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كشتى    ه   هب  فسير هت هئ م                                                                 
 

ِْْْسَنََ ٍُُدَمِْْْحَن هلِل ُدِمْْْاحَل ٍََُُرِفِغَتِْسَْْْنََ ،ٌُُّهِعَتْْ ِمِْْْو ََ ،اَهِْْْْْسُفِنَأ َٔرشُْْْر ِوِمْْْ ٌِل ْْْباِل ُُذُعَْْْن، 

ٌَََُل لَِّْْضُم اَلَف دٍ اهلُلًَِِ ِوا، َمَهاِلَمِعَأ اِتَّئَس ٌََُلَْ  َٓاِديَْ  اَلفَْ  ِلضِلُِ ِوَم،  ٌَ   ى اَلَأ ُدًَشِْ َأ،  إَلْ

ٌَََُل َِكٔرَش اَل ٍَُدِحََ اهلُل إآل  .ٌُسُُلَرََ ٍُُدِبدّا َعمََّحُم ىََّأ ُدًَِشَأ، 

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

   ٺ  ٺ  ٺ   ڀ  ڀٱ  ٻٻ  ٻ  ٻپپ  پپ  ڀ  ڀ     چ

ۀ     چ  ، سرررر  لن چڦڤ   ڤ  ڦ    ٹ  ڤ  ڤٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ

﮴  ﮵   ﮳     ۓ  ﮲  ۓہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  

 زحا  أل  چ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺   ﮻  ﮼  ﮽

ُٓ  ِٓدًَْ اِل َرِّْ َخََ اهلل الُمَك دِثاحَل ِصَدَقَأ فإىَّ: ِعُدَب أمَّا  اأُلُمُْرٔ  شْرَّ ََ  ُمَحمَّْد  يِْد

 (1)ارْالهَّ ِْف ٍَٕلاَلَْْض لَُّكََ ،َْٕلاَلَْْض ٍَٕعِدِب لَُّْكََ ٕ،َعِدِب ٍَٕثَدِحُم ُكلَََّ ُمِحَدثاُتًا،

 حةكاى!  ـةويطـخؤش بةِزَيصوخوَيهةزة 
كة ئةو جةمةنةى لة خصمةد دوايني كحَييب  -بؤ مسؤظى بِسواداز  -جَيدانية  طومانىييض 

مةجدابووندا بآ؛ ، جا بة يةز شَيوةيةك لة شَيوةكانى لة خصبةضةزدةبسَيخوا )قوِزئاى(دا 
خوَيهدنةوة، جَيفكسيوء ِزاماى، فَيسكسدى، كازذَيكسدى ... يحـد، بةباشـنيو جَيتـسجو جَيتـا     

 دةطسَىء خاوةنةكةى لة دنياو دواِزؤذدا لَيى بةيسةمةندة.

                                                 

ٕ ئةوة ذَيى دةطوجسَى: )( 1 نى بـةِزَيصى فَيسدةكـسد ذـَية يـةز     آليـاوة  ( كـة ذَيةةمةـةز   خطبٕ احلاجْ
حد، وة ئةم وجازة يـةزكام  (و .. يِخِطبٕكسدى )يقطةيةكى طسنط بيَمَيو، وةك وجازى جومعةو داخواشي

 (1303: )راني وطب    (،2211: )وَأمح     (0981: )واب   ا ما      (،0013: )ائي والنس   (، 0014: )رمذي الت   لـــة: 
  (ية بةشَيكى يَيهاوة.مسلميَيهاويانةو )
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لـةوةجى   -( دةخيةمـةِزوو التحْدث  بهعمْٕ اهلل  وةك باضكسدنى ضاكةى خـوا )  -مهية كة 
، بـة فةزمايشـحى   ءبةخشـةز ضـاكةى لةطـةَك كـسدووم     ءفـام  كسدؤجـةوة، خـواى بةبـةشةيى    

يــةوة  خ ضــاَليىـ، بــةز لــة جةمــةنى بيطــوبــةزشو بــآ وَيهــةى خؤيــةوة ضــةزطةزمى كــسدووم
اَليى خوَيهدنـــةوةى ـ، ضةزقـــءييدايـــةجى داوم، كـــة قوِزئـــانى بـــةِزَيصو ذَيـــص لةبـــةز بكـــةم 

 وزدبوونةوةياى مب.، لَيءجَيوةِزامانى ئايةجة ذِس بةزةكةجةكانى ءجةفطريةكانى قوِزئاى
لةبــةز ِزؤشــهايى  شؤز ءدةزضــةكا ، كــةم ناميمكــةو وجــازو ءكحَيــت يــةز بؤيــةَ جَيكــِساي

ديازة يةز ئةمةَ شحَيكى ضسوشـحيية؛ ئـاخس ئايـا ئيطـيم بَيلتـة لـة        كةقوِزئاى دابووى، 
ــونهةجى    ــاى ض ــاى ذاش ــةز قوِزئ ــاىء     ذَيةةمة ــةوةى قوِزئ ــةز ِزوونكسدن ــةوية ي ــة ئ ، ك

 ةةجَيكسدىء كازذَيكسدنيةجى، شحَيكى ديكةية؟! بَيتوماى نةخَيس.ضؤنيةجى جَي
ــكانَيكى دَلطــ      ــساو خوش ــة ب ــوو ك ــاَلية ب ــر ض ــا لةمَي ــ ـئهل ــاى   ءؤشى نصي ــهام، داواي ئاش

بة دانانى جةفطريو لَيكدانةوةيةكى قوِزئاى، يـةجا لـة ِزةمـةشانى     بكةملَيدةكسدم كة دةضخ 
كـازة طـةوزةو طسنتـة     دةضـخ بـةو   ءى لَيةًَيـه  كـة نـاوى خـوا    ،(دا ياجة دَلمـةوة 1428ضاَلى )

ئةجنام بدةم، لةطةَك  ـآبكةم، بةَلكو وزدة وزدة بةذَيى بوازو دةزفةد، يةزضاَلة يةندَيكى ل
كـة بحـوا  خَيسايـى     ـآدا، يةجا دةزفةجَيكى وام بؤ دةِزةخطـضةزقاَليى شؤزو جؤزاو جؤزيش

جــةواوى بكــةم،  آخــوا ذشــحيواى بــ( بكةمــةوةو، متفْرغ  خــؤمى بــؤ يــةكييى ) ءجَيـدا بكــةم 
 .آابــةوة مــئةطةز جةمةى بةبةزي

  وَيــِساى ضــةزجندانى شؤزبــةى ئــةو  ـــــضةزضــاوةى دانــانى ئــةم جةفطــريو لَيكدانةوةيةش 
حوة، بسيحيـة لـة وزدبوونـةوةو جَيوةِزامـانى     ـدةضـح  ذَييـاى طةيشـ    ءبـاوى  كـة سانةى ـيـجةفط
ئـاى يةنـدَيكى يةنـدَيكى ِزووى دةكاجـةوة:     بَيتومـاى قوزِ  ضـونكة ودى قوِزئـاى،  ـؤم لة خـ ـخ
( ْْْ َُِفسغ ْْريى  ٌُ َبِعَضْْْ ْالقْ ْْ ــاى ضّاْر َبعُضْ ـــ(، ذاشـ ـــونهةجى ذَيةــ ــوا ــ ــونكة ةمةةزى خـ ، ضـ

ـــةمةـذَية ـــةزى خــواَ ِزوونكـ ّغوةزةوة )ـ ْْ ـــ(ى قوِزئُمَب ـــانة، وةك خـ ــةجى:  وا ـ فةزمووي
،  لر لنحچڦ  ڤ ڦ ٿ ٹ  ٹٹٹڤڤڤ ...چ

ــ جـؤ نازدؤجـة خـواز جاك    واجة: وة شيكسماى بـؤ ىى  و ئـةوةى بـؤ خـةَلكى نَيسزاوةجـة خـواز،      ــ
 سبكةنةوة. ـكو خؤشياى بيـبؤياى ِزووى بكةيةوة، وة بةَل

ــ ايطـش - ةز ـبــة يازمــةجى خــواى بةخشــ     -ئومَيديشــ  وايــة     آحةيى ئــةوةم يــةب  ــ
ــ وَلمانانى كوزدضـكةَ بـة مطـ  ــاى ذَيشــوا بؤ قوِزئ دانةوةيةكىــلَيكسو ـيــجةفط حاى بكـةم،  ـ
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ــ كة لـة قوِزئ  ــ اى بوةشـ ةجية كـة  ـ، بةجايةـ آَيحةوةو مايـةى بـةيسةو ضـوودى خوَيهـةزاى بـ     ـ
ــة ضــ  )  ــاجس ل ــةزشو  30شي ــانى ب ـــجةفط ءمــةشى ( ضــاَلة لةطــةَك قوِزئ ــةكانى  ءسةكانىـي كحَية

لـــة شؤزبـــةى بوازةكـــانى  جؤزاوجـــؤزمبةزيـــةمى  ءدةيـــاى كحَيـــت ءضـــونهةجدا خـــةزيك 
 كةَ كسدووى.ــذَيش ةزيعةجداـحةكانى شــشانط

لـة   -دوو مـانط شيهـدانيى كسانـةم لةىيـةى ئـةمسيكاوة       ءشايانى باضيشة كة ئةو بيطخ
دةزفـــةجَيكى طـــةوزةو طـــسنط بـــوو، بـــؤ شيـــاجس ذَيـــدا        -( 28/4/2005جـــاكو:  10/7/2003)

ــ ى، وة بؤ ذةيـدابوونى جَيتةيش ـازك و جعالــوا جةــ  خــةوونةوةى كحَيةــقووَل ــ حهى جايةـ ةد ـ
ــ  لــة ئايةج  ـــلــةبازةى شؤزَي ـــيــةوة، ئــةم ِزاض ةكان ـ ـــحييةَ لــة كحَيةـ ْْْاإلس : )ـ الم كمْْا ْ

 ٖ ْْْ ــاوةجةوةِتجل ْْْْٖ فْْْْْْ كتْْْْا  اهلل تعالْْ ـــ (1)(دا شؤز دزةوشــ ــة ناَلـ َي ء ـ، بــــةآلم يةَلةةجــ
ييضكةضـــية بـــؤي نيـــة بَمــــآ: كـــة ئـــةم جةفطـــريةى مـــو جَيسوجـــةواوة، ضـــونكة وَيـــِساى   

ـــض ـــهووزدازبوونى جوانـ ـــبِسض اوـ ــة بةزانةـ ـــح  ل ـــ ــا    ـةز كحَية ــةوة ِزةي ــةموو ِزووَيك ــة ي   ل
 ء ــــيوىدا بضـوة كــة شؤز بةمــوويطــح  ـ(ى خــوادا، نةشــال حمْْدَدهووز )ـ(و بَيطــمطلْ  )

ـــبضم ــو يةنــدَي  وزدةكـ ـــة نَي ـــازييةوة، كــة يــاى مــو جَيي ـ ـــدا ذطــرؤِزو شـ ــاى ـ ازةشا نــي ، ي
ةوَى لــة قوِزئــاى جَيةتــادء بصانــآ خــوا ــــكــدا دةية، لــة كاجَيــــحى ذَيــى نيــــةز ذَيويطــــخوَيه

 ةزمووة؟!ــآ فـِزاضحةوخؤ ض  ذ (ىـالــجةازك وجع)
دةشا  ذــِس بــة دَك ضوذاضــى ئــةو بــسا طةجنــة ِزوو   ذَيويطــحىئهلــا يــةز لَيسةشــةوة بــة 

ــؤَكء    ــوزؤء ط ــووكء ط ـــؤشةض ــة       دَلط ـــا ب ــة يةَلط ــه (، ك ــاوى بًَي ــةكسد ن ــةم )زــةشى ن بك
ـــنووض ـــهيهةوةو يَيــ ـــانة ضــ ـــةز كاغــ ــايرك ــ ــاى جـ ــى ذَيدةشو، ذاشـ ــوونةوةو اسدىء دوايـ ضـ
ـــيةَلةط ــــسيى، ضـيـ ــةم شجنـةزجـ ـــةم ئـ ــاز   ـيـ ــَيوةى وجـ ــة شـ ـــَمدا لـ ــة ئةضـ ــة لـ ــة، كـ سة دةزضـ

ــة )   حماضْْرٔ) ـــا ب ــةزوةيا يةَلط ــساوى، ي ــكةَ ك ــةكانى  ختْْرِ (دا ذَيش (ى ضــةزجةم دةق
بــة   شؤزىى ــــكـندووبوونَيضــونهةد، لــة ضةزضــاوة محمانــة ذَيكساوةكانــةوةو، شة ــةدء ما

ـــكَيشـ بةزطــةكانى ئــةم جةفطــيــــسةةزجةم ــــض َيوة ذاداشــحى ــــوا بــة باشـحـــسيو شــــاوة، خـ

                                                 

داية لـة بـةيسوودء ئومَيـد وايـة بـةم شووانـة بكةوَيحـة بـةز ديـدى          ضاذ لةذَيسحا ــئةو كحَيةة كة ئَيط ( 1
ــ ـــ، ضةزاىخوَيه ــةزجةم يةشـ ــةز ـــ ــة ء خ ب ــاجس ل ـــآ يـــ  شي ــةو3000ةشاز )ض ـــي ،( ىذةِزةي   داوة ـةوَل
جاكة ضةزضاوةشـ  قوِزئـاى بـووة، وَيـِساى      ء،يم بكةمــى ضةزجةم ىيةنةكانى ئيطـحى جَييدا باضــبةطش

 بوووى. (داذاكرٔؤَ )ـكة لة ي ،ونهةدــدةقةكانى ض
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، لــة خــواى بــةزشو بآياوجــاَ (1)اغء ضــةىمةدء ضــةزبةزشبآـاَلحء ضـــبداجــةوةو، يـــةز  ــ
 .داواكازم ئةو جؤزة طةنجء ىوانة لة كوِزاىء كضاى لةنَيو طةلةكةماندا شؤز بكاد

ــة   ــةشــايانى باضيشــة ك ــةم ئَيم ــةَ )  ل ـــسةماندا باضــى ب ــاىء  جْْ  جةفطـي ــانى قوِزئ (ةك
ـــناكــةيو، ضــونكة يــةز ضــووِزةجَي  بؤخ   -)زــصث(  -دابةشــكسدنةكانى ديكــةى وةك:   ؤى ـ

 ذَيكــــةوةةو ضــــةزجةم ئايةجــــةكانى وةك ئاَلجنــــةكانى شجنريَيــــ  ــــــةزبةخؤيــحَيكى ضـشــــ
( و جْْ  ( بــةَ )30جةم قوِزئــاى بــؤ ضــ  )ذةيوةضــ،ء، ئاشكساشــة كــة دابةشــكسانى ضــةز

(، شـــحَيكة لةىيـــةى شانايانــةوة كـــساوة، بــؤ ئاضـــانكازيى خوَيهـــدنى   حْْ   ( )60خ )ــــ شةض
ــ اى، ديازة ئَيمة لـة دابةشـكسدنى بةزطـةكانى ئـةم جةفطـريةشــدا ديطـاى زيط      ــقوِزئ اث بـؤ  ـ

 ةيو.ــازى دةكــةكانى ديـووِزةجةكاى بةزطــةيوء بة طوَيسةى ضــ(ى ناكأ زاءبةشةكاى )
 

 كة: ةــئةوةي  ـــةشـدوا قط
لــة ئةضــَمدا بةشــَيوةى دةزرء وجــاز ذَيشــكةَ  -طومتــاى  سـحـــذَيشـ وةك -رية ـئــةم جةفطــ

كساوة، بةآلم دواجس خؤم دووجاز بة وزديى ذَييدا ضوومةوةو بةذَيى ذَيويطخ دةضـحكازيي   
دةضـحى ذَيكـسدوة، بـةآلم     كسدوة، ديازة يةموو دةزضَيكية بةناوى خواو ضحايشى خـوا  

ئَيمة لـة ضـةزةجاى دةزضـةكانةوة ئةوانـةماى ىبـسدوة، بـؤ شؤز دووبـازة نةبوونـةوةو، ئـةو          
( ٕ كةييةوة ياجوة، لةجياجى ضـةزةجاى ضـةزجةم   ةلة ضةزةجاى ئةم ذَيش يةى(خطبٕ احلاجْ

 .دةزضـةكانة
 

 

ِٔ َر غ َربغَك ُسِبَحاَى ٌِ ََاِلَحِمُد ،اِلُمِرَسِلنَي َٖعَل َََسالٌم ،َِِصُفَُى َعمَّا اِلِع َّ  .اِلَعاَلِمنَي َر غ ِلل 
 

 

 1432زجت  25 دووشةممة
 يةولَيس  27/6/2011

                                                 

و (ةاألنعْْْْامووِزةجى )ـةزطةزمى ضــــضـــ، (الْْْْما دٔووِزةجى )ـــــض َذـــا حاَـــــئَيطؤشة ـدَلطـــ ساـــــئـــةو ب( 1
ــةز جةمة  ـى جـــعةشميشــ ــة ئةط ــسدوة، ك ــةشم ك ــةزدةوام بــ ــ ـــ، يةجآاى ب ـــا كؤجـ ــةم جةفطـ ـــايى ئ سة ـي

   .آازةكةى بـةزطةزمى كـض
www.alibapir.net
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 هئ م  هب رهكيشه كى ي     
 

ـا لدددددَم ُ حامَّددددرَوِل دددده َََالتهَوَسددددال هَوَته  تددددهَ مدددد َ  ددددر َََنيَواصادددداحَلمددددرَبَ العَال

 . السد ئهينَ م َد تده
 ! زـةرانى بةِرَيـخوَين

ََ  ةرـة ن، كــة اىاة  ـتايض بـ  خــواة بــةر ة  ـ  ـوثاسء ســـسـ  ََـــســ ســ زة ـوىِرةتى بةث
ــ ـــفاتَح ـــ ِ ةِرةـةى بةق ـــى مَر ــانى ئال ــِ  فــ   ـ، يار ةتَ ـــوىِرةتى ث ــس س ــةتى ةِرى ـى ااي بةرةك

 .تةفشـَـ  بكـةيـس نَشـائَـض
ََرـة لة تةفشـَـ ك انى سـوىِرةتى ) (يـض اا  ـةر لةسـةر    الددم ئرَ شـايانى باسـَصـة كة ئ

 ة ان نةخصـةى بةرنا ةة كة لة سـةرةتاة ئـةت تةفشـَــ ةىة ِرا ـان نةيانـبىة، بـةراةىات       
ََصــــنَارانةة خوَينـــةرانى بوىيــــسء  ةىـلَصــــران  ََثَـنــــى ى ث ااىة لـــةت بةرنــــةاا لــــةى ت

ى ئـةت تةفشـَــ ة، خشـتثوىياننــة    ء اىىة ـ سـةنطَـسء شـَـ يس كة لةســةر بـةرنى يةكـةت   
ََثَنـىء       ِرىى، بة  ة ةنب بَـسء  َواااريصـني خوَينـةرة خ شـةىيشــتةكان بـةراةىات لـة ت

ران نةكةن، ضونكـة فةر ايصـتى بةر ى ـةىة بس، بآبةشسةرجنةكانى خ يان لة  ةر ِرىىَيك
ََـزة خواة بـآىَين ََكى باشــى  ــةى تـبةث اك،  ةتا خز ةتى بكـ آ  ةر كة ةى،  ة ـوى شـت

 ااا  ةبـآء بمـوآ.ـشـايشـتةية، ئةىةنبةة لةتوان
ـــرانى بة ـــ ة ةنب   لــةت تةفـشـَـــ ة،   َواااريصـــس ســـةرخةت خوشـــ ء ب ايانـــى  شـوـل

ةن بــ   َــبايةبء بةرضـــاى ِرىىنَــى  يـــات ى، بـةراةىات بــوىنَض  ـــةتا    ا ان بــ  بكـ اىمــ 
ََز. ََـكِ اة سوىِرةتة  وباِرةكةكانى قوِرئانـى بةر ى بةث  تةىاىك انى تةفشَـ ك انى ت

 

َهمَوحبمركَأشدهرَأنَالَالهَااّلَأنتَأسدتغفهكَوأتولَإليدكس ح نكَالّمَ
ََ

َ

 ك 1434 ةبىـةخِر ة 10

   2013  ايشـى   ة 20 

 ََ ــ ـةىل
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 نيوه رو هك هك ى   و ى )المائدة(ت ه سوور    ى يبناهس   
 

 بةِرَيــشان!
ــة         ـــز زة ت ح ــةر ةة ضي ــيـة ص ــةةةخر بة ــةةبث ِراص ـــةةين بةبية بةري ـــ ربة ل خــ ا ي
ص ةِربةة م ب ِرب ة ثَيـ صةية ت بكةيةج، ثَيطةة طز طـيتج ثلةة ث يةث خبةيـةِرةة، ث ش ن 

ٛ صـ ةِربةت    خ ينة ل ةبةشج ةَيكةـ ةب   ت يةطـة َ   (ةا، ةب خ ينـة يي ةاسب   يــــي ن   اليشاء
    .ةِرةةــةبخةيـ

( ةبرصـــ ا 52ث شــ ن صــةرةَيِزة  َيــ بِرب ت ب بةةــة   ت يــة ةةة ة َيــــت بيضــــ ج ثَيـــ   
 ةبخةيـةِرةة:

(  ة ةي رب حة  ص ةِربةة بـةةبةب  ـ ة زاةب، ةاةـة: صـ زبج خـ ان،  ـة       الاانءٜذٗ ةث  ــةش
لةيــــة ةةايــــت ةبيطــــةيـة،  ــــة   رةة ــــةث حةةبيــــة   ةَيــــ   حــــةةيس بةصــــةرل ةَيكت

ــة   ت  ــحةةاريي ــة عيضــ  ،   ـعيضـ ــة، ةاةا ي ـــَيي ن ِراسث ب ةب ــةن صــ زبج     ـخــ ا ي
 اث ثــةرةبرةط ر ةب ــ  ، ـ، حــةةيس ةاةا يــة خــــــةم  ةةب بــر ةابةسَيـــــي ن يــة ح صـخ ا َيكــ
بـةم  يةمـةةةةا لـةر     ةب ـةرم َث: ب شـة مـة حـةة صـ زبة خ ا ـة ةاةببـةسَيـ ،        خ اش 

  ية ييهـ  يت يـ ن بـةة شـَي بية     ـ ةصَي  بَيبـِزةابـة، بة شَي بيةك صشاث ةبةب ، ليض  ةص
صــشا  ةةابة، ي  يةبةر حةةبث حةة بةصةرل ةة بةصـةرل ةَيكت سبر صـةر   ِرا َيــــة، حـة      

 صـ ةِربةة بةة بةصةرل ةةةب   ة زاةب. 
( ثَيـجـةم   ُمْصاخف  ِريشبة ـ يت صـ ةِربةة   ت    ( بة ثَيـت  الاانءٜذٗ  ةِربةت  ـةي رب ص

(، بـةم  يـة ِرةةث   الفءِتخ٘، البقشٗ، آل عنشاٌ، اليشءٛ، الاانءٜذٗ ص ةِربةة، بة  شــَي بية:  
ةابـةسي ب، ةاةـة: يـة  رةــ يت        ةت ةابةسَيـزا يـةةب يـة ةةاةةاث ةةمـة ت ثَيبةمبـةرةا     

ب صـت ةب ةية، لة  َي  ية سا  ي ن ط ة ةي  ة: ت ق ِرحــ ن ةاية، بةينكـ  ةبك ةةايت ـةابةسيـ
ــ ــةةب ِرب ط     ـ رة ــة: ةةاث ح ــةسَيـزاةب، ةاة ــ ن ةاب ــة ق ِرح ــة ي ــ ةِربةة   ـــ  ص ــة  ـ ــةةت ةيك ة ح ي

( الااااانءٜذٗةابــــةسية، بــــةم  لــــيض صــــ ةِربةَي  بــــة ةةةاةيــــــت يــــة ةةاث صــــ ةِربةت    
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كــت صــ  ـة  لــةن  ــة ةا ةبــةسَيـزاةب، حــةةب يةصــةر ِراث سبر يــة سا  يــ ن، ةب  ــة   ةبقيَ 
 ةن:ــ(م ن بر ةبرةبخالانءٜذٗثَيطــةة ث يةث بةرسث صـ ةِربةت  

ًْ]: ية ــة  ِْٔش عف ًِ ُجبف ٍْٔش ْب َ٘ عفَلٙ َفذفخفِلُت حفجفْجُت: َقءلف ُىَف ِٜشف َفء اهلُل ٕفسفِض عفء  َفَقءَلاتْ  ،عفْي

ُْٔش ٓفء: ِٕل َفء َأمفء: َقءَلْتَف ،ىفعفْه: َفُقِلُت الانءٜذٗ؟ شفُأااتفِق ٍفْل !ُجبف ٍٗااا ُس آِخُش ِإىَّ  َفنفاء  ،ىفزفَلاتْ  ْسف

َفء ّفجفْذُتْه ًْ ِفٔ ُِااَفءْس حفاَلٍل ِم َفاء  ّفجفاْذُتهْ  ّفمفاء  ،تفِخلُّْ ًْ  ِفٔ ُِ  حفاشفاوٍ  ِما ُُ    [َفخفشُِّماْ َأْخشفجفا

ّفاليَّشف85522َأْحنفاااذ باااشقه:    ُّ فاااإ  الُلاااقٚ( باااشقه:    ااااا(،  ِٜ ًُ الااا 11112ء ّفاْبااا  ُنيزس،ا(، 

ُّٕ،1813ّاحَلءِكُه بشقه:   َفِق ْٔ ًُ مفشدفّٓ٘ ّالبف ّفاْب  ،ُُ ّفصفخَّخف : األسىاوّ   شعٔب تعلٔق ( 

ةاةة: ي بةيزث   ِرث    ـةيز  ةيـ رب    (،خٔحالصفا  ءلسجف ،ءتَقِث ُُسجءُل خٌٔحصف ُِسيءُدِإ
: ة( ةبينـ ةية َي  ب ةب ية سا  ي  ت ة بع ، ةاةة: ةةاث ييلت ل ةبمن خ ا يَيي ن ِراسث بـ 

 ةحةي   زة ية حةية ةم ا   ةمة الث ع حيـة ةايكت حيم   اران خـ ا يَيـت ِراسث بـ   
ـ  ــة ث ــ رب ي ـــ ةي ــةرةبةب قضـ ـــ  ث ــت ط ةــ  ـ ــزةةب( ثَي ــ ا   ــةث ي بةيـةث يةطةين ـــ : ح ز! ـ

ــ  ةِربةت م حي ب  خ َيـ بةــص ـ ـ ــ ةةب، يـ ن ةبو َي ، طـ ةت: ح ط ةاربـة!   ـةت؟ طـ :: بةينـ  ـ
بريــة لةرشــةَيكت ةَي ايــةج بــة حــةمينت ةا ــ ةب حَيــ بش بــة   ، ة رةــ  صــ ةِربةة ةابــةسيب

ــ بث ث بة ــ بة، ةب لــةر شــةَيكت قةةبقــة  ــزةةب بــة قةةبقــةث      حــةمينت ةابـــَيةج ثَي
  بث ث بة  بة.ـةابـَيةج ثَي

ًْ]: ةةةب  ًِ اهلِل عفْبااِذ عفاا َّ: ءنفااَُْيعف اهلُل ٕفِضااسف عفْنااٍشّ ْباا ٍٗ آِخااشف َأ ُٗ ىفزفَلااْت ُسااْسف  ٜذٗالااانء ُسااْسف

ُُ َأْحنفذ بشقه:    [ّالَفْتح  ٌٓثِذا حفا زفٍفا ّفقاءلف:   (1811(، ّاحَلءِكُه بشقه:  4461َأْخشفجف

ّف  ِ ْشٙ شفا َلٔح عفِخصف ِ َلا الشأني   ُ ه خيشجاء (، ةاةـة:  ٕ التلنيأ  افا الازٍ    ، ّّافقا
ــ ــةَيي ن ِراسث بـــآلث  ــ ِرث عــةمِز خــ ا يــ ـعةب ةين ـــة، ةبين ــةـ:  رة ــ ن    صــ ةِرب  ي ق ِرح
 (.الفتح(ية، يةطةَ  ص ةِربةت  الانءٜذٗص ةِربةت   ةةابةسيب

ًْ]: َيية ــص ٛف عف ْٗ  ِٕإىِّا : َقءَلْت، ءَفْيعف اهلُل ٕفِضسف ٓفِزٓذف ِبْيِت َأْسنفء ِٛ  ِبِزمفاءوِ  آلِخازف ِ٘  اِلعفْطابفء  ىفءَقا

ُِ  ُأْىِزَلاااْت ِإْر،  اهلِل سفُساااِْل ْٔااا َفاااء  الاااانءٜذٗ عفَل ًْ َفَلاااءدفْت ،ُكلُّ َفاااء  ِمااا  ِذاِبعفُطااا  ُذقُّتفااا ِثَقِل

ِ٘اااااليَّ ُُ َأْحنفااذ بااشقه:    } [ءَق  ،ِِِشْٔااغفِل ًشفااحف: األسىااوّ  شااعٔب علٔااقتف(، 81414َأْخشفجفاا

ُّ ف 662ّٕٕ  اللبري( بشقه:  اّفالطَّبفشاى َفق ّفالبفٔ م حت  ةـت يةسيـ  خـ ا    ـ، ةاةة: حةصـ {(، 
(   ة، ي خ ة   س ـ ةث  بفءٛااعفْط }(  طزةب ة بفءٛاااِلعفْط: مة يلنةةث  ة، ةبينةيَيت ِراسي ب

، لــةر  ن ةابــ ةبـصــ ارث بــ ةب، عــةِربت ع ةبةيــ  زَي  بــ ة،  ــة ثَيبةمبــةرـةـــح ش
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، ةز ب ةبـ ـةـ ـحةطـةر لَيض ، ة رَيذ ب ةبيََ اري   ةَيكي ن يَيـ ةب، ي  حةطةر ط ــةمخَيكت ص
ــ ، حةطــةر حةصةز ب ةبـ ـةـ ــحةطـةر ح ش   ،{ةي  طزةبــ ةـ: مـة يلنةةب ـ  ــــةث بـ ةبت، ةبين ـ

( ل ةة خ ار لةم ةث ثَيكـةةب، يةبـةر ق ِرصـ يت خـةري      الانءٜذٗ  ةَي   ة ص ةِربةت  
 ،    ةَي   ة ثَيبةمبـةرث خـ ا   يةبة ثَيبةمبةرةا  ةكــرتب ة بــب ة القت ح ش

 ة يت سبرث طةيـةرةة صةر، ةيـ رب  ـة صـ ارث ةمخـيس ب ةبـ     ـت بر ل ة ةب ق رصــةبح
ــ زةةب( ةب يـة ِري ايـةةت ةيك  ةَ  خرشي ا ةمخة ةشت قـ ر   ـ  ـيةط : ـــة  ة ب ةبينـةةا لـ ـ

 ة ة ةةةاة ب ة.ـ  َيكم ن بةصةر ةاةا، ة  ةبحييــةابةسث، ةب ثرش ثَيبةمبةر 
ـــ   آِخااِش ًِماا الااانءٜذٗ ُٗسااْسف َِّإ :ءالَقاا صَْٔقاا ًِْباا طٔاا٘عفّف بٔاابحف ًْباا َٗشفْنضفاا ًْعفاا]:  ارب ـ

ٌِ َف ِحلُّْاَأَف اّل،ِزْٓيتف الُقْشآ َفء حفشُِّمْاّف ءحفاَلَل {حفشفامف
٘ عفّف بٔاب حف ًْب َٗشفْنضفةاةة:   ،(1)  طٔا

( ةاةب زَث، ةب لةر ةبقَي  ُمْشسفال ي  برية حة  ةبقة بة  ـ ة ةي رب ة بيع}، [صَْٔق ًِْب
 (ذٓثحفاا  حــةةب بــة  ــةرم ةةب    ، ــة لــ ةبمن طَيِزابَيةي  ــةةب يــة ثَيبةمبــةربةب     

ــ ةاةب زَث، ي  حةة   ةة بة ثَيت ثل ً ةث يـ ن   ة ـ (،  ـة حـةة   ةـة    صفاخٔح (ب، يـ ن   حفشفا
 ةرم ةيــةةت  حــةة ةةة  ة ــةرب ةبينــَية: ثَيبةمبــةرث خــ ا   { يةــــح  مة ــةث يي

، بريـة لةر ـت حـةمينَيكت    ة ةِربةة ية ق ِرح ن ةابةسَيـزابــ(  رة  صالانءٜذٗص ةِربةت  
ة ت ةَي ايـة ثَيـ بث   ةَي اية ثَي بي ث بة  بةج بة حةمينت ةابـَية، ةب لةر ت قةةبقةيـ 

 ث بة  بةج بة قةةبقةث ةابـَية.
 ِِِزٍفا  ِٕفا  صفَْٔلا }( طَيِزةراةبةةةب  ة ط ة ةيـةةت:  ِشٖااً البفصاحفشف  ية  ــ: لةرةبلة ـثَيـج

 زابة.ــةاةة: حة  ص ةِربةة ليض ح يةةت ةَي ا    ة  ةصخ   ،{مفيُشٌْخ ْٗسفااالشُّ
( ِربمحةةت حفشفً البفصِشٖ ي  ت ة بيعيـة، ةبك  ( حةةيس ية سا ٗشفشفْٔمف بَٕألةرةبل   

َفِف، حةةيس ط ة ةيةةت:  ةب ــةخ اي ن ي ْٔصف ،َ٘ٓطفِشَف شٗااشعف ءىٕانفثف ءٔ َفِف َّل  ،(ٌْخااا مفْيُش ءٔ
  ةخ بة.ــ( شةت ةَي ا  ةِرس زاةن، ةب ليض ح يةةت ةَي ا   مة ض81ةذةب  ــةاةة: ل

صـ ةِربةةةا لـةن سيـ ةزن يـة لـةذةب، يةةا ةيـة       ةرعيية   ت  ـة يـة    ـة شـةي رب ح  م 
ٕ   ، حـة  ةبق  ـةش    ةلـةذةب ب بـةةت صـةرب ت بـ     ةمةبةصةت ث ( يـة  مجاءل الاّذًٓ الَقاء 

  ة ت.ــ( لَيـ16، ص4حمءسً التأّٓل: ج 
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ى ت ه سوور  يان ويكجووه كانى نيوان  اوهب هش كانىـه  هلاخ   
 ) النـساء(  ىت ه سوور   و ائدة()الم 

 

ىةعي  و( ذماةىيووى   ر ة ياسووا   وو النســد (ش ِىك سوورِةتىث  )الـــئدة  ) سوورِةتىث  -1
جىءخى و( ياسوا   وىةعي  ثياوهة يوىى   وى ةتةسو      011طرثرِنى خوى    وى ريواثر سوى سوى  )     

ان  خىيواى  ريواثر   ووو ًياهجويارةر  يىَسويانطىيىنو  ِى  ياةى رةنايانيش بوى  و  ئايىثى اى  ى
ـــِإْبــ الالَ كر )وًياهجاِى  بىَسووويىَسوو وآسووىِ ذماةىيى ووياى سوو  (  ووى يى ياكووى سووى رةنايووان   َرِبيـ
( 0111: رياثر سى يوىرةة ) ووآ( ة  ىَسرآنـــلالُق أحكدمجيابى ى  خى  )وماسيك  مىريىت سى  

ـــئدة  سووورِةتىث  ) حووور ش   وووىةعي  سوووى  ر ا  ِى  يووواةى سووورِةتىث   و( يىَسهىيياهجوووالـ
 ا   ىةعي  ثياهةى.وشاى  ر ِى  ذماةىيى   ر ة ياسو(يش  ى دياشرت باسالنسد )
ياِبى ياى ئىِىيى  ى يىة ِِ ياى باسء خرةسياك  ر ة  جرِسى وىِ    يكىيخاَسياك   -2

رماى  ر   وويوور ثىفسوجو ى دياش (النسـد لنىصرتةني  يى انياى ثياهة يىى  يىم سرِةتىث  )
رتةني  يوى اى  ى وىى  خورة     ووو (ش  ر ة باس  جرِسى وىِ نىص الــئدة  لرِةتىث  )وويىم س

رةتييى انياى  ى اخ  باس  و رىمووحء سىة ىنىياى  ى اخ  باس   وودىةِىة طاة سىةرىنش
 انياى  ى اخ.ووجى خرةدى وويىَسى انياى  ى اخ  باس  يىَسرياس

 يكووووى  ياِبى ووووياى ئىِىيووووى  ووووى يووووىة ِِ ياى باسوووو  مرنووووافيلء   ا    خوووواَسياك  -3
رَسشاى ووو رَسشاناى خىياى بى مسوونىخى ى انياى ثياهة  رةِى   ىسانياك برِى  ى سى نيار مس

رَسشاى ووو دياشانهةِى  بىآلم سى ِةقيعهة  افر برِى  ئوىِى بوى مرنوافيك   ةنواِى  يواخر  مس     
ا ووو ىم  ةِى  ئهجووو ِى  ئىِى بى   ا نىخى و  سوى قىسَ  برِى  بىآلم ئيشانى ىياى ثىِةِ نىبر

ــد سوووى يوووىة ِِ سووورِةتىثى ان  )   ـــئدة  (ء )النسـ ( ة ر ة باسووو  مرنافيكوووى اىء   ا  الـ
 ى انيش  رةِى.ونىخى 

 يكى  ياِبى ياى ئىِىيى  ى سى يىة ِِ يانهة ةتياهشاي  مسرَسشاناى  رةِى بوى   خاَسيك  -4
ضىنيىث  مامىَسى ر ى سىطى ا خاِىى  جيابى اىء  ِى سىطوى ا مرنافيكوى اىء  ِى سىطوى ا    
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 ىمىَسى برِ ِى: مرنافيل   وآهة   ى  ياةى ئىِ  اثى ئىِ سوياِبىش بى خرة  ةنىةى انيش
ء نىصوورتةني  يووى اى بوورِى  سىطووى ا ياِبووىش بووى خوورة      خوواِىى  جياووة   ووى جرِسى ووى   

ـــئدة  (ء سووى سوورِةتىث  ) النســد  ةنووىةى اى  ئهجووا سووى سوورِةتىث  )    ( ووهة سووى ضووىنه   ال
اةي   رةِى  وى ضوىى مامىَسوى سىطوى ا ئوىِ ورَسشاناى ئاةتةسجى  رةِى ئامىذطو رياهياكهة مس

 كى ة بكىى.وجىةى خىَس ووآس
ِىيووى  ووى سووى يىة ِِ يانووهة  ة ووى ي   وورةِى  ووى       ياك   يكووى  ياِبى ووياى ئى  وخاَسوو -5

اف سىطى ا غىير  خرايانهة مامىَسوى بكوىى  ِى   ووبى  ة طىةي ء بى ئيهض آمسرَسشاناى  ىب
انهةِ سىبووىة ئووىِى  ووى  ووافرء   ووووبهىى  ة طووىةي  بسىسووذياهو سىطووى ا نىياةى اني  وووويىَِس
 وآرَسشاى  ىبوووووومس ىووووافي  نووىبو  ضرنكووووئيهض آىةي ء بووورتِةى  ثرِ وو  نا ة طوو ووووبياب

 رَسشانهة.وورَسشاىء نامسووسىطى ا مس وآ ة طىةب
ا ء ووو ياك   يكى  ياِبى وياى ئىِىيوى  وى سوى يىة ِِ يانوهة باسو  جوىن ء جيً       ووخاَس -6

( ة ريوواثر  ِى سووى  النســد رِةتىث  )ووووفيووهة اةي  سووى دياهوواِ  خوورة ة  وورةِى   يوواةى سووى س   
ا  ووووياهياكهة ئاموواذى  وورةِى بووى جووىن ء جيً رووووهة سووى ضووىنه  وووو( الـــئدة  ) رِةتىث ووووس

 رة ة.وواِ خووسىدياه

ژ  ژ  چخاَسياك   يكى  ياِبى ياى ئىِىيى  ى سى يىة ِِ يانهة ةتسوجى :   -7

ئىِةنوووى  ئيشانجووواى يياهووواِىب ر ة  ِِبووواةى بىثوووىِى  سوووى سووورِةتىث     ئوووى   چڑ
جى و( جواة ئوىم ةتسو   01) ( ة   وار ى الــئدة  ل(جاة  ِى سى سورِةتىث  ) 00( ة   يار ى )النسد )

ىِى.واةى بىثواةتى ى  ِِبومرب
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 ى )المائدة(ت ه سوور  انى كبيناـسه ى ده رهس
 

ا واباعة ــــيج دةرظ، ٌيجــتً ثَيـكزدوة بؤ بيضــ(ماٌ دابةعالــائدة  ووِرةتى )ـة صــٌَين
ـــية صــةر دةرصـثــَيػ ٌــةوةي ب يــ  ـــةكاٌ، ضـ ـــاوَيك بــة كــؤي ٌــةو دةرصــاىةدا  غ ـ َييني، ـ

ــ ةدً بيضــةي ٌةو صــبؤٌةوةي ىةخغ  آ(مـاٌ ةةبةرضـاوب  ة ـــ الـائدةتى )ت ٌايةتـةي صـوورِ  ـ
 ةرةكى؟!ــَيوةي صــكة باصى ضى دةكةٌ؟ وة ضةىد بابةتياٌ تَيدا باصكزاوٌ بة ع

( دةطزَيتـة خـؤي، ديـارة    3 - 1( ةـة ٌايـةتى امـارة )   الــائدة  ةـة صـووِرةتى )   8ةوـدةرصى يةك
ــ ( كة ةة صةرةتاي ٍةموو صالرَِّحيِم الرَِّحَاِن اهلِل ِبِسِمة ةة )ــجط ــ وِرةتَيكة، بَيجطوـ ة ـ
(، ٌةو ثَييج ٌايةتة باصى ثابةىديى ٌيناىداراٌ دةكةٌ بة طزَي ةــالتوبووِرةتى )ــةة ص

ــةكاىى       ــتيى درو ـ ــى ثاراصـ ــاٌ باصـ ــةوة، وة ثاعـ ــة ثةناىةكاىياىـ ــتةكاىةوة، بـ بةصـ
ــداريى ــاٌ بةخغ   ديي ــة ثــيطً سي ــة خواردى ـــ، وة خؤثاراصــل ة ــزدارً ـ ةكاىى وةك8 م

ــ اسً، ٌـةو عـتةي كـة بـؤ ىـةيزي خـوا ص      تى بةرــخوَيًً طؤع ً ... ٍتـد، وة  آةربِزابـ
زيى ةةطـةَل  ـةآلَل بـووىى خواردىـة خـؤؼً بـة صـوودةكاٌ، وة ِرةوايـى ٍاوصةرطيـ       ــح

ٌافزةتاىى ثاكى بِزوادار، وة ٌافزةتى ثـاكى خـاوةٌ كتَيكـةكاٌ، وة خـؤ دوورطـزتً ةـة       
يى، دةكةٌ.ــداوَيً ثيض

 ( كة خـوا  5 - 4اىى امارة )ــتةرخاٌ كزدووٌ، ٌايةتةكدوو ٌايةمتاٌ بؤ  8ى دووةوـدةرص
(دا باصى دةصتيوَيذ دةكات، وة يةكةمني ٌايةتة كـة ةـة روِرٌاىـدا    4ةتى امارة )ــةة ٌاي

دةكـات، كـة ٌةطــةر    تةيـةووو بـؤ باصـى دةصـتيوَيذ طـزتً، وة باصـى       آتـةرخاٌ كزابـ  
ـــٌييض ـــاٌ ٌــاوي دةصــت ىةكــةوت بــؤ دةصــتيوَيذ تةيــةووو بك  ـ وة ثاعــاٌ باصــى  ات،ـ

خؤعؤردٌ دةكـات ةـة ةـةؼ ثيضـيى، وة ٌةطـةر ٌـاوي دةصـت ىةكـةوت، ديضـاٌ باصـى
ؤردٌ، وة ةـة ٍـةموو روِرٌاىـدا تـةىيا ٌـةو      ـات، وةك بة ديـ  بـؤ خؤعـ   ــتةيةووو دةك

ات، وة تةيـــةووو ة وةك بـــةدي  بـــؤ ـــــٌايةتـــة باصـــى دةصـــتيوَيذً تةيـــةووو دةك
ــ تيوَيذ، ة وةك بةدي  بؤ خؤعــدةص (ي صـووِرةتى  24ؤردٌ، جطـة ةـة ٌايـةتى امـارة )    ـ
ريماٌ كـزدوة،  ـز تةفضـ ــتــ ( كة باصـى خؤعـؤردًٌ تةيـةوومى دةكـزدو ثَيغ    النسـئ  )
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(دا خواي ثـةروةردطار بـة ٌيناىـداراٌ دةفـةرموَي8 يـادي      5ٍةروةٍا ةة ٌايةتى امارة )
ةٌ كة ةةطةَل خوادا بةصتووياىة.ـــة بكــٌةو ثةناى

ــ ( دةطزَيتـة خـؤي، كـة خـواي ثةروةردط    11 - 6ر ٌايةتـةكاىى8 ) ضـوا  8َييةوـدةرصى ص ار ةـةو  ـ
ــة دادطــ     ــات ك ــداراٌ دةك ــة ٌيناى ــةرماٌ ب ــةدا ف ــة  ـٌايةتاى ــدةٌ ب ةربً، وة عــايةديى ب

كــزدووًٌدادطــةريى، وة ضــاكةي خــوا ةةصــةر خؤيــاٌ يــاد بكةىــةوة، كــة صــة مةتى  
 ى دوامياٌ.ـاي كزدووٌ ةة مةتزصــدَةيي
ــ كضـ( دةطزَيتة خؤي، كـة باصـى ٌـةسمووىى ع   12 - 14ٌايةتةكاىى8 ) آص 8وارةوـدةرصى ض ت ـ

ِزاىيى يـةكاٌ دةكـةٌ، ةـة بـواري ثابةىـديى بـة ثـةناىىـخواردووي جووةةكـةو ىةؽـ  
ً داوة، دوايــى ثةناىةكــةياٌ    خــواوة كــة ضــؤٌ ثــةناىياٌ بــة خــوا       ، عــكاىدوة

سؤرجــار باصــى  ا ىــةياىتواىيوة بــةو بــةَةَيًً ثةناىــةوة ثابةىــدبً، كــة ديــارة خــو 
اريى جووةةكــةو ىةؽــِزاىيى يــةكاٌ دةكــات، ــــكَيييىً  صــــووِرييً ثــةناٌ عـكــوكةم

وةربطـزٌ،   ـــآ ياٌ ةـزةتً دةرصـ ـةي ثةىـدو ييكـ  ـوَةناىاٌ بكيـة جَيطـ  ــبؤٌةوةي بؤ مض
ــ َيك بـووٌ، وة ك ـا بؤٌـةوةي كـة ٌـةواىيػ بياصـً ة ماةَـ     ــٍةروةٍ ــ اتى خـؤي ضيي ـ اٌ ـ

زدوة؟ــك
ــ يجدةرصـى ثيَ  ــ ( دةطزَيت17 - 13اىى8 )ـثَيـيج ٌايةتةكـ   8ةوـ ة خـؤي، كـة خـوا تَيياىـدا بـاىطى      ـ

المةوة، وة ـــ المةتيى كة ٌيناٌ بَييًً بَيية ىَيو ٌيضــخاوةٌ كتَيكةكاٌ دةكات بؤ ٌيض
زاوياٌ، بــة ـتـــاىةيىً ٍةَةكةصـزوِراي ٌةفضـــثاعــاٌ صةرسةىغــتياٌ دةكــات ةةصــةر بيــ  

ِزاىيى يةكاٌ.ــتايكةت ىةؽ
( دةطزَيتــة خــؤي، كــة باصــى بةصــةرٍاتى 44 - 42حــةوت ٌايةتــةكاىى8 ) 8ةوــــدةرصــى عةع
(دا ٍـةٌ،  الــائدة  بة صةرٍات ةة صـووِرةتى )  ـآدةكةٌ، كة وةك طومت ص اـمووص

ــةرٍاتةكاٌ بةصــ    ــة بةص ــةكَيك ة ـــةرٍاتى مووصـي ــا   ـ ــة مووص ــةتى، ك  او طةةةكةي
( تا ب ية يةكَيك ةة عـارةكاىةوة،  فةرماٌ دةكات بة طةةةكةي خؤي، )بةىى ٌيضِزاٌي 

جا توَيذةرةواىى روِرٌاٌ طوتووياىة8 فـنٌ عـارة، يـاٌ فيضـار عـارةية، طـزىي ٌةوةيـة
دواي ٌـةوةي خـوا بـةىى ٌيضـِزاٌيةى ةـة ميضـِز ةـة عارَيك بووة ةة عـاو، مووصـا   

ــتى )        ــؤ دةع ــاو ب ــؤ ع ــاتووٌ ب ــةواىيػ ٍ ــزد، وة ٌ ــار ك ــةوٌ ِرسط ( ســينئضــيطى فريي
ةرثَي يى دةكـةٌ، وة بِزًبيـاىوي   ـة عارَيكةوة، ٌةواىيػ صـدةكات، ب ي آفةرماىياٌ ث
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ــَي8ً     ــةرةَاو دةَةـ ــا صـ ــةوة، تـ ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺچسؤر دَيييـ

ً جبــةىطً ٌَينــةؼ ــــ، واتــة8 ٌــةي مووصــا! تــؤً ثــةروةردطارت ب چٿٺ
ةَيــزة داىيغــتوويً، ٍــةر كاتَيــك ٌَيــوة عــةِرةكةتاٌ تــةواو كــزد ٌَينــةؼ دَيــني، ٌيجــا   

ــِزاٌي  دةدات، وة )    ة ــةىى ٌيضـ ــشاي بـ ــةر صـ ــواي دادطـ ــةوة خـ ــةر ٌـ ــة  22ةصـ ــاَل بـ ( صـ
 (دا دةمَيييةوة، وةك دوايى باصى دةكةيً.سينئصةرطةرداىيى ةة دةعتً بياباىى )

ــ ( دةطزَيتة خؤي، كـة بةص 11 - 45ةكاىى8 )ــثَييج ٌايةت 8دةرصى حةوتةو ةرٍاتى دووةو ةـة  ـ
بزيتيـة ةـة بةصـةرٍاتى ٍـةردوو كوِرةكـةي      (دا بـاظ دةكـةٌ، كـة    الــائدة  صووِرةتى )

، بةصـةرٍاتى دوو كوِرةكـةي   چڌ ڎ  ڎ  ڈ  ڈچٌادةو، خوا دةفـةرموَي8  
( ىاويــاٌ قئبيــن ابئبيــنٌادةميــاٌ بةصــةردا  وَييــةوة، كــة سؤر ةــة توَيــذةرةواٌ بــة ) 

 (ة.بئبين(ة، ضاكةكةعياٌ ىاوي )قئبيندةبةٌ، كوِرة خزاثةكة ىاوي )
( دةطزَيتـة خـؤي، كـة باصـى حيكنـةتى صـشاي       12 - 14ةكاىى8 )ٌايةتـ  آصـ  8دةرصى ٍةعتةو

ار ٌــةو صــشايةي بــؤ ــــرــةتَةى بــة ىاٍــةن دةكــةٌ، حيكنــةتى ضــيية خــواي ثةروةردط 
ــ ةن داىــى بة ىاٍــرةتَة اوة؟! وة ثاعـاٌ باصـي صـشاي ِرَيطزيـى، ٌةواىـةي كـة ِرَيطزيـى        ـ

ى كاراٌ دةكةٌ.دةكةٌ، وة باصي تؤبة وةرطزتً ةة ثةعَيناٌ بووةواىى ِرَيطزي
 ة خؤي، كة باصى ثارَيش ةـة خـوا   ــ( دةطزَيت22 - 13اىى8 )ــعةؼ ٌايةتةك 8ةوـدةرصى ىؤي

كــزدٌ، وة ٍؤكــار بــؤ  ي خــوا ثةيــداكزدٌ، وة جــةىيً جيَــاد ةــة ثَييــاوي خــواداو،  
ــ ثاعاٌ صشاي صةختى كـافزاٌ ةـة ريامـةت، وة دوايـى باصـى صـشاي دسيـى دةك        ةٌ، وة ـ

ـــثاع بــةسةيي  ىَيك كــة ةــة دسيــى ثةعــَيناٌ دةبيــةوة، كــة خــواي بــة   اٌ باصــي كةصــاـ
 ة.ــياٌ ميَزةباًٌ ةَيكوردةيــةةطةَة

ــى دةي ـــدةرصـ ــ 8ةوــ ــةكاىى8 ) آصـ ــة ٌاطـــ  21 - 21ٌايةتـ ــؤي، كـ ــة خـ اداركزدىةوةي ـ( دةطزَيتـ
ةتى ـةو موىافيقــةكاٌ، وة ضؤىيــــــوَةناىاىة ةــة ثيالىــى جووةةكــــو مضةر ـثَيغةمكــ

ـــمامةَةةكزدىي ـــ ـــةَل جووةةكةكاٌ ةةط ــدا، بةتايكــ ـ ـــةمكـةت ثَيغـاًٌ موىافيقةكاى ةري ـ
دا ـــ ضـؤٌ مامةَةـةياٌ ةةطةةَ   آالميى، كة دةبـ ــةرؤكى دةوَةةتى ٌيضــ، وةك صوا ـخ
ات؟ــبك
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ى ٍةر كـاو  ــة خؤي، باصى ىَيزدراىــ( دةطزَيت25 - 22ضوار ٌايةتةكاىى8 ) 8ةوــدةرصى ياسدةي
ت كزدىــى، ــــات، وة ثَيويضــــى كــار ثَيكزدىيــاٌ دةكةــة تــةوِراتً ٌييجيــ ً فــةِرسكزدى

صــشاي رــةتَ ، وة صــشاي كةصــَيك كــة ةــووتى كةصــَيك دةبــِزَي، طــوَيى دةبــِزَي، دداىــى    
، بزييــداري دةكــات، باصــى ٌــةوة دةكــات، وة باصــى ٌــةوة دةكــات كــة ٍــةر    آدةعــكَيي

ــوا ىاردوويةتــ        ــة خ ــةوةي ك ــواو ب ــى خ ــة كتَيك ــةكات ب ــَيك حــوكه ى ــوار، ة  ةكةص خ
، ٌــةوة ٌــةو وو، ة بةىضــكةت ٌَووــةتى ثَيغةمكــةر ــــكةت ٌؤوــةتاىى ثَيغـضــبةى

ه ةـة ٍةىـدَي حاَةةتـدا، وة بـة     ـجؤرة كةصاىة بة كافز ةة ٍةىدَي حاَةةتـدا، وة بـة ساةَـ   
فاصق ةة ٍةىدَي حاَةةتدا، ىاوسةد دةكزَيً، ياخود بة ٌيعتيكـاري بـِزوا ىـةبووىياٌ بـة     

درَيـً، وة بـة ٌيعتيكـاري ثابةىـد ىـةبووىياٌ بـة       حوكنى خوا، بـة كـافز ةـة رةَةـةو دة    
عةريعةتةوةو بةسايةداىى ٍةرى خةَةك، بة ساَةه ةة رةَةةو دةدرَيً، وة بة ٌيعتيكـاري  

 ٌ يقً  ِرَي ةـة رةَةـةو دةدرَيـً،    ـبـة فاصـ   ،ٌةوة كة ةة ساتى خؤياىدا صةرثَي يى دةكـة
ارةي ـاٌ دةربـ ـمِزي ساىايـ ـــتو ة دوايى بة درَيذيي باصى ٌةو ٌايةتاىة دةكةيً، وة مغـك

 زكزدىياٌ باظ دةكةيً.ـيـضؤىيةتى تةفض
ه كــزدٌ بــة ـ( دةطزَيتــة خــؤي، باصـى حوكــ 32 - 26ٌايةتـةكاىى8 )  ـآصــ 8دةرصـى دواسدةيــةو 
كزدىى خــةَةك ةــة ـكـــةو، وة صةرثغـٌــووَيً ىةكــةوتيى ٌــارةسووي ٌةمــــروِرٌــاٌ، وة ع

تـةىيا   آا، كة خوا ِرايدةطةيـةى ىَيواٌ حوكنى خواي ثةروةردطارو، حوكنى ىةفاميى د
ـــدوو جــؤرة حوك ٌ ـ ـــبةرىامــةو حــوكنى خ 8ه ٍــةٌ، دوو جــؤرة بةرىامــة ٍــة وا، وة ـ

ــ اميى، واتـة8 ىةي ـبةرىامةو حوكنى ىةف الو روِرٌـاًٌ  ـــ زي حـوكنى خـوا كـة ةـة ٌيض    ـ
 صوىيةتدا بةرجةصتةية، ٌةوةي ديكة ٍةمووي بة ىةفاميى ةة رةَةةو دةدرَي.

ــ 8َيشةدةيةوـدةرصــى صــ  ــةكاىى8 ) ـآص ــةةةيةكى   31 - 31ٌايةت ــى مةص ــة خــؤي، باص ( دةطزَيت
ــاىى مضــ   ــة اي ـــوَةناىاٌ دةكــات، كــة رةدةىـطــةورةً طــزىي ة دؤصــتايةتيى بةةبووىى ـ

كـة حةِرامـة مضـوَةناىاٌ جووةةكـةو      دا،طزتيياىة ةةطةَل جووةةكةو ىةؽِزاىيى يةكاىـ 
ــ اٌ بـً، ثغ ـــ ت بطـزٌ، خؤعـياٌ بـوَيً، ةةطةَةي   ـىةؽِزاىيى يةكاٌ، بة دؤصـ  تيواىيياٌ ــ

ــ ةركةوتييــةٌ، بة صــبك ــآة ــ كضـــاٌ دَل خـؤؼ بـً، بـة ع   ـ تياٌ دَل ىـاخؤؼ بـً، وة   ـ
ــ كة ٌةواىةي خَيزايى دةكةٌ ةة دؤص آوا ِرايدةطةيةىــخ تايةتيى كزدىـى جووةةكـةو   ـ

بـــة ي  ،ىةؽـــِزاىيى يةكاىـــدا، كةصـــاىى دَةيةخؤعـــً، وة ٌةطـــةر موىـــافيقيػ ىـــةبً
 ةية.ــوَةناىةتيياٌ ٍـاًٌ مضـةر ٌينـيار ةةصـاىةي ثزصــةوة ىيغـةمـك
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طةِراىةوةي ـ( دةطزَيتــة خــؤي، باصــى ٍةَةــ34 - 32ٌايةتــةكاىى8 ) ــــآص 8ةوـى ضواردةيـــدةرصــ
ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چمضوَةناىاٌ دةكات ةة ٌيضـالو،  

، وة باصـى ٌــةوة دةكــات ٌةواىــةي كــة ةــة دييــى خــوا  چۀ  ہ  ہ  ہ    ہ
ــاتى واٌ  آخــوا ثــةكى ثَييــاٌ ىاكــةوَيً ميــةتى ثــ   ،ةطةِرَييــةوةٍةَةد ــة جي ىيــة، وة ة

، كـة كؤمـةَةَيك صـيىةتى بةرجةصـتةو طـةورةياٌ تَيـدا بــةياٌ آكةصـاىَيكى ديكـة دَييـ   
دةكات8 ٌةواٌ خوايـاٌ خؤعـدةوَي، خـوا خؤعـى دةوَيـً، ةةطـةَل ٌيناىداراىـدا ىـةروً

دا تَيدةكؤعــًً ةــة ةؤمــةي ةؤمــةكاراٌ ىيــاىً، ةةطــةَل كافزاىــدا توىــدٌ، ةــة ِرَيــى خــوا 
ــةىيا     ــة تـ ــات، كـ ــداراٌ دةكـ ــتايةتيى طزتيـــى ٌيناىـ ــاٌ باصـــى دؤصـ ىاتزصـــَيً، وة ثاعـ

ــزٌ، ثاع   ــوادا دةطـ ــةَل خـ ــتايةتى ةةطـ ـــدؤصـ ــةر  ــ ــةَل ثَيغةمكـ ــةَل  اٌ ةةطـ وة ةةطـ
دا.ــداراىـٌيناى

ــةو ــى ثاسدةيـ ــةكاىى8 ) 8دةرصـ ــى ٍةَةوَيضـــ  44 - 35دة ٌايةتـ ــة باصـ ــؤي، كـ ــة خـ تى ( دةطزَيتـ
ىاحةساىةي خاوةٌ كتَيكةكاٌ بة تايكةت جووةةكةكاٌ دةكـات، ةـة بةراىكـةر ٌيضـالوً     

ة واس ةـة خزاثـةو ةـة    ــاٌ دةدا كــةرسةىغتياٌ دةكات، وة ٍاىيـوَةناىاىدا، وة خوا صـمض
ــؤ ٌيضــ   ــةتيياٌ ب ـــالوً مضـدوامياي ـــوَةناىاٌ بَييـ ــوا، وة   ـ ــؤ  ي خ ــةوة ب ً، وة بطةِرَيي

المة.ــةريعةتى خواوة كة ٌيضـىديى بة كؤتا عةوة بؤ ثابةـبطةِرَيي
( دةطزَيتــة خـــؤي، باصــى ِراصـــجَيزدراىى   51 - 45ثَيــيج ٌايةتـــةكاىى8 )  8دةرصــى عـــاسدةيةو 

ــ اوةٌ كتَيكةكــجَيزَي، بة خــدةكات، كة خوا ِراي دةص ثَيغةمكةر  ــ اٌ بةطغـ تى، وة ـ
ــ اٌ بـة ٌيض ـ، كة ٌةطةر بَيتً ٌينآةىــةت ِرابطةيــجووةةكةكاٌ بة تايك الو ىـةٍَييً،  ـ

ٌـــةوة ٌـــةو عـــةريعةتً بةرىامةيـــةي كـــة ةةصـــةرييى، كـــة  جووةةكايةتييـــة، يـــاٌ  
ــ اب ىاكزَي، وة ثاعاٌ باصـي صةرسةىغ ـىةؽِزاىييةتة، بؤياٌ حيض دةكـات،  ت كزدىيـاٌ  ـ

( بــة درؤ دادةىــَيً، وة  عمــي م الةــا  االســا   ةةصــةر ٌــةوةي كــة ثَيغةمكــةراٌ )   
ةمكةراىى ـاٌ، وةك كوعتووعــياىً، كــة مةبةصــت ثَيــى ثَيغــ دةدةٌ بــؤ كوعــتييــــٍةوَة

المة.ــثَيػ ٌيض
َيواىي ـغـــَي( دةطزَيتــة خــؤي، باصــى صةرة54 - 54ثَيــيج ٌايةتــةكاىى8 ) 8دةرصــى حةةدةيــةو

ةآلتً ـؽـ  ،او دايكـى ـِزاىيى يـةكاٌ دةكـات، ثاعـاٌ دةرخضـتيى حةريقـةتى ييضـ      ـىةؽ
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ــةر ييض   ــوا ةةص ــة مى خ ـــص ــ اـ ــة  آب ــة مةري ــوا ة ــً، خ ـــ، كآو ِراسي ب ـــ  ا ـة ييض
ثَيغةمكــةرَيكى خــوا بــووةو دايكيغــى ؽــيدديقةيةك بــووةو ٌيناىــدارَيكى سؤر ضــاك   

ضــوىكة ىةؽــِزاىيى يــةكاٌ ييضــاً دايكــى بــة دوو        ،بــووة، بؤيــةؼ وا دةفــةرمويَ  
بـةؼ ةـة خـوا ةـة رةَةـةمياٌ       آثةرصرتاً، يـاخود ةةطـةَل خـواي ثـةروةردطاردا بـة صـ      

، چژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گچدةدةٌ، بؤية دةفـةرموَي8  
ــ بَيطوماٌ ٌةواىةي كـة طوتيـا8ٌ خـوا يةكَيكـة ةـة ص      ــ َييةكاٌ كـافز بـووٌ )دووةك  ـ اىى ـ

ــ اً دايكـى، يـاخود ييض  ــً كَيً؟ ييضــآديكة ك  آقودظ كـة مةبةصـتياٌ ثـ   ـاو روح ةـ ـ
ــ ة( وة باصي ٌامؤاطاريى كزدىيـاٌ دةكـات بـة طةِراى   ـزيةـجك ــ ةوة بـؤ ٌ ـ ةوة كـة تـةىيا   ـ

تةي ــــايضـةٌ، ضــوىكة ٍــةر خــوا عــــبجةرصــلً بةىدايــةتيى بــةظ بــؤ خــوا بكخــوا 
 ة.ـبةىدايةتيى بؤ كزاى

ـــدةرص ـــى ٍــــ ـــدة ٌايةتةك 8ةادةوــــ ـــ( دةطزَيت64 - 55اىى8 )ــــ ــة باص ــــ ــؤي، كـــ ـــة خـــ ى ــــ
ـــةرسةىغـص ــاوةٌ كتَيكةكـــ ـــتكزدىى خــ ـــاىة بةطغـــ ــة   ـــ ــووىياٌ ةــ ــةر ِرؤضــ تى، ةةصــ

ـــٌ، وة ثاعــاٌ ىــةفزيً ةَيكزاىيــاٌ ةةص تَيجةِراىــدىيا صــةرةة ودييداريياىــدا ةر سمــاىى ـ
ــا   ً داوود  ــاىى ييض ــةر سم ــؤي ٍةَةيةص ، ةةص ــة ٍ ـــب ــة ٌةركـ ـــتاىياىةوة ب ى ـ

فــةرماٌ بــة ضــاكةو ِرَيطــزتً ةــة خزاثــة، وة ثاعــاٌ بــة ٍــؤي دؤصــتايةتيى طزتييــاٌ   
ــ ةةط ةـــةو ٌايةتاىـــةدا باصـــى دواميايــــةتيى     ةَل كافزاىـــدا، وة دوايـــيػ خـــوا    ـــ

جووةةكةو ٍاوبـةؼ بـؤ خـوا داىـةرةكاٌ دةكـات، وة بـة ثَي ةواىةعـةوة        صةرصةختى 
ــة بةراىكــةر          ــة ة ــات، ك ــِزاىييةكاٌ دةك ــة ىةؽ ــدَيك ة ــةرمى ٍةى ــتى ى ــى ٍةَةوَيض باص

ةوة كـة سؤريـاٌ   ـــ المدا ٍةَةوَيضتياٌ ىةرمرتة، بة ٍؤي ٌةو ٍةَةوَيضت ىةرمييةعــٌيض
وة ةـة رؤىاىـةكاىى ديكـةؼً     دا ــمضوَةناٌ بووٌ، ةة صةردةمى ثَيغةمكةريغ ــآة

ــ تاؼ، بةآلو جووةةكة بـة دةطنـةٌ وايـة ةَييـاٌ مض    ــٌَيض وَةناٌ بـ،، ٌـةوةي كـة خـوا     ـ
ے    چٍـةر وايـة8    ــداتاعـةتى، ٍةر ةةو كاتةوة كة فةرموويةتى تا ٌَيضـفةرمووي

﮸  ﮹   ﮷   ﮴   ﮵﮶ ﮳   ے  ۓۓ  ﮲

، واتـــــــة8 تـــــــؤ دةبييـــــــى   چ﮺  ﮻      ﮼  ﮽  ﮾  ﮿   ﯀
ً دواميى ٌيناىداراٌ، جووةةكةكاىًً ٍاوبةؼ بـؤ خـوا داىـةرةكاىً،    زيـةختتـصةرص
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جووةةكةكاٌ ٌةوة ديارة كَيً؟ ٍاوبةؼ بـؤ خـوا داىـةرةكاىيػ ٍـةموو ٌةواىـةٌ كـة       
ــة طوتيــا8ٌ ٌَينــة          ــى ٌةواىــةي ك ــا خــوا دةفــةرموَي8 وة دةبيي ــت دةثةرصــل، ٌيج ب

تى، ٍةَةكةتـة خـواي   ـــ زة، واتـة8 بةطغ ـىةؽِزاىيني ةة ٍـةمووياٌ ٍةَةوَيضـتياٌ ىةرمتـ   
ــ  ثــ         ــاتز مةبةص ــةرميى، سي ــت ى ــة ٍةَةوَيض ــات ب ــةدحياٌ دةك ــة م ــةروةردطار ك  آث

 المةوة.ــة ىَيو ٌيضــاٌ دَييً، وة دَييــٌةواىةية كة ٌين
( دةطزَيتة خؤي، باصى حةِراو ىةكزدىى عـتى  67 - 65ٌايةتةكاىى8 ) ـآص 8دةرصى ىؤسدةيةو

ــ وَةناىاٌ دةكـاتً دةفـةرموَي8 ع  ـــ خؤؼً بة تاوً ةةسةتً صـوود بـةخػ بـؤ مض    تى ـ
وودبةخػ ةة خؤتاٌ رةدةىة مةكةٌ، وة ثاعـاٌ ٌاطاداريـاٌ دةكاتـةوة كـة     ـخؤؼً ص

اِرةتى صوَييدي ِراصتةريية دةكـات،  ـصيوورةكاىى خوا ىةعكَييً، وة دواييػ باصى كةف
وةي ٌة آ( دةكات، ٌةو صوَييدةي كة بةصةر سار دادَي بوـَلغـ وة باصى صوَييدي ثووة، )

 اِرةتى ىاوَي.ــ، كة ٌةوة كةفآجَييـاٌ دَةى ةةصةر ب ةصــكة ٌييض
ــى بيض ( دةطزَيتــة خــؤي، باصــى رةدةىــةبووىى    71 - 72ضــوار ٌايةتــةكاىى8 )  8تةوــــدةرص

(، وة ثاعـاٌ رومـارً ؽـةىةمةكاٌ وة سةةةمـةكاٌ، دةكـةٌ،      َخِاـر خواردىةوةي مـةي، ) 

ــةرموَي8  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ   ڀ  چدةفـــــ

( الــائدة  ، كة ةَيزةدا ةة صـووِرةتى ) چٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ
ا حوكهً بِزياري خوا دةربارةي رةدةىة كزدىـى عـةِرابً رومـار ٍاتؤتـة خـوار،      ــكؤت

ىً حــةِرامى يباصــى حــةِرامى بــت ثةرصــت  آبــةآلو ديــارة ثَيغــرتيػ خــواي كاربــةج 
ــدةي ٌيض  ـثةرصــتيى ؽــ  ــةوة بياىــةي يةري ــةَةكو ٌ ــزدوة، ب ـــةىةمةكاىى ك ً خــوا الوـ

ــ بةيةك طزتية، بةآلو ةَيـزةدا خـوا بؤيـة ع    ةِرابً رومـار ةةطـةَل واىـدا باصـى دةكـات      ـ
تاكو بيداتةِروو كة وةك ضؤٌ بتجةرصـتيى حـةِراوً رةدةىةيـة، عـةِرابً رومـاريػ      

(ة، كة بـة داروضـكةيةكى   مــَزَل(يػ كؤي )األزال بة ٍةماٌ عَيوة وةك ٌةواٌ ثيضً، )
ــ دابةعكزدوةو جؤرَيـك بـووة ةـة رومـار، كـة ٌَيض      آـط كةيةكى طوتوة كة عتياٌ ث تا ـ

(، ٌيجا ةةو ٌايةتاىـةدا خـواي باآلدةصـت سؤر بـة ِرؤعـييى كؤتـا       يئنسيبثَيى دةَةَي8ً )
بـووىى عـةِرابً رومـار دةخاتـة ِروو، كـة ثَيغـرتيػ        بِزياري خؤي دةربارةي رةدةىة

ــ ا بِزيــــكؤتخــواي ثــةروةردطار باصــى رةدةىــةبووىياىى كــزدوة، بــةآلو ةَيــزةدا        ار ــ
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ــ ــة ِرابــزدوودا    ـةةوب ارةوة دراوة، وة ٌــةو ِراصــتييةؼ ِرووٌ دةكاتــةوة كــة كةصــاىَيك ة
َيياٌ ـــ عةِرابياٌ خواردؤتةوةو رومارياٌ كزدوة، ياخود طوىاٍياٌ كـزدوة، ٌـةوةي ثَيغ  

 .آاب ىاكزَي، ماداو ٌةو كاتة رةدةىة ىةبووبـةةصةر حيض
( دةطزَيتــــة خــــؤي، باصــــى 122 - 72اىى8 )حــــةوت ٌايةتــــةك 8ةوــــــتً يةكـدةرصــــى بيضــــ
ى مضــوَةناىاٌ ةــة كــاتى ٌيبــِزاو بــة حــةدً يــومِزةدا دةكــات، كاتَيــك كــة   ـِراوىةكزدىــ

ٌيبــِزاو دةبةصــل بــة حــةدً يــومِزة، دروصــت ىيــة ِراو بكــةٌ، وة ثاعــاٌ باصــى          
درو ةكاٌ دةكـات، وة ضـةىد ِراصـتييةكى طـزىي دةربـارةي ثاراصـتيى درو ـةكاىى        

ــداريىً  ــةكاىً،     دييـ ــةكاًٌ رورباىييـ ــة حةِرامـ ــةو ماىطـ ــة كةيكـ ــتيى كـ ــوا ثةرصـ خـ
ٍـةوةي كـة   َيدةخاتةِروو، ٌيجا خؤثاراصل ةـة ِراوكـزدٌ ةـة ٌـةرسي حةِرامـدا، واتـة8 ب      

ــ ِراو بك آابـكة ضووة صيووري حةِرةمى مةككةوة، ىـ  آٌييضاٌ ةة ٌيبِزاميػ داب ات، ـ
ــ وة باصى ٌةو رورباىياىـة دةك  ــ ات كـة ةـة ك  ـ يـومِزةدا صـةردةبِزدرَيً، وة   اتى حـةدً  ـ

ريَي، ـحورمـةتياٌ بطـ   آوَيية ثريؤساىة دةكـةٌ، كـة دةبـ   ــاىةي كة ِروو ةةو عــٌةو كةص
 باصى ٌةواىةي دةكات.

ـــدةرصــى بيض ــةكاىى8 )  8تً دووةوـ ــة خــؤي، باصــى رةدةىــة   122 - 121ضــوار ٌايةت ( دةطزَيت
﮳   ۓ  ۓ  ﮲  ے  ے  چدةكـات، دةفـةرموَي8    ـآجـ َيبووىى ثزصياري ب

، واتــة8 ٌــةي ٌيناىدارييــة! دةربــارةي ٍةىــدَي عــت  چ... ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸
دةخؤٌ،  آى ثــةتــة، ياخود خةفــمةثزصً كة ٌةطةر بؤتاٌ دةربكةوَي ثَيتاٌ ىاخؤع

ياٌ بؤتاٌ خزاثة، كة وةك دوايى باصى دةكةيً، خوا سؤر ثَيـى ىاخؤعـة خـةَةك عـت     
َيًً سؤر ثزصيار كزدىياىـدا، باسىـةً   ـؤَةـكً، ضوىكة ةة ٌةَامى سؤر ٍةَةـؤَةـسؤر ٍةَةك

ــزاواٌ دةبــ    ــاٌ ف ــة كزاوةك ــايى رةدةى ــةوةي ثــ   آثاىت ــةروةردطاريػ ٌ ــواي ث  آ، وة خ
ة، كة ٍؤي ٍاتية خـوارةوةي ٌـةو ٌايةتاىـة، وةك ٍةىـدَي ةـة ساىايـاٌ دةَةـَي8ً        ــىاخؤع

ٌ، ةر فةِرس كزدووـِرؤاَيك دةفةرموَي8 خوا حةجى ةةص ٌةوة بووة كة ثَيغةمكةر 
ــةكَيك دةَةــ  ــةي ثَيغــ ـآي ـــةموو صـةمكةري خــوا! ٍــ ـ8 ٌ ــارةي   ـآاَةَيك؟ صـــ جــاراٌ دووب

، ـــآ او بةَةـــ جـاري ضـوارةو دةفـةرموَي8 ٌةطـةر طوتك     دةكاتةوة، ثَيغةمكةري خـوا  
َيه ـةو ةــــــتاٌ دةتــواىى، عــتَيك كــة بــؤ خــؤو باصــى ىاكـةةصــةرتاٌ فــةِرس دةبــوو، ىةعــ
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ـــنةكيةَةـمةثزصــً، ٍ ــةتى8 حةجتــ ً، خــوا فةرـؤَة ــة   ـمووي ــة8 ة ــةِرسة، وات اٌ ةةصــةر ف
  ٍ ــ تةمةىدا، تؤ بؤ دةثزصـى8 ٌايـا  َيك؟! خـؤ ٌةطـةر خـواي بـة بـةسةيى ةـة       ـةموو صاةَـ ـ

ٍةموو صاَةَيك جارَيك فةِرسي كزدباية، خةَةك بؤي ىةدةكزاو ٌةركَيكى دةخضتة صةر 
ــ اىياٌ كة رورظ بـوو، ٌيج ــع ــ ة بـووىى ضـةىد جـؤرة ٌ   ـا خـوا باصـى رةدةىـ   ـ اةَةَيك اـ

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ىئ   ىئ  ىئ   ی  ی   ییچدةكــــات كــــة دةفــــةرموَي8 

، كـــة ٌةماىـــة  چجت  حبخب  مب  ىب    يبحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  جئ   
ىـاوًٌ طوتووياىـة8    ـــآ ضوار جؤرة ٌااةَل بووٌ، موعزيكةكاٌ ٍةر ةة خـؤِرا ىاويـاٌ ة  

تد.ـٍ ورَيً...ــةٌ طؤعتياٌ  ـبكزَي، رةدةى ــآٌةواىة رةدةىةية بارياٌ ة
( دةطزَيتـة خـؤي، بـاظ ةـةوة دةكـات      126 - 123ضوار ٌايةتةكاىى ) 8َييةوــتً صـدةرصى بيض

ــ دبً بـة ع ـةـة خؤيـاٌ وريـابً، واتـة8 ثابةىـ      آكة ٌيناىداراٌ دةب ةريعةتةوة، ٌةطـةر  ـ
ىـادةٌ، وة ثاعـاٌ باصـى ضـؤىيةتى      ــآاىياٌ سياىياٌ ةـٌةواٌ ةة خؤياٌ وريابً، دوامي

ــ اتى صـات ةة كاتَيكدا كة مزدىياٌ دةطاتة صةر، ةة كـ ــايةدطزتيياٌ دةكـع ةرةمةرطدا، ـ
ً.ــةفةر دةضـص ايةد بطزٌ بؤ وةؽيةت، ياخود كة بةــضؤٌ ع

ــى بيضـــ  ـــتً ضـدةرصـ ــةكاىى )  8وارةوــ ــةوت ٌايةتـ ــواي   113 - 127حـ ــؤي، خـ ــة خـ ( دةطزَيتـ
اتـة  وة ةة بـارةي دايكـى يـةوة دةخ   ، ثةروةردطار ضةىد ِراصتييةك ةةبارةي ييضا 

دةفـةرموَي8 ٌـةي ييضـا ! يـاد بكـةوة كـة ٌـةوةو بـؤ ِروو، وة كة خـوا بـة ييضـا    
اىى مً ٌةوةت دةكـزد، ٌـةوةت   ـزدي، ٌةوةو بؤ كزدي، وة بة فةرمـكزدي، ٌةوةو بؤ ك

دةكــزد، ٌــةوةت دةكــزد، مــزدووت سييــدوو دةكــزدةوة، وة ةــة رــوِر باَةيــدةت دروصــت   
دةداٌ كـة ة خواردىَيكيـاٌ خـواردوة،     آثـ دةكزدو فووت ثَيـدا دةكـزد، ٌيجـا ٍـةواَةت     

دةطوتً، ٌةواىـة بؤضـى خـواي ثـةروةردطار دةيا اتـة ِروو؟       ـآتى ىاديارت ثــواتة8 ع
ـــةرسةىغــص آتــاكو ىةؽــِزاىييةكاىى ثــ  ِزاىيى يــةكاٌ دةيــاىطوت8 ـت بكــات، كــة ىةؽــ ـ

زي ـكوِري خواية، ضوىكة ٌةو عتاىةي كزدوة! خـواي ثـةروةردطار بـة بيـ     اــييض
ــ يضي ا! ٌــةوةو بــؤ كــزدي، ٌــةوةو بــؤ ــــةوةو دةفــةرموَي8 ٌــةي ييضــــيــاٌ دَييَيتاـ

ــ كزدي، ٌةوةو بؤ كزديً مً ٌةو تواىايةو ثَيداي كةواتة8 ٌةو ع تاىةت كـة كـزدووٌ   ـ
ــة تواى ـــب ــؤ ٌيض     ـ ــةك ب ــزدووي وةك مويجيشةي ــؤو ك ــً ب ــةبووة، م ـــاي خــؤت ى جاتى ـ

ٍـ ـٌةو ع ِزاىييةكاٌــؤت، كةضى ىةؽــثَيغةمكةرايةتيى خ ــ ةمووياٌ دةطَيـتاىة  ِزىةوة ـ
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ـــٌــةوة دةكةىــة بــة ثاصــاوي ٌــةوة كــة ييض ، ا ــــبــؤ ييض بكــةٌ بــة خــواو  ا ـ
ــزةدا صةرسةىغ   ـــثةرصــرتاوي خؤيــاٌ، خــواي ثــاكً بَيطــةرد ةَي تى ىةؽــِزاىيى يــةكاٌ ـ

دةكــات كــة ٌةواىـــة كؤمــةَةَيك مـــويجيشة بــووٌ، وةكــو ضـــؤٌ خــواي ثـــةروةردطار       
 َيغةمكــةراٌ داوة، كؤمــةَةَيك مويجيشةعــى بــة ييضــا   مــويجيشةي بــة ٍــةموو ث 

ٌةواىة بكزَيية ثاصاوي ٌـةوة   آداوٌ، بؤ ٌيضجاتى ثَيغةمكةرايةتيى خؤي، كةواتة8 ىاب
ــ بكزَي، وة ةـة ِريـشي ثَيغ   ا ــةتيى بؤ ييضــكة بةىداي ةمكةراٌ جيابكزَيتـةوة، وة  ـ

ِريـــشي خـــواي   ةـــة ٌاصـــتى بةىدايـــةتيى بـــؤ خـــوا بـــةرستز بكزَيتـــةوةو ب َيتـــة        
ارةوة! وة ثاعاٌ ٍةر ةـةو ٌايةتاىـةدا باصـى دابـةسييى ٌـةو صـىزةو خواىـة        ـثةروةردط

ــةرٍاتَيكى سؤر      ــة بةصــ ــاوىزاوة، كــ ــاوةوة ىــ ــةو ىــ ــووِرةتة بــ ــةو صــ ــة ٌــ ــزَي كــ دةكــ
بَيتـة خـوارَي، خـواردىى ةةصـةر      آناىـىزةو خواىَيك كة ةـة ٌاصـ  ــوِرٍَييةرة8 صـةرصـص
ً   آبـــ 8 خواردىةكـــة ماصـــى بـــووة، كـــة ٌـــةوة ةـــة      ، )كـــة سؤربـــةي ساىايـــاٌ دةَةـــَي

ٍـ ـيةةكاىيغـٌييج ــ كَيكى سؤر بـة ص ـاتوة(، وة خةةَـ ـدا  ةداٌ كـةظ ةـةو صـىزةً خواىـة     ـ
ً آةر بـ ـً ماصـى ةةصـ  آك ىاىى ةةصـةر بـ  ــ، خواىَيآوات، كةضي ٍةروةك خؤعى بـ 

ــ ارة كـة ٌ ـناىةوة بَيتـة خـوار، عـتَيكى سؤر يـةجايو بـووة، ديـ      ــةة ٌاص ةوةؼ ةةبـةر  ـ
اتةداو ٍي ـياٌ دةصـت ىةكـةوتوة،    ـوة بووة كة حةوارييةكاٌ بزصـيياٌ بـووة، ةةوكـ   ٌة

ــ وة ثاصاويغ ياٌ ٌـــةوة بــووة، كـــة طوتووياىــة8 بؤٌـــةوةي سيــاتز دَةييـــابني كــة تـــؤ     ــ
، وة ٌـــةو ِرؤاةؼ دةكةييـــة ِرؤاَيكـــى آثَيغةمكـــةري خـــواي، وة وةك ىيغـــاىةيةك بـــ

ار دةكاتً خواي ــةروةردطداوا ةة خواي ث، جةاًٌ خؤعيي بؤ خؤماٌ، ييضاؼ 
ة دايدةبةسَييه، بةآلو ٍةركامَيك ةةواٌ كة ٌةو صىزةو ــةريػ دةفةرموَي8 باعـبةخغ

شاي دةدةو، ـ، بة جؤرَيك صآب ِزواـةودوا بَيكـةر ةةمـوا، ٌةطـَيى دةخـً ةآخواىة دةبيي
 .آشا ىةدابـكةصه ةة دىيا ٌاوا ص

( دةطزَيتــة خــؤي، باصــى 142 - 114كاىى )ثَيــيج ٌايةتــة 8تً ثَييجــةوً كؤتــايىـدةرصــى بيضــ
ــ دةكات، ةـة ري  و ييضا وا ــوتووَيذَيكى ىَيواٌ خ امةتدا، وةك خـوا ةـة ٌايـةتى    ـ

ــةرموَي8 114) ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   چ  چ  ڇ چ(دا دةفـــــــــــــ

گ  گ   ژژ ڑڑ کککک  گ ڈڈڌ       ڎ  ڎ
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ہ  ہۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڱڱ  ں  ںڻ      ڳڱ  ڱ  گ  ڳڳ  ڳ  

اي كــوِري ـ، واتــة8 كاتَيــك خــوا فــةرمووي8 ٌــةي ييضــ چھ  ھہ    ہ  ھ  
ةَل خـوا، يـاٌ   ــرتاو ةةطـه بكةىة ثةرصــكت طوتوة خؤوً دايكـمةِريةو! ٌايا تؤ بة خةَة

دةفـةرموَي8 ثـاكيى بـؤ تـؤ، بـؤو ىيـة عـتَيك بَةـَيه كـة           ييضاؼ ةة جياتى خوا؟! 
ــةب  ــةرمووو    آ، ٍي ــه ثــ آٍــةن ى ــت ف ــؤ ثَي ــةوةي ت ــةر ٌ ــةطوتووٌ مةط ــة8 خــوا  ى ، ك

طوتــووًٌ ىــةيزي  آةوةو ثــــــة، ٍــةر ٌــــاري ميــيػً ٌَيوةعــــل، ثةروةردطــــبجةرص
اٌ ةـة دواي مـً طوتووياىـة    ـِزاىييةكـ ـىةطوتووٌ، كةواتة8 ٍةرضـى كـة ىةؽ   آٌةوةو ث
ــ ا كوِري خوايــكة ييض ــ ا خوايـةو، ييض ـا ثةرصـرتاوةو، ييضـ  ـةو، ييضـ ـ ا ضـى كـزدوةو   ـ

ــة عــ   ــزدوة، ب ــاًٌ عـضــى ك ٍ  ةوكةـــ ــةوة  ــةتى، ٌ ـــتى خــؤي كزدووي ــادةي ـ ةمووي سي
ــ توة، ٌاوا خـواي ثةروةردط ــاٌ ٍةَةياىكةصــخؤياىةو بؤخؤي ــ وتووَيـذ ةةطـةَل ييض  ار ـ ا ـ

    ــ دةكات ةة ريامةتدا، بةآلو جارَي ثـَيػ ريامـةت خـواي ساى ا بـؤ ٌَينـةي   ـاو تواىـ ـ
ــ ةرسةىغـص آةوة، بؤضى؟ بؤ ٌةوةي كة ىةؽِزاىييةكاىى ثــطَيِزاوةت ات، كـة ةـة   ـــ ت بكـ

ــ ٌـاوا ييض  آامةتــري ــ ا حاعـ ــ دةكـات ةـةو ٌةفض   ـــآ اتاٌ ةـ اىةيةي كـة ٍَيياوتاىـة ىَيـو    ـ
ــةرىا        ــزدوة، ٌةط ــاٌ ك ــاٌ سيادت ــتَيكة خؤت ــة ع ــًً عــةريعةتى ىةؽــِزاىييةتةوة، ك دي

ــة ٍـــي     ـــــييض ــةو، ىـ ــوِري خوايـ ــة كـ ــوا، ىـ ــةراىى خـ ــة ثَيغةمكـ ــووة ةـ اؼ يـــةكَيك بـ
ـــةةطـــةَل خـــواي ثةروةردط ةي تايكـــةتيـثةيوةىدييـــةكى ديكـــ اردا ٍـــةبووة، تـــةىيا ــ
 قاىدوويةتىًـبــاب خوَةــ آخــوا وةك مويجيشةيــةك بــةب ا ــــٌةوةىدةيــة كــة ييض
ــ ةر بةبـةر دايك ــِرووحةكةي يةكض ــ ٍـةوةي كـة بـة ع   َييدا كـزدوة، ب ـ ــ نوطفَيوةي ـ ي هـ

 ت بــووةو ٍــةرــــَيوةية دروصـبــةو عــ ا ــــبــابى ب ــَيتة ميداَةــداىى دايكيــةوة، ييض
ـــٌةوةىــدة جي ـــاواسييةي ٍةيــةو ٌــةوةؼ ثاصـ ـــ َي8ً كــوِري خوايــة، ـاوي ٌــةوة ىيــة، بَة
ةــة ريامةتــدا  ــــآوَييــةدا ٍةيــة، بةَةآةتى ةةطــةَل خــواي بــــكةتَيكى تايكــــيــاخود ىيض
َيوةية بـة درؤ دةخاتـةوة، ةـة كاتَيكـدا     ــِزاىيى يةكاٌ بةو عــةسٌ ىةؽـم خواي بةرسو

ةوةي كـة بؤيـاٌ دةركـةوَي، كـة ىةؽـِزاىييةكاٌ      ـوة بؤٌةر كؤبووىةتةــكة ٍةموو بةع
بــة ٍةَةةداضــووٌ، ٌيجــا ٍةَةكةتــة ٌــةوة ةــة ريامةتــدا دةردةكــةوَي، بــةآلو خــواي          
ثــةروةردطار ةَيــزةدا بؤيــة بــةياىى دةكــات، تــاكو دةري  ــات بــؤ ىةؽــِزاىييةكاٌ كــة   

ــ ـرض آةرمةسار دةبـً، وة ٌـاوا بـ   ــٌاوا ع ـآل، كة ةة ريامةتــا دةثةرصــييض ة دةبـً،  ـ
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ٍ  ــٌةو ييض ا ـــاوا ييضــوة ٌ ــ ايةي كة دةيجةرصـل بـة ىا ــ ةن، ٌـ ــ اوا بةِراٌةتيـ اٌ ـ
 ٍـاوةلَ  آى خؤي بـؤ خـواي بـ   ــدةكات، وة ٌةويػ بةىدايةتي ـآاياٌ ةــاً حاعـدةك ـآة

 اتةوة. ــدووثات دةك
ــة ويض    ــوو ك ــةو دةرصــةماٌ ب ــايى ٌ ــة كؤت ـــٌةم ـــته تيغـ ــوورِ  ـ ــة صــةر ص ةتى كَيك  ةم

ــ كوىى بابةتـةكاىى بـؤ ٌـةو بيض   ـاىىً، ضـؤىيةتى دابةعـ  ـ(، وة بابةتةكـ الـائدة ) تً ثَيـيج  ـ
ش ثَيياىدا دةضني.ــِري اىة بةــ، ٌةو دةرصآتيواٌ بــة، كة خوا ثغــدةرص

.ِيَكِإَل َاَأُتوُب َأِسَتِغِفُرَك َأِنَت الِإ ِإَلَه ال َأِن َأِشَ ُة َاِبَحِاِةَك المَُّ مَّ ُسِبَحئَنَك
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م هك هي  رسيه د 
 

 ةــةى ئةم دةرســثيَهاس

ــ ةواُ لة ئايـئةً دةسط ــ ( دةطشَيح5 جـاو   1ةجى: )ـ ة خـى،  لـةً ذَنـٍا ئايةجـةدر طـةسةجا      ـ
(در بـة ٌاةةٌنؼـــاٌى ئنىـاُ  وظـــ لاىاٌاُ ايــُئ٥س٠ بى يةوةً جـاس لـة طـــ ةسىةجى )     ر ـخ

ــةسو َ،:   ــ   دةر ــة، ئنىاٌحــ  چژ  ژ  ڑچدةدةَيٍ ــة، ئةةرٌ  اُ َِنٍــاةة   ئ
( جـاس  16( ػـاصدة ) ايــُئ٥س٠ باٌطى ئنىاٌذرسرُ دةواد  وة دياسة ئةً سىطحةية لـة طـ ةسىةجى )  

دةةباسة بىجةةة  ةة خ ر بـة ئنىاٌـذرسرُ دةرـةسو َ،: ذـة اُي طشَيةةطـحةواُ بـة جـةةرةيى
ــةجى دسة ــةواٌى ــة ػــناٌذٌى ى سو ــاد ل ــاُ لـــ  دةو ــةُ  ذاػــاُ سىَيطشين ــةج  بن جَنة

ة طؼـحى  بـة جايةـةجى دسة ـةواٌى ىـةمي ةـ وشىة  ةة سىَينـاُ لــ  دةطـشَ، لـةديٍذرسيي بـ 
ِاةوــاسيي يةوــذ، وــشدُ لةطــةس ط ٌــاِ  دةطــحذسَيزيي  دةر، ئــةةة، وــة رــةسواٌناُ ذــ    

ــ اسيي  ئٍجــةواسييي ذاسَيضوـدةواد بةةة وة ِاةواسيي يةوذ، بنةُ  لةطـةس كاو ــ ا دةريـ ى ـ
ــى غةدةاةوشرةةوـاٌن  ــة سىةةٌن ـــب ــةٌ   وــ   اُـ ــ  سىردةطةي ـــذ ــ ة   ـة ي اصدة جــىسُ: وشدرسةةةب

خ َيَي طىػحى بةسرصة بى اةيش، خ ر طــةسبشىرةة ... ِحـذ  ةة باطـي جـةةرةوشدٌى ئـاي       
ٌـ  ــ ى ٌنعىـةجى خـى،  ةة ِةلاـةزرسدٌ  ـوة وةبةطـخ ذَنى ئنظــالوة  ةة جةةرةوشد ى ئنظـــالً  ـ
 ُ ـــة بةسٌاوــة، ريــاُ بــى وش  ــةوا ـــذاػــاُ باطــي خــ رسدٌى ٌاكدةوــاد  ةة   بــة جاوـ اسيي ـ

حاٌة، وة غةدةاةوشرةُ  وةطـَن  وـة جَنةطنــشَ ي ٌاكـاسب   دسةطـحة بـايى       ـاد  لةة ػــدةو
 ذة، وة لة وةسط دةسبــاص، ب   لـَنناُ خبــ رد.ـئةةةٌ
ئٍجا دَيحـة طـةس باطـي ةةاوذرٌـةةة، ذشطـناس  ئـةةة وـة: ك جىسَيـ  لـة جىسةوــاٌى 

حَن  وـة خـىؾي طـ ةدبةخؽ بـ       ــواسبةج  دةرةسو َ،: ِةس ػخ رسدُ ىةالاـة؟ خ ر، 
ةة ِةسةةِا ئةة ٌَنلـريرٌة، وـة سىرة دةوـشَيَ  ىةالاـــَ  ذاػـاُ باطـي ىةالاــنى خ رسدٌـة
خىؾي بة طـــ ةدةواُ دةوـاد  ةة لـة وىجـايي در باطـي ىـةالانى َِنٍـاٌى رٌـاٌى ذـاونضة 

ةةُ وحَنةـةواُ  دةوـاد  ةة باطـي خــى دةةس    ئنىاٌـذرس  ةة رٌـاٌى ذاوــنضةة درةَيـَ ذـاوي خـا      
طشجَ لة صيٍـاة درةَيٍرنظــني ئاػـنشرة ذةٌّــاُ دةواد.
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 بػِ اهلِل ايطَّمحّٔٔ ايطَّسِٝ
 

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

ۀ  ۀ  ہ  ہ     ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں   ڱڱ  ڱ  ڳ  ڱ    ڳڳ  

﮴   ﮵ ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲ ھ  ہ  ھ   ہ     ﮳  

﯁        ﮺﮻  ﮼  ﮽  ﮾﮿   ﯀ ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  

                           

ٻ ٱٻٻ    ۋٴۇ  ۈ ۈ ڭڭ ۇ ۇۆ ۆڭ  ڭ  

ٺ  ٺ    ٺ  ڀ  ڀڀ ڀ ٻپپ پپ

ڦڦ   ڦ ڤڤ    ڤ ڤ  ٹٿ  ٹٹٹٺ   ٿ  ٿ    ٿ  

چ  چچ ڃچ ڃڃ ڃڄڄ ڄڄ ڦ

ژ   ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڳگگگڑککککگژڑ

ہہ  ہ  ہ  ھ   ۀڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ں   ڻ  ں  ڱڱ  

ۈ  ۈ  ۆ    ۆ    ۇ  ۇڭ﮴    ﮲﮳ۓ  ے ےۓ ھھھ

ائ    ىې  ې  ېى    ېۉ   ۉ  ۅ  ۅ     ۋۋ  ٴۇ

 ېئ ۈئۈئۇئۆئۆئوئۇئوئائەئەئ

ىئ  يئ   ی  جئ  حئ  مئ  ی    ىئ  ىئی  ی ىئ   ېئېئ

 .چمب  جب  حب  خب
www.alibapir.net



   ......  ( 1  –  5 ) 
 

 

 [52 ] 

 

 ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان

ةرٌــة، بشىةرجــاُ َِنٍــاةة  ذــة اُي بــةصةيي بةخؼــٍذة  ئــة، ئة خــ ر، بــة))بــة ٌــاة،  
بنـةُ  ئارةلاـة كـ رس ذَننـةواٌحاُ بـى ىـةاَه وـشرةُ          طشَيةةطحةواُ بـة جـةةرةيي جَنةـةج   

شدسَ،  )بةاً( لـة واجَننـذر   ـةلاذرةَيـةسجاٌذر دةخ َيٍشَيحةةةة ِـة لةةة، )لةوةةدةر( بةطـجط
ــة لــة ئن ــ   ــةاَه وةوــةُ  خــ ر كــ     ـشىرً درُ ٌَنلـــو ىٌى بــ َ، )ةة بــة  ـريرُ بــى خىجــاُ ى

ـــئــة، ئةةرٌــة، بشىةرجــاُ َِنٍــاةة  دسةػ  ڻ( بشىيــاس دةدرد  بةسرةةةٌــذيي بضرٌــ ىةواٌى ـ
ــ ـــٍى( خـ)ئاينـ ـــ ر وةػــ ـــنَنٍَ  ِةسةةِــ ـــا واٌطــ ــــ ـــة )جـ ــةوشرةةواُي ـةٌط جَنـ ذر( غةدةاـ

ــ ـــغ سباٌننــ ـــٌنؼ  ة بــ ـــغ سباٌنن  اٌةواُيـــ ـــة ٌنؼـــ ـــئةةرٌ  اٌةدرسوشرةةواُيـــ ـــة، وـــ ة ـــ
ةٌة وضطـةةجى ىـةسىرً   ـؽي سىةصروةٌذيي خـ ر سىةة دةوـ  ـحَّنٍاٌى بةخؼــحى ةةدةطـبةوةبةط

ــ ناٌذ )بىجـاُ سىةةريـة( سىرةةػن  ــ)ى سوةجناُ براسَيضُ(  ةة ِةسواد ئن شىروحاُ ػ اس بنـةُ   ـ
ــ شدُ لـة )ك ـةةةةة وـة سىَيطشينـاُ لَننـ   ــى، ئـمَنة ةٌةةةجاُ لة وةطاٌَن  بةِـةة با سىغ  ةُ( ـ

ٍ ةسػنَنٍنى بنةُ  ةة ِاةوـاسيي يةوـذ، بنـةُ    ـٌةواد ط ــ اُ لــسىرً  ةرجبى وضطةةجى ىة
ــ اسيي يةوذ، وةوــةة ذاسَيضواسييي  ِاةوــةس كاوـلةط ــ حذسَيزيـةُ لةطـةس ط ٌـاِ  دةط  ـ ي  ـ

ــ ةة ذاسَيض لـة خ  ــ  ر بنـ ــ ضر، ج ٌـةُ  بَنط وـاُ خـ ر طـ   ـ حى ـوـشدرسة  خـ َيَي  طىػـ    ۋذة ـ
ــة   ــى جطــة ل ــاةة  )وــشدرس،( لنَ  بــةسرصة  طــةسبشىرة ب ـــخــ رة  خٍن ــذَيشرةة  غــىك  ـ ذسرةة  ِةلا

ــ ةغى، رشياوـشىي ة )كـ ـةـ ـةسجاٌــةةة، طـة لـ ـلَنذسرةة  لةاليةُ دسىٌذةةة خ سرة جطـ  ةةج ة(  ـ
ــ ى دةوــةسبشىرةةة  ئةةة بة ِى، صةلةوةواٌةةة دربةػــةةة، وة لةطةس بخ طــةة ئ ةُ  وـة  ـ
ــ ةو ة ئةواٌةجاُ وايــة، لــة سىَ  دةسكــ ةٌة  ِــ   ــــئةةةج غةدةاــةوشرةُ  ئــةوشى    ـ اُ لــــ

ة لــةةرُ  ــــربدٌى( ديٍةوــةجاُ ٌائ وَنــذ بــ ةُ  بىي  ـشىةرُ لــة )صةرــةس ذَنــ  ـةةرٌة، بَنةــــــئ
ــ شدُي  كاوـةجامن بـى جةةرةوـ  ـرتطَ  ئةوشى  ئاينٍةوـ ـَي بةغ لة وَ بــوةجشط ة، خـىوي  ـ

ــ ٍذ وـشدُ  ئٍج ة بـى ذةطـ  ــالوي بة بةسٌاوــةَه وشدُي  ئنظــي لةطــبةجةةرةي ا ِـةس وـةغ   ـ
ـــبةِ ـــى، بشطـ ـــنةجننةةة ٌاكـ ــ ة بَن ـ ـــاس ب ـــةةة، وةيمـ ـــ ـــاه )ة خــ رسدٌى ىـى ط ٌ ةسىرً ـ
اُ بــى ــــنـخ دةذشطــَ: كنــــلَن گة ــــ سدة، ونّشةباٌـَنةــــ واُ خــ ر لـاد(  ئــةةة بَنطــــــبن
 شرةة؟ ــةاَه وــى

ري ( ئــةة ــــشرةُ  ةة )ٌَنلةاَه وــــــةواٌحاُ بــى ىـ ةدبةخؼـــ: خ رسدٌــة خــىؾي طـ بماــ
ــ ةُ  لـــ ةطي ذةسىةةس(رٌة، وة رَنـش، سىرةيـاُ دةو  ــ)ط ةة صرٌناسينـة، )سىرةةػـناس( وـة خـ ر     ـ
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ش(ة، وــة بىجــاُ ـةُ )ي سىريــاُ دةَِنــٍَ(  دةجــا لــةة )ٌَنلنــ ـرَنــش، وــشدةةُ  رَنشيــاُ دةوــ 
ـــدةط ــاة، خــ ر، لةط ـ ـــشُ  خبــىُي ٌ ــة خــ ر بنــةُ  بةسىرطــ   ـ ــاسَيض ل ــٍَ  ةة ذ حى خــ ر ةس بَن

ــ لَنرشط ةواٌحاُ بــى ىــةاَه ــــ ةدبةخؼــئــةوشى  خ رسدٌــة خــىؾي ط ۆنٍةةة، خَنشريــة ـ
ــ وشرةُ  ِةسةةِا خ رسدٌى ئةةرٌة، وحَنةناُ ذَنـذسرةة  بىج  اُ ىةالاـةة خـ رسدٌى ئَنـ ةؾ    ـ

ــةةرُ ىةالا  ــى ئـ ـــبـ ــة ذاونـــ  ــ ــاٌى( ئارشةجـ ـــضةواٌى ئنىـة  ةة )َِنٍـ ـــاٌذرسةواُي ئــ ارشةجة ــ
ـــذاونضةو ـــئةةرٌاٌى ـ ـــة، ذَنـ ـــؽ ئَنـ ـــحَنةنـ ة وـ ــاُ ى ـ ــذسرةة  بىج ـــاُ ذَن ــــِ  ةالاةـ اد ـةسو
ــ ذرُ  ئَنـ ةؾ خىذ ــــي يـةواٌناٌحاُ ذنَ ـواسةيـ   ا بنـةُي ٌـة بــة  ــــنشر صيٍـئاػـ  اسَيضبَ ٌــة بـة ـ
َنننؽ وــ رش بــة ئنىــاُ ـاٌننؽ د طــحاُ )، صيٍــا لةطــةَه وــشدُ( بطــشُ  ِــةس وةطــ ــــذةٌّ
.((مباسرٌة ــاةةجةةةة لة دةرسى ردر لة صياٌةـلا ةػاد  ئةةة وشدةةةوة، ِةــبن
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 شـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان

٘      )(: ڑ) ــ ّٔ ّٖ ــٓكِّٕ  ِس َٜ  ِِ ــ َٚئّ ــَس  ِٗ َِ ايَه ــ َُّ ََ َٚذٚفّٔــ٢: ََشا  َٚفــئ٤ى  ََٜــٞ   ِٙ ــِس ِٗ ــٛا(، )َٚفّٜــ٢ بَه ( ذّٔٚفّٕ
ــ ةرجة: ةةرـا بن  ِٗ ) ةُ  كـ ٌنة ـبنـ   ةُي جَنةـةج ـ َٚف ـــ َٚفّٜـ٢ بَه ََٜـٞ   ِٙ َٚذٚفّٔـــ ِس بـة  ( ٢ــــ ئ٤ى 

ـــواٌــا  ذة اٌةوــة  جَنة  ـــجدآ  وــشد    ةجـ ـــا ئةطـ ـــذة ةس ـ وــشدة   جَنةــةج اٌيـ
ِٙ) شَ :ــاٌذةةة  دةط جـٍةةةػنـبشدة طةس  ِةلا اسةوة،ـجةةرة  وشدة و ِِٗس  (.َٚف٢ّٜ بَه

اُ  ةة بـة واٌـا، طشَيةةطـحنؽ دَ،     ـ( ةرجة: ذة َعكّٖس(ة  )سـَعكّٖ( وى، )ع كّٕٛز(: )ک)
 حَن .  ــ( ةرجة: طشَيذرٌى دةة ال، ػَعكّٖس) اٌذرـصوماى ــة لة ئةطة

َُّٚٗايَب(: )گ) َّٚٗـ ِباإلّٚ ََِٔ ََِِِ٘ٛق ِٞف ئَُِي ؤِّيَشَٚ ،٘ ئّ َلّّْٖٓ  ال ئََ :١ّٕـٝ  ئَُـ ِب ِفِطايه ـ  ٞـفـ َٚ ،ئ
َُـ َّٚٗب(  ةرجة: )َطِٝايَّّٜٓٚ ئعَّٚبايػّْ اَسَع ي   لـة وـ سدةةرسي   ( ِـةس ػـحَننة وـة غظـة، ٌـةب     ١ٝ

خىواٌذر دةلاَنَ: ئارةَه  يـاُ كـ رسذَي  يـاُ بةطـحة صوـاُ  لةبـةس ئـةةة وـة خـةلا  لـة           
( ةرجـة: ػـحَن  وـة ئنٍظـاُ لَنـى ىـالاى ٌـةبَي  ةة لـة         ئَّٗـ ِبَّٚدةٌطةوة، ٌاطاد  كـ ٌنة ) 

 ذةة ذةلةةةس دةط جشَ . ــة لة دسىٌــة سف در بة جط

ٌ  َِٖٞـــ :ّ ئَهـــِْاألّٔشَ،  )ـــــىسة ئـــارةَه دةط جـــــ(: بـــة كـــ رس جگ) ِ  ايَّٖبكّٔـــط َٚ اإلبـــ َٓ  َٚايَّٖػـــ
ّ َهِْذّٔ(  )عِهَُايَّٖٚ  ضُ دةط جشَ،.   ــرتة سىةػةةاخي وةسىة بـ( بة ى ػئ

َٕ ِفٞ ةُ: )ـا، ِــ(: دةة ةرجڱ  ) ًّٕٛ ِْت ِ َزاِخ (  ةرجـة: لـة ٌَنـ  ئـةسص، ىـةسىرً درُ       َطّـــ احلّٔذّٔ
ٕ  د )ــياخ َ ـٛ َ شطّٚ بةطـح ة  ئن ـشىرً بةطـة بـة ىـةم      (  ةرجة: ئَنـ ة ئن شىروحـاُ   ذّْٔت ِ 

ُِٓٛع  َعكّٖــ ّٗ ذّٔٚ َؾــِطَعئّٗـاحلّٔــَطاّ: ايــيــاُ بــة ةــ وشىة  ) ة ـة بـــحَننة وــــــ( ىــةسىرً ِــةس ػَُ
ــ اُ دسةطـ  ةرجة: بـى ئنٍظـ   ة بــةسع غةدةاــَن  ياُ بة ػــةةغ ــ وـة بةو   خ ٌـةب ـ اس، ـ
 .  ـ بَنٍ

 ،٠َّٔسكّٖـ ايه  ُّسَـ  :ّْشَـ ايّٖ ٌ قِـ ذّٔوةوـةُ  يـاخ د بـة سىةةر، وـةصرٌَ  )     ىـةاهَ (: ةرجة: ہہ)
ـــَس جشَ،: )ـ( لــة ئةطــماذر ةرجــة: وشدٌــةةة  دةطــ  ٌَّســ( ةػــة،: )الّٗ َّٔســ ٤ٞايؿَّــ ََّســَٚ  َّـ
ــ ة: طشَينةوة، وــ( ةرج٠َّٔسكّٖايه  ــ ( بىيـة ذَنـى دةطـ جشَ، ى   ٍ ّٔـــ َس: )ـ شدةةة  دةلاـ ـ ةاَه  ـ
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( ةرجــة:  ٤ٞ ايؿَّــ  ٌّـَســدةػــط جشَ،: ) شرةةجةةة  ةة ـةسىروى لَننــــــ ى ىــــَنى طشَيـةةك بماــ
 ةاَه ب ة.    ــحةوة ىــػ

ــ ( وَؾَهئ٥ِط(: )ہھ) ىةواٌى ىـةمي  ـ(يـة  ةرجـة: دسةػـي  بىكـي دسةػـ     هرَي٠ـــ َؾى، )ـ
َٞ (؟ )َؾـهرَي٠ ىةواٌى خ رذةسطحنى ٌـاةٌشرةُ ) ــة وشىة  ياُ دسةػ ّْ َٗـئ   ِبـَصِيؤّ;  َٚغ ـ َّْ ألّٔ
ِ َهَ  ٟ:ذّٔ َهط ــَ ِؿ ّٜ ِٕ ــ ( لةبةسئةةة وـة ٌنؼ ٠ٍرَيِهبؿَـ  ٢َََ ِس بأّٔ اٌةدرس دةوـشَيَ  بةجايةـةجى   ـ
شبَ دةةٌطةوـةياُ بشيٍـذرس   ـحـ ـوة بى ىةم دةبشدسَيَ  ئةطةس ى ػ اٌة،ـغ سباٌننئةة 

 ةسبشىيَ.  ــة دةبشدسَ، بى طــاٌةدرس دةوشَ  وة ئةة ئارةلاـدةوشَيَ  ةرجة: ٌنؼ

ــ ٍظ(: وـاٌطى ىـةسىرً  وـة لَنـشةدر وةبةطـخ ذَنـى جن      ھھ) ى وـاٌطى ىةسىروـة  ةة   ـ
ّ  ايِّٖشذ١َِّ، ش ٚ ايّٖكِهَس٠ِ، ش ٚاُ ك رسُ: )ـواٌطة ىةسىروةو (  ئـةً كـ رس واٌطـة    َضَدـ    ،َ َشطَّ

ــةٌط جَنذروشرٌنــ  ــشرةة  واٌــا، دةط   ـج ــة و ـــحرَنؼـاُ جَنــذر غةدةا ــى جــةٌط   ـ خةسيي ب
َ  ـــــ لاىاٌاُ بفش ػـــــةس لـــةة واٌطـــةدر ئـــةِمى وـــ رش ػـــةسى بـــة وظ ـةسٌا ئةطــــــــئةط

 ةُ.   ــاُ بنـى لة خىيـةسياُ  وة ئةةرٌنؽ بةسطشيـغةدةاةٌنة لةط

١َّٜـايـ (: جاوةوة، )ے) َّـ١ (ية  ةػـة، ) َٗس ــ ( ةرجـة: خـةاد  بـةاً لَنـشةدر وةبةط    َٖس خ ـ
ــةة   ــى ئ ــةذَن ــة دي ئارةلاةي ـــب ــشدسَ،ـ ــة ئــ    اسيى دةب ــة ل ـــةسص، ىـو ـــةسىروذر بةبىٌـ ة، ـ

 ربىدسَ،.ـةسبـةةة طـىةج

ّٖـس (: لة )ۓ) ــ (ةةة ِقّٔ ّٔ :س ًّٖـ ايكّٔاج ة  )ـ ّٖـس ( )ٌ تِـ اي ٌ قّٔ ــ ( بـة وا ــ ا، ِىٌنٍـ ةةة دَ،  بـة  ـ
( طـــةسدُ ٠َز ِّٔقـــ( )١ٛئّـــت َُّٖايّٖ ٠َز ّٔايِكـــ)ط جـــــشرةة:   بىيـــة ٍشَ،ـــــبلحَن  ـــــا، ػـــــواٌ

ـــبةٌذَينــة دةكــٍشَ،  يــاُ دةِىٌشَيح  ـــ(يــؽ و ٥ِــسقّٔةةة  )ـ (يــة  وةبةطــخ ٠َز ِّٔقــى، )ـ
ــ ئارةاٌ شةـحـ ـلَنـشةدر ئـةة ى ػ   ــ ةُ وـة طـةسدُ بةٌذي  ـ ــ اُ لـة وـن دةو  ـ ــ شَ، بىئـ ةةة، ـ

 ةةة.ــة، ىةجـشىدسَيَ  بة بىٌـةسبةـ ر طـَ بى خــة دةبشدسَيــ  وة ئةةرٌ اسبـدي

َّ: َنَّٖتَػَ (  ةرجة: با ةرجاُ لَنٍةواد  )َِِّهًُِِّّٕٔشَٜ الَٚ ٟ:ذّٔ(: )﯁) َّ (  )ِّٚدَتَط ( ِّٚدَتـَط
 ا.  ــحى َِنٍـةرجة: ةةدةط

َ ِبِػه ــؤّ٘ ئّــ ئّٗبػَهــ ٘ َ ــكصضَََّ :٘ ت ٦ََِٓؾــ(: )) ٦َِْؤّ:  ـــ( بــة وا٦ٌََٓئٕــــَؾ(  )، ؾــئ ا، سىق ـ
ــ ا  سىغي لةة ػـحة ِةلاظ ــظـِةلا َنـىـ( ةرجة: سىغي ل٘ ت ٦َِٓؾَـ : )ـ اُ دَ،  دةلاــِةلاظ ــ ل اةة  ـ
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  ةرجــة: بَنط وــاُ الكوور  چگ    ک     ک  ک  کچخــ ر وــة دةرــةسو َ،: 
ــةة وة ـــطئـ ــى دةب اضَيٍــ ـــة، جـ ــ ٌنة و ػ   ــ ــشىرةة  كـ ـــدةربـ ــةةةـشينةوـ  ،اُ دةر، ئـ

ــ ذاػ  لة و سىةواٌى ةةراجى وشد  ط جناُ: و ىةممةد ب ـ يةو س ةوةةــذَنغ ةةرسة  ـ
ـــدةرب ـــشىرةة  خــ ـــ ر، ذةسةةسدطــ ــة ــ ــى ذَنغةوةـ ــةةة  رةسوـــ  س، اسيؽ دلاـ  ة،: ـدريـ

ة، جـــى ـــــة وةط  ةرجـــة: بَنط وـــاُ ئـــةالكووو   چگ    ک     ک  ک  کچ
 شة.ــخَنــ دةربشىرةة  ب ـ دةب اضَيٍ

ــ ٟذّٔ(: )ڀ) ــِٓخ  ٞايِت ــَس ِتكّٔ ــََ ٢ّت ََ ــةة ئارةلاــ تئ ــةجا   ـ(  ئ ــشَ، ِ ــة دةخٍنَنٍ ةية و
ــحَننذر ةاطــ      ــة ػ ــشَ،  طــةس، ل ــاخ د بىخــى، دةو ــشَ،  ي ــ  دةو ــاةدر    دةب ــة ئ ــاُ ل   ي

دةطــ جشَ،:   ذَنــى  ٍنـحَن  خبـــَن  بــة ِــةس ػـــ  طــشٌط ئةةةيــة ِــةس ئارةلاــــــ دةخٍن
ِٓك١ّٔ) َِٓد  ةً دةدسَ،.    ــ(  ةة بة وشدرس لة غةلاَ 

ــ ( ئارةلاَننـة لـة ئة   ََٛقّٕـَٛش٠ ة: )ـ(  ةرجـ بَهـِط   ١ــَُكّٖتٛئّـاي(: )ڀ) اوى ئـةةة، وـة   ـ
ــ ـــشَ،  بــةاً ئةطـ ــةةة، وــة بشيٍــذرس بنــ َن  ب َنى دةدسَ، وــشدرس دةبـــل ـــةس بــة جـ رية ـ

ادرً ـةالاة  وـ ـري بنـ رسَ،  ئـةة واجـة ىـ    ـٌَنلـ  جفةٌطي ئةةرٌة بشيٍذرس بنشَ،  ياُ ةةك
 . ب ــ خ َيٍى ل

َٗ ىايطََّز٣(: )ٺ) ًّٖ ( بة واٌا، رةةجاُ دَ،  َضز٣(  ): اهلّٔ ىّٕ، ٚايَتطزّْٟ: ايَتهّطض  ِي
( ٟ ( بة واٌا، خىرةةجاٌذُ دَ،  ياخ د ئنٍظـاُ خـى، خباجـة ىالاـةجى رةةجاٌـةةة       ََـَطزّْ

   ـَننة وة ِةلاذةدَيشَ، لة بةسصرينةوةةة  ةة وشدرس دةبـ ـوة لَنشةدر وةبةطخ ذَنى ئارةلا
 ة.  ـحةوة، غةدةاةيــئةةةؾ طىػ

َّ(: )  ٺ) ــِّٓاي ــ :١َّٕٝشـ ــْ  ئََـ ــ َحِّٓـ ــغّٖاألّٔ ََِٔـ َّٚٓـ ــفّٔ ئ ــَِّْٓ(  )ئَتَُـ ــى  ١َّٕٝشـ ــةس ةةصٌـ ( لةطـ
ٍ (ةي بة واٌا، )فهٌٝ) ّـ َََهـٛ  ةلاذرة لـة ـ(ة  ئةة ئارةلاةية وة ئارةلاَننى دينة غىكي جَن

 غةلاةً دةدسَ،. ئةةةدر مبشَ،  وة دياسة ئةةةؾ بة وشدرس لة ئة اوى

ــ (: ئةةة، وة دسىٌٺٺٿ) ٌ ـ ــ ذة خ رسدةةيـةجى  دسى ــ ذة لـة ئ ـ ارةاُ ةةك: طـ سط   ـ
َنش  ذماــٍط  وــةوحناس  كــةغةَه ...  ِــةو ة ئةةرٌــة، وــة دسىٌــذةُي ددرٌنــاُ جنــزةة  ــــػ
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ــةة       ــة ِىي ــ  خبــىُي ب ــة ئارةلاَن ــَن  ل ــة بةػ ــطىػــخ خــىسُ  ئةةرٌ ــةةة  ة وشدرسب   ئ
ــاُ دةلا    ــة، صرٌاي ــاخ سَ،  ةة ص سب ــحةوة، ٌ ـــطىػ ــةس بةػـ ـــَنَ: ئةط ـــ َننى لـ ـــخب ـ  رة ـ

ــ ة، وة واةة  ئةطـةس كةغىػـى ذنَ  ــبةة بةػ ــ بزي  ٌةج رٌ ــ اد  ئـةةة ديظ ـطـ ـشىر بـ اُ ـ
 بة وشدرس لة غةلاةً دةدسَ،.  

َّئض  َشنِّٔتةسجاُ بشىي ة  )ـ(: ةرجة: طٿٿ) َّ :نِّٕٛصََ اي ِٝـت  ايؿَّـئ٠:   َ َٚذَّٔنئ٤َِت، َٚشنّٜ كَّٔسِت 
َّـئض   َشنِّٔت( ئاطشَي  خىؾ دةوشَ، دةط جشَ،: )َشَبِشت ٗئ ( ةرجـة: ئاطشةوـة خـىؾ بـ ة      اي
ةسبربىدسَ،  دةواسةوـاٌى وـة   ـ( لةةةةة ِاج ة وـة ئارةلاَنـ  طـ   َشنّٔتماذر ةػة،: )ــلة ئةط

شَ،: ـدسَ،  ئـةةة ذَنـى دةط جـ   ربىـةي بـىسى، خـ رسدٌى ِةلاةـ   ـــ خ َيٍةةسُ  ةة بىسى، ِةٌاط
 ةسبشىيَ. ــ( ةرجة: طئ٠َشنّٔ)

َٛ  (: )ٹ) ٖ ــ َٚ َْكــٝ ،  ــ    ُِ ــَع   َكــَِٓ  ٠ّٕئَضَذــِشايّٖ َد َٕنّٔــَٚ ،ايؿــ٧ّٚ ٢ًّٔ ــِّٖي ئ  ٠ّ٘ئَضَذــِس ِ َطَه
ذر نــةسدةوى ٌةراونــــط (ة  ةــةسىةث لــةَْكـٝ  ( وــى، )ْ كـ  ( )ئَٗــًَِّٝٔع ح َبِصََــَٚ ئَٖس ب ـ ِهََ

ــةس    ــةٌذ بـ ــ ة كـ ــاُ ةربـ ــةس    ةادةجنـ ــةي رٌناُ لةطـ ــةي ىـ ــا دةياٌرةسطـ دَينناُ دردةٌـ
ةسو َ،: ئـــةة ـــــدةر  ةُ  جـــا خـــ ر ـذةطــــةسدةبشىيَ  ةة خ َيٍةوةػـــناُ جَنّةلاـطـــ

ئارةاٌة، لةطـةس ئـةة بةسدرٌـة طـةس دةبـشىدسَيَي خ َيٍةوـةياُ لـةةَ، ِةلاذةطـ ةسَ           
 . سَ،ــحةوةياُ خبـئةةةؾ ِةس بى اةيش، خ ر طةس بشىرةُي دسةطخ ٌنة طىػ

ِِ، (: )ڤ) ُِ   َظئّ ــ ( وذّٔظالّ( )ِ٘ـــ ـَ فٝــٟ الضٜايِّٜص ِ ِٗــايػََّد ِ ى، )ـ شة، ـ(ة  ئـةة جنـ  َظئّـ
ةةة، وــة ذَنــى بــشىةر  ـحةوة، ذَن ةٌنــة  بىئــــــة  ذؼــــحةةة، ذَن ةٌنــــوــة ذةسىةوــة، ذؼ

ٌـ ـخ  وة ذَننــى سىرطـة: درسَينــةرج ِ ط ج ة: )ـا ــ نت وـاجى خـى، بةواسي  ـ( ةةك ياٌظـ َظئّـ اُ ـ
 اةة. ــَِنٍ

بــة   (: ةرجــة: وــةين ٌــةواد بــى ال، ط ٌــاة  ةرجــة: وةبةطــحى ئــةةة ٌــةب  ژڑ)
ــ حة خبـاسةصةةةةةة لةة ػـ ـئ حى ـلـة وشدرسةةةبـ ة  يـاُ لـة طىػـ       اسبـن  ٌاكـ ـ رد  بةلاـ ـ
ــ ةسرص  ياُ لة خ َيَ  ياُ لـةة ػ ـب اسيي ـحة، وـة بـى اـةيش، خـ ر طـةسبشىرةة  بـة ٌاكـ       ـ
وـة    ة ةٌةةة  وـادرً وةبةطـحى ئـةةةب   ـخىػـ  ذ سةصةةةةة  بة رد  ٌةك بة ئاـَنى خبـل
  رد. ــة خبــ  ئةةة بى، ِةيـ ةسط دةسباص بـى لة وـذَن
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ّْٝب١(: وى، )ڱ  ) ََّٓؼ ،       )(ية  طّٔ ٙ  ايـ ًِصُّ ََِػـَت ََـئ  َٚ َٛاؽُّ،  ٙ  احلّٔـ ًِصُّ ََِػـَت ََـئ   : ِّْ ٌ  ايّّٓٔ ذِّٔق

ـِٝـ   ـٚفــ ِٔ َس ــ َِ َٚالّٗ  ــئّٔ َٓ َ َت  َٕ ــئ ــئ نّٔ ََ ــِطعّٚ:  َٜذ ــٛظ  ٞ ايؿَّ ــئ  ََ ــة: ئةطــ ( ح   ّْٝــ ) مايـةرج ــةس  (طّٔ ِ
ــ شُ  ةة ٌةرظـحَننة وة ِةطحةواُ كَنز  لَن ةسطـ ــػ ــ ي ئنٍظـ ــ اُ كـَنز  لَن ةسبط ـ شَ   ـ

ّْٝـ  ةة ) ئـةة ػـحة ةةسبطـريَ ي      وة ػةسع سىَينـذرب  ػحَننةةسىةةةة ِةس ــ( لةسىةة  ػطّٔ
ـــبةو ـٍـ اسبَّنٍشَ،ـ ـــةػاٌى غ سىئاٌــذر ـ  ِةسكــةٌذة لــة بةواسَِن ّْٝــ ة،: )ـ ( بــة واٌــا، طّٔ
ـــ ر، ذةسةةسدطــــــة خــــــةاَه ٌنــــة  ك ٌنــــــى ـــاس دةرـــ ۆ  ۈ  ۈ  چةسو َ،: ـــ

ّْٝــ   ئــةوشى  )چٴۇ ّْٝــ ( بــى ئَنــ ة ىــةاَه وــشرةة  جــا ئةطــةس )طّٔ ( بــة واٌــا، طّٔ
ـــى ـــ  دةب ةاَه بـــ ــ  ـ ٍَ َنى: )ـبما ٌَّ ئّهّٕــِ احلّٔــ  ـــ( ىةالاذِّٕســ حاُ بــى ىــةاَه وــشرةة  وــة  ـ

ّْــ  ن  )ـة  بةلاــــــشَينى ٌاسىَينـنـــةئــةةةؾ جةة ةرجــة: ػــــحَننى خــىؾي بةجــــاًي     (طّٔ
 بةخؽ.طـ ةد

َّ: ١َســـــئضَّٚد   ُِـــــَد(: )ڻ) غ ـــــُٝت  ئ٤َهـــــاألِّٔعنّٔـــــَصِيؤّ َٚ. ِػـــــ  هَّٖ  ٚذّٔ ،ح ََِذـــــَط ئَٗـــــألّٔ
ــ ( وحاضَّٚٛدَـ (  )..حاضََّٚٛد ــ (يـة  ةػ َدئضَّٚسـ١ َ ، )ـ ( لـة صوـاٌى ةةسىةبنـذر بـة     اضحَٛدَـ ة،: )ـ

ــ اُ ػـةٌذروـةواُ بـةواسدَ،  كـ ٌنة ئةٌذروةوـ    واٌا، ئ حناُ ذَنـذةوشَ،  بـى ةَيٍـة: بـة     ـ
ـــدةط ـــ ــ جشَ،: ) .ي كــاة. خي ذ ــذ  دةط ــة   ١َســئضَّٚد. ِح ــةة ئةٌذرواٌ ــة ب ــةةة و ( لةبةسئ
اً دةدرد  بـةاً لـةً ئايةجـةدر وـة دةرـةسو َ،:      ـاُ ػخ دةواد  وشدةةةوـاُ ئة ـ  ـئنٍظ

ــ  )چں  ں   ڻ  ڻچ ــة وا اضحََٛد ــشةدر ب ــة   ( لَن ــة دَ، و ــةة رياٌذرسرٌ ــا، ئ ٌ
ة  ـةطة  جارينـشَ،  جا طـدةو دةوشَ،  ئةة دسىٌذةة ذةسىةةةسرٌة، وة سىرةياُ ذ سىرةياُ ذ

 ة ... ِحذ.    ـ ة ة ئةةرٌــاصة باػــ د بـشدُ  ياخــة سىرَِنٍشرةُ بى سىرةوــذمانٍطي ط سط

ِ (: ةرجـــة: رَنشيـــاُ دةوـــةُ  كـــ ٌنة )ڻ) ًِـــٝ ًِٝـــ )(  ايَتهًّٖٝـــ : ايَتِه ( بـــة واٌـــا، ََهّٖ
رَنشوـــشدُ دَ،  ةرجــــة: ئـــةة ئارةلاــــة، وـــة بــــةواسدةَِنٍشَ،  ئـــةة ذــــةسىةةسة، وــــة     

شَ،: ــــبـةواسدةَِنٍشَ، بــى سىرة  ةةخحَنــ  وـة رَنــش، دةوــة، رَنشوشدٌةوـة، ذَنــى دةط ج   
ًِٝــ ) ـــ( ةرجــة: رَنََهّٖ ـــش، سىرةوــشدُ  وةػـ ــق ذَننــشدُ  )ـ ًّٙ ِ   َ هّٖ ــ ،ً َ َه َ هً،ــ ،  ُِــ    بني: َد
ــ (ة  ةرجـة: ئـةة وةط  َ هً، ى، )ــ( وً،بنيــَ هّٖ(  )ِٝســِّٖ  ايكَّــيهّٔا ش، ـــ ةط رَنـة، وـة طـ  ـ

 اد.    ـسىرة دةو
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ضسرة  ئٍجـا  ـ(ةية  ةرجة: ئارشةجاٌى ذـاونضة  ئارشةجـاٌى ذاسيَـ   َ ِشَك١ٓ(: وى، )ى)
  ِ ــ ئايـا ئـةةة لةكــي سىر َٔ (ةةة ِـاج ة  ) َٔــــِسِكاج ة؟ لـة ) ـ ــ ( بــة واٌِسِكـ ةا دَ،  ــــا، غـ

َٔ )  (ٕٛسك ـ  ٘ ه ـ َُِد :ِٔكاحِل) (ة  غـةا ِةسوةطـَن    ٕٛسك ـ ( جاوـة  وىيةوـة، )  ِسِكـ
ةي ــــاسَيضسَ   ئٍجــا ئارشةجَنـ  وـة خـى، دةذــاسَيضَ، لـة ط ٌـاةي ِةلا     ـبلـَنحة ٌَنـ ، دةذـ   

ةغ صةرــةس، ذَنٍابــاد  بىيــة ــــةايةك وــة وــــى خــى، وــشدةة بــة غــــَنـة  ةةك بماــــذةلا
َِّٔايَهَٓئت : املِّٕشَك: )ـ دةلا ضةة درةَيـَ ذـاك  ِـةسةةِا لـة     ـنـ ـ( ةرجـة: ئارشةجـاٌى ذاو  ئت ٝ

ــة،: )  ــذر ةػ َٓئتصرسرة، غ سىئاٌ ــاٌى ِاةط   َ ِشَكــ ــى ئارشةج ــة ب ــاس، ةري ـــ( ج ةسدرسيؽ ـ
ٌـ  ـ نؽ وـة وـاَهي وَنـشد، ِةبـ    ـاسدَ،  لةبةسئةةة، ئارشةجَننـ ــبةو اِى ـ  وةصةٌـذة، ط 
 دةةسجشة.    ــ ل

ِٗـط ( بـة واٌـا، )  َطـــ ذِّٔدشةدر )ـوة لنَـ  (ة ذِّٔدَط(: وى، )ۈئ) ( دَ،  ةرجـة: وـاسةيي  ةة لـة    ََ
ٗ ( بة واٌا، )ٛضــذّٕد غ سىئاٌذر بة ص س، )  اُ.   ــ( دَ،  ةرجة: واسةينةوٛضـََ

ــ (: ئةطةس ئارشةجَن  درةَيـَ ذ ېئ) ــ (  ةة ذن١ٓـــ َ ِشَك  ذَنـى دةطـ جشَ،: )   اك بـ ـ اة، ـ
َِٝف  ةرجة: خىذاسَيض  )(َ ِشِكٔدرةَيَ ذاونؽ ذَنى دةط جشَ،: ) ( ذناةَينة وـة خـى،   َع

َٓئت خ َيٍشَيحةةة )ـبؼ  دةذاسَيضَ، لة درةَيٍرنظني  دياسة بى ئارشةجنؽ دةط   ( َ ِشِكـ
ــط      ــةاً دةػـ ــاسَيضُ  بـ ــى دةذـ ــة خـ ــ  وـ ــةةة )  ئارشةجاٌَنـ َٓئتخب َيٍذسَيحـ ــ ( َ ِشَكـ

ٔ اة صيــاجش )ــــوــة دةذــاسَيضسَيَ  بــةاً بـى ذن  ئارشةجاٌَنـ   ( بــةواسدَ،  ئٍجــا ئايــا َ ِشِكـ
ــةلة، درةَيٍرنظ      ــة وةط ــ ٌنة ل ــةةة؟ ك ــَن ةية دةخ َيٍشَيح ــةة ػ ـــنـبىكــي ب ــاة ن ذر ذن

 . ــ ( دةبنٍفّٔئعٌ) سةــخةسةة صياجش دةةس، بنــدةطحرَنؼ

ــ نشر صيٍـ(: ةرجة: بة ئاػېئېئ) ــ ا ٌاوـةُ  ةػ ـ َّ  ة،: )ـ ََّٔح ايـسَّ ــ ( ةرجَغـ ة: خـ َيٍى  ـ
ََّٔحسىػــخ  ) ــ َغــ ــة، سىَُئ٤ـاي ـــايّػــَئح : ايّعْػــخ  )( ئاةةو َّئ ـ ــَُايّٖ ألّٔ ِٓ َٛزكك  ـــَِ َّٖح  ـ ٘  َغــ
ّٔئح( )ُئ٤ِ فّٔكّٔــ ـايــ ا دةوــاد  ــــة ئــةة وةطــة، وــة صيٍــــاوشدُ  ك ٌنــــة: صيٍــــ( ةرجِغــ

ــ ني خـى، جَنـش بن  ــوة ئاسةصةة، جنٍظ ئةةةيةا وةبةطحى ذَنى ــجةٌن ــ اد  وةبةطـ حى ـ
ــ يي بنـاد بـة ػ  شـي  ِاةطةسطنـ ـــ  ذرلاى بةــة وة وٍــئةةةٌن ةاَهي وـاَهي  ـَن ةيةوى ىـ ـ

 .   ةبــالاى ِـى
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َُفِـ  ٌ َُِهَتػِـ ٜ  ؤِّيَش ط َجنّٖذَّٔٚ ،ِ ئِسَكُ ايّٖ ٟذّٔ ،ِٕسِخ   َُِد(: )ىئ)  ،٠ٍَِٛٗؿَـ ب   ئَسكَـ ٜ  ٔٝ
ٍ كّٔــٜ  ــايّٖ ٕ ِسِخــ :ئ ٓ َخــَٚ ٠ِطذَُّٔ ِ٘ ايــ ئَٗسٜ َِٜػــتٟٛ فٝــ َٚ َٚايـــ،  ( ٕاَسِخــذّٔ(  ةرجــة: )ُ ؤْحـُ صنّٔط  
( وةطَننة وة بة ذةٌّاٌني صيٍا، لةطةلاذر بنشَ،  جا بـة واٌـا،   ِٕسخِـ (ة  )ِٕسِخى، )ــو

ِــاةةَه دَ،  بــةاً صيــاجش بــى ئــةةة بــةواسدَ، وــة بــة ئــاسةصةةةةة ِاةةايــةجنى لةطــةَه 
( ٕاَسِخــذّٔ( وــة بــة )ِٕسِخــبنــشَ،  ةرجــة: بــة ذــةٌّاٌني صيٍــا، لةطــةَه بنــشَ،  ةػــة،: )  

اسدَ،  ك ئارشةجَنـ  وـة بـة ذـةٌّاٌني     ــئارشةجنؽ بةواةيؽي بى ـةةة  بى ذنــوىدةوشَيح
ــاُ دةط      ــةسدةةوناُ ذَنن ــاد  ِ ــا بن ــةٌّاٌني صيٍ ــة ذ ــ  ب ــاد  ك ذناةَي ــا بن ـــصيٍ  جشَ،: ـ

(. ٕاَســِخذّٔاُ دةط جشَ،: )ــنؽ ذَننـ(  ةة بة وىوةلإِسِخ)
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 هـؤى هاتهـة خـوارةوةى ئايـةتـةكان 
 

ــى، ِاجٍ (1 ـــِ ــةً سىط ـ ـــة خــ رسةةة، ئ ــةسو َ،:   حة غـ ــة دةر ــة، و ۀ  ۀ  چ سىئاٌنن

لــــــــةةباسةةة دةة بةطــــــــةسِاد   چھ  ھ  ھ    ہ  ہ   ہ  ہ  ھ
 شىدسرةٌةةة:ــطَن
ٍَقّٔ ١َََّٔطهِّٖع َِٔع} -أ َٓـ ِسَُايّٖ ٟطّٚهّٖـ ايَب ٓسِٖ ٔ ِب ِّّٖٓاحلّٕ َِّسقّٔ :ئ ِٝـ  ٞـفـ  ١ِٜ ََـ َهطّٔ ٌ ُِـ ِشَٜ ٘ ئّـ  طّٛع  ئّٗئ

َّ ٢ًَّٔع ٌََخَز َّث  ٘ ئَعَبفّٔ ََٜبفّٔ  ّٞبِـ اي ٍَكّٔـ فّٔ ،ِِ٘ٝـ ئَّّٚ َط ّٔـ َْ ئّٗدَـ ئضَّٚخ ٢يّٙـ َٚ ئَُّـ ًّٔفّٔ ،ًَِّٔغِـ ذَّٔٚ ٘ هَـ ئ  :ئ
َٝ َِّسقّٔـ  ئَُّـ ًّٔفّٔ ،ضئِزغّٔ َئكِّٔب ٢يََّٜٚٚ طئِدفّٔ ٍِ٘دَِٛب ًََّّٔع ٌََخَز ِسكّٔئّ ٙ َسِِٓع َُِِٔي ََـ َُاي  ّٚٔعَـ  ّسََـ اِض ١ئ

ِّٚغاإلّٚ ٌ  ِشَٜ ٘ ئّ عريّٛ ٞـف َزَطَخَٚ   َّهَـ ايّّٜٓ ُـ ِ٘  َ ُِغَـ  ئَُّـ ًّٔفّٔ ،١ّٔهّٜـ ََ ٜـس  طّٜٚ  ٠َسهِـ ايكّٔ ِٟش ٞفِـ  ئ  بـ

َّ ئ  َشِقذّٔ َٔئِدَُٗ ايّٖ ََِٔ ط ََّْٔ ِِ٘ٝئَّّٚ طٚزد ِّٖي ٝأَََٗ  ِّٞباي ٛ َِٝي ئضَكِْاألَّٔٚ طٜ  ٞـفـ  ٙ كتّٓه
، چۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھچ :اهللّٕ ٍََعِْأّٔفّٔــــ عــــريِٙ

ِْفّٔ ،١ــاآلٜ ُّ ــذِّٔخَطَد){ِّٛايكّٔ ٢ََٗتئ َ طغ ّٗ، ٚايػٝٛطٞ: )26901بطقِ: )٘  ايَّّٜٓبط  ،)182 )
ّٚ َعبَّـئؽّٛ   ّٚ اِبــ )يةوَننــة لــة   بــ ـ ةرجــة: ةننشىةوــة سىة ــةجى خــ ر، لــ ( ٚايٛاسـسٟ َعــ

ــةةة  دة   ــابنع ( دةطَنشىَيح ــاٌى ج ـــ :صرٌاي ــاحلّٕ) لا ــ ِّّٖٓ ــايَب ٓــسِٖ ٔ ِب ــة  ٟطّٚهّٖ ــة وةديٍ ( ِاج
دةريـى كـ ة بـى ال،     بـ ة  خ رسدٌةوـة، رش ػـخ     ذــ  بـ ة  خـ رسدٌى    ذــ  واسةرٌَننى 
ة بةيعـــةجى ذَنـــذرة وظـــ لاىاُ بـــ ة  واجَنـــ  كـــ ةة دةسَ،ي سى يؼـــخ    ذَنغةوةـــةس 

جةواػــا، وــشدة  ئةةرٌــة، وــة لــة دةةس، بــ ةُ )ِــاةةاُ لــة     ذَنغةوةــةس، خــ ر 
خضوةجى بـ ةُ( ذَنـى رـةسو ةُ: ئـةة وابشريـة بـة سىةةَينـى جاةرٌةاسرٌـة ِاجـة الًي بـة           

ـــذؼ ـــ ٍاٌة كــىةة دةسَ،  )ةرجــة: سىرطــحى ٌــةوشد وــة خــى، بــة    َننى ذــة اُ ػــنَنـحة وم
اٌذر  دةريـــنؽ وظـــ لاىاٌةجننةوة، ِةلاذةةةػـــَنٍَنحةةة  ديـــاسة خـــ ر، ـوظـــ لاىاُ ذَنؼـــ
ـــ ذــةسةةسدطاس  ــةسٌا ذَنغــ  ذ ــذةة  ئةط ــة  ـاــةيةى ٌةصرٌنــ  ةوةةس ـسىرطةياٌ ــاُ ب  ة  ي

  كـَ ةة بـى يةواوـة )ئـةة     ا ب ةة  ةر، رةسو ةة( ئٍجا واجَنــرريىرطةجَن  وة جَننذر دلاٍن
اُ ــــةةة ِــاد ديظــــةةة  ةة جاسَيــ  بــة واسةرٌَنن ــــطةسىريـالً ِةلاــــوابشريــة( لــة ئنظ 

ةرجـة: لـةة واٌطـةدر وـة ىـةجي جَنـذر       } در (ايِّٖكِهـَس٠ِ  ِشٟبـ ة لـة وـاٌطى )     خ رسدٌى ذـ 
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اسة ئــةة واجــة  ــــة ديــــةية  ِــاد بــةسةة وةون ــــني جَنــذر غةدةاــــدةوــشَ،ي جةٌطنؼ
بنظـحناُ   واجَن  ِـاةةاٌى ذَنغةوةـةس    {جةػشيفى لة وةونة ب ةة ةوةةس ذَنغ

ئةة وابشريـة وـاجى خـى، ِـاج ة وظـ لاىاُ بـ ةةة دةريـى ِةلاطةسىرةةجـةةة  وىوـةلاَننناُ          
ـــخىي ــة ذؼ   ـ ــة وىكــنةسرُي ل ــاصوشد ل ــى ط ـــاُ ب ــة، لــ  ـ ــاو  واسةرٌةو  ـ حن رٌاُ بلــَ ج

ئــةً ئايةجــة، ٌــاسدة خــ رسَ،:     ر شىُ  بــةاً خــ  ـبظــحَنٍَي لــة واسةرٌةوــة، دريةــ   
ــة،  چ...ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھچ ــة، ئةةرٌـ   ئـ

ـــئنىاٌحــاُ َِنٍــاةة  دسةػ ىةواٌى خــ ر ىــةاَه وةوــةُ  ةرجــة: دةطــحذسَيزيى يــاُ بــى   ـ
وةوــةُ  ةة غ سباٌننــةواُ وــة ٌنؼــاٌةدرس ٌــ   ةة ئةةرٌةػــى وــة ٌنؼــاٌةدرسُ  ةة        

ــ رً دَيـَ  بـة ىنظ  ةةجى ىةسىــئةةرٌةػى وة بةسةة وضط ــ ابى خىيـ اُ درةر، بةخؼـؽي  ـ
ِْفّٔـــة طـــةسَ،  )حذسَيزيى يـــاُ وةوةٌــــــــسىةصروةٌـــذيى خـــ ر دةوـــةُ  دةط ( ِّٛايكّٔـــ ٢ََٗتئ

 ةيةٌَ.ــبط ذـ اٌى ــةةة، وة صيـا  ةرجة: ٌةك ةُ بىئــياُ َِنٍئةةرٌنؽ ةرص
ــ} -ث ــَظ َِٔعـ ــ ِسـِٜـ ـــِغذّٔ ِّٚٔبـ ــ ًِّٔــ ٍَقّٔـ َٕنّٔـــ :ئ ــَض ئ ـــِقذَّٔٚ ١َِٝـِٜبـــَسش بئيّٖ  اهلِل ٍٛغ ـ ـــِِٝس ٘ ئب َشــ  َٔـــ
ــ ــُ ايّٖ ِ ٖ سََّقـ ــ ٕٛنّٕطِّٚؿـ ــايَب َّٚٔعـ ــَٚ ِتِٝـ ــ ِسقّٔـ ــَش سََّتاِؾـ ــَع ؤِّيـ ــفّٔ ،ِِّّٚٗٝٔـ ــِب طََُّـ ــئؽ ذّٕ ِّٚـ ــ ْـ  ََِٔـ

َٕطّٜٚ  ،مّٚطّٚـــــِؿَُايّٖ ٌِّٖٚـــذّٔ َِِٔـــ طننَيِؿـــُ ايّٖ ٍَكّٔـــفّٔ ،٠َّٔطُِـــايه  ٜـــسٚ  : اهلِل ٍٛغ ـــَض ئ  َشِقـــذّٔ ئ

ــــك َْ ــ سُّـ ـــَق ئـَُــنّٔ ؤال٤َِٖ ـــَٓئَبَشــِقذّٔ ٚاسُّـ ـــِْأّٔفّٔ ،ئـ ﯀  ﯁      چ :اهللّٕ ٍََعـ

ــٞ    ) {اآلٜــ١ ،چ            ٔ  ذِّٔب ــ ِٔ ِّٚب ــ ٘  ايػّْــِٝٛطٞ َع ذِّٔخَطَدــ
( :َِِ َٚفّٔـــِتح  ايكّٔـــسٜط يًؿَّـــٛنئْٞ بـــطقِ: )181َســـئ َٛاِســـِسٟ بـــطقِ: )690(،  (  (186(، ٚاي

ــة      ــة ل ــةةيؽ يةوَنن ــة ئ ــمةً )و ــ سى، ئةط ــذ، و ــة: صةي ــابنع ( دة  ةرج ــاٌى ج ـــ :صرٌاي  لا
ة بةسىَيضةواٌى واجَن  لـة ى دةيةننـة بـ ةُ  ئـةة واجـة،      ـة ِاةةلاذَنغةوةةس، خ ر 

وــة ِاةبــةؾ بــى خ ردرٌــةسةواُ طَنشىرياٌٍــةةة لــةةة، وــة بلــَ بــى صيــاسةجى وضطــةةجى 
ـــىــةسىرً  )وةػ ـــّ ةسة وــة لــة طـ الاى ػةػــةوى وىكــى در بــ ة( ئــةةرٌنؽ بــةةة ص س   ـ

َن  خــةلانى ِاةبــةؾ بــى خــ ر درٌــةس وــة لــة       ــــةُ  لــةة واجــةدر وىوةلا ع بــ ــــغةلا
ــحى       ــة وةبةطـ ــةسىرً بـ ــةةجى ىـ ــى وضطـ ــَ بـ ــخ بلـ ــاجة ةُ  دةياٌ يظـ ــةةة ِـ سى رِةاجـ

ط جنـاُ: ئَنىـةؾ سىَ، لةةرٌـة دةطـشيَي      ئة اوذرٌى ة وشىة  ِـاةةاٌى ذَنغةوةـةس   
ة: غةةوةوـة، ئَنىـة وـة    َ  ةةك كىُ سىةرنقة و ػـشينةواٌى ئَنىـة  )ةرجـ   ــٌاَِنما  بل

َ بــى صيــاسةجى وضطــةةجى ىــةسىرً  ئَنىــةؾ سىَ، ـــــة بلنــــاُ ٌــةدر ئَنىــــَ( سىَينــــغ سىةيؼ
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ــ ةاً خـلةةرٌة دةطـشيَ  ئةةرٌـةؾ ِـةس و ػـشينَ  بـ      ئـةً سىطـحة غ سىئاٌننـة،      ر ـ
چ      ﯀﯁چٌاسدة خ رسَ،: 

اُ طَنشىرةةجـةةة لـة وضطـةةجى ىـةسىرًي     ةرجة: با سىق ِةلاظاٌحاُ لـة وىوـةلاَن  وـة ئَن ةيـ    
ــ ٌةواد وـة ئَنـ ةؾ سىَيط  ـ َ ةـ وشىة بنـةُ  ةرجـاُ لـ    ــح ة بلــٌةياٌَّنؼ ة بطـشُ لـةةرُ    ـ

ــة سىَين     ــة، و ــة خــ د، ئةةرٌ ــةك ل ــة: ٌ ـــةرج ــ ة طشجــ  ـ ــة ئَن ــة   ـاُ ل ــة وىوةلا ــةاً ل  ة  ب
ةةوَ.ــةو ةياُ يةك غــذرُي ِـ َيٍَننـو ػشينَننى دينة وة لة ػ

گ  گ  ڳچِاجٍة خ رسةةة، ئةً سىطـحة غ سىئاٌننـة، وـة دةرـةسو َ،:     ( ِى، 2

ــناسد لــ   چۆ  ...ڳ ــةةة دةة      ـ ذشط ــشرةة؟ لةةباسةػ ــى ىــةاَه و ــنناُ ب ــةُ ك دةو
 َنشىدسرةٌةةة ِةُ: ـط
ِٔ} -أ َّ  َضاِفــ ّٛ ذِّٔبــٞ َعــ َّ ذّٔ ٙ   ِّٞبــاي ََــَط َّٓــئؽ ِفــٞ   ّٔ ايِّٖهــ ٌِّٚتــكِّٔب ذّٔ ٍَ َٜــئ: فّٔكّٔــئيٛا اي َضغ ــٛ
ُّ َشا ََئ !هللا ِٔ  َٓئـــ ئّ َِٜشـ ِٙ  َِـ َّ َٖـِص ٞ  ١ِـــ األّٕ ََـِطتَ  ايِّٜتـ َٗـئ  ذّٔ ًِ َّهَّٔت ـفّٔػَـ  ؟ِبكِّٔت ٍَ ِّٞبـــ اي َِْع فّٔـأّٔ

َّ َعـــــعَّ اهللّٕ ــ ُّ بـــــطقِ:   ){چۆ  ...گ  گ  ڳ  ڳچ :ََٚدـــ ٘  ايَّّٜٓبـــــط ذِّٔخَطَدـــــ
ُّ فـــ  22218) ــ ِْـ َِِ، ٚايَّّٜٓبَطا ــئ ٔ  ذّٔبـــٞ َسـ ــ َٚاِبـ ــِصض،  ُ ٓـ ٔ  ايّٖ ــ َٚاِبـ (، 962)ايهـــبري( بـــطقِ: ) ٞـ(، 

ِ  بطقِ: ) ُّ ـــ ( ٖٚـٛ قـشٝح اإلغـٓئز، ٚٚافكـ٘ ايصٖب    1121َٚاحلّٔئِن َٗكـ ِٝ َٚايَب (  ةرجـة:  ٞ، 
ــ ئةب  سىررنع دةطَنشىَيح ِ  ةةة )وـ ـ ــ ة يةوَننـة لـة  ــ اةةاٌى بـةسىَيض، ذَنغ ـ  ر ـخـ  ةوةةس ـ

ــ ل ــ  َنى سىرص، بـــــ ةة ئـــ ـــــ رــةسواٌى ذَننـــشد وــة بل   : ذَنغةوةـــةس، خـــ ر  ـ(  دةلا
ـــط ــةٌَن  خةلا ــ ــة ل ـــنـةطاٌة، و ـــذرُ بننـ ــة: طـاٌن ـــ رَ،  )ةرج ــالاـ ــة نةطى و ى(  خةلانةو

اٌن ريَ  ــخ ذَننشدةة بنـةجة، وة رةسواٌـ ر  ئةً ئَ ممــةوةةس، خــاُ: ئة، ذَنغــط جن
اُ بـى ىةالاـة لـةٌَن  ةرٌـذر؟     ــةط( ئايا ئَنىة كنىــةط  وىوةلاى طـة: ئَ ممةجى طــ)ةرج

ــ ىواُ ِةيـة لـة كن  )ةرجة: ب ِنلـى ٌةرـةسو ة     ذَنغةوةـةس   (ذر بـةواسياُ بَنـٍ ؟  ـ
ةط بـــى ك ىةالاـــة ـــــدةٌط بـــ ة  )كـــ ٌنة ديـــاسة لـــةال، سىةةُ ٌـــةب ةة  ئايـــا ط  بـــ

ــ َنٍشَ،؟( ِـةجا خـ ر، صرلا  ـبةواسبّ ــ ى ذايـ گ  چ ةدرس ئـةً ئايةجـة، ٌـاسدة خـ رس    ـ

 وــــشرةة؟ اُ بــــى ىــــةاَهــــــدةوــــةُ كنن ـ ناسد لــــــــــ  ذشطچۆ...گ  ڳ  ڳ
: ـــــــــــــــــ   بماچ ڻ  ڻ ڳڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں   ڻ  ڻچ
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ــ ة خـىؾي بـة جـاًي بـة ط    ــخ رسدٌ ــ  ةدةواٌحاُ بـى ىـةاَه وـشرةُ  ةة ٌَنل   ـ ش، ئـةة  ـنـ
ـــط ــةُ  ةة ٌَنل  ـ ــاُ دةو ــش، سىرةي ــة رَن ـــةطاٌةؾ و ــى دةطــ ـن ـــشُ  ئةةيؼـشجاُ ب ــى ـ حاُ ب
 ة.  ــةالاــى

شَ   جــا ـسدةَِنٍشَ،  دسةطــحة سىربطنــاــــةط وــة بــى سىرة بةوــــةطى سىرة  طــــوةةرجــة: ط
ةط بــى ذاطــةةرٌى وــةسىي ـِةيــة وــة طــ حةواٌى ذَنغةوةــةسدر ــــدةريــى لــة رةسوايؼ

ةط بـى  ـاسبَّنٍشَ،  ِـةسةةِا طـ  ـحة بةوـح واَهي ئةةرٌة دسةطـئارةَهي  بى ذاطةةرٌىي وؼ
   ـاٌنؽ بةواسدةَِنٍشَ،  وابشر وة ؿاىَنت دةروٍـة لـة خـى، دةجشطـ    ــذاطةةرٌى ئنٍظ

 .ـ ةط بةواسبَنٍــحة طــدسةط
ٔ  هٝس ــــَغَعــٔ } -ث ِٝ بــ َّ: طّٛــــد َب ّٟــــَع ذّٔ ّٚ س َِِ،ــــَس ِبــ ِٜ ئ ّٚ ِســـــََٚظ ّٚـايــ ِبــ ّٗٚ ًّٖ َٗ  غــأّٔال ايّٓــئ٥ٝني ُ 

ٍ غ َض َٜئ  ، اهلِل ٛ ٍَغ َضفّٔكّٔئال:  ّْئ! اهلل ٛ َ  ّ ِٛ َُئَشا ٚايبعا٠ِ، بئيِه ِّٔ ، َِْكٝس  قّٔ ُّ فّٔ َٓـئ  َِٜش  ئّ

َٜ ِِٙصَٖ ِتئَّعَٓفّٔ ئ؟ََِِٗٓ ٘  ايَّّٜٓبطّٟٚ بطقِ: )) {١اآل َٚفِّٔتح  ايكّٔسٜط يًؿَّـٛنّٔئْٞ  220ذِّٔخَطَد  ،)
َِِ: )820بطقِ: ) ٔ  ذِّٔبٞ َسئ ِٔ ِّٚب َٚايػِّْٝٛطٞ َع (  ةرجة: طةةنذ، وـ سى، ج بـةيش   (181(، 

: ِـةس وـاً لـة ةـةديى وـ سى، ىـاجنيي صةيـذ،        ـ )وة يةوَننة لة صرٌاياٌى جابنع ( دةلا
ذشطـناسياُ لـة    (طوائيني   )ةرجـة: لـة ِـىص،    طائينيّنن وة ِةسدةةوناُ ـ سى، و ِةلو

ــ ر   ــةس، خ ــةلاَنن         ذَنغةوة ــة وىو ــ ر   ئَنى ــةس، خ ــة، ذَنغةوة ــاُ: ئ ــشد  ط جن و
ــةً ط      ــةيَ )ِـ ــاصيؽ سىرة دةوـ ــة بـ ــةيَ  ةة بـ ــةط سىرة دةوـ ــة طـ ــةلانَنن  بـ ـــخـ ةطاُ ــ

ا سىةةريـــة يـــاُ ٌـــا؟ خـــ ر،  ـــــرة( ئاياسدَيٍ  بـــى سىـــــةً بـــاصرُ بةوـــــاسدَيٍ ي ِـــــبةو
ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں   ڻ  چذةسةةسدطاس ئةً ئايةجة، ٌاسدة خ رسَ،: 

َٛاضّٚح )  چڻ  ڻ  ڻ (يـة   َدئضَّٚسـ١ شيؽ بامساُ وـشد  وـى، )  ـحـ( ذَنؼَدـ
ــ بن ذــ  ( ِـةس ػـحَننة وـة سىرة،    ئضَّٚس١ــَد) ــ شَ،  ك ذةلـ ــ   ك ئـ بـ  ةةسـ   ئـارةَه   ارةَه بـ ـ

ـــةةك: ط ــاريـ ـــىي ذماةطي ج ـــٍطي ػـ ـــَنشي طـ ـــ سطي ِــةس دسىٌذةيــةوى دين ـ ــة  ـ ة  وــة ل
ٌـ   ذــ  شَ،ي سىرة، ـةُ  وادرً وةةيى بنــ َيٍاٌى دينة ِـػ سىرة بنـاد  ئـةةة     بنـشَ،ي بضر

 َن ة.ــاُ ػــةةةسيؽ بة ِةوـا ذةلــ سَ،  ِةسةةِــخب شةوة،ــدسةطحة ٌَنلن
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 ي ئايةتةكـــانـشــتـاي طـمان

 
( رواسةيةوى ص س ياطا، ػةسةنى ايـُئ٥س٠ؼرت بامساُ وشد وة ط ةسىةجى )دياسة ئَنىة ذَن

( ى وىى ػةسةنى جَنذرية 100جَنذرُ  وَ ِةسةر طةسذَنننةك جةواػاً وشد  صياجش لة طةد )
: ،( ص سجــشيَ جــاس ةػــةايـــُئ٥س٠وــة سىرطــحةيخى ئايةجــةواُ دةياٌطةيــةٌَ  ةة طــ ةسىةجى )

ــاسة بىجـــــةةة،   چژ  ژ  ڑچ ِـــــةو ة طـــــ ةسىةجة ٌَن  لـــــة جَنـــــذر دةةبـــ
ـــػذرة وةدةٌننةواٌــ ـــاسةبىجــ( جــاس دةةب16اصدة )ـ ــة وــة خ  ـ ــة ص سيــى ةري ـــةةة  ةة ب   ر ـ

ــة،:  ـــٍـ، بةواسَِنچژ  ژ  ڑچةػ ــاةة       اةةـ ــاُ َِنٍ ــة، ئنىاٌح ــة، ئةةرٌ ئ
ـــ   لاىاٌاُ سىردةطةيةـــــةاَهي ىـــةسىرًي  ئـــةوشي ٌـــةِى بـــة وظ ـــــى ـــئـــةً ط ٌـ  ةسىةجةؾ ــ

ــ ػ حى وشدةة خـ ر  ــةُ  بىية ذَن يظــةسةى جَنذر ِـا، ػــياطرواسةيةوى ص س  اصدة جـاس  ـ
بفـةسو َ،: ئـة، ئةةرٌـة،     ةباٌطى ئنىاٌـذرُ بنـادي بـة ٌاصٌـاة، ئنىـاُ بَنـذرسياُ بناجـةةة       
ـــئنىاٌحــاُ َِنٍــاةة  بــى ئــةةة، ئــةةرُ طــ َ، غــ اخ بــَ  ك ٌن    ة ةةك ةةبــذةلا ، وــ سى، ـ

  بـاؾ طـ َ،   چژ  ژ  ڑچرـةسو ة،:   ِـةس واجَنـ  خـ ر     لاـ :ةةبةاغ دة
ـــَننـبطــشة  يــاُ ىةالا ـــ ــخ سىردةطةيةٌ ـــبنن ـ ة ذَن ـــة  يــاُ ىةسىروَننـ ـــة ذَنـ ـــ  ـ خ سىردةطةيةٌ

ــ ةيةوــاوى بـذة  يـاُ غةدةا  ـ َ،: ئة ـ ـة  يـاُ ئـةوشَي  وـة ذَنـخ دةرةسوـ     ــوةين دةبـ   ةي ـ
 ش،. ــبة دةةس بط ـ خى، ل

ــ دةط ةسىةجة و باسىةوـة ئـاةر   ــا ئةً طــج   چھ     ھ  ھ   ھچاد: ـــ خ ذَنذةوـ
ـــبــة ٌــاة، خــ ر، بــة بــةصةيى بةخؼ  َنى: ـٍذة  جــاسَينى دينــةؾ بامســاُ وــشدةة  وــة دةلاــ ـ

ةرجـا لـة وَنؼـنى خىجـذر ئاوـادة بنـة،  كــ ٌنة        ـ طـ دةبـ     چھ     ھ  ھ   ھچ
بـــــةصةيى بةخؼـــــٍذة  ةرجـــــة:    بـــــة ٌـــــاة، خـــــ ر، بـــــةچھ     ھ  ھ   ھچ

ة  ِــةس واسَينــة وــة ــــة  ٌ َيــز وشدٌــــاُ خ َيٍذٌــــةً وــاسة وــة غ سىئي بــى ئــــــشدٌـرَننـدةطح
ــ ة  واسي وةطـابةجة  دةط ــدةوشَ،  ٌاُ خ رسدٌ ــ حرَننشدمن بـةة وـاسةً  بـة ٌـاة، خ    ـ   ر، بـة ـ
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ٍذةية  يــاخ د بــة ٌــاة، خــ ر، بةبــةصةيى بةخؼــٍذة دةطــخ بــةة وــاسة   ــــبــةصةيىي بةخؼ
 ة،:ــنى خىجذر ئاوادة بنــلة وَنؼدةب  ا ــةرج ـ دةوةً  جا ئةوة ياٌى كى؟ ط

ي ذادرػـحى لةطـةس ةةسبطـشً  ةة     : ئةة واسةً دةوةً  بى ئةةة وة خ ر لَني سىرص، بيةوةً
 ةةة.ــ  بةىــذَنى لة خ ر ٌضي

  ر.ــةسةنى خـاً دةدةً  بة ذَنى ػــاسة ئة ـ: ئةة ودةةةً
ــ ةجى خـاً دةدةً  بـة ياسوـ  ـاسة ئة ــ: ئةة وَننةًـط ِ ـ ــ  ر  بـة  ــ اةواسيى خـ ــ  ر  ٌـ  ةك بـة ـ

 ىً.ـةةوةجى خــاُي ػــػ

ـــ  ئــة، ئةةرٌــة، ئنىاٌحچژ  ژ  ڑچدةرــةسو َ،:  خــ ر  ــاةة  ـ اُ َِنٍ
ياٌى كى؟ ياٌى ئة، ئةةرٌة، ئنىاٌحاُ َِنٍاةة بة ِةو ة ئةة ػحاٌة، ذَن يظـحة ئنىاٌنـاُ   

ــ بَّنٍشَ،  ئـةةة واٌاوةيـةجى  بـةاً ذَن يظ    ذـ  بفـةسو َ،:   ر اس خـ  ـــ خ ٌاوـاد ِةو ةج ـ
ژ  چو َ،:   بــةلان  وــة دةرــةسچمجنابوو وبكووما ووجاُ اوو  اا ُووژ  ژ  ڑچ

ــةة ػ      چژ  ڑ ــةو ة ئ ــة ِ ــة: ب ــاةة  ةرج ــاُ َِنٍ ــة، ئنىاٌح ــة، ئةةرٌ ـــ  ئ حاٌة، ـ
ََٔ   بَّنٍشَ،  وة لة ػ َيٍةواٌى دينة ئنىاُ ذـَي َِنٍشرةةوـاُ )   ذـ ذَن يظحة ئنىاٌناُ  ٜ ـؤ ََـئ 

 ِ٘ حاٌة، وـة  ـــ خ ٌاواد خـ ر، ذـةسةةسدطاس ِـةو ة ئـةة ػ    ــَن يظ(  سىةةُ وشرةٌةةة  بىية ذِبـ
ــ بَّنٍـشَ،  ِـةو ة جـاسَ  باط    ذــ  حة ئنىاٌنـاُ  ــذَن يظ ناُ بنـاد  ئـة، ئةةرٌـة، ئنىاٌحـاُ     ـ

ــاةة   ـــ     ذة اٌـــةواُ جَنةـــةجچڑ  کچَِنٍـ خي ـبنـــةُ بـــة جـــةةرةيى  طشَيةةط
ٌـ        ذة اٌةواُ جَنةـةج  ةواُ كـننة؟ دةريـي   بنـةُي ئـة اوناُ بـذةُ  وةبةطـخ لـة ذة ا

ا بـة وـ سجنى ةر دةرـةسو َ،     ـباطى دةوةيَ لة وةطةلة طشٌطةواٌذر  بةاً لَنشةدر خ ر، صرٌ
ــاُ ِةسكــى ى    ــة صرٌاي ــ  ل ـــكــ ٌنة لةطــةس سىر، ص سَي ــةوشي ٌةِنن ـ ـــةاَهي ىةسىروــة  ئ ة  ـ

ـِـ   ىاٌى ـةو ة، ذةيـــِةسكــى خــ ر رــةسىص، وــشدةة  يــاُ ِةسكــى خــ ر غةدةاــة، وــشدةة  
ــ ةيَ  وـــ ةجَنى بنـجَنةـ دةبـ   حى، ئَنىة درية  ــةي لة ئةطــةسدٌى ئَنىــلة طةة  ــخ ري ادرً ـ

ايةديى ــــ ر ِــنث ذةسطــرترةٌ   ةة ػــــايةديى دةدةً وــة بَنجطــة لــة خــــَنى وــَ ػــــجــى دةلا
  سىةةرٌةوشرة، خ رية  وةةرجـة: ِةسكـى ئـةة و ىةممـةدة      دةدةً وة و ىةممةد 

ــ لــةة جاوــة ذةسط  ــ ة جشرةةة  لــةــحـ ــ اوة ذةسةةسدطــ ــ َنٍةسةةة َِنٍــــاسة بةديّــ اةيةجى  جــى  ــ
ــ  رد درةة  وادرً دةلاــذة اٌَننة بة خ ــ َنى: جةٌنـ شرةة بـة ذـةسةةسدطاس،   ــحــ ا ئـةة بـة ذةسط  ـ
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ــ ي  ئةةة ذة اٌة بـة خ ــشرة، خ ر دةصرٌـبة سىةةرٌةو ةد ــي  ةة و ىةممــخىً دةصرٌ  ر ـ
ىةسىرواٌــةةة  ذابةٌــذبى بــةة ياطــا ػــةسةنناٌةةة      درةجــة وــة ذابةٌــذبى بــةة ىــةاَهي     

  ةرجــة: ئــةة ذة اٌاٌــة، وــة بــة خــ ر   ةد بــــــوةبةطــخ ذَنــى واٌايــةوى جاية ـ ط  ـــدةػ
ــ   خىجـئةة ذة اٌاٌة، لةٌَن  دةياٌذةُي ــ ئـةة ذة اٌاٌـة، لةطـةَه خىج     اُ دةياٌـذةُي ـ اُ ـ

ش باطـى دةوـةيَ  ئـةة    ـى سىةةٌحـ ـةُ  وة دةريـبن  ةجـاُ جَنةــىسةوــج طـ دةياٌذةُ  ِةس 
ـــ  ـــج ط ــةةجاس دةر  ـ ــة كــىٌَ؟ ئ ـــىسة ذة اٌ   چک  ک  گ    گچةسو َ،: ـ

ــ اٌحاُ بى ىـئارةلاة ك رس ذَننةو ــ   ِچگچةاَه وـشرةُ   ـ  ذــ  ةس ئارةلاَننـة وـة كـ رس    ـ

ة دةٌطَننــى ٌنــة ــــك ٌن؟ چگچشَ، ــــدةط ج ذـــ ئٍجــا بىكــى بــة ئــارةلاى ك رسبـــ   
ّ )بــ    الاى ـــ   لَنـى ى ــخةلا َٗـئ ئـةةة، ئـارةَه   ػـحَن  وـة لَنـى ىـالاى ٌـةبى  لةبةس     ( ةرجـة:  ِّٚب

ــى ٌاط       ــةة جَن ــة  صرٌشرةٌن ــةرّ ةً ٌن ــة، و ــةاً دةٌطةو ــة  ب ــى ِةي ـــدةٌط ــى  ـ ــة ذَن ة،  بىي
ا ئايــا ئارةلاــة كــ رس ذَننــةواُ كــىي كــ ؟ ص سبــة، صرٌايــاُ ــــ  ئٍجچگچ: دةطــ جشَ،
ـــَننـئةطــةس ٌةلا ــَنَ: كـ ـــَ ِــةو ةياُ دةلا ّ َهــِْاألّٔ رس جــىسُ )ـ ــ :ئ َِٖٞ  ٌ ِ  ط ــــايَّٖبكَّٔٚ اإلبــ َٓ  َٚايَّٖػــ
ّ ــــ َهِْذّٔ(  )عــِهَُايَّٖٚ ــ ا(ي وـةسى )ةرجـة: ئـارةلاى ط   ــاي طـ( بة ى ػرتة سىةػةةاخ )ةرجة: واٌطئ رى ـ

ــ شييي بةكنةواٌنؼـناُ(ة بضُ )ةرجـة: بـضُي ٌنَـ   ـاٌنؼـةوـكنةةسرُي بــةرجة: وةسىي ب ناُ(  ـ
ـــئةةرٌةج ــى ىةالااُ ــــ ـــنـبـــ ــةسجاُ  چگ  گ  ڳ   ڳچشرةُ ــــ ــةةة، بةطـــ ــة لـــ   جطـــ

ـــَنى ِــةس ئــةً طــــدةخ َيٍشَيحــةةة لــة ئايــةجى روــاسة ط  ـــ( ج11 ةسىةجةدر  وــة يــاصدة )ـ ىسُ ـ
حةوةياُ بةنٍــشَ، ــــ ةد لــة طىػــــَ  طــــ( جــىسة ىــةاَه ٌن11ةاةَيشدسرةُ  ئــةة يــاصدة )ــــِ

ةُ  لـة واجَننـذر وـة ئَنـ ة     ـوةواُ ىةاَه ـش بىخىجـ  ٌَنلنچڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ
اُ ـح ة بــة ىــةم  يــاُ بــة ةــ وشىة  يــاُ بــة ِةسدةةونــ ــــلــة ئن ــشىرً درُي ئن شىروحــاُ بةط

ـــةَين ـــشىر  ياخـ ــة واجَننـ ـــ د ل ــةٌَن  ط ـ ــ ة ل ـــذر وــة ئَن ـــٍ ةس، ئـ ـــةسص، ىـ ـــ   ـةسىرً درُ  لةٌَن
ة، ِةيــة  ــــاو  ِــةسدةة ةرجچڱ  ڱچاُ ٌنــة سىرة بنــةُ  ـــــةسىةوذر بىجــــٍ ةس، ىـطــ

ڻ      ں     ںچ د ئَن ة لـة ىالاـةجى ئن ـشىرً درُ     ــٍ ةس، ىةسىةً درُ  ياخــةرجة: لةٌَن  ط

ــ   بَنط واُ خـ ر ئـةةة، بن  چڻ  ڻ ــ ةةَ، بشىيـاس، لةط ـ ــ ةس دةدرد  ئٍجـ ــ ا ئايـا خ ـ  ر كـى  ـ
ـــدةةَ،؟ بَنط وــاُ ِــةو ة ئــةة ػ  ــشي بةسرةةةٌــذيى دٌن ـ ـــحاٌة، دةةَ، وــة خَن ، اي دةرسى رـ
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ــ ة  ةة خــجَنذرية  ك ٌنة خ ر واسبةجَنن ياُةــئَنى ــ  ر ئةةذـ ــ ةسى، ىننىـ ةدي ـــ ةدي سىة ـ
 ةية.  ــبةصةيى ِ

ــةسو َ،:    ــ ر دةرـ ــاس، دةةةً خـ ــى جـ ــا بـ ــة،  چۀ  ۀ  ہچئٍجـ ــة، ئةةرٌـ   ئـ
كـ ٌنة ِـنث جاسَيـ  خـ ر،       دةرـةسو ،َ  ذــ  ا بابـةجَننى دينـةواُ   ـئنىاٌحاُ َِنٍاةة  ئٍجـ 

 ذـــ  وةطــةس ػــحَننى دينــة، ٌ َيىــاُ        بــةواسٌاَِنٍچۀ  ۀ  ہچواسبــةجَى 
دةرـةسو َ،  ئـة، ئةةرٌـة،     ذــ  بفةسو َ،  لَنشةػذر وىوةلاَن  ى وىى دينة، ػـةسةننىاُ  

ہ   ہ  چبَّنٍــشَ،   ذـــ ئنىاٌحــاُ َِنٍــاةة  بــة ِــةو ة ئــةة ػــحاٌة، ذَن يظــحة ئنىاٌنــاُ  

ـــ  دسةػچہ  ھ ــة:      ـ ــى؟ ةرج ــاٌى ك ــةُ  ي ــةاَه وةو ــ ر ى بىخىجــاُ سىةةر، ىةواٌى خ
بطةيـةٌَ  ى سوـةجناُ بؼـنَنٍَ      ذــ  ةُ وة دةطخ دسَيزيناُ بنةٌة طةسَ،ي صياٌناُ ــوةو
ــ ىةواٌى ـــ  ؟ دسةػـ ر كــىةواٌى خــدسةػ  ر ِـةو ة ئـةة ػـحاٌةُ وـة ديٍـذرسيى يـاُ       خــ

ــ وضطـةةد دسةػ بــ    جَنذر بةسجةطـحة دة  ىى خ ريـة  وةٌاطـننى   ـــ ىى خ ريـة  بـاٌط دسةػ  ـ
حاٌة، وة ديٍذرسيى ياُ جَنذر دةسدةوـةةَ،   ــىى خ رُ  ِةو ة ئةة ػــوشىة دسةػةمي ة ــى

خ خبـــى،  ئةطـــةس وـــابشر ـــــػ ـ ى سىةوـــةصرُ دسة ـــى خ ريـــة  لـــة سىةوةصرٌـــذر ٌابــــــــواٌط
بـةاً  بــ    ي بـةسى رةةؾ ٌة   د سىَية رسيؽ بـ ــياخبـ   نؽ ــي ٌةخىػ ةبــى ِــاةيؼــذاط

ــا لةبةسك ـــبـ ــــ ـــ  ػـاة، خةلاـ ـــٌةخخ ــ ــةة واٌط ــ ــةجى ئـ ــةةة ى سوـ ـــ رد  ئـ ـــ ةية  بةلاــ  ــ
اٌة، ـدسة ــةواٌى خــ ر  ِــةو ة ئــةة ػــحاٌةُ وــة ديٍــى خ ريــاُ جَنــذر دةسدةوــةةَ،ي ٌنؼــ

ئــةةةُ وــة ئــةة خةلانــة وظــ لاىاٌة  ئٍجــا ِةٌــذَي  لــةة دسة اٌــةواُ بــى بــاغ دةوــادي    
    ﮵     ﮴  ﮳ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲ چ :دةرــــــــــــــةسو َ،

  كــ رس لــةة دسة اٌــةواُ بةجايةــةد بــى بــاغ دةوــاد  چ﮺  ﮹﮶  ﮷  ﮸  

ــةسو َ،:   ــة دةر ــةً   چہ   ہ  ہ  ھچئةطــةسٌا و   دسة ــةواٌى خــ ر وةػــنَنٍَ  ئ
ــ ذر ذَنـى دةط ج ـــ ك رسةؾ دةطشَيحةةة  بـةاً ئـةةة لـة صوـاٌى ةةسىةبن     ط  اخلّٔـئمّٚ  ـــ ِشنشَ، )ـ
 ّ ــئ ــَس ايَهـ ــَبِهـ ــحى  ة  ( ةرجـ ــنشدٌى طؼـ ــةد دةر، باطـ ــنشدٌى جايةـ ــة طة: باطـ ـــةك لـ  ةسىةجى ــ

ـــايبك) ــ (در خط٠ـــ ڱں  ں  ڻ  ڻ  چاس دةرــــةسو َ،:  ـ ر، ذةسةةسدطــــــــ
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  ةرجــة: ئةةرٌــة، وــة  چہ ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ 
شيني وننـــاه دةوـــةُ  خـــى ـــــدةروٍايـــةجنى خـــ رة رشيؼـــحةواٌىي ذَنغةوةـــةسةواٌىي جة

ــ ــةد         ـش)جة ــة وةالئنن ــاد ب ــ رش دةو ــة و ــةةة، و ــحةُ  ئ ــةسدةة رشيؼ ــاه(يؽ ِ يني ونن
شيني ونناه  بةاً بة جايةةجى باطناُ دةواد  لةبةس ئةةة، ذايةي ـ رشيؽ دةواد بة جةو

ذَنطةيةوى جايةةجنناُ ِةية  ئٍجا دةرـةسو َ،: واٌطـة ىةسىروـةواُ ىـةاَه وةوـةُ  واٌطـة       
ّ   ايِّٖشذَّـ١ِ،  َٚش ٚ ايِّٖكِهـَس٠ِ،  ش ٚىةسىروةواُ واواٌـةُ؟ كـ رس وـاٌطَ )    ( ئـةة كـ رس   ََٚضَدـ    ،َ َشـطَّ

خةسيى جـةٌط بـَ لـةة    ـوظـ لاىاٌاُ دةطحرَنؼـ   ـ ة جةٌطناُ جَنذر غةدةاة وشرةة  ٌابـ ــواٌط
ك رس واٌطةدر  ئةد، ئةطةس وارش َِنشػناُ وشدة طةس وظـ لاىاٌاُ؟ ئـةةة ئـةة واجـة واٌـا،      

ـــئةةةٌنــة ى سوــةجى واٌطــةواٌناُ ػــناٌذةة  كــ ٌنة خــى ئةطــةس ػ    ـــةسى بــةس، دةسطـ ا، ـ
ــى  ــ  ذَنطشجـ ـــبنندةبـ ــة طـــ ة،  ةــ ـــايبك ةسىةجى )ـةك لـ ــة دسَيط٠ــ ـــ(در بـ ــةة  ــ ــى ئـ زيي باطـ

ڦ  ڦ  ڦ   ڦ ڄ  چ َيٍةدر وـة دةرـةسو َ،:   ـــ وةطةلةيةواُ وشدةة  لـةة ػ 

ـــ  لةةَيچے ...  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ــة جةرــــ ــ ـــذر بـ ــة:  ـنَن باطـ ــشدةة  وةةرجـ ىاُ وـ
ـــخةسيى جـدةطحرَنؼــ ـــةٌط لةطــةس وظـ ـــ لاىاٌاُ غةدةاـ ــةة كــ رس واٌط ـ ـــةية ل ــةاً ةدر  ـ ب
ٟ   )چ ے  ے  چىوشدُ  ٌا  ــى لةخيبةسطش ( ئةة ئارةلاةية وة بة دياس، دةبشدسَ، اهلّٔـِس
(  ّٔزـــ ِق(ية  ) َّٔز٠ـِقى، )ــ( و ٥ِّٔســقّٔ  )چ ۓ  ۓ چشىدسَ،  ـةسبةـة، ىةجةةة طــبة بىٌ

ــ ئةة طةسدُ بةٌذةية وـة بةجاية  ــ ش دةوـشَ،  ئةطـةس لـة وم   ــحــ ةجى لـة ومـى ى ػ  ـ ــ ى وـ ةسىي ـ
ـــُي سىةػبــض ـــةةاخنؽ بنـ دةطــ جشَ،  ةرجــة: ئــةة ئارةاٌــة وــة طــةسدُ    ذـــ شَ، ِــةسةر، ـ

اٌةدرس وشرةُ  وة ئةةرٌة دةبشدسَيَ بة و ٌاطةبة، ىةجةةة  ــاُ لة ون وشرةةة ٌنؼـبةٌذي
﮳  ﮴    ﮲ چطــةسدةبشىدسَيَ  بنشَيٍــة غ سبــاٌنى ئةةرٌــةؾ ى سوــةجناُ وةػــنَنٍَ   

ـــةسىرً دةكـوــة بــةسةة بــةيحى ىــ ( ئةةرٌــةؾ قّٔئِقــسٜٔ  ةرجــة: )چ﮵ َ بــةسةة وــالاى ـ
ــ ةسىرً  ةرجـة: ئـةة ػ  ــةسىرً  والاى ىـى ــ  َيٍة، وـة ى ـ ــ ةسىروة جَننـذر ط ٌـاة بن  ـ شَ،  ىةسىروـة  ـ

ــ ةسةنى لة ِـةو ة ػ ــةسةنى بنشَ،  ئٍجا خى ٌاػــجَننذر ٌاػ  َيٍَن  ِـةس ىةسىروـة  بـةاً    ـ
ــةةَ، ىةسىروـــ  ـــرتة  ةة ط ٌـلـ ــاةرُي طــ ـــاةي جـ ـــَنلني طةسذــ ــذر  ــ ــةسص، ىةسىةوـ ــة ئـ ضرياُ لـ

ــ بةجاية ةةجى ىةسىةوـذر بةجايةـةجى جـش ص س صيـاجشة  ةةك كـىُ ٌ َيـزَي  بـة        ـةدي لـة وضطـ  ـ

www.alibapir.net



   ......  ( 1  –  5 ) 
 

 

 [35 ] 

ةد ِـةصرس ٌ َيـزة  ط ٌـاىَنننؽ ديـاسة لـةةَ، طـضروة، صيـاجشة  جـا ئةةرٌـة، وـة بـةسةة            ــط
  لــــــة چ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺چبــــــةيحى ىــــــةسىةً دَيــــــَ  كــــــى دةوــــــةُ؟ 

  حة دَيـَ  جـا دةط  ـ   ـةخؼؽي سىةصروةٌذيى درةر دةوةُ بـةة وةبةطـ  ذةسةةسدطاسياٌةةة ب
وةبةطــحى ذَنــى وظــ لاىاُي    ةة دةػــط  بـــ   ئةوــة وةبةطــحى ذَنــى جــةٌنا وظــ لاىاٌاُ  

ـــ   ٌاوظــ لاىاُ  ــةة وةبةطــحة دةك   ب ــة ب ــة: ِــةس وةطــَن  و ـــ اةرج ــ ة دةطــ ـــ  ئَن حذسَيزيى ـ
ــ ةٌة طــوةو ــ وـة دةريـى خـ ر، ذةسةةسدط     ةيَةسياُ  ديـاسة ئَنىـة دةريـى بـاغ دةوـ     ـ اس لـة  ـ

ــ ةسىةجى ) ــ١طــ ــةسو َ،:  ايتٛبــ ــذ  دةرــ ــةجَننى دربةصرٌــ ٺ  ٺ  ٺ  چ(در ئايــ

  ةرجـــة: چچ...ڤڤٹٹ  ٹٿٿٿٿٹ  
ٍـ    َ  )ةرجـة: ذنظـى وةةٍـةةيى( بـا لـة      ـشينةواُ ذنظـ ـاةة  و ػـ ـئة، ئةةرٌـة، ئنىاٌحـاُ َِن

ــ الاناٌةةة ج خٍى وضطةةجى ىـةسىرً ٌةو ــدةر، ئةوظ ً سىَيطـشجَ لـة و ػـشينةواُ    ةةُ  بـةا ـ
ــ وـة بل  َ بـى وضطـةةجى ىــةسىةً جنايـة  ةة دةطـحذسَيزيى وشدٌـة طـةسياُي دةطــحذسَيزيى       ـ

    ُ : ةرجـة   چ﮼  ﮽  ﮾چاية  ـــ جن  وشدٌة طةس ئـةة غ سباٌنناٌـة، وـة دةياٌةـة
ــ ( ةرجة: ئن طّّٚـَ ِش)  ناٌذـئن شىروحاُ ػ ـ ةة ِةسواج ٍ شىرً بةطـح ة ) ـ ( ةرجـة: وةطـَن    َسـ 

ا ـ  سىرة بنــةُ  ئايــچ﮾چئن شىروــى ػــناٌذةة  ِــةس واجَنــ  ئن شىروحــاُ ػــناٌذ  وــة 
ناٌذ سىرةَ، بناد ؟ ك ئن شىروى بـة ىـةم بةطـحة ة  دةريـى     ـرةسىصة ِةس وةطَن  ئن شىروى ػ

ــ حة ة  ة وشىةوة، جـةةرة وـشد  رـةسىصة لةط   ـشىروى بة ة وشىة بةطــجةةرة، وشد  ك ئن  ةس، ـ
٘  صرٌايـاٌى ) ة لَنـشةدر  اد؟ ٌـةخَنش  ئـةة  ـسىرةَ، بنـ  َِـطَ ( دةلاـَنَ: ) ذقـٍٛ ايَكـ  ايَّٖش ّٖـطّٚ  َبِهـسَ  األّٔ
ُ   إلَّٚبئَسـ١ِ ٜ َٝس  ا ــ  ةُ دةطـدةر، غةدةاـةوشدٌى ػـحَن   سىةةربـ    ( ةرجـة: رـةسواُ وـشد   ةيةٌـ

ة ب ة سىرة بنةُ  وادرً لـة  ــحا لَنحاُ غةدةاــخ ب ةُ  ةرجة: بىجاُ ِةية  جا ئَنظـٌةك ذَن يظ
ــ لةو  َـــ ئن شىروذر ب ةب ــ ةةدةر وـادرً ئن شىروح ـ ــ اُ ػـ ناٌذ  بىجـاُ ِةيـة سىرة بنـةُ  بـةاً     ـ

﯀  ﯁                چة لةطـــــةسياُ ـــــــرــــةسىص ٌن 

ــا سىق ِةلاظچ     ـــ  ةة ب ــةةجى      ـ ــة وضط ــاُ ل ــة ئَن ةي ــاٌن  و ــة وةط اٌحاُ ل
  {ى وىكــنذرةػةوــــلــة طــالاى ػ}ةُ  ــــخ بلــَ ةــ وشىة بنــــةسىرً طَنشىريــةةةة ٌةياٌَّنؼــــى

ةةرُ بـا ئَنـ ة ج ةػـى    ــاٌحاُ لــٌةواد وة دةطحذسَيزيى بنةٌة طةسياُ  سىق ِةلاظ ــ ةرجاُ ل
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ـــِةلا شدةة  ئَنــ ة ـةَه ئَنــ ةدر وــ ــــةسةنى ٌــةواد  ئةطــةس ئــةةرُ خشرذــةياُ لةط   ــــةة ٌاػـ
ــ ةروةوةُ  ئةطةس ئةةرُ ط ٌاِناُ وشدةة لةط بـ   دة  ئَنـ ة ةر وةوـةُ وظـ لاىاُ    درةَه ئَنـ ة ـ

ــ ذر ذَنغـــ ةػةوى وىكنــئةةة وةبةطخ ذَنى ئةةةية وة لة طالاى ػبـ   جنا بـة   ةوةةس ـ
ةد لـة ِـاةةاٌى بـةسىَيض، كـ ةُ بـةسةة وةونـة وـة بلـَ ةـ وشىة          ــخى ي ِةصرسي ك رس ط

ــ بن ــ طــشجَ  ط  ذـــ  ةُ  وارشةوــاٌى وةونــة سىَينـــاُ   ــ  لا ى ـــــةةة بــ ة وــة ؿ  ـــــةسة اً ئــ
ُِـ الاى دةريـى  ذَنـى طـ جشر: )   ـئةة طالاة ٌةك ةُ  ئٍجا بى طـ  ةةجةةةةـى دةيةننة، لَنن َط٠ّٕ ـع 
(  ةرجــة: ة وشىةيــةك وــة طَنشىدسريــةةة  ةةك وــَ لــة وحَنةــى )ذ خحــة، رياٌٍاوــة، ايكَّٔهــئ٤

(در باطـي وـشدةة  ةة لـة وحَنةـةواٌى رياٌٍاوـة، ذَنغةوةـةسدر ِـاج ة         ذَنغةوةةس، خـ ر  
ــا     ــة ط ــةةة ل ــاُ طَنشىري ــةة ة وشىةي ــا سىق    كــ ةُ ئ ــةسو َ،: ب ــا خــ ر دةر ــذر  ئٍج لاى ىةةجةو

ٌةواد   ــ ِةلاظاٌحاُ لةةرُ وة ئَن ةياُ لة وضطةةجى ىةسىرً طَنشىريةةة  ئةة واسةياُ ةرجاُ ل
حذسَيزيى بنةٌة طةس ئةةرُ  بـة ِـةس ػـَن ةيةك لـة ػـَن ةواٌى دةطـحذسَيزيى       ــئَن ةؾ دةط

ذر لةطةس ـئةةرٌنؼ ذري لةطةَهــحاٌنؼـ  ةة لةٌَن  خىػچ      چ  ب

     ڭ  چِــةس ػــحَن  وــة كــاوةواسينةي ذاسَيضواسينــة  ِاةوــاسيى يةوــذ، بنــةُ    

ۇ  چ  ةة ِاةواسيى يةوذ، وةوةُ  لةطةس ط ٌـاِ  دةطـحذسَيزيى   چڭ     ڭ

ــ ض لة خ ر بنةُ  بَنط واُ خ ر طـ  ةة ذاسَيچ ۇۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ٴۇ ضر، ج ٌـذة  ةرجـة:   ـ
ـــ  وــة ئــةة رةسواٌاٌــة، خــ ر، ذــةسةةسدطاس دةػننَ  طــضر، ج ٌــذة بــى ِــةس وةطــَن     ةة  ٍ
ا خ ر، ذـةسةةسدطاس بىوـاُ باطـى ئـةةة دةوـاد      ــى خ ر  ئٍجـدةطحذسَيزيى دةواجة طةس ديٍ

  جطــة لــةةة، چگ  گ  ڳ   ڳچرت رــةسو ة،: ـوــة بــةلاَنٍى در باطــي بنــاد  ةةك ذَنؼــ 
ــ ةسٌا ئارةلااُ غةدةاةيـة  ئةطـ  ـةةة  ئةةة لَنحـ ــةسجاٌذر دةخ َيٍشَيحــبةط اٌحاُ ـة ك رسذَننةوـ ـ

ــى ىةالاـــ  ــةةة، بةط ـبـ ــة لـ ـــَ  جطـ ـــةسجاُ دةخ َيٍشَيحــ ــةة ئ ــ ــةس لـ ــة: ِـ ـــةةة  ةرجـ ارةلاة ــ
ـــــــيـــاصدة ىالاةجن   رسذَنناٌةـــــك ةس دردَيـــَ وـــة غةدةاةيـــة بـــى ئَنـــ ة طـــ ةد لـــة  ـاُ بةطـ

ــ طىػـحةوةياُ ةةسبط    چٱ  ٻچشُ  ئةةرٌـةؾ يـاصدة ىالاةجةوـةُ  دةرـةسو َ،:     ـ
 ُ غةدةاة وشرةة:لَنحا
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   خ َيَ.چٻچ (2

   طىػحى بةسرص.چپ  ٻچ (3

ــى   چپ  پ  پ      ڀ   ڀچ (4 ــ ر دةٌطـ ــة خـ ــة لـ ــى جطـ ــحَن  بـ ـــ   ةة ِةسػـ ــةسص  ذـ بـ
 ةسبشىرةةة ٌاة، اةيش، خ ر، لةطةس ِاج ة.ــوشرةةجةةة  ةرجة: ط

   خٍنَنٍشرة.چڀچ (5

 . دةبَنى بذسَ، جاو  وشدرس ـَنذسرة  لـ  لچڀچ  (6

   ِةلاذَيشرة  لة ػ َيٍَننى بةسص ِةلاذَيشَ،.چٺچ (7

 .ـ   غىك لَنذسري  غىكى ىَل بذسَ، جا وشدرس دةبچٺچ  (8

ــ ر  ط سطــ    چٺ  ٺ   ٿچ( 9 ــة دسىٌــذة دةو ــةةة، و ــةوحناسة  ذماـ  ةة ئ ٍطة  ــــة  و

  چٿ    ٿ  ٿچ دةخـ ردي ئـةة، دينـة دةوَنٍَنحـةةة      ـ َنشة  ةسكـة  بةػـَننى لـ   ــػ
ــ ةةة، كةغى، رشيـا دةو ـة لــجط يةةة، وة طةس، دةبشىُجطة ل ــ ةةَ،  وـة دةري ـ ى لـة  ـ
 ى دةوةيَ.ــةلة طشٌطةواٌذر باطــوةط

( ٹةة لَنؼحاُ غةدةاة وـشرةة ئـةةة، وـة لةطـةس )      چٹ  ٹ  ٹ  ٹچ( 10
ــة     ــةغَنٍشرةُ  لةطـــةس ئـــةة بةسدرٌـ ةرجـــة: لةطـــةس ئـــةة بةسدرٌـــة، وـــة درٌـــشرةُي كـ

 ةوة، لة بةسدةواُ ِةلاذةط ةسَ،.طةسدةبشىدسَيَ  ةة خ َيٍ

ــةة   چڤ  ڤ   ڤچ( 11 ــشرةة ئ ــة و ــاُ غةدةا ــة     ةة لَنح ــة ب ــحاٌة، و طىػ
ــ ( بشيحنِــَظئّ(ة  )ِــَظئّ( وى، )األظالّنت دربةػناُ دةوةُ  )ــبة ياٌظ  صةلةوةواُ ة لـة  ـ

ــ بـى ئـةةة، بـشىةر  كـ ٌنة ٌاياٌـةةَ، بنّ       ريَي  وة ذةسىةوـة، دةريـى ذَن ةٌـةب   ـج اةَيَ  ـ
ــ َن ة، ل ةلـة درسَيـ  بـ ةة  وـة لـة جةرظ     ــةرجة: ػ  طــ   لاــ : ى دةوـاد  دة ـــ ريةواٌذر باطـ
ــ  ةك بـ ةُ  يةوَنن ـة درس، بلــل ةل ــ ناُ لةطـ ةس، ٌ ةطـشرةة: ذـةسةةسدطاسً رـةسواٌى    ـ
ـــ  ــةسةةسدطاسً سىَيــى لــ       ذ ــةس، ٌ ةطــشرةة: ذ ــشدةةً  يــةوَننناُ لةط طشجــ ةً  ةة  ـ و
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حى ػـحَن  بنـاد  بـى ةَيٍـة:     َنحةـــ طشرةة  جا وةطَن  ةيظيةوَننناُ ِنلى لةطةس ٌةٌ ة
ــةةة دربةػ   ــشدةة  بـ ــةؾ وـ ــحناُ بـ ـــطىػـ ــةة طـــ  ــ ــة ئـ ــةك وـ ــشدةة  ج ةسةوةيـ   ناُ وـ

ـــَننى سىروَنؼــــةية، جَنــذر دةبــ ةُ  وــابشر دةطــحى جَنــ ةسدرةةة يةو ـدرسةكنــ ـــاةة  ئٍجـ ا ـ
ط ج ةيـةجى:   وـشدةةً   ذــ  وـة ٌ ةطـشرةة: ذـةسةةسدطاسً رـةسواٌى       ئةطةس ئةةة ب ةب

ـــ  ئـــةةة بةػـــة ٌ ةطـــشرةة: وـــة   طىػـــحَننخ وـــةةد  ةة ئةطـــةس ئـــةةة، دينـــة ب ةب
طشجــ ةً  ط ج ةياٌــة: واوــة جــى ٌــاد وــةةَ،  ةة ئةطــةس ئــةة،   ــــ ذــةسةةسدطاسً سىَيــى ل

حا ذَنى ــةةة  ةةك ئَنظــاسةياُ وشد جــةس ٌنة  دةةبــوة ِنلى لةطبـ   َننةوناُ ب ةــط
ــَنَ: ياٌظ ـــدةلا ـــجــا ِةسػنت  ئٍـ ــةـ ـــياٌظ حَن  ب ــة   ـ ــةةة غةدةاةي ــشَ،  ئ نت دربــةؾ بن

ــة ياٌظ    چڦ  ڦچ ــة ب ــةةة، و ــة: ئ ــة سىَ، دةسكــ ةٌة  ةرج ــةةةجاُ ل ــا ئ ـــ  ئ نت ـ
دربةؾ بنشَ، بةػـَن ة، غ وـاس  يـاخ د ِـةو ة ئـةة ػـحاٌة  وـة لةسىرطـحنذر ةر باػـرتة          

ــ ٌـة خب اوَن  لةةرــَن  لة ِةس وــ  ةرجة: ِةس وةطـ اُ بــخ ِةو ةيــوةبةط  رد  ئـةةة  ـ
 .ـ اس دةبــةي ذَنى ط ٌاِةـسىَ، دةسك ةٌ لة

ــا خ ـــئٍجـــ ــةسو َ،:   ر ــــ ــةوشى  چڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃچدةرـــ   ئـــ
ــ ذ ب ةُ  ةرجـة: ٌائ ونَ ــة، ئَن ة ٌائ وَنــشىةرُ لة ديٍةوـة، بَنةــئةةرٌ ــ ذ بـ ةُ وـة صةر  ـ ةس ـ

ـــبــة ديٍةو ــ ة بــةسُي ك ـ ـــة، ئَن ـــشر، ديٍةوــةجاُ بنـ ـــاخ رَيٍٍةةة  يـ ــ ةُ  ـ ــذ ب  د ٌائ وَن
ـــل ــة جــاسَينى دين ـ ـــةةة، و ـــة بطةسىَيٍـ ــى بةوـ ـــاسَِنٍـةةة ب ــ ةة خ يَ ـ ـــاٌى وــشدرسةةة ب َي ـ

الوة ــــخــ ر طــةسبشىرية ئــةة ػــحاٌة  كــ ٌنة جــاصة ئــةة ئنظ جـطـــة لـــةحى بــةسرصي بــى ـطىػــ
ڃ  ڃ  چدةرــةسو َ،:  خــةلا  ػــحى ذــاك خبــ رد  ئٍجــا خــ ر دةبــ  كةطــرن ةة 

ــ شطـَنَي جـةٌنا لـة وـَ بح   ـجشطَنَ  يـاٌى: لـة وارشةوـاُ وةجشطـ      لةةرُ وةچڃ َنَ ـ

  ئــا ئــةوشى  ديٍةوــةجامن بــى جــةةرة وــشدُ  ةرجــة: ياطــا        چچڇچچچ
ــشرةُ        ــاسيى و ــةو ةياُ دي ــةواُ ِ ــةصَيٍشرُ  ىــةاَهي ىةسىرو ػــةسةننةواُ ِــةو ةياُ درب

ــةواُ ِةو ةي  ــةوشة ٌةِنن ـــئ ـــاُ ديـ ــشرةُ  ذَنؼـ ـــاسيى و ــة بةٌظــ ــح ــااى ةـش ديٍةو ةد غىٌ
ــ ذَنؼ ةةة جـةةرة بـ ة  بـةاً بةٌظـةةد غىٌـااى وىجـايى جـةةرة ٌـةب ةة  بىيـة دةرــةسو َ،:          ـ

ةجاُ جــةةرة بــ ة  ةرجايــةوى دينةػــى ئةةةيــة وــة ئــةوشى        ــــئــةوشى  بــة جــةةرة، ديٍةو  
ـــديٍةوــةجامن بــى ةر لَننــشدةةُ وــة ِةيةــةدي ِة ةٌــةي دةط   ـــ   حةاجى ِةـ ڇ   چب
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ڌ  ڍ  ڍ چةس ئَنــ ة جــةةرة وــشد    ةة كــاوة، خــىً لةطــچڇ  ڇ

  ةة ئنظالونؼي بة بةسٌاوة بى ذةطٍذ وشدةةُ  وةةرجـة: جـةٌنا ئنظـالً بةسٌاوـة،     چڌ
 ذةطٍذ وشرة، وٍة بـى ئَنـ ة  ئـةة، دينـة ِـةو ة، ال، وـَ سىةد وشريـةةة  ئٍجـا خـ ر          

ـــ  ڎ  ڈ  ڈ   چةسو َ،: ـةوشرةةواُي دةرــــدةر، ئـــةةة دَيحـــة طـــةس خ رسدٌـــة غةدةا

ــة بشطــنةج  چڑژ  ژ  ڑ   ئــةةة،   ذر بــةبن  ِــةس وةطــَن  ٌاكــاسب ة ل
ـــي ئــاسةصةة، ط ٌ ط ٌــاة بــ ذـــ وةبةطــحى  لــة   ي  ِــةس ئــاسةصةة، بــ ةبــــاة وشدٌــى ِـ

  رد  ةرجـة: خ رسدٌةوـة، لـة   ـ رد  ياُ لة وشدرسةةة بـ ة  يـاُ خـ َيَ خبـ    ـحى بةسرص خبــطىػ
ــ ــةب ة  بةلاــ ـسىةة، ئ ـــن  ٌاكـاسةصةةةةة ٌ ــ ة  ـ   بَنط وــاُ چگ  ک  ک  کچاس ب

ذر لةةرٌــة ناجى ٌاكــاسيـة لــة وـــوــ  اس ٌابـــ ر لَنةــ سدة، بــة بــةصةيى يــة  يــاٌى: ط ٌاِةــــــخ
 .  اس، بــةسط سىصطــشَ،ي لة وـبايى ئةةةٌذة، وة ٌةو ٍـ  بةواسبَن

 يـذر وـشدةة  ةةك لـة ِـى، ِاجٍـة خ رسةةةوة     ئٍجا دياسة ذشطناسياُ لـة ذَنغةوةـةس   
 گ  گچدةرـةسو َ،:   كنىاُ بـى ىةالاـة؟ ةةك خـ ر    بامساُ وشد  ط ج ةياٌة: 

ــناسد لــ چڳ ڳ ــاسة،       ـ   ذشط ــناسةوة دةسب ــاسة ذشط ــة؟ دي ــى ىةالا ــنناُ ب ــةُ: ك دةو

  ذَننـاُ بفـةسو ة:   چڳ  ڱ  ڱ  ڱچ :جىسةواٌى طىػـخ بـ ةة  بىيـة دةرـةسو ،َ    
ــاسة )       ــشرةُ  دي ــى ىــةاَه و ــ ةدةواٌحاُ ب ــة ط ــةجاًي ب ــة خــىؾي ب َّبــئتخ رسدٌ ــى، طّٔ ( و

(ّْ ّْ(ة  )١ــَبطّٔ ــ ى ئنٍظـي  ٌةرظـ  ةصةد بـ ــاًي بةلـحَننة وة خىؾي بةجــ(ؾ ِةس ػَب١ــطّٔ اُ ـ
ئةطـةسٌا  بــ    ةرجة: بة غـاصر ى جةطـحة جـةةرة    بـ   نؽ ـ ةدبةخؼـي طـ ئاسةصةة، بى بل

  دةكــ   وةطَن  وة ئاسةصةة، بى ػـةسىرثي وـشدرسة بـى طىػـحى بـةسرصة بـى ػـحَننى خـشر         
ٌـ حنذر ـــ ئـةةة لةسىرط  ــ ئ ماــ : ب  ٌاج ر َّْٝبـئت ة )ـةةة لـ ـ ــ (ة  ك ٌنطّٔ ــ ة ئـاسةصةةد بـى، دةك  ـ    ـ

َّْٝبـئت حة لـة ) ــة بى جةطـاٌي ِةيـوادرً صي  ةيــبةاً صياٌى ِةي ــ ( ٌنطّٔ ة  بىيـة ىـةالانؽ   ـ
َّْٝبـئت ة،: )ــا ةػـة  ئٍجــٌن ــ حننة  بةاً لَنشةدر صياجش وةبةطــ( واٌاوة، طؼطّٔ خ ذَنـى ئـةة   ـ

ــةُ وــ  ـــة طىػئارةاٌ ــةسىةة     ـ ں  چحناُ دةخــ سَ،  ئٍجــا جــىسَينى دينــة، ىــةاَه دةخاج

ةُ  رَنـــش، ـــــشطشرٌةؾ وـــة رَنشيـــاُ دةوـ  ةرجـــة: ئـــةة ٌَنلنـــچں   ڻ  ڻڻ
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ةةة  ةرجــة: ـ رس ذــَنؽ بطشَيحـــ  ِــةً كــــــشطش جاوـَني: ٌَنلنــــــاُ دةوــةُ  بىيــةؾ دةلاــــسىرةي
ــ ةةة  ةةك بـاصي باػ ـــ ؽ بطشَيحسةواٌنةةةـٍطي ئةةرٌـة  ِـةً ذةلـ   ــاريىي ذماـطةطي ج  ة... ـ

ــ سدةةرسيى ئَنىةػــ    ــة و ــذ  ِةسكــةٌذة ل ــةةةسرُ وةوحــ ـِح ــة ص س،  ـذر ذةل ــةواسدَيَي ب ش ب
ةطي ئةةرٌــة بــةواسدَيَ  ئةطــةسٌا كــةٌذ جــىسة ذةلــةةةسَيننؽ ِــةُ وــة بــى   ـاريىي طـــجــ

ة ىةالاــة  ريطشرٌنؽ بــى ئَنــ ـش، ٌَنلـــنـــةسو َ،: ٌَنلـاسدَيَ  جــا خــ ر دةرــــــناس بةوـسىرةةػــ
ةطَن  وـة ٌَنلـريةوة،   ـبنـةُ  ئةطـةسٌا طـ     بةاً بة وةسجَن  رَنشياُ بنةُي وةػقناُ ذـ 

َنى خبــ رد  ئــةةة ٌَنلــريةوة، ىــةاَه ٌنــة  بىكــى؟ كــ ٌنة بــى خــى،   ـبىخــى، بطــشَ،ي لــ
ئـةة واجـة     شَ،  ئٍجـا وـة رَنـش وـشر    ـرَنـش، سىرة بنـ  دةبـ   َنى خـ رسدةة  بىيـة   ـطشج ةيةجىي ل
ـــذر بشيٍــذرس، بنـجى طشجٍنــسىةٌطــة لــة وــا  ـــاد  ةة بشيٍذرسوشدٌةوـ ـــة، ئةطــةس بةِىيـ ةةة ـ

ــ ابة  وـادرً ط ـةسبشىرُ ىنظـ ـطـ  ئةةة بشيٍذرسوشدٌةوة، بةبـ   وشدرس  يـاُ  بــ    ةطى سىرة، ـ
واٌـا، ةريـة   بــ    ةس بـى خـى، لَنـى خـ رسد  ِـةجا جَنـش دة      ـبـةاً ئةطـ  بــ    س، سىرة، ةةةـذةل

ةً ٌادسَ،  بىية ئةة ٌَنلرية، وة ئـةة  ـشطش لةغةلاـجة بة ٌَنلناــةجىي ئةة وـبىخى، طشج ةي
  لـةةة،  چڻ  ۀ  ۀ  ہچجىسة دسىٌذرٌة دةيطشُ ىةاَه ٌنة  جـا دةرـةسو َ،:   

وة خـ ر رَنـش، وـشدةةُ  رَنشيـاُ دةوـةُ  ةرجـة: سىريـاُ دَيـٍَ  وةػـقناُ ذَنذةوـةُ لةطـةس            
شج ة  ئـةد،  ـةيـاُ طـ  ىُ لـةةة، وـة بـى ئَن    ـ  ةة خبچہ  ہ  ھ    ھچسىرةوشدُ  

اُ خ رسد  واٌا، ةرية بىخىيـاُ  ـئةطةس بىخىياٌناُ طشجة ة؟ ئةطةس بىخىياٌناُ طشدي لَنن
 ىُ. ــةاَه ٌنة لَنى خبـطشج ةياٌةة ى

ٌــاة، خ رػــى لةطــةس بَنــٍَ  يــاٌى:  ةة   چھ  ھ  ے  ےچا دةرــةسو َ،: ـئٍجــ
ـــةس بَنٍــــ ر، لةطـاة، خـــٌــ ةس بَنــٍَ لــة ـ، خــ ر، لةطــ  يــاُ ٌــاةنـــذراجى خ رسدٌـَ لــة وـــ
ةة ـةسدةدة، لـ ـاجَن  جَنـى بـ  ــاصة  وــنة  بـةطة  جاريـشطشة دةٌَنشُ  طـذر وة ئةة ٌَنلنــاجَننـو

ّٚ اهلل شة  لةة واجةدر )ـٌَنلن ـ ـبن ـ (، لِبِػـ ــ ةُ  ئـةةةؾ جةر ة دةريـي باطـى   ـن جَننى ِةيـ ـ
ةاً ٌـاة، خـ ر َِنٍـاُ    دةوةيَ  ئةطةسٌا ٌاة، خـ ر َِنٍـاُ لةطـةس خـ رسدُ ِـةس ِةيـة  بـ       

لةطةس خ رسدُ ط ٌٍةجة  بةغ ئةوةياُ ص سبة، صرٌاياُ دةلاَنَ: رةسىصة  ةةك دةريـى باطـى   
  بَنط وـاُ  چ﮴  ڭ  ۇ  ۇچةُ ـض لـة خـ ر بنـ   ــ  ةة ذاسَيچۓ  ﮲چةيَ ـدةو

 خ ر لَنرشطنٍةةة، ص س خَنشرية. 
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اجـةةةة دةرـةسو َ،:   (در جـاسَينى دينـة دةةبـاسة، دةو   5لة ئايةجى رواسة )  ر ـخئٍجا 
ــاكي طــ   چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچ ــاكي ك ــحة ذ ــةوشى  ػ ــ ة  ـ  ئ ــى ئَن  ةدبةخؼةواُ  ب

بـة   يـ ؽ ٌةبـاكي ط ةدبةخــاجةةة  ياٌى: ئةةة، كـىةاَه وشرةُ  بىيةؾ دةةباسة، دةو
ى ئةةةية وة ػحة بـةجاًي خـىؾي   ــة  وةبةطحَننى دينةػــغةدةاةيبـ     ٌةـةلاـجاًي بةو

ــ جاُ غةدةاـة وةو لـةخى   ةواُـــ ط ةدبةخؼ   چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ېچةُ  ـ
ةة خ رسدٌى ئةةرٌـةؾ وـة وحَنةنـاُ ذَنـذسرةة بـى ئَنـ ة ىةالاـة  ئٍجـا ئايـا خ رسدٌةوـةياُ           

لناي ىـوةبةطــخ ذَنـــى كـــننة؟ وةبةطــخ ذَنـــى ٌاٌـــة؟ يـــاُ وةبةطــخ ذَنـــى بـــشٌاي راطـــ   
َ ِــى ـىةالاــ ةية؟ يــاُ وةبةطــخ ذَنــى ونــ ةة طــةةصةية؟ بَنط وــاُ ئةةرٌــة ِــةســــدرٌةةَيما

حة ـاث  ياُ ِـى ِـةس وةطـَننى دينـةبَ  وةةرجـة: ٌـةخَنش  وةبةطـخ ذَنـى طىػـ         ـئةِمى ونح
بـى ئَنـ ة ىةالاـة  ئـةد، ئةةرٌـة،        ةسبشىرة، ئةةرٌة، وة وحَنةناُ ذَنذسرةةــلَنشةدر  ةرجة: ط
طـةس  ة ٌـاة، خـ ر، لة  ـة  ك ٌنـ ــٌةدسرةة؟ بَنط واُ طةسبشىرةياُ ىةاَه ٌن ذـ وة وحَنةناُ 
  خـــ رسدٌى چېې  ېچاُ ٌـــاة، اـــةيش، خـــ ر، لةطـــةس دَيـــٍَ ـٌـــاَِنٍَ  يـــ

ــة    ــ ةؾ بــى ةرُ ىةالا ــ ةؾي طىػــحى ئَن ــاٌى چى  ائ  ائچئَن   ةة ئارشةج
ةس ــــذــاونضة، ئنىاٌــذرسيؽ بــى ئَنــ ة ىــةالاَ  ِاةطــةسطرييناُ لةطةلاــذر بنــةُ  ئــةد، ئةط 

ــ سىروَ؟ واٌا، ةرية ئةةة ىةـاك ٌةبــَ ذـنضة ٌةبَ  درةَيــذاو ة  ةةك دةريـى باطـى دةوـةيَ    ـ
اٌى ذاونضة، ـ  ةة ئارشةجچەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئچنَن  ـبة جةرـ

ئةةرٌــة، وحَنةنــاُ ذَنــذسرةة لــة ذــَنؽ ئَنــ ةدر  ئــةة ئارشةجاٌــةؾ ىــةالاَ  ةرجــة: ئــارشةجى   
ةسطرييناُ ـةالاَ ِاةطـ ـناُ بـَ  بـى ئَنـ ة ىـ    ـج ةلةوةي ٌةؿشىرٌني بـا لةطـةس ديٍـى خىػـ    

ةد، اـةيش، خـاةةُ وحَنةـةواُ  ةرجـة: و ػـشينةواُي بـخ ذةسطـحةواُي        ـر بنةُ  ئـ لةطةلاذ
  ِـــةس واجَنـــ  چۆئۈئ  ۈئچوارشةوـــاُ؟ بَنط وـــاُ ئةةرٌـــة ىـــةاَه ٌـــ   

ــةةجاس       ــشَ، ئـ ــمني بنـ ــة، جةطـ ــة واسةينةوـ ــا وةسجـ ــا ئايـ ــذرُ  ئٍجـ ــةواٌناٌحاُ ذَنـ واسةينـ
 بط رصسَيحةةة؟

بشىيـاس بـذسَ،ي   دةبـ   وـةسم ٌنـة  بـةاً     شَ،؟ ٌةخَنشـشيي لةطةلاذر بنـةسطنـياخ د ِاةط
  چېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئچواسةينةوـــة، بـــى ديـــاسيى بنـــشَ،  

( ةرجة: خـى ذـاك   َ شكنينى در  )ــةس درةَيَ ذنظــش بَ  لة بةسرٌةــاك سىرطـخى ذدةب  ئَن ة 
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ــ ــة ئاػــــ  چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئچشرُ  ـسىرطــ ــةُ بــ ــا ٌةوــ نشر  ةة ـ  صيٍــ
ٍـ  ـنؽـاٌنـ ـبـة ذةٌّ ا ـِةسةةِ ــ وـةُ  ك ٌن ا ٌةـصي ــ ( ئةةةيَ ػـئِفح ) لاــ : ة دةـ ــ ة وـة ئ ـ اة، ـ

ـــى، دةسىَيـخــ ــةس رٌَننــ ـ ــي لــ ـزَ،ي ِ ــاد      ـ ى خشرذ ــةَه دةو ــا، لةط ــةةَ  صيٍ ىئ  چِةلاةن

  ئةةرٌــةُ وــة بةجايةــةد لةطــةَه ِةٌــذَي  ئارشةجاٌــذر بــة ذــةٌّاٌنى    چىئ  ىئ
ٍـ ـةلاذر دةوةُ  ةرجة: صيٍـصيٍاياُ لةط ٍـ ا، ذـةٌّاُ  يـاُ ص  ـا، ئاػنشرة صي حى ِـةس  ـا، بةطؼـ ـي

ی  ی   ی  چةلاذر بناد  ةة صيٍا، جايةـةد   ــا، لةطــنةةد صيٍـَن  لَنى ِةلاــوةط

ــة،     چجئ  حئ  مئ ــةةة وشدةةةوـ ــاد  ئـ ــاُ بنـ ــة ئنىـ ــ رش بـ ــَنننؽ وـ ــةس وةطـ   ِـ
ــا ئنىاٌنؼـِةلا ةػـــ ـــ   ى ب ةـــــاةةجةةة  بـ ــبـ ش، وـــشد بـــة ئنىـــاُ  وشدةةةوـــة،  ـوـــة و رـ
اسرٌة  بةاً بة ـ  ةة لة دةرسى ردر لة صياٌةچىئ  يئ  جب  حب  خبچاةةجةةة ـِةلا ةػ
َن  ِةلاطةسىرةةجـةةة  دةريـى دةةبـاسة وظـ لاىاُ     ـشَ،  ئةد، وةطـ ــةس و رش مبـ  لةطـوةسجَن

  كـــ ٌنة لـــة طـــ ةسىةجى ٤دةبَنحـــةةةة دةوـــشَ،  ئايـــا وشدةةةوـــة، ِةلاذةةةػـــَنحةةة؟ ٌـــة 
ڳ  ڳ   ڱ  چ َ،: (در خ ر، ذةسةةسدطاس بىواُ سىةةُ دةواجةةةة دةرـةسو ايبكـط٠ )

  چےۀ  ۀ ںڻڻ  ڻ ڻڱںڱ ڱ
ة دةبــَ  ئــةد، ــــشَ،  صريــــارشيي دةوــــطةسىرةةجةةةة دةريــى بــة وـوةةرجــة: وةطــَن  وــة ِةلاــ

ــاٌى      ــا وشدةةةوـ ــىةة  ئايـ ــ لاىاُ بـ ــاسة وظـ ــةةة  دةةبـ ــة ِةلاطةسىرةةجـ ــةةة وـ ــةس دةر، ئـ ئةطـ
ی  ی   چ ِةلاٍاةةػـــَنٍةةة؟ دةريـــي لـــةةباسةةة دةدةَيـــ   ئٍجـــا وـــة دةرـــةسو َ،:      

شَ،؟ ةةاوةوــة، ـجــا كــىُ وــ رش بــة ئنىــاُ دةوــ  ماـــ :ةية بـ  يــةوَن  بــى، ِــچی
ِٔ ٜهَـط ِبُـئ    اٌى )ـدةَِنٍـشَ،  يـ   ذــ  ة: و رش بنا بةة ػـحاٌة، وـة ئنىاٌنـاُ    ـئةةةية ةرج ََـ َٚ
ِ٘ ٔ  ِب ََ ــ (  ةرجة: و رش بناد بةة ػـحاٌة، وـة ئنى  ٜ ؤ ــ دةَِنٍـشَ،  ئٍج  ذــ  اٌناُ ـ ا ئنىـاُ بـة   ـ
ــ ر دةِ ـــشَ،  بـــة رشيؼـَنٍـــخـ ــة وــ ـــحَنةةوـحةواُ دةَِنٍـــشَ،  بـ ــة  ــ ــة سى ر، دةريـــى  بـ اُ  بـ

 ر  ةة ئنىــاُ دةَِنٍــشَ، بــة ــــةوةةسرُ  ةة ئنىــاُ دةَِنٍــشَ، بــة ىــةاَهي ىــةسىروى خ ــــذَنغ
   اً لةةرٌة بنـاد  ئـةةة وـارش دةبـ    ــَن  و رش بة ِةس وــةسةننةواُ  ِةس وةطــة ػــى وى

 اٌةاسرٌة.ـوارشيى مبشَ،  ةة لة دةرسى ردر لة صي َنٍةةة  ئةطةس بةــةةػاٌى ِةلاذةـةة وشدةةةو
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 ضـةند مةسـةلـةيـةكى طرنــط
 

ـــيةو ةلة،ـوةطــ   چژ  ژ  ڑڑ  کچ ر دةرــةسو َ،: ـوــة خــ  :ةًـ
ــةج     ــةةرةيى جَنة ــة ج ــةواُ ب ــاةة  ذة اٌ ــاُ َِنٍ ــة، ئنىاٌح ــة، ئةةرٌ بنــةُ  ةػــة،    ئ

اُ ـَنَي ذة ـ ـةرجـة: طشَيةةطـخ  يـاُ بـة واٌـا، بةلاـ      (يـؽ  َعكّٖـس (ة  )َعكّٖسى، )ــ( وع كّٕٛز)
ــ ط ج ةيبــ    دَ   ةةبذةلا ، و سى، ةـةبةاغ خـ ر لـة خـى،ي بـابى سىرص،       ٛا ٚفّٕـ ذّٔةجى: )ـ
ـــكّٕبئيه  ـــهَٜ :ٛزـ ـــٗ ين بئيه ـ ـــ ََ َٚ ََّســئ ذّٔٛز  ــاهلل  ـــئ َسََ ــَٚ َّطَّـ ـــئ فََّٔ ــَٚ َضَطـ ـــئ َسََ ـــٞ ايكِّٕفــ سَّـ ِّٚطـ  آ

ََػــسضٚا ٘ الًََ،ــــنّٕ ( وــة عكّٕــٛز  ةرجــة: وةبةطــحى خــ ر، ذــةسةةسدطاس لــة )  (1)(جــٛآِهٚال 
ــ اُ  يـاُ طشَيةةط ــدةرةسو َ،: ذة اٌةو ــ بن  ةجـحةواُ جَنةـ ـ ــ ةُ  وةبةطـ ــ حى ِـ ةو ة ـ

اُ غةدةاــة، وــشدةةُ  يــاُ ذَن يظــحى  ــــةالاى وــشدةةُ  يــــحاٌةية وــة خــ ر ىــــئــةة ػ
غ سىئاٌـذر  ةة وـة دةرـةسو َ،: ذـة اُ      وشدةةُ  ياخ د ئةة طٍ ةسرٌة، وـة دريٍـاةُ لـة   

( ِــةو ة ئــةة ػــحاٌةُ وــة ع كّٕــٛزوةػــنَنٍَي خناٌــةدي اــةدس وةوــةُ  وةبةطــخ لــة )
حاٌة وـة  ـــ خ ر، ذةسةةسدطاس لة غ سىئاٌذر بةياٌى وشدةةُ  لـة ىـةاَهي ىـةسىرًي  ئـةة ػ    

  ة ذابةٌذ وشدةةُ. ــ لاىاٌاٌى ذَنــوظ

ٟ ةة )  ًِِّّٚٗٝٔـ َع اهلِل ٛزكّٕـ ع  ئَٗـ َّذّٔ ئٖط ٚاي ّٜـ ) لاــ : دة ريةوة، خىيـذر ـ( لة جةرظـ ايعرلؿـط
ــ ِ٘ ِٞف ــ زٜٓــ ـــس شًٝــٌََ َِٔ ــَطَس شــطَََِٜٚ ِ٘ ِيـ َِ ــة     (2)(ِ٘ا ــة وةبةطــخ ل ــاسة و ــة: ةر دي ةرج
( ئةة ذة اُي طشَيةةطحاٌةُ وة خ ر لة ديٍى خىيذر لةطـةس ئنىاٌـذرسرٌى رـةسىص    ٛزـع كّٕ)

حَننذر وة لَنى غةدةاـة وـشدةةُ    ـةة لة ػى، ىةاَه وشدةةُ  وشدةةُ  لة ػحَننذر وة ب
 ةرجة: ذابةٌذبَ بة ىةاَهي ىةسىروى خ رةة. 

ــ  ئــةة سىريــة سىرطــحرتب   بــةاً ةر ذَنذةكــ ( وــة خــ ر ع كّٕــٛز: وةبةطــخ لــة )ـ وــة دةلا
بنـةُ  وةبةطـخ     ةجـحةواُي ذة اٌـةواُ جَنةـ  ـ  ياخ د طشَيةةطذابةٌذبَدةرةسو َ،: 

 حة:ــػ طـ  َنـىذـ

                                                 

 .8، م0(  ذلئغٔ ايتأٌٜٚ: ز2

 .8، م0ََػري ايهؿئف: ز( 1
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ــاُ ئــةة ذة اٌاٌــة، وــة خــ ر،     لةطــةَه اٌاٌــة، وــة ئــةة ذة -1 خــ ردر دةياٌةةطــة  ي
 ذةسةةسدطاس لةطةلانذر بةطح ةُ  جَنةةجَنناُ بنةُ.

ئةة ذة اُي بةلاَنٍاٌـة، وـة لـة ٌَنـ رُ خىجاٌـذر دةياٌـذةُ  ةرجـة: لـة ِةلاظـ وةةدي           -2
 حىـػـ يـة   ةسطرييى ـواوةلاة، ٌَن رُ خىجاٌذر  جا وـشىيَي رش ػـحٍة  وةطـةلة، ِاةطـ    

 ةية.ـة  ِةسكى ِـناطىي وىوةايةجننـط
وــة ئنٍظــاُ لةطــةس خــى، دةياٌــذر  وــة وةبةطــخ ذَننــاُ    اٌة،ـذة اٌــئــةة بــةلاَنَي  -3

ــ حَن  وـة ئنٍظـاُ لةطـةس خـى، ذَن يظ    ــةرجة: ػ  (ةَْـِصض) ــ حى دةوـ ــ ادي بةلاـ َنَ دةدرد ـ
ةً  ذـة اُ  ـةردةوـ   َنَ بـ بـةلا  لاــ : دةبــ    (يـؽ ٌة َْــِصض جَنةةجَنى بناد  ياُ ئةطةس )

 اُ جَنةةجَنى بناد. ــذَن يظحة ئنٍظبـ   حةوة ػةسةنى ــةً  وادرً ػــدةدةً ةردةو
ــع كّٕــٛزوةةرجــة: وةبةطــخ لــة ) اُ بــة ــــاٌةُ وــة ئنٍظــــَنَي ذة اٌـ( ِــةو ة ئــةة بةلا

ــ اٌذر دةياٌـذةُ  يـاُ ئـةة بةلاَنٍـة، ئنٍظ    ـةلا  لةٌَن رُ خىيـ ـدةدر  ياُ خ يـاُخ ر لـة   اُـ
  ردر دةيذرد.ــ رُ خى،ي خــذر لةٌَنــصرجى خىي

ــى    چک  ک  گ    گچوــة دةرــةسو َ،:  :دةةةً ةلة،ـوةطــ ةرجــة: كــ رس ذَن
ش بامساُ وشد وة ك رس ذَنـى ئارةلاـةواُ وةبةطـخ    ـحـئارةلاةواٌحاُ بى ىةاَه وشرةُ  ذَنؼ

اُ دةلاـَنَ: كـ رس   ـَن  ِةو ةيـ ـص سبـة، صرٌايـاُ ئةطـةس ٌةلاـ    ذَنناُ كـ رس جـىسة ئارةلاـة     
ّ َهــــِْاألّٔىسُ  )ـجــــ َٓ ط ــــــايَّٖبكَّٔٚ ٌ ــــــاإلب َِٖٞــــ :ئ ّ َهــــِْذّٔ(  )عِهــــَُايَّٖٚ ِ ــــــَٚايَّٖػ ــئ رتة ـ( بــــة ى ػــ
 شَ .ـضُ دةط جـةةاخي وةسىي بـسىةػ

ِ ة،: )ـك ٌنة ةػ ّ ش دةطشَيحـةةة  بـةاً )  ـ( وـة بـةواسَِنٍشرةة جـةٌنا ى ػحـ    َْهـ َِْهـئ ( ذّٔ
ــ ا  وــةسىة بـضُي  بـةسرُي ٌَنــشينؽ دةطشَيح  اي واٌطـ ـطــ  شـحـ ـةَيـشىر، ى ػ  ةةة  بةلاـــطةواُ ـ

(در وـــة خـــ ر دةرـــةسو َ،: األْهـــئّ ةسىةجى )ـــــةجاٌةُ لـــة طـلةطـــةس ئـــةةةؾ ئـــةً ئايـــ
  ۉۉ   ې  ېې  ې  ى  ى       ائ  ائ  ەئ  ەئ چ

پ    پ  پٻ  ٻٱ  ٻٻ     ۈئۆئ  ۆئوئوئ  ۇئ   ۇئ  

ٿ    ٿ  ٺ  ٿ    ٿ  ٺ  ٺ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ     ڀ   پ

ڄ  ڦڄ     ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ   ڤ  ڤٹ  ٹٹٹ
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ڇ  ڇ    چچچ ڃچ ڃڃڃ ڄ ڄ

ڑ    ڑڈژژڈڎ  ڎ ڌڌڍڇڍڇ

ــة  چڳک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ     ک      کک   ــ ر( لـ   ةرجـــة: )خـ
ــ اً بى، خ لاقـئةٌع شَ، )وـة وةبةطـخ   ـــ ةسؾ سىرخبـةةة، وـة ةةك رـ  ـاٌذةةُ باسبـةسي ئـ  ـ

ىُي ـوة خـ ر سىصغـى درةُ خبـ    ةةة،ــا لــضُي... ِحذ( ئٍجــةي رٌى ةسدة  وةسىي بــذَنى ى
ةيحاُ وةوـةةُ  ئـةة دةروٍَننـى ئاػـنشرية بـى ئَنـ ة  )دةريـي        ــاةةواٌى ػـبة دةر، ِةٌط

ــةسو َ،:      ــاد(  دةر ــش دةو ــى طــةس روَن ــةواُ ب ــةة ئةٌعاو   ِةػــخ چٱ  ٻچئ

  لـة وـةسىَ، دةة  )وـةسى     چٻ  ٻ  پچ   ج ةجَ  ةرجة: ك رس ٌَنشي ك رس و
ــ َنشي وَننةرجة: لة ىةي رٌى طرى  لة ٌ  ذــ  ةك  وـة وـ سدةةرسيى ئَنىـة وَننةوـة وـةسى،      ـ
ــةسرٌى    ــى بـ ــَنَ  ٌَنشةوةػـ ـــ دةلاـ ــَنَ(  ذـ ــ  ةة )چپ  پ  پچدةلاـ ( عـايـُهـ

وةبةطــخ ذَنــى ىــةي رٌى سىةػــة  وــة لــة وــ سدةةرسيي در وَننةوــة، )بــضُ(ي ٌَنشةوــةؾ  
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   چدةلاـــ   ئٍجـــا دةريـــى دةرـــةسو َ،:  ذــــ )ٌَنشيـــى( 

 ٚ َْئقّٔـ١ ى )ـــ    ٌَنشي وَننـةك وـة بـة ةةسىةب   ـش دةة  ةرجة: ج ةجَنـحـى ػةةك   چڦ
ــٌ َُ ــاُ َد ـــ ( ي ــ ذ ــ١َنَ  )ـدةلا ــة  ) َْئقّٔ ــى وَننةوةي ــٌ( ب َُ ــى ٌَنشةوــ  َد ــؽ ب ــةاً ـ(ي ةية  ب

َن : ـِــةس دةلاــ  ذر ٌــةب ةة  بىيــة ئَنىــة بــى ٌَنــشي وــنـــ سدةةرسيــلةبةسئــةةة، لــةٌَن  و
ــــى ػ ــاُ ةػـح ـــش  ي ــة   چڦ ڦ  ڦ  چش  ـح ــةةاخنؽ دةةرُ  و ــة سىةػ   ةة ل
( ئــةة كــ رس ئّــــاألْهةيةجى  وةةرجــة: ةػــة، )ــــا( ٌَنشةوــــا( وَننةوةيــةجى  ةة )طـ)واٌطــ

ـــج ــة دةطشَيحـ ـــىسة ئارةلا ــةة ك ـ ــا ئ ـــةةة  ج ـــ رس جــىسة  ك والاـ ــَ    ـ ــ يى ب ــَ  ك وَن نى ب
ـــِ ـــةو ةياُ دةطشَيحـــ ـــــ ــة ذَنغ ـةةة  لةةبــ ــة لــ ــةً دةغــ ـــاسةةة ئــ ــ ر ـــ  ةوةةس، خــ

ّٚ]طَنشىدسرةةجةةة:  ّٚ َع ٍَ َعبَّئؽّٛ اِب َٗـ٢  :قّٔئ َْ   ٍ ِٔ   اهلِل َضغ ـٛ ّْ  َعـ َٔ  َْـئ ٍ  ِٟش نّٕـ  َِـ
ِٔ ،ايػَّْبئعّٚ ّْ  ََٚع ًّٔـ ٍ  ِٟش نّٕـ َٔ  َِِد ِٝـطّٚ  َِـ ٚ َز  (1029) :طقِبـ  سَُـ ِسذّٔ ٘ دَـ َطِخذّٔ) [ايّّٜٓ َٚذّٔب ـٛ َزا  ،
ِ٘ بطقِ: )1863بطقِ: ) ََئَد   ٔ َٚاِب ّٖظّٕ ي1113ّٔ(،  َٚايَّّٜٓبَطاْٞ ف( ٚايًّٜ ط( بـطقِ:  ــٞ )ايهبٝـ٘ ، 

(21993  ٞ ــئْ ٘  األيبـ ََٚقـــشََّش َُـــس َؾـــئنط،  ٘  ذِّٔس ــ (( َٚقـــشََّش ــة: ةةبذةلاـ ــ سى، ـةرجـ  ، وـ
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ــاُ سىرص، بـــ  ــ ر لَننـ ـــ :دة   ةـــةبةاغ خـ ــ ر  لاـ ــةس، خـ ــشدةة  ذَنغةوةـ ــة، وـ غةدةاـ
ــ ةةيةك لـة دسىٌذةو ـ)خ رسدٌى( ِـةس خـاةةُ وةلاـ    ــ َنـاُ  ةة ِـةس خـاةةُ كشىٌ ةو  ـ   لـة  ـ

 ةةةسرُ. ـــذةل
ة لة ئـارةلاى دسىٌـذةة وةلاةـةدرسة ذـةسىةةس، كـشىٌ ةوذرس جَننـشىر،       ـجطدةب  واٌا، ةرية 

ــةو ة، ى   ــةسىةةس ِ ــارةَهي ذ ـــئ ـــ ةاَه ـ ــة صرٌ    ب ــ  ل ــةؾ ص سَي ـــبىي ــة  ـ ــَ ل اياُ ةةك و
 َنَ: ِةسكــةٌذة لَنــشةدر خــ ر ــــباطــي وــشدةة  دةلا در(ايبكــط٠ ةسىةجى )ــــري، طــــجةرظ
ةةاخ  وــةسى  بــضُ  بــةاً ئــةةة لةبــةس ــــٌنا باطــى ئــةة كــ رسة دةوــاد: ى ػــرت  سىةػجــة

ــ ئةةة، وة صي ــ اجش ئـةة جـىسة ئارةاٌـة لـة ٌَنـ  خةلا     ـ ــ نذر ِـ ةُ  ئةطـةسٌا خـ ر ِـةو ة    ـ
ــ شدةةُ  بة وةسجَنــة، سىةةر وــاٌى دينــىسة ئارةلاةوــج ــ ذة ٌةبـــ   دسىٌـ ئـارةَه بـَ     يَـ

ــ ةة ئةط ــ بــَ  خ ةس ذةلـةةةس ـ اةةُ كــشىٌ ةك ٌـةبَ  ةرجــة: طىػـخ خــىس ٌـةبَ  كــ ٌنة    ـ
ةةةس، خــاةةُ كــشىٌ ةكي دسىٌــذة ــــخ دةخــ ر  ةة ذةلــــئــارةلاى دسىٌــذة ئةةةيــة وــة طىػ

ـــئةةةي ـــة وــة طىػـ ـــخ دةخــ رد  ةرجــة: ئةةرٌــة، وــة طىػ ـ خ خــىس ٌــةبَ  ِــةو ةياُ  ـ
 .(1)ةاَهي سىةةرُــى

ةةة، وــــة ــــــة لــــــجط  چگ  ڳ   ڳ  گچوــــة دةرــــةسو َ،:  :َننةًــــــط ةلة،ــــــوةط
ةسجاٌذر دةخ َيٍذسَيحةةة  وة ذَنؼرتيؽ بامساُ وشد  وةبةطخ ذَنى ئةةةية وـة لـة   ــبةط

ارةَه ـ( جـــىسة ئـــ11باطـــى دةوـــاد  وـــة يـــاصدة ) (در  دةريـــى خـــ ر 3ئايـــةجى روـــاسة )
ــحناُ خب  ــة  طىػ ـــغةدةاةي ــةة كــ رس      ـ ــ  ئ ــاصدة جــىسةؾ دةكــٍة ٌَن ــةة ي ــاسة ئ  سَ،  دي

ـــج ــة ط ىسرـ ــة ل ـــٌة، و ــة طــ  ايبكــط٠ ةسىةجى )ـ ــاألْهــئّ ةسىةجى )ـ(ػــذر ِــاج ةُ  ل ذر ـ(يؼ
ــ (در غظايبكـط٠ ذر ِاج ةُ  ةة لة طـ ةسىةجى ) ـ(يؼايٓشٌاج ةُ  ةة لة ط ةسىةجى )ـِ  اُةوـ

ّ ش، طـ ةسىةجى ) ـنــ اسةةة وشدةةة دةرينؽ لة جةرظـلةةب   يَدةوـة  ـ ة، لـ ـ(در غظـ األْهـئ
ـــئٍج ــا بىكــى خ ـ ـــا ئاي ـــ ــةة ي ر رةسو ةي ـــةجى: ئ اصدة جــىسة غةدةاــةُي اــةيش، ةرُ  ـ

ـــاُ ةادةجنـِــةو ة، ئــارةاٌى ىــةالاَ؟ كــ ٌنة ةةسىةبةوــ  اُ ةربــ ةة  ِــةس لــة خــىةة  ـ
( ِــةس 103ة  بــى ةَيٍــة: لــة ئايــةجى ) ـناُ لــة ئارةلاَنــ  دةٌــاي  دةيــاٌط د: ىةسىروــ ـٌاةَينــ
ــ ـــُئ٥س٠ ةسىةجى )ـط ــةسو َ،:   اي ــةٌّاٌضرُ دةر ېئ    ىئ     ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئچ(در خــ ر، ذ

                                                 

 شدةة.ـاسةةة وـىاُ لةةبـةلــ(در باطَننى جَنشة جةطاألْهئّش، ط ةسىةجى )ـنــ( لة جةرظ 1
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ىئ  يئ  جب  حبخب  مب  ىب       ىئ  ىئ   ی  ی   یی  جئ   حئ  مئ

ـىسة ئــارةَه بــ ةُ  (  كــ رس جــَســئّ(ي )َِٚقــ١ًٝ(ي )َغــئ٥َِب١(ي )َبِشــرَي٠  )چجت  يب
ــ  ى ػ بةج ـــشدر  وــة ةةسىةبةوـحـــايةــةد لــة ٌَن ـــاُ ِــةس لةخـ ـــةيرٌىةة ئــةة ٌاةـ ـــ  ـ اُ ل
ناُ ـــــباسيؼ ـــــ  سَ،  ةة ٌابـخبـــ ة طىػـــحناُـ د: ئةةرٌـــة غةدةاةيــــدةياٌطـــ ُياب ةـٌـــ
ـــبٍـ ل ــ ةسىةجى )  ــ ــة طـ ــةسةةِا لـ ــئّشَ،  ِـ ــةسو َ،:   األْهـ ــةسةةسدطاس دةرـ ــ ر، ذـ (در  خـ

  ڳڳ  ڳ  گ   گ   ک  ک  گ  گ    ک  کچ

  ڻ  ڻڻڱں  ں   ڱ        ڱ ڱڳ

   ے  ےھ  ھ ھہھہہہۀڻۀ   

ةة لــة  ر بةػــَننناُ درٌــاب ة  لــة ةة، وــة دسةطــحى وــشد     ــــة: ةة بــى خــــ  ةرج چ ۓ
دةر، ئــةةة،  َننناُ بــى خــ ر درٌــاب ة  جــا خــ ر     ـوؼــح واَهي لــة ئارةلاــةواُ  بةػــ   

دةرــةسو َ،:  در(140( ئايــةجى روــاسة )األْهــئّ ةسىةجى )ــــِــةس لــة ط ٌـــ  بةِةلاــةياُ دردة

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ     ک  ک  ک  ک  گ  چ

لاـــةواٌي  واُ صةسةسوةٌـــذُ ئةةرٌـــة، وـــة وٍذرـ  ةرجـــة: بَنطـــچڱ...گ  گ  گ
ــةب  ــةراونىي بـ ــة ٌـ ــاُ بـ ــ  خىيـ ـــاسيى دةو ػـصرٌنـ ــــ ــةة ػـ ـــخي  ةة ئـ ــة خـ  ر ـحاٌة، وـ

 شد. ــ رةة لة خىياٌناُ غةدةاة دةوــة بة ٌاة، خــذرب ةُ  بة دس  ِةلاةةطنــذَن
ــة خــ ر   ــة: بىي ــاصدة )    وةةرج ــةة ي ــة ل ــةسو َ،: جط ــشةدر دةر ــةة   11لَن ــة ئ ( جــىسة و

ــ  جــىس  ةةك دةريــى باطـى دةوــةيَ  ئــةة، دينــة  نماةوةيةجىي  دةكــٍة ٌَنــ  كـ رس  ـجةر
ِــةو ة، ىةالاــة  ةرجــة: ئــةة ػــحاٌة، وــة لــة خــىةة غةدةاــةياُ دةوــةُ  ئةةرٌــة           

ــ غةدةاـةٌ ي لةسىرط  اونى خىجـاُ  ئـةة ػــحاٌةجاُ لـة خىجــاُ    ـحننذر بــة ٌـةصرٌنىي ٌةرــ ـ
 شدةة.ــغةدةاة و

ري ـَنلـ ٌ    ةرجـة: ٌابـ  چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱچوـة دةرـةسو َ،:    :ك رسةً وةطةلة،
بىخىجاُ ىةاَه بنةُ  لة واجَننذر وة ئَن ة لة ئن شىروذرُي ئن شىروحاُ بةطح ة  يـاخ د  
لــة واجَننــذر وــة ئَنــ ة لةطــةس صةونٍــى ىةسىروــذرُ  ةرجــة: لــة ٌَنــ  باصٌــة، ىــةسىةً درُ   
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ــ ــاٌى: ) چڱ  ڱچة،: ـةػـ ــةةة  يـ ــةسدةةوى دةطشَيحـ َ شطَّٚـــٕٛ  ِـ  ِِ ــ ة ٚذّْٔـــت  ( ئَنـ
ــاُ بةط ـــئن شىروح ــة ئنٍظــ ح ة  ـ ــة ى ـو ــشىرً ب ـــاُ ئن  ـــ ــ وشىة    حـةم دةبةط ــة ة ــاُ ب   ي

  يــاٌى: چڱ  ڱچغةدةاةيــة  ئــةةة ةرجايــةوى  يــاخ د  ـ   سىرةوشدٌــى لــ دةبةطــح
َٕ فــ) ِِ َزاخًــٛ اُ ـذر ئنٍظــــــ( ئَنــ ة لــة ٌَنــ  باصٌــة، ىــةسىةً درُ  لــة واجَننٞ احلــطّـٚذّْٔــت 

ذر ـغةدةاةيـة  بـا لـة ئن شىرونؼـ     ـ ديظاُ سىرةةػـناس، لـ  بـ   لةٌَن  باصٌة، ىةسىةً در دة
ــ  ـةسىةً بــ ة،  ىــةسىةوى وةونــ  ـٍ ةس، ىــ ـوــة درخنمــى طــ  بـــ   ٌة  ـ ة  سىرةةػــناسد ل

ــةجى ئن ــشىرً بةطــة      ــى ىالا ــةس وةبةطــخ ذَن ــة  ئٍجــا ئةط ـــ   غةدةاةي ــةٌنا  ب ــةةة ج ئ
شىروى بةطـح ة  ةرجـة: وةطـَن  وـة     ـش، ةػـناٌنى غةدةاةيـة  لـة وةطـَن  وـة ئن ـ      ـٌَنلن
   لةطـةس، غةدةاةيـة وـة سىرة،    حـ  يـاُ بـة ةـ وشىة دةبةطـ     حـىةم دةبةط شىرً بةـئن 

ش، ـنـ ـ  بـةاً سىرةوشدٌـى ٌَنل  چڀ  ڀچشَي  بناد  لة ةػناٌنذر ـنـٌَنل ىسةـِةس ج
ة  ِةو ة ئـةة رياٌذرسرٌـةُ وـة لـة دةسيـادر دةريـَ ئةةرٌـة        ـننة  ٌةِةٌطـا وة واطــدةسي

ــ ة، ئايـطـ ــبةلابـة  ةــ    حـى بةطـة ئن شىرونؼــسىةةرُ  با ئةة وةط ( ايــُئ٥س٠ (، )96ةجى )ـ

  ڀڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پپ  چوــة دةرــةسو َ،: 

ــاُ چٹ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ڀ   ةرجــة: بىج
سىةةر وــشرةة  بىجــاُ ىــةاَه وــشرةة  ٌَنلــري، دةسيــاي خــ رسدٌى دةسيــا  ئــةةة، وــة سىرة،   

پ  چئـةةة، وـة سىرة، بنـةُ       ذةدرجة دةسَ،  بـةب ـدةوةُ  ئةةةػى وـة دةسيـا ِةلانـ   

ــ ةة بــى سىَيةــ رسرُ    چپ  پ ڀ   چ  ئــةةة بــةِشة ةةسطشجٍَننــى وةوــة بــى ئَن

شيى ةػــناٌنى ـة وــشرةة ٌَنلنــ ـاُ غةدةاــــــ  ةة لَنحچڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ
 شىرً دربَ. ــةجا لة ئن ـِ

بـة ىـةمي ةـ وشىة    لـة وةطـَن  وـة ئن شىروـى     جـةٌنا  وةةرجة: سىرةةػناس لة ةػـناٌننذر  
ــح ة ـــغةدةاةي  بةط ــى      ـ ــادر دَ،ي ئن شىرونؼ ــ  دةسي ــة ٌَن ــَن  ب ــةسٌا طش ــاُ وةط ة  ئةط

ڱ  چبةطــح ة  بــى، ِةيــة سىرة بنــاد بــة ئن شىروــةةة  بــةاً ئةطــةس وةبةطــخ لــة:    

  ةرجة: ئَنـ ة لـة ٌَنـ  باصٌـة، ىـةسىةً درُ  ئـةة واجـة ديـاسة سىرةوشدٌـى ٌَنلـري،           چڱ
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ةوناُ غةدةاــةُ  لــة ٌَنــ  خــاوى ىــةسىةً در  ةرجــة: طش ــاُ دةسيــايىي ةػــناٌنى ِــةسدة
ـــةس لـئةطــ ـــ   ى ِةـةةَ، ىــةةص، واطــ ـ ــب ـــ   اسَي  ِةـسىةةب ــة طــ ب ةسىةوذر  ـٍ ةس، ىـــل
 شَ،.ــة سىرة بنـخ ٌنـدسةط
ــ ــ ةلة،ـوةطـ ــة جةرظ   :ةًـذَنٍجـ ــةً  ص س لـ ــة، يةوـ ــةً ئايةجـ ــاسة، ئـ ـــدةسبـ ــةة ـنـ شةواُ ئـ

 لاـــ :( يةوَننــة لــة صرٌايــاُ دةطَنشىَيحــةةة  دة   كــئفايٓوــة ) (1)ةسِاجةياُ َِنٍــاةةـبةطــ
ِ هِـ احلّٔ ئَُّٗذَّٔنَ: )ـ( سى رَي  ذَنى دةلانٓسِٟاةةلاةواٌى رةيمةط ةف ) َُـ  !ٝ  ٌَجِـ َِ ئَٓـ ئّ ٌِاع
ٍَكّٔفّٔ إٓ،ِطايكّٕ اَصَٖ ٌَ َِ ٌ َُِعذّٔ ،َِِهَْ: ئ ٍَكّٔـ فّٔ َزَطخَـ  َّث ـ  ،جري٠ّٔنّٔـ  ٜئَـئّٗ ذّٔ َ ذَـ ئسَتفّٔ ،ِ٘ههِـ َب جـ : ئ

 ايـــُئ٥س٠، ٠غــَٛض تَدــَطَدفّٔ َفَشِكــُ ايّٖ ت ِشــَتفّٔ ّْْٞــَّٚ ،س َســذّٔ اَصَٖــ ٝــل ِّٜٓ  الَٚ ،ض قــِسذّٔ ئََــ هلِلاَٚ

َٛ َلَّّْٓٔ ِسقّٔ َٖٛ  اَشإّٚفّٔ ت ِط َّٔٓفّٔ َٓ َّٚٔع ٢َََْٗٚ ،ئ٤ِفّٔبئي ََـ َع شًـٝ ّٗ ََ ٌَّٜسَٚ ،هِحاي  ٢َِٓجاغـتَ  َّث ـ  ئّٗ،ئ

ــَب َٓ َسِه ــِخذّٔ َّث ــ ،ئ٤ٍاغــتج ــَضِسقّٕ َٔعــ طَب ــسَٚ َِِ٘ ــ ِٞفــ ِ٘هُِت ََٜغ ــذّٔ ضِسكّٖــَٜ الَٚ ،ّّٚٔٓط ََِٜــ ٕذّٔ س َس  ٞأ

 ٍــ   حَننىاُ بـى درب ـةرجة: ئة، رةيمةط ةف  ئة، ىـةوني  ةةك ئـةً غ سىئاٌـة ػـ     ( اَصَِٗب
ة  ةةك ِةٌـذَ، لـة   ـــ الوة،(  طـ جى: باػ ـاسةصرة رةيمةطـ ةفي ةةلـ  ـ)جى ذناةَينى ص س ػ

ــ لة رةةسةةة وايةٌذ سى رَينى ص س ــي  كـاُ بى دردةٌَنــغ سىئاٌح ةةةة خـى، ذـةٌّاُ وـشد    ـ
ي  ةة ِــنث وةطــنؽ ــــ ِى ٌاج رٌـطــ جى: ةةلاـ  ــــ َيٍَننى كــىَه  دةريـى ِاجــةدةسَ،ي لـة ػ 

ــةةة ٌاج ر ـــ  ئ ــاُ بَن ٌ ـــ  )ةةك غ سىئ ــاٌى ػ ٍ ـــي ــاُ سىةةُ   ـ ــا بىي ــاُ  ج حَننى ةةك غ سىئ
ا، غ سىئـامن  ـــ  ةري وـشدةةة جةواػـاً وـشد  )ةرجـة: جةواػ    ـ( وـَ و ؿـ  لاــ : دةواجةةةة دة

ــة بةسكايـــُئ٥س٠ ةسىةجى )ـوــشد( طــ  ـــ( ِاج ـــجةواػ  اةًـ ـــاً وــشد خـ ــذر  ـ ــة دةة دَيشىرٌ  ر ل
ــ دةواد وة ذة  ،ةــغةدةا  نشدٌى ذة اُيَنرةسواُ دةواد بة جَنةةج نَنٍشَ،  ـاُ بؼـ ـ

اوَي ط ةدبةخؼـَ ىـةالاناُ دةوـاد     ـحى ئةة ػحاٌة، وة كـ ــَن ةيةوى طؼـدةريى بة ػ
حة جناوشرةرٌـةؾ ػـحى دينـة    ـــ جنا دةواجـةةة  دةريـى لـةة ػ    ــ حناُ لـَ، ػدةريى ِةٌذ

 ِ ــ ةةرَه دةدرد بـةةة، وـة بىخـى، لةط   ـــ جنا دةواجةةة  دةريـى  ــ ةس ِـ حَن  بـة  ـةو ة ػـ ـ
  ــ حى ةر بَنٍــػ ـ  رٌـَن  ٌاجــنة  بىية ِنث وةطـَناسبةجــج رٌاية  ةة و

ٟ جا ئةة )  ــ ٌاوظدةب  (ية بةذَنى ئةةة نٓـس بـةاً ديـاسة درُ بـةةة    بــ    لاىاُ ب ة ـ
ةجى ـــ كـ ٌنة ئـةةة ئاي   ٍــ   ئايةجَننى ةةك غ سىئاٌنؽ بَن  وة ِنث وةغ ٌاج رٌ  دردةٌ

ــ ( ئاوارة، ذَننشدةة  ديـاسة ةةك كـىُ ئَنظ  نٓسٟرواسة يةوة وة ) اٌَن  ِـةُ  ـحا وةطـ ـ
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ةخٍة لـة غ سىئـاُ    ة، ةر دةوةُ وة دةج رٌَ سىــاَه ذــوة جاٌة لة غ سىئاُ دةدةُ  ةة خةي
ــ بطشُ  واجى خىيؼ ى ئـةةة ِـةس بـ ةة  بـةاً ئـةً غ سىئاٌـة  ةةك خـى، ِـةسواةةة لـة          ـ
ــ سىرطحننذر جـا ئَنظ  لـة غ سىئـاُ بطـشَ،       حا ِـنث وةطـَن  ٌـةيح رٌن ة سىةخٍةيـةوى بـةج     ـ

بةاً ِةية لة غ سىئاُ جَنٍاطـادي بـة ٌـةصرٌنى خـى، بـة ٌَنـ  دةوـةةَ،  ئـةة ئايةجـة بـى           
ةر دةبــَى؟ ئــةةة بــى ةربــ ة؟ وــة طشرحةوــة، ئةةةيــة جَننٍةطةيؼــح ة  ةةك   ةريــة؟ كــىُ

َّـــةـــةسىةث دةلاـــَنَ: ) حَننَ وـــة ذَنـــى ـــــ(  ةرجـــة: خـــةلا  در، ػٛإّـــَّٚٗد ئََـــ ا٤ َسِعـــذّٔ ئؽ اي
ٍاُ  ص س وةغ وة لةةباسةةة ػخ دةٌ ةطَ  وَ جاسةبـاس ِةٌـذَي  لـةة وحَنةاٌـة     ــٌائاػ

شرةة  بـةاً  ـــ خ لـةةباسةةة ٌ ةط ــىاٌذر ِةٌذَي  ػــجةواػا دةوةً  لة و سدةةرسيى خىػ
ـــلةسىرط ــة ػ  ـ ــَن  و ــى وةط ــةسىةبى   بـــ   اسةصرــحننذر ب ــاٌى ة ــاسةصر، صو ـــ   ػ ػــاسةصر، ب
ــ ػبـ   ةسىةبى ــى ةيَنزـسىةةرٌة ــ اسةصر، غ سىئـ ــ واجَنبــ    اسةصرـ  ػـِـةس وةونَـ  بــ    اُ ـ   ـ

ةةسةيى ـااييي طــــئـــاُ وـــشرةُ  بـــحة، غ سىـئاسىرطـــ سىةخٍاٌــــة بنـــاد وــــةئةةجةواػــــا، 
ي  ٌــةصرُي ــــةية  ةةك ط جــــةةَ،  بــةاً ِةٌــذَ، وــةغ ِـاٌى صيــاجش بــى دةسدةوــــــغ سىئ

الاة(  ئاة ــرييٍى بة صرس، جـٌةػاسةصرُ  ةةك ةةسىةث  دةلاَنَ: )ئنٍظاٌى ٌةخىؾ  ئاة، ػ
ــة  بةجاية   ـػــ ــة صرس، جالا ــةةة ب ــابشر، ٌــةخىؾ وــة دةو رج ــةاً و ـــرييٍة  ب ــةةة، ةـ د ئ

ة ــــبىيــة ص س وــةغ ِــةغى بــة ٌاِــةق دةوةةَيحبـــ   ى طشرٌــةجاي وــةالسيا، ِةــــٌةخىػ
 ح ة.ــة، جةةرةٌنةة جَنى ٌةطةيؼــةةة، بىخى، ونضرجةوــبةسكاة  لةبةسئ

  ر ــ واُ خــ  ةرجة: بَنطچڻ  ڻ  ڻ      ں    ںچوة دةرةسو َ،:  :ةًـةػــػ وةطةلة،
: طــ  ياس دةدرد  ى وي دةواد  يةوَن  لَنـشةدر سىةٌطـة برش  َن ةية، وة دةيةةَ، بشىــبةة ػ

 ماــ : ئايا ئةةة كىٌة  بىكـي خـ ر خـى، ةر دةرـةسو َ،؟ ئايـا ئةطـةس يـةوَن  لـة ئَنىـة ب         
ة  ةر بشىيـاس دةدةً  ئـةة غظـةية سىرطـحة  يـاُ ِةلاةيـة؟       ـخىػ  ِى بىخىً كىمن ذــةةلا

ــ ئنٍظئةطـةس  بَنط واُ ِةلاةيـة  بىكـى؟ كـ ٌنة     ة ةر بشىيـاس بـذرد    ـخىػـ ذـ ىٌى اُ كـ ـ
ں  ں   ڻ  ڻ  چخىػة  بـةاً خـ ر وـة دةرـةسو َ،:     ذــ  جاس، ةرية طحةًي خشرذـة،  

  بىيـة ئـةة وةطـة، وـة خـ ر،      ـــ    واٌايةوة، جناةرصة لةةة، وة وش  َنـ  بنما چڻ
ى ــــوــش   ةةغمابــةغ ة  كــ ٌنة ـاغ دةوــاد ص س ِةلاةيـــذــةسةةسدطاس لةطــةس خــى، غنــ

ةية، وـشدةة؟ ديـاسة   ـئـةة غظـ   ـ ا ئايـا وـ  ـــ ى ِةيـة  ئٍج ــي ئاسةصةةػٌنةة ٌةرع دسىةة
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ــ ھ  ے  ے   ۓ  ۓ     ﮲  ﮳  چدةرــةسو َ،:   ر ـ ة  ةةك خـــط جــيـشةةةُ ةرـرن

شةةةُ طــ جى: وــَ ِــةس ئــةةةجاُ  ــــنـ  ةرجــة: ةة رچ﮹ ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸ 
حة  ــــةو ة، سىرطــــَني ِـاوى دةصرمن  ةة ئــةةة، وــَ دةيماــــــىً بــة كــــَني وــة خــــدةلا ذــ  

دةطَنشىَيحــةةة  بىكــى؟  ـ اٌة درُ لــة رريةــةةُ ئــةة غظــةية، لــ ــــاؾ ةةك جــــخــ ر، صرٌ
ة  خشرذـة،  ـخىػـ ذـ ة  ةر، بشىيـاسدر  صةلاىـى   ـــ خىػذـ ريةةةُ ئةطةس كىٌى ـك ٌنة ر

ةي بشىيـاس،  ــخىػذـ خ رية  خ ر ئةةة،  ة  بةاً خ ر ــخىػذـ ة  جةِمى ـخىػذـ 
ــ ِـةقي سىرط  لةطةس دةدرد وة  ذــ  كـاوة  خـ ر ِـةس سىرطـحنى      ذــ  حة  خـ ر ِةسكـاوة،   ـ

ــ ي خـاةةٌى ئـاسةصةة ٌنـة  ةة ذاو   ـــ  ةدر ٌاكــة  خ ر، دردطةس بة ِةلاــكاو نى بـى خـ ر    ـ
طــٍ ةس، ِةيــة    طــٍ ةس، ِةيــة  ىننىــةجي بــ  خــاةةٌى ٌــةصرٌنى ٌنــة  صرٌنــاسيى بــ

ــى بــ ـطــ  سىة ــةجى بــ  ـــط  ٍ ةس، ِةيــة  ةنضصةج ــ  يــة  ةة بــ ٍ ةس، ِةـ ـــٌن   اصيى ب
ــ ذَن يظ  طـٍ ةس، ِةيـةي   ــ حنى بـة ِـنث وـةغ ٌنـةي ذَن يظ    ـ ــ حنى بـ ٌنـة وـة صةلاـي     ةةةـ

ــ وـة خ  بناد  وةةرجة: ئـةةة  ــ   بَنطچڻ  ڻ  ڻ   ں ںچ ر دةرـةسو َ،:  ـ  واُ خـ ر  ـ
ناةة؟ ئــةةة ــــػ  ر ـبــى خــئــةةة ى ــــَ بىكـبضرٌنــدةبــ  اس دةدرد  ــــكــى بــ َ، ةر بشىي
ـٌـ  ماـــ :دينـة  ب ئةطـةس وةطــَننى   ــ ة ةر ىــ وي دةوـــ خىػذـ ي ـوـَ كى اسة ــــةً  ئــةةة ديـ

 طةواُ لةطـةس ئـةةة وـة خـ ر     ـ  ئٍجـا بةلاـ  ـ ةةة دةسدةكـ ـشةةةٌايةجننـ ـنـطةس، لة ر
ةي ئاطــاٌنىي سىرطــحنى بــى بةٌــذةواٌى بشىيــاس ٌــادرد  بةلاطــةواُ  ــــة لــة خَنــشي كاوــــجط

 ةة دَيٍـنـَ:كةٌـذ بةلاـطةيةك لـةةباسة ة؟ـلةطةس ئةةة كنن
ــة ط : خــ ر ةى يةكــة ـطـــبةلَ ـــل ــةجى )ايبكــط٠ ةسىةجى )ـ ـــ(در دةر185( ئاي ةسو َ،: ـ

اٌنى ــ  ةرجة: خ ر ئاطچى...ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋچ
ــ ـــاُ دةةَ،ي غ سطـبىج ــاس،   ـنىي صة ــةجى بىجــ ـ ــةةة، بشىي ــة: خــ ر ئ ــاةَ،  وةةرج اُ ٌ

 اٌننة بى ئَنىة.ــةو ة، ئاطـدةدرد  ِ
(در دةرــةسو َ،: 115( ئايــةجى روــاسة )األْهــئّلــة طــ ةسىةجى ) : خــ ر ووة د بةلَطــةى

  ةرجة: ةػـةواٌى ذـةسةةسدطاسد جـةةرةياُ    چۇھ  ھ  ھ  ھ   ےچ
ــ ذر  ةػـوشدةة لةسىرطحننذري لة دردطةسينـ  ــ ةواٌى خـ ــ اُ( دةة بةػـ ر )ةرجـة: غ سىئـ  ـ ة: ـ

ــاُ ِ ـــيـ ــةو ةياُ جـــ  ــ ــةواٌى ِـ ــة  ِةةرلاـ ــاسة ى وىـ ــاُ بشىيـ ــشدةة ةةرلاة  يـ ةةرةياُ وـ
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ذر جةةرةياُ وـشدةة   نـى ِةو ةياُ دردطةسُي لة دردطةسيــذر  ةة بشىياسةواٌنؼنحـلةسىرط
  ةة ئةطـةس ىـ ويي    ابــثي ذةٌـذَن  ب يبـ خ ــسىرط  ئٍجا غظةيةك ئةطةس ِةةرَه ب

 اد.ــٌاو   سىيى سىةة، جـو ة وةوــواٌا، ةريبـ   ة ـدردطةسرٌبـ   بشىياس 
(در دةرـــةسو َ،: 89( ئايـــةجى )ايٓشـــٌلـــة طـــ ةسىةجى )  ر ـ: خـــة ـيَيـــــس بةلَطـــةى

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  چ

ةسةةةية بـى  ـ ( سىةةٌنـ ةس جى ٌاسدةة )ئة، و ىةممةد ـ  ةة وحَنةىاُ بى طچڃ
ــ ةو ة ػحَن   ةرجة: سىةةٌنةسةةةية بـى ِـةو ة ػـحَن  وـة ئَنـ ة ذَن يظ     ـِ ححاٌة  يـاُ  ـ

سىةةٌـى   ئـةد، بىكـي خـ ر     ماــ : طةسٌا يـةوَن  بـى، ِةيـة  ب     ئة ةةغماحاُ ٌايطاج
ــةيَ؟     ــىُ دسةطـــخ بنـ ــةيَ؟ وةػـــحى كـ ــىُ دسةطـــخ بنـ ــة كـ ٌةوشد جـــةةة  رشى وـ
وىورن جــةس كــىُ دسةطــخ بنــةيَ؟ سىرطــحة خــ ر ئــةةة، سىةةُ ٌةوشد جــةةة  لةبــةس   

ــ اُ درُ  خـ ر ئـةة ػ  ـئةةة، ئةةرٌة لة وةةدر، ةةغماى ئنٍظـ  حاٌة، سىةةُ وشد جـةةة  ـ
ــ   بـةاً ئـةةة، وـة لةبةسدةطـحى ئنٍظ     اجـاُ ٌاياٌطـ ـة غ سىئاٌذر وة ةةغماى ئنٍظل اُ ـ

ريوشدٌةةة، خــى،ي جَنشىروــاٌى خــى ي  ئــةصو ةٌى  ـاُ لــة ئــة اوى بــــــدريــةي  ئنٍظ
حاٌة ــــاس ئــةة ػــــخ ٌاوــاد خــ ر، ذةسةةسدطــــبناٌنــاد  ئــةةة ذَن يظ  خىيــذر دةج رٌــ
ــ اُ بنـرَنـش، ئنٍظـ   ٌـ اد  وـة بىخـى، دةج  ـ ئـةة ػــحاٌة،   بناٌنـاد  بـةاً خـ ر       ر

ــ رَنش، ئنٍظاُ وشدةةُ لة غ سىئاٌذر  وة ئنٍظ ــ اُ ةةغـ ناُ ـي دةسوـ ـن ماى ذَننـاُ ٌاػـ  ـ
 اد.  ــٌاو  ذ

 رس  ــــة خــــحَنةىاُ بــى طــةس جــى ٌاسد جــــلَنــشةدر دةرــةسو َ،: و  اسبةجــــجــا خــ ر، و
ــةو ة ػــ   لاىاٌاُ  ــــو ردةيــة بــى وظ حَن  سىةةُ دةواجــةةة  ةة سىَيٍىــاييي بــةصةيىي   ـِ

 ة.ــاييي بةصةيىي و ردةيـة: ئةةة، لة غ سىئاٌذر ِةية ِةو ة، ئاةرية سىَيٍىـوةةرج

  چۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھچةسو َ،: ـوــة دةرــ   :ةًـىةةجــ ةلة،ــــوةط
اٌحاُ َِنٍاةة  دسة ةواٌى خ ر ىةاَه وةوـةُ  ةرجـة: بـى خىجاٌنـاُ     ـة، ئةةرٌة، ئنىـئ

ــة   ــةُ  و ـــدةطسىةةر وةو ــة طـ ـــحذسَيزيناُ بنةٌ ـــ ـــى سوةجنن  ةسَ،  ب ـــ اُ ـــ ـــبن ذ ةُ  ـ
(ؾ دسة ـة  بـةاً   َؾـِهرَي٠ ( دسة ةة )ِؾَهئض(ية  ةرجة: دسةػي )َؾهرَي٠( وى، )ؾهئ٥ط)

(يــؽ ئِعطــــَََؿ لاىاٌةجى  ِــةسةةك )ــــدسة ــى كــى؟ دسة ــى ديٍــذرسيى  دسة ــى وظ 
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( ة ئِعطـَََؿـــــ  ) ةالبقوووووچک...ڍ  ڍ     ڌ  ...چ(ة  ََِؿـــــَهطى، )ـــــــو
ــ ىةواٌى ديٍـذرسيىي وظ ـ(يؽ ِـةسدةةوناُ بـة واٌـا، دسةػـ    َؾـَهئ٥ِط )  لاىاٌةجن   ئـةةة  ـ

ـــبةطؼ ــاخ د دسةػــ ـــحى  يـ ـــىةواٌى ىــ ــــ ــ وشىة بةجايةـ ــا،  ـةمي ةـ ــة واٌـ ــاخ د بـ ةد  يـ
حاٌة، وــة خــ ر، ــــةسىصةواٌى خــ ر  يــاُ بــة واٌــا، ى سوةجــةواٌى خــ ر  ةرجــة: ئــةة ػـرــ

ــ جى بندةب  اةُ  ــلَنٍذةسةةسدطاس سىَيض،  ــ اٌراسَيضيىي ى سوـةجناُ ٌةػ ـ ــ نَنٍى  خـ   ر ـ
ــ ةسىةجى )  ــة طــ ــرلــ ــةسو َ،: احلــ ٹڤڤڤ  ڤڦ  ڦ   چ(در دةرــ

ــ ىةواٌى خـ ر بـة طـةةسة بط   ـَن  دسةػـ  ِةس وةطچڦ   ڦ ــ شَ،ي سىَيضيـاُ بط ـ شَ،ي ـ
ىةواٌى خــ ر  لــة ـٌــةواد  ئــةةة ئــةة بــة طــةةسة طشجٍــة، دسةػــ  ذـــ ى سوــةجنناُ   بــ
ــ بةسرٌةـةس بـة خـ رة دسةػ     اسيى داٌةةةيـة  دلاَنـ  ذاسَيضوـاسيى جَنـذرب    ــسَيضوذا ىةواٌى ـ
 ةس.ـاجة طــحذسَيزيناُ ٌاوــشَ،  ةة دةطـي بة طةةسةياُ دةط دةٌ ــ  ر  سىَيضياُ لــخ

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲    چوــة دةرــةسو َ،:  :حةًــــِةػ ةلة،ـوةطــ

 حى باغ وشدةةُ:ـ( ػ4  ك رس )چ﮳  ﮴    ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺

  ـــــك واٌطَنئايــــا   ةرجـــة: وـــاٌطى ىـــةسىرً  وـــاٌطى غةدةاـــة   چھ  ھ  ھچ -1

ى ـ  جنٍظة  ةرجـة: جنٍظـ  چھ  ھچوة لَنشةدر  ؟ة وشرةةـجةٌطى جَنذر غةدةا
ــاٌطى ىــةسىرً  كــ ٌنة واٌط   ـــو ــةواُ )ـ ّ ة ىةسىرو ــط  ــذر   األؾــٗط احلّٕ ــة: جــةٌط جَن ( ةرج

ّ  ، ايِّٖشذَّـــ١ِ َٚش ٚ ، ِكِهـــَس٠ِايّٖ ش ٚ)كـــ رسُ:   غةدةاـــة وشرةةوـــاُ بـــة دةر، يةوـــذر (  َ َشـــطَّ
(يـؽ بـة جنـا  ئـةة كـ رس واٌطـة جـةٌطناُ جَنـذر غةدةاـةوشرةة ةرجـة: جـةٌطى            َد َض)

 لاىاٌاُ غةدةاةية لـةً  ـاسرٌة  لةطةس وظـةك جةٌطى بةسطشيى وـخةسرٌة  ٌـدةطخ ذَنؼ
 اٌذر.ــ، خىيةَه اةيشـةٌط بَ  لةطـخةس، جــدةطحرَنؼ درةــك رس واٌط

ــى، )چےچ -2 ــة  )ٖسٜــ١  و ــشدسَ، بــى )    ٖسٜــ١(ي ــة وــة دةب ـــَٝٓ( ئــةة ئارةلاةي ( ئـ
 ربىدسَ،.ــةسبـىَننى ىةمي ة وشىة  ياخ د ة وشىة طـةةة، وة ةةك دسةػـبىئ

ــى   ِقـــ َز٠  وـــى، )چۓچ -3 ــاُ وةبةطـــخ ذَنـ ــاُ طةسدٌةةٌـــذ يـ (يـــة  وم رٌنـــة  يـ
ــ ( ةرجة: ئةةرٌة، وـة طـةسدُ بةٌذي  ُ كًّٜساتـاي) ــ اُ لـةون وـشرةة  ج  ـ ا ئـةةة ةادةجَنـ    ـ
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ربىَ، بنناجــة ـةسبـــشَي  طـى ػحــ ـ حاؾ ِــةس ِةيــة  وةطــَن  دةيــةةَ، بلــ ــــبــ ةة ئَنظ
ــ   طــةسدُ       ــاُ بضٌَن ــاُ وــةسىَي   ي ــ   ي ــاُ سىةػــة ةاخَن ــاُ واٌطايــةك  ي ــاٌنى  ي غ سب

لة  ناُـبةٌذياُ لة ومى وشدةة لة طةا، دسةخحى طةةص  ياُ ِةسجىسة طةسدُ بةٌذَين
ــاس بــ    ــةةة، دي ــى ئ ــة      وــن وــشدةة  ب ــشدسَ، طــةسبربىدسَ،ي بنشَيح ــة دةب ــةة ئارةلا وــة ئ

 ةٌة طةسَ،.ـحذسَيزيى ٌةوـغ سباٌنى  بىئةةة، ئةطةس خةلا  بنٍى دةط

ئةةرٌـــة، وـــة سىةة دةوةٌـــة بـــةيحى ىـــةسىرً  سىةة دةوةٌـــة   چ﮳  ﮴    ﮵چ -4
ةـــ وشىة  يـــاخ د  وضطـــةةجى ىـــةسىرً  بـــى ئـــةةة، لـــةةَ، رـــةسىصةواٌى ىـــةم  يـــاخ د 

ُ   ةـةج َنِةسدةةوناُ ج ٍـ       بنـة ة  ـ  ئٍجـا لَنـشةدر وـة خـ ر دةرـةسو َ،: ئـة، ئنىاٌذرسي
ةسَ،  ةة دةريــى ــــدسة ــةواٌى خــ ر ىــةاَه وةوــةُ ةرجــة: دةطــحذسَيزيناُ وةوةٌــة ط

ّ  األؾٗطوة )  ا باغ دةوادـىاٌة بةجنــك رس لةة دسةػ ( واٌطـة ىةسىروـةواٌَي   احلـطا
ئةةرٌــةُ  يچۓچاُ ـاٌةدرس وشرةةوــــــي ئارةلاــة ٌنؼچٗسٟـايــ چغ سباٌننــةواُ 

نشدٌناُ  ـ  وةبةطخ لة ىةالاـ چ﮳  ﮴    ﮵چ ًرةسىـوة سىةة دةوةٌة بةيحى ى
ةةد كـــ رس واٌطةواٌـــةةة  ـطةياٌذٌناٌة  ةة بةٌظـــذــــ ى سوـــةد ػـــناٌذٌناُي صيـــاُ 

ــةٌط جَنذروـــ  ــخ جـ ــا لَنـــ ـوةبةطـ ـــشةدر دةة وةطـشدٌناٌة  جـ ــــ ــَنؽـةلة دَيٍـ ــة   ة ذـ وـ
 ةسياُ ب ةة:ـاُ لةطـوشىيـح اُ ص س وؼـزةسةةرٌى غ سىئـ َيج
( ىــ وىى واٌطــة ىةسىروــةواُ  ئــةة كــ رس واٌطــة وــة جــةٌطناُ جَنــذر غةدةاــة وــشرةة   1

 ة؟ــاُ كنـى وىن

  وـــة چ﮴    ﮵  ة﮳   ةۓ   ةےچدةطــحذسَيزيى ٌـــةوشدُ بـــى طـــةس:  ( 2
ةة ئايةجـة، روـاسة،   لَنشةدر دةرةسو َ،: دةطحناُ بـى دسَيـز وةوـةُ  كـىُ لةطـةَه ئـ      

ــ ةسىةجى )28) ــ(، طـ ــ١ـايتٛبـ ــةسو َ،:   ـ( بنط  َنٍـ ــةةَ، دةرـ ــة لـ  ٺچ   وـ

 ٹ  ڤ  ٹ ٹٿ  ٿٿ  ٿٹٺٺ

 ر درٌةسةواُ ـ  ةرجة: ئة، ئةةرٌة، ئنىاٌحاُ َِنٍاةة  ِاةبةؾ بى خچچ... ڤ
َ  بـا لـة دةر، ئـةً طـالاةةة جـ خٍى وضطـةةجى ىـةسىرً ٌةوـةةُ  ئـةً ئايةجـة،           ـذنظ

( دةرــةسو َ،: دةطــحذسَيزيى وةوةٌــة طــةس ئةةرٌــة  لــةةَيؽ      ئ٥س٠ايـــُطــ ةسىةجى )
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ــا و  ــةسو َ،: ب ــةً ط دةر ــة دةر، ئ ـــ ػــشينةواُ ل ـــضينالاةةة ٌـ ـــى وضطةةجـ ى ىــةسىرً ـ
ئــةد، كــىُ بـــ    خ( ـٌةوــةةُ  ئَنىــةؾ بشىةروــاُ بــةةة ٌنــة ِــنث ئايــةجَن  )وٍظــ 

ــ ـــذَننـ ــةةة صرٌـةةة دةط  ـ ـــَنَ؟  ئـ ـــايـ ــى ص ـاُ لـ ــة طشرحَننـ ــةةسة  ةة َنناُ بىجـ  س طـ
 ةيَ:ــحا باطى دةوــوشى، ص سياُ لةطةس، ب ةة  وة ئَنظــح وؼ
 :ة ـى يةكـكالـبةت ئيشــبةنس

  ـ  وة ةةوچھ  ھ  چذر غةدةاةوشرةةواُ ـة جةٌط جَنـى وىى ك رس واٌط
ــَس٠ِ ش ٚ)اُ ـط تــ ّ   ، ايِّٖشذَّــ١ِ َٚش ٚ ، ايِّٖكِه ــ ة لــة ئايــةجى رو ــــ(ُ  ئَنىَدــ ، َٚضَ َشــطَّ اسة ــ

ش، غ سىئاٌى ـنـشة )جةرظـنـ(در لة بةسطى يةوةوى ئةً جةرظايبكـط٠  ةسىةجى )ـ(، ط217)
ــ  890 - 881بةسصي بةذَنض( لة الذةسىة ) ــ نَن باطـ( بـة جةر ىاُ وـشدةة  كـ ٌنة لَنـشةؾ    ـ

ــاُ دةلاــ   ــة، صرٌاي ــ رس واٌطاٌــةدر       ـص سب ــشدُ لــةة ك ــةٌط و ــة  وــة ج ــةً ى وى َنَ: ئ
ــةاً    ــةةة  ب ــة  ٌةطــا وشرةةج ــة دةلاــ غةدةاةي ــةخَنش لةسىرطــحننذر ةرٌن ـئَنى ـــَن : ٌ ة  ـ

ن  وةبةطـــخ لـــة ـــــةةة  بةلاـ  لـــة غ سىئاٌـــذر ٌةطـــا ٌةبىجــــــــة ِـــنث ئايةجَنـــــك ٌن
  خةسرٌةيةـ  وة لةة كـ رس واٌطـةدر غةدةاةيـة  جـةٌطنشدٌى دةطحرَنؼـ     ـنشدٌَنـجةٌط

ـــى بةسطـ(  بــةاً جةٌطــ١ـٗذ َٛٝـــاي احلــط ةةسرٌة )ـجــةٌطنشدٌى َِنشػــ اسرٌة  ننشيـ
ـــسىةةري  ةو ة دةوــــــــِ بنـــةيَ  ِـــنث  ة  ةة ئةطـــةس جةواػـــا، ذَنغةوةـــةسيؽ ــ

ــةوشدةةة    ــةدر ٌ ــةة كــ رس واٌط ــة    جــةٌطَننى دةطحرَنؼــخةسرٌة، ل ــة، و ــةة جةٌطاٌ ئ
ناسرٌة بـ ةُ  ةرجـة: سىر، ص سبـة، صرٌايـاُ سىرطـخ      نى بةسطشيـةو ة، جةٌطـوشدةةٌى ِ

ُ ةب ةٌى دةطحرَننشدٌى جةٌطـة  وة غةدةاــٌن ( ٛرـَٓػـ لـةة كـ رس واٌطـةدر بـة )     نــا
 ذــ  واٌطةدر جةٌطى ِةسدةطخ  لةة ك رس حننذر ذَنغةوةةس ـدرٌاةة  ك ٌنة لةسىرط

ٌـةوشدةة  جـاو  ٌةطـا ب ةبَنحـةةة  بـةلان  ئـةة كـ رس واٌطـة ى وىنـاُ ِـةس لــةجَنى           
حرَنؼخةسيناٌةية  ـى دةطـــة  وــة جةٌطـــةجى وــة جــةٌط جَنــذروشدٌناُ غةدةاةيـــخىيــ
 (. ١ـاحلط  ايسفئعٝاسرٌة )ـننةٌطى بةسطشيـجٌةك 
ِ   َ، لة )ــاسةةة طــا با لةةبـئٍج ّْ ــ ( بطابـٔ ايكـ ــ شيَ سىة ـةجى خ ـ لـة    بـ  ـ  ر، لـ ـ

َنى ـــــل (1)(أٌٜٚـــــذلئغـــٔ ايت( وـــة )ط ايهبـــئزـــــٞ ٖـــسٟ خٝـئز فــــــــُهـاي ظازحَنةى )ـــــو
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ٔ  ايكّٔٝحىجة  )ـخ رط  ِِئّـ  َش) لاـ :اجةةة  دةــدةوةلةية ص س ج رُ سىةةُ ــ( ئةة وةطِـــ ِّٚب
َّ عــٔ ٜ شَــظ ــاي ــ غــعا ذْــ٘  ِّٞب ـــايؿَّ ِٞف ــ طِّٚٗـ َّٚطاحلّٔ ِ٘ ذغــئض ٚال ،ا ــ ــَب الَٚ ،فٝ ِ٘ َحَه ــ  فٝ
ّٗ١َّٜ َّـطَ  ِسقّٔـ َٚ ،غط ٍَّ ٞفِـ  ئهلِبكتَـ  نيًُِِِػُ ـايـ  ٕٛنّٕطِّٚؿُ ـايـ  ع  ايهـ ٤  ١ـــ قّك ٞـفـ   دَـ َض ذ

 ٔ َّــــ اغ: ئيّٕٛاكّٔـــفّٔ ،ََِٞطِهـــاحلّٔ بــ : ؤِّيـــَش ٞـفـــ اهللّٕ ٍََعِْـــذَّٔٚ اّ،َطاحلّٔــ  َطِٗـــــايؿَّ َّـــس َشَ  تش

 ، ةوالبقووووووچے ...ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃچ
َٓ اَصَٖــ ْػــذ  ٜجب ــت ِِــــئَّٚ ََّــ ذمجهــِت ٚال ،ِِ٘ٝــئَّّٚ ري ــــِكَُـاي جيــ   لبــ  ،ِِ٘دِػــَْ ٢ًّٔــَع ١ّٕاألّٕ

َّ سقَّٔٚ ّٚايِكتَـ  ِٜطّٚشِـ ََ ٢ًَّٔع اغت ِس ّ ا طٗ ـــ ِؾاألّٔ ٞفِـ  ئ ہ ہ  چ: ٢ئئّهَـ ََ ِ٘ٛيِـ بكّٔ حلّٕـط 

 ھ ھ    ھھےےۓۓ   ﮲ 

ّ  طٗ ـــ ِؾاألّٔ َّألّٔ ا،َصَٖ ِٞف س ذ١َّ ٚال ،ةوالت بچې...﮳  ﮴  ﮵  ٓـئ ٖ ئَٖ احلّٕـط 
َّٝط ِٞتــايّٜ ١ضبَهــاألّٔ ٝريــــايتػ طٗ ِؾــذّٔ ِٖٞــ َٗــِف اهلل غــ َََٜ ضِضاألّٔ ِٞفــ نيِنطِّٚؿُ ـايــ ئٝ  ٕٛــــٓ أ

َٗـــِف َٕنّٔـــَٚ ئ،ٝ  ضبٝـــ  ئِؾـــطَع ٚآِخط ٖـــئ احِلذَّـــ١، ٟش عئؾـــَط طَبـــنّٖاألّٔ ّراحلّٔـــ ََِّٜٛـــ ٗئـــــيَّذّٔ ئ

 (. طــاآلخ
ٌةطَنشىدسرةةجــةةة وــة لــةً واٌطــة ىةسىرواٌــةدر  ة: لــة ذَنغةوةــةس، خــ رةة ــــةرج

بـــ   يــاخ د طــشينةيةوى ٌاسدبـــ   يــاخ د ذــةالواس، وىوــةلاَننى دربـــ   جــةٌطي وشد
بــى خــ ر درٌــةسةواُ سىةخٍــةياُ لــة  ( ةة ِاةبــةؾ  )ةرجــة: بةػــَن  لــة طــ ذا، ٌاسدبــ

ـــ ـوظــــ ةةك لــــة   ذرـ لاىاٌاُ طــــشد لةبةسئــــةةة وــــة لــــة طــــةسةجا، وــــاٌطى سىةجةبـ
ىاُ ــــ(در باطايبكــط٠وــة لــة طــ ةسىةجى )}( ٞطَــــاحله بــٔ ايهــ ٤ةسِاجةوة، )ــــبةط

ــ وشد  وةرشةصةيةوى وظ ــ  لاىاُ سىَينـاُ بـة واسةرٌنَ  ـ   طـشد  ةة ٌةرـةسَينناُ و ػـخي    ـ
ة ٌَنــ  ــــاُ طــشد  ٌــةياٌضرٌى وةةج ةٌــــَي واسةرٌةوةيــــن طشجــــبــة دي  ـاُ لـــدةةرٌنــ

ةس، ــــةاَه درُ  ديــاسة طــــةةرُ ِــةس لــة وــاٌطى ىــــةةة  ةريــاٌضرٌى ئــــوــاٌطى سىةجةب
ــاُ: ـ  لــةةباسةةة وارشةوــاُ سىةخٍــةياُ لــة وظــ  {بــ ةة ـ واٌطــ  لاىاٌاُ طــشد  ةة ط جن

ــ  ر، بـةسص لةةب ـخـ ةاَه وـشدةة   ـى ىـةد واٌطى ىةسىروـو ىةمم اسةةة ئـةً ئايةجـة،   ـ
ــ ـــة خـٌاسد ج ــة طـ ـــ رس ل ــةسو َ،:  ايبكــط٠ ةسىةجى )ـ ــة دةر ڦ  ڦ  ڦ    چ( و

ــچے...ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ــاسة،   ـ   ذشطــناسد ل دةوــةُ دةسب
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واٌطــة ىةسىروــةواُ  جــةٌط جَنــذر وشدٌنــاُ كــىٌة؟ بفــةسو ة: جــةٌط جَنــذروشدٌناُ  
ــ ةيـة( ةة ِـنث دةغَنـ  ٌةكةط   طةةسةية  )ةرجة: ط ٌـاَِننى طةةس  ــ راةة وـة ٌاك ـ اسب  ـ

ى ـنبنَّنــٍ   بماــَن : ئــةة دةغــة ئــةً ئايةجــة، ٌةطــا وشد جــةةة  ِــةسةةِا يةوذةٌطــ
ــة )لةطــةس ٌةطــا(  ئٍجــ    ــة:   ـئَ ممةجنؼــى لةطــةس ٌن ــذَينى دينــة وــة ط ج ةياٌ ا ِةٌ

طـةياُ  ة غةدةاةوشرةةواٌذر ىةسىروة  بـة غظـة، خـ ر، بـةسص بةلا    ـنشدُ لة واٌطـجةٌط
ہ  ہ  ھ    ھ    چ(در دةرـةسو َ،:  ايتٛبـ١  ةسىةجى )ـَِنٍاةةجةةة  وة لة طـ 

    ﮴﮲﮳  ۓ ۓ   ےے  ھ  ھ

  ةرجة: ئةطةس واٌطة ىةسىروـةواُ جـةةرة بـ ةُ  ئـةةة ِاةبـةؾ بـى       چې...﮵
 شُ ... ِحذ. ـاُ بطـ رُي وةونٍناُ بى دربٍَنَي دةةسيــاُ بنـ ردرٌةسةوــخ

{( ِ ّْ ـــ :( دةابــٔ ايكــ ــة     ـلةسىرطــ {لا ــة سىرطــخ ٌن ــةة ئايةج ــةةة ب حننذر بةلاطــة َِنٍاٌ
ــ  رس واٌـــ ك ٌنة وةبةطخ لـةة كـ رس واٌطـة  ك    اُ ـةٌط جَنـذر غةدةاةوشرةةوـ  ـــ ج ةطـ

ــ ن  ئةة كـٌ   بةلا ــ  رس واٌطـةُ وـة خـ ر، ب   ـ ــ در بـة و ػ  يوىلاـةج ةسص ـ شينةواُ وـة  ـ
ـــِةج ـــا كــ رس واٌطـ ــة، وــة ذة اٌن ـ ـــاُ وىلاةجــة ئةةرٌ ـــاُ لةطـ ــةس ـ در ةَه ذَنغةوة
ــ ةب ة  ةة ِـِــ  ــ ةو ة جــاسَ  ذة اٌةو ــ ــ اٌناُ دةػــ ــ ناٌذ رــةسو ة،: ك ــ  رس وـــاٌط ــ

ــ ذة اٌةو بنةٌـةةة  ئايـا ذابةٌـذ دةبـَ بـة      ــ ش، لـوىلاةجة  بن  لاىاُ ـاٌةةة  يـاُ وظـ  ـ
( خـ ر، دردطـةس   ايتٛبـ١ ةسةجا، طـ ةسىةجى ) ــةٌط دةبَ وة لة طـدةبَ  ياُ ئاوادة، ج

ــةسو َ، ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ: دةرـــــــــــــ

  ةرجة: بـة صةة، در بـشى ُ كـ رس وـاٌط      چڤ...ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ
ــ  رس وـاٌط وىلاةج ـةرجـة: كـ   ــ ة  وةةرجـة: ئـةة ك  ـ  رس واٌطـة جنـاُ لـةة كـ رس واٌطــة،     ـ

 ة.  ــدين
اُ ــــحة  ص س لــة ج َيــزةسةةرٌى غ سىئــــص س ذَن يظ ـ ةةة لــة غ سىئاٌـــبىيــة ةسدب ةٌــ}
باطـنشرةُ  ِـةس ئـةة     در(ايتٛبـ١ ة، وة لـة طـ ةسىةجى )  ــُ ةرب ةة ئةة ك رس واٌطاــذَنن
ــ اُ جَنذر غةدةاــ رس واٌطة ىةسىرواٌةُ وة جةٌطنــك ة وـشرةة  وـة لةسىرطـحنذر ةرٌنـةة     ـ

( ةرجـة: كـ رس وـاٌط وىلاةجـة بـى ئـةة       ايتٛبـ١ ئةة ك رس واٌطة، طةسةجا، طـ ةسىةجى ) 
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ــاُ ـــــوظ و ػـــشيناٌة، ذـــة اٌناُ ِةيـــة لةطـــةهَ   لاىاٌاُ  جـــاو  و سىرجةةـــة، خىيـ
ــ بنةٌةةة  ياُ ذابةٌذبَ بة ذة اٌةواٌةةة  يـاُ وظ   لاىاُ بـَ  يـاُ ئاوـادة، جـةٌط     ـ

ـــبــَ  ئٍج ـــا ئةطـ ـــةس ٌــة وظـ ـــ لاىاُ بــَي ٌــة ذة ـ اٌةواٌنؽ برــاسَيضُ  واٌــا، ةريــة  ـ
ـــئةِ ـــى ئنظـم ـــناُ لةطـالً جةٌطـــ ـــ :  ئٍجــا دة{ةلاذر دةوــادـ ـــِؾألّٔا َّألّٔ) لا  احلّٕــط ّ طٗ ـ
ـــايتػ طٗ ِؾــذّٔ ِٖٞــ ٓــئٖ ئَٖ َّٝط ِٞتــايّٜ ١ضبَهــاألّٔ ٝريـ َٗــِف اهلل غــ  ضِضاألّٔ ِٞفــ نيِنطِّٚؿُ ـايــ ئٝ

َََٜ َٗــِف ٕٛــــٓ أ َٕنّٔــَٚ ئ،ٝ  ئِؾــطَع ٚآِخط ٖــئ احِلذَّــ١، ٟش عئؾــَط طَبــنّٖاألّٔ ّراحلّٔــ ََِّٜٛــ ٗئــــيَّذّٔ ئ

ةسروـة لَنــشةدر ئـةة كــ رس واٌطــة      وةبةطـخ لةة كـ رس واٌطـة ى  ةرجة: (طـــ اآلخ ضبٝ 
ــ  ر ِاةبةؾ بى خ ردرٌةسةوـخـة وة يىةسروة ــ اٌى لـة صةةيـذر بةسىةلا  ـ   وـشدة ئـاصرد،   ـ
ٍنابَ جـا كـ رس واٌطـاُ  )جـا دةريـى بىخىيـاُ جـةومنفى خىيـاُ سى ػـَ          ـوـة دلاـ    ذَنذرُ

 بشيحـى بـ ةة لـة سى ر، ىـةجى     ياُةـةسةجايةوـ ـطواٌطــةؾ   رس ـبنةٌةةة(  ةة ئـةة كـ  
  )لة طـالاى دةيـةوى وىكـنى در  وـة     ةوالت بچک... ڦ  ڄ  ڄ ...چطةةسة  

ــ ةً ىـةمي دةر ىـةجى بـ ة  ئةةرٌ   ــ اةريى وشدة يةوـةجى والاـى ةس ــةوةـذَنغ ى ـ
ــ ة وة وشدةةٌـى ة و ــدين (  ئٍجـا دةريـى   شٟ ايِّٖشذَّـ١ (، )10شىة بـ ةُ(  ةرجـة: سى ر، )  ـ
 (. ئْٞــضبٝ  ايج(، واٌطى )10ا دة )ــ( ِةجذلطّ، قَط، َضبٝ  األٍٚ)

 ى دووة :ـكالــبةت ئيشــسـبةن

ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے    چدةرةسو َ،:  ئايةجةوة كىُ ئةً 

ــةسو َ،: دسة ــةواٌى  چ ے  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳  ﮴    ﮵ ــةةَ، دةر   ل
ـــخــ ر سىةةر وةوــةُ بىخىجــاُ  ةة واٌطــة غةدةاــة وشرةةوــاُ  ةة ئــةة غ سباٌنن    اٌة، ـ

ــ ؼاٌةدرس وـشرةُ  ةة ئـةة غ سباٌنن  دةَِنٍشَيَي ٌن اٌة، دةَِنٍـشَيَي طـةسدُ بةٌـذياُ    ـ
لةون وشرةةة  ئةةرٌة، وة سىةة دةوةٌة وضطـةةجى ىـةسىرً  دةطـخ دسَيـزيناُ وةوةٌـة      

ٿ     ...چ (در دةرــــةسو َ،: ايتٛبـــ١ (، طـــ ةسىةجى ) 28طـــةس  بـــةاً لـــة ئايــــةجى )   

  چچ... ڤٹڤٹٿ ٿ ٿ ٹٹ
ى وةةٍــةةيى  ئةطــةسٌا ـاُ ذنظــَ  )ةرجــة: ذنظــبَنط وــاُ ِاةبــةؾ بــى خــ ر درٌــةسةو 

بـذة،  ذَن يظـخ ٌاوـاد دةطـحخ طـ ة بنةيـةةة  ةرجـة:         ـ بابايةوى وارش جى دةطـحى لـ  
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ــ طشج ة  وـة ذـ ةكي ِةلاةي  ـةةغنذةيةوناُ ِـةلاطشج ةة بـريي بشىةريـةوناُ ِةلاـ     ةة درُ ـ
  ةِاةجـا  ر، بشرةَيحنى خـ  ـحـ ــبـة ذـةسةةسدطاسَيحنىي بةديَّنٍـةسَيحنىي ذةسط     ــٌاَِنٍ

ـــبــة ذَنغ ـــةوةةسريةجنى و ىةممـ ــة بةسٌاوةيــةجنى ئنظ  ةةد ـ ـــب ــاُ   ـ الوذر بــى ري
ــ اُ ٌنـة لـة دةر، ئـةً ط   ــبىي (ةةي   بىيةـنى وةةٍـئةةرٌة ذنظ الاة  وـة طـالاى ٌـى،    ـ

 ةةُ.ــةسىرً بنـى وضطةةجى ىـى ب ة  بَنَ ج خٍـوىكن
:  دةطَنشىَيحـــةةة  دةلاـــةسِاجة ـــــ( لـــة جةرظـــريةوة، خـــى، ئـــةة بةطابـــٔ نـــجري)
)طالاى ٌىيةً( بـى خـى، ٌةكـ ة بـى ىـةمي ئةب بـةوش، ؿـنذديقى         ةوةةس ــذَنغ

ى ـ رسة ةةلـ ـش، ىـةم  دةريـى كـةٌذ ئايـةجَننى بـى ِاجٍةخـ      ـٌاسد  ةة وشد، بـة ئةونـ  
ــاوطوووــ سى، ئــةبى  ـــى: بلـى ٌــاسد  ط جـــلانة ـــى جــى ئــةة ئايةجـ اٌة خب َيٍــةةة  ةــةسىةث ـ

ة دةب ةريــة خضوَننــى ئــةة وةطــة     ــــ   ذــةياوَننى ِةب ةري ةادةجنــاُ ةربــ ة وةطــنَ  
حَننى ص س طـةةسة بـى   ـةلةياُ وـشدةة بـة ػـ   ـنعة ئةً وةطــ)وة ػ ٌـ  ذةياوةوة بطةية

ــ ( ئٍج َنى سىرص، بــش، خ ر لـةدرُ لة ئةب بةوــجاٌ نت ـلاـ طوا ى وـ سى، ئـةب    ـا وـة ةةلـ  ـ
َ ََــ ِٚذّٔ َــريذّٔى: )ــــط جش ـئةب بةوــ  شـكــ ة بــى ال، ئةب بةوــ  َنى سىرص، بـــخــ ر لــ ( ٛض؟أ

ٍَقّٔةس؟ )ــةرجة: رةسواٌذة، ياُ رةسواٌة َ ََـ  ٌِبَـ  :ئ ــ ى: بةلاـ( ط جـ ٛضأ ــ ن  رةسواٌةـ ةسًي ـ
 ةِةٌــذَي  ئايــةجى بــى ِاج ةٌــة خــ رس  ش، ىــةجى  بــةاً ذَنغةوةــةس ـنـــجــى ئةو
خضوَننــى ئــةة وةطــة دةبــ  ىد دةصرٌــى ةــادةجى ةــةسىةباُ ةريــة ــــةةة، بىخـلةبةسئــ

ري، ـبـةاً جـى ئةوـ     وَ ئايةجـةواٌناُ بـى دةخ َيٍىـةةة    ٌـ    سىربطةيةـاً بة خةلاذةي
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چناُ بـ ة:  ـىةجى  ئايةجـةواٌنؽ  ئةوـة يةوَننـ   

  چ چ...ڤ ٹ ڤٹٹٿ   ٿٿ  ٹ

ـــ  ئــة، ئةةرٌــة، ئنىاٌحــاُ َِنٍةووووالت ب ـــاةة  بَنط وــاُ ِاةبــةؾ بــى خـ  ر درٌــةسةواُ ـ
َننى ــالاــٍى وضطةةجى ىةسىرً بنةةُ  ةرجة: طــج خ  ةة ٌابالاةــَ  لة دةر، ئةً طــذنظ
ّٚ ]ىةم بنةُ  بىكى؟ لةةباسةةة ئةً دةغـة ِةيـة:     ة ٌابــدين ّٚ  َعـ ٍَ  َعبَّـئؽّٛ  اِبـ : قّٔـئ
َّ ُ ِؿ ّٚ ـــايّٖ ْ ٛا طِّٚننَيــ ــئ َٕـــــَّّٜٕٓ نّٔـ ِٝ ٛفّٕٛ ـــِبئيَّٖب َٕ ِتــ َٝكّٕٛيّٕـــٛ ِٝـــؤّ: فّٔ ِٝـــؤّ ئّبَّ  َؾـــطّٜٚؤّ الّٔ ئّبَّ

َٝكّٕ ،ئّؤّ ٍ ــفّٔ َِّٓب ٛ َٕ  ،# ّٙــقّٔ  ّٙــقّٔ$ : ُّـــاي َٝكّٕٛيّٕـٛ َٛ  ئّٗطّٜٚهّٔـــ َؾ ّٚالّٜ: فّٔ ٘   ئّـؤّ  ٖ ـ ًِهّٕـ ُِ ََـئ  ََ َٚ 

ّٔـــؤّ ٘  ايَّّٜٓبطاْـــٞ فـــ}[ََ   ةرجـــة: ةةبـــذةلا ، {(21881ِ: )ـبري( بطقــــــــٞ )ايهـذِّٔخَطَدـــ
: ِاةبـةؾ بـى خ ردرٌـةسةواُ )وـة        دةلا و سى، ةةبةاغ خ ر لة خى،ي بابي سىرص، ب
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ـــَينِةٌذ ــة دةةس، وةةةــةدر دةوــشدة  دةياٌط   طوو ناُ سىةةد بــ ةُ( ـ :  دــــةررنــاُ ب
ِٝـــؤّ) ِٝـــؤّ ئّبَّ ــطّٜٚؤّ الّٔ ئّبَّ ـــ(  ذَنغئّـــؤّ َؾـ ــةسو ة: ِةسطـــ ــ ــ رؾ دةيفـ نض ـةوةةس، خـ

ــ ناُ بـى صيـاد دةوـشدة دةياٌط   ــي ٌنة  دةريى ئةةةػـنض ِاةبةػـِةسط  ئَّٗؾـطّٜٚهّٔ  ّٚالّٜ د: )ـ
َٛ ٘   ئّـؤّ  ٖ  ًِهّٕـ ُِ ََـئ  ََ ــ ِـنث ػ  ( خ ريـة ّٔـؤّ ََ َٚ ــ ةسينخ ٌنـة  بـةغ ػ  ـ بــ    ةسينَن  ٌةـ
 ة ــنى جىيـةجى ئةةيؽ و لاــى ِةيــؽ خى،ي ِةسكـئةةي

ــ ئٍجا ط  بـة سىةةجنـى  در ؾ ةـبـة دةةس، وةةةـ    اٌةيةـشكي ئةرظـ ـنـ ـ، ئـةة ػ باسةسـ
ُ ةرر وطو  ــ ئارشةجندةوـــشد   نـا سىةةجنــى  ةررـى دةوــشد  ذناةيـاُ بـة   طو  ى ـسىةةجنــ اُ بـة ـ
     ڤ   ٹ   ڤ    ٹ  چاس دةرــةسو َ،: ـدةوــشد  ةة خـ ر، ذةسةةسدطـ  ةررـى  طو  

  چ ڃ ڄ  ڄ    ڄ  ڦ ڄڦ        ڤ ڤڦڦ

اُي ـي بـــ ة لـــة رننةوَنؼـــ  ـ  ٌ َيزةوـــةياُ لـــة دةةس، بـــةيخ ِـــةس بشيحـــ    جلووووواألنف
ى ــــــقناجةة لةطــــةَه جذديةجنــــــالاحةة رؼــــــئــــةةةؾ طوــــة ديـــــاسة ذرُ  ـةلَنـــــكةذما

ــ حنى در وة وظــخ رذةسط ــ بَنةدةط  ــا  ـةسئةةة ٌـ  لةبـ  ـ لاىاٌاُ دةينـةُ ٌاط  ـ  ـ َ  ـ
ــ نغ وشرُ وة بـى ط ــشينةواُ جةبمــاُ خ َيٍذسرٌةةةة و ػــا وة ئايةجةوـجئٍ الاى دردَ، ـ
ـــو ـــة طـ ـــبىخــى، ىــةجى والا الاى دةيةوــة  ةة ذَنغةوةــةس ـ ـــ    اةريى دةوــاد  ٌاب

ــ ِاةبةػ ــ بـَنَ بـى دةةس، وةةة   ذرٌةسةواُـ ــ ةةجة  ِةلاـ ة ئـةة ىةجـةؾ دةريـى ٌــاة،    ـ
ــ ذَنغوـة   اةريى  دةٌـا خـى ٌةياٌـذةصرٌى دةر ىةجـة      ــى والاـلَنٍشر ىةج ةوةةس، خـ ر  ـ
 ــ بنن ــ بـةاً ذَنغ اد  ـ ً،ـ ]ئاوـارة، ذَنـذر  رـةسو ة،:     ةوةةس ـ ِِ  الّٔ ٞئَّه  ذّٔيّٖكّٔـئنّٕ
ـــَع َبِهـــَس َِــ ٘  ذِّٔسُـــس بـــطقِ: ) }[َٖـــَصا ٞئ ــ ََئَدـــ23391٘ذِّٔخَطَدـ   ٔ ــ َٚاِبـ (، 1611بـــطقِ: ) (، 

ُّ بــطقِ: ) ُّ فــ116َٚايــسَّاضَ َٚايّّٜٓرباْــ  غــًِٝ سػــني قــئٍ (666ٞ )ايهــبري( بــطقِ: )ـ(، 

٘  األيبئْٞ فـ ٔ َػَس ٙ َغٓئز : ذغس ََٚقشََّش   ةرجـة: سىةٌطـة   {(2663ٞ )اإلضٚا٤( بـطقِ: ) ـ، 
ــ الاةةة ذَنحاُ ٌةطةوــلة دةر، ئةً ط ي ةةة  ةرجـة: ئاوارةيـةك دةوـاد وـة وىكـى دةريـ      ـ
  ؟ـَنٍـذَننةةةياُ بط  ىُ ــا ئةة دةة ئايةجة كــا ئايـدةواد  ئٍج

ــة ئنؼ   ــاُ لَننــاُ بىج ـــصرٌاي ــاسيي   ـنال ــة ٌاك ــةةسةة ب ــةٌذة ذَنؼ -َننى ط ـــِةسك ش ـح
(يـــاُ بـــة ايتٛبـــ١ئايةجةوـــة، ) -( ِـــنث ٌةطـــخى جَنذرٌنـــة  ايــــُئ٥س٠اٌة: )ـــــط ج ةي

ــ ( ٌةطايـُئ٥س٠ط ج ةياٌة: )   ةة ئةةرٌةؾ وةدرٌاةة( ايـُئ٥س٠(، ئةةة، )ْئغذ) خى ـ
ـــجَنذرٌنــة  يــاُ غ سىئــاُ ِــنث ٌةط  ـــخى جَنذرٌنـ ـــة  خىيــاُ ٌاكـ ــَنَ:  ـ اس بنٍنــ ة وــة بما
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ــ جـةٌنا وظ   چ﮳  ﮴    ﮵چوةبةطخ لـة:   ِـ ـِ َي لاىاٌاٌـ اهلّٔـِسٟ  چا ـةسةة

  لاىاٌاٌَ    ــا ِى وظـؽ جةٌنـيچ ٚايكّٔآل٥َِس
ــ ةة لةسىرط ــ بن حنذر وٍـنؽ بىخـىً كـةٌذ سى رَيـ     ـ شً لـةة وةطـةلةية وـشدةةة  ةة    ـ
ي لــةالُ  جةواػــا، ِــةو ةيامن وــشد  ِــةجا طــةسة اً  ــــشيؼـنــى  جةرظــــصيــاجش لــة ط

 ةس ب ة:ــنالةوةً بى كاسةطــىسة ئنؼــبةجم
ــ ( وةٌظايــُئ٥س٠ َن : ئايـةجى دةةةوـى )  ـبماـ  ـ اسَ، ٌاط  ـج  ةخة  ِـةو ة، يـاُ   ـ

ُ  ( رةسواٌى طةةسةة طـشٌطي بٍـةسىةجى  10) دة  ةجةــئاية ئةة ــى  ك ٌنـِةٌذَين   جَنـذر
 ةُ:   ـاٌـةةة  وة ئةوـٌةطا بةٍ ـ اُ ٌاط  ــوة ِنث واون

  ئة، ئةةرٌة، ئنىاٌحاُ َِنٍـاةة   چۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ ھچ /1
وةوــةُ  وــة بَنط وــاُ  ذـــ ى سوــةجنناُ  ىةواٌى خــ ر ىــةاَه وةوــةُي بــــدسةػ
 ةةة.ــئةةة ٌةطا بَنح ـ ٌاط  

  ةة وـــاٌطى ىـــةسىرً وـــة جـــةٌطى جَنـــذر غةدةاـــة وـــشرةة چھ  ھ  ھچ /2
 ؟ ـش ط تاُ: بـة ك وةرّ ةونَـ  ـحـى وةوةُ  وة جةٌطى جَنذر بنةُ  وة ذَنؼـىةالا

 اسرٌة.ـننخةسيناٌة  ٌةك جةٌطى بةسطشيـجةٌطى دةطحرَنؼ

ــةسىرً    چے  ےچ /3 ــةةجى ىــ ــى وضطــ ــشَيَ بــ ــة دةَِنٍــ ــةواُ وــ   ةة غ سباٌننــ
 جشَ،: ئــةةة ٌةطــا ـبطــ ـ اُ ٌاط  ـــةوةٌــة طــةس  ئــةةةؾ ديظـ حذسَيزيناُ وـدةطـ 
ـــبىج ـــةةةة بىوـ ــة دةطــحذسَيزيى بن ـ ـــةيٍـاُ ِةي ــةواٌى ىــ ـ ةمي ـة طــةس غ سباٌنن

 ة وشىة.

ــشَ،    چۓ  ۓچ /4 ــن دةوـ ــة وـ ــذياُ لـ ــةسدُ بةٌـ   ةة ئـــةة غ سباٌنناٌـــة، طـ
ا ـطــٌة ـ حذسَيزيناُ وةوةٌــة طــةسَ،  ئــةونؽ ٌاط  ـــاٌةدرس دةوــشَيَ  دةطــــــٌنؼ

 ةةة.ــبنشَيح

  ةة ئةةرٌــة، سىةة دةوةٌــة وــالاى ىــةسىرً  دةطــخ     چ﮲ ﮳  ﮴    ﮵چ /5
بماــَن : ٌةطــا بىجــةةةة بىوــاُ   ــــ ةسَ،  ئــةونؽ ٌاط  ــــاُ وةوةٌــة طــــدسَيزين
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ِ      ـذسَيزيناُ بنةيٍة طـ ـحـِةية دةط  ـ ةبـ ـةسَ،  وـابشر بـى ىـةم ِـاج ة جـىؾ بـىد 
 َنش.ـ ر،  ٌةخـبنن

ــةس ئن شىروحــاُ ػــناٌذ سىرةَ، بنــةُ  ئــةةةؾ       ةة ئةچ﮼  ﮽  ﮾چ /6 ط
ــ ةةة  كـ ٌنة ئَنظ ـٌةطا ب ةبَنح ـ ٌاط   ناٌذ ـشىروخ ػـ ـحاؾ ِـةس ةريـة  وـة ئن ـ    ـ
 ة،.ـناس بنـةية سىرةةػـبىد ِ

  چ    ﯁﯀چ /7
ح ة ــــَّنؼـئَن ةيــاُ لــة وضطــةةجى ىــةسىرً طَنشىرةةجــةةةي ٌةياٌوـــة اٌَن  ـةة بــا وةطــ

ُ ـبلـ  وــة ؿـ لا ى ى دةيةننــة،    ةوى وىكـنى در ـةػـــلــة طـالاى ػ   َ ةــ وشىة بنـة
ةٌة طـةسةرُ  ئايـا   ـحذسَيزيى بنـ ـٌـةواد ئَنـ ةؾ دةطـ    ـ ةةجةةة  ئـةةة ةرجـاُ لـ   ـلَنن
ــ حذسَيزيى وشدٌـة طـةس خـةلا  دسةط   ـدةط ــ شدبـاُ وـةجنـ ــحة  بـا ئـةةرٌنؽ اةلا  ـ    ـ
ــ ــةلا  اةلاةج   ـدةبـ ـــبن ـــــ ئَنىـــة ةةك خـ غَننىاُ ةس ِـــةـةيَ؟ ٌـــةخَنش  ئةطـــ ــ
ةةسدةطشيٍةةة  وةطَن  ٌةرـةسَينى   ـ ةسيةجى لةسىَيى ػةسةننةةة ِةغةوة، لــلةط

 ريةةة  ـةسَي  بنــــــةس بــة سىةػــةو ر، ٌةرــــة يةوظــــلــة جــى و ػــح ة  جــى بــىد ٌن
ــ ة لـةة ٌةرـةسة وـة غاجما   ـح ةيةجى؟ ياُ جىلاــو ػ ــ ٍى بضرٌى وـبَندةب    ـنـبةلا ة  ـ
َنى: ئـةة غةةوـة   ـةةسبطـشَ،  يـاُ ةـةر ة  ئـةمما بماـ      ـــ  ل ةيةةة  ياخ د خ َيٍىــبن

ــ ٌةرةسَينناُ لة ئَنىة و ػ ــ ح ة  ئَنىـةؾ ٌةرةسَين ـ دةوـ ريَ  يـاُ ئـةةرُ     ـــ  ناُ لـ
ا لةطــةَه ــــ  صيٍـئَنىــةؾ بلــ  صيٍايــاُ وــشدةة لةطــةَه ئــارشةجَننى ئَنىــةدر  دةبــ  

 .  ـ ةيَ  ئةةة ٌابـناُ بنــيةوَنن

ــاچ   چ /8 ــةس    ةة ِاةوــــ ــةُ لةطــــ ــذ، بنــــ سيى يةوــــ
نشدُ نا بَنحــةةة  ِاةوــاسي ــــٌةط ـ ٌاط  ــةواسيىي ذاسَيضوــاسيى  ئــةةةؾ  ـكاوــ
 راةة.ـاسيى ػحَننى كةطــاسيىي ذاسَيضوـةَه يةوذ، بى كاوةوــلةط

  ةة ِاةوـــاسيى يةوـــذ، وةوـــةُ لةطـــةس    چ     ڭ  ڭ     ڭچ /9
ــ حاؾ ِةس دسةطــة  ئَنظةةــٌةطا بَنح  ـئةةةؾ ٌاط    ذسَيزيىـحـدةط ـ ط ٌاِ خ ـ
 حذسَيزيى.ـاِ  دةطــشَ، لةطةس ط ٌـذ، بنـة ِاةواس، يةوــٌن
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  ذـــاسَيض لـــة خـــ ر بنـــةُ  خـــ ر طـــضر،  چ ۇ  ۇۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ٴۇ چ /10
 ةةة.  ــٌةطا بَنح  ابــ رؾ ٌـ ر لة خـذة  جةغـج ٌ

ـــاٌى ِــــةة ى وىةوــــَنَ: سىطــحةواٌى ئايةجةوـجــا ِةٌــذَي  لــة صرٌايــاُ دةلاــ  ةو ة ـ
  چ﮲﮳  ﮴    ﮵چناُ ٌةطــا بىجــةةة  ـيةوَننـ  بــةغٌةطـا ٌةب ةٌــةةة   

 ۓ  ۓ  ے  ےچبــةغ ئةةةٌــذة،  يــاُ ِةٌــذَينناُ دةلاــَنَ: ئــةة طــَننة:  

 .چ﮲ ﮳  ﮴    ﮵

 ةوة!ــخ بووبهـة نةســوش سـآا ـدا تةنيـةتَيكـلة ئاي آاطوجنـني: نـَيــةش دةَلــئَيم
  وـــة ط ج ةياٌـــة: ئـــةةة لةطـــةَه     ةر كاسةطـــةسياُ وـــشدةة   دينـــةؾ ِةٌـــذَينى  

ــ اُ ذَننة  ئٍجا غ سباٌننــ لاىاٌاٌَن  وة دَيَ غ سباٌننــ لاىاٌاٌنةجى ةرجة: وظـوظ ةواُ ـ
ٟ وة ) ياٌةدرس ٌةوشربَــك ٌنؼ ــ دةطـ جشَ،  يـاُ ٌنؼ   ذــ  ( ٖـس اٌةدرس وـشربَ  طـةسدُ   ـ

ةٌــة دةطــ جشَ،  ةة خىػــناُ وــة سىةة دةو ذـــ (، ق ٥ــسوــة ) ـ بةٌــذياُ لــة وــن دربــ
  لاىاٌاٌة دةطحذسَيزيناُ وةوةٌة طةسَ،.ــوضطةةجى ىةسىرً  ئةة وظ

ــ ةجى ئايـةدي ط ـة دةلاَن : سىةرلاـ ـبةاً ئَنى ــ ناغى ئايةجةوـة ةر ٌاي ـ ةجة بةسكـاة وـة   ـ
ــ جةٌنا وةبةطحى ذَنى وظ ــ بةلابــ     لاىاٌاُ ـ ن  وةبةطـخ ذَنـى ِـةو ة ئةةرٌةيـة وـة      ـ

 سىةة دةوةٌة بةيحى ىةسىرً.
ـــئٍج ــا ــ ــ ىٌنةجىكـ ـــالك ةٌـ ــة ـى ئنؼـ ــة    -نالةوةؾ ئةةةيـ ــاً لـ ــنث وـ ــة ِـ ــة لـ وـ
 َن :ــ  وة بما-شةواٌذر ٌةوةنٍن ةــنـجةرظ

( ئةطـةس جةواػـا بنـةيَ كـى دةرـةسو َ،؟ كـ ٌنة       ايتٛبـ١ ) طـ ةسىةجى ة، ــئايةجةو
ريَيَ لـة ِـةو ة سىةةَينـةةة  بـةاً     ـوة ئايةجةواُ جَننةطـ دةب  ٌةطا لة واجَننذر ذةيذر

ـــشَيَ  يــاخ د بــ رس، ذَننـٍةطنــــجَننةةخحَنــ  وــة  ـــذَن يظبـــ   ةةة ط  اٌنــاُ ِةـ خ ـ
ٌاوــاد بماَنــى ئــةةياُ ئــةة، دينــة، ٌةطــا وشد جــةةة  ئةطــةس جةواػــا، ئايةجةوــة،   

ــ ر دةرــةسو َ،:   ايتٛبــ١طــ ةسىةجى )      ٿ    ٺ     ٺ  ٺچ( بنــةيَ خ

ڤ  ڤ ڦ  ڤڤٹٹٹٹ ٿٿ ٿ
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   ڄڄ       ڃڃ  ڃڃچ  چڄڄ ڦ  ڦ   ڦ

رُ َِنٍاةة  بَنط واُ ِاةبـةؾ بـى خ ردرٌـةسةواُ    أأة: ئة، ئةةرٌة، ئنىاٌحـ  ةرجچچ
ذنظــَ  بــا لــة دةر، ئــةً طــالاةةة جــ خٍى وضطــةةجى ىــةسىرً ٌةوــةةُ  ةة ئةطــةس لــة    

ِ )اُ ــؽ جشطئاجاجننـ ــ وة ئـةةرُ دة ــ اجَي باصسطـ ى ـــ خـ ر لـة بةخؼؼ   (اٌنناُ دةوـشد ـ
ـــخــى، دةةلاةوةٌــ  ـــٌن  ذي ب ــا ـ ــاد  بَنط و ــا، وــ اصجاُ دةو ــةً ـُ خــ ر صرٌ اسبةجَننة. ئ

( جـــةٌنا دةرـــةسو َ،: سىَ، وـــةدةُ ِاةبـــةؾ بـــى خـــ ر ةوووووالتربئايةجـــة، طـــ ةسىةجى )
 ةةٌةةة.  ـدرٌةسةواُ لة وضطةةجى ىةسىرً ٌضي  بن

ـــ(ؾ دةرــةسو َ،: دسةػايـــُئ٥س٠ ةسىةجى )ـةة ئايةجةوــة، طــ ىةواٌى خــ ر ىــةاَه ـ
    ُ   ةة دةطـحذسَيزيى وةوةٌـة طـةس    وةوةُي دةطـحذسَيزيى وةوةٌـة طـةس غ سباٌننـةوا

 ةية؟  ـشرٌَننناُ جَنذر ِـنـةسىرً  جا ئةةة ك جَننطــَ بى وضطةةجى ىـئةةرٌة، دَي
َ وارشةواُ بلـَ بـى وضطـةةجى ىـةسىرً  بـةاً دةطـحذسَيزينؽ       ـدةرةسو َ،: وةَِنما

ـــ  ــاٌى:  ـوةوةٌـــة طـــةس غ سباٌننةوـــةياُي  دةطح ذسَيزيى وةوةٌـــة طـــةس خىػـــناُ  يـ
ــ   ــة، طـ ــةسو َ،: وةَِنماـــ ايتٛبـــ١ةسىةجى )ئايةجةوـ ــةغ دةرـ ــاُ ٌـــ ـ( بـ ضينى ـَ وارشةوـ

 رُ  ِــةجا بطــ جشَ،: ئــةةة، دينــة،  ـةةُ  ٌارــةسو َ،: بناٌنــــــةةجى ىــةسىرً بنــــوضط
ـــذسَيزيناُ وةوةٌــة طـــ: دةطحــدةرــةسو َ،ٌةطــا وشد جــةةة  وــة   ةغ ـن  بـــةسَ،  بةلا
ٌَن  لـة ٌَن رٌناٌـذر ٌنـة  جـا     ريرـبنـةُ  وةةرجـة: ِـنث جَننطـ     ـ دةرةسو َ،: سىَيطشينـاُ لـ  

 ةةة.ـة، ٌةطا وشد جـ جشَ،: يةوَننناُ ئةة، دينـبط
ــةةة رةسواٌن   ــ لاىاٌاُ لةاليةو ــ ٌنة وظ ـــك ــة ٌةَِنما ـ ــشرةة و ـــاُ ذَنن ـــَ وارشةوـ اُ ـ

ةةة ذَننـــاُ طـــ جشرةة:   ـــــلةاليـــةوى دينةػ   ى وضطـــةةجى ىـــةسىرً بنـــةةُي  ـج خٍـــ
ةمي ة وشىة دَيَي صيـاُ  ــة وةبةطحى ىاٌة، بـةٌة طةس ئةة وةطـحذسَيزيي وةوــدةط

 بة غ سباٌننةواُ وةطةيةٌَ.  

﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ...چ  َ،: ـ: ئـةةة وـة دةرةسوـ   ط ج ةياٌـة ناُ ـةة ِةٌذَين

ــ   بةخؼچۋ... ﮺ طةية ـؽي سىةصروةٌـذيى ذــةسةةسدطاسياُ درةر دةوـةُ  بةلاــ  ـ
 َ.  لاىاٌــاد  وظــفناُ دةوـَن ةية ةةطـة، بةة ػـلةطةس ئةةة وة ئةةرٌ
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 و: ـيــَيــة دةَلــَيمـةآلم ئــب
ــ  لاىاٌاٌنؽ بةخؼـة  كـ ٌنة ٌاوظـ  ـٌةخَنش  ةرٌن ؼى خـ رة سىةصروةٌـذيى خـ ر درةر    ـ

 لاىاُ ةربـــَ  بـــةاً ِـــى وـــارشرُ غةـــ ةَه ٌـــاوشَ،  ـــــةُ  وـــةسم ٌنـــة ِـــةس وظـــــدةو
ةسةننةةة ٌنة  دةٌا ئـةةرٌنؽ بـة خـةيالاى خىيـاُ     ــلةسىَينةوى سىرطخي ػ ئةةة،لةبةس

ةةَ، خ ر لة خىيـاُ سىرص، بنـةُي بةِةػـحى خـ رؾ درةر دةوـةُ  وةةرجـة:       ـِةس دةياٌ
 . ةجننة كاسةطةس دةبـشرٌة سىةرلاـنالة ياخ د ئةة جَننطنـبةً ػَن ةية ئةة ئنؼ

(در ايـــُئ٥س٠ ةَيٍــة لــة ئايــةجى دةةةوــى طــ ةسىةجى )     وــة خــ ر، ب  :ةًــــٌىي ةلة،ــــوةط

ــ ئن شىروحـاُ ػ   ةة ِـةسواجَن   چ﮼  ﮽  ﮾چدةرةسو َ،:  ناٌذ  سىرةةػـناس  ـ
ــ ذرية وـة ئنٍظ ـــ رتيؽ بامسـاُ وـشد  ئـةةة لـة واجَنن    ــبنةُ  ذَنؼ ــ اُ لـة ئن  ـ ــ شىرً دريـ ة  ـ

غةدةاةيـة    ــ ح ة  سىرةوشدٌحاُ لــةرجة: واجَن  ئن شىروحاُ بة ىةم  ياُ بة ة وشىة بةط
ــى سىرةوــشدُ لــة ةػ ـديــاسة وةبةطــ ـــخ ذَن ـــ ـــلــة ط ؽ لةبةسئــةةة،ـناٌننة  ئةةي ٍ ةس، ـ

ــة  ــة ل  ىــةسىةً دري ـــاَُنـبىي ــةسو َ،:     ن ــة خــ ر دةر ــشةدر و ــة  لَن ﮼  ﮽  چغةدةاةي

اجَن  ىــةاَه بــ ةُ  ئن شىروحــاُ ػــناٌذ  سىرة بنــةُ  ِــةو ة      ـ  ةة ِةسوــچ﮾

  ِةسكــةٌذة چ﮾چصرٌايــاُ لةطــةس ئــةةة يةوــذةٌطَ  لَنــشةدر وــة دةرــةسو َ،: 
ــةُ      ــةسو َ،: سىرةبن ــش(ة  كــ ٌنة دةر ــةسواُ )أو ــذرُ    ر ــى سىَ  ذَن ــة ب ــةة رةسواٌ ــةاً ئ ب

ــ (  ةرجـة: ر ٚدٛ خ ب ةُ )ــة  ٌةك بى ذَن يظي(١سئبَ) ــ ةسىص ٌنـ ة لةطـةس ىاجننـةواُ    ـ
 جشَ،: ئــةةة ــــةُ  جــاو  بطــــاُ ػــناٌذ سىرةبنــــاُ  وــة ئن شىرونـةة لةطــةس ة وشىةوةسةوــ

ٌنة ئَنىـة  سىرةبنـةُ  كـ     ناٌذـوةصُ رةسو ةيـةجى: ئةطـةس ئن شىروحـاُ ػـ     خ ر، بةسصة
ــٍٛ ايَكــ٘ــــذقبٍلــنٍةيةوى ) َِــَط) : (وــاُ ِةيــة  دةلا ( إلَّٚبئَســ١ِٜ َٝــس  ا ايَّٖش ّٖــطّٚ َبِهــَس األّٔ
ٌـــةك  ٌــــ  حَن   سىةةربـــ ةُ دةطةيةـــــةوشدٌى ػـــــدةر، غةدةا اُ وـــشدُـةرجـــة: رةسوـــ

حا لَنحـاُ غةدةاـة بـ ة سىرة بنـةُ  وـادرً لـة       ــخ ب ةُ  ةرجة: بىجاُ ِةية  جا ئَنظــذَن يظ
ــ ن شىروذر بـ ةبَ  لةوـةةدةر وـادرً ئن شىروحـاُ ػ    ئ بىجـاُ ِةيـة سىرة بنـةُ  بـةاً       ناٌذـ

ــ صرٌن  رةسىص ٌنة لةطـةسجاُ  ِـةس بىيـةؾ بـةب     ٘  اسيي )ـ ــ ( ئنٍظذقـٍٛ ايَكـ ٌـ ـ   اُ ٌاج ر
ـــياط ـــ ٌٍةد ةةسبطـا ػــةسةننةواُ لــة غ سىئــاُي طــ ـ   ئــةةة، وــة بــة   َّنٍجــــشَ،ي ِةلاـ
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ـــسىةرلا ـــةد جةواػـ ــةة ـ ـــسىطا، ئ ــاد  دةلاــ  چ﮼  ﮽  ﮾چحةية: ـ ــةةة  بن : ئ
ــ ة  ِةسكــةسىصة  ياٌى ِةسكى ىاجننــواٌا، ةرية سىرةوشدُ ر ةةَ، ـة  لـ ـى ةـ وشىة كننـ  ـ

خ بــة سىرةوــشدُ بنــةُ  ــــدةط  وــة ة وشىةيــاُ جــةةرة وــشدي ىــةجناُ جــةةرة وــشد  دةبــ
ئـةة رةسواٌـة بـى سىَ      َنَ:ـةُ  دةلاـ ـة  بةاً ٌـا  ئـةةة صرٌايـاُ جَننذةطـ    ـى ئةً ئايةجـبةذَن

ــة سىرةبن   ــاُ ِةي ــة: بىج ــة  ةرج ـــذَنذرٌ ــةاً و لـ ـــةُ  ب ــةةة، وــة ِــةس دةبــ  ـ   ضةً ٌــ  ب
 ةُ.ــسىرةبن

﯀  ﯁            چوة دةرـةسو َ،:   :دةيةً ة،ـةلـوةط

ــةوى      چ         ــالاى ػةػ ــة ط ــة ل ــشد  و   ذَنؼــرتيؽ بامســاُ و
ــ  رسطةصرسة كــخى،ي ِ ذَنغةوةةس، خ ر  وىكننذر ِ ـ ــ ةد لـة  ةةجَ ـاةةاٌى بةسىَينـ ـ

ــ وشىة جَنةــــ    ــةةة، ةــ ــة  بىئــ ــةسةة وةونــ ــ ةُ بــ ــ  ةجـكــ ــةُ  ِـبنــ ــى ــــ اةبةؾ بــ
ــ جشَ،:       ــى دةطـ ــة ذَنـ ــ َيٍَن  وـ ــة ػـ ــشجَ لـ ــاُ ذَنطـ ــة سىَينـ ــة وةونـ ــةسةواٌنؽ لـ خ ردرٌـ

(َٝ ِِٜب ــ (  ةة طــةسة اً ؿــ لاِي سىَيننــةةجٍَننناُ وــشد وــة ئــةة ط      ١ــــ ايّٖش َس الاة  )طــالاى  ــ
الاى ىةةجــةً(  ـالاى ئايٍــذة  )طـــةسىَيٍةةةة ةــ وشىة ٌةوــةُي طـــةوى وىكــني( بطـــةػــــػ
ٍـ    ــَ ئةة ة وشىةية بنــبل ــ ة خـ رسةةة، ئـةً سىط  ـةُ  جـا لـة ِـى، ِاج ــ حةيةدر باطـ ىاُ ـ

َٝــ١وــشد  واجَنــ  وــة لــة ) ِِٜب ( بــ ةُ وىوــةلاَن  لــة و ػــشينةواُ لــة سى رِةاجــةةة  ايّٖش َس
ــ وةونـة بـ ةُ  ةيظ  ِاج ةُ  ةرجـة: خـةلانى اـةيش،     ــ ح ةياٌة بلـ ــ َ ةـ وشىة بن ـ ةُ لـة  ـ

ــ   خىياُ ئاو  ر لَنناُ سىرص، بـة  ِةٌذَي  لة ِاةةاُ خــوةون َ سىَينـاُ  ـادة وـشدةة بلـ  ـ
ــ ــ ـ ل ـــشُ  ةة ػـبط ــةُ  خــ ر، دردط ـ ــةَه بن ـــةسىياُ لةط ـــةس ئـ ـــةً سىطـ ـــحة غ سىئـ اٌننة، ـ

ـــٌاسد ج ــ رسَ،: ـــ ﯀  ﯁                چة خــ

ــا سىق لچ     ـــ  ةة بــ ــةة ةٌةةةٌحاُ َنـــ ــ لــ ــاُ  ـوىوةلاــ ــة ئَن ةيــ َن  وــ
ــ اُ لَنطشجـ ةُ  ةرجـاُ لَنٍةو  ـطَنشىرةةجةةة لـة وضطـةةجى ىـةسىرًي سىَينـ     اد ئَنـ ةؾ سىَ  لـة   ـ

شُ  ةة دةطــحذسَيزيي بنةٌــة طــةسياُ  ئٍجــا ئايــا ئــةةة كــي       ـى دينــة بطــ ــــوىوةلاَنن
ــ ــةةة، لَن ةسدةطنــ ـلَن ةسدةطن ــة وظــ شَ  ـشَ،؟ ئ ـــو ــة سىةةػــ    لاىاٌاُ دةب خي بــةِا، ـب

ــةسصةةة لةط ـــب ــذر واوةلا ـ ــةيش، خىياٌ ـــةَه ا ــةك ئةطــ  ـ ــةُ  ٌ ــاُ  ـة بن ــةةرُ جٍَن ي ةس ئ
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ةس ئـــةةرُ جىسَيـــ  لـــة ـةةة  ةة ئةطــــــــَنٍـبما   لاىاٌاٌنؽ جٍَن يـــاُ ذــــــــ جَ  وظـذَنطـــ
 لاىاٌاُ لـة  ـــ وظ ـ ةٌةةة طـةس  بةلاـ  ـدةطحذسَيزيي ياُ وشدة طةسياُ  دةطحذسَيزيناُ بنـ 

اُ ـى وـ رشدر ئـةةرٌنؽ بىيـاُ ِةيـة بةسذةسكنـ     ـبةسرٌةةس دةطحذسَيزييي طحةوى ئةِمـ 
ةسةذر  ٌـةك ئــةةرُ كــنناُ لةطـةَه وــشدُ  ئــةةرٌنؽ   ـٍ ةس، ػــــــبذةٌـةةة  بــةاً لـة ط  

ةٌةةة  بى ةَيٍة: وة ئةةرُ وظـ لاىاٌَننناُ بـة ٌاِـةق و ػـخ      ـِةواُ ػحناُ لةطةلاذر بن
 رٌةةة  يــاُ ئةطــةس ئــةةرُ جةةــذر، ـة بــة ٌاِــةق بنــــــبن رةوئــةةرٌنؽ بلــَ اــةيش، 

َ جةةــذر، ٌــاو ةغ لــة ئارشةجَنننــاُ ــــة ئارشةجَنــ  وــشد  ئــةةرٌنؽ بلــــناُ لــــٌاو ةط
ـــبنةٌــةةة  يــاُ ئةطــةس ئــةةرُ ػــحَننى خــشر   يــاُ غظ   ـــةيةوى خــشر ي ٌاػـ ةسةنناُ ـ

  ٌنؽ بلــَ ةريــاُ ذــذَنطــ جَ  بــى ةَيٍــة: ب خحــاٌى درةَيٍرنظــني يــاُ بــى وــشدُ  ئــةةر  
بــة بــةِا، بــةسصة   ذابةٌــذب ـ  لاىاُ دةبـــبماَنٍــةةة  ئةةرٌــة دسةطــخ ٌــ   بــةلان  وظــ 

حةًي ـــــاواٌى ػـــةسيعةجةةة  بـــا بةسرٌةـــةسةواٌنؽ طـحى بـــةسصةةة  ةة بـــة ياطــــــــسىةةػ
ةسةننةةة  ـدةطحذسَيزيي بنةُ  بىيـاُ ِةيـة درةر، ِـةغي خىيـاُ بنةٌـةةة لـة سىَيـى ػـ        

اٌحاُ لـة  ـدةرةسو َ،: با سىق ِةلاظ بة ػَن ة، دةطحذسَيزيي  جا خ ر بةاً وةسم ٌنة 
     ُ ــ ة ــاُ لَنطشج ــة وضطــةةجى ىــةسىرًي سىَين ــةةة ل ــاُ طَنشىرةةج ــة ئَن ةي ــاُ   وىوــةلاَن  و ةرج

ةةة ئــةً ـَننى دينــة  لةةباسةػــ ـلَنٍــةواد ئَنــ ةؾ دةطــحذسَيزيي بنةٌــة طــةس وىوةلاــ     
ـــرةسوايؼ ــة ــ ـــذَنغةوة حة ِةيـ ـــةس، خــ ـــدةر  ر ــ ََ ذّٔزّْ]ةسو َ،: ــ ـــاألّٔ ١َّْٔــ ّٚ َّٚئّـــ٢ ئ ــ  ََـ
َٓؤّ َُ ِٔ َٚالّٔ ا٥َِت ِٔ ََد  َْؤّ ََ ٚ َز ٛب ـ ذّٔ ٘ دَـ َطِخذّٔ} [َخئ َِـ ايتَّْٚ ،(1313) :طقِبـ  َزا  :طقِبـ  ُِّصط

ــَٚ ،(2103) ٍَقّٔ ــَس: ئ ــَٚ ،طٜــ  غّٔ ٔ َػ ــ ِ ئِناحلّٔ ِٔ( 1190) :طقِب ــ ــٞ َع ــَط٠ّٔ ذِّٔب ِٜ ــَٚ ، ٖ َط ٍَقّٔ : ئ

٘  افََّٔٚٚ ِ،ًِِػَ  ِطِطــَؾ ٢ًَّٔع شٝحَق ٞ  ٖيبايـصَّ  كـ ٘  األيبـئْ ََٚقـشََّش   ةرجـة: وةطـَن  وـة    {، 
ــة         ــة و ــَن  وةو ــة وةط ــةد ل ــذةةة  ةة خناٌ ــراسدةوة، ب ــاةة  ط ــذرس درٌ ــة ئةونٍ ــى، ب ج

درٌـاةة  ئـةة بـضس، وـشدةة  ئةطـةس      اٌةجى لة جى وشدةة  جى طراسدةد لةال، وةطـَن   ــخن
ـــئــةةيؽ طــراسدةيةوى لــة ال، جــى درٌ   طــةةيٍ ـــةوة، بــضس ٌةوـا  جــىؾ ئةواٌةجـــ ة،  ـ

وــشدةة  بــىد ِةيــة لــة سىَيــى  َنى: جىلاــة بــة جىلاــة  ئةطــةس ئــةة ئةواٌــةجى جــى، بــضس ــــبما
ـــػ ــىد    ــ ــةغى خـ ــة،ي ِـ ــاس بنـ ــةس جىوـ ــ ر، لةطـ ــاينةةة دةةـ ــى ياطـ ــة سىَيـ ةسةننةةة  لـ

ةةسبطشيةةة  بةاً بىد ٌنة ئـةة خناٌـةجى وـشدةة  جـىؾ خناٌـةد بنـة،  ئةطـةس ئـةة         
ئـةة    ن  دةبـ ـلـة خـىجى ب ةػـَنٍنةةة  بةلاـ     ـ َنٍَنحةةة جى ٌابـ ـد لة خى، دةةةػاٌةــخن
ـــِةغ ــة ػــ  ـ ــة ةةسبطـة، خــىد ب ـــَن ةيةوى دين ـــشيةةة  ِةسةةِـ ــة رةسوايؼـ ـــا ل حَننى ـ
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 سَُــِسذّٔ ٘ َدــَطِخذّٔ} [َطاَضــــِن َٚالّٔ َطَضــــَن ال]دةرــةسو َ،:  خــ ر دينةيــذر ذَنغةوةــةس  

ــ ـــاِبَٚ ،(1806) :طقِبـ ــََ ٔ ــ ــ ِ٘ئَدـ ـــَبـايَّّٜٓٚ ،(1132) :طقِبـ َِْطــ ــا ّٚ( 22360) :طقُِّ بـ ــ ّٚ َعـ ــ  اِبـ

َٚ َعبَّـئؽّٛ  ٍَقّٔـ ،  حةةخى  ــــ  ةرجـة: صيـاُ لَنـذرُ سىرط   {ٔ ػَـ َسَسـسٜح   : األضْـؤٚط  هٝ ؾ ـ  ئ
ــ صيــاُ لَنــذرُ لــة بةسرٌةــةس صياٌــذر لــة ئنظ      ــ ة بــــ الوذر ٌنــة  ةرجــة: بــىد ٌن   ــ   ة بــ ــ

ـــحذسَيزيي اليــةٌى بةسرٌةــــدةط ذة،  ةة بىػــخ ٌنــة لــة بةسرٌةــةس صيــاُ  ـصيــاٌى لَنةــةس ـ
ــةةة  بةلاــ   ــاٌى لَنةذةي ــةةدر صي ــذرٌى ئ ـــلَن ـــدرةر، ِــةغى خــىد بنةي   ن  دةب ةةة  ئٍجــا ـ

ــ بة وظ ةس ة  ياٌى: خ ر ـئةةةؾ ص س جَنى ط ــ  لاىاٌاُ دةرـةسو َ،: ئةطـةس خ  ـ ةلا  ـ
ــ حى خشرذي وشد  خنــحةوى وشد  ػــةَه ئَن ةدر طــلةط ــ شد  دةطاٌةجى وـ ـ حذسَيزيي وـشد   ـ

ــ ئَن ة بىجاُ ٌنة ةربنـةُ  كـ ٌنة وظ   اُي سىةةػـحة  ـبـة بـةِا بةسصةوـ    ـ  لاىاٌَ  ةة دةبـ ـ
بةسصةواٌةةة ذابةٌذبَ  ئةطةس ئةةرُ خشرذةي اـةدسة صةلاـيي دةطـحذسَيزيي لـة خىيـاُ      

ةةة بىيـة ص س جـةخحى لةطـةس    ـَنٍٍةةة  ئـ ـاٌى ب ةػـ ـلة خىجـ  ـ َنٍٍةةة  ئَن ة ٌابـدةةةػ

کک  چ( وـة دةرـةسو َ،:   ايبكـط٠ دةوةوةةة  ك ٌنة ئـةة ئايةجـة، طـ ةسىةجى )   

ناغةوة، ـبـــضرٌ  طـــ     دةبـــچںک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ
(در وةبةطـخ ذَنـى   ايبكـط٠ ناغة، طـ ةسىةجى ) ـاية لةً طناغة، ئَنشة  كـ ٌنة لـةة طـ   ــجن

ــة: وةطــ    ــة  ةرج ـــةسى، ذَنفش ػـَن  ػـــػــةسى ذَنفش ػــةي سىَيطشجٍ ــىد  ـ ــىؾ ب ــة حى ج ِةي
َن  سىَيـى ذَنطشجـي  جـىؾ بـىد ِةيـة ئـةة ذةسكـة لـة سىَيـى          ــي بذةيةةة  وةطــبةسذةسك

ــ ةسةننةوى لةطـخــىد البــةس،  بــةاً وةطــَن  ٌاػــ      ــ شد  جــىؾ ِةو ـةَه جــىدر وــ  ــ اُ ــ
ــخن ـــــ ـــاٌةجى ل ـــةةة ٌـَنةنةيةةة   ئ ـــ اب ـــ  بةلا ــة    ـ ن  دةب ــة، ب درةر، ِــةغى خــىد بن
ةسةني.ــَن ةيةوى ػــػ

اسيى ـ  ةة ِاةوـ چچوـة دةرـةسو َ،:    :ةًــياصدةي ة،ةلــوةط
ــةُ لةط  ـــيةوــذ، بن ـــ ــاسيي  ةػــة،: ) ـةس كاوةو ٚ ٕاسييي ذاسَيضو ــئ ــَََه ـــةس وَنؼـ( لةط ى ـ

( ٌ ّٔئع ـ َ ًٛا (ة  بى بةػذرسيي وشدٌـى دةةاليـةُ  يـاخ د صيـاجش  دةطـ جشَ،: )     ََ ( ةرجـة:  ََكّٔـئ
ــذياُ و ػــخ  ذَننــةةة بةػ    ــاجش يةو ــاخ د صي ــةُ  ي ـــدةةالي َْٚٛاةسى ِــاجَ  )ـ ــئ ــة: َََه ( ةرج

ــ ( بـ ة بـى ئـةةة، دين   ٕٛـــ َعناُ )ــاوَننـذَننةةة ِاةواسيناُ وشد  ِةسو ة  ديـاسة لَنـشةدر   ـ
ــ ( َِنٍاألَّٔــط  ِفهـــٌئــةةة، بـــة وــشدرس، رــةسواُ )     ر ــــ خ اةة  ةجـــة: رــةسىصة ئَنـــ ة  ــ
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ةَه ـلةطـ  ـ ة دةبـ ذر؟ بةذَنى طناغى ئايةجةوة دةسدةوةةَ، وـ ـَنةَه وـاةواسيي بنةُ  لةطــِ
ـــوظ ـــ لاىاُي ٌاوظــ ــاسيي بنــ ـــ لاىاٌذر ِاةوـ ــىٌنةجى  ــ ــي كـ ــة باطـ ــ ٌنة ئايةجةوـ شَ   كـ

واوةلاةوشدٌى وظـ لاىاٌاُ لةطـةَه ٌاوظـ لاىاٌاٌذر دةوـاد  دةرـةسو َ،: ِاةوـاسيي لةطـةَه        
 لاىاُ  لةطـةس ِـةس   ـ لاىاُ بـَ  ك ٌاوظـ  ـخةلانذر بنةُ  لةطةَه بةسرٌةةسةواٌحاٌذر  ك وظـ 

 اسيى ية.ــاسينة  ةة ذاسَيضوـاوةوـوة كػحَن  
( صرٌايــاُ ئــاةر ذَنٍاطــةياُ بـــِّط( يــاٌى كــى؟ ةػــة،: )ٚايَتكــ٣ٛ ّطــــايِبجــا بــا بــضرٌ  )
َّٓـئؽّٚ : طُّـايبوشدةة  دةلاَنَ: ) َّٖ   اي َْ  ِ٘ ََئ ِفٝ  ُّ   ـ   ِةبـحَن  ط ةد، بى خةلاــ( ِةس ػنّٕ

  شدةة  ةة دةػــط   ــــا وــــسيني واٌةواـ(  بىيــة وــَ بــة كاوــ   بـــِّطشَ،: )ــــذَنــى دةط ج
(ؾ ََكـ٣ٛ ( وـشدةةة باػـةواُ بـَ  ةة وةبةطـخ لـة ةػـة،: )      بـِّطة،: )ــخ لة ةػــوةبةط

  ةرجـــة: چ      چلـــة وـــشدةةة خشرذـــةواُ    خىذاسرطـــة بـــ
ى باؾ  ةة ِاةوـاسيى يةوـذ، بنـةُ بـى     ـاسيى يةوذ، بنةُ بى ِةو ة وشدةةةيةوــِاةو

ـــخىذاسرط ــةو ة  ـ ــة ِ ــَن : )   ة ل ــط  َى بما ــشر   دةػ ــةوى خ ــةة  بـــِطوشدةةةي ــة: ئ ( ةرج
ـــػ اوذرٌى ِــةس ـ(ؾ ةرجــة: ئة ــََكــ٣َٛ  )ـ ةدبةخؼــــحاٌة، وــة بــى خــةلا  باػــَ  ط ـ
ــ ا، سىةصروةٌـذيي خـ ر، ذةسةةسدط  ـحَن  وة جَنطـ ــػ ــ ئٍج  اسةـ ــ ا ئـةً ئايةجـة ص س ػ  ـ حى ــ
 شَ : ـنـةةسدةط ــ ل

ــةوَن  لةةرٌـــ  ـــيـ ــ لاىاٌـة: لةطـ ــةس وظـ ــةس واسَيـاُ ذَن يظـ ـــحة ِـ ـــ  ذَن يظــ ــة ــ حى بـ
ـــِ ــ ة  ذَن يظـ ـــةسةةةصيى ب ــاسيي ٌَن خىي ـ ــة ِاةو ـــحى ب ـــاُ ِـ ـــةب ة  ذَن يظـ ــةةة ـ حى ب
ــ ِ  د سىَينخشرةَينــى ـةةة  بـى ةَيٍــة: سىَينخشرةَينـى وــةدةٌنى  ياخـ   ــــةب ة وــة بـى، وىبةٍ ـ
ــ ي ... ِحذ  بةذَنى ئةً ئايةجة وادرً واسة ذـشى رة، ئنظ ــناطـط  د رـةسواُ  ـــ الونى  ياخـ

ــ ةوشدُي سىَ  لـة خشرذـة طـشجَ  يـاخ د جَنةـةجَننشدٌى ياط     ـبة كاو اواٌى ػـةسيعةدي  ـ
  ئةةرٌـة ِــةو ةياُ  ـ  لاىاٌاُ ذــةوى لةطـةس وةةجةــ ـالًي وظـ ــــبـةسطشيى وــشدُ لـة ئنظ  

ــ دةبٍة رـةسىص  كـ ٌنة رـةسىصة وظ    ــ  لاىاٌاُ وـىبَ  ةة ٌاػ ـ ح رٌَ وـىبَ  ِـةجا بةسٌاوـةة    ـ
ــةب ذشى ر ــةوناُ ٌ ـــ  ةة ِ ةي ـــةجا جةبـ ــةبَي سىَي يذنَ ـ ــاس ٌ ـــاي ِاةو ــ رُ  ـ ــة ٌَن ــةبَ ل ٌ  

اجاٌة ِـةو ةياُ دةبٍـة رـةسىص  كـ ٌنة     ـحاٌة، بامساُ وشدُ لةةوــخىياٌذر  بىية ئةة ػ
ـــبٍلنٍةيةو ـــةسةننىاُ ِةيـى ػـــ ـــ ة دةلاـ ــئ) ـ ُّ الّٔ ََ َٛاِدــ   َٜــِت ِ٘ الَّّٜٚ ايّٖ ٗ  ِبــ ـــَٚاِد َٛــــفّٔ (    ـ

ــ ِـةس ػ  ةرجة: ٌـةوشَ،  ئـةةيؽ دةبَنحـة رـةسىص  بـى        ئـةة جَنةـةج    حَن  رـةسىصَي  بـةب  ـ
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حى بة دةطـحٍ َيزة   ـةُ  ٌ َيزيؽ ذَن يظــاس دةرةسو َ،: ٌ َيز بنــةَيٍة: خ ر، ذةسةةسدط
شَ،  وةةرجة: دةطـحٍ َيزةوةؾ دةبَنحـة رـةسىص  ئٍجـا     ـحٍ َيز ٌ َيز ٌاوــدةطـ  ة بةبــك ٌن

ـــى بــة جــاسةجطشجَ دةوــاد  بىيــة جــاسةجطشجٍنؽ دةبَنح دةطــحٍ َيزيؽ ذَن يظــح ة رــةسىص  ـ
حى بة بةسطي ذىػاوى ذاك ِةيـة  بىيـة: ئـةةيؽ دةبَنحـة     ــا ٌ َيزوشدُ ذَن يظــِةسةةِ

ــ ةياُ درٌــى دينــ د صرٌاياُ بٍلنٍةيةوـذ  ياخــرةسىص... ِح َِـط  : )ـ اةة  دةلاـ ـ ٤ِِٞ  األّٔ  ِبئيؿَّـ
َِط  ِ٘ ٚ ذّٔ َُئب ُّ ال ِب ِ٘ الَّّٜٚ َِٜت (  ةرجة: رةسواُ وشدُ بة ػحَن  رةسواٌة بة خ د، ئةة ػحة  ِب

ٌــاوشَ،  ةةك ذَنؼــرت   ئــةة جَنةــةج  حة بــةبــــحَننى دينــةؾ وــة ئــةة ػــــةة بــة ِةسػ
اسةد  ــــج  حٍ َيز بــةبــــةَيٍــةً َِنٍايــةةة لةطــةس ٌ َيــز  ٌ َيــزوشدُ بــة دةطــحٍ َيز  دةط 

ــــاُ سىرةةطــحاُ لــة ػــ َيٍى ذــاك  ذاػ  ز بــةبــــا ٌ َيــــخىذاونشدٌــةةة  ئٍج  جــاسةد بــةب
ّٔـــ١ة )ـــــوشدٌـــة سىةةطسىةة ز  ئةةرٌـــة ـــــادرسب ةُ لـــة وـــاجى بـــ ةٌى ٌ َيـــــئاط  (  بـــةبِقب
ــ ةو ةياُ ذَن يظــِ ــ   ِةسةةِـ ئةةرٌـة ٌابـ    ة ٌ َيـز بـةب  ـــ خ دةبـَ  ك ٌن ـ ــ ا كـ ةٌذرُ ـ
وــــشدُي ةسةضرٌاُ باطــــناُ وــــشدةةُ  بىيــــة ِاةوــــاسيي ــــــةؾ وــــة ػــــــحى دينــــــػ

ـــدةطــحةاسطشجٍى وظ ـــ لاىاٌاُ لــةٌَن رُ خىياٌــذر رــةسىصة  ةة خــ ر، ذةسةةسدط ـ اسيؽ لــة ـ

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ     ڳڳ  ڳ  چ( دةرـةسو َ،:  آل عم ان ةسىةجى )ـط

ــة  چۀ  ۀ  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ںڱ       ــا لـــ ــة: بـــ   ةرجـــ
ــ رــةسواُ بــة ػ   ةةــــةةرص دةوــةُ بــى كاو ــــةبَ وــة باٌطــــَن  ِـ ةدر وىوةلاـــئَنــ حة ــ

 شُ  ةة ِةس ئةةرٌةؾ طةسرشرصُ.ــسىَ  لة ػحة ٌاذةطٍذةواُ دةط  ذةطٍذةواُ دةوةُي
(، وشدةة  وة ذَنٍاطةيةوى ص س ج رُ ِبـطئاةر ذَنٍاطة، ) خ ر ذَنغةوةةس  ا ــئٍج

َّ  ََـئ  ايِّٖبطُّ] َ،: ــةسوــةواسيي  دةرــدةواد  بى كاو َُـأّٔ ِ٘  اطّٖ ِٝـ ًّٖـ  ،  َّٚئّ ِ  َٚ ايّٖكّٔ  َسـئىّٔ  ََـئ  اإلِّٚثـ
ّٖؼّٚ ِفــٞ َّٓ ََــَطزََّز ايــ ِٕ ،ِسضّٚــــايكَّ ِفــٞ َٚ َّٓــئؽ  ذّٔفَّٖتــئىّٔ َّٚٚ ِٛىّٔ اي  :طقِبــ سَُــِسذّٔ ٘ َدــَطِخذّٔ} [َٚذّٔفَّٖتــ

ــَطَبايَّّٜٓٚ ،(28616) ِْـــ ــ ُّا ــئْٞ فـــــ  َٚ ،(361) :طقِبـــ ٘  األيبـــ َٓ ــشٝح اي غٝـــــ   ـَسػَّـــــ ٞ )قـــ

ــ   ةرجة: كـاوةواسيى ِـةس ػ  {(2613ٚاي ٖٝ ( بـطقِ: )    ـ ئاسروةـ  ىـحَننة وـة دلاـخ ذنَـ   ـ
ٌـ { بـ  اةي ئاسروطشج ةــخ ذَنى و سىجــ  ةة دةسةةٌ ةـخ ذَنى خىػــةرجة: دلا} اِنؽ ـ  ط 

ـــِــةس ػ )بــة ذَنلــةةرٌةةة( ـــحَن  لــة دلاـ ي ذَنــى ٌاو سىجــاة بــي  ةة لــة  ـ حذر بَنــخي بلـــ
  ِةسكـةٌذة خـةلاننؽ رـةج رد بـى بـذةُي رـةج رد بـى بـذةُ           ةس، بـنٍةجذر لةسةلــط

ــ ذَنـ ةسة بنن اس بناد بة ــُ دلاى خى، ص سجاــةرجة: ئنٍظ ــ اد بـة جـةسرصةة ِـةس ػ   ـ حَن  ـ
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ةة ِــةس   بــةاً دلاــى وةطــَننى ئنىاٌــذرسبــا بـضرٌـــ  سىةةريـــة  اة بــ ة  ـخ ذَنــى و سىجــــــدلا
ئـةةة  ةس درب ة،  دلاخ ذَنى و سىجاة ٌةب ة  ــةلةسةلـاُ درب ة،  لَنى لـحَن  لَنى لة ط وــػ

ــ ةاً ئـةة وةط ـةسع سىةةريـة  بـ  ــحَن  بة سىةرلاةجى ػــة ػــريجاس، ةٌـاسىةةريـة   ٌـ ـ  ـ ة دةصر
 ة.ــوة سىةةر ٌن
َُـئ ]حَننى دينـةدر دةرـةسو َ،:   ـلة رةسوايؼـ  خ ر ةس  ــذَنغةوةبىية  َّْ َْـئ  ّٚ  ط ـــ َبَؿ ذّٔ
 ٘ ــ َّْ َّٚٚ ِٓ َِٝ ــأّٖ َٜٞ  ِ َّ ،ايَّٖدِكــ ًَّٔهــ ِِ فّٔ  ٗ ِٕ َبِهَهــ َٕ ذّٔ ــَؼ َٜهّٕــٛ ًّٔ ِٔ ذِّٔب ــ ٘    فّٔأِّٔسَػــ ،َبِهــ ّٛ َِ ــ َّْ  َقــئِزم  ذّٔ

٘  ٞفّٔأّٔقِّٖهــ ِٔ ،ئّــ َُــ ِٝت  فّٔ ٘  قَّٔهــ ّٛ ِبَشــلّْ ئّــ ًِ َُــئ َ ِػــ َّْ َٔ ِقَّّٖٓهــ١ّ٘ َِٖٞــ فّٔإّٚ َّٓــئضّٚ َِــ َٗــئ ،اي ًّٖ ُِ َِٝش ّٖ ِٚ فّٔ  ذّٔ

َٖئ ٙ  } [َٜــــَصِض َٚا َٚ(1338) بــــطقِ: ُّئضَّٚدــــايب َض َٚ(3338) بــــطقِ: ًِِِػــــَ ،  ٚ َز ٛب ــــذّٔ،  بــــطقِ:  َزا

(1381)َٚ  ،َّ ِٔ ، (1126) بـطقِ:  ِ٘ئدَـ ََ ٔ اِبَٚ ،(3362)بطقِ:  ُّئ٥َِػاي ّْ َعـ ١َُّٔ  ذّٕ ًّٔ َٞ اهللّٕ   َغـ َضِنـ

َٗـئ  ِٓ ة الً ــدَيٍوةطـاٌَننـى ٌاوـىك ا جاس، ةرية ــي  ئٍجــةرجة: بَنط واُ وٍنؽ وش    {َع
ـــةيــبــى وَنؼ رٌةيــة يــةوَننناُ غظــة، رةطــنِ جــشة صوــاٌى  ةك )وــة لــة ٌَن رٌناٌــة( لةةـ
ــ سىرط دةصمنلـة يـةوناُي وٍـنؽ ةر     بـ  شـسىةةرٌح خ دةوـادي ِـةغى ذَنـذةدةً  وـة ئـةةة      ـ

ا بــا ــــش  جــــةيةوة لــة ئاطــــ لاىاٌَننى دينةيــة  بــةاً بَنط وــاُ ئــةةة ذاسك ــــِــةغى وظ
 . ــ َنةَنٍــشَ،  ياخ د ةرص، لــنةطـِةلا

ــ  ذَنغ  ــة: واجَن ـــةوةــوةةرج ــة ال،   ةس ـ ــة ل ــ  دةدرد  وــةسم ٌن  ةةك غــاص، بشىياسَي
ىـالاى بـ ةةة  ئةطـةس     ـــ  بـةلان  ئـةة بـة سىةرلاـةد ةر، ل    بـ    َن ةيةـػخ ر، دردطةس بةة 

ّٖةس )ـوة ِةغى جَنذر ٌةذَننشرةة  ٌابَنحة ذابةٌذو دةريى صرٌشر  (.عّّٚــَ 
ــ   ِةٌـذَ، ػ ـــ  ابــةسي  اُ دةبــوةةرجة: ئنٍظ ى سىةرلاـةجى  ـــ خ ِةيـة ةةك طـ ب بةذنَ  ـ

ــ بح رٌػةسع لةةرٌةية جـى   ــ بةدةطـحى خبـة،  بـةاً دةػ    ىـ   ضرٌى وـة ِـةغخ ٌنـة  دةبـ    ـ
 شَ، (.ــ ر ٌاوــَن لة خــَنَ: )رَنــاُ دةلاـي خىوـ  ةةك و سدةةرسي ب ـ اد لـئاط

ــ ةوشدٌى كاوـاسةةة  ةرجة: دةسباسة، ذَنٍاطـ ــا لةةبــِةسةةِ ةوةةس ـذَنغـ  (ّطـبِـ ي )ةواسيـ
 ايِّٖبطّْ]: ةجىــرةسو ةي : ٔ ّٕلّٚ س ِػ ِ ٚ ،ايّٖد  ٞ  َسـئىّٔ  ََئ :اإلِّٚث ِّٖػـؤّ  ِفـ ِٖـتَ  ،َْ ِٕ َٚنّٔطّٚ  ذّٔ
َُ ًّٔ ـــَِٜه ــئؽ  ٘ ـ َّٓ ــَطِخذّٔ} [اي ــِسذّٔ ٘ َد ــ سَُ ـــَدايب َٚ ،(26008) :طقِب ــ األز ) ٞـفــ ُّئضّٚـ  (َُطزـاي

َِايتَّْٚ ،(0301) :طقِب ِ ًِِػَ َٚ ،(193) :طقِب ٍَقّٔـ َٚ( 1189) :طقِبـ  ُِّصط ، ٝح ِشقَـ  ٔ ػَـ َس: ئ

ــَٚ ــ ِ ئِناحلّٔ ــَٚ( 1261) :طقِب ٍَقّٔ َٓاإلّٚ شٝحَقــ: ئ ّٚ ،ئزغــ ــ َّاؽّٚ َع ــ َّٓ ّٚ اي ــ َٕ ِب َُِهئ ــ ــة: َغ (  ةرج
 ـ كاوةواسيي بشيحنة لـة سىةةػـحى جـ رُ  ط ٌـاِنؽ ِـةس ػـحَننة لـة دلاحـذر بَنـخي بلـ          
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ــذر  ةة ذَنؼــخ ٌاخىػ   ـ جــَنطري ٌةبــ  ــة دلاح ــــل ــخ     ـ خــةلا  بنضرٌــ  ـ ة ــحَن  ذَن ــةس ػ ِ
ــ ط ٌاِة  وـ سدةةرسيى خىػ دياسة ئةةة  ٌـ  ٌاخىػة ة خةلا  بنضر ىاُ دةلاـَنَ: )ئـةةة،   ـ

ــ ة(  ئةطةس جى ذاك ب ة،  ةرجة: ػــباو  ة بــذاو ــ حَن  بـة ػ ـ ةسةنى دةصرٌـىي دةينـة،    ـ
ــ بةاً ػ ٌـ  ننؽ ذَنى بضرـخ ئاطاينة خةلاــذَن اسدةةة  ديـاسة  ـــ خ ػـنـ ـحَن  وـة لـة خةلا  ـ

 ة.ــَنى ِةيـخ لــةي ط واٌــو ة ٌن  حة بــئةة واط

ـــوةط ــةسو َ،:   :ةًـدةرصدةيــ ةلة،ـ ــة دةر   ةرجــة: چ     ڭ  ڭ     ڭچو

  بشيحنـــة لـــة چڭچِاةوـــاسيي يةوـــذ، وةوـــةُ لةطـــةس ط ٌـــاةي دةطـــحذسَيزيي  

  بشيحنـــة لـــة چڭچط ٌاَِنـــ  وـــة لـــة ٌَنـــ رٌى خـــىدي خـــ ردر دةينـــة،  ةة 
ٌـ  ُ   اَِن  وـة لةطـةَه خةلاننـذر دةينـة،  ةرجـة:      ـط  دةة  دةطـحذسَيزيي  كـ ٌنة ط ٌاِـةوا

(ة  ةرجـة:  َّٓـئؽ اي َسـلّ (ية  ةرجـة: وـارى خـ ر  ةة بةػـَننناُ )    اهلل َسـلُّ بةػَ: بةػَننناُ )
ــ ناُ وـارى خـ رة وـارى خةلاننؼ   ـــ ِةٌذَيننؼ    ِةلاةةجـة ـى خةلاـوار ناُ ذَن ةيـة  ةةك  ـ

ــة ط ٌاِةو ـــص س ل ــةلانى جَنــذر صرَه       ـ ــةسيعةد وــارى خ ــة  بــةاً ػ اُ دةة طــةسياُ ِةي
ٍـ  ة: غـةجَن ِـةً وـارى خـ ر، جَنذريـة  ِـةً وـارى خـةلانى  بـةاً خـ ر،           وشدةةُ  بى ةَي

ــ ــشدةة  ئةطــ      اسبةجـو ــاجش و ــذر صي ــةلانى جَن ــارى خ ــى،    ـو ــة، خ ــة ِةغةو ــةلا  ل ةس خ
  بــةاً ِةٌــذَ، ط ٌــاة ِــةُ ـ َنى خــىؾ دةبـــة ة  ئــةةة خــ ر، ونّشةبــاٌنؽ لــــــخىػ
ـــجةٌن ـــا ِـ ـــةغى خــ ر، ذةسةةسدطـ ـــاسُ  بــى ةَيٍـ ـــغ واسو ىسيى ـة: وةوـــ شدُ  ئةةرٌــة ـ
ـــئنٍظ  ةغى خــ ر، باادةطــةي دةبــ ــــِ اُ لــة بــةيٍى خــى،ي خــ ردر جىبــة بنــاد  ةة   ـ

ـــِةٌذَيننؼ ـــناُ ةةك ط تــاُ ِــةغى بةٌذةو ـ ــةً رةسوايؼ ـ ــةةباسةةة ئ ـــاٌَ  ئٍجــا ل حة ـ
ِٔ]ة: ــِةي ََـ١ّٔ  ٞذّٔب َع ََئ ٍ   ، ذّٕ ٍَ : َٜكّٕـٛ ٌ   َغـأّٔ َّٓبِـ  َضد ـ ٍَ    َّاي ِ   ََـئ : فّٔكّٔـئ ٍَ  ؟اإلِّٚثـ : فّٔكّٔـئ
ِّٖػ ِٞفـــ ىّٜئَســ  ََّٚشا ٘   ٤ َٞؾـــ ؤّــــ َْ ٍَ. فَّٔسِعــ َُــئ : قّٔـــئ ِٜ فّٔ ٕ ؟اإلّٚ ٍَ  َُـــئ ِٔ: قّٔــئ ٘   ََـــ َِ ٘  َغــطَّ َٓت   ،َسَػـــ

 ٘ َِ ٘  ََٚغئ٤َ ٦َّْت  َٛ  َغ ٗ ـ ٔ   فّٔ َِ ٍَقّٔـ ( 11131) :طقِبـ  سَُـ ِسذّٔ ٘ دَـ َطِخذّٔ}[ َ ـِؤ َٓ َّٚ: ٟضّٚٓـصِ ُ ايّٖ ئ  ٙ ئز غـ

َٕبَّـ ِس ٔ ابِـ َٚ ،ٝحِشَق ٍَقّٔـ َٚ( 6636) :طقِبـ  ِ ئِناحلّٔـ َٚ ،(260) :طقِبـ  ئ َٓ اإلّٚ ٝحِشقَـ : ئ  ،ئزغـ

ِْـ َطَبايَّّٜٓٚ ٞ،ِبَٖايصَّ ٘ كّٔافََّٔٚٚ ٍَقّٔـ َٚ( 6319) :طقِبـ  ُّا ٍ ضدَـ  ٘ ضدئيّٕـ : ُُِّـ َجِٝاهلّٔ ئ   {شٝحايكَـ  ئ
ــ  ر لــاوة خــةرجة: ئةبي ئ و ــ   دةلا َنى سىرص، بـ ـ ــ ذَنغ: ذناةَيـ  ذشطـناس، لـة     ـ ةوةةس، ـ

ة ــحَننة وــةسو ة،: ِةس ػــة؟ رــاة كننــ جي ط ٌــاة  طــسباسة، ط ٌشد  دةـو خ ر 
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ِ  ــاة ٌةبي  ةرص، لَنةَنٍـي ذَنى و سىج حذر بــلة دلا ــ ة  ئـةةة ديـاسة ط ٌا ــ ة  ط جـ ى: ئـةد،  ـ
ــ ئنى اُ كـننة؟ )ةرجـة: لَنــشةدر ئـةة ِاةةلاـة بــةسىَيضة وةبةطـحى ئـةةة بــ ةة وـة ئايـا لــة         ـ
؟ ٌــةك وةبةطــحى  ذر ئنىــاُ ك دةةسَيــ  دةبنٍــــــرذةوشدٌةلة، كــاوةوشدُي خشــــوةط

ـــوــة ذَنٍاط  ئــةةةب ة بــ ـــة، خــ د، ئنىــاٌى بــى بنــاد( ذَنغةوةــةس، خ  ـ ــى   ر ـ ذَن
ــ رةسو ة: ِةس وةطـَن  بـة كاوةو   ــ ة، دلاخـىؾ بـ ة  ةة بـة خشرذةو   ـ ة، دَه ٌاسىةىـةد  ـ

ــ ةسَينى ص س ةسدة       ــةسرصةة ذَن ــةةة ج ــاُ ئ ــذرسة  بَنط و ــةةة ئنىاٌ ــ ة  ئ ـــيب ــةس ـ اٌى: ئةط
ة ة  ةة ــــئنٍظــاُ وــاسَينى كــاوى وــشد  ةة بــةة وــاسة كــاوة، ئــة اوى درةة دلاــى خىػ 

   ِ ــ ةلاةيةوــواسَينى خشر  لة دةطـحى سىةةيـذر  ط ٌـاةي  ٍ  ـ ــ ى وـشد  ذَنـى دلا اسىةىةد بـ ة   ـ
ــ اٌةوة، ةر، لَنذةوــة  ةة ئنىــئنىاٌى ِةي اسةــئةةة دي ــ اد  بـة ك ـ ــ اوة دلاخـ ي  ـــ ىؾ بـ

اٌضرُ دةرـةسو َ،:  ــخ ر، ذةٌّ    بةاً ئةةة، وة ئنىاٌى ٌةب اخىؾ بـة دلاٍــخشرذبة 
ــ   ةرجــة: ط ٌاِــاٌنؽ دةوــةُي ذَنؼــي دلاخىػ   آلاعموو انچچ ڤ     ڤ   ڤچ َ  ــ

ـــٌــةجاٌةنٍن ة  وةطــي ةر ِةيــة صيٍ ـــا دةوــاد  غــةجَن دةوــاد  ػـ ةسىرث دةخــ رد  غ وــاس ـ
ـــدةو ـــاد  دصيـ ـــ ِةلاذةوَنؼ  ذــىي سىَيطشيــي دةوــادي خىػــي  ـ ـــلــة وةجمنظ ـ اُ   ةةك ـ

ــ   بـةاً ئنٍظ  حَننى ص س طـةةسة، وشدبـ  ــئةةة، ػ ــ اٌى ئنىاٌـذرس ئةطـةس ط ٌاَِنننؼ  ـ ي ـ
نؽ ــــنـاسة لــة خةلاــــةسً لــة خــ ر، ذةسةةسدطــــاد  ػــــدةوــاد باطــي بن  ةسوــــوــشد  ػ

ــاس دةصر     ــشر ي ط ٌاِة ــة خ ــى، ب ـــ  دةوــاد  ةة خ ــةسةةِا    ٌ ــة  ِ ــي ٌاخىػ ــة ةة ذَنؼ ب
 ة. ــكاوةوةػي دلاخىػ

ــةً سىط ـــئ ــةسو َ،:  ـ ــة دةر ــةؾ و   چ     ڭ  ڭ     ڭچحة غ سىئاٌنن
ــحى         ــةونؽ ص س ػ ــحذسَيزيي  ئ ــاةي دةط ــةس ط ٌ ــةُ لةط ــذ، وةو ــاسيي يةو ــة: ِاةو ةرج

ــ ة لةطـةس وظ ــة  ئةةةية وة غةدةاةيـلَن ةسدةطريَ،  يةوَن  لةةرٌ ــ ذرسيــ لاىاٌاُ بةػـ ي ـ
ــ َننذر بنةُ وـة ط ٌ ــ   وىوةلاَن   وىسىة وةجمنظلة ىنضبَن   سىَينخشرةَي ــ اِى جَنذريـ ةة  ـ

ة خــ ر دةرــةسو َ،: ِاةوــاسيي يةوــذ، ــــدةطــحذسَيزيي جَنذريــةي  خشرذــة، جَنذريــة ك ٌن
وةوـــةُ لةطـــةس ط ٌـــاةي دةطـــحذسَيزيي  ِةلاةةجـــة ب ةٌـــة ئةٌـــذروى ئنٍظـــاٌنؽ لـــة   

ي دةوـــةُ  جىسَينـــة لـــة الوةي ط ٌـــاةي جـــاةرُي ٌاػـــةسةنـذر وـــة در، ئنظــــــــىنضبَنن
ــة، دةكَنح  ــاسييي ٌاةةو ـــِاةو ــ  ٌاةيـ ـــة ٌَن ــةةة دةوــاد  دةكــ   ـ ــةلاناُ وىب ةٌ   اُ  لةط

ي ئاب ةٌــة دةدرد  ئٍجــا بــةسطشيناُ لَنــذةواد لةطــةلاناُ  ش دةوــاة ذــنالُ دردةٌـــنـــجةطة
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ــ ــةؾ ِ دةب ـــ  ئةةرٌ ــةسو َ،: ِاةوــ   ـ ــةسيؽ دةر ــاسي   خــ ر، دردط اسيي ـةو ةياُ ِاةو
ــةُ   ــذ، وةو ــاةي دةط يةو ـــلةطــةس ط ٌ ــة وظ  ـ ــةة ذَنن ــة ب ـــحذسَيزيي  و  لاىاٌاٌَننى ص س ـ

ــ         ــة ٌَن ــ  درُ  ل ــ  سىَينخشرةَي ــة ٌَن ــ لاىاٌاٌَن  ل ــةة ص سجــاس وظ ــاسُ  ةة ِةسةرػ ط ٌاِة
ناطني درُ  يـاخ د لـة وـىسىة وةجمنظـَننذر دردةٌنؼـَ  وـة       ـسىَينخشرةَينى وةدةٌى  ياُ ط

ــ ةبةطـرتَ، بـى ػ  ط ٌاةي جاةرٌى جَنذر دةوشَ،  وىسىَي  د اةريَي   دةطـخ بـة ػـنعش طـ جَ     ـ
ــ   غظة بـة ئنظ ـ دةوادي غظة بة خ ر دةلا  ذَنغةوةـةس، خـ ر   ة بـة  ـ  غظـ ـــ  الً دةلاـ

ـــ دةلا ــةةَ، درٌنؼ ـ ــةةيؽ ل ـــ  ئ ــا وــ   ـ ــشدةة  ئٍج ــة  و ــى ج ــ َيى ب ـــةالية  ػـح ةة ط َنخة  ـ
ُ دةرـةسو َ،:  ةو ةياُ ط ٌاِةاسُ  كـ ٌنة خـ ر، ذـةٌّاٌضر   ـطة َننة  ِةسكي ِةية  ِ

 ۆئ ۆئۇئ    ۇئائ  ەئ  ەئوئوئ    ائ  ى    ىې  ې  چ

یجئ   حئ  مئ  ىئ  ی  ىئی  ی  ىئ  ېئ  ىئ    ېئۈئ  ېئ       ۈئ

  ةرجــــة: لــــة وحَنةــــذر بىجــــاُ  الهسووووج چىب  خب  مب  يئ  جب  حب
ذر خــ ر، ـ(ة لــة طــ ةسىةجى ئـةٌعاً  وــة لةةَيؼــ 68دربـةصَيٍشرةة )وةبةطــخ ذَنــى ئايـةجي )  

د( وـــة ئةطـــةس بنظـــححاُ لـــة وىسىَينـــذر  لـــة  واسبـــةجَى باطـــي ِـــةواُ وةطـــةلة دةوـــا
ــذرسيناُ       ــذةوشر  بةػ ــةياُ ذَن ــذةوشرة طالاح ــاُ ذَن ــةواٌى خــ ر و رشي ــَننذر ئايةج وةجمنظ

نةوة دةكـٍة ٌَنـ  بـاغي    ـةدر( ِـةجا خةلاـ  ــوةوةُ  )ةرجة: دروةٌنؼَ لةة وىسىة وةجمنظ
ـــبابةجَنن ـــى دينــةةة  ةة ئةطـ ــةةة ئَنــ  ـ ـــةس بةػــذرسيي بنــةُ  ئ ــة:  ةؾ ةةك ةرٌ َ  )ةرج

ةواُ لـــة د صةخـــذر ـــــة( ةة خـــ ر وـــارشرُي و ٌارنقـــــِـــةواُ ىـــ وىى ئـــةةرٌحاُ ِةي
 اجةةة.               ــةةة وىدةوـبةيةو

ــ ط ةلة،ــوةط ــ ئٍج :َنضدةيةًـ ةَيٍـة دَيحـة طـةس ئايـةجى طـَننةًي ئـاةر         ا خـ ر، بـةسصة بـ   ـ
ــذةواد  دةرـــ  ــخ ذَنـ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چةسو َ،: ـدةطـ

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ڀ  ڀڀ  ڀ   پپ  

  چڤڤ  ڦ  ڦٹ  ڤ  ڤ    ٹ  ٹ ٹٿ  ٿ  ٿ    
ادي دةرةسو َ،: ئةةرٌةجاُ ِـةو ة  ــارةَه دةوــ( جىسة ئ11ي ياصدة )ــباط شةدر خ ر ـلَن
(، 173ةجى )ـــــريةدر لـــة ئايـةوى ئـــةً جةرظــــــــةُ  ئَنىـــة لـــة بـــةسطى يةوـــــغةدةا ـ لـــ
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ئـةة كـ رسةواُ وـشد: )وشدرسةةةبـ ة  خـ َيَ       نَن باطى ــ(در بة جةرـايبكط٠ ةسىةجى )ــط
 ر  يــاُ ٌــاة، اــةيش، خــ ر لةطــةس َِنٍــشرة ــــةسبشىرة بــى اــةيش، خــــحى بــةسرص  طــــطىػ
ـــاجى طـلةوــ ــشةدر خــ ر، ذــةسةةسدطاس ئــةة كــ رسرٌة بــاغ دةو  (1)ةسبشىيٍذر(ـ ـــ  لَن اجةةةة ـ

ــ َ بة يــةو ةياُ دةبــى دينةؾ باغ دةواد  وة ِــىةةد جىسة ئارةلا ( جـىسة  11اصدة )ـ
ک  ک  گ    گگ  چ ة،: ـا وة لة ئايـةجى يةوةوـذر رةسوـ   ــارةَه  ئٍجــئ

ــة كچگ  ڳ   ڳ ـــ  ئارةلاـ ــشرةُ  جط  ــ ــةاَه وـ ــى ىـ ــةواٌحاُ بـ ـــ رس ذَننـ ــةةة، ــ ة لـ
ــى  بةطــةسجاٌذر دةخ َيٍشَيحــةةة  ئــةةة، وــة بةطــةسياٌذر دةخ َيٍشَيحــةةة وةبةطــخ    ذَن

ةطـةسدر خ َيٍذةةيٍـةةة  وـة لةسىرطـحنذر ئـةة يـاصدة       ( جىس، ب11اصدة )ــئَنشةية  لَنشةدر ي
ــ  رس جىسةوـاُ  بـةاً خ  ــىسة دةكٍةةة ٌَن  كــج ـ ـ ــ  ر، ذـةسةةسدطاس جةر ُ ـ   نماى ذَنـذرة

ي بــة    ٌــةةةك ػــحَن  وــشدرس ٌــةب   جــةةرة بةسكــاة، سىةةُ بــــــبــى ئــةةة، وــة خةلا
ــشدرس، ل ــــو ــاخ د ىــةسىرً بــ     ـ ــَ  ي ــة ىــةالاى ل   ىــالاى ب ـــ ب ــ ـ ــة    ـىىالا ــاُ ب ــَ  ي ب

 ةُ:ــاصدة جىسةؾ ئةواٌــةةرٌةةة  ئةة يــذَنل

 اد.  ـسىرٌةط ةغى، ذـشَ،ي كـة وة مبـئارةلاَنن ِةس  ةرجة: وشدرسةةةب ة  چٻچ -1

  ةرجــة: خــ َيَ  وةبةطــخ ذَنــى خــ َيٍى سىررةة  كــ ٌنة لــة طــ ةسىةجى        چٻچ -2

ــئّ) ــ ر دةرـــةسو َ،:  األْهـ ــ چۉہ  ہ  ھچ (در خـ ى   خـــ َيٍى سىررة  بىكـ
ّٚ: ايّٖش ـٛت      ]دةرـةسو َ،:   ذَنغةوةةس، خـ ر  َن ؟ ك ٌنة ـةردةلا َََٝتَتـئ َٓـئ  ّٔـِت ئّ ذِّٕس

 ّٚ َٚايّٓ،َشـــئ ّٚ: ايهِّٔبــس   ــئ ََ ََٚز ــِسذّٔ ٘ َدــَطِخذّٔ} [َٚايَّٖذــطَّاز،  ايــساضقّّٕٓين  ،(3611) :طقِبــ سَُ

ِ٘ بــطقِ: ) 3086بــطقِ: ) ََئَدــ   ٔ َٚاِبــ  ،)1123،)  ِٔ َّٚعــ َُــَط اِبــ ٘  ع  ََٚقــشََّش األيبــئْٞ  ، 

ةرجـــة: دةة وشدرسوـــاُ بـــى ىـــةالالاَ:   {(2228ٞ )ايػًػـــ١ً ايكـــشٝش١( بـــطقِ: )ـفـــ
ىشُ ىــةالاَ  وةطــةس بىطــةُ بــ ةبَ  يــاُ ـواطــىي و لمــة )وــة طــةسٌابشىدسَيَ بــا بؼــ

(  ةة دةة خــ َيٍنؽ: جطــةسي ـ نننةةة صياٌنــاُ ِةبــــــلــةسىةة، جةٌذسةطــحنيي ذضيؼ
ــ َ لة خ َيَ  بـةاً دي حنذر جىسَينــطرَن )ئةةرٌنؽ لةسىرط اسة ذَننّاجةوـةياُ جنايـة    ـ

 ايي(.ــلة خ َيٍى ئاط
                                                 

ــشة جةطــةه لــةة باس 1 لــة وــاجى   شةدر ِــاج ةـنـــيــةةة لــة بــةسطى ذَنٍجــةوى ئــةً جةرظ ة( بــةاً باطــي جَن
 (در.األْهئّ( لة ط ةسىةجى )145ايةجى )شوشدٌى ئـنـجةرظ
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  چۉہ  ہ  ھچ (در خـــ ر دةرـــةسو َ،: األْهـــئّلـــة طـــ ةسىةجى )بىيـــة 
ـــخــ َيٍى سىررة  ِةسةةِ ــ  سىةطــى طىػــخ دريــةة لةطــةَه     خ َيٍةػــيا ئــةة ـ ــة ٌَن وــة ل

 ة.  َنذسرةــى لكـاةذىػـن  ئةةةؾ دياسة  ــةَه دةبـقاُ جَننــئَنظ

 حى بةسرص.ـ  طىػچٻ  پچ -3

اة، ـــــةسبشىرةة  ةرجـــة: ٌـــــ  ئــةةة، بـــى اـــةيش، خــ ر ط  چپ  پ  پ      ڀ   ڀچ -4
 اج ة.ــةس ِــش، خ ر، لةطــاةي

ــاى دة ــهةوة نَيــو و،دارةوةبــوو،  ــة       ــــئــةوة   وار، ئــةواند ديكــة جَيه ي
   ة: ــو لــتيــب،ي

َن  وـة دةخٍنَنٍـشَ،  ئٍجـا وـةسىة  بضٌـة       ــ  ةرجة: خٍنَنٍشرة  ئارةلاچڀچ -5
ــ ة  وـة ِـةو ة ئةةرٌـة ئةط   ـ  طاوَنؼـ واٌطايةى ػرتة  طاية   ــ ةس خٍنـ ــ َنٍشرُ  جـ ا بـة  ـ

ــ ذر خٍنَنٍـشرُ  بةخىي ــااص خٍنَنٍشرُ  لة ئاةَي ــ اُ ومنـاُ بـة ذةجَنن  ـ ةةةب ة... ِحـذ   ـ
 شدرسة.اسة وــَن ةواُ خٍنَنٍشرُ  ئةةيؽ ديــَن ةيةك لة ػــةس ػـبة ِ

َُِه)  يـاٌى:  چڀچ -6 َنى بــذة،  ــــ(  ةرجــة: لَنـذسرة  ئارةلاَنــ  بـة درس ل  طَٚب١ـــ ايّٖ
 ةً دةدسَ،.  ـشدرس لة غةلاــى بذة، جا دةوشَ،  ئةةةؾ بة وــياُ بة بةسد لَن

 َيٍَننى ــــ  لــة ػ اينةك دةبــــــَن  لــة كنــــ  ئارةلاذَيشرةــــِةلا  ةرجــة: چٺچ -7
ـــبــة ِــةس ػ   بــةسص دةبــ ـــشَ،  ةة بــة ِــــِةلاذَي   ية بــَن ةـ ـــى، ِةلاذَيشرٌةوـ ةيةةة ـ

 ابة.ــاُ بة وشدرس ىنظــشَ،  ئةةيؽ ديظـدةو

ــ غ  ةرجة: چٺچ -8 ــ لَنـذسرة  ئارةلا  ىكـ ــ َن  غـ ــ ىك لـة ئارةلا ـ ــ َننى دينـ ة بـذرد   ـ
ة  ـةسكى ِةيــــــذ  ِــــشيي يــة  بةسرٌــة... ِحــــاية  وــةسىة  بضٌــة  ٌَنــــا طايــة  واٌطــــج

ذسرٌةةة مبـشَ،  ئـةةةؾ بـة وـشدرس لةغةلاـةً دةدسَ،ي      ــئةةةية بة ِى، غىك لَنطشٌط 
  سَ،. ــحى ٌاخـطىػ
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ــذة دةو  چٺ  ٺ   ٿچ -9 ــة دسىٌ ــةةة، و ــة: ئ ـــ  ةرج ــةة دسىٌذةي ـ ــا ئ ـــ رد  ج ة  ـ
دةخـــ رد  يـــاخ د  ـ ة  ةسكـــة  وـــة بةػـــَننى لــــــــط سطـــة  وـــةوحناسة  ػـــَنشة  ذماٍط

 ةً دةدسَ،.ةوشَ،  ئةةيؽ ِةس بة وشدرس لةغةلا ردي دةريي دــدةخ ـ ذاسةةيةوى ل

ج جــىرم وـــ،دارى، ئــةوةم دةوَيهَيتـــةوة   ـــــاى، جَيهــــ ة يـــةر جَيه يــــ ئةوان
 : ةــايي يــدووم  ىت

ةس بــخي ؿــةٌةً  يــاخ د   ــــ: ئــةةة، وــة لةط ةرجــة  چٹ  ٹ  ٹ  ٹچ -10
 اٌى كى؟  ــي دةوةً يــبةسد، كةغَنٍشرة طةسدةبشىدسَ،  وة دةريي باط

ــشَ،     چڤ  ڤ   ڤچ -11 ــةؾ دةوـ ــنت بـ ــة ياٌظـ ــة بـ ــةةة وـ ــة: ئـ   ةرجـ
ــ ئـةةة، وـة بـى اـةيش، خـ ر ط      ٌَنـ  ئةةرٌةؾ ِةسدةةوناُ دةكـٍةةة   ةسدةبشىدسَيَ  ـ

 ىسةُ.ــةو ةياُ ِةس ئةة ك رس جــوةةرجة: ِ

 ة؟ــة  ييـاذةَلـازدة جىرة ئــةبووند ئةو يــا حيكمةتد قةدةغــايـا ئــئه 

ــ ئةةةية وة لة سىةة، واددين ــ ةةة ذنظـ ــ َ  خ َيٍةوـ ــ ةياُ لـة بـةدةُ ٌةكىج  ـ ة دةسَ،  ـ
ـــوــة ػــَن ةواٌى وــشدرس ِةو ةي  ـــاُ ةرُ  ةة خــ َيٍنؽ وىوةلاَنـ ــة   ـ   ٌةخىػــني ذَن ةي
ةس ٌــةَِنٍشرةة  ــــاة، خ ريــاُ لةطــــَ  كــ ٌنة ٌــــةةة ذنظــــيــاخ د لــة سىةة، وةةٍةةين

د ِــةً وــاددييي ِــةً   ننةوةياُ يــاُ وــادديى  يــاُ وةةٍةةينــة  يــاخ     ــــةرجــة: ذنظ
ةةة.  ــة، جَنذر وىدةبٍــةةيي  ِةسدةة ِىيةوــوةةٍ

ــوةط ـــك ةلة،ــ ــةسو َ،:   :ةًـ رسدةي ــة دةر ــةةة، طــةسجاُ  چٿ    ٿ  ٿچو ــةس ئ   وةط
حةية ـــ خااٌـذر كـةونى ئـةً سىط    ـ ة لـة طـ  ــا ئَنىـ(  ةرجة: طةسبشىيَ  ئٍجشنئ٠بشىي ة  )

 ةيَ:  ــةسبشىيَ دةوــةةةة باطي طــسىةةُ دةوةيٍ
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 هو)ذبح(ى   ر  يا ند ا ر ا هن    ـسه رربين ىه بار هل     كباسي 7
ٿ    چاسة، ئـةً سىطـحة و باسىةوـة:    ــةُ دةسبــاُ دةة سىرياُ ِــغ سىئ ج َيزةسةةرٌىشةدر ــلَن (1

 :چٿ  ٿ
ـــأ/ ِةٌذَينــ ٌَ َغــتجٓئ٤(ة  )َغــتجٓئ٤َنَ: ئــةة )ـناُ دةلا ةاةَيشدسرة ـ(ة  ةرجــة: ِــَ تَِّكــ

ّ تج٢َٓ ػــ) ــي لَن ــة جنٍظ ـــ( ل ٘ ةاةَيشدسرة )ـ ــ ــٍا ج َ ػــتج٢ٓ َٓ ــاٌى: ذَن ـــ(ة  ي ىسة ـ
َ ــــَ  ىةسىروــــَن ةواُ وــشدرس دةبـَن ةيةك لــة ػـــشدرس  وــة ِــةس يةوــةياُ بــة ػــــــو

ــ اً لـةة ذَنٍج ـشىي ة  ةرجـة: ِةسوـ  ـةسجاٌةـ ــوةطةس ئةةة، وـة ط  ى، ـةس كةغـ ـاٌة ئةطـ ـ
ڀ  ڀ  ٺ  چرشيا وةةجة ة  جنغـى رشيـا وـةةد  ىةالاـة      

ــاٌى جنَ  چٺٺ  ٺ   ٿ ــةسواوناُ ريـ ــة: ِـ ـــ  ةرجـ ـــذر وابــ ــة ــ  ة  وـ
 ة.ــةالاـى وشد  ئةةة ىـة رشجةيةوــنٍطـةسبشىرة لـط

ِٓكِّّٔٓــ (َينــى )َغــتجٓئ٤(ة  )َغــتجٓئ٤ث/ ِةٌــذَينى دينــة دةلاــَنَ: ٌــةخَنش  ئــةة ) (ة  َ 
ِٓكِّّٔٓ ـايــ اإلغــتجٓئ٤) حة ــــئــةة ػي ـ(يــؽ ئةةةيــة وــة ِةاةَيشدسرةةوــة لــة جنٍظــُ 

٘  َتج٢ٓـَ ػي )ـ( لة جنٍظَ ػَتج٢ٓشدسَ،  ةرجة: )ـةلاذرةَيـَنى ِـوة ل ـ ٌةب ِٓ ( ٌنـةة  َِ

  يــاٌى ئةةرٌــة چٿ    ٿ  ٿچلــة يــةك جنــابَ  ةرجــة: لَنــشةدر وــة دةرــةسو َ،:   
ـــِــةو ةياُ ىــةسىروَ  بــةاً ئــةةة، وــة طــةس، بة   ـــ ة  ديــاسة ئــةة واجــة  ـشىُ ىةالا

 ىُ؟ــىسىَ،  كــى وىةوة، بة جةةرةيي دةط
بى ةَيٍة: ئارةلاَن  لةبةس خٍنَنٍـشرُ بـة ةاطـحةً كـةغى، رشيـا دةوـةةَ،  يـاخ د        

ى، رشيا دةوـةةَ،  يـاخ د دسىٌـذة لَنـى خـ رسدةةة كـةغى، رشيـا        ـَنشدسرةةة كةغـِةلا
ى ـذ  بةذنَـ ـ  يـاخ د غىكـى لَنـذسرةة... ِحـ     دةوةةَ،  ذَنؽ ئةةة، رياٌةوة، دةسبل

ــ واٌــا لَنن  اإلغـــتجٓئ٤ (ةوــة لــة جــىس، )   َغــتجٓئ٤ ةس )ـ  ئةطــ  وــةً بــ  ذرٌةةة، يةــ
   َ  ةة بـةذَنى واٌـا لَننذرٌـةةة، دةةةً بـ    ـاُ ىةالاــ  ئةةرٌة ِةو ةي (بُتكٌـايـ 
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ِٓكِّّٔٓ  َغتجٓئ٤(ةوة )تجٓئ٤ــَغئةطةس )  ةسىروَ. ــة ىــ  ئةةرٌ (بَ 
 ذر؟ ــةسةــة، كىٌة لة ػــةسبشىيَ ذَنٍاطــط اـئٍج( 2

ـــئــةً ذَنٍاط (1)(فــتح ايكــسٜطش، خــى، )ـنـــةرظةةواٌنى لــة جــــػ اةة  ــــةية، َِنٍـ
 ،ٛحّٚب ِصَُــايّٖ ِٞفــ ازَّٚزِٚاألّٔ ِٟطفّٔــَٚ ّّٚايــسَّ ئضَّٚٗــَِّْٚ َِٔعــ ٠ّ٘ئَضَبــِع: عِّٚطايؿَّــ ِٞفــ ٝــ١ّٕصِنٚايَت: ) دةلاــ
َْـ ط كََّٖ ،سٚضّٚكَُّٖايّٖ طِّٚٝغّٔ ِٞف كطّٚايَهَٚ ،ٛضّٚش َُِٓايّٖ ِٞف طّٚايِٓشَٚ  ُِِ٘اغِـ  شنـطّٚ َٚ ًِّٜ٘ـ ِي ِسكِـ ئيكِّٔب ئّٗٚ

َنٍاٌى ئــةة ئارةلاــة وــة ـّـــَنـ( ةرجــة: طــةسبشىيَ لــة ػــةسةذر بشيحنــة لــة خــ َيَ ل ِِ٘ٝــًَّٔع
طةسدةبشىدسَ،  ةة بشىيٍى دةواسةواٌى )ةرجة: ئةة دةواسرٌة، وة لة دةةسةبـةس، ومـَي   

ــة ئارةلــ    ــةُ( ل ــٍَي دةب ــة طــ ـَخــ َيَ دَي ــاخ د )ـَننذر و ــشَ،  َْشــطةسدةبشىدسَ،  ي ( دةو
(: َشبـح ش بـةواسدةَِنٍشَ،  ةة ) ـس بةواٌا، طةسبشىيَ دَ،  بـةاً بـى ى ػحـ   ٌةىش: ِة}

  ةة ِـةسةةِا الق بـشىيَي   {بى سىةػة ةاخي ئارةلاى ةسدة ذةلـةةةسة ئةةرٌـة بـةواسد،َ   
ريَي  سىرة دةوـة،   ـٌَنلـ }خ َيَ لَنَّنٍاُ لة ئارةلاَننذر وة دةطحةاجخ بةطـةس، درٌنـة    

يــاخ د ى ػــرتَي  ػــَنخ بــ ةة لــة خــةلا   يــاُ   جــري، لَنــذةدة،  كــةغى، جَنــذةطش، 
ــاُ ٌاطــ   ــة بىي ـــريَ،  كــىٌى طـطايــةك و ــاُ جفــةٌطَننى   ـ ــذةدةُ  ي ةسبشىُ؟ جنغَننــى لَن

َ لةغةلاــةً ـةسبشىيــــ  بــة ط بــ ـ اُ وــادرً خــ َيٍى لــ  ــــلَنــذةدةُ  ئةةرٌــة ِةو ةي 
ٌـ  ـبة وةسجَن  ئةة طـ  {َــدةدسَي لةطـةَه   ـ ة  ِاةواجةـ ـةسبشىيٍة  ةة ئـةة بشيٍذرسوشد

 ةس بَّنٍشَ،.ــئةةة وة ٌاة، خ ر، لةط
ــة ِةٌذَين ٍ   ـــــِةلاةةجـ ــَنَ: ٌـــاة، خـــ ر لةطـــةس َِن ـــنؽ دةلاـ  ٌٍةجة  ةة ـــــاُ طــ

ٍـ      ـ ِةٌذَيننؽ دةلاَنَ: رةسىصة  بةاً وةطَن  بة ئاٌقةطخ ٌاة، خـ ر، لةطـةس ٌةَِن
ــ لةطةس سىر، ص سبـة، صرٌايـاُ ئـةة ػ    ــ  سَ،  ك ٌنـحة ىـةاَه ٌنـة خبـ   ـ خ ـٌقةطـ ة بةئاـ

ــ   ص سب شك ةُ بـ ـاةة  بةاً ئةطةس بة لةبنـ ــاة، خ ر، لةطةس ٌةَِنٍــٌ ة، صرٌايـاُ  ـ
 َ.ــبة سىةةر، دةصرٌ

ى ـىاُ لـةباسة، كـىٌنةجى طـةسبشىيَي ى وىـ    ـة باطي جَنشةجةطةلـ ــاياٌى باطنؼــػ
  ةوى ئةً جةرظـريةدر وـشدةة  ــةسبشىرةةةة لة بةسطى ذَنٍجــٌاة، خ ر لةطةس َِنٍاٌى ط

 (در.    ئّــاألْه ةسىةجى )ــ( لة ط121( ة )118شوشدٌى ئايةجةواٌى )ـنـواجى جةرظ لة
 ؟  ـ كىُ ب ـ ا دةبــةسبشىيَ  وة ئايـاوَنش، طـا دةسباسة، ئــئٍج (3
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ــاُ ئةةةػــناُ بــاغ وــشدةة  ػ  ـديظــ ـــاُ صرٌاي ـــةةواٌنى دةلاـ ـــ: ص سبــة، صرٌاي ـ اُ ـ
ــَنَ: ) ــدةلاـ ــ ُّنّٕـ ـــَِْٗذّٔ ئََـ ـــاي َطــ ــَٚ َّسَّــ ــفّٔ اَزَزِٚاألّٔ َٟطّٚفّٔـ ــ َٛٗ ـ ــصَِّي ١ّ٘آئّـ ــ ئ٠ِنًّٔـ ــ ئََـ ــ  َخـ  َٔايػّْـ
ــ ةة دةواسةواُ بة ٍـ  بَن ــ (  ةرجة: ِةس ػحَن  خ َيٍى لِـــ  ايَهَٚ شىَ،  ئـةةة ئـاوَنشة   ـ

(، قـشٝح بشىيَ  جطة لة ددرُي ٌنٍىك. ئةةيؽ لةبةسئةةة، رةسو ةدة، )سةــبى ط
ِ  ذَنغةوةةس، خـ ر   ــ لـةةباسةةة  َٗـطَ  ََـئ ]ةسو َ،: ةية  دةرـ ـ ِْ َّ  ذّٔ ِ   َٚش ِنـطَ  ،ايـسَّ  اِغـ
ٌِ ،اهلِل َِٝؼ فّٔهّٕ َّ  ئّ ّٕـطَ  ايػّْـ ََّـئ  ََٚغـإَّٔسسّْث ؤّ ، َٚاي ّٝ ُّ  ذّٔ ِ   ايػّْـ ََّـئ  ،فَّٔه ّٖـ ّٕـط   َٚذّٔ ُ ـَس٣  اي ّٝ  فّٔ

 ِ ًِِػـــ َ َٚ ،(1388) :طقِبـــ ُّئضَّٚدـــايب َٚ ،(23833) :طقِبـــ  سَُـــِسذّٔ ٘ َدـــَطِخذّٔ) [ايَّٖشَبَؿـــ١ِ
َِـــايتَّْٚ ،(2908) :طقِبـــ ََّٚ ،(2392) :طقِبـــ ُِّصط  ِ٘ئَدـــََ ٔ اِبـــَٚ ،(3399) :طقِبـــ ُّئ٥َِػـــاي

ِٔ ،(1268) :طقِبــ ّٚ َضاِفــ ّٚ  َعــ لــة  ـ حَن  خــ َيَ بَنٍــ ـِــةس ػــ ( ةرجــة: َخــِسٜرّٛ  ِبــ
ـــئارةلاةوــة  ةة ٌــاة، خ رػــى لةطــةس بَّنٍــشَ،  بنخ  جطــة لــة ددرُي ٌنٍــىك  ةة  ىُ  ـ

ــ ى ددرٌة بـة ئَنظ ــِةسك :ةوةةةــوحا ئةةةجاُ بى سىةةٌذةــئَنظ قاُ لـة غةلاـةً دةدسَ،    ـ
َٜــَِ  ُِــَد: ٣َسُ ــايّٖةينةواٌة. )ــــةغى  ىةبةػــــة ئــةةة كــــى ٌنٍىونؼــــةة ِةسك  ١ّٔس
ََّٖط٠ّٕ ايهّٔبرَي٠اي ََِٖٞٚ ََِٜ( وى، )س٣ــَ ( )ؿَّ  ةةسة.  ــى، طــة لة كةغــ(ية  بشيحن١ّٔــس

  ةرجـة: ئـةةة، وـة    چٹ  ٹ  ٹ  ٹچ وـة دةرـةسو َ،:   :ةًـاصدةيـ ـذ ةلة،ـــوةط
ــ ( طْ ك ـ  ةٌةً  ياخ د )ــلةطةس بخي ؿ ــ ةسدةبشىدسَ،  ئَنظـ حا ئـةةة سىةةُ دةوةيٍـةةة    ـ

ــة )   ــخ ل ــة وةبةط ـــْ ك و ـــ( كنن ـ ُّك ة؟ )ـ ـــاي ـــُِّكايَٚ   ـ ــئ  ـ ََ ــَد ، ّٚ ُِ     ٙ  ،ئ  َِْكــَٚاِســس 
ــل  ٚذّٔ   ِنتــئ َٚ نهّٕت ــ   ٓ ٘  ذَّْٔكــئ ، نّٔه  ُِهــ َ َــطز َد ــ      ، ذّٔٚ  ُِ ــئٍ، ذّٔٚ َد َّٔ ٌ  ٚذق ــئم، ٚقَّٕــ َٓ ع

ٍَ ايّطاِغِ  األق َُئ قّٔئ ُّـــ َْكٍٝ ، نّٔ ِْ َٗئ ــ ( يـاُ وىي ْ ك ـ  (  ةرجة: )َّٔ ة جاوةوـة، بشيحنـة   ـ
( ةرجـة: يـةك   ِنتـئ  ( ةرجـة: وحَنةـةواُ  )  نّٕت  (  )ِنتئ َٚ نّٕت  (  ةةك: )ئ  ــَِْكلة )

(  ئ ـــ ذَّْٔكىدةوشَيحـةةة؟ بـة )  ( جاوة  بةاً بة كـى و  ــْ ك وحَنت  ياخ د ِةس بىخى، )
ــئم (  ةة )ٚاألظالّ ٚاألْكــئ ) َٓ ــل  ٚاألّٔع  ٓ ٍ (  )ع  َّٔــئ ٌ  ٚاألق ــاخ د )قَّٕــ ــى، ْ ك ــ (  ي ( و
  ةيةجى.  ـةى ئةطفةِاٌنى ط جـ(ة  ةةك سىرانَِْكٝ )

ُّ     ـَٚفـ : )ـ دةلاـ  (1)(ذلئغٔ ايتأٌٜٚاةةٌى )ــةة خ ُّك ـ  ، نّٕـ ِ٘: اي ٞ ايكـئَٛؽّٚ ٚؾـطس
َٚد هِـ   ْ ِكـَ   ٌّ   ََئ  َٚنّٕـ َُـئّٗ  ًّٔ َََهئيـ   ـــ ْ ِك وـا ٌَ َع ّٚ اهلِل  َِـٔ زٚ  ٢، ٚاألَْكـئ   ِسَذـئَض٠ّ٘  ـَ  فّٔه ِبـَس 
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َْنّٔ ٝ ٗ   ـــ َكَِٓ  ١ِـــ َبِهايهّٔ ٍَِٛسَـ  تئ َََهئيـ    ـــ فّٔ ٜ ـِصَبح  ِيَػـري اهلِل  َٚ ّٔٝٗـئ  ٌ  َع ِٝيب:   ـًّٜ ٍَ ايكَّٕتـ َٚقـئ  ،٢

ُّ َْـ نَّٔٚ ،ط ذَـ َس ٚذّٔ ِ َٓقَـ    ك اي َِٖذايّٖ ِتئ ٘      ٙ َسِٓـ ِع ح صَبََـ َٚ ٘ ب كِـ ََٓ ١َِّٝـ ًِئ ِٓـ َِ َٚ  ّٚ َٝشُـط  بئيـسَّ فّٔ

ََٚضَز فـــَســسٜح ذبــٞ َشضّٛ، فــ َُــئ  ِ٘، نّٔ ًِِـٞ َغــ َ َ ِػــ َّ ـــــََعً ِّئــــــََِػِؿ َطِضت ــــَخ: (1)ٞ َقــشٝح 

َِّٔهَّ ــث  ََ َِّٔه ِسنَي ت ــاِض ََ ّْٞ ت ــاِض َُ   ــْ ك  نّٔأّٔ لـة   : ( دةلامجئٍ ايسٜٔ ايكئمسٞ(  )ط ــــذِّٔس
حَننة وــة بلـــةغَنٍشَ،  )ةةك  ـــــ( ِــةس ػ ْ ك ــ  غــاو ةغي لــة ػـــةسىةوةيذر ِــاج ة  )   

ــةسدَي (  ةة بن ـــب ــة ٌنؼـ ـــشَ، ب ــةةرُ    ـ ــة ئ ــشَ،ي برةسطــرتَ،  و اٌة  ةة ِــةس ػــحَن  دربٍ
ةةسىةبـة بحرةسطـحةواُ دةة جـىسة    }ةادةجناُ ةرب ة لة دةةسةبةس، وةةةة درياٌذةٌاُي 

 ُ ـــلةطــةس ػــَن ة، ئنٍظــاُ  يــاُ لةطــةس ػ  بــخي ؿــةٌةوناُ ِــةب ةُ  جىسَيننــا َن ة، ـ
بالاٍذة دسةطحناُ دةوشد  جىسَيننؼناُ ِـنث ػـَن ة، ٌـةب ة  ِـةس بـةسدَي  بـ ة  دريـاُ        

ــ   دةكـــ ةُ ئارةلانـــاُ لـــة اليـــاُ ط    {ٌـــاب ة  ــ  ةسدةبشىيَ  ـــ ــ ـةدةريـــى خ َيٍةوـ   ياُ جـ
  يـاخ د  ( ؿـةٌةوَننة ْكـ  ) لاــ : ( دةقتـٝيب  ةسياُ دةوشدُ  بىيـة ) ــ ةُي طــِةلاذةط

ـــبةسدَينــة لــة ط ـــ اُ ــــةغاٌذ ةة ئارةلانــــنى ٌةراوننــذر دريــاُ دةٌــا  دةياٌلـةسدةوى خةلا
ــ ِةلاذةط  ةياُ جـ ــةسدةبشى،  دةريى خ َيٍةوــلةال، ط ــ  ة ة بـة خـ َيَ ط  ـ  ة  كـ  ةس دةـ

ِــــاج ة وــــة بةطــــةسِاجى   ةسِاجى ئــــةب  صةسىدر خــــ ر لَنــــى سىرص، بـــــةةك لــــة بةطــــ
 لاـــ :ذر دةيةسِاجةوةـدةطَنشىَيحــةةة  لــة طــناغى طَنشىرٌــةةة، بةطــ ة ةٌى خــى، ـ لاىاٌــــوظ
ِّئ َخــَطِضت ) َّ  ََِػِؿــ َّ ث ــ ًّٔــ َِّٔهــت َع ََ َِّٔهــت  ِســنَي اِض ََ ّْٞ اِض ـــْ ك  نّٔــأّٔ َُــط    ـ باطــى خــى، }( ذِّٔس

ــذرةة  دة   َِنٍــذةياُ  {لاـــ :دةوــاد وــة ئايــةجى خ َيٍذ جــةةة دةر، وارشةوــاُ ص سيــاُ لَن
ــ  ةً  دةريـى ِةلاظ ـىً كـ ـى خـ ـيي لة ِىػـسىةةوةةجذرً لة ذةة ــلَن ــ اوةةة ةةك بـ ةسد، ـ

ه اةـي لة خ َيٍذر ػـ ــ ة  َِنٍذةياُ لَنذرً  ِةو ة لةػــِاجة ـ  ةسوشرةً لــ َيَ طـبة خ
 اج ة. ــمنىذر ِــةىن ى و طــب ة ب ة  ئةةة لة ؿ

يـاٌى ئـةة ػـحة، وـة لـةال،        چ ٹ  ٹ  ٹ  ٹچوةةرجة: وة دةرـةسو َ،:  
ــة ال، بحنَ  ــةسدَي   لـ ــةة بح  ـــــبـ ــةسدةبشىدسَ،ي خ َيٍةوةػـــى لـ ــاُ بـــــ  طـ ةسدة ـــــة يـ

 ةية.ــ رسدٌى غةدةاـ ةسَ،  ئةةةؾ دياسة خــِةلاذةط

ـــوةط ـــاصدةيــػ ةلة،ـ ــةسو َ،:   :ةًـ ــة دةر ــةة    چڤ  ڤ   ڤچو ــة: ئ ةرج

                                                 

ًِِ ضقِ: )2 َ ِػ   (.211( َقشٝح 
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ــ ( صةلةوةواألظالّةُ بـة ) ــطىػحة، وة دربةؾ بن ِ ( يـاُ ) ِـــ َظئّاُ  )ـ ( األظالّ(  بـة ) ظ ئّـ
ــ ةوـةو ريَينة  بـةاً ٌ ـىاُ وشد وة درسَي   جـ ــرت باطـةةة  ذَنؼــوى دةبَنح ة، ذَنـ ة ٌنـة    ـ

ــ اسياُ دةَِنٍـبةوـ   ذَنـى بـشىةر   ،ى ذَنـ ة ٌنـة بـى ئـةةة    ــةة ذةسىةوةػ نشدٌى ـا بـى دربةػـ  ـ
 ب ةُ: طـ ( 3خ  )ــػ

ــ يةوَنن ٞ  ناُ لةطــةس، ٌ ةطـــشرب ة ) ــ ِْــٞ َضّبــ َََط لةطــةس، ٌ ةطـــشرب ة   ناُـــــ(  يةوَننذّٔ
ِْٞ َضّبــٞ) َٗــئ ـــ(  يةوَنننؼَْ ناُ ِنلــى لةطــةس ٌةٌ ةطــشرب ة  ئٍجــا وــة طىػــحناُ بــةؾ    ـ

دةوــشد  يــاُ لةطــةس ػــحَن  طشةةيــاُ دةوــشد  بــى ةَيٍــة: لةطــةس ئارةلاَنــ   ئارةلاَنننــاُ     
ذر دةكـ ةٌة ال، واِنٍَنـ     ـَننـ ـنـةسدةبشى،ي دربةػـناُ دةوـشد لـةٌَن رُ وىوةلاـة خةلا    ـط

ــةة  َننى دةسدةَِنٍــا  ـةغاٌذُ  يةوــماــــي دةيؼةةةةيةوــــج ةسةط دةوشدٌـــةدرسة،  طـــ ئ
ِْــٞ َضّبــٞشربا )ــــئةطــةس لةطــةس، ٌ ةط َََط وشدةةً  ذـــ اسً رــةسواٌى ــــ( ةرجــة: ذةسةةسدطذّٔ

ــ ــةةة   ـدةيط ــى بشدةةج ــةي لةط  ةة  د: ج ــةياُ ب ةري ــةةة، دين ــةس ئ ـــئةط ةس، ٌ ةطــشربا ـ
(َٗ ـــَْ ــٞـ ِْٞ َضّب ــة: ذةسةةئ ـــسدط( ةرج ــ ةً  دةيط ـ ــى لَنطشج ـــاسً سىَي ــةس  ـ ــذد  ةة ئةط  د: د سىرٌ

ــ دةةبـاسة، بن دةب   د: ــى لةطةسٌةبا  دةيطــَننةوناُ باة ِنلــئةةة، ط ئٍجـا    ةوةةةـ
 طــ  ( ةرجة: صةلةوةواُ  ئـةة  األظالّ) چڤ  ڤ   ڤچوة دةرةسو َ،: 

ــ ظدربـةؾ وـشدةةُ  ةةك كـىُ ئنَ    ذــ  درسة ب ةُ  وـة بـةة ػـَن ةية ػـحناُ      حا دةلاـَنَ:  ــ
ــ نت  وـة ئـةةيؽ ىةسىرو  ــياٌظ ــ ئَنظ  ة  وـاجى خـى، بـةة ػـَن ة طـادةية وشدةةياٌـةة      ـ حا ـ

ــاسة كــةٌذرُ ػ  ـــدي ــالاىص، ةةسطــ ـ ـــشج ةُ  بةذَنـَن ة، ئ ــاسي  ـ ــةً سى رط ــةوٍىلىجنا، ئ ى ج
ــ ةو ةياُ ىـةسىروَ  وـادرً بـةة ػ   ـــ طةسدةوة وة ِ ــ بةخ ي بَنحـةةة طـةس   َن ةية بـ ـ خي ـ

ًّٔـ   ايكّٔػِ )  چڤ  ڤ   ڤچجـة:  اٌع  وةةرــػ ِ  بِ ـــ ذّٟٔ: طّٔ َٚاحلّٕهّٖـ ( َٗئـــ ّٚ 
ٟ ةرجـة: بـة ِـى، ئــةة صةلاةواٌـةةة دربةػـنشدٌةوة بنــشَ،  )      َٖـط ًّٔــ    ) لاــ : ( دةاألّٔظ َٛ طّٔ ٖ ـ
٘  ِبٛاِغـــــ١ِّّٔٓ َنـــــِطِ      ِ  ئّـــــ ٜ كَّٖػـــــ  ِِ ِٝـــــطّٚ ٚايؿَّـــــطّٚ ضَِّـــــئ ئّـــــ َٔ اخلّٔ َِـــــ   ٘ َِ ئّـــــ ََـــــئ قِّٕػـــــ ََهطّٚفّٔـــــ١ّٕ 

ــ بشيحنة لـةةة وـة جـى بح    لاـ :( دة36، م0ٌٜ: زذلئغٔ ايتأٚ()ايِكَساح ةةَ، بضرٌـى لـة   ـ
ــشي ػ ــى دربــةؾ وــشرةة  ةة ك   ــــخَن ـــةسى كــنخ ب ـــخ بــى دربــةؾ ٌةو ـ شرةة  بــة ِــى،  ـ

 ي وشد.ــة وة باطــ(ة  ةة ئةة درسةيِسحــِق(ةةة  وة وى، )ِقَساح)
ـــ(ةةة ئــةً رةسو ةدةيــة، ذَنغةوةاألظالّئٍجــا لــةباسة، ) ّٚ]ِةيــة:  ةس ـ ّٚ َعــ  اِبــ
ــئؽّٛ َّ  َعبَّـ ــ ذّٔ َِّٓبـ ــئ  َّاي َّـ ٌَ ئّ ــ ــ١هّٔاي َزَخـ ــ٢ هَبـ ِٕ ذَّٔبـ ٌَ ذّٔ ــِسخ  ــَت َٜـ ِٝـ ــَس َٚ ايَّٖب ََِدـ ِٖٝ ــَطا  ِّٚبـ
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ٌَ َُئِعٝ َُئ  َِٞٚف ٜٔضََّكَ  َِّٚٚغ ّٗٚ ِٜـِسٜ ّ  ذّٔ ٍَ  ،األِّٔظالّٔ ٍ   :فّٔكّٔـئ ِ  $:  اهلِل َضغ ـٛ  ٗ ًّٔ ََ  َٚاهلِل !اهللّٕ قّٔـئ

ُ ــٛا  ئّكّٔــسِ  ًِ َُئ  ََـــئ َع  ُّئضَّٚدـــايب َٚ، (1691) :طقِبــ  سَُـــِسذّٔ ٘ ــــ َدَطِخذّٔ} [#قّٔــ ّٝ  َٗـــئِب اِغَتكَّٖػــ

ٚ زَٚ ،(103) :طقِب ةةبذةلا ، وـ سى، ةـةبةاغ خـ ر لَننـاُ       ةرجة: {(1916) :طقِبـ  ذّٔب ٛ َزا
الاى ـــــة )ةرجـــة: لـــة طـــــ  كـــ ةة ٌَنـــ  وةةةـــــواجَن ةوةةس ـذَنغـــ لاــــ :سىرص، بـــَي  دة

ى ــــة ٌَنــ  بةيحــــة  ئاوــادة ٌــةب ة بلَنحــــ  وةةةحةوى وىكــنى در( وــة كــ ةة ٌَنــــــِةػ
ـــشىرِنيي ئنظـىــةسىرً  كــ ٌنة ئنةــ ـــىاةنمى بنٍــى ةَيٍــةياُ وَنؼـ لةطــةس ديــ رس، شرب ة ـ

 درسة(  ذَنغةوةــةس، خــ ر  طـــ وةةةــة  ئــةصالوناُ بةدةطــحةةة بــ ةُ  )ةرجــة: ئــةة  
رَ،( طـ َيٍذ بـة   رةسو ة،: خ ر بناٌن رَ،  )ةرجة: خـ ر ِاةبـةؾ بـى خ ردرٌـةسةواُ بنـ      

ــ ربىرِنيي ئنظـىاةنن ِـةسطنض ػ  ـخ ر ئةةرُ دةصرٌَ وـة ئنـ   حناُ بـةة صةلةواٌـة دربـةؾ    ـ
ــ ئـةً سىطـحة غ سىئاٌننـة بةلا    ئنٍجـا  {ك ٌنة ىةسىروة}ٌةوشدةة   ــ طةية لةطـ ةس ئـةةة،  ـ

ٌَشَ، )ــــدةط ج ذـــ وــة غ وــاسة  ئةطــحَنشة طشجٍــةةةة ئــةةة،  ََــ ( وــة لةطــةس ت خــةد َض
ــَ  ةة  ــةةةة ) دةوَنؼــ ــخ خ َيٍذٌــ ــةةةة لةذةدةطــ ــ١غاةةطشجٍــ ــة: بالاٍعٝئفــ ـــ( ةرجــ ذة ـــ
ِــةو ة ئةةرٌــة   ( ةرجــة: سىةػــةنٍنى وةطــَن  ذــزوى يــاُ ٌةذــزوى طــري٠ِةلافشىرٌــذُي )

ــةُ ــغةدةاـ ــةسو ةدة،      ي ٌابـ ــةةة رـ ــةة باسةػـ ــشَ،  لـ ــةس بنـ ــابَننناُ لةطـ ــنث ىنظـ ِـ
 ة: ــص سُ  بى ةَيٍ ةوةةس ــذَنغ
ِٔ] :ةًــيةو ّٚ َع ّٚ قّّّٔٓٔ ِٔ  ١ّٔــقِّٔبَٝك ِب ِ٘  َعـ َّ  ذِّٔبٝـ َّٓبِـ  ذّٔ ٍَ   َّاي َٝئفّٔـ١ّٕ $ :قّٔـئ  َٚايّّٜٓـِطم   ايِّٖه
ََٝط٠ّٕ َٔ َٚايّٓ، َٚ(16011) :طقِبـ  سَُـ ِسذّٔ ٘ َدَطِخذّٔ} [#ايِّٖذِبِت َِ ْـ َطَبايّّٜٓ،  ، (932) :طقُِّ بـ ا

ََّٚ ّٚ: )  ةرجــة{(20191): طقِبــ ُِّكــَِٗٝايَبَٚ ،(22268) :ِــــطقب ايهــرب٣ ٞـفــ ُّئ٥ِػَـ اي  قّّّٔٓٔــ
ّٚ ــ ــةس، خــ ر     قِّٔبَٝكــ١ّٔ ِب ــة ذَنغةوة ــ َيى ل ــة ط ــةةة و ــةةة دةطَنشىَيح ــة بابن ــ ةة   ( ل ب

ــذُ  )   ــذة ِةلافشىرٌ ــاُ بالاٍ ــةجى: بَنط و ــة: لةطــةس صةة، خــةد  َٚايّّٜٓــِطم رةسو ةي ( ةرج
َٝـَط٠ّٕ لةطةس ت  )وَنؼاُ ياُ  بة ِى، ذزونٍـةةة  يـاُ بـة ِـى،     }ةنٍنى ــ( ةة سىةػَٚايّٓ،

 ٌنةغ ِـاد  ئةطـةس ئـارشةد ِـاد      ـــ   بنـة، بـة ٌنؼـاٌة ئةطـةس ر    ئةةةةة وـة ػـحنَ  
ــةس ط ـــئةطـ ــةس ذؼ ــ ــى  ئةطـ ـــةطَننى سىةػـــخ بنٍـ ـــنمة ِــ ِ ــ ــ   ــة ٌَنـ ــة لـ ـــاد  وـ ةٌذَ، ــ

 (ُ. تــِدِب  ئةةرٌة لة ){حاٌةياُ ِةُــطاياٌذر ئةة ػـوَ وةلا
ــ حنى  ياُ جىسَينـياٌى: بخ ذةسط (ِدِبت) بـخ ذةسطـحى  بىكـى؟ كـ ٌنة جـى       ة لـة ـ
 ٌـــ   ر دةيضرــــاسيؽ ِــةس خــــاس بضرٌــى  ٌاديــــحاٌةةة ٌاديــــى، ئــةة ػــــةةَ، بةِــــدةج
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ــةسو َ،:    ــةسص دةرــــ ــ ر، بــــ ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   چخــــ

ةغ ـىاٌةواُي صةةيـذر جطـة لـة خـ ر وـ     ـ  ةرجـة: بماـَى ٌاديـاس لـة ئاطـ     مالهمواچڃ...ڦ
 .ــ ٌايضرٌ

ــا )  ــا ئايـ ــةس ةيظـــ  عٝئفـــ١ئٍجـ ــة ئةطـ ــىٌة؟ ئةةرٌـ ـــةاياُ طحـ( كـ ـــةرةسَي  بنــ ةُ  ــ
ةُ؟ دةكــ ةٌة ــــةُ يــاُ ٌةينــــحَن  بنــةُ  كــىُ بــضرٌَ بننــــةُ  ػــــواوةلاةيــةك بن

ٍذةيةك بـا  ِـةلاناُ دةرشىرٌـذ     ـا  ِـةس بالاـ  ـــ الٌة، بالاٍذةيـةك  وىجشبـا  وةةب  ــةس َِنـط
ـــا ئةطــــئٍج ـــةس بــة ال، سىرطـ ـــحذر رشىيةـ وةجــة  ةرجــة: بةسة  (َٝــئَٓٛااية  دةيــاٌط د: )ـ

ــة ال، سىرط ــادرً بـ ـــوـ ــةذذر سى يؼ ــ ــة ال، كـ ــةس بـ ــح ة  ةة ئةطـ ــحذر سى يؼـ ــة  ــــ خ ب ةريـ
ـــدةياٌط ـــَََؿ د: )ـ ( ٌةطةةجــة  ديــاسة ئَنظــحا غــاةة طشجٍــةةة ِةيــة  لةذةدةطــخ   ٛاَئ٤َـ

ة لـة  ـــ خ ِةية  وـة وـةسم ٌن  ــاُي ػــخ َيٍذٌةةة ِةية  لةطةس تي صةة، خةد وَنؼ
ــ ئةة ػذر ــٌَن  و سدةةرسيى خىواٌ ــ حاٌة ِـةبَ  بـةاً لـةٌَن  ِةٌـذَ، طةل    ـ ــ ى دينـ ةدر ـ

 اج ة. ــةو ة طةالُ ِــاٌةؾ بى ِــِةُ  ئةً غ سىئ
ــةس لةةبــ  دةةةً ــةسةةِا ِ ــةً رةسو ةدةـ: ِ ــةاسةةة  ئ ـــؾ ِةيي ــ]ة: ــ َٚ  ِهــَب َِٔع  ازّٚذظ
َّٓب َٞ  ّْـــاي َّيّب َّٚٔع ،ٔٗ َِٓع اهللّٕ َضِن ٍَقّٔ  اي ِٔ$: ئ ََـ٢  ََ ٘   فـئّٗ َعطَّا ذّٔ ِٔ  فَّٔػـأّٔئّ ٤ٍِٞ  عـ  َؾـ

، ٘ ِِ فَّٔكسَّقّٔ ٌِ ئّ ٘  َ كَّٖب ِ   ٘ َدَطِخذّٔ} [#ََٜٛئّٗ ذِضَبِهنَي َق ٠ّّٔ٘ ئّ ًِ ةرجـة:    {(3681) :طقِبـ  َ ِػـ
ــةسىَيض، ذَنغ   ــةسرٌى بـ ــة ِاةطـ ــةوَن  لـ ـــيـ ــ ر لَنن ةوةةس ــ ـــخـ ـــاُ سىرص، بــ ــة   ــ لـ

بـى ال، رالالـننةك     ةةة وـة رةسو ةيـةجى: ِـةس وةطـَن  بلـ     ــذَنغةوةةسةةة دةطَنشىَيح
ٌـ      َعطَّافئّٗ) كـى سىةةدةدرد  جـى    ٍــ   ةةيــط  ( )ئـةةة، ئنـذديعا، ئـةةة دةوـاد وـة دةصر

 ـ حَننى لــــــناس، ػــــة  يــاُ خشرذــة؟( ةة ذشطــــة، باػــــذَ،  ئــةة ػــحة بنـخ لَنــــــكن
ِــةس  . بطـــشةشَ،ـةةسٌاطنــ ــــ اد  ئــةةة ٌ َيــز، كــن سى ر، لــــبن ذـــ بنــادي بشىةرػــى 

وـة   ـ ك ٌنة لةسىرطـحنذر ِـةس وةطـَن  ذَنـى ةربـ     بـ   اس، وارشيؽ ٌاـيةوجوة  اوةــك
ـــ  اــةيش، خــ ر اــةيت دةصر  ــى خــ ر درٌ    ٌ ــة ِاةبةػــى ب ــا، ةري ـــئــةةة واٌ اةة  خــ ر ـ

  مالهمووچڃ  ...ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦچدةرــةسو َ،: 
ــ ئةةرٌـة، لـة ئاط   ـ ةرجة: بما ــ ىاٌةواُي صةةيـذرُ ِنل ـ ــ ناُ ٌاديـ ٌـ ـ ــ اصرٌَ  جطاس  ة لـة  ـ

ٌـ  ـذريةرٌَنـ   غاةةطشةةةيـةك  رالالـ      ر  جـى ذَنـخ ةربـ   ــخ   واٌـا،   ننةك  اـةيت دةصر
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ٌـ ـةرية ط شوة  بـةاً ةر ديـاسة بـةغ ٌ َيـز،     ـنـ ـاةةة ئـةةةؾ ػ ـنفةجى خ رد بى ة، در
 ضروةيةجى.ــشَ،ي ئةةة طـنـةةسٌاط ـ ن سى ر، لـك
َْـؼّٚ َعـٔ  ]ة: ـ: ِةس لـةةباسةةة ئـةً رةسو ةدةيـةؾ ِةيـ    َننةًــط ّٚ  ذّٔ ّٚ   ََئِيـوٍ  ِبـ  َعـ
ّْ َِّٓبـــ ٍَ   اي ٣َٚ الّٔ: قّٔـــئ َٝـــَط٠ّٔ، َٚالّٔ َعـــِس ِٓـــٞ ِط ٜ ِهِذب  َٚ  ٍ ّٔـــأّٖ ََـــئ: قّٔـــئيّٕٛا ،ايّٖ َٚ  ٍ ّٔـــأّٖ ٍَ ايّٖ : قّٔـــئ

ّ٘١َُ ًِ َّْٝب١ّ٘ نّٔ ِٔ ذبـٞ    ،(3660) :طقُِّ بـ ئضَّٚدايب َٚ ،(21166) :طقِب سَُِسذّٔ ٘ َدَطِخذّٔ} [طّٔ َعـ

ِٜـَط٠،   ٚ َز ٛب ــذَّٔٚ  ،(1113) :طقِبــ ِ ًِِػــَ َٖٚ َط َِــايتَّْٚ ،(1920) :طقِبــ زا ( 2023) :طقِبــ ُِّصط

ٍَقَّٔٚ   ةرجة: ئةٌةطى و سى، والنـ  خـ ر   {(1316) :طقِبـ  ِ٘ئَدََ ٔ اِبَٚ ،شٝح َق ٔ َػَس: ئ
ــ ذَنغ لاــ : دة ـــ  لَنى سىرص، ب ــ رـةسو ة،: ٌةخىػ  ةوةةس، خـ ر  ـ ى طشجٍـةةة ٌنـة    ـ

ذةة بــــة ِــــى، ذــــزو ي ــــــة  )بــــة ِــــى، بالاٍــــــسىةؾ بنٍنــــىي طــــةؾ بنٍنــــى ٌن
ــة )  ــاوي بـ ــةةة(  ةة طةسطـ ــأٍةَيٍةواٌناٌـ ــاُ: )فـ ـــف( ط جنـ ـــ( كننأٍــ ــةسو ة،: ــ ة؟ رـ

 ة. ــةيةوى باػــغظ
ــ ــ  بــى ػــ دةبــ  اُ ـجــا ئةةةج ٣َٚ الّٔى بنةوــةةة: وــة دةرــةسو َ،: ) ـجىصَي ( ةرجــة: َعــِس

ــةةة ٌنــ   ــ ر     ـٌةخىػــى طشجٍ ــةس، خ ــةس ذَنغةوة ــاٌى كــى؟ كــ ٌنة ِ بىخــى،  ة  ي
ــةجى:  ــطَّ]رةسو ةيـ َٔ ِفـ ــ َُِذ َِـ ـــايّٖ ّٚــ ــَطاَضىّٔ ص ٚ َٔ ِفـ ــ ـــاألَّٔغ َِـ ــَطِخذّٔ} [ِســـ ــِسذّٔ ٘ َدـ ــ سَُـ  :طقِبـ

َنش ـ  ةرجة: لة طـةسى سىربنـة ةةك كـىُ لـة ػـ     {َهًٝل ؾهٝ  األضْؤٚط: قـشٝح  ،(9616)
ــ سىرٌاو  َنشد بـى بـ  ــسىردةوة،  ئةطةس ػ ــ ة، بىئـةةة، ٌة  ـ ــ  ر؟ ئـ ــ اةر خـىد لـة وةط  ـ ى ـ

ــ ( طـةسىيي  ط ل ّاصـدَـ شة  )ـةسى دةةسبطـ ــط ــ ني ٌةخىػـ ــ ننةوى ذنظـ ى و ػـٍذةية  ئَنظـحا   ـ
ة  واٌـا، ةريـة  لَنـى    ـاسةدر ٌنة  وةةرجـة: وـة دةرـةسو َ،: لَنـى سىربنـ     ـةسدةًي سى رطــلةً ط

ــ ةةَ، ةر دةرةسو َ،  لَنشةؾ ةر دةرـةسو َ،  بىيـة ئةطـةس رةسوايؼ   ــدةطشيةةة  ل حةواٌى ــ
شَيَ  ـنــــذةطــناُ جَننــــا بنــشَيَ ِةٌذَينــــنى جةواػـةسوَنماــــط ِــةس بــة ةوةةس ــــذَنغ

ٍـ    ــ ةةة ئةةجـبةاً وـة لَننـاُ ةسدبن ــ اس جَنذةطـ حاٌة جَننٍـاطريَيَ   ـةيَ وـة ئـةة رةسوايؼـ   ـ
ة  كـ ٌنة ئةطـةس لـة طـةسى     ـــ ٍط طةسى سىربنـرةسو َ،: لة كلة اليــةك دةذَنغةوةةس، خ ر 

ـــسىربن ــةس ٌةخىػـ ـــة، ِ ــةؾ وش  ــ ننةـ ــةةةة دسً بــ  ـوى دين ــ   ـ بنطشَيح ــةةيؽ دةب ل
ــ   بة غناغ لةطة،ـسىربن ــ طشجٍ ـــ  ؽ دةرـةسو َ، ل ـةة  لةةيَـ ـةس ئـ ـ ا ئايـا  ـة  ئٍجـ ـةةة ٌنـ ـ

 ة؟ ــئةةة كىٌ
ــةس   ــَنَ: ذَنغةوة ــاُ دةلا ــةة ٌةخىػــننة بةبــ     صرٌاي ــة ئ ــ ة و ــةةة ب   ـوةبةطــحى ئ
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 اةوة  كـ ٌنة وـة ذَنغةوةـةس    لـة ٌةخىػـةوةةة بـى طـا    بـ   َن ٌاـشردة، خ ر ٌةغـئن
ــةس، خــ ر      ــة، ذَنغةوة ــةد، ئ ــاُ: ئ ــةسو ة  ط جن ــاةر، ر بىكــي ى ػــرتَي  خــشة  ئ

(  دةريـى ئـةةرٌى دينـة     ( دةيطشَ  )خشةة جىسة دةسدَينـة ج ةػـى ى ػـرت دةبـ    ط ــد)
ــ ى ئــةة ٌةخىػــنى ـى ػــرت، يةوــةوى ج ةػــ  ـ َنى دةطشٌــةةة؟ رــةسو ة،: ئــةد، وــ ـل

ئـةةة بـ ةة     ذـ ةةة  وةبةطحى ــئريردة، خ ر ٌايطشَيح  بةبخشةةة وشدةة؟ واٌا، ةرية 
ًّٔـ٢    ]حَننذر دةرـةسو َ،:  ـلـة رةسوايؼـ   ئةطةسٌا ِةس ذَنغةوةةس  ُِـطّٚض  َع  َ  َّ ٜ ـٛضَّٚز الّٔ 
9131َٚ) :طقِبــ  سَُــ ِسذّٔ ٘ َدــ َطِخذّٔ) [َ ِكــح   3663َٚ) :طقِبــ  ُّئضّٚــــ َدايب (،   :طقِبــ  ِ ًِــــ ِػَ (، 
(3631َٚ ٚ ٛ َزب ـــذّٔ(،  1922َٚ) :ِـــــطقب َزا 1332َٚ) :طقِبـــ ِ٘ـــــئَدََ ٔ ـــــاِب(،  َٕـــــبَِّس ٔ اِبـــ(،   :طقِبـــ ئ

(0223)  ِٜ ٖ َط ِٔ ذّٔبــٞ  ـــَعــ ـــ(  ةرجَط٠ـ ــا ى ػــرت، طــ ـ ـــاغ لةطـة: ب ـــةَه ِــى ٌــةخىؾ جَنن ـ ةَه ـ
ــى ٌةطشَيحــةةة  وةةرجــة: رةسوايؼــحةواٌى ذَنغ   ـــٌــةوشَ،  بىئــةةة، لَن دةبــ   ةوةةس ـ

ــلَننــاُ ةسدبنٍــةةة  وــة دةرــة  ــى ـئــ  ةةة  ةرجــة: بــةبـى ٌاطشَيحـــسو َ، لَن ريردة، خــ ر لَن
اد  يـاُ  ـــ رتة ِـةس بىخـى، ئـةةة، دينـة جـ ةؾ دةو     ـئـةة ى ػـ    ٌاطشَيحةةة  ذَنـخ ةربـ  

بــةاً بـــ   ئةطــةس خــ ر ٌةيــةةَ، جــ ةؾ ٌابـــ   ىسىر ج ةػــى دةـةس لةخــــــة ِـوننشى بةوــ
ـــطــ ٌٍةجى خــ ر ةريــة وــة ط  ـــَ هٌةخىػــى دسً )  اغي ٌــةخىؾـ ــ  دةطشٌــةةة  سٟـ ( لَن

ةَه ــــاغ لةطــةَه ِــى ٌــةخىؾ جَننــــسىةكــاة، ئــةةة بنــة، وــة ِــى طدةبــ  وةةرجــة: جــى 
ـــ    ــاٌى ٌـــةخىؾ  ئـــةة جـــىسة ٌةخىػ ــاغ لةطـــةَه ئنٍظـ ــاٌى طـ ناٌة، ـٌـــةوشَ،  ةة ئنٍظـ

ــ ةسةجاٌة  ئـةة ٌةخىػ ــة: طــةةة  بى ةَيٍــننةك وة ٌاطشَيحــةةة  ٌةخىػــدةطشٌ نناٌة، ـ
ـــو ــ ي ٌةغــ ــة دسً ٌـ ــة وةط ـــ ــابَ  لـ ـــَن ٌـ ــى    ــ ــةةة خـ ــة  ئـ ــَننى دينـ ــى وةطـ َننةةة بـ
 حٍناُ ٌاةَ،. ـــذاسرطــ ل

ــة )  ــةد، وةبةطــحى ل ـــفئ ــأٍـ ــة طةػــةنٍننة  ذَنغ ـ( كنن ـــة؟ وةبةطــحى ل  ةوةةس ـ
ــ  َيٍَن  وةطـاس، ةر ِةب ة دةكـ ة بـى ػـ   ــج ــ َننى دةبنٍـى دةيفـةسو ة: ٌ  ـ اةد كـننة؟  ـ

(ة  ئضـــ ٜػ(ة  ةرجة: غـاصرٌا وـشدُ  يـاُ ٌـاةً )    حضبئا، ٌاةً )ــذَنى خىؾ ب ة ئةطةس ط جة
ــ دةيفـةسةة: خـ ر ط  ةرجة: ئاطــاٌنى    ــ يـاُ ئنؼ     ةدجاُ ذَنذةطةيـةٌ ـ ةوةجاُ بـى ئاطـاُ   ـ

ــ دةواد  بةاً ذَنى ٌاخىؾ ب ة ئةطةس وةطَن  ٌاةَين   ـــ ى خشرذـى ب ةبايـة ةرجـة: ٌاةيَ   ـ
ةغ ـِةٌـذَ، وـ   ةس ةة جـاس، ةر ِـةب ة وـة ذَنغةوةـ     ٌــ   وة واٌايةوى خشر  بطةية

ــ اية  ٌاةةوـة، دةط ـٌاةَينى ِةب ةرية واٌا، خشرذى طةياٌذب ــ ىسى، بـ ــ ة ٌـاةَينى ئاط ـ ايى  ـ
ــى  ــة: )ب ــط٠َّةَيٍ ــة  دةة    َب ــاة، ئارشةجاٌ ــاوةواس  ٌ ــة: ك ـــ ( ةرج ــى    ط ــةجى ب ــاس  طىسىي ي ج
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( ةرجـــة: عئقـــ١ٝ(  )مجًٝــ١ بـــى ) طىسىيـــ ة(، عئقـــ١ٝ)صةيٍــةث(  ةة ِـــةسةةِا ٌـــاة، ) 
  رُ.ــ(ؾ  ةرجة: ج١ــمجًٝ  )اســط ٌاِة
ــ ـ ( سىة ــةجى خــ ر، لــ َبــٔ َُٝٝــ١ ) ـــ :دة  ب ــ) لا ــِّٖي ِاِغــ اف طَّٚايَه ِٖهّٔ  ِّٚذَُّْٓ ـٚايــ ٔئ
ََّٚــٚايطَّ َْ ئ ِٖٚ ـــهَّٔتَٜ َُِّٔــَِ ِشــٛ َ ــٛض  ١فّٔــطِّٚهََ ِٞفــ ِ ّٜـ ةيةوى ــــذَنٍاط (1)(ايّٓــطم ِٙبٗــِصاأل
ِ   )وـاِ  ةرجـة: رالالـىي وحَنـت     : ةـةسىسرف ٌـاةة بـى وـا     اد  دةلاــى )ةشرف( دةوــباػ

ــشةةة( ئةط ـــط ـــحَنشةطشةةة  )ئَنظـ ــذر ػــخ دةٌ ةط  ـ ــاسة سى رٌاوةواٌ ــة طى  ـــحا ل ــةةة ـ َ  ئ
ـــبةذَن ــخ   ـ ي ِــةس وةطــَن  طــةرةسَ، بنــاد  ةر، لــ   ى ئةطــحَنشة، رــ ُ ئــاةر دةبــ ـ دَي

َّــئٍي طــشةةةة )ـِــةو ة، دس ة دةلةطــةية  ِنلــى ئةطــَني ئةطاطــى ٌنــة( ةة لــ  (  ةة ض
اٌةةة ـ( لــةة سىَينــغٝــ اس )ــــة دةوــةُ دةسبــاسة، صرٌنٍــى ٌاديـَيٍــةياُ ئةةرٌــة، وــة غظــة
ةةَ، ــــاٌى وظــ لاىاُ وــة بنــــ( ِــةو ة ئةةرٌــة دةطشَيحــةةة  ئــةد، ئنٍظعــطافة، )ــــةػ
ــ ــة؟ )     بضرٌ ــةيناد  كــنىاُ ِةي ــاُ ٌ ــاد  ي ــ  بن ــاُ ِةيتدئض٠ـاإلغــواسَي ـــ(و ــة: ـ ة  ةرج
كـاوة بننـةً     ذــ  ة خ ر  وة خ رية جـى ئـةة ػـحةد    زوشدُ بة خ ر  ذشغ وشدُ بـسىرةَي

ِٔ]( كــىٌة؟ بــةً ػــَن ةية: اإلغــتدئض٠يــاُ ذَنــخ خشرذــة ٌةينــةً؟ جــا )   ئِبطّٛــــَد َعــ
ٍَــــقّٔ َٕ :ئ ٍ  نّٔــئ َٓــئ  اهلِل َضغ ــٛ  ُ ،ً َ ــٛضّٚ ِفــٞ ِغــِتَدئَض٠ّٔاإل ٜ َه َُــئ األّٕ َٓــئ نّٔ  ُ ،ً َٔ ايػُّــَٛض٠ّٔ ٜ َه  َِــ

،ّٕٚ ٍ  ايّٖكّٕــِطآ ِِ ََّٖــ ََّٚشا: َٜكّٕــٛ َِطّٚ، ذَســس نّٕ َٝطنــِ  ِبــئأل ّٖ ّٚ فّٔ ِٝ ِٔ ضنَّٖهَتــ ِٝــطّٚ َِــ َّٔطَّٜٚهــ١ِ، غّٔ َّ اي  ث ــ

َّ: ٌــيٝك  ٗ ًّٜ ّْٞ اي ُِؤّ، َتِدري ىّٔــذِغ َ ًّٖ َِؤّ، ِغَتكِّٖسض ىَّٔٚذّٔ ِبِه ِٔ  ٚذِغأيّٕؤّ ِبكِّٕسَض  ًِؤّـــ فِّٔه َِـ

،ِّٚ ِٝ ِ  قِّٖسض ،ذّٔ َٚالّٔ ََكِّٖسض  فّٔإَّْؤّ ايَهِ  ّٔ ََِه ّٔذّٔ َٚالّٔ َٚ ِْ ِ ،ِع ّ ـعَـ  َتـَٚذ ٝ ـٛ ِ   ّٜ َّ  ،ايّٖػ  ٗ ـ ًّٜ ِٕ اي ِٓـتَ  َ  نّٕ

 ِ ّٔ َّ ََِه َِـطَ  َٖـَصا  ذ ِٝـط   األ ٞ  َخ ٞ  ٞـفـ  ِيـ ِٓـ ٞ  ِزٜ َََهئِؾـ ٟ  ََٚعئِقَبـ١ِ  َٚ َِـطّٚ ِٚ، ذ ٍَ  ذّٔ ّٚ : قّٔـئ ٟ  َعئِدـ َِـطّٚ  ذ

ًِ ٙ  ِ٘،ــَٚآِد َٜػّْ يٞ فئقّٖس ِض ٙ ــَٚ َّ  ِيـٞ،  ِط ٞ  َبـئضّٚىّٖ  ث ـ ِ٘  ِيـ ِٕ ،ِفٝـ ِٓـتَ  ََٚ ًّٔـ  نّٕ َّ ِ ََِه َِـطَ  َصاـــ َٖ ذ  َؾـطّّ  األّٔ

ِٓٞ ٞـف ِيٞ َََهئِؾٞ ِزٜ ٟ  ََٚعئِقَبـ١ِ  َٚ َِـطّٚ ِٚ) ،ذّٔ ٍَ  ذّٔ ّٚ : (قّٔـئ ٟ  َعئِدـ َِـطّٚ ًِ ذ ٘   ِ٘;ـــ َٚآِد ّْٓـٞ،  فّٔئِقـطّٚفّٖ  َع

ِٞٓ ٘ ، َٚاِقطّٚفّٖ ِٓ َٞ َٚاقّٖس ِض َع ِٝـطَ  ِي ِٝـح   اخلّٔ َٕ،  َس َّ  نّٔـئ ٞ  ث ـ ِٓ ِ٘  ذِضِنـ  :طقِبـ  سَُـ ِسذّٔ ٘ دَـ َطِخذّٔ}[ِبـ

ــايب َٚ ،(21166) ــ ُّئضَّٚدـــ ــايتَّْٚ، (2201) :طقِبـــ َِـــ ــطقِ:  ُِّصط ــطقِ:  (386)بـــ ُّ بـــ ــئ٥ َّػـــ َٚاي  ،

(1131َٚ َٕ بطقِ: )(، 2181)بطقِ:  ِ٘ئَدََ ٔ اِب(،  ٔ  ِسبَّئ 886ََٚٚاِب ٍَقّٔـ (،  ؾـهٝ  األضْـؤٚط:    ئ

  ٟ ــ{َغــٓئزٙ قــشٝح عًــ٢ ؾــطط ايبدــئض ـــ  ةرجــة: جابن ـــ  خـش، وــ سى، ةةبذةلا ــة ـ  ر ل
 ذَنغةوةــةس، خــ ر  لاـــ :)وــة ِــةسدةةوناُ ِــاةةَه بــ ةُ( دة  خـى،ي بــابى سىرص، بــ 
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ــش  ـواسدر رَنــش دةوــشديَ ةةك كــىُ طــ ـ ئنظــحنخاسة، لــة ئنؼــ  ةسىةجَننى لــة غ سىئــاُ رَن
ــ دةوشديَ  دةيفـةو ة: ِـةسواوَن  لـة ئَنـ ة ةيظـحى واسَيـ  بن       اد  )بـةاً ديـاس ٌـةب ة    ـ

دةكـى بـى ٌ يََـز، ج و ةـة      بـى ةَيٍـة:   بــ    كاوة  ياُ خشرذة  ئـةمما وـة ػـحةوة دياس   
خ ٌاوـــاد ـــــحنخاسة، بـــى بنـــة،  وـــاٌطى سىةوـــةصرُ دَ   ذَن يظـــــخ ٌاوـــاد ئنظـــــذَن يظ
خ ٌاوــاد ئنظــحنخاسة، بــى ــــةم  ذَن يظــــى بــى ىــــة   يــاُ دةكــــحنخاسة، بــى بنــــئنظ

ـــبنــة،  طــةسدرٌى ٌةخىػ ـــَن  دةوــة،  ئةةرٌــة ئنظـ ٌــاةَ،  كــ ٌنة ئةةرٌــة   ياُحنخاسةـ
ـٌـ خَنشةوــةيا بنٍــى  دةجــةةَ،   ُ ديــاسة  بــةاً طــةةدرة واوةلاةيــةك دةوــة،  دةجــةةَ، ر

ــ ةَه بى  ياُ طــواوةلاةيةك بنة،ي لةطةَه وةطَن  جَنن ــ ةرةسَي  دةوـة،  ٌـاصرٌى بل  ـ ى  ـ
ــ اسرٌةية(  بـا دةة سىو ــةسىة؟ ئنظحنخاسة بى ئةة جىسة وــى  خَنشة ػـٌةك اد بنـاد جطـة   ـ

ز، ــــيــاُ ٌ َيبـــ   وــة ٌ َيــز، بــةياٌى   ةسىص ٌــةبــــَيــز، رةسىص  )ةرجــة: ٌ ــــلــة ٌ َيــز، ر
ــ   بـا دةة سىوـاجى طـ ٌٍةد بةجايةـةد بـى ئـةة وةبةط      ـنــ ةسى   بةلاــٌن حة بنـاد( دةريـى   ـ
دةوـــةً  ةة بـــة  ـــــ اسيى خـــىد درةر، كـــاوةد لـــــة  وـــَ بـــة صرٌنـــــئـــة، خ ري ماــــ :ب

ــ حةاجى خــدةط ــ ى وـةصٌى خ ـــ ؼؼدةوـةً  ةة لـة بةخ   ـــ  ىد درةر، ج رٌـاد ل ـ ىد درةرد ـ
ي  ةة جــى ــــة جــى دةجــ رٌىي  وــَ ٌــاج رمن  ةة جــى دةصرٌــىي وــَ ٌاصرٌــــدةوــةً  ك ٌن ــــ ل

ــ اسةً )ةة لـةة و ــة  ئةطةس دةصرٌى ئةً وــاٌى  ئة، خ ريــَنٍنةوـةو ة ٌّــا، ِــصرٌ اجةدر ـ
 ٍ ـــٌـــاة، واسةوـــة، دَيٍـــى بـــى ةَي ـــئـــةً ط لاــــ :ة: دةــ ئـــةً  ةرةسةً  ئـــةً طـــةةدريةً ــ

اًي بــى ريــامني بــى دةرسى رً  يــاخ د  ـباصسطاٌننــةً(  بــى وــَ كــاوة  بــى ديــٍيي بــى دٌنــ  
ئـةةة بـىوى بشىيـاس بـذةي بـىً ئاطـاُ بنـة  ةة          ةسىًي دةريـني ــرةسو ة،: رياٌى صةة جَنر

اً  ةة بـى  ــيي دٌنــاسة بى ديٍــة  ةة ئةطةس دةصرٌى ئةة وــدةريى بةسةوةجى بى وَ جَنةخ
البـذةة ئـةةيؽ لـة     ـــ  ئةةة وٍى ل  اسً خشرذةــةسة اوى وــرمن  ةة بى طاُي ط صةســري

اُ ِةس خَنشي كـاوةيةك وـة بىخـىد ذَنـخ باػـة بـىً بشىيـاس بـذةة         ــذة  ةة ذاػبــوَ ال
ـــ وٍنؼـــى  ــ      ذـ ــةس واسَيـ ــةوشدٌي ِـ ــشدُي ٌـ ــى وـ ــ لاىاٌاُ بـ ــة: وظـ ــة. وةةرجـ سىرص، بنـ

ـــئنظ ـــحنخاسةياُ ِةيــةة ئــةة ػـ ـــحاٌة، دينــة ِـ ــةياُ ِــى ٌاوظةو ـ ـــ لاىاٌاُي ػـــ حى ـ
 َ.ــاٌةينؼــذ ةكي ئةرظ

قة  ــــاُ رنظــــ  ئــا ئةةةجچڦ  ڦچوــة دةرــةسو َ،:   :ةًــــذةيـىة  ةلة،ــــوةط
نق ب ةٌــة  وـة ئنٍظــاُ ةةخحَنــ   ــــ( ةرجـة: لــة سىَيــى دةسكـ ةُ  يــاٌى وايـة، راط   ِفػـل )

نق ـراطـ   ةةسة ٌـةب ـشَ،  ةة ئنٍظـاُ بـة ط ٌـاِى طـ    ـةةسٌاطن ــ ػايةديى لدةب  نق ــراط
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يـــاخ د بــــ   ايى لةطةســـــة وـــة طـــضر، دٌنـــــط ٌـــاِى طـــةةسةؾ ِـــةس ط ٌاَِننبــــ   ٌا
لَنـشةدر وـة    ـ شدةة  دةط  ـ ـىاُ وـرتيؽ باطـةةك ذَنؼبـ   ة، غناوةجنى لةطةسـِةسىةػ

( 11وة ِةس وةطَن  لةة ياصدة )    وةبةطحى ذَنى ئةةةبچڦ  ڦچدةرةسو َ،: 
ق(ةي  ط ٌاِةاسينــةي  لــة سىَ  ــــوــشرةُ  خبــ رد  ئــةةة )رنظجــىسة طىػــحة وــة غةدةاــة 
ــط    ــ ةٌة  ةة دةػ ــاُ بــ     دةسك ــةةة، دةرين ــحى ئ ــةسو َ،:   وةبةط ــة دةر ڤ  چ  و

ـــ  وـــــة ػچڤ   ڤڦ  ڦ ــى،  ــــ ــة ِـــ ــةُ بـــ خ دربـــــةؾ دةوـــ
ــةةة  ئــةةةجاُ )  ـــفػصةلةوةواٌ حنذر جىسَينــة لــة  ــــ(ة  بىكــى؟ كــ ٌنة ئــةةة لةسىرط  لـ

 ذـــ اٌى ـةسةننةةة  وــة ئــةةةؾ ئنٍظــــــت لــة سىَينــةوى ٌاػاس، اــةيــــِةةلاــذرُ بــى صرٌن
ــ ةةك خـ رسدٌى طىػ   ةة طـضريةوة، طـةةسةجشة لـة ط ٌاِـةواٌى د،    بــ    نق دةــراط حى ـ

ــ ة ة خــ َيَي ط  ــةسرصي وشدرسةةةب ـــب ــى اةيـ ـــةسبشىرة ب ــ  ش، خــ رـ ــةةسةجشة ـلةةرٌ ةؾ ط
ـــي ذَنل بىكــى؟ كــ ٌنة ئــةةة صيــاُ بــة ةةغنــذة دةطةيــةٌ   بةيــةوطشجَ  ةةرٌة، خــ رـ

ذ(ة. ــ)ج ىن

ڃ   ڃ  ڄڄ   ڦ  ڄڄچوـــة دةرـــةسو َ،:  :ةًـةردةيــــِ ةلة،ـــــوةط

ــ   ئةً سىطحةية وة لة ئايةجى طچڃ  ڃ ( دريـة   ايــُئ٥س٠ َنى طـ ةسىةجى ) ـ
ذ بـ ةُ  لَننـاُ وةجشطـَنَي    ـاينٍةوة، ئَنـ ة ٌائ ونَـ  ـربىةرُ لة ئـةرجة: ئةوشى  ئةةرٌة، بَن

  ةرجـة: ئـةوشى   بـةاً وةبةطـحى لـة يـةك       چچچَ،:  ـَنَ  وة دةرةسوــلة وَ برتط
ةٌذة ئــةة ـشرة  ِةسكــــــى دياسينــــةً سى رة  ةرجــة: سى رَينــــ: ئــــ ة  بماـةد ٌنـــسى ر، جايةــ

 ذَنغةوةــةس سى رة سى ر، سىرةةطـحاُ بـ ةة لــة ةـةسىةرادي سى ر، ج وعـةؾ بــ ةة  وـة      
ر ىةجناُ وشدةة  وة ِةٌذَي   لاىاٌاُ وة لة خضوةجنذــحى درةة بى وظــةجاسَينى بة طؼ

دةلاَنَ: لةة واجةدر رواسة، ِـاةةاٌى بـةسىَيض طـةد ِـةصرس وـةغ بـ ةة  ِةٌـذَي  دةلاـَنَ:         
ة  وــة بــة چچچة،: ــــحي ةػـةغ بــ ةة  بــةاً وةبةطــــــةصرس وــــخ ِــــةدة بنظـطــ

ى ـواٌــا، لــةً سى رطــاسةدر  لــةً وــاةة صةوةٌننــةدر دَ،  ئنــذ  وــةسم ٌنــة جــةٌنا سى رَينــ    
ةدر  ئـةة واةةيـة وـة ئايةجـةواٌى جَنـذر ِاج ةٌـة خـ رسَ،         ــةةة  ةرجة: لةة واةةيــةَنحطشج
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ڄ  چةسو َ،: ـ ة ٌائ وَنــذ بــ ةُ  وــة دةرــــــة، ئَنـةوـــة ئاينٍــــربىةرُ لــــئةةرٌــة، بَن

 ةُ:ـا، ِــ  ئةةيؽ دةة ةرجچڄ  ڄ  ڄ  ڃ
ــ بى خ رسدٌى ئـةة ػ ةسىَيٍةةة ـذب ةُ وة ِةلانة ةػَنٍٍةةة  ةة بطـأ/ ةرجة: ٌائ وَن حاٌة، ـ
ــة غةدةا ـــو ــحاٌة، ذنظ ـ ــةة ػ ـــةوشرةُ  ئ ــ ةي  طىػــحى   ـ َ  ةةك: خــ َيَي وشدرسةةةب
ئـةة    حذ  ئةةة ةرجايـةوى  يـاٌى: ئـةوشى  ئـةة ئـاي ي بةسٌاوةيـة، ئَنـ ة       ـبةسرصة ... ِ

بــى، ديــاسينشدةةُ  ةر كةطــرن ة جــاسَينى  ةسىروة، ئَنــ ة وــة خــ ر ــــةاَهي ىــــى
 َنحةةة.  ـش ِةلاٍاةةػــى و رـمة بة ئةِــدين

ةةة، وـــة بةطـــةس ـــــة ٌائ وَنـــذ بـــ ةُ لـــــايةوى دينـــة، ئةةةيـــة: وـــة ئةةرٌـث/ ةرجـــ
ــ ةجاٌذر صرَه بـَ  ةة ئـةة ئنظ  ـديٍةو ٌاسدةةيةجـة خـ رس كةطـرن ةة     الوة وـة خـ ر   ـ

ٌـــاج رٌَ بةطـــةسيذر صرَه بـــَ  ةرجـــة: ٌـــاج رٌَ بةطـــةس وظـــ لاىاٌاُي بةطـــةس غـــةةرسة  
ذر صرَه بــ   لةبةسئــةةة، وــة دةطــحةاجَننى جــةةرة، ذةيــذروشدةة  ةة   طناطــننةوةياٌ

 خ بَ.ــاجذر وةبةطــايةوة لة يةك وــةسدةة ةرجــِ ـ ط  ـدةػ

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  چةسو َ،: ــوة دةر :ةًــٌىصدةي ة،ـةلــوةط

اُ خــــــ ر، ذــــــةسةةسدطاس ةػــــــة،: ــــــــ  ديظچڌ  ڌ ڇ  ڍ ڍ

ــ اجةةة  بة واٌـا، لـةة وـاةة صةوةٌننـةدر  ئٍج    اسة دةوـشى   دةةبـ  ةرجة: ئةوچچچ ا ـ
  َ،: ـحاُ دةرةسوــػ ــ خ ر ط
 شدُ. ــامن بى جةةرة وـةً: ئاينٍةوةجــيةو

 شدةة. ــةسجاُ جةةرة وــي لةطــةجى خىوــدةةةً: ٌنعى
 شدةةُ. ـٍذ وــاوة ذةطــي بى بة بةسٌــالونؼـَننةً: ةة ئنظــط

ي   جةةرةوشدٌى ٌنعىةد  ةة ِةلاةزرسدٌى ئنظـالً  ػة  جةةرةوشدٌى ئا ــ وةةرجة: ط
ذر ــــ ةسىةجةػــة، ئــةً طــــةجة ةةك لــة ذَنٍاطــــَن : ئــةً ئايــــةسةجا دةلاـبــة بةسٌاوــة  طــ
ـــشة ِةٌـبامســاُ وــشد  بطــ  ــَنَ: طــ ةسىةجةوةؾ ِــةو ة،  بــةاً سىةٌطــة ئةطــةس   ـ ذَ، دةلا

 ةسىةجى ـئايةجـــةواٌى طـــةة ص س لـــة ـــــ  ئـــةً ئايةجـ  ةسىةجةوةؾ ٌةب ةبــــــــةو ة طـِـــ
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ـــُئ٥س٠) ةسىةراد ةة لــة طــالاى دةيــةوى وىكــنى در وــة     ـ( لــة سى ر، سىرةةطــحاُ لــة ةــ   اي
ِ   ذَنغةوةةس  ــ يةوةو ي دةريةو  ىـةجى وـشد  ــ اج ةٌة خـ  رس  وـة ىةجةوـةياُ   ـ

 ـــ  اةريي  وة دياسة ئةة واجة ئـةة ٌـاةة، ل  ــ(  ةرجة: ىةجى والا ٛزاعـ١ ايـ ــسذا )ــَنٍـٌاةل
ــ  ـى والاـٌاة، لَنٍشرةة ىةج ذَنغةوةةس ي دةريي ــن  دةر  وىكــرةة  بةلاٌةٌش اةريي  ـ
ــ دةو ـ ة ئةة واجة ٌةياٌضرٌن ة وة والا اةريي لة دٌنايــك ٌن  ةس ـذَنغةوةـ اد  بـةاً  ـ

ــ لة ةجاسةو ً،ـ ]ةيذر ئاوارةيـةوى ذَنـذرةة    ـ ِِ  الّٔ ٞئَّه َِ  َبِهـسَ  ذّٔيّٖكّٔـئنّٕ ٘   } [َٖـَصا  َٞعـئ ذِّٔخَطَدـ

ََئَد٘ بطقِ: )23391ذِّٔسُس بطقِ: )   ٔ َٚاِب ُّ بطقِ: )1611(،  َٚايسَّاضَ  ،)116 ُّ َٚايّّٜٓرباْ  ،)

ــ ــبري( بــــطقِ: ) ـفــ ــ (،666ٞ )ايهــ ٍَقّٔــ ــس غــــًِٝ سػــــني ئ ــٓئزٙ: ذغــ ــٔ َغــ ٘  سػــ ََٚقــــشََّش  ،

 ٞ ارةيةك دةواد ـ  ةرجة: سىةٌطة لة دةر، ئةً طالاةةة ذَنحاُ ٌةطةوةةة  ةرجة: ئاو{األيبـئْ
ِٔ]ة: ــةسِاجة ِةيــدةريي دةواد  جا لةةباسةةة ئةً بةطوة وىكى  ّٚ طّٔئضّٚمّٚ َع َٗئ ٍ  ِب  ِؾـ
 ٍَ ٌ  َدئ٤َ قّٔئ ٗ ـٛزِ  َضد  َٝ َٔ اي َُـطَ  َّٚئّـ٢  َِ ٍَ   ع  َِـريَ  َٜـئ  :فّٔكّٔـئ ِٓنيَ  ذّٔ َِ ُ ـِؤ ِِ  ايّٖ َّهّٕـ ّٚ  َٕ  ََكّٖـَط٤ ٚ

ّٗ١َٜ ِِ ِفٞ آ ِٛ ِنَتئِبهّٕ َٓئ ئّ ِٝ ّٔ ٗ ِٛز ََِهَؿَط َع َٝ َْئ الَّ ََْعئِّت ،ايّٖ َّ  َشِيـؤّ  َدـِص ِٛ َٝـ ٍَ  ،ِعٝـسىا  ايّٖ ُّ :قّٔـئ  َٚذّٔ

١ٍَٜ َٞ آ ٍَ ؟ِٖ ٘   :قّٔئ ِٛيّٕـ َّ  َعـعَّ  قّٔ چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چچچ :ََٚدـ

ٍَ، چڍ  ڍ  ڌ  ڌ ٍَ :قّٔئ َُط  فّٔكّٔئ َّ َٚاهلِل  ع  ِ   ِٓٞـــ ّٚ ًّٔـ َّ  ألِّٔع ِٛ َٝـ ٟ  ايّٖ  ايّٜـِص

ِ٘ ِتــََْعئّ ٢ّٔ ِفٝ ّٚ َع َٗئ ََْعئِّت ايِّٜتٞ َٚايػَّئَع١ّٔ  اهلِل َضغ ٛ ًّٔـ٢  ِفٝ ّٚ  َع ١َّّٝٔ :  اهلِل َضغ ـٛ  َعِؿـ

ــ١ّٔ ــٞ َعَطفّٔـ ّٚ ِفـ ِٛ ــ ــ١ِ َٜـ ُ َهـ ــَطِخذّٔ} [ايّٖذ  ــِسذّٔ ٘ َدـ ــ سَُـ ــايب َٚ، (288) :طقِبـ ــ ُّئضَّٚدـ  ،(33) :طقِبـ

َِـــايتَّْٚ ،(6332) :طقِبـــ ِ ًِِػـــَ َٚ ٍَقّٔـــَٚ( 1631) :طقِبـــ ُِّصط ََّٚ ،ٝح ِشَقـــ ٔ َػـــَس: ئ  ُّئ٥َِػـــاي

َٕبَِّس ٔ اِبَٚ ،(3621) :طقِب : ذناةَي  ــ نّاث دةلاـسيقى و سى، ػطا  ةرجة: {(283) :طقِبـ  ئ
  )وـة ئـةة واجـة    ــ َنى سىرص، بـاث خ ر لـلة ج ةلةوةواُ ِاجة ال، ة وةس، و سى، خةجح

ـــدي ــة، وظ  ـ  لاىاٌاُ بــ ةة(  طــ جى: ئــة، طــةةسة،    ــــاسة طــةةسة، ئنىاٌــذرسرُي خةلنف
ةس ئَنىة، ــاٌذر  وة ئةطةس بى طــةةة لة وحَنةةوةجــٍ  دةخ َيٍــئنىاٌذرسرُ  ئَن ة ئايةجَن

اية خ رس  ئةة سى رةواُ دةوشدة جةرُ  ذَنى ط د: واوة ئايةجة؟ طـ جى:  ــج ةلةوة ِاجة
ُ  ــئةة غظ كـاوة، خـىً    يةية، خ ر وة دةرةسو َ،: ئةوشى  ئاينٍةوةجامن بـى جـةةرةوشد

ذةطــٍذ وــشدةةُ  ة وــةس،  الوي بــى بــة بةسٌاوــةــــبــة جــةةرةيى لةطــةَه وــشدُ  ةة ئنظ
 جى: ط َيٍذ بة خ ر وَ ئةة سى رة دةصرمن وة ئةة ــط   َنى سىرص، بـ ر لـو سى، خةجحاث خ

ةس ــــ: ةة ئـةة طـةةاجةؾ وـة جَننـذر دربةصينـة ط     ذَنغةوةـةس  ئايةجـة دربةصينـة طـةس    
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وــة ئــةةرُ }  ئَنــ رسة، سى ر، ةةسىةرــة لــة سى ر، ج وعــةدر بــ ة  ذَنغةوةــةس، خــ ر 
١َّٝ  ( ةرجة: دةر  ٌن ةسى   بى صرٌناسينحاُ )١َّٝــَعؿَنَ: )ــدةلا ََٚعؿـ ( ذـَنؽ  ب هـَط٠ّٗ ( وـة ) ب هـَط٠ّٗ 

ــ ة  وـةسم ٌنـة ئنم  ـٌن ةسى ي ١َّٝ   ) ة، بـ ـــ ال بةياٌننةوـ (يـةؾ دةر، ٌن ةسى يـة  يـاٌى    َعؿـ
ــ واجَن  خـىس لـة ٌَن ةسىرط   ١َّٝ حى ئامسـاُ الدةدر ةـةسىةث ذَنـى دةلاـَنَ: )    ـ ( وـةسم ٌنـة    َعؿـ

  ــحاُ لة ةةسىةراد لة دةر، ٌن ةسى ية جاوــاية  ك ٌنة سىرةةطــال وةةجةَنحة ال، ةنؼــمئن
 .{ ـاةر دةبــسى ر ئ

 (...چچ چڇ   )وردبووهن و ه هي ك  هل رسـته ى  
چ  چ  چ  چةةة  وة دةرـةسو َ،:  ـةػةية ةسدبنٍ ـ ا با جىصَ، لةة طـئٍج

اُ   يــاٌى كــى؟ صرٌايــ چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
 خ بَ:ــاجذر وةبةطــةك وـَننناُ لة يــِةسط ـ ةةة  وة دةط  ــاياُ لَنذرةٌـةرج ــ ط

ــ : ةرجة: جةةرةوشدٌى ياطاواٌىي رـةسىصةواٌى بـة ػ  ةوىــواٌا، يةو َن ةيةك وـة لـة دةر    ـ
ة، ِـــنث ىـــ ويي ياطـــايةوى دينـــة  ِـــنث ىـــةاَهي ىـــةسىروى دينـــة درٌةبـــةصُ  

ــ اغ خـ ر لـة خ  ـــ ، ةةبة ، وـ سى ــاسةةة ةةبذةلاــلةةب :    دةلاـ ـ ى،ي بـابي سىرص، بـ  ـ
ِٙ اآل١ّٜٔ َســئّ) َِٖص ٍَ َبِهَس  َٜٓع ٍ  ـــ ِِ  ّٔ ًٌ ث ئايةجى ــ( ةرجة: لة دةر، ئةً ئايةجة ِنَةالَىَشر

 ى.ـ  ئةةة ةرجايةوـ ةاَهي ىةسىروناُ جَنذربــي ىــدينة درٌةبةصي ةُ وة باط
 لاىاٌاُ جـةسخاُ  ـاٌى ىـةم جَنـذروشدُ بـى وظـ     َيٍةوـ: ةرجة: لةةةة دةر ػـ واٌا، دةةةوى
ة وظـ لاىاٌاُ ىـةم دةوـةُ     ذَنغةوةـةس، خـ ر   ىَه دةبَ  ةة جـةٌنا  ــدةوشَيَ  ك

ــشَيَ  كــ ٌنة ذَنؼ      ــذر دةو ــة وةٌاطــننى ىــةجناُ جَن ــةة ػــ َيٍاٌة، و ــة: ئ ـــةرج رت ـ
 لاىاٌاٌناُ دةوـشد لـة ىةجـذر  بـةاً     ــذرسيي وظـِاةبةؾ بى خ ردرٌةسةواٌنؽ بةػ

ــ رس:   دةر ــاسدة خــ ــةة ئايةجــــة، ٌــ ــ ر ئــ  ٿ ٺ ٺٺ  چيــــي خــ

  ةوالت ب چچ...ڤڤٹٹٹٹ ٿٿٿ
ــة، ئنى  ــة: ئـ ـــةرجـ ــشينةواُ ذنظـــ  ـاٌذرسيٍـ ــاُ و ػـ ــة سىةة،  ـة  بَنط وـ ــة: لـ َ  )ةرجـ
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ةةُ  ـج خٍى وضطـةةجى ىـةسىرً بنـ    ـ اَه بة دةرةة ٌابـَ( لةً طــوةةٍةةينةةة ذنظ
 ىاُ وشد.ـش باطـحـةةك ذَنؼ
نــشدةة وـــة  يلــة وــىَه وشدةةٌـــةةة  ةة ةر   دةروٍـــى خــ ر  : ةرجـــة: َننةوىـواٌــا، طــ  

َّ : ) ايةك  دةطــحةاجذرسَي  دةلاــــــخ بــَ  ةةك كــىُ ذادػـوظــ لاىاٌاُ باادةطــ ِٛ َٝــ اي
ٌَ ئّ ُ ــ ًّٖوّٕـَٓئ ايــــــنّٔ حةادي ىــ وىشىرٌني ئَنىــة جــةةرة بــ ةة  ــــ( ةرجــة: ئــةوشى  دةطُ 

ــ  دةط ـــئــةةة واجَن ـــحةاجى بةطـ   وةةرجــة: دةطــ  َى  ةس ِــةو ة ػــ َيٍَننذر ِــةب ـ
وةبةطخ لة جةةرة وشدٌى ئـةةةبَي  ةة دةػـط  َى وةبةطـخ ذَنـى ِةسطـَننناُ بـَي       
بةيةوةةة  ئٍجا يةوَن  بى، ِةية برشطَي: ئايـا لـة ذـَنؽ ئـةة سى رةة ئـةة واجـةدر        
يــاٌى ذــَنؽ ئــةةة، ئــةً ئايةجــة دربــةصَ،  ديٍــى خــ ر ٌاجــةةرة بــ ةة  كــ ٌنة خــ ر   

  ئـةوشى  بةسٌاوـةي ئاينٍةوـةجامن بـى     چڇچ  چ  چ  چدةرةسو َ،: 
ــ ٌاجـةةرة بـ ةة؟ ةةاوةوـة، ئةةةيـة: وـة بـة ٌظ       ـــ  جةةرة وـشدةةُ  ئايـا ذَنؼ   ةةد ـ

ةةد وىجا غىٌااى جةةرة ٌةب ةةة واةيـةجى  بـةاً   ــجةةرة ب ةة  بةاً بة ٌظ ــ ذَنؼ
وـة  ةةد غىٌااى خىيةةة جـةةرة بـ ةة  ةرجـة: لـة ِـةس وـاً لـة غىٌااةواٌـذر         ــبة ٌظ

ة، وــة وـشرةة جــةةرة بــ ةة  كــ ٌنة  ــــديٍـذرسيي وــشرةة  جــةةرة بـ ةة  ئــةة ديٍذرسين  
لَنشةدر وةبةطخ ئةةةية وة ئايـا ئـةة ِاةةلاـة بةسىَيضرٌـة، وـة ػـةِنذ بـ ةُ ذـَنؽ         

ََٛزاع والا ـاةريي )  (ة ةةراجنــاُ رــةسو ةة  ئايــا لةبــةس ئــةةة، ديٍةوــة جــةةرة َسذَّــ١ّٕ ايـ
ــ َنش  كـ ٌنة خ ـجةةرة ب ةة؟ بَنط واُ ٌةخـ ةياُ ٌاـشرةة  ديٍذرسينةوــٌةو  ر، بـةسص  ـ

ــ ا ئةةةٌـى بةدس  جةٌنــ: جةٌطـةاجة بى ةَيٍـجا ئةة و ــ ذة ئايةجـ ة، ٌاسدةةٌـة خـ رس    ـ
 لاىاٌاُ بةة ئايةجاٌةةة ذابةٌذ ب ةُي بةة ى وىاٌةةة ذابةٌـذ بـ ةُ    ــةة وادرً وظ

ــة ٌظــةةد طــةسدةوى    ــ ةة  ب ــة   وةةرجــة: ديٍذرسينةوــةياُ جــةةرة ب خىياٌــةةة  ةة ب
اٌةةة وــة و وةلمــةف ٌــةوشرةُ  كــ ٌنة جــاسَ، ئــةة ئايةجاٌــة ــــةةد دةر، خىيــــٌظ

ٌةِاج ةٌة خ رسَ،  ئةة ى وىاٌـة ٌةِاج ةٌـة خـ رسَ،  ديظـاُ ديٍذرسينةوـةياُ بـة       
ٌاجــةةرة درٌــاٌشَ،  ةرجــة: ك بــة ٌظــةةد دةر، خىياٌــةةةة  ك بــة ٌظــةةد طــةسدةوى 

 بة جةةرة دردةٌشَ،.اُ ـخىػناٌةةة  ديٍذرسينةوةي

  چڇ   ڇ  ڇچةةد ئةة سىطـحةيةةة وـة دةرـةسو َ،:    ــا بةٌظـئٍج
 شَيَ:ـا، لَن ةسدةطنــةرج ــ اُ طـئةةيؽ ديظ
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ةسيعةب بــى جــةةرة وــشدةةُ  بــة جــةةرةيى ىــةاَهي  ــــةرجــة: ديــَي ػ /واٌــا، يةوــةوى
ــةجى        ــة ٌنعى ــةجَنننؽ ل ــنث ٌنعى ــاسة ِ ــة دي ــةصَيٍشرةُ  و ــةو ة درب ــةواُ ِ  ىةسىرو

ـــئنظ   ةرجــة: چڇ   ڇ  ڇچالً طــةةسةجش ٌنــة  يــاٌى: وــة دةرــةسو َ،:   ـ
اُ ـوةبةطخ ذَنى ٌنعىةجى ئنظـالوة  وـة ػـةسيعةد جـةةرة بـ ةةة ياطـاي ى وىةوـ       

 اُ دربةصي ةُ.ــِةو ةي
ــا، دةةةوــى  ـــئنظ /واٌ ــاصرد وــشرةة  دةطــحةاجى    ـ ــ ةةة وةونــة ئ ــةةرة باادةطــخ ب الً ج

 ة، ةةسىةبي.       ـةةة  ةرجة: ٌن ة دةةسط َيٍةواٌى طشجىجــالً ِةو ة ػـئنظ
(در ايبكــط٠ ئــةة بةلاَنٍــة، وــة خــ ر ذَنــى درةُ وــة لــة طــ ةسىةجى )        /واٌــا، طــَننةوى 

ة، خـىً لةطـةس ئَنـ ة    ــ  بى ئةةة، كاوچڭۓ  ۓ  ﮲چدةرةسو َ،: 
ــ َنٍة، بــى َِنٍاةٌــة د،  ةة ئــةة ٌنعىــةدي ك   ــــةً  ئــةة بةلاــــجــةةرة بن اوةية، ــ

دةةُ وــة بشيحــى بــ ةة  لــةةة، بىخىيــاُ لةطــةس ذَنــى خىيــاُ  ةسدر جــةةرةوشــــبةط
ةي دةطــحةاجى وةطــذر ــــب ةةطــةي خــاةةٌى بشىيــاس، خىيــاُ بــَ  لــة رَيــش ِة ةٌ 

 الوةةة.ــى ئنظـَنفـةٌة رَيش سىوــاُ خبــاٌة ِةو ةيــئةة ٌاةك  َيــٌةب

  چڍ  ڍ  ڌ  ڌچةة بةٌظــةةد ئــةة سىطــحةيةةة وــة دةرــةسو َ،: 
 ُ َٕ   ئاةريــاُ لَننذرةةجــةةة  ) ئـةةيؽ صرٌايــا َٜـئٕ ٚاإلغــ ّ نّٔــئ ّٚ َـٔ بــنَي األز ِّٚخَتطَــ٘ ئّهّٕــ

َ ٓـص ايكــسّ ٚيهـٔ ايــ  ـََطنـ  ِ٘ فــ ـٝئّٗ هلِل  ١َ ايــه ٖـٛ بٗــئ ايٝـّٛ ٖٚــٞ   ـٞ اآلٜـ١ ايكـ  ـُهينَّ بـ

ــ ةرجة: لة ٌَنـ  بةسٌاوةواٌـذر ئنظ    (ئتـب٘ ذقك٢ ايسضدـ   غـةرلةمْٗئ١ٜ ايهُئٍ  الوي بـى  ـ
ٍذ وـشرة  ـــ ونؽ لةةةة ذَنؽ ِةس جَنطـة، سىةصروةٌـذيي خـ رة ذةط   ِةلاةزرسدةةُ  ئنظال

الوي ـــ خ كـننة وـة دةرـةسو َ،: لـةة سى رةدر ئنظ    ــب ةة لة ال، خ ر  بةاً ئةد، وةبةط
ــ بة بةسٌاوة بى ذةطٍذ وشدةةُ؟ ةرجة: بةة طنفةجة، ئَنظ حا لـة طـةسيةجى وـة ِـةو ة     ـ
  ِ ــةواُ   ــةاَهي ىةسىروـ ــةصي ة  ِـــةو ة ىـ ـــػـــةسيعةد دربـ ــةواُ ــ ــةوشة ٌةِننـ ةو ة ئـ

ــ دربةصي ُ  بةة طنفةجة بة جـةةرةيي جَنطـا، سىةصروةٌـذيي خ ري    ة  ةرجـة: ِـةس وةطـَن     ـ
  ئـةةة واٌـا، ةريـة     الً ةةسبطـشَ،ي غةـ ةلاي بنـادي ذَنـ ة، ذابةٌـذب     ــبةة طنفةجة ئنظ

حىجة ل ةجنـــة، ذةطـــٍذيي لـــة ال، خـــ ر،    ـــــديٍَننـــى جـــةةرةة ذةطـــٍذوشرةةة طةيؼ  
اسةةةؾ ئـــةً رةسو ةدةيـــة ـِةلانةـــزرسدةةة جةبـــةٌٍنى وـــشدةة  لةةبـــذـــةسةةسدطاس  ةة 
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ــ]ة: ـــــِةي ِٔ َدـ ٍ كّٕـــَٜ  اهلل ِسِبـــَع ِّٚٔبـــ طئِبَعـــ ٍ كّٕـــَٜ  اهلِل ٍٛغ ـــَض ت ِهُِـــــَغ: ٛ ٍَقّٔـــ: ٛ  ئ
 ٌ ٍ كّٕـــَٜ (ّ ّٔــــــايػَّ ِِ٘ٝـــًَّٔع) دربٜـــ ٍَقّٔـــ: ٛ ٘  ٜـــِٔز اَصَٖـــ: ٢ئئَّهـــََ اهللّٕ ئ ــَٚ ِٞػـــَِّٖٓي اضَهـــٝت  ِٔئّـ

ــ ذال لًّّٕٚــد ايّٖ ٔ ِػــس َٚ ئ٤ َدايػَّــ الَّّٜٚ ٘ ش ًِِكــٜ   ٘ َدــَطِخذّٔ}[ُٛٙ ت ِبِشَقــ ئََــ ئَُــِّٚٗب ٙ َٛ نطّٚأّٔفّٔ

َٚـايَبَػٟٛ ف َََػريٙ،  ٔ  (األٚغ ) ٞـف اَْٞطَبايّّٜٓٞ  ٙ  دـئبط،  عـ ٔ  ذٜهـئّٗ  ٚمبهٓـئ  إَطُِـ ِع عـ

ــَشَٚ ني،َكـــس  ِّٚٔبـــ  ٚقـــئٍ ،ٚاي ٖٝـــ  اي غٝـــ  ٞـفـــ ايتهـــهٝف ١بكـــَٝػ ٟضّٚٓـــِصُ ايّٖ ٙ َطنّٔـ

ــا ــٞ، ضٚاٙ: "ٗٝجُٞـيـ ــ٘ ايّٓرباْـ ــطٚ ٚفٝـ ــٔ عُـ ــٞ، احلكـــني بـ ــٛ ايهكًٝـ ــ ٚى ٖٚـ ــ َـ  ٞـفـ

ــ ) ــس دلُـ ــئٍ  (،ايعٚا٥ـ ــئَْٞٚقّٔـ ــٌ،األيبـ ــ١ً) : بئطـ ــح غًػـ ـــايه األسئزٜـ ــطقِ (ه١َٝــ : بـ

: ـــ  دةلا     خـ ر لـة خـى،ي بـابي سىرص، بـ     ـــ ري، وـ سى، ةةبذةلا ـ  ةرجة: جابـ (1){(1126)
ـــط َي ــةس، خـــ ر   ــ ـــةسو ة: جبـــ ة دةيفـــ  ي لـــة ذَنغةوةـ شين طـــةالوى لةطـــةس  ـةـ

ــ رةسو ةيةجى: خ ر، بةسص دةرةسو َ،: ئةً ديٍةً بىخىً ذةطٍذ وـشدةةة ِـنث ػ   حَن  ـ
ــ حة، ئةً ديٍة ٌنة جطة لـة ط ــايظــػ ــ حى بـةسصة جـ رُ  ئٍج  ـــ ةخاةةدي سىةةػـ ا ئَنـ ة  ـ

ــ شُ  بة طــة بطــسىَيض، ئةً ديٍ ــ حى بـةسصة ج ـــ ةخاةةدي بـة سىةةػ ـ ــ  رُ  ِةجـ ةسىر، ا ِـا ـ
ــةَه       ــةٌنا طــةخاةةجى لةط ــةً ئنظــالوةجننة  ج ــة  ئ ــةً ديٍ ــة: ئ ــَ  ةرج ــَي لةطــةلاى درب ب

ــة    ي سىةةػــحى بــةسصة جــ رٌى لةطــةَه دةط  ــ   دةط  ــ   وــة طــةخاةةجنؽ يةوَننــة ل
ةخى بــَي سىةةػــخ ــــط   لاىاُ دربٍــَنَــــسىةةػــحة ج رٌــةواُ  بىيــة ِــةجا خىجــاُ بــة وظ

ـــبــةسصة ج ــض لــة دي ـ ـــٍةو رُ بــَ  بــةةة سىَي ـــةجاُ دةٌَنـ ـــيي سىةةػنَ  ةرجــة: كــشةةوـ خ ـ
ــ ــ يىي ٌاغـ ـــدصَيـ ـــَ ايي ديٍةوةجـ ـــرييَ دةوـاُ ٌاػـ ــــ ــة بـةُ  ةة ئـ ـــشىَيضيَنـةةة دةواجـ ى ــ

ــ ة وة خــةس بةة ديٍــبةسرٌة ــ ىد بـة ػ ـ ــ  َيٍنةةج ة، دةصرٌـى  وـة ذَنل  ـ ةةرٌة، ئـةةة،  ـ
 . نفةجى خشر ــاد لة جىدر ِةية لة طــَ رةسواٌى ذَنذةوــدي

 ـيارىكي  كرنك س ه ال مي ربو
ــ ــى  ِةيــ ـيةو ـــ: باػــة وــة خــ ر دةرــةسو َ،: ديٍ   ة برشطـــَن  ب ــةةرة وــشدةةة   ـ ي ج

ــ ٌنعىةجى خىً بـة جـةةرةيى بةط   بةسٌاوـة بـى ذةطـٍذ     الوي بـة ـةسدر سىػـح ةُ  ةة ئنظـ  ـ
ــ ة و ر خى ئةة ئايةجــوشدةةُ  باػ ــ اٌة، وـة لـة غ سىئ  ـ ــ اٌذر ِـ ــ ةُ وـة ػ ـ ةصرسة ـــ ةؾ ِـ
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ٍ ةسدرسُ  ـ  طــحةواٌى ذَنغةوةــةس ــــايةجَ  ةة رةسوايؼــــةؾ ئـةدة طــيي ػـــة طــدة
ــ ئٍجا ئايا لـة ىالاَننـذر وـة ئايةجةو    ــ حةواُ طـاُي رةسوايؼـ ـ  ـ ٍ ةسدرسُ  كـىُ دةط  ـ  ـ

ــ ةس، ِــةو ة ئـــةة طشرـــخي وَنؼ ـــــياطــاي بةسٌاوـــةي كاسةط  ةدي لـــةة ـــــاٌة  لـــةة ئايــ
ٍذسَيٍـة دةسَ،؟ ةرجـة: ئايةجـةواُ طـٍ ةسدرسُي     رةسوايؼحة طـٍ ةسدرسة روَنشدسرةرٌـة بّنَ  

ٍ ةسُ  ئــةة ــــط  ةواُ بــــــطــٍ ةسُ  طشرــخي وَنؼ  روَنــشدسرةُ  بــةاً سىةةدرةةوــاُ بــ
ــ ــة طـ ــةو ة   ـئايةجـ ــةة ِـ ــا، ئـ ــىُ رشيـ ــة كـ ــحة روَنشدسرةرٌـ ٍ ةسدرسرٌةي ئـــةة رةسوايؼـ

ــا، جىسرةجىسيـــ     ــة ياطـ ــةةُ وـ ــحاٌة دةوـ ــةسِادي ػـ ــاسييي بةطـ ـــاُ دةةَيـطىسىرٌنـ َ؟ ــ
ديٍةوـة، ةردرٌـاةة وىوـةلاَننى ص س ياطـا  جَنـذرُ        ـ اوةوة، ئةةةية: خ ر، واسبةجةة

ــ َننى ص سيـؽ ياط ـحةواُ دةغنـاُ لةطـةس دةوـةُ  ةة وىوةلاـ    ـــ ةدي رةسوايؼــوة ئاي  ياُاـ
شَيَ لـة سىَيـى غناطـةةة  ةة لـة سىَيـى ئنجىاةـةةةة لـةسىَيى ئـةة بٍلـنٍة          ـَنٍجـ ـِةلاذةِ ـ ل
ــ لعةسةنناٌة، ةةك: )رــــــ ػ ٕ إلا(ي )ِغِتِكــــَشئ   إلاشف(ي )ــــ  َُِكًَّٔش١ـايـــــ(ي )ِغِتِشَػــــئ
١ًّٔـايــ ةُ  ـةسيةد دةوـــ(ة... ِحــذ  وةةرجــة: غ سىئــاُي طــ ٌٍةد بةػــى ِــةو ة بةػــ ُ طَغ
اٌةؾ وــة ـاي بٍلنٍـــَّنٍجشرٌى ياطــــــ  بــةة ِةلاــــبةلان  ي ئايــةدــــا بــة دةغــــةك جةٌنــــٌ
سةيــةوى ص س بٍلــنٍةياُ دةسَِنٍــاةُ  وــة  َنناُ ِةلاــذةَِنٍجشَيَ  بىيــةؾ صرٌايــاُ رواـلــ

َٛاِعـسَ ذَنناُ دةط جشَ،: ) ١َّّٝٔـــ ايؿَّ ايّٖكّٔ َٛاعِـ اي(  ئٍجـا ئـةةرٌنؽ ديظـاُ دةة جـىسُ: )    ِطِع  ِسـكّٔ

َِكّٖ ــِساي(  )١ٗٝــايّٖ َٛاِع ــةسةني دةط  ــ    ١ٝٛيـاألقــ كّٔ ــنٍةيةوى ػ ــةس بٍل ــاسة ِ ــة دي   ( و
ــةلاَننى ص س وَنؼ ـــوىو ــى ذــ ــ ـــكاسةط  ةة طشرح ـــ ـــص س ياط ـ   ةة دةط  ــشَيَـةس بن اي ـ

 َنٍشَيَ.ـدةسبّ ــ اس، لــبشىي

ـــوةط ـــبنظ ةلة،ــ ــةسو َ،:  :حةًـــ ــة دةرـ ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  چوـ

: باػة خ ر، بةسص لـة ٌَنـ    ـ َن  بى، ِةية بماـ  يةوچڑک  ک  ک  ک  گ
ي ىــةاَهي ىــةسىروى طىػــخي خ رسدٌةواٌــذر  ئــةةة كــىٌة ئــةة ئايةجــة، َِنٍــاةة:  ـباطــ

  چڌ ڌڍڍڇڇ ڇچچچڇچ

ڎ  ڈ  ڈ   ژ   چ  دةرـةسو َ،:  ـ ي ذَنؼـ ـة دةريي دَيحـةةة طـةس باطـ   ـك ٌن

سىطــــحةية،  ـ   يــــاٌى: ئــــةة طــــ  چژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ
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ةَه ئــةة بابةجــةدر وــة بــاغ دةوــشَ،   ــــاةبَ لةطـذَنؼــةةة  ةةك بماَنــى بابــةجَننى ٌةط  ــ
َنحننذر ـ  لــة بشطــي دةرــةسو َ،: ِــةس وةطــَنـ كــ ٌنة دةريــي دَيحــةةة طــةس باطــي ذَنؼــ

ئـةةة، ئـاسةصةة،    ي ب ي بـ ـاسيـ ـط ٌاِة  حى ذـ ـئةةة، وةبةط شري ٌاكاس ب ة بـنـجَننط
ــ   ئـةةة خـ ر ل   ةبـةسىروى ِـ رسدٌى ىـخ ــ ى يـة  ةرجـة: بـى، ِةي   ـبةصةيـ  َنة سدة، بـة ـ ة ـ
ــ  رد  وـة لـة ئةط  ـىاُ وشدُ خبــحة، وة باطــةة ياصدة جىسة طىػــل ماذر لَنـى غةدةاـةُ    ـ

ــ ً ئةطةس لَنناُ ٌةخ رد لة بشطـاُ مبـشَ   ج  بةا ــ ا بـى ةةاوـى ئـةً ذشطـناسة دةلا    ـ َن : ـ
ــ سىطـحة لـةً ػـ َيٍةدر ئةةةيـة: وـة خـ ر، صرٌ       ـ ِى، ب ةٌى ئـةة طـ   ػـاسةصر دةيـةةَ،    اةـ

ــــجَنى ــةة ديٍ   ةطةيةٌـاٌ ــة ئ ـــو ــةةرةة ٌ غـ ـــة ج ـــحة، لةطـ ــاُ   ـ ــاةةة بَنط و ــخ درٌ ةس ذن
ــة ريــاٌى بةػــة   ـــسدر بشيحنــة لــة خــ رسدُي خ طــشٌطرتيَ ػــحنؽ ل  رسدٌةةةة ىــةاَهي ـ

ىــةسىرً  ىــةاَهي ىــةسىرً بــة طؼــحىي خــ رسدُي خ رسدٌــةةة بةجايةــةد  كــ ٌنة ئــةةة   
خـ رسدُي خ رسدٌـةةة ٌـار،  ئٍجـا       طشٌطرتيَ ػـحة لـة ريـاٌى ئنٍظـاٌذر  ئنٍظـاُ بـةب      

سدُي وةطةلة، طىػخي واوةلاةوشدُ لةطةَه ئارةَهي ذةسىةةسدر وة بةػـى طـةسةوى خـ ر   
ح ةيةجة ٌَنــ  ئــةة ـخظــ خــ ر ة  بىيــة ـةلةيةوى ص س طشٌطـــخــىسرك ذَننــذَيٍَ  وةطــ

ــ سىطحةية وة باطي جةةرةيى ديَ  ةة جـةةرة، ٌنعىـةجى خـى،  ةة ِةلاة    ــ زرسدٌى ئنظـ الً ـ
بة بةسٌاوـة، خـى، دةوـاد  بىيـةؾ خظـح ةيةجة ٌَنـ  ئةةرٌـةةة  جـاو  بـضرٌ  واجَنـ            

ظــالً دةوــةةيَ  وــة ذابةٌــذب  بــة ِــةو ة ىــةاَهي   ئَنىــة  بــة جــةةرةيي بــة دةر، ئن 
رتيَ ػــحة لــة ريــاٌى ـةةةدر وــة طشٌطـــُي خ رسدٌــدىةسىروةواٌنــةةة  ك لــة بــ رس، خــ رس

ةسطريينؽ دةوــاد  كــ ٌنة   ـاٌذر  ةة ك لــة ب رسةوــاٌى دينــةدر  ةة باطــي ِاةطــ     ـئنٍظــ
اُ بــة   بــة خــ رسدُي خ رسدٌــةةة  ذاػــ  اُ بــة دةة ػــحاُ ريــاٌى بــةسدةةرً دةبــ ـئنٍظــ
اُ ةةكـةة ٌـةةة، بـةسدةةرً    ـةسطرييي  وة ئةةة، دةةةوناُ بى ئةةةيـة وـة ئنٍظـ   ـِاةط

سىطـحةية، خظـحىجة ٌَنـ رُ ئـةة بابةجـةةة  ئٍجـا لَنـشةدر وـة           ئةة ط   بىية خ ر  ب

ک  ک  ک  ڎ  ڈ ڈ   ژژڑ ڑک چةسو َ،: ـدةرـــــــــ

ــ ة ) ـ  ِــةس وةطــَن  جَنطنــ چگ ــة: بشطــَنحى    خممصووة شرة ٌاكــاس ب  :أمخوو ةرج
ئــةةة، وــة ئــاسةصةة،   حنةةة ٌ ةطــابَنحةةة لــة بشطــاُ(  ب ـوةطــَننة وــة صطــى بــة ذؼــ 

ة وـشدرسةةة بـ ة  يـاُ    ـاجة بنـاٌ ة  يـاُ وـةيفى ك ةبَنحـ    ـحى بةسرصة بننـ ـة طىػـك ةبَنح
ــ َ  يـاُ وةيف ـة خ يَـ ـى ك ةبَنحـ ـوةيفـ  ــ ة خـ رسدٌى ط ـــ ى ك ةبَنحـ ــ ةسبشىرة بـى اةي ـ ش، ـ
ن  ِـةس بـة   ـي بشطـنةجى بناجـة بنـاٌ ة  ٌـةخَنش  بةلاـ     ـ بـ  ـ  ر  وة ِةس ئـاسةصةة، لـ  ــخ
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ــ ي ئةط ي بـ ـذديى بشطـ ـجن ــ ي ٌـةخ رد مب ـةس لَنؼـ ـ لـة ِـةسواً لـةة    ئةطــةس  شَ،  ئـةةة  ـ
ـــيــاصدة ج    خــ ر لةطــةلاى لَنةــ سدةة بــة  ي ٌاكــاسب ةب شربـنـــىسرٌة خبــ رد  وــادرً جَنطـ

 ةُ:ــةسو ةدة ِـاسةةة ئةً دةة رـا لةةبــبةصةيي ية  ئٍج
ِٔ]حى يةوــةً: ـرةسوايؼــ ّٚ َعــ ــَط ِاِبــ َُ ٍَ  ع  ٍَ: قّٔــئ ٍ  قّٔــئ َّ  أّهلِل َضغ ــٛ ِٕ ٜ ِشــ ُّ أّهللّٔ ّٚ  ذّٔ
٢ََ ٘  َ ِؤ َُئ ،ض َخك  ٙ  نّٔ ِٕ َٜهَّٖط ٢ََ ذّٔ ٘  َ ِؤ َٝت  َُس  ٘ َدَطذِّٔخ} [ََِهِك ٔ   (،3800بطقِ: ) ذِّٔس  ِاِبـ

ــ١ّٔ َُ ِٜ ٔ , (936بــطقِ: ) خ َع ــ َٕ َٚاِب ــئ ٘ ََٚقــ(، 1631بــطقِ: ) ِسبَّ ٘  األيبــئْٞ   ،شََّش ََٚقــشََّش

ــ   ةرجـة: ةةبذةلا {(303ٞ )َّٚضٚا٤ ايػًٝـٌ( بـطقِ: )  ـف َنناُ ـ ، وـ سى، ة وـةس خـ ر لـ    ـ
ــ ــ سىرص، ب ــةس، خــ ر  ـ   دةلا ــاد    : ذَنغةوة ــاُ خــ ر ىــةص دةو ــةسو ة،: بَنط و ر
ــ ــى ٌاخىػــة طةسذَنلــنى بنــشَ،  بىيــة    ـةجى لَن ةسبطـــوىلا ريَيَ  ةةك كــىُ خــ ر ذَن

ــ اُ ِةونؼـلاـَنَ: ديٍـذرسيي جـةةرةة جـةغ ر لـةةةدر ٌنـة وـة ئنٍظـ        صرٌاياُ دة ة ئـةةة  ـ
ــ ة  بى ةَيٍـة: وةطـَن  ص س ٌةخىػ  ـاد وة صة ةجــبن ة ـة  سى رةةٌـةطشجَ وىلاةجَننـ  ـ

ة جـةغ ر ةريـة     ـي  ك ٌنـ ــ: ٌةخَنش ِةس بةسى رةة دةبـ وة خ ر ذَنى درةة  وةكي بما
  طــةرةسةوة، ةريــة وــة ئةطــةس سى رةة ةرةسَينةـٌــا وــةسم ٌنــة  يــاُ وةطــَن  لــة طــ

ة، وــة لةطــةس  ــــ  يــاخ د ئــةة ئةسو ـ ص س ج ةػــي ٌاسىةىــةجني دةبــ   ٍـــ  ٌةػنَن
ِـ ــةرةسةدر بى، ئة ــاٌنةجى لةة طــػ ؟  ةس بـةسى رةة بـ  ـاً ٌادسَ،  ئايا جةغ ر ةرية 

ة لـ سىةوـةصرُ بـ ة    ةس، خـ ر  ـاسَي  ذَنغةوةــنَنٍى  جـ ر ةرية بنؼـن  جةغـٌا  بةلا
ةرةسَينذر ِةو ة بةسى رةة بـ ةُ  دةريـى رـةسو ة،: ئـاةً بـى بَنـٍَ  ئاةيـاُ بـى         ــط

ا  ئاةةوـة، خـ رسدةةة لةبةسكـاة، ِـةو ةرُ  بىئـةةة، بـضرٌَ بـةسى رةة ٌنـة          ـَِنٍ
ــ ةُ      ــةسى رةة ب ــةس ب ــذَينناُ ِ ــي ِةٌ ــةس    دةري ــة ِ ــاُ: ئةةرٌ ــذر ط جن ــةةرلاناُ ذَن ِ

ــ ة    ــنالك بـ ــؽ ِـ ــناٌذةةة ص سيـ ــاُ ٌةػـ ــةس ةُ  سى رةةيـ ــةسو ة،:  ذَنغةوةـ رـ
َِـ ايتَّْٚ ،(1063) ِ ًِػِـ َ  ٘ دَـ َطذِّٔخ} [ئ٠ّٕـــ ايّٖه َك ذّٕٚي٦ِّٔؤّ ايّٖه َكئ٠ّٕ ذّٕٚي٦ِّٔؤّ] بـطقِ:   ُِّصط

(626)، ََّٚ َٕ بــطقِ:  (1629)بــطقِ:  ١َُّٔــَِٜعخ  ٔ اِبــَٚ، (1101)بــطقِ:  ُّئ٥َِػــاي ٔ  ِسبَّــئ َٚاِبــ

ِٔ َدــئِبط  1660) ــة ط   {(، َعــ ــة: ئةةرٌ ـــةرج ــة طةسذَنلــنى  ةسـ ــاسُ  ئةةرٌ ذَنلنى و
ــة ط  ـــوــاسُ  جــاسَينى دينــة ل ــاسة سىةوــةصرُ ٌــةب ةة  ِــاةةاُ   ـ ةرةسَينى دينــةدر دي

 ٌٍةد  ــِةٌذَينناُ بةسى رةة ب ةُ  ِةٌذَينناُ بةسى رةة ٌةب ةُ  بةاً سى رةة، ط
ــ َنةةسياُ طـئةةرٌة، وة بةسى رةة ٌةب ةُ طـ  اصوشد بـى ئـةةرٌى دينـةة خ رسدٌنـاُ     ـ

ــ ط ــ اصوشدة ئـــنؽي خضوــةجى ئـــةةرٌى دينةػ ــ ــ ناُ وـــشد  ك ٌنــ ة ئةةرٌـــة، وـــة ــ
اسب ة ص س ِـــنالك بـــ ةُ  جنٍـــ ة بـــ ةُ  ص س طـــةسوا بـــ ة  ـةسى رةة بـــ ةُ ديــــــــب
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ََٖ ]رةسو ة،:  ذَنغةوةةس  َٕ َش ِّّٖٓط ٚ  ُ َّ  ايّٖ ِٛ َٝـ  ُّئضّٚدَـ ايب  ٘ دَـ َطِخذّٔ} [ِبـئألِّٔدطّٚ  ايّٖ

ََّٚ ،(1026) :طقِبـــ  ِ ًِِػـــ َ َٚ ،(1896) :طقِبـــ  َٕبَّــــِس ٔ اِبـــ َٚ ،(1181) :طقِبـــ  ُّئ٥َِػــــاي  ئ

َْــــؼّٛ  (1339) :طقِبــــ ـــ {َعــــٔ ذّٔ ــة: ئــــةوشى  ئةةرٌــــة، بـ ــ ةُ   ـ   ةرجــ سى رةة بــ
ـــذادرػ ــاجش طةيؼ   ــ ــاُ صيـ ــة: خَنشيـ ــ ة  ةرجـ ــةةرُ بـ ــى ئـ ــةو ة، بـ ـــح حةوة ِـ ــة  ــ لـ

اُ  ك ٌنة خضوةجى ةرٌنؼناُ وشد  وش   وـة بـةسى رةة بـ ة خضوـةجى     ــبةسى رةةةو
ـــٌــاوشَ، لــة جنٍــ رُ  ئٍجــا لــة سىرطــحنذر ئــةً وةطــةلةية ص س طشٌط   ذـــ  خىػــى ة  ـ
ـــص سج ـــاس وظـ ـــ لاىاٌاُ ةردةصرٌـ ـــَ ئنمـ ــاُ ةريــة  دةبــ  ال ـ ال، صة ــةد بطــشُ  ذَنن
 ر ئةةةيــة وــة ال، صة ــةجى بطــشُ  ٌــةخَنش  وــةسم ٌنــة  خــ ر ذَنــى خىػــة  ــــجةغ

ــ وىلاـةد ةةسطشجٍةوـة ذَن يظ   ةةسبطريَيَ  بـةلان  جـاس، ةريـة    ــ وىلاةجةواٌنؼى ل خ ـ
ئةطةس رةسىصَي  ذـةوى لةطـةس بنـةةَ،  بـى ةَيٍـة: وـابشر دةكـَى بـى جـةٌطي          بـ   دة

ــة، ٌةػ   ــةس سى رةةةو ــة  ئةط ـــ  نَنــبةسى رةةػ ــَ     ٍ ــاوشَ،ي دةرو ــى ٌ ــة، ب جةٌطةو
ــةس،  ـــ صةر ــةسىصة بنؼ   ذ ــةةة لةطــةس، ر ــاد  ئ ـــ  نَنــدةب ـــبىكــى؟ ك ٌن ٍ ــةة ـ ة ل

ةوة ـةةةوة خَنشجشة لةسى رةة جةةرة وشدٌةوـة  ئةطـةس جةٌطـ   ىالاةجةدر جةٌط بشدٌ
ــةةرة      ــةاً ئةطــةس سى رةةةوــة، ج ــاصرٌا دةوــةُ  ب بةسَيحــةةة  ِــةو ة وظــ لاىاٌاُ غ

اد  بةغ بى خى، غاصر ى وشدةة  ةة سىةٌطة بة ِى، جـةةرةوشدٌى سى رةةةوـة،   ــبن
ــ ــة وظـخىيـ ـــةةة صةسةس بـ ــادي  وظـــ ــ ـــ لاىاٌاُ بطـ ــنَنَ    لاىاٌاُ جـ ــةس  بؼـ ةة ئةطـ

ــ ئنٍظاُ كاك لة ديَ جَنةطدةب   ــ ِةو ةياُ بةسى رةةبَ ذةوناُ دةوةةَ،  بةلا اد ـ
بـةاً ئـةةة ِـةس بـة     بــ    بـة ػـَن ةيةوى سىرطـخ ذَنـ ة  ذابةٌذ     ـــ  اس دةج رٌــئةةج

ٍ   ٍــ     وةطى ةر ِةيـة يـةك ئايـةد ديَ   ـ ةػنة جةغ ريى ٌاب ي ـــ  يـةك ىـةديع دَي
ة  بــى ةَيٍــة بــةغ ئاطــا، لــة سى رةةةوــة ِةيــة   ــــِةي ا ئاطــا، لةيــةك اليــةُــــجةٌن
 .  ـ ةبــاليةٌةواُ ِ اد لة ِةو ةــئاطدةب  ش  ـٌةخَن
ِٔ ]دةةةً:  حىـرةسوايؼ ٔ  َعـ َُـطَ  ِاِبـ ُِِهت    ع  ٍَ  َغـ ٍ    اهلل َضغ ـٛ ِٔ : َٜكّٕـٛ ِِ  ََـ ٌِ  ئّـ  َٜكَّٖبـ
َٕ اهلِل ض ِخَكــ١ّٔ ِ٘ نّٔــئ ِٝــ ّٔ َٔ َع ــ َِ ّٚ ٌَ اإلِّٚثــ ــ ّٚ َِِج ــ١ّٔ ِدَبــئ ــس  ٘ َدــَطذِّٔخ} [َعَطفّٔ َُ بــطقِ:  ذِّٔس

ََٚنَهًٝــــل ؾــــهٝ  األضْــــؤٚط: َغــــٓئزٙ نــــهٝف    (، 3191) ٘  األيبــــئْٞ فــــ  ــــــ ،  َّٔ ٞ ـهَّ

ـــةةبذةلا   ةرجــة:(1){(2939) ١( ضقــِ:هــهَٝ)ايػًػــ١ً اي  ، وــ سى، ة وــةس خــ ر  ـ
ِــةس ةسو ة: ـدةيفــ ب ة ذَنغةوةــةس، خــ ر ــــ : طــ َيي لــــ   دةلاـ لَننــاُ سىرص، بــ

                                                 

 َنضة.ــةٌةدةوة، بَنّــةٌذة طـخي جةةرةة ِةسكــسىرط( ئةونؽ واٌاوة، 1
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ــةجى  ــَن  وىلا ـــشَ   َِنٍـخــ ر ةةسٌةطــ  وةط ــاة دةطـ ــةد وــ   ـ اجـــذة، ط ٌ ــة غ َن ، ـب
وـة وـَ باطـي وـشد  وةطـَن       بــ    لةطةَه ئـةة ىالاةجـة     ةةسىةراد  ئةةة ةر ذَنذةك

رةسىصَينى طـةةسة  وةةجىجـة طـةس ػـاُي بـة سى رةةػـة  ئةطـةس سى رةةةوـة، جـةةرة          
ــ ي وةطٌـاوشَ،  جـا جـةٌطي جنّـادة  وـاس      ـ اد رةسىصةوـة، بـى جَنةةجـ   ــبن ابةدي ـ

سىصغى ىةاَه ذةيذروشدٌة بى وـاَهي خَنـضرُ ... ِحـذ  وـة وةبةطـحي صيـاجش سى رةة،       
طــ ٌٍةد لــةة ىالاةجــةدر ئةطــةس وةطــَن  وىلاــةجى خــ ر ةةسٌــةطشَ،  وــة ئــةسوَننى    

ــةب    ــةةج ةة  ةة ب ــةوى لةطــةس، و ــاٌنؽ    طــةةسة، ػــةسةنى ذ ػــناٌذٌى سى رةةةو
ةد وَن ، ــئةةة بة غ ٍـ  نَنــوابشر ِةس ٌةيؼٌاوشَ،  لةة ىالاةجةدر ئةطةس   جَنةةج

 .ـ خَنش، ص س، طةي ةج ـ اٌى  با ةر ٌةصرٌـةةسىةراد ط ٌاِى وةةجىجة طةس ػ

ــةسو َ،:        ــحةيةةة وــة دةر ــةةد ئــةة سىط ــة ٌظ لــة   چژ  ڑڑچ ةة ب

  ةة لـة ػـ َيٍَننى   چں ڳ  ڱ ڱ ڱ  ڱچ( دةرـةسو َ،:  البقو ة ط ةسىةجى )

  چڱ   ڱچ  ئٍجا ئةوـة يـاٌى كـى؟    چڱ    ںڱ  ڱ  چدينةػذر دةرةسو َ،: 

  ةرجـة: لــة  چڱ    ںچ  ي وةبةطــحى خـ رسدُ ٌــةب  ةرجـة: ئـاسةصةة، خــ رسدٌى ٌـةب   

ژ   چئٍجــــا خــــ ر لَنــــشةدر وــــة دةرــــةسو َ،:  ٍـــــ  ئةٌــــذرصة، ذَن يظــــخ جَنٍةذةسىَي

ِــةسدةةوى وىوشدةةٌــةةة  وــةين ٌــةواد بــةال، ط ٌاِــذر  ك بــة    چڑڑ
ــاسةصةة، خــ   ــة ئ ــةةةةة و ـــ    رسدٌى ىــةسىروى ِةِــى، ئ ــة   ب ــةةةةة و ــة ِــى، ئ ةة ك ب

ـــاٌى: وــة بــة كــــةةج ة  يـلــةة ئةٌــذرصة، وــة ذــةوى لةطــةس وــ   ـ جَننرةسىَيٍــ  رس ذَنــٍا ـ
ٍـ ـــ  ٌى لةطـــ ِةٌط  ٌةكـ بــ    اص، دةــدةسب ـ ذاسةةرُ لة وشدٌ ي جَنـش خبـ رد    ـ ةس درب

ٍ ـــ خبـ ـرةوـاٌى ل  ـ طـ   ــبا ٌةكبـ   اص، دةــ  دةسبــياُ بة رةوَن ــ  رد  بـا جَن   ةذةسىَيٍـ
ةةة لَنـى ٌــةخ رد  بــةلان  لــة  ــــةة بـا لــةسىةة، ئــاسةصةةةة سةاةةجنؼ بـــ   بـا وىلاــةجنؽ  

  رد.ــى خبـب ةٌى جةةرةةةة  لَن ذـ سىةة، ٌاكاسيىي ذَن يظحى 

گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چوـة دةرـةسو َ،:    :ةًــخي يةوــوةطةلة، بنظ

ـــ  ذشطچڱ ـــ ناسد لـ ــةُ كن ـ ـــندةو ــى ىـ ـــاُ ب ــحة   ـ ــةسو ة: ػ ــشرةة؟ بف ةاَه و
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 ةاَه وشرةُ. ــ ةدةواٌحاُ بى ىــاًي بةطــخىؾي بةج
    خــةةيظــ ي بشرياٌى خىػــخ ػ

ػــةسيعةد ِــةو ة ئــةة ػــحاٌة، وــة خــىؾي بــة جــاوَ  بــةاً بــة طــ ةدُ  ىــةالاى   
ــشدةةُ  ةة ِ ـــو ـــةو ة ئــةة ػـ ــنعي خــشر ي صياٌةةخؼ  ـ ـــحاٌة، وــة ذ َ  غةدةاــة، ـ

ــشد ــةجى: وـــــــ ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ    ...چةةُ  ةةك رةسو ةيـــــــ

ذـنعي صيـاُ   بــ    الً غةدةاـة، وشد ـِنث ػحَن  ٌنة ئنظ ،األع اف چڻ...ژ
ـــكــاكي طبـــ   ةة ِــنث ػــحَن  ٌنــة ئنظــالً ىــةالاى وشد بـــ   بــةخؽ ٌة  ةدبةخؽ ـ

( األعــطاف  لــة طــ ةسىةجى ) ئــةةة بٍلــنٍةية وــة لَنــى بنىلاٍــةةة  ئــاةر دةسدةكــبـــ   ٌة
دةرــةسو َ،:  (در خــ ر، ذــةسةةسدطاس لــة ذَنٍاطــة، ذَنغةوةــةسدر  157وــاسة )ئايــةجى ر

ــة: ِةسكــى  چڻ...ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ ...چ   ةرج
اُ ىةاَه دةوـاد  ةة ِةسكـى صياٌةـةخؽي ذـنعي     ــ ةدبةخؽي بةجاًي خىػة  بىيـط

ة، ِــةو ة سىَيرَنــذسرةةواُ لـــة   ــــ خشرذــة  لَننــاُ غةدةاــة دةوــاد  ئةطـــةس جةواػــا بن     
ــ جذر كـاكي ط ػةسيعة ــ  ةدبةخؼَ  ةة ِـةو ة غةدةاـةوشرةةواُ ذـنعي صياٌةةخؼ   ـ َ  ـ

َّْٝبــئتةػــة، )جــا ِةٌــذَي  لــة صرٌايــاُ ط ج ةياٌــة:  ( ةرجــة: ىةالاــةواُ  بــةاً ئــةةة طّٔ
  ئةطـةس وةبةطـخ ذَنـى ىـةاَه     چڌ  ڎ  ڎچِةلاةية  بىكى؟ ك ٌنة 

ٍ )ياٌى: بـ    ِ  احلّٔـ   ٗ ٌُّ ئّ ُ ٜ ش ــ َه دةوبـى ىـةا   ( ىةالاـةواٌنا ــ اد  وـة دي ـ ــ اسة ىـ ةاَه ـ
َّْٝبــئتةالاة  ٌــا )ــــِــةس ى ّْٝــَ ة، )ـ( ِــةس ةػــطّٔ ذر  يــاٌى: ػــحى ــــ( لــة صوــاٌى ةةسىةبنطّٔ

ّْٝـ َ خىؾ  دةط جشَ،: ) ِٛت  طّٔ ّْٝـ َ  ( دةٌطـى خـىؾ  دةطـ جشَ،: )   َق ( بـىٌى خـىؾ    ضّٜٚـح  طّٔ
َّْ دةط جشَ،: ) ّ  طّٔ ّْ( خ رسدٌى خىؾ  دةط جشَ،: )طَّٔهئ ( ئـةسصَينى بـة ذنـخ     َب١ذّٔضض  طّٔ
ــ جشَ،: ) ــ َ دةط ّْٝ ــةجى: )   َؾــِدل  طّٔ ــاكي كــاك  خــ ر رةسو ةي ــاٌَننى ذ ــئت  ( ئنٍظ َّْٝب ايّّٓٔ

َّْٝبني  َ.ــاةرٌى ذاكي كاوــبى ذن ي كـاكاكـ(  ةرجة: ئارشةجاٌى ذيًّّٓٔ

ــ ة طةس باطى ئةةة وة ئايـا ئـةة ػ  ــدَيح :خي دةةةًــةلة، بنظــوةط ــ حاٌة، ذـ اكي كـاكي  ـ

  چڳ  ڱ  ڱ  ڱچؼَ لـــة خ رسدٌـــةواُ  كـــ ؟ دةرـــةسو َ،:  ةدبةخـــــط
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ةواٌحاُ بى ىةاَه وشرةُ  وةةرجة: ِةسكـى لـة سىةة،   ـ: خ رسدٌة كاكي خىػــ ةرجة: بما
ــ نننةةة  لـة سىةة، صرٌظ ـذضيؼ باػـة  ئـةةة    ـحننةةة دةسوـةةد ط ةدبةخؼـةي بـى وش  ـ    ـ
ة  ئـةةة ديـاسة وـة    ـــ وـةخىةةة ىةالاـة  ةة ِةسكـى دةسوـةةد وـة صياٌةةخؼ      ـ ئاة، لـ 

ــ لَنـشةدر بةطؼ   ىةسىروة  بىكى؟ ك ٌنة خ ر، واسبـةج  ڳ  ڱ  چحى رةسو ةيـةجى:  ـ

(يــؽ دةوــاد  دةرــةسو َ،: َخَبئ٥ــح َيٍى دينــة باطــى )ــــ  بــةاً لــة ػچڱ  ڱ

ــشر ي صياٌةةخؼـــ  چڈ  ڈ   ژچ ــحة خـ ــة: ةة ػـ ـــ ةواٌناُ لـ  ةرجـ  ــ
ـــا يــةوَن  لــةة ػــحاٌة، وــة ط ةدبةخؼ ــــغةدةاــة دةوــاد  ئٍج َي باػــَ  بشيحنــة لــة ـ

ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  چحى ٌَنلـــري، سىرةوـــشرة  بىيـــة دةرـــةسو َ،: ـــــطىػ

ــ چڻ  ۀ  ۀ  ہ ــة: ةة ٌَنلنـ شطشرٌة، وـــة رَنشجـــاُ  ـش، ئـــةة ٌَنلنـــ ـ  ةرجـ
شياُ ــــوــشدةةُ  بىجــاُ ىــةاَه وــشرةة  لــة ىالاَننــذر لــةةة، وــة خــ ر رَنــش، وــشدةةُ رَن

ں  ں   ڻ  چةدر صرٌايــاُ دةلاــَنَ: دةوـةُ  ئايــا ئةوــة وةبةطـخ ذَنــى كــننة؟ لَنـش   

شطشرٌة  ـش، ئــةة ٌَنلنــ ـ  سىرةوــشرة  ٌَنلنــ چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ
ــ} ــارةَه  ـٌَنلـ ـــ بــــ   ريطش وةبةطـــخ ذَنـــى ك ئـ ـــٍطي ػـةةك: طـــةطي جـــاريىي ذما َنشي ــ

ــةذ  ك ذةـِحــ...طــ سطي   ةةك: بــاص  باػــ ة  خةسجــةه  دراؾ... ِحــذ  ئةطــةس    س بــةةل
شة ـنـ ــش بطشُ  ئةة ٌَنلـاُ بناد  ئةطةس ٌَنلنــي رَنش، سىرةيبناد ذـ قناُ ــئنٍظاُ وةػ

ــارةَهي بالا   ــةس ئ ــة: ِ ــة  ةرج ـــىةالا ــ رٌى    ـ ــاُ ج ــةس ئنٍظ ــة طىػــخ خــىسة  ئةط ٍذةيةك و
خـ ر   {ريةوة، ىةالاـة ـبنـاد  وـة ٌَنلـري، بـى بطـشَ، ٌَنلـ       ذــ  جةةمنىى بـذري وةػـقى   

ً،ـبنيَ ُ )سىرةجـاُ وـشدةة   ةش، ئةةرٌـة، وـة رَنـش   ـدةرةسو َ،: ٌَنلنـ  ُِـنيَ ( يـاٌى: ) َ هّٔ ،ً ( َ َه
َٛاضّٚح ة، )ــوشدةةُ  ٌَنلريةواٌناُ ىةالاَ  ةػ ذـ قحاُ ــرَنشة سىرةجاُ وشدةةُ  وةػ ( َدـ

َٛاضّٚح (ية  دياسة بة ئةٌذروةواٌنؽ دةطـ جشَ : ) َدئضَّٚسـ١ وى، ) (  دةطـخي طـ َ،ي كـاةة    َدـ
بـةة دةطـخي القي كـاةي     ( لةبةسئـةةة، وـة  َدئضَّٚسـ١ الق ِةسواوَننناُ ذَني دةطـ جشَ، ) 

( دَ،  نّٔئِغــ ( بــة واٌـا، ) َدئضَّٚسـ١ صوـاُي ... ِحــذ وـشدةةة ئــة اً دةدسَيـَ  كــ ٌنة )   
ِ       حَّنٍةس  ةةك صرٌايـاُ ط ج ةياٌـة: )  ـةرجة: ةةدةط َٗـئ٥ِ َِـٔ غّْـبئع ايَب اجلّٔـٛاضح : ايهٛاغـ   
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َٛاضّٚح( )ٚايّّٜٓـــري ــ ــة: ٌَنلـــ َدـ ــة دسىٌـ(  ةرجـ ـــريطشةواُ  لـ ــة ــ ــارةاُ  ةة لـ ــذة،  ذة، ئـ دسىٌـ
ش، خىيـــاُ دةخـــىُ  ـةُي اةيــــــــٍذرٌة، وـــة دةجـــ رٌَ سىرة بنـــــٍذرٌنؽ ئـــةة بالاـبالاـــ

ــهّٔئيّٖنّٔىسُ  )ـطىػحخــ ًّٖ ِ ّٔ ــٚاي ــئ ُــَطح    ٟئظّٚٚايَبــ كطّٚٚايّكــٚايه كــئِ   ِسِٗ َٗ ٚايؿَّــئٖني، ألَّْ
َٗئ: ذّٟٔ َهػ   ئّ ًِ ِٖ َٛاِسَس٠ َدئضَّٚسـ١ ــألّٔ ِِ اي ِـ   ٗ  ــ ةلاىة باػـ( ةةك طـةطي ذماـٍطي  ة بـاص     ةـ

شطشرٌة، سىرةيـاُ بـى دةوـةُ  بةلاطـة، غ سىئـاٌنؽ      ـش دةطشُ بـى ئـةة ٌَنلنـ   ـك ٌنة ٌَنلن
(ة  ئةةةيــة وــة خــ ر، ذــةسةةسدطاس لــة    ــــنػلةطــةس ئــةةة وــة )جــشة( بــة واٌــا، )  

ٌـ  چٹٻ  پ  پ  پچ(در دةرـةسو َ،:  األْهئّ ةسىةجى )ـط     خـ ر دةصر
( ةرجــة: دــئضّٚح(  )ت ِ ٜهــين: نَّٔػــبت ََِــئَدَطسلــة سى رطــاسدر كــنحاُ ةةدةطــخ َِنٍــاةة  ) 

ــشدُ     دــٛاضّٚح)واطــت( ةةدةطــحَّنٍةس  )  ــى سىرةو ــة ب ــة، و ــارةَهي ذةسىةةسرٌ ــةة ئ ــة: ئ ( ةرج
 :َيَشـةةسدةطن ــ حَننى لــةٌذ ػـة كـةجة و باسىةوــا ئةً ئايـاسدةَِنٍشَيَ  ئٍجـبةو
ــ ارةَهي ذةسىةةسيؽ صرٌناسيناُ ِــَنى ةةسدةطريَ، وة ئــ: لةًــيةو ــ ةية  ك ٌنـ  ة خـ ر  ـ

ــ   ئـةة ٌَنلـريطشرٌة، رَنشج  چں  ں   ڻ  ڻچدةرةسو َ،:  اُ وـشدةةُ   ـ
ى ـناُ بــى ذةيــذرب ةة  وــة بشيحنــة لــة ةنمىــ     ــــشوشربَ  ديــاسة ةنمىنؼــــوــادرً رَن

 شدُ. ـسىرةو
ــ شَ، وة صرٌناسيى ئةطـةس لـة ط  ـةةسدةطن ـ : ةة ئةةةػى لدةةةً ئةطـةس  بــ    ةطَنننؽ درـ

ــ صرٌنبــ    ئةطـةس لـة ذماـٍطي ػـَنشَيننؽ در    بـ   ننؽ در ةَيـلة باصي باػ ة  ـاسيى ذمـ ـ
شَي  ـخىسىر ٌَنلنـ اجةةة  ئايا ئةطةس طـةطَن  ِـةس لـة   ــة بةسصدةولةةةسئةة ئارةَهي ذة

بطــشَ،  ىةالاــة  يــاُ ىةسىروــة؟ ىةسىروــة  بَنط وــاُ ئــةد، ئةطــةس طــةطَن  جــةةمني  
ــ ــش، سىرة وشرـ دسرب ـــ   ي رَن ــب ـــش بطـٌَنلن ــة؟ بةلاشَ، ىـ ـــ ةالا ــى،    ـ ــة ِ ــة  ب ىةالا

ــةةة ٌَنلــ  ــةب   ـةنمىةوةي ــى ٌ ــادرً ةنمى ــةاً و ــة  ب ـــ ي وةػــقى  ريةوةػى ىةالا  ذ
ــةوشرب ــةَِنٍشرب ٌ ــةةةؾ لة  شةوةػـٌَنلن   ي سىرٌ ــاخ سَ،  ئ ـــى ٌ ــة،   ـ ــةي ذاي ــةس ذم ب
ذر رــةسق بــة ٌَنلــريةوةياُ دةوــاد  ـخ لــة ئارةاٌنؼــــــاسةصريي وــة صرٌظــــخي ػـصرٌظــ

ــة دة  ــاسة و ــةسو َ،:)دي ــبنير ،ً ــة: )َ هّٔ ً،ُــني( ةرج ــ( )َ َه ــة: )ًٝ ـايته ( ايتهًــِٝ( ةرج
 خ ذَنى رَنش، سىرةوشدٌة. ــشدُ  بةاً وةبةطـرَنشو
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 ني:ــةلة بزانـمةس سـآتة ــارةى رِاوكردنيش ثيَويشـدةرب

ــ ص سبـة، ِـةسة ص س، صرٌايـاُ سىري    /ةمــية  ــ اُ ةريـة ِـةس ري  ـ اٌذرسَي   رَنـش، سىرةوـشدُ   ـ
ــ شةوة، دةخـ سَ،  بـةاً ِةٌذَيننؼ  ـك ذةسىةةس  ئـةةة ٌَنلنـ  بـ   ك ئارةَه  ةـ  ب ناُ ـ

ا ـِاةجـــ   ر، بــــــــة خـــــةط ٌَنلـــريةوة، دةخـــ سَ،  ك ٌنـــــط ج ةياٌـــة: جـــةٌنا ط
ً،ــبنيدةرــةسو َ،: ) ـــ( دةلاَ هّٔ (ةةة ِــاج ة  بــةاً لةسىرطــحنذر  نًّٔــ َنَ: ئــةةةؾ لــة )ـ

َٛاضح ةػــة، ) غظــة، ص سبــة، صرٌايــاُ سىرطــحة  كــ ٌنة خــ ر      اسَِنٍاةة ــــ(، بةوَدــ

ش بشيٍـذرس  ـحَن  ٌَنلنـ ـ  وةةرجة: ِةس ػـ چں  ں   ڻ  ڻچدةرةسو َ،: 
ٍطة  ـارةَه  ئٍجــا طــةطة  ذماــــــك ئبـــ   ة، ك ذــةسىةةس ــــادي بنطــشَ، بــى خاةةٌةوــــبن

  سَ،.ـشةوة، دةخـٌَنلنبـ   ط سطة  ... ِحذ  ِةسكى ِةية  وادرً جةةمني دسر
ــ ةوشدٌى ئةة ئارةلاـلة ذَنٍاطصرٌاياُ  /دووةم ــ ة  يـاخ د ئـةة ذـةسىةةسة، و   ـ  ذــ  ة سىرة، ـ
ـــدةو ــإّٚب ٝسايكَّــ اَبــئع شَ، ط ج ةياٌــة: )ـ ّٚضَغ ِ٘ئِسَقــ ئ ِٙبَع ٜٚٓعدــطّٚ ب  ٜٚٓكــطف دــط
ِ٘   ةرجــة: بشيحنــة لــةةة، وــة بــة  (1)(٘ ِٓــَِ ٌالٜأنّٕــَٚ سِٝايكَّــ ِِ٘ٝــًَّٔع وِّٕػــُِٜ َٚ بسعئ٥ــ

لـــري بنـــةةَ،  ةة بـــة غظـــة، خاةةٌةوـــة، ةرص، غظـــة، خاةةٌةوـــة،  بـــة دةر، ٌَن
ـــةة بــة غظــة، خاةةٌةوــة، بــى ة، بنطــشَ،ي لَنؼ   ٍـــ  بَنــ ل ى ٌــةخ رد  وةةرجــة: ـ

ى ِةيـةي لـة ٌَنلـري، بـةسدةدر  بـةاً جـا       ـــ ى ِةيـة  يـاُ باصَين  ــوةطَن  وة جارينةو
ة  شطش ٌنـ ـاسة بـى ئـةة، ٌـةطشج ةة ٌَنلنـ    ـــ خ ٌن ة، خ رسد بـ ة  ئـةةة دي  ــذَننطةيؼ

ــةس ٌَنلنــــ  ــ ٌنة ئةطــ ـــبشيٍ  شطشبـكــ ــة ـــ ــة بــ ــاس، ةريــ ــاد  ةة جــ ِى، ذرس، دةوــ
ــةة ٌَنلنـــــ  ــة ئـــ ــةةة سىةٌطـــ ـــشة بؼـبشيٍذرسوشدٌةوةيـــ ــة  ــــ ــةة واجـــ ــة ئـــ ىشَ،  وـــ

ــ ةسبشىيَ دردةٌشَ   بةاً ئةطةس لــة، بة طـبشيٍذرسوشدٌةو ــ َنى خبـ  رد واٌـا، ةريـة   ـ
 .رـ ــةسدر ٌاكةطــبةط ةية،ــ ةة بىخى، طشج ةيةجىي ئةة ذَنٍاطــبى ئةة، ٌةطشج

ــ س، سىرةوةةةلـ اُ ةرية وـة ئـارةَهي ذة  ــص سبة، صرٌاياُ سىري /َييةمــس ــ ةس  ئةطـ  ـــ  ةس بةبـ
ــ ئاط ـــ ــ ش بنــةُ  ىــةاَه ٌنـــة خبــ سَ،  ةرجــة: وةطـــَن      ـادرس، خاةةٌنــاُ سىرة، ٌَنلن

اةةٌةوة، بــى  ــــئايــا خبـــ   نَن  بــةس دةــــة لــة خــىسىر لــة وةسةَيؼــــجارينــةوى ِةي
ــ َنَ: بـى، ٌنـة لَنـى خبـ رد  ِةٌذَيننؼ    ـــ ى خبـ رد؟ ص سبـةياُ دةلا  ـة لَنــيِة ناُ وـة  ـ
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ٟ ٚايعُّ ٟطّٚكِـ ايَب َٔػاحلّٔ) ََ ١ـــ بَٝهَضَٚ ٖـط ِ  ٞـفـ  هٞٚايؿـئفِ  وئيِـ ٚ ــ (ُ  دةلاايكـسٜ َنَ: ـ
بـا  بــ    شطشة رَنـش، سىرة  ـ رد  وـادرً لـة ئةطـماذر ئـةة ئارةلاـة ٌَنلنـ      ـدسةطحة لَنـى خبـ  

نَن  ــــلــة واوضَيــ  بــةسب ةة  لــة وةسةَيؼ   بـــ   ٌةب ة ــــ ، لى ئاطــاــــخاةةٌةوةػ
ى طشجــ ة  بــا خاةةٌةوةػــى ــــ ة  وةةَينــــبــةسب ةة  يــاخ د باصةوــة، وــىجشَينى طشج

ــ ماذر جةةمـوادرً لة ئةطـ   ـ ٌةب ةب ــ ئاطا، ل َنى خبـ رد  وـة   ـدسةطـحة لـ  بــ    ني دسرـ
ــ  رية غظـــ وٍنؽ ذَنى ــ ة، ئـةواٌنؽ سىرط ـ ــ حة  ئٍجــ ــ ا ػــ ةةواٌنى سىة ـةجى خـ ر،   ـ

ـــ ل ــ ـ ــة جةرظ  ب ـــل (در  بةسذةسكــى ئةواٌــة، دةةةً  فــتح ايكــسٜط شةوة، خــى  )ـن

ـــدةدرجــةةةة دةلا ـــ: خ ـ ــةةة خبــچہ  ھ    ھ چ ر دةرــةسو َ،: ـ ىُ وــة ـ  ل
ــ ةةواٌنى ٌةيرَننــ رية ػـبىياُ طشج ةُ  بةاً وَ ذَنى ئـةة   ـ اةة  كـ ٌنة دةط  ـ  ـ

ـــطريةوةؾ بـريطشة ٌَنلـــٌَنلــ ئــةةة، ئــةةيؽ ٌــاسدبَنحى  ئــةة   ب  شَ، بــى خــاةةٌىـ
شَ،ي لَنؼــى ٌــةخ رد  ــــى بطــــش بــى خاةةٌةوةػـنـــٌَنل ـ ٌــةيٍاسدةة  بــةاً دةط  ــ

ة بــى ة، طشج ةيــةجى  ةة ئةوــة ئةةةػــى    ــــئٍجــا وــة لَنــى ٌــةخ رسد  واٌــا، ةري    
شَيَ  ـة بنـ رَنـش، سىر  ـــ    وـة دةط   ـَيةةةسلحة ئارةَهي ذةـشَ، وة دسةطـةةسدةطنـ ل

َ  يـاُ طـضر   ـلَنناُ بـذسَ،  كـ ٌنة ئةطـةس لَننـاُ ٌـةدسَ،  يـاُ ئةطـةس بشطـى ٌةوشيَـ         
اُ دسةطــة  كــ ٌنة ـٌــةدسَيَ  رَنــش، سىرة ٌــابَ  لةبةسئــةةة ئــةة سىةرحاسرٌــة لةطةلانــ 

ــ ةسىروة  وة لة خىسىر ئـئاصرسدرٌى ئارةَه ى اصرس، بـذة،  بـةاً بـة وةبةطـحى ئـةةة،      ـ
دسةطــــحة  ِةلاةةجــــة ٌــــةك ةر، لَنةــــذة، لةبــــةس دةطــــححذر   رَنــــش، سىرة، بنــــة،

ــ ةةة  بةاً دسةطــوشدرسبَنح  رد؟ ـَنى ٌةخـ ـكـىُ لـ   ـــ  حة بـايى ئةةةٌـذة وـة رَنشبة   ـ
ــ شَ،؟ بـايى ئةةةٌ ـشةوة، بطـ ـشة ٌَنلنـ ـبـى ٌَنلنـ   ـ اُ كـىُ بلـ  ــي ذة ئـاصرس بـذسَ،    ــ

 حة.ــدسةط

ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ہ   چوة دةرةسو َ،:  :َننةًــخي طــبنظ ةلة،ــوةط

ــ   ةرجــة: ئــةة ٌَنلــريرٌة، بــى ئَن ةيـــاُ دةطــشُ  لَننــاُ خب      چے  ے ىُ  ةة ٌـــاة، ــ
ــ شرةُ  بـى ئـةةة وـة دسةط   ـخ بة وةسم طنــناُ لةطةس بَنٍَ  لَنشةدر دةة ػـخ رػ   خ بـ ـ
  رد:ــشطشرٌة خبـنـش، ئةة ٌَنلـاُ لة ٌَنلنــئنٍظ
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ٌـاة، خ ريـاُ   دةبـ   دةةةً: ةــ    ُ طشجشةياُ بـى خاةةٌةوـةيا  ـئةة ٌَنلنـ دةب  ةً: ــيةو
ــَنَ: ٌــاة، خــ ر لةطــةس      ــٍَ  جــا ديــاسة ص سبــة، ِــةسة ص س، صرٌايــاُ دةلا لةطــةس بَن

ةسدةدر  ــــشة بــــشطشة لــةة ٌَنلنـةرجــة: وــة ئــةة ٌَنلنــبـــ    ــــ ذَنؼدةبــ  ة ــــَِنٍاٌةو
ــ وة جارين ئنٍجـا ــ ة  طـ ــ ةطة  ط سطـ ــ ة  ذماٍطـة  ِةسك ـ ية  وـة   ةـــ ى ِةيـة  بـاصة  باػ  ـ

ّٚ اهلل) ماـ :ى بةسدةدر بــجَن بةٌظـةةد   ٍــ   ( بة ٌاة، خ رة ٌاة، خـ ر، لةطـةس بنَ  ِبػ
ــ  د ص سبـةياُ لةطـةس ئـةةة يـةك دةٌط    ــةو ة صرٌاياُ ياخـاُ: ِــوةسجى يةوةون َ  ـ
شطشةوة ئــةةة، وــة سىرة دةوــاد  ئةطــةس لَنــى خبــ رد  واٌــا، ةريــة   ـوــة ئةطــةس ٌَنلنــ

ــى  ـبىخــ ــةك ب ــةجى ٌ ــ ى، طشج ةي ــة دسةطـخاةةٌةو ـــة،  بىي ــة لَنـ ـــخ ٌن ى خبــ رد  ـ
ـــئةةو ــى ة، لــ دةبــ  اجة ـ ــةاً  ـب ــاُ دةلاــ ـبؼــدةبــ  َنى طــةسىَ،  ب ـــ َنَ: لـضرٌ  صرٌاي  ـ

ةرجـة: دةر، ئـةةة، وـة طشج ةيـةجىي     بــ    خ رسدٌَن  صياٌى ِةية  وة ذـاؾ طشجٍـى   
ــ  رد  ئــحنذرية  ةسدة ةسدة لَنى خبــلةبةسدةط ى، طشج ةيـةجى   ةةة واٌـا، ةريـة بىخـ   ـ

ــ بط ـــ  حةيةوى لَنةـذري طـاصَينى ل  ـبةاً لة وـاجى طشجٍنـذر غةذالاـ      شَ،  ئةطـةس ةرٌـةب  ـ
ـــذرة لَنــى برلـشَ،  يــاُ ئةطــةس كــشىٌ ةوَننى لَنةــ ـبــى، ٌاطنــ شىَ،  ئــةةةؾ لــة ذــَنؽ ـ

ــ طشجٍنذر صياٌى ٌنة  ك ٌنة دياسة بة وةبةطحى ئةةة ب ةة وـة بنط  شَ،  بـةاً دةر،  ـ
  لَنـى خبـ رد  ئـةةة ديـاسة بـى خـى،       ـــ  طشَ، لةبةسدةطحى خـى، دردةٌ ئةةة، وة دةي

 رد  كــ ٌنة ــــخ ٌنــة لَنــى خب ــــطشج ةيــةجىي بــى خاةةٌةوــة، ٌــةطشج ةةة دسةط   
ــةسو َ،:   ــة دةر ــاُ    چہ  ہ  ھ    ھچئايةجةو ــى ئَن ةي ــة ب ــة، و   ئةةرٌ

 ىُ.ــَنى خبــة لــطشج ةُ بىجاُ ِةي
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 هو  كردهن    (بسم اهلل )ا ره ى ز اان يا ن هل ب   ا ىحوار  ر    
 هل ـسه ر       نيحـير  

ّٚ اهللناُ: )ــــةةد دةةةونؼـبةٌظــ ش  ئــةةة كــ رس سىر، صرٌايــاٌى ـنــــ(، وــشدُ لــة ٌَنلِبػــ
 ٍذة: ــذةط ذـ  رسةمماُ ـة سىر، كــاسة ئَنىــذر ِةُ  وة ديــجَن

بَنٍَ  ـــ  سدٌنذر ٌاة، خـ ر، ل خ ر ــ َنَ: وةبةطخ لةةةية لة واجى لــِةٌذَينناُ دةلا /1
ــشىَ،ي دةيربريَ  ـئــةةة ٌَنلنــ  ـــ  شةوة سىرةوــشرةةي ِاجىجــة بةسدةطــحى  طــةس، دةب جــا  ٍ

ّٚ) ماـــ :ذر بنــلــةواجى خ رسدٌ ّٚ اهلِل ِبِػــ َُ ّٚ ايــطَِّس ( لةةواجــةدر  بــةاً لةسىرطــحنذر ايــطَِّسٝ
طـــى ةية سىرطـــخ ٌنـــة  كـــ ٌنة ئايةجةوـــة لـــة با ـــــئـــةة غظ لاــــ :ةةك ػـــةةواٌنى دة

ــ ــةسو َ،: ـسىرةوشدٌَن ــاة،    چھ  ھ  ے  ےچذر دةر ــذر ٌ ــاجى سىرةوشدٌَن ــة و   ل
ةسو َ،: لة واجى ٌاُ خ رسدٌَنذر  ٌـاة، خـ ر، لةطـةس بَنـٍَ      ـةس بَنٍَ  ٌارــخ ر، لةط

ــة وــ  ــاة، خ ـكــ ٌنة ل ــذر ٌ ـــاجى خ رسدٌ ــاُ رــةسىص ٌن ـ ـــ ر لةطــةس َِنٍ ةس سىر، ـةي لةطـــ
بـة يـةوَن  لـة ِـاةةاٌى رـةسو ة:       ةوةـةس  اُ ط ٌٍةجة  ةةك ذَنغــة، صرٌايــص سب
ّ  َٜــئ] ّْ غّٕــ ّٔ ٌِ ،اهلل َغــ ِٓــؤّ، َٚنــ ُِٝ َٝ ٌِ ِب َُّــئ َٚنّٕــ ًِٝــؤّ َِ  :طقِبــ سَُــِسذّٔ ٘ َدــَطِخذّٔ} [َٜ

ــايب َٚ ،(3160) ــ ُّئضَّٚدــ ــَ َٚ ،(3160) :طقِبــ ــ ِ ًِِػــ ــَٚ ،(3116) :طقِبــ ــََ ٔ اِبــ ــ ِ٘ئَدــ : طقِبــ

(1106)، ََّٚ ــ) ٞـفــ ُّػــئ٥ِاي ــ ر    {(0639) :طقِبــ (رب٣ايهّٕ ــاة، خ ــاُ  ٌ ــة طن ــة: سى لا   ةرج
ـــبَنٍــةي لــة ذــَنؽ خىجــةةة خب  ـــىة  بــة دةطــحى سىرطـ حخ خبــى  وــة ئــةةة بــى خــىسرك  ـ

ّٚ ٌٍةجة  ئــةد، وةطــَن  )ــــط ةئــةةةة  خ رسدٌَننــة   (  لــة خــىسرك خ رسدٌــاهلِل ِبِػــ
ــ ــةةة ط ٌاِةــ ـٌةو ــةٌنا ط ـشد؟ ئ ــةة ج ـــاس ٌن ــةاً ئــ   ـ ــشدةة  ب ــةسك و ةة، ـ ٌٍةجَننى ج
 خ ٌنة.ــحة  وةةرجة: ئةة سىرية سىرطــةياُ ذَن يظـيند

شطشةوةدر وــةسجى ـاجى ٌــاسدٌى ٌَنلنـــَنَ: ٌــاة، خــ ر َِنٍــاُ لــة وــ ـناُ دةلاـــِةٌذَينــ -2
ــَنَ: ئةطــةس ٌــاة، خــ ر، لةطــةس ٌةِنَ ـىــةاَه بــ ةٌى ٌَنلــ  ئةطــةس  ٍـــ  ريةوةية  دةلا

 خ ٌنة.   ــسىرط  ىاُ ذــيةػاسة ئَنىة ئةة سىرـةاَه ٌنة  وة ديـشَ، ىـشيؽ بطـٌَنلن

7 

7 

www.alibapir.net



   ......  ( 1  –  5 ) 
 

 

 [112 ] 

ــَنَ:ـِةٌذَينــ -3 ريةوة، ـَِنٍــاُ  لــة واجَننذريــة وــة لــة ٌَنلــ   لةطــةسٌــاة، خــ ر  ناُ دةلا
  ٌٍةجة.ــبةسدةدرة ئةةةؾ ط

: ٌــاة، خــ ر لةطــةس َِنٍــاُ رــةسىصة  بــةاً بــى  ــــ دةلا وــةحة  ــــسىرط  ئــةً سىريــةواُ ذــ -4
رةكي جارينةوـة، جَنةـةسدةدر  باصةوـة،      ةرجة: واجَن  بابا، سى ش، بـوةطَن  وة لة بن

ّٚ): ــ رةسىصة  بما  جَنةةسدةدر ش  كـ ة بـةةة خ رسدٌةوـة،    ـبةاً ئةطـةس لةبنـ  ( اهلِل ِبِػ
ةةة  كــ ٌنة ــــ  ةة لةسىرطــحنذر ئــةةة، كــ رسةوناُ صيــاجش دةكــَنحة ةةغما ابــــىــةسىرً ٌ

ٍ ــة، سىرةَيذر ٌــاس، ةرية سىرةكي لة طةسوــج ــ اة، خـ ر َِن   بىيـةؾ  ـ ش ٌابـ ـنـ ـلةباٌى ـ
َِــطَن : رــةسىصة  كــ ٌنة وــة رــةسواُ )ــــدةلا ( لــة غ سىئاٌــذر دَ،  ئَنىــة لــة خىواٌــةةة ذّٔ

ــ   خــــ ر،   ـ طةيةك لــــةةباسةةة ِةبـــــبةلاــــ  بىوـــاُ ٌنــــة بماــــَن : طــــ ٌٍةجةي دةبـ
ةس بَنـٍَ   ــٌاة، خ ر، لةط  چھ  ھ  ے  ےچذةسةةسدطاسيؽ دةرةسو َ،: 

بةاً  ٌـ  ةسىص ب ةُ دةطةيةـ(ةي  ئةونؽ رَـط ذرةسواُ )  چھچدياسة ةػة،: 
ــ ئـةةة خـ رسدٌى طىػ    ش، كـ ة ـ  ئةطةس لةبنـ  ش، بـبى وةطَن  وة لةبن  ـــ  حةوة، لـ

ــ بما ـ   ةة دةػط  ـ ـ ابـغةدةاة ٌ ــ َن : طـ  ٌٍةجة  بـةاً بـة ِـةس ىـاَه ئـةة سىريـة،       ـ
ــ نغة، ئةوش وة لـة غ سىئ ــك رسةً ذَني ةرية بةَِنضجشة  ك ٌنة ؿ ذر ِـاج ة  ةرجـت   اٌـ

وة لةةة اليةـذرد  بـى سىةةريـى  يـاخ د       ةبــاٌةيةك ِــةس ٌنؼــوةط ٌـ  ب ةُ دةطةية
 ة.ــَنشةدر ئةةة ٌنـ ٌٍةد درٌاُ  وة لــبى بة ذةطٍذة ط

ـــا لةةبـئٍجــ ـــرةسواسةةة ـ ـــص سُ  يةو  ةدةـ ـــَن  لــةة رةسو ةدرٌـ ِٔ]ة: ـ ّْ  َعــ ّٚ َعــِس  ِبــ
ّٛــَس َِ ٍَــقّٔ  ئ َّ َغأّٔيّٖت : ئ َِّٓب ِٔ  اي ٍَ ؟ُِِهَطاضّٚـاي ِِٝســَق َع ِٙ  ذَّٔقـئ َ  ََئ: قّٔئ ٌِ  ِبَشـسّْ  ،فّٔهّٕـ
ََئ َٛ ِ٘ــِبَهِطِن ذَّٔقئَ  َٚ  ٗ ٘   ،َِٚقٝص  فّٔ ِٔ  ََٚغـأّٔيّٖت  ِٝسِ  َعـ ٍَ  ؟ِّٖ ـــ ايهّٔ َقـ ََِػـؤّ  ََـئ : فّٔكّٔـئ ِٝـؤّ  ذّٔ ّٔ  َع

،ٌِ ــ َّ فّٔهّٕـ ــإّٚ ــِ  ذِّٔخـــَص فّٔـ ّٖـ ِٕ َشنّٔـــئ٠ّ٘، ايهّٔ ــِسَت َّٚٚ ّٖ ََـــَ  ََٚدـ ِٚ ِبـــؤّنّٔ ــئ ِن ِّٔبـــؤّ ذّٔ ًّٖبىـ ٙ  نّٔ ــَط ِٝـ  غّٔ

ــَٝت ِٕ فَّٔدِؿ َٕ ذّٔ ــٛ ٙ  َٜهّٕ ــَص ٘ ، ذَّٔخ ــ ــِس َََه ٘  َٚقّٔ ًّٔــ ــ ّٔ قَّٔت ٌِ، فّٔ ــ ــئ ََأّٖنّٕ َُ َّْ ــِطَت فّٔإّٚ َِ َشنّٔ ــ ًّٔــ٢ اهلِل اِغ  َع

ًِّٖبــؤّ ِِ نّٔ ٙ  َٚئّــ ًّٔــ٢ ََــِصنِّٕط ِٙ َع ِٝــطّٚ ِ  بــطقِ: 3366بــطقِ: ) ُّئضَّٚدــايب  ٘ َدــَطِخذّٔ}[غّٔ ًِ َ ِػــ َٚ  ،)

ٚ َز ٛب ذَّٔٚ (3932) َِايتَّْٚ  ،(1836) :طقِب َزا ََّٚ ،(2303) :طقُِّ بِصط  ،(3160) :طقِبـ  ُّئ٥ِػَـ اي

ــ   ةرجة: ةةديي و سى، ىاجةً خ{(1123) :طقِبـ  ِ٘ئَدََ ٔ اِبَٚ ــ  ر لـ )وـة بـة    ـ َنى سىرص، بـ ـ
ــ ئنطـئ ىاجةوى  ــ ي بةٌاةباٌطـةي ص س ط ـ شىرٌني بـ ة   ـــ ةخى بـ ةة  وـ سىَينى ِـةب ة ٌةؿ   ـ
وـشد: دةسبـاسة، ػـحَن  وـة      ذَنغةوةـةس  : ذشطناسً لة ــ  لاىاُ( دةلاــ ةة وظدةريي ب
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رةسو ة،: ئـةةة، وـة    ةوةةس ــشَ، ى وىى كىٌة؟ ذَنغــ( سىرة دةوَِِهَطاضّٚش )ـبة جن
ٍـ  ـ اة خ َيٍى لــى  )ةرجة: وادرً بشيٍذرس، بنــريَ  لَنى خبــبة جنزينةوة، دةط لَنـى    بَن

ــ اٌاينةوـة، دةطـريَ، لَنـى وـةخى  )ةرجـة: ئةطـةس وشدرسبَنح      خبى( بةاً ئةةة، بـة ذ  ةةة  ـ
ــ  رَ،  ياٌى: ئةطةس لَننــوةبةطحى ئةةةية ئةطةس بنن   ئـةةة  ـ ِاجةـ  ـ ي خـ َيٍى لـ   ذربـ

ــ ِاجٍةوة، لـة ػـ َيٍى طةسبشىيٍنةج  ـــ  خ َيَ ل ــ ى  جـا خ َيٍةو ـ ــ ة، لـة ِـةس ػ  ـ  َيٍَن  ـ
ــ ي وـشدرس، وشدبَنح  ٌةَِنٍاب ـ   بةاً ئةطةس خ َيٍى لـ ِاجة ةةة  ئـةةة بـة وـشدرس لـة     ـ
ـــغةلا ـــةً دةدسَ،( ك ٌنـ ــذر    }(ة  َِٚقٝــصة )ـ ــة اوى لَنذسرٌ ــة ئ ــةس ٌَنلــريةوة ل ــة: ئةط ةرج

ــ   ةة ذشط{  ئـةةة لَنـى وـةخى    وشدبـ  ريَي  وـة بـة طــةطي   ـناسً لَننــشد دةسبـاسة، ٌَنلـ  ـ
ى  كـ ٌنة طشجٍـى   شَي  بى جى، طشجةـ ة  لَنـى خبـ   ـشَ،؟ رةسو ة،: ِةس ٌَنلنـجاريي دةطن

ري ـطشجٍـى ةرجـة: بشيٍـذرسوشدٌى  جـارييي طـةط وـة ٌَنلـ       }ري  ـطةط طةسبشىيٍة بـى ٌَنلـ  
ــشَ،  وةسةَيؼ ـــدةطـ ــ َيٍى ل ــ ــشَ، خـ ــة دةيطـ ــاوضة وـ ـــ نة  وـ ـــ  دَي ــ ــى   ٍـ ــة جَنـ ــةةة لـ ئـ

سىرٌـةطاد  وـة سىةٌطـة ص سبـة، خـةلانى ةرٌـةصرٌَ         ي ذــة با دةريي كةغىػــةسبشىيٍَننــط
  خـ َيَ   َِنٍابـ  ـ   ٌـا  وـادرً خـ َيٍى لـ     كـةغى، بطاجـ    ىةتـةُ دةبـ   ـ ةة ذَنناُ ةرب

َّ]ة ــَِنٍاٌةوة، لةجَنى طةسبشىيٍَننة  ئةةة دةغى ىةديظـ ل ًّٖـ ِ  ذِّٔخـصَ  فّٔإّٚ   [َشنّٔـئ٠ّ٘  ايّٖهّٔ
ةطةوةجذر  يـاُ  ــبةاً ئةطةس لةطةَه ط  {شةـطاص لَنطشجٍى طةط طةسبشىيٍة بى ئةة ٌَنلن

ــ ةطى ٌةرـةسَينى دين ةطةواٌذر  طــلةطةَه ط اد  يـاُ جـاريي ٌةرـةسَينى دينـةؾ     ـــ ةؾ ِـ
ي ـ بةػذرسيي وشدب ة  ةة وةجشطني ئةةةد ِةب ة وة لةطةلانذر طاص، لةة ٌَنلرية طشجة

ةطةوة، خـىد َِنٍـاةة    ــة جى ٌاة، خ رد لةطةس طــَنى وةخى  ك ٌنــ  ئةةة ل  رسربــو
    ٍ ــ رد ٌةَِن ــاة، خـ ــىد ٌـ ــةيش، خـ ــةطى اـ ــةس طـ ــةاً لةطـ ــبـ ــةةة،  ـــ ــةؾ ئـ اةة  ئةوـ

 ريطشة  رةسىصة.ــاُ لةطةس ئةة ٌَنلــ ةسدةطريَ  وة ٌاة، خ ر َِنٍــلَن
ِّْٔ عَـ عَـ ]ئـةً سىي ريةجـةؾ ِةيـة:     لةةباسةةةِةسةةِا  ّٚ  ِس ّٛ  ِبـ َِ ٍَ   َسـئ  َغـأّٔيّٖت  : قّٔـئ
ٍَ ــٛ ــت   اهلِل َضغ ـ ّٖـ ــئ: قّٕ َّـ ّٚ  ّ ِٛ ــ ــَتَْ قّٔـ ِٙ س ََّكـ ــِص ٍَ ،ايِّٖهـــ ِّٔ  ِبٗـ ــئ َّٖتذّٔ ََّٚشا: فّٔكّٔـ ــ  ِن َّٔبـــؤّ ِضَغـ
َُـــ١ّٔ، ًّٜ ُ َه َِ ََٚشنّٔـــِطَت ايّٖ ــ ٌِ اهلِل اِغـ ــ َّـــئ فّٔهّٕـ َِ َٔ ََِػـــهّٖ ِٝـــو، ذّٔ ّٔ ِٕ ّٚالّٜ َع ٌَ ذّٔ ــ ّٖـــ  ، َٜأّٖنّٕـ  فّٔـــ ّٔ ايّٖهّٔ

ٌِ ّْٞ ،ََأّٖنّٕ ِٕ ذَّٔخئف  فّٔإّٚ َٕ ذّٔ َُئ َٜهّٕٛ َّْ ََِػؤّ ّٚ ٢ّٔ ذّٔ ِ٘، َع ِّٖػ َْ ِٕ َٗئ َّٚٚ ِٔ  ًّٖـ  نّٔ َخئئّّّٓٔ َٖـئ  َِـ ِٝطّٚ  غّٔ

 :طقِبـ  ِ ًِِػَ َٚ ،(3386) :طقِب ُّئضَّٚدايب َٚ ،(28190) :طقِب سَُِسذّٔ ٘ َدَطِخذّٔ}[ٌََِأّٖنّٕ فّٔ ّٔ

ٚ َز ٛب ذَّٔٚ ،(3936) َِايتَّْٚ  ،(1838) :طقِب َزا ََّٚ ،(2366) :طقُِّ بِصط  ،(3106) :طقِب ُّئ٥َِػاي

: ـــ    دةلا  ر لَنـى سىرص، بـ  ـ  ةرجـة: ةـةديي وـ سى، ىـاجني خـ     {(1168) :طقِبـ  ِ٘ئَدََ ٔ اِبَٚ
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ي )ةطي جارييــ  بةً طــنَننـي: ئَنىة خةلاـط ج وشد  ذَنغةوةةس، خ ر ذشطناسً لة 
 ـ شةوة خبـىيَ؟ وةٌطـ  ـٌَنلنـ  ـ ةيَ  )ةرجة: ئـةةة كـىٌة وةٌطـ   ــطشرٌة سىرةَ، دةو(شـٌَنلن

ةطةواٌى خىد وة رَنش، سىرةد وشدةةُ  ٌاسدجَي ٌاة، ــٌةوىيَ؟( رةسو ة،: ئةطةس ط
ـــِبِػ)}َِنٍــاُ  خــ رد لةطــةس شةوةياُ خبــى  لــةةة، وــة  ـنــــلــة ٌَنل {(د لَننــشدُاهلل ِّٚـ

اُ طشج ة  وةطةس طةطةوة لَنـى خبـ رد  ئةطـةس طـةطةوة لـة ٌَنلـريةوة، خـ رسد        ــبىجىي
ـــى  لةبةسئـدةجشطــي وــة بىخــى، طشجةَنحــ  ـــةةة لَنــى وــةخى  ِةسةةِـ ـــا ئةطــةس طـ ةطى ـ

 َنى وةخى.ــلاُ ـذرس  جَنذر وشد  ديظـخ بةػــاةيش، خىػ

  ديـــاسة چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچوــة دةرـــةسو َ،:   :خي كـــ رسةًـــــبنظ وةطــةلة، 

  لَنـشةدر دةةبـاسة، دةواجـةةة     چڳ  ڱ  ڱ  ڱچرـةسو ة،:   ـــ  ئةةة، ذَنؼ

ةواٌحاُ بـى  ـحة خىؾي بة جاًي ط ةدبةخؼـ ـ  ئةوشى  ػچۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچ
ـــىــةاَه وــشرةُ  ئاي ـــا بىكــي دةةبــاسة وشرةةجــةةة؟ بــة وظ ـ ـــػ ىطةسيي ِــةسـ ــة ـ حَن  ل

ــ اٌذر وة دةةباسة دةبَنحةةة  ِةس لـة خـىةة ٌن  ـــغ سىئ ةة ىةتـةُ ىننىـةجَننى طـةةسة     ـ
ــ ياُ كةٌذرُ ىننىـةجى جَنـذرُ  وةةرجـة: بـا ِةةلاةـذةيَ ىننىـةجى ئـةة وةط        ةلةيةؾ ـ

 لَنشةدر بضرٌ :  
بى ئةةة، بـة بنـاٌ ة، دٌنـا بـة وةوطشجٍـةةة ئـةة ػـحاٌة، وـة ذـاكي كـاكي            /ةًـيةو
ــ ةدبةخؼَ لة خىياٌنـاُ  غةدةاـة ٌةو   ــط ــ ةُ  بةجايةـةجى طىػ ـ  خـ ر  خ  ةةك ــ

ــة طـــ ةسىةجى )  ــةسو َ،: ايــــُئ٥س٠ِـــةس لـ  ک  گ  گ   گ   گچ(در دةرـ

ــة:  چڻ  ڱ  ںں   ڻ  ڻڻڱڱڱ ڳ ڳ  ڳ ڳ ةرجـ
اُ َِنٍــاةة  ػــحة خــىؾي بــة جاوــةواُ وــة خــ ر بــى، ىــةاَه ــــئــة، ئةةرٌــة، بشىةرج

نَنٍى ـةوــةُ  ةة دةطــحذسَيزيي وةوــةُي طٍ ةسػــوــشدةةُ لــة خىجاٌنــاُ غةدةاــة و
ــ ر طـــ  ٍ ةسػنَنٍاٌى خىػـــٍاةَيَ. دةريـــي دةطةيٍـــة ـوةوـــةُ  كـــ ٌنة بَنط وـــاُ خـ
ِـ  ـجةرظري، ئةً ئايةجة  وة لةبةسكى ِ ذَنغةوةـةس  اةةاٌى ـاجة خ رس؟ وىوةلاَن  لـة 

  ــ سى رَي  بة ال، وَنـشطي ئاةَين ِـةس   ذر جَنرـةسىَيَ  ط جنـاُ: بـا لَنـشة درينـ ج ي     ـ
ــ ناُ ط جناُ: بـا خىوـاُ خبةط  ــلَنشةب  بى خىواُ  ةة ِةٌذَين َنٍ ي ذَن يظـحنىاُ  ـ
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ى دٌنــا بنــةيَ  دةريــي ط جنــاُ: بابلــنٍةةة ـي بــى خىوــاُ جةسوــ بــة ئارشةجــاُ ٌــةب
درخى سىر، كننة؟ ئنـذ، وـة كـ ةٌةةة  ذشطـناُ     بنةيَ  ذَنغةوةةس َن  بة ــذشط

اةة  ــ، ٌاسدة خ رس  ئة، ئةةرٌة، بشىةرجاُ َِنٍذَننشد  خ ر، ذةسةةسدطاس ئةً ئايةجة
ػحة خىؾي بةجاوةواُ وة خ ر بى، ىةاَه وشدةةُ لة خىجاٌناُ غةدةاة وةوـةُ   

ــة  ػ    ــة  خ رسدٌ ــحة  ئارشةج ــا طىػ ـــ)ئٍج ـــ ــذ(  ةة طٍ ةسػــ ـحى ػ نَنٍنى ـرييٍة .. ِح
ة: ػـحى خـىؾي بـةجاًي طـ ةدبةخؽ لـة خـىد غةدةاـة بنـة، بـة          ـوةوةُ  وةةرجـ 

، ئةةة وة خ ر لة خـىد سىرص، دةوـة،  واٌـا، ئةةةيـة جـى طـٍ ةس ػـنَنٍننخ        بناٌ ة
 ة  ـوشدةة  وةةرجة: دٌنا بة وةوطشجَي بة جةغ ر ب ةُ ذـةوى لةطـةس ئـةةة ٌةوةةجـ    

ــة  ةةك خــ ر        ــذر وةو ــذةسى يى جَن ــةاً صَي ــة خــىد غةدةاــة بنــة،  ب ػــحى خــىؾ ل
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ   ڀ    چدةرــــــــــةسو َ،: 

  ص س لة وظ لاىاٌاُ ةر دةصرٌـَ  بـةةة   األع اف    چٿ  ٺ  ٺ  ٺ        ڀڀ  ٺ
ضيــ  دةبٍــةةة وــة ػــحى ىــةاَه لــة خىيــاُ ىــةسىرً بنــةُ  ػــحى خــىؾ    ة خــ ر ٌلــ

ػحى ةر  ٌةوشدةة  ئارشةجنؼـى   ذَنغةوةةس ٌةخىُي ػحى خىؾ بةواسٌةَِنٍَ  
ى  ػــــحى خ رسدةةيــــةج ــــــ ةلانةةجةـَِنٍـــاةُي  خــــ رسدٌى خىػنؼــــى ئةطــــةس لَنّ 

ِٔ]رييٍنؼى خــ رسدةة: ـػــ َٞ َعــ َٕ :قّٔئئّــِت ،ئَٗــَِٓع اهللّٕ َعئ٥َِؿــ١ّٔ َضِنــ ٍ  نّٔــئ   اهلِل َضغ ــٛ
َٛا٤َ ٜ ِشـــ ُّ ــ ّٖـ ٌَ ايَّٖش ــ ِ٘: }[َٚايَّٖهَػـ ــ ِٝـ ّٔ ّٔـــل  َع ــايب  ٙ َٚاَضَ تَّ ِ  3312بـــطقِ: ) ُّئضَّٚدـ ًِ ــ َ ِػـ َٚ  ،)

ُّ بــطقِ: )1003بــطقِ: ) َِــِص َٚايتّْط ِ٘ بــ2812(،  ََئَدــ   ٔ َٚاِبــ َٕ 1111طقِ: )(،  ٔ  ِسبَّــئ َٚاِبــ  ،)

ىـةل رة   ذَنغةوةـةس   لاـ :( دة ة )خ ر لَنى سىرص، بـةرجة: ةائنؼ  {(3133بـطقِ: ) 
َنى ـة ةة  ِـةسواجَن  لـ  ـــ خىػ  ى ذـ ـحنؼـ ـ  ِـةسةةِا طىػ خىؾ ب ةة ذـ ِةٌط يٍى 
ــ لَنى خ رسدةة  بةاً ئةطةس لَنؼ  ِةلانةةجة ٌـةينشدةة بـة خـةً      ـ ى ِةلاٍةوةةجةـ ـ

س، ةرب ةة كةٌذ سى ررُ ٌاٌى ٌةخ رسدةة  بة خ سواة بة ئـاة غةٌاةـةجى وـشدةة     اـج
ئاوا ى خـ رسدُ ٌـةب ةة  بـةاً در، خـ رسدٌى خىػـنؽ ٌـةب ةة  ئـا ئـةةة سىرطـحة          

الاِ ب ةُي بةسةة خـ ر كـ ةُ(در   ــا، ؿــةسةة  ِةلاةةجة ةةك وَ لة وحَنيب )سىَيطــػ
ــى جةصون ــة باطـ ـــلـ ــةرعي خىسىرَِنٍــ ـــة، ٌـ ــشدةة   اُــ ــةسخىوشدمن وـ ــق لةطـ ي وةػـ

ـــئنٍظ ـ دةط  ــ اُ جــاس جــاس ِةٌــذَي  خــ رسدُ لــةخى، بطشَيحــةةة  بــةاً ٌــةك    ـ
ٌةخىػـى   ـريَ، وة ئةطةس وش  ـةةسدةطـ ى، غةدةاة بناد  ةة ئةوة ئةةةػى لـلةخ
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ــ ذاسَي ي ةوشة، بــةةك صةخخي ػ ة ـــ خ ٌـةخ ر  واٌـا، ةرٌن  ـادي ِةٌـذَ، ػـ  ـضَ، بنـ ـ
 اة وشدةة.ى، غةدةـئةةة لةخ

اٌ ة، ىـةاَه بـ ةٌى ػـحى خـىؾي     ـ لاىاٌاُ بـة بنـ  ـِةسةةِا بىئـةةة، وـة وظـ    /دةةةً
ـــبةط ــشر ي ذـــــنعي صياٌةةخؼ ــــ ــةسى ُ  ةة ـــــــ ةدةةة  بـــــةسةة ػـــــحى خـــ نؽ ٌـــ
ـــط ــةج   ـ ــة خــ ر، واسب ــةُ  بىي ــةسو َ،:   ٍ ةسػنَنٍنى ٌةو ۆ  ۈ  ۈ  چدةر

ةةة ــــشجٍا بةوةوطــــاٌ ة، صةِــذة دٌنــــ  بىئــةةة، وــة ئةةرٌــة، بــة بنچٴۇ
ةُ  وة بضرٌَ ئةةةؾ خشرذـة  ئةةرٌـةؾ وـة لـة     ــػحى خىؾ لةخىياُ غةدةاة دةو

ةاَه جَنذةذةسىَيٍَ بةسةة ىةسىرً دةكَ  بضرٌَ وة ٌةخَنش بةغ ئـةة ػـحاٌة، وـة    ــى
حاٌة، وــــة ذــــنعي ـَ  ةة ئــــةة ػــــــــــاوَ  ىةالاــــــ ةدبةخؽي خــــىؾي بةجــــــط

ـــصياٌةةخؼ ــَ غةدةاــةي ىــةسىروَ  ةة خــ ر ِــنث ػ ـ ة ٌــةوشدةة وــة ـحَننى غةدةاــــ
 .ـ ذنعي صياٌةةخؽ ٌةب

  چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ېچوة دةرةسو َ،:  :ةًــخي ذَنٍجــبنظ ةلة،ــوةط
ــ اُ ذَنـذسرةة ىةالاـة بـى ئَنـ ة  لَنـشةدر وةبةط     ـخ رسدٌى ئةةرٌة، وحَنةن خ لـة خـ رسدُ   ـ

 ةُ:ــاُ ِــاُ دةة سىريــة؟ صرٌايــكنن
ــ ِةٌـذَينناُ ط ج ةي  (1 ِ طَّٔهــئّ)اٌة: ـ ــ ( ةرجـة:     ةو ة جىسةوــاٌى خـ رسدُ  جــا ٌـاُ بــ  ـ

ى ـ  ِةو ة، دةطشَيحةةة  بـا ِـى ئةِمـ    خ بـ  طىػ ب ةةصةـ  ط ب  ةـ  ونب  درٌةةَيماة
ــابنؽ بــ  ــا ِــى ج ةلةوــ  ونح ـــةؾي ٌةؿـــ  ب ــةةرٌنؽ   شىرٌننةواٌنؽ ب ــا ئ ــاٌى: ب   ي

 لاىاٌاُ ص س ـة وظــ لاىاٌاُ ىةالاــة  كــ ٌنة سىةٌطــة ئةةواجــــــ  بــى وظ اصياُ وشدبــــــط
ــحناسيناُ ب ةبــ  ــةةة، ئةِمــ    ِةط ــاُ  لةبةسئ ــة خ رسدٌن ـــب ــة خــ ر،  ـى و ر شُ  بىي

ى خــاةةُ ـش خــ رسدٌى ةرُ ) ةرجــة: ِـــذــةسةةسدطاس بــى، سىةةٌنشدةةٌــةةة  وــة ٌةخَنــ
  لاىاٌنٍة ــة  ئة، وظـوحَنةةواُ( بى ئَن ة ىةالا

ّ لـة )  ( ِةٌذَينى دينة ط ج ةياٌة: ٌـةخَنش لَنـشةدر وةبةطـخ   2 ةسبشىرةة  ـ( جـةٌنا طـ  طَّٔهـئ
ــة: طىػ ـــةرجـ ــ ٌنة وظـــ  ــ ــَنَ: كـ ــ ةة   ـخ  دةلاـ ــةي ونـ ــة درٌةةَيماـ ــة وـ  لاىاٌاُ صرٌن ياٌـ

حى ـىةالاـة  وـادرً لـة سىَينـةوى ىةسىروـةةة دةطـ        ةةصةة...ِحذ  ِـى ِـةس وـةغ بـ    ــط
ة نالناُ ِةب ةة لـ ــة  بةاً ئنؼــِةس ىةالا ـ اص، وشدبـَن  طـ  ِةس وةطــ ةةجةـٌةو
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حَن  بة ٌاة، اـةيش،  ـي ئةةة، وشدةة  وة ِةس ػــباط خ ر طىػحذر  لةبةسئةةة، 
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ڎ  ڈ   چخـــ رةة طـــةسبربىدسَ، ىةسىروـــة  

ــ لَن ـــ  ةس ِاجةـ  ةرجـة: ِةسػـحَن  ٌـاة، اـةيش، خـ ر، لةطـ      األنعجمچڳ ...ڈ ى ـ
نالناُ لــة طىػــحذر ـرُ ئنؼــوــةخىُ  كــ ٌنة ئــةةة ط ٌاِةاسينــةي لــة سىَ  الدرٌــة  ئــةة

ــة )     ــشةدر وةبةطــخ ل ــَنَ: لَن ــة دةلا ـــ( طىػطَّٔهــئِّــةب ةة  بىي ــةسدةة   ة حـ ــة ِ ِةلاةةج
ــاٌنؽ دةطــ  َنَ  ك ٌن  ـــةرجاو ــاجى ةػــة،    ـ ــة جن ــ رٌى ل ــاة ػــاسةصر دةيح ة خــ ر، صرٌ

ّ  ايّٙ( بفةسو َ،: )طَّٔهئّ) َٔ ذَٚٛا ايهتـئ  َٚيّٕش ٛ َٔ ذَٚـٛا ايهتـئ   ََٚشبـئ٥ح  ايّٙـ  ( ياُ )صٜ  (صٜ
ناُ ـــــاٌى دةطحنؼـــــٌ  ةب ةةة ِةيـــة وـــة ذَنـــى ةربــــــــ لاىاٌى ةرؾ ِـــــبَنط وـــاُ وظ

ـــى ــة سىةٌطــ  ـ ــخ ةةسبطــشَ، ِــةس   ــــون ةػ  ة ذَنــى ةربــ ـةسىروة  ةة ِــى ةري ناُ لةدةط
اس سىةةٌى وشد جـةةة وـة ٌـةخَنش ئةةرٌـة، وحَنةنـاُ      ــةسىروة  بةاً خ ر، ذةسةةسدطـى

ــذسرةة  ِ ـــذَن ــ ة ىةالا ناـةو ة جــىسة خ رسدٌَننــ ـ ــى ئَن ـــُ ب ــة طىػحنؼـ ـــة  ب ةةة  ةة ـ
ــة          ــةياُ ىةالا ــحى دين ــةاً ػ ــة  ب ــحناُ ىةسىرو ــةدسرةة  طىػ ــاُ ذَنٍ ــة، وحَنةن ئةةرٌ

ــ بحرةسطحَننة  و ػـشينَننة دةة ةجـخ دةوـاد وـادرً طىػ     ــ   ئـةة، دين ـ خ ٌةبـ ـ ةياُ ـ
  ئٍجــا نة  ٌىوــة  ِــةو ة ئــةة ػــحاٌة ىــةالاَــــة  ٌنظـىةالاــة  ٌاٌــة  ون ةيــة  بش ــ

ــشةدر ئنؼ ـــلَن ــةةة      ـ ــزةسةةرٌى غ سىئاٌ ــة ج َي ــذَي  ل ــةُ ِةٌ ــ ةة لةالي نالَن  دسةطــخ ب
ّٚ ئةةيؽ ئةةةيـة: وـة ئايـا ئةطـةس صرٌـشر خـاةةُ وحَنةـةواُ )        ( ٌاوـةُ لةطـةس   اهلِل ِبِػـ

ــ ةس وابشر بى، طــطةسبشىرة  ياخ د ٌاة، اةيش، خ ر، لةطةس دَيٍَ  ئةط اغ بـىةة وـة   ـ
ــ ٌاة، ةنظ ــ دَيـٍَ  يـاُ ٌـاة، وةسىيـةوى لةطـةس دَيـٍَ  ياخ      ةس ـا، لةطـ ـ  د ج ةلةوـة  ـ
ــ ةس دَيـٍَ  ئايـا ىةالا  ـــ ش، لةطــٌاة، ة صَي ــ ة بنخـ رد؟ صرٌايـاُ لةةب  ـ اسةةة سىرجنـايى  ـ

 ة:ــاُ ِةيــي
 حة.ــاٌة: دسةطــِةٌذَي  ط ج ةي
 خ ٌنة.ــة ط ج ةياٌة: دسةطــةة ِةٌذَيني دين

حة  جـى ئةطـةس دلاٍنـابي ٌـاة، اـةيش، خـ ر، لةطـةس        ة سىر، دةةةً سىرطـ ـ ريـةة وَ ذَنى
ـــِ ـــ اج ة ٌابـ ــ ـ ــاة  ـبنخ ــةجى:   ى،  بىكــى؟ كــ ٌنة خــ ر، صرٌ ــاسةصر رةسو ةي ڇ   چػ

ــ   ةرجة: ِةسػجمواألنعچڳ ...ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ حَن  ـ
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َنى وـةخىُ   ــ( لــ   )ةرجة: ٌاة، اةيش، خ ر، لةطةس ِاجةـ ٌاة، خ ر، لةطةس ٌةِاجة
ــ ئةطةسٌا ئةطـةس خـاةةُ وحَنةنَ   ش، ـ  لةبنـ ـ دةكـ  ،شـنـ ــ لاىاٌَن  لةبـــ   ةةك كـىُ وظ ـ
ــ بى ةَيٍة: واجَن  وشيؼ ٍـ  ك ة ٌاة، خ ر، لةطةس بَن ــ نَن  طـ ةسدةبشىَ،  يـاُ وـةسىَي     ـ

ـٍـ ـةك  ى ػــرتَي  طــــــ   طايــــبةسرٌَن ش، ـنـــي لةبـ ةسدةبشىَ، ٌــاة، خــ ر، لةطــةس ٌةَِن
َنَ: وـــادرً بـــة ِـــى، ـــــ سَ،؟ ص سبـــة، صرٌايـــاُ دةلاـــــيـــاُ ٌاخ   ئايـــا دةخـــ سَ،ـــــ بل
: ٌاة، خ ر، لةطـةس  ــ خ بماــةس بة ئاٌقةطــ سَ،  بةاً ئةطــدةخ ـ ب ةةشك ةٌةةةـلةبن

ــ ٌاَِنٍي  ئةةواجة ص س لة صرٌايـاُ دةلا  ــ   بـا وظ  َنَ غةدةاـة دةبـ  ـ ــ   ئٍجـــ   لاىاٌنؽ بـ ا ـ
واٌـا، ةريـة    ٍــ   ٌـاة، خـ ر، لةطـةس بنَ    ـــ  ري، بللةب ـ  لاىاٌنؽ بــدياسة ئةطةس ٌاوظ

غةدةاةيـة    ٍـ  ةس بَنــِةس ِةواُ ى وىى ِةية  بةاً ئةطةس ٌاة، اةيش، خ ر، لةط
ــ ئةةواجة ئنؼ ٍـ    ياخ د بة ئاٌقةطخ ٌاة، خ ر، لةطةس ٌةَِنآ ســخب نالةوة لةةَيـذر  ـ
ــ ةلةوةيـة  يـاُ ٌةؿ    وةةرجة: وة ئَنىة دلاٍناب ةيَ خاةةُ وحَنةَنـ  وـة ج    دةب شىرٌني ـ

ــى      يــة  ٌــاة، اــةيش، خــ ر، لةطــةس طــةس بشىرةةوــة، َِنٍــاةة  ئةةواجــة بىوــاُ ٌنــة لَن
ـــخبىي ــ ر، لةط    ـ ــاة، خ ــة ٌ ــةواٌضرٌى و ــةس ٌ ــةاً ئةط ـــَ  ب ِ ـ ــاُ ٌة ــاج ة ي ـــةس ِ اج ة  ـ
ۋ  ۅ  ۅ  چماةوة، ئةةةية: وة سىةةرية خب سَ،  ك ٌنة خـ ر دةرـةسو َ،:   ــئةط

ــ ٌى ئةةرٌة، وحَنةناُ ذَنذسرةة ىةالاة بـى ئنَ   خ رسدچۉ  ۉ   ې  ة  ديـاسة لـة   ـ
ى وــة ئــةةرُ لــة وــاجى     ـنةج ر، ذــةسةةسدطاس ةريفــةسو ةة وــة صرٌن يؼــ    ـذر خــ ــــواجَنن

ــةجى:        ــادرً رةسو ةي ــة: و ــٍَ  وةةرج ــاة، كــي لةطــةس دةَِن ــَنَي ٌ طــةسبشىيٍذر كــي دةلا
ــ ةس دلاٍنــةاً ئةطــةالاة  بــةالاة  ىــى ــ اب ة، ٌـ ــ اة، اـةيش، خ ـ ــ  ر، لةطـ ةس َِنٍـاةة  ـ

 ةسىروة.  ــئةة واجة ى
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7 
7 

  :ةًـةػـخي ػــةلة، بنظــوةط
 

 شـيان و هن شـياني  هل با ره ى  باسيك       
 هب     بـياوى   داوينبـيس  ئافره تي   داوينباهك و ه 

نضة، ـ  ةة ئارشةجـــــاٌى ذاوـــــچ...ى  ائ  ائچوـــــة دةرـــــةسو َ،: 
ــ ةسطرييناُ لةطةلاـلاَ وـــة ِاةطـــئنىاٌــذرس بـــى ئَنـــ ة ىــةا   ةُ  بـــى صرٌناسيحـــاُ ـــــذر بنــ

ٔ (ية  )َ ِشَك١ٓ( وى، )ٓئتـَ ِشَك) ٔ ( ةرجة: غـةا  ) ِسِكـ ــ ( يـاٌى: غـايني و  َ ِشَكـ شرة  ـ
(؟ كـ ٌنة ِـةس وةطـَن  بلـَنحة ٌَنـ       ٔـِسكِـ ( بىكي ذَنى دةط جشَ، )ٔــِسِكذاسَيضسرة  )

 ـ ط  ـــة  دةػــــنــة وــة ذــاسَيضسرةة  ذاونضةي(ؾ ئارشةجَن١ٓـَ ِشَكــغــةاةة دةذــاسَيضسَ،  )
ــ ( ةرجة: خى ذـاسَيضةسرُ  ئٍج َٓئتـَ ِشِكةةة )ــخب َيٍشَيح ئـةةة   ـ ( بـ ١ٓـَ ِشكَـ ا ئةطـةس ) ـ

( ٍ َََهــٛ ـــَ ِشِكةس )ـ(ة  ةة ئةطــَغــِ  ـــَغــِ فئِعئــةةة )  بــ (١َٓـ (ة  ةرجــة: ئةةرٌــة،  ٌـ
ــ يـة لَنـشةدر ئـةً ئايةج   ح ة  ياُ ئةةرٌة، ذاسَيضسرةُ  طـشٌط ئةةة ــاُ ذاسرطــخىي ة ئـةةة  ـ

ئـارشةجى   ٍــ   (  ئارشةجى ٌاذـاك بنَ عَٝفوة دسةطخ ٌنة ذناة، درةَيَ ذاك )  دةطةيةٌ
ــ ِـةسةةِا بـة ذَنلةةرٌةػ   ٍــ   درةَيٍرنعي صيٍاوةس بَن ةةة دسةطـخ ٌنـة ئـارشةجى ذـاك     ـ

ـــػ ـــ ة بنـ ــاة، ٌاذ ـ ــة ذن ـــاد ب ــاسة )  ـ ــةجى رو ــاسة ئاي ــنع  دي ـــ( ط3اكي درةَيٍر ى  ةسىةجـ
ڃ   ڃ  چوة دةرةسو َ،:  ٌـ  خ ص س بة سىرػناةيي دةطةيةــ(يؽ ِةواُ وةبةطايٓـٛض )

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ڌ ڇ  ڍ   ڍ  ڌ چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ

  جا غ سىئاُ ِةٌذَينى ِةٌذَينى لَننذةدرجةةةة سىةةٌذةواجةةة  بىية لة چژ  ژ
 ة،  ـوـة، ىـالاى ٌةبـ   حى  كاك لة ةرجاــ َيٍَن  ئايةجَننخ بنٍى كاك جَننٍةطةيؼــِةس ػ

ة ـا بنــة ئايــةجى دينــ  ــــوــزَينى لةطــةس بــ ة  جةواػ   نالَن   يــاخ د جةوـيــاخ د ئنؼــ 
ــة  واٌاو   ــاج ة  بناٌَّنٍ ــةةباسةةة كــى ِ ـــل ــ ر     ـ ــة خ ــشةدر و ــةةة  لَن ــَ دةبَنح ــى سى ػ ةد ب

اٌذرس بى ئَنـ ة ىـةاَه وـشرةُ  كـ ٌنة دةرـةسو َ،:      ـاٌى ذاونضة، ئنىـدةرةسو َ،: ئارشةج
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ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې   ۆ  ۈ  ۈ چ

يؽ  بى چى  ائ  ائچ  ياٌى: چمب ېى  ى  ائ  ائ

  ةةك كـةونى ذَنلـةةرٌة، ةريـة    چۈ  ۈچةس ــبى ططف  ةاَه وشرةُ  ةةـئَن ة ى
شيناُ لةطةلاـذر بنـةُ  ئَنىـة كـىُ     ـِاةطةسطن ـ وة ئارشةجاٌى ٌاذاونضة ىةاَه ٌ ي ٌاب

(در وـــة ايٓـــٛض ةسىةجى )ـــــ(، ط3روـــاسة )ئـــةةةواُ بـــى سى ػـــَ دةبَنحـــةةة؟ لـــة ئايـــةجى 
ةسة ئارشةجى ِاةبةؾ بـى خ ردرٌـةس   ــةس جةٌنا ئارشةجى صيٍاوــاة، صيٍاوــدةرةسو َ،: ذن

ٍـ   ٍـ  دَي ــ اوةسيؽ جـةٌنا ذنـاة، صيٍ  ـئـارشةجى صي ٌـ  ـاوةسة ِاةبـ ـ ةس وـاسة،  ـةؾ بـى خ ردر

چ   ڇ      چ  چ      چ  ڃ   ڃ  چدةواد  ةة ئةةة لة ئنىاٌذرسرُ غةدةاـةوشرةة   

  الهووووووووووو  چژ  ڈ  ڈ   ژ   ڎ  ڎ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌ   ڇ ڇ  ڇ    
ةة ِـةسةةِا   ٍــ   وةةرجة: غةدةاةية لة ذناة، ئنىاٌذرسة ذاك ئارشةجَننى درةَيٍرـنع بنَ 

ٌـ        غةدةاةية ئارشةجَننى ذاوني ئنىاٌذرس ػ ة بة ذنـاةَينى درةَيٍرـنع بنـاد  وـادرً بضر
رت درةَيٍرنظـني  ـدةةروة  بـةاً وةطـَن  بـضرٌَ ذَنؼـ    درةَيٍرنظةي لةطةس درةَيٍرنظنى بةس

ة، وشدةةة طةسىرةةجةةةة ةرص، لة ط ٌاة َِنٍاةة  ئةةواجـة دسةطـحة    ـوشدةةة  دةريي جىب
( ئةةةػــي ايٓـٛض   ئٍجـا ئـةة ئايةجــة، طـ ةسىةجى )      يـاُ ئارشةجةوـة بــ   جـا ذناةةوـة بــ  

ضةة ـئــارشةجى ذاونــ ةةسدةطريَ   وــة ديظــاُ ةةك بامســاُ وــشد  ذنــاة، صيٍاوــةسيؽ  ـ لــ
ــ لَنـى وـاسة بنـشَ،  ديـاسة صرٌاي     ـ ي ٌابـ ــ ٌاػ  (، ذ١َٝـعَ) ــ اُ لـةةباسةةة سىرجناين ـ اُ ـ

اة، ذاكي  ئارشةجى ذاك لة ذنـاة،  ــِةية  ةة ص سبةياُ ٌنناىى ئارشةجى صيٍاوةس لة ذن
صيٍاوــةس بــة دسةطــخ دةصرٌــَ  ةرجــة: ذَنلــةةرٌة، ئــةةة، وــة ئَنىــة ط ج ةواٌــة  بــةاً    

ــ ػَننناُ وة ئنىـاً ئة ةديؼـناُ لـة ٌَنـ در ِةيـة دةلاـَنَ: دسةط      بة خ ٌنـة  ٌـة ذنـاة،    ـ
ــ َ ذاك ئارشةجى ٌاذــدرةَي ــ ٌـة ئـارشةجى ذـاك ػ    ٍــ   اك بَنـ ــ  ة بـة ذنـاة، ٌاذـاك بن   ـ اد  ـ

 َنَ: دسةطحة. ــناُ ةر دةلاَنَ  بةاً ص سبةياُ دةلاـوةوَنن
  ـــ  ئـارشةجى ذـاك بـة ذنـاة، صيٍاوـةس ٌاػ      لاـ :وَ ذَنى رية ئةة سىرية سىرطحة وة دةةة 

لَنـ  وـاسة بنـشَيَ      ـــ    ةرجـة: ٌاب ـ ذـاونؽ بـة ئـارشةجى صيٍاوـةس ٌاػـ      ذنـاة، ِةسةةِا 
 ةيةك:ـطـلةبةس كةٌذ بةلا
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ــةً ـــسىط /يةو ــچى  ائ  ائچحة،: ـ ــذرسرُ    اٌ  ئارشةج ــة ئنىاٌ ــاك ل ى ذ
ــن       ــةةة ص س سىةةُي سىرػ ــشرةة  ئ ــى ىــةاَه و ــةجاُ ب ــةٌنا ئةةرٌ ــة: ج ــةغ  ةرج ــة ب اةة  و

ئارشةجاٌى ذاك ىةالاَ وة ئنٍظاُ ِاةطـةسطرييناُ لةطةلاـذر بنـاد  ئـةد، ئارشةجـاٌى      
ٗ ّٛ ايةةرٌة، )ــٌاذاك؟ كةونى ذَنل (ةوة، ئاةرية  وـة ئارشةجـاٌى ٌاذـاك    ُ دئي١َـَََ

ــة ) ــة ِاةطةسط   َ ِشَكــٓئتو ــخ ٌن ــةبَ  دسةط ــاونضة ٌ ــةبَي ذ ـــ( ٌ ـــن ذر ـشيناُ لةطةلا
ــخ  ِةلاةةج ـــبنشَي ــة   ئتَ ِشَكــٓػــة، )ة ةـ ــةواسدَ، ب ــذر وــة ب ــة غ سىئاٌ ــط( ل ــا  ـ ـ ةرج
( ةرجــة: دةوــشَ، ئــةة ةػــةية بــة سطا٥ـط (  )ئتــــَتعٚد(  )ئتـََٝــعبــةواسدةَِنٍشَ،: )

ــ واٌا، ئارشةجاٌى درةَيَ ذاك  ياُ ئارشةجاٌى ِاةط ــ ةسدرس  يـاُ ئارشةجـاٌى ئ  ـ بــ    اصرد ـ
ـــةرجــة: ذَنلــةةرٌة، وىيمــ   ـ (  ٌاط  ــسطا٥ــط(  ٌــة )عٚدــئتَتشةدر ٌــة )ـة  بــةاً لَن

ــ دةب(ة  بـةلان   ٓئتــَ ِشَكَن : واٌا، )ـبما ــ بما  ـ ( عََٝـئت ( ةرجـة: ) ٓئتـــ َ ِشَكَن : )ـ
 اك.ــئارشةجى درةَيَ ذ

(در خـــ ر ص س بـــة سىةةُي سىرػـــناةيى ايٓـــٛض( طـــ ةسىةجى )3لـــة ئايـــةجى روـــاسة ) /دةةةً
درٌــةس خـــ ر ةسي  ِاةبــةؾ بــى دةرـةسو َ،: ذنــاة، صيٍاوــةس جطــة لــة ئــارشةجى صيٍاوــ 

ٍـ  ٍـ  ٌاَِن ِاةطـةسطرييى لةطةلاـذر ٌاوـاد      ـ ةة ئارشةجى صيٍاوةس واسة، ٌاوادي ٌايَّن
ــ ةس  ةة ئـةةة لـة ئنى  ـةسي ِاةبةؾ بى خ ر درٌـجطة لة ذناة، صيٍاو اٌذرسرُ غةدةاـة  ـ

اس ـ  وـــة خـــ ر، ذةسةةسدطـــ كـــى بـــدةبـــ  وـــشرةة  ئنـــذ، لـــةةة سىةةُي سىرػـــناةجش 
ةةة لـــة ئنىاٌـــذرسرُ ـــــ  ئالهووو  چژ    ڎ  ڈ  ڈ   ژ... چَ،:  ـدةرةسوـــ

 غةدةاة وشرةة.
ٟ   ئٍجـا لــةةباسةةة )   َٝػــري( لــة وحَنةةوــة، خـى  ) عبـسايطمحٔ بــٔ ْئقـط ايػـهس
ٌ  ِيَز اَصَٖـ َٚ) لاــ : (در لةةباسةةة دةُٓئٕـايـ  ن ّ ََػري ٞـف ايطمحٔ ايهطِٜ  ٜحطّٚقَـ  ٝـ
ِْايعَّ ئحّٚهّٔــِْ ِٜطِّٚشــََ ٢ًّٔــَع ِْــايعَّ ئح هّٔــَِّْٚ ؤِّيَصنّٔــَٚ ،َٛ ت ــََ ٢تَّــَس ١َِٝــا  ِٕإّٚفّٔــ ،َٛ ت ــَٜ ٢تَّــَس ٞا

ــئَضكَّٔ  ـــِتَدَِٚعــِي زِّٚٚايــعَّ ١َْ ـــايَٚ ،ِ٘ـ ـــِي ١ِعَٚدـ ـــَؾذّٔ ئ،َِٗدَِٚعـ ــقَتاإلّٚ سُّــ َْ ــَٚ ،ئِتظزٚاَدــٚاإلّٚ ئِتطا  ِسقّٔ

ٍَقّٔـــ : ذٟ ،جفجتوالصووو چی ېئ  ېئ  ېئىئىئ  ىئی چ :٢ئئَّهـــََ ئ
ةة  لاــ : (در دةايٓـٛض  ةسىةجى )ـلـة طـ   ــ ةةة، وة ئةً ئايةجة دَيٍــئدةر،  (1)(ِِٖ ئ٤َـــ ََْطقّٕ
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ةب ةٌى وـاسةوشدٌى ئـارشةجى صيٍاوـةس بـى     ــةس غةدةاــناةة لةطـطةيةوى سىرػـئةةة بةلا
بشىيٍــى )ةرجــة: وــاسة بشىيٍــى(  ــــ اد  ِــةسةةِا وــاسة لـاك  ِــةجا جىبــة دةوـــذنــاة، ذــ

ـــــــئـــارشةجَننى ذـــاك لـــة ذنـــاةَينى صيٍاو  ة دةوـــاد  كـــ ٌنة ذَننـــةةة ـــــةجا جىبةس  ِـ
ج ةجةــــ ةٌى وَنــــشد لةطــــةَه رٌنــــىي رُ لةطــــةَه وَنشديــــذر )ذَننــــةةة ب ةٌنــــاُي  

ةةة بــــ ةُي بــــةَِنضجشيَ جــــىس، ـشيناُ( بــــةَِنضجشيَ جــــىس، ذَننـــــةسطنـــــِاةط
ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  چة  ةةك خ ر، ذةسةةسدطاس رةسو ةيةجى: ـج ةجة ةٌ

ةوناسُي ئةةرٌــة، لةطــةلاناُ    ةرجــة: ئةةرٌــة، طــح  الصووجفجتاچی  ىئ  ىئ  ی
ةرجـة:  بــ    ب ةُ )وةسم ٌنة لَنشة وةبةطخ ذَنـى ِاةطـةسةواٌناُ   نـاُ درب ةُي ج ةج
ــ ةُ بى د صةخ  وةةرجـة: دسةط ـذَننةةة ىةػشياُ بن (ذَننةةة ب ةُ اةَينى ـــ خ ٌنـة ذن ـ

 ةةرٌةةة.ــياُ بة ذَنل ٍـ  اك بَنــذاك ئارشةجَننى ٌاذ
ى طـ ٌٍةتاُ ِـةُ وـة ٌ غحـة دةخةٌـة طـةس ذنـخ لَنـشةدر          : ئَنىة كةٌذ دةغَننـ طَننةً

ــ بةاً بى صرٌناسينحاُ ص سج ــ اس ػـ  ـــ  اُ سىةصري سىة ـةجى خ ريـاُ ل  ـصرٌايـ  يةسةضرٌاُـ
ــ لة رَيش واسيطةسيىي صةخحبـ    ــ ى ةرغنـع در رـةج ر دةسدةو  ـ ــ ةُ  ةة ص س ٌاطةسىَيٍـ ةةة ـ

سىةة، ةرغنعَنــ  بىجــةةة  جةواػــا حةواُي ئايةجــةواُ  صرٌايــةك سىةة بــة ــــبــى رةسوايؼ
ــاد ئـــةة خةلاـــ ـــ ـــــنى دةوـــــنة ص س، درةَيٍرنظـدةوـ ــاس بةنٍ   اد  سىةٌطـــة خـــى، ٌاكـ

ــ راجى صيٍـا صة ةجـةي ٌاػ  ـــ كاةذىػني لةة وةسجة بنـاد  ئٍجـا بَنط وـاُ ئنظ    نشَ  ـ
 .ــ ة درةَيٍرنع بـة  ياُ سىةٌطــةغ درةَيٍرنظـح ةوة ر ٌنــبنظ ماـ :ب

ئـةة  بىيـة صيـاجش لـة رَيـش صةخحـى ةرغنعـذر       بــ    ذةيذردة ـ ة، لـ ــَنؼوة ئةةة دةريى و
ــة دسرةة  ــةسٌا رح ري ـــئايةجــةواُ ص س سىةةٌــَ  ةة رةسوايؼ  ئةط َ  ــــحةواٌنؽ ص س سىةةٌـ

  ٌٍةد لةةباسةةة:ــاٌى طـئةوةؾ طَي من ةٌة، دةغةو
 ً ِٔ]: رـــةسو ةدة، يةوـــة ــِس َعـــ ّٚ اهلِل َعِبـ ُِـــطّٛٚ ِبـــ َٞ ،َع ٗ  اهللّٕ َضِنـــ ِٓ َّ َُـــئ،َع َٔ  َضد ـــ ّٗ ذّٔ  َِـــ
ُِنَي ًِ ُ ِػ َٕ ايّٖ ٍَ اِغَتأَّٖش ََِطذ ِفٞ  اهلِل َضغ ٛ ٍ ٠ٍ ا َٗـئ  ٜ كّٔئ ُّ: ئّ ّٛ  ذّٕ ِٗـع ٚ َْـتِ  ََ  َ َػـئِفح ،  نّٔئ

ََِؿَتطّٚطّٕ َٚ  ٘ ِٕ ئّ ََِل ذّٔ ِٓ ََ ِ٘ ِٝ ّٔ ٍ   فّٔكّٔـَطذّٔ  ،َع ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   چ : اهلِل َضغ ـٛ

َُـــس  }[   والهوووچژ...ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌ ٘  ذِّٔس ذِّٔخَطَدــ

ِ  بطقِ: )0386بطقِ: ) َٚاحلّٔئِن  ،)1683 َٚ  ، ٘ ََٚقـشََّش ٍَقّٔـ ( ٚٚافك٘ ايصٖيب،   ؾـهٝ   ئ
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ٔ : األضْؤٚط شى، وـ سى، ةـاق خـ ر لـة      ، وـ سى، ةـةو  ـ  ةرجة ةةبذةلا{َسسٜح  َسَػ
ــ ذناةَي  لـة وظـ لاىاٌاُ وىلا   لاـ :دة  خى،ي بابى سىرص، ب ةجى لـة ذَنغةوةـةس، خـ ر    ـ

 ُّوة ذَنناُ دةط د: )    بَنٍــسطشد وة ئارشةجَنةة ّٛ  ذّٕ ِٗـع ٚ ( وة ةادةجى ةرب ة ََ
بة ئاػنشر صيٍا، دةوشدة دةػننشدة وةسم لةطـةس ئـةة وةطـة، وـة صيٍـا، لةطـةَه       

سىَيطـاً   ئةة ذناةة طـ جى: ئـة، ذَنغةوةـةس، خـ ر       ــ دةواد وة ٌةرةغة، بنَنؼ
ئــةة ئايةجــة، بةطــةسدر   ، خــ ر دةدة، ئــةة ئارشةجــة وــاسة بنــةً؟ ذَنغةوةــةس 

ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   چذةةة: ـخ َيٍ

ــارشةجى صيٍاوــ چژ...ڌ ــة: ئ ـــةس وةطـ  ةرج ـــةس ذنـ ــاخ د  ـ اة، درةَيٍرــنع  ي
ــ ذناة، ِاةبةؾ بى خـ ر درٌـةس وـاسة، بن    ــ اد  ئةطـةسٌا دسةط ـ خ ٌنـة  ئنـذ، ةرص،   ـ

 حةوة، كننة؟ــوةبةط ة: ئايةجةوة دياسةـَِنٍا  وةةرج ــ ل
ِٔ]: رةسو ةدة، دةةةً ٔ   َع َٞ َطَُع اِب َُـئ،  اهللّٕ َضِن  ٗ ِٓ َّ َع َٔ  ََِطَثـسَ  ذّٔ ّٚ  ََِطَثـسٍ  ٞذّٔبِـ  ِبـ َٓـ  َّايَّٖػ
َٕ ٌ  نّٔئ ُِ َُه١ّّٜٔ األَّٕغئَض٣ َِٜش َٕ ،ِب َُه١ّّٜٔ َٚنّٔئ ٍ  َّّٞبِػ ِب َٗئ ٜ كّٔئ َٓئم  :ئّ َِْت َع ٘  َٚنّٔئ  ،َقِسٜكَّٔت

ٍَ َِّٓب ٢َّٚئّ ِذ٦ِت ف :قّٔئ ّٖت   ّٞاي ٍَ َٜئ :فّٔكّٕ ِِْهح  !اهلِل َضغ ٛ َٓئَم ذّٔ ٍَ  ؟َع ّْٓـ  فَّٔػـهّٔتَ  :قّٔـئ  ٞ،َع

ََٓعئّــــــِت ِْ ، چژ...ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌچ :فّٔ َٖــــــئ ٞفّٔــــــَسَعئ  فّٔكَّٔطذّٔ

ــ ًّٔ ٍَ ََّع ــئ ــئ الّٔ$ :َٚقّٔ َٗ ِِٓهِش ٚ َز بــطقِ: )  }[#ََ ــٛ َزا ٘  ذّٔب  ــ ُّ بــطقِ:  1631ذِّٔخَطَد ــِص َِ َٚايتّْط  ،)

ُّ بــــطقِ: ) (،1266) ََّػــــئ٥ ِ  بــــطقِ: )1118َٚاي َٚاحلّٔــــئِن  ،)1683َٚ  ، ٘ ََٚقــــشََّش ٍَقّٔــــ(   ئ

ــ ةرجة: ةةبذةلا ، و سى، ة وةس خ ر لة خ  {ٝح ِشَق ٔ َػَس :األيبئْٞايؿٝذ  ى،ي ـ
د، اةٌـةةيى وـة    و  د، وـ سى، ئـةبى وـةس    و  دةطَنشىَيحـةةة وـة وـةس   بـ   بابي سىرص، 

ــ ى وارشةوـاُ  )ئـةة وظ  ديمةواٌى لة وةونة دةرشىرٌذ لة كـٍط   لاىاٌاٌة، وـة ديمنـاُ   ـ
وشدب ةُ دةيفشىرٌذُ دةيَّنٍاُ بى وةديٍـة ةـادةجى ةربـ ةة  ذنـاةَينى ئـاصرب ةة( لـة       

حى بــ ة  ـ( د طــَعٓــئماُ دةطــ د: )ــــوةونــةؾ ئــارشةجَننى درةَيٍرــنع ِــةب ة  ذَنن 
سٌا ةرجــة: لــة طــةسدةوى ٌــةراونى در د طــحى بــ ةة  صيٍــا، لةطةلاــذر وــشدةة  ئةطــة}

طـ ب: ئـة،    كـ ةً بـى ال، ذَنغةوةـةس     لاــ :   دة{ٌـا    لاىاُ ب ةةــوظوة دةريى 
ــ   ئايا ةةٌةس، خ ر ـذَنغةوة ِ   ٍي؟  ذَنغةوةـةس  ـاق بنَـ ـ ا ـةجـ ـبَنـذةٌط بـ ة  

  الهو  ا چژ...ڇ  ڇ    ڇ  ڍڍ  ڌ   ڌچئةً ئايةجة ِاجـة خـ رسَ،:   

www.alibapir.net



   ......  ( 1  –  5 ) 
 

 

 [103 ] 

ــ ةس وةطـةس ذن ـةرجة: ئارشةجى صيٍاوـ  ــ اة، صيٍـ ةس  ـــ ةؾ بـى خـ ر درٌ  ـاُ ِاةبـ اوةس يـ ـ
ــ شدًي ئايةجةوــة، بةط ــــبــاٌطى و  وــاسة، ٌاوــاد  ذَنغةوةــةس    ئةطــةسٌا ةسدر ــ

 ةد(.ــة  )لَنى طةسىَ، بة وةلانى جى ٌايــخ َيٍذوةةةة رةسو ة،: واسة، وةو
  ً ِٔ]: رـةسو ةدة، طـَننة ٞ  َعــ ِٜـَط٠ّٔ  ذِّٔبـ ٍَ   ٖ َط ٍَ: قّٔـئ ٍ   قّٔــئ ِِٓهح    أّهلِل َضغ ـٛ َٜـ  ِْــٞأّيعَّا ال
ــٛز  ّٕـ َُِذ ٘  ّٚالّٜ أّيّٖ ــ ّٔـ ٘  }[َِِج ــ ــس ذِّٔخَطَدـ َُـ ــطقِ: ) ذِّٔس ــطقِ: ) 8181بـ ٚ َز بـ ــٛ َزا َٚذّٔب ـ  ،)1633 ،)

ِ  بـــطقِ: ) ٘ ئزَِٓغـــاإلّٚ ٝحِشَقـــ( 1683َٚاحلّٔـــئِن ََٚقـــشََّش ــةب  {األيبـــئْٞ ،  ــة: ئـ   ةرجـ
رةسو ةيـةجى: ذنـاةَينى    ذَنغةوةـةس، خـ ر    لاـ :دةبـ   ِ سىةيشىة خ ر لَنى سىرص، 

ــ صيٍ اد  ـوـاسة ٌاوــ  ـ ى، ٌةبـ ـَنذسرة(  ةَيٍـة، خـ  ـ  )غاولـى لــ لَنـذسرة ذة ـاوةس، جةلاـ ـ
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  چ ر لةباسة، طـضر، صيٍـاةة رةسو ةيـةجى:    ــخ

ڦ  ڦ  ڦڦ     ڤ     ڤ        ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ     ٿ  ٿ   ٿ  ٺ

ئـارشةجى     ةرجة: ذناة، صيٍاوةسة  واله      چڃ ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ 
ــةوى طــ   ــةس ِــةسدةةوناُ ي ــ  لةطــ  ـ ةد غاولــنناُ لــ ـصيٍاو ــذةُ  ذناةَي ــا ـب ةس صيٍ

ــ وةطـةس ئـارشةجَننى ةةك خـى،  ئةطـةسٌا دسةط    بـ   دسر ـ غاولنى ل خ ٌنـة وـاسة،   ـ
ـــبنــا  ةرجــة: ئ ـــارشةجنؽ وــة صيٍـ ـــ ـــي  ط ا، وشدب ـــ ةد غاولــنى لـ ــ ـ ــةةة  دسرب   ئ

ــاةَينى صيٍاوــ  ــارشةجى ذاونلَننذةةةػــَنٍةةة  بــةاً ذن ـــةس لةطــةَه ئ ــ  ـ ضةي ذــاك  لَن
 َنٍةةة.  ــٌاةةػ

ــ ةلةية ص س طشٌطـة بىيـة جىصَيـ  لةط   ــدياسة ئةة وةط ــ ةس، سى يؼـ ــ حي  ػـ اياٌى باطـة  ـ
ــ ئةة صرٌاياٌةؾ وة سىرياُ ةريـة: دسةط  ــ حة ذنـاة، ذـاك رٌـى صيٍاوـةسي  ذنـاة، صيٍاو     ـ ةس ـ

ــ دةطـحةي ئـةرٌى درٌةٌنؼ  طة دَيٍٍـةةةة  ـئـةةرٌنؽ بةلاـ   ٍـ  اك بَنــى ذــرٌ ح ةُ  وـة بـة   ـ
 ةد ٌ .ـجَنى غةٌاةبةلاـطـةواٌناُ سىر، وَ 

 ةةة:ــةياُ دَيٍٍــطـحاٌة، ئةةرُ بة بةلاـئةة ػ
ــةس يةوــةًرــةسو ةدة،  ــةجى:  : ذَنغةوة ّْٓػــئ٤ِ َٚاِغَتٛق ــٛا ذال]رةسو ةي ــطاّٗ، بئي ِٝ  َخ
ــئ َُ َّْ َّ فّٔإّٚ ــ  ٖ ّٛ َٛا ِِ َعــ ــَسنّٕ ِٓ َِٝؼ ،ِع ــ َٕ ئّ ًِهّٕــٛ ُِ ََ َّ  ٗ ِٓ ــ ٦ِٝئّٗ َِ ــ ِٝــَط َؾ ِٕ َالّٜ شِيــؤّ غّٔ َِنَي ذ  َٜــأ

ّٔئِسَؿ١ٍ َٓـ١ٍ،  ِب ّْ ِٕ  َ َب َٔ  فّٔـإ ّٖـ َّ  فَّٔه  ٖ ِٖذ ط ٚ َّ  ََُهئِد ،ـايـ  ٞـفـ  فّٔـئ  ٖ ِٝـطَ  طبئّٗـــ َن َٚاِنـطّٚب ٛ  غّٔ

ِٕ َ َبطّْحّٛ، ِِ فإ َٓهّٕ َّ ٛاـََِبػ   ـفّٔ ذطِّٔه ّٗٝٔ َِـ ايتّْ ٘ دَـ َطِخذّٔ}[َغـبٝ ّٗ  َع  (2201) :طقِبـ  ُِّصط
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ٍَقّٔـــَٚ ََّٚ ،ٝح ِشَقـــ ٔ َػـــَس: ئ َّٛع َِٔعـــ ،(3266) :طقِبـــ (ايهـــرب٣) ٞـفـــ ُّئ٥َِػـــاي  ِّٚٔبـــ ُـــط

ٞ  ، اجلَّٕؿُٞ سٛمِّٚاألّٔ ٘  األيبـئْ ــ ةوةةس، خـذَنغـ } ةرجـة:   {ََٚقشََّش  ر ئـةةة،  ـ
ــة ) ـــَسذَّلـ ََٛزاع ١ِــ ــ ــةةة،      ايـ ــحة ئـ ــةً رةسوايؼـ ــضرٌ  ئـ ــا بـ ــةاً بـ ــةسو ةة  بـ (در رـ

دةرــةسو َ،: وــَ بــة  ذَنغةوةــةس، خــ ر  {دةيماــَنَ؟   وــة ئــةةرُآشـةةسدةطنـــ ل
ناُ كــاك بــَ  ـدروىونننشدٌــةةة ئاوىرطاسينحــاُ دةوــةً دةسبــاسة، ئارشةجــاُ لةطةلاــ 

ٍة اليـاُ  )ةرجـة: لةطـةلاناُ    ـــ ك ٌنة ئةةرُ لةبةسدةطـحى ئَنـ ةدرُ  دةجـ رٌَ وـة بل    
ياُ ٌنـة   ة ةُ ِـنث وـارَننى دينـةجاُ لةطـةس    ـ ةجــج ةج (  ةة جطة لة لةطةَه ج

ــ اةة لةطـوـارى ذنـ  وـة  وة دياسة لةطـةَه ج ةجةـ ةُ ئـةةيؽ    }بناٌلةةطَنٍٍةةة  ةس ـ
ـــرُ  وــارى رٌنؼ ــة سىةة، جنٍظ ـ ــاة  وــة ل ـــة لةطــةس ذن ــش بنــةُ  ـن نةةة يةوــذ، جَن

َ ـبىئــةةة، لــة ط ٌــ   وةطــةس ط ٌــاَِننى ئاػــنشر بنــةُ  ئةطــةس      {اة ذــاسَيضسرة بــ
ــاَِننى ئاػــنشرياُ وــشد  ذؼ  ـــط ٌ َنناُ ـةُي لةطــةلاناُ وةخــةةُ  ةة لــ ـبنـــ حناُ جـ

ــ  َيٍناُ بؼـاُ بنـةُ  ػـ  ـَنذرٌَننى ةرٌـا بشيٍذرسيـ  ــبذةُ  بةاً ل نَنٍَ  ئٍجـا ئةطـةس   ـ
 شُ.ــوةط ذـ ةياُ وشدُ  ئةةة بناٌ ةياُ ــدةر، ئةةة بة غظ

ــ ةةة طـةةة  دةريـى دَيىـ  ـديـاسة وـَ رـةسو ةدة، دةةةوـنؽ دَيٍىـ      ــ ةس،  وـة ئاي ـ ا ـ
 واسة بنشَيَ؟  ذاكيذنع لَن  اة،ـوة ئارشةدي ذن  ئةةة دةػ ة،ـبةلاط ئةةة بة
ــةسو ةدة،  ّٚ]: دةةةًر ّٚ َعــ ــ ٍَ  َعبَّــئؽّٛ اِب ــئ ٌ  َدــئ٤َ قّٔ ــ َّٚئّــ٢ َضد ــ َِّٓب ٍَ  ّْاي ــئ َّ فّٔكّٔ ّٚ 
َِــ ََِطذّٔ َٓــ   الّٔ ٞا ُِ َِــؼّٛ َٜــَس ََ ٍَ ،الّٔ َٗــئ$ :قّٔــئ ٍَ ،#غّٔطِّْب ِٕ ذَّٔخــئف  قّٔــئ َٗــئ ذّٔ ِّٖػ ََِتَبَه ٍَ ٞ،ــــَْ  :قّٔــئ

ُِِتِ $ ــَت ــئ فّٔئِغـ َٗـ ٚ َز بـــطقِ: ) }[#ِب ــٛ َزا ٘  ذّٔب ـ ــ ََّػـــ1632ذِّٔخَطَدـ َٚاي ُّ بـــطقِ: )ـ(،  ( 1303ئ٥

٘ ئزَِٓغاإلّٚ ٝحِشَق ََٚقشََّش  ،  ٞ : ةةبـذةلا ، وـ سى، ةـةبةاغ خـ ر لـة      ةرجة  {األيبـئْ
  طـ جى: رٌةوــةً  ذناةَيـ  ِاجـة ال، ذَنغةوةـةس     لاــ : دةبــ    خـى،ي بـابى سىرص،   
بَنٍـة    ــ شىَيحةةة  رةسو ة،: دةس، بنةة لَنى دةةسبنةةةة ةرص، لدةطحى وةغ ٌاطَن

ــي ٌةرظ  ــ جى: دةجشط ـــط ــةس ل   ـ ــةسو ة،: دة ِ ــةةَ،؟  ر ــة دةر، بن ـــي ب ةال، خــىد ـ
 ة.ــبةنٍ ــ  ةد، لــةةةة طــبنَّنما

ٌاخىػـة وـة صرٌايـةك     ذــ  ماى وةبةطخ دةلاَني: وـَ ص سً  ـبةس لةةة، بَننٍة طةس ئةط
ــ ي لَنؼ دَيٍــ  حَننى ذَنغةوةــةس  ـةسوايؼــ لــة وحَنةَننــذر  ر   ى ىــالاى ٌــةب ةة  ئٍجــا    ــ

  ئٍجـا ئـةة ى وىـة وـة بـة ِةلاـة لـةة ىةديظـة         ـ ِةلاذةَِنٍجـ  ــ ى وىَننى اةلاةجى ل
ــ ٌنة  سىةٌطة خـةلا  دةريـي ةر بـضرٌَ ذَنغةوة    ة، ذَنغةوةةس ــَّنٍجشرةةة غظـِةلا ةس ـ
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 فةسو ةة  يـةر 
ةوةةس ـ رية باػـرتيَ بـةسطشيى وـشدُ لـة ذَنغـ     ـبىيـة ذَنىـ  ي  ـــ وَ ص س ص س بةةة غةلاظ

 ـــئةةةيــة وــة رةسوايؼ حى بــ ةة  ئــاةر ــــةةك خــى، وةبةط حةواٌى ذَنغةوةــةس ـ
ةجى ـػـحَننى ٌةرـةسو ةة  وـة لةطـةَه ئايـ       لَنناُ ىالاى ب   وة ِنث واد ذَنغةوةةس

  ياُ لةطةَه ةـنمي در در   حـةلنىذر در ب ةطـماى طـ  ياُ لةطةَه ةةغـح غ سىئاٌذر در ب ةط
ــذر در ب ةطــ   ب ةطــح ــاُ لةطــةَه ةرغنع ــة    ـح   ي ــى بنةةٌ ــ ة لَن   ةة ِــةس ػــحَن  وــة ةرب

بماــَن : ئـــةةة  دةبـــ  ةةسبطـــشيَ  يــاُ   ــــ  واٌايــةوى سىرطـــحى ل دةبـــ  ط واٌــةةة  يــاُ   
 ةيَ:  ــا بنــا لَنشةدر با جةواػــٌنة  ئٍج حى ذَنغةوةةس ــرةسوايؼ

ةَه ئارشةجاٌذر باؾ ــوة دةرةسو َ،: ئاوىرطاسينحاُ دةوةً لةط حةوة، يةوةًــرةسوايؼ
ة ةٌناُ ِــةغَننى دينــةجاُ ـةسجَنى وــشدُي  لةطــةَه ج ةجــ ـبــَ  ةة جطــة لــة وــارى طــ 

ــ ةيةوى ئاػنشر بنـةُ  بـى صرٌناسينح  ــلةطةسياُ ٌنة  وةطةس راىنؼ ١ ـــ فئسؿاُ ةػـة، ) ـ
ــ   ةة وَ بة دةر، واٌا، سىيؼ َيٍذر ِاج ةـػ طـ ( لة غ سىئاٌذر جةٌنا لة ١ــَبٝٓ ةيي ئـةة  ـ

(در دةسبــاسة، األســعا ةػـةية وــةةج ةً  لــة غ سىئاٌــذر لةبةسئــةةة، وــة لـة طــ ةسىةجى )  
ِاج ة  وٍنؽ ص س بـة ِةطـحناسيي جةواػـا، ئـةة ةػـةيةً       خَنضرٌةواٌى ذَنغةوةةس 

ــ ةسة اً بـىً دةسو ـوشد  درخَ  وةبةطخ ذَنـى كـننة؟ ةة طـ    ( لـة  فئسؿـ١ ةةد ةػـة، ) ـ
١ّْٓٝةػة، )   سىئاٌذر بة جةٌناة بةبغ ( بـةة ط ٌاِاٌـة دةطـ جشَ  وـة ذةي ةٌـذياُ بـة       َ ب

 ىُ؟ــة  با بضرٌ  كـنةةة ِةيـاليةٌى جنٍظ
ــةسو َ،:  -1 ــ ر دةرــــ      چٹ    ...  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچخــــ

  ةرجة: ئةة ئارشةجاٌةجاُ وة راىنؼة دةوةُ  وة لَنشةدر وةبةطخ ذَنـى خـى لـة    ج ووالهس
 (، ذَنذةط جشَ .ئسك١ــَ ػاٌذٌى ئارشةجاٌة وة )ــيةوذ، خؼ

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  چةة خــــ ر لــــة ػــــ َيٍَننى دينــــةدر دةرــــةسو َ،:  -2

 يـــٛٚط  ةرجـــة: األعووو افا چۉ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ
 د: ئايا ط ٌاَِننى دصَي  دةوـةُ وـة ِنلـنةغ لـة جنّاٌننـاُ      ـة، طـواجَن  بة طةلةو
 ة.ــخ ذَنى ٌَنشباصينــج ة؟ لَنشةػذر وةبةطحاُ ٌةوةةــبى وشدٌى ذَنؼ
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ــا، صيٍــ   -3 ــة واٌ ـــةة ب ــاج ة  ةةك خـاي درةَيٍرنظ ـــنؽ ِ ــةسو َ،:  ـ ــةسةةسدطاس دةر  ر، ذ
  ةرجـــــة: ةة ا سوووو ا اچگ  ژ  ژ  ڑڑ  ک     ک ک  ک   گچ

 ة.ــةيةي سىَينةوى ص س خشرذــة راىنؼــةةُ ك ٌنـا وةوـج خٍى صيٍ
ة، خشر  لة سىةة، جنٍظننةةة بةجايةةد ب خحاُي ــغظةة بة واٌا، ب ةوشدٌةةة،  -4

     ۆئ  ۈئچةجى: ـ ر رةسو ةيـــــني دَ،  ةةك خـــــاسوشدُ بــــة درةَيٍرنظـــــجىوةجةــــ

 حئی  جئ       ی    ی ی   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  

ة بة ٌَن  بشىةردرسرٌذر ــةُ وة راىنؼـ  ةرجة: بَنط واُ ئةةرٌة، ىةصدةو  واله چمب...
 ة..ــناُ لة دٌناة دةرسى ردر ِةيــاصرسَينى بة ئَنؼئ  ةةةـب ةبَنح

( ١ـــ فّٔئِسَؿشةدر لـة ) ـــ خ لَنـناغى ئايةجـةواُ بىوـاُ دةسدةوـةةَ، وةبةطـ    ـوة بة ذَنى طـ 
 ني ية...ــب خحاُي جىوةجى درةَيٍرنظ

ّْٓــفّٔئِسَؿبةاً ئايا ةػة،: ) َ َب ( ِةس ِةواُ واٌا، ِةيةي بـة  ١ـــ فّٔئِسَؿ(ؾ ةةك )١ــ١ 
 ا دَ،؟   ــيٍواٌا، ص

(در خـ ر،  األسـعا  نةةة  ك ٌنة ةةك ط ب لة ط ةسىةجى )ــةيةً وىلاــوَ ص س لةة ةػ
ھ  ھ  ھ  ے  چ دةرــةسو َ،:  بــةسص دةسبــاسة، خَنضرٌــةواٌى ذَنغةوةــةس 

 ﮸  ﮹    ﮷  ﮶﮵  ﮴  ﮲﮳ۓ   ۓے   

ــ : ئةطـــ  ةسةواٌخ بماــ  ةرجة: ئة، ذَنغةوةةس  بة ِاةطچ﮺ ٌنى ةس ريـاٌى دٌنـاي جـ ر   ـ
ــ ي بـة ػ  دٌناجاُ دةةَ،  ةةسُ با طةسة دياسينحاُ بذةو ــ َن رصَينى جـ رُ دةط ـ  ـــ  ححاُ لـ

ــ ةطشً  دياسة ِى، ِاجٍـة خـ رسةةة، ئـةة ئايةجـةي ئايةجـةواٌى دةرينؼ     ـِةلا ى ئـةةةب ة  ـ
ــ درةريـاُ لَنن  خَنضرٌةواٌى ذَنغةوةةس  ــ شد وـة ٌةرةغـةياُ بـى صيـاد بن    ـ ادي رياٌنـاُ  ـ

ــ ةة، ط صةسرٌاد لــة سى ــــ خــىؾ بن ج رٌــا، ٌــةب ة ةة ئةطــةس     ةةة ذَنغةوةــةسيؽ  ــ
ــةدةط  ا  كــ ٌنة طةسوةػ   ــى، ٌ ـــج رٌنةاػــي ب ــةو ة وظـ ـــقى ِ   ـ لاىاٌاٌةي ٌاط  ـــ

ناغةدر دةرـــةسو َ،: ـــــا لـــةة طـ  ئٍجـــ ط صةسرٌاٌة، ِـــةبـــــى خىػـاُي ط صةسرٌَننــــريـــ
 ۈئېئ   ۈئ ۆئۇئۆئ   ائ  ەئ ەئوئوئۇئچ

www.alibapir.net



   ......  ( 1  –  5 ) 
 

 

 [103 ] 

پ  پ   پ    ٻ  ٻ  ٻٻ    یىئ   ىئ   ېئ  ىئ ېئ 

ــة،  األحوووووو ا چٺ  ڀ  ٺ  ٺ ڀ    ڀڀ     پ ــة: ئــــ   ةرجــــ
ةيةوى ئاػــنشر بنــاد  ئــةةة ــــِــةسواوَن  لــة ئَنــ ة راىنؼ ِاةطــةسرٌى ذَنغةوةــةس  

ــاُ       ــة ال، خــ ر ئاطــاٌة  ةة ِــةس واوَننح ــى دةةكــةٌذرُ دةوشَيحــةةة  ئــةةةؾ ل طــضر، ب
اد  دةةجــاس ي وــشدةةة، بــاؾ بنــ ي خــ رة ذَنغةوةةسةوــة، بــــــةكنــرةسواٌةــةسة ومن

 اُ بى درٌاةة. ــضة سىَيضوــذادرػحى دةدةيٍةةة  ةة بزي َينى ذشى ذَن
َنَ: ــــا، جةرظــريةواُ دةوــةيَ  دةبنــٍ  ِــةو ةياُ دةلاــــةةة وــة جةواػـئٍجــا بةدرخــ

١ّْٓٝ)ةػة،:  ؽ دَ، لـة  ـة ةٌى رٌنـ نــ ا دَ،  ةة بة واٌـا، ياخن ــبة واٌا، صيٍ( فئسؿ١ َب
 ِاةطــةسرٌى بــةسىَيض، ذَنغةوةــةس   ةرٌنــة  كــ ٌنة ٌاط  ــوَنــشد  بــةاً لةسىرطــحنذر 

ــةة ط ٌاِــ  ــةجى:   ـج ةػــى ئ ــاة ػــاسةصر رةسو ةي ــ   ةةك خــ ر، صرٌ ۅ   ...چة ب

ـــفئسؿة، )ـ  ذاػــاُ ةػــ   والهووچوئ  ... ۅ  ۉ  ۉ ( بــة واٌــا،  ١ـ
ــ صيٍ ّْٓـ١ ـــ فئسؿ)اية  بـةاً  ـ (در األسـعا  لةبةسئـةةة، لـة ئايةجةوـة، طـ ةسىةجى )    ( ١ َب

  خــ ر  بــةة واٌايــة بــ  ـ ذر؟ ٌاط  ــنـــةكنىي ط َيشىريةلانـةَه ومنـــد وــشرةة لةطــبــةسرةس
ّْٝٓــ١)دةرــةسو َ،: ِــةسواوَن  لــة ئَنــ ة   بنــاد  طــضريةوة، بــى كــةٌذ غــاد   (فئسؿــ١ َب

 رة ـبـــى خـــ  ةك بــــــــي ومن بـــ ةســـــ  لـــة ئَنـــ ة رةسواٌةـةةة  ةة ِـــةس واوَنــــدةوشَيحـــ
ة؟ بَنط وــاُ ـومنةكــنى ذَنلــةةرٌة، كننــ ذَنغةوةــةس، خــ ر  ذادرػــحى دةة غاجــة  ئٍجــا

طـضر، دةةكـةٌذرٌة  ةة ئةطـةس    بــ    ة ةٌة  وةةرجة: ئةطةس يـاخنى  نـةةرٌة، ياخنــذَنل
ــ ديظـاُ ِـةس ةريـةة ذادرػ   بــ    ةَه ـبناي ط َيشىريـ   ة، ذَنغةوةةســبة غظ حةوة، دةة ـ

ةبـــ  دةبةجةوةؾ ِـــةس ئـــةةة بـــ ة  وـــة ئـــةةرُ ط جنـــاُ:  ـــــا و ٌاطـــــبةسرٌةـــةسة ئٍج
ــ ٌةرةغةواُ بـى صيـاد بن   ــ لـة ج رٌـا، در ٌـةب ة  و ٌاط    ة، ذَنغةوةـةسيؽ  ـ ةبةجةوة ـ

ى بــ ةُ بــ ة  ــــ ة  بــةلان  باطــى ياخــــباطــى صيٍــا لــة طىسىَيــذر ٌةب (1)ِــةس ئــةةة بــ ةةة
                                                 

ــة األســعا (، )29ة  28بــى ِــى، ِاجٍــةخ رسةةة، ئــةة دةة ئايةجــة، )   (2 )قــشٝح ايبدــئضٟ(: ( بشىةرٌ
ٍَ اهلل ٚ وــة ئــةً جةةةنـــشة ِــاج ة ، 2369ٚ 2368)قــشٝح َػــًِ(:  ةة، 3292، 1308 : )فهــشو ضغــٛ

َٜػـأيّٖٓين ايَٓكــ١(.قـ َّ سٛيـٞ نـُئ َط٣;  ٖ ـ  ئٍ: 

، ْٛٚغــ٢ٓٝ: غـــًِٝ بــٔ 201-59، م: 1 : )اإلغــتٝهئ  فـــٞ بٝـــئٕ األغـــبئ (، ز  ِــةسةةِا بشىةرٌــة
  عٝـس اهلـ يـٞ ٚ ذلُس بٔ َٛغـ٢ آٍ ْكـط.
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ةسذَنلنناُ وــشدةةي واٌنــاُ طشجــ ة  ــــدةسكــ ةُي ط ئــةةرُ لــة غظــة، ذَنغةوةــةس  
ــ اُ بـى صيـاد بن  ــٌةرةغةودةب  ط ج ةياٌة:  رةسو ةيـةجى: وـَ    ة،  ذَنغةوةـةسيؽ  ـ

ــ ةةك خـةلانى ط دةبـ   ٌاج رمن لةةة صياجش ٌةرةغـةي وةطـشةرحاُ بـى ذةيـذر بنـةًي       ادة ـ
ــ بـزيَ  ٌ  ةك ةةك خـةلانَننى خىػـط صةسرُ  ديـاسة ئةطـةس ج رٌنةاػـي ِـةس ٌةيــذةوشد        ـ

لة ٌَن رُ ياخنى ب ةُي  خ ر، واسبةجَنؽ بةسرةسد دةواد لة ٌَن رُ ئةة دةةرٌةدر  ةرجة:
 ةسيي در. ـةك ب ةُي رةسواٌةــةسذَنلنى وشدُ  ةة ومنــط

ــ ئٍج ّْٝٓــ١ا ئَنىـة دةلاــَن : صيٍـاوشدُ ذَن يظــخ ٌاوـاد ةةطـفى )    ـ (، خبشَيحـة طــةسَ،   َ َب
ــ ا بى خـى، ِـةس ئاػ  ــك ٌنة صيٍ ــ نشريةة ط ٌـاَِننى ٌاغ ـ ــ َ اة دصَيـ ة خشرذ ـ ة  وةةرجـة:  ـ

١ّْٓٝ ١ــفئسؿ) ايٓػئ٤ ٚ األسعا  ٚ غ سىئاٌذر وة لة ط ةسىةجةواٌى: )اٌى ـة بةواسَِنٍل (َب

 شد. ــ(، رٌة لة وَنٛظــْؿى ب ةُ )ــ(در ِاج ة  وةبةطخ ذَنى ياخن مــايّٓ
َّ}:   طــ جىذناةَيــ  ِاجــة ال، ذَنغةوةــةس  ــــ دةلااُ: وــة ــــرــةسو ةدة، دةةةون ّٚ 

َِ ََِطذّٔ َٓ   الّٔ ٞا ُِ َِؼّٛ ََٜس ََ  : رٌةوةً دةطـحى وـةغ ٌاطَنشىَيحـةةة  ذَنغةوةـةس       ةرجة{الّٔ
ــ رةسو ة،: لَنى دةةسبنةةةة جـةاغى بـذة  طـ جى: دةجشطـي دةريـى دلا        ـــ  ي بةاليـذر بل ـ

ــ َنماــة ِـةس بنّ ـ رُ ب ةة( رةسو ة،: وـادرً ةريـ  ــاسة ذَنى جــ)دي ةةة لـةال، خـىد  ئٍجـا    ـ
َٓــ   الّٔ}ةجــةةة: ؟  كــ ٌنة ِةٌــذَي  ئــاةر لَننناٌذرة دةط  ــئايــا ئــةةة  ُِ َِــؼّٛ َٜــَس ََ   {الّٔ

ــ نذر دةوـبناد لةطةلاـ  ـ ةرجة: ِةسكى درةر، صيٍا، ل  ذَنغةوةـةس    اد  ئايـا دةط  ـ  ـ
ــ ى بذة  بـةاً دةريـى و  ــياٌى: جةاغ {َٗئـــ غّٔطِّْب} ماـ :بى ذناةَينى ةر ب ــ ٌةرظ ماــ : ابشر بـ ي ـ

ةةة لــة ال، خــىد؟  ٌــةخَنش  ــــة بنَّنماــــ  ئــةةيؽ بفــةسو َ،: باػ ِــةس بةدةريــذر دةكــ
 نة؟   ـخ ذَنى كنــَنحةةة  ئةد، لَنشةدر وةبةطــٌاةةػ ِةسطنض ػحى ةر لة ذَنغةوةةس 

ٌنـة    ةة رـةسو ةدة، ذَنغةوةـةس   ـَن : يـاُ ِـةس طـةٌةدةوة، جةةرةٌنـ    ــئَنىة دةلا
ـــيــاُ ئةةةج َٓــ   الّٔ}ا ـ ُِ َِــؼّٛ َٜــَس ََ بــاصيى  ةرجــة: دةطــحى وــةغ ٌاطَنشىَيحــةةةة دةطــخ  {الّٔ

اد لــة ذَن يظــخ ـحة لةطــةَه خــةلا  صيــــــالاـة، طــ ىةةدي طــــلةطــةَه خــةلا   غظ دةوــاد
ــ دةواد  وةبةطحى ذَنى ئةةةية  ك ٌنة بة ئاػـنشر ٌـةيط ج ة صيٍ    الّٔ} لاــ : ا دةوـاد  دة ـ

  َٓ ُِ َِـؼّٛ  ََٜس ََ ة دةطخ لة ػاٌى ذنـاةرُ دةدرد  ذنـاةرُ دةطـخ    ــِةٌذَ  ئارشةد ِةي {الّٔ
ــ   ةةك بماـــ  ة ذَنؼـذر دةوـاد  لـة ذنـاةرُ دةكَنحـ    ـةلاـ ــةياُ لةطــةدةُ  غظاٌي دــلة ػ َنى ـ

دةوـشَ،   ـــ  ارشةجةؾ وةصةٌـذة، ئـةةة، ل  ـئةة جىسة ئـ بـ   ةَه دةــناٌذر جَننــص س لةطةلا
ــ رـةسو ة،: وـادرً ةري   ةوةةس ـبىية ذَنغةـ   وة ج ةػى خشرذة ب بَنٍـة    ـــ  ة ةرص، لـ

ّـ      ط جى: ئاخش ٌةرظي بةاليـ  َنماةةة  جـا  ـذر دةسىةر  رـةسو ة،: وـادرً ةريـة لـةال، خـىد بن
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جــاس، ةريــة رةسو ةيــةجى  بــةاً سىرةيةوــة جــةٌنا ئــةة    ِةٌــذَي  ػــخ ذَنغةوةــةس  
ـــةسٌا ذَنغـسىطــحةية، َِنٍــاةة  وــة وةبةطــحى بــ ةة  ئةطــ   ـــةوةةس، خـ ىةتــةُ   ر ـ

لةطـةَه    ةرُ ٌـةوادي دةطـحةاصيى لةطـةَه ذنـا     ى رـةسو ةة: وـة ئاوىرطاسيؼـى بنـاد    ـذَنؼ
ــ   بـةاً بـة جةئن  ـــ  حة ذَنؼـذناةرٌذر َِنٍـذة غظـاُ ٌـةوادي  لَننـاُ ٌةكنَـ      نذ وةبةطـخ  ـ

ـــ :ئــةةة ٌــةب ةة  وــابشر ب  ـــ ئــةة خَنضرٌــة، وــَ ِةسكــى درةر، خشرذــة، ل   ما ـــبن ـ   ادـ
ــ ىجى بَّنماـةسو َ،: لة ال، خـنذر دةواد  ئةةيؽ بفــلةطةلا بــ    ةةة  ِـةسطنض ػـحى ةر ٌا  ـ
ـــةس، خـةسطنض ئــةةة لــة ذَنغةوةــ ِــ ـــٌاةةػــَنحةةة  ةةك لــةً رةسوايؼ  ر ـ حةدر بــة ـ

ٍَقّٔــ ٍٛ اهلل غ ــٔ َضَعــ ٘ ِٓــَع اهللّٕ َِٞنــئغــط َضَٜ ّٚٔئض ِبــُّــَع َِٔعــ]ةةَ،: ــــسىةةٌــى دةسدةو  :ئ
ـــَث َّٔث َٜــ ـــسخ١ّٕ ال  َٕــ ـــَّاجلّٔ ٛ ــساّٗ)١ ــ ــ(ذبـ ُّـ ـــ: ايسَّ َِـ ـــَدايّط َٔٛخ  ــــ ــ ١ًّّٕٔـئٍ، ٚايطَّد ـ ّْ ََِٔـ ــاي ، ئ٤َِػـ

َٜـ ئيّٕكّٔـ فّٔ، طُِّٚـاخلّٔـ  ٔ َِِسَ َٚ َ ـ  ٍٛ اهلل! ذّٔغ ـ ئ َضٛا:  ََِـئ  َٓـ َطس َعكّٔـ فّٔ طُِّٚـ ٔ اخلّٔس ٙ ف ئ ايـسٜٛخ  َُـ فّٔ ،ئ

ـــَدـــايطّْ ََِٔـــ ٍَـئٍ؟ قّٔـ ٜ ِصـــــ"ايّٜ :ئ ــئِيَبـــٟ ال  ََـ ـــ٢ًِِٖ ذّّٔٔـــَع ٌَـــــَخَز ِٔٞ  َِٔ ١ّّٕٔـــد ئيّطئ: فَّٔٓـــّٖ" قّٕ ِ٘ــ ــ  َـ

ّْ ــاي ــئ٤َِػـ ٍَ؟ قّٔـ ــ"ايّٜ :ئ َََؿِتـ ـــٞ  ــبَّ٘ بئيّطــ ــطقِ: )  }[ئٍ"َدـ ــٞ بـ ٙ  ايبٝٗكـ َٚا ٘  26866َض َٓ ــ ََٚسػَّـ  ،)

 .{(1106اي غٝ  ٚاي ٖٝ  ضقِ: )قشٝح ٞ ـاأليبئْٞ ف

طــ  جـىسة وــةغ ِةسطنــض ٌاكٍــة بةِةػــخ: ذنــاة، بـة جـةٌط ٌاو ةطـــةةة         ةرجـة: 
 ر  ٌةب ة  ةة رٌـى طـةس ذناةرٌة  ةة وةوـىس، بةسدةةرً  ط جنـاُ: ئة، ذَنغـةوةـةس، خـ 

ُّٜـ وةوـىس، بةسدةةرً دةٌاطـ   بـةاً ذنــاة، )   ( وـَننــة؟ رـةسو ة، ئـةة وةطــة،     ٛخـَز
دةسبةطـخ ٌنـة وــ  لـة خَنــضرٌى ةةرةةس دةوـةةآ  ط تـاُ: ئـةد، رٌـى طـةسذنــاةرٌة؟         

رةسو ة،: ئةةة، وة خى، بة ذنـاةرُ دةك َيٍـ . 

ۇئ  وئەئ   ەئ وئچةسو َ،: ـوــة دةرــ :ةًــــىةةج خيــــبنظةلة، ـوةطــ

ــ دسرةة  دي ذــ  اٌى ذاونضة لةةرٌـة  ذـَنؽ ئَنـ ة وحَنةنـاُ     ـ  ةة ئارشةجچۇئ  ۆئ اسة ـ
دسرةة  بــــة ذمــــة، يةوــــةً ج ةلةوــــةي  ذـــــ لَنــــشةدر وةبةطــــخ لةةرٌــــة، وحَنةنــــاُ 

ن  ص س لـة صرٌايـاُ دةلاـَنَ: جـةٌنا ئـةة دةةرٌـةُ  ةرجـة: ئـارشةجى         ــشىرٌننةواٌَ  بةلاــٌةؿ
ذر ــةسطرييى لةطةلاـوة ِاةط  ى بة ذناة، وظ لاىاُ دةػج ةلةوة  ةة ئارشةجى ٌةؿشىرٌن

ــ ٌةك دةريى وة ِاد ىةتةُ بةَنحـة وظ  ـ اد  ةة وة ذَنى دةػــبن  لاىاُ ئـةةجاس ذَنـى   ـ
ــ   ٌةخَنش  بةلان  ِةس لةطـةس ج ةلةوايةجن ــ بؼ ةس ٌةؿـشىرٌننةجى  ـــ ى خـى،  يـاُ لةط  ـ

ــ ػبــ     لاىاٌة ـــ ِاةطـةس، ئـةة ذنـاةة وظ     ةةة  دةط  ـ ــخى، مبَنٍَنح اياٌى باطـة وـة   ـ
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ى خـاةةُ وحَنةنـاُ بـةسىةةر صرٌنـ ة  بـةاً وـَ       ـص سبة، ص س، صرٌاياُ واسةوشدٌى ئارشةج
 ر، ذــةسةةسدطاس بــة ــــاُ ٌــةصرٌن ة  ةةخحَنــ  خــــسىةةري ناُ بــةــــٌــاصرمن بىكــي َِنٍذَين

  ةة چۇئ  ۆئ ەئ ەئ وئوئۇئچناةيى بفـةسو َ،:  ـسىةةُي سىرػ
ةةُ وحَنةــةواُ وــة لــة ذــَنؽ ئَنــ ةدر وحَنةنــاُ ذَنــذسرةة  بىجــاُ  ئارشةجــاٌى ذــاونضة، خــا

ىةالاَ  ٌةدةب ة ِنث وةغ غظة، جَنذر بنـاد  بـةاً بـة ِـةسىاَه ِةٌـذَ، لـة صرٌايـاُ        
حناُ ط ج ة وة جَنى ذشطناسة  جاس، ةرية يـةوناُ ِةطـحناس بـ ةة بةسرٌةـةس     ــِةٌذَ، ػ

ــن     ــى طناطـ ــة ةةصةَننـ ــةس بـ ــاُ بةسرٌةـ ــةجَن   يـ ــة ىالاـ ــةَه   بـ ــى، لةطـ ــاجى خـ ــة وـ ى  وـ
ـــج ةلةوةو ــةَه ٌةؿ  ـ ــاُ لةط ــ ةة  ي ـــاٌذر ػــةسى ب ــة: كــىُ دةبــ ـ   شىرٌننةواٌذر  ط ج ةياٌ

حىي  بةسرةةةٌـــذيى ـةةك بةسرةةةٌـــذيى طؼـــ ـ ئـــارشةجى ةرُ بَنـــٍ ؟  بـــةلاَي دةط  ـــ
ــ َنٍشَيَ  بــةاً ٌاط   ـبّـــ  ابـٌــ  ماـــ : ناطنى ىــ وىشىرُ ب ــــ ط ىةسىروـــة  ةةك  ماـــ : ب  ــ

ــةةباس ــةً بةطــةسِاجة ِةي ل ـــةةة ئ ــى سىرص،    ـ ــةواُ خــ ر لَن ــ سى، ي ــة، و ـــ   ة  ى صةيف ب
ــ ئارشةجَننى َِنٍـاب ة ج ةلةوـة بـ ة  يـاُ ٌةؿ       شىرٌنى بـ ة  ة وـةس خـ ر لَنـى سىرص، بـ     ـ

ة؟  طــ جى: بــا ــــةاَه ٌنـا ىــــــِــةةرلاى بــى ٌــاسد  طــ جى: جــةاغى بــذة  طــ جى بىكــى  ئاي 
ٍـــىي وظـــ لاىاٌاٌنؽ ئـــارشةجى ج ةلةوـــةي    ىةالاـــة  بـــةاً دةجشطـــي جـــى ئـــةةة بنَ    

ٌةؿشىرٌننةواُ بَنـٍَ  طـةسة اً ئـارشةجى وظـ لاىاٌاُ مبَنٍٍـةةةي بةٍـة غـةيشةي وـةغ         
ـــ  ٌةياٌَّن ــ لاىاٌاُ     ٍـ ــاةجشُ  وظـ ــ رٌرتُي بةسكـ ــةواُ جـ ــارشةجى سى وـ ــةةة، ئـ لةبةسئـ

بـذة   سىةةبنةٌة ئةةرُي ئارشةجاٌى وظ لاىاُ مبَنٍٍـةةة  لةبةسئـةةة ط ج ةيـةجى جـةاغى     
(در ايبكــط٠لــة طــ ةسىةجى )  ٌــةك لةبــةس ئــةةة، وــة ىــةاَه ٌنــة  ئٍجــا خــ ر، واسبــةج 

  ةرجـــــة: ئارشةجـــــاٌى چں  ... ڃ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچدةرـــــةسو َ،: 
 ٍ ةةَ، ةر دةرــةسو َ،  وةكــى ــــَ جــاو  ئنىــاُ دَيــٍَ  لــــِاةبــةؾ بــى خــ ر درٌــةس وةَِن

دسرةة  بى ئَنـ ة   ذـ ةدر وحَنةناُ لَنشةؾ دةرةسو َ،: ئارشةجاٌى ذاونضة، وة لة ذَنؽ ئَن 
ــ شَيَ؟  صرٌايـاُ ئـاةر كاسةط  ـَ  ئةةة كـىٌة  ئايـا جَننٍاطنـ   ــىةالا ــ ةسياُ وـشدةة دةلا ـ َنَ: ـ

ا باطنشدةةُ  ةة خـاةةُ وحَنةةواٌنؼـى بـة جنـا     ــجن و ػشينةواٌى بة  خ ر، واسبةج
ّْٝٓــ١ ةسىةجى )ــــباطــنشدةةُ  بــى ةَيٍــة: لــة ط ھ     ھ  ھ   ھ چ(در دةرــةسو َ،: ايَب

  چ﮻  ﮴  ﮵﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ے  ے ۓ ۓ ﮲    ﮳  
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ــة، بَنةـــ    ــة: بَنط وـــاُ ئةةرٌـ ــة خـــاةةُ وحَنةةوـــ  ـةرجـ ـــاُي لـــة ِـشىةرُ لـ اةبةؾ بـــى ــ
ــاطش، د صةخــذر بــة ِةونؼــ  ـخ ردرٌةسةوــ ةيى دةوَنٍٍــةةة  ئةةرٌــة خــشرذرتيَ  ـاُ  لــة ئ

ــ صيٍذةةةسُ  وةةرجة: خ ر ئةِم ــ ى ونحـ ِ  ـ ــ ذرٌةسرٌنؼــاةبةػابى بـةجنا باطـنشدةةُي  ي ـ
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چبــة جنــا باطــنشدةةُ  بىيــة وــة لــةةَ، دةرــةسو َ،:  

اةبةؾ بـــى خ ردرٌـــةس وـــةَِنٍَ  ِـــةجا ئنىـــاُ ـــــ  ةرجـــة: ئارشةجـــاٌى ِچں  ...ڃ
ــةس ػــ      ــى خ ردرٌ ــةؾ ب ــاٌى ِاةب ــةَِنٍَ  ئارشةج ــاٌى خــ ـٌ ــت ـحَننَ  ةة ئارشةج اةةُ وحَن

 ةُ. ـحَننى دينــػ
( ئايةجةوـة، طـ ةسىةجى   ايــُئ٥س٠ ة: ئةً ئايةجـة، طـ ةسىةجى )  ناُ ط ج ةياٌـِةٌذَيننؼ

( وــة دةرــةسو َ،: ئارشةجــاٌى و ػــشي  وــةَِنٍَ  جايةــةد ) ـــنف( دةوــاد   ايبكــط٠)
ٍـ  ــاٌى ِاةبةػـةرجة: جةٌنا ئارشةج ــ َ  بـةاً ئارشةج ـذرٌةس، بخ ذةسطـخ وةَِن اٌى دينـة  ـ

ــ ةُ وادرً خاةةُ وــةسي  بى خ ر ذةيذر دةوــوة ػ بـَ  غـةيٍاواد  ديـاسة ئـةةةؾ      حَنتـ
ــة غةلا      ــة و ػــشي  ل ــنؽ ب ــاٌى خــاةةُ وحَنة ــذر ئارشةج ــة ىالاَنن ـــل ــذسَيَ  كــ ٌنة  ـ ةً ب

ــى خــ ر        ــةؾ ب ــةي  ِاةب ــ سى، خ ري ــةة ةنظــا و ــَنَ: ةــ صةيش وــ سى، خ ري ــةةرٌنؽ دةلا ئ
ةً بـذسَيَ  دةلاـَنَ: ئـةة و ػـشيناٌة، وـة      ـدردةٌَنَ  ئٍجا ئةطةس بة و ػشيننؽ لة غةلا

ُ بــة وحَنةــى ئامســاٌنى ِةيــة  ئارشةجاٌنــاُ ىةالاــة ِاةطــةسطرييى يــاُ لةطةلاــذر بشىةريــا
بنشَ،  بةاً ئارشةجَننى ِاةبةػذرٌةس وة بشىةر، بة وحَنةى ئامساٌنى ٌنةي بـخ ذةسطـحة   

ةس ـ لاىاُ ىةاَه ٌنـة  بـةاً ديـاسة ئةطـةس ئـارشةجى خـاةةُ وحَنـت صيٍاوـ        ــبى ذناة، وظ
ــ نـاة، وظ اُ دسةطـخ ٌنـة  ذ  ــ  ديظـ ب ــ ذر بنـاد  ك ٌن ـشيى لةطةلاـ ـةسطنـ ـ لاىاُ ِاةطـ ة ـ

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

  ةرجــة: ذنــاة، صيٍاوــةس جــةٌنا ئــارشةجى    والهووچژ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ   ڌ

وئ  ەئوئ  ەئچِةسةةِا دةرـةسو َ،:   ٍـ  ذرٌةس دةَِنـةسة ِاةبةػــصيٍاو

( ئارشةجــاٌى ذــاونضة لةةرٌــة،   عََٝــئت ( ةرجــة: )َ ِشَكــٓئت  )چۆئ  ۇئ  ۇئ
ــ ئـةد، ئةطـةس ئـةة ئ    ماــ : دسرةة  يـةوَن  بـى، ِةيـة ب    ذــ  ذَنؽ ئَن ة وحَنةنـاُ   ارشةجة ـ

حا دةلاـَنَ: سى رئـاةر ولـناُ لـة دةر، جةوـةٌى      ـ؟ كـ ٌنة ئَنظـ  ـ اس ب ةبـ ـواجى خى، صيٍاو
ـــذــاصدةي ػــاصدة ط ـــالانىي بطــشة جــاس، ةريـ ــة ذــَنؽ ئةةةػة ـ ـــل ذر وــث ٌــاوَنٍَي صيٍــا  ـ
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ــ طةيؼ  ئةطةس وةطـَن  ولـَننى ِـةب    َنَ:ــن  دةلاـةُ  بةلاــدةو حةَنحة جةوـةٌى ِـةردةي   ـ
ـــٌــىصدة ط ـــالانىي صيٍـ ــاد بــى ال، دوحــىسَينى دةسةةٌٍــاغي دة بـــ   ا، ٌةوشدـ ـــ :دةية  لا
بـة جنـذديى    ةً ٌةخىػة  ك ٌنة جا ئَنظحا د طحَننى ٌنةة صيٍا، ٌةوشدةة  ِةسـولةو

حا ــــاٌى دوحــىسَينى بــذةُ وــة جــاو  ئَنظــــدةلاــَنَ: ولــَننى ةر ذَن يظــحى بــةةة ِةيــة ذَنؼ
ةوةً ـــــديـــاسة ول لاــــ :ذر سىر، ٌـــةب رسدةة؟  دةـــــكـــىٌة ِـــاةةلاَننى ٌنـــةي لةطـــةَه وةط

ــ ــا وظ  ـٌةخىػـ ــة: ئايـ ــة  وةةرجـ ــى ِةيـ ـــى دةسةةٌنـ ــة لــ ـــ لاىاٌاٌَن  وـ ــٍَ  ــ ةةَ، رُ دَيـ
 ة؟   ــشياُ كننـنــجةطة

ــَنَ: ِــةس ئارشةجَنــ  صيٍــا، وشد   لــة ِــى خــاةةُ  بـــ   ديــاسة صرٌايــاُ ِةٌــذَينناُ دةلا
ــ  لاىاُ بى، ٌنـة وـاسة، بن  ــوحَنةةواُ  ذناة، وظ ــ اد  بـةلان  دةلاـَنَ: ِـى وظ   ـ  لاىاٌنؽ ـ
ى درةَيَ ذاك وـاسة،  ـة  ذناةَينـخ ٌنــاد  ِةس دسةطـبا جَ بةؾ بنبـ   ئةطةس صيٍا، وشد

 اد.ــبن
ــ ً ص سبـة، صرٌايـاُ دةلا  بةا َنَ: ك ِـى وظـ لاىاُ  ك ِـى ٌاوظـ لاىاُ  ئةطـةس صيٍاػـى       ـ
ةي  ةة ئَنظحا ذابةٌـذة بـة   ــحا ذاونضةيةي كاوــئةطةس صرٌشر جىبة، وشدةةي  ئَنظبـ   وشد
ـــػ ــةةة دسةطــحة ِاةط ـ ــــةسيعةجةةة  ئ ــذر بنـةسط ـــرييى لةطةلا ــة   شَ،ـ ــةؾ ل ــةً سىري   ةة ئ

  َنى سىرص، بــــــري، وــ سى، ةةبــذةلا  خــ ر لـلةةباسةػــةةة جابــضينرتة  ةة سىرطــحننةةة ٌــ
َّز ْػ }ط ج ةيةجى:  ٘  َعِبـس ايطََّظام   ) {ئ٥ٓئـــ ئ٤ ذٖـٌ ايهتـئ  ٚال ٜتعٚدـٕٛ ْػ   ـــ ََْتـَع ذِّٔخَطَدـ
ــة(1030بــطقِ: ) ـــ: رٌ(  ةرج ــة     ـ ــارشةجى ئَنى ــةةرُ ئ ــةاً ئ ــٍ   ب ــاُ دَي اٌى خــاةةُ وحَنة
 لاىاُ بـــة ذنـــاة، ـــــنؼـــى لةطـــةسة وـــة ئـــارشةجى وظنى صرٌاياٌـــــَ  ةة يةوذةٌطـٌاَِنٍـــ

 .ــ خ ٌاػـي ذَنؽ ئةةةؾ بة ذناة، بخ ذةسطــ شىرٌنى ٌاػــج ةلةوةي ٌةؿ

( ٛضـــ ذّٕد )  چۈئ  ۆئۈئچةسو َ،: ـوـة دةرـ   :حةًــخي ِةػــةلة، بنظـوةط
ا، وـــاسةيى دَ،  ةرجـــة: ـــــشَ،  بـــةاً لَنـــشةدر بـــة واٌـــــ( ةرجـــة: وذِّٔدـــط(ة  )ذِّٔدـــطى، )ـوـــ
ٗ ـــٛ) ََّ  ٖ ــةواٌحاُ ذَنض ــةس واسةينـ ـــ(  ئةطـ ــةو ةياُ   ــ ــى ِـ ــةةة بـ ــشةدر ئـ ــ ٌنة لَنـ ذرُ  كـ

دةكــَنحةةة: ئارشةجــاٌى ذــاونضة، ئنىاٌــذرسي ئارشةجــاٌى ذــاونضة، خــاةةُ وحَنــت  ةرجــة:  
ــ اُ درُ بـى ئَنـ ة ىةالا  ـواسةينةواٌحاُ ذَننـ  يَِنٍاجاٌَةس ـئةط ــ ئٍج  َـ ا لَنـشةدر يـةوَن    ـ

ــ ماــــ :بـــى، ِةيـــة ب ا ئةطـــةس واسةينةوـــة، جةطـــمني ٌـــةواد دسةطـــخ ٌنـــة  باػـــة ئايـ
 ةةة؟  ــبنط رصَيح
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ــ ةس ئـةةة يـةك دةٌطـَ وـة: بـا  ئـةد، لنَ      ــةو ة صرٌاياُ لةطـِ ــ شةدر وةبةطـ َــ حى ذنـ ى ـ
لـة دلاـى خىيـذرة ةـةصوى جـةصً       ـــ  واسةينةوة، بـى بشىياسدرب دةب  كننة؟ ةةاً: ياٌى 

ــ ةـةصوى ج  ا ئةطةســ  ئٍجــ ، بذرجةــوة واسةينةو  وشدب ةصً وـشد  بـا واسةينةوةػـى    ـ
ى َِنٍــاة لةطــةس دةة طــةد ـبــى، ىةالاــة  ئــةد، ذناةَيــ  ئارشةجَننــبـــ   جةطــمني ٌةوشد

ــ بةاً ةةصوى جـةصً ٌـةوشد بـ ة يـةك وظ      قاَه صَيشى واسة، وشدب ةــ( وظ200) قالانؼي ـ
بىكــي؟     ئايــا ئــةةة ىــ وىى كــىٌة؟ دةلاــَن : بَنط وــاُ ئــةة وةطــة ط ٌاِةــاسة  بــذرج
ــ ةصً وــة ةةصوى جــك ٌن ــ   ئٍجـ شدةة  وـة واسةينةوـة، ٌةدرجـ   ـ ا وـة ةـةصوى جـةصً    ـ

ـِـ    ــةً دةدسَ،ي  ـوــشد لةطــةس ذَنٍــةدرٌى واسةينةوــة، واٌــا، ةريــة بــى، بــة ط ٌا لــة غةلا
ــشدةة  بةلا  ــةس  ـــــطةػـخناٌـــةجى لـــةة ئارشةجـــة وـ ىاُ لةطـــةس ئـــةةة وـــة دسةطـــحة ئةطـ

ــ   بنط رصَيحواسةينةوةؾ جةطمنىى ئارشةجةوـة ٌـةوش،َ   ( لـة طـ ةسىةجى   236ةةة  ئايـةجى ) ـ
ہ    ہ  ہ  ہ  ھ     ڻڻ  ڻ  ۀ      ۀ  چ(ية  وـة دةرـةسو َ،:   ط٠ــايبك)

ــاُ ٌاطاجــ  چٴۇ...ھ  ھ  ھ ــة: ط ٌاِح ــة        ةرج ــذةُ  ب ــةاق ب ــاُ ج ئارشةج
  ةرجــة: ٌةجاٌط رطــحةٍةةةة ٌةكــ ةبٍة اليــاُ  ةة   وــةسجَن  دةطــححاُ ٌةياٌطةياٌــذبَنح 

ــ اُ ئـارشةد وـاسة بن  ـحة ئنٍظـ ـبى درٌةٌابَ  وةةرجة: دسةطـ واسةينحاُ  ئـةةة،    اد  بـةب ـ
مني ـنط رصَيحةةة  ذَنؽ ئةةة، واسةينةوة، جةطـ ـة بؼــةة دسةطحنؼ ٍـ  ى دربــى بــواسةي
 حى، درية.ــةسصة لةطةس،ي لة ئةطــاد  بةاً غـبن

ـــوةط ـــة، بنظـةلــ ـــخي ٌىيـــ ــةسو َ،:   :ةً ـــ ــة دةرــ ېئ ېئېئىئ چوــ

ِةس ذناةرُ كاة بى ئارشةجاٌى ةةرنفـةي ذـاك بطَنـشىُ       ـةب  ةة ٌچىئ ىئ
ــ درةَيـَ ذ   ـدةبـ ن  ذناةيؽ ـبةلا ــ ي ٌةبـة ئاػ  اك بـ ـ ــ نشر ٌةبـة ذـةٌّاُ درةيَ  ـ َ ذنظـنى  ـ

ـٍـ    ةرجــة: خــى ذــاسَيض چېئچ  ٌــةواد  ئةطــةس بنــةةَ، ئــارشةجَننى درةَيٍرــاك بَن

ئارشةجَنـ      ةرجة: ئةةرٌة، وة ئاة، خىيـاُ ٌاسىَيـزُ لةطـةَه ِـةس    چېئ  ېئچ

  ةرجــة: د طــحى چ ىئ  ىئ  ىئچوــة ذَنــى طةيؼــة صيٍــا، لةطةلاــذر بنــةُ  
ــ ( وةطـَننة لةطـةَه ِةسوةطـَن  بـى، سىَيـ  و     َػـئفح ذةٌّاُ ٌاطشُ  ) صيٍـا بنـاد     ةةدـ

ةجى وـة صيٍـا، لةطـةَه بنـاد  ك ذنـاة ك      ـ(ة  ةرجة: د طحى جايةِخِسٕى، )ـ( وة وذِّٔخَسإ)
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خ ٌـةب ةٌى ٌننـاىى ئـارشةجى ذـاونضة     ـطةية لةطةس دسةطئارشةد  دياسة ئةً ئايةجة بةلا
بـــ   ى وشدــــاةةوة ئةطــةس صيٍاػــــلــة ذنــاة، صيٍاوــةس  ةةك ذَنؼــرت َِنٍاوــاُ  بــةاً ذن 

ـــب ــة بنـــ ــي جىبــ ـــةاً دةريــ ـــادي بطةسىَيحـــ ــةةد  ـــ ــة ٌظــ ــىُ بــ ــ ر  ةةك كــ ةةة ال، خــ
ــاسة دسةطــحة وــة بنَّنٍــى  لةةباس    ةػــةةة ئــةً ئارشةجةوةػــةةة ِــةس ةريــة  ئةةواجــة دي

ٍَقّٔـ  ٔػَـ احلّٔ ّٚٔعَـ ]ػ َيٍةةرسة ِةيـة:   ٍَقّٔـ : ئ ٔ  طَُـ ع  ئ  َعَزذّٔ ال ٕذّٔ ت ُِـ ََُٖ ِسكّٔـ ئّ: ئِ ّّٜٓـ اخلّٔ بـ
ٍَكّٔفّٔ! ١َّٗٓــَ ِشَك َزََّعَتَٜ ٕذّٔ غ ّاإلّٚ ِٞف ١َّٗؿئِسفّٔ ئَ َقذّٔ ساَّٗسذّٔ  َـريَ ذّٔ ئَٜ:  ِهنّٔ ٔ ِب َُّبذّٕ ٘ ئّ ئ

ـــَِِٓ ٌ َبــ كّٖٜ  ِسقّٔــَٚ ،ؤِّيــ َش َِٔــ ِ ّٔــــ ِعذّٔ طىايؿّْــ ؤَٓني،ُ ــايّٖ ٔ  َدطٜــط  }[!ئَ ََــ  اَشَّٚ ٘ ـ ٙ  َِبــ َٚا َض

ةٌى بةؿـشىينةةة َِنٍاةيـةجى  وـة ة وـةس،     ـ  ئنةٍ  جةسيش لة ىةط(1)[22106بـطقِ: 
بــ    حي ِـةس ذناةَيـ  صيٍـا، وشد   ـط ج ةيةجى: ةيظـ بـ    ر لَنى سىرص، ــاث خـو سى، خةجح

ــ ة، ذَنٍـةدةً ئـارشةجى ذـاكي ذاو   ــسىَيط ــ وـاسة بن  نضةـ ــ ئ ببــ    اد  بـا جىبةػـى وشد  ـ ة، ـ
ــ و سى، وةة طـ جى: ئـة، رةسواٌـذة،      بـ ةة(  ت )وـة يةوَننـة لـة ِـاةةاُي ص س ػـاسةصر     ـ

ــ ةسي  بى خ ر ذةيذر وشدُ طــبشىةردرسرُ  ػ ةةسةجشة لـة صيٍـا وـشدُ  وـة جىبةػـى وـشد       ـ
ــ ارش وـة وظ ـلَنى غة ةَه دةوشَ،  ةرجة: ةةو  كىُ وابشريـةوى وـ   بـ ة لَنـى غةـ ةَه      لاىاُـ

ا، وــشدةة  ــــريكي و رشةوــة، لــة وــىَه دةبَنحــةةة  صيٍاوــةسَيننؽ وــة صيٍ ـدةوــشَ،ي ػــ
حة ــــةةة  وةةرجــة: دسةطــــىَه دةبَنحــــئةطــةس جىبــة، وــشدة طةسىريــةةة  ط ٌاِةوــة، لــة و

ٌـةيط ج ة بشىيـاس دةدةً      ديـاسة ة وـةسيؽ خـ ر لَنـى سىرص، بـ      ٍـ  ئارشةجى ئنىاٌذرس بَن
ع بــ ةة  ــــنى غةلاــــجى: خــةسي  بــ ة بشىيــاس بــذةً  ةرجــة َِنٍــذة بــة درةَيٍرنظ ط ج ةيــة

ــ ط ج ةيةجى: ةيظحي ػـحَننى ةربنـةً  بـةاً ئ بـة، وـ سى، وةة      ت طـ جى: ئـةةة وةوـة     ـ
ــ  ذَنؼ    ــة ةةو ــة  ِةلاةةج ــةةة سىةةرٌن ـــكــ ٌنة ئ ــة )  ـ ( َػــئفشنيرت ط تــاُ وةبةطــخ ل

ــ بـة ئاػ  (ية  ةرجة: ئةةرٌـة، وـة  ئـــ بئيعْ ُذئٖطٜٔـاي) نشر صيٍـا دةوـةُ  يـاخ د لةطـةَه     ـ
ََـَ  نّٕـٌ      نى دةوـةُ ) ـةةد  درةَيٍرنظـنـِةس وةطَننذر بىياُ سىَين َْـ٢  َٕ ايعّْ  ٛ ََّٖهًـ َٜ  َٔ ايّٜـِصٜ

 ٘ َََه َّٔكِت  ََّ ( ةرجة: ئةةرٌة، وة بئيع٢ْ ُ ِػطّْٜٔـاي  ياٌى: )چ ىئ  ىئچ( ََٔ ا
َََ  ايَهِؿـٝكّٔئتِ ايِّٜصاٌنى صيٍا دةوةُ  ياخ د ئةةرٌة، وة )ــبة ذةٌّ  َٕ ٛ ْ َٜع  َٔ ( ئةةرٌـة،  ٜ

وة صيٍا دةوـةُ لةطـةَه ئارشةجـاٌَننى جايةةجـذر وـة لةطةلاناٌـذر سىَيـ  وـةةج ةُ  وةةرجـة:          
ــ ة  ٌة بة ئاػـنشر صيٍ ـــاةيٍــذاك بَ ئة، ذندةب   ة ــئايةجةوة دةرةسو َ،: ئَن ا بنـةُ   ـ

ــ ةةد صيٍـا، لةطةلا ـننـ اٌنى  ٌة بة طؼحى ِةس وةطَننى بىجـاُ سىيَ ــٌة بة ذةٌّ ذر بنـةُ   ـ
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 شرةدر.ــٌة بةجايةةجى لةطةَه ئارشةجَننى دياسين

ـــةلة، طـوةطـــ ـــننةًي وىجــ ی  ی   ی  جئ  حئ  چوـــة دةرـــةسو َ،:  :ايىــ

  ِــةس وةطــَن  وــ رش بــة ئنىــاُ بنــاد  ئــةةة    چمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب
وةبةطخ ذَنى  (ةةَكـسض اُ كاةط )ــاةةجةةة  لَنشةدر ئنىــبَنط واُ وشدةةةوة، ِةلا ةػ

ش بناد بةة ػـحة، وـة ئنىـاٌى    ــدةَِنٍشَ،  ِةس وةطَن  و ر ذـ ئةة ػحةية وة ئنىاٌى 
ةية  ــــةَيٍ  دةَِنٍــشَ، كــننة؟ خــ ر  بــ ذـــ حة، ئنىــاٌى ــــدةَِنٍــشَ،  جــا ئــةة ػ ذـــ 
َن  وـ رش بنـاد   ـاٌَ  ذَنغةوةةسرٌَ  سى ر، دةريـى يـة  ِـةس وةطـ    ــحةواٌَ  وحَنةةوــرشيؼ

اٌىي بــة ذَنغةوةــةسرٌنىي بــة سى ر، دةريــى   ـحةواٌىي بــة وحَنةةوــــــرشيؼبــة خــ رة بــة 
ي   لاىاُ بــــــَنٍةةة  ةرجــة: بــا وظــــيــاخ د بــة يــةوَننناُ  ئــةةة وشدةةةوــاٌى ِةلاذةةةػ

ئةطـــةس وـــ رش، وـــشد  وشدةةةوـــاٌى ِةلاذةةةػـــَنٍةةة  ةة بــــ   ى وشدـــــوـــشدةةة، باػ
ی  جئ  حئ   ی  ی  چوةبةطـــخ لـــةةة وـــة دةرـــةسو َ،:      دةػـــط  

ــ وة و رش بناد بـة ياطـاواٌى ئنظ      ئةةةبچمئ ــ اواٌى ئنظـــ الً  كـ ٌنة ياط ـ الً ـ
ــ بةسجةط وــة غةٌاةــةجى ذَننــاُ بـــ   اُ لةةرٌــذر بةسجةطــحة دةــــاٌَ  ئنىــــحةوةس، ئنىـ

ــشةدر بــى، ِةي بـــ   ي ذَنناٌــةةة ذابةٌذ بــ ـــيــةوَن  لَن ـــباػــة ئةطــةس وةط ماـــ :ة بـ َن  ـ
ـــئنى ـــاٌى ِةيـ ـــطةسىريـةي ِةلاـ ــا وشدةةةوــاٌى  ـةةة  بــةاً دةريــى وظــ ـ  لاىاُ بــ ةةةة  ئاي

ـــِــةو ة ِةلا ةػ ــى ةَيٍــة: ِــةو ة سى رةةةوــاٌى    ؟اةٌةةةـ ــ  ب ـــبطشَيحدةب ةةةة ِــةو ة ـ
ــ اجةةة  صرٌايـــ ىةجةوـة، بن بــ   دة   ىةجى وشدبـ   بناجةةةة ـ دةباُ ـٌ َيزةو اُ دةة ـ

 ةُ: ــاُ ِــسىري
ــةس و  ــَنَ: ِـــ ــذَينناُ دةلاـــ ــةو ة   ِةٌـــ ــاٌى ِـــ ــةةة  وشدةةةوـــ ــَن  ِةلاةطةسىَيحـــ ةطـــ
 ةسصدرسة. ــِةلاذةةةػَنٍةةة  ةة بى دةريى غ

شَيَ  ــــاٌى ِةلاذةةرطــــبــةاً ِةٌــذَينناُ دةلاــَنَ: ٌــةخَنش  وــة ِةلاطةسىريــةةة وشدةةةو 
َنى خىيــاٌَ  بــةاً ئةطــةس ئنىــاٌى ٌةَِنٍايــةةةة ـئةطــةس ئنىــاٌى َِنٍايــةةة  ِــةس لةجــ

ـــةةواجــة وشدةةةوــاٌى ِةلاذةةةػلةطــةس وــ رش وــشد  ئ  َنٍةةة  ةة ئــةة سىريــةؾ سىرطــحة   ـ
ـــك ٌن ــةجى لةط ـ ــةةة دةغــى ئاي ـــة ئ ــة ط ـ ـــةسة خــ ر ل ــة  ايبكــط٠ ةسىةجى )ـ ــةةَ، ب ( وــة ل
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ـــجةرـ ڱ  ڱ    ڳ  ڳ   ڱ  ڱچىاُ وــشدةة دةرــةسو َ،: ـنَن باطـــ

ہ  ہ ہ   ۀ ۀ ڻڻ    ڻ ڻ  ں ں

َنـــ  لـــة ئَنـــ ة لـــة ةرجـــة: ةة ِـــةس واو ، ةوووووالبقچے  ہھ   ھ  ھ  ھ
ــ ـــطةسىَيحـة، ِةلاـديٍةوــ ــارشيى مب ـــ ــة وــ ـــةةةة بــ ــة وشدةةةواٌن ـــ ــا ئةةرٌــ ـــشَ،  ئــ اُ ـــ
ِ   ــِةلا ةػ ــ اةٌةةة لة دٌنـاي لـة دةرسى ردر  ةة ئةةرٌـة  ــ اةةلاى د صةخـَ  بـة ِةونؼ  ـ ةيى ـ

ــ ةةة  وةةرجة: وةطَن  لةطةس وـ رش مبـشَ،  وشدةةةوـاٌى ِةلا ةػ   ـذر دةوَنٍٍـجَنن اةٌةةة  ـ
ــ ئةطـةس لةط ئةد،  ةس وـ رش ٌـةوشد  وةطـَن  ِةلاطةسىريـةةةة دةريـى ئنىـاٌى َِنٍايـةةة         ـ

ــاسة دةغــى ئايــةجى لةط    ــةةةؾ دي ــاٌى ِةلاٍاةةػــَنٍةةة  ئ ـــئــةةة وشدةةةو ةسة  ةة ِــةس ـ
 شَ،. ــٍ ةس، خ ر، ذةسةةسدطاس كاةةسىَ، دةوــط ةدي بةصةيى بــئةةةؾ صياجش لة سىة 

ــ ةوى خـى، ط في وـةسى ـــ خ ر، بة بـةصةيي بـة ل ج   ــ ةسة امماُ خَنـش بن ـ  ـــ  اد  ةة بةبـ
 ةةة خضوةجى.ــبةلان  بة ئنىاٌي جةةرةةةة بلنٍ ٍـ  ئنىاٌى ٌةوامنشَي
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مه د وو  رسيه د
 

 ةــةى ئةم دةرســثيَهاس
 

لةة   ( ةةفضة  دةنةةة ل لةةم دوو انةةةةةد   ة        7و  6لةم دةرصةةاندا  انةةةةةنند)    
انةةة) ةةنةايندا  بنص) دةصتن َةذ طزة ءل  ؤعؤردنل وة لة ننة) دةةب ود) انوةغةةا  بةؤ    

دةصةةتن َةذو  دةصةةةتن َةذو  ؤعةةؤردن بنصةة) ةةةةةةا م دةنةةةنجل حنعةةنن بنصةة)  ي  ةةةة)    
 ؤعؤردنء ةةةةا ايػ دةننجل نة بزةتيية لةوةى اضةة َل ندنن حننةةببنةوةل هةم حنني) 

(ةل لةة صة وِرةة)   6ِرو َلةةي)ل هةم حنن) اةعنةةوة)ل وة عةنةند) بنصةة اةةم انةةةة)  اةنرة        
(ل ةننة انةةةَي ة بة ةنةبةج بنص) دةصةةتن َةذو  ؤعةةؤردنء ةةةةةا م حَي ةةةةوة     ايـُا٥س٠ 

ِٓػــا٤ (انن هةةة لة صةة وِرةة)   43ب ةةنجل انةةة)  انرة   (د  لةوَةغةةا   ة  ى ننربةة  ل    اي
بنص)  ؤعؤردنء ةةةةا م دةننجل بةآلم لةم انةةةةد  بنص) دةصةتن َةذو  ؤعةةةؤردن بةة    
انول وة اةطةر اةةنو دةب و بؤ هةر نةنم لةة دةصةتن َةذو  ؤعةؤردن لةة  ينةيةنن ةةةةةا م        

وة اةم انةةةة س دنةنن سؤر طزدطةيينن حَيا وةل لة هةدةاَى لةة ةةفضةة ةنندا     ب ةةزَى دةننجل 
ٞ  دةةةنن ثحةةِرةةنن لةصةةةر د وصةةةي ةل وة       َرطرِبـ ٔ  اي ٕ  ( لةة نةةتَيب)    إبـ (ةنةةةى َأذهـاّ ايكرـط 

 ؤةا  بنصة) نةةزدوةل دةَلةةة : س دنةةنن ط ة وةندةة: هةةس ر  ة ن ) عةةةةرعي) لةةم اةةنةةةة
ةَلةة : هةنوةآلد) اَي ة  و ةة: انلي ةييةننن( لة عنرى بةغةا د د ديغةةت ون   وةردةطة َىل وة د

دةةندت  دي ة هةس ر ةنصةةنل بةآلم هةعةةث صةد   ن ) عةةرعيينن لةةم انةةةةة دةرهَينةنوةل     
وة لةةة انةةةةة) دووةاةةا   ةة  ى بةةةرسو اةةةسن بةةة بةةِزو د ر ن دةفةةةرا َى: حة ندةنةةةى ةةةند  

ى نة لةطةَليةا  بةصةت وةندةل حةنرَةشى لةة  ب ةةنل وة بغةةش د  ب ةدةوةل اةو حة ندة حتةوة
 نة     دوةَينييةنند) دَي  دَلء دةرووديغةةينن دةس دة .
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 ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان

ل وة بغةةةؤنننل ِرووةةةنن ةةةةنج بةةؤ د َةةةذ هةَلضة  اةةةى اةو دةةةى بِزو ةةةنن هَينةةنوة  هةةةر نةة 
َيةةن ل وة وة دةصةت) ةةةةِر بةصةةرةندا  ب   بغةةةؤن(   ننلةتنن هةةةةن انديغة ةهةةردوو  دةصتيغة  

هةةن دوو ط َةشةنطةةنننل وة اةطةةر لةةؼ حةيط بة ونل  ؤةةنن حةن          بغةؤنتنن ةةثقةننديغ
ب ةدةةوة  بةة هةةؤى  ؤعةؤرددةوة(ل وة اةطةةةر دةة ؤؼ بةة ونل ةةنن لةةة صةةفةرب ونل ةةةنن       

ننل وة ةتنن لة ع َةن) دشم  ى ةنرةج ةَيةا طزة ( هنةةةوةل ةةنن دةصةتتنن طةةندةاة  دة      ةةةنَي 
تخَيا هَينند)ل ةدةنةةوجل اةةوة ِروو ب ةدةة ِرووى حةنن) سةوىء حةنؼ دةصة      تنن ضةن   ةةانوةغ

ةغَلةةييةنتنن خبنةةة صةةرل   ةنةةوَى هيض صة ةةتةنندتندا  بَين ل     دةدةصث بة ِرووةننء دةص
 ب ةةةنجل بةةةةَل   نةةوةو ضةةةننةى  ؤةتةةةنن لةصةةةةر ةةةةةو و   ةةةةةنن ب ةةةةةبةةةةَل   دةةةةةةوَى حننت 

ةدةوةو اةةةةو ة  بةصةةةةر  ؤةندةةةةوة ةندب ةةةةى  ةةة ةةةةةوة ضنن ک حنصط س رة) ب ةةةةن ةةةةةص
ت ننء فةراندبةةرةي نن نةزدل وة حةنرَةش لةة     ةحة ندةى نة لةطةَل) بةصنت نةة ط ةتةنن: بيضة   

 ((.ہس دنةة ينةننن ةة) ةة(  نوةن صةةة  دوَينةة   بةةنل بَيط انن  ةة    ب 
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 شـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان

ــٛٙ:  (پ) ٛر(ةل  ٚرْجــــ٘( نةةةةؤى  ٚ ج ــ َرــــا      اي   ٍ  ٚ ٔر ايــــط أؽ   َأ َِــــ ٗ ــــَو  ٜ ٛاِج َرــــا   : ٘ ْجــــ

ًرَو ٘ (ل  ٜرػترْكِب ةوةى ةندا  اةوةةة نة ِرووبةِرووى ةؤةةل ةةنن حَيغة  ة( لةصةرى اينضٚرْجـ
َيني: دةمء ضنول ة(ل و ةة: ِروول بة ن ردى اَي ة دةَلٚرج٘نن حَي) دةط ةزَى  ةةرى اينضةص

 َيني:  ِروو(.ةَلةوة دةع

َِْطَؾ:  (ڀ) ٌ  ايص ضاع  ؾـ جرُع   ِٝ ْٛص َرط ـسِ ـل  تر ُرطاِؾـل :   ( دةَلة ٞ اي (ةل َِطَؾـل ( نةؤى   اْي
ةل ةةةةكء قؤَلة: بةةة ةةةة  طةةةدةةةرى بنصةة ةةةة كل دةَلةةةةة: انديغة( بةةة نةة ردى و ةةة َِطَؾــل 

 ك.ةةزَى: انديغةل حَيي دةط ةة ةةةدةينن دةطةةحَي 

َْـــ (: دوو  ٺ  َْـــ (ى  َ ثٓـــ٢(ةل و ةةةةة:  َن ــ(ةل  َن َرْ ـ َْـــ : اي ْٓـــسر ايَه ِْ ِ  ايَّـــِصٟ 

ٚرايػ ام    ّ َْـ  (ل  َ ًترَك٢ ايَكسر ل  ء ثق بةةةة  دةطةةةةد   ( اةو   اطةةةةةة نةة حة   َن
نةةة هةةةا و حَييةةة  دوو طةة َةشةنط) هةةةنل طةة َةشةنط) دةرَىء هةة)  وورَىل طةة َةشةن    

َْــ ةؤسَةةةك  ةةِزةل بؤةةةةؼ حَيةة) دةطةة ةزَى   ّٓــ٢( نةةة  َن (ةل وة َنَــبنةى  ة(ةةنةةَ ث
َْـطرَأ٠ نَ ةةنسة اةةةاك دةنةنجل حَيةة) دةطةة ةزَى:    ة نةةة ةةة نضؤَل ِْ ـــ إ ( و ةةةة: اةةنفزةةَي ) ا

 زدوو.ةةك نةنسة اةاةةة

ٓ  :  (ٿ) ي) طةورةةةةل  ةةة ( و ةة: لةؼ حيطل بةآلم لَيزةد  اةبةصةث حَية) لةةؼ حيض   ج 
ٝرْ  :   ل دةَلةة و ةةةة:  ةدنبةةةة) لةصةةةر بةة  ُ ٚرغ ــ ٓرابرــ١ر  ََ ٓ بــَا: َأٟ َأصرــابرْتهرِ ا أجٓبــتِ ج 

ٗ ا غرــِبصرِيَو ِيَه ِْ ُِّ  ايص ٠٬َــٛ   ةؼ حةيط  و ةةة: بة   ةةة ند) لةةة ( بؤض) بة اينضبربرَا يترحر
ٓ ــ تن َةذة) طةةةورة( دةطةة ةزَى:  ةدةصةة تن َةذة) ةدةصةة  َيك نةةة بةةةةةة(؟ ضةة د ة نةصج 

ي) ةةة (ل و ةةة: لةةؼ حيض  سرث  اَ٭ْنبرـط ـــ احَلزَى:  ةةة ل نةة حَية) دةط ة   ةر بة ةةة طةورةى لةص
ةوة هةةر  ةدةصةتن َةذة) طض ةعة    ى ديةة د َةةذ ب ةنجل هةَلبةةةة بةة هةؤى بة       طةورةل بؤ

بضةةية   دةصةةتن َةذة) طةةةورةوة د َةةةذ دةةننزَىل دنبةة   د َةةةذ دةةننزَىل بةةةآلم بةةة هةةؤى بةة 
نن ةةةىل نؤاةَلَيك عث لة اينضةةو ف ب طه ةة )ل دنبةةنن خب َةنةق ِرا  اشطةوجل وة دنب

نن لةةة سؤرَةةةك لةةة   ةةةةييا  اينضةؼ حيضةةقةدةغةةة دةنةةزَة ل و ةةةة: لةةةو  نَلةةةةةى لةةة     
 ةوة.ةةعةةةننن دوور دةنةوَةتطا
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( و ةة: ع َةن) دشمل  ن ننة)  ؤى دةنرة صةر اةنول  َغا٥ِطا   ةة: لة ساند) عةِرةبي(   ڄ)
انودةصثء عث دةب وةل ض ون لة ع َةن) دشم ةنرةةينن طزةة ةل اَيضةتنؼ لةة هةدةاَةك     

ةنل ةةة  ؤةةنن دةن  ة تي)  َيبة ة ةونن حَي ةضة ع َةننن و  دةنةةنل لةة عة َةن) دةشمء حةةد     
زةنيػ ةطةةة( و ةةةة: عةة َةن) دةةشمل بةةةآلم دو ةةة) بةةة عةةةةن) ةنرةةَغـا٥ِط َل)  ةةؤى  ةاةصةة

ؤنةنةى زَىل دو ةةة) هةةةر بةةة عةةةةن) حنعةةةر ةةةة(ل و ةةةة: ةةةنرةج دةطٜتػــٛ رطةة ةز وة:  
ٔر اَ٭ْض   ايػرــا٥ِطر: اْيُــٓدرِؿل  ايٛاِغــع   :   (ل دةَلةةَغــا٥ِطنديػ دةطةة ةزَى:  ةةةةاينض ــ َِ

  ٘ ْرْؿػ ـ ٔ  ايتربرطُّظ  ٚايِبطاظ   ْر ٜر١ٌ  ٓرا نةةةة لةة فِزَةةا د)   ةةة  َةن) فزةو دة) دةشمل وة نين  ة( عة ِن
( َغــا٥ِطنةؼ دةطةة ةزَى:  نةؤ ل و ةةةة: ةةةنرةج طةةزة ل وة بةةة عةةةةن) حنعةةةرؤ ةرةحنعةة

اةةو   ةل  ن بؤ س دينرةيتنن لةة ق ِراندةا   ةةهةرضةداة لة اةصَل) ساندا  اندنةةنةى و  دي
بةة سةقة)    نن  ة    ةةة َينزَىل هيضيةدنوةةنن بوة   ةةة  تندةى نة    ن دية لة اة ليضةةع

تنن لةة  ةدنوى دةهَيننونل بؤ وَةنة: لَيزةد  بةؤ ةةنرةج طةزة ل دةفةةرا َى: اةطةةر ةةنَي ة      
تةى نةزد  ةةنن   ةةة آلن عةةة نوَى هنةةوةل دنفةرا َى: ضة و ف ةةوةل لةصةر اةع َةن) دشم هنة

ل مائدة ال  چڄ  ڃچ ود) حيةنوو اةنفزةجل دةفةةرا َى:    بؤ حَي ةوة  ة وج بة  

 چڦ ٹ    ٹ  ٹ  ڤچةةنداة انفزةةننل ةنن دةفةرا َى: ةدةصتتنن ط

 چۇ ں  ں  ڻ  ڻچة ثى هةدةةةاَة تننل ةةةةنن  ةةةةةل هةدةةةاَة تنن ض وداء النس   

   ةةنعةل بةآلم  ةةل نة اةبةصت) حَي)  ي ةنةة ةة ل حَيػ اةوةى دةصتينن بطةادل مج ال
 ة  َل ندنديػ دةبة ةةة وةردةط َى نة اض ةة ةة دةةفةرا َىل انجن اةاة اةوةع) لبة نينن

نن دةةنو ةةةة)  ؤةةيندا ل اةةةو عةةتندةى نةةة  ةة  ن ديةةة بةةة دةةنوى سةقةة  ةةةةلةبةةةرو اة ليض
 هةَلبارَى. ةة دنوى سةق)  ؤةنن ل  نبةارَة ل دةبوَين

ِٖبَ  اٌىضرإْز ؼ ُْايَّ:  (ڄڃ) ِ٘  ٢ٓرْهٜ ٚر ٠ طرْؿايبر ط ا َراْيِبٚر بـ َُِ ٔ ْرـ  ١ِػرـ ٬ُ (، اع ـــ ا
َرّؼ) ٚر ُْؼ  ُْؼث ب ةوَىل بةآلم وعةى  ة( و ةة: حَيضث بة حَيضَي ( َرّؼ( ةنن وعةى  َي

َرػرةى  ةةة لةطةَل وع ( لةة ساةند) عةِرةبيةا  بةة نة ردى دةبَيتةةوة       ِنٓاٜـ١ ( بةة   ١ـــ َ ٬
( لة ضة)؟  ِنٓا١ٜوة)ل   نةةَي)ل دة  بة ِر عةنتل و ةة: لة حةدنوة حَي) بَلةةدةبةرِر هنوَةغ

ِ   ى حةروةردطنر وعةى  ةةنفزةجل  ةةنوو اةةب ود) حيةةوة   وةةةلة حَي  َررػـت  (ى بةؤ  ٫
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تتنن طةةندةةاة انفزةةةةننل نةةة   ةةةةل و ةةةة: دةصچڄ  ڄ  ڃچنوةل ةةةةبةننرهَين
  وج ب ون.ةةَلينن  ةاةبةصث حَي) اةوةةة لةط

ُ ِ(: وعةةةى  چ  ٝر ـــَقصر( و ةةةة:  ترــ ُ ُت ــ :  ةةةة ( دةَلسرـ ٝر ٚرتر ُْــ   َنــصرا    ُ ـــ٘ : َقصرـٜر ٘ ـ (ل ست 
  ُ ُ تة ض ومل  ةةآلن عة( بةرةو فُ   َنصراٜر ٝر ٘  َقصرُْٚرتر ٘ ـــ ت  ( و ةة: نزدم بة اناةند،ل  ست 

ل بةةةِزؤن بةةةةرةو  چچ  چ  چچنةةةة بةةةةرةو ثى بضةةةةل نةةةة دةفةةةةرا َى:   
نة) اةةةنو ةةةةةن ل بةةةِزؤن بةةةةرةو ِرووى سةوى حةةةن ل و ةةةةة: اةةةةوة لةةةة  ي ةةةةةسةوةيةةةةن) ح

ُِّةى  ةةةةة: وعةةةةنربَين ل وةنةة  بةةة دةةةا بةةؤ اةةنول نةو ة  ةبةنةة ٝر ــ ة ةةةةتن اَي ةةةة( نةةة اَيضتر
 د . سانن )ةةَلةةَلةل لةِر صتيا  و دية لة اةصةو دةس دني بة اندنى بةننرهَينند) ط

َيك نةة ةةؤسى   ةينن لَيك د وةةةوةل  ةؤَلل  ؤَلة  ةينن بة طَلةة( هةداَة َٝسـصر(:  چچ 
ن اةةوة  ةةوةل  ة ةةة نن لَيةك د وةة ةةة ل بةةآلم سؤرةةنن بةة ِرووى سةوة   ة رى هةبة غ بةن   ةبةهة 

ث ةةة ) بنص) دةنةة ل اةطةر اةبةصيَلةن دةنزَىل دو ة) بة ةةفؾةث لةصةر بينةةسؤرى ع
ِ    َا بة ةةث طةَي ) حن ل اةطةر اةبةصةَلةةل و ةة: طچچ  چچ( صرَٝسلة   ُّ ٝر ( ترـ

نةة اةةو اندنةةة ِر صةتةل       ث ِرووى سةوى بة ةةةةدين بة طَا دةنزَىل بةآلم اةطةر اةبةص
تَيك لةصةةةر ةنى و ةةةة بةةة هةةةا و عةةةةةةوة بةَلطةةةى سؤرم لةصةةةر هَيننوةةةةةوةل اةةةوة اند

ُِِّرووى سةوى   ٝر تةل نةصَيك لةة دَية    ةتيا  هةر اةو ِر ةةؼ ِر صةةزَىل وة لةِر صةة( دةنتر
نةة طةةَال  ةةنرى و ةةةة ةةةةز بةة ومل دةصةةتث دنطةةةةؤم لةةة دَيةة  بةفةل وة اةة  بؤ ةةة بةةةفز بةة

  ن دو ةةةي صةةةةةةةك بةةةفزَ  ثبةةةرةل انجةةةةزو دي َةةةك بةةةفز بةةنرة ةل اةةةةزو دي ةَ ةةةةاةة
ل ةةةنن لةةة    ة ةةةةِر بةة ةةةةَال لةو دةةةةة عةرسةن ةةةةنةة طةةةة اةةةةزةػ هةَليكةدةةة هةةةر دنط  

ةرعش دنن ةةة ديةةل  ةن هةدةاَةك لةة ع     ةةة َل) لةةننل هةر طةةبةصتةَلة ل لة ضينةةل لة بينب
ل  ةةؤسى هةةب    َيك بة ةَلة ةط  ط ة وةندةة: دةنل  ةنةةن دةبة      بة  ةةة     ةةنن ل  ِرةمحةة)

بة و   ةةة  طَلة) سؤر ل    َةنَيك بة و بة  ةةلة ع  نفيعييةل و  حَياةضةةةنَيك لةو دة اي نم ع
ة هةةةر دنطةةةةة طةةَال هةةةا وى عةةن ء ةةةةتن دديةةن سؤر فزةو دةةةل عةة َةن) و  هةةةل اَيضةة بةة

تةَلةنةل ةةانعةةن ب ةةةن  ةةةةةا وى بةةةفزو بةصنةةل هةةةا وى  ء بينبندةةةل ةةةنن هةة ةةةةضي
ل ِرووى چچ  چچنرةس  ض وعةةةةن) بةةننرهَيننوةل دةفةةرا َى:    ةة  ى س دنوعةة 
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( هةةةةر طَلةةة) دةطزةةةةةوةل  ةةةةَلك ة وعةةة)   ت  ـــطرا حةةةنني سةوىل اةطةةةةر فةةةةرا وبنى:   
 ةةيي دةب ون.ةةغَلةص

ـــايط :  (ڈ) ٛر ِؾــٞ اَ٭صْ  ـ ٖ ــ ٚر    ِ ـــْٝل  َأٚ اإلْثــ َ حترـ   ٌ  ٔ ْٝ ٦ْٝر ــع  ايؿ ــ ( بةةة اندةةنى  ذرــطرد(ل  ُر
ث نةة  ةي) دَىل بة اندنى ط دنهيػ دَىل لة اةصَلا  بة اندنى دوو عة ةةةي)ء ةةدطةةغَلةص

ةبةرل ةةة دةبَيتةة ةةدط    ةء هَينةاة ةةةد  دةبة   ةةة ةنل  ةن دَية  قةدةنةةةنن ةةص   ةةحَي اةط
ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  چ(ل نةةة دةفةةةرا َى: ذرــطرداةةةوة حَيةة) دةطةة ةزَى:   

نن ةةةيتة ةةغَلة) صةء ة وعة ل     دنةةوَى هيض صةغَلةةييتنن لةصةر د بنچڈ ڎ 
 نج.ةةب 

ـــُِٝثـاي:  (ڳ) ــس  ـ ْٗ ْر ٚر ُِنه  ٝر َ ٪رٌنــسم بــ ْرْكــسم  ة  ةةة ت) ةةةة( حة ندَي ُِٝثام ـايــ(ل  ام : 
ة: ةلةصةر نز وةةةوةل بةة هةؤى صة َةنا لةصةةر  ة  ردنء حةة نن لةصةةر د دةةوةل و ةة         

 اى.ةةت) ةةنة  دةصتنة دَيةةث  ضةةدةص
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 هـؤى هاتهـة خـوارةوةى ئايـةتـةكان 
 

ٱ  ٻ  چ هةةؤى هنةنةةة  ةة  رةوةى اةةةم انةةةةةة ا بنِرةنةةةى نةةة دةفةةةرا َى:  

ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

ٺ      ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ ٿ ٹٹ   ٹ  ٹ    ڤ  ڤ    

چ     ڃ   ڃ  ڃ  ڄڃڄ       ڄ   ڄ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ   ڤ

ڎ    ڌ   ڌ ڍڇ  ڍ ڇ ڇ ڇچ   چچ

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

   ةوة:ةةث طَيِزدر وةدةدوو عل چک
ْٔ] /أ ــْْٓر اهللر ٞرِضــضر ْرا٥ِؿرــ١َ ْرــ ْٝــسرا٤ِ ِيــٞ ِقــ٬زر٠ٌ غرــَكَتْ   اٗر ٔ   ِباْيبر ْرْرــ ٕر ٚر ًرــٛ ٓرــ١َ زراِخ ُرِسٜ   اْي

ــارر ْر ُّ َؾَأ ٓ ِبــ ٍر اي ــعر ْر ٓرــ٢ ٚر ٘  َؾثر ــ ٌر ضراِقــس ا  ٟذرْحــط  ِؾــٞ ضرْأغر ـــبرْه َأب ــٛ َأْقبرــ ًََهــ طهـ ِْٞـَؾ  َيْهــعر٠َ عر

ــِسٜسر٠َ ٍر  ؾرـ ــا ــِ  :ٚرَقـ ــاؽر ذربرْػـ ٓ ـ ــٞ اي ــ٬زر٠ٍ ِؾـ ِ  ؟!ِقـ ــ ٕ  ث ـ ٞ  إ  ــ ٓ ِبـ َْٝكَ  اي ــتر ــطر  اْغـ  ٚرذرطرـ

ـــايصُّ ُِؼر ْبح ـ ــاْيت  ــا٤  َؾ ُر ِْ  اْي ــ ًَ ـــٜ ٛجر َؾ ٓرعرَي ْسـ ـــَؾ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ :ْ ـ

ْٝس  ٍرَؾَكــا   چ ...پ  پ ٔ   أرغرـــ ْٝطه ْبــ ٓ ـــاؽ  اهللر برــاضرىَ  َيَكـــْس :ذ طرـــ ِْ  ِيً ٍر ٜرـــا ِؾــٝهر  َأِبـــٞ  

٘ }[برْهطه ِ  ُّاض درايب  َأْخطرجر ل  َي) ِر سى بة ةة  ة   لة  ةةة ل و ةة: د ة  ةنن عنايغ {(4332): بـطق
: طةةةردن   دةةةنرة لةةة ةةةةنَيك لةةة  ةدطةنندةةا  نةةة ضةة ونل ةةةنن صةةةفةرَةك بةة وة(ل دةَلةة   

نبننل لةةة ننةَي ةةا  اَي ةةة بةةةرةو اةدةنةةة   ةةةةنةوةب و لةةة بية  د ةةةةةنة( لةةبةدةةاَة ة  ال 
ل ةةنن لةة دَية      َي) نةةوةب ةة لةصةر انو لةنةوة ةل ِرةدطة دةطةِر ةنةوةل  نة ال  د ةنةى ل

ضةةدا بةة ل ةة      ةرد، باةن  حَيغةابةرى  ة    ةنة  وةنة لَي) نةوةبَيتة    رَىل ص
 حنةةى هةا و ِر طزجء فةةرا وى: ِر وةصةنتل   ة( اةو صب وةل لةطةَل انَلء  َيش د)  ؤةا 

ثل بؤاةوةى اةو ال  د ةو طةردن بةداة باؤسدةةوةل  ةة َةنَيك بنرطةو بنةةنن  ضةوة لة ع
ةر ةوَةك ةد بةةسىل وة صةةرى بةة نؤعة) اة  نةزدل صة        : حَيغةابةرى      انجن دةَل
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ز هنجل  و ةة: ةدةوة( اةب بةنل  دةنرة هنوةآلن طةِر ون ةنن  اةو ال  د ةةة باؤس  َينةبغ
: اةوةةةة بةة حندةنةي    عر٠ـــ َيْه( اضةتَي ) ة دةاى لَيةا م      ة  ة   لَييةنن ِر سى بة   ةبنب) عنايغ

دةصةت)ل ةةن  د بةة اضةةتَي ) ة دةا لةة نةصةَيك بةةاةى(ل وة حَية) طة س:  ةةَل ث لةصةةةر          
ول  لةة  ة بة  ةلةصةر ِر دة  ال  د ةةة  ِر طزة ة؟   انجن لةبةراةوةى صةرى حَيغةابةر 

ز  ؤعة) دةحنر صةث لةةوةى نةة حَيغةابةةرى      ة: اةب بةنةة ة دةَلةةِرة  ةةة) دة ةد  عنايغ
           انةيػ لةبةراةةوة دةةبن صةةرى       ةبةةر ب نةةةوةل لةة ِرة  ةةةة) دة ةةد  دةَلة :

ث هةَلاةصةةةتنم(ل دو ةةةة) ةطةةغةةة  لةصةةةةر ِر و بةةة و هَينةةةاةم اةةةنس ر حةةة حَيغةابةةةةر 
ةو بة وة  ةةة نديػ بة ول  دةةنرة ع  ةوةوةل وة د َةةذى بةةة   ةبةرى بة   حَيغةابةرى     

ِز  ةةينن نةزدوة(ل طةةِر ن بةةؤ اةنوَى انوةةنن ضةن  دةنةةةوجل وة اةةم انةةةةة هنةةةة        ةةة ايض
ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ   پ  چ  ةةةةةةةةةةةة  رَى: 

ل و ةةةة: اةةةى چک ک  ک  ...ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  
اَةك لةةة ة َةةةذةرةو ن هةدةةنن بةةؤ د َةةةذَىل نةةة ةةةةاةو دةةةى اي ندتةةنن هَينةةنوة  اةطةةةر هةَلض

  .دةَلَي : و ةة: اةطةر لة  ةوَى هةَلضنن بؤ د َةذَى
ــ:  ة  ةةن دةَلةة ٔ  ْٝس ـأرغر ْٝطه ْبــ  لةةة هةةنوةآلد) بةةةِرَةشى حَيغةابةةةر   ( نةةة  ةةنَي ةةةذ طرــ

ٓ  اهللر برـاضرىَ  ْســـ َيَك):  ةةة ط ةنِرةيةنندة(ل ةةة تةى اةدؾةة) بةر ةصةةنوَة ةةحي ِْ  اؽ ـــ ِيً  ٜرـا  ِؾـٝهر

ٍر ةوة بة هؤى اَي ةوة اةى ةةيتؤةة  ةَل ةةو ةة: بةِر صت)     بةرةنةة)  ض ( طهـــ برْه َأِبٞ  
ةوةل  ة   اةةو انةةةةةى    ةةة ةى د ة  ةنن عنايغ ةز  بةة هةؤى اةةو طزفتة    ةةبنةانَلةى اةب بةن

ؤردنل ض بؤ دةصتن َةذ طةزة ل  ةةر انوج ضن  دةنةوجل ض بؤ  ؤعةدنردة    رَىل نة اةط
  .ةةا  بَينةةث بة ِرووى سةوةة م ب ةنل و ةة: دةصبؤةنن هةةة ةةةةا

ْٔ] /ب ٔ   اهلِل ْرْبـسِ  ْر ْٝ ْبـ ْٔ  ط ـــ ايعُّبر ْٔ  ِ٘ـــ َأِبٝ ْرـ ٗرـا     ١َــــ ْرا٥ِؿر ْرـ ْٓ ْر ٞر اهللر  ُ ـا  :ْ ـــ َقاَيض ضِِـ ٕر  َي  َنـا

ْٔ َْط  َِ ٕر َرا ِْْكِسٟ َأ ٍر  َنا ٌ  َقا ْٖ ٓ  َرعر َؾدرطرْج    َقايرٛا َرا ِواإل ْؾ َأ ٚر٠ٍــَغ ِؾٞ  ٞ ــِباي  ْع

ْٜط ا َؾػرَكَط أرْخطر٣ ٟ  َأ ٓ ـاؽ   ذرـبرؼر  ذرت ـ٢  ِْْكـِس ٘  اي ُراغ ـ ٍر   َؾاْيِت ٞ  َكـا ٛ  ِيـ ٝ  ٜرـا  طهـــ برْه َأب ـ ٓر  ١رـــ ب 

ٌ  ِؾٞ ِْنر ْؿطر٠ٍــغر نر ٓرا٤  ترهرٛ ٓ اؽ   ٚربر٤٬  ْر ٍر٢ًْ اي ْْعر ِ ٞ ـؾ ايطُّْخصر١َ اهللر َؾَأ ُّ ٝر ٍر  ايت   َؾَكا

ٝ ١ر ٜرا ٚراهلِل :برْهطه ب َٛأ ٓر ْ ِو ب  ُرـس بـطقِ: )   }[ُ براضرَن١ٌَي إ ٘  َأْذ تًَٝـل ؾـَٝ     (26384َأْخطرجرـ

  ٔ ــٓاز ذػـــ ــا  ـ  ٚايتَّبرطاْـــٞ  ٚايػـــٝٛ ٞ ؾـــ ا٭ضْـــ٪ٚ : ذـــسٜ  صـــرٝح ٖٚـــصا إغـ ٞ يربـ

آلى نةة ِرى سوبَيةةز  ةة   لةةة ةة: عةباوَلةةةةةةو ة  {(391ٞ أغــبا  ايٓــعٍٚ بــطقِ: )ـايٓكــٍٛ ؾــ
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:  دةَلة   ة  ة   لَية) ِر سى بة   ةنن عنايغة ةةة : د ة   ةوةل دةَلة ةدةطَيِزَةت  ي ِر سى ب ؤىء بنب
نةةوةب ول وة ب  تندضةييةننن اةةوةى     ةةة  رتد  لةَي ) حَيغة ةاةو ال  د ةةةم نةة لةة  ةدطة   

بةةؤ  ةةةدطَي )  ةرى  ةة  د  ة) دة ةةة لةطةةةَل حَيغةابةةةننل بةةةآلم  نرَة ةةةط ةيةةنن ط ةيةة
   عةةندةة) و بةة و بةةؤ  ةدطةةةننن ق ِرعةةةى لةةة دَيةة  ن     ةرى  ةةةة ضةة ومل  حَيغةابةة ةدة ةة

زدل وة سؤر لةة  ةبة ةلةطةَل  ةؤى دة  لدةرض وبنبؤ دةنزدل نناينن ق ِرعةى  د   َيش دةنند)
دةدننل ة تينن بةةةؤ لةةةةهةةةنوةآلد) دة ةةةةؼ هنوصةةةةرى  ؤةةةةنن لةطةةةةَل بةةة ول دةةةننء ضَيغةةة 

) ةةعةةةا ربزةنةةةا رةنن دةراةةةنن دةنةةةزدنل  شاةةةةةينن دةنةةةزدن ...ل وة  ةةةنرى و ةةةةة ب  
نةةوجل   ةةة  ا  ال  د ةةةنة لةةنن لةو  ةدطةى دة ةعةة( دةض ينن نزدوونل دةَلةة ةدطيغ

   حننةى ِر طةزجل  دةةنرة دةبة   ةةة ص تننء حَيغةابةةر  ةوة بة هؤى اةوةوة  ةَلك ِر وةص
ةوة( اةةب  بةةنز حَية)    ةةة ت وةندة بةؤى باؤسد ةةةة ل وةضء  وبةةة ةة) بةةةةة قي ةة  د ةةاةو ال

ة( نض)  ةؤم لةة هةةا و صةةفةر دا  ةةؤ هةةر دةبيةة انةةةى         ةة ةة: بنب) عنايغة:  وةةط ة
دنِرة ةةي)ء طزفتنرة) بؤ  ةةَل )ل  حَية) دةن ؤؼ بة وة نةة بةة هةؤى نضةةنةةةوة اةةو          

ء اةسةةج ببين ل دةةش دي ة    ى حةروةردطنر  ي  ةةَي ) طةةورةى   تة حنةة ِر ب ةصةص
نرةػ اؤَلةةة) ةةةةةا ا) دةنردة  ة  رَىل     ةوة(    ى حةةروةردط ةتؤةة دَي  اةو ايغة ض

نرة اةةنفزةةَي )  ةةةة)  ةةؤم ةةةؤ دة ةةةةآله) ِرؤَلةةةل نضةدو ةةة) اةب بةةةنز حَيةة) طةة س: وةَلةة    
ةةةى ةةجء ِرو ؾة ةي اةةو اؤَلة  ةةة بةسةة نِرةن)ل بة هؤى اةو طزفتةى ةؤوة    ى بةة ةةا ب

َةةةذو  َل ندنن دةةنردة  ةة  رل نةةة اةطةةةر انوةةةنن دةصةةث دةنةةةوج بةةؤ دةصةةث د       ةةةةبةةؤ اض
 نربَين .ةؤردن ةةةةا م بةنة ؤع
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 ي ئايةتةكـــانـشــتـاي طـمان
 

       ٱ  چتن دوو  ةنرى فةةرا وة:   ةةة َييةمل ةةن اَيض ةلةم ص وِرةةةد ل بؤ  ةنرى صة

ل لةةة چژ  ژ  ڑ  ڑ  کچل  نرَة يةةنن فةةةرا وى: چٻ  ٻ
ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  چانةةةةة) ةةنةاةةا ل لةةة انةةةةة) دووةاةةا  فةةةرا وى:   

ب ةةنل    حة ندةننن بةة ةةةو وة)  َيبةة      ةةةةاينن فةرا وى اةى اي ندا رةنل ةةنچھ
 ة لةةة انةةةةة) دووةاةةا  دةفةةةرا َى: اةةةى اي ندا رةنةةة  دروةةةةنند)  ةة   اةعةة َين ل بةة    

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  راةةيينن حَي اةنةنل انجن بؤ  نرى صَييةم دةفةةرا َى:  

نن.. ةةةةج بةؤ د َةةةذَى هةَلض ل اةةى اةو دةةةى اي ندتةنن هَينةةنوة  هةةر نةةن   چٻ  پ  پ
نن ة(عا  بنصة نزدوةل هةداَى نةةظ ِرة نةةى اةةوةةنن لةة ق ِراة     ايبكط٠وة  لة ص وِرةة)  

 ة ةر د ةاةدةةةنن لةةة ق ِراةةنن هةةةةةل نةةة لةةة نتَيبَيةةك نةةة بةعةة  ةنوةِرو دييةةةةةطزةةة ة اةةةو ض
نجل وة لةةو  ندةل نة لةو ع َةنةد  بنص) دةصتن َةذ دةننجل هةر بنص) دةصةتن َةذَى دةنة  ةةةهةة

ؤرددةل هةر بنص) اةوة دةننجل وة لةو ع َةنةد  نة بنص)  ةآلَلء ةع َةنةد  نة بنص)  ؤ ع
 ةِر م دةننج هةر بنص) اةوة دةننجل وة لةو ع َةنةد  نة بنص) هنوصةرط ة) دةننجل هةر 

) اةةوة  ةةة ت) دةنةنج هةةر بنص  ةةة  َةنةد  نةة بنصة)  ةةد ء انع   ةةة بنص) اةةوة دةنةنجل لةةو ع   
هةدةةاَةك بةةة هةةؤى  ة  ل بةَلةةةبةةةآلم لةةة ق ِراندةةا  اةةةو بنبةةندةةة هةةةا وةنن ةَي ةَلةة  دةنةةنجل

ةل ة) سؤر طةورةى ةَيا ةةنن طزة ةل بةآلم بَيط انن اةوة  ي  ةةةاةوةوة ِرة نةةنن لة ق ِرا
نردوةو اةةم ق ِراندةةؼ   ةدةنة) بةؤ ِرَة تضةتن)  ةة  دة       اةوةػ اةوةةة نة  ة  ى ننربةة   

ل هةر  ةةرة ) د َةةذ بة)ل ةةنن لةة       ذ دةبةةنةةد  د َةةػ و دية نة لةو نندةل  ةنديةنتَيب)  ة
   ةةؤ بةةِرؤ ووى نةنرو    ةِرةاةس دا  هةر ِرؤ وو بطةزىء هيضة) دة ةة دةنةةىل دةة َيزل بةَلة      

 لصةةةرد ديػ دةنةةةىء  لدةنةةةىء  يَلةى ِرةمحةةيػ  َيبةةة  ةؽةة لةىءةةةةنةصةةنبةةيػ دةن
دةنةةةىل  ةةةنن  ل نةةنرى صينصةةييػيػ دةنةةةىةخَيزىل نةةنرى في ةةزةاةةزدووؼ بةةة  ةةن  دةصةة

تَي ث نزد هيض) دة ة دةنةىل لةصةر دنن  ة  ردن  ةهةا وى ةَي ةَلةل  ةنن و دية اةطةر ع
ة ةةة ك دَةتةل طزفتَية    رددةدةنةنجل ةةنن لةصةةر دةنن  ة       ةثاةث دَى صة ة نرى و ةةة اي  دَي ة  

 ة  ةة   ن بؤةةةةث بةةؤ دَىل ... هتةةال انجةة ةةرى ب ةةةىل ةةلةفؤدَي ةة ةضنرةصةة ة دةبةة ة حَيغةة
www.alibapir.net



   ......  ( 6  –  7 ) 
 

 

 [411 ] 

دو   اةةوةى   ند) ةَي ةَل نزدوونل ض د ة  ةنديػ و ةةل لَيةزةؼ  ة     ةبنبةةةنند) ق ِرا
 وى نزدل انجن دةفةرا َى: اةةى اةو دةةى اي ندتةنن هَينةنوة      ةنة بنص) اةو بنبةةندةى حَيغ

ء ... هتةةال انجةةن لَيةةزةد  ة َةةةذةرةو د)  بغةةةؤننن دةمء ضةةنوةنن ةةةةهةةةرننج بةةؤ د َةةةذ هةَلض 
ننل دوو ةةة ةر بؤ د َةذَى هةَلضةل اةطچٻ  ٻ  پ  پچن لةبنرةى ِرصتةى: ق ِران

 نن هةن: ةةِر ة
 ذَى. ةةهةداَة ينن ط ة وةندة: و ةة: نة لة  ةوَى هةَلضنن بؤ د َة (1
 ول ةةةة( هةدةةاَة ينن ط ة وةندةةة: و ةةةة: اةطةةةر بةةؤ د َةةةذَى هةَلضةةنن نةةة دةصةةتن َةذةنن دةب 2

نةةة بةةؤ د َةةةذَى     تن َةذى هةةةب ةةةةةر اينضةةنن دةص ة؟ ضةة د ة اةطةة ةةةةط ةةبؤضةة) و ةند
ل لةصةةةرى فةةةِرس ديةةة دةصةةتن َةذَى بطةةزَىل دةصةةتن َةذى هةةةةة  وة  دو ةةة) ة تةةةهةَلاةص

بنصةة) دةنةةةة ل بؤةةةة ط ة وةندةةة نةو ةةةة: لَيةةزةد  اةبةصةةث اةوةةةةةل اةةةى اةو دةةةى       
و ةةةة: اةطةةةر ننل ةةةةاي ندتةةنن هَينةةنوة  اةطةةةر دةصةةتن َةذةنن دةةةب و و بةةؤ د َةةةذَى هةَلض  

ؤنء دةصةةتةنندتنن ةلةنل دةصةةتن َةذَى بطةةزن: دةمء ضةةنوةنن بغةة   ةةةةوةضةةتتنن د َةةةذَى ب  
 .بغةؤنةنء حَييةنندتنن ةةح) صةر ب ةء اةصبغةؤن

ت) بةةة اي ندةةا رى فةةةرا وةل اةطةةةر بةةؤ د َةةةذَى    ةةةةبةطغ دةعةةت  دني بَلةةَيني:  ةة     (3
رت عةةؤردوةل ةةةند):  ةذى حَيغةةنوةو دةصةةتن َةةةةةهةَلضةةننل انجةةن اةةةوةى لةةة  ةةةوَى هةَلض    

ةوةى هةةةر ةةةةةوةل ةةةنن اةةةة دنةةة دةصةتن َةذةنةى بطزَةت ةةةةةل بةةةآلم صةتن َةذى هةةةةةةة دةص
 ةوة.  ةةدةصتن َةذى ديةو لةصةرى فةِرسة دةصتن َةذَى بطزَىل هةا وةنن هةر دةطزَةت

تتنن ةل و ةة: اةطةةر وةضة  چٻ  ٻ  پ  پچهةروةهن لَيزةد  نة دةفةرا َى: 
ؤ د َةةةذَى ةةر بةةةةةةل ةةنض تن َةذج دةةةبةةةةؤ د َةةةذَىل بؤضةة)؟ ضةة د ة ةةةؤ نةةة دةص   بةةةةةةهةَلض

ت)ل بةةَل    ةةة ةر بؤ د َةةذَى هةَلننص ةةت)ل بةَل   دةض) دةصتن َةذ دةطزىل و ةة: ةةنضةةهةَلننص
) بةؤ د َةةذَىل   ةدةصةتن َةذ بطةزىل دةة  ةةنضةةر هةَلضة       تث د َةذَى ب ةىل دةبةةاةطةر وةض

نن ةةة ز ل ةؤ بة فزةةن  دةصةتن َةذَى دننةةوىل اةنو  ة َةةذةرةو د) ق ِرا     ض د ة اةطةر قناةج ن
زن؟ ةةة تن َةذَى بطةةة ن انةةن ضةؤن دةص  ةنى وعةنند) ق ِرانن دةنةنل انجةةسؤر بة وردة) ةةانع

 نج:ةتنن دةنةةبنص) ض  ر ع
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٘ ؤى  ة( نٚج ٛٙ  بغةؤنل دةمء ضنوةنن چپ   پچ -1 ٘ (ةل  ٚرجـ ( و ةةة:  ٚرجـ
 نو.ةةدةمء ض لِروو

 ةن انديغ نن. بغةؤنل دةصتةننديغتنن چڀ  ڀ  ڀچ -2

 ل دةصت) ةةِرةػ بة صةرةندا  بَين .چڀ  ٺچ -3

 نن. ةةهةةن هةردوو ط َةشةنط بغةؤنتنن ةل حَييةننديغچٺ  ٺ  ٺچ -4

ةة ل بةةةآلم طةةزد  ةندا  بةةة درَةةةذ  بنصةة) دةنةةةةةةةلة طزدطةنةة دو ةةة) لةةة اةصةةةهةَلبةةةة
 ر اةدةا ا) بةنظ نةزدوون: دةمء ضةنوو  ِروو(ل هةةردوو      نرةس  ضة  ةةة ع نوةاةوةةة      س دة 

نن لةطةةَل اةةوةد ن نةة    ةةة ةا و ة َةذةرةو د) ق ِراةةثل صةر هةردوو ثقل  حَييةننن(ل هةدةص
ة: هةةةنل  ةةة ( و ةإ يـ٢ة  ة( دَىل ض د َرعرل بة اندنى  چڀ  ڀ  ڀچ( لة إيـ٢ 

ل  نى اةوةةة انديغ ) لةطةَل دةبل اند  ةةن انديغ بغةؤنتتنن ةةر بفةرا َى: دةصةانجن اةط
ؤردد) ةةة  ننل هةةروةهن لةة ع  ة(ةةةل و ةةة: لةطةةَل انديغة    َرـعر ( بةة اندةنى    إيــ٢ بةآلم لَيةزةد    

ـــَرــعر ايَه( و ةةةة:  إيـــ٢ل  چٺ  ٺ  ٺچا  ةةةةحَييةننديغ ٔ ـ ْٝ ةَل ةةةة( لةطَْبر
ل وة  ةةةة ؟  بةَلندا ةةةة( هةةنة ة لةة ق ِرا َرـعر ( بةة اندةةنى   إيـــ٢دوو ط َةشةنطةةنننل انجةةن انةةن    

ِٓػــا٤    لةةة صةة وِرةة)   ةةةة  (د  لةةة بنصةة)  ةة  ردد) اةةنَل) هةةي  دةةا      2( لةةة انةةةةة)   اي

ل و ةةةة: اةةنَل) هةةةةي  ن لةطةةةَل اةةنَل)   چڍ ڃ   چ  چ  چ  چچدةفةةةرا َى: 
( بةة اندةةنى  إيــ٢ ةةننء بيتةؤنل نةو ةةة:    ةةةةةدة طةةَل انَلةن ة ؤةندةا  اةة ؤنل و ةةة: اة ة    

ٛراِي عرَر( دَىل ةند):  َرعر  َْ ندة هةدةاَة ينن  ةا   ةنرى و ةةة اةةو حيتة    ة( لة ساند) عةِرةبيهرِـَأ
لة ع َةن) هةداَة ينن د دةديغ ل لةبةر  ي  ةةَيكل نةة لَيةزةد  دةفةةرا َى: دةمء ضةنوةنن     

ةر ةةةو و  ة َةنةوة نةة ةة ون) صة   ةضنو ن َةيةةل نةة لةةو عة     ن ورى دةاةل اةوة دةنرة صبغةؤن
ضنو بةة بةنرى درَةذةيةا ل وة بةة      زَى دةاةةطةل اةوة حَي) دةط ةةدنةي ضةةهةةنن  نؤة ة دةب

٘ر ا  لةة ط َةة ة ةةن طة َ ل اةةوة ِروو       ةةة بنرى حندييغ ؤرَىل اةةدى  ةاةوةدةاة بغة   ةةة  (ةو دةبٚرْجـ
ة ةةة َا حَية) دةطة ةزَى دةصةثل بةةآلم ض د     ةةة دةصث ن َةية؟ لة دينؤنةةوة ةةنن  دةطنةةة هةدط   
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 ةوة ةةة  ننل نةو ةةة: لةةو ثى انديغ  ةةة انديغ ل لةطةةلَ چڀ  ڀچ   فةرا وةةة): ةة 
 دنةةاد  هةةنة ة ةةةةل وة  لةةة ص ك بةةةةةةةل بةةةآلم ةةةؤسَة ) دة ةةةؼ لةةةو ثى انديغ ةةةةفةةةِرس دي

بنعرتةل اةةوة اةةو ننةةة دةصةثء حَية)ء دةمء ضةنوى اي ندةا ر ن درةوعةنوةو صةخ)ء بةنسوو           
ٔ    دةب ْٝ ًِـ َ ررح   ؤةندةا   ل دةصةت) ةةةِر بةصةةرى    چڀ  ٺچن ةج(ل انغرطَا 

بةة حَية) ِرو َلةةة) انةةةةنةة هةةا وى دةطزَةتةةوةل بةةآلم هةدةاَة ينن          ؟بَين ل انةن ضةةداى 
 دنةج ةند) صة ةنى دةقةنة ةهةةر ةةةو وةل بةةآلم نةة ةةانعة       ) ةةةِر بة  ةةة َي يغةط ة وةندة: بةع

ؤردد) ةةة ن عةت) اةصةح) صةةرى نةزدوةل انجة    ةةة بةة هةةردوو  دةص   دةنةة ل حَيغةابةر 
ٌ ةَل ط َةشةنطندةا ل دةةةنرة   حَييةةننديػ لةطةة  ٌ ( نةةؤى  َأْضج ـ ٌ (ةل  ض ِجـ ( و ةةةة: ثقل اةةةدى ض ِجـ

ِ بؤضي بةؤ دةةفةةرا وة:     َرهر ؤرَى ةةة بغ  (ةةػ دةبة  غـام (؟ ضة د ة بةعةَيك لةة ثق     َأْقـسرا
ّ لةطةةةَل ط َةشةنطةنندةةا ول اةطةةةر فةةةرا وبنى:      ( ةةةةدين حَييةةةء طةة َةشةنط) لةطةةةَل     َقــسر

ل وة حَييةننديغةةةتنن چٺ  ٺ  ٺچ دةدةنةةةةوة ل بؤةةةةة فةرا وةةةةةة):

ل وة اةطةةةر لةةةؼ حةةيط   چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹچلةطةةةَل ط َةشةنطةةةنننل   بغةةةؤن
ل اةطةةر انوةةنن دةصةث ب ةةوَى اةند م      بغةةؤن نن ةةة ةوةل و ةةة:  ؤة ةنن حن  ب ةدةةب ونل  ؤة

ن دةةة  د  د َةةذ ب ةةنء دةةة  د      ةةة ل انجبغةةؤن  ؤةةنن    ل دةبة  ةر بةةييتنن لةصةلةؼ حيض
  ةن.عةج باــط

ٹ  ٹ چاةطةةةر اةةنو دةةةب و؟ دةفةةةرا َى:     ةنةةةةنن دَةتةةة صةةةر بنصةة) اةةةوة ا  ةةةةانج

ڦ  چل ةنن بة صةةفةر ضة ونل   چڤ    ڤ  ڤچوة اةطةر اَي ة دة ؤؼ ب ونل  چڤ

ل ةنن ةةنَي تنن لة ع َةن) دشم هنةةوةل و ةة: ةنرةة) طزةب و چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ

 يػ دةَلةةةَي : ل ةةةةن  د لةطةةةةَل  دندةةةا   ةةة وج بةةة ونل هةدةةةاةَ     چڄ  ڄڃچ

ُرػــت ِل بةةة اندةةنى   چڄچ تيا  ةةةةدَىل بةةةآلم لةِر ص لد ب ونة تتنن لةةةةةة( ةةةند): دةصَي
َرػةل ضةة د ة  ةةر ديةةةطةةةن) و ى لةصةةةةوة اندنةةةةن) بَيوَيةةشةل وة بةَلةة ةةةةا ( لةصةةةر ١ــــَ ٬

ًَوةسد)   ْر ةو ند): حينوَةةك دةصةث لةة  دةنةةى دةد و اة     ةةا رة) دوو دةل ةةة(ةة بؤ بةع١ــَ َؿا
 لةى دةد ةةةةديةةة نةةة دةصةةت) حَيةة) نةةةوة ةل ةةةنن انفزةةةنةةة دةصةةث لةةة حينوةن     ةةةة انطةةنى ل
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َرػل اةةةةوة ضةةةةا )  ة اةةةةوةى حَيةةة) بش دةةة  ب ــاع( دنةطزَةتةةةةوةل بةةةةآلم  ١ـــــَ ٬ ( بةةةة ِجُـ
َرػـ هةةر    ة لةةوةؼ ةةة ندةل  طة) هةردوونية ةنوننرةةة دننزَىل بة ه  ينن دةبةهةردوون ( ١ـَ ٬

ةوة  ة وج بة ود)  نء حيةنو دَىل    ةةة ا  سةةنةز بةة اندةنى حَي    ةةة ةبيند) عةِرةبة  ؤع) لة ساة 
ةفةر بةة ونل و ةةة: نةةة دةةة ؤؼ  ةةةةن نةةة دةفةةةرا َى: اةطةةر دةةة ؤؼ بةة ونل ةةنن لةص  ةةة انج

ؤردنل ةةة نربَين  بةؤ دةصةتن َةذو  ؤع  ةاةة  د) اةنوَى بةنة  ةب ونل دة ؤعييةن) و  نةة دةةندة  
ل اةةةةوة ة اةةةنوَى بةننربَينةةة  ةةةةةدةة  دةل بةةةةآلم ةةةةةنرى و  هةةةةةة اةةةزؤش دة ؤعةةةةةن  ةةةةةدةد

بطةةزَىل ض بةةؤ   ةةةة نرهَينند) اةةنوى لةو  نةةة ِرَةةة) بةنةة   ييةن)ةدنةطزَةتةةةوةل بةةةَل   دة ؤعةة  
 َا. ةةدةصتن َةذل ض بؤ غ ص

ةوجل دةدن اةزؤش بةن لةة    ةةةفةر ب ونء انوةنن ضن  دةنةةفةر ب ونل و ةة: لة صةوة لة ص
ةةةةةةا م   ةبةةةةن اةةنو هةةةةب ةةةوَىل  ةةؤ هةة  ةةةةبةةةآلم اةطةةةر اةةنوى ضن  لةفةرَةػ بةةةةةةص

ل  ةةةن  د ةةةةنَيك لةةة اَيةة ة لةةة ةةةنرةج طةةزة    چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄچةل ةةةةبةةنَل

ل ةن  د دةصتتنن طةةندةاة  دةننء لةطةةَلينن  ة وج بة ون      چڄ  ڄڃچهنةةوة 

نم لةةةو ضةة  ر  نَلةةةةةد  انوةةةنن ضةةن  دةنةةةوجل ضةة)   ةةةةل لةةة هةةةر نچڃ  ڃ  ڃچ

ل ِروو چڇچ  چچچ  ڇ  ڇ  چب ةةةةةةةةةةةن؟ 
نديا  بَيةن ل  ةب ةدة ِرووى حنن) سةوىء دةصث بة ِرووى سةوةا  بَين ء دو ة) بة دةمء ضنوة

(ةؼ وة  دو ةة) بنصة) دةنةةة ل هةدةاَةك لةة      ڇن اةةو   ة ل انجة ةتتند) د بَينة ةوة بةدةص
لةةةوة بةةة  ة ةبةةةتَيك هةعةة ة طةى اةةةوةةنن د دةةنوة نةةة دةبةة ةنن بةةة بةَلةةةةةةة َةةةذةرةو د) ق ِرا

ل بةةَثم  ة ء ةةؤسى هةبة   طةَا بة    ل بؤةة ط ة وةندة: دةبة دةمء ضنوةةوة بن وص دةصثء بة
ٔر ( اةةو   ڇدنل اَي ة دةَلَينيل نة دةفةةرا َى:    ٔ (ةل  َِـ ٞ َيك  ةةة بةع ى(َِـ ( ديةةل  تربَِٝطـ

ل ة هةدةاَةك لةة ةةؤسو غ بنرةنةةى بةة دةمء ضةنوجء بةة دةصةتتةوة بن وصة           ةنن  اةرج ب
(ةل و ةةةة: دةصةةث بطةةةدنةةة ِرووى سةوى  إ بِتــسرا٤َي ةةزدن  (ةل بةةؤ دةصةةث حَِــٔبةةةَل   اةةةو  

ك ةتتندا  بَيةن ل نةة دةةنرة اةةوة طةلَية     ةةة نوو بة دةصةث بة دةمء ضةدةصت) حَيا  بَين ءل دةص
 ةر.ةة ) دة ةةنة صةةةلة طزدطةنندا  ةيغةنرة) هةةةل لة اةصةوردةن
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ل  ةة   دنةةةةوَى چ ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈچانجةةن دةفةةةرا َى: 
ةغَلةةييةنتنن خبنةة صةرَىل بؤةةة بة  رى د ون لةة  يةنة) اةنو هةةم بةؤ دةصةتن َةذل         هيض ص

نن ب ةنجل نةصةَيك لةة    ةةة ةغَلةةتةةةنل ضة د ة دنةةةوَى ص  ةةة ؤردنل ةةةةةا م ب  ةهةم بؤ  ؤعة 
 ة ةوَىل د َةةةذةػ بةة وةل ةةةنن دةبةة   ةةةة  دننةةةة َةنَي ة لةعةة) حةةيط بةة وةل انوةغةة) ضن   ةةةةع

ة ةةة ةآلم دةة َيزل بةؤى هةة  ةةنجل بةةةى ب ةلةؼ حيض) د َةذةن بة ة ل ةنن دةبة د َةذةنةى بض
ل و ةةة: ِرووى  چچچنن: ةةةةةا م ب نجل وة اةاة بةَلطةعة لةصةر اةوةى نة ط نة 

سةوىل اةطةةةر ِرووى سةوى بةةة بةةةفز د حؤعةةز ب ول دةصةةث بةةة بةفزَةةةا  بَينةةةل وة اةطةةةر      
ةنةل دةصث بةة ِرووى سةوةةا  بَينةةل    تةَلةتةَلة  ب ول لةو ع َةنندة نة هةا و ددين بةصةبةص

ةر ةةة ند  بَينةل وة اةطةةدةب ول دةصث بة طي ةة اةطةر بةهنر ب و صةوس ةيء طين ب ول هيض) ل
بة ول نةة    ةةة  ن بة وىل بةةظ بةةردى ل   ةةة   ب ول دةصث بة لة ةنةد  بَينةةل وة اةطةةر لةة ضي   

  بَينةةل اةنو  اةةم ِرصةتة     ديةل دةصث بة بةردةنندةا  ةة ) لَةضينو ضؤَل بةظ بةردو س ةل طل
ل ننةَيك دَةتة دىل نةة  چڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈچق ِرانديية: 

ةل و ةةة:  ةةة تَي ا  بَينة)ل هةرضة) لةصةةر ِرووى سةوةي   ةةا و عة ةةة دةصث بةة ه  ة ةؤ بؤج هةب
ل طةَا لةة نة َى حةةةا  ب ةةىل      ةة ل دة  ةةدين طَا بةة ( ِرووى سةوى بَِٝســـ صرث لة:  ةةاةبةص

دية؟ سؤربةى ددينؼ بينبندةو ضةينو ضةؤَلةو بةصةتةَلةنةل ضة د ة      ةة ) هةر لةلة بينبنن طَل
ڈ  ژ  ژ    چلةةة هةةةا و عةة َةننن طةةَا دةصةةث دننةةةوَىل انجةةن دةفةةةرا َى:       

ةغَلةةتنن ةل بةَلة       دةةةوَى حننتنن ب نةةةوةل دنةةةوَى صة   چک  ک

 ل وة بؤاةةةوةىچ  ڑ  ڑ  کچب ةةنجل بةةةَل   دةةةةةوَى حننتةةنن ب نةةةةوةل     

ل بةةةةةَل   چک  کچةى  ةةةةؤى لةصةةةةةر اَيةةةة ة ةةةةةةو و ب ةةةةنجل ةضننةةةة
نن هةصث بة ديع ةةجء ضةننةنند)  ة   دةنةنجل     ة حنصط س رب ل لة اةجننا) اةوةد  اينضةص

ص حنصةة)  ةة   دةنةةنجء صةةيفةة) ص حنصةةط س رة) ةَيةةا  دَةتةةة دىل  ةة  ى حةةةروةردطنرةػ     
ا رةيةوة ةنة بةة هةؤى اةةو دةنة     ك ب نجةنن ب نجل وة ننرَةةدةةةوَى انو  دةنا رةيتنن بؤ انص

نة) غ صةةَاء دةصةةتن َةذو بةةة ةةةةةةا م حةةن   ةةةةةجل لة يةةةةع ــاحةةن  ببنةةةوةل بةةؤ د َةةةذو  
ةرةجننم اَيةةةة ةؼ ةةةةةةنجل ةةةةةنن  صةةةةةةنن لةصةةةةةر ةةةةةةو و ب ةةةةةةةى  ؤةتةةةةةةةوةل وة ضننةببنةةةة

 .نم باةنة   اةجنةة حنصط س رة) بؤ  ةص
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ل وة چگ  گ  گ  گچن لةةة انةةةةة) دووةاةةا  دةفةةةرا َى:    ةةةةانج

ل چگ  گچضننةى     ةند ب ةدةوة لةصةر  ؤةةننل نةنم ضةننةةة؟ س دنةةنن دةَلةَي :      
لَيةةزةد   ينضةة) ديع ةةةة) اةبةصةةتةل ديع ةةةة) اي ةةننء ايضةةومل ديع ةةةة) اةةةو د َةةةذو       

ةا و ديع ةةندةةى نةة لةة    ةةة واا  هةةةةل اةةو ه  ةتن َةذو حن ء  نوَةنييةة نةة لةة ايضة    ةةدةص
هةةةا و ِرسقء ِرؤسةةة)ء اي ةةةةةل وة ديع ةةةة) لةةةؼ صةةنغي)ء     ةةةند) اَي ةةةد  هةةةنل اةةةو   

ةل وة ديع ةةةة) هةةةو و ةةةةنةغةن ديع ةةةة) اةةةو هَي نيةةيء انص ةديع ةةةة) اةةنَلء انةةا َلل انجةة 
ندي  ة    ةةة نر نء ... هتةال ديع ةةةن ةةة ةة) بةةة  ي  ؤرول ديع ةة) اةنوول ديع  ةديع ةة) ةيغ

 ڀ  ڀ   پ  پ  پ  ڀچت)ل وة   ةةة   بؤ ةةةؤى دةفةةةةرا َى:    ةةةةة بةةةة طغ

ل و ةةة: اةطةةر بتندةةةو  ديع ةةة)  ة   بةةذاَيزنل بؤةةنن صةةر اَيز دةةننزَة ل       م إبراهي  چٿ

ل چڳ  ڳ  ڳ   ڳچنةو ةة: ةندى ضننةى     بةصةر  ؤةندةوة ب ةدةوةل 
وة ةندى اةو حة ندةةؼ ب ةدةةوة نةة لةطةَليةا  بةصةت ونل حةة ندَي ) حتةةوى لةطةَلتندةا          

  نل ةةةةل نةةة اَيةة ة بةدةةاةى    ةوةو لةةةب ةنن دةضةة بةصةةثل ةةةندى اةةةو حة ندةةةؼ ب ةدةةة   
ث ةند)    ةنن لة اةصةتؤد ةةل اةةو حة ندةة ضةيية؟ هةدةاَة ينن ط ة وةندةة: اةبةصة       ةةحة 

د) آلو هةةنوةةرةةةةنرى دووةم لةةة عةقةبةةة لةةة دَيةة  ن حَيغةاب ةةةةلةةةو حة ندةةةةة نةةة بةةؤ   
ندةة  ةةفتنو دوو حيةنو بة ونل     ث ديةل ض د ة اةو حة ةبةِرَةشةا  بةصرت وةل بةآلم اةوة ِر ص

اةةسن لةطةةَل    اةةوة  ةةفتنو حَيةن،ل نةضةي لَيةزةد   ة  ى بةةرسو        لانفزةةيػ ة ةَل صةةلةط
ن ةةةةاةةةو حة ندةةة نةةة ةةدي  ؤن دةط جنةةةةةةة دةنةةنجل نةو ةةةة: ضةةةةةا و اي ندا ر دةةا  قضةةةةه

ر لَيةةزةد   ةة  ى حةةةرةوةردطن   ةةةفتنو حَيةةن، نةةةظ بةصةةت وةندة لةطةةةَل حَيغةابةةةرد    
ينن دةَلةةةَي : اةبةصةةةث حَيةةة) اةةةةو ةةدةوة؟  وة هةداَة ةةةةبفةةةةرا َى: هةةةةا وةنن ةةةةندى ب ةةة

    ک  ک  کچ(د  بةصةرت ل نةة دةفةةرا َى:    ٛرإـض ضـ حة ندةةة نة لة  َةز درة ت)  

گڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں   گ گ  گ

ن نةل و ةة:     لةةو اي ندا ر دةة ِر سى بة و نةة حة ندية     ح  الفت چڻ  ڻ  ڻ   ں
د   لة  َةز درة تةنةد ل بةآلم اةو حة ندةؼ هةةس رو ضة  ر صةةد لةة هةنوةآلن لةطةةَل       ة ح

ت) دةفةةةةرا َىل ةةةةندى ةبةصةةةتيننل نةضةةةي لَيةةةزةد   ةةة   بةطغةةة   حَيغةابةةةةرى  ةةة  د  
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ل  ة بةةةندة عةةتَي ) دة ةة ةث لةةةو حة ةة ةةةةاةبةص  ندةنةم ب ةدةةةوة  بؤةةةة و  حَياةضةة ةةةةحة 
ي ندةا ر ن بةة  ة ن ) اي ندةنةةى حةة ند) لةطةةَل  ة          نم لةة ا ةاةوةػ اةوةةة نة هةرنة 

اى ةزَىء حنبةدةةةةةةنجء طةة َة) بةةؤ بطةةةةفةراندبةةةرة) ب  لءةةةة ت ة نةةة بةدةةاةى  ةة   ب ةةةةبةص
 .  ة بةردناةنةى ب

ِةةةةةى نةةة  ةة   اَي ةةةى لةصةةةر   َلكندةةاوةل هةةةا و     فيطــ نن بةةة  ةة ن ) اةةةو  ةحنعةة
نن ةةةةطةةة دةقَلييةةةننن هةةةا وةنن اينض  ييةنننء بةَلةاينضةةندَيك    دنصةةةل وة بةَلطةةة عةقَلةة  

اةبةصةث حَية) اةةو      نجل و  حَياةضة ةةة ) بةؤ  ة   ب   ةةة حنبةدا دةنةن بةةوةى نةة بةدا ةةةي  
ڱ  ڱ  چةوةل ةةة ل ضة د ة اةو دةة هةةا و اي ندةا ر ن دةطزد    ةةة  ب ن فز و دندةةةكء و ةةضةا

ڻ    ں  ڻڻ  ڻ چنيل ةبة ول ط َةِز ةةَلة   ةةة  ل ننةَيك ط ةتننل ط َة ةنن ل چڱ  ڱ

ينةننن ةةة ل وة حنرَةش لة  ة   ب ةةن بَيط اةنن  ة   بةة  ةنوةد) ص      چۀ  ۀ   ہ
يندةى نةةةو  لةةة صةةينةنندا   ةةةةيينةننن ةةةند) ضةة)؟ ةةةند): اةةةو دوَين ةةةةند رةل  ةةنوةد) صةةةةانط

ةنند ل بةةةآلم  ةة  ى  يةةنن بةة ونل هةرضةةةداة لةةة اةصةةَلا  صةةينةننن  ةةنوةد) دوَيني    ةةةةحةدو
 ل ةةة اة حةدوندةةة زدوة بة  نوةد) صةينةنننل لةبةراةةوةى هَين  ةند) نةةنر دوَينييةنةةحةروةردط

؟  بَيجطةة لةة   ةةة  دةس د ةةة  ةة) نةةة بةة دي  ة ل نة ةةة  ندة دنس دةةةظ بةو دوَينيية   نةة طة لة  
ة: حةنرَةش لةةو    ةةة ب ةةنل نةة دَية        ةةةوةل نةو ةةةدَل) نةظ خب َةنَيت ة ةظ دنة  دةة   نةة 

ء ةةة  نن بةةة ل وة انطنةةنن لةة  ؤة  ة تنن دةبينة ةةة َينييةةنند) دَليغ تنن دة  َةنَيتةةوةو دو ةةدَليغ
 ةن.ةدةنةة  ي) لةةةرحَيضةةص
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 ضـةند مةسـةلـةيـةكى طرنــط
 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چدةفةةرا َى:   نةة  ة      لَيزةد  :ةمةةةن ةلةىةةاةص

نن بةةؤ د َةةةذَى(ل ةةةند): ننةَيةةك   ةةةةث لةةة:  ننةَيةةك نةةة هةَلض ةل لَيةةزةد  اةبةصةة چپ
اةطةةر بندطةار ل ةةنن قناةةج نةز و       ة   بؤ د َةذَىل ض د ة: انةن دةط جنةةتنن هةَلضتةوةض

تن َةذَى بطةزىل  ةنرى   ةةر دةصة ةةر د َةةذَى ب ةةىل ةةنن ةةنضة    ة) بؤ د َةذَىء ةةنضة ةهةَلض
إ شرا أضرْزت ــِ ة؟ دةةة َيزل نةو ةةةة: لَيةةزةد  اةبةصةةث انو ةةةة   ةةةة) اةةنو لةةةوَى ديةو ةةةة دةبينةة

ّر إ ي ٝرا نسر ةةة زنل  ةةة تن َةذ بطة  بةؤ د َةةذَىل دةصة   ةةة تتنن هةَلضة( اةطةر وةض٠٬َـص ـ ٢ ايـايِك
نةو ةةة: اةطةةر    (لةر ةةناى ِر دةوةصةنت بةؤ دةصةتن َةذ طةزة     ةب ل بؤاةوةى دو ةي لةص

ذَىل دةصتن َةذَى بطزنل ض د ة اةو ننةةةى ةةؤ هةَلاةصةت) بةؤ     ة  بؤ د َةةتتنن هةَلضةوةض
ةةة  ةةةوىل نةو ةة: لَيزةد  وعةةزَىء فزةنى د َةذةنةج دننةدةصتن َةذج بؤ دنطي لد َةذَى

( دةنزَى نة صينقةنة دةثلةة) لةصةةر دةنةنجل وة بةؤ س دينرةيتةنن لةة ق ِراندةا        ترْكِسٜط 
تة ةل انجةن لةةو ِرصة    ةةة  بنظ دننزَىل لةبةراةوةى صينقةنةى دةةطةةةدةسؤر نر ن وع

ٱ  ٻ  ٻ  چدةفةةرا َى:  ت) ةق ِراندييةد  هةرضةداة لَيةزةد   ة   بةطغة   

ذَىل و ةةةة: ةةةةنن بةةؤ د َةةةةةل اةةةى اي ندا رةنةةة  اةطةةةر هةَلض  چٻ  ٻ  پ  پ
ا ر ن ةةةةت) فةةةرانن بةةة اي ندةةةة  بةةؤ د َةةةذَىل هةرضةةةدا بةطغةةةةةاةطةةةر وةضةةتتنن هةَلض

تن َةذ بطةزنل بةةآلم اةبةصةث حَية) اةو دةةةة نةة دةصةتن َةذةنن ديةةل         ةةة نج نة دةصةةدةن
ُ ْرـــو ةةةةة:   ةل ةدةصةةةتن َةذة) طض ةةة جةةةن باندةصةةةتن َةذنل  ( و ةةةةة: اةو دةةةةى بثنِساْي

) دةطة ةزَى:  ة(ل نةة حَيغة  احَلسرث  اَ٭ْنبرطدةصتن َةذة) طةورة   (ل ض بػرطــاحَلسرث  اَ٭ْص 
ٓر  َِ ن ةةة ة نةة ةةدي ةةة طةانن لةصةةر اةةوة ضيي  ةن انةةن بةَلة  ةةة ( و ةة: لةؼ حيضةي)ل انج ابر١ـا

ت) فةةةِرسى دةنةةنج: ةن َةذ بطةةزنل ضةة د ة انةةةةنةةة بةطغةةتةةةةلةصةةةر اةو دةةة فةةةِرسة دةص

 ڀ پپٱ ٻٻٻٻپپچ

ل نةو ةة: فةةِرسة   چٺ  ٺٺٺ ڀ ڀ ڀ
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ح) صةةر ب ةةىل   ة ننل وة اةصة ةؤى لةطةةَل انديغة  ةؤىل هةردوو دةصتث بغةةنو بغةةض دةا
ننل ةةة ؤى لةطةةَل ط َةشةنطةن ةةة ث بغة)ل وة حَييةننديغة ةةة ةرةا  بَينةت) ةةِر بةصةةو ةة: دةص

 ة ذ بة ول هةةا و نةةظ بضة    َةانةةن اةةوة لةصةةر هةةا و نةةظ فةةِرسةل هةةر نةة د ةة          ن 
 نن ةةطةعةدةصتن َةذنل بةَل ةِرسة نة بةةر اةو دة فةزَى؟ دة َيز ةةدين لةصةدةصتن َةذ بط

نن ِروون ةسؤر ةةةنر ن ق ِراةةة   دنةة) حَيغةابةةةةر ة دنةة) حَيغةابةةةةرة نةةةة صةةة ةةةةةةص
هةدةاَة ينن ط ة وةندةة:     ل وة ة بة ةةة ةة) انةةةةنةدةننةةوةل دةدن اةطةةر بةة حَية) ِرو َلة    

دةصةتن َةذ بطزَةتةةوةل     ل دةبة  ء دةةب  دةصةتن َةذى هةةب   للةصةةر هةةا و نةةظ فةةِرسة    
دةنةةةة ل بؤاةةنن دةردةنةةةوَى نةةة اةةةو    بةةةآلم نةةة ةةانعةةنى صةة دنةة) حَيغةابةةةر   

ةقينة اةوةةةة  تنَي ) ِروونةعةييةو ةَيطةةغةتن) ِر صةت   ةتنة لة انةةةةنة ةَيطةةغةةَيطةةغ
نة اةبةصث حَي) اةو دةةة نة دةصةتن َةذةنن ديةةل اةةو ن لةصةةرةنن فةةِرسة دةصةتن َةذ       

؟ بةؤ و ن بةةظ حةصةناو صة دنةةةل      بطزدةوةل اةدى اةطةر نةصةَيك دةصةتن َةذى هةةب   
نن ةتن َةذةنة ةدةص ل بؤ و  ب ب ودةل اةوة ةةةدين ب چپچنةو ةة: اةطةر بَلَيني: 

بَلَيني: اةبةصث حَي) ص دنةةةل اةو ننةة بة دةصةت َةذةننديػ   دةطزَةتةوةل بةآلم اةطةر
نن ةنسة ب ةدةوةل اةوة لةصةر ةتن َةذةنندية دنةةة دةصةدةطزَةتةوةل و ةة: بؤ اةو ديػ ص

 ة.  ةة دنةةيػ ديةِر ى بةعَيك لة س دنةننل وة هةداَة ينن دةَلَي : ص
ْٜـسر٠َ   ]تةننن: ةَيك لة فةرانةغةةةةن ْٔ ب طر ٍر   ْرـ ُّ    :َقـا ٓ ِبـ ٕر اي ْٓـسر    :َنـا ِْ ٛرض ـأر  ٜرتر

ٌ  صر٠ٍ٬ ّ  اْيَؿْتح   نر ْٛ ٜر ٕر  ُ ا َنا ًَ ِ٘  َؾ ْٝ ٢ًَ خ ؿَّ ْر َرػرحر  ٚر ٛرض َأ  ٛ ض ٤ٍٛ   تر ٛراِ  ِب ًَ ٢َّ ايص  ٚرصر

ٍر  ٚراِذــٍس ٍر اهلِل :َؾَكــا ٜرــا ضرغ ــٛ ُرــط    ْ   ٘ ٘  !َيــ ًرــ َر ْٔ ترْؿ ِْ ترهرــ ٦ْٝ ا َيــ ًْــ ر ؾرــ َر ْ ــَو َؾ ٍر ؟!إ  ْ ــٞ $ :َقــا إ 

ُرــط   ْ ٜرــا  ًْــ    َر ُْــس ا َؾ ٘  َأ}[#ْر ٚر23023) :طقِبــس ُرــْذَأْخطرجرــ ٚر277) :طقِبــ ِمًِْػــَ (   ٛ ب ــَأ(  

ٚ زر ٚر171) :طقِب زرا َِايت (   ٓ ٚر  (61) :طقِب ُِّصط ٚر133) :طقِبـ  ُّا٥ِػرـ اي ٕرب ـ ِذ ٔ ابْـ (    :طقِبـ  ا

 : حَيغةابةةةرى  ةة     ةآلن( دةَلةةة لةةة هةةنو ةةةةو ةةةة: ب ِرةةةةاة  نةةة ةةنَي   ،{(1708)
تن َةذى دةطزةةةةةوةل  و ةةةةة:  ةةةةةعةةةندةة) و بةةة و لةةةة نةةةنة) هةةةةا و دةصةةةتن َةذ دا  دةص  

ا   و ةةة: اةنس دنزدد) اةن ةة(    ةدةصتن َةذى هةب و ةةل ةنن دةةب و ةةة( لةة ِرؤ ى فة ة   
دةصةةتن َةذى طةةزجل وة دةصةةت) ةةةةِرى بةصةةةر دوو   ففةنةةة  د هَينةةنل    فةة ل و ةةةة:  

رت دةصةتن َةذى طزةبة ول دةةنرة    ةنزدبة ونل وة حَيغة    ) لةةح ةى ضةرمل و ةة:   ففطؤرةو
نوى عةؤردنء دةصةت) عةؤردوونل وة    ةةض وة ةنرةة) طزة ةو دةصتن َةذى طزة ةو دةمءض

وة  ل) بةصةةةر دوو   ففةنةةة  د هَينةةنوة(  ةدةصةةت) ةةِرةغةة  لاةصةةح) صةةةرى نةةزدوةو  
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ل نةة  ة د َةةذى بةةةند) ب وبة     نرة دةبدة}ةا و د َةذةنند) بة ةة  دةصتن َةذ نزدنل ةه
اةةةو هنوةَلةةة بيني ةةةةة) نةةة بةةؤ د َةةةذى بةةةةند) دةصةةتن َةذى طزةةة ةل د َةةةذى ديةة ةِرؤء  

ل ع اةةةر حَيةة) طةة ج: اةةةى   {عةصةةزء عةةَي  نء  ةوةننديغةة) بةةةو دةصةةتن َةذة نةةزدوة   
رت و ج دةةةنزدوةل  و ةةةة: هةةةر حَيةةن،   ةحَيغةابةةةرى  ةة     ةةةؤ عةةتَي ث نةةزدل نةةة حَيغةة    

ةنندث بةةةةةة  دةصةةةتن َةذ نةةةزدنء دةصةةةتن َةذج ةةةةنسة دةةةةنزدةوة(ل طةةة ة): بةةةة  د َةةةةذ
  ل) اةةوةب وة ة زدل اةةى ع اةةر  نةة بَيط اةنن  ي  ةةجء انانجنةنةةغة      ةاةدكةصث و اة 

نةةوةل ةةةةتن َةذَى ةةةنسة ب ةةا و د َةةةذة فةةةِرسةننن دةصةةةةةةَيك دةةةةت  د) بةةؤ هةاةطةةةر نةصةة
ل  ةرج ديةة هةةر اةةو  ةنرةؼ و ى نزدبة     و ة زدوةل دةنرة ا اةوة حَيغةابةرى     

دةصتن َةذى ةنسة دةنزدؤةةةوةل بةةآلم اةطةةر      نرى دة ةؼ هةب وة نة حَيغةابةر 
 رتة.  ةةةةةوة بنعةةنسةى ب   ط جنةبغ

فةةِرسةل وة    نةو ةة: دةصتن َةذطزة  بؤ هةر د َةذَةك اةطةر اينضنن دةصتن َةذى دةب
ْـٔ  ]تةؼ هةةةة:  ةةة لةوبنرةوة اةةم فةرانةغ  دنةةةل هةر ةص  ةبةاةطةر دةصتن َةذى ه

َراِيــٍو    ٔ ْرــؼه ْبــ ٍر َأ ُّ  :َقــا ٓ ِبــ ٕر اي ٌ  صرــ٠ٍ٬ َنــا ْٓــسر نرــ ِْ ٛرض ــأر  ًْــ    ٜرتر ـر  :قر ْٝــ َن

ِْ ترْص ْٓــت  ـــنر ٕرـ ٛ َ ٍر  ؟ٓر ٚراِذــسٍ      :َقــا ٛ ض ــ٤ٍٛ  ٗرــا ِب ًَّ ٛراِ  نر ًَ ًلٞ ايص ــ ــ ْ صر ٓ ــا  ٞ ضٚاٜــ١:  ـ  ٚؾــنر

ْرا ايْ ) ٜ ْرـِسثْ    ٜ ْحع ٨  َأذرـسر  ِْ َرـا َيـ ٘  أَ }[(ٛ ض ـ٤ٛ   ُّ  (  12368) :طقِبـ س ُرـ ْذَأْخطرجرـ ٚرايب درـاض 

ٚر214) :طقِبــ َِــايت (   َي) ِر س  ةو ةةةة: اةدةصةة) نةة ِرى انليةةك  ةة   لةة ل{(60) :طقِبــ ُِّصط
 : حَيغةابةةر  ةةة  ةوة( دةَلةةتني لَي) دةطَيِزَةةةوة  دةنرة ةةنَيك لة ةنبيعةدةطَيِزَةت ةة ب

ة نةة لةة   ةةة نة) هةةا و د َةذةنندةا  دةصةتن َةذى دةطةزجل اةةو نةص     ةةة و ب و لةة ن  عندةة)
نن دةنةزد؟  اَية ةؼ   ةةة ة ط ج: اةدى اَية ة ضيت ةة: بة اةدةصةة ةظ دةطَيِزَةتةوة دةَلةةاةد

):( اَي ةةة ةةةةبةةؤ هةةةا و د َةةةذ ن دةصةةتن َةذةنن دةطزةةةةوة( طةة ة):  و ةةةة: اةدةةةظ ط ة   
ن َةذ دةنةزدل اةطةةر دةصةتن َةذانن دةعة نبنةةل لةة      هةا و د َةةذةننانن بةة ةةة  دةصةت    

ةا و ةتن َةذى بةةةظ بةة و بةةؤ هةة   ةةةة: ةةةةنَيك لةةة اَي ةةة ةةةة  دةص   ةةةة ِرة  ةةةَي ةةا  دةَل
  نب و ةة.  ةةند)ل اةطةر دةصتن َةذى دةعةةفةِرسةن

نةةة  ةة   دةفةةةرا َى: دةصةةتن َةذ بطةةزنل و ةةةة: بةةؤ   نةو ةةةة: اَيضةةتن بؤاةةنن دةرنةةةوج 
َيني: ةبَلةة ة ط جنةةةلةصةةرى فةةةِرسةل وة وة  طةة سل دةع  ة  َةذى دةبةةتنةةةةنةصةَيك نةةة دةص 

اةوة ِرووى لة هةا و اي ندا ر دةةل بةؤ اةو دةةى دةصةتن َةذةنن ديةةل فةةِرسة دةصةتن َةذ        
ناةو ةةةة دنةةةل و ةةةة: بةةؤ اةةةو ن حةصةةةةةل صةةةةتن َةذةنن هةةةةةةزنل اةو دةةةؼ نةةة دةصةةةةبط
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ءل ة ةقكةج دةبةةةةةةة وعةة) اةع ةنةةة ازؤشةةنن لةةة  نَلَي ةةا  ةضةةننةل دةةةنرة اةةةوةػ دةضةة 
  ة) دة ةة ةن ة  ةةة د َةةذى  ةَل   لءةةة   ) دة ةة دةب ةل وة بةعة)  ةَلة  ةةة  نوةنة نةم دةبةةا

ةوةو ةةة تن َةذ دةطزَةتةةة ندة دةصةةة بةؤ سة  ةة دةننجل بةآلم نةصَيك دةصتن َةذى هةةةو دةض
ل ِرةدطةةة ة ةةةنةل اةةةوة لةةة  يةةنة) اةةةوةى  َيةةزى بط لةةة هةةةق)  ةةةَل ) دة ةةة دةفةةةوةَين

ل صة دنةج وة تَيةك ببَيتةة    ة ةليكة بة ةينرو بةة صة  ةةة هؤع ة نن دةبةل اينضة نةةط دنه) بط
 دنةةَيك ببَيتةةة هةةؤى اةةةوةى  ةزة  لةةة و  بةة) نةصةةَي ) دة ةةةل ةةةن  د صةة   ةهةةؤى ِرَةطةة 

ل اةةو ننةةة لةصةةر     رتبة دنةةةنة حةت) لة ه) صةةث با جل نة حند عةةث لة دةصةة َيزَة 
 ةوة  ةرس ر دةبي دنةةةنةج قةةةص

 ة ل اةاة اةوة دةطةةةدة چٻ  ٻ  پ  پچنة دةفةرا َى:  :ةلةى دووةمةةاةص
ةى ةةةةة وعةنةةة هةةةا و  ؤرةنةةند) د َةةةذ حةةةنينن لةصةةةر دةصةةتن َةذ نةةةوة ةل ض د ةة       

تن َةذ ةةةة) لةصةةةرةل نةو ةةةة:  ينضةة) د َةةةذ حَي ةضةةت) بةةة دةص ة(ى  ينضةةاٍ(  ايصــ٠٬ 
  ن ةل د َةةذى اةند  طة    ل د َةةذى  ةةدنسة بة    دنةج بل د َةذى ص  هةةةل د َةذى فةِرس ب

تررٝــ١ ةوج  ةةةةزدن لةةة اشطةةةةآلونةةةل د َةةةذى صةةةة  نل د َةةةذى بنر دةل د َةةةذى  ؤرطةةة بةة

ةر ِر ى سؤر لةةة س دنةةةنن صةةة اةى ةةةة(ةل هةةةا و  ؤرةنةةند) د َةةةذل بةةةَل   لةصحســــُرػـاي
دةصةتن َةذ    ذةل وة بةةب ع نزو صة اةى ق ِرانن   َةناديػ حَي ةضتيينن بة دةصةتن ةَ 

دةصةةتن َةذة) طضةة ةؼ   تن َةذة) طةةةورة اةةةوة هةةةر هةةيضل بةةةبةدةصةة ث دةةنيل بةدروصةة
ل چڀچل وة اةو د) دة ةةؼ  چپچدروصث دنيل انجن لةبةراةوة نة 

ــ٢  ة:  ةةةةبةةؤ فةةةراند ل وة فةةةرانديػ بةةؤ فةِرسب ود   ًَ ْر  ُّ ــس  ٜر ــط   َْ ( فةةةرانن ايٛج ــٛ  اَ٭
 َى: نةة دةصةتن َةذ اةةرجء    ةوةردةطة  ةة ةة اةاة اةوةى لل بؤ ث ب ون دةطةةةدةةحَي ةض

ث ديةة ب ةزَىل بةؤ نةصةَيك نةة      ةةة دةصةتن َةذ د َةةذ دروص   ة ة: بةبة ةةة ةِرسة بؤ د َةذل و ةةةف
انوى ضن  ب ةوَىل اةطةر انوى دةصث دةنةوج ةةةةا م دةنةنجل ةةةةةا ايػ وة    

بةةةحَي) عةةةرةعةج   َي ةةة  د ةنةةنوةةةةةبةةة ع  دو ةةة) بنصةة) دةنةةةة ل  ةة  ى ننربةةة     
 َةنَيك حةن) دننةةوَىل بةةآلم هةدةاَى لةة     ةة ق ِراننء ص دنةج( نة هيض نةظ لة هيض ع

لةة سؤر عة َةننن حةةن)     ةة نزدؤةةةوةل نةة ازؤشة   ةةة كء طض ةاةسهةبةننن و ةةنن بةرةةصة  
ل بؤةة هةايغة نةة دةطةِرَةينةةوة بةؤ عةةرةعةجل بةؤ       دةنةوَىء ة وع) صةغَلةةي) دةب

 لةى س دنةندةةةوةةدةبيةةننيل دةةة  انصةةندةل بةةةآلم نةةة دةضةةينة دَيةة  قضةة ق ِراةةننء صةة دنةج
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 َل ندةةي) لةصةةر  ةةَل ) بةة    ةاضة  لت ةوةسؤرةنن انَلؤسة)ء حةَيضء اَيضة) سؤرةةنن ةَيتضة    
نةل  نةةة اةة  بؤ ةةؤم اةةةو    ةجةةةسةمحةةةج  ةةز وةل اةطةةةردن بةةؤ وَةنةةة: نةصةةَيك لةةة ص      

دةةندةن    ج  ِرَةطةةنج حةة  ةةةة صندا ( لةةة ةا د) اةازة ييةنةة ةة لةةة سةنةة  ةةةة ةم هةةةاةسا ودةة
ةو وةي ةةةةث بةةةةةةةوَىل سؤر ةةنر اةةنوى    ردديغ ةةةةدةصةةتن َةذ بطةةزىل اةةنوج ضةةن  دنن  

َا لةة  ةةةى؟ طةةة لةو ننةةد  ضؤن د َةذَى ب ةةبنع  زىةبطة ل ض  نى دةصتن َةذى حة دندةد
ل ةةة  ييةل اةةو  ؤَلةةى اي ةنم عةنفيعي) دةلَ    ةةة ةا وى نؤد زَةةث ةةنن ننع  ةةة  َى بَين)؟ هةةن

)؟ بةةآلم بةة حَية)    ةةة لةة نة َة) بَين   ةةة  هةَلض ةةة  ةةؤسى ل  ة ل دةبة  ب ةة ِرةمحةة)    ى ل

ل ِروو ب ةدةةة ِرووى سةوىل اةةةو  چچ  چچنةةة دةفةةةرا َى:    انةةةةنةةة بةة 
ء ةةةةةا ا)  ةةة  ت) حَيةا  دَةن ةةة نؤد زَةثء ننعيية ِرووى سةوةيةل ةنن دةرو دةة  ر دةص 

ةرةعةج ةةة نى صةةان ةة) ع ةةة ك ةةانعةةة  ةر: ننةَين بةن بي ةةنةة حَية   ةةة ةىل انجةةة  ؤج دةن
ك لةةة صةةةان ةجء فز و ديةة) عةةةةرةعةج    ةةةةةنةة هةةةر ِر و بؤض وديَ ةةةة ةة ل اةةةو ن ةةةة دةن

 نوة.ةةةوَى نة  نوةدةنةى دةةخَي ةةوةل بؤانن دةردةنةدوورنةوةبَيت
ةر اةةةوة ةةةة  دةدطةة  نةةة دةصةةتن َةذ حةةَيػ   ةةةةس دنةةةنن هةةةا و لةص :َييةمةةةةةلةى صةةةةاةص

بنعةةة صةة وِرةة)   :ةةةة سةن) اةةةم انةةةةةةؼ هةةةر هةةةب وةل ةةةةنَيك بةةؤى هةةةةة بلَ    د بةةة
(ى 10(د  د بةةسة ةل و ةةةة: صةةنَل)   ذرح ـ١ر ايــٛزاع َي : لةة   ةةةة( سؤر لةة س دنةةةنن دةلَ ُا٥س٠ـايـ  

نؤضة)ل بنصةة) دةصةتن َةذةػ لةوَةةةا  نةةز وةل انجةن اةطةةةر طز ةةنن اةةو انةةةةةةى بنصةة)     
ل طةةزد  اةوةةةةة  ء حَيغةةرتةػ د بةةةسةب   د دةبةةةسةبدةصةةتن َةذَى دةنةةنجل لةةةو ننةةعةةا

ــصةة وِرةة)   ( هةةةا وى لةةة دو ى ؽةة َلح)   دةةبييةةة د بةةةسة ةل دو ى صةةنَل)     مائدةـال
عةعةا) نؤض)ل بنعة انةن ةن صنَل) عةع) نؤض) اض َل ندنن ضؤدينن د َةذ نزدوةل انةةن  

وة؟  اةو حزصةينرة  ن َةذةنن ضؤن ب وةل ضؤن دةب ةدةصتن َةذة) نزدووةندة؟ دةصت  بةب
َي : دةصةةتن َةذ حةةَيػ ةل س دنةةةنن هةةةا و لةصةةةر اةةةوة ةةةة  دةدطةة  دةَلةة    دروصةةث دةبةة

ػ نةز وةل  ةةؼ هةر هةب وةل و ةةة: بةة دَية ةِرؤن) اةةم انةةةةة اية      ةةةةد بةسةن) اةم انة
ي انةةةةنة د بةسَةنار وةل اةطةردن هةر لة اةن ةوةو هةةر لةةو ننةةةوة نةة     ةةبةآلم دو ة

زدوةل ةةةةةبةةةة دةصةةةتن َةذةوة د َةةةةذى ن س نةةةز وة لةصةةةةر حَيغةابةةةةرانن د َةةةةذ فةةةةِر
 ندةن: ةةطةانن اةم دةقةطةانن ضيية؟ بةَلةبةَل
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ٞ  ]: ةمةةةن ٓ ِب ٕ  اي ٙ  َأ ْٝط  ٚرَغ ٔ  إ ْغررامر  ٚر٣ اْب ِ٘ ايص ـ٠َ٬   ضر ْٝ ًَ ْر   ٘ ْر ُ ا َؾطر ر اهللر غ ْبررا َي

    ٌ ــ ٍر ِجْبط ٜ ْرــعر ٚر ــ١َ اإل ْغــطرا٤ِ  ًَ ْٝ ِ٘         َي َرِكِبــ ُرــعر اَ٭ْض ر ِب ِ٘ َؾػر ٞر ِبــ ًل ــ ٝ صر ّ  ِي ْٛ ٝرــ ــَو اْي ْٗــطر شرِي ظر

ٛرض     ٚرتر    ٘ ــ ــا َيـ ُ ـ ًل َر  َ ــَأ  ٛرض ـ ٚرتر ــا٤    َرـ ــْ   َرـ ْْبر ـــَؾَأ ٍ  اهلِل    ــ ــٛ ٢َّ ضرغ ـ ــ ٢ًَّ  َؾصرـ ــ ٚرصرـ    ٘ ــ َرـ َر ٛر  ــ ٖ ـ َأ 

](1) حنقء غةةزى وةةػ طَيِز وةندةةةةوة نةة حَيغةابةةرى  ة        ةةايبن  ايض 
زةا دية ةِرؤى  ةةة ةوى عةةوِرؤد   ب ةةة    ى حن  د َةذى لةصةر فةِرس نزد لةة ع  ننةَيك

ةوِرؤةيء ةةةةةةةةةعةةةةةةةةوةنةى ضةةةةةةة و بةةةةةةةؤ ع اةةةةةةةةو ِرؤ ة  نةةةةةةةة حَيغةابةةةةةةةةر 
ذى ةةةة دو ةةة) هنةةةةوة( د بةةةسى بؤاةةةوةى د ةَ    و  َُطادـاإلغــطا٤ ٚايــ  بةرسب ودةةةوة 

ربةا  ةؤى  ةةة  يال وة ةةة زةا حن دة حَي) لةة سةوةةا و اةنوى هةَلك آلد   ةبةنجل وة  ةب  ح
حَيغةابةةرى   لفَيزنزدل نةة اةنو  دةصةتن َةذ بطةزىَ     دةصتن َةذى طزج حَيغةابةرى 

د َةةذى   حَيغةابةةرةػ   لربةا د َةذى نزدة   ؼ دةصتن َةذى لةطةَل طزجل وة  
 ةَل اةو.  د لةطنزدل وة  اةو ةن 

َر ن   ٔ  اي ِْ :  ةة ( دةَلطرِبٞــإْب ٕر َي ْٕ َنا ٚرإ  ٖرصرا صرِرٝحم  ٌ  ايص ـِرٝح   ٚر ْٖـ ِٙ َأ  ٚ ( اةةم  ٜرْط
تة  ؽحيح(ة هةرضةداة اةو دةى دةقة ِر صتةنندينن طَيِز وةةةةوة دةعةينن   ةدةقة ِر ص

طَيِز بَيتةةةوةل بةةةآلم اةةةم دةقةةة لةةة ِرووى صةةةدةدةنةةةوة ِر صةةتةل نةو ةةةة: حةةَيػ         
د بةسةن) ق ِرانن بنص) دةصتن َةذ لة ص دنةةا  هةب وةل وة فةةِرسةػ بة وةل ضة د ة    

 ذة.ةةدةصتن َةذ اةر ) د َة
ــانِ: انجةةةن هةةةةر لةةةةوبنرةوة اةةةةم دةقةةةةؼ هةةةةةة نةةةة      دووةم ( نةةةة س دنةةةةةن)  ذـ

ــفةرا ودةدنصةةة) عةةةنرةس ةةل لةةةة نتَيبةنةةةةى  ؤةةةةا  بةةةة دةةةنوى     ُ ػترسضرى ًْـــ٢ ـايـ

( و ةةةةة: اةةةةو فةرانةغةةةتندةى ب  ةةةنرة)ء ا صةةةلية دةةندطَيِز ودةةةةوةو  ايصرـــرٝرن
)ل ةةة نودةةاةةو لةةو نتَيبةةى  ؤةةا  هَين     لةنن ضة ون  ةةفةر اؤعينن نزدوونل ةنن لة ب

ُرـا      ]لةو بنرةوة اةم دةقةةى هَينةنوة:     ٗ ْٓ ْر ٞر اهللر  ْرب ـاؽه ضرِضـ ٍر ْرـٔ إبـٔ  ُرـَٮ   :َقـا ٕ  اْي إ 

َراَقـس ٚا ِبـاي٬َّ      َ ـٛا ِؾـٞ احِلْحـط  َؾتر ُر ـه اْجتر ْٜ ْٔ قرطر ٓرـا٠َ ايث اِيثرـ١ِ ا٭رْخـطر٣     َِ َر ٚر َ ـع ٣  ٚراْي   ِ

ًَــ ْرا٥ِ ُ ــساَ ٚر َ رر ٓرــا  ْٜ ْٛ َقــْس ضرَأ ٚرإ غرــاٍف َيــ  ١َ    ٘ ْ َؿاض ْقــ  ِْ ًَــ ٚراِذــٍس َؾ ٌه  ّر ضرج ــ ٝرــا ِ٘ ِق ْٝــ ٓرــا إ َي ُْ َيَكــْس قر

ًَـ٢            ْر ًَـْ   ٗرـا ترْبِهـٞ ذرت ـ٢ زرخر ْٓ ْر َرـاَي٢  ٞر اهللر تر ُرـ١ر ضرِضـ ٘  َؾاِ  ٓرت ـ ًَـْ  اْب ٘  َؾَأْقبر ًَ ْرْكت  ذرت ٢ 

 ِ٘ ًَّ ٍ  اي َْٚى         ٖرـ٪ ٫  :َؾَكاَيـ ْ  ضرغ ٛ ْٛ َقـْس ضرَأ ْٝـَو َيـ ًَ ْر َراَقـس ٚا  ـه َقـْس تر ْٜ ْٔ قرـطر َِـ ُرـٮر  ٤ِ اْي
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ٌم إ ٫َّ     ــ ِْ ضرج   ٗ ْٓ ــ َِ ْٝؼر  ــ ًَ ــَٛى َؾ ًر ــَو َؾَكتر ْٝ َ ٛا إ َي ــا َِــوَ    َيَكــْس َق ْٔ زر ــ َِ   ٘ ْرِصــٝبر ــطرفر  ْر ــْس    َق

ٍر ٝ ١ر :َؾَكا ٓر ٚرض ٤ٛر !ٜرا ب   ِٞٓ ٛرض َأ َاَأض ٜ ِْ ا  َؾتر  ٗ ْٝ ًَ ْر ٌر  ِ  زرخر ُرْػِحسرث  ٖرا   ْي ٙ  َقايرٛا  ْٚ ُ ا ضرَأ ًَ َؾ

ِْ  ٖ ٚرخرَؿط ٛا َأْبصراضر ٛر شرا   ٖ    ِْ ِٖ ِْ ِؾـٞ ص ـس ٚض   ٗ  ْ ْ   ٚرغرَكَتْ  َأْشَقا ِْ ٚر َرحراِيِػـٗ ِكـط ٚا ِؾـٞ 

 ِ٘ ْٝــ ِْ إ َي ٜركرــ  ِْ ٚرَيــ ِ٘ برصرــط ا  ْٝــ َ ــٛا إ َي ٜرْطَؾ  ِْ ًَــ ٘  }[َأذرــسم َؾ ُرــس بــطقِ: )َأْخطرجرــ قــاٍ  (2762َأْذ

ٞ ـؾـَٝ  ا٭ضْـا٩ٚ : إغـٓازٙ ذػـٔا ضجايـ٘ ثكـا  ضجـاٍ ايصـرٝح إ٫ إٔ ؾـ         ايؿٝذ 

ٚراحَلاِنِحي٢ٝ بٔ غًِٝ ن٬َا حيت٘ ْٔ ضتب١ ايصرٝح (  تًَٝـل  583) :طقِب   

و ةةةة: عةبةةاوَلآلى نةة ِرى عةةةببنظ  ةة   لةةة     ل {ٞ ايتًدــٝ : صــرٝح ـؾــٞ ـايصٖبــ
ٌ  ذحـط : سلةة سثدة) قة ِرةةػ لةة  يجةز        ل دةَلة  ؤ ء بنب) ِر س  بة ةة  (د  إمساْٝـ

 َةناةنن بةةةة ثجء عةةة سس و اةةةةدنجء ايضةةةنفء دنايلةةةة  ةةة  ردو     ةنؤب ودةةةةوةو صةةة 
نو بةؤى هةَلاةصةتنيء   ةةة ن) وة  ةةة  حي ةنن بية ةنة اةطةةر ا  ةاةداة   لحة نديندا 

ل ضةة وة ثى  ى نضةة)  ةة   لَيةة) ِر سى بةة طيمــه  ة ل فةةنةةةةلَيةة) دنطةةةِرَةني هةةةةن دةة  
نؤب دةةةةةوةو   دةةةل سلةسلةةةنند) قةة ِرةةػبةةة طزةندةةةوةو طةة ة): اةو حَيغةابةةةر 

حة ندينن د وة نة بةؤج هةَلضة ء بت ة  ن بةة عةَي ةةة  نةة هةةرنناَي ينن بةعةَيك
فةةةةرا وى: نضةةة)  ةةةؤم  اةةةنوى   ةةة َةن) ةةةةؤى ب ةوَةتةةةة صةةةةر حَيغةابةةةةرةػ 

تن َةذى طةزجل حنعةنن لَييةنن ضة وة اشطةةوجل ننةَيةك       ةدةصتن َةذم بةؤ بَيةن ل وة دةصة   
ةرةنن دةةةوى نةةزد لةةة ةنن دةةشم نةةزدو صةةةن اةةةوةةن  بةةةآلم ضنوةةةة: اةهةةبينيةةنن ط ةيةةنن

تنن.  ةةنن بؤى هةَلنةصةةض ننايةةزدل وة هيةةنةنن دةنة َةن)  ؤةنن دة  وآلنء ةةانعةع
ْٔ]وة  لَيةة) طَيِزدر وةةةةةوة  دةةةنرة حَيغةابةةةرى  ةة    َْٜؿــ١َ ْرــ ٍر ذ صر ٕر: َقــا َنــا

 ٓ ٘ ــذر إ شراُِّبــاي َْـطم  عربر ٙ  }[٢َّـــ صر َأ ٚرا ٚ زر ٛب ـ َأضر ٘  اَ٭يبـاْٞ   (1319بـطقِ: )  زا ٓر ٚرذرػ ـ   

ــ ٓرٔ أبـــٞ زاٚز( ـؾـ ــ ــ١َل و ةةةةة:  {ٞ )صـــرٝح غ ـ َْٜؿـ : ةةةةة ل دةَل (  ةةة   لَيةةة) ِر سى بةةة ذ صر
َيك دنِرة ةة) نزدبنةة طزفتَي ) هةبنةةل حةدنى دةبزدة ةةاةطةر ايغ ةر ةحَيغةاب

نةةة فةرا وةةةةة): دةصةةتن َةذ دةطةةزمل     بةةةر حنِر دةةةوةل ةةةنن د َةةةذى دةنةةزدل دةةةنرة    
نجل حةدن بةرَةتةة بةةر  ة   لةة     ةةنج د َةذ ب ةةنجل ةنن دوو ِرنةةت وةةة) دووعن ب ةةةضو

   ن.ةةةِرى اةو دةى نة بة ةةانب ون بي ةع

ل وة  چٻ  ٻ  پ  پچنةةةةة دةفةةةةةرا َى:   دةضةةةةنن :  رةمةلةى ضةةةةةةاةصةةةة
ٝرةل و ةة:  ةةرتةػ ط ةةةحَيغ ّر إ ىل ايص ـ٠٬َ ـــ إ شرا أضرْزت ِ ايِك   بةؤ  ةةة ( اةطةةر وةضةتتنن هةَلض  ا
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تة بةةؤ دةصةةتن َةذل و ةةةة: ةةةةةج حَي ةضةزَى نةةة ديةةةوةردةطيةة ةةةة د َةةةذَىل اةاةةة اةوةعةة) ل
  و اةصةح)  ةةة   و دةصتةنند) بغةةدةمءضنوى بغ ةبة دينسى دةصتن َةذطزة  ازؤش ةة دةب

ذى دةةب ول ديةةة) غ صةَل)      ل اةةدى اةطةةر ديةةة) دةصةتن ةَ    ةةصةرى ب نو حَييةنند) بغ
َلةنةى ةةة زَى؟ غ صةثل انةةن دةصةتن َةذةنةى دةطية   ةةة دةب ول صةروب  لة  ةةوسَةينن هنوَةغ 

ة: س دنةةنن هةةا وةنن   ةل ضة د ة وة  ط ةة  ةةة  ديةةة) هةب   ؟ دة َيزل دةبة  دةردةض ةة ل
ّر   ل و ةةة:   چٻ  ٻ  پ  پچدةَلَي : لَيزةد  نة دةفةةرا َى:   ٝرـا إ شرا أضرْزت ـِ ايِك

نةند) ة ل اةة  دةؼ و ةةةة: ديةةةجل عةة ةتتنن بةةؤ د َةةةذَى هةَلضةة ةةةة( اةطةةةر وةض٠٬َــــىل ايص إ 
 نم لة: ةةة هةرنةبنصيغ

ديةةج    تن َةذ بةة بة  ةةة ل دةَلةَي : دةص  بة  ة  انليكء عةنفيعي)( ِرةمحةةة)    ةةنن لة    
ل ديةةة)   نةضة ة ةةث ديةةل بةةظ لَيتةنن ةيَ   ةةة ت) دَية  دَل دروص ةةة دينسو اةبةص  و ةة: بةب

ةج بةؤ  ةةة ة ديةةة تن َةذَى دةطزمل ض د ةةَي): ديةس اةوةةة دةصةةةصتن َةذ اةوة دية نة بَلد
هةةر اةوةةةة    لد َةذو دةصتن َةذو ِرؤ وو و بؤ هةرض) عيبندةةة غةةزى  ةجء عة اِزة 

نةةة لةةة دَلةةا  هةةةةةل بةةةآلم ديةةةة)  ةةةجء عةة اِزة وَةةةِز ى ديةةنسى دَيةة  دَل بةةة س رةةةػ      
 ة ( بةة س ر دةطة ةزَى: دةبة   ٠َطرُْـ ْ  ِ ٗ ايَّ َوْٝبرَي  ١َح ذر ِ ٗ ايَّ َوْٝبرَيَي):  ةدةهَينزَىل دةَل

ة هةةا وى ةةةدين لةة دَلا ةةةل     ةةةة) عيبندةةةنند) دة ةةل بةآلم دية ا  هةر هةبةةلة دَليغ
 ج ةةة ةى طةوة ص دنةةيػ دية بة س ر بط ةزَىل بةآلم اةطةةر نةصةَي يػ بةة س ر ديةةةنة    

 دنةةةء ةَيني: حَيضةو دةى صةَيني دروصث ديةل بةآلم دةَلةنزدل دنَل ح(ى تًؿـ  )و ةة: طؤ 
 ن:ةا ةةل انجةةةج هةر اةوةةة نة لة دَلةدي

َي : دةصتن َةذةػ حَي ةضت) بةةو ديةنسةو اةبةصةتة هةةةة     ةنفيعي)( دةَلةة انليك و ع
 ا .ةةلة دَل

 : ديةةةة) ينن نةةة  اةةةب   ةديفةةةو اةةةوس عيي(ةنن لةةة دَيةة د ن دةَلةةيَ     ةةةةهةداَة يغ
ل ضة د ة  ة ل بةةآلم حةَية صةةةزة و ةةنن ط ةبة      يا  هةةب ةةة ث ديةل لةة دلَ ةةدةصتن َةذ حَي ةض

  و اةصةةح) صةةةرى دةنةةنو  ة  و دةصةةتند) دةعةة ةدةمءضةةنوى دةعةة  ةةةة نن نةةة دةضةةةةاينض
ضة) بة وة     ةى هةر هةةةل اياى دنس و اةبةصتينن حة ة  ل دةنرة ديةةةنةةحَييةنند) دةع

 ة ت) حَيةة) ديةةةل ضةة د ة هةةيض نةصةةَيك هةةةةن اناةةنجنَي ) دةبةة    نةةة ط ة وةندةةة: حَي ةضةة 
  ةصة  ة :ضة دةهةةر لةة  ةؤوة    نةة   ننرَةةك ب ةنجل    ةةة  ل دنضةةة  ) دةبةةنةرو هنداةرَة ةةحنَل
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 ننل حنعنن اةصةح)  ةة  ج هةةن اةوثى انديغةةدةصتةنند) بغ ل  وةنوى بغةة نر ن دةمءض
نسو ةةةةدي  بَيط اةةنن بةةةب ؟  ةبةةةةهاةةةوةى ديةةةةَي )    جل بةةةةصةةةرى ب ةةنو حَييةةةنند) بغ

ةةة ِر صةتة نةة   ةتيا  هةةر اةةو قضة   ةنجل بؤةةة لةِر صة  ةةة اةبةصث اينضنن هةيض ننرَةةك دنن  
 ةِرسة.ةتن َةذ فةةج بؤ دةصةةدي

ل دةةةةنرة اةةةةوة چپ   پ چةرا َى: ة   نةةةة دةفةةةة ةةة :ةمةةلةى حَينجةةةةاةصةةة
نرةوة نة انةن ةةس دنةنن لةوبل بغةؤنَ نل ِرووةنن ةةنن بغة(ةل و ةة: دةمء ضنوةَأَـط (ى  ؾٌَ 

( دَةتةة دىل  ُا٤ـغرـْه   ايـ  ( ةةنن   ُا٤ـصرـ ُّ ايـ  ( ةةةدين بةة اةنو حَيةا نزدن      َغْػٌعؤردن  
) ةةة ة بةة عةِرةب ةةة زَىل نةةة ) حَيةا  بوَين ةةة حَيةا نزدن دةصتيغ  اةنو تة وَةةِز ى  ةةةن  د حَي ةض

ةىل ةةة دةمءضةنوج د ب  (؟ هةداَة ينن حَيينن و ةة نة ةةدين انو بة زيـو حَيي دةط ةزَى:  
ةىل ةةةةاةةنو بةةة حَييةةةنندث د ب    لاةصةةح) صةةةرج ب ةةةىء   لاةةنو بةةة دةصةةتندتا  ب ةةةىء   

 تن َةذةنةج ةةو وة. ةةدةص
 ) حَيا  بوَينزَى. ةةتيغةدةص ة َي : دة َيزل دةبةةهةداَة يػ دةَل

) حَيةا   ةل نة دةَلَي : حَي ةضتة دةصتيغة ة ة ِر ى اةو دة بةهَيشةز بةانيػ و ى بؤ دةض
   ةةةةةدين اةةةنوى ةةةةةنن بةةةةرطَي )  ةةةؤى بغةَينزَىل لةبةرضةةة)؟ انةةةةن اةطةةةةر اينضةةة ةةةةةبو

ل نةو ةةةة:   ء دةصتيغةة) حَيةةا دَةن  ةةةة  ) دةط عةةةة نج؟ دةةة َيزل بةةةَل   هةَليغ  ةةةةحَيا دةن
ِز ى دةصةةث حَيةةا هَينننل ةةةة( بزةتيةةة لةةة اةةنو حَيةةا نزدن وةَ غػــٌؤردن  ةةةةلةِر صةةتييا  ع

ــ٢  ن اةبةصةةث ب و ةةةةل دةةفةةةرا و:    ضةة د ة اةطةةةر ةةةةدين اةةنو حَيةةا نزد    ًَ ْر ــّبٛا  َؾص 

ُرــــا٤ر   ِٖهرِ اْي  ( اةةةةنوى حَيةةةةةا  ب ةةةةةنل بةةةةةآلم فةرا وةةةةةةةة):    َؾاغــــِهبٛا (ل ةةةةةنن   ٚج ــــٛ

تيغ) ةؤنل عؤردديػ اةوةةة نة انوةغة) حَيةا  ب ةةىء دةصة    ةل و ةة: بيغچپچ
 ).  ةةا  بَينةحَي

ل چپچل چپ   پچنة  ة   دةفةةرا َى:    :ةمةةعةةلةى عةةاةص
( بزةتيةةة لةةةوةى ٚرْجــ٘(ةل  ٘ــــٚرْج( نةةؤى  ٚ ج ــٛٙنن  ةةةةِرووةنندتةةننل دةمء ضنوةنندتو ةةةة: 

٘ ل ن َة) دةنرة لةصةرىل اةوة حَي) دةطة ةزَى    َيك بةرةو ِرووج بةةنةص َرـا  ( و ةةة:   ٚرْجـ

ٔر ايــط أؽ  َِــ ٗ ــَو  ةرى اينضةةنن ننةَيةةك نةةة نةصةةَيك بةةةرةو ِرووى ةةةؤ  ة( و ةةةة: لةصةةٜ ٛاِج
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( بةعةةَي ة لةصةةةرل اةةةوة حَيةة)  ٚرْجــ٘نةةة دةةةنرة لةصةةةرىل ضةة د ة    ل اةةةوةى ِر دةوةصةةت
٘ (ل دةربةنرةى صةن ورى    ٚرْج٘دةط ةزَى:   تيي نن حَييةةة) نةة   ةةة (ةةػ ضة د ة حَي ةض  ٚرْجـ

ؤرَىل صن ورى ةة(ة بغٚرْج٘ل دةبَ) اةوةى  ةؤنةبغ(ةنن ٚرْج٘بيش دني     نة دةفةرا َى:  
نة نؤةنة) ا وى لَيةاَى لةصةةر نؤةنةيةنةةى      َةنةىةةة صةرةوة اةو عةة ِروو(ؼ لة حَيغ

 ة ةةة ) د  لةة ط ةَ ةةة ةل اةوة بة بنرى درَةذة) د ل وة بةة بةنرى حندي  ةة  نؤةنة) ضةدنطةهةةنن
ةوةل ضة د ة  ة   دةفةةرا َى:    ةةة اةوة ورد ب زَةت ةة (ةل بؤةةؼ دةبٚرْج٘اةوة   ل َىةةةن ط

  َلةةم دةدرَى بةؤ دةصةتن َةذ دةبة    نةو ةة: اةةوةى نةة بةة ِروو لةة قة     بغةؤنندتنن ةةِرووةن
ةر لة قةَلةم در ل دةةنرة عةؤردد) لةصةةر ديةةل بةن لةةوبنرةوة       ةةبغؤرَىل اةدى اةطةر بةص

٘ ةةة  بَينينةوةل انةن ط َةيةةننن لةة صةن ورى     ةا ود ةر ةةة (د نل ةةنن لةة صةن ورى ص   ٚرْجـ
 نن: ةةةء ِر  يةاِزةنن هةةةةت نةنن لةو بنرةوة اغةد ن؟ س د

 ؤرَة . ةةبغ ة ندة: لة صن ورى ِروو د نل نةو ةة: دةبةةط ة وةهةداَة ينن 
ةردوو ةةة ؤردد) هةةة ةر د نل نةو ةةة: ع ةةة هةداَة ينن ط ة وةندة: دة َيزل لة صن ورى ص

ط َةيةننن فةِرسديةل بةَل   بةظ دةصت) ةةِر حَيةا هَيننن  اضةح( فةةِرسةل ةةنن صة دنةةةل      
ل نةو ةةة: اةةو ِر ةةةى دووةم ِر صةتةل نةة      نة سةنةز اةو ِر ةةةؼ بةةهَيشةزة صة دنةج بة)َ    

ةانن اةوةةة نةة حَيغةابةةر   ةةن ورى دةمء ضنود  ديةل بةَلطةانن ضيية؟ بةَلطةةط َى لة ص
 دةصةةةت) ةةةةةِرى ةؤردوةل بةَلةةةةةةةةلةةةة نةةةنة) دةصةةةتن َةذد  ط َةييةةةةنند)  ةةةؤى دةع   

َ نل ةةة ضنوةنن بغنو د بننل     دةفةرا َى: دةمءةن ورى دةمءضةحَيا هَيننونل اةطةر لة ص
 َيك لةو دةقندة:ةة ل ةةنةةن ورى ِروود  ديةةؤردوونل دةنرة لة صةةاند م دةةغ

َْـسٍ    ] /يةكةة   َر   ٔ ّ  ْبـ ُِْكـسرا ْٔ اْي ٍر اهلِل     ْرـ ٕ  ضرغ ـٛ ِ٘      َأ ْٝـ ْر ٚرأرش   ِ٘ ُرػرـحر ِبطرْأِغـ ٛرض ـَأ َؾ تر

ُرــا  ٗ ٓر ٚربراِ  ُرــا   ٖ ِٖطر ْ٘ بــطقِ: ) }[َظا َراجرــ   ٔ ٘  إْبــ ٘  ا٭يبــاْٞ ؾــ442َأْخطرجرــ ٚر صرــر رر ٞ ـ(  

َراجر٘( بـطقِ: )    ٔ ل  ل و ةة: ايكا دى ن ِرى اةعا     لَي) ِر سى بة {(356)صرٝح إب
اةصةح) صةةرى نةزدل  و ةةة: دةصةت)      دةصتن َةذى طةزجل   : حَيغةابةرى      دةَل

) نةزدل هةةردوو ط َةيةنةةى    ةةةِرى بة صةرى  ؤ  د هَينن(ل وة اةصةح) ط َةيةننديغة  
دةةة ى دَيةة ةوةى بةةة دوو حةجنةةة    ة دَي ةوةةةةننء دةةة ى دةرَةيةةننل  و  حَياةضةة  دةةة ى 

 (. ح نزدبةطض ةنند)ءل دة ى دةرةوةى بة دوو حةجنة طةورةنند) اةص
ٞ    ] /دووة  ٓ ِبـ ٗرـا ضرَأْ  اي  ْ ْرْؿطرا٤ر َأ ٛ ِش اْبٔ  َر  َ   ِْٓ ٝ ع  ِب ْٔ ايطُّبر ٛرض ـأر َقاَيـ ْ   ْر َرػرـحر   :ٜرتر
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َر ٚر   ٘ ٚراِذسر٠َضرْأغر َرط ٠َ   ِ٘ ْٝ ْر ٚرأرش   ِ٘ ْٝ ٚرص ْسَغ َرا َأْزبرطر  ٚر   ٘ ْٓ َِ ٌر  َرا َأْقبر ُّ }[ػرحر  َِِص ٘  ايت ط َأْخطرجر

) ةل و ةةةةةة: ِروبةةةةةةيع) نضةةةة{ازٓرْغــــاإل  ٔ ػرــــقــــاٍ ايؿــــٝذ ا٭يبــــاْٞ: ذر(  34بـــطقِ: ) 
 ة  ى  ل حَيغةابةةرى  ة َي) ِر سى بة ةا عةووةش  ةةنَي ة لة هنوةَلة انفزةةةننن(  ة   لة  

   ح) صةةرى  ةؤى نةزدل  و ةةة: دةصةت)      ةةة : اةص بيني ة دةصتن َةذى طزةة ةل دةَلة
ةرى ةةةة   ةةنرل هةةةروةهن ةةةةةوةى صةةةرىء دو وةى صةةةةةةةةِرى بةصةةةر  د هَينةةن(ل حَيغ

) ةةة حةَيػ ط َةيةننديغ  و ةة: دةصةت) ةةةِرى بةة   })ل ةة)ء ط َةيةننديغةةهةردووث  نةنط
َي ل نةة  ة) حَياةَلة ةةةل بة ن ردى ث نةنطةةحةدنى ط َةي( اةوةةة نة لة ْسؽـــ ص نوة  ةد هَين

 .  {ةةةهةر بة ط َة ةة
ؤردوةل ةةةةط َةيةةةنند) دةع ةابةر ة ةةةة: بةةةم دوو دةقةةة دةردةنةةةوَى نةةة حَيغةة   نةو

نونل دةصةةت) ةةةةِر حَيةةا هَيننديػ فةةةِرسى صةةةرةل دةةة    ةةةة   دةصةةت) ةةةةِرى حَيا هَينةبةَلةة
 ن ورى دةمء ضنود دني. ةةنن لة صةنول بؤةة دوو ط َةيةنةةفةِرسى دةمءض

پ   پ  ڀ  ڀ  چ ةةة   دةفةةةةرا َى:   نةةةة :ةمةةلةى  ةوةةةةةاةصةةة

ةةنن  انديغة ننل لةة ساةند) عةِرةبيةا        بغةؤنتةننديغتنن ةةل وة هةردوو دةصچڀ
ٔر ايــ ثل  ةةة دةطةة ةزَى دةص حَيةةيندةوة هةةةةن دينةؤ   ةةةةلةة ع  َِـ ٝرــس :  ِْٓه  إ يـاي (ل ٢ اي ؿــطـــ ُر

ؤرة ؟ لةبةراةوةى     دةنرة) نزدوةل ةدةصتن َةذَى هةا وى دنعاةدى بؤضي اَي ة بؤ 
 ننل ةةةةةن انديغةةة بغةةةةؤنل دةصتةننديغةةةتنن چڀ  ڀ  ڀچدةفةةةةرا َى: 

ِْس ل بنصةك بةة عةةِرةب)      ك حَيك دةطةةةةد ةةك   اطةةةنة نة قؤَلء بنصةةانديغ (ى غـا
تةةة دَيةة  ن قةةؤَلء (ى حَيةةاةَلَي ل اةةةوةى دةنةوَةسـْرط ــيػ بةةة عةةةِرةب)  ةَي ل قؤَلةةةحَياةَلةة

 (ة. َرطاِؾْلةى  ةة(ل نة نؤةةنَِطَؾْلة حَيي دةط ةزَى  ةةاةو   اطةة لكةبنص
ؤررَىل ةةنن دةن؟ ِر  يةنةي ةةةنن    ةةِرسة بغة ةةة ك فةنرةوة نةة انةةن انديغةة  ةةة نةنن لةوبةةة  ةن س د 

هةةةل هةرضةداة حَيغرتةػ انان ةةةن نن حَيةا ل سؤربةةةنن دةَلةَي : فةةِرسى انديغة يػ      
 نلةنةةنن لةةةةوةد  بةةةؤ دروصةةةث بةةة وةل نةةةة  ةةة   دةفةةةةرا َى:    ةبةةةةآلم ايغةةةعةةةؤرددةل 

 نن؟ ضةةة د ة  ةهةةةةةن انديغةةة  بغةةةةؤنتنن ةل دةصتةننديغةةةچڀ  ڀ  ڀچ
ُرطراِؾــل نوةو دةةفةةةرا ة:  ةةةة(ى بةننرهَين٢ـإيــ  ن ةةةة ةنننل هةروةهةةَل انديغةةةةةة( لةطَرــعر اْي
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ــعر ايل دةةفةةةةرا وة:  چٺ  ٺچةة): ةهةةة) حَييةةةةننديػ فةرا وةةةة  ــَرـ ٔ ـَهـ ْٝ ( َْبر
ث بةةة وةل بةةةةآلم صةةة دنةة) نزدةةةةة) ة نلةنة لةةةةوةد  دروصةةةةلةطةةةةَل ط َةشةنطةةةننل ايغةةة

 ة حَيغةابةةةةةرى  ةةةة    ةةةةةةند) اَي ةةةةةى دةد ج نةةةةة هةايغ ةحَيغةةةة حَيغةابةةةةةر 
ة: ةؤردوونل نةو ةة ة) لةطةةَل حَييةنندةا  عة   ةةة  ةنند) عَ ردوونل وة ط َةشةنطةننديغةانديغ

( بةةؤ ٢ـإيــ(ل و ةةةة:  ٢ ِيبًــٛؽ ايػراٜــ١ـإيــندةةة: هةرضةةةداة  َيزةد  بؤةةةة س دنةةةنن ط ة وةةلةة
َِـٔ َأضبٝـٌ إ يـ    َي):  ةتنة بة ع َةنَيكل بؤ وَةنة: ةؤ دةَلة ةةطةةغ ٝر١ ـغرـاَؾْط    ِْ ُرا ( لةة  ٢ ايػـًٝ

نة ةل نةة  ة     ةهة   ةفةرةنةج نؤةنة) حةةةوَى صةةولَيزةوة ض واة صلَي ند)ل نةو ةة: لةه
ء  بةة  ك نؤةةةنة) حةةةةةةلةةة انديغ  كل دةبةةةةةةانديغ نةهةةةة بغةةةؤنتتنن ةدةفةةةرا َى: دةصةة

(ةةةل  َرـعر ( بةة اندةنى    ٢ـإيـ زةد   ةَي : لَية ةنل س دنةةنن دةَلة  ةل بةآلم دة ا  دةبةةانديغ ) لةطةَل
 وِرةة) ةةةةل لةةة صةةةة ة؟ بةَلةا  عةةت) و اةةنن هةةةة ةن لةةة ق ِراندةةةةةةةَلل انجةةن انةةةةةو ةةةة: لةط

ڦ  چَل اةنَل) هةةي  دةا  دةفةةرا َى:    زدن لةطةةة(د      دةربنرةى اناةَلةنايٓػا٤ 

ڦ  ڄڄ   ڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ  چڇ  ڇ   ڇ  

ناندةنند) هةةي  ن باةن بةة  ؤةةننءل حةيط بةة     ةوة انَلء صل و ةة: چڍ       ڇ  ڍ
ل وة اةنَل) اةةو ن لةطةةَل هة)     ؤِرنةةة نن بة ضنن) اةو ن اةطة ز ح)  ؤةؤِرن ةحن  اةط

 ) اةوة ط دنهَي ) سلةة.تيةنن اة ؤنل بة ِر صةة ؤة
ل {(ةة ةند): اةنَل) اةةو ن لةطةةَل اةنَل)  ؤةةنن اةة ؤن      َرعر( لَيزةد  بة اندنى  ٢ـإي }

( هةرضةداة لة اةصَلا  بة اندنى  ةنن (ةةل بةةآلم لَيةزةد  ةةند): اةنَل) اةةو ن      ٢ـإيانجن  
 َى:اةةةهَين  لةطةةةَل اةةنَل)  ؤةةةننء هةةةردوونينن حَي ةةةوة خبةةؤنل نةو ةةةة: نةةة دةفةةةرا 

نةة ةن دةطةةةةةةةةةةةةةةهةة بغةةةةةةةؤنل و ةةةةةةةة: دةصةةةةةةتةنندتنن چڀ  ڀ  ڀچ
 .  بغةؤناةو ديغينن لةطةَل  ء ةنننةانديغ

نت بةةة ة( هةةةر لةصةةةر و ةةةنى  ؤةةةةة)ل بةةة اندةةنى طةةغةة٢ـإيــينن دةَلةةَي :  ةهةداَة يغةة
ْٓؼ  ايإشا سُّ ــاحَلع َةنَي ةل بةآلم دةَلَي :   ْٔ ِج َِ ٕر  ِ٘ـَنا ٌر ِؾٝ ورَةك نةة  (ل صةن  ُررسِّّز زرخر

)ل ةل اةةةوةػ دةضةةَيتة طةَلةة  ) دةةةنرة) نز وةنةةة بةة ةدةةةنرة) دةنةةزَىل اةطةةةر لةةة  ينضةة  
ٖرصرا ايَؿ:  ةة َيك بَلةةوة: اةطةر ةةنةةةةة  دَةننةلةوبنرةوة وَةن َْت َو  ٖ  ــِب ٖرا  ْٔ َِـ   ٕ  اـــ ٓـس ا
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ٖ ٓـــــإ ي ٖرا ــلةةةة  } ة لةةةة سةوىةةةةة( ِرووبةرَة َؾـــّسإ(ل  اـــــ٢  :  ةةةةة(د  دةَلَُحِ ايٛغـــٝطـايـ
ٔر اَ٭ْض  ايعضاْٝــايَؿ  َِ َِْكسراض   ٘  ؾـ  ــس إ  َِػرـاذرت ـ   ًَ  ـــ ٞ ايبـ١ِ تردترً ٍس ـــ ٬ز ايَطبٝـ١ َـٔ ب

( َـــر َطّبـــع 4200قصـــب١ َطب َـــ١  أٚ ) (333  1/3ٚ َػــــاذت٘ ؾــــٞ َصــــط )  ســـــ٢ بًـــــإي

 ننَلييل تةةةةةدد ن اةدا سةةةنةةة لةةة سةوى نغةة: فةةةةةةو ة ل(1)(سرازٜٔـَؾــبتكطٜــ  ايهػـــط  د 
 َةنَي ةوة بةؤ عة َةنَيك  يةنو سةل لةة ايؾةزد       ةةة حندتنةيةنةى لةة وآلةةند) عةةِرةب) لةة ع    

  ر ةةة ةةةل ةةن  د ض ةةةبةةةن) ض  ر طؤعةةَي) قةصةةر صةء ةة  لةصة ةدو ص)ء صةةصَيض
ــسازٜٔةةةل نةةةةةة بةةةةةة   ةةةةةةة( اةةةةةةةزى ض  رطؤع4200هةةةةةةس رو دوو صةةةةةةد    ( نةةةةةؤ ؾـــ

ت)ل ةةنن اةةو   ةةة فزؤعحة   ة ةن اةو دؤاةم ةة: اةو دؤا ةةَيك بَلةةاةطةر نةص{دةنزَةتةوة
ت)ل اندةنى و ةةة هةةا وى دةضةَيتة دَية ىل بةةآلم       ةةة فزؤع  ن اةو فةدد دةم حةةفةدد دةل ة

ٖر:   ةةاةطةر بَل ِٙ ايؿ ــبَت َو  ٖرِص  ْٔ َِ ِٙ اَ٭ْض    ِٙ ايؿ ـحرطر٠ إيــِص ٖرِص ( اةةم سةوةةةم   حرطر٠ــ٢ 
ةل دةةةنرة درة تةنةةةى دووةم دننةوَةتةةة  ةةةةاةةةو درة ت ت) لةةةم درة تةةةوة ةةةن ةفزؤعةة ح

ٖرسةوةةنةةةوةل بؤضةة)؟ لةةة  نَلةةةة) ةةنةاةةا  نةةة دةفةةةرا َى:       ْٔ ــ ـــَِ  ٖ ٖ ٓــاـا ٖرا ( ٓا إ ىل 
نَلةة) دووةاةةا  ةةةةةل بةةةآلم لةةة   ةلَيةةزةوة ةةةن اَيةةزةل سةوةةنةةة هةةةا وى ةةةة   ينضةة      

صةةن ورى اةةةو  ) سةوةةنةةة ديةةةل بؤةةةة اةةةو درة تةةة دننةوَةتةةة  ةدرة تةنةةة لةةة  ينضةة 
ينر ةةةننل فزؤعة ةةوةل ض د ة سؤر  نر  ةَلك لةصةر دَي  نء صَي  ن دةبَيتةة نَيغة  ةةسةوةي

فزؤعةةت وىل انةةةن اةةةو درة تةةةى دووةم     : لةةةم درة تةةة ةةةن اةةةو درة تةةةم حةة  ة دةَلةة
ة لةةة ةل ضةة د ة درة تةنةةةةةة ةوَةتةن ورى سةوةيةنةةةوة؟ دةةة َيز دنة ةدةنةوَةتةةة دَيةة  صةة

: لَيةةزةوة ةةةن اَيةةزةل ةةةند) دوو ةةةة ةر بَلةنةةل بةةةآلم اةطةةةةةةيةةةء  ي ينضةة) سةوةيةنةةةى د
ن ورى اةةو سةوةيةةوةل   ةةة  َةننن دةةنرى ب ةنجل اةةوة هةةر دوو عة َةنةننن دةنةودةة ص      ةةع

(ةةةػ هةةةر لةةة   َِطَؾــْلل لةبةراةةةوةى  چڀڀچ َى: ةبؤةةةة نةةة  ةة   دةفةراةة   
ة دَيةة  ةدةنةوَةتةة يػ ة) دةصةةتةنةةةل و ةةةة: بةعةةَي ة لةةة دةصةةثل نةو ةةةة: انديغةةة ينضة 

 ؤرَى.ةةاةوةػ بغ ة ؤرددةوةو دةبةة  ن ) ع
ُرـا    ]ة: ةةةةةن لةوبنرةوة اةم دةقة هةانج  ٗ ْٓ ْر ٞر َاهللر  ْرْبـِس َاهلِل ضرِضـ   ٔ ْٔ جراِبطه ْبـ ٕر    ْر َنـا

   ٞ ٓ ِبــ ِ٘  َاي ْٝـــ َ ْطَؾَك ًَـــ٢  ْر ُرــا٤ر  ٛرض ـــَأ َأزراضر َاْي ُّـ٘  َايس اضرقرْتــــَأْخطرجرــ }[إ شرا تر (  15قِ: )بـــط ِٓ

ُّ ؾ ٗرِك ْٝ ٚرايػ ـِٝٛ ٞ ؾـ  259ٞ )ايهررب٣( بطقِ: )ـٚرايبر ٔ  َنـِث    ـٞ )ايـسٚض ايـ  ـ(   ٚرإْبـ ُٓثٛض(  
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ٔ  ذرحرـــط ؾــ   ـؾــ  ٚرإْبــ ٘  ا٭يبــاْٞ ؾـــ  ـٞ )تؿػــ ٙ( ٚايكرـــط رَ    ٚرصرـــر رر ٞ ـٞ )ؾـــتح ايبــاضٟ  

 آل  ةة   لةةة ةةةة ى نةة ِرى عةباوَلةل و ةةةة:  نبةة {(2067)ايػًػــ١ً ايصــرٝر١( بــطقِ: ) 
ننةَيك دةصتن َةذى دةطزجل انوى بةة   : حَيغةابةرى      ل دةَل  َ ىء بنب) ِر سى ب

 ةنةع) د  د نةةةزدل ة ) د  هةَلاةصةةة وِر دال و ةةةةة: اةةةنوى بةصةةةةر انديغةةةةةةة دةورى انديغ
 ؤرةنة.ةةنةو ةة: انديغ يػ صن ورى ع

ْٔ  ]هةر لةةوبنرةوة اةةم فةرانةغةتةؼ هةةةة:      ْٜـطر٠َ  ْرـ ٖ طر ٍر:   َأِبـٞ  َْ       َقـا ُِ ْ ـٞ غرـ إ 

  ٞ ٓ ِب ٍ  اي َر١ِ :ٜركرٛ ٝرا ّر اْيِك ْٛ ٜر ٕر  ْٛ ْر ٜ ْس َ ِتٞ  ٕ  أر ٔ     إ  ُرـ ٛ ض ٤ِٛ  َؾ ْٔ  ثراضه اْي َِ ًِنر  َ ررح  غرطًّا 

   ٌْ ــ َر ٝرْؿ ًْ ٘  َؾ ــ ٌر غرط تر ٜ ِتٝــ  ْٕ ِْ َأ ْٓهر ــ َِ ــطرْخَأ}[اْغــترَتاعر  ــايب  ٘ جر ٚر136) :طقِبــ ُّاض ـدر ــَ (    ِمًِْػ

ٚر246) :طقِبــ ٕرب ــِذ ٔ اْبــ(    ةوةل ةةةةل و ةةةة: اَ اةةةة)  ةةؤم بةةةوة دةدنص {(1049) :طقِبــ ا
تن َةذةنن( لةةةة ِرؤ ى قيناةةةةةا   ة َةن) دةصةةةةةةةةنن  عةء بنسووةةةة ضةةةنوو دةصةةةثءح  دةا

ْٕ  ِزة ط ة وةةة):  ةل دو ةي اةب  ه ِرةة دةدرةوعَيتةوةل صخي دةب ِْ َأ ْٓهر َِـ ٔ  اْغترَتاعر  ُر َؾ

ٝرْؿ ًْ ٘  َؾ ٌر غرط ترــ ٌْٜ ِتٝــ ــ و ةةةة: هةةةر نناَيةةك لةةة اَيةة ة ةةة  د) صةةخيةة)ء درةوعةةنوةة)    ( 1)(َر
اةدا اةنند) سةند ب نجل بن سةندى ب نجل و ةة: بةعَي ) بغ  جل اةو ننةةة اةدا اةةنند)   
دةصةةتن َةذى اةدا سةةةةةن) سةنةزةةةنن سةةةنةز دةدرةوعةةَيتةوة لةةة ِرؤ ى دو ةةة) د ل ةةةند):   

  ل ةةةة: بةةن ةةةةدين اةوةدةةاةى فةةةِرسة دةةغ دةمء ضةةنوىء دةصةةتةنند)ء حَييةةةنند)ل نةو ةةةة 
 .نجة ف دةنةةبةَل   و وةةزةغ) بةرَىل بة اةر َيك  ؤى ة وع) دنِرة ةةييء ةةنةلل

بة ةنةبةجل هةروةهن لة  نَلةةةةنندي    نن لة  ةو هةَلاةصتةةا  اينضةةدةنرة لة ننةَي  
ج حةَيػ اةةوةى     ةةة تة هةردوو دةصةت) هةةةن اةضةةن) بغ   ةةت)ل حَي ةضةةا  بةطغةةعةدة 

ضةةنوةا  ب ةةنجل و ةةةة: فةةةِرسةل ةةةنن بةةةثى نةاةةةوة صةة دنةةةل نةةة هةةةردوو   اةةنو بةةة دةا
نةة دةصةتن َةذَى دةطةزَىل بةةنةبةةة) اةطةةر انوةنةة        ةةة    ل حَيغةةدةصت) ةن اةضةن) بغ

  نجل دةبة ةةة ء دةصةت) ةَيبت  َيك بة ةةة كل لةة اةجنةلَ ةةة نةة لةة قنحيَ   ة نو دة بة ةةة لةو  ةؤرة ا 
ةر دةصةت)  ؤةةا  ب ةنجء    ةبِز َةنَيتة صةر دةصت)ل ةنن قةنحَي ) بضة و  بةصة   انو  ة حَيغ
نجل لةةوبنرةوة اةةم فةرانةغةتةى    ةةة ت) بةة حيضة) ةَيبت  ةةة   ج دةة  دةص ةةتةنند) بغةةدةص
ِ٘   ]ة: ةةةةةةةةه ةابةر ةةةةحَيغ ــ َِ ْٛ ْر  ْٔ ــ َِ  ِْ ــس نر َْٝكَ  َأذر ــتر ٙ  ؾـِـ     إ شرا اْغ ــسر ٜر ــْؼ  ُِ ٜرْػ ــ٬َ   َٞؾ

                                                 

ـــ( قــاٍ ايؿ1 ـــٖــصٙ ايعٜــاز٠ َسضج ٝذ ا٭يبــاْٞ: ٚـ ٜ ٞ احلــسٜ  ـ١ ؾـــ ـــَــٔ نــ٬ّ أبــٞ ٖط ط٠ ٫ َــٔ نــ٬ّ  ـ

 ٓ ٝ   ّٞــِباي  .ظاٌؿَٔ احلر ٍســٚاذ ط ـٔ شيو غٝب
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ٜر  ــ٢  ــا٤ِ ذرت  ْر ــا اإل  ٗرا ثر٬َث  ًَ ــ ــْسض    ْػِػ ٜر  ٫َ  ٘ ْ ــ ٙ    َٟؾإ  ــس  ٜر ٔر براترــْ   ــ ْٜ ٘  }[َأ ــْذَأَأْخطرجرــ  :طقِبــس ُر

ٚر7432) ٚر160) :طقِبـــــ ُّاض درـــــايب (   ٚ ٛ زرب ـــــَأٚر ( 641) :طقِبـــــ ِمًِْػـــــَ (   (  105) :طقِبـــــ زرا

ــايت ٚر َِ ٚر24) :طقُِّ بــِصط ــ(  ٍرَق ــ: ذرا ــ ٔمػر ٓ ٚر   ٝحمِرصر ــاي ٚر161) :طقِبــ ُّا٥ِػر ــ(   ــَر ٔ اْب  ْ٘اجر

ْٜطر٠ (393) :طقِب ٖ طر ْٔ َأبٞ  ن بةن دةصةت)   ةةة ل و ةة: اةطةر ةةنَي تنن لة  ةةو هةَلض { ْر
تن اةنو  ةةة نةة وة  اَيضةةة ة اةةو ن ةةة ت) انوَىل ض د ةةنح) انوَىل ةةعةة  قنثل  قةةنةة دَيةةدة 

 ة(ل ةزةة ةط حة دةب وةو انوةنن لة ةةعةثء اةجنةةَل نةزدوةو دةصةتن َةذةنن     ةةبة بةل وع
ت) ةةة دةص ةةة   ة دنس دةةة   جل ض د ة ةةةنَيك لةة ايَ  ةة نر ن هةردوو دةصت) دةع ةة ةنن  ص

  َى ب وة. ةةلة ن
ت) ةةة ت) حةيط بة وةل بةن دةص   ةةة ت) لةة عةةوِرةة)  ةَ ى د وةو دةص   ة و ةة: دةبينة) دةصة  

ل نةة  ت)ةةؼ بةطغة ةل وةن) دة ةةت ةج نة لة  ةو هةَلاةصةة  جل اةوة بةةنةبةة  ن بغةة 
ةرى فةةِرس  ةلةصة  ةت َيك نة لة  ةو هةَلاةصة ةةنةص  تة دةبةةنرة بة حَي) اةم فةرانةغةدة

زَىل لةة نةنة) دةصةتن َةذطزةنا     ةةة حَيػ اةوةى نة دةصتن َةذَى بط ل  ةةدةصتةنند) بغ  ب
نةةوةو ةةة تةنند)  ةنوَة  ب  ةدةصة  ة دةبة  ل  جةةةوةى اةدا اةنند) دةصتن َةذى بغةحَيػ ا

   ج(.ةةبغ

ت) ةةةةِر بةةة ةةةةل وة دةصچڀ  ٺچنةةة دةفةةةرا َى:  :تةمةةةةةلةى هةعةةةةصاة

ل و ةةة: دةصةتتنن بةصةةرةندا  بَيةن ل     چڀ  ٺچةرى  ؤةندا  بَيةن ل  ةص
بةآلم بة ةةا يا لَيزةد  اةبةصت) اةوةةة دةصةت) ةةةِر بةصةةرى  ؤةندةا  بَيةن ل دةة        

عةنرةس     ى س دةنو  ةةة ة  ةنرةوة نةة هةؤى اةةوة ضيية    ةل س دنةنن لةوبة وع ي)هةر دةصث بة 
ِْض حيتةة)  ب(ى سةةةند نةةزدوة لةصةةةر    َْػرــر ٛا (ء دةةفةةةرا ة:  ٤ ِٚغــهر ِْض ٚرا ( نةةة ٤ ِٚغــهر

َْػرر ٛا دةعط جنن بفةرا َى:   ٤ِْ ٚغرض ٚرا ةرةندا  ةةنل دةصةث بةة صة   ة( صةرةنن اةصح ب هر
ل بةةؤ س دينرةيتةةنن لةةة   چڀ  ٺچبَيةةن ل اةةةدى بؤضةة) فةرا وةةةةة):    

ةل  ةنرى و   ةةة ل هةيض حيتَيةك بةة  ةؤِر ة) دي    ة اندنى  ؤى دةب ق ِرانن ةة  حيتيػ دية
هةةةةة هةدةةاَةك لةةة عةةنرةس ةند) ساةةند) عةةةِرةب) دةَلةةَي : اةةةو حيتةةة سةةةندنز وةل بؤضةة)   

تن لَيةةزةد  اةةةم  ب(ةةةة نةةة  ةةةةةل اَيضةسةةةندنز وة؟  ةنةةةن دةةةنرة اندنةةةةن) لةةة  َةةةز د ةةة 
 ةةةوة: ا وةةنةنن لَيةل س دنةنن دوو و ةچڀ  ٺچدةفةرا َى: 
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َيك لةصةةرةنن دةصةت)   ةَي : اةبةصةث لةةو  ب(ةةةل اةوةةةة نةة بةعة      ةةة ينن دةَلةهةداَة 
َي : ةةة   ةنفيعييةننن و  دةَلةَي ل هةةروةهن  ةدةفييةةننديػ دةَلة    ةةةِرى حَيا بَين ل نة ع

ييةنننء ةزَىل بةةآلم اةةو د) دة ةة و ةةة:  انلي ة     ةةر فةةِرسة اةصةح ب ة   ةلةصةر ض  رى ص
ةوة ةصةةةر هةةةا وى اةصةةح ب ةةزَىل انجةةن اةةةو د) حَيغةة  ة ةَلةةَي : دةبةةنن( دة ةدبةلييةنةة

َيك لةةة ةل و ةةةة: بةعةةة َي : اةةةو  ب(ةةةة بؤةةةة سةةةندنز وة ةةةنن  اةةةو اندنةةةة بطةةةدةة ةدةَلةة
َْػرــر ٛا صةةةرةنن دةصةةت) ةةةةِرى حَيةةا  بَيةةن ل بةةةآلم اةطةةةر فةةةرا وبنى:      ِْض ٚرا ( ٤ ِٚغــهر

ة بةةهَيشةزة  ةةة تيا  اةةو ِر ةةةى دة   ةآلم لةِر صة )ل بةةةة دةصث بة هةا وى د بَينةةدةب و ة
ُْػ اةصةح نةز و      حة  ةةة  ز وة نةة دةب ة: اةو  ب(ةةل بؤةة سةندنةة نة دةَل ِ٘ ـــ َر (َةةك  ٛحم ِبـ

ن اةطةةر  ةة؟ اةنوةل انجة  ةح ب ةةىل اةةوةػ ضيية   ةةة اةص  صةرى حة  ة تَيك هةبةةل عة بةةه
َْػرــر ٛا چ ةة   فةةةرا وبنى:  ٤ِْ ٚغرــض ٚرا صةةةرى د هَيننبةةن ةةةةِرةػ  هةةةر دةصةةتث بة لچهر

دةصتتنن بة عةتَيك ب ةةنء بةة    ل و ةة: چٺچدةب وبنةةل هةر ةةو و ب ول بةآلم 
ةنء بةة  ةتتنن بةة اةنو ب ة   ةند) د بَين ل نةة اةبةصةث حَية) اةنوةل و ةةة: دةصة      ةةةرى  ؤةةص
 ةرى  ؤةند) د بَين . ةص

ن هةةا وى  ةةة انةةر د هَينةننل  ةةة ن لةوبنرةوة نة انةن اةصح و ةةة: دةصةت) ةةةِر بةص   ةةانج
 ة:  ةةنة) ةنن هةةةة: س دنةنن ِر  يةَي )ل وة  ط ةةةل ةنن بةعة ب

ح ب ةزَىل فةِرسةنةة دَةتةة دى    ةةة ة  ةنَلة ا وؼ لةصةةر اةص ةةَي : ةةةدةَل ةنننينفيعيةةع
ة  ة ة؟  ضة د ة ةة  ةط ةة ةة بؤضة) و ةند ةةة نَلةء دنس دةتَي ) اة ة ةةة نرة اةةوة ع ةة نة دة

 ةون(.ةةنسدة ا و هةر وةبةردةنةةهةر  ةنةن دةل ح ة ا و اةصح دننزَىلةةةنَل
ةةةة  لةصةةةر ضةة  رى صةةةر بةةة ثى نةاةةةوةل اةصةةح    ة َي : دةبةةةدةَلةة ننةةنةةي ةدةفي

 زَى.  ةةب 
 زَى. ةاةصح ب صةر هةا وى  ة َي : دةبةدةَل ةنننيةةنننء  ةدبةليييةانلي 

ةى اةصةح  هةةا و صةةرل ةةنن سَوربة      نا بة ة دنةجء حةصة ةانيػ و ى ةَياةطةم نةة صة  
) هةةةر اةصةةح ب ةةزَىل و ةةةة: هةدةةاَة ) فةةةِرسةل بةةةآلم     ةب ةةزَىل بةةةآلم فةةةِرسة هةداَة ةة  

 ة: ةةتيي اةم ِر ةةطةنند) ِر صة دنةةةل بةَلةهةا وى ص
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ب ةةةةةة ل اةةةةةوةةنن   تةنند) حَيغةابةةةةةر ة: اةطةةةةةر ةةانعةةةةنى فةرانةغةةةة  ةةةةةة 
صةةةرى هةةةا و  آةل هةةةا و  ةةنرةاةةةرج ديةة زَىل نةةة حَيغةابةةةر ةوةردةطيةةةة ل

 (.ة نبةةا وى د هَينةت) ةةِرى بة هةل  دةصة ح نزدبةاةص
ٞ ـَرػرـ َي)  ةا  اةطةر ةةؤ بَلة  ة: لة ساند) عةِرةبيدوو ننةنةم ة( دةصةتة بةة حؤعة   ْر   ثرـٛب

َِنل ةنن  ةةد هَين  ةةة  د هَينةنل هةيض نةةظ و ى ل    ةنةة ( دةصتة بةة دة  ر سراضرــَرػرْر   ا
د  هَينةةنوةل ةةةنن دةصةةت) بةةة هةةةا و   وةردةةنطزَى نةةة دةصةةت) بةةة هةةةا و دة  رةنةةة   

دةصةت)   لحؤعننةنةى د هَينةنوةل نةو ةةة: اةةو ِر ةةة ِر صةترتة نةة نةةاَي يػ لةصةةر        
ل بةآلم و  بنعتةزة دةصت) ةةةِر بةة هةةا وى     َينزَىل فةِرسةنة ثدةضةا  بوةةةةِرى حَي

ُ ِػـ ر٠ِ  ]دةةنرة:   ةوة ةةة ل وة  لةم فةرا ودةةةةى حَيغةابةرةغ  د بَين ْٔ اْي ٔ    ْرـ ْبـ

َْبر١َ  ٍر ؾ  ٍ  اهلِل   :َقا ـر ضرغ ـٛ ًَّ ٘    تردر َرـ َر ًَّْؿـ    ٘      ٚرتردر ُ ـا َقطرـ٢ ذراجرترـ ًَ ٍر   َؾ : َقـا

َرــا٤م $ َرــَو  َر ٗرــطر٠ٍ    #َأ ُرْت ٘  ِب ْٝت ــ ٘     َؾَأتر ٗرــ ٚرْج ٚر  ِ٘ ْٝــ ٌر َنؿَّ ْٔ       َؾػرػرــ ْرــ ٜرْرِػــط   ٖرــ ر  ِ  شر ث ــ

ــ١ِ    ُّ اْيح ب  ــ ــامر نر ِ٘ َؾطر ــ ْٝ ْر ــَأْخطردر  ِشضرا ــ١ِ    َؾ ْٔ ترْرــِ  اْيح ب  ــ َِ   ٙ ــسر ــ٢     ٜر ًَ ْر ــ١َ  ٚرَأْيَكــ٢ اْيح ب 

ِ٘ ْٝ ِْٓهبر ِ٘    َر ٝرِت ٓراِصـ َرػرـحر ِب ٚر  ِ٘ ْٝ ْر ٌر ِشضرا ِ٘      ٚرَغػر ْٝـ ًَـ٢ خ ؿَّ ْر ٚر َرـ١ِ  ُرا َِ ًَـ٢ اْي ْر ِ  ضرِنـ ر     ٚر ث ـ

 ّ ْٛ ٓرــا إ َيــ٢ اْيَكــ ْٝ ٗر ْْتر َ 5463بــطقِ: ) ُّاض درــايب  ٘ جرــطرْخَأ}[ٚرضرِنْبــ   َؾا ٚر ِم بــطقِ: (   ًِ ْػــ

لةطةةةةَل  ة :ل دةَلةةة ِ ةى نةةة ِرى عةةة عبة  ةةة   لَيةةة) ِر سى بةةة ةل و ةةةةة: ا غةةة{(632)
  لةةة ننرو دةنةةةل انةةيػ  ة حن بةة وة ل دو نةوةيةةةلةطةةةَل صةة حَيغةابةةةرى  ةة   

ة؟ انةيػ  ةةة زجل فةةرا وى: اةنوج حَيي  ةةة ةوسل دو ى اةةوةى ةةنرةة) ط  ةة) دو نةلةطةَل
ٗرطر٠  ة  اةصينةةةل انوى دةصتن َةذى ةَيا ةة( اةةو عةتةم   ن  نة وةة(نةم بؤ هَينَرْت

هةةردوو لةحةة دةصةت) عةؤردنل دو ةة)       بؤ هَينن نة انوى ةَيةا  بة و حَيغةابةةر    
نج(ل ةت) قةؤَل) هةةَلب نجل  و ةةة: بنصة ةنند) هةَلب ة     ةدةمء ضنوى عؤردل حنعةنن وةضة  

ةنةةةى بةةةآلم   ببةةةنةةة( قؤَلةنةةةى ةةصةةك بةة و هةَلنةةةنز ل بؤةةةة د ةنةةنل وة   بب 
ةرى  ةؤى  ةةصة ةؤردنل وة دو ةة) حَيغ ةةند) د د ل اةو نر هةردوو بنص ) عةةبةصةر ع

اةصةةح نةةزد  دةصةةت) ةةةةِرى حَيةةا هَينن(ل وة دةصةةت) ةةةةِرى بةصةةةر اَيشةرةنةعةة)     
د هَينةنل دو ةةة) دةصةت) ةةةةِر  بةصةةر هةةةردوو   ففةنةعة) د هَينةةن   ة ف و ةةةة:      

تينةوة ةةة   رب ومء طةةغةةة انةيػ ص ) ضةرم( دو ة) صة  رى وآل ةنةةى بة ول    ةةطؤرَة
 ةنة.  ة ة ةَل
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ل لَيةزةد  س دنةةند)   چٺ  ٺ  ٺچنةة دةفةةرا َى:   : ةمةةة ةلةى دَ ةةةاةص
ِْنن  ةةة َة  هةدةةةاَة ينن بةةةة  ةةةةةق ِرا ًَهرـــ ينن بةةةة ةةةةة(   َةناووةندةةةةةةوةو هةداَة ٚرَأْضج 

 ًِ ـــهرٚرَأْضج  ًَةر  ةةةة( نةةة اةطِْـ ـــٚرَأْضج  ِْـ ةر ةةةةل بةةةآلم اةطبغةةةؤنن ل ةةةند): حَييةةةنندتنة ( بةةهر
 ًِ ـــٚرَأْضج  ِْـ ا وةةةوة نةةة ةِ  اةةةؼ هةةنة ةل هةدةةاَة ينن و ةةةنن لَي ةة   ةنةةة اةةةو قةة   ة بةة (هر

دةنزَةنةةةوة صةةةر    ـــاةبةصةةث حَيةة) اةصةةح نزددةة) حَييةنندةةةل و ةةةة: حَييةةةننن عةةة   
َْػرح) صةةر و ةةة:    ةةاةص ِْ  ر ٛاـــ ٚرا ًِ ِبط ٤ ِٚغـهر ةنن اةصةح  ( صةةر ٢ ايهَـبن ـِْ إيـ ـــ هرٚرَأْضج 

ة؟ ةن طة َةشةن  لةة ن َةية   ةةة انة لتنن اةصح ب ةةنل وَةةِز ى ط َةشةنطةنن   ةةةنء حَييةننديغةةب 
  كندةى نةة لةةو ثو ثى حة   ةنةةوةل اةو دوو اَيضة ةا  حَيك دةطة َى لةطةَل ل وثنةةلة ن ة ح

كندةى نةة  ةِزنل نةة دةةنرة     ةةة  ل و ةة: اةو دوو اَيضةدةردةض ل حَيينن دةط ةزَى ط َةشةن
 ةزَى ةلةةةوثو ثن ةةةةنينن لةةة دَيةة ةوةل ةةةةنينن لةةة دةةة ى دةرةوةل اةو دةةة حَييةةنن دةطةة      

ل بةةآلم  ة ةوةى حة ةةة ) حَييةةل ثى حَيغ ةةة َي : طة َةشةن  حَيغ ةةة يعة دةَلةة ل بةآلم عةةط َةشةن
( لة ساند) عةِرةبيةا   َناْ  ل بؤض)؟ ض د ة  ةةط َةشةنط ة ةو ثوثى حةتييا  اةلةِر ص

ا  هةنة ةل  ة   دةفةةرا َى:    ةة ةزَى نة ةنسة اةاك دةننجل نة لة ق ِرانديغبة نضَيك دةط

َْـ  ) ةنسة اةةاك نةزدوول نةو ةةة:     ةندل و ةة: نضأ  النب چڀ      پ  پچ ( هةةر  َن
َي  ةل  ةن طة َةشةنطيػ اةةلةةو  ةِزنل عةيعةؼ بؤةةة و  دةَلة        تَي ة نة ةؤسَةك  ةِز بة  ةةع

اةصةةح ب ةةزَىل بةةةآلم بةةةحَي)  ة حةة ةةةة  : دةبَيةة صةةةر نةةة دةَلةةةةةةةةةنن  اةةةوةةنن بةةؤ بضَيت
ؤرددةء ةن ورى عةط َةشةن  ص ءةونةب  ة ؤرددةوةبةر ع ة نن دةبةة ط َةشةنطةنةانةةةةن

ييةنندا  هةةنل بةةآلم   ةاةصح دنطنةة وَىل دةنرة اةو وردة ننرةيندة سةنةز لة نتَيبةة فيكوة  
 ةة .  ةةةنبنظ د ةة  ةنةانن ةؤسَة ) لةاَي ة لَيزةد  لة قةدةر ةةفض

َِْأةم بة:  ةةِ  اةةةنندا  هةةةة لة قةاةو وع ة بةَل ًَهر ةم بةة  ةةة (   َةنار وةةةةوةل ه ْضج 
ًَِأ  ِْ ْضج  ِ ـْـاؾع ٚإبـٔ ْـاَط ٚنػـ     ن  ةينن ا ةةو ةة ة(ةػ وة هةردوونيغهرـ ( ا٥ٞ ْٚاصـ

ًَهرَأ(د ل وة ةةةعك وب لةة صةَييةننن بةة      ذرْؿـ  لة ِرة  ةةةة)    (ةةنن   َةناؤةةةوة   ِْـــ ْضج 
ُ  نم لةةة  ةةةةبةةةآلم هةرن ْر ـــإبــٔ نــث  ٚوــع٠ ٚأبــٛ  ) ةةةةةةَي ة( لةةة ِرة  ةِـْاِصــوة  ط(  ـ

ًَِأبةة:   د  دة ةى  ًََأةوةل انجةن اةطةةر    ةةة ( ةةنن   َةناؤة ِْـــ هرْضج  ِْ ْضج  ا(ى ةةة ل  غضةةة  (بهرـ
ةَل ط َةشةنطةةنننل  ةلةط بغةؤنتنن ةةَ نء حَييةننديغةةةوةل ةند) دةمء ضنوةنن بغةحَيا  دَةت

ًَِأآلم اةطةر  بة ِْ ْضج  ةوة بؤ صةةر صةةرل و ةةة:    ةبطةِرَةت ة ل اةوة وة  ط س دةط جنة (بهرـ
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صةرةنن اةصح ب ةنل دةصت) ةةِرى حَيا  بَين ء دةصت) ةةِرةػ بة حَييةنندتندا  بَيةن ل  
ث ةةة دةنرة س دنةند) ايضوم دةربنرةى اةوة نة انةن اةصح) حَييةننن دروصةتةل ةةنن دروص  

 ةن: ةةنن هةةدية؟ ض  ر ِر ة
حينن ةؤرَ ل ةةن  د اةصة  ة ة انةةن حَييةةننن بغة   ةةرحغة ةنن صةةَي : اينضةةينن دةَلةهةداَة  /1

 نج.ةةب 
ؤرَة ل نةة هةةر اةةو ِر ةةةؼ ِر صةتةل وة       ةةة َي : فةِرسة بغةةى هةرة سؤرةنن دةَلةسؤرب /2

 ةة .  ة) دةنةدو ة) بنص
اةصةةح   َي : دةبةةةةةةناييةل دةَلةيعةى دو سدة اي ةةةةؼ هةةةةة نةةة ِر ى عةةةِر ةةةةن) دة ةة /3

  .  ةةب زَة
دةصةت)   ةةة  ؤرَة ل حَيغةاةصةحيػ ب ةزَة ء بغغة     : دةبة ة ِر ةةن) دة ةؼ هةةة دةَل /4

 ؤى.ةةنن حَيا  بَين) دو ةيػ بيندغةةةِرة
 ود) عةؤرددينن  ةةة تيا  هةةر بؤض ةةة نرةوةل بةآلم لةِر صة ودة هةن لةوبةةاةو ض  ر بؤض

   زة.ةةةا وةنن بةهَيشةةةلة ه
 ئيَسـتاش با سـةرجنيَكى يةركام لةو ضـوار رِاية بدةيوء يةلَيـاى بسـةنطيَهني

 ؤردن:ةةحء شةةم بوون بؤ مةصةةةرثشةةة : صةةِراى يةك
ـــايؿ   ــتح تَيب)  ةةةةة(  ةةةنوةد) نَٛناْٞــ ــسٜط ؾـ ــاض  و  (ايَكـ ــٌ ا٭ٚ ـ (ةو س دنةةةةةن) ْٝـ

ٟ :   طةورةةةةةة دةَلةةة ــط ايتَّـــرب ذةرةو د) ق ِراةةةنن ةو ى ة َةةةةةةةةة( نةةةة بةةةة حَيغأبـــٛ جَؿـ
  جل ةةةة ة لةة دَيةة  ن اةةةوةد  حَييةةةنند) بغ ةةةةنن صةرحغةةةةةل ِر ى و ةةةة نةةة اينضةةة بةدنوبندط

ةمل بةةش د  نةةة  ةةةةة بةةؤ بةةنظ دةن ةةةةل  ةةن اةة  اةةةوةةنن بؤة  (1)حينن ب ةةنجةةةةةةةن  د اةص
ٟ ( لَيزةد  بة هةَلةد  ض وةو  ايؿٛناْٞ  ومل ةةةو نند) ايضةة( نة ةةنَي ة لة حَيغ ـرب

حَيغةو ى ة َةذةرةو د) ق ِرانن بةدنوبندطةل ةةفض ةنةى طةورةةزة  ةةفضة ةل وة   وة بة
( صةةةراةسهةب  ــربٟ ود لةةةو دةبيةةن ل وة  ةةةةزةنند) دة ةةة هةةةر صةيةةةسؤربةةةى ةةفض

ٌ  (و  ؾاؾَٞ(و  ذٓٝؿ١(و  أب َايٝوب وةو لة ِرةشى   (د  بة وةل عةت)   أوس بـٔ ذٓبـ
  : ةةةرجن) باةةةتنؼ بن صةة ةل اَيضةنةط ةةةو 

                                                 

   .25  ص2( ؾتح ايكسٜط: د1
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ٟ انةن   نن بؤى هةةة حَييةةنند) اةصةح ب ةنجل ةةن  د بغة  جل      ةة( ِر ى و ةة اينض ـرب
 تندةى حَيغةابةةر  ةةة  ةل لةطةَل اةوةعا  اةةو هةةا و فةرانةغ  ةوة لةوبنرةوة صةرحغ

ٞ تب ود) عؤردد) حَييةننن هةن؟ دة َيزل اةةدى   ةةلةصةر حَي ةض ( بؤضة) و   ايؿـٛناْ
ةنند) ةةة ( بةنؼ لةة قض  ايؿٛناْٞ( دَةنةء و دةنرة   ربٟ تن قضةنند) ةة؟ ا  اَيض دةَل

ل بؤةةة  ة  ةنةى لةبةردةصةتا  دةب وبة  ةلةوننةةةد  ةةفضة    ت ةل و ؼ حَياةضة ةةة ةَينةطةةغ
ٔ  َنــث  ةل بةةةآلم  ةط ةةةةةو  ٞ ( وة   إْبــ ــاٍ ايــسٜٔ ايكــامس ُر لَيةة)    صةةتؤةةوة  (1)(جر

ٔ  َنــث  :   دةَلةة ــ : اةبةصةةت) ةةةة وةو دةَل(  ةةنَل) بةة   ــربٟةنةى  ة( بةةنؼ لةةة قضةة  إْب
  ٟ    ةنن ةةلة دَي  ن اةوةد  نة حَييةنند) بغ  ك بةةنن صةرحغةة( اةوة دية نة اينض ـرب

 ة لةة دَية  ن اةةوةد  نةة حَييةةنند)      ةةة نن صةرحغةةة    ط ة وةةة): اينضةاةصح ب نجل بةَل
 ء ينن حَيةةا  بَينةة ةنن حَيةةا  ب ةةنجل ةةةنن لةطةةةَل اةةنو حَيا نزددةةا  دةصتيغةة      ةةةةهةةةر انوة

 ةنةى ة(ةةةة نةةة اةة  لةةة ةةفضةة طٟــــ بةنةى  ةةةةاةاةةةؼ دةقةة) قض نجلة(ةةةنن ب ةةزرْيــو 
 :  ةة ةل دةَلةةةنةى سؤر    دةةهَيننواةل قض (2)(د إــجاَع ايبٝؤى  ةة 

ـــايص ٚر} ــ ا  ٛرــ ــ ٔرَِـ ــِْ ٍ ْٛايَكـ ــْرسرْٓـ ــٞ شرا ِؾـ ــ اهلَل ٕ   َأَوِيـ ــّع ِشْرـ ــٙ َأط ْنـ ــ طَرـ ُ ـ َرْ ــح ّٛ  ػـ

ٛ ِؾ ا٤ُِراْيِب ٔ ْٝايطجًَ ُ  طرَرا َأُر  َن٤ِٛض ٞ اي َربَ ٛر ح ْػّٛ  ا شرإ ٚر  ُِّٝرٞ ايت ـ ؾِـ  اِ طرايتُِّب ِْ٘جاي

ــَؾ ــٗ ِب َوِيــشر ٌرَر ٕرُتٛضــ٧  نـَـ ا اْيُر َر اغــِ َاَػــتركَّ ا ـــْػ"َغ ٕ ٌه"  َ٭اِغــحه َغاِغــ" ا" ُرٗ ًَـ

ٗ صــابرإ  ْٚا َأُرــٗ ًَْْٝر ا٤ُِرــاْي اض طرَْــإ  َرٚر   ا٤ُِرــا باْيُرت ٝرــ اض طرَْــا"  إ ُٗ ررْػــ" ّرا َقــَرــ َْٚأ ِساي اّ َكــَر ا

ٝرـــ ٔم صرـــبرـــَؾ  اُرـــٗ ًَْْٝر ِساي َرـــُِجر ٔ ْٝترا٤رطر٠ ايِكـــَأطرِقـــ ا  ٛرٝ  ٓ َأ  َاٝ " ٌ ج ـــْض"اَ٭ ٞ  ِؾـــْصـــْـــل اي

ُ ِؾ ٕ َ٭  ل ْؿاخَلٚر ٚر َغ ا٤ُِرـايـ ا ِبُرٗ ِرُرػْـ ِب ٔ ًَْٝج ّٛ ايـط  ٞ ْ ًرُٗا   ٝرـ  اض طرَْـ ٞ إ ؾِـ ػـ ا َرـ ٚر ِساي

ّرَق ّرَكَر ا ٝر ا َرُِـ ٗ ًَْْٝر ِساي ٗ ػْـ ا  ٞ ا ؾِـ ُ ـ َي َابرصْـ ْر َويِـ شر طَأقَـ  َْٔرـ   ٠ِا٤رطرقِـ  ٛاِ ٘ صرـ ج ـ ٛ َؾ  اُرر 

َرَِـــ َوِيـــشر  ٔ ُ ََِٓـــ٢ ْ َْا ِبـــُـــٗٛ َرـــطرٛا  ِقـــ٘  صرـــج ـــٚ ٚر  ُٗـــاًَْْٝر ا٤ُِرـايـــ اض طرإ ٙ طَأَقـــ ْٔا٠٤ 

ٝرـ  اض طرَْـ إ  َِْٔـ  َويِـ ٞ شرا ؾِـ ُ   َيَاطرْؿخر َرـ ا  َأُرـ ٗ ًَْْٝر ِساي ّرا قَـ ٚ  ّركَـ َر ا ٝرـ  ا َرِساي ل {اُرـ ٗ ِب َاررػْـ   
زدوة نةة هةةر   ةةة ةد ر فةةراند) ن ةةة و ةة: ِر ى ِر صث لة ثى اَي ةوة اةوةةة نة  ة  ى حنة 

دوو حَييةننن انوةنن حَيا  ب زَىل لة ننة) دةصتن َةذد ل هةةروة  ضةؤن فةةراند) نةزدوة     
ى د بوَينةةزَىءل بةةة دةمءضةةنوو دةصةةتا  نةةة لةةة نةةنة) ةةةةا اةةا  دةصةةث بةةة ِرووى سةو 
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ة ةةة نجل اةةو ننةةة اندةنى و ة   ةتن َةذ دةطةزَىل و  ب ة  ةبوَينارَىل وة ننةَيك نةصَيك نةة دةصة  
ٌم  حَية) بطة ةزَى     ة دةط جن ة ة(ل  و ةةة: دةصةث حَيا هَينةةرو عةؤرةر( ض د ة     َاِغـحم غاِغـ

انوةةةنن وَى ب ةةةوَىل  زَىل ةةةن  دةةةةنن حَيا ب ةةةةنن اةوةةةةة نةةة انوةةةةةؤردد) دوو حَييةنةةةةع
نجل اةصةةح ةةةةا  دننةةةةل انوةنةةةةنن حَيةةةة نوَى دةدةةةةَيك ثق لةةة دَيةة  ا ةةةة ةةنرى و ةةةة نةص 

ِز اةةةننن ِر صةةنت ةةةةل بؤةةةة هةةةردوو قي ة ينن اةوةةةةة نةةة دةصةةتينن حَيا بَينةة  ةةةةنزدديغ
ًَِأِز اةةة دةنةةنج نةةة   ة( دةفةةنل لةةةو دوو قيةة  َ برــطٟلَيةةزةد   } ـــهرْضج  ًََأ(و  ِْـ ــْضج   {(نِْهر
ًََأِز اةة)  ةية ةنةَيك نة دةعؤرَة ل اةوة اندنى و ةة قةةن ينن َلةةة (ل هنةؤةةة دىء غ ص ِْـــ هرْضج 

ةد  اةوة اندةنى  ةةتينن حَيا  دةهَينزَى لةطةَل انوةنةةةوةل وة ننةَيك نة دةصةةبةصةرد  دَةت
       ڀ  ٺچ( دةةطزَةتةةةةوةل نةةةة دةفةةةةرا َى:  خرْؿـــلِ  اةة)  ةةةةةو ةةةةة ق

: دةصةةةةت) ةةةةةةِر بةصةةةةةرةنن د بَيةةةةن ل وة دةصةةةةت) ةةةةةةِر بةةةةة  ل و ةةةةةةچٺ
ؤردد) د ل دة  هةر دةصةت) ةةةِرو هيضة) دى(ل    ةةحَييةننديغتنن د بَين ل  بةآلم لةطةَل ع

د بَينة) لةطةةَل عةؤردد)ل      ت) ةةِرةغة) حة  ةةهةردوونينن بنبل  و ةة: دةص  نةو ةة: دةب
ل اةةةو ننةةةة  ة ن لةةة اةةنوَى بنةة ت) ةةةةِرى حَيا دةةةهَينَ)ء هةةةر ثقةةن  ةةةةدةص ة وة دةعط جنةة
 .ؤرَة (ةةحَييةننن دةع

 ةل انةةةن ةةونند) ط ة وةةةةة): اينضةةنن صةرحغةة ةةةة(ةةةةل نةةة عَ برــطٟاةةةوة ِر ةةنةةةى  
ةل بةةَل   اةبةصةث   ة  جل نةة لةِر صةتيا  و  دية   ةةة ل ةةن  د بيندغ ة دةصت) ةةِرةنن حَيا بَين

 ؤردن. ةةهةر ع ؤردديا ل ةن  دةةحَي) دةصت) ةةِر حَيا هَينندةل لةطةَل ع
ّٓراؽبةآلم   نن نةة  ةةة : اينضةةة  ةةةل دةَلةةة ة لة س دنةنن دةنرة اةو ِر ةةةى ه ةة( ةةنَي اي

ت) ةةةةِر بةةة حَييةةةنند)  ةةةة ة لةةة دَيةة  ن اةةةوةد  نةةة دةص ةةةةزَ ل صةرحغةةةةتن َةذ دةطةةةةدةص
ةى ةتيا  ِر ةةنة ةةة بةؤى هةةةةل نةة لةِر ص    ةةة  ينن بة  جل هةرنناَي ة ةةة ل ةن  د بيندغة د بَين

 ث دية. ةةِر ص
 ؤردن: ةةةةِراى دووة : ش

صةةةر ةم س دنةةةند) ايضةةوم لةصةةةر فةةةِرسب ود) عةةؤردد) دوو حَييةةةنننل وة هةةةردوو  
 ي؟  ةة ل بؤضةةةننديػ ةةناةدطةط َةشةنط
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هةةةنل ةةةنن   نن ةةةةة ضةةةدا ن فةرانةغةةت) حَيغةابةرةغةةةةة وَةةةِز ى انةةةةنةةة ض د 
دوو  ةةة  نء ِر ع نوة) اةوة دةطةةةةد ل نةة دةب   دنةج نة سؤر بة ِرووةةضةدا ن دةق) ص

 ؤرَة :ةةةَل ط َةشةنطةنندا  بغةحَييةننن لةط
1) [ ْٔ ــ ٞر اهللر  ْر ــطهٚ ضرِضــ ُْ ْر   ٔ ــ ــِساهلِل ْب ٗ  ْرْب ْٓ ــا ْر ٍر ُر ــا ٍ  اهلِل    :َق ــٛ ــا ضرغ   ٓ ْر ـر  ــ ًَّ ــٞ  تردر ِؾ

ٓرـا اي   ٖرَكْت ٚرَقـْس َأْض ٓرا   ْرتر َرْصـط غرؿطر٠ٍ َؾَأْزضرَن ٓرـا  ًْ َر ٓرـا     ٚرٛرّضـأر    َؾحر ًِ ًَـ٢ َأْضج  ْر ُْػرـح   ٍر:  ْر َقـا

  :ِ٘ ِْٛت ــ ٢ًَ صرـ ْْ ــَأ ٓرـــازر٣ ِبـ ــاض  $َؾ ٓ ـ ٔر اي ــ َِـ ــاِ   َْْكـ ٌم ِيَٮ ــ ْٜـ ــ# ٚر ْٚ ثر٬َثرـ ٔ  َأ ْٝ ــطرْخَأ }[ َاَرـــط تر  ٘ جرـ

آلى نةة ِرى عةةةازى نةة ِرى عةةن   ةة   لةةة   ةل و ةةةة: عةباوَلةة{(163) :طقِبــ ُّاض درــايب 
ةفةرَةك لَي ةنن دو نةةوجل   ةلة صة  َيغةابةرى     : ح ل دةَلةة ؤىء بنب) ِر سى بةة 

ث نةةة ةةةةطةةغةطزة ء بةةؤ دةصةةتن َةذطزة ( دو ةةة) حَي ندة دةةةنرة دو نةةةوة ة بةةؤ ةنرةةةة
ث د َةةةةذى عةصةةةةز بةةة ول اَي ةةةةؼ دةصةةةتن َةذانن دةطةةةةزجء     ةطةةغةةة ةننةَيةةةك حَي ند 

 بةةة ةر ةةةةننل حَيغةابةةةةحَييةننديغةة نن اةصةةح دةنةةزدل دةصةةت) ةةةةِرانن حَيةةا  دَةن  
ة ث لةةة اةةنطز بةةؤ ةةرة بةةةرسى  ةةؤى بةةندط) نةةزدو فةةةرا وى: صةةش ى صةة  ةةةةدةدطةة) ه

ن دة ةةة ة ث لةة اةنطز بةؤ اةةو نةصةندةى ح     ةةة ش ى صةةة ؤنل صةةة اةو دةى حن دة حَييةنن دنع 
 ةةنر ن و ةفةةةرا و. نةو ةةةة:  ةةةة  د صةؤنل دوو  ةةنر ن و ةفةةةرا ول ةن ةةةةةةحَييةةنن دنع

 ؤرَة .ةبغ  حَييةننن دةب
ــ]( 2 ْرْر ــا٥ِؿرْٔ  ٞر اهللرــ ــ ١َ ضرِضــ ٗر ْٓ ٔ ْر ــ ْر ــ ا   ٓ ِب ٘    ّٞاي ــ  ْ ــَأ ٛ ض ــ٤ٛر ٛاَأْغــِبػ): ٍاَق ٌم   اْي ــ ْٜ ٚر

َْْك ٓ ــاض ــــِيَٮ ٔر اي َِــ    ةة  ةةةةةةل و ةةةة: د ة  ةةنن عنايغ{(25) :طقِبــ ِمًِْػــَ  ٘ جرــطرْخَأ}(اِ  
ل بغةةةؤنفةةةرا وى: دةصةةتن َةذَى بةةةةةو وة)  : حَيغةابةةةر ة ل دةَلةةة ) ِر سى بةةةلَيةة

 ؤن. ةةندةةة نة حن دة حَيينن دنعةى صة ث لة انطز بؤ اةو نةصصش 
3 )[ ْ  ْٔ ٔ  اْيدرتَّـــاِ  ْرـــ ِ٘    ُرـــط  ْبـــ َِـــ ًَـــ٢ َقسر ْر ِْٛضـــعر ظرؿرـــطه  َر ٛرض ـــَأ َؾترـــطرَى  ٕ  ضرج ـــ٬َ تر َأ

ٓ بِـ   ٙ  اي ٍر  َُّؾَأْبصرـطر ٚ ض ـ٤ٛرىَ  ) :َؾَكــا  ْٔ ٢َّ    (اْضِجـْع َؾَأْذِػــ ِ  صرـ  ٘ جرــطرْخَأ}[َؾطرجرـعر ث ــ

ـــْػَ  ــ ِمًِــ   نب  ةةة   لَيةةة) ِر سى بةةة  ةةةةةل و ةةةةة: ع اةةةةرى نةةة ِرى  ةةت  {(243) :طقِبـ
: حينوَةةك دةصةتن َةذى طةزج بةة اةدةا سةى دينؤنَيةك لةصةةر حَية)          دةطَيِزَةتةوة دةَلة 

حَي) فةرا و:  ةر ةةؤردب و(ل حَيغةابةةتب ول  و ةة: دةةغةَي ) وع ) بة َيوَيغة نَل
ؤل نةو ةةة: بةة   ةةة بة ضنن) بطزةل  و ةةة: حَيةث هةةا وى بغ   تن َةذةنةج ةةبطةِرَة ة دةص
 لذى نةزد ةة: ننبز  طةِر ةةوة دو ةي د َةةة (ل دةَلةة  ) مبَينةوع ةة يػ دنبةقةد دينؤنَي 

 ندة.  ةنةةةى س دةةة وة  ط س ه) سؤربةةةوة ِر ى دووةم نةةا
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 زدن:ةةح كةةةَيية : مةصةةِراى ص
يعةىل ةةة دن عةيعةى سةةةاةي و  دةنَلَي ل ةةةدين ع    اةوةػ ِر ى عيعةى اي ناييةةل اةطةةر  

تن َةذ ةةةةةى و ن اةوةةةةة دةَلةةَي : نةصةةَيك نةةة دةص ةةةةدو سدة اي ةةناي)ل و  دةَلةةَي ل وة نَيغ
  ل دةصةةتن َةذةنةى وةبةةةر دننةةةوَىل اةطةةةر اةصةةحينن  ةةةةدةطةةزَىل اةطةةةر حَييةةةنند) بغ

ضةةو دةى  ةةانوةرى     ةة سةةنةز اةصةةلةنة هةةر اةوةةةة نةة حيَ     ةنج   نةة اة  حَي ة   ةةب 
ةرةندةل ةةة َينةوةل نة بة اةهل) ص دنةج بة دنوبةندط ل سةةنةز اةةوة حنَلن   ةاض َل ندنن ظ وَل

ث دةةةطزة  لةةة ةةةةت) دة ةعةةا  وة : بةةند ءل بةةةردةاؤرةول دةص ةةةةوة  ضةةؤن لةةة سؤر ع
ةنل نة ةة دنةةة انو  ب ةةذد و ... هتال ةةانعنةنن نزدوة ضؤن حَيضةو دةى اةهل) صةةد َة

) نةزدوةل  ةن اةةو ن    ةةوييندةةنن ةةبةدنيةة   ؤ  يننزددةوةةة  اةو بؤ ض ودة فيكو
ِْبةةة   ةةةبةةة ة: دنعةةةةدةَلةةَي : نةو ة ًَهرــ ِْبةةة:   ةةةة ةوةل دةبةةةة( خب َةنزَةتَأضج  ًِهرــ ل ة بةة (َأضج 

ِْ ن اَي ةة دةَلةَيني: بنعةة اةطةةر هةةر       ةجةان ًَهرـ  نن نةزدل  ة( خب َةنزَةتةةوةل اةةوة بنصة   َأضج 
ًِهراةطةر بة:   اةدى  ة؟  ةةةى ضيية( خب َةنزَةتةوةل  ي  ةةةنِْــَأضج 

نردوة نةة  ةةةةى و دةةاةم انة  ( لةوبنرةوة نة انةن بؤض)    ى ننربة ْٓكٝتٞـــ ايؿ  
ل ةةة    ن دَةنةةة تَي )  ةةة ةدا عةةة ةوة؟ لة ةةفض ةنةى  ؤةا  ضةةَي ة خب َةنزَةتةبة دوو ع
 :(1) ةة زدوونل دةَلةنرى بنصةض  ر هؤن

ََــ ٠را٤رطرقِـ   -1 ٍمُرـ ْج: إ  ط ا ِْةوةل  ةةةة(   َةنار بَيتْصـ  ( و ةةةة: اةةند م بةةة صةةةر  ا ًَهرــ ( َأضج 
ِْ ؤرددةل بؤةةة نةة بةة:     ةدةس دني نة فةِرسى حَييةننن ع ًِهرـ (ةةػ دة  َةنزَةتةةوةل   َأضج 

ؤرَة ل دةةنرة  ةةة بغ   دنةج اةوةى ِروود زدؤةةوة نةة دةبة  ةةاةوة بة ن رةييةل بةآلم ص
ند) ةةة ) ةَيةا ن نةة لةة  نَلةن   ةةة ( ضةةدا  ي  ةةَي  خؿـل ز  ةة  َةنار دةوةعي بة  َة

 ةةنةِروو. ة(د  دةةنخن4ء 3ء 2 
ــ  -2 ــْ إ  ل ْؿــاخَل ٠را٤رطرِق ــُر ِٖ ـــحرُ ِي ٞرا  ٚرـ ــ ٛ  ؿرْدُرـايــ ٠ِضرا ــْ َأ عرَر ـــص ٓ َر ٌ ْصــٞ اَ٭ـا ؾــٗر ٛب١ ـ

ٓ  ٠ِا٤رطرِق ٌ ــِٝيسرِب ا  بنضةينةةة  هةةةةل حَية) دةطة ةزَى:     يةةة ِرةبي(ل لة ساةند) عة ِ ـــ ْصاي
ٛراض لْؿــخر  ــ َِ ٛراض ( ةةةنن  ا ــ َِ ةةةنةوة ةةةةث وعةةةة( اةطةةةر وعةةةةة  لةةة ةةديغ جرــطُّ ا

ػ ةةةةى دو ى وةة ةةة ل اةةو وع ة (ى هةبة َنْػـط ل نة وعةنةى حَيغي اةةو  َةةز    ة هنةب
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ـــَنْػ َةةةةز   ةى ةضةةةةداة لةةةة اةصةةةَلا   نَلةةةةةة ايعِز بيةنةةة    نجل هةرةةةةة( حةةا دةنطــ
ْٓص   ةوة:  ة  ى  ةل انجةن بةن وَةنةةةةن) لةة ق ِراةنن بةؤ بَينينة        (بة َرطؾرـٛع ( ةةنن   ٛ ــَر

 چڎ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ ...چحةروةردطنر دةفةرا َى: 

نن هةةةة لةة   ةةة  ج:( اة  اةةزصةي اةةوةم لَيت   ةو ةةة:  هة ود بةة قةواةنةةى طة     ل
(ةل ْرـصرا  ( صةيفةة)   رـٝطٍ َ صش ةةن) دةورة دةر لةة ِرؤ َة ةا ل  ةن لَيةزةد  وعةةى:       

ْٓص ٛ (ةػ  ْرصرا   ّْـٞ َأخرـاف    }دةب و ةةة اةنو  ب و ةةة:      (ةل اةطةر بةحَي) اةوةبَر إ

َ رٝتـــاَ    ّه  ٜرـــٛ ــصرا ر  ْرـ ْٝهرِ  ًَـــ (ل اةةةةوة حَيةةة)  َ رـــٝطٍ ةوة  ةل نةضةةة) دة  َةنزَةتةةة {ْر
ٛراض زَى:  ةدةط ةةة ــ َِ ــطُّ ا ّه(ل لةبةراةةةوةى وعةةةى:   جر ــٛ  (ةةةػَ رــٍٝط(ةل  َرْحــط ٚض(  ٜر

ْٓص ــٛ    (ةء دةبةةْرــصرا اة صةةيفةة)  ةةةةهةرضةد ( نةةز وةل َرْحــط ٚضل اةةةوةػ   (بةةَر
 َييةة).ةةةر در وصةلةب

ھ     ے  ے   ...چهةروةهن هةر لة ص وِرةة)  ه د(د  هةنة ةل دةفةةرا َى:   

(ةل دةةة  ْرــصرا ( صةةيفةة)  َأيــِٝنن وعةةةى:  ةةةةل نةةة دةضچ﮳   ۓ  ۓ  ﮲
 ّْٛ ــ ّْــٞ َأخرــاف   }ة دةب و ةةةةل دةب و ةةةة بطةة ةزَى:  (ل اةطةةةر بةةةحَي) اةةةو بنضةةينةة ٜر إ

ُرَا ّه َأيٝ ٜرٛ ْرصرا ر  ْٝهرِ  ًَ  (.ِهــَأيٝةوة  ةل نةض) دة  َةنزَةت{ْر
(ل بةةآلم اةةو ن دة  َةننةةوةل    خرـط  م  ضرٍ  ا ج ْرط صرٖرَي :  ةهةروةهن عةِرةبيػ دةَل

و ةةة: لةبةةر   (ةوة هنة ةل نة اةةوةػ  َةةزى هةةةةل نة   ضرـ ّ ( ض د ة لة دو ى  خرط ٍ  
ل چٺ       ڀ  ٺچاةةو بنضةينةةةةة نةة  ة   دةفةةرا َى:      

ًِهرنة بة:   ِ ة لة دشةةك   ة( خب َةنارَةتةوةل لةبةراةوةةِْــَأضج  (ةل اةةوةػ  َةةز   ض ٤ ِٚغـهر
( اةطةةةردن لةةة جــٛاضل لةبةةةر دشة ةة)  ة اةةةوةػ  َةةةزى هةبةة  (ى هةةةةةل دةبةةَنْػــط 

ْٓص اةصَلا   نَلةةة ايعِز بييةنةى    ةوة.ةةةرد  دَةتةؤردد) بةصةة(ةل نة ع ٛــَر
ــطراز سرْػ  -3  ُ ـــاْي ـــح ايــط جًَن َغْػـ ُرػْ ـ ــطر  ت تًــل  اْي َر ٗ ُا ٚاي ـــً ــ٢ ايػرْػـ ًَ ْر ـــح  ـــٌ َأٜطرـ ( َاـ

ةِرةب  ةنرى و ةةة   ةةة ؤردديندةل ض د ة عةةو ةة: اةبةصث لة اةصح نزدد) حَييةننن ع
ــدةَلةةةَي :  ( بةةةة اندةةةنى عةةةؤردديػ بةةةةننردَةن ل  َرْػـــحةى:  ةةةةةوع ُرػ ـ ( و ةةةةة: ْر  ـتر

ٗراـَرػرــحر ايــ (ل وة دةَلةةَي :  ترٛض ــأ    ًَ ــ (ل بنر دةنةةة سةوةيةنةةةى  ُرَتط  اَ٭ْض ر: َأٟ َغػر
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َرــا ِبــَو: َغػرؤردةةوةل وة دةطةة ةزَى:  ةةةةح نةةزدل و ةةةة: عةةةةاةص ْٓــو ــــَرػرــح اهللر  ْر ٌر 

ْ ٛ  ٚاَ٭شر٣  ةةة  ط دنهةةنننء دةردةنةةج ل  ِزَةتةوة اةوةى لَيتةةل و ةةة:   ةة(ل     بيضايّص
نى ةةةةا  بةةة اندةةيةةة( لةةة ساةةند) عةِرةب َرْػــح  ةةوةل نةو ةةةة: وعةةةى:   ةةةةثبةةا جء بغ

 نرهنة ة.ةة(ةػ بةنٌــَغْػ 
ََط : ايـاي  -4 ـ        ـُطراز  بِكطرا٠٤ ا ٕ  إ٫َّ ًْـ٢ اخلرـ ٜرهرـٛ ٕ  شرِيـَو ٫ ٔر َأ  ٝ َّ برـ  ٓ ( ُرْػح  ٚيهـٔ ايـ

ِْ  َةنزَةتةوةل و ةةة: بةة    ةخبة ( جرـط : اةطةةر بةة    ةة دةَل ًِهرـ ( َرْػـح (ل اةبةصةث لةة    َأضج 
ت) ةةةوة نة اةو دةصةِروود) نزدؤة ةابةرى     ةةةل بةآلم حَيغةةث حَيا هَينندةدةص

 ةةة  ح ي ضةةرا)( لةة  ةنن   فة   و ةةة: طؤرَةة   ةةنة اينض ننةَي ا ةةةةِر حَيا هَينندة لة 
بة ل دةصةت) ةةةِرةنن     ة ؤرَة) لةة حة  ةةة ن نة طنةةة(ل وة تَيك اينضةةب ل  ةنن طؤرَة) دة 

ِ  اةةة بؤ اةو  نَلةةةةةةل ةةانعةنى نةةثا)  ة  ى س دةنو عةنرةس        ةةل اةو قةة حَيا دَةن
ِْنى:  ةةةةا ةةل اةطةةةر فةرا وبةةةةب ةةةن  ضةةةداة وردةنةةنرةي ةيَ   ــ ًَهر ( حَييةةةنندتنن َأضج 

اَيضةةتن هةةةردوو  ل اةةةو ننةةةة بةَلطةةةى اةصةةح نن لةةة نةة َى هَيننبنةةةة؟  بةةةآلم     بغةةةؤن
قِ  اةةةةةننن هةةةنل اةطةةةر حَييةةةنندث ِرووج بةة ل اةةةوة عةةؤرددينن بةصةةةر د  دَىل وة 

( اةةةوة دةصةةت) ةةةةِرةنن  بةة  اةطةةةر د حؤعةةز وب   و ةةةة:   فةة  ةةةنن طؤرَةةةث لةةة حةة 
بةةة دةرةوةبةة ل  ةةةة نةةة ح ةةةة ِ  اةةَيك بةةؤ  نَلةةةبةصةةةرد  دَىء اةصةةحينن دةنةةةىل قةة

رت ةز وب ل اةيػ هةةرطيش لةةوة بنعة    ةةة نةة حَييةةننن د حؤع   ةة ةةيػ بؤ  نَلةِ  اةةَي ةةق
دةةةننزَىل نةو ةةةةة: اةةةةوةى عةةةيعة دةةَلةةةَي : لةِر صةةةتيا  قضةةةةةةن) سةندةةةةةةو هةةةيض    

ة انةةةن ةةةةبنع :ةةةة ن اةطةةةر ةةةةنَيك بخزص ةةةةتةوة ديةةةل انجةةةةبةَلةةةطةةةنيغينن بةدةص
 دنة ب زَةتةةةوةو ةةةةصاةهلةةة) يعةو ةةةةؤَل عةاِزة لةةة نةةةةةةت ن اةةةو هةةةا و اغةدةدةط جنةة

تةننن ةةة ؤردد) دةصةةة ضةنو ةةنن ع   ؤردد) دةاةةة لةة دو ى ع  ةةة  ةر    ى ننربة ةةةةنض
ٚرَأٜـِسٜهرِ إىل ايـ    بنصي حَييةننديغة) نزدبةنو فةةرا وبنى:      ٖرهرِ  ًرٛا ٚج ـٛ ُرطراِؾل  ـَؾاْغِػـ

ِْ إ ي  ًِهرــ ٚرَأضج  َْػرــر ٛا ِبط٤ ِٚغــهرِ  ـــٚرا َْــبرن ـ ة دةَلةةَيني: بةةنل ةةةة؟ اَي  (ل دةةةدةنز  و بةة٢ ايَه
ِزةى ق ِرانن  ي  ةة) ةَيا ةةل  ي  ةةةنةةؼ اةوةةةة: نةة  ة  ى     ةيةبةآلم اةو ةةعب

ؤردد) دةصةةتةنننء حَييةةةنننل ةةةنن  ةتؤةة دَيةة  ن عةةةةةةاةصةةح) صةةةرى  ض ة ننربة ةة
نو ب ةةزَىل نةةة اةةةوةؼ ِر ى سؤربةةةى ةةةةتة ِرةضةةةةبش دةةزَى نةةة اةةةو ِرةشبةداةيةةة حَي ةض

ؤردل ةةة ةر ضة و حَييةةنند) ع  ةةة ؤردل ةةنضةةة نةصَيك دةصةتن َةذى ع س دنةندةل انةن اةطةر 

www.alibapir.net



   ......  ( 6  –  7 ) 
 

 

 [487 ] 

نوىل وةبةر دةنةوَى؟ لةصةةر ِر ى سؤربةةى س دنةةنن    ةض ي دةاةةتةنند)ل دو ةةةانجن دةص
 َي ةةة:ةةزَ ل بةم عةةتة ِرةشبةداةي ِرةضنوب ةةةوَىل حَي ةضةوةبةر دنن

 ؤى.ةةنوج دةعةض دةا -1
 ؤ .ةةدو ةي دةصتةنندث دةع -2
 ةى.ةةةرج دةنةةح) صةةدو ةي اةص -3
 ؤى.ةةندث دةعةن حَييةنةةانج -4

تؤةة دَيةة  ن ةةةةح) صةةرى  ض ة ةة  ى حةةروةردطنر فَيزاةةنن دةنةةنجل بؤةةة اةصةة   ةةة  بةَل
تة ةةة نة حَي ةض ة نربةةةردوو حَييةنننل ةنن  بؤ اَي ة دةةةؤردد) هةردوو دةصتةنننء هةةع

ةِرسةنند) دةصةتن َةذ ضةيء ضةني؟ بةةحَي)     ة: فة ةةة اةو ِرةشبةداةية ِرةضةنو ب ةةة ل نةو ة  
ٱ  ٻ  چةع ل نةةةة دةفةةةةرا َى:  ةاةةةةم انةةةةةةة فةةةةِرسةنند) دةصةةةتن َةذ عةةة   

ل حَيغةةةةرت چٻ  ٻ  پ  پچل اةةةةى اةو دةةةةى اي ندتةةةةنن هَينةةةنوة     چٻ
ّر إي نن نزدل ةند):  ةةبنص ِ  ايكٝا   بةؤ  ةةتتنن هةَلضةة( و ةة: اةطةر وةض٢ ايص ـ٠٬ِ ـإ شا َأضرزت 
 ةو ةة:  ةةةب ول نةةنن هةةةند) ديةةتذَىل ةةد َة
 ةج.ةةتن َةذ بزةتية لة ديةة( فةِرسى ةةنةا) دةص1
 نو.ةؤردد) دةمء ضة( فةِرسى دووةا) بزةتية لة ع2
  نن.ةةؤردد) دةصتةننن لةطةَل انديغةة( فةِرسى صَييةا) بزةتية لة ع3
 نن.ةةنت) ةةِر بةصةر د هَيةةرل دةصة( فةِرسى ض  رةا) بزةتية لة اةصح) ص4
 نن.ةةنن لةطةَل ط َةشةنطةةؤردد) حَييةنةة( فةِرسى حَينجةا) بزةتية لة ع5
 نن.ةةدةنزددي  ( فةِرسى عةعةا) بزةتية لة ِرةشبةداةي  ةزةيب(ء حنؼء حَيػ ح6
 :زَينء بشةشةؤرَينةةَييةةكان مةصةحيةش بلةآ ثةةكة دةَهةآ: دةب :ضةةوارة ِراى 

نةة حَيةة) دةطة ةزآ     حَيا بوَينةةزآ نةة دةصةةتينن    اةوة اةطةر اةبةصةث حَية) اةوةب 
 ( اةطةردن بةَلةطةةةن) و م لةصةةر دةدى عةنةند) بةنظ بة   زريــْو 
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زَى؟ دةةنرة لةة   ةية ةةة) دةصتن َةذطزة ل انةن دةصتن َةذ ضةؤن دةط ةضؤدي :ةمةةةلةى دةةةةاةص
  ودةةةا دةصةةتن َةذطزة  نةةز وةل اةة  ةةةة  فةرانةغةةتة بةةة    بنصةةيتندا  ةسؤر فةرانةغةة

   ةوة:ةةهَيننوةة
ُّ  درطرْخَأ] ٕ  ضرج ٬َايب دراض ٍْٜس َأ ٔ  ظر َرْبِس اهلِل ْب ٍر ِي ٕر     :َقا ـر َنـا ْٝـ ِٓـٞ َن ٜر ْٕ ت ط  َأترْػترِتٝع  َأ

ٍ  اهلِل  ٛرض  ضرغ ٛ ٍْٜس؟ أرــٜرتر ٔ  ظر ْرْبس  اهلِل ْب ٍر  ِْ  :َؾَكا َرـ ُرـا٤ٍ    ْر ْرا ِب ْٜ    َؾـسر ٜرسر ًَـ٢  ْر   ِ٘ـــ َؾـَأْؾطرؽر 

ٔ  َؾػر ْٝ َرـط تر ٌر  َرطْ   ػر   ِ ْٓثرطر ثر٬ثـاَ  ـــ ث ـ ٚراْغـتر ٘  ثر٬ثـاَ      ُرلر  ٗرـ ٚرْج ٌر  ِ  َغػرـ ِ  َغػر   ث ـ ِ٘  ـــ ث ـ ْٜـ ٜرسر ٌر 

  ٔ ْٝ ُِـْطَؾَك ٔ  إ َي٢ اْي ْٝ َرط تر   ٔ ْٝ َرػرـحر ضرْأغر    َرط تر   ِ ِ٘ ـــ ث ـ ْٜـ ٝرسر ّ         ٘  ِب ُ َكـس  ٚرَأْزبرـطر برـسرَأ ِب ُرـا   ٗ ٌر ِب َؾَأْقبرـ

ِ٘ ذر ٙ    ضرْأِغــ ــا ــ٢ َقَؿ ــا إ َي ُر  ٗ ــ ر ِب ٖر ٌر         ت ــ٢ شر ــ ِ  َغػر ــ ٘  ث  ــ ْٓ َِ ــسرَأ  ٕ  ايَّــِصٟ بر ــا ُرَه ــ٢ اْي ــا إ َي ُر  ٖ ِ  ضرز  ــ ث 

ِ٘ ْٝــ ًَ ِم بــطقِ: )(184) :طقُِّ بــاض درــايب  ٘ جرــطرْخَأ}[ض ْج ًِ َ ْػــ ٚر ل و ةةةة: حينوَةةةك بةةة {(554  
 ةرى  ةة    نو بةةاةى حَيغةابةة ةةةةآلى نةة ِرى سةةةةاى طةة ج: دةةةة  د) حَيغ   ةةةةعةباوَل

ل ط ة): انوَة ة بةؤ  ةة آلى ن ِرى سةةاةػ ط ة): بةَلةعةباوَل؟ دةصتن َةذى ضؤن دةطزج
ؤردن حةَيػ اةةوةى دةصةت) لةة قنحةنةة بةنوَىل       ةةة ننل دةصتةنند) عةنن بؤ هَيةة ل انوةةةبَين

ت)ل دو ةةي اةنوى لةة دةاة)     ةدوو  نر ن دةصتةنند) عةؤردنل و ةةة: هةةر دوو لةحةة دةصة     
)  ةؤى اةنو ةَية ةرد و  ةنوَةن)     ةي وةرد ل  و ةة: ق رطء ل وةةى لة ل وةيغوةرد ل وة انو
 ةنر ن   ة ؤردل  و ةة: صة ةة نر ن دةمء ضنوى ع ةة ن دو ةي صةة نر نل انج ة نزددةوة( ص

انوى بة دةمءضةنوى د نةزدو دةصةت) حَيةا هَيننن( حنعةنن دوو ةنر دوو ةنر دةصةتةنند)         
ت) ةةةِرى بةصةةرى د هَينةنل    ةو ةةي دةصة  عؤردنل  هةةر دةصةتةى دوو ةنرى عةؤردوون( د    

ت) حَي ةزدو  ةهةردوو دةصةت) بةة حَيغةة صةةرى دةصة      لدةصت) حَيا هَيننو دو ةي هَيننةةوة
 َةنةى نةة لَييةةوة   ةهةةن بزدى بؤ حغتة صةرىء دو ةةي لةةوَى ِر هَيننديةةوةل بةؤ اةةو عة      

 ؤردن. ةن هةردوو حَييةنند) عةةدةصت) حَي زدب ول انج
 ةوة:ــةيهـتة ضةند شتيَك دةربارةى دةستهويَذطزتو رِووى بكــويسليَزةدا ئيَمة ثيَ

 :ووت وةردانةةاو هة سارو هةةئ /ة ةةيةك
ُرطرزَى:  ةةة حَي) دةط ةن ُرْط ْٓؿرـْغٚراإل  ١رــاْي ْٓؿراإل (ل  امــِت ( بزةتيةة لةة اةنو    امــْغِت

ْٓثراض اإل لةةة لةة وج وةرد نل   ُرْطل  ةةةةة( بزةتيةةة لةةة فِزَةا دةةةوةى انوةنْغــِت (ؼ ُرطر١َــــاْي
نو لةةة دةم وةرد دةةةل سؤربةةةى س دنةةةنن بةةة صةة دنةجء هةداَة يغةةينن بةةة فةةةِرسةنن   ةةةةا
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ند) ةةةةةزةل وة لةةةة سؤربةةةةى فةرا ودةن ةشة تةةةةدةس دةةة ل بةةةةآلم صةةة دنةج ب وديةةةنن د  
بنصي اةنو لةة دةمء لة وج وةرد ن نةز وةل ةةند): صة دنةةة بةةثى        د   ةر ةةحَيغةاب

َي : فةةةةِرسة اةةةنو لةةةة لةةة وجء دةم وةربةةةارَى لةةةة نةةةنة)  ةَلةةةيػ دةةنةاةةةةوةل هةداَة ةةة
 ا .ةدةصتن َةذطزةن

 :نةةزتةةتنوَيذطةةدةص /دووة 
 ة ط جنة ةل دةع نر بة ةةة دوو  ة ل وة دةط جنة ة ةة   نرب ة ؤرددةننن دةط جنةبؤ ع

ؤرى بةؤ  ةةة بغ دةمءضةنوج  ةنر   ة نرل دوو نرل صةةةةنج ة ل ةند): دةط جن نربةة  ةة ص
د  ةرى  ةة   ةةةةحَيغةاب دنةة) ةةةةػ بةةة هةةةانن عةةَي ةل لةةة ص  دةصةةثء حَييةةةنندي 

  هةرصةَيك  ؤرةننن هةةنة ون:
ْرب ـــاؽه   ] /1   ٔ ــ ٔ  اْبـ ــ ُرـــا  ْرـ  ٗ ْٓ ْر ٞر اهللر  ــ ٓ ضرِضـ ــَأ اي ٛرض ـ ــتر ــط ٠َ   ِّٞبـ َرـ  ٘ جرـــطرْخَأ}[َرـــط ٠َ 

ل و ةةة: عةبةاوَلآلى نة ِرى عةةببنظ  ة   لةة  ةؤىء بةنب)         {(157) :طقُِّ باض درايب 
تن َةذى طةزجل  ة ةنر ةةة   ةنرل دةصة     ةةة   حَيغةابةرى     : ةة ل دةَلةة ب ِر سى

و ةةةة:  ةةةةنجنر اةدا اةةةنند) عةةؤردنل بةةةآلم دو ةةةي بؤةةةنن ِروون دةنةاةةةوةل اةةةو  
 (؟ةة ؤن بةض ةة نرو اةو دوو نرة دةبةةةةنج

ٜرع ٜــسر   / ]2   ٔ ــ ــِساهلل ْب ْرْب  ْٔ ــ ٕ  ْر ٓ َأ ــاي َرــ    ِّٞب   ٔ ْٝ ــط تر َر ــَأ  ٛرض  ٔ تر ْٝ ــطرْخَأ}[ ط تر  ٘ ـجر

: ةةة  دةَل ة ل و ةة: عةباوَلآلى ن ِرى سةةا     لَي) ِر سى بة {(158) :طقُِّ بـ اض ــدرايب 
 تن َةذى طزج.ةةؤردنء دةصةةدوو نر دوو نر اةدا اةنند) ع حَيغةابةرى     

ُر   عة / ]3 ْ ْث َْٛي٢  َرـ ٕر  ُْـطرا ٕر ـــ ذ  ٕر     ا ْرؿَّـا ٔر  ٕر ْبـ ُرـا ْ ْث ٘  ضرَأ٣  ْ ـ ْر َأ ْرـــ زر َؾـَأْؾطرؽر    ا٤ٍــــ ا ِبإ 

ِ٘ ثر ْٝـــ ًَـــ٢ َنؿَّ َِـــطراضهـــــْر ُراـــــَؾػرػر  ٬ثر   ٗ ٓر  ًَ ُِٝ ٜر ٌر  ِ  َأْزخرـــ ُرلر ـــــث ـــ ُرْطـــ ْرـــا٤ِ َؾ ٘  ِؾـــٞ اإل 

ْٓؿر ِ  َغػر  لرــــٚراْغتر َِــطراضه  ــــث ــ ٔ  ثرــ٬ثر  ْٝ ُِــْطَؾَك ِ٘ إ َيــ٢ اْي ــ ْٜ ٜرسر ٚر ٘  ثر٬ث ــا  ٗرــ ٚرْج َرػرــحر   ٌر    ِ ث ــ

ِ  َغػرـ   ِِ٘بطرْأغِـ  ٔ   ـث ــ ْٝ َْبرــ َِــطراضه إ َيـ٢ اْيَه ِ٘ ثرـ٬ثر  ْٝــ ًَ ٍر   ٌر ض ْج ِ  َقــا ٍ  اهلِل    ث ـ ٍر ضرغ ــٛ : َقـا
ٛرض  ْٔ تر ٚ ض ـ ــَر ٛر  ْرْر ٖرـصرا ـَأ  ِ  صر   ٥ِٛٞ  ٔ  ـــ ث ـ ْٝ َرترـ ٘  غرِؿـطر       ٢َّ ضرْن ْرْؿػرـ ُرـا   ٗ ٜ ررـس ث  ِؾٝ  ٫

   ِ٘ ــ ِْْب ْٔ شر ــ َِ ّر  ــا ترَكــس  َر   ٘ ــ ــطرْخَأ}[َي ــايب  ٘ جر ل و ةةةة:  ةة اِز ن نةةة   {(159) :طقُِّ بــاض در
 ط ة وةةةةة)(   ند) نةة ِرى عةةةففنن بةة وة   ةة   لَيةة) ِر سى بةة ةةةةنرى ع صةةةة شاةة 

 دةةةنرة اةةةوةػ   هَينةةنوةنن بةةؤ ة ند) نةة ِرى عةةةففند) بينيةة ة قنحَيةةك انوةةة   ةع صةة
تن َةذ طةةزة  ب ةةنج( لةةة   ة ةةةَلك فَيةةزى دةصةة   حَيغةابةةةر ت وةةة) وة  ةةةةوةض
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ؤردد)ل ةةةةتةنند)  ةةؤى د نةةزدو عةةةةة دةصةةةة ةةنر ن اةةنوى بةةة دوو لةح ةةةة ص قنحةنةةة
 وة) وةرد  ةةة تنة دَية  قنحةة انوةنةةل وة اةنوى لةة دةمء ل     ةةة ت) ةةِرى  ضةةدو ةي دةص

 ةنرل نةو ةةة: ةةةنجنرةػ هةةر ةةةو وة( دو ةةي دةمءضةنوى  ةؤى          ةة  دةةط ة ة ص
حنعةنن هةةردوو دةصةت)  ةؤى     تة انوى حَيا  نةزدنل وة  ةةاض ةة  نر نل ص ة عؤرد ص

 نر نل دو ةي اةصح) صةرى  ةؤى نةزد ةةةنجنرل     ةة  نن صةةؤردنل لةطةَل انديغةةع
ةرى  ؤ  د هَينن( دو ةي حَييةةنند)  ةؤى عةؤردنل هةةةن     ةة و ةة: دةصت) ةةِرى بةص

):( ة نن ط ةةةةةةةةةننل دو ةةةةي طةةة ة):  و ةةةةة: ع صةةةةة ةةةنر ن لةطةةةةَل ط َةشةنطةن ةةةة  ص
ا وةةةة): هةةر نةصةَيك دةصةتن َةذَى وة  اةةم دةصةتن َةذةى       حَيغةابةرى     فةر

بينيةة ة نةةة دةصةةتن َةذى طزةةة ة(ل  ةابةرى ةةةةحَيغ نن ةزَى  دةةةنرة ع صةةةةةةاةة  بط
غةى ةةة ة دةةننجل  د لَ ةي  ؤةا  قضةنجل هيض لةطةَل دةفضةةن دوو ِرننج د َةذ ن ب ةانج

ز ةية ةلةة  ؤب ودةةوةل بةة ب   دةِرو ج بةوثوثد ل ةند) دوو ِرننةنن ب ةنجل سؤر بةة انطةن    
(ل هةرضةةة) ط دةةةنه) ِر بزدووةةةةةة)   ةتندةى نةةةةو  دةةندَلةةة ةلَي زددةةةةوةى اةةةةو عةةة 

 زَ .ةةدةحؤع
 نرَةةةك  حَيغةابةةةر تَيك دةطَيِزدةةةوةل دةَلةةَي :  ةةةة نن عة ةةن نةة ردةو رةي  ؤعةة

فةرا وةةة): هةر نةصَيك دوو ِرننج د َةذ ن ب نجل هيض د َلغةى دةِرو ج ةةنَيك لةو 
َلبيػ ط ة وةةة): ا  دوو ِرننة) و  طا) ن ِر  اةبي ةل عةل بةرانآلدةى دةدةادوو 

نةةنةى نةةزدن لةةةدَي  د َةذةنةةةد   ةِرنةة دةنةةةمل فةرا وةةةةة): بنعةةةل دو ةةةي نةةة دوو  
غة ةد َلةةة ة اةةةةوةػ بةةة ؟ةةةةة ةى با ةةنةةةنم لةةةةو دوو بةرانَلةةة ة غةى بةةةؤ دَىل دةبةةةةد َلةةة

 وة بةةم  ةةة نرَى اةو ننة) بةرانَل هةةر دةب ةةى بؤ دةنز وة(ل نة ِر صث ديةل  ةد َةذةن
نجل ةغةى دةِرو جء دوو ِرننج د َةذ ديػ ب ةةد َل ة نديػ دةة  دةنن اينضةَي ةةةل حنعةةع

  ل دةة  دة  )ل سؤر نةصي دة ةةؼ اةطةةر هةةر ةؤسَةةك انطةنى لةة  ةؤى بة        ةةدة  عةل
 ة  ةَلك دةَلةَي :  َية: ض دةةنجل بؤةةؼ و  دةَلةةي ب ة) دةِرو جء د َةذى  ؤعةغةعةد َل

ةى بؤ هنة ةل اندنى و ةة قةةج  ةةا  د َلغةةلة د َةذَة  َي) ِر سى بةةيػ     لة ن  ؤ عةل
ةوَ  ةةةةةر بيةةةةةل اةةزؤش اةطةةةةتييا  و ديةةةةة دةةننزَىل بةةةآلم لةِر ص ةةةةد َلغ ة ذى بةةةةةةد َة

 نج.ةةنَل ب ةةةو  ةةةةد َلغ ةة ذى بةةد َة ة دةة  د
بةةو     نةضَي  نةة دةفةةرا َى: ةةةنجنر ةةةنجنر عةؤرىل دةبة      نن ةَيةةبةآلم لَيزة لَيت

  جل ةةة ةا و بغةةة دةصةتةنندي ه     جل وة دةبة ةةة نرة دةمءضنوةنة  هةا و بغةةةة   
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ل ة َي ةل بةآلم نةة بةة دوو ةنر ن عةؤرددةنة ةةةو و دةبة      ةةوة حَييةننديػ بة هةانن ع
ل هةةر  ةةة  وى ةةِرب ةنر ن هةةا    ةةة  ة فةةِرسل وة اةطةةر بةة ص   ةةردوو  نرةنة دةبنةةه
زدوةل بةةآلم  ةةةةِر نة   ةةة  ة هةةر نرةى هةدةاَة ) ل  ةةةِرسل ض د ةة نرةنة دةبنة ف ةة ص

كء حَييةةةننديػ لةطةةةَل  ةةةةاةطةةةر بةةة ةةةةنجنر دةمءضةةنوو دةصةةتةننن لةطةةةَل انديغ   
ة ةةةةَييةم ةةةةِر نزددةةةوةةنن دةبَيت ةةةةطةة َةشةن  ةةةةِر بةة ونل اةةةوة  ةةنرى دووةمء ص    

نرةػ ة دنةةةل دوو ةةةةةةا  دةةةة  دني بَلةةَيني: ةةةةنجنرةػ ص  ةةةةصةة دنةجل وة لةِر صتيغ
ؤِرَ ل ةةةةي  نَلةةةةةننن دةطةةوةؼ بةحَيةةةةةةل ا(1) دنةةةةةةة ةةنرةػ ص ةةةة  دنةةةل صةةةةص
ؤ ةةة نو بغةةة نر دةمءضةةة نربَين)ل ةةنجةةة نرى و ةة انو نةاة صة دنةةة اةنوى نةةم بةن   ةة 

ةوةل ةةنن  ةةة يكةنةةج دةاَينَيت ؤى دو ةي انو بؤ ِرةفةة نر بيغ ة ةؤ ص  ةل  ؤ دنبةةبةص
 ةنرةػ   ةةة  ي و  هةةةة بةة دوو ص  ةةة ل نةصة ) بة ةتث حَية ةةة رت حَي ةضةةتَي ) طزدطةةبؤ ع

ينة اةةنو ن صةةةرف دةنةةنجل اةةةوة    ةةةةضةة  ر اةص ةةةة ل دةصةةث حَيةةاةننج ص  ِر دنوةصةةت
ِز ف نةزدن نةزدوةل نةو ةةة:    ةةة لةِر صتيا  لة ص دنةج ضؤةة دةرَىء  ؤى ة وعي ايض

ؤرَة  هةةةةر صةةة دنةةةل دووؼ  ةةةةةرةػ اةدا اةةةةنند) دةصةةةتن َةذ بغ نةاةطةةةةر ةةنجةةة 
نرةنة اةةو اةدا اةة هةةا وى    ةةة  دنةةةل بةة اةةر َيك بةة ةةنج   ةةَيػ صةةص دنةةةل ص

ةآلم اةطةةةر بةةة ةةةة   نرةنةةة ةةةةو و هةةةا وى دةعةةؤرَ ل اندةةنى و ةةةة    ةةةةؤرَ ل بةةةةبغ
ةا و ةنر ديػ هة  ة   بة ص  ةل ض د ة ِرةدطة نةصي و  هةبةتن َةذةنةى ةةو وديةدةص

 ةو وة.ةتن َةذةنةى هةر دنةةدةمء ضنوى ةةِر دةننجل اندنى و ةة دةص
  ارة:ةةةر يةكجةةحى صةةمةص /ة ةيةةَيةةص

 ةنر اةصةح) صةةرى     ةةة  ص حَيغةابةةر  نة ة نة ةةه ندا ةةدةقك ةةةدين لة هةداَة
بةؤ   نرةلةةة تةنندا  هةنة ة نةة اةصةح) صةةر ةةنج    ةةة نزدوةل بةآلم لة سؤربةةى فةرانةغ 

َرط ٠َــضرْأغر َرػرحر ]ة: ةةوَةنةل اةم دةقة هةة  (192) :طقُِّ بـ اض درـ ايب  ٘ جرـ طرْخَأ}[ ٘  

ٜرع ٜــسر ــــْر   ٔ ْرْبــِساهلل ْبــ ٘ ــــضرِضْٔ  ْٓــ ْر ح) ةةةةنر اةصةةةةةةنج حَيغةابةةةر ل و ةةةة: {ٞر اهللر 
 ةرى نزدوة.ةص

                                                 

ةة) نب ودةةل دةة  صة ود    ابةةرى  ة     نسى حَيغةة( لَيزة اةبةصت نن لة ص دنةج ب ونل بة حَي) ِرَةبة 1
 ةر فةِرس ةةبةر دب
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ِ  ا ةث ةةر ضةتة هةصةتنى الى ِراصةخضةوارة : ثَيشةةض ٝ ْػترْكِسٜ ٓر٢ ٢ًْ اْي ُْ  ٝ  (:طر٣ــْي
تن َةذطزة  حةةَيػ ثى ضةةةث ةث لةةة دةصةةة دنةةةل ثى ِر صةةةس دنةةةنن صةةلةةةثى سؤربةةةى 

ب ودةنةى ة دنةةةة ةينن بةةة فةةةِرسةنن د دةةنوةل بةةةآلم لةِر صةةتييا  ص    ةيغةة ةخبةةزَىل هةداَة 
ٖ طر  ]ب وديػ اةةم فةرا ودةةةةةة:   ةةى ص دنةةةطةةى بةهَيشةزةل بةَلةطةبةَل ْٜـطر٠َ  ْرـٔ َأِبـٞ 

 ٍر ٍ  اهلِل  :َقا ٍر ضرغ ٛ ِْ  ـإ شرا َيِبْػ: َقا ِٓهر َِ ٜرـا ِْ َؾاْبـسر٤ ٚا ِبَأ ٛرض ْأت  ٚرإ شرا تر  ِْ  ٘ جرـ طرْخَأ} [ت 

ٚر8637) :طقِبــــس ُرـــ ْذَأ ٚ ٛ زرب ـــ َأ(   ٚر4141) :طقِبــــ زرا ٕرب ــــِذ ٔ اْبـــ (    ٔ اْبــــٚر ( 1090) :طقِبـــ  ا

ٚر178) :طقِبــــ١ ُرــــْٜعرخ  ِْــــطربرايتَّ(    ــ ُّا ايؿــــٝذ  تًَٝــــل( 1097) :طقِبــــ (ا٭ٚغــــط) ٞـؾــ

: ة دةَلةةة  لَي) ِر سى بةةةةل و ةةةةة: اةةةةب  هةةة ِرةةِزة  ةةة   لةةة {ا٭ضْـــا٩ٚ : إغـــٓازٙ صـــرٝح
فةرا وةةة): اةطةةر بةةرطتنن حؤعةييل وة اةطةةر دةصةتن َةذةنن       حَيغةابةرى     

  ث حة ة دنةةة بةة ثى ِر صةث دةصة   ةةنل نةو ةةة: صة  ةطزجل بةة ثى ِر صةتتنن دةصةث حَيب ة    
َيني: دةصةتن َةذةنةى  ةةث دةصةت) حَي ةزدل دنَلة   ةةر نةصةَيك بةة ثى ضة   ةةة زَىل بةآلم اةطةب 

 زدوة.ةةر  نة دنةةَي ) ةةة   صةل بةَلةةو ودية
 ن:ةةذ طزتةةتنوَيةةارةى دةصةةة  دةربةةا قضةةكؤت

ٔ  ( بةة نةؤل وة وعةةى:     ُرطاِؾْلـايـ ند) وعةةى:   ةانةن  ي  ةة) بةننرهَينة  ْٝ َْبرـ ( بةة  ايَه
  َ٢ ٓ ڀ  ڀ  چةة): ةةة ةنةننن  ة   فةرا وة ة( ضيية؟ ةند): بؤض) بةؤ انديغة  ثر

ــ(ةل دةةفةةةةرا ة:  َِْطَؾـــل( نةةةؤى  َرطاِؾـــْلل  چڀ (ل نةضةةة) بةةةؤ ُِْطَؾَكنهـ٢ ايــــإيـ

لةبةراةةةةوةى وةآلم: ؟ چٺ  ٺ  ٺچط َةشةنطةةةةننن فةرا وةةةةةة) 
ن اةطةةةر  ) هةةةةةل بةةةآلم هةةةر حَييةةة  دوو طةة َةشةنط) هةةةنل انجةة ةدةصةةث ةةةة  انديغةة

ؤ  مجةةي(ةػ ةبةة نة   ل(ى دةصةةثَطؾـل ك  ةيعنن ِر صةث ب و ةةةةل وة  انديغة  ةةة قضةةنةى ع 
ّٓــ٢نظ دةنةةز ن دةةة  بةةة دوو ن   ةبةة ي حَييةةةل اةطةةةر  ة( نةةة دةَلةةَي : طةة َةشةن  حَيغةة  َث

كة ةةة ة لةةو اَيض ة) دةب ول بةآلم دنل ط َةشةن  بزةتيةط َةشةنط ةة ة  ةو ب و ةة هةر حَيي
  ى ةةة دةردةضة ل وة هةةر حَييةةنيػ دوو طة َةشةنط) هةةنل         حة ةى لةةوثو ثى  ةة ِز د
ةةةةة  انديغةةةك هةةةةةةل بؤةةةةة      ةوة دةس دةةةةةةةةبةج انديغةةةةةعةةةنرةس ؼ بةةةة دض  نوةس دةةة

بةةةظ اةطةةةر   لبغةةةؤن نديغ) لةطةةةَل ةةةةل و ةةةة: انديغچڀ ڀچفةرا وةةةةة): 
َرا ـإينى:  ةفةرا وب (ل أنَـا  بةة     ةةى دةبة ة  ةة نؤةةنة ة( حَي ة نَـ  (ل نة  ٢ ا٭ن
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ةر دوو طةة َةشةن  ةهةة  اةوننةةةة دةردةدةنةةةوجل نةةة انةةةن دةبةة    لاةطةةةر و ى فةةةرا وبن 
ل بةةةؤ اةةةةوةى هةةةةردوو چٺ  ٺچؤرَة ل ةةةةنن دةةةن؟ بؤةةةةة فةرا وةةةةةة):  ةةةةةبغ

 ةوة.ةةبطزَةت ة ندي اةوثو ثى حةط َةشةنطةن
 ؤرةوى: ةةةر   ف ء طةةةم: اةصح نزدن لةصةةةلةى ةنسدةةةةاةص

ؤرةوةػ ةل طة ة ز بة ةةث نةةة ثء ضةةرم دروص ةةة وَةك نةة لةة حَيض  آلةة لةة حَية  ة  ف  بزةتي
ا  ةيةة دةَلةَي : وة لةة ن ردة   ة (ى حجرـٛضر  ل نة بة عةِرةبي  ة اةوةةة نة غةةزى ضةرم ب

ـ ل هةةر   ة ( وعةةةن) ةنةبةة) بةؤ بةننرهنةبة  ــخٛؾـ دةاش دي ة   نردَةن ل ةةة ( بةنخٛؾـ
س دنةنن قضةء بنص) سؤرةنن  انجن صةبنرةج بة اةصح نزدن لةصةر   ف  ةنن طؤرةوىل

 ٻ ٻ   ٱٻٻچنةةةةةزدوةل  ةةةةة  ى حةةةةةةروةردطنر دةفةةةةةةرا َى:    

      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  پ    پپپ

بنمسنن نزد نة  ي  ةة) ضيية هةردوو قِ  اةةةنةة  ل چٺ  ٺ  ٺ
ًَهرِبؤ   ًَ ون:  ة( هنةٚأضج  (ى بةصةةرد  دَةتةةوةل ةةند):    ٌـــ َغْػ( نة اةةو ننةةة    ِــهرــٚأضج 

ل چٺ      ٺ ڀ ڀپ   پ ڀ ڀ چ
ًِِ  اةة)  ةل بةآلم قبغةؤنتنن ةةو ةة: حَي نديغ رت بنمسنن نزدل ةةةنَيك  ةة( نة حَيغهرِـــ ٚأضج 

ِ ةةة  ةةة ا دنوة اةم وعةةبؤةة و  ة لة  ي  ةةةنند) اةوةةة نة    ى ننربة  ًِهرـ ( ٚأضج 
ت) ةةةِر  وةربطة َىل و ةةة: دةصة    ةةة  ح) لةةةوةل ةنن  اةصةة(ةػل خب َةنزَةتنػـط بة  َةز  

 ؤرةوى د ن. ةة  د نل ةنن لة دَي  طةةا  نة لة دَي    فةحَيا هَينند) حَييةننن لة ننةَي 
نةنن لةوبنرةوة قضةو بنصة) سؤرةةنن نةزدوةو اة  لةة  ةةوج  ةنَل د  بؤةةنن         ةةانجن س د

 ) نتَيب) ةن وصة هةا وى لةبةر ةيغيز وة)ل وة اةوةى دةعةةن رج دةنةاةوة بة ط ع
  ٕ نرةوةل ةةةةلَي  َلينةوةةةةةن) بنعةة) نةةزدوة لةوب  (1)(د ةةةةٓكٝتٞـايؿــى  (أضــٛا٤ ايبٝــا

نر بؤضةة ود) ةةةةد دةِرَةذاةةةوةول  نر  ة دةةةنرة انةةيػ بةةة عةةَي ةى  ةةؤم هةدةةاَة ) لةة    
 ةم:ةةَل دة ةة ) لةطةة ؤع
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 فء طؤرةوى: ةةةر خوفةةح هةصةةى مةصةةة : ِرةوايةةيةك

ةر حَييةةنند) لةة دَية    فة      اةطة  لانةن نةصَيك نة دةصةث د َةةذ دةطةزَ ل بةؤى هةةةة     
نن دةسوو ةةةةد بةة ل و ةةةة: طةةؤرةوى ضةةةرمل ةةةنن لةةة دَيةة  طةةؤرةوى د بةة ل  نةةة لةةة بةةةن ة     

دةضنزَ ( بةؤى هةةةة دةصةت) ةةةِرةنن حَيةا بَينَ) لةة  يةنة) عةؤردن؟ س دنةةند) ايضةوم           
هةةةا و لةصةةةر اةةةوة ةةةة  دةدطةة ل  طةةة لةةة  ةةةو رة،ء عةةيعةنننل نةةة حَييةةنن و بةة وة  

زَىل لةة ننةَي ةا  نةة    ةةة ة  ينة) عؤردد) حَييةننن دةصيت ةةِرةنن حَيا  بوَيندروصث دية ل
ةنل بةةآلم  ةلة دَي  طؤرةوىء لة دَي    فة  د نل اةطةةردن عةيعة اةصةح) حَييةةننن دةنة      

ل ة زَىل و ةةةة: نةةة لةةة دَيةة  هةةيض عةةتَي ا  دةبةة  ةةةةح) حَيةة) ِرووج ب ةةةةاةص ةةةة دةَلةةَي  دةب
ننزددةوةةنن لةةة سؤرةنةةةى  ةةةةهةةةر بةةؤ  ةةؤ  ي   نن هةةةنلةةةةعةةيعةؼ نةةة هةدةةاَةك ِر ة  

ةةةن) و ةةةةنن ةةوةى نةةةة بةَلطةةة ةئةةةَيةنل بةةةةة َل ندننل اةةةةو ِر ةندةةةة ةةبةةةةدني) دةن ةةةةةاض
 .ة  عةنةند) بنظ ب تةوة هةبةةبةدةص

ــ  نتَيبةةةةة)( لةةةةةة ٟٛٚـــــــايٓ  ــ)  ةةةةةةةةر ) نتَيبة(د  نةةةةةة عةةةةةُحُٛعـايـــ (ى ُٗص  ـايـــ
َ  اعرُرــْجإ  اعُرـ ْجاإل ا ترــِن ٞـؾـ  ضِصْٓــُ اْي ٔ ابْـ  ٌرَكــْر ْسقَـ ٚر:  ةةةة (ةةةةل دةَل اظٟـــ ايؿ   ا٤ُِرــًَاي

ُّٜرـ ٚر ـّد ـ اْي ٢ًَـ ْر ح ػْـ ُراْي اظ ٛرجرـ  ٢ًَْر  ٞـؾـ  ١ٝطرِؿترـــ ْػُ اْي ١ٝررِرايص ـ  ٜـ   اِزذراَ٭ ِْ٘ٝـ ًَْر س

ٓ  ح ْػــَر ٜ ِسذرــ ِِ٘ؾ ِِ٘ٝصــِخْطترٚر َوِيصرِبــ َِٙــط أٚ ط َؿايػ ــٚر ط طرــرراْي ِٞؾــ  ِٞبــاي  ام َؿــٚاّت ٝــ

ُرــاع( لةةة نتَيبةة)  ضِصْٓــُ اْي ٔ اْبــو ةةةة:  ل (1)(ِْ٘ٝــًَْر ِْٖ سرَْــبر ُْٔرــَؾ ١ِابرررايص ــ (د  ةةةة  اإل ْج
 زدن لةصةةةر   فةة  هَينةةنوةل وة اةةةو  ةب ود) اةصحةةةدةدطيةة) س دنةةةند) لةصةةةر دروصتةة 

ةر دةنةةن  ةةة ةةي لةصةةة تة ؽةة يحندةى نةة سؤرنل وة دنصةز ونل دةثل   ةةةا و فةرانةغةةه
ةفةرةػ بةة وةل ةبةة وةل وة ننةَيةك نةة لةة صة      تة ةةة ننةَيةك نةة ديغ   ابةةر  نةة حَيغة 

) حَي ةةزدوةل وة اؤَلةةيغةة) د وةل وة  ةح) نةةزدوة لةصةةةر   فةة ل وة فةرانديغةة   ةةةةاةص
ةر اةةوة ةةنةاةط ل نةة دروصةتة     ةةة نوةآلديػ هةا و لةصةةنوةآلد) بةِرَةشةػء دو ى هةةه

َى. و ةةةةة: دةصةةةت) ةةةةةِرةنن  لةةةة  يةةةنة) عةةةؤردد) حَييةةةةنننل اةصةةةحينن لةصةةةةر ب ةةةز   
ا ب ل ةةنن لةة دَية  طةؤرةوى د بة ل نةة دو ةة)        ةَينزَىل بة اةر َيك لةة دَية    ففة   ةحَيا بو

 ػ دةنةة .ة) طؤرةوةةبنص
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 ف؟ ةةةر خوفةةرتة، يان مةصح هةصةةؤردنى الق باشةةا شةةايةةدووة : ئ
زةل ةتة ةبنع  نن حة ؤردديةةة نةينن هةةةةل اةو دةةى نةة ع   ةنن س دنةنن ِر   يةةلةوبنرةوة دةض

سةةةنةز حَييةةةنند) عةةؤردوةل وة بةةةردةو م  ةر ةَي : حَيغةابةةةةةةةل دةَلةةةةطةةنن اةوةةةبةَلةة
ةداة سةمحةةيغةة) سةةةنةزةل نةو ةةةة: ةهةرضةة لبةة وة لةصةةةر اةةةوة لةةة سؤربةةةى ننةةنندةةا 

ةوة  َيةزى سةةنةزةل وة دةةنرة    ةةة نرة اةةة لةصةرى بةردةو م بة وةل دة  اند م حَيغةابةر 
ة هةةؤى ةةةةةة) سةةةنةزةػ دةبَيتةسةمحةة ل ديػ اةطةةةر سةمحةةةةينن سةةةنةز بةة   نزدةوةنةةن

ة   ةة   لَيةة) ِر سى بةةَي   ةةةةبةةة د ة  ةةنن عنايغ  ت) سةةةنةزل وة  حَيغةابةةةر  ةةةةحند ع
ّٕ]فةةةةرا و:  ـــَي إ ٔر ِوــ ًَـــ٢ اَ٭ْجـــط  َِـــ ْٚ  ِبِوـــــْرصر َقـــْسض  ْر ٍر َأ ــا ــطرْخَأ}[ْرَؿَكِتـــِو :َقـ  ٘ جرـ

ٚر(1787) :طقُِّ باض درايب  ِ  بـطقِ: )     ٘   1733احَلـاِن تث بةؤ  ةةة عد ل و ةةة: حن {( ٚايَّؿـ  َيـ
 زددث.  ة وى: بة اةدا سةى  ةر  ةثل ةنن فةراةةةة بة اةدا سةى انداووب ودةه

ينن ةةطةننديغةَيك لة بةَلةرتةل ةةنة زدن بنعةَي : اةصحةدةنرة بةعَي يػ لة س دنةنن دةَل
ُ ِػٝ ْرـــٔ]ةةة: ةاةةةةم دةقةةة ٔ  طر٠رـــــاْي َْ ْبـــ ٍر بر١َؾ ـــ ٕ : َقـــا ٍر َأ ًَـــ٢ َرػرـــحر اهلِل ضرغ ـــٛ  ْر

ًْ    ٔ ْٝــخ ؿَّ ٍرــضرغ  ٜرا: َؾكر ٍر  ؟ٝ رــْرِػأ اهلِل ٛ ٌْ َن٬َّ$ :َقا ْْـ ر  بر ٗرـصرا   ٝ رـــ ْرِػ َأ ِْـ  ِب َرطر  ٞضرب ـ  َٞأ

 ٌ ــ ٚرجرـ ــطرْخَأ} [#ْرع  ــايب  ٘ جرـ ــطقِ: ) ٟاض درـ ــطقِ: )  ( 5704بـ ــس بـ ُرـ ــٛ زرا18170ٚرَأْذ ٚرَأب ـ ٚ زر (  

ةوة ةل دةطَيِزَةتةةة  عبة  ةة   لَيةة) ِر سى بةة ةةةةزةى نةة ِرى عةيةةةل و ةةةة: ا غ{(156بــطقِ: )
  ففةةنند) د  دةهَينةن لةة نةنة) دةصةث       ةر ةةة دةصت) ةةِرى بةص ةابةر ة: حَيغة دةَل

)ء ةندث د بنَيةةةةةةزج ضةة و   ففةنةد َةةةذد ل حةةَية طةة ج: اةةةى حَيغةابةةةرى  ةة     لةبيةة  
 وى: بةَل   ةةؤ لةةب ج ضة ول ضة د ة بةاةة حةةروةردطنرم       ةةةراف (ؤى؟ ةةةنندث بغةحَيي

زدوومل ةنةةة ن نةةة بفةةةرا َى:  ةة   فةةةراند) حةةةةزدووم. انجةةةةفةةةراند) حَي  (و ةةا عةةّش 
 زةزة   ةة اةوة  َيةنى و ةةةاند

ٔ     ةة اةةو قضةةةةى    ةةلةةةل حَي ة ةةة ) سؤر بةؤ اةةو اةص  دةدطنداةةة بةآلم دو ى هةَلض اْبـ

ٝرــ١ ُِ ْٝ ةةةن) ةةةةنجل قضةةةةلَيةة ةى دةةةقَا دةن  ةةةة( ِرةمحةةةة)  ةة  ى لَيبٔ  ايَكــِٝاْبــ( نةةة  تر
ٝرــ١ةل  ةةةةِرَة  ُِ ْٝ ٔ  تر ٙ َرسرَقــ اٗرــًَْْٝر ِٞتــايَّ ِ٘اِيــذر ِضــس  ـ ًٌــَهترٜر ٔهرــٜر َِْيــٚر:   ( دةَلةةاْبــ  ْٕإ  ٌْبرــ  ا

ْرَن ُرـــا  َِْيـــ ٚر اُرـــ ٗ ًَْْٝر حرػرـــَر ـ د ـــ اْي ِٞؾـــ  اترـــا  ٗ ْْ ْٓع  ْٕٚر ٜر ْرَن إ  ٌرػرـــ َغ  ٔ ْٝترؿـــٛؾَ ْهَر اترـــ ا

ُْ ـّد اْي برؼ ًْٜر َِْيٚر  ٔ َْٝرسرايَك عةندةة) دةةب وة    و ةةة: حَيغةابةةر    ل(1)(ِْ٘ٝـ ًَْر حرػرـ ِيٝ
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ةو دةى  نَلةة)  ؤى اناةَلة ب نجل اةطةر حَييةةنند) لةةدَي    فة   ء طةؤرةوى(     ةةحَيض
  جل وة اةطةر ةةبغنون بؤ اةوةى حَييةنند) ةةد  ب وب ل اةصح) لةصةر نزدوونء د ةنةد

ن َةذى طزةة ةل دةضة وة   فة     ةتة ةةنةةد  نةة دةص ةة) بة دةرةوة ب وب ل لةونةةحَييةننديغ
 ؤردوود).ةةنجل بةَل   عةةح) لةصةر ب ةب نجل انجن اةص ة لةح

نن ضةؤد) بةؤ هنةةةة   ةَيني ننايةنن  َيزةةزةل  بةةَل   اينضة    ةةة ة دةنة  دني بلَ ةةة نةو ةةة: اَي  
 نرى و ةة ةؤ نة لة صةفةرىل هةر لةدَي  بنسدةى صة دنةةا ةةل   و ب نجل ة حَيػل دةة  د

ل  ةران بة ةةة   د نل ِرةدطةة ص ةةة نة حَييةنندث اند م لةدَي  طؤرةوى د نل ةةنن لةة دَية    ف   
ت) ةةة ةر ب ةةىل و ةةة: دةص  ةةة حينن لةصةل دو ة) ثقث بتةسنل و  بنعرتة اةصة ةم بةةنو نةةا

ث ِرووج ةةة ةب و ثقةةة ةر و دةةة ةآلم اةطةل بة  نَيد ب ةةِر بة   ففةنننل ةنن بة طؤرةوةةننن
ةى بؤاةوةى ةةب  ةة )   ف  لةحةة  اةو ننةة بَيةؤىل دةةغةبيند ة  ونل  ؤ دةنرة دةبةةب

 ة.ةةةيء بنعةةاةة) انم دَي ةدةةة ِر ةةنةةحينن ب ةىل اةم ِر ةةةاةص
ق( يةان طةؤرةوى دِراء   زَّةةة فى دِراو )خمةةة ةر خوفةةة لزدن هةصةحة ةةا مةصةةة ايةةَيية : ئةةةص

 تة؟ ةةةدروص
ةثدةى نةة  ةةة ةل وة بةؤ س دينرةيتةنن اةةو اةص   ةةة نن هةةةةة ةوة س دنةةنن ِر  ينةي ةةلةوبنرةع
 ةةة  ل لةبةر اةوةةة نة دةقَي ة) ِروونء ب ة اِزو ِر  ينةينن لةصةرةنن دةبةةت  س دنةنن اغ

نة) ةةةةلةةة ِر   يؤوة  ةةةسةنن ةةةةةردن س دنةةةنن لة ةةةةةر ديةةةل اةطةةةةضةداوضةة ودينن لةص
زَىل ةةةةدةةةب وة  ةةةن  د ضةةةدا دةقَيةةك هةةةن هةةةرنناَي ينن ةةةة  لةةةو دةقندةةة هةَلاةبذةَ  

تَيك ضةةةةدا و ةنةةةةةن) هةةةةةةل ةةةةنن هةةةيض دةقَي ةةة) ةكل ةةةةنن فةرانةغةةةةةةةةةةةةن  د انةةةَي
اِزةوةل  ةةن لةةةوبنرةوة نةةة انةةةن  ةةةةت ونةرةوة ديةةةل بؤةةةة س دنةةةنن نةوة ودةةةةة اغ ةةةنةة

ةى ةةنن  ةةة ح) لةصةةر ب  ةةة ل اةص ل ةنن طؤرةوةية  نةة دِر بة   دِر بدروصتة   ففَيك نة 
 ة.ةةنةينن هةةةةنن ِر  يةةن؟ س دنةةةد

ترتةل نةة هةةر   ففَيةكل ةةنن     ةةة ِر ص ةةة  ينةوةى سؤر اةةو ِر ةةةم ح  ةةدو ى لَي ؤَلانيةػ 
حَيةة) بةةِزؤىل وة بةةة  ةةة  ل بةةة عةةَي ةةة  نةةة دةط جنةةة  هةةر طؤرةوةيةةة  نةةة سؤر دةدِر ب 

ل اةةةوة دروصةةتة  ة ةونل هَينةةاة دةدِر بةة ةةةةةةة  نةةة حَييةةةنندث ةةةةو و ةَيةةا  دةرن  َي ةةةةع
تة ةةة ب وةل اةةوة دروص َي) ةَيب وةل دوو ن د) ةةةة: ن دَي ةةةىل بؤ وَةنةةاةصح) لةصةر ب 

 لة نن ِر سى بة ةةة نوةآلد) بةةِرَةش  ة   لَيي  ةةة ة اةوةةة نة هةةطةعةاةصح) لةصةر ب ةىل بةَل
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نرو ةةة ةفةرد ب ونل لةبةةة ص سؤرةةيػ لةة   بة اي  نديةةج بة وب ل وة بةة   اة ةةوة دية هَينةةا
نةزدوةو   ة ا  ب ونء   ففيغينن لةحة  رد ب ونل لة دةعثء بينبندا  ب ونل لة  ةدطةةص

نن ةَيةةا  ةةةةنسة بةة وةول ن ديةةةةني: هةةةا و طةةؤرةوىء   ففةةةنندينن د َةةة  ةةَيةةةدةةنة  دني بَل
ل نةة    ء طةؤرةوى اةطةةر سؤر دِر بة   ة:   فزدوونل نةو ةةةدةب وةو اةصحينن لةصةر ن

 زَ .ةةةر ب ةةحينن لةصةةتة اةصةةةردن دروصةةل اةطةة نربةةةةو و حَي) ةَيا  دة
 ضةةوارة : ئةةايةةا مةصةةح هةصةةةر نةعةةلء طؤرةوى دروصةةتة؟ 

  اةوة دةنرةل وة  ط س هةةا و س دنةةنن  طةة لةة عةيعةل لةصةةر اةةوة        ةلةصةر   ف
ةر ة زدن لةصةحةوةهن  ةو رجييػ نة ننة)  ؤى ب و ونل لةبنرةى اةصةةناةدط ل هةر

 ة:ةنةنن هةةةدةعاء طؤرةوةػ ِر  ينة) لة دَي  س د
 : ةَية ةت) دةنس د ل دةلَ ةل بةة دروصة  ة بة  ة ( ِرةمحةةة)    ةةنن لة   افعيـأبو حنيفة والشـ   

 ؤرةوىء دةعا اةصح ب زَى.ةدة َيز دروصث ديةل لةصةر ط
ةوةل ةةة ة دَةننةةة طةبةَل تَي يػ بةة ةةة بة دروصت) دةس د ل ضةةدا ع  هةداَة يػ لة س دنةنن

ةر ةةة ِر صترتةل ةةنَيك لةو بةَلطندةى نة دةةندوَيننةةوة لةص   نة دةنرة ا  ِر ى دووةاة ح
ٔ  ]اةوة نة دروصةتة اةصةح لةصةةر دةةعاء لةصةةر طةؤرةوى ب ةزَىل اةةم دةقةةةة:           ْرـ

ُ ِػــ ر٠ِ ٔ  اْي َْبر١َ ْبــ ٕ   ؾ ــ ٍر َأ ٛرض ــَأ هلِلا ضرغ ــٛ َرػرــحر تر ًَــ٢ ٚر ٔ  ْر ْٝ ْٛضربر ٔ  اْيحرــ ْٝ ــ ًَ َْ  ٓ  [ٚراي
ٚ زر بـــطقِ: ) ٘ جرـــطرْخَأ} ٘  ا٭يبـــاْٞ ؾـــ159َأب ـــٛ زرا ٚرصرـــر رر ٓرٔ أبـــٞ زاٚز(ـ(   ل و ةةةةة: {ٞ )غ ـــ

 ةابةرى  ةةة   ة: حَيغةةة ةةةةةل دةَل َي) ِر سى بةةةةةةةة عبة  ةةة   لةةةةة ةى نةةة ِرى عةا غةةة
نرة ةةة نل  دةةندي د هَينة ةدةعلةنة  طؤرةوةيةةنننء بةة   دةصتن َةذى طزج وةدةصت) ةةةِرى بةة  

ننل لةةة ينة) ةةةةبةة وةو طةةؤرةوةػل وة دةصةةت) ةةةةِرى حَيةةا  هَين ة اةةةو ننةةةة دةةةعل) لةحةة
   (.  ةةاةوةى بيندغ

ٍر  ٚ زر َأب ٛ َقا َرػر زرا ًَ حرـــ ٚر ٔ ـــ اْيحر ٢ـــ ْر ْٝ ًِ ْٛضربر ٔ   ُّـــ ْر ٔ   َ اِيـ ٍ  َأِبـ٢  ْبـ  طرا٤ ٚراْيبرـ  َ ٍٛزــــ َرْػ ٚراْبـ

 ٔ ــاظ ٍ  ْبــ ْرــؼ   ْر ٔ  ٚرَأ ــ ــ١َ ٚرَأب ــٛ َراِيــٍو ْب َر َرا ـــٚرغر أر ٌ ـ ْٗ  ٔ ــ ـــغر ْب ــط ٚ ٍَْسـ ُْ ْر ٔ  ٚر ــ ْٜ ْب ـــذ طر ٚ ٣ر ٍ ـ  ٚرض 

ْٔ  شرِيـوَ  ُرـطر  ْرـ  ْ   ٔ ٔ   اْيدرتَّـا ِ  ْبـ ِ    ْرب ـاؽه  ٚراْبـ  ٗ ْٓ ْرـ   ٘ َّـ ٞر اي اةةب  د وود س دنةةةةن)   (1)(ضرِضـ
) نة ِرى  ةنةنم عةلة  لةةة  : هةةر  ة (ةل دةَلة ٞ زاٚزغ ٓٔ أبفةرا ودةدنص) طةورةةة  نوةد)  

                                                 

 .  يًكط بـ92ٞ  ص6اَع ٭ذهاّ ايكرط ٕ: داَ( 1
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آلى نةة ِرى اةصةةع ودل بةةةِر ا) نةة ِرى عنسةةةبل اةدةصةة) نةة ِرى ةيبل عةباوَلةةةَلةةطــااةةةب) 
ل هةةةروةهن لةةة يــ انليةةكل اةةةب  ا اناةةةل صةةةهل) نةة ِرى صةةةعال عةةةاِزى نةة ِرى  ةة رة 

  بة  آلى نة ِرى عةةببنظل  ة   لةة هةةا وةنن ِر سى     ة ِرى  ةةةتنبء عةباوَلة  ةع اةرى نة 
 زدوة. ةةحينن لةصةر طؤرةوى نةطَيِزدر وةةةوةل نة اةص

ح) ةدةبينيبنةةةة اةصةة دةةةنرة اةةةو ديػ بةةة ةةا يةةا اةطةةةر حَيغةابةةةرى    ةةةنن 
ح لةصةةةر ةب ود) اةصةةةتةةةةر طةةؤرةوى نةةزدوةل دةةةةنن دةنةةزدل نةو ةةةة: ِر ى دروص  ةلةصةة

نجل  ةنرى و ةةة   طؤرةوى بةهَيشةزةل وة بةِر صت) اةوةؼ سؤرنةنر بةؤ  ةةَلك انصةنن دةنة     
صةةرانةةل سصةةتندةل اةةنو نةاةةةل د دةةند) حةةَيآلو ةةةنن د دةةند) طةةؤرةوىء اةو دةةة سةمحةةةةةل  
اةصةةح نةةزدن ننرةنةةة انصةةنن دةنةةنجل وة اةو دةةة هةةةا وى دةضةةنةوة دَيةة  اةةةو انةةةةةة   

و ةةة:   لچڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈچا بنِرةنة نة دةفةةرا َى:  
ؤرةوىء ةنن بةةة هةةؤى د دةةند) طةة   ةنضةة ةة   دنةةةةوَى صةةةغَلةةتنن ب ةةنجل  ةةنرى و ةةةة اي     

 . ةغَلةةي) دةبةآلوةوةل ة وع) صةحَي
 جةةة : مةةاوةى مةصةةةةح كزدن: ةةثَين

ةر ةن انوةى ضةدا اينضنن بةؤى هةةةة اةصةح لةصةةر طةؤرةوى ب ةنجل ةةنن لةصة        ةانةن ة
( نةةة لةةة اةةنَل)  َ كــِٝ   تة ةةةةند) ديغةةةةنن و ةةةة اينضةةةةنةنن ِر ةة ؟ سؤربةةةى س دةةة  فةة

ِرؤ  ن بةؤ  هةةةة     ةوو صةةع ة ( صَ ػـاؾط ب  ر  ةةوو ِرؤ َةكل وة بنبنى ِرَةةةع ل ؤةةة)
أبــٛ ذٓٝؿــ١ ٚايؿــاؾَٞ ٚأوــس ٚايثــٛضٟ ٚأٚظاْــٞ ٚأبــٛ ثــٛض  اةصةةح ب ةةنجل اةاةةة ِر ى:  

هَينةاَة يػ  (، ٚإغرام ٚ أبٛ زاٚز اي اٖطٟ ٚايتَّبرطٟ ٚاحلػـٔ بـٔ صـان بـٔ ذػـن     
ٟ  ) نة ةةنن لةة دَية د  هةةنل دةَلةَي : اةوةدةاةى       (َايو ٚيٝ  بٔ غَس ٚاحلػـٔ ايبصـط

 ز وى ديةل و ةة: اةوةدةاةى بيةةوَىل بةؤ    ةةبنبنى ِرَةب  ر بيةوَى بؤى هةةةل وة ننة) دةنر
 ة.  ةةل بؤى هةةة ةدةة  ففةننن د د ة وَةنة: دة ِرؤ  طؤرةيةننن د دةد

ْٔ  ] :طةننديننةة ِر صةترتةل وة اةاةةؼ ةةنَي ةة لةة بةَلة     ةبةآلم ِر ى سؤرب ٕرصرـ ْرـ ٛرا ٔر  ْؿ  ْبـ

ٍه ُ ـــطراِز ْرػ ـــا ٍر:   ّٟاْي ْرـــاَقـــا َرطر ٓ ِبـــٞ"  َأ ِٓـــٞ اي َْ ٜر "ْٕ ُْػرـــحر َأ ًَـــ٢ ْر ٔ  ْر ْٝ ٔ  إ شرا  اْيد ؿَّـــ  ْرْرـــ

ُرــا  ٖ ٓرا ًْ ًَــ٢ َأْزخر ــطه ْر ْٗ ْرا  إ شرا اـــــ ثر٬َث  ر ــَا ٚٚر غرــاَؾْط َر ــ١َٜرٛ ًَ ْٝ ٓر إ شرا َي ُْ ـــَأَق ــا ٚر٫َ ا ـ ُر  ٗ َر ًَ ْٔ ْرْد ــ َِ 

ٍه ْٛ ــ ــا٥ٍِط ٚر٫َ  برــ ّه ٚر٫َ َغــ ْٛ ــ ــا ٚر٫َ ْرــ ُرــ  ٗ َر ًَ ْٔ إ ٫َّ ْرْد ــ ٓر َِــ ـــجر ــطرْخَأ}[ابر١ٍـــ ــطقِ:   ٘ جرــ ــس بــ ُرــ َأْذ
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ٚرايتَّبرطاْــٞ بــطقِ: )18118) ٔ  ِذب ــإ بــطقِ: ) 7352(   ٚراْبــ ٚرايــس اضقرتل بــطقِ: 1325(     )

ُػح ٢ًْ اخلؿـن َٓـ٘ صـرٝح يػـ ٙ ٖٚـصا      ـتًَٝل ؾَٝ  ا٭ضْ٪ٚ : ذسٜ  اي( 15)

نَل) اة ِر دة)  نةة ةةنَي ةة لةة هةنوةآلد)      ةل و ةةة: ؽةةف  د) نة ِرى عةصضة    {ذػٔ إغٓاز
ت) ةفةةراند) حَي ةزدة  دةصة    : حَيغةابةةرى  ة     ة ل دةَل َيينن ِر سى بةبةِرَةش(     ل

تبَيتة دَيةة  ةةةة)  ضيةةةةِر بةةة   ففةنناندةةا  بَيةةننيل بةةة اةةةر َيك حَييةةةننانن بةةة حةةنن 
ل ةةةةنن ة نزدبةةة ة نةةةة   ففةةةةنندث لةحةةة  ذج ب وبةةة  ففةنندةةةةوةل  و ةةةةة: دةصةةةتن َة

ِرؤ  ن بؤاةةنن  ة عةةةءو صةة ة (ل اةطةةةر صةةةفةرانن نةةزدل صةةة نزدبةة ة يةةةنندث لةحةةَةطؤر
هةةة لة  ينة) عؤردد) حَييةةنننل دةصةت) ةةةِرةنن حَيةا  بَيةننيل وة عةةوو ِرؤَةةذَة يػ        

ة بةؤ ةةنرةةطزة      ففةةننن د بنةَينيل دة    ة اةطةر لة انَل ب وة ل بةآلم بة اةر َيك دنب
ل نةة  ةب  نن حيضة ةةة نة)(ل وة دةة بةؤ  ةةوة ل اةطةةر لةع    ةة  ؤحنن زددةوة لة ايشء حيض

ن ةةة   ففةننن د بنَية)ل اةطةرد  ة ؤىء اةو ننةة دةبةة ؤج بغ  ث حيط ب و دةبةلةعيغ
ة بةؤج  ةاة ة ةةينن ضةةة ندبنَي)ل نةة د ةنةننل اةةو ننةةة لةصةةر ِر ى سؤربةةى س دنة      ةد ةة  ة دنب
 حينن لةصةر ب ةىء دةبَ) حَييةنندث بغؤى.ةة اةصةةدي
 ى؟ ةةان بنيشةةي زآح دةكةةتى خوفف مةصةةا ثشةةا تةنيةةايةة : ئةةةشةةش

ن انةةن  ةل انجة  تةنةى اةصةح دةنةزَىل حغةت) حة    ةندةج و ةةة حغة  ةةة طؤرةو  ةنن   ف  ع
اِزةنن ةةةةت تةل ةةةنن صةة دنةةة اةصةةح ب ةةزَى؟  اةةةايػ س دنةةةنن اغ   ةةةة) حَي ةضةبنةنةعةة

  ففةنةة  ء رى هةةةل بةآلم سؤربةى هةةرة سؤرةةنن دةَلةَي : بةةظ حغةت) طةؤرةوى      لةصة
ــو     اةصةةح دةنةةزَىء ةةةةدين اةةةوَى حَي ةضةةتةل وة اةةةوة ِر ى     أبــو حنيفــة وأاــد وال 

ْٔ]ة: ةةةةطةعينن اةةةم دةقةةةنةةة بةَلةة، ةةةةوأوزاعــي( ــ ٍر:  ْرًِــٍّٞ ْر ْٛ َقــا ٕر َيــ ٔ  َنــا  َايــس ٜ

 ٟ ٕر ِبايط ْأ ٌ  َيَها ـ َا َأْغَؿ َْٚي٢ ْيد  ُرْػح  َأ ْٔ  ِباْي ْْـ٬ٙ   َِـ ْٜـ    ٚرَقـسْ ا َأ ٍر  ضرَأ ُْػرـح   َاهلِل ضرغ ـٛ  ٜر

٢ًَ ِٖط  ْر ِ٘ َظا ْٝ ٘ }[خ ؿَّ ٚ زر َأب ٛ َأْخطرجر ٘  ا٭يبا162ْٞبطقِ: ) زرا ٚرصرر رر ) ةل و ةة: عةلة {(  
ب و ةةة   َاةةة ل فةرا وةةة): اةطةةر دةة  بةة عةق   ة َي) ِر سى بةةَليب     لاـطن ِرى اةب) 

ل ةةة   لَيزةد  اةبةصت) لة دة  ثةةد) عيبندةةةل نة اةرج دية هةا وى لة عةقَلةوة بض
َا ديةل بةآلم اةرج دية عةقَا هةةا وى بةؤ هةةسم ب ةزَى( بنة)      ةةدةنرة حَيضةو دةى عةق

   م ةةة ةابةرى  ةةة تةنةىل بةآلم حَيغةةز ب و نة اةصح ب زَى لة حغةتة  ف  لة حَيغ
 ح نزد. ةة  ففةنند) اةصت) ةة) حغةةبين
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ت)   فة  فةةِرسة اةصةح ب ةزَىل بةةآلم      ةةة نرة اةم ِر ةةؼ بةةهَيشةزةل نةة هةةر حغ   ةةدة
) اةطةر اةصةح ب ةزَىل  ة ن ) ضةؤدة؟ اَي ةة دةَلةَيني: بنةنةةى فةةِرس         ةةاةدى بنةنةع

ل بةةآلم طةزد  اةوةةةة فةةِرس     ة  دنةةيػ بة ةصة  ة اةضة َيةل بةةآلم دروصةتةء ِرَةغة) ة   ةةدي
 نج.ةةح ب ةةى اةصة)   ففةنة َل نن بنةةةل اضةةدي
بابةا  مةصةحلةر    آايى: سانايان هةصةةر ئةةوة يةةن دةنكةن كةة دةبة      ةةةوتة ء كؤتةةح

، يةةةةةةاخود آ، كةةةةةةة خوففةةةةةةةكانى كزدوونةةةةةةة ثةةةةةة  ةةةةةةةةآدةصةةةةةةتنوَيذى بووب
دةصةتنوَيذيى، يةان دواى تةيةة و      ةآا ئةطةر بةبةةطؤرةوييةكانى، ئةطةرن

 :اتةةان هةصةر بلكزدبنية ثَيى، دروصت نية مةصحي
ٔ  ُ ِػ ر٠ِـاْيْرٔ ]ة: ةةل ةةنَيك لةو دةبةَلطةةنن ضةدا دةقَي  ٍر  َْبر١َــؾ  ْب  ْٓ  ـنرـ : َقا

ٞ  َرــعر ٓ ِبــ ًَــ١ٍ شرا ر  اي ْٝ ِ  ... غرــَؿطه  ِؾــٞ َي ْٜــ   ث ــ ٛر ْٖ ْْــع عر َأ ِ٘  َ٭ ــ ْٝ ٍر خ ؿَّ ٗ ُــا: َؾَكــا ْْ ْ ٞ زر  َؾــإ 

ُرـــا  ٗ ًْت  ٔ   َأْزخر ْٝ ِٖطرتر ُر  ـــا ُرـــا  ػرـــحرَؾ  ٗ ْٝ ًَ ُّ بـــطقِ: )  }[ْر ٘  ايب درـــاض و ةةةةة:   ل{(206َأْخطرجرـــ
ةفةرَةك لةةة  شاةةةج  ةةةةلةةة ضةةةدا ص  ة َي) ِر سى بةةةةةة عبة  ةة   لةةةة ةى نةة ِرى عةا غةة

بة وم   : لةطةةَل حَيغةابةةر    َي ا  دةَلة ةةة بة وةل لةة درَةةذةى  ةدةض    حَيغةابةرد  
ةول ةد ب ةة    ففةةةنند) لةةةح  نس ةةةنةةةةل  ةة فف) لةةة حَيةةا  بةة ول د ه  دةصةةتن َةذى طةةزج 
ــ  ل فةةةةرا وى:  ةةةةةند) بغةبؤاةةةةوةى حَييةنةةة  ٗ ُـ ْْ طةِرَى    ففةةةةننو لةةةة  ةندةةةةةلَيي (اـزر

ث د َةةذم هةةب و ننةَيةك    ةةة  زدوونل و ةةة: دةص ة( ض د ة ا  بة حنني) لة حَي ة حَيا اةد
 ةر نزدن.ةنزدوونل وة اةصح) لةص ة   ففةننو لة ح

ل چٿ  ٿ      ٿ  ٹچدةفةةةةرا َى:     نةةةة  ةةة :ةمةةةةةدو سدةة ةلةىةاةصةةة
ضاغـــ  ؤنل  ةةةة بغ ةةةةننةر لةعةةتنن حةةةيط بةة و  ؤةةةةنن حةةن  ب ةدةةةةوةل و ةةةة:  ؤ    ةاةطةة 

ٍ بـــــإ ْعر َوِيـــــشرٚر ١رابرـــــٓرحراْي ِْهرْتابرَأصرـــــ ٟ:َأ:   ( دةَلةةةةةا٭صـــــؿٗاْٞ  ا٤َِكـــــباْيِت َأٚ ا٤ُِرـــــاْي ا

ـــاخِلت ْٝٔـ ْر ــٚر  ا ـــٓ جر ْسَق ــتراْجٚر َٚأْجٓــ ر  رـ ــترٚر  رٓر  ٓ ــٚر   رح ٓرابرــاْي ٝ ُ غ  ـــَهِي َوِيصرِبــ ١رحر  ٗاِْْٛـ

(ل و ةة: هةر ننةَيك لةؼ حيضةييتنن بةصةةرهنجل   ايؿ طع ِْهذ  ٞـؾ ٠ِ٬ايص   ّٓحرترِي بَابرغر
لةؼ حيضي) بة انو هنةنةةوة بةصةةر اينضةنن دَىل ةةن  د بةةوة نةة اةدةا ا) دَيزةنةةء         

نةةة اينضةةنن  ةةؤى بغةة       اَيينةةةى  نء اَيةةزد بةةة ةةةة  ب ةةةونل بةةةوة و  ةةب دةبةة     
ٓ ــ رترٚر  رٓرـ تراْجٚر َٚأْجٓــ ر  رٓ ــجرزَى:  ةةةةدةط ة ) ةنى لةةةؼ حيضةةةةةة( هةةةر ضةة  رةنن بةةة اندح
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نن هةةةن  ةةة ( ضة د ة اينض جٓابـ١ ) بةؤ حَية) دةطة ةزَى     يب وةل دَة ل انجن انةن لةؼ حيضة 
ٓررـ  ل لةة د َةةذنزدن دووردةنةوَةتةةوةل     ة لةؼ حةيط بة   ةةةوة  ( ةةند): لَية) دوورنةو  اجتر

  ٓ لةةو ننةةةد  بةة دنضةنرة)ل      ة عةةج دوور دةبة  اـــ طةوةى لةة  ة( ةند): دوورل لةبةرا ــج 
ل چٿ  ٿ ٿ  ٹچطةة ةز وة. نةو ةةةة: نةةة دةفةةةرا َى:    ة بؤةةةة و ى حةة 

ؤرددةل ةةة ) لةؼ حيضةي)  ةؤ ع  ةةؤنل وة و  بةةنن بغةو ةة: اةطةر لةعتنن حيط ب و  ؤ
 ةة .ةَيشدةةةاا  بنص) دةنةةاةدى اةطةر انو دةب و؟ اةوة لة اةصةلةى ص

ٹ  ٹ      ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  چدةفةةةرا َى:  نةة  ة      :َيشدةةةمةةة ةلةى صةةة اةص

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

و ةةةة: اةطةةةر اَيةة ة دةةة ؤؼ   ل چچ   چ  ڇ  ڇ  ڇ
صةفةر بة ونل ةةنن ةةةنَي تنن لةة ةةنرةج طةزة  هنةةةوةل ةةنرةة) طزةبة ول           ب ونل ةنن لة

  د ضةةة ودة ثى انفزةةةةةننء لةطةةةةَلينن  ةةة وج بةةة ونء انوةةةةنن ضةةةن  دةنةةةةوجل  ةةةةن

چ  چل ِروو ب ةدةةةةةةةةةةةة ِرووى حةةةةةةةةةةةنن) سةوىل چچچ  چچ

دةصةةةةت) حَيةةةةا  بَيةةةةن ءل وة دةصةةةةث بةةةةةدةمء   ل چڇ  ڇ  ڇ
زنزدد) انةةةة)  اةنرة   ةضنوةننء بة دةصتةنندتندا  بَين ل دةةنرة اَي ةة لةة نةنة) ةةفضية     

( اةةةم ةةفضةة ةد  هةةنة ةل بةةة  3لةةة بةةةرط) صةةَييةا)   (د  نةةةايٓػــا٤(ى صةة وِرةة)  43 
ةانن نةزدوةل وة بنصة) ةةةةةا انن نةزدوةل بؤةةة      يةة تة ق ِرانديةدرَةذة) بنص) اةم ِرص

لَيزةد  سؤر بة درَةةذة) لةصةةرى دنضةنيل بةةآلم لةبةراةةوةى نةة اةصةةلةى ةةةةةا م         
ا  ةةة ( ن رةةة  نلَ 9دةؤ    ل بةة بنعة) دةس و لَيةزةد  لةة     ةرةنن ةَي) دةوةصتةة ةَلك سؤر ص

 ودم لةة  ةةنن صةةهةداَى عث لةوبنرةوة بن وصةل اةوةى نة لةوبنرةوةؼ دةةن وصةل دةض
ٕ  ى  ةةةةةةفض ) بةةة ةوةرطزةةة ةل نةةة سؤر بةةة ط عةةز وة)ء بةةة ح  تيةة   (1)(أضــٛا٤ ايبٝــا

 ة:ةةعَي ةى  ؤم د ةاةِرَةذاةوةل اةوةى نة طزدطة هةا و ثةة  بيش دني اةوةةة ن
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اةطةةر لةعةتنن   ل چٿ  ٿ   ٿ  ٹچبةةسةةي دةفةةرا َى:       ى بةة  
ؤنل دو ةة) دةفةةرا َى: وة   ةةة ةدةوةل و ةةة: بةة اةنو  ؤةةنن بغ    ةحيط ب ول  ؤةنن حن  ب ة 

اةطةةةر دةةة ؤؼ بةة ونل ةةةنن لةصةةةفةر بةة ونل ةةةنن ةنرةةتةةنن طزةبةة ول لةةة ةةةنرةةطزة       
 ةةةة: بةةؤ تنن ضةةن  دةنةةةوجل وةهنةنةةةوةل ةةةنن لةطةةةَل  دةةةنندتنن  ةة وج بةة ونل انوةغةة 

ِر ز بنمسنن نةزد   ةتةحَيغ ل چچچَا ةةث د َةذء بؤ غ صةدةص ُ ـ ( ســـ َقص( و ةةة:   ٜر

ُ ُٛازدل  ةةِرووى ةَي  ٝر و ةةة: ِرووى حةنن) سةوىل   ل چچچچ( و ةة: ِرووب ةدة تر

وة دةصةةتتنن بةةة ِرووى سةوةةةا  بَيةةن ء    ل چچ  ڇ  ڇچ
بَيةن ل اةةوة دو ةة) بنصة)     تتندا  ةةة دةصتتنن بة دةمء ضةنوةندا  بَيةن ء بةة هةةردوو دةص    

 ة؟  ةةدةنةة ل ةةةةا م ضؤد
تيتنن ةةة ل سؤر حَي ةض(1)زنةةة بنؼ بنؼ طة َة) بةؤ بط   لة صةر بنص) ةةةةا مة ن بن بَيين

ت) بةةة ةةةةةةا م ةةةةة حَي ةضةةةة ل هةايغةةةةل اةةةوةى بيةةةوَى د َةةةذةنند) دةضة ) دةبةةةحَيةة
ذ بةة ةةةةةةا م  ةد َةة  لةوةةةةةبَيت: اةن ز دَلةةة لَية) حةن  دن   ةةة  ة دةَلةةةةهةةةةل نةصة) و  هةة  

ء اةةو ةةةةةا ا)   ة رت دةس دة ة ة   بؤ ةؤى ضننة    لةمل هةةن انوم ضةن  دةنةةوَى  دةن   ةب 
ند) د دةةنوةل لةة  يةةنة) اةنو نةةة اةنو ضةةن     ةةة د دةنوةل و ةةةة: دةصةث بةةة ِرووى سةوى د هَين  

) دةصةتن َةذة  ة بةؤ ثبزددة) بة   ؤردنل ةةند): ض  ةةث د َةذل ض بؤ  ؤعةدةنةوجل ض بؤ دةص
 ة ( نةةةة بةةةػرطـا٭ْصـــ احَلـــسرِثدةصةةةث د َةةةةذة) طةةةةورةل    ةل ض بةةةؤ ثبزددةةة) بةةةةةةةةطض 

ييةنندا  اةةو  ةييةل لةة نتَيبةة فيكوة   ة( نة لةؼ حيضة اَ٭ْنبرـط   سرِثــاْيرردةصتن َةذةيةل وة  
 .نرهَيننونةةبؤ بةن دوو س ر وةةنن
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 ه و موهمم  هي هت   ى ه بار هل    كهت     باسيكور 7
 ة؟ ةةو  ضييةةو : تةية ةةةى تةية ةةةص: ثَيناة ةيةك

ِ   م  ةةى ةةةةاة ةةوع ُّ ٝر ِ :  ( دَىل  ســـ َقْصا  بةة اندةنى    ةةة ( لةة ساةند) عةِرةبي  ترـ ُّ ٝر ايترـ

ُْـ   ايؿ  ( و ةة: اةبةصثل اناند،ل لة عةِرةبيةا  دةطة ةزَى:    ايَكْصس  ُ ٝر ٘ ـــ ٤ٞ: َقصرـــ تر ( ست 
د،ل نةو ةةةةة: نةةةة  ةةة   دةفةةةةرا َى: ِرووم نةةةزدة اةةةةو عةةةتةو اةةةةو عةةةتةم نةةةزدة اناةةةن

ةنل ةةة ب   زنل ِرووى ةة ةةة بط) سةوى بة اناند، ةةل ِرووى حننچچچ  چچ
ةرعا  و ةنةةةةن) دة ةةةى هةةةةةل ةةةةَل) و ةنةةنةةةىل بةةةآلم لةةة س ر وةى عةةةةاةةةوة وة  اةص

ض د ة  نرى و ةة وعةةةة  لةة ق ِراندةا  بةةننرهنة ة لةصةةر اةصةَلة ساندةو دييةنةةى        
تن بةؤ  ةةة ) بةةننردةهَينزَىل اَيض يةرعةةة ةل بةةآلم دو ةة) وة  س ر وةةةةن) ع   بةةننرى هَينةنو  

ٍم  :٬َ٠ـــــ ايص دةَلةةَيني:   نرى دَةةةنني؟  ةةةة ة بؤضةة) بةن ةةةة ( اَي ٠٬َـصرــ وَةنةةة   َرــا ٍم  َأْؾ ٛرا  ٚرَأْقــ

ــ١ٌ ِبــايت ْهِب   َ ْؿترترررــ١ٌ ُر ـــِبايت ْػ َ ْدترتر ِ ـ ٘ قضةةةو نزدةوةةةنةةة بةةة    ( د َةةةذ ضةةةداًِٝ ــ ًَّ  اي

ةى د َةةذ  ةدَىل اةنو  حَيننصة   ة ا دةوة نؤةنةيةنن حة  ةةثاة ةةدةنةةنل بةة ص    ( دةصث حة َأْنبرط
ةى ةةةةوة لةةة بةةةننرهَينند) ق ِراندةةا  وع لَل) ساةةند) عةِرةبيةةا ةةةةزَىل بةةةآلم لةةة اةصةةةةدةن

ّْٛ( بة اندنى حنِر دةوة هنة ةل وة  ٬َ٠ِــايص   ّْٛ ـــ ايص ةوة هةنة ةل   ة( بة اندنى  ؤطزةنصر

َْػراىا ا(ل ةةة ب ودةوة دَىل   ،( بة اةدنى اةبةصةث  قؾ ة( بة اندنى حننظنـا٠ ( وة  إل 
ة لةة  ةةة دَىل بةآلم دو ة) وة  س ر وةى عةرعي) و ةنةةةن) دة ةة ةنةبةةج وةردةطةزنل بؤة    

 ِ ٝ ـــايَت َِٝســـــايص ٢ـيـــإ  س ـــــْصايَك  :ةنز وةةةةةةةرعا  ةةةةةةةا م اةةةنو  حَيننصةةةةةس ر وةى ع

ٛر ح ْػُرِي ٝرـ ٚر  ِْ٘جاي ٝ ـ ِب ٘ ْٓـ َِ ٔ ْٜسراي َر َْٚأ  ا٤ُِرـ اْي ّ سرـــ ْر سرْٓـ ِْ ٬َ٠ِـــ ايص  ١اذربراغـتِ  ١ِٓ  ْْٔرـ  حـع اي

ُرِتاْغــ ةِرعييا  بزةتيةةة لةةة ِروونزددةةة ِرووى ةةةةو ةةةة: ةةةةةةا م لةةة س ر وةى ع ل(1)(ِ٘اِيَ
  تةنند) حة ةةة نءو هةةردوو دةص ةةة سةوىل بؤ اةةوةى نةة دةصةت) حَيةا  بوَينةزَىل وة دةمءض     

زَ ل لةة نةنة) دةةب ود) اةنود ل     ةةة د َةةذ ب   ة اةصح ب زَة ل بة ديةة) اةوة نة ب  ر هةبة 
بةةآلم دةةة  دزَى انوةنةة بةةننربوَينزَىل لةبةراةةوةى نةة نةاةةء بةؤ          ة ةن  د انو هةبة 
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ي)ل ةةة )ل ةةن  د لةبةةر دة ؤع  ةةة عة َةنَي ) دوورةغ  تث حَييةة)ء لةة ةةةوة حَي ةضة   ردد
 ة.ةةدة ةنن لةبةر هةر هؤةةن) 

 تة؟! ةةى دروصةةىء ضةة: تةية وو  بة ضدووة 
وةآلا) اةم حزصينرة سؤر طزدطةل نة انةن ةةةةا م بةة ضة) دةنةزَ ؟ بةؤ س دينرةتةنن      

ةب ل وة سؤربةعةةينن ةةةةنفيعي) اةسهةاةةةثننن نةة ردةو رة)  ؤاةةنن لةبةراةةةوةى نةةة عةة 
 مء لةةة سؤر نفيعي) عةةنرةس نل لةةة اةصةةةلةى ةةةةةةا   ةةةةةةةةدين لةةة اةسهةةةب) اي ةةنم ع   

) سؤر ةةصةك دةنةدةةوةل لةة    ةةة  ةوةسل لة  ةَل لا يةةى وة  حن ء  نوَةنةةاةصةلةى دة 
ل اةطةةةردن ةةةة هةَلض ةةةة ؤسى لةةةةة ة َيك بةةةةةةَي : دةبةةَي طَلةةةةا  دةَلةةلةى ةةةةا اةةةةةةاةص

نرةوة نةةة انةةةن ةةةةةةا م بةضةة)ء ضةة) ةةةةنةنن لةوبةةةةةةةةةةا م دروصةةث ديةةةل دةةةنرة س د
(ل انةةن  َٝســـ صرةى  ةةة نن بةؤ وع ةةة ؤى اندننزددية ينةينن هةةةل اةةوةػ بةهة  دروصتة؟ ِر 

 ة؟  ةة( ضييَٝســصر 
ــل ِر ةةةنن و ةةةة    بةة ةةةة ( ِرةمحةةةة)    ةةةنن ل ؾــاؾَٞ ٚ أوــس   ( ةةةةدين طةةَا  َٝسـصر

ْٔل وة دةَلةةةَي : وعةةةةى  ة َيك نةةةة ةةةةؤس  غ بةةةنر(ى هةبةةةة(ةل اةةةةوةػ طَلةةةت ـــطرا   ( نةةةة َِـــ

و ةةةةةة: دةصةةةةث بةةةةة  لچڇ  ڇ  چ  ڇچدةفةةةةةرا َى: 
ْٔنءو هةةةردوو دةصةةتتند) د بَيةةن ل اةةةو  ةةةةدةمءض َِــٝلر(ةل بةةؤ  َِــ  ة (ةل نةو ةةةة: دةبةةترْب

    ة نءو بة دةصتتةوة بن وصةة نة ةؤسةنةةةة) بة دةمءضةةهةداَةك لةو طَل
ل ِر ةنن و ةة نة هةرض) لةصةةر   ب ة ( ِرةمحةة)    ةنن لأبٛ ذٓٝؿ١ َٚايوبةآلم  

ننل دروصةتة  ةةة ت) حيطل وة بَيجطة لةة سَةةِزء سةة ء نندش ةةن   ةع جطة لةةل بَيةِرووى سةوةي
ْٔل وة دةَلةةةَي : حيتةةة)   بةةةةننرب ــ   چ  ڇچ( نةةةة دةفةةةةرا َى:  َِـ

َِــٝل(ء بةةؤ  ا١ٜــــايػبتــسا٤إلبةةؤ صةةةرةةنى اةبةصةةتة    لچڇ  ڇ ( ديةةةل ترْب
َِطام إيـشٖبوة :   ٔر اي َِ ِز ق َةية ( و ةة: صةرةةنى دةصتخَي زدد) صةفةرةنة ع٢ ايؿاّـ  

( ةةةدين بةة دةصةث لَيةا د) عةتَيك دَةتةة دىء اةةرج        َرػـح ب وةل انجن بَيط انن وعةى  
( ةةنن  َػـر  ايثـٛ   ل وة   ة دية بةعَي ) اةو عتة دةصث لَيةار وة بةة دةصةتةوة بل ة    

ن ء بةةةردة ِرةعةةة بةةة  ةةةةَي ) حؤعة( نةةة بَيط اةةنن هةةيض بةعةة َػــر  احلحــط ا٭غــٛز  
  ةة (ةوة دند وصحةةدةصت) بنبنى دةصث لَياةر  انص
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  ةة ِر ى دووةم ِر صةةتةو هةرضةة) لةصةةةر ِرووى سةوةيةةة بةةؤ ةةةةةةا وم  ةانةةيػ حَي ةة
   رَ : ةةطندةى  ةنردَىل بةم بةَلةةء بةنة نزدن دةع ح

ــ ـــةى يةكـبةلَطـ    چ  چ  چ چدةفةةةةرا َى:  :  ةةة    بةةةة بةةةةسةةي ةمــ

ڇ  ڍ  ڍڌڌڎ  ڎ  ڇچڇڇ  

هةا و حَي ةوة حةة ةصةث    انن دةبصةرةةن دةَلَية: وعةو ِرصتةنند) ق ِرل چڈ
نر اندةةنى ِر صةةثء دروصةةث بةةة دةصةةتةوة دةدةنل دةةة  وعةةةةة  لةةة   ةب ةةزَة ل اةو ةة

رِبىل اةوننةةةة ِرةدطةةة اندنةةةةن) هةَلةةةج بةدةصةةتةوة  ةء د ةةةة صةةينق)  ةةؤى دةرةبينةة
بةةا جل لَيةةزةد   ةة   دةفةةةرا َى: ِروو ب ةدةةة ِرووى حةةنن) سةوىل وة دةصةةث بةةة ِرووى  

  بَيةةن ء دةصةةث بةةة دةمءضةةنءو دةصةةتتندا  بَيةةن ل  ةة   دنةةةةوَى هةةيض   ) سةوةةةاةةةةحنن
 ةرَى. ةنةة صةةغَلةةييةنتنن خبةص

ٝرام   ِؾٞ طر٠ــِٓهاي ) دةَلَي : ةنرةس ةند) ساند) عةِرةبةع ٞ   ِغـ ٓ ْؿـ ّ    اي ُ ـٛ ًَـ٢ ايَ ْر  ُّ ( ٜرـس
نةةة اةةةو عةةتة دةةةف)   لةةة صةةينقَي ا  ة ( هنةبةةْرهــطر٠ دةدنصةةةز و و ةةةة: وعةةةةة  بةةة  

زةد  نةة  ةتندانل و ةةة: لَية  ةةة طةةة لةصةر طغةبةَل لة ثبزدر ب ةة ء   ن ةنةى لةة  بنز
اةةةةةو ل چڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ ةةةة   دةفةةةةةرا َى: 

ْٔ(ةل  ذرــطرد  ــ ينقَي ) ةةةة(ةةةةء صةةينقةنة ص ْرهــطر٠(ةةةػ  ذرــطرْد(ى  ز وةةةةة صةةةرَىل   َِ
نةو ةةة: هةيض  ةؤرة     ةل و ةة:     دنةةوَى هيض صةغَلةةييتنن خبنةة صةرَىلةة(ةْرِؿٞ 

ل ةةةة ةبةةد  هةتن َةذء ةةةةةةا مء اةو دةةةةةةةلةى دةصةةةةلةةة اةص ةةةة ةغَلةةيية  دنبةصةة
َا لةة نة َى   ةةة ن اَي ة دةَلَيني: انةةن نةصةَيك نةة لةة بينبندَي ةة بةةظ لةة ) لَييةةل ط        ةانج
؟ ةنن نةصَيك لة دَي  بةفزَةيةل ا  بؤ ؤم  ةنرى و بة وة ِرؤ َةةك صةةر لةبةةر      ة بَين

اةةةةز سةوى  ةةةة  َى بَينةة)؟ انةةةن دةةةة  د) دوو صةةةةا  بةة ومل طةةَا لةةة نةةةةبةفزَة لةةةدَي 
ء ةةةةةا ا)  ةةة  هةَلض ةةة  ك  ةن ةةؤسى ل  ةنةة سةوى وعة ةةن دو ة) بطةةةد)ل انجةةهةَلك

تةَلةن) صةةةرووى ةنجل عةةت) و  سؤر صةةةغَلةةي) ةَيا ةةةةل نةصةةَيك لةةةو بةصةة  ةةةةب   حةة
ةوس ةيةل ةةة ك لة دةعةثء دةرَة ةة هةةا وى ص   ؟ نةصَيةة لة ن َى بَين ةَاددينةة اةوة ط

( نةة  أبٛ ذٓٝؿـ١ َٚايٝـو  ؟ نةو ةة: لةِر صتيا  قضةنةى  ةة َا لة ن َى بَينةةطينةةل ط
َِٝسدةَلَي    ( و ةة: ِرووى سةوىل و ةة دةصتث بةِرووى سةوةا  بَينةل  ن اةو ِرووى صر
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ةو ةةة بَينةةل لة   ة  بة ول دةعةثء اَيزطة س رء طينةةةل دةصةت) حَيةا       ةسةوةية هةر ضيية 
ت) حَيةةا  بَينةةةل بةةةفزو   ةةةةدةص لن ء ضةةينةةةةةةدةصةةت) حَيةةا  بَينةةةل ع   لسةةة ء ضةةةوة 

تة لةصةةر  ةةة ةنةنةد  بَينةةل ضة د ة اةةو ع   تةَلةةة تةَلةنةل دةصث بةة بةةفزو بةص  ةةبةص
ِرووى سةوى هةةةةو  ة  ؼ دةفةةرا َى: دةصةةث بةصةةر ِرووى سةوةةا  بَيةن ل طةةزد        

ل دروصةث ديةةل نةو ةةة: هةةر      بة  ةةة  ) لةةة ر عةت) حيض ل بةةآلم اةطةة  ة اةوةةة حن  بة 
َِٝس ةوةى نة  ةةةر اةةة لةصةةطةةةؤى بةَلةانةةةةنة بؤ  ل نة لة ة تَيك بةةع ة ( دةبصرـ

 ةةةوَىل انجةةن ةةةةدين ِرووى سةوى   ث هةةةا و  ةةةَل ) ب ةةةةةا و عةة َةننن بةةة دةص ةةةةه
نةةوةل ةةة هَين  حة ةم ةَا وة  ا ودة ةث هةا و  ةَل ) دةنةوَىل بةآلم طةةت) دةصةطغبة

 ةوَى.ةوة دةصث هةا و  ةَل ) دنن
نى ِرووى ةةة ا  بةة اند ةَل) ساةند) عةِرةبية  ةةة ة( لةة اةص َِٝسـصرـ ةى  ةةة : وعةى دووةمــبةلَط

َِٝس( طةةَال بؤةةةة اةةةوةػ حَيةة) دةطةة ةزَى   ت ــطرا ( وة  اَ٭ْض  ٚرْجــ٘سةوى دَىل   (ل صرــ
ةآلم هةةةا و ةسةوىل بةة َي ة لةةة ِرووىةةةةبةع ءضةة د ة اةةةوةػ لةصةةةر ِرووى سةوةيةةة 

ٞ ِرووى سةوى طةةةَا ديةةةةل وة     ــؿٗاْ ــ  ا٭صـ ــطزا  أيؿـــ ( لةةةة  ضاغـ ــط ٕ: ـَؿـ اظ ايكـ

َي : ةينن دةَلةةةةةةة( هةردوونةةةةةة514َُحِ ايٛغــــــٝط: صـايــــــ(د ل هةةةةةةةروةهن  484ص
ـــايص   ــ٘ اَ٭ْض ــ ٚرْجـ تَي ) هةةةةةةل ةةةةة( و ةةةةة: ِرووى سةوىل ِرووى سةوى هةةةةر ع َِٝس: 

ديػ هةر و  دةَلَي ل بةآلم اةةو س دنةندةةى دةنةودةة    نرةس ةند) دة ةى سانةن عةهةروةه
ة دةنةةةن بةةؤ ةةةة ز ول بةةةحَي) اةةةو اةسهةبةةة قضةةةة) اةسهةةةبَي ) دةنرةةةة َةةةز ننرةطةر

ل بؤاةةوةى حَيضةةو دةى   ة ةب بة ةنفيعي) اةسهة ةوَةنة: س دنةةن) عنرةس ى ساةنن نةة عة   
اةةوى دة ةة اةطةةر     ( ةند) طَالَِٝســصر  ةة قضةى اي نم عنفيعي) دة  وَلَيتةوةل دةَل

لةصةةةةر اةسهةةةةب) اي ةةةنم انليةةةك بةةةَيل وة  اي ةةةنم انليةةةك دةَلةةةَ)ل بةةةةآلم اةطةةةةر    
ةِرَةيةوة بةةؤ اةصةةَل) ساةةننل وة بةةؤ اةصةةَل) بنبةةةةةننن لةةة س ةةة)  ؤةندةةا ل حةةَيػ   ةةةةبط

 ةوَ .ةةرت بؤ دةردةنةةلةنةج بنعةننرةطةرة) اةسةهةبةنننل اةص
ْٔ]نة دةفةرا َى:  غةابةرة اةو فةرا ودةةةى حَي :يَيةمــةى ســبةلَط ٔ  جراِبط  ْر  ْب

٘ اي ٞرِضضر اهلِل ْرْبِس ٕ : اُرٗ ْْٓر ًَّ ٞ  َأ ٓ ِب ٍر  اي ِْْتٝ  $: َقا ُْػـاَ  أر ِْ  :خر ٔ   َيـ ٗ ـ ََْت  َأذرـسم  ٜ 

ٔر ٝرـــا٤ِ َِـــ ِْْب ًِـــٞ اَ٭ ْْـــِ  ْ ِصـــْط  : َقْب ْٗطه َرِػـــ ر٠َ ِبايطُّ ًَـــْ ا ؾرـــ َِ  َرْػـــِحس ا اَ٭ْض   ِيـــٞ ٚرج 

ُراا ٗ ٛض اٚرَ  ُّٜ ٌم َؾَأ ْٔ ضرج  َ ِتٞ َِ ٘   أر ٌ   ايص ـ٠٬ر  َأْزضرَنْتـ ٝ صرـ ًْ ٞ  ٚرأرِذًَّـ ْ ا َؾ ِٓ ِيـ ِْ ا ِا٥ِـــ اْيػر  ٚرَيـ
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ًِ َ٭ذرــٍس ٌ ــــترِر ـــَقْب ِْْتٝــ  ا ٞـ ْر١َ  ٚرأر ٕر  ايؿ ــَؿا ُّ ٚرَنــا ٓ ِبــ َرــ   اي َِ إَيــ٢ ٜ ْب ْٛ ـــَق ا خراص ــ١َ ِ٘ـ

َِْثـــ   ٓ  إَيـــ٢  ٚرب  َ ١َـــــ ْر اؽ ـــــ اي ٚر(335) :طقِبـــ  ُّاض درـــ ايب  ٘ جرـــ طرْخَأ}ٍٍ[ا  :طقِبـــ  ِمًِْػـــ َ   

ٓ ٚر  (1163) ٕرب ِذ ٔ اْبٚر  (432) :طقِب ُّا٥ِػراي ل و ةة:  ةنب ى نة ِرى   {(6398) :طقِبـ  ا
فةرا وةةةة): حَيةن،    ةرى  ة    ةةة حَيغةاب:  دةَلة   عةباوَلآل  ة   لَييةنن ِر سى بة   

ةم(: بةةؤ اةةنوةى اندطةةة ةةةةةظ:  ةةنةةةة ون بةةة نعةةتة حَيةةار ون لةةة حةةَيػ انةةا  دةةةدر 
ةرنةوة ومل ةةة ةوةل بةصةةر دو اةنة د  ص  ةةة  بة هؤى ةزظ  ز دة دَل) دو ان ةةِرَةي

ةر سةوةية هةا و بؤ نز وة بة اشطةوجء بة حنن ةرةوةؼ  لةة هةةر   ة دووةم(: وة ص
اؤاةةة)  تة(  ةن هةةر حينوَةةك لةة     ةةنج دروصة َل نن د َةذ ب ةةند) اضةةن َةية  اينض

ل ةةةنن نةةنة) د َةةةذى لَيةةا  هةةنجل بةةن د َةةةذ ب ةةنجل  صةةَييةم(: وة   ةةةةت اةة  د َةةةذى طةةغ
ة بةةؤ  ةةةآلَل نةةز ونء لةةة حةةَيػ انةةا   ةةةآلَل دةةةب ونل       ةةةةدةصةةت ةوةةنند)  ةدط

لةةة ِرؤ ى دو ةيةةا  حةةَيػ  حَيغةابةةةرى  ةة    ضةة  رةم(: وة عةةةفنعةس حَيةةار وة  
ننج(  حَينجةم(: وة حَيغةابةر د) حَيػ اة   ةفنعةجء ة ن دةةةهةا و حَيغةابةر ن ع

 ز وم.ةة) ِرةو دةنةةَي ) ةنةبةج دةدَيزدر نل بةآلم ا  بؤ ةَي ِز ى  ةَل ةبؤ طةل
ز ب( ةةة ةى  ُةةز ب( هةنة ةل وعةةى  ةُ   ةة: لة هةداَةك فةرا ود دا  وعوارةمــةى ضـبةلَط

ْٔ ]هنة ة:  تةى حَيغةابةرد  ةطَال وة  لةم فةرانةغ ْٜؿَـ  ْرـ ٍرـــ َق   ١َذ صر ٍر  :ا  َقـا

 ٍ ٓرا$:  اهلِل ضرغ ـــــٛ ًْ ًَـــــ٢ ؾرط ـــــ ٓ ـــــاؽ  ْر ًَـــــْ  :ِبـــــثر٬ٍَث اي َِ ٓرا ج   ؿرِٛفـــــــَنص  ص ـــــؿرٛؾر

ُر٥ِ٬ََه ًَـ ْ   ١ِــاْي َِ ٗرـا  اَ٭ْض   ٓراـــ َي ٚرج  ًُّ ًَـ ْ   َرْػـِحس ا  نر َِ ٗرـا  ٚرج  ٓرـا  ت ْطبرت  ٗ ـٛض ا  َي ِْ  إ شرا َ   َيـ

ــا٤ر ْرِحــِس ُر ــطرْخَأ}[#اْي ــَ  ٘ جر ــ ِمًِْػ ٓ ٚر  (1165) :طقِب ـــػراي ــ) ٞـؾــ ُّا٥ِــ  :طقِ( بــرب٣ايهر

ٕرب ِذ ٔ اْبٚر  (8022) و ةة:   سةةفة      ل{(68) :طقِب لْتقراضرايس ٚر  (1697) :طقِب ا
عةةتنن بةصةةةر   فةرا وةةةةة): بةةة صةة  حَيغةابةةةرى  ةة   :  دةَلةة  لَيةة) ِر سى بةة

ةد  سةةنةز  ةةة نرة لة ع َةن) دة ةة :  دة ةَل ا   و ةة: اؤاةةند) دة ة( هةَلبذَةزدر و
نانن وة  ِرةةشى  ةةث بنظ دةننج(  ةةنةم(: ِرةشةنةةع ةة زةد  صةةدةفةرا َىل بةآلم لَي

تني  دةةةنرة اؤاةةةةند) حةةَيػ اَي ةةة بةةؤ    ةةةةتةننن لَي ةةز ونل بةةة ِرةةةش دةوةص  ةةةةفزةغ
نةزدوةل وة   عةةة) اـــ طة بة ةةدين بؤ  ؤى ةةتنونل هةر ةةنةةش دةوةصةةعةج بة ِرةاــط

وم اةنو  بةةِرةش ب ةصةنتل بةةنةبةةة) بةؤ      ةةة تنؼ دنبينزَى  طة لة اؤاةةة) ايض ةةاَيض
نن هةةةة  ةةة ةوجل  و ةة: بؤاةةةا و بؤ نز وة بة اشطةةذ(  دووةم(: وة سةوةي نن هةد َة

ن لةةة عةة َةن) ةةةة و ةةديةةةة َةنَيك د َةةةذ ب ةةةة ل ضةة د ة اؤاةةةةند) حَيغ ةةةةلةةة هةةةر ع
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ةرصتطننندا  بؤةنن هةب وة    حةرصتي) ب ةةن(  صةَييةم(: وة طَلة)    ةنةبةة) د ل لة ح
سةوةي نن بؤ نز وة بةة حنن ةةرةوةل اةطةةر انواةنن دةصةث دةنةةوج  و ةةة: هةةم لةة          

 ؤردن(. ةة ينة) دةصتن َةذ بةننرى بَيننيل وة هةم لة  ينة)  ؤ ع
ًَـ ْ ]ن لَيةزةد  فةرا وةةةة):   ةةة نةنن دةَلةَي : اةوةة ةةة انجن هةداَةك لةة س د  َِ ٗر ٚرج   اـــ ت ْطبرت 

ٓر ٗ ٛض ا اـــَي ة نةة  ةةة  ةرةوةةةل نةو ةة: بةظ طَلةَيِزر وة بة حننةةةنةى بؤ اَي ة طةةوة طَل [لَ 
يند) غةةةزى  ةةة طة ديةة لةصةةر دةع  ةَيني: اةةوة بةَلة  ة) ةةةةا م دَىل بةآلم دةَلة ةةبة نةَل 

ةة) ةةة د) ضةننةو ان َا بؤ ةةةةةا مل بؤضةي؟ ضة د ة فةرا ودةنةة لةة نةنة) بنصة زد       ةط
ةرةعةج ة ةة  د  اةةةوة بةةنظ دةنةةنجل لةةةو  نَلةةةعةةا  عةةنرةس ةند) ساةةننء عةةنرةس ةند) عةة 

٘  ند)  ةةة) س دنةةبةةنةب ( ايعتيبةنرى  ُدايؿ١ـَؿٗـّٛ ايـ  ( دةَلةَي : ضةةا )    أصـٍٛ ايؿكـ
ـــأص)  ةدةةننزَىل اةةةوةؼ س ر وةةةنةة    حةة ةنل ةةةة(ةةةةل ِرةدطةةة هةةةا وةنن لَيةة) ةَينةط  ٞٛيـ

(ؼ هةةةةةل بةةؤ وَةنةةة:  ةة   دةربةةنرةى  ُدايؿ١ـَؿٗــّٛ ايــ( هةةةةةو  ؾك١ُٛاـَؿٗــّٛ ايــ 

ل ءاإلس  راچۓ  ...ہ  ہ  ہ   ھ ...چنب دةفةةةرا َى: ةةَل د ةةةكء بةة ةةةةة لةطةضننةة
ل  َي) نةة حَية) دةن ؤؼ بة    ةةة ةةة  دةَلةةة َي) اةؤفل ةةند): وع  ةث دةَلة ةةة و ةة: بة بةنبء د ة  

اةةةةدةل  ةةةة  ةةنن لةةةة سلل    دةةفةةةرا وة ةةةة بةةاةى؟  ةةؤ     ةةةة  اةةةدى اةطةةةر سللةةةةنن ل   
ـــَؿٗــّٛ ا٭ٚي( ةةةنن  ُٛاؾك١ـَؿٗــّٛ ايــاةةؤفل بةةةحَي)   ةةةة دةفةةةرا َى: اةَل ( اةطةةةر ٢ـ

 ا ن  ةِر ارتة.  ةةة لَيةةة سللةةل اندنى و ةة وعةةة   ةِر م ب
 ( ضةةيية؟ ضةةةا ) حَيضةةةو دةل نةةة لَيةةزةد  حَيغةابةةةر  ُدايؿ١ـَؿٗــّٛ ايــاةةةدى  

ةل ةةة ةرةوة دية ة ةَا حننةن  نةرةوةةةةل نةو ةةة: غةةةزى طة    دةفةرا َى: طَلةنةى بؤ اَي ة حة 
 (ةنةى اةوةةةةل بةةآلم لَيةزة لةةم  نَلةةةةد  ضة د ة حَيغةابةةر        ُدايؿ١ـَؿّٗٛ ايـ  

َؿٗـّٛ    ةر اَ اةةة) حَيغةابةةر   ةةة ةجء فةسَلء ضةننةى  ة   دةنةنج لةص   ةبنص) ان

( لةةوبنرةوة  صـو  الفهـه  أند)  ةدةننزَىل س دنةة    ( لةو  نَلةةندةد  ايعتيبنرى حُدايؿ١ـايـ 
ـــَرطاقــٞ ايػ ة لةةة نتَيبةة)  ةةةة ةل بةةؤ وَةنةط ةةةةو ةند (د  و ةةةة: حةةةةذةى بة تةةةوةرة)  َٛزـ

( ِرَةطزةنةند) ايعتيبةنرنزدن بةة    ُدايؿ١ـَٛاْـع اْتبـاض َؿٗـّٛ ايـ    ة لة بةنرةى   ةةنتَيبَي 
 :ةةة يعزةل دةَلةةضةا ) حَيضةو دةل نة ع

ٚ َؾـــــأٚ اَتٓ ٕه أٚ  ْٗ ــــــام  ايٛاِقـــع  ــــــــــــا ََ ْٓسر ايػ ـٚا ِْ َِع ــٌ  ٚايتأِنٝس    ا
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ندا  ضةةا ) حَيضةةو دة نةنرى حَينةننزَىل و ةةة: لةة ننةَي ةا   ة  ى         ةلة  نَلةة) اي تين
تَي ) فةةرا ول اةةوة ضةةا )    ةةة حةروةردطنر بنصي ديع ةةةنند)  ؤى دةنةنجل اةطةةر ع  

   لةةة صةة وِرةة) ةةةةة؟  ةةةةلةةةوبنرةوةى ضيي ننزَىل بةَلطةةةاننةةةةحَيضةةةو دةنةى ايغةة) حَين
ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   چ(د  دةفةةةةةةةةةرا َى: ايٓرــــــــٌ 

ل و ةة:  ة   دةرةةنى بةؤ اَية ة دةصةتةاؤ نةزدوةل بةؤ اةةوةى طؤعةتَي )          چۇئ  ...  ۉ
ييةل ةةنن طؤعةت)  ةندةا رةنند)    ةةة خبؤنل نة اةبةصةث حَية) طؤعةت) انص    ة ةةِرو ةنسةى ل

) وعةةك نز ةةةةوةو ةةةةل انةةةن اةطةةةر طؤعةةت) انص اةاةةة بةة دَيةة  دةرةنةةةةل بةةةحَي)دة ةةةى 
ند  دة ةة ل انةةن اةطةةر    ةةة ة ق ة ول ةنن طؤعت) اةو  ةندا ر دةى دة ة نةة لةة دةرة  ةة ز ة
ء اةطةةةر  ة؟ بةةة حَيةة) اةاةةة بةة  ةةةة و  ةِر اةةة ةةةنن  ةآللَ ةةةة ز ةةوةء  ز ةةةة ق ةةوع ةة

بةة ةةةِرء ةةنسةة)     ة ةن دةبَي) دن  ةنةةبَل  ب زَىل دةب  ) حةة( ايغُدايؿ١ـَؿّٗٛ اي 
 ز وةة)ء بةة  ز دةة دَية  ق ةة وةوة  ةِر اةةل بةةآلم هةةا و        ة رَىل اةطةردن بة وع ةةخب

 َىء وعةةك  ةهةَلبطةة  ة س دنةةةنن لةصةةةر اةةةوة ةةنةةاةدط  نةةة طؤعةةت) انصةة) دةط جنةة       
ِرووى حشةغةةة )  ب زَةتةةةةوةل هةةةةروةهن طؤعةةةت)  ةندةةةا رة دةرةنةيةةةةننن اةطةةةةر لةةةة      

زَىء خبةة رَى دةَلةةَي : ضةة د ة لَيةةزةد   ةة  ى ةل دروصةةتة هةَلبطيةة ضنةة(ةيةةةوة ةَي ةة ـ   
ةء فةةةسَلء انةةةة)  ؤةةةا  بنصةةي دةنةةنجل دةفةةةرا َى: ةةةةنو عةةنرةس  لةةة اةةةقنا) ضننةس دةة

ُرــَا  طٜــَا  نسة  ؤعةةرتة لةةة هةة)  ةةِرء ةةةةةةةت) ةةةةةت) ةةةةِرء ةةةنسةل ضةة د ة طؤع ةةةة( طؤعَيْر
 زَى.  ةةدننة ) حةة( لَيزةد  ايغُدايؿ١ـَؿّٗٛ اي ول نةو ةة:  ةق ة
 و :ةةى تةية ةة: ِرةواية ةةَييةةةص

ةل ةةنن  ةةة زَى؟ اةةدى انةةن ةةةةةا م ِرةو ة   ةةة بنص) اةوةانن نزد ةةةةا م بة ض) دةن
ؤردديػل و ةةة:  ةةة تن َةذو  ؤعةةة ةل وة  بة دةا بةؤ دةص ة م ِرةو ةةةنن ةةةةاةةدن؟ بَيط ا

 دنةةنن هةةا و ةةنةاةدط ل بةةآلم     بؤ ثبزدد) لةؼ حيضةي) طضة ةو طةةورةل لةةوبنرةوة س    
َيينن ِر سى ةع ود  ة   لة  ةةة آلى ن ِرى اةصةةة  عث لة ع اةرى ن ِرى  ةةتنبء عةباوَل

ٞ طَيِزدر وةةةةةوةل هةةةروةهن لةةة      بةة ند) ة(ةةةػ نةةة ةةنَي ةةة لةةة س دنةةة   إبــطاِٖٝ ايٓدَــ
 ل و ةةة: دروصةث  ة نضة ةة) طةةورة بةة ةةةةةا م ثد   ةةة ةؼ حيضةةندة: لةةنبيعنيل نة ط ة وة

ةر ةةة ي) طةورةل اةطةةنربَين) بؤثبزدد) لةؼ حيضةةدية دةصث بةِرووى سةوةا  هَيننن بةن
  دةنةةوَىل  ةةة ؤل اةطةةردن د َةةذ ن دننةةى ةةنن  اةنوج ضن     ةةة انوج ضن  نةةوج  ةؤج بغ  
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ابـٔ  (ى  ؤةا  هَيننوةةة) لةة   ُحُٛعـايـ اةو ن ِر ةنن و ب وةل بةآلم دةوةوى لة نتَيب)  

ةوة نةةة ع اةةةرء عةبةةاوَلآلى نةة ِرى اةصةةع ودةػ  ةةةةاةوةغ (ةوةو لةةة غةةةةزىايصــّباؽ
نوةل وة هنة ودة صةر ِر ى سؤربةى س دنةنن نةة ةةةةةا م   ةةو سةنن لةو ِر ةة   ؤةنن هَين

ن َةذةػل ةنة) دةصتة ةةة تةل و ةةة: لةة  يةنة) غ صةَاء لةة  ي     ةةة دروص ة تَي ) حةةةا و عةه
ي) سؤرنل طز ةةنن اةطةةةر ةيضةةةر ِرةو ةةة) ةةةةةةا م بةةؤ ثبزددةة) لةةةؼ حةبةَلطةةةؼ لةصةة

وة  ل اةةو ِرة  ةةةةة صةةدةدةنةى بةةهَيش دةةب       ل هةرضةةداة دةط جنة   اةوةؼ ِر صث ب
فةةرا ودة لةةوبنرةوة هةةنل وة     ة صةةرةةنوةو دةةندش ديبة   لةة   ِر ةةة  ب وبة    دةعط جن

نَل اَي ةةة ةةةةل بةةةآلم بةةة هةر  َيينن ِر سى بةةة   لةةةةةةةوة صةةةر ِر ى سؤربةةة  ةدو ةةة) طةِر بنةة
لةةةة   َيك بةةةةةةةةنسة قضةةةةى هةةةةر نةصةةةةةعةةةتَيك دةفةةةةرا َى: ة نةَيةةةك حَيغةابةةةةر ن

نن ِر سى ةة   لَييةزء ع اةرةػ ب   ةةندَينيل بن اةب بةنةةنرى بؤ د دةةرةا  ايعتيبةةبةر دب
تَيك بنظ ةةل عةة نب) ِر سى بةةؤىء بة   لة  ةنظ  ةآلى ن ِرى عةببةةك عةباوَلةل ِرؤ َة ب

 دةةةةنرة دو     َيك دةبةةةةةةةةفةرا وةل اة ليضةةةةةو  ةر ةةةةةغةابحَي  نجء دةَلةةةةةةةةدةن
: دةدةن  ةةة  ك دةَلة(ل ةةنَية ة نن ِر سى بة ةةة    لَييةةة زء ع اةةر بة وةل    ةةة ةردةا) اةب بةنةةص

آله) ضةةةننة بةةةةردةنن ة: وةَلةةةةةةةة اوَلآلؼ دةَلة ةل عةبةةةة ةةةةةطةاةب بةةةةنزء ع اةةةةر و ةند
) ةةةةة ةؼ بنصةةةةةفةرا وةل اَيةةةةةو  ةر ةَية حَيغةابةةةةةةةةنرَ ل اةةة  دةَلةةرد  دنبةةةةبةصةةة

نرنل و ةةةة: نةةة  ةةةةةرد  دنبةةةةةن   هةرضةةننة بةةةردةنن بةص ةةةةزء ع اةةةر ن دةنةاةب بةنةة
ةى ديةةةل اةطةةةر  ةةةةةى دة ةةةة) قضةنةةةظ اة نلةة  هنةةةة حةةَيػ  ةى حَيغةابةةةر ةةةةةقض

 ل نن ِر سى بةةة   لَييةةةةةةةةةن) نةةزدوةل بةةن اةب بةةةنزء ع اةةةرةػ بةة ل  ةنةصةةَي يػ قضةة
ت ةل ةةةةةنن دةطةةغةةةةحَيي دةةةب وةو ةر ةةةةتةى حَيغةابةنةنن لةةةو فةرانةغةة ةةةةنرة انطةدةةة

ة ةةة ةرا وةل ةةنن هةةر ِرة  ةةةةن  ف  عت) و  ةابةر ةنن و دةب وة نة حَيغةةةن  د حَيي
ك ول ديةةةل اةب بةةةنزء ع اةةةر نةةة لةةة  ة ةل دةدةةن اةعةةةث ديةةةو عةةت) و ةندنةط ةةة ةةةةِر ص

ت) ةنةةوة ونل فةرانةغة   حَيغةابةةرى  ة     رت بةة دو ى  ةةة ةظ سةنةز ضننةةةةا و نةةه
    ةة ؟ دنط جن ةبةةةنن هةةةةن) دة ةء اةو ديػ قض ةبةةاةو ه

 

 يىــسـةش ثيــةمموم بؤ البزدنى لـةر رِةوايي تةيــةك لةسـةند بةلَـطةيـض

(ى صةةة وِرةة) 43زنزدد) انةةةةةة)  اةةةنرى  ةاَي ةةةة نةةةنة)  ةةةؤى لةةةة نةةةنة) ةةفضيةةة  -1
ةةند):   لچڄ  ڄ  ڃ چدؤةةوة نة اةبةصث لةة:  (د  ِرووانن نزا٤ـــ ايٓػ 
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ٓ ػ  ِ  اي َرَت  ث لَيا ن وة ةةةَل  دةنندتندا ل دة  دةصةة(ل و ةة:   وج ب ون لةطا٤ــجرا
ث ةةةةنل لةطةةةَل نةةزدن دَىل دةةة  بةةة اندةةنى دةصةةةة(ل لةةةوَى بةةة اندةةنى  ي ١ـــ ٬ََػ 

نةزدن بةة    ةألةة وة  بةةدةل) غ ص  لن دو ةيػ نة بنصي ةةةةةا م نةز وة  ةةلَيا ن. انج
 ( ثدةبنج. جٓاب١انول نةو ةة: ةةةةا م لةؼ حيضي  

( بنص) لةؼ حيضي) نةزدوةل نةة   جٓ ةى  ةة(د      بة وعُا٥س٠ـاي وِرةة)  ةلة ص - 2
ؤردنء لةةةة ةةةةةحنعةةةنن بنصةةة)  ؤع ل چٿ  ٹٿ  ٿ    چدةفةةةةرا َى: 

ة بةؤ  نرةةة ) نةزدوةل نةة دة  ةةة ا  لةة نةنة) دةةب ود) اةنود ل بنصة) ةةةةا ايغ     ةدو ةيغ
ٓ ــ   ن َةذى ديةةةو اةةةو نةصةةةؼ نةةة  ة(ةل و ةةةة: اةةةو نةصةةةى نةةة دةصتةة حمــسث ٚج 

  ٿ  ٿ     ٿ  ٹچةل هةةةا وةنن دةطزَةتةةةوة دةفةةةرا َى: ةةةة) حيضةةةةلةع

ل چڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ   ڄڄ  ڃ ڤڤڦ   ڤ   ٹڤ       ٹ
ؤنل وة اةطةةر  ةةة نن بغةةة ةةانعن ب ةن  دةفةةرا َى: اةطةةر لةعةتنن حةيط بة ول  ؤة     

زجل ةةن  د ضة ودة   ةةة ةفةر ب ونل ةنن ةةةنَي تنن ةةنرةة) ط  ةص ةنن لة دة ؤؼ ب ون
 لچڄ ڄ  ڃ چثى انفزةةننل ةنن اةطةر د ةبنَي)ل لَيةزةد  اةبةصةث لةة :    

انوةةةةنن ضةةةن   لچڃ  ڃ  ڃ  چ چةةةةند): دةصةةةتتنن لةةةة انفزةةندةةةا ل 
بنصةة) لةةةؼ حيضةةي) نةةزدوةل   ةةةة ة هةة) حَيغةةةةدةنةةةوجل ةةةةةةا م ب ةةةنل اةةَ) بنع 

اةطةةةر لةعةةتنن حةةيط بةة و  ؤةةةنن  ل چٿ  ٹٿ  ٿ    چ: دةفةةةرا َى
ة: لةِر صةةتيا  ةةةةةنل نةو ةةةةةؤن... اةطةةةر انوةةةنن ضةةن  دةنةةةوجل ةةةةةةا م ب ةةةةبغ

 ة. ةةةل اةوة سؤر ِروودةةييغةةةةةةا اةنة بؤ ثبزدد) لةؼ حيض
 ةن: ةةه ةرةػ ةةتندةى حَيغةابةةنرةوة اةم فةرانةغةةن لةوبةانج -3

ْٔ] /أ ٔ  ِسْرْبـــ ْرـــ ُر ٔ  ايـــط ْذ ْٔ َأْبـــعر٣ ْبـــ ِ٘ ْرـــ ٍر َأِبٝـــ ٌم جرـــا٤ر: َقـــا ُرـــطر إ َيـــ٢ ضرج ـــ  ْ  ٔ  ْبـــ

ٍر اْيدرتَّــاِ  ْ ــ: َؾَكــا ٓرْبــ   ٞإ  ِْ َأْج ًَــ ُرــا٤ر َأِجــِس َؾ ٍر  اْي ُ  َؾَكــا ٔ  اض ــــْر ُرــطر ٜراِغــطه ْبــ  َ ٔ  ِي  ْبــ

َرا: اْيدرتَّاِ  ٓ ا ْ اَأ ترْصنرط  َأ ٓرْب   غرَؿطه ِٞؾ نر ْرا َؾَأْج ْْ ر  َأ َ ا ٚرَأ ْْـ ر  َؾَأ ِْ  َأ ًَـ ٌ    َؾ  ت صرـ

َ ا ْرـا  ٚرَأ َ ْهـ    َأ ُر ْٝ     َؾتر َّ ْٝـ    َؾصرـ ٓ بِـ  َؾَأتر ٘   شرِيـوَ  َؾـصرَنْط     ٞ اي ٍر  َيـ ٓ  َؾَكـا  ُِّبـــ اي

: $ُرـــا  ْ ٕر إ  ٓ ِبـــ َؾطرـــطر ر  #ٖرَهـــصرا ٜرْهِؿٝـــَو َنـــا ِ٘  ُّاي ْٝـــ ٓرَؿذر اَ٭ْض ر ِبَهؿَّ  َؾـــ
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ــ ُرـ  ٗ ِ  ا ِؾٝ ــحر ث ـــ ُرـــا َرػرـ  ٗ ٘  ِب ــ ٗرـ ِ٘ ٚرْج ْٝـــ ــطرْخَأ}[ٚرَنؿَّ   (338) :طقِبـــ ُّاض درـــايب  ٘ جرـ

ِم بــــــطقِ: ) ًِ َ ْػــــــ ٚ زر بــــــطقِ: )818ٚر ٚرأب ــــــٛ زرا ُّ بــــــطقِ: )323(   َِــــــص ٚرايت ط   )144  )

ُّ بطقِ: ) ْ٘ بـطقِ: )   313ٚرايٓػا٥ َراجرـ   ٔ ٚراْبـ نج بةؤثى  ةل و ةةة: حينوَةةك هة   {(569(  
 َل ندنن بة وة  ة     ةةة نرة اةو ننةة   ن ِز د) اضةة ةةتنب  نة دةع اةرى ن ِرى 

ة دةصةث دةنةةوة ةل  ةةند)    ةةة طة ة): اة  لةعةة حةيط بة و انوةغ      ل(ة لَي) ِر سى ب
اةطةر لةعةة حةيط بة و اةنوم دةصةث دةنةةوج ضة) ب ةةمل دةةنرة اةنو  حزصةينرى            

نن ِر سى ةنةد  بة وة  ة   لَيية   ةةة نزدوة( عةانرى ن ِرى ةنصةز  دةةنرة لةة اة ليض   
 ج دنةةةج  نرَةةك اة ء ةةؤ لةة      ة( بة ع اةر  ن ِر   ةةتنبي ط ج: انةن بةب ب

 نن حةةيط بةة ول ةةةؤ د َةةةذج دةةةنزد  و ةةةة:  ةةةةنن لةعةةةةصةةةفةر بةة وة ل هةردوون 
 لبطزى(  تن َةذى حةةؤ ء دةصةةبغ  ث دةنةوجل  ؤة) حةةلةبةراةوةى انوج دةص

ش دية ة  ةةم نةزد  ةةند): و   ةةاو د َةذةنوةرطةوس د ةة ؤم لة  ؤَلةةنس  ةبةآلم ا  ه
 ةةة   ةصتةى  ةؤى بةة  ةؤَلل ب ةنجء  ةؤى لةة  ؤلَ       هةا و ة نة ةةةةا م دةب

طَيةةةِز وةل اةةةةوةػ فةةةةرا وى:    حَيغةابةةةةرم وةرد وة( نةةةة طةِر ةنةةةةوة بةةةؤ   
دةصةت) بةةة سةو    حَيغةابةةةرى  ة    ةىل ةةة اةوةدةاةج بةةظ بة و نةةة اةنو  ب     

 ن. ةةنوو دةصت) د هَينةةمءضزدو بة دةةة وى لَي ةد د و ف
ْٔ] /ب ٕر ْرـــ ُْـــطرا ِْ  ٔ ــ ٔه ْبـ ْٝ ــ َرـــعر  ذ صرـ ــا  ٓ ـ ــ  اهلِل ضرغ ـــٍٛنر ٢َّ ـؾـ ٞ غرـــَؿطه  صرـــ

ٍر:    ٍه َؾَكـا َ َترـع   ٌ ٖ ٛ بطرج  ٓ اؽ ؾإشرا  َرـوَ  َرـا $باي ٓر ْٕ َر ٞرـت صرـ  َأ ٍر  ؟#ًل ٍر  ٜرـا : َقـا  ضرغ ـٛ

ِٓٞ اهلِل ٓرابرـــــــــ١ٌ َأصرـــــــــابرْت ٍر  َرـــــــــا٤ر ٚر٫  جر ــا ْٝـــــــــو$: َؾَكـــــــ ًَ َِِٝس ْر ٘   ِبايص ـــــــــ ــ ْ ـــــــ  َؾإ 

ٝرــَو ٘  }[#ٜرْهِؿ  ِمًِْػــَ ٚر  (338) :طقِبــ ُّاض درــايب ٚر  (19912) :طقِبــ سُرــْذَأَأْخطرجرــ

ل و ةةةة: عي ِز دةة) نةة ِرى   ؽةةةة   ةة   {(743) :طقُِّ بــَِاضرايــس ٚر  (819) :طقِبــ
ة بةةة وة ل لةةة   د  ةةةةةةابةرى  ةةةةة: لةةةة  شاةةةةج حَيغة دةَلةةة ة لَيةةة) ِر سى بةةة

نوَةك ةةةةةنى نةةةزد حيةةةةة ) نةةةزدل دو ةةةة) ةةانع ةذى بةةةة  ةَلةةة ةةةةةةفةرَة ا  د َةةصةةة
ِرَةة)   تَيكةةة عفةةرا وى: ض   نرى طزةب ول حَيغةابةرى  ة    ةةتنوةو نةدةةِر وةص

ةل ةةة ): لةةؼ حيضةيية ةة وؼ بة وةل اةنوةػ دي     ةةة ةى؟ ط ةةةة طزةة وى د َةةذ ب    ةة ل
اةةوة   لةةةة ة ِرووى سةوةةا  بَين ث بة ةةةابةرةػ فةرا وى: دةصةةؤم(ل حَيغةة  ؤم بغ

 ة.  ةةبؤ ةؤ بةص
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ار، ةةةة( يةةان دوو رربة واحــ  ــــضت هةةة سةوى دان )ةةةةا يةةةن رةةار دةصةةةةايةة: ئوارة ةةةةض
 و ؟ ةةتة بؤ تةية ةةةثَيويض

َي : ة( دةَلة ايؿكٗـا٤ ةرل س دةنن   ةةة نن هةةةةل سؤر لةة ع  ةةة ةوة س دنةةنن ِر   ينةي ةةلةوبنرةع
( دةَلةةَي : ةةةة   ةةنر  ُرسثنـايــبةةةى فةرا ودةدنصةةنن  دوو ةةنر حَي ةضةةتةل بةةةآلم سؤر 

(ةل ُٓصضـٍٛ ٚا٭ٚظاْــٞ ٚأوــس ٚإغــرام ٚإبــٔ ايــــــا٤ َٚهرــــْرتةل وة اةةةوة ِر ى  ةةةةبةص
ِر صةةتةل بؤضةة)؟ ضةة د ة لةةة   نةةة اةو دةةة س دةةنى بةر ةصةةتةنل انةةيػ ِر ى دووةاةةة حةة 

نر نةة  ةةة ةى عةاندا  ةةدين بنصة) ةةة   ةنر نةز وةل بةؤ وَةنةة: فةرا ودةنة       ةةفةرا ودةن
نر ةةةةبةةةظ بنصةة) ةةةة     د  ناننل وة لةةة فةةةرا ودةنند) دة ةةةؼ   ةحةةَيػ ةؤسَةةةك هَينةة  

نوو هةةةردوو  ةةةة نرَةةةك دةصةةت) بةةة سةوى د وةو بةةة دةمءض ةر ةةةةزَىل حَيغةابةةةةدةن
ت) د  هَينةةةنوةل نةو ةةةةة: اةةةةو دوو  ةةةنرة لةِر صةةةتيا  بةَلطةةةةةةن) لةصةةةةر ديةةةةل  ةةةةةدةص

نَل ِر ى ةةةةةَي ل بةةةة هةر ةةةةةدةَلننء اةسهةبةةةةننديػ و ؤبةةةةى عةةةةرعش د ةداة سةةةةةهةرض
ة اةزؤش دوو ةنرةػ دةصةث بةة سةوى     ةةة اةؼ سةمحةةج دي ةةاةو ديػ هةر بةِرَةشةو هَين

 شةزة.ةةطةى بةهَيةنن بةَلةةينةوة د  َ  ننايةةلة ِر ةةننن ب ؤَل ةة ة دةبةبا جل بةآلم اَي 
 ن؟ ةيةةض ىءةةو  ضةةةانى تةية ةةا ئةندامةايةة: ئة ةةثَينج

ل و ةش دية ة اةدةا ا) ةةةةةا م     عةانرى ن ِرى ةنصز     لةة  ةؤىء بةنب) ِر سى بة    
لةة  ةؤَلَ) وةرطةةوسَةن)ل  ةنةةن  ؤعة) ِرووج نزدؤةةةوة   دةةنرة هة)           ةؤى اةوةةة 

: ة َية دةحزصة ةك لة ةة  ةَلة ةةة تنؼ اة   ةنرى و ة  ةدة ةؼ هةب ون هةر و ةةندش دي ةل اَيضة  
بؤ ةةةةةا م  ةؤى لةة طةَا       ل دةب ةربةَل) لةصةةنن غ صةةنضتن  اةطةر ايةةاةرَ  اناؤص

ند) ةةةةةا م  ة  نةة اةدا اةنة  ةةة ةا و لةصةةر اةةوة ةةناةدط  ةةة )؟ س دنةنن هةوةرطةوسَةن
ـــايٛجنت  ةةةةِروو و هةةةردوو دةص لةةةوبنرةوة نةةة انةةةن دةصةةتةننديػ هةةةةن   (ل ٘ ٚايٝــسٜٔـ

) ةةة (ةغــؼضرْغة   ةةةنن هةةةل اةضنة) ةةند ل ِر  ية ند ل ةن  د هةر هةةن اةضةنةةانديغ
 َي . ةدةَل  ) حة(ةغنرٛعَي ل  ةدةَل ة ح

نو نةةةزدوةل بةةةة نةةة رةي) دةَلةةةَية: ةةةةةدةةةةنرة انةةةيػ دو ى اةةةةوةى ةةانعةةةنى ِر ى س دنة
ةوةل فةرا ودةنةةةى عةةةانِرى ةةةةو ةةةة: لةةة بةةنرةى ةةةةا ا  لنرةوةةةةةترتة  ِر  لةوبةِر صةة

ِ  :  ةةة  رت هَيننواندةة نةة دةلَ  ةةة ل نةة حَيغ ة  سى بة نب) ِرةن ِرى ةنصزةل     لةة  ةؤ ء بة     ث ـ

ُرا حرــَرػر  ٗ ٘  ِب ٗر ِ٘  ٚرْج ْٝـ و ةة:  حةنؼ دةصةث لةة سةوى د ن( هةةردوو  دةصةت) بةة        ل(ٚرَنؿَّ
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ةؼ ةنرةوة اةةةم فةرا ودةةةة ةةةةن لةوبةةةةتةنند) د هَينةةننل هةروةهةةةةدةمءضةةنوو لةحةةة دةص 
ٗـ  َٞأبِـ  ْٔرـ ]ة: ةهةة ٔ  اْيررـاض ِث   ٝاْيحر ْْصرـاض    ِ  ْبـ ُ ١ِ اَ٭ ٔ  ايص ـ ٍر  ٟ ْبـ ِ     :َؾَكـا ْٗـ ََ َأب ـٛ ا

ٍ  اهلِل  ٌر ضرغ ٛ ٜر       َأْقبر  ِْ ًَـ ِ٘ َؾ ْٝـ ًَ ْر ِر  ًَّ ٌم َؾػرـ ٘  ضرج ـ ٝرـ ًَِك ٌه َؾ ُرـ ٛ  ِب٦ْط  جر ْرْر  ْٔ ٍ  اهلِل  ـــ َِ ط ز  ضرغ ـٛ

 ِ٘ ْٝـــــــ ًَ ِ    ْر ِ٘ ث ـــــــ ْٜـــــــ ٜرسر ٚر   ٘ ٗرـــــــ ٚرْج ُرػرـــــــحر  ًَـــــــ٢ اْيِحـــــــسراض  َؾ ْر ٌر  ِ٘ ذرت ـــــــ٢ َأْقبرـــــــ ْٝـــــــ ًَ ْر ضرز  

ّرـــــايػ  ٬َ]{ ٘ ٚ ز بـــطقِ: (848) :طقِبـــ ِمًِْػـــَ ٚر  (330) :طقِبـــ ُّاض درـــايب  َأْخطرجرـــ ٚرَأب ـــٛ زرا   

ٕر بـــطقِ: )329) ٔ  ِذب ـــا ٚراْبـــ ) نةةة ِرى ةةةةة) نةةة ِرى  نرةضةو ةةةةة: اةةةةب)  ةه ةةة ل{(805(  
لةةثى بة ى    ةرى  ة    ةةابة ةة: حَيغ ةةل دةَل َي) ِر سى بةةنِرة)     لةةي  ةى اةدؾةؽ

ث صةةثا) لةة   ةةب وة( هنجل حينوَةك حَييطةةغ ةة زَةك ب وة اةو دنوةى لةيةةوة  بة ةاةل
ن ِرووى نةةةزدة ةةةةةةوةل هةةةوةآلاةةة) دةد ةةةة  نةةةزدل حَيغةابةةةةرةػ   حَيغةابةةةةر 

ت) ةةةةنءو بةةة هةةةردوو دةصةدة  رةنةةةو دةصةةت) بةةة دة  رةنةةةد  هَينةةنء حنعةةنن بةدةمءضةة 
 ةوة.ةا) د ةن وةآلةةانج لنةةد هَين

ن َةذ وةآلاةة) ةدةصتةة ة تؤؼ دةةةب و بةبةة ةفةرا وةةةةة): حَي ةة  ونةةزدوة )ةبنصةةدو ةةة) 
ةا ا) ةةة   رةػ ةةةةةة زَىل نةة دة ةية ةوةردةط ةةة  ةوةل اةاة اةةوةى ل ةةةثاةنةج باةاةةص
َا بةة وةل ةةة َي : دة  رةنةة ط ةةة نفيعي) اةسهةةب ل دةلَ ةةة زَىل هةَلبةةةة اةو دةةى ع  ةةة دةن ة حة 

ةر ةةةةتَيك لةصةةةةيةنةى اةوةةةةة نةةة اةةند م بةةة ِرووى سةوى د دةدةةزَى هةرعتيةةةةبةةةآلم ِر ص
دةنةةةةزَىل وة  دةبيةةةةنني لةةةةة هةةةةيض نةةةةنم لةةةةةم  ة ل ةةةةةةةةا ا) حةةةةة رِِووى سةوى بةةةة

ز وةل بطةةزة فةرا ودةنةةةى عةةةانر بةةة ةةا يةةا   ةةةةنر دةنةةرا ود دةد  بنصةة) دوو ةةةةةةف
ةردوو لةحةة دةصةنتل بةةرء    ةةة ووو هن ِرةةنرَةكل نةو ةة: فةِرسى ةةةةا م ةةديةة:  ةة دةَل

نن ةةةةةن بةةؤ س دينرةيتةةةةة ل وة هةدةاَةك دةقةةيػ ه ةةةةحغةت) هةةةردوو دةصةةتةننن ةةةن اةض 
) ةةةةن ةيػ دةنةةةنل دةفةةةةرا َى: اةصةةح) دةمءضةةةنوى نةةزدء دةصتيغةةة   ة ةةةةبنصةة) انديغ 

ندةوة ةاِزةنن لةبنرةةةةةت خؤِر د) فةةةرا ودة دةةنظ اغةة  ةةةةانديغةة )ل بةةةآلم لةِر صةةتيا  حض  
 ل وة لةو دةةةةة ِر وةيةنةةة بةةؤ  ةةؤى   ةةةةةدةدةوة بةةةهَيش ديةد): لةةةِرووى صةة ةل ةةةنةةةةهةة

ةنةى ةةة ) لةطةةَل د بة ل بةةآلم  ةدةض   ةةة  يغة) ِرةدطة انديغةء ط ةبَيت ندى نزدبةايجتيو
نتل بؤةةة اة  ِر ةةنةةةى   ةسؤر ِروونء انعة ز ةةل نةة هةةردوو لةحةة دةصة      حَيغةابةةر  

َِـ  ٘ ُرـ ِذو ضرايِـ َر ٘ ايَـ ٫ ٜبَـس َـا قَ  ٚ:   دةَلة  نةة ِر صةث ديةةل     (ةة حايؿٓكٝتٞ  ٔ اهلل 

ٚرٌؿــٛ  ايَهٚج ــ ك ةو ةةةة: وة دوور ديةةة ِر ى انليةةل (1)(ُــطؾكن٢ اْيـغــ١ٝٓ ايــصضاْن إيــن  
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تنن ةةة ةحة دةصةنزددة) هةةردوو لة    حة: اةصة نة دةَل ة ب ةة ِرةمحةة)    ى ل  ث بةةِر ص
  دنةةة.ةةكل صةةيغنةة اندةيػ ةن دةطةةِرسةو هةردوو اةضةنةبؤ ةةةةا م ف

( ٓكٝتٞـايؿـ   ةةل ِرةدطةة لةبةراةةوةى    ةِر صةث ديةةل ضة د ة حَي ة      ا  اةو ِر ةةم ح
 ندابَيتةوةل اةطةردن اةند م فةةرا ودةننن ةةةدين    ةي ) اةسهةب ب وةل بةو ثةةةا  عةانل

بنص) هةردوو لةحة دةصث دةنةنل نةو ةةة: بةةظ اةوةدةاة اةدا اةةنند) ةةةةةا ا ل      
ةن  ة دةة  د لنجةةند) دة ةؼ ب ةر نَل نةصَي يػ بيةوَى بة قضةى اي ناةنبةآلم بة هة

 رتة.ةةش بنعةةةى بةهَيةةطةةوةن) بةَلة َةن ة نديػل اةصح ب نجل بةآلم بَيط انن عةةانديغ
 ا؟! ةةةةِرسة، يان نةةو  دا فةة( هة تةية بــترتيديى )ةةشبةنةةا ِريةةايةة: ئة ةةةشةةش

ِر  ينةيةةنن هةةةةةل بةةةآلم بةةةط َةزةى انةةةةنةةة نةةة دةفةةةرا َى:  لةوبنرةعةةةوة س دنةةةنن
دةصث بة ِرووى سةوةا  بَيةن ء  ل و ةة: چڇ  ڇ  چ  ڇچ

نءو دةصةةثل ةبةةة دةمءضةةنءو بةةة دةصةةتتنديا  بَيةةن ل نةة َىء نةة َة) بنصةة) نةةزدوة؟ دةمءضةة
) ةاندةةنى و ةةةة ِرةشبةدةةا  لة ن دةصةةث بةةةةةةل انجة نء بةةةةةةدةمءض ةةةة حَيغ ة نةو ةةةة: دةبةة

نرةى هةنة ء ضة ود)   ةةة نةة لةب  تةل هةروةهن بةحَي) فةةرا ودةى حَيغةابةةر   ةة ةضحَي
ُر]ةة): ةفةرا وةةةةفنو اةةةِروةد  ةةةةدَيةة  ن ؽ ــسرأر ِب ـــَأْب ـــا برــ ـــسرَأ اهللر ِبـ ٘  }[ِ٘ـ ــ ــَ َأْخطرجر  ِمًِْػ

ٚر2941) بــطقِ: ْرْبــِس اهللِ 3944) :طقِبــإ ب ــِذ ٔ اْبــ(     ٔ ْٔ جرــاِبط  ْبــ ْرــ  ) }ةوة ل و ةةةة: بةة
زدوةل  ةة   بةةة ضةة) دةصةةت) حَي ةةزدوة؟     ةنةة ت) حةةةة ةم نةةة  ةة   دةص ةدةنةة ث حةدةصةة

دةةةةنوى  ةةةةةة ل حَيغرة      البقچں   ...ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چفةرا وةةةةةةة): 
ؤ صةةر ؽةةفنل انجةن بةِزؤ صةةر اةةِروةل نةو ةةة:        ةةة بض ةةة  ةفنى هَيننوةل نةو ةةة: حَيغ ةةؽ

د م  ةةة  ى حةةةةروةردطنر لَيةةةزةد  زَىل اةةةنةوةردةطيةةة ةةةةةة ت) لةةةةةاةاةةةة بنضةةةينةةةن) طغ
) ِروو دةنةنجل  ةةحَيغ) بنصل چڇ  ڇ  چ  ڇچدةفةرا َى 

ل  ث بة ةنةة حَيغتضةتن) ِروو حَي ةضة     انجن بنص) دةصتةننن دةنةنجل نةو ةةة: و  حَياةضة   
٢ًَ تركـسِٜ  :  ة ( دةَلذحط ابٔل وة     دنةج بةةنن بةثى نةاةوة ص ْر ُرا٤ِ  ًَ  َ َأْنثرط  اي

َرــعر اإلخــت  ِ٘ ِ٘ـ٬ف ؾــايٛجــ ٓ ٝت ٚرغ ــ نةنن لةصةةةر ةل و ةةةة: سؤربةةةى س دةة(1)(ٞ ٚجــٛ  شرِيــَو 
اةوةن نة ِروو حَيػ هةردوو دةصث خبةزَىل لةوةعةا  ِر  ينةيةنن هةةةة نةة انةةن و  بةة        
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نءى اةصةح  ةةَي يػ دةصتةنند) اةصح نزدنل دو ة) دةمءضةة دنةةةل اةطةر نةصةةةنن ص
اةطةةر بةةة   لط دنهبةنر دةةب وةو   لنةزىَ ل نةة اةطةةر بةةة صة دنةج د ب    نةزدل هةةر دةط جنة   

ت) ةةة نر بة وةل نةة دةص  ةةة و  بيػ د بنزَىل ةةةةا اةنةى هةةر دروصةتةل بةةآلم ط دنهب   
 ن ِرووى حَيػ دةصتةننن بنص زدوة.ةةت ونل ض د ة    ى س دةةنو ن  ضةةحَيػ دةمءض

 ا؟! ةةان نةةات، يةة( الدةبَ ثــَحيى )ةةةش ثيضةةو  هةةة ةةايا تةيةة: ئة ةةةوتةح
ي) طةةورة  ةةة ن َةذةيةل وة لةةؼ حيض ةدةصتة   ي) طض ةل نة بة ةةي): لةؼ حيضةةلةؼ حيض
 ةن:ةةةنن هةةِر ة  ن ثى دةبنجل ةنن ثى دنبنج؟ س دنةنن لةوبنرةوة صةةة انةةةنة  ةدنبةة

دةصةتن َةذة)    بة  ن َةذة) ثدنبنجل و ةة: دةة ةتةةدةص  : ةةةةا م بةةة دةَل ةمةةِر ى ةةن
 ةورة.ةةدة ه) ط ةل ةةطض

 نج.  ةةنرة) ث دةبةةتن َةذة) بةةةنجةدةص  ب ةةةةا م: ةة دةَل ِر ى دووةم
 . نجةة) ث دةبةةَي ةةةن) ننةيةةع تن َةذة) بةةدةص  : ةةةةا م بةة دةَل َييةمةةِر ى ص

 ةم: ــانى رِاى يةكـةكــبةلَط

ةوةل اة   ةةة بةَلطةة دَةنن  ةنجل ضةدا عتَيك بةةةؼ حيضي) ثدنبةلةةةةا م َي : ةةنة دةَل
 نون:ةةةةم هَينةةاةو دوو دةق

1/ [ْٔ ُْ ْرــــ ـــْر ٔ  ط ٚـــ ــ َرــــاص  ْبــ ٍر  اْي ــا ُْــــ   :َقــ ًَ ًَــــ١ٍ ِٞؾــــ اْذتر ْٝ ــاض زر٠ٍ َي ٚر٠ِ ِٞؾــــ برــ ــْع  شراِ  َغــ

ٕ  َؿْك  ـَؾَأْؾ ٌ ــ٬َِغــايػ  ًْ   إ  ْٕ اْغترػر ًَِو َأ ْٖ ُْ   َأ  ُ ٝر ِ  َؾتر ْٝ   ث  َّ   ْبحرايصُّـ  ِٞبَأْصرراِب صر

ٓ ِبــ شرِيــَو َؾــصرَنط ٚا ٍر  ٞ ِيً ُْــط ٚ ٜرــا$ :َؾَكــا ْٝ رــــصر ْر ْْــ ر رراِبَوــــِبَأْص َّ ٓ ــ م ٚرَأ  ؟!#ج 

ـــَؾَأْخبر ٘ ــ ــِص ْطت  ــ٢ ِٟبايَّـ ِٓـ َر ٓر ٔر َر ــ ـــْغِتػرإلِ ا َِـ ٍ ــ ــ    ا ًْـ ــ ٚرقر ْ ـ َْ   ٞإ  ُِ ــ ٍ  اهلَل غرـ ــٛ ڃ  چ :ٜركرـ

ٍ ــــغ ضر ِرَوــــَؾطر النس    اءچڍچ  چچ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   اهلِل ٛ

ِْ ــ ـــٜركر ٚرَيـــ ٦ْٝ ا ٌْــــ ــ ــطرْخَأ}[ؾرـــ ــ سُرـــــْذَأ ٘ جرـــ ــَأٚر  (17845) :طقِبـــ ٚ زر ٛب ـــ ــ زرا   (334) :طقِبـــ

ِ  بطقِ: ) ٘  ا٭يبا629ْٞٚراحَلاِن ٚرصرر رر َي) ةل و ةة: عةازى نة ِرى عةن   ة   لة    {(  
 ةرةيةؼ بةعةَي ة لةة صة حنةة (   ةةة ةرةيةةة  بة وةل ص ة دةنرة فةرانداةى صة   ِر سى ب

 ؤاندةةةا  دةَلةةةَي : نرد ايحتةةيواة بةةة و  لةةةة نةة ردةو رة)   ةةةةة: عةةةةوَة ) سؤر ص دةَلةة 
 شراِ )  ةةةةة ون( لةةةة  ةدطةةةةةعةةةةةتندي) بةةة ول ايحتةةةيوم و ةةةةة: لةةةة  ةةةةود  ِرة ةةب  

www.alibapir.net



   ......  ( 6  –  7 ) 
 

 

 [147 ] 

ٌ ـــ ايػ  زمل بؤةةة  ةةة ةء مبةةة ؤم بفةوةَيةةة (ل انيػ ةزصنم نةة اةطةةر بَيةثء  ةؤم بغ    ٬َِغ
نو نةزدل  نةة   ةةة نَلةة بةو ةةةةا اة بةة هنوة ةةبةةندييغ ةةةةا اة نزدل وة د َةذى

    ةةةنن ةابةرى ةةةةدةةةنرة اةةةو فةراندةةاةو بةرحزصةةينن بةة وة( اةةةو ديػ بةةؤ حَيغ 

ذج بةةة هنوةَلةةةنندث نةةزد لةةة ةةةةةاز  انةةةن د َةةةةةل اةةةوةػ فةةةرا وى: اةةةى عطَيِز ةةةةوة
ا ل نةة ض  ةو َلة حَية ةةؤرد ب و( انيػ هةة وى؟   و ةة:  ؤج دةعةةننةَي ا  لةؼ حيط ب

بةة وة نةةة  ةة      ةةةةة ؤمل وة طةة س: اةة  طةة َةة ل  ةةةةطةةزس  ةةؤم بغ  ةةةة تَيك ِرَةةة) لةةةةع
ل و ةةةة: اء    النسچڍڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇچدةفةةةرا َى: 

نم نةة اةطةةر   ةةة ةل  انةيػ ةزص ةةة بةسةةي ؤطةر     لةطةةَلتنن بةة  ةة  ن اضة ؤةنن اةن
 ةةد)ء هيضة) دةفةةرا ول    حَي ؤمل  ؤم بفةةوةَينة(ل حَيغةابةةرى  ة      ةةؤم بغةة 

ندةى اةوةةةةة حةصةةةداى نةةزدوةو ِر سى بةة وةل اةطةةةردن    ةةةةدةةةنرة حَي ةدينةنةةةى ديغ 
 ة دةةفةرا و: دة َيزل  نرَة ) دة ة اةوة اةنةء هةَلةةج نةزدوةل د َةذةنةعةث دةبة    

هَيننوةةةةوة؟ دةَلةَي :   نةو ةة: دروصتةل انجن انةن لَيةزةد  بؤضة) اةةوةةنن    َيِزةةوةل ةةبط
ْٝ رفةرا وةةة):   بةر حَيغةا َّ ْْ ر ِبَأْصرراِبَو صر ٓ  ٚرَأ ( هةةر دةنوى لَينةنوة    ؟ مــج 
) نةةزدوةل نةو ةةةة:  ةدنبةةةنةةةى هةةةر لةصةةةر  ةةةةحةةيط   نةةب(ل ةةةةا ايغ لةةةؼ

 نبنج.  ةةي) ثدةةةؼ حيضةةَي : ةةةةا م لةةة نة دةَلةب وةل اةوة ِر ى ةةنةا
ٕ ]: فةرا وةةةةة) حَيغةابةةةرى  ةة    : ةةةن) دة ةةةؼ دَةننةةةوة دةَلةةَيةطةةةبةَل /ب  إ 

َِٝسر ٝ  ر ايص  ٗ ٛض  ايتَّ ِ ــُ ْػــاي َ  ًِ  ْٕ ِْ ٚرإ  ِٓنر  طرـــ ْرْؿ ُرا٤رـاي ٜرِحِس َي  ُرا٤رـايـ  ٚرجرـسر  َؾـإ شرا   ِغـ

ُِػ   ٝ ًْ ـــَؾ ـــبرؿر ٘ ـ ٘ ـ ٕ   طرتر ــإ  ــَو َؾ ْٝــطم شرِي ــطرْخَأ}[خر ــْذَأ ٘ جر ــ سُر َِــايت ٚر  (21408) :طقِب  ُِّصط

ــٚر( 124) :طقِبــ ٍرَق ــذر: ا ــ ٔمػر ــٚر  ٝحمِرصر ــِذ ٔ اْب ٕرب  ــ ا  :طقِبــ احلــانِٚر  (1313) :طقِب

ٍرَقٚر( 627)  َل ننل اةطةةر  ةةة ل و ةة: ِرووى حنن) سةوى حنن ةرةوةةةة بةؤ اض  [ٝحمِرصر: ا
نةَيك اةةنوى ضةةن  ةةةةانجةةن هةرن( صةةنآلديػ اةةنوى ضةةن  دةنةةةوَىل  10بةةؤ اةةنوةى دة  

ك اةةنوى ضةةن  ةةةةدةَلةةَي  نةو ةةةة: نةةة دةفةةةرا َى: هةرننةَي   جلةةةةةوج بةةن  ةةؤى بغةةةةن
ةرةل بؤةةةة ةةةةةنةى هةةةر لةصييةةةة  جل نةو ةةةة: دةةةنرة لةةةؼ حيض  ةةةةنةةةوجل  ةةؤى بغ 

ييةنةى لةصةةةةر دةةةةانبنل  ةةةةة  جل وة اةطةةةةر لةةةةؼ حيض ةةةةةدةفةةةةرا َى: بةةةن  ةةةؤى بغ 
ةةنةةةم  ةنند) ِر ىةةةةطةل اةةةوة بةَلة نربَينةةة  جء اةةنو بةنةةةةدةةاةفةةةرا و: بةةن  ةةؤى بغ

 ب ون. 
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 انى رِاى دووةم:ــةكــبةلَط

تَيك ةةة ي) ثدةبنجل اةو ديػ ضةةدا ع ةةنرة) لةؼ حيضةةَي : ةةةةا م بة ةةنجةنة دةَل
 ةوة:  ةةة دَةننةةطةبةَل بة

ًَــْ ]: فةرا وةةةةة) ينن اةةةو فةرا ودةةةةة نةةة حَيغةابةةةرى  ةة    ةةةنةة /1 َِ  ِيــٞ ج 

ٗ ٛض ا َرْػِحس ا اَ٭ْض   ٚر(335) :طقِبـ  ُّاض درـ ايب  ٘ جرـ طرْخَأ}[ٚرَ    (1163) :طقِبـ  ِمًِػْـ َ   

ٓ ٚر ٕرب ِذ ٔ اْبٚر  (432) :طقِب ُّا٥ِــػراي ْٔ (6398) :طقِب ا ٔ  جراِبط  ْر  اهللر ٞرضِـ ضر اهلِل ْرْبـسِ  ْب

ز وة بة اشطةوجء بة حنن ةرةوةؼ  لةة  ةةةر سةوةية هةا وى بؤ نةةل و ةة: ص{اُرـ ٗ ْْٓر
ِرووى سةوى هةةم   َل نن د َةةذ ب ةنج دروصةتة(ل نةو ةةة:     ةةة د) اضنةةة هةر ن َةية  اينض

زَىل هةم حن  نةرةوةعةة دةصةت) حَيةا  بَينةةء ةةةةةا م      ةتة د َةذى لةصةر ب ةةدروص
ٗ ـٛض ا ب ةل حننث دةننةةوةل ضة د ة دةفةةرا َى     ( حنن ةرةوةةةةل اندةنى و ةةة لةةؼ     ٚرَ 

 ةوة.ةةثبةرَىل انجن حن  دةبَيت  ي) دةبةةحيض
غـبرإ  رت هَينناةننل  ةن   ةةة دووةاينن هةروةهن اةم فةرا ودةةةؼ دَةننةوة نةة حَيغ  /2

طةل ةينن بةعةةةَيك لةةةة فةرا ودةنةةةةةنن بةةةؤ ِر ى ةةنةةةةم نزدؤةةةةة بةَلةةة  ةهةداَة ةةة اهلل!
ةا) فةرا ودةنة بؤ ِر ى دووةم دةنةدة بةَلةطة نة دةفةةرا َى:  ةةاةانديػ بةع) ةةن

[ ٕ ٝ ـــــ ر َِٝسرــــــــايص  إ  ٗ ـــــ ايتَّ ُ ْػ ٛض َ  ِ ـــــــاْي   (21408) :طقِبـــــ سُرـــــْذَأ ٘ جرـــــطرْخَأ}[...ًِ

َِايت ٚر ٍرَقٚر( 124) :طقِب ُِّصط ٕرب ِذ ٔ اْبٚر  ٝحمِرصر ٔمػرذر: ا  احلانِٚر  (1313) :طقِب ا

ٍرَقٚر( 627) :طقِب   َل ننلةةة ل و ةة: ِرووى حةنن) سةوى حنن ةرةوةةةة بةؤ اض   [ٝحمِرصرـ : ا
  ء بةةآةر ثبةةةرةةةةي) لةصةةةةلةةةؼ حيض  ل دةةةنرة دةبةة بةة دةَلةةَي : اةةند م حةةن  نةةةرةوة 

 نج. ةةةر ثدةبةةن َةذةغي لةصةتةةدةص
 يةم:ـيَــانى رِاى ســةكــبةلَط

طةننن حَي ةةوة  ةؤدطةى اةةوةوة نةة هةةا و بةَلة    ةةة تةل لةة ص ةِر صة   َييةاة حة ةةا  ِر ى ص
ةةةةا م لةةؼ   : ة نؤدةننةةوةل هةا و دةقةننن حَي ةوة نؤدةننةةةوةل ِر ى صةَييةم دةَلة   

َي ةةةن) ة   بةعةةر ديةل بةَلةة) لةصةةيغةيي بة ةةنجنرة) ثدنبنجل بةآلم لةؼ حيضةةحيض
ةؼ حةيط  ةةة ةء بةة ل ةةة ةؼ حيط ديةة: هةةن انوى ضن  دةنةوَ ل لةننةي) ثى دةبنجل و ة

    نةوج بة لةؼ حيط لةة قةَلةةم دةدرَىء دةبة   ةةةم دندرَىل بةآلم نة انوى ضنةةلة قةَل
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ييةنةى هةَل  صةةي ةو ةةةةةؼ حيضةةةةةة) لةةةة  جل نةو ةةةة: ةةةةا اةنةةة  نلَ ةةةة ةةؤ  بغ
حةن    ةل بةةآلم اةطةةر اةنوى ضةن  دةنةةوجل بةة      ةةة ةر انوى ضن  نةةوج لةةؼ حيض  ةةاةط

 ةن:ةةنرةوة هةةطةانن لةوبةةم دةدرَىل دوو بةَلةةلةقةَل
ة اةطةةر  ث دةةدةب ول و ةةة ييةنةى دةةبزدبنل د َةةذ دروص  ةاةطةر ةةةةةا م لةةؼ حيضة    /1

ة ةةة ذَى دةنةنج؟  ةن ض لةةؼ حيضةي) طض     ةةة ةل اةةدى ضةؤن د ةَ  ةةَي): لةع) هةر حيضةةبَل
َي ةةةن) ةةةة : بةةة عةةةةَييةةة دةَلةثى بةةةرَىل بةةةآلم اَي ةة ة ل دةبةة ةورة بةةةةةةل ض هةة) ط بةة

 ةوَى. ةةزدوةل ةن انوى ضن  دةنة) ثى بيةةننة
ة ةةة ؤردن دةةدةب ول نةو ةةة: و دي  ت) بة  ؤعة ةنرة) ثى بزدبنةة حَي ةضةةةر ةةنجةاةط /2

نرة) ثى ةةةةَي): ةةنجةَي) ثى دةةةبزدوةل ضةة د ة د َةةةذى بةةؤ دروصةةتةل و ؼ ديةةة بَلةة  ةبَلةة
ي) اةوةةةة  ةنجنة ةثء ايةةة   جل نةو ةةة: ِر ى ِر ص ة ؤى بغ ة ة دو ة) دةبةةبزدوةل ض د 

 زدوة.ةةنةي) ثى بةةَي ةةةن) نةةنة بة ع
 ن؟ ةةزَيةةِرس دةكةةةم دوو فةةا بة تةية ومَيةةايةةتة : ئةةهةش

ك ةةةةةا اَية   َي : بةؤ هةةر فةةِرسَةك دةبة    ةةة  ردةو رة)  ؤاةنن دةلَ ةتنةند) نة ةةاناؤص
دةةةننزَىل بةةةةظ ةةةةة  فةةةةِرس    ) حةةةة دنةةيغةةةة   هةدةةةاَة ينن دةَلةةةَي : صةةةةةب ةةةةىل بةَل

وبنرةوة زَة ل س دنةةنن لةة  ةةة دةن   دنةةَي ) حة ةةة كء ضةةدا ص ةةة ينن دةَلةَي : فةِرسةَ ةةهةداَة 
 ِر ن:  دوو

ـــحســا ال  ):  ةةةة( هةرض1 ــا ال ـ ـــمسـ   والزهــ   واب ــو حنيفــة وأا ـ ـــيب، أب  لةةة (دـ
ةِرسى بةة َة  ةةةةةدا فةةةةل ض تن َةذ دةعةة ةَي : هةةةةن دةصةة َةدةلةة ل  ِرة  ةةةيةةا ةةةةبنوةزة

اةطةةةر لةةة  يةةنة)     لنجل نةةة ةةةةةةا ا) نةةزدل ض بةةؤ دةصةةتن َةذ    ةةةة بيند  ة دةة  دةة
صةةَا  ةؼ حيضةةي)ل اةطةةةر لةةة  يةةنة) غ  ة ا) نةةزدل وة ض بةةؤ لةة تن َةذ ةةةةةةاةةةةدةص

( افعيـشــكء ةبيند ةنجل بةةآلم  انلة     ةِرسى بة َة  دةة  دة  ةةة ةةةةةا ا) نةزدل ضةةدا ف   
 ة:ةةنجل بةآلم ِر ى ةةنةم ِر صترتةل ض د ةةحَي) ب  ة نةز دنبةةَي : لة فةِرسَةك سةةةدةَل

ددةل هةرضة) بةةو ن دةنةزَىل    : اند م ةةةةةا م بةةدةل) دةصةتن َةذء  ةؤ عةؤر     ةةنةم
زدوةل نةة  ةةة زَىل وة انةةةجء فةةرا ودةننديػ بةة ِرةهةنة) بنصةينن ن     ةةبةوةػ دةن

تن َةذل وة لةةةةة  يةةةةنة) غ صةةةةَال وة   ةةن لةةةةة  يةةةةنة) دةصةةةة  ةةةةةة ةةةةةةةةا م ب 
 ذ ن.ةةفةرا وة: بؤ د َةذَةك ةنن بؤ دوو د َةةندةةدةة
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ل هةيض بةَلطةةةةن) ق ِراةننء    َي : بةةظ فةةِرس  حةَ) دةنةزىَ    ةةة ةى نة دةَلةة: اةو ددووةم
صةةة دنةةينن بةدةصةةةتةوة ديةةةةل اةةةةدى اَي ةةةة ض بةَلطةةةةةةن نن بةدةصةةةتةوةةة؟    

و ةةة:  ل چچ چ چچدةفةةرا َى:      ةةة بةَلطةانن اةوةةةة نةة    
تن َةذة) طض ةل ةنن طةةورةل بةة ِرووى حةنن)    ةدةص  تن َةذ ب ونل بةدةص  اةطةر ب

ذ ن بةةة ةةةةذَةكء بةةؤ دوو د َةةد َةةة سةوى ةةةةةةا م ب ةةةنل ايةةاى دنفةةةرا َى: بةةؤ  
 ةة).ةةنة) فةرا وةةةِرةه

 ؟آةوةة( دةكةــجناسيى )ةةا تةية و  وةبزى البزدنى ثيضةةايةةايى: ئةةكؤت ة ءةةنؤي
نة) حَي ةةةةل ةةنن  ة َة ل    ةةة ى حَي ةةةةل حيض ييةن) لةصةر بةدةدةةل ايةش  ةةَيك حيضةةنةص

ييةؼ ثبةةرَى؟ لةوبنرةعةةوة   ةةة حيضةوَىل نةة اةةو   ةةة انةن ةةةةةا م وةبةزى اةةوةؼ دةن   
ِر ى  ة بةة ةةةة ةد ِرةمحةةةة)  ةة  ى لةةةةنم اةمحةةةةةل ةةةةدين اي ةةةةنةينن هةةةةةةنن ِر   يةةةةس دنة

( هةة) طةةةورةء طضةة ة ثدةبةةنجل  سثـذــ)  ةتن َةذةدةصةة  ؤن بةةةة نةةة ةةةةةةا م ضةةةةةةو ة
حةيط  ) نةزد وة   ةل نة ةةةةا اة  ) بة ايش بةةةَيك بن لةعيغةييػ ثدةبنجل نةصةحيض
نجل ةةة ي) ثدنبةةة  م حيضة ة ةةر ةاينن دةَلةَي : ةةةةا ةةل بةآلم س دنةةند) دة ةة صة   ةةو ة  دةب

ل نةصةةَيك ايةةشى بةةة  ة ييةنة هةةةر ثدنضةة ةةةةةردن  ةة دى حيضةةةةو ةةةة:   ن ةنةةةىل اةط 
ث لةة  ةةوةةةل نةو ةةة: اةبةصة  ةل اةطةر ةةةةا ايػ ب نجل هةةر حَييية  ة  َةنَي ةوة بةةع

 ن؟  ةةل ةنن دة دةاَين ةىةةةةل   ن ةنة  ن ةن
 نن بةة ةةة   ل ةةةييةنةؼ هةةن دةةغةء حيضة َي :   ن ةنةى ثدنضةةنن دةَلةسؤربةى س دنة

( نةةة ٛ ثــٛضـٞ ٚأبــــــٛضٟ ٚا٭ٚظاْــــايثن  ةةةةل انج نضةةةةنج ثدةتَيكل ثةنةبةةةةةةكل بةةة عةبةردَةةة
طةةَا  ييةنة بةةةةحيضةة  ةو ى صةةةر اةسهةةةب ل دةَلةةَي : دةبةة ةةةةاةةةو ديػ هةرصةةَي ينن حَيغ

نم اةمحةةةدةػ بةةة ِر ى اةة  هةةيض    ةةنةى اي ةةةنجل انجةةن د َةذةنةةةى ب ةةنجل قضةة   ةةةةثبب
 تة بةةةةحَي) ة  دةةةنةةةةةطةةةن) لةصةةةةر ديةةةةل وة بَيط اةةةنن لةةةة  ةةةنَل) انو عةةةا  حَي ةضةبةَلةة 
دةفةةةرا َى:     ةةةةطةانن ضةةيية؟ بةَلطةةةانن اةوةةةةة نةةة  ةزَىل بةَلةةةييةنة ثببةةةةةةحيض

لةةة بينبندَيةةك لَيةة) قةةةوانوةل ةةةنن     ل نةصةةَيك چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ
ديةة   ةةة  ةوةؤةةوةو انوةغة) ل ةنجل ةنن ايشى  ؤى بة ثق) نة ةةَيك ايشى حَيا  دةنةانا َل

تَيك نةة هةةةة  ةؤى    ةةة بةةردل بةة هةرع   َال بةة ةةةن بة طةةنج؟ بةحَي) ة  دةة  ل ض) ب ةةبيغ
طَيِز دةوةعة)   ذى  ةؤى دةنةنجل وة د َةذةنةعة) دروصةتةل وة    ةةة نةةوةول وة د َةةةة حن  دةن
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ل  ةة   لةصةةةر هةةيض نةةةظ    چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچدةةنوَىل ضةة د ة  
 ة.ةةث دنننج اةطةر اةوةداةى لة ة  دنى د ةةحَي ةض

ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  چنةةةة دةفةةةةرا َى:   :اةصةةةةلةى ضةةة  ردةةةم 

ةرل س دنةةةةننء ةنةة صةةةةةغَلةةييةنتنن خبةةةةةوَى هةةةيض صةةة ة   دنةةةةة ةةةل و ةةةةة: چڈ
ٞ  طر٠رــــِٓهايب) دةَلةَي :   نرةس ةند) ساةند) عةةِرة  ةعة  ٞ   ٝرام ـــ ِغ ِؾـ ٓ ْؿـ ُ   اي و ةةةة: ( ّٛـــ ٜ ؿٝـس ايَ

ء   ن ةنةةى   تة دةةف) نز بة  ةةة نةة اةةو ع   ينقَي ا ةةة لةة ص  ة ( هنةبطر٠ــْرِهةةة  بة  ةوع
تندانل نةو ةةة: لَيةزةد  نةة  ة   دةفةةرا َى:  ة         ةةطةةة لةصةر طغةل بةَلة ثبزدر ب ةة ل

ت) هيض  ؤرة صةغَلةةيية ل ةةند): بةطغ لنةة صةرَىةةةنتنن خبةغَلةةييةةدنةةوَى هيض ص
فةرا وة؟ لَيزةد  نة بنص) دةصةتن َةذء  ةةانجن اةوة سؤر  َي) صةرجنة      لة ن َةا  و 

نج  ة    ةةة ةغَلةج ب ةةة تَيك  ةةَل ) ص ةةةةةةا مء  ؤعؤردنء اةو دةةةل نةو ةة: هةرع
س دنةةنن دةَلةَي :    لچڍ  ڍ  ڌچَى: دةفةةرا   ة لَيزةد      ةةت ةل ض د ةةدةة ةض

   لةةة ةةةةةل ةةةند):  ةةةةز دةى ةةةةن ةني) ديةةةةيةزةعييةل اةز دةى ةةعةةةةةةاةةةو ا  دةةةةةل اي 
تَيك ةةغَلةج ب ةنجل نةو ةةة: هةةر عة    ةةرع)  ؤةا  هيض عتَي ) د دةدنوة نةة اَية ة صة   ةع

طةةَا  ةغَلةةي) ب ةةنجل وة  اةةةوةى نةةة دةَلةةَي : ةةةةةةا م ةةةةدين بةةةة) صةةة ةةةَل ) ة وعةة
ل اةةةوة  ةة   دةة ةضةةت ةول لةةة   دةنةةزَىل نةةة بَيط اةةنن  ةةةَلك ة وعةة) صةةةغَلةةي) دةبةة  

ةَلك ة وعةة) ةةةةتندةى دة ةةة نةةة   ةةةةةا و اةةةو عةةةةةروةهن هةةل هةةة  د  ديةةةعةةةرع)  ةة 
ةو دةى ةة حَية ةر بةؤىء اندةنى و ةةة اةةوة حَيضة      ةصةغَلةةيي دةنةنل اةم انةةةةة دةنزَةتة  

ةؼ لةة ق ِراندةا    ةةة  َةنَي ) دة ةةة ق ِرانديية لة ضةدا ع تةةةن دةنرة اةم ِرصةعةرعةل انج
ۇ  ۇ  ... چ(د  دةفةةرا َى:  ال هـ ة (ى ص وِرةة)  185ةة)  ةةنة ةل بؤ وَةنة: لة انةةةه

 َى و  دةفةةرا َى؟  ةةة ل اةوةػ لةة ن چى... ۈ  ٴۇ   ۋۆ  ۆ   ۈ  

ھ  ھ  ھ  ے      ے  چلة بنص) لة نؤةنة) بنصة) ِرؤ ووطزةنةا  دةفةةرا َى:    

 ل و ةةةة: وة اةطةةةر نةصةةَيك دةةة ؤؼ بةة ول ةةةنن لةةة    چۓ    ۓ  ﮲   ﮳  ﮴
 وة لةة ِرؤ  دة) دة ةة بطزَةتةةوةل دو ةة)      ةةة ةفةر ب ول بن اةةو ِرؤ  دةةى بةة ِرؤ وو دةب   ةةص
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ل و ةةة:  چى ...ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ ...چدةفةرا َى: 
 نوَى. ةنن دة) بؤةةنن دةوَىء سةمحةةةةندي) بؤةةة    انص

  سؤر ةةة ة دةةةة يا دةفةرا َىل نةضة) نةصة) و  هةة  ة    ضةدا بة ةةا !  غبرإ اهلل
ة ةند) بةةةةةةفةرا وةل ةةةةةنجء حَيغةةي و ةةةة نةةة  ةة   و   ةةةة ) بةةة سةمحةةةج دة  ةلةةة  ةَلةة 

 زدنء ةسةمحةةةةةة ة ند)  ةةةةةَلك دةد ج نةةةةة انةةةةةةى لةةةة  ةةةةةةوم حَيغةةةةةةعةةةةَي ةةة  ايض
ل ة نبةةةنن ِر سى دةةة  ة   لَيي  ة ةبةةنو  دةةة نةة ا    زدديندةل وة و عةينن ةَياةطةةةةةد ةدنِرة ةةة 

ندي) ةةةة ةة  ى حةةةروةردطنرةػ بةةؤ  ةةؤى بةةة ِروونء بةةة ِر عةة نوة) دةفةةةرا َى:  ةة   انص
 َى اةةةطزةل لةة   ة)ء ِرؤ ووج بةؤ دنطة  ةنن دنوَىل نة دة ؤعة ةةنن دةوَى سةمحةة) بؤةةةبؤة

َىل صةةفةر  َيني: ِرؤ ووطةزة  دروصةث ديةة لةة    ةصةفةرَة) ق رصةة لةصةةرجل اةةةطزةل دنَلة    
دروصتة ِرؤ وو بطزىل هةرضةداة هةداَةك لة س دنةنن دةَلَي : دروصث ديةل بةآلم  ةة بةَل

 ة ةرج بَيغة ةةة َي : صةنةنن دةَلة ةبنل دة ؤع) دروصتة بيطزىل هةرضةداة هةداَةك لةة س دة  
اةطةةر س ديةث    ةةة  ةل بةَلةهيةةزةيةننن و دةَلةَي ل بةةآلم و دية    ظـا دروصث دية بةِرؤ ووب)ل 

 ؤعةةو عةةرع)  ة  ى     زةوةل  ة   و ى ح ةل بةِرؤ وو اةبةةل دو ةة) بيطة   صةغَلةج دةب)
ھ  چ(د  دةفةةةرا َى: 78ةة)  ة( انةةةاحلــخ وِرةة)  ةاةوَىل وة   ةة   لةةة صةة ةةةةبةةةرس و 

ةةي) بةؤ اَية ة   ةل و ةة:     لة دةنا  هيض صةغَلة چۈئھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ

ڭ  ڭ  چةفةةرا َى:  (د  د35( انةةة)  ايطّٚن لة ص وِرةة)  ةنوةل هةروةهةةد دةد

   ې ېې ۉ ۉۋۋ  ۅۅۈٴۇۆۈۆۇ    ۇڭ

و ةةةةةةةةةةة: ِرووى  ةةةةةةةةةؤج  لچەئ  ائ    ائ  ەئ  ى  ى   ې
 ) لةصةةةر ةث ِر طةةزة بةةة صةةنغي)ل اةةةو صزوعةةتةى نةةة  ةة    ةَلةة   ةبةر دبةةةر دةةة  ِر صةة 

ث ةةةةتةل دةنةة) ِر صةةةة) ِر صةةوة دةنةةةت ز وى  ةة  ل اةةةة بةةؤ دروصةةة  َلكندةةاوةل طةةؤِرة  ديةة
 .ةة نن بةندةنةةنغي) اينضةِةجء صزوعت) ص ــفيطاةوةةة نة بةحَي) 

ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  چنةةةة دةفةةةةرا َى:   :نسدةةةمةةلةى حةةةةةةةةاةص

    ةة   دةةةةةوَى حننتةةنن ب نةةةةوةء    ةل و ةةةة: بةَلةة چک  ک  ک
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ضةةننةى  ةةؤى لةصةةةرةنن ةةةةو و ب ةةنجل بةةةَل   ص حنصةةط س رة) ب ةةةنل و ةةةة:  ةة  ى         
دةصةتن َةذ بطةزن    لتنن حةيط بة و  ةةر لةعاةطة لؤنةةبةبةسةةي نة دةفةرا َى:  ؤةنن بغ

نن ضةةن  دةنةةةوج ةةةةةةا م ب ةةةنل اةةةو دنةةةةوَى      ةةةةن اةطةةةر انوةةبةةؤ د َةةةذَىل انجةة  
ةر ةةة ةصلؤى ةةة ةى  ةةة نةةوةل دةةةةوَى ضنن ةةة صةغَلةةتنن ب نجل بةةَل   دةةةةوَى حننتةنن ب    

اناةنجن)  نجل بؤ اةوةى ص حنصط س رب ل اةم ِرصةتة ا بنِرةنةة  ي  ةةجء    ةاَي ة ةةو و ب 
زنل ةذ بطة ةدةصتن َةذء  ؤعؤردنء ةةةةا م ِروون دةننةةوةل     دةفةرا َى: دةصتن َة

تنن حةةيط بةة ول وة اةطةةةر ةةر لةعةةةؤن اةطةةةةةةتتنن د َةةةذ ب ةةةنل  ؤةةةنن بغةةةةاةطةةةر وةض
ةنل بؤضةة) و  ةؤردنل ةةةةةةا م ب ةةةةةةانوةةةنن دةصةةث دةنةةةوج بةةؤ دةصةةتن َةذء بةةؤ  ؤع 

 ڈ چن  بينةةوةل انجةن نةة دةفةةرا َى:     ة  حة ة َى ةننة دةفةرا َى؟ بؤةةة و  دةفةةرا  

ل  ةة   دةةةةةوَى حننتةةنن ب نةةةةوةل اةةةو حنن زددةوةةةةة هةةةم ثةةةةد)    چژ  ژ
ةم ثةةةةةد) دةرووديةةةيػل و ةةةةة: هةةةةم  ةصةةةتةة)ء هةةةةم  ةةةةةةوةل هةِرو َلةةةةةي) دةطزَةتةةة

بنصة)   ةابةر ةنة ضؤن حَيغة  لةة ةا فةرا ود دة ب ة)ل بن ةةانعنى اةم ضةدةِروو ي
  َل ندةةيةوة:ةة بة اي ننء اضةتييةن) هةةةنجءل ض حةة ةصةن ء  نوَةن) دةنح
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7 7 
  :مموم و   هت هي  حيكـمه تي  ده ستنوري  و خوشوردن 7

 

ٕ   ]دةفةةةةرا َى:  حَيغةابةةةةر  -1 ــا ــْتط  اإل  رـ ــٛض  ؾرـ ٗ ـ ــطرْخَأ}[ايتُّ ــْذَأ ٘ جرـ ــس ُرـ  :طقِبـ

ٚر22953) ٚر223) :طقِبــ ِمًِْػــَ (   ــايت (   َِ ٚر3517) :طقِبــ ُِّصط ــ(  ٍرَق ــا ل و ةةةة: {ٝحمِر: صر
نةنن و ةةنن لَي ا وةةةةوةل نةة حةن ء     ةةة  ةى اي ندةةل هةدةاَةك لةة س د   ةةة حن ء  نوَةن) دي

ةةي) دةطزَةتةةةوةل هةةةم ثةةةةد) دةرووديةةيػل دةَلةةَي :   ةةةة) هةةةم ثةةةةد) ِرو لَ ةةةة نوَةن
نَل) بة):  َيك اةوةةةة نةة ةةؤ لةة  ز حةةننن  ة      ةةة ة بةعةةة لةبةراةوةى نة دة  دوو بةع

زء اةةو صةيفةةة  ز حندةةج ةَيا دةةب ل وة بةعة)      ةع  ء نة فزء ديفةنقء ِرةةنء نيبة    
دووةم اةوةةةةة ةةةؤ بةةة ضةةننةننن بِز سَةيةةةوة: اي ةةننء ةةو يةةاء عيبةةندةجء ِرةوعةةتة  

 ةؤ   و َل ندةةييةةةة ت)  ةز ثل دية ةى اض  ةةة ع  زددةوة لةة ةبةرسةنننل نةو ةة:  ؤ حننة 
زة حةةةنني)  ةةةةة وة  طةةة س لَي  )ل وة دةعةةةط جن ةى دة ةةةةةةةةةةةة ِر س دادةةةةوةؼ دي ةن

ن ء ةةةةح   َل نن دةبةةةةةةتييا  اضةةةةل وة لةِر ص ث بةةةةةةتةة) اةبةصةةةي)ء  ةصةةةةةةِرو َل
 َل ندةةي)ء ةةة ةي) اضةةة ل حنن انوَةنةةةة  بة    ل دةبة  بؤن  ةؤؼ بة    ةةل دةب نوَة  بةة 

ل نةةة ة بةة  ء بةةؤن دةةن ؤؼ دةة  ء ن َلةةةواةةي) ةَيةةا  دةرب ةةةوَىل ضَلةة ةةةةحةةنني) ايض
نةندةى ةةر لةةو طية  ةك لةة اَية ة اةطة   ةةةنَية  :ودةد  دةفةةرا ىَ  لة فةرا حَيغةابةر 

ل بن لة انَل)  ؤى (1)ةوَىةةنن دةنةزء حينسء ة ورل بن ة  ن) اشطةونةيةة   رد وة  ص
ثء  ةةوج د َةةذى دة ةة هةةةةل بةن لةة       ةةَل نةة بةة بيضة   ةةة نجل د َةذى بة نؤاةةد َةذ ب 

) دةن ؤؼ  ةةة ةوة نةة بةؤد) دةا  ةةة ة دن ؤعةةةر بةو بؤدةةة اةطةقيط  ؤى با جل ض د 
ةر  َيزةنة قةةرد ر  ةةلةص لة نةةنح دةطةاةى ط دةةو ةة هَين ىل اندنة ة اشطةوةةةبَيت ل ب

رتة لةة د َةةذى   ةةة ةوج حلةة ضنن ةةة ثء  ةةَل بةة بيضة  ةةة ةوةل ةند): د َةذى بةة نؤا ةةدةبَيت
                                                 

ُر ْٔــْر] (1  ْ ٓ ِبُرٗ ْْٓر اهللر ٞرـِضضر طرــاْبٔ  ٕ  اي ْٝبرطر:  ٞ  ــا  َأ ٚر٠ِ خر ٍر ِؾٞ َغْع ِٙ ايؿ   َقا ْٔ ٖـِص َِ ٌر  ْٔ َأَن حرطر٠ِ ـــ َر

َْ َرْػــِٓٞ ايثُّــٜر   ٔ ٜرْكطربر ّر َؾ٬َ  ْراــٛ نتـا  ا٭شإ: بـا  َـا جـا٤     (  851بـطقِ: )  ُّٟاض درـ ايب  ٘ جرطرْخَأ}[(ِحسر

ٞ  ٚايبصـٌ ٚايهـطاث   ـؾ ٓ ـ ْرْبـِس اهلِل ضر    ]. ٞ ايثّٛ اي   ٔ ْٔ جرـاِبط  ْبـ ٞ   ُرـ ٗ ْْٓر اهللر ٞرضِـ ْرـ ٓ ِبـ ٔ  اي ْرـ ٍر   ا   :َقـا

١ًَِ ايثُّ) ِٙ اْيبرْك ٖرِص  ْٔ َِ ٌر  ْٔ َأَن ّ  َر ٚراْيهرط اثر"ٛ ّر  ٚرايثُّٛ ٌر  ٌر اْيبرصر ْٔ َأَن َر َرط ٠َ  ٍر  ْرا   "ٚرَقا َرْػـِحسر   ٔ ٜرْكطربر َؾ٬َ 

ّر       ٓ ـــٛ  زر ٘  بر ْٓـــ َِ ٜرترـــَأش ٣  ُ ـــا  َِ ُر٥ِ٬ََهـــ١َ ترترـــَأش ٣  ٕ  اْي نتـــا   (  1282بـــطقِ: ) ُّٟاض ـــــ درايب  ٘ جرـــطرْخَأ}[(َؾـــإ 

ْٗــب  ُػاجسـاي ْر ٌر ث ٛ ٞــا   ْٔ َأَن ْٚ برصرَر ٖرــَ ا َأ ٛر ْرْر  ْٚ ْٚ نرط اث ا َأ ْٔ ذ ط ــ٬َ َأ ْر ُرْػِحِســا   .  {ٛض  اْي
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ةى طةةورةةزةل لةة  َيزةنةةىل    ةةة هنةنةن ةةة  نرة ط دنه) بةؤد) دةن ؤؼ ل  ةةن ل بةآلم دة
ة  طةةرة  ةزء حيةنس؟  هة) و  هةةة   ةلة بةؤد) صية  زة ةةرة ض) نةاتةةن انةن بؤد)  طةانج
ل بةةؤن   وج صةة  ر دةبةةةل ةةةن لةةة د َةةةذَى دةبيةةةوة حغةة  نج ِر دةوةصةةتةةل لةةة حةدةةةةةةنَيغ
ن ء ةةةة َى دندةدةةة حةةةةةوة سؤر ةةنر طةةةة َل ندنن بةد  ةن اضةةةةةةانج دَى  ةةةة تةةةن) لة َلةة

ؤ بةة  ةةة ك دةمء دد دة)  ةؤج بغ  ةةة ة بةؤد) دةاة) دَىل بضةؤ ةؤسةَ   ةةة  نوَةن)ل هة) و  هةة 
ةوةل وة هة) و  هةةةة بةؤد)    ةةة ؤو  ةنوَةن) ب  ةةة  ونل ةنن بة صي    بيغةةء اةعجةةفَلض

ؤؼ ةةةةةؤنء بةةؤد)   ةةةة نن بغةةةة   جل  ؤةةةةةةة  ةةؤى دنع ةةةة دَىل وة هةة ةةةة  ) لةةةة دن ؤع
  بةة وةو بةةؤد)  ةةؤؼ بةة وةل   ةةةةة  نوَةةةةةهةايغ ةابةر ةةةةنن بةةاةنل حَيغةةةةلة ؤة

  .ةةبي    ةةةابةرى  ةوة  حَيغ  ةةةؼ دةبةاَي 
ٛ ض ]ةرا َى: ةةةةةد  دةفةةةةدة  فةرا ودةةةةةن)لةةة  -2 ـــاْي ـــ٤ٛ ؾرـ ٕ ـ ــا  ٘ جرــطرْخَأ}[ْتط  اإل  ر

ــْذَأ ــس ُر ٚر22959) :طقِب   ) ٓ ــاي ــ ُّا٥ِػر ٚر2437) :طقِب ــ(   ــَر ٔ اْب ــ ْ٘اجر ٚر280) :طقِب ــا(    ٔ ْب

ٕرب ــــِذ ٚر844) :طقِبــــ ا ِْــــطربرايتَّ(   َراِيــــٍو 3423) :طقِبــــ (ايهــــب ) ٞـؾــــ ُّا ْٔ َأِبــــٞ  ْرــــ  )

ٟ ــاَ٭ْؾ  ندة.ةةل و ةة: دةصتن َةذ دي ةى اي {قاٍ ايؿٝذ ا٭يباْٞ : صرٝح َرط 
ــٛض   : ]نة ةةةةةةد  هةةةةدة  فةرا دةةةةةن)لةةة  -3  ٗ ــ٠ِ٬َ ايتُّ ــاح  ايص  ــطرْخَأ}[َِْؿتر ــْذَأ ٘ جر  سُر

ٚر22959) :طقِب ٚ ز (   ٚر618) :طقِبـ  َأب ـٛ زرا َِـ ايت (    ّحـــ صرٜ  َأِسا احلَـ صرٖرـ ( 3ُّ بـطقِ: ) ِصط

ــ ـــٞؾرـ ـــٖ ٞـ٤ ؾـ ــا ــ ــٚر  صا ايبـ ــَر ٔ اْبـ ــ ْ٘اجرـ ّٞ  (  275) :طقِبـ ــ ًِـ ْر  ْٔ ــ ــٚر  ْرـ ٍرَقـ ــٝذ  ا ايؿـ

ِْــيباَ٭  ية.  ةن ء  نوَةنيةذ حةة) د َةةل و ةة: نليل{ٝحمِرصر ٔمػرٞ: ذرا
م فةرا دةةةؼ دةربنرةى ضةؤديةة) حننب ودةةوةى اينضةندة لةة ط دنهةةنننل      انجن اة -4

ٚ   ]دةفةةةرا َى:  بةةة هةةؤى دةصةةتن َةذةوةل حَيغةابةةةر   ِ  َأ ًِ ُ ْػــ َرْبــس  اْي ٛرض ــَأ اْي إ شرا تر

ــعر         َر  ِ٘ ــ ْٝ ٓر ْٝ َر ــا ِب ٗر ْٝ ْرَ ــطر إ َي ــ١ٍ  ٌُّ خرِت٦ٝر ــ ِ٘ نر ــ  ٗ ٚرْج  ْٔ ــ َِ ــْ   ٘   خرطرجر ــ ٗر ٚرْج ٌر  ــ ٔ   َؾػرػر َِ ــْ٪  ُ  اْي

       ُّ ِ٘ نرـ ْٜـ ٜرسر  ْٔ َِـ ِ٘  خرطرجرـْ   ْٜـ ٜرسر ٌر  ٖرصرا  َؾإ شرا َغػرـ ٛر  ْرْر  ْٚ ُرا٤ِ َأ َرعر  ِخط  َقْتط  اْي  ْٚ ُرا٤ِ  َأ اْي

ِ٘  خرطرجرـْ    ْٝ ًَ ٌر ض ْج ُرا٤ِ  َؾإ شرا َغػر َرعر  ِخط  َقْتط  اْي  ْٚ ُرا٤ِ   َأ َرعر اْي   ٙ ٜرسرا ٗرا  خرِت٦ٝر١ٍ برَتؿرْت

ٗر َرؿرْت ُّ خرِت٦ٝر١ٍ  ٜرْدنر ُرا٤ِ ذرت ٢  َرعر  ِخط  َقْتط  اْي  ْٚ ُرا٤ِ َأ َرعر اْي ْرِكــا ض ْج٬ٙ   ٔر  ـــ ط در  َِـ ًّا 

 ِٛ ْ ِم ٘ جرطرْخَأ}[ايصُّ ًِ ٚر244) :طقِب َ ْػ   ) ٓ ٚر2437) :طقِبـ  ُّا٥ِػراي َِـ ايت (    :طقُِّ بـ ِصط

ٚر2) ٕرب ِذ ٔ اْب(   ْٔ َأِب1040) :طقِب ا ْر ْٜطر٠َ ٞ(   را ودةةةة ا  دةةةةن)   ل اةم فة{ٖ طر
سؤر  ؤعةة) ةَيا ةةةةل دةفةةةرا َى: هةةةر ننةَيةةك بةدةةاةى اضةة َل نن ةةةننل فةةةرا وى:       

ؤرد ِرووى  ةؤى ع عةثل   ةةة ةر دةمءضنوى عةةبةداةى اي ندا رل دةصتن َةذى طزجل اةط
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هةر ط دنهَيك نة بة ضةنوةنند) نزدووةةةة)  نةة لةة دةمء ضةنود ن( لةطةةَل انوةنةةل        
ح) انوةنةةد ل اةةو ط دنهندةة هةةا وةنن دةِرؤنل و ةةة: ط دةنه)       ةن  د لةطةةَل دو  دَلةؤ  

ل  ل بة اةنوى دةصةتن َةذ دنضة     ل  بةآلم اةطةر درؤء غةةبةجء ب  تند) نزدبةةِرو دي
(ل وة  دةضة   ض د ة ط دنه) طةورةنل دةصتن َةذو غ صَا بةظ ط دةنه) طضة ةةنن حة   

لةطةةةَل انوةنةةةل  اةطةةر دةصةةت) عةةؤردنل هةةةر ط دنهَيةةك بةةة دةصةةتةنند) نزدووةةةةة) 
نه) ةةة ث حَي) ط دةةنن اةوةؼ اةبةصةةةن  د لةطةَل دو  دَلؤح) انوةنةد  دةِرو جل  دةض

: دةصةتن َةذَة ) دةطةزمل   ة ل بَلة  َي ) نزدبة ةَيك بةو دةصتة قةةَلةةةةةل بةآلم نةصةةطض 
و ك بة حَييةنند) بؤةنن ض وةل اةة ةؤردنل هةر ط دنهَيةةند) عةدن(ل وة هةرننةَيك حَييةن

ط دنهندة لةطةَل انوةنةةل ةةن  د دو  دَلةؤح) انوةنةةد  دةِرؤنل ةةنن  لةة ط دنهةنن حةن          
دةبَيتةةةةوةل دو ى دةصةةةتن َةذةنةى. و ةةةةة: لةةةة ط دنهةةةة طضةةة ةنننل اةاةةةة لةةةة ِرووى    

ؤردديػ ةاةعنةوةيةةةوةل وة لةةة ِرووى  ةصةةتةةيةوةل هةةةم دةصةةتن َةذو هةةةم  ؤعةة     
  ةةنن دةنرة:ة ي ةاةةةن

ؤَلء ةى اةةةةوةى لَيةةةاةنزَ  نةةةة ةةةةؤسء  ةةة  اةنن ض اةدةةةا اَي ) سةةةةنةز اةسدةةة ةةةةةاينض
ن ةانجةة لةرةةةةنء دةصةةثء حَييةةةنننء ص ةةةة ز ةة دةمءضةةةة؟ انعةةةة بنيغ ةةةة نة) لةةةةاي ِزؤب

بةةةةةهؤى دةصةةةةتن َةذطزةنةوةل دةمءضةةةةنءج دةعةةةةؤىل دةصةةةةتةنندث دةعةةةةؤى وَةةةةةِز ى    
ةا وى ةةةةث هةةةةنطةةننل وة صةرةغؤى لةطةةةَل ط َةشةةةةةانديغةة ةنندثل وة حَييةةةنندث دةع 

ة ةةوةل ض د ةةةحةةن  دةبَيتةة   ) حَي ةبةةةاةصةةح دةنةةةىل نةةة اةطةةةر هةةةر ةةةؤسء  ؤَلَي ةة    
  ل ةةة اةطةةر صةةرى بغ   ةتندةء ازؤشة ةةنرى و ةة سصةةؤىل  ةةةرج هةا وى بغةسةمحةةة ص

ِرؤ ى حَيةن،  ةنر ن دةصةتن َةذ     ةة: ازؤشةةل نةو ةة ز ث بة)  ةِرةدطة ة وع) هةآلاةةَي 
ل اةةةوة لةةة ِرووة  )  ةةنوَة  دةبةةةء صةروط َةونةة   ل هةايغةةة دةمءضةةنءو ثقء حةة ةةةةغب

نن دةضَيتة  شاةج     ة ةصتةةيةنةةةوة لةِرووة اةعنةوةيةنةعييةوةل ننةَيك اينض
 ة ا ر بضة ةةة ينرو بَيةةة ء هؤعةةة  نسةى طزةبةةة  َى نة دةصتن َةذَة ) ةةةاةوة لة ن أنهــجل ش

لةةة  شاةةةة)   ةةةة ةوة بضةةةةنن بةةة دةصةةتن َةذَة ) نؤدةة  ل  لةةة  شاةةةج  ةة  د  ِر وةصةةت  
هةةر دروصةث ديةةل      نجل وة اةطةةر دةصةتن َةذى دةةب   ةةيا فةرق دةنةل بة ةةا  تةةِر وةص

تةة) ةةةةوةل ة ةصةة ِرووى لةةةِرووى اةعنةةةوة)ءل هةةةم   نةو ةةةة: لةِر صةةتيا  هةةةم لةةة   
 نرة. ةةةى دةةتن َةذ  ي  ةةةنةدةص
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ندا ل ةةة عةنرةس ةنن ط ة وةندةة: لةةدَي   ةصةتةى اينض    (ةيةةوة   ـ   )  ةةووى حشةغِر لة
ةة خنةيك( نة ند)  صةنن دةط ةزَى: دةانرةنةتة دةانرَةك حَييةةل ِرصهةنتة دةانر ةةدوو ِرص

اةدا اةةننن ة دةا دةنةدةةوةل ِرصةتة دةاةنرَة ) دة ةة حَييةنن دةطة ةزَى:  حةنر           اةو ن نؤ
ينن ةةو دةى ةةنةةاة ل ةةنةةةةةةةننن عةةا دةنةدةةةوةل ةةةند) حَيض  خنةيك( نةةة نؤاةدا اةةةةةةص

نن اةةنوى ةةةةن لةةة ننةَي ةةا  اينض ةةةةينن دةننةةةةوةل انجةةةةلةةة دةةاةنن دةننةةةةوةو ةةةةنينن ع  
 ل ةةةنن  ي ةةنل دةنةةنجل هنوصةةةدط) دَيةة  ن اةةةو دوو دةسطنةةةة  دَةتةةةوةو ايحتيواةة) دةبةة

ل انجةن بةة هةؤى    ة ث دةبة ةضة ة) طةز نء ص ةةتيػ دةننج لةعةنن هةصةةل نة اينض ةَي اةض
لَيةزةد  بةن عةتَي )     لةوةةةةدطيية بؤ  ةصتةى دةطةِرَةتةةة هنوصة ؤعؤرددةوة اةو  نَلةة

 َيِزاةوة:  ةة ؤعتنن بؤ بط
اةثةةةةن) نةة ردةو رة)  ؤاةةنن لةطةةةَل نةصةةَي ي دةؽةةِز دي)       ِرؤ َةةةك دةطَيِزدةةةوة 

ؤردن ديةةء دو ى  ي ةنل بةة    ةةنن بة  ؤعةةةةننل  فةلة بِزو ةةةة(ل دةبَيتة ا دنقةعةة فةل
تةل ةةةة َينز وة اةةةوة حَي ةضةةلةةةةتن لةةة ِرووى حشةغةة ييةوة ص ةةةةفةةةِرسى دةةنس د ل نةةة اَيض  

ة ةةةة): بنعةةا و  ةصةةتة هةةةةة(ل دةؽةةِز دييةنة ط ةةةةةةة) لةصةةةر هةةرةةةةة ننرةطةةةةض د 
د) هةةا و بةةدة     َل نن دةَلَي : اةطةر حينو لةطةَل  َيش د)   وج ب ول دةبةةاَي ةى اض

: ةةةة ةل اةةثؼ دةلَ ةةةة:  ةن اةةوة غةَلةة  ةةةة ل فةلةنةةؼ دةلَ ةةة  : بةَلة   ؟ اةةثؼ دةَلةة ةةة بغ
ة دَيةة  ةةةةدةنةوَةت ةةةة  ةةةةنرَة ث ل لث حَييةةةةنرة  ةةنرَة ةةةةةة: ةةةؤ بةةةة بؤضةة)؟ فةلةةة دةَل

ؤى نةةة ةةةةؤىل ةةةنن هةةةر اةةةو  ةةةةنرة دةع ةةةةةا و بةةنرة  ةةنرةنةةة دةعة ِرَىل انةةةن هةةةةةةق
ؤم نةةة نةوةؤةةةة دَيةة  قةة ِرَ ل ةةةة ة): هةةةر اةةةوةةنن دةعةةةة ِر؟ اةةةث طةةةةة دَيةة  قةةةةنةوةؤة

ا ا) حةيط بة ون   ةةة ن اةدةةة نَلةة)  ي نع زددةا  ةةدي ةةة ط ة): اةدى بؤضي لة  ةةفةلةن
 ؤ ؟ ةتةج دةعةةةا و  ةصةةؤرَىء هةدنع

ت وىل طة ة): بؤضة)؟ طة ة): انةةن اةةو  ةةةنرة       ةة) فةلة ةَيينةطةةغةة): نننةاةث ط ة
دةنةةةى اةةةو  ة نعةةةل طةة ة): اةةةدى نةةة  ي  ةةةة : بةَل)ةةةةط ةةوةل ةندةبَيتةةةةنرة  يةبةة لةةةو

ةل ةةة ةر حَي ةوةةة): هة ةةة ة؟ ط ةةةة ةةةوةل ةةنن هةةر حَيتةوةة  ةةة اةدا اةج لةة  ةؤج  يندةن  
 ؤى    ةةةا و بغةتةج هة ةص ةة ة: دةبةة): نةو ةةط ة

طةةرة) لةصةةر هةةا و    ةوة ننرةة ييغة ة زدن لةة ِرووى حشةغ ةتيا   ي نعة ةانجةن لةِر صة  
نرة ةؤرَىل انجةن دةة  ةةة ب ةةوَىء بغ   تة هةا و بةدةن انوى حة ةةبؤةة حَي ةضةل ةةبةدةن هةة
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ةوةل ِرووحء  ةصةةةتةى اينضةةنن بةةةة  ؤعةةؤردنل هؤعةةةينرة)ء   ةةةة لةةة ِرووى اةعنةوةيغ 
بةؤى   ةةة  ل انجةن ةةن  تي) بةؤ فةِر هةةم دَةنة   ةضة ةتن) ةةدبةةَلي)ء ص ةةة ي)ل وة دةهَيغةضنثن

بنعةةة اةةةوة  ؤعةةؤردن بةةة اةةنو  ي  ةةةنةةةى دةةةنرةل بةةةآلم اةةةدى         : هةةةةة بخزصةة 
  م؟  ةةةةةا

 تيا  طةَال ةةنن ِرووى سةوى سؤر ةنر اي ةِزؤبء عةت) سةندبةة ػ لةةة      ةةة َيني: لةِر صةدةَلة 
ةرةوةى د دةنون لةصةةر   ةض  ر حَين، حنن   نربة ةةنةنن دةَلَي     ى نةة  دةبنجل س دةةبةة

 ِزؤبنجء اةو دة: ةةؤؼء اي ةتن) بؤد) دن ةسةوى بؤ دةهَيغ
َي ) لةطةةةَل دةنةةنجل اةةةو هةةةا و نةثنةةة ةؤحيةة ء عةةتة   ةَال ِرووى سةوى نةةة ننرلةةةةةةط /1

ندة دو ى انوةةةةة  ةةانعةةن دةنةةةى دةةناَين ل و ةةةة: هةةةر ِرووى سةوى بةةؤ  ةةؤى ةةةةحيض
 نةةوة.  ةةث حن  دةنةةع

 . ةة ي ِر  دةانَلةةييء بؤطةديةةضةةحي بنل نة /2
 ؤر.ةة )  ةةةيغ /3
 نو(.ةةنندي ةرسةو ِرووبنروةةزو ةةةنر نء بةفةانو  ب /4

نة  ةةوة بة ةةا يا ازؤشةةةرةوةنل وة لة ِرووى دةروودييغةنن حنن ةاةو دة هةا وة
تن َةذ ةةلة ينة) دةص ة ث بة ِرووى سةوةا  بَينةهةصث دةننج عةرل و ى د دنوة نة دةص

  .تنوةةةي) ِر وةصة  د  بة حننةةةل وة لة  شاةج  ةةحننث دةننج نة ةةتةل هةصةةبؤى دروص

گ  گ  گ  گ  چنةةةةة  ةةةة   دةفةةةةةرا َى:  :نسدةةةمةةةةةةةلةى عةةةةةةاةص

ل و ةةةة: ضةةننةى  ةة   ةةةند    چڳڳڳ   ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ
نةَيك نةة  ةةة نتل نةةة يا  بةصةةدةوة بةصةر  ؤةندةةوةل وة اةةو حة ندةة حتةةوةى لةطةَلة     ةب 

ةى  ة    ةةرة ل لَيةزةد   ة   بةة اَي ةة دةفةةرا َى: ضننة      تت ننء فةةرانن بة  ةةة ط ةتنن بيض
وم ةةةة انن ايضةةةةةل نةةة بَيطةةةةةدةوةل دنفةةةرا َى نةةنم ضنن ةةةةندةوة ةةةند ب ةةةةبةصةةةر  ؤة

)  ةةةةآلَل ةةةةةن لةةةةؼ صةةةنغي) ضةةةننةةةل انَلةةةةةطةةةةورةةزة  ديع ةةةةجء ضةةةننةةةل هةروةه
ةو هةةا و بةةذَة ء  اة  ءنَلء انةا َل)  ةةآلَلء هَي نيةة)ء انصةنةػء اةنس دة)    ةةة ةةةل اةةة ضنن
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ڳ  ڳ  چهةةةا و اةو دةةة ضةةننةنء هةةةا و اةو دةةة دةطزَةتةةةوةل   لندةةةيِرؤسة

ْٗــسم   :ُٝثامـايــ) بةصةةنتل  ةةةةندة حتةةةوةى نةةة لةطةلَ ةةةةل وة اةةةو حة چڳ   ڳ ْر

ٝرُنه  اى ةةدةصت) ةةن ث لةة( حة ندَي ة بة ص َةنا لةصةر    ردنل ةنن بةدةصَ ٪نَّسم بـ
ضةة  ر  ةةةة نةنن صةةةةة؟ س دةةةةة ضييةةةةَيتةةةوةل انةةةن اةةةو حة ندةر نز بةياى لةصةةةدةةننل ةةا ةة

 نون: ةةينن بؤ د دةايحتي نل
  (ةةل نة حَيغةابةر١ـــ ْرَكبر)  ةند) دووةاةةَي : اةبةصث حَي) حة ةينن دةَلةهةداَة  -1

 صةةة  زج نة  ةفتنء حَين، نةظ ب ونل  ةفتنء ةنوةآلد) بةِرَةشى وةرطةةحة ند) لة ه
ِٖؿِزةى  ةندةنة وة  لةةة صيةة ةةةةنفزةجل نةةة حة ةاةة دووحيةةنءو    ٔ ــ ـــاْب د  هةةنة ةل (1) (اّـ

نوةةة)ل ةةة ا( هَينةةة ل وة  إاةنم أمح (2)(إبٔ نـث  (ى  ا١ٜــسا١ٜ ٚايٓٗــايبن لة  ةةةروةهةه
ٔ ]ة يحينن د دةنوةل انو ةةة:   ةةة بةة ؽ  (ننة ءإبة   بةنن  ةةوة    ْرْبـِس اهلل     ْرـ   ٔ جرـاِبط  ْبـ

ــا  ُرـ  ٗ ْٓ ْر ٞر اهللر  ــ ــاَؾض ِضـ ٓرـ ًْ ٍر اهللِر  :كر ــٛ ــا ضرغ ـ َ ـــَو !ٜرـ ِٜ ٍر  ْ برا ــا ُْع    :َقـ ــ ًَـــ٢ ايػ ـ ْر  ِْٞ ٛ َ ِٜ ــا ت برـ

ْر١ِ ٌ   ٚرايتَّا ٚراْيَهػر ٓ ؿراِ   ٝ ْػط   ِؾٞ اي ٚراْي َ ْػط   ٓ َؿَك١ِ ِؾٞ اْي َْط ِٚف    ٚراي ُر َْط  ِبـاْي ٢ًَ اَ٭ ْر ٚر

َْٓهــط    ُ ــٔ اْي ْر   ٞ ــ ْٗ  ٓ ــٛا ِؾــٞ اهلِل ٫ تر   ٚراي ْٕ تركرٛير ِه  ٚرَأ ــ ــ١َ ٥ِ٫ َر ْٛ ٕر ِؾــٞ اهلِل َي ْٕ   درــاؾرٛ ــ٢ َأ ًَ ْر ٚر

ِْٞ إ شرا  ــٛ َ ـ ٓر ُْ ِْٞ َؾتر ْٓص ـــط ٚ ْْؿرػر   تر ٘  َأ ــ ْٓـ َِ ٕر  ــٛ َ ـ ٓر ُْ ــا تر ُ ـ َِ  ِْ ْٝهر ــ ًَـ ْر    َْ ــِس ـــَقـ ٚراجرهرــ ٚرَأْظ  ِْ ـــهر ِْ ــ

ٚرَي  ِْ ٓرـــا٤رنر ـــٚرَأْب ٓ ــ ـــهرِ اْيحر ُرـــس بـــطقِ: ) }[١رــ ٘  َأْذ ــ ٕر بـــطق 14496َأْخطرجرـ ــا ٔ  ِذب ـ ــ ٚراْبـ   ) :ِ

٘  نــٌ َــٔ    7012) ٚرصرــر رر ٞ  ؾــَٝ  ا٭ضْــ٪ٚ   (  ل و ةةةة:  ةةنب ى نةةة ِرى   {ٚا٭يبــاْ
دةطَيِزَةتةوة  نةة حةة ند) دووةاة) عةقةبةة       آل     لة  ؤىء بنب) ِر س  بةعةباوَل

بةصةةرت ل  ةةةفتنء حَيةةن، لةةة حغةةتي  دةننن هةةنة ل لةةة اةةةوظء   لةطةةةَل حَيغةابةةةر 
فزةجل بةةةم عةةَي ةةة حةةة ندينن بةصةةث(ل اةن  دووحيةةنء لةطةةةَل  صةةة  ةةسرةج  ةةةفتنء  

لةصةةر ضة) حةة ندث لةطةةَل ببةصةتني؟       : ط ننن: اةى حَيغةابةةرى  ة       دةَل
 َل نن ب وة ل بةآلم لةصةر ض) حة ندث لةطةَل دةبةصةتنيل و ةةة: وة  صةةرؤ     ة اض

نت نةة  ةنو لةطةةَل ببةصة  ةتةآلةَيك( فةرا وى: حة ة ةَيكل  نوةن دةصةوآلةَيكل بةرحزص
ةء لةة ننةَي ةا    ةةة نن  ؤعةا  نة لةة قنلبتة  ةةةم ب ةنل لة ننةَي ةةزنء بة قضةة بؤ بطةط َة

                                                 

 .   ـ زاض ابٔ اهلٝـث228ِ  ص2( د1

 .284  ص3( د2
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ي) د (ل وة ةةةةنة) ةةدبةَلةةةة)ء لةةة نيةةل  و ةةةة: لةة نةةنة) ضنثنةة ةةةةنةة لةةة قنلبتةةنن دن ؤع 
ا ل ينةةةة نة) صةةغَلةةي)ء لةة نةنة) انص   ةةة   لة نةةنن ببة غةةةر اةوة نة انَل)  ؤةةلةص

نو لةطةةَل  ةةةةد  دةصةنتء لةة ننةَي ةا  نةة دةوَلةاةدةان(ل وة حة ة         و ةة: ننةَيك نة
زة  لةةة  ز حةةةل وة لةصةةةر اةةةوة نةةة لةةة ةةةةنت لةصةةةر فةةةرانن بةةة ضةةننةء ِرَةطةةةةببةص

َي ل وة لةصةةر  ةةة نر ن دةةزصةةنء لةة لؤاةةى لؤاةنة   ةةة ةى هةةق ب  ةة  د  قضةنوى  ةةحَين
نس ةةة  و ةةة: ه }نن ةةة ة بةؤ دَي ة ةةهنةك ةةهةرننةَي لةنةةتة بطزنء صةرم خبةةاةوة نة حغ

هةةر   شن لةة ةاة  بخنرَةة  {ؤِردر  بةؤ  اةدةنةة(  ةةة ( نةة دو ةة) دةنوى ط   ط ـــ ٜثنرى  ةةة بؤ ع
ة ةةةة زنء بةرطزةيةتة بطة ةشنل حغةةدةحنرَة ة ننء انَلء انا َلةنندتندي لةةتَيك نة  ؤةةع
 ةرد .  ةةلة بةر دب  ةبةتتنن هةةنل وة بةهةعةب  ة ل

ز درة تَي ةا  بةصةرت ل   ةةة َي : اةبةصث حَي) اةو حة ندةةة نةة لةة  ةَ  ةةَلوة هةداَةك د -2
ک  ک  ک  گ   چدةفةةةةرا َى:  ( نةةةة  ةةة    ٛإـؾـــحط٠ ايطضـــ بةةةة دةةةنوى   

ڱ  ں    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱڳ    ڳگ  گ  گ  

(ى 13  صةةةَيشدة ل حةةة ند) عةقةبةةةؼ لةةة صةةنَل) چڻ  ں  ڻ  ڻ
ٕ )  حَيغةابةر ةةةة) د  بة ول بةةآلم حةةة ند    ا  لةةة يةة ( لةة صةةنَل) عةعةةا) نَ ضي  ضضـٛا

و هةنوةآلن  نن لةة حَيغةابةةر   ةةة ةد  ب ول دو ى اةةوةى نةة ننفزةنةنن ِرَةي   ة  دةةبيي
(  ةدطةةنوةرى لةة  شاةةج    1400دةورى هةةس رو ضة  رصةةةد   ةابةرى     ةةحَيغ لطزج

زةوة ةةة ة لَيةةة ل  ةن بؤة (1)ةدةوةةةة نو لةطةةَل ةةنسة ب   ةة) نزدن وةرنل حة ةةبندطد ب ونل 
ة اةو دةةة ةةة  َل نن بة ون دةةةب وةل ض د  ةةةةزدن ةةةةدين بةؤ اض ةةج نة ةبةش دني بةةعةة   دةبة 

ت ةل ض اةو دةةى  ةةة ند)  عةقةبةة(ةنن بةص ةةة  َل نن ب ونل ض اةو دةى حة ةةةا و اضةةه
ت ةل بةآلم حة نن د ن بةؤ ةةا يانزددةةوةى اةوةةةة نةة     ةة(ةنن بةصضضٛإند)  ةحة 

(ى 18ةىل  ةةن  ةة   لةةة انةةةةة)  اةةنرة  ةةةةةى  ةةؤج دةنةةةةبةرحزص ةى اةةةوةةةةةةةؤ بةةة قض

 گ  گ ککگ گکچ(د  دةفةرا َى: ايؿتحص وِرةة)  

ل چڻ   ڻ    ںڱں ڱ ڱڱڳڳ ڳ ڳ
                                                 

 .172 -162 ص  3ايػـٝـط٠ ايٓبـ١ٜٛ ٫بٔ ٖؿـاّ  د بِزو دةة: ( 2
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ة:  ةة   ِر سى بةة و لةةةو اي ندا ر دةةةى نةةة حةةة ندث لةطةةةَل دةبةصةةنت لةةة  َةةةز       ةو ةةة
 .نندرة تةنةد ل     ( س د) ضيينن لة دَلا ةةل انر اي) ِر  داة صةرة

 ٹچدةفةرا َى:  ندةةة نة     ة) اةو حة ةث حَيةةَي : اةبةصةك دةَلةهةداَةوة  -3

        ڄ ڄ ڦڦ ڦ  ڦ ڤ ڤڤڤ ٹ ٹ ٹ

 چڍ  ڇ  ڇ  ڍ  ڇڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ       ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڃ

ندةا) لةة حغةت) لةة    ةةة ةى اةةة ةوة ننةَيك حةةروةردطنرج وةض ةةل و ةة: وة ةند ب 
نن: بةنل و ةةة:   ةةة ردطنرةنن دية؟ ط ةيةن ا  حةروةزجل وة حَي) فةرا ون: انةةةاندةم وةرط

 ةر  ؤةندةوة نزدد) بة عنةةدل هةداَةك دةَلَي : اةبةصث حَي) اةو حة ندةةةةبةص
َلي)ء عةةرعييندةن نةة   ةة عةقة ةيػ ط ة وةندة: اةبةصةث حَية) اةةو بةَلطة    ةوة هةداَة  -4

تي) حَيغةابةةرء  ةةة ومءل ِر صةةة تي) ايضةةة ر ِر صتنة)  ة  ول لةصةة  ةةة ةر ةةنةطةن لةصةبةَل
 ژ  ژ  ڑڑک  ڈ  ڈ  چةرا َى: ةة   دةفةةؤةنة)ل وة   ةةةن ن

: ةةانعةةنى ة ل و ةةةة: بَلةةچڳ  گ   گ  گ  گ  ڳ    ک  ک  ک
ند ر ةةةةةةةندادةننن  انطةةةةةةةندةنننء ةزصةةةةةةةةنل بةةةةةةآلم ديغةةةةةةةنننء سةوى ب صةةةةةة ندةان

 نهَين . ةةنن دةندَيك نة اي ةةة بؤ نةصةة ودةنن هةةةةنزددةوةننن( ض ص
ندة اةوةةةةة نةةة ةةةةتة نةةة لَيةةزةد  اةبةصةةث لةةةو حة ةةةةِر ص ة بةةةآلم اةة  اةةةو ِر ةةةةم حةة

َي): ةةةةةل لةةةو ِرؤ ةوة نةةة ةةةؤ دةَلةةةةةةةة  د  هةةةةا رَةك حةةة ند) لةطةةةَل  ةةا و اي ندةةةةةةه
  َ   ٕ ٗرس  َأ ٚرَأْؾــــ ٘ر إ ٫َّ اهللر    ْٕ ٫َ إ َيــــ ٗرس  َأ ٍ  اهلِلَأْؾــــ ُ ــــس ا ضرغ ــــٛ ( حةةةةة نن لةطةةةةةَل  ةةةة  د  رر

ة لةةةة ةةةةة)ل وة بَيجطةةةةةز و دةس دة   نةةةةظ بةةةة حةرصتةةةةةةةةة لةةةة  ةةةةةدةبةصةةةت)ل نةةةة بَيجط
 لؤج دةةس د)ء ةةة نى  ةك) ِرةهة ةةة ةر اةعةةةو و صةةةرء حَيغةنةظ بة ِر ب ةد ةةا  ةا

ػ بةةة ِرَةةة) ةةةةةوىء بةةة ِرَةةة) اةةةود  بةةِزؤىل نةةة اةوة ةةةة   ب ةةرى  ةةةبةةة دو ى حَيغةابةة
ةل و ةةةةة: ةةةةة  د  هةةةةةةةةَل  ةةةةةند) لةطةةةةةةا و اي ندةةةا رَةك حة ةندا  دةِرو جل هةةةةق ِراةةة

ث حَيةة) اةةةو حة ندةةةةةل بؤةةةةؼ و دةَلةةَيةل ضةة د ة  ةة  ى حةةةروةردطنر لَيةةزةد  ةةةةاةبةص
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   گ  چت) دةفةةةرا َى: ةبةطغةة
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يةة)ل انجن اةطةر بةةحَي) ِر ى  ةَل هةا واندةةوة لةط  لچڱ  ڱ ڱ      ڱ       ڳ
ل  حةةة ند) عةقةبةةة( ةةةةدين  ةةةفتنء حَيةةن، هنوةَلةنةةةى طزةؤةةةةوةل نةةة         ةةنةةةم بةة 

ث اةةوةى  ةةة ةر اةبةصةةة  وب   وة اةطةةة عةةهيا ب  ة ِرةدطة  انرةةةنيغينن ل (1)نةةةةاةون
ةوةل اةةةدى ةةس رء ضةة  ر صةةةد نةةةظ دةطزَةتةة ةةةةل ةةةةدين ه ( بةةضضــٛإ)  ةةةة َةةةز درة ت

ت) ةةة ن نةة دةفةةرا َى:  ة   ننةَيةك نةة وةضةةى اةندةا) لةة حغ        ةةة؟ انجةة ر د) دة بِزو د
) اةوةةةة نةة  ة      ةةة ث حَية ة سةةنةز اةبةصة  ةاندةم وةرطزج؟  اَي ة دةَلَيني: اةةو ةةعبة  

ةظ ةةة ةردن نةةة  ل اةطةوةرطزةبة  ةةة  ) لةَي) حة ندة ةةة نداوة وة  بَلةةة ندةنند) و    َلكةةاينض
ةوة بة ى اةةو ِرؤ ةى نةة  ة  ى بنآلدةصةث      ةةة زل نةظ دَةتةةوة بيةةندةى دنةةةةةاةو حة 

زةد  وة  ةةة ة: لَيةةة زىل نةو ةةيةةوة بةةةظ دنةةةةة؟ نة ةى لةطةَل ِروو ) اَي ة نزدبةةقض
ند) و  دروصةةث ةةةة) اةوةةةة نةةة  ة   اينض  ةث حَيةةةةة نن دةَلةةَي  اةبةصةةة ةداَةك لةةة س دنةةةة ه

نرى  ةؤى  ة( بةة حةروةردطة  اهلل    ةةة نةة ةةةدين    ل ة وةرطزةبة  ةةة  نزدوةل وة  حة ند) ل
نةة   لةةوة  ِةةةة   َلكنداووةةةة)ل نةو ةةة: اةبةصةث     ـــ فيطض د ة لةصةةر اةةو    ةة لبش د

ل ة ز وةنن بة ةتة ةةن اةو حةرصةةنة ةةدياةوةةة ةل ةةةَل    د  هةةةاي ندا ر ن حة ندينن لةط
نةة   ةد ةةة ن ا  ةاةةة يل وة ةةدة ندينن بة ةل د دةةرى بةردناةةى  ةة    حةروةردطنرةنن بة 

 .ةة نن بةةك)  ةنديةةةراةعةةوة صةز وى اةِرةو دةن

ل چڻ   ڻ  ۀ  ۀ   ہچةرا َى: ةنة دةف :نة)ةةةمء نؤةةةلةى  ةشاةةةةاةص
نةةل  ةةنوةد) صةةينةننن  ةةؤى   ةةةةنوةد) صةةينةنننل انطةةند رةل س د ةةةةبَيط اةةنن  ةة   بةةة    

( س ٚضــــشا  ايص دةفةةرا َى:   دوَينييةةةنند) دَية  صةةينةنند ل بةةآلم بؤضةةي     اةبةصةث حة  
ة  ةنوةد)  ةةننن ب وبنة ة) دوَينيية ةَيةينةنننل وة  بَلةةنوةن صةن ب(ل  ةةند):  ؽةة( ةشا  

تنن س دنء ةةينةننديغةتننل بة دَي  صةةدةفةرا َى: ا  بة دَي  دَليغ    ةةينندةل  ةةاةو ص
 ندا .ةةةَل    ى  ؤةةةل لةطنغ ب ة   دننزَىل ِر صثء صةَا لة  ةةة: فَيةةند رمل نةو ةةانط

 
ْرَو ِ  غ ْبررا  ٗ ًَّ ُِْسَى اي ٗرس  ٚرِبرر ْٕ َأْؾ ٘ر ٫َ َأ ْْ ر إ ٫َّ إ َي ْٝ ٚرَأت ٛ   ترْػِؿط َىــَأْغ َأ  .َوــإ َي

                                                 

 ( نة اةو انةةةةى ةَيا ةة.ايـُا٥س٠ وِرةة)  ة( و ةة: ننة) د بةسةن) ص1
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سييه م    رسيه د 7
 

 ةــةى ئةم دةرســثيَهاس
 

 يَ، نةة  ةةةة وسو ت فسيةةةد رسنةةةة( رستوَيذي11ٍ، 10، 9، 8 واٌدا ئاي تةة ناٌ :  ةةةةلةة ً رس  

ً  وا ةةةةخ ڭ  چلةة ً  ةةوو دست را بةة  ٌائٌةةاوا ئيىةةاُ   ء ثَيٍجةةة ًبةةج رةةا ا ةةةوا س

بةةة   اُ ثَيةةةدسنا ةةةةةف  واٌي ة  ستةةةةا ، وسةةةةولنىاٌاُ رسروَيٍةةةة ، وس  چڭ  ڭ
وا، وس شةةةاي ريا راُ بةةة  رار ةةة  يا، وس و يةةةا بةةةووُ لةةةة وسا نةةة  لةةة  ةةةةة داوس ةةة اُ بةةةج خ

اُ ثَيكدرٌيةاُ  ة  يا البدسُ، وس ف  وةةك  ٌاوسولنىاٌاٌدا ل  رار ةنةا راٌ وسا خداث ا خ لن
 ا يا.ةةب  ثا َيزن

اً ةةةةاٌدا اٌ ا نةةدرسوسا بةةان ئ جةةةةثاشةةاُ با ةةا ب لنةةةَيٍ  خةةجا رسنةةا  بةةج ئةة و ئيى  
 ، نةةة  لَيدو رٌَيةةةاء ثاراشةةة َيك  وةةة ئٌياُ بداتةةةة ، ِةةة  وسِا   ةةةةةاُ ِ يةةةةةرسرسُء ئيىاٌي

ا ةةة ددواياُ رسخات  دوو، ن  بدٍة  ِةةاوسَهء خةةاوسٌ  رةئس ، ئٍج  ة ا خجيشا بج بَيةدةةِ  دسش

ڭ  ڭچبةةج رةةا َ ثَيٍجةة ً باٌوةةة  وسةةولنىاٌاُ رسنةةا ء بةة  ٌائٌةةاوا ئيىةةاُ    

 ٌ وس، نةة  لةة  ةةةة  ووَا: نةة  يةةارا ةةةان ا خةةوا بك ةةةةف، ثَييةةاُ رسةةةة ، رسياٌدوَيٍچڭ
اُ ثا ا ة ووٌ ، وس فة  واٌياُ ثَيةدسنا  بة  ثةا َيزندرُ، وس تة ٌيا      ةةشة  دو ئياٌ  ٌاح ئاٌي

 وا ب  ةنت.ةةةت ب  خةةثش
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ۓۓ  ﮲  ےھھھھےہہچ

﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼﮽  ﮾  ﮿﯀  ﯁     

                        

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ                                 
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 ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان
 

  بةج خةوا ل  ة   ِة ا  داوس ة اوبَ، وس      ةاوس! بة  ت واوية  ةاُ َِيٍةة  ئ ا ئ واٌ ا بددوات
  ةَيا ث لكَيشةةةةٌةةة  بةةةدسُ، وس بةةةا  دا لَيدووٌةةة وستاُ لةةة  نجو لنةةة    شةةةاي ريا بةةة  رار   ا 

وس ثةةا َيز لةة  خةةوا دس، ةزيك ةةةاُ ٌةة نا ، رار ةة  بَ، ئةة وس لةة  ثا َيزنا ييةة وس ٌةٌارار   يي ةة
َيدو رُء ةةةةةَيٍ  لةخةةةوا ب لنةةة ا سئاي ، ةةةةةوا بةةة وسا رسيكةةة ُ شةةةةةاُ خة ُ، بَيوووةةةةةةةةبك

اً ةةة  ناُ ئ جةاُ َِيٍةاوسو، نةدرسوس باشة   ةىاٌية  َيك  وة ئٌ  بة و ن  ةاٌ  راوس نة  ئي    ةثاراش
وس ئ و ن  ةاٌ ا بَيةودواُء ئاي تة ناياٌياُ بة  ر ة راٌةاوس، ئ واٌة  خةاوسٌ          رسرسُ 

اوس! يةارا ةةان ا   ةئ ا ئ واٌ ا بددواتاُ َِيٍ پَ ةةث ا ئا دا رةئسخة ( نمنةاُ ِاوسلنة ي
 ُ، ةةة   اُ بةج ر َيةذ بك  ة ياُ رس ة ةاٌ وس بك ٌة وس، ناتَيةا نجوة لنَيا ويسة    ةةخوا ب     خجت

 ُ، وس بةةا ةةةة وس، وس ثةةا َيز لةة  خةةوا بك  ةةةةاُ  َيددايةوا( رس ةة ياٌ  لَي ةة ةةةةئةة وي)  واتةة : خ 
       .((ڄنت ةةت ب  خوا بد  ةةا ثشةبددوارا اُ ت ٌي
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 شـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان
 

ت بوس ةنت، يةاخور   ةنت، ل  ة    دَية   دا ة   ة(: وات : ئة  بةج خةوا  دابوس ة   ھھھ 
ّ :  وشة ا ل     ِ ا بوس نت، را  ٛام ( واتة :  ِووو قا٥(س،  ِوقا٥و ( صةية  ووبال ةة ا    َقو

ٛامّ داوس ةة او،   ا َاووص ِإْخايظاووٝوواّ ِ ِق:  ة ( واتةة : ئة   داوس ةة او ل  ةة   ِةة ا، رسلنةة  َقوو

َٚ تشووخأ َ  ( لةة  اّووووِٝق(،  ٘ ظ َيووِفووٚمحِل ٤ِٞيًظوو ا٠ُمَعووَرممُل َٖٛ وو ٤ٞاّ يًظووَٝووِقٚ مختٝووا و 
  :ََ ( واتة : ن  ةَيا بة     صْخايظاو ٝواّ  ِ ِقئواٌ  ع  دسبا ب  ة ٌد شَيوسي ن ، رس وتد

(  داوس ةة اُ بةةج شةة َيا نةة  بدي يةة  لةة     ٤ٞاّ يًظووَٝووِقَٚ،   ِةةجا ن  ةةَيك وس  دابوس ةة  

، واتة :  چھھھچ  ووَا: ةةة درٌ  نة  رسف ة دسةاوندرٌ ء ثا َيزنا ي  لَيك
ع ت  خوا  دابوس ةنت ل  ة    دا ة   شة  اوا خةوا،      بج خواو ل ب    دسةاوندرٌ  ش  ي

  ا.        ة   ِةوات : ل  

اٌدا لة   ةةة ا ، لة   و دئ ةة اُ ٌ نةةا ء ث لكَيشةاُ لَيٍ نةة : با واتةة(: واتۓ﮲ 
َّ وَيٍَيا ئ ً وشة ي  ِةاتوس،    ة ٌد شةة ِّ   وَ ْجوَر َُ( وسك:   9ٟ َسواَ  ام ج ور (، َٔووو َر َٚ ِيَبووو َ ْث
َُووَر  َٔ : ويةةوسا رس نةةدر،  ةةةة( واتَ ْث ََ:   َ ِيووَب َٓووِ  ( واتةة : شةةةا ث يةةداندر، رس ةةوتد َ ِيَب

َّدا ث يةةداندر لةة   واٌيةةدا، وس  ة( واتةة : واٌواي نةة  شيةةميبكوور٠ ( واتةة : رةةو و  َ ْجووَر

احء ة اُ ٌةة نا  بةةج  وٌةة  ة، واتةة : بةةا ث لكَيشةة  چۓ﮲ چدر، ةث يدانةة
ّ  ا  ةةخداث ، وس وش ِ  ادةةة بٍ  دست( ِ  ةة ٌدس لة    ِإْجوَرم    رةج س نةدرسوسو بة     ةةة بةج 

ََ، بةة  ً بةة  ئة يةة  بةةج ب ن    ةةةة رس ةة َّيٍاٌَيا ب ن  داث ةةةةةا َِيٍاٌ  نةةدرسوسا خ ةةةة ا ر
ََ، بجي  وشةب ن  ا . ةةا رسنة و تاواٌَيةَيا ن  خداثةة(ي) وات : ن  َ ْجِرّ ا  ةةا ر

ٓا ِجتووو جُّ ٠ُداِطووو9 ١وووووَُْخمجَل(:  پ  َُووومجَل(،  ِِٝخووومجَل ٘ ْٓوووََِٚ واِ ووووومي ( بةةة  نمنثةةة ا ١خ
ََ، نةة  ئةةا د ئة  نمنةة     ، ئةة وس ثَيةة     ةة وئ رسبةة  ة َيٍةةةث  رس ة ةة وئا ئةةا د رس ةةوتد

  :ََ َُووَجرس ةةوتد ٓا ١ُخ ََ     ا وووومي (؟ ةةةوٌك  ِِٝخووَج(، ئةةا دا رةئس  بةةج ثَيةةا رس ةةوتد
 زس.  ةة ٌدوو ب َِيةة   ةثة ا ئة  نمنةةئا دسن
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: ة   رسلنةةةةةةةة ُ، ةوٌكة  اُ بةةةج ر َيةةةذ بكةةة ة(: واتةةة : رس ةةة ٿٿٿٹ 
ٓاْظر وُطوْشَبمي  َُٝط ووَٚ ْش 9 مي درُ، ة( واتة : بووندرٌة وسو فداواٌكة   َ ْشوط (،  ٖادََُّو  9ِدوومي

َُٝط ووَ ْشوس    .درُةن د َيذةة( وات : رس ِدوومي

مندا ةةة ( لة  ئ   فووو ميَه:  ة  وس، رسلنة ةةَيددايةة(: رس  ياٌ  لَي اُ  ٹٹٹ 
ََ،  ةت رس وتةةةبةة  ل ثةة  رس ةة  ََٕنوو ٍْ٘جووَٚ ٢ّٟ َ ًَووَع ِعِف ايوودا فُّووووميَه َفعووِٛ ت َٚد  فِّووووَهاِيِ  ا

ََٕنوو ََ، بةة  ً  ةةةة( لةة  بٍَنووف ا:  ةةةة( وشأٖوواَغ َْٚ  ا   دستدا بةة  ل ثةة  رس ةةت رس ةةوتد
٘  ا ياُ َِيٍةاوس بةج  َيدداٌة وسا شة َيا،      ةدا ب نة ةةاٌ  ع  دسبيةروايا ل  ئو ( واتة :  َنفَّو

   ٘ ددَي  وس، بة   ة، ب بة  الا بيوَية  يوَيددَي ة وس بت ةةة ( وات :  َيدداية وس، رةا ب بة  رس    دفعو
 رس ةت  ثة  اُ بة  ئة ا بة  ل   ةةة  وسا ئيٍسةةة  وس، بة  ً ل ب  ئ ةةة  َيا بيوَيددَي ةةة ِ   ش
٘ و دفعتوو (،  دفووع( واتةة :  َنووفرس َيددَي ةة وس، بجيةة  وشةة ا    شةةةةت  ( واتةة : ٘ وَنففتوو

 َيدداو وس.ةة 
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 هـؤى هاتهـة خـوارةوةى ئايـةتـةكان 
 

ہ  ہ  ھ  چ  خوا سوسا ئ ً  د     و دئاٌيي  ن  رسفة  ووَا:  ( ِجا ِات1ٍ

﮵   ﮶  ﮷﮸    ےھ  ھ  ھ ےۓ  ۓ﮲﮳﮴

: چ       ﮿﯀  ﯁     ﮽  ﮾    ﮻  ﮼﮺  ﮹  
َْوواٍ ميطََّبووَق]  9ّٟ َٜوف ْ َيَزر ٓا ٌَوْتٚم َقمد َ رو َ َبَْٝخ ِٛدٗ ٞ  ٍََقو َٚو ّٞ ِبوومي ٍَجو َقو وٜو َرج  ٔ ْ و ِإ ا  ا

ٍ س ووَ  َبَٖووثأ9 َاَنوو ٔ ْ وو مهلِلد ْبووَع َٜويووِإ  مهلِل ٛ َٜٗ وو٢  ٗ ِعَتووووْشٛد   ُُّْٕووٛم َ َٗو َف١ٍٜاووٞ ِدوفوو ِْٝٓ

ٛ ِكَٜ ﮶  ﮷﮸  ﮵   ﮴    ﮳ۓ  ﮲  چ 9٘ ُيووووووووَْٛق َوِيَذو َفووووووووٙ تًوووووووو

، (1)[چ    ﯀  ﯁   ﮽  ﮾  ﮿    ﮼﮻﮹﮺
 ياُ ةيسة : رس با سا روول نة ناٌ  خ يدة   ِاتة  خةوا ، ناتَيةا و     ةة   دي  رسلنةوات : ت ب

:  بكةةو،ُ، وس ئيدٍةةو رةةو دسيي  نةة  ي نَيكةة  لةة  ئاٌايةةاٌ  تةةابيع ( رسلنةة  ثَية ودةة   
ـــ وا نةةةو دا نةةة  ةع بدولنةةة ةةةةووس بةةةج الا     ا خةةةوا ة وتوويةةة ت : ثَية ودةةة  ثيـ

دا ي  بكة ُ  خوَيٍَيةا ن وتجتة   ة       ةروول ن ناُ راواا لَيكدرووُ ل  خوَيٍَيكدا ب ش
ولنىاٌاُ ثة ااٌياُ ل  ة َه روول نة ناٌ  و ريٍة را     ةةة وس ولنىاٌاُ، ريا س ئ و نةاتي) ةوس

(ا و ريٍةة  نةة  رسبووايةة  ِاونةةا ا ي نةةدا بةةَ، ةةةووس راواا       صووخٝف١ِةة بوو بةة    
و،ُ( ئٍجةا نة    ةِاونا ي ء يا و ت  لَيكدرووُ ل و خوَيَ راٌ ، ئة واٌي) ويسة ياُ بيكة   
ُ تجلنةة  لةة    ياةةةة وسةةولنىاٌاُ ئةة و ٌي تةة  خداثةة ا روول نةة ياُ بةةج ئاشةةكدابوو، ويس      

ۓ  چروول نةةة ناُ بسةةة َيٍٍ وس، خةةةواا رار ةةة  ي) ئةةة ً ئاي تةةة ا ٌةةةا رس خةةةوا :      

اٌ اُ لةةةة  ة، واتةةةة : بةةةةا  دا ِ لنسةةةةچ...﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷
 ووياٌ  ثَية ودة  ا  ةئة واُ نة  ويسة    ة   يا بك ُ، ب لنةا  ٌارار ةنجو لنَيا واتاُ لَيٍ ن

  ئَيةةوسن بةةَيَ  ةةةةا ئ وسٌيو،ُ، خداثةة ياُ نةةدروس، بةة  ً ئةة وس ثا ةةاو    ةبكةة خةةوا 
زاا ريكةة  بةةد َيَ، ئ  ةة  ٌا ل  ةة   ئةة وس نةة  بةة  تةة واا    ة ةة ة كو رسبةةةبيةةاٌكو،ُ، ب لنةة
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 ٌد َي  وس ةةة بس ة تجلنة ا ئة و  وٌاِة ياُ لة     ةةة  دا، ئ وس ٌابةاُ ٌ نة وٌاَِيا بووُء بجي
ََ، ر و    تج ة ُ، ئايا ئ     ن  َيا ويسة واٌيوس بيكةاٌةن  ٌ ي ا ةبضة    ن  َيا بكو،

   ةِيض رج س  ةزاي ن  بةدسا؟ بةا، بة  ً ل  ة      ة ا ٌا وجةةو،ا؟ ٌ خَيد، ب  ً ئايةةبيك
 .ة ت ٌابةة   ثَيويسةة(ا ل  اصوقصا س تجلن   ةةئ و ن

  پ  ڀچ  خةةوا سوسا ئةة و  د ةة    و دئاٌييةة  نةة  رسفةة  ووَا:   ة( ِةةجا ِاتٍةة2

   ٹ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٺ    ٺ   ڀ  ڀ  ڀ

 :چڄ ڦ  ڦ  ڦ   ڦ ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤڤ  

ٍََقوو واِدووووَٜ ووٞ ِ َ  ِْٔ وو ٜووِدِزَٜ َْٔعوو] -أ ٕا9 ا ٓاّي َ  ََُٚووع َٚ ٍرووووِهٛ َ   ووَ  ٘ ووووَعَََٚ َجَرَخوو  ميوو إ َُووْثع ر 

ََٚخًَِطَٚ ّٞووًَِعَٚ ِْو ف ْٛٔ َعٔ ْ َُْحميراد ْبَع١   ٗ ْٓ  ِْٔ و  ِبْعو ٢ َنًَٛم َعًَُخ٢ َدتاَحَ ِضٞ مهلُل َع

ََٚرْطمأَل ٓآَِ ٛد ٗ َٜف  َٜووِطٞ مي ٗ ِعَتووْشأ  ٘ َصَ  ٌٍِكٞ َعِ ِفٝٓ ٢ تاص َحًِمْج وِْووَعَْ 9ايٛمَكَف وا 

ٍََكو َف وَصًَو َجَف وآَُيَ وْشو ٟ َتِذميَّو  َٝوِطْعْ َٚ َوُ ِعِطْ  َِ٘خْصو أَل بَطو ْخَ  ٔ ٝوٞ ْ و  ح  ا ال َٚ 9ا 

٘ َرَت ََِرِقووَ  ْٚوو َٕ ٘ ْٓووب  ٙ ًُت اِق٠ َفوواَ َجووِح ِْ٘ٝووًَٛم َعح ووَرمِط ومآل ََٕرال َتووَٚ ٛ ا٤ٚم َجووَف وّمَدَ ووَ  رّمَطوو ٚ

َُوووِظحووو٢ َع٢ ِ ووووويِإ ِٜٗوووِدا َ َٗوووَْٓع مهلُل َووووووَشََْ َف وِْ٘ٝوووًَطرحٖٛوووا َع١َٝ ِيٝ  ٙ ا٤َووووو٢ َجتاوووِ َحٜ

ََووَقَ ربٜوٌ فَ ِج پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  9زاَعووَٚ ٌاَجوو مهلُل ٍََزَْْ ِاو َفووووو َث ََْٔوو ٘ ا

اتةةةةةةة : ، و(1)[چ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ
 ناُ، ةةوو بج الا روول نة    ا خوا ة ودة: ثَيةةة و دا ئ با ئيار رسلنةةدا نةي ئي

٘  ء ةىاُء ع لة ةئ بو ب ندو عووة  و عو ة    و ع بةدو د دسااٌ  نةو دا عة و     ةةة لنحطو
ددس  ةةو دا ئ شةا نةووٌ  الا ن عدةل  خزو ت  رابووُ، ِ تا ة ة اُ  دائا بةوا لَييةخ

وورا بة ٌ   ة" بةوو(، وس ي ِة  ١وقرٜظو "  و بة ٌ   ةةاٌ  خ يدة  ةن  روول ن نة ن   
ا نة   ةدرُ بةج خوَيٍَية  ةاونا ي ء يا و ت  لَيكةراواا ِ   ا خوا ةثَية ود وأووضٌ 

اُ: ةاٌي)  وتية ةب  واتاا خوَيٍدايا رَا(، روول ن نة  - د١ٜن وتدووس    ياُ،  عقنء 
ت ندروس ثَيت بةدسيَ،  ةةراواش ء ئ وساة ت بدسيٍة ، بجئ وسا خوا رٌيشةة، راٌيشة ب لن

( ب  ِاوسلنة ناٌ  خةجا  ةو : ِةيض     بَطْخَ  ٔ ٝٞ ْ ح ت،  ةةراٌيش ثَية ود  ا خوا 
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ََ،  واتةة : ل بةة   رس ةة  اٌ ( بةة  رَيك    ةةةة اُ ٌانةد ةٍوةةة ا ٌزيك ةةةناتَيةةا لةة  ئَيسةة   و
ب  ةة  را بةةدسُء بيكةةو،ُ، وس لةة  رواَ وا ِةة   يز تووشةة  خداثةة  ٌابٍةة وس،  يةةاٌ :  

، (ووح مم ر ل  نجَه خجتاُ بك ٌ وس، تائس بجخجتاُ رسن وٌ  خَيةدو خجشةيا   ئ    
ئ واٌي) ةووُ ب  راشَيك  ئة    و س ل وَا بوو، ةووُ بيَّيةٍَء خمةج ا بك ٌة وس    

 وس لة   ةةة ل  بةَ ريوا َيةا راٌيش   ،  ريا س ثَية ود   ب     ثَية ود  ا خوارا 
ِ   باٌَيك  ةا  بةووس، يةاُ  ة   ةوَيٍا ن  روو ةش    ةةة دا خةوا رس  ةةة  بووس( ئيةةة بة  ئا 

ا ء لةة وَا ة ةةدتَ، وس ٌةة ياٌ واٌ  ب  راشةة ن ا ب  ةة  را ب  رسٌةة وس، رةةويمي) ِةة    
 وس خةوا  ة  ئاواُ، را ب وبجٌة ةة  ثَيدا ن  ئ واُ ب  ت واا ثيالٌَيكةةاٌدو ِ والنةةِ لنيس

پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   چ( ئةة و ئاي تةة ا ٌةةا رس خةةوا : زاَعو َٚ ٌاَجو  

 .چٹٺٺٺٺ  ٿٿٿٿ  
ابووُ رس ةة د َيذيا ةاٌ  بةة  ت وةةةةةة: وةةاراً ئةة و روول نة   بمنةةةةةةَيا بةةجا ِ يةي نةة
ََ: ئةةة ا ةةةةةوا رسفةةةةة، ئةةة را بجةةةةا خ ثَية ودةةة  ا خةةةوا     ةةة   ةةةةةبك ٌ   وو

ثَية ودةة  ا ِةة ووو   ثَية ودةة  ا خةةوا   ؟! وس و نةة ا ئ وسيةة  نةة   ةئيىاٌدا يٍةة
وسك ئ وسي  ِ ووو ئيىاٌةدا اٌ    ئيىاٌدا اٌ ، خوا ن  ثَية ود  سن ا خجا ثا ا  وس،

ثا ا ةة  ، ئ  ةة   خواٌ خوا ةة   ئةة و ئيةةاٌ  َِيٍابةةا، ِةة ووو ئيىاٌةةدا اُ ئس س يةةاُ     
د بةةووَا، ة ةةة ود  ياُ لةة  خجيةةاُ خجشةثَيةةة  ة) رسبةةةاٌدا اٌيةةةرسنةةدر، وس ِةة ووو ئيى
، واتة :  زابـاألحچېئ...ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ چوسك خوا رسفة  ووَا:  

لةة   ة دس، واتةة : رسبةة ة ةةةا خجيةةاُ لةة  ثَيش ةاُ لةة  ٌ فسةة بةةج ئيىاٌةةدا   ثَية ودةة   
 وَا.ةةد بةة ةاُ خجشةخجياٌي

 ة ِةةة  وسِا ِةةة   لةةة وبا سوس ئةةة و ب  ةةة  ِات ن  َيددر اوستةةة وس، نةةة  رسشووجةةة     -ب
 دووراو  دوويةةةاُ راوس،     روو  ةةةةةةةةِةةة  روونياُ و ب  ةةةت بةةةَ، ةةةةوٌك  رةةةا ا واي

ا ة  ، ِة ً ئة و  دووراوسشة   ةو ب  ة  ة ا ثة  ً ئ و  دووراوسةاتجت  خوا َا ِةةا ِةئاي تَي
ت بةةةووس، ئ وةةة ن رس ةةة  ةةةةةو ب   ة   ثةةةة  ، وس ِةةة ً ئةةة وا ريك شةةةةو ب  ةةة  ثةةة

َُوا َ ْخَبوَر      ووْبٔ َعَع] : ة  ِات ن يةب    ٗ ْٓ َٞ مهلُل َع َٔ َعْبوِد مهلِل َ ِضو ٕا َجاِ َر ْ و  َ ِٔ َُ ِد ميراْح

ٍِ مهلِل   ََووووَع َ س ووووٛ ٘  َغووووَزم  ْاوووو  َ َْْجووووٍد َف  ٌَ ٍ  مهلِل ِقَبوووو ٌَ َ س ووووٛ ُاووووا َقَفوووو ًَ َََعووووووَقَف ٘  ووووووٌَ 

َٚمٍد َنوووِثِأ مِيِعَط ًَووو١ُ ِفوووٞ  ِْ مِيَكا٥ِ  ٗ ِٙوووووَفوووَ ْدَ َنْت ٍ  مهلِل  وا ٍَ َ س وووٛ َٓوووَز ٓاووواض   َف ََٚتَفوووراَم مي
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َٕووووَْٜش َٓووووِ ايظا وَتِظًُّٛ ٍ  مهلِل ووووَجِر َف ٍَ َ س ووٛ ٘     َز َْٝف َٗووا َسوو ًَّووَل ِ  ََٚع ُ َر٠ٍ  َٓووا  وَتْخووَ  َسوو ُْ ِْ َٚ

ٍ  مهلِل   ََوو١ّ َفووِاَام َ س ووٛ ْٛ َْ   ٞ ٙ  َ ْعَرمِ وو ْٓووَد َِٚإَام ِع َْا  ٍَ وَٜووْدع ٛ ٞا   9َفَكووا ًَوو ََ َع َٖووَذم مْخَتووَر ٕا  ِإ

َْ وِْٝفٞووووَس َْووا  ِٙ صَ   وووو ا٥ِووََٚ  َٜووِد َٛ ِفووٞ  ٖ وو َٚ َْٝكِظ    ٍَ  ًِتّاووووٌِ َفاْسووَت ٞ   9َفَكووا ِّوو َِ َٓع ووَو  ُْ َٜ  ْٔ  ؟ََوو

  ًِ ًََصووََٚي وّامهلُل َثالَث 9َفُك ََٚج   ٘ ٜ َعاِقْب و خةوا لة    ةةة ددا نو دا ع بدولنة، وات : رابي(1)[ِْ 
بةة  سو ٌ رةةد بةةج   وا ةةةة: ل  ةة َه ثَية ودةة  ا خ ةةةةرسلن  ،ابا  دائا بةةةةةةجاء بةةةةخ

ا( ة  سوسا  دة،ِةة  ت  ٌيةةوس روو  ةة ا ع  دسبيةة ةط ةةةوويَ،  ٌ رةةد: واتةة :  ةة ةر ٌةة
  ةةدي) ل   لنةةةة  رابةةةةةةةة وس لةةة و ر ٌوةةةةة   داي وا ةةةةة  ا خةناتَيةةةا ثَية ودةةة 

يوَيا نةة  را و ر سخ ةة  ئة  بةةوو، ة   داوستةة وس، نةةات  ٌوو ةة ٍ  ٌيةةوس دة بةةوو، لةة  شةة 
َيا بضةةةَي   ،َيةةةد  ةةةَيد  ا را َيةةةا   ة اٌَيا بةةةوو، بجئةةة وسا ِةةة   ن  ةةة  ةةةةة ر ٌو لنس

لةة  ،َيةةد  ةةَيد  ا ر سخ َيكةةدا رابةة ئاء    دداح   بكةةا ( ثَية ودةة  ا خةةوا ةةةةئيس
ا ة: تجئَيةةةةةة ا، رةةا رسلنةا بةة  يةة نَيا لةة  لقةة ناٌ  ر سخ  نةة  ِ لنوا ةةةَيدسن شةةةىشةش

وا  ثَية ودة  ا خةوا   كاٌد، ِة   ئ وسٌةدسواُ ئاٌة     ةةة   خ وَيكىاُ شةخ وت ء  
  ني ، ةةةةة  رسشةباٌوىةةةاُ رسنةةةا ،  ئَيىةةة ن ةةةةوويٍ  خزوةةة ت ( ري ىةةةاُ ع  دسبَيكةةة

: ئةةة و نابدايةةة  فةةة  وووا ا ثَية ودةةة  ا خةةةو وس، ةةةةةي ( لةةة  الا راٌيشة خَيمن نةةة
َيدسن ا بةة  ةىشةةةا، وٍةةي) خةة وتدووً، نةة  بةة ئا ا ِةةا  ش  ةكَيشةةةَيدسن و  ِ لنةىشةةةش

ا اُ ثَيةة  ةرةة ة االُ رس ا َِيٍةةابوو(  ةةةةةة: واتةة : لةة  نًِتّاووووَص دا بةةوو،  ة دووتةة  ل رس ةة
:  ل  وةَ رستثةا َيزَا؟  ةو : خةوا،  ريةا س لة   َيدداٌ وسية ن  ريكة را رسلنة           ي: نة وت
:  َيدسن ا ل رس ةةةت ن وتةةة  خةةةوا سوس، وس لةةة   َيدداٌ وسيةةة ن  ريكةةة را رسلنةةة    ةىشةةةةش

، رس ةة    دسا بةةووسو ٌةة ي واٌيوس(، ة َيٍةةةبوسش ة    لةةة ووي ت  رس ةةةِ  ةةة ٌدس ويسةة
 لةة   ديوايةة ت  ريكةة را  ،زاا ٌةة راةةةة  ثَية ودةة  ا خةةوان  وس، ةئةة وس لَيةةدس راٌيشةة

او فةة  وووا: ةةةةدسن ا لةة  رس ةةت رس َِيٍَيةىشةةةش ثَية ودةة  ا خةةوا ِةاتوس روايةة   
  ةَيا بة  نة  ةرتيَ ن  ة ةا َيزَا؟ ئة وي)  وتووية ت : تةج باشة    ةتج ل  وَ رسثة  ة ئ را ن

دا  ةزاا ٌة را، رةا لة وبا سوس     ةَيٍ وس! ئية ة : و يوسشة ةَيدا ب  رس ة  وسي ( واتة  ةىشةش
ََ نة  رسفة  ووَا: ئة ا بددوارا يٍة    ةةة   خةةة  ت ا ٌا رةتةةة ئة ً ئاي  وا ةةخ  ! يةارا  وا 

 ياُ رس ةة د َيذيا بك ٌةة  ةةةةان ا خةةوا بك ٌةة وس ل  ةة   خجتةةاُ، نةة  ن  ةةاٌَيا ويسةة
 .           َيةدداي وسوس ة  ل  ئَيةة   ئ واٌةة  تاُ، ب  ً خوا رس ةة 

                                                 

1 ) ِ٘ ًَٝ ُّ 9َ تاَفٌل َع ٌِ(و 3124 رق9ِ ) مِيب َخاِ  ًِ َ ْش  (.1835 رق9ِ ) َٚ
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 ي ئايةتةكـــانـشــتـاي طـمان
 

د بامساُ ندروس لة ً  ةوو دست  ووبا دسنة را شةائرس رةا  خةواا ثة  وس ر ا         ةوسك ثَيش 
َ، رووبةا س ندرةتة وس، وس رةا ئة  ا س لة  ئاية ت        چہ  ہ  ھچ   ا:  د

، چہ  ہ  ھچا ا ةةةةوا سويٍ  لةةة ً  ةةةوو دست را  ةةةةة  ً رايةةة و، رةةةةةِ ش
ا س رسبَي ةة وس، ريةةا س ئَيىةة  بامسةةاُ نةةدر نةة  ئةة ً  ةةوو دست  ئة  با ةةا ثةة ااُء        ةرووبةة

  لة  ئاي تة ناٌ   دابةدروورا    ةة وسا نةةرواا ئ َيدسرا خوا ةا ، لةةَيَ رسنةةتء ب لنة دَيد  
 د َيذي  نةةدر، وس با ةةا  ةبا ةةا ةةة ٌد يا ةةاي ن  شةة  عيا نةةدر، وس ثاشةةاُ با ةةا رس ةة     

ََ،    ةخجشج رٌ  ندر، وس با ا ت ية مموو  نةدر بةج ئة و ن  ة      اٌ ا نة  ئاويةاُ رس ة ٍان و
دا ةيةة د خجياُ، نة  خةوا ل   لن  ةٍ وس بيةئٍجا با ا ئ و ث ااٌ ا ندر، ن  ئيىاٌدا اُ بيَّيٍ

 وس ن  ةاٌ  ل   َه خوا ب  ةةا ث اة ووو ئيىاٌدا َيةةب   ووُ ب  حونى  ئيىاٌ ن ياُ، ِ
ہ  ہ  چبةةج رةةا ا ةةةوا سً رسفةة  ووَا:   وا ةةةةا خة، ئٍجةةة وا بةةةةةةدسا خةب ٌةة

، ئ ا ئ واٌ ا ئيىاٌ ةاُ َِيٍةاوس! بةج خةوا     چھ  ھ   ھ  ھ   ے  ے
(يةة) بةة  ميٓشووا٤وو دست   ةسُ، لةة   ةةدةةةةاي ريا بةةةة  يا شةئة  بةةان بوس ةةنت، وس بةة  رار ةة

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  ئة ً ئاي تة  ِةاتوس، رسفة  ووَا:     ةةة َيوسي ن  ريكةةش

ھ ھ  ھ   ے  چ، لَيةةةةةةةةدسن رسفةةةةةةةة  ووَا:  چ چ ...   پپ  پ

َ، ل بة   خةوا شةاي ريا بةدسُ، لَيةدسرا رسفة  ووَا:       ةة، ئة  ب  رار   يا ِ لنسچے
ا بةةدسُ، نةة  خةةوا ثشةة يواُ بةةَا ئَيىةة  لةة   ئة  بةةج خةةوا  دابوس ةةنت، بةة  رار ةة  يا شةةاي ري 

و   ل   دٌو ناُ با ا رسن يَ بجةة  لَيةدسرا وا ِةاتوس، وس لة وَي) وا ِةاتوس؟ ح  ة ُ       
حيكى ت  خجا تَيداي ،  ةدٌط ئ وسية  لَيةدسرا خةوا رسفة  ووَا: ئة ا ئ واٌة ا ئيىاٌ ةاُ         

وا ئة و بوس ةنت، وس      شة  ا ةةة     دا ةت بوس نت، وات : ل  ةَِيٍاوس! بج خوا ئة  بان  دا 
ولنىاٌاُ ةةة اي رييداٌ ن  بةج وس ةب  رار   يا شاي ريا بدسُ، وس نة  شةاي ريي اٌدا، ئٍجةا شة    

َيي ، وا بمنةةَيَ، وس ةةةةا لةةةةاُ ئا ة، ةي ةة بةةوو يةةاُ بةةج ٌاوسةةولنىاٌاُ بةةوو، بةةا رار   اٌةة  بةة       
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، وس بةةا چ﮶  ﮷   ﮳﮴﮵ۓ  ﮲  چاي ريي ن  وةة  ج دُ، ةشةة
ولنىاُ بةةَ، رو،وةةَء   ةا، ئةة و نجو لنةة  نةةافدبَ، يةةاُ وسةة    ةةةةَيةاٌ اُ لةة  نجو لن ةةةةة دا ِ لنس

اُ  د ةةا لةة  ٌاحةة ئ ةئة يةة  وايةة  ئيٍسةة ت بةةَ، ةةةوٌك  بةة ةةةةزياء رة ة ئبَ، يةةاُ ٌةةةٌاحةة
وسةةولنىاُ  د ةة  لةة    ، وس رسشةةووجة  ةةةولنىاُ  د ةةا لةة  نةةافد ِ لندس ةةةة، وس وس ِ لندس ةة 

ا ةةةة  بةة  ت ٌيةةةةكةةدروس، بجيةة  وةة    ٌي، نةة  ئولنىيةةاُ لَيةةةة ولنىاٌيشا ِ لنسةةةةن  ةةاٌَيك  وس
اٌَيا ةاٌ اُ لة  ن  ة  ةةة رسفة  ووَا: بةا  دا ِ لنس    ةدٌط ئ وسية  خةوا     ،نافداُ بودَي ة وس 

، ل  ةة َه رة ةةتء چ﮹چٌةة نا ، بةة  سو ٌارار ةة  يا   اُةةةةواتةةاُ لَيٍةة نا ء ث لكَيش
دا، ئ  ةة   رو،وٍةةدا رار ةة  بَ، ل  ةة َه نةةافدو وسةةولنىاٌاٌدا رار ةة  بَ، ئ  ةة   شةةاي ريي اٌ 

، چ﮺  ﮻  ﮼چرار   اٌةة  شةةاي ريا بةةدسُء راروس يةةا بكةة ُ،  ،حونى ةةاُ نةةدر
او  رار   بووٌةةدا تة  وا ث يةةدا  ةدس، واتةة : لة  ئ جة  ةزيك ة ةا يي وس ٌةةةةرار ة  يا لة  ثا َيزن  

، تة  وان ب  ِة و  نةدرسوس باشة ناٌ ، خةواا ثة  وس ر ا  با ةا عيدةارس  رسنةا ،           رسب
، با ةةا  دة،وو رسنةةا ، رسفةة  ووَا: بجئةة وسا    اُ ث يةةدابةةةةرسفةة  ووَا: بجئةة وسا ت  وات 

اُ بةةةج ةةةةة وسا ت  واتةةةةةا ، رسفةةة  ووَا: بجئةةةةة، با ةةةا رار ةةة  يا رسن اُ ث يةةةدابةت  واتةةة
، لةةة  ئةةة جاو  ة ، لةةة  ئةةة جاو  عيدارستةةةدرا ئيٍسةةةاُ تةةة  وا بةةة  رس ةةةت رَيٍةةة ة ث يدابةةة

ٍ اُ تة  وا و ةةة ارس ، ئيٍسةةة   لة  عيد ةدا ن  رج َيكة ة دة،وو دتٍ ، لة  ئة جاو    ةةة  سرس ةت رَي
 . ةة اُ ت  وا وسرس ت رَيٍةة  يا را، ئيٍسةيف ت  رار ةخج دائاٌدٌ وس ب   

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چارس  رسفةة  ووَا: ةرس بةةا سا عيدةة  وا ةوسك خةة

، وات : ئ ا خ لنكيٍ ! ب ٌداية تي   رةـالبقچہ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ
ت نةةدروس، ة  ثةةَي) ئَيوسشةةا ر و ةة ةةةة واٌوسو ئةةةة ا نةة  ئَيةةةة ُ، ئةة و خوايةةةةوا بكةبةةج خةة 

 ا بَ.ةة وسا ثا َيزنةبجئ

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  چرسفةة  ووَا:  وا ةَ خةةةرس بةةا سا  دة،وو دتةة

ــرةچڦ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ ، واتةة : ئةة ا  البق
ت نةةداوس، وسك ةةةجُ ل  ةة   ة   ثَيويسةةةاوس!  دة،وو دتٍ ةةاُ ل  ةةةئ واٌةة ا ئيىاٌ ةةاُ َِيٍةة

 (.ة اُ ث يدابةا بَ،  ت  واتة وسا ثا َيزنةت ندابوو، بجئةةٌ  ثَي) ئَيوسن ثَيويسئ وا
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دس لة   ةزيك ة ة، رار   بَ ئة وس ٌ چ﮹﮺  ﮻  ﮼چ  ووَا: ةدا رسفةلَيدسش

﯁         چ، وس ثةةةا َيز لةةة  خةةةوا بكةةة ُ،  چ﮾  ﮿چا يي وس، ةثا َيزنةةة

وَيٍاُ خةةوا ةةةةا سئاي ، لةة  ِ ٌةةدَيا شةةةة ُ شة، بَيوووةةاُ خةةوا بةة وسا رسيكةةچ

   ہ  ہ  ہ  ہ  ھچرسفةةةةة  ووَا:  ة جا ب نا رَيٍةةةةةة( بجخةةةةةِوووووووعً ا  ةوشةةةةة

، ئةةةةة و چ﯁         چدا رسفةةةةة  ووَا: ة، لَيدسشةةةةةلقمـــــ  چھ
ََ،     ةةةةوَيٍةة  ِ  ناوَيك يف تاٌ ا خةةواا بةةةة  ياُ ل  ةة َه ئةة و و ب  ةة   نةة  بةةا  رسنةةد

ِ ا َ  يف ت  ئاٌية ةة ناُ  ةة  ٌَيو رلنةاوُ، بج ئاٌيين ٌَّيٍة وج يٍ  ةةة اوتدس، ٌا ةةة (  وجعًو
اُ ةاوتدس، واتةةة : خةةةوا بةةة  ندرسوسنةةة  ةةةةة(  وجروخبٝوووا سئايا  ةةةةةيف ت  شةندرسوسنةةةاُ  ةةة 

 اي .ةةاُ، ئاٌةة  ٌَيو رلن نةةا سئاي ء ب  ٌَّيٍةش

    چاٌدا اُ، ةةة َيٍ  راوس بة  ئيى ةات   دوو نة  ب لنة  ةا خواا ث  وس ر ا  رسية ةةئٍج

  ة، وات : خوا ب لنَيٍچ               
 ناُ ئةةة جاً رسرسُ، بةةة  ةةةةةاٌدا اٌَيا نةةة  ئيىاٌيةةةاُ َِيٍةةةاوسو نةةةدرسوس باشةراوس بةةة  ئيىةةة

داوُ، واتةةة : ةةةةةَيٍ  ئةةة وسا ثَية َيك  وةةة ئُ، ب لنةةةة  ي ، وس ثاراشةةةةا نةةة  شايسةةةةلَيدو رٌَيةةة
اوُ، ة َيك  وةةة ئُ نةةة  خةةةوا بةةةجا راٌةةة ةةةةةاء ثاراشةئيىاٌدا يٍةةة ! ئَيةةةوس ل بةةة   لَيدو رٌَيةةة 

وائَا، ئيىةاُ  ةاٌ ا ن  ئيىاٌ نة تاُ رسيا ة  ةة  بَء رار   يا ي نَيك  ل و ندرسوس باشةرار 
درسوس ةةةةن ة ، رسبةة اُ ئيىاٌةةدا بةةةةوائَا، ئ  ةة   ئيٍسةةةة  بةةان رسخةِةة ووو ندرسوسي نةة 

اُء ةةة   را، ئيىةةة دا بَيٍَي ةةة يف ت  بة  ئسناُ لة  خجي  ةةة   را،  ة ناُ لة  خجيةدا بَيٍَي ة   ةةباش
 وس ةاوُ، ئيىةاُء تة  وا ثَيكة   ةةة اوُ، ئيىاُء رار   يا ثَيك وس  وجة وس ٌ  وجةةي ثَيكةةئولن

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  چد   ئيىاٌدا اٌةةة وس، ةةةةةاوُ، ئةةة وس بةةة  ٌس ةةةةة وج

ددوا بةةةووُ، وس ئاي تةةة ناٌ   ةدةةةةئ واٌةةة ن نةةة  بيَ ، چپ ٻ  پ   
اٌ  رةئسخةةَ، ةٌةةاوس، ئةةا ئ واٌةة  ِةةاوس ٌ  رةئسخةةَ، يةةاخور خاوس   ةةةةئَيىةة ياُ بةة  ر ة راٌ 

ِ ةةةة( ِصوواحب(س،  صوواحب( نةةجا   صووخاب   ً بةة  واٌةةاا  ةةةةاوسَه رَا، ِةةةة ً بةة  واٌةةاا 
اُ بدَي    دسفيةءء ِةاوسلن  رةئس  ِة   خداثة ، وس بدَي ة  خةاوسٌ        ةةا ئيٍسةةاوسُ رَا، رةةخ

  .ةةدا رةئس ، ِ   خداثة  ل  ئا ةرو ،ةة  ا ٌ بةة َيك  ريكةةرةئس ء ِيض ش
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ددواياٌَيا رسنةةا  نةة    ةدةةةا سئا با ةةا  ةةزاا بيَ ةةةة ش را خةةواا ئاٌةةاو ئٍجةةا بجةةة  لَيةةدس  
ا ، خةوا نةافداٌ  خجشةدوَيَ، يةاُ     ةةة َ؟ تةانو نة    ووةاُ ٌ ب   ةةة ئاي ت ناٌ  ب  ر ة رارسٌَي

 َه نةةافداٌي) رار ة  بَ، بةة  ً  ةةة زا ٌةة را ، ِة   ل ب  ئةة وسا رسفة  ووَا: ل    ةنةافداُ  ة  
َي  وس، وس ةةةةةرسوسشاُ ةةةة   ئيىةةةة    لةة  ئ ِم ا ِةةةة  وا رسفةة  ووَا: ةةةوٌك  رار   يةة   ةةةة بجي

ولنىاُ ةةافدو وسةة وس ٌا،يَ، نةةواناُ ثَيكةرار   يا نجو لن  اة ا ،ياٌ ء ب بةةرار   يا بٍ
ئةة وس  ، دسةةةةة بوو نجوةة لنوا تَيكةةةةي ِةةةة وس بةةذيَ، نةة  ئولنةةةةبةة  رار ةة  يا رستةةواٌَ ثَيك 

َ، ةةة   رةئس  بة ا راوس: نافدسنةاُ خاوسٌة  ت بدديةا ةةة   ٌا خواا با رس ةة ، ئ  ةة  ئ وسيةل ب
 َ.ةة  رةئس  بةةوس ِاوسلن

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  چدا رسفةةةة  ووَا: يةةةةئٍجةةةةا لةةةة  نجتاي 

، ئةةة ا ئ واٌةةة ا ئيىاٌ ةةةاُ َِيٍةةةاوس! ةةةةان ا خةةةوا ب  ةةة   خجتاٌةةة وس        چٺ
ا  نة  و ب  ةت لة و    ةةة َيدسرا ريةا ي  رسن ة ناٌ  خةوا ئة ُ، بة  ً لة   ةياربك ٌ وس، رةا ةانة  

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   چةيي ؟ رسف  ووَا: ةان ي  

ا نة  نجوة لنَيا ويسة ياُ رس ة  اُ بةج ر َيةذ بكة ُ، خةوان رس ةة           ةةة ، ناتَيچٹ
 د َيذيا ةةة  ووي ت  رس ة   بووس، ويسةة  ئ وس ي ك ٌ فةة: باش  َيدداٌ وس، ئ     ي نَيا بمن

؟ لة  وس وةدا     َه رسيَّيٍة ا خةوا بة  نجوة   ةةة ، بجةوا ةةة   ا خةةة ثَية ود ةة    ا  بج ةةبك
َيا ٌ فة   ٌا ربيةاُ، وسك لة  ِةجا     ة يدا ئ و ي ك ٌ ف  س ل واٌ ية  نجو لنة  ةرسلنَي : ل  دا 

  ٌا ئ و ن    ل  نةوَا ث يةدا بةووس؟ ريةا س نجوة لنَيا      ةةكدا، ئ  ةدا با ةِاتٍ خوا سوسن ش
اُ ة ف  سيةةاُ نةةدروسو ئةة و ٌةيةةثَية ودةة   وثاي ا ةنةةافد ِةة بووُ، ةةةاورَيدي  ئةة و  ةة 

 و،َا. ةةبك  ود  ا خوا ةثَية وسا ةا روس، بجئةٌ
ا  ٌةة بووسو ةةة ٌد را َيةةا رووبةةا س بجتةة وسو   ةةةة ت ن ِةة   يةة ك رةالنةةةةئٍجةةا ئةة و ح

ّ  ا  ةةة بكةو،ُ، واتة : لَيةدس وش    ثَية ودة  ا خةوا    ن ويس ووياٌ  ةكاٌ  ريكةخ لن ( قوٛ
  ةنةة  حالنةة ت  ريكةة ة ئ وسبةةو ب  ةةت ثَيةة   ة ووجةةةت ثَيةة  ِ وووياٌةة ، وس رسشةةةةو ب  

ا  ةةةةواا ث  وس ر ةةةةولنىاٌاُ بةة  ُ، خة   بةة  وسةةةةةة ووياٌ ، ئسفة  نةةوفد ويسةةةةةةبةةووس، ئ ِم
ڤ  ڤڤ  ڦ  چ رس     َيدداوٌ وس، وسك ل  ِةجا ِاتٍة  خةوا سوسا ريكة را با ةكداوس،     

ا ثشةت  ةدا اُ بةا ت ٌية  ة ُ، وس ئيىاٌة ةوا بكةة، وس ثا َيز ل  خچ  ڦ  ڦ   ڦ
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الٌ  ةةةةاوسَه لةة  ب  اٌدةة   ثي ةةةةِ  ا بكةة ُ، لَيةةدسرا خةةواا بةة  ةةةةنت، ت واشةبد  ةةوا ةةةةبةة  خ
 َه ئةة ِم  نةةوفدرا  ةةةةدا ل  ةةةةوابَ، لةة  ناتَيكة  ووَا: ئةة ِم  ت  ةة ةةةةرو،وٍاٌةةدا ِةة   رسف 

 ل ا حةونيء راروس يةا   ةةة َ، ل  و  ةة  ت  وابة وس، ِ   رسف  ووَا: ئ ِمةة دووب  دوو رسبٍ
لةة   ة ا يا رسبةةةثا َيزنةة وواةوابَ، ل  دا ةة يدا ت  ةةةةةة  ت  ةةةةةِمندرٌةةدا ِةة   رسفةة  ووَا: ئ 

ا  ةةة ا ٌ نةةة اُ الٌة را ء نا يَ ة، بجئة وسا ئيٍسة   اٌدابةةاٌدا ل   َه ئيٍسةة ووو و يداٌ نةِ
، وس بةة   دابةةةة  خةةواا ل   لنةةةةالبةةدا ، بجئةة وسا ِ ويش  لةة   دا ةة    دَيةة  خةةواا نا بةة ر

، بجيةة  ة اٌدا اٌدا رسبةةة َه ئيىةةةةةةا  بةةووُ، خةةوا ل  ةةةةزنايا يةة وس بةة  ئ ٌةةدائسا ثا َيةةةةرلنٍي

ڤ  ڤڤ  ڦ  چف  ووَا: ةةة   ، ئٍجةا نة  رسش  ةةة  ووو و يداٌ ناٌدا ثَيويسةةوا ل  ِةةت  

ا ةةةة ُ، وس ئيىاٌةةدا اُ بةةا ت ٌي ةوا بكةةةةةة، وس ثةةا َيز لةة  خ چ  ڦ  ڦ   ڦ
 نت.  ة  ٌ ب  ة  ريكةت ب  ِيضةةنت، وات : ثشةت ب  خوا بد  ةةةثش

ثةةا سو  ةةاواُء   ،: باشةة  ئةة را وةةاراً َِيةةز ئاوةةارس بكةة ُء    ة نَيا بةةجا ِ يةة  بمنةة  يةة 
ِ ولندةدسُ تةا    ،ل   دووا  دَيكدس ٍ  ئيدا يي وس خجياُ  دَيكددة ُء  ،ءة  بةئيىكاٌي تياُ ِ

ا  ةت ٌانة ةةة ي ء، لة  ثيالٌة  رو،وٍةاُ، ئايةا ثَيويس    ةةة  ا ر ٌوةةا سئا بَ ل  ثالُء ٌ خشةةش
 وووياُ ة  ئ واٌةةة  ِةةةةةةةةَي : ٌةةة خَيد، ةوٌكةةةةةنت؟ رسلنةن بد  ةةةا اٌ ةةةةةجنةت بةةة و ِةةةةةثش
ََ، بة  ً ت ٌي ةرس ة ياُ ثَيةوس بوة    ة ا ُ، رسبةةِجن رتَا، ةبد  ة      ثة ةثشة   وا رسبة ةةة ا خةةة ة
ا ةةة ، نة  رواي ة بة  اٌ وسةةة ا سنةة ي) ب  ِجنة، رس  ت بةواوس ث يوس ةةا ب  خةرَه ت ٌي  ةرسب

   .ة   ةةك  رسخ يٍةةيش ناٌدا ئياتد تةة ل   دٌوةل  و  
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 ضـةند مةسـةلـةيـةكى طرنــط
 

ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  چ  ووَا: ةرسفة  وا ةةة نة  خ  : ًة ل ا ي نةةو  

، رةةةةا ا چھ   ے  ےۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷
 ي ن  ةةةةَيي: بةةج ئةة وسا لةة  و ب  ةة َيا يةةاُ لةة  وش ة ان رسلنةةةريكةة ن  وتوووةة و ئَيسةة

  ئةة و ةةةةوَي  ريكةةةةاٌدا بةةزاٌَ لةة  ن ةةةةَ لةة ٌَيو  و دئ  دَيةةةة ُ، بةةددةُ بوةةةةاُ تَيدوة و دئةة
 تاُ بةةةج  دووُ ة ي  ِةةةاتوس، ِةةة وووياُ نجبك ٌةةة وس واٌانةةة ةةةةةو ب  ةةة   يةةةاُ ئةةة و وش

(ا 8 ا لةة ً ئاي تةة ا ،وةةا س  ةةةة  اُ بةةج رس رسنةة وَا، بةةج وَيٍةة  ئَيسة وسو ئة  شةةةةةةرسبَي 
ُ    ُا٥د٠وميوو  ةةوو دست    َِيٍةةاوس! بةةج خةةوا    (را نةة  رسفةة  ووَا: ئةة ا ئ واٌةة ا ئيىاٌ ةةا

(ا 135اي ريا بدسُ، ئ و  وسك ئة و ئاي تة ا ،وةا سا     ةة اوبَء ب  رار   يا شةة داوس 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ(س، ن  خوا ل وَا رسفة  ووَا:  ميٓشوا٤  وو دست   

ٿ      ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٺڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ     پ

  ڄ  ڄ ڄٿٹٹٹٹ  ڤ  ڤڤڤڦڦ  ڦ   ڦ ڄ 

ٍ  ، وات : ئچچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   وا ئة  ةةةة اوس! بةج خ ةةة  ا ئ واٌة ا ئيىاٌ ةاُ َِي
اي ريا بةدسُ،  ةةة َ، وس ل ب   خةوا ش ةةب  رار   يا ب  دَيوسبضَء ئة  ب  رار   يا ِ لنس

 اُء خزوةاٌ   ة، يةاخور ل  ة   بةابء رايكة     اي ري  راٌة  بةا ل  ة   خجشة اُ بة     ةةئ و ش
 يةاُ ِة ،ا    ة د بةولن و ٌ   ر او" رسةة، ياُ "باباا شاي ريا بج ر او ياُ ل  ة زيا بةٌ
ِ   ةةة دس لة ة ة، خوا ل  ثَيشة ب اي ري  بةج وة رسُ، وس   ةةة  ،ا س شةةة  و،  واتة : ل ب  ئة وس نة  

  ِ  ل  ةة   اي ري  ةةة اي ري  بةج وة رسُ، يةاُ ش   ةةة  ا شةةة ل ب  ئ وس ن  رسولن و ٌةدس بة  ٌا
 وُ لةة  رار ةة  يا البةةدسُ،  يةةاخور بجئةة وسا نةة  ةةةةبةة  رواا ئةةا سئوو و نوس وةة رسُ(، 

ج دُ، يةةاخور ثشةة   ةةةةاي ريي ن  بوةةةةرار ةة  بَ بةة  رواا ئةةا سئوو و نةة وُ(، ئ  ةة   ش 
 وسا ةوواُ خةةوا بةة ة رسُ( ئةة وس بَيوةة ةةةةاي ريي ن  ٌةةةة   شةبيوةةج دُ، يةةاُ ِةة   تَيدكةة ُ 

 ا سئاي .  ةة ُ شةةرسيك
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ٻ  چ(را رسفة  ووَا:  ميٓشوا٤ ا  ل   وو دست   ةةواا ث  وس ر ةا خةا بجةةا ئايةئٍج

ِجي نةة ا ئ وسيةة   ةةيا   ئاي ت نةة  با ةةا خةةزًء     ؟چپ  پپ  پ
، ةةوٌك   ةةة  وا بةةة بةج خ  ةةة    رسبةةة اي ري  راٌ نةةة زيكاُ رسنا ، بجي  با بزاٌدَا نة  ش ةٌ

اليةة ٌودي  خزوةةاُ ٌانةة ا، بةة  ً ئاي ت نةة ا     ،ئ  ةة   ل بةة   خةةوا شةةاي ري  بةةدسا   
نةوفد رسنةا ،    ( ل   يا َيكداي  با ا رو،وٍاُ رسنا ، با ةا ئة ِم   ُا٥د٠ومي وو دست   
ا ئايةا بجةة    ةةة ، ئٍجة رار   اٌة  بة   ة   رسبة ةةة    بزاٌدَا ن  شاي ري  راٌ نةبجي  ثَيويس
 وس، بةة  ً ل  ةة َه  ةةةةولنىاٌاٌدا رةة خت ل  ةة   ةةةاورَيدي  خةةوا رسندَي    ةةةةل  ةة َه وس

َي  ل بة    ةٌاوسولنىاٌاٌدا ر خت ل  ة   رار ة  يا رسندَي ة وس؟ ةةوٌك  تةج ٌةاندَا بمنة       
 َه ئةة و نةةافدسرا ةةةةَي  ل بةة   خةةوا ل  ةةةة ً، رسلنةل  ةة َه ئةة و نةةافدسرا رسنةة وا ةةةان  ةةةةخ

َي : ل بة   خةوا   ةبمنة  ة دروس، بة  ً رس وجة  ةةة   خةوا فة  واٌ  ثَيك  ةةي، ةوٌكة   رسبةةرار 
اُ ناتَيةا  ةولنىاٌاُ، بَيوووةاُ ئيٍسة  ةولنىاٌاُء ٌاوسة ةةة وسل  ة    اي ري  ب  ِ ا بةدس،  ةةش

اُ ةةةة ووو ئاي ت نةي نةة  ِةةةةةة وُ، وسك  وتةٌ  بةةج رس رسنةةاةئةة و و رسنا يياٌةة ا  و دئةة 
اٌَيا بةان تَييدس ة ُ   ةةة ا ن  ةنجياُ بكات وسو ت واشاياُ بكا ، وس  و دئةاُ ت ٌية   ةة بَيٍ

 حتيياٌ  ةةة   نَيوٌ و  ةوَيٍَي  وسو  ة ةن  ةاك لَي  و ربٍ وس، بة  ً ئة وسا ِة   بيدة    
رسفةة  ووَا:   جيةة  خةةواا نا بةة ر  ا ، بةةجا رس ٌانةة وُ، ب ةةةةاا ئاي تةة ناُ بكةةةةت واش

، واتةةةة : ئايةةةةا لةةةة  دـمـــــحم چڳ  ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳچ
او  ةةةةة  لةةة  ئ جةةةةةو رٌابٍةةة وس، يةةةاخور رلنيةةةاُ  ةةةوفمن  لَيةةةد اوس، ِ ويش       و دئاٌةةة
  وُ. ةةاٌ  بج رس رسنةة ناٌ   و دئةييةاُ ٌَّيٍةةةةةئيٍس ، وسو تَيدداواٌداةةو ربووٌ

َ ئة وس  ةةة   بةة، رار چ﮹  ﮺  ﮻  ﮼ چوَا: ة  ون  رسف : ا رووسًة لةةو  
ََ نة  ئيٍس ةرتس ئ وسا لَيوس رس ة ةزيكةرتس، وش ا ٌةزيكةل  ثا َيزنا يي وس ٌ اُ ئ  ة    ةةة ة
رتس، ةةةوٌك  ةزيكةةةزيك  لةة  ثا َيزنا ييةة وس، بةة  ً رار ةة  ي  ٌ   ةةةة، ٌة رار ةة  ي) ٌ بةة 

رت، بةة  ً رةةا ا وايةة    ةزيكةةةزيا، ٌة( ٌةةقرٜووبو َ ِقووَرب (س،  ٌٝٝغ١ ميتفَطوووصوو(  ربو قوو 
   ةةة    لة  فةوُ ش  ةة( ٌي ء و ب  ت ثَي  ئ وسٌي  ن  فوُ شَفاض١ًت ثَي   ةةو ب  

اي ، وسك ئةةة و ئاي تةةة ا خةةةواا  ةرتا  دسِةةةةةةةةزيكةت ثَيةةة  ٌةرتس، بةةة لنكو و ب  ةةةةزيكةةةةٌ

ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   چثةةةةةةةةة  وس ر ا  رسفةةةةةةةةة  ووَا:  
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اتةةةةةةةة :  ئةةةةةةةة و ، ومـمريــــــــ چىئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ   ېئ  ىئۆئ  
زاا ةةة دَا، يةاُ   ة ياُ ثَية  لَيدسنة  ةةة ا ئ وسياُ بيٍ  ن  ِ  دسشة دواياٌ ( ِ   ناتَي‘ةدةبَي

ايا رَا، ئ و نات  بجيةاُ رس رسنة وَاء   ةةاا تَيدا نجتةةات ا ن  رٌيةةرٌياي ، ياخور ئ و ن
 َيزتدُ.  ةة  بائسناٌ  بَيّةةرتس، وس  ة ا خداثةثَيو  رسئاٌَ ن

رتس، ن واتة : ئ  ة     ةةة  ا نافدسنةاُ خداث ةةة   نة  ثَيو ةةت ثَي  ئ وس ٌيةَيدسرا و ب  ةةل
ولنىاٌاٌي) خداث ! ب  ً ِ  نافداُ خةداثرتس،  ةةَي  ثَيو ا وسةبمن  رسب ةة اي  بةةب و وات

َيزُ، بةة  ً  ةة  بائسناٌ  نافدسنةةاُ بَيَّيزتةةدُ،    ةةةةولنىاٌاُ بَيّةةةةيةةاُ  ةة  بائسناٌ  وس 
كو ة(و بة  او ر ٌية ، ب لنة   َفاضو١ً ئاٌيٍ  باشاء باشرتس   ٌ خَيد، لَيدسرا و ب  ت ثَي 

 ياُ ةةةة وَا نةة  ئة واُ خةةداثرتيَ ثَيو ةو ب  ةت ثَيةة  ئ وسية  ئةة و ناتةة  بجيةاُ رس رسنةة   
ياُ ِ يةةة ، ِةةة  وسِا لةةة  ةةةةةتء ث ٌاشةةةةةِ يةةة ، وس خةةةداثرتيَء بَيَّيزتةةةديَ َِيةةةزو ثش

ٔ وو دست   ة  ٴۇ  ۋ  چ  ووَا: ةسفة َيوس نة  ر ةدا بة  ِة واُ شة   ةةة (يش24 ت   ةةة ( ئايمجلو

، واتةةة : ِةةة تا نـــــاجلچى  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې
ََ،  واتة :  ياوة تياُ بيٍة (، ئة و       ة ناتَيا ئ وسياُ بيٍ  ن  ِ  دسش ياُ ثَية  لة   رسنةد

اُ ة  نة ورتس، لَيدسشةدا ريسة   ةةة  يواٌ ن ا بَيَّيزتةدس، وس ،وا سن ش ةةة ثش  نات  رسئاٌَ نة 
ِ ي ، وس ن ورتيَ ،وا سا ِ ي ، نة  ِاونةا ي  بكة ُ،     وات : نَا بَيَّيزتديَ ثش يواٌ 

 را، ةوٌك  ئ     و ب  ة    ةة ، ل  ٌَيواٌ  ئ و روواٌةةلَيدسرا و ب  ت ثَي  ب  او ر ٌي
نةة  وسك  ةةو  عةة  دسب ئةة و  ، رسبةة كالَيك  تَيةةدا ث يةةداةةةة، ئةة وس ئيشة ثَيةة  بةة  او ر بةة

نةة  ِةة  روونياُ خةةداثَ،    وسباوس، ٌةة ك و ب  ةة ياُ ثَيةة  ئةةةةةةةسياُ ب نا َِيٍةت عدةة
 َيزتدس.  ةةياُ بَيّةَيزُ، ب  ً ي نةةاُ بَيّةرتس، وس ِ  روونيةاُ خداثةب  ً ي ني

ِ ة  ئةة وسا لَيوس رس يةة ةةةةوس ئةة ً  د ةة    و دئاٌيي  ََ نةة  بةة   جا رار   بووٌةة وس ةةةةد
، ثَيشةةرتي) ئاوا،سوةةاُ ثَيةةدا نةة  تةة  وا بةة  ِةةجا ةةةيي وس      ولنىاُ ثا َيزنةةا  رسبةة ةوسةة
َ ة؟ ب  ِجا خواث    يي وس، ب  ِجا رار   يا ي وس، ب  ِجا خجروو  دتة  يدارسبث 

اٌدا ةةة  وس ... ن وات : ب  ئ ٌةدائسا ِة بووٌ  ئولنةيء  ة  ً، تة  وا لة  ئيٍس      ةل   وٌاِاٌ
اُ ةةةة ٌدبووُ بةة  رار ةة  ي  يةة وس، ئيٍسةدائسا ئيةةاتد ثابةةة وس، وس بةة  ئ ٌةةةنةة ً رسبَي ةة

ِٔ ] : ةةةة ِ ي ثَية ودةة    ئةة و ف  ووورسيةة ا    ، لةة وبا سوس  تةة  واا ث يةةدارسب   َعووو

ِٔ َ ِظ  ْ ِٕ َُا ُّْٓع َُاوومي  ٗ ْٓ َٞ َمهلُل َع ٍَ وٍأ َ ِض ًَ 9َقا ِ٘ َٞ ِ  ٞاووَتَصداَم َع ََاِي َِّو  9َفَكاَيْ  وِ َبْعِض   ُٞ 
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ٍَ مهلِل وووواَل َ ْ َضوو٢ َحتاوو٢ ت ظْ  ًََل َ ِ وو   وَِٗد َ س ووٛ َْْط ٓاِبوو  َٞفووا ٝ ْظوو  ِِّإَيوو٢ مي ًَوو٢ ِي ٙ  َع َِٗد

ٍ  مهلِل  ٞوَصَدَقِت ٘  َ س ٛ ٍَ َي ِْ» 9َفَكا ِٗ ََٛيِدَى ُنًِّ ََٖذم ِ    ًَِ ٍَ و«َ َفَع ٍَوَق واَل 9َقا متاُكٛم » 9ا

َٚمْع ِْ ِٞدُيٛم ِفوووووومهلَل  ْٚاَلِدُنوو ًِووَو ميصاووَدَق١َ   َٞفَرَجووَع َ ِ وو  و«َ   ُّاِ َخوو9 ميب ٘ َجووَرْخَ }[َفووَردا ِت

(، واتةة : ٌوعىةةاٌ  نةةو دا ب شةةة  ي نَيكةة  لةة      (3146)  وورق9ِ ًٌِِْشووَ َٚ و(1475)  وورق9ِ
،  امب ل  ِ ٌةدَيا لة  والن نة ا بة  ريةا ي  راوة      ةة: بةة رسلن  ِاوس ُ( خوا لَيياُ  دائا ب

امب ِة تا ثَية ودة  ا   ةةة ي  ةوت :  دائا ٌ ةةة   ِ بووُ( رايكة ريا س خوشاء بداا ريك ش
بجئة وسا      ةثَية ودة ي ةةووس الا  ةةة ب: باةةة    ا، رسلنةل  ة  ة شاي ر ٌ بة  وا ةةخ
ثَية  فة  ووو: ئايةا     وا ة  ا خة ةثَية ود ا راوي ت  وَ، ة   ئ و والنةل   ة اي ر بةش

(؟  ةةوت :    و ريا ييةةت راوٌةةةدروس  واتةة :  ةةةاٌت نة ةا س  بةةج ِةة ووو وٍدالن نةةةئة و نةة 
اُ ةالن ناٌ ة دةواُ وٍة ُء لة  ٌَية  ةف  وووا: ثا َيز ل  خوا بكة  ثَية ود  ي) ٌ خَيد، 

: روايةةا ةةةة  را رسلنةو نةة ُ(، لةة   ديوايةة ت  ريكةة    ة ايياُ ثةةةرار ةة  بَ،  فةة  اء ريةة  
اُ ة  و ، ٌوعىةةةفةة  وووا: وةةَ شةةاي ري  ٌةةارسً ل  ةة   شةة َيا نةة   ةة  ثَية ودةة   

  وس. ة ا ثَي  رابووً لَي  وس  د ةي ِات وس ئ و ريا ييةة: بابةة رسلن
َٚمْعوِدُيٛم ِفو  ومتاو ] : ةف  وووي تة  دة    ثَية واَِيد لَيدسرا ئ وسية  نة    ةةش  ُٞكٛم مهلَل 

 ِْ ْٚاَلِدُنو وات : ثةا َيز لة  خةوا بكة ُء لة  ٌَيةواُ وٍدالنة ناٌ اُ رار ة  بَ، ن واتة :           [،َ 
، وس بةة  ةةةة واا بةةج ث يدارسبةت  ةة ،ة    رسبةةةةةةاُ بةة  ئ ٌةةدائسا ئةة وس نةة  رار   ةةةةئيٍس

  .ةة واٌ ا ثا َيزنا ييةة  ً ثَيضة وس  ةثَيض واٌ

             چنة  رسفة  ووَا:    :َيي ًةةة  ل ا  ةةو  

، خوا ب لنَيٍ  راوس ب واٌة ا ئيىاٌيةاُ َِيٍةاوسو نةدرسوس     چ      
 َيك  وةةة ئٌياُ ِ يةةة ، واتةةة :  ةةةةةَيدو رٌَياء ثاراشةةةةةنةةة  ل ، ناُ ئةةة جاً رسرسُةةةةةباش

يف  ء ة   ةةةرار ةةة  بَ، وس رار ةةة  يا ي نَيكةةة  لةةة  ئيىاٌةةةدا اٌ  نةةةدرسوس بةةةان رسبةةة
دا ، وس رار ةة  يا  ةةدٌورتيَ نةةدرسوسا  ةةةةاٌ  ئيىاٌةةةةمن ت  بٍ  دستييةة ناٌ  ئيٍسةةةةخ  
ولنىاُ بةةَ، ةةةةَ، ب ٌاوسةولنىاُ بةةةةةةدا، ب وسةةةة َه خ لنكةةةةياٌ  لةة  بةةوا ا واو لنةة  ل  ةةةةباش

َيَء وةةةةو،رسا خةةةةوا ةةةةةةاُء ب لنةةةةةة   رستاٌةةةة وَا ث اةةةةةةاٌدا يٍ ! ئ  ةةةةةةن واتةةةة : ئيى
َيا لةة  نةةدرسوس ةةةان ناٌ اُ  ةةةة   وةة ئُ، بةةا ي نةةةةَيدو رُء ثاراشةوس بةة  لةةاٌودَي  ةةةةب 

 دا.ةةل  واو لن ندرٌداو، رار   بَ ل   َه خ لنك  رار   يا ب
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 ً ٱ  ٻ ٻ  ٻ  ٻ     چنةة  رسفةة  ووَا:   :و  ةة ل ا ةةةوا س

وس ئاي تة ناٌ  ئَيىة  بة  ر ة رسئاٌةَ،      ،ودواُة، وس ئ واٌ ا بَيچپ   پ
اٌزاُ بجيةة  ةدا خةةواا ث ٌّةةةَ يةةاُ ِةةاوسلن  رةئسخةةَ، لَيدسشةة ةةةةخئ واٌةة  خةةاوسٌ  رةئس

ََ نة  ل ب  ئ  ةةة ووو  ئة ِم  نةوفدا با ةكدروس، تان   ةةة   سجاو  شة   وسا ةةة و وا ٌة ئاٌد
ء    خةوا لة  نةافداُ  دائا بة    ةةة افداٌدا رار ة  بَ،  دسٌو ةةة رسف  ووَا: ل  ة َه ن  وا ةةخ

 َه ةةةةا اُ رسفةة  ووَا: ل  ةروو ِجنةة، ٌةة خَيد، بةة لنكو خةةوا ل بةة       مةة يا لَييةةاُ ٌةة ب 
   بَ:ةةنافداٌدا رار 

 دا ةةتء  ةةةة كو رسبة، ب لنة ة وا  بةةةال وخة  ة ء ٌا وجةة   وكا بةةة   ة ئيىاٌةدا  ٌا وجةة  /1
اٌ  ئيىاٌةدا س  ةاُ رار   يا  يف تَيك   دٌطء بٍ  دستي  ئيٍسة ة، وسك  و  رار   ب

َي  وس، بجية  خةواا   ةةة ٌاوسش ة وياُ لة ل   َه نافداُء وسولنىاٌاٌدا، وس وسولنىاٌاُ    
 ن لَيةة  ة َه نةةافداٌي) رار ةة  بَ، ةةةوٌك  ئ  ةة   نافدسنةة  ةبةة  ئ رسفةة  ووَا: ل  ةة 
 ا، وسك ئة  رةا   ةةة ى  لَيدكةَي  وس ئولنة ة َ، تج لَيةت ٌاوسشة  ةةبوسشَي  وس    و  لَيدك

 وس  ا ئة  ةايسة ةَيا  دسٌوة  ش ةةة وس، تةج نة  رس  ية  ن     ةةة   خجوةا   وت ةةوَ ب  خ لنك
  ا ئةة وسُء ةةةةايسةةدَ، بةة  ً ئَيةةوس ش ةةةةبو ةةةة  اء  دَيةةزا لةةةةووا لَيدكةةةة  ٌ بةةة 
دُ، تةج ت واشةاا   ةةة ا بوةوو بكة ُء  دَيةز لة  خ لنة    ةةة رسوسشةَي  وس نة      ةة اُ لةةئ وست

رسوسشةةَي  وس بةة و شةةَيوس  ة ت لةةةةةة ، ةيةةةةاا خةةج  بكةةةةب  اٌد  سنةة   و نةة ، ت واش
رسوسشةَي  وس،   ة  وجياء رس  ثانياء  يف ت  بة  ئ  لة  واو لن  بك ، رار   ياء  دا 

  ا ةةة ايسةاٌ ا خةج  واو لنة  بكة ، بةا ب  اٌد  سن شةت ش     ةةة يف ت  بة  ئو ةان ةب و  
، ةةة    ا بةةة ايسةةووباء ب  اٌد  سن   شة لن راةةتج ب  ِ ة ، وس رسشووجةة ئ وس ٌ ب

 ا بوو.ةَيا ةاَه ئ وس ِجنةة   ٌي ، ب  ِ   حةةايسةش ة ت وابةةتج ثَي
  ا واي  بة  رار ة  يا بة  دَيوس رسةة    ة   ،ياٌ  رٌية  ن   دوشةِجنا ا رووسً ئ وسي /2

اة ا ةةةةةون و ء بٍةةةةة  يا بٍاةةةة ا ِ لنسةةةةةل  ةةة َه نةةةافداُء وسةةةولنىاٌاٌدا، وس رار 
  ئاٌايةةاٌ  ة، بجيةةة ،يةةاُ تَيكدسةةة ة   يا ٌ بةةةةةة ، بةة  رار ةةةةاُء ت باييةةةة وس ،يةةةةثَيك
ٕا ميوواٌةة :  الً  وتوويةةةةئيس َٜوإ ََووَكووْبًُو  ََٜٚ ورِفووووميُه َع٢  ََووَكووووْبال  ًِوو َع٢  (، واتةة : ِميظُّ
، ب  ً ب     ًء ة     ء حونىدداٌيا ب  نوفدسوس رسوَيٍَي  وسو ب  رسواً رسبةةرس 
اٌ ا ةةةةاا رٌيةةا بكةة ُ ئةة و و تةةةة، رةةا ت واشة ى وس ٌاوَيٍَي ةة وسو بةة  رسواً ٌابةةةئولنةة
اُ باشةَ، بة  رسواوَ، بة  ً ئة و و تاٌة ا      ةةة اٌداء بجخجيةةو خجيافدُ، ب  ً ل  ٌَيةةن
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 ن  ئة  ةةةةَء بةة  رسواً ٌةةابَ،  س ةيء  ةة  ً رسنةة ُ، تَيكدسةةة ةةةةوسةةولنىاٌاُ نةة  ئولن 
  ل  ةة َه خ لنك نةة ا خةةجا، رس وجةة     رواٌةة ، ثارشةةاي ن  نةةافد ئ  ةة   رار ةة  ب   

وةاراً   (1)ولنىاُةةة النة   وس ولنىاُ يةاُ بة   دو  ةةة ، ب  ً رس ة   تدا َيك  وس  ب  رسواً ب
   ووٌ  ةةةةَي   دارسثةة  دُء  ة  سجاً خةة لنا لةةةةةة، وس  ة ابةةةةبةة  رسواً ٌ ة ي بةةةةةةئالن

    ة ئاف ء  ةء حو ٍ  ووبا سكء ووع ممة ة ابيديَ بٍو ع لةرسن ُ وسك:  ئسيَءلع
 ا٤ووو إٕ ط ئوواٌة   ًبة    ياُ بة روارا رسةة  ةةة و صالنحء ب شةا  ئ   ريش ة  ع بدولنةع ل

زاا نافدسنةةاُ رسنةةا ، نةة  ةةةةا  ةةةةت لَيةةدسرا با ة(، ن واتةة : بجيةة  خةةواا با رس ةة مهلل
اُ ٌة با  نة    ةةة ث ا رةئسخةَ، نة   وا  وو  ةةة   نمنةةة َء ِاوسلنةث ا رةئسخةةخاوسٌ  نمن

ةةةوٌك  نةة  خجشةةا رسوَيةةَ يةةاُ  ،  بَةةةة  رسفةة  ووَا ل   لنياٌةةدا رار ةةةةبجي خةةوا 
افدسو خةةاوسٌ  رةئسخةة ، بةة  ً تةةج لَيةةت    مةة يا لَييةةاُ ٌيةة ، ٌةة خَيد نةةافد ِةة   نةة    

 ةةةة دَا نةة  رسبةدوش   ،يةةاٌ  رٌيةةا ئةة وس ِ لندس ةة ة ا، وس  ةةةَي  وس ئولنةةي بكةةةةةةٌاوسش
 .  ةةةث   يا تَيدا بض  ةرار 

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ    چنةة  رسفةة  ووَا:   : ًة ل ا ثَيٍجةةةو  ةة

، چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ
اٌ وس، ةةةة ٌ وس ب  ةة   خجتةةةة ا خةةوا بكةةةةيةةارا ةان !اوسةةةةئةة ا ئ واٌةة ا ئيىاٌ ةةاُ َِيٍ

ا ة ياُ رس   اُ بةج ر َيةذ بكة ُء خةوا رس ة    َيدداٌة وس، ي نَية       ةَيا ويسةناتَيا نجو لن
بةوو،      ة: باش  لَيدسرا رس  د َيذندرٌ ن  بة   بةج  ة   ثَية ودة    ة بجا ِ ي ، بمن

، ئةة را بجةةة  خةةوا   بةة  ثَيةة  ئةة وسا لةة  ِةةجا ِاتٍةة  خوا سوسن يةةدا بامسةةاُ نةةدر        
  ُ؟ةة ياُ رس   اُ بج ر َيذ بكةاٌَيا ويسةوَا: ن  ةرسف  و

لةة   واا ةةةة ود  ا خةةةةثَيةوس و نةة ا ئ وسيةة  نةة : ِةة ووو ئيىاٌةةدا َيك   دا ةةت  
رتس، وس ئةة و ئيىاٌدا اٌةة ا نةة  لةة     ةةةةلةة  ثَيش َي ةجا ثةةةرت رسوَاء لةة  خةة ةجا خجشةةةخةة

 ود   ةثَيةة بة     ،َةةةة و بضةةة وياُ ل ٌَيدووس ِة   ِة وو  ة ت  رابووُ ثَيياُ خجشة ةةخزو
  اي ة   ئة و شة َيك  ب  ة   ِاتدة    ةةة ء ِيضا ب  ة   ٌ ية  ، وس ئ      الو   بةة، 

 .ةة اتدة   ِةة ياُ ب  ةة وووياُ شةوسك ئ وس وابوو ِ
                                                 

داوسو بيسة ةةةداوس، ةةةةبيٍ ة دا  دووُء ئاشةةكداياُ لةةةةةةوواٌ  نوفة ٌدَا لةة و حونىدداٌةة  تَيضةةة  ِةةة( ةوٌكةة1
  : ئ واٌ ا ليةديةاو توٌةس و ويسةدو ي وةة ُء  ةوو يةا.ةةوات
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٘ اُ ئَيىةة  بٍضةةيٍ ي ن   ةثاشة  ٕا : ة (وةاُ ِ يةة  رسلنةة  صوٍٛ ميفكوو خص وَٛص ميشاووَبِب   ِإ

َٓع  ط ُْ َٜ ٍَ وال ٢َٓوميُ ٛ   خةوا ،  دَيوةا ٌةا دَا    ةةة ا ا ِاتٍة ٌدبووٌ  ِجنة : تايد  ة( واتَُْع
 ووي ت  ةةةةةافدَيا ويسةةةةة ا ئةةة وسبووس نةةة  ن ةةةةةدي  واتاي نةةة ا، ِجي نة ويةةةةلةةة   ش

   ةةةةبكةةو،َا، بةة  ً خةةواا ثةة  وس ر ا  لةة و  دووراوس حةةونىَيك   ش      ود   ةةةةثَية
 ن ن وتووٌ تةة  بةة   ةةةةولنىاٌ  ريكةةةةس و ئة  وةاوس، ةةةوٌك  ئة  رةةا ا ريكةة ةةةةرس َِيٍ

 ُء ثةة الوا ياُ بةةدسُ، خةةواا   ةبدةة  ووياٌ  ئسفةة  ياُ ثةةةةو تد ةةا نافداٌةة وسو، ويس 
 وووياُ، نة  ئة رةةا  رس بائيةاُ رسنةةاو   ةثة ٌّاٌزاُ ئةة و ةةان ي  رسخاتةة  ب  ةةاوا ِةة   

 داُ.ةة   نافةبك وٌ  بَ رس  ةة ة ثالن ياُ رسراو، ٌاي لن
ولنىاٌاُ ةةة  يدا ِةيض ن  ةَيا لة  وس   ةً بد َي ة وس: نة  ل  دا ة   ئاوان وس   وس رسشووج

ولنىاٌاُ ٌيةة  لةة  ،ياٌياٌةةدا رووةةةا ا تةةد ء ثيالٌةة      ةَيك  وسةةةٌيةة ، وس ِةةيض نجو لنةة  
رو،وٍةةاُ ٌ بٍةة وس، وس خةةواا با رس ةة ي) رس بةةائا ٌةة ندربَ، ِ ويشةة  ئيىاٌةةدا اُ     

ٍ ةةةةةةل  ةةةة َه ٌ خش وس، وس خةةةةواا  ةةةةةة و ثيالٌةةةة   ةةةةووا رو،وٍاٌةةةةدا  دووبةةةة  دوو رسب
َ، ة  ئيةةاٌي) رَيةةةةةة  تووشةرةةا ا وان ِ يةة ةةةة ثةة  وس ر ا ي) رس بائيةةاُ رسنةةا ، ب لن

ت ثَية  ئة و  ة الو تيي ي ،    ةة الو   رسنا ، و ب  ةةاٌدا اُ  ةةب  ً ئة را  خوا ئيى
 ت.  ةةبَي اوةة  ئ و ٌيعى ت ياُ ل ب  ةةةن  ئيىاٌدا اُ ِ ويش

، وس بةةا چڦ  ڦ  ڦ   ڦچنةة  رسفةة  ووَا:   : ًة شةةة ل ا شةو  ةة
وَيٍ  ريكةة را شةةيىاُ ندرةتةة وس،  ةةةةوا بد  ةةنت، لةة  شةةةةت بةة  خةةةةئيىاٌةةدا اُ تةة ٌيا ثش

ٌ يدسن و وس، وشة ا   ةةة  ان شةئَيس َّٛنو ٌ ( ل  ة   نةَي)  وئُ(ا    َت (س، لة  ئوةاٌ    َتَفّعو
( ًّفووووَتَه َيك  بةة  ئة  بكةدَا، بة  رة خت لَيكدرٌة وس،      ةةة   بةج ش ةةة دا ئة ً نَيش ةةة ع  دسبي

َّٛنووٌ تداُء، خةةج ئة  واٌةةدووندرُ،  ةةةةاتةة : خةةج ئ ئيو ين  ةةدتَ، ةواتةة : وسنةة ،(يةة)َت
ين بةة  ةةةةين بوةةدُ، وسنةةةةوا بةة  وسنةةةةا رسفةة  ووَا: بةةا ئيىاٌةةدا اُ تةة ٌيا خ ةةةةخةةواا ئاٌ

ََ نةة  تةةج رسيك يةة  نةةا  ثَيسةة    ةةةةن   ثَيدر اوا خةةج ، وسنيةةن واتةة : نةةا     ةَيا رس ةةوتد
  وسنيمةة  خةةجً، واتةة : ةةةة: فةةوُ ن  ةةي ندرةتة سلنةةا رةةةةثَيدر او، وسك ةةةجُ ي نَيةةةةثَيس

نةا ا   ةةة  دا اُ رسبةنا ا خجً ب و  ثا روسو ئ و ل  ريات  وةَ نا سنة  رسنةا ، ئيىاٌة    
 د  را َ ةةة ثَيدُ، ب  ً نةا  بة  خةوا  ةثا رُ، واٌةاا واٌية  تةج رس        ةةخجياُ ب  خوا بس

ج  ة، وس نةا ا خة  ة ت بة ة ة  وس بة  خةواوس ث يوس  ةةتج ل  رلن  كو رسبةا سناُ ب ، ب لنةةِجن
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َّٛنووٌ والن ا خةةواا ثةة  وس ر ا  بكةة ا، ن واتةة :    ةحةة ( واتةة : خةةوا نةةدرُ بةة  نةةا     َت
َّٛنووٌثَيسةةثَيدر اوا خةةج ، ئٍجةةا    َيا نةة   ةة ف   ة  رلنةة ، ن واتةة : ئايةةا ن  ةة ة( ئيشةةَت

وو ل  ة َه  ةةة  ي ب  خوا ب  ة وسو ٌةاُء توَيش  ةة: ثشةة ا ء بمنةةا سناُ وَيَن بكةرسنا ، ِجن
 ي بة  خةوا   ةةة وةاراً ثش  ة ، بمنة ة ٌ بة    يا سا ثة ة، يةاُ  ة   ٌة ب   ا ٌ با ، و خ  ثخج

 ؟ ِجنةا ا  ة ف  ً بةج ةةيي ؟ ئايةا  دا ةت رسنةا ء        ةةووً بج ةييةةب   وس، ٌاُء توَيش
ايا ٌةة خَيد، بجةةةا؟ ةنت؟ بةة  رلنٍيةةةةةةت بةة  خةةوا ب  ةةةة وسو لةة  و  ةة ل ا ثشةتَيو يشةة

  رس ة اُ ٌاناتة وس، تةج    ةةة لنة و  ة  سبووا ئيش  ا رةةة ت ب  خةوا ب  ةنت، ئيش  ةةةوٌك  ثش
ََ، رسبة   ةئ وسا بة  رس ة   ووس، رنءبة  ءء  ةةة ئاوةارسا بكة ا، ٌةاُء توَيش     ت ثَيةت رسنةد

  ، ةةة َي : رلنةي بة  خةواوس ث يوس    ةبمنة   ووس، ِجنةا ا  وا ة ٍ وسي ...ِ د، ئٍجةا رسبة    ةثَي
ا رَي ةة  ةبجةةة ؟ ةةةوٌك  رةةا ا وايةة  ِةة ووو ِجنا سنةةاُ  ةةائ رسنةة ا، ن ةةة   دَيودَيةة  

ت ب  خواوس ث يوس ت بةووس،  ةَيكدا ن  رلنةةدَا، بجي  ل  حالنةة ف  سن   بج ٌانةةثَي)ء  
: خواية ! وةَ ِة ووو ِجنا سنةا  ئاوةارس نةدرووُ، ئ  ة   تةج ب ة وَا بةجً ئا ةاُ            ة بمن

ََ، بةة  ً ئ  ةة   خةةوا ٌ يةة وَا  دَيودَيةةا رَي ةة  ثَيشةةةرسنةة اء  ةة ء   ف  سن ً بةةج رسنةةد
،  ا رسبةةةةة، رو،وٍَيةةةة ء  ةةةة ف  سن   بجٌةةةةاندَا، تد ةةةةَيا رسبةةةةٌةةةة خجن رسنةةةة وا

َّٛنووٌ ف  سن   بةةج ٌةةاندَا، ن واتةة :  ةةةة،    وا رسبةةةا يي ك لةة  نةة نء ِةةة ج داٌكةة ( َت
 ٌدس ئة َيةةا لةة  ةةةةات وس، ِ  ةةةةةا سناُ ٌانةةةةِجن ةة  سبووا   رلنةة ، نةة  بَيوووةةاُ ةةةةئيش
َّٛنووٌت بةة  خةةوا ب  ةةنت    ةةةةثشاُ وايةة  ةةةةَء ثَييةةةةالنا ٌيةةةة وس حةةةةولنىاٌاُ لةةةةةوس ( َت

 ت بةةة  خةةةوا  ااةةة ،  ةةةةةات وس، وةةةاراً ثشةةةةةاُ رسنة  ِجنا سنةةةة ةةة  سبووا ئاوارسندرٌةةة
  !ةة يت ب  ِيض ٌيةةثَيويس
ا  بةج ئ جاوةداٌ  نا َيةا، ئة و     ةةة  ك بكةولنىاٌَيا رو  بيٍيية   وسةةا ا واي  ئ  ةةر

د ةةة َيزس؟! بة  ً ٌ خيَ ة ٌد بَيّة ةةة   ةةا بكة ُ ت وسنكولة  ةةة َيَ: ت واشةةة اٌ  رسلنةرج س ن  
بكةةة ُ! وسك لةةة   ثَية ودةةة   ،يةةةاٌ   ااةةةةةوه نةةة وي  ٌيةةة ، ت واشةئةةة وس ت وسنكةةة

دا نة   ةةة النَيك  بج خَيزاٌة ناٌ  رارسٌةا، لة  ناتَيك   ةةووا  ةةاتوس، ٌاُء توَيشةدا ِية،ياٌٍاو 
ِة ووو   ةةة  سباُ رةة   ب  خوا ب   وس، ن وات : ئيٍسةةاتد ثشةَيكي) ئية ووو ن  ةةل  ِ
ا ، رةا بةج رة ٌطء    ةةة وا ث يوس ةت بك ةةة   بة  خ ةةة ا ، ئٍجةا رلنيش ةةة ا سناُ ئاوارس بكةِجن
نتء ةةةةة وَا نةةةدديَء فدةشةةةةة، رسي ةةةةة، بةةةج ئاشةةة يي ، بةةةج  ةةة ف   رسة ار رسةةةةةةةةةريّ

 ا .ةةا رسنةةا ، ِ   نا َيةةواو لن ي ك بك
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ولنىاٌاُ ةةة اوا وسةةة  ةواي  ئيةاتد ب  ة ، نة  ثَيىة  ة ن ِ ية ةا سوس ئة ً ف  ووورسية  ةل وب
َّٛنووٌ دووُ رسناتةة وس رس بةةا سا وشةة ا   ْٔ ] :نتةت بةة  خةةوا ب  ةةةةةة( ثشَت ٔ  َعوو ُْوور ٚ ْ وو َع

ٝا ََ ًِوووووُ  ٘ و ُق ْٓووو َٞ مهلُل َع ٍَ مهلِلووووو١َ َ ِضووو َٜوووا َ س وووٛ َْاَقِت !  9    ٌ ًِوووووُ ْ ِسووو 9ٍَ َ ْعِك ٌ ؟ َقوووا َٛنَّووو ََٚ َت َٗا وووووٞ 

ٌْ َٛنَّوو َِووميتِّ ٘ َجووَرْخَ }[ََٚت ْٔ (1416) 9رقِ وو ِّٟذر َٕووووباِح ٔ مْ وو ٘ َجووَرْخَ َٚ وصْْووَ  َعوو  9رقِ وو ا

(621َٚ 5515َٚ) 9رقِ وو ِ اِنمحَلوو(و  قوواٍ (1111) 9رقِ وو (طووعب مانووإ) ٞوفوو ِٞكووَْٗٝميَب(و 

ددا ةةةة، واتةة : ع و{ٔووووقوواٍ طووعٝب مأل ْوود9َٚ حوودٜ  حش  و ا9ْٞ حشوؤووووٝخ مأليبووووميظ
!   ا خةةةوا ةثَية ودةةةو : ئةةة ا :  ةةةةةةةة رسلن  نةةةو دا ئوو ييةةة  خةةةوا لَيةةة   دائا بةةة

ت ةةة   وسو ثشةوا بد  ة ي؟ فة  وووا: بيد  ة   ةةة ت ب  خةة ًء ثشةةونةرتسن ً ب  دسلنةحوش
   .ةوا بد  ةةب  خ

نت بة رين ٌية  بةج ب  ة ٍ وس بة  رس ةت، ِة  وسك بة          ةةة ت ب  خةوا ب   ةةن وات : ثش
كدرٌ  ةٍة ةةاا رابينت ٌي ، ن واتة : وَيةدد  ةةوا ب  ةت ب  خةةرس ت ب   ٍ وسن ب ريم  ثش

  رةةا ا وايةة  بةة  ةةةة ، بجةةةا؟ ةوٌكةةةة ت بةة  خةةوا  ةةايي بكةةةةِجنا سنةةاُ بةة  رلنةةي) ثش
ات وسو رسيةةدئَا، يةةاُ  ةةةةدسنةَيا رَاء ث ت نةة ا لةةةةرس ةة اُ رسيد  ةة ي وس، روايةةا ي نيَ 

وا ، ن وات : وة    ٌية  ب  ة ٍ وس    ة   دَو رَاء رسيةء ر دٌدسي ك تَيةة  ا رسثسةث ت ن
ئةة وسواُ بةةج  دووُ  ثَية ودةة    اف  ووورسيةة تةة واو بكةةا ، وس ئةة و  نا سنةة   بةةج

كدرُء ةشةةة  بةةج ِ ولنةةداُء نجشةةةةنت، بةة  ريةةن ٌيةت بةة  خةةوا ب  ةة ةرسناتةة وس، نةة  ثشةة 
   ِجنا سناُ.ةرابيٍكدرٌ

ِْ ]ف  ووويةةة ت :  نةةة  ثَية ودةةة   ِةةةاتوس  ريكةةة رالةةة  ف  وايشةةة َيك   ْاُهووو  َ ْٛ َيووو

ًَوو٢ مهلِل َحوو  َٕ َع ًُووٛ َٛنَّ ِ٘ َيَرَ َقُهَتَت ًِوو َٛنُّ َُوووولا َت َُاَصوو  ووووِْ َن ْٝووَر َتْغوود ٚ ِخ َٜووْر  م  ميطَّ ََٚتوور ٚ    ّاا 

َْووِ َط ( تعًٝوول طووعٝب مأل ْوود9َٚ إسووٓادٙ قووٟٛ  جايوو٘   114) 9رقِ وود َُووْحَ  ٘ َجووَرْخَ } ّاووووا

     َٚ َِو ميتِّثكوا   جوواٍ ميظوٝخ  غووأ عبودمهلل  وؤ ٖوبأ٠ فُوؤ  جواٍ َشووًِو   9ِوووورق  ُِّذر

ٍََقووَٚ(و 1233) 3153َٚ) 9رقِ وو ْ٘اَجووََ ٔ مْ ووَٚ وٝحِخَصوو ٌٔووووَش9 َحا َٜ  ووَ (و  (و 136) 9رقِ وو عًوو٢ٛ 

َٕباِح ٔ مْ َٚ 621َٚ) 9رقِ  ا 6783َٚ) 9رقِ  ِ اِنمحَل(و  ٍََق(و   ِٞكو َْٗٝميَبَٚ وماسٓاد ٝح ِخ9 َصا

ْٔ  (1171) 9رقِ إ وعب مانط  ٞوف َْٓع َٞ مهلُل َع َٔ مِيَخطَّاِب َ ِض ََُر ْ   : ئ     ةة، وات{٘ ع 
ٍدس ةةة   بالنةةة  اُ رسرا  وسك ةةجُ  دئ  ةخوا  دئ ة  ي  ثشت ب  خوا بد  نت، ةئَيوس ب  دا 

  وس!ةة  تَيد رَي ةاُ ب  ئ   بد يي وس رس دوا ء ئَيوا اُ ب  ئ ةةرسرا ، ب ياٌي
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 ي  ةةة  واٌ ا ئة و  س ةثَيضة   و ر ٌ بَي  وس، وارسئاٌة    ةةف  وايشاُ ئ     ل و ةةئيٍس
 ا؟ةةا ، بجةة ن ا وَ رسنة   ثش وةي   سةة  ئ و ف  وايشةي، ن ةة  وَ  وتن

، ةةة   يدا ٌ روولنةٍدس رسرا ؟ ئايا ئ  ة   لة ٌَيو َِيالٌ نة   ةة  بالنةةوا ةجُ  دةئيةةئايا خ
  ن را رسفة  ووَا:  ةةو ا ئ وس ن  ل  ف  وايشةب لن ، ب ٌ خَيد؟ ة خوا  دئ   بج رسبا َيٍ

َُاَص  َُاَص  ا: ةة، را وش(ّاووَتْغد ٚ ِخ اوس، ب  ئ   ةة يي وس ٌوو ةة  ب  ثشةةوات : ئ  (ّاووِخ
، ئٍجةةا ة  ا رس رسةة ةٍدس لة  َِيالٌ نة  ة : ئة و بالنة  ةةة اُ رس دوا ، ن واتةةة  وس ب ياٌيةةة ب تالن

َْوو  رسفةة  ووَا:   ئةة و ةةةة وس، واٌةةاا وايةةةةواتةة : ئَيةةوا س بةة  ئ ةة  تَيةةد رَي   (ّاََٚتوور ٚ   ِ َطا
 يدا رس ٌ ةةووباو  ة  خجا ندروس، ئ     لة  َِيالٌ نة  ةةروولن ا ندروسو ئيش ٍدسي ةبالن

  َ.ةة   ٌَيو َِيالٌ نةة  ٌابا َيٍَيةةس  دةئيَيةوىاٌةة داووشكا ا ٌ ندرباي ، خوا ل  ئا 
  ةةةةرسفةة  ووَا: ن وات    ةةةةثَية ودف  ووورسنةة ،    ةةةةو ب  رةةا بةةا بَييٍةة   ةة   

ت بة  خةوا بد  ةنت،  دةئي ةاُ رسرا ، بة  ً ثشةت بة         ةةة شدس ثةةئَيوسن ئ     وسك بالنٍ
كا َا ةةةةوا َا  داووشةتةةا ئَيةة  خةةوا ب  ةةنت وسك ِةة  بالنٍةةدس، نةة  بالنٍةةدس بةة ياٌ  رس رسةةة 

َي : وسك ةةة اء بمنةةة رابٍيش ةةة    رَي ة وس، بة  ً تةج لة  والن    ية ا ئَيوا َا ب  تَيدةةرسنا ، ئٍج
ٍدس ةةة ٍدس  ٌة ندروس، ةةوٌك  بالن  ةةة وسك بالن وا ب  ة وس، ٌة خَيد تةج   ة ي ب  خةةٍدس ثشةبالن

َيي: ةةوٌك  ِ ٌةدَيا   ةةة دروس، بجي ن وا رسلنةةت ٌ نةةدسرا ، ب  ً تج ِيضةرس دوا  ِ ولن
  تَيةة  ةةةة   واٌةةا رسنةة ُء بةة  ِ لن ةةةة  ئةة ً ف  وايشةةةة وو  بةة  ِ لنةةةة  ت صةةةةلةة  ئ ِم

ت ةةة : ئ  ة   ب  دا ة   ثش  رسفة  وواَ   ود   ةةة ثَيةا بك ُ! ةةَيَ: ت واشةة ُ، رسلنةةرس 
ٍدس رسرا ، ئةاوا  دئ ة  ئَيةوسن رسرا ، نة  ئة وس      ةب  خوا بد  نت، وسك ةجُ  دئ ة  بالنة  

َتْغوود ٚ  ايا را رسفةة  ووَا: ةةةةِةة ووو ف  ووورسنةة  بكةة ، لةة  نجت ا دا ةة  ، بةة  ً ت واشةةا

َُاَص َْو   وس رس دوا ،  ةةة اُ ب  ئ ة  ب تالن ةة(، ب ياٌيّاووِخ   ةةة بة  ئ  وا سن ةةة ئَي( ّاََٚتور ٚ   ِ َطا
ََ؟ بجئةة وسا لةة  ش ةةةةتَيةةد رَي ةة وس، رةةا بالنٍةةدس بجةةةا ب ياٌي    وَيٍَيا ةةةةاُ رسةةةَي   رس 

 وس، بة  ً بة ياٌ    ةةة وا بةجا راٌةاوسو بة  تَيدية  بو  دَي     ةةة ا ، نة  خ ةةة ا ث يةدا بك ةة دئ َي
 ء ئَيةوا سن ِة     ، بَيوووةاُ بة ياٌي) ِة   بد ةا رسبة     ةةة   ا رابٍيشةَيالٌ نة ةل ٌَيو ِ

 .ةة ا رسبةبد 
ُ ئة   ةةة  بجي  رسب ٌ   ا ةةة لة  ةة واء واتةاا وش    ئا اوةا َّٛنو وس ئا اوةاُ لة     ةةة ، ( بَت
، ةةةوٌك  ِ ٌةةدَيا  وتووياٌةة : وةةاراً ِةة ووو شةة َيا بةة   ةة رس ا ة بةة (َد ووووَقةةة وك   

َّٛنٌخواي ، ن وات :    دَا؟ةةا ٌا ة ل ناُ ٌا ج دَا، وس ِيض ن لَيٍَيةةِيض ل  و   (َت
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  وس:ةةت ٌي ، با  دووٌ  بك يٍةةَي : ئ وس  دا ةى  رسلنب  ً ئَي
  وا لَيةةة   دائا بةةةةةةةةنةةة  عووةةة  ا نةةةو دا خةةة ت اب خ  اتوسةِةةةوَيٍ وا َيكدا ةلةةة  شةةة -1

ًَوو٢ مهللِ      ] ت : ةةةة وتووي ٌْ َع َٛنَّوو ََٝت ًِ ٓاوواِض َف ٣َٛ مي َٕ َ ِقوو َُٜهووٛ  ْٕ  َ  ٙ ْٔ َسوورا ٙ ََٚ }[ََوو ٔ   م إ وو

ٔ  وٚقاٍ ميو  قٛفّاو شٓدٙ عٔ عُر  ٔ مخلطاب َٛ جرٜر  (، واتة :  ُٓا9ٟٚ إسوٓادٙ حشو
 .ةةة  ت ب  خوا بد  ةة، با ثشةة    بةَ نة وَا ب َِيزتديةَيا رسيةِ   ن  
اُ، و عٍةة وييات  ةةةة : ثشةةت بةة  خةةوا ب  ةةنت َِيةةزا رَه رسرا  بةة  ئيٍس    ةن واتةة

  ،ةةة ثَيد اوَيك  ِ يةةة سةنة  خاوسٌَيةاء نا ثيَ   رسنةا  اُ ب  ئ رسنات وس، ِ  ةت  ةةئيٍس
اٌ وس ةنة  ئةة وس ئة  رياية  لةة وسا نة  تةةج ِة   تةة ٌيا رس ةت بةة  ِجنةا س وارريي نةة      

ت بة  ِةيض   ةِ  ة  ، اءةةة  وي  ٌ نةةة زو تواٌاي ن  و عٍةةداء ِ  ت ب  ِيض َِيةةبو
  ا.ةةائَيا ٌ نةوو  َيددو نا  ةة يا و وشة  ث  شة 
ٍ  مهلِل  ] : ةة ن ِ يةل وبا سوس ئ ً رس  -2 ٌَ َ س وٛ ْٜو : س ٦ِ  َ َ َ  َٗ  ِ ٣َٚ ََْتوَدم َٜو١ّ  ِٚ َٚووو َ  َ ْد  ا 

َْشْ  َٗوواووو   ّقو٢  َٗووا  وَتْرِقٞ ِ  َْتاِكٝ ٦ْٝ ا    وَٚت ّكو٢  ْٔ َقوَدِ  مهلِل َطوو َِو ٌْ َتوور دُّ  ٍَ  ؟َٖو ْٔ قَ  9َقوا َِو  َٞ َدِ  ووووِٖوو

ٙ ََٚ }[مهلِل ََم   ٔ 2326َٚاَج٘  ورق9ِ ) ووإْ  ٍََقو (و  و مْظور  قو9ِ   ٝخ مأليبوا9ْٞ ضوعٝف  ووو ميظ ا

ََاَجوو٘(ٞ )ضووعٝف إْ ووو( فوو638) ، وا نةةدا ةةةة  ا خةثَية ودةة، واتةة : ثد ةةيا  لةة  {ٔ  
ةا س    رسنة يَ، وس ِ ٌةدَيا    ة اٌ  ثةة  خجوةة وتدا: ئايا ئ و رس واٌاٌ ا ن  ئَيى

ا  نة  خجوةاٌ    ةةة ةا س ة   رسنة يَ، وس ِ ٌةدَيا ِجن     اٌ  ثةٌ خجش ناي روعا ن 
  لة   ةةة او  ة  واو، ئ َا ثجش   وةة  ل ب    ةة : ب  ء ثجشةةرسثا َيزيَ،  بج وَيٍ  ث

... ِ ةد( ِةيض شة َيا لة      ةةة    ي  ٌ بةةة ة نا يوةةة ةو شةةة  وسا تةةة دا بجئةةنات  ر ٌو
 ةةة رس ا خةةةوا رس َيددٌةةة وس؟  ت واشةةةا بكةةة ُ! ب وس وَيكةةة  ح نيىاٌةةة ا راوٌةةة وس( 

 وا.ةة رس ا خةَيكَ ل   ةةة ن ِ وووياُ ب شةف  وووا: ئ واٌ
ا ء ةةةةالنح روعةةا  بةةج رسنةةةة ا، يةةاُ ثيةةاوَيك  صةةةةواتةة : نةة  تةةج خةةج  رس وةةاُ رسن  

 َيا رسثةةا َيز َي ، ةةةة  بةة  و لةة  شةةةة، ِجنا َيةةا رس دي رسبةة   ةةةةت بةةج ةا س ةةةة دف َيك
، خج  فَيٍكدسن ية وس، ِة تاو ٌاتدةا، ئ واٌة      ة    رسن َ    وا  ٌابةةب        ً ل ب

خةةج   ة  اٌةةةة وا بةةووس تةةج ئ ةةةةواُ، واتةة : لةة   ةة رس ا خ  ةةةةِةة وووا لةة   ةة رس ا خ  
ا ةةة   وا ٌ با، وس ئ  ة   ٌة خجن بةووا روع   ةةرابثجشاء، تووشا ِ  و  ء نجخ و  

  بةة  و ئةة و  دف ةة     ةةةةا َيا بوديةةةة، ِجنة    بةةةةةةيي ن   ةا س ةةةةبكةة اء ٌ خجش
 اٌ  ةةة  ، ِ  وسِا ئ و ن   ن ن  ئة و ش ةة، ئ وي) ِ   ل    رس ا خواي ةا س    ب
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يي ن ا،   رس ا خواي  ن  ئة وي)  ةةبج ٌ خجش ة ا ٌاَِيٍةةا ء رس واُ ب نةة دسةاو ٌان
 ،ءة ل ب  ئة وسا رس وةاُ ب نا ٌاَِيٍة    ،ةةة  ، يةاُ خةداثرت بد  ةة ي  ل ٌَيو بضةب و ٌ خجش

 َه  ة رس ا خةوارا   ةةة ت ب  خوا ب  ةنت ل   ةةا َيزَا، ن وات : ثشةةا ء خجا ٌاثةةروعا ٌان
ت بة  خةوا   ةاٌ  نةافد ثشة  ةً ئيٍسة ي نَ، ب    رس ا خوا ثشت بة  خةوا رسب  ة  ، بة      

ن  يا  ب ا ء ِ  ت ب ةةتء ث ٌايا رسنةةثش ة ت ب بةة  ِ  ةة، بجي  ِ ويش ٌاب   
 ، وا بد  ةة ةةةةت بةة  خةةةةَيا ثشةةةة(ا خوايةة  ِةة   ن  نةــــسرسنةةا ، وس بَيوووةةاُ يا ةةا  

 ٍ ، رلنةة  بةة َِيز رسنةةا ، وس بةةج ئاٌيا ي ةةاُ بٍاةةة ا   خةةواا با رس ةةت نةةا ا بةةج ثَيكةةدَي
ز ةةة  وس ب َِيةةة اُ لة   دووا و عٍ ويي ةةة اٌ ، ئ  ة   ئيٍس ةةة اُ، رلنة  ئيٍس ةةَِيزي  ئيٍسب 

ََ بةةةةنةة  خةةوا رسيٍيَ  ا ةةةةاُ رسبةةَ، بجيةة  ووو  ةةةةبةةوو، نا سنةةاٌ  بةةج ئا    ج الا ةةةةد
ۓ      ۓچا ، نةة  خةةوا ثَيةة  رسفةة  ووَا:  ةةةةدع وُ، ةةةوا  راوايةةاُ لةة  خةةوا رسن ةفيةة

ةع وُ ب  دا ة   ئة و يةاخ  بةووس،     ةالا فة  ، واتة : بةددة بةج   هــطچ﮵  ﮲  ﮳   ﮴

﮽    ﮼  ﮻﮸  ﮹  ﮺    ﮷﮶   چرسفةةة  ووَا:     ووو ةةةان ةةةةةثَية ود

                                          ﯁ ﯀    ﮿﮾  

     ٴۇ  ۈ      ۈ     ۆۆ       ۇۇ     ڭ    ڭ  ڭڭ         

 ،  دَية   ةةة ار بكة ، نةا ً ئا ةاُ بك   ةةة ً  وش، واتة :  ةوت : خواية !  ةيٍ     هــطچجئ ۋ 
ئة وي)   ةةة   َيكي بج رابٍةةنا ً ثالنثشو، وس ل  ن  ةة ُ ً تَيدوةةل   سن   وس، ةةئوا  بك

 وسا ةئة ةة ، بجدا ي  بكةدا ب شة ، وس ل  نا وةةب َِيز بك  ث ى  ةة، ثش ا دووٌ  بداً بةةِ
  يَ.ةةَ، وس ئة  يارا تج بكةاك بوديةةئة  تج ب  ث

،  اُ ئ وسيةة  لةة   دووا و عٍ وييةة وس بةة َِيزبةئيٍسةة   ن وتٍ ة ةةن واتةة : بٍاةةة ا 
:  ةةيٍ ً فةةداواُ بكةة ،   ةةةة ا ؟ رسلنةا رسنةةةراواا ةةة ت ووو ةةا ةةةةثةةَي) ِةة ووو ش 
 : ةةة  وَا، ن واتةةة    رسنةةة   ِة   نة  روو خة و  ِاتٍة  ثةَي)، ي نس     ةةة ئيٍساٌ  رَه  ضك

ا ةةة اُ بةوو، ئٍج ةةة ، وس نة  نةا   ئا    ئا ةاُ رسبة  ، ئٍجا نا   ة ت فداواُ بةيٍوة  ةة رسب
 وسا ةةة دا رسبَ، ب  ً ئةةرت  بج ث يةا ا باشةةووا، ِاونةة وس، وس ن  وابةةئواٌت رسندَي 

اُ ةةة ، ِة   لة   دَيةوس بة  روو خ و    ةةة  ء ح و  لن ا نة ً ب   بةةل  ئات  خجيدا رلن   ضك
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ا س ةةَي  شةةَيَ:  فوُ ن   رلن  رسلنةة وس، وسك نو رسوا يا خجواُ رسلنةةرلن  نوَيد رسبَي 
  ئةاواُ  ةةة روو رلنجث ا س وَيةدوو بةَو بة    ةةة (، شةةة  ا وَيةداُ رسب ةةة وَيدووي ، بة  رلنجثة  ئاويَ  

ىاُ  وتووياٌة :  فةوُ نة      ةةة  ، ِة   نةو رسوا يا خجش  ة، ةوٌك   ضك ية ةة وَيداُ رسب
ل   دووا و عٍ ويية وس  ت ب  خوا ب  نت ةة( را ثش ابةةرلن  وسك رس ياي  ب  ِيض ثدد ٌ

ت ِ ية ،  ةائَيكةت ِ ي ، نا  ةوو خج َيكةةز رسنا ، تج ِ  ت رسن ا وشةاُ ب َِيةةئيٍس
ىاٌيي ناُء وارريية ناُ  ةت، ةةوٌك  ع لة  ةةة  ، ئة وسن َِيةز رسراتة  رلن   ةة ت ثَي   ااةةثش

وس نة   اُ لة  ةةة ا ثةدد رسناتة وس؟ وس بَيطا   ةنت، ب ن لَيٍَية ةت بة  خةوا ب  ة   ةةرسلنَيَ: نوا ثش
  ةةة ات وس، ئٍجةا وةَ ث ٌدَيك  ةةة اُ ثةدد رسن ةةة ن( الي ٌ  و عٍ وي ء رس ووٌي  ئيٍسةة تون

َْٜطاوس، رسلنَيي:  ةةي راٌةع  دسبي ُّووع ف  ِجْشووال  ِ٘ ميورُّٚ   ووٌِ َع ْٝو ًَ  : ر  ة    ةةة ( واتا َقْٜٛ  َع
،  ز بة ةةة ب َِي    دووح نة  لة  ب  اٌد  يةدا    ةةة ، ئ  ةةة  ابةةَيكدا الوائ ٌةةة ل  ب  اٌدة   ئيش 

 .ةة َيز رسبةة  ن ا بَيّةةا ر  ةة، ئٍجةة َيز رسبةاُ ب   دووح بَيّة  ئيٍسةياٌ : ِ ويش
يا ِة بووس ئة  بة  شةاُء شة ون   بةووس،      ةات  خجا ثياوَيك  نا واٌضة ةرس َيددٌ وس ن

ارا رس دوا  نةة  ةةةة بووس، را َيةةا بةة   دَيو ةةةةب  ةةةاوا ِ زوةةةةب َِي ن  ئة  ةةةة ةة رو  ياف
ََ  ةة وو دَا رسة  ةة ا ل   ةة ، ل  ٌاناو و خ نةةبا ا ثَييو خ   ، ة ت و  دَيودي) لة و

ا نابدا ِة   رس ةت رسراتة     ةة، ئٍجة ن ويٍياُ راٌاوس، ةوٌك  رسئاٌَ و   ل وَا رسة  
 ي ن  نةدرو  ةةة ، بة  ً ل بة   خجية وس  س    و خ ن اء ب  با سوس ل   و دسن ا رس رَيٍة 

  ةةةةةستَيكيشةزو  وستةة  ةةةةةاا ئةة و َِيةةةة(، واتةة : ئة ةستةةةج ةنةة  بةةساَ ئة ةةةة :  ئةةةة وت
ا سوس ةةةةئةة و و خةة  بةة  ب ة دا بووايةة !! ئٍجةةا نةةابداا  دَيوةةد  ةة  ستا نةة  رسيديٍةة ةةةةل   لن
دسً، ةةوٌك   ةةة : ئة وس ِة  ئة وس ٌية  خةجو  لَيد     ةة رسلن ةة ج دس رايدسٌةةء ل و  ةة رس رَيٍ

  لة و  سة ي ا   ةةة رسخةا ، بة  ً روايةا نة   ويَ     هء ثةجً  ةةة لة  ث  ة اتةة   مبوةةِ   رس 
  ي و  دووحة   ةةة ٌية ، ِة   ر     داةةة ةست  ل   لنةزسو ةة ة: واريا س ِة   َِية  ةة رسلن  ،رسب

:  دووتدة وس!     رسراو رسلنة ةةة  وَا، رسٌوةةة َي  بة  تة واد رسن  ةةاَه لةٌي ، ب  ِ   ح ل   لندا
ات وس، ئٍجةةا نةةابداا ةةةة  رسنةةة ووت و بةاُ ةةةيت رسوَا؟ ئيةةدا  د  ةةةة : ب لنةةةة ئة وي) رسلن 
 ا نةة  تةةج ِ تةة ، نةة   ٌةةاوَيدَا خةةجا  ةةةة ةة ئابا ئةة و  ووستةةةة  : ئةة ا بةةةة  دَيوةةد رسلن

 تدا ةةة ةةستة  ل   لنةدا ٌية ، ن واتة : لة  ح  يق      ة :  دا   ، ب  ً ح يفة  بدا ، رسلنة ل
ك بة   اٌَيك  نو تة  بةا ا بضةوو   ةةة    ٌية ، ئة رةا  رسبيٍة  ئيٍس   ةةة اُ بة   ر   ةةئيٍس
ََ، بجة ؟ ةوٌك  ل   دووا و عٍةةئيٍس  زتدس.ةة ويي وس ل و ب َِيةاٌَيك    و س رسوَيد
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 ُ ل  ة   ئة وس نة  ثشةت بة  خةوا ب  ةنت َِيةز رسراتة           ةوةب لن ئاي تاٌ نا ئ و ةئٍج
ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ         ۉ      ېې  چاُ، خةةةواا بةةة  ئ رسفةةة  ووَا: ةةةةةئيٍس

ــ چەئ    ې  ېى  ى    ائ  ائ  ەئ  ياُ ةةةةة، واتةةة : ئ  ةةة   ثشالتوبـ
 ي ةةة بَيجوة  لة و ِةيض ث   ةرتاوا ِة اء  دسواٌة ، ثش       ،: خواواُ ب  ة  ة بمن ،درةةكةِ لن

  .ةةاا و ئٌةة وس، ئ و خاوسٌ  با س ةب و ب  

 ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ... چ(را رسفة  ووَا:  ميطوالم   وو دست ة ة ِة  وسِا لة    

ھ  ے    ے   ۓ  ۓ﮲    ھ  ھ  ہ  ھ  ہہ  ۀ   ۀہ    ڻ   ڻڻ       ڻ

، واتةة : ِةة   نةة   ثةةا َيز لةة  خةةوا بكةةا ، خةةوا   چ﮹  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸
 دةئا رسرا ،  ةةةةك  بش  دا ثة ةةة جَ فكة وسا بجخة ةةطَيات وس، وس بةةدا لَيدسنةرس ووا خَي

  ةةة وا نةا ا خةجا رس  ي ٌَي   ةخةواا ب  ة ، خة    ةةة   ت بة  خةوا بد    ةةوس ِ   ن   ثش
وَيٍَيك  ةةةةةا ء شةا ئ ٌدائسيةةة ن  راٌةةةاوس، وس نةةة ةبةةةج ِةةة   نا َيةةة ، بةةة  ً خةةةوا  ةةةةة ر
 اوس.ةةداوا راٌةكيةا ةةري

ََ نة  ب  دا  ةةة بو اٌ واُةةن  خوا ل و  ت بة  خةوا رسب  ةنتء رلنيةاُ بة       ةةة  ي  ثشةةة َيدد
           .            ةاٌ وسيةا سنةياُ ب  ِجنةة يشة  ، وس رس ةةخواوس ث يوس 

 

ََْو ِا س ْبَخا  ٗ ًَّ ُِْدَى مي َٗد  َِٚ َخ ْٕ َ ْط َ٘ اَل َ  َْْ  ِإالَّ ِإَي ْٝ ََٚ ت ٛب  َتْغِفر َىووَ ْس َ   .َوووِإَي
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    ةــةى ئةم دةرســثيَهاس
 

 

 كٓ، مةة  ةةةةيةةةد رسمةةسة وسو   فة( رس وَكذكْةة14، 13، 12 ّى: )ةىةة ِ رســةةةة ٍ ّاي ت ك   مةة 
ـِسم ري ب ـى ت زٍووّى شنسةةتةةدويـروو  وووى مةة م ٔ ،   ةى ِ ـةآ ت ك وي ةةخ     ٍوب 

ٔ   ث شةة ٔ ّ صةةِديّيي م ٔ رسم ت ىة  بةويـ  ث ـةةة ٔ ىةةةآوسـءد ٓ  ب      ، ري َىةةَيٓ بة  خةوي ري
عةة ت  ك م مةةةة ـكى، ث شةة ٔ شةةةن ّاّى تةة و   طاا ويو، ةةةةى ـةة ـ ب ّايكةة  يى مةةةدرٔ بةة  خ  

ََٗجلىَّزيو   َىة   رّية كى  اي ٍة  يى خةوي     ةة ـسجن ِ ـة ّ ، وس ـةةث ـ ٔ  ب َىَيْ ى ـة ـ   َعٖص
ـِوو، مة  ركةةة ـس ت ٍة جن    ةةت و بةآث ـ ى ـةةة ـسميي    ّيى  ت و ب َىةَيٓ شةةن ّاّ  رسخ  ة  

ـِيـةةةةتيي ، رسـل  ث ّةةا ىةةةةآوسـءد ْى ٍسةةةوَىَ ّ ّ ، وس ث شةة ٔ     ـِوو  تةة و  ىةة  خسةةةةتْ  
 وووى مة م ٔ  ّ صةِديّيي مة ٔ. :ية   ك ةّ ـيْى ت و روو ٍيي

  حواره م   رسيه د
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ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ   چ  چ   ڄ  چ

ڈ    ڎ  ڎ  ڈ  ڌ  ڌ   ڇ   ڍ  ڍڇڇ  ڇ  

ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک    ژژ  

ڱ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ   گ  گ  گ 

ۀ   ہ    ۀں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ڱ  ڱ   

ھ  ھ  ے  ے     ہ  ہ  ہ  ھ  ھ

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

ٱ                 ﮿  ﯀﯁     

ڀ  پ  ڀ  پ      پ     پ    ٻٻ  ٻ  ٻ

ٿ  ٿ    ٺ  ٿ  ٿ  ٺ   ٺڀ  ٺ  ڀ  

 چڤ ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ٹ
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 ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان
 

دت، وس ةةة ِديتيً وسـءةةة ى ثتة و  ىة  وسكة   تيس   ة كى كة وس خةوي ث ـ َّينة   ة))وس ب  رَىْي
 من ة ء ـ ٍةٓ ى ء َىتة  ةةة ووـخ ـٍ ٔ ى  َّيوري ريّ ٔ، وس خوي ثَيةى فة ـٍوؤ: ٍس  ةةرويزرس ٍش

ـِسويّةة ةةةة  بنةة ٔ ، زسمةبةة  ٍةة ـوَيه ّوَكةةذ ب ـثةة   مديويمن بَيةةْٓ ، ة ت بةةاسٔ ، تيَةة ٔ بةة  
تي ٔ بطةدٔ ، اة ـز  بة ة بة  خةوي بةاسٔ )ى بة ـ خةوي ٕ ومة ـكء ٕة ايـئ  ّة ريـئ            ةةثش
 وس ةةة رسـِدٍ وسو، رس  خن ٍة  َّيةو كة ّا ب خَين    ةةآ بٓ خديث م ّت ٔ ىةْية ٔ(، ت وس رَىةةبن

ـِووب ـك ـِ،ٔ، تْ ةةةةمةة   ، تةة وس ةآِدوي بةةة ٔ روي  تةة وس بَي ةة ةةةة  ٕ ـم ٍَينتةةةةة ٔ بةة اَكدري رس
ـِيـةةةةتى بةةةةزـ مةةةةدرو  ـَِكةةةةى   ّط   ٕ َىوسشةةةة ّاّ وس  ةةةةةةيةةةةا  ىةةةة  ـت ۀس بَيطوٍةةةة ٔ 

ـِسل مةةدر: وشةة م ٔ ىة  شةة ةث ـ ّ م ك ّة وس، ّةة فدكَْ ٔ ىَينةةدرٔ  رَىي  ة   وَكْى خ كةة ٔ ة ٔ 
ـِٔ، وس ب شةةالرسرسٔ  رسء دك ٔ مةدر، وس  ة ـكى مديبةوؤ ى بية  ةى ت ٍ اءةةَيه ى وس  م  ثَيةة 

 ٔ ب ةووـسو  ةىَيية ي ٔ، رسوة   ةرسبيْةى، وطة  ىة  م ٍَينة     ةةآيى ركن ك ٔ ىة ث م  ّةب ـرسويٍي
ٕة ـوسٕ  ى ويّة ة     ة رسوَكةٓ  ة م ـيّى خة ة ، بَيطوٍ ٔ خوي ك مة ةبنةةآك وث شيي ٔ ى

َيه ىة وس  مة    ةةة دت، بة مِ ب ش ة ٔ وسـءة ةِديّيني، ثة ـ ّى ثت وٍة  ةم  ءو ية ٔ: تَيَة  ّ صة   
دك ٔ مةةةدر، تيةةةا  ىةةة  تةةة جن ٍى تةةة وسري تَيَةةة ة    ةى ت ٍ اءةةة ـكى مديبةةةوؤ ى بيةةة ةةةةةثَي

ـِل  ميْ ٍةةةةرواٍْ ك  ي ـِ،ا  ايةةةةتْ  َّيةةوئ ٕ  ةةةة ٔ خسةةةةى    ٍ ت، وس ى ٍةة و روية ةةةة  
 ّ  ، وـرسم ـكي ّةة  )ىةة  مةةدرسوس  خةةدي (    ةزيّةةةٕةة ويَىي ٔ ثَيةةاسريت بةة وس  مةة  ىيَ   خةةوي 
 ((.ڤدرةةرسك ّن
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 شـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان

ووـخ ـ، كة ٔ  ةةَيني: ـ ـث ـشتي ـ، ك ٔ ٍشةةوـر  رسَىة( تَيَ  ب  مَُقٚبوش   )(: ڇ)
ِٖ: )ةةةةآَياي رسَىةبةة ـثدل، بةة مِ ىةة  ت ـةة   َّٛلفللَّٔبق للاهٖجك َّٔداجلو للََّٗٔطأئَّٛال لللفللَُّبق للاه

َ٘أهلللََََّّّّٔبَػلللاخل  ُِ   َِّّ ََٗعللل َََّ ِ٘ ََّّاهق للل ُٔلللُحََّعللل ِٖٔقٚلللُبَّاهِا َُّٕلٗاه ٌُِعللل ََٗج ٍَِّ :   ةةةةة( وشاُءلللللَِق َُُٔ
( وسو كةة ٔ موَّيةةه ىةة  ركةةويـ رسمةةدَ  ثَيةةى     َُق للب(سوس ٕةة  وس، )َُق للب( ىةة  )َُقٚللب)

ت   ريـ مة  ّ خشة   ى ـة ـ رسمةدَ ، كة ٔ مة  مةؤ        ةة(، ب مِ ى  خشَُقبرسءو دَ : )
ٌَ  بةة َىى م ٍةة َىَيه  ة( م ـةةُقٚللب(، وس )َثقلبَّرسمةدَ  ثَيةةى رسءةةو دَ : )  َين  مة  ىةة  َةة 

 ب(س.ةة( م ي )ّقياءللَِق ُُ ت، وس )ةةتيي ٔ بنة ـث ـشةبجَيضَيت وسو ـ

َِّٗ:ُٙسعَصاهٖت(: )  ڑ) ( بدكتي  ىة  ثشةتطد ٓ   عصٙسَت(، وي  : )ٍٚٔعِعاهٖتََّعًَََُّٝسِصاه
ٌَ بةةة  ء وـسءد ْةةةاي، )  َُْدَّْبِسَضلللَّ:ٙلللُسعَصاهٖتَٗى ءةةة  َََّ٘ٗ،دِّلال لللَّٗ   ة( ٕ ـوسٕةةةْٙبٔدأ لَتلللَُّٓللل

، مةة  بةة   آرت بةةة ـعيي م ٔ م ٍةةه رسءةةو دَ ، مةة  ىةة  ـةةزي شةة    ة( بةة  ىَيايَّيةة َتعصٙللس)
 ـكى ةةةةتةة وس  مةة  تةة و ـةةزي شةة ـعيي  رك  آ ـس، بةة بةةةة ّى   ويّ ةمدرّى تيْسةةآ ةة ٍ 
 .ةآمديب

ََٗعط لللاهق ًََّّٔلللَّْبِسلللللَضَّ:ُضِساهق للل(: )ڑ) ٍٍُُٓٔلللللُضَسق َت،َّ َّاْيلللللًََٗٗاهقلللسُضََّّ:ََّتُجلللُ٘ش

َُٔتوشةة  : )   ىةة  بةةِدكٓ، ةةةة( و ـَكنضِسق لل( )ٕٔٔهَدللللَبَّدَِّزَّٕطِسَػللٔبُٙللِدف ُعَّ ( مةة  ىةة   ٍقسضلل
ـِس ى ) ـ ةة(ري ٕ  وس، وي  : خ ـ ىَيياهلٔفـوو ـِي ـِ   ت وخ  ىَيةى ّة رسرئ،   ةةة  ٔ  َياسثة 

( ب  ٍ َىَيه رسءو دَ  مة  بةاـَ  بة  م ـةَيه بة  ٍة ـوَيه رويكةى        ضِسق وس ٕ ـوسٕ  )
 ايوس. ةة   ت و ٍ َى  باـَي ب و م ـ   م  ثَييةةور  ت و ٍ َى ، ك ٔ وَكْةخ

ـِسل، )(ھ) َٗٔبو للاهق َُّغو للٔغَّ:َُٝ٘للللِطاهق : وي ةة :  َٗاُعق للَُّسَجللََُّ:ًِّٔللَُُّٕوِصلل  ،َّ ُٝاَضللق ٌُاه ،َّ َّا

ـِسايَُٝ٘لللَِّطق (، )م ٔهَذََُّٞجاه َعًُ  ٌَ ـِكشةة( وي  : ر ـِسب بة  بة ـرَكنى ز،ـ   ةة شةةى، ى   اي ع 
ـِسل  ثتةة   )  اُعق للَّْسَجللَُ خت رسَىةةَيٓ: )ةةةةـِسل  ـ (كةة  ًقاضللاٝ( وي ةة : بةة ـرَكنى 

ـِسل مةة  بشة      ُٖللللق اَضنَيْدَ ، ثَيةى رسءةو دَ : )  ةبدكتية  ىة  ك ـسـة ـمدرّى بة ـرَكنى  ( ا
ـِسا   ش  ن ّا. ةةوي  : ت و ب ـرس 
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َِّٖ:ّغال (: )﮳) ـِسبيةاي    ٍغَُلَّ(، )غ ُُلَُّ ََّٗإظَُ  َُُّٕعٌَِجَّ،ُزٖدق ٌُاه َُّٚبٔصاه ( ىة  زٍة ّى ع 
  وس. ة  رسمدَكتةة( مغ للُُُ (  ب  )اظ للَُ  دَ  م  ب  )ةةديو رسءو ةةنيةَينى رك ـكةب  ب ش

ََِٕٗٞلَّأئَخَّٕٞاَعٌََجَّ:َِٞأئَخ(: )﮼) ََِٗلَّأئَخَٗ،َّّْأئَخلََّّْىُجلََّزَّٚلىََّٔق،َّ ( زَدلللَِّصًََّ:َِٞلَّأئاخل :َّٚلىََّٔقَّٞ
 آةةةةةطوجنة، وس رسشآ ـبةبةةة  ٍ ّةةة   م ٍةةة َىَينى خي ّ  نةةة آ( رسءوجنةةةَِٞلللأئَخوشةةة   )

( ٞللللَِأئَخ   )ةةةةوش ةآ، وس رسشطوجنةةةآى مدربةة، مةة  ز،ـ ّ ثةة ميةآٓ بةةةةةةثيةة وَكنى خ تي
 ويّ   ةةةة ّ ت ثَيضةةةة، ركةة ـس خيآّ ثةة ميى بةة  آتى ثةةةةةة  ٍ ب ـةآ وط بةةةةةةىَيةةدسري ك

يى مةةدرٔ ىةة   ةت ٍ ّ  ةة ، ت ٍ ّةة ت وي ةة : ـةةج ـرس ث ـيـةةو، خي ّةة ت وي ةة : ّ ث مةة       
 ج ـرسري. ةةـ

ُُٓفللاهَعووـس، )ةةةةي ٔ ب ة(: وي ةة : ىَيةة  ) ( ت وسكةة  مةة  ٔبللللُِاهٖرََََّّّٛعللٔفاللللَجاهَتََّ٘للللَّ٘
َّٞ اه للَشَإَُّتِدلللََّصق َُِِّٕلََّعَُّتِ٘لللَّف َعََٗ ، )ريةةة اس بطةَيه ءوّ َٕيةه بنة ت  ءوّ ٕ مة  ّ ركةة   ةةة م ـ

( م ـةةَيه ءوّ َٕيةةه رسمةة ت، ٕ َى كةة و رسمةة ت، عةة فوو مدرّ مةة    ُِِٕللَعًَّاف اَزَصللَِّٕٔٔللَُِذ
، آ   ّةة مدربةةةةى ءوّ ٕ مَيةةةةبدكتيةة  ىةة وس  مةة  ءوّ ٕ مةة   ّ ركةةاس بطةةدَ ، وسو بيَ 

 دروس. ة   مةت و ءوّ ٕ ةةآ ت، وسو ت وس  م  ّ زيّةب ـ ـسوس ّ ب ةةآك خور خ   ى

ٌَ )َصللف  (: )) ( ت وسكةة  مةة  ءوّ ٕ مةة  َعُفلل٘ ويزكي ٔ كةةيي ) )ةةةة( ويَعُفلل٘( ى ءةة 
َّ  ، )ةةة ( بدكتي  ى وس  م  ٕة ـ ـ ـم ّ شةى ّ م  َصلف  َّد ، ب مِ )ةةّ ركاس بط (، َعُفل

( ف للللَص  ، بةة مِ )ةةةةبنةةآيى ىةةةة  ب يْةةى، بةة مِ ك وث ش ة  مةة   ةة  ءوّ ٕ مةة ت وسكةة
َُُّٕضلَِّسَعَّٛٔء:اهٖػلََُّّ ف َصلَّ: )آ، رسَىة ةآ ٕ ت ٕة ـ ّ بيْي ة  ةَيى ت و ءوّةت وسك  م  وسو بَي

ُٔللَجَٗ تَيه، كة خور ث ّة كى   ةةة ( بدكتية  ىة  ال  ش  َصلف  َّ( )سٙلبَِّٔجاهٖتَُّنِسَتلََّّ:ُ ف للاهٖصَٗ،َُُِّٕا
 ـم ّ   م ـةَيه  ة وس  مة   ة  ـة   ةةة ( بدكتية  ى ف  لللََّصتى، )ةة، ك خور   ّيشت ةةت و ش

   ى.  ة   م  مدرووكة ـ ت و ٕ َى كة   ى ـةةّ م

ٖ٘ق ِا(: بةةةةة  ٍ ّةةةةة   )ڀ) َِلللللا( و )َغللللل ِٖٚج ڀ  ٺ  چ( ٕةةةةة  وس، ق ِاللللللل  هَص( و )َٓ

ـِساييَةةة ٔ ىةةة  َّيويّةةةاي ث كةةةايمدرٔ، كةةة خور   چٺ  ٌَ ، وي ةةة : رواٍْ كةةة  يى  ر
َََّّٕٔجَٔلللََّّٜه   َّ،اَرلللللل ٔبَََّٜسللللَّغ ) ةةةةآ ّأ، رسَىةةةةوس ىنثَيَ ّة   ( وي ةة : اَرل للٔبَََّٜسلللَّغ (، )َقللللٔصه ََّٗبل
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ـ ة ـءةت وس ـةةز،ـ ب و ش ًَُٙلَََُّّ٘ٓلَََّّٗسأءلللََّّّاهٔغًٔلََُُّّٕوِصلَّ  َٗ ، )ةةة  ـِ بوو، ثَيةوس ّوو َُّقوَصلَّاَّ

بةة   آَينى ثةةتةةةةش ة( بةة  صةةَة  مةة  ريس  ٕةة ـ شةةتَيه رسءةةو دَ  مةة  ٍد، ةةسأءللللٔغ( )ٕٔٔبلَّ
وـرسويـكى ة(، ىةة  مةةٕٔٔبللَُّ للللِجَٔه   َّ،اَرللللل ٔبًَُّاال لُفللَّٙللُ َسغ   ، )ةآَيْةةةة وس بْووـةةةةشةةتَينى ركن

در، كةةة خور ةةةةةه مة  ـري، كةةة خور شةةةت م ِ ثَيةةةوس خ ـكةةة ةَيني:  َيَةةةةةةةة ّاي رسَىةةةةةخ ٍ
  ّا. ةة وسّووـةةثَيَ

يى ةـَِكنة  ىة وس  ٕ ـشةتَيه بة    ( بدكتي  ِِعللُص( )َىِعاهٔفَُّٝاَدَجَإَُّعِِللاهٗص( )ڤ)

ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ   چبنةةةةةةةةةةةدَ ، مةةةةةةةةةةة  رسفةةةةةةةةةةة ـٍوَ :  

، وي ةة : خةةوي ٕةة ويَىي ٔ ثَيةةاسري بةة وس  مةة  ز،ـ بةة  وـرسمةة ـكى        چڤ
ـ  درسوس خديث م ّي ّةةة ، ٕ ـكةةة ّاس ز،ـ ةت ثَيةةةى مةةةةةةةةرسكةةة ّندر، مةةة  ىَيةةةدسري ٍ ب 

َيةةاسري بةة وس  مةة    ويَىي ٔ ثة، بةة مِ خةةوي ٕةة ةآاي مدربةةة ّيي ٔ  َيةةةةةة ـكى  ث ّٖةوـرسمةة
  ّ .ةةمدرووك
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 ي ئايةتةكـــانـشــتـاي طـمان
 

ـِوو  رويّاّى ى  تيَ ّةايـئ بةوو،    ،ووري م  رسكف ـٍوؤةى  ت ك   م ّى ثَيش وي ةةخ
 ٔ  ةى تةة زٍووّى وووى مةة م ٔ  ّ صةةةِديّيي م ٔ رسمةة ت ىةة  ث ـةةة    ةب ـةةة تْ ةة  خةةوي   

وَىَ ّ ٔ ة ّ ، ب تة وس  ٍسة  ةَيٓ  ث ـة ة و ب َىة ن ّاّى تة ة ٔ شة ة ّاي ب  خوي، وس ث شةب َىَيْايّي
ـ ةوسـبطةةدٔ، تْ ةة  ةةةةآث ّةةا  ى دمدرّى تةة ِ ةيةةة ـس    رسـةةتجَيندرّى   فسةةةة  تَيَةة  ىةة  

ـِس   ب ـةة    ـِسمةة وس، ب كةة ٔ مةةدر، مةة  ك مةة ِ ت كةة  ى تةة ِ ـةةوو ـِس   ٍوب   ٔ ةةةةى ث ـةـةةوو
ب كةة  ىةة  ز،ـ شةةوَكْى   ، چژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ  ت، رسفةة ـٍوَ :ةرسمةة
ـِس  ري ب ـى ب َىَيٓ  ث ـ ت ِ وَكْ ّ  مة   ة  ىة و شة  ةدسري ت ٍة  ك مَينة  ةةة  ٔ رسمةدَ ، ىيَ ةةة ـوو

ه رسمةة ت مةة  ىةة  وووى مةة م ّى وسـءد ةةوس، ركةة ـس    ةخةةوي ب ٍةة ٔ ب ـةةى بةة َىَيٓ  ث ـ َّيةة   
ََِّٔٛإِضلَسأئٚىَّت ى  وووى م م ٔ )ةٍ ب ـ ِديتيً ة(س، وي  : وسكة   تيسةِديتيً، كةوّن  تيسة    َب

ـِ  بةوو ؤ، كة مَيني ٔ ك  ةمة  رويزرس مة  ، ٍ  ـ )ك عقووب(س ّ زّ و  ثَيغ  ف بةوو،  ةـة وو
ٌَ رس بديك مةة  ٍني بةة  ةةةةف  بْيةةةة ٔ، كوـة   ركن كةةةكةة مَينى ركنةة ك ٔ بْيةة ٍني بةةوو، ى ءةة 

ـِيّى    ةةةةة ةةة ّي  ىةةة  ريكن َيه بةةةوؤ، تةةة ويّى ركنةةة ة ىةةة  ريكنَيةةةه بةةةوؤ، ٕةةة ٍووك ٔ مةةةو
ِٔللٛ ـٍوَ  )ةس ى )كةة عقووب(س، مةة  رسفةة   ـةِديتيً ّ زّةة و  شةة ةةةة)كةة عقووب(ٔ، وةة  تيس   َب

ـِ،َى م ّى تيسَإِضَسأئٚى ـِ      ةِديتيً، بَيطوٍة ٔ وسكة   تيسة   ةة(  ِديتيً، ٕة ٍوو ت ويّة ٔ بة  مةو
ـِ            مض وس مة  رسكةْ وس ـة ـ كة عقووب  ىة  كة عقووب ث كةايبوؤ، )كة عقووب(ك  مةو

ـِ  )تيةةح ل(ك  مةةح ل(س، )تيسةة)تيس ، آ ٔ بة ةةة  ـ ٕ ٍووكة ـة  الٍى خةوي ى ةرِبيٕيُ(س، ـة ةو
َيْ  ثتةة وس رسمةة ت مةة  ىةة  بةة ّى  ةب ٍةة ٔ ب ـةةى تةة و ثةة ـ ٔ  ب َىةة  دسري خةةوي ةةةة  ىَيةةةةو

، چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃچِديتييى وسـءد ةةةوسو رسفةةة ـٍوَ : ةةةةةتيس
: قاللَجٌٔٚلاهِديتيً، )ةة و  وسـءدت ى  وسك   تيسةةى ثتةةرسف ـٍوَ : بَيطوٍ ٔ خوي ث ـ َّين

ِٔللُدَّاهلل ِٔللُدَّاهللٌُلاهَع َٖ٘ثْقلَؤِكْد،َّاهَع ( ثةة ـ َّينى ثتةة و، ثةة ـ َّينى ريمةة ميى ى ـةة ـ مةةدي و ٌُ
وسـءةد ٓ) ثة ـ ّى ب ّايكة  يى بة  خةوي       ةةآو خت ى ـ ـمدي ، تْ   ت ك  ث ـ ّى كى ى

درٔ بةةةة  ةمةةةةدرٔ، ثةةةة ـ ّى ث ب ّةةةةاكى بةةةة  شةةةة ـكن   وس، ثةةةة ـ ّى ف ـٍ ّ ةةةة ـكى مةةةة 
چ  چ   چ  چ   چ(، آةةةةةة ـ بةةةةةة ـ الٍى خويكةةةة ٔ ىةثَيغ ٍ ةةةة ـيّي ٔ )ـةةةة

( وي ةةة : َُٔقٚلللب(ٍةةة ٔ ّةةة ـرٔ )بلللللَُٔقِٚديتيياي رويزرس )ة، وس ىةةة  َّيةةةو بةةة ّى تيسةةةچڇ
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ريس بةوؤ،  ةى رويزرس بةوؤ) كةوّن  وووى مة م ٔ رويزرس  ة    ةةة دل، ب كةووـخ ـ، ب ـثةةٍش
ـَِكه ب ـسب بَية ـ ك مةريسك و ك   وس ـةٕ ـ   ـِسم ّى ك عقووب، ٕ ـ مو  ةةآنى ىَيه ى  مو

ـَِكندسةم و   ةةة وس، خةةةوي  ث ـوسـرءةةة  ةآم و   ةةة وسو  ةةةريس  ٕةةة زَكنى ىةةة  تْى ةةةةة ـ بةةة  
ووـخ ـَكنى ث كاي مةدروس، وة  ت كة  تة وس بة       ةرييّ ري ٍشة ِ ى و  ةم ـوب ـك ٔ، ى  َّيو ٕ ـم
ـ  ة ٍ  ـ  ـةةةوسَةةى بةةووس بةة  ثَيغةة    وي ةةةة ـ، مةة  خةةةة ـرسٍى خ كةة ٔ ـةة الٍى خةةوي  ى 

ـ   ةةة  ل بن  ب  )ّة ايب(  فةآلٔ  ي  ة ـٍوَ : فآلٔ مةةبف ت ةةة دس  ٕة ز، كة خور خةوي  ب مرس
ريسك ماي )ّةةة ايب(َكه ةتةة و صةةة مَي     بةةة و ثَيغ ٍ ةةة ـس ريوس، مةةة  ىةة  َّيةةةو ٕةةة ـ  ةةة  

، چڇ  ڇ   ڍ  ڍچ  رسفة ـٍوَ :  ةةة  ؤ، تْ ةةٕ َى ذَكدَ ، ٕ ـروومي ٔ ءوجن
ت من، مةة  تَيةةةوسة  ة، ٍةةٓ ى ء َىةة  {(س  فةة ـٍوو بلُقٚللَّبةة و رويزرس ) }وس خةةوي فةة ـٍوو :   

ى ة ٔ، مةة  بةة  ٕةة ٍووك ٔ ء ىةة  ةةةةدس  ٕةة زس رسمةيةةةتى ٕةة ـ مةة ِ ىةة و رويزرس   ةةةةـ ـث ـش
ٌَ بةووّى خ ةةة وووى م  ثَيناَكْٓ، بة مِ بَيطوٍة ٔ ى ء   ه بة   ةةة وي بة  ٕةيط ءة ٌ  م ٍ َىيَ   ةةة  

ٌَ مةةة ل ّيةةةةةةةة وس وس ى ءةةةةةى خ ةآءةةة  دس ّيةةة   خةةةوي  م ـب وةةة   مةةة  ىَيةةةدسري ةةةةة ، تْ ة 
ٌَ ٕة  چڇ  ڇ   ڍ  ڍچ: رسف ـٍوَ   ٍوو رـوـةتنديوسم ّى  ة، خ  خوي ى ءة 

ٕ ةة مت  ب  تةة ـكى  ب  رسـةةخ   ريك ، ب  زيّي  ٌَ  و ت ءة    ةةة  ٍووئ  ريكةةة رييرسوس، ى ءة 
، بةة مِ ىَيةةدسري مةة   ةآ  بضةةآوي بةةةةةةديرس  خةتيةة آتَيه ّيةة  بةة ب ةةةةىةة  ٕ ٍوويّةة  ٕةةيط ش 

ٌَ بووّةة  ى ءةةة ، تةة ِ ى ءچڍ  ڍچرسفة ـٍوَ :   ٌَ بةووَّينى   ك    ةةةة   ، وي ةة : ةةةة 
و، ةةة  ـكى مةدرٔ  مة ـ بة  ت ـة ٔ مةدرٔ، وس ـ ـخس     ةت ءةد ٓ  ٕ ومة  ةةى ء َىت ٔ ريِ ب  ثش

ٌَ بووّةة    ك   ةة   خةةوي، رك      ، ب كةة  رسفةة ـٍوَ :  ةةةة ـس بةة  ءةة  دس ّي ةةةةتْ ةة  تةة ِ ى ءةة 
 ژ   ڈ  ڈ ڎ  ڎ  ڌ ڍ   ڍ  ڇ     ڇچ

کگ  گ  ک ک  ک   ڑڑ  ژ

 من ةةوي ف ـٍوو : ٍٓ ى ء َىتة، وس خچگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ
ـِسويّ مةةةةةةبةةِدوي بَي ، ت بةةاسٔ ةةةةزسم ، ٔ ة  بنةةةةةةت ءةة ـ ّوَكةةذ ب ـث ديويّى ٍةةٓ، وس ةْٓ بةة  

ـَِكزك ٔ ىةةتي ٔ بطةةثش وي بةاسٔ، )وي ة : ى بة ـ خةوي     ة ة ب  خة ةةدٔ، وس ا ـز  بةةبط ةةآدٔ  
گ  ک  چ ايـ  ّةةةةة ريـئ بنةةةةة ٔ(، ت ءةةةةة ـ ويبنةةةةة ٔ  ةةةةةةة وم ـكى ٕةةةةةةةٕ

  ىة وس  مة    ةوطة  ك ّةةى: ِدٍ وس، ةرسـة  ةآ، ب  رَىْي كى ك وس، خديث م ّت ٔ ىة چگ
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ـِ،اكش  ةةةةةتت ٔ رسءةةةةة ري ثشةةةةةت من، ىةةة  رّيةى ء َىةةة اي ةةةةةدِ  ٕ وم ـكيتةةة ٔ رسمةةة ِ، ىةةة  روي
ڳ  ڳ ڳگ    گچرسـةةةةةةةِدٍ وس،  ةةةةةةةةةآت ٔ ىةةةةةةةةةخديث م ّيش

ـِةةةة ّا ب خَينةةةةت خن ٍ  َّيةةو كة، وس بةة    تنيةةا رسشةة چڳ  ـك ٔ بةة  ةةةةووب وس مةة  
ـِ،ٔ، وي  : ب ٕ شةةاَك  ت م ٔ.  ةدري رس

َيٓ  ثة ـ ّى ىة  بة ّى    ةةة ى رسفة ـٍوَ : ب ىَ ةةة  ـ ٕة ـ بة  موـ   ةةدسري خوي  ث ـوسـرءةةىَي
ـ    ـِس ى )ةةةةتيسةةِديتيً وسـءةةدت، بةة مِ ىةة   وسو ىةة  بةة ـءى ك مةة ٍى تةة ِ    }(ري اهِقللسٝوو

ًَ ب ـء تة و ث ـ ّة  رسمة ت    ةة  فص ب  {(ري84و  83َ ٔ مدر، ى  ت ك  ى )ةةريسري ب ـة  فس ي
  ۇ   چى بةةووس، رسفةة ـٍوَ :  ةةةةى رس بِدء كةةةةوس، ث ـ َّينةمةة  ىةة  وووى مةة م ّى وسـءد ةة  

 ۉ ۉ  ۅ       ۅ  ۋ   ۋ    ٴۇ  ۈۈ    ۆ    ۆ    ۇ

ائ  ەئ    ىائېىې   ې ې

ٻ     ٻ     ٱ       ۈئ  ۆئ    ۆئ   ۇئ وئ  وئ ۇئ    ەئ  

  ٺ ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   پ   پپ    پٻٻ  

ڄ  ڄ  چ( بِدءة كى كة ، مة  ىَيةدسري رسفة ـٍوَ :      10، ت وس ت و ث ـ ّ  رس )چٺ

ِديتيً ة   تيسةةةةةةةة و  ىةةة  وسكةةةةةوي ثةةة ـ َّينى ثتة، خةةةچڃ  ڃ  ڃ   ڃ

ـِوؤ رسم  ة وس، ت ة  خةوي رسفة ـٍوَ :        ـِت ّي  ٕ ّةاَكنى ٕ ّةاَكنى   ڱچوسـءدت، او

ه ىةةة  ةةةةة، ٕةةة ـ م ٍَيچڻ  ڻ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ
ـَِكة، تةةآِدوي بةةة ةةةديّ (، بَيةوسـءيةة ةةةةآتةة وس، )وي ةة : روي  تةة و ثةة ـ ٔ ى وس روي ةةةةتَي ى ةةةة وس 

 ،وَىَ ّ ٔةةة د  ٍسةةة  ـ رسكة وَ  تة وس ت  ة وس بي   ةَيدسري خوي  ريرءةةتى ؤ مدروس، و  ىةةـِيـ
ى ةةة َيٓ  ٍةوارس  ز،ـكش ةى تة وي  ىة  وووى مة م ٔ وسـءةدت، ب َىة     ةم  م  ى خة   ث ـ َّينة  

 ت  ةةةة ٔ بةة  رسمةةةةوي ت وس ةةةة وس، خةَيٓ  ث ـ ّ ّةةةةةة ـ ث ب ّةةابٓ بةة و ب َىمةة  ت ءةة ،ثَيةةائ
ـِ،اكشةتت ٔ رسءةةةةةةتةة وس  ٔ بةة  رسمةة ت، ىةة  رّيةة ري ـةة ـ  ٔ رسخةة ت  ثش  اي ةةةةدَ ، وس ىةة  روي

ـِووب ـك ٔ بة  اكَ ة    َّيو ك ّا ب خَينةةرسـِدَكت وسو رس  خن ةآءوّ ٕ م ّت ٔ ى دري ةةة  وس، م  

www.alibapir.net



   ......  ( 21  –  23 ) 
 

 

 [162 ] 

ـِ،ٔ، وس  دـ ّا ـِسشةةةةّيشرس ى ىَينةةدرٔ مةة  ٕةة ـم ٍَيه ىةة  تَيةةوس ىةة  روي  تةة و  ةةةة شةى  ٕ 
ـِيـةتى ؤ مةدروس، وس ٕة ـ م ـة     آديوس، بَي ةِدويبةية ٔ وسـءةث ـ ّ  م  ىَيت ـَِكةى  َيه ة، ت وس 

ـِيـةةتى ؤ مةةدر، ٕةة ِ ىةة  رّيةة ري زك ّ      ـِ،اكشةة ةةةةٕ ، آ و ةةةة ـس  رسفةةةةـَِكةةى  اي ة ِ ىةة  روي
 وي رَ . ةة   خةةيو و زـسبى ـزةة ووش ، ـس ةةءوّ ٕ 
 ٔ ةةةةة ـسجن ٍى تةةة و ث ـةةةةة ِ  ـةةةةة  ـةةة ـ ت مةةةةةاي رَكتةٍةةةرووس  ى ةةةةة  ىةةة  ت كةةةةةتْ 

، ركةةةة ـس ث ـ ّ مةةةة ك ٔ  چۀ   ہ  ہچ ـٍوَ : ةرسفةةةة وديّ ةيةةةةةوسـءةةآى
شةةن ّاو ثَيةةوس ث ب ّةةا ّةة بوؤ، خةةوي رسفةة ـٍوَ : وةة  بةة  ٕةة   ٕ َىوسشةة ّاّ وسك ٔ بةة        

تى ب  ةةثَيْج ش ةةآزي رسم ، رك ـس ثَيشةةوي ب ـى ثَيْج و ـ ـةئ، خزيٍ ٔ رةث ـ ّ م ك ٔ ـ
 ت بةةاسٔ، تيَةة ٔ بةة   ةةةة ٔ، زسمةةةة ٔ: ّوَكةةذ بةة ـث  بنةةةةركةة ـ  مدربةةوؤ مةة  ت ءةة ـ بي ّن 

ٓ، ةةة  ٔ ب  خشةةة تي ٔ بطدٔ، وس ى  ثَيْ و  خةويري ٍة َىى خ ك  ةةوي بَيْٓ، ثشةة ٍ  ـيّى خةةثَيغ
 ٍى ةر ، بةة مِ ىةة  ت جنةة  ةةةة ّ ك ٔ بةة  رَكَْيتةةةةتةة و ب َىَيْ ت  بنةة ٔ،ةةةةت ءةة ـ تةة و ثَيةةْج ش

ـ  ةوي  ءةةخ ،ن ّأ ريةةث ـ ٔ ش زي  رئ ةةة ري،رس  مدرٔ ب  ثَيْج شت وس، وي  : ثَيةْج وة ـ 
، بةةة  ٕةةة   ثةةة ـ ٔ شةةةن ّاّي ّ وسو ٕ َىوسشةةة ّاّ وس      چۀ   ہ  ہچ

ھ   ھ  ے    ے     ھ  ھ   ہ  ہچث ـ ّ م ك ّةة وس: 

﮷  ﮸﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿    ﮵  ﮶    ۓ  ﮲  ﮳  ﮴ ۓ

ت مةدر، تة و   ة ريـبٓ! )ءوّ َٕينة ةة ت، ت ءةَي  رسمة ح ٕ ّاَكنى ٕ ّاَكنى ث ىنة، ءوّچ﯀
  ( ٕةة ـوسو كةة ٔ كةة م م ٔ ك مةةا    ة ة بنةةةى ركنةةةرسم ت ءوّ َٕينةةةةةةآءوّ ٕةة  ويت ى

 ة ةةةةرسمةة ت كةة م ك مى ركن ةةةةآ ك  ويت ىةةةةَي  رسمةة ٔ، كةة م ك مت مةةدر تةة و ك مةث ىنةة
ـِ،اوو  بةري رسم ك   ـِتة ةةة ي  بنة وس ىة وس  مة  ّوَكذَكنة   ةةة بن  ، م  بة   ى، ة ٔ توَكْة ة  ، او

ـِم ةري رسم كة ةبة  ةآ و ة ةة  ٍزءةة  ، م  رسكيتةةزكند بن آلو ةةة ذ  ـة ت ّوَكة ةةة  وس ىة وس  روو 
ـِتةةةةىَيندرّةةى ٍزءةة وت بنةة  ، ءةةوَ  ىةة  اسةة ك مى خَيةةد بط     ةةةةآ ٔ تةةوَكْى، ب َىةةةةد ، او

ـِيرسمَيشةةةةَي  رسمة ٔ ك مةةا  ث ىنةة ةةةةك م م َي  ةا  ث ىنةةةةةةٓ، خديثةة م ّي  ك مةةةة ٔ  
ـِيرسمَيش  ٓ.  ةةةرسم ٔ  

ندرٔ، ةَيةة ّة فدكَْ ٔ ى  ،وي رسفة ـٍوَ : بة  ٕة   شةن ّاّء ث ـ ّ م ك ّة وس     ةىَيدسشاي خ
  ت كةة  ةةةةوي رسمةة وَ ، تْ ةةةة  ى خة، وس بةة ـ ى عْةةةآنَيْةةةةَيه ثةة ـ ٔ بشةم وي ةة : ٕ ـم ـةة
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ُّ:َّاهِط ) )ةة( كييّلعله) َٗاإلِبَعاُدللاهِوع َّ(، )ِسُدَّ درٔ، ةتْ وسو رسـمة ة( بدكتي  ى  رووـخسة ه ِعل
ـِس ةة ةةةةوي، وي ةة : رووـخسة  ى خةةةىَيةةدسري ى عْةة  ى خةةوي ، وس ىةة   ة ت  ب زسكةةةتْ وس ىةة  

ى ـةة ـ تةة وس  ثةة ـ ّي ٔ    ،زي مةة  خةةوي ريّةةى  ةةةة : ك مةة ٍني ـةى خةةوي، م وي ةة ةشةةةةب خش
ـِس       ن ّابوو، ت وسةةش ـ ةةة ى خة   رووـ  خس ةةة بةوو مة  ىة   َيه ىة   ةةة تْ وس، وس ٕة ـ م 

تَينى خةةدي  رَ ، ب كةة  رسفةة ـٍوَ :  ة ٍوو شةةةةةة وس،  ووشةةى ٕةةةةـِس ةة  ى خةةوي رووـم و 
ـِسل مةةدر، ٕةة ـ  چہ  ھ  ھچ ، رووسٍيةة ٔ تةة وس بةةوو مةة  رَىي  ةة ٔ 

ـِسل رسب ةةة م ـَيه مة  ى عْة  ى خةوي  وسب ـم    ـ  ةةةآ  وَ ، رَىيشةى   ـ ب ّايكة  ى  ةةة يّ ىة  ب 
ٌَ خ َىة  ة مة ة ـ ك مةىة  ب ـيّ ة   ،ويريوةمدرٔ ب  خة  ـِسل  ـة   ةدرٔ ى ءة   خت ةنى خةويري، رَىةى 

، ب مكةةة مى ركن شةةةي ٔ ب ـةةة ـٕ ت  چے    ے  ۓ  ھچ، آرسبةةة
وَكْى خ كةة ٔ الرسري، وي ةة : وشةة م ّى خةةويو، ت ك  ةة م ّى ةتةة وس بةةوو مةة  وشةة م ّي ٔ ىةة  شةة

ـِكْى   ـِكٓ، وةةة  ى ءةة   آ ك مي ٔ الريبةةةةةةةةذسكى، كةة ّى وش ةةةةة  يى  بَيةـِويَىةةة )خوي(كةة ٔ رسءةةة 
ـِكْى ٍ عْةةآ بةةى ريّة ك ٔ ى  وَيةوش ك مى ركن  ـوسو ةةة  م ٔ ٕةةة  وكى، وي ة : وش ةةة ، ى ء 

ـ ةةةة ك ٔ ىَيايوّةةةة   ٕ َىةةةةخ كةة ٔ بةةوؤ، بةة مِ ٍ ّ   ـِـةة ةةةة وس، بةة  وَكْةة : م  ت  ةَيه تةة و 

ـِت ّيية  ، وي ةة : چۓ ... ہ  ۀ  ۀ  ہ  ہ ...چ  رسخوَكَْيتةة وس: ةاو
ـِسـ )ةةةةٓ، ب بةة   ءة ٔ ٍ ف و َيْةةة ٔ خ  ةةةةةةتى خ  ةب رسـةة كةة ّى ٍ ّةة    ةآ( رَكْةةحمللٓس  

بةة  وةة ّي  ويٖةة ر ب رسـةةتى خ  ةة ٔ    ةآه ّ كةةةةةة ت مةة  خ َىةةةة ت) وي  ٍ ّةة  رسمةةةةرسم
ـِكْى   ةٓ، وي ةة : ٍ كةة  بةة  وةة ّي  ويٖةة ر كوّنةة    ةخ ّ ف و َيْةة   رسفةة و َيى! تةة وس ءةة 

ـ  ةةةةيٍ عْ ووك ـِت ّييةة  ىةة   ـِـةةت  او ى ة ٍوو  ب ـةةةةةة  وس مةة  ٕةةةةي اَيناي ٕةةةة ، وةة  تةة و 
ـِت ّيية  ب م ـبَٖيْة   ةة ر رسمةةو ّي  ويٖ ـِـةت  او ٌَ ّي  ت ِ  بة    ،دَ ة ت، م وي  : ٍ عقوو

  ت وس ىة  ـةي اَيناي ٕة  وس    ةةايم ـكى، كوّنةة رو ى  فيةةءَيِديّ وس  خ َىه ى  و ّي  ويٖ
ـِس ى )ةىةة  ـةة وي رسفةة ـٍوَ : ةةةة ت، خة( مةة  ٕةة ٍوو  ب ـةةى وةة ّي  ويٖةة ر رسمةة سٝاهِقللوو

  گ   ک     ڑ  ک ک ک  ژ  ڑ ڈ     ژ      ڈ       ڎ      چ

ى ة، ٕةةة    رويكةةة چں ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں    ڳ  ڳ  ڳ    گگ  گ  ڳ

ھ  ھ    ھ  ے     ہ   ھ ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ ۀ  ہ  ہ      ہچرسفةةةةةة ـٍوَ :  
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ـَِكةةى خةةويري ٍةة َىى    چۓے ـَِكةةى وةة ّي  ويٖةة رري     ، ىةة   خ  ةة ٔ ب  خشةةٓ ىةة  
ٓ  ةةة بي  خشٓ، وس ب  رسـتى خ   ٔ خ  ٍ ف و َيْٓ، ك ّى: ت ء ـ ٍة َىى خ  ة ٔ ّ ب خش  

ٌَ رسبةةيى ّ م ٔ، روآٍ ب ـةة ر  ٍ َىةةويٖ   ب  رسـتى خ   ٔ خ  رسف و َيْٓ، آ ـ  ٔ زي
 ) ةرسـت َٕيْةة، ت ءةة ـ ىةة  ـةةي اى خةة     آم وي ةة :   ٍ شةة  بنةة ٔ ت ك   مةة  ى رسء كةة ّ   

وي  ثة ـوسـرء ـ ٍ ب ـةتى ّة بووس،    ةةة  ـبَٖيْدَ ، مة  خ ةةة   ب مةةب  ٍ ّ ك مى ٕ َى ةآرسءوجن
ٌَ ت ك  ةة م ّى ركنةةةةوس ى ء ـِت ّيشةةةة    تةة وس ثَيةةى رسءةةو دَ    ةةةةدَ ، وةاي  َيناسءيةةةةةة   او
ـِكْ  .ىةةى ٍ عْ وكةء 

 ٔ ىةة  تةة جن ٍى تْ ةة  بةة م  كةةويـسِ مةة  ب ـةة ـك ٔ ٕةة ت  ءوّةة ٕى كةةويـسِ مةة  مدركةة 
، ب شَيه ى وس  ثَيةى ت ٍ اءة ـكى   چ﮳  ﮴    ﮵  ﮶   ﮲چث ـ ٔ شن ّاّاي: 

 ـكى مديبةةوؤ، ةريك ٔ مةةدر، وي ةة : ب شةةَيه ىةة  ركْةةى خةةوي مةة  ثَيةةى ت ٍ اءةة ةمديبةةوؤ ىةة  بةة
﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  چب شَيه ى  متَي ى خويك ٔ ف ـيٍ ة مةدر،  

تةة وس بةةوو مةة     ، ٔ شةةن ّاّ ة  تةة و ث ـةة ت ةةةةءوّةة ٕى ثَيْ ةة ٍى رسـٕ وَكش وس ، چ﯀
يى رسمةة ٔ   ةة   ةرسبيْةةى، بةة ـرسويِ ّ ث مةة   ةةةةآ ٔ ىةةةةرسفةة ـٍوَ : بةة ـرسويِ  ةة  خي ّ  ي  

ـِوو  رويّةأ ىة  ثَيغ ٍ      ةة ريـ  ّ ث مةةت ء  ٔ ةةة س، ك ـ ةةة يى ك م ّي ٔ رسبةى، مة  ىَيةدسري 
ـِتةة ٔ رسخوَكَْيتةة وس، تةة   ٍس     رسويِ ّ ثةة ميى ىةة    ـةوَىَ ٔ!  ةة  بةة ةةةةٕةة ـ م ـةةَيه مةة  او

وطة  ىة  مة ٍَيني ٔ،    ، چ﮾  ﮿  ﯀چرسبيْةى،   ةةةآ وووى م م ٔ رسبيْى، خي ّ  ي ٔ ى
 ، ةةة  في ٔ ٕ كةةة وَىَ ٔ رسبةٓ، كة خور ت ويّة ٔ مة  تيْص    ةةة  ٔ مة  ٍس ةة ّ ة ت ويّةةت و م ٍ

ـِ،اتةة وي ٕةةةةوسو ز،ـوةة ـ ىةة  تةة ٍدكن و ىةة  وم      ّاَكه ىةة  وووى مةة م ٔ ىةة  را    ةةةة ّى 
 ّائ رسمةة ٔ، تةة و م  ةة   مةة  اةة ويـس   ةةةةت  خ ثيشةةةةَىةة  ى تيسةةِديتييى تَيسـي ـةة  ى رسو

ىةة  ب ـكت ّيةةة    ةةةة ّى وووى مةةةة  ء وـسمةةةة ززس  رسري، كةة مَيه ىةة  ا شةةةةوووى مةة  ىةة   
ـ ةةة وو  ّا، وس ى  تة ٍدكن  خ ثيش ةةج ـ  م   خ   ـةث ـ   ى ةةة ي ـة ّايّي ٔ رسمةدر، را  

ى خةةوي كةة ّا بةة   ةةةة  بنةة ٔ! ركْةةةةّ ٔ، وةة    ٍ شت تةة و وةة ـس م ـةة  ةةةةزيكةة ّى، ٍ ب ـ
 فٓ كة ٔ تيَة ٔ رَكةْٓ،    ةةة ي ٔ م  ب  تيْصةةَيٓ رسم ت، م ٍَينة ف  وووى م م ّي  ث ىةةتيْص

  ـ ةةة ٓ، و  خوي  ريرءة ـ بة  ثَيغ ٍ   ةةني ّية رسم   وس م  ت ويّ  خ تةت و م ـ ّ  وي
ـَِكةةةى ثَيغ ٍ  ةةةةةوس بةةة  ٕ ـم ـ ـِويةةةةةَيه مةةة  ىةةة        چرسفةةة ـٍوَ :   ـسوس رس
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اي تَيَةة  رسَىةةَيني: ة( ىةة  موـركةةعفلل٘بن ، )ةةةةآ، ىَييةة ٔ ب ةةووـس  ك وث شةةيي ٔ ى چ
َيى تةةة وس ةةةةةىَي ةةةوـرٔ، ىَي ةةةوـرٔ ت وسكةةة  ءوّ ٕ مةةة   رسبيْةةةى، ٕ َى مةةة   رسبيْةةةى، رسىَ  

 وـر   ىَيةةت ة  تةة وس ىَيَةة ةآبةة مِ بةةِد، ءةة ـرّت ت زيربةة   ،ٕ َى م  ةة ، تةة وس ءوّ ٕ م  ةة  
ٕ ةةة ( ت وسكَصلف  َّ ، بة مِ ) ةةزيت ّ رسِ ى ـ ـ ت و ءوّ ٕة وسو ـةةّ ثَيضَ  ، ةةة  مةة  مة  ءوّ 

( ىة وسوس ٕة  وس، وي ة : الٍيةى     ف  لللََّص  )ة وس، كوّنة بدي ريّ رسكةة و  مة  ب  كةةك ٔ ٕ َى م
، تْ ة  خةوي  ىَي ةوـرس    آد ، وسو ٕة ـ ٕ َى شةى ّة مدرب   ة   ّ ركاس بطة ة    ٕ َى مةبن آ 

    چي ّاي بةة  ىَي ةةوـرسكء  ك وث شةةيى مةةدرٔ ٍ ٍ َىةة  بنةة ،   ةى ء َىةةرسفةة ـٍوَ :  ةة  

 ّ ت ةاسوَي، كةةة ّى:   ّةةةة م م ـيّى خ شةةةةوي كةةةةةةةة، بَيطوٍةةة ٔ خچ  
ٌَ ت و خديث م ـيّ ش  ، ركة ـس تة وك  ىة     ةةة يى مدرٔ ٕة ـ ب ش ةةاي ىَي وـرٔ  ك وث شةى ء 

ىة  ٍ ـة ى  ءدّط م ّةاي    م  ى خ    ى  شوَكْى خ كاي  ى  ـةْووـ  خ كةاي، وسو رويكةى    
ـِـةت       ـِتة ٔ ءو ووك ّة : تة ِ  ـِووّى رسم كْ وس، كوّن  ٕ ّاَكه ى   وَكذسـسويّى او زك  د 

ـِت ّييةة   َ ٔ مةةدر ىةة  ة، ّ ـةةذ ب  ةة وس، بةة مِ ثَيشةةرت ب ـةة چ    چاو
ـِس ى )ةـةة  ٔ ٕةة ٍوو ى ـةة ـ تةة وس كةة و رسّطةةٓ مةة      ةةةة(وس مةة  زيّ كٌائدٝلاهلل ـس    ـةةوو

ـِس ى ) ـِيـةت  ةةة ووخى  َيةاي ّية ، م وي ة : تة و اس    ة( ٕيط ت ك  َينى ٍ ّسة ئدٌٝالاهلَّـوو  ك  

ـِـت ك   بنة !   ةةةآ ي ٔ ىة، ىَيي ٔ ب ووـس  ك وث شة چ    چّي  م  ت ِ 
ٌَ تةى ء ةآ ٔ رسءوجنة وس، ت ر  كةذ ب  ةّ ـ  وسري م  ت ويّة   ثة ـ ّي  رسشةنَيْٓ     ة 

ـِة  ) رويكةبنةةآخي ّ ت رسم ٔ، ك وث شيي ٔ ى  . وسةووّى رسم كْى 
ْ      يةة   ىة  م   ك ةةتْ  ى ّ صةِديّيي م ّي    ياي رَكتة  ـة ـ ب ـةى خي ّة ت  ثة ـ ٔ شةنَي

، وس چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پچرسفةةةةةةةةةةة ـٍوَ : 
دت، ت ٍةة  ة ٔ وسـءةةة وٍ ٔ ىَييةةةى ثتةةةى ويّةة ة مةة  ءو يةة ٔ: تَيَةة  ّ صةةِديّيني، ث ـ َّينةة 

ـِيـت ّ م ٔ، ّ صِدةت ٍ اسك   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چيّيى ّةني،    ب وس م  ت ويّ  

، ت ويّةة   خ كةة ٔ ءو يةة ٔ: تَيَةة  ّ صةةِديّيني، وي ةة : ٕةة ـ بةة  ال  ىَيةةائ     چٻ
ـِيـةتيياي ّ صةِديّيى ّةني، كةوّن  ّ صةِديّيى م ـةَين  ركْةى           تياركن  وي رسَىةَيٓ، بة مِ ى 
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  ك ـٍةة  ى ريبةةٓ، مةة  تةة وئ   آت ءد  ةةةةةة ـيّى خةةوي  ثشة ٍ ةةة  ثَيغآخةةوي  ـ ـخسةةت  
   بةة  ال  ىَيةةائ بةة    ٍةة ـ رسمةة ت، وةة     ةةةةٔ، ب كةة  تةة و ّ زّ وسكةة ٔ بةة  تياركن  ووةويّ بةة

پ  پ  ڀ  ڀ  چرسفةةة ـٍوَ : ىةةة ويّي  ثةةة ـ ّى ثتةةة وٍ ٔ وسـءةةةدت، 

ي ٔ مةةدرو ىةة  بريكةة ٔ ةةةةى مديبةةوؤ، ف ـيٍ شك ـة، ب شةةَيه ىةة وس  مةة  ثَيةةى ت ٍ اءةة چڀ
 ٍ   ة ويّة   خة وسّى ب ـّة    ٔ، وي ة : ت ةةة ى ٍييي  ة  ٕ   ث ـ  ويزسبووّة ةةبدرسوس، ٕ ٍيش

 و رسـةةت ك  ب شةةَينى  ةٕةة ـ   اَةة  ،ُ ةت كةة ّيني، تةة وس بةةووس مةة  بووّ  ةة   ةة اُ   اةة      
 ِ ىةة  ةةةة ـسجنةةـ ،   فةة ـيٍ ة مةةدروسو ةةةة م ّى ركنةوسو الكةة ٔ  ب شةة ة م   ءد ةةةت كيْةة
 آي ٔ ب شةة م   خةة   ثةة ةٍِدك ٔ  ٕ ـم ٍَينةةةةةةتو  ٍشةةةةآى خ ك ّةةاي ب  ةة  رسٍ ا َىةةةةب كْ

  ةةةة ٍوو ركْ مةةةةزكى ت وسكةة  مةة  ٕة  ٕةة   ك مِدكةةةبةةووس، بةة مِ تةة وس  مةة  رسبَيتةة ـِيـةةت 
دت  ةٕةة ٍوو  ثَينةة وس ءةة  ةفةة ـيٍ ة ّ مةة  ، تةة و م  ةة  مةة  ٍد، ةة  ةةةةآ بطةةد   ٕيضةةى ى
 ّى ةةةة ت، الكة  مةةدر: الكةة ّى ع ايةةاس، الكةة ّى عي ةة رست، الكةة ّى ـي ـةة  ةٕةة ٍوو    ٍ شةة

ـ ةةة  ـوسـرس، تة و م ة ر، الكة ّى ثة  ةةةة َومُ، الك ّى و ّي  ويٖ َيه خزٍة  ى  ةةة     ٕة ـ م 
 ت، خ شةى  ة ت  خزٍة  ى ٕة ـ ب شةَينى بنة    ةةة ايـكى بنةٕ ـ الكة َّيه ىة و الك ّ ّة   ركْة    

ـَِك ة   ةويكيرسوَي  ثَي تيسةمِ   آَيه ويبزيّة ة زك  ى. بة مِ م ـة  ة  م  تة وك  ٕ وم ـكة  ى ٕ و
ـ     ةةد  فينة  ّي  الك ّى زكن ـِوو  مة  ٌَ تة وسري مة  ىة  يي وس خزٍة ت بة    ةي ـة ة  ـدس، ى ءة 

مِ  ةة ّي  وةة ّي  ةةةةتيس آ وي رسزيّةةةةةة، وس تةة وس  مةآتي ـ  رسبةةةةةةمِ رسمةة ت، ٕ ـةةةةتيس
ـِوو  عييةةة   مِ رسمةةة ت، ةَيى  فيندكيةةة وس خزٍةةة  ى تيسةةة ةويٖةةة رس، ٕةةة ـ م ـةةةَيه ىةةة  

 ّى ةةةةة  الكةةةةةمِ   ّيةةةةة  تيسةويكةةةية، وس تةةة وس  مةةة  ثَيةآ ـ  رسبةةةةتي ـكى ب ـيّ ةةةةةةةةٕ ـ
ب ـيّ  ـ ب  ٍسوَىَ ّ ّى ركن  م  خزٍ ت بة    ةآتي ـكى رسبةةٕ ـ ،يز  ث ـوسـرسك  وةب ّط

ٕ ةةالك ّ م ّى ركن  رسم َين وس ةمٍت بيْةى، ىة  ٕة ـ اَوَىة    ةةة  ٍوو تيسةةة  ٔ، ب مِ ت ء ـ  ة  
ى، وس ةم ـسمةة   تةة و بةة  م ـسمةة   خةة ت رسزيّةة      ،مِ مةةدرةةةةم ـةةَيه خزٍةة  ى بةة  تيس  

ه  ةة ّي  الكةة ّى  ةوَىَ ّ ٔ، ك مَيةةةةةةت   ٍسةةةة و وسو تَيستي ـ ّةة بى، ّةة ةةةةب ـيّ ةة ـ  ٕ ـ
  زميةة و   صةة و  رسءةةدَ ، كةة مَيه  ةة ّي  الكةة ّى ع ايةةاس رسءةةدَ ، كةة مى ركنةة   ةة ّي     

 ر رسءةدَ ، ـة ـسجن ِ ت ويّة     ة ويز رسءدَ ، ك مَيه   ّي  الك ّى و ّي  ويٖة ةالك ّى ب ّط
  ةةةة  بةة  ٕ َىةةةةي ٔ تةة وس  ركنةةةةَينريَكٓ، وس ٕ ـم ٍةاسءةةةٕةة ٍوو ىةة  بةة كْى خ ك ّةةاي  َين  

ـِيـآرسزيّ  ّ  ّية   ةةة  ِ ى و الك ٔ  ب شةمِ ٕيط مةةتيس ،ي ٔ ٕ َى ٔ ةةتياي ٕ ٍووشة، م  ى 
تْ ةةة   ، ةةةةة ّى ركن شةةةةةو ٕةةة ٍوو ت ويّ كةةة  ب ك مةةة وس، وس ءةةة ىَيه الكةبةة   ةةة ّي ، ب َىنةةة 
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، چڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿچرسفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ـٍوَ : 
تةة وسري مةة  ب شةةَيه ىةة وس  مةة  ثَيةةى ت ٍ اءةة ـكى مديبةةوؤ    ّ صةةِديّيي م ٔ ىةة  تةة جن ٍى 

 خ ت تةة و ةةةة ٔ رسـّة ) ب ٍةةةةةة م  كييةف ـيٍ شةةي ٔ مةةدر، )بةة مِ ب ٍةة ٔ رسـّ خةة ت ب شةة 
ـِل  ميْةةالك ّ  كيي ) م  ف ـيٍ شي ٔ مدروس( ى  ت جن ٍى ت وسري رواٍْ ك  ٍ ٔ ةةة   يى  

ـِ،ا  ايةةاي ث كةةى  ب كْ َيٓ: ٍ ب ـةت  ةةة م  ز،ـ ىة   وَكةذسـسوئ رسىَ   ٍ ت، ةةاي مدرٔ،   مو 
ـ ةة  م  ف ـيٍ شةةى و ب ش ِديّيي م ٔ ةةة تيى ) وَيةا(س، ّ ص ةةة ي ٔ مدروس، الكة ّى ك مت ث ـ
طد ْي ٔ ىةة  ّ صةةِديّيي ت رسـَٕيْةة ، ىةة  بةة كْى خ ك ّةةاي ّةة م و  ة ّى خةةوي ب ك مةةةةةةمةة  الك

( الَّٝٗاهطلللالَلللللاهصَّعولللٍٚٔ ٍ  ـَكه )ةةةةة كٓ، ٕةةةيط ثَيغةةةةةبةةةوؤ، وسو رويكةةةى ب ـةةةى رسم
 ت ب   ة ّي  خةوي ث ــةو، م كةى ّ صةِديّيي م ٔ رسَىةَيٓ:       ةة  وس م  خ َىه ب ّي ّ مةةّ ٕ
ـِ  خويكةةعيس ـِكة ِ ب شةَين  ىة  خةوي، وس )ـوح يىقةال(       ة  مو  ، وس ب شَين  ى  خةوي، وس ٍ 
ى ةةة رويك ويزكى ز،ـ بةوؤ، وسو  ةةة ى ويةةة  ٍى تة وسري  ووش ةةة َين  ىة  خةوي! وس ىة  ت جن   ةةب ش

ـِيـةةت ك مَينةةةة ت شةب ـةةى رسمةة كٓ، كةةوّن  ٕ ٍوومةة  تى ٕ َىةة  وةة ـي  ةةةة ، بةة مِ شةةةةتى 
ـِيـ4=  2+  2 ـس، )ةةةةو (، 5=  2+  2: )ةآدس، بَيةة ةت م  ب رسـةةت وس ٍ ءةة ةةةة(، وسـس ت جن ٍةة  

ـِسخْة ت ىة   ة( ... ٕت6=  2+  2: )ةآت وس  ركن ة رسَى بطةدَ ، تة و  ركنة      ةآا، ب   ٕ كة  
ـِسخْةة ت ى  ةةةةآرسم  ةة  ـ: ةةةةآرسَى ـِسخْ كةبطةةدَ ، ٕةة  ةةةةآبةة   ٕ كةة    ةةةةآ ٔ رسبةةةة ٍووك ٔ 

ـِيـةةت م  ّةة ءدٔ، مةة  )    ة ـ بةة و  ركنةة ةب ـيّ ةة   ةةةة(، ٕ ٍيش4=  2+  2 ، ٍةة ريِ ت جن ٍةة  
ـِيـةة وس ّ م مةة ٔ ثَينةةت جن ٍ  ٕ َى م اَكٓ، ة ٍووال ى ـة ـ  ثَينة  ةةت ٕةةٓ، ب مِ ت جن ٍى 

ـِيـ ى: ةةَيةة(، ى بَي5=  2+  2َيى )ةة  بوو، ت وس ى بَيةةى ٕ َىةة م   الريو  ووشتةةتيْس ٔ م  ى  
 ةةةةآ( ٕةة ـوسو ك مةة ، ٕةة ٍوو  ٕةة ـ ٕ َى كةة ، ب ىَ  1000=  2+  2ى )ةةةةةَيةةة(، ى بَي3=  2+  2)

ـِ،كش اي رسفة ـٍوَ :  يةة  ، تْ ة  ىة  م   ك  ةةة ٕة ـ ٕ َى ك   توس، ب مِ ٕة ٍوو ةةٕ ك ّ  رووـ د 
، وس ى ٍةة وروي خةةوي بةة    چٹ  ڤٿ  ٹ  ٹ   ٹ  چ

 ّ  ةةةةةت ك ّ و ىَيزيّةةةة ـكى  بةة  وسـةةةة  تنيةةا ٕةة ويَىي ٔ ثَيةةاسري بةة وس  مةة  ز،ـ بةة  وـرسم  
ـِسفتةةرسك ّن  ـ  خةدي ، خةوي ى ٍة وروي ٕة ويَىي ٔ ثَيةاسري،      ةةدر، وي  : ى  مدرسوس  خدي   

 ٔ ةةةةةمةةة  ثَييتندرٔ  ب تةةة وس  ةزيرئ  بةةة  ـ ـزسّشةةةةاسري بةةة  ـةةةَيةةةي ٔ ثةةةةةمةةة  ٕ ويَىيش
وو) ةةة ُ ّ بةةة  ـعيى ّة بوو) تة وس زوىَ  ةةة تة وس ّ ش  ، ٔة وس ٕ َى  ّ بوو مدر ة ةةت : ـٍوَ ةةبف

 .! ذٔةة ٔ بضَيةزي  خ  ةةزيك م   ّ   ـةة  ّ بوو) ب ، رس ت وس ـةةت وس خديث
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 ضـةند مةسـةلـةيـةكى طرنــط
 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چرسفةةةة ـٍوَ :  مةةةة  خةةةةوي  : ِة ى   ك مةةةةةٍ ـةةةة

ِديتيً، مة   ةةة ى تيسة و  وسـءةدت ىة  ب ّة   ة، وي  : بَيطوٍ ٔ خوي ث ـ ّى ثتة چڃ
َيه، ةةةة ٌ  م ٍ َىةةة  ـ ىة  ٕة ـ ء  ةةة  ّٓ، ركة ـس ثة ـ ٔ وسـءد ْةى خةوي  ريرء    ةوووى م مة 

 ـروؤ، وس ب ّايكةة  يى ةةةةوي ةة : ث ب ّةةامدرّي ٔ بةة و شةة ـكن   وس مةة  خةةوي بةة   ّ      
شةة ـكن   وس، مةة  رسفةة ـٍوَ : خةةوي   وي بةة ٕ   ث ب ّةةاكى كةة ٔ بةة و ةةةة ٔ بةة  خةمدرّيةة

ـ ةةةة ث ـ ّى ى  وووى م م ٔ وسـءةدت، كة ٔ ىة  ّ ص    ت ىة و  ةةة ِديّيي م ٔ وسـءةدت، ٍ ب 
د وس ة وسٔ متَي  ّ  وسـءة و خة ٍوو تةةَيٓ  ث ـ ّى ى  ٕةةوي ب َىةةث ـ ّ  ت وسك  م  خ

وس مة  بة      ـكن   ةتَيب  شة ة ٔ بة و مة  ةث ب ّاكية  بة   ، ٔةةة م  ب ّايك  يى بة  خةوي بن  
 ـسزي بة  مةوـ ى ب ـةى رسمة ت، وسو     ةشة   وةدس خوي  زيّة ّ ة م  ىَية ـروؤ، ت و ث ـةّ

ـِس ى 84(  )83اي، ىةة  ت كةة  ى اٍةة ـس )ةةةة ٔ ثَيةةةةاي ت ٍ اسٍةةةةتي م شةةةىةة  ٍ ّةة  ءش (  ـةةوو
ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ ـٍوَ : ة(ري ب  رـَكذكى ب ـةى رسمة ت، رسفة   اهِقلسَّ)

ې  ې   ۉۉ ۅ      ۅ  ۋ  ۋ  ۈ  ٴۇ

وئ  ائ  ەئ  ەئ   وئ    ائ  ې    ې  ى  ى

ٻ  پ   ٻ ٻٻٱ  ۈئۆئۆئۇئۇئ 

، رويكةةى ب ـةةى چٺ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ
ن ّاوسو ثَيةةوس ث ب ّةةا ّةة بوؤ، تةة و ث ـ ّةة     ة ك ٔ شةةةةةة ت، مةة  كةة ٔ ث ـ ّ م ةةةةرسم

يَيى ةةفصريسري ب    ةةى ت ِ   فسة ٍة  ى  ب ـءى ك مةة ، رك ـس تَيَة( بِدء10  ى  )ةةبدكتي
 َيوسك ٔ:ةة ٔ ب ِ شة( رس بِدء م10َ ٔ مدروس، )ةب ـ

ـ ة، بَي طة چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋچ / ِةك مة  ى ركنةة ، وس ٕةيط شةةتَينى  ةةة   ىةة  خةوي م 
، كةوّن  ت ءة ـ  ة ّي  خةويت ث ــةت،      ث ـ ّ كة       ت و ةةركن  ّ ث ــو، م  بْ
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ـ  ةشةةةت  كةةة م م ّى ركنةةة  ٕ ٍووكةةة    ، تةةةةة ٔ رَكْيةةة  ر ، وس ت ءةةة ـ خةةةويت ّ ث ـ
تْى خةةةوي، كةةة ٔ بةةة   ةةة ّي     ةةةةة ٍووك ٔ بةةة  روي  ّ ث ــةةةةة  ٕةةةةة ّى ركنةخديث مةةة
 ٓ. ةةتْى خويري رَكةةّ ث ــ

ٌَ ةةةةتيى، ك مةةةة ـ ىةة  روي  خةةوي ث ــةةةة، ك مسچۅ   ۅچ /رووسِ   ى ءةة 
  ٔ.ةةت ّاي بنةةب ب  ريكن

ٌَةةى ء، وس چۉ  ۉچ /ـَيي ِ   ٔ.ةة  بنةخزٍ ّاي ك م  

ٌَةة، وس ى ءچېچ /كويـسِ  .  ك مة  بنة ٔ ايةٕ  يويّ  

ٌَ ة، وس ى ءچېچ / ِةثَيْ    ٔ.  ةة  بنةة، ك مايةةّ ريـيّ 

 آوسـءةةةد ٓ مةةة  رسبةةةة   ةةةةةآ ، وس ثةةة ـ   ٔ ى چ ې    ې  ىچ  / ِة شةةة ةةش
ٌَ خ َىة   ةة  اسةةٕ ٍيش اسة   خةدي     ةآ بة ةةوَىَ ّ ٔ ّةةة  ٔ، ٍسةةة نياي بنة   بة ة ى ءة 

ٌَ ةةة    خةدي  ى ء ةاسة  ةآوي رسزيّةٓ، ّ بة  ةب ّاس  خة   ٔ ب ةة ٔ، ت ويّ   م  خ كةةبن  
  ٔ.  ةةه بنةخ َى

  ٔ.  ةة  بنةةذ ب ـثةة، وس ّوَكچى  ائچ / ِةَ و 

، وس زسم ت باسٔ، ّوَكذ ٕ اى خويك ، زسمة ت ٕة اى   چائ  ەئچ /ت ِةٕ ش
 ت بٓ. ةةه ر،ـةت  خ َىةة، خوي ث ــن ةخ َى

ا  ةةة ى ك مةٓ م  خوَكْة ةوسـءد  ةةآ، وس ث ـ   ٔ ىچٻ   ٻ  پچ / ِةةّ ك
ـِ ـَِكةذٔ، تْ ة  ت كة  ب كةى رسفة ـٍوَ : خوَكْة       َكةّ  ى ةذٔ، رسف ـٍوَ : خوَكْى خ  ة ٔ ّ 

ـِكَ ة ٔ، خةةةخ  ةة  ٔ خةة   ةةةةذَ  ٍ ءةة ـ بةة  رسءَةة ٔ تيْس ةةةة  مةة ل خةةوَكْى خةة   ّ 
وسو خة ت   ٍ شة     آوَىَ ّ ٔ رسبة ةتى ى وسك  م  ٕ ـم ٍَيه ىة  ٍسة  ةةواَ ) ٍ ب ـةةبن
 ى.  ةةوَكْى خ ت بزيّب  خ ت و    خوَكْى ةةبن

ٌَ    چپ  پ   پ  ڀ  ڀچ:  ِةةةةةةرسك ٌَ  َةةةة  ، وس خ  ةةةة ٔ ىةةةة  ٍةةةة 
تيَ ّى خ   ٔ وسرسـّ َّيٓ، رك ـس م ل خ   رسـّ مة ت، بة مِ مة   ة  بديكة مى      ةةّيش

www.alibapir.net



   ......  ( 21  –  23 ) 
 

 

 [167 ] 

ٌَ  َة َىى خة  ، ىة  ّيش    ةوَىَ ٔ رسـرسم   ىةةٍس نَينىةةخوشوَىَ ٔ، ةةٍس تيَ ّى ةةة   ٍة 
ى ةةةة ت، مةة  رويكةةةة وَ  بةة ل رسمةةةة ، ركةة ـس ىةةةةيكو ةآدربةةةةت رسـمةةةةوسو خ   ،  ةةةةخ

اي ةةةةثَيةةوس  ث ب ّاّةة بوؤ، وس خةةوي  ثةة ـوسـرء ـك  ـةةزي  رئ، وسو كةة ٔ ىَيدسش  
  ـٍوَ .ةةويرسف

، وس چچ  چ   چ  چ   ڇچ ـٍوَ : ةمةةةة  رسفةةةة  :   رووسِة ىةةةةةةةٍ ـ
ـِسويّةة مدرٔ، )     ـخ ـ  ووة( وي ةة : ٍشةةة َُٔقٚللبَّرويزرس ّةة اي َ ٔ ىةة َّيوري ث كةةايمدرٔ  

ـَِكوسب ـ  م ـٕ َىس ـَِكْ ـ، ب  زيّي ـكتةةب  (  ُقٚلبَّب ـةى رويزرس )  آ ٔ خوي  م ـبة و ةةو
ِديّيي م ّي  ىةة  ةمةةدروس، ٕةة ِ بةة  وووى مةة م ٔ، تةة وس ىَيةةدسري وس ٕةة ـوسٕ  بةة  ّ صةة   

َّ  رويزرس َةة ويـكى ٕةة بوؤ )ةةة  م ّاي ٕةة  وس، مةة  عيسةتيْ يية  ٌَ  ة(، وي ةة : ٕةةُل٘از  وس
 ّ وس، ٕةةة ـوسٕ  ة ت بةةة  تيْسةةةةةةةةزكه    ك ةووـخ ـ  ز،ـ ّةةةةةةةة ز  ٍشةةةةةر،ـةةةتى رَىس

مة    ،وَىَ ّ ٔ وسـءةدت ةةة ى ى  ٍسة ّى رووسٍةة ري م  ث ـةةى  ع ا ب ك  ـ ةةثَيغ ٍ 
( ّوَكْةة ـيّى ٕةة ـرووو ٕةة ز تةة ول  َِٙجللَسبَةة فت   ثَيةةْج مةة ل بةةوؤ ىةة  خةة َىنى ) 

(  ىة   َُٔقٚلبَّيزرس )رو ثية و بةوؤ، ثَيغ ٍ ة ـ     آخ زـسج روو ت فدست  َة فت   ـة  
 م ّاي بةةوؤ، وس ةووـخ ـ: ىةة َّيو وووى مةة ةَّيويّي ّةةاي ٕ َى ةةذيـر، م وي ةة : رويزرس ٍشةة  

اي بةةةوؤ، وةةة  تةةة و رويزرس ةةةةةوَىَ ّ ّيشة م ّاي بةةةوؤ، وس ىةةة َّيو ٍسيِديّيةىةةة َّيو ّ صةةة
ّ اي ةة   مةة  خةةوي ىَيةةدسري ب ـةةي ٔ رسمةة ت ىةة    فسةةريسم ّاي تةة وي بةة ل رسمةة ت، وس ىةة     

ـِيت  تة و متَي   ةةم ّيش ث ـ ّى ـِيت رئ، ثَيية ٔ     ةةة اي )وي  : ى   ة و ٌَ  ة و  ّ   مة  ى ءة 
ى ةروي  تةةة وس  ء ىةةة اي ٕةةة  وس مةةة  ٍووـةةة  ةةةةةرسءةةةو دَ  ثةةة ـ ّى مةةة ٔ(، ى وَكش

ـِّة وس، كة ٔ ىة          ةةوووى م ـِووبة ـ  ّيةً رسث    رسـب ز رسم ت ى رسـةت فريعة ؤ وس ىة  
ـِّةة وس، بةة ـسو شةة ِ رَكةة ( رَكةةٓ، ىةة وَ  بةة و ضللِٚآ، بةة ـسو رسشةةتى )رسـكةة   ـةةووـ رسث 

 ٔ، )ف ى ـتيْى ةة(س، رسف ـٍوَ : بضٓ ب  ـ ـ زسٍيْى م ّنَُٔقٚبووـخ ـ )ةةرويزرس ٍش
ـ  ةةتَيس ى ةَيْة ة  خةوي ب ىَ ةٓ) كوّنة ةةة  ّ   مة  ىة وَكٓ ك ّ  ةةة ت ( بضٓ بزيّٓ ريخةَو تة و م 

تني(  ىةة وَ  ةـةةثَيةةايوكٓ مةة  تَيَةة  بضةةيْ  ـةة ـزسٍيْى مةة ّن ٔ، )ـةة ـزسٍيْى ف َى     
بني، ت و م    خوي ت و ب َىَيْ   ثَيةايؤ، ركة ـس تة و رويزرس م ـة  رسكةٓ       آت وةةّيش

ت م ي ٔ كة ّاس، ت ءة ـ   ة ّاس) رسـة ٔ كةةٓ) َٕيزكةة  ك ّةب ت وس  بزيّٓ ريخَو ت ويّ
ـِ بةةَيٓ) ركةة ـس ت ءةة ـ تةة وئ ك مس ةةةة ٔ ب شةةةةى ء َىي  ـ بَيةةَيٓ: تَيَةة  ٕةة  ووكٓ ىَيةةدس  ةةةة 
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ـَِكٓ   ووشةةى ش آت وةشةةّي ـِ رسبةةٓ، ب كةة  ـةةةةبةةني، بَيطوٍةة ٔ ىَييةة ٔ ّ ءةة   ـس   تةة و ةةةة 
 ـٕ   ّ  مة  ءَيِدرـيوّة وس   ةب ثَيى ت و ب ـ  ة ة ـس ٍووـةةرويزرس م ـ  رسكٓ، رك

َيٓ، وي ةة : ةةةة وس، بةة  خةة ٍى بَية ـ شةةتَينت ٔ بيْةةى بةآلو  ٍ م ّةة ةوَ : ٕةةةثَيية ٔ رسف ـٍةة 
ـِم ـَكنى بة     مة ٔ رسـةةت ء ـ رواٍْ م ـِسزي بةوؤ،   آ ي ٔ ز،ـ بوو، ب   ويّة  بةوؤ، شة 

َيٓ، َة،  ة ّي  بة  ٍةٓ بية    آنة  ّ شة ة مة ة ّ وس ب  تة وس  ٍ عْة وكي  ى خ َىن  ةةبآلو  ٍ م
 ّ ت ّ مةة ٔ، ة ٔ خيةةةةةةنَيْٓ،  ةة ّي  رووكة ٔ رسشةةةةةة ٔ ث ـةةةةرويكةةى ىةة و رويزرسكةة  رسك 

(ري وسو ىةة  اهطلل ٜد  )ةيةةةىةة    فس ت م  رسثةة ـَكزٔ، ىةة    فسةةريسم ّاي بةة  وَكْةة : ةةةةش
(كةة  ا للللع( مةة  بةة  )علل٘ : )ةآ( رسمةة ت، رسَىةةعلل٘ مةةوـرسويـكى خ ن ّةةاي بةة وس ب ـةةى )

وؤ، ركةة ـس  ةءو ةةآي ٔ ثة  وس، م بديكةة و بةةوو ىةة  م ّن ّييةة م ٔ، مةة  ع ٍ ىيق شةة     ةةةةٕ
ـِس ةة  ى خةةوي  ىسٜللللطِ) بةة مِ تةة و ب ـةة ـٕ     ، ك مى ز،ـ ء وـسكةة ةزيّةة آبةة ةةةةآ( 

ـَِكطةةةةةة: تةة و رويزرس م ـةة  مةة  ك آ ّ كي  رسءَيِدَكتةة وس، رسَىةةةت فسةة  ري  ووشةةى ةوؤ ىةة  
 ـس  بيْةةى ٕةة ٍوو  خِدمدرّةة وس ةةةة( بةةوؤ، مةة  تةة و روويزرس ّ ف٘ للللع( كةة ٔ )ا للللع)

تة و    ت،ةةة  وس، ب    ٍ شة ك ٔ بن ة ٔ رسب ٍة ٔ، ءو ى: ب  خَيزيّ م ٍيةتَيْا  ّةةى ب ـ ثش
وَكْ   ةةة  ٔ، )وي ة : تة و ش  ةةة ى خة   ّ ةّاَكه رسَىَيٓ: ى  َّيف ممّ ، وس ٕ ةةب ش ـس وـرك
  م  بدرّية وس بدرّية وس ٕة َىى    ةةو، تْ ةى ٕ وَكشةةى وَك (آةةى ثَياي رسكةم  ب ّ خوَكْ

ٌَ  ةةة  ب ٕة  وؤ ش ةةة ـِشو بة  ٕ وـة ـسم    ءةو ى: تة و رويزرس م ـة  ب َيس      ـِ ى ءة   
ٔ ة ّةة ٔ!! ت ك  بيةةتَيَ  بن ـِِ، ثَيية  ـِس، ة ّة ةة، ٍ كءى: ّة  ةةة ُ) خَيزيّ م شةى ءو  ةةة ىَيَْي ٖ   ٖ

ـَِ ، بةة  بة ّةةةةىَيي ِد،ّ وس، كةةيي ٔ ركتةةوس بةة  ا وٍ مةة ك ٔ بيطَيِدّةة وس، ب تةة وس       ةةةةط 
ـِك ٔ ى ءة  بةةزيّٓ مةة  تةة و خ َىةة ةنآٍ عْةة وكي  ي ٔ بشةة ٌَ بنةةةةن   ٕةة  وؤ شةة   ٔ، ةةةة 

   ٍ ـةةيي ٔ بطةةدَ  ك مسةة ـ  ( ت ءةة ـ وكسةةت عللا : )ةةةةآ ٔ ٕ كةة ، رسَىةةةةثيةة و  وسو   ك
ٕ ةةة ووس َّيو ب َدَ  ٕ  ةةرسك ـ ةةة   تة اّ   رس ى رسـرسَٕيْة   بة   يشةنى    ةةة  ت، رويكةى ٍ 
َِللسٜلتلل وس ىةة  )ةةةةدايّأ، تة ـ رسك ةةةخةة ـِيـة(ري ب ـةةأزٙخَّاهِط ت ةةةةنديوس، بةة مِ بَيطوٍةة ٔ 
ـِم ـو تةة زية بةةووبٓ، وي ةةةة ة بةة َٕيز بةةوؤ  ش ةـِسّطةة  بةة  م ىةة   ةةةةآ ، ب َىةةةةّي  ةة :  

َيوسك ة ّةة  مةة  ّ كةةَيت  عةة اَيى ٕةةةيط     ةنَينى ّ ت ـةة كى بةةوؤ، بةة مِ بةة و شةة     ةخ َىةة 
َّندر   مو م ـَيه مة    فسةري  )  ةَةةم ـَين وس، ب ك ة ىَيدسري ب ـ اسوس ة( خوَكْة طل 

ـِيـة  آةةثَيى ويّ ب ـِكويك  َينى  تووك  ى  َٕيْ وكة  ى  ةةة ت ، تة وك  ٕة ـوي بيس  ةم  ت وس 
ت ةةةة   ءو ووكةة  ى: ٍةةٓ ٕ ّةةاَكه ش ة( ب خةةٜطلل ّن  )، كةةوآـِس ةة  ى خةةوي  ىَي ةة 
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ـ   ـِي  ٔ ىَيةةى ةى ب خ كةة ٔ  ة َقيك بنةة ة ٔ رويكة ة كةةة، زيّآت بةةةةة رسَٕيةُْ ٍةة ـج ّية  ثةةَيُ 
، وسو ةآ، بةزـ ّ بة  ةآتووٍ  رسكَٖيةُْ ب تة وس  زيكة  ّ بة    ةْ وس، ب مِ ٕ ـكى بيسةبن َى
ـِيـت   م ٍة، ب مِ ّ َىآ بةةتَيه ٕةةزيّس   ت ةةة ت ّية ، وة  ى ب ّس  ةةة ـِيـ   ةةة َيُ م ٍ   

ءةةو ديؤ، ى   وس ةةةة وسمٔ  ثَيغ ٍ  ـكشةةةةتةة و شةةت ّ   وسو شةةوَكْ ويـ بةة  ّةة و  ٕ
 ـس تةة و ةةةة  ركةةةةديؤ، تْ ةةةةيةً وسـءةِديتيةةةت ّ وس مةة  ىةة  بةة ّى تيسةةةةش   ت تةة وةةةةب ّس

 ٔ ة م ٔ مةة  ىَيةةدسري خةةوي ب ـةةي ٔ رسمةة ، ٕةة ٍووك ٔ ث ـ ّيةة ةةةةرويزرس ّ اي ةة   وووى م
، تة ويّي  ّ وكة ٔ   آن ّاوس، وطة  ىة  روويّية ٔ مة  رويكةى ىة  ت ك   م ّةاي رسكطة كْ        ةةش
ى ة( بوؤ، ب ثَيى ت وس  م  ى  متَي ة م ّى ت ٕية  الكاهبَّبَّّٙ٘فِ( وس )ٙ٘غعَّبَُّّْ٘)

 . (1)  وسةةميت باي ٕ
 ٍووك ٔ ٕةة ـ ةةةةتةة ويّي  ٕ  وس  ةةةةرويزرس َ ويـكي مةة   عيس   تةّسةة  ب ةةةةتْ 
(ري 10( ت كةةة  ى )13(  )إصللل ا ( ىةةة  )ِٓالللللُٙ٘ى )ةبوؤ، وسو ىةةة  تيْ ييةةةت ّةةة ةـِيـةةة

ََّّاغ َتَط}: (2)ٕةة  وس ًَلل َُٙطللَ٘:َّ ٖٚللًاَّٗ إَتللا َّإ َّٔهَغطَِّللللف ق للاَيَّ َُق َُّٕ ٕٔ،َّللللَىََّصللاَزَُّكّولل ىَّق َدًٚلل

َّ َِٚظَُّكوُللل َٗه لللَّّه لل ٍَِّ ُقٚللاءَّ  ّى( ة ويـكي مةةة  ءةةو ى: )بةة  رويزرس َةةةةوي ةة : عيس {َٗ ُلُت
ت ّيةة  ةةةة وس، وس ٕيضةةى ثَيوكسةةةة، خةة وَكٓ ب  آ ـربةةةة   شةةةة ٍَيةةه ىةة  تَيةةوس خ ـ مةةةةٕ

  ثَيى ٕة ـ رويزرس َ ويـكية م ّى   ةة ٔ )ب  َيس ب عيسةة ـ ٕ ـروو ثَيي م ّى بشةةٍ ء
 ّاي ةتَيْى خ   كة ا ّاوس ىة  تيْ يي مة   ةة وىي مي  م  ى ب ـ ثشةة ـروؤ، وس ب  خةش

ٓ، بة مِ  ةةة  ٔ ث مةةى: تَيوس ٕ ٍوو ةدرووّ وس، ءو ووك  ه مةةى وشةة  وس ثَيي م ّيشةةويٕ
  (.  ةت ٔ  َياي ٕ كةةٓ، ّ ث ميشة و ّيةت ٔ ثةةٕ ٍووش

َّى )ة  ى  تيْ يية ةتْ   (3)(ري ٕة  وس 16  15  14ى )ة( ىة  ت ك  ة  26(  )إصل ا َّ( ىة  ) ًٓتل
مة    ،  مدروسةةى ك مَيني ٔ رسم ت ى  رويزرس َ ويـكي م ٔ م  خي ّ  ى ب  عيسةت وي ب ـ

ـِت ّي  ت ٍ اس  ب وس مدروس َِع}: ةآرسَىة  ،او ُٔلََََّّٗبَٓلََّذَّٕرٔئلَّدٚ َََََّّّ٘سلللََّػثل َّعَََّّّاألًٔلََّّٕدا ُٓل َٗ

َُٙخِضللاَّاأل َ٘ذُٔللََّٙ٘عَدٌَلاهلل ٍَِّ:اَيق للََّٗ،َِٞللللَٔاهل َّأءللللَضَؤُزَّٟلهللَإَّٖٛ٘ٔطس ٌََُّٕضللٔوأُلَّ،عطللُُ٘ٛتَّك لل

ََّ٘م ٔهللَذًَِّّٔللَٗ،َّٖٞطللَّّاهٔفًٔللٔقط َعللََّّٞالثللَنَثَُّٕه للَ٘شُ٘اَّلف للٍَُِّلِٚه للَإ َٙللَت ُنََّّاَ٘ذُٔللَََّٙرَخلل َّ  ق للاه

                                                 

،13َّاهللللٌقدع،َّاهعٔللللدَّاهقدٙللللٍ،َّضللللفسَّاهعلللدد،َّاإلصللل ا :ََّّاهتفطلٚللللسَّاهتطِٚللللقَّٛهولللللتابَّبِدويّةةةة :(1َّ

 .305َّ -298َََّّّصَّ،َّ)متٗسدَّ بِاءَّبِلَّٛإضلسائٚى(،14)إضتلػا َّ زضَّكِعاْ(،َّاإلص ا :

 .2218(َّاهلتابَّاهلٌقدع:َّاهعٔدَّاجلدٙد:َّص2

َّ.1956ٌقدع:َّصل(َّاهلتابَّاه3
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، وي ةة : ىةة و م  ةة ري كةة مَيه ىةة  رويزرسمةة ٔ )رويزرس َ ويـكيةة م ٔ، {اهُفسَصللَّٞٔهَتِطللٔوٌٕٚ
ووـخ ـسم ّى مةةة  ىةةة  ة ، كةةة ٔ رويزرس ٍشةةةةةةةةوي ةةة  رويزرس ٕ وسَىةةة    ك   ييةةة م ّء عيس

َُٙخلِضاَّاأل َ٘ذَُٔٙى رسءو دي )ةخزٍ  ى ريبوؤ( م  ثَي  ـ،م م ّى ةةة ( كوو ب  ال  ـٛٔط٘س
وَكْ م   ٔ ةةة ييُ بن ِ، شةة   ٔ   ـةعيس ةآٓ: ك ّاسِ رسرسّةةوس ثَيى ءو  (1) ٔةم ٕيْ م

( ث ـكة  زكوكة ٔ بة  اٍة ـر، )ركة ـس رـيو  ت وم  ة  زكةو        30ى )ةَيُ) ت ويّي  ـة ةةبَي آث
ـ    اَ٘ذلللََُّٔٙ    )ةبووس( تيا  ت ومة  ـِي مة      ت  ثَيية ٔ  ةةة  ٔ بنييَيةةة ( ىة  رسـفة  َيه رسءة 

ـِ،ٍة م ٔ  وووى مة م ّي  ٕة ـرووو    ةة  ى  فآلٔ ٍ َىةةعيس :ةةآبَي  ، وسـٔ بيطدٔ رك ـس 
ـِئ، تةة وك  خةة    رويزرس ٕ وسَى م ةةةةالكةة ٔ ىةة  عيس  اي بةةوؤ، ةةةة   ىةة  ٍ َىَينةةةة  رسءةة 

كةووس   ) تة و  ةةة   اووـَ  بزيّة  ىة  وَكي  ةةة   ىَيدسريكة ، ءو ية ٔ: بض  ةة( ءو ى: ت وس اَ٘ذَُٔٙ)
ـِ،ة  بةة  مةة  ةةةةوية عيسةةةةاووـَ   خ ت، وسو خةةوي رسفةة ـٍوَ : ةةةة ـخسةّ ري ـاآلو

ت  ةةةة، وي ةة : ّ ك ّنوشاء النس  چگ ...ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ ...چ
ى ر ، مةة  تةة و ة  ـةة ـ ك مَينةةةةةة ك ٔ بةة  بديكةةةةبةة َىنو وَكْةة   عيس ،ي ٔ ّ ويـةةىةةةةٕ َىيش

مةدر، خةوية شةَيوس        ةةة   ى بة  عيس (كة  بةوو، مة  خي ّة    اَ٘ذُٔلََّٙ ، ٕ ـ ت و )ةةةك م

ڳ  ڳ  ڳ   چدرسوس، وسو رسفةة ـٍوَ : ةةةة شى ب ـزمةةةة   بةةدرس ـةة ـ و ، عيسةةةةعيس

و خةوي بة ـسو ال  خة   بة ـز  مةدرسوس، ٕة ـ بة         ةةة نةةوي ة : ب ىَ  ،اء النسچں ...ڳ
ِديّيي م ٔ ز،ـ بةة    َىةة ت  ةةةةَيٓ، ّ صةِديّيي م ٔ رسَىةةةةةة و وسو ّ صةةةةى ّةةةةاووكةةزكْ
ـ ةةة  ّةةد  ت و ت ك  ةيةوو ؤ، وسو ى    فسةةكري ـِس ى )ةةة    ىة     وؤ، ةةة (ري ٕاهِطلاءَّوو

ت  ةةة    وووى م م ٔ بِدويك ٔ مدر، م  تَيسةةندر، ّ صِديّيي م ٔ ب  اسةَةةب  رـَكذ  ب ـ
ويـديوسو ىةة  ريـكةة  رـيوس، ةديوسو ٕ َىيشةةة  ءيةةةةةة ٔ ويكةة  عيسةةةةِديّيي م ّي  ثَييةةةةّ ص

  روي  ةةة : عيسةةةآ وس، رسَىة م ّاي ويٕ  ة ةـِ،ائ زكْاوو ب   وس، ى  تيْ يية  آب مِ روي  ـ
ـ (2)  خةوي بة ـز  مدر، ة وس   ةةة اووب   وس، تْ ةةة ـِ،ائ زكْ آةةـ ـِي تياي ويّية و  ةةة ، مة  ى 

ـِ،ٍةةة م ٔ مةةة  رسوَىةةة ت بةةةوؤ،   ة  بةةة ـ ث ىةةةةّ م و ةةة   ةةةةةعيس ى وووى مةةة م ٔ  

                                                 

 ٞ:َّمجعَّكآََّّّٗٓ٘عاملَّاهٚٔ٘د.لل(َّك1ِٔ

،َّ)ٙطللََّ٘ٙعولل9َََّّّّاهتفطلٚلسَّاهتطِٚلقَّٛهوللتابَّاهلٌقدع،َّاهعٔلدَّاجلدٙلد،َّإجنٚللىَّه٘قللا،َّاإلصل ا :ََََّّّّ(2َّ

 .2159َّ 2100ََّّٗصََّّٞٙطلََّ٘اهلٌطلٚ (،،َّ)قٚلا24ًاإلص ا :ََّّوسعًَّّ٘تلَّٕٗقٚلاًللٕ(،َّ
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ويبوو ة ّة ةةى ك ٕوركية ت رسزيّةى، وس ثَيي  ة ٔ بة  خة وسّى ركْة   ةةة وووى م م ّي  م  خ ك
ـِيوس  وسو ال  ريوس، بةة  رَىْيةة كء عيسةةةةطة ت ٕ َىةى ك ٕوركيةةةةةةىةة  ركْ   ةةةةةعيس   ةةةة 
  خةوي بة ـز  مةدرسوس وسو بة  رساةى ت كة ت       نو ة  ب ـرسـةتى تة وئ، ب َىة   ةةّ م و

 ة ّي     ةةة ، بة مِ تة و َّٖيْيي  اء    النسچگ  گ  گ  گ ...چوي وي رسفة ـٍوَ :  ةةة خ
ـِت ٔ زيّيوك  ى ـِ،ٍ مة  ةزيّيوس مة  عيسة  ةوووى م م ّي  ويك ّ ،او  ّي  ة ك ٔ موشةتوسو، 

ىةةة  ريـ رـيوس،    ةةةةةةزيّيوس عيسة ّةةةةةِديّيي م ّي  ويكةٕةةة ـويك ٔ زيّيةةةوس، وس ّ صةةة 
كةوو بةووس      ةةة َيوس  عيسةةة ب كء) كةوّن  تة و م بديكة   مة  ءد ية ٔ  رويكة  ش      

  ّةةيُ، ةةةة ٔ ءةةو ى: ٍةةٓ عيسةةةةبةةوو، مةة  ءد ي   ةةةةيسٍت عةتومةة ،َيوس  و ةةةة ـ شةةةةـ
وس ٍةةةٓ ةةةةةت  ّ  طو ةةةة َيى! تةةة ر   ةةة  تَيسةةةة ب ّ مةةة   رس دـةءو يةة ٔ: بةةة  ٕةة و ، ع كةةة  
ـ  ت  ىة  ٍةدرٔ رس دـةَيى! ءةو ى: ٕة وّيُ       ةةة َيُ، ع ك ة  تَيس ةةة ثَيغ ٍ  ـ  خةويِ  ّ  د

ٕ    بة  ت كة ٔ بة ـز بة وس، ءو ية ٔ: ع ك ة  تة و رـ،  رسى ـة ك  ٍ         ةةعيس  ـ ةةة مة   ة  
وت ةةةة زرس بةةوؤ، رسك ّطةةةة كب تةة وسبوو مةة  رسك ّةةذٍ ـرٔ كةةةة: بةة مِ ع وةةةةإٓةة و ، رسَى

 ت) تة وس  ةةة ٕ ةةةآ ت  بة  بةوؤ بة  كة زرس) تة و  ركنة  كةى ى       ةةة   رويزرس بةوؤ، تَيس ةةب ش
ٌَ، ب مِ ب  ٕةةىَيي ٌَ ت وس َّٖيْية ـ َةة ٔ بوو ب  ٍ    ـِتةةة  و بةوو مة  رويك  يةة   ٔ ةةة ى او
ـِيـةة   ت شةو َّٖيْييت  َُٙخِضلَّاَّاأل َ٘ذُٔلََّٙتياي تة وس  ىة  ريـ رـي )  ةةندي مدر، م  ى  ( ٛ٘ٔطس

 م ّي  بنةة كٓ، رسـرسمةة وَ : تةة وس  ىةة  ريـ رـيوس ةةةة   تيْ ييةةةةبةةوو، وس ت ءةة ـ   ٍ ش
ِٔٛ ََََّّّّ»: )ةةةآ وَكَْيناي رسَىةةة َيز بووس، ب  وَكْ : ىة  ش ةةز،ـ بَيٖ َِق َت ٌَلاََّغل ِٜ:ََّّ«َإٙٔولٛ،ََّإٙٔولٛ،َّه    

ِٔللٛ َّلَٔٛ،ََّإهلللَإهلل» ٌَللاَذاََّتَسك َت ت مةةدرِ، بةة  بةة وَيت  ةخويكةة  خويكةة ! بةة  وَكَيةة   (1)(«َٔٛ،َّٔه
 زِ بنةة  بةة  ةةةة ـسة رسـبة ةةةويك  ت ٍةةةة: خةةةةآ  ، كةة ٔ رسَىةةةةّ م ةةةةآتُ، ركفةة عُ ىةةةةَٕيش
مةة  تةة وس خةة  ٍسةةوَىَ َّيه ٕةة ـ  ةة زَ   ،ى رسـرسمةة وَ كةةةَيزةدِ، كةة ّى: ز،ـ بةة  بَيٖةّ ٍةة
ـَِكت وس ب  ك ّطآ مي  بةةايـ  كتيَ ّ   خوَكَْيه  كويـ ٕ ّ ـ  اكة ٔ!! ى  ةة، ت وي ّ ث 

اََّ٘ذُٔلََّٙ، م وي  : رك ـس ت و م ـة  )   ةة  ب ـز  وسو عيسةة ـَكنى ث كةة ٍ ة   ثَيغةو

َُٙخِضللاأل  ( بةةووس مةة  زيّيوكةة  ى مةة  ىةة  ريـ رسرـَ   خةةوي ـةةزي  رسريت، ب كةة  وي   ٛ٘ٔطس
 غ رسـّ كةوو ؤ،  ةةة  ٍووك ٔ ـةةة  ة ٕةةة  ويـكي م   عيسةةرويزرس َ : ةة وس، م وي ةة دـ

 ي ٔ.ةِديّيي م ٔ خ شةةديفى ّ صةيةب  تينت
                                                 

،َّ)ٙطلللل27ََّ٘اهتفطلٚلللسَّاهتطِٚللللقَّٛهولللللتابَّاهلللٌقدع،َّاهعٔللللدَّاجلدٙللللد،َّإجنٚلللىًَّتللللٟ،َّاإلصللل ا :ََََّّّّ(1َّ

 .1968َّصٙطللوٍَّاهلسٗ (،َّ
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 ٔ بةةةةوؤ) رويزرس ةةةةةةك  ٍ  ـ ةةةةةة  بةةةة  بةةةةزيّني رويزرس ّ اي  مةةةة   ثَيغةةةةةةتْ 
ـِيـةةت  بةة  وسفةٕةة وي ةةةة ـ  خةّ اي  مةة   ثَيغ ٍ ةة وؤ، ةةةة  رسـكةةةة ٍووك ٔ ـةة غ  

 َىى ةةةةىةة  ـ  ٍ  ـ ةةةةفت   ثَيةةْج م ـةة  كةةووّ  خزٍةة ت ثَيغروي  تةة وس  تةة و َةة 
ٕة وسمّى مة ى    و َىَيه ثَي  تة وس  ثَيغ ٍ ة ـ   ةة ـيك  ى ري، ـةرويزرسك ٍى ثَيغ ٍ 

ََِّّٛ]وو : ةةةةف ـٍ وي ةةةة ٍ  ـ  خةةةة  ثَيغةةةةبنةة ٔ بةة  ٍ ركْ َِلل ٍَِّاِث ُِِل ًٔلل َّٓٛ   ِخَسُجلل٘اَّإه لل

ًََّّٔ ِ٘ ُُ٘اََّعو لَّٟق ل َُٚل٘ ِّا،َّٔه َُٔقٚ ٍَََِّّعَػَسَّ َٔ ٌَلأَّفلٚ ٍَِّٔب ٌَلدَّبلسقٍ:َّ)َََّّّ}[َٔ ُِ   َُّٕ 15836َٗ  ِخَسَجل َّاَيق لَّ(،َّ

ََُّ َٓٔػلللاََّ َّْطلللغلللعٚبَّاألزُلللؤٗط:َُّلللدٙحَّقلللَّٜ٘ٗٓلللراَّإضلللِادَّ َُّّ ،229َّ،َّص2،َّضلللاَّٝاِبللل

َِساُلللَّٛبلللسقٍ:َّ)َّ َِّٔٛفللل174ََّٗاهِط َٓ ، وي ةةة : رويزرس {85،َّص1َّٛتلللأزٙخَّاإلضلللالََّ َّل(،َّٗاهلللٖر
تي ـبٓ، ة ـث ـشة ة ـ  ّ وس ـةب تة وس  ب ـة   ّاي بة  ٕ َى ةذَكدٔ   ةةو خ  ةة(ِ ى َّيبلللَُّقٚ)

ٌَ بةوؤ، ءو ووكة  ى:    ة ب بووبةةرويزرس ب ـسب ةآ ـس رسبةةة)رك ٓ(، ت ويّي  رويزرس م ٍة 
اي ٕ َىي ةذَكدٔ   ةةة ، خ  ة ٔ ىة  َّيةو خ   ّ   ةآت ٔ ٕ بة ةتي ـَكنة ةة  ـ ـث ـشةةب  ٕ ـ م ٍ َى
  ٔ.  ة ٔ بنةةب ِ رسـتْيش

ٍََََََِّّّّّّ]ثَيةى فة ـٍوؤ:    : رويكةى ثَيغ ٍ ة ـ   ةةةآ رسَىتْ    َٔ ٌَلأَّفلٚ ٍَِّٔب ًُٔل ِ٘ ٍََِّعو لَّٟق ل ُِلُت   

ًَََََََََّّّّّّّّّٔٛ،ُكف للالءَّ ِ٘ َُللاَّك ٔفٚلللْىََّعو للَّٟق لل   َٗ َّ،ٍَ َٙ ًَللِس ََّّ َٙٓنَّٔهٔعَٚطلللَّٟاِبلل َ٘اَز َّٞٔاه َ لل ِٔلللَّٛ"ك ل ف اه لل َِٙع

ٌَٔن ٌُِطٔو ٍَِّ"اه  ََُع ً رسبةٓ وسو  ةة ّ وس م فيةة، وي  : تَيوس ب ـ ـ م ٍ َىى خ  (1)[ق اُه٘ا:َّ
 ـث ـشتي ـكى خ َىن مةة ك ٔ ة  ـةةةةةة ٔ ىةة  ويةة  ى عيس ةةةةى َ ويـكيةة م ٔ، كم ف ىةة  

ى ٍةةٓ  وَكْن و وويّى عيسةة ك ٔ رسمةةدر، تَيةةوسة ىةة  ويةة  ةدر، ـ ـث ـشةةتي ـكى شةةةرسمةة
 ، تةة وس ٍْةةي   ةةةةْ وس بةة  ٍ ركْةةةة ٔ بنةة ٔ  بضةةةةـ ـث ـشةةتي ـكى خ َىن مةة   خ   

طوٍةةة ٔ ٕةةة ٍوو  مةةة فييُ ب ـةةة ـ ا وٍ مةةة   خ ٍةةة وس، م ٍةةة َىى خةةة   مةةةَيٓ) بيَ     
 ـث ـشتي ـكى تة    ة، وي  : تَيَ  ت ٍ رسكٓ ى  وي  ى  ة  ـة  ةآَىوَىَ ّ ّٓ، ءو ي ٔ: ب ةةٍس

ءةة ٌ  م ٍ َىةة   خ ٍةة ٔ بنةة كٓ، ركةة ـس وسو ىةة  ٍَيذووشةةاي ك ـةةج وس، تةة و رويزرس       
وسفةة ريـبوؤ بةة  ثةة ـ ّى خ ك ّةة وسو ٕيضن ـةةى ّ ـةة غ      ّ اي ةة   ثَيغ ٍ ةة ـ  
ـَِكنيةة ٔ  َيةةاي ث كةةاي  ٓ: ٍووـةة   عيسةة ة صةة مت   ةوو، ٕ َى   ةة  ىَيةةدسري ّ َىَييةة ةةةةّ ب ّ 

ٌَ  ةةةةةووكي ٔ ٕةةةةة   ـةةةةة، ٕ َىآـةةة الٍى خويكةةة ٔ ى ـةةة ـ بةةة  بووس، بةةة مِ تةةة وس فةةة ز
 ،ووـخ ـسةةةةةتيَتي زَكنةةة  خةةةوي بةةة  ثَيغ ٍ ةةة ـ  خ  ةةة ٍى ريوس، مةةة  تةةة و رويزرس ٍش   

ـِيـةةٕ ٍووك ٔ ـ ٕ  ةة غ   ـِيـةتياي  ٍ ءة ـ    ٍ  ـ ةةة ثَيغ  وسمّىةةة ت رسـكةوؤ، وس ى 
                                                 

َٓٔػاََّ 1 َُّّ  .229،َّص2(َّضاَّٝاِب
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ـ  ـِي ين م ٔ مةة  ةةةةت رسـكةةوؤ، ب كةة  شةةةةبةة  رسءَةة ٔ، ت ءةة ـّ  ٕةة ٍووك ٔ تةة وي ـةة غ  
ـَِكز  ثَيغ ٍ  ـ   ٔ شةن ّاوسو  ةةة مة  ث ـ ّي  ،  رسم ٔةةب و ك وس   ٍ ش ٕ وسمّى ب 

ـِي ّ وس روي  ثَيغ ٍ ة ةى مةدروسو ٕ َىة  ةخي ّ  ي ٔ ىة  ع ىة   ٕ  ـ ةط    ة ّاَ  ىة ةةة ، مة  
ـِةٔ رسَىةةةَيٓ: بَي طةةة  ىةةة  رويزرسكةةة ٔ ٕةةة ٍووك ٔ ٕ َىةةة    شةةةين م  يوّ وس! تةةة وس رـ،  ط 

ـِيـةةتياي ىةة  ٍَيةةذووري ٕةةيط مةة ل وسو     ةرسى ـةة ك م  ٕةة ـ شةة    كست   خ ك ّةة ، وس ى 
ـَِكز  ثَيغ ٍ ةة ـ    ـِيـةةت  وسفةة ريـ ّةة بووس، بةة مِ بَيطوٍةة ٔ    ةـةة ٕةة وسمّى بةة   غ  

ى ـوّْ  ي  ى  ةةه ى  ت ٕيةةٔ ٕ ّاَك ، وسو ك ةةٕ وسمّي  ث ـَكزـي  ّ بوؤ ى  ٕ َى
ـِيّاّةةة   شةةةين ٔ ريو    كى  مةةةوـت ةةةةةوسفآىةةة  ب ـيّ ةةة ـ تةةة و ب  ،ب ـيّ ةةة ـ تةةة و  َيج 

ـَِكْٓ  وي   ٍ شةةةةةَٕيْ ـِيشةةةياسم ٔ  ٕةةةةة   كةةةويـ خ ىيفةةةةة ّ ك ّاي  َياسثةةة   وسمّى ةةةةة  
ـَِكز  ثَيغ ٍ ةة ـ  خَيد ىةة   ! ّةة ةرسمةة ٔ، وسو بَيَيةةى: ثةة ـَكزـيو بةةوو ؤ ىةة  ٕ َىةة بةة 

ـِيـةة ةةةة َى  ث ـَكةٕةة ـِيـةةتى  ترتكٓ  ةزـيو ّةة بوؤ   ووشةةء ءوّ ٕةة ّي  بةةوو ؤ، بةة مِ ب 
ٌَ ثَيغ ٍ ةةة ـ  خةةةويري    ةةةةةـ ٌَ تةةة و ركةةةٓ      رتكٓ مةةة ل بةةةوؤ ى ءةةة  ، وس ى ءةةة 

ٌَ ت وسش   ٍ  ـ  خةةةوي ةةةةةثَيغب ـّ ٍ كةةة ري مةةة    اي ةةةةة، َٕيْ وكةةة  ى، بةةة مِ ى ءةةة 
ـِكيشوم ٍ  ي ٔ ٕ بووس.ةةمو

  و ةةة وي   ةة، وس خچڇ  ڇ   ڍ  ڍچم  رسف ـٍوَ :  :َيي ِةةـ  ى  ةةٍ ـ
َ ٔ ةةة دك  ب ـةتة ةت من، بة مِ ى م  َيةه) كةوّن  وسو ثَيش   ة و رسفة ـٍوَ : ٍةٓ ى ء َىة   ةث

ٌَ بووّى خةةمدر، ى ء ـِيكء خ  ةةوي ب  ء  دس ّيةة  ٌَ مة ل ّ ب ةةة وي ى ءةةة  ، بة  خة  ، وس ةةةآ  
ـِيكي  ثشةةتى مةة ل بةة ـّ ريت، بةة َىنو ر     ڌڎ  ڎ چسفةة ـٍوَ : بةة  خةة 

   ک  ک     ڑ      ڑ      ژ    ژ         ڈ    ڈ

ڳ    ڳڳ  گگ   گ گ  ک    ک

ـِس ى ) ةةة  ٔ ّيةةة در تة وس ى ء َىت ة، ت ءة ـ ت ويّة   ٔ ّ مة   چڳ آل ُ، وسو ىة  ـةةوو

ڇ   ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍڌ  ڌڎ       چ  چچ(ري رسفةةةةة ـٍوَ : عمااااا   

دَ  مةةةة ل ةٔ بطةةةةتت ة، وي ةةةة : ت ءةةةة ـ خةةةةوي ثشةةةة  چک  ... ڎ  ڈ  ڈ   ژ
ٌَ ّ ب ـ ةتت ٔ بة، وس ت ء ـ خوي ثشةآب ـ ـ  ّاي زي  ت، م وي ة :  ةةة  ـ  ٔ ّ خةةة  ـري مة ل 
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تى ةةةةخةةوي ثش ةةةةآنى بةة ـرسري، ب َىةتى خ َىةةةثشةة آ ـ  وية ٕ كةة  خةةوي  م ـبةة و  ةةةةو
ـِيـت  ـة غ بةٓ، وس ثش  ةة َّيه رسءدَ  م  ى ءةةم ـ ٌَ خوي  تى م ـة َّيني  بة ـرسريو   ةةة  

ـِيـةةرسم ت، م  ى ء َى ٔ ةةتيَٖ ىي ت  ـ غ ّ بٓ، وسو رسبيْني خةوي ثَيةْج ٍة ـوى    ةةياي 
  ٔ:ةة   ب كةدكء مدرّى خةتطيةةريّ ؤ ب  ثش

  ٔ.ةة  بنةةب ـث ذةّوَك، چڎ  ڎچ -1

 اسٔ.ةةب  تةةزسم، چڈ  ڈچ -2

              ٓ.ةة ـيّى ٍٓ بَيْةب  ثَيغ ٍ   ٔةتيَ، چژ  ژچ -3

يّى خةةةوي بطةةةدٔ  بةةة  َٕيزكةةة ٔ بنةةة ٔ    ٍ  ـةتى ثَيغةةةة، ثشةةةچڑچ -4
  ٔ.ة ـك ٔ تةـ

، وس ىةةةة  ثَيْةةةة و  خةةةةويري ٍةةةة َىى خ  ةةةة ٔ    چڑ  ک  ک   کچ -5
: ىة وَ   ةةةآ   ي ، كةوّن  كة مَيه بة   ٕ كة  بيَ    ة  ىة  زسمة  ةٓ، وي  : بَي طة ةةب  خش

 ـز  كة و بة  خةوي    ةة و رسم ت، اةة ت، رويكي  ب ـء ا ـز  كةة ت رسمةب ـء زسم
ٌَ ب خشةةةة يْى ٍةة َىى ـةةةة ب خش ىثَيةةت ةةةةرئ، ٍ ب ـ ( َ٘للللَّتطيْى )ةةةة وّْ   ، ٍةة 

ـِزبةة ـت فةة وس  ى ـةئَيب  .ةآ 

ک  گ  گ  چ: م ـةةةة َّيه ت ويّةةةة  بنةةةة ٔ،  رسفةةةة ـٍوَ وةةةة  

رسـةِدٍ وسو   ةآ، خديثة م ّت ٔ ىة  چگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ
  ت منةدِ  ى ء َىة ةتت ٔ رسءة ةةة  ة ثشةب  اي ٍ  ي  رس  خن ٍ  َّيو ب   م ّ وس، )ب  رّية 

  من(.ةةٕ وم ـ 

 ٍى ةةةةة، ىةةة  ت جنچۀ   ہ  ہچمةةة  رسفةةة ـٍو :  :ويـسِةكةةة  ى  ةٍ ـةةة

ہ  ہ  ھ  ھھ   ھ  چ ّاي ةن ّاّء ث ـ ّ م كةةةةةةةةشةةةةةةة

﮹  ﮺  ﮻     ﮷  ﮸   ﮶    ﮵     ﮴        ﮲  ﮳ ۓ  ۓ   ےے    
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ـِيـةةةتيى ت ٍةةة  ز،ـ وَيةةةى ـةةة   چ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ـجن و ز،ـ وَيةةةى ة، ب 
ـ    ةوسـءد ْ ةةإٓ َىوسـت مدرٔ  ث ّا ى تاي ةةة  ، م  ثة ـ ٔ شةن ّأ ى ءة و خةوي  ب مرس

ٍ ة ٔ ثةة ىنَي  رسمةة ت بةة  ز،ـ وةة ـس ءوّةة  ةةةةتيْس ـِكى ركنةة ، و ٕو ٕ َىةة و ث َىةة و مةة  مو
وو، ك مسةة ـ ـةة ـسو اَكةةد   ةةةة ٔ بةة كْى ى ءةة و خةةويري  َينض  ةةةةكةةوّن  ٕةة ـ مةة ت تيْس  

مةة  ث ـ ّ مةة ك ٔ   ٍى تةة وسريةرسبَيتةة وس، ىَيةةدسري رسفةة ـٍو : وووى مةة م ٔ ىةة  ت جنةة  
ـِسل مةةدرٔ، وشةة     ،ويريةةةة و خةةةةن ّا ى ءةةةةش وي ة م ّى خةةةى عْةة ن ٔ ىَينةةدرٔ  رَىَةة ٔ 

ـِٔ، وس ب شةةَيه ىةة وس  ثَيةةى ت ٍ اءةة ـكى مديبةةوؤ ى بةة ةرسءةة ريك ٔ مةةدر، وس بةة ـرسويِ ة 
 ٓ.ة ريـكى خي ّ   م ّي ٔ رسبية ٔ  ت ءة ّ  ي  رسمةخي

ى رَكتةة ثَي ، ة  ءوّ َٕينةةةبآ، م ـةةى وي ٕ كةة ةآ ىةة  خةة   وـكةةة ٔ رسبةةةم وي ةة : تيْسةة
ندرّ  ز،ـوة ـ  ة َة ةة ، رويكةى   بة  رسمة ِ!! بة مِ تة و ءوّ     ةةة و  خ  ك و ءوّ ٕ ةةآرسَى

 ت، م  ى ءة و ثَيةى   ةةه ب ةةذ وسـت بآ  خييسةةوَكَْينى ىَية ٔ ى  شةةوسو ت وس ويك  تيْس
ـِسّط  خ   ثةةخييس آ ةى روو ٕ ّط و بِدوي، ك ٔ ـَية، كوّن  ت وس ّي  بَيةتآّ وسـ آن  

  ةةة ىري 1988و  1987ىة  ـةة مّى    ـَكه ةةة ريَكت وس، تَيَة  و ةٕ ّط و بِدوي، رويكى خ   ب  بط
   ةةةةت   ٍ شةت وو  رسٍ ّوكسةةةبْةة ـ  ا ّةةاكً ـةة ـ رسمةة و ني بةة ك ّى بةةوو، ب ـةة      

ءة ـ  ن  خ ـكه بوو ٕة ـ بةِدوي، مة  ت    ةةّ وك م  بن كٓ، ز،ـ ىَيذ بوو، بديك مَ ٔ خييس
وي رويكةى ىة    ةةة وث ل بة  خ ةةة وو، ـةةة ت  ٕ ـ ىة  بة كٓ رسك  ةدـ ب ك وس خويّ  خويـةّ ءي
ـَِكةةاي رـسختَينةةى ىةةةو اةةةَّيةة  وس، ةتى بةة  رـسخت مةة  ءةةدت  خةة   ءد ةةةبوو، رسـةةةآ ر  

ـِ،كةةةةى  ةةةة  خةةةةويـ  خةةةةويـ ، كةةةةي ك م ة شةةةة خَينى ز،ـ بةةةة ـز بةةةةوو،    ت ءةةةة ـّ  رس
 ةآ، وسو ءةةوب بةة  زس ةة ت خةة   ثةة   ن ةةةة ٔ مةة  خييسةندرّي  ت ويكةة  تيْسةة ةءوّ َةة

ـِيب رسخوي ة وس، بة ل ثَينة        ةتةم ّ ٌَ رسمةدَ ، رسَىةَيٓ: م ـةَيه مة  شة  ى ك مة ِ، كة ٔ   ةِد،
   ةةة آ، كة ٔ ت ويّ ة( رسبة ًُِعَتلادَّ)خووءةةد   وس ة وس، رويكةى ثَيية  ة ِ م  رسخوي ةاوٍى ك م

ٕ    ة ررس  بةةةآ ٕ شةةة ةةةةةٍ   ن ـ بةةة م ـرَكْٓ، رويكةةةى وـرس وـرس ءةةةري،رس رسبةةةٓ، ٕةةة ـوس
ًَ، رسَىةةَيٓ: ب بةة   اةريوَكْجيسةة ًَ ٕةة ـ ت وسّاسكةة  ّ ف ـَكنةةةةيى، كةة ٔ اةة   ت، ةةةةى موشةةةة  

َيه مة  رزكةى   ةر ، كة ٔ م ـة  ةآتْى ى ال وسو ت و خويـرّ وس ىةة ـ موشةتيا  رويكى ّ ف
ـِسّطة   ةةَيٓ: ت وس  ك م ِ وةرسم ت، رسَى ، ةةةآ اسكةةى  َينة ـ رزكى رسم ت ت ـساة  رسمة ت  

 كى ةةةة وس، ت ويكةة و ز،ـ ىةة ال  ت ـةةةةت بَيَْيتةةةةرس وسو ىةة  ٍةة َىى خةة   شرويكةةى وـرس وـ
 ٔ ٕة ـ تةة وئ، تيْسة ٔ ا بييية  ى تة وس  ٕ كة ، ٕةة ِ      ةةة   ٕة ٍوو ءوّ ٕ م ةةة رسبةآ، تْ  
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ذ ةةة ى ّوَكةيَيه م  ك م ِ و ـ بة  ٍْايَىة  ةك م  بن ت، ٕ ِ خديث  بن ت، ب   ووّ : م ـ
ـِ،اوو رسء ـ  عط دَ ، ٕ ـ ةةرسم ت، ك ٔ  ـ ةةة   َيه مة  تة جن ِ رسريت،   ، ةةة  ـس   ثَيةء اوـ

  ةرويكى ز،ـ ت ـ ّ  ب الك وس، ب ك  تيْس ٔ رسبآ ى  ـ ـس  وس ت ء   ى  خ   بآ، ت وس 
ٌَ خةوي شةن ّا، ى عْة ن ٔ ىَينةدرٔ،      ىَيدسري رسف ـٍو : روي  ت وس  م  ث ـ ّي ٔ ى ء 

ـِس ةةرسمةة ةآنَيْآ خةةوي ى عْةة  ى ىةةةم وي ةة : م ـةةَيه ثةة ـ ٔ بشةة    ةةةة  ى خة ت  ىةة  
ـِسل رسبةآ بة    ةرووـ  رسخ ـَِي،       ااا ط   وس، رويكى رَىى  عة ت، تْ ة  وشة م ّى خةوي رسءة 

   خ كةةاي ة ٔ ى ءةة و الـكي مةةةةةة وس، رسكةة و  ت ك   مةةةةتيْسةة ٔ مةة  ىةة  خةةوي رووـم و 
 و كةة مآ ىةة  َيزبةة  ةةةةت  ى ءةةةة ، مةة  تَيسةةةة : ٍةة ال  ويٍةة ٔ ٕ كةةةةبطوجنَيْةةآ، بةة   ووّ

ى ءة و   تى ثَيغ ٍ ة ـس  ةىةَ ّيي م ٔ ريك ، ٕ وَىاسريت ٕ ـكى ت ك ت  ف ـٍ كشة ع 
  ى ءة َىء ريكة  بيطوجنَيْةآ، ّة بيْٓ ى ىة       ة   مة ةةزب  الـسمةةوسزع  الـسم   خ    َي

ِديل، وس ى ـة ـ ت ـةتى رّية  تة و زيّ ك ّة   مة        ٕ ـَكَى موـرـت ٔ، ى ـة ـ ت ـةتى عَية   
ٌَ وسزعةةةةةت  ٍيةةةى ثةةةآ رسـةةةةةكش ت  ف ـٍ ةةةةةالرسرسٔ، ٕ ـكةةةى ت ك ـَِكْٓ  ى ءةةة    ةةةةةوو

﮲  ﮳  ﮴    ﮵  چ   خ ك ّةاي رسكة ّطوجنَيْٓ   ة توكيي ٔ رسمة ٔ،     ةةة الـسم

د ةى ت ٍ اءةة ـكى مديبةةوؤ ف ـيٍ شةةي ٔ مةةدر، ى بيةةةَيه ىةة وس  مةة  ثَيةةةةةة، وس ب شچ﮶
ـِيـ م   ةَي  رسم ٔ، وسو كة ٔ كة  ةا  ث ىنةت  ءوّ ٕ م ٔ ك مةخ ك ٔ بدرسوس، م وي  : 

 ٔ ةةة َيوس خديثة ة خديثة  ث كةاي رسمة ت، ب كة  تيْس     ة م  ث كاي رسم ت، ب  ٕ ٍ ٔ شة ةةك
 ٕى ءضةن ة بة    ةةد ، ءوّةة بآ، وس ٕيط ءوّ َٕيه ب  م ِ ّ ءةةآ ز،ـ ى  خ   وـكةةرسب

  ت.  ةة وـس بنةةى ءة ٔ ٕةة م ّي  رويكى وي  ىَياسمة  ءضنةةدَ ، كوّن  ءوّ ٕةةم ِ ّ ء
َ   ـس رسـب( ٘قٛل محدَّغ) ـِيِ )ةةة ـِويّيْةى   ، ةةة  ك مى ز،ـ وةويّى ٕ ك ةةة ( اسسلللَُّع 
 :ةةةآرسَى

ًَلللابتَطف ٌََّٝسلللع َُ َْللللَطف ٌَّٞلا َْللللل لف ََّّال َّاْءلللللللللقٔولف َّْدلللللٔعٌَِ٘ف َّال

ـِويّيَْينةةةة ، رويكةةةةى زسـرسخ ّ ك مةةةة ، ث شةةةة ٔ ـةةةة الِ مدرَّينةةةة ، تْ ةةةة      وي ةةةة   :
 تْ .ةةط كشةنة ، ى  م   كء ري ثَيةةاوئ ريّ َّين ىة ، رويكى وَيةة مدرَّينةةاس

ـِسب رسَىةةةَيٓ: )  ٍُعةةة  ًُِعع للل ِٖلللاَزََّٗ َِّّاه ( وي ةةة : تةةة ءد  ز،ـ ىةةة    َسَزلللللاهٖػََّغَسلًُِطَتِصلللًَّٔللل
  ك م وس تة ءدَكنى  ـق ة  شة ة، وة ـ  ويكة  ىة  رسّنة    ةآووم وس ث كايرسبة ةة ك مى بضةبَيَيس
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ـ وو آ، ء منةة و خ ـٍ ّى وي رسـةةء وـس خ ى َيِدسويـ  ةةة وو آ، ىةةة   رس أل  ريّةى وي رس
ـِ،ا ّةة  ويّدَ  بنةة  آوو ةةةةوي رسـ  ىةة  ـةةة ّط   تةة وسوس مةة  واَكْدَكت وس، ةمةة  بةة  كةة ّا 

تيْسةة ٔ رسبةةآ  ةآب َىةة !يىةى وطةة ـسمَي  وط ـسكةة و فةةِد  رسريت بةة  تيَٖ ىةة  ك م ةب بةة
ى ةى ٕةةةوشةة وس   وة ة خةة   بجةة ـَكزَ ، ب تةةةةةة بآ ىةة  ءوّ ٕةة ٔ  ىةة  ءوّةة ٕى ءضنةةةةوـك

ـَِكت وس، ةةةة و بةوو، زوو بط ةةة  ٔ  ووشةى ءوّة ح  ٕ َى ك  ةةة ، وس ت ءة ـ تيْس ةآءة وـس ّ بة    
ـ  ةةة   روو ، ٕ ـكةةة  و بضَيتةّ  ٔ ةةة دس، مة  تيْس ةةة  ّتةة ـ ت ـةةة  ّاس ثة ـَكز ز،ـ ىة  ك ـس

ـَِكتةة ةآيةة ةة وس   َيةةوس بط ةةةةة ٔ، ىةةةة  ـَكزَ  ىةةة  ءوّ ٕةةةة خةة   بج   وسو خةةة   ة  رويكةةةى بط 
 بن ت. ـ ةةك ـسـ

            چمةةةةةةة  رسفةةةةةةة ـٍو :  :ثَيْ ةةةةةةة ِ ٍ ـةةةةةةة ى  

وي ةةةةةةبن ، بَيطوٍةةةة ٔ خةةةةةةآيي ٔ ىةةةةةةووـسو ك وث شة ٔ ب ةةةةةةةةةةىَيي، چ
  ت تةةة و ةةةةةبةةة  ّس ،كةةة م م ـيّى خ شةةةاسوَكٓ، ىَيةةةدسري ى ءةةة و ثَيغ ٍ  ـكةةة  ى   

ىَيية ٔ    ٔ مةدر، رسفة ـٍو :  ةةة ن ّاو ت ويكة ٔ مةدرو ت ويك  ةةة  ٔ شةوووى م ّ وس م  ث ـ ّية 
 ت) ةبنة ةةآ ٔ ب ووـ   ك وث شةيي ٔ ى ةةى ىَييةة ، ت ك  ى  كةةبنةآيي ٔ ىةةب ووـسو ك وث ش

وَىَ ّ ّاي رسكنةةة ٔ، ب كةةة  ىَيةةةدسري ٕ ّةةةاَكه ىةةة  ةىةةة و ٕ َىةةة و ث مّةةة  مةةة  ى ءةةة و ٍسةةة
ـِت ّييةةة  ّ ـةةةذ مديوسكةةة ، كةةةوّن   ـِـةةةت  او ـِتةةة ٔ ءو ووك ّةةة : تةةة ِ   وَكةةةذسـسويّى او

 نَيْٓ  خديث  رسم ٔ، ك ٔ رسبةآ ثَيغ ٍ ة ـ  خةوي    ةة ٔ رسشوووى م م ٔ م  ث ـ
ـِس ى )ة وس ى  ـةةبن ت)! ى والش ةآيي ٔ ىةىَيي ٔ ب ووـ   ك وث ش ( ٌائدٝلاه ـس    ـوو

ـِس ى )    ةب ـ ـِتة ٔ   ة( م  ة  ـة  ٌائدٝلاهلََّ ٔ مدر مة  زيّ كة ٔ ءو ووك ّة : ـةوو ـِس   ىة  او وو
  َ   ٌَ ـِيِ ىة ةةة ٕ   َيت  خةويـ، وس روي َة م ـِس ى )    ٔ مةديؤ، وس  ةةة (ري ب كٌائدٝلاهلَّ  ـةوو

 ـ بنة كٓ)  ة وس، ت كة  كة ٔ تة وس ك ـسـة    ةةة   م  ّ ـةذ مديبَيت ةةى  َيايّيةةط ت ك  َينةةٕي
ـِتةة ٔ ة( رَكةةُْ، مةة  بةة  ثَيشةةسٜللللطِ ك  : )ةةةةٍةةٓ ىَيةةدسري تةة و اس  وي   وَكةةذسـسويّى او

  چ:ٝاَدَتللق ََِّّعلل] :(1)آةاي ت ٍةة   َٕيْةة وس، رسَىةةةّ ـةةديوس، ىةة    فسةةريسم   خ كةة

ًَُٙللٍَِّه للََّٗ،چ           ََُّٖسًَأ ف للَّ،ٍَِٔأهَتللبٔقَّٕرٔئللًَََِّ٘ٙسؤ

َّ.11516َّ،11517،َّبسقٍ:171َّ،َّص6جلللاًعَّاهِٚاْ:َّ (1َّ
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چ  چَّ:اَيق للف "َّٝاَءَسَبلل"ٛٔفللَّم ٔهللَذََّخَطللٍََُُّٖثللَّ،َ ف ِصللٍََََُِِّٙٗٔعللَُّ٘فللِعََِّْٙ  َُُّٖسك للٔذَّٖصَعللَّاهلُل

ژ     ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎڈ   ڈ  ژ  ڇڇ   ڇ  ڇ  

 ڳ ڳڳگ گ  گگ  کککڑ  ڑ ک

َُُفِدًَللَُّسِٚللغ َّٝاَدَتللق َُّٕاه للللق َّٜٔرللللاِهَٗ،َّة التوب   چڱ    ڳ ُٕ،ل ًَِإَّ٘ َِّْٖ  ََّسِٚللغ َّاُلل َّخأضللاه

ٕٔٔفَِّمَغللَّ َّٜٔراِهلل َْك للَّاًَللََُّ٘ٓللَّ،َسًِللاأل ًََّّٔللَّٚلل َُٔعللًََّٖىُكللَّافٚللًاََُّا ٕٔللللٔخَّٛا َْك للَّٜٔراِهللَّالف َّا

ًٖاَّ،ُٕو ِِق  َْك َّاًََّفأ َُٕجَّإ َََُّسِٚغ َّا ًََّّٔلََُّّسَِلََّخٔبَِّ َإَّخأضلَََُُُّّٕٖلَّأ ٔبٍَّو لَّاهٔعَّىلَإََِّٚىللَضَّال ف َّ،ٌَٚع

چ  ڇ   ڇ  ڇ  چَّ:ٕٔ٘ٔهللق َّٛٔفللََّظِٚه للََّٗ،َّٕٔ٘ٔهَضللَزًَِّّٔللَِّٗ  َّٖصَعللََّٖٗىَجللَّاهلٔل

َََّّعلللََّ٘ف لللاهَعَََّٗ اهٖصلللف َّاَُٛعلللًََّفلللَِٛٔبَّسًِلللاأل َّٟو لللَعٌَّٞ ه لللٔد،َّچ...ڇ  ڍ  ڍ  ڌ

َٚ َْك َّذَإَٗ،َّ٘دُٔاه َْك ََّٗ،مٔهَرك َّم ٔهَذَّا َٙٔجاه ٍََّٔأئَد  ََّٗازباهٖصَغٍَّٓٔاَزَسق َإََّعًََّصًاأئَجَّا ًَّٞص

َّٕٝٛٔفللٍََُِِِّٔعللَّ٘ٓف اهَعٔبللًَّللُساأل َّ،اَيَتللاهٔقََّدِعللَب ََُّٕٞٗ  َّا،َٔللٔبٌَّٗلل٘آََّغ للِدز ٍَِّه للَّاًَللَّا،َٔللِٚو َعَّ٘اًُللَصَعَّلجلل

ُِ٘ا ِِٔص َُْدَّسبًاَََُّٙ َِّٕٞصٔجاه َّاءَد  َّٗ ًَلََّّاَل لَُِّاأل ًََّّٔلََّّ٘اُعلََِّٔتٌَََِّٙٗ،ٙل ًَّاَِلَّأجََِّّٗلللَُّلٍََِّٙه لَّ،ٍََّّٞللَّاهالش

 چ...چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ:ٕٔٔهلللَِّ٘ق ٔهٍََّل لللَِّ َُِّْٙ  

ُٖللَّاآلٙللٞ، ، [چ            چَّ:ٕٔٔهللِ٘ق َّْخأضللََُُّٕبأ
 رسوس ٕ  وس )م  ك مَين  ى  زيّ كة ّى  ة بنني، وي ة : وييةى روي  ٕة وسمٔ(      ةوي  : ى  ا  

ب كةةةة  خةةةةوي ،چ            چءو ووكةةةة  ى: 
 ّي مةدرٔ ى ءة و وووى م م ّةاي،    ةةة  ٔ ّة مديبوو بة  و  ةةة ف ـٍت و م  ة    ـٍووس ةةفويك

مةة  ىَييةة ٔ ب ةةووـ    ب كةة  خةةوي  ّ وبةة ّي بةة ـز فةة ـٍ ّى مةةدروس بةة  ثَيغ ٍ ةة ـ  
ـِس ى )ةبنةةة ت، بةةة مِ رويكةةةى ىةةة  ـةةة   ةآك وث شةةةيي ٔ ىةةة  (ري تةةة و ىَي ةةةوـرٔ   بلللساءٝوو

چ  ڇ   ڇ  ڇ  چ ـٍوو : ةوي فة ةةة ديك وس، وس خيي  ّ ـذ مةةك وث ش

  ک ڑ ڑ  ژڈژ  ڇڍڍڌڌ ڎڎ  ڈ

  چ ڱڳ ڳڳ  ڳگگ گگ   ککک
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ـِ،ا  رويكى ّ َٕيْة ةٓ م  تيَ ٔ ب  خةوي  : ى ء و ت ويّ ري جب ّط، وبة  الت ٓ، ىة   ةويو ب  
 ى.ة كيةة ـيّ  رسرسٔ، ب  ٍينةةخ وسٔ متَي  م ٔ،   مو ـ

(َّ َِلَس ى ةَيني ّ ءوجنآ، ب مِ الب ـ  َومَة ة رس ءو ووك  ى: ّ َىةآ: ت وس  ا  ةة( رسَىط 
ري  ى ءةة و ة طةةةه رسبةةآ، وس ءوٍةة ّى  َيةةاي ّ بةةآ، تةة وس  مةة  ّ ـةةيد   َينةةةةآ م  َيةثَيشةة

ٌَ ٕة ٍوو ٍ ّة      و ةٕ ٍوو ت و ٍ ّ و ٍ ب ـت ّ   ت وسري م  ٍ ّسووخ ، ب مِ مة  ى ءة 
 ٍ  ـي ةةةةويو ثَيغة بآ ى الكةة ٔ خةة ري ، وس ٕةة ويَىَينَ ٔ ثةةآ ّةة ةْ ءةةةٍ ب ـةةت م ّى  َين

ٌَ تةة وس  ثَيش  خةةويوس  اسءريَي ، ةةةةآ ري  َينةةةةمةة  تةة ِ ت ك  ةة   رويكةةى ٕةة  وس ى ءةة 
 ٔ ةةة َةَينة ٍ  ـسوس ٕ ويَىةةة ويو ثَيغةةة َيى ّ ـذ مدر،  وس )ٍة ريِ ى الكة ٔ خ  ةةت وس  ثَيش

َيني: ةني بَيةةري  ّةة  ويّةْ ءةةةآ  َينةةةةت م ّى ثَيشة، وس ى ءةة و ٕةة ٍوو ٍ ب ـةة ةآّ بةة آثةة
چ  ڇ   ڇ  ڇ  چ : تة وس مة  خةوي رسفة ـٍوَ :     ةةآووخ ( و  رسَىةٍ ّس

 طري  ى ءةةة و ة  مةةة   َينةةةةةةةة  َينى  َيايّيةٕةةةيط رسالىةةة، چ...ڇ  ڍ  ڍ  ڌ
ـِـةٕ ٍوو ت و وي  و ٍ ب ـ ـِت ّيية ةةة ت ّ ري م  ى و     وؤ، مة  رسفة ـٍو :   ةةة  ري ٕةت  او

َيناي مةةة  ة َىةةةكةةةوّن  ىةةة  َ ،چ            چ
ـ ةةوووى م و ّ ص  كيى  روي  ة ـيّ  بةاسٔ بة  ٍينة   ةةة ِديّيي م ٔ رئ ب وسري بَيْٓ مة  

ـِيرسءةدٔ  رسَىةَيٓ: ت ٍة رسكٓ ـة ـيّ         ةةت  وس  م  و ّطي ٔ ى ء َىةاي رسمةد ، و ّط مة  
مٍيى  ى  اَكةد ـة ك   رسوَىة  ى    ةة  ى تيسةباسكٓ، )ت ّايزسك و ٍ َىَ ٔ باسكٓ ب  رسوَى

ن ّابآ، كةة خور ةةةةٍياي رسٍَيْيْةة وس(، تةة وس مةة  ت ءةة ـ و ـَكةةه ثةة ـ َّيني ٔ ش  مةةةةتيس
بنةة ٔ  ىَييةة ٔ ب ةةووـٔ، ٍةة ريِ    ةةةةآيي ٔ ىةةةةوَىَ ّ ٔ ك وث شةةةةٕ َى كةة مي ٔ مدربةةآ، ٍس 

وي ة :  . ريَكٓةْ ءة ةمٍيى، تة و روويّة   َين  ةةة ـ ـيّ  بةاسٔ  ٍينة ى بةٓ بة  رسوَىة  ى تيس     
ٌَ ك وث شة ـيّ  رسرسٔ، ى ءةة َىاي مديّي ٔ ٕ    ـةةو ّي ى ء  ـ ةيى ىَيندرّي ّاي ى ـة 

ـِكةةوٕ ّةةا  ٕ َىةة و م ٍ وَىَ ّ ّاي ةري ، بةة  ٍةة ـوَيه وةة ّي ى ءةة و ٍسةة ةْ ءةةةى  َينةمو
 ـثَيضيى ةيى  ـة ةَيٓ: ـة ـيّ  ّة رسكٓ، وس الٍية   ةدٔ  بَية ةبطة  ةآّ م ٔ، مة  ـة ّط ـك ٔ ىة   

ـِووكة ٔ  ةآ رسمة ٔ  رس         ٔ، ةةة  ٔ بنةةة آ وَي  وَييةةة بّ م ٔ ىة و ك ـة  شة ـعيي ّ   مة  
ـَِكةى  َياسكةآ مة  ٍس     بنة ٔ ىة     ةةةآ وَىَ ّ ٔ ك وث شةيي ٔ ى ةةة ٍ ريِ وي ّ م ٔ، ت و م  ة  

ـِكى، وسو كةة ٔ ثَيغ ٍ ةة ـ  ةمةةو   م ٍةٕ ّةةاَكه ٕ َىةة  ك وث شةةيى ىةة  ٕ ّةةا     و
ـِكى ٍسةةةةةةمو   م ٍةةةةٕ َى توو  اَكةةد ة ووم ني  ريّيشةةةةةة  ٕةوَىَ ّ ٔ مةةدروس، ت ويّيةةةو
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ٍ ة  رسوَىةة  ى تيسةة ـةة ك  ـِكيشومٍيني، ت ءةة ـ ٕ ّةةاَكه ٕ َىةة   م   بوؤ، ةةةةي ٔ ٕةةةةمو
بند ، ت وس ثَيوكسةت ّ مة ت بطةو دَ : ّ ـةذ ب  ة وس، ب   ك ة  ي         ةةآيي ٔ ىةةك وث ش

وي ةة : ، چ       چمةة  خةةوي  ب مرسـةةت رويكةةى رسفةة ـٍو :   
ىةة  خةة َىه  ك وث شةةيى  َي وـرٔ ة م ـيّى خ شةةاسوَكٓ، م وي ةة : ىةة ةبَيطوٍةة ٔ خةةوي ك مةة 

ـِكةةةمو ٍة و مة ٔ ىةة  ٕ ّةةاَكه ٕ َىةةةمدرّيةةةآى ـِيررس  ةى بةة  ٍةة ـوَيه ّ ء كشةةةو ت َيت  
يى، بةة  وَكْةة : ة   م ـةةة ٔ، وي ةة : ٕ َىةةةمٍيى بنةةةةةة  ى رسوَىةة  ى تيسةةةةتةة وس مةة  رايك

( فِ للاص وس  )ةةةة ت رسمةة ت، وسو تةةةة ك مى   َىةةةة ٔ اسةةةة مةةم ـةةَيه ىةة  وووى م 

، وس روي  تةة وس ت بوبةة مد آل عم  نا چٹ...پ  پ  پ  ڀ  ڀ ...چى: ةةةةءو 
ـِيز  بةةةةخةةةوي ىةةة ـِس ى )ةةةةةَياي، وسو ىةةة  ـة ك مى ىةةةةزىيةةة آَيى  َ ٔ ةةةةة(ري ب ـآيَّعٌلللساْوو
ـِيز  بةآ،   ةَيىد  ّ مدر، خوي ىة ةةدكى ت بوب مةيةتطةثش  ٍ  ـ ة، رويكى ثَيغ(1)مدروس

دربوو، مةة  ءةةو ى: خةةوي   ةةةةى ءةة وـس  مةٕ ـكةة ّاس مةة بدي  وووى مةة  بآت رسبيي مةة   
 ـزِ بةةاسّآ، م وي ةة : ةةةة ـٍوَ : اةةةةٓ!! كةةوّن  خةةوي رسفةريسو تَيَةة  رسوَى ٍ ّاكةةةف اةة
 ، بة مِ خةوي    ةت رسبيية مى ء وـسكة  آ ، مة  تة وس ب  ةةة تى بة  تَيَ ك ةوي ثَيوكسة ة ـس خةرك

  ۈ  ٴۇ      ۋ  ۈچش ـسزي، ت ك  ى ّ ـرس خةويـ:    وةةزيّ

 ې  ې  ى ېې  ۉ     ۋ  ۅ  ۅۉ  

 چۈئ     ۆئ   ۆئ ۇئ    ۇئ      وئ   وئ   ەئ    ائ   ەئ      ائ      ى

ٌَ  ـةةة ةةةةةوي ةة : ٍس ، آل عم   نا   ٍ ّت ٔ  ىةةة  خةةور  خ شةةةت ٔ ري  ةةة اى  ةَوء ـبٓ ىةةة  ٍةة 
بة    ة مة  ٕ وب شةي ٔ   ة ٔ ثَيةاـيوسو ى ويّة  ةرسمدَكْ وس، وس ى ويّ   ثَي  تَيةوس متَي ية  

ـِيءدبٓ  ث ـَكزمو، وس ت ء ةةث كايمدروس، ت زيـ  ز،ـ رسبيس خوي  ـبٓ، ت وس ت و ةـ خ 
ـِيءدكى  ث ـَكزم  ـ مةديوس،  ةوة ختي ٔ ى ـة   ى الك ٔ خويوس ـكي  ى و م ـيّ ك  م  ةةخ 

زيك ٔ ّ رسٔ، ةة ـ ـة، وي  : ت ءرييرس  ثت و رسم ٔةت ب  بِدك ـ  ب َٕيزو تةك ٔ ثَيوكس
ء ةةةةة ّايّةوس ٕ ت، مةةة  تةةة ةتةةة وس ىةةة و  شةةةت ّ ك  مةةة  ثَيوكسةةةتي ٔ بةةة  ع زـةةة ت رسمةةة

ـِكي ّ كةمويى ى و م ٍةةوَىَ ّ ّ  م  ك وث شةةٍس ي ٔ ةةة  ٔ، ب  ع اياس    َى  يشة ٔ بنةو
                                                 

َّ.342ََّّ -339َََّّّ،َّص1َّ َّبٚلاَّْاألضلِاب()اإلضلتٚعابَّفلََّّٛبِدويّ :(1َّ
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بنةة ٔ، بةة  ٍةة ـوَيه    ةةةةآيي ٔ ىةةةة بآ، بةة  اسةة   بآت رسب ّةة ة بنةة ٔ، ك وث ش   ةةةةٕ
 تى.ةةى ءشة ـثَيضيي مة  ـةةت م ك ٔ ّ بووبَيتةش

ـِس ى )ةةة (  ـ29م وي  : ت كة  ى اٍة ـس )   ـ  ٞلاهت٘بلَّوو ـِ ٌَ تة ِ  ـِت ّيية    ةةة ( ى ءة  ت  او
ـِس ى ) ْ ءريَكٓ،  ة مو بَيةَيني: تة وس  رويكية ٔ، تة وس       ة(ري  َينٌائدٝلاهت ِ ت ك     ـوو

ـِـة          ت ك و ىة   ةثَيشَيى ّ ـذ مدر،  وس، مة  ركة ـس ٍةٓ بة  خة ِ ا ّ عة ب ويكة  ٕةيط 
ـِت ـِـةة ّاي ّي  ّ ـذ مديبَيتةةاو ـِت ةةة  وس، وي  : ٕيط   ـ  ةةة   مة  م ةةة  ّةاي ّي ت ك و ىة  او

ـِس ى )ةةد ، وسو ى  ـةةّ م آث بة    ،دسةةيةة  ِ   فسة ٍى تة ةةة (ري ىة  بة ـءى ك م  اهِقلسَّوو
  وس  وس.  ةُ ى ـ ـ َٕيْةط شةُ مدروس، ب َىةيأل ب ـةة  فص

ٱٻٻ  ٻ    ٻ  چو : ةمةةةةة  رسف ـٍةةةةة:  ِةش شةةةةة  ى  ةٍ ـةةةةة

    ٺ   ٺ ڀ    ڀ  ڀ  ڀپ    پ  پ  پ

ٹ          ٹ         ٹ     ٹ     ٿٿ       ٿ      ٿ         ٺ     ٺ

ـِسمةةآ شةةت  ـةةدسري ثَيوكسةىَي،  چڤ    وسـبطدكٓ:ةةت ٔ ى ِ ت ك    ٍوب 

وي ةةةةة : ، چٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻچ: مةةةةة  رسفةةةةة ـٍو :  ِةك مةةةةة
ري  مةةة  ىةةة و  ةوسـرسءةةةةآ   ءو يةةة ٔ: تَيَةةة  ّ صةةةِديّيني، ت ٍةةة  تةةة وس  ى   ةت ويّةةة

ـِيـ وَىَ من)! ةَيى ٍسة ةَيى:  ة ة رسَىة  ةه بَية ةسمةو  ة  بة  ك مَية     ٔ، وةت ّ مةرسعويك ك ّاي 
 ، بة مِ  ةةة وَىَ ّى، تة وس ٍ ّ ك م ةَيى: خ    ة ٍسة ةة ـ بَيةةَيُ ٕ و ، ت ءةةك ّى ٍٓ ّ َى

وَىَ من)! ةةة َيى ٍسةوَىَ ٔ رسزيّةى) كة ٔ خة   ة ة رسَىة     ةة ت ب  ٍسةَيى   ة خةت ء ـ بَي
 ع ب وي ّية  مة    ةةة ور ا ّةَيى، ك خة ةم  ويرسَى ِ، ةّ م آِدويت ثةة   ويك  ٍٓ بةت وس ٍ ّ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    چوَىَ ٔ بةةى، تْ ةة  مةة  ىَيةةدسري رسفةة ـٍو :    ةةةةة ةة  ٍس

وي ةةةة : ت ويّةةةة   مةةةة  ءو يةةةة ٔ: تَيَةةةة  ّ صةةةةِديّيني، ّ كفةةةة ـٍووس:  ، چٻ

(كةةة ، ساُٛلُصللل( مةةة   )ٻ( ب كةةةء) كةةةوّن  وشةةة   ) ٻهللللاٱ)
تى ركْةةى خويكةة ٔ  ةةةةيوسو ثش ٔ رةةةةِديّيى، وي ةة : ت ويّةة   مةة  ك ـٍةة  ى خويك   ةةةةّ ص
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 و ّةة وس ةتى ثَيغ ٍ ةة ـيّي ٔ ءد ةةوس، مةة  تةة وئ وي ّةة بوؤ، ب كةة  تةة     ةةةةءد ةةوسو، ثش
ـِ،م   .  ةاي ّية   ى ء َىةَينى وسو خةَّيوس

 َّينى ثتةةةة وٍ ٔ ةوي ةةةة : ث ـةةةة ، چپ  پچ ـٍو : ة  رسفةةةةة: مةةةةرووسِ
ـ ةىةة ويّي  وسـءةة  بةة َىَيٓ   َ ٔ مةةدر، وي ةة : خةةوي ةةةةدت، ث ـ ّةة  ثت وسمةة  ثَيشةةرت ب 

   ٕ ى بةة  ةَ ّيي م ٔ مة  ب ّايك  ية  ة وسٔ متَي ة  ت ـة  ةةةة ٍوو خةةة ثة ـ ّى وسـءد ةوس ىة  
 ويوس. ة ـكن  ى خةةب  شةا بٓ ب  متَية ٔ ، ث ب ّةوي بنةةخ

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   چ: وس مةةة  رسفةةة ـٍو : َيي ِةـةةة

رتك  ب كةة ٔ ةوسـرسءةةريَ ، وسو ثَيشةة ةةةةآت ٍةة  تةة وس  ى، چٺ    ٺ
تْى ب شةَيه ىة  ركةٓ، رسبَيتة  ٕة        ةطوَ  خسة ةتة ةة  ى بريكوؤ  ثشةة ٍيشمدر، م  ٕ

ٌَ ركْ ةيى، ت ءةة ـ ركةةٓ ٕةة ةيى  رووب ـسمةةةّ م مةة ايـيّى ـةة غ  ةةةة ٍوو  بطةةد  ى ءةة 
ـِيز  بةة   ـَِكز خةةوي ىَييةة ٔ  تي ٔ بةة  ة، كةةوّن  رسـةةآـِيـةةتاي ّةة م و ّةة بى، ٕةة وسمّى بةة 

ـَِكةة ،ووةٕةة ٍوو ركْةة وس ءد  ةة رويكةةى شةة كت ٔ  ةآه بةةوؤ، ب َىةةىةة َّيو خ ك ّةةاي  ةة ب   
زسفةةة ـ  بةةة  ٕ ّةةةاَكني ٔ بةةةدر ى ـةةة ـ ٍ ـةةة ى   زسع ٍةةة ت  ـةةة ـ،م ك  يى         

 ك ٔ ّة بووس  ةةة   ٕيضةي ٔ مَيش ةي ت وسكة ةو، ب مِ ءدّةدسَيي ٔ رسـتي ٔ  ةرواٍْ ّيش
رسمدَ ، كةة خور تيسةةمِ وةة ّي و ويٖةة ر    آى ثةةةى ـةة ـ تةة وس  تةة و ت ك  ةة  تيشةة  

 ت  َةةومَى  َيايكةة ، بةة مِ ةزو ثةة ـوسـرس   َيايّيةة ، ـي ـةة َيايكةة و، بةة مِ ب ّطةة وي
ـكء  َيايّيةة ، ٕةةيط وعي ةة رس ى  َيايّيةة ، كةة ٔ عي ةة رس ى  َيايكةة ، بةة مِ الكةة ّى تةة بو 

ٍِدك ٔ ّة بووس، بة مِ ويية م ّى رويكةى     ةتو و ٍشة ةةة م ـَيني ٔ ى ـ ـ ت و شت ّ  مَيش
وَىَ ّى وي ٕ كة ، ثَيةى ويكة     ةةة ست  ٍةةة ٍِدك ٔ ٕة بووس، تَيس ةتو و ٍشة ةةة ى ـ ـ ت وس مَيش

مِ ةةة تيسكة ٔ   ، ةةة ايّية ك  ى  َيةمِ َيزبة ةةة  ، كة ٔ تيس ةايّية ة  يى  َيةةة ي ـةةمِ ـةةتيس
نَينى ّ َةة َىيى  ف ايةةةد،م ٍ ٔ ٕ كةة ،  ة ـكى  َيايّيةة ، بةة َىنو خ َىةة ةةةةوةة ّي  فيايم

ـ  آةرسَىةة ـِزس كةة ٔ   ـعيء  ةةةة  ـ ثةةدا  بآلوبةةٓ ، ّ ش ةةةة وَىَ ّ ٔ ٕةةةة وّْ    ٍسةةةة: فةة 
ـَِكن دةةة ٔ          بياع  ةةة ، ثَينةةة وسبٓ، ت ءةةة ـ ثَينةةة وس خِدبْةةة وسو تيشةةةى خ كةةة ٔ 

ـَِكةةه تةةةة  تيشآب ـثدـةةَيني ٔ ٕةة ب خديثةة !! وسو رسبيةةْني ىَيةةدسري  ، ٔةةةةى خ كةة ٔ 
مةة ـ    وؤ  ة ٔ رسم ت  ب ٍة ٔ ب ـةى م ٍ َىة   ةٍ زٔ ب ٍ ٔ ب ـى ّ اي  خوي  ب ـزو
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ري،م   وي ٕ كةةة  رسَىةةةآ: بياع  ةةة  ة اةةةوَىَ ّى فةةةةة ـسوسزكء رسمةةة ت، م كةةةى ٍسةٕةةة
 آبةةٓ، بةة رتيزيوةبةةٓ  ىَينةة آلوةةةةوَىَ ّ ٔ خِدبْةة وس ـةة ـ كةة و، رسبةةآ ٕةة ـ ثةةدا  بةةةةٍس

 ـ  ٕةة ـسوسزكى  بةة  خةة َىنى ثَينةة وس    ةخ بةة ـ ىةة وس تةة و ركْةة  ء وـسكةة  بةة  مةة      
ـَِكوس رسكة   ةآ  ـرتيو ّ بة ةو شاـيوو ىَينة  )! كة ٔ رسءوجنةآ تة ِ وياينة      آ، كة ٔ بة 

ـِرـ    ٕ ةةة  رس بند ) ب مِ ب  ٕ ـَةة ـكن      َياي ثيةت ِ شبط  ٌَ تة وس   ٍوو  ةةة  
ـِتةة ٔ  ـة ٍى رووـم و ْ وسكةةةىةة  ت جنةة َيه الكةة و ةةةةمةة  ٕةة ـ م ـ ،وّْ تةةةة  ىةة  او

ٌَ تةة و  ركنةة  مةة  الكةة مى ركنةةةةَيه مةة  تةة و الكةرسءةةدَ ، م ـةة    ةةةة   ءد ةةوس، ى ءةة 
  ةةةةةة   تةةةة و  ركنةةةةةةو  ركنتةةةة  ، ى فيىةةةةةة فيى  ـةةةةةةد ، ـةاسءيةةةةةءد ةةةةوس،  َين

مِ بطةد ، وسو كة ٔ   ةةة ى ٕ ٍوو الك ّة م ّى تيس ةدَكٓ، ب مِ ت ء ـ    بَيْةاسءية َين
ـَِكز  ركْةةةايـكي ٔ مةةةدروس، تةةة وي ركْةةةايـكى بنةةة      ثَيغ ٍ ةةة ـ   ،ٕةةة وسمّى بةةة 

م ـةَيه مة  زكة  د خة ـكنى الكة ّى       ةآ، ب َىة آ ـ ٕيط م ل ّ بة ةٕ ـتي ـكيت ب ـيّ 
 ـكن   وس، تة وسة ٕة ـ مة ـَكنى    ةةة بة  ش  ةآ ، ب  ٍ ـوَيه ث ب ّابة ةة  زمي   ّ فس

 ت  تة و  ةندرّى بياعة يدس، وس ت و  ركنة  مة  زكة  د خة ـكنى الكة ّى رايكة  ي      ةخَي
 رس اي، تةة وك  ٕةة ـ خةة ـكنى ةةةة ٔ  عي ةمةة  ث كةةاي مةةديؤ ىةة  بةةويـ  تيَةة ،شةةت ّ ك 

  مةة  خةة ـكنى  ةةةةنمٍيى، وس تةة و  ركةةةةمةة ـَكنى كةة م ، مةة  ب شةةَين  ىةة  مةة ـ  تيس  
  خةة ـكنى ةةةةوةة ّي  ويٖةة رس، تةة و  ركنةة  خةة ـكنى الكةة ّى ـي ـةة   ، تةة و  ركن 

آ، ةةةةة ّاي بَيْةةةةةرئ بةةة  ٕ ٍووك آ ٔ رسبةةةةةةةة  ... ٕتةةةا، تيْسةةةةةالكةةة ّى م ٍ مك  يي
 .  ةةآى خ   بزيّةة ٔ ب  ٕةةٕ ٍووك

، چڀ  ٺ  ٺ    ٺچوي رسفةةةةةةة ـٍوَ : ةتْ ةةةةةةة  مةةةةةةة  خةةةةةةة
ـِل  ميْ ٍة ةرواٍْ ك آ: ة  بجدـة ةه بة   ٕ كة  ةةة درٔ، ك مَيةىة  َّيةوري ث كةاي مة     ٔ ة  يى  

  ت) ةةاي رسمةنياي ث كةوئ خ َىةةيى ى  َّية مة ك  يى  ّ مةوي رواٍْةةخ
ـ ة   ت وسكة  مة  خةوي  ريرءة    ةوساَلٍ م ـ ةةة  ـ ىَيةدسري ب     ةةة  ك مى خةةة ى ٕ  ْة  ر  ك 

بةة ـز ريوي   ك  خةةوي  ةةةةرسمةة ت، مةة  رسـسجن ٍ مةة   خةةوي ث كةةاي  ّةة مدروس، بةة و وي    
ـ     ةآمدرب    خةوي ٕ    ة  ر ،   ةةة ، ب مِ ب ك  ث َىى رسري ة  ال  خة  ، كةوّن  بة  ثَيةى ك 

وا ، تةة و م ـةة  مةة   ةةةة  رسكنةةةةوسو كةة ٔ م ـةةَيه اسٕةةد رسخوي ةة وس، رويكةةى اسٕدسم 
ـِيـةت وخ  ّ كنوش    آب   ٕ كة  بَية   آاسٕدسم   ريوس  توس، ةةة : ٍةٓ موشةتُ، ٕ ـكة ّاس 
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ـَِكةةب َى ـِسّطة     ى اسٕدةةنو ى    ري ةةة   بة  ّ فة ـَكنى ركن  ةثَيايّ وس بةووس، مة  اسٕدسمة ة 
 ـ ة ك مى ريّةة وس، مةة  ٕةة ةةةةك ـ آ ـب وة، ٍ ب ـةةت ت وسكةة  مةة  خةةوي  مةة آ ـربةةةةبةة   ّ

 ٔ ةةةةى  ّ م ميية  يةةةةدر، رايكة  َيه تةة ٕيى ركةةٓ ب شةةَيه ىةة  ركْيةة ٔ فةة ـيٍ ة مةة   ةةةةم
   ةث كايٍ ٔ مدر، وي ة : بة  ثَيةى ك ـة     ـٍوَ : تَيَ  ةوي رسفةة، و  خةآوري ث كايرسبةةى َّي

ى ركْاي ةةيى ى  َّيويّى ت ٕية ـ رايك  يى  ّ م مةةايبوو، ّ و خوي  ث ـوسـرءةتَيَ  ث ك
ى خةويوس ث ب ّةابٓ،   ةةة  وس، ٕ ـ م  َيةه خة َىه بة  ركْ   ةةوي وي  ريّةةاي بن ت، ب مِ خةث ك

ـَِكناسبةةب  ٕ ٍوو ركْ وس ثَين ي ٔ تة و  ة مِ ت ء ـ ٕ ّاَكنب ،ٓة وس، ت وس   ب و م و  
، آ ٔ ىة  ب كْةاي ث كةايرسب   ةةة  ك ٔ ءةدت، ّ م ميي ة ٔ ءةدت  ٕ ّةاَكني ٔ الكة مى ركنة    ةةالك

ٌَ رسري ة  ال  خة  ، ت ءة    ةةة وي تة و رسـسجن ةةة  ، ب ك  خةة   خويكةةت وسة ك ـ  ـّ  ة ٍ  ثة 
ىةة   تةة وي بةة  وـر  آناي ث كةةاي ّ مةة ت، رسبةة ةخةةوي ّةة م ميى  رايكةة  يى ىةة  َّيةةوئ خ َىةة  

ى ةةةةةوشةةة م ّى خةةةوي  َي طةةة كٓ، بةةة  تةةة وس  ب ـيّ ةةة ـ بةةة  خةةةوي  ثةةة ـوسـرء ـ  ووش   
 ت، ةةة يى ث كةاي رسم ةةة رواٍْ كة  يى  ّ م م   ـةةة ريرءٓ، بَيَيني: خةوي   ةةى ّ بيةةت رسبيآب

ـِـةة   ب  َيسةةو  ٕ ّاَكه ى ويّ ـِت ٔ رسءدٔ،  ـِسخْ  ى  او ت ك مى تة وي رَكةْٓ    ةةة  ب 
 ! تة ر  ب كةى رسَىةَيٓ خةوي ٕة ـ      ةةة شة   رسمة ٔ، رسَىةَيٓ:   ٍ ش   ٕ ـ ب  ـ ـمَيَييى   ٍ 

دس ةةةةة  ىَيةةةةة ر  تةةة وس ّيةةةةة   ّةةة وَ )! تةةةةةكةةة م   رسوَ  بةةة  ب ّةةةاسم ّى  خةةةوي خديث
ـِل  ميْةة ٍ ٔ ىةة  ب كْةةاي ث ك    وي ةةةة : خةةةةايمدرٔ م وي ةةةةرسفةة ـٍوَ : رواٍْ كةة  يى  

ءو  ووٍةة ٔ بةة  ٕةة ٍوو   نى  َين ةة ـرسريت! ّةة خَيد، ٍ ب ـةةت ت وسكةة  مةة  تَيَةة   ةخ َىةة
فة ـيٍ ة مةدرو، ىة  تة جن ٍى تة وسري       ةةآركْ وس ث ب ّابٓ، م كى ت وئ ٕ ّاَكني ٔ ى

ـ  ةةة اي ث كةةة  ٔ ىة  ب كْ ةةة در، ّ م ميية ٔ ّ مة ة   تَيَ كة ةةم  ب  اس    ةةة اي بةوو، بة ثَيى ك 
   ر . ةة ٍ  ٕ  ةة  ت و رسـسجنةةتَيَ

ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  چ مةةة  رسفةةة ـٍوَ : : كىة و  ِ  م  ةةةةَةةة  ى  ةةةةةٍ ـ

ـِسشةة، چٹ  ڤ ٕةة ويَىي ٔ ثَيةةاسريت خةةةةوي  ك : ى ٍةة وروي ةت ٍةة  ٕ 
ـ        ڤچى رسكةةة ّندر، ت كةة  ويةة ويزكى ىةة  َّيةةةوئ    كبةة وس  مةة  بةة  وـرسمةة 

ٕ ةةةةةري كييچڇ    ڈ     چ  ٔ: بةةة  ةةةةة )!، ويةةة ويزكى وـر وـركةةة ٔ 
ٌَلىَّ   )ةة  وشةةز،ـكى ويك ٌَ ريك ة( تيَع  ةـ  ويكة  ٍد، ة  ( وة  فعلىَّ ، بة مِ ) ةةة ديرس  ى ءة 

، ةآ ٔ بةة  خةة   ب رسـةةتى بَيْةة ةةةة( ت وسكةة  تيْسك ِطللب، )آت   ّةة وَي، رسشةة ةةةةتةة و ش
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ٌَ باـَكت صلِعَّ) آ، ّ ءوجنة آايبةةة  ـكى  َية( ت وسك  م  وـرسمة ِِعللُص)   ال  ٍة ررس   ةةة ( ثة 
ٌَ رسرـَكتةة  ال  تيْسة : ال  ريـو رـسخةةت، ب َىةةةةةة ٔ، بةة  وَكْةةةةاك آبةة ٌَ ةةةةنو ثةة   ٔ، وس ثةة 

، النم    چيث ...ىب  يب  جت     حت  ختمت ...چتةة  ال  خةةوي  ثةة ـوسـرء ـ  رسرـَك
  ٕ  ٍوو شةةتَينى بةة  وـركةةى رـوـةةت مةةدروس،   ةةةةوي ةة : تةة وس رـوـةةتنديو  خويكةة ، مةة  

ٌَ رسرـَكتةةة  ال  تيْس  ٔ، تيْسةةة ّي  م  َيةةةه شةةةت م   خةةة   ز،ـ بةةة  ةةةةةٕةةة ـوسٕ  ثةةة 
ِ ُصلِعَّدَ : )ةةة  ـكى رسمة ت، م ـسمة   ثَيةى رسءو    ةةوـرسم ت ءة ـ ز،ـ وـرسمة ـكى    (، بة م

ـِس ى )ةةةة ـ ىةة ِ ـةةةة(، وسو ٕىللللفعدَ : )ةةةةى رسءو ةةةةثَي آاي ّةة بةةةة َي (ري مةة  ٌائدٝلاهللوو
تيي م ك ٔ ةةةةِديّيي م ٔ، بةة  خ َىنةة  ءشةوي بةة  وووى مةة و ّ صةةةةةةخ ةآى رسكط كْةةةةةةرويك

ّ ةةةةآ( ب م ـرَكْىللللفع)   ةةةةى) كوّنةةةة، ب كآ ـرَكْةةةة( ب مُصللِع م ّي ٔ )ةةةة، بةة مِ بةة  زي
ـَِكةذٔ، بة مِ          زيّ م ٔ ز،ـ ب  وـرسمة ـكى شةت م ك ٔ مةدروس، ثيمّة م ٔ بة  وـركةى ريرس

دسري ة ِ رسرسٔ، م وي ة : ىَية  ةت م ٔ ت جنةةيى شة ـمَيَيةَيوسك مى ـةن م  ٕ ـ وي ب  شةخ َى
 ـكى  ةةةةةدرسويّ   مةةة  ز،ـ بةةة  ث ّٖ ّن ةةةةة ٔ بفةةة ـٍوَ : تةةة و م ةةةةةخةةةوي رسكةةة وَ  ثَيي 

ب تةةة وس  مةةة    ،رسريت ةآ ٔ ثةةةةةةةةية ّ وس رسكةةة ّندر، خةةةوي ٕ ويىَ ةةةةةيّ ـكى  ىَيزةةةةةوـرسم
رسم ت رئ ةةةآ  ـسجن ِ ـزيك ٔ بايت، روي  تة وس  مة  ويكة ٔ ى   ةةتي ٔ بن ت  ـةةـ ـزسّش
ـ  ةزيك   م  رسك ّةةٓ، ب ت وس  ت و ـة ّي ّاي بَيْةب  ٕ َى م زيك مى ثةِد  ةةة ايت بةزيّٓ مة  
  وئ.ةةت  ب  تةةب  ثَيس

َّ

َُم  َِِ ا ٍَُّٖض ُٔ ٌِٔدن َّاهِو َُٔدََّٗٔبَ  َِّْ  ِغ   َّ  ََّٕ َُِ ََّإِ ََّإه  ََِّٚٗ  ُتُ٘بََّتِغٔفُسن لل  ِضَّ   َّ.م للَإه 
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    ةــةى ئةم دةرســثيَهاس
 

 

ةيو، كـة  ـ( دةتوَيذيهـةوةو تةؾضـيــز دةكـ  19، 18، 17، 16، 15لةم دةرصةماندا ئايةتةكانى: )
ـى، وة ـلـةم يَيهـــئ ئايةتـة موِاـرةكــةدا ِـاناى خــاوةى كـَي ةكــاى دةكـا  ِة غـ          خــوا 

ــ  ل      ــاردووى، س رَيـ ــَ نـ ــةرَينى ِـ ــة يَيػةم ـ ـــي كـ ـــاى ـرادة ةيةنـ ــة   يَييـ ــــانة  كـ ـــةو عـ ــ
ــ ــاى ئاعـع ـــاردوويانهةوة َِي ــاى     ـ ــا ، ياع ــدَي  عــا دةك ــة يةن ــي  ل ــا ض واويَع نزا دةك

ــة:     ــا  ِــ ــاى دةكــ ــة  قوـرئــ      ڎ     ڎ ڌ    ڌڍ ڇڍ چيَيهاصــ

ک  ک  ک         ژ  ڑ  ڑ       ژ       ڈ  ڈ

ــــزانييةكاى   چگ  گ  ڳ   ک گ ــــ واي  نةؽـ ــ  َِيـ ، دوايـ
دانانى عيضا، يـاى ِـة ِةعـَي  لـة خـوا دانـانى صــةىمى خـوا           ـرادة ةيةني لةصةر ِة خوا

ـــا      ــــييةكى  اعـ ــــهةـروو  وــةند ـراصـ ـــي ِــي، ياعــاى ِةريةروــياى دةداتــةوة، ِــة خضـ لـ
ــوـراىض        ــة ك ــةوة ك ــا ، ِ ــةو نةؽـــزانيياى دةك ــدانى  وولةك ــا ِاصــ  ىف لَي ــة ز، ئه  يةَله

 يةَليدةوةعـَيهَيــةوة. ،واىضـخَعـةويضـــانى خ
ـــاي  دا  ارَينــ لــة ـــياى دةكــا ، كــ ـى دينـــكَتـ ـــى  ة ـة ِاناـ ياتهـــى يَيػـةم ـــةر  كَتاي

يَيغـــــز  ياؼ داِـزان  وة ى ِووة، َِ ماوة  عةؼ صـةدةو دة صـاَ،، كـة     مو ةممةد 
ةم ةرانَينــــــياى ِـــــَ يـــــاتووى ِــــَ مـــــوندة يَيدانيــــــاىض تزصـــــــاندىض  ـيَيػِــــةردةوام  

، وة ئةجمــــارةؼ ِـــَ دوا ــــار ئـــةوة يَيػةم ــــةر  ائا اداركــــزدنةوةياى لـــة صــــشا  خـــــو
 .  خاتةميــاى َِ يـا 
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 ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان

ــ ماى ياتـة ىت ة! ئـةوة يَيػةم ةرةكـة  ـ))ئة  خاوةى كـَي يهـ  ــ اى س رَيـ  ل ـ ةوة  كـة لـة   ـ
ــ) )  خــوا كــة لةىتانــة( دةتانغ  ـــكـَي ــاى ـرووى دةكاتــةوةو واويَعــ ـ ــة ـاردةوة، َِت ييػ ل

ى ـا ناكـا  ـرووى ِنزَيــةوة(، َِياومـاى ـرووناكييـةتض كـَي َينـ     ـس رَي  دةكا  )كـة يَيويضـ  
ــ كـة ع  -نى يَيـدةكا   خوا ـرَيهماي  كةصـانيَ  ڌا  ــهنةرةوةتاى لة خواوة َِ يـــر ع وَيو ـ

ــ ِـةرةو ـرَي اسةكـانى ئاع   -ةوى ـــرةسامةندي  يةكة  دةك ـيىض، لـة تارينـايى يـةكاى ِـةرةو     ـ
ِـةرةو ـراصــة عـةقام ـرَيهمـاي  يـاى دةكـا         ،يى ِة ويضـى خَ  دةرِاسياى دةكـا ض ــرووناك

: ـــي ـ واى، َِلـِيَـ  ،اى: خوا مةصـيىى كـوـر  مةـريةمـة   ــِة دَلهياي  يةوة ئةوانة   وتي ڳ
ـة، ئة ــةر ِيــةوَ  مةصــيىى كــوـر  مةـريــةمض ــَينى لــة خــواوة ِةدةصـــيــيش عــ ــــيئايــا ك
و ِـةرَي، وة مـوَلنى ئانانـةكاىض سةو ض    ـةر سةويني، لةِةيــزاي ئةوانة  لةصـىض تَينـداين

 ةرـ، وة خـوا لةصـ  ـــي ةوَ  وة د  دَيهـيةرو  كة لةنَيوانياى دايـة يـى خوايـة، يةروـ  ِيـ     
ة كــوـراىض ـاى: ئَيمــــزانييةكاى  وتيـــةو نةؽـــوة  وولةكــ اية ـيــةموو عـــَي  ِةتوانــ 

ــ     ـــي و، َِلــانى خوايـةويضـخَع ــ شاو ئاسارتـانةوة صـ ـ: ئـةد  َِوـ  ِـة يـَ   ونايةكان اى ـ
نة  كـة خوَلكانـدوونى، يـةر كةصـَي      ـو ئَيوةؼ ِةعـةرَينو وةت ئـةو خةلَـ   ــدةدا ؟! ِةَلن

نى ـاسار  دةدا ، وة موَلــــــــــشاو ئــــــض يــــةر كةصــــَينيػ ِيــــةوَ  صوورَ ـةوَ  دةي ـــــِيــــ
 ڄاى يـى خوايـةو صـةرةياميػ يـةر ِـَ ى  ويـة       ـمانةكاىض سةو ض ئةوة  نَيوانيــئاص

ــاؼ داِـزانَينــى )ياتهــ      ــاى، ي ــة ىت ــةماى يات ــةوة يَيػةم ةرةك ــة! ئ ى( ـئــة  خــاوةى كـَي يه
ــ ـييانة  كـة يَيويض ـيَيػةم ةراى )ئةو ـراصـ  َِتـاى ـر عـو دةكاتـةوة، نـةوةت َِلـَيو:       ــانو(ـ

اى ـَيهةرتـ ـاى ئـةوة مـوندةدةرو تزص  ـاتوة، َِياومـ ـَيهةرَينماى َِ نةيـ ــش موندةدةرو تزصـيي
 ((.گاية ـــَي  ِة توانــةموو عـةر يـا ، وة خوا لةصــَِ ي
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 شـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان
 

  لةوانـة  ـوعـةيةت يَيهاصـة دةكـا ، يةكيَـ     ار قوـرئـاى ِـة وـةند   ـ(: خوا  يةروةرد ـ ڇ  )
 :ُْضـــ الٗيةيةؼ لـة سمـانى عةـرةِيـدا ئـاوا يَيهاصـة كـزاوة: )      ـة لة )نور(، ئةم وعــِزيـي

ـــالٗط ُٛـ ــ ْ ــ ُطٔؿَتِيُنـال ــُٓ ٖٔصال٤ ــَع نُئع َْ  اض،َصــِبٙ اإل٢ٜل ــ ٍُ ــَّ ٢ٌَبِطَض ــِع: َما ََّمِحُػــْْؽْْلٝق  ، )
و دةدا ، )كــة ـودةَِيـــةوة، وة يارمــةتى ِيهيــ واتــة: نــوور ئــةو ـرووناكييةيــة كــة ِ  

ييػ دوو  ــَرة: ـارة ئَيمــة ِــة يــَ  ـرووناكييــةوة عــا دةِيــهني( ديــارة ـرووناكــ ـديــ
زةدا ِــة ــرووناكييــةكى مةعهــةويى مــةعكووَ،، كــة ِــة عــةقَي دةرت دةكــزَي، كــة ليـَـ  

ػ ـيـةويى، وة نــوور  ِةريةصـــوورة، واتــة: نــوورَينى مةعهــ ـقوـرئــاى دةؾــةرموَ  نــ 
 زَيو.  ــاو دةِيهــَثض ئةو ـرووناكييانة  كة ِة وــوةت: وزاو  َل

ا  كــوـر  مةـريةمــة، يــانى: مةصــيىى ــــيح ناسنــاو  عيضــــ(: مةصں   ڻ  ڻ  )
ــوـر  مةـري ـــك ــا ـ ـــعيضةم،   ــدا يةميغ  ا ـ ــة قوـرئان ـــل ــى،  ـ ــة ى  داين ة ياَلدراوةت

ـــة يــةر داينــى يةيــة، ِــاِ  ني ـووننــ يــاتوة؟ مةصــيح يــاى  ة، مةصــيح لــة وــييةوةـ
ًَ  ـالـ : )ـــي (، دةَلمفعـْل ( ِة مانـا  ) فعٔـل (، ياى )فاعل(ة ِة مانا  )فعٔل) َنػُٔح ٔمـ

ــ ـــَنِػح٢، ٔبَنِعَيـــٙ الٜفأعـالـ ٍُٔف ٔفـــٕ اٜ،ِضم٢، ٜحِمَػـــَح   ــ ــٖصا ٍَـا الَعـــَشل٢، الـ َنِنُػُْح ـ، ٜحّ الـــ٘ٔا

ْٖٗ الٖؿٚطــَنٞفُعْل٢: ُمٔػـٔبَنِعَيٙ ال ُُ ٝق َينة ِـة سةويـدا دةـروا ض   ـاى ِة مانا  كةص( يَح ٔمِي
 ا ـــ عيض، وـوننة  يي( ِــةر مةصيح لَيزةدا ِة مانا  )ؾاعــيا ة  دةكا ، ئة ــص
نى ِـَ ى  خـوا،   ـدا ِـَ ِاناـةواسكزدنى خةلَـ   ـةـراوة ِة سةويـيا ةتى كزدوةو س ر  ـص

ــ ياخود لةِةرئةوة  كة دةص ، كاتَيـ   ىى كـزدووى ـــ خـةَلنى دا يَيهـاوىض مةص   ـى ِـة ـ
ــ اوىض خوا  عـئةويػ دةصـى يَيدايَيه ،اؽ ِووى ياتوونة ى ــنةخَؼض نةص يؿادةر ـ

ــ (ة، كـة كةصـَينة ع  مفعـْل ا  )ـــ ػ ِـة مان ـيؿا  َِ نـاردووى، يانيـ  ــع ةـرو خزايـة   ـ
ــ ةـرو ياَلهـةر  خزاي ـتَيدا مةصح كزاوةتةوةو ىِزدراوة، يَيش  ع ة  تَيـدا ىِـزدراوة،   ـ

دا يــاتوة، يــيش كةصــَي  نــةِووة خةتــةرة      ى يَيػةم ــةر ـــــوةت لــة ؾةرمايغ
ةر ـةرةؼ ِةصـ ـا  كوـر  مةـريةم، كة ِة خةتــة لة عيضــدا نةية   اــ ونايى ِة دَل

ى، ـنــنةنةتى دووعــا  ـَيو ئــةويػ لــة ِةرةكــــــا ، دةَلــــاح ِنـاتوة  ونـــى دا نةيــــــدَل
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ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ڻ  ڻ   چةتى: ـة: داينـى مةـريـةم، وةت خـوا ؾةرموويـ    ـوات

، واتـــة: كاتَيـــ  خَيشانـــى عيمــــزاى آل عنررر   چڭ ...ہ  ہ      ہ  ھ  ھ     ھ
ــ ةم ِــة )كة مةـريةم ِوو( نةسر  دةكــارم! ئةوة  لة س م دايـ وتى: يةروةرد  َ تـَ،  ـ
ـــوة دوايـــ   وت  چوئ   ...ى  ى  ائ ائ  ەئ  ەئ  وئ چى: ــ

ِــة تــَ  ـي، يــةنا  يـــيى دةِــــــَيـ  كــة لـَ ض ئةوةعــــــة! مــو خــــ، وة خواي آل عنرر   
 ا ــــعيضةر  ِــة ـــــةيـاى سةؾــــزاو، َِيــة عــــةيـانى نــةؾزة  لَينــــزم لــة عــــدة 
 زدوة.  ــنةِ

ٗ (: وعة  )چچ ڇڇ) ََ ٜٛـا  ( ِة مانـا  ) ٜفـ َُ  ( دَ ، )إ٢ىق َٓفـ  :ُْضـــ ُتالٝف(، )ٜفَتـَط، 

ـــُغ ٌْٝكــ ـــِعَب ْ ـــٔح َســـ َّٕٖٗسـ ـــٔل،  ــَب نُيــ َّٕٖٗسـٔؾــ َسِع ـــَض،  ــَب ْفِعـ ـــٝق َسِع ـــفُت(، )ْٕٖٗــ ــةْضــــ ـــمان ( ِ اي ـ
ــ ـانى عـوةصـ  ــ ووَلـــَي  دَي دوا  ئــةوة  كـة س ر ِـةيَيش ئــةو عــة     ـ َيهزَي، يــاخود ـ
، ـيَيش ِــــــدوايــ  َِيً ـيشِــــَي  ِةيَيــــةوة، يــاى عـــــَينى تونــدة دوايــ  نــةرم َِيـــــع

ــةرموَ :    ــة دةؾـ ــزةدا كـ ــة: دواچچ  چ  ڇ  ڇچلَيـ ــة  ، واتـ ــ  لـ   داِـزانَيـ
 ةراى.ــيَيػةم 

الٗ ـه الٖصــــــعلَٔةم ةراى )ــــاى درَيــذتزيو مــاوة  نَيــواى دوو يَيػــــ ــا ِــَ سانياريـ

ــ ة ِـووة كـة لـة نَيـوانى عيض    ـ( ئةو ماوةيّالػالو ــ او مو ةممـةد دا ِـووة، ؽ  ـ ةآل ض ـ
ار ةر، ئة ـةرنا دةرِـارة  يَيػةم ـةرانى دينـة خـوا  يـةروةرد       ــصةىمى خواياى لةص

ــ ، واتـة: ياع نؤمنو ر لچڦ ...پ  ڀ  ڀ  ڀچةرموَ : ـدةؾ اى يَيػةم ـةرانى  ـ
او ـــــخَمـــاى يـــةيـا يـــةيـا، يـــةت لـــة دوا  يـــةت نـــاردووى، وة مـــاوةي نَيـــواى عيض 

ى ـرووى ـصــــاَ، ِــــووة، وةت دوايــــ  تَسَينــــ ةؼ صــــةدو دةــــــ( ع610ةد )ــــــمو ةمم
 ةوة.ــدةكةيه

ــة: مــوندةدة ُنَبٚؿطـٜحٖ: الــ(: )ڌ)  ــَب: ٜحِخُُٜحبؿــطُ ّر، دَلدَعــنةر، )( وات َبَػــ   ٔبػــاض٣ٓ ُُطُ 

َّــَبَؿ  ٜٗ ُُ ُُٜحبؿطُ (، )ُٔــ٢َِجط ــ ( واتـة: ي ، َبٖؿـط  ةواَ،ض موندةيـةك  خَعـم يَيـدا ِـوو ِـة      ـ
ا ، ــــاى لــة كاتَينــدا كــة يــةواَلى خَعــ  يَيدة ـوــاو ، ئيهضــو وونى دةمــــيــَ   ةع
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ةوة كاتَيــ  يــةواَلَينى ــــة يَيضةوانةع، ِـــي، يــاى ـرووى دةِـــيةؼ دةِــــــوــاو   ودةم
ــَي دةِــ   ــدةدرَي، دةمض وــاو  تاريــ  دادَ ض لَي ـــ، تةنانــة  يَيػةم يناخَعــ  يَي ةر  ـ

ـــوا ِــووة، وة ِــة س ر  ئيهض خــواؼ  ـــانى ـراصـــاَ واى، ئةوانــة  كــة ـروالَ ـ ة ض ـ
ـــدةرووني ــة:  الَ ـ ــة، وات ـــاى يةك ـــةتى دوو ؾليكـ ـــض نيؿاقييانـ ــة خَع ـ ــة، ِ ـــاى ني ي  ـ

ــو، وة خَع    ــاخَؼ دةِ ــة ناخَعــي  دَله ــو، ِ ـــدَلدــَؼ دةِ ـــي ض ناخَعـ ي  لةصــةر ـ
 ةوَ . ــاوياى دةردةكـوودةم

ُُ: ُىــــُصض: الـــ  (: )ڎ) (ة، واتــــة: ئا اداركــــةرةوة، َىــــصٓط( كــــَ  )ُىــــُصض(، )ُنِئصضـَىـــصٓط َجِنُعــــ
ــــئا  ـــاداركةرةوةكـ ـــود تزصـاى، ياخـ ـــَيهةرةكاى، ئه ــ ــــ ـــِىاإل٢) يـا دةَلـ ـــَبِخاض إ٢َصــ ُٔٔف اْضــ ــ  ٔـ

ُٔ  اْضَبِخإ٢ رَيـٔؿِبالٖت ٌٖا ٜحَنٜك ْٓف٢ِْدَ  ــ ( ِزيـياضَصىِـ إ٢(، )ّْضُطـغُـ  فٔـ ة لـة يـةواَ، يَيـدانَي     ـ
ــة تزصــ  ـــى تَيدايـك ــَى ) ـ ــةروةت و ــِبَ ة، ي ــةواَ، يَيدانيَ  رئؿ ــة ي ــة ل ـــ( ِزيـي ــة ـ   ك
 ة.ــي  تَيدايــدَلدَع
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 ي ئايةتةكـــانـشــتـاي طـمان
 

ــ د خـوا  يةروةر  ار يـةر لةصـةر ِاصـ  خـاوةى كـَي ـةكاى دةـروا، كـة ديـارة وةت كـاتى         ـ
ــ ة  ئـةم صـووـرةتة موِاـرةكـةدا ِاص   ـــ خَ  لـة يَيهاص  ماى كـزد، يانـاييـةكى ِـاؼ تـةرخاى     ـ

ـزانييةكاى، ــــةو نةؽـاى، لة ــةَ،  وولةكـــكــزاوة ِــَ وتووَيــذكزدى لة ــةَ، خــاوةى كـَي ةكــ 
ـى ـروو لــة ـا ، ِــةآلم ِة غــــــاى دةكــــلــة  وولةكةكِــةآلم س رِــة   ــار دواندنــةكاى ـروو 

ــة يةردووكيـيةردووكيــــ ــزةدا ـروو لــ ـــانة، لَيــ ـــانة، خـــ ــةرموَ :  وا ـــ   ڤچدةؾــ

  ڃ ڄڄڄ ڄ ڦڦ  ڦڦ ڤ

ــاوةى كـَي يـــ   ،چڃچچ ڃ ڃ ــة  خـ ــهة! ـئـ ــة  وا ـخـ لـ
، كـــة ـيـزانييةكاى ِدوَيهــــَيوةيةت  وولةكـــةو نةؽــــــــةوَ  ِـــة عـاتَي  ِيــــــــاندا كـقوـرئـــ
زانى تَيــدا يوَيهزَيـــةوة ِــة   ـةتَينى ئاصــاي  وةرِاــزَ ، يــاخود  اَلــةتى ـرَيــش لَيايــ      اَلــ

ــدوَيه چڤ  ڤچ ــةوانةوةؼ ئة ــــ  يدةيانــ ــة يَيضــ ــةتى  ـ، ِــ ــة  اَلــ ةر لــ

ڌ  چكوـرييـةكانياى دةكـا  ِـة    و، كـة ِاصـ  كةم  ـيتووـرةِوونيانداِــياض لــةرسةنغـص

ــزةدا  چڌ  ڎ  ڎ ــدراوة، لَي دةؾــةرموَ : ئــة   ا خــو، ئةوانــة  كـَي يــاى يَي

    ڄ  ڄڄڄڦڦڦ  ڦچخاوةى كـَي يهة! 

ــ اى َِ يـ، يَيػةم ةر  ئَيمةتچڃ  ڃ   ڃ ا ، س رَيـ  لـةوة  كـة لـة     ـ
ــ كـَي دا دةتانغ اردةوةو يـةنًانـاى دةكـزد، َِتـاى ـرووى دةكاتـةوة، مةِةصـا يَيـى وـيية؟        ـ

ة ـدةكــةيو، ووننــديــارة ئَيمــة لــة مةصــةلة  زناةكانــدا يةَلوةصـــةيةكى درَيــذ لــةوِارةوة  
ةريعةتةوة، يــةم لــة ــــدةوة، يــةم لــة ـروو  عــــةم لــة ـروو  عةقيــــاى يـــــَي ةكـاوةى كـخــ

ـي  ــــارد تةوة، وة س ر ـراصـــــيياى عــــس ر ـراص ةم ةراندا ـةَ، يَيػـــــــروو  مامةَلــة لة 
ــةكانى خَي   ــة كـَي ـ ــة لـ ـــكـ ــةِووى،  َـريوويــ ـــاندا يـ ــَ    ــ ــاى ِـ ــ  قوـرئـ ــةآلم دوايـ انو، ِـ

ة كـة  ــئةوةي ،زَيــة ـراِاةيةنــرتَي لةم ئايةتة موِاـرةكـــووى،  ا ئةوة  كة دةويضــدةرخض
ـييانة  لـة  ـة ، س رَي  لةو ـراصـةو نةؽـزانييةكاى ِةتاي ـاى واتة:  وولةكـخاوةى كـَي ةك

ـــكـَي ةك ـــةوـرا ض ئيه يلـانى خَيانــدا، لــة سةِــوورو تــ ـ انة ـارة ئــةو كـَي ـــدا يــةِووى، ديـــ
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ــ اندا يـاتوة، ِـةآلم ئ  ــناوياى لة قوـرئ ــ ةواى لـة يـةنانى ك  ـ ــ َىض نوَيـ ــ دا ِاصـ  س ر كـَي  ـ   ـ
ــ انى خَيـةؼ دةكةى، ئةوة  كة لة كـَي ةكـ ــدين ــ اندا َِيـ اى ـرووى كزاوةتـةوة، س رِـةياى   ـ
ــ ،  اتةـرووــييانة دةخـ ــاتوة س رَي  لةو ـراصــاى يــود  َـريويانة، قوـرئــارد تةوة، ياخـع ا ـ

ض لـــة ـروو  عةقيـــدةوة، ض لـــة ـروو  عـــةريعةتةوة، ض لـــة ـروو  يَيػةم ةرانـــةوة، ئه ـــا  
ي  لــة س رَينــيػ دةكــا ، واتــة:  ـ، واويَعــچڃ  چ   چچدةؾــةرموَ : 

ا ـاتةوة لـة قوـرئانـدا، ِـةآلم س رَينـيػ كـة يَيويضـ      ـس رَينى كة يَيويضا ِنا  ـروونـى دةكـ  
ــ وةو عــياى  َـريـ ـة يةنـدَي  عـ  يى لَيدةكا ، ووننــا  واويَعــنةك ــ ارد تةوة، يَيويضـ ا ـ

ــ ئـةو ع  ـــي ـى ناسانــناكا ض قوـرئاى ِة يَيويض ـانة ياتـة ـروو، لةِـةر ئـةوة  ِةعـةرية      ـ
ــ ي  لَيدةكـــــى يَيــى نيــة، َِيــة واويَعـيَيويضـ  اى يــيش ــــا دةكــة  قوـرئــــا ، َِيــة تةماعـ

اردوويانةتةوة، واتـة: ئـةوة  كـة    ـكة ئـةواى عـ   اــَينى نا يَيويضـى تَيدانية، يةندَي عــع
ــةِووى،         ــةؼ ي ــا ، ئيدين ــاى دةخ ــاى دةري ــة قوـرئ ــني ك ــة ن ــةر ئةوان ــاردوويانةتةوة، ي ع

ــ ةرية  يَيويضـعاردوويانةتةوةو  َـريويانة، ِـةآلم مـادام ِةعـ    ــ ـى يَييـ ِـ ـ ، قوـرئـاى  ـياى نة
ـــ ارَين ــةوة:  ــ ــاى ناخاتـ ــة دةريـ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   چى دينـ

ــ ةكـاى ِـَ يـاتوة، وة كـَي َينـى ـر ع   يـ َِياوماى لـة خـواوة ـرووناكي  ، چڍ هنةرةوة، ـ
  دةكــةيو، كــة يةنــدَي  لــة سانايــاى يَييــاى وايــة لَيــزةدا مةِةصــا لــة نــوور   ــــدوايــ  ِاص
(يػ مةِةصا يَيى قوـرئانـة، ِـةآلم مـو وا     ڍ    ڍ، وة )يَيػةم ةرة 

ـــتَيدة ــةم كــة يــةردووكياى يــةر مةِةص  ـــئا يَيــى قوـرـ ــزةدا يــةر ِاصــ ـ   قوـرئــاى ـانة، لَي
ــ دةكزَي، ئةويدينـة مةِةصـا يَيـى يَيػةم     كَمـةَلَي    ِـوو، ئـةو يَيػةم ـةرة     ةر ـ

َ  ـاتةـروو؟ ِةيـ ـيةوة دةياخنـ  ويـَاردوويانهةوة، ِة يــاتة ـروو كة ئةواى عــى دةخــراص
ــ ة  ئـةو كـَي  ــكزد، ئه ا يَيهاص ِاصى يَيػةم ةر   ـيانةوة، َِية يَيغـقوـرئ ا  ـة دةكـ ـ

، َِياومــــــــاى لــــــــة خــــــــواوة چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچدةؾــــــــةرموَ : 

ــ ـاى ِــَ يــرووناكييةكـ  هنةرةوةية، ــــى ـر عـ، وة كـَي َينــچڍ ڍ   چاتوة، ـ

ــاخود ك ـــي ـــهة، وعـى ـر عــــَي َين ــة ) ڍة  )ـ ــةر ل ـــَب( ئة  َٓبـ  ،ٌَ ـــا ــنُيـ فعــل ) ي(ةوة ِ

َٓــبنُيـــ َب(ة، )الظو  ،ٌَ و، ــــاتة واتــة: كـَي َينــى ـر عــــةوَ ، ئةوكــــةو ، دةردةكــــواتــة: دةرك ،(ا
ُٓبةر لة )ـِةآلم ئة   ،ٌَ ِـ نُيـــ حَبا ٖ دة ويــي )ىسم( ِـيض دةعـاويــي )    ،ي(ةوة  ( ِــي، ُمَتـعــٚس
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هنةرةوة،  ـا ديـارة كـة قوـرئـاى يـةم      ـــ ا دةريدةخا ، واتة: كـَي َينـى ـر ع ــضـخيواتة: دةر
ــ ة  يـةر كةص ـناكانى تَيدة ـ هةو، لة ماــى ـر عــكـَي َين ِـ ـَي  عـارةسا  سمـانى عـ   ـ ، يةـرةِ  
 ة.ــة، يةردووت ىيـهنةرةوةعـةم ـر عـا ، يـَ  لة قوـرئاى تَيدة ـةدةر خـِةق

ـــئه  ــةردةوام دةِــ  ـا لةصـــ ــاى ِ ــةرموَ : يةر يَيهاصــة  قوـرئ ڌ  ڎ  ڎ  چض دةؾ

ــ ، يةر كةصـَي  ِـة دوا  ـرةسامةنـديى خ   چڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ وا ـ
ــ َ  ئةو كـَي ـةوة ِـةرةو ـرَي اسةكـانى ئاع   ـةوَ ، خوا ِة يــِن ـيى، ـرَيهمـاي  دةكـا ، يـانى:    ـ
ــ انةوة ـرَيهماي  كةصـَ  قوـرئــوا ِة يـخ ــ انَي  دةكـ ِـ ـ ــ ةرةو ـرَي ـا   ــ اسةكانى ئاعـ ـيى، كـة  ـ

ــةو كةص ـــئـ ـــياى وةدةصـــ  ــ ــة مةِةصـ ــةى كـ ــَيو؟ ئةوانـ ــوا   ـانة كـ ــديى خـ ـًَيهانى ـرةسامةنـ
ــ ة، لـةم ئايةتـةوة َِمـاى دةردةك   ارـيةروةرد  ــ ةوَ  كـة كةصـَي  مةِةصــى وةدةص   ـ ـًَيهانى ـ

ــديى خ ــــرةسامةن ــةِـ ــد ناِــ   ،يوا ن ــاى ِةيزةمةن ــة قوـرئ ــاى   ـيل ــة س ر كــةظ كــة قوـرئ ، َِي
ھ  ھ   ھ  چدةؾــةرموَ :  خــوا ، وةت ــــيناِيه ـيدةخوَيهَيـــةوة، صــوود  لــ

﮷  ﮸  ﮹    ﮶  ﮴   ﮵ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  

             ﮿﯀  ﯁       ﮾    ﮽  ﮼   ﮺  ﮻

ــ ، واتة: كاتَي  كة قوـرئاى دةخوَيهي  ءر إلسچ    ةوة، لـة نَيـوانى تـَو ئةوانـةدا كـة      ـ
ــة: ِيَ   ــة )وات ــ  ني ــة ـر ن  دواي ــاى ِ ـــِـزواي ــاوةو  ـ ـ وايةكاى( يةردةيــةكى دايَعــزاوماى دان

ى ــ  تَيداية، واتة: وةت كةصَي  واى كة دَلايــاى قوـرصــدَليامناى خضـَتة توورةكةوةو  وَيي
ــة توورةك ـــل ـــية داِـ ــة يَيــ  ـ ــةكى ئةصـــوور  ل ـــػ وـض يةردةي ، يزاِـ، وة  وَيغــ   يــ ياوِـ

ــ ، ئةوانةؼ ِة يَ  ئةو كوؾـيـَي   اَلى ناِــديارة لة ييش ع يَي  واِــكةص زةوة كـة لـة   ـ
 اِو.ــاندا يةية، ِةيزةمةند نـدَلي

اى ِة ئةنداسة  ئيمـانى لـة قوـرئـاى تَيـدة ا، يـةر      ـ، ئيهضيية  ِــاى وةؽــ ا ئةوة لَيـ
ــ شينـة ِة ئةنداسة  ئـةوة  كـة لـة خـوا ن    ـكةص ــ ة، لـة ؾةرمايغ ـ ِـ   ـ ، ِـة  ـيـى خـوا  ـاَلى دة

ــ ئةنداسة  ئـةوة كـة ئيم   ــ يانا ِـة خـوا   ـ ــ ، مةِةصيةِـ ِـ ـ ، كـة  ـــي خـوا لَيـا ـراس  ِ   ـيـا 
ـــتةماع ــة ـراص  ــ ــة  لـ ــة  دةكـ ـــا  كـَي ةكـ ــوا ِةيزةمةن ـيــ ــَيو خـ ـــيةكانى كــ ــ ، ــ د دةِـ

، وة خوا ِة يـَ  ئـةوةوة   چڑ  ک  ک  ک  ک  گچ
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اى دةكـــا  ِـــةرةو ـلــة تاريناييـــةكاى دةرِاسيـــ  ،كــة ِـــة دوا  ـرةسامةنـــديى خـــوا دةكـــةوى 
 اوة؟!ــيى ِة تات يَيهـاييةكانى ِة كَ يَيهاوىض ـرووناكــايى، َِوى تارينـــرووناك

ــةوة  ئيض ـــلةِةرئ ــةت ِـ ــاىض صــونهةتدا     الم ي ــة قوـرئ ــة ل ــة، ك ــة، وة ــى خواي ةرنامةي
ِـ ـــةية، ِةآلم تاريناييةكاى ض مةِةصـِةر ةص ، كـة س رى: ئةوانـة    يا يَيى ِةرنامةكاى 

ــ لـــة ـر نيةآلت ــ ةوة يـــاتووىض، ئةوانـــة  لـــة ـر نئ  ـــ ــ اواوة يـــ اتووىض، ئةوانـــة  لَيـــزة   ـــ
، لــة ياى ِــــــيى ئيهضــــتارينكةوتهــة  يا يَيــى  اَلةتــةكانى يــــــةريةَلدةدةى، ض مةِةصــــص

ي ، لـــة ـروو  ئيمـــاىض عةقيـــدةو، لـــة ـروو  ـرةوعـــاض ئاكـــار، لـــة ـروو   ــــــروو  ِوونهاص
ــ  ، لـة ـروو  ئـاِووريى، لـة ـروو  كَمةآليـةتيى ... يــد، ئيهض     ـياصـ ــص ة س ر ــــاى دةكةوَيــ

ة، ـت  اَلةتى يةيـ ةو ـرووناكي  تةنيا يةــهاييماى يةيــييةوة، ِةآلم يةت ـر عــ َرة تارين
ــ َرى، ِة مََلـةتى خ ـاى  َراو ـِةآلم تاريناييةك ــ وا، ِـة ؾـةرمانى خـوا لـة تاريناييةك    ـ اى ـ

ــاى دةكــا  ِــةرةو ـر عــهاي ،   ، وة چگ  گ  گ  ڳچدةرِاسي
ـًَيهانى ـــــياى وة ِةدةصــــةقام ـرَيهماييــاى دةكــا ، كةصــانَي  كــة مةِةصـــــة عـِــةرةو ـراصــ
 .يِ واـديى خــرةسامةن
ــ ا خـوا دوا  يَيهاص ــه ئ ــ ةكزدنى يَيػةم ـةر  كَتـاي  خـَ ض كـَي    ـ ــ   كَتـ اي  خـَ ،  ـ
ــ ةتى عةقيـ  دةرخضـهى  ةقيكـ ـةر ِاصـا دَيـة صــئه  ــ دةو ديهـ داري  خـاوةى كـَي ـةكاى   ـ

ڳ  ڳ  چِــة تاي ــة  نةؽـــزانييةكاى، صــةرةتا ِاصــ  ئــةواى دةكــا ، دةؾــةرموَ :  

ــچڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ ــ، َِياوم ــة  ـاى َِي  ــة  ك ـزواى ئةوان
 ـزواى.ـةمة، واتة: ئةوانة َِي ــيىى كوـر  مةـريــاى: خوا مةصــ وتي

ــ م ئةوانـــ ى عيلــيةندَي  لة ئةيل ــ ة  كـة سي ـ ــ اتز ِـة يَيـى دَلدواص  ـ ــ ـى دةصـ ةآلتداراى ـ
ـــقضــة دةكــةى، س ر    ـــاراى وعـ ــَ  وولةكــةو نةؽ ـ ـــة  كــاؾز ِ ــةكارنايَيهو، ـ ـزانييةكاى ِ

ــَي ة، ئيمانيــاى ِــة ـر ن  ــــو: ئةوةنيــة ئــةوانيػ خــوا دةناصــو، ئيمانيــاى ِــة خــوا يةي دةَل
ــ ة، ئيمانياى ِة يَيػةم ـ  يةيــدواي ــ ةراى يـ ــ ةية، ِـا ئيمانيغ ـ ــ ياى ِـة يَيػةم ـةر  ئَيم  ـ ة ـ
 .!(1)، نا ويـي َِلَيـني: كـاؾـزىةيةــةراى يــاى ِة يَيػةم ــ، مادام ئيمانيـينةِ

                                                 

( َِ ياووآلتييانى كــاؾز لـة  وولةكـةو    الـنػــلنني  غٔـط –يةَل ـةتة دة ويـي وعـة  )نامضـوَلماناى ( 1
ـــى و  ـــاضمـز      نةؽـزاني ــةوة مغ ــةِارة  كاؾزِوونيان ــي ل ــةآلم ناِ ـــزن، ِ ـــار ًَِيه ــيػ ِةك ـــز  وان غةي

 .( يةِـي جسال)
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ـيدا عيلم يةِووى ِة خوا  ياية لة ئيمـاى يـةِووى، عـيلم يـةِووى     ــراصشاى! لةــِةـرَي
ــ ةِووى يَيى، عيلم يــاية، لة ئيماى يــِة ـر ن  دواي   ي ةِووى ِـة يَيػةم ـةراى  يايـة    ـ

 ة؟ــلة ئيماى يةِووى ِةوة  كة يَيػةم ةراى لةىيةى خواوة ياتووى، ؾةرقياى ويي
ــ ـَي  ئةوةية كة ئةو عــئيماى ِة ع ــ ـة  وةت خـ ِـ ـ ِـة عـةقَي، وة ِـة     يَ  دةرت كزد

ىض، ِة كزدةوةكـانيػ  ـ، وة ِة سمانيػ دانى يَيداَِيهيض يةصهد  كزدِيدَ، ق ووَلا كزدِ
ِـ     ـِة يَي ــ ًَيهةر  تَيـــ وـوار يَين  يى ئةوة ـرةؾــار ِنـة . وـوننة ئيمـاى دة ــ داِو، ئةو ـ ار ـ

يمانـدار لـة قةَلـةم دةدرَي، كـة قضـة       ا ئي لـيط ِـة ئ  ــةرنا ئايــاى، ئة ــيَيى دة وتزَي ئيم
ة  لة ةَ، خـوادا كـزدوة؟ نـةخَيز، يةوـةندة عيلمـى ِـة       ـزدوةو، موناقةعـلة ةَ، خوادا ك

خوا يةِووةو سانيويةتى خـوا يةيـة، خـوا يةقـةو ـراصــة، ِـةآلم ئيمـانى نـةِووة، وـوننة
عـيلم  }ة لـة:  ــِزيـي نوـوا، ِةَلــة لة عيلم يةِووى ِة خــوا تةنيا ِزيـى نيــاى ِة خــئيم
نتض ق ــووَلنزدىض ِــَ ملنةوــ ووى خ دانيَيــدايَيهاى ِــة سمــاى خ ـويضـــيــةِووى خ خَع ييــ

.{اىــ َي ة َينزدى ِة ئةندامةك
ة:ــو لــةرةكى يةى كة ِزيـيــش  صــاى ووار يَيــئيهض

َؼ.ــَيض يـا ، كة ِزيـية لة عةقــدةرت دةك ـيـى يــشَي  كة عــيَي /1
ريادة.ــق ووَ، ياى ـرةؾش دةكا ، كة ِزيـية لة يَيشي دَ،ض ئ يَي  كة عـى يشـيَي /2
ني.ــش  سماى، ياى نووصــ َي، كة ِزيـية لة يَيـدةرِ يـى يـشَي  كة عـيَي /3
دةكـا ، كـة ِزيـيـة لـة يَيـش  ئةندامـةكانى        ـية ـ ــ َي  ـيـى يـ ـــ يػ كة عـيَيشَين /4

 ةصـة.
ة.ــةوة يةيــوار يَيشانــام لةو وــة يةر كاى يةيوةنديى ِــا ئيمــئه 

اى ئةوانـة  كـة  وتيـاى: مةصـيىى     ـزةدا خـوا  يـةروةرد ار دةؾـةرموَ : َِياومـ    ـ ـا ليَـ  
ڻ  چكـوـر  مةـريـةم خوايـة، َِيــ واى، ئه ـا قضـةكةياى يةَلدةوةعـَيهَيـةوةو دةؾــةرموَ :        

ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ   ھ

ــة  مو ةممــةد      چۓ  ﮲   ﮳  ﮴ ــة قوـرئــاى  ـ، يــاى يــةر كةصــ  ، )ئ َي  ك
ـــيدةخوَيه ــَ )ِــة نةؽ ـ ـــ( ت ــــزانييةكانى صـ ـــيةردةمى خــَ ( َِلـ ـــي: كـ ــة خــواوة يــيش   ـ ل
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ــ ـَينى ِةدةصــة؟! ئة ـةر خـوا ِيـةوَ  مةصـيىى كـوـر  مةـريـةمض داينيغ       ــع ــ ى لـة ِةي ـ و ـ
ييضـى   ي، كـ ـــي ةموواى ِؿةوتَيهـــزا  ئةوانة  لةصةر سةويػ داى يــِةرَ  ، وة ئة ةر تَين

َيو: )يـةر خـوا خوايـة، ئةويـد      ـة: وةت كوردةواري  خَماى دةلَـ ـةظ، كةواتـيَيدةكزَي؟ ك
ـــي ـــةموو  كـ ــة ِةران ـ ـــاو ِايــة(، ل ـــةر خــوادا يــيش كــةظ ييضــى ِةدةص ـ ـــ ة، َِيــة ـا ني

 ، وة ـا  كـوـر  مةـريـةم، كـة مـاىض نـةمانى ِـة دةصــى خوايـة، وة داينيغـ         ـعيض ـينا وي
وا، وــوننة ييضــى ِــة ــــلــة خ يَي  ِــــــِةع ـيو، نا ويــــــتَينـــزاي ئةوانــة  لةصــةر سةويغ

ــ ةية دةنيــوا ئةو كةصـدةصا نية، خ ا دةكـا ض لـة ِـةيو دةِـا ،     ـ، دروصـ يض دةمزَيهـ يةنـ
 ـة.ــَينى ِةدةصـيةموو ع
﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ﮺  ﮻﮼  چا دوايــ  دةؾــةرموَ : ــــئه 

ـ ـــ نى ئاصـ، وة موَلچ﮽  ﮾  ﮿ ــ مانةكاىض سةو ض ئـةوة  دةكةوَي ــ ة نَيوانيغـ يانةوة، ـ
ـى دةكـا ، واتـة: يةروـى يةيـة خـوا خاوةنيـةتى،       ـــ يى خواية، وة يةرو  ِيـةوَ  دروص 

ــة: ئاص ــةوةو  ــــوات ــةوة  دةكةوَيـــة نَيوانيان ــةؼ يــةر    ،مانةكاىض سةو ض ئ لــة دوا  ئةوان
ـــع ة خــوا لةصــةر ، وچ﯁        چـَينى دينــة ِيــةوَ  دروصـــى دةكــا ،  ـ

ـــ  ـــــيـــةموو ع ، ئـــةوة ـيئاواِـــ ـيـَي  ِـــة توانايـــة، ئـــةوة خوايـــة  ـــي  اللـــة، خـــوا دةِ
يَيهاصــةكةيةتى، ئــةوة وةصــؿةكةيةتى، خاوةنــدارَيـيى يــةموو عـــَينى يةيــة، وة يةروــى  

، وة خوا لةصةر يـةموو عــَي  ِـة    چ﯁        چِيةوَ  دروصـى دةكا ، 
ــ لـة خـَ  نةك   ـــي ى يـ  واى" ِةر زيـ "ِـة عةقيـدة   عيضـا  تواناية، ِـةآلم   زا، كاتَيـ   ـ

ــ َيدارةياندا، ِةآلم ئَيمة دةَلـَيني: لـة ص  ــ وولةكةو ـر مةكاى  زتياىض لة ص َيدارة نـةدراوة،  ـ
ـة، وةت مــو لــة تةؾضــري  ئايةتــةكانى صــووـرةتى  ــــةواى ناـراصــــةكة  ئــــكــة َِياومــاى قض

ــ   ئـةوةم ك ــيَي ِاصــ(دا ِة تةؾؾاٛـــ اليػ) ــ ةروةيــوة، يزدـ ــ ةتةكــا لـة ئاي ـ ووـرةتى ـانى صـ ـ
 (يػ دا. آل عنطاٌ)

ــ ئه    ىف لَيـداىض ئيــدديعاو در يـةكى دينــة   وولةكــةو   ــــا خــوا  يـةروةرد ار ِاص ـ
ٱ  ٻ  ٻ  چَيهَيـةوة، دةؾــةرموَ : ــزانييةكاى دةكــاو يةَليدةوةعــــــنةؽ

نى خــوايوض ،  وولةكــةو نةؽـــزانييةكاى  وتيــاى: ئَيمــة كــوـراچٻ  ٻ  پ  پ
ـانى خوايو، كة دواي  ئَيمـة لـة مةصـةلة  زناةكانـدا ـروونـى دةكةيهـةوة، كـة        ـةويضـخَع
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؟! ِــةظ يئايــا ئــةو قضــةياى كــزدوة، يــاى قضــةيةكى دينــةياى كــزدوة، كــة ئــةوة دة ةيــةن  
ــ وا ؾةرموويةتى، ِة تةئنيـد وايـة، ِـةآلم  ـزنو ئةوةيـة لـة مةِةص      ــيةروى خ ــ ـى خـ وا ـ
اوا تَيي اةيو، ووننة يةنـدَي  لـة سانايـاى    ـــوويةتى ئــيةتىض ويضـــمةِةص وةت خوا 

َيو، وة نةؽـــزانييةكانيػ دةَلــَيو: كــوا ئَيمــة نــةماناوتوة ئَيمــة كــوـر  خــوايو، ِــةظ ــــدةَل
ــوـر  خواي  ــا ك ــَيني: عيض ـــدةَل ــةكاى نةياناوتــ ـ ـــوة، ئَيمــة يةموومـة، وة  وولةك ــوـر  ـ اى ك

ــ ة، ئـةد  ئايـا مض  ـــ   خوايخوايو، دةَلَيو: ِـةظ عـوسَيز كـورـ    ــ وَلمانيهة ئةوةتـ اى لـة كـوَ    ـ
 .ةوةـةوة ـرووى دةكةيهــاوة؟ دواي  ئــيَيه

ة كــوـرانى ــــةرموو :  وولةكــةو نةؽـــزانييةكاى  وتيــاى: ئَيم  ــــا دوا  ئــةوة ؾــــئه 
ــةرموَ :  ـخــوايوض خَعةويضــ  ـــي، َِلچپ   ڀ  ڀ  ڀچـانى خــوايو، دةؾ : ـ

ــ ــَ   ونايةكـئـــةد  َِوـ ـــانـى ِـــة يـ ـــانةوة صــ ــاى داى  ــ ــَ خَيـ شاتاى دةدا ؟ وـــوننة ِـ
ــ ِةوةدادَيهو كـة خـوا ِـة يـَ   ونايةكانيانـةوة صـشاياى دةدا ،  ـا يةروـى  وولةك         ةى ـ

لـة د سةخـدا نامَيهيهـةوة، وـي ـر ن، ِـة ئةنـداسة         يةم نةِـدةَلَيو: ئَيمة وةند ـر نَينى ك
ـــئــةو وــي ـر نة كــة ِــانض ِايريانيــاى  َلن  ـــة سَيـزيهـ ـــياى يةرصـــوة، وة نةؽةـ ـزانييةكاى ـ

ــ َيـزةوةو ؾيداكارماىض َِية لة خـا دةَِيـة ِةآل ــدةَلَيو: عيض ــ اض دراوة، تـاكو  وناي ـ ةكانى ـ
دَيـهو   دا ةوةــاى داى ِـــزاني  يةردووكيـــزَيـةوة،  زنو ئةوةية  وولةكةض نةؽــئَيمة ِض

ــ كـــة خـــوا ص  ةر ئَيـــوة كـــوـراىض  ـــــ   ئة ا خـــوا دةؾـــةرموَ : ئـــةد  ـــــشاياى دةدا ، ئه ـــ
انةوة صشاتاى دةدا ؟! كةواتـة: داى  ـــانى خواى، َِوى خوا ِة يَ   ونايةكانــخَعةويض

ةيةتاى ــــيَيــدايَيهانـاى ِــةوةدا كــة ِــة يــَ   ونايةكانـانــةوة صــشاتاى دةدا ، ئــةو قض       
ــ َيهَيـةوة، ووننة ييش ِاَِيــيةَلدةوةع ا ، ـى خـَ  صـشا نـاد   ـةويضـ ـ  كـوـر  خـَ ض خَع  ـ

ــ  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ ــ ـنـةرَينوض خةَلـ، ِـــةَلنو ئَيـــوةؼ ِةعـ و، وةت ئـــةو  ـَينـ
ـى كزدووى، واتة: لةصةر وـاكة ياداعـــاى يةيـةو، لةصـةر     ــنة  دينة كة خوا دروصــخةَل

ــ كـوـر  خـواىض نـة خَع    شاتاى يةية، نةــخزاية ص ةويضـى خـواى، دروصــنزاوةكانى خـوا    ـ
ى، ئة ـةر ِـَ   ـ ةتى ِةندايةتيـ ــةتَينياى نية، مة ةر نض ــادا ييش نضـياوتيلة ةَ، خوا  ِ

ــو   ــةض ِ ــةرو ملن ـــخ ،خــوا ؾةرمان  ــةوة، وة ئة   ـ ــوض ياداعـــياى دةدات ـــوا خَعــ  دةوَي ةر ـ
ــ ض صيــاى يةَلدةصــوا ـرقى لَييــةى، خـيى لة ؾةرمانى خوا ِنـةريَيضـص شاياى دةدا ، يـةر  ـ

ــة يَيـــى خـــَ ،   ــچٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹچكةصـــة ِـ ــوا ، ئةوانـ ــة خـ ة  كـ
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ــ دروصـى كزدووى، يةر كةظ ِيـةوَ ، لَيـى دةِـوورَ ، وة يـةر كةصـَينيػ ِي      ةوَ ، ئـاسارو  ـ
ــشاي دةدا   ، وة چڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄچصـــــــــ

ـــمــوَلنى ئانانــةكاىض سةو ، وة ئــةوةؼ كــة دةكةوَيـــة نَيواني  ـــ ـــنى خوايـانةوة، موَل ة وة ـ
ئــةو ـرصـــةية دووِــارة    يكارِــة   ة، ئايــا َِوــى خــوا   ــــةرةياميػ ِــَ ى  خوايــــص

، س ر ِـة داكـَكيى لةصـةر كـزدىض     يى لة ةَلـداِ ــاعـدةكاتةوة؟ ووننة نةؽـزانييةكاى ئَيض
 (ىـصـــ ىانة وتعالـــ)ا كـــوـر  خوايـــة، خـــواؼ ـــــ ـــةخا لةصـــةر كزدنـــةوة دةَلـــَيو: عيض

ـــدةؾــةرموَ : عيض ــة    ـ ــاى  وايــة  وولةكــةكاى  زتوويانــةو ل ــدايَيهانى خَت ايةت ِــة دانيَي
لــة خــوا،  يِةعــَي  ِــ ي، وة نا ويــيكــوـر  خواِــ ييوة، نا ويـــداريــاى داوةو يةَليانواصــ

 ة.ــة، كة خوايــةرةياميػ يةر لة ى  ويــص ـياوةى ِــووننة ئةوة  خ

، چڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ        ڄچدا دةؾــةرموَ :  يـــئه ــا لــة كَتاي 
يـا ، واتـة: يَيػةم ـةر  كَتـاي      ئة  خاوةى كـَي يهـة! ئـةوة يَيػةم ـةر  ئَيمـةتاى ِـَ ى      

ـــَِتــاى ـرووى دةكاتــةوة، وــيياى ِــَ ـرووى دةك  مو ةممــةد  ـــاتةوة؟ لَيــزةدا ِة غـ ـى ـ
ــةتى،  ــة يَيويض  چچ  چچؾةرمووي ــةوة  ك ــة: يــةموو ئ ـــ، وات ــةر  خــوا  ـ ـة يَيػةم 

، دوا  داِـزانَيــ  لــة يَيػةم ــةراى يــانى:    چچ  چ  ڇ  ڇچـروونــى دةكاتــةوة،  
ٜٛا ٣) ًَ الٗطُغـل   َعٜلٙ اىٔق ًَ إضَغـال الٗطُغـل     أو  ٔمـ ٜٛـا  ٔمـ ( دوا  ماوةيـةت كـة خـوا     َعٜلـٙ اىٔق

 ار نــاردنى يَيػةم ــةرانى ـرا ــز ، ئه ــا يَيػةم ــةر  كَتــاي  مو ةممــةد   ــــيةروةرد 
ى تَيـداى،  ـةم ةرانيػ َِ ئةو ماوةيـة، وـةنداى  ينمةتـ   ــة  يَيػــا ، ديارة ئةو ـرا زتهــي

ــ ى ِزيـيـة لـةوة  كـة يـةموو ِةع    َي  لة  ينمةتةكاـيةك ةريية  وـاوةـرَيى يَيػةم ـةر    ـ
ـِـ  ــ ةر وــــةموو ِةعـ، كـة لــة يـةر وــوار ى  دنيــاوة يـ   يكَتـاي   اوةـرَي ِــووى:  وولةكــة، ـ

ــــزاني ، سةردةعـــــنةؽ ــووــ ـــيـــةر ي ي، ذي   ـى، ِـ ــة  ــ ــاوةـرَيياى كـــزدوة، وـــوننة لـ ةموو وـ
اي  دَ ض يَيػةم ـةرانى يـَيػ خـَ     ـكَتـ اندا ِيهيويانة كة يَيػةم ـةر   ــانى خَيــكـَي ةك

ــة ـراصــا دةسانــ   ــة ـراصــا دةسانــ  ـييــةموو ِ ــةكانياى ِ ــةو  َـرانن ـي، كـَي  ــةآلم ئ ـــ، ِ اري ض ـ
ـــدةص ــةى يـــ   ــ ــدا يـ ــة كـَي ةكانـ ــة لـ ــاودَيزة   ــنارييانة  كـ ــةوة، وـ ــا دةكاتـ ةمووياى ـراصـ

ــة   ــوا  كارِـ ــةر خـ ــةريانةوة، ِـــةآلم ئة ـ ـــوةت ع يِةصـ ــدا ــ ــةو ماوةيةعـ ــَ  لـ  ادةتى خـ
ــ ةم ةرانى يةيـا يـةيـا ناردِ ــيَيػ ( 610ئـاوا وـاوةـرَي نـةدةِووى، ِـةآلم دوا  ئـةوة  )      ،ايةـ

www.alibapir.net



   ......  ( 51  –  51 ) 
 

 

 [055 ] 

ةر  ــــةر  وتوويانــة: يَيػةم ـيــةموو ِةعــ ،عــةؼ صــةدو دة صــاَ، يَيػةم ــةراى نــةياتووى
 كَتاي  دَ .
الم ئـاوا ِـة خَيزايـ  ِ وَِتـةوة لةِةروـى      ــ! كة دواي  ئيض ا ِنةىــوة تةماعـَِية ئَي

ةر  ـةريية  يـةموو  وـاوةـرَي ِـووة، سانيويانـة يَيػةم ـ     ـِووة؟ لةِةر ئةوة ِووة كة ِةع
ا دَيــة  ـــزاني  يَيياى واِووة عيضــكَتاي  دَ ، ِةآلم  وولةكة  وتوويانة: لة ئَيمةية، نةؽ

خوارةوة، يةنـدَينى د   وتوويانـة: لـة ئَيمةيـة، ـرةناـة عـةـرةن لـة يـةموو كـةظ كـةمرت           
ــاوةـروانيي ــوــ ــوَيهةواري    ياى كزدِــ ــوننة عــ ــةكزدوة، وــ ــاوةـروانيياى نــ ــةر وــ ــاى يــ ، يــ

ــ يَيػةم ةرايةتيياى س ر لة نَيودا كوناوةتـةوة، ِـةآلم ص   لـة نَيـو    ـيةرةيام خـوا  كارِة ـ  ـ
ــ ـــى عـ ةلـ ـــةـرةِدا نــ ــةو  چڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎچارد ، ــ ــة ئـ ، َِيـ

ٍَـ٘ ٜحٌ  قْلـْا  َيو: )ـتـاكو نةلَـ   !يَيػةم ةرةماى َِ ناردى ئـة  خـاوةى كـَي ـةكاى    ( يـاى  ٜكَطا
ــ َيهةرَينماى َِ نةيــنةرو تزصـ( ييش دَلدَعٔلأال٤ َ ٝقْٝلْا) ــ اتوة، خـوا  ِ ـ ةرس يَيػةم ـةراى  ـ

، دَلدَعــنةرو تزصــَيهةر، يــاخود چڎچ    وچڌچِــةو دوو وةصــؿة وةصـــ دةكــا ،  

يد يــا  ِــَ ــــ، ئــةوة ِــة تةئنچڈ  ژ  ژ  ڑچموندةيَيــدةرو ورياكــةرةوة 
ــــــنةرَي ض تزصـى يــا  دَلدَعــىتــا ة ـةرةوةيةت كــــــ ض ورياكـَيهةرَي ، يــاخود موندةدةرَي

، وة خــوا لةصــةر يــةموو عـــَي  ِــة   چک  ک  کک  گچ، مو ةممــةدة 
انووتاى نيــة، كــة لةصــةر كـَي ــة    ــــاى! ئَيــوة ِيـتوانايــة، كةواتــة: ئــة  خــاوةى كـَي ةكــ    

ــ  ـةرانى خَتـاى ِنـةوى، كـة ع     َـردراوةكانى خَتاى مبَيههةوة، وة عـوَيو يَيػةم  وَيهةوار  ـ
ــةوةو تَين  ــةوانـاى ـرةؼ كزد ت ـــئ ــةوة  خـ ــــاى داوة، دوا  ئ ــةر  كَتــ ـ ــَ ـوا يَيػةم  اي  ِ

ض يا دةسانـــاردى، كــة يــةموو ئــةو يَيػةم ةرانــة ِــزا  ئــةوى، يــةمووياى ِــة ـراصــ        ــــن
ـــيةمووي ـــانى خَعـــ ـــدةوَي، وة كـَي ةكانيغـــ ــة ـراصـــ ـــياى ِــ ـــــ ــى ، وة يةيا دةسانــ روــ
ـــ َـرانن ــــ ــة كـَي ةكانــاري ض دةصـ ــة لـ ــــناري  كزدووتانـ ـــاندا، ئـــةوة  يَيويضــ ــــ ا  ـا ِنـ
 ا .  ــاريى دةكــاىض ديـــهيغـدةص
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 ضـةند مةسـةلـةيـةكى طرنــط

ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  چكة دةؾةرموَ :  :ةمـيةكةلة  ــمةص

، كة يَيغـرت  چڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ
وـرئانيية ئةوة  لَيـوةردة ريَي، كـة قوـرئـاى س ر عــى ئاعـنزا      ماناماى كزد، ئةم ـرصـة ق

كــزدوة لــةوة  كــة  وولةكــةو نةؽـــزانييةكاى عــاردوويانةتةوة، واتــة: لــة كـَي ــةكانى   
خَياندا يةِووة، ِةآلم ئـةواى يـةنًانياى كـزدوة، ِـَ وَيهـة: صـيؿة ض ناوونيغـانةكانى        

َ    يَيػةم ــةر  كَتــاي  مو ةممــةد    ىض يــةنانى نــوَيم  مــو َِخــَم يــةنانى كــ
خوَيهد تةوة، ئَيضـاؼ لـة يـةنانى كَنـدا لـة وـةند عـوَيهَيندا، يـةروةيا لـة يـةنانى          

يةيــة،    يَيػةم ــةر  كَتــاي  مو ةممــةد ــــاى، ِاصـنوَيــدا واتــة: وــوار ئيه يلةكــ
ِــةآلم تَسَيــ   َـريوويانــة، ِــةآلم وــةند وةصــؿَينياى ِــاظ كــزدوة، كــة ئــةو وةصــؿانة   

ــةيز  ييَ  ــةر غ ــاي  مو ةممــةددا   ِةص ــو لــةو    ػةم ــةر  كَت ناوةصــيَيو، وةت م
ــ (دا نووصغحًة  لة )ــكـَي  ََٓتَحل١ـٙ ٔفـٕ ٔكَتـأ  ا      يومة: )ـ ( ئامـانةم  اإل٢ِغـالو ٜكَنـا 
ـــِــة ي ــةـ ـــع وةندَي  ل ـــوَيهانة كــزدوة، وة س ر لــة سانـ ـــاياى ئامانةيـ ـــاى ِــةو عـ وَيهانة ـ

 دا.  ـَيَىض نوـانى كــةردووت يةنــكزدوة، لة ي
ــة صــيؿة ض ناوونيغ ـِــةآلم  اــ ـــة ل ــاي  مو ةممــةد  ـ  انةكانى يَيػةم ــةر  كَت

 ة:ـارد تةوة، َِ منوونـياى عــيت دينةعــزانييةكاى عـةو نةؽـ وولةك
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  ى وه  ـحه ند نمووهن هي ك هل ـشاردهن
 كان ه ا ستيي  ر  وكتيبو كان ب  ه ن ـخاو

 (:دــُة اهلل والتوحيــَمْعِرَف) رتنـا بة يةكطوـنيء خــوا ناسـوارى خــلة ب /ةمــيةك

ِـ  يـزانييةكاى كَمةَلَي  عـياى دةرِـارة  خـوا  ِ  ـاى، ض نةؽـض  وولةكةك اظ ـوَيهـة 
ــ كزدوة، كة ِة ييش  َرَي  لة ةَ، خ و كـة ئـةواى   ـاييـ ـ، َِيـة ئَيمـة دَلهي  يوادا نا ويـ ـ

ـةقيهةياى عـارد تةوةو  ـاصـ ى ـرـارد تةوة، خوا ِةيةكازتهـ ــي  ـراصـةقيهةياى عـخواناص
( لـة يـةردوو   نقسؽـالكتـا  الـ  ديـارة كــَيو يـري س )    ،وَيهىــانةياى خضـَتة عـئةو ع

ــ ا يةنانى كـَنيػ ِزيـي ــًاتوة، ئه ــَىض يةنانى نوَي يَينــيةنانى ك ــ ة لـة ت ـ ةوـرا  ـ
ــة ي ـــِ ـــغيؿزةكانيةوة، )ـةموو صـــ ـــفط العـ ـــسز، غــفط اخلــطّف، غــفط التك ـ ــ...إ ًْٓـ ذ(، ـل

ولةناى يــاتوةض ـوةت سةِــوور  داوودو ئــةوة  ِــَ صــ ،ةــــيــةروةيا ئــةو كـَي انــة  دين
ا، يةموو  تَيداية، وة يةنانى ــةت كة لة خوارةوة ياتوة تاكو صةردةمى عيضـييةروي

ــوار ئيه يلـــ    ــة وـ ــة لـ ــوَيػ ِزيـيـ ــةو كـَي ـنـ ـــةكاىض ئـ ـــانة  دينــ ـــة  دوا  عيضــ ا ــ
 زاونةوة.ـنووص

ــة  وول ــاى تةِةنهيــ      يةَل ةت ــةنانى كَني ــاى ي ـــزانييةكاى يــةردوو ىي ــةو نةؽ ى ـةك
 ةوة:ـو، ئه ا ِا لة يةنانى كَندا دوو منوونة َِيهيهـ  خَيانى دةسانـكزدوةو ِة كـَي 

ــ ئ (1)(2، اآلٓـ٘: 2غـفط التكـًْٓ، اإلاـحاح:   َى لـة ) ـلة يـةنانى كـ   -1 ــ اوا ِاصـ   خـوا   ـ
ــــــار دةكـيةروةرد ــ ََا ٔفَمــ ٚلٝكــٔب ُمِضاٜ،َّ اُتََْنالٖػــ ٔتٜلــَنَتٞكإ٢ اَصٜكــٍََّ: )ـيا ، دةَل ا، ــــٔ

ــَّ ــٔفـ َٔـ ـــٜلَنمٓت ا  َعع ٜحأبْو الٖػـــٕ ال ــ ُُــ ــٔصال٤ـ ُٔ اَوٖ ٜقـ ــ ََ، ٜفبـ ــ ُٔاغـ ــ اح فٔـــ ــٔنً َجٔمـ ا ٔـــع َمـ

 (..ُُــٜلٔنَع

                                                 

 .9٘ اخللق، صــنقسؽ، قصـ( التفػري التٛبٔقٕ للكتا  ال1
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ــ ةرةتا ِاص  ئـةوة دةك ــ)ص ــ ا  كـة خـوا ـر ن  ع  ـ ا كـزد،  ـةممة ؾـ ى عــى دروصـ   ـ
عــةممةو ـر ن   يةممةو ـر ن  صــــــةممةض ـر ن  دووعــــةت عياعــاى ِاصــ  ـر ن  يــ

ئ عــةممة دةكــا ، ئه ــا لــة دوايــى دا ِــَ ـر ن   ومعــة  ـةممةض ـر ن  يَيهـــوــوار عــ
انداية تةواو ِوو، ـ:( ِةو عَيوةية دروصـنزانى ئانانةكاىض سةو ض يةروى تَيييدةَل

زد، وة ـواو  كــزدِوو تــةـةمدا خــوا ئــةو كــارة  دةصـــى يَينــ    ـوة لــة ـر ن   ةوتــ 
 زدِوو .ـةروى كـي لـة ةتى كزدــزا ــئيض

ــ و وةت وـةىض وا دةسانـ ـا  خـوا دةكـ  ــواتة: ئةواى وةت ِةعةر تةماع ةر ـَى ِةعـ ـ
ِـ ـــى ِة يغــض يَيويضيـَي  دةكا  ماندوو دةِــكة ع ، خـواؼ ئاوايـة، كـة    يووداى دة

خـوا  يـةروةر ار    (  خـوا، ِـةآلم  جتػـس ـاندى )ـلةـراصـيدا ئةوة  َرَينـة لـة  ةصـ   

 ڃ   ڄڄڃڃڄڦڦڄڦچدةؾةرموَ : 

، واتة: ِةـراصـى ئانانةكاىض سةويض ئةوة  نَيوانيامناى قچچڃچ  چ
 ة صةرَي.ــماى نةياتـدووِوونَينـش مانـا كزد، وة ييــةؼ ـر ندا دروصـلة ماوة  ع

ــَ ِةريةروــ  ــة    ئــةوة ِ ــةو قضــةية   وولةكــةو نةؽـــزانييةكانة، كــة ِ دانةوة  ئ
ــ ِـة عــةكانةوة، وونن   ـــي اِـوة، خوا  يـةروةرد ار مانـدوو ن  اييةـدَلهي ــ ة خـ وا  ـي  ـ

ــة ئة ــةر ِيــةوَ  عـــَي  ِنــا ، يــةر ِؿــةرموَ  ِ ــة دةِــ    ، وةت دةؾــةرموَ : ي الل
، واتـــة: َِياومـــاى يررر  چۆئ     ۆئ  ۈئ       ائ    ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئچ

ــ ـَي  ِنـــى عــة، ئة ةر ويضـؾةرمانى خوا ئاواي ــ ؾا  يَيـى دة ـ ِـ  ـ ، ـيةرموَ : ِ ـة، دة
ــ شي  خضـة، ديارة َِ نـ ــكة ئةوةؼ ماندووِوونى تَيداني ـهةوة لـة عـةقَلى ئَيمـة وا    ـ

، ـيـةكة ِؿةرموَ : ِ ة ئةويػ ِ ـ ــوا  ِةرس ِة عـخ يــدةؾةرموَ ، ئة ةرنا وة نةِ
ِـ  ــيةر ِ ــووننة ئة ةر ئَيمة ِة عـَي  َِلَيني: ِ ة، يةكض َ ، يَيوة  ماندوو نـاِني، 

ــ وا ِـة ع ـــ خوا  ِاآلدةصــيػ يـةر ئاوايـة، نـةت خ     ــ ـةكة ِؿـ ةرموَ : ِ ـة، ئـةويػ   ـ
زَ ، ــة ِنــــــة  ئاـراصـة، تــاكو ؾةرمانةكـــــــةكة ِــوونى نيــــة  ــارَ  عــــ، ووننـيِ ــ
 ة.ــى ئَيمــهةوةية لة عةقَلـةآلم ئةوة َِ نشي  خضـِ
 8اإلىػــاٌ: اآلٓتــاٌ:  غـقْ  ( لــة ِاصــ  )3ؿز الـنــويو، احؽــىاح: ـيـةروةيا لــة )صــ  -2

َِّجاٌ ٔنع ــَغُثٖه ، )(1)زا(9ّ ٍُُبـْٔ  ض٢ٓـح٢        ــَاالٖع ٘ٔ ٔعِيـَس  ُٔ َمأؾـٟٔا ٔفـٕ اٞلَحٖيـ َِْت الٖطٚ  اإل٢ٜلـ
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ََاض٢ ٜفاِخَت ًِ  ٝآَبــالٖي ُٔــال َطٗــَحِطٔم ًَ ٖطٚ  اإل٢ٜل ِٔ ٘ٔ   َب ُُ آَزَو: ـــ ٜفَيـاَزٚ الـٖطٗ  اإل٢لٜ   ،َؾـَحط٢ اٞلَحٖيـ

«ِٓ ة: دوا  ئـةوة  نىض مَيزدةكـة )مةِةصـا يَيـى ئـادةمض  ةووايـة       ـ( وات«َت؟ـــ ًَ ٜحِىٜح
رتاو ِــوو كــة لــة ـ(  وَييــاى لــة دةناــى يــةروةرد ار  يةرصــيِــ ـيصــةىمى خوايــاى لــ

ــ ــةَلينزدِوو،        ــيِةيةع ــار ي ــا  ـر ن  ــة ِ ــدا ك ــة كاتَين ــزد، ل ــة  دةك ــ  يياص دةـر ي
ةنَيو درةخــةكانى ِةيةعــدا )خَيـاى    اى لة يـةروةرد ار عـاردةوة لـ   ــئةوانيػ خَي

ــادةمى ـار  يةرصـــ(، يةروةر ـــييــةنًاى كــزد َِئــةوة  خــوا نةيان يهــ   ــاناى ئ رتاو ِ
 ى؟! ــزدو ؾةرموو : لة كوَيــك

ــةسان  ــوا نـ ــيار  لـــ   يوةت خـ ــةو يزصـ ــة كوَييـ ــادةم لـ ــا ! ِةَلـــ  ـيئـ ــةو  ـيِنـ  وولةكـ
ــ ةكةياندا ئـاوا ِاص ـنةؽـزانييةكاى لة كـَي ـة موقةددةصـ   ــ ا دةك  خـو ـ ــ  ـ اى ـةى، َِيـة يَي

ـا خةَلنى ـر نئـاوا مـمانـة  ِـة ديـو نـةماوة، ديهَيـ  ئـاوا ِاصـ          ــكة ئَيض ـيةيز نةِـص
ـــخ ـــوا ِنـ ــاو  ناك  ـ ــَى لةِةرو ــةَل  و ـــا ، خ ــة يياص ـ ــةو خواي ـــةوَ ، ئ ـــة ِنـ ــة ـ ا  ل

اى لــةنَيو ـ: خــوا  ــَرانى دة ــو !! ياعــ ي، كــة لــة درَيــذة  ئايةتةكانــدا دةَلــ  يِةيةعـــ
ارد تةوة؟! ــــ: لــة كــوَ  خــَ  عـيض َِلـــيةو نةي يهــــــئــادةم لــة كوَيي ـيعــا نةسانــِةية
ــ : خـَم لـةنَيو درةخــى ِةيةع   ي: دوايـى ئـادةم وةآلمـى دةداتـةوةو دةلَـ     يا دةَلــئه  ـدا ـ
ـــع ــ  دةؾــ ـارد تةوة! خـــ ـــيارد تةوة؟ دةَلـةرموَي: َِوــى خــَ  عــ ـواؼ يَي : وــوننة ـ

ــ ارة لة درةخـةكــي: َِو  ـرووتى دــيم، دةَلـــرووت وا ـــ ة  خـواردوة؟! )وةت ئـةوة  خ  ـ
 واردوة!!(ــة  خـلةو درةخـ ـينةيشاني 
ــ ـزانييةكاى وـَى يَيهاص ـا ِا صةرنئ ِـدةيو داخـَ نةؽـ   ـئه  اتض تـةنيا  ـــ ة  خـوا  ت ـ
 ةى؟!ــدةك

ئـاوا ِاصـ     ،(1)(دا17، 16، اآلٓتـاٌ:  3متـٙ، اإلاـحاح:   يلى )ـلة يةنانى نوَي لة ئيه 
ًَ الـ    : )يا ، دةَلـات دةكـياتض توا  ــخ َٓػـُْ  َاـٔعَس ٔمـ ٛٔ فـ ـٜفٜلٖنا َ َعٖنَس  ٕ احٜلـال، ّإ٢شا  ـَنا

ٍَ َّضحٚ ُضَّح ا    ُُ َْات ٜقـــس اىٜفتحـــت ٜلـــ ُُ َحَناَمـــــالٖػـــَن ُٔ، كأٖىـــ ِٔـــ َّإ٢َشا ـــــأبٟٛا ّىـــاظاٟل َعٜل  ،٠٘

ًَ الٖػــَا َْ اِبين احٜلبٔف اــْت ٔم ٍُ ٍََصا  َٓٝقُْل:  َْات  ُٔ ٝكـٖل غـُطّض٣     َن ( واتـة:  ل٤ـٔصٖ ُغـط٢ِضُت ٔبـ
ــ (  كزد، )ئةوة ساراوةيةكة نةؽ عٓنساى )ــا لة ئاو يةَلنَيغــكاتَي  عيض ـزاني  ِـةكار   ـ

ةر ئانانـةكاى كزانـةوة، وة   ـَردى( لة ئاوةكة ياتة دةرَ ، يةكضـ ــو لة  ياتى خَعـدَيه
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ــ ة صـوا ياتة خوارو داِةسيـــروو ى خ ــ ، وة دةناَيـ  لـة ئاص  ةر  وةت كَتزَيـ  ـ مانةوة ـ
َؼ ِـووم، )واتـة:   ــة  مهة، كة س ر يَيـى دَلدـ  ـةويضــا   وتى: ئةوة ئةو كوـرة خَعــي

 ة(!!  ــا كوـر  مهــعيض
ــة ) ـــيدةَل (1)(دانقسؽـالــالتفػــري التٛبٔقــٕ للكتــا  ئه ــا ل َ عٔلــٔه  ٌٖإ٢الٓؿــطُح: : )ـ

 ٌٖ ُِ ح َّأحْس ٔفٕ ،هــٔأىٜق٘ ٜحَثاٜلَث اٜ الجالْث َمعَيا  ُُ ٍََصا الٜفِصطٍَِْاجٜل َّٜلٔكي َّٔفٕ  ل َىـَطٚ  ـــ ، 

ََّىـَعَل ا      ٘ــجالثال ٔهأىٜقاٜ، ََّعامٔلني: فا  اآل  َ ٜكل٤ـه، ّا  اإلبـً اِعَتنـس،  ُِْجْزًٓ  ، َم

َّٜلٔكٖي َّأحْس  َٓػْ ،  ٜفا   ةر ى ( عٕ َىٞفؼ الْقت َثاٜلث٘ ٜحقـاىٔه ـُُ فـالطّح الٝقسؽ َعٜلٙ 
ـزانييةكانةوة، ديـــارة ـئـــةو ئايةتانـــة  صـــةرَ  دةكـــا ض ئـــةو عـــةر ة لةىيـــةى نةؽـــ 

ــزاوة دةَلــ   ــةنهيى ك ــى )ـيتةِ ــة: ص ثــالْث:(، )ثــالْث: ؾَيزكزدن ـــوات ـــَينوونة( مانـ ا  ـ
ــ يَينًاتةية ِـةآلم لـة يـةماى كاتيغ    يـتومخة، ص يئةوةية كة خوا ص دا ـدا لـة نَيوةـر كـ  ـ

ـــيةك ــةو ؾةصـ ـــة، وة ل ــةر ص   َلةداـ ــة ي ــهني ك ـــدةِي ــةكاى يـ ــَ  حقــاىٔه)}، ئوقهووم ( ك
ـــًاتة، يَينـ(ة، واتــة: يَينــٝحقيــْو) ـــيَين {ًَيهةرـ ـــفــاٝ  اآلُ  َ ٜكةوة كاريــاى كــزدوة، )ـ ( ل٤هـ

ََّىـَعَل  ( وة خـوا  كـوـر خـَ  عـَردوة، )    ّا  اإلبـً اِعَتنـس  ة  كـزدوة، ) ــخوا  ِان قض

َٓػ   يخـوا  ـروو ـى قودصـيػ )كـة ئـةواى وا يَيدةوـ       (، وةْ ـــ ا  الطّح الٝقسؽ َعٜلـٙ 
ــ ( داِةسيوةتة صـةر يةص ـي يي ِـمةِةصـياى يَيى   ــ ووع، كةواتـة: خـوا يةكَين  ـ ةض لـة  ـ

ضّح خـــوا َِخـــَ ، عيضـــاؼ كـــة كوـريـــةتى، وة )}يَينًاتةيـــة،  ييـــةماى كاتيغـــدا صـــ

ياى ـدَينيغـ ، يةنـــي ض يـةيام دَيه يادا دَ ض دةوـ ــواو عيضــواى خــ(يػ كة لة نَيالقـسؽ 
ــاتى )  ــة  ي ــة: خــواو عيض  ضّح القــسؽل ــةم، وات ــَيو: مةـري ـــ( دةَل ــةردوو  ـ ــةم، ي او مةـري

 وا.ـارة  خـــزانييةكانة، دةرِــئةوة عةقيدة  نةؽ {اى ِوو وىـعةقيدةك
اوتووى: ئـةوة  ـاى يَيمـ ــانيـةو ساناكــةم ِووة لة ةَ، قةعــووة موناقةعــمو  ار  واِ
ة؟  وتوويانـة: ئـةد  وـَى ئَيـوةؼ     ــَيغــَيو: خوا يةكَينةو صــدةَل ئَيوة ـيوَى دة وي

ارة خــوا لــة قوـرئانــدا ــــ  يةيــة؟ ديــــ( ناويغ99ةوةدو نــَ )ــــَيو: خــوا يةكَينــةو نــــدةَل
ڃ  چ  چ  چ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ چ دةؾــــــــــــــــةرموَ :

ـَيندا دةرِــارة   ــــ، لــة ؾةرمايغ ألعرر   چڍ  ڍ ڇڇ  ڇ چڇ  
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ٌٖ]ؾةرموويـةتى:   ةم ةر ــة يَيػكاتوة، ــناوةكانى خوا ي ٟ٘  ٔ  إ٢  ِغـّنا إ َّٔ ِػـٔعنيَ  ٔ ِػـَع

ٟ٘ َٜــ ــَس إ٢ال٤ ٔما ًِ ،ٟاَّأح ـــٜحِحَص َمــ ٍَاـ ــَل ا ٜ٘  َزَخ ُُ، اٞلَحٖيــ ٢ِْ َط ُٓٔحــٗف ٢ِّ ــْط إ٢ٖىــ ُِ }[اٞلــ َّا ٖٗ اض٢َدــ الُبَض

ــ ــُمَّ ،(2585) :طقهب ًِ(، 6986بــطقه: ) ْهٔلِػ ــ ــ َع ٜٗ ٕٜحٔب ــَط ِٓ ـــَعِي اٝ  ََٕضٔضــ ٍَُط ــة   ،{ُُـ ــة: ِ وات
ــاي  ـــن خــوا دَلهي ــَ وةدوةـ ـــن ن ــة  ـ ــة، صــةد  اــة ل ــةكَي او  يةي  َي كةصــ يــةر،  ــا  ي

 .ندةوـعخَ ىـيغاكى: خوا( تاكة، تــو )يانةئاى مَِياو ا،ــدةوَيـة ِةيةع َيزنذمِيان
مهيػ لة وةآلمدا  وتوومة: ئـةو دوو ِاِةتـة س ر لـة يـةت  يـاواسى، ئَيمـة دةَلـَيني:        

نــَ وةصـــض نــاو  يةيــة، كــة ناوةكــاى يــةمووياى يــةت   نــةوةدوِــةآلم  ،ةــــةكَينخــوا ي
ضّح عــنت، خــوا  ِــانض، خــوا  كــوـرو، خــوا  ) ــــيةتو، ِــةآلم ئَيــوة دةَلــَيو: صــــ ةقيك

ــ اىض لة يةماى كاتدا يةكيغـــى لَي   يــع ــي(، كة صالقسؽ ــ و!! ئـةوةؼ لةـراص ـ ـيدا ـ
   ةوة.ــى ناَِيـــَي دا  َيــلة عةق

 (دا:لــاء والّرســاإلميان باألنبيةران )ــةمبـوون بة ثَيغـوارى بِروابـ: لة بدووةم

وـَى ِاصـ     ،ـى  وولةكـةو نةؽــزانييةكانداى  ـِا ِشانني ئةو كـَي انـة  لـة ِـو دةصـ    
 اتةوة؟ـــياى دةكــانيػ وَى ـراصـقوـرئ ،ةىضــةراى دةكـيَيػةم 

ــ ئه ا سانيهى ئةو ـراص ــ ر  زناـيية ِـَ ئَيمـة س   ـ ــ ة، تاكـ ــ و ِـشانني خةَلن ـ ى ـر نئـاواو  ـ
ــةوة ــةوة       ،ئةمزيناعـ ــاى كزد تـ ــةوةو ـروويـ ــوا يةَلاةـراونةتـ ــة  خـ ــة ديهةكـ ــى لـ َِوـ

ــ ــة ئاييهةكةيــ   ـعةل ــةياى ِ اى ـمانية ض ـرَيضــنةو ِةرنامــة دةصـــنزدةكاى؟ َِوــى مـمان
ــ (َينإحنـطا  ةياندا ىداى )ـنةماوة؟ وـوننة لـة ئةصـَلى عةقيدةكـ     ــ يى س ر صـةيز ية ـ ة، ـ

ــ (دا كة يـةر دوو يةن نقسؽـالكتا  الةيو،  ارَ  لة )ـا ِنــا ِا تةماعـئه  انى كـَىض  ـ
اى كــزدوة، ـــــزانييػ تةِةنهييــــة خــَ ض،  وولةكــةو نةؽ ــــانى نــوَي دة زَيـــــيةن

ــةراى )    ــة ى  يَيػةم  ــاى ياَلداوةت ــايى  ــةورةو كــةمض كــوـري  س ري علــَٔه الصــالٗ   ون

ــ ( كة ئَيمـة يَيم ّالػـالو  ــ اى وايـة مض ـ ــ وَلمانَينى عـادةتيػ كـة يـةر تَسَيـ  مض    ـ وَلماى ـ
ـــيِ ــةو  وناي ،ـ ـــئ ــة وــاوَينى س ر كــةمض صــووت تةماعــا      ـ ــةواى ِ ــةآلم ئ انة ناكــا ، ِ

ــو كـَي ــ      ــة  نَي ــةم دةقان ــزةدا ئ ــة لَي ــة ك ــزدوة، وة ئَيم ــةرانياى ك ــةو ـيَيػةم     وولةك
نو ـ، يـةنا ِـة خـوا، ِةلَـ    ــيى ِــاى يَيا  وانية ِاوةـرمــنةؽـزانييةكاى نةقَي دةكةيو، مان

دةمانــةوَ  وــةمنى ئــةو ئايةتانــة ـرووى ِنةيهــةوة، خــوا دةرِــارة  دةصـــناريى كزانــى 
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ــةتى:   ــةكانياى ؾةرموويــ ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  چكـَي ــ

ــةتى:    چڃ  ڃ ــة ؾةرموويـ ــوَيهى دينـ ــة عـ ــاى لـ ٺ  ٺ  ٺ  چ، يـ

كــة  ،َيهيهــةوة، ئه ــا ئَيمــة لــة كـَي ــةكانياى وــةند منوونةيــةت د ءار لنسررچٿ
 مَيهو:ـةلــانة  قوـرئاى دةصـــيةتى ئةم ئايةتـــراص
ــ (دا ئٕ لـْ  ـخٛٔٝـ٘ ابَيتـ  لة ِاصـى )  (1)(33 ا  19التكًْٓ اإلاحاح:  غفطلة ) /1 اوا ـ

 ا : ــدةك  ّْ ــلةر ــى يَيػةم ــِاص
ـــَّٜغ) َّاِبَيَتـ ـــاَزَض ٝلــْ ٠  ــَس َشٔلــٜ  اُ ـ ُِ َبِع ـــا َّاِغــَتٜقٗطّا فـٔـ ـ ٌِ  ْٜغَط،  ُُ َخــاَ  ٜح ــ ٕ اٞلَحَبــل٢ ٜ،ٖى

ًَ ٔفـــٕ ُاـــْٜغَطـــــَِٓػ ٍَُيـــاٜ  ،ٝك َِـــٕف  ُِ إ٢ٜلـــٙ ٜك َّاِبَيَتـــا  َْ ٍُـــ ٘ٝ اٞلٔبٞكإل٢ٜفٜقاٜلـــِت ا ،ٜفٜلَحـــٜأ  ُط ـــــِبَيـــ

ََا الٖص َٓ    ــٝ،ِخٔت َِٔؼ ٔفـٕ اٜ،ِضم٢ َضُجـْل  َّٜلـ ٌٖ ٜحَباَىا ٜقِس َؾـاَر  ٗٔ: إ٢ ِّٓجيـا ٔغرَي ٗٔ ٝكـٚل    َتَع ٜكَعـاَز

ِٕ َىِػـــ ٜفَتَع ،اؽ٢ــالٖي ُٔ َخِنـــ اٜل ََّىِطـــ ٔقٔ ُُ فٜ ـــ طٟا  ٖٓ ـــ ٜٛٔحُع َمَعـ ٛٔـُع ُشٚض ٜقَتا ـــ ٘ٝ ٜحٔبَٔيـا ٜفػَ ـــ اٜل َ ِيٜق

ٍُنَ  ٘ٔ ٜحَبا ــ ِٜٔل ـــٔفــٕ ٔ ٞلــٜ  الل٤ ـــا َخِنـ ــِت اـ َّٜحٞقَبٜل ـــِبَيإل٢طٟا،  ـــ٘ٝ اٞلٝكـ ََّضـ ـــِبَطٚ  ـــاَجَعِت ٜحَبـ ٍَا ٜفٜلـ ـــا ِه ـ

ََاَٛٔحــَِٓعٜلِه ٔباِض َٔأم َّاٜل ٔبٔق ََا   (. ...أع
ــة:  ـــض دوو كضلــّْ وات ــةوة  ؽــوغةرياى ِة َيًَيغ ـ ـــةكة  دوا  ئ ا )ؽــوغةر: ـ
ـــنــاو  ع ـــا نيغـوَيهَينة( وة لــة ويـــ ِــووى، وــوننة تزصــى لــة خــَ  يــةِوو    يـة ـ

، َِيـة خـَ ض يـةردوو كضـةكة  يـةناياى ِـزدة       يِـ  يـة ــوغةر نيغــةر لة ؽــئة 
يا، ئه ا كضة  ةورةكة  ِـة خوعـنة  ضـنةكة   ـو : ِامبـاى      ِةر ئةعنةوتَي  لة و

ض ـــــية نيــة ئَيمـــة َِيه ـكةوتَتــة تةمةنـــةوة، لةصــةر سةويـــػ يـــيش ييــاوَينى دينـــ   
ـــياوصــةر ريييماى لة ةَل ـــدا ِنــا ، وةت عـ ــا عـ ـــادةتى خــةَل ، وةرة ِ ةـران )مــة ( ـ

َيـــةوة، لــةو ِدةيهـة ِامبــاى، وة لة ـةَلى يــةويو، َِئــةوة  كـة وةوــة  ِامبـاى نةِزـ    
ةو  )واتــة: ــــة لة ــةَ، ِــاِى خــــاى، وة كضــة  ةورةكــــعــةوةدا عــةـراِياى دا ِــة ِاِي

انةوةكة  ــــانةكة  سانــى، نــة ِــة يةَلضـــــراكغ اِ  نــة ِــةــــةوة  ــوو  ِــووى( ِــــيَين
ــ   لة ةَلى خةو ... دوايـنة  ضنةكةعــ: خوعــيسانى، دواي  دةَل : ئه ـا ئـا   ـــي   دةَلـ

 اى ِوو!ـياى لة ِاِيـةكة مهداَلـيةردوو كض َيوةــِةو ع

                                                 

 .38نقسؽ، صـا  الــ( التفػري التٛبٔقٕ للكت1
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ةر  ـيَيػةم ـ   لـّْ  اوةى كـَي ةكاى ئاوا ِاصـ  يَيػةم ـةراى دةكـةى،    ـخ ـيِةَل
ــ    ِـ   ييةَل ذَيزدراو  خـوا، عـةـراِ  دراَِي لة ـةَ، دوو كضـةكة     يض دوايـ  سيهـا  كزد

ــ ، ِةآلم َِياوميــَ  ِشانــئةوة  ِةخَيِ ،داــخَي ــ َيةراى يارـاى يَيػةم ـ ـ ةت ـشراوى نـ ـ
ا، يــةتا لــة نــةسةريػ كــة ِــة  ــــا، ِــةَلنو لــة عـــى س ر ِضــووكرتيػ لــة سيه ــــلــة سيه

ــ ئارةسووةوة تةماعـا  ئاؾزةتي  ِـ ـ ــ ـوونى، ض  ـــ خـوا ياراص  ،ياى كزد ا  ئـةوة لة ـةَ،   ـ
 ةى!!ــاندا سيها ِنــى خَيـكض

ــ صـى يَيػ (دا ئاوا ِاُىقٛ٘ الطعف ّاخٜلٛأى )ـلة ِاص (1)(التكًْٓ، غفطلة ) /2 ةم ةر ـ
 ا :ــدةك وون ــيةعك

َِٓعَتنـــُس َعٜلـــٙ إ٢مٜكاىٔا ـــُ الؿٖ ) -أ  ٌَ ٢ً الٓطُجـــْ  إ٢لـــــٜكـــا ــٟا ـــــِدصٖٔ٘ عْضـــٟا َعـــ ٙ أ  ٜطلَبـ

َّاجُ ٔاــنُعْىـل ــ (، واتة: يةَلَطاَعٟاــ٘ إ٢َشا  ــ ةو خـ ــ اَلى َِيًـ ــ َيشيى يـةعكوون ئـةوة ِ  ـ وو ـ
ـ   ى خَ  دةـةخؾـــى ِة توانا  عــكة يغ ــ ِةصا، لـة  يـاتى ئـةوة  ِاةـرَي ةوة ِـَ  ـ

اتى ئـةوة   ـــ ىض دنايـةتيى ِـةرةو ـروو دةِـَوة )لـة  ي    يــ  كة ناكَكــى  خوا، كاتَي
 ا(.ـــى ِة خَ  دةِةصــوا، يغــةوة َِ ى  خــِاةـرَيـ

ــ ةرموويـى نةِووة ِة خوا  ِاآلدةصا، خوا  ِـةرسيػ ؾ ـكةواتة: تةوةكنول ةتى: ـ
ــ ، واتـة: وة يغ دةرنائر ر لچىئ  مئ   ی  ی  ی  جئ  حئ چ ا ِـة خـوا   ـ

 ـــي ، دةِياندارِـنت، ئة ةر ئَيوة ئيماندارى، كةواتة: كةصَي  ئة ـةر يـةر ئيمـ   ــِ ةص
 (!!الٗ ّالػالوــعلَٔه الصةم ةراى )ـ، ض  ا  يَيػـــيا ِة خوا ِ ةصــيغ
َٓٔنٔ) -ن  ٌَ ٗٔ ٔمــً ٜحِجــــٙ  كــسٓؼ الجـُل إلــــــٜكــا ََــــــل الَجــــطّ ٗٔ َشأ  (، واتــة: )يــةعكوون( اطّ

اماى ـ، يـةر لةِـةر صـةروة ض صـ    ي وو صةروة ض صـاماى وةصـةر يـةت ِهـ    ــيَيى خَع
ـــويضــخَع ـــنت، )نــةت لةِةرئــةوة  يَيويضـ ـــ ـــةوة  لــة يَيهــيةتى، يــاى لةِةرئ او  ـ
 ا (.ــةرؾى ِنـوادا صــخ

ً  غفطلة ) /3 ػةم ـةر  (دا، ئـاوا ِاصـ  ييَ  ُىقٛـ٘ الطـعف ّاخٜلٛـأ   لة ِاص  ) (2)(التكـْٓ
ُٔ ب٢ِخْ  ـٜكاَىـت ٔكيَٓـاٛ َؾـَبابُ َغـَبَبٟا فـ     دةكـا : )  يوصـ  ( واتـة:  ُـــ ٕ إِحتٜكاكـ

                                                 

 .73نقسؽ، صـ( التفػري التٛبٔقٕ للكتا  ال1

 .97نقسؽ، صـ( التفػري التٛبٔقٕ للكتا  ال2

www.alibapir.net



   ......  ( 51  –  51 ) 
 

 

 [073 ] 

ار  ئةوة ِـوو،  ــيَك ،ةردةمي   ةيَيـي  داــ( عاناسي  ِة خَوةكزدنى لة صــ)يوص
 ريَي.ــةَ، ِزايةكانى دا تَين اــكة لة 

ـ    ــو ِــري، كــة ديــارة ئــةوة در يــة وــوننة كاتَيــ  ِزايــةكانى يوصــؿياى خضــ َتة نَي
ووتض نا ِاَلؼ ِـووة، واتـة: تةمـةنى يَيهـدة نـةِووة،      ــتةمةنى يَيهدة نةِوو و س ر ِض

 .  ـيا ِــة  َِ دروصيـةتة دةروونيــكة ئةو  اَل
ــة ) /4 ــلـ ــًْٓ فطـغـ ــة ِاصـــ  (1)(التكـ ٛ    )ـلـ ــا ــعف ّا،َخٛـ ــ٘ الطـ ــ   ُىقٛـ ــاوا ِاصـ (دا ئـ

 ا : ــدةك ا ــةر مووصــيَيػةم 
ــسُخل حٜ ) -أ َٓ ـــَنْٔعٔس ٔبَػـِضَم الــٜلــه  ـــَبف ٔعٔصـ ُٔ  ـ ــة: خــاَلى يةكــةمى َِيًــ  ٔاى َيشيى ـ( وات

َيهى يَيـدا ِـووى، ِـة    ـا ئةوة ِوو كة نةوووة صةر ئةو سةميهة  كـة خـوا ِةلَـ   ــمووص
 زدوة!! ــة  خوا  نةكــنزدنى لة ؾةرمانى خوا، يانى: مووصا ِة قضيةريَيضيــيَ  ص

َِّٓػٜلــِه زٔــع َعٜلــٙ الــسّاو مْا ) -ن (، واتــة: )خــاَلى دووةمــى  َتدسمَاــــٍــف اآلَخــط٢ًٓ 
ـــَِيً ـــَيشيى مووصـ ــةيـوانيوة توان   ـ ــ  ن ــوو يــيش كاتَي ــةوة ِ ـــا( ئ ـــ انى ـا  ِةران ةرةك
 !!  ـياري َِيهـا ِةكــَيوةيةكى ـراصــ، تاكو ِة عـيِهاص

علــَٔه ةراى )ـــــزانييةكانة ِــَ يَيػةم ــــئــةوة عــَيوة  تَيـزوانيهــى  وولةكــةو نةؽ

 (.   الٗ ّالػالوــصال

 (دا:رعيةــام الشــاألحكةت )ـةريعــاكانى شــوارى ياســ: لة بةمــيـَيــس

دةكـا  لةىيــةى   أ( خـوا  يـةروةرد ار ِاصـ  عــاردنةوة  صـيؿةتةكانى يَيػةم ـةر      
اى ـــــخـــاوةى كـَي ةكانـــةوة، ئـــةو صـــيؿةتانة  لـــة كـَي ةكانيانـــدا يـــةِووى، يةنًاني

 انو. ــةوة، ياخود  َـريويــاردوويانهــكزدووىض ع
او عــارةسا يــةم ِــَ  وولةكــةكاى، يــةم ِــَ نةؽـــزانييةكاى لــة وــةند    ــــخــوا  سان

ةم ةر  ـــــةد يَيػـعـــوَيهَيندا س ر ِـــة ـروونيـــى ؾةرموويـــةتى: دةيـــانشانى مو ةممـــ 
ــةتى )       ــة ئاي ــة: ل ــَ وَيه ــارديانةوة، ِ ــةآلم ع ــني، ِ ــانةكانياى دةسان ــةو نيغ (  89خواي

ــةرموَ : (دالبق     صـــووـرةتى ) ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ...چا دةؾـ

                                                 

 .165نقسؽ، صـ( التفػري التٛبٔقٕ للكتا  ال1
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،  چڤ  ٺ    ٺٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ
ــةم تةؾضــريةدا، ِــة تةؾؾ        ــة ئَيمــة لــة ِــةر ى يةكــةمى ئ ماى كــزدوة، ــــِاص يَيــــك

ةر  كَتـاي   ـــ رت داوايـاى لـة خـوا دةكـزد ِـة يَيػةم      ـاى يَيغـ ـدةؾةرموَ :  وولةكةكـ 
ـةكاى دةكــزد، ِــة يــاتهى ــــاؾزة ِـيةرصةياى لــة كــــــيــاخود يةـرةع مو ةممــةد 

َّإَضوــٖيٝكِه ٜقَتَل َعــٜلَيٞقُتٜلو : )ــةر  كَتاي ، دةياناــيَيػةم  ونيوض لـة  ـ( واتة: دةتاننإز 
ــ ووى، ئَيمةؼ ئاوا دةتــزةم لةنَيووـيــادو ئــى عــنَيوتاى دةِةيو، وةت وَى قةوم اى ـ

دَيــهنيض  ياي ، كــة ئَيمــة ئيمــانى يــ ــــكَتةم ةر  ـــــيوانى يَيػــــو، ِــة يغــــؾةوتَيهي
ـةكاندا، ــــني، واتــة: لة ــةَ، ِـيةرصـوةدا دة ةناــــــةويو، وة لة ــةَ، ئَيــــوَيهى دةكـعــ

اى ـ: دووعايــــي، دةَلـــچڀچة ـى ئةوةيــــــــئـــةوة واتايـــةكى، واتايةكيغ
ةري كَتـاي  واتـة:   ـة! ئَيمـة لَيـا دةياـرَييهـةوة ِـة يَيػةم ـ     ــو : خوايـدةكزد، دةيانا

، (1)ة  ِةصةر كاؾزةكانـدا ــَ  ئةوةوة صةرماى يــو، كة ِةيــدةكةييى يـولـتةوةصض
ــانشانى   چٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ ــة دةيـــ ــةوة  كـــ ــ  ئـــ ، كاتَيـــ

ـزوا ِـووى  ـا ، َِي ـ( َِياى يايية )مو ةممةد ـةم ةري  كَتــدةيانهاصي  كة يَيػ
 ـزواياى.ـ ـوا لة َِيـ، نةؾزيهى خچ ٹ  ٹ  ڤ  ڤچيَيى 

       ٻ  ٻ  ٻ ٱچ(دا دةؾةرموَ : البقطٗةر لة صووـرةتى )وة ي

، واتــة: چٺ  ٺٺ ڀڀپ پ ڀڀ   ٻ  پپ
ــةم نةؽ      ــةو يـ ــةم  وولةكـ ــارة يـ ــداِووى، )ديـ ــاى يَيـ ــة  كـَي مـ ـــئةوانـ ـزانييةكاى ــ

ـــدة زَيـــةوة، ِــةآلم ِــةيَيى ص ياقى ئايةتــةكاى دةسانــني، كــة لَيــزةدا مةِةصــا يَيــى  ـ
، وةت چٻ   پ  پچ(، : مو ةممـةد  و )واتةــ وولةكةكانو( دةيهاص

ــ ياى يـة  دةع ـَينـو، وة كَمةَلــانى خَياى دةناصـوَى كوـرةك ــ ارنةوة، كـة دةع ـ  وشانـ
 ة.ـيةق

                                                 

 َيـــزراوةيةت دا   كة لة كَتايى يَيهـانى وةنــد  ، 34 ص ، 1ف  ،اإلغـتٔعا  فـٕ بٔـاٌ ا،غـبا  ِــزوانة:( 1
،غــٔار ال  طــط لكـْىَه    ّ جَالــ٘ ا  -إٌ ؾـاٛ ا    –)قـٜليــا: ّغــيسِ حػــً     نووصـةرةكانى  وتوويانة:

 .اـحاب٘ ٍّــه عــسّل، ّا  حعلـه
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، يَيػةم ــــةر  ةد ـارة  نةؽـــــزانييةكانيػ كــــة سانيويانــــة مو ةممـــــدةرِــــ

  ٱ  ٻچةرمو َ: ــ(دا خوا دةؾ6ةتى )ــ( لة ئايفـالصووـرةتى )ـةو دَ ، لة صـكَتايي

ٺ    پ  پ  پ پ ڀ  ڀ      ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٻ   ٻٻ  

  ڦ     ڦ    ڦ    ڤ    ڤ   ڤ   ڤ     ٹ   ٹ  ٹ  ٹ ٿ     ٿ   ٿ  ٿ

ـزائيي )واتـة:  ـا  كوـر  مةـريةم،  وتى: ئـة  وةوـة  ئيضـ   ــ، واتة: كاتَي  عيضچڦ
ِـووة،   وودــة ِووةو لة يةيــَ   وولةكــَِخ ا ــئة   وولةكةكاى، ووننة عيض

ــدَي  دةلَ      ــةَلنو يةن ــزدراوة، ِ ــةواى نَي ــَ ئ ــةميػ ِ ــة  يةك ــة يل ـــوة ِ ــَ  ـ ــةر ِ َيو: ي
ــزدراوة، ِــةآلم نةؽـ وولةكةكــ ـــاى نَي ــــزانييةكاى ئيدديعـ ا دةكــةى، كــة ِــَ يــةموو  ـ

خـةَلنى دينـةؼ نَيـزدراوة( مـو ـرةوانـةكزاو  خــوام ِـَ ى  ئَيـوة، ئـةوة  لـة يــَيػ          
، )واتة: ئةوة  لـة يـَيػ مهـدا يـاتوة كـة تةوـراتـة،       دةصـى مهةوةية، ِةـراصـى دةسامن

ـــا كــة تــةوـرا  ِةـراصــــ  خوايــة، ئه ـِةـراصـــى دةسامن كــة كـَي ــ كةواتــة:  ـيا ِشانـــ
ةرَي  لـة  ــاى يَيـى دةدةم ِـة يَيػةم ـ   ـ(، وة موندةعـ يِةـراصا دةسانـ  اؼ ــمووص

ػ واتـة:  ـةممةديـ ـايػ كزاو، مو ــةد واتة: صــدوا  مو دَ ، ناو  ئةمحةدة )ئةمح
 نزاو(.ـايغـــص

ٕٛــــٔلــٕ َخِنَػ]: ةتىــــؾةرمووي ةر ـا يَيػةم ــــــئه  َّٜحِحَنــُس،  :٘ٝ ٜحِغــَنا ٜحَىــا ُمَحٖنــْس 

   ُٓ َّٜحَىــا اٞلَحأؾــُط ال٤ــٔصٖ  َِٓنُحــْ اٝ  ٔبــٕ اٞلٝكٞفــَط،  ِحَؿــُط الٖيــاُؽ َعٜلــٙ  َّٜحَىــا اٞلَنــأحٕ ال٤ــٔصٖ 

َّٜحَىـــا اٞلَعأقـــُف ــَطِخٜح}[ٜقـــَسٔمٕ،  1823َّ) :طقهبـــ  ألـــَم َُُجـ (، 16783) :طقهبـــس َنـــِحٜح(، 

6358َّ) :طقهبــ ْهٔلِػــُمَّ، (4614) :طقهبــ ٖٗاض٢َدــالُب 2843َّ) :طقهبــ ٖٗٔصطٔمــالٚت(،  : اَلٜقــ(، 

َٜٔػالٖيَّ ،ٔحٔحَا ًَْػَح ٚ ) ٕـفـ  ٕٗا 11593َّ) :طقهبـ  (الكـي (، 2775) :طقهٕٗ بـ ٔماَضالـسٖ (، 

ٌَـٖبٔح ًُاِبَّ ًِ ا: ـّٓطـ ٜح ُُجَـ َطِخٜحَّ ،(6313) :هطقبـ  ا ِٔـ  َعـ ٛٞٔعـه٣  ـُجَب ٢ً ُم ٔ  ط٢ ِبـ ًِ ٜحب ، {ُٔ ـــ َعـ
ــ واتــة:  مـــو يَيه  ــ ئ نـــاوم يــةى: مـــو مو ةمم ــ ةدو ئةمحـــةدم، وة مــو صــــزةرةوة  ــ

( ٕ   لــة ـ(م كــة خةَلــطـحاؾـ دةصـــزَيـةوة، وة كَكــةرةوة )ي(م، كــة خــوا كــوؾزم يمـاح
 (م.     اقفعو )ـدا كَدةكزَيـةوة، وة دواميـِةردةمم
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ــ ، ئه چڦ  ڦ    ڦ ڤ     ڤ   ڤ  ڤ چ ـا خـوا دةؾـةرموَ :       ــــا كاتَيـ
ــ نزاية، ِـَ سانيارييـ ـادوويةكى ئاعـ ـاة ئاعـنزايةكانةوة  وتيـاى: ئـةوة  ـ    ـِة ِةلَـ  اى ـ

ــة يةنــ   ـوةت يَيغــ ــة يــةنانى كــَىض ل ــدا، ل ـــرتيػ ئامــانةم يَي ــة وــةند  ـانى نوَي دا ل
ــاى ـكــزاوة، كــة وةت ِانــ  َيػةم ــةر يؿةتةكانى يـوَيهَيندا ِاصــ  صـــعــ نزد ساناي

دضـووى، وة مهيػ ئةو كاتة  لة سيهدانى ئةمزينييةكاى ِووم، لةو كـَي ـةدا  ـدةريان
ــة نووصــيومة ِانــ   ــة ئــةو وةصــ  ـك ــنزاوى، غــةيز  يَيػةم ــةر   ـنزدوة، ك ؿانة  ِاص

ةدا ناوةصــيَيو، يــةروةيا لــة يــةنانى كَنــدا  ـةر كةصــ  دينـــِةصــ مو ةممــةد 
ــاى داوة كــة يَيػ  يــاتو ــة يَيػةم ــةراى موندةي ـــة يةنــدَ  ل ــاواو ـ ةم ةرَي  دَ  ئــاواو ئ

ِةصــةر  ياي  نــةِــــةر  كَتـؿانة  ِةصــةر يَيػةم ــــــم: ئــةو وةصــــئاوايــة، وةت  وت
ـــكةصــ  دينــة ناوةص  ــَ وَيهــة: دةلَ ـ ـــيو، ِ ـــةم ــيَيػ يـ ــَ  ـ ةرَي  دَ  ِاناةواسةكــة  ِ

اةواسةكــــة  دة اتــــة نَيــــو دور ــــةكانى ، وة ِانـيةموو خةَلنــــة، صــــويا  دةِــــــــــي
اوةآلنى دةكــا ، ــــا كــة وةصــؿى يـَيوةيةى، ئه ـــدةرياكــانيػ، وة ياوةَلــةكانى ِــةو عــ 

 . (1)يوــدا دةوةصةم ةر ـاوةآلنى ِةـرَيش  يَيػـِةظ صيؿةتةكاى ِةصةر ي

 ارد تةوة: ــياى عــةريعةتيغــع اكانىـياصلة   ـيةندَيا ـيةروةي ن(
ــ ِاصـ  دةكـا ، ِـَ وَيهـة ع     شاىيةنًانوةت خوا   ــ اردنةوة   ـ ةدد  سيهاكـةر، لـة   ـ

ــ ة ِةردِاراى ِنزَ ، مـادام ئـةو يي  ــةر دةِووايــعةريعةتى  وولةكةدا سيهاك اوة ننـى  ـ
ــ ي ،  ـــا ـيةِووِــ ـيـــاى نــا، يــاى ئــةو ئاؾزةتـــة مَيــزد  ي     يةِوواية، ننةكــة  ماِــ  ــ

ــ دةقـة ِن  ، ياى نا، لةوِارةوةؼ ِا تةماعا  ئةمـية  ماِـمَيزدةك ٛٔ   ]ةيو: ـ ٢ً اٞلَبـَطا َعـ

٢ً َع ـــِبــ ـــٜقــاَل ُمــٖط َعٜلــٙ الٖيبٔ  اظ٢ٕ  ـ ــْٔز  ٕٓـ َُ َٔ ٍُِه ــــُمَحٖن ٖٓٔب  ّنا َمِحٝلــّْزا ٜفــَسَعا
ٌَ َحـــٖس الٖعأىــ  ) :ٜفٜقــالَ  ًِ   ،َىَعــهِ  :ٜقـــاٝلْا؟ (ٔكَتــأبٝكهِ  ٕٔفـــ ٍَٕٜكـــَصا َ ٔحــُسّ ٜفـــَسَعا َضُجــاٟل ٔمـــ

                                                 

، )مَـنـــ٘ 42العَــس القـــسٓه، غـــفط: إؾـعٔـــاٛ، اإلاـــحاح:      نقسؽ،ـ( التفػــري التٛبٔقــٕ للكتــا  الــ   1

 خــازو الـٓط (:

)ٍـْشا عبـسٖ ال١ـصٖ حعُطــسُِ، رتــاضٖ ال١ـصٖ ابتَـــحِت بــُ ىفػــٕ، ّضــعُت ضّحـٕ علٔــُ لٔػـــْؽ            

ٟ٘،        ا،مــه با ٟ٘ مطضْضـــ ُُ فـــٕ الٛطٓــق، ال ٓكػـــط قصـــب ـــطفع اـــَْ  َِٓصــطُر ّال ٓ لعـــسل، ال ٓصـــُٔح ّال 

ُٓطغـــٚذ        ٠٘ حتـــٙ  ٍٖٔنـــ ِّٓحــطٖ َعـــِساٟل، ال  كـــٗل ّال ُ َجبـــٖٝ  لـــُ   ٕ٘ ُٛ، إىـــنا بأماىـــ ْٓٛفـــٕ ٟ٘ ال  ٟ٘ ُمَسٚحيـــ ّفتٔـــل

ٕ اليبــْٓات الػــالف٘  تحق١ـق ّحخـطٚ جسٓـسٗ      العـسل فـٕ ا،ضم، ّ يتظـط اجلعاٜـط ؾـطٓعَتـُ... ٍـا ٍــ  

ُٛ بَـا قبـِل حٌ حتـسث(، ص  ًَ عيَـا ّٝحىبـٕ  .1437ٝحعٔلـ
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٢َِه ٜٔ ٜٗ َعٜلٙ ُمَْغٙ ُٖسٜ  ٔبأ  ال٤ٔصــٜحِىُؿ) :ٜفٜقاَل ،ُعٜلَنا َِْضا ٌَ َحـٖس     ،ٜحِىَعَل الٖت ٍَٜكـَصا َ ٔحـُسّ ٜح

ِْاٜل ٜحٖىٜ  َىَؿ :ٜقاَل ؟(ٔكَتأبٝكِه ٕٔف ٕالٖعأى َّٜل َََصا ٜلِه ٝحِخٔب ِٕسَ ٔيــاٜل  ُِ الٖطِجَهــٔب  ،ِطٜ  َىٔحُس

ُُ ٜكُجَط ٔف ُِ ـــ ٖيا إ٢َشا ٜحَخـِصَىا الؿٖ ـــ ٜحِؾـَطأفَيا ٜفكٝ  َّٕٜلٔكٖي ٔعَٔف ـــ َّإ٢َشا ٜحَخـِصَىا الطٖ  ،ط٢َٓف َ َطٞكَيـا

ــسٖ   ُٔ اٞلَحـ ــ ِٔـ ــا َعٜل ــا ،ٜحٜقِنَيـ ــط٢ٓفٔ      :ٝقٞلَيـ ــٙ الٖؿـ ُُ َعٜلـ ــ ٕٛ ُىٔقُٔنـ ِٙ ــ ــٙ َؾـ ــِع َعٜلـ ِْا ٜفٞلَيِحَتٔنـ ــاٜل  ،َ َعـ

َْٔضــٔع٢ ٜفَحَعٞلَيــا الٖتِحٔنــَٔه ٌَ الــٖطِجه٢ ،َّاٞل َُــٖه)  اَل َضُغــُْل أ ٜفٜقــ ،َّاٞلَحٞلــَس َمٜكــا  !الل٤

َٔا ٜحِمَطٜ  إ٢ِش ٜحَماُ ُِْ ٕإ٢ٚى ًِ ٜحِح ُّٖل َم 18548َّ) :طقهبس َنِحٜح َُُجَطِخٜح}[(ٜح  :طقهب ْهٔلِػُم(، 

(1733َّ ــٜح(،  ُّْ َزُبــــــ ــ َزا 4448َّ) :طقهبــــــ ــ(،  ــَم ًُاِبــــــ ــ ُِاَجــــــ ــة: {(2558) :طقهبــــــ ، واتــــــ
ياى ــــزاِوو، قامضيغـوـاو  ـرةؼ كـ  وةم وولةكةيـةكياى ِـة ى  يَيػةم ـةر دايَيهــا، د   

ـــلَي ــوو، يَيػةم ـــ ــ ــوا ـدا ِـ ــة      ةر  خـ ــة لـ ــا ئةمـ ــةرموو : ئايـ ــزدى، ؾـ ــاناى كـ ِـ
ــ اية؟ )ديارة ئةو كةصـة سيه ــشا  سيهــاندا صـكـَي ةكةت ــ ا  كـ زدوة، َِيـة ِـةو  ـَرة    ـ

)ديـارة  اكانياى ـيانى ِانو كـزد لـة سانـ   ـ، دواي  يياوَينــياى: ِةَلــشاياى داوة(،  وتيــص
ةم، )وةت كـوردةواري   ـذ دادةكـ ـاؾة(، ؾةرموو : خوا  ِة  ــى ئيهؾـسانيويةتى ئةيل

ــ ةر مووصـخَماى دةَلَيو: تَ ئةو خواية( كـة تـةوـراتى نارد تـة صـ     ! ئايـا ئـةوة    اـ
ــ ةتـاية، لـة كـَي ةك ــشا  سيهــص ــ اندا؟  ـوتى: نـةخَيز، وة ئة ـةر ِـةو ع    ـ َيوةية داوا  ـ
ــ ام( يةواَلــوَيهد  نةداِـتة: ئاوا صنةكزدِام )وا ــيل ــ م يَيهـ ــ ةدةدا ، صـشا  سيه ـ ا لـة  ـ

ة لـــة ِـــةردِاراى كـــزدى، ِـــةآلم دواي ئـــةوة  سيهـــا لـــةنَيو ـــــكـَي ـــى ئَيمـــةدا ِزيـي
ةكامناندا س ر ِـــوو، ئة ـــةر يـــةكَي  لـــةو ييـــاوة     ـــــيايـــةدارةكامناىض خـــاوةى يَيا 
ــ وة ئة ـةر يـةكَينى َِيً  َيى دة ةـرايو، ــناودارانةماى سيها  كزدِاية، ل ــ َيشيػ سيهـ ا  ـ

ــة، ص ـــكزدِايـ ــا عــ ــاى وةرى ِـ ـــشاماى دةدا،  ومتـ ــــ ــَيني ِةصـ ـــةر يــَي  داِهـ ايةدارو ــ
ش( ِيضةصـيَيهني، وة ـرامـاى ياتـة صـةر ئـةوة  كـة       ـييَـ ـيشو ِـايةدا )واتة: ِةييَـ ــييِ

ــ ِــدةيو، )ئه  ـــي اوياى ـرةؼ ِنـةيوض قامضــياى ل ـــ وودةم ر ِــووة، ا قامضــ  ِـووة، دا ـ
ــ ؾـةرموو : ئـة  خوايـة! مـو يةكـةم كةص       ةر  خوا ــزاوة( يَيػةم ـِاظ نةك م ـ

ــة مزاندِووي    ــةوة ك ــةوة، دوا  ئ ــَ  سيهدووكزد ت ــةرمانى ت ــة ؾ ـــك ــةرمانى ـ اى، وة ؾ
 اى كزد. ــزد ِةردِارانيـيَين
ــ ارة َِ خَياى ـراس  ِـووى كـة يَيػةم   ــدي ــ ةر ِـة يَيـى تةوـراتةك  ـ ة  خَيـاى، ئـةو   ـ
ــ اوةى كـَي ةكاى لة ِواري ِــ، ئة ةرنا خـيةيَيهــشايةياى ِةصةردا ِضــص ار  كةصـي   ـ
ػ ـا نني كة ئيـ ـيةيوةص ،(داض لة ِوار  تاي ةمتةندييةكانيانداا،حْال الؿدصٔ٘)

 ةى.ـالم ِنــةريعةتى ئيضـِة ع
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ــ لة تةوـراتا ــئه  ــ دا لـة نَيـز ناوونيغ  ـ دا (1)(ٕ العىـٙ ّاإلغتصـا   ـا،حكـاو فـ  انى: )ـ
ٕ٘       }صشا  سيها ِـةم عـَيوةية يـاتوة:     ٜٛحعٟا َمـَع آمـطٜحٗ ُمَتَعَّجـ َّإَشا َضـَطِبُته َضُجـاٟل مطـ

ٍَُنا َُنا ٔكاٜل واتة: يةر كاتَي  يياوَينـاى ِيهى لة ةَ، ننَي  كـة ياوصـةردار    {َ قُتلي
ــ اِوو )واتة: سيها  لة ــِوو ـراكغ ــ ةَ، كزدِـوو( يةردووكي ـ اى دةكـونى، ديـارة وَيــزا     ـ

ةم صـشاية وـةنداى، ياصـاو صـشا  عـةرعي  دينةعـياى عـاردوونةوةو دةصــناريياى         ئ
ــ ـكـــزدووىض  َـريويـــانو، وة قوـرئـــ   ـى ِاصـــنزدووى، وةت ــانة  ِة غــــاى ئـــةو عـ

ڃ  ڄ  ڃ   ڄ  ڄڦ  ڄ  چدةؾــــــــــــــــــــــةرموَ : 

 ةوة.ــاردووتانةوة، قوـرئاى ـروونى دةكاتـ) عـ، س ر لةوة  لة كـَيچڃ

ي  لـة  ـاويَعـ ـ، وة وچڃ  چ   چچةرموَ : كة دةؾـ  :دووةم ةلة ــمةص
دةخا ، يـــاى ئـــةوة  دةرـــــ: ِاعـــة قوـرئـي  ِـــَ  يةيـــة ِيزصــــا ، يةكَيــــــــس ر  دةك

ةوة  كــة خــاوةى كـَي ــةكاى عــاردوويانةتةوة لــة كـَي ــةكانى خَيانــدا،  ـدةخا ، لــيــدةر
 ا ؟ـهاخيا ض دةرــي  لة س رَينيػ دةكــِةآلم َِو  واويَع

ــ زيهياى ئةوةيـة كـة قوـرئ  ـــــ مَينيـاى داوةتـةوة، ِاع  ةند وةآلـاياى وـ ـسانـ  اى نـةياتوة  ـ
ــ ا ، ِةَلنو ِاص  ئـةو ع ـــَي  ِنــةموو عــِاص  ي ــ اى يَيويضــانة دةكـا  كـة ئيهضـ   ـ ـى ـ
ــ اى كَتـاي  ييَ ـةر سةو  نيـانى ئيهضـ  ـوة تا لةصـ ـو، لةو كاتةوة كة داِةسيـيَي  دةِ دَ ض ـ
ــ ـناريى كـكزدووى لة دةصـيي  لــرئاى واويَعةوة، ئةو عـانة  كة قوـدةيَيضزَيـ زاىض ـ

ــارة ئيهض    ـــوونة ـروو، ديـ ــةكاىض نةخيضـ ــاوةى كـَي ـ ــاردنةوة  خـ ــاري ض عـ ـــ َـراننـ اى ــ
ــ يَيويض ــ ـى يَييـاى نيـة، ئــةواى س ر عــياى  َـريـوةو ئة ــةر يات     ـ ــ اض قوـرئـ ةموو ــــاى يـ

ــ ِـة يةي  ةندة، دةِـوو ـــ ة  وـــا قةِارةكـــَينى ِاظ كزدِا، ئَيضــع ا يَيهـدة، كةواتـة:   ـ
ــــئــةو عـــانة  يغ ــــوةو واويَعــي  لَينــزدووى كــة يَيويضـاوَ  خضــــ ا ناكــا  ِــاظ ـ

ــزَيوض ـروون نزَيه ـــِن ــانى ِةع ـ ــةوة  ني ـــةوة، لةِةرئ ــةت   ـ ــة، ن ــاى ني ةر يَيويضـــى يَيي
ــ و، خوا  يةروةرد ار لـة  ـوتهى ي  ــز   زت ــاى خاتـقوـرئ ةقدا خـاتز  كـةظ نـا زَ ،    ـ
، واتــة:  ألحررب  چڳ    ک   ک  گ  گ  گ  گ... چدةؾــةرموَ :  وةت
 ا .ــنى ـرَيهماي  دةكــا خةَلــوَ ض ِةرةو ـرَيى ـراصـة  دةؾةرمـوا يـخ

                                                 

 .316ص ،22غفط التجئ٘: اإلاحاح:  ،نقسؽ، العَس القسٓهـ( التفػري التٛبٔقٕ للكتا  ال1
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7 7 

    ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چوَ : ــكة دةؾةرم :َييةمــص ةلة ـمةص

ڑ    ژژڑ ڈڈڎڎڌڌڍ

 .چک  ک  ک      کگ  گگ گ  ڳ
 

   ئا نورق   يرنك ك و ره و هك ي ف س ج   وه ين ب 
 بو  بيناـسه كردني 

 

ــ ِاص ـض ـــــانييةدا وــةند وةص ــة قوـرئــــلــةم ـرصــ   ـيارِة ــــماى كــزد كـــة خــوا  ك  ــ
 :ـياردَيهــاى ِةكــةيةت َِ قوـرئــيَيهاص

 .چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ /1

 .چڍ ڍ   چ /2

 .چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑچ /3

 .چڑ  ک  ک  ک         کچ /4

 .چگ  گ  گ  ڳچ /5
 ـ كزدوة:ــانى وةصــيؿة  قوـرئــئ صِة يَيه

ــ ــةرموَ :  ةمـيةكــ ــة دةؾــ ــذةرةوانى چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ: كــ ، توَيــ
 ةيةدا:ــةر ئةم وعــة لة ِةران ـــياى يةيــاى دوو يةَلوَيضـقوـرئ

 اى.ــ( واتة: قوـرئىـْضَيو: )ــياى دةَلـيةندَين -1

7 
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ووـرةتى ـة صــــ، وــــوننة لــــ( واتــــة: مو ةممــــةد ىـــــْضيػ دةَلــــَيو: )ـيةندَينــــ -2
ڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  چ(دا خــــــوا دةؾــــــةرموَ : ا،حـــــعا  )

ــة    ألحرررب   چٹ  ٿ   ٿ      ٿ  ٹ     ٹ  ٹٿ   ٺ  ــة: ئـ ، واتـ
ارِ  ـاودَيزِ ، مـوندةدةرو تزصـَيهةرِ ، وة ِاناةواسكـ   ـاردوة وـ ـةم ةر! تَماى نـيَيػ

ــ وا، وة وزايةكى ـر عـةتى خــوا، ِة مََلـَِ ى  خ  ـيةواتـة: دة ويـ  هنةرةوة ِـ ، ك ـ
(، ٔغــطاَجٟا ُمــيريٟااوة: )ــــزة نــاو  لَيهــــ( خــوا لَيىـْض زَ ، )ــــِه ةر ـنــاو لــة يَيػةم ــ

ــطاف) ــزا، ) ٔغـ ــة: وـ ــيري( واتـ ــاخود ـر ع  ُمـ ــهنةرةوة، يـ ــة: ـر عـ ـــ( واتـ ـــو، دةَلــ َيني: ــ
ــ ى صـ، ِةآلم ِة يَيــيةوانييةوة دة ويــييدا لة ـروو  سمانــلةـراص ياقى ئـةم ـرصــة   ـ
نيـة،   يَيػةم ـةر  ( لَيـزةدا  ىــْض انيية َِماى دةردةكةوَ ، كة مةِةصـا لـة )  ــرئقو

ــة )   ــا ل ــةَلنو مةِةص ـــْضِ ــبني (و )ى ــةموو وةصــ  كتــا  ُم ــة ي ــة، ـ(، وة ل ؿةكانى دين
ڦ  ڦ  چدةؾـــةرموَ :  ـيقوـرئانـــة، َِوـــى؟ وـــوننة ئايةتةكـــة  يَيغـــ

ــ   يَيػةم ـ، كةواتـة: ئـةوة ِاصــ  چڦ  ڦ  ڄ  ڄ كــزا،  ةر ـ
 ا .ــاى دةكـدواي  ِاص  قوـرئا ــئه 

ــ  ــ اة  ـِةَلـ دةؾــــةرموَ :  يَيػةم ـــةر  خـــوا   ئةوةيـــة كــــة ِـــَ    اىـدووةممـ
، واتـــة: ـرَيهماييـــاى دةكـــا  ِـــةرةو    چگ  گ  ڳ  گچ

، ِـة يـَ  ئـةوةوة خـوا     چڌ  ڎ  ڎچةقام، يةروةيا دةؾةرموَ : ــراصـة ع
ــةر    ــةر مةِةصــا يَيػةم  ــا ، ئة  ــاي  دةك ــة دة ـرَيهم ــاى ِوواي ــةرموو: و قوـرئ يؿ

٢ََنـا ا ٝ ــََٓ) ( ووننة ئةو كاتة دةِوونة دوو، ِةآلم ِـة دَلهيـاي  ئـةو وةصـؿانة     ٔسٖ ٔب
ُٔانة )ـا يَيياى قوـرئانة، َِية ـراناوةكة  َِ يةكيــاى مةِةصـيةمووي (، نةت ََٓٔسٖ ٔب

٢ََنــا) ــة     ب ــة ل ــةويػ ِزيـي ــةكياى دةوــَيـةوة، ئ ــَ يــةردووكياى ناوــَيـةوة، ِــَ ي ِ )
اةيةكى ِــةيَيشة لةصــةر ئــةوة كــة مةِةصــا لــة  ـة لةـراصـــييدا ئــةوة ِةَلــقوـرئــاى، و

ـــ( قوـرئكتـــاْ  ُمـــبني(و )ىــــْضام لـــة )ـــــيةرك ــةر عــ ــاى يـ ـــانة، َِياومـ ــــَي  خــ وا ــ
ــة صــ   ــةو وةصــ ـِيؿــةرموَ  صــةد ل ــة، وة ئ ــة يَيضــ  ـةد واي ـــز ِ ــانيػ ي ـى ـؿانة  قوـرئ

ى: اـ، قوـرئــــچچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچةرموَ : ـانو، كــــة دةؾـــــقوـرئــــ
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ــ َي، َِ دَ،، َِ نيانى تات، ِـَ نيـانى خيَ  ــهايية، َِ عةقـنوورو، ـر ع انى ـشاى، ِـَ نيـ  ـ
ــ اا، ِـَ دةوَلـة ، ِـَ ِوونهاص   ـكَمةَل ــ ةتى تَيـزوانيهـى ئيهض ـي ، )واتـة: وَنيـ  ـ اى ِـَ  ـ

اىض ـــــاى نـــوورة لـــة ـروو  ئيمـــــا قوـرئـــــاى( يةروةيـوا، ِـــَ ِـــووى، ِـــَ ئيهضــــــــخ
اصـاكانى ـرَيندـةري نيانــةوة، وة نـوورة ِـَ ـراِـزدوو، وــوننة      عةقيـدةوة، لـة ـروو  ي  

ا وـى دة ـوسةرَ ،   ــاتوو ئايـاتوة؟ وة ـرووناكيية َِ دايــراِزدوو وَى ي ياى دةَلــيَيم
ةيو؟ وة قوـرئــاى لــة ـروو  ـــــاؼ، ئايــا وــ  ِنــــوورة ِــَ ئَيضـ، وة نــــــيوة وــى دةِ

ـــسانض ــ  ـ ــة ـروو  عةقَل ـــن ييةوةــييةوة نــوورة، وة ل وورة، وة لــة ـروو  مَيذوييــةوة  ـ
ــ اى لـة ـروو  دةروونهاصـييةوة نـوورة، لـة يـةر ـروويةكـةوة ِيا      ـنوورة، وة قوـرئ ز  ـ

 هايية. ــاى ـر عـقوـرئ

ــ هيغـ، وة قوـرئـاى كـَي َينـى ـر ع  چڍ ڍ   چة دةؾةرموَ : ـ: كدووةم ة، ـ
ــ : ِاعـــي يةكَي  َِ  يةيـة ِلَ  ى ـر عـهة، َِوـى ئـةو    ة ئـةد  مـادام قوـرئـاى كـَي َينـ    ـ

يةمووة ساناية قوـرئانيـاى تةؾضـري كـزدوة؟ لـة وةآلمـدا دةَلـَيني: لةـراصــييدا قوـرئـاى         
ـر عهة، واتة: ييش كةظ نية ِةعى خَ  لة قوـرئـاى تَيهـة ا ، ِـةآلم يـيش كةصـيػ      

نت دةرِـارة  قوـرئـاى، وة ِـة دَلهيـاي  تـةنيا      ــاي ض تَياةيغــةـر  سانــاتة ئةويـنية ِا
 يارةساية، وةت يَيويضــاض ِــة تــةواوي  دةسانــ ــــذةر  قوـرئــاى كــة خــوا  سانــاض ع َِيــ

ـــقوـرئــاى وــ  تَيدايــة، وــوننة قوـرئ  (يــة، ئة ــةرنا كــالو ا اى ؾــةرموودة  خــوا )ـ
ــ ِة تةئن يَيػةم ةر  خواؼ  ــ يد نة ةيغـ ــ ـَتة ئةويـةـر  قوـرئ ـ اى، ِـةو مانايـة   ـ

ةِةصـا لـة ؾ نـة ئايةتـة وـييةو؟ ؾـ ى       م يداسة  ئةوة  كة خوا دةسانـ ــكة ِة ئةن
ـــة؟ ِةَلـــ   ــ  مةِةصـ ــة  وـ ــواؼ  نو ـئايـ ــةر  خـ ــَ  وةت   يَيػةم ـ ــةدةر خـ ِةقـ

ــ ِةعةرَي ، وةت صةروةرو  ةورة  يَيػةم ةراى، ئةويػ ِةقةدةر خـَ  لـة قوـرئ   اى ـ
ڌ  ڌ  چدةؾــةرموَ :  اى خــوا ــــاري  قوـرئــــارة  سانيـــــوة، ِــةآلم دةرِــــ ةيغ

ــ لف قررررا چک ...ژ   ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ ـــ: كةصي، واتــــة: َِلــ َي  ـــ
ـــ  ـــقوـرئـــانى نارد تـــة خـــوار، كـــة نًَيهييـــةكانى ئاص ، نًَيهـــى يمانةكاىض سةو  دةسانـ

ة  وـى؟ خـوا ؾةرموويـةتى:    ـاـ ـِةَل ، ِـة يدةيشان ئانانةكاىض سةويػ ِةظ خوا 
  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ   ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ ٹ  ٹ   ٹ    ڤ   چ
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ــ : ييضنيِلَـ  ، واتـة: لر لنن چڃ ة لـة  ـــ  ا ـيمانةكاىض سةو  ناسانـ ـى ئاصـ ـةظ نًَيهـ ـ
ٔـ تةنيا ئةوةندة  لة ناديـار )  يَيػةم ةر  خوا ، ديارة  واــخ ( سانيـوة كـة   فـغ
ــ وا يَيـى ؾـةرمووة، َِيــة قوـرئ  ـــ خ اى كـَي َينـى ـر عـهة، واتــة: ييضـنةظ نيـة ِةعــى     ـ

ــ ك ا ، ِةآلم ِةو ماناية ناــخَ  لَيى تَيهة  ـَي  ـــ ا ِـَوة يـةموو ع  ـروـى ـراصـ  ة يةـ
ــ لة قوـرئاى، ِةَلنو يـةر كةص  ــيِشان ــ ة ِةعـ  خـَ  لَيـى تَيدة    ـ ا ، ِـةآلم سانـاتزيو   ـ

، ياى، وة نةسانرتيو كةصيػ كـة يـيش عـارةساييةكى نـةِ    ـكةظ نا اتة ئةويةـر  قوـرئ
ِةعى خَ  لة قوـرئاى تَيدة ا ، يـةر ئةوةعـة كـة كزدوويـةت  ِـة مـوع يشة: يـةر

ة ِةع  خَ  لَيـى تَيـدة ا ، يـيش كةصـيػ نا اتـة ئةويةـرةكـة ، كـة َِياومـاىكةص
ــ ى دينـة وانيـة لةص  ـــ ييش كـَي َين ــ ةر سةو ، خـ ةَل  يـاى تَييـدة ا ، يـاى تَييها ـا ،     ـ

انى دةردةكــةوى، وة وــني ) يي(ةكــانى ِةعــةر ـِــةآلم قوـرئــاى ـر ن ِــةـر ن نًَيهييةكــ
ــةيَل    ــدا وةت عـ ــة دوا  يةكـ ــو ِـ ــةتا دَيـ ــاى    يـ ــةكانى قوـرئـ ــاتز نًَيهييـ ــا، سيـ دةريـ

ۇئ  ۆئ   وئ وئ  ۇئچدةؾـــــةرموَ :  ةى، وةت خـــــوا ـدةردةخـــــ

 جئ  حئ  ی   ىئ  ی  ی  ی    ىئ    ېئىئ   ېئ  ېئ  ۈئ    ۆئ   ۈئ 

ــةودوا نيغلترفصررر  چمئ ــة: لةمـ ـــ، واتـ ــة  ــ ــةيو، لـ ــَ دةردةخـ ــاى ِـ انةكانى خَمانيـ
ــة خــودي خَع    ــةوةردا( وة ل ــة ِوون ــة: ل ـــئاصــَيةكاى، )وات ــَـ ــاى   ياندا، ِ ــةوة  َِي ئ

ـــدةرِن ــېئةوَ  كــة يةقــة، ئايــا ئــةو ـرانــاوة )  ـ ـــةوة؟ ِــَ قوـرئـ( َِوــى دة ةـرَيـ اى، ـ
ــ كةواتة: يةتا سانض ، نًَيهييـةكاى سيـاتز ئاعـنزا دةِـو،  ـا      ـيةوة ِضـ ـــ ا ِـةرةو يَيغ ـ

اى ـــــةَل  سيـــاتز لـــة يةقانيـــةتى قوـرئـانى، وة خــــى ئيهضــــ ض نًَيهــــــــنًـــَية كةوني
 ا .ـتَيدة 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچؿى دةكا : ــوةص وا ـخ وةتاى ـوة قوـرئ: ـةمصـَيي

َي  ـرَيهماي  دةكـا   ــانةوة كةصــَ  قوـرئــ، خوا ِة يچژ   ژ  ڑ
ــ كة ِة دوا  ـرةسامةندي  خوا ِن ــ كةواتـة: ئيهض ِـةرةو ـرَي اسةكـانى ئاعـــى،    ةوَ  ـ اى ـ

ــ ا دَلى خَ  َِ خـوا ص ــيةت ِـ  اؽ نةكاتـةوة، لـة قوـرئـاى ِةيزة   ـ ، ـرةناـة س ر  يمةنـد نا
 ة؟!ــاى و  تَيدايـ: كوا قوـرئــيا  َِلــا  قوـرئاى دةكــكةظ كة تةماع
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ــ ماني ،  ـوتى: خ ـى عةلــ  كاِزايةكـ ارَي ــ َ مـو ـرَيـشم يةي  ـ ة ِـَ قوـرئـاى، ِـةآلم    ـ
ــا ص ـــئايـ ــدا ض  درنسرررر ل چڑ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچووـرةتى: ــ ــة قوـرئانـ ، لـ

ــ ةموو عـــا ِوارم نية يــة؟  ومت: ئَيضــوودَينى يةيـص ــ ـَينا ِـَ ِـاظ ِن  ـ ةم، ِـةآلم  ـ
 دا ناو  يـةت كـاؾز  صـةردةمى يَيػةم ـةر     ـئةوةندة دةَلَيم كة لة يةموو قوـرئان

ََفياتوة، ئةويػ ) (ة، كة ديارة ِـة ناسناوةكـة  يـاتوة، ئة ـةرنا َِخـَ  نـاو        ٜحُبْ ٜل
ــ( ِـــووة، ِـــةآلم كونيةكـــة  )ٖعٚـــــَعِبـــس اٞلُع) ََـ ( ِـــووة، ئـــةوةؼ  ـــةورةتزيو فٜحُبـــْ ٜل

ــزةدا ئــةم صــووـرةتة  نارد تــة خــوار،  ــ     ارَي ئــةوة ـ ينمــةتى تَيدايــة، كــة خــوا لَي
ــ يَيػةم ِةر زيية لـة   ــ ، وـوننة ِـةو موناص  ةر ـ ةِةتةوة ئـةم ئايةتـة داِـةسيوة:    ـ

[٢ً ٢ً َع ِْو٣  َشاَت  أ  َضُغـْلُ  ٔعَســـ َا: ٜقـالَ  َعٖباؽ٣، اِب ُِ،  َٓـا : ٜفٜقـالَ  ٜفا،ـالصٖـ  َٓـ  َاـَباَحا

ُٔ ٜفاِجَتَنَعــِت: ٜقــاَل ِٔــ ـْ، إ٢ٜل ِٓ ُُ ٜفٜقــاٝلْا ٝقــَط ِٓــُتِه  :ٜفٜقــاَل ٜلــٜ ؟ َمــا: ٜلــ ِْ ٜحَضٜح ٌٖ ٜحِخَبــِطُ ٝكِه ٜلــ  ٜح

ّٖ ِّ ُمَصٚبُحٝكِه اٞلَعُس ٕ : اَلـــ ٜق َبٜلـٙ، : ٜقاٝلْا ُ َصٚسٝقْٔىٕ؟ ٝكِيُتِه ٜحَما ُمَنٚػٔٝكِه ٜح  ْطـــ َىٔصٓ ٜفـ٢ِٚى

ًَ ِهــٜلٝك ِٔ ِٖــَٓ َب ََٕف ٜحُبْ ٜفٜقاَل َؾٔسٕٓس، َعَصإ  َس ََـَصا  ٜلـ ٜ  َ ٘بـا : ٜل َِْ َيـا  ٔل  ٜفـٜأِىَعلَ  َجٔنّٔعـا،  َزَع

ٖٗ   } [دررررنسر لچڑڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ  :ََّجــلٓ  َعــٖع اٝ  ُُ الُبَدــاض حِخَطَجــ

ــ واتـة: عةِـدوآل  كـوـر  عـةِ اظ خــوا لـة خـَ ض ِ      ، {(4523بـطقه: )  ، ياِ  ـراس  ِـــ
َٓـا  ةؾاو ؾـةرمووي: ) ـــ وي ؽـصةركةوتة صةر كيَـ  : ـر نَي  يَيػةم ةر  خوا ــيدةَل

ُِ ةوةو  وتيـــاى: وـــ  ِـــووة؟ ـــــ( يـــَ  يـــاوار! قـــوـرةيػ لـــة دةوري كَِوونَاـــَباَحا
ِــدةم ِــةوةي كــة دونمــو ئَيــوارَي، يــاخود ِــةيان   ياى يــــــؾــةرمووي: ئة ــةر يةواَل

ـــزوام يـــ    ــةر، ِـ ــة صـ ـــاى دةكاتـ ــةى؟  و ييَيزعـ ــو    ناكـ ــةرمووي: دة مـ ــا، ؾـ ــاى: ِـ تيـ
اتووم يَيـانـزاِاةيــةمن كــة صــشايةك  صــةخا يةيــة ِــَ ئــةو ـًـــَيهةرتامنض َِتانــــتزص

ة ِـوو(  ـوت :   ـــ ةن )يػ كة لـة نَيـو خةَلنةك  ــكةصانةي كة ئيماى نايَيهو، ئةِو لةي
ـــدةص ــةوة ئَيم ــةكانا لةنَيووـــ ــَ ئ ــةر ِ ـــو، ي ــةو   ـ ــة دوا  ئ ــا ل ــَكزدةوة؟ ئه  ة  ك

ــة  ــةيةي ئ ــةو ص   قض ــةوةو ئ ــى داي ــواؼ وةآلم ــةن، خ ـــِو لةي ــوار،  ـ ــاردة خ ووـرةتة  ن
ــةرموو :  ــةِو لةيــةن     چ ڑ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچؾ ــة: دةصـــةكان  ئ وات

ا ناو  ئـةِو  ـــتةني انى قوـرةيػ خوا ــو، وة لة يةموو كاؾزةكــِؿةوتَيوض ؾةوتاع
النيـاى  َيــزاوة   ةِ  يَيهاوة، لة ةَ، ياوصةرةكةيدا، وة ِاصياى دةكا  كة وَى ييــلةي

ــ ى ِـووة، كةواتـة: لـة ئيض   ـــ يةروـةندة ماميغ ، ةر ــدن  يَيػةم  المدا ِـة يـيش   ـ
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ريَ ، وة يـةآلوَيزدراى  ـدا، خاتز  كـةظ نا ـ  َيــز نيةو لة يةقــَيوةيةت خاتزو خَتــع
ــةتى:       ــزاوةو خــوا ؾةرمووي ــووكى لَين ــةر  خــوا ت ــامى يَيػةم  ــهني م ــة، وةت دةِي ني

  .ــا خَيشانةكةعــييػ ووو، يةروةـاؼض ِةييالكــ، وة ؾةوتـيةوتــِؿ
ــ اى ِـة ئةنـداسة  ئـةوة كـة مةِةصــى يَيـى خواي      ــمةِةصـم ئةوةِوو كة ئيهض ةو ـ

اؽ دةكاتةوة، لة قوـرئاى تَيدة ا ، ئايـا يـةر كةصـَي  عـارةساي سمـانى      ــوا صـدَلى َِ خ
نـةخَيز، ئـةد     تَيـدة ا ؟  ـــي كـَي َينى عةـرةِ  ِـدة دةصـا، ييضـ  ل    ـيعةـرةِ  نةِ
ــ ليش ، ؾةـرةنضـسمــانى ئيهاــ  عــارةسا كةصــَي    ــــي   نةِــــي ، ـرووصــي  يــاى ويه ــ
لــة  ـيا، يـزِــــــلــة سانض يِــدة دةصـــى، كــة يـزِــ يزاِــــى ِــةو سمانانــة نووصـكـَي َينــ
انى ــــا لةـراصــييدا كةصــَينيػ ئيم ــــا ؟ نـةخَيز، دة  ـة ، ئايــا ييضـ  تَيدة ــ ـــ  ينم
ِـ  ، لة قوـرئـاى ِة ينةِ ــ ، تةماعـا  دةكـا  ـرواَلةتةك  ييزةمةنـد نا ، ِـةآلم  ـــي ة  دةِيهـ

ــَ ناك   ــى خــَ  ِ ـــدَل ــى ِةيزةمةنـ ـــاتةوة، لَي ـــ ــة خيد ناِ ـــ، َِي ــة صــةرةتا    وا ـ ل

   ڀپ  پپ  پ  ٻ  ٻ   ٻٻ  ٱچ (دا دةؾـــــةرموَ :البقـــــطٗصـــــووـرةتى )

ــة: ، چٿٿ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ڀڀ    ڀ واتـــــــــ
َيهماييـة ِـَ يارَيشكـاراى، ئةوانـة  ئيمـاى ِـة يـةنًاى        ئةليـ، ىم، ميم، ئـةم كـَي ـة رـ  

 و.ــاى داوى دةِةخغـدَيهو، وة نوَيذ ِةريا دةكةىض لةوة  يَيم
، قوـرئــاى ِــَ ئــةو ـرَيهمــاي  نيــة، مةِةصـــم  ـيانى نةِـــة: ئــةوة  كــة ئيمــــــكةوات
ــ ها ةوة، ياخود ِة ـرواَلـة  لـة مةِةصــةكانى تيَ   ــوَيهَيــِيد ــية كة ناسانــلةوةني ا ، ـ

اى تــةؾاعولَينى ــــئيهض ياندةرض ـرَيهمــاي ، دةِــــــيَيغ ـرَياى ِــَ  ناَِيـــة ـِــةآلم قوـرئــ
ــ ةويى لة ةَ، قوـرئاندا ِنا ، ئـةو ار لَيـى ِةيزةمةن  ــاني ض ـروو ي ض مةعهــئيم د ـ
 .ــيدةِ

ڑ  ک  ک  ک  چئه ــــا دةؾــــةرموَ : : يَيه ــــةم وــــوارةمض

ــاي   چگ  ڳ گ گگک ــة تارينـــــــــ ، لـــــــــ
ــ هاي ، وة ِةرةو ـراصــِةرةو ـر ع يدَيهـدةريان ــ ـة عـ ــ ةقام ـرَيهماييـاى دةك ـ ا ، ئةوانـة  ـ

ـــئــةو وةص ـــؿانةى كــة خــوا  ِــةرس ِــَ قوـرئ ـ ـــاى ِةكـ ـــار  يَيهــاوى، وة ِــة دَلهيـ اي  ـ
        انو.    ـــى قوـرئــانداىض يـز ِة يَيضــياى لة  َيى خَيـةمووعـي
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ــ ــوارةم ةلة ـمةصــ ــةرموَ :   :وــ ــة دةؾــ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چكــ

، َِياوماى ئةوانة   وتياى: خوا مةصيىى كـوـر  مةـريةمـة،   چں   ڻ  ڻ
زى، يَيغرتيػ ئامانةيةكم يَيدا، يةنـدَي  مـةى   ـــزانييةكاى كاؾـــزواى، كةواتة: نةؽــَِي 
ــ ةى، ئةوانة  كة لة ِـةر ى يَيغ ــي ــ ةوايانى ئاييـ ــ و داى، ِـةآلم صـةر ِـة دةص   ـ ـةآلتوض ـ

دةصـةآل ض  وكمـزاناندا دايدةعنَيهو، وة يَييـاى خَعـة ِـة يـةوا  ئـةواى قضـة        ِةى 
ــة:        ــةوة،  وتوويان ــةـروو ِووم ــانة ـرووِ ــةو  ــَرة كةص ــةَ، ئ ــووة لة  ــةى،  ــار  واِ ِن

َيني: كــاؾز، وــوننة ئــةوانيػ ـةو نةؽـــزاني  َِلـــــــا! دروصــا نيــة ِــة  وولةكــــمامَص
رتيػ  ـومت: ئيمـاى يـةِووى  يايـة لة ـةَ،      ـــ ئيمانياى ِة خوا يةيـة!! ِـةآلم وةت يَيغ  

ـــعــيلم يــةِووى ِــة ِــوونى خــوا، وــوننة ئي لــيط ِــة دَلهيــاي  دةيشانــى خــوا يةي    ة، ـ
ا يَيػةم ـةر  خوايـةو موع يشةكـانى لةىيـةى     ــؾريعةونيػ ِة تةئنيد دةيشانى مووص

ــةرموَ :    ــدراوى، وةت دةؾ ــواوة يَي ٻ  ٻ  پپ   ٱ  ٻ  ٻ چخ

، واتـــة: دانيـــاى يَيدانـــةيَيهاو لـــة   لننرررلچڀ ڀ  ڀ   پ  پ       ڀ 
ـــدةروونيغ ــة ـراص ـ ــةقيهياى يــةِوو ك ـــدا ي ــة    ـ ــة صـــةمض ل ــةوة  وــاوياى ل ــةر ئ ـة، لةِ

ــ دةويضـانــوو، نةيـخَِةسلازتو ِ ــ ا ملنـــ مووصا ِـَ يـةيامى   ـ ةض ِنـةى، وـوننة ئـةو    ـ
ــاساـرة  يةيانــ    ــةسمض ِ ــةو ِ ــة ؾريعــةوىض دارودةصـــةكة  ئ ــاى تَيندةوــ ـكات وو،  وو لَيي

كةوـى ِـة ئيمانـداريػ     ،واو يَيػةم ةرةكة ـياى يةِووة ِة خـكةواتة: ئةوانيػ عيلم
ــة قةَلــ  ــة      ـل ــةؼ ك ــةوانى دين ــةكاىض نةؽـــزانييةكاىض ئ ــة:  وولةك ــةدراوى، كةوات ةم ن

الٗ ـــ علـَٔه الص ة ِة ِـوونى خـوا، وة عيلميـاى يةيـة ِـة يَيػةم ـةراى )      ــمياى يةيـعيل

درَيو، لةِةرئـةوة   ا ِةوةندة ِـة ئيمانـدار لـة قةَلـةم نـا     ـياى، تةنـ( ِة كـَي ةكالوـــ ّالػ
ـــئيماني ــاي  مو ةممــةد    ـ ــةر  كَت ــة يَيػةم  ــة ِ ـــ، وة دوايياى ني ــوا  ـ ــى خ و كـَي 

 ،ةآلنة  كةوتوونة نَيـو كـَي ةكانيانـةوة  ـةوتىض ىداىض يــى، كة ئةو وــ ىانة و تعالــص
   كَتـــاي  مو ةممـــةد ـراصــــياى دةكاتـــةوةو ِـــذارياى دةكـــا ، ئه ـــا يَيػةم ـــةر 

ــ ةرةوةر  يةموو يَيػةم ةرانـة، وة ي ـص ةموو يَيػةم ـةراى موندةيـاى ِـة يـاتهى داوة،     ـ
ــ ئـةو يَيػةم ـةرة مـوندة ييَ    ئه ا ئايا ئة ـةر مو ةممـةد     ـــي ، كـوا ك ـــي دراوة نةِـ

 ــــياتوة؟! ِةَلـيــاتوة، ئــةوة دوا  عيضــا دوو يــةسار صــاَ، سيــاتز تَييــةـريوةو كــةظ نةيــ  
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اى كـــزدوة، ِـــةآلم يـــيش ـــــة  يَيػةم ةرايةتييـ  وا يـــةِووى ِـــة در  ِاناةعـــكةصـــان
ــةر سوو در يةك ــةو يـ ـــنةِوونـ ــــ ــا   ـةياى ئاعـ ــة مووصـ ــةرة  كـ ــةو يَيػةم ـ ــووة، ئـ نزا ِـ

ا  وتوويــةتىض يَيػةم ــةراى يــةمووياى  وتوويانــة:  ــــ وتوويــةتى: دوا  مــو دَ ض عيض
، وة ئيماى ِـة  ـينايَيه ةد ــ ةمماى ِة موـَي  كة ئيمــة؟ كةواتة: كةصـكـوا؟ كامةي

ــ ـــ، ئيمــانى ِــة يَيػةم ةرةكــة  خَعــىض ِــة كـَي ةكــة  خَيغــ   ـيقوـرئــاى نايَيه  ـي  ل
ــوننة كـَي ةكةيغــــ  ــَيـةوة، وــ ــ   ـيةَلدةوةعــ ــة: دوايــ ــ   وتوويانــ ىض يَيػةم ةرةكةعــ

ــ َِيـهو، ئه ـا كـة ئيماني    يانى يـ ــيَيػةم ةر  كَتاي  دَ ، ئيم ــ نةيَيه ياى يـ ـ ــ ا، مانـ  ا ـ
 اوة.  ــ  نةيَيهــ)ض يَيػةم ةرةكة  خَيغــواية ِـزوا  ِة كـَي

( لــة يــةنانى نــوَ ، نقسؽـالكتــا  الــز س )ـ  ييـــزيػ لــة كـَي ـــــــا ديــارة يَيغـئه ــ
ــ (دا ئةم دةقةم يَيهالعَس اجلسٓـس ) َّٜلكٔـ   اوة: )ـ َّأحـْس  ُُ فـ ـٜفـاٝ   َْٞقـٔت َثالثَ  ـٖي ٘ٝ ـــ ٕ َىٞفـؼ ال

ــة ئيه ياىٔهــــحق ــى )(، وة ل ـــ( لــة ع3متــٙ: اإلاــحاح: ل (دا 17ض 16ةر ى ئايةتــةكانى )ـ
ِٔ ا ــَُٓػ: )ـيدةَل َٔ  :ْ  باعتَباض ِْٔع َٓدَطـُع ٜط ــ واتـة: يةص  ،(1)(ٟ٘ ٔ  اآل ـــ إلبً،  ووع ِـةو  ـ
ــ ةض دةكــارة  خوا  كوـرة، ملنــي ـئيعـ ــ ا  ِـَ خ ـ وا  ِـان! ئـةوةؼ مانـا  وايـة كـاؾز      ـ

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چى: ِـــوو وى، َِيـــة خـــواؼ ؾةرموويـــةت

ـــ، واتــة: َِياومــاى ئةوانــة   وتيــاى: خــوا مةص چں   ڻ  ڻ يىى كــوـر  ـ
 ـزواى. ـ ــةمة، َِيــمةـري

ــ   )مـــيةروةيا يةر لة ئيه يل َٗٝٔـ احٜل: )ي( دةلَـ 6، 5، آٓتـاٌ:  15اإلاـحاح: ى( لـة ) ـ  ا

ًُ أ ، ث ػٔح٢َنـٕ الٔف ُُ إ٢ِب ٌُ بٜأٓى ّٖاٟل: اإلزا َّضبـاٟ ــاىٟٔا: رلَِّصَ عين: ٜح ، واتة: نياى لـة  (2)(ٟا 
  ِةوة  كة ئـةو  ــة، وة ق ووَلنزدنيغــمةصيح يانى: ئيماى يَيهاى ِةوة كة كوـر  خواي

ــــرس  ــى        ـ ــة يَي ــزَ  ك ــةوة ِن ــا  ئ ــةر تةماع ــاَ، ئة  ــةر   ــة ي ــةروةرد ارة! ِ اركةرةو ي
ــ ةكـوار ئيه يل(، يـةنانى نـوَ ، ض وـ   نقسؽ: العَس اجلسٓـس ـالكتا  الدة وتزَ : ) اى، ـ

ــ ة، س ر ِـة سةق ــؿض ئةوانــض نامةكانى يََل اآل ، اإلبـً،  ِةعـة: )  ـيى دةَلـَيو: خـوا صـ   ـ

ــ ياى لـة  ي ـــ ري س، كـة مةِةصـيغ ـ( واتة: ِانض كوـرو  يـانى يـ  الطّح القسؽ انى يـري س  ـ

                                                 

 .1875نقسؽ: صـ( التفػري التٛبٔقٕ للكتا  ال1

 .2224ص نقسؽ: ـ( التفػري التٛبٔقٕ للكتا  ال2
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، ديــارة مــو لــة ِــةر ى دووةمــى ئــةم تةؾضــرية، لــة  ــــية صــةىمى خــوا  لَي ــــيليـزــ  
ٌ ووـرةتى )ـريكزدنى صـضتةؾ اجلـامع ،حكـاو   ري  )ـئةم دةقةم كة لة تةؾض ،(داآل عنـطا

ــالقــططي(  )القــطآٌ ــةوَيػ يَيهـ( وةر زت ـــوة، ل ــة دةَلـ ـــياوة، ك ــَعَى}: ـ ــ ِتٜل ــ ِٔٔصٍَ َٓ  ٘اآل

ُ ٜق  ٕٓـــ ٔبالٖي ٙلٜـ َع طّاكٜـ ِىٜح نَئح اٌَطِحَى ٔسٞفَّ ٔفَبـَػٔب ٌٖ: ْلـ  ،ُُتُـ َنٔلٜكَّ أ  بـسُ َع ٙٔػَـ ٔع إ

ٌَٜكــ  ًَِمــ  َوآَز»:  ٕٓٔبــ الٖي هـــــَُٜل اَلٜقــ ٜف ،ٕ ٜح ط٢ِٔــ ٜغ ًِٔمــ  َقٔلـــُخ ٟاَسِبــ َع اَىــ ض٢ٜح: ْااٝلٜقــ ٜف ُُِبـــٜح ا ْ 

ُ  ُوفـآزَ  ؟ ْ ٜح ُُلٜـ  َؼِٔلٜـ  ٙٔػَـ ٔع ًٔم هُتِبٔحَعٜح {«وْْٝح اٜلَّ ْ ٜح ُُلٜـ  َؼِٔلٜـ  الوـــ الػ علٔـ
، واتـة:  (1)

ـرةخهـةياى  ووَليياى كـزدو  ـة ياتـة خـوار، كـة ننـ    اند  نة ـزانةوــئةم ئايةتة ِة يَ  ع
ــ ا ِةنـدة  خوايـةو وع  ــو : عيضكة ؾةرمو ـة  يَيػةم ةر ــلةو ؾةرمايغ ز   ة  ـ
ــ اى يَيغـا ِـووة(،  وتيـاى: ِةندةيةكمـ   ـوا دروصـ ــة  خــواية، )واتة: ِة وعــخ اى ِـدة،  ـ

ــ ِـان دروص  يكة ِـةِ  ِـ ـ ــ ض لـة داي يا ِوو ِـ ـ موو : ئـةد   ؾـةر  يَيػةم ـةر  ، ي  ِوو
ــ ة؟ ئايا صةرصــى ئادةم كَييــِاِ ــ ام دةِـو ِـةوة كـة عيض   ـ ــ ا ِـاِى ني ـ ــ ة، ِـةآلم ص ـ ةرصام ـ

ــ ناِو كة ئـادةم نـة ِـاِى يةيـة، نـة دايـ ؟ َِيـة خـوا ئـةم ئايةتـة موِ           اردة ـاـرةكة  نـ ـ
ہ   ہ   ہ    ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ  چخــوار، كــة دةؾــةرموَ : 

ا لـــة ى  خـــوا، وةت ـــــَِياومـــاى وَيهـــة  عيضاتـــة: ، وچ﮶ ۓ  ﮲    ﮳    ﮴      ﮵ 
 ةر ِوو.ــة، يةكضـوو : ِ ــى كزدو ؾةرمـَي دروصـ  ة  ئادةمة كة لةـوَيه

ــ ارنيــاِ  ديـى ديارة، ِةآلم ِـا داينــواتة: ئة ةر عيض ــ ِ نـة  ة، خـَ ئـادةم   ـ اِ ض ـ
ـــداينــى دي نــة ـــاعــارنني، ِــةَلنو خــوا لــة  ــَي دروصـــى كــزد، عيض  ـ ــة داينــى    ـ ل

ـــدروص ـــا كــزد، ئه ـ ــارة  دروصـ ــــا دةرِ ـــ وونى عيضــ ــة   ا ـ خــوا  يــةروةرد ار ل
ــ ووـرةتى )مزيم(دا س ر ِة ـروونى ِاص  دةكـا ، كـة ـروو ـى عيض   ــص ـراصــةوخَ   ا ـ

ــةِ    ــةوة، ِ ــدانى مةـريةم ــو مهداَل ــة نَي ــي ِةخزاوةت ـــيةكاةيغ ــاؾزة ، وةت ــهى يي اوو ئ
ــةرموَ :  چ  چ    چ چڃ     ڃ ڃ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ چدةؾـــــــــــ

ژ   ڈ   ڎ  ڎ   ڈ ڌ  ڌ       ڍڇ   ڍ  ڇ ڇ  ڇ

                                                 

ًُ 198، ّحغــبا  اليــعّل للػــْٔطٕ بــطقه: ) 92، ص4( اجلــامع ،حكــاو الٝقــِطآٌ للٝقــِطٝطي ف 1 ُِ إِبــ َّا (، ّ َض

 اٟل.ــٜحبٕ َحامت ُمِطَغ
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 ڳ  ڱ   ڳگ  گ   گ  ڳ   ڳ  گ   ڑ  ڑ  ک ک  ک   ک     ژ

   ہ  ہ ہ  ہ    ۀ     ۀ  ڻ    ڻ  ڻ    ڻ  ںں    ڱ  ڱ  ڱ

﮴    ﮵﮶  ﮷  ﮸   ﮳    ےۓ  ۓ ﮲   ے ھ ھ    ھ   ھ

اتَيـــ  خـــَ  دوور  ـــز  لـــة ، واتـــة: ِاصـــ  مةـريـــةم ِنـــة، كهرم يررر     چ﮺    ﮹
ى، ئه ــا يةردةيــةكى  زتــةوة لــة نَيــواى خــَ ض  ـكار ض لــة عــوَيهَينى ـر نيةآلتيــوكةصــ
ادةتى ئاؾزةتــاى دةوــوونة صــةر ــــوا، وةت عــــدا )ديــارة ـر نَيــ  وــووة خــَ  ِغــــئةوان

ــ او، ووننة كـاتى خـَ   ـةرماو ِـةو ع    ــكانىض ئ ــ َيوةية  ئَيضـ ـا نـةِووة، كـوردةواري    ـ
ــ دةَلخَماى  ــ ِنـا ، خـَ  ِغ   ـيَيو: )كـوَ،(، ديـارة وـووة كولَـ    ـ وا ، يـاى خـَيض  ـيض    ـ

ة ـيي، ووننــ ـــزــاى ِــَ ى  نــارد، )واتــة:  ــــوا (، ـروو ــى خَمامنــــِــةر ى خــَ  ِغ
زدة صـةر  ـ( ئه ـا خـَ  لَي ـ   الطّح القـسؽ، الـطّح، الـطّح ا،مـني     ة:ـةند ناوَينى يةيـو
اوةى ِــةسةي  ــــوا  خــــ ــوتى: مــو يــةنا ِــة خ ةرَينى تــةواو )مةـريــةم(ــــَيوة  ِةعـعــ
ـدرَيذي  ــــة، )وايشانيــوة وــووة دةصـوا  يةيــــــلى تــةقوا ض تةقـةر ئةيــــــئة  ،زمــــدة 
ـــاتة صــةرَ ، ووننـِنــ ــة عــَيوة  ييـ ـــة ل ــزدراو     دااوـ ِــووة( )ئــةويػ(  ــوتى: مــو نَي

ــ يةروةرد  ِـ ـ ــ مهـداَلَينى ياك  ـيارمت، دة ــ ِ ةخغ يا يـــ ــ ة مةـريم. )ِـةآلم ديـار  ـ ةم يــةر ـ
ــ ا مو وـَى مهدالَ ــةِوو َِية(  وتى:  ــ ومانى لَيى ي ــ م دةِـ ةرَي  ـ، نـة يـيش ِةعـ   يـ

ــ ، وة ِـة   ـييى( دةصــى  ةياندوومـ  ـةآللَـ ـِة  ) ييم نـةكزدوة؟!  ـةـراميػ داوَيـو ييضـ  ـ
ة ــــ ــوتى: يــةروةرد ار  وا  ؾــةرمووة ئــةوة لــة ى  مهــةوة ئاصــانة، َِئــةوة  ِينةيه 

ــ نيغ ــ ةنى مهـــــة لــة ىي ـــــت ِـــَ خــةَل ، وة ِةسةيي انةيةــ ارة، دراوةو ـةوةو ئـــةو ِـزيـــــ
 ةوة.  ــِـزاوةت

ــ ، ِـةَلنو لةصـةر  يَيويض  ـــي ا  ِ ــَ  نةِووة عيضــى خـكةواتة: مةـريةم ِة دةص ا ـ
ةكة  داكـزد  ـزيي ؾـوو  ِـة يةخـة  كزاصـ    ـ:  ي ـ يـزةكاندا دةَلـيـــا لة تةؾضـِووة، ئه 

ة وــووة نَيــو مهداَلــدانى مةـريةمــةوة،  ــزنو  ــــكــزدو ـروو ةكيــاى ؾــوو  ِــة دةمــى دا 
ــ ة،  ا ئايا ِة نَ مانوض نَ عــة ِةر ، وة دةَِيـة كَريــة ـروو ةكة دةوَيـــئةوةي ةو ـ

ــ ة، ياخود يـةر ئـةو كاتـة يةكض   ــِووة، وةت مهداَلى دين ــ ةر ِوويـةتى؟ لَيـزةدا ساناي  ـ اى ـ
 ةى:ــاى يــدوو ـراي
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ــ ، واتهرم ير چۉ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅچو: َيـياى دةَلـيةندَين ة: ـ
ياز ض وـووة عـوَيهَينى دوور لـة خـةَلنى، ئيـد  دوايـ  خـوا  سانـاو         ـنى دا يةلَـ ــلة ص
دةكـا ، كـة يـةر ِـة      ا ــ وونى عيضـةتى لة داينــيَي ِاص  وَنيــارةسا ِة تةؾؾــع

ــ ةوة ِـَ ى   ةلةك ــداينى ِزدوويةتي ــياتــةييػ كـمةلَتن ــ ة ، قضـ   كـزدوة، ِاعـة   ةـ
ان ئــةو ــــ: يــى خَمــة، كــة ِــة  يض ــــيَي  َِيهَيـــةوةو َِلــــمةـريــةم لــةو  ــَـرة  مهداَل

؟! ـــي زدِـى خزايـ  نةك ـِـزوا  يَيدةكا ، كـة ييضـ   يخشمةت  يةرصـاا  كزدوة، ئايا ك

ــة خــوا  يةروةرد   ـــَِي ــةرموَ :  ـ ــى دةؾ          ڀ   ڀ       پ    پ    پپ   ...چار يَي

، واتـــة: ئة ـــةر هرررررم ي  چ ٿ ٿ ٿ        ٺٺ  ٺ      ڀ  ٺ    ڀ
: مـو ـر نووم لةصـةر خـَم نـةسر كـزدوة، ِـَ خـوا  خـاوةى ِـةسةي ،          يكةصا ِيهـى ِلَـ  

اتة عادةتيـاى واِــووة، كــة ـر نوويــاى  ــــةم، ديــارة ئةوكــــة لة ــةَ، كـةظ ناك ــــئـةمـز  قض 
ةوة ِـَ  ــ ا كة دةوَيـةعياى نةكزدوة، ئهــ زتوة، لة ةَ، نةخواردىض نةخواردنةوة، قض

ــةرياى ص  ــة ، صـ ــــى   ةلةكـ ـــض دةَلـيووـردةمَيهـ ــةِوو،   ــ ــزاث نـ ــاوَينى خـ ــا ييـ َيو: ِاِـ
ـــداينيغ ــة  لةكــ     ـ ــةِوو، ئــةد  ئــةو مهداَل ــ نوـا خزايــةكار ن ةم؟! ـيــوو، ئــة  مةرـِ

ڇ  ڇچ     چ    چچ      ڃ  ڃ ڄ  ڃ   ڃ  ڄ        ڄ   ڦ  ڄچ

ــ ارة كة يَيـى  وت ــ، واتة: )ديررهم ي چڈڇ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ   ڎ  ڎ و ـ
ــ ا ئامـانة  ِـَ كَريةك  ــة ناكةم( ئه ــمو ِةـر نوومض قض اى: ـة  كـزد، ئـةوانيػ  وتيـ   ـ

ــ ارَ  لـة َِيغ ـدا ِنـةيو كـة  ـ   ـَينـةَ، مهداَلـة لة ـَى قضـ ا و ــ نة دايـة؟! ئه  ـ ا ـا عيضـ ـ
 ڈ  ژ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   چياندا دةدوَ : ـةو لة ةَلــدةكةوَيـة قض

     ڱ  ڱڳ  ڱ  ڳ  ڳ     گ  گ  ڳ   گگ  ک    ک

   ہ   ہ    ہ    ہ     ۀ    ۀ   ڻ   ڻ   ڻ  ڻ   ں   ں   ڱ  

  ﮷    ﮶     ﮵     ﮳  ﮴     ﮲    ۓ     ۓ    ے      ے      ھ   ھ  ھ       ھ

                                ﯁    ﮾  ﮿  ﯀    ﮽   ﮺  ﮻     ﮼  ﮹    ﮸
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ــة: )عيضهرم يرر  چ    ـــ، وات ـــ ـــوتى: مــو ِةنـا(   ــ ،دة  خــوامـ ــداومض ـكـَي    يَي
ــ ةم ةر. وة يَيشدار  كزدووم لة يةر كوَييـةت ،، وة يةت ـ َيـزاومى ِة يَيػ ا سيهـدوو،  ـ

ــــرايض ــة نوَيذكـ ـــياردووم ِ ـــزدىض سةكـ ـــا  داى. وة ـرايضـ ــم دا  ـ ــةَ، داين ــة لة  ياردووم ك
ـر ن  لـة   ،ـيِـ  ـيةىمم لـار. وة صــةيَيوض خزايةكــزاوم ِة خَصَيـار،، وة نةياـةكـواك
ــ ـر ن  سيهدووِوونةوةم. ئـا ئـةوة قض   ،ـر ن  مزدمنض ، وومنضـنـداي ا  كـوـر   ـــ ة  عيضـ
 يةِـة  يـ ـــ خـوا ـر لَ  ية  كـة تَييـدا لـة  ومانـداى. نا ويـ     ــة يةقــئةو قض ،ةـيةممةر
 .  ــية، دةِــةرموَ : ِ ـَي، ِةظ يَيى ِؿوــارَينى ِـي  َِ و " يةر كا  كــ"ياك
ــ  اؼ ِوو عـيَيم ــ ـَينـاى ِـَ ِـاظ ِن  ـ ــ ةم، لـةوِارةوة كـة عيض  ـ ــ َى يةيـــ و ا ـ دا ـ

ــ وـر  خوايـغَيوةية يةيـــداِووة، مانــا  وانيــة كــ   ـِــووة؟ كةواتــة: كــة ِةمــ     ة، خـــوا  ــ
 ض ِـان  ـــ داي يِـ    ِةــوةت ئادةميغرِان دروصا كزدوة، ية يا  ِةِــعيض يارِة ـك

 يا كزدوة لة  ـَي،  ـةوواؼ ديارنيـة وـَن  دروصـا كـزدوة؟ ِـةآلم وا يَيدةوـ        ــدروص
ـــئةويغ ــَي دروصـــنزدِ  ـ ــة   ــة دة وتــ  ي  ـراصـــةوخَ ل ــةوة ك ــةآلم ئ ــة  ـ، ِ زَ :  ــةووا ل
ـــيةراص ـــوو  وـ ـــ ـــادةم دروصـةي  ئ ــووة، ـراصـ ـــا ِ ـــا نيــة، ووننـ ــةوة تةنيـ ـــة ئ ــة ـ ا ل

 : ـاتوة، وةت مو لـة كـَي ـ  ـــى وا نةيــونهةتدا عــقوـرئاىض صاتوة، ِةآلم لة ــتةوـراتدا ي
ــشاى لــة ص  ـــ)ئــاؾزة ض خَي ـــاية  عــةريعةتدا( ِاصـ ز  ـيـــم كــزدوة، يــةروةيا لــة تةؾض ـ

ة: ِــة يــةر وــوار ـدا ِــة درَيــذي  ِاصــم كــزدوة، واتــ ـ(يغــاليػــاٛ(  )1ئايــةتى نمــارة )
 اندوة:ــنى خوَلكـَيوةكاى خوا  يةروةرد ار خةَلـع
 ارى.ــياى ديـــى: ِانض داينــنى ِة غــخةَل (1
 ا ِووة.ــَي دروصــةوخَ لة  ــةو ـراصــانى ديارنيــادةم ييش كاميــئ (2
 ة.ــار نيــا داينى ديارةو ِاِ  ديــعيض (3
 ة.   ــني ارــة  ديـةووا، وَنيةتيةكـ  (4

ــاى ِاةيةنــ ـَِوــ ــاكو تَيم ــةر خــوا ِيــ   ـىى؟ ت ــة ئة  ــــَي  دروصـةوَ  عـــك ــا ، ـ ا ِن
 ا !!ــــى دةكـدروص

ا ــــانة: عيضــزانييةكاندا كــة  وتوويـــارة لــة وةآلمــى نةؽــــــكــة دي :ةمــــ ـيَيه ة ـةلـ ـــمةص
ــ يى َِ خـكوـر  خواية، ياك ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  چ، دةؾـةرموَ :   واـ
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  چ ﮳﮴  ےےۓۓ﮲ ھھھ  ہھ
ــ انةوة  خوا  يـةروةرد ارة،  ـا ِـَ سانيارييـ   ـاةيَيهـئةوة ِةَل عـارةسا   وا  سانـاو ـى خـ اـ
ااى دَيهَيـةوة لة قوـرئاندا، ئَيمة ؾَيـز دةكـا ، كـة ئَيمـةؼ ؾَيـزِني ئـةو ديـوض        ـس ر ِةَل

اة ِهيـا  ِهـَيني، نـةت لةصـةر ِهاغـة       ـوَلمانةتيية  خَماى لةصةر ِةلَـ ــعةقيدةو مض
ــ اة، َِيـة لـة وـةند ع   ـنو لةصـةر ِهاغـة  ِةلَـ   ـنزدنةوةو عاتيؿة، ِةَليايـىص لـة   وَيهاىـ
ــ اندا، خوا يــقوـرئ ــ ةم ِـة ئةيل ـ )ض يـةم ِـة كـاؾزة ِـيةرصــةكاى، دةؾـةرموَ :      ـى كـيَـ ـ

: ــي، واتة: َِلة ر لبقچىئ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ ... چ
ــ ــهو، ئة ــةر ـراصــ ـِةَل ــة صـاةتاى َِي ـــا دةكــةى، ل ـَي) ـ( ِــة ئــةيلى كــ البقــطٗووـرةتى )ـ

 ۆئائەئ  ەئوئوئ ۇئۇئ   ائې  ى  ىچدةؾـــــــــــةرموَ : 

ــة چىئ    ىئ   ىئ  ېئ   ېئ  ېئۈئۈئ ۆئ ، لــــــــــــ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ(يــػ ِــة ِـيةرصـــةكاى دةؾــةرموَ : الينـل ووـرةتى )ــــص

ٿ      ٿ    ٿ     ٺ     ٺ   ٺ    ٺ   ڀ      ڀ   ڀ     ڀ   پ     پ   پ  پ  

ـــيدةِ ،ةيداـنَي  كــة ـراصـــى كــزد لــة دةعوواكــ  ـا، كةواتــة: ئيهضــچٹ  ٿ  ـ
ـراصـا ناكـا ،  يـاواسيى نَيـواى      وايـةةِوو، مانا  اة  يَيهـ، ئة ةر ِةَلـيِ ـياة  يـِةَل

ــ ــزةدا خــوا ِةَلــ ـاةية،  ــا ئــةوة ِــَ ئَيمــة دةرصــ  ــراصــاض در  ِةَل اة ـَينى  ةورةيــة، لَي
ــ َيو: عيضـدَيهَيـةوة لةصةر نةؽــزانييةكاى كـة دةلَـ    ا كـوـر  خوايـة، لةِةرئـةوة  ِـاِ      ـ

ٌ نية، خـوا  يـةروةرد ار لـة صـووـرةتى )     ديار ِـاِى   دةؾـةرموَ : ئـادةم نـة   (دا آل عنـطا
ِـ ـاةتـ ـةوة ِةَلـ ، كةواتة: ئة ـةر ئـ  ــارة، نة دايـدي ، قضـةيةكى يوووـة، ئه ـا يـةر     ياى 

  ڻۀ  ۀ  ہ  ہچ؟ وةت دةؾــةرموَ : يِــ واــــا كــوـر  خــــعيض ـينا ويــ

  ھ   ھ  ھ ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳ہ  ہ 

ــ ِي واوة ييضى ِةدةصـة، ئة ةرـلةىيةى خ ـي: ئايا كيــ، َِلچ﮴ ــ ةوَ  مةصـ يىى ـ
ــ ةر سةويغـ ض ئةوانـة  كـة لةصـ   ــةمض داينيغـكوـر  مةـري ــ ةموويـو يـ ، ـــي ةوتَيهــاى ِؿـ
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ياى لـة خوايـةتى دانيـة، خـوا      ـــ  ض ِةعـــ وى لةدةصا دَ ؟ كةواتـة: ييضـياى يغ   ـيك
ة، ـ، ئـةوة خوايـ  ي، يةيـدادةكاو دةؾـةوتَيه  يض دةمزَيهـ يةية كة دةنَيهــِةرسيػ ئةو كةص

ِـ ــة كـة ِةديًَيهـةرو يةيداك  ــةرةكي  خوا ئةوةيــةتى صيؿــص ِـ ـيةر مزَيهـةرو   ـي، وة دة
 ـيـى يــــــع نــة ،زَ ضــــيةيــدا دةك يم غــةيز  خــوا نــة عـــَينى يــ آل، ِــةـيةر ِـــلةنَيوِــ

زَ ، ِةآلم يَيى ناؾـةوتَيهزَ ، واتـة: يَيـى وا لَيهـاكزَ  كـة      ــزاث دةكـدةؾةوتَيهزَ ، يَيى خ
ــ َ دةتوانى عـَي  ِضـا تــ، ئَيضـينةميه ــ ووتَيهى، لـة  اَلةتَين ـ ــ ى ماددييـةوة دةيا ـ َـر  ـ

ــ ِـَ  اَلةتَين  ــ ى، لـة  اَلـةتى ع  ــــَيهـة، ِـَ وَيهـة: ئـاو دةينولَ   ـــــى مـادديى دين ـ ليةوة ِــَ ـ
ــ ةتى  ـاسيىض دةَِيــة ي  ــ اَل ــ دة ـَـرَ  ِـَ     ــــي ةَلم، وة كـة دةي ةص ـ ــ اَلةتَينى دينـ ة، ـ

ا يةيـداِنا   ـــ ع ي، لةـراصـييدا ئةوة  كة دةتوانـ ـيةو ناؾةوتـِةآلم ماددةكة يةر يةي
، كةواتــة: ئــةوة ِــةظ واية ــــ(، ِــةظ خعــسو) يناتةوة ِــة نــةِووــــلــة نــةِووةو ِيغ

ة كة ئةوة  لةدةصا دَ ض، خاوةندارَيـى ئانانةكاىض سةو  دةكـا ، َِيـة تـةنيا    ــخواي
 ة.  ــزانى يةيـــــةي  يةرصــايضــئةويػ ع

  پٱٻٻٻٻ  چوَ : ــةرمــكة دةؾ :ةمــةعــع ة ــةلــمةص

 ٿ  ٿ ٿ   ٹ    ٺٿ  ڀ  ٺٺٺ   ڀ ڀ پ  پڀ  پ

   چ ڄڦ ڄڦڤڦڦڤڤڤ ٹٹٹ
ــ دانةوة  مانا  ئةم ئايــزةدا َِ لَينـاى لَيــتوَيذةرةوانى قوـرئ ــ ةتة تووعـ    َرَيـ  لـة   ـ

ـــئيغ ـــنا،ض تةناــ ــووى، ووننــ ـــذة ِـ ــوا  داد ــ ـــة: خـ ــة صــ ـــةر لـ ــ٘الووـرةتى )ــ (دا تْبـ

ــةرموَ :  ڻ  ڻ  ں  ں  ڻڱ ڱ ڱچدةؾــــــ

ــة:  وولةكـــــ چۇ... ۀ   ڻ ــوسَيز ك ـ، واتـــ ــاى: عـــ ـــة  وتيـــ ــةو ــــ وـر  خوايـــ
وا(، ِــةآلم لَيــزةدا ــــة، )يــاكيى ِــَ خــــا كــوـر  خوايـــــزانييةكانيػ  وتيــاى: عيضــــنةؽ

ــ دةؾةرموَ :  وولةكةو نةؽـزانييةكاى  وتوويانة: ئَيم ةمووماى كـوـرانى خـوايوض   ـة يـ ـ
ــ ةند وةآلمَينيـاى داوةت ــة توَيذةرةوانى قوـرئاى وـو، َِيـــانى خوايــعةويضخَ ةوة ِـَ  ـ

 اى داوة:ــنالةيــى ىِزدنى ئةو ئيغـِة وةند  َرَي  يةوَل ،يارةوــئةو يزص
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 : ى ئيشـكاليك     هل ـسه ر  رسـته 
 ه ىو ال مد ا هنه و  و  چ ...پ   پ  پٻٻ   ...چ

َيو: ـَيو: كة  وولةكة دةَلَيو: عوسَيز كوـر  خوايـةو نةؽــزاني  دةلَـ   ــياى دةَلـيةندَين /1
ةو نةؽــزاني  يانـدا س ر   ـواية، وة ئةو دوو كةصةؼ لةنَيو  وولةكـ ــمةصيح كوـر  خ

ةرةكانى ـــــِةع ـيواِو، دة ويــــــــكـــوـر  خ يةر ِاويــــــــِـــةـرَيشى، مـــادام دوو ِةع
 و.ــواِــةؼ كوـر  خــدين

ــ َيو: كـَدةل ياىـوة يةندَين /2 ــ اتى خـَ  ئةوانـة   وتووي  ـ ــ انة: ئَيمـ ــ ة كـة دةِي ـ و ِـة  ــ
ــ ةو دةِـني ِـة نةؽــزاني ، مانـا  وايـة ئَيمـة كـوـر  خـوايوض خَعةويض        ـ وولةك ـى ـ

ــ ، وـوننة لـة كـَي ةك  يـاؼ لة كـَي ةكانياندا نةِــوايو، ِا ئَيضــخ : ـــي انياندا نيـة، ِلَ ـ
ــ وة، ِـةآلم ئَيض ـاوتـ ـانـواى، دةَلَيو: كاتى خـَ  واي ـــزانييةكاى كوـر  خـــا نةؽـئَيض ـا ـ
 زدوة.ـ ــىيان

ة، واتــة: ـــــانى خوايــــةويضــا لــة كــوـرانى خــوا، خَعــــيػ دةَلــَيو: مةِةصـيةندَينــ /3
هديوض ـــــوا يةصــى خـــوايو، وة لـــةى  خــــــــةويضــئةوانـــة  وتوويانـــة: ئَيمـــة خَع

ــ عـارنةوةو ئَيض ا  وولةكةكاى ئةوة ناـيةَل ذَيزدراويو،   ــ َيو: ئَيمـة  ةل ــاؼ دةلَـ ـ ى ـ
ـــِـــذاردة  خ ًُ َؾوايو، )ــ ـــــــَىِحـــ ـــ( وة لـــة قوـرئانيغُنِدَتاضـِعُف ا  الـ دا ِاصـــى ئـــةو ــ

ې  ې   ې  ې  ى     ى  ائ  چةلة كزاوة، خوا دةؾةرموَ : ــمةص

ـزائيي! يـــــاد  ـــــــ، ئـــــة  وةوـــــة  ئيض ةر لبقررررر چوئ  ائ  ەئ   ەئ   وئ
ــةوة  ــو ِنةنــ ــةكانى مــ ــدا    نيعمةتــ ــةر  يًانييانــ ــزدووى، وة ِةصــ ــةَلم كــ ــة لة ــ كــ
ــة مةِةص  ــذاردووى، ك ـــيةَلم  ــة  ـ ــةتى، ل ــى صــةردةمى خَي ــدا   ا يَي صــةردةمى خَيان

رت ـنى صــةردةمى خَيــاى ِاعــــزائيي ئيمانــدار ِــووىض لــة يــةموو خةَلـــوةوــة  ئيضــ
ة ذوو، وة تــا دنيــا ِــة كَتــا دَ ، لــــــذاي  مَيــــدرَي ا  وانيــة كــة ِــةــــِــووى، ِــةآلم مان

7 

7 

7 
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وـرانى خـوايو،  ـــ   ِاعـرتِو، عــى وانيـة، ِـةآلم كـة  وتوويانـة: ئَيمـة ك       ـيةموو خةَل
ــة: ئَيمـــة خَع ـــواتـ ــوايو، وة ـةويضـ ــة ـى خـ ـــةويضـخَعِـ ــوا   ــ ــووى لـــةى  خـ ا ِـ

 ة.ـوادا يةيـةَ، خـ ةتَينى تاي ةتيماى لة ــاريػ، نضـيةروةرد 
ةآلم ىف لَيدانـــةكانياى ياى دةَلـــَيو: دةقـــى ئـــةو قضـــةياى نـــةكزدوة، ِــــــــيةندَينيغ /4

ــ وايو، نة ئَيضـوـر  خـة كــوة ئَيمــار  ئةوةى، واتة: نةياناوتــخواسي ـا وا دةَلـَيو: نـة   ـ
ة:  وولةكـــةكاى ـدةدةى ِـــَ وَيهــــم ئـــةو ىؾـــة لَيـــآلاوتوة، ِـــةـاتى خَعـــى وايانــــكـــ

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  چ وتوويانــــة: 

  لبق ةچڱڳڳگڳڳگگگککککڑڑ

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ       ڦ    ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ٹ     ٹچ ،

ئا زمـاى تـووؼ    ي، وةند ـر نَينى كةمض نمَيزدراو نةِ   رآل عنچڃڄ  
، واتـة: ئَيمـة يةروـةند  ونايـانيػ ِنـةيو، يةروـةند خـزاييػ ِـني، تـةنيا          ـياِـن

ــةم دةصووتَيهزَييــ    ــى ك ــة:  ــ   ـوــةند ـر نَين ــا يةنــدَينياى  وتوويان ةو  ـر نة، ـو،  
ِ ــــةندَينيغي ، ئــةوة ــــيياى  وتوويانــة: وــي ـر نة، ئه ــا ئــةو ىف لَيدانــة، ئة ــةر وا

ــ ةتييــ ةتَينى تاي ــى خواِوض نضــةويضـئَيوة خَع ــيكة دةِ ــيدة ةيةن اى لة ـةَ،  ـ
، واتة: ىف لَيدانى ئةوة كـة خـوا صـشاياى نـادا ، ئـةوة       ــياردا يةِــخوا  يةروةرد 

ــ ـــلَيوةردة ـ ــة دةِـ ــةواى نض يريَ  كـ ـــئـ ــةتيــ ــةِ ي ةتَينى تاي ـ ــوادا يـ ــةَ، خـ ، ياى لة ـ
كـة لـة خـاض     ا ـــ عيضخَعةويضـى خواِو، نةؽـزانييةكانيػ ئةوة ديارة دةَلَيو: 

ــ ةر، َِ سانيارييــاى نةؽ ــَيـزةوة  ِةعـدراوة َِتة ِةآل  ـزانييةكاى عةقيـدةياى وايـة   ـ
ــ زاوة كة ِة  يضـلة دار دراوةو يةَلواص ا ــعيضكة  ةو تاقـة  اـةر  َعـةو    ان ئـ ـ
ــ ة كوـر  خوا ِـووة، وة خـوا ؾةرموويـةتى: مـو ئـةو تاق     ـتاق ة كـوـرة  خـَم دةكةمـة    ـ
ــ ؾي ــ داو ِـةآل َيـز  يـةموو ئةوانــة  كـة ئيم   ـ واو ـةر  خـــدَيــهو، كـة يَيػةم ـ   يانى يـ ـ

ِـ  ـيَينة لة خوا، يةر كةظ ئةو ئيمانـة  يـ  ــةو ِةعـكوـر  خواي ئـةوة ئـةو لـة     ،ـيية
ـــص ة  ئــةو، دةَِيـــة يــَ  صـــزيهةوة  يةروــ   ونــايى كزدوويــةتى! كــة    َيدارةدرانـ

ــ ِةـراصـى ئةوة عـَينى س ر نامةتيكيية، يانى: ئَيض ــ ـا ِاِـا  نةؽ ـ ـزاني  لـة وآلتـانى   ـ
ــاواو لةويــةـر  دني  ــــر نئ ـــا  ونايــاى دةكـ ـــا ، سيهـ ـــا دةكـ ـــا ، قــةتَي دةكـ ــ  ـ ا ، دسي
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ــ ةسار صــو يدو ،انةي  واىــا ، ِة عةقيدةي ئةؾضــدةك  ا ـــ عيضـا ـاَ، يـَيػ ئَيضـ  ـ
ــ ة  كـةؾاـرةتى  ونايةك ـتاكو ِ َيـة مايـ  ،ةَلواصزاوةـلة دار دراوةو ي ــ انى ئـ ةواى!! كـة  ـ

ــ َِيا ــ وماى واؼ نيـــ ــ ة، وةت ئَيمـــة لـــة تةؾض  ـــ ــ زكزدنى ئايةتـــةكانى ص ـيــ ووـرةتى ـــ
ــاٛ) ــطاٌ(و )اليػـ ــة عيض آل عنـ ــزدةوة كـ ــاى كـ ـــ(دا ـروومنـ ــةدراو ــ ــة دار نـ ــوا ا، لـ ة، خـ

ــةرموَ :  ــة: اءرررر لنسچگ...ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ ...چدةؾ ، وات
ــ يوة، ِةَلنو وَيهة  عيضاياى َِ ِزاية صـةر كةص ــانواصـكوعـوويانةو نة يةَلي نة َينى ـ
اَ، ــــداوة، ئه ــا ِــة يةر ــــلــة خاو ا ــــعيضاتى ــــةو ئــةو كةصــةياى لــة  يــــدين
ـــعيض ــةسار ص ا ـ ـــدوو ي ــَيػ يةلَ ـ ــةو ي ــزاِاَ، لةم ــَ دةِــ يواص ــَ    ي، ِ ــة ي ِ َيـ
 اى دةكا ؟!!ــاواىض  ونايــَي  كة تـــا  كةصـــزيهةوة   ونايى ئَيضــص

ــةر      ــةِووة لةصـ ــى يـ ــانةيية س ر كارياةريغـ ــدة ئةؾضـ ــةو عةقيـ ــاى! ئـ ــَ سانيارييــ ِـ
نةؽــــزاني  س ر  ي، دةِـــييلةكاى ِــــنةؽــــزانييةكاى، وـــوننة ئة ـــةر ِـــة يَيـــى ئيه ـــ

ــ و، ووننـى خواسِـةىمة ض ئاعـص ــ ة لـةو وـوار ئيه ي  ـ ا ـــ عيض: ـــي اتوة، دةَلـــ النةدا يـ
   ـــؾةرموويــةتى: )ئة ــةر كةصــَي  سللةيــةكى لــةى  ـراصــا دا ، ى  وةييغ   ِــَ ـ
ــ ةكةعـصـةند ، كزاص  ـيَي  وَغةَلةكة  لـزة(! وة )ئة ةر كةصـــرا  (، وة ـــي يت ِـَ دان ـ

ــ لـة يَيغ )ئة ةر كةصَي  ميلَينى ِة يَيػ خَ  دا ، دوو ميي  يةوة ِــز ( ِاعـة مـادام    ـ
ــ وا  ؾَيزكـزدووى، ئـةد  َِوـ  ـر نئـاواو ئةوروي     ا ــعيض ــ وآلتـانى دني  ،اـ ز ـا دا يـ ـ

ٙ انيا  مةسى )ــ؟ ِةريـــاز دةكـا دا يــا َِو  دنيــدةكةى؟ ئةد  ئةمزين ( كـاتى  ُعظنـ
ـــوو؟ ؾةـرةنضـز كزدِـــا  دا يـــخــَ  ِــَ دنيــ  ـــاو ئيضـ ـــيانياو ئةَلمانيـ َ دنيــا يــاواى ا ِـــ

 و!ـــزاني  دةسانــاى ِة نةؽــدةكةى؟ يةمووعـاى خَت
ــ واية ئةو عةقيدة ئةؾضـَِية مو يَيم ــ انةيية كارياـةريى س ر  ِـووة لـةوةدا ِلَ   ـ َيو: ـ

لة صَيدارة دراوةو ئَيمـةؼ نةؽــزانينيض    ا ــعيضيةرو  ِنةيو قةيدَيهاكا  مادام 
َ    ا ـــــِـــة دوا  عيض اى، ـــــ  صــــزيهةوة   ونايةكامنكـــةوتوويو، ئـــةو َِتـــة يـــ

ــ لـة  ي  ا ـــ عيضدةكزَ ، ووننة  ــيييماى لــواويَع ــ اتى ئَيمـ ة لـة صـَيدارة دراوة،   ـ
ــاو ض ننــى نةؽ    ــَيو: ض يي ـــيةَل ةتــة ئــةواى ِري كةيــةكى دينةعــياى يةيــة، دةَل ـزانيى ـ

ــ ا ، كة ووو َِ ى  يايــيةروةندة  وناياى ِن ــ ا، يـ ــ اى ِـَ ى  قةع ـ دةمى ةو لـة ِـةر  ـ
ةم ـى: مــو ئــةو  ونايانــةم كــزدوةو يةلـَـ ـةكانى خــَ  دايَيهــاو  وتـــدانــى دا ِــة  ونايــ
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ـــ: ئــةوة مــو لــة  يــاتى خــوا لَيــا خَع ــــيكــزدوة، ئــةويػ َِل  ووم! تــاسة ئــةوة يــات ـ
 ةوة.ــدةَِيـ
ــ ز كة صةيزانة ياتوونـة نَيـو ئيض  ـيـزو ِــاى ئةو  َرة ؾينـادارييــا َِ ئا ـئه  المض ـ
ـا يةندَي  لةوانة  خَيـاى ِـة صـةييدو عـَيذ دةسانـو، يَييـاى       ــةوة، ئَيضــنيغوَلماناـمض

زَيو،  ــا عـــَينيػ  ـةرى، لــة  ونايــاى دةِةخغــ  ـوايــة لةِةرئــةوة  خشمــى يَيػةم ــ   
ــَيو: خــوا يَيــى ؾــةرمووة: ئةوانــة  خشمــ  تــَى واك   ـــدَيههــةوة، دةَل ةكانياى ِــَ خــَم ـ

م، مانـا  وايـة كـةظ نامَيهَيــةوة،     ـةخغياى ِة تَ دةِــ، خزايةكانيغيــدةِةمة ِةيةع
ــةوِارةوة )مــةى   ــةورة  ك   ــــئه ــا ل ـــ( عـــَينى صـىَي ــة تةـ ـــزةكة  ةيز ل ــؾضـي اظ ـِ

ى كـــات ـــــى سادة( لـــة مة ليضـ  ةلــــا، )مـــةى عةِدوَلـ: ـر نَيـــ  ِـــيـــــا ، دةَلـدةكـــ
ـــيئةمحــةد  عــَيذ دادةنيغ  ــووة، كــوـر  عــَيذ    ـ ــاوَين   ــةورةو س ر وــاكيػ ِ ، كــة يي

اعرييػ لــةو ـ  نَدييــة، عــوَيهنةوتوو  )ـرَي ــاس  قــادري (يو، مةولــةو  عــ ـمةعـزووؾــ
ــ ، يةكَي  لة صـةييدةكاى لـةو مة ليض  ــية دةِــمة ليض : ئَيمـة يياوةكامنـاى   ـــي ةدا دةَلـ

ــ ايو خزايـة، لةِةرئـةوة  لـة وةو   ــةى عةؾووى، لة  ونــيةرو  ِن  ،ة  يَيػةم ـةرانو ـ
ئــةو يزصــيارةم ِــدةوة: يــةر يياوةكانـــاى عــةؾووى، يــاى  : وةآلمــى ـيمةولــةوييػ دةَلــ

ــ : قضـــي لـة خشمـةكانىض دةلَ   ـــي ةديػ تـووـرة دةِ ــاى؟! كـات ئةمحـ  ــئاؾزةتةكانيغ ة  ـ
ــ ة ِـَ دةكـةى كـة مةول   ـــانةو نةؾامانـنةسان ــ ةويى لَيـزة دانيغ ـ ــ ـوة؟! َِيـةؼ خ ـ  وا ـ

ٹ  ٹ  چةؾــةرموَ : زة ئةؾضـانةية   وولةكـةكاى د  ـوةت ِةريةروـدانةوة  ئـةو ِيـ   

 چڃ  ڄڄ  ڄڦ    ڦ  ڄ  ڦ   ڦ    ڤڤ     ڤڤ  

ى نمَيــزدراو، وة ــــةند ـر نانَينـةر وـــمة ــ ـي، واتــة:  وتيــاى: ئــا ز نامانااتــ    رآل عنرر
ا يةَل ةصـنت لـة ديهـدا    ـع ـياى دةِةصا ؾزيو  داى. ِةَلــةياندا يةَليـئةوة  لة ديهةك

ــ ـَيهى صـةوسو،  ـا ى ِةتـةما  كةع   ـــ يغ  ةييد ِةتـةما ـ  ؾزيو دةدا : صـخةَل يدة  ـ
الميى ِـــة يـــَ  ئـــةوة  نـــاو  ـــــةر ض، ئيضـــــى صـــــسةردو، مـــةى ِـــة تـــةما  مةنديل

المييةو، ئةو  دينة لةِةرئـةوة  كـوـر  ؾ نـة كةصـة، ئـةو  دينـة لةِةرئـةوة         ــئيض
ــ ة، يـةكياى لةِةرئـةوة  ع  ـمةى سادةي ياى دا ييضـياى ِهـةما  ـَيذ سادةيـة، كـة لـة قوـرئانـ    ـ

ُُ ]دةؾــةرموَي:  ةر ـيَيػةم ــنو ـة، ِةَلــــــني ُٔ َىَػــُب ُِٓػــط٢ِ  ٔبــ ُُ ٜلــِه  ُٔ َعَنٝلــ ٤ٛــٜأ ٔبــ ًِ َب  ٍ[َمــ
ــٔله بـــطقه: ) } ُِ ُمِػـ َّا ٖٗ بـــطقه: ) 6793َض ــٔص َّالٚتطٔمـ ُِ بـــطقه: )  2945(،  ًُ َماَجـــ ــ (، 225(، ّاِبـ

www.alibapir.net



   ......  ( 51  –  51 ) 
 

 

 [033 ] 

344َّٜٗالــٖساَضٔمٕ بــطقه: ) ِٓــَط ٍَُط ًِ ٜحٔبــٕ    كزدةوةكــة  دوا  َيـواتــة: يــةر كةصــ {( َعــ
ِـ   ــا ، ـرةوةَلةكةكة  يَيغـي مـز   ِـة كـزدةوة يـَيػ ِنـةوَ ،       يى ناخـا ، كةواتـة: دة

 چژ  ...ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ... چ: خوا  يةروةرد اريػ كة دةؾةرموَي

ې  چةرموَ : ـانة، وة دةؾـــارتزيهــــ، واتــة: ِــةـرَيشتزيهـاى ىي خــوا يارَيشك  ترحلجرر 

ــة: و رنؤمنرررر ل   چۇئ   وئ    وئ    ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ ، واتـ
ــ ادا كزا، لــئة ةر ؾوو ِة كةـرةن ــ ةو ـر نةدا نـة ـرةوةَلةكي ـ ــ اى لـة نيَ ـ ــ واى دا يةيـ ة، نـة  ـ

 ا .ــةظ دةكـيػ داوا لة كـكةص
ةيةكى خــَؼ ــــو الـأويــي( قضـز  )حماصـــيـــم ( خــاوةنى تةؾضـ)مجــا، الــديو الكاصــ

ُْ  ُضِعَب اَلــٜق: )ــيا ، دةَلــدةك ٢ٌِطٕ القٝـ فٔـ  ُسحٔـ َ  ًَِٓـ اٛ: ٜحََـ ٜقض الٝفِعَب٘ لٔـ ْٖٔٔفـــ ر الصؾـٔ  آ

ُٓ بٔــَفاحٜل ٌٖٜح َِٔح َ ٚصَعــال  ٍَــْٔفالٖصــ اٜلَت، ٜفــُِٔٔــٜلَع ِزُطَٓــ ِهٜلــ؟ ٜفَُُبــب ٜ٘ ِٔٔصٕ  پ   ڀ  چ :اآلٓــ

 . (1)نائدةر ل     چڄ ڀ  ڀ

ــة عـواتــة: يةكَيــ  ـــ  ل ــة يــةكَي  لــ ـَيدةكانى تةريكــةتى تةؽــ ـ ة عــةرعشاناى ةووف ِ
ــ َيو: لـة كـوَيى قوـرئ  ــدةَل ــ اندا ئـةوة يةيـة كـة خَع   ـ ــ ةويضا خَعةويضـ ـى خـَ  صـشا   ـ

ــ وةآلمـى ِداتـةوة، عـَيدة ؽ    ينادا ؟ ئةويػ وةآلمى ناداتـةوةو ناسانـ   َؾييةكةؼ ئـةم  ـ
ــ ، واتـة: ئـةد  َِو  چڄپ   ڀ  ڀ  ڀ چدةوة: ـئايةتة  ِـَ خوَيهـ     ـ
ــة  ونايةكانـــــ  ـــاى صـِــ ـــــ ــوـراىض   شاتاى دةدا ، ديــ ــة كــ ــة: ئَيمــ ــةواى  وتوويانــ ارة ئــ

شا  ــــةويضـ اى صــانى خــوايو، ئــةويػ دةؾــةرموَ : كةواتــة ئة ــةر خَعــــــةويضـخَع
ـــنــةدةداى، ئه  ــارة ئــةو ئايةتــة ِةَلــ ـ َينى ـاةية لةصــةر ئــةوة كــة خــوا يــةر كةصــ  ـا دي

ــ ويضا ِة  ونايةكانى صشا  نادا ، ِـةآلم َِوـى ص  ـخَع ــ شا  نـادا ؟ ديـارة تَِةي  ـ  اىـ
ــ دةكـا ض يةعـَيماى دةَِيــةوة، ئة ـةرنا كـةظ مـاؾى ) يـ       ـــي ل ةر ــــَ(  نيـة لـة ِةران   ـ

ـــَي  خــوا خَعــ  ِــوَ ، دي ـخــوادا، ِــةآلم كةصــ  ـــارة كــة  ونـ ايى كــزد، تَِــة دةكــا ض  ـ
ِـةسةييػ   ا كة يةعَيماى َِوةو تَِـة  كـزد، ئـةوة خـوا  ِـة     ـيةعَيماى دةَِيـةوة، ئه 
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ــ ل ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ... چدةؾــةرموَ :  ، وـوننة خـوا   ــــيَيى خـَؼ دةِ ـ

ــ ، واتة: َِياومـاى خ  ةرلبق  چۅ   ۋ ــ ئةوانـة  كـة س ر دة    وا ـ ةـرَيهةوة ـ
  و.ـيدةوَيــةوة، خَعـة س ر خَ يات دةكةنــواو، ئةوانة  كــَِ ى  خ

ــ ، واتــة: ِةلَ چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ چكــة دةؾــةرموَ :   :ةمـ ةوتــ  ةلة ــــمةص نو ــ
ة، كة خوا دروصــى كـزدووى، كةواتـة: يـيش     ــةت ِاق  ئةو خةَلنةرَينو وـوةؼ ِةعــئَي

ــة تــةقوا نــةِ     ــةى  خــوا نيــة، مة ــةر ِ ــاس  ل ــةو ئيمـي ، وة ِــة ى  خــواوة  يكــةظ يل
ــ ، ئـةوة س ر  زناـة كـة مض   ـي  ناِيهـ ـةَلةت يـيش دةوريَـ  ـــ ةنض ـرةوـنةص وَلماناى ِـاؼ  ـ
ــ ـــةى، وــوننة وةت  ــومت: يةيـَيى تَي اـــل ــة مةىسادةيــة، دةـ : كاكــة ئَيمــة ئةوةنــدة  ـيَل
ــ َيى خــةماى مـةى ِـووة، تـَ ِلَـ    ــيغ ــ وا لَيمـ : ئَيمـة  ـــي ة دةَلـ! ئةويدينـ ياى خـَؼ نـةِ  ـ
ـــع ــة دةلَ ـ ــوويو، ئةويدين ـــيَيذ ِ ـــ ــوويو، يةكــ ـة صـــ: ئَيم ـــندي  ـةيد ِ ـــية دةَلـ ــا، ـ ِ :

ــدة و ـــئةوةن ــد، نةخَيـ ـــات ِووة...يـ ــاى دةلَ ـ ـــيز وةت كــوردةواري  خَم ــة : )كــةظ ـ ِ
ــ َ  كَصـة  ـريغ ـةوة( ياى )كة خـ ــاِ  نايةـرَيـــمةلة  ِ ِـ     ـ  ـي  ِاِـا ِـة تـَ وـ (، دة

، وةت  ارَي  مو لة ـةَ، مامَصــايةكى عـَيذ كـة صـةييديػ      ـيةِـَِخَ  كزدةوة  ي
ــ اى كـزد، يَيـى  وت  ـةَلةتض ئةوانةمـ ـِوو، ِاص  ئةو ِاِةتى نةصةنض ـرةو ــ م: مامَصـ ـا ـ

ــ ؟ صوود  نيـة ـــ وَى ـرةوـةَلةت ص  ــ وود  يةيـة،  وت ـ ــ م: صـ وود  وـ  يةيـة؟  ـوتى:    ـ
ــ ، وـَى ص يِ يَيػةم ةر كةصَي  خشمى  ــ وود  ِـَ  ني ـ ــ ة؟ مهـيػ  وت ـ م: ئة ـةر  ـ

صـةردةمى خَيـدا صـوود      صوود  يةِووايـة، لـة   ةردا ـيَيػةم خشمايةتيى لة ةَ، 
ــ سياتز دةِـوو، ِاع  ََـف  ( مـامى نـةِوو؟ )  ٜحُبـْ ٜطألـف  ة )ـ ِوو؟  ـوتى: ِـا،   ( مـامى نـة  ٜحُبـْ ٜل

اَ، ِة وةند يغا دةويةوة صةر ، س ر لَيـى  ــةد صــةسارو ووار صــ ومت: تَ لة دوا  ي
( خـوا لةعهـةتى   ٜحُبـْ بـف  ةو ياَلى خَ  ِووى، كةوـ  ) ــةوة، ئةواى لة ِهـدووركةوتووي

ــ ــة دوا          ـيل ــَي  ِ ــةر كةص ــَيني: ي ــة دةَل ــةِووة، ئَيم ــدا ن ــةوة  لة ةَلي ــا ، لةِةرئ دةك
، ـيةيةنـــوود  يَيها ـصــ يَيػةم ــةر نةكــةوَ ، خشمايــةتيى لة ــةَ،   يَيػةم ــةر

د  ـة، ِـةآلم ِـايى ئةوةنـ   ـ؟ َِياوماى ِاعـ ي  ِــئةد  كةصَي  ِة دوا  ِنةوَ ض خشميغ
كة ِة دوا  دةكةوَ ، نةت ِايى ئةوةندة كة خشميـةتى، َِوـ ؟    يوود  يَيدة ةيةنــص

ــ ني ئةوانـة  خشمـى يَيػةم ـةر    يوـوننة ئة ـةر وانـةِ    َِيـاى   ـيامةتـ ــلـة ـر ن  قي  ،وـ
ــ ي ــ ةية َِلـ ــ َيو: خـ ــ واية! ئَيمةعـ ــ يَيػةم ا ِـة خشمـى   ـ ــ دروص ةر ـ ا كزدِـا، تـاكو   ـ
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ــةِ ــدووكزدى وــووِايهة ِةيةع  يِ ــــيخــَ مان ـــ، ياكـ ــَ خيـ ـــى ِ ــة خ ـ ــةو كات ـــوا، ئ وا ـ
 ڍ ڇ    ...چ: اندا دةؾةرموَيـاة  ِةدةصـةوة نةدةِوو، ِةآلم خوا لة قوـرئـِةَل

ــة: ِةـرَيشتزيهـ  ترحجررررررر لچژ  ... ڌ ڌ ڍ ـــ، واتــــ ــوا  ـــــ ــة ىي خــــ اى لــــ
ـروونى كزد تةوة، كةواتة: وةت كـوردةواري    انة، وة يَيػةم ةريػ ــيارَيشكارتزيهـ
اى خــَ  ِــةو عـــانة ــــئيهض ـيمةصــيَيزة(، ناِــ ـينــــِــة نيض ـيَيو: )ئيمانـــخَمــاى دةَلــ
ــ ـزانييةكاى لَيـنةؽـ ، وة لةـراصـيدا  وولةكـةو  ـييةَلدةَلةتَيه زةدا تووعـ  ىداى ِـووى،   ـ

ِنةنــةوةو  ــوَ  نةدةنــة  ـيـَيهى لــــــ ووى ِــووى، كــة يغيى لــةخَِايـزةدا تووعـــوة لَيــ
ــ كزدةوة  ِاؼ، ئةوةتا ِـة دوا  يَيػةم   ــ ةر  كَتـاي  نةكةوت ـ ووى،  وتوويانـة: ئَيمـة   ـ

ــ ا دةكةويو، ياى ِة دوا  عيضــتةنيا ِة دوا  مووص ــ ا دةكـ ــ ، ئـةواى ع ةويوـ ةؾاعةمتاى ـ
ــَيوض        ــةكاى واَِل ــةر خــاوةى كـَي  ــا ئة  ــدوة، ئه  ــاى يةَلدةَلةتان ــةوة خَي ــةى، ِ ــَ دةك ِ

.. يــد،  : خشمى ؾ ى كةصني، ياى ؾـ ى كةصـني   ــيةياى َِلــوَلمانانيػ يةر كَمةَلــمض
ـــيلــة ِةران ــةر خــوادا، ئــةد  ك  ـي  مــاؾى ) يـــَ(  دةِــ ـمانــا  وايــة يــةموو خةَلــ   ـ

ــ ِـة ع  يـياِةندِ ِـ  ـ ــ  درَي ئـةو ع ـيةولَـ  ـيةريعةتةوة؟ َِيـة دة ــ ـانة لـة مَيغ ـ  ض دَلـى  ـ
اى ـ  خَيـ ـا ِـة كـزدةوة  ِاعـ   ــةوةو تَي اةيةندرَيو كة تةنيا يغهـزـرَيــوَلماناى ِضــمض

ـــِ ةص ـــنت، وة ئة ــةر تةماعـ ـــا  يـ ــانيػ ِنــ ـ ـــةيو، دةِيهيـةموو قوـرئ ـــو خـ ـــ ةر ـوا ي
ــةرموَ :    ھ ہ   ھ  ھ  چ، ةر لتوبررررچگک  ک    گک  چدةؾــ

زد، يــةر يش ــــياداعــاض صــشا  ئةوةيــة كــة ِــة دةصـــياى دَيهــاو دةيانن، جدةر لسرر چھ
 شي  ِوو.  ـ ى كةظ نــ ى كةظ ِوو، ياى لة ؾـةوة  كة خشمى ؾـناؾةرموَ : لةِةرئ

ــ كـة دةؾةرم  :اي ـــةمض كَتــيةع ةلة ــمةص ڃ  ڃ  ڃ   ڃ           ڄ چوَ : ـ

( واتـــــة: داِــــــزاىض وةصــــــاىض ٜفِتـــــَطٗة : )ـــــــ، وعچڇ  ڇچ  چ  چ  چ  
ــةتى:     ــةر  خــواؼ ؾةرمووي ــةوة، وة يَيػةم  ََٓه،    ]خاوِوون ــِط ٢ً َم ــاِب ــاؽ٢ ٔب ــٙ الٖي ِّٜل ــا ٜح ٜحَى

َٔ ٕٙ    ـــــ َّاٜ،ِىٔب ُُ َىٔبـــ َِٔيــــ ََّب ِٔٔيـــٕ  َِٔؼ َب ِّاٜلُز َعـــال٤ٕت، ٜلـــ ُٛ ٜح (، 9975) :طقهبــــس َنـــ ِحٜح َُُجـــ َطِخٜح}[ا

ــ ٖٗاض٢َدــالُبَّ 3443َّ) :قهطب ــ ْهٔلِػــُم(،  6385َّ) :طقهب ــٜح(،  ُّْ َزُب ًِ (4675) :طقهبــ َزا ــ ــٕ ، َع ٜحٔب

ٜٗ ــَط ِٓـ ــو نـــ {ٍَُط ــة: مـ ــوـر  مةـري ـ، واتـ ــة كـ ــم لـ ـــشينرتيو كةصـ ـــةمةوة، وة يَيػــ ةم ةراى ــ
ــ اية، وة لة نَيواى موض عيضــياى  يـوض داينــاى لة ِاَِينـيةمووي ا  كـوـر  مةـريـةم دا   ـ
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ــيــيش يَيػةم ةرَين ــة ئــةم ؾةرموودة  ــ ـــم يَيهيــةى دينــة نــةِووى، َِي ــة  ـ اوة، وــوننة ل
ــة كـَي ــةكانى تةؾض  ـــيـــيةنــدَي ل ـــيَيو: لــةنَيو عةـرةِانــدا دوو صـزدا دةَل يَيػةم ــةر   ـ

ــ دين ــ ة يـاتووى، خال ـ ــ يد  كــوـر  كـ ـييدا ئـةوة وانيـة، لــة دوا    ـ، لةـراصــيـَيى كـوـر  كـ  ـ
اتوة، وة ئــةم ــــي اي  ــــةر  كَتــــػةم يَيا يــيش يَيػةم ــةر نــةياتووى يــةتا  ــــعيض

ةؼ كــة دةؾــةرموَ : ـدةقــة لةصــةر ئــةوة، وَيـــزا  ئايةتةكــ ة  يَيػةم ــةر ــــ ةديض
ــةراى، ئةو  چچ  چ  ڇ  ڇچ ــة يَيػةم  ــ  ل ـــ، دوا  داِـزانَي ار مو ةممــةد ـ
 ــ اتوة، وة مـاوة  نَيـواى يَيػ  ــي ــ ةم ةر  كَتـ ــ و عيضاي  ـ ــ ةند صـــ و ا ـ اَ، ـ

( يَيــهئ 560) مو ةممــةد تــاكو نَيزدرانــى  اوة ــــعيضكــاتى وةؾــاتى  ِــووة؟ لــة
ـــ( ساييه1لــة يــةكى ) ا ــــةر عيضـاَ، ِــووة، وة ئة ــــــا صــــةصـصــةدو ع   ــــى لةدايـ

ــ ض ليــِووِ ــ (دا ِووَِيـ40ي )ـة تةمـةنى وـ  ـ ــ ة يَيػـ ــ ةم ةرو لـة تةمـةنى يةي  ـ (دا 50ا )ـ
ــ ماى، يَيػةم ــَِ ئاص يزاِــنَيغـيةَل ــ لـة ص  ةد ـــ مو ةممةر  ئَيمـةؼ  ـ (  571اَل  )ـ

ة ــــدةركة، دةَِيـــــاَلى لَيــــةر، يــةيا صـ( َِتــة يَيػةم ــ610  ِــووةو لــة )ـساييهــى لةدايــ
ــ ( صـاَ، لـة نَيـواى عيض   560(، واتة: مـاوة  ) 560) دا ِـووة، كـة   ةد ـــ مو ةممو ا ـ
دا ئــةو مــاوة س رة  ــــَينةم ةرـواى يــيش دوو يَيػــــةكى س رة، وة لــة نَيــــةوة ماوةيــــئ

 ووة.ــنةِ

 

َُٖه ُغِبَحاَىٜ  ََُس َّٔبَحِنٔسٜ  الل٤ ٌِ ٜحِؾ َُ اٜل ٜح ِٔ َّٜحُ ُْ  َتِغٔفُطٜ ــٜحِغ ٜحِىَت إ٢ال٤ إ٢ٜل  .ٜ ــإ٢ٜل
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 ثيَهاســةي ئةم دةرسـة
 

(ة ديـاسة ئـةو   22 ـاو    20ئةو دةسطـةماٌ حـةوت ئايـةت دةرشيتـــة ىـ لة ئـة ئايـة          
(دت ايـــُد٥ ٠دةسطــةماٌ يةوــةمس رةطــةسٍات ئــةو ةــ تس رةطــةسٍا ةل وــة ئــة طــ وس ة    

 رة رةئةوــةلة وت ــة    راطكشتوٌة دةرشيتـــة ى لة وة رشيـية ئة فةسماىكشدى  م وطـا 
ــةيً         ـــ  دةو ــش راط ــة دوت  ــترصةوةة و ـــةسصةميي  د ــ  ط ــية ىيت ــة رَ ــش تئيةة و ــةل ئيظ وةة

ىةةـ وٌة   وطـةسصةميي  دـترص ياى   ة ؟ ديـــاسة ئـةوتىيب رـش ورةٍاىــةياٌ ٍيتياوة ـةوة    
ةس ئـــة ـــــة وة دوو وم وطــــا اى  ـــــةسديتَيياٌ وـــشدوة ئـــة فةسمـــــاو طـــــةسةجنــوة ط

ـاول ئـةىـــ ت شس رــ وٌة وة دبــــ رــة ىــــ ت رةطـــ و  وــة دوو ديــ م وطـــا رةئةوــةل 
ـــً  ىة شطــًة رــة و ٍــةس ئامــادة     ــذتو رــ وٌة صرس ٍاىيــاٌ دتوٌ وــة رَـ رــ وٌة وة ىــ ت ديت

طـــكا ل ىـ ل ئـة خل ىـ تل      م وطــا  ىةر وٌ رَــً  طــةسديتَيياٌ وـشدوةة داــــاٌ   
ــ ئـةو رةئـــة خس ءت  ئـةس ءت دةسة   ةلت ــدةسوةسدرــاس وــشدوةة وة ئـيت  داس توة ةوةة وة ئةر  وة ـ

شتصيتيـآ  ئة يةويـاٌ جياركا ــةوةة وة طــةسةجناو ى تل واسرـــةجآ رش يـاسل   ـياٌ رـــئة يةو
ـــةو رةئ  ـــآ ئ ــة دةرـ ـــدتوة و ــاى  ط    ـ ــة ريار ــالت ئ ــة ط ـــش تئية( ة ــةى  ئيظـ ــة  ر ـــة  وت  ييادت ـ

  وس يتيةوة طــةستطــينةو رً.ــ  رظـةسرةسدتىيـاَئة رة طـة طـةوةة وة ئةو ةــيـمبيتي

م هـش هش   رسيه د 

www.alibapir.net



    ...... (42 – 48) 
 

 

 [56; ] 

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ

   ھ  ھھ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     ڻڻ  ڻ  

﮴  ﮵      ےھ  ے   ﮳   ﮹    ﮶  ﮷   ﮸ ۓ  ۓ  ﮲ 

﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿   ﯀  ﯁            

                    

     جئ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ

ڀ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ     ٱ  ٻحئ مئ ىئ 

ٹ  ڤڤ   ٿ  ٹٹ ٹ   ٿٿٿڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃڃ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ

                         چڍ     چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ
                                   

www.alibapir.net



    ...... (42 – 48) 
 

 

 [572 ] 

 ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان
 

ــ  ت  ئـةل رةئةو ـةوة! وا يتك م وطــا رـة رةئةوـةل ىـ ل رـ     ــك  وة ياد ر ــ ةو! ةاوـ ةل ـ
ش توى  ـى ت رةطةس ى  اىةوة ياد ركةىةوةة وة ديتغةمبـةستىيتك   يتـذت س ةوتىـة وـشدووٌ  ريتـ     

َـ  ــرة دادـ ــ ئـةل رةئةو  ھاىيياى  ىـةدتوة  ـاة وة ئةوةل ديتيذتوٌ رة ٍيض واو ئـة جي ةو! ـ
ــ وة وة ىـ ت ر ةــرَية طةس ئةو صةميية داو ــ  ل ى وطـ ــ ي ٌة وة داــةو دـام مةرةس يتي  ـ ةوة ـ

ــ ر  يـاٌ  ئـةل م وطــا! رةس تط     ﮹اسرً ــةسةجناو صياىبــدوت وة ط ــ ـ  ئـةو ط ـ ةس صةمييـة  ـ
ــ ة ٍـة ا ئـةوتٌ ئيتـ  ىةةي   ــآض ىايَييــو مةَئيتك  رة صةرشو صرسل  يتذتٌة وة ئيتنة ٍةسري ة ـ

ــ ا ٍـةسوات ئيتـ  ة وى  ــدةسة ئيج ــ سة دةةيية دةـ دوو ديـاو ئةوتىـةل ئـة ىـ ت        ة ىيتـ ل  ـ
ــة ىاوــاو ئيتيــاٌ وةرووس دةسوتصةل     دة شطــًة وة ىــ ت ةــاوةل ئةرــةلت وشدرــ وٌة ر  يــاٌ  ئ

ــةوٌة ئيج  ــاسةوةياٌ رك ــــ ـــا ٍةسوـ ـــ ــ ات وـ ـــاٌ رَيـدش  ئيتي ــ ة  ـ ــاٌ ئيت ــةوة ريتم م ة رووسة ئ
 رةئةوـةل(     ىئ ت ربةطـ،ة  ـ رـة ىـ  ـــ طةسوةو  وٌة وة ئةرةس ئـة رـش وتدتستىً  ـةىيا دب   

ــ ةوة ئيتنـة ٍـةسريض ىاةيي  ــاٌ  ئةل م وطـا! رة دَئيياييــر  ي ة ئـةو ــاسةوة  ـاو  ئـةوتى      ـ
ــ  ــ ا  ـــ و دــةسوةسدراست رَـــً ئةرـــةَئياٌ  ةىم ـــــذترًة دةجـ يت ًة ئـــةوة ئيتنـــةم ئيتـــشةدت ــ

ـــدتىيب ــاوةس يتس ـ ــ و  رشتية   ٿ ـ ويً  ة ــةسوةسدراسو!  ــةىيا ى ــ     د ــةمه م وطـــا ر و
 ڦاستٌ ئـة يـةوناٌ جياركـةوة    ـكيةسديتَيـ  خس يتياٌ  طــةلت و مةَئـا ئةرــةة دةجــرةدةط

ــة ط       ــاوةل ة ــ  م ــةة ر ــاٌ ،ةدة ةي ــاٌ ئيتي ــةسم ول  ريتم م ــ ت ف ـــى ـــ ــذت   آالت دةر ــة صةوي ئ
 .((ڍ  ــاٌ مةىــ  خس يتيــةت ئة و مةَئـا   م ىةفـًة دةجـةسرةسدتٌ ربـط
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 ك لة وشــةكانشـيكردنـةوةي هـةنديَـ
 

(ةة جا ماىا صتستوةييةوةل وت ـة  دادــاة حـ ونش تٌة رـة و ىـ  رـةى        ًَـو (  و ل  ڻ 
ـــئيظ ــةر وٌة س يب   ـ ــةئيك ى ــاٌ م ــات  اوي ـــش تئية   ــةل مةئيـ ـــةل وـ ــاوت ٍا ـ ـــك ئ  ة  ـ

ُْــ ا ايــ  > ُىًُٛـايــ  َٚـَج ًِِو،  ِٙ ايــ   ُوًَُِـايــ َُ ــِ  َٝ َ ْٔ ًُِو، ٚايــ ـََــ ًُِو> ـُا  زفاَؾــ تَّاي َٖٛاــ ُا

ََّٚ ٔزََْدأَل ٗاٞ اجُلـف ٞـٗٔاي ًِو(ة وت ة   ٛرُ ــ ( رشيـيـة ئـة دةط  َا ـكشتوةي  ئـة فـةسماٌ   ـ
يتك ئـةوةل رةدةطــ   ـ،ةدة ةوشدٌ ئـة ىـةَئك  جـةماوةسدتة ٍـةس وةطـ      ــآديتكشدٌ  ئ

ــ       َََفــ ُوًُِِـايــ َٚكةيةة  ـرــ وة ماىــال وتيــة ئــةوة مــةئيك  ئــةو ىةَئ ٕٔز َِد  َٖٛاــ  ْوًِــ > 

َٚٞــيَِّٛايتََّٚ ُوًَُٗايَت ( وًِـ َِ(ة وت ـة    ََّٛـــ َتَٜ َِْي ٢ْٚ َأٖيََٛت ،َوِي٢ َذًََع ٠َُّايُك َٖٛا ْوًَِِ، 
( دوو جــ سل ٍةيــة  يــةوياٌ ئةوةيــة وًِــَِـة جــا  ــــذتسية   ـــــرشيـيــة ئــة ىاوةى

رــة وــشدةوةة ئةويذيكــة ئةوةيــة وــة   ـآ  ئــةريتش دةطـــة    ى يــذت رــ آــــيتك  ٍــةر
ـــيتك  ٍةرـــ  ــ  دةطـة  ـآــ ـــيبـ ـ   ـآ  ٍةرـ ــةو ح ونش تىيية ــشدةوة ئـ ــة وـ ــا رـ ـــرـ   ــ

 .  ـآئةرةسدةطـذت ىةر

 رياِٗٔطايـتَ  >ٜطاِ ِكايَت   ـآةس صةميي  داوكشتوةة ة ىكة دةَئـ(  وت ة  طھ  ے 

( وت ـة   ٜطِ كِـ َت(ة  األحزابچکک   کچ> ِ٘ٛيِـ ٞ َقـٛر فـ ُنْذَُاِي َٞٗياإل
ةة جـاسل وتيـة ىـ ت ٍةىـذيتك     ـــ ٍةيةوةل ىـ تي   ـةوةة جا داوكشدىـ(ة داوكشدىريِٗٔطَت 

ــة  ريةمائَ   ــة  رـ ــ  ويتيـ ــةوةة رـ ــات دةوا ـ ـــوـــةس دـ ــــ ــةس ةستى  ـة(  ٍاوطـ  ديتغةمبـ
ة وت ــة  دةيــةولت رــة داوب وىــةوة    ألحزززاباچکک   کچدةفــةسم لت  

داوــــاٌ ركا ـــةوةة جـــاسل وتم ٍةيـــةة ـــــيتك دـــات دةوشيتــــةوةة ىـــةت ىـــ ت دـــاو    
ـ   ــة   ــ  ويتي ــةوةة ر ـــوشدريتـ ــة دةط  يتييتكة و ـ ــكة ئ ـــ يت ــ    ـ ــةة دوتي ــيتك دتي ـة    وةط

ــ  شلت  دةطــ    ـــة دةر ــة دةط ـــة ت دةرشيتـ ــة دةط ــيتك  ديك ــة  ـوةط ــةوة ئ ـة ت داوكشتي
 ةس.    ـــ  فآلٌ وــدةط

ــ ( وت ة  ديتبٌباُق  (ةٌٔباايُك فااَلِخ ــ٤ِٞايغَّ زاَادا(ةة  زاَادا( و ل  ردَََأد(   ﮶  ةوةة ديتبـ   ـ
ــ ( وت ة  دبخًـ  ـةوةة  ــة  دب( وت زَاداٍةس ــيتكة   يتس  ـــ ـة دـام  دـيتبة ىـةت ر َ   ـ
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ـــ يال صتستوةيــ   رــاو وتـشتوة ىــاة دوتيــ  رــة ماىــ ـكــيـدياسوةت ئةىــذتميتك   يتَا  ةة وــة ـ
 اٌ رم  شيتً.  ــ( رة دوو ئةىذتم  ئييظزــَادا( و  ٌــابُق 

ٙا، ٚاجَلبَّ  ـاإلجـ (ةة  دَرـــ َجبَّ(  و ل  ﮿  َٛ اإلنـَزا ٖاـ ( وت ـة   إجَبـدر (ة  ُاتعديٞـدرا> ايـ ـــ َبدرا> 
  ٙ (يــب وةطــيتكة ىــ ل دَرــــَجبَّشدٌة ىاةــاسوشدٌة  ــــشدٌة  ــ رضي  ئيتكــــ(ة صرسئيتكإنـَزا

 .  ــآةسدت س تريــرةسص وشدريتـةوةو مة رة ىةَئك وةض ركاتة وة دةطـة    ى ياٌ رةط

ٜاك)ةوةة ـ(  وت ــة  جيامــاٌ ركــڤ  ًِــَل، َيِهــــايَفــْزما  ْْغــــدٔربا ايَف ًِــل إ َكدٌم ٚايَفــْزم ــــَّ ايَف

ٌٍ ِْْفؾد ــ ة ئةرةلت وـةــجياوشدىةوةيوة رة ماىال ئيتك  (َفـْزم ) وت ة ( إ ًِـل ةء  ـ ( صرس َف
ًِـل ضيكًة رة و  ــئيتك ى ة وت ـة  ـــيتك  س ة    ـــآ ( رشيـية ئـةوةل وـة ـــيتك ــة  رب    َف

ـــربيتـ ـــة دوو وــةستة وـ ـــ(يــب رشيـيَفــْزمةست رــ وٌة  ـ ــكـ ـــجي ة ئــة ئيت ــا ـ ار وىةوةة ر
 .  ــآ ة ىةيــ  ئيتــدةىميب

ََٜتــًة  ــــينة دةرــــةسرةسدتٌ دةرــًة طةستطــــ(  وت ــة  طچ  ٘اِتدٙ  ٙاَتــَٚ ،َزَّٝــَحا َتَذٔإ >ٝــ  د

٘ا ١ْــــَػُي ،ٙاٛاتاــَٜ ْٓــ ٘اِتَٜ( وت ــة  طــةسرةسدتٌ رــ وٌة  دَٙتــ(ة  َِ ة ــــآ( وت ــة  طــةسرةسدتٌ دةرٝــ
ة وة ــــآ  رــ  وــ لت دةةــــةسرةسدتٌ رــ وة ىةيضتىــــة طةستطينة رــ وٌـ( وت ــة  طــَزَّٝـ َحَت 
ٙاَتَٚ   اسٍا  ة.ــة  ئةوةم رةوـ(م ئةويب ئةٍجةيةوٙاٛاــتَٜ د

ٕاــــاحل >صــ٢األ ة  ـ(  وت ــة  ىةفــةت مةىــڇ  ڇ  ٍاَكــٜاَٚ ،ش َْٝأ >د َْٝأَٚ ِْ٘ٝــًََع تاصــ  ،٘اَيــ تاصــ

ـــق ( يــاى   صــ٢األ(ة وت ــة   چڍ   ڇ ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ٢> ـدٍ تعديـــ
ــةت ــ  شلت   ىةف َْٝأة دةر ــًََع تاصــ َْٝأَٚ ِْ٘ٝ ــ تاصــ ــ ل    ٘اَي ــ تسدة ر ــ ل ى ــةى ر ــة  ىةف ( وت 

  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ چ تل رةسصيب دةفةسم لت  ــدَئـةىط ر ووة وة ى

ـــ و دَئـــــة وت ــة  ىــةو مةىچڍ وــة ئــةو رةئــة خس ءت  دةسةــ وةة رــة   ةةىط مةرــةـ
 ةٌ.ــةسديتَي  دةوــةت ىاوةٌ  طــ،ظ
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 ئايةتةكـــان طـشــتـياي ـمان
 

ئيتــشةدت ىــ ت رــة  ايبــةت دةسرــاسةل  ةديــاسة ٍــةس ئــة دسيتــزةل راطــ  ىــاوةٌ وـيتبةواىــذت
گ  گ  ڳ  چوت ة  رةى  ئيظـش تئية دةدولتة دةفـةسم لت     ةةلـو رةئةوم وطـا 

ا ةوة؟ دـيتب  ـيـاد ركـ   ـآة وة ياد ركةوةة وچڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ
 وة ، س ئـاٌ دترةصيتيشتوة ـة   ـــ ةس رـةو وـوة يةـة ة ىكةسل ى ت ـةم و وةس ديتغةمبـٍ

ا ٍـةم و جي ـةواى  ئ تـةت  ـا     ـطةس دَئ  م راس ةو ة دوتء ويـب ٍـاوة ى  رـةس يتضلة ئيجـ    
يتـةوةة ئـةو دوتىذىاىـة دةيمشىـةوةة جـا     ـاي  دلتة ٍةسوةطيتك وـة ، س ئـاٌ دةى يتيـ   ـدىيا و  

ـــئةم ـــة ئةوةـــ ـــ  ئيت ةسدةرــ ـــيـ ــة ديت يظـ ــة  ـشءت وـ ــة ئـ ـــة ئيتنـ ــاٌ ـرةطةسٍا ةوـ اى  ، س ئـ

ــةوةو  يتيــ  ـــوسدريي ــةسىب رــذةيًة    ًـاٌ س تمبيتيي گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  چط

ــاد ركــ چڳ   ڱ  ڱ  ڱ ـــة وة ي ــة رةئةوــ  ـةىةوة وا يت ـــا ر ــ ل ـك م وط ةل ى
ــ ةس ى  اىـةوة رك ـةو! يادل ةاوةل ىـ ت رةطـ  ــ ت  ئةل رةئةوــر ة   ـةىةوةة ئيتـشةدت ىيمنـ  ـ

ــ اى  ىـ تة ةـ ىكة رةس تط  ـ تة ةاوةوـ ـىيمنة ـةواى  ىـ    ـاوةة وت ـة  جييظـ  ـرة  ات ٍيتيـ  ـ  ـ
ش تئي   ـةلت رــةى  ئيظـــاىةل ئةرـــ  دةوــةيًة ئــةو ةاوــ ـةس وةت دوتيــ  راطــــــىــ تل رةىب

ــ   ةء ىـةدتوٌة ديـاسة   ـيتك  ديكـ ــاىةل رـة وتىـ  دتوٌة رـة ٍـيض رةئـ     ـوشدووٌ  ئةو ٍـةم و 
ة ىـــ تل دـــةسوةسدراسيب ـيياٌ ديتيـــاٌ رـــ وةة وـ  ئـــةوة رـــ وة وـــة ديت يظــــٍ واسةوةيبـــ

طـةسدةم  ى ياىـذت ةـ تس دةوسيـاٌ ٍـةم و       اتة ئةوتٌ ئـة ــىاو ـآيت ىارةجـةو ــواسرةجيتي
 ت رةيـــةومش ً  ـــــ  ىـاٌ ئةٍ ــــــــا ى يـــــ ةىي ةـاٌ رـــ وٌ ـئـــةٍ   وـــ فشو رـ ةسطـــ  

ــ وٌة  ـــي  ر ـــا ى تدةسط ــئيج ـــةوةل صةىـئةرةسئ ــــ  فبـ ــاٌ   ـ ــ وةة ي ــةس ر ــاٌ ئةط اسء صرسي
ـــئةر ـــ  ف ةسئةوةل ــ ــش دةطـ ــة ريتـ ـــئـ ــة  ـيـ ـــيياٌ رـ ــيتيشتوىةوةة ديت يظـ شعةوىذت صرس ةةوطـ

اىةو ةـةىذ  ــاس ٍةر وةة ئةرةس ئةو ٍ يــمش ي  ى تل دةسوةسدرـضةل صرسو رة دةطـم عجي
ــ اىةل ئةرـ ت ئةو ةاوـ ـاسيتك  ديكةمة ىــٍ و ــ ةلت ئـةو رةئ ـ ــ ةدت وـشدووٌة رشى ـ ط ئةوةيـة  ـ

ــ   ديكـش ئي   دتوٌة رة ٍيض رةئيتكــيظ  ئـرة رةئ   تــاىةل ىــئةو ىيمنة  ةل ىـةدتوٌة  ـ
ةل ىـ ت رةطــةس ى  اىـةوة ركةىــةوةة   ـئيتـشةدت دةفــةسم لت  يـادل ةاوــ   وةت م وطــام  

www.alibapir.net



    ...... (42 – 48) 
 

 

 [576 ] 

ــاد ركةىـــــ چڱ  ں  ں  ڻچ ــة ىيت  ـــــ ـة يـــ ــة ئـــ ــةستىيتك  ـةوة وـــ اىذت ديتغةمبـــ
ك  ديتغةمبـةستىيت  ئـة دـيتب م وطــادت     آشلت وـة دةرـ  ـدةيذتوشدووٌة ئةمة ئيت  وةسدةريـ 

ة وة ريتش توى  رة دادـا  ح ونش تٌة جـا   يتـزةسةوتى    چڻ  ڻچديكة ر ورًة 
ــةئة رشىمةوــ     ــة مةط ــ  ئ ــاٌ وةت دوتي ــةيًة دةَئــ  ـ، س ئ ــ  دةو ـــيتً  ئيتـاىذت راط ــ تل ـ شةدت ى

را دةطـ راط  وـشدوة وـة ٍةىـذيتك ديتغةمبـةسل  يتـذت دةيـذتوشدووٌة رـة و ئـةدل ةـ ٌ          
ا؟ وت ة  ئـة ىيت  اىـذت حـ ونش تى  دةيـذتوشدووٌة رـة و      ـــدةفةسم لت  ٍةم و اى  وشدة داد

ئةرةسئةوةل ح ونش تىييةوة رـة ،ـاصتجن  ٍـةم وتٌ رـ وةة وةت ئـةوة وتيـة وـة ٍـةم وياٌ         
ڻ  ۀ  چاوةى  ى يـاٌ رـ ورًة دوتيـ  دةفـةسم لت      ــاٌ ىــًة ى يــش تٌ ر ورـح ون

 ةل دتوةة ـرـة ئيتـ  ادل ئةوة ركةىةوةة وة ى ت ئةوةل ــة وة يچۀ  ہ  ہ  ہ  ہ
ــ ةدتوةة جا ٍةىذيتك مةطــاى  ىـرة ٍيض وةس ئة جيَاىيي ــ ةئة وـة ئـة ، س ئ  ـ اىذت ٍـةٌة ئـة   ـ

ة ـةئةية وتل ئـة ج وئةوـ  ــي  ئـةو مةطـ  ـذت ٍـةٌة رـة و رـة ٍةَئـة  يتمةيبـ     ـدةمياى  و ىيب
ــاٌ دــ    ــة ى ي ــشدوةة و ــة ٍ آو ـــئ ـــ ــا ةاوـةم و ىةَئ ـــــشك  دىي ـــآر ــة رةئــ ـة دةَئ   ـيتً  ئيتن

ــ تيً  ٍ ــزتسدةل ى ـــَْْح ةَئب ـــٔا َعـ ـــُاْخَتـْعبا اهلل ايـ ــة ئةس تطدرـ ـــ(ة و ــةو ٍةَئَــ ـ يتيجاٌ  ــييذت ئ
ك  رـ وٌة ر يـة ىـ ت ئـةو     ـرتيي  ىةئَـ ـس تطـة ئةو وا   راـ ـآـيةياٌ ٍةَئةيةة رةَئــ يتمةيب

س ة ئةو وا ة رـةس ئـةوتٌ ئةطـة   ــةل ىةدتوٌة ة ىكــ  ديكـــاىةل رةوتى  دتوٌة رة وةطـــ
ــ  ت ر وٌة رة و دوتء ئةوةل خياىــاصل ىـس يتب ــ ذتوةة رـ  ويتي ـ   فةَئةطــس ئـاوت رـةو    ـة  رةئـ ـ

ـةو دةوـــةٌة ئـــةوة رـــة  ةئكيـــذ ئـــةو مةدحاىـــةل ىـــ تل  ـــــيت ةية دةةةوطـــيتييةوةة طـــ
ــ دةسوةسدراس ىاياىمشيتــةوةة ةـ ىكة ىـ تل دتدر    ـ    ـ ــ ةس ئـة رـ  شة ىـة وةطـ  ى  ذةولتة ىـة  ـ

ــ ذةولت وة س تصتوةٌ رـة ط ــة وةطاىيتك  ى ـــــآةَئذةطيب ٍـ  ئة وةطــس ، يفة   رـامة وة  ـ
وـة طـيفة   ىشتديـاٌ  يتـذتٌة ئةرـةس وةىــ  ىـ ل ئةرـةس          آاىيتك ٍةَئذةطــس ،  ئة وةط

ـا وــة طــيفة   ىشتديــاٌ  يتــذتٌة ئةرــةس  ـــــب وٌة ئيتظــــةواىياٌ ى ـــ  ويظـطــيفة ة راـــ
ـــط ـــةوتىيب ٍةَئذةطيفة ة ىشتدــةواٌ س ،ــ  ئــةوتٌ   ــةيشل ئــ ـ ـــة ئيجآــ ا ئــةو ،ظــاىةل ـ

ــ يت  صةميية ى ــم وطـا وةت رَ  ــ كشدىيتك رـ وٌة رـ  ئـةو فةسماىـةل وـة دةي     ـ ةولت ديتيـاٌ  ـ
ةل صرسل ـً ىـ ت ةاوـ  ـشدة فةسم ول  ئيت ة رةئيتكـ ـاتة ديتب ئةوة صةمييةل ر  ى م وــرك

ــ    دت ٍةَئبزتسدووٌــةستى  ئة ىيتــذت وشدووٌة ديتغةمبــئةرةَئ ــ ئ ةاوـة وشدووىـ  رـة داد ةوةل ـ
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ــ        كشدىةة جـا ئةمـة ئـةوةل    ـرة ئيت ةل دتوة رـة وةطـ  ىـةدتوةة وةوت ـة  ئـةوة صةمييـة ى 
ــ يتك رظـــ ك رـة وةط ـــناٌ واسيتــئةرةس ويظ ــآشءت وة ئيتنة دةرـ ةسدةريــئيت  ـــآ  يتشيًة ديتبـ

 ـآييـةت ركيت َـ  يتك ريـةولت صةو ـصةمييةل ر  ىـ م ركـةيً  ٍـاى  رـذةيًة وةت ةـ ٌ وةطـ      
افـزِب  ة عةس ةريب دةَئيتً   ــآدةيكيتَ  ــآٍةَئيذةوريتشلتة دوتي  ئة وا   ى يذت دةة ــآديتب

 ٔ َٛ صـدخ ٖا َٚ ــ وت ـة  وا يتـك ئاط   ة(احَل ٜ   ــ ً رـ ــ ة ئيجـــآ ةسو دةرـ ــ ا ئيتـ   رـذةة ةـ ىكة وـة    ـ
تةميتشدل ـدــدسوطـــ ركــاتة  ـآـ  ئــــــريَــةميتييتـةوةو ـ ـآاٌ دة  تىــــــئييظ آةسو دةرــــــى

 ة   ــ ويــاعتيب ر  
 ةس ءتـةل ىارـ  ىةوـميبةعات ، س ــط          ةسلتــ  رـاوت ىاسد ر  ئيب ، ة ــدي

ھ  ھ   ھ  ے  چةياٌ ديتــذةواتة دةفــةسم لت  ـا فةسماىةوــــــئيج  

ةس ئةو صةميية دـاوكشتوةة وـة ىـ ت رـ ل     ــة طـة ئةل رةئةوةو! رَيچۓ   ۓ  ﮲  ے  

ة  داــــاو چ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ﮷  ﮸چل رش يـــاس دتوٌة ي ٌ  رـــ ـى وطـــ
ــام مةوب ـــدـ ــاٌة ئييظ ــ ــة  شطـ ــةوة ئـ ـــيتيةوةو ٍةَئنةرةس يتيـ ــــ ييةو  ـاٌ وةىـيتـــك مة شطـ

ــ   فشيـا ىةوـةوءت رظ  ـآةس وورــس وور ـ  ـ ــ  وس يتـةوةو رادت ـةوةة ىاةـاسة دا ــ ـ ةوةة ـاودام رمةس يت
ــ ة دةرـةلت ةاو  او مةرًة ٍيتيـذة صستو   ،يـ  مـةرًة وـ    ـوت ة  ٍيتيذة  شط اٌ رـة دورميــاٌ   ـ

ـــيةوظ ةوــةوت ـــ ـ ـــاودام ركبـةس فشيــال رادتىــةوةم ىةوــةوٌ  دا يتيةوةة ئةرــةس وت ركــةٌ ـ

ــ ةسةجناو ئة صياىبـط ــ استٌ دةرـ ــ ًة مةرةطـ ــ ة طچ ھ  ے چـ ئـة   ـ ةسصةميي  ـ
(  دةوسورةسيــة  ة دوتيــ  راطــ  دةوــةيً ُك ظـَٝـت ايــ ـييةة يــاى د  ــــدــاوكشتوةة فةَئةط

ــ   ــ  دــ  ر ة ــةس صةميي ــاوىشتوة ط ــاوكشتوةة ئةرةسئــ ـى ــ ت رةسةوـترصة د ـــةوةل ى ة   صرسل ـ
يتً  ئيتشةدت مةرةطـ ديت  داوكشدىةوةل ماددي  ر وةة ــاٌ دةَئـــ ةة ٍةىذيتك ئة صتىايــ يتخظ

ـــوةت ىةى ـ ــذلت ط   ـ ــة ئــة ٍةى ــــــي   دةسدو رــة  و ــةولت ىــةر وٌة   ـةس صةميي اٌ ٍــةٌة ئ
ــة ــ وةة ئيتظ رةسةوـــةت ــــ يتييتك  صرس رـ ـــرـ ــاوو  ــ ــضةة ئـ ــة ديتـ ــ يتييتك  صرس رـ ــةة ــ ـام وتيـ

ـــٍةوتيةو ـــةل صرس ى ــ ــةوةة ٍةىــذيتكيب     ـ ــة س وول مادديي ــة ئ ــة   صرسل  يتذتي ةة رةسةو
ــ  يتييتك ر وة وة ديتغــةوةة وت ة  ـــيتً  ئة س وول مةعيةوييـدةَئ ةمبةستى  ئيتبـ و وٌة ٍـةس   ـ

ة رـ وٌة  ـش تئية ئةو طةس صةمييـ ــةل رةى  ئيظـديك ةمبةستى ـش تٍينةوةة دوتي  ديتغـبــئة ئي
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ـــيةعق ــةل دوتل وتٌ   ـ ــاى   ئةوتى ّ  وب  و س ةو َٚايضَّــاَل ِٗٔ ايؾَّــاَل٠ُ  ْٝ ــ ًَ ــشةدت  َع ــة  ئيت ( وةوت 
مةرةطـ ئةطةس صةميي  دـترصة يـاى د دـاوكشتوةة يـاٌ مةرةطــ داوكشدىـةوةل ماددييـةة        

ــ ةة ئيجا م وطــا ديتـ  رـ  ً  رَي   ـــ ديت  ٍةسدوووياىــياٌ مةعيةوي ة ياى د مةرةط ةوة ـ
ـــئــةو ط ـــاس دتوٌة وــةل رــ ل رش يــــةسصةمييةل وــة ىــ ت رــ ل رش يـ اس دتوٌ؟ ئةطــةس دةمــ  ـ

ـ  ــ م وطـادت ر ياٌ رش ياس دستوةة ى ت فةسم وية    ئـةو  َ   ـ ــ  يتيةو رـ  ديـاسل وـشدووٌة ر ً ـ
ــ ة وــرَي اٌ ر وةةــش دةسراصيــرًة دوتء ئةوة وة ئة ميظ آـةجــئةولت ىيب ئـة   ـــآ  لت؟ دةرـ

   يتـذت ر  ـةوةة   ـ تلت رـ وةة يـاٌ ــ يتي  ئةوتىيبـ    ــاسة ئةولت ةــرًة دي آـةجـــ يتييتك ىيب
اى  و ىــذت ــــ  دةوــةيً ئــة دةميــــوةت دوتيــ  راط رب تٍينذت ــــةسدةم  ئيـطــ يــاى د ئــة

ـ      ـٍا  ةة وة ى ت رةئَـ  ــ يتي  رـة ئيـرب تٍيه دتوةة وـة وةةـةل  ـ  ئـةو  ــ ىيب  يتيةـ ة آرـ  آـةجـ
ــ   ــ يتميـوت م وطــا   ــ ًة رضتىيـ ﮼   ﮺  ﮻ چةوة؟ ـً ئـةوتٌ ةـ  وة و دةدةىـ   ـ

              ﮽  ﮾  ﮿   ﯀  ﯁  

ـةمكاسو ـيتك  صرس طـ ـ! ئةو طـةس صةوييـة و مةئَـ   ر  ياٌ ئةل م وطـا ة چ 
ة طــةس ئــةو ــــةييةصةو رــة س    تىــال  يتذتيــةة وة ئيتنــة ريتم مــاٌ ىاــــشو جةسرـى رةصئمــ

ًة وةت ـٍـةسوا يتك ئـةوتٌ ةـ وىة دةسلتة ئيتنـة دةةيـ      ةة دةسلتــ  ئةوتٌ ىةةيـصةمييةة  او
ــ يتً   حــاصس ىــ سل رـــةس ط  ـــــ  ى مــاٌ دةئَ ـو سدةوتسيــ  ــ يتبةسلت(ة ديــ اسة وة ميتكـــ  صرس ــ

ي ذت ش تئــــ وٌة دوو وــةس ئــةىيت  رــةى  ئيظــــةم وياٌ وتىةرـياٌ دتوة ــةوةة رــة و ٍــــــىاس يتك
ــ ةسىا ٍـةس ئـةو دووتىـة وت ىةر   ـ وسى ستىياٌة ئةرـ ــوت ة  دوو ئة رةسدشطاٌ  مب  وٌة وةت ـ

  ىاسدووٌة ئة ٍـةس  ـتةل ىةفـةسيتك وةت    ــدوتصدة وةط دوتي  راط  دةوةيًة م وطـا 
ــ كيًة رضتىـى يتيةسة وة ئةو طـةس صةمييـةل ر بـ    ــ يت  ئيتيـً ةـ ىة؟ وة ةـيية؟ وة وـ   ـ ة؟ وة ـ

ــ رً ة ئةرةس ئةوتىةل وة ئـةولت ىيب  آـةجــً ىيبــً رَــدة  تى ة ٌ ــ ـةجيتًة ئةرةَئيـ اٌ ـ
ةسياىذت صتلت رًة ياٌ ىا؟ دوتصدة وةس دةةًة دووتىيـاٌ وـة   ــا دة  تىً رةطــرةـةس  ريتًة ئاي

ــةوياٌ  ٕ  ي ــةم (ٜٛعــ  َــٔ ْــٛ ــةل   (نديــب َــٔ ٜٛفٓــد  و ئةويذيك ــةس س تل صرسر ــ وة ئةط ر
ــ ىيبوة ئة دـةمياى  و   ةاياٌــصتى ٍ ـ ــ ذت ىاوةواىيـاٌ  ــ ا  ةة ئـةو دووتىـة ٍةَئ يتظ  ـ ــ ـ  راــ ياٌ ـ

ــ ة دةَئـآاٌ دةرـ ـــ  ىشتديــةوةل ديكة ٍةَئ يتظــة رة و دة وةطــآدةر يتً  ديتيـاٌ ىـاويتشيًة   ـ
    چ ةيًة دةفـةسم لت   ـ  دةوـراطرة دسيتـزل وة دوتي  
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ــ  دة   چ    ڭ ــة ة ــيتًة ئ ــة دة شط ــةل و ــاو ئةوتى ـــ شطة دوو دي ــ ت  ـ ــة ى يتً؟ ئ
ـــ ت دة شطــيتًة ٍــةس وةطـشطيتًة ئــة ىـــدة شطــيتًة ئــة جيــا   ئــةوةل ئــة دورمــً رـــ   يتك ـ

ــ  ت  شطــ  ئة ىـ ـرةس تط  ةئـة  شطـ  ىـ تو    ـــآ ة دلت  دةسووىـ  دـش  دةر  آاة ئـة وـةس ىا شطـ   ـ
 ةوة.  ــةل  يتذت ىاريتـــ  ديكـ  ىةَئكــ   شطـجيت

َ        چة ةوة  ـى يتيذستويبــ ة وت ــة  دوو وــةس ئــةو   چاُفون يُخَ 
ــ ــة دورميةواىيــ ـرةئ ــة ئ ــاسة ئةوتى ـةل و ــة دي ــيتيشيتًة و ـــاٌ دة شط ــ  ة دلتة  ـ ــياٌ ىةة ة  شط
  ت. ــاٌ رــئاوتي

    ڭ  ڭ  ڭ  چئيجــا ىــ ت رــةوة وةطــفياٌ دةوــاتة دةفــةسم لت   

ــ  ت ةاوةل ئةرةلت وشدر وٌة رةةـ  ةاو ــة ىچڭ ــ ةل ئةرـ ــ ةلت وشدرـ وٌ؟ ر ـ ةوةل ـ
ـــوــة ئ ـــاصت رــ وٌة دَئظـ ـــة فةسماىب صر وٌ رــ  م وطـــا ـ ـــةس رــ وٌ رــ  ىـ  تة ديــاسة وــة ـ

ـ ــــــة  ة صرس ـــــــي  فةسم ويـة،ــــــةل ئةرــــةلت وــــشدووٌة رــــة م  َ ـدةفــــةسم لت  ةاوــــ
ـــدةرشيتـ ــةوتٌ ر  يــ ـــةوةة ئـ ــچڭ  ڭ  ڭچاٌ  ــ ـــة رَـ ــ  دةسرـ اوةوةة ـية ىيتـ

ٍ  وسةو ،ـ ــاسيتك دةسوتصةل ٍةر وةة ـــئةووا ة ٍةس ـ ــ ةر وةة وة دةسراــــ ة ل رـةسصل    ـ
ـ       ة رووسلتة ةـ ىكة ئةطـةس   ـــ ٍةر وةة وـة ئـةو دةسرايـةوة ىةر وتيـة وـةس ىـةيـ تىي ة رَيت

كمش ٍــةر وةة ر يــة وــة دةفــةسم لت  ر  يــاٌ  ـ،ــةست   ديــ تسو ـــ وسةواىيب رــ س   ئيتبــ
دش ل رَـية   ــة ئيتياٌ وةرووس دةسراوـة ركـةوٌة وت ـة  رـة وـ     چڭ  ڭ  ڭچ

ــ لة ــچۆۇ   ۆ   ۇ چ ىيت ـــا ئةرـة ئيج ــ وىة رووس دةسوتصةوـ ـــةس ة ةة ـ

ة وة ئةرـةس  چۋ  جئ  حئ   مئ ۈ  ٴۇ چئةوة ئيت ة رةطةسياىذت صتلت دةرـًة  
ـمتي  ـــــ رـة ىــ ت ربةطـ،ة ئــةو دوو ىةفـةسةم ئــاوت ٍاىياىـذتٌ  دب    ــــئيناىذتسيبـًة دب 

ـــاياٌ   ــةوةل م وطـ ــةسم لت     ،ظـ ــ ت دةفـ ــاسة ىـ ــشدة دوورـ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چوـ

ــةل ر  يـــ چپ  پ  پ  پ ٻ  ــةسريض   ـة رةئةوـ ــة ٍـ ـــا ! ئيتنـ ــةل م وطـ اٌ  ئـ
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ڀ   ڀ  چاسةة ىيت  ئةو طـةس صةمييـةة ٍـة ا ئـةوتٌ ئـةوءت رـًة       ــة ىيت  ئةو ـــىاةيي

ً ئةرـــــةَئياٌ ـــــــاست رَـ و دةسوةسدرــــــة  ـــــچڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ
ــ ةىمًة ئـةوة ئيتنـة ئيتـشة دتىيب   ـ  ــ ـ ويًة ئةرـةس ئيتـ ة ئيتب  ـ ــ ــاٌ ديتَيتي  وىةوةو و  اييـ اٌ ـ

ــ ـــئيجـ ـــا ئيتنـ ـــًة ديـةم ديتيـ ـــا ــ ــك    اسة م وطـ ــة س رريتـ ــ تسدوةة ر يـ ــة   ىـ صرس ىةفـ
ــــآـيتك دةريظـــــ ديتغةمبــةسل ىــ ت  ــ  ىاس ةحــةت دةرــ ـ   دةفــةسم لت  آة دَئــ  صرس ديت

ْٔ ٖــَذا َفَؾــَبزَ   ] ــ َِ ََْز  ــَ ِن َِ  َٟ َاَٛصــ٢، َقــْ  ُأِٚذ َِ اهلُل  ــْحَأ ٘اَجــَزْخَأ}[َرِحــ (، :586) >زقَِــ  َُ

4666َٚ) >زقَِ ُّدٔرَخايباَٚ َْـ َٚ ،(5373) >زقَِـ  ًٌِِْضَا(،  َٕبَّـ ِح ٔاا َعْبـِ اهلِل  َعـٔ   (;6:4) >زقَِـ  د

ََْضـعاٛد     ٔٔ ة وت ــة  ىــ ت رـةصةي  رــة م وطـــادت ريتــةوةة صرس ئــةوةم صيــا ش ئةصيــةت دستة   {َْـ
 شت.ــاستم  رــرة و ئ

طـةسوشدةٌة   وــ  ئةصيـةت دةرـً      ة ئةوتىـةل رـةسدشس   ــاٌ! ٍةميبـوة ر  صتىياسييـ
اتة ـة ىةوــــــةت وــةس ،ظـيتبكةٌ يـــا  سرً  ىــةَئك وت ئـــديكـــ آئةرــةلت ىــةَئكة يــاٌ دةرــ 

ت دةوــات ئــة ىــاى  ىــ لة ئــة  ـةٌة وا يتــك وةطــيتك  ةعبـــ ةحــةت ل ركــ ــــآ د دةرـياىــ
ــ ئـة ئاط  ة  ىـ لة ئـة دةسووىـ  ىةى ــ  ىـ ل      ـ  ى لة ئة رـشءت  ر ئَـ  ـصوعف ـ  ىـ لة  ـ

ــ وة ئةو فةسمايب غةمبةسل ى ت ديت ـةل فـةسم وةة ئـة وا يتكـذت رـ وة وـة دةطــكةو         ـ
ََـد عا   ]   ة  ـمـ يجـةىم  دترـةم وـشدوةة يـةويتك ديت      ١ََُ ِٙ اِيِكْضـ َّ ٖـِذ ََــد  ـــ َٚاهلِل ٔإ َٚ َٗـد،  ٍَ ِفٝ  ِ

َْٚج َٗد  َِ ــ  [٘ا اهلِلــُأٔرَٜ   ـيب ـــ طمةرة ةةوـكشدىة دتدرـةسي   يتذتىيـ  ـة وت ة  رة ى ت ئـةو دترة
َّ ] ة  ـم  ـ ي يتيذت س ةصتمةىذي  ى ت ىيـةة وة جـاسيتك  دء يـةويتك ديت    َاَح  [ٔل اهلَلـــ  ا اتَّـــ َٜـد 

ــْحَأ ٘اَجــَزْخَأ} 33888َٚ) >زقَِــ  َُ ــ ُّدٔرَخــايبا(،  ٟ    7;;8) >زقَِ ــْ ٔر ــٞ َصــِعٝ   اِيخا َِ ْٔ َأ ــ ة {( َع
ــ ! دـاسيتض ئـة ىـ ت رك   ـآرتطـوت ة  ئةل م حةتةد ئة ى ت ر ــ اسة ديتغةمبة! ديـ ـ ئيتـ    ةس ـ

ــ   وس ة ىةر وةة رة و ديت  ىاى م ر وة ئة دَئ ــ ةوةة ر يـة فةسم وي ـ ئـة مـً    ـــآ ة    جـا و ـ
 ماٌ ـر  ئةرـةلت ىـ تل دـةسوةسدراسدت دةوـةوة ريتمـ      ــة رفـ ـآرتطــة شة وة ئة ى ت رــايظـــ

ة رـة  ــوةة ر ية   ى تسدــةدت صرس ىةفــةخم  ى تل ئةطةسة ئةو وا ــم وطـام صة ت  ط
ــشة ةوة دةَئــــــ  ــ     چٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤچ  آدتخ  حةطــــ ة رــــ

ــةسوةسدراسو!  ةىي ـــد ــ و  رشتيـ ـــا ى ــ     ـ ــادةيًة ر ــاٌ ئام ــةو دووةم ــة  ئ ـــةة وت  ةوةو رةدةط
ك  ـــ ك ئـة ىةئَ ـك  ئامادةىسة ىةيفةسم وة  ٍيض يةويتـةم و ــيتكة رة و صرسرةل ىةَئــٍ
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ــ وة ا دوو ديـاول ديك ة ئامادةىسة ة ىكة ئـة ــديك ةم وـة ديتبـرت راطـ  وـشدٌة ئـةوتىيب      ـ
ئامادةر وٌة رة و وة صرسييةل ،ةوميتك ر  ئةجنامـذتى  ـــيتك ئامادةىـةر وٌة وـة دـةو       

ــ   رـة وةمييـة ىـةوشلتة ماىـال وتيـة رارـال ط      ــآةس صرسييةياٌ وةو بــئةط ةسوشدة عـ صسل  ـ
ئةوتىيب "وت ة  م وطــاو ٍـاس ووى  رـشتل     او ىادسءتة دياسة ــة وة ئةو واسةل ر  ئةجنــٍةي

 .ةٌــةوة ركـ  ئةوةىذة ىةر وٌة جةىمياــاوة" رــئةو دوو دي
طةسةس تل ئةوةل وة س تصل ىةر وٌ جةىمةوـة ركـةٌة وةت دوتيـ  راطـ       رةئةوةلئيجــا 

ڤ  ڤ  چ رـــ      ياٌ وـــشدوةة ر يـــة م وطــــا ـــــدةوـــةوة ،ظـــةل صرس ريتـاميب

ــة ئيتنـــةو رةچڦ  ڦ    ڦ ــةوةة خدةسو خس ءت ـئـ   خدةسو خس ءت ئيتـــك جياركـ
ـــِةتة خدةس ئــة عة،فيطرر ئةةــ ؟ خدةس ئــة ـــةسيمةتة خس لت ئــة   ـــةت  مــةىـي ة ئــة ميظـ ش ـ

  َ ــ دةسوشتوٌة ىـ ت فةسم ويـة    ر  رـًة طـةس صةميييتكـ  رـة     آـةجــس ىيبـ ـً ئـة فةَئةطـ  ـ
ــ م  مي   ــةو  ى ــاوو ٍةوتي ــةت  ئ ـــرةسةو ــةسور وميتك  صرسة ـ ـــئي ةو ر ـــ ــة ـذل ىةَئ كيتك و

ــة ط   ــاوياٌ ئ ــةس ة ــةة ئةر ـــئةويتي ـــ ـــ  ىةٍيتَ آـةو ر ـــً ئـ ـــةولت ىيبـ ــًة ئةرةَئــ  آـةجـ ياٌ ـر
ــ ةوةة وةطاىيتك م كــةوةو جيت  ئةوتىيب دةريتـــة جيت  ئيت ةم دةريتـــًة ة ىكـةىمـ  ةض ـ

ـــ ت وــة رةسرةوةىــذي  ى يــــ  ىـةٌ رــ  فةسماىيتكــــــىةو ـــاى   يتـ ة خس يتــً  ئــة اســــذتيةة ديـ
ـ ـــ ح ون  ى ــ  تو عـة،ةت   ـ فيطر  ةسع  ـ ــ ِةت  ٍـةم و  ــ ـيتك دةسةـ وٌة ر يـة رةوةئَ  ـ ك  ـ

ــةوة ىاي ـــئ ــذت مبيتيييــ  ـ ــة ىيت ياى ــة ئ ـــا  ـةٌ ئيتن ــة م وط ـــيتـدةداس  ةوةة ر ي ـــآةوةة دةَئـ   ـ
ـــدةسوةسدر ــك رــ  ـ   ـرتتصيتيةة ديــاسة ةــ  ديكــة  ةحةت ئــ ـاس! ئيتنــةو ئــةو رةئــة خس يتيــة ئيت

ـــةماوةو رةيبىـــ ــــ  ة ئةودــ ـــةس لة ة ىكــ ـــة رـــةى  ئيظــ ــةو ٍةَئ يتظــ ـــش تئية ٍـــةس ئـ ـة ــ
ــ اٌ ىةرــــىشتدةي ــ  وةة رــةَئك  صرس ٍةَئ يتظ ــ ـ  ديكــةل ىشتديــاٌ رــ وٌة وة صرس دش ــةو    ــ

تة ئـة  ـر َئةياٌ وـشدوةو رش ورياى ويـاٌ رش ـ ةة وةت ئيتنـة ئـة رـةسر  يةوـةم  ئـةو  ةفظـ         
ڄ  ڄ  چــــناٌ رــاس وــشدوةة ئيجــا ىــ ت رش يــاس دةدتت     (دت صرسايبكــز٠طــ وس ة    

ــة  ىچڄ  ڄ ـــة وت  ــةسم   ت ـ ــاٌ ،ةدة ةيــ  وف ــاٌ ئيتي ــةو  ـل  ريتم م ــة  ئ ةة وت 
ــ وة رَي ةيب وٌــرت ر و رش ياس دتر وٌ  ر و ى وطــش تئية وة ديتبــرةئةل رةى  ئيظ ــ ة ىيتـ   ـ

من ،ةدة ــة وــشدة مــادتو ئــةوة ـا ئيتيــاــــئــةوة ئيتظ ةرــً آـةجــــئــةو طــةسصةمييةو ئيتــ  ىيب
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َـ ـى  ئـةوة ىيـ  ـاايـــ ةـياىةــٍةَئ يتظ ــ  ـً ر ڃ  ڃڃ   چ  چ  يتيةوةة ـية ئـةو 

ةسرةسدتىي ة ئـــةوة ـــــةوة رـــة طـــــ ئيتيـالت ئـــة صةويـــذت خـــــة طـةـــ آة دةرـــچچ  چ
 ةة ـة وـة رـ  مـاوةل ةـة طـالت ئيتيـاٌ ،ةدة ةيـ       آرة ماىال ئةوة رـ  ــآ ة وة دةر جنـوت ايةو

ــ اَئةوة ر ياٌ ٍةية رَيــطدوتل ةة  ــ ة ىيتـ لة وةت دوتيـ  راط  ـ ــ   دةوـ ڇ  ڇ  چةيًة ـ

ـ  ـةت ئة رةئـة وةوت ة  ىةفچڇ  ڇ  ڍ ـةل ـايظـ ـ  خس ءت مـةى ة ئةوتىـة 
 ةوة.ــةييــك جيادةوــةلت وتٌ ئيتـاس ووى  رشتت ئةرــ لة وة   و ٍـخ ــآئةوةىس ىةمياٌ ئ
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 ضـةند مةسـةلـةيـةكى طرنــط
 

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  چ  دةفةسم لتوة   ئةل يةوةوةــمةط

ــچڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ ـــة وةت ديتبـ تماٌ ـرت  ةفظـ

ة وت ـــــة  ئـــــة ىيتـــــ  ئيتـــــ ةدت چڱ  ں  ں  ڻ  چوـــــشدة وـــــة دةفـــــةسم لت  
(ة وةوت ة  ٍـةم وياٌ ديتغةمبـةس ىـسة    عًِٝٗ ايؾَّال٠ ٚايضَّالّديتغةمبةستىيتك  ىاسدوة  

ة وـــة آة ماىـــا س وتَئة ييةوـــةل وت دةرةيـــةىچڻ ڻ چوة وـــة دةفـــةسم لت  
ــ اة ئيجــك  دادــاى  وشدوة رة مةئيـٍةم و  ــ ا   يتـزةسةوتى  ، س ئـاىيب صرسيـاٌ ،ظ   ـ ة ـ

 ً ــاوةة دوو س تو ر ة وىــةوة ى وطـنـعة،َ  ئةوراسةوة وشدوةة رة و ئةوةل مً رة

وةت ئةوة  ة وت ة  مادتو ح ونش تىةواٌ ئة ى  اىًةچڻ  ڻچ  ةوــس تل يةو
اٌ ح ونش تٌ رًة ة ىكة ئةرةس ح ونش تىيتك ئة و  يتـكة يـاٌ ئـة ىيتـ      ــوتية ٍةم و 

كةوة حـ ونش تٌ رـًة مـادتو رـة     ــةم و ىةَئــوةت ئةوة وتية ٍ ةآةس رــك دتدرـ،ةوميت
ـــرةسرةوةىــذي  ٍةم وتى دتدرــةسي  حــ ون  وــشدة ئــةوة ئــة  ةة ةــ ىكة رــة صرسيــ   ـ

َةوطيتييتـةوةة رـة و ئةرـةس   ـاىـ ـدةي ةـآ ـةيشل ،ـةوو رـ   وتر وة ئةرةس ح ونش تٌ ئة 
ــ ة ئةوة مةرآاٌ رــح ونش تٌ ئةى ي ــ ةس ةـ ٌ دةىـا ةـاول ئـة ةةوط    ـ اىذىةوة ىيـةة  ـ

ــ ياٌ دة ـ تىً خيب ــياوةو ر  ى ــاىــكةوة ر ى ياٌ دتيــىةَئ ةسٌة رـة و ئةرـةس ئـة    ـ
ــ  ة ىـ ل رةط آةرــ،ةوميتك  ديك ــ   ديكـةس ،ةوميتكـ ـ ة رـة صرسيـ    آص وشدرـ ةدت فـةس  ـ

ــ ــة دةياىَــ ــة ةوطيتييتـةوةوـوتيــ ـــطــ ـــاسدو طـ ت شة ريتمــ ــةسدت ـــ ــاٌ رةطــ ـةو  صرسييــ
  .ــة ئةوة وت ايةوـآةديتيــدةط

ــةل   چڻ  ڻچ  س تل دووةو ــشةدت وــ ــٛىة ئيتـ ــا   ًَـ ــ  ماىـ ـــ ديتـ ( مةرةطـ
(ة وت ــة  دادـــاو حــ ونش تٌة ًَــو   يـال ع سفـــة ماىـــةة ة ىكـــةل ىيـــيةوــيع سف

ة  ة وة ــــ ل ىـاوةى  ى ي ــــيتك وـة ر ى ـةل وت ـة  وةطــ ــــةويصماىةوتىي اـرـة و ماىـ  
ــ اتة وة ديتذتويظـىاوـ  ـــآ ن  ئـةس صوئَـ ــ ى ية  ة وـ  ى ل رةدةطــئيب يةواى  يــ
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ــ ة؟ ئــمةماٌ ئةطةس ئةوة ةييـشتوٌة رةَئـاى  ر  دترس وـري  ْٔعَـ ]ةو فةسم ودةيـة   ـ

ٍَقَـ ، چڻ  ڻچ٢> ـديـ َعَت ِ٘ٛيِـ ٞ َقِف ًََِــْصَأ َْٔٔ ِٜ َس ٍَقَـ  >د ٍاصاـ َر د >  اهلِل ٛ

ٚاٛ َدَاــَأ ٘اجَـ َزْخَأ}[(ٌّدِدخَـ َٚ ٌَٔهضْـ َََٚ ١ْجَـ َْٚس) ََـفـ  َدا ِ٘اصِـ َزٞ  َاْزَصــاّل;39َـزقِ> )  ًٝ ة {( 
  ديتغةمبـةسل  ـــآ س( دةَئـاى   اريمـ ـوت ة  صةيذل و س ل ئةط ةو  وة يةويتكة ئة صتىاي

ة فةسم ويـة    ٍـةس   چڻڻ  چتل ئايـة    ـدةسراسةل  ةفظ  ت ـى
ة ـةيــــ  ٍـــــةوة وةطيتكيبـــــال ٍةيـاو س يتمــــةوة جيتمــــــــةسل ٍةيــــــاٌ ٍاوطـواميتكـــ

 يكة(.ـات  ئةوة مةئـىضمة   رك
ماىــال ئــةو ئاية ــةماٌ رــ  س ووٌ  ةسل ىــ ت ــــئـة فةسم ودةيــةو  ديكــةدت ديتغةمب 

َاَعدّفــد ِفــٞ َج]ا ةوةة دةفــةسم لت  ــــدةو  ِْ ُْٓه َِــ  َِ ْٔ َأْؽــَب َِٓــّدََــ ِ ،ِٙ ٙا  َضــِ  ْٓــَ  ِ٘، ِع َِ ِفــٞ ِصــْز

َْٛــ  ُقــٛ ا ََِحــَذاِفرٔيٖد    َِٜ٘ َٝد  ْْ ــ ُّ ٘ا اي َُــد ِحٝــَشْ  َيــ َّْ ب َداأَل) ٞـفــ  ُّدٔرَخــ ايبا ٘اَجــَزْخَأ}[، َفَهَ 

566َٚ) >زقَِــ  (فزدُاـايــ َِــ ايت (،  4568َٚ) >زقَِــ  ُِّذز ٍََقــ(  َْــ َٚ ،زٜــبٌ َغ ٌَٔضــ > َحد  ْ٘دَجــ ََ ٔاا

ٕ ) ٞـفــ  ِٞكــ َْٗٝايَبَٚ، (6363) >زقَِــ ْٝ ،(36584) >زقَِــ  (عــعب اإلنــد ْٔ عاَب ٔٔ  ــــ َعــ َْــ ِ  اهلِل 

َْْؾ ٕٔ اأَل ٘اــــــَِْحَؾــــ ْٓــــ َٞ اهلُل َع ِ٘ َرِفــــ َِٝــــ ْٔ َأ ٟ ، َعــــ )ايضًضــــ١ً ٞ ـاأليبــــدْٞ فــــ٘ا َٓضَّــــَحَٚ ،دٔر

ــ ة وت ة  ٍةس واميتك ئة ئيت ة ئة جةط{(:١453( رقـِ> ) ؾحٝحاي   آـةيذت طـةخمةت رـ  ـ
ــ ة ئـة جيتم ـــآ دةسدو رـة  ر  آر ــ او س يتمـ ــ ال ى يـذت ئـة ى  ـ ــ  ة  شطـ  ئةط آ ل دَئييارـ ـ ةس ـ

( ـــآ ا ي  ٍةرــاٌ  ئةم طـة  وت ة  ىاٌ  ئةمــآة وة ىاٌ  رزيت ل ئةو س ررةل ئةخرآىةر
ــ ةم و ىيمنة ةواىييةوة رـ  و و ــةم و دىياء رة ٍــة ٍـةوة وتيـوةت ئ شتريتـةوةة وت ـة   ـ
يتً  فـآلٌ وـةس مةئيكـة! يـاى   مـادتو ئةــ  طـا         ـدةَئ ناٌــةة و سدةوتسي  ى ـــمةئيك

 ة  شطــ  آك ىــةرـ ة ةــاول ئــة دةطـــ  ىةَئــآ س يت  ىــ ل ٍــةرآ ة جــآةر ورــــ  ٍآرــ
 ة.ــآلٌ وةس مةئيكــيتً  فـة دةَئـآىةر ئةطةس

ة چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچوـــــة دةفـــــةسم لت    ةئةل دووةوـــــــمةط
ــ اى  ىـةدتوةة وةت ر   ـيتك  ديتذتوٌ وة رة ٍـيض وـةس ئـة جيَاىييـ    ــ ــ ه  ئـة دةمي ـ اى  ـ

ــ ة رةوـشة رة ــيت ةل ديكـ  ـذت ئةو  ةعبيــو ىيب   ـب وىـ ياسٍا  ةوة ر  ـة ٍـ ل ئةى راي  ـ
 ةسدةم  م وطــادت  ـــ ط ـ وٌة ديـاسة ئـة  ـج وئةوةواٌة ة ىكة رة ٍةَئة ئيت   يتمةيب

ــةى  ئيظ ـــرـ ــش تئية ــ ٌ    ايظـة شيًـــ ــةوت ــةس ئـ ــ ىكة ٍـ ــةس صةولة ةـ ــ وٌ ئةطـ ــةل رـ  رـ
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ـــى تدةسط ــ ت رةيةومــ ـ ــ وٌة ىةَئــ َّٛحــ ش  ــ  ى ـــ   ـ( ر ــةم ول رـ ةسط ــة ٍ ك  ديك
ةم و ىـةَئك  ــةسدةم  ى ياىذت ئة ٍـط يت تو ر وٌة ماىال وتية ئةــطةسرةسدتٌ  طةسئيتب

ــ ةس ئةوةل رـة وتىـ  دتوة رـة وةط   ــرت ر وٌة ر ية ى تل رةىبـراـ    ىـةدتوةة ئـةوة ئـة   ـ
ــ ئيظخيةو  ديكةوة  رـةى    خيةتة ئة ـ  ـ ــ ش تئية ريتم مـاٌ صرس ةةوطـيتيشتوىةوةو   و   ـ

ــة ي   رشفـ ـــىاس ةح ــ تل دةسوةسدر  ـ ــة ى ــذتة ر ي ـــ  فتعةوى ــ وٌ ئةرةسدةط ـــاسي  ر اس ـ
ــ واسرةجيتية  رة ئةىـذتصةل ديت يظ  كةوةيةة ئةوتىـة وةت ةـ ٌ   ــ  ىـةَئك رـة دةو ىةئَـ   ـ

  رة ٍاووـاسي  صيـا شةة   ـيــةة ديت يظــوةطيتك صرس رشييذتسو دةسدةدتسو رشفـاسو ىةى ـ
ــة صرس ةةوطــ     ـــ  فتعةوىــذت و ــةوتىيب ئةرةسدةط ــ  ىاس ةحــة ي   ـئ يتيشتوىةوةو   وـ

ـيياٌ رــة ــــذتر وٌة ئةرةسئــةوة ديت يظــــي   دةسدل صرسيــاٌ  يتــذت دةيــــىةى ـ ةرــ وٌ 
رـةصةي  ئـة    ـمش ي  رةسدةوتم  ىـ ت رـ وةة ر يـة ىـ تل رـة     ــ  صرسو دةطـم عجيضةرةئ

ــ ـ  رش ـ وٌ  ٍاووـاسي  و  ــطصرس س ووةوة دة شدووٌة وة ئـةو ـــاىةل وـة ديتيـذتوٌ رـة      ـ
   ة ر  ويتيـة ةل ىةدتوٌــوةط  ديك

امو ـس  ي ل  بو   هك  اخو ي و  نيعـمه  ت  هكاحو ا ر  ـح
ـــيةو ــشدووٌ   ةوـ ــةت و ــ  ئ ــال ر ــة رةزالبقززچڦ ...ٿ  ٹ  ٹ  ٹ چ  دةسي ة و

ــ وسةة ٍةىذيتكــ   ــاسل ط ـــ دةسي ــيتً  مةرـمةرةط ــة و  يب دةَئ ــةة ر ــاسل ىي  ـــ س وور  ةط
ـــة وــة ئــة ميظآدةسيــال طــ وسر آوتديتذةةــ ـــش ةوة ٍـ ـــا  وٌة ديتبـ ياٌ دةسيــا رــ وةوة ـ

ـــدب ــةوٌ  طـ ــــياٌ فتع ــة ط ـ ــ وةة وةت ئ ـــ دايةوةء ر ــ تل ايغــعزا٤ وس ة    ـ (دت ى

ـــدــةسوةسدراس رــة  ةف  ٱ  ٻ  ٻ  ٻچيةت راطــ  دةوــات  دةفــةسم لت   ـ

  ٿٺٺ ڀ  ڀ  ٺٺ      ڀ       ڀ پ پ  ٻپپ  

     ڦ ڦ   ڤڤ    ڤٹ ڤ      ٹٿٿ  ٹ       ٹ   ٿ

اٌ   ئةل ــ ة ر  يــة وت ة  وا يتك ٍاوة ى  م وطـا ئةو و مةَئةياٌ رييءعرازالش چڦ
ايةة يــاٌ ــــناٌ دةسيــــرةسدةميب}ة ـآةىـــةل( دةماىمـ ودايةوــــتعةوٌ  طــــم وطـــا ف
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يتً   ض رـ س  ـت وـ سدةوتسي  ى مـاٌ دةئَـ    رسيتس؟! وةــرك آخيكيتسة ياٌ دةر آدةر
 .{با(ــ تس رــ تة ض طــرـخ

ر     ىةىيتش دةسوةسدرــاسو ئةرةَئــه دتيةو س يتينـاييه دةوـاتة  ةـ   م وطـا
ــ ــاٌ رك ـركـ ــ ٌ دةسراص ـ ـــةو  ةـ ــا طــ ـــشووــةو؟( ئيجـ ــة   ــ ــاٌ  رـ ــشدة ر ةـ ــ  وـ ناٌ رـ

و رة رـةم رــةم  دت ٌ دت ٌة  يتـذت(ة ر ـة رذةة  ر ةاىيتك  ئــر ةاىةوـةت ئة دةسياو
ٍةس رةـيتك  وةت ةيايةو  مةصٌ رـ و  ئـةوتٌ دوتصدة  ـتة رـ وٌة ئـةو دةسيايـةم       
ر و رة دوتصدة س يتماة ر  ئةوةل ٍةس طةسرت  تةيةت ئارال ئـة ئةىـذتماى   ــتةوةل    
ى ل رـآة وةط  ئــآ رضس ىةرـآة ٍةس  ـتةيةت رة و  ىيتكــ  دةسيـــادت س ريبـ، وـة    

ــ ا ةةىذتٌ وي  مـة شةة ىـةت ة  ــاي  دةسيــــة  ر و(ة جاسل وتية داىـ ةىذتٌ مـة شة  ـ
وة ةــةىذتٌ وي  مــة ش ، وَئــةة دــةمياى  وــ ٌ دةَئــــآ  ٍــةم ول جامــذ رــ و رــ و ئــة  

ـــآ ــاوتىذت دةَئ ــذيتك طةسة ــة ٍةى ــا ئ ـــب ولة ئيج ــةٍ لت رةط ــ ل وةت ط ـــ يتي  ى ـ
ٍـة ا ئيتـ     ارايـاٌ ئـة يةوـذيب رـآة    يةوذيبــياٌ دةرييـ ة ر ئـةوةل ٍـةس  تةيـةت ئ    

ـــاسة    دةس ي ىــةوةة ةــةىذتٌ وي  مــة ش رــ وةة وة ريتم مــاٌ صرسل ديت ةرــ وٌة ئيجــا ديـ
فتعةوٌ  طــ دايةوةل دوتل وتٌ ديتــً  وتدةصتىً ئةوة ٍةس س يتيـةة وة دوتل ئـةوةل  

و  ــــا ىةفـــةسل  ةو  ـــــا ىةفـــةسل رـــةى  ئيظـــــش تئية ئـــة دةسيـــا دةسرـــــاصل دةرــــآ  
فتعةوىييةواىيب ديتـة ىيت  دةسيــاة دةسيــا ويتكـــذيتـةوةو دةىيكـيتًة ةـةىذ ى ــة     

ــةو اوة     ــآ ف ــ ل ربيي ــاول ى ــة ة ــ  ر ــآ  دورمييب ــ ل دةسراصر ـــ ى ــة  (1)مشرظ ــا ئ ة ج
ا  ةة وــة رــةى  ئيظـــش تئية دوتل ئــةوةل ئــة دةسيــا دةسرــاص  ــــاى  ميتــزوودت ٍــــوـيتبةو

ـــةم   ــ وٌ  طــ دال فتعــةوٌ  فتعــةوىيب ٍ ــةل  ر ـــاٌ  ئ ــ وٌة ر  يـ  وياٌ  ــةس  ر
ــــــم وطــــا! ئيتنــة ئيت ـــاٌ  ئــةوتٌ رــة ريــــيتس؟ فــةسم ول  ر ةــ ؟ ر  يـشة ىاج وَئ   ـ

دةسيــادت ر مــاٌ ديتــًة فــةسم ول  ئــاىش ٍــةم وياٌ ىيكــاوٌة ر  يــاٌ  ىــةىيتشة ئيتــشة 
ــةىاصةواىياٌ ربييــ   ــآ ج ـــيتسة دةر ــا جةى ةسـىاج وَئ ـــر ـــاصةواىياٌ طـ ــةوٌة ـ ــاو رك  ةس ئ

ئـة ىـ ت      رة رً دةسيـادت ر مـاٌ ديتـً! دةَئــآ  ئيجـا م وطـا       ــئةرةسىا وةت ماط

ــ1 ـــاسي  ة ىيـ( رـــ  وسدةوـ ـــة   دةسرــ ـــاصر وى  م وطــ ــة تئظــ ــا ع يـ ــــــ ـــالو  رةئـ ــةى  ئيظـ ش تئية  ـ  رـ
رــذةلة ( ُك ظـايتفضــري ايتطبٝكــٞ يًهتــدب ايــ)   ـةسجنـــ وسة دة ــ تى  طـب وى  دةسيــال طـــة،ــــــ

ٖــالى جـٝػ فزعــٕٛ،   ،، عبـٛر ايبحــز األ ـز  36ايعٗــ  ايكـ ِٜ، صــــفز اخلـزٚح، اإلؽــحد >    رش وتىـة  

.383، 386ـ
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     دةسوةسدراسو را جةىاصةواىياٌ وةت ماط  طةس ئـاو  ــاس تيةوةو دووعال وشدة رــد
ــة       ـــارً و ــاىبييً  دَئييـ ـــةو ري ــاو  رةئةوـ ـــةوةة   ــةىاصةل فتعةوىيب ــة ج ــةوٌة ر رك

ــ ش رٌة دياسة فتعـةوٌ صرسل   ،اٌ ئة دوت رـآ رــمشدووٌة وة خ،ي اىذووٌة ر يـة رـة   ـ
ــ   شط  ــشدوويب ئيتـ ـــمـ ـــاوٌة ئيجــ ــةسم لت   ــ ــ ت دةفـ ڱ  ڱ   چا وةت ىـ

ــةوتٌ  مـــ األحززززاب چھ ... ں  ں ـــةسصةميي  ئـ ـــاماى  ـة وة طـ الت  طـ
 ئةوتى  وشدة مـتت ـاٌ.

 ـة     يةو  ديكــة ئةو ىيمنة اىةل وة ىـ ت رـة وةطـ  ىـةدتوة رـةوتٌ ىةرــآة  وت      دووةو
رةى  ئيظش تئية( رشيـيـة ئـةوةل وـة رـةصرل رـ  راستىـذووٌ  راَئيـذةل طـةماىي  رـ           

ـــ  ة    ـدةطـــــةم  وــــشدووٌة وةدةٍا ــــة رةسدةطـــــياٌ  دةيــــاىمشتة وةت فةسم ويـ
ۇئ   وئ  ۇئ   وئ  ائ  ەئ  ەئ    ى  ائ    ى ې    ې      ېچ

 . رةزالبقچېئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ

دت ىـ ت طـيتبةسل رـ  دةيـذتوشدٌة وةت       وة وة رـةسماياٌ رـ و ئـة دةـــ  طـييا     طــيتيةو

ة وت ـة   ةرزالبقز چېئ  ...ۉ  ۉ   ېچى تل دةسوةسدراس دةفةسم لت  
رةصييب   تل رةـى ةةةىذ رةىاصر وٌ  ركةٌ يتبةسة  ةماـاــٍةوسماٌ ر  وشدٌ رة ط

ٍـ ـةىذ ىـاصل ٍةئَـ  ـةـ   ة ـاسدٌ رـة ٍـاويًة ةـ ىكة رـاستى  ديتــ    ــــةوسل رـ  دةى ـمش  وٌ! 
 ات!  ــيتبةسياٌ ئيتبكــط ىةر و رةس ر ئةوةل

يتً  ـئة دةــ  طـييادتة دةةـية خل م وطـاو دةئَـ     آ  وة وا يتك وة  يي وياٌ دةر تسةوـة
ـــ يي وماىــةة م وط ـــا رــة فــةسماى  ىــ ت ر ة ـ ـــاىةوةل ئــة داسةــة ةيـ ايةت دةدتتة ـ

ــ ــاوةل ئـدوتصدة وــ ـــآاى   طةسةــ ـــدةسدة، َئ ـــ ــةسم لت  ـــ ــ ت دةفــ چ  چًة وةت ىــ

ڍ  ڌ  ڌ         ڇڍ ڇ  ڇچ   چ  ڇ

ة وت ة  وا يتك م وطـا دتوتل ئـاول وـشد رـ  رةئةوـةلة      رةزالبق   چ...ڎ  ڎ  ڈ
رـةسديتك  رـةوسة يـاٌ داسةـة      آر ةاٌ  رة ر ةاىةوةت ئةو رـةسدة رـذة  ديـاسة دةرـ    
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ق و ٌة ةـ ىكة ئـةوتٌ   ـٍةئَـ  ـآ(ة يةوظةس دوتصدة طةسةـاوةو وـاى  ئـ   ـآةيايةت ر ور
ــ وٌة رــ  ئــةوة ـدوتصدة  ــ  ـآة وتديتذةةـــآةسةاوةل ىــ ل ٍةرـــتة طـــل ٍــةس  ــتة ر

ة  ـاو  ئةطـةس ئـةوة    آةو ىاو وييـاٌ ر ورـ  ـــ ً  ويتبـياىذت  ـةرا ىةر ورـ  ـئةىيت تٌ ى ـ
ــ(1)رةـــــةس  ىةيــــةٌ ـ  ديكةـــــ  ديتــــذتوٌة ر يــــة دةفــــةسم لت   ـة وة ىــــ ت صرس ـــ

ة ــيتك  ديتذتوٌ وـة رـة ٍـيض وـةس     چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ
ــ اى  ىـئة جيَاىيي ــ دتوةة وة ئيتنـة ئـة رـةسر  يةو   ةـ ةم  ئـةو  ةفظـتة ئـة طـ وس ة       ـ

            ـاىةماٌ وشدوة.  ــ(دت رة دسيتزي  راط  ئةو ـايبكز٠ 

ــ  يتيةوـــــــةئةل طـــــــمةط ھ  ھ   ھ  ے  ے  چةسم لت  ـوـــــة دةفـــ

 ت رــ ل ــــة داوــةوة وــة ىـةو! رَــية طــةس ئــةو صةمييــ ـة ئــةل رةئةوــچۓۓ  ﮲
ئـــةو طـــةسصةميية م ،ـــةددةس  دـــات  دـــترصة و يتيـــة؟ ى وطـــي وٌة ئايـــا مةرةطــــ 

 ةٌ ــس ت ٍ ـآاسةوة طــئةور
اسل ــــة  ة وت ــة  ــ(و دةوسو رةسةوةيــُك ظـَٝــت ايــيتً  مةرةطـــ  ـ  دةَئــةوـس تل يةوــ

 ، دس  دةوسورةسل.
 ـيية.ـــ فةَئةطــ  دةَئيتً  مةرةطس تل دووةو

ــ دةَئيت  يتيةوــس تل ط ــ ً  مةرةطـ ـ ـ داوـةة ٍـةم و  ــاو(ةة وت ـة  طـ وسيال        يتيةـــ ـ ئـةو 
ــ ـاو ئ سدٌ  ئ رياٌ  فةَئةطـسة وة دةــ  طييام وة ٍةىذيتكــئيتظ ــ   دةوةويتــ ة ـ

 ش ةوة.ــىيت  و    ميظ
ــ ( دـاوي  مةعيةويي ُك َّص١ـايـ يتً  مةرةطــ ئـة    ـوة دةَئ ــ ةة يـ اى   دـاوكشتوة ئـة   ـ
ـــرـــ  ص ـــ يتي  ديتغةمبــةستٌ رــ وةة  ةىةوة وــة ئيتــ  ر ةسطــرتلتة وة ئةرةسئــةوةل  ـ

شتٌ رـ وةة  ـً  ىـ ت رةيةومـ  ـيةومش ـ  ة وة ــ يتي  ىـ ت رـة   ـآرـ  ـآطةخم  ى تياٌ ئـ 
ــ رب تٍيه ديتغةمبــةسو ئيظ ـوةت ئيــ حا،  وــ س ل  يــةعق ور  وــ س ل ئيظــحا ة وة    ــ

(ل تطٗـــريوـــ س تى  يـــةعق وب  ... ٍــــذة وةوت ـــة  مةرةطــــ ديتـــ  داوكشتىـــةوة  
                                                 

، 39ٚ 38ُك ظ، ايعٗـ  ايكـ ِٜ، صـفز اخلـزٚح، اإلؽـحد >      ـايتفضري ايتطبٝكٞ يًهتدب ايـ ) ( رش وتىة  1

 ات.ــدةو( َد٤ َٔ ايؾخز٠) و( ُٔ ٚايض٣ًٛـاي)  ـوة راط( 389ٚ  386 ـ
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ــةويب دةَئـــ  ــةة س تيـ ــآـمةعيةوييـ ـــ  مةرةطـ ــة   ــ داوـ ــةة وت ـ ــة ي   مادديـ ي  س وتَئـ
ـــ سةـطــ ـــي   دةسدو ىاس ةحة يـصةميييتكةة وــة ٍةىــذلت ىةى  ىيــةة ض دةسدو  ــــآ  ئـ

  ــــيةت وــة   وـيــــة يــاٌ دةسدو ىةى ـآاٌ دةرـــىةى ـــييةت وــة   وـــ  ئييظــ
ــ آئـارةلت دةرـ   ــ يةت وـة   وــ  وب  ـية ض دةسدو ىةى  ــ ة وـة ئيتظ ـآـ والت دةرـ ـ ـام ـ

ةة مييب س تيـةو   ــرةسةوة  ـس ـ يتييتك  صرس رةــةس صةميي  فةَئةطــس وتيةو طٍة
ــ ديكةل طيتيةو دةىةمةس وو و دةَئيته  مةرةطـ ئةو داوي  يـة داوي    مةعيـةوي    ـ

 ةوة.ــ  ديتكــمادديية ٍةسدووو

ة وت ــة  ىــ ت رــ ل   چۓ  ۓ  ﮲چبةت ئــةوةوة وــة دةفــةسم لت    ـئيجــا رةىظــ 
ــ ة ئةرـئـةوة جيتـ  ٍةَئ ةطــة ئةطـةسوشدىةة ة ىكـ     ى وطي ٌة رةس تطــ    ةت ـةس رةس وتئَـ ـ

ة ، س ئــاى  ـــــا ئــــيتً  ئةوة ــــة ر يــاٌ ٍةيــة رَ ــــ ةماـــال ئــةو ئاية ــة ركــةيً ج وئةو
ــ ــاياى  راطيب ى ــاىذت ٍا  ةة وة ئةوة ر  ئيتنـة ى وطـشتوةة    ة ئـة  ةفظـتةواىذت صرس   ـ

ـةيةدت ـــ ت ٍةَئ ةطـةياٌ ئةرـةسدةو ئـةو س ط  ـفظةس توة رة دتىةوة ىةمبيي  صتىاياى   ةـر
ــ ( وـة ئـة  ةفظـتةوةل ى يـذت ـــيتك  جـ تى  ٍيتي      َُزاِغٞـايـ ة جمة ئـة   ـآىةوشدر اوةة ـ

ََٚعــَ   چۓ  ۓ  ﮲     چ}  ــــآدةَئ ََــد  ْٔ َحــل  ايضُّــه٢ٓ فــ ٜازٜــ ا  َِــ  َِ ِ٘ إَــَزاٖٝ ٞ ـاهلُل َــ

ًَِو ايِبالد اي َّ ايـِت َٗد َتُه ُاَزاَدـُاَك ََّص١، ال أ َّْ ًَِهـّد يَ ــأ َِ َٗد  ٕا ُنًٗ ٗ ـــ ٛ ٗاِ فٝ ُا ٜاـَشاِح د ـــ ٗاِ، ال 

  َٛ َاَخـدِيٌ  ِيً َٖــَذا  ْٔ َذِيــَو    اَأَحـٌ ، ألٕ  َِــ َٝٗـٛد  َٚعـَ ٙ، فدصــتٓبدد اي ْٔ  ًــ  اهلل  ََٚيـ ِقــ ، 

َْٝط َؽحَٝحّد ًُِْو، َي ٗاِ َذِيَو اِي ٛاد َي َٜع ٘ا الَاّ  َإٔ  َّْ َْٛعِ  َأ {اي
ةوة ة وت ـة  مةرةطــ ئـ   (1)

ــ ل ى وط    ــ ت ر ــةسم لت  ى ــة دةف ـــو ــ ت  وةت دوتيــ       ـ ــ ل ى ــا   ى ــة و ــة و ي ٌة ئةوةي
ــ ــة دةميس( ـدةيَيتي ـــئ ـــاى  و ىـ ـــ ــة ئيبــ ـذت رةَئ ــةو    ةش تٍيه دتـيتي  ر ــ يتيةدت ئ ــةو ـ ــة ئ و

ــ ىـةت مةرةط  ةة ىـ ل  وةةـةوةل  ـآرـ  ـآـةجـ ـطةسصةميية داوـةدت ىيب  وـة   ـآـ ئةوةرـ ـ
ــ ئةوة م َئ ــ ك  رـةى  ئيظ ـ ٍـ ـ ــ يض وةطـيتك  ديك ش تئي ةو  ة ةـ ىكة  ـآئةويتـذت ٍةرـ   ـآة ىارـ ـ

ر  ــاٌ ٍةيــة ئــةولت    ـآة ئاية ةوــة رــةس ئــةوة دةرةيةىــ   ـآئاية ةوــة ئــةوة ىارةيةىــ  
ــ مةماٌ ئةطـةس ئـةوة ةـية وـة مةرةط    ـا رةَئــرًة  ئيجا ئاي آـةجـىيب ـ ئـةوة ىيـة وـة    ـ

ــ ؟!( ة ىكـآذت ىةرـ ـٍيض وةطـيتك  ديكـةل  يتـ    َ ـ ــ ة ئـةوة ديت ةة وة ىـ تم  ةوتىةل وت،يمـ ـ
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ــ ( ئيتنآاةــــدسر دةسى ـآاسرةجــ ـيتي  ىــ تل وـ رةَئــ ـآديتيــ آيتي  ىــ ل رةجـرةَئــ ةم ــ
ــ ة ئة رـةى  ئيظ ــدةرييس جم ـ ـ ــ ش تئية ئـةو  ب وةة وةوت ـة   ـــيت  يتية ىـةَئك  ديكةــ  ئ  ـ

ذترًة ر يــة ــــ   يتــــي ٌ ئــةوة ىيــة وــة ٍــةس ئةوتىـمةرةطـــ ئــةوة وــة ىــ ت رــ ل ى وطــ
ــ وئةواى  ج ــٍةَئَيتيج ــ ةواٌ ئـةو رةَئيتي ـ ــ مـ َئك  ئـةو ط   ـــآ ةة ئـةوة وـة دةر  ـ ةسصةميية ـ

 ـ ىية.  ــة س تطــآةوتٌ رــ  ئــةس ٍــٍ
ــة     ــ ٌ( ئ ــةمياى  و ــة  د ــة  فز ايتهــٜٛٔـصــئ ــش ىاووىيب 37إؽــحد > ( ئ ــة ريت ـــ( ئ اى  ـ

ّٔ(دت ئــاوت ٍــا  ة   َــدألر  ايٛعــ ةسصةمس  ــــذتى  طـيتيـــرةَئ ْٛ َٝــ اهلل  َعَكــَ  ِفــٞ َذِيــَو اِي

َٚاِدٟ ايعـزٜػ ٔإيـ         َِـٔ  ِٙ اأَلرَ   َٖـِذ َََ  َأَـَزاّ َقـد٥ِاّل> صـُ عطٞ ْضـًَو  َْدَقّد  ْٗـَٝ َّٓ ٔز ـــ ٢ اي

ْٗٔز فزا ــايَهبٝ َْ ــ   ئةو س ررةدت ىـ ت رةئَ ــآدةَئ ة(1)(ز  ــ يتييتك  دــةول رـة   ر  ـ شتو(ة  وت ـة   ـ
ةوة  ــاو  س وورــاسل ــــ  فــةسم و  ئــةو طــةس صةمييــة ئــة درَئــ  عةسيبـرب تٍيه(دتة ديتــــــئي
 ةل    دةدةو. ــ س تتة رة وةةةوـةوسةل فــر

ـ  ــكاسي  وـــشتوةة رـــة و رـــشىط ئةوةيـــة رةربــــــــ دـــةمياى  وـــ ٌ(يب ديـــاسة دةط
ـ  ــ،ظ ــ ةوةل  ةوس ت يب ئةرةلت وت ـال ئاية ةوـةدت ديت  ـآةوةة ةـ ىكة ئـةو رةَئيتيـة رـة وـ     ـ

رب تٍيه ـة ديـاسة ئيـ  آة رـة ئيـرب تٍيه دسترـ   ا ئةرةس ئـةو رةَئيتيـ  ــش تٍيهة ئيجـبـدستوة؟ رة ئي
ــ ناعيةة وةوت ة  وةت ةـ ٌ وةةـةل ئيظ  ــحا   ئيظــدوو و س ل ر وٌ  ئيظ حا  ر يـاٌ  ـ

ــ رًة وةةـةل ئيظ  آـةجــةولت ىيبـٍةية ئ ــ ناعي يب ر يـ ــ ة ئـاٌ ٍةيـ ـ  آـةجـةولت ىيبـ ـ
ــة   ــة و ر ــًة ر ـــٍةسح ر ــ ت رةَئيتيــ  ةالتـ ــة   ـى ــةو رةئ ــة ر   لر ـــدتوة و ــةولت  اٌ ٍةـ ــة ئ ي

ــ رًة ئةت آـةجــىيب ٍـ  ـ ة ـآذترـ ــةل  يتـ  ديكـ ـوةطـ  ـآارـ ــاىةو ىـ  ى  ـ ـا ىةيفـةسم وة 
 ةٌ.ــا دةوـــا ئيذديمــوةت ج وئةوة ئيتظ

ة وة چ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ﮷  ﮸چوـة دةفـةسم لت       تسةوـةئةل ةـمةط
رـًة يـاى     ةوةة دوتي  صةسةسمةىـذ دة ــا دام ئةطةس دارىة ديتيةواىـاٌ ٍةَئنةرةس يتيـداـ
ــ ةوة ئة فةسماىبـمةص مةريــداـ ــ ةسي   ر يتش تيةَئيـ ــ ئيج   رـ  م وطـا   ـ ا ئـةوة ةـ    ـ

ـــآئ ــةوةل ئ  ـ ــتلت؟ ئ ـــآوةسدةر ــذى  ٍةَئ يتظ    ـ ــة درس تى ــاسل وتي ــة ج ــتلت و ـــوةسدةر ـيتك ـ
ــيتك  ـ ـــةاسةى وط ــ تل دةسوةسدر  ـ ــاتة ى ــةئكيتب دةو ــاٌ د ــ  ئييظ ـــ وو ر ــةى   ـ ــة ر اس ر
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اىةة ــــكشدى  ئــةو فةسميتةجـةوةة وت ــة  ئــة جيتبــــــ  ٍةَئنةرةس يتيش تئية دةفــةسم لتــــئيظ
اص ئـة ريـاى    ـــيتك  ةاسةى طـئةرةسىا صةسةسمةىذ دةرًة وةوت ة  جاسل وت ٍةية ٍةَئ يتظ

ة وت ــة  ــــآاس دةرــــاٌ صياىبـــــةوةل درس تىــذة ئييظــــاىذت ديتـــة دــيتبة وــة ٍةَئ يتظــــئييظ
ـيتك ديتـــة دــيتبة ـرةطـــه ئةوةيــة جــاسل وتيــة ٍةَئ يتظــة مةــــآاٌ ىــ ل دةدرس يتيــــئييظ

ريكــةلة  آة ر ىاٍيتــك رــــــذتة  ــةىيا ئــةوة ىيـــــ ىــةر ول  درس تىــــئةرــةس وةت ديت يظ
 ذتت. ــاس دةىاماٌ رـى تل دةسوةسدر ةـ دةدةلــ  ى ت ئةدةطـرةَئك  رة ةوتوي

ــ ـــمةطـ ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿ ﯀﯁  چوـــة دةفـــةسم لت    ةوـةئةل ديتيجـ

ــاٌ  چ                  ة ر  ي
ٍ  ةدت و مةَئيتك  رة صةرشو صرسو ىـ  رـة  ـةسصةمييـئةو ط ا! ــئةل م وط ــ صئمـش  ةٌة ـ

ًة ٍـةسوا يتك  ــيت  دةسىةةــيذ ىاةيية طةس ئةو صةمييةة  او  ئةوتٌ ئـوة ئيتنة رة  ةئك
ــةوتٌ ئــ  ــ وٌ ئيتنـئ ـــيت  دةسة ـــةم دةةيـ ـــ ــةل   ـًة دةسر ـــ(ة صةججبَّدرـاجَلــاسةل وـ ا  ـ

ٜاْجب   ــآاسةصتياى  صماٌة دةَئـيةويتكة ئة ـ َٛ اٖيذٟ  ٖا َٚ ََـد  ــاجلبَّدرا> ايعدتٞ   ٢ًَ َّدَظ َع زا اي

ـــــــةمكاسة ى طــــ( وت ــة  طٜازٜــ  ـــات ئةطــــك ىاةــاس دةوـةديتيةسة وةطــيتكة وــة ىةَئ ةس ـ
 ةولت.ــئةوةل وة دةي

(ة اجَلبَّدرةل   ــدت دةسراسةل وـ(1)(فتِ ايك ٜزتةوةل ى ل  ـةوواىي  ئة  ةفظـوة ـ
ٖاَزُااِيَٚ   ــآدةَئ ٌٍدّ طَـ ضَـ ْجدّ اأَلظَـ ِع ٌّْٛد َقَٓاد  َٕ  ٛا ٌَ ِق ،َتعـدمُٛ  ١ِـــ َِّكََ َِْٔـ  ٌّْٛقَـ  ِْٖاـ  ٝـ

ٌَِقَٚ دد َع َّْٔٛق ََٚحـــ ْصٔإ َْٔٔـ  ٝٔؿعَـ  ِ يَـ َٚ َِْٔـ  ِْٖا ٝ ٌَ ِقدم  ّٔايـزُّ  ََِٔـ  ِْـــ ٖا ٝـ  ِْٗآَِْـ  َّدٍ ٔإكَـ ٜاَٚ ،ٚ

َِٗاــْغَُٓل اِئ عاَْ ٛحاعا ٍٔديٗطٛر  ِٖـ ُفٔزـاي ٛ َٕنَـ  ٌَْٝـ ِق ََِّد َٓـتا  َٞد ٚعٓل   ١َثَـ اَلَث ٘اٛيُـ ُط د

ًُــَٚ ّداَعــَرِذ نَيِثــاَلَثَٚ ١ََثــاَلَثَٚ ُْد١٥ ــــًََثَٚ ،ذرإع ِفِاَل ٍَ، َقــإعَرِذ ثاث َْــ د ََٚنــ ٔاا  ٤ٌٞا َعــَذَٖــْري> 

وـة جةطــةياٌ    ـــآ ة و مةَئچ﮿﮾  چ(ة وت ة  مةرةطـ ئة  زٙٝد َٔ ذَنِحَتْضٜا
ةٌة ٍةىــــذيتك ر   وياىــــة  ئةوتىــــة ــــــصرس رةوسةيــــةة وة صرس دسيتــــزٌ  صرس صل  ،ةر

  و س ل ـيب ر   وياىة  ئةوتىة ئة وةةةل عةي ـ  عاد ر وٌة ٍةىذيتكـناوةل رةئــداـ
ــ رب تٍينًة ٍةىذيتكيبـحا،  و س ل ئيـئيظ ــ ياٌ ر   وياىـة  ئـة س رمةو  ـ ــ اىًة وة ر  ـ ة  شتوـ
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ــ ةيةة وة ىاطشتوة رةوةل صرس صرس دسيتـ  ئةو رةئــ  و س ل ع ىــع ج ز رـ وةة وة ع ىـ    ـ
ة ر وةة وت ة  ىةوةل ئادةمةة وة رـ  شتوة دسيتزييةوـةل   ــوَ  ئادةمةة ع جيب ئةو وَ

(يـب  إَـٔ نـْري  ( رـةص رـ وةة    3333ة 1/3  طـيتيةو    ــآةدو ط   طــٍةصتسو طيتظ ــآط
ــة    ـ ــاس ركــشءتة  ةسمة ــــــــر   وي ــة  ةفظــ ــــدي  وت ر تةواىذت رــة دسيتــزي   ـاسة ئ

ــ رةط ــ ةسٍات  رـاس  ى تط ـ ــ   عـ ــ   عـ و  دةةـ وة ىيت  ـآ و  راطـكشتوةة دةئَـ  ـ   دةسيـاو  ـ
ــ   دةٍـماط  دةرش ًة وة دةةـ وة ىيتـ ل ئـاول دةسيـا ٍـة ا ة وـ       ات! ئيجـا وـة ماطـ     ـ

ــ  ربرتىذٌ  ...ـدةرش ً ٍـةس رـة  يبـك  ىـ س دةيـ      ( ،ظـةيةو   َـٔ نـْري  إذة رـة و   ـٍ
ــ (ة وت ة  ئةوة ــيتكة ـِٙٝد َٔ ذنٔزِحَتــْضٜا ٤ٌٞا َعَذََٖٚ   ـآج تٌ دةواتة وة دةَئ ةسمة ـ

ــة ر ـــو ـــاس ركـ ــة  دسريـ ـــشلتة وت  ــةى  ئيظ  ـ ــة ر ــةة وة س ةىم ــةماء ىي ـــةو ري ــةس ـ ش تئية ٍ
ئـةوة   مةو داطـاول ـة ر ئةوةل ريكةىـة رةئَـ  ـآـبـةياٌ س يتكخظــاٌ ئةو دسرو دةئةطـر ى ي

ــ ةٌة ئةرةسىا رةــةس ة ركــئةو ـ  ًــوة ىةة ـ  ـ ــ ةسل وت ىـةر وة رـةو  ة ئيجـا  آيت ةية رـ ـ
ــ يتس  ئـةوة دسريـةو ئةط  ـئايا ئيتنة وـة دةئَـ   ــ ةت  ئةطـ ــ اط  ىيـةة وة  ع ـ   (يتك  وت رـةو  ـ

ــ مةماٌ ةـيية؟ رةَئمـةماٌ ئـةو فةسمايب   ـيت ةية ىةر وةة رةئَـ ـــ ديتغةمبـةسل ىـ ت    ـةيةةـ
 اهلَل ]   لتـدةفةسم َّ َٕ ِذَراع ـد    ٔإ ٘ا ِصـتُّٛ َُٚطُٛيـ  ،َّ ًَـَل َِد َّ   ،َخ ُْٓكؿا     ثاـ َٜـ ًِـلا  ٍٔ اِيَخ َٜـَش  ِْ َيـ

َٕـــ ََْع ٙا َحتَّــ٢ ا  5548َٚ) >زقَِــ ُّدٔرَخــايباَٚ(، 378:) >زقَِــ  َُــْحَأ ٘اَجــَزْخَأ}[َ   ًٌِِْضــَا(، 

َْــَٚ ،(4;96) >زقَِــ َٕبَّــِح ٔاا ْٔ (8384) >زقَِــ د ْٜ َعــ ٖاَز َِــٞ  ة وت ــة  ىــ ت ئــادةم  {َز٠َ ــــَأ
مـة شة يـاٌ    (30   ــةل طــضيكـك ر و  ياى   ىــ راطـزييةوةل ـةطـشدة دسيتـ وـدسوط

ةو ر  ــةوة  وت ــة  ئــة ــــيت  وـصيــا شة يــاٌ ئــةو دةوسورــةسة( داـــاٌ وسدة وسدة ىــةَئك ئــ 
 ا  ة.ـــال ئيتَــةوة(  ا وةت ئيتظــاٌ وةو ر  ــةدو ،يافةو را يــ،

ةوة وـة  ــقاىياٌ درصي ة ــةسو ئيتظــئةم  دةيك  يتيةوتس صتىيب ٍةىذلت وةـاى  ـصتىاي
صرس دسيتزٌة دياسة رة ئةىذتصةل ئةوةم وة صرس و ٌ رـً دسيتـز شٌة ئـادةو  و س ةوـاى       

ــ ىًة وة ديتب  ــةوةواى  صرس صرس و ــــى ــةوةة ةــ ىكة  ـ تىية وــة ئيتظــ ـن قاىةواىيبياٌ ماري
ــ ئيتظ ــ   دةريتــةوة رــة ى ـــآ ة صةويــذت دةدش ووووـة صرس مايــةوة ئـ   قاىيبـ اتة وةت ىــ ت ـ

ة طزززز چڎ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڇچةسم لت  ـدةفــــ
ةم ٍــةس ــــوت ــة  ئــةولت دسوطـــناٌ وــشدووٌ  دة اىميتش ييــةوة رــ  ئــةولتة جــاسيتك  ديك 

ة يــاى   ـآرــة ىــ ل ئــاوت ر ورــ ةوةة وةوت ــة  ئةرــةس ئــادةو ــــةولت دةس ــاٌ ديتيييــــئ
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ـ  ـة مـةعق ولت ىيـ  آر ورـ ةطـ راطك ــ ــ ة ىةوةوـةل رـةو  ة ةـ ىكة دة،ـ    آيت ةية ر ورـ ـ
َّ ]  دةفةسم لت ديتغةمبةسل ى تية   ـحةديظ ٙا َحتَّـ٢  ثا ََْعَ  ُْٓكؿا  َٜ ًِلا  ٍٔ اِيَخ ََٜش  ِْ َي

َٕ ــَزْخَأ}[ا  ــْحَأ ٘اَجــ ــ  َُــ ــايباَٚ(، 378:) >زقَِــ ــ ُّدٔرَخــ 5548َٚ) >زقَِــ ــَا(،  ــ ًٌِِْضــ  >زقَِــ

َٚ:9;) >زقَِـ  (ُفزدـاألدب ايـ ) ٞـف ُّٔردَخايباَٚ ،(4;96) َْـ (،  َٕبَّـ ِح ٔاا ْٔ  (8384) >زقَِـ  د  َعـ

ْٜـَز٠َ   ٖاَز  َِٞ ــ ة  ئـة ، ــةوة  وت ــك ئيت  وةو ر  ــوسدة وسدة ىةَئ اٌــ(ة وت ة  داـَأ ةدو ـ
 ا  ة.ـــال ئيتَــةو ر  ةوة(  ا وةت ئيتظـافةو را ياٌ وــ،ي

(دت ٍا  ةة راطـ  ئـةوة وـشتوة    13  اإلؽـحد  (ة   دايع فزــصوة ئة  دةمياى  و ٌ( ئة  
 ــــآةوةل ديتبـدوتصدة ىةفــةس ئــة ٍــةس  تةيــةت دةىيتــشلت ر ئــ ا ــــئــةوةل وــة م وط

ــ كيًة رـضتىً ةـ ىةو ويتـ  ئيتي   ــةسصةميية ر بـً ئةو طــرَ ئـة ريتـش    ةو ةـييةو ةـ ىة؟  ـ
اوت ـــــة ئاىذتـــــكييي  طـــةسصةميي  وةىمـ( دبـــإصتهغـــدف أر  نٓعـــدٕاى   ـــــىاووىيب

ٍَ ايـَزبُّ يـ  ا  ة   ــٍ َّ َقد َٛاصـٝط ٔإيـ   ـثا ٌْ َج َٗـد     ـُاَٛص٢> َأْرِصـ ِٖبا َٚا َْٓعـدٕ اٖيِتـٞ َأْـد  ٢ َأْرٔ  َن

٘ا...      ــ ّْاّل َي ُ  .ــ ٌّ ِصــْب ْٔ ُنــ ــ َِ  ٌْ ٌَ َأْرِصــ ــٞ ٔإْصــَزا٥ِٝ ِٓ ــ  دةسوةسدر ِيَب ــة  دوتي ـــ(ة وت  ــة ـ اس ر
ــ ةىمةسصةميي  وـيخ س يتك ر  طـ ـةىذ طــال فةسم و  ةــم وط ــ اٌ رييتـ ةو ـشةة وـة مـً ئـ   ـ

ــ شة  ٍـ صيتك  رـةى  ئيظ  ـش تئية دتوةة وة ئة ٍةس  يـ ــةسصةمييةو رة رةى  ئيظــط ش تئية ـ
 ك.ـةسيتـى يتي

ــ ا ٍةس ئـة دـةمياى  و ى  ــئيج ــ ذت راطـ ــ   س تد س يتـ كييي  ئـةو  ـك دةوـات دةسرـاسةل دبـ   ـ
ــ ىاووىيب رـة ةسصةمييةة ــط ــ س تد س يت (تكزٜـز عـٔ اصتهغـدف األر    اى    ـ ةراسةل ـــ ك ئـ

ََـــّد َرَجعا   ـــــآةوةة دةَئـــــكييي  صةوييـدبـــ ْٛ َٜ ََعـــني  ََْعـــَ  َأر َِـــٔ اصتهَغـــدِف اأَلْرٔ  ـــــَٚ ٛا 

ــْعِب ٔإصــَزا٥ٌٝ فــ       ََٚصــد٥ِزا َع ٚإ  ــدر َٖ َٚ َاَٛصــ٢  ــ٢  ًَ ــَ قَبًٛا َع ــدِدؼ    ـَف ــٞ َق َٕ ِف ــدَرا ٞ َؽــْحَزا٤ِ َف

َُـــزا  ٖاـــِ َث ََٚأرٚ ٙا  ٚ َٖ َُـــد َعـــد َِ ًٖػـــِٖٛ  ََ َٓـــد ٔإ  اأَلْرٔ  اٖيِتـــٞ َٚ ًَِك َْْط ََٚقـــدُيٛا> َقـــِ  ا اأَلْرٔ ، 

ْٝـز َإٔ ايغـعب        َٖـد، َغ َُدرا َٞ ِث ِٖـ  ِٙ َٖـِذ َٚ ََٚعَضـاّل  َّٓد  َٖد َتفٝضا َحَكّد َيَب َْد ََٛجْ  َٗد َف ْٝ َأرصًتٓد ٔإَي

  ٚ  ٠َِّ ــ ــدِيؼا ايُك َِ ــد  َٗ َٔ ِفٝ ــْ َااملضــتِٛط ْٔ   ْا ــ ََٚيِه ــ١ْ جــَ ّا...  َُ ََٚعِظٝ ــ١ْ  َِٓٝع ََ َْٚع  ٘ا  ــ َّأ َر َٖ ــَب  َندِي

ًَـ٢            َٕ َحَكـّد َع ٚا َٓـد َقـدِدر َّْ ًِـَو اأَلْرَ  أَل ُْت َْ َٚ َُٓٔض  ٍَ> ِيـ ََٚقـد َاَٛصـ٢   َّ ََـد ٌٔ َأ َُدِثـ ايغَّْعِب اِي

ـْـ    ََٚقــدُيٛا> اَل ٘ا  َََعــ ْاٛا  َٔ َنــد ٘ا ايّزَجــدٍ اٖيــِذٜ َٗد  ـَذِيــَو، َفَعدرَفــ َّ صاــهدْ ْاَكــدٚ ــ٢ َإٔ  ًَ كِ را َع

َّٓــــ َِ  ٣َٛ ٗاــــِ َأِقــــ َّْ َِــــَذِيَو َأَذاعاــــٛا ايذُّْعأَل َٚ ـــد،  َٔ ايــــِبالد اٖيِتــــٞ  ــــ َِــــ َٔ اإٔلْصــــَزا٥ًِٝٝني  ْٝ ََــــ َز 

َِـٔ         ِْ ٖا َْد  َٖ ْٔ َعـد ََـ ُِٝـ ا  ََٚج َٖد  َٓد اأَلْر ا اٖيـ  َتَجضَّضـٓد َٖد َقد٥ًِنَي> َصَتِفَتٔزصا َتَجضَّضٛ
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  َٓ ْٜ ــْ  َرَأ َُدِيَكــ١، َفَك َٗد َع ِْ ـــصاــَهد َٓــدَىـ ٖا ََــن عآــ   د  ََِز٠  ــَ اجَلَبــد ْْفضــٓد   ْٚدم َفَب ْد ِفــٞ َأعــنٔي َأ

ّٓد ِفٞ َأعِٝٓٗـَندجَل ََٚنَذِيَو ُن ــ ةت س وترة  وت ة  دوتل ةــئة دوتل ةة وت ة  (1)(َزاِد  ةت ـ
ــة ر ـــس وتر ئـ ــا   ــ ــة م وطـ ــةسةل وـ ــةو دوتصدة ى يتيـ ــكييي  ئـ ــة   ةس تٌ  دبـ ــاسدى  رـ ىـ

ـــ   ةوةل وــــة ش تئية(ة دوتل ئـــــى يتيةستيـــة   ٍــــةس دوتصدة  تةوــــةل رــــة  رـــةى  ئيظـ
  رــةى  ـكي  رةس تىــةوةو س وويــاٌ وــشدة م وطــاو ٍــاس ووٌ  رةئــ ــــطــةسصةمييةوةياٌ دب

س ترةياىـذٌ وــة رييي ياىــة   ـآاديبة وة ئـةوةياٌ دــ ــــاس تٌ ئـة ، ــــئيظـش تئية ئــة ريارـاى  ف  
 وت ة  ةـيياٌ ديبـ و ريتش تياىـةوة( وة رـةسو ميـ ةل ئـةو طـةسصةمييةم وـة ةـ ور وٌ          

ــ ٌ ئةرةلت ى تياٌ ٍيتيياــكيً  ئةويبــري ب ــ اة وةت من وىـة ديتب ـ ــ اىياىذتٌة وة ر  يـ اٌ  ـ
ــ ةسصةمييةل وة ئيتنةت ر ت ئـً ر ت ئةو طــئيتنة ة وي ةولت س ةوتىـة وـشد رـ وة رييينـاٌة     ـ

ة( ئــةوةم ــــدةس رلتة  وت ــة  صوتس رــة رةسةوة  ــــآرةس تطـــ  وتيــة  ـــتو ٍــةىم يي  ئ   
ـةجيتًة ــةل وة ئةويتذت ىيبـيتيةة رة و ئةو رةئمن وىةل ئةو مي ةو رةسٍةمةية وة ئةو

ــ ضٌة وة ـــصوتس رةٍيت ــ اسةواىياٌ صرس مةحكـ ــ ةمًة وة ــ اسةواىياٌ رـةوسةٌ وة ــ وسةل   ـ
( نديـب َـٔ ٜٛفٓـد     وت ة }ب ــمةحكةمياٌ ٍةيةة  صرسياٌ ئةوراسةوة ر ت(ة رة و وائي

ــ ئيظدياسة ئيتشةدت  ةىيا راط  ئةول وشدوةة رة و صتىاياى   الو ئـة وـيتبةواىياىـذت راطـ     ـ
  ٕ ــ اى  وـ ٌ(يب ئـة ــ يتي  ديك   ـ(يـب دةوـةٌ ٍـةسوةٍا  دةميـ    ٜٛع  َٔ ْـٛ ةدت راطـ   ـ

{اتــئةويب دةو
ة ئةو رةئةوةل ئاستو وشدةوةة ئةو رةئةل وة ئة رةستىبـةس م وطـادت   (2)

ــ ةسصةميية وة ر ماٌ ديـاسي  وـشتوةة ريكةيي  ـوةطـا ر وة وة ر     را رَس ر  ئةو ط ة ـ
ًة ـــ رسة ة ىكة ريتم ماٌ ئيتنة دة  تىس ئةوة ركةي آـةجــك  ى ماٌ   يتيذت ىيبــم َئ

ة  جمة ئة ىـ ل ئـةو ياصدةيـةل دلة رـة و     ـوت }رة و ئةو دياوتىةل وة ئةرةَئ  ر وٌة 
ا ئــةو ــــيــب ٍــةس س تل وةت ئــةو رــ وة وت ــة   ةىي (ةع  وــ س ل ىــ وٌــــي ـ ئةس تطـــيذت 

ــاٌ س تي ـــدووةي ــة   اٌ ـ ــةل ديك ــةو دةي ــ و و ئ ــ {وتر ــةو    ـر  ي ــس ئ ــا  تىس رَ ــة ى اٌ  ئيتن
شٌة وة رــةو ـــــ وتى  ئــة ئيتنــة رةٍيتض ــــرــسة ةــ ىكة دتىيب آـةجـةسصةمييةدت ىيبــــــط

ــ ةسةل ديكة  ـشس  رينيتكـ  صرسي  ـــيت ةية ئةو دة ىةف ذت ـش تئي ـ ــاٌ ئـةىيت  وةةـةل ئيظ  ـ
ــ  يتيةل وة ة ور وٌ ر  دبــةو ـةراسةت رة ىةَئك  ئـ ذتة ط رآلووشدةوة ئة و ة ينكييـ

رس ئة رـةييناٌ   آـةجــةو  يتيذت ىيبــة طةس ئةو صةمييـاٌ  ئةرةس ئيتنة رَييــوة ر  ي
                                                 

 .563، :;4 ُك ظ، ــ( ايتفضري ايتطبٝكٞ يًهتدب اي3

ــة ( 2 ــدب ايـــ   رش وتىـ ــٞ يًهتـ ــحد >    ـ)ايتفضـــري ايتطبٝكـ ــ د، اإلؽـ ــفز ايعـ ــ ِٜ، صـ ــ  ايكـ ، 36ُك ظ، ايعٗـ
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َـ   ـدةرةٌة وة ىةَئ ٍ  ـك  ئـةو ــ يتية وةت ىيت ةم و ئةوتىـةل وـة   ـــ ت س تومـاٌ دةوـةٌة وة 
ــ (ةة و١ـــــ َعُديك وٌ  ـ(ة رـــك١ـــــ َعُدِيرييي مـــاىً   (ة وت ـــة   ِعُـــاَلم (ةة  ِعُـــاَلم ل  ـــ

ـــئييظ ــة وةئ  ـ ــةت  ر ــة ،ة ف ـــاى  صرس ر ــةٍيتضـ ــــة وة ديتي{ةم  ر ــةولت  ـاى ــة ئ م  ً ئيتن
 َِ ََِز٠  }(ماٌ ريـيسة  َز٠ـــ َجَبد ــ ( وَجَبـد ــ (ةة وت ـة  وةط َجبَّـدر  ل  ـ ــ ٍيت اى  صرس رـة ـ ضو رـة  ـ

ــ اٌ رـة و ئ  ــةوتٌ ى مامنــ( وة ئيتنة ئةةاو ئدمــَعٓةل  ــئة وةة {ةسوةمــ  تىاو ط ة ـ
ـــرييــ ة ٍةسوةٍ ـــا ئــةوتىيب ئيتنةيـ ـــاٌ وةت و ئ ـ ـــة دةٍا ــة رةسةـ ـــاو ئةةـ او ئــةوتٌة ـ

 ً. ــة ر ويــذة رَكــٍيتي
دياسة ئةو وسدةواسيية ئـة دـةمياى  و ىـذت ٍـا  ةة رـة و ئـة ، س ئاىـذت  ـةىيا ئامـارةل          

ـــديتــذستوةة وــة ر   وياىــة  ئيتنــة ىــا  تىس رَــس ة ىك    رــةٍيتضو   تىــال ــــة ىةَئكيتكـ
ـــ يتذتي ــا  تىس رَ ةةوــ ـــىـ ــــ ـــةولت ىيبـس ئـ ـــري آـةجــ ــةوتٌ س يتم ةً ــ ـــئـ ــادةٌة وة ــ ا ىـ

 شلت.ــةلت ئةوتىذت ىاوـناٌ ر  ئةرــةس يبـــ

ــةو  ــةئةل ـةـــ                ڭ  ڭ  چ  مةطــ

 ةچمئ      جئ  حئۋۆۈ  ۈٴۇ  ۆ  ۇڭڭۇ
ــ ــا   ـدوو دي ــيتًة ي ــ ت( دة شط ــة ى ــة  ئ ــةل و ــً    او ئةوتى ــة دورم ــة ئ ــةل و ــةو ىةَئك ى د ئ

ــ اٌة وـة ىـ ت ةاو  ــدة شط   ـ  رةىـ ـم  ًة  وت ـة  رـة رةئـ   ـةل ئةرةَئـذت وشدرـ وٌة ديتياىـ   ـ
ــ ش تئي ياٌ رـــــئيظ ــ ــــــ  ت(  وـــ ــ ـدش  رَـ ــ اىةوة  وت ـية ىيتـــ  دةسوتصةوةيـ ة  دةسوتصةل ـــ

ــ رـًة وة دب دش  دةخماس اٌ دتٌة رةطـةسياىذت صتلت دة ـــ اسةوةياىةوة( ئةرةس ئيت ة وـــ ـ ـ
 ةيً   ـــةيةت ركـــة ةةىذ ٍةَئ يتظــرة ى ت ربةط، ئةرةس ئيناىذتسٌة ئيتشةدت ديت يظ

 بوون؟  ـآاوة كــةم> ئةو دوو ثيــيةك

ٕ   الو ىاوياٌ رة  ــئيظ صتىاياى تةواٌ ـئة  ةفظ ( نديـب َـٔ ٜٛفٓـد   ( وة  ٜٛعـ  َـٔ ْـٛ
ٍَ ايـزّب ِيُٛصـ٢       ٞـجد٤ فـ    ـآ(دت دةَئفتِ ايك ٜزاوٌ ر  ويتية   ـٍيتي ايعٗـ  ايكـ ِٜ قـد

ٚإ> إي ِا َعٔ ٖذِٙ اجَلُدع١ِ ايغـزَِّٜز٠ ايـ  ـٖٚدر ََت٢ أؽف ْٔ تـ خًٛا    ـ٢  َّ.... َيـ َ ز٠ِ َعًـ ُتذ

١َّ ٚ ٜغَٛع  َُٜف  َٔ ِْ فٝٗد َدع ا نديَب َ َُٓه ِٕ إٔ ُأصِه َٜ ٟ رافعّد ََكَض األرَ  اي  ٚع  ا 

ٌا إيُٝٗــد أٚالَدنـُـ      َٕ، غــرَي أْــٞ صــُ دِخ َٔ ْــٛ ــ َٕ َأصــز٣    َ ٜاؾــِبحٛ  ِْ ــ ٗا َْ َٔ إدعٝــتاِ َأ ِْ ايــذٜ

ُُ فـــ     ــدق َْهِ تتضـ ــ َٕ جْـ ــ  ــد أْـــتِ فـ َّـ ــد َأ ــدأَلرٔ  ايـــ  إحتكزاٖٛـ َِـ ــذا ـفٝتُتَّعـــٕٛ  ٞ ٖـ

www.alibapir.net



    ...... (42 – 48) 
 

 

 [596 ] 

ــ اس رة م وطـ  دةسوةسدرـآة وت ة  ئة دةمياى  و ىذت دةَئ(1)(ايَكفٔز او ٍـاس ووى  فـةسم و    ـ
ة وـة ٍةميبـة دش ـةو ر َئـةو     ي  ئـةو و تمةَئـة ىشتدـةواسة ركـةو    ــةل مً ةاود ــٍة او

ــ ة ىـاس ةصتي  دةسدةرـش ٌ؟! ىـ ت فـةسم ول  وة ىاةي    ـئةطةس دةوةٌة ٍةميبـ  ة طـةس ئـةو   ـ
ــذتوٌ  دةطـــه رةسصوشدر ــةوةو ط   ـــصةمييــةوة وــة رــةَئيتيه ديت  يتيذو رــ  ىــ تسدٌة وــة  ـ

ٔ  ةس ـة ئة دوو وــة ىيت ل جمـرَي ـآةوة ئيت ة ىارـرك آةجـــ ةل  يتذت ىيبــئيت  ٜٛع  َـ

وامــــاٌ ض ــــ ل  ئيتــ ة ٍيـ(  ــةىيا ئــةو دووتىــة دةةــية ىيتــنديــب َــٔ ٜٛفٓــد( وة  ْــٕٛ
ــ اٌ ئيتذةدت دةريــة ىيت لة رة و ئةو ميذت ىة اٌ وة خف  ئةوة ــىاةي ــ كـة دي ـ  ىةئَ ـ   ـ

ارتةو عةمائيقـة( ئةوتىـة دةةـية ىيتـ لة     ـةسصةمييةة  وت ـة  دةريـة دي ـ  جةرـ    ـةو طـ ــئ
ــ    ـئةو ط ةة وة ــدوتل ئيت ــ اٌ  ةماــةسصةمييةل وـة ئيتـ ة رـة وةم ــ ئ ةا وـشد ـ ةوتٌ  يتيـذت  ـ

ةو رياراىــةدت  ــــاٌ ئــــجةىاصةواىـ ــــآ   ىــ م دةرــ صةسيتيًة رــة و ئيتــ ة دةر   ــــرياىيتك
ـــرةط ـــةسيةوذت ركـ ــة  دةرــ ـ ــة س يتضتٌ  وت  ــ ة ٍةم و  آةوٌة وةت ر ـــئيت ــا ـ ــشٌة ئيج اٌ مب
ــ ةل  اصة اٌ ميذتَئةواىـــوةة ــ ذةراٌ ديتـ ــ ةٌة وة دةةيـ ــ ةسصةمييـة ىيتـ  ئـةو ط  ـ ةو ىيتـ   ـ

 اسةوة(.ــئةو ـ
ـ رةدا خواي باآلدةست ئةو دوو ثيـةرجنة ليَـى سـدووةم> ئةوةى جيَ اوةى بـة دوو  ــ

 ة كردوون>ــيفةت ثيَهاسـس

ــف  يةو ة رــــــ  وـــــــةل   چ         چةو  ــــــــوةطــــ

 ةوة   ــذتوة ـياٌ ئيتكـةةىذ وت ايةوةة ( 

ــ ة شطدئة ىـ ت   -1 ــ ة يـاى   رـةى  ئيظ  يتًـ ــ ش تئية ئـة دورميةو ـ ــ اٌ دة شطـ ة و ـاٌة رـ ـ
 اٌ. ــا ئة ى ت دة شطـئةوتٌ  ةىي

ةل  ئةو دوو دياوةل وة ئةوتىيب ئة جةرارتة دة شطاٌة وة ئـةو  ــوت ايةو  ديك -2
ــ ىيب ترصةـدةسصةميية ـط ــ ـةجيتًة رـة و ئةرةسئـةوةل ئيناىيـاٌ رـة ىـ ت دـ     ـ ةو ـ

 ة.ــياٌ ئة دَئذت ٍةر وة ر يتياٌ ىةدت رةو  شطــ  ئةوتىيبــىذة  شطر وة ٍةسةة

                                                 

ــة دا، 566، ـ4( ح3 ــةسوةٍا رش وتى ـــُكّ ظ، ايعٗــ  ايكـــ ِٜ> صـــفز      ٍ ـــتدب اي ـــكٞ يًهـ ـــز ايتطبٝ > ايتفضـٝ

 .566، ـ 36ايعـ د، اإلؽحد > 
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ــ   رـةى  ئيظ ـرةئـ  ئةواو ــدوو دي -3 ــ ش تئي ة وـة ئـة دورميـةواىياٌ دة شط   ـ اٌ وت ـة   ـ
ىةت ر  دوو دياوةوةة وت ة  ئـةوتٌ   ةچچةوة ر  ـدةةيتـة چچ

ٌ ٍــةر وة  ياــــش تئية  شطــــ  رــةى  ئيظـ  دورمييــاٌ ىــةر وة  ــةىيا رةئــ   ـ شطــ
ٕ   ة ةوة  ـــ ٍةسوةٍا ى يتيذستويب ٜاَخـدُفٛ  َٔ َٔ اٖيـِذٜ َٕ (ة  َِـ ( وت ـة  ئةوتىـةل   ٜاَخـدُفٛ

يياٌ ئيتذةوشتة ئةوة وةطف  يةوةوة وة مـً صيـا ش   ــيتيشتٌة ياى د مة شطــوة  شط
ئةو دوو دياوةل وـة ئـة    ـآة وة مةرةطـ ديت  ئةوةرآئةوةو رة عة،َ ةوة دةى وط

ــ ة ى ت ئـة رـةى  ئيظ  ــس ةىيةي ئةوةم ةاٌـ ت دة شطـى ش تئي   دةرـشلتة وـة ئيتـ ة    ـ
رتطيتًة وةت ئــةو دوو ـةٌة دةرــ و رــةس ئــة ىــ ت رــــــمــادتو ئيــذديمال ئينــاٌ دةو

 رتطيتً. ـاىذتسةة ىةت ئة  ةيشل ى ت رــاوة ئينــدي

   چ    ڭچف  دووةو  ــوةط

ــاوةل ئةرةَئـــــذت وـــــشد     ڭ  ــاوة  ( ىـــــ ت ةـــ رـــــ وٌة ئـــــةو ةـــ
ــ ــةسوةسدراس  ذتـئةرةَئ ــ تل د ــاسةوشدىةل ى ــ ت رةربــ  دي ــة و  ـى ــة  ة ر ـ  فةسم وي

ئيناىيـاٌ ٍـةر وةوة دبــياٌ رـة ىـ ت رةطــ ةوة ئـاصت         ـآمةرةطــ ئةوةرـ   ـآدةر جن
ــةَئيتك وةطــ      ــةر وةة و م ــذتواسيياٌ ٍ ــ  في ــ وةوة س ووح ــةٍيتض ر ــاٌ ر ــ وٌ ة دَئي ف ـر

ــ ــةو   آدةر جنـ ــدئـ َُـ ٔٗ ًَٝ َِ اهلُل َع ــ ــَأَْعـ ــاٌ دـ ــ آ(يـ ــشـ ةفظـ ــة ت ركـ ــةم و ئةوتىـ لتة ٍـ
ــ  ةوةة ئيجــا ئــة يــةويتك ئــة س ووةوـاى  س ةوتىبيتــزي  ئــة ، س ئاىــذت ئةوةيــة وــة  ـدةرشيت

شةدت ئةرـــةس ــــــا ئيتـــــةة ئيتظـــــيتك ماىـــال ٍةيـاسدةٍيتيشلتة و تمةَئــــةيةت رةوــــوــــ
ــ ٕٔ     ال   ـفةسم ورـ ــَجدَعد ٔٔ َأٚ عاـ ْٝ ــَجدَع ــدُفٕٛ عاـ ََٜخـ  َٔ ــِذٜ َٔ اٖيـ ــ َِـ  ٕٔ ــال ٍَ َرجاـ ــد ة دوو {َقـ

ــ ة ي  دةرش ـاول ئاصتة ئةوة ٍةس ئاصتيــدي َِ  ةوةة رـة و ئيتـشةدت وـة دةفـةسم لت      ـ َأَْعـ

ــد َُ ٔٗ ًَٝ ـ   اهلُل َع ــ رشدووي  دةرشيت ــة ى ــذتواسي   ئ ــةوةة في ــة ي  دةرشيتـ ـــ( ئاصتي ةوةة ـ
ــ دب ــ ةوةة ئينــــ، دةرشيتـــ رــة ىــ ت رةطـــ  ت دةرشيتـــةوةة ىة شطــاٌ ئــة ــــاٌ رــة ىـ

 س طيفةت دةرشيتـةوة.دورمياٌ دةرشيتـةوةة صوت
 ط>ــةى جةنــانى نةخشــيَيةم> دانــس

ــ  وٌ ئةرـةلت و ــا ئةو دوو دياوة وت ة ي ـةع  و س ل ىـةجنـئ ائيب  وـ س ل ي فـةىياة   ـ
ـــاى  و ىـــة و ئــة دةميـــاة رـــي فةىيــ ــــآتةواى  ى ماىــذت دةَئـوــة ئــة  ةفظــ   ـآذت دةَئ
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َّٓــ١ة  ـيةف ىيــ ةيةو  جــةىط دتدةىــيتً رــ  رــةى     ــــالت ديتــً ىةىبـ(ة رــة ٍةسحــ َُٜف

ــ وـ ــآش تئيةة وة ئة دوو طــئيظ     چدةوةىـةوة    وـ س   ةدت ـ

ۆ     ۇ    ۇ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ            

ــ    ةچمئ    حئ   جئ  ۋ  ٴۇ ۈۈ  ۆ ــةىميياٌ رـ ــةيةو  جـ ىةىبـ
ةس ـــ ظ لت رـذةٌ؟ يةو ــاس رذةٌة دةخماسل وــدش  دةخم ــة ئةوةل وــدتدةىيتً وة رشيـي

 ل ٍــةس ــــرت رامســاٌ وــشد وــة وــا   ىــــاسةوةياٌ رــذةٌة ديتبــــدــةخماسل دةسوتصةل ـ
ة ٍــةوئيتش دةريــيس ،ــة ل ــــة  وــــ وسةل ٍــةر وةة رــ  ويتيــــاسيتك ـــــك  ـــــدةوَئة يت

ــ  وسةياٌ ٍـةر وةة ئيج ــاٌ ٍةر وةو ـــاسةواٌ وتر وٌة ،ة يــةة ٍةم و ـــٍةي ا ئـةو  ـ
ــ دتىيبـ وتىةوةل ٍـةم وياٌ ئـةىيت ل دترـ وٌة وة ٍـةس ،     ،ة ية ىةَئكةوةلة ة يةت ـ

ــة ـ ـــو ـــ وسةل ٍـ ـــةر وةة دةسوتصةــ ــا دةسوتصةي ـ ــةر وةة ج ـــ  ٍ ــاٌ دوو  ـ ــ وةة ي ةت ر
ة س لت ىــةر وة ـآدةسوتصة رــ وٌة يــاٌ صيــا ش رــ وٌة رــشىط ئةوةيــة ئــةو دةسوتصةوة ىةرــ 

ايةو  صرس رـةوسةل ئـة ئاطـًة    ـــ ئـةو دةسوتصةيـةم رـة دةسر    ةاٌــيتـة ىيت يــةَئك رَــى
ــ ـ  رةوسةيــةو دسوطـياٌ وشدوةة وة ـــ  ة ياٌ ئة  ةىـةيةو  صوتس مةحكــياٌ د اٌ ـ

ــ دتوة ة دبـ  وة رة ٍيض وةس ىةريتـةوةة ر يـة ئـةو دوو دي   ڭ  چاوة دةَئـيتً   ـ

   ست ٍةَئذيتـــةوة  ئــة ىاوــاوــــةوة ئــةوةدت وييــــة جةىمــــىةىب ةچڭ  ڭ
ــ يدش  دةخماسـ وـ ــ اٌ رـذةٌة يةوظ ـ ــ ةس ٍيتشــيب ركةىـة ط  ـ ــ ـ اسةوةياٌ ـةس دةسوتصةل 

ئيجا وة ىةىبةل جةىميياٌ رـ  دتدةىـيتًة وة   ة چۇ  ۇ   ۆ  ۆچ
ــ ـــم ردةـ ــ ة وــ   ـآياٌ د ــةس ئيت ــة ئةر ــ  دةسوتصةل ـــ ــ دةدةٌ و ــ وىة ىيت اسةوةة ـدش  ة

دةسوتصةل  ةسياىذت صتلت دةرـــًة وت ـــة  رـــة ٍيتضيتكـــ  صوتسةوة دـــةخماسلـــــدَئييـــارً رةط
ــ اسةوة رذةٌ  ريكـــ ـ  ـ ــ ةىةوةو رَـية ىيتـ   ــ اسة ئيجـا ديتب ـ ــ ياٌ دةَئـ  ۈ  ٴۇ چيتً  ـ

 اىذتسٌ. ــةس ئينــ، ئةرـــيب رة ى ت ربةطـوة دب ةچحئ   مئ   ۋ  جئ 

ــ ــيتًة ٍــ    ـوةوت  ــ  دتدةى ــةىمياٌ ر ــةل ج ــةو ىةىب ــ ردةل طـة  ٍ ـــةسوةو ييــةو م اٌ ـ
ش تئية ـةٌة رـــة و رـــضتىس ئايـــا رـــةى  ئيظـــدةوـــ ئام ترراسييبـــياٌدةدةٌة وة ٍـــةو ـآدـــ

 ةسياٌ ٍةر وة؟!ــةسي  ئةطـاوةم ٍيض واسيمـئام ترراسي  ئةو دوو دي
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ ت دةفــةسم لت  ـ  وــة ىــةوــــحةو  ةئةلــــمةط

ــ ش تئية ر  ياٌ  ئـةل م وط ــرةى  ئيظ ةچپ  پ ــ ا! ٍةسريـ ض ئيتنـة ىاةـيية ىيتـ     ـ
ــ ةسصةمييةوةة  او  ئـةو دتىيب ــية ئةو طاسةوةة ياٌ ىاةيــئةو ـ ــ ـ وتىة ئةويتـ ذت ٍـةرًة  ـ

ر سدوويياٌ ىةر وةة ـ كيتك ر وٌ س ووح  فيذتواسي   ئةىـوةت ر ى ئةوتىة دياسة ىةَئ
يتبةسلت رــ وٌ( ،ــةوميتك  وتم ـ   حــاصس ىــ سل رــةس طــ ـآرــة وــ سدةوتسي  ى تمــاٌ دةئـَـ 

ــادة رك ـــــايظــ يكةٌ ـــــةٌة وة ئةرـــةس ريبــــــةل ئـــةوة ىـــس وـــة ئـــةو جـــةىط  جيَـ
ــ ريتَ ـآ ت دـ ـذة ىـ ــةوةة ٍيتيــطةسوةو  و ىارًة رةو س ووحيية  يتض ريتــ  دورميةوـةل   ـ

ــ   ـبـ يتة ئةوة  ـ ت ٍـةس ئـةس يت ة     ـآض رــئةوةىذة رةٍيت آى تت د ا ـكاولة ئيجـا ئةرـةس  ةما
    وٌــاوة ر ت ىةةــاسٍيتيـيذياٌ رةوـ تس ج سة  ةئكـة ةـركةيً ئةوتى

َّد   ةوـيةو َّد(ة  ٔإ ََّ   ى تل  ــ( ئةطٔإ  ة.ــ(يةة وت ة  ريتم ماٌ ئيتنَٓدـٔإ

ْٔ    ةچٻٻچ  دووةو (ةة وت ـة   َت َٝـ  (ةو ر  ٍةسريض  َت نٝـ  ي   ـ( ر  دتو وَي
 َس.  ــض ىاـــس  ٍةسريـيذ ىاةـرة  ةئك

ََ   يتيةوــط  ً.ــة  ٍةسريض ئيتنة ىاةيـذياٌ وشدوةة وت ـ(  ةئكي ّاــَأ

ــ ة  مةرـذت رًة وت ـ ـا ئةوتٌ ئةويتـٍة  ةچپپ  پچ   تسةوـة ــ ةس ةـ  َئ  ركـةٌة  ـ
ــ وة ريتم ماٌ دتىيب ـ ـ ــ ـ وتى  ٍـيض  ــ اسو و  يتـ ـ  ـ ــ اسو و  ـ  ى تي ـــ كة ئـة ىـ س ت  اٌ ـ

ــ تسة  ةئك   ــ تس ج ــة  ة ــةوشدوةة وةوت  ــ لت ى ـــة ـــيذياٌ رةواسٍيتيـ ــا  ـ ــاو  م وط اوٌة  
ةٌ وةة  ـئيتياٌة وة ىائ ميتذل رك آذ رــىائ ميت اسي ــيةوج آر آــةخم  ى تل ئــط

ـــديكــة دتوتي ـــىــةواتة وة ر ئــةوةل  ــةيشل م وط ـآاٌ ئـــ امة ئــةو دوو ديــاوةم  ـ
 يتً  ة  ئة رةستىبةسدت؟ــا رضتىس دةَئـىةواتة ئيج ــآاٌ ئـةم دتوتيـ  ديكـٍيَكةط

ــة دةفـــةسم لت   ـةوـٍةــــ ةئةلـمةطـــ ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  چ  وـ

ــ وة رة ٍاس ووى  رشتل دةَئة و شتئي ة رة م وطا ــرةى  ئيظئةو  ةچٺ يتً  ـ
ـ ئةوتىيبةوة رة ي ـةع  و س ل ى وٌ  رـة وـائيب  وـ س ل ي فـةىيام     ــوة دياسة ئة دب

ــيتً   ــ تو  ةچڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺچدةَئــــــــــ  ــــــــــ
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ڀ   ـ ويًة وـة دةَئـيتً     ـاست رَـً  ـةىمًة ئيتنـةم ئـةوة ئيتـشة دتىيبـ      ـدةسوةسدر

 ةٌ ــال ٍـً  ةىمًة ئةوة دوو وت ــاست رَــ(   و دةسوةسدرٺڀ  ڀ  
( ياٌ ئةوة ا ئةوتىـة م جةطظـينة رـ وٌة وت ـة  ىـ تل دـةسوةسدراسياٌ جةطــاىذوةو        1

  دةس وتة ىــ تل دــةسوةسدراسيب وتيــةة آٌ رةـــةس ديتـــ  دةةــ ضتىي ة وةت ةـــوتياىــ
 ٌ وشدوة. اياــوت ة  ى تياٌ جةطـاىذوة وةت جةطـة ــ  ماددي   ةماـ

اسيب ـ ة را ى تل دةسوةسدرـ ـ   رَ ياى د مةرةطـياٌ ئةوة ر وة  ئةل م وطا!  (2
 شلت. ـة ٍةسدوو وت اواٌ ٍةَئذةرآاست رـياسمة يـ رذتو ٍاوو

ــ ةىمًة رـة و ئـةدل رةىظ  ـً  ـيتً ة ؟ دةَئيتً    تو دةسوةسدراست رَـا دةَئـئيج بةت ـ
ٌ( ئــة  اى  وـــــــ ويً! ئــة  دةميــــئيتــشة دتىيبيتً  ئيتنــةم ئــةوة ــــياىــةوة ةــ ؟ دةَئ ى

َُــزُّدا َأَٓــد٤ ٔإصــَزا٥ٌِٝاى    ــــ( ئــة ريتــش ىاووىيب14حاح   ــــيفشل عــةدةد( ئــة ئي ـ طــ ( َت
ــ ش تئي ذتة ئاوت راط  ئـةو ٍةَئ يتظ ـمةس تىةوةل رةى  ئيظـوت ة  ٍةَئ ــ ـةل رـةى  ئيظ ـ ش تئية ـ

ــاتة دةَئ ـــآدةو ــَ  اِيغَّ   ـ ـــَفَزَف ـــ ـــ٘ا َؽْعبا ُنًٓ َََهـ َٚ ٘ا  ـــَٛت ــ٢     ـ ًَ َّز َع َٚتــذ ــ١ِ  ًَ ًٖٝ ــَو اي ًِ ــٞ ِت ٢ ِف

ِٜ َاْتٓد ِفٞ د ََٚقديٛا> يٝتٓد  ٚإ،  َٖدر َٚ َُـدذا      ــَاَٛص٢  َاَتٓـد ِفـٞ ايؾَّـْحَزا٤ِ، ِي َٓـد  َِؾز َأٚ يَٝت در 

ََِحـــ   ايضَّـــــَأْحَق ًِـــَو  ِٙ اأَلْر  َيٓٗ َٖـــِذ ِْضـــــزْد اِيـــَزبُّ ٔإ   َٚتاؤَخـــَذ  ََٚأـــــِٝ   ِطَفدُيٓـــد دؤاْد 

ََٓٓتَخــْب َيٓــد   ٗاِ ِيــَبْعٕض ِي ََْعقاــ  ٍَ ََٚقــد َِْؾــَز.  َْزِجــ  إ    ْٕ ٌٔ َأ َٔ اأَلِفَقــ َِــ َْٝط  َصــبدٜد. َأَيــ

َِؾْز... َْزِجٔ  إ   َٚ وت ـة  ئـةو ــةوةدت رـةل ٍـةم ول دةىمـ  رشيـاى  رـةسص          (1)(قد٥َِ ّا 
ــ ةس م وطـضتسي   ىـاس ةصتي  صرسيـاٌ ئـة رةستىبـ    ـر وةوةة وة دش ةو ر َئةو ريت او ٍـاس ووى   ـ

ــ اٌ  ى تصرــ( دةسرش لة وة ر  يـآيتبــرشتل  طةخم  ى تياٌ ئ ــ ة ئـة طـةسصةميي  ميظ  ـ ش  ـ
مشدرايًة ياٌ ى صرـة ئـة ريارـاٌ مشدرـايًة ر ةـ  دـةسوةسدراس ئيتنـةل ٍيتياوة ـة ئـةو          

ــ  رسيتس! وة رىةوــيتش ركــنبـصةمييةوةة  او  رة  يزتي  ـ ــ امناٌ  ميذتَئةواىيبـ ناٌ رـة  ـ
ــ  ت رشت( دوتي  ر  يــتيتًة  س ةىيةياٌ ئة ىـدية رم ــ ا راــاٌ  ئايـ ـ ةوة ـرتىية رمةس يتييـ ـ

ــ ش ةل وـة طـاَئةٍال طـالت رـ وة ط    ـر  ميظش ة  ئةو ميظـ    شةو ريتماسيـاٌ ئةويتـذت ديتكـشتو    ـ
ــاٌ      ــةت ر ى م ــا فةسماىذةي ــ ت  ر ــذيتكياٌ ر ــة ٍةى ــذيتكياٌ ر ــيتيشتوىةوة( وة ٍةى ةةوط

 ش !  ــميظ  ةوة رــل مباىبا  ةلت ىـًة وة ئةرٍةَئبزيتشي

                                                 

 .564ُك ظ، ــ( ايتفضري ايتطبٝكٞ يًهتدب اي3
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م وطـا   !! ىـ ت  آاىة ى تسدرـ ـــ ةـةىذةل ىةفـةت ئـةو ،ظ    م وطـا   ـــآ ا دةرـج
  و ٍــاس ووى ةى  ـً رـــة رــةسصة وــة رَــــــةمبةسل دايـرــشتل ىــاسدووٌة دوو ديتغــ

ــ ـاَئ  فتعةوٌ دةسيــئة ريتش ةةونةو د ط  ةٌــاص ركـئيظش تئية دةسر دةسيـال   اٌ ريتـيًة ـ
 داوةيةوةوة دةسرـاصل  ـــ ل و رـة ط  ر  ـة  وشدووٌة فتعةوى  ر  فةو اىذووٌة رـة ىـ  

وشدووٌ رـ  ريارـاى  طـيياة ئـة ريارـاى  طـييا ىـ تسدى  حـاصسل رـ ت ئامـادةوشدووٌة رـة            
ٌ  ةوتىةم ةـــرــة ـــ ــــآوشدووٌة رــةَئك  ئــة دــةمياى  و تىــذت دةَئــــآيتبةسل ئـةوس طـــٍــ

ش ٍــةر و ئــة ــــاٌ دةصتىــ ؟! عــةم وديتك  ئارــــس يتي ٌ رــة و ةــ، ئــةو رياراىــةــــدةس ريب
ـ ــــــ ـــيت ةل و تَئةوةيةوـــذت ئـــارش رـــ و س يتـــ  رـــ  س ر ــاى   (1)ةوةـــــً دةوشدىــ ة ئيجـــا وـ
ــ شلت ٍةس ئة رياراٌ رـً  ـا ،ي  ـىاو  اىذر وٌة ئيجا ىــس ةىظ  ةسةاوةل رــط امةتة ىـ ت  ـ

(ة وةةـ   ُك ظـَٝت ايئة دةوسل   رًة ـآـةجــً ئة ـاو ىيبــرة م وطال فةسم و  رَ
ىـذت ٍـا  ةة وـة ٍـةو ج وئةوـةواٌ  ٍـةو        اٌة ر و!! ئةوةم ئة دـةمياى  و ــئةوة وة مي

  .  ـاىة رش وتياٌ ديتية ــب  ى تيـىةصش تىييةواٌ وـيت
ــ ئيجا رـا ئـةوة رـةستوسد رك    ــ ةيً ئةرـةلت ٍةَئ يتظ ـ ــ ـيتك  ٍـ ــ اوة ى  ديتغـ  ةمبةسدت ـ

ــ ضل ديتغةمبـى  رةس يتـ اوة ـ او  رضتىس ٍ ةو ـة ةـةىذ وةةـ  آىـ ت ئيتيـاٌ س تصل رـ    ةس ـ
ـ  ـ  م رـاس ةت رـ وٌة ةـةىذ ىةئَـ    ــجي يتك ــ ةويظــكيتك  جيتـ  س يتـضو ى ت ـس ىـ ت ئيتيـاٌ   ـ

ــ  َئناىاٌ ــــ  ئــةوةٌ وــة رةس تطـــ  ٍــةم و ٍــةم و وةةــةواى  مظ     ــــة وة جيتـآس تصل ر
َْـ  ] ةماـا ركةيً  رمشٌة را  ــآةسمةـ   س يتضياٌ ئــطرياىكةىة  ْٔ َأ َّ َرصاـَعـ ٍَ اهلِل ـــ ٕط َأ ٛ

 ََٚر ِحــَع ًََػــد ََ َِــ٘ا ٔإِقَبـــنَي  ٍا َأ َٕـــ صا ٞــد َٝد ٍَـــ َق ،ِف ٘ا    ـــ ًٖــَفَتَه >د ْٓـ ََِهـٕز َفـَ ْعَزَ  َع َاـٛ  َّ   ،َِ َأ ثاـ

 ْٓ ــَ ْعَزَ  َع َُــزا َف َِ عا ــ ًٖ ـــَتَه َّ َص ،٘اـ ـــَفَكــد ٔا عاَبـ ــ َْ ـــْع ا  ــَفَك ،دَد٠َـ ٍَــ ٍَ اهللِ   >د ــد َرصاــٛ َٜ ــد تأزٜــ ا  َْ َّد  !ٔإ

َٗد اِيَبْحـَز أَلَخقْ  ٞـَِْفِض َٟٚاٖيِذ ْاِخَٝق  ْٕ َٓد َأ ََْزَت ْٛ َأ ِٙ َي  َِٝ َٖدـــ َِ َْقْ   ،َٓد  ْٕ َٓـد َأ ََْزَت ْٛ َأ ٔزَب ـــ ََٚيـ

   ًِ َُــدِد َيَفَع ََـْزِى اِيِػ َٖـد ٔإَيـ٢  ٚاٛ َدَاـ َأَٚ( 5:)َـزقِ>   ًٌِِْضــَا ٘اجَـ َزْخَأ}[...َٓدـــ َأِنَبدَد َــزقِ>  َدا

ةوة  ئــة راطــ  ــــدةريتش يتـ آ ت ئيتــ  س تصل رـــ  وــ س ل مائيــك ىــــــوت ــة  ئةىةط(ة (48:3)
س تويتزل وشد رة ٍـاوة ى  رـةس يتضلة    ةسل ى ت ــ  وة ديتغةمبــآةدسدت( دةَئــجةىم  ر

ة ة ئـ و رـة واسوتىةوـةوة ٍـا     ـــ  ـ وة ئةر  ط فياٌ رة ىــدوتل ئةوةل ٍةوتَئ  ديتمةيب
 داء ،ــ س ةيب رــة طــةسوشدتية   ئــةر  جــةٍة ئــة ــــامةوةة وة  يت ــةس ي ة  دوتيــ  طـــــ

                                                 

 .:37، عُٛد ايّضحدب ٚايٓدر، ـ35صفز اخلزٚح، اإلؽحد >  ةسةاوةةـ( ٍةماٌ ط1
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ــ شدٌ  ئةر رةوـوآزل دــس تويت ةس ــا  ة( ديتغةمبــةوة ٍــمةوك  آش ىـ ت ئيتـ  س تصل رـ   ـ
ــ ــةس  ـ،ظـ ــشدة ديتغةمبـ ـــس وول ئيت ةسريت ةل وـ ــةس ،ظــ ـــش تة وة ع مـ ــشدة س وول ــ ةل وـ

ة ــــةستٌ ،ظـ  س وول وةسريتــش ت؟ وت ــة  مةرةطـــ  ىــةر و و تةكــ يــاى  ةــ}يتش تة ــــ ةسرــئيت
 اٌ  ــي ةس دوو ٍـة ركةٌة ئةرـــي تىاٌ ،ظـــ  ر و دبــركةٌة مةرةط

ــ   ئةرةسئةوةل وـة و تةك ةوــيةو ــ ةستٌ رماسةيـاٌ صرس و ـ ــ ( وةط314ةو رـ وة وة ئـةو    ـ ة ـ
 ـي تىاٌ ر وٌ. ــصوتسرةل دب

ــ مةوكـةوة و تةـياٌ وـشدوة ئةرـةلت ديتغ       ئةرةسئةوةل ئةوتىةل وة ئةدوو  ةمبةسدت ـ
ــ مةدييةة ديـاسة ئامـادةل جـةىط  جيَ     ر ب وـة وـا     ــي تىاىيـ ــادٌة رـة و ئايـا دب  ـ

ــ ــةس دتوة    ى ــة ديتغةمب ــةمياىياٌ ر ــذت دةمياىي   ل د ــةل دووةم ــة عة،ةر ــة ئ ـــو اٌ ـ
ادل ــةىط  جيَاسدت ري اسيتضٌة ئايا ئة دةسةوةل ـاسيب ئامادةٌ جــديتذتر و ئة ىيت  ـ
ـــئــة ىضمة ــذت رك ـــةٌة ئــة رةستىبــ ـــةس دورميـ ـــاىذتة يــاٌ ىـ ـــآا؟ دةرـ ئيتيــاٌ  ةئكيــذ  ـ

تتوةة ئـةوةل  يتـذت ىـةر وةة    ـركا ةوةة ة ىكة رشيتبةطــ  دـةمياىيتك وـة ئيتيـاٌ وةسرـ     
 ةــش ،ظــة وة ئايا ئامادةٌ؟ ر ية وة ئةر  رةوــا ريتـــا دةيةولت ئيتياٌ دَئييــية ئيتظ ر

ــةس ،ظ ــات  ع م ـــدةو ــاٌ س تصل رــ ـ ــ ت ئيتي ــات ى ــة   ـآة دةو ــ ةسدةريتش لت وت  ــاٌ ئيت ة س ووي
ـــةــاوةس يت  ،ظ ـــةوشدى  وةطــاى  ديكــة دةوـ ــة  يتيةرةي ـ ـــةو! وةوت ــة  رــا رــة ٍةَئ ً  ـ

ــ ،ظ ـآاٌ وترــديتن ىـاى تم رـ وةة ىـاة ئةرةسئـةوةل وـة ديت يظــ  رـة         آةوةل وتىـ  دـ  ـ
ك  ــي تىةواٌ ر وةة ئةوتىـةل وـة ىةئَـ   ــ  رة ،ظةل دبـــةل وتٌ ىةر وةو ديت يظــ،ظ

ادة  وــة طــةسوتو   ــتةل ىــةصسة  رــ و وــة  ـئيجــا طــةعذل وــ س ل ع رــ {ةٌــــمةديي
ا( ٍةَئظـا رـ     ئـةل ديتغةمبـةسل ىـ ت!      ـــ   مةدييـةياٌ ديتـك دةٍيتي  ـصوتسييةل ىةَئك

    ــ تم ــةسل ى ــاسة ديتغةمب ــة؟  دي ــــ ئيتنةي ــةسم ول  رةَئ مةرةط ـــآف ـــ اٌ ة ي
مـ    ةعذل وـ س ل ع رـادة مةرةطــ  ئـةوة ىـةر وة وة     ـوـشدوة يـاى د طـ     ئامارةل ر

ةس فـةسمامناٌ  ـئةر ةـةــياسةوةل رذت ةوة( ط يتيذ رةو وةطةل رياى  مي  رةدةطـدشط
ً   آدــ رــةىيت   ةركــةل ئــةو ح ـــرتتىةل وــة طــ تسياىس ديتيــاٌ رــةىيت  رــةحشلت ركــةوي

ــ رك آدةوةويًة وة ئةرـةس فـةسمامناٌ دـ    ــ ل وـة ئـة وةئةو  ةـ ً  ـ   ةل ح ــرتةواٌ رـذةي
ــ  يتييتكة ديتيب ــاد ـــغينـئ ـ ادة دةةسة  رةسوــغينئ ـ   رةسوـاٌ ى س يً  اوــئيتي ةو ـ

ذتة ىةت رةخل مةدييةدتة وةت و سدةوتسي  ى تماٌ ــئة مةوكةوة دووسة رةخل ئةو خي
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ــ ةويً(ة ئـةوة ٍةَئ يتظ ـــ رة ىيت  ئارشو ئـاو رك   دةَئيتً  ئامادةيً ئةطةس فةسماى    ـ  ـ
 ر و. ةمبةس ــاوة ى  ديتغــٍ

ئيتـشةدت  ـةىيا طـةعذل وـ س ل ع رـادة ،ظـةل           ئيجـا ىـ  ـــآ ل ٍةية ر شط يتك رـيةو
ــ ةـي تىةواٌـــــيتس  ديـــاسة دبـوـــشدوة؟ دةَئـــ ادة ئـــةو مة،امـــةدت ـــــةعذل وـــ س ل ع رـطـ

ةوسةو س يــب طــ يياٌ ــــر ةيةل وــشدوة وةت رــشتــــاٌ رــ وةة وت ــة  وــة ئــةو ،ظــــى يتيةسي
يتياٌ ـةـكةسةواٌ ئـةر  رـةوشو ع مـةس ىـ ت ئـ       ٌ و ةل ٍةم وياى  وشدوةة وةت ةـ ــ،ظ

ــ ةياٌ وشدوة ديت يظــاٌ ر وٌة وة ئةوتٌ ،ظـى يتيةسي ـآس تصل ر ـ  ىـةوشدوةة ٍـةم وياٌ   ـ
  وي ــ َئناىاىذت رةوسةو رَــئة ىيت  مظ ـآوة دةر ـآةىـة ركةٌة ئةمةم ئةوة دةرةيــ،ظ

ة ركــةٌة ةــ ىكة ــــةم وياٌ ٍــةس ،ظـات ٍـــــــ ركــــوــة ديت يظ آوتىــةر آة وة دةرـــآٍةرــ
ـــئةرــةس رةسدشط ـــيتك مبـ ـــال وتيــة ئــة جيــــةل وــشدة ماىــــ سى تسيتك ،ظـ ـــا   ئةوتىـ   ـ

 ة.ــديكةـ
ٍٔ اهلِل]ً  ــةم ديتييـاسةوة ئةو دة،ــا ئةورــٍةسوةٍ ٍَ ِيَزصاٛ ُِِكَ اَد َقد َّ اِي ْٔ َطدٔرٕم َأ  َع

    ِاهلل ٍَ َٜــد َرصاــٛ ــْ ٕر  ََ  َّ ْٛ ٓاــٛ ٔإصْ      !َٜــ ََ َُــد َقدَيــْت  ٍا َيــَو َن َُْكــٛ َّْــد ال  ـــٔإ ُاَٛصــ٢ ـ ٌَ ِي  >َزا٥ِٝ

َٖـــــــــََٚيِهة چڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺچ ـــْٔ اْذ ْْـــــــَت ــــــ ْب َأ

ُّـــَو َفَك ـــََٚر َاَكــ  ِْ ــ َََعُهـ ــد  َّـ ـــدِتال ٔإ َٕــ ًُٛ ـــَخايبا ٘اـــــَجَزْخَأ}[دِت َُـــ  ، (74;5) َـــزقِ> ُّدٔرــ ََٚأْح

ــزقِ> ) ٘ا،   (،69::3َـ ــ ــُل َيـ ــؤٚد> َحـــ   ٚايًٖفـ ــعٝب األرْـ ــل عـ ــ ٌٜثِ تعًٝـ ٌِِحَؽـ ــة  ة{ٝ  وت ـ
ــ   ميقـــآ سيـ  دةئَ اررط ــ ذتد  وـة ئـةويب دي  ـ ــ اسة ئةرـ ــ ةلت ئـ ــ ةو طـ  دايةدت رـ وة وـة ئـة    ـ

ةسل ىـ ت !  ــةدسدت ر     ئةل ديتغةمبــ  رــئة جةىم (ةت ديتغةمبةسدت ر وٌ ــىضم
ــ ى  ئيظئيتنــة وةت رــة   ــ ش تئية ىاَئــ ــ ة رــة م وط ـيتس وــ ــ ڀ   ڀ  چ ت  ـاياٌ رـــــ

ةىمً ـــ ً  ــو دةسوةسدراست رَـ  ة وت ة  چڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ
ــ رةَئ ـ ويًةــةم ئةوة ئيتشة دتىيبــئيتن َـ   ـك  دةَئيتيـ ـ ً ـً  ةىمـ ـً   ـ و دـةسوةسدراست ر

 اوةسيً.ــئيتنةم ئة ىضمة ـاىس  جةىم
ــ دي ا ـــ م وطةس ــمبديتغة  ةوــى ي ةئةلــمةط ــ اسة وـة صرس ريت ـ ــ ضتسو ىائ ميتـ ة ــــآ ذ دةرـ
ٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ   ٹ  ڤڤ   چ  آكا ل ى ل ئة خل ى ت دةواتة دةَئــط
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رــ     دــةسوةسدراسو! مــً  ــةىيا ىــ و    ةچڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ
ــ رشتيةوةمه رةدةطـةة  وت ـة  رـة مظ    رةسي  ىـ و  رشتيةوـةو ئامـادةيًة وـة ئـةويب      ـ

اسة ى ياٌ  دوو ىةفةسةوةل ـادةىسة ديــة ئامــكةوةل ديكـةس ر وةة رة و ىةَئــمبديتغة
ةياٌ ىـةوشدوة جـةىط   ناٌ وـشدٌ  ي ــةع  وائيـبة رـاي  ئـةو     ـةم وـة ديتبـرت راطـ   ــديك

ــ ةىط ىـاوشلت( ر يـة ئيتنـةو و مةئَ   ـرـة ةـ تس ىةفـةستٌ جــ   ركـــةٌة ة ىكـــة    اٌ ــــ  خس يتيـ
ذل ىـةماويًة ئةوتىـة   ـك  رةلت يةوـ ـةوةة  وت ة  رةوةَئــاركـاٌ جيــشتصيتيةو ئيتكنـك رـــئيت

ــ ةو ىاوةٌ  س يتضو ىارــرة ،ظ ــ شٌة ٍةسةـ ــ ةىذة مـً ط ـ ه دةولتة رـة و ئـةوتٌ   ـ ودل وتىـ ـ
ڤ  چةوة(ة ئيتــشةدت وــة دةفــةسم لت  ـارييـــةسئةوة رــا ئيتــك جيـيت ةيةٌة ئةرـــرــةو ـــ

 ةيً ـــة دةوــئيتنة دوو ٍةَئ ةط ةچڤ  ڦ  ڦ    ڦ

 شيتً ـ ةسدةريـوت ال ئيت ــآة؟ طـار وىةوةية ةييـجيــ ئةو ئيتكـ  مةرةطةوــيةو
ــ ةوةة يـاٌ جياركـ ـيةونـ  ـا ئةــ( وت ة  ئيتظ1 ــ ةو ئـة و ـاى   ئيتنـة مبشيتيـ  ـ ــ  لت ئةوتمنـ اٌ ـ

  ت.ــاىبة خل ىـةو مبـرشتو مبشيتي اس ووى ـٍاى   مً  ـةوةة يـرك
ادت ئيتنـة ئةرـةلت ئـةوتٌ طـضت مـةدةو ئـةوتمناٌ       ــضتدت ئة دىيـــ طـوت ة  ئةرةس ئةوتى (2

 ادةيً.ــر  فةسماىبةسييـ ئامادةىس  ئيتنة ئام ئةوتٌة ـاركةوةة ة ىكــجي
ــ ةوة ىـةرسة يـاى  ديتك  ـامةت ديتكـ ـوت ة  را ئة ،ي (3 ةوة ئـة ،يامة ـذت طـضتماٌ مـةدةة     ـ

 ــــآـيتكة ديــاسة ٍــةس طــــةم و ـــــًة ئامــادةيً رــ  ٍــــىي وتٌة وةت ــــةــ ىكة ئيتن
 اوٌ.ــةم ر جنـوت او

ـــ( وت ّٛــــقة  چڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦچ لت  ـةسمـــ  وــة دةفدووةو ة  ـ
ئـة س يتـ     ـآ  ئةوةرــ ديتـمةرةط ـآدةسة وة وة دةر جن ( وت ة  ئةس لتفدصـل و مةلتة  

ــــ ـ ـ ــة  ــ ون   فيطرر  شتصةلـيـــةسيمةت دةسةــ وٌ ة يــاٌ ئ ــ وٌة يــاٌ ئــة ح ِةت دةسة
ــ ـــعة، ــة ئةس تطــ  ةـَ   ط ــ وٌة و ــــييذت ٍةَئ يتظـئيه دةسة ــةوتىةل  ـ ــة ديتَ ـةوةل ئةوتى

َـ   ررفيطةوتىةل ــةسيمةت ر وةوة ديتَــ ــ ةوتىةل عة،ـِةت رـ وةوة ديت ةت  مـةىـيقيب  ـ
ــ ةوتىةل ــةسيمةت ئـةوة ى  ــبةت ديتَــر وةة رةىظ َ    تـ ــ فةسم ويـة    ر ية ئـةو  ـ

ـــط ــ وىةة وة رةىظ ـ ــةو ىةة ـــةس صةميي ــةوتىـ ــةوة دي فيطرر ةل بةت ديتَ ــيبة ئ ـــِة  اسة ـ
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ـــٍ ــاوةٌ ـــ ـــشوــِةت  طفيطرررر ةم و ىــ ـــــ ــا ة دةرــ ــ آـيتك  طــ ــةوةل  آئامادةرــ ر ئــ
ــ ـــدةط ــــكةو يتك  دةط ــةس ىــ   ــبكةولتة   صيت ــة ر ــة يب رذت  ــاىي   صةت  لة ـك ، سر

ــ ةوةل رةةـكةواى  رـةىيت  رك  ـا دةوةل راَئيذة ر ئـ ةماـ اىذوو ـــ ىـ ل م  ـآاتة دةةـ ـ
ـــدةو ـــ ــ ـاو ىيتَ ــشلت  ى تسدىي تياٌ ر ـــدةر ــا   ـ ــذةوةستٌ   ــاتة وة صيي ــذت دةو ــ  دةي اٌ ر

ئةىذتصةيةت   وـ  ىاس ةحة ي   مةــة،قةت دةرـً ئـةديتياول ئـةوةدت دةطــكةوت       
ــ ة وة عة،ـآةرــ ـياٌ ٍـرةسٍةميتكــ  ــ ةت  مةىـيــ   وتدةىــ تصلتة  ــ  وــة ئةرةسدةطـــ      ــ

ـا ـــ ت ديتكـشتوةة ئيتظ ـا ةةوطـيتيشتويةوةوة طـ ت شة ريتمـاسد   ـــ تعةوىذت ر ول   ا ئيتظـف
ــ ٍا  ول ر  دةــ  رياراٌ ى  ىاوشلت ٍةس ئةو دةــ  رياراىـةدت مبيتيي   ـــآ ةوةو دةرـ

رـ ة   ـآـةجـ ــ يتيذت ىيب ـآ جنـاسيتك ٍةية دةرــا ـــر ة ئيج ـآـةجــ يتييتك ىيبــئة ـ
ــ ةة ئيتـك  يتمةيب ــ،ةوميتك   يتذتي ــ ـييتك  ئةرـ شة جيتـ   ةَئذت دةوـةل  ديتـ  دةَئيتـ   ئيتـ    ـ

ئيتنةــــ   يتذتدةريتــــةوةو جيتـــ  ئيت ةــــ   يتذتدةريتــــةوةة ئةرـــةسىا دةرـــ  ئامـــادةل  
  ــه  دةسة وٌ ر وة ئة ح ونــةسديتَييةوةياٌ وةت ر  ـكشدٌ رًة وةوت ة  طـجةىم

ـةل ـايظــــةتة ر يــة ئةوتىــة ـــــ  عة،ــــِةت ة ئــة ح ون ررررفيط  ـةسع ة ئــة ح ونـــــــ
ــ ةسل دايةرةسص وـة م وط ــديتغةمب ذيكة دووــً وة ةيــئةوةىي ــ او ٍـ عليهمرا  اس ووىً  ـ

 ةوة.ــاىذت مبيتييـ( ئة ىيت يالمررالة والسرالص

ـــمةط ـــدةي ةئةلـ ـــاي ةوـ ـــرضتىي    و   ــ  ةاسةى وطـ ـــً دوتي ــ  ئـ ـــآياٌ ة ڄ   چ؟ آد ــ

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

ية ــــة رَــــةس صةمييــــئــةو ط اٌ ،ةدة ةيــةــــ ول  ئيتيــــفةسم   تـىــ چ  ڍ
ــ لة وة ةــة ط ـــىيت ــة صةويــذت رــة ط ـ ـــالت ئ ةسرةسدتىي  دةرــةس يتًة ىةفــةت ئــة و مــةَئ   ـ

ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃڃ     ڄ  ڄچريتبـــــاوةس تٌ مـــــةى ة وـــــة دةفـــــةسم لت  

ڄ  چدةي ةطـ ركشلت رـة    ــآاَئة دةر جنــة طــئةو ة ةچچ  چ  چ

ــ ة طــةة ٍة ا ةــٌ ،ةدة ةياــالت ئيتيــة طــةوةة وت ة  ر  ماوةل ةچڄ ــ اَئ  ديكـ ة ـ
ــ ةسصةمييةة وة ئةو وا ة س طــية ىيت  ئةو طــً رَــىا  تى ٗ    آـةوة ئـاوت دةرـ  ـ ّْ د ـــ قـدٍ ف 
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ڃ  ڃڃ   چ  چ   چدةي ةطــــــــة رـــــــة  ة چڃ  ڃچيـــــــاى د 

ة ريارـاى  طـييادتة   ةسرةسدتٌ رً  خ وئيتيـةوة ئـ  ـالت طــة طــة ــآوت ة  دةرة چچ
ةٌ ئــاوةدتىي  ــــ يتييتك ركــــًة ةــ ىكة س وو ئــة ٍــةس ـــــ يتييتك  ديكــة ىةةــــرــ  ٍــيض ـ

تيتًة ـةة ئيت ةم ئامادةىس جةىط  فيذتواسي  ركـةٌ  ئةرـةلت ٍـيض وةطـيتك  يتكبمـ     ـئيتي
ة ـــ ك ر ل ٍةيــ ة يةويتــةسرةسدتىيـاراىةدت مبيتييةوة رة طــٍةس ئةو ري آماىال وتية دةر

ـــة؟ حيكنة ةوـ  ئايــا ئــةو ةــة طــاَئة حيكنــة   ةييــ  ـآر شطــ ـــةل ئةوةيـ ة  وــة ئــةو ـ
ــ ةل وـة ئــةو وا  ـــ جي  ة ةــ ىكة ئـةو وا ـة رةجنــةواىياٌ   ـآرـ  ـآاٌ دـ ــــةدت رـ وٌة و  ايي ـ

الت دترــ وةة ريتم مــاٌ ٍـ  وتـــياٌ  يتــذتر وة وــة  ــــ  طــ  طـ ــــ ةمـةىياٌ ئــة ىيتــ تٌ ريظ 
ــ ــةى  دةجنـ ـــ ةمـ ـــا طـاو ـةطــــ  حةفــ ــة   ــ ــةل وـ ــا ئةوتىـ ــ وةة ئيجـ ــا شيب رـ الت  صيـ

ــ   طـــ ـ  طــياٌ ريظــ ةمةىيب ــ الت رـ وةة رـةو ةـة ط   ـ ـ ـ ــ ةطـاَئة دةر وىـة  ـ  حـةفـا  ـ
ــة وــ   ــةو جي  ــ ىكة ئ ــالتة ة ــ ت شة   ـط ــيتيشيتيةوةو ط ــةس رَةوط ــا  وٌ ٍ ــ ل وت س تٍ ا   ى

ة ريـاى   رـةسماوةل طـفشةل فتعةوىـةواٌ ـــيتك خـ ٌة وة ئـ       ركشلت ة ئـة  آريتماسياٌ د
ـــا  وٌ  فيتــش ىةر وىــــو ياليــة ي  س تٍ ـــة ىــاى  فيذتوـ   ـة ي   ج تميتشيـــاسي   ئاصتيـــ

ئةوتىـة رـش رٌ  وةةـةواىياٌ      آ ٌة ر ية ئةو جي ة رةوـةَئك  ــ س م ىايـةٌ  دةرـ    ــخ
ــ ةٌة رةوةَئـىـةوةواىياٌ وـة  ـاصة ديتذةرـ     ةٌة ـــــك  ئـةوة ديتـً وـة ئـةىيت  رياراىـذت ديتذةر     ـ

ةسمايةو ــــم صةستىي  ىيــة  ريــاىيتك  صةتة ــةة طــــاراٌ ريــاى  ى ـــــ  ريةـ ىكة ريــاى 
ــ ةو رـاستٌ  رايـةة ريـاى  ريارـاٌ ريـاىيتك  ئاط     ــرةسمايةو ىاس ةحة يي  ودةو ىـةسو  ىـ لت   ـ

ــ اٌ ئةويتذت رياىيتك  ىـاص دةسوةستىـةء ىيـةة وةط   ــىيةة ئييظ ك  جـةىط   ـاىيتكيب رةوةئَـ ـ
يت ة ــــة ئةوتىــةل وــة وةىـــ  ىــ ل رــةو ـآاٌ ر ورــــــشياىيتك  صرــــاد ديتــً وــة ريــــجيَ

ــةوة س تٍــ    ـــة    فتعةوى ــش دةط ــةل ريت ـــرياى ــةوةـا  وٌة رةوةَئ ــةو    ك  ئ ــيتً ئ ــةٌ ر ىاي
ــ ةٌة ر ية رـا ئةوتىـة ررب يتي  ــذتواسيية ركــفي ةل  اصةيـاٌ ديتبمـاتة ئيجـا ئـةو     ـوةةـ  وةوةـ

ــ ر ـآةس ةفةياٌ دـ ــة  اصةية دة  تىً ئةو ـــوةة ــ ة رَـً ئـةو ط  رب لتـ ةسصةميية دـترصةدت  ـ
ــ اىةة ئةرةسىا دة،يتك  ـــرًة ئةوة وةت ـيكشدىةوةيةو  و مةَئياط آـةجــىيب ةسعي  ـ
دةسديتيسة ـآـ  ئـ ــاس ٍةىذلت ـــاس جــ ٌ(يب ئيتنة جـاى  وـةة وة وة  دةميــةس ىيــئةط

سدةوــاسي  ئــةو ــــاىة ديتــيس وــة صيــا ش ئةرــةلت طــيا،  ئاية ةواىــذت دةرــ جنيتً  و        
  دةفـةسم لت  ديتغةمبـةسل ىـ ت    يتذتيـةة ةـ ىكة    ل س وودتوةواىـةوة اٌ ئةراسةــصيا شي
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َٚال َحـــَزحَ ]  ٌَ ِٓـــٞ ٔإْصـــَزا٥ِٝ ََ  ْٔ 86:8َٚ) >زقَِـــ  َُـــْحَأ ٘اَجـــَزْخَأ}[َحـــ  ثاٛا َعـــ  ُّدٔرَخـــايبا(، 

5496َٚ) >زقَِــ ُّ ،(4:63) >زقَِــ ًٌِِْضــَا(،  َٚ;488) >زقَِــ َٚايت زَــذ ــ(،  َْ َٕبَّــِح ٔاا  >زقَِــ د

(8478) ْٔ ُْــٕزٚ َعــ َٔ َع َْــ ش تئية رميتش ىــةوةو ــــة وت ــة  ،ظــاٌ ئــة رــةى  ئيظ {َعْبــَ  اهلِل 
ــ ةلت ، س ئـاٌ  ط ــةوة وة ئةرــطة َ ة ييـاٌ ئةطةس ىيةة وت ة  ئةو ــاىة رميتش ى  ىية ذت ـ

دةسس   ةس وةتــــ ىية ةة مةرــــةوتىةل ، س ئــاٌ  طــــدةرــ جنيتًة رــة و ــــيتك وــة ديتَ
مة ـرةئَـ  رة ـآةسىا ىار جنـو س ييةواٌة ئةر ـي  وةمــاٌ وةت دةسىظــًة يــدةىذ وةسرش 

ٌا   دت ٍــــا  ةة(1)(6اإلؽــحد > اى  وــ ٌة  ــــةوةة جــا ئــة دةميــــرَيتيشيتـ ْ ــٞ َصــُ دخ غــري َأ

ــ         ــدألر  ايـ ــٕٛ َـ ــز٣، فٝتُتَّعـ ــِبحٕٛ َأصـ ٜاؾـ ــِ  َّْٗـ ــتِ َأ ــذٜٔ ادَّعٝـ ــِ ايـ ــد أٚالدنـ إيٝٗـ

ََّــد أْتـــــ ٖٛاحتكزا َّٕ جْــْهِ تتضــدقُ فـــد، أ ٞ ـٜٚبكــ٢ َٓــٛنِ فــ .زــــٞ ٖــذا ايَكفـِ فــ 

ــ٢ جْــْهِ فٝٗــد، ٚ ًُــٕٛ      ْايؾــحزا٤ أرَعــني صــ١ٓ تاعــد   ًَ ٕٛ َــٔ فجــٛرنِ حتــ٢ َتب

ّٕ َضـ١ٓ  عًـ٢ عـ د األٜـدّ األرَعـني ايـ   ضَّضـتِ فٝٗـد          أٚسارنِ أرَعني ص١ٓ نٌ ٜٛ

 ؟(ِـــددٟ عٓهـاألر  فتا ٔرنٕٛ عدقب١ اَتع
ـــ رـــة حيظ ـــ ــ ــةسوةسدراس وتل د ــ تل دـ ــةسم وٌ(ة  ـآاب ىـ ــة  فـ ــةو  وت ـ ــً ئـ ــة و مـ رـ

ـــميذت ىة  ــةو    ــ ـــ  عةمائيقـ ــة رةدةطـ ــة ديـ ــشد دةريـ ــةوة اٌ دةوـ ــذديمال ئـ ــة ئيـ اٌ وـ
ترصةوةو ـــ جةرارتةواى  طةسصةميي  م ،ةددةسة ئـةوتٌ دةىةمـة ىيتـ  طـةسصةميي  د    

ــ ة رةٍشةمةىــئةو صةويي ــ ةماـذ دةرـًة وـة ئيتـ ة رـة وـةو       ـ ــ ا اٌ دةوـ شدة رـة و ئيتـ ة   ــ
جــةىاصةواىـاٌ ئــةو رياراىــةدت دةوــةوٌة وةت ةــ ٌ رــة ل دسةىـــ  دــايض دةوــةولتة وة   

ةوةة ئيتــ ةم رــة ٍــ ل   ــــميذتَئــةواىـاٌ  و س ةواىـــاٌ ةــة طــالت ئــة رياراىــذت دةميتيي     
ــ ة ا ئةو ةة طــًة ٍــيياىة دةرــاىةوة   وـ  ئةو ىاى ـــىشتدةواسييـ  و اٌ اَئة ٍـةم ـ

ــ ـا ٍــدةمشٌة ئةوتىةل ئيتظ ــ ئةوتىةٌة  ـ ــ وةو  وى ةلـ ة  ةمةىـةوة دةس رٌ(ة وة ئيتـ ةم   ـ
كيً ــــة ر بــــةسصةمييــةو ةــة س ررة دةدةٌة وــة ةــ وٌ ئــةو طــــاى  ئـةوـــرــاج  ر ىاٍ

ـــرــضتىً ة ـــ  ئيتيـ ــ  ئــةو طةسصةميي  ـ ـــةة  مــادتو دوتيــ  ئامــادة ىــةر وٌ رَــية ىيت ةوة(ة ـ
ــ ــةس س ررـئةجي ــاو  طــةسةجنام      ـطــ ـآيتــك دةرــ ا   ٍ ــةدت مبيتييــةوةة   ــةو رياراى اَئيتك ئ
 ةولت.ـاٌ ر  دةسركـةوةل مً ئة ئيت ة ـاٌ ئة مًة ياٌ دووسوةو يـةو يةوة ـدووسو
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 ش>ـة ثيَــيار ديَهــرةدا دوو ثرسـليَ

ّ  دــعًُٝٗاو ٍاس ووٌ  ــ  ئايا م وطةوـيةو ــ ( ئة مـاوةل ئـةو ةـة ط   ايضـال ــ اَئةدت ئةرـ ةلت ـ
 ييادت؟ــاراى  طــةوة ئة ريــةياٌ ماوىــئةورة

  يتيةوة؟ــة ئةو ــش تئية ة وىة ــاَئةوة رةى  ئيظـة طـ  ئايا دام ةدووةو
ــةو ة      ــادتو ئ ــيتس  م ــذتة دةَئ ــياسل يةوةم ــ  دشط ــة وة م ـــئ ــةوةل رــةى    ـ ة طــالت ماى

ـ ــئيظ ــ ش تئية ئة ىيتـ  دة ــ ـ  طـييادتة ط ـ ــ   ىـــآ ضتيةو  ىـ ت ر ور ـ ئـةوة   ئةطـةس   ت ـ
ــ ـــ   ىـ تو ديتغةمبـةستٌ م وطـاو ٍاس ووىي   ــضتل دترً وة فةسماىــط كاىذوةة وةوت ـة   ـاٌ 

 ةوة. ــٍاس ووى " رش بيتـ اوـم وطئةو طضتية ئةوتى  "وت ة   ــآىار
ــةو ةــة ط   ــةس ئ ــا ئةر ـــرــة و ئاي ـــ ــةى  ئيظ ــة رــ ـاَئة ر ــةسوريةدت  آش تئية ئــةو رياراى ط

اٌ ـ( ةيياٌ رةطةس ٍا  ة؟ ديـاسة وةفا يـ  ُٗد ايضالّعًٝماريةوةة ئايا م وطاو ٍاس ووٌ  
ـــوــــشدوةة ئةرــــةسىا ىــــ  رةجيتب ـــياٌ ىةٍيتبـــ ـ ة! ةــــ ىكة ئــــةو طــــةسرةسدتىي   ـــ

ــاس ووى      ــاو ٍـ ــ وةو طـــضتيةوةم م وطـ ــاَئةة طـــضتيةت رـ طةستطـــينةييةل ئـــةو ةـــة طـ
ـــادةر وٌة رــ  ئةجنـىةرش   ــةوةة ةــ ىكة ئــةوتٌ دوو ديتغةمبــةسل ىــ تٌ  ئامــ  امذتى  ـ

 .  تـ  ىــ و فةسماىيتكةمـٍ
وــة دوتء ئــةو ةــة طــاَئة     آدةَئــيتس  وتديتذةةــ دت وة ئــة وة مــ  دشطــياسل دووةو   

اى  ـة ىيت  طةسصةميي  م ،ةددةطةوةة وةت ئة  ةفظـتةواى  ى مـاٌ  ئـة دةميـ    ــة وري
اٌ ــ  ئةو واسةيــ( دوتينديب َٔ ٜٛفٓد( و  ٜٛع  َٔ ْٕٛ ة وة (1)كشتوةــذت راطــو ىيب

ياٌ ـة وة ديتبـ ـــآ ش تئي ياٌ وشدرـ  ئيظـ ـجي ـ   ـاصةء رةىـ    ةسدةســ ـطـ   ـآاو دترـ ــئةجن
ارتةواى  ئـةو طـةسصةمييةدت وـة    ـةو جةرـةلت عةمائيقــئةر ــآياٌ وشدرـوةو نب  جةىم

ـــىةياىَيتب ــــ ة رَــ ــذت ىيب  ــ ــ ورً  ئةويتـ ــةسةجناو ةـ ـــًة وة طـ ــةوة   آـةجــ ــ ورًة ئـ رـ
 ة  .ـاويــت ٍيتيد(2)ش(ــ( ئة  فـح تئقذيٞايغٛندْ 

 
ََْو َّ صاْبَحد ٗا ًٖ ُِْ َى اي ََِح ْٕ َٗ اـَأْع َٚ َ٘ ال َأ َْْت الٔإ ٔإَي َْٝو ََٚأتاٛبا َتْػِفزاَىــَأْص َأ .ٔإَي

                                                 

ـــ( رش وتى1 ــدب ايـــ  ة ــ ــفز ايعـــ د، اإلؽـــحد >   ـ)ايتفضـــري ايتطبٝكـــٞ يًهتـ ــ  ايكـــ ِٜ، صـ ، 44ُك ظ، ايعٗـ

 .ُٛع (ـ١ ي خٍٛ أر  ايــُحدٚي١ ايْدْٝـ، اي 544 ،543ـ

 . 66، ـ4( ح2
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و هت م هح     رسيه د

 
 

 

 ثيَهاســةي ئةم دةرسـة
 

ى خةةوا ( ثةفطري دةكةةيً  لةةث دنجةيا ئايةثةةدا     13ثاكو  72لةو دةزضةماىدا ئايةثةكاىى )
دةةةةىَاىصاٌ دثثةمةةةر اةضةةةةزٍاثى كةةةة لةةةةو ضةةةوثزاةثة مواازاةكةةةةدا ٍةةةاثوة  لةةةة  ةةةواز      

اةضةةزٍاثى ااانة ه ٍاانة  ىاضةساثة       اةضةزٍاثةكاٌ خطجؤثة زاثث  ئةث اةضةزٍاثةؽ اةة 
وذىج  كةةة لةةة ةكوزثةكةةةى ئةثةيةةة يةةةكنجو لةةة دثث كوزاةكةةةى ئةةادةو ئةثيدي ةةةياٌ دةكةة  كةةة 
ةثةى كةة ٍةةزدثثكناٌ   ةةز ئة ةى كوغةجوة  اؤ ةىل لةضة   ة: ااانة  ٍاان ة  ةةة  ريةكاىدا دةَلةثةفط

ريىج كةة ٍةى ٍاان ةة  ثة اوزاةاىنى     ةةٌ  اوزاةاىن  يةكةةمناٌ ثةزدة ة   ةةزث اوزااىنى دةكةةض
رياثة ةةكةى لنجوةزىة ةةةةثةزىةةةا ريىج  ئةةةةثةى كةةةة اوزااىننةةة ة  ةدثثةمنةةةاٌ كةةةة ٍةةةى ااان ةةة 

ةى ةرياثة  ثة ٍةزاةغةةةةى ثةز ةةةحةضةةوثديى اةةة اسايةكةةةى دي ةةةى دةاةةاخ  كةةة اوزااىننةكةة
ا دثاي ئةةثةى  ةوذىج  ئيجة ةاىدا دةي ة ةةة مسايجو لة ىنجواىنجوةةةاو دثاى مػةةزةجنةدةكاخ  ثة ضةلنج

اخ!  ةوى ة  ةا ة  ةةة   ةى ل  ةةة  خه ىاشاىخةةوا ةس دةنة ةكة دةي وذىج  اة دةضح ثةزمةكةيةةثة   
ةثى ةوثة لةةةة  ؤىنةةةةةةةةوثىى ىةاةوذزىج  اؤيةةةة ئةشمةةةةةةةةاىة كةةةة ا ةةةةةئةةةةثة يةكةةةةمر ئنيط

  اؤيةة  ة كةة مسداة   ة اىنؼ اوثاة ةً ئنيطة ةكةة يةكةمنة   ة ذنجدة ةمسدثثدا  ثاغ ازدىةثةىةغ
اشةكةةى ٍةةز اةة    : جةىةةة  ريةكاىدا دةَلةاشةكةى ا ةاخ  لةة ثةفطة   ةة جةىة ةةة ى لةةة وة  ةىةيصاىن

نةثة اةوثة   ةةة ةىد ماىطةاٌ اةة كؤلَ  ةةة ةىد زاؤذاٌ يةاٌ   ةةة    دةشاىة  خةواةع ةةثة اوثة  اةكؤَل
ه دنجػةةاىى دةدا  ةةؤٌ   نجو دةىنجةةسىج اةةة دةىةةوثكى شةثى ٍةَلدةاةةةى  ةاةلةزاةغةة خةةةواٍةةةثا 

اٌ : دثث اةلةزاةغةة دةاةً  يةةكنج ن   ة ريةكاىدا دةَلة ةرىج  جةا لةة ثةفطة   ةةى اينجةثةزمى اسايةك
ى ةاةة دةىةوثكىه  اةة دنجة     ةةة  ةكةى كةة مةاثة شةثى دةكؤلَ  ةوذىج  اةلةزاةغة ةة دةكة ةئةثى دي ة 

ةى اةضةةةةزدا ةةةةةاث خؤَلةكةه ثةةةةزمى اةلةزاةغةةةةكةى دي ةةةةى ثنجدةخةةة    شةثى ٍةَلدةاةةةةى
 رىج.    ةةةى اينجةةى اسايةكةاخ  ؤٌ ثةزمةة  فنجس ا ةةو ااانةاثةثة  ثاكةدةك
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ک  ک  ک  ک     ڑ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ
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 ے ھ   ے  ھ  ھ ھ ہ  ہ  ہ  ہڻ  ڻ   ڻ  ۀ ۀ  

ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸﮹ ﮺﮻  ﮼﮽  ﮾   ۓ

    ﯀  ﯁                   ﮿ 

              ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

 .چحب  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  جئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب

www.alibapir.net



    ...... (72 – 13) 
 

 

 [183 ] 

 ة بة وشـةي ئايةتةكـانماناي وشــ

ويجيةثة  ةةزٍاثى دثث كوزاةكةةةى ئادةمنةةاٌ اةضةةةزدا  ةةةنجوةيةكى ٍةةةب اةضةةة))ثة اةةة غةة
ساث ةناٌ ثةز نةةةةةةنج ةا لةةة يةكةةةةاٌ كةةسد  ئيجةةزث اوزااىننةكنةةةاٌ ضةةةةةةاثنجو كةةة ٍةزدثثكنةةة ك

 ة ويجيداةةةةةلةةةةثى دي ةةةةياٌ ثةزىةةةة ريا  ئةةةةثةى اوزااىننةكةةةةى ثةزىةةةة ريااوث   ةةةوثى: ض 
ازاٌ ةثةةةةىنا لةةةة دازيجصكةةة خةةةةوااٌ ةةةةةساثةكة  ةةةوثى: انجطومةوذو  اوزاةةةاىنى لنجوةز نةةةةةةةةدةث 

وث ى ةرياثةث ٍةةنس ضةة ةازىى اؤيةةة اوزااىننةكةةةخ ثةزىة ةة  ةؤؽ دازيجصكةةةةةةسىج  )ثةةةةثةزدة 
جه اةؤ  ةاة دَليناينةةثة ئة ةةز ثةؤؽ دةضة     ںوذىل!( ةةة  لةضةز ى دةم ةة  ثنجداىنةةمينػ

وذو   ةوى ة مةً لةة    ةةو كةة اج ة  ةةة وذى  مةً دةضةجه اةؤخ دزيجةر ىاك    ةةة ةى ثاكو مب ةةدزيجر ا 
جيى ةةة ةثىج كة لةة ئةةجنامى كوغ  ةمً دةم ۓنجه ةةاٌ دةثسضةازى جنَاىننةى دةزثةزد خةوا

ٍ ةةة ض  سىهةح ٍةَلبطة ةةاٍى خؤيػةةاٍى مًه  وىةةةب   وىةةميدا اة ىاٍ اثةآلىى ةةة ةزةجناو لةة 
ى )ىةخؤغةة ( ةةةةةزةجناو ىةفطةةةةئنةةدى ض ﮿جةم ازاىة ةةةةئةةا س اةة   ثة ئةةةثةؽ ضةةصاى ض 

 خةةةةوائيجةةةا  كوغةةةجيى اسايةكةةةةى اةةةؤ ئاضةةةاٌ كةةةسدث كوغةةةجىه لةةةة شياىبةةةازاٌ اةةةوث   
اىى اةداخ   ةؤٌ   ةةة و دنجػةةة ى  ثاكةةؤَلةةزاا دةي ةى لة شةثى دة ةنج ى ىازد اة دةىوثكةةاةلةزاةغ

ةمجواىى كةة ثة  ئةةو   اثاز اؤ مةً! ئايةا ىة   ةةى: ئةى ٍةةازيججةثة   وثةةةى اػةةةزمى اسايةكةةث
نجناىاٌ ةا لةة ئاكامةدا لةة دةغة    ةةة ازمةثةل! ئيجةةة ةو اػةه  ثة ثةزمى اسايةكة ةاةلةزاةغةيةؽ ا

    .((حباوث
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 شـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان

 ،امررًِهٔم َظِّا ل ررَمرر امررًَُهَِّب َظِّل رر ًَٕعرراَبَتُم ٌَُعررٔب: َتٍالَتررةثة  )ةةةة(  ويجيََاْقررَس اىى: )ة(: يةةڌ)

ََ٘سٔق جةى ةةة واىى ئةةثث ئةةث غ  ةةة نجوةية  كة لةة ىنج ةويجيى كةثخ  اة غة(  ثاثة: غٍسرٗبَدَتٔب ًٔا
( ثاثةةة: خويجيدىةةةثة اةةة  ََٔال ٔترر  ثة )ة كةةة غةةويجيى كةةةثثوة ٍةةنس غةةجنج ى ىةةامؤ ىةاةة    

ََ٘سٔقلنجوزداوثىةثةثة  اةآلو )   يةاٌ  ة نجوزداوثىةثةثةاة ةةثة  جةا اةة ل  ةة( ثاثة: خويجيدىٔا
ٍُاوثىةثة  اةآلو كة  وثسا: )نجوزدةل ة ا َِتُلُ  ،ٍُ  اٌ.ةةةثة اة ثنجوةزاامة( ثاثة: خويجيديَتال 

َٙٔ ف ُذ ْسَبَخ :ُأررَبالٖه(: )  ڎ) ة ةةة نةة(  اسيجأَبر َن(  )وٍٓررر ظ  ُٕررر َبل غ  َِ   ْمررر ْلٔع ٌٔٔبر  ُلررُصِخَِ َّٕٕمٔعَع َٕٔدا
 ة   دةةةةةةخود  ومةةاىنج ى شاَلةثزة  كةةة شاىنةةازي  يةةا ةةةةى  ةةةةوثداةخػةنج ى ضةةثاَلةةةلةةة ٍ
 (.أررررَبَنسىج: )ةةاثة دنجى دة وثةةا ئةث كةة  ثةىنة ح اةةثةدةض

َََُِمر  :اُىررَبِسالُك(: )   ڑ) ٌٔ  ُبٖسك ر َتا  ى لةة  ةةةة اٌ دنجةةة جنج ة ئنيطةةة ( ٍةةز غ اىررر َبِسُق( )ىل اهللِإ بر
س    ةةةةةية خنجةةة      دةةازة اة اذةلج اة ةةة ةزاساييى ئةةةةةثة  جةا   ض ةةةةصيو ا ةثيججةىة  خةةوا 
ةى ثغةةى  ة  ٍةز ةةىدة  ةةم ة روزفننةكة    زدىنجو ا ةية خنجس  ٍةةز غةجنجو اة   خةوا

اى َمجعررٌ َبررِسُقة  )ةجنندا ثاىنةةةازدىج  اةةةآلو لةزااضةة ةةةةاذةلج اةكةةةة( شيةةاثس اةةؤ ئ اىَبررِسُق)

ََرف ُٕطّك لٖهَا ُٕبَّخيْ الٖر ،ابنيَسق   ٌٔررر ٔتَمِدٔخٔب ُبٖسك َتَِ ِوَمٔل :ٔكٔلَمرسباى الُقْ الُعسٔف، 

(ة  كةةةةة اسيجنةةةةة لةةةةةثةى  ابنيَسق ررررةى )ةةةةةة( كؤيةكاىررررررَبِسُق(  ثاثةةةةة: )ٔكٔلَمرٖ الررررررررررلِإ
( ٍةةةز غةةجنج ة اىَبررِسُقَ ى شماىةةدا )ةةةةةثة لةةة رةةوز، دا  اةةةآلو لةةة ئةضةةةةةزدةاسادزىج ئةضةة

جنجو ةةةةنج ة غةةةة( اةةؤ كةضٔكٔلَمرسبرراى الررُقصيو انججةةةثة  ثة )ةىةة خةةةوااٌ دنجةةى لةةة ةةةةئنيط
 ةثة.     ةةصيو انججةاث حوكنسااٌ ىةةاخه دنجى لة دادغةةاخ  خصمةثنجو دةكةدةك

رى كةسد  دىج   ةةة سد  اةةآلو لنجةسةدا اةة ماىةاى دزيج    ة( ثاثة: داىى كة َبَطر   ةى )ة(: ثغ  ڻ)
ْٖ ط َت ررررٚٔو َبَطررررل )  ُ رررربِط: )ة دزيجةةر كةةسد  دةَلةة اةةؤو جح ةةةة( ثاثةةة: ئة ةةةز دةضَِررَد  إلرر

ٍُِػررَن ْ٘:الٖػرر َّرر ُ ررررِطَبََ، ٌُُعّٔضررَُِتََ س ( يةةاىجى:   ررررَطَب)(  ثاثةةة: ُبِسالَطررََ ُٕللصررُل  ٔدال
َّرر ُ بِطررسد  اةةةآلو )ةةةةاةةىثى كةةسدةثةث فساثاىةةى ك   ح ةةةة( اسيجنةةة لةةةثةى كةةة دةض  ٔدال

 اىدٌ.ةةح ثةغةةدةى  ثاثة: دةضةنجيى اؤئةثةى لة كااساى اةةزاااوةغ
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َ٘ ِعررررَب(: )   ﮴) َ٘ررررَتَبة:  ةزاايةةةثة  )ةةةة( ثاثََ٘بررا(  )َعررررين: َزَجررررا :  ةةةةة(  دةَلَتِسجررَع( ثاثةةة: )ُ
ََ٘بررََ) ٌَُُبٓ عُك   اهلٔل ُبَطررغ  ٌَُعررَمََ ً َُُبررُم ٖلررررٓ َح   ،اهلٔل َؤمرر ٕبررررَطَػٔب ا ةلج ةةةة(  ثاثةةة: لة ترر
اةوث  ثة   ة جةجة ةةويجينجو اةةزازى  ةسخه ىنػ  ةةة ةثة  يةاىى لةة غ  ةةدا  ةزاايخةواوثزاةي  ةث

 از. ةةى دةزثةزد خةواصاى ةةَلدا اوث  ثاثة: ضةلة ثوزاةي  

َّر اإل :ُعُِالط ر دا  ) اٌ كةسدث دىةةي  ةةة: اؤى ئاضة(: ثاث﯀)  َُُير ََ ،ٕٔاَعر الط  ُفل ر ك َت ،اُدنك

َِٖهِترررر چ﯀   ﯁   چ ِلف ررررَهالٖتك  ُمَصْلررررَِ ا ال َمررررٔب ُعٓسَبررررالٖت ٌُ َش ُٖل ِت ل رررر ٌُ ر  ٓ: َضرررر

ٌٔ ِّ ٌُ َعل  رةةثنجو  اــطة لة ةة( اسيجنُعُِرررط ت   ثة )ة ة نةة لة م ةة( اسيجنعُِط (  )َََغٖجَعِت
  ثة  كسدىةى دثث  ةة ةزى فةزاش ىةاةةاخه لةضةةاىة ان ةةؤى خؤاةخػةاٌ اؤخةةكة ئنيط

  ثاثةةةةة: چ﯀   ﯁  چوىيةخ  كةةةةة دةفةةةةةزموىج:  ةةةةةةاخ ىويجةةةةرى ضةةةةةةزاك
 ذىج.  وةةةكةى اؤى ئاضاٌ كسدث اؤى جواٌ كسدث ٍاىندا ان ةةىةفط

ْ رفر  ًاَدٔعر ِبُم ٌٔرررُنك ٔلًا رررُغَساَب اُبَسالُػ َْمِّررُضة  )ةةنجر: اةلةزاةغة(: ئنجنة اة كوزديى دةَل  )

ََأبَيالرررٖر دنجةةةى دة ةةةوثسىج: اةلةةةةزاةؽ     ( اؤيةةةة اةلةزاةغةةةة ٍٔٔدِعرررُبٔل اِمَهالٓطررر ُباِزغ ررر، 
رتيجو ة( اةةةة حوغةةةاِمَهٓطرررال ُباِزغ ررر: ) ةةةةةة دةَلةةةةةةثةى كةةةة شؤز دةزاثاخ   وى ةةةةةئلةاةز

ةثة ةةثةى دثثزكةثثؤثة ةجى اةزش اوثانججةثة  لةاةزئة ةةةكةى لة دػةدة وثسىج كة دثثىط
 جى.  ةةلة دػ

ى ةةةةكثثساةةةكاىى جيجةاةةة دةىةةوثكى  يةةاٌ اةةة دنجنةة  ةةةة (: شةثى دةكؤَل    )
ْ ًررا ٔفرر سجٔلٔب َضِزاأل  ُٕاق ررالَه ٔتررررَثَخَبََ، ُبل ررالط ََ ُفررررِػالك  :ُثِخررالَب: )ةةةة دةدا  دةَلةةةة ل

َُ ٔتَدٖدا َغررَذِإ :الطررر ًَٔبِػررط٘ َتالرر نته ةةةة( اسيجنةةة لةةة دةزخطثِخررَب(  ثاثةةة: )ك ٔلَرٔبرر ًاّ
داخ اؤئةةثةى خنجةسا   ةا  دنجى اةة شةثيةدا اة   ةةرت كة  ةةجنجو كةثثً  ثة حوغةةاةدثاى غ
نجى ةةة شةثي دادا  ثة  اَ ا  اة ةةةى  ةة( ثاثة: دنجنةكُٕاق ر الَه ٔتررَثَخَبوثسىج: )ةاساثاخ  دة 
 ى. ةةة ؤَلةشةثى ٍةَل

ٌُا َضررَذا ِإَرك ررِررُتاَزََ(: )   ) ََرتت  غررصًَا اَدَزا   َذِإ ث:رْ احلدِرررَجررا٘ فرر ،ترَترتررُازٗ اضرر، 

ٗ ة: دامذؤغة   ) ة( ثاثة اَرك ُِتاَزََ(  )رٍٔررػٗ ٔبٓزََ   ىةةة دؤغخةؤى دا ( ِعرين إضرترت   ترُاز
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  ٖى  :و ك ِعررٔب ِبررِو َمألررٕكَعرر]اثوة: ةةةةدا ٍةةةةطاٌ كةةسد  لةةة حةديةةةةثٌ اةةوث  خةةؤى دةىَ

َُِكررُُ :     ْٖٔبررررالٖه ََك رراَى  ِِّسَيررا  ََٖزٗ ٔبَػ  ًٔ ََ ٕ  ) ك رراَى ِإَذا   َزاَد غ ررِص ُمٖتف ررْل }[(اْلَخررِسُب َخِدَعرر

 ٌٔ ِّررر َُانررررٕ بررررسقم: )9362 بررررُ داَد بررررسقم: ) ٌَُجررررَسِخ  ، َعل  ََ  بررررْ َع الػررررّ  قررررا   (3452(، 

ئة ةةز    خةةوا دنجػةمبةزى : ة   كوزاى مالنو دةَلةثاثة: كةرب  {األلبانْ: صرخّ  
ةى ةدةدا كةة اةؤ اليةكة   ةةة اخه  اة اليةكدا اساثاخ  ثاى ئاماذة دنجةةجباى جةىطنجو ا ةةثيط
 ةةةة دسا اجواىةةةةجوك هاخةةةةناٌ دنجية ة  اؤئةةةثةى ئةةةثاىى اةزاىبةةةز ٍةثاَلةة ة ة دة ةةةةةةدي 
 ةزياٌ.  ةةة ضةةاضنجج

َََعررو الَعررَُزٔ ألى انكػ ِجِسالف رر ِوَعررإِ ررررَهٔك(: )ڭ) ُِ٘ٔ(  )اىررررافًا ِطررُ٘ اإلنطرررر،  ( َضرر
ؼ ةكنيايةيةةة لةةة داثيجيةةى ئنيطةةاٌ  دةةنجؼه داغةةى ئنيطةةاٌ  ٍةةةزثةٍا اةةة رةثزاةثنةة        

ةثة  ةةة ِةثفيطـ  ةثٌ  ٍةةو لةة زاثثى   ةةة دةزا  ةةة  ويجياىةى كة ىااةةدة وثسىج  ثاثة: ئةث غ
 وى ة دةزكةثثيناٌ دةانججة ٍؤى ئةثةى كةة  دةزكةثٌ    ٍةو لة زاثثى غةزرةثة ىاا

 .    از اةى ىاخؤؽه خةفةثبةاٌ دنجةةئنيط

ِِل(: )ۇ) ٖ صا دىج  )ةة( اة ماىاى ضََ ِِل َتر ، ْ ِبُقر  :ْلِِر ََ: ) ( ثاثةة: ضةصايةكةى مةً  دةَلة    ََ

ٖ  (  كةثاثةة: )  ِسررخٗطالٖت علرٖ ُلَمِعَتررررِطُِ ِدق ََ ِِل َتر ََ ً     ِرا    كةة  ( ثاثةة: ئةةى ٍةاثاز اةؤ مة
 ة.ةةزدىخةواةخ ةةةوه خةفةةح دنجى خةةمةاةض
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 ي ئايةتةكـــانـشــتـاي طـمان

(دا ماٙدٔرالر رت  ومتاٌ  دثثةمةر اةضةةزٍاثة لةة ضةوثزاةثى )    ةةزٍاثة ثة  دنجػةئةو اةض
( جطةةة لةةةث  ةةواز اةضةةةزٍاثة كةةة ماٙدٔرالررااضةةى كةةسدثة  ديةةازة ضةةوثزاةثى )  خةةةواكةةة 

ة ةةةةةثةزدة رييجةةةً  ئايةثةةةةكاىى دي  ة اى غةةةةزرنناٌ لةةةةةةةةئةةةةثاىنؼ ٍةةةةز كؤمةةةةَلنجو ياض 
ةخ  جةةا ئةةةو  ةاٌ ااضةة  ياضةةا غةةةزرننةكاىً  لةةة يةكةةةو ئايةةةخ ثةةا كؤثةةا ئايةة        ةةةةٍةموثي

 ه ٍاانة  ىةة   ةةىدة ىاثى ااانة ةةزٍاثى ااان ه ٍاان  ىاضساثة  ٍةز ةةزٍاثة اة اةضةةاةض
ة ئةةدى لةة   ةةة اثوة  ااغةةة ةٍى ةمبةزدا ةةاىدا  ثة ىة لة ضوىيةثى ؾةحنحى دنجػةةلة اوزائ
ةزٍاثة اةةث غةنجوةية   ةةة ةثزااخ ثةز ةرياثة  ئةةث اةض  ةةة ؤٌ  لةة ث ةةة اثوةل لةة دةةناىى ك  ةةكويج ٍ
  ثة چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژچ: دةفةةةةةزموىج  خةةةةةواح دنجةةةةدةكاخ ةةةةةةدةض

نجوةيةكى ٍةةةب  ثاثةةة: اةةة   ةةى ئةةادةو  اةةة غةة  ةاةضةةةزياىدا  ويجيةةةثة ٍةةةثاَلى دثث كوزاةكةة  
  ثة لةةة  ةةةىد غةةويجينج ى  ايى اةةةةةةةى دَلينةةةةنجوةية  كةةة جنجطةةةةح  اةةة غةةةةزااضنجوةيةكى ةةةةغ

  اةةؤ ثيجيةةة: لةةة  چڌ  ڎچجةيةى فةةةزموثة: ةةةةى دةةةزثةزد از ئةةةو زاضخةةةوادي ةةةدا 

  ڻڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڱ  چ(دا دةفةةةزموىج: األعررسافضةةوثزاةثى )

  اةضةةةةزٍاثى ئةةةةث كةضةةةةياٌ     چہ ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ
لةة   ٌدا اةوثٌ  ثاثةة: غةازةشاماٌ كسداةوث    ةةثة كة ئايةثةكاىى خؤمامنةاٌ دنجة  اةضةزدا  ويجي

لةة دثاى   موحةممةةدة   خةةوا ةمبةزى ةةئايةثةكاىى خؤماٌ  ديازة زاثثى دثاىدٌ لة دنجػ
  يةةاىى: ٍةةةثاَلى دثث   ة ئةةةثيؼ زاثثى دثاىةةدٌ لةةة ٍةةةز كةضةةنج ة كةةة اوزائةةاٌ دةخويجيةة        

اةضةزدا  ويجيةةثة  ئيجةا ديججةة ضةةز ٍةثاَلةكةةث      ةى ئادةمناٌ اة غنجوةيةكى ٍةب ةوزاةكةك
ناٌ ة  كاثنجةو كةة اوزااىننةكة   چژ  ڑ  ڑ چةزٍاثةكة ااع دةكةاخ  دةفةةزموىج:   ةاةض

ناٌ كةسد ٍةةز   ةةة رت ااضةةة اىن  ثة  دنجػةةة ى كسد  اوزاةناٌ اوزااىننةكةكسد  ثاثة: ٍةزكامنج 
ةى  ةةكة ةةئةةثة ماىةاى شماىةثاىنن   ةثة ةةة صيو ابنججةىة  خةوااٌ دنجى لة ةةة كة ئنيطةةكسدةثةيةك

ََِتك ررالُكِسَباىدا )ةةَ ى شمةةلة ئةض ٌٔ ِإلرراُى: َما  ةكةى اسيجنةة  نةةة (  اةآلو ماىا روزفنٖ اهللررر ٖسُب ب
صيو ابنججةةثة  ئيجةا ثة    ةىة  خةةوا اٌ دنجةى لةة   ةةة و اؤئةثةي كة ئنيطةةةزاساييى ئاذةَلنجةةلة ض
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ةثةى دنجةى  ةةة اٌ ان ةاخ اؤئ ةةة جنجو ئنيطةكاخ  ٍةز غةز دةةةةزٍاثةؽ دةاللةثى لةضةةئةو اةض
اٌ ةةة ادةو ثة   ومتةةة    ئةةث دثث كةوزاةى ئ  ةوثسىج اوزااىنة ةصيو ابنججةثة  دنجى دة ةى خةوالة 

ةيً  اةآلو لة ةاٌ  ننةل دثايى ااضى دةكةةوىيةثدا ىةٍاثوة  ىاثيةةاىدا  ىة لة ضةةىة لة اوزائ
المنىه ضةز ةةةاثة ةةةةةثٌ  اةةةةآلو لةةة كجنجبةةةة ئنط اثوةاىى كؤىةةةدا )اةةةايًه ٍاانةة ( ٍةةة ةةةة دةن
اان  ةالمننةكاىدا  وثوثياىة: )ااان ه ٍاان ( كة ديازة ااانة  كةوزاة خسادةكةيةةه ٍة    ةةئنط

اع ةةة صي بوثىةثة  ثة اةىة  خةةوا ةزه اوزااىننةاٌ كةسدثة اةؤ لةة     ةكوزاة ااغةةكةية  ئةثاىةة ضة   
ةكاىدا  ةً لةة مةضةةلة  سىطة   دثايى ااضى دةكةةي  اٌ اؤ ى كسدثةلةةينىةكساثة ئةث اوزااىن

ابوثلج  ةة ةى لةناٌ اوزااىننةكة  يةكنج چک  ک  ک  ک  گ  گ  گچ
رياثةه ةنجى ثةز ة ةناٌ لة ةةز ىل يةكنج ة ةريا لةاة ةى ثةز ريا  ثة يةةكنج ناٌ لنجةى ثةزىة ة   ةكسا  لنج

 طةى ئةةثة كةة دثاى ئةةثةى   ةاةَل نجى ثةزىة رياثةل ٍؤكازيج ى ٍةاوثة  اةةةةياٌ لةةئةثى دي 
ثاثةةةة:   چ گ  ڳچةى  وثةةةوة: ةاةةةةثةى دي ةةة  ساثةةنةةةةة ةةى لنجوةزىةةةة اوزااىننةك

ڳ  چى: ةثةز ريااةوث  وثة   ةة ةى لةةوذو  ثة ئةثةى كة اوزااىنةكةةند دةث ةوثى: اة ثةئ ة 

ثةةةىنا لةةة دازيجصكةةازاٌ ثةزدة ةةسىج  ثةةةةىنا      خةةةوا   انجطومةةاٌ  چ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ
نجةةسةثة اؤمةةاٌ دةزدةكةةةثىج كةةة ئةةةثةى دثثةمنةةاٌ كةةة   كةةسدةثةى دازيجصكةةازاٌ ثةزدة ةةسىج  ل

 خةةوا ةى اةؤ  ةةة از ىةةاوثة  ثاثةة: يةاٌ اوزااىننةك   ةةة ثةزىةة رياثة  دازيجصك  ةة ةى لةاوزااىننةك
نجوةيةكى ةغةة ى اةةوثةث ىةةة اةةةخةةةواىةةةاوثة  يةةاٌ اةةة غةةنجوةيةكى اةةاؽ ىةةةاوثة  يةةاٌ ىةةة اةةؤ 

 نج ة:ةة( كةضْرررُمٖتٔكاز )ةةة دازيجصكةنؼ اوثة   وى ةةااغ
 او اداخ. ةةزع ئةجنةةى غةةى اةدنجة: كسدةثةكةوةةيةك

ويجيى ةؽ ئةجنامى ادا  ثاثةة: ٍةةو لةة ئةجنامةداىى كسدةثةكةيةدا غة      خةوا: ثةىنا اؤ دثثةو
ثةةىنا   ىداىى ئةةث كسدةثةيةة  ةئةجنامة  هة ى ٍةاةةنػةةىؾةةزع ا ةثىج  ثة ٍةو ئنخةغ

  جةةا ئةةةثةى دثثةمنةةاٌ ة ىةثةاةةصيو اوثةىةة خةةةوالةةة  ة   ثة مةاةضةةجى دةةة اةةخةوااةةؤ 
رياثة  ئيجةةا يةةاٌ ةثةزىة ةة ةةةة ازة لةةة دازيجصكةةازاٌ ىةةةاوثة  اؤيةةة اوزااىننةكةةةى ل  ةةةةدي

ةزرن  ةةةةةى يةةاٌ غةيةةةكنجو لةةة دثث مةزجةةةكاىى ىاثةةةثاث اةةوثة  ثاثةةة: اوزااىننةكةة    
نؼ ةؽ ىةةةاوثةث ااغةةخةةةوااؽ ىةةةاوثة  يةةاخود لةاةزئةةةثةى كةةة اةةؤ  ةىةةةاوثة  يةةاٌ اةة

 وثة.  ةةىةا
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اٌ لنجةى ثةز ةرياثة    ةةة اٌ كةسدثة  يةكن ةةة وزاةى ئةادةو ضةةزه اوزااىنن  ةةثاثة: ئةةث دثث كة  ك
رياثة  اةةةثةى ةئةةةثى دي ةةةياٌ لنجةةى ثةزىةةة رياثة  ئيجةةا ئةةةثةى كةةة اوزااىنةكةةةى ثةزىة ةة  

ثةةةىنا لةةة دازيجصكةةةازاٌ    خةةةةوادي ةةةى  وثةةوة: دةث ةةوذو  ئةةةةثيؼ  وثوثيةةةثى  انجطومةةاٌ      
ثةزدة ةةريىج كةة مةةً ئةةةث  ةةة   ثةزدة ةريىجل ئةةةثةى ل  ةةةة  ةى ل ثةزدة ةسىج  ئيجةةا ئايةا ئةمةةة   

غه اةوثة  ٍةى   خةوااوزااىننةى كة كسدثمة  ٍةو غجنج ى ااغه كسدؤثة اوزااىنى  ٍةو اؤ 
 خةةوا ة ةاٌ  اؤية ةةة ناٌ يةاٌ ٍةزدثثكن ةوثٌ  يةكنج ة ةةة ةى ثنجةدا ىةا ةةة ازة ئةو دثث مةزجةةثؤ دي

وث ى خؤثةةة كةةة اوزااىننةكةةةخ   ةضةة وث ى مةةً ىنةةة  ةنجى ثةزىةةة سثوثى  كةثاثةةة: ضةة  ةةةةل
اه دةكةةوذى  ئيجةةا ئةةةثةى كةةة   ةطةه داضةةةاةَلةة  اةة ثةزىةةة رياثة  ماىةةاى ثايةةة ثةةؤ مةةً اةةة    

ں  ڻ  ڻ  ڻ   چ:  ه دةَلةةةةةة ةى لنجةةةةةةوةز رياثة اةةةةةةةزدةثاو دةاةةةةةةةاوزااىننةكةةةةةة

  ئة ةةةةز چھ  ھ    ھ  ھ   ے  ے  ڻۀۀ  ہ  ہ  ہہ
ؤ دزيجر ىاكةو كةة اج ةوذو  انجطومةاٌ    ثؤ دةضجه اؤ دزيجرا ةى ثاكو مب وذى  مً دةضح اؤ ث

سىج ةةة ثةزدة ن ةةة  ةثةى لةةة نجه  ئةمةؽ ئةةاٌ دةثسضةاىننةكةى دةزثةزد ازى جنَخةوامً لة 
جيح  اةةةآلو ئةةةدى اةةؤ  ةةةةةو اةةؤ كوغة: دةضةةجح اةةؤ دزيجةةر ىاكةة ةةةة اَلحةكة  دةَلةةةةكةةة كةةوزاة ؾ

ازةثة ةةة مساياٌ لةثاةجوةاٌ شؤز مػةةسدثة! اؤية شاىايةاةز سيى لةخؤكسدٌل ئةثةى ىةفى ىةك
: مً دةضةح دزيجةر   ة ؤٌ لنجسةدا  دةَلةاع لةخؤكسدٌ فةزاشة  ئةدى  ةةاىة: ديفةة   وثوثيةٍةي
جيح  ةةة ةو اةؤ كوغ ةةة : دةضةجح اةؤ دزيجرىاك  ةةة  وذول! ثةآلمةكةةى ئةثةيةة كةة دةلَ   ةةةو اج ةىاك

نجو ةةة ؤ كةضوذى   ةوى ة خة  ةجيح كةة مب ة  ةةة وة: دةضةح دزيجرىاكةةو اةؤ ىةٍنجػ   ةاةآلو ىةيطوثة 
ثةزىةا ريىج  ثة  دثايةى ااضةى     ةةة  سى  ئةمةة ئةةثةى ل  ةةة م ةى اةؤ زاا    ةةة  : دةث وذو  ىااةة اَ 

ةل! ةةة ازى ئةةثة كةة دةضةح اةؤ كوغةجيى اسايةكةةى دزيجةر ىاكةاخ   نن        ةةة ا ٍؤكةةدةكةيً  ئيج
ى خةةوا   انجطومةاٌ مةً لةة    چھ    ھ  ھ   ے  ےچاثى دةداثةةثة   ةةاةثة داض

  ةةةة ى لةةة دلج دااخةةةواى ةةةةنجو ثسضةنةةةكاٌ دةثسضةةنجه  كةثاثةةة: كةضةة دةةةزثةزد ازى جنَاىن
: ةةة  ه دةَلة جى خؤى اةزدةثاو دةاةةا لةضةز ٍةَلويجطةةخويجيى خةَلو اة ىاٍةب ىازايجريج  ئيج

  چۓ  ﮲  ﮳  ﮴   ﮵    ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ﮺﮻  ﮼  ﮽  ﮾چ
 وىةةاٍى مةةًه   (1)ةثةةةةةح لة ةةةلج خةةؤخ اةزيةةةةاٍى مةةًه  وىةةاٍى خؤغةةةةمةةً دةمةةةثىج  وى

                                                 

1َِ  ةثة.ةةدة ةزايجج   ةةزاايةثة ،ِسٔجُع( بررا٘، ِبُ٘، َزَجَع، 
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  لةة  چ﮷   ﮸  ﮹  ﮺چ  خةوااؤ الى   امةثةح لة ةلج خؤ اةزى اؤ انةةخؤغ
 ةةةة سا   يةةاٌ لةةة زايةةصى خاثةىةةاىى دؤشةم اةةى  ئةمةةةؽ ئةةةثةى ل      ةئا ةةزايةةصى ٍةةاثةآلىى  

ى دؤشةم  يةةاخود ةةةةة ٍاثةَلةةةةامى  وىةةاك كسدىةةدا دةانججةةةةاٌ لةةة ئةجنةةةةثةزدة ةةريىج كةةة ئنيط
جةم ازاىة كةة  ةةة   ئةةثةؽ ضةصاى ض  چ﮼  ﮽  ﮾چ  اثةىى دؤشةمةةدةانججة خ

ح ةةة اٍى مةًه خؤيػ ةةة  وىةةوذى مينؼ دنجه خؤغةةةى لة مً  اة ىاٍةب مب ةةجةو ا ةةثؤ ض
حل ةةةةةسى  دثايةةةى زاثثىةةةى دةكةييةةةةثة اؤ ةةةى  وثوثيةةةةثى  وىةةةاٍى مةةةًه خؤيػ ةةةةةٍةَلبط

 داثةثةثة.ةةاٌ لةثةدا لنج ةنةةىد ماىايةكةثويجرةزةثاٌ  
﯀   ﯁    چاَلحةكة اةةاع دةكةةاخ ةجى كةةوزاة ىاؾةةةةةةٍةَلويجط  خةةةواا ةةةةئيج

  ىةفطى كوغجيى اسايةكةى اؤ ئاضاٌ كةسد   چ          
ُِعةى )ةةةةةثغ ُُِع: اإِلنٔكّ: )ةةةةة ( دةَلط ررر ُٓع( ثة )اُدرررررالط ررر ى ةامداىةةةةةة لةةةة ئةجنةةةةة( اسيجنتطررر

اىة ةةةةخؤاةخػ  ح ىنةةةهةةةةةزخ دنجويطةةةةلةض  كسدةثةيةةة  كةةة دنجنةةةثة دااةىةةد ىةةةكساثىه  
َُٖعِتئةجنامى دةدةى  ) ًٖل ِت( ثويجرةزةثاٌ اة )ط  َِٖهِت( ث )َض ُٓلت( ث )َش ناٌ ةنج ة ة( اة ٍةزضَض

داث ٍاىنةدا  ئيجةا ئايةا    ةةة واٌ كةسد  دىةي ةةة اٌ كةسد  اةؤى ج  ةةة ناٌ داثةثةثة  ثاثة اؤى ئاضةةلنج 
ى ٍاىةدا   اٌ كةسده اةؤ  ة  كوغجيى اسايةكةى اؤ ئاضة چ  چى اؤ ى ٍاىندال ةىةفط

ازاٌ اةوث  لنجةسةدا ئةةو    ةةة   ئةثيؼ كوغجىه لة شيةاٌ ا چ      چ
ى ثةةاثاٌه ةةةةاٍة ٍةز ةةةةكةةة ٍةز ةةى  وى   سىجةثةزدة نةة ةةةة ة ئةةةثةى لةةةةئايةثةةة مواازاةك
پ  چفةزموثيةةةثى:  خةةةواةكةى دة ةزايججةةةثة اةةؤ ىةةةفظ  لةةةثاازةثةؽ  ةةةةخسادةيةةة  زايػ

ز فةةةزماٌ اةةة خسادةةة     ثاثةةة: انجطومةةاٌ ىةةةفظ شؤ  يوسفف چٿپ  پ  پ
ةكةى لنجسةثةيةة   ةةة اىة لةة خنجةسه لةة غةةزا  زايػ    ةةثثى ئنيطة ةكة ةودةكاخ  ثاثة: ٍةز ى ٍةَلط

واى كةةةةسدثة  ةةةةةةةحنح دا ااضةةةةى ثةاةةةةةةجنج ى ؾةةةةةةلةةةةة فةزمايػ ة دنجػةمبةةةةةز ةةةةةةاؤي
َُٗ َيا ُيَها]ةثى: ةفةزموثي ُِٔػ ،ا لٖتْك ٍٔ اَلرالَم ٔمرَسازٍ    ررر ََ  :سقمبر مرد  َح ِ  ٌَُجر َسِخ  }[ُر ِإل رٖ َصرِدِز

(1116ََ وا لنجةسة  ةةة ة  ثةاةةوا لنجسة دايةة  ثةاةةوا لنجسة داية  ثاثة: ثةا{(3541) :سقمب ْمٔلِطُم(، 
وا لةةة ةةةةنيطى مواةازاةكى كةةسد  ثاثةةة: زايػةةةى ثةةاواث ٍاىةةدةزى ثةا  ةاذةى اةةؤ ضةةةةةةة  ئامةةة داي

 نجوة.  ةةاٍنؼ اة ٍةماٌ غةةا ٍى  وىةاىةثةية  ٍةزثةٍةةضنيةه دَلى ئنيط
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وذزاثة ةةة اةوثة ك  ةً مسؤظة ةةة   ديازة يةكةمنةةى ئةثة دةكاخ كة ٍاانةةااض  خةواا ةةئيج
اةدةضةةجى ااانةة   يةةاخود يةةةكنجو لةةة دثث كوزاةكةةةى ئةةادةو كةةة كةةوزاة ؾةةاَلحه  ةةاكةكةى     

ة  اؤيةة ىةةيصاىنوة   اةدةضجى كوزاة خسادةكةى كةوذزاثة  يةكةةمر ئةةشموثىى كوغةنت اةوث     
جؤثة ضةةزى   ةةة اخ  جا لة ثةفطريةكاىدا شاىايةاٌ خةةياَلى خؤيةاٌ خط   ا  ثةزمةكةى  ى لةة 

اَلنجو اةةة ةةةةةاوثة  وثوثيةةةثى: ضةنةثة اةةوثة  ٍةة ةٍةةةاوثة  وثوثيةةةثى:  ةة  زاؤذ اةةة كؤَلةة   
اؤثةة   ةة نةثة اوثة  جةىاشةكةى لةةثة اوثة  ٍةاوثة  وثوثيةثى: حةثخ ضالج اة كؤَلةةكؤَلن

زد  اؤيةة  ةواانة ةةجباية  دزاىةدة دةي ةةة ةز اةةجنجى اَنجػ اخ! ئة ة ةةة ا  ةةة  اةآلث ىةيصاىنوة  ى ل
 خةةةةةةةوا  چ          چاثة  ةةةةةةةةةثى دنجةةةةةةوة كنجػةةةةةةةةشؤز ئةشي

ى ةةة نةثةث اةة دثاى كةةثخ  لنج  ةةة اىى: لنجى كؤَلةة( يَثَخر َباةلةزاةغةيةكى ىازد شةثى دةكؤَلى  )
ساىوثكةكاىى   ثاثة: اة دةىةوثكى  يةاٌ اةة  ة    چ    چا لنجسةدا ةةةزاا  ئيجةة 

شةثى   ازيججةثةثةةةةةح دةغةةةةةةؽ اؤخةةةؤى رةةةادةثى ثايةةةة غ  ةشةثى ٍةَلةةةدةكؤَلى  اةلةزاةغةةة 
ى دةةزثةزد از ئةةث اةلةزاةغةةيةى    خةةوا ا اؤ ةى  ةةة جةكةى ثنجةدةخاخ  ئيج ةه غةة ٍةَلدةكؤَل

  چل! ةةةةةة وزاة خسادةكةةةةة شةثى ا ؤَلةاثى ااانةةةة   ثاثةةةةة: كةةةةةضةةةةةةىةةةةازدثة لةةةةة دنجػ

اىبدا  ةةةةؤٌ ثةةةةةزمى اسايةكةةةةةى ةةةةةةنجةةةةى دنجػ  اؤئةةةةةثةى دچ   ڭ  ڭ

 ةاى رةثزاةخ دىج  ياٌ اة ماىاى ٍةزغجنجو دىج كةة مسؤظة  ةة  اة ماىچڭچازيججةثة  ةاػ
اٌ دنجةى ىاخؤغةة رةةثزاةثى    ة  ديةازة ئةةثيؼ ثة   ةؤٌ ئنيطة     ىةاخؤؽ اة   ة دةزكةثثيى د

ة دنجػةى    ثة نةثة اة ةؤؽ اةوثة  ثةةزمى ئةةث اسايةةى اةة كؤَلة      ةةثىج  ئةثيؼ دنجى ىاخة ةدةزك
ةثة اةوثة  اؤيةة   ةةة ةثة ثة  غةجنجو اةة م ن  ةةة ةزئةةخ  لةاخةةوا ه دزاىدة ان ىاخؤؽ اوثة دايي

ى ىةازدثةث  ةى كةسدثةل    ةةآلو ئايا  ؤىة ةةةيةى ىازدثة  اةةاز ئةث اةلةزاةغةةى دةزثةزد خةوا
ثة   ة طوجنة ة  ثة دةغةةة  جوةل دة وجنةةة  ؤَلنوةث غةجنج ى ثنجخط ةةزثا لةة خةؤثة  َ ةى ٍةَلة    ةةٍ
ناىى ةى ىةةةازدثثٌ يةةةةكناٌ يةكةةةةدثث اةلةزاةغةةة خةةةةوانجً: ةرةزةثاٌ دةَلةةةةةىةةةديجو لةةةة ثويجةةةٍ

ى ةةة خؤَل  ى ىةاثةه ةةً  َ ةى اةلةزاةغة مسدثثةكةى لةاةكةلةغ  جوةث شةثى ٍةَل ةىدثةثةةكوغ
ڭ  ۇ  ۇ   چاخ  ةا ة  ةسى مسؤظة ةةنت فنجةةثةى مسدثثىاغةةاةضةزدا كسدثة  اؤئ

  )ااان  چ ىئ  يئ  جبۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  جئ  حئمئ  
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اثاز اةؤمً  ئايةا   ةةة سةخ ٍةاثاز اةؤمً  ٍةةى دامه حةضة   ةةى ٍةوزاة ا وذة كة(  وثى: ٍةياٌ ك
ةو ةا ةسىج! كةة ثةةزمى اسايةكة     ة ه دة ةةيةغة ةكةة ثة  ئةةث اةلةزاةغ   اوثو مً دةضجةثضجاٌ

ىةةةشاىى!! اؤيةةة لةةة دةغةةنجناىاٌ اةةوث  ثاثةةة: دةغةةنجناٌ    ةةةة ه لةةةةةدةز ثيػةازمةثة  اةاةةةةةةاػ
واىنة مةاىله  ةةىد ضةةراخ يةاٌ زاؤذة  يةاٌ  ةةىد مةاىله ضةاَلة  اةةآلو دنجنة        ةاوثةثة كة  ة 

ٌ ئةثدةةزاى  ةةىد زاؤذيجةو ئةةث جةىاشةيةةي اةكؤَلنةةثة       اةراخ ية ةةة    ةةىد ض ة اوثا الجةةض
نجناٌ ةةة ازيججةثة  لةاةزئةةثة دةغ ةةة ه انػةةة  ى ايةةة ىةغ اثة لةةاً   َ  ة سى دةف   طسثوةثةٍةَل

ة  لةةةة ةةةةةةثة  ىةةةةةةموث ماثةيةةةة ماثةثةةةةةةى  كةةةة ئةةةةث ٍةةةةةٍةَلطسثيةك اةةةوث لةةةة اةةةة كةةةولج
 .ةثةة  ثة  دثايى زاثثىى دةكةيية نجناٌ اوثاةةجيةكةى دةغةةكوغ
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 ضـةند مةسـةلـةيـةكى طرنــط

اٌ ة  شاىايةةةچڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژچكةةةة دةفةةةةزموىج:  :مةضةةةةلةى يةكةةةةو
 سدثثٌ: ةةاىننةدا كةةئجة اوزاةةزدةو ئةو زاضةجةيةكناٌ لةاةةىد ٍةَلوةضة 

جةهخؤى ئادةو اةوثٌل ثاثةة: لةة ئةادةوه حةةثثا      ةةا ئةث دثث كوزاة كوزاى زااضة: ئايةوةيةك
وزاى ىةةةثةياٌ اةةةوثٌل ثةىاىةةةخ ٍةىةةةديجو   ةةةة اةةوثٌ  يةةاخود ىةةةةثةياٌ اةةوثٌ  يةةةاٌ ك   

وزاى ةةة ككةة  ة ةساائن  اوثٌ  اةآلو ئةثةى دةزدةكةةثىج  ئةثةية  ة وثوثياىة: لة اةىى ئنط
 ىلةةاوثٌ  لةاةز ؤى ةخو ادةةةئ
لةةث   ة ةاة ةةاىةية  ٍةةة   مة ةز ىنػة ةيةىةجةهخؤ دة ةة( كوزاى زااضآدم رْبهثغةى ) (3

 دا.ةةاية اليةةماى

ڭ  ۇ  ۇۆ   چ: ةةة  وذةكة لة كؤثايى اةضةزٍاثةكةدا كة دةَلةكوزاة ا  (7

اثاز اةةؤ مةةً دامه ة  ثاثةةة: ئةةةى ٍةةچۆ  ۈۈ   ٴۇۋجئحئ
طةية ةةية مب! اةَلة ةضاٌ اةوثو كةة ثة  ئةةث اةلةزاةغة    حةضساةخ اؤ مً  ئايا دةضجةث

اه ا ةوذ كةوزاى   ةةة ة ئة ةةز ٍاثب ةةة جةثخؤى ئةادةو اوثىنةاٌ   وى   ةلةضةز كةوزاى زااضة  
 ج ىةاوثايةةة كةةة دةكةةسا لةضةةةز شةثى  ةيةكةةةو اةثةة  زااضةةجةهخؤى ئةةادةو ىةاوثايةةةث

مةسؤظ اةوثة   ازيججةثة  اةآلو ديازة ئةشموثى  ىةاوثة  ثة يةكةةو  ةةدةيصاىى  ؤٌ انػ
ذازدىى ىةاوثةث  ىا از اةوثة لةة   ةةازدىةثةث اة خا  ضةةا وذزىج  اؤية ئةشموثىى غ

طةية لةضةةز ئةةةثة كةة كةةوزاى ئةادةو اةةوثٌ     ة  كةثاثةةة: ئةمةة اةَلةة  اةلةزاةغةة فنجساة  
ةز ةاية  ثا ئةثكاثةة  ةةىد اةغة   ةةة  ياخود دثثز اوثثىة وى ة ئة ةز ىةثةى اوثىاي

جى اةةةةثة ىةةةةدةاوث  ةدنجويطةةة    دةضةةةذنجسدزاٌهوذزاٌه دةمةةةسدٌه اةةةة خةةةا  ةدةكةةة
 اخ. ةةةكة فنجسى ا ةاةلةزاةغ

 اثوةل!ةة  ىاثياٌ لة كوىج دا ٍةة ه ٍاانةةاٌ: ئايا ااانةةازةى ىاثية: دةزادثثةو
: ىاثيةاٌ ااانة ه   ة المننةكاىدا لةة ثةفطةريةكاىدا دةَلة   ةةة ة ئنطةةثة   ومت لة كجنجب

اثى ٍاانة   ةةة ةكةؽ ىةةة اةوثة  كةوزاة  اك   ٍاان  اةوثة  كةوزاة خسادةكةة ىةاثى ااانة      
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صاىنوة شمةةاىى ةاز ثاياىةةةةةةج اٌ جةةازةةةةا ٍةىةةديجو لةةة ثويجةةرةزةثاىى اوزائ  ةاةةوثة  جةة 
اثٌ اةؤ  ةةة ةى دنج ةسدثة!! ئنةدى ٍةَلط  ةةة ةز اطةةة ة شماىنجو اوثة كة اةغةى ثاكةةرةزاةا

ل اةةؤ ى دا يةةاىى  ةةىةةةةةى لةةة رةزاةاةةةةةثة زايػةةةةاٌ كؤَلنوةثةةةةةية  لنجنةةةةٍةةةموث ثغ
ُِ اىة: ئةةةثة لةاةزئةةةثةى كةةة شؤز ) ةةةةة: ٍةةى ىةةوثك  وثوثي ةثيجيةة (ى كةةسدثة  شؤز َنرر
  اٌ ٍةةموثى مةسدثة  ةةة  ةى كةة دثايةى اةة ثوجف   ةره  سياىى كةسدثة  اةؤ ئةةث خةَلة    ةغ

ىةةاثى لنجيةةاثة ىةةوثك  ٍةةةزثةٍا ىةةاثى دنجػةمبةةةزاىى دي ةةةؽه   خةةةواةثة ةلةاةزئةة
ناٌ ثاىةةر  ةةةةنجوة كةةة ئةثاىةةة ٍنض ةةةةغويجيةكاىنػناٌ اةةة ٍةةةماٌ  ةةةة ةلةةةكاىناٌه غ

دةشاىةةىج اةةةث شماىاىةةة   ماىايةةةكناٌ  خةةةواة ئةةةث ىاثاىةةة رةجةةةمنر  ٍةةةز ةةةة وى 
ا كةة دة ةوثسىج: ىةاثى رةجةةمنى  ماىةاى ثايةة رةةزاةاى ىةةاوثة  ثةا          ةةاوثة  ئيجةةٍ

ى نى  دثايةةةةى ماىايةةةةةكى رةةةةةزاةا نانبةيةةةةةهة ضةةةةةز زاةيه زايػةةةةةيةكى رةةةةةزاةا  
ورةية(يؼه ئةةةث ىاثاىةةةى  ةةةةسااٍنه(يؼه )غةبةةة)ىةةوثك(يؼه )ئن سىج ةثةزاطنةةةة ل

 (ه )ٍةازاثثخ(ه  ة (ه )ٍاانةا(ه )ااانةةا(ه )رنطةةةؽ ٍةموثياٌ  ثة : )موثضةةدي 
األمسررررا٘ اٌ )ةةةةةة)مةةةةازاثثخ(ه ٍةةةةةموثياٌ دنجنةةةةاٌ دة ةةةةوثسىج: ىةةةةاثى رةجةمننةك

ةؽ ةجةةازى دي ةة اثوةل!ةاثياٌ ىةٍةةةاىدا ىةةةةةةا ئايةةا اؤ ةة  لةةة اوزائةةةةئيج  (ٕررررالعجمّ
اامساٌ كسدثة  كة لة اوزائاىةدا ثةةىنا ئةةث غةجاىةى كةة ثنجطةيػةنت لةة ئايةثةةكاٌه         
ثنجطةيػنت لةث اةضةةزٍاثة  دةةكى لةضةةزى كةةثثوة  اةاع دةكةسىج  ئةةمما اوزائةاٌ         

ازينةكاىى ةةةةاٌ ثزدةكةةةةىا ةةنجح ٍةةةموث ثزدةكازينةةةكاٌ اةةاع ا ةةاخ  ئة ةةةز اوزائ    
حةةشزةثى موثضةا  ةةىد مةةثس اةوثةهل  ةةىد       ٍةموث ااع كسداةاٌ   ؤ ةاىةكةى   

اطح اوثةثل لة   دازيجةو اةوثةهل  ةؤٌ اةوثةهل كةغةجننةكةى ىةوثك  ةةىد اةاخ         
واز اةوثةل ئةثاىةة   ةةزى ضة ةةىد ىةفة ةاوثةهل  ؤٌ اوثةهل  ةةىد مةةثس اةوثةهل  ة    

ىنجوةزاؤكى ئةث اةضةةزٍاثةه ىنجةوةزاؤكى ئةةث       و اوزائاٌ ديجيةٍنس ااع ىاكاخ  اةَل
ة  ةة اوثاية ةةد ٍنجيةدةى دي ة  ةاع دةكاخ  ئة ةزىا اوزائاٌ  ةىدة  دةاةوث ضة  اااةثة ا

 ه ٍاان  لة دةناىى كؤٌ ثةز رياثٌ  لةة )دةةناىى كةؤٌ  ضةنفسى     ةاةآلو ىاثى ااان
(دا ٍةةاثوة: تكرردمتا قرراِو َيابّررل اىى )ةلةةة ذيجةةس ىاثثىنػةة  (1)(4حاك: ةثةةةكويً ئنؿةة

َُٖ٘ررَح ُمَدآ َسرراَغَعََ) ََِجَتر ا  ٔدِهررر ٔع ِؤم اًلررُجَز هُّتاقَت ِترال ق ِإِذ  اِنَيق  ِتَدل ََََ ِتل ٔبَخف  ٌَُش

ٍُررررَخ   ِتَدل ررَُف  ِتاَدَعرر ٖماُلرر بِّالررٖس ةزى ةةةةثاثةةة: ئةةادةو لة ةةةلج حةةةثثاى ٍاثض   (ابّررلَي ا
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ةثثا ةةة ى اةوث  ح ة(  دثث نةاٌ اةوث  ثة ااينية    اة  ة ياٌ لة خةةوا وثخ اوث )ضةةالمى  ةج
ه اةةوث(  ةةةة ةه دةيةةدا كةةسد  )يةةاىى: كوزايجةةةةازمةثة دناثيج ةةةةزد  ةةوثى: لةاليةةةٌ دةزثة

 ى اوث. ةةةثة جوثخ اوثٌ  ئةجمازة ٍاان ةةازة كة اةيةكةةدثايى دثثا
 ة ناٌ ثادنجدة ة ةةة دا )اةايره ٍاانة (ٌه شاىايةاىى خؤغ   ةكةثاثة: لة دةةناىى كؤىة  

 .  ةة نجسة ثةزياىطسثبةٍةز ل
اى ةةة ياٌ اةة ٍةةب اةضةةزدا  ويجيةةثة  دثث ثاث    ةزٍاثةةا كة دةفةزموىج: ئةث اةضة ةئيج

 ةٌ: ةةٍ
ة  ةسداٌ ىنةةةايةثى اةةةز ئا ةةةة: ٍةةبه حن نةةةثى ثنجدايةةةث  حن ة  ة: ثاثةةةمىةماىةاى يةكةة 
 .  سادزاثة اةةه  نج ا ةةةة ٍةز اطةئةثة ىن

ة  ديةازة  ةةة ا ىنةةة صه ٍنجنةى يةةه زاةمة  ةحه ثاانعة ةةة حه دزثضةةة : ثاثة: زااضاى دثثةمىةماى
ازةشا شاىنويةةةثى ٍةىةةديجو لةةةة ثويجةةرةزةثاٌ  وثوثياىةةة: ئةةةةث     ةغةةة ثى شاىةةا خةةةوا 

اةضةةةةزٍاثةث ٍةىةةةديجو لةةةة اةضةةةةزٍاثةكاىى دي ةةةةى اوزائةةةاىنؼ  اةضةةةةزٍاثى  
 و ئةةثة ثة   ة  اةَلة  اٌه مةةز  ىنةة زاثثداثيجةو اةً زاثثيةاٌ دااة      ةةة زاةمةصير  ٍنجن 

ة ةةةةةةى دةةةةةزثةزد از فةزموثيةةةةةثى  اةةةةةآلو ثاىنخةةةةةوازاةمةةةةصه ٍنجنايةكةةةةة كةةةةة 
 .(1)ةةةةه ٍةاةنداثةه ثاانعننةةةزٍاثةه زاثثغةةاةض

ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ   چوىج: ة: كةةة دةفةزمةةةى دثثةوةةلةةةمةض

ةكى ةةةةناٌ اوزااىننةةةةسد  ثاثةةة: ٍةزكامنج ةنةكناٌ كةةة  كاثنجةةو كةةة اوزااىنةةچگ  گ
ا ةةةةةسا  ئايةثةز ةةةريا  يةةةةكنج ناٌ لنجةةةى ثةزىة نةةة    ة كةةةسد  يةةةةكنج ناٌ اوزااىنةكةةةةى لةةة   

ة  ةةى اةةوثةل ئنجنةةة جةةاز جةةاز ٍةىةةديجو شاىنةةازى كةةة لة ةةةلج ضةةنااى           ةةكةةةزااىنناو
                                                 

ذمةازةية  ىوثضةةزى رةلةناىنةىه ثوثغةةى ئةةث جةؤزة ٍةَلةيةةة اةوث ثٌ  كةة انجطومةاٌ مة ةةةز لنجةى          ( 1
علررمانُّى  )ال دةغةنجناٌ اوثايةةثة  ئة ةزىا اةٍؤيةةثة فسايةاٌ اةضةةةز ئنطةةالمةثة ىامنجيةة   اساثاىةة:    

َالكرررسآى الكسِرررم، تأز ّرررٕ الررهح ( د.  حرررمد إدزِرررظ الطعررراى. الرررمدخل التررأز ْ )األضرررطُزٓ(:   

 :ةةاو لةةكة ىاثى ٍةزك، 446-451ص

)طٌ حطرني َ  مّرو اخلُلرْ َ حممرد  محرد خلف اهلل َ حممرد  زكُى َ نصررس حامرد  بُشِرد َ    

    ٗ ٌ        ياغرم صررا  َ الكمهررْ َ خالرد الطررعّدانْ( ، ٍنجيةاثة كةة ٍةةَلطسى ئةةث جةؤزة انةةسؤكةية اةوث

 نجةى دةغةنجناٌ اؤثةثة.ةدثايى ل)طٌ حطرني(  اةآلو
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لة  ثداةةاىى كؤىةةةىديجو ثزدةكازيى كة لة دةنةنجًه دذ ىاثةضنت  ٍةاىدا دة وجنةئايةثةك
رةزةثاىى اوزائةةةاىنؼ ةةيً  ثويجةةةةدةكةةة ة لةةة ياٌجنفادةةةةةةة ئنطةةةةةاىى ىويجةةةدا ٍةيةةةةةدةن
 ى شيةاثس  ةثنػة ئةةثة  ة ةةة  سدثة   وى ةاىة ةةشؤزيةاٌ ثاي  ةى ٍةزةةةةموثياٌ ياخود شؤزاةٍ

جنج دا ةةةةةةلةةةةة فةزمايػ دةخاثةةةةة ضةةةةةز ٍةىةةةةديجو اااةةةةةخ  ئيجةةةةا دنجػةمبةةةةةزيؼ   
ََال  َحرررَسجرررررِإِض َْحررردِّاُلُا َعرررِو َبٔهررر  ]فةزموثيةةةةثى:  َّٙٔل  ٓٗ برررسقم:   ٌَُجرررَسِخ  }[َسا الُبَخررراز

ح اطنجساىةةةثةه ةةةةساائن ةثة غةةةةئنط  ثاثةةة: لةةة اةةةىى   {سَِمررَع ِوِبرر اهلٔلٔدِبررَع ِوَعرر( 6915)
اٌ ىنةة  ثة لة ةةلج   ةةة ةثاىةى ئايةثةكةةز ىنة  ياىى: ئةثةى كة دنجضةةاٌ لةضةةةغَ ةثننجةةض

 .  ةةج المنى دا دذ ىاثةضةةالوه رةاندةى ئنطةةزاثثحى ئنط
ًا رَّررأعَز ّرلُ أبَي اَىك ررََ: ) ( دةَلة 5ضرفس التكررُِو: اإلصرخا :   دا لةةة )ةلةة دةةةناىى كؤىة  

ٕٔ ررررف ْ رفرر َلٔمررَعف ك ررد  اِنُيق رر،  ٖمررا ِمَهَػررْلٔل  َمٖدق رر ِى   ،اِمررررُِٖمررسٍَز    َدِعررَب َمَدررررَحََ، ضِزاأل ال َح

 ٌٔٔمرررَهغ  بكررراِزَخررررٔ   و ٔمررر ًاَِطررر   ابّرررُلَي َمٖدق رررََ، بَسْلرررٔل انرررًاسَبُق ِضِزاأل  اِزَمرررأل ِؤمررر اِنُيق ررر

ًَِضرر ََ َََي انررًاسَبُق ُبالررٖس َتك ٖبررَلا ف مه ٌُ لابّررل  َْ َعِهرر ََل ررم اِني اى ق ررسَبررُق َتك ٖبررلَِ ِمل رر ٌُٖهررررٔكَزٔضرر

 ٌُ ىث ةةاينينؼ شةثى دةكنجةةواٌ اوث  )ثاثة: مةزاداز اوث(  اةةثاثة: ٍاان  غ  (1)(َِسَض َعِهر
اير لةة اةةزثاوثمى شةثى )كةة ديةازة     ةةا  وةةةىد زاؤذيجةةجوثناز اوث  دثاى ثنجذةزاييى  

اث ثنجنطةةزاا لةة   ةةة ة داىةثيجَ ةيةةكى ٍنجي ةةة اثوة: اااةةريةكاىدا ٍةةة  لة ثةفطجوكاَلى كسدثةةكػ
ا  ةة   ةةة ةى اةة كةةَلو ىايةةخ  ئيج   ةةة يةاٌ داىةك   داىةة   ة اةةاو  وَلةةةكةى دا كةةىنجو دةغَ 

 ٍ ةزشٌ اةةوثة(  اااةيةةةكى كةةسدة خنجةةسث ؾةةةدةاةه  ةةةةاةةوثة  جةةؤ اةةوثة  مةةةزةشة اةةوثة  
اثةٌ ةةة ةثة  ٍةاان نؼ كةة خ  ةةة صيو انججةىة  خةةوا ةزثةزد از لةة دة   ة اؤئةثةى دة   اوزااىنى

ٍ  ةةثنجطؼ ةةمةزا اوث  ئةثي ةموثياٌ اةَلةةثثسةه  ةةة ةزاا لة ىؤاةزةى مةزاةكةى كامةةياٌ لةة 
نجى ةةة ى ٍةاان ى ثةز ةسخ  ثة ل  ةةة ى  دةزثةزد از اوزااىنةةى كسدة اوزااىنةةنج ة اكرتة  يةك

 .ى زااشى ىةاوثةةخه لنجػيى ثةزىة سةزااشى اوث  اةآلو اوزااىنى ااي
  كة مةةزاداز اةوثةه كامةة مةةزاى اةَلةةثث  ةاكة ئةةثى كسدؤثةة خنجةس           ةةةازة ٍاانةةدي
   اةاؽ اة    ى دةكةاخ  دةاة  خةةوا  ةغى ةةة اٌ غجنجو كةة دنجػ ةؽ لنجى ثةز سثوة  ئنيطخةوا

كسدؤثةة خنجةسث    خةةوا ة خسادةة  ئةةثةى اةؤ    ةاز اوثة كةاو داىةثيجَ ة  ةةاير كة جوثنةاةآلو ا
 وة.  ةةى ثةزىة سثةةاز لنجةةى دةزثةزد خةواة ةةى  اؤيةوزااىنا
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ئةةةثة  ةة  اةةوثة كةةة اوزااىننةةاٌ كةةسدثةل لةةة اوزائاىةةدا اةةاع      ؤكازىةةةةا ئايةةا ٍةئيجةة
وىيةثدا ةىةةٍاثوة  اةةَل و لةة اوزائةاٌه ضة      دا ةةة ىةكساثةث لةة ضةوىيةثى دنجػةمبةزيػ  

جوكالج ةةة ةه كػةكنج ناٌ داىةثيجَ ٍةز ااضنؼ ىةكساثة  كة ٍى يةكنج ناٌ مةزا اوثة  ٍى ية
ةث اوزااىننةةياٌ كةسدثةل   ةةة ى ئةةة كةة لةاةز    دا ىةةٍاثوة ةةة اوثة  ثة لةة دةةناىى كؤىنػ  

  اةآلو لة ةة اٌ كسداةةثة ئةث اوزااىننةيةةصيو اوثىةى خةواكة ثةىنا اؤ لة  ةة دة ةثادنج
دا ئةةثة دة نجسايججةةثة    (1)(سررر ر الكبّررر التفطثةفطريةكاىدا اؤ ثيجية: خةاثةىى ثةفطةريى )  
  وثةةة  ى دنجػةةة و  ثة دثثاىةةى ض ةةوه كضنجةكة: حةثثا ٍةز ض ةى دثثاىةى دةاوث  كوزايج

ى ا ةةٌ  ثاثةة ئةةث كةوزاه     يسةةز نة ةة ى دثايةى دا ٍاثض ةةاؤياٌ ٍةاوث لة ةلج دثثاىةى ض
دا ةةةةةةاوث لة ةةةةلج يةكديةةةةةاؤيةةةاٌ ى  وه اةةةساٌةةةةةاةةةوثٌه خوغ ةةةةة ةى كةةةة دنجػةةةةةكض

ة لةضةةةز شةثى ىةةةاوثٌ  ئةةةدى ةةةةةزى دي ةةةةةٌ   ةةوى ة ٍةةنس اةغةةةةسيى ا ةز نةةةةٍاثض
دا خوغةة ةكاىناٌ دةدا نةةةل اؤيةةة لة ةةةلج دثثاىةةةى ضةة ى دثاي  ةةةة ة دةيدااةةةة ةةؤٌ ثة 

اير ةةة  ةكةى اةةة : خوغ ا دةَلة ةةة سدٌ  ئيجةةة دةك  : ذٌ اة ذىناٌ د ةةاةيةكدى  ثة  دةَل
واٌ اةةوث  ثة خوغةة ةكةى ٍاانةة    ةةةةى ٍنجيةةاثة( شؤز جةةةةسةكاىدا ىاثةكةغةةنةةة)لةةة ثةفط

 ةكةى اةؤ  ةةة دى   ةوى ة ٍةنس كامنةاٌ خوغ   ةةة يةك دةٌ اةة ةناىة ةةرييً اوث  دةاوث اػةىاغ
نا   ةةوى ة ٍةةنس ةةةةة اةةؤ ئةثضةة ة دةغةةةةنا  اؤيةةةؽ ٍةةى ئةةةث ضةة ةى دي ةةةةخةةؤى ىةدةغ

ٌ ئةةثة  ؤةةة :  ةةة  ة اَ ةةة اةغةزى دي ة لةضةةز شةثى ىةةاوثٌ   ةوى ة يةةكنجو اةؤى ٍةي     
ة ةةة   اةةآلو ٍةنس  ةازى دي    ةةة  ً: اةَلةةة نجو اوثٌ  دةَلنجنةةى ااته داي ةة  خؤ ٍةز ٍة دةا

ةاوث خوغةة ة جواىةكةةةى خةةؤى اةةدا اةةة ٍاانةة ه  ةةوثى: ةةةةا ااانةة  زااشى ىةةةةىةةةاوث  ئيج
 وثنةاٌ: زاؤَلةة دنجةح     ة اة  ةةة  ياٌ لخةةوا ةالمى ة  ئةادةوه حةةثثاؽ ضة   ةةة  اؤخؤو ا ةة دةا
ادةو دنجةى  ةةة ا ئةةة مساياٌ  ئيجةةةجو ة مػوثاو اة ةةزةجنة ةض  ثخةةوا ةزيعةثى دنجةى غة   اةة  ة ىاغ

سا  اةا خوغة ة جواىةكةة    ةةة اىننةكةى ثةز نةةاوزاة اوزااىنى ا ةٌ  كامةثاٌ ةة وخ: ااغ
ا ةةةةساثة  ئيجة  ثةز نةةةى ٍاانةةن  كةةة اوزااىننةكةةةياٌ كةةسدثة  ديةةازة اوزاةةاى  اةةؤ ثى اةة

  ةةة  جنجو اوثاةةة غ   ياٌ ٍةةز ةة اىى كؤىدا دةَل  ثة  لة دةن   مةزا اوثاةة ٍةز ى اوثا
اوزاةةةاىنى اةةةاير يةةةاٌ اةةةاان نؼ ثةزىةةةة رياثة  ئنةةةدى    ساثةثةاوزااىننةكةةةةى ثةز نةةة

 ة جواىةة  ةةة نجوةية اوثةث  ئةث خوغةةةزيعةثةكة اسايازى داثة  اةث غةاو ثة  غةةزةجنةض
 اسدثة. ة وثديى دةةز ئةثة حةضةاؤ ئةث اوثة  ديازة ئةثيؼ لةض
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اٌ شاىنةةوة ئةةةث اوزااىننةةة ابةةوثلج اةةوثة  يةةاٌ ابةةوثلج ىةةةاوثةل      ةا ئايةةا  ؤىنةة ةةةةجئي
 ةٌ: ةةاٌ ٍةةى اوثةل شاىاياٌ دثث زاايةكساىى اوزااىننةكة   ابوثلجاىةى ةةىنػ
اىةكةى ئةةةةثة اةةةوثة  ئة ةةةةز   ةةةةةٍةةةةزة شؤزيةةةاٌ دةَلةةةنجً: ىنػ   ةىة: شؤزاةةةةوةيةكةةةزااى 

زه ضةةةوثاىدثثيةثى  ثة  لةةةة  ةواخةةة  ئا سيجةةةو ٍاثؤثةةةة   اىننةكة ثةز ريااةةةةاوزاةةة
ناٌ كةسد  لةة ثةفطةريى ئةةث ئايةثةةدا كةة       ةةة (دا ااضآ  عمرساى وزاةثى )ةسى ضةنةثةفط

ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃڃڃ  چ  چ  چ  چدةفةةةةةةةةةةزموىج: 

ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ   ڇ  ڍ  ڇ       ڇ  ڇ چ  

  ثاثة: ئةثاىةى  وثنةاٌ: ئنجنةة   چک  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک
اٌ ةنةة ا اوزااىننةكةةة ةزيجو ىةٍنجير  ٍةثةةثا اة ٍنس دنجػةمبذازدثثيً  اساةزاايط خةوا

دةفةةزموىج:(    خةةوا ة  )ةةة   لةاةز ةاثى ئنجن ة وثنجيةةانط ة س اةةاخ كة ئا ةةاؤ ىةك
 ساكاىةثةث اةةثةؽ كةة   ةطة ئاغة ة: لةة دةنجؼ ميةدا دنجػةمبةةزاىنجو ٍةاثً اةة اةَلة        اَ 

جاىًل ةةة جنػةةدى اؤ ةى ٍةةز كوغ  ( ئة  وثثنجيةةة  وثجاٌ )ثاثة: اوزااىننة  ئا س انط
ضةةةزدةمى  ئة ةةةز زااضةةح دةكةةةٌل! ثة ئنجنةةة لةةةثيج اامسةةاٌ كةةسدثة كةةة  ةةؤٌ لةةة     

  ساائن داةةزدةمى ٍةىةةةديجو لةةةة دنجػةاةةةةزاىى اةةةةىى ئنطةةة  ةضةةة ولةناىدا  ثة لةةةةةضةةة
زىجه ئةةةةث خةةةةوااوزااىننةةةاٌ كةةةسدثةث ئةةةا س لةةةة دةةةنجؼ  ةةةاثى ٍةةةةموثاٌ ٍاثؤثةةةة  

وثلج ةةة اىةى ئةةثة اةوثة كةة اب   ةةؤَلةمنجؼ  ئةثة ىنػاوزااىننةى ضوثاىدثةث  اؤثة خ
 ساىى ةوثَلةةةةةاىةى ابةة كةةةة ىنػةةة ةاٌ ثايةةةةةةةةا شؤزاةةةةى شاىايةةةاٌ زااي ةةةةةكةةةساثة  ئيج
 .  ة وثثنجيةةزىجه انطخةواة ةس انججةة  ئةثة اوثة كة ئا ةةاوزااىننةك

رياىى ةةزىة ة اىةى ثةةة : ىنػةةة  ة  دةَلةةة ةثاىةى ٍةيةةة ى دنجضةةة د زاايةكة: موجاٍنزااى دثثةو
 .  ة وثثنجيةةس انطةةكة ئةثةاوثة كة ئا ةاوزااىنن

طةيةثى  ة(يةةؼ اةَلةة آ  عمررساىاةةةآلو ديةةازة زااى شؤزاةةةياٌ زااضةةجرتة  ثة ئايةثةكةةةى )  
  ثاثةةةةةةة: چچ  چ  ڇ       ڇ  ڇچ ةةةةةةوى ة ئايةثةكةةةةةةة دةفةةةةةةةزموىج:   

اىةى ةةاثة: ىنػ  ماىاى ثاية ابوثلج كساثة  كةث وثثنجيةه انطخةوااوزااىننة  كة ئا س ان
ح ةاىى كةؤٌ زااضة  ةةة ةثةى دةنةةة ه ئةةة  ةز ثااة ساىى اوزااىننةكاٌ ئةةثةاوثةث ئة ة  ةابوثَل

 اااةةة  ه وثثاىداةزث مةزاةكةةةى ٍةةاان ى ضةةخةةةواناٌ ٍاثبنججةةة ةةةةئةةا س لةةة ئاض ة   دةاةة اةة
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وثاىدثة  ماىةاى ثايةة ابةوثلج ىةةكساثة      ةةة ةثىج اوثة ىةيطةةةى ااان نؼ ٍةز لةةداىةثيجَ ةك
وة  ةةة ادةمى  وثةةة ى دةةزثةزد از اةة ثةحةى اةة ئ    خةوااخود ىنػاىةيةكى دي ة ٍةاوثة  ي

 ه ابوثلج ىةكسدثة.ةى ااان نػةه ابولج كسدثةث  اوزااىنةةى ٍاان ةةكة ئةثة اوزااىن

  چ  گ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱچةزموىج: ة: كة دةفنجنةوةةةلةى ضةةمةض
وخ: اةةة ثةئ نةةد  ةةةةةى  ةةةةي ة ريااوث اةةةثةى دةثاثةةة: ئةةةثة كةةة اوزااىننةكةةةى ثةزىةة   

وثلج دةكةةاخ  ةةةةصكازاٌ ابةةةةا لةةة دازيجةةةةثةىن خةةةواى: انجطومةةاٌ ةةةةؼ  وثةةةةوذو  ئةثيةةةةدةث 
وذو  ةةة : دةث ةةة  ةى ثةآلمى ئةةث اطةةيةيةل ئةةث دةلَ   ةة: ئةثة كةةة ة اَ ةةو اؤى ٍةيةةيةكنج

ة  وثوثيةةةثى ازاٌ ابةةوثلج دةكةةاخ  ئةةةث كةةةةةةلةةة دازيجصك خةةةواوماٌ ة: انجطةةةةةة ئةةةثيؼ دةَل
دةث ةةوذو  ديةةازة اةةة ٍةةؤى حةضةةوثدينةثةيةث لةاةةةز ئةةةثةى اوزااىننةكةةةى ابةةوثلج       

 ةةة  وذىجه ٍةزاةغةةى ل ةةة اثة كةة ان  ةاسدثة  حةضةد داَلى دنجوةى  ىةكساثة حةضوثديى د
 خةةوا : ة ةيةى ئةةثدا كةة اَ ة   ةا اخ  اةآلو ئةةث ثةآلمةة  وجنةاث ىنةة لة ةةلج ئةةث ٍةزاةغة       

 سىجل! ةاٌ ثةزدة ازةثةىنا لة دازيجصك
نجر: ىةخنجس  ئةثة ثةآلمنج ى دسا اة دنجطةجة  اةةآلو اوزائةاٌ اةة كةوزثى      ةلة ثةآلمدا دةَل

اٌ ةٍةةةموث ثزدةكازينةةةكاٌ اةةاع ا ةةاخ  دزيجةةرةى ثثوثيجرةكةيةة    غةةح دةفةةةزموىج  ىا ةة 
ةثى: اؤ ة  دةم ةوذىل ااانة     ةةة وذو  ٍاان نؼ  وثوثيةةى: دةث ةئاثاية ااان   وثوثيةث

ريال! )ٍاانة (يؼ  ةريا  ٍةى مةً ثةزىة ة   ةةة ى ثةؤ ثةز  ةةة ةثى: ئةدى اؤ   اوزااىنة وثوثي
ى خةةوا ة: ةازىى  كةثاثة ةةة رياثة  كةة ثةؤ دازيجصك  ةةة ةثى: لةاةزئةةثة ٍةى ثةؤ ثةزىة    ةة وثوثي

(ه ئامةاجنى ثثوثيجرةكةيةة ٍنجياثيةةثىه ئةةثةى     بّرت الكصرّد  از ئةثةى كة )ةةدةزثةزد 
ى ةةاٌ ئةثةية كة اة كوزثنةة سىطى زاةثاىبنجريى اوزائاسثاىدثة  ثة زاثثيةكى  ة دي ةى ل

ة كةةوزخ دةكسيججةةةثة  كةةة ئةةةثةى ضةةناب  ةةةةو اطةمةاةضةةجةكاٌ دةفةةةزموىج  ديةةازة كاثنجةة 
ا كةةة دةفةةةزموىج:  ةةةة  ئيجةةةة ازينة  انقسثنجيةةةةاه دزيجةةرةث ثزدةكةةةةدةاللةةةثى لةضةةةز دةك 

ة اةزاىبةةزدا  ٍةَلوةضةجةى لة      ئةثة اةزااضجنى دةاچ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ
(ة   دأ احلصس َاإلالبرات ( ئامساشى كوزخ ٍةَلَنجياٌه  ةضذاىدٌ )إٖنماا ةيً   وى ة )
   اةةةع لةةة دازيجصكةةازاٌ ابةةوثلج دةكةةاخه ئةةةثى دازيجصكةةاز ىةةةا      خةةةواثاثةةة: انجطومةةاٌ  
ةزةكى ةخةؤى لةة دثث غةجى ضة      ازيؼ دةاة ةةة ةثة  دازيجصكةةة ةزدا دةدزيججةكسدةثةكةى اةضة 
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ضةةاب ا اثةةةثةث   خةةةوادا خةةؤى اةةؤ  يةةاااشي   ثاثةةة: لةةة كسدةثةكة ةةةةري ه زايةلةةة غةة  /3
 . ة وثىةثة اةبةصي ةى خةواجى دنجى لة ةة  مةاةضة ا خةواةى اؤ ةىنةثةك

  ثاثةة: ٍةةزدثث  مةؤزى     ه مةؤزى غةةزرى دنجوةاة    ةزع اة ةةة ى غةةى اةدنجةكسدةثةك /7
ا ةةةةري ه زايةةةةضةةنجو خةةؤى لةةة غوةاً  ديةةازة ٍةةةز كةةةةةويجي ةثثيى دنجةةةةىصه غةئنخةة

نجو خةةؤى لةةة الداٌ لةةة   ةةةةى ىنةةة  ثة ٍةةةز كةض ةةةةماىةةاى ثايةةة ئنخىؾ   صىجةةةةىةدازيج
صىج  ماىةةةاى ثايةةةة دااةىةةةدي ه غةةةويجي ةثثً ) ثبةةةاع(ى ىنةةةة     ةةةةةةزيعةخ ىةدازيجةةةةةغ

ا ةسىج  كةثاثةة:  ةسىل ثةىنة   ةكسدةثةيةكنؼ ئةث دثث مةزجةةى ثنجةدا ىةةاً  ثةزىا نة    
وثلج ةةة اب ة نجوةية  اة ةةة ة اة غةةة كة ئةث كسدةثةيةةةَل و  سىل ئةثةية  اةةىن كسدةثة

  ثة ةةة  ا خةةوا ه اةؤ  ة ةزع اة ة  كةة اةةدنجى غة    ةةة وثلج دةاةةة نؼ كةسدةثة اب ة  كاثنج ة ا
ة ةةة داخةوج ئةةث كسدةثةي   ةةة  ؤ ةزيى ىاشاىةةؽ ٍنس كةع اة مطخةواة لة ةةديازة انججط

اىة  دثث ةةة ؤىطةى ئةةثةثة كةة ثةةاوا دةىَ   ةةة ةز ىل لةة ض ةةة وثلج اوثة  ياٌ ىةال لةا ةةاب
ازة  اةةةةآلو ةةةةةةزع اةةةوثٌ  ئةةةثة دي ةةةة ناٌ ديةةازة اةةةةدنجى غ ةةةةة  يةكنج ةةةة ةيػةةمةزجةك
ةز شمةةاىى ئةةةث كةةوزاة  ةةةةكةةة لنجةةسةدا لةض خةةةوااىة  ثة ةةةة  دةىَخةةةواةكة اةةؤ ةةةةئنخىؾ

اؤخةؤى   خةةةوا    دثايةى  چ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱچاَلحة دةفةةزموىج:  ةةؾ

ۆ  ۆ    ...چةزموىج: ةاةةة ثةةةاوا شاىايةةة  دةفةة خةةةوااثةثة  كةةة ثةةةىنا ةةةةةكزاثثىةةى د

اٌ ةةةةةٌ  )ثاثةةة: خؤثةةةة  خؤثةةاٌ  ةةا  مةكمفالنجفف  چۅ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅۈۈ  
 اخ. ةةص دةكةدازيج ةة ةثةى كةةاثسة اةشاى خةواة(  ةةاطاٌ مةدةٌ اة ةةدا ه  ا  دنجػ

ة  اةآلو خؤ دا ه  ا  كسدٌ اة اىداٌ خسادةةا ه دا  دنجػةةة  ةةكةثاثة: خؤ اة اط
ڦ   ڦ  چ  ىفاألعلف چىئ      ی  جئ  حئ  مئچ دةفةةزموىج:   خةواكسدةثة  شؤز دةضيدة  

ة لةة  ةة خسادةة  يةاىى: ثةشكننة   ةةة اة كسدةثة  اةآلو اة اط ئةثة  الشمسچڄ  ڄ  ڄ
ساثة  ىةةةٍى ةويجينج دا فةةةزماىى دنج ةةةةةةساثةث لةةة غةةةةويجينج دا ىةةةٍى لنج ةةةةاوزائاىةةدا لةةة غ

  ة ةز اةة كةسدةثة اة   ةةة ساثة  ئة ةةة   ثة فةةزماىى دنج   ة اة ةةة ساثة  ئة ةز ٍةةز اةة اط  ةةلنج 
واى كةةةسدثة  ةةةةةةحنح دا ااضةةةى ثةاةةةةةجنج ى ؾةةةةةلةةةة فةزمايػ اؤيةةةة دنجػةمبةةةةز  

َُٗ َيررا ُيَهررا  ]ةثى: ةفةزموثيةة ٍٔ اَلررالَم ٔمررَسازٍ     ،ا لٖتْكرر ُِٔػررُر ِإل ررٖ َصررِدِز مررد َح ِ  ٌَُجررَسِخ  }[ََ
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1116ََ) :سقمب ة  ةةة ة  ثةةاوا لنجةسة داي  ةةة وا لنجةسة داي ة  ثاثةة: ثةاة  {(3541) :سقمبر  ْمٔلِطُم(، 
ةى ثةاواث اياغةةى  ةةثاثة زايػسد  ةةى كةنيطى مواازاةكةةاذةى اؤ ضةةة  ئامةةثةاوا لنجسة داي

اةزٍةمةةةكاىى ثةةةاوا   ثويجيةثازةكاىى ثةةةاواةةةةة  اةةةآلو غةةةةثةةةاوا ضةز ةةاثةى لنجسةداي 
ثةآلمةى دا   : دةث ةوذو  ئةةثيؼ لةة      دةَلة ةةة : كاثنجو ااانة  اةة ٍاان  دةزدةكةثٌ  كةثاثة

جيةكةى ثةؤ  ةةة ةزى كوغةةة ازه داَليةةثاثة ٍؤك  چ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ:  ةةدةَل
ةخ ابةةوثلج  ةةزئةثةية كةةة اوزااىننةكةة ةودينةكةغح لةاةة ةودينة  حةضةة ةمةةً حةضةة  اةةؤ

ا ةوذى دةاةوث خةؤخ    ثؤ دازيجصكةازىى  كةثاثةة: لةة جنةاثى ئةةثةى مةً        ةةىةكساثة  وى 
ٌ  ةةى  ئيجة ة ة   ااةة  ناٌه لةضةةز  ةةة ةو دثث  وىاٍنجةو كةة لةة ئاض   ةةة يةك  ا اةؤ شاىنازينجةا

ادةو اةسد   ةةة وثديى اةة ئ ةةة وثديى اوثة  ئنب نظ حةضةاىدةزةكةياٌ حةضةشةثى كساثٌ  ٍ
اىى فةةزموث:  ةجةكةةنى خؤىه اة فسيػةةادةو  سثوث كسدى اة جنجيػةةزايجصى لة ئ خةواكة 

ةجدةى زايجص ةةسثً جطةةة لةةة  ةاةةؤ اةةةزٌه ٍةةةموث ضةةةجدةياٌ اةةسد  ثاثةةة: ضةة   ضةةةجدةى
گ  گ  گ  چ:  طةى ئةةثة كةة دةَلة   ةاةسد  اةة اةَلة     ئنب نظ  كة حةضوثديى د

  ں  ڻ     ڻ  ڱں ڱڱ ڳ  ڳڳڳ ڱ

صخ لنجيةاثة!  ةةز ميةدا زايجة  ةى: ئةثة دةانيى كةة اةضة  ةة  ثاثة: )ئنب نظ(  وثراءفاإلسچڻ
و كةةة كةةساثة  ةربدثة  ثة لةضةةةز شةثيةةؼ يةكةةةمر  وىاٍنجةةماىةةاى ثايةةة حةضةةوثديى دنجةة

وثديى  كةة ديةازة كةوزاة خسادةكةةى ئةادةو      ةاةث ج اوث  ئةثيؼ ٍةز اةة ٍاىةدةزى حةضة   
 رياثة.  ةةكةى دةااخ  لةاةزئةثةى اوزااىننةكةى ثةزىة ةحةضوثديى اة كوزاة ااغ

ڻ  ڻ  ڻ     ںچ: ة    )ثاثةة: كةوزاة ااغةةكة( دةَلة    ةكةة ٍاانة   :وازةوةةلةى  ة ةمةض

لنجسةدا   چےڻۀۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ ھ  ھے

( فعررررل  اةةةةة )چں  ڻچ:  ة  اةةةةؤ ثى دةَلةةةةةةةةةةزاةثاىبنجةةةةريى ثنجداي ىواجةيةةةةةكى
ة ةؤى اة ةةة ى خةةة وذى  ٍةةثةى مب ة ةةى اةؤ مةً  اؤئة   ةجدزيجر ا ة ة  ئة ةز ثةؤ دةضة  ة نجيةدةيَ

ٔفرْ  ٔلَتأٔكّرٔد الهٖ : )ة   دةَلة چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہچ   ( ديجية إضم فاعل)

َُِصف الٖػٔهّع َِْكَتٔطُب بٌ َيَرا ال َِْفَعُل َما  ٌُ ال ة  كةة مةً   ة( ياىى اؤ ثةئ ندكسدىةثةيََ  ٖن
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جةى ئةةةثة ىةةاشا  ضةةنفةثى   ةةةةايطةئةةةث ثةؾةةفة لةخؤمةةدا ىاٍنجينةةة دىه خةةؤو اةةة غ     
 ة دى. ةةدا انجينةدزيجركسدٌ اؤ زاغجيى خويجيى اة ىاٍةب لةخؤمةجةدةض

نت لةة  ةةى كوغة ةنجو ٍةزاةغةةز كةضةة  ئايا ئة ة ح دةاةةو دزثض النجةا لنجسةدا ئنػةةئيج
وذةل! ةنجى: فةةزموث مب ة  ةدةكةاخ م ةى اةؤ زاا ةسىه اَ ة       ثؤ ا اخ  غةةزيعةخ فةةزماىح دة   

ى دةةةزثةزد ازيؼ اةةة دنجةةى رةةةا جه  خةةةواةا ج ئةةةثة ابةةوثلج ىاكةةاخ  ثة غةةةزيعةثى  ةرةة
ٍةىةديجو لةة ثويجةرةزةثاىى     ة ثاىاٌ ٍةاثوة  كةثاثةة: ئة ةةز اطةوثسىج:     ةِةثةى ئنيطة  فيط 
ةزيعةثةكاىة  ثاثةةة: لةةة غةةةزيعةثى ئنجنةةةدا  ةاثاشيى غةةةةةةاىة ئةةةثة جنةةةةاٌ  وثوثيةةةةاوزائ
 ة  و دةاة ةوذىج  اةَلةه اج ة ؤى دنجداانجية ةا  سىةوذ زاا ةةح ىنة  م  اؤ ا ةةدزثض ةة اةَل

ةثى ةدةزفةة ادةمدا ئةةةثةةةزيعةثى ئةةةة لةةة غةةةةى  اةةةآلو زاةىطةة ةةةةاةةةز سيى لةةة خةةؤخ ا  
 ل  ةة اوثا
اىدا ةِةثةى ئنيطة   ـفيطـ لة ةةلج   خةةوا ةزيعةثةكاىى ةنجه: ىةخنجس   ةوى ة ٍةةموث غة   ةدةَل

ؤى مة  اةؤ   ةاٌ اؤخة ةةازى ئةثةٌ كة ئنيطةشيخةوااغنؼ ةِةثى ضفيط دة وجننجً  رةا جه 
: ةةة  سةدا دةَلةاةز سيى لة خؤي ا اخ  ئةدى يةاىى  ةى كةة لنجة     ةة سىجه دةاةةاؤ زااىة ة 

 جيى ثؤل ةةةو اؤ كوغةةى اؤ كوغجيه  مً دةضح دزيجر ىاكةز ثؤ دةضجه اؤ دزيجرا ئة ة
 ةٌ: ةثةآلو ٍةة  نازة  ضةةاؤ ئةو دسض

جيى ةخةزى كوغة ةجيى مً اةى  مةً دةضجذنجػة   ةةخةزى كوغة: ياىى ئة ةز ثؤ دةضجذنجػية 
 ةو. ةةى لة خؤو ىاكةة كة مً اةز سيةثؤ ىامب  اةآلو ئةثة ماىاى ثاىن

اىةخ ةَ ةمنجينججةثة لةة اةةث ج  ثاثةة: ثةىة    ةازيى ا ةاخ كةة انطة   ةجوثيةثى ئامؤذ ة ةط: ثيدثث
دة غةةجنج ى ةةةةنت ٍنجيةةةةوذو  ثاثةةة: كوغةةةةوذى  مةةً ثةةؤ ىاكةةثىج مب ةةةئة ةةةز ثةةؤؽ اجةة

ةز لةةة ةخسادةةة لةةة اةزاىبةةةز كوغةةجيى ثؤغةةدا مةةً ٍةةةثَليادةو اج ةةوذو  ىةةة  ٍةة       
 نت.ةةةو اؤ كوغةةخةزيى ا ةةزةثاثة دةضجذنجػةض

دزثضةةجة خةةؤى اةةة دةضةةجةثة اةةداخ  ٍةىةةديجو        وذزىجةرتىج ا ةة ة: كةضةةنجو اويطةة  ةةةة ض
 ة نجو اصاىة ة  كةضة ة نجى زااشى اة ةلة  خةةوا اٌ ةطوثوة  ثة  رومساىى كةوزاى رةففة  ةثاياى

وذىجه ةوذىج  يةةاٌ ئةةةث ا ةةوذزىج  دزثضةةجة كةةةع ىةكةةةةةةاةزاىبةزةكةةةى ا  ة يةةاٌ دةاةة
ةثةو ةةة ة مةً ئ ةسدثة  كة ة ة يةثا  اشى اة نجى زاةلة  خةواناٌ ةاداخ  روض غةحوةخؤى اة ك

ة ةةةة  اؤية نجى زااشى اةةةلةة خةةةوانجنةو  ةةةةناٌ خةلنفةةةى ضةةةةح ىنةةة  ثة روضةزااضةة  دةة
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جنى كسدىةكةةدا خةويجينج ى   ة وى ة دةيصاىى لة اةز سيى كسدٌه اةزٍةَلطة    سديةثا
ً كةةةمرت ةشؤز دةزاذىجه ئةةةثيؼ ٍةةةز دةكةةوذزىج  لةاةزئةةةثة  وثوثيةةةثى: اةةا خويجةة  

ى ثاى اةة دةثزةثة  ة  ئة ةزىا ئة ةةز ئومنجةدى ئةةثة اوثايةةث شاىنبةاى ٍنجصيج ة      اساذىج
ةثة  ةةىةثةث  لةةة كةةؤَلى ا ةىةة ةةةةاىة دثثز  ةةةةة كةةة دةثةةواىً ئةةةث ئاذاثة نن ةةةةٍةي
ئةجنامةةةه   ةزايج ى اةةةةةةواىنة  وثبةةاى: دةضةةح مةكةىةةةثة  اةةآلو شاىنويةةةثى غ ةدنجنة 

ىج   وثوثيةثى: اا ٍةز مً ابنة اةآل  نج نؼ دةكوذزةدثاينؼ ٍةز دةي وذٌه  خةَل
 ة. ةة ة نجساةثةى ئةث خةَل

 الة ئةثةيةة كةة ٍاانة  ىةةيطوثوة مةً      ةةة ةى زااضةح اةؤ ثةآلمةى ئةةث ئنػ    ةكةثاثة: اطة 
خةزى كوغةةجيح ىةةامب  ثة   ةةو  اةةةَل و  وثوثيةةةثى دةضجذنجػةة  ةاةةةز سيى لةةة خةةؤو ىاكةة   

وة وثة  ئنةدى ىةيطة  چہ  ۀہ ہ ہ ۀچئايةثةكةؽ ئاثا دةفةزموىج: 
 ةثة.  ةؤلج خؤمح ىاكةمةةةوه لة كةةؤو ىاكةةاةز سيى لةخ ةوهةةمً ٍنس ىاك

اىى ةةةةلةةة دةن  جناٌ  وثةةوةةةةةجوةل ديطةةاٌ ثويجةةرةزةثاٌ شؤز غةةةةا ئايةةا  ةةؤىى كوغةئيجةة
رييى كسدث لنجى دةخةفجا  ئيجا كوغجى  ئايةا اةةزديج ى   ة ج  ةة: خةثثبوث  غافة كؤىدا دةَل

اٌ  ةةةىد غةةجنج ناٌ  وثةةوة  ةةةةاىدا اةةة دنجةةى خةةةياَلى خؤياةضةةةزى داداثةل لةةة ثةفطةةريةك
دا ىةةٍاثوة   ةسىل ئةثةيةة    ةةاةآلو لة اوزائاىدا دزيجرةكةى ااع ىةكساثةث  لة ضوىيةثنػ

اية كةة  ةةة ا اةزةه زاثثى  وثاةجوثيةثى  ئة ةزىةكة كوغ  ادازى خؤى ىةاوثاةةئا  ة دةا
جنج ى لةةثاازةثة اةاع   ةةشىنؼ غة ةمة  ةزشثةى اة خةةوا ؤلج خؤى دةكةسدةثةث  ةةان وذىج  لة ك

جيةكةى دةكةاخ  ةح ااضةى كوغة  ةجةهيةخةاوثىنجو  اةآلو ديةازة زااضة  ةدةكسد  غةزايجو  دةض
  ئيجةةا  رييى كةةسدانج   يةةاٌ لةةة كةةاثى خةثثيةةدا اوثاةة    ةطةةةاةةة غافَ   اؤيةةة ثا دنجدة ةة 

ة جيةث ثاااغةةةةةةو كوغةةيةث خةَلةةةاٌ اصاىنجةةح ئةةاذاثةث فنجية ةةز ئنيطة ةلةةثاازةثة كةةة ئة ةة 
َعِو ُبِطِس ِبِو َضٔعّٕد   ٖى َضِعَد ]ة: ةريى ئةو فةزموثدةية ٍةيةةازى خويجً زايجةةىةانججة ٍؤك

ََق اٍص ق اَ  ًَرا  ) :ق را َ  ًَُد   ٖى َزُضَُ  اهلٔل رر  ِغ ،ٕٔ ُعِثَماَى ِبِو َعف اَىرررٔعِهَد ٔفِتَه :ِبَو   ٔبْ  ِإٖن

ًَررا ،ٕ ررررَضررَتُكُُى ٔفِتَه ِٙٔم اْلك أعررُد ٔفّ ِّررْس ٔمررَو الك ررا ِّررْس ٔمررَو الرر ،َخ ُٙٔم َخ ََاْلَمأغررْ  ،َمأغْرََاْلك ررا

 ْ ِّررْس ٔمررَو الٖطررأع ِّٔتررْ ف َبطَ   :ق رراَ  ،(َخ ْٖ َب ِِررَت ِإِى َدَخررَل َعل رر ٍُ ِإل رررر  ف َس   َِررَد َّْكُتل ررررر     ؟ٔهْررررْٖ ٔل

1362ََ) :سقمبررد َمررِح   ٌَُجررَسِخ  }[(ُكررِو ك رراِبِو آَدمَ ) :اَ ررررق  َُُ َدُبرر  (،  (، 5943) :سقمبرر َدا

9125ََ) :سقمبرر ٖٓٔرسٔمررالتََِّ َُِبرر  ََ ،ْوَطرر: َحاَ ق رر(  146ََ) :سقمبررلررٖ َعُ   :سقمبرر ُمأكاحل رر(، 
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م قرا  الػرّ  األلبرانْ:    ٔلررر ِطُم ٔطِسٖ َغل َع ّْ ٔخ: َصاَ ق ََ َعِو َضعد بو مالٕك، (4639)

سى كةةوزاى ةة: اوضةة  ثاثةة{ْ صررخّ  امررامع رفرر (9561)انعررس حرردِث زقررم:    ،صررخّ 
ةثة كة لةة  ةةدة نجسايجج ة لنجى زااشى ا خةواةثة ةةةردى كوزاى ئةاى ثةاقاؾةةةرند لة ضةةض

   وثوثيةةثى   لنجةى زااشى اة   خةةوا ناٌ ثنجنةدا غةةٍند كةسا    ةى كةة روضة  يةكاثى ئةث ئاذاثة
فةزموثيةةةثى: غةةةزاه كوغةةجازه ئاذاثةيةةة     خةةةواغةةايةديى دةدةو كةةة دنجػةاةةةزى  

جوث ااغةرتة  ةةة جوث  زاؤيػةةة اه ااغةرتة لةة زاؤيػ  ةةاه  ٍةَلطةةنػجوث ااغرتة لة ٍةَلط  داى دةا
دثثزة  ةة اٌ خؤى لةةةثَلى ثنجدا دةداخ  )ثاثة: ئنيطةلةثةى كة اةدةلة دةزاثاخ  ياخود ٍ

لةة   ة لنجةى زااشى اة   خةةوا اص ةقة ةردى كةوزاى ئةةاى ثةا  ةةة سىج ااغةرتة  ديةازة ض  ةةدةزيجص اط
ى لةضةةز ٍةةب اةوثة     ةةة دا كةة رةل ةةىه موراثيةغةغةزاةى ىنجواٌ رةل ةهةةكاثى ئةث كنجػ

اخ  ضةةردى كةوزاى   ةةة رةةفوى ا   خةةوا ةب اةوثة  ةةة اثية ىاٍةةة   ثة مورة لنجى زااشى اة  خةوا
جى ةةة ةىدة ئة ةةز دػ ةةة ري اةوثة  دثثزة دةةزيجص اةوثة ٍةز    ةاز ة ةاص ٍةةز كةى قئةاى ثةا

جةكةى ٍةَلةة اةوث    ةةة ةدا كةة ٍةَلويجط ةةة اثياية ااغةرت اةوث  لةة اةزاىبةةز مور    ةة   سثبةرةل
دا ةةة جة شؤز كازيطةزيى لةضةزى ٍةاوثةث لةثيجػةةالج ثاديازة ئةث فةزمايػةاةآلو اةٍةزح
دسضةى:   ةمبةزى ة( يةةكنجو لةة دنجػة   ة ةزيجص اوثة  ئيجا دةَلة ةسه دثثزةدةٍةز كةىاز ن
جه  ةى  ةةة وذىج  ٍةَلويجطةةة سد كةة مب  ةةك ه ثةذثثزكةثخه دةضجى دزيجرةةنجو لنجةئة ةز كةض

ةكة  كةوزاة ؾةاَلحةكة   ةةة ةى ئادةو اة  )ثاثة: ثة  كوزاة ااغةةوثى: ثة  كوزاةكةل فةزمة ا
جه اةؤ دزيجةر   ةةة وذو  ئامةادةىنه ئةةثةى دةض  ةةة كة  وثى: مةً ئامةادةىنه اةزاىبةزةكةةو ا    

وذو(. ةةدةكاخ ان 
ح ةةة جةكة زااضةةةزمايػويجيى خؤى ٍةية  ئةثيؼ لة كاثنج دا كة فةةة ئةثةؽ غةٍةَلبةث

جى خةةةَل ى ا ةةوذىج  ةةةةثيط  ه ان ةييةةة ايضةةنية  ٍةةةز كةضةة    ئة ةةةزىا ئة ةةةز اةة  اةة
ٍةةةموثياٌ اَ ةةنجً: مةةً ثة  كةةوزاة ااغةةةكةى ئةةادةو دةمبه ثةةؤ ىةةاكوذو  انجطومةةاٌ ئةةةثة    

سايجريىه لةضةز شثَلهه ضةجةو  اؤيةة ئةةو    ة ة لةضةز خةَلو كوغنته خويجيةٍاىداىى خةَل
ٍ ةةةةغ  ةةةةدةا ةةةةةفةزموثدةي ثة      لةةة كاثنج ةةدا كةةة دةشاىةة   ةاةةةةويجيى ثايبةةةثى خةةؤى 
وثديج ى ةةة  سدىةثةث اةةز سيى لةة خؤكسدىةة ض   ة  ئةةث دةضجة   لنجةى زااشى اة   خةوارومساٌ 

كةة ثةؤ دةضةجةهكةز      اى داثةةىنة  ثة خويجيى شياثس دةزاذىج  لةةث كاثةةدا غةةزيعةخ زايجطة    
جة اةؤ  ةةة رت اةساذىج  ئةةث فةزمايػ  ةيجيى كةمة ةى  ثاكو خةو ةةىةكةىه اةز سيى لة خؤخ ىةك

دى ا ةةوذىج  ةةةةو انةةةثىج يةكةةةةجى خةَلةةةةغةةويجينج ى ثايةةة  ىةةة  ثة  ايضةةنيةيةكى  ػ   
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ةزةجناو ةةة دةضةح ىةكةييةةثة  ثة ض    وزاة ااغةكةى ئادةو اةر ةةئةثاىنؼ اَ نجً: اا ثة  ك
  ثة ئةةث   ثةةخح اة   اٌ اةؤ ةةة جةمة  زايجنةةة سايجريىه شثَلهه ضةئةثاىةى كة  اثياٌ لة خويجي

ةل  كةةةة ديةةةازة ٍةةةنس   ةةةةةة اةزدةةةةةضرييج ى ثةةةوث  ىةةةةزو ا ةثيجج ةخةَل ةةةةياٌ ثة  ىنجةةة 
 .!!َ ةمنججةثةةةاٌ ىاضةةريى ئاضةةريى ثوث  ىةزوه لة ىنجضةةدزاىدةيةكنؼ لة ىنجض

ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   چ: ةةة  ةكةى ئةادةو )ٍاانة ( دةلَ  ةةة كة كةوزاة ااغ  :ةوةةةلةى دنجيجةةمةض

  مةةةً دةمةةةةثىج چ﮺﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮵    ﮶  ﮷   ﮸  ﮹
(  ثة خةةوا ح لة ةةلج خةؤخ اةزيةةثة )اةؤ انامةةخ اةؤ الى       ةةاٍى مًه  وىاٍى خؤغة وى
ةزةجناو ابةةةةى اةةةةة ٍةةةةاثةَلى دؤشةم )يةةةةاٌ خةةةةاثةىى دؤشةم(  ثة ئةةةةةثةؽ ضةةةةصاى  ةةةةةةض
 جةم ازاىة.  ةةض

 ةٌ: ةةسةدا ٍةةناز لنجةة ال  ياٌ دثث دسضةةدثث ئنػ

اىى ةةةةئنيط     ةةؤٌ دةاةة چ﮲  ﮳ ﮴   ﮵ ﮶ۓ  چ: ة : كةةة دةَلةة اٌةيةكةمنةة
ةزةجناو ةةة   ثة ض ه انةةثىج اةزاىبةزةكةةى  وىاٍبةاز ابة     ى خةؤؽ اة  ةوَلناٌ دنجةةمط

 ة دؤشةمل ةةاضنجج
 ةٌ: ةئةو دسضنازة دثث ثةآلمى ٍ

ى اةة  ةةة ازاةةازاى  يةاٌ اؤخةؤو  ثةؤ  وىاٍب   ةةة اٍبةةازمب ثةؤ  وى ةةة ةز ىا ةةة ةز ٍةمً ئة  -3
ٍ ةةكوغ دةاريجسو  ثةؤ  ةةة اٌ ٍةَلةةة بةازمب اةة كوغةجيح  ديةازة يةكةمن    جيه  ياٌ مةً  وىا

جؤ  ىةة  مةً   ةة ئةضة ةةة ازاى  ىة  مً  وىاٍبازمب  ثؤ خةويجيى ميةح ا ةثيجج  ةة وىاٍب
 ةثيججة ئةضجؤ. ةةى ثؤو ا ةخويجي

نججة ةةة جيى ثةؤ اض ةةة صاى كوغةةة ة ئةضةجؤ  ىةة  ض  ةةصاى كوغجينح اضنججةدةمةثىج ثؤ ض -7
 جؤى مً. ةةئةض

   وىةةةاٍى مةةةًه  وىةةةاٍى خةةةؤخ   وىةةةاٍى چ﮵  ﮶چ: ة كةةةة دةَلةةة :دثثةمنةةةاٌ
ةث ةاٍى ثى كةة كةوذزاثة  ننة   ةةة وذىج  ديةازة  ئةةدى  وى  ةةة اةزاىبةزةكةى كة ئةث دةك

 ةثة: ةثةآلمناٌ داثى ةة اٌ ضةجؤىل شاىايةاؤ   دة نججة ئةض
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ازة دنجػةةرتيؼ ةةةةةٌ ديةةةةوثى خةةؤخ  حةمتةةةة وىةةاٍى كوغةةجيى مةةًه  وىةةاٍى دنجػ  ( 3
جا لةضةةةز ئةةةثةى اوزااىننةكةةةى ابةةوثلج ىةةةكساثة      ةةةة وث ثٌ  كةةة ئنجط وىةةاٍى اةة 

ةمح ةاٍى دي ةغى اوث ثٌ  ثاثةة: ئةةث  وىاٍة   ةوذىج  ديازة  وىةاسايةكى ا   ئامادةا
 ح.ةةوثى خؤغةةاىى دنجػةجؤ  لة ةلج  وىاٍةكةةة ئةضةاضنجج

اٌ ةطةةةكةخ   ةةوى ة ئنيةاٍى ثةزىةةة رياىى اوزااىننةةةةةةجيى مةةًه  وىة وىةاٍى كوغةة  (7
 ازة.ةسىج  ماىاى ثاية  وىاٍبةثةزى ىة  خةوااخه ةةا  خةواجنجو اؤ ةغ
امةخ ةةة اىى مةً كةة لةة ان   ةةة ة  ثة  وىاٍةكة وىاٍى كوغجيى مةً كةة  وىةاٍى خؤثة     -(1

اثوة: ةٍةة ٍةَلدةدزيجيةةة ضةةةز  وىاٍةةةكاىح  ثة  لةةة فةةةزموثدةى دنجػةمبةةةزدا     
ٌٔ  َْعِو   ٔب] ٔ    ٖى َزُضَُ  الل  َِِس اْلُمْفٔلرُظ   :ق راُلُا  ؟(  َتِدُزََى َمرا اْلُمْفٔلرظُ  ) :ق اَ  ُيَس

 ٌُ َُِم  َِْرررْأٔتَمرررِو  ِْإٖى اْلُمْفٔلرررَظ ٔمرررِو ُ ٖمٔتررر :ف ك ررراَ  ،ََال  َمَتررراَع ،ٔفَّهرررا َمرررِو ال  ٔدِزَيرررَم ل ررر َِررر

ٕٔ ٕٔ ٔبَصال  َّاَم ٕٔررَََشك  ،َّاٍمررََٔص ،اْلٔك َِ ،ا ََ  ك رَل َمراَ     ،َيرَرا  ََق رَرفَ  ،ق رِد َغرَتَم َيرَرا    ْْأٔتررر ََ

ُِّعط ررر ،َسَب َيرررَرارررررَََض ،َََضرررف ك  َدَم َيرررَرا  ،َيرررَرا ٌٔرررررَيرررَرا ٔمرررِو َحطَ  ْف  َََيرررَرا ٔمرررِو   ،َهأت

ٌٔ ٌُ  ،َحَطرررَهأت َّرررِت َحَطرررَهاُت َِررراُيِم     ،ف رررِِْى ف ٔه ٌٔ ُ ٔخرررَر ٔمرررِو َخط ا ِّررر ُِْكَطرررٖ َمرررا َعل  ق ِبرررَل   ِى 

ٌٔ ِّررر 4624ََ) :سقمبرررد َمرررِح   ٌَُجرررَسِخ  }[ الٖهررراِز ْاُلرررٖم ُطرررِسَ  ٔفررر ،ف ُطِسَحرررِت َعل   ْمٔلِطرررُم(، 

3499ََ) :سقمبرر 9514ََ) :سقمبرر ٓٗٔرسٔمررالتِّ(،  ََّْ ٔخَصرر ْوَطرر: َحاَ ق رر(،   ْرفرر ْٗأنررَسَبالط ، 

: ةةةة   دةَل نجى زااشى اةةةلةة خةةةواوزاةيساة ة  ثاثةةة: ئةةةاو ٍةة {(9114) :سقمبرر (األَضرر )
ى ةؤؽ  )ئةثةى كة ٍنضة ةةاىً مايةدوث   اةَلفةزموثيةثى: ئايا دةش ةمبةز ةةدنجػ

وى ةشية    لةةالى ئنجنةة كةضةنج ة  ىةة    ثةل  وثناٌ: ماية دةو ةةجةثة ىةماثة( كنجنةاةدةض
  فةةةةزموثى:  ةاةةةةةى ٍةدةلةةةوكةل (  ثة ىةةةة ةاةاماىى ٍةةةةةةةة  )ىةةةة دةةةازةث ض ةاةةةةةٍ

  ةةةةةرى دنجنةىويجةة :امةخ دىجةةةةنج ة لةةة زاؤذى انةةةةةدوث  لةةة ئؤممةةةثى مةةً كةض ةمايةة
وي اةةث داثة  مةاَلى   ةةة ح جينجةةة ة  اةةآلو ديج ةةةدةاةى دنجنةةاخه ؾةة  شةكةزاؤذثثى دنجن

اكةكاىى دةدزىج ةةة ا لةة   ةةة جوة  لةةثى داثة  ئيج ةةة زدثة  خويجيى ئةةثى زاغ خةوائةثى 
ةى ىةةةماٌ  ئيجةةا لةةة  وىةةاٍى خةةاثةٌ  ةةةةة ٍةةنس  اككةةاىة ثةةاكو ةةةةاةةةث خةةاثةٌ ٍةا

و دؤشةم  ةةةةة ىنجةةةةةثة فةةساىج دةدزيججةةةةىه اةةة  وىاٍةز ثةةةةاٌ ٍةَلدةدزيججةةة ضةةةةٍةاةك
 سىج.  ةنةةثةزدة  ةة ى لةة( كةثاثة: ئةث ماىايةغةة)ئةثة موف نط

ِإَذا ]ٍةيةة كةة دةفةةزموىج:     جةى دنجػةمبةةزيؼ  ةةة ازةثة ئةةث فةزمايػ ةا لةثاةئيج

ََاْلَمْكُتُُ  ٔفْ ا ًَِما، ف اْلك أتُل  ِّ ِّف  َِرا َزُضرَُ  اهلٔل يرَرا      ،اِزررر لٖهاْلَتك ٖ اْلُمِطٔلَماِى ٔبَط ف ُكْلرُت: 
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ٌٔ    ؟اْلك أتُل ف َما َباُ  اْلَمْكُتُِ  ٌُ ك اَى َحِسِّصا َعل رٖ ق ِترِل َصرأحٔب  :ٌِّٔر ل ُمٖتف رْل عَ }[ق اَ : ِإٖن

61ََ) ٓٗاِزَخالُب ٔ 1141)بسقم:  ْمٔلِطُم(،  وَلناٌ ةةة ثاثة: ٍةز كاثنجةو دثث مط  {( َعِو   ُبُ َبْكَس
وذزاه ةةةةةةوذه كةةةةةةنت  ا ةنجسةكاىناٌ  )ثاثةةةةة: اةةةةة  ةةةةةكةكاىناٌ( دنج طةيػةةةةةنػةةةةةاةةةة غ 

! ئةةثة   خةةوا ى: ئةةى دنجػةمبةةزى   ةذسضة ة:( لنجنةةة  سداٌ  )زااثى دةَلةةة ٍةزدثثكناٌ لةة ئا  
ة دؤشةم(ل فةةةزموثى:  ةةوى ة ئةةةثيؼ  ةةةةوذزاه )اؤ ةةى دة نججةا ةةوذ ا ةةوذة  ئةةةدى كةة 

خطجوة  دةىا ةاٌ دةضجى خؤى دنجػةاةآلو يةكنوثز اوثة لةضةز كوغجيى ٍاثةَلةكةى  )ةةض
 اخ(. ةةاٌ ثاثاٌ ا ةجوثيةثى  ٍةمةئةثى دي ةؽ ثيط

ًَِما )كةثاثة لنجسةدا كة دةفةزموىج:  ِّ ِّف  ( ثاثةة: ٍةةزدثثكناٌ   ِإَذا اْلَتك ٖ اْلُمِطٔلَماِى ٔبَطر
ةثى ئةةثة ٍةةو ىنة     وذةةةة ئةةثياٌ كةة ا    :ةب  كةثاثةة ةةة دى ا وذٌ اة ىاٍةةدةياىةثىج يةك

ةثى ةٍةةةاوثة  ٍةةةو كةةسدةثةى ٍةةةاوثة  ئةةةثى دي ةةةياٌ كةةسدةثةى ىةةةاوثة  اةةةآلو ىنةة     
ٌُ ك اَى َحِسِّصةاوثة  )ةةٍ جى خةؤى  ةةز اةؤى كسااةا دةضة   ةةوثز اوثة  ئة ةة( ئةثيؼ ضاررِإٖن

 ح.ةةحه ئةثى دةكوغةةدةخط دنجؼ

اٍى ئةةثة كةة ئةةثى    ةةة   يةاىى  وى چ﮶ ﮵چ   وثوثيةةثى:  ةكةثاثة  كةة ٍاانة  
جوة ان ةةوذىج  كة ةةى ٍةةةز ةةةةجوة  ثة  وىةةاٍى ئةةةثةؽ كةةة اةزاىبةزةكةةةى ىةيويط ةةةةكوغ
 نةثى.ةةجوثغةكوغ

﯀   ﯁            چ: كة دةفةزموىج: وةةةةغةةلةى غةةمةض

اٌ كةةسد  اةةؤى جةةواٌ كةةسدث ةةةة  ىةفطةةى كوغةةجيى اسايةكةةةى اةةؤ ئاضچ  
 وث. ةةازاٌ اةةجىه لة شياىبةةداث كوغةةٍاىن
لةةةة اةزاىبةةةز ئةةةةو زاضةةجة اوزائاىننةةةدا دةكةةةةيً  كةةة دنجػةةةرتيؼ     ٍةَلوةضةةجة   ةةةة  ض

 دا: ةةئاماذةيةكه دنج
ى دةةزثةزد از  خةةوا ةى ٍةموث خسادةه  وىاٍةكاٌ لةة دلجه دةزثثىدايةة  اؤيةة    ةةزايػ /3

  ڄ  ڃ  ڃ ڄ   ڦ   ڦ  ڄ  ڄچ(دا دةفةةةةةزموىج: الػررررمظوثزاةثى )ةلةةةةة ضةةةة

جوةث دزثضجى كةسدثة   ةى خط  ثاثة: ضويجيد اة ىةفظه اةثةى كة زايج چڃ  ڃ
ازيى فنجسكةةسدثة  اةةة ثةئ نةةد ضةةةزفساشة كةضةةنجو كةةة ىةفطةةى ةةةةخسادةةكازيىه دازيجصك 
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ى خةؤى  ةةى كة ىةفطة ةةئةث كةض  نجناىةةخؤى دا ه  ا  كسدثة  ثة اةداةخحه دةغ
 جوة.  ةةاٌ خطةةاً  وىاٍ

 !  صاٌةةةاةزايج
اياغةةةى خسادبوثىنػةةى لةزااضةجندا اياغةةةى  ةةا  اةوثىى ئنيطةةاٌ لةةة دَلةثةيةة  ثة    

ڄ  ڄ  چدا دةفةزموىج: ة(يػاألنعرام لة ضوثزاةثى ) خةواٍةز لة دَلةثةية  اؤية 

ً  ةةة  ساه  وىةاٍى دةةىَاٌ انجي  ةةة   ثاثة: ثاش لة  وىاٍى ئاغچڇ ...ڄ  ڄ
 ة.  ةة سايةكاىنػةةة ئاغةةةى  وىاٍةة وىاٍى دةىَاٌ انجطوماٌ زاةيه زايػ

ةيةكى فن سيةةى ةةةةوكةثثنجو زايػةً: ٍةةةموث ٍةَلطةةئيجةةا ثة  دةزثثىياضةةاىنؼ دةَلةةنج  /7
ة  ثة ئةةةةثة كةةةة ةةةةةةثثزاى ٍةيةةةةةةيةكى ثةؾةةةةةةزازاثفنجو زايػةٍةيةةةة  ٍةةةةموث ثةؾةةة

ةز ةةة ثةزدة ةريىج كةة ىةفطةى اةغ    ةةة    ئةثةى لچ﯀   ﯁  چدةفةزموىج: 
جةى ةةةةاٌ ىنةةة  ٍةةةزثة  جةض ةةةةيةةة  ثةك هد ةةة د ةةة لةضةةةز  ةةاكةه خسادةةة زاادىج   

ؤ  يةاٌ  ةةة يةة  اةؤ ثيجيةة: كةضةنجو انةةثىج مةغةقى كازاثةة يةاٌ كؤىف        اةغةزيؼ ٍةةز ثا 
نؼ ٍةزثايةة   ة  اةةَل و اةة د ةة د ةة  ىةفطة      اٌ فنجسىااة ةةة جومياضجنو ا اخ  ية  ثةك

ةو ةةة ة  ٍةةة ةو اةؤ  اك ةةة ةزيؼ ٍةى اةغة ةةجة ثزدة ثزدة زااديج  ىةفطةةؤٌ جةضةةثة   
 ة  ثزدة ثزدة زاادىج.ةةاؤ خساد

ح ةةةة  ٍةىةةديج ناٌ  وثوثياىةةة مةاةضچ    چكةةة دةفةةةزموىج:  /1

   وى ة )أؾبح( ياىى:  وثة ىنجةو اةزةاةياىةةثة    چ    چلة: 
ةثىج كوغةةجوثيةثىه ئةةةثة  ةةكةى ثايةةة   وثوثياىةةة: ديةةازة اةةة غةة    ةا زاثاَلةثننةةةةةةماى
ةثكوذكسدىى ااانةة  اةةؤ ٍاانةة ه  كةةة زاؤذ اؤثةةةثة اةةوثة اةةة     ةةةةطةية لةضةةةز غةاةَلةة
زايةةصى شياىبازاىةةةثة  ئنجنةةةؽ دةَلةةنجر: ثاىنةةة   ةةوى ة لةةة شمةةاىى     ازث  ةةؤثةةةةةشياىب

جنجو كةة  ةةة ( جازى ثاية اؤ ماىةاى غ برات ) ة اىى: اوث  اةَلةة( ي صب ، باتدا )ةةرةزاةان
ثةزىةةا ريىج  ٍةةةزكاو لةةة:   ةةةة غةةةثيجدا دةكةةسىج  اةةةكازدىج  اةةةآلو لنجةةسةدا ئةةةثةى ل   لةةة
ة كةةة ةةةةجنج نؼ ديجةةً  ثة مةةز  ىن ةغة  ( اةةة ماىةاى موثَ ةةةاى اةةوثىى برات ( ثة ) صرب  )

 .ةة ةثىج دااةة( لة غباتى: )ةةه كة  وثةة لة زاؤذىج داا ( صب فةزموثيةثى: )
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        چدةفةزموىج:  خةواكة  :ةوةةةلةى حةثثةةمةض

ى  ثةةةةاكو ةاةلةزاةغةةةةةيةكى ىةةةةازد شةثى دةكؤَلةةةة خةةةةةوا  چ   ڭ  ڭ
 يججةثة.  ازةةةى اػةؤٌ ثةزمى اسايةكةاىندا  ةةدنجػ
 ةثة: ةةجنجو زاثثٌ دةكةييةةسةدا  ةىد غةلنج
اى ااَليةدةه شييةدةثةزه ذياىدازاىةةثة  مسؤظةى فنجةسى شؤز غةح كةسدثة         ةةة لة زايجط خةوا( 3

حه ةةةةةئةمةةةة ئاماذةيةةةة اةةةةث زااضةةةجننة  ثة لةةةة شؤز اةةةوازى جةةةؤزاث جةةةؤزى شاىط       
دةثةزاٌ  ةثزه شيية  سدىةثةى ااَليةدةه ئةاذةلجه دةةزاةث   نادا اةغةز اة الضايةثةكيؤلؤذي

ةز! دةثةةواىً لةةة ةةةةةثة ئاماذةيةةة اةةةثة كةةة ئةةةى اةغ ةةةةح فنجساةةوثة  ئةةةو ئايةةةةغ شؤز
ح ةةة غ سى شؤزةةثة  فنجة ةةة ٍةةثا لةة شييدةثةزاىنػ    دةه دزاىةدةه ةاذةلجه دةزاةثزه ااَلية ةئ
 ً. ةاب

ود اؤ ةةى اةلةزاةغةةة ئةةةث  ةةةةةى كةةسدثة  ياخةةةةلنجةةسةدا ااضةةى اةلةزاةغ  خةةةوااؤ ةةى  (7
ضةةذنجسدزاثةل مةةً شؤز ثةماغةةاى ثةفطةةريةكا  كةةسدثة  ٍةةةز يةكةةة        ة دةة ئةزكةةةى

ةٌ كةةة ةاز ٍة ةةةةٍؤك ةةة  نجر: ضةواية دةثةواىر اَ ةة ةناٌ اةاع كةةسدثة  اةةآلو دنجنةة  ةجنج ة ةةغ
 ذنجسدزاثة: ةةض ة ةى دةةة ئةث زاؤَلةةاةلةزاةغ

ؤثس ة ااَليدةيةكى ىةصوه دةضةجة لةة  ةاه شؤزاةةى ااَليةدةكاىى دي ةةدا  كة        ةاةلةزاةغ -أ
مةةةةلنج ى جواىةةةة  اةةةاشه مةةةساثى  طـــا   جنج ى جواىةةةة  ةةةةةجننةه غةةةةةزاةمةةةصى ئاغ

جة  ةةة دةيةكى جواٌه  ةثزةٌ  اةآلو اةلةزاةغةة ٍةةو ىااوثثةة  ٍةةو ىةصوه دةض     ةااَلي
 ة. ةةاىى دي ةيدةكةاه ااَلةةلة 

اى ىة بةةةثنىه غةةةئامةثة  دة ةةوثسىج: )فةةىٌ كةةةع  ةةةةاىةه ٍنجنةةةةة ىنػةةةةاةلةزاةغ -ت
 اخ(. ةةى دةكةكاثل ةة ويجينجو  ويجيةةةية  لة ٍةز غةةى اةلةزاةغنجةدةَل

يدةى دي ةةؽ ٍةةاً  اةةآلو    ةازيججةثة  زاةىطة ااَلةح دةغةادةثى ثاية غةةاةلةزاةؽ ر - 
ةزشى ة ةثىج رة ةجة ةجنجو  غةجنج ى دةض ةةة َوثزة  داز ةة  ؤغ ةةةزاةؽ اةثة شؤز مةغةاةل

 ازيججةثة.  ةا دةيػدةةً  َ ةى دةخاخ  لةاةه ثنجةة ٍةَلدةكؤَل
 : ثويجةةةرةزةثاٌ ةةةةةة اةةةؤ ااانةةةةةى اةلةزاةغةازةى  ةةةؤىنةثى فنجسكسدىةةة ة( ئيجةةةا دةزاةةة 1

دثث اةلةزاةغى ىازدثثٌه اةغةةزا ٍةاثوثٌ  يةةكناٌ ئةةثى دي ةةى       خةوااىة: ة وثوثي
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جوة  ئنجنةةؽ دةَلةنجر   ةةة ة كوذزاثةكةةى لةةاً  ة ج خط   ةةة جوةث ا وذةكةة  اةلةزاةغ ةكوغ
 ساية ةةة ةؽ ئاغةطةيةكى لةضةةز ىنةة  اةلةزاةغة   ة  اةآلو ٍنس اةَلة  ئةثة ثاا  دة وجن

ازيججةثة  ئيجةةا كةةة دةفةةةزموىج:  ةةةةح لةةةاً  ةة ج دةخةةاخه دةيػ ةةةةكةةة رةةادةثى ثايةةة غ
  خةةةواةثة اةةؤ ةةةةزااىاثةكةةةى اطةزايجج ة اىى اةةدا  دة وجنةةةةةة  اؤئةةةثةى دنجػچچ

ٌُ اهللياىى: ) َِ ُّس ى اةلةزاةغةةثة فنجةسى ا ةاخ    اىى اداث اةة ٍةؤ  ةةدنجػ خةوا( اؤئةثةى ٔل
( غررسابازدزيججةثة  يةةاخود زااىاثةكةةةى اطةزايججةةةثة اةةؤ )ةاشة دةغةةةةةة ةةؤٌ ثةةةزوه جةى

َِررٌ الُػررساُبثاثةةة: ) ُّس ةكة ةةةةاؤئةةةثةى اةلةزاةغةةةكة فنجةةسى ا ةةاخ  ثاثةةة: اةلةزاةغ   (ٔل

   ةؤٌ  چ   ڭ  ڭ   چا كةة دةفةةزموىج:   ةجاى  ئيجة ةابنججة مامؤضة 

لةةة    ثة  لنجةةسةدا يةةاىى: خسادةةة چڭچازيججةثة  ةةةةثةةةزمى اسايةكةةةى خةةؤى اػ 

اى ةةة اةة ماى  ةةة  ة  كة لنجةسةدا دة وجن ة  اة ماىاى خسادةيچڭچاىدا ةَ ى شمةئةض
ةثىج  ةةةةةةثزاةثى دةزكةةةةةاٌ دنجةةةى خسادةةةة ر ةةةةة  لةاةزئةةةةثةى ئنيطةةةةة ةثزاةخ اةةةةةر

 خةةةةةواثة    َ داةةةةةةاز ديج  لةةةةة ئةضةةهرةةةةةًه رةيةاى كةلنجةةةةةرةةةةةثزاةثنؼ اةماىةةةة 
انجطومةةةاٌ ماَلةكامنةةةةاٌ    ثاثةةةة: األحففف ا  چې      ۈ  ٴۇ  ۋ  چ ةثى: ةةةةةموثيفةز

اينؼ دىج  ثة اةةةة ماىةةةاى ةةةةةنجًه اؤغة  ثة اةةةة ماىةةةاى كةلةةة ةًننةةةةث خاَلٌ اةةةةدةزةثة
   ةةةوى ة چڭچجةةةةىاشةؽ دىج  ٍةةةةزثةٍا جةةةةىاشةؽ اؤيةةةة ىاثيةةةاٌ لنجيةةةاثة 

ا ةةةة  ٍةزثةٍةةةة ةث ىازاةحةةةخ دةاةةةةةثىج  دنجةةى ىاخؤغةكةضةةنجو كةةة رةةةثزاةثى دةزكةة  
اخ  ةاٌ دنجةى ىاخؤغةة كةة ثةماغةاى جةىاشةيةة  ا ة      ةةة ئنيط  جةىاشةؽ كة دةزكةةثىج 

 سىج. ةةاشةى ا ةةاى جةىةةياخود ثةماغ
 

ًُٖم ُضِبَخاَنك  ًَُد ََٔبَخِمٔد   الل  ٌَ ال   ِى   ِغ ِّك  ََ  ُتُُب   ِضَتِػٔفُس     ِنَت الِإ ِإل  .ِإل 
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 ثيَهاســةي ئةم دةرسـة

 ـــآ ةو شـ(ْء هـ 34ء 33ء 32اُى )ـاتوة، كة ئايةتةكـ ـةت ثَيلٔــئاي ـآةًاْ هة شــئةَ دةرش
ةق ــُآ تِى بةــةوةوة كوظــؤُطةى ئــ، كة هة شـآِرايدةطةيةُ ـآةجـواى كاربــةدا خــئايةت

ــ ى بـةُى ئيص ـةهـ اًةتء دُيادا، هةشةر طــَيٌاُيي ية هة قيـًايةى زياُبارييء ثةظ ِرائيوٌاْ ـ
ٓـ        ـآتبـ ــلى كوظـِراي خةه ـ ـةق بلـوىَى، وةن تَيلـ  ـُووشيوة كـة ٓـةر كةشـَيم يـةكَيم بـة ُا

ُـ ـٓةر كةشـَيم ببَيتـة ًايـ    :ةوةــا بة ثَيطةواُةظــواية، ٓةروةٓ ةوةى كةشـَيم، وةن  ـةى ًا
 ة.ــواي آـاز كردبــيي دةربـلـتَيلِراي خةه 

ــ ساداُى ئةواُـة دةكـات كـة ثةظ   ـــ ضـؤُيةتى ش  اْ خـواى ثـةروةردطار باشـي   ـثاظ َيوييء ـ
ُـ  ـضـوار جـؤر شـ    ،لى تَيلـدةدةْء ـؤزيي بآلودةكةُـةوةو، ئـاراًيي خةه ـ   ــئاه   ـآساياْ بـؤ دادة

 اًةت.ــوايي قيــساو ِريصـةياْ، وَيِراي شـبةطوَيرةى تاواُةك
ـــا ئةواُــة هــةو ىــوكٌى شـئِجــ ــداوَيرَى، كــة بةرهــةوةى بلةوُــة بــة ـ ر ثــةي، ساداُة ٓةه 
 رْ. ـاريي ٓةه دةطــةوةو دةشت هة خراثةكــدةطةِرَيِ

  م هـتش هـه   رسيه د   

www.alibapir.net



    ...... (23 – 23)  
 

 

[ 317 ] 

 

ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ ڀچ

 ٺ  ٺٺ  ٺ ٿٿ ٿٿ ٹ  ٹ  ٹ

ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڤڤ ڤڦڦڦڦ ڤ ٹ

ڇ  ڇ  چ   چ  چ  ڇ    چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڇ

ڳ     گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ

  ہۀ  ڻ  ۀ    ڻ ڻ    ڻ ںڱ  ڱ ں   ڱ ڱ  

 چے ھھ   ھہ   ھ ہہ  
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 ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان

ؤُطةى ئـةوةوة، هةشـةر وةضـةى ئيصـِرائيوٌاْ ثَيويصـت كـرد، كـة ٓـةر كةشـَيم          ـ))هة ش
وىَى، ـَيم بلـ ـدا، كةشـ ـهـة زةويـ   ـآاربـ ـة(دا يـاْ كـة خراثةك  ـكوظتِى كةشَيم )هة تؤه ـ  آبةب

اتةوة ـم زيِدووبلـ ـيَـ ـ، وة ٓـةر كةشـَيليغ يةك  ـآتبـ ـلى كوظـوة واية تَيلـِراي خةه ـ  وةن ئة
ةوة، وة بَيطوًـاْ  ـى ىياُدبَيتـ ـلـ ـِراي خةه ـات( وةن ئـةوة وايـة تَيلـ   ـازى بلـ ـ)هة ًردْ دةرب

ـــثَيػـــ ــة بةه ـ ـــةًبةرامناُياْ بـ ـــطة ِرؤظـ ــاْ دواى ئـــةوةػ ـِةكاُةوة ٓاتِـــةث، ثاظـ اْ زؤريـ
ــ ــووـزَيدةِرؤييل ــدا    ةر ب ــة زةوي ــووْ( ه ــتدرَياكار ب ــةى    چْ )دةش ــساى ئةواُ ــاْ ش بَيطوً

   ٓ ــةتيي خــواو ثَيػةًبةرةكــةى دةكــةْء،  ووبلاريي دةدةْ هــة ـى خراثــةو ئاظــ ـةوه ــــدىاي
اْ بـــة ـرَيّ، يـــاْ دةشـــتء ثَييــــة كـــة: بلـــوىرَيّ، يـــاْ ٓةه بواشــــزةويـــدا، تـــةُيا ئةوةيـــ

رَيِةوة، ئـةو  ـاْ هـة زةويـدا دوور ـ   ِرَيّ، يـ ـتء ثَيـى ضـة ( ببـ   ـةواُةوة )دةشتى ِراشـ ـثَيط
دا ئــازارَيلى ًــةزُياْ ـؤِرييةو، هــة دواِرؤىيعــــــةرظــاْ ًايــةى شــــ)شــساية(ة هــة دُيــادا بؤي

ُـ ــبَيجط ںة ـٓةي ، ئـةوة  ـآلـ ــةرياُدا بعـاْ بةشـ ـةوةى تواُاتـ ـةوة بةرهـ ـة هةواُةى طةِراو
 .((ےية ى ـبةزةي َيبوردةي بةـاُةوة( هـوا )هة بارةيــة خــبساُّ ك
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 شـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان

َِ  ٌ َأ:لْج  ٔ َأَِ  ، ا آ:لج  ّاٗ   َِْٓ ُفخ  َاُٜ يتا١ٜ اٖي      اجلٓ:لج  ٌ: اأَل(: )ٱ  ٻ  ٻ) ا٤، سَّ    ٔ :لجٟ 

َِٔسُقٚ  َِ: ٌ  ٔ إ:لجئ  ٜ ٓ ٔ :لِجأٟ  ــ (، )أجى( تاواَُيلة كة بؤ دآـاتوو ًايـةى ًةترش  ١ا يية، ـ
 اواُى.ــةر تـهةب( ياُى: ٌ  :لْجٔإٔ َِةوة: )ـوة خوَيِراوةت

ُٚج ت  :ُفس ٚايطَّ(: )ڃ) ْْ ًُُ٘ع ِفٜ  ٌْٕعِف ُِّن ِٞف دِّاحَل ُشا ُٕط اإٔل  ةــ( بريتيض سف(، )ا
 ات.ــدا كة دةيلـاْ هة ٓةر كردةوةيةكــِوور دةرضووُى ئيِصـهةش هـة

١َُْٕفاَيخ ُُ ايٚ  ُفَا  ِتْخاإٔل(: )ک ڑ) ٚ ر ُن  ِأُخ  ٜ  : َأ س سٜ ل اخخ    َط ريٜك ّا َ    ٔسد َطاِح  ُّ 

(، ٔإح  داُٖا َ ٔ :لجاْ  ُ ٚاأُلخ  س٣ َ ٔ :لجاْ  ُ آخ  س   َٟأ، ْٔ ِخ  اٍفَِ  قٛي  ٘، اي  ٘ َأٚ ح  ِٞف  
ــ ( واتــة: ثَيطاف    َ ٔ خ ) ى ة، واتــة: دةشــتـــ تء ضةثــــةواُة، كــة ًةبةشــت ثَيـى ِراش ـ

اْ زيـاتر  ـــ ةط يـــ (ػ ئةوةيـة كـة دوو ك  خمايف ١ (ء )اف إخت  ة ، )ـثَيى ضـ  راشـتء
ــ ة ياْ كردةوةدا ِرَييةكى جيـاوازو ثَيطـةواُةى ئـةوى ديل   ــاًياْ هة قصـٓةر ك ة، يـاْ  ـ

 رَي.ــة بطــى ديلـئةواُ

ِ٘ : ٤ٞايػَّ    ٢ْ ف  (: )ککگ ) ِْٓفٝ   ُٙٝ  ّافْ  ٜ  ْ خَّ  ا ُ٘ ٚط  س ٙ د ع   ٚ َأب :  (، ُٙ، َأْخس :لج   
َْٓف    ٛا) اْ ــــــتِةوةو دةركــــردْء وةدةرُــــــ( بــــة دوورخصْف    ٞةوة، )ـرَيتـــــ( دوور ُٜ

 وترَي.ـدةط

ْْ َُ٘ك   ِخَي :ٌُ     :لُجايسَّ ٟ ٔصخ    }(: ڳ) َِ   َّ   ٔإ ،اٌز     ط ِها َِ   َّ   ٔإٚ  ِ٘     ِطِفْ  ْٔا  ِٙ     َٝ  ْٔا  ٟ ِر     اٖيَف، س

ٜ   ص اخَل ُُٙزد     ْصَ ٚ  ُطٔسِفُُ اي   ا٤ُٝ   احَل ٛ ُٖ   ِِ٘ط  ِفْ  َِْٔ   ُُ٘ك  خ ًِٜ  ٚ ا َْ      ٜ ْصخ  ٌٌ    :لُجز ١   ٠َْأس إ ٚا

ٛ ِب ّاب     ح ْسَ ) َُط    ًِ: ٜحِدح      ِٞف    ٚ ، اٜ    اص خ  ُُ٘ع    ُْ:لج ٚ  ٜ     ا٤،صخ  ٜ     ص خ  س ْٝ    َ  ِدِف    اي ٚ ا ال ا 

  َّٓ ٍَُك  ُٜ ،سْٙٝ  َ  َِْٔ   ُُ٘ك  خ ًِٜ  ِٟراٖي  ٚ  ،(٢اَد اي ٚ اِفَفْخض تِ اإل ٔ َِ   ٌبْسض    ٛ ُٖ   :ا  :ُُٙزد     ْصَ ، 

َِ  خ  ص َأٚ  ...،ٕصخ    ٌٌ:لُج  ز ٚ  ُْٟصاخِل   ( هــة زًــاُى ْٟصِخ  وظــةى ) {ٟ...ْصصا١ٜ ٚاخِل      اخل ٔ ٣ 
ورديي دا يــاُى: بــةخؤدا ظــلاُةوةو ظــةرًةزاربووْ، ئِجــا ئةطــةر  ــــك دا، هــةــــعةِرةبي

ــ ةرًلردْء تـةري  بووُةوةي ـئـةوة ظـ   ،آهة خودى خؤيـدا تووظـى بـ    ـًرؤظ ة، بـةمَ  ـ
ـــئةطــةر بــة ٓؤكارَيل ي ـواييء زةبووُيــــــةرًةزارييء ِريصــــ، ئــةوة ظـآى دةرةكيــى بـــ

 رَي. ــثَيدةطوت
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  هـؤى هاتهـة خـوارةوةى ئايـةتـةكان

چ   چ  چ  ڇ  چ ةتةى كـة دةةـةرًوَى:  ـٓؤى ٓاتِة خوارةوى ئـةو ئايـ  

     ژ  ژڈ ڈڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ   ڌڌ  ڎڎ

ڱ  ڳ  ڳڳ    ڳ گ  کککک گگگڑ ڑ 

ْٔ ]، چں ڱ  ںڱ  ڱ   ْٔ ُعهِ    ع   َِ َ  ا  ْٛ َّ َق َ اِي ٍو َأ  ُٔ ْ ظ ْب  ٓ     َأ ْٜ ْٚ ُعس  ١َ     ٌٕ َأ

٢ًَ ز ُض َُٛا ع  ٍٔ اهلِل   َقِد ٛ  ُٚا ا  َفا:لْجت  ٛ١َ ٓ ُ ِدٜ ٍُ اهلِل   َف ،ِي ِْ ز ُضٛ ُٗ َ س  َي ِْ    َأ ُٖ َ  س  ٚ َأ  ٍٕ ًَِك ا ِب

  ٔ  َِ ٜ ْػ  س ُبٛا   ْٕ ٗ   ا أَأ ٛ اِي ٚ َأْب ٗ   ا  ِْ َّ  ا و   خُّٛا   ،يب ا ًَ ًَُكٛا َف َْْل ًُ  ٛا ز اعِ  ،َف  ا ٍٔ اهلِل       َقت   ٢  ز ُض  ٛ
ِ   ٚ اْض َّٓع  ٍ  اهلِل   ،ت اُقٛا اي ًَغ  ز ُض ٛ َّ   َفب  ْٔ َأ  َِ  ِْ ُٖ ٗ خ ب  ُس َّٓ ُ  ا       آث  ِٞف   ٌ     أزض أز َف    ٍٔ اي ِْ َف ِٖ أز

ٗ     اْزت  َّٓ ٍُ اهلِل     :لج  ٤ٞ  ح تَّ  ٢ ،اُز    َفع  اي ِْ ز ُض  ٛ   ٔٗ َ س  ِب ِْ َف  َأ   ٔٗ ِْ    ِب   ُٗ ًُ ٚ َأْز:لُج  ِْ ٔٗ ْٜ  ِدٜ َفُكلِّع   ْ  َأ

ٚ ُأِي ٚ ُض  ِْ ُٗ ُٓ ُٝ ُٜطْ    ُٞكٛا ِف  ُِس ْت َأْع ٕ  َف َا  ٜ ْطت ْط ُكٛ ٕ     اِيخ  س٠َِّ  ْٛ ٍُ     َفب ع  ح  ز ضُ ٞ زٚاٜ ١:   ٚف  ..، َك ٛ

ًَ ِٞف اهلِل  ِْ َقاَف١ّ َفُأِت  َط ٔٗ ٗٔ ٞ ِب ٍ   َق ،ِْ  ِب ٚ ت ع اَي٢ ِف :ا ٍ  اهلُل ت ب از َى  ْْص  چ   چ:ذ ِي وَ  َٞفَأ

ُطًِ  ٞ زٚا١ٜ ي ٚف، چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ڌ

 ْٔ ْ       ٕظع        ٍ : َأ ُّ ، َق      ا َِّٓب       ٌ  اي  ُ ُ       ا ض        َّْ ٔ  ُأَٚي       ٔإ ُٝ ُٝٔ  ،٦َِو َأْع       ًُٛا َأْع        ُ ِْ ض              ُٗ َّْ أَل

ُّ ب    سقِ: ) }[ايسِّع     ا٤ ُ٘ ايُبخ     أز ٌِ ب    سقِ: )233َأْخس :لج      ًِ َُْط      ٚ ُٚ   ب    سقِ: 4330(،  ٚ َأُب    ٛ   ا  ،)

ُّ ب  سقِ: )4364) َّط   ا٥ِ ٚ اي : كؤًــةه َيم هــة ـآي كــوِرى ًاهيــم دةه ــ ـ، واتــة: ئةُةشــ{(4036(، 
ٌ ٓؤزى ) ــ ( ياْ )عوِرةيِعٛن  ــ ة( ٓـ ــ ثَيػةًباتِة ثى ـ ــ ةرى خـ ــ )ديـارة ًص  وا ـ وه ٌاْ ـ

ةوتء ُــةخؤػ كــةوتّ، ثَيػةًبــةري ـُةكــ ـآاْ ثـــٓــةواى ًةديِةيــ بــوو وْ( بــةمَ ئــاوو
ؤُةوة، ـرتى ظريدةرى وَيـداْ كـة هـة ظـريو ًيسيـاْ  ـ      ـخواػ ةةرًاُى كرد ٓةُدَيم ىوظ

ــ ثَيػواُى ـظـ  ،بووُةوةـاتَيم ضاكـ ـا ِرؤيعنتء كـ ــةر(، ئِجــ)وةن ضارةش  ًبةرى خـوا  ةـ
ةرى ـثَيػةًبـ ا كة ٓةواه ةكـةياْ بةرةبـةياْ بـة    ــياْ بردْ، ئِجــياْ كوظتء ىوظرتةكاُيع

ــ وةِرؤ َٓيِايـاُّ، ئِج ـــ ت بة ظـوَيِى دا ُـاردْء بـةر هـة ُي    ــطةيع وا ــخ ثَيػةًبـةرى  ا ـ
ــوا  ــة )ى       خ ــراْء ه ــاوياْ دةرَٓيِ ــِريّء ض ــاْ ب ــتء ثقي ــرد دةش ــةرًاُى ك ـــة ةِرِرة( ـ

 ةدرا...ــةُدة داواى ئاوياْ دةكرد ثَيياْ ُــء ٓةرضةِرَيدراْ
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ةدا:ــى ديلـة ِريوايةتَيلــوة ه
طرى بة دواياُدا ُـارد، َٓيِـراْ، وة خـواى بـةرزو     ـٓةه  آوَيّ ثــظ ثَيػةًبةرى خوا 

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چثايةدار هةوبارةوة ئـةوةى ُـاردة خـوار:    

.چڇ  ڍ  ڍ ڌ
ــ ةوة طوتوويـدا: ئةُةط طَيِراويةتيـ وٍ(ــى )ًصـوة هة ِريوايةتَيل ــ بؤيـة ثَيػةًب ةتى: ـ ةر ـ

اوة.ــواُةكاُياْ دةرَٓيِـاوة، ضوُلة ئةواُيغ ضاوى ظـوةو دةرَٓيِــضاوى ئةواُةى كؤه ي
ى:ـتَيبيِ

ــ ــى ثريِطــ     ـدي ــووة، ىيلٌةتةكةظ ــسا ب ــدتريّ ش ــساداُة توُ ــؤرة ش ــةو ج اُدُةوةو ـارة ئ
ــ ـــو ةًاُدُةوةى خـش ـــلى ِرَيطـةه  ـــرو ةيو ـ ــووةـ ــة تةً ،باز ب ـــك ــة ئيصـ ـــاع ه ــوه ٌاُاْ ـ الَء ًص

وه ٌاُاْ، بـؤ خراثـةكاريي ُةقؤزُـةوةو    ـاةييء هَيبـوردةيي ًصـ  ـــ ةْء ضـاكةكارييء ده ص ـُةك
ــساُّ ئيص ـــب ــدا تؤه   ـ ــوَيِى خؤي ــاتء ظ ــة ك ـــالَ ه ـــةو زةبريعـ ـــى ٓةيـ ـــتةُي ،ةوـ ــاوةُى ـ ا خ

ة!   ــةبر ُيـنيء ؼــبةخع
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 ايةتةكـــاني ئـشــتـاي طـمان

ةرٓاتى دوو كوِرةكــةى ـبةشــ آاربةجــــوودا خــواى كــــدواى ئــةوةى هــة ئايةتــةكاُى ثَيع
ــ ى برايـئادةًى طَيِرايـةوة كـة ثوختةكـةى بريتيـة هـة كـوىراُى ٓابيـى هةثيـةْ قابيوـ          ةوة ـ

ساى قورشــى ــــارةزا شـطةو ثاشــاوَيلى ِراشــتء ِرةوا، هَيـرةدا خــواى زاُــاو ظــ ـٓــيب بةه ــ آبـةب 
ٱ  ٻ   چ بة ُآةقى كردؤتة زادةو دةرةجناًي ئةو تاواُة زهةو ةةرًوويـةتى: كوظتِى 

  ٺٺ  ٺٺڀڀڀڀ پپپپ ٻٻٻ

ــة شـــ  چٿ   ٿ  ٿ  ٿ ــة: هـ ــةى   ـ، واتـ ــةر وةضـ ــةوةوة هةشـ ؤُطةى ئـ
، يـاْ  ـآتبـ ــَيلى كوظـئةوةى كةشآوىَى، بـِرائيوٌاْ ُووشى كة ٓةر كةشَيم كةشَيم بلـئيص

 ..ــتبـآلى كوظـِراى خةه ــة كة تَيلــئةوة وايوةن  ،آدا كردبــخراثةكاريي هة زةوي
ديـارة   ،اواُى كوظتِى بة ُآةق خواى دادطـةر ئـاواى تةًاظـا بلـات    ـارة ًاداَ تـئِجا دي

 او دواِرؤىدا.ــهة دُي ــآةدةر خؤى دةبــى هةقــسايةكةظـش
ٓ   ـثاظاْ باشـ  ــ ي ثَيطـةواُةى كوظـتِى بـة ُا ــ ةق دةكـات، كـة بريتي  ـ ة هـة دةربـازكردُى   ـ

، وة ٓـةر  چڤڤ     ٹٹ  ٹ  ٹ  چًرؤظَيـم هـة ًـةر :    
ــ ـــَيليغ كةشـكةش ــازى بل  ـ ــردْ دةرب ــة ً ــةوة "ه ــدوو بلات ـــَيم زيِ ــةوة وايـ ـــات" وةن ئ ة ـ

 ةوة.ــاُدبَيتــةر زةوى ىيــلى شــِراى خةه ــتَيل
ةرثَيطيء ـباشى ِرةواُةكردُى ثَيػةًبـةراُى خـؤىء ثًويـيء شـ     آثاظاْ خواى كاربةج

     ڦ ڄ    ڦ  ڤڦڦچات: ـلى دةكـ ـةى خةه ـ ـزؤرب لَيِىـِوورظـش

ة بــة ـةًبةراُى ئَيٌـــوة ثَيػــ ،چڃ  ڃ ڃ  ڃ ڄ  ڄ    ڄ    
ــ ـــبةه ــ ـــطة ئاظــ ــاْـلرايةكاُةوة ٓاتِــ ــ ،ة ثيــ ــةوةػ زؤرَيلــــ ـكةضــ ـــياْ ٓـى دواى ئــ ةر ـــ

 دا.ــةر بووْ هة زةويـَيّء زَيدةِرؤييلـلـِوورظـش
ـــتِة ِرووى شــــةر خصـًــةزْ دَيتــة شــواى بــةرزو ــــخ داةتى دواتــرـا هــة ئايــــــئِج ساى ـ

كةشـــاَُيم كـــة ِرَيطريـــيء ضـــةتةيي هـــة دةظـــتء دةر، يـــاْ ٓةه لوتاُـــة شـــةر ًـــامْ هـــة   
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ــ ـــاُدا دةكـئاوةداُييةك ـــ ــ ،ةوـةُة ثيع ـــيء ئاشـَٓيٌِي ـــاييع ـــى كؤًةه  ـــلى طوُـطاو خةه  دو ـ
ــة ىَيـــر ُاووُيع  ــارةكاْ تَيلـــدةدةْء هـ ـــظـ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چاُى: ــ

ــَيِداچڌ ڍ    چ   چ  چڇ  ڇ  ڇ  چ :آ، دةياُِاشــــــ

ڑ     ژژڈڎڎڈڌڌ ڍڍڇ

  ڱڱ  ڱ ڳ ڳڳگڳگ  گگککککڑ

ــة: بَيطچ   ڱ  ں ـــ، واتـــ ـــوًـــ ـــكةش ساىـاْ شـــ ــة دىايـــــ اُــــ ـــَيم كـــ واو ـةتى خـــ
وىرَيّ، ـدا، ئةوةيـة كـة بلـ   ـَيِريي دةدةْ هة زةويـاىاوةطـى ئـةوه ـةى دةكةْء ٓــةًبةرةكـثَيػ

ــ قياْ ثَيطياْ ٓةه بواشرَيّ، ياْ دةشتء ث ِـ ـِررَيّ، يـاْ هـة زةوى دوور   ـةواُة ببـ ـ ةوة، ـرَي
 ة.ــاْ ٓةيــدا شساو ئازارَيلى ًةزُيــيعىهة دواِرؤ ،اداوـواكردُياُة هة دُيـا ئةوة ِريصـئ

ــ ة هـة ًةش ــارة ئَيٌـدي ــ اُدا بـة ورديـي باشـي ضؤُي   ـةهة طرُطةكـ ـ ُـ ـ ى ـةتى جَيبةجَيلرد
ــ بة طوَيرةى ج ، كةساية دةكةيّــئةو ضوار جؤرة ش اُى تـاواُى تَيلـداُى   ـؤرو ضؤُيةتيةكـ ـ

 ـآاربةجــــَييةَ دا خــواى كــــلى دةطــؤِرَيّ، ثاظــاْ هـة ئايــةتى ش ـَٓيٌِيــي خةه ــ ـــى اييعـئاش
ــةتى ثةظَيٌاُــ   ــى ىاه  ـــبووُةوةو دةشـباش ــاواُى    ـتٔةه  ــة ت ــات ه ــة دةك ــةو تاواُباراُ طرتِى ئ

ـــِرَيطري ـــاُة شـــــلوتـيء ٓةه ــ ـــ ـــ ــاه ى خ ــاَيء ىـ بآلوكردُـــةوةى تـــرطء بـــيٍء   ،ةه مءةر ًـ
بــةزةييء هَيبــوردة هــةو ىاه ةتــةدا   كــة خــواى بــة آي، وة ِرايدةطةيــةُـَيويىء ئاه ؤزيــــــثةظ

ــ وردةيةو ًئرةباُـة، كـة ئةًـة ئاًاىةظـة بـةوةى ثَيويص     ـهةطةه ياْ هَيب ــ تة ًصـ وه ٌاُاُيغ، ـ

ــ ياْ هَيبـةياْ" هةطةه ـ ـ"واتة: ىلووًةتةكـ  ًـ  ـ ڻڻ  چ :آةت بـ ـوردةو بـة ًةِرىة

، واتـــــة: جطـــــة چڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھھ  ھھ
ــ تٔةه دةطرْ بةرهةوةى دةشـهةواُةى كة دةطةِرَيِةوةو دةش ــ تةمتتاْ بةشـ ، ــلــآ ةرياُدا بعـ

 ى ية.ــَيبوردةى بة بةزةيــّ كة خوا هـئةوة بساُ
 ة:ــكةوات

واُباراُــةدا ةو تاـةًوو ئــــــبةشــةر ٓ آدةبــ ،لراْـسايةى كــة باشـــوار جــؤرة شــــــئــةو ض
ــ ّ ئةجنـكة تاواُى طؤري ،ةثَيِرَيّـبص ــ اَ دةدةْ، جطـ ــ ة هـةو كةش ـ  و اُةى كـة بـة ئـارةزوو   ـ
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ـــَيٌاْ دةبِــــتى ئازاداُــةى خؤيــاْ ثةظــــويص رْ، ـةياْ ٓةه دةطــــــدةشــت هــة تاواُةك ،ةوةوـ
 اوازة.ــاْ جيــئةواُة ىوكٌي

ويٍ بــووْء ـبـةر هــة تةشـ   بةت ٓـةًوو جــؤرة خراثةكاُياُـةوة، كــة  ــــا ئايــا بـة ُص ـجـ ـئِ
 ً ــةوةياْ ئةجنا ــوردْء بةخع  يـــاْىيــواْ بووُ ــةر هَيب ــاْ تــةُيا   ــــداوْ، ب ــةوْ، ي راْ دةك

 َيلياْ؟!ــبةظ
ــةو    ــاُى تَيدايـ ــايي زاُايـ ــارييء ِراجيـ ــةو وردةكـ ــى    ،ئـ ــدا ِرووُـ ــةهة طرُطةكاُـ ــة ًةشـ هـ

 ةوة.     ــدةكةيِ
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 ضـةند مةسـةلـةيـةكى طرنــط

  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچةرًوَى: ـةةكة خوا د :ةَــةهةى يةكــًةش

  ٿٿ   ٿٺٺٺڀڀ ٺڀ پ پڀ

  چٻٻ ٱچ،چڤڤٹٹٹٹٿ
ِـ       ـة هة كورديـ ـئَيٌ ــ اوى ئـدا دةه ـَيني: هةبةرئـةوة، هـة شـؤُطةى ئـةوةوة، يـاْ هةثَي ةوةدا، ـ

ةرٓاتةى دوو ـى ئـةو بةشـ  ـؤُطةى ئـةوةوة كـة ِرابـردو تَيجـةِرى، هـة دوو تويَـ      ـواتة: هة ش
ٓـ ـ، كة كوظ(ىـيىء ٓابيقاب)دا ـةى ئادةًـكوِرةك اريي ـة ٓـؤى زياُبـ  ـةق دةبَيتـ ـتِى بة ُا

ــة دواِرؤىدا، وة دةبَيتــ  ــوى ه ــؤى ثةظَيٌاُــ ـبل ــةى   ـة ٓ ــةر وةض ــادا، هةش ــة دُي بووُةوةى ه
ــ ـــئيصــ ـــيء ثَيويصـِرائيوٌاْ ُووشــ ــرد )ـــ ٓ     اتٌاْ كــ ــاُى: )َنت ْب ْٚ:لج ْبٓ    ا، َفس ْض    ٓا ( يــ ( َأ

، دةُووشـرَى،  ـــآ ارَيم كة دةردةضـء بِريايةن كة دادةُرَيـهةبةرئةوةى عادةت واية ياش
 وىَىـةرًاْ ُووشني، كة ٓةر كةشـَيم كةشـَيم بـة ُآـةق بلـ     ــدةةةرًوَى: هةش خوا 

ــاُى: بةب( ڀ ڀ) ــة كةشــ آي ــةوةى ك ـــئ ( ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ) ،ـآَيلى كوظتب
 ،، وةن ئـةوة وايـة  ـآردبـ ــدا بـةرثا ك ـةوةى كة ئاظووبء خراثةكاريي هـة زةويـ  ـئآياْ ب

ــ ـــٓـــةًوو خةه ـ ــةر زةوى كوظتبـ ـــآلى شـ ــة ثَيطةواُةظـ ٹ  ٹ  چ ةوة،ـ، وة بـ

، ٓةر كةشـَيم يـةن ُـةةض دةربـاز بلـات هـة       چٹ  ٹ  ڤ   ڤ
ــ ةوة، كة هَيـرةدا ًةبةشـت هـة ىياُدُـةوة، واتـة: هـة ًـردْ دةرب       ــًةر ء بيايةَُيت ازى ـ

وا ــــةوة، بــة خــــدوو ُابَيتــــةط زيِـرَى، بــة كــــــَيم مبــــا ئةطــةر كةشــــات، ئةطةرُــــبل
ــ ، وة شــآُةب ــ واُـةبووة كـة هـة دُي    وُِةتى خـواػ  ـ ــ ةه م زيِـدوو بل ـادا خـ ـ اتةوة، ـ

ــ ــة ِرؤىى دواييــ ـبةه  ـــدا زيِـلو ه ـــ ــةمَ ئايــ ـدووياْ دةك ــة:  ـاتةوة، ب ــت ه ــرةدا ًةبةش ا هَي
ـــ، ضييچٹ  ٹچ ــةرطى     ـ ــي ً ــةر ء ًةترش ــة ً ــات ه ــازى بل ــة: دةرب ة؟ وات

ٓـ   ـدوور ــآه ــ لى شـةر زةوى هـة ًـةر  دةرب   ـًوو خةه ـ ةـاتةوة، وةن ئةوة وايـة كـة  از ـ
 ةوة.ــء ىياُى بؤ طَيِرابِـآكردب
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يارَيم ـ، هَيرةدا ثرشچٻ  ٻ  پ  پچةرًوَى: ـكة دةة :ةهةى دووةَـًةش
ِرائيى دةكات؟ كـة بـة   ــي بةُى ئيصـرةدا بةتايبةت باشـهَي وا ـى خـا بؤضــدةكرَى: ئاي

ــة بة    ــةبووة ب ــةت ُ ــة تايب ــةهةى تؤه  ــد ًةش ــتةئلي ـــى ئيصـُ ـــ ـــلو ٓـِرائيوةوة، بةه  ةًوو ـ
 دا بووة؟ــةياْ تَيــوا تؤه ــاُى خـةريعةتةكــظ

ــ ــةقو ى شــ ـهةبةرئ ــى شفيطرر ةهيٍء ـةوةى ع ـــِةت ــَيم   ـ ــة كةش ــةوةْ، ك ــارى ئ اغ خوازي
ـــكةش ــاْ ئاظ  ـ ــوىَى، ي ــةق بل ـــَيم بةُآ ــدا بل  ـ ــة زةوي ــةكاريى ه ـــووبء خراث ـــ  آات، دةب

، آــــاْ بووبــــةر هــةوةدا ُاكؤكييــــاُى خــواى دادطظــةريعةتةك آطوجنـوىرَى، وة ُاظـــبلــ
ِرائيى دةكرَى؟ ٓةُـدَيم هـة توَيـاةرةواْ طوتووياُـة:     ـئةدى بؤضى ٓةر باشي بةُى ئيص

ــةُى ئيصـــ    ــة بـ ــةوةى كـ ــةًني ئؤماِرـهةبةرئـ ـــئيى يةكـ ــــ ـــةتء كؤًةه ـ ــة ـطا بـ ووْ، كـ
ت ُيـةو  ـِراشـ  ّ، كـة بَيطوًـاْ ئـةوة   ــاغةى ئاييـةر بِـقةوارةيةكياْ دروشت كردوة هةش

ؤرة بوو وْ.ــةو جـةػ هـاى ديلـطـةتء كؤًةه ـئؤم
ــ ة كـة بـةُى ئيص  ـارةكة ئةوةيـ ـواية ٓؤكـبةمَ ًّ ثَيٌ اْ( ـِرائيى )واتـة: جووهةكةكـ  ـ

ــ بةت ئؤمـةتى ئيص ـُوَيرتيّء تازةتريّ ئةزًووُى شياشي ديِيي بـووْ بةُصـ   الًةوة، ـ
ــ وكةوتةكاُياْ هة ًَيـٓةه صو ووداء ، وة بةشةرٓاتء ِرآــار كرابـكة بؤ ئَيٌة تؤً اوودا ـ

 آات، ئةطـةرُا واثَيدةضـ  ـي ئةواْ دةكـ ـباش آاربةجـ، بؤية خواي كآب ارــء ديـآسيم بـُ
ٌاُييةكاُدا كــة ـهــة ٓــةًوو بةرُاًــة ئاشــ آتى ثــةروةردطار بووبــــــئــةوة ياشــايةكى طع

.ّاُــ( َٓيِاوياّ  عًِٝٗ ايصا٠ ٚايطةًبةراْ )ـثَيػ

ٺ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀٺ ٺ چ كــــة دةةــــةرًوَى: : يةَشــــَي ًةشــــةهةى

ةوة بــؤ ــــار دَيَِيتــــةر دوو ٓؤكــــِى دةكــرَى، كــة خــواى دادطـ، هَيــرةدا تَيبيــچٺ
اْ:ـةُدُةوةيـشــآمء تؤه ة هـكوظتِى خةه م، ياْ بؤ كوظتِةوةى خةه 

، واتــة: كةشــَيم كةشــَيم بلــوىَى،     چپ  ڀ   ڀ  ڀڀچدةةــةرًوَى:  / 1
تة ـدروشـ  ،، ياُى: كةشـَيم كةشـَيم بـة ُآـةق بلـوىىَ     آتبــكوظ َيلىـئةوةى كةشـآب

ۈئ  ېئ   ...چ وا دةةـةرًوَى: ــةق، وةن خـى بة ُآـو ـةوة، بةمَ قةتـــوىرَيتـبل

 چىئ  مئ    حئجئ     ی     ی  ی  ی ىئ   ىئ    ېئېئ     ىئ
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 وىْ،ــواتة: ئةو ُةةصةى كة خوا قةدةغةى كردوة بلوىرَى، بة ُآةق ًةيل، ماــاألنع
 ةَ.ــارى يةكــ، ئةوة ٓؤكـآَيلى كوظتبــةق ئةوةية كة ُةةصــتِى بة ٓـكوظ

ــ اريي هة زةويــ، ياْ خراثةكچٺ  ٺ  ٺ  ٺچدةةةرًوَى:  /2 دا، واتـة: ٓـى   ـ
، تؤه ـــةى آتبـــــَيلى كوظـــــى تايبةتـــة، كةشـــَيم بةتايبـــةت كةشـــــاْ ًاةَيلـيةكةًيـــ
، آاربـديـ  ـآتيية دةبــئةو ًاةة طع تيية،ــة شةر، ئةويديلةياْ ًاةَيلى طعــدةكةوَيت

ــؤوةو ـ، ئةطــةرُا ٓــةر كةشــ آ، ضوارضــَيوةى دياربــآشةروشــيٌاى دياربــ َيم ِراشــت ب
ــ : تؤ خراثةكارييت هة زةويدا كردوةو دةتلآرَىء بو ــاُوو بطــبي ــ وىَ، ئـ ــ ةوة ُـ ، آابـ

ريي ظارةزا باشي ئـةو خراثـةكا   دا خواى زاُاويـئةدى ضؤْ دةزاُني؟ هة ئايةتى دواي
ــفط  ا ) ،  بــةكارَٓيِاوة، چڇ  ڍ  ڍ   ڌچريى ـ(ة دةكــات، وة تةعب

اًاُياْ، ــاْ، هة ًاَيء شــم، هة ىياُيـة كردْ هة خةه ـكة بريتية هة ِرَيطرييء ٓةِرةظ
ظـَيوةى   َيم ئةوة بلات ئةوة بةــايعياْ، ٓةركةشــاْ، هة َٓيٌِييء ئاشــهة كةِراًةتي

تيية، كــة ديــارة ــــويغ هةبةرئــةوةى ًــاةَيلى طعات، ئــةـتيى تؤه ــة ِرووى تَيدةكـــطعــ
ــ ةًوو ىامُداو ٓةًوو كةشَيم كة ةةشــةو، هة ٓــةوةػ وردةكاريى زؤرى ٓةيــئ اد ـ

دا ـووب ُاُةوةػ هة زةويـ ــارييء ئاظـة خراثةكــوىرَى، ضوُلــدا، ُاكــدةكات هة زةوي
بـؤ داُـاوة،    ؤرىـشـسايةكى جـؤراو جـ   ضــةُد  ة خـواى ثـةروةردطار   ـجؤراوجؤرة، بؤي

 ةيّ.ــي دةكــوةن دوايي باش

، واتـــة: چٿ  ٿ   ٿ  ٿ چ كـــة دةةـــةرًوَى: :وارةَـــــةهةى ضـًةشـــ
ــةًوو خةه ــ   ــة ٓ ــةوة واي ــةق، وةن ئ ــتِى بةُآ ـــكوظ ـــآتبــةر زةوى كوظـلى ش ــة ـ ، وة ب

   ڤ  ٹٹچُصــــبةت دةربازكردُيعــــي هــــة ًــــةر ، دةةــــةرًوَى:     

ود ـيِـدوو كردبَيتـةوة، ياخـ   ، وةن ئةوة وايـة ٓـةًوو خـةه لى شـةر زةوى ز    چڤ
   ةوة.ــىياُى بؤ طَيِرابِ

ــيارو ئيعـــ    ــرةدا ثرشـ ــارة هَيـ ــة ثَيعـديـ ـــلاهَيم دَيتـ ــاةرةواُى قوِرئ ،ةوةوــ ـــتوَيـ اْ ــ
هةوبارةيةوة زؤرر ظـتياْ طوتـوة: ٓةُـدَيم طوتووياُـة: ئـاخر ئةطـةر كةشـَيم كةشـَيم         

وىَى، وة ـشـَيياْ بلـ  جيايـة هـةوةى دوواْ، يـاْ     وبلوىَى، ئـةوة تـةُيا كةشـَيلى كوظـتوة    
ـــاية هـــــجي ـــــ ـــةًوو خـةوةى ٓـ ـــةه ـ ـــلى شـ ـــوىَى! ئـةر زةوى بلـ ـــةدى بؤضــ ــرةدا ــ ى هَيـ
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ــةرًوَى:   ٿٿڀڀڀٺٺٺٺ پ  ڀچدةةــ

ـــٓةروةٓ، چٿٿ   ــة ثَيطـــ ــ ٹ  ٹ  ٹ  چةواُةوةػ ـا بـ

 ؟!چٹ  ڤ   ڤ
اُةكاْ وةن يةكـة، ىورًـةتى   ـياْ طوتووياُة: هةبةرئةوةى ىورًةتى ئيِصـ ــ( ٓةُدَيل1

ــ اْ بلــوىىء ض ئةويــاْ بلـة، ض ئةًيـياْ وةن يةكـّء ُةةصخوَي وىى، ض يـةكَيلياْ  ـ
ض زيــــاتر ٓــــةر وةن يةكــــةء هــــةو ِرووةوة كــــة  ،وىىــــــاْ بلــــــض دوواُي ،وىىـبلــــ

ــ َيمء ُةةصـدةشتدرَيايي كراوةتـة شـةر ىورًـةتى ُةةصـ     كـة ُـةدةبوو    ،َيم كـوىراوة ـ
 وىرَى.ــبل

ٓـ    ـَيم دةشـتى بطَيتـ  ة طوتووياُـة: كةشـ  ـٓةُدَيلى ديل (2 ةق ـة خـوَيِى كةشـَيمء بـة ُا
 تد.ـواراُيغ... ٓــياْء ضــة دوواْء شــوىَى، دةشتى دةضَيتــبيل

كارةكةى، وةن ـواُة: بــؤ ئــةو كةشــةى كــة دةكــوىرَىء بــؤ كةشـــ( ٓةُــدَيليغ طوتوويــ3
ــ لى شـةًوو خةه ـة كة ٓـئةوة واي ــ ، كـة بؤخـؤى هـة دُي   آوىرابـةر زةوى كـ ـ ادا ُـةًا،  ـ

َ   َق ْدَك  َف ات َ    َْٔ   ، وةن طـوتراوة: ) آاوي بووبـ ــا كــة دُيــن ئةوة وايوة َ ٝ ِق ْ ا ُ٘ ا ( ت 
ــةر كةشــ  ــة: ٓ ــردَيم ـوات ــازة قيً ـــ، ت ـــاًةتى وى ٓـ ــادا ُــ  ـ ــة دُي ــةو ه ــة ئ ةًا ـاتوة، ك

ـــجي ـــاوازيى ضييـ ـــة هةطـ ــةوةدا كــة دُي ـ ـــةَي ئ ـــآبطـا تَيلـ ـــ ة، ٓــةروةٓا ـ؟ وةن يةك
ة ـوىرَى، وةن ئــةوة وايـــدةكــ ــــآروايــة، كــة كةشــَيلياْ هكاريعــي ٓةوبةُصــبةت كةش

 .  ـآاوي بووبــةردا كــاياْ بةشـةًوو دُيـٓ
ـــبةُص ــاْ دةربازكردُ ـ ــي، ي ـــبةت ىياُدُةوةظ ــةًاْ ظ  ـ ــة ٓ ــةرطيغ ب ــة ً ـــي ه َيوة، ـ

َيِراوى ـَيلى بـة ىورًـةتى ِرَيسهـ   ـهـةو ِرووةوة كـة ُةةصـ    ،كةشَيم كةشَيم دةربـاز بلـات  
ــة    ــردوة ه ــاز ك ــة خةه ــ  دةرب ــةوة واي ــةر ، وةن ئ ــاز كردبــ  ـً ــةر زةوى دةرب ، وة آلى ش

ـــكةش ـــ ــَيم بل ـآَيم ُةَٓيو  ـــكةش ــةر دةشـ ـــوىرَى، ئةط ـــتى بـ ـــآِروا ُآَيو ـ ـــٓي ـ ــةط ـ ب ك
ــ َيم كة هـة ًـةر  دةرب  ــوىرَى، وة كةشــبل ٓـ   آاز دةبـ ـ لى ـةًوو خةه ـ ـ، وةن ئـةوة وايـة 
ّ، ــاوى جواُـَيلياْ ثاشـارى، ٓةرشـكـوؤى ياْ بؤ كةشــ، بؤخآـازبووبــةر زةوى دةربـش

( تػ   بٝ٘ظـــارةزا بـــة )ن( كـــاةى وَيلطـــوواُدْ )  بـــةمَ طـــرُي ئةوةيـــة خـــواى زاُـــاو 

ـــَٓيِ ، ٓــةروةٓا بــة ثَيطــةواُةوةػ  چٿ  ٿ   ٿ  ٿچ اويةتى،ـ
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ــة: ُــــ چٹ  ٹ  ڤ   ڤچ ــــتواةةرًوَى: كـ، واتــ ـــت وايـًــ ة، ـــ
 ة.ــةوة وايــةرًوَى: وةن ئــدةة

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ وَى:ـةرًـــكــة دةة: ةَــــثَيِج ةهةىــــًةش

، واتــــــــــة: بَيطوًــــــــــاْ  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ     
ــ طة ِرووْء ئاظـةًبةراُى ئَيٌة بة بةه ــة، ثَيػــِرةواُةكراواُى ئَيٌ ــ ٓاتِ ُةوة،لرايةكاـ ة ـ

ة شــياقةكة بــاط ــــِرائيوة، ضوُلــــت ثَيــى بــةُى ئيصــــ؟ ًةبةشـــــآة ثى كــــثيــاْ، ٓاتِ
، چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ چات، ةــــــةرًووى: ــــــــدةك هــــــةواْ

ّ؟ ئـةوةى بـؤ   ـ( كيَـ اّ    ا٠ ٚايط عً ِٝٗ ايص   كةواتة: ًةبةشـتيغ هـةو ثَيػةًبةراُـة )   
ــ اُى ئةواُـفء برايةكـ ـووبء يوشـ ـ، يةعقـ آجاو بــئَيٌة ضةش ةى كـة ثَيػةًبـةر بـووْ،    ـ

الةارعلريم الص رااا )ـصاو عيـثاظاْ داوودو شوهةمياْ، ئِجا ًووشا، دوايي زةكةريياو يةىي
ــةمياُى كؤُ ولصسررال  ــة ث ــةمَ ه ـــ(، ب ــي ىًارةيـ ـــدا باش ــةػ دةكـ ـــةكى ديل ـــاتء، ضـ ةُد ـ

ـــُاوَيل ـــ ــة دَيِ ــآى ديل ــةر ثَيػةًبــ  ـآ، دةه  ــةواُيغ ٓ ــوا  ـئ ــة خ ــرُي ئةوةي ــووْ، ط ةر ب
  ڦڄچ اُةوة ٓاتِـة ثيـاْ،  ـطة ئاظلرايةكـ ـةًبةراُى ئَيٌـة بـة بةه ـ   ـةرًوَى: ثَيػـدةة

، كةضـــــى دواى ئـــــةوةػ  چڃ  ڃ  ڃ  ڃڄ    ڄ  ڄ  
ِـ  ـدةِرؤيي كةرو ٓـةر شِوورظـ  ـزؤرياْ ٓةر زَي ةر بـووْ، واتـة: دواى   ـلَيّء ٓـةر تَيجةِرَي

اًةى خــواوةو، بــة ـ( بــة بةرُــا٠ ٚايط  اّ عً  ِٝٗ ايص  ئــةوة كــة ثَيػةًبــةراْ ٓــاتّ ) 
ــ ــلرايةكاُةوة، وا ضــ ـبةه  ــدبّ، وة ش ـطة ِرووْء ئاظ ــرا ثابةُ ـــاوةِرواْ دةك ِيى لَيـِوورظ

 ةبووْ.ــةمَ بة داخةوة وا ُـةت دةرُةضّ، بــُةكةْء هة خ
ڄ   ڦ  ڄ  ڄ      چ وا دةةــةرًوَى:ـةرجنة كــة خـــجَيــى شــ رةداــــهَيٓةه بةتــة 

ــ اْ، بؤضـةرًوَى: ٓةًوويـ ـياْ، ُاةـ ـ، واتة: زؤرَيلـ چڄ  ڃ ة ديـارة  ـــ ى؟ ضوُلـ
ُّ اهللة قوِرئاْ كة )ــٓةًيع رَى، ض ـ( بـة دوور دةطـ  ِٝتعُ  تاُدْ )ـ(ية خؤى هة طعـ َنَا

ــ را  داُاْ، بؤضى؟ ضوُلــان داُاْ، ض بؤ بة خــبؤ بة ض ــ ة بـة زؤري ـ ــ ى طعـ تاُدْ هـة  ـ
ـــٓةش ــؤزةوة شـــ ــ ــةقَىء ًةُتيـــ   ـتء شـ ــة عـ ــةن هـ ــرَى، ُـ ــارييء ـةرضاوة دةطـ  ء زاُيـ
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ِوورى خـؤى  ـــ ىيلٌةتةوة، ديارة خواى ثـةروةردطاريغ بـة زاُيـارييء ىيلٌـةتى بَيص    
ــ ويصـو تـووِرةييء خؤظ هررراطيفوَى، وةن ئَيٌـة ُيـة جارجـار عـا    ت دةةةرًــةةرًايع نت ـ

ــ ةيّ ظـة ئةطـةر تةًاظـاى قوِرئـاْ بلـ    ـ، بؤيـ آبةشةريدا زاَي بـ  تَيداُيـة،   ىررراطيفيت عـا ـ
ــ بل ـــآ تى ثــةوة، ٓةشــتء واقيع دا ُةيةتــة هةطةَي عةقَىء زاُصـتى واى تَيداُيـظ ةى ـ
 ة.ــتى خوايــاْ ةةرًايعـة قوِرئــ، ضوُلهيرطيفيَيى ئةوة ظتَيلى عاــبو 

ـــًةش ـــةظـظ ةهةىــــ ــة دةة: ةَــــ ـــةرًــكـــ ڇ    ڇ    چ  چ   چ  چ وَى:ــــ

   ژ  ژڈڈڎڎڌڌڍڍڇڇ

ڳ    ڳ ڳ ڳ گ گگ ک گک ککڑ ڑ

ٓةه وةشــتةى طــرُي هةبــةردةَ   ىـــةوت، ئَيٌــة چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں
ْ هةشةر كـردوة،  ةياـةيّ، كة توَياةرةواُى قوِرئاْ زؤر قصــاِرةكةدا دةكـئةَ ئايةتة ًوب

ــ ةريدا بـووة، ب ــبةراُب اْ هةــًِرى زؤريــتووة ًع ــ ة خاه ـــ ت كورتىــةو ةمَ ًـّ هـة   ـ دا ـ
 ةَ:ــة دةكــة ًوباِرةكــى ئةَ ئايةتــباش

 

 هح وت  كو رهت    ـخال  هل با ره ى  ئا هي تي
 ه وه:چ...ڌڍچچچڇڇڇڇڍ...چ

 

ـــكية ــة   ةَ:ـ ــةَ ئايةت ــوارى ئ ــة خ ــؤى ٓاتِ ــة ثَي :ٓ ــة   ئَيٌ ــؤى ٓاتِ ــى ٓ ــة باش ــرتيغ ه ع
ارةى ِرووداوى ــــا هةبــــةرٓاتَيلٌاْ َٓيِـٌاْ كــرد، بةشـــباشــ اُداــــئايةتةكخــوارةوةى 

( وة ُعِه   ٌةى كــة شـــَيياْ هــة )  ـــــةوت كةشـبــؤ ئـــةو ىــ   ثَيػةًبـــةر ساداُى ـشــ 
( بــووْ، طونــاْ ئــةو ئايةتــة ًوباِرةكــة هــةوبارةوة ٓاتؤتــة ُعس ٜٓ  ١ياْ هــة )ـــ ضواريع

َ اِي  ٍو، ]ةظــدا ِريوايــةتَيلى ديلــةى بوخــاريي دَيِيِــةوة: خــوار، هَير ْ   ظ ْب  ٔ  ْٔ َأ ع   

 ٍ ّ   :َق  ا َّ    َق  ِد ًَ  ٢ اي   ْٔ  َف  ٌس ْ ع    َِ ٚ  ٌٕ ٓ   ١َ ُعِه   ْٜ َّ َأت  ٛا  ُعس  ًَُٛا، ُث   ٍ   َفَأْض    اهلِل  ز ُض  ٛ

7 
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 ِ    ُٗ ٍ  َي ِٙ اأَلْزَ، َفَك   ا ٖ    ِر ٓ ا  ُْ ْ ع : َفَك   اُيٛا: َق   ِد اض   ٛخ   ِٙ ٗ    اُس:لُجٛا ْخآ ا َف    ٌِ َي        ٖ    ِر  فٝ

ٗ ا      َأِيب سبٛا  فاْغ     ٛ ايٚ ،اْ ٗ     ا   سبٛا       فٝٗ    ا فػٛا       خ س:لُجَف ،ٗ ا      َأْب ِْ ٚ َأِيب ا ٗ     ا  ٛ اِي ْٔ َأْب     َِ

ًَ  ٢ ايس اع ُ   اُيٛا ع  ٚ ا ٞ    ٚ اْضت ص   خُّٛا، َف  ُٙ ٛ  ًُ ٍٔ َفب ع   ح   د ٚا،    ٚازت  ْٚ  رَّ    ايٚا ٖط  س َفَكت  ز ُض  ٛ

ِْآث   أزٞ  :لجسٜ  س ب  ٔ ع ب  د اهلل ف      اهلِل  ٌٕ ف   ِٖ ِْ  ٞ خٝ   ُٗ ًَ  ٢   َف  َأْ ز َن ٚ َق  ْد أْغ  سفٛا ع 

َّا تس:لجَّ  ُ َف ،با ِٖ ِ ِب :لِج ٤ٞ ت ٢  ح  اُزٗ   ٌ اي َ س  ِبٗ ِ    ،ٗ  ُٗ َأ ع   فكلَف أ ِ ُٗ ًَز:لُجِ َٚأٜ دٜ

ُٝ  ِٓٗ ُِٚ ُض   َّ ح ِبط   ِٗمحٝ    ُأ مبط  اَري ًَْ  أع َ   اُتٛا ُث   ُّ}[ح تَّ  ٢  ُ٘ اِيُبخ   أز  َأْخس :لج   

هـة  }ةر، ــم ُةةـَيــ: كؤًةه ــآ، دةه ـآخوا هَيى ِرازى ب ةطـ، واتة: ئةُ{(4610ب سقِ: ) 
: آــــةدا دةه ـِراُةوةى ديلـــ(، وة هــة طَيــ9تــا  3واْ )ــــواتــة: هــة َُي ،داــــزًــاُى عةِرةبي

ة بـووْ، )كـة   ــ( هة عوِرةيِهة اْـ)ضواري ءىـهة عوك (َيياْــش)، {ةوت كةط بووْـى
اُدا كــة ــــةت وايــاْ ثَيعــــتــة: بــة ِرواه وه ٌاْ بــووْ، )واــــرة بــووْ( ٓــاتّ ًصـدوو تيــ

ــ وه ٌاْ بـووْ(، دوايـي ٓاتِ  ــًص ًاوةيـةن هـة    آ)واػ ثَيدةضـ  ثَيػةًبـةر  ة ثى ـ
اْ: ئاوو ٓـةواى ئَيرةًـاْ ثَيِاكـةوَى، ُةخؤظـبوويّ )ديـارة      ـة ًابِةوة( طوتيـًةديِ

ٓـ    ـخةه  ــ ةواى ظـلى بيابـاْ بـووْ، ئـاوو  ــ ارى ًةديِةيـ ةًبةر ـــ ثَيػاْ ثَيِةكـةوتوة(  ـ
    ٌـ ةَي ىوظـرتةكاْ بِرؤُـة دةرَى،   ـةْ هةطـ ـةةرًووى: ئةوة ضـةُد ىوظـرتَيلى ئَي

ــ ؤُةوة، هـة ًيسيع ـياْ هةطةَي داية(، وة هة ظريى ىوظرتةكاْ  ـ ـواُيعـ)واتة: ظ ياْ ـ
ــ ان ببِـؤُةوة )وةن ضارةشةرو دةرًاْ بؤ ئةوةى كة ضـ  ةوة(، ئـةواُيغ هةطـةَي   ـ

ريو ًيـسى ىوظـرتةكاُياْ خـواردةوة، ئِجـا دواي     ـظ ة دةرةوةو هةـىوظرتةكاْ ضووُ
ــ ةِرايةوة، يةكصـتةُدروشــــتيياْ بــــؤ طــــ   ىئــــةوة ــ ةر ظــــ ــ واُةكةياْ كوظــــ تء ــــ

 ثَيػةًبـةريغ  الَ( ـطةِراُةوة )هة ئيصـداو ٓةه ـاْ بة ثَيغ خؤياُـىوظرتةكاُيع
لـدا كـة   وارَيلدا، هـة كاتيَ ـآلى بةدوادا ُاردْ، هةطةَي ضةُد شـجةريرى كوِرى عةبدوه 

تى ــــتبووة َُيوةِراشــــنت، خــؤر ُةطةيعـوَيِى خؤيــاْ بــووْ، ثَييــاْ طةيعـــسيلى ظـــُــ
ــاُّ،  ــة َٓيِاي ــةر ِرؤى، ك ــة    ثَيػةًب ــِريّ، وة ب ــاْ ب ــتء ثقي ــرد، دةش ــةرًاُى ك ة

ــ وور كرابـوو ضاويع ــةى ئاشِى كة شـيعـظ ــ ياْ كـوَير كـرا، دوايـي هـةو ط    ـ ؤِرة ةـِرَى  ـ
رد، ــــاْ كــــ: داواى ئاويــــآةدا ٓــاتوة، دةه ــــيــةتى ديلو ًــردْ، هــة ِريوا ــــدراْ تاك

ــ ــة تاكـئاويع ـــياْ ُةدراي ِ ـ ــؤى ٓات ــةوة ٓ ــردْ، ئ ـــو ً ــة   ـ ــة ئَيٌ ــوو، ك ــوارةوةى ب ة خ
ارةوة.ــاط دةكةيّ هةوبـاتر بـاريي زيـوًاْ دوايي وردةكـبَيط
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ـــةيةن:     :دووةَ ـــد وظ ـــاى ضةُ ـــمء وات ـــردُةوةى ضةً ــة  ِرووُل ــب ــ تىـثَيويص ٍ ـدةزاُ
 ةوة:ــاِرةكةدا ِرووْ بلةيِــةتة ًوبــةيةن هةو ئايــةُد وظــض

: ًاُـــــــــا ِرواه ةتييةكـــــــــةى: چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇچ -1
ت ثَيـى  ـةًبةرةكةى دا دةكـةْ، بـةمَ ًةبةشـ   ـئةواُةى جـةُي هةطـةَي خـواو ثَيػـ    

ٜ عت      ُٜخ ئةوةيــة: )   ٚ  ُ٘    َ ٚ َأْحَها ٕ  اهلل  ًَ  ٢ حه      أزُبٛ ٕ  ع  ٚ ضُ      ُدٚ ِ٘     ِ ايسَُّض  ٍٛ  ِْ (، ًَلا
ــ تدرَيايي دةكةُـة ش ـخوا دةكـةْ، وة دةشـ   اكاُىــياشاًةو ـواتة: دىايةتى بةرُ ةر ـ

ــةر   ــوكٌِراَُيتى ثَيػةًب ــر دةشــ ى ــة ىَي ــةودا ظ ـو ه ــي ئ ـــتةمتى شياش واُةكةى ـ
ــوىْء ىوظ ـــدةكــ ــَيغ خؤيـــ ـــرتةكاُياْ ثــ ــة: ـــ ــت هــ ــة: ًةبةشــ  اْ دةدةْ، كةواتــ

 ، ئةوةية.چڇ  ڇ  ڇچ

ٕ  َفط اتة: ): وچڇ  ڍ  ڍ   ڌچ -2 ُ٘     ٜ هت طبٛ ــ (، واا  ّا ٚجيتْٓٛ  ة: تـ

ٿ  چ خراثــةكاريي وةدةشــت دَيــِّء ئــةجناًى دةدةْ، وةن خــوا دةةــةرًوَى: 

ــراءـاإلســــچڦ... ٹٿ   ٹ ٹ ٹ َيم ـ، واتــــة: ٓــــةر كةشــ
ــؤ بل  ــى ب ــوَىء كؤظع ـــدواِرؤىى ب ــاُى: كؤظــ ض   عٞات، )ـ ــردْء ٓةوه ــ ـ( ي داْ، ـغ ك

ٌٕ ض ع  ُفود دةطوترَى: )ــياخ َِ٘ا دةدا ـةوه ـةط ٓـ( ةآلْ كِٗ أٟ: انتطُ ي ،٢ أَلًِٖ
 ات.ــابةتياْ بؤ دةكـكةش ءةىـةكـبؤ ًاَيء ًِداه 

ٛ اٍ، )چڌچ -3    َْ ٚ اأَل َِّٓفٔظ  ( واتـــة: ةةوتاُـــدُى َفط    ا (، )ايَفط    ا : إت   اف اي   
 ى.ــةرداطرتِـاًاْ، ياْ دةشت بةشـةكاْء ًاَيء شـُةةص

ــةَ ظـــــ  چڎچ -4 ــة ئـــ ــوىرَيّ، كـــ ــة: بلـــ ـــاى  َيوازة ـ، واتـــ ــة، ًاُـــ دةربِريِـــ
 وىرَيّ.ـتِياُدا، واتة: باػ بلـيلردُة هة كوظــزَيدةِرؤي

(ة، بـةمَ هـة عةِرةبيـدا بِطـيِةيةن ٓةيـة      ًَبٛا ُْٜصو دا )ـ، هة ئةشچڈچ -5
ـــدةه  ى ـًاُاكةظــ ،رةدار كــراـ( ئةطــةر كــردار طيــ ٟٛ َعٓ  اٙ    إذا ُغ  دِّ   ايفع  ٌ ق: )آـ

ــ ــآس دةبـــبةَٓي ــادةآ، يــاْ دةه  ــة، ـ( ُيعــٓ  ٢ْبَ اتة )ـى ثَيلٔــ: زي اُةى زيــادةى ًاُاي
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 ـــآ رَيّ، كـة دةطوجن ـ( واتـة: زؤر ٓةه بواشـ  ًُٖبِٛا ُْٜص( واتة: ٓةه بواشرَيّ، )ًَبٛا ُْٜص)
 ي.ـدوويـت ثَيى بة ًردوويي ٓةه بواشرَيّ، ياخود بة زيِــًةبةش

ـــ چک  ڑچ -6 ــة كوردي ــة بـ ـــ، ئَيٌـ ـــَيني: ِراشـى دةه ـ  أٟ ُتِكَل   ع تء ضـــة ، )ــ

   ٚ  ٢ ُُٓٝ ُٝط س٣  ز:لُجًُخمتًف١ّ بإٔ تكل ع  ٜ دِٖ اي رِبدرَيّ، ـ(، واتـة: بـة جيـا بـ    ُٗ ِ اي
 اْ.ــى ضةثيــةَي ثَيــرِبدرَى، هةطــتيياْ بــتى ِراشـدةش

ــچکچ -7 ُٞ: اإلبع  ا ُ (، )ُْٜبع   دٚاة: )ـ، وات ٓ ف   ـــ( دوورخصاي َِ  ٔ     اإلبعتِةوة، )ـ اُ  

ٚ َطٓ اي   ٛ ُٖ َّف ٞ    ُ َهإ ايرٟ  ُٙ ع  د ّ ايٛ:لج     َ عُٓ٘ ألٕ اي ٞ (، وظـةى: ) ٛ     ا ( واتـة:  ْ ف 
ــةبووْ، وة ) ــةو ظ َُٜٓف   ِٛاُـ ــاُى: هـ ـــ( يـ ــدرَيّء دوور رَيِـــ ــ ــؤ ـوَيِة ُةَٓيو ـ ةوة بـ

 ة.ــى ديلـوَيَِيلــظ
   َيسة.     ــةى بَئـداوةتةوة، بةمَ ِرايةكـجّ هَيلـ( بة شٞ  ْ فئةبو ىةُيفةػ )

 ريَى؟ــوةردةطـى هَيـة ض ىوكٌَيلــئةو ئايةت :َييةَــش
َّد ايلاٖس بٔ عاغٛز) : ـآدةه  (1)(ايتخسٜس ٚايتٜٓٛس( هة تةةصريةكةى خؤيدا )َُخ 

ٖ   ًَ  ع ٚ ) ٜ ر ٢  ُُٕه  ا  ْ ٗ   ْصُٚي ٛ َُ٘قٟ َأًخ   د  آي  ِرخّا ِي ط  ا     َ َّ ا ٕ َن   ا٤ٌٛ ض     ُّ    ِب  اي ٔ ع    ا

َِٗ ِتٔ ا:لْجع  ّْٞ َأٚ ِح ِ٘  ٌُٔ   ٛع ايع ُٚق   ٌ ْب  َق ِْ٘ٝ  ًَاهلل ع  ٝ سُٙغ ُٜ َِْيٚ  د ٗ ت ُ ا ا:لْجَي َُّ٘، أَلُْ٘ٓاٍ    ب 

ِ٘ ز سَّ    َكت  ْدَك  َف  ْٕا ٚا َأز ِ َأُٗ   َّأَل ِٜدِداب ايػَّ  َك  ايِع َوِير ِب   ُ٘اهلل َي   ٕ ِذا َأُ   َّٔإٚ  ،ُعْسػَّ  اي ب  

ُْ   ٛا ُق    ُهٜ  ٛ ٚ ُّ   ٞ ايت ِف    ني ِنػ   ٔسًُُِِي ٠ّد  ِدْٝ   ٢ ايَه     ئإ ٌٔ     ّ يًتٛوَُّا     ْضاإٔل أزٗ    ِظبٔإ ٌٔخ

ٚ ًُِِْطًُُِِي ٜ   ٓ ِ :لِجٗٔ  ٞ فعًِٛا ِف  ُعُ :لج  َُِّْٗأَلني،  ــ ةيةن دةكـ(، ضـةُد قصـ  ٠ٍري ِجَن   اٍتا ات، ـ
: بة ثَيى ئةوة كة ِرابرد، ٓاتِة خوارةوةى ئةَ ئايةتـة ُةشـك كةرةوةيـة    ــآدوايي دةه 

ةثاُد، جـا ض  ـةرةي داشـ ـبةشـةر ئـةو ضـةُد ُةةـ     بؤ ئةو شسايةى كـة ثَيػةًبـةر   
ـــةو شئــ ـــآى خــوا بووبـساية وةىـــ ـــثَيػةًب، يــاخود ـ ــة آى كردبـــكؤظعــ ةر ـ ء ب

ــ اديعـةهة ئيجتئـبـؤ ٓةُـدَيم ًةشـ    ثَيػةًبـةر  ، )كة ـآو ى خؤى وايداُابـعةق ى ـ
ــ َيوةية شــبةو ظ ثَيػةًبةر كردوة(، ضوُلة دواى ئةوةى كة  ساى ئةواُـةى داوة،  ـ

ًـ  ـبلـ دوايي خوا ُةيطؤِريوة، ثـَيغ ئـةوةى كـارى ثيَ    اْ دةركـةوتوة كـة   ـات، هـةوةوة بؤ
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ــ ةتى داوة بـةو ش ـتَيلى ظةرعيي، وة بؤيـة خـوا ًؤه ـ   ــبؤتة ظ ــ سا توُـدة ئةواُـة ش  ـ سا ـ
ــ ة ئةواُـة ويص ــبدات، ضوُل ــ تووياُة ببِـة ثَيع ـ داُةراُة، كـة  ـي بـؤ ئـةو ٓاوبةظـ   ةُـ

ــ وه ٌاُاْ بِـَيّ(، خؤيـاْ بـة ًص   ــةرى ًصـةَيَى بلةْ، )كآلو هةش ــ َيعوه ٌاْ ثـ اْ بـدةْ  ـ
اُداْ بــَيّ ةَيــَى هــة ــــوه ٌاْ ثَيعــــالًةتيي داو خــؤ بــة ًصــــا هــة بــّ بــاه ى ئيصــــ)ٓةت

ًصــوه ٌاُاْ بلــةْء زةبريــاْ هَيبــدةْ(، وة هةبــةر ئةوةظــة كــة ئةواُــة كؤًــةه َيم         
خراثـــةياْ  ثَيػةًبـــةردا ةى ـــــةر ضاكـــــبةراُب ةوة، )هـــةـــــطوُآيـــاْ كؤكردووُ

ــردوة ــ وكــ ــردوة  ـظــ ــياْ بــ ــتوة، ىوظرتةكاُيعــ ــة ئيصــــ  وواُةكةياْ كوظــ الًيغ ـهــ
 ساى داوْ(.ـَيوة توُدة شــة بةو ظـةوة، بؤيـطةِراوُـٓةه 

َّ د ايل اٖس ب ٔ عاغ     )ا ٓةر ـٓةروةٓ ةتى: ـى ٓـةر هـةوبارةوة طوتوويـ   يـ ( دواٛز َُخ 
ٕ َ ا َن َّّاَأٚ ) ٍٔب ض  ا س َن  ا ذ ُ   ازبني ِب    خ ُُاِي اِبَك  ٛب ِعٞ ٚ:لُج  ِطت ِكاخ١ٜ ت  َّٔإَف ُ ايٓصٚ

ٗ   اهلل ِف اتِة خــوارةوةى  ـ، واتــة: ٓــؤى ٓــ  (1)(ٝ  د ايٓط  ب١  ِنِأت  ٝ  ُدِفُٜ س ْص   احَل َّا، أَلٝ
اُة: ًةبةشـــت هـــةو ئايةتاُـــة ئـــةو ـــــلة ٓةُـــدَيم طوتوويـــــ)ضوُ ـآٓةرضـــى بووبـــ

ــ       ت ئـــةو  ـكةشـــاُةية كـــة ٓةه دةطةِرَيِـــةوة، وة ٓةُـــدَيم طوتووياُـــة: ُـــا، ًةبةشـ
ـــةْء ئاظـاريي دةكـــة كــة خراثةكــًصــوه ٌاُاُةي ـــووبء ئــاىاوة دةطـ ـــَيِرْ( ئايةتةكـ ة ـ

ــ ئ ةوة دةخـوازَى كـة ثَيويصــتة ئةواُـةى دىايـةتيى خــواو ثَيػةًبـةرى خـوا دةكــةْء       ـ
َيوةيةى كـة  ـبةو ظَيوةية شسا بـدرَيّ، واتـة: بـةو ظـ     ،ةُةوةــووبء ئاىاوة بآلودةكـئاظ

ى ـكردوويــةتى، ض وةىــ ثَيػةًبــةر ة ئــةوةى ـاتوة، ًاُــاى وايـــٓــ داهــة ئايةتةكــة
 ساداُة ُةًاوةو ُةشك كراوةتةوة.ــ، ئةوة ئةو جؤرة شآاد بووبـ، ض ئيجتئآبووب

 اتوة؟ـــارةى كَيوة ٓــة هةبــا ئةو ئايةتــايـئ :وارةَـض
 ةْ:ــاْ ٓـتى دوو ِرايـكردوة، بةمَ بةطع هةوبارةوةةياْ ـزاُاياْ زؤر قص

ــَيّ: دةربــــ  -(1 ــدَيم دةه ــ ــة ئيصــــ  ٓةُــ ــة هــ ــوار، كــ ــة خــ ــاَُيم ٓاتؤتــ الَ ـارةى كةشــ
 ةوة.ــٓةه دةطةِرَيِ

قل اع  كة هة كتَيبة ةيقٔييةكاُدا دةه ـَيّ: )  -َيّ: دةربارةى ِرَيطراْ، ـزؤربةياْ دةه  -(2

ٞ ٓاتؤتة خـوار، ديـارة ٓـةركاَ هـة )     -( ايل سم  ، وة (2)(ُعاْٞ اي  ازٍٚ( هـة ) اخيٛض 
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، وة زؤر هــة توَيــاةرةواُى ديلــةى (1)(داايك  سإ اجل  اَع ألحه  اّ( هــة )ايك  سط )
وه ٌاُاَُيم كـــة ـوه ٌاُاُى ِرَيطـــرة، ًصــــدةه ـــَيّ: ًةبةشـــت ثَيـــى ًصـــ (2)قوِرئـــاُيغ

ـــخراث ـــةكارييء ئاظــ ــوكٌى ظ  ــ ــة ىـ ــِرْء هـ ـــووب دةطَيـ ــةن ــ ةريعةت ثدةدةْ، ُـ
 ةوة.ــالَ ٓةه دةطةِرَيِــاَُيم كة هة ئيصـكةش

ت ثَيــى ــــة: ًةبةشــــتة، واتــــة، ِراشــــِةيواية ِراى دووةَ كــة ِراى زؤريـًِــيغ ثَيٌــ
ــ ـووبـــــارو ئاظـــــوه ٌاُاَُيلى ثِرَيء ثشـــــًص طةى ئـــةوة كـــة خـــواى   ـطَيِرة، بـــة بةه ـ

ــ ار هة ئايةتى دواى ئةَ ئايةتــثةروةردط ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چةدا دةةـةرًوَى:  ـ

ــة  چے  ۀ   ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ ــة: جطـ ، واتـ
ة ــــّ كــــ، بساُــــلآةرياُدا بعــــاْ بةشــــوةى تواُاتاْ كــرد، ثــَيغ ئــةـهةواُــةى تؤبةيــ

ارة هَيبـــوردْء بـــةزةيى خـــواػ تايبةتـــة بـــة ـــــة، ديـــــبةزةيي وا هَيبـــوردةي بـــةـــــخ
ِ     وه ٌاُاُةوة، واتة: خوا ــًص ، ـــآ ئةو شيفةتاُةى خـؤى بـؤ ئـةٓوى ئيٌـاْ بةكاردَي

َُيم كـة طوُــا   وه ٌاُاـٓـةروةٓا وظــةى تؤبـة بــة زؤرى بـؤ طوُآبــاراْ بـةكاردَى، ًصــ    
ا ُ   َّٔإٚ : )آ( هة تةةصريى ئةو ئايةتةدا دةه اخيٛضٞدةكةْء دوايي دةطةِرَيِةوة، ئِجا )

َُس ُُ اي َُٗٔبِتاز خ   َُ ٌ ع   :لج  َُّْ٘  َأ اٖلٔإ ُني ًِْطُُ ب١ اي  از خ ا    ِِ٘ٛي    ُضز ٚ  َّ:لج   ٚ  صَّع    اهلِل ب ١ِ از خ ِ 

ُ    ِعْعِ ت ًٖض    ٚ  ِْ٘ٝ   ًَع  ٢ اهلُلًٖو     ــة   (3)(ِِِْٗٔأ     ػ ّا ِيٝع    ِفْست ٚ  َُ٘ي    ّاٝ ــت هـ ــة: ًةبةشـ ، واتـ
ــ ةى، جةُي هةطةَي كردُى ًصــةًبةرةكـواو ثَيػـلردُى خيدىايةت وه ٌاُاْء ئاظـووب  ـ

ــواْ ًص   ــة َُي ــة ه ــي ي ـــطَيِري ــةمَ ِرَيطـ ـــوه ٌاُاُدا، ب ــة ًصــ ـ ــردْ ه وه ٌاُاُى، وةن ـريى ك
تةًاظـا كـردوة، بـؤ بـة طـةورة       ةًبةرى خواى ــثَيػواو ــي كردْ هةطةَي خــجةُ

و بةرزكردُةوةى ظلؤو ثايةى ًصـوه ٌاُاْ، كـة ٓـةر كةشـَيم      ةًبةر ــثَيػداُاُى 
 ة.ــواي آارى كردبــةتى خواى ثةروةردطـات، وةن دىايـوه ٌاُاْ بلـدىايةتى ًص

                                                 

 .132، ص2ج( 1

ٟ   وةن )( 2 تفط ٝ   س ن  اّ   ٞ ايه  سِٜ اي  سمحٔ ف     تٝط   ري(، بِرواُــة: )عب  دايسمحٔ ب  ٔ ْاو  س ايط    عد

ٓ إ  .230(، ص: اي ُ
 .373(، ص: اي ُٓٝ س ف ٞ تٗ رُٜ تفط ٝ س ابٔ نجٝ س اي ُص باٍ(، بِرواُة : )ابٔ نجٝ سوة )
 .149(، ص :و ف٠ٛ ايبٝ إ ي ُعاْ ٞ ايك سإٓ(، بِرواُة: )ايػ ٝخ حط ٓٝ ٔ حمُ د خمً ٛفوة )
 (.503، ص 1(، ج  ري ايتٛحٝ دٟايتفط(، بِرواُة )حط ٔ ايت ساب ٞوة )

 ٓةًاْ شةرضاوةو بةر ء ثثةِرة.( 3
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َُّ  د ايل  اٖس ب  ٔ عاغ  ٛز) اـٓةروةٓــ ارةوة ــــهةوب (1)داــــرةكةى خؤيـيـــ( هــة تةةصَُخ 
ٖ    ِتِأٜ     ُْٔ    ِي ا٤ ص :لج     ا٤ُُ    ًَايُع ربُٙاعت     َوِي   ذ  ٌٔ:لْج   َأ َِْٔ   ٚ ): ـآدةه ـــ َِ   سي    اجَل ِِٙرٞ   ١ ٔ 

ٚ ني ًُِِْطُُاِي ٔ آي رِ  أزٖف  ُهًِِي ا٤ ص ً ٘ اهلل :لج    ع ْجٜ  ِْا َي  ر ٗ   ِي،  ٍ ُض  ٛا ايسَُّبأزح    ٜ ٌٔ أَل ٛ  اِ ٓ   ِع :لج 

ٕ ُبأزخ    ُٜ) ٟ ٢ ُع   دِّ ٓ    ْعُ ا اِير ٗ     ًِٜٔ، َفاي   دِّ ٚ )٢       إي (ٛ ٝ  (ِِ٘ٛيُض   ز اهلل   َِْي     ُِْٗ   ََّأ س ٗ     ِعي

ْٕٔسدٚا ح ٜ كُص َّٝ ٓ أع ٔ َِ ب  َع سايةى ـاْ ئةو شـ ـبؤية زاُاي ة:ــ(، واتو   ٍ   سب ٚال ح  اي
 ٓ ــةدا  ــةو ئايةت ـــه ــَيل   ،اتوةـ ــساى كةش ــة ش ـــاوة،ب ــةو تاواُ  ياْ داُ ــة ئ ـــك ــة  ـ ــات ه ة دةك

اوة كــة دىايــةتى ـاَُيــم داُةُــسايةى بــؤ كاةرـــــئــةو ش خــوا ةػ ـوه ٌاُاْ، بؤيـــًصــ
ةر ــــةرًوَى: ئةطــــة خــوا بفــــدا ُيــــب ئايةتَيلــــواتــة: هــة ٓي}ةْ، ــــى خــوا دةكــــديِ

ــ رِبْ، شـــ تء ثَييـاْ ب ــّ، ياْ دةشــبواشـاُــٓةه ي :كاةرةكاُتاْ طرتّ ــ ساى واًـاْ ُي ـ ة ـ
ٕ ُبأزخ ُٜةى: )ــوة وظ {اةراْــبؤ ك ــ واو ثَيػةددى ثَيلراوة بـؤ ثى خـ  ــ( تةعٛ ةًبةرى ـ

لراو، يـاْ كؤًةه ـة   يلردُى كةشـَيلى ديـار  يخوا، تاكو بساُرَى كة ًةبةشـتياْ دىايـةتي  
ــ وه ٌاُاُة بةطعــلردُى ًصية، )بةه لو ًةبةشتياْ دىايةتــُي راوــكةشَيلى دياريل تى، ـ

 تى(.ــياُة بةطعــايعــيء ئاشــداُى َٓيٌِيــوة تَيل
 ة؟ـــ( ضيي١  َُخ از ب ) ت هةــًةبةش اــئاي :ةَــجـثَيِ

ــةرًوَى:   ــة دةةـ ـــ، ديصچڇ  ڇ  ڇچكـ َّ   د ايل   اٖس ب   ٔ   )اْ ــ َُخ 

ــ ( هة تةةصٛز    عاغ ــ ٓةُـدَيم قص  (2)(ايتخسٜ س ٚايتٓ ٜٛس  دا )ـــ ريةكةى خؤيـ ةى جـواْ  ـ
ٍ َك١; َفاب س احِل ١َِٝكِكٞ ح ِف ا٤ُُ ًَايُع   ًَت اْخ ِدَقٚ ): ــآات، دةه ـدةك ِٖ  اِيَ  ا ٌُ ح  ٞ و:   ُ 

َّٓ    ًَ    ع  ٍَٔاايط      ٕ ِ ُ ٗٔ      اِيٛ َْخ    ر َأأَل أع٢ اي ٚ د ٚال ع      ٌٕ      خ ٚال    س٠ٍا٥ِ      ْ  ٚ  ٔ ْٟٝ ب     َأ ٠ٍا

ُ اع   ١ ، ٔس    ُِْص ٞ ايِف   ١ْٚ َأٜ   اِ ٞ ايب ِف   ا٤ٌٛ     از ب، ض خ ُُ اي   ٔ ْٝب   ٚ  ِبأزخ ُُ اي   ٜ هْٛ  ٛا :لج  ٚ إٔ 

ٍ َق  ٚ ُُطًُني،  اي   ِ٘ ا ٞ اِف    ايػَّ ب   ٌ ِقٚ عد،     األٚش اع  ٞ، ٚايًٝ  ُح، ٚإْب  ٔ ض  ٚ  ،ٛزٛ ث   ُب  َأٚ  ع   ٝ :

ٚ أزب    خ َُ صٔسُِ ٞ اي   ِف    ُبأزخ ُُ ٕٛ اي   ُٜه   اَل ٍَُق    ٛ ُٖ   ّا،  ٚ َٝف   ِٓٞ ح ِب   َأ ٛ ٟ ٛٔزفٝإ ايج    ُض   ١ 

اهيم ــــ( ١ًاب   س ِحةى: )ــــ(، واتــة: زاُايــاْ ِراجيــايي يــاْ ٓةيــة دةربــارةى وظ امخ ْض  ٔإٚ 
زةوت  ْاًاُياــم، بؤئةوةى ًاَيء شـىى خةه : ٓةر كةشَيم ضةن ٓةه بطرَى هة دــآدةه 

                                                 

 .182، ص3: جايتخسٜس ٚايتٜٓٛس( 1

 .182، ص3( ج2
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ــ ئةوةى كَيعـآ، بــآتَيِـاْ بصــاتء هَييــبل ــ ةو ئـ ِـ ـآاىاوة ٓةبـ ـ  ـــآ ايةتيى ٓةبـء دوىً
ــ طرتوةو ِرَيطـهة َُيواْ ئةو كةشةدا كة ضـةكةكةى ٓةه ـ   ــ ريى دةكـ ــ ئـةو كةش  ،اتءـ  داةـ

ــ مياباْء ض هة ضؤــراوة، ئةوة ض هة بيــى هَيلــريـكة ِرَيط ، ـآبـ  ، ض هـة َُيـو ظـار   ـآي بـ ـ
ــ داريغ بـّ، ئـةوة ثَيـى دةطوت   ـء ضةكـ هـة ًصـوه ٌـاُاْ بّم ـًاداَ ئةواُة كؤًةه َي رَى ـ

ــة ) ١اب    س ِح) ــة بـ ــة قةه بٔزاخ    َُ(، وة ئةواُـ ـــ( هـ ـــةَ دةدرَيــ ــةو ِرايـــ ـــّ، وة ئـ ة ِراى ــ
ةبو ىةُيفـةو  كوِرى شةعدة، بةمَ ئـ ىارريثيء هةـورو ئةوزاعيثهوو ــييء ئةبـاةيعــظ
، بـةمَ هـة َُيـو    ـآ( هـة ضـؤميي دا دةبـ   ١اب   س ِحَيّ: )ــحاق دةه ــوريىء ئيصثهوةياُى ــش
 .ــآاردا ُابــظ

ٓـــةر كةشـــَيم هةَُيـــو ظـــارو ئـاوةداُيـــى دا بــةو كــارة ٓةه صـــآ، ئــةو          كةواتــة: 
ــ ئـةو ج ثَيِاشـةية ُايطرَيتـةوةو  ــ ايا ئـؤرة شسايةظـي بةشـةردا ُاضةشـجَيِرَى، ئِجـ    ـ ا ـ

َيني: ٓـةر كةشـَيم ٓةه يلوتايـة    ـ؟ ئةطـةر بو ـ  ـــآ ةر بؤضـى دةكَيع ــايي ية شــئةو ِراجي
ـــةه م، ض هــة دةظـةر خـــشــ ـــضتء ـ ــو ظؤمييـ ـــ، ض هــة َُي ارو ئــاوةداُيى دا، بؤئــةوةى ـ

ــ ـــآياْ هـًاه  ـــآتَيِــبص ـ ــاْ دةشـ ـــ، ي ــةر ُةةصــ  ـ ــة ش ــياْء ـتدرَيايى بلات ياْء ُاًووش
ــ ( ١ٓ    اب س ِحَيني: )ـر بو ، ئةطةـآَيِــبياُرتش ــ ةًووى دةطرَيتـ ــ ةوة، كةواتـة: هـة ظ  ـ  آاربـ

ــ ئـةو ش  ـآؤميي دا، دةبــياْ هة ض ــ ةر بو ـ، بـةمَ ئةطـ  ـجآسايةى بةشـةردا بطةشـ  ـ َيني: ـ
ــَيّ: تــةُيا ئــةو كةشــاُةى كــة هــة دةظــ  ـوةن ئــةبو ىةُيفــةو ئــةواُى ديلــ  تء ـة دةه 

ــ اى واية ئةطةر هة ظةْ، دةطرَيتةوة، ًاُــضؤميي دا ئةوة دةك ــ اردا كـرا، ئـةو ش  ـ ساية ـ
 ةوة.ــُاياُطرَيت
اةيعييء ـطةى ٓـةًوويا  كـرد، ِرايةكـةى )ًاهيـمء ظـ     ـكة زؤر تةًاظاى بةه  ًِيغ

ــ كـوِرى ش ىارثراررييء هـة ــورو ئةوزاعيهررثئةبوو  ــ ِراش ـآةعد(َ ثـ ـ تة، بؤضـي؟ ضـوُلة   ـ

ڇ   چ   چ  چ  ڇ چ، ٓـةر دةةـةرًوَى:   ُـةكردوةو ديـارى   خوا 

، ئةواُــةى جــةُي دةكــةْ هةطــةَي خــواو  چڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ
ــ ــدا خراثةكـثَيػـ ــة زةويـ ـــــــةًبةرةكةى، وة هـ ـــةوة، ٓـاريي بآلودةكةُـ ــؤ ــ ةوه دةدةْ بـ

ؤَي، يـاْ  ـــ ى ضـة زةوييةكـ ـةرًووة ئـةو زةوييـ  ـدا، ئيـدى ُةيفـ  ـــ خراثةكاريي هـة زةوي 
تى ـــــبةطع وا ـــــا ًـــاداَ خـــــ، يـــاْ هـــة بيابـــاْ، ئِجآبـــ ارـــــ، هـــة ظـآئـــاوةداْ بـــ

 ةوة.ــي دةطرَيتـارو طوُدو ئاوةداُيىء ضؤميــةةرًوويةتى، ئةوة ظ
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ـــةظـظ ــرَيّ؟     :ةَـ ــةجآ دةك ــآ ب ـــؤْ ج ـــساية ض ـــوار ش ـــةو ض ــةرًوَى:  ئ ــة دةة ڌ  چ ك

ک  ک  ڑڑ کژڎڎڈڈژ

ــ ( هـة كوردي َأو، وظةى: )چک  گ ــ دا واتـة: )يـاْ(، واتـة: يـاْ بل    ـ وىرَيّ، ـ
ِـ   ـِراشتء ثَيـى ضةثيـ   ياْ ٓةه بواشرَيّ، ياْ دةشتى ةوة، ـاْ بـرِبدرَيّ، يـاْ دوور رَي

ِ  ٚ تٛشٜ ع ا ئايـا ئـةو )يـاْ(ة، بـؤ دابةظـلردْ )     ـئِجـ  م ـةرثعـــ(ة، يـاخود بـؤ ش  تكط ٝ
 ةْ:ــكردُة؟ هَيرةظدا دوو ِرا ٓ

ةو، ـم كردُـة، واتـة: دةشـتةمتى ظـةرعيي بـؤى ٓةيـ      ـَيّ: بؤ شةرثعـم دةه ــٓةُدَي -1
ــ ــوار  ـشةرثعـ ــةو ضـ ــةكَيم هـ ــاَيرَىءلة يـ ــساية ٓةه بـ ــةو كةشـــ  ،شـ ــةر ئـ اُةدا ـبةشـ
ـــ  آجَيِـبيطةشــ  لداو، ـكـــة ٓةه دةشـــنت بـــة ئاظـــووبء ٓــةرا ُاُـــةوة هـــة َُيـــو خةه 

 يياْ.ــايعـدةشتدرَيايي كردُة شةر ُةةضء ًاَيء ُاًووطء َٓيٌِييء ئاش
 (ة.تكطِٝ ٚ تٛشٜعلردْ، )ـةظـني: بؤ دابــيغ دةه ــٓةُدَيل -2

  واــة خــة، ضوُلــاْ ِراياْ وايــةى زاُايـ، كة زؤربرةـستـبةَٓيةمَ ِراى دووةَ ــب
 لردووْ:ــةتى باشـضوار ىاه 

 وىرَيّ.ـ، ياْ بلچڌ  ڎچ -1

 رَيّ.ــ، ياْ ٓةه بواشچڎ  ڈ چ -2

تى ِراشتء ثَيـى  ـياْ دةش ، چڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  کچ -3
 رِبدرَيّ.ــاْ بـضةثي

 ةوة.ـ، ياْ دوور رَيِچک  ک  ک  گچ -4
ــ ساى باشـلردووْ، بؤض ـة: خـوا ضـوار شـ   كةوات ى؟ ضـوُلة ضـوار ىاه ـةت ًةزةُـدة     ـ

م ـى خةه ـــايعــــيء ئاشـةْ، وة َٓيٌِيـــدةكــرَيّ، بــؤ ئــةو كةشــاُةى كــة ِرَيطريــى دةكــ 
 دةدةْ:ــتَيل
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وىرَيّء ـدةشـتَيِّ، كـة شـساياْ ئةوةيـة دةكـ      ـآياْ هـ ــم دةكوىْء ًاه يعــأ/ ياْ خةه 
 رَيّ.ـٓةه دةواش

 ّ.ــةياْ ُابةْ، ئةوة تةُيا دةكوىرَيـوىْ، بةمَ ًاه ةكـةر خةه م دةكود ٓـب/ ياخ
 اْ دةبِردرَى. ــتء ضةثيــتء ثَيى ِراشــةْ، ئةوة دةشــا ًاَي دةبـج/ ياخود تةُي
 وا ــة: خــةوة، كةواتــَيِّ، ئةواُةػ دووردةخرَيِـا خةه م دةترشـد/ ياخود تةُي

ردُة ـلــيتدرَيايـه ــةت هــة ِرَيطريــيء دةشضــوار جــؤرة شــساى داُــاوْ، بــؤ ضــوار ىا
تةَء تاواُاُـة،  ـم، كة بـة ثَيـى ٓـةر كـاَ هـةو شـ      ـي خةه ـاييعـيء ئاشـةر َٓيٌِيــش

ةَ ـةر دةكـ ـةػ تةئليـدى هةشـ  ـاريى دةكـرَى، وة ئـةو ِرايـ   ــجؤرَيم هةو شساياُة دي
ــ كة ٓةر ئةو ِراش ٓ  ـ ــ تة، بؤضـى؟ بؤئـةوةى  م ِراشـت بـؤوة ُةيـةت    ـةر ىوكٌِراُيَـ ـ

ــ ـــَيم وتـكةشـ ــاْ قصــ ــدات، يـ ـــارَيم بـ ــات بو ــ ـــةيةن بلـ ــة:  آــ ــةو ئايةتـ ــةوة ئـ : ئـ
ساى ـقوِرشــرتيّ شــ ـآةوة، جــا بَيِــــــ، دةيطرَيتچڇ  ڍ  ڍ   ڌچ

اْ ٓةًوو جؤرة شـسايةكاْء ٓـةر ضـواريا  بـؤ     ــى قوِرئــ: بة دةقــآ! بو ـآبؤ دابِ
ــةريدا بصــ  ــة بةش ـــآةثَيٍِ! بةه ـٓةي ــة رِ  ـ ــةو ِراي ــتييدا ئ ـــاشهةِراش ــة دةه ـ ـــآتة ك  ـ

ِ ء تٛشٜ ع ( خوا بؤ دابةظلردْ )أٚةى: )ــوظ ( َٓيِاويـةتى، وة ئَيٌـة ئةطـةر    تكط ٝ
ــاى قوِرئــ  ــواى كاربةجــ   ـتةًاظ ــِني خ ــةيّ دةبي ــةى ) ـآاْ بل ــؤ  أٚوظ ــاتر ب (ى زي

ةرًوَى: ــــ(دا دةةُا٥د٠ اي  ووِرةتى )ــــة: هــة شــــلردْ بــةكارَٓيِاوة، بــؤ وَيِــــدابةظ

ۋ         ٴۇ   ۈ ۆۈۆ ۇ ۇڭڭ ڭ ڭچ

    ى     ىۅۉۉېېې ېۋۅ

ېئ    ېئ  ېئۈئ  ۈئ    ۆئ ۆئ   ۇئوئ وئ  ۇئ ەئ     ەئائ  ائ 

ـــال    چجب ...  ىئ ـــةرزارةكييتـوَيِدى شـ، واتــة: خــوا شــ دةـمائ اطرَى، ـاْ هَيِـــ
ــ ْ   ـبةه  ــة ده يــاْ هةشــةر طــرَى دةدة ــوَيِداُة ك ــ ،لو هةشــةر ئــةو ش يِةوةتاْ ـهَيجرش

ــ ةر ضةشـهةشـ  دا دةكات، ئِجا ئةو جـؤرة شـوَيِدة ديَ  ـهةطةه  جَيِراواُة كـةةاِرةتى  ـ
ــ ـــياْ خـٓةركاًَيلـ ـــواردْ ثَيــ ــةدارةــ ــاجن  ،داُى دة ُـ ــواردَُيلى ًيـ ــة خـ ــة يهـ ى كـ

ــاْ ثؤظــ   ــاُى دةدةْ، ي ــواردى خَيساُت ــاْ ئازادكردُــ ـدةرخ ـــى طـاكياْ، ي ةردْ )ى ـ
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ِرؤى  آشــ ،ةوتــــي ُةكــــةواُةى ضِـب كــاَ هــ ــــَيم ٓيــــة(َيم، ٓــةر كةشــــكؤيو
ــةةاِرةتى شــ ِرؤىووطرتِــى ه ــةوة ك ــةرة، ئ ــات شـةش ــةر ك ـــوَيِدةكاُتاُة، ٓ وَيِدتاْ ـ

اتةوة ـاْ بؤ ِرووْ دةكـ ـارَيسْ، ئاوا خوا ئايةتةكاُيتــوَيِدةكاُتاْ بجــوارد، وة شـخ
 وا(.ــةْ )بؤ خــطوزاريي بلــوثاشـو شـلـبةه 

م ا ئةطـةر يـةكيَ  ـوةن دةبيِني، دةةةرًوَي: يـاْ ئـةوة، يـاْ ئـةوة، يـاْ ئـةوة، ئِجـ       
َيّ: ئةو ـاْ هةوبارةوةػ دةه ـايـا زاُـِرؤىاْ بةِرؤىوو دةبي، ئِج ـآهةواُةت ُةتواُى، ش

ــ ابـبلـرَى، ُ  آةًى ثـ ــيةك ئةوةىةػ تا ـكةش ــ ٓ آـ ــ ى دووةَ بلـ ــ ات، وة تـ ا دووةًـى  ـ
َيّ: ـاْ دةه ــــــة هــة زاُايـى ديلــــــَييةَ بلــات، بــةمَ ٓةُدَيلـٓــي شــ ــــآرَى ُابــــبل آثــ

 ة.ـلةو بؤى ٓةيـةرثعـبلات شاْ ــٓةركاًي
ــ بيو  تٌةـًةبةشبةمَ ئةوةي  ــ َيٍ ئةوةيـ ــ ة كـة هـة قوِرئ  ـ ــ اُدا تاكـة تاواُيَ ـ م ضـوار  ـ

ــ ، ياْ ضآرابــساى بؤ داُـؤرة شــج ة، وة ـاواُةيـ ـةَ تـ، ئـ ـآرابـ ــسايةكى بـؤ داُ ـةُد شـ ـ
ُلة رَى، وةن كوظــنت، يــاْ دزيــي، ضــوــــةػ يــةن ىاه ــةت بــة خــؤوة ُاطــــاواُـئــةَ ت

ِـ ـر بةط خةه ـ ـاى ِرَيطـباب آدةطوجن ِ  آ، وة دةطوجنـ ـآم برتشَي ء شـاًاُياْ  آبياُرتشـَي
وىى؟ ُــةخَير، وة ــــياُلـشتاُدْ بعــــآوَيــِراى ًــاَي ه  ـآ، وة دةطوجنـــآتَيِــــبص ـآهــ

 رَى.ــارى دةكـسايةكة ديــة شـتةُيا بياُلوىَي، كةواتة: بةثَيى ىاه ةتةك ـآدةظطوجن
 ةتى دا:ــواْ ًاةـى طعـتى و تايبــار شـساية هةَُيئةو ضـو :ةَــىةوت

ــ ةر ئـةوة يةكدةُط ــاْ هةشــايـزؤربةى زاُ ــ ّ كـة ئـةو ش  ـ بـؤ  تةُيــا  سايةى داُـراوة  ـ
ــ تِى ًاةى طعــلو بؤ ثاراشــة، بةه ـة كةط ُيـثاراشتِى ًاةى تاك ةر ـتيية، بؤيـة ئةطـ  ـ

ــ يةكَيم هةو تاكاُة كـة دةش  ــ تدرَيايي كراوةتـة ش ـ ــ اًاُى، هـة ٓةقةك ـَيء شـ ةر ًـا ـ ةى ـ
ر، بؤضـي؟  ــ؟ ُةخَيــآةر ثدةضـخؤى خؤظبوو، ئايا كابراى خراثةكار شسايةكةى هةش

، ـــبآ ةػ هة ًاةى خـؤى خؤظ ــة، با ئةو تاكــتيية، ًاةى خوايــضوُلة ئةوة ًاةى طع
ةر كابرا هة ــ( ُية كة ئةطايكتٌ ايعُ د ت )ــتِى  بة ئاُقةشــة ئةوة وةن كوظــضوُل

بوو، ياْ خوَيِى وةرطرت، ياْ عـةةووى كـردو ٓيطـى    ـ( خؤظقص اص ة )ــةقى تؤه ــٓ
ة ــــتيية، بؤيـة طعــــــ، بــةمَ هَيــرةدا ئــةو ًاةآسايةكةى هةشــةر ثدةضــــــت، شــــُةويص

ووردرَيء ـٓةرضــةُدة تاكــةكاْ ضاوثؤظــيي هــة ٓــةقى خؤظــياْ بلــةْ، تاواُبــار ُابــ   
 .ـآاضــةر ثُـسايةكةى هةشـش
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گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  چكـــة دةةـــةرًوَى:  :َىةوتـــة ًةشـــةهةي

ــ ةرًةزاريية بؤيــؤِريىء ظــةرظـ، ئةوة شچڱ  ڱ  ں اْ هـة دُيـادا، وة   ـ
ةر ـكة خواى دادطـ  آة، ئةًة ئةوة دةطةيةُــسايةكى ًةزُياْ بؤ ٓةيــدا شــهة دواِرؤىيع

ِـ ـةْء ثةظـ ـئةو جؤرة كةشاُة ئةطةر تؤبة ُةكـ  ، وةن ـآبـ ِاـاْ خؤظـةوة، هَييـ ـَيٌاْ ُةب
َيٌاْ ببِـةوة  ـة بلـةْء ثةظـ  ـوَى: بـةمَ ئةطـةر تؤبـ   ـاتوة، دةةةرًــدا ٓـةتى دواييـهة ئاي

ــ ، هةوبارةوة ئةَ دةقـةػ ٓةي آاْ خؤظدةبــوا هَييــخ ةرى ـة، دواى ئـةوةى كـة ثَيػةًبـ   ـ
، ئِجـــا دا ةى دووةَـس وةرطـــرت هـــة عةقةبــــثـــةمياُى هـــة ٓـــاوةمُى بةِرَيـــ وا ـــــخ
ْٔ]ةرًووى: ـة  ُ ٢ًَ اهلِل َف ُٙ ع  ِْ َفَأ:لْجُس ُْٓه َِ ِ٘ ،ٚ ٖف٢  ُ  ِب ٦ْٝ ا َفُعِٛق ْٔ ذ ِيَو غ  َِ ْٔ َأو اب    َ  ٚ، 

  ُ٘ ٛ  َنٖف از ٠ْ َي  ُٗ ٦ْٝاّ      ،َف ْٔ ذ ِي َو غ    َِ ْٔ َأو  اب     َ ُٙ اهللُ  ٚ  ُ٘      ،َفط  ت س  ْٕ غ  ا٤  ع رَّب   ٛ  ٔإَي ٢ اهلِل ٔإ  ُٗ َف

 ُ٘ ْٕ غ   ا٤  َ َف  س  َي   ٚ 22785) :سقِب  د ُ   ْحَأ ُ٘:لج   س ْخَأ}[ٚ ٔإ ٚ 18) :سقِب   ُّأزخ   ايُب(،   ًٌِِْط  َُ(، 

ٚ 4436) :سقِب    َِ   ايتِّ(،  ٚ 1439) :سقُِّ ب   ِرس ٍ َق   (  َّٚ  ،ٌٝحِخو     ٌٔط    : ح ا  :سقِب    ُّا٥ِط    اي

وة ثةمياُةكــةى بــردة شــةر، ئــةوة ثاداظــتةكةى ــــم هــة ئَيــــ، واتــة: ٓــةر كاًَي{(4178)
ــ ةر هـة دُي ــةى كرد، ئةطـم هةو طوُآاُـكَيم هة ئَيوة يةـهةشةر خواية، وة ٓةركاًَي ادا ـ

ــ ــةوة دةبَيتــ ـثَي ــسا درا، ئ ــةى شـى ش ـــة ًاي ــةر كاًَيــ ـ ــةر ٓ ــوة  ـِراُةوةى، وة ئةط ــة ئَي م ه
ــآَيلى كــرد، خــ   سا ُــةدرا هــة دُيــادا(، ئــةوة    ــــي شــــي، )واتــة: ثَيــــثؤظبــؤى وا ـطوُ

ــةى دةطةِرَيت دةدات، وة ئةطــةر  ساىــــشتى ـوا، ئةطــةر ويصــ ــــةوة بــؤ ثى خــــىوكٌةك
 َيى دةبوورَى.ـى هـتيعـويص

ــ َيرةدا كة دةةـجا ه ُ٘   ةرًوَى: )ـ ٛ  َنٖف از ٠ْ َي   ُٗ ــ ةر ئـطةية هةشـ ـبةه ـ  ( ئـةوة َف ةوةى كـة  ـ
ات؟ ئةوة ــةر تؤبة بلــا، ئةدى ئةطــسايةى دُيــبةو ش ــآةر ثدةضـساى دواِرؤىى هةشــش

 .ـآةر ثدةضـى هةشــشساى دواِرؤىيع بة ٓةًاْ ظَيوة ،اتــة بلــارة ئةطةر تؤبــدي

ــ ــ ةهةيـًةشـ ـــٓةظـ ــةرًوَى: :اييـتةَء كؤتـ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  چ كـــة دةةـ

ــة   چہ  ہہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ ــةى كــــــ ــة هةواُــــــ ، جطــــــ
ــ ةوة ثـَيغ ئـةوةى تواُات  ــَيٌاْ دةبِــةوة، ثةظـدةطةِرَيِ ــ اْ بةشـ ، ئـةوة  ـــلآ ةرياُدا بعـ

ــ ة ٓةر ثةيوةشــارة ئةًــدي ة،ــبةزةيي َيبوردةى بةـبساُّ كة خوا ه ، ـــآ ةوةى ثَيعـتة بـ ـ
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ةثَيِّ، جطة هةو كةشاُةى ـواتة: يةكَيم هةو ضوار شساياُة بةشةر ئةو تاواُباراُةدا بص
ُـ ـــلآ كة ثَيغ ئةوةى ئَيوة دةشتةمتتاْ بةشـةرياُدا بع  رِتؤه ياْ بلـةْ، بؤخؤيـاْ   ـء كؤ

ــ ئـةوةى ئَيـوة ُاض  آبة ظـَيوةيةكى ئازاداُـة ب   ــ ارياْ بلـ ــ ةْ، دَيـ ــ ّ ثةظـ َيٌاْ دةبِـةوة،  ـ
ــ بةزةيي ئةوة بساُّ كة خوا، هَيبوردةى بة ــ ة، هَيـرةدا كـة دةةـةرًوَى: خ   ـ ــ وا هـ َيبوردةي ـ

ــ بةزةيية، ئايا شساى دُياو قياًـةتياْ هةشـةر ثدةب   بة ات، يـاْ ٓـةر شـساى قياًـةتياْ     ـ
بةشــةريدا ديــارة دواى ئــةوةى كــة ىلووًــةت، دةوه ــةت دةشــتةمتى   هةشــةر ثدةبــات؟ 

ــ ا بو ــ، ئِجـآلــدةظ ــ ةَ كـرد! ئـةوة ٓي  ـ: تؤبـ آـ ــ ب ُيـ ة، ئـةوة تؤبـةى ُاضـاريية، بـةمَ     ـ
ــةوةى دةش  ــَيغ ئ ـــث ـــتةمتياْ بةشـ ـــةرياُدا بعـ ـــء بؤخؤيآلـ ــةوة زاُاي ـ ــَيّ، ئ ـــاْ ب اْ ـ

 ةْ:ــاْ ٓــارةوة دوو ِرايــهةوب

ماهم هل كردني      يت ونيه يكران و ح  ر رده و   هج ى   رهبا  ز اانيان  هل ى ر ا
 م كردهن وه يا نهت سلي     ان دا   دواى   خوده و هل ت     هل هك لي 

 

اْ ـ، يـاْ تـةُيا ًـاةى خوايـ    آـَيّ: تةُيا شساى قياًةتياْ هةشةر ثدةضـدةه  ،ةَــِراي يةك
 دةدرَيّ. ساــء ثَيى شآلياْ ٓةر هةشةر دةًَيِـ، بةمَ ًاةى خةه ـآثدةضهةشةر 

َّد ايل اٖس ب ٔ عاغ ٛز   )وة  (دا ايتخسٜ س ٚايتٓ ٜٛس  ريةكةى خؤيـدا ) ـ( هـة تةةصـ  َُخ 

ِْٛي   ٢ٓ ْعَ ٚ : )ــآدةه  ٕ ا َن  َ   ، چڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہچِ٘: َق  ل ٖك  خ ت ٜ  َْٕأ ٌ ْب  َق ا

َّل ُٜ َْٚأ ٌٛذُخِأَ    َُّْ٘  َأ ُبأزخ   امُل ل َّ ط  ُٜٚ  ِ َا    ٝ  ع ايِبُِٞ :لج ِف     ٜل  از  َْٚأ ص  اُزاحِل ِْ٘ٝ  ًَع  ط  

ْ ع    ا٥َِط ِِّ٘   ُن َوِي   ذ  ٌ ْب   ٢ َقت    َأ ْٕٔإ، َف   ِْ٘ٝ   ًَع   ٔ َِ    َُ٘ي    اهلُل ع سَّا غ    َ     ُْ٘ٓ   ع  ّا ض  ك َ َ    اِ ّا 

ــةوةى     (1)(١ٛب   ُكايُع ــَيغ ئ ــةوة ث ــة دةطةِرَيِ ــةى ك ــةرًوَى: ئةواُ ــوا دةة ــة خ ــة: ك ، وات
ةوة، ـةتـ طريي كـردوةو ئـاىاوةى ُاو  ـ، واتة: ئةو كةشةى ِرَيــلآتواُاتاْ بةشةرياُدا بع

رَي، وة ٓــيب ــــضِدةٓةه  آى ثـــود تةُطـــريَى، ياخـــدةطــ ـآابــــِيـثــَيغ ئــةوةى كــة ده 
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ٓـ   آابــبوارى ِراكردُى ُ ــ ةًووى بؤخـ، ئةطةر ثـَيغ ئـةوة  ، وة ـآةض بـ ـء ًولـ ـآؤى بـ ـ
ـــ، هــةو ىاه آثةظــَيٌاْ بــ ــة خـ ـــةتةدا ئــةوةى ك ــؤى داُـ ـــوا ب ــة شـــ ـــاوة ه ةرى ـسا، هةش

دى بـــة ًـــاةى خـــواى ـىء ئـــةوةى كـــة ثةيوةُــــياًةتيـــ، )واتـــة: شـــساى قـــــآثدةض
   ة(.ــارةوة ٓةيـثةروةردط

َٔ ت ت  ِْا َي   َّ   َيٚ : )ـآارةوة دةه ــــــــدوايـــي ٓـــةر هةوب ّٔ ي   اخٜ   ١ ٔإ ع  س   َُ٘ف   ًَْتا َأَ     ٢ ُ    ْس

ِ٘اب خس ِب ٕ ا َن  َ    كِٛط    ٞ ضِف   ؤث ُسال ُت   ١ِ    ب ْٕٛ  ايتََّأ ِ ًِ  ُع ،ت   ِ٘ ً  ل ت اْع ْدَق   ا  ٛٔمٔ حُك  َِ   ب  

َّ ٍٕ     َ  َِْٔ    أع     اي ًٌُّ   ْعَ  َو     ِيذ  َّ، أَلّٕ   َْٚأ ا (، واتـــة: هةبةرئـــةوةى  ٣س ْخ   ُأ ١ٍ     ٖيِ َأِب ٛ
ــة  ــيئايةتةكــ ــةو ظ  باشــ ــااردُى ئــ ـــبــ ٓ ـــ ــة  ــةكردوة بــ ـــتاُةى ُــ ـــــ رييء ـؤى ِرَيطــ

ــ ــةو   ـدىايةتييةكــــ ــةو تؤبــــ ــة ئــــ ــرَى كــــ ــةوةوة دةزاُــــ ــدووُى، هــــ ةيةوة، ةةوتاُــــ
ةر ـاُةدا كة كةوتووُة شـ ـُية هة ثضووُى ئةو ًاة ىيةرـبووُةوةيةى كاريطـثةظَيٌاُ

ــ اًاْ بّ، جــا ض ًاَيء شــاُى، هة ًاةةكاُى خةه م، جــظ ة ئـةوة  ـــ ضوُل ،ّـا ض خويَـ ـ
 تؤ داية. ــة دةزاُرَى، كة ئةو ًاةاُةى هة ئةشــطةيةكى ديلـةُد بةه ـبة ض

: ـآٓةيـةو دةه ـ  (دا، ئـةويغ ٓـةًاْ ِراي   ُعاْٞ زٍٚ اي(يغ هة )اخيٛضٞٓةروةٓا )

ٓ ، چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہچ) ا ُ     ِب ٌٛصُص    ْخَ  ا٤ٌاض    تج

ُٜ  ُ   اىل َنع   ٛم اهلل ت ٔ حُك  َِ   ٛ ُٖ   ہ   ھ  ھ  ھ  چ :ُُ٘ي  َْٛق ُْ٘ٓ  ع  ٤ُ ْٓا 

َ    َّ   َأٚ ، چھ ُٖ   ا   أص     ص ايِك ٔ َِ    ا٤ِٝ    ِيْٚٛم اأَلخُك   َن اِ ب    ٛم ايِعٔ حُك   َِ    ٛ ا 

ِْٙخ  ْ ٚ  َ   ًَ  ع  ُ٘:لجُٛب  ٚ  ١ِب   ْٛايت ِب كُ     ْطٝ َف ٛ ٢ّٔ اإٔل ُْ   ُحْٝ  ٔ ح َِ   ا ٚ ح  دّا ُ٘نٛ  ط  كُ ٜ  اَل، 

ُٙٛ :لج  َِّب اش ُْ   ُحْٝ  ح  َِْٔ   ا٤ِٝ ِيْٚىل اأَلٔإ ٔس  َعاي ٚ َف  ا٤ٚا ع ٕ غ   ٔإ َُِّْٗٔإ; َف  ّااو   ص ِق ُ٘نٛ  ْٕٔإٛا  

ــ ، ٓةروةٓ(1)(ٛفٛات     ٛا اضب     ح َأ ٕ  (يــغ هــة )      ُقسُطا )ــ  (2)(اجل  اَع ألحه  اّ ايك  سآ

ڻڻ  ڻ  ڻ  چًاْ ِراى َٓيِــاوة، واتــة: ئــةو ئايةتــة: كــة دةةــةرًوَى: ٓـة 

ـــردُةوةيةكى تايبـ، جياكــچۀ   ۀ  ہ  ہ ـــةتة هةواُـ ةى كــة تاكــة ًــاةى  ـ
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ہ   ھ  چ خواى بةرزْ، ٓةروةن قصـةى خـواى بـةرز ئاًـاىةى بـؤ دةكـات:      

ةوةى كـة  ـة، بـةمَ ئـ  ـبةزةييـ  وا هَيبوردةى بةـّ كة خــبساُ، چھ  ھ  ھ
ـــبةُدةكاُى ــــًاة ـــكارى كــوىراواْ كــة تؤه ـوة، وةن ًــاةى كةشـــ ـــة بصـ تَيِّ، يــاخود ـ
ــ ةوة بة ٓؤى طــةى ئةوة، ئــوَيِ تـةُيا ةةِرزبووُةكـةى هةشـةر ئيٌـاَ      ياُةوةةِراُةوةـ

ــ اَ ثَيويصـ، )واتة: هةشةر ئيٌآثدةض ــ كـة تؤه   ـــآ ت ُابـ ــ ة هـةو كةشـة بص  ـ تَيَِيتةوة، ـ
ــ ، بـةمَ دروش (ةرعييةــسايةكى ظـهةو ِرووةوة كة ش  آواز(ةكةى ثُاضـ ـــ ت بـووْ )ج ـ

ــ واتـة: بـةط ًاةـة طع    .لةـةقى خةه ـ(يةو ٓقصاصة )ـهةو ِرووةوة كة تؤه  تييةكةى ـ
ًـ ـكـ ـوكارى كوىراوةكـاْ، يـاْ كةش  و، ئةطـةر كةشـ  آةر ثدةضـ ــهةش ــ اَي بـارى  راوةكاْ، ـ

، بـةمَ ئةطـةر   ـآضـ ةر ثدةـي هةشـ ـــ ني، ئـةوة بـااردْء تؤه ةكةيع  ــطوتياْ: دةيبةخع
ةكاْ ـًـاةى خـاوةْ كةشـ    ـــآ ردُى ًاةى خؤياْ، دةبــووربووْ هةشةر داواكــئةواْ ش

 رَيتةوة.ـيــوةربط
ــ ةةرًوودةي ئةَ( ٞ    ُقسُطبارةوة )ــوة هةوب ْٔ َأِب   ]: ـــآ ة دَيِـ ٞ  اهللُ   ٞع   ْٜ س ٠َ ز ِض   ُٖس 

ْٓ ٍ ، ُ٘  ع  ٍٔ اهلِل   :لج ا٤  ز :لُج :َقا ٍ َفَك ٌٌ ٔإَي٢ ز ُضٛ ٍ  اهلِل  ٜ ا ز ُض :ا ْٕ :لج ا٤  ز :لُج !ٛ ْٜ   ٔإ ٌٌ     َأز َأ

َ اِي ٍ  ٞ؟ُٜٔسُٜد َأْخر   َ اَيَو  َفَا ُتْعِل) :َقا  ِ٘)،  ٍ ْٕ َقات ً :َقا ْٜ   ٔإ ٍ  ٞ؟ِٓ   َأز َأ ًِ) :َقا  ،(ُ٘    َقاِت

 ٍ ِٓ   :َقا ًَ ْٕ َقت  ْٜ   ٔإ ٍ   ٞ؟َأز َأ ٗٔٝدٌ  ): َق ا ْْ    غ   ٍ   ،(َفَأ ْٕ  :َق ا ْٜ    ٔإ ًِ َأز َأ ُ٘    َقت  ٍ      ق ؟ُت ٛ  ِف   ) :ا  ُٖٞ 

َّ ــ ، واتة: ئةبو ٓ{(358بسقِ: ) ًٌِِ  ْطَُ ُ٘:لج س ْخَأ}[(أز   اي ــ وِرةيِرة خـوا ه ـ  آَيى ِرازى بـ ـ
ــ اتة ثى ثَيػةًبــاوَيم ٓــ: ثيــآدةه  ــ طـوتى: ئـةى ثَيػةًب   ةرى خـوا  ـ ةرى خـوا !  ـ

؟ آتَيِـــــبص ـــــآ ةكةَ هاًاُـــــات ويصـــتى ًــاَيء ش ـئايــا دةبيِـــى ئةطــةر ثياوَيـــم ٓــ   
ةِرٓات؟ ــةر هةطةه ٍ بةظـى: ئةدى ئةطــى ًةدةية، طوتـاًاُى خؤتـةةرًووى: ًاَيء ش

ــ ةةرًووى: تؤػ هةطـةه ى بةظ  ــ ةِروةرة، طـوتى: ئةطـةر ًِـى كوظ   ـ ت؟ ةـةرًووى: تـؤ   ـ
 ة.ــاطر دايـة ئـةو هـت؟ ةةرًووى: ئــةر ًّ ئةوَ كوظـةدى ئةطـةٓيدى، طوتى: ئــظ

ُٔ اي) ًِِ: )آـ( دةه ُٓرز إب ٌٔ ايِع ٍ  َأِنج س َأٖ ِ٘ َقا (، واتة: زؤربةى زاُاياْ ِراياْ واية ب
ي بلوىرَى، ـئيِصاْ بةرطريى هة ًاَيء شاًاُى خؤى بلات، ئةطةر هةشةريع ـآكة دةب

                        ةى َٓيِاوة.                        ـئةو ِراي (1)(اجلاَع ألحهاّ ايكسإٓ( هة )ايُكسُط ، )وىَىـبلياْ 
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ئـــةوةى آّ، واتـــة: كةشـــَيم بـــــةًوو جؤرةكـــاُى شـــسا ثدةضـــــَيّ: ٓـدةه ـــ ،ِراى دووةَ
ــ  ةوةــــبطةِرَيت بلــاتء، تؤبــة آاربــــُاض لى ٓــةًووى هةشــةر  ـ، ٓــةقى خــواو خةه 

ڻ  ڻ  ڻ  چ:٢ اي    ت ع  ِِ٘ي  َْٛقٚ : )ــآ( دةه إبٔ نجريارةوة )ــ، هةوبـآثدةض

ٍ َق    َْٔ     ٢ٍْٛٔ َق   ًَ   ا ع َّ   َأ ، چڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ ِٖ   ا  سِى     ايػِّ ٌْٖٔ   ٞ َأِف    ٞ : 

َِٖع   َف ٚ ٌسا ٕ ًُُِْطُُ ٕٛ اي   ُبأزخ ُُ ا اي   َ    َأ،  َُّ٘   ٔإِ، َفًَْٗٔٝ   ع  ٌ ايك   دز٠ِ     ْبٛا َقاُب     ا ت ذ ٔإَف    ٛ

ٌٔ ائس ٔعِل  َقٚ  ًُِِايصَّٚ  ٌْٔتِ احنتاّ ايَكُْٗٓع  كُ   طٜ  ٚ :لج  ٝ  ُعِل  ٌ ٜط ك  قَ ٖ   ،   َّْأ ِد    اي

َِٖظٚ ...، ال؟  ٚ ُِٛط اجَلُك  كتطٞ ضٜ  س اخ١ِٜا ، واتـة:  (1)(١ِاب خ   ايصَّ ٌُُ ع  ِ٘  ًَْٝع ٝع، 
ةى خواى بةرز كة دةةةرًوَى: جطة هةواُـة كـة دةطةِرَيِـةوة ثـَيغ ئـةوةى      ــوة قص

ــ ةى ئةواُـة كـة دةه   ـ، هةشـةر قصـ  ـــلآ تواُاتاْ بةشـةرياُدا بع  َيّ: ئـةوة دةربـارةى   ـ
ةى ــــارة كــة كةشــَيم تؤبــــةوة، ئــةوة ديــــركة، ئةواُــةى ٓةه دةطةِرَيِــيـــظى ــــئةٓو

ــ ـــكـ ــة ٓـــ  ـردو طةِرايـ ــريلةكاْ هـ ــة ًوظـ ـــةًوو ظـةوة هـ ـــتَيم دةبــ وةن }وردرَي، ــ
ُ٘   ]ةةرًوويـةتى:   ثَيػةًبـةرى خـوا     ًَ َ  ا َقْب  ُّ ٜ ُج   ُّ ُ   د ُ٘:لج   س ْخَأ}[اإٔلْض  ا َأْح

ٚ 4/205ب  سقِ: ) ع  ٔ عُ  سٚ ب  ٔ (، 1280ب  سقِ: ) ٞ )اإلزٚا٤( ُ٘ األيب  اْٞ ف   خ خَّو   (، 

ٞ  اهلُل ُ٘ ايع   اص ز ِض       ْٓ ــِرَيتةوة  {ع  ــؤى دةشـ ــَيغ خـ ــة: ئيصـــالَ ثـ {، واتـ
ــةمَ (2) ، بـ

ــةُطاوةر، ًص  ــوه ٌاُاُى جـ ـــًصـ ــا   ــ ــةوةى تواُـ ــَيغ ئـ ــةر ثـ ــاىاوةطَير ئةطـ وه ٌاُاُى ئـ
ــ ، بطةِرَيِـــلآ ةرياُدا بعــبةش ــ وىراْء ٓةه واشـبووُى كـ ـتـ ــئـةوة ثَيويص  ،ةوةـ اْء رـ

ــاْ هةشــ  ـــثق بِراُي ــةر ثدةض  ـآةر ثدةض ــاْ هةش ــت بِراُي ــا دةش ــةمَ ئاي ـــآ، ب ؟ ... ـ
، ـآةر ثدةضـ ـساكاُياْ هةشـ، كة ٓةًوو جؤرة شــآةُـِرواه ةتى ئايةتةكة ئةوة دةطةي

ــ اوةمُى بةِرَيــٓ ( هـةوبارةوة ئـةَ إب ٔ ن جري  ا )ـياْ بـةوة كـردوة، ئِجـ   ـــ سيغ ئيعـ
ٍ   َق  ْع    ٔ ايػَّامت ع       ب ٞ ح  َأ ُْٔب  إ ٣زٚ}ةوة: ــوَيِةوارة دةطَيِرَيتــظ ٕ  ح أزث  ١ُا : َن ا

ٌٔ اِيب ْصس ٠ِ َقْد َأِفط  ْٖ ْٔ َأ َِ  ُّ ُِ ُِٝ ُٔ ب ْدٕز ايتَّ ِ  ز:لج    ْب  ًٖ ٚ ح از ب , َفَه  َٔ ٔ َِ  ااّل    د  ِفٞ اأَلْز

َِ    ٜس ُق ًِ    : اِيخ ط ِْ    ُْٗٓؼ  ٔ  ع  ٔ  ع بَّ      ٔ  ْب   ٚ اْب    ،ٍّٞ  ٔ ٚ اْب   ِْ  إع،    ًَ ِّٝ  ا َف ًِ ُُ  ٛا ع  ًٖ :لج ْعَف  ٕس، َفَه

ُ٘ ْٓ ِّ َّ فَ     ،ُٜؤ  ِْ ُْ د ا  ٗ ْٕٝظ اِي ٔ  َق  ٜ  ا      َّ، ُث  ِٙأزٞ   ِف   َُ٘ف  ًَخ َفَأت ٢ ض  ِعٝد  ْب   : ٍ ٝ  ا َفَك ا أت ٢ عً

ِٓني  ، أَ  َِ ُُ  ْؤ َِ  ري  اِي َٔ َفط   ا اّ    َْٔ      ْٜ  َأز َأ ٚ ض   ع ٢ ِف  ٞ اأَلْز  ُ٘ ٚ ز ُض  َٛي  َفَك  س َأ ،ح   از ب  اهلَل 

.375،  374ُٓري: ص ُصباٍ اي اي (1

ادَ كرد.ــؤَ زيــة خـئةَ ةةرًوودةي (2
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ٍ َق   ،چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہچ: غ ًَ  ٢ ب تَّ  ح   َُ٘ي   ُ ت   َه: َفا

ْ   َ َأ ٍ َق   ،ّاا ْٝ       ض  ا ٔ  َق ٔ  ب     ح أزث  َُّْ٘  ٔإٕظ: َف ِعٝد  ْب  ُٙٚ ا ز ر َن  ٚ ، ْدٕز    ١َ ْب   ُٔ  س    ٜٔس:لج  ُْٔب  إ ا ٚ إْب  

ةتى، اويـةعبييةوة َٓيِــي ىامت هة ظـو ئةبـواتة: ئيبِ {(33459ٝب١ بسقِ: )  َأبٞ غ 
 طَيِرـووبـ ـِرة بوو، ثياوَيلى زؤر ئاظــلى بةشـ( خةه حازث١ بٔ بدز ايتُُٝٞ: )ـــآدةه 

ةوة( هةطةَي ضةُد ثياوَيـم  ـةِرَيتـت بطــر بوو، )بةمَ دةيويصــء ِرَيطدا بوو هة زةوى
ردبووْ، كة دةًةوَى بطةِرَيٌـةوة(  ـييةكاْ قصةى كردبوو، )واشتةى ثَيلــهة قوِرةيع

آلى كـوِرى  ـاطء عةبدوه ــآلى كوِرى عةببــىء عةبدوه ــشةُى كوِرى عةههةواُة: ىة
ى كــوِرى ئــةبو ـةياْ هةطــةَي عةهــــــ، ئــةواُيغ قصــــآاْ ِرازى بـجةعفــةر، خــوا هَييــ

رد، )كة ديـارة ئـةو كاتـة خةهيفـةى ًصـوه ٌاُاْ بـووة( بـةمَ ئـةًاُى         ــهيب دا كارط
ــةويغ "  ــةدا، ئ ُٔ ب     ح ثَيِ ــؤ ثى ش" ضــوْدز    أزث ١ ْب   ـــو ب ــوِرى قةيـ ـــصــةعيدى ك ى ـ

ــ او ضـوو بـؤ ثى خةهيف  ـــ ىء ئةويغ هة ًـاه ى خـؤى دايِ  يةًداُـٓ وه ٌاُاْ ـــ ةى ًصـ
ى: ئةى ةةرًاُدةى ئيٌاُداراْ! ئايـا ئةطـةر يـةكَيم    ـب طوتـهيطاى كوِرى ئةبو ـعةه

، ـآ، وة خراثــةى هةشــةر زةوى كردبــآةًبةرى خــواى كردبــــــواو ثَيػــــدىايــةتى خ
َيِريى ـ، ئاىاوةطآريى كردبـواو ثَيػةًبةرى خوا واتة: ِرَيطــشت هة دىايةتى خ)ًةبة
ى( ئــةو ئايةتاُــةى خوَيِــدةوة ٓــةتا ـة؟ ئــةويغ )عةهـــ( ىوكٌةكــةى ضييــآكردبــ

ــ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ   ڻ    ڻچ تة ئــــةو ظـــوَيِةى كــــة دةةــــةرًوَى: ـطةيعـ

، ـآزى بـ اْ ِراـــ خـوا هَيي  بـهيـ ارطراى كوِرى ئـةبو  ـعةه: ئِجا آـ، دةه چہ  ہ
ــ ئةًاُى بؤ ُووشي، طوتى: ٓةر كةش ــ َيم وايـة ئـةوة ًـاداَ بطةِرَيت   ـ ةوةى ـئـ آةوة بـ

ـــٌة طرتبٌـئَيــ ـــاْ، خـ ـــؤى ئازاداُــة بطةِرَيتـ ـــةوة، ئةًـ ـــاُى ثَيدةدةيـ ــة ـ ّ، )واتــة: ه
حازث ١  يغ طوتى: جا ئةوة )ــةعيدى كوِرى قةيصــني( شــتَيم دةيبةخعــٓةًوو ظ

 ورد.ــَيى بــغ هــايء ئةويــةو َٓيِــَيٌةيى ئـ( هة ًاه دز  بٔ ب

ًـ   فتح ايك دٜس (يغ هة )ايػٛناْٞ) ــ اْ ظـ(دا ئـةويغ بـة ٓة ڻ  چ}: آَيوة دةه ـ ـ

ٓ ت      اْض ،چڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ ْ خ ْب٢ اهلل ُض   ج  ٌ ْب   َق بني ا٥ِ     ايتَّ ُ٘ا

ًََِْٗٔٝع  دز٠ِ  ايك  ِْٔ ّٔ ِٖايٖع  ٚ  ،١ات ايط ابكَ ٛب   ايعُكِب اقبني ُع  اي   عُٛ ُّع    ُسا  ٔ ْٝب    ٔمْسايَف   د
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ٍٔٛ َْ  اأَلٚ  ا٤ِ    َ ايدِّ َِ  َ  ٔ ْٝب   ٚ  ا  ،٠ِٚ  ُدْخ  ُ ١ اِي    ٓ ٝ ع ُُ ات ايٛب   عُكًِِي ١ِب   املٛ:لِج ِٛبُْاي  رُّ ٔ ريٖ  ا 

 ُضْع  ب  ُ ٖ   ذ ٚ  ١ِاب خ ايصَّ   ٌُُ   ع  ًَِْ٘ٝع ٚ  َوِيذ  َِْٔ ٤ٍٞػ ِب بٌ ايكدز٠َِق ُُا٥ِايتَّ ُُاَي  لُٜ َاَف

ٝ اخ   حكٛٔم ُسا٥ِ  ض ٚ  اُص  ص ايِك ُ ُك  ٜط اَل ٢َُّ٘ َأ ئإ ًِِٔايِع ٌَْٖٔأ بٌ ايكدز٠ ١ َقٛب ايت ني ِبَ

{..ٍَُّاأَل ل حَل  َٚا
ةوةى ــــة هةواُــةى ثــَيغ ئــــ، واتــة: ئــةوة كــة خــوا دةةــةرًوَى: جط (1)

ُـ ــدةطةِرَيِةوة، خواى ثـان ثةظ  ــلآةرياُدا بعــاْ بةشــتواُات َُيم كـة ثـَيغ   بووةواـَيٌا
ياْ بلـات، دةطةِرَيِـةوة، ٓـةه يواردووْء جيـاى     يِرؤه ـى كؤُتيالًــئةوةى دةشتةمتى ئيص

ــ سا دةدرَيّ، ئةوةى كـة دياريع ــش ــآساياُةى ثَيعــةوة، هةواُةى كة بةو شــكردووُةت ة ـ
ــ ء ًـاَيء ش تؤتة َُيواْ خوَيّــاوازيي ُةخصـجي خوا  ــ اًاْء بـ  وةاقى ئـةو طوُآاُـة  ـ

ــ ة ئةو شسا دياريى كراواُةياْ بةشةردا دةضةشك َيم كـة ثـَيغ ئـةوةى    ـجّ، بؤيـة كةشـ  ـ
داوا ُاكرَيِـةوة، وة   ــآةوة، ٓيب كاَ هةو ًاةاُةى هــلَيِرَى بطةِرَيتـةردا بعــتواُاى بةش

ــ ٓاوةمُيغ بـةوة كاري  اْ كـردوة، ٓةرضـةُدة ٓةُـدَيم هـة زاُايـاْ طوتووياُـة: تؤه ـةو        ـ
 اُة.ــةق ئةوةي يةكةًيــّ، بةمَ ٓــلى بة تؤبة ثُاضـةه ةى خـًاةةكاُى ديل

ــ وة ًِيغ واى بؤ دةض ء واتـة: ٓـةًوو ًاةـةكاُى هةشـةر     آربـتتـ ــٍ ِراى دووةَ ِراشـ
ي ئيصـالَء  ـةًاىةتء هَيبوردةيـ ـــ م، وة ئةوة هـة ش ــّ، ض ًاةى خوا، ض ًاةى خةه ــثبط

ةرَيليعـة بـؤ خـةه م كـة واز هـة      ِرةمحةتى خـواي ثـةروةردطار ُيـسيلرتة، وة ئـةوة ٓاُد    
ــاىاوةطَيِريي بَيِــ    ــةوةو ئ ــووب ُاُ ــيء ئاظ ــر كؤُــ ـآِرَيطري ــةوة ىَي ـــرِتؤيء ِركَيفـء، بَيت ى ـ

دةشــتَيِني،  ــــآلت ٓــةر هـالًيى، ضــوُلة ئةطــةر بطــوترَى: ٓــةقى خةه ــــــدةوه ــةتى ئيص
ــةر ُةيةت   ــاْ ٓ ــة ترش ــة ه ــابرا ِرةُط ـــك ــةر ب ،ةوةوـ ـــٓ ـــ ــ آةردةواَ ب ـــةر ِرَيطـهةش رييء ـ

 اريي.ــخراثةك
  

ْ َو َِّ ُضْبخ ا ُٗ ًٖ ُِْدَى اي ٗ ُد ٚ ِبخ  ْٕ َأْغ ٘  ال َأ ْْ   الٔإ ٔإَي َْٝو ٚ َأُتُٛب َأْضت ْغِفُسَى َأ .ٔإَي

                                                 

 .48، ص2ج (1
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 ثيَهاصــةي ئةم دةرصـة

ى ثـةضةةضزااض  خـوا( غةضةتا 40 - 35( ئايةت ثَيهسَى، ئايةتةناْى )6ئةّ زةضغةَإ ية )
، چ ژ  ژ  ڑچ ْاظْـاةى  بؤ جاضى ؾـةؾـةّ يةّ غوِضةتةزا َػـويمُاْإ بـة  

ــ ٕ   ـباْ ـــ  ؾــ ا ــة غـ ــسةنات ب ــةضَاْيإ ثَي ــات ، ةة ؾ ــاضيى :ط زةن ـــَٗيٓاْى   ثاضَيعن بةزةغ 
َـ  زا بـة َةبةغـ ى   خــوا ْـعيهــووةْةةة، ةة تَيهؤؾـــإ يـة ِضَيـى      خــوا اظ  ٖؤنـاض بـؤ يـة    ِطـئا

ـــطاظبوةٕ ) ٌ اا اااغـةضؾ َٗوولبأؾووٞاَشوو ٝ َٚأ  ًا١وا َٛٔشووووٝ ٣َٛواٚاِتٔتَػوول٤ااي   خـــوا(، ثاؾــإ ايَتْكوو
ى غةضةجناَى ؾوةَى بَيـرِبةايإ ِضازةاةيةْـ ، نة ئةاةض ية قياَةتـسا ثِطى زْيــا، ةة ةَيٓـة 

ئةةةف نة ية زْيــازا ٖةيــة، )ةاتــة: زْيــا ضى تَيسايـة  َٖيٓسةى زيهةؾـى خبـةْة غــةض( 
ـــ ، ةة     ــإ ْابـ ـــاَةت زةضباظيـ ـــعاى قيــ ــإ يـــة غـ ــةىاَيِطةةةى خؤيـ ـــةْة قـــةضةبوةة بـ بيهــ
ٖةضضةْسة ٖـةةيمى ٖاتٓــةزةضيـ زةزةٕ يـة زخظةر، بـةىّ بــ غــوةزة ، بـة ٖةَيؿـــةيى        

ـــو يــة كونُــة اطْ ةنــ    خـــوآٓـــةةة، ثاؾــإ سا زةََيـتَييــ ـــ ّ ـباغــى كونَُي اْى ئيػـ
ى، زةؾةضَوَى: ثيـاةى زظ  ئـاؾطةتى زظ زةغـ يإ    ـى  غعاى زظيـة ية زظيـات، نة بطي يـزةن

بـرِبٕ، ةة ثاؾــإ ِضايسةاةيةْـــ  نـة ٖةضنةغــَيو ثـاف ئـةة غـــ ةّ  تاةاْـــة ةاتـة: ثـاف          
يَيى زةبـوةضَى، ضوْهـــة    خـواـةةةة ضانةنــاضيى بهــات، ئةةة زظيى نطزٕ، ثةؾــَيُإ بوَي ـ

يَيووةضزةى بة بةظيــى ية، ةة ية ئايةتى نؤتــاييـــسا ةاتـــة: يـة ئايـةتى نؤتـــايى ئـةّ        خـوا
خـاةةْى ئاغـــُاْةنإ  ظةةييـةة،     خــوا ئةة ِضاغــ يية ِضازةاةيةْـ ، نة   خـوا زازةضغــة

ا، بــةىّ بــة ثَيــى تــاةإ  خطاثــةى خــؤى، ٖةضنةغــَيهيـ   ٖةضنةغــَيو بيــةةَى غــعاى زةز 
ـــ ةى خـــوابيــةةَى يَيــى زةبــوةضَى، يةبةضئــةةةى نــة زةاةِضَي ـــةةة بــؤ  ى    ، يــاخوز ؾــايػـ

 يةغــةض ٖــةَوة ؾــ َيو بة تواْايــة. خـوايــَيى بوــوةضَى، ةة  خـوائةةةية نة 
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 انماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـ
 

بهـةٕ  ٖؤنـاض بـةضةة )ِضةظاَةْـسيى(      خــوا يـة  ))ئةى ئةةاْةى ئيُاْ إ َٖيٓاةة! ثـاضَيع  
بَي وَــإ ئةةاْــةى  ﮼هو غــةضؾطاظبٔ ـٔ، بةيمـــظٕ  يــة ثَيٓاةيــسا تَيوهؤؾـــواخبــ  خـــوا
ٍَ بــــة  َٖيٓــسةى خؤيؿــــِطاى ئــةةةى يــة ظةةي زايـرِبةإ ئةاــةض تَيهـــبَيــ ، تــانو ــــ ى يةاــة

عا )ة ئــاظاض(َيهى بــة ـةيإ يــة غــعاى ِضخشى قياَــةت، يَييــإ ةةضْــاا َى  غــبيهةْــة قــةضةبو
اظ ــــَيى زةضبـٓة زةضَى، بــةىّ يـــ)ٖةضضــةْسة( زةياْــةةَى يــة ئــااط بطــ ڭيإ ٖةيــة ــــئَيؿ

ـــةة ةةى غ ٺْــابٔ  غــعايةنى بــةضزةةاَيإ ٖةيــة،   ًمةََيٓةضةةاْة ية يــةٕ ـعايةنى غـــ
ـــوا ــ ى ثيخ ـــةة، زةغ ــاؾطةتى زظـ ـــب ا ة ئ ــة، ةة   ـ ــةةةى نطزةةياْ ــةض ئ ـــوارِبٕ يةغ ــى  خ ظايم

ــ ةةة  ضانةنــ ةَةنةى اةِضايــئٓجا ٖةض نةؽ ثاف غ ڤية ـناضبةجَي اضيى نـطز، ئـةةة   ـ
َيووضزةى ـيـ  خـواطَى(، بةِضاغ ى ــةى يَيوةضزةاــةضى )تؤبــةةة غــزةاةِضَي   خـوابَي وَإ 

ــ هى ئاغـيمـ َو  خــوا ى نـة  ــاظاْــئايا ْ چى ية ـبةظةي بة ــ ُاْةنإ  ظةةي ٖةيـ ة، ٖـةض  ـ
ــ َيهيؿـعاى زةزات، ةة ٖـةض نةغ ــَيهى بوَى غــنةغ يةغـةض   خــوا َيى زةبـوةضَى، ةة  ـى بـوَى يـ  ـ

 .((گاية!ــٖةَوة ؾ َيو بة تواْ
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 شـيكزدنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان
 

اٖتُكوٛااا)َيني: ـ(: ثَيؿرتيـ ثَيٓاغةى تـةقواَإ نـطزةة يَيطةؾـسا بـة نـوضتى زةيمـ      ﮲﮳)

ٍَ        خـوا( ثاضَيع ية ا  زا خــوا بهةٕ، ةاتـة: يـةخؤتإ ةضيـابٔ يـة َاَةيمـةنطزْ إ يةاـة
 ( َٜكوٞواٚقلٜو١ااتةقوا ية ضييةةة ٖاتوة؟ ية َٜو١ُا: ) ( زةيمـ َٚقا٢وا ٛ قال ا٤ٔٞايٖعوااُظوْؿوأسا:اي

َُُٖٜٔ َٚ٘ٔوؤٜذِؤلا َٛايٖتَٚواُٙٗرووُٜطوا ٖٓاٌُووِع٣اَدك ٚ ٔؾاض ْؿاي ُُٜٖوأَال١ٕٜووقاٞا طالاح اوَٚٔؾوٞاص واااولُفووواَدلا

ٖٓاُظْؿوؤساع ِرووووايٖع ُٜووووَُٖعاض ْؿايوو ١َٜووووَٚقا( )ُِوووووؤثِؤلا اضيى ـة يــةةةى نةغــَيو ثاضَيعاـــ( بطي يــل
٣َٛا، )ـ ةيةْـب  اْى ثــ  ظيـ ةيةْـب ـ اظاضى ثــ َيو نة ئـات ية ٖةضؾـبه ( بطي ية َتْكو

 ـاى َةتطغـيية خـؤت بجـاضَيعى، ةة يـة      ةى يةة ؾ ةى نـة جيَ ـوهَيـيةةةى نة خؤت ةاي
إ اوْاٖوـاض بهـات،   ـظاضاةةى ؾةضعسا بطي ية ية خؤ ثاضاغنت ية ٖةض ؾـ َيو نـة ئيٓػـ   

ــ ، بة ضوةاْسْى ؾةِضظةن اْيـ بة زةة ؾ إ اوْاٖواض زةبـئيٓػ هاْسْى ـإ، ةة بـة ؾـ  ـ
 إ.ــقةزةغةن

ًا١ُ:اايٖت(: )﮶) َٛٔشووووٝ َٔووووااَٖٞٔووووَٚا١َٕ ووووْغَرٔتا٤ٔٞص ىلاايٖعووووااٌَُٛٗ وووواي ًا١ٔاأَأاَخووووٗ ا َٛٔ ووووٝ اواي

ٓٔووَطَتٔي َٛوا١ٔوو٢اايٖرْغ َٓووِعَُٔيلاَُٗٗ ًااٝكأكَسَٚوالىلَعَتا٢اأ ويص اُبووأغايٖرا:ٌُأشاي َٛٔشوٝ ٢اوص يواا١ُ١ٔااي

ََُرأ  ًٔل٠ُاَشوواَعوو:ا ِ ٘ٔأتوو ٝ ًْ ٠َٔٚلَبٚائعَ ووالئع ّ ََاَٟتشوورِّوا ًا١(، )١ٔرَٜعايٖعوواهوولم  ِٝ ــة َٚشوو ( بطي ي
(، ١ًٝوٚ ووةترتة يــة )ـ  َاْانــةى تايوــ ةةى نــة بــة ئــاضةظةةةةة بــةضةة ؾــ َيو بطــ يــة
ًا١) ًا١ى، بــةىّ )ـ(ف ٖــةض ئةةةيــة نــة تــؤ بــةضةة ؾــ َيو بطــ َٚ ووٝ ( ئةةةيــة نــة َٚشووٝ

ٌاى، بؤية )ـئاضةظةةَةْساْة بةضةة ؾ َيو بط اضةظةةى ٖةية ــَيو نة ئـ( ةاتة: نةغَٚأشو
ًا١ةى )ـو بَي ةةة، ةة ةؾـعيـْ ـواخبِطةاة ية  خـوا، بةضةة خـوابةضةة  ( بـةضةة  ى  َٚشٝ
اضيى ةاتــة: ــــطَى بــة ظاْيـبهــ خـــوااظى ــــاةى ِضَيوـى بــةضظ، ئةةةيــة: نــة ِضةضــ   خـــوا
، ةة بـةةة نـة ئـةة ؾـ اْةى     خــوا ى بـؤ  ـى، ةة بةْسايةتيـاضةظابــَيى ؾــسةى نة يـٖةةيمو

ـــة بــةضظةناْى ؾــــنطزةةٕ يــة ئةزةبـ نــة ؾــةضيفةت ؾــةضَاْى ثــ  إ ــــةضيفةت، ئيٓػـ
 ة زى.ـاَْٗيَٓي ـسا بيــةخؤيــسات يــٖةةيمو

ــ ةْة بةىاَيـة: بؤئةةةى بيهـ(: ةات  ) ــ ِطةةةى خؤيـ ٣ََاإ )ـ ٘ٔا صْؾَتو ( ةاتـة: ئـةة   تو
َََٚائؿوا: )  ةى نطزة قةضةبوةى خؤى  بةىاَيِطةةةى خـؤى، زةيمـ  ــؾ اُظْؿوأسا:ا٤ََُووواائؿ٣ا
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ٕ ووووَصِْاإل ََُٜوؤتا١َٔ ل٥ٔوووؤاايَٓعووال ٣ََ( )٘ٔٔصووْؿَْأَِعوواوأيووَذاٍََذَتووا:٣َََتوواْؾَٚواُ٘ووووَِٓعاُ٘ووووُيُذِ لا ( و ٔؾوو
ََا٤ا) ــ ؤى ية بةىيةى بجــإ خــةةة نة ئيٓػــية يــبطي ( ٔؾو اضَيعَى، بـة ٖـؤى َايمَيهـةةة    ـ

ـــنــة غ ــات،ـ ــةة َايم  (٣َََتوواْؾَٚ) ةضؾى زةن ــة: ئ ـــةات ـــةى بةخؿـ ـــ ــة  ـى بؤئ ةةةى خــؤى ي
 َى.  اضَيعــو بجـاطؾ َي

اُرٓ ووَعَُٜٚبــةضزةةاّ، ) ـ بــ   ةجــــوَيَٓيو ْيؿـ(: بــة نةغــَيو زةاــوتطَى نــة يــة ؾــ     ڀ)

ََووقاإل تٔل َٖأ َعا١ٔل ّ َٚاي ََو١اةى )ــ( ةاتة: ةؾٍِووْٝكَُاإبَذووَعا:ٛوِشَْاا اضزةَٖيٓطَى بـؤ  ــ( بةنص قال
ٍِْكَُاإبَذَعطَى: )ـبةضزةةاّ بوةٕ، ةة زةاوت  اّ.ةضزةةـعايةنى بــةاتة: غ( ٝ

ــةى )ٹ) ــة نوضزييــ َْهاوولٍ(: ةؾ ــة تةَوـ( ي ـــ سا زةبَي  ـــ ًمةَاْسْةةةة ـنطزٕ، ياخ ــ وز غ
ــ اْسْةةةة زةةضخػـثطيٓ  ٝااااااا): زةيمــ   ٓةةة، ـ ٘ٔاغا ٌُاتو َٓهَّو ُٜ ََولا ٘ٔا ًْوُاتو ٘ٔ:اصَذااؾاَع ُُاتو ًْو ُٙاووواْهَّ ُر

ٍْاا ٖٓهاوول ــؤ غ  (ٚاشووِاَذٔيوووااايؿعووٌااي ــة ت ـــن ـــعاي نةغـ ـــَيه ـــهي زيهــةي ثَيـت زا، خةيم وة ـ
ــ نة تـؤ يةا  طَي، ئةة نطزةةةيةيــ، ةة ثةْس ةةضب ــ ب ــ ةَوت ٍَ نةغـَيهسا زةيهـةي   ـ ة

طَي: ـ، ثَيـي زةاوتـ  ـ ضزةةبخـوا ـ تةَو    ث ِطةت اطتوةبـعيو  ةى ثــَيهى زيهــنةغ
ــة ) لٍووووَْه(، )لٍووووَْه) ًَٔٓذوولّااا) (ةةة ٖــاتوةٌوووؤْْه(يـــ ي ٠َٔااي َٓاٖتوو١ٔاَٚسَٜوو َُااي ِٝوو ٓٔهووٌ:اق ٚاي

ْٔوؤيه طَي، ةة ـــ ي ةىر زةاوتــ( بة ثَيوةْسي ثَيٌوؤْْه) (،ُُِع:اأاْهلٍوونيواٚا اوولاَلْعووُٗووٛ
ـــبــةة ئاغ ـــٓة زةاــوتطَي نــة زةنطَي ـ ـــة يػـ ــو ظاضي،  ىاةي ةـ خــة بــةضظةة زةخطَي ــة َْي

ة ثَيـي ةىخـةةة، قةزةغـةي زةنـات يـةةةى      ــوةْسةي نة زةخطَي ـة ٖةّ ئةة ثَيــضوْه
ــ جيؿـٓةي زةخطَي ـة زةَـي ئةغ  ـبِطةا، ةة ٖةّ ئـةة ئاغـ   نة بةَ ة بةة زا ــ ةةة، ِضَيـ ي ـ

 (ة.لٍووأاْهاـ )ــ(يٌؤْْهؤي )ــت، نـواخب ةةةِضــياة ــطَي يةةة نة ايـَيسةايــي
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 ي ئايةتةكـــانـشــتـاي طـمان
 

 ى ثـةضةةضزااض بـة  خــوا ةَة يـةّ غـوةِضةتةزا   ـةؾـ ـثَيؿرت ئاَاشةّ ثَيسا ئةةة بؤ جـاضى ؾ 
  ۓے چ، ةة ظخضتــــطئ ِضغــــ ةى:  ةى ئيُــــإ َػــــويمُاْإ زةزةَيٓــــْاظْــــا

( جاضة، ةاتة: ٖيض غـوةِضةتَيهى زيهـةى َـةزةْيى    16يةّ غوةِضةتةزا ٖاتوة نة ) ،چۓ

 اتوة.  ــى تَيسا ْةٖچے  ۓ  ۓچبة قةزةض ئةّ غوةِضةتة، ِضغ ةى: 
هـــساْى وةزا باغـــى غـــعاى ِضَي طيـــى  تَيـــــزةاى ئـــةةةى يـــة ئايةتـــةناْى ثَيؿ  خـــوا 

ــ ويمُاْإ زةنات بة خؤؾةةيػ رتئ ْاظْــ اى نطز، باْ ى َػـايؿي نؤَةيمـَٖيُٓيى  ئاغ اة، ـ
ــ ةةيػـإ بـة ٖـؤى ئيُاْـةةة زةبَي ـة خؤؾ    ــإ، ضوْهة ئيٓػــة ية ئيُــنة بطي ي  خــوا  ى ــ

، آل عم  را چوئ  ەئ  ەئ    وئ ...چ، رة البق  چڤ... ٱ  ٻ  ٻ   ٻ چ
 خـــوا، ةةى  يــة زْيــاة غــةضنةةتوة زةبــ   زةضبــاظى زةبــإ ـةة بــة ٖــؤى ئيُاْــةةة ئيٓػــ 

ٖـ ، آل عمرا چ﮴  ے  ۓ  ۓ  ﮲ ﮳  چ زةؾةضَوَى: ؤى ئيُاْـةةة  ـةة بة 
ى زةغـت  خــوا ، ةة بة ٖؤى ئيُاْةةة ِضةظاَةْـسيى  ــ ؤاةض زةبــ ى بؤ َػــإ بةٖةؾــئيٓػ
ــ ةةَى، بؤية ةؾـزةن ُاْإ، بؤيـةف  ويمـ ة يـة  ى َػـ  ـةةيػـ ـةى ئيُـإ ْاظْـاةَيهى ظخض خؤؾ  ـ
بهـات، ةاتـة:    ـ بـسات، يـإ ِضَي طييـةنيإ يـ      يإ ثـ ـةةَى ؾةضَاَْيهـٖةض ناتَيو بي  خـوا

ــةضنَيهى ؾــةضعييإ ثــ  ــةـبػــ  ئ ــسةَيٓچے  ۓ  ۓچ جَيطَى، ب ،  ، زةياْ

، ئةى ئةةاْـةى ئيُاْ ـإ   چے  ۓ  ۓ   ﮲﮳چ وَى:ـيَيطةزا زةؾةضَ
َ    خــوا اةة! ثاضَيع يـة  ــَٖيٓ ــ ةيمةتبهـةٕ، ةاتـة: يـة َا ٍَ  ـ ــ زا ثاضَيعنخــوا إ يةاـة اضبٔ، ةضيـاة  ـ
ـــٖؤؾ ــة   ـ ــةٕ ن ــو َةن ــٔ، ناضَي ـــيَي  خـــواياض ب ــةٕ   إ بِطةجنـــ ــو َةن ـــيَي  خـــوا، ناضَي إ ـ

ة يــة  ـبٔ، تــةقوا بطي يــخـــوا، ناضَيــو َةنــةٕ زةةضــاضى يَيجطغــيٓةةة  غــعاى   ـ توةِضةبــ
يٓػــإ بــة ةضياييــةةة ئ زةبـــ ،كايمةتــة ٖؤؾــياضيى  بَيساضييــةى نــة بــؤ ئيٓػــإ زضةغــت  

ٍَ خــةيمو زةنــات، ٖةَيؿــة ضــاةزَيطيى  ـ زةشيــ ةض ـبةغــ خـــوابــة ةضياييــةةة َاَةيمــة يةاــة
ــةةة زةبيٓــ  ــات  ـ خؤي ــو ْان ـــوا، ةة ناضَي ــت غخ ـــى باىزةغ ــةت   ـ ــاخوز تةْاْ ــسات، ي عاى ب

www.alibapir.net



   ...... (57 – 64) 
 

 [677 ]

ــ به يــ  اًةييؿى  ، ئٓجـا ةة بـةضةة   چ﮴  ﮵   ﮶چعازاْيـ، ـــ غ  ات بـةب ـ
ْـ خــوا اتة: ئةة ئاَِطاظ  ٖؤناضاْـةى نـة يـة    ظٕ، ةـواٖؤناضَيو خب خـوا عيو زةخةْـةةة،  ـتإ 

ــ ةناْسا ظياتط تيؿـةية اطْ ــة ية َةغــى ئَيُـةٕ، )نة زةايــئةةاْة ثةيسا به و زةخةيٓـة،  ـ
ظيــاتط  ،يًة ٖةيـة ــــوٍ  ةةغـةى ظاْايــإ نـة يةغــةض تةةةغػـ  َؿــ وَطِ  غـةض ئـةةة، ةة ئــةة   

ــ يـة قوِضئ  ٔ(، يَيطةزا ئةةةى نةــى زةنةيــباغ ﮴  چ إ ةةضزةاـ َى نـة زةؾـةضَوَى:   ـ

ــ عيو زةخةْةةة، ٖةةيموـتإ ْخـوااضاْةى نة ية ــ، ةاتة: ئةة ٖؤنچ﮵   ﮶ سةٕ ـ
 خــوا عةت يـة  طاعيو زةبَي ةةة؟ بَي وَإ بة ـْ خـواإ بة ضى ية ـةٕ، ئيٓػــإ بهــزابيٓي

نطزْـــى   وـــةجعيو زةبَي ـــةةة، بـــة خـــؤ زةةضاـــطتٔ يـــة قةزةغـــةنطاةةنإ  بـــة جيَ  ـْـــ
 خـواية  ةض ـةَوــى ثَيػـ طتٓـٖةيم ـ وَئ ثـةةة، بة ؾـعيو زةبَي ـْ خـواؾةضَاْةنإ ية 

عيو زةبَي ـةةة،  ـْـ  خــوا  ة بـةضظةنإ، يـة   ــةةةى بة ِضةةؾــعيو زةبَي ةةة، بة خؤ ِضاظاْسْـْ
﮴  چعيو زةبَي ـةةة، نةةاتـة   ـْ خـوابة خؤ زةةضاطتٔ ية خوة خسة خطاثةنإ ية 

عيو ـتإ ْخـوااظَيو ية اض  ئاَِطـ، ِضاغ ة َاْايةنةى ئةةةية: ٖةض ٖؤنچ﮶  ﮵ 

﮷  چبهـةٕ،    ةٕ، ةة ِضةضاةى بهـةٕ  نـاضى ثـ   ــظٕ  زابيٓى بهدـوازةخاتةةة، بي

ــى  چ﮸  ﮹ ــة ِضَي ـــوا، ةة ي ــة جيٗــ  خ ــٔ، ن ــى  ـزا تَيوهؤؾ ــة ِضَي ـــوااز ي ــة  خ ــة ي زا يةنَيه

، ةة يــة چ﮷  ﮸  ﮹چطةزا ـعيو نةةتٓــةةة، جــا يَيـــْــ خـــواٖؤناضةنــاْى يــة 
ــ زا تَيوهؤؾخـواى ـِضَي ــ ٔ، ةؾـةى تَيهؤؾ ـ ــ ( يـة ظَـاْى عةِضةبي  دٗولباإ )ـ ــ سا يـة ئةغ ـ ًمسا بـة  ـ

ــ ـــةِضى تواْـئةةثــ ـاى ئةةةيــة نــة َطخ ــ ـَاْ ـــ ؤى بةناضبَيٓـاى خـــ ٍُاأاق وو٢اَوولاؾوواا) ـ ٞاوَتووذ

ٖــةض  ــ(يــقتوولٍ( زَى  غــةيطى جــةْط )قتوولٍةْط )ــــطةزا بــة َاْــاى جــــ( نــة يَيايٛشووع
ْـ   ـزةاطَي  سا بـة تةئهيـس َةبةغـت ثَيـى جـةْط ْـةبوةة،       ـةةة، بةىّ يـة ئايةتـة َةنهييةنا

 ،ةزا ؾــةِضظ نــطاةةةـةةةى ضــةنساضاْة يــة قؤْــاغى َةزيٓـــضــوْهة جــةْط  ِضةةبةِضةةبوةْــ
ة: ـاضى بَيــٓٔ، نةةاتـــبةضاْوــةض ْةياضةناْياْــسا بةنــ ويمُاْإ نــة يــةـِضَي ـاى ثَيــسضاةة بــؤ َػــ 

ــ هييسا ةاتـة: باْ  ـاز يـة قوِضئـاْى َةنـ   ــةى جيٗـةؾ ــ ؾةضَاْه ،ةةاظةـ ــ طزٕ بـة ضان ـ ةة ِضَي ــ
ــةةةى ظاْػ    ــةة بةةنطزْ ــة خطاث ــطتٔ ي ـــا ــاة    ـ ــةيمو  بةضض ــةضعيى  تَي ةياْــسْى خ  ى ؾ

ةض  ـيٓى غـ ـِضةةْهطزْةةةيإ، بةىّ ية ئايةتة َةزةْييةناْسا ئةةةف زةاطَي ةةة ، بةخؿـ 
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ــة ثَيٓــا ى   ـــخَــايميـ ي ـــَي زا زةاطواـ ـــةةة، ئٓجـ ـــزةؾــةضَوَى: ئــةة غ خـــواا ـ َيياْة بهــةٕ ـ
ــةيمهو غچ﮺  ﮻چ ـــ، بـ ــى  ــ ــا زةايـ ــٔ، ئٓجـ ـــواةضؾطاظ بـ ـــباغ  خـ ى ــ

ــةضةجناَى نـــوؾط زةنـــات، زةؾـــةضَوَى:    ﮿  ﯀  ﯁           ﮽  ﮾  چ غـ

                   

ــ ئةاـةض غ بةضـى؟!   ِطةإـِطةإ، بَيوـ، بَي وَإ ئةةاْةى بَيوچ ڭ ڭ ڭ ةضجن إ ـ
نوضتى  ثوخ ى ِضةضـاة زةنـات، بـؤ ةَيٓـة: يَيـطةزا زةؾـةضَوَى:         خـواية قوِضئاْسا  ــ زاب
، ئــةى ئةةاْــةى ئيُاْ ــإ َٖيٓــاةة! ئيُاْيــإ بــة ضــى       چے  ۓ  ۓچ
ةزا زياضيى نطزةة، جا ئةاةض ية ٖـةَوة  ــوَيٓى زيهــاةة؟ زياضيى ْةنطزةة، بةىّ ية ؾــَٖيٓ

، چ...ڇ  ک  ک  ک  ک  گ  گچَى: ؾوَيٓإ بؿةضَو
ض ؾـ َيو ئيُـاْى     ى نطزةة نة زةبــاضيــوَيَٓيو زيـ، بةىّ ية ضةْس ؾــ ئةةة زضَيص زةنَيؿ

إ  بة ثَيػةَوةضإ  بـة ِضخشى  ـ ةنإ  بة ن َيوةنــة بة ؾطيؿخـوابَٗيٓطَى؟ ئيُإ بة  ـ ث
ــ ، ةة ٖةَوة ئةة ؾ(1)زةايى ( ٖـةةايميإ  الّوال٠اٚايصواوي واعًوِٝٗااا اْةى نـة ثَيػةَوـةضإ )  ـ

، چ﮽  ﮾  ﮿چبَٗيٓسضَى، يَيطةؾـسا زةؾـةضَوَى:    ـ إ ثــئيُاْيــ  ثَيساةة، زةب
(زا ِضةةْـى زةناتـةةة،   ايٓصل٤وةِضةتى )ــِطةا بوةٕ؟ ية غـِطةا بوةٕ، بة ضى بَيوـئةةاْةى بَيو

 چڳ...ٺ  ٺکککک ڑ  ڑ  ...چ زةؾةضَوَى:
ــ ؿ، بـة ؾطي خــوا ِطةا بـوةٕ بـة   ـبَيو ــ  ةناْى، بـة ن َيوةن ـ ْ ـ ــ اْى، بـة ثَيػةَوةضا ى، بـة ِضخشى  ـ

ةةة َْيـو  ـزةايى، بةة ثَيـٓ  ثايـة بٓةِضةتييـة، نـة زيـاضة ئيُـإ بـة قـةزةضيـ ٖـةض زةضَي ـ          
ــ إ بـة ظاْي ــةزةض، ةاتة: ئيُــإ بة قـ، ضوْهة ئيُخـواإ بة ـئيُ  ،ةخــوا غـٓوةضى   اضيى بـ
، خــوا ٓوةضى ـــ غ ةىتى بـزةغـ  ،ةخـوآوةضى ـغ بةتى ـكيهُ ،ةخـوآوةضى ـغ طازةى بـئي

رِبةإ بةضاْوـةض بـة ٖـةَوة    ـِطةإ ةاتـة: بيَـ  ـوـةى بَيـةضَوَى: بَي وَإ ئةةاْــايى، زةؾـتا نؤت
﯀  ﯁         چ بَٗيٓطَى،ـ إ ثـ ــ ة ئيُاْيــ اْةى نة ثَيويػــئةة ؾ

ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ: ةةى خوا ؾةضَوةيـةتى  (1

.رة البقچڈ  ...ٺ  ٺ  ٿ   ٿ
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ــة ظةةيــسا ٖةي   چ   ــةض ئــةةةى ي ــةَوةى  َٖيٓــ ــــ، ئةا ى ـزيهةؾــ سةىـة ٖ

ِطةةة  ـ، بؤ ئةةةى بيهةْة بةىاَيچ            چ  سا بـيةاةيم

      ڭ  ڭ   چيـة بةضاْوـةض غـعاى ِضخشى قياَةتـسا      ،إــقةضةبوةى خؤي

ـــإ ةةضْــاا َى، ةة ئــاظاضَيهى بــة ئَيؿـيَييــ، چ ڭ ـٖـ ـ ةض خــؤى بــة ـيإ ٖةيــة، جــا ئــاظاض 
ى خــوا ة، بؤيـة  ـــ ت ئةةةيـة نـة ئـاظاضَيهى ظخض بـة ئَيؿ    ـة، بةىّ زيـاضة يَيـطةزا َةبةغـ   ــئَيؿ

ــ ثةضةةضزااض بة ةةغ ِاؿى: )ـ ــ اةيةْ ( ئـَيـ ث َوؤ ا( ةاتـة ) أيوٝ ةض، ةةغـؿى زةنـات، ئٓجـا    ـ

ٱ  ٻ  ٻ  چ :ةضةجناَى ؾــوةَى بَيرِبةاياْــةةة، زةؾــةضَوَىـٖــةض يــةباضةى غــ

ــ ييةزةض نة ئةة ٖةَوة ئـاظاضة ْاِضةكةت ــ، زةياْةةَى ية ئااط بطٓچٻ  ٻ ــ ة زةبيٓـ ٔ، ـ

، بـةىّ  چپ  پ  پ    پچاظ بـوةٕ زةنـةٕ،   ــاشةى ضوةْة زةض  زةضبــثةيةق

، ةة چڀ   ڀ  ڀچ ى بطــٓةزةضة يَيــى قوتــاضبٔ،ــــةٕ ْــاتوأْ يَيـٖةضضــى زةنــ
ــ عايةنى ْةثػـئـاظاض  غـ   اةةة بــةضزةةاَيإ ٖةيـة بؤضـى؟! يةبةضئــةةةى نـة بةضاْوـةض بــة     ـ
ــ ــإ، غــجًمة  ْاغــوثاؽ بــوةٕ  اضـةضى خؤيــإ  ثةضةةضزاـــبةزيَٗيٓ ـــبةضاْو ،ى خؤي ةض بــة ـ

ئَيُـةى زاْـاةة يـةّ      خـواجًمة بوةٕ، ــةةؾا  غ ( بعًِٝٗااي ال٠اٚايصالّثَيػةَوةضإ )
ـــغــةضظةَيٓة تاقيُــإ به ــ ،اتةةةة ثَيػةَوــةضاْى بــؤ ْــاضزةةئ  ـ ـــوى بــؤ ْـن َي اضزةةئ  ـ

ــساةئ  ــى زاةيــٔ، ة   ،عــةقًمى ثَي    ـة ؾةضَوةيــةتى: ئــةة ثَيٓــ ٖةضضــى ْــاظ  ْيفُةتــة ثَي
ِ، نــة قــاظاجنى زْيــا   ـزةةِضخشةى زْيــا بــة ؾــَيوةيةى ب ــوظةضَيٓٔ نــة َــٔ يَي ــإ ِضاظى بــ   

ـــقياَةتيؿ ٌَ  جةغــ ـ ــعإ  ـ إ ٖــةض يةةةزايــةة بةضشةةةْــسيى عــةق  ة  ِضةةح  تــاى  خَي
ةى ــــقػ بــة ،ةزا بــِطةاةـَيو ٖــةض بــة  ِضَييــــــة نةغــــ إ ٖــةض يــةةة زايــة، بؤيــــ اؾـنؤَةيم

 عاى زةزات. ــَيوةية غــةض بةة ؾـى زازاخـوابهات، زياضة  خـواؾةي إ  زةشَٓى 
 ّ نة زةايـى يـة َةغـةية اطْ ةناْـسا     ــَيو ية ياغاناْى ئيػـا زَي ة غةض باغى يةنـئٓج

ةضة، ئـــةةيـ ـــــى ظخضى يةغَؿــــ وَطِ  اف ـــــةئ، ةة يـــة ِضابـــطزةةةةةة ئَيػـــــباغـــى زةن
ٺ  ٺ  ٺ   چ غـت بِطيٓـى زظة(، زةؾـةضَوَى:   َةغةيةى )ياغـاى زة 

ـــ، ةة ثيچٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ اةى زظ  ـــــــــــــــ
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ــة        ــة نطزةةياْ ــةةةزا ن ــةض ئ ــة بةضاْو ــةةة غــعايةنة ي ــرِبٕ، ئ ــاؾطةتى زظ زةغــ ةناْيإ ب ئ
 ةة،خــوا نةضاْة  غًمةََيٓةضاْة  زةةضخطاْةةةية، يـة   ـ بةزةغ يإ َٖيٓاةة، غعايةنى تةْو

  خــوا ة، يَيـطةزا تَيويٓـى زةنـطَى نـة     ــظايمى ناضبةجَيي خـوا، ةة چڤ  ڤ    ڤچ
(زا، ئاؾطةتى ظيٓانةضى ايٓوٛماةىّ ية غوةِضةتى )ــ وة، بـــ ئاؾطةتى زظ خػــاةى زظى ثَيـثي

، بـةىّ يَيـطة   چڃ ...ڀ  ڀچ  وة، يةةَي زةؾـةضَوَى: ــانةض خػـثَيـ ثياةى ظيٓ

ثَيويػــ ى بــة غــ ةت    ، بؤضــى؟! ضــوْهة زظيــى چٺ  ٺچزةؾــةضَوَى: 
اةزا ٖةيـة، بـةىّ ظيٓـا    ـةةة ظياتط ية ثيـ ــات، نة ئــِطةقيى  ئاظايةتى زةنــةضبةظةيى  زيمـج

ــ اتط ثةيوةْسيى بـة  ي ــةةاْةةة ظيــبة ثَيط  ،ى  ناضتَيهطاةييـةةة ٖةيـة  يةْى ْـةضّ  ْاغـه  ـ
ض ئــاؾطةت يؿةتاْةى تَيــسإ، ثاؾــإ يةبةضئــةةةى نــة ئةاــة ــــنــة ئــاؾطةتيـ ظيــاتط ئــةة غ 

، نةَرت ةاية ثياةإ جوضئةت بهةٕ، َةاةض ةةى كايمـةتى ظةةتهـطزٕ   ــ دةض ْةبــزةغ جَيؿ
(، ئةاـةضْا نـةَرت ةايـة ثيـاةإ     صعتوَا٤اةض )ـى نطزْةغـ ي(  بة ظخض زةغـت زضَيـص  لبوصغت )

ؤ  ثؤؾـ ة   ـــ جوضئةت بهةٕ بة ضاةى تةَاع ضاة برِبْة ئـاؾطةتَيهى ؾـةضيـ  ؾـةضّ بةخ   
ــ يى  ظيٓـةت، يةبةض ئةةة بة ظخضيـى ةا ٖةيـة بـؤ زاةَيـٔ ثيػـ     ا  كوضَــبة كةي ا، ئـاؾطةت  ـ
ناََيهيـاْى يـة    ٖـةض  ـ ى ناضبةجـ خــوا بةىّ بؤ زظيى ثيـاة، بؤيـةف    زةبـ ،دةض ــزةغ جَيؿ

ــ جَيؿـظيـاتط زةغ   ـ  وة، نـ ـــ دػــوَيٓى خؤيـسا ثَيؿ ــؾ  وة، ئٓجـا نـة   ـــ دػـدةضة ئـةةى ثَيؿ ـ
ــ يَي رِبٕ،ـ يإ بــزةؾةضَوَى: زةغ ــ طةزا بةاؿـ  ى ؾةضَوةيـةتى: زةغـ يإ بـرِبٕ، نـة ةؾـةى      ـ

 اْةةة تانو ثةجنةنإ، ٖةَوةى زةاطَي ةةة، بـةىّ غـوْٓةتى ثَيػةَوـةض    ــت ية ؾــزةغ
 ِطزضَى: ـت بوــوَى ِضا زةغــية ن ــ ةةة، نة زةبـبؤى ِضةةٕ نطزةةيٓ

 ِطزضَى. ــةةة زةبــإ ية َةضةنــ( ية ى ظخضبةى ظاْاي1
 رِبزضَئ.  ــب ــ ةنةى زةبـا ٖةض ضواض ثةجنــَئ: تةْيـيـ زةيمـٖةْسَيه (2
 . آرِبزضــهةةة بــية ئاْيؿ ــ اْة: زةبــ( ةة ٖةْسَيهيإ اوتوةي3

ة نــة يــة َةضــةنةةة ــــةضي يةنــسةْ ٔ ئةةةيـةةةى نــة ظخضبــةى ظاْايــإ يةغـــبــةىّ ئــ
ــ ( ئٓجَمِشوؼاِطزضَئ، نة ثَيى زةاوتطَى )ـبو ــ زةب ئـةةةى نـة جَيـى غـةضجنة ئةةةيـة، نـة        اـ
ــ ةضعييةنإ بهــية كونُة ؾ ــ ى يةنــنةّ ةاية باغ  خـوا ــ ات، َةاـ ةض ئاَـاشة زةنـات   ـ

 ت بِطئ  زةؾةضَوَى:ــعاى زةغــسا ئاَاشة زةنات بة كيهُةتى غــبة كيهُةتةنةى، يَيطةؾ
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ةةتة ، غــعاى ئــةة ناغــويية خطاثــةي نــة نطزةةياْــة، ئــةة زةغــ ه  چٿ  ٿ  ٿ  چ

ةة، خـــوااْسْة يــة ــــ، ئــةةة بــؤ تطغچٹ   ٹٹ  چ خطاثــةى نــة ةةزةغــ يإ َٖيٓــاةة
ًمةَاْسْةةةى خةيمهـة يـة زظيـى، تةَوـ      ــةاتة: ئةّ غ نطزْـى   ـ عاية كيهُةتةنةى ظيـاتط غـ

ــ َئ: ية ٖةَوة ََيـصةةى زةةيمـةتى ئيػ  ـخةيمو، نة ةةى زةايى باغى زةنةئ، زةيم  َيى زا ـ
ــ ايـ  َٖيُٓيـٕ  ةىت ثِط بوةة ية ئاغـ ت بِطزضاةــةف زةغــؾ ــ ى، ضـوْهة ٖةْ ـ ــ سَى نـ ةؽ ـ

ٍَ زةب ـ هى بـوةى خةيمــ، ْيــ ةىتى ٖةبــ ّ زةغــةةةِض زةنات، ئةاةض ئيػــةا تةق ! ـــ  قَو
ئاَاشةى بـؤ   خـواةةى  زةبـ ، ـ ة، زةة زةغ إ برِبة، زةة ٖةظاض زةغ ى ثَيوة تةَوــْا ةاْي
ًمةَاْسْةةة  زةةضخػـ   ةةة ثط، ئـ چٹ   ٹٹ  چ نطزةة:  ٓةةةية يـة  ـيٓ اْسْـةةة  غـ

ـــ ةة، ةة تةَوخـــوا ـــنــطزٕ  ضاةتطغــ  ـ  خـــوا، ةة چڤ  ڤ    ڤچ هة،ـاْسْى خةيم
ةاية َةاةض ضؤٕ، ئةاةضْا باغى اوْاح  باغـى    خـواة، ئٓجا عازةتى ــظايمة  ناضبةجَيؿ

ـــخطاث ــى زةضا ـ ــات، زةاي ـــةيةى به ــةةة ـ ــةةةف زةنات ــة  اةِضاْ ــة َةغــةيةى  اى تؤب ، ةةى ي
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   چ (زا بامسإ نطز، نة زةايى زةؾـةضَوَى: حملمتو١اِضَي طيي )

ــمائدة ال   چے  ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ سا زةاى ـ، يَيطةؾـ

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     چ باغــــى زظيــــى، زةؾــــةضَوَى:

نـطزةة،   ةتى يـة خـؤى  ـةى نة نطزةةيـ ــ، ٖةض نةغَيو زةاى غ ةَةنةى، ئةة ظةيمُچڃ
 اية، يـةة ؾـةضيفةتة، زةاي ئـةة ظةيمُـة جـؤضاة      ـيةة نةغةى نة زظيى يَيهطزةة، يةة نؤَةيمـ 

ٖــةض نةغــَيو  : اةِضايـــةةة{(َمَدووَع( يــاْى: )لَبووووَت)}ةةة، ــــجــؤضة نــة نطزةةيــةتى، ب ةِضَي 
ًا ) ــــــ  ةّ بَيٓـــــب ةِضَي ـــةةةة ةاظ يـــة خطاثـــةناضيى  غ ( ةة ضـــانةناضييـ بهـــات َٚاِ ووو

ٕٖ، بَي وَــإ )چڄ  ڃ     ڃ   ڄچ  خـــوا( ئــاَِطاظى تةئهيــسة، ةاتــة: بَي وَــإ ص 
ــ ( ةاتـة: تؤب لَبووواَت(زا )رفووعاة )ـاْى بـةضى، ية بةناضَٖيٓــزةاةِضَي ةةة غ ةى نـطز، ئةاـةضْا   ـ

ًمى ظَاْــسا ) ٘ٔ( ةة )َعوولَب َمَدووَعو(، يــاْى: )َتوولَبيــة ئةغــ ِٝوو ًا اةِضايــةةة  خـــوا( يــاْى: َتوولَبااُ اَع
 خــوا ةةة، يةَـةةزةا  ـيَيـى زةةضنةةتؤتـ   خــوا يَيـى تـوةِضة بـوةةة     خـوا ا ــى، نة تا ئَيػغةض

 وةة، غــةضى ــــرت ِضخيؿــــى، ةةى ضــؤٕ ئــةة ثَيؿـةةة غــةضى بــة يَيوــوضزٕ  بةظةيـــزةاةِضَي ــ
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ــ  طتوة، بـةىّ ئَيػ ـخؤى ٖةيمـ  ــ  ا اةِضاةةتـ ةةة بـؤ  ى  ـــ ف زةاةِضَي خــوا ، خــوا ةةة بـؤ  ى  ـ
 اْة.  ــوضزةى َيٗطةبـيَيو خـواوَإ ـبَي ، چچ ڃ  چ  چ چ

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چ زةؾـةضَوَى:  خــوا ية نؤتـاي ئايـةتى ئـةّ زةضغـةَاْسا     

هى ئامساْـةنإ  ظةةى ٖةيـة، خـاةةْى    ـَويمـ  خـوا، ئايا ْاظاْى نة چڌ  ڌ
ــ بؤض خــوا ةةة: ــايَيو زةزاتـهـُاْةنإ  ظةةيية، ئةةة ةةىَى ئيؿــئاغ ــ ةة غـى ئـ ـ اياْةى عـ

 خـــواعاى نةغــَيو زةزات نــة زظيــى نــطزةة؟ ــــة غــــعا قوضغــــاةٕ، ضــؤٕ ةا بــةة غـبــؤ زاْــ
ــةضَوَى:  ــةزى ْچڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌچزةؾ ـــاظاْـ، ئ ى ـ

، ٖـةض  چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژچاةةْى ئامساْةنإ  ظةةييـة  ــخ خـوانة 
ضَى، ئةةاْـــةى نـــة َيى زةبـــوةـــــعاى زةزات، ةة ٖـــةض نةغـــَيهى بـــوَى يـــــنةغـــَيهى بـــوَى غ

ٌااض ناضزاْـةةة ) ـى ثةضةةضزاخـواٖةَيؿة نطزةةةى  ،خـوازةاةِضَيٓةةة بؤ  ى   ،(يـةة مباؾعو
ــ يَي خــوا اى بي، ــزةؾةضَوَى: ض خـوا(ة، ؾعٌاض )ـئةةةى بةْسة ن خـطا    زةبــ ، ؤف ـــ ت خـ

ةاتـة: بـةثَيى    ،اتــوةيمت زةنــقو خـواوة، ــب ةِضَي ـواــخعات زةزات، بةضةة  ى ــغ خـواي، ــب
ــ ئ ٖ ـ ــ ةةة نـة ئَيُــة  ـُـ  ــــةثَيـةئ، بـ إ ــــَاَةيمةَ خــوا ةئ، ــــة ِضةؾ ـاض زةن ـى ئـةةةى نـة ئَي

ٖ  خــوا ، ةة چڑ  ک  ک  ک  کچسا زةنات، ــيةاةيم ــ يةغـةض   َيو ـةَوة ؾـ ـ
ــ ة ؾـ اْةى نـة يـة غـةضى بـة تواْ     َيو يـة ـبة تواْايـة، يةنـ   اية، ئةةةيـة نـة يـة ؾـةضيفةتى     ـ
ٍَ  غـاَاْى خـةيمو، ئـةةةى بـة ِضةجنـى ؾـإ  ئـاضةقى           خؤيسا زايٓاةة ، نة بـؤ ثاضاغـ ٓى َـا

ــ ةضيةنيإ ْاةة، نةغــإ ةةغــَْيوضةةاْي ــ َيو بيـسظَى  بوَي ـة كـاظض خـؤضى بـةض غ     ـ َيوةض، ـ
ئةةاْــةى نــة  ــــ غــعا بــسضَى، بةيم  ئــةةةى ئــاضةقى ثَيــوة بِطَيــصَى، ئــةةة يةِضاغــ يسا زةبــ ب

  َيوةض بــٔ، زةبــــــة بــصئ  كــاظض خــؤضى بــةض غــــةيمهى زيهى خــــــزةياْــةةَى يةغــةض خوَيٓ
ـــايؿـــى  ئاغـئةةاْــة غــعا بــسضَئ، ٖــةضةةى ضــؤٕ نةغــَيو نــة َٖيُٓيــ     ا خباتــة ـى نؤَةيم

عاى بؤ زاْاةة يـة ؾـةضيفةتى خؤيـسا، ةة يةِضاغـ يسا ئةاـةض      ــى بةضظ غخـواَةتطغى يةةة، 
ــ به  جَيوـةج   ى ناضبـةج خـواؾةضيفةتى  ثـاى زةبَي ـةةة يـة خطاثـةناضإ،       اـطَى، نؤَةيمـ ـ

ــ ًمةَٓةةةة ٖةْ ـــ ضوْهة غعاناْى ؾةضيفةت ةايإ يَيسةنةٕ ية خطاثـةة تـاةإ بػ   اةى بـؤ  ـ
ــ ةض نةغَيهيـ ٖةْ ــٔ، ةة ئةاــْةَْي  ،اةى بـؤ تـاةإ  خطاثـةْا، بـة ٖـؤى غـعازاْةنةيةةة      ـ

 ٕ.ًمةَيٓةةةياــرِبةت بؤ نةغاْى زيهةة َايةى غـزةبَي ة َايةى ثةْسة عي
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 ضـةند مةصـةلـةيـةكى طزنــط

ے  ۓ  ۓ   ﮲﮳  ﮴  ﮵   چنة زةؾةضَوَى:  :ةّـةيةى يةنـَةغ

ى خـــــــــــــوا، يَيـــــــــــطةزا  چ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ﮺  ﮻
  إ زةنات:ــؾ ــ اض ؾةضَإ بة غـثةضةةضزا

َٛٔشووصِتٔتَػ -2.   ٣َٛووَتْك -1 ًا١اص يوول٤ااي َٗلُبأؾٞاَش -3.   ٢اا وٝ ٌ اا ووأ  ٝ .  
ــ ( ئةاةض مب٣َٛووواْكَت) -1 ــ اْةةَى بـة نـوضزيى َاْـاى به   ـ ــ ةئ ةاتـة: ةضي ـ ــ ايى  ٖؤؾـ ياضيى  ـ

ـــئاا ــةض   ـ ــة بةضاْو ــةخؤبوةٕ، ي ـــواا ي ــةّ ةؾــ   زا خ ــة ئ ةية ـ، ضــوْهة جــاضى ةا ٖةي
ٖـ ــــ( بـؤ خؤثاضاغ ٣َٛووواَتْك) ېئ  چةضَوَى: ـزةؾــ خـــوااتوة، ةةى ـنت ئــااطيـ بةناض

ــ ، ةاتآل عمرا  چىئ       ېئ   ېئ  ىئ  ىئ ــ ااطة بجـ: خؤتـإ يـةة ئـ   ةـ اضَيعٕ ـ
 طاةة.  ــرِبةايإ ئاَازة نــنة بؤ بَي

 سا بــــة ٖــــةَإ ةاتــــا ٖــــاتوة، ةةى ثَيػةَوــــةض  ـوْٓةتيؿـــــٖــــةضةةٖا يــــة غ
ٖٓا]ةتى: ـؾةضَوةيــ ِٛأتعٔاوووواٖتُكووٛاااي َٚياوو ُِووَر٠ٕووووالَما (وا18279)توورقِ:ااَاَُوواِسأااَُ٘دوواَرِخأا}[ٍلِّاَت

6539َٚ)ا:رقِتوووووواٟٗلم َدووووووايُ َٚ 2344َٚ)ا:رقِتووووووأًِِْصووووووَُ(وا ٖٓ(وا (وا2552)ا:رقِتوووووواٞٗل٥َٔصوووووواي

ِ امَااو(733رقِاتووعبااإلميوولٕاوُظوواٞوؾوواٞٗٔكووَِٗٝايَ َٚ ٔ اَسوولٔت ِّاِتوو َٔ ، ةاتــة: {ُِ٘ٓووَعااُ اَٞٔضووَعوو
، )نــة ـ ااط )ى زخظةر( بجــاضَيعٕ، ئةاــةض بــة يةتهــة خوضَايــةنيـ بــــــإ يــة ئــــخؤت

 زا(. خـوااةى ــٔ ية ثَيٓــزةيوةخؿ
 ع!  ــٓةضاْى بةِضَيخوَي

ٍ وَ وؤخالُعَُوؤد: )وا ةةى ظاْايــإ اوتوةياْــةــــةيةى تةقــــ ييسا َةغـيةِضاغــ ار ووووِٝاخلاال

إ ـةض ئيٓػـ ـــ ضـوْهة ئةا  اتةةة،ـسا نـؤى زةنـ  ـ( ٖةضضى غيؿةتى ضانة يةخؤينِّوٗوولا
  ٍَ  خــــواة ـــــى ثـــةضةةضزااضزا نـــطز، نـــة ٖةَيؿخــــوابـــة جؤضَيـــو َاَةيمـــةى يةاـــة

ات، بؤيـة  ـض ْانخـواات، بَي وَإ خةت ــةضى ِضازةاــاى يَييةتى، بةغـئاا ضاةزَيطيةتى،
ــ اتــية ن ةض ـثَيػةَو ٖ ـهطزْى يةنـ يى ئاَؤشاـاضي ـ ــ َيو يـة  نـة ئـةبو ظةِضة    ،اةةىْساـ
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َُاااا]، ثَيـى زةؾـةضَوَى:   ـ َيى ِضاظى بـ ـي خـوا ِٓو ََولاُن ِٝوُحا َاَُواِسأااَُ٘دواَرِخأا}[اٖتول اا ااَس

َٚٙٔر ِٝوووَػٔيأْوووووَصٝووولاظوووعٝباا:مْوووؤٚ :اسَاا(اتع21392ً)ا:رقِتووو ُٙاوا َٚا َٔوووايتَِّم ا:رقِتووواٟٗٔذر

(1987َٚ ٍَقاوو(ا ََٖٚاوٝ ٔشَ ووأَْصوو:اَسل (وا178َٚاحلاوولٔنِاتوورقِ:ا)ااو(2791)ا:رقِتوواَٞٔاَمايوو

َٚايَ ٖساماتورقِ:ا)ا ا(و4022 شٝ اع٢ًاظر اايعٝدنياٚ اخيردلٙواٚٚاؾك٘اايذٖيبوا

سا ٖةى ــوَيَٓيو بوةى  ية ٖةض كايمَيهــاتة: ية ٖةض ؾ، ة{َْٔصقلٍاايعٝذاا:ي لْٞ:اَس
ــ بهة، يـاْى: ٖةغ  خـواع ية ــثاضَي ــ به خــوا ت بـة ضـاةزَيطيى   ـ ــ ة  بـة ةضي ـ ٍَ  ـ ايى يةاـة
ــ زا َاَةيمخــوا  ايةتيى غـةضنةةتوة ثــاى   ـ يى بٓاغـةى نةغـ  ـة بهـة، نـة ئــةةة بةِضاغـ   ـ
يةية كــايمى بــوةٕ! ةـُإ ضــاى يــةة َةغـــاى  ِضاغــت  غــاغة، نــوضزةةاضيى خؤؾــ ـضــ
ــ تطغ خــوا (! نةغـَيو يـة   ـ ْاتطغـ  خــوا يـة   ــ ة برتغـَئ: )يةة نةغـزةيم ا، يـة تطغـى   ـ

ــ ض ْانـات، ثَيويػ خــوا خـةت    خـواى ــيةبةض اةةضةي ،ةخـواةضَى ــة، ية ؾخـوا  ى ـ
ــ ى قاْوةْـبةةة ْية قاَطـ  ، يـة  خــوا ، ٖـةض يـة زةضةةْـى خؤيـسا يةبـةض      ـــ  ى ضـاة يَيو ـ

ــ ى ئيػيو ثَيؿـَيٌ ْانـات، غيػـ ةَى كـونُِطاْ    ـت، ةة َـاؾى خةيمـ  خةت  ْازا  َيـ ـ
ــ عازاْى زْيـةيمو بـسات، غـ  ــاْى خــعازإ ثَيؿــا  غــى ياغـثَيـ ئةةةى قاَط ايى يـإ  ـ

ى؟ ضـوْهة ضـاةى قـاْوةٕ    ـزةنات  ْةزةٕ، بؤضـ  يـ ، ية زةضةةْياْسا ةايإ ــ بؤ زابٓ
ٓـ  ـٖ ــ اتة ٖـةَوة ؾ ـغـعازإ ْااـ   زةغـ ى قـاْوةٕ    ،  ةَوة ؾـ َيو ْابي وَيَٓيو، بـةىّ  ـ

ـــئيٓػ ــى خؤيــ  ـ ــة ظات ــةض ي ــوة ة خـــواسا تطغــى ـإ ئةا ٍَ زاب ــة ز ـــةضّ  ِضَيـؾــ ،ى ي عة ـ
ٍَ زابوة، خـواٖةيوةتى   ة ِضَي  ْـازات، ةةى ظخضجـاض بيػـرتاةة نـة يـة      ــِضاغية ى ية ز

ةضزةَى ـة غـ ، عوَـةض يـ  ـ يَيـى ِضاظى بـ   خــوا اب(زا ـةضزةَى )عوَةضى نوِضى خةت ــغ
  زةبــ يـــ ةةَيو زةاــةِضَى بــة َْيــو ؾــاضى َةزيٓــةزاة اــوَيى  ـسا، ؾـــى خؤيـــ ؾةتـــخي

 ة تؤظَيو ئـاة يـة ؾـ ةنة بهـة بؤئـةةةى      ــى نطةنةى زةنات: ِضخيمة ٖةغـزايهَيو باْ 
ــ ةض تـؤظَى ئاةيؿ ـــ  ةنة نةّ بـوةة، ئةا ــني )يةبةضئةةةى نة ؾــبيؿطخؾ ــ ى تَيوهـ  ،ةٕـ

ة! ــــ: زايزةيمـــ ةف ـات( نطةنــــــاضةى ظياتطيــإ بـؤ به ــــٔ  ثــــيؿطخؾ  بــــ تـانو ظخضب 
 وة ئةَ ى ئيُاْساضإ عوَةضى نوِضى خةت اب قةزةغةى نـطزةة ئـاة   ــئةزى ْةتويػ

ــ ْي يــ   ا عوَةض ئاااى ــ: با، ِضخيمة، بةىّ خؤ ئَيػزةيمـ  ةةة؟! ـة ؾـبهطَي  : زةيمــ  ة!! ـ
: عوَةض زةضاانةى ئةة َايمة زةيمـ اى يَيية، ئٓجا ئاخط ثةضةةضزااضى عوَةض ئاازاية! 

ْـ   زةيمــ  زياضيى زةنات، زةايـى بـة نوِضةنـاْى     ــ بَيٓ ـ : ناَـةتإ زةيـةةَى ش ِ ـ؟ نطَيهـ  ـ
، ئــةة ــــ ة زَيٓــــيُى نــوِضى ئــةة ئاؾطةتــــٓٔ، عاقـزخظيوةتـةةة يــة َايمَيهــسا، ئــةةة بيـَـ 
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ــ ئاؾطةتة زةايى زةبَي  فةظيع، ةاتـة: زايهـى زايهـى    ـة ْـةْهى عوَـةضى نـوِضى عةبسةيـ    ـ
 .   ــةَوةيإ ِضاظى بـية ٖ خـواةظيع، ـعوَةضى نوِضى عةبسةيف

، چ﮴  ﮵ ﮶چةضَوَى: ـنــة زةؾــ  ةيةةةـا بةْػــوةت ئــةة ِضغـــئٓجــ -2
ٌَ باغـى ةةغـ  ـئَيُة بة تةؾكـ  ــ يًة زةنـةئ، بـةىّ ئةاـةض غ   ـي ةضْ  بـسةئ: زةبيـٓني   ـ

وْٓةت زةيؿـةضَوَى، يـة نـوَى؟ ةة    ـةةى غـ وَى؟ ةة ئـة ــئةةةى قوِضئإ زةيؿةضَوَى ية ن
 وض، ية نوَى؟!! نة بةضاةضزيإ زةنـةئ ظخض  ـويمُاْاْسا بؤتة باةة نًــئةةةى ية َْيو َػ

ــ إ، بؤية َػــظخض يَيو جي ــ ويمُاْإ نـ ــ اتَيو يـة قوِضئ ـ ، ةةإ  غـوْٓةت زةةضزةنةةْـة  ـ
ٍَ  نةْـسايمى عـةجاي !! ةؾـ     ًاةى: )ـزةنةةْةةة َْيـو زِضى  زا ﮴  چ( يـة:  ١ٚشوٝ

ــةَو  ةاتـــ  چ﮵ ﮶ ــ ا ضـ ـــ اى ةاى ـزا، ئَيػـ ٍَ    يـ ــة ــة يةاـ ــسانطاةة نـ ثةيـ
ــ هو ٖةض ثَيطـة ٖةض ظخض جياية، بةيمــئايةتةن ةةاْةى ئايةتةنةيـة! ةةى زةايـى باغـى    ـ

، ثَيؿرتيـ باغـِ نـطز، ةاتـة: ئـاَِطاظ  ٖؤنـاض      چ﮴  ﮵   ﮶چزةنةئ! 
عيو زةبٓةةة، ثةيساى بهـةٕ،  ـْ خـواظٕ، ياْى: بعأْ بة ض ؾ َيو ية ـواخب خـوابةضةة 
ــ عيو زةبَي ـْـ  خــوا إ ثَيـ ٖةَوة ؾ َيو بة ئيُإ يـة  ـة ئيٓػــٖةيموةت ــ ةةة، ثاؾـ إ ـ

ةة بــة ثَيــٓ  ْوَيــصة    ةض ــــةَوـة ؾةضَاْوــةضيى بــؤ ثَيػ خـــوابــة عيوــازةت بــؤ   
ٍَ بةخؿــ  ني، بــة ـؾــةِضظةنإ، بــة ِضخشةةى َــاْ ى ِضةَــةظإ، بــة ظةنــات  كــةش، بــة َــا

و، بـة ٖةةايمـسإ بـؤ    ـى خةيمـ ـةةاظنطزْـة  ِضَي طتٔ ية خطاثة، بة باْ ــٕ بة ضانؾةضَا
ـٖـ   ةَوة ئــةة ـضةغــجاْسْى زازاــةضيى   بطزْــى ظةيمــِ  غــ ةّ، ةة ٖــةضةةٖا، ئةاــةض 

ا ئـةجناَيإ بـسةى، ةة   ـــ ى ثةضةةضزااض بة ضانى زاْاةٕ، بة ثَيى تواْخـواؾ اْةى نة 
ــ زاْـاةٕ، خؤتي  بـة خطاثـى   خـواٖةَوة ئةة ؾ اْةى نة  ــ بـة زةةض ب   يــ  إ ـ طى، يـة  ـ

ـــوا ــ خ ــةةة، بةيمـْ ـــ عيو زةبي ـــئيٓػ ـ ــة ـ ــة  طاااإ ب ــةت ي ـــواع ــ خ ــةةة، ـْ عيو زةبَي 
اَساْى ضــانةية، ئــةة ــــ(يــة، يــإ ئةجن١ٝووووَع عــةتيـ يــإ ةاظيَيَٗيٓــاْى اوْــا  )طااا

، يــاْى: چ﮴  ﮵   ﮶چبــة ضــانى زاْــاةة، نةةاتــة:  خـــواؾــ ةى نــة 
ََوولاتَت) ٘ٔاص يووُأطً ووٛاا ََٚتَعوولىلوكاٖرُتووٕٛاتوو ُ٘ا ظٕ نــة ثَيــى يــة ـوا( ئــةة ؾــ ة خبــ٢اأ اُشووِ َشلْ

 ةةة.ــعيو زةبٓـى ثاى  بةضظ ْخـوا
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ــ ، ةة يـة ِضيَ چ﮷  ﮸  ﮹چوَى: ـةضَـــإ نة زةؾــثاؾ -3 اَعوسٖا(زا خــوا ى ةى )ـ

ٌٖ ــإ بــة خــةضش بــسةٕ، ضــوْهة   ََٚدوو ـــ ، ئةةثــةِضى تواْات ََٖذُُوايووَٚالُبَٗووأ : )زةيم :ا٠ََُل

ُِٛشع ااُؽَرْؿٔتوواِش ِّايَعواا١ٔوووواَعاؾاَََُاٞوؾواااي ََٖذُُوايواواَُٚ َُٕبُروووواأاِضا١ُووواالَثَثا٠ََُل َٖواَذ:ا اَُِّايَعواا٠ََُل

ٖٔ َٚايظَّوول َٖووَذَُروا َٚطاِٝايٖعووا٠ََُل َٖووَذَُلٕوا ْٖٓؿضََل ٠ََ(، )٠اايوو َٖوو ََُذل َٗوولباٚ ( ئةةةيــة نــة ٔد
ْـ  ٓـ  اى خـؤت يـة بةضاْوـةض زةشَٓ   ـئةةثةِضى توا جـؤضة:   ـ ى، ةة جيٗـاز غـ  ـاْـسا بةناضبَي

ٍَ زةشَٓـــى ئاؾـــ هطازا، ةة تَيهؤؾـــإ يـــة بةضاْوـــةض ـتَيهؤؾـــإ  جـــةْط نـــطزٕ يةاـــة
ٍَ ْةؾػـةي اْسا، ةة تَيهؤؾـؾ  سا. ــى خؤتـإ يةاة

ـــ  ﮺  چى ثــــــةضةةضزااض زةؾــــــةضَوَى: خـــــــواةزا ـيـــــة نؤتــــــايي ئايةتةنـــ

ة غةضؾطاظ زةبـٔ، ئةاـةض   ةٕ ئَيوـةض ةابهــهو غةضؾطاظبٔ ةاتة: ئةاـ، بةيمچ﮻
ــ ، ةة ثةيسانطزْخـواةٕ، تةقواى ــ اْة زابني بهــؾ ــ ئةّ غ اض  ئـاَِطاظ بـةضةة   ـــ ى ٖؤنـ
ى ــــا يــة ِضَيــــةضش نطزْــى ئةةثــةِضى تواْــــخ ،زاةخـــوااةى ــــإ يــة ثَيٓـ، ةة تَيهؤؾــخـــوا
 ةضؾطاظيي إ.ــة ٖؤى غــزا، ئةةة زةبَي خـوا
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  وهوهلس س  هو هت   وه  سيل ه و   ىه بار هل     كباسي
ــةى: ) َٛٗشةؾ ــة: )ٌووووَت ــة      َتكاووٗرب( ةات ــ َيو ي ــة ؾ ــإ ب ــة ئيٓػ ـــوا(، ئةةةيــة ن عيو ـْــ خ

 يًة زةنةّ:ـى تةةةغػوٍ  ةةغـايمسا باغـخ ــ  ى ية غـةةة، جا َٔ بةاؿــبهةةَي 
 وْٓةتسا؟  ــإ  غــ( ضيية، ية قوِضئ١ًٝووٚشاى )ـضةَو  ةات /1
ــٓ بــة  ى ـؿـــا( بةٚشوو١ًٝ)/2 يإ ـَيهـــَاْايــإ ِضةةإ، يةن ضـــواضاضٖاتوة، ـَاْــا بةنــ ثَي

 ة.  ــْاِضةةاي
ْـ  /3 ، خـــوانــطزٕ بــة ةةغــيًةى ثاِضاْــةةة يــة  خـــواة، غــةيطى خـــواة غــةيطى ـٖاةاضنطز

ـــياخ ــةيطى ـ ـــواوز غ ــاضى ْــ    خ ــة ٖؤن ــطزٕ ب ـــعيو نةةتٓـن ــة ـ ـــواةةة ي ــ َيهى خ ، ؾ
  ة.ــْازضةغ

  ( لة قورِئانء سـونهةت دا>وس يلةضةمكء واتاى )ةم>ــالَى يةكـخ

ــسا اآليٛشوووٞ) ــ ةنةى خؤيـ ــة تةؾػـ ــةى    (1)( يـ ــؤ ةؾـ ــاةة، بـ ــواْى َٖيٓـ ــةيةنى جـ ثَيٓاغـ
ًا١) َٛشووٝ َٛ: )زةيمـــ ( اي ًاوووؤشاي ًأعؾااَٖٞٔووا:١ُٝ ََووووووَِٓعَُٔتا١ُووووٝ ٘ٔاٌُوٖشووََٛتُٜال٢ا اٖسَعووا٢اأ وووويص اُبٖروكاووَتَُٜٚاتوو

َٚااٞولٔ َعَُوايواأىِرَتواَٚالٔتلَعايطَّاٌ ِعٔؾأَِٔاٌٖووَدَٚ ( ٤َٕٞعوأتاِ٘ٔٝواياص اَبٖركاواَتاٟ:أااواَذ٢اناواويواص اٌََشواَؤا
ًا١ةاتة: ) ًا١ى )ــ( يةغةض نَيؿَٚٔشٝ ــ (يـة، بـة َاْ  ؾأعٝ ــ اى ئةةةيـة ن ـ ــ ة زةيهـ اض  ـةى بـة ٖؤنـ  ـ

ٍَ  ؾـهؤزاض ْعيـو زةبيـةةة، يـة ئةجنـ     خــوا ثَيى يـة   اَساْى ضـانةنإ، ةة ةاظيَيَٗيٓـاْى   ـى ظا
سا ـ( يـة ظَـاْى عةِضةبيـ   اَذ٢اناواويواص اٌَووواَشَٚاتوة؟ يـة ) ـيةنإ، ئةةيـ ية ضييةةة ٖةضثَيطيـغ

  ةةة.  ــعيو خػـةاتة: بة ؾ َيو خؤى ْ
ــ ئٓج ــ ا ئــةةة يــة ئةغـ ٞاسا )ــــًمى ظَاْـ ةى توَيــصةضةةاْى ــــاةة، ةة ظخضبــــ( ةاى َٖيٓاآليٛشو
 وةِضَيٓةةة.ــةزا زةغـواضضَيوةيـاْيـ ٖةض يةة ضـقوِضئ

ــ بهـةئ زةبيـٓني يـة غـوْٓةتسا ةؾ     اى غـوْٓةتى ثَيػةَوـةضيـ   ـَاؾئةاةض تة ةى ـ
ًا١)  اتوة: ــت زاْطاةة، ةةى يةة زةة ؾةضَوةزةيةزا ٖــ( بة بةضظتطئ ثًةى بةٖةؾَٚٔشٝ
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ـــؾةضَايؿ ـــ ـــ: ثَيػةّـ ى يةن ـــزةؾ ةَوةض ـ ََا٤َ:ااا]ةضَوَى: ـ ِّٓوو َُُعااي َِٜصوو َٔا ِٝ ٍَأسوو ِٔاقاوول ََوو

َٖ ٙٔااي ِٖاَمٖبأٖذ ُٗ ًَّ َٚاي ٖاووواِعاي َٖو١ٔوا ًا١اواااااوووا٠َٔٛاايٖتل َٚايؿأطوٝ ًا١اوا َٛٔشوٝ ُٖوَااااي ََُش َُو١ٔواتٔتا الا٠ٔاايكال٥ٔ

ََوو١ٔااااااا َٝل َّاائك ِٛ َٜوو ُ٘اَظووؿالَعما ُِاياوو ًَّوو ُ٘واَس ََِتوو ََٚع ُُووٛباااايَّوؤذٟا ََِش ََوولاا ََكال ُ٘ا اَُ٘دووَرِخأا}[َٚاِتَعِجوو

14859َٚ)ا:رقِتووَاَُووِسأا 614َٚ)ا:رقِتوواٟٗلم َدووايُ (وا ُٚٛاَبُتووأا(وا 529َٚ)ا:رقِتوواَبا َٔووايتِّ(وا ٟٗأذر

211َٚ)ا:رقِتوو ٍَقاوو(ا َٚبٜوور غاأَْصووَساْٝ ٔش:اَ وول ١اَُووَِٜسُخأُاِتووَٚاو(722)ا:رقِتوواِ٘لَدووََأُاِتوووا

420َٚ)ا:رقِتووو َٕٖ ووؤسأُاِتووو(وا ُ٘ا(1689)ا:رقِتوووال ِٓووو َٞاااُ اَع ِٔاَدووولٔتٍراَمٔضووو ، ةاتـــة: ٖـــةض {َعووو
ثةضةةضزااضى ئةّ باْ ـةةاظة   ،يةخـوا: ئةى ـ ًمب  ،زةبـى ية باْط ـاتَيو اوَيـنةغَيو ن

ــط  تــةةاةة، ةة ئــةّ ْوَيــصة بــةضثانطاةة! ةةغــ      ةز ــــبــة َوكةميله، اضاايًةة ؾــةـتَي
 ايـ زةنــطَى نــة بــةيمَيٓت ثَيــساةة، ثَيــى  ـةيةى نــة تَييــسا غــ ـة، ةة ئــةة ثَي ـــبوةخؿــ
بـؤ  ؾةؾاعةتى َٓـى  ات زةاي باْط( ئةةة ـاية بهــَيو ئةة زةةعــة، )ٖةض نةغــبوةخؿ
ــ نـة ثَيػةَو  ــ  ةى ئةةة زةبــايػـسا، )ةاتة: ؾـِضخشى زةايي ية  ت زةبــثَيويػ  ةض ـ

 ات(. ــاى بؤ بهــةؾاعةت  تهــؾ
ٖٓٔ واااااا]:  ى زةةةّــؾةضَايؿ َُٔعااي ُ٘اَشو ْٖو ٔ ااْيَعولص اأا ُِور ٚاِتو ٔ اَع َٔاأ اِت ِٔاَعِ  ٍُا ااَٖٞع ا:َُٜكوٛ

ُُووؤَا) ُِااْي ُِٔعُت َِٔجص َذااَشوو َٕاؾاُكُٛيووٛاا ٍُاووووذِّ َُٜكووٛ ََوولا ًاووااوٌَا ًعٛااَع ِٖاَ وو ًاوواااٖٞوُثوو ٢َّاَع ِٔاَ وو ََوو ُ٘ا ْٖوو اٖٞؾاإ 

َٗلاَعِع ٘ٔأت ِٝ ًا ِٖاَشاوّراووَ الا٠ااَ ٢َّااُ اَع َٞاًُٛااا ااووُث ًا١أي َٛٔشٝ ِٓس يا١ٌأؾوااواْي ََ َٗلا ْٖ ٖٓاٞؾاإ  ١ٔاوووااْيَذ

َِٓ ٔػ ِٔأعَ اٞالااَت َٔ َٕا َٛاولٔباأ ص الَّأيَعِ  ُٖ َْلا َٕاأا ِٕاأاُنٛ ٍَاا اأيواااوَٚأاِمُدٛاأا َا ِٔاَشو َُ ًا١ااااَٞؾا َٛٔشوٝ اْي

٘ٔاايٖعووؿالَع١ُ ِٝوو ًا ُِاَع ًَّوو 6568َٚ)ا:رقِتووَاَُووِسأااَُ٘دووَرِخأا}[(َس 384َٚ)ا:رقِتووأًِِْصووَُ(وا ٛاُتووأا(وا

َُٚب 523َٚ)ا:رقِتاَبا َٔايتِّ(وا 3614َٚ)ا:رقِٟٗاتٔذر ٍَقا(ا َٖٓٚاوْٝ ٔشَ واأَْصوا:اَسل ا:رقِتوااٞٗل٥ٔووواَصاي

(678َٚ َٕٖ ٔسأُاِت(وا ــ ، ةاتة: عةبسةيم{(1690)ا:رقِتال اص ـــ ةى نـوِضى عـةَِطى نـوِضى ع   ـ
ــة خــ  خـــوا ـــابــؤى  بـي ـــ ـــ ،  ى ِضاظى ب ــة ثَيػةَوــ  زةيم ــوَيِ ي ــوة   خـــواةضى ـ: ا ب

َيٓـةةة،  ، ئَيـوةف ةا بًم زةيمـ إ ية باْ وَيص بوة، ئةة ضى ــزةيؿةضَوة: ٖةض ناتَيو اوَي 
ــ ةيمةةامت يةغـةةة( زةايى قــ)ةاتة: ةةىَى باْط بسةْ ًمـَئ:   ـ ُٗةض بـسةٕ، )ب ًَّ اِّووواِٖاَ وووااي

َٕ ُٖ ََُش ًا٢ا ــ َيو قــ( ضوْهة ٖةض نةغَع ةض ـزة قـةىتى يةغـ   خــوا  ،بـسات  يــ  ةىتَيهِ ـ
ت ــــة يــة بةٖةؾــــ( ثًةيةنٚشوو١ًٝةٕ، ضــوْهة )ــــزةزات، زةايــى زاةاى ةةغــيًةّ بــؤ به

ة نــة َــٔ ئــةة ــــ ةية، ةة ئوََيــسّ ةايــــايػــؾ خـــواْيا بــؤ يــةنَيو يــة بةْــسةناْى تــة
بةْسةيـة ،، )نــة بــةضظتطئ ثًــةى بةٖةؾــ ة(، ئٓجـا ٖــةض نةغــَيو ةةغــيًةّ بــؤ زاةا   

 .  ـ ت زةبــى بؤ ثَيويػـةؾاعةتى َٓــات، ئةةة ؾــبه
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ةتى وْٓـــــنةةاتـــة: ئـــةةة ضـــةَو  ةاتـــاى ةغـــيًةية يـــة ظَـــاْى عـــةِضةبي  يـــة غ  
 .ثَيػةَوةضزا 

( بة ثيَهج مانايــان بـةكارتاتوةض ضــواريان رِةواو    وس يلةوشـةى )الَى دووةم> ــخ

 يةكيـان نارِةوايـة>

ًا١ا) ــ يَيي خـواسا ــ( ية بةناضَٖيٓاْى ٖاةةىْيؿَٚشوٝ ــ ، بـة ضـواض ةاتـاى ِضاغ    إ ِضاظى بـ ـ ت ـ
ــ هَيهى عةةاّ، بةتايوةت ئةًٖـبةناضٖاتوة، ةة خةيم ــ ى تةقـ ةةت  ـةةةف، بـة َاْايـةنى ضـ   ـ

ــ  ةنإ بـاؽ زةنةي ــا ئَيُة ضواض َاْا ِضاغــاةة، ئٓجــٖةيمةف بةناضيإ َٖيٓ ــ ٔ، زةايـى َاْ ـ ا ـ
ــ ةةة ظخض ية َػــة ِضةة، نة بةزاخـةةت  ٖةيمةنةف زةخةيٓـض ويمُاْإ تةْاْـةت ٖةْـسَيو   ـ

ــة ئةًٖــ  ـــى عيًـي ــاى ةةغــيًةة تةةةغػــوٍ تَي ةيؿ   ـ ــة َاْ ــة ي ــة ٖةيم ـــُيـ ب ــة ـ  وةٕ، ةة ب
ــاضة        ــسَى ِضةؾ  ــةة ةؾــةية ٖةْ ــاْوةى ئ ــة بي ــاخوز ب ــةناضزَيٓٔ، ي ــةة ةؾــةية ب ؾــَيوةيةى ئ

ــ نةةت زةنةٕ، نـة ظخض ثَيطـةةاْةى عةقيـسةى ئيػ   ـوٖةيمػ  َيية، ةة ثَيطـةةاْةى خـوزى   ـ
 ى بـة ثَيـٓ  َاْايـإ    ـيًة بةاؿـ ـاتوة! ئٓجا ةةغــة نة باغى ةةغيًةى تَيسا ٖــئةة ئايةتةؾ

 ة:  ــِ ضواضيإ ِضةةا  ِضاغنت، يةنَيهيؿيإ ْاِضةةايــنة ةةى اوت اتوة،ـٖ
ــيًة، ةةى   (1 ــةى ةةغــ ــسا ةؾــ ــة قوِضئاْــ ــة    يــ ــة يــ ــا ظَاْةةاْييةنــــةى نــ ًمى َاْــ ــ ئةغــ

ٕ ٥ليٛٚشوو٢ٝ)  خـــوااض  ئــاَطاظى يــة  ـئــاةا ٖــاتوة، بطي يــة يــة ٖؤنــ     ،(يــةةة َٖيٓاَــا
سا ٖـاتوة، يـةّ ئايةتـةى    عيههةةتٓةةة، ةة ةؾةى ةةغـيًة يـة قوِضئاْـسا يـة زةة ئايةتـ     ْ

ــ ــةضيهى تةؾػيــ   ُل٠َ٥وايوووةِضةتى )ـغ ــ ا خ ــة ئَيػ ــى، ـ(زا ن ﮴  ﮵   چط نطزْيٓ

اضة ئَيُـة ئايـةتى   ـ(زا، نة زيـ اإلشورا٤اوةِضةتى )ـ(ى غ57ةتى )ــ، ةة ية ئايچ﮶

ٍَ زَيــٓني، ضــوْهة بةيةنــــــ(يؿ56) ۇ  چزةؾــةضَوَى:  خـــوانت، ــــةةة ثةيوةغـى يةاــة

 ې   ۅ  ۉ  ۉۅۋ    ٴۇ   ۋۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  

 وئ     ەئ  ەئ ائ     ائ  ى  ى  ې      ې   ې

ــة: بچېئ  ۈئ  ېئ   ېئۆئ  ۆئ   ۈئ     ۇئوئ  ۇئ   ــ، ةاتـــ : ـ ًمـــ
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إ ـ( زةثةضغرتَئ، ْـة زةتـوأْ ظياْ ـ   خـوايةةاْة بجاِضَيٓةةة نة ثَي إ ةاية ية جياتى )
ةاْــة إ  بــسةٕ، ئةةاْــةى نــة يَي ــإ زةثاِضَيٓــةةة ئةــــي بــةضٕ  ْــة زةؾــ وأْ يَي يـــ 

ظٕ، بـةضةة ثـةضةةضزااضيإ، )ةاتـة: ئةةاْـة بـؤ خؤيـإ       خــوا خؤيإ ٖؤنـاض  ئـاَِطاظ زة  
 خــوا ٕ، ةة يـة غـعاى   خــوا عيو بوٓةةة(، ةة بة ئوََيـسى بـةظةيى   ـْ خـوازةياْةةَى ية 

ــ زةتطغَئ، بَي وَإ غعاى ثةضةةضزااضت َةتطغـيى يَيه  ــ طاةة، ةاتـة: ئـةة ق  ـ ايمحاْةى ـ
ــوة يَييــإ زةثاضِ  ـــةٕ، بةْــسة قـَيٓــةةة، ئٓجــا ثَيػةَوــةضأْ، َة ئيهــ نــة ئَي ايمحةناْى ـ

عيو ـْـ  خـواثَيى ية  ،سا زةاةِضَئــاض  ئاَِطاظَيهـإ بة زةاى ٖؤنـةٕ، ئةةإ بؤخؤيـزيه
ْــانطَى،  ـ طَى، ب ــطة ٖيطــيإ بؤخؤيــإ ثــــــإ بــؤ ئَيــوة ثَيٓانــــيـةةْةةة، ةة ٖيطـبهــ

َُاايٖعو٤ٞاالاااعيو بهةةْـةةة، نةةاتـة: )  ـْ ـواخياْة تؤظَيو ية خـوا خـواإ ــبؤخؤي ؾالٔقو

ٔ٘ ةةإ ــــ، ئــــ بيوةخؿ ـ ، ْاتواْــــــ  َيهى ْةبــــؤى ؾـ(، ةاتــة: نةغــَيو بؤخــ  ُِٜعطٝوو
َـ   خــوا ٕ، بؤخؤيإ يـة غـعاى   خـوابؤخؤيإ ضاةةِضَيى ِضةمحةتى  اى ـزةتطغـَئ ، بةتة

نب  ئَيوة بـةضةة  ــوة خؤؾــَئ ية ئــ ا ضؤٕ زةتواْـ، ئَيػــو إ خؤؾــيَيي خـواةةةٕ ــئ
ــ ب خـوا ى  ــ اية نـة اوْاٖ  ـةضٕ؟ بـةة ةاتـ  ـ ــ  ب يــ  إ ـ إ خؤؾـنب، ئةةاْـة   ـةضٕ  يَي ـ ـ

ــى ئــةةإ ْــني، نةةات    خـــوااضى يــة ــــ( يــة قوِضئاْــسا بــةَاْاى ٖؤن  ٚشوو١ًٝة: )ــــئيؿ
ووةْةةةية.ـعيهـْ
ــ ( ية غوْٓةتيؿ2 ــ سا ةةى ثَيؿـ ٓ  رت بامسـإ نـطز، يـةة زةة ؾةضَوةزة   ـ ــ يـةزا نـة َٖي اَأْ ـ

ًا١) ــ ية ية بةضظتطئ ثًـةى بةٖةؾ ــ( بطي َٚشٝ ـ تـةْيا بـؤ يـةنَيو يـة     ـــ ت، نـة ئةةي ـ
، ةةى خــؤى ؾةضَوةيــةتى: ةَوةضة ــــ ةية، نــة نؤتـا ثَيػ ــــايػـؾ خـــوابةْـسةناْى  

ئوََيسّ ةاية نة َٔ ئـةة بةْسةيـة ،، ةة ئَيػـ ا ئؤمةتةنـةى، ٖـةَوة ئةةاْـةى نـة        
ــَئ:     ْة جَيوــةج اـئــةة ؾةضَايؿــ  ــو زةيم ٙٔاا]زةنــةٕ، زةاى ٖــةض باْ َي ِٖاَمٖباٖوؤذ ُٗوو ًَّ اي

ََوولاااا ََكال ُ٘ا َٚاِتَعِجوو ًا١اوا َٚايؿأطووٝ ًا١اوا َٛٔشووٝ ُٖووَااااي ََُش َُوو١ٔواتٔتا َٚايٖ ووالا٠ٔاايكال٥ٔ َٖوو١ٔوا ٠َٔٛاايٖتل َِٖع ايوو

ُ٘ ََِتوو ََٚع ُُووٛباااايَّوؤذٟا َ [ََِش إ ةايــة ، ٖــةَوةَإ ئــةة زةةعايــةى بــؤ زةنــةئ، ئوََيــس
ةؽ ـةةئ، ضــوْهة ؾةضَوةيــةتى: ٖــةض نــ ـبهــ بةبــةض ؾــةؾاعةتى ثَيػةَوــةضيـ 

ُ٘اَظ]ات: ــَيو ئةة زةةعاية بهـزةاى ٖةض باْ  ُِايا ١ََٔووَسَّ َٝل َّاائك ِٛ َٜ .(1)[ؿالَعما

14859َٚ)ا:رقِتووَاَُووِسأااَُ٘دووَرِخأا(ا1 589َٚ)ا:رقِتوواٟٗلم َدووايُ (وا َُٚباُٛتووأا(وا 529َٚ)ا:رقِتوواَبا َٔووايتِّ(وا ا:رقِتوواٟٗٔذر

َٖٓٚاو(211) 9874َٚ)ا:رقِتا(ايهرب٣)اوٞؾاٞٗل٥َٔصاي 722َٚ)ا:رقِتوااِ٘لَدواََأُاِتوا(وا (وا420)ا:رقِتوا١اَُواَِٜسُخأُاِتوا(ا

َٕٖ ٔسأُاِتَٚ 1698َٚ)ا:رقِتال َْٔرَ ايطَّ(وا .(4654)ا:رقِتا:ٚشطااوٞؾاٞٗا
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ٖ ــيًةة تةةةغػــَييةّ  ضواضةَى ةةغــَاْاى غ (4ة  3 ــ وٍ يـة  ى  اةةىٕ، ئـةةاْيـ بـة   ـ
( اوتوةيــةتى: اآليٛشووٞيإ ِضاغــنت، ةةى )ــــاضيإ َٖيٓــاةة، ٖةضزةةنيؿــــزةة ةاتــا بةن

ٖٓ وا) َٛٗشٌاتلي ِّايَت ٘ٔاص يواااو َٛٓدو٘اتو ٕاااوواٚايَت ََعٓٝولٕاَ وشَٝشل ُ٘ا يـإ  ( ثَيػةَوـةض  ٢اا واياو
ــ يـة ثؿ  خــوا يًةة ِضةة ثَيهطزْـة  ــنطزةة بة ةةغ بؤئـةةةى   ،ت ثَيػةَوـةضةةة بوةغـنت  ـ

 ةٕ: ـ ى ٖـبةضَى، نة ئةةيـ زةة َاْاى ِضاغت  زضةغ إــيخـوابةضةة  ثَيػةَوةض 
1- (ٔ٘ ٘ٔاٚتطالَعٔت ٕ أت َٛٗشٌاتلإل ميل ــ عيو خػـْ خـوا( خؤ ية ايَت  ٓةةة بـة بـِطةا ثَيوـوةْى    ـ

ــ بجاِضَييٓ خــوا نـة ئَيُـة يـة     ،ىــةضيي بؤ نطزْــةَوةضة ؾةضَاْوــثَيػ ًمـ ــ ةةةة ب َيني: ـ
، ةة يةبةض خاتطى ئةةةى نـة  ةض ــثَيػةَو إ بةــاتطى ئيُامنــيةبةض خ !يةخـوا

 وة.ــةئ، يَيُإ خؤؾـزةن ةَوةض ــةضيي ثَيػـئَيُة ؾةضَاْو
2- (ُ٘ ََٚظؿالَعُت ُٙا ــ بهـطَى، تـا زةةع   ( ئةةيـ ئةةةية نـة زاةا يـة ثَيػةَوـةض    ُبَعلؤ اة ـ

ــةةيـ         ــةئ، ئـ ــؤ زةنـ ــيًةى بـ ــة زاةاى ةةغـ ــؤٕ ئَيُـ ــات، ةةى ضـ ــؤ بهـ ــإ بـ تهاَـ
  ة.ــات، ئةةةف زضةغــؤ بهةؾاعةمتإ بــؾ
 إ:  ــاى يةنةَيـةى ِضةةايي َاْـ ـبةيم

ــ إ بـة ثَيػةَو ـؤى ئيُامنــة ٖةةيموسةئ بة ٖـئةةةية نة ئَيُ ٖ  ةضة ـ ــ بـة  ؤى ـ
ةةيٓةةة، ئةةيـ ئةةةيـة  ـعيو بهـْ خـوا، ية ةَوةض ــاْةةة بؤ ثَيػـؾةضَاْوةضييُ

ظٕ، ـواخبـ  خــوا ةة اض بـةض ــ، ٖؤنچ﮴  ﮵   ﮶چزةؾةضَوَى:  خـوانة 
زةبَي ـــة  ةض ـةَوةضة ؾةضَاْوـــةضييُإ بـــؤ ثَيػةَوــــــــئيُـــإ َٖيٓامنـــإ بـــة ثَيػ

ـــٖؤن ــة ـ ـــهةةتٓةةةَإ، ضوْهـعيهـــْ خـــوااضى ي ، چ﮴  ﮵   ﮶چة ـ
َٚاتَتػ) ٘ٔووأاٟ:ا ٘ٔاايُكرَت١اتطالَع١ٔاَمُشٛٔي ِٝ  ( زياضة ؾةضَاْوةضيي بؤ ثَيػةَوـةضيـ  ٛااص يا

ــؤ   ــة بـ ــةضيي يـ ـــوؾةضَاْوـ ـــوا، ةةى اخـ ــوةِضةتى ) خـ ــة غـ ــةتى )ايٓصووول٤يـ (زا 80( ئايـ
، ةاتـــة: ٖـــةض نةغـــَيو   چٺ  ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچزةؾـــةضَوَى: 

ةةاتة: ـــــى نـــطزةة، نخــــواةضيي ـــــات، ئـــةةة ؾةضَاْوـــــؾةضَاْوـــةضيي ثَيػةَوـــةض به
ًمــبج خـوا ة ئَيُة ية ــزضةغ ُ خـواَيني: ــاِضَييٓةةةة ب ــ ية! بة ٖـؤى ؾةضَاْوةضيي ؤ إ بـ ـ

ــ بة ثَيػةَو ةةةاْــإ خؤؾوة، ةة بة ٖؤى ئيُامنــيَيُ ةض ــثَيػةَو يَيُـإ   ةض ـ
 وة. ــخؤؾ
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 إ:ــاى زةةةَيــي َاْـ ةى ِضةةايـبةيم
َٛٗشوو)َاْايــةنى زيهـــةى ةة  ـــ(ى ِضاغٌوَت ـــئةةةي ت بــة ثَيػةَوــةض ـ ة نــة زاةاى ـ
ٍَ زةقـةناْى    ،اغـ ةة ةؾاعةتى يَيوهةئ، ئةةةف ِضــةئ  زاةاى ؾــاى يَيوهــزةةع يةاـة

ــ وْٓةتسا تةباية، ئةّ ؾــقوِضئإ  غ ــ وَيٓةةاضةف يـةةباضةةة ٖةي ـ َٔااااَُورأِاُعَعوا]ة: ـ اِتو

ُ٘وَمٔضوووااْيَدطَّووولٔب ِٓووو َِٜصاوَٞااُ اَع ُٖووولاَخَرُدوووٛاا َٕ:ووووويا َٓلا)اَتِصُكٛ ََِت ٖٓووولاص َذااأاِدووو ْٖووولاُن ِٖاص  ُٗووو ًَّ اي

َٓولاؾاتَا ِّ  َٔٓ ِٝواأت ٌُاص يا َٖٛش َٓولااااااََْت ِّ  َْٔ ِّا ِٝوواأتَعو ٌُاص يا َٖٛشو ََْت ْٖولا َٚص  َٓلوا َٝ َٛاااااو(ِصؤك ُٖو ٘ٔا ََُعل٥ٔو ُٙأت َٓول ََِع

ٔ٘ ََٚظؿالَعٔت ُ٘ا ُ٘}[َمٖت ٟٗاأاِخَرَد ، ةاتـة: عوَـةضى نـوِضى خـةت اب     {(1010تورقِ:ا)ااااْيُ َدلم 
وة، زةغــ ى ـ، )زيــاضة جاضَيــو ةؾــهة غــايميي بــوة، بــاضإ ْةباضيوــ   يَيــى ِضاظى بــ خـــوا
ٍَ َػ ــــبواغـي َـاَى ثَيػ  عة ــ ةَوةضى اـطت  يةاــة ــ ويمُاْإ ضـ ــ وةٕ بــؤ زةؾـ  َيو بــؤ ـ

ةةت، ئةة نـات زيـاضة   ــو َعاـَةضزا يةَْيـةَوــطابى ثَيػــاضاْة، يإ ٖةض ية َيحـْوَيصة ب
ويمُاْإ بوةة( اـوتى: ئـةى   ــخةييؿةى َػ  يَيى ِضاظى ب خـواعوَةضى نوِضى خةت اب 

َـ   ـهة غايميي زةبــية! ئَيُة ئةاةض ةؾخـوا اْةةة ـوة تةةةغػويـُإ بـة ٖـؤى ثَيػةَوةض
وٍ زةنـةئ بـؤ  ى   ـ اف تةةةغػـ ـت بؤ زةباضاْسئ، ئَيػبؤ  ى تؤ زةنطز، تؤف باضاْ

ــ ة، )ةاتة: ئةة زةنةيٓــإ بؤ بواضَيٓــإ، باضامنـةَوةضةنةَـتؤ بة َاَى ثَيػ ــ ة ٖؤنـ اض ـ
ات ــاَإ بؤ بهــاة تهــةض زةةعاَإ بؤ بهــعيو بيٓةةة، نة َاَى ثَيػةَوـؤ ْــنة ية ت

 ى(.ــإ بؤ بواضَيٓــاِضَي ةةة، باضامنــة تؤ بجـي
ــ هى عةةاّ بـة ٖةيم ـى تةقةةةف  خةيمـيَيطة زاية ظخض ية ئةًٖ ــ ة زاضـ وةٕ، بـةىّ  ـ
ى بـة خـوزى   ـويـ ـػـ، تةةةغـ يَيى ِضاظى ب خـواوِضى خةت اب ـةةى زةبيٓني عوَةضى ن

ى بــة ـػويـــهو تةةةغـ، ْــةنطزةة بةيمــ يَيــى ِضاظى بــ خـــواَيػةَوــةض عةبواغــى َــاَى ث
 خــوا اؽ نطزةة نة ية ــإ ية عةبوــطزةة، ةاتة زاةايــانطزْى عةبواؽ نـثاِضاْةةةة ته

ــة   ـــى بةخؿخـــوابجاِضَي ــةةةة زاةا ي ـــةض بهـ ـــات، باضاْيـ ، ٖــةتا ـ إ بةغــةضزا بواضَيٓــ ـ
ة ـبـعاْني: َةبةغـت ئةةةْيـ    ـ ة زةبـوْهعاى زةنطز، ضَابوة ئةة زة ثَيػةَوةض 

ــ نة ئةاةض عةبواؽ ْةبوةاي عوَـةض  بـةظةيي بـاضاْى ْةزةباضاْـس، بـةىّ      ى بـة خــوا ة ـ
ة خـــوا( ةايهـطزةةة ثَيػةَوـةضى   تواضا  ، ةةى خـؤ بةنــةَ طيي )  يَيـى ِضاظى بـ   خــوا 

نـة َـاَى     َيى ِضاظى بـ ـيـ  خــوا ويػ وة، زيـاضة عةبواغـيـ   ــى ظخض خؤؾــخعَةناْيؿ
ـــوا، ةة عوَـــةض َيػةَوـــةضة ث ــــاوتوةيـــةتى: َػ ـ يَيـــى ِضاظى بـــ خـ ووةْى ـويمُاْـ

ـــووةْى خــةت ابي بابـويمُاْــــرت بــوة يــة َػـخؤؾــ ـ ِ ثــــــعةبواغ ِ، ضــوْهة زةظا  ـ
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ْـ ــبة َػ ثَيػةَوةض  ووةْى عةبواغـي َـاَى ضـةْسة زيمـى خؤؾـووة، تةَاؾـا       ـويمُا
ــ ةييؿؤظ بوةة! ئةاةضْا عوَةضة خــبهةٕ ضةْس زيمػ ــ ةة ظاْايـ ــ اْى زيهـ ةف ٖـةبوةٕ  ـ

 إ نطزةة. ــى باضاْسا زاةاى باضإ باضيٓيــنة ية ناتى ْةباضيٓ
َٛٗشووٌنةةاتــة: ) ــى ِضاظى بــ  خـــوااؽ ـ( بــة زةعــاى عةبوــ َت ــى    يَي نــطاةة، ْــةى ظات

ــ تا ظيٓـسةة بـوةة زةع   ةضيـ ـةَوـثَيػعةبواؽ،  ــ اى بـؤ نـطزةةٕ، ئَيػ  ـ  ا نـة يـة   ـ
ــةَاةة  ــسا ْـ ــطزةة زةبـــ َْيوَاْـ ــا به  ـ ة، َـ ــة زةعـ ــةنَيهى زيهـ ـــيـ ــةض  ــ ــا ئةاـ ات، ئٓجـ

يـة ثَيؿـرت بـوة     ثَيػةَوـةض  ةنإ بوةاية، زياضة ـةخكــإ بة ظاتى ؾـانطزْةنـعزة
ةَوةض ـثَيػـ ى ثةضةةضزااض! يـة تـؤ زةثاِضَييٓـةةة بـة     خـواية عةبواؽ، زةياْ وت: ئةى 

ٓيي ئــةةةف زةنــات،   ــــة ةةغــيًة بــؤ  ى تــؤ، ئٓجــا ئــةةةى ثؿــــة ئــةة زةنةي 
ـ اب  ـاؽ زةعاى زةنطزة عوَةضى نوِضى خةت ـ ـ: عةبوـ ئةةةية نة زةيم  َػـويمُاْاْي

ــة ثؿ ـــي ـــ يةةة ئاَيٓيـ ــةة زةث ـ ــطز، ئ ـــإ زةن ــةةاْيـ زةياْ ـ ـــاِضايةةة ئ ــاَني، ـ وت: ئ
َٛٗشنةةاتــة: ئــةة ) زةنــطَى،  ةض ـةَوــــثَيػةؾاعةتى ـاِضاْةةةة ؾــــــ(ةى نــة بــة ثٌووووَت

ــ ةاى ةةؾئـةةة يـة ز   ٌااتى  َطزْـى تَيجـةِضيوةة ْـةَاةة، بـةىّ ئـةة )     ـ َٛٗشو (ةى نـة بــة  َت
ــ ثَيػ إ  ؾةضَاْوــةضيي بـؤ نطزْيــةتى، ئــةةة  ـَٖيٓــ زةنــطَى، نــة ئيُـإ ث  ةَوةض ـ

 ة.ــي ٖةض ٖةيـزةاى َطزْيؿ
5( )ٔ٘ َٚايصؤاٍاتَذأت ٘ٔا ًا٢اأ أتَذأت ٢َٓااإل ْقَصلّاَع َُع ٘ٔأت َٛٗشٌات  خــوا وَيٓس بـة  ــ(، ةاتة: غايَت

ــ به خـواية   َيو نة زاةاى ثـ، يإ ظاتى ٖةض نةغثَيػةَوةض  ظاتىوضَى بة ـخب طَى، ـ
 ة!ــاةاّ بؤ بهــاةاة ئــاتطى ؾةٕ نةؽ ئــية يةبةض خخـوابؤ ةَيٓة: ب وتطَى: 

ٌااضةةة )ـيةةب ُٔاتُٝٝو١ااةية يـة ) ـ( ئـةة قػـ  حملشٔاايتَٜٚو ةةة، نـة  ـظَي ـ خـوا( زةصتو
ــ ة، َٔ ثـوخ ِ نطزخت ــةييًمَيهى ٖـتةؾك ِٔااااااةةة، اوتوةيـةتى: ) ـ ِِاَتُهو َٛاايَّؤذٟاياو ُٖو َٗوَذاا ؾا

ُ٘أؾووٞااإلاا َْوو ًُٛ َْٜؿَع ٘ٔااااايٖ ووَشلَت١ُا َُلٔتوو ََ ََا َٚالاَتِعوو ٘ٔا َٝلٔتوو ٙٔاالأؾووٞاَس  ٛ َِْشوو َٚ ََااوِشٔتِصووكال٤ٔا ِٓوو الأع

ٙٔاا ِٝور اقاِ وور  َٚالاغا ٙٔا َٝواااااوقاِ ور  َٔاا:اِبٔع َٔوو ٤ِٕٞا َٖووَذاأؾوٞاَظو ُِٜعوَرُفا ِِاَٚالا ُٗ َٓ ِٝو َُٗٛم٠ٔاَت َُِعوو َُوولااو١ٔااْي ْٖ َٚص 

ُِٛقٛؾاو١ٕاااااا ََ َٚ ََِرُؾَٛعو١ٕا ِٔاَذٔيوواأؾوٞاأاَسلٔبٜوَحاَضؤعٝؿا١ٕا َٔ ٤ِْٞا ٌُاَظ ِٓكا ُ٘اااااوُٜ ُِٛيو َِٝضاقا ِٔاياو ُٖو ِٚاَع أا

ِٕاَظوول٤َااُ اَتَعووليا٢ َِٓذُنُراَذٔيوووااص َُوولاَشوو ٓٔٝؿاوو١اا..ُسٖذوو١اانا ٍَاأاُتووٛاَس َٛاايَّوؤذٟاقاوول ُٖوو َٖووَذاا َٚ .ا

َُٜذووأاِ َٚ ُ٘االا ْٖ ُ٘:اص َٗووَشلُت َْ َٚ ِٓووُٛزا ِٝووِٛااَع َٚووُ٘اَس َُِدًُٛم ا ٍُأت ُِٜصَا َْ:ااالُحاقالُيٛا:االا ٍُاأاَس َُٜكٛ

َٝل٥ٔووااا  ِْٔ ٘ٔاالاَتُذوٛزُاااَٚ.ا..أاِشوَاُيوأتَشولِّاأا ًْٔكوو َايا١ُأتَد َُِصو ٍَاايكوَٚمٟ:ااْي ُ٘االاَسووٖلاااوقاوول ْٖو :ا
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ًا٢ااْيَدلٔيل اؾاال ًْل اَع ًَْد ٚ ؾالقأي ُٔاتُٝٝو١اا، ةاتة: )(1)(لوووااَتُذُٛزا  ـ ى يـ خــوا ( ِضةمحـةتى  صتو
ًمــ ـ زةيمــ ـ بــ  ــــ وَيٓست يــــية! َــٔ غخـــواَيى: ـ: )ئــةةةى ثَيٓجــةَيإ( ئةةةيــة نــة )ب

ــ يَيي خـوااةةىٕ ــةؽ(، ٖــاتطى ؾةٕ نــةى، ية بةضخــ ةَإ بؤ بهــزةخؤّ، ئةة ؾ إ ـ
طى ئـةةةف،  ـطزْى باضإ، ةة ْة بـؤ غةيـ  ــْة بؤ زاةانٓةاوتوة، ـاْــ ى ةايــؾ ـ ِضاظى ب

ًم      ةَوةضزا ــثَيػْة ية ِضخشااضى  : ـــ  نة ظيٓـسةة بـوةة، )ٖـيض ٖاةةيمَيـو ْةضـوةة ب
ي، ْــة يــة  ى ــــةض ئاةاَــإ بــؤ بهــة(، ةة ْــة زةاى َطزْيؿ ــــةَوـية! يةبــةض ثَيػخـــوا

يــةة زةعاياْــةى نــة اؤِضةنــةى، ْــة يــة  ى غــةيطى اؤِضةنةؾــي، ةة ئــةةة ْــةظاْطاةة  
اْسا، ةة ٖـــــاةةىٕ زةعايـــــإ نـــــطزةة، يـــــة ـــــــطاةة ْـــــاةزاضبوةٕ يـــــة َْيواْيـــــــْاغ

هو ٖةْسَيو يةة جؤضة ؾـ اْة يـة ٖةْـسَيو    ـ ى ةا ْةبوةة، بةيمــؾ زا يإــزةعايةناْيؿ
ــٔ بــؤ  ى  ـؾــةضَوةزإ نــة غــةْةزةنةيإ بَيٗــ  ٍَ زةزضَي ـــثَيػةَوَيعة، نــة ثــا ، ةض ـ

ٍَ ْازضَئ ــ ثَيػةَوؾةضَوةزةى )َطؾوع( ةاتة: ية }  زةةةغ َيٓطَئ، ياخوز ثا  ةض ـ
َيو زةي َيِطَي ـةةةة يةغـةض ةى   ـ( ئةة ؾةضَوةزةيـة نـة ٖاةةيمـ   َٛقوٛفااَيِطزضاةةتةةة، )

ٍَ قػ   ـِضازةةةغ ــ   ْاضَي ة ثـا ــ ثَيػةى ـ يـاخوز يـة ٖةْـسَيو نـةؽ نـة       {ةَوةض ـ
ــ  ة ْية، )يةِضاغـقػةيإ بةيم عيي تـةْيا قوِضئـإ  غـوْٓةتة(، ةة     ةي ؾـةض ـ ييسا بةيمـ ـ

ــ ةة ٖــة نة ئةبو كةْيؿــئةةةؾ اةةىْى ثَيؿـ  ييإ يَيهـطزةةة اوتوةياْـة: زضةغـت     ـ
 !يةخـــوا ـ يمــ هةض ْــانطَى، ةة ٖــيض نةغــَيو ْاــــهطاة زاةا يــة زضةغـ ــــْيــة، بــة زضةغ

 ةَوةضإ ئــةة ؾــ ةَإ بــؤ بهــة، ةة قــةززةضيى )نــة يةنَيهــة يــة  ــــيةبــةض ٖــةقى ثَيػ
هطاة زضةغـت ْيـة، ضـوْهة    ـ ـ: زاةانطزٕ بة زضةغــ ةؾى َةظٖةب( زةيمـظاْاياْى كةْ
 ت ْية. ــةةة زضةغــةض بةزيَٗيٓةض ْية، يةبةضئــ هطاةَيو ٖةقى يةغــٖيض زضةغ

كردن بـة وةسـيمةى    خـواض وة غةيرى خـواة غةيرى ــتاواركردن يةم>ـيَـالَى سـخ

 ة>ــدروست ني خـواارِانةوة لة ــث

ــ َيطةزا زةَي ــ ةةَى ئاَـاشةى بـة قػ  ـ ٞاةيةنى )ـ ــ ( بهاآليٛشو ةّ يـة تةؾػـ ةنةيسا بـة    ـ
اْى قوِضئـإ،  ـــ و بـوةة يـة ظاْاي  ـ( يةنَياآليٛشٞبؤ ظاْياضيي إ )}(، ُعلْٞومٚحاايْاةى )

ـــ  ــوَيٓهةةتوةى تةضيكـــةتى ْةقؿ ــاةة يـــة ِضةةى تةظنيـــةى ـةة خـــؤى بـــة ؾـ وةْسيي زاْـ

                                                 

ُٔات١ُٝٝ(انة ئةةيـ يةوا187ا-186واص4(احملشٔاايتٌَٜٚاز1 ا.اةة َٖيٓاةيةتى)نتلباايٛش١ًٝ(٣ا)صت
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وةْسيي ، ية شَيـط  ــاْى َو ْا خاييسى ْةقؿـخةييؿةنيـ بوةة ية ـةةة، ةة يةنَيهـْةؾػ
نة َٔ  ــ ةةةف زَيٓــًى تةقــةى ئةٖــ(زا ٖةْسَى قػايتؿصريااإلظلمٟاْى: )ــْاةةْيؿ
ٍَ، ئيٓهــاضيى ْــانطَى نــة  ـتَيويٓــ ييِ يةغــةض ظخض يــةة قػــاْةى ٖةيــة، بــةىّ بــة ٖــةضكا

ــا ا ـــيةنَيهـــة يـــة ظاْـ ـــ، زةيم{ةةضةنإــ ٖٓووواُضِعوووَتاٍَََٖتاَشوووَٚ: ) ــ ٢اًاوووَعااآلٜووو١ٔاٙٔٔذَٗووؤتالط اي

َٚٗ ووؤًِعَدَٚانَئشلٔيلث١اتليٖ وووَػشووؤتاإل ا١َٔٝرٚٔعِعوووََ ًأشوووِا َٚوليوووَعَتاأ ا١َِٝٔاَتوووٝ لباَ وووائعأََِٝتووو٢ا

َُٜاِأتووٗ وو٢أتوليووَعَتا٢اأ ًاووِاَعَصووايكاَٚ ٍَكاووٕا ُْْٖووص اَُِٗوو:اايَّل ٍُٕؿوؤتاواِٝووًاَعأُِصووْكلا ٝٓوولأطِعُتإِأااال

َٚاَذنا َََُِٗٓٔوا ٍُُكَٜأِِا َٜوا٢اايٖ واووواليَع ولباا اتَأأعَٔواأَُٝٓوُواوٚاايأاأبل٥ٔواَػًْٔياٛ الٕالاُؾوالحلني:ا

ََٚذيناناوورزُقُٝوولىلأيووووَعا اَتاابُع ََٚذناوواا َُُٕووُعِسَٜاوا َٛال٤َٔػوؤتاِتالٔبٔتووأَِٔوواوأيووَذإٖأااٛ ًأشوواي ١واٝ

َٕاَٚ ٖٓأ َعوااٜورٚٚ ٍَقاوااُْٖ٘واأااوَََِّشووَٚاِ٘ٔٝواًاَعا٢ااُ ََّ وااٞٓٔ وااي اٌ ِٖووِاتَاُهًِٝاواَعؾااُٛمَُواِااُ:ااأعٝوتهُاَذص ا:ل

َْأعَتاوأيواَذاٌُٗنواَٚاوٛم ُ واايُكاٌ ِٖواَاٝجٛاأتٔػلشوتَاٚاؾاٛمواأاُ ايُك ، ةاتـة:  (1)(ٌأسواَرَُٔتالِّاحلاواأ َعوااٝو
ــ  ة زَيٓٓـهى ئـةّ ئايةتـة بـة بةيمـ    ـٖةْسَيو ية خةيم ــ ةةة يةغـ ٖ ـ ــ ةض ِضةةايـي  نطزْـة   اةاضـ

ــ ى بـةضظزا، ةة غ خــوا إ بة ةةغيًة ية َْيـوإ بةْـسةنإ    ــةضانإ  نطزْيثيا وَيٓس يـة  ـ
ــ ية! غخــوا ةةإ نـة ب ـوتطَى:   ـزةخؤٕ ب خـوا زةخـؤّ بـة ؾـةٕ نـةؽ، نـة       ـ وَيٓست يـ ـ

ــ اضة، يـاخوز نـة َطزةةؾ  ــاْة بة نةغَيو نة ْازيــةٕ ؾ ةّ بسةية، ياخوز ٖةيــؾ ة يـة  ـ
ــ بةْسة ضانةن ــ ةضـَي ة غ ، )زخــوا اْى ـ ــ ةض قةبطةنـ ٖـاةاضى زةنـات(    ـ يمـ ةى، يـإ يـة َا  ـ

 ةّ ــــ ةة ؾــةٕ ؾــــة ؾــةٕ ؾــــاِضَيوة نــــى بــةضظ بجخـــوا: ئــةى ؾــةٕ نــةؽ! يــة ــــ زةيم
ــسات، ةة ثَيي ــــثَيوـ ــؤضى زاةان ـاْـ ــة جـ ــةةة يـ ـــطزْـواية ئـ ــةضةة  ــ ــاضة بـ ـــواى ٖؤنـ ، ةة خـ

ـــيةةباضةؾ ــة  ــ ــةةة يـ ــةض ةةة ئـ ـــزةاَيِطْ ثَيػةَوـ ــةضى  ةةة، اوــ ــة: ثَيػةَوـ ـــواايـ  خـ
ــطزٕ، ِضةةبه   ــإ غـــةغًمةتيإ نـ ــةض ناتَيـــو ناضةباضةنـ ـــؾةضَوةيـــةتى: ٖـ ــــ هى ـةْة خةيمـ

ــ ٖـةضايع ؾ  ثَيػةَوةض ة ــ إ، )نــهى اؤِضغــاؤِضغ إ، ياخوز ٖاةاض بهةْة خةيم  ى ـ
 ةم زةةضة.ــاؽ ية ٖــةْس قؤْــ( ئةةة ضــ ةاى ْةؾةضَوةةة ةةى ئايوةغيي زةيم

ــ ، يـة شَيـط ْاةةْيؿ  ـ ب ـ ى يخـوايي ِضةمحةتى ــةغزةايي ئايو ّاالاشكٝولاايهاوااَتاْى: )ـ

َٖوؾ ٌاة يةةباضةةة، )ــهطزْةةةى قػـ(زا، ةاتة: غاغلّكاَُاااْيَذٞا ــ  ى زةنــ( بة اؿتٛٗشو اتة ـ
 :  ــ ، زةيمـــ بة ِضةةا زةظاْ َييإــغواض جؤض، ــض
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ًاووشَٚاًِ٘ٔٔعَدَٚاٍٛمًُِدَُٔتا١الَثَػشٔتاإل إٖأا] :ةّــيةن َٗاأبًا٢اطآَِعمَبا١اٝ اوَّالاَظوااُِ٘ٓوأَال٤َٔعايو

َٙٔٛٞاَدٔؾ َٕناإِص ااز َٜاوسٝولاااُِ٘ٓوأَاًُٛبُطَُوايواال ًَ٘ٔٔطواْؾ٢اأاًاواَعاـُقَّواََٛتٚالا أبلٔيووواايطأََٔوااٝت

ٍ ُؿُطوايووأََٔوواٌُلٔضووايؿااُبٜطًُوواَِقاوواٌَِتوو ٍَقاوو اُْٖ٘ووأااٖ َ وواَِكاووواؾاٛ ااُ اَٞٔضووراَمووووَُيُعال

َْايااُِ٘ٓووو٢اَعوووووليَعَت ََْذ َِٓص)ا٠:َروووووُِٞاايُعوؾووواُُ٘ووولااِشوووَت َٜووولاأأخووواوووووالااَت ِٔاُبَعل٥ٔوووواااَٞٓلا  [!(َٔووو
ُٚٛاَبُتووأااَُ٘دووَرِخأا} 1498َٚ)اتوورقِ:اَبا 2894َٚ)توورقِ:ااِ٘لَدووََأُاِتوو(وا َٔووايتِّ(وا توورقِ:ااٟٗٔذر

َُلاذنراايعٝذاظلنراٚا:ي عٝـَضٚصشٓلبٙاا(وا3562) ةتى ــايم، ةاتة: ك{لْٞووواوانا
ــ يةنةّ ئةةةيـة ئيٓػ  ــ إ ٖـاةاض بهاتـة زضةغ  ـ ة، خــوا  هطاةَيو يـة زضةغـ هطاةةناْى   ـ

ًمــبجاِضَي  بؤىاتة ةةغيًة نة زاةاى يَيوهات ــبيه زةةعـاّ بـؤ بهـة(، اوَـإ      ــ ةةة، )ب
، ةة ئـةةةف  ـ طَى، بةَـةضجَيو زاةا يَيهـطاة ظيٓسةةبـ   ـ ى ئةة كايمةتة ْانـ ــية زضةغ

ــةةة  ــةنى يةغــةض ئ ـــْةن ث ــةةةى زاةاى ي ـ ــة ئ ـــ ةةتوة ن ــة زاةان  ـ ــطَى، ي ـــزةن اضةنة ـ
ــ َيو نة باؾـرتة زاةا يـة نةغ  ــاضى ةاية نةغــهو جـ، بةيمـ رتبـباؾ َيو زةنـات نـة بـة    ـ

ات  زةعــاى بــؤ زةنــات(، ةةى يــة ِضَييــةنى  ــــاف ْيــة، )زاةاى يَيسةنــــقــةزةض ئــةة ب
 خــوا ابي ـَـةضى نـوِضى خةت ـ   بـة عو  ثَيػةَوـةض   وة نـة  ــ ةيؿـاْــِضاغ ةةة ثَيُ

َٜولاأأخواا)ِطة: ــوةضاطت بؤ عوَــو َؤيمةتى يَيــؾةضَوة، ناتَي ــ ِضاظى بيَيى  َٓلا َِٓص اٞالااَت

ِٔاُبَع ــة زةع  ،(ل٥ٔواووووؤَووو ــةّ يـ ــةى بطايةنـ ــة: ئـ ـــةاتـ ــــ ــؤت بَيوةؾـ ــة، ـاى خـ ُإ َةنـ
ــ )ٖةضضةْسة ٖةْسَيو يـة ظاْايـاْى ؾةضَوةزةْ   ــ اؽ ئـةة ؾةضَوةزةي ـ َيع ـــ بَيٗ إ بـة ـ

اَبٜطًُلااإٔاَٜطأااَُٙرَِأاَٚ}: ـ إ زةيمــي(، ثاؾياْـَيذ ئةيوــَيذ ؾانطة ؾــظاْيوة، ةةى ؾ

ِٕا):اُ٘ياووواَرٔؿِػَتِصوووَٜإِأااِ٘ٔٝوووًالىلاَعَعوووَتاأ ا١َُُوووِسٞاَمْٔوووَرضاايكاِٜوووَٚٔاُأَٔووو َُاأ ٕ ااِشوووَتْطع ؾاوووإ

ُ٘اووواِشؾلوملتِػؿووِشطًبآَ٘ااإلؾاوٌِووَتِػٔؿَراياواواؾالْؾَعووَِٜص اَُ٘تواَُٖأاَورَاأاَٚ(1)(َتِػؿاَراياو

َٛأبًاووتطا ًأشوواي ََووَُووناا١ُ٘اياووٝ ْٔاٖرلا َٚؿاووت ـــ، ةات{ِ٘ٔٝووًاٛااَعًعَ ووُٜإَٖأتوولاا ــة  ـ ة: ةة ٖــةضةةٖا ب
ــوِضى خــةت ابي    ــى  خـــواعوَــةضى ن ـــ ِضاظى بيَي ــة ئوةيػ   ـ ــة زاةا ي ــةضَوة: ن ـــؾ ي ـ

ــ به خـواَيووضزْى بؤ ية ــات تا زاةاى يــقةِضةْيى به َُااا)ات، ؾـةضَوةى:  ـ ٕ ااِشوَتْطع ؾاوإ

ٌِا َِٜصووَتِػٔؿَراياووواواؾالْؾَعوو ِٕا ُ٘وملِشووتِػؿطًووبآَوو٘ااإلؾاوأ ـــ، ةاتــة: ئةا(ؾلِشووَتِػؿاَراياوو ةض ـ
عوَـةضيـ  ات، ةا بهة، زيـاضة  ــبه خـواوضزْت بؤ ية ــتواْيت ةاى يَيوهةى زاةاى يَيو

ــ به خــوا يـة  بـؤ  ضزْى َيووـطز نة زاةاى يــزاةاى يَيه  ِضاظى بَيى ــي خـوا ات، ئـةةيـ  ـ

                                                 

ِْاترقِ:اَُ٘دَرِخأاا(1 ًٔ 24845َٚ)ا:رقِتَاَُِسأاَٚاو(6656)اَُِص َُٜتأا(وا ا(.4593)ا:رقِت٢ًاَعٛا
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ؾـةضَاْى نـطزةة بـة     نـطز، ٖـةضةةٖا ثَيػةَوـةض     خــوا َيووضزْى بـؤ يـة   ــزاةاى ي
ـــئؤمةت ــؤ به ــ ــيًةى بـ ــة زاةاى ةةغـ ـــى نـ ــرت باغــ ـــةٕ، )ةةى ثَيؿـ ــطز(، ةة ــ ُإ نـ

 َيوسةٕ.  ــةيمةةاتى يــق
ى بـؤ  ـاؾـ رتة، نةضى زةعـةى باؾـةَوة ئؤمةتةنــية ٖ ةَوةض ـاضة ثَيػـنة زي

 ت  ِضةةاية.ـى زضةغـػويـةَى تةةةغـةتي يةنــزةنةٕ، ئةةة كايم
َٕااناووَذلاص َٖووأاَٚ} :زةةةّ اُرِٝووغااُْٖ٘ووأااِْلٔيَعووارتُٜبووووصَٜاالالااؾاووَ وول٥ٔغااِٚٝتوولااأاََاُ٘ووووَِٓٔاُٛبًُْطَُوايووال

ََٜٗاِِٞايأتايَّاع ََٔاائ َٔاُ٘ووْٖأاَٚاٍسل٥َٔد ، ةاتـة: بـةىّ ئةاـةض زاةا    {ـًٔاايٖصواأََٔوااََْسلاأاؿعً
اضَيهى زيهةيــة، تــؤ ــــةبوة )بــؤ ةَيٓــة: يــة ؾــــوة، يــإ يــةةَى ْــــطاةةنة َطزةةبــــيَيه

َ   ــةى زةعات بؤ بهــيَيطةةة زاةاى يَيوه ــ ات( ئـةةة ٖـيض ظاْايـةى او ة ـاْى يةةةزاْيـ ـ
 ى ــني ؾــاْى ثَيؿــة ظاْايــاّ يــةية نة ٖيض نــت ْية، ةة يةة زاَٖيٓطاةاْــنة زضةغ
 طزةة.ــةايإ ْةن

ااُْٖ٘واأااٖ ووواَ اَِكا٠;اؾاَسل٥ٔووتِٗاَدَ لطاَدََُٚاعرْٚعََاٛم ُ ايُكا٢ٌُِٖاأاًاَعاُّالاايٖصاَِِعَْ} :َييةّــغ

 َٕنا ُٚااَزَذص اُ٘لَتَشِ واأااُِعًُّٜال َٜلم ااااا)ٛا:اُٛيواُكَٜإِأااَٛمُ واااايُكام ِّ ٌَاايو ِٖو ِِاأا ُِٝه ًاو ُّاَع ايٖصوالا

ُُ َٔااْي ُٔنَئَ ًٔ ُُِص َٚاْي ٓٔنَيا َٔ ِٕاَظل٤َااُ اتعلىلأتاوِؤ ْٖلاص  َُٕكواِاالٔسُهَٚص  لىلاَعواِاا اَترَسَٜوااوٛ

َٔصَتُُوايوو َٖٚٓوؤَانَيكَ َٔٔخَاصَتُُوٚايوواوُِهَِٓٔوولا ََٚٓوولىلاياَعووا اَتاٍَُاِصووَْارٜ ٝوو١والٔؾايَعاُِِهوويالا

ََاَُِٗايَّ ٖٓلاَتِع َٚالاَتْؿٔت ِِا ُٖ َٓلاأاِدَر َِ َٚالاَتِشر  ِِا َٚوَوٓيااِرٔؿاْغُٖ إََسٔاأاباَعٜر اِِياَٚا،(1)(ُِِٗوويالا

اُْٖ٘وورياأاَخووا٢ٌٓاُنووًاووَعال ًْووصااخلاَرِسووأااُِِٖووَٚا٢ُِِِٓٗاَعووووووليَعَتااُ اَٞٔضووَما١ٔلَتَشايٖ ووأََٔوو

َََٔاًَبطا َٕناوااُْٖ٘والاأاَُواُِٗٓلىلاَعَعواَتااُ اَٞٔضواَماَرَُواُعأ ٔااِتَعاٖ َ اَِقااٌِلاواَت٦َُٝاَظِّٔا ال

ٍُُكوواَٜ ٖٓا٠اَرِذوووٌااحُلَخوواااَبَذص ا:ٛ ٍَُشووالاَمَٜووواواِٝوواًاَعاُّالااا:اايٖصوواَرا٥ٔووو١اَزٜٖوواٛ َ اي اُّالاا ;اايٖصووواٛ

َٜاُفر َ وآَِٜاَِواُثوأَُتوالاأاَٜوااواِٝواًاَعاُّالاايٖصوااورْهوالاَتَتوالاأاَٜاواًِٝاَع َُاس ٚالا ٚالااوأيوا٢اَذًاواَعاٜو

َ٘ٔضوووأَِٔووواِٚأا نيأُليأاشوووَٝاايَعووؤَووواٜطًوووُب لىلاَعوووَتااُ اَٞٔضوووَمأ ََُِٝهٖروايووواذٝعٝ

ََٔرْنأااَُِِٖٚاولا٦َٝلاَظََُُِٗٓع ُُٖ٘ٔاَضّا َٔواَمَِقااُعؾاِمأاَٚاوصٝط١ايَ ات اُِلطاواَسراَؤاأاال٥َٔشواأِااا

ٔ٘ ــ{١شٝطاُُوايوواُىالاووووْؾا:ااتوو ـــ، ئةاــةض غـــ ، ةاتــة: بةيم بهةى  بياْــسةَيٓى، ـ ةةيإ ي
ــة: زةاْسَْيهــ  ــةى تةِضةؾـ)ةات ــ ةةة      ى ي ــى ِضاغ ــة ِضَي ــوْهة ي ــ ة، ض ــةةة زضةغ ــة( ئ اْ

                                                 

َٚ(24845)ا:رقِتووَاَُووِسأااَُ٘دووَرِخأاا(1 1546َٚ)ا:رقِتووا٘لَدووََأُاِتوووا ا:رقِتووا(بااإلميوولٕظووع)اٞوؾوواٞٔكووَِٗٝايَ (وا

 ...ااا.ايًِٗاالا:(اقلٍاايعٝذاا:ي لْٞ:اضعٝـاٖٚٛا شٝ اب191ٕٚ)
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ٖــاةةىْى بــةِضَيعى خــؤى ؾَيــط زةنــطز، ئةاــةض  ةَوةض ـ وة نــة ثَيػـــ ةيؿـــثَيُاْ
ًمـــ ةّ ـــــاةةْى ئـــــئـــةى خ ـ بـــ ـــــ ةةتإ يـــــَئ: غـغـــةضزاْى اؤِضغـــ اْيإ نـــطز، ب

ى بــةضظ اخـــوو ــــةف ٖةضناتَيــــويمُاْإ، ةة ئَيُــــ اياْة يــة ئيُاْــساضإ  َػـَةْعيمــ
وةاْى ئَيُـةة ئَيـوةزا،   ـــ ى بةضظ بةظةيي بَي ةةة بة ثَيؿخـوا ى ثَي إ زةاةئ، ــةيػ

ــ ةة بة زةايياْى ئَيُةة ئَيوةؾسا، ئةةاْةَإ نة تَيجةِضبوةٕ  ٖ اتوةٕ بـؤ  ى ئَيـوة،   ـ
ُ    خــوا ةة ئةةاْةف نة زةايي زَيـٔ، يـة    ــ ى بـةضظ بـؤ ئَيـوةة بـؤ ئَي ة غـة َةتى زاةا  ـ

ى بــةىَإ ــــيــة زةاى ةإ توةؾ ،ةةـُإ َةنــــــيــة ثازاؾــ يإ بَيوةؾ خـــوازةنــةئ، 
 وة. ــَةنة، ةة ية ئَيُةة يةةاْيـ خؤؾ

ــ ةة ية ٖـيض نـاّ يـة ٖـاةةىْى بـةِضَيعى ثَيػةَو      ٍَ    ةض ـ ْةاَيِطزضاةةتـةةة يةاـة
ئةةةؾسا نة ية ٖـةَوة نـةؽ غـوةضتطبوةٕ يةغـةض ٖـةَوة خَيـطة ضـانةيةى، نـة         

هو يـة ِضَيـى ِضاغـ ةةة    ـ، بؤ ٖيض ؾ َيو، بةيمـ  َطزةةيةى نطزب ٖيض ناَيإ زاةاى ية
ـــثَيُــإ اةيؿ ــسةيمةى نــوِضى عوَــةض   ـ ـــيَيي خـــوا وة نــة عةب ـــ ــو  إ ِضاظى ب ، ناتَي

ٖٓا٠اَرووواِذاحُلزةضوةة َْيو ئةة شةةضةى نة ثَيى زةاـوتطَى: )   ـــ  (، )نـة ٖـةض غ  ١ووواٜٖٛ َ اي
( بــؤ سإـيةةَيــ  َييإ ِضاظى بـــيــ اخـــوة ئــةبو بــةنطة عوَــةض اــؤِضى ثَيػةَوــةض 

ــ غ ٍَُشووالاَمَٜووااواِٝوواًاَعاُّالاايٖصوواةضزاْى نطزْيــإ زةضــوة، زةي ـــوت: )  ــ اُّالاا ;اايٖصووواٛ

ـــة: غــــ(، ةاتَُٔتوولاأاَٜوواواِٝووًاَعاُّالاايٖصوواورْهوولاَتَتوولاأاَٜوواواِٝووًاَع ئــةى  ـ بــ ــــ ة َت يـ
ــ ئـةى ئـةبو بةن   ـ بـ  ـــ  ، غـة َت ي خــوا ةَوةضى ــثَيػ ــ غ ط،ـ ئـةى   ـ بـ  ـ ة َت يـ ـ
ت، يــةةة ظيــاتطى ْــةزةاوت، ةة ٖــيض ؾــ َيو يــة غــةضةةضى  ــــة، زةايــي زةِضخيؿــــباب

اةةيمة يــة  َْيصضاةةنــةى، نــة يــة ــــ( ةة يــة زةة ٖةَوةضة ــــجيٗاْييــإ )نــة ثَيػ
ٍَ ئةةةؾـسا، نـة      ـ  َيهى زاةا يـ ــطٕ، ٖيض ؾــٖةَوة نةؽ بةِضَيعت ْـةنطزةةٕ، يةاـة

( يــة  يَييــإ ِضاظى بــ خـــواة ئــةبو بــةنطة عوَــةض ةَوةض ــــ)ثَيػَيياْة ــــئــةة غ
ــةِضَيعتطٕ،      ــؤى، بـ ــة خـ ــة ظةةى اطتوةْيـ ــةى نـ ــةَوة ئةةاْـ ــة   }ٖـ ــة يـ ــاضة ج ـ زيـ

ّاثَيػةَوةضإ ) ٖ   ةة  {(عًِٝٗااي ال٠اٚايصوال ــ ثايـةيإ بـةضظتطة يـة  ةَوة ئـةةةى  ـ
ــ نـــة ؾةيةنةن  ــ إ زةةضيـــ ــ اضة تؤظَيـــو َوبايةغ ــــــإ زاةة، )زيـــ ياْةى يؤؾـةى غـــــــ

ــ اّ يـةة غ ـى ية ٖـةض نـ  ـ، ةاتة: ٖيط(1)طزةة(ـن ة َى ـَيياْة زاةا ْـةنطزةة، بـةؽ غـ   ـ
 طزةةٕ. ـيَيه

                                                 

 ئاؾـهطاية ئةةةى َْيــوإ ئةة زةة نةةاْةيـة قػـةى خؤَـة.ا(1
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ُٜأااٌَوووِجَٔا٘ٔٔكًَْخأَِٔإََسَا٢أتوليَعَتا٢اأ ًاَعاُِووَصلاايكاَٖأاَٚ} :واضةّــض ٍَكإا ٞاِّْواص ا!ُِٖٗوا:اايَّل

ٍُٕؿٔتاواُيَاِشأااِٚأااواًِٝاَعأُِصْقُأ اّ الاووواايٖصاَُِ واَعأُٔااِتَعٞواؾأتلَدٞاَسطُٝأيلاقاََاالَّص اال

ٖٓٔؾووااواووووأيازاَذََٛدووا َٚٝٓووووواَشاُْٖ٘ووا:ا ٞأ وواٞااي ََّٚتَبأَياوواَا َٜوا ا٢اأ ًاوووَعاََِصوواْكُٜإِأااُٛزُذوواالا

َٚ٘ٔٔتواَدَمٞاَبٛاأؾواووواُصِِٝاياُٗواْٖ:ااول٤َٔٝوأيِٚا:اَٚا١ٔها٥ٔالاَُوايواَٚا ٝل٤ِْٔا:اأََٔاٙٔر َِٝػلىلأتَعَت ُ٘أيَبوا اًٝو

َُٙٚلاَمََاوأيٞاَذٔؾ َٔايتِّاا ٍَقاواَٚاٟٗٔذر ـٕااااا):ْٝ ٔشَ واأَْصواَساْٜحََٔسواال ِٝو َٓ ٔ اُس َٕاِتو َُول ِٔاُعِج َعو

ٕٖاَمُدووالااُِ٘ٓووالىلاَعَعووَتاٞااُ ٔضووَم ٖٞاااااأا ٖٓٔ وو ٍَا َضوور َٜرااْيَ َ وور اأاَتوو٢ااي ِٕاا:ؾاكاوول اِبُعاا ااأا

ٍَ ٓٔٞاقاوول َٝ ِٕأظووا:َُٜعوولٔؾ ُِٛتص  َُاَبَعوو َُاَ او٦ِ ِٕأظوو٦ِ ِٝووْراياووواووووَٚص  َٛاَخ ُٗوو ٍَا؟َ ِرَتاؾا اوِ٘ووووؾالِبُعا:قاوول

ٍَ ُٙا:قاوووول ُُٚضوووو٤َٛ َٔا ُِٝشٔصوووو َااؾا َٖٛضوووو ََٜت ِٕا ُٙاأا َََر َا َُِعوووواوؾاوووو َٜ ََٗعل٤ٔوَٚ َٗووووَذااايوووو ِٖا:َٛأت ُٗوووو ًَّ ِّْووووٞاا!اي ص 

ُٖاوَاُيواووووأاِش ََُش ِّٝووواا  َٔٓ ِٝووواأت ُ٘اص يا َٖٛدوو َْٔ ووووَٚأاَت َُوو١ٔاِّووووَٕا ُُأتوووااص ياوو٢ااوايٖرِس ِٗوو َٖٛد ِّْووٞاَت ص 

ٖٞااا ُ٘أؾوو ِٖاؾاَعووؿِِّع ُٗوو ًَّ َٞااي ٙٔأيُتْكَطوو٢أيوو َٖوؤذ توورقِ:اَاَُووِسأااَُ٘دووَرِخأا) {(َمتِّووٞأؾووٞاَسوولَدٔتٞا

َٔوووايتَِّٚاولتوووووتعًٝووولاظوووعٝباا:مْوووؤٚ :اصشوووٓلبٙا وووشٝ امدليووو٘اثكاااو(17279) اٟٗٔذر

ُ٘اا:ي وووولْٞاؾوووواا(1385)اِ٘اتوووورقِ:لَدووووََأُاِتووووَٚوا(3578)توووورقِ:ا ٞا) ووووشٝ اوََٚ ووووٖشَش

ى بــةضظ بــة خـــواضزٕ يةغــةض خـــواغــوَيٓس  (، ةاتــة: بــةىّ(1289ا وولَع(اتوورقِ:ا)
ــة زضةغــ  ــةنَيو ي ــةةةى ب ــوتطَى:  ـي  ـ ية! َــٔ غــوَيٓست يــ خـــوا هطاةةناْى، ةةى ئ

ــ  ةّ بـؤ به ـــ ةٕ ؾــةّ بة ؾةٕ نةؽ، نة ؾــزةخؤّ، ياخوز زاةات يَيسةن ةى! ئـةةة  ـ
ــ ( ئـةةةى بـة ِضةةا ظاْي  ّ الاايٖصوااَُِ وأاَعِتساوويعا)  وة، بـةىّ تـةْيا بـؤ ثَيػةَوـةض     ـ

ــ اْى ئازةَة، ةة اوتوةيةتى: زضةغــةنـيةبةضئةةةى نة اةةضةى ِضخيم ت ْيـة غـوَيٓس   ـ
ــة  ـــوايـ ــةضظ خبخـ ـــى بـ ـــوضَى، ج ــ ــة ــ ـــثَيػة يـ ــة ٖيةَوةض ــ ـــ، بـ ـــض نــ ــة ــ اّ يـ
ٕ، ضــوْهة خـــواةة بةةاْــةى نــة زخغــ ى ةَوةضاْى زيهــة، ةة بــة ؾطيؿــ ةنإ، ـثَيػــ
ـــض ناَيــإ يــة ثًــةى بــةضظى ثَيػ ـٖيــ ةف يــةةباضةةة ئــةة ـ ـــةَوةضزا ْــني، ةة بةيمـ

ــة )  ــة ن َٔووزةقةي ــةتى: )ٟٓٔذتر ـــ (، زةيمْٝ ٔشَ ووأَْصووَساْٜحََٔسوو( اوتوةي : عومســاْى ـ
ــ ةيـ زةاَيِطَي ةةة، نة ثياةَيهى نوَيط ٖاتـة  ى ثَيػ ــنوِضى كوْ  اـوتى:  ةَوةض ـ

ةظ زةنـــةى ـــــاِضَيوة نـــة ضـــانِ بهاتـــةةة، ثَيـــى ؾـــةضَوة: ئةاـــةض كـــــبج خــــوايـــة 
ــ زةن يـزةثاِضَيُةةة، ئةاةض كـةظ  طة، ئـةةيـ  ـطة، ئـةةة بـؤ تـؤ ضان ـ    ـــ ةى خؤِضاب ـ

ـــاِضَيوة، ثَيػــــى: بــؤّ بجـاوتــ اْى ثَيهــطز، نــة زةغــ ٓوَيصَيهى ــــؾةضَ ةَوةضيـ ـ
ـــب ـــاف ب ـ ـــطَى، ةة زةايـ ــةّ ؾـ ـــي ب ـــبج َيوةيةـ ــةى ـ ـــوااِضَي ةةة: ئ ــٔ زاةات خ ية! َ

ـــيَيسةنــةّ، ِضةةت تَيسةنــةّ بــة ثَيػةَوةضةنــةت، ثَيػ  ةَوةضى ِضةمحــةت  بــةظةيي، ـ
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ى ثــةضةةضزااضّ، نــة ئــةّ  خـــواَــٔ بــة تــؤ ِضةة زةنةَــة   !خـــوائــةى ثَيػةَوــةضى 
ــ  ييةّ، ئةّ زاةانــثَيويػ ــ به ـ اضيةّ جَيوةجـ ـ ــ ية! بيهـة ته خــوا ات، ئـةى  ـ اناض يـة  ـ

ٍَ بهــسا، تهاى ئةة بؤ َٔ قوــَٓ  ة.ــوة
إ ــــةتة ئــةةة جيايــة يــةةةى زيهــة نــة باغــي زةنــةئ، بــةىّ ئــةةةف زيػ  ــــ)ٖةيمو

ٖٓواأََٔواَٚ): ـــ  يي زةيمـ(، بؤية ئايوةغــ إ ةابــةَوة ظاْايإ ِضايـٖ ـ ةةْةب اَعَٓواََأََِواالط اي

ـــةات ،(لاكاوووًاْطَُا٘ٔٔكوووًَْخأَِٔوووإََسوووَا٢أتوووووليَعَتا٢اأ ًاوووَعاِ َصوووايكاَٚاأتليوووٖذٔتاٌَٗشوووَٛايٖت ة: ةة ــ
  وٍ نـطزٕ بـة ظاتـى ثَيػةَوـةض     ـهى ِضَييـإ اطتـوةة يـة تةةةغػـ    ـو ية خةيمـ ـٖةْسَي

ــ ضزٕ، بـة ٖي خــوا ى بةضظ خـواغوَيٓس ية  ــ ض نـاّ يـة زضةغ  ـ ــ  هطاةةناْى بـة ؾ ـ َيوةيةنى ـ
ـــِضةٖ َٜٔذايَّوواَُٖٛووَٚ}ا، ئــةةةيإ قةزةغــة نــطزةة، ـ ٘ٔاُ َظووِرٟا ١;اَٝوؤَُِٝتأُاِتووأَِذَُوايوواُّالاناوواتوو

ُٜأاَٚاُ٘ووووو٢ِٓاَعلياَعوووَتااُ اَٞٔضووو١اَمٓٝؿاوووتوووٞاَسلّاأاََووواإل أ َعووواًُ٘اوووكاََْٚ َٚوووووُٛشتوووٞا ُٖغاـا َٔوووَُوووري أَلا

َّٚ الاوووووِعا:اال٤َُٔوووًاايُع ٢َُاَسوووًاوووَعاُ٘وووووَْٖاحأتووووؤَٜاحلاأ َعوووالَبَدوووأاوا َُأاالٕفوووووَطذفا اِٚأاال٤َٔعٟاتووو

٘ٔٔؿؾااوااواِّٝوؤ َْا١ٔلَعؿاووووَظ َٗاَداٝوو ًأشووَٚال٤َٔععووٌاايوو َٝٚ َْٚٚبَُووووََٓأٌِتوواْسل٥ٔوَدوواَُٖٛوو١ا َٖوا اٌُووووٝٔياي

ًَٖاَع ِٖاؾاَع)ٜح:أَرااحلاٞاتٔخٔؾاُ٘ووُيِٜٛراقأَْكااايَتَذ٢ا ُٗ ًَّ ٖٞوواي ُ٘أؾ ََووَطِٜأاا٘ٔٔيٖٚٞاأأؾاٌِووَتا(ؿِِّع لالاا

، نـة  ـ ة ئةةة زةاةيةْيــسى ئيوٓو تةمييــةنةى َةجــػة: ةة قــ، ةات{وأيوا٢اَذًاَعاٍََُٜٗ
ــ   ئـةبو يوغ  َيى ِضاظي بــى بةضظ يخـوائةةةؾي ية ئةبو كةْيؿة  ـ  غـةيطى ةاْـيـ   ـ
ـــيــة ظاْايــاْى ْــاةزاضى ئيػ  نــطزةة، ةة ةةىَــى ئــةة ؾةضَوةزةيةؾــي بــةةة   ٌَـ ّ ْةقـــ

ــ زاةةتةةة، نة ئةةة ؾ َيهى تَيسا قطتَيٓطاةة، ةاتة: ثايم (ةنـةى قطتَيٓـطاةة،   َطولفاسضاة )ـ
َْ ٔا)}نــة زةؾــةضَوَى:  َٕا ُٖوو ََُش ِّٝووواا  َٔٓ ِٝووواأت ُ٘اص يا َٖٛدوو َُوو١ٔووووَٚأاَت ـــ( ةؾِّاايٖرِس ــطةزا ـ ةيةى يَي

ـــ ب ـــةضئــــطاةة، يةبـ ية يَيــت زةثاِضَيُــةةةة خـــوا، ةاتــة: ـ ةةة نــة غــياقةنة زةي ةيةْــ ـ
ــةض     ــاى ثَيػةَو ــاة ته ــة زةع ــةّ ب ــ، زة{ِضةةت تَيسةن ــاة   يم ــة: يَيطةؾــسا زةع : نةةات

ــ هو غوْٓةتيؿـنطاةةتة ةةغيًة، نة ئـةةةف زضةغـ ة، بةيمـ    تهانطزْى ثَيػةَوةض  ة، ـ
ــ ـــ ةيةى زةبــــ ةف يةغــةض ئــةةة نــة ةؾ ـبةيم ــطة زابٓــطَى، ئةةةيــة نــة يــة نؤتــايي    ـ يَي

ِٖاؾاعَا): ـــ  ؾةضَوةزةنةزا زةيم ُٗو ًَّ ٖٞاووووااي ُ٘أؾو ــ ية ثَيػخــوا ، (ؿِِّع ة بـة تهانـاض يـة    ـــ ةَوةض بهـ
ـــَٓ ــة: زةعـ ـــسا، ةات ـــاة ؾـ ٍَ به  ـ ــوة ــؤ َــٔ قو ــةة ب ـــةؾاعةتى ئ ـــ ــة  ـة. ةة زةيم ــةيمهو ي  : ب
: ـ ، ئٓجـا ئايوةغـيي زةيمـ    ةضةتاى ؾةضَوةزةنةف ئةةةى تَيساية، نة ئـةةة زةاةيـةْ  ــغ
ُٖووَُووٞانا ٔهايٗصووالُزايَتوواَعَٖٓظوواَِقاووَٚ) ََُٔو٢اايووًاووَعاُُ٘توولَبَعاَٛلا ٍَكاووواؾاذ َٚل اٌُٗشووَٛايَتأُُصووِشَٜ:ا

ٖٓٔتا١ُلَثَػشوؤتٚاإل  ٢اٖتووَساـًٔاوواخلاَٚاـًٔاايَصووأََٔوواََْسووأااوأيووَذاِرٔهووُِٜٓاِِياووَٚا٘ٔتِّوو٢اَموووويص  اٞٓوووؤ لي
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َٝووَتأُاِتووال٤َووووَد َٚٔكَتِصُُوايوواأ َروووؤاائ َعوواٍََََعووَٚاوأيووَذاَرهاَِْا١اؾاووُٝ ََِٝا اًُْ٘ووُكَٜاِِلاياووََوواَعاتتوو

ّ َْوواا:اأََِٝتوواالَمَ وواَٚاِْلٔيَعوو ــ (، ةاتــة: تــاش غ  ١ااْتٗوو٢اًاوواِجَُال ة يــة ظاْايــاْى   ـوبهي )يةنَيهــ ــ
ـــؾ ـــاؾيفيى َةظٖــ ـــةب( ةةى عــ ــةةةى ن ــ ــؤى، ئـ ـــازةتى خـ ــة عةيوــ ـــطزةة بـ ةيةى  ــ

ــ ِضةخٓةيةنى اـةةضة يةغ  وٍ بـة  ـةض ئيوٓـو تةميييـة، ةة اوتوةيـةتى: ةاباؾـة، تةةةغػـ     ـ
ــة: ب ــوتطَي:  ـضةةضزاــبهــطَى ، ٖــاةاضى تَيووةغــرتَى بــةضةة ثة   ثَيػةَوــةض  اضى )ةات

ــ ية يةبةض ثَيػةَوخـوا ةض يـَيِ خؤؾـوة! يـإ ئـةى ثَيػةَوـةض ؾـةؾاعةمت بـؤ بهـة!( ةة         ـ
ة يــة ــــييإ يــةةة ْــةنطزةة، ةة ج ـني  زةايــني ْهوةيمــــــةؽ يــة ظاْايــاْى ثَيؿــــض نـٖيــ

ــ ة نةؽ قػيئيوٓو تةميي ــ ةى ةاى ْةنـ ــ هى بؤتـطزةة، بؤيـة يـة َْيـو خةيمـ    ـ ة ة ثةْـس )نـ  ـ
ــ  ييسا غــيةِضاغ  ـ بـ  ـــ  ى يخــوا ة ئيوٓـو تةميييـة ِضةمحـةتى    ـاةة، ضوْهـ ـوبهى ْةيجَيهـ ـ

ييـ يَيطةزا بةضاطييةى ــوةغــا بؤية ئايــوة، ئٓجــةى ظاْاياْى ثَيـ خؤى اوتــٖةض قػ
أُِٝووَ ٌاايِٖوؤاأا٠اَعواَثَٛمَُوٝوو١اايوؤعِبا:اإٖأااًُِاواِعَتاَُِْووأاَٚ}:  ــــيــة ئيوٓــو تةمييــة زةنــات( زةيم

ٖٔايطَّووو َٔر ل ُٖوووغاَٚاٜ َٔوووري َٗووؤؾاَضِٝياوووا١َُٔووو٥ٔا:اأَِا َٚا١ََٖٔرهاُُوايووواأتليوووٖذٔتاٌُوووووٗشَٛلاايَتٝ اِٛياووووا

ٖٔلاظاووََوواَٛبلاُٚدووَٓووووِضَرؾا ُٙل ََُِٚعُٔلاَشووَُووناالٕفَطووَُاكووَٜر تَتاٍْٖٚؤووووُؾااوأيووَذار ٢اَعوواٖبأ ََوو;ا

ٖٓ َٚووواَٝايَ ا٘ٔووًِٝاَعؾااَ اي َُٙٚلاَمََوالٕوا ُٚٛاَبُتواأااا ٍَوووواالااقاووواُدَمإٖأا:ُُٙرِٝواغاَٚ(اَ٘ٔٓٔٓووواُش)ٞأؾوااَبا ٍ ُشواَرٔيال اٛ

َِْصاأ  ْٖلا َِْصوو٢اا اتعليووَتِعٔؿُعأتوااصيوو:اص  َٚ ِٝوواواؾاصَا٢اوَتَعليواَتِعٔؿُعأتولٔ ااوووا٢ا ًا ٖ َ اووواَع

ٍُاأ  ٗ ااووست اَمُشٛ َِٚد ٙٔاأا ِاوووا٢امؤٟاَذٔيوواأؾوٞا ُُٚدوٛ َٚ ٘ٔواؾاَشوووا٘ٔا ٍَكاوالٔت َٚل ٟاَم َتواأااواَشواِٜ:ا

٘ٔااووواليَعَتاا اا٢ٖٕ؟اص وليَعلاا اَتََ ُِٜصَتِعوؿاُعاتو ٢اووواعليَٕاا اَتوَظواا٘ٔوووأكًَْخأَِٔواإََسوا٢اأاًاواَعا٢االا

لاوَوْٓص )٘ا:اوووراعًٝ٘اقٛيووحاأْهوؤاؾٝ٘اسٝووالاٜ ً ابيٝالااع٢ًاَلاحنا(1)(وأيَذأَِٔاُِووظاِعأا

َِْصَتِع َِٝتَعووولىلاُعأتووولٔ أؿوووووَٚ ًا ْٖووولا):اُ٘وووووياِّٛاقاالاووووووايٖصَٚا٠ُالاوووووايٖ اِ٘ٔٝوووًاَعاِرٔهوووُِٜٓاِِوووووياَٚا(واوووووَع ص 

٘ٔاالع ؿاووشتع٢ااإل ووَِٓعََإٖ:اا(٢وو٢اا اتعليوؤؿُعأتوااصيووَتِعووَِْص ًَٗاواطا تو َٔووواَعبااي واُِ٘ٓوال٤ا

ُِٙعََاَضِٝياَٚ ٘ٔااإلقصلّآل َٚووليَع٢اا اَتًاَعات َٕنااِٛيا٢وا َََصوااإلْقال أًَِواؾااوشتعوؿلعا٢ايإل َٓواِعلّا

ٖٓهاووِْأا َُُٕووووِطََاٞٗٔ وورااي َٕل١ْٝاُبووووايجا١ًٔاووُِاُ اٛ ٍَاُ:اٚ ، ةاتــة: تــؤ زةظاْــى نــة ئــةة  {؟ٚ
ـــثاِضاْةةاْ ــةضةةة    ـ ــانى ثَيػةَو ــةةازةى ث ــة خاْ ــةةة ي ــة غــةيطى   ةى اَيِطزضاةْ ةة ي

                                                 

َُٚبأااَُ٘دوووَرِخأا(ا1 ُٔاأتوووٞاعل وووِاؾوووااااو(4726)تووورقِ:ااُتوووٛاَبا ٞٗاؾوووا575ٞا)ايصووو١ٓ(اتووورقِ:ا)اوَٚصتووو ٞاو(واٚايطرباْووو

ٍَاا:ي وولْٞاؾوواا3422ٞا)َصووَٓٙ(اتوورقِ:ا)اوٚايَ ووٖساماؾوواا(1547)ايهوو ري(اتوورقِ:ا)ا َٚقاوول ٓٓوواو(وا ١(اٞا)ظووالٍاا 

ٚمدليوو٘اثكوولتايهوؤااتوؤاصشووشلماَووَيضاَٚجًوو٘االا ووتراتوو٘اصالاصذااااااااعٝـواووووضصشووٓلبٙا(ا575توورقِ:ا)

 ٖٓل.اِاٜؿعً٘ووحاتلحلَٜحاٖٚذااَلاي ٖر
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ثاِضاْــةةة بــة ظاتــى  ،اْةزاــــ، يــة ٖــيض نــاّ يــةة زةعاي  ّــــةةاياْى ئيػـةاْــيـ يــة ثَيؿــ
ًمــْةن ةض ـةَوـثَيػ ةض يَيُإ بووةضة، يإ ـةَوــيةبةض ثَيػ !يةخـواَئ: ــطاةة، )ياْى: ب

ة، ؾ ى ةا يـة زةعاناْـسا ْـةٖاتوة( ةة ئةاـةض ؾـ َيهى      ــاَإ بؤ بهـةض زةعــئةى ثَيػةَو
ـــ ةبــةاف ٖ ــةةة ب  ـ ــة ِضةايمةتةنــةى ئ ـــ ةيةْــ، ن ــة    ـ ــطَى، ن ــةئويٌ زةن ــةةة ت ــةةة ب ، ئ

ــ ةيةى يةةَيـسا ْي ــ ت ةؾــبيػ ــ ة نـة غ ـ ية! بـة  خــوا َيى: ـ، )ةةى بًمـ  ياقةنة زةي ةيـةْ ـ
ــةض   ــاى ثَيػةَوـ ــةض      زةعـ ــةؾاعةتى ثَيػةَوـ ــة ؾـ ــةةة، بـ ــت زةثاِضَيُـ ــت  يَيـ يَيـ

ـــزةث ًمـ ــإ ب ـــاِضَيُةةة، ي ــةى ثَيػةَوــةضى  ـ ــؤ بهــة، ؾ خـــواَيى: ئ ـــ! زةعــاّ ب ــؤ ةؾاعةـ مت ب
ــ َيهيـ  ؾى ئةةة يَيوـ، ةة ٖةض نةغ(1)ة(ــبه ــ ِضةةْـى به   سات، زةبـ ـ ــ اتةةة، ةة ئـ ةةةى ـ

ٓا)نة ئـةبو زاةةز يـة    نـة  }ى خؤيـسا َٖيٓاةيـةتى  غـةيطى ةيــ اَيِطاةياْةتـةةة:      (ٔشوو
ى خـــواا بــة تــؤ زةنــةئ بــةضةة  ى ــــاوتــوة: ئَيُــة ته ةَوةضى ــــاةَيو بــة ثَيػــــثي

اض ـى بةضظيـ زةنةيٓة تهانـ خـواى بةضظ( ةة خـوااضَإ بؤ  ى ــتهان ةــبةضظ، )زةتهةيٓ
ــةضى    ــؤ! ثَيػةَو ــؤ  ى ت ـــواب ــؤ    ف خ ــانيى ب ــةضَوةى: ث ـــواؾ ــة   خ ــةةة ي ــةتا ئ ٖ ،

ــ إ نة ثَيػةَوــاةةىْسا بيٓطاة ظاْيــاةى ٖــضوزةَ ــ ئـةة قػ   خــوا ةضى ـ ةيةى ظخض ـ
ــ ق ـــ  ثَيٓاخؤف بوة، زةايي ؾـةضَوةى: ب  ــ ى بـةضظ ن خــوا ظاْـى  ةظابي! زةـ ى خــوا َيية؟! ـ

ًم ــ  هطاةةناْى، )ةاتة: ْابــبةضظ ْانطَي ة تهاناض بؤ  ى ٖيض ناّ ية زضةغ ت خـواَيى: ــب
ــإ    ــةّ، يـ ــصزا زةنـ ــة اـ ـــوابـ ــة، ٖي  خـ ــةؽ بهـ ــةٕ نـ ــة ؾـ ــؤ يـ ـــية! زاةاّ بـ ــة  ــ ــاّ يـ ض نـ

ظخض ظخض  خــوا ةى بة تهانـاض بـؤ  ى ئـةة( ثًـةى     ــبه خـوأ ــ هطاةةناْى ئةةة ْيـزضةغ
  خـــوا، ضــوْهة ثَيػةَوــةضى ـــــ  ة ْاؾـئــةةة بــة بةيمــ {يــةةة اــةةضةتطةة َــةظْرتة

يي ــــ، بــةىّ ْهوةيمات بــؤ  ى ثَيػةَوــةض ــــبه خـــواْهــوةيميي يَيهــطزةة نــة تهــا بــة  
، )ةاتـة: ْهـوةيميي يَيٓـةنطزةة    خــوا بهـات بـؤ  ى    يَيٓةنطزةة نة تها بة ثَيػةَوـةض  

ًم ـــ ب ــةى ثَيػةَوــ ـ ــؤ بهــ   ةض ـ: ئ ــإ ب ــة  ى ـتهاَ ـــواة ي ــةةةى زيه خ ــةىّ ئ ـــ، ب ةى ـ
ــ ثَيػانطزٕ بة ــطزةة(، ضوْهة َاْاى تهــي يَيهــْهوةيمي زاةاى  ،خــوا بـؤ  ى   ةَوةض ـ

يةغــةض  ضزٕ بــة ثَيػةَوــةض خـــواوَيٓس ـْــةى غــ ةَوةض ــــا نطزْــة يــة ثَيػــــزةع
ــ ، ةة ئةاةض َاْاى زاةاى تهخـوا ــ انطزٕ بـة ثَيػ ـ ــ غ ض ةَوةـ  خــوا يةغـةض   ـ وَيٓس ثـ ـ
ــ ضزٕ بوةاية، ئـةةة ثَيػ خـوا ــ بؤضـى ْهـوةيميى يـة ِضغـ ةى زةةةَي     ةَوةض ـ إ نـطز،  ـ

 طز؟!ــ ةى يةنةَيإ ْةنــيى ية ِضغــبةىّ ْهوةيم
                                                 

 ا.ــى َاْازّ نطز بؤ ِضةةْووةْةةةــ( ئةةةى َْيوإ زةة نةةاْةنة خؤّ ظي1
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ــ ، نة ظخض ؾ َيهى جواْـةة بـة ِضاغ  زةيمـ  َيهى زيهةف ــيى ؾــزةايى ئايوةغ  يى ظخض ـ
ــات،   ٍَ كــةٍ زةن ــة ـــ َةت ُٕطاِٝايٖعوواٌُٖجووََُتَٜاَِقاووَٚ: )زةيم ُُال ٟأذ٠اايَّووَٛمووووٞاُ وصووتػٝحاؾووايً

٘ٔااتػلَخووووااش َٔٗٝؾاووواتوو ََوووَرنااوأيوواَذإٖأااظ ٘ٔاتػلَخووووااشأَُِووأيا١ٌا َٖتووو َٗوا َٗوووَٖالَتوووواٝ ُٖوووَُوواْٖص الَتٝ اَٛلا

ْٕٝطاووووَظ ُٙأاَٚاًُّ٘ووووضأاال ََُٖٙٛوواُ٘ياووأَٜٓووَزَٚاغووٛا َٚا ََُٜوونااوأيووَذوا ُٕطاِٝووووايٖعاَُِّووووهاَتلا ّ َِٓ ووٞاا:أؾووال ال

َََعاٌٖوؤطُٝٔي ــ (، ةاتـة: ةة جـاضى ةايـة ؾ   ػلّتٗلاايّط  ــ ةي إ خـؤى زةب ـ ٓ ـ ــ اتة غـةض ةَي ةى ـ
ــ بةغـرتاةةة، زةعـاى بـؤ  ن    ـــ  اةاضى تــئةة نةغةى نة ٖ طاةة، ئٓجـا ئـةة نةغـةى نـة     ـ

ــ زةعانةى نطزةةة ٖاةاضةنةى نطزةة، ثَيـى ةايـة ئـةةة نةِضاَةتـة بـؤ ئـةة نةغ       نـة  ةى ـ
ٖ     يــ  ٖاةاضى  ــ نـطزةة، )بـؤ ةَيٓـة: يـةنَيو  ى، ياةاض زةناتـة ؾـَيذ عةبـسةيكازضى اـةي ْ    ـ

ــ ى، يـةنَيو ٖـاةاض زةناتـة ؾـةٕ ؾ    ييةنَيو ٖـاةاض زةناتـة بةٖائـةززيٓى ْةقؿـوةْس     َيذ، ـ
ــ َيوةى يةنَيو يةةاْـة، ض يـة خ  ــةي اْيـ زةضَي ة غةض ؾــؾ ةةيسا ض بـة ؾـَيوةيةى يـة    ـ
زةنــةّ( ْــةخَيط ئــةةة ظخض يــةةة زةةضة،  ـ ئــةةة زاةانــةت جَيوةجــ: زةيمـــ َيوةنإ  ــــؾ

ــطزةة   ــوَِطاى ن ــةةة ؾــةي اْة ا ــةيمهو ئ ـــةةى ضــؤٕ ؾ ،ب ــت    ـ ــةة ب ــة ي ةي إ جــاضى ةاي
ة زةنات )جاضى ةاية ضـوةٕ بـؤ  ى ئـةة ب ـة     ـقةْةَاْةزا نة خةيمو زةياْجةضغنت قػ

ؾــةي اَْيو يــة ثــةْاى زةايــى اوَييــإ يــة قػــةيةى بــوةة،  نت  يَيــى ثاِضاةْــةةةــــبيجةضغ
ــ ئةةةى نـة ئـةة بويـٓٔ قػ     ئةةزا بةب ــ : ئـةةة زةعايةنـةت ا  زةيمــ  ة زةنـات،  ـ  ابوة، ـ

ــ هى ٖةضضـت بؤ زةنةئ، بؤ ئةةةى نة ئةةاْةى زةياْجةضغنت ية خةيمـ ــؾةٕ ؾ ةؾ ى  ـ
   ةٕ(.ــإ بهـا، ظياتط اوَِطايــئااــ ةظإ  بــثةضضى  ْ
ة، يــةةباضةةة ــــة، ةة ئــةة كايمةتــة ٖةيــــيهطزْةةةنةى ظخض جواْــــؾ تةئهيــسنـة بــة  

ــسةيكازضى اــةي ْيى ِضةمحــةتى   ــخـــواعةب ــ ـ ي ي ــة    ب ، ؾــ َيهى جــوإ زةاَيِطَي ــةةة ي
 : (1)زةيمـ (دا لووطرٜلااحلاوٞايػ١ٝٓايًطلي ؤى )ــن َيوةنةى خ

ئاغـــؤى ثِطنــطز، ثاؾـــإ يــة  يــإ ِضخؾـــٓاييةنى َةظْـــِ يــــ  ةةزةضنــةةت نــة جاضَيه
 ؾـَيوةيةى زا ؾـؤِضبؤةة ة باْ ـى نطزّ:

 ئةى عـةبسةيكـازض َٔ ثةضةةضزااضتــِ ة ؾـ ة قـةزةغةنا  بؤ كـةىأل نطزى! 
اوتــِ: ضـػــة بة ئةى يةعيـٔ! ئيسى ئةة ِضةةْانيية بوة بة تاضيهــيى  ةَيٓةنةؾـى   

 بوة بة زةةنــةأل.
                                                 

 .ا4واصا1ايُػٓٝو١ايطلي وٞاطرٜلااحللاؾوٞاا:خالماٚاايت ٛفاٚاآلبابااإلشوال١َٝ(وازابِطةاْة: )( 1
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ـــةى عةب  ـــِ: ئــ ــى ثَيي وتــ ـــاْى   زةايــ ـــاضةى ؾةضَــ ـــت يةبــ ــة ظاْيـاضييــ ـــازض يــ سةيكــ
ـــى       ــة ئةًٖ ـــ ا نةغـــِ ي ــةّ ِضةةزاةة كةؾـ ــوةى، ب ــاظ ب ــةةة يةزةغـــ ِ زةضب ثةضةةضزااضت

 ـةضيكةت اوَِطا نــطزةة.وط
 اوتـِ: ضانـة ٖـةض ية خـواةةية!

ــ ةي إ ةيػــــجـا ئةاـةض ؾ   ــ ازض بهــــٌَ يـة عةبسةيك ــــ وى ؾَيـ س  ــــات، ئــةزى يـة َوضي ـ
ٌَ يــةةاْيـ ْانــات؟! بؤيــة بةِضاغــ يى ئــةة       ــــؾقــَوؾى   وَيٓهةةتوةةناْى! ضــؤٕ ؾَيــ

ــ ةيةى ئايوةغيى ظخض جواْة، ةة َٔ بيػ وةَة يـةة جٓساْـةى نـة قػ   ــقػ ةيإ نـطزةة  ـ
ةض زةَـــى خـــةيمو، نـــة اوتوةياْـــة: ئَيُـــة جـــاضى ةايـــة زةضـــيٓة َْيـــو بـــةزةْى ـــــيةغ
ـــنةغ ــةتَيهى ْةخؤؾـ ـــَيهةةة، توةؾــى كايم ـــبــؤ ةَيٓــة: بيى زةنــةئ، ـ ظاــى  زةبـــ ،ازاض ـ
ـــ زَيؿ ـــ، اوضضيًـ ـــ ةى زَيؿـ ـــ، ثؿـ ـــ  ى زَيؿـ ــةةةى توةؾـ ـــ، بؤئ ـــى ؾـ ــةئ، ـي طنى به

ةةة، يةنػــةض ــــئــةةيـ بــةة ؾــَيوةية: نــة زةضــَي ة غــةض ئــةة اــؤِضةى نــة يَيــى زةثاِضَي 
ــ تئةة ؾَيدة ضـانى نطزخ  ةــن  ةابعاْ ،ةئ ــ نى بهــة زةضَى، تا توةؾى ؾــزَييٓ ةةة، ـ

ـــَــٔ ئــةةةّ بؤخ ـــؤّ يَييــإ بيػـ ـــ وة، اوتيـ ـــإ: ئــةة ؾَيةْةؾـ ـــُإ ٖـ ــاضة ـ ةٕ، نــة زي
ت  ــــثةضغخـوا، ـ ، ئــةًٖى تةةكيــس بــ ِ بــــــى عيًــــ ى ئةًٖــــإ ئةاــةض بةِضاغــــئيٓػ
ئــةة جــؤضة  ،ات ــــبه يـــ ةْةى ــــئــةة ؾَي ــــ ةي إ ْاتواْــــ، ٖــيض نــات ؾـ ْاؽ بــخـــوا

 ةض.ــغ ةـةةاْةى ْاضٓــن

َٛٗش) اضةىـة ِضاى خؤّ زةضبــ ى زةظا  نــا بة ثَيويػــئٓج َٚٔشووَت ًا١ووٌُا  ةَةِضةة:ــ( خبٝ
 ةوة:لـوــوصــيلةو تةوةصــلةبارةى وةص ؤمــخرِاى 

ةضجنى ئـةة ئايةتـة بـسةئ، نـة بةزاخـةةة ٖةْـسَيو يـة ئـةًٖى         ــئَيُة ئةاةض غ /ةّــيةن
ُـ  ةةةف، ةة ٖةْسَيو يـة ظاْايـاْي  ــتةق ــ واية نـة ظيـاتط يـة شَيـط ناضي     ــ، نـة ثَي ةضيى ـ

تــةةشَى تةقــةةةف  قــؤؾي ةضيى زابــوةٕ، تةقــةةةف  قــؤؾي ةضيى ْاثابةْــس بــة   
ٕ ـكـ يـَيــى  ةتةةة، بة ٖةيمـة  ـةضيفـؾ ــ ي تةةةغػـباغـ  ،ايمى بـوة يًةيإ نـطزةة،  ـوٍ  ةةغـ ـ

ٔ ـ، زةبيٓيـ چ﮴  ﮵   ﮶چة زةؾـةضَوَى:  ـ ة قوِضئاْييـةى نـ  ــئةة ِضغ
ــ ُإ نـطز، ٖةيميٓ ـةَو  ةاتا ٖةيمةيـةى باغـ  ــئةة ض ْـ ــااطَي  ْاي ـ ــ ، ئَيػـ ةية  اف بـا  ـ

ٔ ئايــا ئــةة ضــةَو  ةاتايــة، نــة ئــةة جــؤضة  ــــةتة بــسةئ  بعاْيــــةضجنى ئــةة ئايــــغ
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ـــنةغــاْة يــةة ِضغــ ة قوِضئاْــة ةةضياْ طت  ـــوة، ئايــا ئــةة ئايـ ةتة ئــةة ضــةَو  ةاتايــة  ـ
 ةئ:  ــا بهــبةزةغ ةةة زةزات؟ با تةَاؾ

ــة غــ   خـــوا ــةضَإ ب ــةزا ؾ ــةة ئايةت ــةضةةضزااض ي ـــؾ ـ ى ث ــات، ـ ــةضَوَى:  إ زةن زةؾ
﮸     ﮷ ﮶   ﮵     ﮴    ﮳     ﮲   ۓ     ۓ   ےچ

ــ به خــوا ع يـة  ـ: ثاضَيةاتـة، ةد مائ ال  چ﮼  ﮺  ﮻﮹    ةٕ، ٖؤنـاض  ـ
ٔ، بـؤ  ـؤؾـ زا تَيوهخــوا ى ـ، ةة يةِضيَـ خــوا ووةْةةة يـة  ـعيهـةٕ، بؤ ْــثةيسابه خـوابةضةة 

 :  ، ئٓـجا بَيـ وَـإةضؾطاظبٔــئةةةى غ
 ، تَيهؤؾـإ يـة ِضَيـى    خــوا عيو بوةْةةة ية ـاض ثةيسانطزٕ بؤ ْـواة، ٖؤنــوزى تةقــخ -1

ةةاْةى ئــةة ضــةَو  ةاتايــةٕ، نــة بةزاخــةةة يــة ظخض يــة ن َيوــةناْى   ـزا، ثَيطــخـــوا
ٖـ  ى باىزةغـت  خــوا ى؟ جـاضَى  ــبؤض ،ةــةةةؾسا ٖةيــئةًٖى تةق  َيو ـةَوة ؾـ ـثـَيـ 

، چے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳چؾةضَإ زةنات بة تـةقواة زةؾـةضَوَى:   
وا ةاتــة: خؤثاضاغــنت يــة ٖــةض ؾــ َيو نــة َايــةى  ــــرتيـ بامســإ نــطز، نــة تةقـثَيؿــ

ؾـةضيفةتةةة، ض بـة    وا ةاتـة: ثابةْـسيى بـة   ــايةنى زى، تةقــ، بة ةاتـ اضيى بــاوْاٖو
ـــب ـــاضة ئيجـــ ـــجةــابييةنةى زا، بــــؤ جَيوـــ ــة بــــاضة  ــــــهطزْى ئةضنَيــ ةنإ، ةة ض بــ
ةزةغةنإ، بَي وَـاْيـ ثاِضاْـةةة   ــطتٔ ية كةِضاّ  قــةنةى زا، بؤ خؤ زةةضايةيويــغ

ــ ، ةة بـة ؾـَيوةيةى َاَةيمةن  خــوا ة ٖاةاضنطزْـة غـةيطى   خـواية غةيطى  ٍَ  ـ طزٕ يةاـة
ـــوا ــخ ــة ؾ   ى ب ــةزا ن ـــايػــةَيٓ ـــوا ةى ـ ــة بي   خ ــا ب ــة، ب ـــْي ــع يَي ـ ـــاْوةى ِضَي طتٓى ـ

ــ ة تـةقوا ئةةةي ـةةاْةى تةقواية، ضوْهــثَيط، ـ ب ةةة ــثَيػةَوةضيؿ ة ثابةْـسبى  ـ
ـــبــة ؾــةضيفةتةةة، نــوا يــة نــوَيى ؾ   ـــةضيفةتسا ٖةيـ ـــة نــة ئَيُــة يــة غةي ـ  خـــواطى ـ

 چڇڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ چزةؾـةضَوَى:   خـواةةة؟ ـاِضَييٓـبج

ئــةة ئةْساَاْــةى غــةجسةيإ يةغــةض ٕ، يــاخوز خـــوا، ةاتــة: َعاةةتــةنإ ٖــى ن ال  
ٍَ خـوازةبطزضَى، تةْيا ٖى   زةبطزضَى  غةجسةيإ ث زا يـة نةغـى زيهـة    خـوإ، يةاة

ــ َةثاِضَيٓةةة، نةةاتـة: ئـةة ضـةَو  ةاتـا غةيمةت     ــ اْةى نـة خعَيٓطاةةتـة َْيـو ةؾ   ـ ةى ـ
ـــةةغ ــ يسا ثَيطــ ـــيًةةة، يةِضاغـ ــة    ــ ــةةةٕ نـ ــةةاْةى ئـ ــةقوإ، ثَيطـ ـــواةةاْةى تـ ى خـ
  طتٔ )توكيس(ة.ـبةيةن خـواطزةة، نة ـةضزااض ؾةضَاْى ثَيهثةضة
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، ةةغيًةة ٖؤناض زةغـ ةبةض بهـةٕ،   چ﮴  ﮵   ﮶چنة زةؾةضَوَى:  -2
 خــوا إ ضـاةةِضةاْى يـة غـةيطى    ـةةاْةى ئةةةية نة ئيٓػـ ـ، ئةَة ثَيطخـوابةضةة  ى 

ّاةَوةضأْ )ـ ةنأْ، ثَيػـ، جا ؾطيؿـ ٖةب ْ عًِٝٗااي ال٠اٚايصوال ٕ، خــوا ى (، زخغـ ا
طَى، ــبه خـوازةنطَى، ئةاةض ية غةيطى  خـواٖةض نةغَيهٔ، ئةة ضاةةِضةاْييةى نة ية 

ــةةة زةضَي ــ  ــةى ؾ ـئ ــو باظْ ـــة َْي ــة  ـ نةةة، ةة ثاؾــإ ثَيطــ ـ ــة ن  خـــواةةاْةى ئةةةي
عيو نةةتٓةةة زابني بهـةٕ،  ـْ خـوازةؾةضَوَى: ٖؤناض بؤ ية  خـواؾةضَاْى ثَيهطزةة، 
بهـةى، يـإ ثؿـت بـة      خــوا ٖاةاض ية غةيطى  بجاِضَييةةة، يإ خـوا تؤ بَيٓى ية غةيطى

ؤى بـة نةغـَيو، يـإ بـة ؾـَيوةيةى      ـخبـ  خــوا بوةغ ى، ياخوز غوَيٓس ية  خـواغةيطى 
ٍَ ــَاَةيمة يةا ــ زا بهةى نـة ثَيط خـواة ــ ةةاْةى َةقـ ى ثـةضةةضزااض  خــوا اَى بـةضظى  ـ

ــ ــاى ةاي  ب ــةةة َاْ ـــ، ئ ــؤ ٖؤنـ ـــة ت ــة  ـ ــؤ ي ــ خـــوااضت ب ــةةة زةغـْ ـــعيو نةةتٓ  ةبةض ـ
ــةنطزةة، بةيمــ  ــةةةة      ـْ ــة ثايمساْ ــة ي ــة يةِضاغــ ييسا بطي ي ــطزةة ن ــ َيهت ِضةضــا  ن هو ؾ

ــ ــة غةيــ  ياةةِضةاْـض ــطزٕ ي ـــواطى ـى ن ــت ثَيطــ  خ ــة: ِضاغ ــةضَاْى ـ، ةات ـــواةةاْةى ؾ  خ
 طزةة. ــن تاضــِضةؾ 

َـ ـنة زةؾ -3 ٖـ ـإ ئـةة ضـةَو  ةاتـ   ـ، زيػـ چ﮸  ﮹﮷  چوَى: ـةض ةىْةى ـا 
زةؾـةضَوَى:   خــوا ةةاْةى ئةةةؾـٔ نـة   ـوٍ ثةيسانطاةٕ، ثَيطـبؤ ةةغيًة  تةةةغػنة 

ــةِضَيى  ــة ثَيٓــا ى خـــواةة ي ـــزا تَيوهؤؾخـــوازاة ي ــإ  تواْـ ـــٔ، ٖــةَوة ةظةى خؤت اى ـ
ـــخؤتــإ ق ـــةضف بهـ ـــةٕ، نةةاتــة: ٖةيمدـ نت  بــة ـغــخـواعإ  ثايمساْــةةة  خؤظاــة ـ
 َ ــ ةة، ثَيطـةةاْةى تَيهؤؾ ئـةة بـوةٕ، بـة بيـاْوةى ةةغـيًة     وتـةَاى ئة اْة يـة ثَيٓـاةى   ـ

ة، خــوا ووةْةةة يـة  ـعيهـ ـواة، ٖـةّ زاةانطزْـى ٖؤنـاض بـؤ ْ    ــةّ تةقــٖ ،زا، نةةاتةخـوا
زا، ثَيطـــةةاْةى ئـــةة ضـــةَو  ةاتاياْـــةٕ نـــة خــــواا ى ـــــإ يـــة ثَيٓـــــٖـــةّ تَيهؤؾ

 يًةةة.  ــةى ةةغــخعَيٓطاةةتة َْيو ةؾ
ــ ْـة بيـاْوةى ةؾ  َيِ يةِضاغـ ييسا نطز ــزةيم /ّةزةة ةيةى  زةضَٖيٓـاْى يـة غـياقى خـؤى ،     ـ

ــ طَى، جؤضَيهــإ ْااــاضنطزْى ئةة ٖةَوة َاْاياْةى نة ةؾةنة ٖةيميــيَيو ة يـة زإ يـة   ـ
ـــِضَيو ــةضى  ـــ ــاظى ثَيػةَوــ ــة ِضَيوــ ــةضيفةت، ةة  زإ يــ ـــوااظي ؾــ ــة ض ،  خــ ــوا يــ نــ

، ـــ  عى ِضَيُٓـايى نطزب ــَيٖاةةىْى بةِض،  خـوا َيهسا ٖةية نة ثَيػةَوةضى ــؾةضَايؿ
ــ اِضَيٓةةة، ضاةةِضةاْيى يـة غةي ــبج خـواية غةيطى  ــ به خــوا طى ـ ةٕ، ثؿـت بـة غـةيطى    ـ
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: ِضخشَيــو يــة ـ ، زةيمــ يَيــى ِضاظى بــ خـــوايمةى نــوِضى عــةبواؽ ةبوةغــنت؟! عةبــس خـــوا
ــو بوةبــوةّ يــة ثؿ  خعَــةت ثَيػةَوــةضزا  ـــغــواضى ةىخَي َٜوولا} يةةة ؾــةضَوةى: ـ

َٜطُاااااااووواص َذاااِش!..ُّالووُغ ِٕا ًاو٢اأ ُِاَع ََُعو ِٛااِدَت َٖو١ااياو ٕٖااُ: ِِ:اأ ًاو َٚاِع ِٔاتولٔ وا َُاؾالِشوَتٔع ِٓ ٗرٚىااووواَتَع

َُٜطوؤتَع ِِا ِٝووااوو٤ٕٞايا ًا ُ٘ااُ اَع َِاناَتَ  ِٓؿاُعوٛىاااااٚصٕااوٗرٚىااصالَّأتَع٤ٕٞاقا َٜ ِٕا ًاو٢اأ َُُعوٛااَع ادَت

ٞاا ِٓؿاُعووٛىااصالَّأتَعوو َٜ ِِا ُ٘ااُ اياووواأتَعوو٤ٕٞاياوو َِاناَت وو (وا2669)ا:رقِتووَاَُووِسأااَُ٘دووَرِخأا){٤ٕاقاوو

َٔووايتَِّٚ 2516َٚ)ا:رقِتوواٟٗٔذر ٍَقاوو(ا ِٔااِتوؤااا(6302)ا:رقِتوواُِلٔناحلاووَٚاوْٝ ٔشَ ووأَْصوو:اَسل َعوو

ــةْس (7957)رقِ:اتوووٞا وووشٝ اا ووولَعااوايعوووٝذاا:ي ووولْٞاؾوووااَُ٘شٖشَ وووَٚاَعٖ ووولٍطو ( )ضـ
ــ وِضةنئاَؤشااضييةنى زةنات(، ةاتة: ئـةى ن  ا ـــ ت نـطز، تةْي ـيـ ـة! ئةاـةض زاةاى ياضَةتي ـ

ــ به خــوا زاةاى ياضَـةتى يـة    ــ ة، ... ةة بؿـ ٖ ـ ــ عاْة: ئةاـةض  ــ هى غـةَوة خةيمـ ـ ةض ظةةى ـ
ــ بـؤي ْوةغ  خــوا ةيةْٔ، ثَيت ْااةيةْٔ َةاـةض  ــب  ـ ت ثــةةة ظياَْيهــنؤبوٓ ييب، ةة ـ

 ُ ــةتى ئي ــة ِضيواي ـــي ــةضَوَى:  ـاّ ئةمحـــ ــى زةؾ ٞاايٖرَخوول٤ٔاو٢اأ اؾووووووعووٖرِفاص ياَت}ةز زا ثَي

٠َٖٔوَِٜعر ؾووووااؾوووا ْا2804)ا:رقِتوووَاوووووَُِسأااَُ٘دوووَرِخأا){ٞاايعِّووو ؤٚ :اووووو(واتعًٝووولاظوووعٝباا:م

يـة نـاتى    خــوا ، ـــ  ب خــوا ات يـة  ــبٓاغة  ئاا خـوا(، ةاتة: ية ناتى ئاغاْيى زا  شٝ 
 ات زَى.ـسا ية ؾطيـةتييـةغًمــغ

ـــتةَاؾـــ ــاةةىْى ـض عةبسةيمـــ  ةَوةضـا زةنـــةئ ثَيػـ ةى نـــوِضى عـــةبواؽ، ض ٖـ
ــ ـــيَيي خـــواةى ــــعى زيهـبةِضَي ــة غــةيطى    ، ِضةةى ثــ إ ِضاظى بـــ ، ةة خـــواْةنطزةةْ

ــ ا ثؿـ، ةة تةْيـ خــوا بـؤ   رتبٔـسةى ضانـساةٕ بةْـة ٖاْيـٖةَيؿ نت  ـبوةغـ  خــوا ت بـة  ـ
 ةٕ. ــاض بهـي ثةضةةضزاخـواى ية ـضاةةِضةاْي ،اــتةْي

وٍ بـةة  ـةى ةةغـيًة  تةةةغػـ  ـةةة ئةة ةؾـ ــطةزا زةثطغِ: ئايا ية نةيـيَي ا َٔــئٓج
ـــؾــَيوةية ِضةةاجــى ثةيــسانطز، بــةة ةاتــا  ضــةَهةى نــة َػ  ويمُاْإ يــة ثَيػةَوــةضإ  ـ

 ؟ خـوااتى ــةةة، ية جيــاِضَيٓــبج خـوا  اْىــزخغإ  ــ ةنإ  ثياةضانــؾطيؿ
ةزا ـ ّ، يةة ناتـ ــةةة زابوةٕ ية ئيػـضنةةتٓاتةزا نة َػويمُاْإ يةةثةِضى زةةـيةة ن
وْٓةت زةةضنةةتٓــةةة، يــة ضــةَو  ةاتــاى ــــإ  غــــقوِضئ ِضةةكــىويمُاْإ يــة ــــنــة َػ

ةض يةة جةةةف زابـوة  ــةةة، ةة ٖــبةيةى اطتٔ زةةضنةةتٓ خـواإ  ـ ةقيٓةى ئيُـِضاغ
ــة ِضخشٖـةض  َةغـــنــة تةتــ ٍَ ي ـــؤ ـــةىتةةة ، خاضجةضغـ ــة ِضخـ ـــشئ ةنإ ي ـــاةاةة ٖـ اتٔ  ـ

ةةة بوة نة جاضَيهى زيهة ثيـاةاْى ةةى  ــى ئـويمُاْإ بطز!! بةىّ زةايـةضيإ بة َػـظةؾ
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ــ ، يـةّ ؾ ـــ  ب ـ ى يـ خــوا ى ِضةمحـةتى  ـعةبسةيكازضى اةي ْيـ  زةغـ ى   ،(1)اضى بةغسايـة ـ
ــةةةى   ــة بوةشاْسْ ــطزةة ب ــ خـــوان ــؤ ةَيٓتٛسٝووَ طتٔ )ـبةيةن ـــ(، ب ــى )ـ ايؿووت اة: ن َيو

ٞاايرتوولْ ـــ( تةَاؾٞاٚايؿووٝضاايرنوولْ ـــ ــة ن َيوــ ـا به اى قــايم  ـى )ِضَي ـــةٕ، ةةى َــٔ ي
ــةضةة   ــوةٕ  ب ـــواب ــةْيا     ـضــوةٕ(زا باغــ  خ ــةض ت ــة غ ــةْس جــةخت زةخات ــطزةة، ض ِ ن

ــ تةْي ،ثةضغـنت   خــوا ا ـتةْيـ  ، طتٔ ـبةيةن خـواني  ـْاغخـوا  خــوا ا ضـاةةِضةاْيى يـة   ـ
ى ٖةيـة  ـهـ ـغةضٖةْسيى( نـة ن َيويَ  ىزةمحئـةيس ـةايى، ٖةضةةٖا، )غــنطزٕ  ٖةتا نؤت

وْٓةتى ـهةةتٓى غـوَيٓـ( ئةةيـ ظخض جةخت يةغةض َةغةيةى ؾُهتٛتلتوايوااةى )ـبة ْ
وةٕ(زا ـضـ  خــوا زةناتةةة، ةة يـة ن َيوـى )ِضَي ـاى قـايم  بـوةٕ  بـةضةة        ثَيػةَوةض 

ٌَ نــطزةة، نــة ــــي  ـ ـــ: بيسعــةى ضــاى ْيــة، بيسعــة ٖــةَوةى خطاثــة، بةيمزةيمـــ َيِ ْــةق
( بــوةْى ١ٓوووواي َعوو١ااحلصسا )ــــ(ةنــةى خؤيُهتٛتلتوايوو( يــة ن َيوــى )اإلَوولّاايرٖتوولْٞ)
ــ ةَوةى خـطا   تاضيه ــة ٖــة، بيسعــْي َـ  ةَوةض ـة، َـازاّ ثَيػـ  ـ ٌٖاا]وَى: ـزةؾةض ُنو

ََِعوو١ٕاَض 14373َٚ)ا:رقِتووَاوَُووِسأااَُ٘دووَرِخأا}[اليا١ٌووووؤت 2002َٚ)ا:رقِتووأًِِْصووَُ(وا ٖٓ(وا اٞٗل٥َٔصوواي

1578َٚ)ا:رقِتوو ـــ ، زةيم{(46)ا:رقِتوواِ٘لَدووََأُاِتوو(وا ـــ ــيض    ـ : ْااوجن ــةت ٖ ــَيني: بيسع ًم ب
 ساية.  ـضانة  ِضةةْانييةنى تَي

سا بوة، ـوٍ ثةيسابوةٕ ية ناتَيهـيًةة تةةةغػـاْةى بؤ ةةغـئةة ضةَو  ةاتاي ــ بةيم
ــ ــة َػـ ــة  ـنـ ــاةاْى اـ ــةةة، ةة ثيـ ــوْٓةت زةةضنةةتوةْةتـ ــإ  غـ ــة قوِضئـ ةضةى ويمُاْإ يـ

ــ ثابةْس بة قوِضئإ  غوْٓةتةةة، ٖةَيؿ ِضاغ ةقيٓةىةةةؾى ـتةق ة زشى ئـةةة بـوةٕ،   ـ
نـطزٕ ،   خــوا ى يـة غـةيطى   ـبةغـنت ، ضاةةِضةاْيـ   خـوات بة غةيطى ـ ى ، ثؿـزشي ؾ

 بوةٕ. خـواطى ـة بةض غةيـزشى ثةْابطزْ
ــ ا بـا باغـى ئةظَوةَْيه  ــئٓج /َييةّــغ ــ ِ بهـةّ ييَ ـــ ى خؤؾـ ــ يـة غ طةزا، َـٔ  ـ (زا 1996ايمى )ـ

اضة َــٔ يــة ـإ( ةةؾــاتى نــطز، زيــــــاض خــــِ )ِضةخػـزةاى ئــةةة نــة خَيعاْــى ِضةمحةتييــ
، بـة تـةْيا   ــ ِ ٖةبــاؾـة ئيف يهــزا ٖةَيؿخـواؤّ  ــِ زاةة ية بةيٓى خـشيامنسا ٖةةيم

 ى عايــةَى ــــةبوةة، بــةىّ ئــةة ناتــة، ظيــاتط نةةمتــة بـ نطزْةةةّ ٖــــــنت  بــــزاْيؿ
ِ نةةتة بةضزةغت بـة ْـاةى   ـاْة، ةة ن َيوَيهيؿــاَةت  قةبط  ئةة كايمةتــبةضظةر  قي

ةةةؾة، ــــة، ٖــى ظاْايــةنى بــواضى تةقــــ( ْيصتوؤاتُٝٝوو١(، ئــةةةى )ايتٛشووٌاٚايٛشوو١ًٝ)
                                                 

 ساز اوتطاةْةةة.  ــاضى بةغــاْة ية ؾـ( ئةّ زةضغ1
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ــ بةىّ بة ٖةيمـةة  زاْـةةة، نـة يةةيَ    ( يـة  صشوتَُابايي نـطزٕ ) ـ: زاةاى نؤَةنـ زةيمــ  سا ـ
 ،، ئـةة ن َيوـةّ زةخوَيٓـسةةة   ـ زةاةيةْ  ، غوةزت ثخـواى ايذ  زخغ اْــِضةةكى َةؾ

ـــجــؤضَى يــة ناضتَيه  ـــطاةيى بــةة ن َيوـ ـــةّ بــؤ ثةيـ ــ ِ بــة     ـ سا بــوة بــوة، بــةىّ ٖةغ
ـــ وْسييـزيم ٍَ زةنــطز، ؾـى ْاخؤؾـــةى  كايمةتَيهـــ ة  بــوة يــإ ِضخش بــوة، خــةة  ــــى ز

، ـ بطــ ــــ ةى بــةضةة ثَيؿاتى ئــةةــــةعاتةنةى َايمُــإ يــة جيــــسا غــــى يــة خةةمنـبيٓــ
ــةةة، يةنػـــ   ــةضة  زةاةة زةاةِضايـ ــةة     ـبـ ــةةة ئاَاشةيـ ــاضة ئـ ــومت: زيـ ــِ، اـ ــة زيمـ ةض ٖاتـ

 اى َٔ ِضاغت ْيةة، ئةةةى نة َـٔ  ــةى ئَيػـياضنطزْةةةية بؤ َٔ، نة ئةة كايمةتــٖؤؾ
ايي ية ِضةةكـى يـة،   ــى  بؤ ثِطنطزْةةةى ئةة بؤؾـبةَٖيعنطزْي  يةْى ِضةةكي بؤ خؤ

ــ اْة بـوةٕ، نـة ةةى اوت  ــبويِٓ، نة ٖةْسَيو يةة ن َيو يـ غوةزى  زةَةةَى ِ ؾـ ى   ـ
وثاؽ بـؤ  ـــ ت ْـني، ئيـسى غ  ــةبوة، ِضاغــإ تَيسا ٖــةت  ثةيمةتيــ زإ  غةيم ت ةـبيسع
، ضةضضةْـــسة تةْيـــا ت نــطزةةةــــِ ِضاغــــ ى خؤَــــياض بوةَــةةةة، ٖةيموَيػــــٖؤؾ خـــوا

.ة ظةيٓـُةةةة نـاضّ ثَيٓــةنطزبوةةةى بيـطخنةيةنيــ ٖاتوــوة

﮽  ﮾  ﮿  ﯀  چطَى: ـة ةةضزةايـ ـةتة َوباِضةنـ ـنة يةّ ئايـ : زةةةّ ةيةىـــَةغ

                                 ﯁     

ــةى بَيــ  چ      ڭ  ڭ  ڭ   ـــ، بَي وَــإ ئةةاْ ةض ـرِبةإ، ئةا
، بؤئـةةةى بيهةْـة بـةىاَيِطةةةى    ـ ةيمسابةى خؤؾى يةاـةةةى ية ظةةييسا ٖةية  ةَيٓــئ

يإ ٖةيـة،  ـيؿـ ـيَييـإ ةةضْـاا َى، ةة ئـاظاضَيهى بةئَيؿ    ،اَةتـخؤيإ ية غـعاى ِضخشى قيـ  
ــ ةى ثَيػـاضةةة ئةة ؾةضَوةزةيـ ــيةةب ــ ٖةي ةَوةض ـ َٞاااااَعوا]ة ـ ََلٔيوٕواَمٔضو ُٔا َْوضاِتو ٔاأ

 َْٔ ٕٖا ُ٘اأا ِٓ ٍُ ٖٞاأ اوواُ اَع َُٜكٛ َٕا َٝوول٤ُأتلْيهاووَُٜذا:نال َّااْئك ِٛ َٜ ١ََٔوولٔؾر ا ُ٘ااول ٍُاياو ُٝكال َُااا:ؾا ِٜو أاَمأا

َٔاا َٕاياووواا ِٛاناول َّٖ ووواياو َُاَتْؿتَاوووو٤ٌُِاا:اِمض اَذ ِٓو ٍُا؟٘ٔوووأَٟأتوووولاأاُن َُٝكووٛ ِِاا:ؾا ُ٘ااوََْعو ٍُاياو ُٝكاوول َِاا:ؾا قاوو

َُاُش ِٓووو َِٜصوووووُن َٛاأا ُٖووو ََووولا َُا ًْ ِٔاَذٔيوووواووووو٦ٔ َٔووو ِٕاالاُت:اُرا ٖٓووولم وار ىااتوووٞوووووعأ ٘ٔاص ياووو٢ااي ََُرأتووو ُٝوووِؤ  [ؾا
6538َٚ)ا:رقِتوواٟٗلم َدووايُ اَُ٘دووَرِخأا} ، ةاتــة: ئةْةغــى نــوِضى   {(7016)ا:رقِتووأًِْوِصووَُ(وا

اؾط ــــاْى نـؾــةضَوةى: ئيٓػــ  خـــوا: ثَيػةَوــةضى  زةيمــ  يَيــى ِضاظى بــ خـــواَاييــو 
ــ زةَٖيٓ ــ ِضخشى قياَةت ظَيـِطت ٖةبوةايـة،    طَى، ثَيـى زةاـوتطَى: ئايـا ئةاـةض ثـِطى ظةةى     ـ

طَى: ـ: بـا، ثَيـى زةاوتـ   زةيمــ  ى، بوَي ة بةىاَيِطةةةت، ةةى قـةضةبوة؟  ـ ا ْةتسةبةخؿـئَيػ
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ــ ازا ئةةيـ ئةةةيـة( نـة ٖـيض ؾ   ــطا، )ةاتة: ية زْيــزاةان يـ اْرتت ـةةة ظخض ئاغــي  َيو ـ
َ    خـواْةنةية ٖاةبةؾى  ــ ، بـةىّ ئاَـازة ْـةبوةى، ئيـسى ؾةض ــ زةن  اْى ثـ ـ بـةضة  طَى  ـ

طزضَى.ــطى زخظةر زةبـئاا
ــ (ى غ54ةةى ئةة ئايةتةى ) ،ةــةتة َوباِضةنــا ئةّ ئايـئٓج ( ةايـة نـة   ٜوْٛضاوِضةتى )ـ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ  ڀچزةؾــــــــــــــــةضَوَى: 

، چٹ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ   ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ
ــةى نــ       ــطزةةة خطاث ــوؾطى ن ــطزةة )ن ــة غــ ةَى ن ــةض ٖــةض ْةؾػــَيو ن ــة: ئةا طزةة ةات

ــ ية(، ئةاـةض ثـِطى ظةةى َايم  خــوا  ةى غعاى ــايػـؾ ــ يـة قي  ـــ  ى ٖةبـ ــ اَةتسا، زةيهـ اتة ـ
 ؤى...ــِطةةةى خـبةىاَي

ــ ــ ةيةىـَةغــ ــةضَوَى:   :َييةّـغــ ــة زةؾــ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ   چنــ

ةاتـــــة: زةياْـــــةةَى يـــــة ئـــــااطى زخظةر   ،چ پ    پڀ   ڀ   ڀ  ڀ
بوةٕ زةنةٕ ية ئااط، بةىّ يَيـى ْاضـٓة زةض    ٓةزةضة ثةيةقاشةى ضوةْةزةض  زةضباظــبط

ـــعايةنى بــةضزةةاّ  ْــةبِطاةةة ْةثػـاظاض  غـــٖــةضايع، ةة ئــ ـــ ة، يــةةباضةةة ـاةةيإ ٖةي
(زا باغـى ئـةةةَإ   18( ئايـةتى ) ايٓصول٤اثَيؿرتيـ زياضة ئَيُة يـة تةؾػـ ى غـوةِضةتى )   

سا بـوةٕ،  ـخةةاضيـ  نطز، نة ٖةْسَيو ية ظاْايإ نـة زيـاضة يـة شَيـط ناضي ـةضيى ؾيهـطى      
ت، يـإ بـؤ زخظةر،   ــةف: يإ بؤ بةٖةؾــة زةة بــزةبٓ ــ و ية قياَةتــإ ةاية خةيمـِضاي

ــ ئةةة ْي ــ ة خةيمـ ــ هى بطٓـ ــ ة زخظةر  غـعا بسضيَ ـ ــ   بطـــ  اظيإ بوـــ ٔ ، زةايـى زةضب ـ ٓة ـ
ــ إ ِضايـــ و يـة ظاْاي ـــ ت، ٖةْسَيــبةٖةؾ ــ إ ةايـة، ئٓج ـ يةَى ئـةّ  ا ئَيُـة يـة بـةضاى غـيَ    ـ

ــ ( باغايٓصول٤ا(ى غـوةِضةتى ) 18 نطزْى ئايـةتى ) ـتةؾػ ةزا ية ناتى تةؾػ ُإ نـطزةة،  ـ
ــ نة ٖةْسَي  إ ٖةيـة، ٖةْـسَيو ؾـ يـ بـة    ـــ و يـة ظاْايـاْى ٖاةضـةضخيـ ِضايـةنى ةاي    ــ

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀچزةؾـةضَوَى:   خــوا ةةة، بؤ ةَيٓة: نـة  ـ ة زَيٓٓـبةيم

َيهيـ ية زخظةخسإ، بـةىّ  ـَيو ية بةٖةؾت زإ ، نؤَةيمة: نؤَةيمـ، ةاتورى  الش  چہ
ةضيةتةة، يـــة ـــــةضةجناَى نؤتـــايى بةؾـــــت ثَيـــى غـــــباغـــِ نـــطزةة نـــة ئـــةةة َةبةغ

ت  زخظةخـسا زابـةف زةبـٔ، بـةىّ ئـةة      ــةض بةٖةؾـسا بةؾةض بةغيـةضةجناَى نؤتايــغ
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ــ ايػـيُإ ئةاةض ؾةضةتاةة ٖةْسَيو ية ئةًٖى ئــغ ط ْية يةةةى نة يةـئايةتة ِضَي   ةى ـ
ف ْةنـةةتنب،  خــوا ةةبةض عـةؾوةى   ،عاى اؤِض ثاى ْةبوةبٓةةةةــبة غ ،عا زضإ بٔ ــغ
ة ئـةةة يـة   ـــ ت، ضوْهــٓة بةٖةؾـاظ بهطَئ  بطـعا بسضَئ، زةايى زةضبــوةتَيٓطَئ غــبػ
ــ اتوة، يةةبـــ ٖ ى ثَيػةَوـةضزا  ــةْسإ ؾةضَوةزةى ِضاغــض ةيـة  اضةةة ئـةّ ؾةضَوةز ـ

َُااْيؿأكِٝٔاووَع]ة: ــٖةي ٍَاوُرووَٜس ٜ ٟ ااْيا:قال ِٔاَمْأ َٔ ْٟا ٓٔٞاَمْأ َِاَظَػؿا ُُاقا ِٓ َٓولاااوم ز دووٛااُن ؾاَدَرِد

َُْشووورٖا ِٕا َُاأا ُْر ٜووو ََٕبا ٚ ٟاَعووو َِْدوووُرَزاَعًاؤؾوووٞأعَ ووولَت١ٕاَذ ِٖا ٖٓووووَوُثووو ٍَووووو٢ااي ًاووو٢اا:لط اقاووول َْووولاَع ََُرِم ؾا

١َٔٓاؾاإ َذااَدلٔت َٜٔ َُ ٘ٔااااااُراِتوواْي َّو ٍ ااي ِٔاَمُشوٛ ١َٕٜاَعو َّاَدلٔيْضاص ياو٢اَشولم  ِٛ ُِّخااْيكا َُٜش َٔاأ ا ُٔاَعِ 

ٍَووووقا َِاَذناووووؾاا:ل َٛاقاوو ُٖوو ُٔووووإ َذاا ٖٓ َٗ ٍَووووقااوِّنَيووووَرااْيَذ ًْا:ل ُ٘ووووؾاُك ََوولاوووولٔسَباَمُشووووَٜوولاَ ا:ُُاياوو ٍ اأ ا ٛ

َٕوووَٖ ُِّثٛ ٍُااوَذااائَّذٟاُتَش َُٜكوٛ اچۇ  ھ ھ ے ے  ۓ  ۓھ   چا:َٚاُ ا

َٖووَذااااا،الس  ةدة چی ...ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ      ۇئ  ۆئ ...چاوآل عم  را  َُوولا ؾا

َٕووايَّ ٍَا!ٔذٟاَتُكُٛيٛ ٍَاؾاكال َٕووأاَتْكا:قال ُُا؟َرُأااْيُكِرت ًْ ِِا:ُق ٌِاَشاوََْع َٗ ٍَاؾا ََُشووقال ّ ا َُكال َُأت َٕاوووأُِع ُٖ

٘ٔاايٖصووالّ ِٝوو ًا ُ٘ااُ ا؟َع َِٜ َعُجوو ٓٔووٞاايَّوؤذٟا َِٜ٘ٔع ُُاوأؾٝوو ًْوو ِِا:ُق ٍَاوََْعوو َٕاا:قاوول ُٖوو ََُش ُّا ََكاوول ُ٘ا ْٖوو ؾاإ 

ُِٜد ِٔا ََ ٘ٔا ُِٜدر ُزااُ أت ُُُٛباائَّذٟا َُِش ٍَاور ُزوواْي َٚضِاا:قال َُا ََْعو ِٖا ٖٓاووواَعااي ِّووواُث ََوٖرااي َٚ لط اووواَرأ ا

ِٝ ًا ٍَاو٘ٔووَع َٕاأاِسؿاُظاَذاىاا:قال ِٕاالاأاُنٛ َِٝرااوَٚأاَخلُفاأا ٍَاغا َٕاااقال َِٜدُرُدوٛ َّولا ِٛ ٕٖاقا َِاأا َِاَزَع ُ٘اقا ْٖ أا

َُٜه ِٕا ََاأا ٖٓوولم اَتِعوو َٔااي َٗوولوووؤَوو ُْٛاأؾٝ ٍَاوٛ َٕاناووووَِٜعا:قاوول َِٝدُرُدووٛ ِِأعٝووووٓٔٞاؾا ُٗ ْٖ ُٕاايٖصووووَا ِ ووووََا اوَُلٔش

ٍَ ١ٖٔٓا:قال َٗلم ااْيَذ ِْ ِٔاأا َٔ َّٗراا َْ َٕا ًُٛ َُِخ َٝ َٕاااوؾا َِٝدُرُدوٛ ٘ٔاؾا َٕأؾٝ ًُٛ َِٝػَتٔص ِِااْيكاوَرأطُٝضاااؾا ُٗ ْٖ َا ناو

َٓ َٓووؾاَرَدِع ًْ َِٜشاولوولاُق ًاو٢اَمشُااااووواَٚ َْٜهؤذُباَع َِٝذا َٕاايٖعو ِٚ ِِاأاُتوَر ٍ اأ اووواُه ٛ َٚأ ااآَلووواؾاَرَدِع ؾاوالا

ٖٓووووََوولاَخ َٔ ِٝووُراَمُدووووَرَزا َٚأسوووولاغا ــة: يةظزيــ {(493)اتوورقِ:أًِِْصووَُاَُ٘دووَرِخأا}[َٕووووٌٍا ى ـ، ةات
ـــؾةق ـــ  )زيـ ـــضة يةنَيهاـ ـــ ة يــة ظاْايــاْى تــابيفني(  ـ : َــٔ غةضغــاّ بــوة بــوةّ بــة   زةيم

يَيـى ِضاظى   خــوا ى ـٖةْسَيو ية بؤضوةْى خةةاضي  )خةةاضي  ئةةاْة بوةٕ نة يـة عةيـ  
ــ ـــ ـٖةيم ـ ب ــةنيإ ـةةة، ةة ضــةْس بيــ ـةِضاْ ــة ئَيػــ  ط  ِضاي ــةبوة، ن ـــٖ  ُاةةناْيإـ ا ثاؾ

ــ اْيإ ئةةةيـة نـة ٖـةض نةغـَيو يـةى اوْ     ــايةنَئ، يةنَيو ية ِضـزةيم ـ ثييان ائيباض اح ـ
ــ إ زةضَي ــ ّ  ئيُــةى ئيػــبهات ية باظْ ــ ة زةضَى، بـؤ ةَيٓـة: ٖـةض نةغ   ـ َيو زضخيـةى  ـ

ًمَيــو بهــات، غةيوةتَيــبه ــ ات، ظيٓايةى بهات، ٖةض نةغـَيو يـةى اوْ  ــو بهــات، قةت اح ـ
ــ َيو ْوَيـسا بؤ ةَيٓة: ٖةض نةغــابييــاضى ئيجــةيوييسا ض بة بــاضى غـبهات، ض بة ب صَيو ـ

ــ ، ؾـــ  ، ِضخشةةيةى بطوَيٓــ وَيٓـبط ٓـ ـبيط ـ   بـ ـ َيو نـة ةاجـ  ـ ــ ، ضـوْهة اوْ ـ ويَي اح ـ
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ِضايـةناْيإ( ةة   ة، ئـةةة يةنَيهـة يـة   ـ  ، ؾهاْسْى قةزةغةيــواْسْى ةاجــياْى ضى؟ ض
 ـ  ُإ بطـني كةجـ  ـةيػـ ئَيُة نؤَةيمَيو بوةئ، شَاضةيةنى باف بـوةئ، ضـوةيٓةزةض   

ةةزةضنــةةئ )ةاتــة: يــاخى بــني يــة زةغــةىتى ئــةة ناتــة( بــة   ــــ بهــةئ  زةاى كةج
يـة خـؤيى  بـابى     خــوا ة ـ ى نـوِضى عةبسةيمـ  ــاَإ نطز جابــَةزيٓةزا تَيجةِضئ تةَاؾ

 ةى زةنــطز، يــة  ى نؤيمةاةيــةى )زيــاضة يــة َعاــةةتى ثَيػةَوــةضزا   ـقػــ  ِضاظى بــ
ئةةيـ ؾةضَوةزةى ثَيػةَوةضى بـؤ بـاؽ زةنـطزٕ، يـة َياْـةى       ( ووةٕــهى زاْيؿـخةيم
ـــقػ ـــاْى زةنـةناْيسا باغــى جةٖةْٓةَيةنـــ ـــطز )ةاتــة: ئةةاْـ اْساضإ ـةى نــة يــة ئيُــ ـ

ُ  ة زخظةر  زةايى زةضباظيإ زةبـ ـزةضٓ ٖـ  ـ ـ ـ( َٓـيـ ثَي اةةيمى ثَيػةَوـةضى  ـوت: ئـةى 
وَى: ـزةؾةضَــ خـــواسا ـاتَيهـــةٕ، يةنــــى زةنـة ئــةةةى ئَيــوة باغــــــئــةةة ضيي   خـــوا

! ثةضةةضزاـاضَإ، ةاتة: آل عمرا  چۇ...ھ  ھ ھ ے ے  ۓ  ۓچ
ــ َيو تؤ بيدةيـة زخظةخـةةة ِضيػ  ـٖةض نةغ وات نـطزةة، )نةةاتـة: زيـاضة ئيُاْـساض ْيـة،      ـ

ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ...چَةبةغــــ ى ئــــةةة بــــوةة(، ٖــــةضةةٖا زةؾــــةضَوَى: 

ــةض  ةدة الس    چی...ۇئ  ۆئ ــة: ٖــ ــو ةيػ، ةاتــ ـــناتَيــ ــى بطٓـــ ـــ يإ يَيــ ةزةض ـــ
ـــزةاَيِطزضَيٓ ـــئــاةا باغ خـــواةةة َْيــوى، )ـ ـــةنيـى زخظةخييـ ة: ئــةةة ـات(، نةةاتـــإ زةنـــ

ِ: قوِضئـــإ ـــــة؟! ئـــةةيـ ثَيـــى اوتـــــ ةتإ ضييـةٕ  بةيمــــة ئَيـــوة باغـــي زةنــــضييـــ
 وةتة ــا بيػــي، اوتى: ئاـ يمإ؟( اومت: بةــى؟ )ةاتة: ؾاضةظاييت ٖةية ية قوِضئـزةخوَيٓ
ڍ  ڌ  ڌ چزةؾـةضَوَى:   خــوا ة ـةز ئـةةة ْيـ  ــاَى َوكةمــاْسا َةقــية قوِضئ

ــومت: بةراء اإلس  چڈ  ڎ  ڎ  ڈ ــ، ا ــةة ثَي   ـ يم ــةةة ئ ــوتى: ئ ـــ، ا ــة ـ ةة ثاي
انطزْى ئـةةةةة  ـبـة ٖـؤى تهـ    خــوا نـة   ، ايـ زةنطَىــبةضظةى َوكةمةزة نة تَييسا غ

 ى نـوِضى عةبـسةيمة   ـنة ية ئةًٖى ئيُـأْ، زةايـى جابـ     ــاَْيو ية زخظةر زةضزَيٓـنةغ
ــ ةاتة: ئةة ثطزةى نة بةغـةض ثؿ  ٔ َرا :(ى نطز، )َرا وؤ باغى ثطزى )  ى زخظةخـسا  ـ

ًم ــ سضَى، ةة خـةيمو بةغ ــِضازةَٖي ــ ةضيسا تَيسةثـ َيِ نـة  ـرتغـ ـةِضٕ(، ةة زةايـيـ اـوتى: زةؾ  ـ
ةضزةناضييةناْـةةة(، بـةىّ ؾـةضَوةى:    ، )بؤية ْاضـُة َْيـو   ـ اى يةبةض ْةبـةَوةّ ضــٖ

ــ اَْيو ية زخظةر زةضٓــنةغ ةضَوةة( زةاى ئـةةةى  ـؿـ ةايـ ة زةضَى )ةاتـة ثَيػةَوـةض   ـ
ة زةض، ةةى  غــهى نــوجنى ) غــهةنةى ظخض ــــنــة يــة َْيــو زخظةخــسا بــوةٕ، يَيــى زةضٓ 
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ـــباضيــو زةبَي  ــة زخظةر زا زةغــوةتَيٓطَئ، ةةى  غــ  ـ ــةى ي ــة: ئةةاْ ـــةةة، ةات وجنى هة ن
ــ ةةة( زةخطَيٓــباضيو زةبٓ ــ ة َْيـو ِضةةباضَيه ـ ــ ةةة يـة ِضةةباضةنـاْى بةٖةؾ  ـ ت، خؤيـاْى  ـ

ــة ز   ــة زَيٓ ــسا زةؾــؤٕ، ن ــةتَي ـــةظى غـضَى ةةى ناغ ـــ جني، )ثَيؿـ ـــةةى  غ ـ ــوجنى ـ هة ن
اضة يـــة  ـــــ، زيــــــ  زآ جييإ يـــــةظى غـــــو  ِضةم  غـــوةتا ٕ، زةايـــى ةةى ناغ ـــــةؾ

 اتوة نة نؤتا نـةؽ يـة زخظةر يـة ئَومـةتى ثَيػةَوـةض      ـٖةف زا ــ ى زيهــؾةضَايؿ
ط ـزةضَي ة زةضَى ئاةاية  ئاةايةة ية بوخاضيى  َوغًيِ زا ٖاتوة(، ئٓجـا يةظيـسى ؾةقيـ   

ــ : ئَيُةف ضوةيٓزةيمـ ةةة ـزةاَيِطَي  ــ ةةة يـة َْيـو خؤَاْـسا اومت   ـ  ـ بـ  خــوا إ: ئَيُـة يا ـ
سةيمة زيـاضة ئـةة ناتـة ظخض بـة     ـــ ى نوِضى عةبِطـة )جابيـاةة بة تةَةْــٔ، ئايا ثيـقةظابي

ًمـــ بهـــات!! )زيـــاضة ئـــةة  َيى زضخ بـــة ظَـــاْى ثَيػةَوـــةضةةة ـتةَـــةٕ بـــوةة(، تـــؤ ب
: زةيمـــ  وةئ(، ــــةت يــة قوِضئــإ تَي ةيؿـة بــة غةيمــــــةتة، ئَيُـةى ئَيُــة غةيمــــــبؤضوةْ

ة ٖـةَوةى  ـسيهـ تةْيا يةى ْةؾةضَإ زةضضـوة بـؤ  ى خـةةاضي ، ئةةي    خـواغوَيٓس بة 
 ٔ.  ــا، ةة ياخى ْةبوةيـطخنةية َٖيٓـةاظَإ يةة بي

٘ا) ُٔاَربٜٚوو اضة بــابى ْــاةى  ــــ( زيٗٝباايؿكووريوٜسٜووَاتوؤا وواا( ئــةةيـ ٖــةض يــة )  صتوو
َٗٝباايؿأكريأَِع]: ـ ( بوةة ئةّ زةقة زَيٓ ٗٝب) ٔ اُ  ِٔااَٜسَٜاِت ا أَوووا َعأ راِتوالٔتَدواَع

 (ٍٛاا اووووُشَمإٖأا ٍَقاوو َٜل ٖٓأََٔوواُزُرووووِد:ا َٕووووًَُُخَٝؾااِّْٛقاووالم وووواي ٍَواقاوو(١ووووٖٓا ااٛ سٜووَاَٜال

َٜلٔتَذووؤياًُُْوووُكري:اؾأكوووايؿا ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  چ٢:وٍٛاا اتعليوووُكووور:ا

ا:١وووووٌاأٍٚااآلٜوقووولٍ:اأتووواواةد مائ    الچٺ    پ  پ    پڀ   ڀ   ڀ  ڀ

﮿  چ         ﯀  ﯁          ﮽  ﮾

اِِووُٗوْٖص االاأادة مائ ال چڭ       ڭ  ڭ             

َٔٔذايَّوو {رٚاؿاوونااٜ
ــةةةف ِضيوايــةتَيهى زيه (1) ــة: )ئ ـــ، ةات ــسى نــوِضى   ـ ــة يةظي ةية( ٖــةض ي

 خــوا : اـوتى: ثَيػةَوـةضى   زةيمــ  ةةة، ـِطى نـوِضى عةبسةيمـ  ـ  يـة جابيـ  ـوٖةيوى ؾةقيـق
  ٓ ــة زخظةر زَي ـــؾةضَوةيــةتى: نؤَــةيمَيو ي ـــٓة زةض، زةضـ ـــة بةٖةؾـ ـــ ت، ـ ــة زةيم : ب

ـــِطى نــوِضى عةبسةيمـجابيــ ـــةّ اـ ـــى بــةضظ زةؾــةضَوَى: زةيخـــواوت: ـ اْةةَى يــة زخظةر ـ
ــــبط ـــزةضَى، ي ةـٓ ـــ ـــَيى ْاض ــوتى: غــ ـٓة زةضَى؟ ئةةي ــةةة  ــ ا ــة خبوَيٓ ةضةتاى ئايةتةن

ا.190واص4حملشٔاايتٌَٜٚ:ازا(1

www.alibapir.net



   ...... (57 – 64) 
 

 [6;4 ]

        ﮾﮿﯀﯁﮽چ

ــچ        ڭ ڭ  ڭ            ازاضبة ـ، ئااـــــــــــ
ــ ــى نــ ـَةبةغ ـــت ثَي ـــاؾطةنأْ، ن ـــة ي ــة زخظةر(ـَيى ْاضٓ ــ، ة زةض )ي ــى ـةة َةبةغ ت ثَي

ة.ــاض ْيـاْساضاْى اوْاٖوـئيُ

ـــةيةى ضـَةغـــ ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  چنـــة زةؾـــةضَوَى:  :واضةّــ

ڦڦڦ  ڦڄ   ڤ ڤ ڤ ٹ  ڤ   ٹ ٹ     ٹ   ٿ   ٿ     ٿ

ئـــــــــةّ زةة ئايةتــــــــــة   ،چڃ  چ  چ  چ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃڃ  
ــ ا اطْ ـةناْى ئيػ ـيةنَيو ية ياغـ  َوباِضةنة باغى ٕ ـ ــ نـة بطي ي  ، ّ زةنـة ــ ة يـة ياغ ـ اى ـ

ـــبِطيٓ ـــى زةغــ ى زظ، ض ثيـ ــ اةـ ـــ، ض ئاؾـ ب ـــطةت، نــة ئــةّ ياغـ ــة ِضابطزةةؾـ ـــاية ي سا ، ـ
ةةة، بؤيـة ضـةْس ؾـ َيو يـةةباضةةة     ـنةةتؤت يـ ى ظخضى  وَطِ ـَؿـةت ــ اف بةتايوــئَيػ

ــ ةتــئـةّ ئاي تةؾػـيــطى  ايمسا ــية زةاظزة خ ـ ب يوإ ــثؿ خـواةِضةة، ــزةخةيٓ  باغــى  ةةـ
ةئ: ــ ى زظ زةنــى زةغـكونُى بِطيٓ
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 زىَ دس؟ ـدةطوت ـآ(ء، بة كرقةــالسَّى )ـةى دسيـةم: ثيَهاصــيةك
اُذِخواأاة  ثوخ ةنـةى ئةةةيـة: )  ـةيإ بؤ زظيـي نـطزةة، بـةىّ نوضتـ    ـظاْايإ ظخض ثَيٓاغ

ٍ َُوايوو َيوةية ـزيــاضة تةؾػــ ةناْى زيهــةف ٖــةضةا بةةؾــ     (1)(ُجٌوايووأسووِرزاأَٔووا١اوُخْؿٝوواال
ــ وَيَٓيهسا، نـة ةَيٓـةى ئـةة ؾ   ــاْيى ية ؾــاَاَْيهة بة ثةْٗــبطزْى غ}اةياْة، ـَٖيٓ  ة يـةة  ـ
ــ ا  َاْ ــ، بؤ ةَيٓة: ثاضة ية قاقةزا زةثاضَيعضَى، َةِض  بعٕ  ا{عضَىــوَيٓةزا زةثاضَيــؾ ا  ـ

ــ طَى، ةة نــنة ئاشةيمى تَيسةن ــ وَيٓــساة ية ؾــكوؾرت ية ئاغةيم ا يـة نازَيٓـسا زةثـاضَيعضَى،    ــ
ًمة ية عةَوــٖةضةةٖ ةى ئـةة  ــوَيَٓيو نة ةَيٓـ َيو ية ؾــعضَى، ٖةض ؾــاضزا زةثاضَيــا زاْةةَي

 ة. ـطزضَى، ئةةة زظييـاْيى بوــعضَى، بة ثةْٗــاضَيــ ةى تَيسا زةثــؾ
 ! ؟دةطوترىَ ــآارق( بة كـدز )الس

ارتااَتوِصواَُال٤ََدواأََِوا، ئـاةا ثَيٓاغـةى زظ زةنـات: )   (2)( ية تةؾػ ةنةى خؤيساايُكرُطيب)

ٖٔظاأَِٔاخَذٕاأاإ واؾاُ٘يااَضِٝلاياََاَُِ٘ٓٔاخَذَازاؾاِر٢أسوويص  واْبٗ واَتََُِٓٚاْبًَٔتووِصََُٚاْضًَٔتِدَُاَُٛٗراؾال

ـــ( ٖــةّ ثَيٓاغبوووولٔ غااَُٛٗووؾااٞاٜووَٙووووؾلَُٔتاَعٖٓووَُٕاَتإ ؾاوواوٚحموورتْط (َــإ بــؤ شوولممةى زظ )ـ
ــ (َإ بـؤ زةن غل وباى )ــةّ ٖــات، ٖــ(َإ بؤ زةنخمتًضى )ـزةنات ٖةّ ٖ ، زةيمــ  ات، ـ

  َـاؾى ثَيـوة   ـــ  ى ئةة ْةبــ َيو بةضَى، نة ٖــؾ  زظ: بطي ية ية نةغَيو بة ثةْٗاْيى ب
ةزا زةثــاضَيعضَى، نــة يــة ظاضاةة  ة يــةة ؾــوَيٓــــوَيَٓيهسا نــة ةَيٓــةى ئــةة ؾــــ، يــة ؾــــ ْةب
( ؾــ َيو نــة ةَيٓــةى ئــةة ؾــ ة يــةة ؾــوَيٓةزا  ٘وووؤؾووٞأسوورزاَجً: ) ــــزةيمـةضعييةنةيسا ــــؾ

ــ ا ئةاـةض بـة ثةْٗ  ــ: ئٓجزةيمـ زةثاضَيعضَى،  ــ زظيي ،اْيى بيوـا ـ ة، بـةىّ ئةاـةض بـة ئاؾـهطا     ـ
( ئَيُـة  حمورتطا) ( َٓتٗوبا(  )تًبووواَص(  )خمتًض، ثَيى زةاوتطَى: ) ِطؾَيٓـبيواة بي

ــ   اْسٕ( ئٓجــا ئةاــةض بيوــا  بــِطةا، ئــةةة ئــةة ضــواض ْــاةة        ــــَيني: )ِضؾـبــة نــوضزيى زةيم

                                                 

ا.530واص3ُٓري:ازو(اايتؿصريااي1

 .147واص6(اا لَعا:سهلّاايكرإ:از2

7 

7 
ستيه د    ربيني   حوكمي و ييكردن زد       ىه بار هل  باسيك
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ًمـ     ٍَ يَيوـ   ـزةي طَي ةةة، بةىّ ئةاةض ٖةض يـة زةغـ ى خؤيـسا بيَٗي طا  ظةم ـَي ةةةة بابـاى َـا
 ةض.ــ( ةاتة: ظةةتهبوغل طَى )ــات، ئةةة ثَيى زةاوتــاى بهـظةم تةَاؾ

 ادا؟ ــىء سيهـة دسيـل ــآزء مـكزدنى نيَـثيَشـوى ثاشةتـدووةم: حيكم

ٺ         ٺ   ڀ    ڀ   ڀ چا زةؾةضَوَى: ـبؤ ظيٓ خـواُإ نطز، ـرتيـ باغـثَيؿ

ــاؾطةتى ظيٓانــ ور ن  لاچڃ ٿ  ٺ     ٺ ــة: ئ ــةنى غــ  ـ، ةات ــةض ي ــاةى ظيٓان ةز ـةض  ثي

ــ ـــ إ ـقاَطي ــسةٕ، بــ  ي ــةضَوَى:  ـب ــطةزا زةؾ ٺ  ٺ  ٺ   چةىّ يَي

ى ئةةةيـة نـة   ـِطٕ، ٖؤناضةنةؾـ ـطةتى زظ، زةغ يإ بوـ ـا ة ئاؾـةاتة: ثي، چڤٿ
ــ ٔ ثيػـةىّ زاةيَـ ـبـ  ،دةضٕـــ ى  ِضَي طيـى ظيـاتط ثيـاةإ تَييـسا زةغـت ثَيؿ     ـزظي اتط ـيى ظيـ ـ

 اضْى.  ـإ، ٖؤنــئاؾطةت
سا ـطةزا زةَةةَى ؾ َيو ِضاغت بهةَةةة، بؤ ظخض نـةؽ، نـة يـة زةضغـةناْى زيهةؾـ     ــيَي

اتى ظيٓـا، يـإ   ـ ا ظاضاةةيـةى بـةناضزَيٓٔ يـة جيـ    ـئةةيـ ئةةةية نة ئَيػـ  ،ساةةئاَاشةّ ثَي
ــ يى( بةىّ ئـةة ةؾـةية يـة ضةْ   ــؿطخؾـيى زةيمَئ: )يةؾـزاةَئ ثيػ سإ ِضةةةةة غةيمةتـة،  ـ

ــة ئيػــ   اْى ِضااةياْــسٕ( بــةناضى ـ َييةناْيـ )نةْايمةنـــنــة بــة زاخــةةة ظخضجــاض نةْايم
ةةةى ـئـ  هى بـةناضى زَيـٓٔ، ب  ـزيهـةف ئـاةا توةتيياْـة خةيمـ    زَيٓٔ، ٖـةضةةٖا ظخض ةؾـةى   

ؿطخؾيى جياية ية ظيٓا، جاضَى ئـةة ةؾـةية ئاَـاشة بـةةة زةنـات      ـبهةْةةة، يةؾ يـ ب ى 
ــ ة يةؾـاْيى، ئـةة ئاؾطةتـ  ـنة ئـةةة جؤضَيهـة يـة باظضاـ     ــ بـةة ثي  ـ ى خـؤى زةؾطخؾـ  ـ اةةة ـ

ة، بـةىّ  ـثـاضة ةةضزةاـطَى قةزةغةيـ    ةضزا ةةضزةاطَى، ياْى: يةبةضئةةةىــثاضةى ية بةضاْو
ٖـ  ـسَى ْانـات!! ئٓجـ  ـ، قةيـ ـــ  ة ف بـب ئةاةض بة ةَوة جـاضَى باْ ةؾـةى َـاؾى    ـا ئةةاْـة 

ــ َئ: ئاؾطةت غـ ةَى يَيهـطاةة، ئٓجـا ئـةة ةؾ    ـةٕ  زةيمـئاؾطةت زةن  ةََيهى ظخضى ـةية غـ ـ
ضةنة انةـيى بـــةؽ ئاؾطةتـــة ظيٓــــــــؿطخؾـة نـــطزةة، بؤضـــى؟! ضـــوْهة يةؾـيـــةة ئاؾطةتـــ

ى ـةنةى؟! بةثيَـ ــْاَوةغ  ةضة بـةضة؟ ئاؾطةت، ئةزى نوا بةضاْوــؾطخؾ ــ ةةة، نــزةاطَي 
إ بؤى زةضضـوةة! ةة يةِضاغـ يسا بـة ثَيـى     ْــةةى بةضظةنى با ،اضْيةةــزي ـ ةية بـئةة ةؾ

ْـ ـةية، ةة خةتـةنة بؤ ئاؾطةتةنـ ـظياتط ْاةبةزيي  ئةة ةؾةية ب ًَ ـاباضنطز ــ ةنة ظيـاتط  ى ـ
ًمــةنة زةاطَي ـةتئاؾط  طزةة!! ـى ْةنــة ٖيطــَيى ثياةةنــةةة، ةةى ب
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 زِاوة:ــتى بــني دس كة دةصـيةم: يةكةمـيَـص
ــ ظاْايإ  توَيصةضةةإ زةيمَئ: يةنةَني زظ نة زةغـ ى بـِطاةة يـة غـةضزةَى ئيػ      َسا ـ

ٟٓاخٔلٝوولماتوؤاَعوواةإ ثياةَيــو بــوةة ْــاةى )ــــيــة ثي ِٛؾاووٌاتوؤاَعاَ َْ َُتوؤا َٓووا وو ٞاوووولفاايُكَرظوََ

ِٛؾاًٞ ٖٓووو ــةْس ثؿ اي ــة ضـ ــة بـ ـــ(ة، نـ ـــ َيو زةاــ ــةض ــ ــ ، ةة يـــةاتةةة ثَيػةَوـ ةضزةَى ـغـ
ٍَ بوةة.ـزا َٓخـواةضى ــثَيػةَو  سا

َور٠اتٓوُاشوؿٝلٕاتؤاع وَاااااا ى بـِطاةة ْـاةى )  ـــ ةَني ئـاؾطةت نـة زةغ  ـية شْاْيـ يةنـ 

ــ ةةة تهــيةباضةي ةَوةض ـ( ئةة ئاؾطةتةى نة ثَيػٞاخمسّٚووَأَاتٓوا:ش اى بـؤ نـطا،   ـ
َٖلااا]ؾةضَوةى:  ََ َٜو ُُا ُِواياكاطاِعو َٕاَشوَرقا ُٖ ََُش ١َٓاا ١َُاااِت ٕٖاؾالٔط ِٛاأا ا:رقِتواَاَُواِسأااَُ٘دواَرِخأا}[يا

(25336َٚ 3475َٚ)ا:رقِتوواٟٗلم َدووايُ (وا 4386َٚ)ا:رقِتووأًِْوِصووَُ(وا ُٚٛاَبُتووأا(وا (وا4373)ا:رقِتوواَبا

َٔايتَِّٚ 1430َٚ)ا:رقِٟٗاتٔذر ٖٓ(وا 4899َٚ)ا:رقِٞٗاتل٥َٔصاي ، ةاتـة:  {(2547)ا:رقِتوااِ٘لَدواََأُاِت(وا
 ئةاةض ؾاتيُةى نطى َوكةمةزيـ زظيي نطزبا زةغ ى زةبِطى. 

 تى دس: ــى دةصــةكانى بزِيهـوارةم: مةرجـض
ٖةض نةغَيو ٖةض جـؤضة زظييـةى بهـات زةغـ ى زةبـِطزضَى، جـا       ـ  ةؽ ةا زةظاْـظخض ن

نُى غــعاى زةغــت بــِطئ يــة ئيػــ َسا، بــة ظخضيــي ئةةاْــةى نــة ِضةخٓــة زةاــطٕ يــة كــو
 اياْيـ ـيةبةضئةةةى نة ؾاضةظاْني، ةازةظأْ غ ةَة، نة بة زاخةةة ٖةْـسَى يـة َاَؤغـ   

ـــناتَيــو باغــى ئــةة كونُ ـــة زةنــةٕ زةيمـ ئــةةةى نــة  رِبزضَى، بـزظ زةغــ ى بــ  َئ: زةبـــ
ى ٖــةٕ  ـزظ ثَيــٓ  َةضجــ اىــــابـة، جــاضَى بــــ يسا ةاْيـ، بــةىّ يةِضاغــــــ يًى بسةْـتةؾكــ

 ةى نــة زظضاةة، ــــ ى زةبــِطزضَى، ةة ئــةة ؾــــا زةغــــى تَيــسابٔ، ئٓجــــثَيــٓ  َةضج ــــ زةب
ضواض َةضجى تَيسا بويٓطَئ، ئةةجاض ئةة زظة زةغ ى يةغةضى زةبـِطزضَى، ةة ئـةة    ــ زةب

 ة.  ــهى ٖةيـؾوَيٓةف نة ؾ ى تَيسا زةزظضَى، ئةةيـ َةضجَي
 ربِدرىَ>ـتى بـةوةى كة دةسـاى دز بؤئـبابةكانى ـمةرج /ةكــي

ٍَ زةغــ ؼ بـبايم ـ زةب (1   ى ْابِطزضَى.ـ، َٓسا
 َيت زةغ ى ْابِطزضَى.ـ، ؾــ ٌَ بــعاق ـ ( زةب2
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ــ اةةْى ئـةة ؾ ـخ ـ ( زةب3 ــ نـة زظضاةة، ةاتـة: بةؾ   ـ  ة ْةبـ ـ ة ـؤيـ ـ، بـــ  ةبـسا ْـى تيَـ ـ
ٍاآـةى زةةيمـةت )  َيو يـة خةظيَ ـإ زةيمـَئ نةغـ  ـٖةْسَيو ية ظاْايـ  ( زظيـى  تٝوُاايووُل

 ة.ـسا ٖةيـى ةى تَيـ ى ْابِطزضَى، ضوْهة بةؾـات، زةغـبه
 .ــ طزةة، ية شَيط غةضثةضؾ ياضيى خؤيسا ْةبــى يَيهـاَاْة نة زظيـئةة غ ـ ( زةب4
، ـ يةبـةض بطغـيةتيى  ْاضـاضيي زظيـي نطزبـ      ـــ  ى نـطزةة، ْاب ـ( ئةة نةغة نـة زظيـ  5

 ةئ.ـصيي باغي زةنـسا بة زضَيـَى ياظزةيةـةةى ية خايم
 > آتى دزى لةسةر دةبرِدرـء دةسآتةى دةدزرـةكانى ئةو شـدوو> مةرج

ةضيفةت ـهطاةى ؾـةضعيى، ئٓجـا ئايـا ؾـ    يياتة ئةْـساظةى زيـاض  ـ( ةاتة: ب ـ لبووواايٓ ) /1
ــةنى زيــ  ــإ ٖــةض ؾــ  ـئةْساظةي ــطزةة، ي ــسظضَى، زةغــ ى زظى يةغــ  ـاضيى ن ةض ـ َيو ب

ْـ  ـاجيـايى ٖةيــ زةبـِطزضَى؟! يــةةةزا ضِ   ة ـةىّ ئـةة ؾةضَايؿــ ـاياْسا، بـــة يـة َْيــوإ ظا
، زةاَيِطَي ــةةة نــة يــة  يَيــى ِضاظى بــ خـــواة ـٖةيــة يــةةباضةةة نــة زايهُــإ عائيؿــ

َُاايصٖاا]ؾةضَوةيـةتى:   وة، ـبيػـ  ى خــوا ثَيػةَوةضى  َٜو اٞلم م اص الَّأؾواووواالااُتْكطاوُعا

َٓ َّااووُمِتع أبٜ ٟٗاتورقِ:ا)ااااَُ٘دواَرِخأا}[لٍماؾاَ ولٔع 6789َٚيُ َدولم (وا4374)ا:رقِتواأًِِْصواَُ(وا

َٖٚٓ 4936َٚ)ا:رقِتووووواٞٗل٥ٔوَصووووواي 2585َٚ)ا:رقِتووووواِ٘لَدوووووََأُاِتووووو(وا َٕٖ ووووؤسأُاِتووووو(وا ا:رقِتوووووال

( 1/4 َيو نـة بـة قـةزةض )   ــةض ؾــةض يةغـَةا ،، ةاتة: زظ زةغ ى ْابِطزضَى{(4464)
 ابِطزضَى. ـط يةةة، ْـ ـةض نةَـ، يةغــ اتط بـاضَيهى ظَيِطة ظيـى زيٓـواضيةنـض

ُـ  ــ ةضعيى  زةةيمـةتى ئيػ ـةىتى ؾـ ـزةغـ  ـ واية زةاوجنـ ـةة َٔ ثَي ة ـ َيى قػـ ـ
ــساظة زي  ــةة ئةْ ـــي ــةةة     لبووووْ اضيهطاة )ـ ــة ئ ــة ِضةْ  ــةة نات ــة: ئ ــات، ةات ــسا به (ةؾ

، بةىّ ئةاةض ية ِضخشاـاضى ئَيُـةزا،   ـ نة ؾ َيهى اطْط بوةب ـ ةى بوةبــئةْساظةي
 ايةنسا، ئــةة ئةْساظةيــة ٖــيض ؾــ َيهى  ـاضى زةاى ئَيُــةزا، يــة نؤَةيمــ ةة يــة ِضخشاــ

ةى تَيـسا  ـةاْةبوة ة، ؾ َيهى نةّ بايةر بـوة، زةغـةىتى ؾـةضعيى بـؤى ٖةيـة قػـ      
ٓـ  ــ ى يةغـة نـةَرت زةغـ ى نةغـ   ـيـةة ئةْساظةيـ   ـ ًمـ   ب بهات  ئةْساظةيةى زاب ةض ـ

ــ ةى ثَيػـضَوةزةيـ ى يـةة ؾة ـ: ئـةزى ضـ  ـ ًمـ ة بــو بؤى ٖةيــْابِطزضَى، يةنَي ةَوةض ـ
 ــ ةٕ نـة زةؾ ــزةن ُٙ;ااااااوياوا]ةضَوَى: ـ َُ َٜو َِٝطو١ااؾاُتْكطاوُعا َِٜصور ُمااْيَ  َٔااُ اايٖصولم َموا َع

ُٙ َُ َٜوو ٌَاؾاُتْكطاووُعا َِٜصوور ُمااْيَشِ وو 7430َٚ)ا:رقِتووَاَُووِسأااَُ٘دووَرِخأا}[َٚ ا:رقِتوواٟٗلم َدووايُ (وا
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(6783َٚ 4384َٚ)ا:رقِتوووأًِِْصوووَُ(وا ٖٓ(وا 4873َٚ)ا:رقِتووواٞٗل٥ٔوووووَصاي ا:رقِتووواِ٘لَدوووََأُاِتووو(وا

ِٜوَر٠اااَعٔا(2583) َُٖر ة زةزظَى، ـ، َٖيًهـ ـــ  ة زظ بـيـ  خــوا ةاتـة: ْـةؾطيٓى    ،{اأأتٞا
  ى زةبِطزضَى؟ ــَيو زةزظَى، زةغــ ى زةبِطزضَى  اوضيػـزةغ

ــإ زةيمــ  ــةةةى كونُــ  ـظاْاي ــطةزا َةبةغــت ِضةةْهطزْ ـــَئ: يَي ـــى ؾ ة، ـةضعيي ْي
ــ ى، ةةى ضـة يـة زظيـ  ـاْسْى خةيمهـ ـبةغـت تطغـ  هو َةـبةيم ــ ؤٕ ثَيػـ يـة   ةَوةض ـ

ََِصوؤذَاا]سا زةؾــةضَوَى: ـؾةضَوةزةيةنــ َٓوو٢أ ا ِٔاَت ََْؿَشووَ اقاطااوََوو ِٛا َٓوو٢اووووَٚياوو ل٠ٕواَت

ِٝت ُ٘اَت ٖٓاالاوووااُ ايا 3156َٚ)ا:رقِتوا١اَٝ ووواَظاٞتواأاأُوووااِتاُ٘ووواَدَرِخأا}[١ٔوووأؾوٞااْيَذ َٕٖ وأسأُاِتوا(وا ال

1611َٚ)ا:رقِتووووا ْٔوووواَرَ ايطَّ(وا  أِاأأتوووووٞاَذمٍّووووووا(اَع1105)ا:رقِتوووواا(اي وووووػري)اٞوؾووووااٞٗا
ُ٘اا:ي لْٞاؾ ةاتـة: ٖـةض    ،{(269ٞا) وشٝ اايرتغٝوباٚايرتٖٝوب(امقوِ:ا)ااااوََٚ ٖشَش

ــ َيو َعاةةتَيـنةغــ ــ زضةغ خـــواو بــؤ  ــ ــ ــــ ت بهــات، ئةاــةض بةق ــ  ْةى ـةزةض َٖي
ت ــــــيــــة بةٖةؾ خـــــواة( ــــــسةيةنـٓـؤضة بايمــــــج: ل٠ووووووقط) ـ ٓسةيةنيـ بـــــبايمــــ
 ت زةنات. ــى بؤ زضةغـاْوةيةنـخ

ــ ةةتى بةقـةزةض ٖيَ ـا ئايـا َعاـ  ـئٓج ــ سة ْوَيـصى تيَ ـــ  ْةى بايمٓـ سا زةنـطَى؟! ْـا،   ـ
ــطةزا َةبةغــت ٖاْساْــ   ــة: يَي ـــنةةات ــةى   ـى خةيم ــؤ زضةغــ هطزْى َعاــةةت، ْ هة ب

ـــزي ـــاضيهطزْى ئةْساظةنـ ــة    ـ ــة ٖ ـــ ب ــ ى زظي ــى زةغ ــي بِطيٓ ـــَإ ؾةى، باغ َيوة، ـ
 ِطزضَى. ـة  يةغةض اوضيؼ زةغ ى زظ بوــيةغةض َٖيًه ــ ةضْا ةةْةبـئةا

ة ـةزةض َٖيًهـ ـةاتـة: ظَيِطَيـو بةقـ    ،ةـــ يـ اوتوةياْة َةبةغـت يـة َٖيًه  ـٖةْسَيه
ةض ـَيو نـة ْطخةنـةى يـة يـةى يةغـ     ـةاتة: اوضيػ ،، ةة َةبةغ يـ ية اوضيؼـ ب
 ـــ  ة زةبـنةةاتـة: َـةضجى يةنـةَى ئـةة َايمـ      ، اضَيهى ظَيـِط ظيـاتط بـ   ــواضى زيٓــض

 (. لبووْ طزةة )ـةضيفةت زياضيهـنة ؾ ــ ئةْساظةيةى ب
ــ يةة جـؤضة َايم  ـ زةب /2 ٍَ  غ ـبهطَي ـة َويمـ   ـــ  نـة ب وجن  ـــ  ة بـ اَإ، بؤيـة  ـــ و  َـا

ــ اْة: يةغـظاْايإ اوتوةيـ  ــ ةض بـةضاظ، يةغ ـ ةض ئـةة  ـةض غـة،، يةغـةض ؾـةِضاب، يةغـ    ـ
 ت ْابِطزضَى. ــسظضَئ، زةغــٔ، با بؿــيػ اْةى نة ثــؾ

 هةةتى ـ، بـؤ ةَيٓـة: زةغـ    ئةة َايمةى نة زظيويةتى بةؾى خـؤي تَييـسا ْـةب     زةب /3
ــ ى، ياخوز خةظَيٓــجةْ  ــ ى تَيـــ ةؽ بةؾـةى زةةيمـةت، يةبةضئـةةةى ٖـةَوة نـ    ـ سا ـ

 ةض ْابِطزضَى.ـ ى يةغـٖةية، زةغ
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ٓـ  ـب ــ ةاوجن َيو نة ْـسظضَى، ؾـب ــ ب وجن ـ زةب /4  ييةى يـة  ـة: نةؾـ ـسظضَى، بـؤ ةَي
ــ بـسظضَى، ئـةةة زيػ   ـــ  ة نـة ْةاوجن ــ َيهى زيهــاباْسا، يإ ٖةض ؾــبي  ى ـإ زةغـ ـ

 ةض ْابِطزضَى. ــيةغ
 دزراء> لـآت ــويَهى شـى شـ> مةرجــآس

ــ ة، نـة ثَيـى زةاوت  ـــ ةى َةضجى ٖةيـئةةيـ ي ا٤ٞووواايٖعاوأيواَذاٌٍِجوأُٔياُزِراحٔلواطَى: )ـ

ٓ ـ وَيٓةزابـ ــة نة ئـةة ؾـ ة يـةة ؾ   ــئةةيـ بة نوضتى ئةةةي( ٚمُرِصواَُاْي ــ ، نـة ةَي ةى ـ
١ٍُاايكاواًاواُُِدَٚ: )زةيمــ  ( ايكورطيبا ة يـةة ؾـوَيٓة زةثـاضَيعضَى، )   ـئةة ؾ ٘ٔأؾاٛ آٌُنواإٖأااٝو

ْٕهاووََاُ٘ياووا٤َٕٞظوو ُْووهاَُؾااْٚفُرِعووََال َُٚٙرُزٔسوواُ٘ل ُ٘لٔؾَشؾااٌظلٔؾَسوواَُ٘عووََا٤َٔٞظوواٌُٗنوووا ( ُُٙزِروووؤساظوو
ــ نوضتةى قػةاتـة:  ــ ؾ ،ـــ  ةبـوَيٓى ٖـ َيو ؾـ ـة نـة ٖـةض ؾـ   ـة تَييـسا ئةةةيـ  ـ وَيٓةنةى ـ

ــ ةاتة: ئـةة ؾ  ،(زِروؤسطَى )ــثَيى زةاوت ــ وَيٓةى نـة ئـةة ؾ  ـ ــ  ةى تَيـسا زةث ـ اضَيعضَى، ةة ـ
ـــٖــةض ؾ (يــةتى، بــؤ ةَيٓــة: َــةِض  زِرٔسووثاضَيعةضةنــةى ) ،ـ ى يةاةيمسابـــ َيو ثاضَيعةضَيهـــ

ـــؾ ـــ ــاةاْى يةاةيمــ  ـواْى يةاةيم ــاِضإ ا ــرت كوؾــ ـساية، ا ــة، ـساية، كوؾ رتةةاْى يةاةيمساي
ـــ َــةِضَيهى   يــةنَيو بــ ـــ رتَيهى ـبــةضَى، كوؾــ ي ـــبــةضَى، ئٓج ي ــا بـ ــة   ـ ًم جــا خــؤ ي

ــ ة ؾـواْى يةاةيم ــزا ْةبوةة! ئةزى ئةةة ْيـــ ئاغةيم سا بـوةة، يةبةضضـاةى ؾـواْةنةى    ـ
ــ ةةة ئـةّ ؾةضَوزةيـة ٖةي  ــ ةية، يةةباضةؾــ(ى ئةة ؾزِرؤسبيوا، ئةةةف بة َاْاى ) ة ـ
ٌاةييى َٖيٓاةيةتى )ــنة ئيُاّ َاييو بة َوضغ (يـ ئةةةية نة ظاْاياْى تابيفني َُِرَشو

ــ ةيةنيإ اَيِطابَي ةةةة ثايميإ ْةزابَي ة  ى ٖاةةىٕ  يةنػـقػ ةضةةة ـةَوـ ـةض يـة ثَيػ ـ
  ٍَُرا]َيِطْةةة: ــبي َٚالأؾٞاَسر َٜصالاقاْطَعأؾٞاَث ٍَّلا ُُاوووا١ٔاَدَ ووواََُع ُٙااْي َٚا َراُحاووواٌٍاؾاوإ َذاات

َُااا ًُووُؼاَث  َِٜ َُوولا ُٔاؾاوولْيكاْطُعأؾٝ ِٚااْيَذوور ٜ ِّووووأا َُٔذوو (وا3075توورقِ:ا)والٔيووََاَُ٘دووَرِخأا}[َٔااْي

ٔ اأأتٞاُسَصالاواووَُِرَش ٔ اِت َُ َٔايٖرِس ٔ اَعِ  ٘ٔاِت ًَّ َٔااي ِٔاَعِ  ِّووَع َُهِّ ٍٔااْي ةاتة: زةغـت بـِطئ    ،{ِٝ
ــ (، ٖةضةةٖـ طاةزا )ياْى: َيوةيةنى نة بـة زضةخ ةةةبـ  ـى ٖةيمواغـة ية َيوةيةنـْي ا ـ

ــ طَى، )َـازاّ ؾ ــزةن يـ ا ثاضَيعااضيى ــو نة ية ضيــئاشةيمَي (، بـةىّ   واْى بـة ةة ْـةب  ـ
ة يــة ئاغةيمــسا بــوة، يــاخوز َيوةنــة يةغــةض خــةضَإ بــوة، يــة  ــــٖــةض ناتَيــو ئاشةيمةن

ةض ـوَيٓةى نة تَييسا زةثاضَيعضَى، ئةةة ئةةناتة ئةاـاضنطزْسا بوة، يةة ؾـوَيٓى عةَوؾ
ى ـنة زياضة بـة ئةْـساظةى ضواضيةنـ   }ػإ ـ( ةاتة: قةيمََٔذْٔطخى )اتة ــْطخةنةى به

 يةغةض زةبِطزضَى.  ىـ، ئةة ناتة زةغ{اضَيهى ظَيِط بوةةــزيٓ

www.alibapir.net



   ...... (57 – 64) 
 

 [6;; ]

 زىَ:ـيش دةكـغ(ةوةو داغــةكةوة )رصـت دةبزِدرىَ لة مةضـتى رِاصـةم: دةصـثيَهج
ى يــة َةضــةنةةة زاؽ زةنــطَي  زةخطَي ــة َْيــو ؾــًةَةْييةنى      ــــيــاْى: ثــاف بِطاْ  

وشضَى، ـيةنػـةض نـابطاى زظ بهـ    ـ ، ضـوْهة ْابـ   ةى ةؾـو بـ  ـاةضَةةة، بؤئةةةى خوَيٓةن
ــ نطزَْيـو!! ٖـةظاضإ نةغ   ـ بهـطَى، ئـةما ض تةَوـ    ـ رتَى تةَوـ ـبةيمهو زةةيػـ   ى زيهـةى ـ

ةضة، بـةىّ ئـةةةى   ـإ ِضاجيـايى ظاْايـاْى يةغـ   ـة ئةةةف زيػـٖةيموةت زةبـ ، ـ ثَيوة تةَو
ةضْا: ــاْة، ئةاــِ ئةةة ِضاى ظخضبةيــاوت

رِبزضَى. ــاْيةةة بــؾ ية ــ َئ: زةبخةةاضي  زةيمـ
(ةةة. َرؾلو )ــَئ: ية ئاْيؿـةة ٖةْسَيو زةيم

ــ يفةى زةاظزة ئيُاَييـ زةيمـؾ ة ـةْيا ضـواض ثةجنـةنإ زةبـِطزضَى، ةاتـة: ثةجنـ     َئ: تـ ـ
ًمـ ـاةةضةن ًمسضَي  ـنةؾـ سضَي ةةةة يةثـة زةغ ة ـةى بؤ زةَٖي ــ ى بـؤ زةَٖي ( ُعلْٞومٚحاايواةةة )ـ

 .(2)اةةـئةةةى َٖيٓ ُوْة(فـ ى ْـٖةضةةٖا )تةؾػ ،(1)اةةــئةةةى َٖيٓ
ِضخٕ، يــإ  ة خبطَي ــة ؾــًةَةْييةى: ـى، ةاتــة: ئــةة زةغـــوةت زاؽ نطزْيؿـــةة بــة ْػــ

ــ ةضّ، بؤئةةةى ةؾــ َيهى زاؽ  اــت، يإ ٖةض ؾـظةي ٍَقاوا]: زةيمــ  ( ٞووواايكرط ، )ـــ  و بـ ال

َٚٔذُُِٓوايووأُاِتوو ٖٓأ َعووالووووَََِٜٓٚماَِقاووم:ا ٍَكاووؾااٌٍُدووَاَمَٜوواع ْطووكأتاَرََووأااُْٖ٘ووأا اٞٓٔ وواي َُُٖٔصووِسا:ال ، [لٛ
 اَيِطزضاةةتةةة نة ثَيػةَوـةض   يإ بؤَإاَيِطاةَاْةتةةة،  ةاتة: ية ثَيػةَوةضةةة 

ــ ؾةضَاْى نطزةة بـة بِطيٓـى زةغ   ــ زةايـى ؾةضَوةي  ، ى ثياةَيـو ـ َُُٖٔصواِساةتى )ـ ةاتـة:   ،(لٛ
ـــزاغــى به ـــةٕ. بؤئــةةةى خوَيٓةنــةى ظةة ةؾـ ـــ و بـ ـــ  بــة ٖـ ؤى ئــةةةةة ْــةَطَى، ةة ـ

ُٝإٖأااَفالاالأخ: )زةيمـ ( ايكرطيب) ٖٔوآَواُِاي ــ ةاتـة: ٖـيض ِضاجي   ،(الاٖٚأااُعطاواْكٞاُتوووأتايَّا٢َٞا ايى ـ
زةبِطزضَى. ــ ت ثَيؿــة زةغ ى ِضاغـيةغةض ئةةة ْية ن

ـــٖــةض يةةب ـــاضةةة ئــةّ ؾةضَوةزةيــةف ٖةيـ ٔ ااا]ة: ـ ٔ اِتوو َُ َٔاايووٖرِس ٔ اَعِ وو َٔاِتوو ُٖوو ََُش ِٔا َعوو

َِٛت ٖٓٔ ووووَث ٕٖااي َٕواأا ٌٍاَشاَٞٔتووُأاٖٞاوووول ٍَ:اأاَشووَرْقووووَرَماَظوووؤتَرُدوو ًا١اواؾاكاوول ََوولاص َخلُيوووااَتِصُِ ر ُمواووووَُ؟ا

َٜلاَمُش ًا٢وا ٍَ:اَت َُٖ ووقال ٍَ:ااِذ ٍَاا واقال ِٖااِسٔصووٛ ُٙواُث ََ َٜ ٘ٔاؾالْقطاُعٛاا ْٔاووواٛاأت ِٖاا٥ُِتٛ َٖلواُثو ٘ٔوااووواُُٛ ٞأتو

ِٖاَسَصووووؾاكاطاُع ُٙواُثوو ٍَ:اتُاووووٛ ٘ٔواؾاكاوول ِٛاأتوو ِٖاأاَتوو ُٙواُثوو ٍَ:اأاُتووُٛباص وووو٢اا واقاووووِباص ياووووُُٛ ٍَ:اوياوول ٢اا واقاوول

ا.428واص4(از1
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ِٖاُت ِٝووايًٗ ًا ٌْواَ ؤشُٝ اااووواَذااص ِشووواَٖا(و13583تورقِ:ا)ارزاماووواع َاايأاِخَرَد١ُا}[٘ٔووِباَع َُِرَشو َٓلْبا

انَيهى زظي بوة، ؾةضَوةى: ـثؤؾ يإ َٖيٓاية  ى ثَيػةَوةض ــةاتة: ثياةَيه ،{َٓلٔبوواإل ِش
ــطزةة؟ ثيَ  ــت ن ـــزظيي ـــِ ةاْةبـ ــي زةنـ ـــوة زظي ـــ ــةضى   ةى! ا ــةى ثَيػةَو ــا ئ ـــواوتى: ب ، خ

 يإ ــةةة بؤ  ّ، زةغــةٕ، زةايي بيَٗيٓٓــزةغ ى برِبٕ، ثاؾإ زاغى به ـةٕؾةضَوةى: بيو
ــؤ  ى       ــةِضَيوة ب ــةضَوةى: ب  ــةةة، ؾ ــإ َٖيٓاةياْ ــطزة ثاؾ ــإ ن ــِطي  زاغي ــوتى: خـــواب ، ا

 وةضة.  ــى بوـيَي يةخـوا( ؾةضَوةى: ةَوةض ـَيُا ، )ثَيػــة ثةؾخـوازةاةِضَيُةةة  ى 
 (؟اـيَديهُمَةرمووة: )ـ(ء نةيفاـأَيِدِيَهُمَةتى: )ـفةرمووي خـواةم: بؤضى ــةشـش

ــة زةؾـــــــــــــ   ، چڤٺٺٺٿچةضَوَى: ـنـــــــــــ
َُلاوةة )ـْةيؿةضَ ُٗ ََٜ ــ ( ٖةضضةَْٜو َاااسة زةةاْـٔ، ) ـ ( نـة زةة  ايؿورا٤ا( ة )اخلًٝوٌاتؤاأنو

٢اوووايٝـاص ااأٔضواَذلٕاص َصواِْاإل ال ًْواَخاٞوؾواَاَٛدواُٜا٤َٕٞظوااٌُٗنواةياْـة: ) اى ظَاْةةاْيني، اوتوــظاْ

ٍُُكوووَتاوَعُٔوووُدااثوووٓني  َٖٛ ََُُٚٗمؤَٚشووواُُُِوووووَع:ا َْتُطاُُِعَ ِظوووأالا ک  ک      گ  گ  گ  چلواَُوووُٗٛ

، ةاتة: ية ظَـاْى عةِضةبيـسا بٓطـيٓة ةايـة ٖـةض ؾـ َيو يـة        م التحريچہ گ  ڳ
ــ ى ئيٓػـبةزةْ ٍَ زةزضَي ـة  ى زةة ْةؾـةضإ نؤزة     ،إـ طَى: ـةةة، نـة ب وتـ  ـنطَي ـ ناتَيـو ثـا

ـــ ثــإ نطزْـةضةناْيـــا غ ـــ اِضئ ـ ٖــةناْيـــا ةضـةةة، يــإ غـ ( لَُُٗمؤَٚشوواُُُِووووَعَٖ: )زةيم
ــْا ــةض ب مأٔشوووُٝٗل: )ـ يمـ ــإ ئةاـ ــ( يـ ــطزٕ،  ـ ًمـ ــِ تَيطنـ ـــ : ظاـ َْتُطاُُِعَ وِظوووأا) زةيمـ (، لَُوووُٗٛ

 ٓ ــةض ب ةِضَي ــةتى: ئةاـ ــةضةةضزااضيـ ؾةضَوةيـ ـــثـ ــؤ  ى ــ ــخةةة بـ ــإ  ى زاةة، زيم ـواـــ  ـ
 .(1)اةْىــِ نطزٕ، َٖيٓــة ْةى باغــ ةنةى خؤيسا ٖةَوة ئةة َةغـ( ية تةؾػايكرطيب)

ـ ـارى دووةمء صـةر بؤ جـةم: ئةطـحةوت ـ ـيَيةمء ض ـ ـوارةميش ه ـ  ـةر دسي شاى ـى كـزد، ص
 ة؟ ـيـيـض
 ة:  ــايى يإ ٖةيــاضةةة ِضاجيـإ يةةبــظاْاي
 ى ـةّ ثَيـى ضـةثى زةبـِطزضَى، بـؤ جـاضى غـَييةّ زةغـ       اضى زةةــ: بؤ جزةيمـ يإ ـِضايةن

 ِطزضَى. ــ ى زةبــواضةّ ثَيى ِضاغــاضى ضـةثى زةبِطزضَى، ةة جــض
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ـــِضايةنيؿ ـــ يإ ــ ــاضى زةةةّ    زةيمـ ــةةة جـ ــِطزضا، ئـ ــ ى بـ ــةّ زةغـ ــاضى يةنـ ــةض جـ : ئةاـ
ةةة ٖـةض كـةثؼ زةنـطَى، ئـةة ِضايـة ِضاى ئـةبو كةْيؿةيـة، ةة        ـٖةضضةْسة زةةبـاضة بَي ـ  

ابيـ ةاى نـطزةة، ةاتـة: نةغـَيو زةاى ئـةةةى نـة زةغـ ى بـِطزضا        ـوَةضى نوِضى خةت ـ ع
وةة ـجٓى نـطزةة، ْةضـ  ـــ غ  يَيـى ِضاظى بـ   خــوا ، عوَـةضى نـوِضى خـةت اب    ـ ى نطزبــزظي
 ِطَى.  ـوـى بـةى زيهةؾـى ثَييةنـزةاي ،ة  ـ ى ضـى زةغـزةاي ،ة  ـَيى ضـث

ة ـطة، ةة اـطْط ئةةةيـ  ـعيه ـ ـةضيفةتةةة ْـــ ؾ يسا ئةّ ِضايـةف يـة ِضةةكـى    ــِضاغنة ية
ــ اضى يةنــةض بة جــَطخ  ئةا ة، ـ، ئـةةة َاْـاى ةايـة غـجٔ بهـطَى باؾـ      ـ ْةبـ  ـ ةّ تةَوـ ـ

 .(1)ة َةت بٔــ ى غـو يةزةغـبؤئةةةى خةيم

 زرىَ؟!ـةى فةوتاندبوو، ثيَى دةبذيَـتة دسراوةكـاى دس ئةطةر شـا بابـتةم: ئايـهةش
 ة:  ــايي يإ ٖةيــةةة ِضاجياضــإ يةةبــظاْاي 

ــ : نة ٖـى ؾ ةّـِضاى يةن ــ ةز  ئيػـاؾيفيى  ئةمحـ ـ ــ يخـواحاقة، ِضةمحـةتى  ـ  ـ بـ  ـــ  إ يـ
َٝٓص) ةبوةــــاى زظ، ض ٖـَئ: بابـــزةيمــ ، ئةاــةض  (بــََُعٓصوور) ـ ، ض ْةبوةبــــــ (برووووَُ
ةض طَي ةةة، ةة ئةاـ ـيَيـى ةةضب يـ  ئةة ؾــ ةى زظيـويةتــى   ةض ـيةنػ  ، زةبـ ةبوةبـٖ

 وصَيطَى.  ـبي  ـى زةبـة قةضظ  زةايـةضى زةبَي ـ، يةغ وةبـْةب
ةةة ِضةتى ــ، ئــ  ةنة َابــ: ئةاةض ؾزةيمـ  ـ ب ـ ى يخـواو ِضةمحةتى ـ: َاييِضاى زةةةّ

، ثَيــى ـ   ئيُهاْيــةتى ٖةبــ   ئــةةيـ ٖــةبوةب اتةةة، بــةىّ ئةاــةض ْــةَابــــزةن
زةنـطَى،   يــ  ئـةةة ضاةثؤؾـيى    ، ى ْـةب   ٖيطـ ـ ةض ْةزاضبـ ـطضَى، بةىّ ئةاـ ـزةبصَي

  .(2)اةٕــ( ئةّ ِضاياْةى ية تةؾػ ةنةى خؤيسا َٖيُٓقرُطيب)
ــ ية ِضةةكـى ؾ   ِ ثـبةِضاغ ى َٓيـ ِضايةنةى َاييه رتة، نـة بابـاى   ـعيهـ ـةضيفةتةةة ْـ

ــ ــة زةغــ ـزظ زةاى ئ ــِطزضاةة، ئٓجـةةةى ن ـــ َيهى ب ــةة ؾــ ـ ــازاّ   ـا ئ ــةتى َ ــة زظيوي  ةؾى ن
ــةةتاب ــإ  ؾ ــةضؾى نطزبــ ، ي ــإ ْةَابــ  غ ـــ ، ي ــة ِضةةكــ ـ، ثَيُ ـــسةةضة ي ةضيفةتةةة ـى ؾ

ــ ةضى بوَي ـة ق ـيةغ ــ ةضظ، تـاظة ئـةة غ  ـ ــ عاى خـؤى ةةضاطت ـ  ةزا، ـوة، يـة بةضاْوـةض ئـةة ؾـ    ـ
ـــئٓج ـــا ئةاـ ــاضة ؾـ ـــةض زةةب ـــ ـــطَي ـبَٗيٓ ـ  ةنةؾى ث ـــ ـــةةة، ئةةن ـــة زةة غـاتة زةبَي  عا، ـ

  رتة.ــِضاغ  يهِ ثـةى َايــيةبةضئةةة َٔ ِضايةن
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ـ  ـش كةوتهة بةرثةلـاى دس ثيَـةم: ئايا تؤبةى بابــنؤي الدةدات؟ واتـة:   ـآى، صـشاى ل
 ؟ ـآةر الدةضـشاى دةصت بزِيهى لةصـص آزـيـزىَء بطـى بشانـةوةى كة ثيَـش ئـثيَ
 إ: ــجي اضةةة ِضاــايإ يةةبـظاْ

 .ـ يماؾيفييةنإ زةيمَئ: بةـ(  ٖةْسَيو ية ؾعطل٤) -1
ٞاَئ: ْةخَيط، )ـضبةيإ زةيمظخ -2 ُٔاايَعَرتو ٕاا( ية ن َيوةنـةى خـؤى )  صِت (زا، نـة  أسهولّاايُكورت

غ ؤتةةة، خــوا َيى ـي (1)(زاا لَعا:سهلّاايُكرتٕ ةنةى خؤى )ـ( ية تةؾػايُكرُطيب)
عاى ـةٍ، غـ ـ، نة تؤبةنطزْى زظ ثَيـ ئةةةى بهةةَي ة بةضثـ ـ ئةة ِضاية بةِضاغت زةظاْ
ــت بِطيٓــى يةغــ   ــةةاْةى بابــاى ِضَيــ     ةضـزةغ ةضزة  ئــةةةى ـ طة جـــ ْابــات، بــة ثَيط

ٍَ  كــ ةضـة غـــٖةيمسةنوتَي ــ : زةيمـــ ةةة، ـ ة زةَٖيَٓي ـــو، ئــةةةف بــة بةيمـــايمى خةيمـــَــا
و ـو، كايميإ ةاية نـة نؤَةيميَـ  ـَايمى خةيم اى ِضَي طة جةضزة نة ٖةيمسةنوتَي ة غةضــباب

ةىتى ـى زةغـــي بــٔ، يــةشَيط ِضنَيؿـــياخــ ، بــ  إ ثـــ، ضةنيـــ  ةىتيإ ٖةبـــبــٔ، زةغــ
ـــؾ ـــ ــاى زظ يةبةضزةغــ  ـةضعييسا ْةب ــةىّ باب ـــٔ، ب ـــ ى َػ ــةض ـويمُاْاْة  ٖةَيؿ ة يةب

ـْـ  ووةْةةةنةى ـ، يةبةضئــةةة بــة ثةؾَيُاْــ يَييــإ زةضباظبــ ـ ثـةييإ زايــة، ةاتــة: ْاتوا
يــة شَيــط   طبـإ، ئــةةةى نــة ِضَي ـــجيـــهـابةناْيإ يَيـكيػــ ،  ـةض ْاضـــغــعانةى يةغــ
ِطخيمى ـة شَيـــط ِضنَيــــ  نؤْ ــــــــة ئةاـــةض ثـــَيـ ئـــةةةى بهةةَي ـة، بؤيــــــــِضنَيــــ زاْي

 َى، ةة ـُإ نـطز نـة تؤبةنـةى ةةضزةاـ    ـةضعيي  ب ةِضَي ةةة، ئةةة باغـ ـزةغ ةىتى ؾ
ٖـ ــغ ٔ، يـإ ٖةْـسَيهيإ، بـةىّ زظ ٖـةض يةبةضزةغـ ى      ـةَوة يةغـةض  زةضـ  ـعايةناْى 

ــة، يةِضاـَػــ ــيـ ِضايةنــ ويمُاْإ زاي ٞاةى )ـغــ يسا َٓ ُٔاايَعَرتوو ــِ ثــ ُقوورُطيب( ة )صِتوو   (ي
 ة.  ــ ة، نة ِضاى ظخضبةى ظاْاياْيؿــِضاغ

ـ خــوا ة، ئةطةر تةنيا بـة ليَ ـوة، يان دانةويَلَـةر دسيهى ميـةم: لةصـدةي ـ آردن ب ى ـ، باي
 ابزِدرىَ:ـت نـ، دةصآاسبـةرط دةربـى لة مـدةى ئةو ئيهضانة ثيَـئةوةن

ٔ اااااا]ة: ــٖةي ةض ــة ؾةضَوةزةيةى ثَيػةَواضةةة ئةــيةةب ُِور ٚاِتو ٔ اَع َٔاأ اِتو ِٔاَعِ و َعو

ِٔاَمُشااْيَعلص ا ٍ اأ اووَع ٛ ُ٘اُش ْٖ َّول اااووأا َُُع َُور ااْي ٔ اايٖج ٌَاَعو ٍَووواقا؟ا٦ٔ ٘ٔاااا):ال ِٔاأاَ ولَبأتٔؿٝو ََو

ِٔأذ َٓو١ااؾاوالااَظواااٟاَسلَٔ َُٖتٔدٕذاُخِ  َِٝرا ٘ٔاَِٞد١ٕاغا ِٝو ًا ِٔااو٤َاَع ََو ََو١ُااااَِٞخوَرَزأتَعواااَٚ ٘ٔاغاَرا ِٝو ًا ُ٘اؾاَع ِٓو َٔ ٤ٕا
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ًا ٘ٔوووؤَِج ِٔاَشواَٚاْيُعُكَٛتوو١ُاوِٝ ََوو َٚاْيُعُكَٛتوو١ُووووَٚ ٘ٔا ِٝوو ًا َِٔج ََوو١ُا ٘ٔاغاَرا ِٝوو ًا َٕاَذٔيوووااؾاَع ٞامٚاٜوو١:اوٚؾووا(َرَماُبٚ

َْها) ََاُتا ًا ٍٍوووواََٚد ُٚٛاَبُتواأااَُ٘دواَرِخأا} [(ل 1710َٚ)ا:رقِتوااَبا َٔواايتِّ(وا 1289َٚ)ا:رقِتوااٟٗٔذر ٍَقاوا(ا :ال

َٖٓٚاؤَْصووَس ُ٘اا:ي وولْٞا(4958)ا:رقِٞٗاتوول٥َٔصوواي َٓ ، ةاتــة: عةبــسةيمةى نــوِضى عــةَِطى {ََٚسٖصوو
ــ زةاَيِطَي   خــوا ، يـة ثَيػةَوـةضى   ـــ  ابى ِضاظى بـؤي  بـ ـية خ خـواوِضى عاص، ـن ةةة ـ

 وةيةى نـــة بـــةـــــطا ، )يـــاخوز َيـــــياضى يَيهـــطاةة يـــةباضةى َيـــوةى ٖةيمواغـــــنـــة ثطغ
ــة(، ثَيػـــ  ــةضَوةى: ٖةضنةغـــ  ةَوةض ـزضةخ ةةةيـ ــايى   ـؾـ ــ ى بـ ــةض ثَيساةيػـ َيو يةبـ
ٓـ   ت، بـة ـواةتى، يَيى خبـ ـ ى ثَييـئةةةْسةى نة ثَيويػ  ؾاْيسا، ـةاطَى يـة اـ  ـَـةضجَيو ٖةيم

ــ يسا، )ةاتة: يَيـى ْةب ــياخوز ية نطاغ ــ ى يةغـة( ئـةةة ٖيطـ  ـاتة زةضةةةى باغةنـ ـ ةض ْيـة،  ـ
ــ بةضَي ة زةضَى، نة ب  ـ ي بةىّ ٖةضنةغَيو َٖيٓسةى ــ اتة ْيكـ ابى زةغـت بـِطئ، )ةاتـة:    ـ

ةضَى، ةة ٖةضنةغـَيو  ـِط(، ئةةة زةغت بِطيٓى زةنةةَي ة غـ ـاضَيهى ظَيـة زيٓـبةضاْوةض ضةبف
وصَيطَى، ةة ــــ ة زةة قــاتى ئــةةة نــة بطزةةيــةتى بيــــسظَى، ئــةةة ثَيويػــــةةة بــــةَرت يـنــ

ــ ب يـ ى ــوتطَى، زةة قاَطب   ةى ثــغعاف بسضَى، )ةاتة: قػ ــ سضَى(، ةة يـة ِضيوايةتَيه ـ سا ـ
ٍٍا: )زةيمــــ  َْهاووول ََاُتا ًاوو ًمةَاْسْةةة  ـ( ةاتـــة: ضـــةْس قاَطييةنيؿـــََٚد ى يَيوـــسضَى، ةةى غـــ
 ات.ــة ئةةة ْةنـى زيهــةةة، نة جاضَيهـاْسْـثِطيٓ 
 زِدرىَ؟ــاريى دسيى بكات، دةصتى نابـانء لةبةر ناضـيَك لة بزصـةم: هةر كةصـياسدةي

ــةةةى  ـــوايةبةضئ ــةتى      خ ــة كايم ــاناْى ي ــاضزةة ياغ ــةضيفةتةى ْ ــةة ؾ ــةضةةضزااض ئ ى ث
ــ زةنـطَئ، بـةىّ يـة كايمـةتى ْائاغ     ـ اييسا جَيوةجـئاغ ــ اييسا كونُةنـ ؤِضزضَئ، ـاْى زةاـ ـ

يسى ـ، خةييؿــةى زةةةَــى ِضاؾــ يَيــى ِضاظى بــ خـــوانــوِضى خــةت اب  عوَــةضىٖــةض بؤيــة 
ــ ات  قِطيـى  بطغ ـااضى خؤيسا ية غايمَيهسا نـة اطاْيـى  قـ   ، ية ِضخشثَيػةَوةض  يةتيى ـ

َّاايبوة، نة ثَيى زةاوتطَى ) ََواا( يإ )ُذلع١وَعل َّاايٖر ( يـةة غـايمةزا كـونُى بِطيٓـى     لَب٠ٔوَعول
ابوة، جــا ئــةةة ـنطزْى ْةِضةخػــ  ى زظى ِضااــطت، يةبةضئــةةةى ظةَيٓــةى جَيوــةجـزةغــ

عايةنى ــــطٕ، زةيمــَئ: عوَــةض غـزةاــ يـــ ةخٓــةى ى ِضـو يــة ؾــيفةنإ بــة ْةظاْيـــٖةْسَيــ
ـــؾ ــة ناضخػــ وة! بــ  ـ ــةنى ْةخػــ  ـةضعيى ي ــةض ث (ي تعطٝووٌ) ة وةـةىّ يةِضاغــ ييسا عوَ

ِطةزا ٖاتوة، نـة  ـا  ْةبوةة، ةةى ية غيـنطزْى ِضةخػ ةى جَيوةجـطزةة، بةىّ ظةَيٓـْةن
ًَْتَع) ُٔاأأتٞاَت ى زةزظٕ نـابــطاية بٔ كوؾـرتَيو يـة   اتط زةــوىّ، يإ ظيــزةة غ (١اووواَسلٔطُباِت
َـ ـؤٕ، ئةةيـ زةياْوـاؤؾ ةنةى زةخ  ِطٕـغةضى زةب ةة ــ ي خــوا ةض ـاتة  ى عو َيى ِضاظى ـ
ــ ةاتـة: غ }وة، ـطةيإ زظيـ ـ ـ ـ: ئـةة غوىَاْـةّ ئـةة كوؾ   زةيمــ  ،  بـ  عا بـسضَئ  زةغــ يإ  ـ
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ـــي خـــوا يـ، عوَــةض{ِطزضَىـوـــب ـــ إ زةثطغـيَييــ  َيي ِضاظى بـــ ةاتــإ نــطزةة؟ : بؤضــي ـ
ــ   يةبطغ َئ: بطغيى زةنطزئ ، ْـاْى ْـةزةزايٓ  ـزةيم  خــوا إ ئـةةةَإ نـطزةة، عوَـةض    ـ
 خـى كوؾـ ـطةنةت ضةْـسة؟طْ ت:بة خـاةةْى كوؾــ ـطةنةى اـو،  َيى ِضاظى بـي

(ى اـوت: بـطـؤ زةة بةضاْوـةضى سوولطبائةةيـ ئةْساظةيـةنى اـوت، عوَةضيــ بة )
ةى ثـاضةى بسةيـة! ةةى غـعازاَْيو بـؤى نـة غوىَــةناْى بطغـــى     ْـطخـى كـوؾـ ـطةيةنـ

  نطزةةٕ  ْـاضـاضى نطزةةٕ زظيـى بهـةٕ !

ٌَ   ــــظخض يةا  َيى ِضاظى بــ ـيــ خـــوا  ةى عوَــةض ـ يسا ئــةة ٖةيموَيػــ ـيةِضاغــ ٍَ عــةق ة
ٌَ  ييَ     َةْ يل  ِضةةكى ؾةضيفةتسا زةاوجنـ  ــ ، ةة ٖـةض كـونُِطاَْيهى زيهـةى عاقـ عإ  ـ

ــ ٖـةض ةابه  ـ ٓيـ زةبزةةضبي ــ ات، ٖـةض ياغ ـ َػـويمُاْإ زةنةةْـة     ايةنى ؾـةضعيى ناتـ  ـ
ــةةة،     ــايى ي ــاضةزخخَيهى ْائاغ ــو ب ـــةزا  َْي ــةة نات ــةجي ــانطَى  جَيو ـــبةيم ،ْ ــة  ـ ــةؽ ي هو ب

ة ؾــةضععاْإ يةغــةض ئــةةة   ــــطَى، ٖــةض بؤيـزةنــ ــــ ةجــايي زا جَيوــــى ئاغـباضةزخخــ
ــ ْانطَئ، بؤ ةَيٓ ـ سا جَيوةجــٕ ية ناتى جةْ ةضعييةناـيةنسةْ ٔ نة زةيمَئ: غعا ؾ ة: ـ

ـــى، غــعاى ظيٓـعاى َــةى خؤضيـــغــ ة َةتطغــيى ئــةةة ٖةيــة نــة ئــةة  ـا، بؤضــى؟ ضوْهـــ
ئيٓػــاْة يــة تطغــى ئــةةةى غــعا بــسضَى، ثايمساتــة  ى زةشَــٔ، بؤيــة َــازاّ نةةتوةْةتــة    

 ٔ.ــْانطَي ــ ةجـجَيو ةضعييةنإــعا ؾـة، غــةتى جةْ ـنة كايم ،اييةةةـكايمةتَيهى ْائاغ
ـ زاء، دسةكةى بةخشــى ليَكـةر باباى دسيــةم: ئةطـدواسدةي ى، بةرلـةوةى بطاتـة الى   ــ

 :ــآشايةكةى الدةضــدادوةر ص
ٖٝوو١ااا]ة:ــــوْٓةت ٖةيـةى غــــــاضةةة ئــةّ زةقــــيةةب ََ ٔ اُأ َٕاِتوو َٛا ِٔاَ وْؿ ُُااَعوو ِٓوو ٍَاُن قاوول

ُّلأؾ َُٔٝ ١ٕأياَْٞل٥ٔ ًا٢اَخ َٔاَع َُِصٔذ ُّلاٞاْي َٖ ُٔاَثالأثنَيأبِم َُ ِّٓوااااوَث َٔ َٗلا ًاَصو ٌْاؾالِخَت اٞوؾاَذل٤َاَمُدو

َُتٔا ٌُاؾاو ٍُاأ ااااَٞؾأَُخَذاايٖرُد ٘ٔاَمُشوٛ ُْٝكطاوعَااا ٔتو ٘ٔأي َََرأتو َا ٍَااوؾاو ُِٝتا:قاول ُُاووواؾاَاَت ًْو ُ٘ااا:ُ٘اؾاُك َْْكطاُعو أا

ِٔاأاِد ُّوولاوووؤَوو َٖ ُ٘اثَااا؟ٌ اَثالأثوونَيأبِم ِْٔصوو٦ُ َُٚأ ُ٘ا َْوولاأأتُٝعوو َٗوولأا َٓ ٍَاوَُ َٖووَذااقا ِاا)ا:قاوول َٕا َٗووالَّاناوول ِٕاووووؾا ٌَاأا

ٔٓ َٝ َْٔت ٘ٔاَٞت ُٙا} [(ٔت َٚا َُٚبَم ُ٘اا:ي ل4394ْٞترقِ:ا)اأاُتٛاَبا ََٚ ٖشَش ــ ( ةاتة: ق(وا ةؾواْى نـوِضى  ـ
ةيةى ـ: ية َعاـةةت خـةةتووةّ غـةضّ بـة خةَيكـ     زةيمـ ، ــ ى ِضاظى بــيَي خـوائوَةيية 

ــ ا  ِضةْـط بـوةة، زيـاضة جـؤضة بةضايَ    ـى ِضةْ ـ ة: قوَاؾـَيه ـنطزبوة )خةَيك و بـوةة، يـة   ـ
ـــقوَاؾ ــةى غ ـ ــةت( ْطخةن ـــَيهى تايو ــة زضاةى ظي ـ ــةة نات ـــى زضةّ )ئ ـــو ثَيـ ــوتطاةة: ـ ى ا

اضَٖيٓاةةة ـِط ثَيـى اـوتطاةة: "زيٓـاض"، ِضخَـةنإ ظيـاتط ظَيِطيـإ بةنـ       ــ"زضِٖ"  زضاةى ظَي
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ــ ٕ بةناضَٖيٓةنإ ظيوياــاض بوةة، ةة ؾاضغــزضاةى ةإ زيٓ اةةة ٖـةض زيٓاضَيـو بةضاْوـةضى    ـ
ــ اتى ثياةَيو ٖــو زةاظزة زضٖةّ بوةة( ئةة نـ( زضٖةّ تان10زة ) ــ ات ئـةة خةَيك ـ ةيةى ـ
ئـةةيـ ؾـةضَاْى نـطز نـة      طا  بطزضا بؤ  ى ثَيػةَوـةض  ـِ، زةايى نابطا ايـزظيي يـ 
اضيى ْـــةبوةة  ـــــة ْاضوةتةةة يــــــــى نؤيميـــــ ى بـــرِبزضَى، )زيـــاضة زةاي ئـــةةةى يَيـــــزةغ

ــ اْى تَيسابوةة، بـةىّ ِضاةيي ــَةضجةن ــ ةنإ نـة ؾةضَايؿ ـ  َيـو َيِطْةةة، ْاضـٓة ْ ـ ةنإ زةاـ ـ
ــةضْا ثَيػــ    ــإ، ئةا ــةض نةغ ةَوةض ـتةؾاقــيًى ِضةةزاةةن ـــٖ ــة زظيــ ـ ـــَيو ن  ، ى نطزب

ــةضَوةة: زةغــ ى بوــ ـيةنػــ ــة ْاضــاضيى    ـةض ْةيؿ ــا ي ــةةة، ئاي ــى نؤيميوةت ِطٕ، كةمتــةٕ يَي
ـــ زظيو ـــيـــةتى؟ ضـــؤْى زظيـــوة؟ َةضجـــةناْى تَي وةّ بـــؤ  ى ـــــةزى؟( َٓـــيـ ضـسا زَيٓـ
َــٔ ثَيــى  ؟ِطىــــ( زضةَــى ظيــو زةغــ ى زةب30ى )ــــاــومت: ئايــا يةبــةض غ ةَوةض ــــثَيػ

ـــــــزةؾطخؾ (،  بـــوةى ْطخةنـــةّ بـــسات  ةّ )ٖـــةضناتـــــى بـــؤ زةا زةخـِ، ةة ْطخةنةؾـ
بؤ  ى َـٔ )ةاتـة:    ـ ٓـنة بيَٗي ـ ــ ئةةةبـؾةضَوةى: زةبوةاية ئةةة ثَي ثَيػةَوةض 

 طىََ(. ــبه ــ ةجـجَيو ــ عاية زةبــاظة ئةة غــاتوة بؤ  ى َٔ، تــزةاى ئةةة ٖ
ــ ـــةتة ٖةْـٖةيمو ــت      ـ ــاى ؾ ــازاّ باب ــَئ: َ ــاْيـ زةيم ــة ظاْاي ـــ سَي: ي ــةى  ي زظضاة زظةن

ــ س زةةيمـ، ةة بة تةئهيـ عايةنةى يةغةض  زةضــى، غـبةخؿ ــ ةتى ئيػـ ؤى ٖةيـة   َيى بـ ـ
ى، ئـةة غـعايةى   ـــ ةى بةخؿـزضظضاة زظةنـ  ــــ  ت يــطَى، نة َازاّ باباى ؾـئةة ِضاية ةةضب 

ــ ـــبةغـ ــة: ئةاـج ةضزا ْةضةغـ ـــ، ةاتـ ــةةةف جَيوةجـــ ــ ــى   ـ ةض ئـ ٍَ ِضةةكـ ــة ــطَى، يةاـ بهـ
ــ  ةف ٖةيــــ، ٖةضضـةْسة ئـةة ؾةضَايؿ  ـــ  ةضيفةتسا زةاوجنـــ ؾ ة، بـةىّ زيـاضة ظاْايــإ    ـ

ةْةزةنةى بـةَٖيع ْيـة،   ـ ةناْةةة جاضى ةا ٖةية زةيمَئ: غـ ـةضَايؿؾةضععاْإ يةباضةى ؾ
ــ جــاضى ةا ٖةي ٍَ ؾةضَوةزةيةنــ    ــ ــ ى زيهـة زةيمــَئ: َةتٓةنــةى يةاــة  َي، ـسةاــ ـةزا تَيهــ

ٍَ بواضى تَيــبةٖ  ة. ــسا ٖةيـةضكا
ــ عاى زةغـت بِطيٓـسا ثطغ  ـى غـا ية نؤتايى باغـئٓج ياضَيو زةنـطَى: ئايـا غـعاى زةغـت     ـ
يـة   ـ يمـ ةيسا! ياْى: نةغَيو زظيـى زةنـات، بة  ــاة تاةاْةنـة ية ضــزظ ظخض قوضؽ ْيبِطيٓى 

ْاضاضيى ْية ، بطغى ْية، بـةؽ زظيـى زةنـات بـايي ِضةبفـة زيٓاضَيـو، ضةبفـة زيٓـاضَيهى         
ــة ةةى اــومت: زةاوجنــ   ــِط، ن ــةتى ئيػــ   ظَي ـــ َيى ْيكـزةةيم ـــابَيهى زيهـ ـــ ة زابٓـ ــةّ  ـ ي

ــ زة ا  وتطَى زةبـ ــب  ة:ــاضةزا، بؤ ةَيٓــِضخشا ــ ًَيؤَْي ـــ  ، زةب ةى بـ ـ ــ اضى ئَيػـــ و زيٓـ   اـ
ٍَ  توَةْة بــئةةةْسة ِضي ــ ، زةب ب واية بواضى تَيسا ٖةيـة، بـةىّ   ـ، ةة ثَيُـ ، زةاوجن ا

ــ ــؤٕ بـ ــ ى ئيٓػـــ    ٖةضضـ ــى زةغـ ــاةا، بِطيٓـ ــةنى ئـ ــةض ئةْساظةيـ ــا يةغـ ــةّ ـ، ئايـ اَْيو  نـ
 ة؟  ــهطزْى، غعايةنى ظخض قوضؽ ْيـئةْساَ
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ــ ة، جا نــَيني: با قوضغـسا زةيمـية ةةىَ ٛااتى خـؤى ) ـ ( نـة ؾـاع َيو   ُعرِّٟوَعوال٤اايواا أاُتو
( بــوةة، ؾــيفطَيهى اوتــوة ًَُٔشووَبــوةة ٖةْــسَيهيإ تؤَةتواضيؿــيإ نــطزةة نــة بَيــسئ ) 

ةنةى ــــاْة ِضةخٓــــزةضبــاضةى ِضةخٓــةاطتٔ يــةّ كونُــة ؾــةضعيية، بــةىّ ظخض بــة ظخضظاْ
 :  زةيمـوةة ــاطت

٦َٔووَْأتَدووَٜ َٜووونَياَعِصوؤوُِض ا ُٚٔب َٕا اُِااوووَذ

َٓووٞاُمِتووُِأؾووَعوولاُقٔطووَٗووولُيووََلاَت الم ووعأبٜ

اُ٘ااوووووَٛتاياوُهوووايٗصالاص الَّووووَٓوويالوََالقاْضووَٓوَت

َْ ِٕا َُووووُعوَٚأا َٔوووووِٛالَْووٛذأت المووووووووووووووٖٓوؤَاايولا
ا

 َيو ئةاـةض بــة ْاٖـةم بـرِبزضَى، بـة ثَيــٓ  غـةز زيٓـاضى ظَيـِط خوَيٓةنــةى        زةغـ  ةاتـة: 
 سظَى. ــِطزضَى، نة بــاضَيو زةبـةض ضاضَي ة زيٓـزةزضَى، ئةزى بؤضى يةغ

ــانؤى  ثَيهـئــةةة كونَُيهــ  ـــى ْ ُ ـ ــوةة، نــة ٖيط ـــةةة زش ب ــؤ ْيـ ـــإ ب ـــة َةاـ ــةـ  ةض ي
 ٔ.  ــط بيـزةْ ةضيسا بــبةضاْو

 طى زخظةر!! ــاضَإ، ية ئااـ ياضَإ بة ثةضةةضزاـةضثةضؾـغٔ بة ـاب طيـةة ثةْ
ــةةة يَيـــ  ـــئـ ـــطةزا ِضةخٓةيـ ــةضْا )ـةنى ظخض ؾـ ََووووووووووَتةي اْاْةية، ئةاـ آَلاص الَّوووووياالوَٓلقاَضا

 !خـواى ــة ية كونُــةاطتٓـئةةة ِضةخٓ (ُ٘وَٛتاياوُهووايٗص
ِّاعًِاائَٜاا )ـئٓج  ٚ ــ ي  ّ، ية ةةىَـسا بـة  ــئيػ( نة يةنَيهة ية ظاْاياْى ايٖصوَدل ةى ـ

ــ ة ؾزَيِط ــ يفط ئـةة ةةىَـةى زةزاتـةةة، ظخض بـة جـواْيى  ٖـةض يةغـةض نـَيـ  غ        ـ ةضةاى ـ
 :  زةيمـ ؤى  ــخ

َََْٗساا:اووؤع الوٗوووولاٚأمخ ووووووووٖالاوووْغ١اأاوول

ٍٗااخٔل َْووَٝذ َِٗاسهُوو١ٔاؾال المٟوو١ااي وولْؾ

ــ وة، ةاتة: زةغـةى اطإ نطزبــةتةنى قيُـي جانـعظةتى زةغـعي ة:ــةات  َيو نـة زظيـى   ـ
ـــْةن ـــِطَى  غــةقةتى بهــات، يةبةضئــةةةى زةغــ َيهى ئةَيٓ ـيــةنَيو يــة خــؤِضا بيوــ  ،اتـ ة ـ
ـــقيُ ـــ ةتى ظخضةة زةبـ ــٓ  غ   ـ ـــْيــوةى خــوَئ بــسضَى، نــة ثَي ـــةز زيٓـ ــِطة، بــةىّ ـ اضى ظَي

يـة  ى   ،ـ َيهى ئـةَني بـ  اْةت  زظيى ٖةضظاْى نطزةة، ئةة زةغ ةى زةغـ  ـى خييظةبوةْ
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ــ ةز زيٓــ  غـاطاْة بة ثَيٓ خـوا  َيو نـة  ـخوَيٓةنـةى بـسضَى، بـةىّ زةغـ      اضى ظَيـط زةبـ  ـ
ة زيٓــاضَيهى ظَيــِط ـيةغــةض يةغــةض ضاضةاــ ،وةى  ٖــةضظإ زةنــات ــــزظيــى نــطز، خــؤى غ

 ة.  ــى ثةضةةضزااض تَيو خـوازةبِطزضَى، ية كيهُةتى 
ُٔاأاَٝٓو١انلْووُالٝٓوو١اٚيوااا): زةيمـــ ايإ ــــو يــة ظاْـيةنَيــ َْوو َُولانال َْووُاٖلْووُويا (، ُلاخل

ةتى نــطز ـةت بــوة، بــةىّ ناتَيــو خياْــــــةاتــة: ناتَيــو ئــةة زةغــ ة ئــةَني بــوة، بــة قيُ
 وةى بوة. ــغ

 :  ــ ات زةيمــةيةنى جوإ زةنــايإ قػــة ية ظاْـَيهى زيهـيةن
ا١:اووولبٟاأمتعووا:ٜ)

ًاا/1 َٔ َٗووَٜاَعل َُ ُْٜهر  ا.االاّووواإل ِشلاوو١:ا

ًاا/2 ُِٜعووَٜٚاَعلٔط َٗلااإل ِشوو١:ا ًُ االاّ.ووؤػ

ُٓووَٜٚاَعلٔدا/3 ُٜٔعٝ اَٗل...ووَس٠:ا

َٓا/4  ( ل...ووو١:اٜكطعٗووَٜٚاَخل٥ٔ
 واضٕ: ــ ةنإ ضــةاتة: زةغ

 طَى.  ــزةا يـ  ّ ِضَيعى ــهةض، ئيػـزةغ ى ئيؿ /1
 ةةة،  ــى بؤ زةزخظَي ــيؿ ّ ئـئيـ، ئيػ ـ إ بــةةتوة يـزةغ َيهى ثةنه /2

 ةةى يةةبـاضةةة ئةّ بةغـةضٖاتة ية غـوْٓةت زا ٖـاتوة:
ٖٞااعٔاأْضاإٔامدوالاأَاا:ْ ولم] ؾوصوَيا٘اعطوول٤ّواؾكولٍاايرشووٍٛاا أتو٢اايٓو وو

 ُ٘واااااااااا َِْ صووُوُطاتعطووُو ُ٘اٚ ًْووَ ُضاَتعَطووو َْ ًْووْضا :اأَووولاؾوووٞاتٝوووتواظوووو٤ْٞ؟اقووولٍ:اتًووو٢وأس

تٝووَٙاٚقولٍ:اَؤاااا ٘واؾكولٍ:اص٥توٓوٞاتٗوُلواؾَخذٖووُلامشووٍٛاا اااٚقعوباْعورباؾٝو

ٌْ:اأْووولاأخوذٖووُلاتَمٖوووِواقوولٍامشووٍٛاا ااااا َِاٜعوورتٟاٖذٜووؤ؟اقوولٍامدووو ِٔاَٜوسٜووو ََوو :ا

ٌْ:اأْولاأخذٖوُلاتَمُٖٝؤواتَعطلٖووُلاصٜوٓولٙوااا عًو٢ابمٖوِ؟اَرتٝؤاأٚاثوالثولااؾكولٍامدو

ٟٖواٚقلٍايو٘:اصظووتوراتَسَٖوُلاطعوولَلااؾلْ ووذٙاااؾَخوذاايَمٖوُنياٚأعطلٖوُلاا: ْ ولم

َٖاؾٝووو٘امشوووٍٛاا اااا ايووو٢اأًٖووووواٚاظوتوووراتوولآلخراقََٚووولااؾل٥توٓوووٞاتوو٘واؾَتوووولٙاتووو٘واؾاعَوووو

ٖٓووووااصووو١اععوووراٜوووَٛلاااا .اعووٛباااتٝوووَٙوآثوووِاقوولٍ:اصذٖوووباؾلستٔطووِباٚاتوووِعاٚالاأمٜ
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ََاأ لباععوور٠ابماٖوِواؾلظووااا رت٣ات عطووٗلاثووٛتلااٚات عطووٗلاطعلَوولا.اؾكوولٍااااااؾذول٤َاٚقا

:اٖووووذااخٝووووْرايووووواَووؤاإٔالوووو٤ٞاايوُصووووَيا١ُاْهووووت١اشووووٛبا٤َاؾووووٞاااايوووو٘امشوووٍٛاا ا

َِٔقوووٍعواأٚااااااااا َُ ٚدٗوووواٜووّٛاايوكٝووول١َواصٕاايوُصوووَي١االات وووً ااالايوجوالثووو١:ايوووذٟاؾكوووٍرا

ٍّاَٛدوووعٍاا َُؿٔظوووٍعواأٚايوووذٟاَب ٍّا وا120واصا2باٚباؾوووٞاايصوووٓٔوازاامٚاٙاأتووٛا}[ٔيوووذٟاُغووووٓر

وا2ٚايوووُٓذمٟاؾوووٞاايووورتغٝباٚايرتٖٝوووب(وازاااا740واصا2ٚاتوؤاَلدوو١اؾوووٞاايصوووٓٔوازااا

ا.522صا

ـــة  ى    ـــاضيى ٖاتؤتـــ ـــاةَيهى ئةْكـــ نـــــة ثوخ ــــــةى َاْايةنـــــةى ئةةةيـــــة: ثيـــ
يَيهـطزةةة، ئـةةيـ بةِضةيــةى  قاثَيهــى اـةةضةى       زاةاى ٖاةنـاضيى اة ثَيػـةَوـةض

ــة   ــة ي ـــاز ن ـــإ     ظي ــة زضةََيهي ـــ وةٕ ، ب ــؤى ؾطخؾـ ــة زةة زضةّ ب ــوةٕ، ب ـــإ زا ب َايمي
ــسَيو خــواضزْى بــؤ َايمةةةيـــإ ثــ  نِطيـــوةة، بــةةى زيهةؾـــيإ زةَــة بيـــوض          ٖةْ
)تةةض(َيو ، بة زةغـ ى خؤيؿــى نًـهـى بؤ تَيوـِطيـوةة، ؾةضَاْـى ثَيـهطزةة نة بطـــ   

ثــاظزة ضخشإ بـةضزةةاّ بــ ، ئٓجــا ثـاف      زاض ية ضيـــا بَٗيٓـــ   بيؿـطخؾــى ، ٖةتـــا     
ـــطا زة )  ـــاظزة ضخشةنــة نـاب ــةض،  ٖــةّ    10ث ـــسا نــطزةةٕ ، ٖــةّ جٌ ب ( زضةَـــى ثةي

ثَيـــى ؾــةضَوةة: ئـــا ئةَــة باؾــــرت بــوة  ااثَيػةَوـــةضيـواخؤضانيـــؿى ثَيــــهِطيوةة
ـــي ــة ضخشى قيــ ـــةةةى ن ـــى ِضةؾـــت   ـ ـــةةة خايمــَيه ـــى  بةٖـــؤى غـوايمهطزْ ــة اَةت بَي ب

 ! ِضةةةةة بـ 
ثـاؾـإ ؾةضَوةيةتـى: نة زاةانـطزْى ٖـاةناضيــى تةْيـــا بـؤ غــــ  جــؤضة نةغــإ       
ِضةةايــة: ٖةشاضَيهــــى ِضةجــــاأل، يــإ قةضظزاضَيـهـــى بـاضاـــطإ، يــإ خـــاةةٕ خوَيَٓيــــهى 

ابَيـطـاضةة زةضةتــإ.

 ةةة.ــى بؤ زةزخظَي ــئيؿ ـ ،ئيـ ب ــ  َيو بـــنةةاتة: زةغ
 ّ ـ، ئيػـ  ةةتة بـ ـهـ ـ، نةغابةتى بؤ ْـةنطَى  ثةن  ةبـةة زةغ َيو نة زةغ ة ثاض /3

 ات. ــاةناضيى زةنــٖ
 ِطَى.  ـوــ ّ زةيــاضيـ، ئيػـاْةتهــ َيهى خيـةة زةغ /4

ــ ة ية نؤتــا ئَيُــئٓج ــ ايى نـؤى ئ ـ ُ  ـ ــ ةّ بـاؽ  بابةتـةى كون ــ ي بِطيٓـ ى زةغـ ى زظزا  ـ
 َيني:  ــزةيم
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ــ ط  ٖةَة يةْةيـ  يـ ــ ّ بةضْاَةيةنى اؿــئيػ :ةّــيةن ــ ناتَيـو غ   ة، ةة زةبـ ـ ةضجنى ـ
ـــاناْى ئيػــــيــةنَيو يــة ياغ اى ــــؤى بةضْاَةنــةزا تةَاؾـيــة َْيــو يــة نــ  ، ّ زةزةيــٔـ

ة بةضضـــا ة، ةَيٓةيـــةنى ٖةيمـــة ـــــةضْا زميـــةَْيهى ٖةيمـــةَإ زةنةةَي ـــــبهـــةئ، ئةا
ــ عاية، ياخوز يـةة ياغ ــةةضزةاطئ يةة غ ٓ اـ ــ ية، بـؤ ةَي ــ ة: ئيٓػـ ــ تةَاؾ  إ زةضـ ـ اى ـ

ــات، تةَاؾــاى خاْوةيةنــ   ـــى اـنؤؾــهَيو زةن ـــ ــةؽ تةَاؾــ ـةةضة زةن اى ـات، ئةاــةض ب
ــ : ئـةة زيٓ ةيـة بـؤ يَيـطة زاْ    زةيمـ زيٓ ةنة بهات،  طاةة؟! ةة ئةاـةض تـةْيا تةَاؾـاى    ـ

ئةاــةض ات يَيــطةزا؟ بــةىّ ــــ: ئــةة شةةضة ضــى زةنزةيمـــ يــةنَيو يــة شةةضةنــإ بهــات، 
ئـةة شةةضة   ،ئةة زيٓ ـة ةاتـاى خـؤى ٖةيـة       ةَوةى بهات، زةظاْــاى نؤى ٖــتةَاؾ

ا ـــــة، ةة ٖـــةضةةٖا، ئٓجـــــاْةية ةاتـــاى خـــؤى ٖةيـةاتـــاى خـــؤى ٖةيـــة، ئـــةة جا ـــ
ا ئــةة ــــ، ئٓجزةاــطٕ  ّــــاناْى ئيػــــياغة يــة ــــيةِضاغــ ييسا ظخضبــةى ئةةاْــةى ِضةخٓ

ــ ةى ؾــكونَُيهى زيه ةايةنى زيهةــض ياغوز ٖةــة، ياخـاية غعاى زظييــياغ ةضعيية، ـ
ا ــــٔ  بــة جيــــاناْسا زةضى زَيٓــــياقةنةى خــؤي  يــة َْيــو ٖــةَوة ياغـٔ يــة غــــــزةض

ــ ة بةضضـاى زةنـةٕ، ؾـ َيهى غـةيط زَي ـ    ــتةَاؾاى زةنةٕ، ئٓجا نة بة جيا تةَاؾ ا ، ـ
ةىّ تـؤ  ـةايـة، بـ  جيـا تةَاؾـاى بهـةى،     بؤ ةَيٓة: ئةة ياغاى زةغت بِطيٓـة ئةاـةض بـة   

ــ ة، ئيػـاى بهـ َيى زا تةَاؾـ ةَى كونُِطاْيى ئيػـيػـةةضة ية نؤى غ  ّ زةيـةةَى  ـ
ـــزيٓ ٍَ  غــ    ـ ــا ، ٖــَئُ  اَاْى خــةيموـى خــةيمو، عــةقًمى خــةيمو، ْاَوةغــى خــةيمو، َ
ـــايؿـئاغ ـــى خــةيمو، بجـ ـــ سضَيصيى بهـاضَيعَى  ٖــةض نةغــَيو زةغــ ـ ـــاتة غــةض يةنـ َيو ـ

ــ  اى َػـ ّ زةيةةَى نؤَةيمــاةة، نةةاتة: ئيػـبؤ زاْعاى ــغ ،يةةاْة  اى ـويمُإ نؤَةيمـ ـ
ايـ  ــــاَوةؽ  ئاغــــٔ  ْــــٔ  شيــــو يــة زيـ، خةيمــــــ ةى بــــ ايــ َيى نؤَةيمــــئيػ
ٍَ  غـَــ  ــ ا ــ اَإ  ئابــ ــ ِطةةى زيمٓيــ ــ ٖــةض نةغ  ،  ابــ ــ َيو يةنَيــ اتة ـــــةةاْة خبــــ و يــ

 اةة. طــعاى بؤ زاْــَةتطغيى يةةة، غ
ٓـ     :زةةةّ ــ ةَوةيإ تةَاؾـٖـ  ـ ى زةغـ ى زظ، زةبـ  ـئةة َةضجاْةى نـة زاْـطاةٕ بـؤ بِطي ا ـ

ةض، يـإ  ـةةة ظخض ية َاَؤغ اياْيـ نـة ةتـاض زةزةٕ يةغـةض َيٓوـ    ــنة بة زاخ ،بهطَئ
ــ َيٓةةةة باغى ئةة كونُة ئيػـنة زةضؽ زةيم ةض زَيـٓٔ  ـــ  َيياْة زةنـةٕ، ٖـةض يةنػ  ـ

ـــةٕ، ْاضـؽ زةنــةٕ  كونُةنــةى بــاؽ زةنــ  يةْــة قاْوْييةنــةى بــا  ًمـ ى ٔ تةؾاقــي
 ــ سا جَيوةجــ ايةنـنطاْى، ية ض نؤَةيم ــ ةى باؽ بهةٕ: شيٓ ةى تَيسا جَيوةجــزيه

ــ زةن ـــ  زةنطَى؟ نـةى جَيوةج  ــ زةنـطَى؟ َةضجةن  ـ سا جَيوةجـ ـطَى؟ بةغـةض نيَـ  ـ اْى ـ
ـــ ضــني؟ زةب ــاؽ بهــ   ـ ــة ٖــةَوة ب ـــطَئ، ئةاـئةةاْ ــومتـ ـــ: بؤضوةَْيةضْا ةةى ا و  ـ
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، ض ٖــةض ــــ اى زةغــت بِطيٓــى زظ بــــاضةى، ض جــا ياغــــإ زةضبــــى ٖةيمةَــــتَيِطةاْيَٓيه
 .ــ ت زةبــبؤ زضةغ ،ــ ة بــايةنى زيهــياغ

زةنـطَئ، ٖةْـسَى      َسا زةايـني ؾـنت نـة جَيوـةج    ـــ غعا ؾـةضعييةنإ يـة ئيػ   :َييةّـغ
ـــن ـــةؽ ةا تةقــ ــةضنات ئيػ ــ ــات، ٖـ ـــةةةِض زةنـ ــةتَيهى   ــ ــوة، زةةيمـ ــ ةىتى بـ ّ زةغـ

ـــئيػ ــةبوة، يةنػــ ـ ــةج ـ َيى ٖ ــة جَيو ــعا ؾــ  ةض ي ـــةضعييةناْةةة زةغـنطزْى غ ت ـ
ــ ظيٓ ـــ  ن ــ ات، بعاْــثَيسةن ْـ  ـ عا ـضزةة، غـ خــوا ؾـةِضابى   ـــ  زاخـَو ن   اى نـطزةة؟ بعا

  َيى يةنـةّ بهـةئ، نـة ثَيػةَوـةض     ـبسضَى؟ ْا، ئةاـةض تةَاؾـاى زةةيمـةتى ئيػـ    
 ةضعييةنإ ية نؤتايى تةَةْى ثَيػةَوـةضزا  ــعا ؾـضز زايٓاةة، زةبيٓني غبةضز بة

 طيى تَيسايـة، ةة  ـ( نـة باغـى غـعاى ِضيَـ    ُل٠َ٥وايواضَى، ئـةّ غـوةِضةتى )  خـواٖاتوةْةتة 
باغــى غــعاى زظيــى تَيسايــة، ةة باغــى كــونُى نؤتــايى ؾــةِضاب خــؤضيى تَيسايــة، ئــةّ  

ــ ُإ نطز، زايهُــباغ رتـ(ية نة ةةى ثَيؿُل٠َ٥وايواوةِضةتى )ــغ ــ إ عائيؿـ يَيـى   خــوا ة ـ
ــ يـة قوِضئ  نـة ثَيـــهةةة  وةِضةتة ـا غـ ـ، اوتوةيةتى: نؤتـ ـ ِضاظى ب ض، ةة خــوا إ ٖاتؤتـة  ـ

عا ؾــةضعييةنإ يــة زةا زةاى ــــٖــيض ؾــ َيهى تَيساْيــة ْةغــذ نطابَي ــةةة، نةةاتــة: غ 
سا ٖاتوةْةتـة  ي َــػية زةا قؤْاغى زةةيمةتى ئي ةَوةضة ــاضةنى ثَيػـتةَةْى َوب

ـــوا ــةةةى نؤَةيمــــ خــ ــةضةةضزة نــــ   ـض، زةاي ئــ ــةبوة، ثــ ــ َيى ٖــ طاةةة ـ ايةنى ئيػــ
ـــتَي  ـــةيةْطاةة، خــةيمو بةضضـ  ييةناْى بــؤ زابــني ـاةى ِضخؾــٔ نطاةةتــةةة، ثَيساةيػــ ـ

عا ــــو غـةض يــة ِضَيــوة خةيمــــــو غــعا زةزضَى، بــةىّ ٖــــا زةاى ئــةةة خةيمــــنــطاةٕ، ئٓج
ـــب ـــ زةبسةى! ْــةخَيط، ـ ـــا  ـ ـــثَيساةيػــ ييةناْى بــؤ زابــني به غــةضةت ـــزةةيم ،ةىـ ةتى ـ

 واْى ـزاْيؿــ   إـيةىتيــ ةاـةض ٖــــئةضنــةناْى خــؤى يــة بةضاْو   ــــ  ى زةبي َــــئيػ
 ،ات ـ ييةناْى بــؤ زابــني بهـــةضةتا ثَيساةيػــــــغ  بهــات ــــ ةجـجَيو زا زةةيمةتةنــةى

ٔ بهاتــةةة، ـإ ِضخؾــــــاةيـات  بةضضـإ بهــــــثةضةةضزةي ،ات ـ ييةناْيإ ؾَيــط بهـــِضاغــ
ٖ  ــعايإ بسات، يةغةض ئــا زةاى ئةةة بؤى ٖةية غــئٓج ــ ةةةى نـة  زةزةٕ، بـةىّ  ةض ـ

ـــعايإ بــسات، ةةى ٖةْــسَيو اــطة   خــــوة غــــيــة ِضَي  َيى يــة ٖةْــسَى ــــةيمهى ئيػـ
ٖ ـــ ؾ ــ وَئ، ض يـة  ــ ةضَيُى نوضزغـ ــ  إ، ض يــة ٖـةض ؾ ـ يـإ نــطزةة،  وَيَٓيهى زيهـةزا ئاةا ـ

ــ ئةةة غةيم ــ َاْـاى ةايـة يـة ئيػ    ،ةتةةـ ــ ة ئيػـ وةٕ، ضوْهـ ـــ  ّ تَيٓةاةيؿـ  ّ ثـَيـ  ـ
ــعازاْى خ   ــة غـ ــةةةى يـ ـــئـ ـــ  ةيمو خبةؾــ ــة زابيٓهـــ ــ ـــ، يـ  ييةناْيإ ـطزْى ثَيساةيػـ

ــ ثَيساةيػ ييةناْيإ بـؤ زابـني زةن   ــ ، ثَيؿــ زةخةؾ  ــ ات، ئٓجـ ٓ ـ  ـــ  ا زةاي ئـةةة زَي
ٓـ  ــ ب ةضْا بةــعايإ زةزات، ئةاــغطاثة ــةض خــيةغ ــ هطزْى ثَيساةيػـزابي  يةنإ، ةة ـ
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ــ ثةضةةضزةنطزْى خةيم ــ ب بة ــ ايمى نطزْيـــ ك يــ   ـــ  ب و، بـة ـ غـعايإ   ـــ  إ، ْااوجنـ
  ، يـإ ْايـعأْ !ةٕــاضٕ بيهــ َيو نة بؤى ْاضـسات، يةغةض ؾـب
ــ ايى ئـةّ زةضغ ــةاتة: ئايةتى نؤت طَى،ـةتة ةةضزةايــنة يةّ ئاي: ةّــثَيٓج ةيةىـَةغ ةَإ ـ

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چنــة زةؾــةضَوَى: 

، ةاتــة: ئايـــا ْـــاظاْى نـــة  چڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک
ُاْةنإ  ظةةى ٖةيـــة، ٖـــةض نةغـــَيهى بـــوَى غـــعاى زةزات، ٖـــةض ـــــهى ئاغـَويمـــ خــــوا
ــ ٖيةغـةض   خـواوةضَى، ةة ــَيى زةبـبوَى ي ــىَيهيؿـنةغ ــ ةَوة ؾـ ْـ  ـ اية، ئـةةة  ـ َيو بـة توا

ٌَ  زيمـــى ـــــياضاْة زةزاتـــةةة، نـــة يـــة عةقـــــوتة  ثطغـــــةةىَـــى ئـــةة اوَـــإ  خوخ
ــ (، يـإ ٖـةض نةغـَيهى زيه   رِّٟووواُعوال٤اايووواَع أاُتٛاَْيهى ةةى )ــنةغ ــ ةزا، بـا َػ ـ ويمُاْيـ ـ

ــ زةب ، ثةيـسا  ب ــ ةباضةت بـة قوضغـيى غـعا ؾ   ـٔ، غـ ـ ــ ةضعييةنإ، نـة يةِضاغ ـ  يى زا غـعا  ـ
 ةّ  خطاثـة  ـ، ئةاةضْا خـةيمو يـة غـ   ــ ـ بــبة ئَي ــ زةب عاــ، غـ قوضؽ ب ـ ةضزةبــٖ

ــا ةةى باغـــ  ــةةة، ئٓجـ ــعاى    ـْاثطيٓ َي ـ ــاخوز غـ ــِطئ، يـ ــت بـ ــعاى زةغـ ــطز: غـ يؿُإ نـ
ـــزاةَيٓجي ــةى ؾــ   ـػ ــاخوز ٖــةض غــعايةنى زيه ــةج  ،ةضيفةتـيى، ي ــاْيى جَيو ــة ئاغ   ةا ب

ــ بـة ئيػ  ـــ  ، ةة زةبـــ  ةى بؤ بِطةخػـنَةضجةوةيـٖ  زةب ،طَي ـْان ُاْسٕ ـةيـ ــجات  غـ
ةَوةيإ ٖـةبٔ، ئـةةجاض ئـةة    ـــ  اةٕ ٖـت اـ ـئـةة َةضجاْـة نـة بـة ثَيويػـ       ــ، زةب ـب

يٓ َيٓـةةة  و بجطــ، بؤ ئةةةى نة خةيمــ ـ بـبة ئَي ــ عاف زةبـ، ةة غ جـغعاية زةضةغ
اتى ــــ ا يــة جيــــ ئةةاْــةى نــة ئَيػ ا زةبيــٓنيــــة  تــاةإ، ئةاــةضْا ئَيُــة ئَيػـيــة خطاثــ

ـــبِطيٓــى زةغــ ى زظ، غ ـــعاى زيهــةيإ زاْـ ــة ةىتــاْى ِضخشئ ـ ـــاةة، بــؤ ةَيٓــة: ي اةا نــة زظ ـ
سا زظيـــى زةنـــات، ةة ـداْةنةؾـــــةٕ، ٖةيـــة يـــة َْيـــو كةثػـى زةنـــيساْـزةاـــطٕ  ظيٓـــ

ــ  يسا ئةةةى ئـةةإ ةةى َيوا  ــيةِضاغ تـاةإ   ئـةة تاةاْواضاْـة ْـةى يـة     ،اْةيةى ةايـةة ـ
ــ ــةيمهو بابــاى تاةاْوــ  ـْاغ ــةةةى     ـًمةَٓةةة، ب ــسإ، يةبةضئ ــة ظيٓ ــةزةض ي ــة زَي  ــى ن اض زةاي

ــ وةضى بهــسإ ظياتط غــظيٓ ،ات ــاتط زظيى بهــوظةضاةة، ِضةْ ة ظيــْةا يـ ى ـْاخؤؾ ات ـ
 ى!!  ــت زضَيصيــاةإ  زةغـةض تـيةغ

ا

َْوا ِٖاُشِ َشل ُٗ ًَّ َٔىاااي ُِ َُاَٚٔتَش َٗ ِٕاأاِظ َ٘االاأا َُاالص اص يا ِْ ِٝوااَٚأاُتُٛباأاِشَتِػٔؿُرىااأا .ص يا
ا    
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 ثيَهاســةي ئةم دةرسـة

ج كاربتجــآ باٌـــث   خــوا (، كت تَيياٌدا 76 - 74ختً دةرستواُ لت سـآ خايتت ثَيكـّاتوة )
دةكـــــاتح، مة خاودي ـــــاري  دةكـــــات كـــــت لـــــت  ثَيغـــــتو ترج خـــــدج وو ت ـــــتد  

ِرماياُ لـت دةةتلةتكــاُح جوملتكتكــاُ لـت ديايتتيكــردٌث خيشــ ًح       ـثَيظـ ـِركتكردٌث بَي ـ 
ـــولةىاٌاٌداوش ــت  ار    ،ـ ــتج كــت ب ـــآ، لتماٌ ـــتٌن ٌتبـ ــت ً   دلةت ـــامة، ب ــاُئ خيىانــاُ َِيٍ  وتي

دلةتكاٌيــاُ خيىــاٌث تَيداٌيت، بت وتبتستث بت درؤداٌـــاُ  ؤر  وَيـب بـد دة ــرُ، يـاُ  ؤر      
 ــوَج بــد درؤم دةلتســــتج  تمرةكاٌيــــاُ دة ــــرُ، ِــــتً بدخديــــاُ ِــتً بــد كتســــاٌَيكث 

بـــآح   يــاُ بـت دهَ  خـواكت خاوادة ٌتبومُ لتالت، كت خت تر دادمةري  ثَيغـــتو ترج   ،تـديك
ج خـــوااُ ـرُ، خت ترٌـــا لـــَيث مةرٌا ــــرُ، ثاطــــــبــت ثَيــــث خارة مميــــاُ بـــآ، لَيــث مةردة  

 ،ٌتيويشــتوة دلةيــاُ ثـاك بكاتـتمةم     خــوا  ،اٌزاُ ِرايدة تيتٌآ كت ختم جـدرة كتسـاٌت  ـثتٌّ
 رطدِري  دٌيام سزاج وت ٌث دماِرؤيُ.طـايشـتتج ست

ا ختم جدرة كتســاٌت بتمة ثَيٍاســت دةكـات، كـت  ؤر  ـــوَب بـد     ـج  اٌـام تواٌخـواثاطـاُ 
 ؤريع  تِراخمـــدرُ، مة بـت ثَيغـــتو تر دةمـترووَجئ ِـتر       ،درؤم دةلتســت ِتلةدةخــتُح

ت ٌَيواٌـدا بكــتجح، بدطـــب    كات ِاتٍــت الت بـد دادمةريـ ، بـدت ِـــتيت دادمةريـ  يـــاُ لـ       
ب لت ٌَيواٌـدا كـردُ، داد ـــتراٌت بيكـــت،    ـتج، بت ً خت تر دادمةرييـت ثظــتـوَيياُ خبـِتي

 داد تراٌ  خدطـدةمَيَ. خـواضوٌكت 
ومِرواٌتمة ِرايدة تيتٌآ، كت ضـدُ دةبـــآ   ـج ثترمةرد ار بت سترسخـوامة لت كدتـاييدا 

ــت  الةـَيكـــدا كــت    -!  وت ت ــتد  خــتج -جوملتكــتكاُ بَيٍــت الج تــد   بــد دادمةريــ ، ل
ج تَيدايـت!! كتضــ  ثظــتث    خــوا لتبــارةج خـتم وتسـتلتيتمة  وكىـــث      ،تتمِراتياُ لتاليتم

 تَيدةكــتُ، كتماتتئ بِرماياُ بت تتمِراتتكتج خديظــياُ ٌيـت!  

 

  م هي هد    رسيه د

www.alibapir.net



   ...... (74 – 76) 
 

 

 [846 ] 

 

   گگ ڳڳڳڳڱڱڱ ڱ   ںچ

   ہہہ  ھۀۀہڻڻڻڻں

﮶   ﮷  ﮵﮴﮲﮳ۓۓےےھھھ

﮼  ﮹  ﮺     ﮸  ﮿ ﮽   ﮻           ﯁  ﯀    ﮾ 

                     ڭڭ  

ٱ        جئ  ۋ ۈ  ٴۇۈ  ۆ  ۆ   ۇ ۇ    ڭڭ  

ڀ  ٺ    ڀ  ڀٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ   ٻ  ٻٻ

ٹٹڤ ڤ  ڤ   ٹٿ  ٿ ٹ ٿٺٿٺٺ

ڃ  ڃ    ڄ ڄ   ڄ   ڄ ڦ  ڦڦ    ڦ  ڤ

 .چڇ  ڃ  ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ

www.alibapir.net



   ...... (74 – 76) 
 

 

 [847 ] 

 يةتةكـانماناي وشــة بة وشـةي ئا

ــتج ثَيغــ  ــا ختماٌـ))خ ـــتو تر! ب ـــتج ثَيظـ ــومردا دلةتتٌـــ  ـ  ــت ك ــتُ ل ــتُ، ـِركت دةك ب ٌتك
ــت  اريـــ  ــتج بـ ـــاُ  وتيـلتماٌـ ـــاُئ خيىانــ ــام دلةـــ ــ ــت  ـاُ َِيٍـ ــتَِيٍامة، مة لـ ــاٌث ٌـ ياُ خيىـ

ــ وَج ِتلةخـتُ بد درؤ،  ؤر  ـ ـاُ،  ؤر  وَب ِتلةدةخـجوملتكتك ــ َيكـترُ بـد كدوتلة ـ ث ديكـت  ـ
دة ــدِرُ، دةلةــَيَئ خت ــتر  ،وَيٍث خدياٌــداــــاتومُ، مطــتكاُ ثــاغ داٌراٌيــاُ لــت طــــكــت ٌتِ
ــ ياٌت( خـتمة مةر ـاُ ثَيداُ ) ـوكيح دادمةرييـتك كـت خارة ممتـ    ـختمةي تر ـرُ، بـت ً خت ـ  ـ 

ٍـ   َيكيع ـرُ(، ِـتر كتســ ـتداُ )كـت دَه ثتسـٍدتاٌت( خـتمة مريـابَ )مةرج وت ـ     ـخـتمةياُ ثَي
ــ اِتكاٌيتمَج بت ِدج ) وٌــبي خـوا ــ تمة( سـ ــ زاج بـدات، تـد لـت بتراٌ    ـ ــ دا ِيضخــوا تر ـ ب ـ

ـــبــدج ثَيٍ ـــٌتيويش خـــوااكرَج، ختماٌــت كتســاٌَيكَ، ـ ـــتوة دلةيــاُ ثـ ـــاك بكـ اتتمة، )ضــوٌكت ـ
ــ لت ِرؤيج دماييع دا س ،واييتمــياُ ِريشــتت ٌتبومُ( لت دٌيادا بتطــايشــط ت ُ ـزايتكث وـ ـ

ــ م  ؤر  ـتِراً خـدرُ، خٍ   ترُ بـد درؤ ــ ؤر  وَج ِتلةخ جئ ا ِـتر كـات ِاتٍـت الت، )بـد     ـ
ــ اٌث بت دادمةر( ختمة دادمةري  ياُ لت ٌَيواٌــتيتكح كرديــتري  كَيظــضارةس دا بكـت، يـاُ   ـ

ادةُ، مة خت ـــتر ـــــتج، ِـــيي  ياٌـــب لَيٍـــــتـوَيياُ خبـتر ثظــــتـوَيياُ خبـــت، مة خت ــــــــثظ
ـــدادمةرييظ ــت داد  ـ ــرد، ب ـــب ك ـــتري  دادمةريـ ــواُ بك    ـ ــت ٌَي ــاُ ل ـــي ــاُ ـ ـــواتم، بَيـوو  خ

دا تـتمِراتياُ  ـتٌت دادمةر، لت  الةَيكـ ـدُ تد دةكـا ضـا خايــخٍ  ڦدةمَج ــتراٌث خدطــداد 
ــتتم  ــوكىث   ــتم وتســ خـــوالتبتردةس ــتمةغ ثظ  ـج ل ــت، كتضــث دماج خ ـــتلتيتدا تَيداي ب ـ

 .((ڇ (ياُــطتج خدـتكـبت تتمِرات)َ ـتُ، بَيـوواُ ختماٌت بِرمادارٌيـِتلةدةك
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 شـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان

َْححححخُػ ١ُ:َْححٚٚالص َُٕصال حح(ئ )ڳڳ) َْححححخُػَٚ ِضاأل ِز ٞح١ فححٛ َّ ٞحححح١ فٛ َْٚفظايحح  ،ِْ  ُُ٘تححَحَص

ُ٘ ِْتحح َِٜحُصْححو (، )َٚأ ِحَص تتب ـب ٌــتكات، خــتو ارت ٌــتكات، ٌاِرة ــ   ـ( ماتــتئ دلةتتٌـــ ال
ــ ( بـت  بريـث  ةمج دة   ١ححح َْٚصحُح ،َِٕصححح َحدا )ـٌتكات، ضوٌكت لت ختسمة ــ وترَج،  ةمييـ تك ـ

اردَيَ، ِـــترمةِا ـ، خـــتً مطـــاٌتج بـــد بتكـــآتبـــــاف ٌـبح ســــــــ، تتخـآر بــــكـــت  بـــ
ــــخيٍش ـــاٌيع كــت ٌتمشـ ـــ  سـ ـــآاف ٌتبـ ـــح  ــرَجح  دلةـ ـــث تَيـ ـــ، ةــتًح وترا آدابـ ث ـ
ِْرَجئ )ـاردَج، مة دة وتـــ، خــتمةج بــد بتكــآتَيــداب ( ماتــتئ ختمــتت ارً ُ٘ححححِْتَٚأ ِحَص ُ٘ححححتَحَص

ِْحححو ئ )تتمةـــــخوَيٍدراميظكـــرد، ِـــتردممكث ِـــاتوة، مة  ُِٜحِص ِراختتث ـيــــ(، بـــت ً  ال
َِٜحُصْو )  اترة. ــ(  يال

ٌَٜٚعِسَضحح َُٛٗححف  :ُسَعححححَض(ئ )ڳ) َُِطُٗححف  َعَسأ ِضحح،  ََٜتَطٌعِسححححٛ  َٕحححح:  م  (ٌٜعِسححححَض ،ُسَعححححَض) (،اَبُكٛ
(يتكــــتج ِــــاتوة، ِــــتً ُثالِثححححٞرابــــوم، يــــاٌثئ ِــــتً )ئ خَيماتــــت ،(عِسِطححححَُ ،ضححححسعأ)
َٕرةدا )ـا لَيـاتوة، خٍ ـ(يتكتج ُِزَباِعٞ) َٕ اٌ ئ )ـ( يُٜطاِزُعٛ ِركت ـ ـ( ماتتئ ثَيظََٜتَطحاَبُكٛ

  .  يــتُ بت ووتمةت ـ  دةكـاج خَيرايـدةكتُ، ياخود بت واٌ

ََ :ِّال ححح ايه  ٜح ُ ِسِحَتدِرُ، )ــتكاُ دة ـتئ مطــ(ئ ماتۓ﮲) َٛ   ُ٘ححح ُتاي ِإ ُٖح  ُ٘ححح جعً ٕ َتأ َٚ

ٍَُِحححِتِحاإل ََِٔححح ٍفِسححححح٢ َحً حححَع َٛ ًححح٢ََع ًُُُ٘حححَح ُٔحححححهُُِٜ ا ( لـــت  وـــاٌث يتِرةبيـــدا َِِِٔٝٗجايححح
ــ ( ماتتئ الداٌـث خـتم  ش  ِّال ححح ايه  ُٜ ِسِحَت) ــ تيت بـت ط ـ ــ َيوةيتك كـت لتس ـ ــ تر  تراةَيـ ك ـ

ِـ آــختم ماتايت بـتيتٌ ــآتً بـوجنــث، كت ِــداي ٍَي ايتغ ـخـتم ماتـ   ـــآ تً بـوجنـ، مة 
ـ  ــآبـتيتٌ ــ ، مةك جوملتكـتكاُ كـت دةياٌ ئ ـــآ لـت  وـاٌث يتِرةبيـدا دةلة   ( ٓاححح َزاِعوتئ )ـ

ِ٘، َزاِعحححححَزاع) َُٜساعٝححح  ،ُٙ ـــ( ماتـــتئ ضَٓاحححححا ـــامدَيرييىاُ بكــ ــــ ـــامواُ بكـت، ِرةضـ ـــت، خا ــ ات ــ
ـــلَيى ــآاٌ ـ ــتماُ واٌــ ـ، ب ـــايتكث خراثيـت ً خ ـــ ـــوتبتس آاُ ث ــوم، دةلةـ ـــآب ب  َٔححححِعَزئ )ـ

َٓححَز َُٔعِسَٜحح ٌُححححُجايسَّ  َٔححححِعَز(، )اححححا: إحفعٓحٚزاعٓحح ا٤ُححححَِٓعَز ٠ٌٚاَححسأ  ،ٌَٔعححِزأ َٚ ،ٌٔححححِعَز َُٛٗححف  ،ًاع

( ماتــتئ َٔعححِزأ ت، )ــــت، يــاُ كــتً ِدطــــتمدةٌــت، يــاُ كــــت  َيمــــماتــتئ ثيامةك ،(ٌُححححُجايسَّ
ـــ َي ـــ وتنح ٌــتماً، مة بــت خــامرةت دة ـ ـــ(، ماتــتئ خــامرةتَيكث  َيا٤َٓححِعَزرَجئ )ـ ن، بــت ً ـ
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(َٓ  اٌجارَيزة.   ــتم مبــامواُ بكـت، ِرةضــامدَيرييىاُ بكـتئ ضــمات ،(اححَزاِع

ــاج  ـتــــت كـــت ثَيظـــــتج ميتٍـــــ(ئ مط) ــمةدا بـــت واٌـ ريع بامســـاُ كـــردمة، لـــت ختسـ
ــ مَج داخـد ض تاكو دةركت ،رداــِرة لت خا ـ َي تمةجـكردٌـ الةومتاٌدُح ـس ــ تٌدج سـ اةتم ـ

ــتٌدج ٌاس ـــضـ ــاٌزاج ديك ،اةتمــ ـــكـ ـــتج ِرة ــ ــاج   ــ ــت واٌـ ــ  بـ ــت ً دمايـ ــرامة، بـ تَه خـ
ـــزام بـــت م ٌاِرة تتيـــــردٌتمةم سـتا يكـــ ـــاج كومـــــاتوة، مة بـــت واٌـــــ  بتكارِــ رم ــ

ِ      ـطرييكيع بتكارِ ــ اتوة، بـت ثَيـث خـتم سـيا اٌتج كـت تَيياٌـدا  ــ اتوة، مطـ ــ تج ميتٍـ ت ـ
ـــكت لــت  وِرخاٌــدا ِرةٌـتيتــــمط ـــت  ؤرتــريَ واٌـ ـــا بتدةسـ ـــتتمة بــدات، بديـ  ــــآت دةبـ

ـــتتواط ِ  ـ ـــاج ســيا ث خايتتــتكاُ بكــتيَ، تــا بــزاٌا بــت   واٌايــتك  ــت ـ اتوة! بــت ً ل
تمةج ــــــتِربَيٍث بدخــــــتَيك جبـتمة دَج، ماتــــتئ طــــــــــمةدا بــــت واٌــــاج تا يكردٌــــــختس

ــت ل ـ ت يقتتتكـــ ــتمَج، مة كـ ــد دةربكـ ــتيب بـ ـــــ ﯁      چوَجئ ـَيرةدا دةمتروـ

ــ بي خــوا ، ياٌ ئ كتسَيك چ ــ تمَج بـت ج بتس ـ ــ ، ياخـــآ تر بَيٍـ ُٜ ود )ـ  ِٔ ََح ِسِد ححح َٚ

ُٙ ــَيك اهلُل ُنفححس ـــوا( كتس ـــكوم خ ـــرج بـ ـــدب بـ ـــ ُٜححِسِد اهلُل عَ ود )ـوَج، ياخ  ِٔ ََحح ُ٘ححححَٚ ( َراب
ُٜتمَج سزاج بدات، )ــبي خـواَيك ــكتس  ِٔ ََ ُ٘ أ ٚ ححِسِد اهلُل َصححَٚ ُ٘ححناسف  خــوا َيك ـ( كتسساف
 تمة.ــاُ دة رَيتــتووميـاياٌت ِـ، ختم واٌآـب بــتمج وتبتســث خـالداٌ

ُّ تُحايطُّح َٚ حُتححح ايطَّ ،ٌُححأِصَتححِطُٜ ِٟرايَّ ُسححِػايك  :ُتِحححايطُّ(ئ )ٻ) ــ ( مط: ال حَسا تجئ ـ
ـــ( لــت  وــاٌث يتِرةبيتِحُضحح) ــَيَ كــت ال ـ لتســتر طــتَيك كــت   آدةضــدا بــتم توَيكمةــت دةلة

ــ ورَج، ياخــرتَج خبـدةميش ــ ود ِـتر ط ـ ــ تَيك كـت س ـ ( تُحايطُّح َٚ حُتايطَّح ج  بكـرَج، مة ) ـ
ت، مةك ـواَيك  ـتِراً خبـ  ـَي ئ ِـتر كتسـ  ـِتردممكياُ بـت واٌـاج  ـتِراً دَيـَ، مةك بمةـ     

ــ تج لَيكردبَيتـتكـ ـح توَيكمةآسج  كردبـ  خدجختمة مايت ديٍتكتج  ٍـ  ـ  دارجـتمة، يـاُ بري
 تياٌدمة.   ــكردمة، ياخود  ياٌث ثَيـ

َّ َُٖٛحح :ُطححححِطايِك(ئ )ٹ) َّن  ٍِِدايَعححِب ُٝبِصححاي ََّٚ ِ َصححاي َٛ  :ُطِطححايِكَٚ، ١ِف َصححاي ٕ أ ُٖحح

َٚريِٙغ  ط ححطِق َرأُخَٜ ُٜأ  :اُطقَطاإل،  ٍُ  ،ِِٙسححٝغ  ط ححِطِق َٞححِطِعٕ  َّ ِْٞححَٚايجَّ ،ٌزِٛححَجف األ   ٌٍِدَع ا

ـــ( مطاٌفَصححِِْإَٚ ــتئ ثظطِطححِقتج )ـ ـــ( مات ــتغ، كـ ـــكح ب ــت طـ ـــت ب ــت ـ َيوةيتكث داد تراٌ
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ــ ـــ(، ماتــتئ خيٍؼــافح داد ــتري ح يتكش ١صححف َْ ُ َصححَْ، )آدابــتغ كراب اٌي ، مطــتجئ ـ
ــ خيٍش( ختمةيـت كـت   طِطِق) ــ بتط اُـ ــ ث خـ تجئ ـدج بـترَج، بـت ً مطـ   ـتمةج ديكـت بدخـ  ـ
ار دةمـترووَجئ  ـج ثترمةرد ـ خــوا ت دات، بديـ ـت بـ( ختمةيت كت بتط  ختميديكاطَطْقإ)

ـــ، بــــت ً لــــت سچڤ  ڤ  ڤ  ڦچ ــترووَجئ ٔححححححاجلومِرةتث )ـــ (دا دةمــ

ــچٿ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ      ٺچ ــتئ )طححححححق اِضا )ـ، خٍ ــ جححححا٥س ( ماتــ

ــ دج دةبـات، ب ـدج بدخــث ةتيرج خـت بتطــ(، ضوٌكِحٚظاي ــ ( كتسَُكِطحط ت ً )ـ َيكت ـ
 دج دةدات.    ــرج خــ  ةتيـكت بتط
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 رةوةى ئايـةتـةكان خـواهاتهـة  هـؤى

 ﮷چرةمةج خـتم ِرسـتت  وِرخاٌييـتج كـت دةمـترووَجئ      خـوااتٍت ـدةربارةج ِدج ِ

ــترِات  ،چجئ... ﮿  ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ دمم بتســــــــــــــــــ
 َيِردرامٌتمةئـ 
ِٔ ] /أ ِٔ َع ِ افٍع ححح َْع َُحَس زَ  ححح َعح ِٔ ُع ُٗحَٛد جَ : اَُح َُِٗٓع اهلُل َٞحِضح ِد اهلِل ِبح َٝ َّ اْي ٍِ ححح ي ح٢ َزضُ ا٤ُٚا ِإححح أ  ٛ

َٝ     اهلِل  َْ َِححَسأ ٠ً َش َٚا  ِِ ُٗ ِٓ َِحح َّ َزُجححاًل  ُ٘ أ  ٍَ ي  ،اححححف ححَرن ُسٚا ي حح ٍُ اهلِل ححححف ك ححا ِِ َزُضححٛ ُٗ  ََححا  :

َٕ ِفحٞ ايتَّ   ِِ   ححح َتِجحُدٚ ِٕ ايحسَِّج َٕ    ؟َِٛزا٠ِ ِفحٞ َغحْأ ً حُدٚ ُِٜج َٚ  ِِ ُٗ َْْفَطحُح ٍَ َعِ ححُد اهلِل   ،ف ك حاُيٛا:  ف ك حا

ُٔ َض ٍّ: ن ححححِبحح ِِححححَرِبححال  َّ ِفٝ ،ُت َٓػَ  ،َِححححَٗا ايسَِّجححححِإ َِٛزا٠ِ ف  ِٛا ِبححايتَّ ُٖححححف ححأ َت ََٛضححَع أ َحُد َٖا، ف  ِِ ححححُسٚ

َٜححَٜ ً ٢ آ ُٙ َع ِِ، ف ك ححَد َٖحح١ِ ايسَِّج ََا َبِعَد َٚ َٗا   ً ََا ق ِ  ُٔ ضَ  ححَسأ   ٍَ ي ٘ َعِ حُد اهلِل ِبح ٍّ: اِزف حِع  ححح ا; ف ك ا ال 

ُٙ، ف  ححَٜ َٜحَد َٜح١ُ ايسَّجِ  ححح دى  ف َسف َع  َٗحا آ َّ    ،ِِححح ِإَذا ِفٝ ََُح َٜحا  ِِ    ححح ف ك حاُيٛا: َصحَدَم  َٜح١ُ ايحسَِّج َٗحا آ ُد ِفٝ

َُححا َزُضححححف  ِٗ َََس ِب ٍُ اهلِل ححححأ  َُٛححا َٜجِ  ، ، ف ُسِج  ٌَ ِٜححُت ايسَُّجحح َُححَس: ف َسأ  ُٔ ُع ٍَ َعِ ححُد اهلِل ِبحح َُٓأ ححححق ححا

ً حح٢ َٗححا اْيِحَجححاَز٠    َع َِٜكٝ َُححِسأ ٠ِ،  ُّ بححسقِ:  َٚ (،1497بححسقِ:  و اِيححََ َُ٘جححَسِخأ }[اْي ايُ َخححاز

ُٚٛ َدُبحححأ َٚ ،(3436  َِٚإ(4446 بحححسقِ:  َدا َٕ بحححسقِ:   ِح ُِٔبححح،  ــت   {(4434 َّحححا ــامي  لـ ــتئ ٌـ ، ماتـ
ئ ــــــآتمة، دةلةـدة َيِرَيتــــ ــــــآلَييــــاُ ِرا ج ب خـــــواترةمة ـدملةآلج كــــوِرج يووـــــيتبــــ

ـــجوملتكتك ـــ ــد الج ـاُ ِ ــاتَ ب ــاُ باســ   خـــواترج ـثَيغتو  ــكح  ـبدي ــت ثيامَي كرد ك
مــتروومجئ لــت تتمِراتــدا دةربــارةج   خـــواتو ترج ــــثَيغيٌَيكيــاُ  يٍايــاُ كــردمة، 

ــ ـــواياُ دةكــتيَ،  شــ ـاُئ ِريشـــكردُ ضــث دةبيــٍَ!  وتيــ ـبتردباراٌ ــَيا،  ـآتياُ ث دةلة
ـــظـ اوضي ـــآياُ لـ ــارةج لَيــ ـ ـــداٌث  اوضييـدةدرَب، )يو ــرٌن   ـتك ــتكرامة،   ــاريث ٌ ت دي

تالً )كــت يتكَيكــت لــت ـآلج كــوِرج ســـدملةـــاُ ٌــتكرد(، يتبــــبتردباراٌي  ــــختمةيــت باس
ـــ ــتمرة  اٌايــاٌث ج ـــ ، مةك لــت آكو ِرةٌـــت  ــتمرةتريٍث  اٌاياٌيــاُ بومبــ ـوملتكت، بتلة
ــترِاتث وشــــ  ــت  وـبتســ ـــميتوولةىاٌ ومٌييدا جوملتكــ ـــــ ــوِرج ـاٌتئ  اٌــ اتريٍىاٌتم كــ

كــــوِرج  حرتيٍىاُـاٌت، باطـــــزتريٍىـــــزتريٍىاٌت كــــوِرج بتِرَيـاتريٍىاٌت، بتِرَيـــــ اٌــــ
ـــباط ــتمةج بــزاٌَ وش ـاُ كــردمة ثَيــ ـت، وتد يـــرتيٍىاٌ ـــع خ ــومة، دمايــ  كــت  ـ ولةىاُ ب

ولةىاُ بــــومً،  وتومياٌــــتئ ٌت اٌرتيٍىاٌــــت كــــوِرج  ـــــــخــــتمة وــــَ وش ئتتثــــــ وتومي
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وتئ ـاٌث  ـ ـ، بـت جوملتكتكـ  (1)ريٍىاٌت،(ـتـ ـريٍىاٌت كوِرج خراثـتـريٍىاٌت، خراثـٌت اٌت
تر ِتيــت، خٍ ــا تــتمِراتياُ ـٍاكـــكردٌث  يـاراٌـــتُ لــت تتمِراتــدا باســ  بتردبــــدرؤ دةك
ـــ ـبآلمكـ  ايتحسٜححس اٌتمة، يـاُ مةك خـامةٌث )  ـكردبيــ ـــآ ب بومبـت كتيَـ ـردةمة، )جـا ِرةٌ

ــ ٚايتٓححٜٛس اُ كردبَيتــتمة، مةك مايمَيــك  ـبآلميــ  ــــآرابــح ثَيضــــآ ئ تدوــار بومبـآ( دةلة
 ،اتحـاراُ دةكـ ـدةسـتث لتسـتر خـتم خايتتـت داٌـا كـت باسـ  بتردبـ        ياُ ـ( يتكَيكآثَيضراب

تالً  ـــوتثئ ـثـــَيع خايتتتكـــتم دماج خايتتتكـــتج خوَيٍـــدةمة، يتبـــدملةآلج كـــوِرج ســـ
ــ كردُ لـتبَ دةس ـتث البرد، خايتتث بتردباراٌــتب البترة، دةســدةس ــ تث بـوم،  وتي ـ اُئ ـ

ٌـ   ـــ تالً ِراســآلج كوِرج ســتد! يتبدملةــختج وو ت  كردُ ـب دةكـات، خايـتتث بتردبارا
ــ ــدج ـِ ـــواتو ترج ــــثَيغتيت، خي ـــمترواٌــ  خ ـــرد )بــت تتمِراتتكـث ك تج خديــاُ ـ

 خــوا دملةآلج كوِرج يووتر ــا يتبـاراُ كراُ، خٍ ــدا كردُح( بتردبــث لت ٌَيواٌــ وكى
ــت خ ـــل ــاب  ِرا ج بـ ـــآدجح ب ـــآ، دةلةـ ـــئ ثيـ ــت  ـ ــتر خامرةتتك ــث خــدج بتس دا امةكتً بيٍ

 تمُ(.     ــتكـتمةج بتردج ثَيٍـتردا  رت وم، بدخـدِركردبدمة )ماتتئ خدج بتسـط

ِٔ اْيَ ] /ب ِٔ َعححححَعحح َِّٓ ححححححق  اِشٍب ححححَسا٤ِ ِبحح ً حح٢ اي َُححسَّ َع  ٍَ ُٗححِٛد  ِّا َٝ َُححححََُح ِّٟب ًُححَٛد ًاَُّ  ًاََِج

ِِ ححححف َدَع ُٖ ٍَححححف ك  ا َٕ َحححححَٖه   :ا ِْححححَرا َتِجححُدٚ ِِ :ٛاححححق اُي؟ (ِِحححححِنَتاِبُه ِٞفحح ٞحححححدَّ ايصَّا  ،ََْعحح

ِِححححف ححَدَعا َزُج ِٗ َُححا٥ِ  ً ِٔ ُع َِحح ٍَ ،اًل  ُِْػ  :ف ك ححا ََُٛضحح٢  ٟاهلِل ايَّححِرححححُدى  ِبححححأ  ً حح٢  َِٛزا٠  َع ٍَ ايتَّحح ِْححَص  ،أ 

ِْحح   َٕ َحححدَّ ايصَّا َٖه ححَرا َتِجححُدٚ ِِ ِٞفحح ٞأ  ٍَ ؟(ِنَتححاِبُه َْػَ  :ق ححا َّْححو   ِٛال  أ  َٚي حح ِٓححححال   ِِ  ِب ِٞدَت َٗححَرا ي حح

َِْج ُٙ ايسَِّجححُأِخِ ِسى   ُ٘ ن  ،َِححُد َّٓ ُٙ      ُٞجَس ِفح ححح َٚي ِه َٓحا َْا ايػَّحِسَٜ  َتَسْن َّٓحا ِإَذا أ َخحِر َٓا ف ُه  ،أ ِغحَساِف

َْا ايطَّحَِٚإَذا أ َخححح ُِحححححِعٝححِر َِٝٓحححححَ  أ ق   ً ًْ ،دَّحححححِ٘ ال حححححا َع ً ححح٢ َغحححححَتَع :َٓاحححححُق ُِحححِع َع َِٓجَت ًْ ِٛا ف  ِٞاي  ٤ٍ ححححح

ُُُْ ً حح٢ ايػَّححِسٜ ِ ححححِكٝ َِ   ،ُ٘ َع ُِححٝ َٓححا ايتَِّح ًْ َِٛضححِٝع ف َجَع ِِ   ،َٚاي َٕ ايححسَِّج ََه ححا ًْححَد  ٍَ  ،َٚاجل  ف ك ححا

ٍُ اهلِل َّ   َزُضححٛ ُٗحح ًَّ ِّ !اي ُٙ  ٞححححِإ ََححاُتٛ َِححَسى  ِإِذ أ  َٝححا أ  ِٔ أ ِح ََحح  ٍُ َّ ِ٘ ف ُسجِ (، أ  َََس ِبحح ٍَ ف ححأ   ،َِححححق ححا

َٚجَ  ٍَ اهلُل َعححححححححصَّ  َِْص گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ :َّححححححححححف ححححححححأ 

                                                 

   .2483ئ َطحًِ صححٝح، مة 3812 ئاي خازٟ صحٝحبِرماٌتئ ( 4
ــد درَيــــبةج بتســـترِاتتكتغ بِرماٌــتئ )     يًطحح ٟ( اي ٝححإ جححاَع(، م )9/58ئ )ألجححد( ايحُطحححٓدب

ِ ٚ ٚافكح٘  ، صححَّحح٘ الحان  7162، ٚ صحٝح ابٔ ح حإ:  7816(، ٚ ايحُطحٓد( ألبٞ ٜعًح٢:  9،  26/8 

 ٞ.ححايرٖ 

: قًحححٓا: ٖحححرا ضحححٓد  كــت  وتومياٌــت، 206 - 205 ص  3ٞ بٝحححإ األضححح اب،   ح اإلضحححتٝعاب فحح بِرماٌــت مة

  صححٝح زجحايح٘ ثكحات.
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ِ٘ ٢ح، إيحححچڱ ِِٛيححح َٕ ، چجئ ...﮷  ﮸   ﮹  ﮺  ﮻چ :ق  َُٜكُٛيحححٛ

َُّححححَد ََُح ُٙ ًاا٥ُِتححححٛا  ًْححححِد ف ُخححححُرٚ َٚاْيَج  ِِ ُِٝ ِِ ِبححححايتَِّح ِٕ أ ْفَتححححاُن ِِ  ،ف ححححِإ ِِ ِبححححايسَِّج ِٕ أ ْفَتححححاُن َِٚإ

ُ٘   (18548  :سقِبح د َُح ِحأ  َُ٘جَسِخأ }[ف اِحَرُزٚا ًَّْفحُغ ي ح َٚٚاي 1700َٚ  :سقِبح  ًٌِِِطح َُ،  ٛ ُبح أ (، 

َُٚد 4448َٚ  :سقِبححح َدا ــ{(2558  :سقِبححح ِ٘اَجحححََ ُٔاِبححح(،  بـــت الج ياُ ـ، ماتـــتئ جوملتكتيتكـ
ــ ياُ لَيـامج ِرةغ كرابـوم،  اوضيظـ  ـضـ وا، دةوــتر داَِيٍــثَيغتو  ــ دا بـوم، ثَيغ ـ تو ترج ـ
ـــاٌب  خـــوا ــتروومجئ خايــ ـيـ ــت كتَي تكتتــ ـكردُ، م ــتمة ل ـــايــ يٍزاج ـاٌدا ســـا خ ! تـ
ــ اج كردمة، بديت بـتم ج ــارة ختم كتستج  يٍـ)دي ــ درة سـ ، ـآزاياُ دامة(،  وتيـاُئ بتلةـ  ـ

ــ  ثيامَيكــ  ـــدماي ــتتث ختِمــ   ـياٌث باٌـ ــارة  اٌيوي ــاُ )دي ــت  اٌاكاٌي امت(، ـث خيٍؼـــكرد ل
ــ ـــواتروومجئ ـم ــب دادةكخ ـــت بت  ــوردةماري  خدوــ ـ ـــاُ دةلةـتً، )مةك ك ــتم  ـ َيَئ تــَو خ

ــخـوا ــا ـِراتث ٌاردؤتـــت( كـــت تـــتم ـيـ ! خـــتمة ســـزاج  يٍايـــت، لـــت     ت ســـتر وومسـ
ــ ٌتكردب ـآَيوةيت دامات لـ ـثئ ٌـتخَير، مة خت ـتر بـتم طـ    ـاٌدا!  وتـكتَي تكتت اً )ماتـتئ  ـ

ــ زاج  يٍا لـت كتَي ـث خَيى  ــتدةداج، ســي ثَيٍــاً( ِتمالةــوَيٍدت ٌتدابـخاما س تدا بريتيـت  ـ
ٍــــا لــــتٌَيو ثايــــتدارةكاناُح خــــامةُ كردُ، بــــت ً دماب خــــتمةج  يـلــــت بتردباراٌــــ

ــ اُ  يٍــامة ٌامداراٌتوــتر يتكَيك لتم ثيــاناٌدا  ؤر بوم، خت ـتكـثَيـ َيث ـلـ  ،اج كردبـا ـ
ــ ث بَيَّيـزيع  يٍـاج كردب  ـدة تِرايَ، خت تر يتكَيكـ  ــ ا، سـزاواُ دةدا،  و  ـ اُ مةرُ بـا  ـ

جَيٍا، ـَيز( بيضتسـ ـّـ َيـزم بـثايـتدا )ماتـتئ بتِيَـ    آتَيك دابٍَيا بتسـتر ثايـتدارم بـ   ــط
بدةيَ، ـــآ اُ لـضامياُ ِرةغ بكـتيَح  اوضيـ  ـوتر ختمةج كت دةوـ ــاتت ســخيدج ِراواُ ِ
ــ   بـومة، دار بـومة، ب  ـ)خٍ ا  اوضـ  ــ اض ٌـتكرامة( ثَيغ ـ ــ م  خــوا تو ترج ـ ئ تروومجـ

ت تمة، دماج خـتمة كـ  ـاٌث تدج  يٍدممكردؤتــتً كتسي كت متروــت! وَ يتكــيخـواختج 
ا مترواٌث ثَيكرد خـتم ثيـامةج  يٍـاج كردبـوم بـتردباراٌياُ كـرد،       ـدبومياُ، خٍ ــوراٌ
گ  گ   ڳ  ڳ  چرَجئ خــــواتبتر يع خـــتً خايتتـــتج ٌـــاردة ـج ثايـــخــــوا

ــتم ط چڳ  ڳ  ڱ  ڱ ـــ، ِــتتا خ ــترووَجئ ـ ﮷  ﮸   چوَيٍتج دةم

بضـــــَ بـــــد الج . ماتـــــتئ چجئ ...﮼  ﮽   ﮾  ﮿ ﮹  ﮺  ﮻
امياُ ِرةغ ـضـ ومتتوايـدا )كـت ختماٌـتج  يٍايـاُ كـردمة دةو      اماـتد، خت ـتر خـ  ـوو ت 

ــ رُ، بـت ً خت  ــبدرَج( لَيث مةربـــآاُ لـرَجح  اوضييــبك ــ تر خـاما متت ـ واج بـد ٌـتداُ   ـ
ـــمتتخـت ـــتر )مة  ـــواج دا كــت بتردبـ ــث مةروت ـ ـــاراُ بكــرَيَ لَي ـــرُ(، مريـ ابَ، ديــارة ـ

 ات.ــاُ لت ٌَيواٌدا بكـات  وكىيبت تتمِر تو تر ـثَيغ ،بدخدياُ ِرا ج بومُ
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 ي ئايةتةكـــانـشــتـاي طـمان

دج ـثَيغتو ـترج خـ  ومِرةتت ووباِرةكتدا دممجـار ِرمم دةكاتـت   ـار لتً سـج ثترمةرد خـوا
، كــت خَيــرة  چگ  گ چ، ـآ( دةيدمَيٍــ ايسضححٍٛبــت ٌا ٌــامج )  وو ت ــتد 

ــت، ـطــ ـــلتِراسخٍ ـــا وَيٍث يتكتوياٌ ــاُ ِــ ـ ـــج خاِراستوومـتييدا  وِرخ ـــتتج ثَيغـ  تو تر ـ
  گچ، يـــاخود بـــت چٱ  ٻچث بـــت مطـــتجئ يـــبـــت  ؤر  خــــواكـــرامة، مة 

ــارج ماغ ِــــآ، دةيــــدمَيٍچگ ــتبـ، جــ ـــٌ آتيت بــ ــومةتح ِريشـــ ـــا ٌامج ٌوبــ التت ـــ
دماج ِرممٌكردٌـتمةج    خــوا تث لت تَه دةكات، لَيرةدا ـتتمخد متروايظــح ِراسـآدةيدمَيٍ
 ح ـــــزاج ِرَيـريـــ ح د يـــــث ســـــيياٌتج كـــت ِرابـــردُ، باستريـــــام  وكىـــت طـــــخـــتم ياس

ـــوتـِتلةك ـــاٌت سـ ـــايظـتلةكح تَيكــداٌث َِيىٍيــ ح خاس ـتر خـــ ـــث م ت، ختجمـ ــت ار ـ ِرمم دةكات
ــترووَجئ  ثَيغتو ــترج خــدج وو ت ــتد   گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  چدةم

ئ تو تر! با ختماٌتج خَيرايـ  دةكـتُ لـت كـومردا، ماتـت     ــ، ختج ثَيغچڳ  ڱ  ڱ
ترضامة دة ــرُ، مة لــتم ـدةســب  ــترويث دةكــتُ لــتم كردةماٌــتدا كــت لــت كومرياٌــتمة ســ  

دادةبَ، مة ختم كردةماٌتج كـت كومرةكـتياُ ثَيكـدَيٍَ، بـا     ــامراٌدا ثتيـكردةماٌتدا كت لت ك
ٌـ ـكردٌث خــيــ خَيراي ا خايــا ــــب ٌــتكات، خٍ ــــاتح ٌاِرة تتـن ٌتكـــتماُ لــت كــومردا تــد دلةتت
 امراٌتدا! ـردةمةج كـتُ لت كــراي  دةكــكت خَيت كَيَ ــختماٌ

، چڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ   ہچ
ــ تج كت بـت  ار  وتي ـلتماٌ ــ اُئ خيىـ اناُ َِيٍـامة، ماتـتئ بـت  ار خيـدديئاب خيىاٌيـاُ كـرد،       ـ

اُ، مة خيىــاُ بــت ــــتييدا بتطــ  ســترةكيث خيىـت ً دلةيــاُ خيىــاٌث ٌــتَِيٍامة، مة لتِراســ ـبــ
ج بـتر   خـوات ــترةكيث ثتيوةٌديث بت دَهح دةرممٌتمة ِتيت، بديت ِتويظــوةيتكث سَيــط

ــ ات، ِترمةِــاُ لت دَهح دةرممٌياُ دةكـاُ ٌتمث خيىــبد ووٌاميق (يـع، مةك  أعحساب ا بـد ) ـ

ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  چ(دا دةمـــــــترووَجئ الجحححححححساتلـــــــت ســـــــومِرةتث )

ــتئ چھ   ...  گگ  ڳ  ڳڳڳ  ڱ  ڱ ـــت ، ماتـــــــــ يـترةبـــــــــ
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ـــاٌتاُ ٌتضــدتت ٌَيـئ خيىــــــآاناُ َِيٍــامة، بمةــــاُ  وتيــاُئ خيىيتكـــتتكيـدةط  ــــآو دَه، بتلةـ
تج خيىـاُ لـت ٌَيـو دَه دايـت، بـت ً ديـارة ِـتر كـاً لـت          ــتِرةتح ِريظــترةكيثح بٍــبتط  س

ٌـ ـَنح ِدغ، مة داُ ثَيداَِيٍاٌث بت  واُ، مة كـكردٌث بت يت ـدةرك داوتكاٌيع ـردةمةج خت
ــ تج ِـترة  ؤرج  اٌاي ــالج  ؤربلت  ــ َّيٍترج خيىـاُ بـت ثَيكـ  ـ ، جـا  (1)َـاُ لـت  تلةـتً دةدريَـ   ـ

تُ لــت كــومردا لتماٌــتج بــت  ار يــاُ  ــــراي  دةكــــتم خَيـتج ثَيظرِبكـــدةمــترووَجئ بــا ختماٌــ
ٍـ ــاٌتئ خيىانــ وتومي ــ دلةي مامةـاُ َِي ٍـ  ـ ، چۀ  ہ   ہچامة، ـاُ خيىـاٌث ٌتَِي

(، َٓاحححححَزَجِعتئ )ـ( ماتـــِدْاحححححُٖ(، مة )َزَجعحححٛاتئ )ـــــ( ماتٖحححادٚالتكـــتُ )مة ختماٌـــتغ كـــت جوم
ـــيتِ ــتج   ـ ــتئ ختماٌ ـــومد مات ــد الج ـ ــاتث خ خـــواتِرامٌتمة ب ــت ك ـــ، ك ـــدج ديـ ــومُح ـ ارة ماب

ۀ  ہچدممركتمتومٌتتــتمة،  خـــواتا لــت ــــ، بــت ً خَيشخـــواتمة بــد الج ــــ تِرامٌ

دةمـترووَجئ   تر ـبـت ثَيغتو ـ    خـواَيرةدا اُ، كتماتتئ لـتكتكـ، ماتتئ جوملچہ
اُ، ــاُح جوملتكتكــِركتكردٌث ووٌاميقتكـ ـث كردُح ثَيظـتـترويــردُح دةسـكيـبا خَيراي
رِبكتح خَيراي  دةكتُ لت كومرم كردةمةج خراثدا، تد دلةتـتٌن ٌـتكات، ماتـتئ  ؤر    ـكت ثَيظ
 ت.ــتت وتكـٌاِرة  ــآاُ ثــخدتي

ــتٌ    ــت ض ــ  ب ــا دماي ــترووَجئ   خٍ  ــتياُ دةكــات، دةم ــََيك ثَيٍاس ہ  چ د مةس

َّاع تُ بـد درؤ، ) ـــ رُح  ـوَب ِتلةدةخ ـ، ختماٌت  ؤر  وَج دة چھ يغتج ـ( ػـ َضح
َِعتج )ــووبالتة َِع(ة، )َضا َّاع تر، )ـ( ماتتئ بيشـ َضا ــ ( ماتـتئ  ؤر  ـوَيـر، جـا وتبتس   َضح ب ـ

تُ بـــد درؤ، ـــــت  ؤر  ـــوَب ِتلةدةخـــــ، ماتـــتئ ختماٌچہ  ھچلـــتئ 
ــ اخود  ؤر  ـوَب دة ـرُ بـد درؤم دةلتسـتج سـتركردةكاٌياُح  اٌاكـاٌث خدي      يـ  ود ـاُ، ياخـــ

ــ تكاٌث تـد بدخـتمةج دماي  ـتُ بد  شــ وَب ِتلةدةخ   درؤت بـت دةوـتمة بكـتُح بـت درؤت     ـ
ــ وَج بد تد بـــاٌتمَج  ــَ، ماتتئ بديت دةيــبزاٌ ــ تـاكو خـتم  اٌيـاري ح ط    ،رُـ ارة اييتج لـت  ـ

ــ دمايـ  لـت ديج خيش   رُ،ــتدج مةردة  ــ ولةىاٌاُ بـتكارج بَيٍٍـتمة، مة بيك  ـــ  ًح وشـ تُ بـت  ـ

ــتبارةج ثَيٍاســتج خيىــاُح ثَيكّاتتكاٌييــتمة ســترجنث بــتر ث يتكــتوثئ     4 ــاتر ل ( بــد بترضــامِرممٌي   ي
ٞ حاإلضحححالّ نُححا ٜتجًححح٢ فححـترمةِـــا لــت بـتر ـــث دمموــثئ )، ِبــدة( ثي وـدةج خيشـــ)خيىــاُح يت يــ

 .(دا بت درَيـبج باسـث خيـىـاُ م ثَيكـّاتتكـاٌيىـاُ كردمةنتاب اهلل
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ــاُ،   ــد بــــت درؤ داٌــ ــوَب چھ  ھ    ھ  ے  ےچِدكارَيــــك بــ ،  ــ
ــ ث ديكـَيكـ ـدةختُ بد تد بدختمةج بد كدوتلةـِتلة ِ   ـ ــ تج بـاض بكـتُ، كـت ٌت اتومُ بـد الت،  ـ

سب ختمةيت كـت ختماٌـت  ؤر   اٌتمَج ختم  شاٌتج تد بتماُ بـتيتٌَ، ياخود وتبتــماتتئ دةي
ــوَب ِتلةدةخــ  ــد كدوتلة ـ  ــوَيـرُ ب ـــتُ،  ؤر   ـــث ديكـَيك ــت   ـ ــد، ك ــد الج ت ــتِاتومُ ب ــت ٌ ت ك
ۓ  چومرخدراُح ستركردةكاٌياٌت، ماتتئ  ياتر  وَب بد ختماُ دة رُ، ـوتبتسب وظ

ــتُ،   چ﮲  ﮳  ﮴  ﮵ ــدِرُ، الدةبـ ــاُ دة ـ ــوَيٍث خديـ ــتكاُ دماج طـ ، مطـ
وم ـينح كتَي ـتكاٌث ثَيظـ  ـختم مطاٌتج تتمِراتح خيٍ ـ   خـواوتبتسب لَيرةدا ختمةيت كت 

ــ وَيٍث خديـكت دايٍـامُ لـت طـ    ــ  ـ ــ دِرُ، جـاٌدا، خـتماُ دةياٌ (يـث،  ي ْفحغ ٍث بَيـبة ) ـا    دِريـ ـ
، ماتــتئ بــت جدرَيــك ــــآماتــتئ بــت يــتك اري  مطــتكاُ دة ــدِرُ، يــاُ  ــدِريٍث وتيٍــتميث ب

﮷  ﮸   ﮹  ﮺  چ تسـتث ٌـتبومة،  ج ثـترمةرد ار وتب خــوا اُ دةكتُ كت ــماتاي

ــتم دلةٍتخدط  چ﮻  ﮼  ﮽   ﮾  ﮿ ــتم جوملتك ــتئ خ ـــ، مات ــرةدا  ـ ــت لَي اٌت ك
ـــ يــاتر وتبتســب ثَيــث جوملتكتك ــَيَئ خت ــتر ختوــتتاُ ثَيــدرا مةري ـــرُ، بــت ً  ـ اٌت، دةلة

ــ ماتـتئ    ــآب ختمةبــلَيرةدا وتبتس آـابَ، دة وجنــتدرا مريـٌ اُـخت تر ثَيت وَج ِتلة خـتُ  ـ
خت تر بت دلةث خَيوةم بت خارة ممج خَيوة  شـتج كـرد، مةري ــرُ، بـت ً      د ثَيغتو تر ب

خت تر  شتكاٌث لت تَه خارة مم وتبتستث خَيوة ٌتِاتتمة مريـابَح لَيـث مةروـت رُ، خـتمة     
ــ مةك لـت ِـدج ِاتٍ   ـآب ثَيث ختمةبـ ــوتبتس آـواٌايتكث، مة دةطـوجن دا  تجـرةمةكـ خـوات ـ

ــ  وَب بـرُ، خت تر بـتم ط  تد ـَ بد الج وو ت ــت تر دةضىاُ كرد، كت خـباس َيوةيت ـ
ــ واج بــد داُح  وكى ــــمتت ــ تريييتكتج ثَيــت طــ ــ وتَ، كــت بريتيــت لــتمةج كــت خــتماُ     ــ

ــ بد كتسَيك كت  يٍاج كردمة، ختمة لَي ،كردُح  اوضي  لَيداُـِرةط امـضواٌتئ دةوـ وتومي ث ـ
ــ مةربـرُ، بت ً خت تر ةتيرج ختمةج ثَي ــ اراُ كـداُ، كـت بريتيـت لـت بتردبـ    ـ ــ ردُ، خـ تمة ـ

 ُ ــت ر ــث مةرو ، چ﯁                  چ، لَي
ـــميتٍ خـــواَيكيع ـِــتر كتســ ــت بتراٌ  ،تج بــد خــتم بــوجَ ـ ـــتــد ل ـــتر خــتمدا ِيضـ ب بــدج ـ

 ـآ، مة دة وجنــآ( بــَرابححححَعزاداُ )ــــب ثَيــث سـوتبتســ ـآاكرَج، ميتٍــت لَيــرةدا دة وجنـــثَيٍــ
ـــسوتبت ــث الداُ )ـ ــِسفحَصححب ثَي ــَيك  ـآ(ب ــتئ كتس ـــوا ، مات ـــبيخ ـــ ــد ٌــاتواٌث  ـتمَج الي  دا ت
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ٍ وتبتسب ثَيـث  ـووِراكردُ )   آبيـَيِريتمة، مة دة وجن وتبتسـب   ـآ، دةطـوجنـ آ( بـ إضحال
ــ ، مةك دمايـ  باس ـــآ ( بال٤ححبترَِيٍاُ )ـثَيث بت  بتس ــ   دةكـتيَ مط ـ تج ميتٍـت بـت ثَيـث    ـ

ــ اَه، لــدِرَب، بتِتر  ــواٌاكتج دة  ،اٌدا دَبــيا اٌت كت تَييــختم س ِـتر   خــوا َيرةدا يـاٌثئ  ـ
ـــ ـــــتض بيـــتمَج تومطـــــك دات، خـــتج ـــــا ارج بكـــاتح الي ـث ميتٍـــتم بـــت م  رمتـــاري ح خ

ـــوو ت  ــيي ط  تد! ــ ــد ِـ ـــتـ ـــتَيكب لتاليــ ـــواتُ ــ ــاكرَج،   خـ ــت ثَيٍـ ــتم كتسـ ــد خـ مة بـ
  خــوا َ كت اٌَيكـ، ختماٌت كتسچ               ڭچ

ـــٌتيويش ـــتوة دلةيـ ــاك بكـ ـــاُ ث ــتر دلةــ   ـ ــتك ِ ــتئ ٌ ــاكـاتتمة، مات ــتر   ث ث ــتمة، ِ ٌتكردممٌ
ـــٌتط ــت چڭ  ڭ   ۇ   ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ چتوة، ـيويشـــ ، لـــ

ــد ِتيــ    ــاُ ب ــادا طــتروت اري ح سترطــدِري ح  ةبومٌيي ــت دماِرؤييظـدٌي ـــت، مة ل ــا ارم ـ دا خ
ـــس ــتم   ـ ــتجناوث خ ــت خ ــتئ ل ــت ُ، مات ــادا     زاداٌَيكث و ــت دٌي ــتً ل ــدا، ِ ــردةمةم ِرةمتاراٌتياٌ ك

ــ تر دَجح لت دٌيادا يتي دارُ، مة لت  ياوتتيظـ ةبومٌي ح سترطدِريياُ بتس ارم ـ ـ ـدا تاماٌـ
 زادرامُ. ــس

ٱ  ٻ  چاُ  يـــاتر  ةة دةكاتـــتمة، يــــخـــتم سيَتتت  خــــواخٍ ـــا 

ــدُ،    چٻ  ٻ ــتِراً دةخـ ــع  ـ ــد درؤ، مة  ؤريـ ــتُ بـ ــوَب ِتلةدةخـ ،  ؤر  ـ
( ٍ ٌِتج )ـ( ػــيغتج ووبالتةــأنَّحا ىاُ ـتِراً دةخــدُ، ثَيظــرتيع باســــــ(ة، ماتــتئ  ؤر  آِنحح

يـــاُ بـــت واٌـــاجئ  ؤر  ـــوَج  ، دمم ماتـــاج ِـــتُئچٱ  ٻچكـــرد، كـــتئ 
ِتلةدةختُ بد درؤم دةلتستج  اٌام بترثرستكاٌث خدياُ، يـاُ وتبتسـب ختمةيـت كـت  ؤر     

ــ تُ، بدختمةج دمايـ  درؤ بـت  و  ــوَب بد تد ِتلةدةخـ  َ، مة خـتمةج كـت لـت    ـيَـ ـتـدمة بمة  اٌثـ
پ  پ   پ  پ  چتدج مةردة رُ، دماي  بتكارج بَيٍَ بـد بـت درؤ داٌاٌـب،    

ــچڀ  ڀ  ڀ ــاتَ بــــد الت، بــــد دادمةريــــ  خت ــــتر كَيظ ـ، خٍ ــ ـــا خت ــــتر ِــ تم ـــ
ـــتووظ ــوم، ديـــ ــ ـــارة خَيىـوِرَيكياُ بـ ــرةدا ثَيىاٌـــ ــ ــاتر    ـت لَيـ ــث  يـ ــب ثَيـ ــت وتبتسـ وايت كـ

، بـت ً  يـاتر وتبتسـب    آاٌيع بـ ـتكـ ـب ثَيـث ووٌاميق ـوتبتسـ  ـآـوجنـاٌت، دةطـجوملتكتك
ــت، ضــوٌكت وشــ    ــث جوملتكتكاٌ ــت  ـثَي ــاُ ب ــا ولةىاٌتكاُ خدي ـــِرمادار داٌ ـــترثظــمة، سب ث يكـ
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ــت ثَيغتو ــ  ـــت  ، تر ـٌتدرامةت ــدا بكــ  ك ــت ٌَيواٌ ــاُ ل ــَيك   ـدادمةريي ــتكات، كتس ــاُ ٌ ات، ي
ـــآث وشــولةىا ،   بــت ِراســتث بومب ـ وت َيتــ زةً بــومةم ــــوول ثَيغتو ــتر ت درؤ، ،   بـــ

ب ثَيـث  ـادة بكرَج، بديت لَيرةدا وتبتسـ ـتردا ثيـتريئتتث بتســزةً بومة، كت طــختميع وول
اتَ بد الت، ماتـتئ بدخـتمةج دادمةرييـاُ لـت ٌَيواٌـدا      ــتر ِـترووَجئ خت ـتكاٌت، دةمـجوملتك

ــاُ ضارةســتر  ـوِرَيكــــتوتم وظـكَيظــ ،تجحـبكــ پ  پ  ڀ  چ بكــتج،ياُ ِــتبوم بدي

ــدا بكــ    چڀ  ڀ ــت ٌَيواٌ ــاُ ل ــت دادمةريي ــدت ِتي ـــتج، بدطـ، ب ــت ثظـ ـــب ِتي تياُ ـ

تب تَيكردُح ــ، مة خت تر ثظچٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ چتَي كتج، 
تم ـــ نتح دادمةرييب لت ٌَيواٌدا ٌـتكردُ،  وَيـب بـت كَيظ   ــوَيب خشـتــب كردُح ثظــخيّىال

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چَيكب ثَيٍا تيتٌَ، اُ ٌتدا، ختمة ِيي  ياٌـٌاكدكييتكتي

ـــخت ــتر دادمةرييظمة ، چٹ ــت ٌَيواٌـ ـــب ل ـــبــت ط ،دا كــردُـ ــت ـ َيوةيتكث داد تراٌ

ــ ــت،   ـدادمةرييـ ــدا بكـ ــت ٌَيواٌـ ــچڤ  ڤ  ڤ  ڦچاُ لـ ـــوااُ ـ، بَيـووـ  خـ
ــ دةمَيَ، كتماتـتئ تـدغ داد   ــتراٌث خدطـداد  ، خــوا تث ـتميشـ ـتربت، بدخـتمةج ب يـت خدط  ـ

ِـ خـواخدطتميشترتيَ كتست لتالج   ديارة ثَيغتو تر تووم ـج ثترمةرد ار، ضوٌكت لت 
رت بـومة، لـت ِترضـ  سـيَتتث باطـت،      ـــ تض لـت ثَيظ ــتووم كـكتض داد ترتر بومة، مة لت ِ

 تدا بومة.ـواٌدا لت لومتكـتَيكث بتر م جــيَتتح ِرةمطـتووم سـكو لت ِـبتلة
ومِرواٌتمة، ـترسـ ـايتتث سَييتودا بت سخايتتتدا، لت خ آـاي  ختً سـلت كدت  خـواخٍ ا 

، ـآاييب بــــــث يتجـح ثيَـ آســومِرمبَيٍ ـآترج لـ ــــتتث خــتلةك سـماتـتئ كــت خـتمة جَيــث خديـ   

تماُ ضـدُ  ـا خـ ـ، جچڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ چ دةمترووَجئ
ــ ج تَيدايخــوا دا كت تـتمِراتياُ لتبتردةسـب دايـت،  ـوكىث     ـتد دةكتٌت دادمةر لت  الةَيك  ت!ـ

ــ ج لـت بـارةج خـتم وتس   خــوا وكىث ماتتئ  ـ  ــ تلتيت تَيدايـ ج خــوا ت، ٌـتك تـتمِرات  ـوكىث    ـ
ِ  آدابــتَي ــ بـد  ــ تووم وتسـتلتيتك، كـت ييـاٌث خيٍش   ـ ــ اُ خَيشـ ــ تا ثَيويشـ ، ءتث ثَييـتتث، ٌـت  ـ

ــ كـج تَيدايت، ضـوٌكت خـتماُ لـت  الةيَ   خـواماتتئ بد ختم وتستلتيت  وكىث  ــ دا كـت دةلة ـ  ئَيَـ
ــ ترمةِا ٌتػــَ، مة ِثـابتٌد بيـاٌتمة ــ  خديــتَي ـبت ك ــآ، دةبتيَــخَيىت جوملتك ِراٌي  ـ
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 بــت آ  خديـاُ واوتلةــت بكــتُ، ديــارة ِـتووم خــامةُ ديٍَيــك دةبــ  ـبــت كتَي ــ ــــآيـتكاُ دةب 
ج خــوا ، خـتدج ختماٌـت بدضـ  لـت  الةَيكـدا كـت  ـوكىث        ـآبضـ  تمة بـتِرَيوة ـبترٌاوتج خديـ 

وِرياُ لتسـتر بـومة، خـتم  وكىـت لـت      ـتوكـت خـتماُ وظـ   داد تر دةربارةج ختم وتستلتيتج 
ــ تتمِرات ــ تبومة، كتضـث خــتماُ ديَ ـدا ِـــ ــ َ بــد الج تـد داماج دادمةرييــب لَيدةك ـ تُ!! ماتــتئ ـ

ــ تيرة! مة ختم واسـختمة طتَيكث س ٌـ    ـوـوم ٌيـ   ـآتت بـ ـ ت بديـت  ـت، واٌاكـتج ختمةيـت كـت ختما
ـــِ ــد الج ثَيغتو ـ ـــاتومُ ب ــ تر ـ ــتم ســ ـضوٌك ــد   زايـت خ ــدا ِــتبومة ب ــت تتمِرات تج كــت ل

ـــبريتـــث بـــومة لـــت بتردب ،اكردُـــــ يٍ َ بـــد الج ـــــاٌتئ بضـــــا  وتوميـــــاراُ كـــردُ، خٍ ــ
ــ تد ـــــوو ت  ـــبتلةـ ــوكىَيكث سـ ــت لـــتمةج  ـكو  ـ ــتمَج، كـــت بريتيـ ومكىاُ دةســـب بكـ

، َياـبمةــ آتياُ ثــــــدةيَح  شـَي ـــاُ لـتيَح  اوضييــــــاُ ِرةغ بكــــضاميواكترةكاُ دةوــــ يٍ
ـــخٍ  ـــا خت ـ ـــلَيــث مةربـ متكتمت، خــتمة باطــتـاٌتكتواُ دةســــــتر  وكىــت خاسـ رُ، بــت ً ـ
ــ ــتمة ماتايــتكث، ماتايــتكث ديكتطــ  ختمةيــتئ       ــــتر خــتمة ٌتبـخت  وم، لَيــث مةروــت رُ، خ

تٌت دادمةر لـت  ـ، ختماٌت تد ٌاكـ چڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ
كو وتبتستَيكث خراثيـاُ  ـتٌت دادمةر، بتلةــٌاكت، بتِراستث تد ــكدا كت تتمِراتياُ لتاليـ الةَي
، دماييع دماج چڃ  ڃ  ڃ  چ  چچت لتمةدا، دماي  دةمترووَجئ ــِتي

ــتمة الومــ  ـــي  دةكـخ ـــتُ، ثظـ ـــب ِتلةدةكـ ــتمةج ثَيغـ ــــتُ، دماج خ ــتروومجئ  تر ـتو  م
ٌـ      تمةم ارٌـث كردبـوم، ميشـتياُ بيظـ   ـتتمِرات بَيـٍَ، خايتتتكـتج تـتمِراتيع باسـ  بتردبارا

ــ ، خـا خـتم جـدرة كتس   چچ  ڇ  ڇچ تث تَي كـتُ، دةمـترووَجئ  ـثظ اٌت ـ
ــ خيى دارٌا، ماتــتئ ٌــت ـخيىاٌــ ــ خيى تمِرات، مة ٌــتـاٌدارُ بــت تــ ــ اٌدارُ بــت تــدغ خــتج   ــ

تمة ختماٌـت  ـردرامة، يـاخود لـت بٍتِرةتـ   ـ، مة ٌت بتم كتَي تغ كت بد تـد ٌيَـ  وو ت تد 
اتتمة، واٌـاج  ـِرةت بكـ  خــوا َيك  ـوكىث  ـيدا كتست لتِراستيـضوٌك  خـواخيىاٌدارٌا بت 
ــ ٌيتح، خت تر بـت ِراس  خـوامايت بِرماج بت  ، خيىـاُ بـومُ بـت    ـآتبـ ـِ خــوا تيث خيىـاٌث بـت   ـ

ــ ، ديخــــوام بــد  ــوكىث   خـــوا  ومُ بـــد ـتضــ ـ، ماتــتئ ومك خـــوا  تلت ـــــارة خَيىــت لــت وتس  ــ
اٌت.ــةكتر ختً خايتتت ووباِرـك دةختيٍت ســتكاٌدا  ياتر تيظــ رٌـ
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 ضـةند مةسـةلـةيـةكى طرنــط

ـــوتس ــ تلتجـــــ ــترووَجئ   ئتًـيتكــــ ــت دةمــــ گ  گ   ڳ  ڳ  ڳچكــــ

ۀ   ۀڻڻڻںڻں ڱڱڱڱڳ

رَيَئـتث لَيوةردة يــَيك طـتت ووباِرةكت كدوتلةـ، ختً ِرسچہ   ہ

ِْحححو ( خوَيٍدرامةتـــتمةغ )ڳ  ڳ) ُِٜحِص ــال ــتردمم  يـ ــاتومُ، ـ( ِـ ِراختتتكتج ِـ
ُ٘حَح) ُْ َِٜحُص  ،ُ٘ َْ ُِٜحَص  ُ٘ َْ ُ٘ ِص، أ ِحَص ُِٕصحال ح ىاُ كرد لـت  وـاٌث يتِرةبيـدا )   ـ(، ثَيظرتيع باسُْح

َْححُػُخ ١ْٚالصَٚ َْححُػُخَٚ ِضِزٞ األ ِف ١ُٛ َِّف ١ُٛ ــ ( بت  ةمييحصٕ(، )ِظْفٞ اي تك دة ـوترَج  ـ
ـــكــت  بــرم ل رَجح  ــدَهح خــتًح ـاٌيع كــت  ـــ  خيٍشـــ، مة ٌتمشـــآد ح كــتلَيت تَيدابـــ

ِصٕ ححح َحرَج )ـثَيـث دة وتـ   تتتـ، خـتم  الةـ  ـآح دلةـث توٌدبـ  ـــآ   تَيدابــة تتيتتح ٌاِرـختم

َْ (.  ٘ححٚحُصٚ
يارَيك ـتتٌن وتبـت! ثرسـ  ـدةمترووَجئ دلة ثَيغتو تر بت   خـواا لَيرةدا كت ــخٍ 

ــتِث دةكــ    ــَيع، ضــدُ ٌ ــت ث ــردةمةج ختِمــ ـدَيت ــت ك ــت دلة ـرَج ل ــومر ك ـــتـث ك ــد ـتٌـي ث ب
ت!!ـب خدج ٌيـتتت بتدةسـم  الةت ختـتكات، ضوٌكـثتيداٌ
ــ يارةياُ دامةتتمةئ  اٌايــاياُ خاما مة وث ختم ثرسـ اٌ اٌث ِرةماٌ َيـبي  دةلةـَيَئ خـتمة    ـ

ــ مةك ختمة مايت كت لـت  وـاٌث يتِرةبي   ٓ ئ )ـــآ دا دةلةـ ُٖ َٖا َّحو   َٜ ــ ( ماتاححح ال أ َز تئ لَيـرة تـد   ـ
ــ ت، لت  وـاٌث كورديظ ــٍي، ياٌثئ لَيرة وتبــٌتبي ئ جـارَيكث ديكـت   ـــآ خـتمة ِتيـت، دةلة   داـ

تمة بـد  ـث ديكـت ٌتيـ  ـبت ضام، ماتـتئ جارَيكـ   ــآتث ختمةٌيت ٌتي يٍـتمة، وتبتسـٌتت يٍى
ــرة، ٌالة ـــآخَيـ ـــوتي ــ ــث واٌايتكــ ـــتمة، ال وـ ـــآتج ثــ ـــآدةلة ــ ــــ ـــآ، دةلةـ ــارَيكث ديكـ ت ـئ جـ
ــ لـت  و  ٌاي يٍَيتـتمة، ديـارة  مايــت  ات واٌـاج  ـتمة، ضوٌكت خت تر ٌتِــٌتت يٍى اٌدا خـتم  ـ
 وَييــاُ   !ثَيغتو ــترتُ، لَيــرةدا وتبتســب ختمةيــت كــت خــتج  ــــَيوا اٌت ِــــجــدرة ط

ــ وـتخدم ثَيياٌـتمة س   ـآتم  ؤر ختمتتياُ لـ ـاُ بكـوتدةم خيّىاليآث ٌـ ـ ن ـتةمةتتح دلةتت
ـــوتب ــترةجناوث  ـ ـــت، ضــوٌكت س ــرتح دةســ جـ ــتروـرتح م ـــث ختماٌيب   ــت كــومرم  ـ ت ل

ت.  ــٌدا دةطكَيتتمةم  ياٌ  بد تد ٌياـخراثتدا، بتستر خدي
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ث يب  ـترو ـدةمـترووَجئ بـت دةسـ    ثَيغتو ـتر  بت   خـوارةدا ـت لَيـترجنـجَيث س
، يتكـتًئ  ـآتٌن ٌتبـ ـدر لـت كامرةكـاُ دلةتـ   ـِركت كردٌـث دممجـ  ـ ـ ـكردُح خَيرايـ ح ثَيظ 

 اُ.ـتكـاُ، دممةًئ جوملتكـتكـووٌاميق

، چہ   ۀہۀڻڻڻںڻں ڱڱچ
ريَ  ياُ ـمة  ؤرت تر ـتو ـتًح ختمتت كت درامةتت ثَيغـؤرتريَ خمة لتِراستييدا  

لتاليــتُ جوملتكتكاٌــتمة بــومة،  ، ً  تيــتٌرامة، لتاليــتُ خــتِمث ٌيَــاةحـكــت بــت خيشــ
ــرةدا  ـــوالَيـــــ ــتروومةئ   خـــــ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱچٌتيَـــــ

، چۀ  ہ   ہچترووَجئ ـت، كــت دةمــ ـمةك خــتمج ديكــ، چ

، چڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻچمــترووَجئ كو دةـبتلةــ
تج ووٌاميقتكاناُ بـد بكـات، ووٌـامي     ـتوميتتث ثَيٍاسـار لَيرةدا ميشـج ثترمةرد خـوا

ٌـ ــآتيت كت بت  ار دةلةـكَييت! ختم كتس ــ ث ٌتَِيٍـئ خيىا  َِيٍامة، بت ً بت دَه خيىا امة، ـ
، مةك لـت طـوَيٍث   ـــآ تكاُ بَيٍـتر ٌامج ووٌاميقــاتث ختمةج يتكشــلت جي  خـواماتتئ 

ــ   ختمةيـت بـت  ار خيدديئ  ـديكتدا ِاتوة، لَيرةدا دةمترووَجئ ووٌاميـ  ــ اج خيىـاُ دةك ـ ات، ـ
ــ بت ً خيىاُ ٌتضدت ــ ت ٌَيـو دلة ـ وةردة ريَب كـت طـوَيٍث   ـ  ليَـ ـث، ِتلة تتـت ختوـت ختمةطـ   ـ

ٌـدا خاوـايةج   وت ُ لت ضـتٌداُ طـوَيَ لـت  وِرخا    ج بتر مخـواسترةكث خيىاُ دلةت، مةك 

 چھ...  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ...چبــــتمة دامة، بــــد مَيٍــــت دةمــــترووَجئ 

ــترووَجئ  احلجررتا  ــاُ دةم  ،ةرمجادلرررالچڈ...   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ ... چ، ي

، خٍ ــــا بديــــتغ بتطــــ   ــــتمرةم  چڻ  ڻ  ڻچلَيرةطــــدا دةمــــترووَجئ 
ــ دلةتمةمة كـتئ لـت   ــدٌـتج خــت، لت ســترةكيث خيىاُ ثتيوةٌديث بت دلةتمة ِتيــس دا بـت  ـ

( إذعححإت  كــردُ )ـكـــت، ومــــ( ِتيحححب( ِتيــت، خدطويشــنت )تصححدٜلاُ )ــــِراســب داٌ
ٍ كـردُ )  ٍدـت، ثتسـ ـِتي ــ ، خيىـــآ ت، بتلةـ( ِتيـ ق حٛ ٍـ ـاُ ضـوار ثَيك ـ ترج ِـتُئ دماج  ـَّي
ــ تمةج بــت يت ــــخ ومَه كــردُح  ـ، بــت دلةــيع   ــ  ـآردُ دةبـــكــ ـنتح دةركــــَن تَيـتيظــ

ـــويشـخدط ـــنتح ثتســ ــــ ـــآردُ دةبٍد كـ ــت  اريـــ ــ ـــ، بـ ـــع داُ ثَيداَِيٍـ ــت آاُ دةبـ ، بـ
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ــتج   ــداُح جَي  ــتكاٌيع ختجناو ــردُ دةبــ  آختٌداو ــخـــوا، آك ــتياُ ـج ثتٌّ اٌزاُ ثَيٍاس

ــترووَجئ  ــاتح دةمـ ــتُ ) چڱ  ڳ  ڱچدةكـ ــتئ خَيرايـــ  دةكـ َضحححاَزع، ، ماتـ

ََُطحاَزَع١ً  ِـتر كاوَيـك    ، ماتتئــآِركت دةكتُ، بـ ـبت واٌاج ثَيظ ــآـوجنـ(، مة دةطَُٜطاِزُع، 
، آدةدات لتمةج ديكت كامرترح خراثـتكارتر بـ  ـتكاُ ِتملةـلت جوملتكتكاُح لت ووٌاميق

 تُ.ـرِبكت دةكـختمةج لت ضاكتدا ثَيظرِبكت بكتُ، لت خراثتدا ثَيظ جياتثلت 

ــت   ــتمة كــ ــا خــ ــترووَجخٍ ــ ــ  چڱڳ  ڱچئ دةمــ ــيع باســ ، مة دمايــ
وةردة ريَب ـياُ دةكـات، خـتمةب ليَـ   تتكاٌـتكاُح ِتلةوَيشـ ـكردةمةكاٌياُ دةكات، باس   شـ 

تٌد ثَيكَّيٍترج ِـتُ، مة كردةمةكـاُ دةبٍـت ِـدج ثَيكَّيٍـاٌث      ـاُ ضـدُ خيىـكت مةك ض
ٌـ ـط ج  اٌامخـواَّيٍترَيكث ِتُ، ضوٌكت ـريع ضتٌد ثَيكـاُ، كومـخيى  ـآارة ا ختمة دادة

 ردا كتئ ـردٌياُ لت كومـك  بت خَيراي
اُ،  ــوَب بــد  ــــتركردةكاٌ  خديــــ، يــاُ بــد س ر تو تـرُ بــد ثَيغــ ــــوَب دة ــــ  -4

 .رُــاُ دة ــاٌيـدرؤك
رُ، ـت ـ مي ـرُح خت ـتر خـتمة ٌـتبوم مةر   يــ َيَئ خت تر ختم  وكىتتاُ ثَيدرا مةرـدةلة -5

ر داٌامة، كتماتتئ كـردةمة  ــث بت كومــارم كردةماٌتج ختماٌـامتا ختم ِرةمتـِآج بخـوا
ــتكاٌيع ثَيكــ  ـــَّيٍترب كـخراث ـــ، مةك ضرُـوم ــردةمة ضــ ـ ـــدُ ك َّيٍترب ـاكتكاُ ثَيك

 اٌَ. ــخيى

ہ  ھھ  چوَجئ ـتروـــــكــــت دةم ئةًدمم تلتجــــــوتس

ــتئ    چھ    ھ  ے  ے ــب لـ ــا وتبتسـ ــَيعئ خايـ ــت ثـ ــيارَيك دَيتـ ــرةدا ثرسـ ، لَيـ

، ووٌاميقــــــتكاٌَ! يــــــاُ جوملتكــــــتكاٌَ! يــــــاُ چہ  ھچ
 ومُ.ــ وت اُــِرايتكتي ــآاُ ِتر ســبةرةماٌث  وِرخـاٌَ! توَيـِتردممكي

ــت ِراســتييتمة ٌـبــت ً خــتمةج وــَ ثَيىــ  ـــزيكـــوايت ل ــث  ـرتة، ختمةي ت كــت وتبتســب ثَي
اُ ـاٌيع  وَييـــتكاُح ِــتً جوملتكتكـــووٌاميقــ ِــتًت ـاٌَ، بدضــ ! ضوٌكـــِتردممكيــ

 ئةًدممتكاٌث وظــومرخدرم  ــتمرةم ســتركردةكاٌث خديــاُ،  ـ رتــوة، يتكــتًئ بــد درؤيــ 
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رُ، ـمةريدة ـ  ثَيغتو ـتر  و ختمةج كـت لـت   ـتوة، تاك ر تر ـياُ بد ثَيغتو ــ وَيظ
ــت ديج خــدب بتكــ   ــ  ل ـــدماي ـــارج بَيٍٍ ــتض دةضـتمة، مةك ِتٌدَي ـــآك ك ــاُ   ـ ــت  وِرخ ل

ــ بممج خيشـ، ياُ لـت ويَـ  آارة ابــط ــ ، ٌآارة ابـــ  ً طـ ــ   ـ كو ـات، بتلةـ ـتك بـد خـتمةج تَيي 
ــ ـــتمةج طـبدخ ـــتِرج ثَي كـ ــت ديج وشــولةىاٌاُ    ـ ــت ضــتكَيكح ل ــ  بيكات ــتمةج دماي ات، بدخ

ـٍـ  تكاُح جوملتكـتكاٌيع بــومة، مة  ــــ، خـتمة ســيَتتَيكث ِامبتطـ  ووٌاميق  آبـتكارج بَي
ــيي ٌيظ ـــِ ــت  ـ ــت ك ـــوااٌتيتكيع ٌي ـــتاي  خ ـــ ــت يتكَيكــ  ـآتتث كردب ــتئ ـب ياٌتمة، كتمات

ھ ھھ  چخٍ ا كـت دةمـترووَجئ   اٌت، ــب ثَيث ِتردممكيــوتبتس

ث ديكــت كــت ٌتِاتومٌــت الت، خــتمة دمم  ـرُ بــد كدوتلةَيكـــ،  ؤر  ــوَب دة ــچےے  
ــ اج ِـمات ــ تُ، ماتـتئ   ـ ــ وَج بـد تـد دة   ـ ــ رُ، بدخـ ــ تمةج  شـ تكاٌث تـد بـد خـتم كدوتلةـت     ـ

ــدِرم وتجميش   ــت ك ــت ٌتِاتومٌ ــترُ، ك ـــب ــد درؤم دةلتس  ـ ــوَج ب ــاُ   ــد، ي ـــث ت ــتماُ ـ تج خ
 تُ.ــِتلةدةخ
ِـ  ا ختماٌـت بدضـث  ــا خايـخٍ  ! ديـارة يـاُ     ثَيغتو ـتر  ـاتومٌت كـدِرم وتجميشـ  ـٌت

اتوة، ضوٌكت كتسـَيك  ـِتلةٍتِ ثَيغتو تر لتبتر خدبت لـري  بومة، ياُ ضامياُ بت 
رييت، يــــاُ ـت لــــــتر خدبــــــيـــاُ لتب  تو تر ــــــ  ثَيغـكــــدِرم وتجميشــــٌتضـــَيتت  

ــ ٍـامج ثَيث ِتلةـلتبترختمةيت ض ــ ايتح لتبـتر  تس ـ ــ ٍتيزم كيـودي ح بوةـ ـ ت، كـت بدتـت   ـ
  ات.ــث بــح بت خزوتتـآب يٍ تر ــثَيغتو رتوة كت ــتردةيتكح ِرَيث لَيــث

، چۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵چكــــت دةمــــترووَجئ  ئَييتًـســــ تلتجـوتســــ
ــ ــت    ـمطـ ــرامُ لـ ــتمةج داٌـ ــتئ دماج خـ ــدِرُ، ماتـ ــاُ دة ـ ــوَيٍتكاٌث خديـ ــت دماج طـ تكاُ لـ
 ئتُــاج ِــاتختوتغ دمم م ،تُــاٌدا الياُ دةبــوَيٍتكاٌث خديـط
ــ    ـلت ط تمةجـخمطتكاُ دماج  /4 دِرُ، ـوَيٍث خدياُ داٌرامُ، بـت طـَيوةج ِرمالةـتتيث دةياٌ

ٞ  بةي  )ــبَيالداٌـث تمة ــكت خ ٌـ ـمطـ   خــوا (يـت،  حتسٜح  يفعح امة، خـتماُ  ـتيتكث دا
   .َــدادةٌَي ــآتج لت جــتيتك  ديكــَ مطــدَيٍ

ــ تكاُ دماج خـتمةج لـت ط  ـمط /5 ــ ُ داٌوَيٍث خديـا ـ ــ ماتاكاٌي ،رامُـ اُ دة ـدِرُ، خـتمةغ   ـ
ۓ  چدةمـترووَجئ   خــوا َيرةدا كـت  ـ(يت، خٍ ا لٟٛححح حتسٜ  َعٓ)الداٌـث واٌايـث 
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ــتكاٌث     چ﮲  ﮳  ﮴  ﮵ ــت خايتت ــث ختمةيــت ك ــب ثَي  خـــوا، وتبتس
لـت   يـع (ايٓطحا٤ لـت سـومِرةتث )  كـت  رة ـدة دِرُ، ختً تتي يـ  خـواتكاٌث ـدِرُ، مطـدة 
ِـ 79تت  )ـخاي ــ بةرةماُ تَيكـاتوة،  ؤر لـت تويَـ  ـ(دا  تلةياُ كـردممُح  وتومياٌـتئ لَيـرةم    ـ

ي كردؤتــتمة، لــت ـت، مةك وــَ لــتمَج ِرممٌــــــلــتمَيع وتبتســب يــتك طــتت، بــت ً ماٌي
ــتتث ) ــومِرةتث )79خايـــــ ٺ  ٺ   ڀٺ ٺڀچ( ايٓطحححححححا٤(ج ســـــ

ُ   چٿ اُ الدةبــتُ، ـمطــتكاُ لــت طــوَيٍث خديــ  ،ماتــتئ ختماٌــتج جوملتكــت
ــ ُ، لَيـرةدا دةم دِرـمطتكاُ دة  ــ ترووَجئ دماج خـ ــ تمةج لـت ط ـ وَيٍث خدياٌـدا داٌـرامُ،   ـ

ــ اُ دَيٍَ، بتم ماتاياٌت بتكاريـختمةج ختمَج وتبتستث ختمةيت ختم مطاٌتج بتكاري اُ ـ
كو بـت ماتايـتكث ديكـت بـتكارياُ دَيـٍَ، خٍ ـا       ـبتلةـ  ،ٌاَِيٍَ، كت ماتاج ِراستت يٍتياٌَ

ــ  ؤر جـواُ ديــارة، خ تيَ ـاج خايتتتكـت بكــ ـخت ـتر تتواطــ  ــ تمةج خَيــرة ِـ تً بــت ثَيــث ـ
ـــس ـــ ـــيا ث خايتتتك ــت   ـت، ِ ــدج ِاتٍ ــث ِ ــت ثَي ــتخـــواتً ب ــت   ،رةمةج خايتتتك ــارة ك دي

ــ يخـواتكاٌث ـوتبتسب ثَيث  دِريٍث مط ت، بـت ً لـتمَج وتبتسـب ثَيـث  وـاُ بـاداٌث       ـ
ــارياُ َِيٍـاٌتيت كــت خديــاُ بتكــ ـتئ  ــدِريٍث ماتــاج خــتم مطــ ـخدياٌــت، ماتــ لــت  ،امُــ

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چمةك دةمـــترووَجئ  ثَيغتو ـــتردا خزوـــتت 

  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿ  ٹ     ٿ    ٿ       ٿ    ٺ

ڃ       ڃ ڄ   ڄ   ڄ ڄ   ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ ڤ   ڤ

، ءاررررالنسچڍ  ڇ  ڍچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڃ  چ  چ  ڃ  
ــتُ مطــ     ــتج جوملتك ــترووَجئ لتماٌ ــارة، دةم ــرةدا  ؤر جــواُ دي ــت طـلَي ــتكاُ ل وَيٍث ــ

 آتت ثــــرد، مة ب يشــــاُ كــــييىــــترثَيضـتىاُح سـَيَئ بيشــــاُ الدةدةُ، مة دةلةــــــــخدي
واٌث خَيىــتج، يــاُ ٌــتماوي ( ـت، )يــاُ تــد طـــاُ بكـــ ، مة ضامدَيرييىــــــرتام ٌتبــــبيش

ــاُ ــتر  وت ــــ     واٌيــ ــَ دةدةُ، مة خت ــ ــت ديــ ــت لــ ــادةدةُح تاٌــ ـــبــ تىاُح ـاياُ بيشــ
رت بـوم...،  ـاُ بكـت، خـتمة بديـاُ ضاكـ    ـح ضامدَيرييىآمترواٌ تريا، مة  وَيب لَيىاُ ب

ــ كتماتتئ لـتمَج وتبتس  تكاٌث خدياٌـت، لَيرةطـدا وتبتسـب ثَيـث     ـب ثَيـث  ـدِريٍث  شـ   ـ
 ارة.ـب ثترمةرد خـوااٌث ـتكاٌث خايتتتكـ دِريٍث مط
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ــتم تتمشـــ  ــترجتً خـ ــارة سـ ــتم   ـديـ ــتو يٍيوة خـ ــترجني دامُ، ٌـ ــَ سـ ــت وـ رياٌتج كـ
ــ ـــجياما ييتي ــت ِــتردمم طــ   ، ِــتآاُ كردب ــت ل ــومة ك ــاُ ماب ــتر  دا وَيَـوومياُ ثَيي ِ

ت ـ(  ؤر بــ٤ايٓطححاومِرةتث )ــــث خــتمةج سـيت، كتضــخـــواتكاٌث ـوتبتسـب  ــدِريٍث مطــ 
ب خـتمة بـومة، خـتماُ ضـتٌد     ـيا ث خايتتتكتغ، كت وتبتسـارة، بت ثَيث ســِرممٌيث دي

ــاج ضــ      ــتبومة، مات ــاُ ِ ــتكارَِيٍامُ، دمم ماتاي ــتي ريَيكياُ ب ــتم ت ــاُ ـمط اكح خراثي
اربَيٍَ كــت ــــاٌت بتكــــت خــتم مطـاٌزاٌيع دةمــترووَجئ دةبومايـــج ثتٌّــخـــواِــتبومة، 

ــاج ض   ــت، كــت مات ــاُ ِتي ـــيــتك ماتاي ــاغح ِراســبح ِرَيكــ ـ ــت ً خــ ـاكح ب ــت ـَ، ب تماٌت ب
ث دمم دةً ماُ، ـارَِيٍامُ، كـت مةك تيغـ  ــاٌتياُ بتكــث، ختم مطــثح  ؤر اٌييتيتاٌــط

 ِرَج.     ــواٌدا دةبـديتردمم ــكت بت ِ

﮷  ﮸   ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽    چترووَجئ ـكــت دةمــ ئوارةًــــض تلتجـوتســ

، خت ــــتر ختوــــتتاُ ثَيــــدرا مةري ـــــرُ، مة خت ــــتر ثَيتــــاُ ٌــــتدرا چ﮾  ﮿
رةمةج ديارة، كـت وتبتسـب خـتمةبومةئ خت ـتر     خـوارُ، مريابَ، لت ِدج ِاتٍت ـمةرميت 
درا، بـد  ـزايتتاُ ثيَـ ـتم سـت، خـكردٌـام ِرةطـضودةو داٌتمـ  لَيـاُ ثَيدرا كت  اوضيـختمةت

زاج بـتردباراُ كـردُ بـوم،    ـاج كردمة، لَيياُ مةربـرُ، بـت ً خت ـتر سـ   ـكتسَيك كت  يٍ
لَيياُ مةروت رُ، ختوت ضث لَيوةردة ريَج! ختوت ختمةج لَيوةردة ريَج كت  ولة بَيركردُ 

ـــاٌت، ماتــتئ خَيىـلتكتكــادةتَيكث جومـ( لــت  وكىــتكاٌث خاييٍــدا يــ إْتكا٥ٝحح١) ت لت ــتَه ـ
( واوتلةـت بكـتيَ، ضـث بـت     إْتكا٥ٝح١ راٌت )ـبـت طـَيوةيتكث  ولة بيَـ    ـــآ ٌاب ،داخـواث ــديٍ

دلةىاٌت مةري ـريَ، ياُ خـتم خايتتاٌـتج كـت لت ـتَه وتبتسـتث خَيىـتدا دَيٍـتمة، ختماٌـت
تم ـ شـــ ، بـــت ً ختماٌــتج لت ـــتهَ تو تر ـــــتاٌتج ثَيغـبَيــٍا، يـــاُ خـــتم متروايظــ  

ــاٌث خَيىــ ـبدضــ ـــتدا ٌا وجنـومُح خارة ممةك ــتييدا    ،َيَـ ــتمة لتِراس ــريَ! خ ــدةياُ بـ ٌادي
لــتمة مريــابا، ِتلة تتــت خــتمةغ جيايــت لــت وتســتلتج  آيــادةتث جوملتكتكاٌــتم دةبــ

ث لـــت طـــتريئتتدا ِتيـــت، بـــت ثَيـــث ـتريئتتدا، ثمتثمتيــــ( لـــت طـــايتحححدّز تي  )ـتثمــــثم
ت ـ ةويٍـتج جَي ـتجَيكردٌث  وكىـ    آبتثَيث ختمة كت دةبـ  ضومٌث كدوتلةـام،ـبترةمثَيظ

ـــ ـــآتريييتكاُ بِرةخشط ــت طــ   ،ـ ــتمجار  وكى ـــخ ــتمة   ـآتريييتكاُ جَي تج ــرَيَ، خ بك
تريي  ـ( ختمةيــت  ــوكىَيكث طــ  إْتكا٥ٝحح١)دةلةــَيَ، بــت ً   آ(ب ثــايتححدز تثمتي  )ـثمــ

ــد ِرةخشــ ـ ةويٍتطــ ــد  ــوكىَيكث ديك  آابـث ب ــت ً ت ـــ، ب ــت بَيٍـ ــت ي ــث خ ــت ت جَي م  وكى
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ـــتجَيكردٌـياُ  ةويٍــتج جَي ـطــتريييت، ِترضــتٌدة خــتمةج يتكتويظــ  ، آابـث ِرةخشـــ
ــ  بَيركــرَج  ولةـث دة وتـ ـختمة ثَي ــ ردُ، كـت لتِراسـتييدا وش  ـ ــ ولةىاُ وـامث خـتمةج ٌي  ـ ت، ـ
ٱ  ٻ  ٻ ٻ   ٻ پ پ پ چج ثـــترمةرد ار مترووميـــتتثئ خــــوامةك 

ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ      ٺٺٺٺ ٿٿڀپڀ ڀڀ 

ــ ، ماتتئ ِيي ثيامَيكث خيىاٌدارم خـامرةتَيكث خيىاٌـدار، بديـاُ ٌي   ألحزابا چڤ  ٹ ت ـ
ـــم ثَيغتو خـــوادماج خــتمةج  ــك دةردةكــتُ، وــامث سترثظــ  خـــواترج ـ ك بــومُ ـبِريارَي

ــ َ(، وـاداً ت ـد ٌتبـ ــتمة ثابتٌـد بَ، ياُ ثَييــوةب ثابتٌــاُ بدةُ، )ثَيـبتخدي ــ د خـ دت ـ
ــ دت بِريوةتــً دةدةج، ِرَيث ختمةت لت ختــدار لت  تلةــبت خيىاٌ ك بـ ئ  ـترثظـ ـتمة كـت س ـ
ت  بـ   ـومكـ  ـآت، دةبـ ـــ ك بومٌب ٌيـــترثظـتج، ِرَيث سـتج، ياُ ٌتيكـبك خـواتج ـبت  ش
ــ دةت ــآ، بتلةخـوابد  ــ ا  ٌيـت، خـتم كاتـت بدخ   ـَيثئ ِـتر خيىـ  ـواٌث بمةـ ـ تج ـــ دت ضـث دةك ـ

ـــ  ـــواتتث ـتريئــــتدتتمة بـــت طـبتســـ اٌدارً، خـــدتـبيكـــت، بـــت ً كـــت  وتـــبئ خيى ج خـ
         ارةمة.  ــثترمةرد 

ــ  ــ ٍ ـثَي تلتجـوتسـ ﯁              چكـــت دةمــــترووَجئ   ئتًـــ

ب لـــت ـتـــد ِيضـــ ،دجـــــوَج بـــــتج بـميتٍـــ خــــواَيك ـ، ِـــتر كتســـچ    
ٍـ   خـواتر ـبتراٌ  ــ اكرَج، ٌـاتواٌث ِـيي س  ـدا بـد خـتم ثَي ٌـ ـبـ آومدَيكث ثـ ـ ــ ث، مطـتيت  تجـ

ِـ   ــ اتوة، بـتالج كتوـتمة، ختمةٌ  ـميتٍت لت  وِرخاٌـدا  ؤر  ــ ترجنــدةج وـَ س ـ ــ ي دامة، بـ ت ـ
 اتوةئــاُ ِـايـتغ ماتــط
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تـ : كاني ته    هب هم و(ـنه)فيت  ى هوـش   ييه ريش  ماانى
ـــج ـــ ـــمةث مطـارَج ختس ــفٗاْٞحزاغححب األصحح ( مةك )ف ححِتٔتجئ )ـ ِٔ:)ئ آ( دةلة ٌُ ايف ححِت أِصحح

ٍُ ايرَّ َِّب ححححَٖإِدَخححا ـــال ِ٘   ارـ ِٔ َزَدا٤َِتحح َِحح  ُ٘ َِٛدُتحح َٗححس َج ــتئ ختســمة  مطــتب ) ( ِيَتع َٓحح١مات ــت ِفت ( ل
ــ تيت ٌَيو خا ــ(يع ختمةيت  َيِر خبف ِتٔاتوة )ــ(ةمة ِف ِتٔ) ــ ر، بدخـتمةب ض ـ اك مخراثـ   ـ

ڈ  ....چبـــت وومســـاج مـــتروومةئ  آتجـب كاربـــخــــواتمة، مةك ـــــلتيـــتك جيابَيت

تتب ـتٌد تا يكردٌتمةيتك، تـاكو خمةـ  ـض اُ تا يكردةمة بتماتتئ تدو، هرطچگ ...ڈ

ــ ـــآوة ٌتَِيمةـثَي ٍَِخححِدٞ ِإِفحح ٌَُِِعُتحاِضححَٚ، )ـ َّٓححححححَطِْاإِل ا ٍَاز، ق ححإ اي ڦ    ڦ  ڤچ٢:حَتَعايحح ا

، الررريات ا ( چچ  ڃڃڃ  ڃ   ڄ ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ
 خــــواتمة، مةك ـــــاٌيظـرج خيٍشـــــتٍت ٌَيـــو خا ـماتـــتئ دمايـــ  بـــتكارَِيٍرامة بـــد خشـــ 

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦچترووَجئ ـدةمـــــــ

ِرماياٌَ لتسـترب سـزا دةدرَيـَ،    ـماتـتئ خـتم ِرؤيةج كـت بَي ـ    ، ا راليات  چچ  ڃ
َيبُ، ختمة بـوم  ـومتاٌدٌتكتتاُ بضــزايتكتتاُح سـوترَبئ( سـومتَيٍريَ، )ثَيياُ دة ـدةس

 رد.ـاُ لَيث دةكـكت ثتلتت
َٓ)اُ ــترجنداٌث خايتتتكاٌث  وِرخـث ســا بت ثَيـخٍ  تُئـاب ِـتغ ماتـختً ط( ١ححِفت

ــاج ســــومتاٌدُح ســــزا دَج، مةك دةمــــترووَجئ   (4  چچ... ڄ   ڄچبــــت واٌــ

 زايتكتتاُ.ــاُح ســومتاٌدٌتكتتـَيبُ سـ، ماتتئ بيضا رراليات 
 ـآب لَي ـــخــــوابـــت وومســـا ســـتالوث   خــــوابـــت واٌـــاج تا يكردٌـــتمة دَج، مةك  -(5

ــت ــَيوة   هرطرررر چگ ...ڈ  ڈ  ...چرووَجئ دةمــ ــت  ؤر طــ ــاُ بــ ــتئ تدوــ ، ماتــ
تما، ختمة بـت ضـتٌد   ــتث كتسَيك بكات بت ثَيظـج بتر  خت تر ميشخـواردةمة، ـتا يك

7 
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ــ ، خٍ ـآدةردةضـ  خــوا اودا لت تا يكردٌـتمةكاٌث  ــلت ختجن ،جدرَيك تا يدةكاتتمةم ا ــ
ــ ث بيكات بت ثَيظميشت خـواكت  ت دَج، وومسا ــكث ختم ختركـبت كتلة تماج بـتٌث  ـ
ــ ِراخينح بتٌث خيشـخيش ــ دةرب ـآِراخيمث ثـ ـ ــ ا  بكـ ــ ات لـ بـت  ـب    ،ت دةسـتث مرييـتمُح  ـ

ــت       ــتر لـ ــا يكردةمة، ِـ ــَيوةيتك تـ ــتٌد طـ ــت ضـ ــات، بـ ــتمٌث دا بكـ ـــس مرييـ ترةتاج ــ
ــ دم ثتـتمم وت ك ـٌَن دةرِاتح توـدماي  لت ك كدرثتبومٌيتمة، ــ تً بـوم، بـت كتلة  ـ كث ـ
ــ تو ترايتتييـختم ختواٌتتـت كـت خـتركث ثَيغ    ،تمــختم بارة  وِرسختمة ِات كت  ت لـت  ـ
(دا األْ ٝححا٤ (ج ســومِرةتث )68لــت خايــتتث )   خـــواا ــــرَج، ِترمةِــــختســتدج بـ

ــترووَجئ  ، چحب  جبحئمئىئيئیجئ  ...چدةمـــــــــــــــ
ًُُٛنِ) َٓح١ً   ( ماتتئ )َِْ  ِٝحِس ِفت  َ َٚا ِِ بايػَّحسِّ  َُٓه ج ج ثـترمةرد ار مطـت  خــوا (، بـت ً  َْْفِت
ــدا مطــتج )    ْ ًححٛ) ــت طــوَيٍث ديكتط ــت، مة ل ــتكارَِيٍامة مةك ميئمتك (ج ٜفتٓححٛا(ج ب

ـــبتكارَِيٍ ــــ ـــامة، بدخـ ـــتمةج كـ ــتئ تا ييتـــ   ـآت جيابـ ــتمة، ماتـ ــارة ٌتبَيتـ اُ ـح دممبـ
ــ ــرةدا      ـدةكتيٍ ــتئ لَي ــيياُ، كتمات ــت خدط ــيياُح ب ــت ٌاخدط َٓحح١)تمة ب ــت واٌــاج   (ِفت ب

 آ،   بتم بـارة بـ  آبت ٌيئىتتث بزاٌ ـؤظكت ور آارةدا بـتا يكردٌتمة دَج، جا   بتمب
 .ــآي تتث بزاٌــكت بت بت م ووػ

ٱ  ٻ   ٻ  چدةمـترووَجئ   خــوا ي تت دَج، مةك ـ( بت واٌاج بـت م ووػـ  6

تو تراُ ـماتــتئ جوملتكــتكاُ ثَييــاُ مابــوم، خــتمة كــت ثَيغــ  ، مائدةرالررچٿ ...ٻ
 اُ.ــي تت بديــدج بت م ووػــت ِــويُ، ٌابَيتـدةك

       پچدةمـترووَجئ   خــوا واٌاج خا اردراُح ِرَيـث ديٍـداري  لَيــرتَ دَج، مةك    ( بت 7

ـــ البقررررتةچڦڀ  ڀ  ڀ ولةىاٌاُح ـ، لَيــــرةدا ميتٍــــت بــــت واٌــــاج الداٌــــث وشـ
ـــخت يتتداٌيــ ـــاُ بــاُ دَج، بدخــتمةج ِتلةي ــاُ  ـ ــت ديــَ، يــاخود ِرَب لَيـرتٍي َيِرٌتمة ل
ِ ولةىاُ بـَ، كـت خـتمة لـت كوطـتٍياُ      ـوشـ لتمةج كـت   ــ ا لـت خاي ـــ خـراثرتة، ِترمة تتث ـ

    چ ڃ ڃ چ ڃڃ  چئ (دا دةمــترووَجاي كححس٠ومِرةتث )ــــ(ج س496)

اٌدا ـ، ماتتئ لت تَه كامرةكـ چڎ    ڌ     ڌ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ   چ
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ــاكو ميتـجبــ ـــتٌـَ ت ـــ ــاتواٌَ وش ـآٍت ٌاوَيٍ ـــ، ماتــتئ ِــتتا ٌ ـــولةىاُ خت يـ تت بــدةُ، ـ
ـ   ولةـود تاكو ٌاتواٌَ وشــياخ ــ َيِرٌـىاٌاُ لـت ِرَيـث ديٍـداري  ب ٍـ  ـ داريياُ ـتمةم، ِرَيـث دي
 رُ.ــبـ ــآل
ـــ( بــــت واٌــــاج  وٌــــا ح س8 ـــواي  دَج، مةك ـترثَيضــ ٿ  ٿ   چدةمــــترووَجئ  خــ

  ڦڦڦ   ڦڤڤڤ  ڤ ٿٹٹٹٹٿ

ٌـ ةروبرالتچڄ   ڄ ــ ت لـت دةة ـ، ماتتئ ِتيا ئ ـــآ تَهح دلةٍتخدطـتكاُ دةلة ـ
ــ ث تـٌتـتٌن )جـ ـتمت بدة، ٌتيتً بد جـ ــودلة ــ تبومك(ح  وٌاِ ـ ث ـارً وتكـت، تومطـ  ـ

ئ يتكَيك لت  لت لـتكاٌث ووٌاميقـاُ بـومة  وتوميـتتثئ خـتج      آت! دةلةـي وتكــ وٌاَِيك
!  تموتكــتج وــَ دة اٌــَ ضــتٌد سترســاوي بــت خامرةتــاُ، مة لــت  خـــواثَيغتو ــترج 

ــا ريَج، بيش     ــد ِراٌ ــدا خــدً ب ــتر خامرةتاٌ ـــبتراٌ  ــتكاٌيع   ـ ــامرةتث ِرؤو ؤر توموت خ
ــ تٌنح لـتمَج تومط ـج ح جواٌَ دةترسَيي بَيي بد جـ ــس ث ٌـت ةرَج بـ ي!! بدخـتمةج    ـ

ئ ـــآ ، ختمةيـت دةلة (1)ادـــ تٌنح جيّـتَه خدمت وتبت بد جــت ةرَج ٌتمب، لت ــتومط  ٌ

ـــ)ي ــت  تبـ ــترووَجئ  خـــواتت خــراثرتة( ـا ـــو ر ل ــترمةرد اريع دةم ڤ  ڤ  چج ث

ــچڤ     ڤ ــت دةيـ، خا ـ ــتمةج كـ ــتمة ميتـــ اداربَ! خـ ــتُ خـ ــتمة ـكـ ٍتيت، خـ
ــ دةوَيٍ آبـتج  خــوا ترج ـاِت، كت لت ثَيغتو ـ ــ وٌ اد، ـــ تٌنح جيّـــ َح ٌايـتُ بـد ج  ـ

                                                 

ة ــث خـتم متوميــَبةج ٌَيــواُ ثَيغتو ــترج      د( بـومة، كـت ختوـتغ    ُجححّد بححٔ ق ٝحِحظ   ختم كابـرايت ٌـامج ) ( 4
 .ختم ووٌاميـقـتيـت خـوام 

ٍ  ضححُعت زضححٍٛ اهلل    قحاٍ:  ،داهلل عٔ جحابس بٔ ع ح  : ٜححا جححُحّد! ٖححٌ يححو فححٞ جحِحال٤ بٓٝححٞ        ٜححكٛ

ٌٌ ُأححب ايٓطحححا٤َ ٚإْححٞ أخػحح٢ إٕ أْححا زأٜححت      س؟!! قاٍ ُجححّد: فاألص َٚ تحأذٕ يحٞ ٜا زضحٍٛ اهلل; فحإْحٞ زجح أ 

َُِعححسض عٓحححح٘: قحححد   َٔ؟ فكحححححاٍ زضحححٍٛ اهلل ٖٚححٛ  أذْحححُت يحححو، فعٓحححد ذيحححو  ْطحححا٤ بٓحححٞ األصحححفس إٔ ُأْفحَتححح

  ڦڦ ڦڦ  ڤٿ  ٿ  ٿٿٹٹٹٹ ڤ ڤڤ  چ أْححححححححححصٍ اهلل : 

 .ةروبرالتچڄ    ڄ
ــت ، كــت بــت )ػـــنيد(ياُ داٌــامة، مة    281 - 280، ص 2اإلضحححتٝعاب فحححٞ بٝحححإ األضححح اب،      ئ )بِرماٌ

ي حاْحححٞ ، قححاٍ غحححٝخٓا ايعالَححح١ األ 9600: أخسجححح٘ ابححٔ أبحححٞ حاتحححِ فحححٞ  ايتفطحٝحححس( زقححِ :    وتومياٌــت 

ُ٘ ثحكحححات َعسٚفححٕٛ َححٔ زجحححاٍ     2988 زمححح٘ اهلل )  ايصححححٝح١( زقححِ :  ، : ٖٚحححرا إضححححٓاد حطحححٔ زجحححاُي

 ايتٗحرٜحب...  
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اِتمة، كـت بريتيـت لـتمةج خـد بـت ثـاغ       ــث كتمتومٌت ٌَيو  وٌــياٌثئ ختماُ بت ميئم
يث كـت ِرةٌــت تومطـ     ـتٌنح جيّاد، لتبتر  وٌاَِيكث خينتيىالـدةدةُ لت ضومٌت ج

ــ اُ تومط  خراثرت لت ٌت ةر، يـٌ ــ ت ةر بـ،، ٌاي ـ ــ تُ بـد ج ـ   ـاُ تومطـ ـــ تٌنح خديـ
 تُ!ــيث دةكـث ما يئـ وٌاَِيك

ڍ  ڌ   ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ چوَجئ ـردُ دَج، مةك دةمتروـــاج  ووِراكـــ( بــت واٌــ9

ــ ، ماتتئ )ختج طافا رالصچڈ  ڌ   ڎ  ڎ ــ تيتاٌتكاُ!( خَيـوة ٌات ـ واٌَ كـتض  ـ
ــ َ بتٌشــبَتمتَيٍ ود كتضـتُ، ياخـ ووِرا بك ارةمة، وت ـتر  ـــ ج ثترمةرد خــوا  تت ـ

(ج سـومِرةتث  79ٍت دؤ ةختمة، ِترمةِا لـت خايـتتث )  ـتج كت بدياُ داٌرامة بضــلتماٌ

ۉ  ې  ې  ې   چدةمـترووَجئ   آ(دا كـت دمايـ  دةيــتيٍ   ُا٥د٠حاي)

ېئ   ۇئۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ   ۇئ   وئ   وئ ەئ  ەئ   ې  ى  ى  ائ  ائ

ــ ابت كـت الت ٌ ـتماُ مريـ ماتـتئ مة لـ   چی  ىئ ىئىئ ی  ېئ   تدةُح ـ
ــ بدج ٌاردممي خـواتمةج كت ــك لــتُ، لت ِتٌدَيــ ووِرات ٌتك ــ ر... ِتلة تتخــوا ت ـ ت ـ

ـــ تلَي ــدرام جدري    ـ ــاج ج ــتُ واٌ ــتغ ِ ــتج ديك ـــك مط ــتُحـ ــاريكردٌث   ،اُ ِ ــد دي ب
ــتكَيكياُ دةبــ  ـــتج، مطـتتواطــاج ســيا تكتياُ بكــ  آي َٓحح١)تج ـ ـــغ كــت تتواط(ِفت اج ـ

﯁  چ، مةكئ آت اب بـــبــت واٌــاج يــ آث دةكــتيَ، جــارج مايــت دة وجنــيا تكاٌــــس

ــت چ                 ــارج مايـــــــ ، مة جـــــــ

 ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ، مةك آاُ بــــ ح متمتــــوتبتســـب ثَيـــث  ووِرايـــ آدة وجنـــ

، كـت  آ، مة جارج مايـت دة ـوجنَث وتبتسـب ثَيـث بـت م ووػـي تت بـ       افا رالص چڍ

، مة رمائرررررررردةالچٿ ...ٱ  ٻ   ٻ  ٻچبتســـــــترج دَج، مةك 

ٿ  ٿ   چ، مةكئ آوتبتســب ثَيــث  وٌــا ح تــاماُح سترثَيضــث بــ      ـآدة وجنــ

 .    بررةورالتچڄ ...ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ
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ــتلتج ــتً وتســ ــترووَجئ   ئطتطــ ــت دةمــ                چ كــ

ــت كتســ چڭ ــتئ ختماٌ ــت ـ، مات ـــٌتيويش خـــوااٌَيكَ ك ــتمة،  ـ ــاك بكات ــاُ ث توة دلةي
 اتتمة!ـاك بكـاُ ثـتوة دلةيـٌتيويش خـوات بدض  ـئ باطــآت بمةـك بدج ِتيـيتكَي

طــــتَيك دةمــــترووَج، ِــــتووم تتماػــــيَنح   خـــــوادا دةلةــــَيائ كاتَيــــك ـلــــت مة وــــ
ــ مردبٍـتمة، خٍ   آاٌـتغ دةمـترووَجئ لـت  وِرخـ   ـٌامترووَج، بديـ  ديكتاٌ  ـتكيمردةكاري ا ـ

اك ــــاُ ثـتوة دلةيــــــيويشٌت  خـــواارةج ختماٌــت دةمــترووَجئ ـدةربــ خـــوارةغ كــت ـلَيــ
ِ ــبك ــ اتتمة، يـاٌثئ  ــ تتا خـ ــ امةٌث خـتم ِرةمت ـتماُ خـ ـ ــ اراٌت بـَ، خ ـ ــ امةٌث خـتم ٌي ـ تتح ـ

اتتمة، خـتدج  ـدلةيـاُ ثـاك بكـ    خــوا كث خـتمة ٌايـتُ   ـاٌت بَ، بت كتلةـ ـٌيا م وتبتستت ثيش
ــ دلة  خـواا ــخاي ــ ث ـــآ ث كـ ــ اتتمة! دلةـث كتس ـاك دةكـ ـ ــ ايشــَيك كـت ط ـ ، مةك لـت  آبـ تت ـ

ــ ــترووَجئ الجححساتومِرةتث )ـس ۈ  ٴۇ     ۇ  ۆ   ۆ  ۈچ(دا دةم

، چائ  ى  ى ې ې ې  ې ۉ  ۉ  ۅ ۅۋ ۋ
ح دةكتٌـــتمة )ٌـــزً ـتردا كــــتت ثَيغتو ــــث خديـــاُ لـــت خزوــــتئ ختماٌـــتج دةٌـــــماتـــ

ـــوااٌَيكَ ـدةكتٌـــتمة(، ختماٌـــت كتســـ ـــدلةـــ  خـ ـــث ثـ ت وا، ماتـــتئ ماج ـا متومُ بـــد تـ
ــت واـلَيكــ ــ ردممُ ت ــو دَهح دةرممٌيـبضَيت ـــت ٌَي ـــاٌتمة، بدضـ ــتدةبح  ـ ــتم خ ث! ضــوٌكت خ

ُ تتث ثَيغتو ـتردا  ـ، مة خـتم لـت خزوـ   تو تردا ــاُ لت تَه ثَيغـــِرَيزةي  ،بومٌـتيا
اُ خاوادة بكـات بدخـتمةج تـت واج    ـدلةي  خـواتتج ختمةبَ، كت ـايشـط ،ردممُـماج لَيك
اُ ـختدةبييـ آتماٌتمة، ختماٌـت ِرةمتارةكاٌيـاُح ب  ، بت ً لَيرةطدا بـت ثَيضـ  آـريبـتَيدا جَي

ــت خزوــتت  ـــثَيغل   خـــواتتج خــتمة ٌــتبَ ـايشـــردممُ كــت طـَيكـــمي، ماتردا ـتو 
اتتمة! باسـ  ٌـتكردمة، بـت ً    ـث بكـ ــث ثاكــا خايا لتضـاتتمة، خٍ ــاُ ثاك بكـبيتمَج دلةي

َٔ بــت ثَيــث ســيا تكت ديــارة، ) َِحح  ُِٗ ًُححَٛب ِّٗححَس ُق ُٜط   ِٕ َٝإ...أ  ِّٓف ححام ٚايِعصحح ( كــت ايػِّححسِى ٚاي
 ي .ــترثَيضـركح سـيـتمة لت طــاتــاُ ثاك بكـدلةي

 خـوا، چ  ڭ يَُطهِّْر چٌتيَتروومةئ  آـج كاربتجخـواا لَيرة بدضث ـخٍ 

ــ ـــدلةــــ  ثــ ــترووَجئ ـاك ٌتكردممٌــ ، چ           ڭچتمة، دةمــ
ــزاٌا كردةمةكــ    ــت ب ــت خَيى ــتمةج ك ــت خيــ ،  خـــوااٌث ـبدخ مة سترضــامة خـــوارادةج ـل
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ــ ت ختمةٌدة خراثــا ختماٌـرُ، خٍ ــدة  ردمة ـخـريادةج ٌتكـ   خــوا ترةتامة ـَ، ِـتر لـت سـ   ـ
ــ ثاكيردةمة ـك اتتمة، ٌتك ِتر بتــدلةياُ ثاك ك ــ ٌتكات اُـ ــ تمة، بـتلةكو ِـتر لـت ميش   ـ تث ـ

ــ ــرج دةخــ   خـــوايث ـخت ةل ــتمة دممرت ــت خ ــتبومة، ك ــترمةرد اردا ٌ ــتمةـج ث ــت اتتمة ل ج ك
ــ ترووَجئ دلةـث ث ـبَ ــ اك ٌتكردممٌـ ٍـ   ـتمة، بتلةـ ـ ــ تِرةتدا ٌتيويشـكو ِـتر لـت ب توة ثاكيـاُ  ـ
         تت ٌتبومُ.   ــايشـاتتمة، لتبترختمةج طــبك

ً  وتســـتلتج ڭ  ڭ   ۇ   ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چكـــت دةمـــترووَجئ    ئ تمتـــت

رَب! كدوـــتلةَيك ســـيَتتث جوملتكـــتم ـيــــ، ختوـــت ضـــث لَيوةردة چٴۇ  ۋ

ادا ـ، لـت دٌيـ  چڭ  ڭ   ۇ   ۇچترووَجئ ـاض دةكات، دماي  دةمـتكاُ بـيقووٌام

ـــترطـس ـــــ ــومٌيثح طــ ــت، ـدِري ح  ةبــ ــد ماُ ِتيــ ۆ  ۈ  ۈ  چتروت اريث بــ

 تماتتئ  ــت ُ، كـث وـا ارَيكـدا خـ، مة لت دماِرؤييظچٴۇ  ۋ

ٌَئ تــــاُ دة تيـادا  ةِر بــت خيٍشــــــاوتت ِــتر لــت دٌيــــاُ ثــَيع  يـا ح تاماٌتكـــ(  وٌــ4
ـٌـ ــــطــتروت ارب دةكــتُ، ِريش ـــا ح تـواج دةكــتُ، يتي ــدارب دةكــتُ، ماتــتئ  و اماُح ـ

 ت.ــاياُ بت دمامةيــداري  دٌيــيتي  ،اوتتــاري   يــع  وٌاِ ــاُ، ثَيــالداٌتك
ــث لَيوةردة ــ  5 ــاُ ختمةط ــت ســزاج      ـ( ثاط ــتم ووٌاميقاٌ ــتم جوملتك ــت ِرةمتــارب خ ريَب ك

ــتٌث وشـــ   ــت لتاليـ ــاُ ٌيـ ــتئ ٌابـــ ولةـدٌياييـ ــ آىاٌتمة، ماتـ ــارم  ـوشـ ــتم ِرةمتـ ولةىاٌاُ خـ
زاياُ بــدةُ ــــامج خــتمةج سـتٌت ثاســـاُ بكـــ ح جوملتكتكـــاٌتج ووٌاميـــوكتمتـــِتلةش

، لـــــت دٌيـــــادا چڭ  ڭ   ۇ   ۇچدةمـــــترووَجئ  خــــــوابدضـــــث! ضـــــوٌكت 

ۆ  ۈ  ۈ  چدِري ح  ةبـــــومٌثح طـــــتروت اريياُ بـــــد ِتيـــــت، ـسترطـــــ

تماتتئ خَيوة بدتاُ ٌيـت  ـتكث وت ُ، كزايـدا سـ، مة لت دماِرؤييظچٴۇ  ۋ
 دةُ.ـزاياُ بـتاٌت سـتر ختم طـلتس

ت ــــ وي   ؤر بـــــاج خيشــاج وشــولةىاُ، كدوتلةـــكــت كدوتلةــ ــــآتيتٌـ( مة خــتمةغ دة 6
اٌث ـرييتكــــارة ميكـــــتَه ٌتيـــــ  لت ـ ح دَه  تمرةيــــــــيٍن مراماٌيـلَي ـــوردةي ح ســـ
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ٌـ  ـــ غ بَ واوتلةتـ ح جوملتكــدا، خت تر ووٌاميــخدي اُ ـــ تك ِـتر كـت ثَيي  ـت دةكـات، 
ــ ولةىاٌاُ ســاُ كرد، وشــام خراثتكيــر داٌخـوا ــ زاياُ بـ دةُ، مةك ِتٌـدَيك كـتض ما   ـ

ــ تت تياُ بكتمَيتـولةىاٌاُ خت ـتر دةسـ  ــتتػتممِر دةكتُ، كت وش ث ـــ ب، ِترضـت دةسـ ـ
ِـيي بٍتوايـتك  ٌيـت،     َيدارةج بد ِتلةدةماسـَ!! خـتمة  ــ، ثتتح سـآاُ بــٌتيارج خدي

ــدا بــت    خـــوا ــت  وِرخاٌ دةمــترووَجئ  ثَيغتو ــتر ج لَيي ــوردة لــت ضــتٌداُ طــوَيَ ل
ــچۉ  ې  ېچ ــومرةم ضامثدطـ، لَييــ ـــاُ ب ــ ــاُ  ـــ ــت، ِرمميــ يياُ لَي كــ

 ت.   ـَي كـاُ لــترمث ٌت ةريـلَيوةربـَيِرةم ػ

، چٱ ٻ ٻ  ٻچوَجئ ـكت دةمترو ئتتًــِتط تلتجـوتس
ــ ــت ُضححِحتتج )ـمط ــ وارضــ( ب ــاتوةئ )ـ  ــتر ِحتحُضححِحت، َضححِحت، ُضححُحت، ِضحح  رِياختت ِ ِ )

أ نَّحايٕٛ يًطُّحِحت، أ نَّحايٕٛ    َي ئ )ـبمةـ  ـــآ ضواريظ  بت واٌـاج  ـتِراً دَج، ماتـتئ دة وجن   

تتاُ  وِرخـاُ  ــ(، بديت خت تر جارَيك بيشيًطَِّحت، أ نَّايٕٛ يًطُُّحت، أ نَّايٕٛ يًطِِّحت
ــ مطـاٌتج خوَيٍـدةمة، ثَيت   ك لـتم ـــ ك بت ِتر كاوَيـخوَيٍَي ــ لَي ـــآ اُ ماٌتبـ ومة، ـث تَيكضـ ـ
( ِحتححح ُضرة مطـتج ) ـ(ُ، خٍ ا خايا بدضـ  ليَـ  قسا٠٤دٌتمة، )ـَيوةج خوَيٍـتووم طــختمة ِ

ـــارَِيٍــلــت جيــاتث  ــتِراً بتك  ـــرامة! ضوٌكـ ت لــت  وِرخاٌــدا مطــتج  ـت لــت طــوَيٍث ديكــ ـ
ِـ ـ) راً(يع ِـتر بتك  ُٜطِ  ايطَّححِ ئ )ـــآ اتوة! دةلةـار ٌُححح ُت: ايِكِػحس ايحرٟ  ( َضحِحت (، )تأَص

ار، ــج  دةكتج، ياُ ِتٌــالبدرَج، بد مَيٍتئ ثتتاتت كت س ــآبريتيت لتم توَيكمةتج كت دةب
ٍـ      ـــآ تج الدةدةج، دةلةـمةتكـ ـ وَيز كت توَيك ث ـئ ضـوٌكت  ـتِراويع مةك خـتمة مايـت كـت دي

ـــخيٍش ـــآاُ بتاطـ ــ حـ ـــل ــاٌث يتِرةبي ـَيث بك ــت  و ــدا دةلةــ اتتمة، ل ُ٘:  ئ )ـآي َضححَحَت٘ ٚأ ِضححَحَت

ً ه  ِٖ ــ ار لـت خاي ـــ ج ثترمةرد خــوا ث برد، مة ـياٌث لت بتيٍ (1)(ُ٘ححح أ ــ (ج س94تتث )ـ  ومِرةتثـ

ًِه ُهِ ِبَعراب، يانى: )چې...ۅۋ... چ (طح٘) ِٗ ُٝ تتتمة ـخوَيٍدراميظ (ف 
ُِٝطححِحُتُهِ) ــف  ـــ( ِ ـــرِياختتتكتج ِـتردمم   ــت بتيٍي ـ ــتئ ل ـــاتوة، مات ـــ ــدج  اُ ب ــت ِ ترَج، ب
رييتمُح ـبـت مـ   ـآبـ  ـآج لـ خـواتالوث ــمةك وومسا س ،رَجــاُ دةٌَيــزايتكتمة كت بدتــس

 .ــآتتكتج دةلةـدارم دةس

                                                 

 .418ٝط: صحُعجِ ايٛضح( اي1
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ــ   ٻچدةمــترووَجئ  خـــواك لــت  اٌايــاُ  وتومياٌــتئ لَيــرةدا كــت  ـجــا ِتٌدَي

٠َِٛ، يــــاٌثئ )چٻ َٕ يًسَِّغحححح ( بــــترتين دةخــــدُ، بــــترتين ختمةيــــت تــــد  أ نَّححححاُيٛ
تج ـَيك مةربـرج لت بتراٌ ـتر خـتمةدا كـت ٌاِـت َيكث بـد دةكـ      ــةيتك واَه لت كتسختٌدا 
ََِٔٝب َفال ححِخ ال َٚئ )ــآ( دةلةايُكسُطيبتة، جا )ــتج بت ٌاِـث بد دةكـتة، ياُ ِت َيكـبت ِ

ٍِط ححِب٢ ِإً ححَع ٠َِٛححححِغخححر ايسِّٕ أ أ  ِ ً ححححايطَّ ٌَّسَححح ٌتِحححححُض ُٛشححححُجَٜ ا ال ََحح ِٚأ  لَِّححح ا ــتئ  ،(1)(ا مات
ــاٌث ثَيظ   ــواُ  اٌاي ــت ٌَي ــت ل ــاي  ٌي ـــِراجي ـــيٍدا )ِترمةِـ ـــا ثاطـ ــث  ـ يٍيع( كــت مةر رتٍ

ــ ود بـد ط ــك، ياخــبترتين بد ثومضاٌدٌتمةج ِت َي ،  تِراوـت.  آتَيك كـت درمسـب ٌـتب   ـ
ِٔ اهلِل َعِ ِد) ٚ  ِب ُِحٍس ٍُ  َٔححح ي َع]ئ دة َيِرَيتـتمة  آَيث ِرا ج بــل خـوا( َع َٞ   اهلِل َزُضحٛ  ايسَّاِغح

َٞ ُُِسَتِػ َِ} [َٚاْي ُٙ ايتِّس َٚا ّٟ بسقِ:  حَز ٍَ(، 1337ِٚر ٍَ  َصحِحٝحٌ  ٌٔححح َحَط َحِدٌٜح ََٖرا :ق ا َٚق حا  ،

ُٙ أبححححححٛبهس فحححححح 2621ٞ  اإلزٚا٤( بححححححسقِ:  حاألي ححححححاْٞ فحححححح  َٚا شاد:  ُطافس( ٚحٞ  شاد ايححححححح(، َٚز

ــ ٌتمريٍ  اخــو تو ترج ـماتتئ ثَيغـ  ،{ِحٝح بايَّفغ األٍٚحَؼ(، َصحَٚايسا٥ِ ث كـردمة  ـ
 لــت كتســَيك كــت بــترتين دةداتح، كتســَيك كــت بــترتين مةردة رَيــبح، كتســَيك كــت لــت  

تمةج ــ، بدخآدَيٍــر ثَيكــن مةر ــدةرم بترتيـتم بترتيمــب دةالةلةــٌَيواٌياٌدا دَيبح دةضَي
ـــو ــت بتي ــ ــت لةوموَيك لـ ـــالةث وـ ــــ ـــ، ثَيغآـَ بضـ ـــٌتم تو تر ــ ــت ١حححححيحعٓرةت )ــ (ج لـ
َيكياُ كردمة. ـترسِ

ـــوتس ـــٌدي تلتجـ ــترووَجئ   ئتًـ ــت دةم پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  چك

، خت تر ِـاتَ بـد الت دادمةرييـاُ لـت     چٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ
ردُ ـــ ب تَيكـتيظـ ـىالياُ بكـت، مة خت ـتر ثظ  ـت، خيّـبكـــآتياُ تــٌَيواٌدا بكت، ياخود ثظ

ـــِــيي  ياٌَيكــ  ــتر دادمةرييظ  آب ث ــتٌَ، خت  ـــٌا تي ــت   ـ ــردُ، داد تراٌ ــدا ك ــت ٌَيواٌ ب ل
ــتتث خيش       ــا دةملة ــت خاي ــتمبارةمة ك ــاُ ل ــبةرةماٌث  وِرخ ــت، توَي ــ  بك ـــدادمةري ــد ـ  وي  ب

ـــكتوايتتيي ـــت ديٍــثح ميكرييتكـ ــر س ـ ــت يَي ـــاُ كــت ل ـــايتج دا دةييــَ، جــا جوملتكـ تم ـ
ــ   )خيشـرج ماٌيع، مةك وـَ لـت كتَي ـ   ــِراٌي  بَ، ياُ ةتيــٌتػ  (دا  ًح دةملةتتـداري ـ

اُ، بــت خــامةُ كتَيــبح ـ، ِــتووم كتوايتتييــت ميكرييتكــ(2)يَن باســي كــردمةــــبــت تتمؼ

.162، ص6( اجلاَع ألحهاّ ايكسإٓ  1

رامة.ــاُ كــت تترخــوارةً دا كت بد ختم بابتتـث ضــلت بتر ( 2
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ووِرتــتددم ووٌــامي ح بتجترســبح ووطــريكتمة، ِــتووم بديــاُ ِتيــت لــت يَيــر ســايتج   
كـــت  ،اُـتكـــــري ح ديٍيـايتتييت ميكــــدةملةـــتتث خيشـــ وي  دا بـــبيَ، خٍ ـــا خايـــا كتوـــ

دا دةكـات! خـتمة لـت يَيـر     ـ ً ضدُ واوتلةتياُ لت تلةــيشولةىاٌَ، خــٌاوش ثاٌــامم تييــِ
پ  پ   چواوتلةــتياُ لت ــتَه دةكــرَج، كــت دةمــترووَجئ   داٍاي  خــتً خايتتــتـِرؤطــ

اتَ بد الت بـد دادمةريـ ح بـد ضارةسـترج     ـ، خت تر ِچپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ
ــ كَيظ ــ واٌدا بكــــتكاٌياُ، دادمةرييــاُ لـت ٌيَ ــ ــ ت، يــاخود ثظـ اُ ــــىاليــ، خيّتــــبكــآتياُ تـ
ــ ت، ديارة لتمبــتم ِتردممك الت بد ِتيــبك ٌـ ـ ــ ث  وِرخـارةمة توَيبةرةما ــ اُ  ؤر طـ تياُ ـ
 ةئ  وــ وت
َُّد ايطحاٖس بحٔ عاغ  ) ثوختتيـتكث جـواٌث خـتم     (1)خديـدا  ريةكتجـتتمشـ ( لـت  ٛزححح ََُح

ُِٜرايََّٚئ )ــآامة، دةلةــبابتتتج َِيٍ ََححِف ِ٘ححكايِف ََِٔ ُصخً َتِطٟ   ِسِٝح غ  ََِٔٝب ِِححْهاُل ١ِي أ ححطٞ 

َُٕد ُنَيًِِطُُحاي ٍِِهِحَت ٚ ًَُٕح اِخ١ َدََّح ٖحٌ ايرِ أ  ٢َّ أ ً ح عت َعَُِج١ أ َّاأُل َّ: أ ٝ إ ط ًُْضح  َتِحح َت ٛ

َِّٚال ِضححاإِل ََححً ححِ َعِٗا٥ِبك ححت بِإحقطحح ١ََِّححعٗححٛد ايِر َّأ ،  ِِ٘طححَتْكا َت٢  ٝ ُٗ ٕٚ ُؤححححٞ ايػِ ِفححًًَحح

ََححُُٗطححِعَب ََِٔٝبحح ١ِٜاِزححح اجل  ُٗا٥َِسححح َغ ُِِٗححِت ي َددَّا َحححَُححض ِبِعح َب َعِ  ٞ ِتححايَّ ُٛزَُاأُلف حح و ِيَرِيححَٚ ،ِع

َْأُتَٜ  اّ:ححَطْق١ أ َعَبِز٢ أ حيِإ ُِِطك ِٓٗا َتٛ

ََلوَّاأَل ُمرْسالِق  :ُٖ َِِّايِر اِتَراّص ِبححَخ َٛا  ِ٘اَدَ ٔ ِعّٞ  ِ٘ال ححَصن  ت َِحححح ريٖغ َٚ ِ٘حححِبَذَٚ ت ا َُّح ا 

َِّسال ححَٚ ٍِال ال حح ََِٔحح َُٖٛحح  نَيًُِِِطحح١ امُلَُّحح٥ِأ  َّٞ أ ِفحح ا٤َُِححً ايُع ََِٔٝبحح َفال ِتا ال اِخححَرَٖححَٚ ،ا

َُٕضالٜتعسَّ َٕا ن َذِإ الًَّٝ٘ ِإِطِعَتِب ُِِٗي  ٛ ِِ٘ف ا ّّ ن اد َعَطف  ٝ َِّتك ا  .ِظْفٌ اي

ََيراِنررالثَّ ُمرْسالِق  :َٜ َََعُُحايح  ََِٔح  َُِِِٗٓٝح ٟ َبِسِجح ا  َِّسال ح َٚ ٍِال ىل ال ح ِإ ١َِعح اِجايسَّ ِتال ا ٞ ِفح  ا

َ  سِبُغحححححَٚ ِمال ايطَّحححححَٚ ١َِححححححِهِْاأل  ََِٔححححح اِعَِْٛأ ، ن حححححِّال حححححححِضاإِل ٍَُِحححححِعاأل َٚ ِسُِحححححا ٞ ِتحححححايَّ ا

ًَُِّْحَتححِطَٜ ََٛٗٚ ُٜححَطِٜأ  ِِٙرََٖٚ ،ّال ححِضا اإِلََُٗسَِّحُٜا  َٕسُّك ًا   ...اًَِٗٝ َع ٚ

ََح ثرالرلثَّا ُمْسالِق  :َٜ َُٖجح َتا  ِٖح ٢ غ حيح ِ ِإاٚش َِح ري ٢ ً ح َع ا٤َِدِتح ِعاإلَٚ ١ِق ِسايطَّح ن  ِداِضف َُحايح  َِٔ 

ّٓ َِٜطححا ايِكَرَٖحح ٢َّ أ ً حح١ َعََّححا٤ اأُلَُححً ُع َعَُححِجأ  ِدق ححَٚ ،اِضَسِعححاأل َٚ فححِٛعاي ٢ ً ححجححسٟ َعِ 

ُٖ ِِا ي َّّ، أل ال ِضاّ اإِله ِحأ  َٚححَط٢ ايف ً ِ َعْعاٖد َُُِٗعََُِْٓ و ِيَرِياِد،  َ  ِعِٝح َب ِِٔ   ِسُِح ا

 ات. ََسََّحُُحاٖس بايع ايَت َََِٔٚ نَيًُِِحطًُُِْي
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ََححُعرالّتابرر ُمْسررالِق  :َٜ َََعُُحايحح ََِٔحح َُِِِٗٓٝححجححسٟ َبا  َٗححٞ ِفِتححايَّ ِتال ا ٢ ً ححَع ُُِِٗطححِعَب ا٤َُدِتححا اِعٝ

ََٜٓاجِل: ن ِضِعَب َٚاِتا َٚايِد،  ِ٘ ٛا ِفححح ساَضا َتَذِ ِإححِطا ايِكَرَٗف  .َِِٔٝجِِٚ ايصَّاُصَخَتٜٕٛ،   ٝح

 ،ُنيًِِطُُحايحح ِِاِن٢ اآلخححس حب حح ً ححَع ُُِِٖدَححح٣ أ َدِعاضححَت ِِٕإ، ف ححِِِٗححي  ُضتعححسََّْال  َُِِِٗٓٝححَب

ٍَك ححف  َٜاِيححََ ا ِِ٘ ِفَُِٗٓٝححِ َبًِِطُُحايحح ُِاِنٞ ال ححِطححْكو:   ا٤َِدِتححِعٞ اإلِفحح ًَّا، أل َٛبححُجُٚ ٝحح

ََِبِسَض َٚاِدَطايف َٚ ًِِْايعُّ ًَٔا  ٍَق  و ِيَرن ،  َُِّٚعاِفايَػ ا ُُٜبح أ ،  َُٚٛضح ٛ  ََُّٚح َحَُ ،   ،سْفح ُشد، 

ٍَق َٚ َِٜحٝف ِٓٛ َحُبأ  ا َٜتََّح َُِِِِٗٓٝ َبُه١: ال َ اَضَسَت٢  َُِِٕص٢ ا  (. ًاَعََ ا
ــ تلتج  وكيح دادمةريـ  ك ـوتس دةربارةجتئ ــمات ــ ردُ لـت ٌيَ ـ ــ واُ ٌاوشـ ولةىاٌاٌَيك ـ

نت ـــ  ويدا دةييَ، خـتمةج كـت ثوخـب دةبَيتـتمة لـت تَيـتيظ     ـدةملةتتث خيش كت لت ٌَيو
 ً( ـــــ ً )ماتـــتئ  اٌايـــاٌث خد ـــتتث خيشـلـــتمبارةمة ختمةيـــتئ كـــت خد ـــتتث خيشـــ

ـــيتكدةٌـ ـــَ لتسـ ـــت )ماتــتئ ختماٌــتج ثتمياٌيـتر خــتمة كــت خــتِمث  ميىــ ـ اُ لت ــتَه ـ
ــ ث خيشـختِمـ  ــ تج دةملةـتتث خيش  ً لــت ختسـتد دايـت كــت لـت يَيـر ســاي    ـ  وييدا بــبيَ( ـ

تومياٌت ــــ وييداُ، خــتم ثتمياٌــتغ كــت بتســــختماٌــت لــت يَيــر ِركَيَــث دةملةــتتث خيش
اراٌتج لــت ٌَيوياٌــدا ـ يارج ختمةيــت كــت خــتم كارمبــخـــواولةىاٌاُ ـلت ــتَه دةملةــتتث وشــ

ــ واوتلةتيارج كـردمة،  ـاُ ديـاٌياُح ديٍيـتمة كت بترٌاوتكــَ، بت ثَيث خــو ةرَيـدة  اُ ـ
 درئـوار جــارةمة، دةبَ بت ضـكتمتتكاٌياُ لتمبـوتث ِتلةشــرَج، مة بت ظـدا بكـلت تلة

ــ ختمةج كت تاي تتـت بـت بابـاج ٌاوش    /تًــدرج يتكـج ولةىاُ، مةكئ ٌوَيبةكـتج،  وربـاٌث   ـ
ــ ــتم ط ـسـ ــتيرج خـ ـــتربِريٍتكتج، مة ةـ ــدي ــ ــت ثتيوةٌـ ــت  ـــ يتاٌتغ كـ ت َهح ـاُ بـ
ولةىاٌاُ ـتمام بترثرسـاٌث وشـ  ــ،  اٌاياُ ِراجياي  ياُ ٌيت كت ثَيظتــتِراوتمة ِتيــ 

تردةبِرُ، ـدُ ســـتُ، ضــــــاُ ٌوَيــب دةكــــت، ضــدُ بدخديــــِــت ياُ بتســترياٌتمة ٌي
 تُ.         ــار دةكتُ، بيكـادةت دةكتُ، بت ثَيث ديٍث خدياُ ِرةمتــدُ يي ـض

وكتمتتكاُ، كـت خـتماٌيع   ـلت ِتلةشـ  ختمةج كت لت ٌَيواٌياٌدا دة و ةرَج، /درج دممةًـج
ـــ   ــت خيش ــت، لـ ــت  ـــت َهح  تِراوـــتمة ِتيـ ــديياُ بـ ـــثتيوةٌـ تلتج ـ ودا، مةك وتسـ

ــ ردٌتمةج طخــوا  ،تـت ةح  ،ريثحـتر يـ ـِامس تِراب، مة خـتم كردةماٌـتج كـت خــتماُ    ـ
، مةك آ ً بــت  تدةةــتياُ دة اٌــ  ــــبدخديــاُ بــت  ــت لةياُ دة اٌــَ، بــت ً خيش    

كردُ، خـتمةغ بـت ِـتواُ     ووـار ردٌتمةج طـتِرابح  خــوا را م ردٌث  دطتث بتخـوا
 تُ.    ــاكت مابكـض ــآاُ ثـاُ ضدٌيـىَيٍرَج، كت بدخديـتلـطَيوة لَيياُ دةس
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كو دةضـَيتت دةرةمةج  ـاٌتمة، بتلةـ ـخـتمةج كـت تاي ـتت ٌيـت بـت ٌَيوخديـ       /َييتًــجدرج س
ـــَهح ٌاوومس ح دةســتدرَيبي  بــد ســتر وــا ـاري ، مةكئ د يـــخديــاُ لــت خراثتكــ ث ـ
خد تت لتسـتر خـتمة يتكـدةٌـَ، كـت خـتً جـدرةج        اياٌثــ اٌختلةك، ختمة تَيكِراج 

ـــس ــث ياســ ــت ثَيـ ـــَييتً بـ ـــاكاٌث خيشــ ــتووم  ــ ــرَج، )ِـ ــدا دةكـ ــتياُ لت تلةـ  ً واوتلةـ
ت، خت ـــتر ســـتيارةيتك لـــت   ـــــت، كَيـــث  ؤر دميوكِراتييـدةملةـــتتَيكيع ِـــتر مايـــ  

ث ــــييي، لــت خاييٍــــئ وــَ ِيٍدؤسآا بــدب ِتيــت بمةــابرــــتيارةيتك بــدات، خايــا كــــس
بكـتج! ٌـتخَير،    ـآِيضـث لـ   ــآتج ٌيتح، ٌابــتيارة بدات تدلةــتيارة لت ســخَيىتدا س

ــت بتريتاٌي  ــد كــت ل ـــت ــتت لت ــتَه    ـ ــتريتاٌيث واوتلة ــتثَيث ياســاج ِاتومضــدج ب اج ب
ك ديـــارة ـــــَياح ... ِتـــد، ِـــتر دةملةتتـــــدةكـــرَج، ِـــترمةِا لـــت خـــتلةىاٌياح متِرةٌش

ــ اج ِتُ بد ٌتَِيظــكدوتلةَيك ياس ــ تٍث ٌـاكدكيثح ِرَيـريـ ح دةس  ـ تدرَيبي  خـتلةك  ـ
ــ بد س تر ٌـتمصح وـاَهح ٌاوومسـث يتكـدجح جَي ـتجَيياُ دةكـات(، بديـت  اٌايـاٌث         ـ
ـ ــخيش ــ َ ٌابـــ  ً لتمبارةمة لتستر خـتمة يتكدةٌ ــ ِرَيـ آـ ــ ت بـدرَج ختماٌـت بيَ  ـ َ لـت  ـ
ــ ــتتث خيشـٌَي ـــو دةملة ــتج   ـ  ويث دا خراثــت بكــتُح طــتِرابح  دطــتث بــترا م ختماٌ

ــت وش  ــتُ ب ـــ تدةة ـــولةىاٌاٌث بَرؤطـ ــو كوضــتم      ـ ــت ٌَي ــكرا ل ــت خاط ــَيَ ب ــاُ ب َ، )ي
ث ديكـــتج  تدةةـــت لـــت ـدٌتمة، يـــاُ ِـــتر كردةمةيتكــــــــتِراب خبـــــاُ طـــــكد ٌتك

 . (تُــ ودا بكـخيش
اُ، مةك ــــوكتمتتكــمدةدات لــت ِتلةشاٌدا ِرمــــختمةيــت كــت لــت ٌَيواٌي /وارةًــــدرج ضـجــ 

بكتٌــت ســتر ِتٌــدَيكياُ، يتكــدج بريٍــدار    دةســتدرَيبي خــتمةج كــت ِتٌــدَيكياُ  
، يـاخود يُح وَيـرد   آدج دةبـ ــتر يتكــويُ، ياخود  تر ياُ لتســبكتُح يتكدج بك

ـــثَيك اٌدا ـوكتمتاٌت خت ــتر لــت ٌَيــواُ خديــ ــــدك دةبــَ، خــتم جــدرة ِتلةش ــــتمة ٌاكـ
ــ َ بـد ضارةسـترج خـتم  رمـبح كَيظ    ثَيكّات ــ اٌت، خـتمة   ـ ولةىاٌاُ ِـت ث  ـاكى  وشـ ـ

ــ اج بردة بتر دادمةرب وشـٌيت، بت ً خت تر يتكَيكياُ ثتٌ ئ ـــآ ولةىاٌاُ، واليـك دةلة ـ
ـــ ــاكى  وش ــبح      ـ ــاتح،  رم ــدا بك ــت ٌَيواٌ ــاُ ل ــتت دادمةريي ــترج ثَيويش ولةىاُ لتس

ضارةســتر بكــات، )ِتلة تتــت    آــــتكتياُ بــتم طــَيوةيتج كــت طــتريئتت دةلة   ـكَيظــ
ٌـ  ــ تريئتتث خديـاياُ دةلةـَيَئ خت ـتر لـت طـ    ـِتٌدَيك لت  ا ــ اٌدا  وكىَيـ تبوم، ـــ ك ِـ

اميئي ح خــتبو ــــا طـ(، ِترمةِـــآخــتمة طــتريئتتث خدياٌيــاُ بتســتردا دةضتسجَيٍــ
 ـآئ ٌابــآـوتوة، بــت ً خــتبو  تٌيَــت دةلةـــتريع ماياٌـــفح وو ت ــتدم  ممـــيوســ

َ، )خت ـتر  ـٌَيواٌدا بكات تاكو ِـتردمم تتِرةمـت ٌاكدكتكـت ِرا ج ٌتبـ     دادمةريياُ لت
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ــ ختمة  ـاكىث وش  ــآك بــا تتِرةمَيــتتٌي  ـآترياٌتمة ٌيـت، دةبـ  ـولةىاٌاُ ِـت ث بتسـ  ـ
 تردمم تتِرةمتكت ِرا ج بَ(. ــِ

ــيع ِرايتكــ  ــتً ثــ  ـمة وٍ ــتبو  تٌيَ ــتَه    آتج خ ــرت لت  ــتمةغ باط ــترتة، مة خ ِراس
          .چڀ  ڀڀپ  پچدةمترووَجئ  كت، آـت دة وجنِرمالةتتث خايتتتك

 ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄچكت دةمترووَجئ  ئاي ــتًح كدتـدةي تلتجــوتس

ــچڃ چ  چچ   چ  ڇ  ڇ ڄ ڃ  ڃ  ڃ  ـآ، ســــــــ
 رَيَئـيـت مةردة ــت ووباِرةكـتي  لتم خايتتــِراس

 تُئ ـاج ِــ، ختمة دمم واٌچڦ  ڦچوَجئ ـتروـكت دةم -4
ي  كتراٌت ـتٌت دادمةر!! ختمة ثَيث دة وترَجئ ثرسياركردٌث ٌكوملةتًئ ضدُ دةتكـيتك
ــد ٌاك ازٟحححححاإِلضحححتفٗاّ اإلْه) ــتئ تـ ـــ(، ماتـ ـــتٌت دادمةر بتِراســ ــت  ــ ــت دةتكتٌـ تث، كـ

 .تيتــتتييتم بد وتبتستَيكث ديكــتَيكث ِرمالةــدادمةريع ديارة ط
اُ لتبتردةسـب  ـِراتيـ تٌت دادمةر لـت  الةَيكـدا كـت تتم   ـدممةًئ ماتتئ سـتيرة كـت تـد بكـ    

،  ت تُ ـآاٌتج ثرسيارج لتستر دابٍــتَيكث ستيرة، كتماتتئ تد ٌيظـدايت، ختمة ط
 ت.ــووم ٌي ــآتت بــارة ختم واسـدي

ــترووَجئ   -5 ــت دةمـ ــت   چڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃچكـ ــَث! كـ ــاُ تَيكٍتضـ ، لَيىـ
ــتت  ــوكىث    ــتمِراتياُ لتبتردةس ــترووَجئ ت ـــوادةم ــتم   خ ــتبارةج خ ــاٌثئ ل ــت ي  ج تَيداي

اُ ـتلتيتمة، ٌـــتك لـــت بـــارةج ِـــتووم طـــتَيكتمة، ضـــوٌكت خـــتمة تتمِرا ـــ       ـوتســـ
ــ ــتووم وتس ـلتبتردةسـ ــوكىث ِـ ـــتت،  ـ ــتم    ــ ــتلةكو  ـــوكىث خـ ــت، بـ تلتيتكث تَيداٌيـ

وتستالٌتج كاتث خدج تَيدا ِتبومة، كت  ؤريظـث  ـدِردرامة، بـت ً ديـارة لـتمبارةمة      
ــ يظتـج ثـترمةرد ار خيش خـوادِردرامة، بديت ـ وكىتكت ٌت   ،ّادج كـردمة بـت تـتمِرات   ـ
ــ ت ً وترج ٌيــتدةمترووم، بـارة ماج ٌــت  دِردرابايت ديـخت تر  وكىتك ــ ت خَيشـ تاغ ـ

 !.ـآرابــتكارج ٌتكــح دةســآواب

ــترووَجئ   -6 ــت دةم ــا   چچ  ڇ  ڇچك ــدارٌا، خاي ــت خيىاٌ ، مة ختماٌ
ت، ــــاً لتماٌــــك يــــ، بــت ِيخـــواَ بتضــث! بــت تــتمِرات، بــت  وِرخــاُ، بــت  ـخيىاٌدارٌيــ
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ث، ـــ ض دارٌا، خيـدج ٌتيَـترووة خيىاٌـدار ٌـا بـت     ـلتِراستييدا كت دةمترووَجئ خيىاٌ
َيك ـث مةردة ـريَج كـت ِـتر كتسـ    ــَيثئ بت ِتوومياُ، مة ختوت لَيظــبمة ــآبديت دة وجن
ــ ت  بكات بـد  ـوكىث ط  ــومك آخاوادة ٌتب ــ تريئتت، بـت خيى ـ اٌدار لـت  تلةـتً ٌـادرَج،    ـ

ــ اٌدارٌيــِراٌي  خيىــَيائ جوملتكتم ٌتػـبمة ــآٌا وجن ــ َ، خت ـتر ومكـت  ٌتك  ـ تُ بـد  ـ
اُ، ِـــتر ـكتضيع ٌـــتبَ بـــد  وِرخــــولةىاٌاُ بـــا ومــــتـــتمِراتح خيٍ يـــن، بـــت ً وشـــ

ركردٌث ـيـــت ســتر لــت كــاتث تتمشــــكث دةختيٍــــاٌدارُ! مةك دمايــ   يــاتر تيظــــخيى
ــ  دَيــ    ــت دماي ــتدا ك ــتكاٌث ديك ــتمة ماٌي  يةرَ، مة دـخايتت ــت خ ـــدةخــتيَ ك ـــ كو ـت، بتلة

ــ اُ لَيكـــ وشولةىاٌاُ  ياتر جتختي رامة، داكدكييـاُ لتسـتر كـرامة، كـت ثابتٌـدبَ بـت       ـ
اُ.   ــامةُ كتَي تكــطتريئتتتكتياٌتمة، تامةكو ختلةكث ديكتج خ

َْو  َّ ُضِ َحا ُٗ ًَّ ُِِدى  اي َُٗد َِٚبَح ِٕ أ ِغ َ٘ ال أ  ِْ الِإ ِإي  ِٝو  َٚأ ُتُٛب أ ِضَتِػِفُسى  َتأ  .ِإي 
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  م هي  هد  ياز   رسيه د
 
 

 

 

 سـةي ئةم دةرسـةثيَها

 ةبةة زش ةخةةةوا(ئة47ة-ة44اىىة)ة ةخةة، ئةئاي ك  ةةةوازةئايةة دةرسيسي  ةةة ماٌةضةةةئةة وةرسزضةة
ا ةةىةبة،ةمو ضةةةة  ِزاكةةةاكىةخة، ةكةة ة ة ةةةةةآدسي ي ىة راةِزايةوازةئاي كة زسكاةل  ةضة شٌةضةم
زئةخةةواةىازرؤكة ةةةِسائسل(ةةةة ئة)بة ىىةئسطةةةىةجو ل  ة ياٌئة اك :ةي لةاِز  ىىةبسا ءةي ل  ةٍ

 ةىةةةةازر سئةكةةةةا وةةىةب،يةةةةةةةةةة، ئة سةك  ِزاكةوخةةةةة ةىس ةاييءةِز  ىةةةةا سىةيسك،كةةةةة ةةةة ةِزي ينةةةة
اياىس كة ة ةثازاضة يسساٌةةةةو زخ،زاٌءةشاىةةةةةةةءةمػً ضةةةةملكةخةوا  ةب،ةةخةوا زاىىةة مبةثس غ
اك ةِز  ة ة ة ةاكىةةةةةةةىةجو ل  ة رائة سةرس ةةبكة ٌةلة ةىس ةوةي لةةةةةآضةيس سرزا سئةوةو نىةثةةةآث
 ةلة ةةةةةةِسائسلىةفة زمو سئة ة ةج ةةةو زخ،ز ةشاىايةاىىةبة ىىةئسطةةةةةة، ةب ةثس غ مب زاٌءةمػخ

ًئةيةاخورةةةىة ة وةى فسؤغةةةةبة ةىسخس كةةةةخةةواةًءئةئاي كة  اىىةةةةةةلة ةٍةسكة ة عةى كسضةةةةخةوا
ىةرىسةارائة سةةةىة  مةةة زةب زذس سىديس  ةةةةةةًةلة ةب زاىبةةى بةةةخةةواةرسض ب زراز ةئاي ك  اىىة

ةً.ةةازةى ٍس ية ةث ز سزريخةوا زيع كىةةسرىىةغة اشةل ة ازثس ك
 ادئة وةو هةبة  ةب زىام ية ةىةةةةةة-ل ةوو نِساىاٌةة-  ةٍ زة  ضس كةةةآاةِزايدسي ي ىةئيج

 ة ةلة ةةةةةآز  ئةئ  سةئ  اىة ٌة ةافس ةِزاضة سىئةثاغةاٌةِزايدسي ي ىةةةةةةخةواىازر  ي ك ةةخةوا  ة
ا ئةةا ةب ةضةةظةب ةى فظئةضسوسئةى فةةاٌةىو ضةة  ة  ةل ض زةجو ل  ةةصا ةك،َلةك  ِزاكداةض

اٌةجةازي كىةريكة ةةةةةًةب ةبسيًئة سةثاغةةرراٌةب ةرراٌئةبسييةوآةب ةيةوآئةو دئةةةو دةب ةلةل
زئةخةةواة ةةةةةىازر  ي كةخةوا ة  ةة  ةٍ زة  ضس كةوو هةى  ادةب  ةب زىام يةآِزايدسي ي ى

اٌةرس ةةادئة ةة ةِساىسس  ةئةاةئ  اىةة ٌةضةة  مكازسةِزاضةة  وسي ئةر ايةةيةباضةيةئةة شمو ىىةى ؾةةةة
ياٌةل ضةة زئة سثةثس غ مبةة زئة سةئسيجسلةةىة سثةةخةةةوا المىةةةةة وةضةةةةا ة ةةوِز ةم ِزيةةةةعسط

اٌةةةةةازر  ٌئةئةة  اىسؼةٍ زر   سةةةةب زىام يةة  ىةرزي ةةر سا س ةك  ا  ةة ز ةكةة  ِزادةبةة،ةىةة
 ةةةةةياييءةئام،ذيةةازييةيسك،كةةةةسلسؼةِزي ينةةاييءةِزؤغةتةراىةةا س ةئسيجةةةةةةاٌةب ِزاضةةةةك  ِزاكس

هةةةةة زمو سة ة ةوو ةةةةةِساىسس  اىىةفة، ةبة ةى ؾةةةةةةةاكىةخةة  ة ةةآسدسي ي ىة ئة سةِزايػ،ةةخ
ىةةةةةو اىة ٌةلة ةِزس ةرسزضةةةادةئ  سةئ  اىةةىةثس ي  ةة عةوو نةة ٌءئةٍ زة ةةلةبكةب ةئسيجس
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 ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان

كة ة ةةةيةكس داي ئةثس غ مب زاىس ةةاييءةِز  ىا سةةز  ةِزي ينخةوا ةةةاٌةىازرؤكة ةك  ِزامتة))ئس ن
لةةةة ةىس ةةةةوةجو ل    اىةةةةداةوو نسةةةةاٌةثس ةةةةدس سرئةٍةةةة ز سٍاةة-ةخةةةةةوابةةةة،ةة-ملك ضةةةةبو ٌة

يةةةةةداز ةثةةازي صسز ة  س بةبةة ٍ، ةئةة  س سة ةة ة سابو ىةة ةئ ماى كةةةئو زخ،زاٌءةشاىايةةاٌةةةةمػ
ًءةلةة ةخةة َلكةةةسضةةة وكً(ةٍةة زةلةة ةمةةًةب ةة زي  سة) سةثس ناىةة ةضةةا ري سةبةةو ٌةب ضةةةخةةةوا

سؼةوةةو هةبةة  ةةةس كةةةِسٌئةٍةة زة  ضةةةةامنةم  ةىة ةة وةبةة ةئاي ك  ةةةةًئة سةىسخس كةةةةةةم كسض
افساٌة) ةةةةةة،ي زةئ  اىةةة ٌة ةرايب شاىةةةد سئةئةةة  سةمطةةةةةخةةةةوا)ب زىامةةة س(سةىةةة  ادة ةةة ةة

 ناٌة سربةو ةةةةةةاٌ(ةثس ويطة زياٌة) اك :ةل ض زةجو ل    ةةة سةكس سداةل ضةھ  وسي (ةةِزاض
ا ةةةةة  سئة سةضةةةةوذ  ئةثس ةىةبكوذزي  ةةةس كةبكةس كةب ةىاٍ قة  ضة (ة  ةٍ زة  ضةةصا ةك،َلةة)ض

ئةٍة زةةةآوس ءئةرراٌةب ةرراٌءئةبسيًةب ةبسيًةك،َل بةةوس ةب ةيةا  ئةلو دةب ةلو دءئةيةب ةض
ادئةئةة  سةبةة، ةةةةةك ةبة اىدى  سةبكةةادء(ةخس ةةس ةضا ةةةةسيةلةة ةك،َل ضةةة  ضةةس كسؼة)ضا ث،غةة

ةخةةةوارسبس  ةة ةمايةة  ةضةةِساى  سة) ةيوىاٍةة  اىى(ئةٍ ز  ضةةس كسؼةوةةو هةبةة  سةىةة  ادة ةة ة
 سةبة ةةة سي(ةةةةة  مكازاٌة) ةب ِزاضةةةةاييةية  سةئ  اىة ٌةضةةةة  سةب ةرَليسة شاىد سئةئةرايب
رارسىةائةةتةةةةة، ةب ةِزاضةةؼةخة  ِزاكىةثس ةاٌةىازرئة  ةكةةا ة وِز ةم ِزي ممةةوي يساىداةعسطةةغ

  ِزاكىةثةس ؼةخة، ةب ِزاضةتةةةةةةةةدابو ئة سةكةةةةسيةكس ةاييءةِز  ىا ةةةةةةِزي ينةئاٌةثس ةداةة سةئسيجسلن
اىىةةةةة وكً(ةبةاةخا سىةةاىةةة سة)ثس نةڤرارسىا ئةِزي يناييءةئام،ذيةازييةبةو ةبة،ةثازي ص ةازاٌةةةةة

زئةٍةة زةخةةةوا(ةلةة  ة)ئسيجسةةل(سراةىازر  ي كةة ةةخةةةواهةبكةة ٌة ةة ة)ةةةةةلةبةة  سةوو ةةةةئسيجس
 ٌةالِزس ةةةةةاٌةئ  اىةةةة شاىد سئةئةة  سةبس  ومةرايبةةةخةةةواضةةس كسؼةبةة  سةوةةو هةىةة  ادة ةة ةة  
ة((.ڇو اٌة) ةك  ا (ةةةب
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ةشـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان

َُِباهِس:ة ، ة)(ک) َُِباهسََّ(ي ئة)ٛا ِْٔبىل اهسََّإََّٔ ٌ٘بُطًََِّْ: ٛا ََّػََِّطعََّ ًَْجُى، ا ، اْسََِّلــضََّاْ 

 ََُّ٘ٓـــ ٚـــىَََّقََّٗ ،ٍََِّوـــاهَع ّبُسََّـــ َٜراٖهـــ ََُّ٘ٓـــََّٗ ،ُزدََّْصٌََّـاهـــ ََُّ٘ٓـــ َٜراٖهـــ ٍبٟ اهـــسََّـهـــٔإ ٌ٘بُطـــًََِّْ ٚـــىَََّقََّٗ

(ةزِبــاُٛ(ة غةة  ة)اٌُِٛــُٗد ٛ،اََُّٚــْشَه ٛ،ٔٔــــإَه ىــــًَْجٟ اَهــــعََّٜ اهلل تَََّأ ،بِّىل اهــسََّٔإ ٌ٘بــــُطًََِّْ
ََّػََِّطعََّ)ة سثياٌةثاَلدزا سك ةال ةِزسبباٌئة كةةخ، ءةخ َلةةة(ة اك :ة  ضس كة  اْسََِّلضََّـ اْ 

ا طةىةة ثةبةة ةةةةة(ةبةة ةماىةةا ةضزََّبثةة ز سزرسةرس ةةادئة سةرسغةة وكس  :ةثاَلدزا سكةة ةال ة)
سرٌئةئةة  يؼةئةة  ة  ضةة ي ة ةة ةشاىسةةازييةلةة ةةةماىةةا ةثةة ز سزريازئة اكةة :ةث ز سزرس ةةة

ىةسسؼةيوكو ياىةة :ة غةة  ةِزسببةةاىةةةخ،يةةداةشؤزةرس ةةادءةبةةك  ةرس اكةة  سئةٍ ىدي كةةةةةة
ــ زشة سث:ة)ة ةبةةةخةةةةواا ةةماىةةة(ةبةةة ةزََّبثاَلدزا سكةةة  سةال ة)  زةبةةة ةة(ة اكةةة :ةضةةةٛٔٔـإَهـ

ــْشَهداةرسيةةوكس  :ة)ةازئة سثةلةة ةشمةةاىىةع ِزسبسةةةة زةبةة ةث ز سزريةةةرتا ئةضةةةث زضةة  ٛاََُّٚ

ـــََّْٚشَه(ئة)اٌُِٛـــُٗد ئة سةةآىةيةةة  زس ةٍ بةةةةةةةةس كةرسيةةةوكس  ة ةةة ةِزيػةةةةة(ةبةةة ة  ضٛاُــ
 .ةةآ  زسبةي ز ةة ةضةىةثس ػة(يؼةب ة  ضس كةرسيوكس  ة  ةكو  اٌُُِٛٗد)

ِِـ  ًَََّّـ  ُزُسخُـ ََّٙ)٠ ََّٗا زًََََّّـ  ُِْٕـ ًَََّٗ ُّطََّْشتََّــْطٌُـاه ُسثََّاأَل :ُسْباحَل ُسـْباحَل(:ة)ک)  ٌىـــ ُدزََّ أزـاه

ــ ــذََّ ْدَق ــَس بََََّّٓ ـــَضََّٗ ُُٖسـْب ــاحَلٗ(ئة)ُُٖسْبـ ــاحَلٗ ُسْب ــ ُسْب ــَس(ة)ٍاَهاهعََّ وي يكىةة(ة اكةة :ةغةةةسْبــسََّ،  ُسْب
و  :ةة زمةةةٍةةاكوسئةرسفةغةةوي ي  از ةلةة ةخةة،ؽةيةةاٌةغةة س كىةجةةواٌئة سةيس ِسرزا سكةة  سةةة

كةِزسىةءءةِز   ةةةةةة(ة اكة :ةٍسةُُٖسْبـــ َضََّٗ ُُٖســـ ْبَس بََََّّٓـ ذََّ ْدقَـ  ةرسز  ئة)ةةةةا ي كةل ةئايسةري  ةثس
ا ةخةا سٌةةةاكسةب،ةشاىةشاىاةر  ئة  ةشيةا ةماى(ةب ةسْبسََّ(ة ة)َسْبس  :ة)ةةابو .ة سة غةةى م
ةازٍس يسا س.ةةةةةاٌةب  ةب  ة  س 

ََّٖك(:ة)گ  گ  گ  گ ک) ََّا  َََّأْسَلــىََّ َبٍٔ َسِفَظ َكتََّــَب ََّـرََّا  ـــ اَب اهلل  ََّٗ  ،ُٕ اً

ُْ ــََُّل اٌةةةيخةوايةة س بة ةكسرىىيةصيازةةثازي   ةة  سةةئ، ةةة(ة اك :ةب ةٍىــٌََّاهعََََّّٗ ٍِٔوباهَع٘
ة:تةرس س  ةةيس سرزابو ئةئ  يؼةب ةر  ةغةةضةآث

ة.واخةيةةةب ة  س بةةآ بةةازيستةٍةةي   و:ةشاىس
ة  .ةةبكةةآاز ةثةةر  سو:ة 

ََّثََّاأَل ُعّبتََّتََّ ّصاهَق:ة)ةآ(:ةرسَل﮽) ََُّٞعََِّبتََّتٌََُّـاهـ  اُزبََّـ ْخاأَل ُصصََّاهَقس،   ُعبٍـ تََّتََّ اُصصََّـ اهَق، 

اكوسئةة(س سئةٍةةٍصقَـ لة ة)ةةداةةةةَلسػةئ ض ةر  ئةل ةةة(ةب ةماىا ةك،َلاُصصََّـ َق(ئة)َ٘دَ باهَقِدــاه
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وي ي  ازةر  ئة سةةةةةا ةغة(يؼةب ةماىصصََّـ َق  كًئة)ةكوي ًءةثس ةة(ة اك :ةب ةر ا ةغٍصَق)
(يةؼةةاصصََّـ َق    ئة سة)ة َلكةبة ر ا ةبكةةةةةةةكةر  ة ة ةخةة  اَلس ةةةةا ةٍةة(ةب ةماىصــصَََّق)

ة  س.ةةةة  ةرس  يةداةبِسؤ ئةكا وةك،َلي ة ئةياىى:ةب ةر ا ةخوي ي  ةة اك :ةك،َل

َْٚق:ة)ةةآ ةرسَلةةوي يىةراةىازرماٌئةضوىكةة(:ة اك :ةب ةغٱ) (ة اك :ةبة ةةَأْتبََّْعِا(ةياىى:ة)ََّاــٖف
س  ئةغة س كةةة  ةمةلةرسيوكةةةةةةة(ةبة ةثػةقفـا (س سةٍاكوسئة)قفانتئةئ  يؼةل ة)ةةر اماٌةخط

ــَْٚفتََِّقََّا  ملس  سةرسِز ائة)ةةةةةبةةة ةر ا ةغةةة س كةبكةةة    ئةلةةة ةر ا ةثػة ــَبتََّ ُُٕتـ ـــَفَق ُتْعـ ُٖــ ، ا

(ةا١َفــَتِقٔإ  متئة)ةةةة  ةملةةىة ةةةة:ةبةة ةر ا ةثػ اكةة (ةُُٕتــَْٚفقتََّا(ئة)اَفــاهَق اُعــــبََّاتِّ ا١َُفــَتِقاإٔلََّٗ
ةس كة   كً.ةةتةملىة  ضةة اك :ةغوي ًةثػ

ََّدََّٔٔــاه(:ة)ٹ) ََّٙـ دََّاهَلٗ ،ُفطِـ بُو َُٞهاَلدََّ ُٞا ٜ       ٞا ٌَ، خََّـاٌص، َأخََّـٍص، ُأْخـسََّٗ ََّاع: عََّـا ُْـ (ئةَأْزبََّعََّـٞ َأ
ايية سرىس كةىةةةةةةِزي ين ةلة ةةةبسي سةةةٍسداية دةاىداٌئة سةة(ة اك :ةِزي يناييئةِزس ةثس ػد٠ـــ ُٓ)

 كرتئةةةةة دئةكايبةةةة ىئةكايبةػةةة،زس:ةيةةةةوازةجةةةةضةداي دةةٍسىءة ازام ييئة سةةب ةث ىَاىس
ةىةر اِزؤذ:ةةةٍ

مت  ىت  يت  جث   مث   ىث  يث  حج   چرسفةة زمو  :ةةخةةةوا:ة سثة ىةةةةِزي ينةةاييةيػ

تةةةةةئة اك :ةث ز سزريازماٌةئ  ة  ض ي ة  ةٍة مو ةغة س كىةرز ضةةهـطچجح  مج
رز ضةةةتةىةةة  سر سئةم يةةة زةةةةغةةة س كىٍةةةسكةةخةةةةواايية ةةةسر سئةةةةةةِزي ين ةةةسر س ة
 مو ةةي ئةبةة،ةٍةةةخةةةوا ىةةةةة  ىةبةة،ةراىةةا سئةئيجةةاةئةة  سةٍسدايةة كىةيػةةةةةب زىام يةة

ة   س.ةةاٌءة زر ةرزغةةذيةآاىداز ةبةة   اٌئةب ةذيةةغ

ــ   چڻ  ں  ںچرسفةةة زمو  :ةةخةةةةوا:ة سثة دةِزي ينةةةاييةكايبةةةة ئةآل عنـ
ءةةاسةجسَاىسسةةاٌئةئةة  سؽةٍسدايةة كس كىةكايب كةة ةبةة ةمسؤ ةةةةةةِسةةةة ةبةة،ةكس كةِزي ينايسةة

ٍةةةةةدس سئةضوىكةةةةجي و ر ةةةةةكىةرايةة ئةبةةاةضةةةةة مو ةخ َلةةةة ةووِزئةةاٌةل ب زرسضةة ىة
ةسٌ.ةةةة سزب ةآل

ــچڈ   ڈ      ڎچرسفةةة زمو  :ةةخةةةةوا:ة سثةسةِزي ينةةةاييةكايب ك ةةة  ئاءـ ألنبيـ

ـــ   لب چڀ  ڀ   ڀچ سةبةة،ةةكايب ك ةةايىةيةة ةبةة ةغةةس وس ةةةةةةئةووِزئةةاٌةِزي ينقـ
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لةةة ةووِزئةةةاٌةةةتةةةةةثس ويطثازي ص ةةةازاٌئةب،ضةةةىةةضةةةوىك ةكةةة ىساةثازي ص ةةةازاٌة سثةةةةة
ةً.ةو رم ىدةرسبةض

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  چرسفة زمو  :ةةةخةةواة:ة سثةاييةر اِزؤذةِزي ين

ۈئ  ېئ  ېئ      ۆئ  ۈئ ۇئ  ۆئ   وئ  ۇئ  وئ  ەئ   ەئ ائ  ائ  

   حب  جب  يئمئ ىئ حئ    ی یی  ی  جئ   ىئىئ  ېئ ىئ 

ئةل ةر اِزؤذراة ة ةئسناىةدازاٌةرسضةي ةب ٍ غةتئةةةةة  فـ ألع چيب  خب  مب    ىب
اٌءةئة  اىسؼةةةةةةوي ًءةجس  ة  ةخ،يةةةةةادةبة،ةرؤشيية  س ةغةةةةةةاييةياٌةرس ةةِزي ينةخةوا

ئةچوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئچرسَلةةةةةةةةس ً:ة
ةخةةةواايية ةةسريًةبةة،ةئةة  سئةئ يةة زةةةةةةةي  ة ةة ةِزي ينخةةةوا ايؼةبةة،ةئةة  ةةة اكةة :ةضةةة

داةةةةةةىةةة رسشاىىءةى ماىدسرؤشيسةةة  سئة سةلةةة ةو ريطةثس نةةةاٌاييةىةةة  سربايًةةةةةةِزي ين
اٌةرسشاىيةة  سئة سثةبَلس ةةىةةةةة سس  اٌة اةبةة ةمةةاَلىةخ،يةةةةاكوسئةرسفةة زمو  :ةب ٍ غةةةةٍ

ا اشسئةةةال مس كىةجسةتةعةئةريازسةب ٍ غ(1)آوي ي ةبو بةةاٌةل  ةغةماَلسةآض ىدةضال ةب
سةث ز سزريازةباضيةخةوا ةئ  س ة  ةةئةب،يآكةبةس ة ىدةي ِزس ةةازي كةىس ةضةة سثةغ

 س كىةشؤزةي  زسية ئة ة ةةةةئة  سةغةةةةئ داةرسف زمو  :ة  ةٍسداي كساٌةرسرادةل ةب ٍ غ
 زةبة ةةةةةة ةب خػخةةواة  سئةةا ةخة، ةبصاىس  ةةةةا ةِزي  ةةةبة ةجس  ةةةةآاٌةل ةب ٍ غ ةةئسيط
ةاد.ةةةسبناٌةبكةةىط

ـــََّْع(:ةلةةة ة)ڤ) ََّاكوسئة)ةةةةة(س سةٍظــ ـــْعاه ــشََّ :ُظــ ــِقًُ ٌسْدـ ــُفْ٘ٔختَََّب ٌْٔستََّـ ََّٙـ ــ،   رٌيَكْراهِتـ

َََّف ٔسْٚـــــاخَلَب ََّـــــٚ ـــا  ــ ّقٔســ ـــاهَق َُٕهـ ـــَظاهَعََّٗ ُبِوــ ــََّٗ ُٞــ َْ٘عَظـــٞ(ئة اكةةة :ة)ٍْضـــاإل :َُٞظَعٌََّْ٘ـاهـ (ةًََّ
س يىئةةسضةةة ة:ةبة ةج،زي ةكة ة ةبسةةة اكة ةوِزيًئةةةىةب ةكس خةس ةل ةئام،ذيازيىة سرىس كةةبسي 

ىةب، ةىة زوةةةةكة  ةرَلةة  سئةب ةج،زي ةةسةخب ية  ةبسةة  ةضا س وسي  ىة اةةةياخورةب ةغ
ةا ٌ.ةة(ةىٞــَظَعًََّْ٘ ،ٞـَظَعئة سة)ةةآب

                                                 

ِْ أسدٓـٍ بـٌِـصهـٕ فـٛ اهـذٍِــٞ أٍدّي ًِــٕ     ةئ م ةرسوةىةئ  ةف زمو رسية :ة)( 1 َف٘ آهـرٜ ُفطـٛ بٚـدٖ إ

 .115، ص 5ز  ،مبطـلِـٕ كـاْ فـٛ اهدُٚـا( زٗاٖ اهبخـازٜ، فتح اهبـازٜ

www.alibapir.net



   ...... ( 44 - 44 ) 
 

 

 [775 ] 

ةرةوةى ئايـةتـةكان خـواهـؤى هاتهـة 

ۀ  ۀ   چاىداةرسفة زمو  :ةةةةةةكس سةخةةواةاى  ة ة ةةةةةةزس س ةئة  ةئاي كةخةةواة ةةةةة، ةٍاكيةٍة(1

           چئچھھ ھ ھہہہہ

چ    چ  ڃ  ڃ   ڃڄ  ڃ  چئچ         

ة:چڇ  چ  چ

ّٔ عََِّبإع ]ة/أ ّٔ اْب ٌََّـا  عََّ ُٔ ِْ ََّ اهلُل عََّ ِْ اهلَل عََّـصِ  :َقـايََّ زَََّض ُْـصََّيََّ   ٔإ    ہۀ  ۀ  چ :ََّدََّـِى َأ

ة چ       چئچھ  ھ  ھ  ہ  ھہ    ہ

ََّ  ،چڇ  چ  چ  چچ ــ ًَــــ  ّٔ ْٚ ــا٢ََفتََّ ــَ٘د َفــــــٛ اهٖطــــ ُٔــــ ََّٚ ــْت  ،اِه ََُّــــ َََّكا

ََّٔــ  ــْد َق ََّا َق ُٓ ـــسََّْت اأُلْخٔإْســدََّا ِْ    ـ ــٟ َأ ْٗ اْوــَطَوُش٘ا عَََّو ْ٘ا َأ ــ َٞ سََِّتــٟ اْزتََّطََّ ــ ِٚ ََٓو س٠ََّ َفــٛ اِهذََّا

   ّ ــ ًَ  ُٝ ُٕ اِهعََّٔصٙــصََّ ــ ََّْضــّقا   ُكــِى َقَتٚــٕى َقتَََّو  ََّ ٌُْطــ٘ ُٕ خََّ ــ ََُّت َٞ َفَد ــ ُٕ    ،اهِرَهَٚو ــ ََُّكــِى َقَتٚــٕى َقتَََّو

ََّْضــ ٕ   ُٞ ًَا٢ََّــ  ُٕ ََُّتــ َٝ َفَد ًَــّ اِهعََّٔصٙــصََّ  ُٞ ُُ ،اهِرَهَٚوــ ّٛ  َفَلــا َِِبــ ََّ اه  ٘ا عَََّوــٟ ذَََّهــَم سََِّتــٟ َقــَد

َٔ زََّضُ   ٌََِّقــدََّ ــا َه ٌََّ ُٓ ْٔ َكِوتََّا َٞ َفــرََّٖهْت اهٖطا٢ََفتََّــا ــ ََِّ ٌَََّدٙ ـــاِه ٣َََّ ٘ٔي اهلَل ـ ْ٘ ََّٙ ـــََّ ــْس ـ ََّٔ ََِّظ  ٍْ ــ ُر َه

ََّ َفـٛ اهّصـِوحٔ      ُٓـ ََّٗ  َٕ ْٚـ ٌََّـا عَََّو ُٔ َُٙ٘ط٣ْ  ٍْ َٝ َقَتـٚ ّ      ،َََّٗه ََّ اهعََّٔصٙـصََّ ًَـ  ُٞ َأْزضََّـَوْت  َف َفَقتَََّوـْت اهِرَهَٚوـ

ُٝ ٔإَهــٟ اهِرَهٚ ـــاِهعََّٔصٙــصََّ َٞـ ََّ :َو ْٚ ْْ اْبعََُّجــ٘ا ٔإَه ـــَأ ََّْضـ  َٞ ٌَا٢ََّــ ـــا َب ُٞ ،ٕ ـ ََّ  :َفَقاَهــْت اهِرَهَٚوــ ََّٓــْى َكــا ََّٗ

 ِٚ ُٓ     ـــ ََّٓرََّا َفـٛ سََّ ََّبَََّوُد ََّاَسـٌد  ََّا  ُٔ ََّطََّـُب ََّ ََّاَسـٌد  ٌََّـا  ُٔ ُِ ّٔ َقـُّٗ َدٙ ََّاَسـدٌ ـــ ْٚ ُٞ بََّْعطَ  ،ََّا  ََّـ ٍْ ـــ َد ٔٔ

ََّــــَُْص ُِ ؟َٞ بََّْعــٕ ــــُف َد ـــٔإ ََّـ ُِ ََّــــا ٔإ ْٚ ـــا َأْعَط ََّٓــرََّا ضََّـ  ٍْ ََّــــاُك ٍْ َه ُِْل ــ ًَ ًٌا  َََّفــــْٚ ـــا  ٍْـ ُِْل ــ ًَ  ،سََّّقا 

ٍْ ذَََّهـمَ      ُُْعَطـُٚل ٌِـٌد َفـ   ًُشََّ  ََّ ًِا ٔإْذ َقـَد ْ٘ا        ،َفَأ ٍِ اْزتََّطََّـ ٌََّـا ُثـ ُٔ ََِّ ْٚ ٔٔـُٚر بََّ َفَلـادََّْت اِهشََّـْسُب تََّ

ََّْٙذعََُّو٘ا زََُّض٘يََّ اهلَل   ْْ ٍْ عَََّوٟ َأ ُٔ ََِّ ْٚ ٍِ ذَََّكسَََّت ،بََّ ُٝ َفَقاَهـتْ  ُث ٌِـٌد    :اِهعََّٔصٙصََّ ًُشََّ ًََّـا  ََّاهلَل 

ٍْ ُِْل ًَ  ٍْ ٔٔ ُْٙعَطٚ ََّا  ٍْ َضْعفََّ  ُٔ ِْ ًَ  ٍْ ٌُْعَطُٚل ََّٓرََّا ٔإ ،َب ََّا  ْ٘ ََّا َأْعَط ًٌا   اٖلَََّٗهَقْد وََّدََُّق٘ا  ْٚ ضََّـ

 ٍْ ُٔــ ْٔــًسا َه َََّق ِِـا  ًَ،   ٍْ ََّْٙخُبــُس َهُلـ  ّْ ًََّــ ٌِــُد  ًُشََّ ََّ  َفُدّضــ٘ا ٔإَهـٟ  ًََّــا ُتٔسٙــُدٗ  ٍْ ْْ َأْعَطــاُك ُٕ ٔإ ََّٙــ زََِّأ

ُٖ ٌُ٘ ٌُْت ُٖ     ،سََّٖل ٌُـ٘ ٍْ ُتشََّلو ٍْ َفَوـ ٍْ سََّـَرْزُت ُْٙعَطُلـ  ٍْ ْْ َه ََّاًضـا   َفدََّّضـ٘ا ٔإَهـٟ زََُّضـ٘ٔي اهلَل     ،ََّٔإ
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ََّ زََُّض ٍْ زََِّأ ُٔ ََّْٚخُبُسٗا َه ََّاَفَقنيََّ َه ََّ امُل ٌِا دََّا١ََّ زََُّضـ٘يََّ اهلَل   ٘ٔي اهلَل ــًَ اهلُل  َأْخبََّـسََّ  َفَو

ََّدََِّى ُْصََّيََّ اهلُل عََِّص ََّا َأزََّاُدٗا َفَأ ََّ  َٕ ٍْ ُكوو َٓ ًْٔس ُٕ َبَأ گ  گ   ڳ  ڳ   چ :زََُّضَ٘ه

َٕ:   ،چڳ  ڳ  ڱ  ڱ ــ َْ٘هـ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ ٔإىل َق

ٍِ َقـايََّ  ،چڇچ  چچ ََّ :ُث ٔٔ ََُّصَََّهـــ َفٚ ََّاهلَل  ََّـــ ا  ُٓ ِٙا ََّٔإ ََِّـٟ اهللـــ ْت  ا عََّ

ََّدََّـعََّ ٌََّد بسقٍ: )َأْخسََّدََّ}[ةِىــِص  ََّ ٚخ غعٚب األزُاؤٗط: ٔإاهػََّ ايَََّقََّٗ (،2212ُٕ َأْس ُٖاُدضـ

ُٕ األهبــــاُٛ فــــٌّطََّــــسََّ ََّٗوََّــــِششََّ ئة اكةةةة :ة{(2552ٛ )اهطوطــــوٞ اهصــــشٚشٞ( زقــــٍ: )ـ، 
:ةرسزبةازس ةر  ة ،م َل  ة ةةةةةآئةرسَلآاٌةِزاش ةبةس سةلةخةوااعةةك ة وِز ةع ببةد َلةع ب

َِــٛ ُقزئة)خةةةوالةة ةجو ل  ةة ةٍاك،كةة ةة َٞ بََّ َْٙظــ َِــٛٗسََّ (ئةئةة  ةر  ة ،م َلةة ةلةة ةةرٔيــــَطِِاه بََّ
 راةشال ةبةةو ئةٍةة كاةل ضةة زةئةة  سةةةضةة زرسمىةى فامسسةةداةيةة  س كساٌةب ضةة زةئ  يديكةةة

َِــٛ  آلك   ة)ةةةةسسةبةة ةرسضةِزي ككةة  كبو ٌة ةة ةٍةة ز اكس كةكسةةة ِِ بََّ (ةى فةة زي كىةرٔيـَطــاه
َْٙظرسضةة  آلك   ة)ةآ وغةةتةلةة ةكةة سةبةةة َِــٛ ُقسََّ ـــبََّ َِــٛبةة ةرسضةة  آلك   ة)ةةآةةة(ئةرسبَٞـ  بََّ

ِـِ ـــــَطاه ــ  آلك   ة)ةةةة(ةىسةةوس ةخةةوي ًةبةةدسٌةبةة ةبس دسضةةرٔيـ َِ َٞـبََّ َْٙظــ اةةةةة(ئة ةة ةث جٛ ُقسََّ
قس كةغ ضةةتةِزبةة ةةةةةة ةبةة ةئ ىداشسيةة ثةراى  ي َلةة ةرسيةةوكس  ئة يطةةةةةةقةبةةو ئة) ةةةة يط

ةس كة وذزابايةة ئةةةة،ةشيةةاكسسئةئيجةةاةٍةة زة  ضةةةة)ؾةةاي(ي  ئةٍةة زةِزب يةة  سؼةضةةوازة سل
َٞ  سسةبس دسضة  آلك   ة)ةة رة يطقةبةو (ئةبة آلوةئ ية زةكسةةةةةةة  ةضةةخوي ي   َْٙظـ َِـٛ ُقسََّ (ةبََّ

َِٛى ف زي كساٌة وغ باي ةل ةب ةرسض  آلك   ة) ََِـّ بََّ قساٌةةةةة(ةرسبو اي ةض رة يطرٔيــَطاهـ
ٍاكةة ةةةخةةةواثس غ مبةة ز ةئةجةةاةرسفةة زمو  :ةل ضةة زةئةة  سةبةةو ٌةٍةة كاة(1)ثس بةةدسٌ

ملك ضةبو ٌئةةةةخةةواةثس غ مبة ز ةة ة ،م َل  ة ةبة ةٍةاكيىةةةةم ريي ئةئسةد ةٍة زر ةة
) اك :ةئ  ةرسض  آلك ياٌةى ماةش َلهةل ةي  د ةبك ٌ(ئةئ  سؽةثس ؼةئة  س ةثة ناٌةةة

وَلحءةكة باييةراةبةو ٌةةةةةةةٍ َلبوسغس يي  س ةل ةم ريية ةرسزبكةسي ًئة ة ةلة ةواَلة كىةؾةةةةة
ْٙ وَلناىاٌئةلة  ة اكةة راةبس َس صس ة ة)ةةةةةةل ية ل ةمطة َِـٛ ُقسََّ َٞبََّ تةلةة ةةةةةساٌة وغة(ةى ف زي كةةَظــ

َِــٛب ٍس صس ةة ة) ََِـّ بََّ اٌةبةة،ةة(ئةئةة  اىسؼةجوابسةةاٌةبةة،ةىةةازرٌةيوكسةةاٌ:ةخوي ينةةةةرٔيــــَطاهـ
  ةةةةةايئة ةة ة ةةوزرس ازييةخ،مةةاٌةِزبةةةةةة ضتةؾةةةةقئة) اكةة :ةغةةةة رة يطةبيس ةةسٌئةضةةة

َٞ    (ةبس َس صس ة ة)ةةوازةمطةةةةةة ةضةةثس دسَلس ًءةِزب َْٙظـ َِـٛ ُقسََّ يسصةغة ىةة(ؽةيوكسةاٌ:ةٍة زةةبََّ

ََّْٗض ( ب  غة  ( 1 ْٗٔض ( ٗ ) .332اهـٌعذٍ اه٘ضُّٚ، ص ة  سئ  ،ةرس سي )َأُٗض  ٗ َأٗضاق ٗ ٗض٘ق(  ٕ)
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ءةلةة ةيةة ثة آلكةةدابًئةآ ثةبةةةاٌةيةةةءةِزسض َل  سةةآ ابةةو سدةر  ةكةة سةرييسةةاٌةيةة ثةبةةة
ةددةآوس ةئ  يديكة ةبةةةة وذزاةخوي ي    ةىسةآىةلة زةى ف زي كةاٌةئ يةسةىةي  س كةة  ض

 اةة سةيوكساٌ:ةئس ن ة اكىةخ، ةلس  اٌةكسضا يًءةئس وسةش َلن اٌةلس كسر  يًئةب آلوةئس ط
وسئةئةة  سكاٌةثس يةةارسيًئة) اكةة :ةخةةوي يىةر  ةوةةاكىةخ،ماى ةةاٌةةةةة ةة ةموو ممةة رةٍةةاكة

ر اييةِزاش ةبةو ٌة ة ةةةةئآكةبو ةج ى ساٌةل ةب ييداةب زثابةةد ةخ زيةةارسيً(ةئسةثس ي
 سةة ى ةرار سزئةر ايةةةىةكةةةةةواٌةخ،يةةةاٌءةبسكةةةةةخب ىةةة ةىس ةةةةةةخةةةةواثس غ مبةةة ز ة

)ر  ةوةاكىةةةآىاراكةةموو ممة رةئة  سماٌةةةةخةةواة  آلكدازس  ةيوكسةاٌ:ةضةوي يدةبة ةةةةةرسض
 رئةبةةصاىًةراخةة،ةِزا ةةةةةسٌةبةة،ةال ةموو ممةةةةكةبيس ةةةة(ئةب،يةة ةى ف زي ةآاٌةىاراكةةة انةة
 سكوسئةرسيك يي ةرار سزئةئ ية زةةة  ة اكىةخ، ة سزماىةةةآ ةةئ ي زةئ  س ةراييةض،ى

ةخةةةواثس غ مبةة ز ةاٌةىةةازرةبةة،ةال ةةئةى ف زي كسةةئةىايك ييةة ةرار سزةةةةآيةى راييةئ  سغةة
ثس غ مبةة ز ة ةثةة ىَاىصاٌةخةةةواٍاكيةة ةال ئةة اكس ةةكةًءةب ييةة ةةةةةبةة  ة  ية

 ز.خةوااى  ةىازرسةةل  بازس سةئ وةئاي كةخةوائايارازة سرس سئة سة

ةخةةواةوي يدةبة ةةةةةة:ةضةةةآةئةرسَلةآلس سةاٌةِزاش ةبةةةةخةةواةاعةةك ة وِز ةع ببةةةع بد َلجاة
ةض ىةئ  اٌةبو س.ازيؼةم ب ة ةث ز سزريخةواةز  ءخةوا ةةةرسزبازس ةئ  اٌةٍاك،ك

ا  ةئافسسكس ةكةةةةةةاى ةرسزبةازس ةثسةةناٌة ةسرة ة ةئة  ةئاي كةةةةةة ةثس ػرتةباضةةازسةئس نةري
ؼةةةةةءةئ  يةآئةة  سؽةبو بةةةآئةبةة آلوةرسيوجةة سربةةو اياٌةةزة ةة ةشييةةخةةةواٍاكو ىةة ة

زس س اٌةكس كيةةاي ي ًئةئةة  ةخةةةوائةضةةوىك ةجةة،زا ةجةة،زةبةةو ىىةٍةة، ةٍاكيةة ةةةةةةآبو ب
ة ؽةبو س.ةةريكئ   ةة ِز  را سؽةبو س

ّٔ عََِّب]ة/ب ّٔ اْب ُٔ إع ـــ عََّ ِْ ََّ اهلُل عََّ ََََّّا ـــ زَََّضـ ِْ اآل ََّٔـا اهلُل      ـــ َأ َٝ اٖهَتـٛ َقاَه ََّا٢َـدََّ اَت اٖهَتـٛ َفـٛ اِه

َٕ: ـٔإهــــ   چپپ  ڀڀ ڀڀ  ٺ ٺٺچََّدََّــــِى عََّــــِص َْ٘هــــ  ٟ َق

ََّـــا  ، چڦچ ُِ َِِطََُّصَََّهـــْت َفـــٛ َدَأٔإ َِـــٛ اه َٞ بََّ َٞٗرٔي ـــــََّـــ َْٙظـــ َِـــٛ ُقسََّ ِْ  ،بََّ ََّٗذَََّهـــَم َأ

َِـــٛ َقْتَوـــٟ  َِِطـــرٔيبََّ ََََّّٗ ،اه ََّ اهدِّ ْٗ ُٙـــ٘دََّ  ٌْ ٍْ غََّـــسََّ ُٔـــ ََّْ َه ّٞـــــَكـــا ًََوـــ َٞ  ،َٞ َكا َْٙظـــ َِـــٛ ُقسََّ ِْ بََّ َََّأ

َُْص  ََّ ْٗ ُٙ٘دََّ ُُ٘ا  ََّـَكا ٌُ٘ا َفـٛ ذَََّهـَم ٔإَهـٟ زََُّضـ٘ٔي اهلَل      ،َٞــفََّ اهدِّ ُْصََّيََّ اهلُل  ةَفتََّشََّاَك َفـَأ

ٍْ زََُّض ُٔ ٌَََّو ٍْ َفشََّ ٔٔ َٞ      ةُ٘ي اهلَل ذَََّهَم َفٚ ََّـ يف ذَََّهـَم  عَََّوٟ اِهشََّـ ِّ َفـٛ ذَََّهـَم َفذََّعََّـىََّ اهدِّ

ََّا١ً ُّ دََّسٙس بـسقٍ: ) }[ضََّ ُٕ ٔإْب ّٛ بـسقٍ: )  11974َأْخسََّدََّ ِِطََّـا٢َ ََّاه ٚخ اهػََّـ  ايََّقَـ ََّٗ (،4733( 
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ٛ األ لس سةةاٌةةخةةواةئة اكة :ةع بةد َلك ة ةوِز ةعة بباعةةةةة{وـشٚح اإٔلضََّـِاد   ٌّطََّـ : سََّهبـاُ
َْٙظىة)ةةةةازس ةخوي يةوةئاي كةة ةرسزبةةة:ةئةة ةةةةآئةرسَلآِزاش ةبةة ــٛ ُقسََّ َِ ـــبََّ ــَٛٗٞ ـ َِ (ةرٔيـِطــاه بََّ
َِٛاىىة)ةةزئة  ة وذزا س خةواٍاك،ك ة ََِـّ بََّ   آلكساٌةٍة بو ئةةة(ةل ب زئة  س ةرسضةةةرٔيــَطاهـ

َِاىىة)ةًئةبة آلوة وذزا س ةةةةاٌةل ةب زاىبة زةبة،ة سزرسيسكةةةةةخوي يىةك  ا ي َٞ ـــ بََّ َْٙظـ (ةٛ ُقسََّ
زاىبةة زةبةة،ة سزرسيةةسكًئةلةة  بازس سةرار سزيسةةاٌةبةةسرسةال ةةةةةةوسةخوي يسةةاٌةلةة ةب ةةةةةىس

ثس غ مبة ز ةةزئةخةةواةؽةئ  ةئاي كاى  ةرسزبازسياٌةىةازرسةةخةوائةةخةواثس غ مب ز ة
تة ةةسرٌئة)ضةةوىك ةلةة  ةةةةة ز ةثس ويطةةةةازس سةل ضةةةة ةل  بةةةةئةة  س ةٍ وةؽةخةةةوا

ةةخةةواةةثس غ مبة ز ةرسضةًةبة،ةال ةةةةئءآغ اى راة  ةخوي ًءةئاغةو بءةئةاذا سةرسبةةةة
اىىة سثةية ثةةةةةةً(ئة سةخةوي يىةٍ مو يةةةةة زيع دةوةو هةرس سي ةةةئ  ة اك ةب ةثس ىةغ

َِــٛ)ريةةازسة}سرئةةةةةلس ك ََِـّ بََّ ش َلنسةةاٌةبةة،ةة زةةةةةثس غ مب(يةةؼةشاىسوياىةة ة ةة ةةرٔيــــَطاهـ
 راةٍةةاكوس:ةةةةة  ةريكةًةبةة،ة س ئةلةة ةِزيواي ك  ةةةةةةاى :ةبةةاةى ضسةةةةادئةب،يةة ةيوكو يةةةةىا 
يةاٌةةةةةةآةداكة    ةرسياىةرسىس سٌئةكا وةبصاىًةراخة،ةئة  س ةئة  اٌةرسياىةةةةةةى ف زةةةآثس ػ

ادءةلة ةةةةواىداةرس ةةس وسي ةرار سزيساٌةل ةىس ةة  دةب  ةغةةاةئ ي زةب،ياٌةرسز ةةىاةةئيج
 ةة.{ًةةاةى ضةًئةئ ي زىةةىة اٌةبو ةبضةةب زذس سىدي

ٛ ازس سة)ةل  ب ََّلُ :ة)ةآرسَلةةة(1)سس   ةخ،يةداةةسةةة(ةلة ةك فطةمجاي اهدّٙ اهقـاي ُْ ـــ َََّقـد  ٘

ْٔ اهِط عٌََََّّــتدا ــرََّا ـــََّٓ ْٔـ َََّفــ بََّبََّا ََّصَهُداَســََّٗ ُتِقــٛ  ـــ، َف َٖ اآلٙــات َفــٛ ذَََّهــَم ُكوٓ  ـ ــَر ََّٓ ـــت  (ئة اكةة :ةَٕـ
ؽةئةة وةئاي كاىةة سةةخةةةوااكدائةةةةة  سةلةة ةيةة ثة ةةةةةىةٍةة زر  ةٍ،يةة  اٌة ،بو ى كةةةةةرسبسي
ةةز  .ةةخةوااٌةىازر  ى ةةةازس ةٍ زر  ةِز  را س ةةرسزب

                                                 

 .217، ص4( حماضّ اهتأٗٙى: ز1
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 ي ئايةتةكـــانـشــتـاي طـمان

 ىئةبةاعةرس ةادةةةةداةب يػةةةةةةا سٌة  س ب  اىةةةة ةث ز سزريازةٍ زةل ةرزي رس ةباضيةخخةوا
زئةخةةواةسلىةىازرؤكة ةةةزس سئةر ايةيةباضةيةئة  سةرس ةادة ة ةئسيجةةةةةةةخةةواة ةة  ةك  ِزاكىةىازرؤكةة

اٌةبة،ةةة  س بنةةةادئة ة ةةةةةرس  ئةِز  ةلة ةثس غ مبة ز ة و كةاييةةةةةآاة سثةر اييةرسي  ييةةئيج
لة  ةةةةآ ة ازب جةةخةةواة ةئس ن ةبسصاىنيئةئ  سية ة ة ةةةةازر سئةلس سسراةئ  س ةيسى ةال ةك،ؽةى

ىةةةةةئة  س بةآ زةشس  ةرسمس يةةةاٌةل ضةةة  سة  ةئارسمىةل ض زةشس  ةراىا سئةٍ كاةر اةئسيطة اك
پ   چازر  ٌئةثةة ي اةثةة ي ائة سثةرسفةة زمو  :ةةةةة زاىىةبةة،ةىةثس غ مبةةةئخةة، ةبةة،ةىةةازر  ٌء

داةةةةة ثةبة ةر ا ةي  ةة زاىىةخ،مةاٌةيةةةةئة اك :ةثس غ مبةةو ـنؤمنـ لچڦ...ڀ  ڀ  ڀ
ىةىازرىة ةضة زةشس  ئةفة زمو  :ةمةًةةةةةة  سةئةارسوءةوة   ا ةئسبلسطةةةةةةةةل   اكةةخةواىازرئة

س  ءةةةةةرسيةخةةواةِزي ةىةةةةةةآة،ة ةاٌةب،ةرسىس سوئةب،ئ  س ةبصاىًةراخةٍسداي دءةِزي يناييةخ،م 
 زةبة َلس يىةةةةةة ةراريخةةواةالرسرادةة سةةخةةواةادءئة ةس ؼةلة ةِزي ةىةةةةةةرس ةخةواىةب،ةةةب ىداي كس
ىةلس ةةةوسزرسي س ة ةةة ةةةةةة ل ةمسؤ ايةةة كسىةراةبسرؤكةةة ةضةةة زئة سةئ مةةة ةئ  سغةةةةةةخةةة، ةل ي

كءةةةةةذيةةاىس كىةِزي ةةةةةآئةىاكواىخةةةوااىىةةةةة  س ب  ةآ ةبةة بخةةةواِزي ينةةاييةةآ زي دةبةة بةةةةب غ
ئة سثةةةةآة  سةبضة  سةبة زس ةثس ػةةةةةةةسى ة ةلة ةِز   ةمارريسةةِزةةةةآةئةب َلةةآ بةِزاضتءةك  ا  ةٍ

  سةبة زس ةةةًةٍ ي ئةريازسةلة ةِز   ةمارريسةةةةاباٌءةضسةا ا ةيةة اةل ةِزؤذئةة  ةئس طةئ  ة اوسع
يءةة  سئةلة ةِز   ةِز  وسةةةةاىسس  سةبة زس ةر اةرسضيةةةةةةةًئةب آلوةل ِز   ةئسيطة  سةرسضةةثس ػ
ةئ ةةةةؼةضةةو ى ةمارريس ي  ةب ةةسسةٍةة زةئةة  ةبةة زس ةثس ةةة  سئةةةة   سةبةة زس ةر اةرسضيةةةةِزس غ

ابيةاليةة ىىةِز  وسةةىءةئسيطةةاىسىءةةةةبةة زس ةر ا سيةةاٌةرسبةةادئةل ب زئةة  س ةل ضةة زةوسطةةةةةة
سةرسخة،ٌئةك ماغةاةةةة  سةيسةةياىةةاييةي   ةل،ذيةة، ئةب،ي ةب ةرسضةتةب زٍ مة ةك  يةةةئ خالوسس

ك زاى  ة ةةة ةةساىةةةوذيىءةماَلوي ة ة ، ةةةة زي دةب رسضةةةتةئةة  ةض  ةةةةة اةب غةةةةةةةةرس ةة  ةئس طة
 رس  ى  سةلةة  س ة ةة ةئةة  ةةدس ةجةةازةبةةةاةٍ ىةةةةةةزر سئةٍ كخةةةواا ٌئةيةة  ةةةةةب زٍة مىةٍس ية

س ً:ةةةةة  اٌئةرسَلةباي،ل،جسسة  اٌءةىس و سسةةةة ة كىةض  ة زةماىءئةب كايبةةض  اى ةب زٌةب،ةض
( ةىـــ تفاعكة)ةةةة  سئةئ ية ز ةشؤزسةلة ةئة جامىة ازلس ةةةةةءةمبس ييةةآبضةآاكىةشؤزةثةةئ ي زة 
 ئةة زةشس يسةةةضةةةلة وةةآبةةةآ زي دة ،كاييةثةةةة  سئةل ةئ جامداةذياىىةب غةةداةب  ويس سنساي

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  چلس ةسسراةرسفة زمو  :ةةةةةخةواىداى ئةجاةسب ةثس ىةئ  ةم ش
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ايية اةةةةةىةكس داية ئةِزي ينةةةةةاييءةِز  ىا سةةزئة  ةِزي ينخةوااٌةىازرؤك ةةئةئس ن ةك  ِزامتچڎ
سية)ىةوز(يؼة اةةةئة سةِز  ىا ةةةآتةبةةةسيءةع وسدس ةِزس غةةة ب ضتةثس ىةبو ىياضمةةةآثس دسض
ىةةك  ِزاكةةةخةةواةئةآىةبةةةس ةى ٍةةة ِزاوءةئ مةةةةةة ىىةوة آلل ءةوةةةةةتةثس ةىةاليةةم ب ضةةةآثس دسض

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ     ک  ک  چب،ضةةةىةىةةةازر سةة

ئة ضبو ٌةملكةةةخةةةوا(ة ةة ةبةة،ةة ٝ ٗاهطــ َـعوــٍٚٔ اهصــ ئةثس غ مبةة زاىس كة)چک
  اٌءةةوو نسةةةاٌةثس ةةةدس سرئةبةةة،ةئ  اىةةة  ة ةةة ةجو ل  ةةة ةبةةةو ٌئةٍةةة ز سٍاةِزسبباىسسةةةةةةةةة

وةةساٌةبة ةكة  ِزادةرس ةسرئةلة ةىس ةةةةةةةةةةو زخ،زاٌءةشاىا ةاىسؼ(ةئسػةةئ وبازس اىسؼة) اك :ةمػ
ئةچگ   گڳ ڳ  ڳ     ک  گ  گچ رائةةىةجو ل  ةةةةةةي ل

يس سرزاةبةةةو ئة سةةبةةة  اٌةضةةةةخةةةةواىةة، ةئةةة  س سة ةةة ةثازي صيةةةازيىةلس كسرىةةةىة  س بةةةةةةب ٍةةة
ضةةيس سرزابو ةةبةة ةةةةةةةآ يىةكةة  ِزادةبةة ة ةةةةةسةبةةو ٌئة اكةة :ةثازاضةةةةةس  سةضا ري ة زيػةةةةب ض

ـــعوــٍٚٔ اهص زاٌة)ةداةبةة ةثس غ مبةةةةازس اٌئةلةة ةثةةس ؼةئ  اىسػةةةةةةةِزسبباىسسةة  اٌءةئ وب  ٝ ـ

 َ ئةچڱ  ڱ  ڱ   ڱچس  سةضا ري سةبةو ٌئةةة زيػة(ة سةب ضٗاهطـ 

ئة سةبة ةةچں  ں  ڻ  ڻ  ڻچ ةمةًةبرتضةس ًئةةة َلكةم كسضةس ًءةلةةةة سةل ةخةة
اىىةمةةًةة  را ةمام َلةة ةبةة ةئاي ك  ةةةةةةةِسٌئة اكةة :ةضةةةة  اىىةمةةًةىسخس كةةىة ةة وةم  ةةئاي كةة
 ةئ ية زةةةةةةئةىسخس كىة ة وئةم ب ضةتةئ  سىسةةچڻ  ڻچ ٌئةب،ي ؽةرسف زمو  :ةةم  

 ةة ةةكوةم ب ضةةتةئ  سيةة ةدةب َلةةآدس ةىا ةةادةئاي كةة  اٌةب سؤغةةةو يةةةآىةشؤزبةةةةةةبةة ةىسخس ك
س ئةٍةة زة  مةة ئةئ يةة زةةةةة بكة سزةةةةراةٍةة زةىسخس خةةةوائ يةة زةلةة ةب زاىبةة ز ةئاي كةة  اىىة

ئةخةةواة  اىىةةئةٍ زةىسخس ةكةبسخ ية ةكة زاش   ةمام َلة  سرٌةبة ةئاي كةةةةةةةآاؽةبة مو ةرىسةٍ
َو مىةةئةم ب ضةة ىةئ  سيةة ئةئ يةة زىاةئةة  سةم فةةآ ئةئ يةة زةٍةة مو ةرىسةةاؽةبةةةةةةٍةة زة  م

رسفةة زمو  :ةبةة ةىسخةةىة ةة وةةةةخةةةوااىىةب ةةوكس  :ةةةةةىةةاي   ئةي  ةلس ةةسسراة سزةموخال ف  ةة
اددةةةةةىا ةآدةىسخةةىةشؤزيةةاٌةب سؤغةةنيةو يةةةةًئة   اكةة :ةئ يةة زةبةة ةةاٌةم فسؤغةةةئاي ك  ةة

ٍةةةةكوة اك :ةئاي ك  ةة ئةب َلةة اىس اؽةلة ةةةةةة مو ةرىسةاؽةمة رسٌئةٍةةةةةةة مو ةرىسةةةةاىىةمةًةبة ة
 ةثة ز سزريازةئامةاذسةةةخةةواةجةاةلس ةسسراةةةةسٌئةٍة زة  مة ئةةةاىىةميداة سزب ةةةب زاىب زةئاي ك  

 ڱ  ڱ  ڱ  چرس ةةةةةادةبةةةةة ةر  ةٍ، ةةةةةازئةئةةةةة  اىسؼةكةةةةةسعءةبسضةةةةةًئةةةة
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ئة اك :ةى ةل ةكسضاٌةى ةل ةبسضاٌةرسضتةل ةچڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻ

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  چسٌئةةا ةغةة زيع كىةمةةًةٍ َلن يةةةةةةةًءةب زىامةة  ةياضةةةةئايس

ةةواخةةةئة سةٍةةة زة  ضةةةس كةوةةةو هةىةةة  ادةبةةة  س ة ةةة ةةةةچہ  ھ  ھ  ھ
اىداةةةةة ل ةيسى   ةةةةساٌئةلس ةسسراةو سثةر ايةيةلة ةم ضةةةةةةةزئةئةاةئ  اىة ٌة افةةخةوا ةةىازر  ي ك

اةة ئة  ةئاياةم ب ضتةل وةئاي ك ةك ىسةةمِس ةشؤزةل ىس وةشاىاياىداةٍ يةة وباضيةرس  يًوةمػ
ةئوَلناىاٌةةةةاٌةوو نِساىةةاىىةمطةوَلناىاىسؼةرسيسي  ةة  سةة سةثاغةةةةةةجو ل    اىةة ةةيةةاخورةمط

  سةةةةةةدادئةرسي سي  ةةةةداةالبةةةة  سةة سةئايةاةٍة زة  ضةس كةلة ةية ثةم ض ل غةةةةةة اماى ةرسيسي  
 ل ةة ىةِزسفصةرس  ٌةةئ  سةر اييةل ةم ضةةةب يػةخةوا زيع كىةةياخورةب عةئ  اى  ة  ةغ

ئةةةةآة ة  ةٍ وىةخ، ةب ةكة  ا يىةبدسييةةةىسةيسى   اىداةباضيةرس  يًئةلس سسراةبواز ةئ  س
ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  چءةرسفة زمو  :ةةآب زرس اوةرسبةةخةوائيجاة

   ﮼   ﮺ ﮻ ﮷﮸﮹  ﮵﮶ ﮴

ةةبة،ةةةآ ةب،ة ةو  ةرسضةةةةسبو ٌئةل ة وي دائةِزاىا س ة زماٌةىو ضةئة سةل  ي داةل ضچ﮽
تة سربو ئةل ض زماٌةىو ضسبو ٌئةى فظةب ةةةك  ِزادئةل ةك  ِزاكداةل ض زةئ  اناٌةثس ويط

ا  ة  ضةس كةةةةةةس كةضةوذ  ئةرس وذزي  ة  سئة سة  ضةةةةبكةةس كةبة ةىاٍة قة  ضةس كةةةةةى فظئة  ضةة
ضةةا  ةِزاضةة ىئةئ يةة زةضةةا  ةةةةةةآ ىةبةةةة  سئةئ يةة زةضةةا  ةِزاضة ةةوي سةبكةةادة ةةوي سةرس سي  ةة

س كةةا  ةبًئةٍ زر  ةضا  ئة سةئ ي زة  ضةئةضا  ةض ثيئة سةئ ي زةٍ زر  ةضةآض ثيةب
ئةبةة، ةٍ يةة ة ا ةةآىىةى مس يةةسرةكةةة ىةب،ىةبكادةٍ ضةةةآلةةو كىة  ضةةس كةبةةِي  ئةيةةاٌة ا ةلةةة

يةاٌةةةآ وةبةةةئةئيجةاة ةةةةةةآةس كةبقسكس يةاك  سئة سةيوس ةب ةيو  ئةئ ي زةي  س كةيوي ىة  ضةةلس بك
تةلة ةب زاىب زس ة  ةبكاكة  سئة سةرراٌةبة ةةةةةةةةةشؤزئةبابا ةيةوس ةوسكةا ةبة، ةٍ ية ةٍة ماٌةغةةةةة

سةازةةةة ٌئةريةةةةئةبسييةة  اىسؼةك،َلچ﮼   ﮽چرراٌئةضةرراىس كةة ئةئةة  ةرراىةة ئةة
 ةةةةةبة، ةٍ يةةئقاٌةةةة ةضة زةئس طةةئةيةاٌةي يسبس  ةةةةآكابةةةةقاى    ةكس داةغةةكةئس طةةئ ي زةبسييس 

ئةٍ زة  ضس كةچ﮿  ﯀  ﯁      چاك  سئةةةئ  ةبسيي  ةكس بك
ِساى  سئة اك :ةئ ي زة  ضةس كةل الية ٌةةةة ئةئ  سةب،ةئ  ةرسبس   ةماي  ةضةةبسكاك ةخس س ةضا 
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ا  ة ةوي سة ةسائةةةةةةة، ةضةةةةوذزائةيةاٌةخةةةةة زةخصمس كةىءة ةةةاي ةض دزي ريية سةة  ضس ك  سةرسض
سائةٍ زضةىةبةو ئةةةةىةكس كةةةبسييبةِساةياٌةغةكاةئةيةاٌةائةالوىةِسةبيةاٌةكاةةةىئةرسض ىةغةةياٌةلو ك

اٍىئةبة آلوةةةِساى  س ةيوىةةةةةة ةماية  ةضةة، ةرسبس  ةةةهئةئة  سةبةةةةةةةرسكب خػةخةةواةيوكى:ةل بة زةة
           چئةٍةة وىةك،َل غةةىةٍ يةة ئةىةك،َلةة وةرس   ةةةة زةيوكسػةئ يةة

ئة سةٍةة زة  ضةةس كةرار سزيةةيءةوةةو هةىةة  ادةبةة  سة ةة ةةةچ      
 ٌةةةةةفةة زمو  :ةئ  اىةةةةةآ  مكازاٌئةٍةةىةثس ػةةةةزئةئةةاةئ  اىةة ٌةضةخةةةوا ةةىازر  ي كةةةخةةةوا

باضيةئة  سبو ة ة ةةةةةةآاٌةرسف زمو  :ةئ  اى ٌةض  مكازاٌئةضوىك ةٍىةثس ػةافساٌئةئ م يةة 
ئةيةاٌةوبةو ل ةىسة ةةلة ةكسضةىةخة َلكءةل بة زةكة مايةةةةةةةةة ة ةةىةةةة ةوبو َلخةةواة زيع كىةةياةغئا

 راةبةةاعةباضةةىةةةةةايس  ةدةبةة آلوةل مةةةة َلدسيس  ئةيةةاٌةٍ َليةةةةٍةخةةةوا زيع كىةةتةلةة ةغةةةرسضةة
اٌةةةةةاٌةيةاٌةلة ةبسضةةةةةةلة ةكسضةةخةةواة زيع كىةةةةةس كةغة ئةئاغةكساي ةٍة زة  ضةةةةةةةة وىةخ َلكةةٍ

س لةبكةادئةةةافسةرارسىسس ئةب آلوةٍة زة  ضةس كةٍة وىةخة َلكةثس ػةةةةةةة ةب ةٍ َلب س  ةةةآرسضتةل

ئة سةچٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پچ زمو  :ةةاةرسفةةةةئةئيجآ  مكازةرسزرسضةض
 زاى  ةة :ةبة ةر ا ةئة  ةثس غ مبةةةةةةةةازرئة اكةةةةاٌةىةةةةا ة ةوِز ةم ِزي ممةةةةةوي يساىداةعسطةةةةب ةغ

داةةس كةةةةةئةلةةةة ةواَلچپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀچاماٌةىةةةةازرئةةةةةةةو راةعسطةةةةةةثس ػ
 سس  سةبةو ئةئة  ةك  ِزاكة  ة ة ةلة ةةةةةةةةةةداى ز ةئ  ةك  ِزاك ةبةو ة ة ةلة ةثةس ؼةرسضةةةةة ةةب ِزاض

ٺ  چتةرارسىةائةةةةةةالوةئ  ةك  ِزاك  ةبة ةِزاضةةةاةعلس ةالطةةثس ؼةئ  راةىس سرزابو ئةعسط

اةكةةة  ِزاكىةبةةة ةِزاضةةةتةرارسىةةةا ةكةةة  ِزاكسؼةةةةةةناٌةثس ةةةدائةعسطةةةةةئة سةئسيجسلسػچٺ
 اى  ةةيةثس ةدائةب،ئة  س ةئة  ةغةةةةةةةةةئسيجسلسػةةآ ة ازب جةةخةةواةرسض ساىداةبو ئةبة آلوةةل ب ز

اك  سئة سثةةةب،ياٌةِز  ىبكرائةةاييةي  سةل ةك  ِزادةةاىداة   كبو ى ةِزاجسةةجو ل    اٌةكس س
  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ   ڤ  ڤ   ٹٹ  ٹ  ٹ  چ زمو  :ةةةةةةةةةةةةرسف

اةبة ةةة اكس كةعسطئة اك :ة سة لزخ ف چڃ   ڄ  ڃ  ڃ   ڄڄ  ڄ   ڦ  ڦ
  س ةةب،ئةةةا ٌئة سةةةةهةبةة،ةٍس يةةةةى:ةوسكن كةةةة ةاليةةاٌئةيوكةةةةكساي  اى  سةٍاكةةةة  ةئاغةب َلةة
اٌةِز  ٌةبك مة  سئةرسجةاةةةةب،كةةةئاييةةةة ةِزاجسةةةة  س ة ة ةئس ةوسةكس سةداة   كو ى كةةةةة ىدي كةلةٍ
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ىةبكةة ٌءةف زماىبةة زيسهةبكةة ٌ.ة سةٍ ىةةدي كةياضةةا ةكةةاشسؽة ةة ةضةة زرسمةةخةةةواثةةازي صةلةة ة
ٺ  چدائةةسلةةةزةلة ةئسيجةخةةواة ةةضنتئةىس سرزابو ىةةةوارس ةةةآ ةلس بخةوااةض المىةةةعسط

اةرابةو ئة ة ةِزي ينةاييةكس ةةدابو ئة سةةةةةةةةاٌةبة ةعسطةةنةةةةئة سةئسيجسلچٺٺ  ٺ  ٿ
تةثس ةةةةىةاليةةةة ىىةةم ب ضةةةةةةآِز  ىةةةةا سىةكس ةةةةدابو ئةِزي ينةةةةاييةو سثةيومتةةةةاٌوةرسيوجةةةةة

ةآئة سةِز  ىةةةا سيةرسيوجةةةآتءةئا ازبةةةةةةةةدس ةِزس غسيءئةع وسةةةةاىبسيةةةةةسيءئةجسَةبو ىياضةةة
ئةآ ِزاوءةئةةة مس ةىةةة ٍىءةب زىامةةة  اىىةذيةةةاٌةبةةةةةةم ب ضةةةتةثس ةةةىةاليةةة ىىةوةةة آلل ءةوةةةةة

اةكةة  ِزاكس كة ةة ةلةة ةثةةةس ؼةةةةةةةةةئة سثةضةة،ٌةعسطةچٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹچ
 ز ةكة  ِزادةبةو ئةئسيجسلةسؼةةةةةرسض ىةئ  راةىس سرزا ةبو ئةب ةِزاض ىةرسشاىىءةب ةِزاضتةراى

تةرارسىةةةائةلةةة ةةةةةةِزاضةة ىةبةةةةاٌةك  ِزاكةةةة ؽةريطةةةةسلةةةةاةرزابةةةو ئةئةةة  ةئسيجةةةةةبةةة ةعسطة ةةة 
ئة غةة  ة)ٍةةةد (ةةچٹ  ڤ  ڤچر  بةةازسة سا سكةة  سئةةةةراةاٌةسةةةةٍ زر   

ازاٌئةةةةةازييةبةو ةبة،ةثازي ص ةةةةةةاييءةئام،ذية ؽةر  بازسةب،ك  سئة اك :ة سةِزي ينةةةجازي كىةريك
ئة سةبةةةةةاةچڦ  ڄ  ڄ ڤ   ڦ  ڦ  ڦ چ زمو  :ةةلةةةةة ة ،كةةةةةاييةراةرسفةةةةة

كس سةةداةةخةةةوا  س ة ةة ةةخا سىةةاىىةئسيجسةةلئة) اكةة :ةى ؾةةِساىسس  اٌ(ةرار سزيةةيةبكةة ٌةبةةةةةةة
ئةآسؼةك  ِزادةبة ةِزاضةتةرسشاىةةةةة ٌئةريازسةئسيجسلةبكةآزئةباةوو نِساىسيةثخةواىازر  ي ك ة

اى  ةريكةة  ةةةةة اةكةة  ِزادءةئةة  ة  س بةةةةة  سئةب،يةة ةئس طةةةة   اكةة :ةثاب ىةةدبًةبةة ةك  ِزاكسػة
كةراٌةةةةةىة  س بس ةاٌةلة ةر  ةكوي ةةةةةةةاٌةٍ مو يةةةةسل  اٌءةىام  ةيءةٍ زةضوازةئسيجةةةةل ي َلسي

ةةآ(ةئسيجسلةة  اىسؼةلةة ةىس ةةوةوةة ف اةئسيجسلةةداةضةةوازياٌةلةةةةةةةةٌقدعـاهلتــاب اهــ  ا  ة)ةب ىةة
س كة)ثةة ناىىةة كىة ةة عةىسةة كىئة اكةةةةةةالوةٍ يةىةئسطةةةةةةٍ َلبةةرازر  ٌئةب،يةة ةئةة  س ةئ ٍل

ناٌءةةئاضةةةئ(ةرسخوي يسةة  س ةل يةة ل ةووِزئةةاٌةبةة زا زرياٌةرس ةة  ةة،ٌ(ةءة)ثةة ناىىةىةةوس ةة ةة
داةٍةةسكةوطةة ي  ىةةةةةة اةلةة ةكةة  ِزادءةئسيجسلةةةةةس نيةئس طةةةة ةىاَلةناىساٌةب ييةة ئةٍ َلب كةةةةِزي طةة
ساٌةكس ةةداة ةةسا سئة سةةةةةةازييةشؤزيػةةةة آلوةٍ َلةة  ةث َلةة  ةي،ِزاىكةةياٌةكس ةةداةىةة ما سئةبةةةةخةةةوا

س ً:ةةةةةيةخ،مةاٌةرسلَةةةةةداةبة زا زرياٌةرس ة  ئة سثة وزرس ازيةةاىةةةةب ِزاض سىة ة ةل ية ل ةووِزئةة
ة ددةةاٌةي  ةةيخةواٍ زة
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ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ چ چرسفةةةةةةةةةة زمو  :ةةخةةةةةةةةةةةوااةةئيجةةةةةةةةةة

زئةئةةاةخةةةواىازر  ي كةة ةةخةةةواس كةوةةو هةىةة  ادةبةة  س ةةةئة سةٍةة زة  ضةةة چچ
ر  سوةفة زمو  :ةةافساٌئةجةاز ةةةةةة وةف زمو  :ةئاةئ  اى ٌة ةةاٌئةجاز ةي  ةةئ  اى ٌةالِزي س

الِزي سةةةاٌئة سثةبا ةةةاٌة ةةةسرةةئةةةاةئ  اىةةة ٌةضةةة  مكازاٌئةئةةة ىازسةرسفةةة زمو  :ةئ  اىةةة ٌةةة
دزي ي  سئةةبَس َلةخةوا ة  ةب زىام  ةئاياك  اىىةةةئ  س ةجاز ةي   وةباعةباضيةئ  سيل ب ز

هءةةةةةةةسعءةبسةةةةةاز ةكةةةةةلةةة ةذي ةةةسةفػةةئسي ًءةاٌة سالبيةةةةةةةةاٌءةلةةة ةبسضةةةةةيةةةاخورةلةةة ةكسضة
داةرسفةة زمو  :ةٍةة زة  ضةةس كةةةس  ةدةب،يةة ةل  ي ةةةٍ َلب سةةةةةةةآ ساٌةلةرسضةةةرائةىةديةةةىب زذس س

ِس ائةضةةوىك ة  ضةةس كةةزئةئ  اىةة ٌةبس بةةخةةةواىازر  ي كةة ةةخةةةواادةبةة  س ة ةة ةةةةةوةةو هةى  
ٌةةآبخةوارسض ب زرازييةرييىة   س ةةةةةِي اي ئةبة آلوةئةةماىةا ة اية ةبس ةةةةةئل ةكسضاٌءةل ةبسضةا

ةئخةةواةىةةةةةهةى  ادةبة ةرييةة ةبو ئةريازسةٍ زة  ضس كةوو ةةباضيةك،َلاعةة ةبةةضوىكةئ ةةريك
ٍة ىةةسر سئةلس سسغةةداة ةة ةبةةاعةباضةةةةةةةة  مىة ةةةةكدائةئةة  سةضةةةة قءةمةةافىةخ َلةةةةلةة ةبةةواز ة

س كةلة  ةِز  س سةلة ة سوةىةةةةةةةة ئةٍة زة  ضةةةةة رسبءةِزسف ةاز ةالية ىىةم عي  يسةةةةتءةئةةِزس غ
ةةةةةةةةةةةة.ةةةةآازييةرسبةةو ٌءةيوىاٍبةةىةالِز  ةبةةالبدادئةئ  سةكو غةخةوا
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  ضـةند مةسـةلـةيـةكى طرنــط 

ئةبةةة،ةچڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎچ ةةة ةرسفةةة زمو  :ةةة:م ضةةة ل سةي  ةةة وة
و ل    ةى ؾةِساىسس  اٌةئس طة اةية ثة ،م َلة ةةةةةة  اٌئة اكة :ةجةةةةشاىسازيس اٌ:ةخا سٌة  س ب

يةةخورةلة ةىس ةوةر  ةبة زيىة  س بةةةةةاىىئةيةاةةةةةاٌةلة ةذي ةسةىا  ىسػةةةةاٌةٍ ي ئةٍ مو ية  س بس
(سئة ة ةبة ةئسي لسةص ةةةةٌقدعـاهلتـاب اهـ  (راة ،رسبي  سئةئ  ة)ٌقدعـاهلتاب اهـ سؤشة)ةثس
(Holy book)اىىةةةةةث ن)ءة(اىىة ةة،ٌةةةةث ن)ة:س ًئةئة  سةرسبس  ةة ةر  ةبةة ؽةة ةثس دسَلةة
 :ةةةةةي ةبةة،ة ي ةةةةل يةة ل ةضةة ىدة  س بس كةةىةريكةئ ةةةةكةة  ِزاكىةكس دايةئئةثةة ناىىة ةة،ٌ(وس ةىةة

شسبةةةو ز ةرا  رئةضةةةس  رس اىىةرا  رئةث ىةةةدءةوسكن كةةة  اىىةضةةةول ناٌئة سةباضةةةيةةةةة
 مب زةةئ  اىة ةثس غةةةةةةآس كة  ضاي كسىةرس ادئة  ةرسَلةىة ،م َلةال ءةباضةقسالءةراىسةةعسط

اؽةرس ةةةادئة سةثةةة ناىىةىةةةوي ؼةضةةةوازةةةةةةا ةي وسةةةةة زيسةةبةةةو ٌئةٍةةة ز سٍاةباضةةةىةشس 
و ِزسدةةاٌةضةةةةةةةةاة سثةضةةة،ٌةووِزئةىةكس ةةةداٌئةئيجةةةةةةةةبو َلؿاىىةةةةةة  اٌءةىام  ةةةةةئسيجسل

، اهتجِٚــٞ سِفَضــّ٘ٙ، ــــاهتل سِفَضــ(ي كةة ئة سث:ة)سِفَضــو ِزسك ئةكةة  ِزاكسؼةئةةا اةضةة ىدة)ةضةة

(ي ك ئةإوـشا  (ي كةض ىدة)سِفَض(ئةئيجاةٍ زة)ددــاهعس ِفَضاه ٗٙني، س ِفَضاخلسٗز، س ِفَض
(ة114س ني:ةووِزئةةاٌة)ةضةة،ٌةئس نةة ةرسَلةةةة(ي كةةسؼةضةة ىدةئاي كس كةة ئة سثةإوــشا  سةٍةة زة)

اٌةةةةة ةك  ِزامتةةةةو  :ةئس نةةةةرسف زمةخةةواة ئةةةةةو ِزسك ؽةضة ىدةئاي كس كةةةةةضو ِزسك  ةٍ زةض
زئةِزي ينةةاييءةِز  ىةةا سىةكس دايةة ئة سثةثس ػةةرتيؼةباضةةهة ةةسرئةئةة  ةر  ةةةخةةةوا ةةةةةىازرؤك

ٍةةةةةة ْ اة)ةةةةكاا  ةة غةة ي ةٍ ىةةدي كةلةة ةشاىايةةاٌةرسَلةةس ً:ةئ  اىةة ة غةة  ة (ٌئة اكةة :ةًُــداد
  :ةةةةةواي ة غةنةةةة ئةبةة آلوةمةةًةثس ةةةةةبةة آلوةماىا ةة ياٌةي  ةةئاي ةةةة ياٌةلس ةةكةجسةبس رس ةة

 زب خ، ةخةة، ةةةةة ي ةماىايةة  ىةضةةةةاىداةٍةة زةىسةة ئة سةٍةة زة غةةةةة(ةلةة ةووِزئًُــدادْ)
ةراةاٌةلةة ةذيةةاىىةسيئةئسيطةةةوز(يؼةيةةاىى:ةِز  ىا ةةةةةةاييئة)ىةةةة(ة اكةة :ةِزي ينُٓــد٠ ئة)ةةةةٍ ي
 ةةبو ىة  سزةةةاٌةضسسةةةةةةسيئة ة ةكس ب ةادةئسيطةةةة :ةبو ىياضةة ىةب ةر  ةغ اٌةٍ يةةطثس وي
ةةةةآةا ي كىةةرسبةٍس يةةةةةآ  سةة ةاكوسةةب،ة و  ةرسضس  ةىةٍةاكوسةةب،ضةة ةةل ة و  ةٍةضسس

(ئة سةًعسفــٞ اه٘دــ٘دسية)ةةةةس  :ةبو ىياضة،ٌةبكةةادةةئةة  سةثس ةةىةرسيوكةةةةادةةضةةةضةةىةبكةة
ِسا ةئةة  سةةةةة ثئةبةة آلوة ي ةةةةض زضةةا سةرسيةةس  ئةئةة  سةل اليةس سس سةةدسةلةةةع وسةةئسةةةناٌءة

 ِزاوةةةةة آلل ةضةسس ةةوةةةةة:ةوةةةآة ئة  ةثس ةىةبلَةةىةب ةب زىام ي ثةٍ يةةاٌةثس ويط سػةةئسيط
ادةةةةةة  دةضةةسس ةةضةةىةبكةتةضةةسس ةةضةةةةةةساث ةضةةسس ةةِزاضةةةة ةضةةسس ةةخةضةةسس ةةضا ةة
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س وس ةخس صاىةةةدائةلةةة ةور ةخ،يةةةدائةلةةة ةضوازضةةةةوس ةخةةةةةةةةوازضس ةادةةلةةة ةضةةةةةضةةة،ىىةبك
 راةضةة،ٌةةاىىةريكةةةةةةوس ةرس َل كةةدائةل يةة ل ةمسلل كةضوازضةةس وس ة ،م َلةةدائةلةة ةضوازضس ةةة

(ة اكة :ةةُٓـد٠ واي :ة)ةئةب،ية ةمةًةثس نةةةةِز  ىا ةةسىةس  :ةةةةةمام َل ةبكادةةئ  سؽةثس ىةرسيوك
  ةخساثةة  ةئةة  ةةؼة اكةة :ةوةة آلل ءةوةة ِزاوءةضا ةةةةةة(يُــ٘زسيءةع وسةةدسئة سة)ةةةةبو ىياض

ةز.خةوا ةةةىازر  ىسةخةواياى  ةغ زيع دة  ةياضا

ڈ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   چو  :ةة ةةة ةرسف زمةةةة:ر  سوة ل سةةةةةم ض

َ  ئةثس غ مبةةة زاىس كة)چک  ک  ک ــ  ــ ٝ ٗاهطـ ــٍٚٔ اهصـ (ة ةةة ةعوـ
ئةئة ر ةةخةةواة ضبو ٌةةبة،ةةةملكةةةةةةآةاٌةرس ةسرئةبة،ة ةةةةةة ضبو ٌئةب  ةك  ِزاك ةوو نسةملك

ئةلةة ةىس ةةوةجو ل    اىةةداةچک   ڑچثس ةةدس سرةةرسفةة زمو  :ةةآوو نسةةاٌةبةة،ة ةة

و زخ،زس اٌءةشاىا اىسةةاٌةةئة سةمػةةچ ک  ک چوو نسةةاٌةثس ةةدس سرئة
سازي كةري  ة ةةةةةةاىدائةلس ةسسراةثسضةةساٌةب ةك  ِزادةرس سرئةل ةىس وةجو ل    ةةئ  اىسؼةئسػ

ڈ  ڈ  چ ةباآلرسضةتةرسفة زمو  :ةةةخةةواة ضسيئةلس سسراةةةالوة اك :ةملكةة:ةئسطةةآثس ػ

َ  كة)ةس غ مب زاىس ةةةةئةثچژ  ژ  ڑ ــ  ــ ٝ ٗاهطــ ــٍٚٔ اهصــ (ة ةةةة ةعوــ
وَلناٌةبةةةو ٌئةة ضبو ٌةوو نسةةةاٌةبةةة ةكةةة  ِزادةرس ةةةسرئةئةةة  ةثس غ مب زاىةةة ةمطةةةةةملكةةة
ئةغة س كةىسة ةةةخةةواة ضبو ٌةبة،ةةةةةةس ً:ةملكةاٌةرسَلةةةةةةرسزس اىىةووِزئةةةة ضبو ٌئةجةاةكوي ةةملك
 ض ئةةةةةملكةاخةةةووَلناىس كىةضةةارسؽةبةة،ةةةةةًئةضةةوىك ةمطةمةة ربةبكسي ةةةآ مب زاىىةثةةةثس غةة

واي ئةةئةة ر ة سآلمةةىةئ مةة ةضةةسس ةةكوي ةةرسزس اٌةشؤزةغةة ساٌةيوكةةوسئةبةة آلوةمةةًةثس نةةةةةةةةةة
ب ضةةنتةةخةةةواتةبةة ةةةةةاٌئةثػةةةةوائةعسبةةارسدئةئس طةالوئةك وةةةةةة  اىىةئسنةةاٌئةئسطةةةة غ
اٌةىسةة ئةبةة َلكوةٍةة زة امس ةةكةل  اىةة ئةةةاةيةة ثةثل يةةة مو ياٌةك ىسةةة(ئةئ  اىةة ةٍةةت٘كــى)
اٌءةةةةةارسدءةئس طةةةةوا ةعسبةةةةىءةئسنةةاٌءةك وسالم كةةةةئسط سة ئةةةةة ية ىداٌةثلةة  ةٍةةةةض

َ    مب زاٌة)ة يىةثس غةةةب ضةةةخةةواةتةبة ةةةثػةة ابو ٌئةلة ةٍةةىةةةةةة(ةجسعوـٍٚٔ اهصـ ٝ ٗاهطـ 

ئةچڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ ئةلس سسراة  ةرسف زمو  :ةةةكىةريكةةخ َل
ٌةوو نسةاٌةثس ةدس سرئةملك ضةسيةثس غ مبة زاةةةةةخةةواةثس غ مب زاىس كة ة ةملك ضةبو ٌةبة،ةةةة
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( َ ئةبةة آلوةملك ضةةسيةخةة َلكىةةخةةةوا ضسس ةبةة،ةة(ةلو ككةة  ةملكةةعوــٍٚٔ اهصــ ٝ ٗاهطــ 
و ِزسكىةةةةةكوةلة ةضةةس سسئةب َلةةة ةبة زشةىة ثةٍة زةلةةةةةخةةواةاى ئةب،ية ةةةةةة ةل ةو رسزةخ،يةةريك
   ڎ  ڎڈ       ڈ  ژژچِياٍسهةرسفةة زمو  :ةةازس ةئسةةةةةة(راةرسزباهبقــسٝ)

    ڱ  ڱ  ڱڱ  گڳ  ڳ ڳ ڳگگ ک  ک  گک   ڑ  ڑ 

از ةثس ةةةىةةةةةة اكس ةةةكةث ز سزري اكةةةة :ةئةچۀ  ۀڻ    ڻں  ںڻ   ڻ  
 ةخةةةةواِساٍسه(ةيةةةوكى:ةملك ضةةةبو وةبةةة،ةةةةفةةة زمو :ةئسطةةةالوةببةةة ئةملك ضةةةب ئة)ئسبةةةةةة

ئة ةة ةةآبةةةةآ ةلةةخةةةواِساٍسهةضةة المىةةثةة ز سزرياز ةجسَاىسسةةاٌ.ةريةةازسةملك ضةةسىةئسبةةة
ٍة زةة(ةأضــوٌ٘ا  غةة  ة)ة اكة :ةةئة  خةةواة ضسيةراي ةب،ةةة(ي ةل ةلو كك  ةملكى اهللــخَََّوٚ)

كىةةل ض زةماىا ةخ،ي كىةبة آلوةملك ضةسيةثس غ مبة زاٌةلة ةوة رسزةخ،ياىة ئةٍةىةخ َلةةةةةةةةة
س  ك  اىيةة  ةبةةاويةضةةةريكةة ؽةلةة ةوةة رسزةخ،يةة كىئةٍةة ز سٍاةئسنةةاٌءةكةة ووا ةك ش سةة

ةس وسي .ةةساٌةب ةٍ ماٌةغةريك غ

سرئةبة،ةةةةةةرس ئة اك :ةوو نسةاٌةبة ةكة  ِزادةةةةچڑ   کچ زمو  :ةةاة  ةرسفةةئيج
ىةجو ل  ة  سئة سةبة،ةشاىسازيس ةاٌةةةةة دةبةو سةبة ةي لةةةةةجو ل  اٌئةٍ َلب ك ةك  ِزادةكايبةة

 ٌئةةةةةرييةةىةجو ل  ةة ةرييس كةةىةراخةةسا سئة سثةرييةةىةي شيديسةة  اٌئة ةة عةرسعةةوسدةىا 
اىسؼة ة عةةةجو ل   ةباى ة  اشةىا ة ٌةخة َلكةبك ىة ةجو ل  ة ئةٍة ز سٍاةي شيديس  ةةةةةةةة

ئةةةةآةارةىابةةةةاٌةشيةةةةءةلس سةةةآةئ  سي ةئ  اى ةٍة زةلس سةاٌة ة وةرسبةةةيئةل ب زيدةةىا  ى ةي شي
 رةضةةاَل ئةئايةةاةةةةةة شاز ةثس ةةيسةضةٍةةةآةةةةصيك  ةضة ةمس ر  س ةة ياٌةىةةةةةةةئ يةة زىاةجو ل  

ٍةةة تةةةةةاك ةبسطةةةة مو ةرىسةاةذمازسيةاٌةب ةةةةةةرسبو اي ةئس ط اةٍ زةئ  سىةدسبًةددةِزسى ة ةلة ة
زسئةبةة آلوةرسبو ايةة ةشؤزةشيةةاكسبًئةبةة عةةةسياٌةشيةةاكسئةئةة  ةرس ز بةة ةةكة  م ةةةةةةملس،ىس 

ِساىسيئةيةةاٌةةةةةوَلناٌئةرسبس  ةة ةى ؾةةةةاٌةرسبس  ةة ةمطةل ب زئةة  س ةرييس كةةىةراخةةسا سئةلس سةةة
اٌةشيارةىا ادئةضوىك ةئ  اىة ةبِس ايةاٌةبة ةثةا سىةةةةةةةب آلوةلس سةئ ةة ةض زةرييىةريكةةرسضي

ئةةآبةةة ةئس نةةة ةببةةة ةةة عةكس كةةة ل ةةآِزسضةةة َل ثءةخةةةوي يىةخ،يةةةاٌةٍ يةةة  ةرسَلةةةس ً:ةىابةةة
ِساىسنيئةةةةةةئةٍ ىةةدي كةيوكو ياىةةة :ةِزسببةةاىسيةشاىةةةا ةى ؾةةچک  کچ

ىةة ئة سثةمةةًةلةة ةب زيةةةةةةة سسداة اىسةةةةاىًئةبةة آلوةل ِزاضةئةة وبازيؼةشاىةةا ةجو ل    ةةة
ْ و ِزسكىة)ةة سراةل ةضةىةئ وةك فطةر  سم سل ةباضةهة ةسر سئةلة  ةةةةة(راةبة ةك فؿةةةآي عٌـسا
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ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ڦ  ڦ چوي ي راة ةةةةة ةرسفةةةةة زمو  :ةةةةةةةةةغ

ڍ  ڍچڇ   ڇ  ڇڇ   چڃ  چچ   ڃڃ  

ئةِزسببةةةةةةةةةةةاىسية اكةةةةةةةةةةة :ةچژ ژ  ڌ ڎ  ڎ      ڈ  ڈ     ڌ
ئة(1)(سَسبََّـسْ اة)أوبةاز(يؼة ة ة ة، ة)ةةةةةةة زئةئيجةةو ِزي يةةو زخ،زئةب زثسعئة آلدةٍ َلطةمػ

ة ال ةةةةو زخ،زةىسةة ئةجةةاةمةةةةازسشائةِزي ينةةاييةخةة َلكةرس ةةادئةبةة آلوةمػةةةةة اكةة :ةشاىةةا ةغ
  ةجةةواىىةٍةة ٌئةلةة ةيةة  س كةلةة ةةةةئةوطةةةةةةآبةةةةةآ شازةِزسمحةة كىةلةٍةةةىةةةة  زس ة ،يةةةةي

ادئةةةةةكسلةرس ةةةةتةبة،ةك غةة:ة)مة ال ة اية ةل ضة زةرسف ة ز  ةرس َل كةةةةةةةةةآة  اىىةراةرسَلةةةةوط
ءةضةة ز ب زياٌةبكةةا ةةآىاىسةةاٌةبةةداكةةةةةةآلسهةبكةة ئةىاكواىةةةةبةة آلوةضةةوازةى فةة زاىىةك ضةة

ناٌةةةةةزرٌةجسايةة ةلةة ةوطةة  سرٌئة ةةوزرس ازييةخ،غةةخةةةوا(ةمػو زةآساٌةِزاث ِزي يةةةةةةئسػ
ةةةةةآئسػةةةةةآو زخ،زدةىةة مس  (ةشؤزة ةة عةرسشاىةك زدةمبةةس  ئةبةة عةمػةةةةةةرسَلةةس ً:ة)ئسػ
ءةوطة ةةةةةآةشاىابةةآدئةشؤزة ة عةرسكواىةةةةواو ز  ةخبةةمػةآ عةرسشاىةة وة ةةبكادئةب آلوة 

اى ةل ةةة ةئاي دءةو ريطئ ةةةآئةب آلوة  وة  عةرسكواىآاٌةبس يةةبكادءةئاي دءةو ريط
تةبكةادءةةةةةة اةرز ضةةادئة ،م َلةةكساٌةل ض زةث ز سزرسةبكةئة سةخ َلآغوي يىةخ،يداةرابي

ِّْٚ٘ عةىا س  ئة)ةخ َلكةب ،ِز  ئةئ  سةب ةٍ مو ة  و زخ،زٌئةةةةة(ةئ  اىة ٌة ة ةمػةةاهِسِباُ
َلكةرس ة ٌئةةاز ةخة ةةةةةس ةض زث زغ ىة از بة َلكةرسي،ِزٌئةك يبسة ياٌةخةةب ةشاىسازيس  

ة،زبً.ةةةةةةةةةةةةةةةةةو زخةة(ةشاىاياٌءةغازسشاياىًئةب آلوةم زجةىس ئةِزاب ز ةمػاألسبازب آلوة)

ک  گ  گ  گ      گ  ڳ  چ ةةة ةرسفةةة زمو  :ةة:س س وةةةةةضة ل سةةةةةم ض

ياٌةخةةةةوائةبةةة ةٍةةة، ةئةةة  س سة ةةة ةثازي صيةةةازيىةلس كسرىةةةىة  ةةةس  ةةةةچڳ  ڳ
    ئةةا ري سةبو ٌئةلس ةسسراةغة س كناٌةبة،ةرسزرس ةةةةةسس  سةضة زيػةيس سرزابو ئة سةب ضةةضآث

ازئةةيازر سةةريةةازسةبةة ةِزسبباىسسةة  اٌءةبةة ةئ وبةةةةةضةةةةآثازاضةة يىةكةة  ِزاكىةبةة ة ةةةةخةةةوا
ضةيازر سةةبة ةةةةةآ ئةبة آلوةثازاضة يىةووِزئةاىىةبة ة ةةةةةةةةو زخ،زاىىةجو ل  ةةاٌءةمػةةشاىاي

 :ةئة اكةة ـ حلجچں ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱچخ، ئة سثةرسف زمو  :ة

                                                 

 يؼة ،رس سي    س.)َسرب( بٕ )أسباز( ٗ )سب٘ز( )سََّْبس(، ٙاْ  غ  ، 151ٌعذٍ اه٘ضُّٚ، صـ( اه1
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ناٌةثةازي صسزييىئةئيجةاةك ماغةاةبكة ٌدةةةةةةد سئة سةخ،غةةةاٌةووِزئانةاٌةراب شاىةةةة ةخ،مةةةئس ن
ازي ص  ةلة ةةةةةةبسيةخةةواة س كسؼةةةةةص  ئةغةةةةاٌةبسيازي ص  ةل ةو رسزةخة، ةرسييازي ةةغ س كةئسيط

اِزةةةةةةاىسس  اٌءةئ وبةازي ص  ئةكةةة  ِزاكس كة ةةة ةثازاضةةة يىةبةةة ةِزسببةةةةةةةةوةةة رسزةخةةة، ةرسيي
،ِزرزا سئةةةةةة كازيية ةةةسا س ةية،ٌةرسضةةةةضةةةةئاٌةرسيبسةةةيًةئةةة  سةب،خ،كةةةةةضةةةيس سرزابو ئ

اةةةةةازي ص  ئةئةة  سكاةك ماغةةةة، ةبةة ةئ ضةة ،ي  سةيسكةةوسةبسيةةةب،خةةةخةةةوااىسؼة ةة ةةووِزئةة
،ِزا س ةرسضةة كازييةىةة  سا سئةئةة  سؽةةةى يةةةةةةةآىةلةةةةًةىةة ثة غةة ي ثةثس س كسػة يةةةرس 

اٌةٍةةة زةة ئةئ يةةة زىاةٍ مو يةةةيخةةةةواجسةةةا اشيىةىس ةةةواٌةووِزئةةةاٌءة  س بةةة  اىىةريكةةة  ة
وَلناٌةل بة زةرسمةازي ييةبة،ةةةةةةةةبو ٌئةضوىك ةجةاز ة اية ةٍ ىةد  ةمطةةةةخةوا ىةةف زمايػ

لءةشسبةو ز ةةةةةةئة ة ةباضةيةكة  ِزادءةئسيجسةةةةةةآة، ةى بةا ةل خةئ ي زةئايةئوَلناى كسىةةمط
ية ثةة مو ياٌةل ةةاى  سٌدةى خس سةٍةزةووِزئخةوائ  اى ةل ةةةةآوووفةرس ادئة اةرسشاىةؾ
ةآةةةة ة ازب جخةةواةةئٌئةب آلوةئ  ة  س باىة ةخةوا ىةةةتةراٌئةل  ةِز  س سة  ةف زمايػةةئاض

اٌةةةةةازر  ىىئةثاغةةةة كاىس كىةريكة ةىةةة  ةمسللةةم زجس كىةريكةو  ةٍ لةةىةريكةب،ةو،ىاغس ك
ساٌةماباىة  سةٍة زةبةاؽةبةو ئةةةةةةةًئةئ ي زة سثةخ،غةةسا ٌءةي،ِزرزا يػة كازيسؼة ةةرسض

  س ةةا ى  سئةب،يةةةةة ةئ يةةةةة زة سثةخ،غةةةةةساٌةماباىةةةةةةةسثةخ،غةةةةةساٌةى مةةةةةكوة ةب َلةةةةة
ةا ةةةة ةشاىخةةواةايبةى بو ئةضوىك ةةع جةئاٌةةكةى ٍاكبة اةب   َلةة ،ِزرزاباٌئةب،ةئس طةةى غ
ٍةة ا ةى فة زمو ٌئةب َلةةةةةازسشاةب،ةئس طةغ يةفة زمو ٌئةةةةةة شازاٌةضةال ةل مة  ةثس ػةةةةةةكوةبة،ة

ًئةب،يةةة ةلةةة ةضةةةو ِزسكىةةةةةةٌئة سثةي  خةةةةواة ىةةةةة زىاةلةةة  ةِز  س سة ةةة ةف زمايػةئ يةةة

ٿ  ٿ  ٿ  چرسفةة زمو  :ةةثس غ مبةة زة ةثةة ز سزريازةبةة ةخةةةوا(راةاهبقــسٝ)

ڦ  ڦ       ڦ ڦ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  

ڄ  ڄڄ  ڄ ڃڃ   ڃ  ڃ چ چ  چ چ  ڇ  ڇ  

بةة  سة ةة ةبةة،ةالمةةاٌةةةةةئٍس يةةا س ةخةةةوابَلةةس ً:ةبِس امةةاٌةبةة ةةةئة اكةة :ةچڍ  ڇ  ڇ
و بءةة اقءةي عقةةةناعسلءةئسطةةةزئة سةب  سة ة ةبة،ةال ةئسةِياٍسهءةئسطةةةةةخةواسك ةىس سزا 

ةاةرزا س ئةبةة  سة ةة ةبةة ةةزئة سةبةة  سة ةة ةبةة ةمو ضةةا ةعسطةةةةةخةةةواىةة  س اىىةىس سزا سكةة ةة
ضةة زج وةثس غ مبةة زاٌةرزا سئةلةة ةث ز سزريازياىةة  سئةجسةةا اشيىةىاخ ييةة ةىس ةةواٌةٍةةسكةة

ة ضني.ةة امساى  سئة سةئس ن ةب، ةملك
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وَلناٌة سا سيةةة ةبةةة ةِز   ةٍةةة مو ةخةةةا سٌةئةةةاينيءةخةةةا سٌة  س بةةة ةةةةةاكةةة :ةمطةةةة   
ا ةئةة  سةةةةةس ني:ةمةةاراوةئسدريعةئةرسَلةةةآي،ِزرزابةةةساٌةةةةناىسس  اىدائةئ يةة زة  س ب   غةةةةئاض

ناى  سةبة،ةرابة شيوسئةبة  ةجة،زسةمام َلة كاٌةةةةةةةةةة سةلة ةئاضةخةةواةرس  ٌة  ة  س بس ك ةاٌةلة ةةة
 مو ةخةةا سٌةةكوةبةة ةِز   ةٍةةةةةةئةب َلنيناىسةةةةيةئاضةةةةًة ةة ةخةةا سٌة  س بةل يةة ل ةرس  يةة

ِزي ةص ةلس يةةا سئةبة آلوةريةةازسةئ  اىة  ة ةة ةةةةةخةةةوا  سئة سثةب غةة زة ة ةةةةةةسسي  ىةريكةفسكةة
اٌةثس ةدزا سئةةةالمداةئسن ساشيةةةة زيع كىةئسطةةناىسساٌةل ب زرسضتةراي ئةل ةغةةيةئاضة  س ب

اٌةرسخةوز  ءئةةةزرىسةةخةواٌةرسخةوزس ءةة زبِسا ياة   ئةضةةةشياٌةل ي َلداةرز ضخةواذٌءةذٌة
ةس  .ةةسىةشياكسياٌةل ي ل ةرس ةكس ك َل

ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  چ  ةرسفة زمو  :ةةة:وازسوةضة ل سةم ض

 ةثةة ز سزريازةئةةا ا ةبةة ةجو ل  ةة  اٌةخةةةوائةريةةازسة ةةاكىةخةة، ةچڻ  ڻ  ڻ
س ًءةلةة ةمةةًةةة  اٌءةئةة وباز ةفةة زمو س:ةلةة ةخةة َلكةم كسضةةةةةسةةفةة زمو سئةبةة ةِزسبباىسة

اةب،ضةىةرسفة زمو  ةةةةاةئايةةةِسٌئةئيجةةىة  وةم  ةةاىىةمًةىسخس كةسضس ًئة سةب ةئاي ك  ةب 
ٍة زة  مة ئةةةةئراة سزب س  خةواىةةةب زاىب زةرييةاٌةٍ زضىةل ةىسخىة  وةةضوىك ةئسيط

ازسشاي ةبةة ةٍةة مو ةةةةةغة زةبة،ةخةة، ةشاىةةا ةةةةة ةراريخةةةوائةةةةةآاؽةبةةةة مو ةرىسة زةٍةةةئ يةة
ٌةلةةة ةجةةةارس ةغةةة زيع دةل اليةةة ٌةشاىاياىةةة  س ئةل اليةةة ٌةةة ةةة ةالراةةآ س كئةرسشاىةةةةةةةةغ

اى ئةيةةاٌةلةة ةةة ةيةةاٌةلةة ةكسضةةةةةةةةىةرييةة  سئةٍ مسػةوَلناىاٌءةئ ٍلةةةو زخ،زاىىةمطةةةمػةة
ًةةةةةةةاى ئةب،ي ةرسف زمو  :ةل ةخ َلكةم كسضةةبسض ايءةةةةة سةل بة زةك مةةئس ًئةلة ةمةًةبرتضةس 

اىىةمةةةًةبةةة ةةئاي ك  ةةةيةيةةة  سئةة سيئةلةةة ةِز   ةئابو زيةةةةةةةةاة يطةةةةةسيءةرىسةةةةةضا ضي، 
ة  س.ةةةةةىة  وةم ي،ِزىةةىسخس ك
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ةة: وةة ل سةثس يجةةم ض

 هك حوكم   هز اان يا ن   هل با ره ي    حوكمر ا نيـكه و    ا ير  
ةهب  ـشه ر يعه ت  ان  كا ت  

ئةچ ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ چ ةةةة ةرسفةةةة زمو  :ة
ِزضة  ي  ةريكة ؽئة ة ةرسفة زمو  :ةةةةةة  ي  ةئة  ةر  ةةةةةازسةشاىاياٌةرسزبازس ةئة  ةِزضةةةري

  ڄ  ڃچةئچ              چ

 ياٌة ةسر سئةةةةشؤزةوطة چڇچ  چ  چڃ  ڃ   چ  ڃ 
تةبةةةو ةةةةةةِزاضةةةةةةآاٌةثةةةةةسؼةضسنةةةةةًئةر ايةةةةة  اىىةئةةة  اٌةري يسةةةةة زسكاةوطةةةةة ةضةةةةةئس ن
ةِز  :ة ةة ييةةرس 

شاىايةةةاٌة ةةةسر سئةلةةة ةةةةاييةةةةة ةشؤزبةةة  ةك فطةةة س اٌةئاماذسيةةةاٌةبةةة ةِزاجسةةةٍ َلب كةةة
س كةة وة ة ةرسفة زمو  :ةٍة زة  ضةةةةةةئاي كة رائةبة ةكايبة كىةي  ةةةةةةةةآ  سرىىةئ  ةضةك فط

اٌئة سةئة  ةةةةةةِس اية ٌةبس بةةةةزئةئةاةئ  اىةخةةواةىازر  ي كة ةةةخةةواةادةب  س ة ة ةةةةوو هةى  
ييةاةةةة ةكةاةِزاررسية ثةِزاجسةةةةةةاٌة ةة زجهةرا ٌئةشؤزٌئةب آلوةئ  اى يةة اى  ةمًةضةك فط

ة ٌ:ةة ،ك ةِز  ئةئ وةثس يجةةاٌةباؽةخطةةشاىاياىس
ة(.566(ةالث ِزسة)6(ئةب زيىة)فخساهدّٙ اهساشٜ( ة)ســاهتفطري اهلبٚ)ة/1
ة(.168ة-ة167(ةالث ِزسة)6(ةب زيىة)اهقسطيب( ة)اجلاًع ألسلاَ اهقسآْ)ة/2
ة(.444ة-ة443(ةالث ِزسة)3(ةب زيىة)ٛـاآله٘ض( ة)ٌعاُٛـاهةزٗ )ة/3
ة(.216ة-ة215(ةالث ِزسة)4ب زيىة)ة(مجاي اهدّٙ اهقايٛ)ة( اهتأٗٙىةحماضّ)ة/4
ٌِد اهطآس بّ عاغ٘ز( ة)سـ٘ٙــاهتشسٙس ٗاهتِ)ة/5 ة(.212ة-ة211(ةالث ِزسة)3(ةب زيىة)ًُشََّ

7 

7 

7 
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ئاي كة ةبس ةيهئة سةةةةةةآ زسكاةثوخ   ةوط  ةشاىاياٌةرسزبازس ةئ  ةضةمًةٍ  َلدسرسوةض
ة م ِز  :ةةةداةرسخةة ةخاَلةةو  دة وزكو ىىةخ،وةل ةةس ِزا ةب،ضةر ايسؼةبس

(ةبس ةيهة ة ةلة ةةةةفخساهدّٙ اهساشٜ اةب ةثس ويط ىةرسشامنةئ وةِز  ىكسرى  سي  ة)ةةئس ط
ـــاهتفطــري اهلبٚا  ة)ةك فطةة س   ةخ،يةةداةبةة ةىةةةة ـــاتح اهػٚـًفــ ةة ةبةة ة)ةة(1)(سـ (ةبةة ةبـ

 ئةرس اكة ةةةئاىسسةة ىةرسزبةازس ةئة وةِزضة  ةووزِةةةة ئةٍس يا ي كىئةِزا ةشاىاياٌةب يػةةةةىا باى 
ءئةيةةة  س كساٌةةةةةةآاٌةبةةة ةبس َس ةةةصةرسشاىةةةةةة(ةِزائة سةلةةة  ةثس يجةةة ؽةضةةةوازةِزاية5سة)ةةةةةثس ي

.چھ  ھھھہہہۀہۀچ}:آٍ َلدسبري س  ئةرسَل

ََّ ََٖرََّٓ َِْأ :لوَّاألَ َََّف ْتَهصََّاآلٙٞ  ًُُلتََّ٘د َفُٔٛ اه از بََّـ عَتاإل ِْأَل ٌٚفَعا ضََّـ رََََّّٓـ ََّٗ ،ٍْٔٔـ َب ّٞصََّـ تََّْخْ٘ 

ٌُـــَب َٔع ََّسََّـــ ََّّْـــ ًٍَُِْْٔـــََّٗ ،َببََّاهِطـــ ٘ٔصخُصـــَباَل َظِفـــهٖوا ٘  ايَََّقـــَف ،أيؤََّا اهِطـــرََََّّـــ عََِّفـــدََّ يََّا

ًَُلْشََّٙ ٍَْه ًََََّّّْٗ) اُدسٌََُّـاه َََّراٖه ؤال١َََّٓ ٍّْ   ٍُُٓـ  َم٣ََّـ َٗهُأَف اهلُل يََّصََّـــ ُْا َأٌََّـ ٍ َبُٓكُسَذ  ََّبََّضََّ ٙ

ًََّّ َُٕهَْ٘ق ِْأَل ،ٌٚفَعّا ضََّــطََََّّٙا َأرََََََّّّٓٗ (،سْٗاَفــاهَل  چہ  ہہہۀۀچََّ

ََٕف ىََّــخََّْدَأ ٌََ َك ٌَُٔـــ عِوْ٘ َهلُـ َََّٚف َطْســـ ٛ ًعـس  اهػِ فَـ  (ًََّّْـ )ٞ ٌَََّوَك ٚ ٘،  ٍِ ٛ فَـ  ْٝادََََّّٙـ ٔش ُثـ

ِِ  .صا٢َس دََّْٚــَغ َمَهذََََّّٗ ٔصاه

َُٓطعََّ ايَََّق :انيــثـال ََُّد ٌسِفُك ََّ٘ا١  ُٗـــ َط ايَََّقََّٗ ،ٕسِفُك ٗ  َٞـــ ٖوٌَـاه ّٔعََّـ  ُىقُـ ََِّْٙ ٕسفِـ ُلَب ظََّْٚهَـ  :عا

ََّٚـ ََّٗ اهلَلَبــ ُسفُـ ِلََّٙ ٌََّّْـ َك ِّ ٔسِفــٟ ُكوَـ محوـ٘ا اآلٙــٞ عََّ  ٍَُُِْٔألَـ َف ،اآلخــس َْٔ٘اه ٟ َوــال عََّ َٞـــ ٌََّْعاه

ُْ  ََّــــَوِطا ُأذََّٔإ ٔسِفــفـظ اهلُ َه ِْأَل ،ٌٚفَعّا ضََّــــــطَََََّّٙأ ََُّ٘ٓـ ََّٗ ،ّٙاهــَد ٔسفِـ ُك  ٔسِفــٟ اهُلــــهٔإ ََّْسََّـــ صََّا

  .ّٙٛ اهَدَف

ــــالث ــ :ثـال ــُْاأَل ُّْبــا ايَََّق ــََّٙ َْْأ ُ٘شُذــََّٙ :ّٜأزبََّ ہ   ۀ ۀہہچٟ ََِّْعٌََّـْ٘ اهــُل

ََّٔساَفاهلَـ  َمهَـ ذََّ ٔىدْـ َأ ًَّْـ  َُٕبـــ ْػََُّٙٗ ،أزفٖـ اي اهُلعََّـ ِفآٛ َأـــ ّ  ٙطََّـــ ْعَف ىََّعََّـ َف ْدَقَف، چہ ٙ، 

َٓاهٖظ ّٔدٗي عََّــعََّ ُُِّٕا أَلــطَََََّّٙأ ٌٚفَعـا ضََّرََََََّّّٓٗ  .ٔسا

ـــال ــعََّ ايَََّقــ :عـراب ـــصٙــاهعََّ ُدْب ََّص ْب ـــشٚــٟ اهَلّ  َُـََِّ ـــَو، چہ ہ  ہچ:هــَْٕ٘ق :ّٛا  ُٞٚػََّـ

ــ ٌُ َٕع ـــَهَْ٘قَف ٘ ــْعًََّ، چۀ  ۀ  ہ ہ  ہ  ہچ:َٕـ ََُِّٖ ــ ا ــَأ ًََّّْ ـــطٟ َبتََّ ـــُس دِّـ ٍ ِلـ
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ُٓـ اَفـــ اهَل ِْأَل ٍ ا سََّـ رََََََّّّٓٗ ،سْٗاَفــاهَل ٍُُٓ َم٣ََّــَٗهُأَف اهلُل يََّصََّــُْا َأًََّ ٍىٛ ُكٟ َفاَهعََّاهلل تََّ  ََّ٘س 

 َتِأََّٙـ  ٍْهَـ  ُُِٕـ ٔإَف ُ ـــ اَضا اهَفًِـ َأ ،اهلل يََّصََُّْـ ا َأًََّ ٍىٛ ُكـف ،ٟـاهعٍََّ اهلل تََِّلُس دِّــطٟ َبتََّٜ َأَرــاٖه

ََّـَٚوٛ اهَقـف اٖلٍ اهلل ٔإِلُس دِّــطَب ََّـــ َقعَتٛ اإٔلا فَـ ًِـ َأ ،ىٌََّاهعََّ ََُّ٘ٓى   ، افَـ ًََُّ٘ ََُّ٘ٔـ از َفسََّقِـ اإٔلاد 

ــََّٗ ـــطََََّّٙا َأرََََّّٓ ـــّا ضََّـ ــأَل ٌٚفَعـ ــَك َْ٘هــ ُُِٕ ََُّ ــا ََّٓ ـــاآلٙ ََٖرت  ََّٚــدَََّعََّٗ ُٞـ ـــ٘وََّــُصْخّا  ــّا َبـ ــ ٌََّّْ  فََّاَهخََّ

ـــاهعََّلــٍ اهلل تََُّس ـــاهعََّاهلل تََّ يََّصََُّْــا َأًََّــ ٍىٛ ُكــٟ َفـــ ـــََِّتََََّّٙ ٍَْهــ ،ٟـ ََّـ ََّرََََّّٓــ ُيا َََّعا اه ٘د ُٔــٚــد اه

ٍََّطَفٌُـاهـ  عٌََََّّـ ْدَأََّٗ ،ٍـــ ْدٛ اهِسـٍ اهلل فـ لِـ ٍ ُسَٔٔتَفاَهخًََُّ َببََّــطَََّب ََّرََََّّٓـ  َِْأ ٟوَـ عََّ سٗ د ـــ َٚعا اه

ََََِّّــتََََّّٙ ََّا ًُبََّـطََّــ٘د َبُٔــي اه ََّٟ َفـــاهــعََّلــٍ اهلل تٍََّ ُسَٔٔتَفاَهخََّــب  ٟ َوــدي عََََّّٚــَف ،دٍٞ اهــٍسعََّــاَقٛ 

 .ابََّ٘ا اجَلرََََّّٓ َ٘طُقــض

ـــخـال ــ :سـام ـــِلَع ايَََّق ــُِٔإ، چۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہچ:هــَْٕ٘ق :ًََّٞسََّـ ٌََََّّ ـــََِّتََّا  ََّـ  ُيا

َُــطَََّوَب دََّشََّدََََّّٗ ََٕبِوَقَب سَََّلَُْأ ًََّّْ ًََّـ ًَِأ ،َٕا ُٕ  َٕبَـ ِوَقَب ََّْسََّعََّـ  ّْا  ََّلِـ ُس كُ٘ـ َُـــ طَََّوَب ِسقَـ َأٍ اهلل   َٕا

ُٕ ٌََُّٟٙ َبتَََّأ َََُُّٕأ اٖلٍ اهلل ٔإِلُس كُ٘ ََّعََّاهلل تََّ يََّصََُّْا َأٌَََّب ٌٍاَكسََّ َََُّ٘ٔف ُٖاّدطََّا  َُٕلَهاىل  ن أزتََّـ  ِ

ُٓرََََََّّّٓٗ ،ٞاآلٙ ََٖرََّٓ تََّْشتََّ ُُٕ٘هُخدََّ َُصََِّوََّٙ َ َف ،َُٕه ة.{(ٍَوْعَأ اهلُلََّٗ ٌٚحَشاهصََّ اٌبََّ٘اجَل ََّ٘ا 
زئةئ  اىةة ٌةخةةةواىازر  ي كةة ةةخةةةواهةىةة  ادة ةة ةةةةةٍةة زة  ضةةس كةبةة  سةوو ة) اكةة :ة

ة ٌ:ةة ةٍةةسةِزايةةازس سةئ وةثس يةةئةل  ب(افساٌةة 
ازس ةئةة وةِزضةة  ةووِزئاىسسةة ةئ  سيةة ئة ةة ةئةة وةِزضةة  ي ةرسزبةةازس ةةةةةةةةةرسزبة: وةةةةِزا ةي  
  ىةةةةة  سئةبةة آلوةئةة  سةِزايةةةةة ةب  اىةةةةزئة   اكةة :ةكايب كخةةةوال  ةة  اٌةٍاك،كةة ةةجو 
  اٌءةبس رس اىةةة ئةىةةة ثةبةةة ةةةة ىةءغةةةةةةةةِيسدةبةةة ة اكةةةا ةيػةةس صسئةضةةةوىك ةعسةةةةةبس َةةة

 دةةةةةاٌةب كايبةةةةازس ةجو ل    ة اكةة :ةبةةاةرسزبةة}زئةخةةةواكايب مت ىةةدييةٍةة، ةٍاكيةة ة
 سس ئةئةةة  سؽةريةةةازسةبيضةةةسي ي  ىةةةةةةزئةبةةة آلوة اكةةةا ةئاي ك  ةةة ةيػخةةةةواٍاكبس  ةةة ة

ِْ)س ً:ةةةةةاٌةرسَلةةةة زعسس ئةشاىايةةةةغ ََِّــُع ُ ــ٘يََّ اهـ   ٔإ ٌْ ََّٙ ََّٟـخُصــ٘صََّ اهِطـبَََّب ال (ة اكةة :ةٌََّْع
ة.{  ةةىة اكاي  ةسية  سةاةىايس  ةل ةيػةةزئةِزي  خةواكايب مت ىدبو ىىةٍ، از ةٍاكي ة

ًَـ لُـ ْشََّٙ ٍْهَـ  ًََّّْـ ََّٗ :ة)ةةةة ةئ  سيةةةة  ةووِزئاىسسةةةةتةلة  ةِزضةةاى :ةم ب ضةةة سةيوكو ي  ٍّْ 

َََّراٖه ؤال١َََّٓ ارسي  ةة(ئةئة  ةشيةةةسْٗاَفاهلَـ  ٍُُٓـ  َم٣ََّـ َٗهُأَف اهلُل يََّصََُّْـ ا َأٌََّـ ٍ َبُٓكـسُ َذ  ََّبََّضََّـ  ٙ
اعة ةةساٌوةةةةةرتةبةس  ئة اكةة :ةٍةة زة  ضةةس كةوةةو هةىةة  ادةول  اىةة  ة ةة ةثس ػةةةةكس دسخةة

 آلوةئ  سغةةساٌةةةةة اياٌئةبِسةزئةئةة  سةئ  اىةة ٌةبس بةةخةةةوا ةةةةةىازر  ي كةخةةةوابةة  س ة ةة ة
(ةئة  سةةاهلل يََّصََُّْـ ا َأٌََّـ ٍ َبلُـ ْشََّٙ ٍْهَـ  ًََّّْـ ََّٗ زمو  :ة)ةةرسفةخةواس صسئةضوىك ة  ةةةِزاي  ىةبس َ
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ّ  ي   ةل ةباضيةم زجةرائة)ةةوط  سس ئةةةةة ز  ئة   اكة :ة اكا ة  ةيػةةةةةة( ةخسا سكة ةضةََّـ
  ةةةةةا ي كىةبة،ةىسةةةةة ؽئةٍةسكةثاضةة  ةئة  ةئاي كةةةةةارسةكس داةك وديسة ساىةةثاغاٌةئ  ةشي

ةتةىس .ةةرز ض
ــ(ةيوكو يةة كى:ةم ب ضةةتةلةة ة ةةوفسةلس ةةسسراة)ةا١َطــعََّ:ة)ِزا ةر  سو ََُّد ٌسِفــُك ََُّ٘ٓ (سئةسِفــُك ٗ

 ة اكةة :ةة ي ئةىةة ثة ةةوفس ةيةة  زسئة) ةةوفس ةيضكةةة ةةوفس ةيضكةةةآ اكةة :ةم ب ضةة ىةثةة
ًةةةآاىىةثةةةةةة كى:ةئة  سة وفسي ةكةىسة ةئسيطةةةةةةةيوكو يةطـاٗٗع ازيي(ئة سةةةيوىاٍب ةلة ةرية
فخـس  ادئةجةاة)ةةةةةيةرس ة ةبة ةِزؤذ ةر ايةةةخةةواة ةرسز  ئة سثة  ضس كة  ة وفسةب ةةةبضس  

 ٜ  ياٌةبةة ة ةةوفساىىةةةةةة  اٌةئةة  ة غةةةة ةثةةس ؼةضةةا ةئةةةةة:ة اةري  ةةةةآ(ةرسَلاهــدّٙ اهــساش
ة  س.ةةةة دئةلس كدا سكةىسعن

ٌةةآبة آلوةىاغة وجةة}ميةسةؼةرسَلةسة ه:ة ئة سثةآثس ةىة ةوفساىىةىسعنة دةبةةةةةةم ب ضة سا
 زةةةةة ساٌةٍةةةةكوةم ب ضةئةب َلةةراىةا سة زس ةة ةئ يةةءةئة ةةةآىةِزاشسةرسَلةف خسسررييةئسناو

ٞ اهة)ةا ةيوىةةةةئةة  ة وفسسيةة ئة ةة ةبةة ةماىةةةةةةة    اىىةةةةةةئةضةةوىك ةلةة ةف زمايػةة(سًعصــٚ
سا ٌئةةةةةا بةةوفسةىةةةةاٌةبة ة ةةةةةاٍ ةي  زس ةةةة ىدس ةل ةيوىةةٍةداةةةغخةوا ز ةةثس غ مب
ََّتََّ] ةئ وةف زمو رس:ةةةب،ة ي ي ٍْ ُكِفـسٌ    اْث ٔٔـ ٌََّـا َب ُٓ ِِـأع  ْٔ َفٛ اه ِِطََّ   :ا ُّ َفـٛ اه  ،َبـــ اهٖطْعـ

ََّ ِّ ِّٚـتَ  ـــََّاه ََّ ُٞ عَََّوـٟ اِه 13438ََّ) :سقٍبـ د ٌََّـ ْسَأ ُٕدََّـ سََّْخَأ}[اسََّ ٘ بُـ َأََّٗ( 67) :سقٍبـ  ٌٍَوطْـ ًُ(، 

ََّــ ََّ٘عََّ ّْ َأبَ 64) :سقٍبـــٞ ا َٝ ـــــ( عََّــ ْٙــسََّ ُٓسََّ  زةراٌةلةةة ةِزسضةةة َل ثءةةةةةة  ةك غةئة اكةةة :ةكاىةةة{ٛ 
{افساىًةةس  كىة ةسٌئة اك :ةضةة زةمسر  ئة وفةةس ِساٌةل ضةةسي ةةغ

:ةب آلوةئ  ةةةآئةرسَل(1)
ٍةةةةة  ة ةوفسة اكس ةةةس صسئةضوىك ة غةةِزاي ؽةبس َ  زةم ب ضةتةةةةةةاييةر  ئةي  طةةةةكةبة ةِزس

 دةةةىةىسعنة  زسئةياٌة وفساىةاٍىةيةةتةثس ىةيوىةةدائةى ثةم ب ضةةىة وفسسةل ةرييةةثس 
.ةةةةآب
ـــبََُّْاأَل ُّاْبـــ :ة)س س وةةةةةضِزا ة ةآاياٌئةيوكو يةةة كى:ةرسيوجةةةةةةةةة(ة ةةة ةي  س كةةة ةلةةة ةشاىةةّٜأزــ

 ةة كةةةىازر  يةخةةواةس كةوةو هةىة  ادةبة  س ةةةةةئة اكة :ةٍة زة  ضةةةةةآا ابةةة    ةئةم ب ض
افساٌةة زئ  سة سثة ةةةافساٌئةل بةةةزئةئةة  سة سرس سيةة  ىة ةةسر سة سثة ةةسرس س ة ةةخةةةوا
   ةةةةة كسىة غةةةة ةلة ةِز الَةةةةةس صسئةضةوىك ةالراىةةاي ؽةبس َةةاٌةئ  ةِزةة:ةريطةةآ.ةرسَلةةآرسض
ةةةا .ةةثاضةةآب ب
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 ةبة زشةةخةةواةى:ة ة ةةةاىسىةيوكو ي كةةةةةةص ة ةوِز ةية وساسة سيةةة:ةع بد لع شيةةوازسوةِزا ةض
 سس ئة ةة ةرسفةة زمو  :ةة:ةئةة  سة غةة ي  ىةيػةةآرسَلةةئةچہ  ہ  ہچرسفةة زمو  :ة

ةةةةةةآ ثةبس يةىام يةةةس كةب زةةةةةئة اكةةة :ةٍةةة زة  ضچہ  ہ  ہۀ  ۀ  ہچ
ةخةةةوا اى راة ةة ةةةةة مو ةئةة  ةغةةةةلةة ةٍةئآبةةة ةبةة زشخةةةوا  ةةةةةثس ضةة  اى  ةب زىام

ازئةةةةةوَلناىىةيوىاٍبةِس اي ئةبةة آلوةمطةةةةبةةة ةبس ةز  ئةئةة  سةئةة  ة  ضةةةةخةةةوا ةةةةةىازر  ىس
ئةةةةآة  اى   ياٌةىاٍس يةز  ئةثس ضةةخةةواةىازر  ىسة ةةةخةةواة(ةل ةٍ مو ةئ  اى راة  ةفاض )

بو ىىءئةراٌةس ةِس اةثةةسرس سئةب آلوةبةة ةل ة ةئة  ةبسي سآس يةةس كىةراةرسيَةب غكوةل ةةب َل
:ةآ  سئةرسَلةةةةةة ةئ مة ةئة  سةىايسي  ةةةاىىةب ةشماٌةئ  سةل ةجس ىةخ،ية كىئةب،يةةةةةثس داٍس ي

 ي  ىةةتةلةة  ةئاي كةة ةٍ ِزسغةةةاٌةئةة  ةِزايةة ؽةبس َس ةةصسئةضةةوىك ةئ يةة زةم ب ضةةةةةةةريط
ةخةةةواىةة  اى  ةوو نةةةةةة س كداةثس ضةكة ةة ةلةة ةٍةة مو ةغةةةة دةبو ايةة ةلةة ة  ضةةس ةةةةةكايب

 ي  ةةةةةاةبس سي  ة  سئةئة  سةئة  ة اكة ةئة وةئاي كة ة ة ةئة  ةٍ ِزسغةةةةةةةةةة  سئةئيجةةجبو َلس  
داةةةةة  اٌةلة ةية ثةوو نةةةةةة  سئةضةوىك ةجو ل  ةةةةةداةٍاكوسئةجو ل    اىىةى رسيسكةةكس 

ا  زةةصاراىىةشييةةةةةةنىةض  سئة ة ةئة  يؼةوةو ةةةةةةةجو آلىةخةةواة  اى  ةغ زيع كىةةةثس ض
ة .ةةةةاىداةٍ يةزس س خةوابو ئةياخورةم ض ل  ةخوي يىة وذزا ئة سثةل ةٍ، ةٍاكي ة

 :ٞــــًََّسََِّلَع ايَََّقــ:ة) ةة ةئسنةةاوةفةة خسسررييىةِزاشسةئةة وةِزايةة ةٍ َلدسبةةري س  (ة) وةةةةجةِزا ةثس ي

ــُِٔإ، چۀ  ۀہ ہ  ہ  ہچ:هــَْٕ٘ق ََّـٌََّ ـــََِّتََّا  ََّـ ــ ُيا  دََّشََّــدََََّّٗ ََٕبــِوَقَب سَََّلــَُْأ ًََّّْ

َُطَََّوَب ًَََِّأ ،َٕا ُٕ َٕــَبِوَقَب ََّْسََّعََّ ّْا  ََّــِلُس كُ٘ َُطََّـ َوَب ِسقَـ َأٍ اهلل  ُٕ  َٕا  ََُُّٕـ َأ اٖلٍ اهلل ٔإلِـ ُس كُ٘ـ

ٌََُّٟٙ َبتَََّأ ََّـاهـ عََّاهلل تََّ يََّصََُّْـ ا َأٌََّـ َب ٌٍــاَكسََّ َََُّ٘ٔف ُٖاّدــطََّا  ُٕ َلَهٟ   ُٕ٘هُـ ُخدََّ َُصََّوِـ ََّٙ َ فَـ  ُٕن هَـ أزتََّـ  ِـ

ُٓــــرََََّّٓــــََّٗ ،اآلٙــــٞ ََٖرََّٓــــ تََّــــــْشتََّ عسكِسسمةةةة ة(ة اكةةةة :ةٍــــــَوْعَأ اهلُلََّٗ ٌٚحَشاهصََّــــ اٌبََّ٘اجَلــــ ََّ٘ا 

ئةم ب ضةتةةچۀ ۀ ہہ ہ  ہچ زمو  :ةة ة ةرسفةةةةخةةواة كى:ةةةيوكو ي
 ءةةةةةاٌةىسةةةةسؼةبةِس ا ةثس سةةاٌئةبة ةرَلةةةةةؼةثس ي  سرىىةئاي ك  ةثس ىة  ضس ك ة ي ِسا ةئس

ةخةةةوا:ةبةة آلوة  ضةةس كة ةة ةبةة ةرل ةوةةو نىةةةآؼةىكو َلسسةةاٌةلس ةةدس ادئةرسَلةةةةبةة ةشماىسةة
ئة سةبةة ةشمةةاىسؼةراىةةىةةةآتةبةةةةةةي  ةثس ةةىةِزاضخةةةوائةة  سةوةةو نىةةةآءةبصاىةةةآبياضةة

تءةكةة  ا سئةبةة آلوةبةة ة ةةسرس سةةةةةةي  ةِزاضخةةةواام  ةةةةة:ةئةة  سةب زىةةةةآءةبَلةةةةآثس دابس ي
ىةبة  سةةةةةة ن سسداةب ةرل ءةب ةشماٌةووةةازةبكادئةئ  سةل ةِزاضةة  اى  ةئ  سةِزسف ةةثس ض
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 ةةةةةس َس يا سئةب،يةةةةاةبةة ة ةةسرس سة اش ةلةةةةك ىسةئز خةةةوا ةةةةةىازر  ي كةخةةةوا ةةسر سة ةة ة
  سئة سةبةة ة ةةافسةلةة ةو َلةة وةىةةارز  ئة)ئسنةةاوةةةةةةةةة  ةئةة وةئاي كةىاضةةس   ةذي ةةسةٍ ِزسغةةةة
ةةةاكسس.ةةةةةةةؽةشاىخةوا   ةةة:(ة سةئ  سؽة سآلمىةِزاضةةآف خسسررييىةِزاشسةرسَل

ةاددةك  ا يسؼةىة  ةرس  وئةب آلوةب  ييةِزاي  ة  ةةثػةِزاررسي ثةازسةميسؼةكاةري
هئةئ وةرسو ةري يهئة ة ةرسزبةازس ةٍة، ةٍاكية ةةةةةةةب آلوةثس ؼةئ  س ةِزا ةخ،وةبيو ض

ّْ ] ٌ:ةةئاي كةآةةزس س ةئ وةضخةوا ِْ َ خــاهجََّ اآلٙاَت ٍَْأ ََٞفْٙرََُّسعََّ ُٖــذكست َع َفَقايََّ  ،دََّ

ََّٓرََّا َفٛ  ٌى:ــزد  ِْ  ْْٔإ ،ٚىا٢َسََّْض٘ ٔإُِبََّ ٍْــُلٝ َهََّ٘ــْخاإٔل ٍََّْعَُ): َٞـــَفْٙرََُّس ايَََّقَف، سََّا٢ٚىََّــبََّين ٔإْضٔإ

ــ َََّكـ ـــُلَه ا ــ ٍْــ ََّ ِىُكـ ــ ــََّٗ ،ٝسوـ ــ ٍُْٔـَهـ ــ ِىُكـ ــ !!ِٝسًُـ ـــ   اهلَلََّٗ ٖ َكـ ٍْ َق ُٔ ــٔسَٙق ِّ َطـ ــُوُل  ٠دَََّهتََّْطـ

ٍُ بـسقٍ: )   ُٕدََّسََّْخَأ}[(ساناهػِّ اٖ، ـــ ِاد ٗمل خيسد(، ٗقـاي وـشٚح اإلضـ   3218احَلـاَك

{ٗٗافقٕ اهـرٓيب 
 ك ةل ةال ةووشسي  ةخوي يدزاى  سة)  ةباضيةةئايةةآئة اك :ةئ  ةض(1)

زئة ةةافسٌئةخةةةوا ةةىازر  ي كةةةخةةةوا  سةرس ةة ٌئة ةة ة  ضةةس كةوةةو هةىةة  ادةبةة  س ةةئةة
ز  ئةخةةواةاٌةٍاك،كة ةةةى:ةئة  سةرسزبةازس ةجو ل    ةةةةةً(ةثسا ي ةكةيوكةةةةة  مكازٌئةالِزي ةض

ِسائسلةباغرتيًةبساٌةب،ةئس وسئةئ ية زةٍة مو ةغة س كىةةةةةىةئسطةةى:ةب ىةةكووشسي  ؽةيو
ددة)يةةاىى:ةئ يةة زةةةةةةآسؼةبةة،ةئةة  اٌةبةة س كىةكاَلةةةةةةءئةٍةة مو ةغةآغةة يًةبةة،ةئس وسبةةةة
صاةى رزي ًءئةئ  اٌةل ض ز ةة ٌئةئس وسةل ض ز ةضةةكةبكةة  سةيوىاٍس ةةٍ زر    اٌةثس ك

اةثس ىةيوىاٍبازبً(ةر اييةيوكى:ةةةئةئس وسؽةك ىسافسبًءةةصاةبدزي ًئةياٌةئ  اٌةثس ىة ةض
لةِزي ةكةبة ةةةةةةةئس وسؽةب ةِزي ىةئ  اىداةرسِزؤٌئةض،ٌةالضكىةى عةخةواسةضوي يدةب ةةى خس 

 ئةةةةةصاي ثةبةة،ة اٌةٍ يةةةةداةرسِزؤٌئةضةضةةةةكةب  ي ةةةة  اٌةرارس ئةئس ةةوسؽةِزي ةةةةىس ةةوةث ج
ة.( ةة  ةشؤزةجواى  ةبس  وماٌةِزاي  ) ئةةةٍ ماٌةضصاؽةب،ةئس وسةٍ ي

ئاي كةةة ئةشؤزةك ماغةةةا ةةآةةةةةجةةةاةمةةةًةب ِزاضةةة سىةر ا ةئةةة  س ةرسزبةةةازس ةئةةة  ةضة
رسييو ضةهئة سةةةرائة  ةو ىاع كة ة ة ةلة  ةضة ىدةخاَلة ةةةةةةة ن ةةةةي يػك فط س امنة ةسرئةة

 ة ةةةةاكىةخةةةة، ةلةةةة ةبةةةة زيىةضةةةةوازسمىة)ئسنةةةةاٌءةع وسةةةةدس ةةةةةةةةةةاياىىةباضسػةةةةةةغ
اةةةةةئةٍ ز سٍةةةآةتة اؽةى بةمةةةو ئةئ ي زة   ،ك ةِز ةةداةئ  ةِزاي وةخطةةالمسي(يػةةئسط

(ئة ة ةلة ةشييةداىىةةةةٛ كتـاب اهلل ـاإلضـ َ كٌـا ٙتذوـٟ فـ    ي:ة)ةةةة( ة  س ب3ل ةب زيىة)
ةهة سر س:ةةداةباضةةسو م ئةل  ي ػةةداةىو ضة  اىةئ مسيكسس
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 ، هوه سيك  ي حوكمي هكه بار هل  مت س ه وو  ـھ    روِراوبي 
 : تا ك  ان  وا خ   ي ه ـم ران    هب هب   حوكم  هك 

 

اٌةةةةة ةلةة ةضةةساوس كداةٍةةاكو ٌة ةة ةباضةةيةجو ل    ةةةئاغةةكساي ة ةة ةئةة  ةضةةوازةئاي كةةةةة/1
اى ةة  ةئة  ةئاي كةةةةةةةداةريازسئة   اكة :ةِزاضةةةزس س  غخةواادئة سثةل ةٍ، ةٍاكي ةةةرس 
ةاكو ٌ.ةةةةةاى  سةٍةةازس ةجو ل    ةةل ب

ِْ)  ةةةةةيةب آلوةبس  ومةاٌةبة ثس ىةبيضسةةة/2 ٌُ٘يََّ اهـ     خُصـ٘صََّ  ٔإ ََّـُع ُغـ ٌْ ََّٙ ََّٟـاهِطـبَََّب ال (ةٌََّْع
سيىةة  سةةةةزئةِزي  ةةةاةىةةةايس  ةلةةة ةيػةخةةةةوا اكةةة :ةكايب مت ىةةةدبو ىىةٍ، ةةةاز ةٍاكيةةة ةة

ِساىسس ثةةةةةة ي ثئةى ؾة  ئةيةةةاىى:ةئايةةة كس كةرسزبةةةازس ة افسي ةةةكئةجو ل  ةةةة اكاي  ةةة
يس  ةلة ةةازةِزس ةىةاةةةةة ىدبو ىىةٍ، ة سس ئةكايب متةةةةةةزئةبة آلوةماىا ة  ةيػةةخةةواة ةةٍاك،ك
وَلناىاىسؼةرسيسي  ةة  سئةئيجةةاةبةة ةال ةشؤزبةة  ةةةةسبو ىىة اكةةائة   اكةة :ةمطةةةةة  سةةةيػ

ََّ ا ََِّـ َه ٌعْســبوِا غََّّ َقًَ ٌعْســغََّ  سة)ةةشاىاياىسػ ََّ  ٔإذََّا ُسَلـ مجـاي  (ة سثة)ْخطََّـ ُِْٙ ٍْهَـ ًَُقـِسزََّّا 

ىة زيع كةٍس يا ي كىئة اك :ةب زىام  ةغةةة(1)(حماضّ اهتأٗٙـى (ةل ة)اهدّٙ اهقايٛ
 ةب ةمة زجس كة ة ةةةةثس غ مب زاىىةثس ػو ة  ةب،ماٌةرسيس ِسرزي    سئةب زىام  ةئس ن غ

خةةئة سثةراٌةثس ةةةةداٍس ياٌةب،مةةةةاٌةب س ِسرزي  ةةةة  س ةى ضةةةةةةة  سةرسيس ِسرزي  ةةةةب،مةةةةاٌة
ۀ  ۀ  ہ   ہ  چ ةث ز سزريازة اةرسف زمو  :ةخةواداةةةى  سابس    سئةلس سسغ

تةثس ةةةةةىةةضةةةةةئةئ يةةةةة زةيسنةةةةةاٌةم ب ةچھہ  ہ  ھ  ھ  ھ
 ئةئة  سةِزا ةشؤزبة  ةٍة زسةشؤز ةشاىاياىة ئةةةةةةئةبة آلوةب زىامة  ةئس ن غةةةةآئ  اىسؼةبةة

ةةآ ة اى بةةة ئةب،ضيةةضوىكةةاٌة ابو ايةة مو ةشاىايةة ةرسبو ةِزا ةٍةوايةكوةمًةثس نةب َل
ىةل ةة  سةةب،ضة ةرسيس ِسي  ةة زٍاكىةثس غ مب زاٌةب،ةئس نةب،ضىةب ضةةآ ة ازب جخةوا
ئةةةةةةآةري ية زاٌةةةةة(راةر ا ةئةةة  س ةىةةةا  ةٍةةة ذرسةلةةة ةثس غ مبةةةاَـاألُعـــ )و ِزسكىةةضةةة

ئة اكةةةةةة :ةچی...ۆئەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ چ زمو  :ةةرسفةةةةةة
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ة  س.ةةايية سر  ٌئةك،ؽةب ةر ا ةِزي ينايية اٌةبكةةِزي ينةخةوااىس كًةةئ  اى ة  ض
 ةبة ةةةةةةسر سئة ةةةةمةولصسمىة ةةخةةواة  رةةةةة وةموو ممة مب ز ةخاكةةة   اك :ةثس غ

 سؽةٍس يا يةاىًةةخةوا مب زاٌةبك    ئة سةئ  ةب زىاماى  ة  ةل ةةةاشسةثس غةةا ةِزي بر 
 سسداةب ةٍىةئس نة ؽةةة  سئةل ِزاضةةكةبصاىنيةى ي،ِزرزا ٌءةى ضخةى  سا ىةةب ةم زجس 

كايبةة كًةبة ةخ َلةةكىةئة  ةةةةةرارسىسي ًئةج  ةل  ةوو نة ةغة زعسساى  ة ة ةرسشاىةنيئةةةةة
اٌةةةةةٍ ىةةد  ةغةة ىةل ضةة زةجو ل    ةةةةآ ة ازب جةةةواخةة :ةةةةةبةة،ة ي يِزؤذيةةةازاى  سة

ۓ  ۓ  چسساى  سئة سثةرسفة زمو  :ةةةو رسغ ة ةسر سئةبة ةٍة، ةالراٌءةض زثس ضةةةةة

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

د  ةخة،ؽءةةةةةة ىةٍ ىةةةةئة اك :ةب ةٍ، ةض  مكسرىىةجو ل    اىة  سةغةاءـ لنس چ﮾ 
ةخةةواةىةةةةةاٌةلة ةِزي ةةةكسةب ةٍ، ةئ  سة  ةشؤزةخ َلسرٌئة سةةة  ةةو رسغةةةآاٌةلةب ةكامم

ةى.ةةةة كةىةخ،يةة ةل ةجس ةةاي ئةب آلوةئ  يديكةةازراى  سةبو س ةجسةةالرسرائةئ  ة 
ُٞ ُكِفـسٌ   ل ةىس واٌةِزا ةخة  ازيسة ة ةرسيةاى ود:ة)ةةةة/3 ََّٚ ًََّْعصـ س كةة(ة اكة :ةٍة زة  ضةةةةُكـّى 

اٍىةةةةةساٌةفةة زوىةيوىةةةةي كئةبةة َلكوةٍ ىدآافسةرسبةةةيوىةةاٍس كىةيةة  زسةبكةةادةثس ةةىة ةةةة
 مو ةة مو ةيوىاٍس ةكةي  زسية ئة سةٍةةةةةةةةاى :ةٍةساٌةى  سر س ةيوكو يةي  زس ةيضك غ

ال ُكِفــسََّ إاٖل اى :ة)ةيوىةاٍس كسؼة ةةوفسسئةل يةة ل ةئةة  ةِزايةة  ةموزجسوة راة ةة ةيوكو يةةةة

ََّاهووطََّـ ـفس اإلعتقــاهُل َُٛـاَدٜ  ئة ة ةبة ةةةآةةةةافسةرسبةةةةكة ةةةةاٌةكة ىساة اكس ةةة(ئة اك :ةئسيطا
 آلوة ةةسرس س ةخساثسةةاٌةبةة ة ةةوفسةةةةئةبةةةةةةآىةثس دابس يةةةةءةبةة ةشمةةاٌةراىةةآافسبةةةرل ة 
اٌةٍ زضةة ىدسةة ةلةة ةئسنةةاٌئة سةئسيطةةةس كةىسةةةةةةاى :ة ةةسرس سةب غةةةةا سئةيوكو يةراى ىةة

ـــال تََّطاد:ة)ةةةةايةئسناى  ةة  ةشسزسز ةثس يةئيوىاٍةةاٌةبكةةادة ــعََّ اإلمـ ًََّ ـــّس  ًََّْعَصـ  ْٔ ـــا (ةََّٚٞـ
اٌةث ِزاىةد  ٌئةةةةةة رائةٍةىةخة  ازيسة ة ةكس سةةةةة  ةر  ةِزايةةس ني:ةل ةىس واىىةئةرسَلةةةآب َل

 ئةةةةةتةئ  سي :ة  ةٍ مو ةيوىاٍس كة وفسةىسةةا سئةِزا ةِزاضةةموزجسو ؽة وزكساٌةٍس ي
كوةٍ ىةةدي كةلةة ةيوىاٍةة  اٌة ةةوفسٌئة سة ةةافسبو ىسؼةةةةةةس ًئةب َلةةةة سثةخةة  ازيسةرسَل

كوةٍ ىةةدي كةلةةة ةةةةةةة ةرسَلةةس ًئةب لَةةةةةةئة سثةموِزجسو ةةةةةاةبةةة ةرل ءةبةة ةشمةةةاٌةىسةةةةةةك ىس
  ةشؤزةل ضة زسةلة ةىس ةواٌةةةةةةةة اة س ػةةةة ل ي ةئس طةةةةاىسؼة ةوفسٌئة)ئة  ةم ضةةةة سرس س 

وزدةري ةيً(ةةةساٌة ةةةةةةدسث ِزي يًءةٍ ىدي كةةةةالمسيةرائة ة ةٍ ىةدي كساٌةكس ةةةةةةكىةئسطةخ َل
ة يً:ةة كاى ةبكةا ةئ  ةئايةاةباةك ماغةةئيج
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ٝ كىة)ل ةضةو ِزسةة-1 ڀ  ڀ        ...چ(راةرسفة زمو  :ةة102(ةئاية كىة)ةاهبقـس

ِس اةبةو ٌئةةة ي اى  اٌةبس بةةةئة اك :ةغةةچڻ...ٺٺٺٺ
ار  ة ةةسرٌئة ةة ةة ةة ةخةة َلكساٌةفس ةةس ةجةةار  ةرس ةةسرئة   اكةة :ةخةة َلكةفس ةةس ةجةةة

ةافسبو ٌ.ةة ئةبو سك ةٍ، ة ةة سرس سي  
ٞ و ِزسكىة)ةةةةلةة ةضة-2 ساوس كداة ةة ةةةةةغةةازسشاةلةة ةضةا ةةةة ةشاىخةةةوا(راة66(ةئايةة كىة)اهت٘بـ

ڍڌڌ  چ  اٌةرس ةةةةادئةرسفةةةة زمو  :ةةةباضةةةةيةموىافسقةةةةة

 ک کڑکڑژژڈڎڈڎ

ئة اكةةةةة :ةئ يةةةةة زةلس سةةةةةاٌةةةچڻ...ڳڳ      گ    گ   گ  گک
اى ةضنيةرسياىك ٌةدةرسَلس ً:ةٍ ز اةوط  ةِزي  ة ماٌةرس ةسر ةبة ةةةةةبيسضي:ةئ  ةوط

 ةبةة ةخةةةوا ةبةة ةةةةة ةياَلاٌةب ةة زمو :ةئايةةاةةةةة ماٌةرس ةةسرئةثس سةةةة ةوطة   ةي مةةةياَلةة
ر اسةةرس ةة ٌةدةثاضةةا ةم ٍس ييةة  سئةةةخةةةوا ةبةة ةثس غ مبةة ز ةةخةةةوائاي كةة  اىىة

اٌة ةافسةةة   اك :ةٍ ىدي كةل ة سرس س ةاىسؼةئسيطةةةةئسناى   كاٌة وفسكاٌة سر س.
بةة ةةئ خةةةوائةيةةاخورةبةة ةةخةةةوا   سرٌةبةة ةرييةةىةةةرس ةة ٌئةيةة  س كةل  اىةة ةياَلةةةةة

ة ز.ةة ةل ضخةوا المىةة آلدءةضةؾةخةوا ز ة مبةب ةثس غةئ خةوااىىةةئاي ك  
ڑ   ک  ک  چ زمو  :ةةرسفةةةخةةواة(راة47 كىة)ة(ةئايةةاهِـ٘ز و ِزسكىة)ةل ةضة-3

ئةچڱ   ڱ ڱ ڱگ گ ڳ ڳ ڳڳ   گک ک گ 
 ضءةة مب ز ئة سةملكةة ةب ةثس غخةواا سةب ةةةس ً:ةئسناناٌةٍس ية اك :ة سةئ  اى ةرسَل

تةةةةةةة  اٌةر ا ةئةةةة  سةثػةةةةةةكةلةةةةةةس نيئة  ضةةةةىةر ايةةةةية ،م َلةةةةةة زيػةف زماىب
اى :ةة ٌئة سةئ  اىةةة ةئسناىةةةدازىني.ةٍ زضةةة ىدسةبةةة ةشمةةةاىسؼةيوكو يةةةةةةةةةٍ َلدس 

 ساٌةةةةة ىدةى بو ى  ئةثػةئةب آلوةماراوةب ة سرس سةثابچ ک  ک  کچ
ةاىدازىني.ةو  :ةئ  اى ةئسنة ةث ىَاىصاٌةرسف زمخةوال ةغ زيع دة سر سة

ا ةِز اَلةة كسىةخةة، ةالبةةدسيًئةةةةةدةئاي كةة  اٌةلةة ةماىتةىا ةةاةةةةب،يةة ةثةةس هة ايةة ةثس ويطة/4
ئةچھ  ہہ ہ ھ  ھ  ھہۀۀ  چضةةوىك ةِزضةة   :ةة
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زةئاةئ  اىة ٌةةخةواىازر  ي ك ةةخةوا سس :ةٍ زة  ضس كةوو هةى  ادةب  س ةةشؤزةيػ
ِي اياىًئةئ وةِزض  ةووِزئاىسس ةض زج وةئ  اى ةرسيسي    سة  ةب زىام  ةجساةلة ةةةبس 

  مس كىةوةةو نِساىسيةةسةبس  ومةةاٌةٍةة زة ةة عةلةة ةوو نِساىةةاٌةضسطةةالوةري ةةيًئة ةةةةئسط
ا رتسئةيةاٌةبة ةالية ىىةةةةةالوةضةةةةةةالوةك ب ىيسىةبكةادئةريةازسةثس ةىةلة ةئسطةةةةةةغ يس ةئسط

 زسئةةةةةاىىةل ضةةةةىةشاىايةالم ئةئةة  سؽة وفسي كة ةي  دسى سةةةةةةة  سةثس ةةىة سثةئسطةةةة  م
ةةةةآةو ل ةى بةةةةالمىةوبةةةةؼةئسطةماىسةةً:ةئ ي زةبة ةرل ءةشةةس سةةتةىا ادةبَلةةب،ي ةثس ويط

 ةةةةةِسسم  سةٍةةاكوسئةئس نةةةة وةيةةوكىئة ةة ةلةة ةعسكةئة سثةِزا ةثس يجةةآئةة  جازة ةةافسةرسبةة
سكك  ةةةةةسر س ةئة  ةك فؿةةةةة ةباضةيةئة  س ةى  ةةةةضوىك ةئاي ك  ةئً:ةى خس سةةس سةةرسَل

ام ية ثةة مو ةب زىةلة ةٍةةةةآالميةثةةةةةة ةوو نِساىس ةكةئسطةةةةة ئةثاغةاٌةم واَلسػةةةكس داىس
كوةرسَلس ني:ةٍ زة  ضس كةوةو نىةةةداة از ةثس ي  اددةب َلةةئةل ةٍ ماٌة اكسػةآرتبةةباغ

افساٌةةةةةص ة ةةرسف زمو  :ةئ  سةل ةِزيةخةوا سسداة سثةةالوئةئ  سةل ِزاضةةى  سرةب ةئسط
ةةآاىىةثةةةةةةاٌةئسيطةةةةاآلىداةوةو هةىة  سرٌةبة ةووِزئةةةةةةة مو ةوةةاةل ةٍةة .ةب آلوةئايةةراي
ة  س.ةة مداةِز  ىىةرس  ييةةةبس  وماٌةى خس سئةئ  سةل ةخاَليةثس يجةةآسةرسبافةة 

ئ  س ة  ةب غس كةل ةشاىاياىىةىاضازسةئ  ةك ئويالىة ة ةسر سئة ازي ة زيىةٍ ىةدي كةةةةةة/5
 زياٌئة  ةبسيسوياىة ة ة وءةشؤزةب غةس كةيةاٌةةةةةةةوَلناىاٌةبو سةل ضةةل ةوو نِساىاىىةمط

اهػـــٔ٘ات از ةئازسش  س ةةةاٌءةيوماىةةةاٌة)ةسةفػةةةشؤزةلةةة ةوو نِساىةةةاٌة   كو ىةةة ةذي ةةة

امداةل ةغة زيع كساٌةالرا سئةيةاٌةلة ةذي ةسة ازي ة زيىةكة مايءةةةةةةةةة(ءةل ةئ جٗاهػبٔات
 زيع كساٌةالرا سئةةةةة رائةلة ةغةةةةةلئةياٌةل ةذي سة ازي ة زيىةٍة زةٍ، ةازي كىةريكةةةةب زكس
صاىسوسةوةو نىةئة  ةةةةساىةة اغةئ ىءةة زيع ك  سةب يػة ىدبو ى ةب ةغةة  سةثابةةل  الغ

يةبك ٌئةبة آلوةبس  ومةاٌةةةةئاي ك ةرسياى سي    سئةب،ي ةخ،ياٌةىاضازةبسيسوسة  ةك ئويل
الراٌةلةة ةغةة زيع دءة ازثس يةة  سرىىةلةة ةم ضةة ل ي ثءةر  اٌئةيةةاخورةلةة ةضةة ىدةةةةةة

بةةةة ةةةآ ىةثاب ىدبةةةةةةةةةةسا رائةمةةةةاراوةوو نِساى  ةةةة ةب يػةةةةةةةم ضةةةة ل ي  ىةريازيك
 ةةةةة  زس ةضةو ى ةرسزةلةةةةةب ة وفس ةيةئابةرارسىس  ءةةغ زيع ك  سئةئ  سةٍ زةب ةيوى

ّٔ اه الوة)ةةةة  ةئسطةةةةباشى ـــٌَٖوـُكفــٌس جــسٌز عََّــ وةكةة ىساةيوىةةاٍس كىةةةةة(ةراىةةاىس  .ةب َلكٞـ
اةرس ةادئةمة  ةةةةةةةل ئةشييةةةةس كةرشيةيئةو كةةىةةضةوىك ة سثةضة،ٌة  ضةةةةة ئةب،ضةةي  زسي

س وسؽة  ضةس كةةةةةةاٌةغةةئةب ةٍ م  زسٌةة  سئة  ةٍ زة اوةل  اى ةيوىاٍس كىةيةةكخةوارس
دائةيةةةاٌةلةةة ةضةةة ىدةةةةةة ل ي  ةةىةةة  ادةلةةة ةم ضةخةةةةوا زيع كىةةةةةة ةةة ةوةةةو هةبةةة ةغ
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سر س ةةىة ةةة ىةغةة زيع كىةك ب ىيسةةةةئةمةةاراوةب يػةةةآم ضةة ل ي  دائةثس ةةىة ةةافسةىابةةةة
ئةيةاٌةةراةازي كةةةةلة ةذي ةسةشسخةتءةفػةةةة ىدسئةبة آلوةل بة زةب زذس سىديسة ثءةةةثس وس ةثاب

س ني:ةضة ىدةةةةةة زيع دةالرسرادئةرسَلةةل ةض ىدةم ض ل ي  داةل ةغة زةئازسش  ي ثةل ب
 زيع دةك ب ىيسىةةةَلداةغةيوىاٍس كىةي  زس ة سر  ٌئةب آلوة  ضس كة  ةٍ زةل ةئ ض

افسةلةة ةو َلةة وةرسرز  ءةةةةةةوَلناٌءةبةة ة ةةةةئةبةة ةىامطةةةةآىةة  ادءةثس ةةوس ةثاب ىةةدةى بةة
ةاي .ةةةةةةةةاب   ياٌةجسةةوسط

ٍةةآَلةةةس كةبةئ يةةة زةي  ةةةةة/6 زس س ةئاي كةةة  اٌئةالراىةةةىةةخةةةةوا، ةٍاكيةةة ةةةةةة:ةجةةةاةخةةة،ة
، ةة :ةٍةةة مو  ئة اكةةة زيع دئةىة ثةلة ةٍةةةةةىةغةةةاٌةبةو سةلة ةية ثةوو نةةةةةةجو ل    

زس س   ةئةة  سبو سئة ةة ةجو ل  ةة  اٌةلةة ةيةة ثةوةةو نىةغةة زيع دةةةةةةةخةةةواٍاكيةة ة
 زيع كساٌةة زيع كساٌةٍةةة مو ةِزسفةةةصة سربس ةةةتءةغةةة يس ةغةةةةةةةةةةالياىةةةدا سئةىةةة ثةغ

ةًةدة،ٌة اةرسَلس سةة ةلس سسراةضةئةئ ر ةئس نةآىة سربةيسك ب ى
ًةة زيع دئةرسشاىسةةةاىىةغةةة زج وةرسو  ةةةوسِزاماىىةضةةة ئةب آلوةب ةكس ةً:ةِزاض ةرسَلس س

دائةةيوىاٍبةازةبةو ٌءةئسيكةازييةى  سرىةةةةةةآ زيع دةلة ةواَلة كىةخة،ةثةةةةةة  ةالراٌةل ةغ
ا ئةة(ةلة ةعسكِسسمة  سةٍس يةةةةٜفخساهـدّٙ اهـساش   وفسةىس ئة سثةلة ةخةاَلىةثس يجة وةراة)ةةة

ٛ سية)ةس وسي  ىةب غةةة زيع دةبة ةغةةةةس كةالرسرادةل ةغة اك :ة اكس كة  ض (ةبة آلوةةدص٢ـ
 سيةياضةةةا اىىةةو َلسيةىا ةةةادةلةةة ةِزاضةةةةةةةةةازييءةىكةةةةةازس ةئسيكةةةةةيوىاٍبةآ، ةثةةةةةةةةخ
وَلناىاٌةة   ةئةة  سة ةة ةمطةةةب َلةةةئةبةة آ   ة ةةافسةىابةةة زيع دةئةة  سةبةة  ةٍ َلوي طةةةةةةغ
 ةمسَسسبةاٌةةخةةواةؼةرس ةوذٌئة  ضةىةةةةاي ةجة ىءةثس كة  سةرس ة ٌءةي  ديةةةةةاز ة ةةج

(راةرسفة زمو  :ةةاحلذـسات ٍ زةب ةئسناىدازةل ةو َل مساٌةرسرادئة سثةلة ةضةو ِزسكىة)ةة

ۀ   ڻڱ ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڳ ڱچ

ۓ  ﮲  ﮳   ۓھے  ے   ھھ ہ ہہ ھ ہ  ۀ

﯁  ﯀﮿  ﮾﮽  ﮼﮻ ﮺ ﮹﮴﮵  ﮶  ﮷  ﮸  

 ِزةة  سةغةةةةناىدازاىةةة  ة ةةة ةثس كةةةةئة اكةةة :ةئةةة  ةئسچ       
غة زيع دةالياىةدا س ةةةلة ةةوازسراةةةةة :ةئ  اى ةلة  ةبةةة ٌءةي  د ةرس وذٌ..ئة   اكةةرس 
ٱ  ٻ   چو  :ةةةةةا  ةبةةسر  ٌئةيةةاٌةرسف زمةةةةاىدازةىةةةةؽةبةة ةئسنخةةةواىةةةةة  ض
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ــ  چگة...ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ كةةةةةئة اكةة :ةٍةةسكةئسناىدازي ةاءـ لنس
وذز  ئةبة آلوةئة  اٌةةةةةةة ىةبكة ةل ةرسضةوذ  ئةم ي زةب ةٍ َلةةك ةئسناىدازي كةبةة، ةىسةب
اىدا سئةةةةة زيع دةاليةسسراةلة ةغةةةةد ةرس ةوذٌئة   اكة :ةلس ةةةةةةةةتةي  ةسسراةبة ةئاىق ضةةةةلس 

ىةي  ةةد ةبةة ةة ةخوي يةةةدازةلةة ةو َلةة مىةرا ٌئةب،ضةةىةةضوىكةةةةبةة ةئسناىةةةخةةةوابةة آلوة
  ةيوىاٍبةازسئةجةاز ة اية ةةةةةةٍ َلةةآثساٌةة ِزس ةكو ِزسبو ى  ةخ،غةًئةغةة آلل ةىاشاىةةو

 ةٍة زةرس ةة وئةيةةاٌةةةةةةية ةةافسةئةئة  ةئسػةةةةة:ةثس ػةةةةآرسَلةةةةآةس كةشؤزةكةةو ِزسةرسبةةةة  ض
ج ٍ ىي مهةب،ةراخبادةئة  ةغة  ةٍة زةرس ة وئةةةةةةخةوا زةةىةئ يةكٍة:ة سَلةةآٍ ي ةرسَل

بو ىةة ئةة زيداةشال ة ي اٌءةىةة فظةب ضةةةةةة ءةو ِزامةة ئةبةة آلوةغةيوىاٍةةةةةةةآ اكةة :ةرسشاى
ادئةئة  سةةةسىةبسكةةةءةبة ةو آلَلةةةآوة آلل ةبةةةةةآ زةئة  ةيوىةاٍوةو ِزامة  ةثةةةةةةب آلوةئ ي

ة.ةةةةآافسةرسبةةىة ةةازسةثس ةةري
 سيةةةةةةسيةلةةة ةِزاضة ةثةةة ىَاىصاىسؼةشاىسويةةة كىة ةةة ةجو ل  ةةة ةىكو َلةةةخةةةةوائيجةةةاة

ةيس ي  سرىىة ي ةِسا ةئسػةةةةئ زيع دةرس  ٌئة سةب ةٍة، ةىكةو َلسيةلس كسرى   ياىة  سةةةةةغ
 زيع دةبةة ةك بةة ىيسىةةةةةةافسةبةةو ٌئة   اكةة :ةِزسفةةص ة ةة، ةغةةة ةةةس زيع دئةبةة  ةةةةغ

ؼةة زيع دئةل ية ل ةئسةةةةىةغةةةو َلسيةلس كسرىىةوو نس كةسرىىةل ةذياىدائةياخورةىكةى  
س ةيةة  زس ةرسزضةةو ٌةلةة ةةةةةةًةبةة،ة وفةةةة زةرس س ػةثس يةة  سرىىةرائةئةة  ةر  اىةة ةضةةةة

ةالو.ةةةة  ةئسطةةباشى
 كىةي   مةةداةرسفةة زمو  :ةةلةة ةئايةةةخةةةوا ةب،ضةةىةة:ةباغةةةةةةآبَلةةةةة كةبةة، ةٍ يةي  س ةةة/7

ئة سةلةةةة ةٍةةةةىةچھ  ۀ  ۀ  ہ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھچ

              چر  سمداةرسف زمو  :ة

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چس س مداةرسفةةةة زمو  :ةةةةةةةئة سةلةةةة ةٍةةةةىةضچ

ةةچڇ  چ  چ  چ

ة  س:ةةزسةبدسييساةةس وسي ثة سآلمىةئ  ةثسضة ىدةغةب ةضةةةآرسيوج
 زيع دةلةة ةِز   ةث يوسىةةديىةٍةة بو ىىةةةً:ةوةةو هةىةة  سرٌةبةة ةغةةةةس سةةة:ةرسَل ثةةةةي

 سئةئة  ة ةسرازسةبة ة ةوفسةرارسىةس  ئةةةةةةخةةواةبة ةةةئ زيع ك  سةسرٌةبة ةغةةةةوو هةى  ةة
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  ة اؽةلة ةةةةاىدازىسةةاك  سئةماىا ة اي ةئسنةةِزسدةبكةخةواس كةوو نىةةضوىك ة  ض
ل ِزاض سسداةئ ي زةضة زىسةبدسيية ةئة  ةِزضة  ي  ة ة ةةةةةةةس    سئة سةةئسناىدازةىا سغ
ئةچھ ۀ ۀہ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ چرسفةةةة زمو  :ة

ڱ  ڱ  ڱ   ة...چضةةةساويةكس ةةةداةٍةةةاكيىةئةةة  ةِزضةةة  ي ئةئا ايةةة :ةةةة

  ھ  ہ ہہۀہۀڻڻڻںڻںڱ

سيةلس كةةةةسرٌءةةئة   اكةةةة :ةلس ةةةةسسراةج،زي ةةةةكةلةةةة ةىكو َلةةةةةچھ ھ  ھ 
اٌةبة ةةةةةةازسةئسيطةةةة راةريةةةةاَل كةلة  ةوةةل ةئازاراي ئةخةوا زيع كىةةةِزسككسرى  س ةغ

ة وةرسرز  .ةة افسةل ةو َل

       چب دةِزض     ةر ا ة  ة  ةرسف زمو  :ةةس ني:ةب ةىطة:ةرسَلر  

اكوسئةةةةةساو راةٍةئةئةة  يؼةلةة وةضةةةةچ            

 ﮶   ﮷﮴﮵ے ےۓۓ﮲﮳چ

 َلكةة وىةخةةةيةٍة اك :ةباضةچ...﮻ ﮼   ﮽﮹ ﮸
ا  ةة ىئةياٌةضةس كءة وغةس كةرسض دزي ريية سرسةض زة  ضرس ادئة  ةئ ي زة  ض

دازسةةةةةكاىدئةيةاخورةبسييةةةةةوي ىةبِس ئةياٌةرراىىةغةةو كىةبِس ئةياٌةيةة وي سة سرئةل
 زيع دةلةة  ةبةةوازسرائةةةةةاةئةةسؼةىةة  سرٌةبةة ةغةضةةصاةبدزي  ةة  سئةئيجةةةةةةةآ ةةسرئةرسب

ةس  .ةةس لةرس ةةكةثس ػةىةخ َلةش َلهءةض  م ئةضوىك ةماف
(ةرارسىس  ئةئ ي زةفطـ  :ة سةل ةِز   ةِزس غ سس  سةئ  ةِزسف ازسةب ةالِزس ةبو ٌة)ةةآضة

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چا ةئ  ةِزض  ي ؽةبك يًئة  ةرسف زمو  :ةةةك ماغ

وىةكس ةةةةداٍاكيىةئا ايةةةة :ةائةئةةة  يؼةضةةةةسةچڇ  چ  چ  چ  چ

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

ة.چ...ٹ  ڤ  ڤ
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 سىءةة   سرىىةِزس غةةةلةىازر  ية كىةشيةاكسةئاِزاضةةةةةلة ةئسيجسةةةةخةةواةئ  س ة   اك :ة
 بو ٌئةريةازسةٍة زة  ضةس كسؼةلة ةةةةةةةا اٌةل ةك  ِزادةراةٍةة ئةضوىك ةياضةم عي  يىةي

 زيع دةةةةةادءةبة ثس ىةغةةِز   ةئا از ةِزس غ  ءسةالبدادءةوةو هةبة ةغة زيع دةى  ةةةةة
ة.ةةةةآئةئ  سةالِز  ةرسزرسضةةآوسةى ضةب ِزي 
ٛ  آلوة)ب از ةئة  ةةةةةة دءةٍ، ةةةةبة وةغةس وسي ةوسكنةةة(1)سس  يداةسةةة(ةلة ةك فطةاآله٘ضـ

ة:ةةآ ةِز  ئةرسَلةةا اشاى ةرسخاكةة سةجسةك عب
اٌة ةسر سةةسو َلسةةةة  س ةىكةةةة اك :ةل ب زئةئ(ّٙٔساَفــاهَل٘ا َبُفوََََّّٗ َمَهٍ ذَََّٓأزــَلُْإٔلَف(ة)1

ةافسة سض ىة سر  ٌ.ةةب ة ةخةواىةةل ةوو ن
ــَََّ٘هََّٗ(ة)2 ــ ٍََِّلـــــٍ احُلَٔٔعـْضـــ ـــَضًََّْ٘ ٔسْٚـــــَغ ٛـفـــ ــََّٗ ،ََٕعــــ ــ٘ا َبُفوََّـــ  اكةةةةة :ة سةةئ(نيٌَاَهاهٖظـــ

  مكازةةاٌةلة ةغة يس ةغةوي يىةخ،يةداةراىةا سئةبة ةضةةةةةةةةةةيخةواىةةل ب زئ  س ةوو ن
ةس يسا ٌ.ةةىاض

 قةة اكةة :ة سةل ب زئةة  س ةلةة ةٍةةةةئ(نيَقاَضــاهَف٘ا َبُفوََّــََّٗ  ِّاحَلــ ٍّٔ عََّــَٔٔٗدُسُخــَهََّٗ(ة)3
ةسا ٌ.ةةا شسرة ةة(ةىفاض  ٌئةب ةالِزس ة)وةرسزض

ٍ َٓأزََّ٘طِـ از َأبَََّتاْعا َبََّٔ٘ا َبُفَوُٗ:ة)ةآ زضا سراةرسَلةة(ةل ةٍ ماٌةضاآله٘ضٍٛ ز سٍاة)

ٌٍـٍ اهــٔٔاَهََّْ٘ســَأََّٗ ّٝتََّــَف :ٍِٔلــاحُل ّٔعََّــ أعََِّــَتًْٟ اإٔلـهــٞ ٔإٌِط َُُكــ از  َٛطــتََِّقتََّ إيٟ سََّــَوــ٘ا عََّا

  ةة ةلةة ةوطةةةصيكةةة(ئةئةة  يؼةى ََّْطــٗ اهَفَأ ،ٍََِّوــاهٗظ َٛطــتََِّق٠ تََّسََّْخــٟ ُأَوــعََّ ّٝازََّتََّــََّٗ ،سِفــاهُل
ساٌةبةة ةةةةةئة اكةة :ةبة ةثس ةةىةواَل كة ةج،زا ج،زس اىسةةاٌةل ية ل ةئةة  س ة ة ةئسػةةةةةةةآةثس ػ

اٌةةةةة بو ٌئةجةةاز ة ايةة ةواَل كسةساٌةٍةةةاَل كىةج،زا ج،زيػةةةغةة زيع دةىةة  سر سئةوةة
 وةبةدزي ًئةجةاز ة اية ةةةةةةفسةل ةو َلاز ةئ  سةبو سة  ةئ  اى ةب ة اةةشيخةوا ابو سة  ة
ةً.ةةل ةو َل وةبدزي ةئقةةياٌةفاضةئهةة ياٌة ابو سةب ةشاَلةواَل ك  

  ﮳  ۓ  ﮲  ے  ے   ۓچ ةةةة ةرسفةةةة زمو  :ةةةة:م ضةةةة ل  ةغ غةةةة وة

﮹﮺﮻  ﮼   ﮸﮴﮵﮶   ﮷
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اىىةةازسةل  ةك  ِزاكة راة ة ةئس طة اةل ب زرسضة ناٌةراية ئة اكة :ةلة ةث نةةةةةةةةةةئةريچ﮽
ةةةةةآتةرسبةئة ةة ةرسفةة زمو  :ةٍةة زة  ضةةس كة  ضةةس كىة وغةة(1) ةةةة ةٍ يةةةة ةة،ٌةئةة  ةوو ن

سرئةيةاٌةةةةةةىة ةوي سة ةة ىئةٍ زة  ضس كةضا  ةي  س كةةة ةب ةيػة ةب ةك،َلةةوذزي    سئةك،َلةةبك
بكسي  ة  سئةريةازسةةةةةآ سثة  ةلةةةآو كىةبةِس ئةيةاٌةرراىةىةغةكاىدئةرسبةةةةةةةةيوي ىةبِس ئةياٌةل

اىسؼةل ضة زةةةية ةرسفة زمو  ءةٍة مو ةشاىايةةةةةضصا ةك،َل ؽةب  ةغةس وسي ة ة ةئة وةئاي ك ةةة
اكوسة ةةة ةرسزبةةةازس ةةةةةةةساوس كداةٍة ىدسةئاي ك  ةةة ةلةةة ةضةةةةةةةةةًئةٍ زضةةةةةئةةة  سةي  دسى 
ًة ة ةلة ةةةةةةةالوةل ض زةئة  سة ، ةةةاىىةئسطة ةرس ادئةب آلوةٍ مو ةشاىايةةجو ل    اٌةوط

المداةئ يةة زةةةةةلةة ةئسطةةآَل ةبةة،ةك،َل ضةة ىدى  سئةب َلةةةةةة ةئ ضةةةةداةئةة وةئاي كةةةةالمسػةةئسط
وي يىةةةةةة ي  س ةخةةة َلكةلةةة ةغةةةةة  سئةريةةةازسة وغة  ضةةةس كة  ضةةةس كىة وغةةةتةرس وذزي  ةةة

ڈ  چ رسفة زمو  :ةةةخةةواةداةٍاكوسئةب آلوةبة ةغةس وس ةريكة ةٍةاكوسئةبة،ة ي ية :ةةةةةةةةريك غ

ئة  ةئ  سؽة اكىةخ، ة  ــ لبقچڭ ...ڑ  ک  ک  ک ژ  ژ  ڑ
 ىةةةةةسسراةب يػةةةة ئةبة آلوةلس ةةةةةٍ ياز ةخة، ةةة زمو  ةةٍ، ةةةناٌة سر سةب،ضةية ارسفةةةةباض

ة.د ـنائـ لچے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳چرسف زمو  :ة

ا  ةية  س كةةةةةةكةضةةةةًة  ةئ ي زةي  س ة زةئ  سةي  دسى ةاةٍ مو ةشاىاياٌةل ضةٍ ز سٍ
ادئةةةةةخبةازة ةةة يىةلة ةةةةةِسي تئةياٌةيوي ىةبِي  ئةياٌةٍ ضة ىةبسطةة وي سةبكادئةياٌةلو كىةبب

  سئة   اكة :ةةةةةة...ةٍ دئةئة  سة ا ةلس دس سي  ةةةآكس يةةقاىىةبػةةياٌةئس طِي  ئةة ىةبةياٌةرسض
ة.صاراةة  ةضةَل ةل ةبواز ةك،َلةئ  ةئاي ك ةئ ض

                                                 

، 21، ضــــفس اخلـــسٗز، اإلوــــشا : ٌقدع، اهعٔـــد اهقـــدٍٙـ: اهتفطـــري اهتطبٚقـــٛ هولتـــاب اهـــبِس اىةةة ( 1

ٍِـّا َب ْٚـّ، ٗ ضــَ ِْٚـّا َبعََّـ ََّعََّـ ًُختصــِٞ باهقـاتى ٗاهـٌتعتدٜ()... ُفطـّا بِـفـظ،  ََّـــُد،   )أسلاَ  ـــطــٍّّ، ٗٙــدّا بـَ

 .176، 175ٗ زدـّ  َبْسدـٕى، ٗ كٚــّا بلــٍّٛ، ٗ ُدـسسـّا َبذـُْسٕ ، ٗ ٔزضـٍّا َبـسََّ ٍّ..(، ص 

www.alibapir.net



   ...... ( 44 - 44 ) 
 

 

 [754 ] 

7  

ڎ
. 

   ه    هب قـسه ي  ـھه نديكڎ اش    با   هل وباره وه   ئامائيست 
 ه يه ه ند     هف رمووده  هي كيش      بـك ـج   هل  زاانيان   و 

ة  7
ة
ة
ة

ـِِـ   سةيوكو يةة كى:ة)ةةةةس ىةيس ِسرزا سكة(ةلةةاحلطــّ اهبصــسٜ)ة/1 ََّعَََّوــٟ اه  ٍٔٔ ْٚ ــ ََّ عَََّو ــ اع ـَٓ

ًِ ُٖ(ة)ٞــعََّا ََّا ِساسةة،ةكس كةةةاٌءةبةةةةةةجو ل    ة،ة ةبةةةةةة كةةي(ئة اك :ةئ  ةئاُّ أبٛ سامتــإْبةزََّ
ة .ةةخ َلك

ََّا١ عوٟ ــٛ كتابٕ )اهػـباغ فــٟ اإلًاَ أب٘ ًُِص٘ز بّ اهصـسل)ة/2 اًى( ادتٌاع اهُعَو

َٖ اآلٙ َََّٔر َٕ ــاإلستذاز َب ْٚـ ََّا دََّٖهت عَََّو  بباغةل ةةوِز ة وِز ةؾة(ئة اك :ةئ بوم ىؿٞ عَََّوٟ 
كو ي كى:ةٍ مو ةشاىاياٌةل ض زةئ  سةي  ةدسى ًةة(ةيوغاًىيةخ،يداةب ةىا  ة)ةة  س ب

  ةبةة وةئاي كةة ةبس ييةة  سئةل ضةة زةئةة  س ة ةة ةرساللةة كىةل ضةة زةرس ةةادئة ةة ةةةة ةة ةب َلةة
ة ىدى  س.ةةبسي س ةل ةك،َل ض

ـــٌََّاِهَب ُىــــتََِّقُٙ ىََُّدــاهِس ِْٟ َأَوــٍ عََُّٔــٗوُك ُٞـٌََّــ٢َاأَل ِرتََّاْســ:ة)ةةةةآ(يةةؼةرسَلسـإبــّ كجٚــ)ة/3  َٝسَأـ

ٌَُب َٔــــع ََّ ََٖرََّٓــ ٘   ةةب َلةةةاٌةبةة ةةةة  اياٌةئ  سيةةةة مو ةثس ػةةةةئة اكةة :ةٍ(1)(ٞـمََّــٔساهَل َٞــــاآل
ىةةا ي كةئةةةةافسسكس كىة وغةةةةتةثس ةةةةةةةةةة زةئةةةة  سة ةةةة ةئ يةةةة زةثسةةةةةةا سك  سةل ضةةةةةةٍس ي

ةصس.ةة ةب ثس ة ىةئ وةئاي كةة  سئةب ةض مكىةيػةرس وذزي  
ضةصا ةك،َلة ةةةةداةةةةةغ مب زيػ ىةثس ةب ك ة ي ِسا ةئ وةئاي ك ةل ةرسوةىةف زمايػةةةةٍ َل

ُّ سََّْصَ ٔإه]ٍاكوسئةب،ة ي ي :ة ٌْٕسٗ ْب ًََّعََّ عََّ َٖ    ـَكتََّبََّ زُض٘ي اهلل  ََّٓـَر ّٔ َكتََّابََّـّا ..  ٌََّ ََّٚ ْٓى اهـ ٟ َأ

ِِبـ ًّ حمٌـد  ُطخََّتٔا:  ُّ عََّْبـَد كُـ   ـــ ٟ ُغـإهـ  ٍٛـاه ٍ  يسََّْسَبُٚى ْبـ ُُعـٚ ُّ عََّْبـَد كُـ    ، ٗ ،  يْبـ

ـــَْٚقٗ ٗاحلــازخ بــّ عبــد كــ ي    ــًََُّٗ ،ّْٔٚعََّــٜ ُزَذ ٔىـ ـــٌََََّّْٓٗ سََّاَفعََّ ََّدََّـ ــَأ ا ــا بًََِّ ََّ َفــٛ  ََّٗ: ُدْع َكــا

ِْ َكتََّابــٕ: ًِــا َقتْ   ََّٔإ ًَ ًُْؤ ّْ اْعتََّــبَََُّّ  ُٕ َقــ    ــــ ًََّــ ٍُــ ُٞ َفٔإ ََِّــ ٍٚ ّْ بََّ َٕ ٔإ ٌدََّ٘عََّــ ََّْٙسضََّــٟ َأ اٖلَبــ  ْْ ٚــا١ َهَْٗأ

ٌََِّقُت٘ٔي َِِف ِْٔإََّٗ ،اِه ًَــٙاهدِّ :ٔظِفٛ اه ًَا٢ََّٞ  ٗٔذََّٔإ ٛ األُفَفََّٗ ٔىْباإٔل ََّّٞ   ،ٞـــ ٙاهدِّ "عْٕدعب دََّا أ

ــََّٗ ــٛ اهووَف ْٔطََّ ــََّٗ ،اهدٙــٞ :ا ــَف ــََّٗ ،اهدٙــٞ :نيتَََّفٛ اهػََّ ــََّٗ ،اهدٙــٞ :نيٚطــتََّٛ اهبَََّف  :ٛ اهــركسَف
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ٞ ـــ ُص :ٛ اهسدـى اه٘اسـدٝ  ـٗفـ  ،اهدٙٞ :ِٚنياهعََّٛ ـٞ، ٗفــَََّفٛ اهقِوب اهدٙ ،اهدٙٞ  ،ف اهدٙـ

مخـظ عػـسٝ    :ٌِقوٞـٛ اهـ ـٗف ،اهدٙٞح ــُوُث :ٛ اجلا٢فٞـٗف ،ٞــثوح اهدٙ :ٌأًً٘ٞـٛ اهَفََّٗ

 :ّـــ ٛ اهطـٗف ى،ــس ًّ اإلبــػـى: عــد ٗاهسدــابع اهٚــكى أوبع ًّ أوٛ ـٗف ،ًّ اإلبى

ٝ سَأــــٌـى باهــــى ٙقتــــٗ إْ اهسد ،ىــــمخــظ ًــّ اإلب :ٌ٘ضشٞـٛ اهـــٗفــ ،مخــظ ًــّ اإلبــى

{ازــف دِٙــهب َأــى اهرٓـٟٓ َأَوعََََّّٗ
ة.(1)

وِز ةوة شوةبة،ةةةةةةةيةل ية ل ةعة مس ة ةةةةةةىام ية  ىةىو ضةةةخةوا ز ةةةثس غ مب اك :ة
اىس كة ةة ةرسضةة دزي ريىةرس  ىةة ةضةة زةةةةةةةصاراىىة  ضةةةة ٌئة)رسزبةةازس ةضةةةةكىةي مةخ َلةة

 مب زس سةبة،ةةة:ةل ةموو مم رةثس غةةآ ةٍ بو س(ةرسَلةةخوي يىةخ َلكئة  ةريازسةل    ة س ػ
ىة ةةوِز ةةلءةوازيطةةد  والةغةةوِزو بسلىة ةةوِز ةع بةةد  واللءةىوعةة نىة ةةوِز ةع بةةةةةة

 ةريةةةازسةة مداٌة)ئ  اىةةةةس ةٍةةةةافسةةةة يًئة سةم عةةةةةىةش ةِز عةةةةةواللءةو يلةد  ةةةةع ب
ة:خةوا ايؼةب،ةة سكً(ةر اسةضةع غ

ئةةة  سةثس ةةةىةةئآ   ةل ضةةة زبةٍةةة زة  ضةةةس كةبةةة ةىاٍةةة قةئسناىةةةدازي كةبكةةةوذ  ةب َلةةةةة
  سئةةوذىةةة يك وذزا س ة ةِزاش ةبةًئة) اكة :ةِزاش ةبةًةىةةةةة از و  ضةةرس وذزي    سئةم ية زةة

 كىئةةرتةخوي يسةةة رةووغةةةةةةوذ  ئةضةياٌةِزاش ةبًةب ةخوي ً(ة سةٍ زة  ضةس كة  ضةس كةبكةةةة
  ا سةةةةةىئةئة  سةخةوي يىةكةةةس كةبِي  ئةئ ية زةبة ةكة  ا يىةبِسيبةةةةةةةىة  ضة سة  ضس كةلو ك

ٍةةةةةِي  ئةخوي يةس كةبةةةس كةشماىىة  ضةة)  ةض رةووغرتس(ئة سةٍ زة  ض ة ئة يةةةةىةكة  ا  ة
 ئة سة  ضةةس كةر  ةةِس  ئةخةةوي يىةكةة  ا  ةٍ يةةةٍةة زة  ضةةس كةر  ةلس ةةو ة  ضةةس كةببةةةة س

 ئة سة  ضةةس كةة  ا  ةٍ يةةةخةةوي يىةكةةةئةآس يةةةٍس لكةة ةيةةوىىة  ضةةس كةبةةِي  ئةيةةاٌةبسخ ضةة
 ىة  ضةس كةةة ي ئة سة  ضةس كةثػةةةةةةةِي  ئةخوي يىةك  ا  ةٍة  ة  ضس كةبةىةىس سييةئ ىدام

ئةخةوي يىةةآس كةٍ زر  ةضا  ة  ضس كةرسزبس يةةة ئة سة  ض يةئةخوي يىةك  ا  ةٍآكس يةبػ
ىسوسةخوي ي (ئة سة  ضس كةالوىة  ضس كةبِي  ئةةةآا ي كةبة زةضة ي ة)ريازسةئ يةك  ا  ةٍ

كةةوسةخوي ًةٍ ي ئة)باضيةرسض ىةى  سر سئةضةوىك ةرسضة سؼةٍة زة اية (ة سةبسييس ةةةةةةةىس
 سة  ضةةس كةبسييس ةةكةلةة ةة بس   ةضةة زةمةةو ةئةيةة ثةل ضةة زةضةةس ىةخةةوي ًةٍ يةة ئةةةةةي يػةة
ايي(ةية ثةل ضة زةةةةةةةاآلييءةب،غةةةة ةبة ةكةةةةة) اك :ةي يبس  ةةةآوةبو بةادةئ  ريةةس كةبكة  ض

)رسضةة ىةيةةاٌةالوةةىء(ةةآ ي ئة سة  ضةةس كةبسييةةىةلةة ة  ضةةس كة سربةةةةةةةىةٍةس ىةخوي يةةةةةةض

.222-221، ص4، حماضّ اهتأٗٙى: ز241، ص4( ضريٝ إبّ ٓػاَ: ز1
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ى(ةئةة  سةثةةاشرسةووغةةرتةةةةكاىدبس  ةةةلةة ةجس ةةىةخةة، ة) اكةة :ةغةةةةآقاى    ةالبسربةةةةةةئس ط
ئةرسةووغةرتةٍ ية ئة سةةةآ زةث ج ي ثةلة ةث جة  اىىةرسضةتءةثةةةةةةةكىئة سةب،ةٍس ةخوي ي

كة ةة ةةرتسئة سةبسييس ةةةسةووغةةةىةثس يةةةئةخوي يةةآكس يةةةةس كةبػةٍةة زة  ضةةس كةرراىةةىة  ضةةةة
ا يؼةةةةة كىئة سةثسةةةةادئةثس ةيسةووغةرتةخوي يسةةةقاى    ةرسزخبةةة(ةئس طةةآو ل ةبةة)ٍس يدسةو

ةسكس ةةكةبكةةوذ  ةثس ةةىةرس وذزي  ةة  سئةضةةوىك ةلةة ةةةوذز  ئة)ثسا ي ةةكةئافسة ةئةةافسسدةرس ةةةةبةة
 ةخةواية سر سئة سةةباضةةخةوا مب ز ةةو سئةب،ي ةثس غةةيةراة اى بةامسةض زرسمىةى ف

ئةد ـنائـــــ لچۓ  ﮲  ﮳ ے  ے   ۓ چراريةةةة زيؼةف زمو يةةةة كى:ة
 زةةثسةا ةلة ةب زاىبةةةةةآاةضة،ٌةرسبةةةة يسةبةو سدةجةةةةو سئةثس ساٌةضةةةضوىك ة اكىةخ، ة اى ب

اكىةةِسرازٌئةلة ةجسةةةةةةة  ة ة ةشي ةةةةة(ة سةئ  اىالوةرايَس يةا سةةةةة  سةئسطةوذز  ةةئةةةبكئافسسكداة
ة شازةرييازس.ةةخوي ي   ياٌةٍةئسة ة رةووغةض

ةةخةةةةةوا ةةة ةثس غ مبةةةة ز ةةةئةةة  ةف زمو رسيةةةة ؽةٍ يةةةة ئةةلةةةة  بازس سٍةةة ز سٍاةة
ََّ ]ى:ةةةةةةف زمو ي ك ــ٘ ُِـ ًَ ٌُْؤ ٍْ تاِه ُٓ ــاُؤ ََّـ ــُأ َد ّْ    ،تَََّلاَفـ ــ ََّـ ــٌد عَََّوـــٟ  ََّـ  ٍْ ــ ُٓـ ٍََّْٗ ُٓ ََّا ــ ــعََّٟ  ،َضـ ََّْطـ ََّ

 ٍْ ُٓ ََُّـا ٍْ َأْد ٔٔ ًَِت ٌّ َبَلـاَفسٕ    ،َبَر ًَ ًُـْؤ ُِٙقتََّـُى  ْٔـُد فَـ   ،َأاَل اَل  َٖ  ََّٛاَل ُذٗ عََّ ْٔـَد ّْ َأْسـدََّخََّ سََّدََّث   ،عََّ ا ـًــ ََّـ

ََُِّفطَ  ٌَََّ ٢َلَ       ،َٕـــ َفعَََّوـٟ  ََّٗاِه ُٞ اهلَل  ََِّـ َٕ َهْع ْٚـ ًُْشـَدًثا َفعَََّو  ٠ََّٗ ْٗ آ ّْ َأْسـدََّخََّ سََّـدًََّثا َأ ًََّـ ِِـــــ ََّٗ ََّاه أع ـَٞ 

ٌَََّع ـــَأْد ــسََّْخَأ}[نيََّــ ــَأ ُٕدََّـ ُٗ٘ دََُّبـ ــد ا 4533ََّ) :سقٍبـ  ،)ِِ ــاه ــ ّٛا٢َطََّـ 4734ََّ) :سقٍبـ ــ(،   ٍُاَكاحَلـ

ــ ــْسَأََّٗ(، 2623) :سقٍبـ ــد ََّـ ــاُٛ فـــ  ،(991) :سقٍبـ ُٕ األهبـ ــِششََّ ــٛ  ـََّٗوََّـ ــِّ أبـ ــشٚح ُضـ ٛ )وـ

  ةةةرتةىسةىة  عةيساىةاى ة)خوي يىة  عةل ةٍةئة اك :ةئسناىدازاٌةخوي يساٌةي  ط{داٗد(
نتةلةةةة ةب زاىبةةةة زةغةةةة يس ةخ،ياىةةةةدائة سةةةةةةةً(ة سةٍةةةة مو ياٌةيةةةة ثةرسضةةةةةة سثةي  

)خة َلكةثة ىاةبةداد(ئة سةرز ضةتةةةةةةةةةآة مو ياٌةبكس ػةةةةئ،باَلىةٍةةآو  رتييساٌةرسكواىةبض
وَلناىس كة ةةة ةثةةة ناىىةل يةةة ل ةةةوذز  ئةٍةةة ز سٍاةىامطةةةةىسةةة ةئسناىةةةدازةبةةة ة ةةةافسةبكةةةةة

ريازسةئ  ة ةافسسةم ب ضةتةثس ةىة ةافس ةةةةة{فسةبكوذز  ئةاةب ة ةةآابة ةىةةوَلناىاىداةٍ يةةمط
وَلناىاٌةيسكةةوسئةئ يةة زةةةةةة ى  ز ةلةة ةمطةضةة ى  زسئة اكةة :ة افسي ةةكة ةة ةر ذميةة  ةضةةةةةة

اىىةل يةة ل ةةةةةوَلناىس كسؼة ةة ةث نةةةة  سئة سةىامطةوَلناىس كة وغةة ىئةثس ةةىةىا وذزي  ةةةةمطةة
ىةةةةة زة افسي كةةةةسيةراية ئةئ يةالمةةةةئسطاي  ةرس َلة كىةةةةةة ءةلة ةذي ةسةضةةةةوَلناىاىداةٍ يةةمط

ُِٙقتََّــُى اى :ة)ةةةةساٌةيوكو يةةةة  سئةٍ َلب كةة ةٍ ىدي كةوذزي  ةةةوذ  ئةثس ةةىةىا ةىةبكةةةج ى ةة اَل 

ٌّ َبلَـ  ًَ ْٔ زمو  :ة)ةةةة  سة ة ةرسفةة ىئةبة آلوةئةةةة(ة اك :ةب يػاَفٕسـًُْؤ َٖ  ُٛد فَـ ـــ ََّاَل ُذٗ عََّ ْٔـَد (ةعََّ
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تةلة ةٍة مو ةةةةةةةرسخةادة ة ةلس ةسسراةم ب ضةةةب،مةاٌةرسزةةئو ى ءةدسيس  ةل  ةب،ضةةلس ةِزي ناٌ
كةةةةةس كة  كيس ةةةة سةٍةة زة  ضة{افسي كةىسةة ءةم ب ضةةتةثس ةةىة ةةافس ةج ى سسةة ةجةة،زسة ةة

،شا ةخةصوءةةةةابءةرايكءةبسا ةئامةي خ  ةبةةةآ اك :ةىاب} كىئةةةادةشياى    ةب،خ،يةةبك
سئة  ةةةةئةةا اة زرةبك ييةةخةةةوا مب ز ةةثس غةة غةة  اىىةةآسس ئةجةةاةرسبةةةةيةب سةةةةةة  ض

ا اةبو سئةئس ط اؽةٍ زة اية ةئ ية زة ةابساة  ضةس كةةةةةةةيةئةةوزفءةبا  ةى فامسةة ةعةةضوىك
 زعداةةةةةوذى  سئة  ةئ  سةٍسضىةلة ةغةةةابيئةياٌةئام،شا ةرس ةةبكوذ  ئةرسضًةبسا ئةياٌةب

 ةخةةواة عة  ضس كةبكوذس ئةيةاٌةبكوذي ةكةثة ىاةبةدادئةئة  سةىة فسييىةةةةةةةةة زة ة سةٍة{ىس 
ة زس.ةةكىةل ضةِساسةخ َل   اٌءةكس كةفسيػ

ِزا ة اية ةم ب ضةتةلة ة ةافسةلس ةسسرائة ةافس ةةةةةةةةآبةةةةآ ةلخةوا ةِزسمح كىةةئ بوةو ىس 
 زمو  :ةةةةةرسف   ةر ايةية ة ةةةةةةة   ةِزضةازسةميسؼةٍ زةِزاوة اية ئةبة ةب َلةةةةةةج ى سس ئةري

ُْٔد َف) َٖ  ََّٛاَل ُذٗ عََّ ْٔـَد  ةةةةةىاىداةٍ يوَلناةةةة(ة اك :ةئسيطاىىة افسة ة ةثة ناىىةل ية ل ةمطةةةعََّ
وذز  ئةبةة آلوةةوذز  ئةئ يةة زىاة ةةافسةبةة ة ةةافسةرس ةةةةةداةبكةةة زة افسي كةةةةةةلةة ةب زاىبةةآىابةة

الوةيسكةةو ةةةةة ى  زةلةة ةئسطةىةبةة ة ةةافسي كىةجةة ى سىةضةةةسا  آلكةةةة ِز ةٍةةةة ةةافسي كىةالغ
ازسةئس نةة ةلةة ةبةة زيىةي  ةة مىةئةة وةةةةةةةا  وفًئةرية زىاة ةةافس ة ةةافسةٍةةةةةةةىةةا وذز  ئةئ ي
و ِزسكىةةةةة  ةضةةةةس س مداةك فطةب زيىةضة(ئة سةل اهبقسٝفط  ةضو ِزسكىة)ك فط سرائةك 

اى  سةةةةة الى ماٌة ةسر سئة ة ةثس سةةةةةة  ةئ  ةم ضةيةو كل ءةك،َلةة(ئةب ةرزي رييةباضاهِطـا١ )
 ِزي ني.ةةةةةةةةس ىةرسيةةدسةلةنتئةب،ي ةلس سسراةب  سىةةث يوسض

اٌةةةةةة  ة:ةبسييئة اكةةة چ﮼   ﮽چ زمو  :ةة ةةة ةرسفةةةة: ل  ةو  كةةة وةم ضةةة
ًَُقاِو ئة)ةةاٌةٍ ية يةةك،َل ََّاُت َقصََّـاصٕ ــأٜ   ئةةةةة(ةيةاىى:ةٍة زةجة،زسةبسييس كةىةريكةةةةُٞ، َأٗ ذََّ

 ك ةةةةةبكاكةة  سئةٍ َلبةآبةة، ةٍ يةة ةئةة  ةبسييةة  ةكةةةةةةةئ  ةبسييةةىةكس كةةسا سةةةةةئةة  ة  ض
ي ز ة،ةةةة  اىدائةرسَلةس ً:ةئ ية زةمطةةةةةةازيساٌة ةسر سةلة ة  س بةةةةةةسسراة زرس ةة زعصاىاٌةلس ةةغ

ةةآئةئة  سةرسبةةةآاكسبة  س ةِزسى  ةشيةةةةدازةرس سي  ةبسييةآئ  ةئ ىداشسي  ةثةةةآاةى بةةرَليس
بة،ة ي ية :ةضةا  ةةةةةةآازبةةةببري سرز  ءةثازسة سزب س  ةل ةب زاىب زيدائةب آلوةئ  س ة ة ةرية

قاىىةةةةةكاىد سئةيةةاٌةئس طةىةبِسيةةوسئةيةةاٌةرسضةة ىةغةةةةةةةىةبِسيةةوسئةلو كةسة ةةسر سئةيوي ةةة وي ةة
اك  سئةريةازسةبسييس ةكة ة ةةةةةةةةبكةةةةآةك،َل  ةخ، ةلةةةآازٌءةرسكواىةة وسئةئ  اى ةريةةرسزخط

ادئةة  ةئ ي زةئ  يؼةبسيًةلة  ةبكةةةةةةآاةى بةة  ض   ةثس ىةى مسر سئةب آلوةئ ي زةرَليس
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ٍ ىةدس ةثةازسةلة ةةةةةآكوةرسبةةةتةىسة ةبسييةدازسةبكاكة  سئةب َلةةةةةةثس ىةىامس  ئةئ  ة اك ةرز ض
  ةرس   ي  ة ةضة ز  ئةئ ية زةةةةةةةة ىئةر اييةك،َلةةضوىك ةئ ي زة وغب زاىب ز ة سزب س  ئة
:ةمةةًةبسييةةىةآبَلةةةةةةةآئةىابآ ةضةة زةةةةوذ  ئةك،َلةة  ةرس   ي  ةةةةداةبسكةلةة ةب زاىبةة زةبسييس كةة

سةة ةِزسى ة ةئة  ةج ضة   ةب ٍس صكةةةةةةةةة كىةبةاةمبةس  دةضوىكةةة وة  ي ىةخ،يةخ،مىةكس دس 
ةاد...ةٍ د.ةةةة راةبكداز سرى  ةدسِزؤييةل ةبسييةئةياٌةئ  ةشي آب

ئةچ﮿  ﯀  ﯁      چو  :ةة ة ةرسف زمةةةة:  وةةةة ل  ةٍ غةةم ض
س  ئةةىةكس دس ةةةرس وذز  ئةيةاٌة  مو ىةداوةرس ةس  ئةيةاٌةبسييةةةةةةةةةآس كةى ف ز ةلة زة  ضةٍ

 ئةةةةةبو وءة سروةب ةخس ةس ةضا ةةةىةخ،غةة:ةئ  سةلس ةةآدسي ي ىس  ئةبَلةياخورةئ شي كىةثس 
 وسئةرسضةًةبة،ةةةة زةى فة ز ة وغةةةةداةئ  سةشؤزسئةجاز ة اية ةى فةةةةةاىل ة وزرس ازييةخ،م

سهةبة ةمة جلسظئةشؤزةةةةةةة:ةئة  سةب خػةةآال ةبابىئةياٌةمامىئةياٌةِزيؼةضةيسس  ساٌةرسَلةةة

ئة اكةة :ةچ    چ :ةةيدسةٍةة بو ٌئة   اكةةةا  ة اةجةةوامس س ةب خػةةةةةةثس
ثا بو ىة  س ئةةةئةئة  سةرسبس  ة ةماية  ةضةِساى  س ةةةةآٍ زة  ضس كةل ةٍة وىةخة، ةخ،غةبةةة

ّْ ] :ةةةةة ةٍ يةةةةازس سؽةئ وةف زمو رسيةةل  ب ّٔ   عََّـ ًََتـــ اهِص ُعبََّـادََّٝ ْبـ َقـايََّ زََُّضـُ٘ي    :َقـايََّ  ،ا

ّْ تََّصََّةاهلَل  ّْ دََّطََّــًََّ ِْــِدقََّ عََّ ١ُْٛ َكٖفسََّ اهلُل تََّعََّاَهٟ عََّ َٖ َبػََّ َُُ٘بــَد َأْخسََّدََّـٕ  }[َٕـــ ُٕ َبَقْدٔز ُذ

ٌََّــد بــسقٍ: ) 22794َََّأْس َُهبََّــأَلا ُٕشََِّشوََّــ(   (2273): بــسقٍ )اهطوطــوٞ اهصــشٚشٞ(ٛ ٛ َفــا

لس ةىةةةخةةواةئة اك :ةعوبةارس ة ةوِز ةؾةامستةةةة{َٖآَدََّ٘غعٚب األزُؤٗط: وشٚح بػََّـ َََّقايََّ 
 كى:ةٍة زة  ضةس كةبة ةج ضة   ةةةةةةةةةف زمو يةةخةةواة مب ز ةةةةةغ:ةثس ةةةآةئةرسَلةآِزاش ةب

داشس ةئةة  سةة ةبةة زشةبةة ةئ ىةةخةةةواخةة، ةضةةا  ي ثةبكةةادئةخس ةةس ةؾةة رسو ي ثةبكةةادئة
:ةمةًةئة  ةةةةةةآةدزا سئةرسَلة  ىةلس ةةةرسضةِسي    سئةبة،ة ي ية :ةية  س كةشلل يةةةةةةةةةآاىىةلةيوىاٍ  
ةةةةةآئةضةةوىك ةمةة زجةىسةة ةٍةة زةبسييةةىةكس بكةةادئةب لَةخةةةواارسم  سةل بةة زةة  ةلس يةةةشلل يةة
ة س .ةةيدسييةب ة ماو دءةب خػة ةغ زيع دةثس ىةخ،غ ةال ةلس بوزرٌءةضةةٍ مسػ
ءةشيةاكسةةةآاييةى بةةةكة  ةك ِزسفىةب زاىبة زةثس ةىةل خ،بةةةةة سؽةب ةم زجس  ك ةئ ةٍ َلب

 زئةةاك ةر  ةى فةةةةةة ةبسكةةةة وسئةجةازي كىةريكةةئةئ  جازسةى ف زي كىة وغةةةآىةى بةثس ىةياخ
ئةئةة  سةآءةشيةةاكسةثس ةةىةلةة ةِزس ةرسزرسضةةةةآىةة خس سئةئ يةة زةشاىةةساةثس ةةىةلةة خ،باييةرسبةةةةةة

﮿  چ زمو  :ةةاَل كةة رائةئيجةةاة ةة ةرسفةةةةةباغةةرتسةلةة  ةوةةك،َل ضةة ىدى  سل ِزاضةة سسداة
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ةسياٌةب،ة سر  ٌ:ةةسةاياٌةر  ةك فطةئةشاىچ﯀  ﯁      

َِـ  س ً:ة)ةةةةكةرسَلة(ةٍ ىدي 1 ٌََّْذ ِساى  س ةةةةةثا بو ىة  س ةضةة ةةةةرسبس  (ة اكة :ةةِّـأٜ َكَفـازٝ هو
ةسا س.ةةة زة ةة  ةب زاىبةاٍىةئ  س ة  ةكا اى  ةةيوى

ِساى  س ةة(ة اكةة :ةرسبس  ةة ةثا بو ىةة  س ةضةةازٝ هوذــاُٛأٜ َكَفــ(ةٍ ىةةدي كسؼةرسَلةةس ً:ة)2
 وىةخةة، ةةرا سئةمةةاراوةخةةا سٌةٍةة قةلةة ةٍةةةةاوةئ جةةيوىةةاٍىةئةة  س ة ةة ةكا اى  ةة  ةة

(سئةئة  ةةاعـــ   اهِـــ سكة)ة ةمةافىةخ َلةةةةةئةضوىكةةآىةالرسضةةازسةيوىاٍةئةكا اىبةةبآخ،غ
ضة زةالرسبةا ةةةبة شسيسؼةئة  س ةل ةةة ةبة ةخةةواةبو ئةةةةةك ة  ةل ةٍة وىةخة، ةخ،غةةةخ َل

 ةة ةةةآتةثس ةةىةئةة  سة  ضةة ةبةةةةةةةةةم ب ضةآثةةا ىةرس اكةة  سئةبةة آلوةشيةةاكسة اةثس دسضةةةةة
ةسا س.ةة زة ة  ةب زاىبةسيةرس ادئة اك :ةئ  ة  ض  ة  ةكا اى  ةضا ث،غ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  چ زمو  :ةة ة ةرسفةةةة: وةةةة ل  ةى،يةم ضةة

ٿ   ٿ  ٿٺ ٿ ٺٺٺڀ    ڀ  پپڀڀ

ا ةلة ةةةةب،ةٍ زة اوةل ةعسطةةخةوا ة  ةةةي زىسةئ  سةئةجس ىةضچٹ  ٹ  ٹ

ئةچپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀچ  ي  ةبةةة  ازٍس يا س:ةةةةةةلةئةةة  ةِزضةئسيجسةةة
عوـٍٚٔ   مب زاٌة)ةةةة وةثس غة مو ةالية ثةبةصاىًة ة ةٍةةةةةة ةةب،ةئ  سي ة ة ةٍةةةة  سةب،ضسسةئ

ٍةةةةة مب زاىىةثس ؼةخ،ياٌةب ةِزاضة(ةثس غ ٝ ٗاهط َـاهص  وة  س بة  اىىةةةةةةتةرسشاىةًئة سة
 مب ز ةةايس ئةثس ؼةثس غةةةةاة  ةثس غ مب ز ة ،كةةد ةب ةِزاضتةرسشاىًئة سةعسطةةي  ةةواخ

ََُّـا  ]ةف زمو ية كى:ةةةخةةواة راةٍةاكوسئةثس غ مبة ز ةةةةةةةاٌئة سثةل وةف زمو رسيةةخ،م َأ

ْٗاَلُد عََّ   ََّٚــا١ُ َأ َُْب ََّاأَل  ،ٍََّ ََّ ََّـْس  ّٔ ِِــأع َبــاْب َْٗهـٟ اه ْٚــــــَأ َِـٖ ُت، َه ْٚ ََِّـــــ ظََّ بََّ ْٚ ََّبََّ َََُّبٛ   ُٕــــدََّسََّْخَأ}ٍ[ٌّٛــــُٕ 

ّْ 1617بــسقٍ: ) ّٜأزــــخََّاهُب ْٙ( عََّــ ُٓسََّ ـــَأَبــٛ  َٝـ هةلةة ة ةةوِز ةةةةةرتيًة  ضةصيكةةة(ئة اكةة :ةمةةًةىسََّ
اي ئة سةلة ةىس ةواٌةةةةةةةساٌةجسةةًءةرايكةة مو ياٌةل ةبابس كة مب زاٌةٍةة  سئة سةثس غةةم ِزي م

ةو س.ةة ةى بةريكىةة مب زي كةٍسكةثس غراة وةةةا ة وِز ةم ِزيةةمًءةعسط
ٍةةةة مو ةثس غ مبةةةة زاىىةثةةةةس ؼةخةةةة، ةبةةةة ةِزاضةةةةتةراىةةةةا سئةبةةةة ةةاةةةةةةةعسطجةةةةاة

اعةباضةةيةك  ِزاكةة ئةب،ية ةبةة عةباضةةية  ة ةةسا سئةةةساى  سئةبةة آلوةلس ةةسسراةبةةةةةة  س ب  اىسػ
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ىةةةةة مب زاىسػةسؼةكةة  ِزاكىةبةة ةِزاضةةتةراىةةا س ئةريةةازسةٍةة مو ةثس غةةةسلةةةٍةة ز سٍاةئسيج
ةةةا س.ةةتةراىةةب ِزاض

ئةچڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄچ ةة ةرسفةة زمو  :ةة: وة ل  ةرسيةةةةةةم ض
لئةةسةةةةىةئسيجةادةبة ةئ ٍلةةةةةةةسسراةف زماٌةرس ةلس ةخةوا ةة:ةباغةةآكةب، ةٍ ي ةبيسضةي  س 
زئةجةاةةخةةواة ةةكس سةداةىازر  ي كةةةةخةةواة ٌةةةةةازةب  سةبكةسلة  ة ةوي يك  كو اىىةئسيجةب ةغ
لةرس ة يًئةب،ية ةةةة دةئس نة ةئةسؼةبة ةئسيجسةةةةةةةةةغس ً:ةشؤزةباةِساىسس  اىسؼةبَلةة ةى ؾةِزسى 

 زر ةةآ ئةرسبةةةةةةنيدةب،ية ةشاىايةةاٌةرسَلةس ً:ةىة خس سةئةةا اةىسةةةة رةىاٍس يةةةبةِس اةبة ةم و ممةةةة

ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  ئة ةة ةرسفةة زمو  :ةةاةكس ةةىةرسيةةة  سئةئيجةةةةةةبك ي

ةزئخةةواةكس سةداةىازر  كة ةةةةخةةواة ٌةةئة اك :ةباةخا سىاىىةئسيجسلةئسؼةب  سةبكةةچڄ  ڄ
سدةةةةةزئةبةة آلوةبةة ةك ئكخةةةواداةىازرؤكةة ةة ىةلةة ةئسيجسلةةةشؤزةغةةةآة ة ازب جةةخةةةواريةةازسة

اءةةةةةازس ةمةوذرسراىىةعسطةةلس سسراةم ب ضتةغة س كىةكايب كة ئةئة  يؼةئ  سية ة ة ةرسزبةةةةةةة
تةةةةةئةلس ةةسسراةم ب ض رسةةةةةاييةم و ممةةةة ز ة ،كةىةثس غ مبةةةةةةلةبةة ةٍاكيةةةةئسيجس
ُْذَـ  و :ة) زمةرسي ةةةخةةةوا ئةئ يةة زىاةةةةةئ  سي َُْذٚــٔى َباإل ْٓــُى اإل ََّْٚشُلٍ َأ (ئةبةة آلوة ةة ةٚىـََّهـ

ةخةةةةةوائةبةةةة  س ة ةةةة ةچڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄچف زمو يةةةة كى:ة
لةة س كىةكايب كة ئةئ ية زىاةئسيجسةةةةةتةثس ةىةغةةةةزئةريةازسةم ب ضةةةخةةواةداةىازر  ي كة ةةةل  ي 

ةز.خةوا ةةىازر  ي كةخةوا مو  ةةةٍ زةٍ
  ةةةةةؼةبةةةةلةئسةسةةةاىىةئسيجةئة اكة :ةبةاةخا سىةةةةةآتةثس ةىةئ  سبةةةةم ب ضةةآ وجة سةرسغ

ز ةبة  ةو وسق كاىة  ة ةة ةةةخةةواةىازر  ي كة ةةةخةةواةس وسي ة ة ةةةةةة ٌئةبة  ةغةةةةةئسيجسلة ةبكة
داىىةة،ِزرزي ًئةئةةةة  سؽةٍاىةةةةةًءةب ةةةةةةةةةةبكسي ة كازيىةةةةةةرسضكس سةةةةداٌئةثةةةةس ؼةئةةةة  س ةة

ةي  س.ةةسلةبك،َلةِساىسس  اى ةب،ةئ  س ةل ةئسيجةةى ؾ
سوسك  سئةئة  ةئسيجسالىة  ةةةةاىىة ،ٌءةىةوي هة ،َلةةةةةث نةل ٌةمًةشؤزة اةجاةب،ةشاىسازيس

ازياٌةكس ةداةةة ةث ز سزريةةخةةواة  ةل ب زرسضة ىةى ؾةِساىسس  اٌةراٌئةبة ةك ئكسةدة غة  ةةةةةة
خ وةةةةةىوضةةةةآةداةما ٌئة سةمةًةضةةشياكسةل ةك  ِزاكةخةوا  اىىةةواي ةوطةنةةما ٌئةب آلوةثس 

اإلضـ َ  اكىةىو ضةسيىة  س بةى:ة)ةةةةةة الةبةو ةلة ة ةةةةةةلاىىة ة،ٌ(ةةةةةة  ِزادة) اكة :ةث نةةةةةل ةك
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س كساٌةلس ةةكةةةةةسس  اىدائةٍةة زةضةلةة ةشييةةداىىةئ مسيكةةةةرا(ٛ كتــاب اهللـكٌــا ٙتذٓوــٟ فــ 
 اةضةا ةةةاةضال ةثةس ؼةئس طةةةةسالى  ةض رةضال ئةياٌةث جةجسا اشةبو ٌئةٍ ز سٍاةئ  ةئسيج

ور ةئةة  ةضةةوازةةةةةةةزةخ ئة سةٍةة ةةةةةاٌةكس داية ةةسا ٌئةبةة زا زرياٌةبكةة  ةشؤزةجسا اشيسةةةةة
ة دا.ةةد  ةغة ةل ةٍ ىةاٌةٍ يسا اشيةاٌةجسةسالى ؽةب،خ،يةئسيج

داىىةةىةب ِزىاباة  ةمًةلة ةالمة ةبة  ةغةس وسةباضةىةٍة  َلىةيةسكًءةل خاضةةةةةةةةةةسلة سةئسيج
 ةةةةةاىىةبةو سة ةةس  ةةة:ةية  س كةلة ةووكابسةةةةةآةاٌةباضيةرس ادءةرسَلةة  ةووِزئةئاةرس ادةةعسط

بةة ةةةةةةآ ةلس بخةةةوااؽةضةة المىةةا ةضةة،ك ةضةة ز ةعسطةةةةةةعسطة ةخةةاضةرزا س ةغةةس وس ةةةةل
اٌةةةةة  سئةجاة اكس ةكةئسيطةةةناٌةب ةج ض   ةِز  وةة  سةب،ةئاضةك ِزؤذى راةب زش سا سكةة 

 ك  ةةةةة كىةئة  ةئايةة  سئةشيةاكسةو وسقةةةةاى ةرس ادءةلس ساٌةرس ،َلس  ةةب زا زر ةئ  ة  س ب
ة    .ةةب،ةرسزرس 

  سئةةةةةيةِساىسس  اٌئةب،ئةة  س ةلس ةةىةبك،لَةة ةبةة،ةى ؾةةةةةةةسزي ك   اكةة :ةئةة  ةئاي كةة ةٍاىدة
يةة ةةبة ةوو آليةةةةةةةام ي  ةضةسس  ةض،ىةةةةةزة خةةواة ك ةةىازر  يةخةواداةةةئ  س ةل ةئسيجسل

    ةة زجىةىو ضةةخ  اىىةئسيجسةةلةبةةدسٌئةكةةا وةب،يةةاٌةرسزبكةةةةةي  س ةضةةةةةةمس ةةر  راةبض
ةرزا ٌ.،ِزةة كازيية سا ٌءةية اةٍ ٌةشؤزةرسضةةئ  اى  ةئس ط

(ةئسيجسةةلةراة70 اةلةة ةىس ةةوةوةة ف اة)ةةةةة  ةئس طة سةبةة،ةشاىسازيس ةةاٌةئةة  ةضةةوازةئسيجسلةةةة
نسىئة سةئسيجسلةىة)بة ِزىابا(ةب،ية ةك بة ىيسىةةةةةةٍ َلبري سرزا ٌءةك ب ىيسىة سا ٌةب ةِزسض

اةةةةة:ةعسطآكوةرسَلةةة ئةب َلةةةةيخةوا وِز ةةاةةةيةئ  سةىا ادة  ةعسطةةسائةضوىك ةباضةى  
ز ةةةةة( ةو يطقطـطِطني ضة زرسمىة)ةةي ئة سةلة ةخةواي  ةىس سرزا  ةاخةوب ىدس ةة 

(ةك بة ىيسىة ةسا ةيوكسةاٌ:ةبة ةةةةة ثٞــاألقاٍُٚ اهجكومخ  اٌة)ةآةسؤ   ةضةِزؤمداةئ  ةبس
ثس كةدي يًددةبة آلوةئسيجسلةىةبة ِزىاباةئة  ةغة اى  ةةةةةةةةخةةواةا ةِز  بةلقةور عئةةةةةة ةعسطخةوا

بة ةةةئي  خةةواة مب ز ةةةةةب ىةدس ةثس غةةاةةةةةعسطة  ئةةيخةواةخةوا:ةآكوةرسَلةكس داىنيئةب َل
ييلداةةىازر  يةة كىةرز ضةةتةبةةو سئةئيجةةاةل ب زئةة  س ةل يةة ل ةة ةة ةبةة ةجةةةخةةةواو  ةةةةةف

ــس كوضك ة)ةضةةة ىةة ياٌةك ب ىيسةةةةئةب،يةةة ةئةةة  ةئسيجسلةةةة( ةئ  اىةةةداةكس كيا اكةةة  سة٘خـثاهـ
 سكوس.ةةةةاٌةيةى  سر س ةىاريدسي

 

َََُّم ٍِ ُضْبشََّا ُٔ ٌَْدَن اهٖو ََُّٔد َََّبشََّ ْْ َأْغ ََّ ال َأ ُْتََّ الٔإ ٔإَه َْٚم َََّأُتُ٘ب َأْضتََّْػَفُسَن َأ    .ٔإَه
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 ثيَهاســةي ئةم دةرسـة

( يةّ طـآ ئايةجة َوباِسةنةدا 50 - 44ئةّ دةسطةَإ ية طـآ ئايةد ذَيهـذَى، ية ئايةجى )
دةفـةسَوَى  ةةى ؤـ ٕ    طةسةجا بـة ذَيةةَةـةسى خاجـةّ َوظة ـةد      آى ناسبةشخـوا

ــائ  يظــ    ــة َوةط ــى ب ــةةِسادئ ئيٓصيً ــة َى  ـج ــخـواا صــةءدئ ط ـــي ـــإ يةط ، داةٕ، آةس ب
اْة بة ٖـةم َْيشدساةةجـة   ـاْة، ةة ئةة قوِسئــش قوِسئــس، ئةةيخـواة ـى ب  ج  ْاسدؤجـةيشنحَي

ياْةةة ـوةةناْى ذـــَيش خ يـــةجى، ةة بةطةسيشــــس، ةة بـــة ِساطـــحذاْةسى نحَيةـــة ذَيشـــخــــوا
ـــؤ ـــاةدَيشة، ئٓصـ ـــا فةسَـ ــة ذَيةـ ـــإ ب ـــدةن ةَةةس ـ ــة ن ـ ــة ي ـــاد، ن ـــ ى ـاجى ٖةَيةزاسدْ

َِشةناْيإ ــــحوةناْذا، ئةطــةس بــ  ؤاسةطــةسى َشـة َْيــوإ خــاةةٕ نحَيةــدادةةسيــى نــشدٕ يــ
ــ إ يـة َْيواْ ـدادةةسييـ  خــوا بة طوَيشةى ةةظى دابةصَيٓشاةى  آٖاجٓة  ى، دةب اد، ةة ـذا بهـ ـ

نـة بـ  ٖـةس نـاّ يـة       آِسايذةطةيـةْ   خــوا ا ــةةَى، ٖةسةةٖـإ ْةنـبة دةاى ئاسةصةةةناْي
ةسبةخ ى ْـــاسدةة، يـــة ـهى طــــاَةئ ِسَيةاصَيــــوَيُإ، بةسْــــــــئَو ـــةجاْى  شـــوئ، ديـــإ، َظ

ٍَئ، ةة شــــى دةيهشدْــة يــةى ن َـحةاشـــاْذا، ةة ئةطــةس ةيظــــاسييةنــةسدةن وَيٓهةةجةى ــــة
يةى بةسْاَةئ نحَيت، بةءّ بة َةبةطـحى جاقيهشدْـةةة نشدةةْـى بـة ئَو ـةجاْى خـاةةٕ       

ٖ    خــوا ا دةايـى  ـا، ئٓصـ ـا شيـ ـنحَيتئ بةسْاَـةى شيـ   ــ ةَوةيــفـةسَإ بـة  إ، ةاجـة  بـة   ـ
ةٕ، ؤـــوْهة ـــــرِبنة بهـةناسييذا ذَيشــــوَيُاْإ دةنـــاد، نـــة يـــة ؤانــــإئ َظــــشـــوئة ديـــ

ــةةةيإ بـــ   ى   ــذةدا بـــةة ش ـية، ةة ٖةةاَييشـــخــــواطةِساْـ حاْةى نـــة جَيياْـــذا  ـــــيإ ذَيـ
 ايى يةةة.ــة ِساشيــنةةجوةْةج

ــ ة دان نيى ديهـ ـإ ية ئايـةجى دةةةَـذا شاسَيهـ   ــذاش شدْى ـهـ يى دةنـاد يةطـةس دادةةسي  ـ
ٓـ    ـية َْيـوإ خـاةةٕ نحَيةةنـ    ةَةةس ـذَية ة  ى، بـ  ةسيـا   ـاْذا، ئةطـةس بـ  دادةةسيـى ٖاج

ــة شــ   ــوةٕ ي ــةى      ـب ــة ي ــةْيا ي ــةس ج ــةسيةةد، ئةط ــة ش ــإئ  دإ ي وَيٓهةةجٓى ئاسةصةةةناْي
يـة ظـونُى دادطةساْـةى    إ ـخ ٖةَيهشدْيـ ـنـة ذشـ   ـــآ يإ ِسادةطةيةْـ، ةة ذَيشـ ـآذا بـاشـياط

  م هي هد ز ا و د   رسيه د
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ــ ضائ ج َيــ، َايةى طخـوا ــ ةى دْيـ ــ ية ب يـإ، يةطـةس بةش  خــوا ايى ـ ــ َيو يـة طوْاٖةناْي ـ إ، ـ
ــ دي بـةءيإ بةطــةس   خـــواضايإ بــذةٕ، ةاجـة   ـوَيُاْإ طـ ــــخ يـةةة ْيــة نـة َظ  ــــاسة َةبةطـ
 هى  ِسَىئ  دةسٕ.ـةى خةَيــنة صؤسب آيذةطةيةْــ، ةة ِساشآــدَيٓ

ــة  ــةجى طةة ي ـــئاي ـــ ــةّ دةسطــةدا  ـَييةّئ ن ج ــةةة    ، خـــواايى ئ ــوةَييى يَيهشدْ ــة ْه ب
ُـ  ـة َـٌ ْةدةسةنـ  ـاةةٕ نحَيةـ ـةسَوَى  ئايـا خـ  ـدةف ُـ ةس ـةَةـ ـى ذَيةـإ بـ  ظون ى ـ، ظون

ــةفاَيى دة ــة ٖــى   ـصٕ؟! ةة دةفــةسَوَى  بَي ــ خـــواْ ــ  خـــواوَإ ظــونُى ٖــيس نــةى ي ، ب
شْية.ـحـة باشوةةةـ َيةسةةةئ ةسدبــاْذاساْى يَيهـئيُ

   ڈ  ڈڌڌڎڎڍڍڇڇڇچ

ژژ  ڑڑکککک  گ گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  

ڱ ڱ ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

ہہہ ھھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  

﮷﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁    ﮶ ﮵   ﮴  
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 ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان
 

ْـ   ـإ بة ٖـحَيةُـ))ةة ن خ ـ ى بةِساطـ ـش خـ ـاْى ذيَـ ـحَيةةنـ ـس، نخــوا اسدة ـةم بـ   ى جـ  
إ يـة  ـدايةةصاْـذةة، دادةةسيـي يـ    خـواياْةةة ؤاةدَيشة، دةشا بةةةى نة ـئ بةطةسيشآدادةْ

إ ـوَئ ئاسةصةةةناْيـــإ(دا بهــةة شــــــةةة ْان نةنــــة ذَيهـةٕ نحَيةــَْيــوإ )يــة َْيــوإ خــاة
ـــَةن ــ  ٖــةس ناََيه ـ ـــةةة، ب ــة شــوة ة دي ـح ـــإ )ي ـــوَيُاْــإئ َظـ ــاصَيهى  ـ إ( بةسْاَــةة ِسَية

ــ ةيظ خــوا جايةةمتإ داْـاةة، ةة ئةطـةس    َ ـحةاى دةيهـ ـ ــ شدْة يـةى ن  ٍَ )ةة يـةى نحيَـ  ـ تئ ـة
إ( ـة )يـة نحَيـتئ بةسْاَةنـ   ـحوةيةجى بةٖ ى ئةةةةة نـ ـةيظبةسْاَةى ب  دةْاسدٕ( بةءّ 

ــ ـــإ بهـذَييـــذاةٕ جاقيحـ ــ ،اجةةةــ ـــيـــة ئة ـ ـــاَذاْى ؤانةنـ ــوْهة ـاْذا ذَيشـ ــةٕ، ؤـ رِبنة بهـ
ــ ذةداد، بـةة ش ـإ ذَيــةة ٖةةاَيحـيخـواإ ب   ى ـطةِساْةةةى ٖةَوةاْح ــ حاْةى نـة جَيي ـ اْذا ـ

س دادةةسيــي يــإ يــة خـــواة ـْاسدةةيةجــ خـــواة ةةةى نـــةة بــ ﮸ا بــوةٕ ــــ ىئ ِساشيــــْان
ــ وَئ ئاسةصةةةناْيـةة شـ ــَْيواْذا به ةةةى ـإ َةنـةةة، ةة يَييـإ ةسيابـة نـة يـة بةشـَيو يـ       ـ

ـــس  د ْــةدةٕ، ةة ئةطــةس ذشخـــوابــ   ى ْاسدةةيــة  خـــوا ـــ ـــئــةةة بضاْ ،هشدـحيإ ٖةَي ةة ـ
اييةةة ـيـة طوْاٖـةناْيإ، ةة بـة دَيٓيـ     ٖةْذَيويإ بذاد بة ةةَى طضاـدةي خـواابة نة ــدَيٓي

ــ يي يـإ طةسةن ـئايا ئةةاْة دادةةسيـي ْةفاََيحـ   ۈٔ ـيش  ِسَيـهـصؤسبةى خةَي ة! شـا ئايـا   ـ
إ ـاةِسةةْاْةيـةةة بةسؤــى ذحــو بِشةايةنــشة، ب  ن َةَيَيــانحـؤ خـواية ٖى  ــآى نـظونُ
 .((ىب؟!ـــآٖةب
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 ةكانشـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــ

ً إ دةسباسةى ةشـةى  ) ـ( صاْايڈ) ََئن ٖـ  ُم ــ َيــةٕ  ٖةْـذَيهيإ دةيَ ـ( دةة ِسايـإ  ٔ  ـ
ٌَ َسىٔ ييً  َ  قيييٙ    ةسبةخ ية، دةطـــوجشَى  )ـةشــةيةنى طـــ  َقيييً ًُ َاَرر  ََيئن ُٓ ًَ رّٓشُليييُه  َِٔن ٍَيي

ِٔييََّط يٕٛرّظ ٍَٔذر  َ  ق ً  ( ةاجة  ةشـةيةنة طـةسبةخ ية )  ُٔ َّحًٔفظقً ييً َِٔن ََي َِٔنً  ُم يـة   (ٍَي
حية رَيـــش ـــــخ، ؤـــاةدَيشى بـــوة، يـــإ خظـــــ  بةطـــةسى ِساطةيشـــــآنـــوسدةةاسيى دا دةَي

ـــؤــاةدَيشيىئ ِسن ـــَيفى خ يـ ـــةةة، ةة ٖةْذَيهيشـ ـــ ــة ) ـيإ دةَي ـــ(ةةة ٖأقَمييًَئ  ي اجوة ـ
(     ّ ًُ  ُحيٖه َىٔ  قيث رَ ّ َْ ُميارٔم َُي ًُ فق ُٓيارٔم ّٛييي ٙ ٍييي أقأَمً  ش ديـاسة ٖـةس ٖـةَإ    ـ( نـة ئةةيـ  ً

 ضةسة.ـَيى ٖةية، ةاجة  بةطةسيةةة ؤاةدَيشة، ذاسَيــذَيش َاْاى

َْ ٓيي اشارّطَّ ُجَِييَىِشُع: يرّٖظيي(  )ڱ) ٔ ــــإ يةنــــةَوةيــ( ٌَٖ٘ ِشٔطييَّ  ْعِشييييَطَّ  ْعِش  ٔطييُحرٔضييرّ
ــ ــة  ِسَيـ ـــيةنى ِسةةٕ، ئاشـةاجـ ًَ رّيييذًٓ   ٖ٘ٔيييَاّقرإلا ٘ٔٓققيييشاطقْ ّٔ كقّٔيييَر رَئعُترِسيييَّهشا، )ــ  ٔمييي

ََٔ ِظَة ٘ َٓعشاَط َ٘شَٓعيرّٖظ ٔثَٔنُِّسَّ َٛٔنيرّ َ٘ٔٓعشاَظٔب ً ٔ َٛٔنيرَّّ  ً ةية ـ( ئةة ةشُشَِّي طقَُّٓ ٖشُّٓ ً
ــ دييـة   خــوا صساةةجةةة بـ  ِسَيةـاصى   خـوا ــ دا، ةة ش ٔـ ــ ةسيةةد ب يـ ــ ة ذَيـ ى دةطـوجشَى   ـ

ـــش ـــةسيةةد، ؤوْهــ ــة  ـــ  ــ ــةى نـ ــةة ِسَييـ ــ ى دةؤـــ ـة ئـ ــ  نـةِسةث بـ ـــٔ بـ ــإ ــ اْى، يـ
٘ َئ  )ــوة بَيٓٔ، دةَيــةيةى ئاةى يَيةسؤاةـط ٘ (، يإ )ٔطيش  ــ ْ خــوا ذى ـ( ئيـ طيشٓع اةى ـ

ـــيــة بةسْ ــاةة شـ ـــةسيةــاَةى خــ ى ْ ـــةد، ةةى ؤــ ٕ خةَيـ ـــ ــة ِسَي ـــى شـو ي ةسيةةجى ـ
ــ ، نـة دةايـى ذَيـى جيَ   ـــآ اْى دَيٓــشئ ية نـيـاصطاسئ شــئاةى ط ــآةةة دةؤيــِسةاَيةجي ش ـ
ــاة دةب ـــآئ ــاةيَ ـ ــاىئ خ ــ ى ذئ ذ ـــآٓى خ ـــئة  ـ ــةَإ شــ  ـ ــة ٖ ــةة ـاّ دةدا، ب َيوةش ئ
ــ دايٓ خــــواى نـــة يــة بةسْاَة ى ذـــةسةةسدطاس خــــواةةة بةسْاَــةى  ـــــاةة، خـــةَيو يَييــ

وةٕئ ـةئةة ذانةـ ـيـ ـ ى جَيش ئاة بوةْيـإ يـة ِسةةى َة ٓةةي  ـة ٖـةةسدةطشَى، نة دةبَيح
 إ.ــؤانةوةْي

َْ ٓييُ شارّطَّ :ُجييييَِرّٖي(  )ں)  ٓيي اشارّطَّ ُجييييَِيَمَّ  َحييييَضَّ :َجييييََِىأقَّ ُشِميير ق َجََييَىَّ  رضييُحرّ

ــة صَــاْى ُجًَييِئم( )...ًُُُلييََِئمَّ ــة  ِسَييــةنى ِسؤش ذاـ ةِسةبيــ( ي ـــةاج  ُشِميير ق َجََييَىَّٔ، )ـ

ــوة، )  َحَضييَّ :َجََييِىأقَّ ــة ِسؤشــٔ ب ــةى ن ــة  ِسَيي ــًُُُلييََِئمَّ ٓيي اشارّطَّ َُجِيَمييَّ( ةاج ة  ـ( ةاج
 اس.ــٔئ ديــِسؤشى ـِسَييةن
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ية قوِسئاْذا يةطةس  خـوا( ةةى رإلسٔت ًُق: رَّتَشًب ِشنة بهةٕ، )ـةـ(  ةاجة  ذَيشھ)

 چچ  ڤ  ڤ  ڤچف دةفـةسَوَى   ـوةث، بشاناْى يوطـصاسى ْةةةناْى ية ك

ــ دةنشد، غاسغاسَيُٓـإ دةنـشد بـة ط    ِشنةَإـةـذَيشحني ـ، ئَيُة ِسؤيشفـيوس واسى ةءخ، ـ
 .ــآود بة ذــياخ

ِشنة بهــةٕ، بــ  ئة اَــذاْى نــاسة ـ، ةاجــة  ذَيشةــچھ  ھچنةةاجــة  
ــا )   ــاد، ئٓصـ ــاجشى دةنـ ــةجإ صيـ ــانةنإ، ناَـ ــةقى  رإلسييئت ًُق: رَّتَشيييًب  ؤـ ًَـ ــة َوج ( بـ

 هةةد.  ــذَيشهةةجٓيش دةطوجشَى، ةاجة  ذَيش

ًِ ) ُ يذِّٖ بيي  ذةٕ، يـإ طـوَِشاد بهـةٕ، )   ــ( ةاجة   د ب) ٘ ( َ ي ( َِٓخيَذُ ْ ق  ةعذٓي
ــ بـة ذيح ة ـب يـ  ًِ ى )ـ ، ــــآ( جة ـةدديى ذَيهــشاةة، جـانو َاْـاى ٖةَيتةَيةجاْـذٕ ب ةيةْ    َ ي

ــة ٖةيَ  ــة  ةسياب ـــةاج ـــ ــود ْـخ ْةخةَيةجَي ـــٓٔ، فشي ــة ٖةْذَيــ ـ ـــةدةٕ، ي ــة ـو فةسَ إ ن
 ةى.ــَيى دةنـشَيةةش

ــة  ْةفاََيحــ ۋ) َِيى )ـ(  ةاج ــة  ْةفاَيــ هييييَل ٕ ا )ـي، شـــ(يــش، ةاج ( سرغييا ر هيييًَى
 ش سة  ــآى طـى يإ ْةصاْيــ( ْةفاَيشٔبيِضأق ٘قَحالقييٙ َح قَ  ُهييَِرجلق  )ــآدةَي

َُّلّٖر ق) -1 ْـ     هاْ ي رّٔع ًَٔمي  صاْيرّٖي َْٗ ُخ ٍَُْ:  ، صاْيـاسى  ـآ(  ئةةةيـة نـة ئيٓظـإ شـحَيو ْةصا
 ة.ــحة شاٖيًـة بةة شـ، َاْاى ةايـآ، يَيى ْةصاْآحَيو ْةبـدةسباسةى ش

ٛٔرّٖظ ًُدققٔت: رِ ًٕٔىيرّٖخ) -2 ٍُف َمالقٔخٔب ٕ ةس بـة  ـي بةساْةـ ـشئبِشةاة ب ؤوةْـ(  بئُِٔ قَ  ًَْ 
ــ ةةاْةى ةاقيةـى ئـةة ش  ــحَيو ذَيضــش ــ ة بـة ش ـــ ى ٖةيـ، قةْا ةجَيهـ آحةبـ حَيو، بـةءّ  ـ

 ة.ـةيــةى ٖةَيـةنـقةْا ةج
ّٔرّٖخ) -3 ٛٔرّٖظ ُهِع: ٔفُدً ةةاْةى ـناسَيو بة ذَيض( ئة اَذاْى هَعْيُٓ ٌِأق ُُقًُّ َحف َمالقٔخٔب ٕ

 ـآئــة اّ بــذسَى، بــ  ةَيٓــة  نةطــَيو َــاَيى خــةَيو دةدصَى، نــة ْابــ آئــةةةةة نــة دةبــ
بهـشَئ،   ـــآ ، نـة ْاب ـــآ و دةَيـو بـة خةيَـ  ـــ ةد دةنـاد، شٓيَ ـاد، غةيةـشَى، دسؤ دةنــبه

َِشَى  )ـئةةةش ذَيى دةطوج َِ( ةاجة  )هييَل ــ ( يهييي َل نـة   َيشةدا بشيحيـة يـةة نشدةةاْـةى   ـ
 ٔ.ـةةاْةى ٖةقٔ، ذَيضةةاْةى بةسرةةةْذييــذَيض
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َٔٔقُنة، )ــــةةيإ ٖةيــــة  بِشةايــةنى ذحــــ(  ةاجمب) ٌَُكييييُس ٍَُْيي :رّيي  ًٔجييييَ َح َعَميي هاييييَِرّيق ْ

َٔٔقُنّ  هاييْكرحَل َٓي رّذَِّسَّ ٘ٔفقشاِعَنيرّي  َقِْفقي  رّٔعْ يها  ٘ٔيقيئه ًِٔم :رّ ( بشيحيـة  َٓٔقين ( ةشـةى ) ٘ٔر
ـــاّ، ةة بِشيــاسئ ظونُـجــةةاة جَييــذا طةيةَيحــة ئة ــ  ئآـإ جَي ةيةــــــئيٓظيــةةة نــة  ى ـ

ــ ح جة يةقني، ةاجة  ذَيويظـ، ئةةة جَييذا طةيشآش بوةبـيـحةةة شَي ــاسةى ئةة شــيةب خ ـ
ــ اد ؤي دى صاْيــبةةة ْان ــ اسى دةسبـاسةى ئـةة ش  ـ ــ ، شآحة صياجشبـ ـ ة نـة  ـٓييـ ـَيى جَيةيـ
(ى َمِعشافقيييي٘اةة، بــــةءّ ةشــــةى )ــــــاسَٖيٓـ خــــ ى بةن(ى بٔ ْ ييييهةى )ــــــةش  خـــــوا
ـــ( ناََمِعشافقيي٘) آاةة، ؤــوْهة دةطو ـــاسْةَٖيٓـــبةن ، ـآْاجــةةاة بــ ـآ و ـــ، دةشآٌَ بـــ

ــ (َيهٔ ْ يه ( )َٓقنة، دياسة )ـحة ٖةيــاسيى جةةاة بةة شــة  صاْيـةاج ،(ٔ ْ هةءّ )ــب ة نـة  ـ
ٍَ ية دَيذاْى جَيـذا ْـةَا   ــ ئ طةيةَيحآبئيٓظإ يةسةيةسئ د ــ ة دَيٓيـ  ـــآ ايى، ب يـة دةطو  ـ

ًَ ود ـــــ، ياخآإ بــــــــَيني  يـــةقني ةاجـــة  ئيُـــاَْيهى ذحـــةئ، ئةطـــةس بـــة َاْـــاى ئيُـــــب
.ــآاَيى جَيذا ْةَابــةئ خــحـةى نة ٖيس خًَــاسييـصاْي
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 رةوةى ئايـةتـةكان خـواهـؤى هاتهـة 
 

ڇ  ڇ     ڇ   ڍ  چسةةةى ئةة ئايةجـة نـة دةفـةسَوَى     خـواٖ ى ٖاجٓة 

ک    کڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ  ڑ  ڑ   ڍ

ںں     کک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ

ے  ھ  ھھ ھہ ہہہۀڻڻۀڻ ڻ

ًا  ]، چ﮸   ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵   ﮶﮷ ے  ۓ   ًا رِبيييييييي َ يييييييي

ََُنًييَ ٖ  َٕ رهلَل َ ِي ٌٖ أق  ًٍض  َسٔض َٔ ًَسَ ِحأق َّىق ْٔدَُرّ ً تييُ َ ي  ْيَىّقَع ََّييً   ٕذٖنَخىل ُمً َاَيْر ٔبُ ٍَرِر :ْرً

ُٔ ََٔ ييِحأق ًٖىييأق َثْفييَشَ  ِذىقيي !ذٖنييَخً ُمَٓيي :ًّْرققييفق  دٓييي َِٔتَعِ رَة يييً قِعَ ٌ رٖةً َاٖىييأقَّ  ْدَُييًس رّ ْد َُيييييً رّ

ََّيييَئَِب ٌٖأقَّ  هَُيي ََُّ َقَخييَتَيفق ٌَْ٘مُصييً ُخَييئمِْىق ًََِٔبييً  ّقٔضييْقَتفق كقِٔييّقَا ُهً  ًُِخييَىَّ  هَأِ قييً َ َيييٕ 

ّقييثرهلل ُْلُسييَس كقّٔييٙ َرَبأقفقيي كقَىذَِّصييُىَّ كقٔبيي ًُٔمِاُىيي ــة   ةب(1)[  فقَيَز ـــ، ةاج ــوِسى ـ ذةَيآلى ن
اْى شوةيةنة طوجيـإ  ةةسٕ بـا بضـني بـ   ى     ـ  صاْانــآ، دةَيـآيَييإ ِساصى ب خـوااى ـ ةبة

َوظة ةد! ج   ةد بةَيهو ية ديٓةنةى  ى بذةئ، ؤوةْة خضَةجى طوجيإ  ئةىـَوظة 
ٖ ــاْى شوةيةنةئ، ةة ئةطةس ئَيُة شــة صاْايـدةصاْى ئَيُ ــ وَيٓخ بهةةئ، شوةيةنـة  ةَوة ـ

ٍَ خةيـَـ ــــوَيٓخ دةنــــةدا شــــبــة دةاى ئَيُ هةنةى ـةةٕ، ةة ئَيُــة ئــةة ن َةَيــة صاْايــة يةطــة
ة خ َــإ ْان نييــةنُإ ٖةيــة، دادةةسييُــإ دَيٓيٓــة  ى جــ ، جــ ش بِشياسَــإ بــ  بــذة بــ  

دَيـٓنيئ بـة ِساطـحخ دادةْـَيني، )يـاْى       آئَيُـةش ئيُاْـخ ذـ    ،بةسرةةةْذيىئ قاصا ى ئَيُـة 
ـــةئ، جــ  ْاٖــةقَيهُإ بــ  به ـطــةةدا دةنــ ـــة بــة ٖـ ـــةم، ئَيُــةش دإ بــةة ٖةقـ ةى جــ دا ـ

س نـة  خـواة ٖاجةــاسةةة ئةّ ئايةجــِساصى ْةبوة، يةة ب ش خـواةَةةسى ــٔ( ذَيةـدادةَْيي

 .  چ﮸...ڇ  ڇ     ڇ   ڍچ ةسَوَى ـدةف

                                                 

ُُ رّطََّ شٖ فيٕ ةيشريِ بشىه: )1  (  َّبً أبٕ حًمت ّرّ َٔقٕ.12110( أِخَشَل
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 ي ئايةتةكـــانـشــتـاي طـمان
 

ــ إ باطـوةى شوةيةنـةناْى نـشد، ذاشـ   ـى ئـةصَوةْى ذَيشـ  ـدةاى ئـةةةى باطـ    خـوا ى ـ
ـــئــةصَوةْى دياْــةناْى نــشد، ةة باط  ـــحَيةى بــ  ٖةسيــــى ئــةةةى نــشد، نــة ن ـ ـــةى يةةاْـ ة ـ

نإ، نـة ديـاسة ْةصـِشاْييةنإ    ْاسدةة، جـةةِساد بـ  شوةيةنـةنإ، ئيٓصيـٌ بـ  ْةصـِشاْيية      
يٌ ٖــاجوة جــةةِساجى ـة ئيٓصـــوةٕ، ؤوْهــــــش ٖــةس نةةجـيٌ بــة دةاى جةةِساجيـــةَيــِشاى ئيٓصــ

 ا ــــبةِساطــخ داْــاةة، بــةءّ ٖةْــذَيو شــحى ديهــةى صيــاد نــة طــةسدةّئ ِسؤرطــاسى  يظ  
ًـ ـذَيويظحى نشدةة، يـة ئيٓص  ــ ذا ٖـي ــ اجوة، ئةطـةسْا  يظ ـ ٖـةس   ى بـة جـةةِساجيش  ـئيشـ  ا ـ

ٍِيه رّكٔ اد  نة ةةى ؤ ٕ )ــدةن ةَةةس ــا دةاى ئةةة ِسةة ية ذَيةــنشدةة، ئٓص ًِٔييي أق ( َتًَب
ــ يإ يـةبٔ دةط خــوا يٌ، نحَيةـى  ـُاْيية، جـةةِسادئ ئيٓصـ  ـــ خاةةْى ئةة دةة نحَيةـة ئاط  حذا ـ

ــةى         ــةس بٓاغ ــاسئ يةط ــةصَوةَْيهى دي ــ ش ئ ــ  ج ــةبوةة، ب ــإ ٖ ــةصَوةَْيهى دياسي ــوةةئ ئ ب
، چڇ  ڇ     ڇ   ڍچةد نـة بـ د دةَْيـشئ، يـة ئاسادايـة،      ـى جايةـ ـهَيـنحَية

، ةاجــة  ةةنــو ؤــ ٕ ـآ( ئــةةةى ئَيــشة دةخاجــة طــةس ئــةةةى ذَيشــ ّرّ رّعطيي ئــةة )ة(ةة، )
ِشاْييةناْذا بــوة، بــة ٖــةَإ ــــجــةةِسامتإ بــة شوةيةنةناْــذا بــوة، ةة ئيٓصيًُــإ بــة ْةص 

ا شَيـى طـةسْض ئةةةيـة،    ـسَى، ئٓصـ خــوا سدؤجـة  ُإ بـة ٖـةم ْا  ـَيوة ب   ى ج ش نحَيةَيهـ ــش

ــشةدا  ( ب ؤــى؟ َىييش ٌْافــةسَوَى  )، چڇ  ڇ  ڇچدةفــةسَوَى    خـــوايَي
ًٌ  ييييش ٌ  َفِشىقييييًب  َىييييئََتاةٕ، )ــــاةى بــ  قوِسئــإ بةناسَٖيٓــــؤــواس ْ خـــوائــةةة ديــاسة نــة 

َْ ٍَ ؤةْذإ ةةطشييي ٔر ــ ( يةطة ــ ْـاةى قوِسئ  خــوا فذا، يَيـشةدا ب يـة   ـ ــ إ بةناسْـ ، ْـاةى  آاَٖيٓـ
ـــآاث بةناسدَيٓـنيحــ ى ذــةسةةسدطاسة، ئةطــةس خـــوا، ةاجــة  قوِسئــإ نحَيةــى جــةةاة  ــةياسى  ـ

ــ يـة دةط  ـــآ ئ دةةسبـــآ ، جةةاةبـآةبـ ـو ٖـنحَيةيَـ  ــ حهاسيى نـشإئ طـ ِسدسإ قوِسئاْـة، ئٓص   ـ ا ـ
ـــدةف ــةة نحَية، چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچةسَوَى  ـــ ـــئــ ــة ـــ اْةى نــ

ْـ  ـةةةٕ، ةاجة  ذَيش ئةة ٖحيــش دةطـيةذَي ڌ  ڌ   چ، يَيـشةدا  آاجوةٕ بة ِساطـحيإ دةصا

ــَيش دةطــحيةةةٕ، بةِساطــ      ،چڎ ڎ  ڈ ــة ذ ــة ي ــةى ن ــةة نحَيةاْ ــة  ئ حيإ ـةاج

بـــ  يَيـــشةدا )اٍ(  ،چڈچَئ  ـى دةَيــــــــاْى صَـــاْى  ةِسةبـــــ، شـــا صاْايـــــآدةصاْ
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ــ إ، بةَيةنـ(، نحَيةــــُتايََيييي(ة، ةاجــــة  شيٓظــــى نيحــــاث، ْةيفــــةسَوةة )   لٔيييييص) هو ــــ

ٖـــةس نحَيةَيـــو يـــة ذـــَيش ئـــةةدا ٖـــاجوة، قوِسئـــإ  ،چڎ  ڈچى  ـةجــ ـفةسَوةي
ــحى دةصاْـــ  ــةناْى  آبةِساطـ ــةسشةّ نحَيةـ ـــوا، طـ ًَةنةيإ بةِساطـــ خـ ــ ـــ، ةةى ئةطـ ، آخ دةصاْـ

ــ ،چڈ   ژچ ــاةدَيشة، ـةة بةطةسيشـــ ڑ  ڑ  ک  ک  چياْةةة ؤـــ

ـــوانةةاجـــة  جـــ ش بـــةةةى  ،چک ــة  خـ ـــواْاسدةةيةجـ ــإ يـــة خـ ــة س ظونُيـ َْيواْـــذا بهـ

ةةى دةايى باطى دةنةئ، ةاجة  دادةةسيى يـإ يـة َْيواْـذا بهـة،      ،چڑ  ڑچ
ـــ( يــةّ ئايهييييحكبــةءّ ةشــةى ) ةجةداة، يــة شــوَيٓى ديهةشــذا نــة طــةسْض دةدةيــٔ، ٖــةس   ـ

ــاْيشئ      ــاى طــضا شــةس ييةناْيشئ بةسْاَــةى ري بــةَاْاى دادةةسيــى ْيــة، بــةَيهو بــة َاْ
ــ بـ ى ْاسدةةيةج  خـواوَى  بةةةى نة ـا دةفةسَــٓصة، ئــحةَى ظونُِشاْييشــيظـط س، خــوا ة ـ

ــى ي ـــدادةةسي ــة َْيواْـ ـــإ ي ـــذا بهـ  ،چگ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳچة، ـ
اجوة، ئــةةة ٖــةَوةى ــــةى بــ  جــ  ٖـ بــذةى يــةة ٖةقــ ،بــةدةاى ئــاسةصةةى ئــةةإ َةنــةةة

ةى يــة ــــة نــة يةصَةياْذاةــــة ديــاسة شوةيةنــةنإ، صؤس ٖةةَييــــةةة نــــةةة بــ  ئــــدةطةِسَيح
ٖـ      ،ب شٕئ  يةذةٕ ية شةسيةةدئ ةس ــذَيةةَة ا! ـدةايى بيهـةٕ بـة ذِشئذاطةْـذة نـة ئة

ــ ذَية ـــآ ئةة َوظة ـةدة نـة دةيَ   يـة   آّ، نةؤـى  يـذاةة، ذَيةةَةـةسإ دةبـ    خــوا ةَةةسى ـ
ــ  ْةدةٕ، نةؤى ئةةةج خـواةةظى  ــ ا ئَيُـة بِشي ـ ــ ط آاسَإ ذـ ـ يذ ـ ِسىئ  َاْـذا!! بـة جةئهـ   ـ

ــ يإ دةنةةجة دةطخ درى ذَيةةَةــةْذةى باشــئةة ناجة َاددةيةنى ذِشةذاط ، بـةءّ  ةس ـ
 ةئ  دإ.ــضساةٕ ية ٖةَيــةسإ ذاسَيــاسة ذَيةةَةــدي

ـــئٓص ــةسَوَى  ـــــ ــى   ،چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچا دةفــــ ــةةة ةةءَــــ ئــــ
اسدةةٕ، جــةةِسادئ ئيٓصيًــى ْــ خـــواشوةيةنــةنإئ ْةصــِشاْييةناْة نــة طوجوةياْــة  َــاداّ 

ة ـ، ئـةدى ئـةة نحَيةـ   ـــآ خ دةصاْـــ ةش بةِساطـيٌئ نحَيةةناْى ديهـقوِسئاْيش جةةِسادئ ئيٓص
ــ اةى َْيشدساْى ئةة نحَيةة ؤييــاجوة؟! ذاطــب ؤى ٖ ْـ    ـ  ـآة؟ َـاداّ قوِسئـإ بةِساطـحيإ دةصا
ــ ةسَوَى  بـ  ٖـةس ناَيَ  ــدةف خـوإ؟! خـواى ــنة نحَية شـوة،  و يـةة ئَو ةجاْـة، ئَو ـةجى    ـ

ــ ئَو ةجى ديإ، ئَو ـةجى َظ  ُ ـ ــ وَيُإ، بةسْاَـةئ ِسَيةاصَيه ــ إ ْـاسدةة، ذـِش بةذَيظ  ـ حى ئـةة  ـ
إ يَيــو ــــاسييةناْذا بةسْاَةنــــةية نــة ئــةةإ جَييــذا دةريــٔ، ديــاسة ٖــةس يــة ةسدةنــــةاقية

ًَـــة طش    ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ  چٔ، ـــــحييةناْذا يةنـــــشيـــإ، ئةطـــةسْا يـــة َٖي
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ـــياسَيهى ديهــة، نــة ِسةْ ــة يــة ََيش ــــئــةةةش ةةءَــى ذشط ،چۀ هى ٖةْــذَى نةطــى ـ
ــ ى ْةدةْـيـةى نحَيةـ   خــوا ذاد  ب ؤـى  ـةسٖةيَـ ـةدا طـديه ــ ةسيةجيشـاسدة بةشـ ى ْـةدةنشدة  ـ

ـــيــةى ن َ ٍَ؟ دةفــةسَوَى  ئةطـ ـــة َ  خـــواةس ـ ـــةيظــحةاى دةيهشدْــة يــةى ن  ٍَ، بةٖـــ  ى ـة
ــ ئةةةةة نة يـةى نحَية  ــ ى بـ  دةْ ـ بـةءّ ب يـة    ،چھہ  ہ  ہ  ہ   چاسدٕ، ـ

ــى شــ سائ ش      ــتئ بةسْاَةيةنيش ــة ؤــةْذ ئَو ــةجَيو، ؤــةْذ نحَي ــى ب ـــنشدةةْ ــ  ـ  سى ب
ــ ْاسدةةٕ، بة ذَيى ط ِساْهاسييةىئ ذَيش هةةجَٓيو نـة يـة طـةسدةّئ صةَاْةناْـذا دَيحـة دى،      ـ

ـــب يــة ةاى نــشدةة، جــانو جاقيح ـــإ بهاجــةةة يــةةةدا نــة ذَيحـ ـــإ دةداد، ئايــا ٖــةس ناََيـ و ـ
اجوة؟ ذاشــإ ئايــا ئةطــةس ــــةَةةسى خ ياْــذا ب يــإ ٖــــةْذة بــة نحَيةــةةة نــة بــة ذَيةــــذاب

ــ ، ٖةْـذَى ظونُيـإ يـةة نحَيةـةى ذَيش    ــآى ناسبةشخـوااْى ــنحَيةةن ــ وةدا  بـشدة ْةط ـ خ ـ
ــ نشدةةة، ئاَادةى بة دةاى ئـةة نحَية  ــ ةى ديهـةيإ به ـ َيى  ـشاْة دةيَـ ـةةى، يـاخود دةَاسطيـ  ـ

ــة    ــةس بــ ــةخَيش ٖــ ــا  ْــ ــةةّ، بــ ــ ّ دةنــ ــى خــ ــةش طــــ  دةاى نحَيةــ ِشسابَيحةةةئ ـظونُةنــ
 ة.ــة يَيشة دايــابَيحةةة؟! ئةةة جاقى نشدةْةةةنــٖةَيوةش

ِشنة بهــةٕ، ــةـــانةناْذا ذَيشـئَيــوة يــة ؤــ ،چھ  ھچئٓصــا دةفــةسَوَى  
إ ذابةْذٕئ، ديإ ٖةس بـة شـحى خ يـإ،    ــحى خ يــْةى دةَاسطرييى، شوةيةنة ٖةس بة ش

حى خ يإ، ٖةس ناََيـو يـة ئَيـوة بـة ذَيـى نحَيةةنـةى خ جـإ، ئـةةةى         ـٕ ٖةس بة شَظوَيُا
ــ اَذاْيذا، شا ئةةاْـةى نـة ئَيظ  ــرِبنة بهةٕ ية ئة ــؤانة ذَيش ٍِيه  حا ذَييـإ دةطـوجشَى  )  ـ أق

ٜ٘ٔٔ ــ نحَية ـــآ وَيٓهةةجوةاْى ئةة طـوَيُإ، شــإئ َظــ( شوةيةنةئ ديرّٖظَشرٜع رّٖشَنً ة نـة  ـ
ــة قو ــذا باطي ـــِسئاْ ــاجوة، ئةطـ ـــيإ ٖ ـــآةس بـ ـــئ ٖـ ــةة ش ـ ــإ ئ ـــةس ناََيهي ــة  ـ حة ؤــاناْةى ي

ى دةطــ ِسَى، ــــإ بــذاد، دْيــا صؤس بــة باشــــئة اَي ،ةنةيذا ٖــةٕــــبةسْاَةنةيــذائ يــة ديٓ
ةٕ، ْــةى ــــشوةيةنــة بــة جــةةِساد نــاس به ،ةٕئــــيٌ نــاس بهـِشاْيى بــة ئيٓصــــــةس ْةصــــئةط

ــ ْةنةٕ، ؤوْهة ئَيظ ـآةٕئ، ئةةةى ديهة شَيةةشـَيةةشَيى بهاْة شــئةةةى ئاسةصةةي حاش ـ
َيني ةاقيةـى  ـحى صؤس باشـيإ جَيـذا ٖةيـة، ٖةَيةةجـة ْايَـ     ـ ٕئ ْوَى، شــاْى نــٖةسدةةى ذةمي

ؤاسةطــةس دةنــشَئ، بــةءّ  آةناْى بةشــةسيإ ذـــةس دةنــشَىئ، نَيشـــؤاسةطــ آحايإ ذـــئَيظــ
ــ حاش شـئَيظ ــ ، بـةءّ ئـةةإ ذَيض  جَيذايـة  يإيت صؤس باشـ ـ ةةاْةى ةإ ِسةفحـاس دةنـةٕ، ئٓصـا    ـ
ِشنة بهـةٕ،  ـةـ ـذَيش ـــآ ة نشدْــب  ؤان ،چھ  ھچشةدا دةفةسَوَى  ـيَي خـوا

إ ـدةطَيِشدسَيٓةةة، طَيِشاْةةةجـ  خـواٖةَوةجإ ب   ى  ،چے  ۓ  ۓ  ﮲چ
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ــ   ى  ـــواب ــ ،چ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷چية، خ ـــٖةةاَي ــة  آحإ ذ ــةةةى ن دةدا ب
ـــجةوةْــة ِساشيــايى يــةةة، جةَاشجَييــذا نةة ـــا بهــةٕ! ئيظــةّ ؤــةْذ بــة فشاةاْــى جةَاش ـ ا ـ

ٍَ جةةِساجى خ جإ ــدةناد، ةةسة شوةيةن ــ ةٕ، ةةسٕ ْةصــخ بهــِساطدا ة يةطة ٍَ  ـ ِشاْى يةطـة
ــ ِساط دا إـئيٓصيًى خ ج ــ وَيُاْيش دةبـةٕ، َظـ ـــ خ بهـ ٍَ قوِسئ  آـ ــ يةطـة ــ اْذا ِساطـ خ بهـاد،  ـ
يةطـةس صؤس بـةٖاى بـةسص بـةسص، ٖةَيةةجـة شـاس        ــآايى ذةيذادةبــاسيىئ جةبــئةة ناجة ٖاةن

ــةةَى ن َةَيــ    ــةى دةياْ ــاس ئةةاْ ــةصئ     ـش ــ ِسيٓى ِسةط ــى ط ــَيٓٓةةةئ، باط ــضإ ٖةَيوةش  ائ خَي
ــ اْذْى بةٖـضإئ ِسةةخـى خَيـهشدْيذةسئ درايةجـشَيٓ ى دةنـةٕ، يـة   يىئ ِسةةشـح يـ ِسةظي ىاـ

ــاْى  ــاس صاْانـ ــاس شـ ــذا شـ ـــَظ بةساْةةسياْـ ــةة ْةصــ ـــوَيُإئ شوةيةنـ ــةةة ــ ِشاْييةنإ ذَيهـ
ةّ ئـةة فةسَاْـةى نـشدةة،    ــحييذا ئيظــش دةنةٕ، ئةةة ية ِساطـيـٔ، ٖةْذَيو جةطةــدادةْيش

ــ ( ئـةةةّ َةبةط رّتقشٓا بن ر دًٌٓشَى  )ـدياسة ئةةةى ذَيى دةطوج ةْذة ـــ خ ْيـة، ٖةسؤ ـ
 ،ةئـــــِشاْييةد ؤ ْـة، ْةصــــــــاشنت ٖـــةس بـ ة ذَيهـــةةة داْيشــــطـــوطفح آ ٕ بــــــــٖـــةس ؤ

 آئيظـــةّ ؤــ ْة؟ ْــاط ِسَئئ ٖـــةسةةى خ يــأْ، بــةءّ دةطو ـــ     ،ةد ؤــ ْةئ ـيةٖودييــ 
 و بٔ. ــائ ِسَيــةةة جةبــوَيٓهةةجوةاْيإ ذَيهــش

ةةةى ــدةداد، ب آحإ ذـيشـة، ةة ٖةةاَيـيخـواإ ب   ى ـةسَوَى  طَيِشاْةةةجـا نة دةفـئٓص
ةصيييئ٘ شدٕ )ـــــذةسنــبـــوةٕ، ةاجـــة  ئَيـــشة َةنـــةٕ بـــة شـــوَيٓى  يَيها ـــــنـــة جَييـــذا ِساشي

ةَةةس ـى ديهة ِسةة يـة ذَيةـ  ــةٕ، شاسَيهــةةة َاَةَية َةنـشاْة ذَيهـ(ئ بة دةَاسطيًبييي رحلش

ى يــإ يــة َْيواْــذا بهــة بــةةةى ـةة دادةةسيــ ،چ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮽  ﮾چدةنــاد  

ـــوا ــة  خـ ـــواْاسدةةيةجـ ــإ َةنـــةةة، ةة دةاي ئاس ،چ﮿  ﯀  ﯁چس خـ ةصةةةناْيـ

ــإ ةسي ،چ                 چ ـــةة يَيي ــة  د ـ ابة ن
ــ ب ى ْاسدةةي، ْةى ية ٖةَوةى جةْاْةد يـة ٖةْذَيهيش  خـواْةدةٕ ية ٖةْذَيو يةةةى  ى ـ

ئٓصـا ئةطـةس ذشـحيإ جَيهـشدىئ ِسةةيــإ      ،چ  چهشدْى ئـةةإ،  يــ بـ  ِساص  ، ْـةدةى 
ـــصؤسى َةبةط جَيٓــةنشدى، ديــاسة ذَيةةَةــةس   ـــخ بــوةة ئةةاْــة ئيُـ ــٓٔ، ةة صؤس ـ إ بَي

ــ دَيي ،ئـــآ طوةس بوةة يةطةس ئةةةى طـةس يإ ِسابهَيش  ئ ئيُـإ بَيـٓٔ، بـةءّ    ـآإ ِسابهَيشـ ـ
بــــةءّ   ،چ              ڭ ڭ  ڭچدةفــــةسَوَى   خـــــوا

ــ دةي خــوا حيإ جَيهشدى، ئـةةة بضاْـة نـة    ـئةطةس ٖةس ذش ــ ةةَى بةءيـ ٓـ  إ بةـ ، بـة  آطـةس بَي
www.alibapir.net



  .... (9= – :5) 
 

 

 [;58 ] 

ادا، بـةءّ ئـةة بةءيـةى نـة بةطـةسيإ      ـاْةةة، ةاجة  يـة دْيـ  ــ ى ٖةْذَيو ية طوْاٖةناْيـٖ
ة، بـةءّ يـة   ــيخـواضاى ــاَةد شوَيٓى طــة؟ قيــإ، ية نوَييــدَى، يةطةس ٖةَوة طوْاٖةناْي

يةةد دَى، ــوصةءئ َــإ جوةشى ٖةْذَى بــاْةةة ئيٓظــذا بة ٖ ى ٖةْذَى ية طوْاٖــدْياش
، طوْاٖـةنإ بـاشى   آْـةْاى بـ   خــوا ئ، آاى بـ ــْخـوا، آوَيُإ بــ، َظــآإ بــ، ديـآشوة ب

هى  ِسَئ، ـإ صؤس ية خةَيــ وَـةة بَي ،چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈچة، ـخ يإ ٖةي
ِةجـى خ يـإئ يـة ِسَيةـاصى     فيطر  يـة   ،خ ب  ْايةجة طـةس ِسَىئ ـهـ دةدةٕ، ةاجة  صؤسبةى خةَي

ــخـــوا ــةةةش ظةقيكةجَيهــ ـة  ةقــة ي ـــٌَ دةسدةؤــٔ، ئ ــةةة صؤس   آة دةب ــضاْني، ؤــوْهة ئ بي
ــ  ئيٓظ  ــة ب ـــناسي ــةسيى ٖةي ــةى خةَيــ   ،إـ ــى صؤسب ــو دةبيٓ ـــهى دْيـةةخحَي ا  ِسَى دةِسةاة ـ

ْـ خــوا صؤسبةى خةَيو ِسَيـى ِساطـخ ْـاطشَى،     ــ ائ شـى صا ــ ٖةةاَي ـــآ اسةصا ذَيشـ ٔ ـ نـة    ى ذَيـذاةي
، نةةاجــة  جــ  ئةطــةس ــــآش دةْاطـاْى خــ ى ؤانحـــخــ ى  ةبذةنــبــ   خـــواة، ــــبــضأْ ئاةاي

ــ ٓى، صؤس ذَيـى ْاِسةظ ـي ية ةاقيةذا بيةيــحَيو بضاْى، دةايــش ــ ةد ْابـ ى، بـةءّ ئةطـةس ةاد   ـ
ـــجةص ـــ ـــئ ذَيآةةةِس نشدب ـــ ٓ  ـآ، دةطو ــآخ ةاب ــإ بَي ـــٖــةَوة خــةَيو ئيُ ــى  آـ ــة دةاي ، ن

 ى!  ــبةد دةــا صؤس ذَيى ْاِسةظـئيُاْيإ ْةَٖيٓ

ٴۇ   ۋ  جئحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  چيـة ن جـايى دا دةفـةسَوَى     

واْذا ـٔ، جـ  دادةةسيـي يـإ يـة ْيَـ     ـئايا ئةةاْة ئةطةس بة ظـونُى جـ  ِساصى ْةبـ    ،چمب
ــ ِساصى ْةب خــوا ةى، ةة بـة ظـونُى   ـبه ــ ٔ، طشفـخئ نَيش ـ ةٕ، ئـةدى  ـةناْيإ ؤاسةطـةس بهـ  ـ

ـــظــونُى ْةفاَيي ـــإ دةةَى؟ بةديًـ ـــ، ظونُـواخــى ظــونُى ـ ـــى ْةفاَييـ ة، دةايــى باطــى ـ
ــ ى دادطةس بـة ظـونُى غـةيشى خ   خـوادةنةّ ب ؤى  ُـ  ـ ى؟ ـى ْةفاَيـ ـ ى دةفـةسَوَى  ظون

ــ ا ئةةاْـة ظـونُى ْةفاَي  ــئاي دةنـةٕ، ئـةةة يـة     ـــآ شآصٕ؟ ةاجـة  شـحَيهى صؤس ب  خــوا ى دةـ
ٖ صَـــاْى  ةِسةبيـــذا ذَيـــى دةطـــوجشَى  ) يى ـْهوةَيـــياسنشدَْيهى ـ( ذشطـــرإلسيييتيًَو رإلىكييًس

ــ   ئـةةة ئـاة ْي  ـــآ ، ذَيـى دةيَ آــو دَيٓــة، ب  ةَيٓة  نةطَيو ئاة ب  يةنَيــةساْــيَيه ة؟! يـاْى  ـ
ــ ياسَيو ْيـة ؤـاةةِسَيى به  ــئةةة ذشط ًَـ ــ هـ  بـا، بةيَ ـــآ ةى ب و جـ  بـةة شـَيواصة ئيٓهـاسيى يـة      ـ

ُ   خـواةى، يَيشةدا ــئيٓهاسييةنةى ئةة دةن ــ دةفـةسَوَى  ئايـا ظون ــ ى ْةفـ صٕ؟ خــوا اَيى دةـ
ــ بـ  نةط  ،رتةــؤان خـواية ٖى  ــآى نــشا ظونُ ــ اَْيو نـة بِشةايـةنى ذح  ـ ئ ـــآ ةبــةةيإ ٖـ
   .ـآةبــيإ ٖــةنى باشـصاْياسيي
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 ضـةند مةسـةلـةيـةكى طرنــط

ڇ  ڇ ڇ ڍڍ  ڌ  ڌ چ  دةفةسَوَىنة   ةّـةيةى يةنــَةط

ف ـطــقوِسئــإ بــة ذَيــٓض ةة آى ناسبــةشخـــوا، چڎڎڈ  ڈ   ژ
 اد  ــة دةنــذَيٓاط

يفةجى يةنـةَى  ـةة دابـةصيوة، ئـةةة طـ   خــوا ، نةةاجة  قوِسئإ يـة  چڇ  ڇچ /1
ة، ـى ذةسةةسدطاسيشــخـــواةةى ؤــ ٕ طــيفةجى ٖــةَوة نحَيةــةناْى ديهــةى   ،قوِسئاْــة
رِبيٌ ٖــاجوة ـوجوةة شـــشيٌ طـــةـــحةى بــة شـئــةة فةسَايشــ خـــواية، خـــواحى ـفةسَايشــ

ــ ـــحوةيةجة  ةقـخظ ـــ ــةسةةة ٌَئ دَي ــى ذَيةةَة ــشدةة،   ـ، ةة يةناجَيه ــشى ن ــة فَي ذا ن
ــ ــة قظـــ ـدةْ ـ ــوةةئ بـ ــاسةنى دةسؤـ ــة ط ـى َوبـ ــشدةة، ةةى يـ ــشى نـ ـــةش فَيـ وةِسةجى ــ

ــةسَوَى  رّقًٔمييي٘) ـــالقيچیېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی     یچ(دا دةفـ ــة  ةـامـ ، ةاجـ
ربيٌ بةطـةسيذا  ـة  شـ ـوَيٓى، ةاجـ ـةذةٍ بيتـ ـة ب ئةةةى بة ذةيـَةشوةَيَيٓ آصَاْحى ذ

ــة  ةقــ خ ــةةةة، ي ــذا شَي يــ ـوَيٓذؤج ــوةة، طـٌَئ دَيي ـــش ب ــشدةة،  آ(يشــى ذــ َة قيُّيي   )ـ ن
ــةةةى بضاْــ  ــة شــ   خـــوا آب ئ ــةسَوةة، قوِسئــ ـؤــ ٕ ب ــى  ـربيًى ف ــة ةسدي ــاةا ب إ ئ

   يئ  جب  حب  خب  ىئ ی  جئ  حئ   مئ چةسَوَى  ـدةفــ خـــوا، (1)ٖــاجوةة

ـــالقيچخت ىب  يب    جت  حت  مب ــة  ذةيةـامـ ـــ، ةاجـ ــ ةــ ــ ،ةـَةنـ ــ ى ةسَـيةطـ اْة نـ
ٍَئ طـبهةيٓ ــ وَيٓيــيٓةى جـ داة بيت ــةةة ية د ــ ٓةةة، ئٓصـ بـة   ،ا ئةطـةس خوَيٓذَاْـةةة  ـ

ـــي يةطـــدةاى خوَيٓذْةةةنــةى بهــةةة، ذاشــإ ِسةةْهشدْةةةيشــ   ــشةدا ـةس خ َاْ ة. يَي
 (ة.مصذساةط )ــةةة دَىئ ؤــ( بة َاْاى خوَيٓذْش ٌيى)

ــة، شــــ چڇچ /2 ــاْى  ــــ ـ، نحَيةــ ــَئ  )ةِسةبى دـاسةصاياْى صَــ ــة ََٔتييييًبةَيــ ( يــ
ــَقِتييا) ــة  ) َقِتييااجوة، )ـ(ةةة، ٖ ــش ةاج ــةنإ ةشــةيإ   مجييع(ي ــةةةى ذيح ( يةبةسئ

                                                 

ي  )ئــةسنى ـ( يــة بــةسطى طــَييةَى داة يــة نحَيةــٕ َتييًب رهلليرإلسييالو َنييً ٓتف ييٕ فييي  )ـ( يــة نحَيةــ1
 شدةة.ــإ نـي ئةة بابةجةَــامنإ بةساْةةس بة قوِسئإ(دا بة دسَيزايي باطـطةسش
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ــــآي ـــذَئئ، ةشـذَيهـ ـــةنإ ِسطــ ــــ ـــذَيه ـآحةيإ يـ ـــذَى، ِسطــ ــةناْيإ ــ حةناْيش ئايةجـ
طــشائة نــ نشاةة، ةةى دةفــةسَوَى  ة( ةاجــة  ْؤََتيًب ذَى، نــة دةفــةسَوَى  )ــــذَيهــآي

( رل(ة، يـإ )  َيذ (ى )رل(، )ََٔتيًب (ى طةس )رل) ، ئةةةچڇ  ڇ ڇچ
 ة.  ــةيـ، ئةة نحَيةآب اســجةةاة  ةي ـآةبـةس نحَيةَيو ٖـ(ة، ةاجة  ئةطةعشٓ )

خ ذَيــى ــــَةبةط ــــآشَى  دةطو ــــ(ة، دةة ةاجــا ٖةَيذةطًحلقٓ ييييب، ئــةةة )چڍچ /3
َيواصَيهى ـنــة بــة شــ آَةبةطــخ ئــةةةب آإ ٖــةقى جَيذايــة، ةة دةطو ـــقوِسئــ آئــةةةب

 شاةة.ـاسةةة دابةصَيٓــى ذةسةةسدطخـواةْى ــةم ية  يـٖ

اْةية ـخ داْةسى ئـةة نحَيةـ  ـ، بةِساطچڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ /4
ــ ، ِسَيضيـإ دةط آيةةة بوةٕ، ةاجة  ةةى ئةطًَةنةيإ بةِساطحيإ دةصاْــنة ية ذَيش شَىئ ـ

 ٕ.خـواحى ــفةسَايش ــآدةصاْ

ـــ، بةطچڈ   ژچ /5 ــحيإ دادةْـــــ ياْةةـةسيشـــ ــاةدَيشة، بةِساطـــ ، ةةى آة ؤـــ
شابٔ، يــإ ــــاسيى نــــحهـياْةةة ؤــاةدَيشة، ئةطــةس دةطــــةسيشـًَةنةيإ، بــةءّ بةطـئةطــ

ــذا نشابــ ـفةساَ شــ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ چدةفــةسَوَى   خـــوا، ةةى ـآييإ جَي

ـــال چائۇۇ ــةسَوَى   دةـنائـ ــإ دةفـ  ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭچ، يـ

ــ ، ض ئـةةةى ن ـآشنشابـ ـةةةى نـة يةبي ـ، ض ئدةـنائـال  چجئ ، ض ئـةةةى نـة   ـــآ ة  دسابـ
وةدا ــــةناْى ذَيشـشةئ ئاطــاداسة، يــة دةسطــــــةسياْةةة ؤاةدَيــــ، قوِسئــإ بةطـآط ِسدسابــ
يٌ دةطـحهاسيى نشابـوةٕ، قوِسئـإ    ـهشد، نـة يـة جـةةِسادئ ئيٓصـ    ــحَيهُإ باطــؤةْذ ش

 .ــآخ صاْشابــِساطحى نشدبوةْةةة، ئةةةى نة بة ذَيويظ

ـــَةط ــة   ى دةةةّةيةـــ ــنــ ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  چ  ةسَوَىـدةفــ

دادةةسيى يإ  ،سخـواْاسدةةيةجة  خـوا، بةةةى نة چڳ گ گ ڳ ڳ
ــ ة، ةة بة دةاى ئاسةصةةةناْيــذا بهـية َْيواْ ــ إ َةنـ ةى نـة  ـنـة  بـذةى يـةة ٖةقـ     ،ةةةـ

 اجوة.  ــ د ٖـب
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ّ ِسطـحةيةدا نـة دةفـةسَوَى     ، ئايـا يـة َْيـوإ ئـة    ـــآ خ دةبــشةدا دسةطــياسَيو يَيــذشط
 خــوا ، نة ذَيةةَةةس َويضةّ دةنـاد بـةةةى نـة    چڑ  ڑ  ک  ک  کچ

ٍَ ئـةة ِسط  ــس دادةةسيى بهخـواة ـْاسدةةيةج ــ اد، يةطـة ــ حةيةى ذَيشـ َيذا، نـة دةفـةسَوَى    ـ
، دةـنائـالچڦ پ پ   پ  پ ڀڀڀڀ  ٺٺٺچ

إ يـة َْيواْـذا   ـٕ بوة، دادةةسييـ ياـَِشَيهــحوةئ َشــوَيُإ ٖاجٔ ب   دئ نَيشـئةطةس ْاَظ
َـ   ـشإ ْيـ يـة، جَيهــ وَييإ خبـحــبهة، ياخود ذش ادئ، يـةةَى  ـى دةنـ ـة، نـة يَيـشةدا َويضة

 اد؟!ــهى دةنـةسذشـط
ٖةْذَيو ية صاْايـإ بةداخـةةة! ئةةاْـةى نـة طـةسنَيآلْة جةَاشـاى ئـةة ئايةجاْـةيإ         

شَئ، ئةةةيإ بـة دةّ طشجـوة   ـجَيهذةطي نشدةة، ٖةس نة بيٓيوياْة بة ِسةاَيةد دةة ئايةد
ةةة! يَيشةشـذا طوجوةياْـة    ـَيى ْةطـخ نشدؤجـ  ـئـةةةى ذَيشـ   ،َئ  ئةةةى دةايـى ٖـاجوة  ـدةَي

َيى ـ، ئـةةةى ذَيشـ  چڑ  ڑ  ک  ک  کچةسَوَى  ـئةَةى ئَيـشة نـة دةفـ   

ــةسَوَى    ــة دةفـ ــخ چٺ  ٺ ڀڀڀڀ  ٺپ  پ چنـ ، ْةطـ
 شدةة؟ ــى نـَيشةش َويضةَهى نشدةة، يـةسذشـنشدؤجةةة، ؤوْهة يةةَى ط

ــ َيني  ْةخَيـئَيُة دةَي ــ ش، ؤوْهـ ــ ة ئةةذـ ــ ةِسى َاْـاى ئـةة ِسط  ـ ــ حةيةى ئَيـشة ئةةةي ـ ة  ـ
ــ دادةةسييـإ يـة َْيواْ   خـوااْذا بة طوَيشةى ةةظى ــخ نشد ية َْيواْيـئةطةس دادةةسيي ذا ـ

ــة  ئيً  ـــبهــة، نةةاج ــة دادةةسيــ  ـ ــ   دادطةساْ ــة ب ــة، ـضاّئ فةسَاْةن ــةى خــودى  ي نشدْ ْ
ٍَ ئةةةى ذَيش ــ شَى، ٖةسؤـجَيهٓاطي ــآدادةةسيي نشدْةنة! ةاجة  ٖيس يةطة ةْذة صؤس يـة  ـ

ــة ْةطــخ بَوج    ــةّ ئايةج ــَئ  ئ ــإ دةَي ـــصاْاي ــوةِسةجى    ـ ــة ط ــةس صةة ي ــٔ ٖ ــةش َ ةةة!! ب ي
ــة جةفضرّ قييشٗ) ـــ(دا ب ٌَ باطـ ـــي ــة قوِسئ  خييييىشى )ـ ــة  ي ــشدةةة طوجوةَ ـــ(ّ ن اْذا ٖــيس ـ

حا يَيـى جَيـذةطاد،   ـــ و ئَيظـةةة، بـةة ةاجايـةى نـة خةيَـ    ـة ْةطـخ نشابَيحـ  ئايةجَيهى جَيذاْي
ى جايةـةد  ـــ ةد ٖةيـة َاْـاى ئايةجَيه  ــئاي ــآشَى، بةَيــْةن ــآى ذــةاجة  ظونُةنةى ئيش

ٖٔيذُم) ذداســابوةة، بةْــنشدةة، ياخود ِسةٖ يًَى ــ( بوةة، جةفضهييُمِفَنشدةة يإ )ـى ن( ققي
ذا ــــو يــة قوِسئاْــــئايةجَينـــة ة، بــةءّ ئــةةة ــــ( ٖةيجرَّتييَذٗسى )يةــــذً ةــــ، ةة ذًآداةةجــ

ـــآةبــٖ ـــى ديهــةى ْةَٖيشـئ ظــونُى ئايةجَيهـــ ـــ، شآحةـ ـــحى ةاْيـ ــة قوِسئاْــذا، ةةى ـ ة ي
ٔ ـزةى ئـةة دةسطـاْةدا جـانو ئَيظـ    ـة يـة دسيَـ  ــئَيُ ٖـةَوة ئـةة شـوَيٓاْةى نـة      ،حا ٖـاجوةي
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ــ ايــة بـةة َاْ ـ جـةةة، جةَاشـاَإ نـشدةة ةاْيـ    طوجوةياْة  ئـةة ئايةجـة ْةطـخ ب    ةى نـة  ـ
 ةةة.  ـو ْةطخ ْةب جـى ٖيس ئايةجَيـاجي خ يشــواية نـْةنشَى، ةة ذَيُ آى ذـئيش

ــ ــرَّقييشَبيشةدا )ـيَي ـــ( قظ ــاد، دةَيـةيةنى ش ـــآوإ دةن ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   چ  )ـ

               ﮾  ﮿  ﯀ ﯁          ﮽  

 ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ             

ـــال چۈ   ۈ ُ  ُّييََ ََُْييه؛ فقْكييرحَل َجِشَتييرِخَّ َثِنييكقَح ٌَِا كقَّٔزه ٔبييَكييٖ رِحأق  دةـنائ

ًَٓٔسييييرَّي ٌْٖخ   قري ميُشييييه غقييييكقييييِخُم ّْٔب طييييً ٔ شَةٌْ ُمَكييييخ ال    ُِٔٔيييي قَ  ً ْفقييييَطِعْخ َميُشييييَنً

َّٔخفًَّت ة  يـاْى  دادةةسيـىئ ظـونِ    ـةاجـ  (ْخييي ُشِيري َمه غقكقِخُم كقّٕٔ َرٔف  ٕٓٔ َيْ ٔري 
ــ بـةةة به  ــ س، ئةطـةس ئــةةةد ٖةَية خــوا ة ـْاسدةةيةجـ  خـــواة نـة  ـ زاسد نـة ظونُيـإ يــة   ـ

 ،ْاسدةةيـةجى  خــوا َْيواْذا بهةىئ دادةةسيى يإ ية َْيواْـذا بهـةى، بـةة شـَيوةيةي نـة      
ـــئ ْ ـ ـــاةا دادةةسيــى يــإ يــة َْيوا ـــذا بهــة، نةةاجــة  ٖيضــى َةْظ ـ  آو  ـوةخ ْيــة، ْاشـــ

ــ بهشَيٓـةةة ط  بي  ْاطيخئ َةْظوخ ذَيهةةة ذةيوةطـخ بـٔئ، ةة  ـة    ﮹  چ}ةسيةى ـ

  نةةاجـة   ـــآ ، دةَي{ـآَيوةية بـ ــئةةة بةةش ــآْاطو  ُ ييبي( ةاةى  ةّ، ئةة )چ﮺
َيذا ٖةس ية شوَيٓى خ يـةجى، ةة ْةطـخ   ــية ئايةجى ذَيش ههشدْى ذَيةةَةةس ـطةسذش

ٍَ ئة شَى، نة دةفـةسَوَى  ئةطـةس ئـةةةد    ـٓاطيـةةى ةَى جَيهْةب جةةةة ئةَةى ئَيشة يةطة
ــ ذا بهــإ ية َْيواْــزاسد نة ظونُيــةَيةـٖ ة، ـي بهـ ـدادةةسيـ  خــوا ى ـةةظـ بــة  ةى، ئـةةة  ـ

 ة.ـإ ٖةيـٖةس يةى َاْاي

ــ ، يَيچڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچدةفـةسَوَى    نـة   َييةّــةيةى طــَةط شةدا ـ
ــة ئَيــ     خـــوا ــو ي ــ  ٖــةس ناََي ــةسَوَى  ب ــة    دةف ــةةةى ن ــة؟ ئ ــى نَيي وة، َةبةطــخ ذَي
ــ ةس نــةسَوَى  ب  ٖــدةف خـواوَيُاْأْ، نةةاجة  ــأْ، َظــوةٕ، ديــهشاةٕ، شــباط اّ يـة  ـ

ًََجُإ ْاسدةة، )ــ(شٔطشَ ٘وَيُاْإ )ــإئ، َظـشوةئ، دي ــ ُإ ْاسدةة، ئٓصـ(يشٔمِي ــ ا ئايـ ا ـ
ََيًج (ئ )ِشَ ٘يئط) ــ ِسا ٖ ــآؤيية؟ طاةاصييإ ــٔ، ةة شيــ( ؤئمِي ةّ ـةةى ةةءّ بـ  ئـ   ،ةٕـ

 ياسة  ــذشط
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ــ إ دةَيـةْذَيو ية صاْايـ ـٖ -  ــ َئ  ئـةّ دةة ةش ـ ــ ةية ٖـ ــ (ٕ، ةاجـة  بيَ ُمَتيَشرٔدف اةةاجا )ـ زة ـ
ِ ةايــة ٖــيس دةة ــــاةاصةة، َاْانــةيإ يةنــة، بــةءّ َــٔ قةْا ةج ــــ(نــةيإ شيّقْييي ق)

ـــةش ـــةيةى يــة قوِسئاْــذا ْــني بيَ ـ ـــآابــشيزةنةيإ ـ ـــآئ، َاْانــةيإ يــةى بـ ، ةاجــة  ـ
ــ ة ية صيــة ئةةة ش سَيهــاْذا ْية، ؤوْهــ( ية قوِسئُمَتَشرٔدفقةْا ةمت ةاية ) اديى، ةة ـ

ٍَ يوةجهــئةةةش يةط  .ــآة ْاطو ــدا ٖةيخـواى ــى، نة ية نحَيةــةى ِسةةاْةَيزيــة
٘ َئ  )ـيش دةيَـ ـٖةْذَيه -ث ََيًج ٔ، ةة )ـئاييـ  يٓةناْىـ( ةاجـة  بٓضـ  ٔطيِشَ  لئ ـ( ةاجـة  يـ  ٔمِي

 اْى.  ــاسييةنـاْىئ ةسدةنــذ ذةن
(، ةاجة  ئـةة  ٔطِشَ ٘ة، ئةةةية نة )ــحيذا ئةةة صياجش ِساى خ َــَييةّ نة يةِساطــِساى ط -ط

ٍَئ ظةِساّئ ياطــظ ََيًج اْةى نة ية قوِسئاْـذا ٖـةٕ، )  ــائ فةسَإئ قةدةغــةء (يـش  ٔمِي
ــ ٍَ ئةةاْــةدا، ةاجــة  )ـةطــةنشدْة يـشــَيوةى َاَةَي ًَى بةسْاَةنةيــة، ةة ٔطييِشَ ٘ة ( ئةطــ

ََييًج) هشدْى ئــةة َياْيضَى شَيةــةشـ(يــش ِسَيةــاصئ َيحــ دئ شــَيوةئ ؤــ ْيةجى َيهــ ٔمِي
اَةية، شــَيوةئ شــَيواصى  ـ ٕ بةسْــــــيذ قوِسئــإ ةةى ؤــــةية، نــة بــة جةئه ـبةسْاَــ
ـــ يذا ٖــــى ٖــةس يــة َْيوخـهشدْيشــَيشَيةةش ـــة ذًـًــذ ــــآةية نــة  دةبـ ، ــــآةبـةيي ٖـ

ـــآدةب ــة ذَيشـــ  ــ ـــرتةنإ ِسةؤـيـ ــَيش ؤييـــ   ــ ــى يـــة ذـ  آةةةية؟ ةة دةبــــائبهشَئ ؤـ
ُ ــآة بِشةخظــهشدْى ئةة ظونَُيـةشـَةسشى شَيةـوٖةي ــ ، جا ئـةة ظون  ـــآ ة شَيةةشـ
 ذ. ــشَى ... ٖحــبه

چ  چ  چ  چ  چدةفـةسَوَى    خــوا ةةة ـشَى  ية  يةنـياسَيو دةنــيَيشةدا ذشط

 ... ڇڍڍڌڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ ڇ ڇڇ 

ٕ  ـشـورىال چڻ َـ  ،، ةاجة  ئةة بةسْاَةيةى ية دئ بـ ى داْـاة إ شـحة نـة ْـوةظى    ـٖة
ـــ  آذـــ ـــ ـِساطـــراسدةة، ةة ئـــةةةى نـــة ب ج َ ِشاٖيِئ ـإ ْـــاسدةة، ةة ئـــةةةى نـــة بـــ  ئية

يــةى  خـــوانــة  ــــآاَإ ْــاسدةة، ئةَــة ئــةةة دةطةيةْــــائ  يظــــُا يٌئ بــ  َوةطـئيظــ
ــةئ ئا ــةسي خاجــةّ )     ـييٓــبةسْاَ ــة ْوةظــةةة جــا ذَيةةَة الٗ يييي  يئَه رّصى ْــاسدةة، ي

، چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچذا دةفــةسَوَى   ــــ(، نةؤــى يَيشةش ّرّشييالو
ــ  ٖةسناََيهــ  ــة  ب ــةة د  ـحإ بةسْاَــةئ ِسَيةــ ـةاج ــا ئ ــاةة، ئٓصــا ئاي ــاصَيهُإ داْ ةجة ـةة ئاي
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ــ يٓة طشـهة بٓضـ ش، ؤوْــٔ  ْةخَيـيـةةءَذا دةَيَي  ى ْني؟! يةــةةة ْانــذَيه حى يـةناْى  ـ
ـــئايي ــةَوة بةسْاَــــة       ـــ ــة طــــةسةنييةنإ، ٖاةبةشــــٔ، يــــة ٖــ ٍَئ ظةِساَــ ٔئ ظــــةء
ــ ئاط ــ ُاْييةناْذا يــةنٔ، ْـةى جــةْيا يـة بــواسى  ةقي  ـ ٍَئ  ـذةدا، بةَيـــ هو يـة بــواسى ظــةء

ُاْييةنإ يــةنٔ، ــــةَوة نحَيةــة ئاطـةسةنييةناْذا، ٖـــظـةِساّئ ئــةَشئ ْــةٖىئ شــحة طـ  
َةسشة شـ ساة ش سةنـإ، جايةةمتةْـذيى خـ ى     ـوْاَةيـةش بـةذَيى ٖةيـ   بةءّ ٖـةس بةس 

حإ ـــــخ ئةةةيـــة نـــة دةفـــةسَوَى بـــ  ٖةسناََيهـاسييةناْذا، َةبةطــــبـــوةة يـــة ةسدةنـــ
ََ(ئ )ِشَ ٘ئط) ــ (َيهُإ ْاسدةة، ةاجة  ٖةس ناّ يـةة بةسْ ًجيئمِي اَاْة ةسدةنـاسييئ َـ سنى   ـ

 .، ذَيـوةيـةاةةــذا ريـة جَييـئةة ئَو ةج نة ىاجةــةئ ئةة نـَةسشـوى ئةة ٖةيـجايةةج

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ  وَىــــــةسَـدةفنــــة   واسةّـةيةى ؤـــــَةطــــ

ہہ ہ  ہھھ  ھھے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   

ــةّ ِسطــــ چ﮵ ﮶﮷      ﮳  ﮴   ـــ، ئــ ــةْذ شــــ ـحة قوِسئاْييــ حَيهى ـة ؤــ
 شَى ـةةسدةطيـآي

ــةسَوَى   1 ــة دةف ــةس  چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀچ( ن ــاْى  ئةط  خـــوا، ي
ْـ ـةاى يةى نـ حـةيظ ــ اَةى بـ  ٖةَوةج ـحَيتئ بةس ــ إ دةْـ ــ اجــاسد، ئةةنـ  ة دةبـوةٕ بـة  ـ

ٍَ، يةى ئَو ـيةى ن َ ى؟ يـاْى  ـــ خ ةا بهاد، ئةَة ياْى ؤــْةيويظ خـواةد، بةءّ ـة
ْـ   آطحوة نة شةسيةةد دابةش بةـ خـواةاى  خـواُةجى ــظيه  س ـ سائشـ ــاغى شـبـ  ق 

ـــبــ  ؤــ اْة نــة يــةة ـاْةئ ئــةة ئَو ةجـــةة ق ْاغـــاّ يـــو، ةة بــ  ٖةسنـــةْذ ئوََ ةجَي
، آابـة ية ةسدةناسييةناْذا شيـ ـشَى، نــى بَٓيـى جايةةجـةنـاْةدا رياةٕ، بةسْاَةيـق ْاغ

ٖـ ـيةةى ديهة، بـةءّ يـة ؤـةَهة طشـ     ــ ةَوة يةنـحييةناْذا  ــ ٔ، ئٓصـ دةيحـواْى   خــوا ا ـ
طحوةئ خــــواشدةة؟ ظيهُـــةجى ةاى ـٓةنـــيـةابهـــاد خـــةَيو بهـــاد بةيـــةى ب ؤـــى ةا 

ذا دةفـةسَوَى   ي، ؤوْهة ية دةايآحوةيةجى َشؤظايةجى ئاصادبـةيظ  خـوايةِساطحيذا 
ــ حوةيةجى جاقييحـةيظـ  خـوا، بةَيهو چہ  ہ  ہ  ہ ھچ ــ إ بهـ اجةةة، ـ

ـــجاقيه ــةبـ ـــئ آشدْةةةش ب ـــاصادي ٖ آى ْاب ــةةة  ٍَ جاقيهشدْ ــة ـــ، يةط ــَيش، دةبــ ـ  آاجة ذ
ٍَ ئاصاديـ، يةطآاصاديى ٖةبــئ ا بهـة! ئـةة   ـ، ج  جةَاشـ ــآةبوة ش سائش سيى دةبــى ٖـة
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ئ خةَيو ٖـةَوةى  آحاج سيى يَيية، نةطَيو خ ى دةطةذَيٓـوَيٓةى نة ِسرَيَُيهى ديهــش
ــ َيوة قظـيةى شـ  ــ ة دةنـاد، ن ـ ــ ( ْةيذةطذروييي َهاجى خـ ى ) ـ َاَرر ىقيًَل َهيذرُو ىقيًَل    ود  )ـ

و ـديــاسة يــةة ظاَيةجــةدا خةَيــطــة! نــة ةية، ن ِســــ( جــةةاة ٖــةَوةى يــةى قظَشرقييييرّٔع
ٍَ ئــةةدا دةطو ــ ،ئــاسةصةةى خــ ىئ ب ؤــوةْى خــ ى نــز دةنــادئ  ، آَيٓـخــ ى يةطــة

ــ ـــهـاْــاج ساْة ةايــــةسنشدة ديهحــــو يــةة طـبيظــحوةَة ٖةْذَي شدةة، نــة ئةطــةس ئــةة  ـ
 ٖ ةَوة ـةَوةى برـــزَٔ، ةة ئةطـــةس ئـــةة نـــ خى، ئـــةةاْيش ٖــــــــذــزَى، ئـــةةاْيش 

ِشَيٓى ٖــةَوة دةقرِيَيــٓٔ، يــإ نــة َــةِسَيو دةِسةا  ـو دةقيـــٔ!! ةةى ؤــ ٕ قاصَيـــبه خــ
هيإ ئــاةا ـحاج ساْة خةَيـــٔ، ئــةة ديهــــــةسى يــة دةة دةَْيــــة ٖــةَوةى طــــئــةةاْى ديه
ــ ـــاْةةَى خــةَيو ٖــ ـدةةَى، دةي ــة َةِسَيــ  ـةَوةى ةةى ِسةةة ق ــإ ةةى ِساْ ــةٕ، ي و ـاص به

دةؤـــٔ! ئةطـــةس َـــةِسَيو وَى ـةةةى بـــضأْ بـــةسةة نــــئـــآطـــةسيإ يـــة دةة بٓـــَئ، ب
َـ  ـةِسيش يـة دةاى ةى ٖةيَـ  ـ( 200َ -100اخَيو )ـةَيةذَيشَى ية شـٖ ةِس ـذةدَيشَى! ؤـوْهة 

اجوة؟ ـٖـ  ـــآ ؤـى ي  ـــآ ةٕ، بضأْ ئةةةى ذَيشـإ ْانــش خ يــاى ذَيــنة دةِسؤٕ، جةَاش
ــ ــ ـآى ناسبةشــخـــواا ـئٓص ـــحوة بةشـْةيويظ ـــ ـــآ، بةَيآةس ةاب ـــديهح ـ ــإ ـ اج سةنإ ةاي

ــةةة ذَيضـــ  ــةءّ ئـ ــةٕ، بـ ـــيَيذةنـ ـــحى شـةةاْةى ةيظـ ـــواةسيةةجى ــ ــخـ ةةاْةى ـية، ذَيضـ
ــ ة، ةيظــــيخـواى ـظيهُةجـ  ــ ، ةاجـة  ئــةة ةيظ خـــواحى ـ ةسيةةجذا ــــنـة يــة ش  خـــواحةى ـ

(، ؤـوْهة ٖـيس نـةى    ْٓئ٘ييي رإلسردٗ رّتكةيظحى دسةطـحهشدْى ) ْـةى بةسشةطحةية، 
ـــوةَيَيحـظ واخـــةةاْةى ئــريادةى جــةنويٓى ـذَيضــ ـآْاجواْــ  ـةةة، بــةءّ دةنــشَي َشؤظــ ـ
 ـآوةَيَيحةةة، بةيَـ ـــ ظ خــوا ى (ٔ٘رإلسردٗ رّتظيشٓعيي )شيةيى ـى جةشـ ةيظــحــ ةةاْةى ـذَيض
ــ  سائ شـباش بـوةة، نـة خـةَيو شـ     آى بةسص ية شةسيةةجى خ يذا ةاى ذخـوا ، آبـ   سـ

ــى ــة َاةةيــةنى دياسي ـنــة ديهــ  دةاي ــ  َاةةيـهــيحاج سَيو دَى ي ةّ، ــــةنى نــــشاةداة ب
ــ ٖ ،ادـْاؤاسيإ دةن ة ـــ ريبهةْةةة، يـإ ٖـةَوة ةةى يـةى قظ   ـةَوةيإ ةةى يـةى بـ  ـ

ى خــوا بهـةٕ، يةِساطـحيذا ئـةةة ظاَيـةجَيهى ْـاَ ة ْاطشةشـحيية، ةةى يـةّ ئايةجاْـةدا         
ــةسةةسطاس ذَيشـــ  ــةسَوَى  ـذـ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ڤ چامنإ دةداد، دةفـ

ـــ  چڃ   ڃ ڄڦ  ڦڄڄڄڦ    ڦ ــة  ، يونــ ةاجــ
ــ هى طـحةاى، خةَيـةس ذةسةةسدطاسد ةيظـئةط ــ ةس صةةى جَيهـ ا ـِشا ئيُاْيـإ دةَٖيٓـا، ئايـ   ـ

ــ يةجيخـوااْذاسبٔ، ةاجة  َـٔ بـة   ــةى جانو ئيُـهى دةنـية خةَي   صؤسـج  ّ صؤسّ ـى خـ ـ
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ــ ا ئـةى َوظة  ــٔ، ئايـحوةَة ئاصادبـشدةةٕئ ةيظـْةن ـآي ــ ةد! جـ  دةج ـ ةةَى صؤسيـإ  ـ
ٱ   ٻ  چ(دا دةفــةسَوَى  ْديٍييوةِسةجى )ـيــة طــ  خـــواة بهــةى! بــ د ْيــة، ة ـآيــ

ــة  ئةطـــــــــةس  چڀ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ ، ةاجـــــــ
ٍَ، بــشدة يةى نـهى دةنـحةاى خةَيـاسد ةيظـذةسةةسدط  إ.ــةءّ بةسدةةاّ ِساشيـ َة

ــةسَوَى   (2 ــة دةفـ ــةذَيى   چہ  ہ  ہ  ہ ھچنـ ــةى بـ ــةس نـ ــة  ٖـ ، ةاجـ
ــ ، يـإ ذيَ ـــآ ئايـا ذَيـوةى ذابةْـذ دةب   ةةة، ـجاقي دةنشَيحبةسْاَةى خ ى  ْـ ـ ذ ـوةى ذابة

دةطـخ   ـــآ ة نة  ئايا ٖةس ناََيو يـة ئَيـوة ئاَـادة دةب   ــ، َاْايةنى ديهةى ئةةةيــآْاب
ــةنى جايةــ   ــة بةسْاَةي ــة طــ ـٖــةَية شَى ي ـــةسدةّئ ِسؤرطـةد ب ــةةة ـ  خـــوااسَيو، دةاى ئ

ٕ   ــى ديهـبةسْاَةيةن ــ دةط ة دةَْيشَى، ئايا شوةيةنـة ئاَـادة بـوة ٖ ـ  ،شٕـةَية ـ ـخ يـةةة 
ى، ذَيـوةى ذابةْـذبٔ؟ ئايـا    ـنة ية جةةِساد  دساةة، ةة ئةةةى يـة ئيٓصيـٌ ٖاج جـة شيَـ    

ةى ـاْياْذا ظونُةنـ ـخ يةةة ٖـةَية شٕ نـة يـة نحَيةةنـ    ــِشاْيى ئاَادة بوةٕ دةطــْةص
 ؟  وَيٓىــة شـاج جـإ ٖـشدساةةة قوِسئـ ب

ـــوا ــبـــةةة جاقييحـــإ دةناجـــةةة، ةة د   خـ ـــة يةِساطـياسيشـ ــاةةٕ ــ ــة خـ حيذا صؤس يـ
و ـش بـوةٕ، َـٔ شاسيَـ   ـإ يةة جاقيهشدْةةاْةدا دةسْةؤوةٕ، ؤوْهة دةَاسطيـ ــنحَيةةن
ــ ية صيٓ ــ ةنيذاْى ئةَشيهيـ ٍَ يةن ـ ــ اْذا يةطـة ــ َيو قظـ اى ئـةةةى  ـةّ نـشد، نـة ئيذديةـ   ـ

ـــاسيى قوةَيـدةنــشد نــة صاْيــ  ــاسةى نحَيةـ ـــى دةسب ـــى َوقــةددةى ٖةيـ ــا ة، طــوجى  ـ ئاي
ـــئةط ــوةى َظـ ـــةس ئَي ــة شوةيةنـ ـــوَيُإ بةٓ ــِشاْيى ؤييــ   ـ ــة ْةص ــإ بةٓ ــ  ـة، ي ة؟ خ

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  چَئ  ـٕ، ئَيـوة ْايَـ  خــوا ةةِسادئ ئيٓصيًييش ٖةس نحَيةـى  ـج

ــ ة َْيـوإ، طـوجى  دةش  ــإ ْاخةيٓـِ  با، شياةاصييـ، طوجچھ ة، ـا قةيـذى ؤييـ  ـ
ـــبةٓــة شوةيةن ـــةئ ْةصـ ــوة ٖــةس ـ ـــدةن خـــوابــة دةاى ذَيةةَةــةسى ِشاْيى، ئَي ةةٕئ ـ

ة، يـــإ ـصةسةسجـــإ ْـــةنشدةة؟ طـــومت  ِساطـــحة، بـــةءّ ئةطـــةس ئَيُـــة بةيٓـــة شوةيةنـــ
ــ ِشاْيى، َاْاى ةاية بةسةة دةا طةِساةيٓــْةص ــ ةةة، بـةى ئيَ ـ ــ ة دةبٓـة َظ ـوة نـ ـ وَيُإ ـ

ــ ةةة دَيـٔ، طـوجى  ؤـ ٕ؟ طوج   ــبةسةة ذَيش َيـٓض  ٖـةصاسئ ذ  ـــآ جـةةِساجى ط   خــوا ِ  ـ
ٍَ ذـَيش ئَيظ ــط ــ ةد طا ٍَ صيـاجش ذـَيش      خــوا حا ْاسدؤجـة  ـ س، ةة ئيٓصيًـى دةة ٖـةصاس طـا

ةةّ نـة  ــَيو بهــوَيُإ ئةطةس بة دةاى ئيٓصيًــس، ئٓصا ََٓيهى َظخـواحا ْاسدؤجة ـئَيظ
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ٍَ ذَيش ئَيظــةصاس طــدةة ٖ َـ   ـحا ٖاجوة، َاْــا ةةة، بـةءّ جـ    ـاى ةايـة بـةسةة دةا طةِساة
ـٓـ دةاى ئــة ٍَ دةاى   ـآنــة طــ ،ـآةةى ئيُــإ بــة قوِسئــإ دَي ٖــةصاس يــإ دةة ٖــةصاس طــا
اجوةى، ئـةةة ية يـةى،   ـــ ش ٖـس، َاْاى ةاية جـ  بـةسةة ذيَـ   خـواةى ج  ٖاج جة ـنحَيةةن

ـٓـ   ، َاْــاى ةايــة نــة ئيُــاْى بــة جــةةِسادئ   آئٓصــا نةطــَيو نــة ئيُــإ بــة قوِسئــإ دَي
ةٕ، ةة نةطــَيو نــة ئيُــإ بــة    يش ٖــةس َٖيٓــاةة، ئــةةاْى يةدةطــخ ْةؤــو    ـئيصيًــ

ذا، ـاش ٖــةس ذاساطــحوة يــة خ يــــــائ  يظــــدَيٓــى ئيُــاْى بــة َوةط ةد ــــَوظة 
ٔ، ــاى ية دةطخ دةؤـَوظة ةدئ  يظ ،وةـةةةة بةَيحة شــوَيُاَْيو ب ةِسَيحـبةءّ َظ

ــة دةطــخ دةؤــ     ــإ، َوظة ــةدى ي ــةَيحة دي ــةس بش ــة   آةة ئةط ــوة ن ــة ئَي ــاى ةاي ، َاْ
إ ديــإ، ــــي بةيٓــة شــوةئَيـُـــة ةٕ، بــةءّ ــــقــاصاْض دةنــةٕ صيــإ ْان وَيُإ بــٔ،ـَظــ

صؤسَـإ صةسةسة! نــابشا خ شـى بــة شــاسةصا دةصاْـى، ئيــذى جةَاشـاى يةنــذييإ نــشدة     
ــ إ ةايــة، ئةةاْة  ادةجيـإ  بةِساطحى ةةءَةنةد صؤس َةْحيكييــطوجي ــ ة شـ حَيو نـة  ـ

 شٕ!.ــي دةطـةةسيش ــآةبـئةطةس بواسيإ ٖٔ، ـط دةبـدةْ آى بــإ صاْى يَيــبة ٖةقي

، ةاجة  ٖـةسناََيهحإ بـة ذَيـى بةسْاَـةى     چھ  ھچةسَوَى  ـ( نة دةف3
    ٍَ ــ بـذةٕ يـة ؤـانةدا ذَيش    خ ى خَيشايى بهـاد يـة ؤـانةناسيذا، ةة ٖـةة ةْط بـٔ، يـة   ـ

ــ ةةة ب ــةى دةطخ بة نحَيةى خ يــشاْة ٖةسنـشياجى ئةةةى بة دةَاسطي شَى، بـضأْ  ـ
ــ ة، دةطحى ذَيـوة ب ـشٕ، نـة ةةى طوج   ـاش ٖةيـَيةةناْحإ ض شحَيهى بية نح ــ ِ ئةطـ ةس ـ

ٍَ َظــحَيةةنإ ةا بهـاةةٕ نـخ   ِسَى.ــا صؤس دةطــإ، دْيـوَيُاْةنــةٕ يةطة

﮵ ﮶       ے ۓ ۓ ﮲   ﮳  ﮴چ  وَىـدةفةسَــــــــــنــــــــــة  (4

ــ ةناْي يةنـةاجة  ِساشيايي، چ﮷ ة دادطـةسة، ة  خــوا ذى جةظـة وٍ بهـةٕ، ةة   ـ
ــ وَيٓى جةصـدْيا َةنةْة ش ، شوةيةنـةئ ْةصـِشاْيى بـة جـةَا ْـةبٔ نـة       ظيظـاث فية ـ

اةاصيى يةنــــذى ــــــشي آ، دةبــــآوَيُاْةجييةنةى بــــــــــَظــــوَيُإ دةطــــحةةسداسيى َظ
ــ جةظة وٍ بهةٕ، َظوَيُاْيش بة ٖةَإ شـَيوة نـابشاى شوةيةنـةئ ْةص    ِشاْيى نـة  ـ

يةنـــذى  آهو دةبــــٕ بهـــاد، بةَيـــوَيُاْياـــــوَيُإ ْـــابٔ، بـــ ى ْيـــة بـــة صؤس َظ ـــــَظ
ــ  ـإ ٖةَيـاييةناْحـرِبنة بهةٕئ، بةءّ ِساشيــةدا ذَيشــةٕ، ية ؤانــوٍ بهـجةظة  شٕ، ـ
ـــق ْاغَيه ــة دَى، ناجَيهــ ـــى ديهـ ــة دَى، ــ ـــواى ديهـ ــ خـ ـــةمئ ْاٖةقـٖـ ـــإ يَيـــو شيــ ا ــ

 اجةةة.ــدةن
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ـــَةط ـــةيةى ذَيـــ ــ نــــة  ةّـٓصــ ﯀   ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮽  ﮾  ﮿ چوَى  ـدةفةسَــ

، ةاجة  ةة ظـونِ  چ﯁                   
ــ ْاسدةةيةج خـواة بةةةى نة ـبه ــ سَى، ةة دادةةسيـى يـإ يـة َْيواْ   خــوا ة ـ ــ ذا بهـ ةئ، بـة  ــ

ْاسدةةيةجـة   خــوا دةاى ئاسةصةةيإ َةنةةة، ةة ةسيابة  د ْةدةٕ يـة ٖةْـذَيو يـةةةى    
، ةة ةسيـا  خــوا شدٕ بـةذَيى ةةظـى   س، يَيشةدا شةخخ نشاةةجةةة يةطةس دادةةسيى نـ خـوا

ــة ش  ــوةٕ ي ـــب ـــوَيٓهةةجٓى ئاسةصةةةناْيـ ــةةة ؤــى ي ـ ـــآإ، ئ ــ ـ ـــشَى؟ ٖةَيشـةةسدةطي ة ـ
(ية، ئةةةى بـة دةاى  ْٚييي ٍَ(، )ذٚييٍُى )ـوَيٓهةةجٓى ئاسةصةةة، بةديًــى شــى ةةظــبةديً

ـــ( ْةنٍُييذٚ) ــة ؤـ ـــىاــةةَى، ي ـــ( دةنٍَييْٚ) َي ــة  ـ ــة دةاى ٖ ــإ ب ــا ي ةاى خــ ى ةةَي، ئٓص
ٖ ـدةنــ ــة دةاى  ــإ ب ـــةةَى، ي ـــةةاى يةنَيهـ ــة دةنـ ـــى ديه ـــبةسْاَ ش خـــواةةَى، ـ ةى ـ
ـــخ ـــ يئ ِسَيُٓـ ـــ ى ْـايى خـــ ــ  ئَيُـ ـــاسدةة ب ــة ؤٓ ـ ــانو ي ـــة، ج ــإئ  ـ ــاسةصةةى خ َ ط ئ

 إ.ــوَئ ئاسةصةةةنــة شــئاسةصةةى خةَيو ِسصطاس بنيئ ْةنةةيٓ
                 چةسَوَى  ــــــــا نــــــة دةفـــــــــئٓص

ــة ذَيةةَةــ چ ــةءّ نوسدةةاسيــ  ةس ـ، ب ــواس  ـدةفــةسَوَى  ب ــَئ  دي ــإ دةَي ى خ َ
ٍَ ج َــة طوَيظ   آذَيويظــحى بــةةة ٖــةب ، ئةطـةس ذَيةةَةــةس  ـآخ يَيةـــواْة طوَيــــــيةطـة

ــ ئَيُـة ؤـةْذَإ ذَيويظ   ـآةدةٕ، دةبـ ـ يٓ ـآةسياب ــ ؟! ديـــآ خ بـ ( يـاْى   ْ قييي َٓئتُياسة )ـ
ــ وَيُاْــوَيُاْإ ية ْاَظــَظ ـآة  دةبــ(، نةةاجْ قييَِٓخذُ ،  شاَفْييَِٓص) ــ إ ةسيـ ــ ابٔ، شـ ا ـ

بـٔ  يـإ    اــإ بة ٖيس نحَيةَيو ْية، ةسيــبٔ نة بِشةاي ةــاث بٔ، ض ئةةاْــض ئةًٖى نيح
ــ ْةدةٕ يـة ٖةْذيَ  ًـ  خــوا ة ـْاسدةةيةجـ  خــوا و ئـةةةى  ـ ى نـوفش بـة نةَـة    ـس، ديـاسة ئةٖ

ٔ، ٖــةس ــــيش  بذةيـةس ج صَيهــــــةد دةنــةٕ، ئةطــــةم، قةْا ــــةش يــة ٖ داَْيهــى ئَيُــ
 ة.ــإ ؤانــذَيي

              ڭ   ڭ    چنة دةفـةسَوَى     ةّــةشـةيةى شـَةط

  چۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ ڭڭ

ةئ ـ، ؤوْهة نةََيو  دإ بـايى طـضاى دْياييـ   چڭ ڭچوَى  ـب ية دةفةسَ /1
ــ إ بة جةةاةيــاْيــةةاة، ياخود طوْاٖةنــداْى جةسة، بةءّ  ــطضاى دْيايى يةط ى، يـة  ـ
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ــِش بــة ذَيظــ ـنــوَى طــ ــة قياَــةد، بــةءّ طــ  ـضاى ذ ية خـــواوْٓةجى ـخ ةةسدةطشْــةةة؟ ي
(دا رّييشّوادا طــضايإ دةداجــةةة، ةةى يــة طــوةِسةجى )ـَيو يــة طوْاٖــةنإ يــة دْيــــــبةش

ـــوا ــةسَوَى   خــ ــةسةةسدطاس دةفــ  ی  ی   جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ   چى ذــ

، ةاجــــة  خشاذــــةئ  چخت     جب  حب   خب  مب  ىب   يب  جت  حت
ــ ةِسئ ةشــوةث ية جـئاش ــ هاْيى(دا دةسنـــ و )يـة دةسيـائ ةش  ـ ةةد، بـة ٖـ ى نـشدةةةى    ـ
َيو يـة نـشدةةة   ـضاى بةشـ ـهةةة، )ةاجة  بة ٖ ى نشدةةة خشاذةناْياْةةة( جانو طـخةَي

 ةةة.ــَيزَى، ب ئةةةى ب ةِسَيٓـبض آاْيإ ذـخشاذةن
ةيةٕئ ئــةة ــــشييئ طــــذصئ صةٖـيية ةةى  ئايـــئــةة ٖــةَوة شــ سة ْةخ شــحا ـئَيظـ 

ــ ييةةة ذةيـْةخ شيياْةى ديهة نة بة ٖ ى صيٓائ جـاةإئ ئيٓعِشافـى شٓظـ    دةبـٔ،   ذاـ
ــةَيو بَيح  ــةةةى خـ ـــب ئـ ـــةةة طــ ــةة ٖــ ـــةسخ ى، ئـ ـــةَوة ْةخ شــ ــة  ــ ــة يـ يياْةى نـ

دةبـٔ، ظيهُـةجيإ    يـذا سدْةةة ذةخــوا ةِساثئ قوَـاسئ يـة ظـةِساّ    ـإئ شــش ةسةنَيش
ــ ى نـةةة، ةة ئةةة باشَيهـ ـة؟ ئةةةية نة خةَيو ب ةِسَيحـؤيي ةَى طوْـاءئ جاةاْةناْـة   ـ

ــ ذاد، بـةءّ ط ــإ ية دْيادا دةيــنة ئيٓظ ــ ضاى ذـِش بـة ذَيظ  ـ ــ حى جاةاْةنـ إ، يـة ِسؤرى  ـ
 ة.ــاَةد دايــقي

ةاجـة   هى، )ـةى خةَيــ، ةة صؤسبچۇۆ  ۆ  ۈ    ۇچةسَوَى  ـنة دةف /2
ـــةس ئاطــحى َشؤظـيةطــ ــٔ، جةَاشــا بهــةٕ! ٖةَيش ـ ـــايةجيى(  ِسَي ــة  ـ ة قوِسئــإ خــ ى ي
ًَـ  ـ( دةذـاسَيضَى، جـانو ئَيُـةش فَيـشى ئيٓضـ     ةعنئه حاْذٕ )ــطش َيني  صؤس يـة  ـاف بـني، ب
ــ هى  ِسَيــخةَي ــ َيني  ٖـٔ، ْةيَـ ـ ــ ةَوة خةَيـ ت ـباطـى ئـةًٖى نحيَـ    خــوا هى  ِسَيـٔ، يـإ   ـ

 ةَوةيإ ةإ.ــافةسَوَى  ٖــ  صؤسيإ ةإ، ْدةناد دةفةسَوَى

ٴۇ   ۋ  جئحئ  مئ  ىئ  چ  ةسَوَىـدةفـ نة   اييــةّئ ن جـةيةى ظةةجـَةط

ا ـصٕ؟! ئايـ خـوا، ئايا دادةةسيىئ بةسْاَةى ْةفاَيى دةچيئ  جب  حب  خب  مب
ى خــوا ، ـآاَْيو نة بِشةايةنى ذحـةةيإ ٖةبـ  ــشة ب  نةطـؤانح خـواية ٖى  ـآى نـظونُ

 اْذا ــاةٕ ية قوِسئــى َٖيٓــحَيهى بة ْاةى ْةفاَيــس ؤةْذ شذةسةةسدطا
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 ى.ــى ْةفاَيـ، ظونُچٴۇ   ۋچ -1

 .األحــــ ا چکڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چچ -2
 ي.       ــاَيـةةةى ْةفـذْـ ِساصاْـخ

ــ اچۀ  ...ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ ...چ -3 ــاْى  ،نآل عنــــ طوَــــ
 ة.ــاَاْـْةف

. حالفتچے...گ  گ  گ   گڳڳ ڳ  ڳ  ڱ چ -4
 ي.ــي ْةفاَيـشيـدةَاسطي

ى ــــونةةدئ خ ِساصاْذْــةةةئ شواْيــــخئ ِسةفحــاسئ ٖةَيظـة ِسةةشـــنةةاجــة  شــاسى ةايــ
 خــوا ةية، ةة شـاسى ةايـة طوَـإ ْةفاَاْةيـة، طوَـاْى ئـةةة بـة        ـخ دةسخظنت ْةفاَاْ

 شيي ْةفاَاْةيـة، ـوةِسة بـوةٕئ دةَاسطيـ  ـ، ةة شـاسى ةايـة جـ   ـآحةى ْةبـ ـايظـ ـبةسى نـة ش 
ـــؤوْه ــةقيش ٖةي ــ ــاْى ٖـ ـــة طوَـ ـــةئ جوةِسةيــ ــةقيش ٖةيـــ ــ ـــي ٖـ ــإ ـة، يَيـ شةدا ب َـ

هو ش سَيــو يــة ــــ، بةَيــــآةِسبـةةَى، نــة ْــةفاَيي ق ْــاغَيهى ََيــزةةيى ْيــة جَير ـدةسدةنــ
ــ شنشدْةةةة ش سَيو ية ٖةطـخئ ْةطـخئ ش سَيـو يـة ِسةفحـاسة ٖةَيظ     ـبي ونةةجةنة، يـة  ـ

 شَى.ــةسؤاةة دةطــاْةةة طــٓظشيى ئيـْةصاْنيئ ئاسةصةة ة دةَاسطي
ــ ى شـةاجة  ْةفاََيحي ــ حَيو ْيـةئ ق ْاغيَ ـ ( ُمَخٖنيذ َىْطيا  ، ةةى )آةِسى بـ ـــ و ْيـة جَير ـ

ـــوا ــة نـــ    خـ ــةةة يـ ــحى بذاجـ ً  حَيةى )ـذاداشـ ــواْى ِسةةٕ لًٍ ٔييي٘ رّقيييشٌ رّعظيييشٓ (دا شـ
ـــنشدؤج ـــآةةة، دةَيـ ــةفاََيحيى ق ْاغَيـ ـــ  ْ ــة جَيرـ ـــو ْي ــخ، بةَيــ ـ ــة هو ظاَيـةِسى بَي ةجَيه
ُـ    خــوا إ جَييذا دةرى، ٖةس نةطَيو ية ــئيٓظ ــ ى ْةفاَيـدةةسنةةجـةةة، جوةشـى ظون ى ـ
شنشدْةةةى ٖةطــخئ ْةطــحذا، ـةةد يــة بيـــْةنــ خـــوا، ئةطــةس بــة دةاى ظــونُى ــــآدةب
انذا ــــــ، يــــة بــــةسطئ ذ شــــــآْةفاَاْــــة دةب خـــــواةس بــــة ــــــشنشدْةةةى بةساْةـبيــــ

ــةةةى ْةفاَ ـــخ ِساصاْذْ ــاد،ـ ــة دةَاسطيــ  اْة دةن ـــشيذا ٖةَيوَيظـةة ي ــ   ـ ــةى ب حى ْةفاَاْ
ةجة يــة ــــا ئايــا ئــةة ظاَيــــاسدا، ئٓصــــونةةدئ ِسةفحــــ، ٖــةسةةٖا يــة ٖةَيظآخ دةبــــــدسةط
ــ ؟ يـة دةةسنةةجٓـةةةى ئيٓظ  آخ دةبـ ـةةة دسةطــؤيي ــ ، ب يخــوا إ يـة بةسْاَـةى   ـ ةش ـ
اسة، طوَــاَْيهى خــشاس ونةةدئ ِسةفحــــــةَيىئ، ٖةَيظــــبــة ظــونَُيهى غــةيشة ئيظ خـــوا
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دةيفــةسَوَى، ض دةسبــاسةى  خـــواحيذا ئــةةةى ــــاْةية، ؤــوْهة يةِساطـدةفــةسَوَى  ْةفاَــ
، ض آخ بــــــ، ض دةسبــاسةى ِسةةشــــآذة بــــاسةى  ةقيـ، ض دةسبــــــآإ بــــاناْى ريــــياط
ًـ    خــوا ، آ، دةسباسةى ٖةسشحَيو بـ ــآَيحى بــاسةى باسى نةطـدةسب ِئ ـيةطـةس بٓاغـةى  ي
 ايى.  ــن ج ـآى بـةجَيهـٓوةس، ظيهُـط ـآى بـَُيهـةد دةيفةسَوَى،  يًــظيهُ

ــ بةءّ ئـةةةى ئيٓظ  ًَـ ـ ــ ، صؤسشـاس يةطـةس بٓ  ـآإ دةي ــ اغةى ٖـ ــ ةةاة ئـ اسةصةةى خـ ى،  ـ
اغةى ــةس بٓـةةاة ئاسةصةةى نةطَيهى ديهة، يإ يةطةس بٓاغةى طوَإ، يإ يةطــإ ٖــي

ًَـ  ــصاْي ــ إ بـة صؤسى ْةصاْيٓ ـئـةةةى ئيٓظـ  ب يـة   آاسييةنى نـةّ، دةي ٍَ جَيه ـ ــ ى يةطـة ٍَ ـ ة
 ـآى بـ ـظيهُةجَيهـ  ،حةةةةـَخًـ  ـآى ذةسةةسدطاس ية صاْياسييةنى بـ خـوا، ةة ئةةةى ــآدةب
 شَى.ــةسؤاةة دةطــةةاةةةة، طـشئ جـٓوةس جَيــطآةدئ بةصةييةنى بــِسةمح ،حةةةةـخًَ

ــة ن جاي ــيـ ـــواذا يـ ــةسَوَى    خـ ــة دةفـ ــةسص نـ جب  حب  خب   مئ  ىئ  يئ چى بـ

ــ بـ  ن َـةَيَيو نـة يةقيٓي    ،خـواشة ية ٖى ـؤانح ــآى نـ، ظونُچمب ــ إ ٖـ ؟! آةبـ
ــة  صاْياسييــ  ـــةنى جةةاةيـةاج ــةبـ ــةةاةيإ ٖــةب  آإ ٖ ــاَْيهى ج ــإ ئيُ ــةةة  آ، ي ــة ئ ، ئةَ

ــ   )قـةدسى صَيـِش  ى صَيِشْ   آنـة ةةى نـوسدةةاسيى خ َـإ دةيَـ     آدةطةيةْ شة( نةطـاْى  ـ
ــائ ش ـــصاْ ــةدسى ئـ ـــيظاسةصا ق ــةجى  ـةّئ ياطــائ ِسَيظــ ـ ــِش ظيهُ  خـــوااناْى شــةسيةةجى ذ
ٌَ بــ ـــــط ،ئآٔ، بـــةءّ ئـــةةةى ْــةصإ بـــ ـدةصاْــ  اةةٕ ـــــخ ،ئآاص بــــــــ، ئاسةصةةبآةس نَيـــ

ـــبةسرةةةْ ـــذى ْاشـ ـــ ـــ، ئــةةة شآةس يى ب ـــحَيهى ؤـ ـــاةةِسةإ نــشاةة، بــة ئيظـ ةّ ِساصى ـ
ــ ب ؤ ــآْةب ــ اغةى يـةقيٓى ْي ـــ ى؟ ؤـوْهة بٓ ـ ــ ة، ئٓصـ ــ يةقي اـ ــ ٔ ض بـة َاْ ـ اى بـِشةاى  ـ
 ةةاة.ــى جـائِسةةْيــاى صاْياسى ِساطخئ بةسؤــ، ض بة َاْـآةئ بــذح

        
َُٖه ُسِ َخًَىكق ََُذ َّٔبَخِنٔذ ق رّ َّ ٌِ أقِط َُ ال أق ّق ِٔكق َّأقُةُْب أقِسَتِػٔيُش ق أقِىَث الَا َا ّق .َا
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 ثيَهاســةي ئةم دةرسـة

َك ـ   ـآةواُ لة ضـ ـئةً دةزض َ 15 - 15دىك، لـة ئايةةـةناٌ)    ـئايـةج ح َك ٌـ ـ( نـة ة ى خــاا دا ـا
اُ بــة دتضــث ـسداٌََةنـ ــةا ٌةؾــــاج نـة جاالةن ــــاُ بـة بــسداادازاُ دةن ــــفةزو ـآازبةجـ ــن

َكٍةبةضــر، اة زدايدةنةيــةٌ  ٌََةناُ دتضــثث نــة جاالةنــةا ٌةؾــسدا آٌــةنسُث حػــتَاُ ح
َكــدةناجث دةفــةزواىكة اة ِــةز    ـتَااٌ) يةنــديَ، حاغــاُ ِةزدةغــ  ــــحػ ةيةن) نــةازةياُ ل

ــدا  َطــ        ــصى ئةااٌ ــة زدي ــسىك، ل ــث بز ــة دتض ــةااُ ب ــاة ئ َك ــة ئ َكل ل ــ ــة  ـنةض ــسءكث، ب اب دةن
 ةاة.ـٌايزسيكت خـااايي ــسىكث، زديكٍىـتةو ازيؼ دادةٌـض

ــ) دةنــ ـاُ لــة ئايـــحاغــ ـــاة نــة ئــةاة دل ٍــ اةةـةة) دااةوــدا زدااٌ اٌَ  ـةخؤؽث دةغةل ةن
َكــ اٌااى ــــسداٌََةناٌدا، بــة بَــــةنةا ٌةؾـلــة دتضــتايةةَ) نسدٌــ) جاالــ ،ةُــــسايي دةنـخ

ـــئ ــاج دةةسض ــ ــةتا نازةضـ ــة بـ ــة لـ ـــةاة نـ ــــ ــةُ  ـَكَث داازبٍََـ ــاُ دةنـ ـــاا) بؤخؤيـ ى خـ
ــ ــؤ بةزحةز ــ ـباتدةض ــةا بسدابَـتَؼ ب ـــداٌةاةى ئ ــةزواىكة ٌــ ـ ـــااصي ة ـاٌاااٌة دةف   خ

َكل ياُ نؤزداٌ ازيَةن) ةايبـض َكػـةزنةاةٍ َكصةنـ ـةج لة ِاان َكتـ ـةى ِ َكٍ ةدى، نـة ئـةا   ـاٌدا ب
 ةاة.ـَكىاُ ببٍــٍ) ياٌةى خؤياُ حةغـَاا بةدبَــاٌة لةضةز ئةا ناواُث خالــجؤزة نةض

َكَةوَػـ   ـئٍج َكتـ ـةيـ ـةزى ِـنـة ئةنـ   -ت) ئَىاٌـدازاُ  ـدا ِةل ايكطـ ـا لـة ئايـةة) ض ةدى ـة ب
اٌدازاٌَؼ بـــة ـصي ة ئَىــــدةخاةـــةزداا، نـــة شتز ٌـــ -ي لـــة بـــازادت  دا ـؽ نؤزداٌ ازيـــحـــا

ـــض ــة ضــ    ـةزض ــااُ ن ــة ب ــا ئةااٌ َكَة ئاي ــ ــاٌة بم  ــؤزة نةض ــةا ج ــةز ب ايكٍدى ـازدواٌةاة بةزاٌب
َكــزد نة لةنخـااةاياُ دةـحت َكطــةهك ئ ــ تا بة ِـؤى ئـةا ِةل ايكط  ــاةُ؟  نة ) ئ تاٌةياٌةاة، ـ

ــ ازاُ بااُ، ئايا ئةااٌــاُ ِةل اةغااٌةاةا لة شياٌبةناٌَـنسدةاة باغ َكَـاُ اابـاا    ـ ة بـااُ ح
 سداة.ــآلاياُ نــةياهك حــةة خــال ىاٌاُ داُ  نةااةــئَىاٌدازُ، لة زديصى وط

 7  م هي   هد سيز    رسيه د
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 ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان

َكٍـ  ئةى ئةااٌـةى بسدااةـ   ــ اُ ِ ــ ةا ٌةؾـااة  جاالةنـ ـ ــ سداٌََةناُ بـة دتض ـ سُ، ـث وةنـ ـ
َكـــاة  ـــــاٌَ، اة ِـــةز نـــــتَااٌ) ِةٌديك َـــــثث حػـئـــةااُ ِةٌـــديك َاُ دتضـــ   ةع لـــة ئ

َكزــــتايةةََاُ ب ــــدتض تةو ازاُ ـايي نؤوــةل ) ضــــــزديكٍى  خـــاااواُ ــــاج ئــةاة لةااٌــة، ب
َكدايـة، دةيـاٌبٍَ)       ــا ةؤ ِةوَػــئٍج ڤاج ــٌان ة ئةااٌـةى دل َـاُ ٌةخؤغـَي  ٌَيـاتي( ة

َكسايي دةنةُ لة دتض ااى ـسداٌَي(ياٌدا،  بـة حاضـ  ـتايةةَ) نـسدُ  ى جاالةنـةا ٌةؾـ   ـنة خ
ٌـ ـ، شتزيـ ـــبآ واُ ةااغَكَة دةةسضني بـةت ـئةاة نة( دةل  َكل  بـؤ  ـضـ  خــاا صي ة ـؼ  ةزنةاةٍ

َكؼ، ياُ نؤزداٌ ـوط َكتة ح َكٍ ةُ خؤيةاة ب ـاج، اة ضـةزةماً ئـةا    ـازيَةك لةاليــال ىاٌاُ( ب
جؤزة نةضاٌة لةضةز ئةاةى نة لـة دل َاٌـدا حـةٌّاٌ) دةنـةُ  لـة ناوـاٌ) خـسا ث ةـسعث         

َكَة ئايــا ــــؼ بم ـاودا بسداادازاٌَــــــئاناة لــة  ڈَكىاُ ببٍــةاة ـٍؤناٌة( حةغـــاى ةسضـــخالَــ
َكـاةُ  نة ـ) ئـةاةؽ      خــاا دة خــاا ايكٍدى نةازةياُ بة ــةااٌة بااُ نة ضــئ زد، نـة لـة ئ

ـــِةل ايكط ــة دل ٍَـــ ـــتَاٌة(؟  بــ ــةا    ـــ ــؤٌزةى ئــ ــة ضــ ــاٌة  لــ ــؤزة نةضــ ــةا جــ ــةاة ئــ ايي يــ
    .((ڱزاُ باااُاــاٌةاةا لة شياٌبــةناٌَاُ ِةل اةغــتاٌةياٌةاة( نسدةاة باغــِةل ايكط

   

www.alibapir.net



  .... (75 – 75)   
 

 

 [826 ] 

 شـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان

َكىَٚٔيٞ(ة نؤى  پ  َكَـ(ية، اةلي بة نازدى ئ ث، بـة  ـةايطـصيل، خؤغـث، ٌـَة دتضـة دةل 
ــ ةدا لة  ََــتَااُ دىكث، بة واٌاى يازوةةَدةزيؼ دىك، لةزديػــواٌاى حػ ــ ةاة ِـ اةاة؟ ـ

ََٛا  َٚايوو  ٤َُٛ َِٜخ ٞ:ووووأيايٖت  ِٕ ٌََأ ٦َِٕٝووووَغ ُصوو ََووَُووََُِٗٓٝب َظِّٝٛا َيوووووودّا ُحُصأعوووو َصَف ا  َظِٝا َيوو ا 

ََُٚووَُِٗٓٔ ََٚهووَُُث اِيِٝووَح َِٔٔوو ُكووِسٔ ًِٔي َؤيووَذ عاُزَتُِٜطووا،   ،ُٕ ِِّطِٝووَح َِٔٔووا ََٚبووووُث اي ُث ِٝووَح َِٔٔوو١ُ، 

َٚ  ،ُٔ ِٓٗصاَقَدووُث ايٖصَِٝح َِٔٔايدِّٜ ََٚسوو١ُ ٚاي ٞ َٚ( اغـةى   اُدَكو عٔتاإِل٠ُ  ــ ( لـة زديػ ٔيو َٞ  ةدا  ــ َٚٔيو

ًٔووٞ َِٜكووُس(يــة، ااةــةة  َٜ ( ٞأيََٛتوو ،َٚا٤ُة  ـــــآ(، ااةــةة بــة دااء دادءك، دةل ٘ٔووووًَٜٝ(،  ُ َقووُسَ  
َكااٌـدا       ــئةاةية نة داا غ َك ي ٌاوؤيـاُ لـة ٌ َكَ، نـة غـت ث ياُ شياةس بة دااء يةندا بـ

َكَ، اة ئـةاة   ــةز بة دااى يةنــ، يةنطــآٌةب ــ زااةةشخـاادا بـ َي، ااةـةة  ـصي ـ ـةاة بـؤ ٌ ـ
ــ اغ ٞ  ةء  ــ َٛأي لـــة زدااء  اشزااةةةاة لــة زدااء غــايكٍةاة  خـــاا صي ي ـ( بــؤ ٌــ  َٚٔيووٞ، َتوو
ـــٌط ـــبةةةاة  بــؤ ايكٍـ ـــةة بـ ـــبــسا ي، ابث نــازد، يــاُ بــساا  ـ ــسد(ـ َك ــة زدااء  ثاُ ذُث و ل

 سيي يةنـــدءـةاة  حػتزَــــــــي نسدٌيسـتزَـــــااديَ بـــَ( لـــة زدااء حػـــــةاة  ِـــــديٍ
ــ ااةتيةةَي يةاة، ياُ لة زدااء عةتَـدةا ب ــيث ِــلة زدااء بسادةزايةةَ ثةُ(ــب  سداا ـ

 ةاة. ــبااٌ ــآح

ــ ، بـة دتض ــــتآ ببةض ـآتَاُ حــ(ة حػٺ  ــ تَاُ بزـ َكَـ ــ سءك، ل ــ اُ ٌـ َٛي و ،  آصيل بـ ـ ا ٢ ِإَذوَت

َََتاِق ٘ٔووووؤطِفَٓٔب َٟدِّوووووُع َِٛعَطووو٢  َِٚإَذا ُع١ٔوووووََٜآَووو٢ اي ِٔظ َيِف َ ووووو،  َٟ بوووو نَعووو ِٚ َتِكٔدٜووووودِّ سّا، وووووّا َأ

ِٕ َتٛي    وواِقَتَط َٓو٢ اإِلِعوَسا : َفوِْ ََِع ــ (، اغٛاووو ٢  َٛي ٢ ةء  ـ ــ ( ئةنـةز بؤخ َتو ــ ؤء ةةعـ ةددا ـ
ٍ ب اج بؤ   ٌـ  َفعوٛ ، بـةتً  ـــآ صي َيث دتضـتايةةَي دةنةيةٌ ـ( ئةاة واٌاء اةاليـةجث 

ِٔ ةء  ــئةنةز بة اغ َكـرة    بة ةددا ب اج، جا ضــ( ةةعَعو ( ئـةاة  تكودٜس ( يـاُ   ظووو َيِفب
ُٙ،  ـآ سدُ دةنةيةٌَكـث ةــواٌاء حػ ُ٘ (، ااةةة دتضتايةةي نسد،  َتٛا  ِٓو َٛي ٢ َع (، ااةـةة  َت

َكضــحػ َك سد، ااةةة ح ــ ةااٌةء دتضـيت ة َكـ   ـ َفوْٕ  سةدا دةفـةزواءكة   ـتايةةَي نـسدُ، نـة ل

َٛي ٛا َك ــحػ ةةــسد، ااةــةل  ــتَاُ ِــ(، ئةنةز حػَت  سد.ــتَاُ ة

ــ اٌــء حةٌّخـااةية ــاٌدا ٌةخؤغَي ِةية، ئةا اغــ(ة ااةةة لة دل َڦڦڦ  صاُ ـ
، جـازء  ـــآ ، جازء ااية بؤ واٌافَقاُ بةنازء ديكٍـآاُ بةنازء ديكٍـبؤ داا جؤزة نةض
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َك ي ئَىــــــااغــة بــؤ وط ةاةاة ــــ، ئــةاةء وــَ بــؤً دةزنـآاُ الااش بــةنازء ديكٍـــال ىاٌاٌ
َكي واٌافَقةنــ( وةبةضڦڦڦة نة دةفةزواءكة  ــة ِةوَػوةزج ٌَ اُ ـث ح

َكــ، جازء ااية وةبةضــآب َك ي ئَىاُ الااشة، بـة بةل  ـي وطــث ح ةء ئـةاة نـة   ـزـ ـال ىاٌاٌ
ڱ  ڱ   ڱ  چء حـةزاةزدناز دةفـةزواءكة   خــاا (دا اٍووو األْفلة ضاازدةةي  

َكچے... ں  ں  ڻ  ڻ ةء ــــئةااٌةناُث ـواٌافَقــل نــة ــــ، ااةــةة ناة
َكداية دةل ــاُ ٌةخؤغــنة دل َ ــ ازُ، اة وــةناُ ئةاة ديــَكَ، جا واٌافَقــَي ة ــ اداً بـ ة ـ

ــ ، نة ديازة واٌافَقةناٌَؼ دل َچڱچنسااةةةاة ضةز،  طف ا( عة اُ ِـةز  ـ
َكداية، بةتً ــٌةخؤغ ٌةخؤغََةنة ضةزةاحاء دل ي دانسةااُ، بـةتً  واٌافَقةناُ َي ة

ــ ــ آدةنام ــاُ   ــــي وطاٌـئٍَط َك ي، ي ــَيةة ـــةٌد ضــــال ىاُ ض َك ي واٌافَقــاٌي ـ َيةة
َكتة واٌافَقي ةةااا، دل ـي ٌةخؤغ  َكدابَ، بةتً ٌةبااب ــ ة ــ ة، بـةتً ٌةخؤغ ـ ََةنة بـة  ـ

ــ ةااا، نـة بةغـي بـة ئَط   ـةةااايي بةضةزيدا شاهك ٌةبااةا ٌةبؤةة واٌافَقي ة الوةاة ـ
َكٍ ٍَِدٔتوووِعاإِل َِٔعووو ُٚجُسووووواخُل :ُ َسَُووواِية  ـــــآ، دةل ـــــآٌةو ِٕوووووَطِْباإِل اصِّاخَلووو ا َُّا ا ، ٔجِطووو

ةةي ِااضــــةٌزَيث ــــــااُ لــــة  ال ــــــة لــــة دةز ـ(، بسيتَــــََووووَس ( ااةــــةة  َُٚزَٚحووواّ 
تةيةاة، يــاخاد لــة زدااء ـاٌةاة لــة زدااء جةضـــةةٌدزاضــتَي نــة ةايبةةــة بــة ئٍَطــ 

ـــزداا َ ـــي، نةااةــ ـــةة ئٍَطــ ــــ ــتةيَةاة  آـاُ دةنامـ ــة زدااء جةضـ ـــٌةخؤغ لـ ، ـآبـ
سكث نـافسا ئَماـادا ئةااٌـة    ـَــ لة زدااء زداا ََةاة، نة ديازة ٌَيـاءث غ  آــدةنام

ــ َ، اةك  ـؤُ جةض ــٌةخؤغَني، ةااغي زدااح دةب ــ تةؽ ةااغـي ض ـ َنث ضـةزدةةاُث  ـ
 .   ــآة دةبــَي دي ــٌةخؤغ

ِٖ ُعبَِّوووس ٝٔطٔخوووُُاِي طِّاخَلووو َِٔعووو ٠ْاَزَبووؤع :٠َُسا٥ٔايوووَد(ة  ڃ  ََأدَثووو١ٔ ... ُثووو ِٔ ا َٗوووا َعووو  ايوووٖدٚز٠َٔٚٔب

ٙٔوهَُواي ٞوف ٠َٔسا٥ٔايٖدَٚ ََُُٜن سٚ ٍَُكا  ( لـة ئةضـم دا   َدا٥ٔوَس٠ (، اغةء  ٛ ُبِخَُواي ٞو١ فَيِٚايٖد ا
َكم  ــةا ِ ــة لـ ـــبسيتَـ ــة دةازء غــ ــــةء نـ ــي بةنــ ــة، داايـ َكل دةداج، باشٌـ ـــت َكٍسااة ــ ازِ

ـــلةجَ ـــــ ــؤُ بــــ ـاةي زداادااا نازةضــ ــي؟ اةك  ــ ـــاج، بؤ ــ ث دةداج، ـاشٌة دةازء غــ
 ىخـــاااةاة، ــــة دةداج نــة بةضــةزياُ ِـزدااداايــؼ نــة زداادةداج دةازء ئــةا خةل  ــ

ــةازة  ــةزواءكة ن ــةء  چٴۇ    ...ڭ  ۇ  ۇ...چدةف ــةة باشٌ ، ااة
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 ٖدٚز٠ُوايو ة  ـــآ َاُ  ـةحال ة ٌـةدا، جـا دةل    ـ، نة نةضـ ـآةز بــخسا ث بةتء خساحَاُ بةض

ٙٔووهَُواي ٞوف ٠َُسا٥ٔايٖدَٚ ََُُٜن سٚ ٍَُكا  ــ ( ِـةز داا اغ ٛ ووو ُبِخَُواي ٞو١ فو ووَيِٚايٖد ا دٚز٠، ةء  ـ

ــ ( بـؤ غ ١ووو دٚي)ازديكَ، بـةتً اغـةء   ـــ يت خـسا  بةن ـ( بؤ غـ دا٥س٠ ازدءك، ـــ يت بـاؽ بةن ـ
   ڱ  ڳ     ڳ ...چةزواءكة ــــ(دا دةفاَػووس)اازدةةي ــــلــة ضشاٌــاا غـــازةشا  ىخـــاااةك 

ــ اواُ ةةٌَـ، ااةةة بؤئةاةء واهكث ضـ چۓ...  ڱ  ڱ  ڱ  ں ــ ا لـة دةض ـ يت ـ
َكتـدةال ةوةٌدةن  ةاة.ــاٌدا خسد ٌةب

ٍِووووَغاإِلَٚ ِماَلووووِغاإِل ١ُوووواَيَشِإ ايَفووِتُ::(ة  چ    ِٓٗصها َٚايَفووِتُ:: اي َُِهووووَس٠ُ ٚاي  َفوووو،  (، ُِووووُس ٚا
نـة، بـةتً داايـي اغـةء     م دا بة واٌاء البسدٌي داخساُث نسءك نايكسةيةــ( لة ئةضَفِت: 
َكٍسااةا فت:   يت.  ــةاةا باتدةضــشزااةةةاة بؤ ضةزنةاةَث بسدٌخـاا( بةنازِ

ــ ايكٍديكل نة ئةاحةزدء ةااٌــةة ضـ(ة ااةکگ  ــ اء خؤيـ َكـ ــ اُ ة َكٍـدا بةنـ ــ ازِ ااة، ـ
ِٗووُد(،  ١ُك ووووَػَُوايَٚ ١ُاَقووايط  :ُدِٗوواجُلَٚ ُدِٗوواجَل  ِٗوود ٚ َج ــاء اشةا، ُج ــة واٌ ــاء   ( ب ــة واٌ ب

ـــغ ــة ئٍَطـ َكل دىك، ن ـــت ــؤء ب ــسءك،   ـ ــةج ب ِْٔٗاُ بةشةمح ِٗووَد َأَاووا ًَووَؼ األاووإ   :ََٚج َأِب

َٖا ََٚأَٚنُدٚ َٖا  َٛا َكــاةة ئةاحـ(، ياٌية ضايكٍديكل نة بزََٚأِق ، شتز ـآص بـ ــةزدء، اة شتز بةِ
 .ــآةزنساابـَي لةضـدانؤن

ََ ٌُووِصَأَ  ااة،  ــااةةةاة، لةبةيــ(، ااةةة ِةل اةغڳ  ََ ََٔٔ ٔطووِبا ٕ َأ َُٖٛو َٚ ،ٔطووَبا

َٜٖتوووَح اّلِنوووَأ ١ُاَبوووايٖد َسٔثوووووهُت ــ...اَٗوووُِٓطَب تفَخِٓووو٢  ــة   طوووووَحِبةء  ـ( اغـ ــم دا لـ ــة ئةضـ ( لـ
َك ــــ(ةاة َِحووَبِط  ج، خـــااةاةزدِِءك دةــــَكل دءك، شتز لـي ئاذةل ــــــة ةااغــــاةاة، نــة  ال ةة

 سءك.ـث دةوــآي دةئااضــةانا شن
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 رةوةى ئايـةتـةكان خـواهـؤى هاتهـة 

ــة   ــؤى ِاةٍ ـــااِ ــةز ضــ خ ــةزواىكة    آزةاةى ِ ــة دةف ــة ن ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چئايةة

ٿ  ٹ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  پ  

ڄ  ڤڤڦ  ڦ ڦ  ڦ  ڄ     ڤٹ   ڤ ٹ  ٹ 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڇ  ڇ   ڇ  چ    چچ  چ  ڃڃ  ڃ    ڃ  ڄڄ  

  ک  ک ک کڑڑ ژژ  ڈڈڎڎڌ 

ُٔ َجسٜ] چڱ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ گ    گڳ  گ     گ ٣َٚ إِب س َعٔ ووَز

ٍَ:  ٕدِعووو ٔ َضِبو  ١َووو ٖٝٔطَع َٔووو ايٖص ُِٔبوو ا٤َ ُعَبواَد٠ُ ووو َجَقووا ََووٓٔو َب َِٔٔو  ٔتا إَيوو٢  ٍجَزِصث بؤ اخَلو  اِزٞ ا

ٍِووووزُض َٜووا َزُض ،اهلل ٛ  :ٍَ ٍَ اهلٔل ووووَفَكووا ٛ ٖٕ َٛايوووؤيِإ ََ ُٗ َٔوؤ ٞووووٞ  َِٚإووووَُٖدُدووُس َعووووٛٔد َنثٝووووَٜ ٞ ِّْووِِ، 

ُ٘   ِإ َسُأووووَأِب ََٚزُضووَٛي َٛي ٢ اهلَل  َٚأَتوو ُٗووٕٛد،  َٜ َٜوو١ٔ  ََٚا  ِٔ َٔوو  ٔ٘ ََٚزُضووٛٔي ِٔ   ، َفىل اهلٔل  ِّ ِبوو ُٔ ُأَبوو ٍَ َعِبووُد اهلٔل ِبوو َكووا

َٚا٥ٔسَ  ٌْ َأَخاُف ايوٖد ِّٞ َزُج ٍٍ: إ ًُٛ َٜو١ٔ   َسُأووو َا َأِب ،َض ََٚا  ِٔ َٛأي َٔو ٍَ زَ ، َفٖٞووو ََ ا َبو ا َأَٜو ،  اهلل ٍٛووو ُضَكوا

َُ ٘ٔ َبًِووَحا َتََوو !ا ووووَبا َٝ ١َٜٔووَاَٚ َِٔٔوو بوو َٔوووو٠ بوؤ ايٖصاَدووووَبُع ٢ًَووَع ٛٔدووووُٗاي ََْد َوَيوو َُٛٗووَف ،تا ، ُ٘ووووٚ

ٍََكووووووَف ِٗٔف ٌٖووووووووََٚج َعووووووٖص اهلُل ٍََصَِْأ، َفووووووُتًِوووووووؤبَق ِد: َقووووووا ٻٻٻٻپ  چ :اَُووووووٝ

ى ه طيي  ةة ئَبٍا جـةزيس لـة عـة   ـ، ااة(1)[چ...ڀ پپپڀ  ڀڀ
َكسديكتةاة نة ناةاايةة)ة عابادةى نـازدى ؾ نازد ، ـــآ َك) زداشى بـلـ  خــاا اوَث ـــ ى ضةعد دةن

ــة        ــةى ن ــةا دااشدة ٌةتَب ــةبا، ل ــة ٌات ــااة ل َكل ب ــةن ــة ي ــةز  ن َكغةوب ــةء   ح ــة بةيي ل
ــ ةزحةزغتَازى وطـعةتةبةء دااةوـدا نسدٌـي بـة ضـ     ال ىاٌاٌي ئـةاعث خـةشزةج(، نـة لـة     ـ

ــا  ــةٌي   ــازدء خةشزةجــ  ريث   ب ــة، ِـن ــؤ الء ــ ــاج ب َكغ ـــااةوبةزء ـح ــةء   خ ــاةية ئ ، ن
َكغــ اُ ذوازةغــَاُ ــــةُ لــة جاالةنةنـي ِــــــااحةمياٌـ  وــَ ِةٌــديكل ِ خـــااةوبةزء ـح
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ــ ا دةنةً لـة دتض ــشتزة، بةتً وَ ئةاة  اغ ــ اٌةةَـَيث ِااحةميـصي ـ ـتايةةَي نـسدُث ٌ ـ ي ـ
َكغةوبةزء ا خـااتايةةَي ـة، اة دتضــلةنةهك جاالةن نـةً  ااةـةة ئـةا حةمياٌـةء     دة خــاا ح

ــة بةض   ــدا ِةو ــةهك ااٌ ـــلةن ــد ـ ــةاة حةياةٌ ـــيث نةييةزياٌدا دةدةو ــدا  ـ ــةيٍي لةنةل َاٌ َث ب
َكٍ َكغ ـآٌاو ــ ، لةنـةهك ح ــ ةوبةزا ئةِمـ ــ ي ئَىـ ــ تايةةي دةنـاٌدا دتضـ ـ آلء ـسً(، داايـي عبدال ـ  ـ

ٌاضــسااة(،  ةــــةناٌي وةديٍــــةزتني واٌافَقــــةلااه  نــة بــة ضــــةيي نــازدء ضــــنــازدء ئاب
ـــن ــثث    ــ ــَ دةضــتبةزدازء دتض َكي  اة و ــ ــة بــةتا واؾــَبةةاُ دةةسض اةية وــَ حَــاايك ي ل

َكغةوبةزى ــٌ ،تَااٌةنامنـحػ ةء فـةزوااة  ـــ آلء نازدء ئابةيَـبة عةبدال   ؽخـااامب ح
َكغةوبةزى َ  ـاب  بصاٌــئةء ئةبا  اب اُ ااية، ــةزدةب عادةةَـص بااة، عـ ةٌد بةزديك خـااح

َكئةنــ َكٍــــــل بزــسُ، بــة ناٌَــةء باٌزــــةز زديكــص لــة يةن َ، لةنــةهك ئــةا ـي دةنــةُ، ٌــااء ٌاِ
ـــخساحَ ــةا َِــ ـــةيدا ئـ ـــةوااة زديكــ َكٍــ ـــصةء ل ــةا دتضــ ـــااة(، ئـ ـــتايةةَيث حػــ تَااٌَيث ــ

َك    ــِ ــ اانازييث ِااحةمياٌََةء نـة ةـؤ زدذديَـث ح ــ سد لـة بةزاٌبـةز عاب  ـ ادةدا  ااةـةة ئـةا   ـ
ــ ،  ااةـةة ئـةاةء عاب  ـــآ ؼ ِـةز بـؤ ةـؤ ب   ـي( با ئةايـ ــؤ ٌةةبةخػي، بةتً ةــبةخػ ادةؽ ـ

ــ (، ئةايؼ ناةية ئـةاة تباال  آؤ بــِةز بؤ ة َ ـ ــ ي نـسد، ئ ــ ء شال خــاا دء ـ ــ ) حـ ايةداز ئـةا  ـ
ازةياُ. ــز دةزبخـااة ــةةاٌةء ٌازدٌــئاي
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 مانـاي طـشــتـي ئايةتةكـــان

َـ ـنـة باضـ   َات) ئـةا ئايةةاٌـةدا  ـِةز لة ضـ   خـاا ةهك ـسدُ لةنـ ـةنـ ـةل ـةةي واوـي  ؤٌ
ــي ِةل ايكطـــ   ــةاةء باضـ ــةُ، دااء ئـ ــدا دةنـ َكبةناٌـ ــااةُ نت ــةا ـخـ ــةء جاالةنـ يت ٌا ةشاٌـ

َكسداٌَاُ دةنــاج، بؤئــةاةء نــة ـسداٌَي يــةناُث ِةال ــداُث حَالٌـــٌةؾــ َكغةوبــةز ز لــة  ح
َكغةوبـةزء   خــاا البدةُ، اة ةااغي ِةل ةء ب ةُ، "بـةتً   خـااي ـديٍ تاة"، ـخـؤء حازاضـ  ح

ااء ئَىــاُ ــــةاةةً بــة ٌاشٌـاج بــؤ جــازء  ــــــاٌدازاُ دةنــــا زداا لــة ئَىــــدااء ئــةاة ئٍج

ـــآدةياٌدايكٍ ــةً ضــ ـ ـــاااازدةةةدا ـ، ل ـــء حخ ــتةءة  51از  ـةزاةزدن ــاز زدض   ٻ  ٻچ( ج

َكٍــچٻ  ٻ  ٻ  ٻچةزواءكة ـة، دةفـــااة، ئــةاة جــازء  ةاةةوٍَـــء بةنازِ

ـــ، ئـــــةء ئچڀٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ   ـــةااٌـــ اُ ـةء بسدااةـــ
َكٍ َكايط    ــااة  ئَىاٌَــِ َكٍااة؟ بة ِـةواا ئـةا غـتاٌةء نـة ح ــ اُ بة  ) ِ  آتة ئَىاٌَـاُ حـ  ـ

َكٍسءك، ااةةة بة  َكبةنـ ــ، بة فسيػخـاابّ َكغةوبـ  ـتةناٌي، بة نت ةزاٌي، اة بـة زدتذء  ـاٌي، بـة ح
َكغةوبـــةز تاٌةء نـــة ـــــي، بـــة ِـــةواا ئـــةا غـــــدااي ااٌي، ئـــةء ـــــَكٍاة ِخــــاالـــة  ح

ــ ةا ٌةؾـة  جاالةنــدازيٍــئَىاٌ ــ سداٌي يـةناُ بـة دتض  ـ َٝوا٤َ ث وـةنسُ،   ـ ِٚٔي ٞ ( نـؤء   َأ (، َٚٔيو
ٌـ ـئةوَؼ يـاٌ)ة دتضـ   ــ صيل، حػـتَااُ، نةض ـث،  ــ َكل نـة حػ ـ ــ دةبةض ـآيت حـ ـ َث ـــ يتث نةيـ

ــ ــةواءكة   ـبةيٍ ــي؟ دةف ــة، بؤ  ــةل ي ِةي ــةا  چڀ   ڀ  ڀچث لةن ــةا جاالةن ، ئ
ــسداٌََاٌة ِ ــثث حػـــ ٌةؾـ ــديك َاُ دتضـ ــةهك   ـةٌـ ــةزنَص لةنـ ــةة ِـ ــديك َاٌَ، ااةـ تَااٌي ِةٌـ

اهك حـــآلا ب ـــةء نـــة ـــــتَااُ، ةـــؤؽ اا ناوـــاُ ببـــةء، اا خةيـٌابٍـــة حػـــ اُ داال ىاٌـــــوط
ــ تايةةََث لةنـدتض ــ ةل ي ِةيـ ةا ِااحـةمياٌي، ئـةا لةنـةل ث زداضـث ٌانـاج،  ـاٌ ة ئـةااُ        ـ

َكا خؤي َكـسة دا نـة دةفـةواءكة     تَااٌ) يةنديَ،ـثث حػــاٌدا دتضـلةٌ ڀ   ڀ  چجا ل

 ةُةــاء ِـ، ئةوة داا ااةچڀ
َكـااُ خؤيـ    5 ــ تَااٌي يةنـديَ، ٌةؾ ـــ ثث حػـاٌدا دتضـ ـ( ااةةة جاالةنـة لـة ٌ سداٌََؼ لـة  ـ

َكااُ  ديَ.ــتَااٌي يةنـثث حػــاٌدا دتضـخؤي ٌ
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ــ سداٌَي دتضــجاالةنةا ٌةؾنـة ةء ئةاةية ــااةايةني دي  (2 ــ ةندء دـتايةةَي يةنـ ـ ةُ ـ
َكا خؤي َكاة ٌانــاٌدا، بةتً دتضـلة ٌ  ال ىاٌٍَة ــةُ، ئةء وطـتايةةَي ئ

َك  خــاا ئٍجا ئةاةؽ نة  ــ تا لـة ااتَي ـطـ ـدةييـةزواءك، ئ تةنساايي ـدا شتز بـة بةزجةضـ  ـ
َكطـدةيبَــ ايؼ ـةواا جــازءك لــة ئةمااوــةٌي ئاضــــــتا  ــؤُ ئــةوسي ا ِــــٍني، ٌــايبٍََ ئ

ـــواف ـــآازديكٍـي ظَتــؤ بةنـ ـــةواا ئــةا بسديـةز ِـــلــة بةزاٌبــ ،ـ نــة دذء جاالةنــة  داازاٌةـ
ةد ـةدا ضـ ـةزواءك ضـ ـدةييـ  خــاا َ؟  واٌـاء اايـة ئـةاةء    ـَ، نة بسديـازء زداضتَػـ  ــدةزدة 

َك ــةاة دتضــثث حػـــةا ٌةؾــــــزداضــتة، ئــةاةةا جاالةن  ،تَااٌي يةنــديَثـسداٌَي يــةناُ ح
  ُ ــة ــدء دةن ــة يةن ــةزنسيي ل ــةاة ب َك  ـــحػ ثح ــة يـ ــدء دةنتَااٌَي ل ـــةن ــة ـ ـــااةُ، بؤي  خ

َكـاة حػ ـدةف ــ ةزواىكة ئ وةنـةُ،  ـاٌ ة    آاٌةياُ حـ ـــ ر، اة بـااةزدا وتى ـوةبةضـ  آتَاُ حـ ـ

َكاة ض ــ اغ ٌابــِةزنَص بؤ ئ ، ئـةاة ِةزدةغـةيةني   چٺ  ٺ ٺ  ٿ  ٿچَ. ـ
َكـاة بـة زدةِـايي دتضـتايةةََاُ ب ـاا       َكل لـة ئ  ،صي ََاُ ب ـاجث ـٌـ  ،شتز نةازةية ِةز نةض

ــ لةنةل َ ،اجثـُ ب ـ سيَاـتزَـحػ ، ئـةاة لةااٌـة، ااةـةة  ـانىي ئـةااٌي ِةيـةا لـة        ـــآ اُ بـ
ـــباشٌــةء ئَط َكتة دةز، ـ ـــنــة داايــي لــة وةض }الً دة ــ ـــةلة نسٌزةنـ اٌدا باضــي دةنــةيَ ـ

َكل دتضـتايةةَي  بـة واٌـاء ةـةاااى        {ث  دتضتايةةَي زدةِا(  ََة؟ــوةبةض ااةـةة نةضـ
َكتــالًث ئَىــُ ب اج، لة باشٌةء ئَطسداٌََاـةا ٌةؾــةية( جاالةنــئةا اغ ة دةز، ـاُ دة 

َكزاوــاُ چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤچ تةو ازاُ ـزديكٍىــايي نؤوــةل ي ضــ  خـــاا، ب
َكل ااب ــاج ضــتةو ازة، اة   تةو از ـؽ زديكٍىــايي نؤوــةل ي ضــخـــااٌانــاج، ااةــةة ِــةز نةضــ

َكي ياض ة ذياٌي وستظايـةةَي دا،  ااة لــايةني داٌــياض خـاااٌٍةةي خؤء، ــاا ضــٌاناج، بةح
َكل خساحـة ب ـاج    ــ ايكم  خــاا ِةز نةض ــ ي دةنـاج، اة ِـةز نةض  ـ ــ انـَكل  ـ ــ ة ب ـ  خــاا اج، ـ

 ،إبراهيم  چڇڃ  چ  چچةةي دةداج، اةك دةفـةزواءكة  ـشياةس َِدايـ 

ۇئ   چَِدايـةج دةداج؟ دةفـةزواىكة    آضتةو ازاُ ناوسدا دةنـاج، بـةتً نـ    خـااااةةة 

ــدرررررحمم چېئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ اُ ـ، ااةـــةة ئةااٌـــةء َِدايةةَـ
ــ از بـةزةا زدااي ـء حةزاةزدنـ خـااااة، ـٌ خـاااُ بةزةا ــااء يةنةوَــاةزنسةاةا ِةٌز اُ ـ

َكتــ  خـــاادااز دةنةاٌــةاة، خــؤ  خـــاادءك، ئةااٌــةؽ نــة لــة  َكٍ ةاة، ـبــة ةــؤبصء ٌاياٌّ
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اتَ سدٌةاة، بـةتً  ااة بؤ ةــايةء داٌــاٌي ئةً دٌَـء حةزاةزدناز ذيخـااة ــبؤ ي؟  اٌ 
َكل ـ، ِـةز نةضـ  ـآدة ـ  خــاا َك دا نة بـةزةا  ــفث نةزدةوة، لةنةهك نةضــخااةٌي لاة خـاا

ــ ، اة ِـةز نةض ـــآ بةزةا زدااء دة  خـاا، ــآبض خـاابةزةا  ــ َكل حػـ ــ ب  خــاا ث لـة  ـ اج، ـ
ئـــةاة دةخاةـــة بةز ـــااء   خــــااا ـــــي دةخـــاج، ئٍجـتزايكـــــاا حػـــــايكم ـــي دةن خــــاا

َكغ َكىــــــاةة بةز ـاة دةيــ ةزء خــؤء ـةوبــح َكل نــة تازدئــاُ ـةؽ، اة ِةزنةضـــااء ئ
ـــآدةخايكٍ ــةء دتض  ،ـ ــة ئةااٌ ـــن ُ   ـ ــة ــةناُ دةن ــسداٌي ي ــةا ٌةؾ َكَ؟  ،تايةةَي جاالةن ــ ن

ــةزواءكة  ــاٌي  ،چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄچدةفــــــ شاٌايــــــ
َكريــ  ــ ـزدةااٌب لةنـــةا ء حــةزاةزدناز دةيــةاءك ئةااٌـــةء دتضــتايةةي جاا   خــــااَكَة ـي دةل 

َك ـدا بـة ةابمؤيـةك بؤئـةاةء ةةواغـاء         ـٌةؾسداٌي دةن ةُ، بؤواٌَاُ ايكٍـا ب ـاج لـة دميةٌ

ـــب  ــاُ  چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄچةيَ، ــــ ــةى دل َـــ ، ئةااٌـــ
ــا ة دةنامـــ  ــة اةك نـ َكدايـ ــَي ة ــافَقي ةةااابـــ  آٌةخؤغـ ــاُ واٌـ َكََـ ــث ح  ،َثـوةبةضـ

ــ اء  ـث ئةااٌة بَ نة بةزةا ٌَيـ ــوةبةض ـآزامـدةغ ــ ال ىــطااُث وـ ٍـ ـ ةخؤؽث ـاٌي دل 
ــسضث نــآئَىــاُ بــ َكصا ن ــاُ ٌةخؤغــ ـِ ــةء نــة دل َ ــةـال َة ئةااٌ َكداي ــ ،َي ة ــؤ دةياٌب َين ـة

َكساي ــ ي دةنــةُ لةااٌـــ خ سداٌََةناٌدا، ــــ سدٌي جاالةنـةا ٌةؾ َتايةةَـدا  ااةــةة لـة دتضــ ـ
ـــديــازة ئــةاة غ َك ي شتز نةازةيـــ َكط ـت ـــة، نةااةــةة ئــةا نــاجث ئ ز تاا لــة وــةادااؽ ِــة ـ

ي ضـــااز بـــاا لةضـــةز ئـــةاةء لةنـــةهك جاالةنـــةا ٌةؾـــسداٌََةناٌدا  ـَك تاُ بٍَــــــــنةض
ــتايةةَي ب ــــاج، ض دتضــــ   ـــةخؿـتايةةَي غـدتضــ ــةةَي،  ـــ ــتايةةَي نؤوةتيــ ي، ض دتضــ

ــةز ئاض   ــي، لةض ــتايةةَي ضَاض ـــدتض ــيت  َــ  ـ ــةز ئاض ــةج، لةض ــةا  َصبـيت دةال  ــةتً ب )، ب
ـــااة ـــآاٌةاة بــــةٌزَي بــايكَ، بــة ةـايةء نــة نانــاُ، ااةــةة خؤغــ ـ ـــحػ ،ثـ تَاُ بزــسءكث ـ

ـــث خؤيآلةنــةل َاُ بــ ـــاُ بــؤ بــة ناغـ ـــث بــداج، ِــةز نةضـ ـــٌَػ ،يـَك تاُ اا بٍَـــ اٌةء ـ
َكــــــحسض ة، يــاخاد ــــةء ةــةااا ٌَــة، جــا يــاُ واٌافَقــــَ؟  ديــازة ديٍةنـَازء لةضــةز دابٍ

َكــــــااةا دل ـي ٌةخؤغ ـبـةزةا ٌَيــاء  ــ  ، چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچداية، ـَي ة
َكَة دةةسضـني بـةتواُ ةـااؽ بـ         ــحاض ، لةبـةز بـةتء   آاا ديكٍٍـةاة بـؤ ئـةا نازةيـاُث دةل ـ
ــ اُث نؤزداٌ ـةِـٌان ــ ازيي شةوـ َكىـ ــ اُ، ئ ــ ة دتضـ ــ تايةةَي لةنـةهك جاالةن ـ ــ ةا ٌةؾـ ي سداٌَـ

ــ ةز دٌَــا غـةيَ، ةـانا ئةنــ ـيةناٌـدا دةنــ  َك ي بةضـــ ِـ ــــةزِاج، نةضـت اء بــؤ ـحةٌــ آةبـَكل 
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ٌـ چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ ڃ  چ  چ چَ  ـبةزي َكـ ـض خــاا صي ة ـ،  ل ـةزنةاةٍ
َكل لــة اليــةٌ) خؤيــ   َكؼ، يــاخاد نؤزداٌ ازيَــةك، نازةضــاة َكتــة حــ َكٍ ـــب َك َكٍ َكؼ، ـةاة ب تة حــ

َكـــــةاةء دةضـــيت بةغ ـئـــَكب ــ ــةزةناٌي ة ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ، ـآدابـ

 سداٌَي يــةناُـةا ٌةؾــــــتايةةَي جاالةنــــاً ئةااٌــةء نــة دتضـةزةمــــ، ض چڈ
ةة ــــَكىاُ ببٍــةاة، ااةـاٌدا حــةٌّاٌَاُ نــسداة، حةغــــــلةضــةز ئــةاةء نــة لــة دل َ ،ةُــــدةن

َكـث وطـآةزدابــازيي بةضــا نؤزاٌ ــصي ة دٌَـٌ َكـال ىاٌاُ بةِ ــ صبَ، اة ئةِمــصا ح ي نـافس  ـ
َكّ ـــب ــَ، اة ئةااٌـ ـــَكص ب ـــةء دتضـ ــةِمي نافسيــ ـ ــسداة، حةغـتايةةي ئ ـــاُ ن ــةاة، ـ َكىاُ ببٍ

ؤزدءك، ـا اابزـ ــة دٌَــةالوةج بَ، نة ي زدةٌزــتايةةََاُ نسدااُ ةانا ضـبؤية دتض اٌ ة 
َكطـ      آشةزةزوةٌـد بـ   ،ــآي لة حةٌاء ااٌدابـِةز  تاؽ ـ، ئٍجـا ئـةاة نـاةي خـؤء اابـااةا ئ

ــ    َكىــة لةن آَكَ دةبـــاايــة، ئةااٌــةء نــة دةل  اااا ـــــا بــني، لةنــةهك زدتذئ ــــةهك ئةوسي ــــئ
ِـ ـتايةةََىـ ــصيل بـنيث دتض ـٌـ  ،ثـآاُ ِةبـ ــدا حةميامنآلُ اتةــجاالةنةا ف ، بـة  آةبـاُ 

ـــديي دٌَــايي خؤيــاُ دابَـةاءك بةزذةاةٌـــاب دةياٌـــ َطــ َكَة نؤزداٌ ــازيي  ـ ــ َ ب ــةُ، دةل 
  خــاا بزسيٍـةاة، بـةتً    آخؤواٌي حـ  آةبــايةك ِــاا شةواُ دادءك، با حةٌــبةضةز دٌَ

ال ىاٌاُ ضـــــةزنةاةَث ـــــــ) اا زداابـــــداج، وطـازيـــــــؤزداٌ ــة نـــــــصي ـةزواءكة ٌـدةفـــــ
َكتــبسدٌةاةيةن َكؼ، ئةا جؤزة نةضــَاُ بؤ ب ــ ة ح ــ اٌةء ئـةاة ِةل ايكط ـ ــ تَاٌة، حةغـ َكىاُ ـ

 ةاة.ــببٍ

َكٍـااة    چژ  ژ  ڑچةزواءكة ـايي دا دةفـ ـلة نؤةـ  ، اة ئةااٌـةء ئَىاٌَـاُ ِ
ـــَكَ، دةغــــدةل  ٍَ بــةا  آزامـ ةز زدضــتةء ــــض بــؤ آبــ ف    طعــة ايكٍدزيكتةاةاــــة خب(ٜكووٛ

َك ــػح چ  ڇ  ڇ   ڇ    ڃ  چ  چ  چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  چة آــــــــــــــ

ــااا چڎ  ڈڎ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ، ئٍجــــــــا ئةنــــــــةز ئــــــ

ــةز  چڑ  ژ  ژچ خبايكٍدزيكتــــةاةة ــةزةةايَةا، ئةنــ ــتةيةني ضــ ــةاة زدضــ ، ئــ
 ٍَ ــٜكووٛ ــ آ،(ةؽ ب ـــةة لةضـااة َكىاُ ببٍ ـ ــ ــةاة حةغ ـــةز ئ ــدا   ـ ــ) خؤياٌ ــة دةزااٌ ــة ل ةاة ن

ــ نسداة، اة ئةااٌـةؽ نـة ئَى   حةٌّاٌَاُ َكٍـااة بم  ـ ــ اٌَاُ ِ ڑ  ک  ک  چ َكَةـ
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ُ چک  ک  گگ   گ    گ ــاا ــة   ،، ئــا ئةااٌــة ب ــايكٍدياُ ب شتز بــة تازضــي ض

ـــاا ـــاادة خــ ــاةيَ   چگ    گچزد خــ َكــ ــةهك ئ ــة لةنــ َكىــ ــاٌزاج ئ ڳ  چ، دةيــ

، ضــــةزةماً لــــة چڳ  ڱچ، نسدةاةناٌَــــاُ ِةل اةغــــاٌةاة، چڳ

َكسةد ، ااةةة ئـةا نـسدةاة   چڳ  ڱچا نة دةفةزواءككة شةزةزوةٌداُ بااُ، ل
ـــ ان ـــاٌةء نسداايــاٌَ، لــة ئــةماوي دتض ـ ـــتايةةَي نسةٍَـ ـــاُ لةنــةهك ئةِمـ ي نــافسدا، ـ

ـــِةل اةغ ــسدةاةء  ـ ـــااٌةاة، ن ــي ِةل دةاةغـ ـــانَؼ بة  ــة نــافس، نةااة ـ ةة ــــَكتةاة؟ ب
ــ ي نافــاء ئةِمــ سدٌي زدةَِتايةةَــدتض ــ س لـة تةل  ـس بـة نافـ  ـ   خــاا ةً دةدزءك، اةك ـ

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چةزواءكة ــدةف (داآٍ عُسإاازدةةي  ــة ضــل

، ااةــــــــــــــــــــةة چىئ ۉ  ۉې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ
ــ ئَىاٌدازاُ با نافساُ لة جَـاة) ئَىاٌـدازاُ بـة دتضـث ٌـةنسُ، ِـةز نةض       َكل اا ب ـاج،  ـ

ٍـ خــاا َِض حةياةٌديي بة  َك ِـ ـآاة ٌاو ــ ا فةزواايـ، ِةزاة ڻ   ڻ    ں  ںچ)ة ةةـ

ھ  ھ     ھ ھ        ہ  ہ  ہ ہ   ۀ   ۀ    ڻ  ڻ

َكٍـااة  نـافساُ لـة جَـاةي     ـةة ئةء ئةااٌــ، ااةاءررهلنس چۓ  ے  ے ةء ئَىاٌتاُ ِ
ي ـةنـ ـزةيـاٌةاءك بةل ـر، ئايـا دةةـ  ـوةبةضـ  آتَاُ حـ ـــ سُث حػـئَىاٌدازاُ بـة دتضـث وةنـ   

َكَ؟ ااةــةة اُ دابـةز خؤةـــلةضــ حــةزاةزدناز خـــاائاغــ ساء  ةزةاُ ــــةء لةضــــزـبةل  خـــااٍــ
َك ،آةبـِ  ةاة؟ ــةزدااٌـزـةء ِةل ـاة لة ديٍةنــنة ئ
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 ضـةند مةسـةلـةيـةكى طرنــط

ــ نـة دةف  ةةًــةلةى يةنـوةض ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چةزواىكة ـ

     ٹٹٹ   ٹ  ٿ ٿ   ٿ  ٺ ٿ  ٺ   ٺ ٺ   ڀ   ڀ     ڀ ڀ  پ

َكػةزمـَكسةدا دةوــةاىك ضـــ، لــچڤ َكىــــ) ِــةواا اليــةك زداب  اةي ــــة نــــي، نــة ئ
ةةي ــــي ئايــــسنسدٌـَـــي ةةفطـــــاةــسةدا، لــة نـَـــــخــؤء لــة بــةزن) دااةوــ) ئــةً ةةفط

ـــ(ى ض22  ــةزواءكة  آٍ عُوووسإاازدةةي  ــ ــة دةفـ ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   چ(دا نـ

وئ  ەئ  ەئ      ې  ى ى ائ  ائۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې   ې  

، لـــــةاءك چىئ  ىئوئ  ۇئ   ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  
ـٌـ  صي ي ـةازداددةيــةك باضــي ئــةاةواُ نــسداة نــة  ــانىي دتضــتايةةَي لةنــةهك نــسدُث 

ــ ةا، ضةزةماوي  َـي نافسدا  ؤٌـلةنةهك ئةِم ــ َة؟ ِـةزاةِا لـة بـةزني ض   ـ َكَةوَؼ، ـ

ــاةي ةةفط ــة نـ ـــلـ ــةزواءكة  ـَـ ــة دةفـ ــةدا نـ ــةً ئايةةـ   ڻ   ڻں  ں  چسنسدٌي ئـ

 ھ ھ  ھ  ھ       ہہ   ہۀ  ۀ  ہ   ڻڻ  

ة ـةاة ئةاةء نـ ـاُ لةابازةاة تطةواُ نسداة، لةبةزئـ، ديطاءررهلنسچۓ  ےے  
ـــدةن آاء حـــتَيـــئَ  ،ةاءك ناةاواٌــةـلــ ــسةدا دةوــ ـ َك ةاءك ئاوــاذة بــة  ــةٌد  ـةً، بــةتً ل
َكل ب ـــغ َكسايــت  يةــةً بة خ
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 خاليكي  كرنك   هل با ر ه ي   حوكمي    ـحه ند
 كافران دا      ل هك  هل   مسولماانن    كرتني     يي اهي ت دوست 

، چپ  پ  پ  پ ٻ   ٻ  ٻٻ  چدةفــــةزواءكة  خـــــاانــــة  /5 
ةهك ـتايةةَي نــسةَ لةنـــنــة ِــةواا جــؤزا  ال ةةــةناٌي دتضــ  ـآةيةٌـــئةوــة ئــةاة دةن

ــةااُ، ض ــــةا ديـنافساٌــدا، ض جاالةنــ  ــةيسء ئ َكػــــاُ، ض غ ـــآةز ٌان ــؤ نــ  ـ افسبااُ، ـب
ــ ااة ئـةء ئةااٌـةء ئَىاٌت  ٌةيدةفـةزو  خــاا ةزٌا ــئةن َكٍـ ــ اُ ِ ــ ااة  ديـازة ئَىاٌَػ ـ َاُ ـ

(غـدا  ُُتخ١ٓوايو ةزةةاء ضـاازدةةي   ـا لة ضـيةزواءكة ئةاة وةنةُ  ِةزاةِـِةيةا دةغ

ــةزواءكة   ــة دةفــ ، چڌ... پٻ  ٻ  پ  پ    ٻٱ  ٻ  چنــ
َكٍــــااةــةة ئــةء ئةااٌ ي وــَث داذوــين خؤةــاُ بــة دتضــث  ـااة  داذوٍــــــةء ئَىاٌتــاُ ِ

ــ ايٓطوووا٤، اة لـــة ضـــاازدةةي   وـــةنسُ ڻ   ڻ ں  ں  چةزواءكة ـ(يـــؼ دا دةفـ

 ھ ھھ ھ  ہ ہ ہۀہۀڻڻ

ِـ چۓ  ے  ے ةني ئَىاٌـدازاُ  َتايةةَـةواا جـؤزة دتضـ  ـ، نةااةةة وةزج ٌَة 
ــ ال ىاُ لة باشٌةء ئَطـةز ئٍَطاٌي وطـيةنط داي نافسـلةنةهك ئةِم الً بةزيكتـة دةز بـة   ـ

ــ ةَي نسةَ لةنةهك ٌاوطتايةــ ا  ال ةةي دتضـيةنجازيي، بةل  ــ ال ىاٌاٌدا جـ ــ ؤزاا جـ ؤزةا ـ
َك ــِ  ة.ــي ِةيـةةَـي ةايبـةز جؤزةا  انى

ــةزواءكة     /2 ــة دةف ــتةيةء ن ــةا زدض ــةٌ چڀ   ڀ  ڀچئ ــةاة دةنةي ــة  آ، ئ ن
ــ سداٌي يةناٌـدا دتض ـجاالةنة لةنـةهك ٌةؾـ   ــ ةُ، ئـةاةؽ دي ـتايةةَي يةنـدء دةنـ  ـ ازة ـ

َكــاويت ئايةةةناٌدا ئــاةك لة واٌاء نػ َكطــدا، لة ااتَيــاذةً ح ــ تاغــي ئ دا دةبٍَـسءك،  ـ
َكرااؽ ب ـةيَ، جاالةنـةا ٌةؾـ   ـاة ئةنةز ةةواغ ــ ةز ئةِمـسداٌَي لـة بةزاٌبـ  ـاء و ي ـ

 ةٌزةزةاة.ــة بااٌة يةك بةزةا  ااٌة يةك ضــِةوَػ ،الوداــئَط
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َكل ـ، ِـةز نةضـ  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿچتةيةء نة دةفةزواءكة ــئةا زدض /5
َكا ــ ة دتضتايةةََاُ ب اج ئةاة لةااٌة، ئةوة ئةاة دةنلة ئ ــ نـة ِـةز نةض   آةيةٌـ َكل ــ

َٓو    ـآتايةةي لةنةهك نافساٌـدا ِةبـ  ــبة زدةِايي دتض ِٝ ََٚب  ُ٘ َٓو ِٝ َٛاا٠ُ ايايوو ُِٗ وَب ًََكوُُ ( ١ووو ُُِط
َكت ــئةاة لة باشٌةء ئَط َكـــ الًث ئَىـاُ دة  ــ ة دةز، اةك ل دةفـةزواءكة    خــاا سةدا ـ

 سد نـة  ـىـ(يػدا، باضآٍ عُسإ، اة لة ضاازدةةي  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې    چدةفــــــــــةزواءكة 

َكل ااب چې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ اج َِض حةياةٌـديي  ـ، ِةز نةض
َكٍخـاابة  َكسةدا بَصاٌني، ئةاةية نة ئايـا دتضـ  ـآاة ٌاو تايةةي ـ، بةتً ئةاةء نسٌزة ل

َٛااوايا  ــزدةِ ًََك١و٠ُ ايُُ  ةث  ؤٌة؟ـ(  ََُُِط
َك ؤل   ــَ دااء ل ــةاةء وـ ـــٍَـئـ ــؤً دةزنةاةــ ـــةاةء شتز بـ ـــاة، دتضــ ــاء ــ تايةةَي زدةِـ

ــي لــة باشٌــةء ئَى  ،ال ىاٌاُ بــؤ نــافساُــــوط َك ـــنــة ح ـــاُث ئَطـ ة دةز،  ــااز ــــالً دة ٍـ
ــ ةةي ِةُث لة  ـااز غ ـ ال  َـ   ـ ــ ا بـة جَ ـتاٌدا، ِـةزناوَاُ بـة ج ــ ا، يـاُ ِـةز  اازي  ـ اُ ـ
َك   ة  ــآتة دةبــةاة، بةزجةضــح
 .ــآؤؽ بـََاُ دهك ٌاخــؤؽث بة ٌاخؤغـََاُ دل دـي بايكَث، بة خؤغـبة دهك خؤغ -أ

َكضـةااٌةء ئَط    آث بــزداض آاٌي حـنيث بةزٌاوةنةيـئاي -ب ــ ، لـةا غـتاٌةدا نـة ح الوَ، ـ
ــ دا ِـَمـئةنةزٌا لة ةةازداجث ئٍَج ــ ةٌدءك غـ ــ اةاة، لـة تازدئ ـــ ث ِـ دا ـسدتشيػـ ـحَ اٌيـ

َكضةااٌ ٌـ ـاٌٍةج ٌَة، بةزداضــةء تازدئاُث ضـِاةاة، ياُ ح سءك شةزةزء ٌَـة،  ـتَؼ بصا
ــ ـــغ آدةب ـــ ـــيت زداض ــث بــ  آتث ح ــيت  ان ،ثآزداض ـــغ ـــ ـــ  ـآث ح ـــ ــةز  ـآاك ب ــة ِ ، ل
 .ـآَك ةاة بـنةض

ــ ةةي جةٌزـاة لة  ال ـ  -ج َـ ـ ــ اُ لةضـدا، جةٌز ــ ةز ب ـ ــ اج، خؤيـاُ لةض ـ ــ اغـةز بةنـ ث ـ
 اذءك.ــةز ب ـَاُ لةضـ ـخةل  بداجث

ث، ـآبـ دا اةي وطال ىاٌاُ لةنةهك ئةااُ ــَث بةيين لة جَــيث نةيـصي ـحةياةٌديي ٌ -د
ـــحػ ــة تط   ـ ــاج ب ــةزياُ خب ــسءكث ض ـــتَاُ بز ــةز    ـ ــةز بةض ــةج ئةن ــسدةاة، ةةٌاٌ ةا ن
َـ  آةا وـةجمَظ بـ  ـ، ض اةك تطآال ىاٌاٌَؼ دابــوط ، ـــآ ي بـ، ض  ال ـةةي نؤوةتيةة
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اُ دا ــــال ىاٌــةز وطــــتَاُ بزــسءكث بــة زدةِــايي بةضــــ، حػآي بــــــةةي ضَاضــــض  ال 
 اج.ــةزياُ خبــض

َكـداب       َكل لـةا  ـااز  ال ةةـةء ة َكل يـةن ، واٌـاء اايـة دتضـتايةةَي زدةِـاء     آِةز نةضـ
ـــئةِم ــافسء نــ ـــي نـ ــا ض جاالةنــ ـــسداة، جـ ــةااُ،  ــ ــةيسء ئـ ــَ، ض غـ ــسداٌَي بـ ةا ٌةؾـ

دةزبـازةء دتضـتايةةَي زدةِـاء وطـال ىاٌاُ      ،ُ نـسداة سةناٌَؼ باضـي شتز غـتَا  ـَـةةفط
َكىـلةن َكتـةهك نافساٌدا، بةتً وَ ح    ة دةزءك.ـااية لةا  ااز  ال ةةة ٌا 

بــةتً ئــةاةء نــة ةــةٌَا بــة ناٌــاِي نــةازة دادةٌــسءكث بــة نــافس داٌــاٌسءك، لــة            
ــ دتضتايةةَي نسدٌي نافساٌدا، ئةاةيـة نـة بابايـةني وط    َك   ـ ي ةايبةةـدا  ال ىاُ لـة  ال ـةة

ـــ   تين ـِاانازيَـــةني ديـــازيي نـــسااء نـــافساُ ب ـــاج، بـــة حال ٍـــةزء واجاوةلـــةا حازاض
َكـل، اةك ِةل ايكسط ــي يةك، ياُ داازخطــبةزذةاةٌدي ــ تٍةاةء شياٌ َحاَطؤب ِبؤ   تةنةء  ـ

ــ بـؤ ئةباض  ـــآ نة ٌاوةيةك دةٌااض (1)(١ووو َبًَتَع َكغئـةاة   افَاُث تـازدةيؼ نـة  ـ ــ ح ةوبةز ـ
 َكــسءكث ـاٌصاُ جبـــء حةٌّــخـــااي وةن ــة، داايــي ـبــؤ نسةٍــ ــــآةاءك بــــدةي سين دةٌ

َكغةوبةز  َـ       ـئاناداز دةنـ  ح َكـسدزااة بـة ح َك دا ـاةةاة، نـة ئـةاة ٌاوةيـةني ئـااا ٌ سةذٌ
ــةا حَــ  ــآلُ غ ـئ ــة ف ـــسةذٌة ل ــايكٍةية، ـ َكغ ــ ةوبةز ـح ــةبا ـعةل ــازدء ئ ــ ث ا    ط ي ن ل َ

ــ شابةيسا وَق َكـ ــ داد دةٌ َـ  ـ ــ َك ة ضسةذٌـسءك، دةبَـٍَ ح َكـل بـااة لـة ن   ـ ــ اازء اتخ ةذااة ـ
                                                 

ٍُ اهلٔل      َعًٔووٍَّٞعوؤ ]ظ 1 ٓٔووٞ َزُضووٛ ٍَ: َبَعَث َٛدٔ    زضووٞ اهلل عٓوو٘، َقووا َٔ اأَلِضوو ُِٔكووَداَد ِبوو َٚاِي ِٝووَس  َٚايٗصَب َْووا  ٍَ:  ،، َأ َقووا

ًُٔكٛا َحٖت٢ َت َِْط َٓ    ووا َٗوا َئعٝ ٕٖ ٔب َِٚضو١َ َخواٍ،، َفوِْ ًَكِ    ووو ِأُتٛا َز َِْط َٗوا َفا ِٓ َٔ  ُٙ َٗوا ٔنَتواْ ، َفُذوُرٚ َََع َٚ اَد٣ ووو َٓوا، َتعَ ١َ، 

َٓ ًُ ِٝ َٓووا َخ َٓوووووؤب ِٝ َٗ َِْت َِٚضوا َحٖتوو٢ ا َٓووووا ِإَيوو٢ ايٖس ُٔ ٔباي  ٔعٝ َِْخوو ََووا   ،١ٔووووو١ٔ َفووَِْذا  َٓووا: َأِخِسٔجووٞ اِئهَتوواَ  َفَكاَيووِت:  ًِ َفُك

ُ٘     وووؤََع َٝوواَ  َفَأِخَسَجِتوو ٖٔ ايثِّ َٝ ًِٔكوو ُٓ ِٚ َي ٖٔ اِئهَتوواَ  َأ َٓووا: َيُتِذووِسَج ًِ ِٔ ٔنَتووإ  َفُك َٔوو  ٞ    ٔ٘ َٓووا ٔبوو ِٝ َٗا َفَأَت ِٔ ٔعَكأصوو َٔوو

ٍَ اهلٔل  ََه وو١َ،          َزُضووٛ  ٌِ ِٖوو ِٔ َأ َٔوو ُُِػووِسٔنَ،،  َٔ اِي َٔوو َْوواٍع  ًَِتَعوو١َ، ِإَيوو٢ ُأ ِٔ َأٔبووٞ َب ِٔ َحأطوؤب ِبوو َٔوو  :ٔ٘ َفووَِْذا ٔفٝوو

َِِس َزض ِِ ٔبَبِعِض َأ ُٖ ٍِ اهلٔل ووُِٜذٔبُس ٛ َزُض ٍَ ٍُ اهلٔل ووَفَكا ٛ   ََوا ٖوَرا َٜا َحأطوُب  ٍَ اهلٔل َا   َقوا  ،:  َٜوا َزُضوٛ  :ٍَ

ُِْفطٔ     ِٔ َأ َٔوو  ِٔ ِِ َأُنوو ََٚيوو ٍِٜؼ،  ًَِصووّكا ٔفووٞ ُقووَس َُ َِووَس٤ّا  ِٓووُت ا ِّووٞ ُن ٖٞ ِإ ًَوو ٌِ َع َٔ  ووووَتِعَحوو َٔوو َََعووَو   ِٔ ََوو  َٕ ََٚنووا َٗا 

َُه    ِِ َقَساَبووواْك ٔب ُٗوو َٔ، َي َٗووأجِسٜ ُُ ِٖ وووو اِي َٗوووا َأ َٕ ٔب ُُووٛ َِٜخ َٛايوووو ١َ  َِ ََٚأ  ِِ ِٗ ِِ؛ َفَأِحَبِبوووُت،وووو ًٔٝ ُٗ    َٔ َٔووو ٓٔٞ َذٔيووَو  ِإذ َفوواَت

َٚاَ           ََٚا اِزٔتووَداّدا،  ًِووُت ُنِفووّسا  ََووا َفَع َٚ َٗووا َقَساَبٔتووٞ  َٕ ٔب ُُووٛ َِٜخ َٜووّدا   ِِ ُٖ ِٓووَد ِٕ َأٖتٔذووَر ٔع ِِ، َأ ِٗ َٖٓطوؤب ٔفووٝ ِزّضووا  اي

ٍُ اهلٔل وووؤبوواِيُهِفِس َبِعووَد اإِلِض ٍَ َزُضووٛ ِّ َفَكووا َٜووا وووو: َيَكووِد َصاَل َُووُس:  ٍَ ُع ِِ َفَكووا ٓٔووٞ َأِضووِسِ  َدَقُه ٍَ اهلٔل َدِع َزُضووٛ

ُٓ َٓ ووو ُع ُُ ُ٘ َقووِد غَ   ،أفِلووووَل ٖوَرا اِي ْٖو ٍَ: ِإ ُٜوِدزَٜو َيعَ  ووو َقوا ََوا  َٚ َُٜهووووَِٗد َبووِدّزا،   ِٕ ٌِ   ووو ٌٖ اهلَل َأ ِٖوو ًَو٢ َأ ًَووَع َع َٕ َقؤد اط  ٛ

ََا ٔغووَب ًُٛا  َُ ٍَ: اِع ِِووِدٍز، َفَكا ِِ َفَكِد َغَفِسُك َيُه نتوا  اجلٗواد ٚايطو :     21ٞ: وأخسج٘ ايبذوازٟ فو  } [٦ِت

ٚٓنِ أٚيٝا٤ظووٛع ٚقٍٛ اهلل تعايوبا  اجلاض 141 ٟٚٓ ٚعد  .{٢ نا تتذرٚا عد
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َك ة بة ٌااء  ــداية، لة غ ــ ( دةيزسُ دةل ا،وو١ خووزٚضايكٍ ــ َكَة ئـةا ٌاوةي ـ ــ ةواُ بدةيـ ة، ـ
ٍـ   ــاج، دةل ــا دةنــ اغ ي، يـاخاد دةةخػـ ٍني، حؤغـانةنةج لةبـةز     ـَكَة يـاُ ٌاوةنـةء ديك

ــ نة ديازة وةبةضـتَاُ حؤغ َ، ـدادةنةٌَ ــ ان) ضـ ــ ئَ اة،ةزةاة بـا ـ  آـا دةبـ ـــ دء نـة دل ٍَ ـ
َكغةوب ِةز دةيخػ ٍَ، ٌاوةنةء نة لةبَ نةشيي ٌـااة، ايكَـاُ دةداج،   ــ ح   خــاا ةزء ـ

ــــــبــاٌد دةن (١ووووَحاَطوؤب ِبوؤ َبًَتَع  ة ئــةء ــــآسداة؟ دةل ــــبــؤ ااج ن (َحاَطوؤبة  ـآاج دةل 
َكغــ اُ لــةاءك َــــصى ةــؤ خــصًث نةضــــة  ِــااةتٌي بةزديكــــحةلــة وةن  خـــااةوبةزء ـح

َك ) ااً ٌــةباا، ناة  دا ــــي لــة  ــااء ااٌــــية بــا  انةيةنــــِــةباا، وٍــَؼ لــةاىك نةضــ
تةتج بااٌـــة" دةٌـــا ِـــةز ـــــدةض آازة بــــــــَ "ديـــــةالوةج بـــــ، خصوـــةنامن ضـــــآِةب
ــ ي ِـةز اةك خؤي ــال ىامنث دل َػــوط ــ ةةيث بـة نـافس زداشى ٌَ  ـ ي، عاوـةز نـاةية ئـةء    ـ
َكغ َكي   خـااةوبةزى ـح ــ ةزدٌي بـةزدءك با لة نـ ــنل ــ دةً، بؤةـة واٌافَ ـ َكغةق، ـ ــ وبح ةز ـ
 ـــفةزو ُ٘]ااءة ـ ُٜووِدِزَٜو َيعَ  دعوو ََووا  َٚ َٔ اِيَذط ووأ  ،  ٙٔ   ووووَٜووا اِبوو َٖوؤر ًَوو٢  ًَووَع َع َ٘ اط  ً وو ٌٖ اي

ِٖووووواِئعَص ِٔ َأ َٔووو ِِ  ووووووٌِ َبووووواَب١ٔ  ِِ َفَكوووِد َغَفوووِسُك َيُهووو ََوووا ٔغووو٦ُِت ًُوووٛا  َُ ٍَ : اِع ُ٘ }[ِدٍز ، َفَكوووا َأِخَسَجووو

ٞٗ ٔفٞ  َٗٔك ِٝ َكـي نـةزدءك، دةبـَين    {ظ1731بوسقِ: ن  ظُغَعٔب اإِلَاإناِيَب  خــاا ، ااةةة عاوةز ل
َك ي ئةِمـض دةنـةُ لـة وـةاداا بَ ـةُ،      )ي بة دزء دااة، فةزواايةةية بـسدتُ  ـ  ـةزم

َكتــ تة نــةازةا  ــانةء بــااة لــة جــةٌزي ــــي، ااةــةة وــاداً ئــةا ِةل ايكطـاُ خــؤؽ دةبـــل
ــ بــا ئــةا ِةل ــةا خال     ،ابــةدزد ــ (ةغُِْكَطوو١ ايُطووِع   ة الااش  ــ ، ئــةاة بــةع   ــــآ ي ِةبــ
َكطــناٌاِب ــ ة لـةا دتض ــَكىاٌة، ئةوة جؤزيك ــتاؽ حةغــازةا ئ ــ تايةةََةى نـة ئٍَط ـ اٌي ـ

َكتــحيك لة باشٌةء ئَط ــ ةـةٌَا ناٌ  ثة دةزءكــالًث ئَىاُ ٌا  اِي نةازةيـةا نـافس ٌَـة،    ـ
َك   ــةواا  ال ةة ــا ِ ــئٍج ـــي ديازيــ ــةزدةب دةل ــ  َ ــةتً اةك ع ــة، ب ٍِ  ة  آ ساا ااي ًَوو٢ ُطووٛ َع

، آاُ بــــــسءكث ِاانازيــــتَاُ بزــــث حػـآاُ بــــــلةنةل َ ،ةزةةا ةــا ئــةماًــــ( لــة ضاخَلووط
 ال ىامن.  ــوط ــآبم  ـآٌاةااٌ

َكؼة ئايــا وةضــةلةء خــؤؽ زدةفتــازييث زدةاغــث   َك ي دي ــة ديكتــة حــ َكــسةدا غــت ئٍجــا ل
َكػجــااٌَيث زديكصنــس َك ــسدُث حةياةٌــديي ضَاضــيث دبمؤواضــَي، ئةااٌــة  ــــةَث ح ااشيي ل

 ةاة؟ــة باشٌةيةنــدة ٍ
َكَ ـــدةل  ـــَة لةزداضــ ــةء دتض  ــ ــا باشٌـ َكـ ــٍة ٌ ــة ٌا ـ ـــتَدا ئةااٌـ ـــ سدٌي ئةِمَتايةةــ ي ــ

، شوـاٌي غـنيَ   ـآ، زدااء خؤغبـ آزدةاغـيت جـااُ بـ    آال ىاُ دةبــسةاة،  اٌ ة وطــناف
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ـــ، بةزديكــــآب ـــ، بــة ئٍَؿـآاز بــــــ انةن، ــــآص بـ ـــ، وَّسةبـآ، دادنــةز بــآاف بـــ اُث بــة ـ
َكل ضـآي بـبةشةي ِ  ـآال ىاُ دةبـ ـَيةةَ وطـ، ئةااٌة نؤوةل  ــ لـة  ةواا  اتٌـدا خؤيَـاُ   ـ

ــ ــة وةض   آحـ ــديي بـ ــَض حةياةٌـ ــةاة ِـ ــةاة، اة ئـ َكتـ ـــبسداشيكٍ ــــ  سدٌي َتايةةَـةلةء دتضـ
ـــنافساٌ ـــ ـــةاة ٌَــة، بةل  ـــى حةزاةزدنخـــاااةيــة نــة زةواُ ئةـزةواُ  ــََة؟ بةل  ــة ـ از ل

ــدا فةزوــ   ــةٌداُ ئايةة ــة وطـ  ـــاُ ب ــة دةب ـ ــاج، ن ـــآال ىاٌاُ دةن ـــتط ـ ــاؽ بــ ـ ، آةياُ ب
 خــاا ال ىاٌاٌدا، بؤ ايكٍـة،  ــال ىاٌاُث ٌاوطــاز بَ لةنةهك وطــةنـ،  انآتَاُ باؽ بــزدةاغ

 ةةيةــفةزوااي

ــةة ...اةرررررهلبقچۓ   ھھ  ھ    ھ  ے    ے  ...چ( 5 ــةُ،   ، ااةـ ــانة ب ـ  ـ
َكزاوــاُ  ) َب ــةُ؟ بــة واةم ــةت آنــ لةنــةهك ــانةنازاٌي خؤغــدةاءك،  ــانة  خـــااب

 سدُ.ــبةج  انةنــةُ، ئةاة بة ٌَطـةواا نةع ب ـةهك ِـة لةنــفةزواايةةي،  ان

ةء باؽ لةنةهك خةل ل ـ، ااةةة اة تطاةررهلبقچۈئ ... ې  ېى ...چ( 2
 ةهك ب ةُ.ـَاُ لةنـَػـةء باغــ، تط ةُثبَاُ لةنةهك ــةُ، ياٌ)ة نسدةاةء باغــب 

ڎ ڎ   ڌ ڌ   ڍ   ڇڇڍ ڇ چڇ چ چ چڃ  چ( 5

ــةة ةرممتحنررررهلچک    ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ڈ ـــاا، ااةـ ــاُ  خـ زديكتـ
َكٍ ُ  ـانسءك لة بةزاٌبةز ئةااٌةدا نة لةضةز ديٍتـاُ جةٌزـ  ــل ، اة لـة  تاُ لةنـةهك ٌانـة

َكَ، نــة  انــ ــــٌَػ نةل ــدا ب ــةُ، اة  لــة وــال ي  ةياُ لةـتىاٌي خؤةــاُ اةدةزةــاُ ٌــاٌ
َكَاُ ببةخػ  .َــخؤةاُ(ح

حت   خت     جت   يب   ىب خب  مب     جب   حب ىئ  يئ  حئ  مئ      جئ ی  چ (4

َك سا بة ضآلايكل بة  ـان  لـة خـؤء،    هلنسرراءچىت  مت ، ااةةة ئةنةز ضآلاةاُ ل
 ةاة.  ـؤى اةتوي بدةٌــةً اةك خــةٌي نـياُ بةالي

ــ صييث تطازييث بـةزديك ـنةااةةة خؤؽ زدةفتـ  ــ ة خؤغـ َيث ِاانـازييث  ـانةنازيي   ـ
ـــلةن ــةا ِةل طــ    ـ ــاازء واوةل  ــة ب ــافس، ل ــةِمي ن ــةء   ـةهك ئ ــا باشٌ َك َكتة ٌ ــ انةاةدا، ٌا 

َكايط   ـدتضتايةةَي نسدٌَاٌـةاة، بـةل  ا ئـةاة نؤوةل ـ     ــ َكل زدةاغـثث زدةفتـازُ، نـة ح تة ـ
 .ــآَكاةية بــال ىاُ ِةز بةا غــوط
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ـــدةف /4 ــةٌ چٹ     ڤ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ چاءكة ـةزوـــ ــةاة دةنةيـــ ــة  آ، ئـــ نـــ
ـــدتض ــافساٌي   ـ ــةهك ن ــسةَ لةن ــااتايةةي ن ــة     ج ــةء ب ــدا، واي ــةيسء ااٌَػ ــاُث غ ا دي

 خـــاا، اةك آنـافس بــ  ـآتةو از ئــةذوازنسدٌي ئٍَطــاٌة، ديـازة ضــتةوَؼ دةنامــ ـضـ 
ــةزواءكة  ــتةو ازء  اةرهلبقررچڻ ں ڻڻ چدةف ــافساُ ض ــةة ن ، ااة

ــةاااُ، شال ىــ  ـــي ِـة ــا ـ ــة واٌ ــةااا ب ــة دء، اة   ا ىةزة ة ــدا ديكت ــة نافساٌ ــي ل ــةء شال  غ

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     چ، نةااةـــةة آة ناٌـــاِي نـــةازةبـــــئـــةا شال ى آزامـدةغـــ

ــةز    چڤ ــةتً ئةنـ ــافسُ، بـ ــةة نـ ــةبيك ااةـ ــاُ ِـ ــتايةةَي زدةِايـ ــةز دتضـ ، ئةنـ
َك ـآاُ ٌةبـتايةةَي واةم ةتَـدتض  سداة.ــاُ نـي نةازةيـ، ااةةة ئةااٌةء ناٌاِ

ـــوةض ــة ةةلةى دااةًـــ ـــدةف نــ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   چةزواءكة ـــ

َكدايــ  چڄ ــَي ة ــاُ ٌةخؤغ ــةء دل َ َكػــ  ـ، ئةااٌ ــةُ، ح ــي دةن َكساي ــاٌبَين خ  آربدنـة دةي
دةنــةُ لــة دتضــتايةةي نــسةَ لةنــةهك خــةل  ) جاالةنــةا ٌةؾــسداٌََدا، نةااةــةة ئــةاة  

ڤڦ ڦ چدا،  ـاٌ ة ةـةعبنء   ـازيك ـ ـةواا زدتذنـةناٌة لة ِـعادةةي واٌافَق

َكچڦ شيــاةس بــؤ واٌافَقــةناُ بــةنازِاةاة، جــا ض   ،ىاُ نــسدــــ يؼ باضـػــ، اةك ح
الًث ـــــث فسديـــاُ بـــة ئَطـآٌَيـــاتي نـــةازةياُ ِةبـــ ،واٌـــافَقي ةـــةااا عـــةياز بـــَث 

ـــوط ــةوابـ ـــ، اة ض ضآال ىاٌاٌةاة ٌ ــازيك ) ٌَيـ ـــَيةجث ئان ــاُ شيـ ـــاء ي ــدابـ َك ، آاةسياُ ة
 َ ــةُ دل  َكل ِ ــاٌ ــاٌ ة نةض ـــ  ــةخؤؽث دةزدةدازةـ ــ ،اُ ٌ ــب ــافَقي  ـةتً ٌةب ــة واٌ ااُ ب

َكي ئةااٌــسة شياةس وةبةضـةااا، ئةا ةةعبَـة  ة.ــث ح
ــة دتض  ــةاةء ن ــةة ئ ـــنةااة ــافس دةن ـ ــةِمي ن ـــتايةةي ئ ــةا نةض ،اجـ ـــئ ــي  ـ ــة دل  ةية ن

ـــٌةخؤغ ــا ض واٌافَقــ ـــة، جـ ـــآي ةةااابــ ـــ، ض دل ةنــ ـــآبــةء ٌةخؤغــ ــةء ــ ث ئَىاٌةنـ
 .ـآث الااشبــآاهك بــنسضثن

َكػــچ ڦ چةء ـئٍجــا اغــ ـــ يؼ ئاوـــ، نــة ح َك ي ـدا،  ال ــةةي نسدةيـــاذةً ح
ــ ئةااُ دةخاة َكـ ـ َكري  ـة ح َكَة ئـةاة لـة زدابـسداادا بـااة،      ـــ ؼ  ـاا، شاٌايـاٌي زدةااٌب ي دةل ـ
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َكط (ازعوُطوووفعووٌ اي)دةي ــاج بــة  ـآء نازبةجــخـــاابــةتً  ـــئ ـــَكتـَكٍـتا بؤئــةاةء بَّـ ة ـ

ــااة  ــاُ  چڄڤڦڦڦ ڦڤ چ بةز ـــ ــةء دل َـــ ، ئةااٌـــ
ااج ديكَث دة َ نـةيَث بـةيٍَاُ لةنةل ـدا دةنـةُ     ــين، ااةةة لةبةز ـؤغة دةياٌبٌَةخ

ــ ض ،ةُثــتااياُ بؤ دةنــ) نافسدا" واضــ"لةنةهك ئةِم َكٍٍ ـــآ ٍَزَاُ لـ ــ دةِ َكػـ ث ـــآ ة ح
 ةُ.ــاُ بؤ دةنــاتَـةةوةلم

ـــوةض ـــةلةى ضــ ــة دةف ةَكَةًــ ـــنـ ــچڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچةزواءكة ــ َكَة ـ، دةل ـ
ــااؽ ببــ دةةسضــني  َك ىاُ بةضــةزبآنــة بــةتواُ ة ، ئــةاة حاضــااء ِــةواا  آ، نازةضــاة

ــة نةيــ  ــة ن ــةث     ـئةااٌةي ــةاة دٌَاي َكَة ئ ــ ــةُ، دةل  ــافسدا دةن ــةِمي ن ــةهك ئ ــةيَ لةن َث ب
َكػــــزدتذنـــازة، دٌَـــا دةنـــ ث آةناُ دةنـــؤزديكَ، بـــا داازبـــَين خؤوـــاُ ِـــةب ـؤزدءكث ِاان

َك ـــ َك ــــبةلةو از ئـــةا ـــــ  وـــَ شتزجـــــآةتةٍبـــؤ نـــاةي ِ ،ازيٍةاةـــــي بػـي لـــةبَ حض 
َكٍــةةعبَ ــ ااة، ِـي اا ِةي ــسةً بةنازِ َكل دةغـازيكتةاةا  ـ ئاوـادةء دةنـاج داايـي     ،ة غـت

َكي ِةل  َكي زداب اج  ئةاة لةزداضتَدا بةلةً غــآح ايكَ داٌاٌـة بـؤ نـاةي    ــازدٌةاةية، غــث ح
ـــِةتة ـــحاغةنػ ثَــ ــة ــ ـــااةنسدُ، بؤيـ ــةا ةةعبَـــ   خـ ـــآسة بةنازديكٍـئـ ــةىة  ــ اغـ

َكــي بةتيةنــة، اةك  ــــم ـؽ، لـة ئةض چڃچ َكــسةدا وةبةضــث ح دا يــاٌ)ة باشٌــة، بـةتً ل
تة دةداج نة بةدةازء داِـاةاة، ئـةا بةتيـةؽ ئـااا دةازء     ــة دةازء ئةا غـؤُ باشٌـ 

َ.ــاز ٌةبةاــاُ تــةب ٌةداا َِضَــَاُ جــداجث َِضــ ة بــئةا خةل 

ــ ـــةلةى  ـوةضـ ــ ةاازةًــ ــة دةفـ ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ   چ ةزواءكةـنـ

ــسةدا چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ َكـــــ ـــاا، ل ــ  خـــــ يت ـداا غـــــ
 باض سدااُة

َكين، يــاُ نازيكــل لةاليــةُ چ چ  چ  چ ڇ  ڇ   ڇ  ڇچ /5 ، يــاُ ضــةزنةاةَ بــ
َك ساٌـةاةياُ، يـاٌ)ة ِاةَـاُ    ــي وطـاةةة ضةزنةاةٍةاة،  فتح( اخؤي ال ىاٌاُث دةزاا ل

ــ تاشامة بـة  ــبازادتخةن ،ثــآب ــ ي ئـ َكدابـ   ـــآ ةااُ ةـةااا ب ـ ، ـآ، اة دةضـيت خؤيـاٌ) ة
ٍـ    چڇ  ڇ   ڇ  ڇچ َكػبَ َك ي ح َكي  ـََة؟ ااةـةة نازةضـاة ي ٌـةنساا  ـ، وةبةضث ح
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َكؼ، نـة دةضـيت ئٍَط   َكتة ح ــ ب َكـدا ٌةبـ  ـ َكتـ   ـآاٌي ة ي ضـؤظَةةي  ـ، اةك نـاةي خـؤء يةن
َك ) نـــةازة بـــاا بـــؤ وطـــــاٌد، ضـــــِةل اةغ ال ىاٌاُ ـــــٌ ة وطال ىاٌاُ،  ـــاـــــةزنةاةٍ

دةبااايـة لــة بةزاٌبــةز داا بـةزةدا غــةزد ب ــةُ، بـةزةء زدتذئــااا، بــةزةء زدتذِــةتج،    
َكـل وازنطـ      دوايي  َكٍـا، ناة َكٍـا، وايـةاة    ـبـةزةى زدتذِـةتج ِةزةضـي ِ َصً ِةزةضـي ِ

ــ بــةزةء زدتذئ  لــة اليــةى خؤيــةاة     خـــاا ة، ئــةاة  چ ڇ  ڇ   ڇ  ڇچااا، ئــةاة  ــ
ـــآَكٍـدةيّ ــي يا  ،ـ َك ــة ح ـــضب ـــاااء ـ ــ  خ ــةتً دةضتــ ـديكت َكؼ، ب ــ ـــة ح اٌةناٌي ـي ئٍَط

َكداٌَة.  ة

، داايـي لةضـةز   چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچنة دةفةزواءكة  /2
َكىاُ ببٍـةاة،        ـئ ةاةء نة لة دل ـي خؤياٌـدا حـةٌّاٌَاُ نـسداةا غـازدااياٌةةةاة، حةغـ
 ة؟ــسداة  ََــي خؤياٌدا حةٌّاٌَاُ نـةاةء نة لة دل ـئ

َكي ٌةخؤغـةبةضو ـآدةنام -5  .ـآاء بــي ٌَيـث ح
َكي ناوــوةبةض ـآدةنام -2  .ــآَي بــاُث داا دل ــث ح
َكي ةـوةبةض ـآدةنام -5  اُ. ــلة داذوٍ ـآي بــسعث بَــث ح

 .ــآال ىاٌاُ بــيت وطـ طــتٍةء غــضخـااة ـث ئةا خؤشنـوةبةض ـآدةنام -4

، ئٍجــا ديــازة نــة لــة دل ــي  آةؽ بــِــةواا ئةااٌــةا غــةيسء ئــةا غــتاٌ  ـآزامـــدةغ -1
َكي غـت) خساح ــوةبةض ،تاةــٍةخطـةتً دةزياٌـب ،اٌَاُ نسداةــخؤياٌدا حةٌّ ة، ـــ ث ح
َكــ) حةٌ َكــدابــــبــة ح دةزدذىك( بابــاى خــسا  ِــةز  ـآِــةز ئــةاةى لــ آدى  نــؤشة  ــ) ة

ـــناو ــسا ث خةيـ ـــاٌي خ ــة دل  ـ ــي ب ـــال ي خساح ــا ض بةزاٌبـ ـــدا دءك، ج ــة ـ ـــااةز ب ، ض خ
 ةل ل.ــةز بة خــاٌببةز

َكٍجـ ــوةض ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  چنـة دةفـةزواءكة    ةةًـةلةى ح

 ةچک  گگ   گ    گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ

َكػـــ يؼ با ـــ /5 ٍَسدائةةي ِةيـــة.  ـ( داا تَـــَُٜكوووٍٛ سد،  ـح َُٜكوووٛ َٚ  ،ٍُ َُٜكوووٛ ئةنـــةز  (،َٚ

َُٜك  ٍُووَٚ ة ، ئـةا چژ  ژ  ڑچَكَة ـاازدايةناٌ) دةل ـ ــ(ا َِحِفصاةك   آ(بٛ

www.alibapir.net



  .... (75 – 75)   
 

 

 [85; ] 

ــسدُ     َك  ــث ح ــتةيةني دةض ــاةسءك زدض ــي دةن َك ًَوو١ اإلبتدا٥ٝوو١ ح ُِ ــة  اجُل ــةز ل ــةة ِ (، ااة
َكٍــــةزةةااة ئةااٌــةء ئَىاٌَــــض َكَة ئــا ئةااٌــة بــااُ نــة شتز بــة     ــــااة، دةل ــــاُ ِ

ــ تَيث بـة ضـةختَي ض  ـخةض ــ زد، نـة لةن خــاا دة خــاا ايكٍدياُ بـة  ـ َكـاةُ، ئـةاة   ـ ةهك ئ
َكط بازاُ ـتا نسدةاةناٌَــاُ ِةل اةغــااٌةاة، اة لــة شياٌــــــلةنــةهك دابااٌةنــةياُ بــاا  ئ

 َكَ. ــاازدواٌةاة اا دةل ـةزضــض ةة بةــبااُ، ااة
ٍَووَُٜكةز  ــاة ئةن َكىاُ ـاٌَاُ نسداة حةغـ، ااةةة لةضةز ئةاةء لة دل َاٌدا حةٌّآـ(بٛ
دء ايكٍــــَكَة ئــا ئةااٌــة بــااُ نــة ض   ــــاٌدازاٌَؼ بم ــــدا ئَىـلــةا ناةةغــ  ،ببٍــةاةا

َكاةُ، نة ي ئةاةؽ  ازةٌااضخـاازد بة خـااضةختَاُ دة  َاٌة؟ ــ، نة لةنةهك ئ
َكــــي دةنــــاةسءك  ـ، ئــــةً ِةوصةيــــچ  ڑ  کچاءكة ـنــــة دةفةزوــــ /2 ُٖووووص٠ ة ح

َك ي ٌاوةٌتَقـ ـ(، ااةةة ئةاة ِةل ايكطـ ازٟووتفٗاّ اإلْهواإلض َي يـة،  واٌـاى ِـةوصةء    ـت
ة ٌـابي، بـؤ ايكٍـةة ةـؤ     ــااةزديكي اةتوةنــازيي(يؼ ئةاةية نة ةؤ  ــتيّاوي ئٍَ ــئَط

َكسة ٌَـة؟  يـاُ دةل ـ     ـَكل دةل ـ ــبة نةض َكي ئـةاة تازدئـاُ ٌَـة؟   ـااةزدءك     ـَكية ئـةاة نـاو
ـــٌان ـــآةء بم ـ ــاٌ ة ئَط  ـ ـــة بــا، ااةــةة ئــةاة ديــازة،   ـــتيّاوي ئٍَ ـ ُٔ ووووََٜتَط) ازييةـ ُٖ

َٛاب ٘ٔوُ٘ فووَج َكا خؤــتوةنة، ا(ٞ َطٝات  ة.ــدايـيةء ِةز لةٌ
اةزدةنـنءك   ـآ، ئةاةء لـ چک  ک  ک  گگ   گ    گچنة دةفةزواءكة / 5

ــ نـة ئٍَط  اٌي دزتشُ بـؤ تةزةباانسدٌـةاةء ِةضـث نـسدُ بـة ٌاةةااايَـةك نـة لـة         ـ
َكايطـيت بـةاة ِةيـة شتز ضـايكٍد خبـ       ـآيت حـ ـخؤيدا ِةضـ  ج، جـازء ااؽ  ـاادةنـاج، ح

َكل زدةٌزــة ِــةز شوــاٌي زداِاةبــ زدُ، بــةتً ئةنــةز خـــااضــايكٍد  لةضــةز ـآِةيــة نةضــ
َكبٍَ َكل نـة دزتشُ بـ   ــآَتاُ نسدبـة ج، خــاا شتز ضـايكٍداُ دة  آ، بة شتزيي ااية نةضـ

َكايط ،ـآتزؤبــــئــةاةء زداض اٌةء بــة خــؤء ــــوتى اايكٍد ٌَــة، بــااةزدــــيت بــة ضــــشتز ح
ــ ِةي ــ تط آةا دزت ٌانـاج لةنــةهك خـةل ل، ةـا ٌا ــاز بـ    ـ َكص ب ـاج بــة   ـ ةنةء خــؤء بـةِ

َكـــي حػـــــةنةء زداضـــــةنةء خـــؤء ِةيـــة، تطـــــايكٍد، بـــااةزدء بـــة تطـــــض ث ـــــتةا ح
ـــئةض ــا  دةنامــ ـ ــة ئٍَطــ  آتاازة، اةك ن ــازء ااي ـــاٌي زداضـج ــريؼ ضـ َك ـــث ب ايكٍد ـ

ء حــةزاةزدناز ضــايكٍدء خـــااج، بؤئــةاةء بةزاٌبةزةنــةء دل ٍَــا ب اةــةاة، اةك ـااخبــ
َكغزداةا خـــاا َِْفٔطووٞ ةةية  ــــفةزواي ،اةزدخـــااايكٍدء ــــض ةوبةزيؼ ــــح َٚاي وؤرٟ 

ٔٙ َٝوؤد ٙٔ، ٔب َٝوؤد ُٖووٕد ٔب ََُخ َِْفووُظ  زداة، وةبةضــث ئــةاة خـــاا( جــازء اايــة ضــايكٍدء َٚاي وؤرٟ 
ــ اٌي ئَىاٌـداز شتز ض ــةء خؤء ٌَة، بةتً ئٍَطــٌةبااة بسدااء بة تط ج خــاا ايكٍد ٌاـ
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ــ َكٍةيَدا، بةل ــاييث غــةةي ئاضــلة  ال  ــ ن ا لـة حَاا ا ـ ــ اُ ِـ ةبااة ناةاايـةةية ٌـة   ـ
َك خــاا ايكٍدً ٌةــدزت ض ثث ٌة بةـزداض بة ــ زداة، جـا ل ــ سةدا نـة دةف ـ ک  چةزواءكة ـ

ُِٓص  ـــــآ، دةل چگ ََِصوووَدز ألقطوووووََ  ُ٘ ْٖووو ًَووو٢ َأ َٚايوووووْٛ  َع ََعٓووواٙ،  َٔووؤ  َٓووووُٛا  ٢: وَُع

٘ٔووووووُٛا ِإِقَطووووووَأقط َٗووووَدّا ٔفٝوووو ََّا جمَت ، چگک  چةزواءكة ـ(، ااةــــةة نــــة دةفــــا
ُُٛا ة بـؤ اغـةء    ــابة لةضةز ئةاة نة  ااناــوةٌؿ ( لـة واٌايةنةيـدا ٌـةك لـة     َأِقَطو

َك ـــب ـــ(ةنــةء ااةــةة ضَيِفووَظرة  ـ ـــزداة بــة ضخـــااايكٍدياُ ـ َكل نــة شتز خـــااايكٍد ـ زدٌ
َكدا نـنؤغػ َكدا واٌــي بؤ دزااةا شتز خـشتز ِةال  ،سااةاـي ة  داا نسااة.ـؤء ة

سءك نــــــة ـاةزدةنَــــــ ــــــــآ، ئــــــةاةء لچڳ  ڳچاءكة ـنــــــة دةفةزوــــــ /4
ــتايةة ــاٌي ئٍَط  َدتض ــافس، نسدةاةن ــةِمي ن ــاء ئ ـــ سدٌي زدةِ َكتةاة، ـ َكٍ ــ اُ ِةل دةاةغ

َكٍةاة بـــةبـــــنسدةاةنـــاٌي ئٍَط لـــة ضـــاازدةةي  خــــاانـــافس، اةك  آاٌَؼ ِةل ٍااةغـــ
ں  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ...چ (دا دةفــــــــةزواءكة ايبكووووووووس٠ 

ــةة چے...ں  ڻ ڻ   ڻ ڻ ۀ  ۀ  ِـــــةز، ااةـــ
َك ـنةضـ  ــ َكل لـة ئ ــ زةزديكتةاةا، بـة ن ـةء ِةل ـ ــــاة لـة ديٍةن ـ افسيي مبـسءك، نسدةاةنــاٌي  ـ

َكٍةاة، اةدٌَــاا داازدتذدا، نةااةــةة نسدةاةنــاُ بــة نــافس ِةل دة  ِةل اةغــااٌةاة لــة غــ
َكسةغدا نة دةفـةزواءكة   ، باضـي نـافسء ٌـةنسداة، ِـةز باضـي      چڳ  ڳچل

ــة   َكسايـــي دةنـــةُ لـ ــة ئةااٌـــة خ ــسداة نـ ــتايةةَ ئـــةاةء نـ  سدٌي جاالةنـــةا َدتضـ
َكَة ئــا ئةااٌــة بــااُ نــة ضــايكٍدياُ دة   زد، خـــااٌةؾــسداٌََةناٌدا، ئَىاٌــدزاٌَؼ دةل ــ

ــة    ــةة نـ ــااُ، نةااةـ ــازاُ بـ ــة شياٌبـ ــااٌةاة؟  اة لـ ــَاُ ِةل اةغـ نة ـــي نسدةاةناٌَػـ
ــااٌةاة، ااةــــةة بــــةا دتضــــتايةةَي نسد  ٌــــةء دةفــــةزواءك نسدةاةناٌَــــاُ ِةل اةغــ

 الً دةز ااُ. ــبااُث، لة باشٌةء ئَطَةناُ نــافسةا ٌةؾسداٌَــجاالةن
ـــنةااة ــة  ـ ــث لــةا دتضــتايةةَي نسدٌ ــسةدا وةبةض َك ــا   ،ةة ل دتضــتايةةَي نسدٌــي زدةِ

(يــة، ديــازة ئةنــةز ئــااا لــة ئايةةــةناٌي تازدئــاُ ازد ٌةبٍَــةاة   ُطًك١وُٛاا٠ ايوووايوو 
ــي اادةبــ   َك َكل ح ــ َكل  ـآنةض ــةن ــةز ي ـــةز، ئةن ــ ِ ـــةالًث  ـض ــؤٌَةني ـ ــةهك اكث   لةن

َكــي نــافس دةبــيك   نةااةــةة دةبــ   ازدء ب ةيٍــةاة،  آجاالةنــةا ٌةؾــسداٌََةك نــسد، ح
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افساٌَؼ يــةك ــــ سدٌ) نَاية، دتضــتايةةَــــتايةةَي جَــــلــة دتض ،َيــــقـؤؽ خال ـخــ
ٌـ  ـ سدُ ِةيـ ََتايةةــؤز ٌَة، دتضـج َكتـة نا ــ اِي نـة دةب ــ ةازة، اةك ِةل ايكطـ تةنةى ـ

َكتـة نـافسا نـافسيك ي لـة ئَط      ،ةــاؽ ِةيــِتايةةَي زدةــ(، دتضبووحاط  ــ نـة دةب الً ـ
َُِذؼ  ـبةزة دةزي  (.  ١ووًُ وِسْج َٔ ايوونفْس 

، ااةــةة لــة شياٌبــازاُ بــااُ، نــةازةةسيَ  چڳ  ڱچنــة دةفــةزواءكة  /1
اُ لةضــةز ذياٌةنــةى خـؤء، لةضــةز ةةوةٌةنــةء خــؤء  ـشياٌبـازيي ئةاةيــة نــة ئٍَطـ  

َكتةاة،   َكت ةزشدازـؤُ تـتةزشداز ب (دا ايٓبوأ )اازدةةي ـنؤةايي ض لة  خـااةاة؟  ـدةب
ة آاٌي نـافس دةل ـ  ـ، ااةـةة ئٍَطـ  چڻ  ڱ  ڱ  ں  ں ڻ  ...چةزواءكة ـدةف

 سدااُةــاُ بؤ نـايـاياُ داا واٌـي؟ شاٌــاٌي  ــاية، يــنك باوــخؤشنة ن

ـــيةن ـــآة دةل ةًـ ـــةز نـة خؤشنــة ِـــ  ااخـــنك بــاًث دزاضــث ٌــةنساباًث، لــة ضــةزةةااة  ـ
 ث بااة.ــاك دزاضـتةنةء لة خـاُ جةضــة ئٍَطــاً،  اٌ ـسدبـيت ٌةنـدزاض

ــؤ      دااةً ــسيكَ ب َكٍ ــة دةِ ــدةا ئةااٌ ــاذةهكث دزدٌ ــل ئ َك ــةة ناة ــةء ئةاةي ــةني دي  ة واٌاي
َكغــ َط ــ ِ  خـاااءكة ـدةفةزو ةوبةز ــاب اةك ح ةتي وـةزدء نال ـة بةضـةز    ـ

ـــبصٌ ـــي غــــ َكم ا  دازة اة ــــ ـــآٌاِ ٕٖ ]ة ــــ َّ   ِإ ِٛ َٜووووو َْوووووا٤ٔ  َٔووووؤ اِيَكِس ُٖوووووا٤َ َيوووووُتَكٗص  اِيَح

َٝ ١ََٔووو اِئك َُودُ }[ا ُٙ َأِح َٚا َٕ     ظ 3111بوسقِ: ن  َز ِٔ َعف وا َٕ ِبو َُوا ِٔ ُعِث تعًٝول غووعٝب   ،َعو

ــةة ئ{ِٙٔسِٝووووَػٔي ْٔووووَطؤٚط: َحواألزْوو ـــ، ااة ـــ ــ آةاةء ب ـــؤض ةؤل ـت ــؤ دةنسيكتـ ـــةء ب ةاة ـ
 داز. ـؤ ــةاةء تـل

َك َكخسض ء دادنةزخـاال ـناة ٍَةاة لةنةهك ااٌدا دةنـاج، داايـي ئـةااُ دةبٍـةاة     ــل
، خــاا ة بةِةغثث دتشةخَـاُ ٌَـة، بـةع بـؤ ِاةٍـة دء دادنـةزيي       ــنك  اٌ ـبة ن

ـــاا ــةزش  َطخ ـــنَتثابــء ب ــةهك ااٌـ ـــاب لةن ــة   ـ ــديكل ل ــةز زداء ِةٌ ــاج، لةض دا دةن
َكــل   ـ)شاٌايـاُ، اةك لـة ِةٌــدءك فـةزواادةا غـايكٍةاازاُ داِــاةاة، وستظـ      نـافس ناة

ة خؤشنــة آشءكث دةل ــخـــاا، دةبٍــةاة بــة خــاك، خؤشنــة بــةااُ دةــــآة دةبٍَـئةااٌــ
َكطــتا دةبااوــةاة بــة خــاكث ةااغــي     ــــبااواي ـآاازحــــاذةهكث  ــــؼ ئـوٍَــ ة، ئ

ــ اةة  ال ــاُ بزــة ئٍَطــةٌد ٌاخؤغـٌةدةبااً،   ـآدتشةخ َك ي اا نـة خؤشن ـ ــ ةة ة ـ
 شءك؟  اـااُ خبــاذةهكث دزدٌدةنــبة ئ
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 صاُ   ــبةزديك
َكصة ـبةا غ  خـاا جـةخت سدُ، جـةخت) ةةئ َـدء نسدتةـةاة لةضـةز       ىَكااشة بـةِ

دتضــتايةةي جاالةنــةا ٌةؾــسداٌََةناُ بــة ةايبــةجث ِــي   آال ىاٌاُ ٌابـــئــةاة نــة وطــ
َكسةدا ب ،ةُــيت، ب ـساُ بةنػـناف ــ ةا ٌةؾــاع باضي جاالةنـبةتً ل سداٌََاٌة، ئةنـةزٌا  ـ

( ايٓطوا٤ دتضـتايةةي ئـةِمي نـافس ب ـسءك، اةك ئايةةةنـةء ضـاازدةةي         ـآابيت ٌــبةنػ
ــةزواءكة  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  چدةفـــ

اةي ـ، نــــــــافساُ لــــــــة جَــــــــچۓ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے
ــ افس بةنػـــ ث وةنسُ، ااةـةة ن ــاٌدازاُ بة دتضــئَى َكـــ يت، ض خـ ــ ااةُ نت  آ  بـَ، ض بـ  ـ

َك  بَ، ض بث حةزض  َ.  ــىاٌَي ٌةبــي ئاضـايكٍ ةاةااء بةزٌاوةيةنــَ، ض غث بــنت
َكــ( جؤزة ةةئ 9ةيَ، ٌؤ  ــاٌة ب ــاء ئةا ئايةةــةز ةةواغـئةن    داُةــَدياُ ة

 ساا بة زدااٌَيث ــ، بة ئاغچٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ -5
َكٍـــــةء ئَىاٌتـاءكة ئـــةء ئةااٌــــدةفةزوـــ خــــااةزدة ـــــح آبـــ ااة  جاالةنـــةا ـــــاُ ِ

 ث.ــسداٌَي ياُ وةنسُ بة دتضــةؾٌ

َك ي شتز بـــ، غــچڀ   ڀ  ڀچ -2 تايةةَي يةنــدء ـواٌايــة، ئــةااُ دتضــ   ـآت
ــ ــؤ ٌابٍ  ،ةُثـدةن ــؤ ة ــةزنَص ب ـــِ ـــة دتضـ ــي دتض ـ ــؤُ دة  ــةة   ـــث، نةااة تايةةََاُ ـ
 يت؟ ــدةبةض آتَاُ حــةءث، حػــدةن

ةِـايي،  زد تايةةََاُ ب ـاج بـة  ـَكل دتضــ، ِةز نةضچٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ -5
َكتـ ــةااٌة، ااةةة لة باشٌةء وطـئةاة ل َكتـال ىاٌاُ دة  ــ ة دةزا دة  ــ ة باشٌـ ةء ئـةااُ،  ـ

ــةااٌي دةبــ   ــانىي ئ ــةااٌي    آاة   ــسدةاةء اةك ئ ــةة ن ــةة ااة ــديك َؼ ناةااياٌ ، ِةٌ
ـــئةم َك دايــة نــة دتضــتايةةَي نسدٌةنــة  ـ ث آزدةِــا ٌــةب اً دااة، بــةتً ئــةاة لــة  ال 

ـــجاشئَ ــــ ـــآي بـ َكـ ــةتً ل ــةٌ ، بـ ــةاة دةنةيـ ــَاتةنة ئـ ــي  آسةدا ضـ َكـ ــة وةبةضـــيت ح ، نـ
 اية.ــتايةةَي زدةِــدتض

ـــ چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤچ -4 ــةز نةضـ ــةة ِــ ـــَكل دتضـ، نةااةــ تايةةَي ـــ
 ازاٌة.  ــتةو ــاج، لة ضــسداٌََاُ ب ــةا ٌةؾـجاالةن
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ــتايةةَي   چڤ ڤ ڦ ڦڦڦ  ڄچ -1 ــةاةء دتض ــةة ئ ، نةااة
َكــي ٌةخؤغــاج، دل ــااُ دةن  داية.ــَي ة

  ڎ  ڎ ڍڍ ڌڌ ڇڇڇڃچچچچڇچ -1

ــةز نةضــ چڈ ــةة ِ ـــ، نةااة ــاج،  ـَكل دتض ــسداٌََاُ ب  ــةا ٌةؾ تايةةي جاالةن
َكتـداايي حةغ  ةاة.ــَكىاُ دةب

، چگ    گ   گ    گ ک  ک   ک    ڑ  ک   ڑژ  ژ  چ -7
ـــةزياُ ضـااةــةة ئَىاٌــدازاُ ضــ  َكٍـ ـــآاازد دةو ــ ـ ـــَكَة ئــا ئةااٌــة بــااُ ض ـدةل  ايكٍدياُ ـ

َكل دتضتايةةَي جاالةنةا ٌةؾسداٌََاُ ب اج، لة خـاادة زد، نة بسداادازُ؟  ؤُ نةض
 ة؟ ــاٌـال ىاٌــوط

 ااٌةاة.ــاُ ِةل اةغــ، ااةةة نسدةاةناٌَچڳ  ڳچ -2

 ااُ.ـة بـةياُ شايــاُث ةةوةٌةنــ، خؤياز بااُــ، شياٌبچڳ  ڱچ -9

َكى خـــاا اُ حــسدة لــة ــــدهكث دةزااٌَ َكسدءك، نــةــــنةضــاٌة بز لــةاة ــــبــة لــاةي) خــؤء ئ
ٍـ ـايطـبةيةنزسةَ  ةا َـد(ا لـة خؤغ   خـاااُث لة ــئَى َكغةوبـةزء  خــاا ي ـت ا خــاا ا ح
َكل وةيمَاُ لـة دهك داٌَـة ضـةبازةج بـة خؤغ    ـال ىاٌاُ، اة ةؤشتــوط ٍـ ـايطـال  ــ ي ئةِمـت ي ـ

ـــناف ــةا نةضـ ـــس، اة ل ــةزعدا   ـ ــٍاازء غ ــة ض َكاة ل ــ ــااٌ يَ غ ــة ج ــة ب ــسدءك ن َك  اٌةواُ بز
ــ ةُ، بـة غ ــدا دةنــ ـنةاج لةنةهك خةل ـاةا ِةل طــواوةل  ــ َكاةيةك نـة لـة ئَط  ـ الًث، اة ـ

ـــلـــ َكغـة غـ ـــايكٍ ةاةاااٌي ح ـــدةاةغ ،ةوبةز ــ ــَ   ،َكتةاةــ ــدة لـــة ديـ ــايي ئةاةٌـ اة بـ
ــ اانازييث بةشةيـــ ةء خؤؽث ِــةا تطــتازا واوةل ـةيَ، نة زدةفـبزَكة ازيي، ـــ )ث  انةنـ

ــةواا و   ــةز ِــ ــة لةضــ ـــطنــ َكايطـــ َكل ح ـــال ىاٌ ــةهك    ـــ ــدا، لةنــ َك ــ ــةواا ناة ــة ِــ تةا لــ
َك  ،داــ سدٌَازيــرث ِاانــبةض آث حــ سدُث حػَتايةةَــدتض  ةيَ.ــةهك ٌةنــة

 

َْ ِٖ وُضِبَخا ُٗ  ً ُِٔدَى اي َُٗد َٚٔبَخ ِٕ َأِغ َ٘ َا َأ َِْت ِإا  ِإَي َِٝو ََٚأُتُٛ  َأِضَتِػٔفُسَى َأ  .ِإَي
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 سـةي ئةم دةرسـةثيَها

ــ ئايةتـةد،، خ  ــآ( دةطرَيتة خؤى، هةَ ش56تاكو  54ةتى: )ـةًاْ هة ئايــئةَ دةرش  و، ـ
ــ اوى ئيٌـتةَ بة ُازُـارى ٓةظــبؤ ج ــ اْ باُطـ ُـ    ـ ، ـآى ئيٌاُـا،ر،ْ دةكـا ث ََييـاْ رة،دةطةية
ــ ياْ هـة ئاييِةك ـاًَيلـ ــةركــكة ٓ ــ ةى َاظـ ــ َهـطةرةَيتٓةَيى ـهـ  –طةزبَيتةوة ـ  آو، بـ ـخـ  –ةوة ـ
ــ هـة جي  ـــآ َيم دَيِــة، وة كؤًةَهــباك ــ اتى ئـةو ٓةهَ ـ طةرة،و،ُة، كـة خـاوةُى ظـةػ شـي ةتى     ـ
 ةرةكيني:ــش

اةوَىث، هةطةَي ئيٌاُـا،ر،ْ ًئرةبـاْث هـة بةر،ُ ـةر     ــياةوَيّث خو،ياْ خؤظــخو، خؤظ
ــ و،د، تَياةكؤظــةوْ، هة رةَيى خــا، زبرْث َتــكافر،ُ ً ّث ـ ــ هـة هؤ ــ ةى هؤًةكـ ــ ار،ْ بَي اكـ ّ، ـ

ــ عــوة ئةوةػ بـة بةخع  ــ َيلى خو،يـ كـة هـة رةووى ز،ُيـارييث كةرةةًييـةوة بـة       ـــآ ي د،دةُـ
 .ــآتةى دةبةخعــايصــاُى ظــكةش

ــ َاظاْ خو،ى ز،ُـاو تو،ُـا دةتاتـة رةوو كـة د شـ ث َع      تيو،ُى بـرةو،د،ر،ْ تـةُيا خـو،و    ـ
ٌ ــةىث كةشــََيػةً ةرةك ــ اُى بـة ئي اُّ، ئةو،ُـةى ُوَيـب بـةرَا دةكـةْث، زةكـا  دةدةْث،      ـ

 وَهٌاُاُّ.ــيى ًصـةرةكــشي ةتى ش ــآارة ئةو،ُة شــةْ، ديــووع دةبــز ر رةك
ـــةرةجنــوة ش ـــاَ خــ ـــآو، رة،ياةطةيةُــ ــةر كةش ــ ــة ٓـ ـــكـ ــةىث ــ ــو،و ََيػةً ةرةكـ َيم خـ

ــرةو،د،ر،ْ بــة د شــ ث َع  ـــب ـــتيو،ْ بطـ ــةوة ئــةو كةش ـ ـــرَى، ئ ـــتة رةيــسى كؤًةَهة دةضــَيـ ى ـ
 ووْ.ــةركةوتــشة ز،َيث ــى خو،ػ ٓةًيعــو،وةو، كؤًةَهــخ

  مهي    هد ا ر حو   رسيه د
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ہ  ہ      ۀ  ۀہ  ڻڻ ڻڻ  ڱںںڱ  چ

ہھھھھےےۓ ۓ ﮲﮳ ﮴  ﮵  
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 .چٴۇڭ   ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

 
 

  ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـاى

ــ ))ئةى ئةو،ُ ةى برةو،تـاْ َٓيِـاوةه ٓـةركاًَيلتاْ هـة ئاييِةكـةى َاظـطةزبَيتةوة، ئـةوة        ـ
ـــو، )َــةكى ُاكــــخ ةوَىث( هةًــةودو، كؤًــةَهَيم دَيِــَى كــة خؤظــياةوَيّث خؤظــياْ دةوَى،  ـ

ــ هةشــةر بــرةو،د،ر،ْ ُـــةرَث ُي   ـــ ــ ــ رةو،ياْ زبـاْث هةشــةر بَي  ــ رو ز،َهــ و،د، ـــــّ، هـــة رةَيــى خ ــ
ة، بة ٓـةر كةشـَيلى   ــي خو،يــاكّ، ئةوةػ بةخععــّث هة هؤًةى هؤًةكار،ْ بَي ــتَياةكؤظ

بَيطوًــاْ د شــ ث َعــتيو،ُتاْ  ، وة خــو، شــي ة  فر،و،ُــى ز،ُايــة  ــــآبــوَى دةي ةخع
ــةُيا خ ـــت ـــو،و ََيػةً ةرةكـ ــةرَا     ـ ــب ب ــةى ُوَي ــاوة، ئةو،ُ ــاْ َٓيِ ــة برةو،ي ــةْ ك ةيث، ئةو،ُ

ـــةكــةْث، زةكد ـــا  دةدةْث، ز ر رةكـ ــةرْ ـ ـــوة ٓــةر كةش ووع ب ـــَيليغ د شـ تايةتيى ـ
ـــخ ـــو،و ََيػةً ـ ةرةكةىث بــرةو،د،ر،ْ بلــا ، ئــةوة )كؤًــةَهى خو،يــةو( بَيطوًــاْ كؤًــةَهى   ـ
 .((ٴۇةركةوتووْ ــة شــو،ػ ٓةًيعــخ
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 شـيكردنـةوةي يـةنديَـك لة وشــةكاى

ِِٔسٖدَٔ اُدَدزٔتِِاإل(: )ڻ) ِِرٔ الٖط ِ٘فِِ جُِِٕ الٗس: ُٚال َٞ ٔوَجِِ ٙسِِٖا اٖل ِِا َِِلَٔ، ٍُِْ ِِٔسٖدٔك  ٗطَتِخِِٚ َتَ ال
ُِِِِٖط اُدزتَِِد، ٔاإلٔسِفالُكٔبِِ ْٔ َتِعَىُنِ َِِغ ٘ٔفَِِٔ فِِٗ ِٗٔٓ ( و،تــة: ٓةَهطةرةَيتــةوة،  َِٖسَتِِٖد(، وظــةي )س

ـــَاظــطةزبَيتةوة، بطَيت ، كــة (، و،تــة: طةرة،ُــةوة بــةو رةَييــةد ُٚالِِٔسٖدَٔ اُدَدزٔتِِاإلةوة دو،، )ـ
 اُدَدزٔتِِإهَييــةوة ٓــاتوة، هــة رةَييةكــةوة ٓــاتووي بــة وَيــا، بطةرةَييــةوة، ََيــي دةطــوترَي: ) 

ــةي ) ُٚٔزٖدَٔ ــةوَ وظـ ــةوة     ٚٔزٖد(، بـ ــة ئيٌاُـ ــَيم هـ ــة: كةشـ ــوفرةوة، و،تـ ــة كـ ــة بـ ( تاي ةتـ
ـــ ٓةَهـــطةرةَيتةوة   طةرة،ُةوةو ـبـــةرةو كـــوفر، هــة كـــوردةو،ريي د، َاظـــطةزبووُةوةو ٓةَه
( بــؤ هــة ديــّ ادَدزتِٔ إدةَهــَيّ، دةَهــَيّ: هــة ديــّ وةرطــةرة،وة، وة وظــةي ) ـآوةرطــةرة،ُي َــ

ٌـ هة طةرة،ُةوةو، ـٓةَه طةرة،ُةوةو، ضـووُةوة َُيـو كـوفريغ بـةكاردَي، وة بـؤ      ـاْ ٓةهَـ ـئي
ََ، يــاخود بــة رةَييةكــا،      غــةيري ئــةوةػ بــةكاردَي، ٓــةر كةشــَيم و،ز هــة ظــتَيم بــَي

 اردَي.ــي بؤ بةك(ادَدزٔتإةي )ــةرةَيتةوة، ٓةر وظــبط

ََٔحِحَبِبُِِ،: َجَعِمُِِ، َيِمٔبِِ٘  (: و،تــة: خؤظــي دةوَيــّ، هــة اةرةةبيــا، دةطــوترَي ) ہ) َحَبِبُِِ،، 

ُِِْٔوَعٖسَع ََٔحِحَبِبِ،ُ  (، )ّا ٔلُخبِّ ــ ( و،تـة: دهَ َحَبِبُِ،،  ــ ةويصـي خـؤَ و، هَيلـرد كـة خؤظ   ـ تيي ـ
َٔالََِِ ٔف٘ الٖتَعازٔف ٔٔعَع َوِخُبَِِلٔك، )ــآَيتـئةوي بط ِٕٔعَع ُوَخبٕٓ،  ُٚ َوا ِِىَخٖبِْٕب َو ُٛ: ٔإَزاَد
ِٔ َتُ  ُٓ َح ُْ َخِِِ ّا لمَِِِِِتَِِِسا ٍِِِِِٗ ٔٚ ٍَِفَع َٔحٖر َٔالَِِِِِفِغ َٔحٛٔ َِِِِِو ٚٔ َفُكِِِِِىَخٖبِٕن،  ََ اإلَزاَد ٓن ُِِِِِٛ َحِبَمُِِِم ٔوِِِ

  ّٛ ِِ ٕٚ ُوَخٖبِ ِِٓن ٔإَزاَد ُِِ َِٗظ  ِِ ََٔلِ  ٕٚ ٕٛ ٔإَزاَد ِِ ــة اـــ َوَخٖبِ ــاوي زًاُةو،ُيـ(، هـ ــةي  ورفث بـ ــا، وظـ يـ
ٛ ، )ـر،وتـ ــويصــ( و،تـة: خؤظ ُوَخب( د،ُر،وة، )ُوَخٓب( هة جَيي )َوخُبٕب) ( و،تـة:  َوَخبِ

ــ (يـغ بريتي ٖٛبَوَخِِِ نت، )ــويصــخؤظ ــ ة هـ ــ ةوةي كـة تـؤ ظ  ـ ــ تَيل  بـوَي كـة بـة ض   ـ اكي ـ
ــ دةكـةي، يـاْ هةبةرئـةوةي ش    ـــآ بي هــدةز،ُي، جا ياْ هةبةرئةوةي كة ضَي  ـآوودي هـ ـ

ــ ي، بةرة،شيت ََيِاشــدةبيِ ــآي هـةيةكـياْ هةبةرئةوةي ضاكي، ــدةبيِ ــ ةكةي جو،ُـ ة، ـ
ــ وةن ًّ دو،يـي هـة برةطـةكاُى ديل    ٛ رةد، دةتةًـة رةوو، ) ـةي ئـةَ تةفصيـ  ـ (يـغ  َوَخٖبِ

ــاتري تيَ  ــاي زي ـــًاُ ــة )ـ َِِِوَخٖب(، )ٔإَزاَدٚا،ية ه ــة: خؤظِٛ ـــويصــ(، و،ت ــة: ٔإَزاَدٚنت، )ـ (، و،ت
ـــويص ً ـ ـــويصــوو خؤظنت، ضــوُلة ٓــة ـــتِيعــتَِيم ويصـ ــةوَ ٓــةًوو ويصــ ـ تَِيم ـة، ب
ــ تَيم رةووُـاد، ، ٓةت ــة، ٓيض ظــنت ُيــويصــخؤظ ــ ا خـو، ُةي ـ ًـ ـ وَي: ـةوَي، وةن دةفةر

www.alibapir.net



  .... (45 – 45) 
 

 

 [556 ] 

تاُةي ـ، بــةوَ ئــةو ظــرــــالتكويچېئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ ۆئ ۈئۈئچ
َي: ا ث دةيــةوَيّ ٓــةًووياُى خؤظــِاوَيّ، بــؤ وَيِــة دةفــةرًوــــخــو،ػ ئد،دةيــاْ دةك

چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   چ

و، كوفري بـؤ بةُـاةكاُي بـة وة َةشـةُا ُيـة، كـوفري       ـة: خــ، و،تالزمرچں...ڈ
ـــوَاشطوز،ريي خــو، بلـخــؤػ ُــاوَي، بــةوَ ئةطــةر شــ  ـــآهَيتــاْ رة،زي دةب ،ةْـ ث خــو، ـ

رةةــي هــة  ةرََيطييةوــــةو خؤظــي دةوَي، بــةوَ رةةــي هــة كــوفرو شــــاةتطاا  حــةزي هــة
ـــُاش ـــويصـةًوو خؤظـوَاشيث شــََوةيية، كةو،تــة: ٓــ ـ ـــتِيعــتَِيم ويصـ ي هةطةَها،يــة، ـ

 ة.ــتَ تَيا،ُيــويصـتَِيم خؤظــةًوو ويصـبةوَ ٓ

ٕٛ(، )ھھھ) ــ (، كَحٔذٖل ــ (ة، و،تـة: ًول َذٔلِٗن ؤي )ـ اْث بـة رةةحـٍ،   ـةضث ُـةرَث ُيـ  ـ
ــ ةر بـرةو،د،ر،ْ ُـةرَث ُي  ــو،تة: هةش ــ اُّ، دةَهـ َِٖٔرٗه       : )آـ ِِّٕس: َذٖه  َُ َ َِ َي َِِا الِٗرٗه: َوِا 
َٔال ُِِِذاّل،  َُ َبِعَِِد َتضَ ِ ِِا َِ ِِِرِّٗه: َوِِا  َٔٔغِ ِِِٗعٕب،  ِِٕس: َذهٖ ِ ِّ ِِٔس َي ِٗ َِ َغ َٔالِِٗرٗه:  َىإع، ٔوِِ ِِٔرٗه ٔذاّل،  َٖ

ْٔ َفَىِخىُ َوتِِِ ٍَِفٔطِِِ ْٔ ٔل ٌَِفٔطِِِ  َِ ُٔ ٔوِِِ ٌَِطِِِا ٛٔ اإل َِِِّ َُ ٔوَِِِ ٔج َِِِِا ا، ( هـــة كورديـــُذٓه(، )ْٕدِِِِِٜ 
ـــدةَه ـــَيني: ًولـ ـــةضيي، زةبووُيـ ـــ ـــدةش ـآي، ب ـــ ِِٔرٗه ُذاّلتةيي، )ـةوتيي، ذَيردةش َٖ ( َذٖه 

َٔالِرِّٗه: َوِا   تة بـووْ، ) ــ، ذَيردةشـآتة دةبـتة بوو، ذَيردةشــلةض بوو، ذَيردةشـو،تة: ًو
َُ َبِعَد َتَض ــ (، ئةوةية هـة ئةجن ُذٓهارة )ــ(، ديٗعٕبَِِِا ــ تةوتيــدةشـآاًي بـ ، ـــآ ي د، دةبـ

يث يــاخي ي( دو،ي ضةًووظــٔذٓه)هـة بةر،ُ ــةر كةشــَيلا، كـة دةشــتةوتي ٓةيــة، بـةوَ    
ــووْ بةك ـــب ـــاردَي، بةتاي ـ ــة ض ـ ــةوةي ك ـــة  ووغ دو،ي ئ ـــ ـــث ياخيآةًووػ دةب يث ـ

َٕ ار، وة بــةوة دةطــوترَي: )ــــ، ئِجــا دو،يــي بلةوَيتــة ذَيربــــآب آــــااش ُِِّ َِِٖٔرٗه ُذاّل َف َذٖه 

َٕ َذٔلِِٗنة دةطــوترَي: )،،، ئــةوي ديــم(َذُلِِٕه ِِ ُّ ــَف ـــًئرةبــاُييث ًول آ(، جــا دةَه ةضيي ـ
ظــــتَيلي  ،آةرخؤي د،بَيِـــــ، وة بؤخــــؤي بةشــــآاُةوة بــــــــــئةطــــةر هة يــــةُي ئيِص

لر،وة، بــةوَ ئةطــةر بــة ز ر بةشــةريا، فــةرةز بلــرَي، ظــتَيلي خر،َــة، بؤيــة  ـتايعــــش

ــ ، و،تـة: بؤخؤي چھھھچةرًوَي: ـهَيرةد، كة دةفـ  اْ خؤيـاْ ًئرةبـاْ   ـ
ـــباَهيــاْ بةشــةرد، دَيِ ،كــردوة بةشــةر ئيٌاُا،ر،ُــا،و  ـــدةياخن ،ّثـ ــر شــَي ةري  ةُةـ ذَي

 ةْ.ـــر،بّ ئةو كارة بلـاركــاْ، ُةن ُاضـخؤي
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ةو، شـــةخ ، هـــة ـــــ(، و،تـــة: ز،َي، َتَ ٔصِِِٖص(، )ٖصٚ َجِىِِِع َ صِِٖص ِِِِ َحٔ ) (،ھےے)
ــ بةر،ُ ةر كافر،ُا، ز،َه ــ ّ، شـ ْ ةخ ث ـ ُِِِٚ الٔع) َهــآ: دة، َتـةو ٌَٔو ْٛاَلِِِ : َحٖص ٌِ ْٛعَِ ا ُِِِٔ َطلإٔل  ا
 َِ ُِ وِ ََِ َِِٔ ٖدَتُي: اغِِ ِخِِالٖم ٖصَشعَِ َٔت ،َْٛبُصِِِم ٙ:َح ،ْض َ َِصاشْ ي: َحِزّٕٔٔلَيِِ َِ، ؤِ َبَمُِِِٖغ َح ُْ ٖص،  ٌِِٖ َأ

َٖ ََٔوِِ َ َِِصإش ِ٘فِِ َنضَِ َح صــاْ (، حاَهةتَيلــة بــؤ ئيِٖصِِِِٚٔ (، )ِِِْٕٔٗه ٔإَلب الُٕصُِِعِضِِاأَلزض 
ث ذَيردةشــ  بلــرَي، كــة آبــ ز،َيدةطرَي خــةَهم بةشــةريا، ــــآكــة رةَيــي ه ــــآدَيتــة ََيع

ـــطوتي ــل  ــ ــة: تَيلِاظـ ــةزيسة، و،تـ ــةط اـ ــكْ كـ ــتةوتيي  آاْ: فـ ــةي دةشـ ث بةر،ُ ةرةكـ
ــ ةريا، ُاظـبةشـ  (، ْض َ َِِصاْشَحِز، ئايـا هــة ضـييةوة ٓـاتوةع هــة اةرةةبيـا، دةطـوترَي: )     آلـ

ــةوو شــةخ    ــةكي َت ــة: زةويي ــةر طؤظــتةكةي  ٖصَ َِِٔ ٖدَتُي: اِغِِِخِِٖصش الٖمَعَِِٔت، )و،ت (، ئةط
ــُيِخِِٖصش الٖمَعَِِتدةطــوترَي: ) آَتــةوو ضــرة بــ  ــة ظــوَيـ(، وةن بَو ، كــة بــة آَِيلي و،بــَيي ه

 .ـآاتـ  بيطــة  دةشــزةمح

شــــةركؤُةكةر،ْ، رةةخِــــةي  شــــةركؤُةى(، و،تــــة: هؤًــــةي هؤًــــة كــــةر،ْ، ﮶  ﮷  )
ـــرةةخِ ِِةطر،ْ، )ـ َِِِ  :ًُِٕالٖم َُٔطٌِِِاإل ُهِرِ ٍِِِطٔب ا ْٔا ٔفٜ َوِِِلِِٔإ ْٔٔتَبِ ِِٗ ِِ ًَُِْٖٕل ِِِىُل :اُهَقِِ،  ِِْ َفُت َُّٕ 
ًُْمَو ُٛ: الٕ َٔالٖمَٕو ُٛ الِ     ِ،  َٔالٖمَٕوِ ٌَِطِاُ،  ْٔ اإٔل ِِٗ ًُ َ َم ُِٖال ُٛ: اأَلِوُس اٖلٔرٙ  ُٛ، ٔاٖلالَٟٔى ىٖسٚ ِىالَو

 ًٔ ِِٕ ــةي )ٔوَِِِ الٖمِ ًِِٕ(، وظـ ــةوة  لِ ــة هـ ــا، بريتيـ ــاُي اةرةةبيـ ــة زًـ ــة ئيِص(، هـ ـــي كـ اْ ــ
ـــةرزةُعـش ـــتَيلةوة كــة كردوويــةتي، دةطوتـةركؤُة بلــرَي، بــة ٓــؤي ظــ ـ ث شـــ رَي: ـ
ًْمُِ َو َُّْٕ َفُِِتِىُل) ــ (، و،تة: هؤًٕ ــ هؤً ، ئـةو ةَ كـرد ـ ــ ةرزةُعــكـر،وة، ش  ةـ تٍ كـرد، ئـةو   ـ
ــ ةرزةُعـش ٛ ةي )ـــــ  كـــر،وة، جـــا وظــ ردْ، ـ، و،تـــة: هؤًةكــــآُاوبـــ ـآ(، دةطوجنـــلٕوِِ
َٟٔى) رَي، وة وظـةي  يــ بط ـآاْ هةشـةري هؤًـة بلـرَيث رةةخِـةي هـ     ـَيلة ئيِصــ، ئيع(ِِٛال
 ردْ.ــؤًةكـة هـة هارَيلــ(، جِِٛالمٕو)

ِِِاحٔل(: )ۆ) َِِّ ْٛ ٔفٗ ِِ ِِِِصُب: َجَىاَ ِ ِِِا ٔغَمِِ ٌِضَ ِِ ِِألُبُٕ: َح ُِِي الَغِ ُِِ  ُٔ ُٖ ٔحِِِصَب ا َِِّٔ ِِِْظ، َفِ  (،از اُِِ
ـــ( و،تٔحِِِصب) ـــَيلــة: كؤًةَهــ ـــة كــة َتـ ـــاميييــةةوييث ـ ، كــة دةفــةرًوَي: ـآا،بــــتَي اْـ

 و،.ــخ تيو،ُاُيــَع، و،تة: چۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ

ِِِٗالَغَم(: )ۈ) ََٔغَمَب َ َم ُِّس،  ُٛ: الَق ََِرا: اِضَِِب ٛ (، )َتَٕلِِْٜٔ  (: بريتيـة هـة دةشـةو     َغَمَبِ
ِٗ، )ر،ْـوَيـــَيـاْ، َـــــةرد، رة،ُـــــبةش ََِِِِرا: اِضَِِِتَٕلََِِِِِٜٔغَمَِِِب َ َم ،تـــة: فـــكْ ظـــتة (، ؤْ 
 . ووــبةريا، ز،َي ـبةش

www.alibapir.net



  .... (45 – 45) 
 

 

 [558 ] 

 ي ئايةتةكـــاىـشــتـاي طـمان

ــةكاُي ََيع   وا اخاا ــة ئايةت ــةوةي ه ـــدو،ي ئ ــة ئيٌـ ـــوود، رةووي ه ــي  ـ ــردو، هَي اُا،ر،ْ ك
ــةيِياْ         ــةيّث ب ــرْث، ك ــة د شــ  بط ــةكاْ ب ــةو ُةؼــرة،ُي ي ــة جووهةك ــردْ ك ةةدةغــة ك

ـــهةطةَهي ـــاُا، ٓـ ـــث، َعآةبـ ـــ ــة ٓــةر كةشــَيم    ب ةشــنت، وة آتياْ َ ــردْ ك ٓةرةةظــةي هَيل
ــ ايي د شــبةرةةٓ ــ تايةتيياْ هةطـ ــ ةَها، بطـ ــ رَى، ئـةوة دةضَيت ـ ُ ـ ــ ة رةَيـسي ئةو، ةوة، وة باشـي  ـ

ــوفرد،        ــةٓوي كـ ــةَي ئـ ــة هةطـ ــةياُة، كـ ــةوة َيعـ ــةكاْ ئـ ــافيخث دَي ُةخؤظـ ــة ًوُـ ــرد كـ كـ
ــايَ      ــَيٌاُييث ًـ ــةرةجناًياْ َةظـ ــيغ شـ ــةْ، وة دو،يـ ــةيّ دةكـ ــةيّث بـ ــتايةتييث كـ  د شـ

ــ ياْ بةز،ية دةضّ، ئِجــوَير،ُييةو، ضاكةكاُيع ــ ا بـؤ جـاري ٓةظ  ـ تةَ خـو،ي َـةروةردطار   ـ
ـــهــةَ شــوورةةتة ًوب ــاُطي ًصـ ـــارةةكةد، ب وَهٌاُاْ دةكــا  بــة ُازُــاوي ئيٌــاْ، دةفــةرًوَي:   ـ

، چہ  ہ ہ ہ ۀڻڻ ڻڻۀں ںڱ ڱچ
ةزبَيتةوةو هَيـي  ئةي ئةو،ُةي ئيٌاُتاْ َٓيِاوةه ٓةر كاًَيم هـة ئَيـوة هـة ئاييِةكـةي َاظـط     

ــ ، ئةوة بـة تةئيل ـآت ةرد،ريي ب ـدةشٓةَهـطةرةَيتــةوة  ــ ا خـ ــ َيلـو، كؤًةَهـ ــ ي ديلـ ، ـــآ ة دَيِـ
ــة ضــي هــ         ــا ، ئةً ــة دةك ــةو كؤًةَه ــةي ئ ــ َيم ََيِاش ــة ضــةُا وةش ــة ب ــدَيع  ـآك وةردةط

ّ ـلَيعــ ـئايةتــةكاُي ةورةئــاْ ٓــةًوو وةن ئاَهريــةي زجنــد يةكــاي دةبةشــتِةوةو تَيلٔةهَ      
ــ ار باشــةُاة، ئَيٌة ز رجـةرضٓ ــ ي ئـةوة ُاك ـ ــ ةيّ َةيوةشـ ــ ت ووُي ئـةو كؤًةَهـة ئاي  ـ ةتة ـ

بــةو كؤًةَهــة ئايةتــةوة ضــؤُةع ضــوُلة هــة ًياُــةى تةفصــدكردُةكةًاُا، ضــؤُيةتى ئــةو 
ــة   ـتـــَةيوةش  ووُةى ئايةتــةكاْ بــة يةكاييــةوة، رةووْ دةكةيِــةوة، ٓةَه ةتــة ٓــةر كؤًةَه

، دةشــ  ََيــاةكا ، ديــارة ًةبةشــ  ََيــي     چڱ  ں  ڱ چة: ــــم كــة بـئايةتَيــ
ــةتَيلي ش ـــباب ــةكاُي زجنــد     ـ ــةًووياْ وةن ئاَهري ــةكاُي ةورةئــاْ ٓ ــةوَ ئايةت ةربةخؤية، ب

هـــة ئايةتـــةكاُي ََيعـــوود، دو،ي ئـــةوةي باشـــي رةةفتـــارو  يةكـــاي دةبةشـــتِةوة، خـــو، 
ةتي جووهةكـةكاْ،  وكةوتي َيالُطَيرة،ُةي جووهةكـةو ُةؼـرة،ُييةكاُي كـرد، بةتاي ـ    ــٓةَهص
ا،ريي د،ية ئيٌاُا،ر،ْث فـةرًووي: جووهةكـةو ُةؼـرة،ُييةكاْ بـة د شـ  ًـةطرْث       ــٓؤظ
 آرةكــ ـــةكاُة كــة ََيعــــادةتي ًوُــافيخث دَهِةخؤظــــنت، وة ئــةوة اــــًةبةش آتياْ َــــــَع
 ه ا،ــلردُي ئةو،ُيـتايةتيــةْ هة د شــدةك
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ــرةد، خ  ــا هَي ـــئِج ــةي ئيٌاُا  و، ـ ــة ئَيــوة هــة      دةفــةرًوَي: ئ ــةر كةشــَيم ه ــةه ٓ ،ريِ
ــة دَيِــ     ــةوَي( كؤًــةَهَيلي ديل ــةكي ُاك ، ئةًــة ضــي  ـآئاييِةكــةي َاظــطةزبَيتةوة، خــو، )َ

ــةوةي ه  ــة ئـ ــوةردةطدَيع ئةًـ ــَيهَيـ ــةجناًي د ش ـوةردةطيـ ــة ئـ ــة هـ ـــرَي كـ ــرتَ ــ تايةتيي طـ
ــ وَهٌاُاْ هةطـةَي جووهةكـةو ُةؼـرة،ُييةكاُا،و َع   ـًص َـ ـ ّ بةشـتِياْ، وة كـةيّث بـةي    آ  

ــ بـةرةو ئـةوة دةض   د، هةطةَي كردُياْ ــ طةرةَيِـّ كـة هـة ديـّ ٓةهَ   ـ ةوة، و،تـة: دةرو،زةيـةكي   ـ
ـــدةرضــووْ هــة بازُــةي ئيص  بريتيــة هــة َةيوةُــاييث د شــتايةتيي تاي ــة     ،الَث ئيٌــاْـ

ــ اريي كردُـي ُاًص ــتطديي كردْث ٓاوكــنتث َعــويصــووْث خؤظـٓةب ــ وَهٌاُاْ بةطعـ يت، ـ
ـــبةتاي  ــةـ ـــَي جووهةكة  هةط ــَ ًَيبووي  ـ ــة دوذً ـــةو ُةؼــرة،ُييةكاُا،، ك ـــي ًصـ  وَهٌاُاْـ

ةه وريــــابّ هــــة د شــــتايةتيي طــــرتّ هةطــــةَي جووهةكــــةو  ـبووُــــة، و،تــــة: ئيٌاُا،ريِــــ
ــ بـؤ دةرضـووُتاْ هـة ئيص    ـــآ ةر ُةكَيعــةوةي ئةوة شـرة،ُييةكاُا،، بؤئــُةؼ الَ، ئةطـةرُا  ـ

ــ ث ٓةَه طةرةَيتـــآ الَ دةربطــث ئيصةي ئيٌاْــوة هة بازُـَٓةر كةشَيم هة ئي ةوة، ئـةوة خـو،   ـ

ــةوَيه   ــةكي ُاك ــوَ( و،تچ ہ ہۀ  ۀ چَ ـــ،، )ة ـــة: كؤًةَهـ ـــ ـــلَيم، خـة خةَه و، ـ

ہ     چ اْ بـؤ دةكـا ث دةفـةرًوَي:   ــةي ئةو كؤًةَهةًــا خو، ََيِاشــي، ئِجـكؤًةَهَيم دَيِ

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  

 ا :  ــةياْ دةكـف ََيِاشــةػ وةشــبة ظ، چ﮷  ﮶

ةهة طرُطةكاُـا،  ـي دةكـةَ هـة ًةشـ   ـي دةوَيّ، كة دو،يـي ًـّ باشـ   ـ، خو، خؤظچ ہ چ/1
ــ ِاوَي، ٓـةروةن هـة طـؤترة رةةيع   ـي خؤظـ ـخو، هة طؤترة كةشـ  ، ـــتآ ي هـة كـةط ٓةَهِاش  ـ

ـــخ ــي خؤظــ   ـ ــردوة كَي ــي ك ــاُي خؤظــاةوَي، ئةٓوــ    اةوَيـو، باش ــةٓوي ئيٌ ي تــةةو،ي ـئ
ةر،ُي ــــاةوَي، تَيلؤظــــاةوَي، ظــوكر،ُة بــبَير،ُي خؤظــــةوَي، خــؤرة،طر،ُي خؤظاــــخؤظ

ــاكو         ــا ع ت ــاط دةك ــةو شــي ةتاُة ب ــا خــو، بؤضــى ئ ــةوَ ئاي ــي خــَوي خؤظــاةوَي، ب رةَي
لَيم هــة ديِةكــةياْ ـ، كــة كةشــاَُيم دو،ي ئــةوةى خةَهــــــآشــةرجنٌاْ بــؤ ئــةوة رة،بلَيع

ي خــو، دةكــةْث ـوة، ئــةو،ْ دَيــّ خسًــةتي ديِــاةطةرةَيِةـي ٓةَهـــطةزدةبِةوةو هَيــــــَاظ
ئــةوة  ،ر،وْثـتـــويصـالَ، ئةو،ُــة هــة ى خــو، خؤظــــدةبِــة بةيــا،غث ئــاو ٓةَهـــطري ئيص

 .ــ آاْ ََيي خؤظــدَهي ــآةورةيةث دةبــتلةوتَيلي ز ر طــدةش
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خو،ياْ خؤظاةوَي، خؤظويصتَ ئَيٌة بؤ خو، ضـييةو ضـؤُةع دو،يـي    ، چہچ /2
ز،ُاياْ ََييـاْ و،يـة كـة خـو، دةفـةرًوَي: بةُـاةكاْ        هةوُلة ٓةُاَيم باشي دةكةيّ، ض

ــاْ خؤظ ـــاةوَيث خــــخو،ي ـــبةُــاةكاُي خؤظ و، ـ ــةكي ديلــةي   ــــآاةوَي، دةبـ و،تاي
ــ ـــتاي ـ ــؤ ئـــةو وظـة  د،بَِييـ ـــّ بـ ــا هـــةوةي ئَيٌــ ـــةية، جيـ ــؤ ــ ــس،ُني بـ ـــةى:ة دةيـ  وظـ

ــ اْ هةَُيو خؤًاُا، بةكــ، كة بؤخؤً(نتــويصــخؤظ) ــ ي دَيِيارـ ــ ّ، كـة ًـّ ئـةو رة،ي   ـ ةَ ـ
دةفةرًوَي: ئةو،ُيغ  و، ــي دةكةَ، طرُط ئةوةية خــة، بةوَ دو،يي باشـةيــٓةَه آَ

ــ َيم خـو،ي خؤظ ــارة ٓةر كةشــاةوَي، ديــخو،ياْ خؤظ ــ ةويصــ وَي، بـة دو،ي خؤظ ـ يت ـ

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   چوةن دةفــــةرًوَي:  ،خــــو، دةكــــةوَي، كــــة ََيػةً ــــةرة 

، و،تـة:  رانـآل عنچچ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  چ  چ  چ   ڄ  ڄ 
ـــآبَو ـــ ـــةر ئَيــوة خو،تـ: ئةط ــي دةوَيــّ،      ـ ــو،ػ خؤظ ــةوْ، خ اْ خؤظــاةوَي، ظــوَيٍِ بل

ـــُيع ـــــ ـــطةي خؤظـاُةو بةَهــ ــة دو،ي   ـويصــ ــة بــ ــاةوة، ئةوةيــ ــةْ بةُــ ــو، هة يــ تَ خــ
ـــازةكةي بلــــةوَيث، بــة دو،ي كتَيــِث رةَي ــــةً ةرةكةى بلـََيػــ ًةَهــةياْ ، ئــةوة ًاآةوـ

ـــر،وْ، وة ئــةو،ُيغ خو،يــاْ خؤظـتــــويصـهة يــةْ خــو،وة خؤظ :هةطــةَي خــو،د، اةوَي، ـ
 ةعــا با بس،ُني ًاًةَهةياْ هةطةَي ئيٌاُا،ر،ْ ضؤُـئِج

بــةزةيني،  ةر ئيٌاُا،ر،ُــا، ًئرةبــاُّ، بــة رةةحــٍث بــة ـ، هةشــچھھھچ /3
ــ دةشآاُّ، بةوَ ُةن هةبةر بــةرَث ُيــُ ْٔ  َذٖه)ظـةي  تةوتيي، ضـوُلة و ـ ِِٗ اية ـ(، جيـ َ َم

ْٔ َذٖهتةوتيي، بــةوَ )ــــدةشآ  بــوو هةبــةر بــــ(، و،تــة: بــؤي ذَيردةشَُِِِِْذٖه َلهــة: ) ِِِٗ (، َ َم
ــ ةر بةزةييث ظـةَهي ُةرَ بوو هةبــو،تة: هةط ــ ةفةةة ث شـ ؤزو َةر ظـيى، ُـةن هةبـةر    ـ

 ةْعــة دةكــاًةَها، ضؤْ ًـةَي كافر،ُــّ هةطــا با بس،ُيــتةوتيي، ئِجــدةشآب

ّ ـ، هةشـــچےھے چ /4 ــ ةرياْ بـــؤ ـشـــ ،ةر كـــافر،ْ بـــة دةًـــارْ، زبـــرْ، ز،َهـ
 آاييا، دةبــــــا،، ئةطــةرُا هــة حاَهــةتى ئاشــــارة هــة بــو،ري جةُطــــّ، ئــةوة ديـد،ُاُةوَيِــ

بـّ، بـةوَ هـة بـو،ري      بّ، ٓاوكـار  ةكارـبّ، ضاك خؤػ رةةفتاربّث رةووخؤػ بّ، بةرةَيس
ــةُطث رةووبـــ  ـــًص ،وُةوةد،ةرةووبوـجـ ــــ ــىث ش ـآوَهٌاْ دةبـ ـــزبريـ ــايىث ــ ةختيىث توُـ

ــ َت ر، هــــة كاتَيلــــا، ظــــةرةى ـى كوفـــــ، بةر،ُ ــــةر ئةٓوــــــــــآةبـيى ٓـةويىث دَي رةةةـــــــ
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هــة ظــوَيِى ديلــةػ دةفــةرًوَى:   ندةفرَوظــّث رةَى هــةخَوىث ديِةكــةى دةطــرْ، وة آَ
تـــاْ ََيـــوة ب يـــِّ، ُـــةن    ي، و،تـــة: بـــا زبري التوبـــ چٿ پ  ڀ  ڀچ

ــ ـــةييث بةشر كـفةةي ـــتة زًاُيـ ــوون ُةرًيـ ـــيث ت ـــي، ضوُلـ ـــة ٓـ ـــةًوو درةُاةيـ ةن ـ
 ةهــري توون ُةرًـيـحةزي هة َُيط

ــچ﮳ ﮲ ۓۓچ /5 و، ــــــّ، ئةو،ُــــةي خـاوي خــــو، دةجةُطـــــ، وة هــــة ََيِــ
ــ اتةوة، هــة كاتَيلــــةوةو زيِــاوو بلـب ووذَيَِيتــ  آاْ َـــي خؤييـــديِــ ــــآَيِـدةيأُ ا، ــ
ـــخةَه ــي خــو،     ٓ ـآَيم دةشــيت هــ ـل ــة رةَي ــاَُيلّ ه ــةوة، كةش ــي ٓةَهاةطةرةَيت ــاةطرَيث هَي ةَه

 ةْ.ــ  دةكــو،د، بةخـاوي خــّ، خؤياْ هة ََيِــتَياةكؤظ

ــيض    چ﮷ ﮴ ﮵﮶چ /6 ــةركؤُةي ٓــــ ــةكار،ْث شــــ ــةي هؤًــــ ــة هؤًــــ ، وة هــــ

ـــش ــاكّ، آةرَيم ُاترشــَيّث بـةركؤُةك ﯁  ﮹  ﮺ ﮻  ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ چب

ـــكةشي خو،يــة دةيــا،  بــة ٓــةر  ـعـــئــةوة بةخع  ،چ  ـــَيم كــة بيـ ةوَي، وة خــو، ـ
ــو،  ــي ةتةكاُي خـ ــة، شـ ــي ز،ُايـ ــ :شـــي ة  فر،و،ُـ ــوردةيي، ـبةخعـ ــةزةيي، هَي ـ ِاةيي، بـ

ــاُى: ب  ـكاربةجَييــ شــِوورْ، وة خــو، آي، دةشــتةوتي، ٓــةًوو شــي ةتةكاُي فــر،و،ُّ، ي
ُـ  ـــآ ةوَي ٓـةر ظـتَيم بـة ٓـةر كةشـَيم ب ةخع     ـو، بيــخ و،تـة:اية، ـز،ُ ، طـرُط  ـآدةتو،

ث ــــآدةبةخع آكؤتــايني، بــةوَ دةظــس،ُي بــة كــ     ــــآو، بــــي ةتةكاُي خــــش ئةوةيــة
 .ــآدةبةخع ــآي َــضةُايع

َيا، فــةرًووي: ــــهــة ئايــةتي دووةًــا، دو،ى ئــةوةي هــة ئايةتــةكاُي ََيع  ئِجــا خــو، 
ـــد ش ــةو ُةؼـ ـــتايةتيي جووهةك ــةْثـ ــةب   ،رة،ُييةكاْ ًةك ــةَهياْ ُ ــةيِتاْ هةط ــةيّث ب ، آك
ــ ، ئةدي ئايا ئيٌاُا،ر،ْ َعــآازتاْ هةطةَهياُا، ُةبــرة،زوُي ،نتثــشًةبة آتياْ َـَع   بـة  ـ
ــةوة خؤظــ   ،ب ةشــنتث آكــ ــة ُــاخى دَه ــاْ ه ـــبــة د ش ـآكــ ، وَيثـكَيي ــس،ُّعه  ـت ــاْ ب ي خؤي

تيو،ُي ــــ ث َعـوًاْ د شـــ، بَيطــچ        چ ةرًوَي: ــــدةف
ُـ  ٓـ  ـئَيوة،   ووُي خـو، بـؤ   ـا خو،يـة، ديـارة د شتـ   ـاوكارو يـاوةري ئَيـوة، تةُيـ   ـسيلي ئَيـوةو، 

٘ وَيّ هة ةورةئاُـا، دووبـارة بؤتـةوة، ض بـة وظـةى )     ــاُا،ر،ْ، هة ضةُا،ْ ظــئيٌ (، وةن: ٔلِ
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حب   ىئ  يئجبچ( وةن: ِٜوٕل، ض بة وظةى )رةـالبقچڤٻ  ٻ  ٻٱ   چ

( بــــة ًاُــــاي د شــــ ث شةرَةرظــــتيارو ٔلِِِِ٘ةي )ــــــا وظــــــئِج، دــــــحمن چخب  مب
ـــةويصــخؤظ ـــ ث َعــ ـــ،ْث ٓتيوــ ــةرخةرو ُـــ ــ ــةروةٓا )ـاوكارو شـ ِِسيم دَي، ٓـ (ػ ِٜوٕلِ

وورخؤرييث شةرَةرظــتيارَيتى ـ( زيــاتر ًاُــاى ًعــوِِٕىبةٓــةًاْ ظــَيوة، بــةوَ وظــةى ) 
 .  ـآدةطةيةُ

ـــار بـــؤ ئيٌاُـــا،ر،ْ هةةـــةدةر خؤيـــــ ووُي خـــو،ى َةروةردطـتـــــة د شـٓةَه ةتـــ ةتي، ــ
 اُة.  ــخؤيةدةر ــو، هةةــاُا،ر،ُيغ بؤ خـى ئيٌـا ٓــٓةروةٓ

د شـــ ث   ََيػةً ـــةرى خـــو،ػ  ، وة رةةو،ُـــةكر،وي خـــو،،   چچا ـــــئِج
اُا،ريِةه ئــةويغ ديــارة بــة ضــةًمث و،تــاي خــؤي، يــاُي:  ــــتيو،ُي ئَيوةيــة، ئــةي ئيٌـَعــ
 ََيػةً ــةرى خــو،  ايةكي ٓةيــة، ٓــي  ـاُا،ر،ْ و،تـــبــؤ ئيٌــ  و، ــــ ووُي خــتـــد ش

يت ئَيٌةيــة، ـاةرو خؤظةويصـــوَيِــة يارًةتيــآبو،ى ــــتا خــــة، ئَيصــــةي ٓةيـو،تايــةكي ديلــ
ــَيني:    ــو،ُني بَو ــا دةت ــةوَ ئاي ــةرى خــو،  ب ــةع    ََيػةً  ــاةرو شــةرخةري ئَيٌةي يارًةتي

ـــضــوُلة ََيػةً ر، ـُةخَيــ ـــًــردوةو ضؤت ةرى خــو، ـ ـــة ااهـ ـــةًي ٓـ ـــآةق، بةَهـ بــةو  ـ
رة،شـتة، بــةوَ بــةو   ةويّ شــةردةكةويّ،ـازةكةي بلـ ــــةر ئَيٌـة بــة دو،ي رةَي  ــــئةط كـة و،تاية
ــ و،ت ــ اية ُــا، كـــة ئَيص ــ ث ـــــآاْ بــــ ةرخبا ث هةطةَهٌـــــئَيٌــة ش  ةً ةرى خــو،  ـــــََيػتا ــ

 .(1)ارةوةـو،ي َةروةردطــةتة بة خــاية ئةًة تاي ــ، بةو و،تــآارًاْ بــٓاوك

ـــ، وة د شــ ث َعچ  چ ــوة دو،ي خــو،و  ـ ــةرى خــو،  تيو،ُي ئَي  ََيػةً 
ــةْ كــة ئيٌاُيــ  ـــَيِاْ ٓـئةو،ُ ـــاوة، غــةيري ئيٌـ ـــاُا،ر،ْ د شـ ـــ ث َعـ ـــتيو،ُي ئَيوةُيـ ّ، ـ

ٌَٖىاضوُلة بة ئاًر،زي ) ، چ           چ( دةشـيت ََيلـردوة،   ٔإ
ــَيّ: )   ــاْ دةَهـ ــة ز،ُايـ ــة ز ر هـ ِِا: َحَداٚ احَلِضكـ ٌَٖىِ ِِِٔإ ِِا ِِ ــة: )س ٔاإلِثَبِ ِِا(، و،تـ ٌَٖىِ ــاًرة،زى ٔإ ( ئـ

                                                 

 ،وة بةٓرة وةرطرتِـى هـة رةَيٌِــايي يةكــاُى   ،  ََيػـةً ةرى خــو،ر،ُى ـبيِ ( ٓةَه ةتـة هة خـةوْ د،1
هـةوةى ئَيٌـة هَيـرةد، ةصــةى هـةبارةوة      جيــاية  كة ظـتَيلى ضةشـَاوةو ٓةيــة، ًةشــةهةيةكى ديلــةي     

 دةكةيّ.  
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ــ دةضـــَيتة شـــةر ظـــتَيم حوكٌةكـــةى تَيـــا،   َٔيِاُة، و،تـــة: كـــةـضةشـــَاُاْث كـــور  ٓةَهـ

ــ ــورتي ٓةَهاَيِـآدةضةشََيِـ ـــآث كـ ــة: چ           چ، ــ ، و،تـ
 .(1)ّــاُا،ر،ُــةً ةريث ئيٌــو،و ََيػـا خـتيو،ُي ئَيوة تةُيــ ث َعــد ش

ـــئِجــا خ ــة شـ ـــآو، ب ـــش ـ ــا،ر ـ ــةرًوَى:  ،ي ةتي شــةرةكي ََيِاشــةي ئيٌاُ ــا ، دةف ْ دةك

ةو،ُــــــةي ُويََـــــــب  ، ئچ    چ
ــ زةك ،ةْثـبةرَادةك ــ ز ر رةك ،ا  دةدةْثـ ــ ووع دةبـةْ، دي ـ ــ ارة رةكـ ة بـةط  ـووع اي ادةتَيلـ ـ

ــةَُيو ُوَي ـــه ــة، شـ ـــب د،ي ــة غةيـ ـــةجاة ه ـــري ُوَيبيعـ ــة،   ـ ــة، شــةجاةي ظــوكر ٓةي ا، ٓةي
ِ ـــ ش ــ ة، بـةوَ رةك ــــاْ ٓةيـــ ةجاةي ةورةئـاْ خوَي ــ ووع تـةُيا هــةَُيو ُوَيـبد، ٓةي  ـ ي ة، ئــةدـ

ـــبؤض ـــي خـ ـــو، جيـ ـــاي كرد تـ ـــةوةع هةبـ ــاة طرُطـ ـــةر زَي ــة رةكـ ـــيي د،ْ ب ــة  ـ ــةوة ه ووع، ئ
ـــاةرةةبي ــي دةطـ ـــا، ََي ُِِس اخَلِِأظ َبعِ وترَي )ـ ِِ ِِِٔذ ــةوةي خَد الَعِِاًِ ـــ(، دو،ي ئ ـــو، بةطعـ يت ـ

(ي ئــةو ظــتة بــة جيــا بــاط دةكــا ، بــة وفِسد يــةكَيم هــة تاكــةكاُي ) ،ظــتَيم بــاط دةكــا 
 ا،ُي.ــيي ََيــاتر طرُطــامناْ بؤ زيــةرُج رة،كَيعـتر شتى زياــًةبةش
بو زةكــاتي ََيلــةوة َٓيِــاوْ، ــــا، ُوَيـَيــوَيِاْ هــة ةورةئاُــــهــة ز ر ظ ــــآةجـو،ى كاربـخــ

 جـؤرى  ُوَيبو زةكا ، ياخود ُوَيبو بةخعني، بؤضيع هةبـةر ئـةوةى كـة ُوَيـب بريتيـة هـة      
ي، هـــةوة ـةضيــــبريتيـــة هــة ئةوَـــةرةي ًول ة ُوَيـــب واْ هةطـــةَي خــو،،  ـــــَةيوةُــايي ئيِص 

ــ اْ شةر خباتـة ش ــكة ئيِص ،ةضيي زياترـًول ةًَيتةوة هـة بةر،ُ ـةر خـو،د،ه    ـةر زةويث بطـ ـ
ــ ةر شـيت هةشـ ـدةش ثــتآو،د، رة،بوةشــةتى خــكة بةُاة هة خسً ،ةضى زياترــهةوة ًول ِط ـ

ــ ش ا ، وةـبل هـآ (2)ىكوــش ثــآو، د،بِيعــي خــاتا، هة خسًةتيــه ياْ هة تةحيــآد،بِ كو ـ
ــ ًو ،ةدةب ُو،ُـاْ زيـاترو  ـهةوة ئـ  ،ا ــةً ةر بلــهة ََيػ فةرًاُ ـةريي   ولةض كـردْ زيـاتر  ـ

ةضييث رةَيــسو ــــاَُيلّ كــة ئةوَــةرةي ًولــــوَهٌاُاْ كةشــــة، كةو،تــة: ًصــــزيــاتر ُو،ُــاْ ُي
                                                 

ٌِِٖىا ظـارةز،ياُى زًاُـى اةرةةبـى دةَهـَيـّ: وظـةى )( 1 ٗٓكي  وِا  ( يـاُى: ) وِا، االٓ ( ًاُايةكــةى دةبَيتــة )  إ ٔلِ
 . (اآل اُ ٔ زضِٕلْ...

( كؤدةكرَيتـةوة، بـة كـورديي دةبَيتـة     حتِٗا  ( هة زًـاُى اـةرةةبيي د، كـة بـة )    ِِِٛ حتٗ( ضوُلة وظةى )2
ــةتى:  ــو، فةرًوويــــ ــكو(، وةن خــــ ٴۇ ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې    ...چ   )شــــ

 .ورــالنچۇئ     ...ې  ى
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ــ لةْ، كـة وةن طو  ةر خو،د، بِوَيِّث، هة خؤياُا، بةرجةشتةي بــحورًة  هة بةر،ُ  اْ ـ
 ة.ــةًوو ئةو،ُةيـتةكةري ٓــُوَيب بةرجةش

چ  چني، بؤيــة هــة ٓةُــاَيم ظــوَيِاْ دةفــةرًوَي: ـ)زةكــا (يغ جؤرَيلــة هــة بةخعــ

، و،تـة: هـة جيـاتي زةكـا  دةفـةرًوَي: هـةوةي ََيٌـاْ د،وْ        األنفالچڇ  چ   ڇ
ــ ّ، ضـوُلة ًـاَيث شـاًاْ بةخعع   ــدةبةخع ــ زةك ،اُي د،وةووَهٌاُــــ ي خو،يـة بـة ًص  ـ اتيغ ـ

ــ ـــةةي خةَهلـٓ ــةو بةخعـ ـــة ه ـــغث ُيعٌـ ٓ ـ ــب  ــة: ُوَي ـــةتة، كةو،ت ــا ث  ـ ــةو، زةك ةةي خو،ي
ـــارــٓاوك ـــلردُي خةَهيــ ـــيغ ًافـلــ ـــلـي خةَهـــ ــا  ةـــ ـــّ زةكــ ــو،ُني بَوَيـيــ ــة دةتــ ث  ، بؤيــ

 .ًاَه ةخعـيِيغ بةرجةشـةتةكةرى جؤرى َةيوةُايى ًصـوَهٌاُة هةطةأل خـةَهـم د،
ــ ، ًصآ  بـ ـث خـةَهم د شـ  آوَهٌاْ ئةو كةشـةية كـة خـو، َةرشـ  بـ     ـكةو،تة: ًص وَهٌاْ ـ

ــ بؤ خو،، وة ئةوَةرةي رةةحـٍث بةزةييع  آةضيي ٓةبــة ئةوَةرةي ًولكةشـَيلة كـ  آي ٓـةب ـ
ـــو،، بؤيــة ئــةو دوو،ُــة هــة ةورةئ ــــلي خـبــؤ خةَهــ ـــاُا، ز ر ََيلـ وَهٌاُاْ ــــةوة ٓــاتووْ، ًصـ

ةرةي ضـــاكةكارييث ـــــو،، وة ئةوَـــــبـــؤ خ ـــــآةبــْ ٓةضيياـــــئةو،ُـــةْ كـــة ئةوَـــةرةي ًول
ــ اوكارييث رةةحٍث بةزةييـٓ ــ لي خـبـؤ خةهَـ   ـــآ ةبــاْ ٓـ ــ و،، كـة بـة َوـةى يةك   ـ ةَ هـةوةد،  ـ

ـــآ خــؤي دةُوَيِ ـــي ظـكــة ئــةو ًــاَيث شــاًاُةي بــة ئارةةــةي َُيوضــةو،ْث بةرةةجنــ   ـ اُياْ ـ
ــ لى ب ةخعـبـة خةهَـ   ،َةيا،ي دةكةْ ــ ّ، ض وةن فـ ــ زةكاتـة، ض وةن ش  ةرةز كـة ـ وُِة  كـة  ـ

ــ هةش ،طة دَيِِـةوة ـتة بة بةهَـ ــفةرًايع اْ ئةوــلو ٓةُاَيم هة ز،ُايـغةيري زةكاتة، بةَه ةر ـ
ـــ ـــــةوة كـــــئ ُٖ فِِِر آة غـــةيرى زةكـــاتيغ جـــارى و،يـــة فـــةرةز دةب َٕٝ ِ٘ الِِِِإ ىاه حِِِٓا ٔضِِِ
ٔٚ َِا راك ٔحبِٕ زِصٚ وٗىُِٕ    ( ٔياه: إضٍِادٓ لِٗظ بِ   660) :سييب ٙٗٔرسٔوالتِّ َُْجَسِخَح}دالٖص

ِِع   ِِٕز ٖغِ َِِسِخَحَٔ ،األ ِ َِِِٖح َُْجِ ِِّاَغِ َِِو َُ: اِبِ ِِ ِْاَجِ ِِسيي: ) ( 1789) :سييبِ ٘ٗ بِ ِِٖداَزٔو ( 1637َٔالِ

 َ ــاَيث ش {حطِِس ضِِمٗي حضِِد ٔ األلبِِاٌ٘ ٔعِِٖعُ  ِِِن وِِ ــة ً ــة: ه ـــ، و،ت ــة  ـ ــة ه اًاُا،، جط
   .ةــاتا، ٓةةي ديلةػ ٓةيــزةك

ـــدو،يــي خ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ      ڭ   ڭ   ڭ  ڭچدةفــةرًوَي:  و، ـ

َيم د شتايةتيي خـو،و ََيػةً ـةري خـو،و ئةو،ُـةي     ـيا ٓةر كةشـ، بة تةئلچۈ  ۈ
  ةركةوتووْ.ـــو،ػ ز،َيث شــي خــةَهــو،ْ، كؤًــي خـاوة بلا ، ئةو،ُة كؤًةَهــاْ َٓيِــئيٌاُي
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 ضـةند مةسـةلـةيـةكى طرنــط

، چڻ  ڱ   ڱ  ں  ں ڻ ڻ  ڻچكـة دةفـةرًوَى:    :ةهةى يةكةَــًةش
ةي ئيٌاُتاْ َٓيِـاوةه ٓـةر كاًَيـم هـة ئَيـوة هـة ئايِةكـةي َاظـطةز بَيتـةوةه          ـئةي ئةو،ُ

ــةو،َهيي )   ــازَيلي ٓ ــة ئيعج ٙ ئةً ــةوة     إ جِِاش خِِ  ــةًو رةووَيل ــة ٓ ــاْ ه ــة، ةورةئ ( تَيا،ي
تاُلردُي ةورةئــــاْ بــــؤ ـتةوشـــــًواجيسةيــــة، يــــةكَيم هــــة رةووةكــــاُي ئيعجــــازو دةش

ةريي ـؤطـ ــبـة ًص  كــة كـة ةورةئـاْ ٓةُـاَيم ٓةو،َهيـا،وْ      ةوةــة هـبريتي ،بةر،ُ ةرةكاُي

ــ ة دي، بــؤ وَيِـٓاتووُــ ، ٓــةر  چڻ  ڻ ڻ ڻں چرةد، دةفــةرًوَى: ـة هَيــــ
ةط ـَيم هة ئَيوة هة ديِةكةي َاظطةزبَيتةوة، كةو،تة: خـو، ز،ُيويـةتي ٓةُـاَيم كـ    ـكةش
ة ديــارة ئــةوةػ ةرةَيِةوة، كــــــطةزدةبِةوةو ٓةَهاةطــــةياْ َاظـدو،يــى هــة ئايِةكــ ،دةبــّ

ــ وورةةتي )ص(د، دةفةرًـايي شـ ـة دي، ياْ وةن هة كؤتــٓاتؤت  ڦ  ڦ   ڦ   چوَي: ـ

ٓ ـ، و،تة: وة بَيطچڄ   ڄ ــ وًاْ دو،ى ًاوةيـةن  ــ ةو،َهةكةي )ٓـى ةورةئ ـ اْ( دةز،ُـّ،  ـ
وَهٌاُاْ هــة ــــة ٓاتؤتــة خــو،رَي، ئــةو كاتــة ًصــــوورةةتي )ص( هــة ًةكلــــا، شـهــة كاتَيلــ

ــَيوةي ًة ــةوةى ئيص   ضو،رضـ ــاي ئـ ــابووْ، ض جـ ــةتيض ًـ ــةد، ةـ ـــكلـ ــا،  ــ ــة جئاُـ الَ هـ

ـــبكوبَيت ــةتى ََيع ــــةوةه ضوُلـ      ڤ  ڤ   ٹ   ڤ  ڤ چرد، دةفــةرًوَى: ـتـــة هــة ئاي

ٓ او،تــة: بةدَهـِيـــ، ص  چڦ ـــيى ئــةَ ةورةئـــاُة بيـــرخةرةوةية بــؤ  ةًوو جئاُيـــياْ. ـ

ي ـ، دو،ي ًاوةيةكچڄ  ڦ  ڦ   ڦ   ڄ چاتةد، دةفةرًوَي: ـو، هةو كـبةوَ خ
ــ اُة ضييـاُةتاْ بـؤ دةردةكـةوَي، كـة ئـةَ ةورةئـ     ـةو،َهي ئةَ ةورةئـديلة ٓ ة، ئـةي كـافرة   ـ

ــٔورةةكاُي ًةكل ٙ يي )ـةه ديــارة ئيعجــازي ٓةو،َهــ  ــــًو اُا، ـ( هــة ةورةئــ اإل جِِاش اخلِِ 
 .بةــباشَيلي دوورو درَي

ياديخ د،بــوو، ــــالَ هــة شــةردةًي خةهي ــة ئةبوبــةكرى ؼــــطةرة،ُةوةػ هــة ئيصـٓةَهــ
ــ )أبوبلر ؼ ــ ايخ( خـ ــ يةكـةًني جَيِع  آرة،زي بـ  ـآو،ي هـ ـ ــ ََيػيَ ـ هةطـةَي   ةً ةر ـ

الَ ز ر َياو،ُةو ًةرد،ُة رةووبـةرةوو  ــطةزبووُةوة هة ئيصــطةرة،ُةوةو َاظـةتي ٓةَهــحاَه
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ــ لي ًةكلـةو ًةديِ ـة هة خةهَـ ــجط دةَهـآ: ،اتوةـٓاُا، ـبؤوة، كة هة ٓةُاَيم رةيو،يةت ةو ـ
بـة تَيلـرة،،    ة ٓـةًوو خةَهلةكـة  ـة ًةرج ُيــوَيِةكاُي ديلـلي ز ربةي ظــخةَه ، ئيفااط

الَ، )أبــوبلر ــــةًوو ظــوَيِةكاُي ديلــةد، خــةَهم ٓةَهطــةرة،بؤوة هــة ئيص    ـبــةوَ هــة ٓــ  
ةر ئةو حاَهةتةد، وةشـتا، ٓةرضـةُاة   ـوةن كَيو هة بةر،ُ  آرة،زي ب ـَيـىو، هـايخ( خــ،هؽ

ــاَي هـــة ٓـــا   ةر ـــــَيس بـــةكاربَٔيِرَي هـــة بةر،ُ  ـوةوْ رة،يـــاْ ُـــةبوو ضـــةنث ٓـــ   ٓةُـ
ــ طةرة،و،ُا،ث دةياُطــــٓةَه و : ََييــاْ ُــاوَيريّ، بــةوَ ئةبوبــةكر، طــوتى: ئةطــةر بــة       ــ
ــ اػ مب هة بةر،ُ ةر ئـةو حاهَ ــتةُيـيتاة ــ ةتةد، دةوةشـ ــ تٍ، وة ةصـ ة ُاود،رةكـةي خـؤي   ـ

َٔكرد كة طوتي: ) ََِرا الدَِّٖ  ٍِقُط  َٖ ٘  َح ــ (، ئايـا ئـةَ ديِ  َحٌِا َحِ ــ ك ـآة دةبـ ـ ةَ بلـا  هـة   ـ
تَيلي ـظ ــآ ةيِــاْ  برد، شــةَ بلا ، ئةًرة  زةكاتيــك ــآاووَعه ُابــا، ًّ زيِــكاتَيل

ــ  ةي ظــدوو ش ، دةبةْث ــآديلةظي ه ــ  دةب ـــآ تَيلي ديلـةي ه ـ ةْ، ضـوُلة ئةو،ُـةي   ـ
ةردةًي ــــش و : هــةــــاُوو و دةياُطــــة بيا،ُياْ كردبــوو بـــطةرة،بووُةوة زةكاتـــكــة ٓةَهــ

ـــََيػ ـــةً ـ ـــزةكات و،د، ـةرى خـ ــةوَ ئَيصــٌـ ـــاْ د،وة، بـ ــاةــ ــة غةييتا ُايـ ـــّ بـ ري ــ
 ةرًاْ.ــة شــة خر،وةتــةر، ئةوة باجَيلـةً ــََيػ

ــ كـة دةف  :ةهةي دووةَــًةش ، چڻ  ڻ ڻڻڱ  ڱں ںچةرًوَي: ـ
ــ اْ هـة ئيص ـكـة ئيِصـ  ( بريتيـة هـةوة   زٓدٌٚاْ كـرد ) ـر باشـ ـتـوةن ََيع الَ بـةرةو كـوفر   ـ

 :ـآتاْ دةبــظ ــآالَ بة شــطةزبووُةوةػ هة ئيصـطةرة،ُةوةو َاظـطةرةَيتةوة، ٓةَهـٓةَه
ــ ، كـة دَهـى هةش  ـآة  دةبـ ــبة دَيث ُي -1 ــ ةر ظـ ، ـآرن بـ ـيـ ـرو ظـكوفـ  ـــآ ََيِــتَيم بطةشـ

 رةَي.ـ ـ ـةي دةريةوـئَيـ، بـآافر بــك ــآا، دةطوجنــي خؤيــاْ هة دَهــئيِص
 .ــآرن بــيـرو ظــكوف ــآاْ بَوــتَيم بة زًــ، كة ظـآاُي دةبــبة زً -2
رن د،بِـرَي، بـةوَ ئـةوةي كـة     ـيـا  بة كوفرو ظــ، كة رةةفتارَيم بلــآردةوة دةبـبة ك -3

ي زًــاْث كــردةوةي ئةُا،ًةكاُــة، ـًاًةَهــةي دُيــايي هةشــةر بِيــا  دةُــرَي، دةربرةيِــ
َيي: ًــّ دةز،ت تــؤ ـةطــوترَيث دةبيِــرَي، بــةوَ ضــى هــة دَهــا، ٓةيــةع بوـَـ ئــةوةي كــة د

تا، فــكْ ظــ  ٓةيــةعه كــةط ئــةو ٓةةــةي ُيــة، وة  ــــةوة، ضــوُلة هــة دَهــــطةرة،ويـٓةَه
ــاْ وةن بِطــ  ــاوة )ـز،ُاي َُيِةيةن د،ياُِ ِِ ٟٔس   ٌَِخ ِِٕٓلٜ الَطِِٔسا ََٖت  ُُ َٔا ِٔس  ُِِي بالٖ ِِا ( ٌَِخُك

ِـ   ة حوكٍ بـة رةو،َهـة ث ئا  ـئَيٌ ييةكاُيغ حةو،َهـةي خـو، دةكـةيّ،    ـظـلر، دةكـةيّ، َُٔي
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ــ ارة ًـّ هـة ُاًيولـةي )ٓةَهــطةرة،ُةوة هـة ئيص     ــدي طةرة،ُةوةَ ـالَ(د، باشـي شـس،ي ٓةهَـ   ـ
ـــي: )ئيصـبابةتــة بةظــَيلة هــة كتَي ــ  كــردوة، ضــؤُةع كــة ئــةو  ــة  د،ريــيث ـ الَث دةوَه

ـــحوكٌرة،ُي ـــةروةٓـٓ ،ي(ـ ــةرطى ) ـ ــة ب ِِِاإلض(ى )8ا ه ِِِٖتجم الً ِىِِاِ ِِِٜ٘ فِ ِتِِاب  ِ
ـــ(ظاُ ـــا، ةصـ ـــةَ هَيلـ ـــردوةو ََيعـ ــة تةفصـت ـــريغ ه ـــري شـي ــة البقِِسٚوورةةتي )ـ ( ه
دةد، هـــةوبارةوة دو،وَ، بؤيـــة هَيـــرةد، بـــة خَير،يـــي ـــــةًي ئـــةَ تةفصـــــةرطي يةكـبـــ

 ووَ.ـةريا، رةةت ـبةش

ہ  ھ  ھ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہچكة دةفةرًوَي:  :َييةَــش ىةهةــًةش

، چ﮴  ﮵  ﮶  ﮷ ےۓ ۓ  ﮲  ﮳ ھ ھ ے
 ةيّ:ــا، دةكـيت هةبةردةًــتةي ََيويصــة دوو ٓةَهوةشـتة ةورةئاُييـئةَ رةش

  9ةمــيةك تةيـهةلَوةس

 ديق(ـر الصـؤى )أبو بكـتةوخـةورةى نارِاسـى طـيَكـمةدح

ــ تة ًةدحَيلـئـةَ رةشــ  َيي ـو، هـــا،ية خـــياديريي تيَـ ــــي ز ر طــةورةي ئةبوبـةكرى ؼ ـ
سًة  ئةبوبــةكر ـا ٓــي ٓــاوةوُي بــةرةَيسي ََيػةً ــةر كــة هــة خــ  ـٓةروةٓــ ،ـآرة،زي بــ

طةرة،وةكاُا،و هةطةَي زةكا  ُةدةرةكاُـا، رةووبةرةووبووُةتـةوة،   ـد،بووْ، وة هةطةَي ٓةَه
  -وة:رةووة ـآغ هة شـة، ئةويـي طةورةي ئةو،ُي تَيا،يـًةدحَيل

طةرة،ُةوة، ـهـة ئايِةكـةياْ ٓةهَـ    اَُيمـكـة ٓـةر كاتَيـم كةشـ     ـآئةَ ئايةتة رة،ياةطةيةُ (1
طةرة،وةية، ـبــؤ ظــوَيّ ََيطرتِــةوةي ئــةو كؤًةَهــة ٓةَهــ ـآخــو، كؤًةَهــة كةشــاَُيم دَيِــ

ــچہں  ڻڻ ڻڻۀۀہچ دةفـــةرًوَي: َيم هـــة ـ، ٓـــةر يةكـ
ِـ  ـطةرةَيتةوة، خـةي ٓةَهـوة هة ديِةكـئَي ، كةو،تـة: ئـةوةي كـة ظـيعة     ـآو، كؤًـةَهَيم دَي

ٓـ ـَيّ ضيع دةَهـعة دةَهيـ  ُية: ظـَيّ رة،شـدةيَو كـة   ةر ـةً ـ ـاوةوُةي ََيػـَيّ: ئةو 
افر بـووْ،  ـطةرة،وُةوةو كـا، ٓةًووياْ ٓةَهــَٓيِ رد،ـةتيي ئةبوبلـايـاْ بة خةهي ــد،ُي

ـــضوُل ــي ئاظ  ـ ــة دةةَيل ــاْ ه ـــة ُلووَهيي ِّ لر، )ـ ــ(ي ٌِِط َجمِِ ــردوة،  ةً ةر ـََيػ ك
ةية رة،شـ   ـة ئةطةر ئـةو ةصـ  ـ، ضوُلآزي بَيى رة،ـو، هــي خـةو،يةتيي اةهـةر ََيعـهةش
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َيلي ديلــةي ـةر خــو، كؤًةَهـــطةرة،باُايةوة، دةبــوو يةكصـــة ٓةَهـــاوةوُـــبوو،يــةو ئــةو ٓ

 ڻ ں  ڻڻ ڻچ و، دةفــةرًوَي:ـة خـــوَيَ ئــةو،ْ، ضوُلـــَٓيِابــا بــؤ ظــ

ــ رةد، بــة تةئليــا دوَيِــار،و،ُي يةك  ـ، هَيــچہ ہ ۀ ۀ ةَ بــةَ ئايةتــة   ــ
كـة ٓـةر كاتَيـم     ،وَهٌاُاْ رةووي هةو،ُـة ـــ ٓةًوو جيوـةكاُي ًص  ََيغ ثاوةوْ بووْـٓ

، ئِجــا ًــاد،َ خــو، كةشــي ــــآطةرةَيتةوة، خــو، كؤًــةَهَيم دَيِـكؤًــةَهَيم هــة ئَيــوة ٓةَهــ
ةوة، ُـة ئةبوبـةكر   ــِةطةرة،وُةتـاوةوْ، كةو،تة: ٓةَهــرتِةوةي ٓـََيطَياوة بؤ جـُةَٓيِ

ـــ  ــو، هَيـــي رة،زي ب ــة  ـآخـ ــة اـ ــاوةوُيغ  ـهي د،طيـــخةهي ايـــةتيي هـ ــة ٓـ ــردوةو، ُـ ر كـ
ــ (و شــتةًلار بوو،يــةو غاصِِبطةرة،وُةوة، ضــوُلة ئةطــةر ئةبوبــةكر زةوتلــةر ) ـٓةَه

ريي ئةبوبةكرياْ كـردوةو  ـتطيـؤُطةى ئةوةوة كة َعـطةرة،باُايةوة، هة شـٓاوةوْ ٓةَه
دةُط بــووْ، ةوةن ظــيعة طوًــاْ دةبــةْة دةبــوو خــو،ى بــةرز  آهــة ٓــةةي اــةهي بــ

ــ ي ديلـَيلـكؤًةَه ــ ، ئِجـــآ ة بَيِـ ِ  ـ ــ ا كـة كةشـي ُةَٓي ةيةي ـاوة، ًاُـاي و،يـة ئـةو ةصـ    ـ
ــؤ ئةبوبةكــ      ــة ب ــةو رةووةوة ًــةدحَيلي طةورةي ــة ه ــةَ ئايةت ــة، ئ ــةو،ْ رة،شــ  ُي رو ـئ

 تِةوةي ظيعةكاُيعة هةو بؤضووُةياُا،.ـ، وة بة در خصر،زى بآ اْـٓاوةوْ خو، هَيي
ــة ًــةد ث ش   (2 ــةو ئايةت ــةروةٓا ئ ـــٓ ــةكرى ؼــياديخث    َيليـتايع ــؤ ئةبوب ــة ب طةورةي

و، رة،يطةياُاوة كـة ٓـةر كـا  بةظـَيم هـة بـرةو،د،ر،ْ       ـة خـيت، ضوُلـغ بةطعـٓاوةوُي
ِـ  ـٓةَه طةرةَيِةوة، ئـةوة خـو، كؤًةهَـ    بـؤ بةرَةرضـا،ُةوةياْ، يـاْ بـؤ      ـآَيلي ديلـة دَي

هـــة  الًا،ـــــةوة هـــة ئيصـــــطةرة،ُـةهةي ٓةَهـــــة كـــة ًةشـوَيِطرتِةوةياْ، ئاظلر،ظــــظـــ
ــ ــةرووياْ    ـرة ذط ــةكرو ٓــاوةوُيغ رةووب ــا،و، ئةبوب ــةكرد، رةووي ــةتي ئةبوب اري خيالف

ًــةد   ــــآةي َــــو، ئةو،ُــــي ةتةي كــة خــــ( ش6ةرجةَ ئــةو )ـبووُــةوة، كةو،تــة: شــ
ــ ةكـطةرة،وةكاْ هـة ئايِ ـوَيّ ََيطرتِـةوةي ٓةهَـ  ــبؤ ظ ــآدةيأَُيِكة ا ، ـدةك ةي، ئـةو  ـ
، وة َاظـاْ هــة  آةَ هــة ئةبوبـةكرد، خـو، هَيــي رة،زي بـ   ةػ شـي ةتة بــة َوـةي يةكـ   ـــ ظ
ــ سد، كة هـة خسًـةتي د،بـووْ، ٓاتووُةت   ـاوةوُي بةرةَيـٓ ــ ة دي، كـة خ ـ و، دةفـةرًوَي:  ـ
ـــخ ــاْث      ــ ــةرَث ُيـ ــا، ُـ ــةَي ئيٌاُا،ر،ُـ ــاةوَي، هةطـ ــاْ خؤظـ ــياةوَيّث خو،يـ و، خؤظـ

ي خـــو،د، ةخنت، وة هـــة رةَيــــافر،ُا، بـــة دةًـــارو شــــــــهـــة بةر،ُ ـــةر ك ،ًئرةبـــاُّث
ــ ةرشــَيّ، جـا جَيـي ش  ــار،ْ ُاترشـؤًةكـؤًةي هـّ، وة هة هــتَياةكؤظ وورةًاْ ئةوةيـة  ـ

ــ كة ٓةُاَيم هـة ظ  ــ يعةكاْ ويصـ ي(د، خـو، هَيـي   ـتووياُة ئـةو وةشـ اُة بةشـةر )اةهـ    ـ
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ةق بووةو، ٓـةر كـةط هةطـةَهى    ـاًي ٓـةي ئةوة كة ئيٌـطـبطةشََيِّ، بة بةَه آرة،زي ب
ةكةياْ رة،شـ  ُيـة، ٓـةر بـة خـودي      ـ( بـووةه بـةوَ ةصـ   دِِِ ُوِسَت،وة )طةرةـٓةهَـ  آُةبووب

(ى إتفِِا ، ضــوُلة بــة يــةن دةُطيــي )آيت اــةهي خــو، هَيــي رة،زي بــــــةو ٓةَهوَيصــــةص
ـــظ ـــيعةو شـ ـــوُِة اةهـ ـــ ــة ـاُي خـــُةيارةكــ ،ـآي رة،زي بـــي خــو، هَي ؤي، ض ئةو،ُــةي ه

ــةُطي ) ــةوة، و،تــ  صِِٓفسج ــةًرةي كــورةي   (د، هةطــةَهى رةووبةرةووبووُ ة: ًوااويــةو ا
(د، و،تـة: د،يلٌـاْ   َجَىِن ي )ـاُا، بووْ، ض ئةو،ُةي هة جةُطـ ــاصث ئةو،ُةي هةطةَهيـا

ـــاائيع ــرو ئــةو،ْ خــو، هَييــاْ رة،زي بــ  طاا  آة خــو، هَيــي رة،زي بــ ـ ، وة ض آَهخــةو زوبَي
ئةو،ُـةي هــة جــةُطي ُةٓرةو،ُــا، كــة خــةور،يج بــووْ، ٓــيض كــاَ هةو،ُــةي بــة كــافر  

ـــد،ُةُ ــة بةَهــ اوـ ٓ ـة، ب ــةوة كــة  ـــطةي ئ ــا،   ـ ــايي جةُطةكاُ ــة كؤت ةًوو جــارَي اــةهي ه
دةيطـــو : جـــةُازةكاْ بَيـــِّث ُوَيـــبي هةشـــةر ٓـــةًوو كوذر،وةكـــاْ دةكـــرد، وة        

 ٌ ـــدةظــي ةرًوو: ئةو،ُــة بــر،ي ديِي اُّ، بــةوَ ئــةوة ََيلــةوة ظــةرة دةكــةيّ، ئــةوة   ـ
ي خــؤي ئةو،ُــةي هــة ُــةيارةكاُ آى خــو، هَيــي رة،زي بـــدة كــة اةهـــظــتَيلي ًوتةو،تــ
ــةكاُي ) َِِِِِّسٔاُ(و )َجَىِِِِن(و )صِِِِٓفسجةُطــ ــة  ٌَ ــةوة، بــ ــةَهي رةووبةرةووبووُــ (د، هةطــ

 ة.ــ  ُيــةية رة،شــة: ئةو ةصــوَهٌاُي د،ُاوْ، كةو،تــًص
ـــةي رة،شـطـــئــةَ ئايةتــة بةَه (3 ـــ ـــرة خـــةتيي ئةبوبةكـــتيي خةهي اي ـــو، ه ، ـآَيي رة،زي ب

ِِطةرة،و،ْ )ـطةرة،ُةوةي ٓةَهــــو، ئةو،ُـــةي َـــاػ ٓةَهــــة خــــــــضوُل ( ىستدَِٖإزتِِِداد الِ
ـــآَيِـدةيأُ ـــةػ شـبــةو ظــ ،ـ ـــي ةتة وةشــ ي كــردووْ كــة باش ـ ٌاْ كــردْ: خؤظــي ـ

 بةر،ُ ــةر بــةزةيني هــة دةوَيــّث خؤظــياْ دةوَي، هةشــةر ئيٌاُــا،ر،ْ ًئرةبــاْث بــة 
ــةر،ْ          ــةي هؤًةك ــة هؤً ــّث ه ــي خــو،د، تَياةكؤظ ــة رةَي ــرْ، ه ــة زةب ــاو ب ــا، توُ كافر،ُ

، ٓـةر كـاَ هـةو ظـةػ شـي ةتةي      ـآي رة،زي بـ ــو، هَيـكة ديارة ئةبوبةكر خ ،َيّــاترشُ
 ةيّ:ــا بلــةبووْ، با تةًاظــا، ٓــي تَيـز ر بة تؤخي

: خو، خؤظـي دةوَيـّث خو،يـاْ خؤظـاةوَي، ئةطـةر خـو،       چہ    ہ چ /2ث 1
ــةو كــارة طرُطــ ـئةبوبــةكري خؤظــ  ــة ةصـِةويصت اية ئ ـــةى ب ـــٌة  ُةدةكـ  رد، كــةـ

ـــبريتي ــة بةر،ُ ــ  ـ ــة رة،وةشــتاْ ه ــة ئيصــ  ـة ه ــة ه ــةد، ك ـــةر ئةو،ُ طةرة،وُةوةو ـالَ ٓةَه
دةربَيِّ، كـة بَيطوًـاْ    ةوةــًَيخالَ هة ــدةياُةوَي ئيص ،الَ دةكةْثــةتي ئيصــدذ،ي

ارةي ئةبوبـةكر طـةورةتريّ كـار    ــئةو ك ةً ةر ــََيػارة طةورةكةي ــهة دو،ي ك
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ــ ـــــارةى ََيلـــــج ةً ةر ـــــػََير،وة، ضـــوُلة  ـــــبـــووة كـــة ك  ةتى ـَٔيِاُى دةوَهـ
ـــئيص ــو، كرديــ ــةكريغ خـ ـــالًييا،، ئةبوبـ ــة   ــ ــةو دةوَهةتـ ــة ئـ ــةوة كـ ــارى ئـ ة ٓؤكـ

 ةوةهــةَ ُةكرَيتـك ــآالًة ٓةر رة ذة ظتَيلي هــئةو ئيص ،ثـآُةرةووخ
ــ ويصـةرةي خؤظـ، ئةوَآة ئةطةر ئةبوبةكر خو، هَيي رة،زي بــدياريع تَ بـؤ خـو،   ـ
ــ ــةياْ       ُةبوو،ي ــاوةوُيغ ز رب ــة ٓ ــا، ك ــة كاتَيل ــةتي ه ــةدةكرد، بةتاي  ــةوةي ُ ة، ئ
ة اوًـةر خـو، هَيـي رة،زي    ــم هةو،ُــ  ُةبوو، يةكَيــرة،ش ـآاْ َــتةكةي وييـٓةَهوَيص

، د،ى ََيي رة،ش  ُةبووع دةيطـو : ُـاتو،ُني ز،َي بـني بةشـةر ئـةو خةَهلـة      ـ، بؤضـآب
ي ٓـةبوو، هـةبارةى ئـةو    ـى فيلريعـ ـاهـ لـة ز رز ر بووْ، وة جؤرَيـم هـة ئيع  ـضوُل
ٍِِٖاَع روودةى: ــــة  بــؤ فةرًــــتَِيلى تاي ـؤى تَيطةيعــــــبــة ٓ ،ةوةـجةُطــ ُحَيأتُِِن ال
ُُ َْ ٔإاٖل ا َُٖقُٕلٕا اَل ٔإَل ُِ اَل ٔإَلِِِِ َفََّٔذا َغ ،َحٖتٜ  ٍُِٕا بٔ ِِِ ُّٔدٔا َح َٔآَو  ُُ َٔٔبَىِا ٔج٠ُِِ،    ِِِ٘ َْ ٔإاٖل ا

ْٔ َفَقِِِد َ َضُِِىٕا ٍِِِّ ٔبِِ ُٔ ٘ٔو ُِّي َ َمِِٜ ا َٔٔحَطِِاُب َِِّا  ُِِي ٔإاٖل ٔبَخَق َٞ  ْئمِطُِِو َُْجَِِسِخَح}دٔدَوِِا

 .{(2405) بسيي:

 ة  شــــي ةتى بــــةزةييث ُــــةرَث ُيــــاُيىث     ـ: بةُصــــچھھھ چ /3
 ّ:  ـَييــريغ دةَهـي ئةبوبةكـًئرةباُي

ــةر تةًاظــ  ـــاي شـئةط ــاُي ئةبوبةكـي ـــرةةو ذي ـــر بلـ ــِني يةكجـ ـــةيّ، دةبي ـــ  ةار ب
ــ ــة شــؤز بــووة،     ـرةةح ــٍث بــة بــةزةييث ب تَيلا، ــــهــة فةرًايع ةً ةريغ ـََيػ

ََٔحغَ  َِِحِزَحُي ُحٖؤت٘ ٔبُأٖوردةفةرًوَي:  ُٔ ُ َىِسُ   ِِِ ٔت٘ َحُبِٕ َبِكِٕس  َٔ ا ُِِي ٔفِ٘ ٔدِٖ  ُْجَِ َسِخَح}[ٗد

14022َٔ) :سييبد َىِحَح 3791َٔ) :سييب ٙٗٔرسٔوالتِّ(،  ٍَٖٔ ،ٗحٔخصَِ  ََْط: َحاَهَي(  ٟٔطَِ ال  ٘ا

8242َٔ) :سييبِِِِ (الكِِِِ ٝ) ِ٘فِِِِ 154َٔ) :سييبِِِِ ِْاَجَِِِِو َُاِبِِِِ(،  َُٖبِِِِٔح َُاِبِِِِ(،   :سييبِِِِ ا

(7137َٔ ِٔاحَلِِِ(،  5784َٔ) :سييبِِِ ُيا َِ ِِِِِسط الػِِِِِ: صِِِخٗح  مِِِٜ غاَهَيِِِ(،  ٗخس َ ِِِ

ِِٔظ ِب ٌَ َِِِح ِ ِِٕ ٘   َٔ َوأل ُْ األلبِِاٌ ــة بةزةييت  ،{ََٔصِِٖخَخ ــة: ب ـــو،ت ي ئؤممــة  ـريِ
ــي رة،زي بــ ٍ ئــةـتــبةر،ُ ــةر بــة ئؤممة ــة  آبوبلرة، خــو، هَي ، وة تووُاتريِيعــياْ ه

 ةرة.ــو،د، اوًــى خــئاييِ

ةر كافر،ُـــا، ز ر ـــــر هـــة بةر،ُ ـا ئةبوبةكــــ، ٓةروةٓـــچےےھ چ /4
ــةو ٓةَهوَيصـــ   ــةكر ئـ ــةوبارةوةػ ئةبوبـ ــووة، هـ ــا بـ ــة ـشـــةخ ث توُـ ــة كـ تةي بةشـ
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ــة ةص  ــوو ه ـــبةرجةشــتة ب ــوتي: ـ ــة ط ــا، ك ُٔ ألي) ة ُاود،رةكةي ٍُُِِِ، َٔا  ُِ َٔٔإ ُّي  ٍٖ تمِِ
ـــوَيِا بــة خــــــ( شَٔحِِدٙ   ــــٍ )كــة دةياُويصــــططةرة،وةكاْ دةجةُـو، هــة دذي ٓةَه

ــ ةْ بـؤ ش ـَٓيرػ بلـ  ــ ةر ًةديِـ ا، ـة( ئةطـةر بـة تـةُياػ مب، ٓـةتا هـة رةيو،يةتَيلـ      ـ
ــ ورط هـة خرةخ ـــ ةطث طـطوتي: ئةطـةر شـ   ــآدةَه ــ اَهي ََيـي خَيس،ُةك ـ ََيػةً ـةر  اُي ـ
 ــ ـــّ )َرةيـرة بَي ـــ ـــآاْ دةُ ـــ(ث ك ــةرطريياْ ه ـآةط ُةب ـــآب ـــبل ـ ــةو  ـ ــّ ئ ا ، ً

عه زةبريـيث ايـسزة  ـآضـي بـ   ـآةوة زياتر دةبــسزة  هــةَه ايــة ٓةر دةكــجةُط
 الَ طرتوة.ــةُطةرياْ هة ئيصــا، كة شـرةو،ياَُيلـهة بةر،ُ ةر بَي 

ر ـاُيغ، ئةبوبةكـــشـي ةتى هـة رةَيـي خـو،د، تَيلؤظـ      :چ﮳ ۓۓ ﮲ چ /5
هـة ٓـةًوو جةُطةكاُـا،     ََيػةً ـةرى خـو،د، بـووةو   ةرةتاوة هة خسًة  ـةر هة شـٓ
آيا،ْ بووة.ـةركردةي ًوجـةوة، وة هة دو،ي ئةويغ شـسيلرتيّ كةط بووة هَييـُ

ــچ﮷﮴﮵﮶چ /6 ـــ: ٓةروةٓـ ــةي ك ـا ئةبوبةكـ ــة هؤًـ ــوَيي بـ ـــر طـ ةط ــ
ًـ  ـلو طويَـ ـةد،وة، بةَهـُ ــ ةو ةصـي بـة هؤ ــ ةو رةةخِـ ٓـاوةوُي ديلةظـي   ةرو ـــ ةي اوًـ

دو،يي كـة تةًاظـاَ    دةَهـآ:ةُط ُةبوو، ٓةتا اوًةر ــة رة،ياْ هةطةَي جــُةد،، ضوُل
ي طوظاد كردو ــكرد ئةبوبةكر ز ر ََيا،طديي دةكا ، خو،ي َةروةردطار دَهي ًِيع

ــيغ ضــووًة ش  ـــًِ ــارة ًص ـ ــةي وى، دي ـــةر رة،يةك ــي   ـ ــاي دةً ــاتر تةًاظ وَهٌاُاْ زي
ــ و، هَييــاْ كردوة خــًةريرو دةًي اوــئةبوبةك ، وة ئـةو،ُي ديلـةػ   ـــآ اْ رة،زي بـ

اُة ـــــوَيِياْ كـــةوتّ، ئـــةَ ةصـــــّ، ظـــــاياْ كـــرد ئـــةو،ْ يـــةن دةُطـــــكـــة تةًاظ
( ٙ َٓيِــاوُى، بــةوَ ٓةُــاَيلياْ بــؤ (1)رةكةي خؤيــا،ـيـــ( هــة تةفصفخسالِدَٖ الِِساش

ةوة.ــٍ كردووُــاتر رةووُـخؤَ زي

.20 – 17، ظ3ح الغٗب، جٗوفات (1
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  :دووةم تةيــهةلَوةس

                                            ةـالمياى يةيــةوةي ئيسـتةيي بوذاندنـايسـةي كة شـئةوان
 :وـة بـيفةتــةش ســخاوةنى ئةو ش آـدةب

ديِةكـةي خؤييـاْ    ـــآ تةيي ئةوةياْ ٓةية خو، بيأَُيِـايصــاَُيم كة ظــو،تة: كةش
ــ ت ةرد،ري دةبـشـ لَيم دةـََيي ب ووذَيَِيتةوة، هة كاتَيلـا، خةهَـ   ــ ئـةو ظ  ـــآ ّ، دةبـ ةػ ـ

 ا،بّ:ــاُةياْ تَيـي ةتة ًةزْث طرُطـش

ــ ئةو كةش ــآ: دةبچہچ: ةَــيةك ا ئايـا خـو،   ـاةوَيّ، ئِجـ ـياُة بـّ كـة خـو، خؤظـ    ـ
 اةوَي:ــَيي خؤظــك
ــةي ظـــ  -1 ڦ  ڄ    ڦ  ڦ  ڦچدةكـــةوْ،  و، ـةرى خــــََيػةً ـــوَيّ ـئةو،ُـ

ــرچچ    چڄ  ڄ  ڄڃڃ ڃڃ چ  چ  ، انآل عنــــ
اةوَيّ، ـيــ اةوَي، ظوَيٍِ بلـةوْ، خـو،ػ خؤظ  ـ: ئةطةر ئَيوة خو،تاْ خؤظآو،تة: بَو

ــ ََيػوَيِلةوتٌِاْ بـؤ  ـكةو،تة: بة ئةُـا،زةي ظـ   ــ ةً ةرى خـ ــ ويصـخؤظ و، ـ تَ ـ
ًـ  ـخ ــ اْ ًصـو، بـؤ خؤ اةوَي، ـٌَيِني كـة خو،ًـاْ خؤظـ   ـةهـ ـيصـدةظةيّث ـؤطةر دةكـ ـ

ــ ويصـو ي خؤظوَيِلةوتَ ََيػةً ـةر ئـةًال  ـياُى: ظ تَ ـويصـ ـطةي خؤظـتِة: بةهَـ ـ
 ة.ــة بؤ ئَيٌــخو،ظ تَــويصــاري خؤظــو،، وة ٓؤكــةية بؤ خـئَيٌ

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چةْث ز ر خـؤ َـان دةكةُــةوة:   ــــئةو،ُـةي ز ر تؤبـة دةك   -2

، و،تــة: بَيطوًــاْ خــو، ز ر تؤبــةكار،ْث خــؤ     البقــرةچۅ     ۋ   ۋ
 اةوَيّ.ـي خؤظـةرةو،ُـَاكل

ـــو،ُئة -3 ـــ ـــةي ز ر خؤي ــارْ: ـاْ دةَ  چہ  ہ ڻ  ۀۀ چارَيسْث َارَيسك

 اةوَي.ــار،ُي خؤظــو، َارَيسطــوًاْ خـ، و،تة: بَيط ـالتوب

ــ -4 ـــئةو،ُ ـــرث ئار،ًطـةي ز ر خؤرة،ط ــرانچې ۅ  ۉ ۉچرْ: ـ ، آل عن
 اةويّ.ــر،ُى خؤظـو،تة: وة خو، ز ر ئار،ًط
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 ،عنـران  آلچچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ چ  بـة خـو، دةبةشـنت:    ــئةو،ُةي َع -5
 اةوَيّ.ــتوو،ُي خؤظــبةشآ  َــوًاْ خو، َعـو،تة: بَيط

، و،تة: بَيطوًاْ خـو،  ةرـالبقچۓھ ھ  ے    ے چارْ: ــةكـئةو،ُةي ضاك -6
 اةوَيّ.ــار،ُي خؤظـةكـضاك

ــي خــو،د، دةجــةُطّ:     -(7 ــة رةَي ــةي ه ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  چئةو،ُ

ــچ﮹  ﮴  ﮵  ﮶   ﮷    ﮸ ــة: بَيفـالصـ ــ.، و،تـ ـــاْ خـطوًـ و، ــ
ـــ ـــــئةو،ُ اويا، دةجـــةُطّ، دةَهَيـــى ديـــو،رى ـةى خؤظـــاةوَيّ كـــة بـــة رةيـــس هـــة ََيِ

 ٌيني.ــةورةوظ

ـــآ: دةبچہچ: دووةَ خــو،ي خؤظــاةوَيع  آئــةو،ُيغ خو،يــاْ خؤظــ وَي، كــ  ـ
بلـةوَي، زيـاتر ظـوَيّ ََيـى      ةً ةر ـزيـاتر بـة دو،ي ََيػـ    آلرد، كـ ـٌــر باشـتــََيع

ــ ــة ـٓةَه ط ــاي و،ي ــاتر دةيص رَي، ًاُ ـــةهـزي ــو،     ـآٌَيِ ــاةوَي، خ ــاتر خــو،ي خؤظ ــة زي ك
ــ : ئةطةر خو،تــآدةفةرًوَي: بَو اةوَي، ظـوَيٍِ بلـةوْ تـاكو خـو،ػ خؤظـي      ـاْ خؤظـ ـ

 ّ.ــبوَي

ــ ــ: باشچھھھچ: َييةَـــــش ْٔ لرد )ـٌـ ِِِِٗ ــ ة: بـــاَهي بةش ـ( و،تـــَذٖه َ َم ةرد، ـــ
هةطـــةَي  آدةبـــ ؤرةكرد، بـــة زةيـــي ََيا،ٓاتـــةوةو شـــؤزي بـــؤي ٓـــةبوو، ئيٌاُـــا،رـــــظ

هةطةَي خةَهم بة بةزةيي  آةوت  ٓةية دةبـم دةشـ، كاتَيآٍ بــبة رةةح د، ئيٌاُا،ر،ْ
 چڈ  ڍ  ڌڌڎڎ   ڈچبــي، وةن خــو، دةفــةرًوَى:  

 آِاة بَيطــووةكاُي خــؤي هــة بــّ بــاَي دةطــرَي، دةبـــ، كةو،تــة: وةن ضــؤْ باَهــعراءـالشــ
ـــاُي ًصـبةرَرشــ ـــوَهٌاُاْ، ٓــةر كــةط، دةشـ يــة، بــة ئةُــا،زةي ئــةوة كــة  تةوتي ٓةـ

 اُا،ر،ْ.ــةَي ئيٌـهةط ـآاو،بــةي دةرةو،، ئــةص

هــة بةر،ُ ــةر كافر،َُيلــا، كــة شــةُطةري      آ: دةبــچھےےچ: و،رةَــــض
 دَوكة.ــؤَيث فةةـةرَث ُـ، ُةن ُـآةخ  بــرو شـسزة ث زبــرْ، بة ايــدةطـآه
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ـــََيِج ــچ﮳ۓۓ ﮲ چ: ةَــ ــ آ: دةبـ ــؤي  آئاًادةبـ ــاي خـ ــةرةي تو،ُـ  ئةوَـ
ِـ  و،د،و هـة ََيِــاوي ديـَ خــو،د، بـةخ  بلــا ، بـة دَيث بــة دةشـ ث بــة      ــــاوي خـهةََي

 اَي.ــاْث بة ًــزً

ـــظ ــچ﮴﮵  ﮶  ﮷چ: ةَـةظـ ــّ،   آ: وة دةبـ ــةكار،ْ ُةترشـ ــة هؤًـــةي هؤًـ هـ
ــ ــةر كةشــ ـهةرة،ش ــة ةص ـتيا، ٓ ــوَي با،ت ـــَيم ط ــةَهمث َرةوَاطةُــاةو در و   ـ ةو ةــاَهي خ
َِ  رئـةَ فةرًوودةيـة ٓةيـة:    ةوة ٓيض ُةكا ، هـةوبار  آ، دةبياْةـدةهةش ِ َ   ََ َٚ ِبِ ُ َبِاَد
ِِ َِٖع ،أؤ، ِالٖضِ ِِاَه: َبا َِِِيِ ِِٕه اُ  ٍَاِِ ٛٔ فِِِ    َزُضِ ِِ ِِِىٔع ٔالٖطاَ ِ ِِٜ الٖطِ ِِٔس َِ َمِ ٘ الُعِطِ
ُِٗطٔس، ٔال ٍَِػِٔال َٔالَِِى ٍ    ِٔط  ٌُ ُِ اَل  ََٔ َمِٜ ح ٍَِا،  ِٗ ٕٚ َ َم ََٔ َمِٜ حَثَِس  ،ٔٓ ُْ  ِِِ َىِكَس َِِمِ إاٖل  ،أشَ  األِوَِس ح

ُِ ُٔ َتعَ  ح ََ ا ُِِي ٔوِِ ٍَِِِد َٕاحِِّا ٔ  ُِِفِِسّا َب ِٔا  ٌَُقَِِٕه بِِاحَلاِّ ِِِ َتَِس  ُِ ََٔ َمِِٜ ح  ،ُْ َِِِا ْٔ ُبِس اَلٜ ٔفِِٗ

ٌَخَ  ِِا اَل  ٍِٖ ُِ ِِا  ٍََىِ ِٖ ِِِح ِِِِ ِِيٕ ِاُف فِ ِٟٔ َٛ اَل ِِ َِٕوِ ُٔ َل َِِسِخَح}د٘ ا ِِالُب َُْجِ ِِسيي: ٙٗأزَخِ (، 7199) بِ

ْ 4745) بسيي: ْئمِطُؤَ رة،زي  َيـى ي ؼـاًي  خـو، ه  ورة، و،تة: اوبـادةي كـ  {( ِٔرا لف ِ
هـة َـةمياُى دووةًـى     )كـة يـةكَيم بـوو هـةو دو،زدة كةشـةي كـة ََيػةً ـةر         ـآب

ـــاةةةب ــورةي      ـ ــادةي ك ــةكَيلياْ اوب ــبَيرْ، ي ــةةيِ ٓةَه  ــرد دو،زدة ُ ــةرًاُى ك ةد، ف
ـــآ:ؼــاًي  بــوو(،  ــة ي     دةَه َــةميامناْ هةطــةَي ََيػةً ــةري خــو،د، بةشــ  )و،تــة: ه

ــ ة هـة ظ ـاةةةب ةً ةر،يةتييا، بـؤ جـاري دووةَ(،   ـهـة شـاَهي دو،زدةي ََيػـ    د، ةوةكةيـ
ــ ــؤ كــ      ـهةش ــردْ )ب ــؤ ك ــةريي ب ــرتّث فةرًاُ  ــؤ ط ــوَي ب ــؤ   آةر ط ــةر، ب ــؤ ََيػةً  ع ب

 ووُا،، ـاخؤظـ ـ ووْث ََيِـخؤظـ َياتي َــاُييا،، هة كــاُةو هة ئاشــاْ( هة تةُطــبةرَرش
ــ عيـٌاْ بةشةرد، ٓةَه بَيردرَيث بةظــليعـوة ئةطةر خةَه ُـ  ـ اْ ـٌٌاْ خبـورَي، وة َةميا

اَُيم حوكٌرة،ْث بةرَرشـّ ُاكؤكييـاْ هةطةَهـا، ُةكـةيّث دذ،يـةتيياْ      ــا، كة كةشـََي
ُةكــةيّ، بــةوَ ٓــةق بَوــَيني هــة ٓةرظــوَيَِيم بــوويّ، هــة ََيِــاوي خــو،د، هــة هؤًــةي  

 َيني.ــار،ْ ُةترشــهؤًةك
وودةيـــةكي ز ر ٓـــةروةٓا ٓـــةر هـــةوبارةوة ئـــةَ فةرًوودةيـــةػ ٓةيـــة، كـــة فةرً

ــة َِ َحٔبِِِِ٘ َذز   ر: كؤكةرةوةيــ ِِ ِِ َ، ِِاَه ِِ٘   :َيِِ ِِ٘ َخٔمٗٔمِِ ٌِِٔ ِِبِّ   َحَوَس ِِ٘ ٔبُخِِ ٌِِٔ ِِِبٕع َحَوَس ٔبَطِِ

ِٔٔس ُّيِ    ،اِلَىَطا ٍِ ِّ ٔوِ ٌُ ٌِ ُ  ،َٔالِٗد ُِ َح ٌِٔ٘ َح ُِ  ِِِ ََٔحَوَس  َِ ٌِِِٔ َس ٔإَلِٜ َوِ َِ     ،ِِِ٘ َٕ ُدٔ ٌُِ َِس ٔإَلِٜ َوِ َٔال َح

ِٕٔي َٕ َف ُِ َح ،ُِِِِِِِِِ٘ ٌِِِٔ٘ َح ُِ َحِدَبَِِِسِ  ،ٔصَِِِن الِِِٖسٔحَئََحَوَس ُِ ال َحِض ،َٔٔإ ٌِِِٔ٘ َح ٠ِّٗأََِِِِِحَوَس  ،َأَه َحَحِِِّدا َغِِِ
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ِِٓساّ   َُ ُوِ ِِا َِِ  ُِ َٔٔإ َِِٕه ٔبِِِاِلَخاِّ  ُِ َحُيِ ٌِِِٔ٘ َح ِِيٕ   ،ََٔحَوَس ِٟٔ َٛ ال ِِ َِٕوِ ُٔ َل ِِاَف ٔفِِِ٘ ا ُِ ال َحَخِ ٌِِِٔ٘ َح  ،ََٔحَوَس

   َٚ ٖٕ ِِ َٔال ُيِِ َِٕه  ِِ ِٕٔه ال َحِِ ِِ َِ َيِِ ِِ َِِس ٔوِِ ِِ ِِٔ ُِ ُح ٌِِِِٔ٘ َح ُٔ ٔإاٖلََٔحَوَس ِِا َِِ،   ،ٔبِِ ِِٕص َتِخِِ ٍِِِ َِ  َِ ِِ َٖ ٔوِِ ُّ ٌٖ َِِّٔ َفِِ

، {( تعمٗا غِعٗب األزٌِطٔط: حِدٖح صِخٗح    14022) :سييبد َىِحَح َُْجَسِخَح}داِلَعِسٔش
ـــآ: آو،تــة: ئــةبو زةرة خــو، هَيــي رة،زي بــ  ( تةكةَ )و،تــة: ََيػةً ــةرـخؤظةويصــ دةَه

ــ فةرًاُي ََيلردَ بة حـةو  ظ   وَيّث هَييـاْ  ـخؤظـ  تفـةرًاُي ََيلـردَ ُـةد،رةكا    تاْ:ـ
ــ ةَي مب، وة فةرًاُي ََيلردَ تةًاظــاْ تَيلــهةطةَهي ،ٍثـسيم بـُ ــ اي كةشـ َيم بلـةَ كـة   ـ

ــ تةًاظ (ثا،ـيـ ـة )هة ذياُىث طوزةر،ُي ًادديــهة خو،ر خؤًةوةي اي كةشـَيم ُةكـةَ هـة    ـ
ـــايةتي بطةيــــي خسًيردَ كــة َةيوةُــاــــةرووي خؤًةوةيــة، وة فــةرًاُي ََيلــــش  ةتـ

تٍ تَي لـةْ، وة فـةرًاُي ََيلـردَ كـة د،و،ي ٓـيض ظـتَيم هـة        ــٍ َعــئةطةر خسًةكاُيع
، وة فـةرًاُي ََيلـردَ كـة    آةَث، ٓـيض ضـاوةرةو،ُييةكٍ هـة كـةط ُـةب     ـــ ٓيض كةط ُةك

وة  ٓـةر بيَوـَيٍ(،   ـآ، )و،تة: با خـةَهلَيم ََيعـي ُاخؤظ ـ   آيغ بــةر تاَهـَيٍ ئةطــةق بَوــٓ
ــة   ــة ه ــردَ ك ــةرًاُي ََيل ــاوي رة،ز ف ـــََيِ ــيض   ي ــةي ٓ ــة هؤً ــةكارَيم لردُي خــو،د، ه هؤً

َٚ ٔإالٖ  ردَ كـة ز ر بَوـَيٍ: )  ــَيٍ، وة فةرًاُي ََيلــُةترش ٖٕ َٔال ُيِ َِٕه  ُٔ  ال َحِ ُيـة   (  د،ْٔبِا
ــ ا ث َٓيــهة طوُ ــ س ُيـة بـؤ ضاك  ـ ــ ًةطـةر بـة خ   ،ةـ ضـوُلة ئـةو ضـةُا     (فـةرًووي )و،، ـ

 ر زْ. ــيـةي ز ر بةرزو َــةرةػ، و،تة: وظــّ هة ذَير اــةيةكـوظةية خةزَيِ
ــ ارةوة ئـةَ فةرًوودةي ــٓةروةٓا ٓةر هةوب ِّ     ]ة: ـةيـ ـةػ ٓـ َِ َحٔبِ٘ َضِٔعٕٗد اِلُخِِدٔز ِ َ

، اَهَِِي :اَهَِِي  ُ ٍََع:  َزُضِٕه ا َِٖى ِِ ِِِ َحال ال ُِِي َز ٍِٖاعٔ ِِِ َٖ َحَحَِد ُٛ ال َُٖقَِٕه ٔبَخِا     ،َب  ُِ َح

ِٔ َغ ُٓ َح ِِِٔإَذا َزآ ُِِّٔٓ َِ َحجَ  ،َد ِِ َُٖقِِِسُِّب ٔوِ ُْ ال  ِِ ٌِٖ َِِِفَّٔ َُٖبِِ َٔال  ِِِٕن  َِ ٔزِشٕ ِِ ِِ َُٖق ،أ ُد ٔوِ  ُِ َِِِح َِِِٕه ٔبَخِِ ِِ ِٔ ا  َح

ََِس ٔبَعٔ ِِٕٗي تعمِِٗا غِِعٗب األزٌِِطٔط: حِِدٖح   ،(11492) :سييبِِد َىِِِحَح َُْجَِِسِخَح}دَُِِٖر

َِ زٔ : صِِِخٗح دُٔ يٕلِِِْ ِِ َُٖبأ ُِِِد ٔوِ َٔال  َِ َحَجِِِٕن  َُٖقِِِسُِّب ٔوِِِ ُْ ال  ٌِِِٖ ِٔ  ،ِشٕ َفَّٔ َُٖقَِِِٕه ٔبَخِِِا  َح  ُِ َح

ََِس ٔبَعٔ ٕٗي ــ (، و،تة: ئاطَُٖر ــ اد،ربّه بـا تـرط هـة خةهَ   ـ ئَيـوة ُـةكا ،   هـة   آم و، هـة يـةك  ـ
ـــ، هــة ٓــــآةق ُةَهـٓــ ـــَوةًَيَِيتةوة ٓةركاتَيــــةق طــوتّ ُةيصـ ي يــاْ ئاًــادةبوو، ـم بيِـــ

ــة تةئل  ـــضــوُلة ب ــوتّث بيــــيا ٓـ ـــرخصـةق ط ـــتِةوةو ئاًؤذطاريـ َيلى ــــردُى كةشلي
 اتةوة.  ــسيم ُاخـةي هة ًةرط ُــاْ هة ئةجــاو ئيِصــورةوب
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7 

 وا خ  و ب  ه د   هب  ويستي ه ـشوخ  وااتى   و   مكهح     ىه و وونكردهنر 7 7
كردُي ـيــر ( كـة يةكَيلـة هـة ز،ُايـاُي زةبـر دةشـيت تةفص      الكػِاف ي )ـخاوةُي كتَي 

ٛ اْ، بةوَ )ــةورةئ ي ٓـةبووْ، كـة جيـابووْ    ـروبؤضووُـاَي بيــُبووة، و،تة: ٓة (ُوعتصلِ

ہ     چةتةد، ـــــري ئـــةَ ئايـيــــ( هـــة تةفصالصرلػِِِسٙ) :هـــة ٓـــى ز ربـــةي ز،ُايـــاْ

ُٞغَِ ٔتاِبَٔ ُْتُِ اَ ي َطّٔبَِّسلِٔ  أدَبالٔع ُٛخٖبَو) دةَهـآ:: چ...ہ َٖ َُِحَٔ ،ْٔأتعَِ ِسَو ا ٕا مُِ َعِفال 
ُٖ ِِا  ِِوِ َِِِض ُبٕٔجِ َِِقٔ َٔ َُْطَخِِ ُٔ ُٖٛبَِِِخَؤَ، ُْاَبِ ِِٔعٔل ا َُٖح ٓٔأدَبِ  ُ ِِ ُِّٗ ِِ َََطِِِِحي َحب ٜ َمَِِِ  أبَٕالٖ ِ

َّٔٔٔتاَ َط ََُّٔىَ ِعُٖي  ََِّٔٔٗمين َ ِِِِ ُٖي  ــ ةويصــ(، و،تة: خؤظ..ِيٍُِّعٜ َ ِسَٖي  يت بةُـاةكاْ  ـ
ــ بؤ َةروةردطارياْ ئةوةية كة فةرًاُ ةريي بؤ بلةْ، وة رةةز،ًةُايي خ و، د،و،بلـةْث  ـ

تيي ــةويصــس،ياْ با، ، وة خؤظــود شــ، ياخآكةْ كة خو، توورةةبخبو،زْ، وة ظتَيم ُة
ريّ َاد،ظــ  د،ُــةوة، ـتـــخــو، بــؤ بةُــاةكاُي، ئةوةيــة كــة َاد،ظــتياْ با،تــةوة بــة باظ  

 ...ــآاْ رة،زي بــا  وة هَييــياْ بلــتايعـةر فةرًاُ ةريياْ، وة رةَيسياْ بطرَي، وة شـهةش
ــة كتــَي  ) (ةوةىٍ ِإبَِِ الِِ(يــغ هــة )اآللٕضِِ٘) ِِِاإلٌتضه (د، بةرَةرضــي ئــةو افِ
ال  ٌُِْٖ َح) دةَهــآ: ي ُارة،شـتة،  ـةكةظـ ـةريي دةد،تـةوة، كـة بَيطوًـاْ ةص   ـةيةى زةًةخعـ ـةص
َُْخِبضُِ  َُْلِِ ْٔتِٔ اَ َطٜ ٔبِِِِالَعُ َت ٔدبِِ الَع ٖٛٔبَِِخَو ُ تفطِ َ َح ٖ ِِِ َغ ِٔالٖ ِِ ٜ خِالفٔ َمَِِ  ،اٌ  ٔسا

ْٜٔ ٔفٖىَطُٖٙ ٔراٖل أشَجَىِال ََٔو ََُِٕٔ َٔٔبَبالٖط ٔياِضٔب ٔبٖبَطُىِال ٗ َُٖجَىِال،  ْٔ ٔإ َهَدِعاش ال   َٔ َِ  لِٗ

َِِِعَت َدِعَِِب إاٖل َٛٔٗقِِٔقاحَل ُٗٗرِ ِِِىِِتخَ حقٗقزِا فم ِِِٓبَخَىِال ُِٛ َِِح َسلٍٍُ ِِ ٔدأ َِِٕبالَق َّٛغِِٛ ُلِ ِٔ ٘

ِِِِْٛث ِِٔب ٔ ِِِِٔضٖتُىِال ُنِِِٗٛ َوٖبَِخَِِىِالً ال؟ َفٜ َحِالَِِعاُ َتِِِِٛ بِِِِتعمقد ُوِِِِلمعب ابت  ٕسِوِِٜ َحِِِِلا ٔإَّ

ِِِٖبَِخُىِٜ الَمِِ ِِٛ َ أ الَب راُ ٔالٖمِِ رِ َِِِمُو  ٔٔ الِِٖر ٚٔ( ِمِِٖرك )بِِاحلظَِّزِدى ُوٍِِقطِِىٛ ٔإٛ ُوِ

ِِِفِِ ِِِتخطِىطِ٘ الضِِٕز الِالٍ ِِس فِِ  ٔلِِرّٚ ،ىطعًِٕ٘ ال ِِِ ِِٜ غِِ  َذٍِٛ إل ََٔ ٔل ِِِلٔإ،  ِِٖرِ  ٜٚٔ ل

َِِدُو َِِقبالَع ٕٛز َٖ ٛ ٔالعمُِ ٖاَضٔالسِّ آٚ اجَلٖرَمن  َِِ َسَججِسٙ وَ ًٕ ٔوِا   أٔ فَِ َتَت ٖي، ثُِ ...ا ا

َٔ...ا ََِِِّٗمَ  ٔحأ َِِٕالَب أٔ َِفَِِت ٔبَِِِِطَخٔب ّٚسَٔزَِِِِع ٖٛٔبَخَىِالِِ ًُْمِِِعَو َظَِٗلِِ،   ٖنَجِِٔال َح َنَىَِِِِح ٕ

ْٔ ِعَ َوؤِ  ََٛمِِِ أصاحَل رُِِِٚ ، فالٓمٓااحَل ٕٔدِِعُبَىِال ََٔو َِِِٔ َج ٛٔفَِ ٔسِعَؤَ سفتِ ُُكُِ َت ،ْٔالِٔ َىَِاللْ  ٕ 

َِِِ ِ َح َِٔ َِِِخَىِالي،  َُٛبٍُِىِٛ الِِٖبِ ٍََِِِِّ  ع  ُُُكِِا َتِ ََٔكِِِوَح ٕ َِِِضا َحَذٔإَ،  ِِ ِ،َمِ ِِِٖبىَخِال ٓٔٔرَِ َِِعَب ُِٛ  َ ،
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ْ اٌَخِبِِِ ُض ْٔسبِٖ ٔل ٔدبِِ ٛ الَعِِِ ٖبَخُ ُوَح َ لِٔ َذ َِؤِ  َنِِِ ٖضِخَت ِدَقا ، َفَقاَفَُٕىِالَٔ أ اَ ٜ الٖطَمَ 

ُِٛىُو ًٔ ؤِ  َِّ٘ٔ َف ،َٔوِطُو ٓنُِ َِٛ ٔوَِِعأئَ ِنَب كٍ ُٔيَِ اإٔل َ لِٕاش (، و،تـة: بَيطوًـاْ   ْٔغِسٔطٔ َٔ ا
بـــة  ـآبـــةوة كـــة َابةُابـــ ،ارـتَ بةُـــاة بـــؤ َةروةردطــــــــويصـركردُي خؤظـيــــتةفص
ــ ـــ، ََيطـــــآةري بـاًةي خـــو،وةو فةرًاُ ـــ ـبةرُـ ةتي ئايةتةكةيـــة، وة ـــــةو،ُةي رةو،َهــ
(ة د،دةُـرَي كـة تَييـا، ُـاوى ٓؤكـار      دلِاش ركردُة بـةو ) ـيــ ا، ئةو جـؤرة تةفص تيـهةرة،ش

ــ ــة شـ ـــةر َةيا،كـدةبرَيتـ ِِاشر،و، )ــ ــَوَجِ ـــآغ ُابـ(يـ ــ ــ ـــَةُـ ــ آاي َـ ــيدرَي هةجيـ اتي ـبـ
ا ــــوَيِة د،بِــرَي، ئِجــــهــةو ظ (يـة ِ٘حقٗقِِ)ئــةو ًاُـا   ــــآةر ُةطوجنـ، ًةطــ ةـــ حةةيري

ـــئَيص ـــ ــ ــوةرة كي خؤظةويص ــاي َُيـ ــا تةًاظـ ــةيّتا بـ ــ ،يت بلـ ــؤ دةطوجنـ ــة رةووي  آد،خـ هـ
ـــزً ــة رةووي بِطــ ويةوةياُـ ـــويصـاةبــا خــو،ي خؤظــ وَيث وةن خؤظ  ويِةكاُةوةـه نت ـ

ــ بـة خ  آ  بــَةيوةش ــ و،ي َةروةردطـ ُـ  ـ نت بريتيـة هـة ًـةيىث    ـويصـ ـاع خؤظـارةوة يـاْ 
ــ ــةو خؤظـــ  ـكَيعـ ــة ئـ ــَيم كـ ــة    ـلر،ُي كةشـ ــتَيم كـ ــةرةو ظـ ــة، بـ ــة دَها،يـ ةويصتييةي هـ
ةتي، ئـــةو ظــتاُةػ كـــة هــةززةتياْ ٓةيـــةو َــاَي بـــة    ـث ئـــارةزووي هَييــ اةوَيـيـــ خؤظ
ـــئيِص ــة ئيِص ــ ــَيّ كـ ـــاُةوة دةُـ ـــياْ خؤظــ ـــ وَيّ، ٓةُاَيلــ ــتةوةرةكاْ  ــ ــة ٓةشـ ياْ بـ
ــ و،ردُي خؤػ، يـاْ ضيَ ــا  هة خـاْ ضَيب دةكــرَيّ، وةن ئةوة كة ئيِصـدةز،ُ ب دةكـا   ـ
ــة ظ ـــه ـــتَيلي جــو،ْ... ٓةروةٓـ ـــا ضَيـ ـــ ــة اةة ةززةـبو ه ــة ب ـــتَيم ك ــرَي، وةن ـ َى دةز،ُ

ــاخود ز،ُص  ــةر كايةتيي، يـ ـــهـــةززةتي شـ ـــ ث ظــ ــارة  ــ ــة، ديـ ــَيوةي ئةو،ُـ ارةز،يي، وة ظـ
ةْ، ــــةكةػ بــة ئةُــا،زةي ئــةو ٓؤكار،ُــةي كــة َةيــا،ي دةك يتيـةويصـــئةُــا،زةي خؤظ

ةق ــر،وي بة ٓــتـرو َتةوتر ُية هة َةرشـاُيغ ٓيض ز،ُر،وَيم تةو،وتـؤرةَي، بَيطوًـدةط
ــ بو ئـارةزووةي كـة بـة ٓـؤي ُاش    ـةززة ث ضيَـ ــة(، بؤية ئةو هــ)كة خو،ي  وو،وةـــ يَ خـ

، هـة ٓـةًوو   َةيــا، دةبــآ   و،ي َـةروةردطارةوة ـي خـ ـيَ بـةرزييث تةو،ويـ  ـؤي ُاشـبةٓ
ــةورةترو ًةزُتــ     ــة ط ــةززةتَيلي ديل ــَيبو ه ـــض ــتييةى  آر دةب ــةو خؤظةويص ــةو ، وة ئ ه

ـــهةززةت ــة ٓــةًوو ـ ــارة ه ـــخؤظ ةوة دَي، دي َ ـ ــا، دةضةشــ ــاتر هــة دَه ، وة آةويصتييةن زي
ــ ، و، هـة ئيِص ـآتييةػ َةيا،دةبـ ـةويصـ ـكاتَيم ئـةو خؤظ  ــ اْ دةكـا  كـة فةرًاُ   ـ ةريي ـ

 ـآا ، وة بــة دو،ي رةةز،ًةُــايي خــو، بلــةوَي، كةو،تــة: دةركــةو  كــة دةطوجنــــــخــو، بل
ــاة َــةروةردطاريي خــؤي خؤظ  ـــبةُ ـــ ـــآلو ُاطوجنـ وَي، بةَه ــا  ـ  آ،رَيم ٓــةبٓــيض ئيٌاُ

 ِةوَيه ـــاري خؤظــث خو،ي َةروةردطآةبــئيٌاُي ٓ
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ــ بـؤ ظ  ـويصتَ ًر ظـ ـــ غ دةَهَيٍ: خؤظـًِي ــ تَيم كَيعـ لر،ُيةتي هـة دةرووُـةوة بـؤ    ـ
ــ تة، بـؤ وَيِـة: ئيِص  ــئةو ظ ــ اُي تَيِـو ئـاوي خؤظ  ـ ــ اةوَيث حـةزي هـة ئ  ـ اوة، يـاْ َيـاو   ـ

 تةييةوة.ــة، ئةوة هةرةووي جةشاوــةزي هة َيــة، ئافرةتة حــحةزي هة ئافرةت
ــة رةووي  ـــًةاِةوييوة ه ـــ، ئيِصةوةـ ـــاُي حـ ــة دةُطــي   ـ ــة جو،ُييــة، حــةزي ه ةزي ه

ة، وة َاظاْ حةزي هـة ضـاكيية، حـةزي هـة د،دطةرييـة،      ــة، حةزي هة بؤُي خؤظــخؤظ
هــةو شــي ةتاُةية كــة بــةرزْ، بــة  حـةزي هــة تةو،وييــة، حــةزي هــة ئاز،يةتييــة، حــةزي 

ــا خــو،ي   ـــبتةئلي ــةرزة، وة    ـ ةرزيغ خــاوةُي ٓــةًوو شــي ةتَيلي ضــانث َةشــةُاو ب
ــاوةُي ئةوَ ـــخ ــةرييث تةو،ويي ـ ــو،ُييث د،دط ـــةرةي ج ـــة، َاظـ ــو،ي َةروةردطـ ـــاْ خ ار ـ

ــ ٓ ــ َيِةريةتي، كةو،تــــةززةتي ًــادديي يـة ئــةو بةدئ ــــةرضي هـ ار ــــة: خــو،ي َةروةردطـ
 ٌَيِر،وة.ـتَيلي ز،ُر،وو شةهـوة ظرَي، ئةـتـؤػ بويصـتَيم زياتر خــةًوو ظـهة ٓ ـآدةب

﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾﮿   ﯀  ﯁  چكـــة دةفـــةرًوَي:  :و،رةَـــــةهةي ضـــــًةش

ٚ اذة )ــ( ُاوى ئاًَذٔلَ ةى )ـ، وظچ ــ (يةو دةطةرةَيتٔإِضي ٔإَغِاَز ــ ةوة بـؤ ئ ـ ةوةى كـة  ـ

ںڻڻ ڻ ڻ ۀ چلر،، كــة دةفــةرًوَي: ـةرةتاي ئايةتةكــةوة باشــــــهــة ش

(، و،تــة: ئــةوة كــة خــو، َذٔلَِِ ةرًوَي: )ـ،يــي دةفــ، دوچ...ۀ  ہ  ہ ہ    ہ
ــةي      ــة ديِةكــ ــاَُيم هــ ــةوةي كةشــ ــة دو،ي ئــ ــةوة كــ ــتةي ئــ ــة ظايصــ ــاَُيم بلاتــ كةشــ
ــةوة          ــا ئ ــةَه طرْ، ئ ــو، ٓ ــَ خ ــا،غي دي ــةوةى بةي ــؤ ئ ــَيّ ب ــةو،ْ ب ــةوة، ئ ٓةَهاةطةرةَِِيِ

ــ َيم كـة بي ــا،  بة ٓةر كةشــَيلي خو،ية، دةيـعـبةخع ــ ةوَي، ديـارة ويص ـ   ث خو،شـيت ـ
ؤترة ـِية كـــة هةطــــة، بـــةوَ ًاُـــاي و،ظــــِوورد،ر ُيــــــــو ش(يااا وطمِِِاا )ـــــو، رةةٓـــــخ

، وة خــو، فر،و،ُــي ز،ُايــة، و،تــة: شــي ةتةكاُي خــو،  چ﯀  ﯁  چ، ــــآدةبةخع
و،، ز،ُيـاري خـو،، دةشـتةوتي خـو،، هَي ـوردةيي خـو،،       ـِوورْ، بةزةيي خـش ـآفر،و،ُّ، ب

ــ ِوورْ، وة خـو، ز،ُاظ ـشـ  آو، بــخي ةتةكاُي ـةًوو شــو،، ٓــي خـعـبةخع ةو بـة ََيـي   ـ
ــي ةتة بــ   ــةو ش ــتلر،وةكاُيا،      آئ ــةَي دروش ــة هةط ــةي ز،ُاياُ ــؤي، ًاًةَه ــِوور،ُةي خ ش
، جـا هَيـرةوة   ـآََيـي دةبةخعـ   ،آتةبــايصــة بة ئةُا،زةي ئةوة كة ظــدةكا ث، ٓةر كةش

ــة دةفــــ  ــةي )چ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾چةرًوَي: ـكــ َِِِفِغ، وظــ (، و،تــــة: نِِِ
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، ــــآ ةخعـ، بيـآ  بــــــاْ هةشــةري ََيويصــــئــةوةي ئيِص آتَيم كــة بــةبـغ، ظــــــبةخع
ــ و،ي بةرز ٓيض ظتَيلي هةشــارة خــدي ــ ةر ََيويصـ   ُيـة، هة يـةْ بةُاةكاُـةوة، بؤيـة     ـ

ي خـو،  ـعـ ـخو، ٓةرضي بـة بةُـاةكاُي دةد، ، ٓـةًووي ٓـةر فةزَهـة، بـةوَ ئايـا بةخع       
اْ ََيــى دةدرَيــ ع ــــاْث ًاُــاووبووُي ئيِصــــي ئيِصـزةمحةتــ آة كــة بــةبــــاي و،يـًاُــ

 ة: ــٌاْ ئةوةيــطةظـر، بةَهـُةخَي
ــةرًوَي:    ــرةد، دةف ــة خــو، هَي ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ ہ    چك

ــ اًي ئةوةد، ئـةو ف ـة: هة ئةجنــ،  كةو،تچ...ہ ــ عـبةخع ثةزَيـ َـ ـ دةدرَي، آةياْ 
ــة و،ياُــ       ــةْ، ك ــةو شــي ةتة بةرز،ُ ــاوةُي ئ ــة خ ــو، خـك ـــؤظلردوة خ  وَيّث خو،يــاْ ي

ــ ٌّ، هةطـةَي دوذًِ ـاْث بةرةةحـ ــاُا،ر،ُا، ًئرةبــاةوَي، وة هةطةَي ئيٌـخؤظ اُا، زبـرو  ـ
اةكؤظــّث هــة هؤًــةي هؤًــةكار،ْ ُاترشــّ، ئــةو      َيبــة دةًــارْ، وة هــة رةَيــي خــو،د، ت    

 آاْ بـــةب ـــــحةةيريةتـــةػ هـــة ز ر ظـــوَيَ ةورةئاُـــا، دووبـــارة بؤتـــةوة، كـــة ئيِص      
، وةن خــو، هــة شــوورةةتي  آر ُابـــٓيطــي دةشتطيــ ،زةمحةتــا،ْ اُاووكردْث خــؤـخؤًــ

ـــ( د، دةفماالنجااا) ـــ، و،تـــة: ئيِصچمب  حب  خبمئ  ىئ  يئ  جب چةرًوَي: ــ اْ ــ
 ا .ــاُاوو بلـًى ا ث خؤـغ بلــةر كؤظــًةط ،ــآر ُابـتطيـتَيلي دةشـض ظـٓي

ــ و، بـة بةُ ــردْ خــاُاووكـتة بة ََيي خؤًــا رة،شـئِج ــ اةي خـؤي دةبةخع ـ ، بـةوَ  آـ
ـــئايــا ئــةو بةخع هــة شــوورةةتي  آلو خــو،ي كاربــةجـيِةػ بةطؤترةيــةع ُــةخَير، بةهـَـ ـ

ــ ي َةروةردطـعـ ـ، بةخعچڤ  ٿ  ٹ ٹٹ ٹچ(د، دةفةرًوَي: الٍبِأ ) ار  ـ
ابةث ـــــابث كيتـــــبـــة حيص ـــــآاربةجـك ىتا،ُةوةى خـــو،ـــــَاد،ظ ـــــآة ذًارةيـــة، بةَهبـــ
ـــبةط ــةرًوَي:  ـؤتـ ــة، وةن دةفـ ــچۈۆۆۈۇ     چرة ُيـ ــة: رةـالبقـ ، و،تـ

لي ئــةوة ُايــة  ـبةكةَهــ آةوة، ئــةوةي شــتةًلار بــــــتةًلار،ْ ُاطرَيتــــاُي ًــّ شـَةميــ
ــة شــ  ــةط       ـب َيت ــة ك ــيض ب ــؤترة ٓ ــة ط ــةر ه ــة: خــو،ي د،دط ةرَةرظتياري خــةَهم، كةو،ت
تةيية، وة هـة شـوورةةتي   ـايصـ ـابث كيتابث بة طـوَيرةى ظ ــةًووي بة حيصــ، ٓـآُابةخع

، و،تـــة: خـــو،  چمئ ۈئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئچَي: (د، دةفـــةرًو األٌعِِِاً)
(  مِِّٗي الضِِالٚ ٔالطِِالً) ةً ةر،ْـ، ََيػـــآد،دةُــ ـآاًي خــؤي هــة ي كــــــاترة َةيـز،ُــ
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ِ ــةً ــي بة ََيػـكردووُ و، ــبؤية خ ــ ةرو بـة ُوَي ــ ةرو بـة َةي ـ ــ طـاَ ٓةَهـ ري خـؤي،  ـ
 ٓ ــو  ــة َُي ـــضــوُلة ه ـــةًوو بةظـ ــة ٓــ   ،ةريةتا،ـ ــووْث ه ــبَير ب ــة طوَه  ةًوو كــةط ئةو،ُ

ــ اةُةكةياْ هة ٓي ٓــتةتر بووْ، ًةاـايصــظ لي شـةردةًي خؤيـاْ، بـةَهلو    ـةًوو خةهَـ ـ
 ربووْ.ــتـباظ ةرــرة،ي بةظــهة تَيل

ـــئِج ـــا دةربـــ ــةي: ـــ ــة،  چ﯀  ﯁  چارةي وظــ ــي ز،ُايــ ــو، فر،و،ُــ ، وة خــ
ـــش ـــي ةتةكاُى خــ ـــٓ و، ــ ــر،و،ْث بـــ ــ ـــش آةًووياْ فـ ــاى،  ــ ــاريي، تو،ُـ ِوورْ: ز،ُيـ

ـــتى، بــةزةيي، ويصحيلٌــة تيي، هَي ــوردُى .. ٓتــا، ئِجــا خــو، بــةو شــي ةتة فــر،و،ْث   ـ
ِوور،ُةى خــؤى ًاًةَهــة هةطــةَي بةُاةكاُيــا، دةكــا  هةشــةر بِاغــةي ز،ُيــارييث   ــــبَيص

 عــآى دةد،تـىث ضـث ضــآةُاى دةد،تــةط ضــٓةر ك ـآةتىث دةز،ُـحيلٌ

ـــًةش ـــةهةي ََيِجــ ــ :ةَــ ــة دةفـ                چةرًوَي: ـكـ

اْ ـياةي ئايةتةكـ ـاي شــئةطةر تةًاظ، چ             
ـــبل ــة ز ر رة ظ  ــ ــةو ئايةتـ ــاي ئـ ـــةيّ، ًاُـ ــتيو،ْث   ــ ــ ث َعـ ــاْ د شـ ــة: بَيطوًـ ِة، و،تـ

ــوة تةُيــ  ا خو،يــة، وة ََيػةً ةرةكةيــةتي، وة ئةو،ُــةْ كــة ئيٌاُيــاْ   ـيارًةتيــاةري ئَي
بــةوة وةشــ ياْ دةكــا  دةفــةرًوَي:   َٓيِــاوة، جــا ئةو،ُــةي كــة ئيٌاُيــاْ َٓيِــاوة خــو،  

 ةْ.ــووع دةبــا  دةدةْ، وة ز ر رةكـةْ، زةكــا دةكــةي ُوَيب بةرَـئةو،ُ
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 اندا:ـةيـى يةلَـتهيَكـة لة تيَطةيشـيعــى شـةرضدانةوةيةكـبةرث

و،و ـــــة هـــة دو،ي خـــــاُاْ بؤيـــاْ ُيـــــوَهٌــكـــة ًص ـــــآةُـةتة ئـــةوة دةطةيـئـــةَ ئايـــ
ــ هةطةَي غـةيري ئيٌاُا،ر،ُـا، د شـتايةتيي بطـرْ، وة َع      و،ــةرى خـََيػةً    بـة  ـ
هةطــةَي  هةطــةَهياْ بــة رةَيــا، بــرة ْ، ًــود،ر،ث طــوزةر،ْ ،نتثــــاُا،ر،ْ ب ةشــــري ئيٌـغةيــ

ــ َع ،، بةوَ ئـةوةى خؤظـ  بـوَيث   ــآةط دةبــةًوو كــٓ َـ ـ جَيـي رة،زو   ،ب ةشـيتث  آيت 
تــةُيا  آةبــآ، د  د،بـــد،بــيث هةطةَهــهةطــةَهي  ،ثآجَيــي كــةيّث بــةيِ  بــ ،ثآُيــاز  بــ

ــ طة هةشـيعة ئـةَ ئايةتـة دةكةُـة بةهَـ    ــاُا،ر،ْ بّ، ظــئيٌ ــ ةر ئـةوة كـة اةه  ـ ــ ي كـ ورةي ـ
وَهٌاُاُةو تاكـة حـوكٌرة،ُييث   ــةو،ى د،ُر،وى ًصــََيع ،آو، هَيي رة،زي بــَهيِ خ ااط ئةبو
ـــ ـــــايصـظ ئـــةو  ،لـــردوةوٌاْ غـــةدرياْ هَيـتة بـــووة، بـــةوَ ئةبوبـــةكرو اوًـــةرو اوش

ـــََيع ـــايةتييـةو،يةتييث خةهي ـ ــة ـ ــةر ةي ك ــاوةو  ََيػةً  ــؤي د،ُ ــةد،   ،ب ــةَ ئايةت ه
 ردوةهــر كـاْ د،طيــاذةي بؤ كر،وة، هَييـئاً

ـــبــةوَ هةرة،ش ـــتيا، و،ُيـ ـــ ــة بــة بةَهــ    ـة، ب ــا بــس،ُني ئــةو،ْ ضــؤْ ئــةَ ئايةت طة ـةط ب
طة ـ(د، ئايــةتَيلي ديلــةػ بــة بةَهــىاٟدِٚالِِةر هــة شــوورةةتي )ــــة ٓــــةوةع ٓةَه ةتــــدَيِِ

ـِـ  ــَيّ: بَيطوًــاْ ) ـآدَيِِــةوة كــة دو،يــي دةيطةي ــرةد، ئــةو،ْ دةَه ٌَٖىِِا: َحَداٚ احَلِض، هَي ِِِٔإ س ِ

ٌَٖىِِِِا(، )ا َِِِِِِٔٔإالِثَب ــة: ئأًإ ـــ( و،تــ ــور  ٓـــ ــَاُاْث كــ ـــرة،زي ضةشــ ــو،ػ ـةَهٔــ َيِاُةو خــ

 ث ــــــــ، بَيطوًــــــاْ د شچ          چةتى: ــــــــفةرًووي
ــ ََيػ ،تةُيا خو،يةو ،يو،ُي ئَيوةتــَع ئةو،ُـةْ كـة ئيٌاُيـاْ َٓيِـاوة،      ،ةً ةرةكةيةتيثـ

ــَيّع   ــةو،ُيغ كـ ــة  چ    چئـ ــةْ كـ ، ئةو،ُـ
ري ـيـُوَيب بةرَا دةكةْ، وة زةكا  دةدةْ، وة ز ر رةكووع دةبةْ، ئِجا ئةو،ْ ئاو، تةفص

،ي ظـتَيلي كـردوة، كــةط   و،َهــلةرَيم ٓـاتوة بـؤ ًسطـةو  د،و    ـدةكـةْ، دةَهـَيّ: رة ذَيـم ش   
ــةبو   ـآٓيطــي ُةد،وةتــ  ــورةي ئ ــةهي ك ــووة،     طاا ، ا ــووع د،ب ــة رةك ــردوةو ه ــبى ك ــِ ُوَي َهي

ــ تيوةيةكي هـة دةش ـئةُطوش ( ئاًـاذة بـؤ   آتا، بـووة، )رةةُطـة ئةُطوشـتيوةي زيـو بـوو بـ      ـ
ــ تيوةية دةربَيِـة، ئـةو ؼ  ــا : ئةَ ئةُطوشــابر، دةكــك ــ ةدةةةيةي ََيـاةد، ، وة ك ـ ةط ـ

ــ خَيــري ُـــةكردوة، جط  وةدةةةـــــا، ؼـواــ هــة رةكو  ــ ة هـــة اةهــ يه كةو،تـــة: خــو، كـــة  ــ
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ــ دةفةرًوَي: د ش ث َع و ئيٌاُـا،ر،ُّ،  تيو،ُي ئَيـوة خو،يـةو ََيػةً ـةري خو،يـة     ـ
ّ: ٓةرضةُاة ــَيـووع دةبةْ، دةَهــا  دةدةْث ز ر رةكــببةرَا دةكةْث زةكــئةو،ُةى ُوَي
َـ ــًةبةشةرًوويةتي، بةوَ ـؤ فــهَيرةد، بة ك ــ تاك آيت  ــ ة، ئـةويغ اةه ـ ي كـورةي ئـةبو   ـ

( وتضِسِّف ( ياْ )ٕزِِوتٕٓل٘ األو( ياْ )ٔال٘اي )ــرةد، بة ًاُــ(يغ هَيِ٘ٔلَهي ة، وة ) اط
ــة: ش ،دَي ـــةرَةرظــو،ت ـــتياريث ََيعـ ِ  ـ ــة دَي ــةَ دةة ــةوبارةوة ئ ـــةو،، وة ه َٙ رّ: ـ ٔٔ  َُٖحُز
َُٖمَِِِف ٕه اُ ُضِِِد َزٔجِطِِِ٘ َوِأه فَِِِضِِِ اٟاّلَضِِِ ٠َّٗٔاد َغَِِِِِِِِحعطِِِْ َحي   ،ََُِِِِ ٘ ِمِِِ٘ فَِِِ  ا
ُِِِِٚ فِِاَلِالٖضِِ َٖٔفَِِٔ ،ٕ ٘ الس  ْ٘ٔ ٟٜٔ الٖطِِِلِِاز ٔإَغَِِأي، َفاَتَخِِ ىٍِِٗ ، (1){خِِرٜٓ َحٖتَِِح ن بِِٗدٓٔا

ــة ًسطــةوتي ََيػ     ــم ه ــة شــو،َهلةرَيم رة ذَي ــةوة ك ــة: طَيرةدر،وةت ـــو،ت د،و،ي  ةً ةرد، ـ
ب ــــُوَي آَيي رة،زي بـــي(يغ خــو، هـــاةهــ، )ـآي ُاد،تــــــةط ٓيطـض كـــظــتَيم دةكــا ، ٓيــ

ــة رةك ـــدةكــا  ه ـــ ــة َةجنــةي دةشــيت رة،شــتيا، ئةُطوشــتيوةيةن دةبــ  آووع د، دةب ، آث، ه
 .  ـآةي دةد،تـتيوةكـةر دَيث ئةُطوشــو،َهلــا  بؤ كابر،ي شــئاًاذةيةن دةك

ــ و، دةفةرًوَي: د شــَيّ: خـجا دةَه رى تيو،ُي ئَيـوة هـة دو،ي خـو،و ََيػةً ـة    ـَعـ  ث ـ
ــ اُا،ر،ُةْ كــة ُويَ ـتــةُيا ئــةو ئيٌـــ   خــو،   زةكــا  دةدةْ بـــة   ،ةْثب بـــةرَا دةكــ ــ

ُ    ر دةكـةْ ) ــيـرةكوواةوة، ئةو،ْ و،ي تةفص ِٔعِٕ ُِِِي َزا َٔ َِِاٚ  ( بـةوَ ًاُـاي   ُِٖطدُٔ الَص
ـــــــةوو،ُي ِِةي ئاو،يـــة: )ـ، ًاُاكـ َُُِٖٖضِ ٔ َُ َِِِِِِٗمٕ َٖسِعُِِِٕ ِِِِ  ّاِِِِِطٗدُٔ الٖص َٔ ( ُوَيـــب اٚ 

ــةْث زةك ـــدةك ـــا  دةدةْث ز ر رةكـ ــارة ئ ـ ــةْ، دي ـــووع دةب ــةو   ـ ــرَي ه ــة رةَي دةط ةوةي ك
 ةْ بؤ منووُة:ــطـَيّ، ز ر بةَهــيعةكاْ دةيَوــاُةي كة ظــةص
، دةبـــوو ز،ُايـــاْ بياُطوت ايـــة: ئةطـــةر زةكـــا  د،ْ بـــة رةكوواـــةوة خَيرتـــر بوو،يـــة -1

ــ ةودو، ٓةر كةشـَيم ويص ـًهة ئِجـا زةكاتةكـةي    ة رةكـووع ـــ يت زةكـا  بـا، ، بـا بطَيت   ـ
ُ وبــا، ، ضــوُلة خــو، دةفــةرًوَي: )  ِٔعِِٕ ُِِِِي َزا َٔ َِِِاٚ  (، كــة ئــةوة ٓــيض ُٖطتُِِٕ الَص

يعة، ُـــة ـــــةًااة  ُـــة ظـجـــ  ثوُِةـِةطوتوة ُـــة هـــة ز،ُايـــاُي شـــيــــةن و،ـز،ُايـــ
 ةو،ريج.  ــخ
 ،يِ خَيرَيــم بــووةـَهــطاا ئايةتةكــة باشــي زةكــا  دةكــا ، ئــةوةي اــةهي كــورةي ئــةبو  -2

ـــاتيغ جيـزةكــ ـــايةو ئةُطوشـ تيوةيةن بلرَيتــة خَيــر جيايــة، هــة زةكــا  د،ْ، بؤيــة   ـ
                                                 

َُ َجسٖس )( َحِخَسَج1 ُٓ عِِاّل، ٔإضِِدٙ ُوِسَضِِ(،  َ الط186/ 6ُْ إِب سآُ: ِِِاً القِِاوع ألحكِِعٗ ، اجلٍِِاد
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كــة ئــةو،ْ  آئايةتةكــةػ ًاُايةكــةى و،بــ ،ثآئةطــةر طرميــاْ طَيرةر،وةكــة رة،شــتيغ بــ
 ةهــةوة ُيــاْ ََيلــاُة: ٓيض َةيوةُاييــطوتووي

ــةرًوَي:  -3 ــة دةفــــ ــةي چ          چئايةتةكــــ ، ئةو،ُــــ
ــاْ َٓيِ ــورةي ئــةبو    اوة، بــةوــــئيٌاُي َهيــِ بوو،يــة، دةبــوو   طاا َ دةربــارةي اــةهي ك

ََاي: )ـفةرًووب ُٖقِِاٖل َٔاٖلٔرٙ آَو ٚ ٔ ِٖطتٜ   الٚالضِِِ ُٗي ِِٔرٙ  َِِا ِِٔع   الٖص َٕ َزا ُِِ ( و،تـة:  َٔ
ُوَيــب دةكــا ث زةكــا  دةد، ث رةكووا ــةرةه ئــاو،ي      ،ئــةو كةشــةى ئيٌــاُى ٓةيــةو   

 ٓ ــةوَ  ــةرًووبا، ب ـــف ــة كؤيـ ـــةًوو ب    چة: ـ

 .  چ

4- (  َِِِِ  َُ ــإِبِِِ ــةَ توَيـ( ز،ُايـ ـــةكة، ٓـ ـــبةرةوةي ةورةئــ ــةَ  ــ ــة، ٓـ اُة، ٓـــةَ ًَيبووز،ُـ
ــةرًوودة ُاش ـــفـ ـــة، ز،ُــ ـــايةكي ز ر ًواتــ ـــةبةرةو ةوتــ ٛ ابي )ــ ِِ َِٗ ِٗٔى َُ َت ِِ ــووة إِبِ ( بـ

ـــرةةمح ـــةتي خو،يـ ـــآاْ هـ ـــ، دو،ى ئــةوةي ئــةو دةةــةي ََيع ـآبــ ـ ـــآوو دَيِـ ـــآ:، ــ  دةَه
ْ    ُــدةةَيلي رة،ش باشـي دةكـةْث دووبـارةي     د، ية، كة ظيعة هة ز ربـةي كتَي ـةكاُيا

َِِ    ةوة، دو،ي ئـةوةي ) ــدةكةُ  َُ ــ ( ئـةَ دةة إِبِ َُ َحبِ٘ َحِاإ ٔٔإِبَِ     هـة )  ـــآ ة دَيِـ إِبِ
َِِِجسٖ ِِِدالِِس َٔ بِ ِِِْسشا  ٔٔإِبَِِ وسدِٖٔ ـــ(ةوة دو،يِ ــةتي: )ـ َِِٔي طوتووي ٘ٞ َغِِ ٗحِٔضَِِٖ َظَِٗل
َٔضَِ َح ٔ ِعُغ، ٔلَِِٖٛٔٗمِِالُكا ٔبٍَِّٔو ــ ( ٓـيض ك ّاِِِ جالٔز ٛٔاَلِِِ ََِّجاٌٗدِا  ــ اَ هـ ــ ةو،ُة كـ َُ  ة )ـ إِبِ
َِِِحبِِِ٘ َحات ِِ ٛ ِِ ــاوُّ، (ي، ٔإِبَِِِ َجسِِِٖس، َ بِِِدالسشا ، ٔإِبَِِِ وسدِٖٔ ـــٓـــيض كاًي َٓيِـ ــة ــ اْ هـ

ــني، ضوُلـــ    ــ  ُـ ــةوة رة،شـ ـــة شـبِةرةةتـ ـــةُةدةكةياْ بَئــ ــــ ــة: ـَيسةو َياوةكـ اْ، )و،تـ
 .(1)ر،وْــاْ(يعياْ ُةُاشـةكيرة،وي

ِِِالَبَغ) -5 ــةورةي ئيص ِٕٔٙ ــةكي ط ــة ز،ُاي ـــ(، ك ـــالًة كتَي َيلـ ـــي ٓةيـ ــاوي ) ـ ــة ُ َغِِس  ة ب
َٙ) دةَهـآ:(، ٍِِٖٛالٗط د ىِٖ َخُو َسفَِ ِعبِا جَ َح ُ،ِلَأ: ضَِ اَهاُ يَِ َٗىَمضُِ  َٔ  بِِ ٔمَىِالِ  ُدبِِ َ َ َ  زٔ

ِِ ِِِٔمَ َ ِب ِِِ٘ الَبِ ِِِ ِِايس َ  َِ ِِ، چ          چ :اآلِِٖٛ ٓٔٔرَ   ََِو
َٖاَضٌَِِ ُٖ: ٔإُ،ِمُِِقَف ،ٍُُٕطٔوُىِ: الِِاَهَقِِ؟ َفِيُِِِ َُُٕلُِِقّا  ََٔراٖلِِ ََمِِ٘ ٔوِِ: َ اَهَقَِِف ،٘ٔمَِِ  َُِِِٕ ٕ ٖ 
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ــ ، بةغ(1)(ٕاِِِ ٍُآَو ــ ٌةهيلي كـورةي ش ـهـة اةباوهـ   دةَهــآ: ةويي ـ ةوة ــــوهةمياْ طَيرةدر،وةتـ
ا ـةر  هـة ئـةبو جة   دةَهــآ: )كة ٓـةردووكياْ حـوكٌرة،ُي دةوَهـةتي ئوًـةويي بـووْ(،      

ــ ي باةـورةي اةهـًوحةممةد ك ــ رَ َرشـي دةرب ـ       چارةي ئـةَ ئايةتـة:   ـ

، ئةو،ُـة كــَيّع طــوتي: ئيٌاُــا،ر،ُّ، طــو : ٓةُــاَيم كــةط  چ    
 اُا،ر،ُة.ــَيم هة ئيٌـي يةكــي: اةهــي(ية، طوتــي )اةهــ  ََيــَيّ: ًةبةشـدةَه

ة هــةبارةي ـةصــ ىٓــةًووكـــة ا، ٓــاتوة ئــةَ ئايةتــة هــة شــياةَيل ،ةــــطةيةكي ديلـبةَهــ -6
  بة ئيٌاُـا،ر،ْ ب ةشـنتث، د شـتايةتيي    ــَعا ـتةُي آــئيٌاُا،ر،ُةوة دةكا ، كة دةب

ــافر،ْ ُةك ـــك ــةٓوي ئيٌـ ـــةْث، ئ ــةو ةص  ـ ــايي ب ـــاُياْ خؤظــ وَي، وة ٓــيض َةيوةُ ةو ـ
 ة.ــيعةكاُةوة ُيــاُةي ظــباش

بةرَةرضـَيلي باظـي    (2)د، ؤيـخـ رةكةي ــيـ(يغ هة تةفصفخسالدَٖ الساشٙا )ــئِج
 .ــآاُى دَيِــطةكـيَى بةَهــبة تةفؽ ،ةوةوــيعةكاْ دةد،تــاُةي ظــئةو ةص

ا  بـــؤ ـــــةي ز ر دةكـــــةص (3)رةكةيا،ــيــــ(يـــغ هـــة تةفص اآللٕضِِِ٘ا )ـــــٓةروةٓ
َِٔلا الِِٖدَرَِِِ) دةَهـــآ:رةةتا،ُــةوةي ظــيعةكاْ، دو،يــي  ََِِٖىِِٗن  ٌََمِِي َ ّٔٔىِ َصٔبِِ دٓها  ٘ ٔفِِٜ 
َِِؤإ ِِ َٛٔىِِِِٟٔاأَل ٛٔاَوِِ َِِ  دٓهَِِِِٖ َ ٔلَرَِِِِِ ،وسدَِّقَتُىِالِِ َِِوب اإٔلِمٜ َضَِِِِمِِ  َٛٔىِِِِٟٔاأَل ََٔ ِِِِ ٛٔاَوِِ

ََٔخَأَتُىِالِِ ُُ َ٘ٔعِِالطِِبطس َزَِ سٖ ََٔىٍُِِِّاى َ َعَِِت ا ُُ َ٘ٔعِِثِِين  ػِِس زَ ٘ اإٔلأيَبِِا   ا

َِِعَت ِِِال َِِىِجَح ِيٍُِّٜ َ  َِِذ س بعِِٔسٔع َٖالِِٓدقسِِٖس، َفالَت َ ٔل ِِِغلٗن  ِِ ٗسِ ِِِِٛ َحَٗعالٔػ ِِس ٔوَ  ا ٖى

تيو،ُي ئَيــوة تــةُيا ــــ ث َعــــيعةكاْ دةَهــَيّ: د شــــارة ظــــ(، دي..ٍِِِِٖٛالٗط َنَِِِِِِح ٗسُِِِِغٖٔ
َهي ـة، و،تـة: هـة دو،ي ََيػةً ـةري خـو،وة،      طا  ي كـورةي ئـةبو   ـو،و ََيػةً ةرو اةهـ ــخ
ـــآدةب ــاَث شــ    ـ ــةهي ئيٌ ــةُيا ا ـــت ــة: ئةبو آةرَةرظتيارتاْ ب ــَيّ: كةو،ت بــةكرو ، دةَه
ْ ــٌاْ شةرَةرظتياري ًصــةرو اوشـاوً بـة ُـارةةو، خةهي ـة بـووْ،      ثوَهٌاُاْ ُـةبوو
ــ ََيعكـة ئةوة  ىةـطـةُة بةَهـئةطةر ئةو ئايةتة بل دةَهـآ:(، ٟالٕض٘ا )ــئِج ةو،يةتيي ـ
ــ ي دةكـا ، بـة ٓـةًاْ ظـَيوة ئيٌاًـةتيغ هـة ش      ــووةكاْ ُةفــةركردة ََيعــش ةركردة ـ

                                                 

 (.12211اُ: )ِِ( جاوع الب1ٗ

 .27ِ  23، ظ3ب: جِِح الغٗاتٗ( وف2
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ــ ةيّث باةي دو،زدة ئيٌــِ دةكا ، وةن حةشةْث حوشـةهــد،ٓاتووةكاُيغ ش اًةكاْ ـ
ــ ، ضوُلة ئةطةر ئيٌـاَ هـة دو،ي ََيػةً ـةر تةُي   آـَيياْ رة،زي بـو، هـخ ا اـةهي كـورةي   ـ

ــ ، كةو،تـــآ َهيـِ ب  ااطئةبو  ــ ة: هـة دو،ي )اةه ـ ــ كةشـي ديل  آي(يغ ُابـ ـ ، وةن ـآة ب ـ ـ
 اَ.ــة ئيٌــب َيت ـآشي ديلة ٓةبكة ــآ، هة دو،ييعي ُابــآى ُةبــؤْ هة ََيعـض

ــة ٓــةر ح  ـــب ــةو ةص ـاَي ٓــةر ويصــ ـ ــم بةرَةرضــي ئ ـــتٍ تؤزَي ــةى ظــيعةكاْ  ـ ةو ةاوُ
ــةوة، كــة ز ر جــار  َــةرة،ُياْ َــ     ــةوة، بــةوَ هةرة،شــتيا، كــة هــة      آباةيِ رةةػ دةكةُ

ــ ةرُية، ئِجــاْ هةشــطةيةكيـٓيض بةَه ،ريـةصةكاُياْ دةفل ا ز،ُايـاُي ئـةٓوي شـوُِة     ـ
( وة ز ر هــة ز،ُايــاُي ديلــةػ ٓــةر ظــوَيِةو،رَيمث ٓةرظــتَيم كــة  سِٙطبِِتاي ــةتي )بة
ــ يوياُةتةوة، بــت ياْ يةكصةر ُووشــبيص ــ ئةوةي هَيَي ِةوة بـس،ُّ د،خـؤ رة،شـتة،    ـي بلؤهَـ ـ

ــاْ رة،ش ـــي ُ ـ ــة، ضــوُلة ئةو، ـــ  ُي ـــةياْ حةو،َهـ ــردوة،   ـ ــاْ ك ــاُي دو،ى خؤياُي ةي ز،ُاي
ـــآ:( بؤخــؤي طِِ ٙ) رةكةَ د،، وة هــة )تيرية(ةكةًــا، ز ر ظــتٍ  ــيـــتةفص ًــّ هــة دةَه

اْ ُــةكردوة، يكؤكرد تــةوة ُووشــيوة، بــةوَ هَيلؤَهيِــةوةَ دةربــارةى رة،شــتييث ُارة،شــتي
ــ لو ئةوةَ بةجَئَيعـبةَه ِةوة كـاًي  ـتوة بـؤ ز،ُايـاُي دو،ي خـؤَ، كـة ئـةو،ْ هَيـى بلؤهَـ       ـ
توةو طـــوتر،وة ـــــطةيعـََيياُافةوة ٓةرضـــي ـــــاًي و،ُيـــة، و،تـــة: بـــة ئيِؽـــــةو كـــــو،ي

ــ ــة      ـَٓيِ ــةوة ك ــة: ئ ــاةْ، كةو،ت ــة ًةحــةكي ب ــاةْث ه ــبيِطي ب ــة بَي ــةٓاتووْ ه اوياُة، ُ
، ًاُــاي ــــآم دَيِــــ، رةيو،يةتَيــــآكْ ز،ُــا ظــتَيم دَيِــــ، يــاْ فــــآتَيم دَيِــــ( ظسِِِِٙطب)

ـــو،ُي ــةو ـ ــةة ئ ــةَهلو ويص     رةيو،يةت ــوو، ب ــةوة د،ب ــةَي ئ ــتةو رة،ي هةط ـــرة،ش ي وةن توويةتـ
، بؤيــة بةَهطــة َٓيِاُـةوةى ظـــيعة بـةو جــؤرة       ــآاُة بَيِــتيي ئةو رة،يــةتي ز،ُصـئةًاُ

ــة     ـــّ، وةن دةشــــ  بـ ـــَاو ُيـ ـــاْ ُيــــةو ضةشـ ـــض بايةخَيليـ ـــةو رةيو،يةتاُــــةى ٓيـ ةصـ
 .ضـَوةَووػ طرتِـى باباى بةرةووبـارد، ضــووية

ۇ   ۆ   ڭ  ۇ   ڭ ڭ ڭ  چكة دةفـةرًوَي:   :ةَــةظــًةشةهةي ظ

، وة ٓـــةر كةشـــَيم د شـــتايةتيي هةطـــةَي خـــو،و ََيػةً ةرةكـــةيث  چ ۆ  ۈ  ۈ
وًاْ كؤًةَهي خو، ز،َهـّ، و،تـة: ئةو،ُـة    ـا ، ئةوة بَيطــبل ،اوةـاْ َٓيِـئةو،ُةد، كة ئيٌاُي

ـــدةب ــة كؤًةَهـ ـــّ ب ـــي خـ ــة د ش  ـ ــةُيا خــو، ب ــة ت ـــو،، ك ـــ ث َعـ ــا  ـ ــرْ، ئِج تيو،ْ دةط
، ئــةوة آةو،ُــةي ئيٌاُيــاْ َٓيِــاوة، ٓــةر كةشــَيم و،بــ  ، َاظــاْ ئََيػةً ــةرى خــو، 

 ةركةوتووية.ــي خو،ػ شــة، وة كؤًةَهــي خو،يــكؤًةَه
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بازُــةو  هــةَُيو آ( كــحِِصب اُهَيــرةد، ئــةوةًاْ بــؤ دةردةكــةوَي كــة كؤًــةَهي خــو، )  
هــة  ـآ، بــةوَ كــآالًيي بــــــع ًــةرج ُيــة رةَيلخر،وَيلــي ئيصكؤدةبَيتــةوةا، ـضو،رضَيوةيــ

ةوةع بــة دةةــي ئايــة  كةشــَيم كــة ــــو،د، كؤدةبَيتــــةَهي خــــةي كؤًــــوةو بازُـــ ضو،رضَي
 ََيػةً ـةرى خـو،   ، وة َاظـاْ د شـتايةتيي هةطـةَي    ـآتـ ــ  بة خـو، ب ةش ــتةُيا َع

ــ ــو،و آد،بــ ــو،  ، وة دو،ي خــ ــةرى خــ ــتايةتييث ُــــ   ََيػةً ــ ــةُيا د شــ سيلييث ـتــ
ـــةويصـخؤظ ـــتيي هةطــةَي ئيٌـ ـــآةبــاُا،ر،ُا، ٓـ كةو،تــة: كةشــَيم كــة كــةيّث بــةيَ   ، ـ
ــ َع ،ثــآا، دةبـٌاُييـةَي حيسبَيلي اةهـهةط ، وة آٌاُيي دةبةشـت ـ  بـة حيسبَيلـي اةهـ   ـ

ـــرة،زو ُي ــةَي حيسبَيلــ ـ ـــازي هةط ــي اةهــ ـي اةه ــاْ رةذَيٌَيل ــاْ هةطـٌاُيي، ي ـــٌاُيي، ي ةَي ـ
ــ ئــةوة بــة   ــــآ، دو،يــيغ دَيِآث ديلتــاتؤريي د،دةبــ  غووتيىااااط يــــسبث رةذَيٌَيلـحي
، كــة ًــّ ظــوَيَِيلةوتةي ةورةئــاْث شــوُِة ث ظــوَيِلةوتةي      آوَهٌاُاْ دةفر ظــــــًص
ـــََيع ــة حاَهَيلــا، كــة ََيع ـ ـــيِةي ضــاكٍه ه ــاُي شــتةًلارد،  ـ يَ ضــان هةطــةَي حوكٌرة،ُ

ـــد،ُووي ــةكوَهيوْ، ض جــاي حوكٌرة،ُاَُيــ ـ اُةي َرشــيار هةشــةر ئةشــَوي  ـم كــة ُيعــ ـاْ ُ
 ةهه  ــاْ ٓةيـوَهٌاُةتييةكةيـاْث ًصـئيٌ

َـ        ِـ ـٓةَه آكةو،تة: تؤ كـة باُطةظـةي ظـوَيِلةوتَ ةورةئـاْث شـوُِة ث ظـوَيّ  ي ـطرت
 آٓةَهوَيصـــتة شياشـــييةكة  رة،شـــ  بلةيـــةوة، دةبـــ آي ؼـــاَهذ دةكـــةي، دةبــــةهةفـــــش
ـــــــش ـــياشــي شـةروكارو َةيوةُايـ ــةَي د، رة يعــ ـــيي ، وة خؤظةويصـــيتث هةطـ تِ ، وة ــ

ــ ــردْث َعيارـٓاوك ـــتطــي ك ـــيي كردُري ــؤ ئةٓو ـ ــةُيا ب ـــ ، ت ــاْ بــ ـ ــؤ  آي ئيٌ ــةُيا ب ، ت
ــ ٌاُييا، ٓةَهصـتيـيث اةهـ  طا غوو  ، بـةوَ هةطـةَي حيـسبث رةذَيٌَيلـي    آوَهٌاُاْ بــًص ىث ـ

ٔـ  ــآث، ئةو د،ت ِــآةَهي بــاز  هةطــيث رة،زوُيــد،ُيع ةي ـ  بلـاو، بـة ةصـ   ـث ئـةو تةوجي
ــ ئةو بةرةَيوةبط ــ ي، ئـةوة هةرة،شـتييا، ئـةو ةص   ـ باُطةظـةيةي كـة دةيلـةي كـة طو،يـة      ةو ـ

 ةتي.ــةر بة خاوةُيـةو شــارةي ةةَه ــوُِة  كةوتوويهه ئةوة َــاْث شـوَيّ ةورةئــظ
ةَ كة ٓةُاَيم هـةو جـؤرة كةشـاُةى كـة يـاْ      ــرةد، ئاًاذةيةكي كور  بةوةػ دةكـهَي

ياْ ضـؤتة  ٌاُييةكاُـتووْ، ياْ فريـودر،وْث كـكوى اةهـ   ـالَ تَيِةطةيعــا هة ئيصــئةوةت
ـــش ــة ئيصـــ  ــ ــةتيي  يةُـ ــؤ دذ،يةتي ـةر، دذ،يـ ــةْث بـ ــيالًييةكاْ دةكـ ــةوذًي ـلردُـ ي تـ

ــ ئيص ــ ّ كؤًــةَي بــووُي ًص  ــــ الًيي، دَيِــ وَهٌاُاْث كؤبوُــةوةياْ هــة رةَيلخــر،و، يــاْ     ــ
ــ ا،، دةخةُة ذَيـر ُيع ــحيسبَيل اُةي َرشـيارةوةه بؤضـيع دةَهـَيّ: ئـةوة بيااةتـةو هـة       ـ

ـــش ـــََيػةردةًي ـ ـــخةً ةرى ـ ةيةكي ز ر ـُــةبووةهه كــة هةرة،شــتيا، ئــةوة ةصــ   و،د، ـ
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ـــجَييآب ـــة، ضوُلـ ــةر ة ئةطــةر تةًاظــاي ذياُِاًــةي  ـ ــة يةكــةَ   ََيػةً  بلــةيّ، ه
ــاوةوُي بـــةرةَيسي، وة ٓؤُيوُيـــةوةو    َـــةروةردةيرة ذةوة كؤبووُـــةوةي كـــردوة بـــة ٓـ

ــ   ـكــردووْث هَيلــي بةشــ   هــة ًــاَهي    لوـتووْ، وة كةشــاَُيلي َــةرػث بكوُــةبووْ، بةَه
ِـ ـبة ظ ،ردووْــا، كؤبووُةوةي ََيلـةًي كورةي ئةرةةًـئةرةة ــ ش ـــآ ي، شيـَيوةي َُٔي اَي ـ
ي كاري كردوة، دو،يي باُطةو،زي ئاظلر، كردوة، بـةوَ كؤبووُـةوةي   ـيـَيوةي َُٔيِــبة ظ
ٓ يـَُٔيِــ  ــ ي ٓــةر  ــ ةبووة، هةطـــةَي ئةوةظــا، كــة باُطــةو،ز بـــة ئاظ   ــ لر، بــووة، بـــةوَ  ــ

دووجـــار  ةر ـََيػةً ـــاْ ـــــي ٓـــةر ٓـــةبووة، َاظيـــــة ث َُٔيِـةي تاي ـــكؤبووُـــةو
ة( وة هةشـةر ئةشاشـي ئـةو َةمياُـة     ـاوةوُي وةرطرتوة، هة  ى )اةةةبـ ــاُي هة ٓــَةمي

ـــدةوَهــةتي ئيص ـــا شــــالًيي د،ًةزر،ُــاوةه ئِجـ ةى ئــةو جــؤرة ــــةير ئةوةيــة كــة ئةو،ُـ
ــ ةر  يةُة ئيصــة شاُةي َرشيار خصتِــاُة دةكةْ، بؤ ُيعــةص الًييةكاْ، هـة ٓـةًاْ   ـ

ِـ ــكاتيع ــ ى ٓـيض كَيع ـا، دةبي ــ ٌاُيي، يـاْ حيسبَيل ـةياْ ُيـة هةطـةَي حيسبَيلـي اةهـ    ـ ي ـ
 ا ، تــةُيا ظــةرة بــةــــي دةكـالَ تةبةُِــــــكــة غــةيري ئيص ي، يــاْ حيسبَيــــم د،ــــةةوًي
ــ ّهه كةو،تة: بة ئاظــالًييةكاْ دةفر ظــة ئيصــ يةُ ــ ة كـة ئةو،ُ لر، ديـار ـ يـاْ ٓــةر   ة ـ

كوياْ ـ  دةدرَيث، كــتياْ هة َعــدةششـادةو ُاحاَهيـيـّث هة ديـّث ذيـّ بآئـاطاْ، يـاْ 
 ر،وة.ــك ــآةجـجَي  آياْ َـيةٓوو بردر،وْث ًةر،ًَيلي شياشــهةشةر ُر،وةو، بة ش

ــ ارة ًـّ هـة ض  ــدي ــ ةُا كتَيـ تة ـــ صِث ُاًيولةيةكٌـا، باشـي ئـةوةَ كـردوة، كـة ََيوي     ـ
ؤًةَي بــّث كــاري خؤيــاْ بــة رةَيليــيث بــة ــــوَهٌاُاْ كــــتةة كــة ًصــــةن ٓــةر دروشـةُــ
ـــظ ــؤَيوةى رةَيلخر،وةيــي بلــةْ، ـ ــ ب ـــالَث ًصـي )ئيصـــمنووُــة: كتَي  وَهٌاُةتييث كــاري ـ

ي هة ذَير رة ظِايي ةورةئـاْث شـوُِةتا،( ٓـةروةٓا ُاًيولـةي: )كـارو َـرة ذةي       يالًــئيص
ـــئيص ــواُــةوةي ضــةُا تةًالًييث رةةو،ُـ ــةوةي  ـم(، ٓةروةٓـــًبَي ا كتَي ــى: )رةووُلردُ

ــ ي ئيصـيت يـةكاُي كؤًةهَـ  ــة طعــةراييةكاْث َٓيَوــبِةًا ظ يَى هـةو  ـــ الًيي( بـة تةفؽ ـ
ةو ةـاَهى ئـةو جـؤرة    ـبةرَةرضـى ةصـ   ،باشي ئةو بابةتـةَ كـردوةو   ،اُةد،ــكتَيِث ُاًيول

ـــكةش ُ ـ ــة بس، ــةوة، ك ـــاُةَ د،وةت ــاْ ُةز،ُـ ــّ ي ــة ئاظ ــ ــاو ه ـــّ ئ ــةوذًي  ـ ــةز،ُى ت ى ُاح
 الَ دةدةْهــوورخؤر،ُى ئيصــةدر هة ًعـةرى غـتةوة خةجنــهة َع ،الًيي دةكةْثـئيص

 
 ٌََ ُّٖي ُضِبَخا َُّد َٔٔبَخِىٔدَك الٖم ُِ َحِغ َْ ال َح ٌَِ، الٔإ ٔإَل َِٗ  ُٕبََِٔحُت َتِغٔفُسَكَِِحِض َح .ٔإَل
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 ثيَهاســةي ئةم دةرسـة

ــ ( كة ض66 - 57دَي )ــاْ دَيلـ( ئايةث10ةًاْ هة دة )ـئةَ دةزض ةزةثا خـاى  دـةزرةزدراز   ـ
دىزىْ دةكــاخ بــة ُاشُــار  ئيٌــاْ  ــــى ئيٌاُـارِزةثةدى باُطــــــةَ ضــــه ّــــُجيةًياز  ــــبــج  

ــ ، رة ِزَيطسييچٻ  ٻ  ٻچ ةَي جايةثيى كــــسدْ هةرــــــــــدةكاخ هــــة د ضــــــاْ هَيـــ
ـــك ــة راه ــ ـافسىَُيل ــة ئاييِـدى ك ـــةكةيـجة ب ـــاْ دةكـ ــة خـ ـــةْ، ه ــجاْب  ـ ــاْب بجذةزض ارةْ كجَيب

باُط دةدةْ بج ُاَير، يـازيءب راه جـة   ًطـاه ٌاُاْ ٓاربةؽ بج خاى دىُةزىْ، ئةرىُة  كاثَيم 
بـة   بة ُاَيرةكةياْ، ياخاد بـة باُطةكـةياْ، يـاْ بـة ٓـةزدرركياْ دةكـةْ، داغـاْ خـاى         

بـة ِزةخِـة    ـــ  : ئايـا يـيٌاْ ه  ـــ  دةفةزًاَ : كة بة خارةْ كجَيبةكاْ بو  ةز ــًبةــدَيغ
 ارة!ــاى َٓيِــى خـاُــاىر كجَيبةكــاْ بة خــكة ئيٌامن ــ ئةرة ُةب ،سْــدةر

ــ داغاْ خاى ٓةُـدَيم هـة ٓةه اَيط   ئـةر بةيياُـة  كـة بـة ٓجياُـةرة       ،جة خسىدـةكاُياْب ـ
ى هَيلــسدررْب ــــاُةرة ُةفسيِــــاُدى دةدىثــةرة، كــة بــة ٓجيــــةزياْ ٓــاثارْ، بــة ياريــــبةض

 ة.ـةثى  ارهةكـارْب بةزىش، بةثايبــِسىرة بة ًةميــياُى رَيــارةر، ٓةُدَيلــاْ ثارِزةبــهَيي
ــ ا باضــء ئــةر ٓةه اَيط  ـئِجــ  ــ جةي ًاُافيكــ ــ ةكاْ دةكــ ٓ ــ ــ اخ، كــة  ةز كــاخ دَيِــة      ــ

ــ ِسرىدىز دَيػاه ٌاُاْ، خجيـاْ بـة بـ   ـر ًطدَيغةًبةز  اْ دةدةْ، ٓةزيـةُدة هـة ٓـةزدرر    ـ

ڳ  ڳ  ڳ     چِسرىْ، رةن دةفةزًاَ : ـبــةز بَيــٓ ،ةدةزياُدىـاثّب يارُـةثى ٓـحاه 

، داغـــاْ باضـــء خَيسىيــــء كسدُيـــاْ هــــة راُـــآا دةضــــجدزَيريءب     چڳ  ڱ  ڱ  ڱ
جيــى هــة ياْ دةكــاخ، كــة بـةزشةُػجى بــةزدسعب شىُاكاُيػـــاُدى دةكــاخب، ضـــجزييـــحةِزىخم

 .؟!ةْــاْ ُاكــازييـةرةر ئاًجذرـَيِِـسيطـاُذـاىزدْ، ُايــةِزىَ خــْب حكسدراُاح 

  مهي   هباز د   رسيه د
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ــ ةكاْ دةكــةيةكى  ارهةكــء قطـاْ باضــداغ ــ اخ كـة بيَ ـ ِسَيصييةكى رةرزةيـة بةزىُبـةز   ـ
، رة خــاى ــــ بــة خــاى، ئــةريؼ ئةرةيــة كــة راثارياُــة: خــاى دةضــجى ُارقاُــدرةر ُابةخػ 

 ةِزرر.ــاْ دةخاثـة  دشَيايــازَيلى ديلــيفةخب ِزةفجــةُد ضـةرةر يــدىثياْ دةـبةزدةزي
كــة  ء خارةْ كجَيبةكاْ بج ئيٌاْب ثـةقاى ٓـاْ دةدىخ،   ـبةشةي دى خاى  بةيــرة هة كجثاي

ــةز ئةٓو ـــئةر ــاْب ثةقـ ـــى ئيٌ ــة ئاك  ،اىبّـ ــة ه ـــك ـــاُيــاًدى خسىدةكـ ـــ اْ هـ ــِسَيجةرةر  ـ دةض
ــ اْ دَيــا ًاذدةيــ، ٓةزرةٓجةرةــاثة بةٓةغــدةياخن  بدةدىخ، كـة ئةرـةز ثـةرِزىخب ئيِجيـى    ـ

ــ بلةْ، خـاى بةزةكـةخب دَيـص  ئاءـاْب شةريي      ةشَيِسىر  دةزرةزدرازياْ  َيبة ــدىب اْ ـ
 رَي.  ــةزدى دةِزَيــبةض
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جئحئمئىئيئجبحبخبمبىب يب  جت   حت   یچ

ٻ  ٱ ٻ ٻ  ٻ  جحمجيث حجىثمثىت يتجث متخت 

ٹ  ٿ  ٿ ٿ  ٿٺ ٺ ٺ  ٺ ڀ ڀ ڀڀپپپپ 

ڃ    ڄ   ڄ  ڄڄ    ڦڦ ڦ ڦ  ڤ  ڤ ڤ  ٹ  ڤ    ٹ   ٹ

ڌ   ڍ  ڌ    ڍ ڇ ڇ چ  ڇ ڇچ چ چ   ڃ  ڃ ڃ

 گ گ  ککککڑ ڑڎڎڈڈ ژژ

  ڻڻ   ں ڻ  ڻ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ 

 ۓ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ   ھھ  ے  ے  

ۈٴۇ     ۈ  ۆ  ۆ ۇ  ڭ   ۇ     ﮴   ﮳  ﮲ ۓ

ائ  ائ   ەئ    ى  ى ۉ  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۅ ۅ   ۋ  ۋ

ېئ  ىئ     ىئ  ىئ  ی     ۈئ  ېئ  ېئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئەئوئ  وئ  ۇئ  

ی  ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جب   حب  خبمب  ىب  يب  جت  

 ٻ ٱ   جخحت خت  متىت   يت جث مث  ىثيث  حج  مج  جح  مح  

 ڀ  ڀ  ڀپپٻپپٻٻ

ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ٿٿ ٿٿ  ٺ  ٺ ٺ  ٺ  ڀ

  .چڃ  ڄ  ڃ  ڃڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   
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 ئايةتةكـان ةيوشـناي وشــة بة ما

ـــ))ئــة  ئةرىُ ى بــة ئاييِةكــةثاْ دةكــةْ، ية  بِسرىثــاْ َٓيِــارة! ئةرىُــة  راه جــةر يــاز ـ
ــ اْ دَيـدزىرةر هـة كافسةك  ــهةرىُة  دَيؼ ئَياة كجَيبي ــ اْ، بـة د ض ـ ح ًـةرسْ، رة دـازَيص هـة    ـ

ُـ  جحةْ، ئةرةز بِسرىدىزْ ــاى بلــخ  لجاْ( بـج ُاَيـر بـاُط   ـة ( ٓـةز كـاخ )خةه ـ   ـرة )ئةرى
 ٺجُطة  ئـةرةرة كـة كجًـةه َيلّ ُافـاًّ     ــةْ، ئةريؼ هة ضــجةر يازيء دَيدةكـاه ــسد رــك

كـة بِسرىًـاْ بـة      بة ِزةخِـة دةرـسْ، ئـةرة ُـةب     ــ ارةْ كجَيبيِة! ييٌاْ هــ: ئة  خــ بو 
ً ــ(ة ٓةي٘ــٔحاىر بةر )ــخ ــ ة كـة بج دى دىبـةشَيِسىرة، رة  ـةرة  هةدَيػـ ـبـ  ،اْ دىبـةشَيِسىرةر ـ

ــة ـــر ٓجيةغب ـــ ــة ش زبةث ـ ةرة ُةب ـــك ـــاْ  ِزَيـ ـــ بو  ڄّ! ـ ــة  ـ ــدةَ ب ــةرىه جاْ دَيب ــا ٓ : ئاي
ـــكةض ــة ضـ ـــَيم ك ــةفسيِى       ـ ــاى ُ ــة خ ــَيم ك ــة؟ كةض ــاى ٓةي ــة    خ ــسىدة  ه ــةرة خ صى  ه

غارثيــاْ طاا ياُى رَيــِسىرة بــة ًــةميارْب بــةزىشر، ـهَيلــسدرةر، هَيــى ثــارِزة بــارةر، ٓةُدَيلــ
ـــه يجاة، ئــا ئةرىُــة حاــــدةزض رة  کرــاًِسىثسْ  دةزثــسر ح ــــاْ خــسىدةةر هــة ِزَيــى ِزىضـ

ــ َيّ: بِسرىًاْ َٓيِــاْ دةه ــكاثَيم دَيِة  ث ارة، ٓةزيـةُدة بـة كـافسةرة رةذررزكـةرثارْب     ـ
ــة كافسيػ ـــب ـــةرة يارُـ ــةرة  دةيػــ  ـ ــاثسة ب ــاى شىُ ــاْ  ڻازُةرة ـةدةز، رة خ رة ش زَيلي

   َ ــةِزى ــجدزَيريءب ح ــآا دةض ــة راُ ــى ه ــةرة     دةبيِ ــاْ ئ ــةْ، بَيطاً ــء دةك ــدى خَيسىي خجزيي
ــ ارزخجزىْب شىُايـاْ، هـة قط  ــدةبارىية ًػ ﮲خسىدةيّ ِزةفجازة كة دةيلةْ  ة  راُـآا  ـ

ــ اىزدْ قةدةغةيـحةِزىَ خ ــ اْ كسدبـ ــ ٓةه اَيط ـ اُة )ئـةر بـ  ـ جييةياْ( بَيطاًـاْ خـسىدةيّ   ـ
ى دةضــح بةضــةىرر رة  ارهةكــةكاْ راثيــاْ: خــا ۉِزةفجــازة كــة بــة رةضــجايء دةيلــةْ  

، بـة ٓـج  ئـةرةرة كـة راثيـاْ،      ـ ب ــ ارة، دةضجياْ ببةضةَ ب ُةفسيِياْ هــيةُط قاري
ةرة  كـة هة يـةْ   ئـ ، رة ش زيـاْ  ـــ  لا ٓةزدررن دةضجى كسىرةْ، يجُى باَ  دةبةخػـبةه 

اْ ثَيــدى شيــاد دةكــاخ، رة ــــارْب كافسيــــة خــاىز، ياخيبــــازثةرة بــجخ َُيسزىرةثــــدةزرةزدر
ـــ ا ِز ذ  قياًةثـــــٓةث ــاخ ـــــدرذًِايـــةثيىب ِزقب قيٌِـــاْ خط ــ ــاْ، ٓـــةز كـ ججثة َُياىُيـ

ــ لـياْ بج  ةُطب ئاغارت ٓةه ـئارسَيل ازيء ـسد، خـاى دةيلاذَيَِيجـةرة، رة ٓـةره ى خسىدةكـ    ـ
رة ئةرـــةز ٓاثبـــار خـــارةْ  جخدةدةْ هـــة شةريـــدىر، خـــاىؽ خسىدـــةكازىُى خجغـــِارَيّ 
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جرةزيء خسىدــةكاُيامناْ ــــاية، بــة ًطــــاْ كسدبــــابايةر دازَيصيــــاُياْ َٓيِــــةكاْ ئيٌـكجَيبــ
ــِسيةرةر  ــاْ دةض ــةرة     ،هَيي ــاشر ُيةٌةثةكاُ ــِس ُ ــة د ــجِة باغ ــةرىْ   ڀدةًاخنط ــةز ئ رة ئةر

ــة َيياْ        ــةشَيِسىرة،  َيب ــةرة دىب ــةْ دةزرةزدرازياُ ــة هة ي ــةرة  ك ــىب ئ ــةرِزىخب ئيِجي ث
ايى يةرة هة ِز شيءب بةزةكـةثى ضـةزررياْب   ــبة ده ِي ،اُةرة دابةُدبارُايةــدَيي ،كسدبايةر
ــ ذَيـس دَيي  ــ اْ دةياخنـ ــ َيلــاىزد، كجًةه ـ سيّ ِزةفجــاز ـش زبةغـياْ خسىدجـ   ،ياْ ِزَيــمب ِزىضـ ب ـ

 .((ڃةْ ــدةك
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 شـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان

ـــاهُل) (:خب) ُٞ: َوـ ـــِز ـــِزْح فـ ٕٛ ٘ـ ــ َٗ ــُ ٔخْف ِٟ ََِز  ، ْٔ ــ ـــٔاس ٔب ـــَتّزأُت، ٔاإلسـ ُٞ َإـ ــرٔتتَّزا ـــال اُدَٗ (، َؤُزـُّ
ـــُِ) ــة ) ِزٞـ ــةزرةٓا ب ــزٔ( ٓ ــؼ دَي ُِ ــةب(ي ــء     ب ــة دَيلسدَُيل ــة راه ج ــة ه ــةًصة، بسيجي ٓ

ِٟــ ُ دــةُٔاْ، رة دةرـــاثسَي: )  ْٔ ََِز ـــ ٔاســتّزأتُ  ٔبـــ جةَ دَيلـــسد، ـ( ٓـــةزدرركى رىثــة: راه 
ُٞــاإلس)  ةي.ــبل  جةي دــاه ـجَيم رــء بج غــةِزَيــة كة بطــ(يؼ ئةرةيتَّزا

 اُقَزالُبـــ َُِٕـــَٔ ،أبَعـــالّم َٛٔىـــٔمالك  ُنِصـــأ ة، )ـــــازيء، رىشيـــء، رةًـــــ(، رىثـــة: ئعبـل ـــ(: )مب)

ـــالٖش ٟٔـ ـــ(، رغُنا ـــل ٔعةي )ـ ــة ِزيػبـ ـــ( ه ــة )ـ ـــٓ ةرة(ُلَعــابةدى ه ــوء   ـ ــء غ ــة: هيل اثاة، رىث
ــ َُيـاشىزي ئيِط  ُْ   ـا   اصٔ    اْ )ـ َُ ٔفعُمـ َ ـا ََا  ْٔ ـــ َٔل ٔعـَب َإ ( ئةرــةز ل ٔعـبَ ثسَي: )( دةرـا ٕد ٔبـ

 اخ.ــدديء ُةيلــاخب بة  يــجة بلـاه ــى بة رـازَيلـِزةفج

ــ (: رىثٻ) ــ ة: باُطـ ــ جاْ كـ ِّسد، )ـ َُٞدـــ ال ُُ الضٖ : ا ُٓ  ِٕٔتـــ َرْفـ ُّـٕر ٞ ) ،(َُٔظ (: بسيجيـة هــة  ٌٔـَدا
ِٗــٜ الٖضــاَدٝ َإلــٌَ) لسىــئاغَيلى ــسدُةرة، رة دةُطــدةُط بةزشك م ــاثَيــك( َّاال ٚ دعا َإل 

َّــَدَعة: )ــسَي، رىثــط دةكــر باُــبج ُاَي ِٗ  َيّ.ــدةه   د ـىػــ(يَاُأ ( كة )اــا َإل 

سْ، هَيٌـاْ بـة يـةية دةرـسْ، هةضـةز ئـةرة       ـة دةرـ ـاْ بة ِزةخِـ(: رىثة: هَيٌٿٿ)
ــاثسَي: )  ــةْ، دةرــ ــةزكجُةًاْ دةكــ ــٔقٌَضــ ــ ُ ِىــ ــِىق ٌََٔ َئالٖظــ ــٔقٌَ(، )ُُْتــ ــق ٌََٔ ،ُ ِىــ (، ُ ِىــ

ــ اي ئـةرة دَي، ِزةخِ ــٓةزدرركء بة ًاُ ــ ، بـة يةيب خرـس  جةيـــ غةَ هـةر  ـ ٍ شىُـء، بـة   ـ
ُْـــــٌكأ ا َََإء )ـــــاِزييٍ شىُـــــكاةًــك ََُشـــالِما ٔبٖوـــَإ رت كـــة دةرـــاثسَي:  (ٛـــــَٕبا بالعُقٖوـــَإَٔ ا
َٞالٖظ ُ ــِىٔقٌَ) ً ــاره يء هَيبلــ(، ئةرةز ُلـــ٘ ــ ةي بـة ش ــ اْ، يـاْ بـة ئ  ـ ( ٛـــ َىْقٌٔىزدىْ، )اشـ

 ة.ــ( رىثة: ياكٛــٌعىصىدىْ دَي، )ــبة ًاُاي ض

ــ (: بةًاُچ) ــ اي ضـ ــ صى دَيب بـة ًاُــاي دادىغ ـ ٞٔــــالظ ُٕعدُـ ُر :الٖجـٕبٔ  ُنـــ أ ِصجيؼ دَي، )ـ ٘ 

ََُ ـــ ٘ٔتـــٜ اِلاأُلٔل ـــ ْٔٔتـــال ٜ َحـــــَإل  ََٔكـــ، ل َرٔالٓظـــ َرـــــِٗاخل  ٘ـفـــ اُهق ـــُٖ اُبَٕـــــالٖجَٔ، اَّـــِٗم َع ا

َٕاب(، )رــاخلٗ ٘ٔف َتعارفُىـر الَجَْاأل  ــ بةك ةــخسىدةر ــ( بج ياكَث ازدَي، بـةيَ شيـاثس   ـ
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(، رىثـة: دادىغـح، ئَيٌـة هـة كـازدةرىزيء دى ئةرـةز يـاكة        َٕابــَثازدَي، )ــاكة بةكــبج ي
ـــ ب ـــ، دةه ـ ـــَيني: دادىغـ ــةز خسىدـ ـــيت دى، ئةر ـــ ة بـ ـــدةه  ـ ـــَيني: ضـ ــةي ـ ــا رغ صىي دى،  
ــ) ــة يةِزةبيَٕابَث ـــ( ه ــج دادىغـ ـــدى ب ـــحب ضـ ـــصى بةكـ ــج دادىغ ـ ــاثس ب ــةيَ شي ـــازدَي، ب ح ـ

 جح دىرةثةرة.ــَيم ياكةيةكء كسدرة ثج خةيثء دةكةي ئةرة دادىغـازدَي، كةضــبةك

ـــٔع(: )ڈ)  َُــ  َِ ــ ٌٚ َعـ ـــَباَر ــٓدــ ــَٔ، نِّ ُوَتَعـ ـــُبِعَو نَُِّـ ــ ٕٕدــ َُُد َِٔوـ ـــِشَُٖٔ ،اهلٔل ٔ ـــف ُنَىِعَتــ ٘ ــ

َٕا ِٔٔالك ــ ،ُرأحالٖشــ: ُٕتاُ الِطــ، ُِٔىــٔاجل  ٔدأحــل  ََِعــ ُفٔالضــاَر ،ِّاجٔلــ ََٔوــ ُداَرٔال ــ ،َُا

ــ (: هــة ئةض ٕتــــ ط اُ (، )َرِٗــ اخل  ٖــ َ َرط  و دى رىثـــة: ش ز يــاخيء، يــاْ ش ز هــة ضـــِارز    ــ
ــ ار، ئةرةؽ ٓةز كةضــدةزي ــ َيلة كـة بةُدىيةثي ـ ــ ء بـج بل ـ سَيب بذةزضـةَي  طـة هـة    ـ

ـــ، ياُلاىــــخ ـــة خـ ـــايطــاى ثاكــة دةزضــةىري غـ ـــجةر بــة ٓةقـ ة، غــةيسي خــاى ٓــةز  ـ
غيــاُء كــسدرةر هــة ضــِارز دةزيــارة، رة رغــةي طاا هةِزىضــجيدى  ،بذةزضــةَي َيمـكةضــ

ــةزرةٓا )    طــا ٕت) ــةكازدَي، رة ٓ ــج(ؽ ب ــج )ك ــان، رة ب ــج ث ــة  طــا ٕت( ب ــة ه ( بسيجي
َيم خــةه م هــة ِزَيــى خَيــسر ــــءب، ٓــةز كةضــــةيجاُء ياخيــــيءب غــــادرررةزر فاه ضــــ 
 دىخ.ــاكة  بــي

ٖٗ(: )ې) ـــُوق  ـــٔبالُغــٓن ٔالٔغ دًٚـ ـــٓن: احٔلْقـ ـــُ (، )دـ ــة دةض ِنــ ــة ه ــة ك ـــ(، ئةرةي ــسَيب ـ ح دةك
ــيت دــ  ــةَي، )  دةض ــدةبةض ــة   ٓنٔ  ــة ه ــة ك ــةر كيِةي ــِسَي، (، ئ ــدى دةدةي ــة   ده  ــسةدى ك هَي

ْ ، چې  ې  ېچدةفةزًاَي:  ارهةكة راثيـاْ:   ةرة بـار كـة ِزذدر   ئـ  ًةبةضـجيا
 ةز.ــا بج خاى  بةخػــحاغ ،ــ ةر ُابةخػــيسررك

َٗ(: )ی) ــٓد ٔفـــ٘ الٔعضِ ـــــالّطغ ُُ: َتَذـــأُا احل ـ ـــا ــاُ(، )َٗاُــ َٗـ ــة ضُطِغ ــة هـ ـــ(، بسيجيـ ِارز ــ
 يء دى.ــةزدَيضــض دْ هةــبةشىُ

 چحج...ىب  يب  جتچ، كــة خــاى دةفــةزًاَي:   حــــَُياةِزىض(: رىثــة: ڦ)

ح بطـسة، رىثـة: ُـة ش ز بةدةهةبـة،     ــةثء َُياة ِزىضــجِةكةثدى خــ يػ، رىثة: هة ِزانــلقن
ٌٚــــُوْقَتٔضيء بــة، )ــــاىؽ، َُياةجنــــُــة ش ز َٓي اُةرىُييةكةي رىثــة: ــــ( هَيــسةدى ًاُــا شًَد

ُٛ الطَرٖــــ ، ـُد: َإســــــــــالق ِض) ــــــ ةر دى، دةه ــــــالدى، ُــــة بـيء، ُــــة بةًـــــاجنـــــًي تق اَو
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َٕٗســــــٔاإلْ ٔتَض َٔالَتْفــَرٖط اُد: الَت  َٔ ََ اإلْفــَرا ِٗ ـــ  ِض(، )ُط َبــ ــء  دـ (، بسيجيــة هــةرة كــة ِزَي
ــ (يؼ هـة خةث َإ ٔتَضادح، )ــاد ِزَييةكء ِزىضــسي، ياخــح بطـِزىض ــ ء َُيـ اة ِزىضـح دىيـة،   ـ

ــة َُي ـــه ـــ ـــةدىْب ثَيذـاىْ بةشىي ــة،  ـ ـــةِزىُدْ دىي ـــ ا دةه ـ ــ ـ ــةي  ـهةبةزئ ــة ش زب ةرةي ك
ةزياْ خسىدّ، بـج رَيِـة: ئاشىيـةثيء ضـةزَيلء ثسضـِجكيء      ــض ةزر ئةرــجةكاْ ئةًطــغ
( َ هـة   ــــ  اْ ُة ثَيذةِزَيِــجة، ئيِطــء َُياة ِزىضــةررزة، ئاشىيةثيــةزَيلء ثةٓــ(ة، ضُدـِب

اثَيلدى ـكــة ثسضــِجكيية، ئاشىيــةثيء ئةرةيــة هــة كــ  ــــ دى، ُــة كــازثيؼ بَيِيـــةثيــئاشىي
ح بلــاخ ــــئــةرةي دَيايط  ةررز ئةرةيــة بــةبــــٓةي، ثةــــدىَ بلــــح بلــاخ ئيكــــدَيايط

ـــئيك ـــدىَ بلـ ــؼ ئةرةيُدــنةي، )ـ ـــ(ي ــةز دَيايطـ ـــة ئةر ـــجيؼ بلـ ـــاخ بضـ ــَيؼ، ـ ية د
ــاْ ض  ــةرَيسي، يـ ــةدرىر ُـ ـــبَييـ ــاثء دَيايط ــ ــة كـ ــة، هـ ـــةخارةخ ئةرةيـ ـــجدى ببةخػــ ء، ــ

ـــيسرركي ــاثء دَيايط ـ ــة ك ــة ه ـــء ئةرةي ـــجدى ُةبةخػـ ـــء، ئيطـ ــاد هــ ـ ــة شي ة ِسىف ئةرةي
 ء.ــح ببةخػــدىشةي دَيايطــئةُ
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 هـؤى هاتهـة خـوارةوةى ئايـةتـةكان 

جت      يب   ىب   مب   خب   حب  جب  يئ  ىئ  مئ حئ  جئ      یچ (1

ََ]، چحج مج  يث     ىثيتجث  مث    خت  مت    ىتحت   ــ َعـــ  ٖبـــاُضَع ََاِبـ

ََُ   اَه:  ،اَىٍُِّاىل َعَعَت اهلُل َ٘ٔضَر ِٖٔد َُِب ُٛــاَعَرف  ا ََٔ الٖتِب َا ِٖد ِباُبٕت،  َٕ  ِدَ احل اَرخ   ـ ُس

ــْظأ  ــ ،ًَِســـال را اإَلَّـ ـــاف ق ٌَ ٖيُثـ َٔــ ــا،  ََُ ـ ََ الـــ  ا ــ ــاْه ٔوـ ُٖـَرَدـ ــُىِشٔمىني  َُّىـ ٌَ ــٕاٗدٔ  :اهلل َهٌَِزأ ا، ف ـ

ع خـــاى آلي كـــاِزي يـــةبباـــــ، رىثـــة: يبدره (1)[چ...ىئمئ  حئ     جئ    یچ
ـــه ـــ ــةرة، دةه ــ  َيياْ ِزىشي ب ــةي  ، دةرَيِسَيج ــدي ك : ِزيفاي ــاِزي شةي ـــك ــابارخ، رة ـ اِزي ث

ة بـــاربّ، يـــاْ ـــــ ارهةك ـ اْ رىدَيدةيــــــــ)كـــة ٓةزدرركي يااا ضـــاةيدي كـــاِزي حـــاز
ــ اْ دَيػـاه ٌاُةثييــح باربّ(، ًطــبجذةزض ــ اُدى، بـةيَ بـة ُيف  ـ ُـ ــاق رىيـ  دـــ يةُطاخ، ـا

ـــدي ــة ًطــــ ـــارَيم هـــ ـــاه ٌاُاُيؼ د ضــــ ــسدْ، خجغــــ ـــياُدةريطــجايةثيياْ دةكـــ  ب ــــ
ــ ياةُدييدة  ،ارىْ، يـاخاد شىُياياُــة ــــئ ـ ُةياُصىُيبـ  ــــ اْ هةرـةَي ٓــةبارْ )ديـازة دةب  ـ

ــ اْ ُةخجغـء ثَيـدىبارة(، هةرب  ــبةيَ ده ي ــ اى ئـةر ئاي ـازةرة خـ ـ ةثةي ُـازدة خـاىز، )كـة    ـ
ــة ر    ــارْ ك ــة ب ــةؽ هةرىُ ــةر درر كةض ــازة ئ ـــاه ـدي ــة بـ ـــجةياْ ب ــة ُاَيـ ـــاُطب ب ــة ـ رر ب

 (.سدرةــاه ٌاُةثيء كــًط

، چڀ  ڀ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ ڀ  ٻ  ٻ  ٻ ٱ  چ( 2
[ََ ــ ــ َع ــاُضَع ََاِب ـــٔضَر ٖب ـــالَعَت اهلُل َ٘ـ ـــَىٍُِّٜ َعـ ــاَه:  ،اـ ــ    ََُ ــُو ا ــَر ٙادٍَ ا َََإ ٕه اهلل ُس

ًَق ــف  ٚٔال ــــٝ بالٖضاَدٌَــ َُُىٔمِشُىـالــ ا َٗ ٔ ال ــا   َّــِٗل َإ ٕ ُِــأ ا َرَََإف ــ ،ٕااُوٕا ال  ــاُو  ــ ِدٕد:   ــُّــال ي ٔ

َِعًا ُٔس ََّّٔزأٔا ٔبَتــاس ٖذَدًاــُر اع ــكاِزي يةبب دره آليـيةبرىثة: ، (2)[يٍُِّٕا ٔوُكٔخَضي 
بـاُط دةدى بـج    دَيغةًبـةز  خـاى    : كاثَيـم بـاُط بَيـري    ، دةه ـ  اْ ِزىشي بــهَييخاى 

ــر، ًط ـــُاَي ــر ٓةه دةضــجاْ،  ارهةكــةكاْ دةيــاُطاخ: ئــةرة ٓةه ط  ـ ـــاه ٌاُاْ بــج ُاَي  اّْ؟!ـ
                                                 

ُٓ أُبٕ الَظٗذ، ذلاسَ التأٖٔن: ج1 َٔا  .263، ص 4( َر

 .478، ص 3( رٔح الـىعاٌ٘: ج2
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ة دةدى دةيــاُبيِني، راه جــةياْ ــــ ، رة كاثَيــم هــة حاه ــةثء ِزكــار ب ضـاى ٓةه ِةضــــــياخ
 ةُني.ــاْ دَيدةكـسدْب دَييـدةك د

ڍ   ڍ  ڃ ڃچ  چ چچ  ڇ ڇ ڇڇڃ ڃ  ڄ ڄچ( 3

 ،چڑک ک  ک ڑ ژ ڈ ژڈڌ ڎڎڌ 
[ََ ُِّي أ ُبـٕ     ْٔ َٔأ َتـٜ َرُسـَٕه المٍـ     ـاَه:   ،اىَـ ٍُِّاىل َععَـ َت اهلُل َ٘ضٔـ َر ٖبـاضُ َع ََابِـ  َع ٍِ ٌَف ـْر ٔوـ

َُ أ ِخط ــَٖأس َُ أ بٔ  ــُر ِب ُُ ِبـ ٌَـأف َٔ َٔ ـــ َب،   ، ُُ ٌَـأف  ٘ ٙ َُ     ـاا ُٔ ِبـ َُ أ ٔبـ٘      َعىـر ََٔإَااُر ِبـ ِٖـْد  ََٔا ََٔخألـْد 

ََ  ــإَااُر ف َش ْٔ ٔوـ َُ ٔبـ ُِٖؤٔو  َِ ُٓ َعٓى ٍَـ   َتَعـاىل  ف ق ـاَه أؤوـَ ٔبـاهلٔل     ؟الٓرُسـنَ  أ ُلٕ ِٗ ٌِـَزَه إل  ََٔوـا  ََٔوـا ُأ ا 

ٌَِزَه إل  ََٔإِسـُأ َِٔٗي  ََٔإِســٜ إِبَرا َٔاــَىأعَٗن  َِٖعُقَٕب  َٔ َٔٔعَٗشـٜ    أل َخاَق  َ٘ ُوَٕسـٜ  ََٔوا ُأٔٔتـ  َٔ ِسَبا

ٓٗ ٍٓٔب َ٘ ال ٌُف ــََٔوا ُأٔٔت َِّي ال  َِ َرٓب َُ ٔو ُِّيـٕ ٍِ ََ أ َحٕد ٔو ِٗ َُ   ،ٓرُق َب ُْ ُوِشـٔمُىٕ َُ ل ـ ٌَِخ َ ـَر    ،َٔ ََ ف م ٓىـا 

 ََ ََٖي ٔعَٗشــٜ اِبــ ْٔ الٖشــال ً، َوــِر ــ ِٗ َٕٓتَعم  ٌُُب ـــَٔ   ،ُْــــَدَخــُدٔا  َٔال ٔبـ َُ ٔبٔعَٗشــٜ  ٌُــِؤٔو ـــاُلٕا: ال  َِ ـ َى

ْٔ ََ ٔب ٌَ (٘ رٔاٖٛ الطرباٌ٘ـَ َىا ف)ٕا: ــ! ُثٖي   الآَو ٍَـ  ُيـــ م ِعال  ٌَِزَه  ، يَ دٖـٍكُ رًا ؤـ ًا طَـ دٖ ف ـأ 

ـــَِـــــــ ٓٔ ا ٖاهلُل َتَعـــــــال ٜ  ، (1)[چ...چ   چ  چڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  ٛــــــ
م هـــة ـَيــــ: كجًةه  ، دةه ــــ اْ ِزىشي بــــاى هَييــ ـــــاع خـرىثــة: يةبـــدره آلي كـــاِزي يةببـــ 

ُـ ـ ارهةكةكاْ كة ئةباياض افيعب ُـافيةء كـاِزي ئـةبء ُـافيعب غـاشي كـاِزي       ـسي كاِزي 
ــاثّ         ــةَُيادىبارْ، ٓ ــاْ ه ــةبء ئيصىزي ــاِزي ئ ــصىزي ك ــدر ئي ــاِز  شةي ــد  ك ــةًِسر خاهي ي

ــ ةز  خـةًبــ ـدَيغدسضــيازياْ هــة    ــ ك اى ــ ــ سد، كــة ئاي ــ هــة    ا ثــج ئيٌاُــح بــة كــ    ــ
ــ اىي بةزش ٓةيــامن بة خــاري: ئيٌـؼ فةزًـة؟ ئةريــةًبةزىْ ٓةيــدَيغ ة، رة بـة رةي  ـ

ــة خ  ــة ُازدرريةث ـــك ــج ئيبــ ـ ــج ئيطـاىز ب ـــِسىٓيٍ، رة ب ــج ئيطـ ـــٌاييى، رة ب ــج  ،حاقـ رة ب
ا، رة بةرةي كـة دزىرة  ــار ييطــبة ًارض، رة بةرةي كة دزىرة ب طااسارتب بج ئةــيةيك

ــة دَيغ ـــبـ ـــعمـــّٗي الضةًبةزىْ )ــ ــة دةزرةزدر (الٚ ٔالشـــالًــ ـــهـ ـــازياُةرة،  يــ ارىشيء ــ
 .ةينيــياُةرة، ئَيٌة بج خاى ًولـُاخةيِة َُياىْ ٓيض

ـــئِج ـــا كــ ــــ ــةًى ـاثَء ييطـ ــاِز  ًةِزيـ ــة       ا  كـ ــاْ هـ ــةرىْ ُلاره ييـ ــلسد ئـ باضـ
ــةثيء  ــسد، ردَيغةًبةزىي ــة ييط    ك ــاْ ب ــاْ: ئيٌ ـــراثي ـــآَيِـا ُـ ـــ ــة ـني، رة ئيٌ اُيؼ ب

                                                 

ٙٗ فـ٘ التفشا ج1 ُْ الِطَبَر َُ َإِسَخاق292، ص 6( أ ِخَرَد ََٔإِب  ،. 
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ٌ ـــ كةض ــ )رىثــة: ئيٌ ـــ  ا بَيِــــاْ بـة ييط ــــَيم ُــآَيِني كـة ئي ني( ــــآَيِـاْ بــة ثـجؽ ُ ـ
ــ اًةر ديَِيلٌــاثاة راثياْ: ٓيض بةزُــدى ٓيـبةِزىُيطهاىيةثء ـدرىيء رةن هة ِزي   اْ دـ ـ

ــ ، بةربجُــجـسء ئَياة خسىدــةخ هة ديِــم ُايــغ ــ ةرة خـاى ئـةر ئايةث  ــ ةي ُـازدة خـاىز:   ـ

ــاْ بو ــ  چ...ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چچ ــة: دَيج ـــ، رىث اًةي ـَيٍ بةزُ
 اىرة...؟!ــةْ خــسة هة يـجـخسىد ــ صىي كــب ضــ ك
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 ي ئايةتةكـــانـشــتـاي طـانـم

ـــخ ــازي ُجي  اى ـ ــج   ـــب ــةَ ضـ ـــةَ ه ــةدىـ ـــًط ارِزةثة ًاباِزةك ـــ دةدرَيِاه ٌاُاْ ـ ــة  ـ ب

اردى  ازَيـم بـاُطء   ـ، هة ئايةثةكاُء دَيػچجئ   حئ  یچسيين ئيٌاْ: ـيـاري غـُاشُ
ــ ةزًاري:  ارهةكـةر ُةؾ ــادىزيء كسدُةرة فــكسدْب ئار ــ ِسىُييةكاْ ًةكـةْ بـة د ض  ـ ح، ـ

ـــ   ـــرة  ـــازَيلء ديلـــة بـــاُطء كـــسدْ فـــةزًاري: ئةرـــةز هـــة ئايِ طةِزَيِةرةر ـء خـــاى ٓةه ـ
ــ ـــداغطةشببِ ــاى بةرة، ئ ــةر ب ةرة خ ِ   باك ــة دَي ــةه َيلء ديل ــة، رة كجً ـــ ًِةث ــةرة   ـ ــة ئ ك

جئ   حئ  مئ  ىئ    ی چازةؽ باُطيـاْ دةكـاخب دةفـةزًاَي:    ـضيفةثةكاُياُة، ئةجم

جث     يتىت       مت    خت  حت    يب  جت    ىب     مب    خب حب   جب    يئ  

كـةثاْ بـة   اْ َٓيِـارة! ئةرىُـةي ئاييِة  ـ، ئةي ئةرىُةي ئيٌاُجچمث  ىث  يث     حج    مج
دزىرةر هةرىُـةي  ــاْ دَيــةْ، هةرىُةي دَيؼ ئَياة كجَيبيــازيء دَيدةكـراه جة دةرسْب رةًةر ي

ــ جةر رةًـةر ي ـــ ح ًةرسْ، رىثة: ًـادىَ راه  ــؼ، بة د ضـغةيسي رىُي ازيء بـة ئاييِةكـةثاْ   ـ
ُـ ــجياْ ًةرسْب خجغــدةكةْ، بة د ض ً   ـجاْ ُةرَيّب هَيياْ  ارة صيم ًـةبّ، بـةيَ ُةيفـةز

ــ ًادىزىيــاْ هةرــةَي ًةكــةْ، رة ُةيفــةزًارة: ٓــيض ٓةه ط      اكةرثَيلياْ هةرــةَي ًةكــةْ،   ــ
ــ س باضــجـجياْ ًةرسْ، كة رةن دَيػــدةفةزًاَي: بة د ض ٌاْ كـسد، رىثـة: خجغـجاْ ُـةرَيّ     ـ

ُ ــــةرة، رة ٓاركــــهــة ده  دى ًــةِز ْ... ثــا ــــازياْ ًــةبّب دةضــجبازرسياْ ًــةبّب بــة ِزَيــء رى
ـــكجث ــةي ) ايء ًاـ ــاُء رغ ــُٛاك َٖ ــةزًاَي:    َٔلــ٘( ر )َٔال  ــةياْ هَيــدةكاخب دةف ــا ٓةِزةغ (، ئِج

ـــ، دازَيچمث  ىث  يث     حج    مجچ ــة خــ ـــص هـ ــــ ــدىزْ   ـاى بلـ ــاة ئيٌاُـ ــةز ئَيـ ةْب ئةرـ
ـــ  جة بـــة ديِةكـــةثاْ دةكـــةْ، ئِجـــا ٓـــجي ٓاثِـــة  ـد ضـــجايةثيء ئةرىُـــة ًةكـــةْ كـــة راه 

ُٖدىُـارة )  يِةياْـاىزةرةكةمياْ باضلسد، بةيَ شىُايـاْ بِضـ  ـخ ُُ  ـــ خُضـَٕص الشٖ  َإ ٍَـ َِٖى َبٔب ال

ٍَٜـَٕه الـــــُــ مش ة خـــاىز، ِزَيطـــا ُـــارسَ  هـــة ـــــاز  ٓاثِـــــدبارُى ٓجكـ( رىثـــة: ثايبة ةُـــَىِع
جاؽ ــــلا ئَيطـئــةرة بــج ئــةر كــاثء بــارة، بةه ــ  دَيٌــاْ رىبــ  سيى رىثايةكــة ، ُابـــجطيــــرػ
ـــًط ــةز د ضـ ـــاه ٌاُاْ ئةر ــةَي كةضـ ـــجايةثيء هةر ـــَيلدى بلاُـ ــة راه ـ ـــةْ، ك ــة ديِيـ ـــجة ب اْ ـ
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ةْ،  ــا ل هــة  ارهةكــةر ُةؾــِسىُييةكاْ، ل ٓــةز  ــجزة كــافسَيلء ديلــة بــّ، ئــةرة   ــــدةك
ةرىُةي ثةقاىؽ،  ـازي رىيـة راُـآء    ــاُدىرة، دَيضــجييدى دَيضةرىُةي ثةقاىياْ دَيػــهةِزىض

 سكة.ــيـة غــةرزةية،  ازي رىيــر

ــ ةياْ دةكــلء ديلجَيــا باضء ٓةه اَيطــئِج ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چاخب دةفـةزًاَي:  ـ

رة كاثَيم كة باُط دةكةْ بـج ُاَيـر، ئـةرىْ بـة راه جـةر بـة يـازيء        ، چٻ  پ  پ
ــ ةرة، يـاْ بـج باُ  ــا(ياْ بج ُاَير دةيَيجــار  )ٓــدةرسْ، هَيسةدى ِزىُ ةرة، ئةرـةز  ـــ ط دةيَيجـ

ــ اثة دةه ـةرة، ئةركـ ــط بضَيجـبج باُ ــ َيني: ديـ ٚ  ٔلمٖضـالٚ  ـاٖتَدـ ٔا الـ  رغـةكة رىثـة: )   ازةـ ٍَاَدا ُى

ٌةكاُء ـبـج ٓـةزدرركياْ بضـَيجةرة، رىثـة: كـجي ُاَيـرر بـاُطب دزرغـ         ــ طاجنــدةغ (زًٔاـــ ِ

 ،چڀ  ڀ  ڀپ ڀچةر يـازي دَيدةكـةْ،   ـرةً  ـئَياة، ئةرةز بجياْ بطاجن
ــ َيلـةرىْ كجًةه ـةزئةرةي ئـ ـئةرةؽ هةبـ  ــ ّ ُافـ سَي ـرةي هَياةزدةريـ اًّب ُـاشىُّ، ئةًـة ئـة   ـ

ــاخ ُيػــ        ــة بل ــةه لء ديل ــةكاُء خ ــةدىخب د  شيي ــة ًايجةق ــة ب ــَيم رةً ــةز كةض اُةي ـٓ
اه ٌاُيؼ ئــةر ِزةفجــازة هــة خــجي ُةرةغــَيَِيجةرة، ٓــةز  ــــًط ــــ ةثء، بجيــة دةبـكةردةُييــ

ھ  ھ  ے       چ(دى دةفـةزًاَي:  األٌعاًبجيةؽ خاىي دةزرةزدراز هة ضارِزةثء )

ــ اى دةياُذةزضــاثء خــةي هة  يــة: ئةرىُــىث، رچې ے  ۓ  ۓ  ﮲ اياْ ـ ،  ِيَـ ـ
 ة.ـدىْ دىيـا دَيــء  َِيــةز هة حاكٌـسدُيؼ ٓـازي دَيلــةًةر يـازة رــَيّ، ديـًةه   د

دةفــةزًاَي: ئــارى ئــةٓوء كجَيــة بدرَيِــة:  دَيغةًبــةز ئِجــا خــاى  دــةزرةزدراز بــة 

  ڤ  ڦ  ڦ ڤ   ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹٿ    ٿ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٺچ

ــ ةكاْ! ييٌـ: ئـةي خـارةْ كجَيبـ   ــ بو  ،چڦ  ڦ     ڄ بـة ِزةخِـة دةرـسْ،     ـــ  اْ هـ
ــ كـة ئيٌامنـاْ بـة خـاى َٓيِـارة، رة ئيٌامن       سْ؟ ئـةرة ُـةب  ـــ ة دةرـبة يةي ــ ييٌاْ ه اْ ـ

ِ   ــبةرة َٓيِ ــ ارة، كـة بـج  ًـاْ دىبةشَي ــ سىرة، رة ئيٌاُيػـ ٌاْ بـة ٓـةز كجَيـةب رةحييـةكء     ـ

ــ ةدى دىبةشيـــ ؼ ئَيٌـارة، كـة هـة ديَـ   ــاى َٓيِــخ رىثـة: ٓـيض    ،چڦ  ڦ     ڄچ اة؟ ـ
ة هــةرة  كــة ـّ،  طـــة هــة ئَيٌــة رسثــــــسدْ ر ِزةخِــــجة بــة ئَيٌــة كـداضــارَيم ُيــة بــج راه ــ
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ــ ة هةرة  كة ئَيــة، رة  طــاىر بة رةحء ٓةيـبِسرىًاْ بة خ اة  ِزَيـّ، رىثـة: خـةه لء  ِزَي    ـ
ــ اًةككة هـة بةزُ  ــ ِةثـيؼ  ي فيطا  َىب هـة  ـياْب هـة يةقـ  ـــ ةي خجغـ ــ اْ دىرة، ئةرىُـةْ ك ـ ة ـ

، ِزةخِـة دةرـسْ، كةضـاُء  ِزَي هـة بيـاُار       ــاري ِزةخِة رسثّ ٓةبــةرةي كة داضـئ  ـبةب
ــ ارَيليــطةر داضـجييدى ٓـيض بةه ـ  ــةزُا هةِزىضــةِز دةفس غّ، ئةرــغ ّب ٓةزــدةرةِزَي اْ ُيـة  ـ

ــ دةكـةْ، هةضـةز ئـةر غـجاُة، ئِج      ةثاْ دـ ـــ سْب راه جــْ هَيدةراــكة ِزةخِةث ا دةفـةزًاَي:  ـ

اُة: ئةر ديِةي ــةرىْ راثاريــديازة ئ ،چڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ   چ  چچ
سيّ ديِـة، ٓـيض ديَِيلٌـاْ هـةرة خـسىدة ُـةبيِياة، كةرىثـة: ٓـيض كـةع هـة           ـئَياة خسىدجـ 

ي ٓاثِـة خاىزةرةكـةؽ ِزةيـار ُةكـةيّ، ديـازة      ُية، يـاْ ئةرـةز ٓـج    ســاه ٌاُاْ خسىدجــًط
خسىدـــة، ئِجـــا خـــاى   الًياْ دــــــــء ئيطـــــالَب ئةٓوـــــِسىُييةكاْ، ئيطـــــ ارهةكـــةر ُةؾ

ــ ـــًاَي: بفزةـدةف ــا ٓةرىه ــ ـ ـــةزًار: ئاي ــ  جاْ د ـــ دةَ كـب ــةي    ـ ــةرة ئَيٌ ــسىدةة، ئ ــصىي خ ض

ـــًط ــني، بةه لـــ ــ ــةرة ئَيـاه ٌاْ ُـ ـــا ئـ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  چاةْ: ــ

ــة  ،چک  ک ڌ ڎڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ئةرىُ
ء هَيلــسدررْب، هــة ِزة ــةثء خــجي ــــاى ُةفسيِــــةة، كــة خـاى خسىدــــــصىياْ هــة  ي خــــض

اْ ثـــاِزة بـــارة، رة ٓةُـــدَيلء هَيطَيـــِسىرْ بـــة ًـــةميارْ، رة  ـــــجارُةرةر، هَييـدررزي خطـــ
ــ َيِسىرْ بـة ب ـــ ٓةُدَيلء ديلةي هَيط ْ دةزضـجاة، ئةرىُـة   غارثيـا  ااا طةزىش، رة ئةرىُـةي كـة   ـ

ــار ِزَيطــــ ــة ِزىضـ َيطــ ــسىدةة، رة هــ ـــاياْ خــ ـــجةِزَيؼ شيـــ ــاًِسىر ضةزهـــ ـــػَياثس رــ َياىرْب ـــ
ــاةْ ئــةر حاه ــ ـةرة، رىثـــةرثارُةثـــدررزك ـــةثاُةثاْ بةضـة: ئَي ةز ٓــاثاة، كــة ديــازة ئَيٌــة  ـ

ٚ ارِزةثء )ــسكسدُء ضــيـهةكاثء ثةفط ياْ ء ئـةرةًاْ كـسد كـة يـجْ ٓةُـدَيل     ـ(دى باضالبقـر
ــ اْ ثــارِزة بــارة، رة هــة ض  ــــارْب بــةزىش، رة يــجْ خــاى هَيي  ــــارْ بــة ًةمي ـبــ ارِزةثء ــ

ــة ٓةه اَيطالٍشــاٞ) ـــ(دى باضــء ش ز ه ـــيت  ارهةكـ ـــةر ُةؾـــ ةثء ـِسىُييةكامناْ كــسد، بةثايب
 اْ. ــ ارهةكةك

ـــا خـئِجــ گ  گ  چاْ دةكــاخ، دةفــةزًاَي: ـجَيلء ديلةيـــباضــء ٓةه اَيطــ اى ـ

ِزىُــاري  ،چڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ ڳ  ڱ ڳ   گ  گ   ڳ  ڳ

ــاؤا) ــة دــ ــةر       ،چگ  گچ( هــ ــةكاْ ) ارهةكــ ــارةْ كجَيبــ ــج خــ ــةُيا بــ ــا ثــ ئايــ
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ةز ةَ ـــــبــج ض   ـُةؾــِسىُييةكاْ( دةيــَيجةرة؟ يـــاخاد بــج ضـــةز ةَ كــافسىْ؟ دةراجنـــ    
ــ كافسةكاْ بضَيج ــ ةرة، ئةرىُـةي بـة ُيف  ـ ــ اقب دررِزرريـ ــ ء هةرـةَي ًط ـ ْ ـ  اه ٌاُاُدى ًاًةه ـةيا

 ،چگ  گچاْ ــــــرة كاثَيــــم ٓاثِــــة  ث، چگ  گچكـــسدرة، دةفــــةزًاَي:  

ـــدةه  ــا، خجيــ ـ ــاْ َٓيِ ــدىزر ًط ـَيّ: ئيٌامن ــة ئيٌاُ ـــاْ ب ـــ ڳ  ڳ  چاُدةدةْ ـاه ٌاْ دَيػ

ـــدي ،چڳ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ـــدَيغازة ـ ـــر ًطةًبةز ـ ـــاه ٌاُاْ ُةياُصىُيـ ـــ  ـ اة، ك
درىي  دَيغةًبـةز   ازةــصىُة، بةيَ دياُــاى دةُٔـِزىضح دةكاخ؟! بةيَ خ  اه ٌاُةر كــًط

ـــيد ُاضــــاْ بــة ثةئلــــةكاُء بــج دىبةشيـئــةرةي ئايةثــ ة بــة ــــياُء، دةفــةزًاَي: ئــا ئةرىُـ
ةرة يارُةدةز، رىثة: ٓـيض رجِزىُيـاْ   ــةرثّ، رة ٓةز بة كافسيػــسةرة هَيجاْ رةذررزكــكاف

ــ اثاة، كة ٓاثِــبةضةزدى ُةٓ ــ ة ذررز كـ ُـ افسبارْ، رة كـة ي ـ ةدةزيؼ ٓـةز كـافس بـارْ    ـار
ازُةرة، رىثة: هـة خـاىي   ــرة خاى شىُاثسة بةرةي كة دةيػ ،چں  ں  ڻ  ڻ  ڻچ

 َيسزَيِةرة.ــابّب ُاغــاْ ُــدةُٔاُصىْ، دةُٔ

ۀ  ۀ     ہ  ہ  چ جَيلء ديلةياْ دةكاخ، دةفـةزًاَي: ــا باضء ٓةه اَيطــئِج

ئةًــــــــة ئــــــــةرةي  ،چہ  ہ   ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ ۓ
ئــةر ِزىيــة  رسَي، كــة ضــياقةكة ٓــةًاري دةزبــازةي  ارهةكــةر ُةؾــِسىُييةكاُةـدةريــهَياةز

ــ ، يـاُلة دةفـةزًاَي: ش زَيل  ـــ  ب صثســبةَٓي  ــرىدَيدةي ِـ ـ ء خَيسىيـء دةكـةْ هـة    ـياْ دةبي
سيّ كــازة كــة ـراُــاح كــسدْب هــة دةضــجدزَيريء كــسدْب هــة حــةِزىَ خجزيــدى، ئــةرة خسىدجــ 

سيّ كسدةرةي ـئةر دةضجدزَيريءب خسىدةكازيياُة، بة خسىدج اىي دةزرةزدرازــدةياُلسد، خ
 اخ.ــارشةد دةكــِسىُييةكاْ ُــ ارهةكةر ُةؾ

ارزخجزةكاُياْ دةكــاخب دةفــةزًاَي:  ـيت شىُاكــاْب بــةزدسعب ًػــ  ــــةزشةُػـا ضـئِجــ
ۅ     ۋ ٴۇ ۋ ۈ  ۈ ۆ  ۆ  ۇ  ۇ ڭ ﮴  ﮳چ

( حتطـٗ  ىْ )( ًاُـاي ٓاُـد  ارعـــ ىطـالفعـن ال ةز )ـ( ئةرةز يـارة ضـ  ﮳) ،چۅ
ــ ةزشةُػـ(، ًاُـاي ض ىاض٘ـالـ الفعـن  ة ضةز )ـةز بضَيجـ، بةيَ ئةرـ دةرةيةُ ( التـٕبٗذ ح )ـ

ــةُ ــسةدى ٓاُي دةرةيـ ـــ، هَيـ ــة ًػ ــ ــةزًاَي: دةبارىيـ ـــاْ دةدىخب دةفـ ــاْ ــ ارزخجزر شىُاكاُيـ
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جَيلة ـــ ةيّ غـةِزىَ، ئـةرة خسىدـ  ـــ ء حــسىثب هة خاىزدُــةي خــاْ هة قطـقةدةغةياْ كسدب
 ء.ــَيصىُيـةيءب بة هــازىًـةيلةْ بة ككة د

ــ ةز باضــا دَيجة ضــئِج ۉ  چَيلء ديلـةي ثايبـةخ بـة  ارهةكـةكاْب دةفـةزًاَي:      ـ

 ارهةكةكاْ راثياْ: خـاى دةضـيت بةضـةىرة، ًةبةضـجياْ ئـةرة       ،چې  ې  ې  ې

 ،چى  ائ  ائ   ەئ  ەئچ ،ـ بــارةر، كــة خــاى دةضــيت قاريــارةر ٓــيض ُابةخػــ  
ةرة كــة ـ، بــةٓجي ئــةر قطـــ بــ ـ دةضــجياْ ببةضــةَيب ُــةفسيِياْ هــاىؽ دةفــةزًاَ : ــــخ

ــ اْ، ياُلـكسدي بـةه لا ٓـةزدرر دةضـيت دـةزرةزدراز      ،چوئ  ۇئ  ۇئچة رىُيـة،  ـ
ــسىرةْ، كةض ـــك ــةز ش ز بةخػـ ـــَيم ئةر ــجاْ دةبةخػ    ِدةبـ ــةزدرر دةض ــة ٓ ــَيّ: ب ـــ دةه  ، ـ

يت ٓـةْ، كـة ئَيٌـة    كـة خـاى درر دةضـ     ة، ُـةن ًةبةضـح ئـةرة بـ    ـــ ح دَيـء ئةرةي ــًةبةض
لا ـلى دةخةيِــة ضــةزر باضــء دةكــةيّ، بةه ــ  ـدرىيــء هــة ًةضــةهة رسُطةكاُــدى شيــاثس ثيػــ  

ـــًةبةض ـــح ئةرةيـ ـــاى ش ز بةخػــــة خـ ــاَي ئــارى    ،چۆئ  ۆئ ۈئچِدةية، ـ يــجُء ب

رة  ،چىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی ېئ  ېئ   ېئ  ىئچ، ـــــــــــــــــــــ دةبةخػ
ــ زدراىز هة دةزرةــسدزىرةثة خـج َُيـةرةي بج ثــش زَيلياْ ئ ــ ةزكَيػـازثةرة، ٓـةز ض ـ   يء دـ ـ

ــ ةْب، ٓــشياد دةك حئ  مئ  ىئ     يئ  جب      چةز كافسيـاْ ثَيـدى شيـاد دةكـاخ،     ـ

ججثة َُياىُياُةرة، ثاكا ِز ذي قياًةخ، ــةًاْ خطــةثيءب ِزقب كيِـرة دذىي ،چحب  خب

ــة:    ،چمت   حت  خت جت   ىب  يب  چ ــَيِّ، رىثــ ــم ٓةه دةر ضــ ــة ئارسَيــ ــةز كــ ٓــ
ــ ـــسضـطيـةه ـَيم ٓةِزـدةياُــةرَي غ ـــ ــة ك ـــازدةرىزيء خجغـَيِّ )ه ــَيّ: فـ ـــٌاْ دةه  ـــآلْ كـ ةع ـ

ـــئار ــاْ دةه   ـ ــة، ي ــّ كاي ـــسي ب ـــ ـــَيّ: ئار ــــيـَسضـةه دةريـةِز ٓـسي غ ـــ ِ ــةياْ ـ(، خ اى ئارسةك
اُةرَي خسىدــة هةضــةز شةري  ـرة دةيــ ،چيت  جث  مث  ىثچاذَيَِيجةرة، ـدةكــ

ُء خجغــِارَيّ،  ــا هــة خــاىؽ خسىدــةكازى ،چحج  مج  جح  محچبآلربلةُــةرة، 
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ٻ  پ  پ  پ     ٻٱ  ٻ  ٻ  چكجثاييـــــدى دةفـــــةزًاَي:  

ـــرة ئةر ،چپ  ڀ   ڀ  ڀ ــاْ   ـــ ــةكاْ ئيٌاُيــ ــارةْ كجَيبــ ةز خــ
ــ ٌاخنطـدةضِسيِةرةر دةغ ــ َٓيِابار دازَيصياْ كسدباية، خسىدةكامناْ ه جِة يـةُد بـاغَيلء   ـ

ــ ــاشر ُيةـ ــة ُيطـدِسُـ ــةرة بـ ـــٌةثةرة، ئـ ــــ ــةدي بـ ـــة ُيطبةخ درىِز ذةرة، ئـ ـــبةخ دُيــ ارة؟ ــ
ــةزًاَي:  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  چدةفـ

ـــرة ئةر ،چٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ــةرِزىخب ئيِجـــــ ــــ ــة  ـةز ثـــ ــةرةي هـــ يىب ئـــ
ــ اْ دىبةشَيِسىرة، ئيػـدةزرةزدرازياُةرة بجي ــ سدبار بةدَيـياْ دَيلـ ـ ء ئـةرة بةِزَياةيـارباْ،   ـ

ةثء يـــةزشر ـــــْ، رىثـــة: ِزشقب بةزةكياـــــاىزدر هـــة بـــّ دَيػـــــةزررغياُةرة دةياخنـهـــة ضـــ

 ،چڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڦ ڦ  ڦ  چٌامناْ بــــج دىدةبازىُــــدْ،  ـئاضــــ
ــ ةْ، كـة ثَيي ــادى ٓــَياْ هةُيـدَيلاء ِزَيلـلـَيـكجًةه  ــ اْ ُةدةِزىُـدرةر بةشىيةغ ـ ياْ ُـةدىرةر  ـ

 اَ دةدةْ.ــسدةرة ئةجنــسيّ كــجـاْ خسىدــةثء َُياةِزىضجياْ رسثاة، بةيَ ش زبةيــخ
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 ضـةند مةسـةلـةيـةكى طرنــط

ی  جئ   حئمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  چكة دةفةزًاَي:  :ةَــيةك ةهةيـًةض

، چحج    مج       يث جث  مث  ىث   جت   حت  خت  مت  ىت  يت   مب  ىب  يب
 سَيّ: ـرةزدةري ــ جَيلء هــةُد غــة يـاِزةكــةثة ًابـئةَ ئاي

ــّ، بــة يـــدزرضــح ُيــة راه جــةر يازي  /1 ـــًط  سَيّ، ُابـــد ضــح بطيــ لةزىْ بــة دي اه ٌاُاْ ـ
 .ــ ةبــةَي ٓــيء ياْ هةرــصيلـجيءب ُــةريطــجايةثيءب خجغـد ض

ــ اد ُيــةؽ شيــاُةخ يةن رغــاُدى ثةُــهة قاِزئ /2 قاِزئـاُء    ة، يـاُلة خـاىي كازبـة    ـ
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   چبة دَياةزر ثةزىشرر ُـازدرة،  

ی  جئ   حئ  مئ  چدى دةفــــةزًاَي:  هَيــــسة ،ورىـالشــــچڦ ڤ  ڦ  ڦ 

ْٔ(، رىثـــــــة: )ُِـــــــزًٔا، )چ ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب ّٞ بـــــــ (، رىثـــــــة وّـــــــزٔ
ــ ة، ئايــازيءب رةًــ(، رىثة: يبــل ٔعراه جةدَيلسىر، رة ) ارىشيء ئـةر دررىُـة يـيية؟    ـا  يـ ـ

ــازي رىيــة راه ــ ـئيِطــ ـــجة بــة غـاْ   ــة غــ ـ ــاخ ب ـــَياةيةكء دةُٔـجَيم دةك ـــاْ، ياُلـ ة ـ
ــ شىُايـاْ بةثايب  م هةــٓةُدَي ُٞ: َوـِزْح فـ  ـــ ال: )ــــ  ( دةه بـــ را ةثء )ـ ٕٛ  ٘ـُِّز َٗـ (، رىثـة:  ٔخْف

ٔـ  ــ اُيء، بـةيَ ي ـراه جةكسدَُيلء دةُ ــ ازيءب رةًـةدَيلسدْ دي ـ ،  بـة ئاغـلسىب    ازة دةبـ ـ
ــ يء بة ضـارن ثةًاغ ــاًةكـاُيءب بة دةُـكةرىثة: ل ئةرىُةي كة بة دةُٔ ــ اي ئيطـ الَ ـ

بو ـَيني:    ةز دةُـاَيِّ، دةغـطاجن  ــى بةزىُبيصــلسى بَيِسَيــةي بة ئاغةرىُـدةكةْ، رة ل ئ
ــ راه جة دَيلسدْ ئةرةية كة ٓةز بة قط سدْب رةًـة دَيلـسدْ   ـ، بـةيَ يـازيء دَيلـ    ة بـ ـ

 سَي.ــةرة بطــء بةخجيـء كسدةيــاه ةثَيلـةرة، ياْ حـلسدُيـايــئةرةية كة رةن  ض
، خــاى دةفــةزًاَي: ئــةي ئةرىُــةي ئيٌاُجــاْ  دةبــدسضــيازَيلء ديلــة هَيــسةدى دزرضــح  /3

ــ َٓيِ ارة! ئةرىُـةي راه جــة بـة ديِةكــةثاْ دةكـةْب رةًـةر يــازيء دَيدةكـةْ، هةرىُــةي      ـ
دــَيؼ ئَيــاة كجَيبيــاْ دَيــدزىرةر هــة كافسةكــاْ بــة د ضــح ًــةرسْ، ئايــا كافسىَُيــم كــة  

ًـدى دةه ـَيني:   سَيّ؟ هـة رةي ـجةر يازيء بـة ديٌِـاْ ُةكـةْ دزرضـجة بـة د ضـح بطيـ       ـراه 
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ــ ـــس، هــة ئايةثةكــةي دَيػـُةخَي جةؽ بــة ـجى فــةزًاريب ئةرــةز راه ــ ـاى بةرػـــاردى خـــ
ةْ، ٓةز دزرضح ُية، د ضـجايةثيياْ هةرـةَي بلـسَي،    ــء دَيِةكــاْ ُةكةْب يازيػـديٌِ

َُٕــبع  الظةيَ رةن راثسىرة: )ـب ِِ هـة ًـاه ء خـجي،      (، كةضـَيم كـة ٓـةز كافسبـ    رِّ أ 
ةية، بـةيَ كةضـَيم رَيـِسى  كـافسبارْ راه جـةؽ      ــلسدُء ٓةز قةدةغيجايةثــازة د ضــدي

اخ، ئــةرة بــة ثةئليــد د ضــجايةثيء هةرــةَي ــــا بلــــار بــة كــةَ ثةًاغــــالَ بلــــبــة ئيط
ــء راُآجــ  ــةَي رسثِ ـكسدُ ــديء هةر ـــسةر دةياةُ ــة غـ ـــء ب ــاي  ـ ــةز  ِزَيط ــة غ َياةيةن ك

 ةثسة.ــ، قةدةغــ ُةدىب
ــچمث  ىث  يث     حج    مجچة دةفــــةزًاَي: دةزبــــازةي ئــــةرة كــــ /4 ةرة ـ، ئةًــــة ئــ

ـــدةر ــةز           ةيةُـ ــةْ، ئةر ــاى بل ــة خ ــازَيص ه ــة د ــة، رىث ــارةي ثةقاىي ــاْ ضةزي ــة ئيٌ ك
ــ د ـ ئيٌاُدىزْ، كةرىثة: ك ــ ازَيص هـة خـاى دةكـاخ؟ ئيِط   ـ ــ اُء ئيٌـ اُدىز، بـة ئةُـدىشةي   ـ

سَي كـة ثـةقاى   ـ، داغـاْ ئةرةغـء هَياةزدةريـ    ئةرة كة ئيٌامنـاْ ٓةيـة، ثـةقاىًاْ دةبـ    
ــ هةرـةَي درذًِـاُء ئيط    اْ د ضـجايةثيء ُـةب  ــة هةرة كة ئيِطــبةغَيلء بسيجي الًدى، ـ

ــ ء ثةؾــةثء ئةٓوـياُلة ش ز كةع بةثايب ــ ةررف رى هـة رغ ـ ةي ثـةقاى حـاه ء بـارْ،    ـ
ــ ادةثء ثايبــةز ييبـياْ ئةرىُةي  ةخح هةض ةثى دةكـةْ، رى هـة ثـةقاى حـاه ء بـارْ،      ـ

ــة ُيَ  ــةز هــ ــة ٓــ ــكــ ــجخب خاىدىيــــ ـــاىْ خــ ـــثةق ،ةرـــ ــة  ـــ ــة  يةُــ ــديء بــ اى دةياةُــ
اشىد ، ــاًةيةن دةكةري ئــييةكاُةرة ُية، بة درىي ل بةزُــياضـةكاْب ضـكجًةييةثيي

، ًاُــا  رىيــة بــة ثــةقاى ! بــةيَ ئــةر  ـ ييح ٓةبـــرــسُط ئةرةيــة ييبــادةثء غةخؿــ
ةزدةخـاخ كـة هةِزىضـجييدى    ئـةرةًاْ بـج د   ،اخبــء ئةرةًاْ بج دةكــسةدى باضـةثة هَيـئاي

ــ از كةضـَيلة كـةيّب بـةيّب د ضـجايةثء هةرـةَي درذًِـاُء ئيط      ـء دازَيصكـًس ظ  الَ دىـ
ــ كـة ئيِط  ،سَيـاةزدةريـ ـة ئةرةغـء هيَ ــا ئةر ئايةثـ، ئةرة دازَيصكازة، ٓةزرةٓــ ُةب اْ ـ

ــ ئةرةز بة ثةقاى بار، هة ُاغ ــ ا ئـةر ُاغ ـ، ئِجـ  ةزييياْ دررز دةبـ ـ ــ ةزييية ل ئـ ةرة ـ
ــ ةْب بة ضـالَ دةكــجة بة ئيطــاُةي راه ــ، كة ئةر كةض ب ــ اركيء ثةًاغـ ــ اي دةكـ ةْ، ـ

 . ة بــجَيلء ديلــسَي، ل ٓةز غــجياْ بطــبة د ض

ــ  :دررةَ ةهةيـًةضــــ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  چةزًاَي: ـكــــة دةفــ

جَيلء ـــــــةُد غـاِزةكةؽ يــــــةثة ًابــــــ، ئـــــةَ ئايـــــچپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ
 ّ:ـَيسـاةزدةريـهَي
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ٌُِتـــاُء: )ـ، يـــچٻ  ٻ  ٻچةي ـــــ( رغ1 َٖ ( باُطجاُـــدى بـــج ُاَيـــرَي، ال ٚـــــِي لمٖضـأ 
ُِٖتي) ــاَد ــاُء: )ٌَ ــدعــٕم( ي ــسدةرة )   ـ(، خةه  ــادىز ك ــةه لجاْ ئار ــسد، خ ــاُط ك ُِّ لجاْ ب َٔأ 

ٍٖ ٍٖـاض ـأ ِعمٔـ (، رىثـة: ) اَضــٔبال ــ ( خـةه م ئار َي ال ــ ادىز بلـ ــ ةرة بـةع هـةَ ئاي  ـ ةثةدى باضـء  ـ
ــبا ـــُـ ــارِزةثء )ـط ٓـ ــةَي ضـ ــةرة،  اجلىعـــٛاثاة، هةرـ ــة  اًةـ ــة بـ ــةرَي ثايبةثـ ــة هـ ( كـ

ــ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  چاَ : ـدةفةزًــــ

ــةرةؽ چٹ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ ــة ئـــ ، كـــ
ـــُيػ ـــ ـــةرزةيء ِز ذي  اًةـاُةي ر ــة ِز ذي   ـ ــاه ٌاُاُة ه ــةرةي ًط ــء كجبارُ ةر رسُطي

م بــج ـط كسدُــء خةه ـــاخ، باُـــط دةكـــء باُـــيت باضــــــسةدى بةرػـ اًةــةدى، بــةيَ هَيــ
 ر.ــُاَي

ــاري ) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ (2 ــةر ِزىُـ ــا، ئـ ــج   ِـ ــة بـ ــة كـ (يـ
ح دَيــء ُاَيــرة، يــاُلة دةفــةزًاَي: ـَيّ: ًةبةضـــةُدَيم دةه ـــةرة، ٓـــ( دةيَيجــوؤٌــح)

ــة: ُچٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ ـــ، رىثـ ـــصيلجـ ــة باضـــ ـسيّ غـ لسىرة، ـجَيم كـ
، بةيَ ئةركاثـة:   ًةبةضح باُط ب ـ طاجنـةرة، دةغـارةكة بج رَي دةيَيجـِزىُ رةرــُاَي

ٍَاَداٚـأ ٙ اٖتَدـــُ ٔا الـــ،: )چ  ٻچ ٌٖـــحبـــة ) ـــــ ة دةبـــــاثة بَيرةكـــــ(، ئـــةر كُى ( ُوَؤ
 .ــ ةه ى بطاجنـاثسَي، بجئةرةي هةرــبط

ًـ 3 ــ جةر يازيـة راه ـ ـ، بجيـ چڀ پ ڀڀ  ڀچاَي: ـ( كة دةفةز ء بـة ديـّ   ـ
ــ ــةرىْ كجًةه َيلــ   ،ةْدةك ــةرةي ئ ـــهةبةزئ ــة   ـء ُةف ــاةزدةر َي ك ــةرةي هَي ــة ئ اًّ، ئةً

ــ ــة ـئيِط ــةفاَب ك ــ دةْب براُء ُ ــ ،ةقَىـي ــة د  شيــ ـراه  ــيـجة ب ـــةكاُء خةه  اخ، ـلء دةك
بةثايبـــةخ د  شييـــةكء رةن ُاَيـــر كـــة ثـــةرىرثسيّ بةز ةضـــجةكةزي بةُدىيـــةثيى  

ةرة ــــه رٌَيلء يــةكجاز بــةزشةــــرغيةازر دزـاى، يــاخاد بــاُط كــة غــــــاُة بــج خــــئيِط
ــاددى   ــة ر ـ ــة هـ ــةزشثس ِزةُطـ ــةب بـ ــا     ُـ ــاى، ئِجـ ــةثء خـ ــاى، رةحدىُيـ ــاري خـ ــة ُـ ، كـ
ــ ةزفسىشيء، رغــط كسدُء خةه م بج ضـِزةرىُةكسىرَيجيء دَيغةًبةز، باُ ة هـة رغـةكاُء   ـ

ــ (دى ُيٕدـــ دٔباُط رةرزةثس هة بارْ ) ــ ة، كةضـَيم راه  ـ ــ جة بـةرة بل ـ ــ ًاُـاي رىي  ،اخـ ة ـ
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سَي كـة  ـجيؼ ديـازة ئةًـة ئـةرةي هَياةزدةريـ    ـاًة، رة ٓـةز بةرػـ  ـَىب ُةفـةقـي  ز بش
ـــئيِط ـــر  اْ ُابـــ ـــاركايةثيء بــة د  شييةكـجةر ضـــاه  اُء ٓــيض كةضــَيم بلــاخ، هــةر  ـ

ــ سىرة، رةن خـَيطيـ ـاَُيم ِزَيص هــِزررةرة كة ٓةًار ئيِط ک  ک   چاى دةفـةزًاَ :  ـ

سرِزىيةكاُى خـجيب د  شييـةكاُء   ـَيليؼ بيـ ، رة ٓةًار ًس ظراءـاإلس چڻک  گ
ِـ ــئاًادةية هة دَيِ ،سْبـجي رسُطجــهة خ  خجي د ، كةرىثـة:  ـ ارياُدى ضةزي خجي دىب

ــ س شييةكاُء شياثس ِزَيـيـد ـ ، دةبـ سىربـَيطيـص هــاُةكة ِزَيــئةرةز ئيِط سىربّ، ـيـ ـص هَيطـ
ــ ُبـةز ُاك ة بـّ، بـةيَ بَيِسَيصييـاْ بةزى   ـــ ح ٓةه ــبا ثج دَيػ بـةر ًاُايـة ُـا كـة ثـج       ،ة ـ

ا بــةر رىثايــة كــة ثــج دةثــةرَي ٓةضــيت بةزىُبةزةكــةخ بسيِــدىز ـ ، بةه لــــــح ِزىضــــدَي
ــ ة هَيِــًاُاي ِزةخِ ،مــخةه  ى رِزىيةكاُـُةكةي، ديازة ِزَيصرسثِيؼ هة ب ةرسثّ ُيـة،  ـ

ــ بـــة ٓـــةزدرر دياةكة  ــ ـدى، ل ًطيــ ــ اه ٌاُاْ ِزةخِـــ ــ  ـــ اْ بطـــسْ، ل  اه ٌاُـة هـــة ُاًطـ
ــ ــة ًطـُاًطـ ــة هـ ـــاه ٌاُاْ ِزةخِـ ــةرة  يــ ــسْ، ئـ ـــاه ٌاُاْ بطـ ـــاية، رة ضــ اركايةثيءب ــ

   ة.ــايــلسدُيؼ  يَيـجة دــاه ــصيءب رــِزَي ب

  ت كردهن وه اقهم و ذان(آ )  گبان  ي ه ر با  هل    کيس  با
ُــدَي  هةرــةَي ٓة ، (1)( رةزرسثــاة يبـالُقرُطــ سي )ـيـــةَ هــة ثةفط ـةي ئــةر باضــ  ـش زبــ

 دةدةَ:ــاْ دَيــة كة ئاًاذةيــارةي ديلــةزيــض
  (:َداءــالنِّ) ةيــاى وشــمان (6

ٍَِّداٞ: )ــ دةه  ُٞ ــ: الٗدَعال َُ الٖضا ُٓاَدٌَـ َٔ، ِٕٔتــٔبِرْف َٔاَدٍَـ ُو ا ٞ (، )ْٔبٔـ  اَحٙ صَـ أ  :اَٞدٌٔـ اٚ  (، ٌٔـَدا
ــ رىثة: بـاُط كـسدْ بـة دةُطـء ب     ــ ةزش، رة هـة شًـاُء يةِزةبي  ـ ُٓاَدٌَـ َٔ: )ـــ  دةه  دىـ اٚ اَدٍَـ ُو ا

 سد.ــء كـارىزي كسدَيب بة دةُطء بةزش باُطــ( ياُء ٓاَٞدــٌَٔٔ
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 انط>ــارةى بــان دةربـايـةى سانــ( قس6

ُٞىَـ م الُع اَه  : )ــ ( دةه ُ رُطيب) َٔا َََُُ األ كُـ َٖ ِيل ـ :  ََٔرِذَّـالـ  َنبِـ    ٛ كِـ َىٔب ا َ ـ ىَـ ٌَٖإٚ،  ٌُا  ٕا ا

ٍَُــاُدُٖ ـــ"الٖض ٔ ــٖىــم ٛ" ف َعــأوَد ُٚال ـ َِ ٍٖ َراَدا  ـــلٛ َإم ــِبالٔق ٔ ف َرُصــَٔ  ٘ٗٔبــال  َرَوــأ  َٛٔبــِعٜ الك ـ

َََُاأل ٔب َٔا (، رىثـة: شىُايـاْ راثارياُـة: هـة ًةكلـة      ُضَرِعَٖ َرِوٛ" لأل َعأوَد ُٚال ــ٘ "الٖضٔقَب، 
ــ ايطَيم كــة دةٓاثـة دــَيؼ )ديَ ـــ ؼ كجيـلسدْ، بــةه لا ئيػ ـبـاُط ُـةبارة ديـَـ   ح دةبــار ـ

( ُاَيـــر َٛعـــأوَد ُٚال ـــــالٖضٌياْ بـــارة: )ـــــاه ٌاُاُء بـــج كجبلسَيجـــةرة( ئـــةرة دزرغـــــًط
ــ ــةرة دزرغـكجك ــــةزةرةية، )ئ ــريؼ باربــ   ـٌَيل ــاثء ُاَي ــة ك ــةزة ُي ــار، ً ــاثء  ياْ ب ، ك

ــ ٓ ـ ُاَيريؼ ُةبارب ــ ةز رىيـ اْ كـسدرة، ُاَيـر كجثـاْ دةكاثـةرة، رىثـة: كازَيـم ٓاثجثـة        ـ
ر ِزرررـة  ةــء كسد بج ًةديِــكجي ةًبةز ــدَيغةرة(، كاثَيم ــجة كجببِــايطدَيؼ دَي

ــ ة )هـة ض ــجِزى بج كةيبــ(ةرة رىقدضـبٗ  الة )ــه ( بمـٛ) اه ء دررةًـء كجيـييدى( هـةر    ـ
( بــاُط ٓــةز ًايــةرة، بــج َٛعــأوَد ُٚال ــــالٖضةي )ـكاثــةدى فــةزًاْ بــة بــاُط كــسى، رة رغــ 

 ؼ. ــاثة دَيـَيم دةٓــئيػ
ـــرة باُ ـــط هــة يـ ـــةُد ِزَييةكـ ـــةرة ثةغـ ـــسيع كــسىرة،  ـ ــء  ـ ازَي ئــةرة ئايةثةكــة باض

 ء كسىرة.ــاُدى باضــة: باُط هة قاِزئــدةكاخ، كةرىث
ٚ دةقـــء بــاُطء فَيـــسي )  اى ـــــةز  خـدَيغةًبــ رة  ( كـــسدرة، رةن هـــة أ ُبـــٕ َوِخــُ َٔر

ــة ) َصــخٗم ُوِشــٔمي ) ــاثاة، رة ه ْ (دى ٓ َُ َواَدــ ــ ــة   (َصــخٗم اِب ــةهباُيء ب ــَيذ ئ ــاثاة غ دى ٓ
 ارة.ــةحيحء دىُـؾ

ــ رة ٓةز كاًَي ــ ر ياً،آلي كـاِزي شةيـد  ـــ م هـة يةبدره  ـ ــ ةزي كـاِزي خ ـ ةثجابيؼ خـاى  ـ
هــة خــةردى خــةرُياْ  ،ردةكــة دةكــةيّا، رةن درىيــء ئاًــاذة بــة فةزًــــ َيياْ ِزىشي بــــه

ةرة، بــةر غــَياة رَيِسىرةثــ ةًبةزي خاىيــاْ ـدَيغــبيِيـاة بــة باُطــةرة، رة يــارْ بــج  
ــ اْ دةه ــةيَ شىُايــة، بــجا ٓةيــةي كة ئَيطــباُط ــ َيّ: ئـةرة ًاُـاي ئـةرة ُي   ـ ة ثـةُيا هـة   ـ

آلي كــاِزي شةيــدر ياًــةزي ــــرةن يةبدره  ،اُةــــارةيْ بيِيايــــةرة، كــة ٓـِزَيــء خةرُــ
ــةثجات خــ   ــاِزي خ ـــك ـــ َيياْ ِزىشي بـاى ه ــاُط دىُسىبــ   ـ ــةرة ب ــةر ِزَيي ــةُيا ه ــةه  ، ث لا ، ب

ُـ  ــ دةراجن اى ــةز  خــةًبـدَيغ ٓـ  ـرَيِسىي خةر ــ ارةه ة بةِزَيصىُـة، بجخجغ ـء ئـةر  ء ـ
 . دبــةياُــاز دَيء ِزىرــاىي دةزرةزدرــبة رةحيؼ خ
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 ةت>ــطء قامـانــي بــ( حوكم6

 ةرة:  ــطب قاًةثـازةي حاكٌء باُــة هة بــايء ياْ ٓةيــاْ ِزى يـايـشىُ
ََ جى ثايبــةخ )ـاْ دَيايطــــــَيّ: ٓةزدرركيــــياْ دةه ــــةُدَيلـأ/ ٓ ِٗ (ْ ، رىثــة: ف ــِرض اْلَعـ

ــ اه ٌاَُيم ُاَيــٓةز ًط ــ ري فـ ــ باُط ـــ  ةِزشي كـسد، دةب ـ ــ ء بـج بـدىر قاًةثيػ  ـ ء بـج  ـ
 اخ.  ــبل

َٖٛـف ِرض الٔكف يت )ــجى رػـياْ دَيايطـَيّ: ٓةزدرركــياْ دةه ــت/ رة ٓةُدَيليػ  (ْ. ا
 ّ. ــاُِةثــاْ ضــيـَيّ: ٓةزدرركــه ياْ دةـة/ رة ٓةُدَيليػ

 اُِةثة.  ــةخ ضــةِزشة، بةيَ قاًــط فـــ: باُـــ ة دةه ــد/ رة ٓةي
ـــه/ رة ٓةيػ ـــ ة دةه ــ ــةِزشي   ــ ــةكَيلياْ فـ ــاْ يـ ــةْ، يـ ــةِزشي كيفايـ ــةزدرركياْ فـ : ٓـ

ــ ةِزشي يةيِـة، يـاْ بـة دَيض   ــة فــايةيةر ئةري ديلـكيف ةرىُةرة ...، يـةُد ِزىيـةن   ـ
 ازةرة.ــْ هةربةــٓ

بةيَ بةدَيء ئةر دةقاُةي كة درىيء ئاًاذةيـاْ دَيدةكـةيّ، ِزى  ِزىضـح ئةرةيـة كـة      
ايةْ، ئةرــةز ٓــء يــةيِيؼ ُــةبّ، بــا  ـةِزشي كيفـــةرة بــاُطب قاًــةخ فـــبــة ي كةًــ

 ةيّ:ــة بلــةُد دةقــاي ئةر يـثةًاغ
ََ َوألـٕ    ]: ةَــيةك ٌََص ِبـ َِ أ  َُ َرُسـُٕه اهللٔ    ،َع َ ـا َُ اْلف ِذـُر        ـاَه  ََا ط م ـ ُٖٔغـُا َإ

ـٌَـ    ََا َُ أ  ُِ َســٔى ــَإ َُ ف  ََا ُُ األ  َِٖشــَتٔى  َُ ــا  َ ــارَ  ًأَ ََٔإاِل أ    بــر ي:  ْئمِشــُو َُْدــَرِخأ }[أ ِوَشــ   

ُٔد بــر ي: )845) َٔأ ُبــٕ َدا ٙٗ بــر ي: )2634(،  َٔالتِّرٔوــٔ  ، رىثــة: ئةُةضــى كــاِز  {(1618(، 
ــ  ،اى هَيــى ِزىش  بـــم خـــًاهيــ يــادةثء رىبــار َٓيسغــء   : دَيغةًبــةز  خــاى ـ دةه 

ـــ ـدةكـــسدة ضـــ ــة هةرـــةه ء هـــة ح ـــةز درذًَِيـــم )كـ ــاثء  ـاه ةثء  ـ ةُط دىبـــار( هـــة كـ
ـــبةزةبةيـــ ء ُـــةدةكسدر، دةضـــيت ـــــة َٓيسغـــــط بارىيـــــء هـــة باُـــــةز راَيـاُدى، ئةرـ

ُـ  ـدةرسثةرة، بةيَ ئةرةز رايَـ  ــ رء دةكـسد. رىثـة: ئة  ـــ ط ُةبارىيـة، َٓيسغ ـء هـة با ةز ـ
ــ ء هة بـَراي ــ ةياُد كـة دي ـئـةرة  دةرـ   ،اُط بارىيـة ـ ــ ازة ئةرىُـة ًط ـ اه ٌاُّ، كةرىثـة:  ـ

ــ ـــط غـباُـ ـــاه ٌاُــيةازي ًطــ ــةز راَيػـةثييـ ـــة، رة ئةرـ ــــ ـــُةبارىي ـ ء هـ ــ ،ةــ ازة ـديـ
 .اه ٌاْ بارْـــُاًط
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ِٖٔلى   ــاَه َرُســُٕه اهلٔل ]: دررةَ َٕ ََ اْلُخ ـــألــٔ  ِبــ َٔـ ُْ َرٔخ  ََ عــٓي ل ــ ََا ) :اِبــ ٍِتىــاَإ ٘ ـفــ َُ

ــا    ْفُر ـَســ ََُى ََْبُر ــا أ  َُٗؤٖوُكَى َْٔل ــا  ــٖي أ ٔ َٗى ــا ُث ٌَ ِّ ــالُب َُْدــَرِخأَ }[(ف أ   ،(630بــر ي: ) ٙٗاَرَد

ــ ٙٗٔ رٔوــالتَِّٔ(، 1533بــر ي: ) ْئمِشــُؤَ 205َٔ) :ر يب ــ(  ٍَٖٔ ،صــخٗم ََْشــ: َحاَه   ٟٔـَشــال ٘ٗ ا

634َٔ) :ر يبــ َُٖبــٔح َُاِبــ(،  بــة ًــاهيلء  دَيغةًبــةز  خــاى ، رىثــة: {2128) :ر يبــ ا
ةكء ئــةري فــةزًار: ئةرــةز دَيلــةرة هــة ضــةفةزَي بــارْ ــــب ئاًجشىي ي اح يااكــاِزي 

ــ اًةثيؼ بلــط بدةْ، رة قـباُ ــ ةْ، رة بـا ك ـ ــ ِاَيرييجـػـسة دَيـاًةثاْ بـة ثةًةُجـ  ـ اْ ـ
 ارَ.ــًةئٌ ةــجاْ ببَيجــاَب يةكَيلـجاْ ببَيجة ئيٌـبج بلاخ، رىثة: با يةكَيل

َُ ال) ٛٔ ٔفـ٘ احل طَ       : )ـ (، دةه ٔ رـُىٍـإِب َُـٓن َدَىاَعـ َُ َعم ـٜ  َٔأدَبـا َٔاإَل  اَوـٛ   ُُ ََا َر ـــ ف ـاأل

ٍٖٔب٘ ــٔالٓش ُٖ ال ُُٕدٕب أ َوَر ف َر، أل  ُٓ َعم ٜ ال ََاُ ٔأ ور َُ  ( هـة ) ُ ـرُطيب (، ئةرة )ٔباأل  إِبـ

ــ ـــ (ةرة  دَيُِىٍٔ رـال ــا  ـ ــةرزةي خ ــةكء ر ــة شىُاي ــارة،   ، ك ــةخجي ب ــةخ ب رةْ ِزىي ثايب
 ـ دةيـ ـافيةيء دى بـارة، بـةيَ رىديَ  ـاةي ًةشٓةبء غـيؼ دةه َيّ: هة ياىزيَيـٓةُدَيل

ــ ـــةثء ٓـش ز ِزىي ثايبــ ــة: )ـــ ــسدرة، دةه إدتّــــادةباربّ، رىثــ ـــ (ي كــ ـــ: باُطـــ دىْب ـــ
ــــــسدْ فــــقاًةثل بــّ، يــاْ   جة ــــاه ٌاُاْ ُيػـَيم هــة ًطـــةِزشْ هةضــةز ٓــةز كجًةه 

ــ فـةزًاُء كـسدرة بـة باُ    اى ــةز  خـدَيغةًبة ــبّ، ياُل اىزــَيبِز ا ـــ ط )ٓةزرةٓـ
 .ـ ح بارْ دةرةيةُــاًةثيؼ( رة فةزًاْ كسدُء ئةريؼ دَيايطــبة ق

َٔالظـــافٔع َ ف ـــاٖتَٔ: ) ( دةه ـــأرَّٙرالَظـــالح ـــــإبـــَ الضة: )ـــــ( رىثرـىــــأبـــٕ ع) ٕ ُبـــأ ٘ 

ََٔخــــــصٛ ٔأ ٍٗف ــــَح ـــَىِحأ ابّىا ٔالجــــٕرٙ  َٔـــ ــَإد  ََٔخِســ ــأ اق  ــُبــ ــٕر ٔالط ٕ َثــ  ُٖٜ أ م ــــرٙ َعَبــ

ــ ـــا َتََر َإأفَشُىـالـ ــاُ َعََاأل  ك َرــ ــًٗاأ  دًاأوـ ُْ ٔ ٌاسـ ــ ـــص أدزأتـ ُْــ َٔالت ــ;  ــ   ٔلَ َ ـ ــل ـ  ك َرٕ َتـ

ــٛ ٔعاَوــ  اإَل ََُِٔدٍِ ـــَطأ  ِيُِــي،  ــَرَ  ٓدـ َِ ــة: غــ ،(1)(ٛاَوــ  َــْ اإَلِرَتٛ ٔلا ــةبا ـرىث افيةيءب ئ
بـةِزيء ِزة ـةثء   طاه رزر ثاه حاقب ئةبا ــرزيءب ئيطثهه ةكاُياْ، رة ةر ٓارةــحةُيف

لةرثارْ كـة بابـاي ِزَيبـاىز ئةرـةز بـاُطء      ـةز ئةرة ِزَيلــ، هةضــ ةًارياْ بــخاى هة ٓ
ــ ةي ٓـةز بةزدةك ـسي يـار، ُاَيرةكـ  ـح، ياْ هةبيــُةدى بةئةُكةض ةرَي، )بـةيَ ديـازة   ـ

  ْ راُآبـاز بـارة، رة هةضـةز ِزىي ئةرىُـةي كـة       ،هةضةز ِزىي ئةرىُةي كة دةه ـَيّ فـةِزش
ــَيّ: ض ـــدةه  ـــ ـــء هةدةضـاُِةثة، خَيسَيل ــارة(، رة ٓةزرةٓـ ـــح ي ــةز قاًةثيـ ـــا ئةر ؼ ـ

                                                 

 .198، ص6( اجل اوُ ألحكاً الُقرآُ, ج1
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ُاَيرةكـــةي ٓـــةز دزرضـــجة، بـــةيَ قاًـــةخ   ،هـــة ي ئـــةرىْ ،ُـــةكاخ بـــج ُاَيرةكـــةي
 ة.ــط ُةدىُةكــسة هة باُـجـاخجغـُةكسدُةكةياْ دَيِ

 زدن>ــةت كـةتي قامـضؤنيطدانء ـي بانـةتـضؤني (6

ــ ــةقاًء     ـديـ ــجة غـ ــةز ِزىضـ ــةي هةضـ ــاه ٌاُاْ ئةرىُـ ــةي ش زي ًطـ ــاُطء ش زيِـ ازة بـ
، بــةر غــَياة  اْ ِزىشي بـــاى هَييـــ  خـــةزِزىضــــارةيُء ضــــر ٓاى ــــةًبةز  خـدَيغــ

ــ جا ٓةية، ئيــبارة كة ئَيط جيبازي ـش ز ئيةـ  ،لء  دةزر  ِزَيـــ دي بـاُطء ديلـةي خةه   ـ
ــ سَي، ئِجــدَء ُاك ــ ا ش زبـة  خ ـ ةن غـَياة بـاُط ٓةيـة، بـةيَ     ـةه م رىدةشىُـّ ٓـةز يـ   ـ

 ة: ـالًييدى ئارىيــاُء ئيطـجا بارة هة  ئـةي ئَيطـَياة باُطــة. رة ئةر غــازة رىُيــدي
 

َْ ََْبـــَبـاهلُل أ  ََْب                 ُرــــــُر اهلُل أ  َْــــاهلُل أ   ُرــــَبـــُر اهلُل أ 

َْ َإاِل اهلُل ــــِطأ  ُِ ال  َإل  َْ َإاِل اهلُلـــــأ ِط                َُّد أ  ُِ ال  َإل   َُّد أ 

ُٖ ُوَخٖىّدا َرُسُٕه اهلٔل ـأ ِط ُٖ ُوَخٖىّدا َرُسُٕه اهلٔلـأ ِط          َُّد أ   َُّد أ 

ٚٔـــٜ الٖضـــــــــم ـــَع ٖ٘ــــــــَح                     ٚٔـــــــــٜ الٖضــــــم ــَع ٖ٘ــــَح                 ال   ال 

  َحال ف ـــــــــٜ اْلــــــم ــَع ٖ٘ــــَح                 َحال ف ـــــٜ اْلـــــــــم ـــَع ٖ٘ــــــــَح                    

َْ َْـــاهلُل أ   َبُرـــَبُر اهلُل أ 

َْ َإاِل اهلُل ال  َإل 

ٚ   ٘أ بٔـ ة فةزًاردةكـةي ) ئةًة هـ  وشـمي ٔأبـٕ دأد ٔالٍشـاٟ٘    (دى ٓـاثاة كـة )  َوِخـُ َٔر

  ْ (دى بـة ؾــةحيحء  اٟ٘ـصـخٗم ســٍَ الٍشـ  ( َٓيِارياُـةرة ئــةهباُيؼ هـة )  ٔإبـَ وادـ
ـــدىُ ــةر غــ ـ ــة ب ــَياةية ـارة، ك ـــخ ةز ـدَيغةًب ــ اى ـ ــسي )ـباُط ــء فَي ـــَوِخ ٘أ ٔب ٚ ـ ( ُ َٔر

 كسدرة.
ــةر يجُيـــ  ــا ئـ ـــ ـ ـــةثء باُـ ــة    ،ةط فَيسكسدُـ ــة هـ ــة، كـ ــةَي دىيـ ــةزٓاثَيلء هةرـ بةضـ

 ة:  ــسىث ُيــَيِسىُةرةي خــاثاة، رــسةكاُدى ٓـيـثةفط
ٚ ـَوِخــ ٘أ ٔبــ) ـُـ ُ َٔر ـــ( يــةكَيم بــارة هــة ًا : ئَيٌــة كجًــةه َيم بــاريّ   افيكةكاْ، )دةه 

ـــكاثَي ــةُطء ثةبــ ـ ــة   ـــارن دةرةِزىيِـم ه ـــةرة، دىُيػـ ُ ـ ــة با ــةًاْ ب ـــجباريّ راه ج ط ـ
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ــ ـــدةكـ ــري  ـسد، كاثَيـ ــاُط بَيـ ــةز م بـ ــاييٌاْ    دَيغةًبـ ــةؽ  ضـ ــاُطء دةدى، ئَيٌـ بـ
ًّ يـةكَيم بـارَ هـة راه جـة دَيلـةزةكاْ، رة       ــ :سد، دةه ــةًاْ دَيدةكـاه جـسدةرةر رـدةك

بــاُطء كــسديّ،   دَيغةًبــةز بــةزش كــسدةرة،    ًــّ بةثايبــةثء شيــاد دةُطــٍ دــ    
امن ـارةه ةكـ ـ: ٓ بـار؟ دةه ـ   اْ بار كة دةُطء هة ٓـةًارثاْ بـةزشثس  ــةزًاري: كاًةثـف

ًـ  ــ سد، راثيـّ كـ ـئاًاذةياْ بج  ــ اْ: فـ ــ ٍ راثـــ آلْ كـةع بـار، بجخجغ  ـ ًـّ   ـــ  ٍ: بةه ـ
 دَيغةًبـةز  اْ بةزشثس بار، )ديـازة ًةثسضـيء ٓـةبارة    ــٍ هة ٓةًاريـدةُط ،بارَ

ؼ هَيــء يــارًة ــــاري: رةزة دــَيؼ، ًِيــــفةزً ةز ــــدَيغةًب(، ـ ارِزة بـــء ثــــــهَي
ــ جَيلء بـة ُيَ ــؼ، دةضــدَي ــ ا يةرىُـ ــ ٍ دىَٓيِـا ثـا رةيػ  ـ جة ضـةز َُيـاكٍب دريـاي بـج     ـ

، ـــ  َياة، رـا:: بةه  ـا فةزًاري: ئةر رغاُةي دَيح دةه ـَيٍ رةن ًـّ بياُو ـ   ــسدَ، ئِجــك
ــةرةي ه    ــا:، درىي ئـ ــاُطء دَيطـ ــاُةي بـ ــةر رغـ ــد  ئـ ـــئيـ ــبارًةرة، )َيـ ٚ  ٘أ ٔبـ ــُ َٔر  َوِخـ

ــاُط بَيــ    ــارةر ب ــةُارباُط ب ــارًة  ي      ب ــة ي ــاى ك ــة خ ــاَيِد ب ــارة(، ض ــاز ب رَيلء دي
ــ ةًبـدَيغ ٓـــيض كـــةع ُـــةبار َٓيِــدةي ري بيبـــاغصَيٍِ، رة ئـــةًسي ٓـــيض   ةز ــ

ــ َيـس ُةبار، كة دَيء فـةزًارَ بياُو  ــجـُاخجغ ـ ٍ هة ئةًسي ري دــيػـكةض اة، بـةيَ  ـ
ة  دـض كــةع ُــةبار َٓيِــ   ـٓيــ  ،ةزدىَٓيِاَـكــة باُطةكــةَ ثــةرىركسدر دةضــيت بةضــ     

ــ ايطـٍ ش ز ش ز خجغــٍ بارَي، رة باُطيػــخجغ ةًبةز ــدَيغ ديـازة درىيـء   }ح(، ـ
ٚ  ٘أ ٔب) ٌيء، كة بَيطاًاْ ئـةرةؽ بةزةكـةثء خاىبـارة،    ــدةز  ِزةضـ( بجثة باُطَوِخُ َٔر

ــاز       ــةزيؼ ٓجك ــى دَيغةًب ــيِط فسىرىُي ــةزشر ض ــار  ب ــحب خ ــاْ ِزةرغ ــةيَ بَيطاً ب
 ة.ةزةكى بارــض

ــازةي ) ـــإ دةزب ــا      اوٛـ ــةخ، رة ًاُ ــَيني: قاً ــدى دةه  ــازدةرىزيء خجًاُ ــة ك ــة ه (ؽ ك
ــةكة )ٓةه طــ  ــة: ئــةر ُاَيــرة ئةٓوــ      اُدُةدـرغ ء  ةًايــةخ ـ(ية، ئةضــو ء خــجي رىث

 ة: ـارىيـارة ئــ(ؽ ئةرةي كة باوٛـإ ةْ، )ــا بلـة بةزدــرر ُاَيرةكــبج ُاَي ـ َيِــٓةه ط
 

َْ َْـــــــــَبـــاهلُل أ   ُرــــــــَبـــــُر اهلُل أ 

َْ َإاِل اهلُل ـــأ ِط ُِ ال  َإل  ُٖ ُوَخٖىَدــأ ِط                 َُّد أ   َرُسُٕه اهلٔل ًاَُّد أ 

ٚٔ ـــــــٜ الٖضـــــــــم ـــَع ٖ٘ـــــَح                  ٚٔ ــــــــــٜ الٖضــــــم ـــَع ٖ٘ـــــَح                 ال                   ال 

ُٚـــــــٔ  الٖضــــاَوـــــ  ِدــــ                    ُٚـــــــٔ  الٖضــــاَوـــــ  ِدــــ                      ال   ال 
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َْ َْـــــــــَبـــاهلُل أ   ُرــــــــَبـــــُر اهلُل أ 

 َْ َإاِل اهلُلـــــــــــــــــال  َإل 
ــ ـــازة رغـدي ـــةكاُء باُـ ــاي ش ـ ــة، رة دزرغــ  ط، ًاُ ــةرزةياْ ٓةي ــةزة ـز ش ز ر ٌء ٓ

  بـــة بـــة ؽب بـــ دَيغةًبـــةز  خـــاى ةزش، رة ـــــاى  بـــــالًّ، خـــــرـــةرزةي ئيط
ــ ةرزىُةياْ كسدرة بة دزرغــة رــئةر رغ ،ةــةخ ُيـحيلٌ ُـ ـ اه ٌاُاْ، ـــ ط بـج ًط ـٍب با

ــ ة بة ًطــكة ئةرة ثايبةث ٓـيض خـارةْ ديـّب بةزُاًةيـةكء ديلـة غـيت        راه ٌاُاُةرةـ
ــ اْ ُيـــــرىي ة، ِز ذَي دـــَيا  ـــازىْ ئـــةر رغـــة رةرزىُـــة بطـــاثسَيّ، رة غـــيةازي       ـــ

ةياُدى كـة  ـجَيم كـة رـةرزةثسيّ غـجة هـة ديِةكـ     ــاه ٌاُاْ بّ، بج غــةرةي ًطـسدُـكجك
 َياةية:ــةكاْ بةَ غــرة، ًاُا  رغــُاَي

ََْبُر) ــ اية ُا هة فــاى رةرزةثسة، بةر رىثـة: خـ(، رىثاهلُل أ  ح! ـب هـة فـآلْ غـ   حـــ آلْ غـ
ــ ـاى رـــــــ خ ح دىدَي، خـــاى ـــــلــء ثـــج بــة دَيب ًَيػ ـــــٓةزي ،ةقءـةرزةثسة بـــة ًاثو 
ــ ةرزةيء خــَياةكاُء رــةًار غــسة، بة ٓــةرزةثـر اى رـةرزةثسة، بـةر غـَياةية كـة     ـ

كـــة هةرـــةَي   لء دىبــــــــح بـــة ًَيػـــــةرزةييةكــةن رـــــجةية، ُـــــايطــبـــج خـــاى غ
 ةرة.ــازة دةبَيجـاز ئةرة درربـاىز  ـ، يـ ازدى ُةراجنــةيء خاىي دةزرةزدرـرَيِ ب

َْ َإاِل اهللُ ) ــ ُِ ال  َإل ـ َُّد أ  ــ ــة: غأ ِطـ ـــ(، رىثـ ــة  طــ ـــايةديء دةدةَ كـ ــيض   ــ ــاى ٓـ ــة خـ ة هـ
ــ اىُني، كة بةدىخــاى ٓيض خــة هة خــةن بَيجطـسىرُني، ُـجــدةزض ــ ةرة ًـّ رايَ ـ ٍ ــ

 يــارىشيء َُيــاىْ  ،ــــ داىشةكاُيؼ دةبـ، رــاَيٍ هــة باُطــ ازبَيرةكاُيؼ دةبـــهــة رثــ
َْ َإاِل اهلُلّ: )ــَيــةْ، دةه ــُاكدى ( اهلل( ر )ْــَإل ) ــ ة هة خــطــ(، رىثة: بَيجال  َإل  اى ٓـيض  ـ

اية، ــ(  ياهللاى )ــايةر خـ(  يَإل ْسىر )ـة، ياُلة دةزضجــس، رىُيــاى ُني! ُةخَيــخ
ـــئــــةَ ِزض ــة: بَيجـــ ـــجةية رىثــ ــاى ـــ ـــٓــــيض دةزضــــةىر ُــــني، ياُل طة هــــة خــ ة ـــ

ـــةية بةًاُـكــة يــةن خــاى ٓــ  ،جةكاُيؼ ُلاره ييــاْ هــةرةدى ُــةكسدرة ـذةزضـــبج اي ـ
ــ ازر خــةزر دةزرةزدرــبةدئَيِ ھ   ے  ے  چارةْ، رةن خـاى دةفـةزًاَي:   ـ

  چ﮻﮺ ﮹ ﮸   ﮷ ﮶﮵﮴   ﮳﮲ۓۓ

ــو  ــةزر    العنكبـ ــاى بةدئَيِـ ــةُيا خـ ــة ثـ ــةرةدى كـ ــةكسدرة، هـ ــاْ ُـ ــة: ئيِلازييـ ، رىثـ
سي ـة دىيــارْ؟ هــةرةدى كــة غةيــ ــــةه ـدى بــة ٓــــةيَ ئايــا هــة ييـازة، بــــــةزرةزدرد
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َْ َإاِل اهللُ اْ دةزضــجاة، بجيــة )ـخاىيــ (، رىثــة: ٓــيض دةزضــةىري بــة ٓــةق ُــني، ال  َإل ـ
 ة.ـــرَيِ ةشْب بــةزشر ًــاىي بــة هة خــ ط

ُٖ ُوَخٖىــدَ ) َُّد أ  ــ ــُٕه اهلٔل ًاأ ِط ــة ًاحةدــةد ِزةرىُةكــ  ايةديء دةدةــــ(، غَرُس سىري ـَ ك
 ة.ــخاىي

ٚٔــٜ الٖضــَعم  ٖ٘ــَح) ــ جر ٓــانب دررىْب كــ( بج ثَٖ٘ح(، )ال  ، رىثـة: رةزْ   ةًارىْ دةبـ ـ
 ر.ــبج ُاَي

 ء.ــةزفسىشيــ(، رةزْ بج ضال َحـــٜ اْلف ــَعم  ٖ٘ــَح)

ََْب)  سة.ــةرزةثــاى رـــ(، خُرــاهلُل أ 
 . اىـــة هة خــةق(  طــة )بة ٓــسىرَيم ُيـــجـ(، ٓيض دةزضاهلُل َْ َإاِلـــال  َإل )

ُٚـــ اَؤ  الٖضـــ     ــِدازة، ثـةُٔا: ) ـــ ؼ ئـةرة دي ـقاًةثيـ  ُٚـــ اَؤ  الٖضـــ   ـِد    ، ال  ( يــاُى: ال 
 ابار.ــر بةزدـابار، ُاَيــر بةزدــُاَي

 دَيغةًبـةزر  ا فةزًاردةكةي يةبدره آلي كـاِزي شةيـد كـة دَيجـة خصًـةخ      ــئِج
َيم ـدى يةكــــــاة، هــة خةرُةكةيـةرُء بيِيــــــَياةية خــــةرة، كــة بــةر غــــبـجي دةرَيِسَيج 

ـــ  دةه ـــ : بـــا رةن  : بـــا رةن ٓـــء  ارهةكـــةكاْ بـــاُط بلـــةيّ، يـــةكَيلى ديلـــة دةه 
ــ ُةؾ : دَييــاْ رـا:: ئــةر رغــاُة  ـــ  ني، درىيــء دةه ــــازبَيِــ( بةكٌـا ٕٔض ِسىُييةكاْ )ـ

ــ دَيغبـج خصًـةخ    ـــ  ، رة كـة دةي ــ بو  ْٔ  ئـةريؼ دَيـء دةفـةزًاَي: )    ةًبةز ـ أ ْلٔقـ

ٌٖــــٜ ٔبــــَعم  ٌِــــال ُه، ف َإ ـــُْ أ  ٍِـ ِّٕتاــــَدٝ ٔو ( ئــةر رغــاُة فَيــسي بــيالي بلــة، بــا بــيالي      َصــ
 سة.ـــجـج خجغــء هة ثــ، ئةر دةُطــ اُو ــبي

ةُطـء خجغـة ئـةر بـاُط     د ـــ  ة هةضةز ئـةرةي كـة ك  ــطةيـَيّ: ئةرة بةه ــشىُاياْ دةه 
ـــدىخ، ئــةر غــــب ـــيةازر دزرغـ ـــ ، دةببــةزشةٌة ـ جؽب ـء ش ز شريَيب خـــبــة دةُطَيلــ ـ

 ةيةُسَي.ــةز ِزىبطـكازيط
 >ةتـانطء قامـارةي بـةك دةربـي يـاداريــد ئاطـةنـض (7

اهلُل َيّ: بـــاُطب قاًـــةخ ٓـــةزدرركياْ يـــاىز )ـــــم هـــة شىُايـــاْ دةه ـــــ: ٓةُدَيةنـــــي

ََْبـر  ــ ةرةية، رىثـة: ُـةن ق  ـْ هـة دَيػـ  (يـا أ  ََْبـر اًةخ درر )ـ جا ــــ، كـة ئَيط  (بـ اهلُل أ 
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اْ ِزىيـــــاْ رىيـــــة، رة ِزىيـــــاْ رىيـــــة ـةُةفييةكــــــةيّ، ئـــــةرة حـــــــة رىدةكـــــــئَيٌ
اُيؼ درر درربـــّ، رىثـــة: رةن يـــجْ هـــة باُطـــدى درر دررْ، هـــة      ـاية اُةكــــغ

ـٓـ ــــقاًةثيػ رزيــءب حةضــةُء هثااارةه ةكاُءب ـدى درر درربــّ، رة ئــةبا حةُيفــةر 
 ة.ــاُِةخ ُيــدى ضــ( هة باُطُــتردٗة )ــاْ رىية، كــةيء ِزىيــاِزي حـك

ــ (، يييَتردُٗ) اية اُةكاْ بـةز هـةرةي باُطبَيـر بـة دةُطـء      ـة؟ ئةرةيـة كـة غـ   ـ
ــ ، ياخـــ  ، درىيـء بـة دةُطـء بـةزش بياُو     ـــ  ، بة دةُطء ُصَ بياُو ــ ةزش بياُو ــب اد ـ

 ةرة.ــَيِسىُـ(، رىثة: رَتردُٗةرة، )ـجَيـاُو ــاز بيــدرر 
ُٚـَــ   اَوـٔ  الضٓ   ـدِ : ثةُيا يـةن  ـاز )   م دةه ــاهيـ: ًدرر دى، ـاًةثيَـ ـ( دةرـاثسَي هـة ق  ال 
 اثسَي.ــاز بطـدرر   س دةبـة كة ُةخَيــاْ رىيــةًار ِزىيــاُء ديلة ٓــايـةيَ شىُـب

ــ ب غـافيةيء هـة قط  ي ةــرزيءب ههاثيمب ـ: ًاهــ ض ُٚ ـــ الٖضةي قـةدميء دى دةه ـَيّ: )  ـ ال 

ِٗ ـــَخ ٍٖـ ََ ال ـــْر ٔوــ ًَـ ــةياُء دى كــة )   ِٕ ــَتجٕٖــب( هــة ُاَيــري ب دةه ــَيّ، ضــاُِةثة    (ي د
ــ بطـاثسَي، بـةيَ ئــةبا حةُيفـة، رة غـافيةيء هــة قط     ِس ــــةي ثـاشةي دى كــة هـة ًيط  ـ

ََ الــــالٖضة: )ــــ(، رىثَتجٕٖــبَيّ )ــــء دةه ـةثـــراثاري ِٗــْر ٔوــ ُٚ َخ ًَال  ِٕ ( ضــاُِةخ ُيــة، ٍٖــ
ازة ِزىي ش زيِــة ئةرةيــة كــة ضــاُِةثة، بــةيَ هــة ٓــةزدرر فةزًاردةكــةي        ــــدي

ٚ  ٘أ ٔبـــ(، ر)دـــــُداهلل ِبـــَ َاٖـــــَعب) ًَـــــالٖض(دى )َوِخـــُ َٔر ِٕ ٍٖـــ ََ ال ِٗـــْر ٔوـــ ُٚ َخ ( هـــة بـــاُطء ال 
 ة.ــدى ٓةيـاُيــبةي

دزرضـح ُيـة بـاُط بـدزَي،     ،  ّ كـة ٓـةثا كـاثء بـاُط ُـةب     ــاياْ يةكدةُطــ: شىُاىزــي
ِـ ري بةياُء دَيؼ كـاث ـري بةياُء، رة ُاَيــة هة ُاَيـ ط ء ُاَيـريؼ دزرضـجة   ـء ٓاث

ــةرةي   ــج ئارادىزكسدُ ــدزَي، ب ـــًطبــاُط ب ــازة  اه ٌاُاْـ ــةدى دي ــةَ فةزًاردةي ، رةن ه
ـــةًبـدَيغ ـــةزي خـ ــ اى ـ ُٖ ٔب]ةثء: ـفةزًاري ـــَإ َٔاِطــرَ  ـ ــٕا  ــُن ف ُكُم ِٗ ُُ ٔبم  ِّ ــَؤ ُٖ ُبٕا ال اًل 

ًُ ِّ َوْكُتـــٕ َُ ُأ َُ اِبـــ ِّ ُٖـــَؤ 4551َٔ) :ر يبـــد َىـــِحأ  َُْدـــَرِخأ }[َحٖتـــٜ   :ر يبـــ ٙٗاَرَدـــالُب(، 

(633 ،623َٔ 203َٔ) :ر يبـــ ٙٗٔ رٔوـــالٖت(،  ٍَٖٔ ،ْٗمٔخَصـــ ََْشـــ: َحاَه  ـــ(،  َٟٔشـــال ــ ٘ٗا  :ر يبـ

(637َٔ َُٖبٔح َُاِب(،  ًـاْ بـيالي بـة    ىثـة: بَيطا ر، { َرىَـ َ ُعَ ابِـ ( عَـ 3471) :ر يبـ  ا
كـة بـاُط دةدىخ( بجيـة ئةرـةز راَيجـاْ هـة        ــط دةدى )رىثة: غةر دةًيِــ  ةر باُـغ

ةرة بــةزدةرىَ بــّ، ٓــةثا ــــازَي هةضــةز خــاىزدْب خاىزدُــــالي بــار،  ــــء بيــــباُط
ــ ئيبِا ئـادء ًةكج  ــ دره آلي كـاِزي ئاد ـاَ )رىثـة: يةبـ  ـ اَ خـاى هَييـاْ   ـــ ء ًةكجـ
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)كـة درىي ئـةرةي كـة غـةبةقء بـةياْ دةدىخ، ئـةر بـاُط         ،ـــ  ( بـاُط دةه   ِزىشي ب
 (.ــ دةه 

ـــدَيِ ـــ: ئــةبا ياًاـ َُ الضرىثــة: ) ،ةزـ ـــإِبــ ــُ ــرُطيب)( رةن الح الَظــَّرأرٙـ َييةرة ـ( ه
َُٔد ِبـــَ َعم ـــٜ  : ) ارة، دةه ــــــــَٓيِ ََٔدا َٖـــٛ  َٕ ََٔإِســـَخاق ِبـــَ َراِ ٍَِبـــن  َُ َح َِـــَب أ ِحَىـــد ِبـــ ََ

ََ َدَرٖــر ال  ــ ٚٔ القــٕه بُكــٓن َوــا ُرٔٙ َعــَ َرُســَٕه هلل    ـِطَبــَرٙ َإلــ َُٔوَخٖىــد ِب  ٜ َإَدــاَا

  ٗ َٔالَتدٗ ــٜ اإَلَباَحــٛ  ـــََٔحىمــٕٓ َعم  َِ       ،رـ ــ ــَ  َع ــِد َثَب    ُْ ٟٔز ألٌــ ََٔلــ   َدــا ــٓن  َُ ــالٕا:    

َِ َط ٕه اهلل ـــــَرُس ْٔ أ ِصـــخابْ ف َىـــ َٔعٔىـــن بـــ ََٔلـــ  ،   ُُ ََْبـــر ـــــَدىٗـــ َٞ،   ـــاَه اهلل أ  ا

ٖٔه  نَي ٔفــ٘ــــَوٖرَت َٞــــَط ََِوــَٔ ،اََُاأل أ  ًَٔاَعــَبِرأ    ٔلــََ اَه  ــ ا َٞــــَط ََِوــ،  ٌٔــََ٘ أ ُ ٔفــــــٖدَر ا ، ْٔا

َُِٔردِّــُٖ ِياٞ ل ــَطــ ََِوــَٔ ٍٓــَطــ ََِوــ،  َٔاَوــ  ٜ اإَلاٞ ث ــَدَرْفاٞ أ َطــ ََِوــٛ،  لــْ: "  ــِد ِٕ   اِلا، َإَِ

ُٚ" ف ــ ــــ   اَوــٔ  الضٖ  َُــ م ــ َعاُ َتــ ٖراُ َوَتــ ٖرَو   ٔلــ ََ َُٖإال  ، رىثــة: ئيبِـــا  (1)(!!اُهَحــ  ٓنٜ 
ــ ـــةيحء غـؾ ـــ ــاىي هـازةشررزيء ِزة ةث ـــ ء خ ــ ـ ــ  ب ــن   : )ـ دةه  ٍَِب َُ َح ــ ــد ِب أ ِحَى

َٖـــــََٔإِس َٕ َُٔوَخٖىـــــَخاق ِبـــَ َراِ َُٔد ِبـــَ َعمـــٜ  ََٔدا ََ َدَرٖـــر الِطَبـــــْ  ــ ـــ( دةه َرٙـــــد ِبـ َيّ: ــ
ــ َياىشىُةي باُــةًار ئةر غــٓ رَيِسدزىرُـةرة   ةز ـةًبـ ــَيغدةخ كـة هـة   ـــ طب قاًـ

 ٓ ــة  ــجة، ب ـــدزرض ـــياْ باُـةزكاًَيل ــاْ ق ـ ــدزَي، ي ـــط ب ــادىَ  ـ ــاُلة ً ــسَي، ي اًةخ بل
كةرىثة: ًةضـةهةكة ئـةرة ُيـة ئـةر     }بارُياْ ثَيدىية، ـلــٓةًارياْ ِزةرىْ، ضةزدػ

ــ ( ض9اثس هة ُج )ــةرة بج شيــة كة بة ي كةًــٓارةه ة بةِزَيصىُ ــ اَي راَييـ ــ اْ هــ ارة بَي
يـجْ بـارْ؟! ُـا، بـةيَ رىديـازة بـة        ـ ط دزىرةر قاًةخ كـسىرة، ُةياُصىُيبـ  ـكة باُ

ــ ةًبـدَيغةثى ـًجه ـــ بـــة يـــةُد   ،بـــة يـــةُد غـــَياةيةن بـــاُط دزىرةر    ةز ـــ
 سىرة.ــةخ كــَياةيةكيؼ قاًــغ

، رةن هــة ش ز غــيت  اه ٌاُاْ فــسىرىْ بــــــبجيــةؽ غــَياةكاْ ٓــةْ، ثــاكا ِزَي بــج ًط 
ــ ـــدَيغ دى ةؽـديلـ ــج رَيِـــ  ةًبةز ــ ــسدرة بـ ــجزة ثةحيياثَيلـــ ـرىيلـ ــةُد  ـ ء ـة: يـ

ةُد  ــجزة شيلسَيلــء ــــدرة، رة يــــ(َيلــء خاَيَِإســتفَتاح)جزة ــــد  ـخاَيِــدرة، يةُــ
: ئةرىُة ٓةًارياْ هة ٓـارةيْ رَيِسدزىرُـةرةر   ــ ا دةه ـــئِج {ةْــة دة ٓـِزكار ب ض

ــ بـا هـة ض   ارةيُيؼ كازياْ دَيلـسدررْ، بجيـة كةضـَيم بيـةريَ    ـٓ ــ ةزةثاي باُطـ دى درر ـ
ََْبــر) ـــ(ىْ بلاهلُل أ  ــةرةي دةياخ، رة ـ ـــئ ــا يـ ـــةرَي ب ََْبــراىز )ـ ــاخ )رةن (ان اهلُل أ  بل

                                                 

 .200، ص6الُقرآُ ج ( اجلاوُ ألحكا1ً
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ُ ة )ــب ةرَي باــَيم بيــجا بارة(، رة كةضــئَيط ( باُط بدىخ، ئـةرةي ُاغـيةرَي بـا    تردٗـ
َْبَـ َيم بيـةرَي بـا )  ــةدى، رة كةضــط ُــ( باُتردُٗبة ) (  قاًـةثيؼ درر درر  راهلُل أ 

ُٚـــ اَؤ  الٖضـــ   ـِد    ة هـة ) ـــ ةن بّ،  طـاية اُةكاْ يــغ ــ دةثاىُ ببّ   ( ئـةرة دةبـ  ال 
 يم.ــاَ ًاهـة هة ِزىي ئيٌــاْ،  طـايـةي شىُـء ِزىي ش زبـ، بة دَيـ از بــةز درر  ـٓ

 : طــبان ةوةيــوةآلمدان (8

اْ فةزىًجغـياْ كـسدرة، بـةيَ ضـاُِةثَيلء     اه ٌاُــة كة ش ز هة ًطـاُِةثَيلــئةرة ض
ش ز رسُطيـــء دَيـــدىرة، رةن هـــةَ فةزًاردةيـــةدى  ةًبةز ـــــدَيغةر، ـــــش ز رةرزةي

ََْبـــُر، اهلُل ]دةفـــةزًاَي:  اى ـــــةًبةز  خـــــدَيغاثاة، ـــــٓ ُُ: اهلُل أ  ِّ ََا   ـــاَه اْلُىـــَؤ َإ

ََْبـرُ  ََْبُر، اهلُل أ  َُِي: اهلُل أ  ََْبُر،   اَه أ َحُد َْ َإال اهلُل،   ـاَه:      أ  ُِ ال َإل ـ َُّد أ  ، ُثـٖي   ـاَه: أ ِطـ

َْ َإال اهلُل، ُثـــٖي   ـــاَه: أ طِ    ُِ ال َإل ـــ َُّد أ  ــ ـــأ ِطـ ُٖ ُوَخٖىـــدًاــ ُٖ    َُّد أ  َُّد أ  َرُســـُٕه اهلٔل،   ـــاَه: أ ِطـــ

ٚ  َإال ٔبـاهلٔل،   ـــ َحالٚٔ،   ـاَه: ال  ـــ ٖ٘ َعم ـٜ الضٖ ـــ اَه: َحـــ ُٕه اهلٔل، ُثـٖي    ــّدا َرُســـُوَخٖى ٖٕ َٔال ُ ـ َِٕه 

ََْبـُر، اهلُل         ـُثٖي   اَه: َح ٚ  َإال ٔبـاهلٔل، ُثـٖي   ـاَه: اهلُل أ  ٖٕ َٔال ُ ـ َِٕه  ٖ٘ َعم ٜ اْلف ـالَح،   ـاَه: ال َحـ

َْ َإال اهللُ       َْ َإال اهلُل،   ـاَه: ال َإل ـ ََْبـُر، ُثـٖي   ـاَه: ال َإل ـ ََْبُر، اهلُل أ  ََْبُر،   اَه: اهلُل أ  َِ   ،أ  ٔوـ

ْٔ َدَخ ــ ـــ  ْمٔب ٍٖـ ـــَن اْلَذ 848َٔبــر ي: ) ُوِشــٔمي َُْدــَرِخأ }[ٛ ـ ــأ (،  ُٕٔ َدُب ــ َدا 527َٔ) :ر يب ــ(،   َُاِب

َُٖبــٔح ََ اْلَدِطــأب1685) :ر يبــ ا َِ ُعَىــَر ِبــ اثء: ــــدةز رــــ، رىثــة: ئةرــةز باُط{ ( َعــ
ََْبـــُر) ََْبـــُر، اهلُل أ  ـــ(، يةكَياهلُل أ  ــة ئَيـــاةؽ رةن ري راثــ ـــم هـ ََْبـــُر، اهلُل  اهلُلء: )ــ أ 

ــُر ََْبـ ــء بأ  ـــاُط( درىيـ ـــدةز راثــ َْ َإال اهللُ ء: )ــ ــ ُِ ال َإل ـ َُّد أ  ــ ــةريؼ رةن ئـــةر  أ ِطـ ( ئـ
ــ ـــاية اُء َٓيِـغ ـــ ـــا، درىي ـــأ ِطاثء: )ـء ر ُٖ ُوَخٖىـ ـــَُّد أ  ـــّدا َرُسـ ــةريؼ رةن ُٕه اهلٔلـ (، ئ

ٖ٘ َعم ـٜ الضٖ  ةر  راثـةرة، درىيـء كـة باُطـدةز رـاثء: )     ـئ ال ( ئـةريؼ رـاثء: )  الٚٔـــ َحـ

َٔال ُ ـَحــ ــَِٕه  ٚ  َإال ٔبــ ـــٕٖ ـــ(، درىيــء راثاهلٔلـ ٖ٘ َعم ــٜ اْلف ء: )ـ ـــَحــ ــاثء: )الَحـ ال (، ئــةريؼ ر

ــاهللٔ   ٚ  َإال ٔب ٖٕ ــ َٔال ُ  َِٕه  ــ ــاثء: )  َح ــدةز ر ــء باُط ــرُ (، درىي ََْب ََْبــُر، اهلُل أ  ــةريؼ اهلُل أ  ( ئ
َْ َإال اهلُلء: )ــدةز راثــاخ، درىيء باُطــرىيط ي بـة  اخ، ئـةر رغـاُة  ـ( ئةريؼ رىيطال َإل 

 ح.  ــة بةٓةغــّ، دةيَيجــدَي راث
ــةدى   ــةكء ديل ــة فةزًاردةي ــاى  ه ــةز  خ ــةزًاَي: دَيغةًب ََ  ] دةف ِٗ َِ   ــاَه ٔحــ َوــ

ُُ الـــ َُ: أ ـَِٖشـــَى ِّ َُّد أ ُىَؤ ُٓ  ِطـــ ُٖ ُوَخٖىـــدًا َعِبـــُد َٔأ  ،ُْ ُٓ ال  َطـــَرٖ   ل ـــ َِٔحـــَد ُِ ال  إل ـــْ َإاِل اهلُل 

ــ ُْ، َرٔضـََٔرُسـ ـــــــُٕل َٔٔبُىَخٖىـــٕد َرُسُٗ  ٔبـــاهلٔل َرٓبـ ـــًا،  َٔٔباإلِســ ُْ ـــــٕاًل،  ــ ٌُِبـ ََ  ُْ ــ ــًا، ُ ٔفـــَر ل ـ ًَ ٔدٍٖـ [ ال
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ــَرِخأ } ــٔمي َُْدـ ُٔد بـــر ي: ) (،849بـــر ي: ) ُوِشـ ــٕ َدا ــر ي: ) 525َٔأ ُبـ ٙٗ بـ ــٔ  (، 210(، ٔالتِّرٔوـ

٘ٗ بــر ي: ) ٟٔ ٍَٖشــا ََ أ بـٔـ (، 678ٔال َِ َســِعٔد ِبــ ُ { َِٔ ــاُص َ٘عــ ــا ــة ب ط ، )درىي ئــةرةي ك
سَيّ، رةيًـء بـاُط هةرـةَي بـاُط     ـةرة، با رىُةشىُسَي ثَيلدةريـ ــب، رةيَ دةدزَيجدةدزَي
ـــدةدزَيج ــةيَ درىي ئـ ـــةرة، ب ــء باُـ ـــةرةي رةيً ــة    ـ ــةر درياي ــا ئ ــار، ئِج ــةرىر ب ط ث

ــ بَير بار كـة باُط ـطــء هة باُـَيم راَيـدةكسَي(، رىثة: ٓةز كةض َُّد  أ يدى، رة رـاثء: ) ـ ِطـ

ُْ ُِ ال  إل ــْ َإاِلأ  ُٓ ال  َطــَرٖ   ل ــ َِٔحــَد ايةديء دةدةَ كــة بَيجطــة هــة خــاى ــــ(، رىثــة: غاهلُل 
ُْ   سىري بـة ٓـةق ُـني )   ــجـٓيض دةزض ََٔرُسـُٕل  ُٓ ُٖ ُوَخٖىـدًا َعِبـُد ء ـايةديـ ـ(، رىثـة: رة غ َٔأ

ة، رة داغــاْ رــاثء:  ــــاىر ِزةرىُــةكسىري خاىيــــةد بةُــدةي خــــدةدةَ كــة ًاحةد
َٔٔباإلسِ ــُٗ  ٔباهلٔل َرٓبــَرٔض) َٔٔبُىَخٖىٕد َرُسـٕاًل،  ًَ ٔدٍٖـــ ًا،  ُْ   ـــ ال ٌُِبـ ََ  ُْ (، رىثـة: ِزىشيـيٍ   ًا، ُ ٔفـَر ل ـ

ــة دةزرةزدر ـــب ــاى، رة ِزىشـ ــةْ    ازَيجيء خ ــةد هة ي ــةثيء ًاحةد ــة دَيغةًبةزىي ــيٍ ب ي
ــ اىرة، رة ِزىشييٍ كـة ئيط ــخ :  ، ٓـةز كةضـَيم )بـة دَي( ئـةرة بو ـ     ـــ  اًةَ بـــ الَ بةزُـ

اريةثء دةبــازدزَيب دةضــِسَيجةرة، ضــاُِةثة كاثَيــم    ــــآء دَيػـء راُــئــةرة ٓةزيــ 
 .ــ اَيِــاية خبــئةر دري ــ اُط دةبــء هة بــاْ راَيـئيِط

 ذان>ــانط بيَـايةي بـانطء ثـيت بـثاداش (9

 اُة:ــى ئةَ دةقــة، بة دَيــةرزةيـادةثَيلء ش ز رـدىْ ييبـباُط
ـــَع] -أ ِٖ َِـــ َُِر ـــأ ٔبــــ٘  ٚ ـــ ُٖ َرُس َر ـــ، أ  َٙ ٔلمٖض)،   ــــاَه: َٕه اهلٔل ـــ ٌُــــٕٔد ََا  ـــَإ ٚٔ أ ِدَبــــَر  ـــ ال 

ُْ ُضـــــالٖظ ــ َٔل ـ ََ ـــــِٗط اُ  َٖٔ ــْأ َُ الٖتـ ــَى َِٖشـ ٌَ َحٖتـــٜ ال   ــ ٙٗاَرَدـــالُب َُْدـــَرِخأ }[(َرا  :ر يبـ

(608َٔ 854َٔ) :ر يبــي ٔمِشــُو(،  ــأ (،  ُٕٔ َدُب ــ َدا 516َٔ) :ر يب  ،)ٍٖ َٟٔشــال ــ ٘ٗا  (،1253) :ر يب

ــَٔ َُٖبــٔح َُاِب ــ ا ــاى هَيــى ِزىش  بــ     {(1663) :ر يب ــةبا ٓــاِزةيِسة خ :  دةه ــ  ، رىثــة: ئ
ــ ـــةز  خـدَيغةًب ــةيجاْ      اى ـ ــر، غ ــج ُاَي ــاُط دةدزَي ب ــم ب ــةثء: كاثَي فةزًاري

، ـ ةكة ُةبـ ـء هـة باُطـ  ـدةبَيجةرة، ثـاكا رايَـ  ـــ  ا(ي هــاثةرة، )بــح دةكــار دػـِزىدةك
 (.  ــ بةزدةب ــ اي هــةزش بـ)بة دةُطء ب

َِ ] -ت ــ ــٛ َعـ َٖـ َٔ ــَٕه اهلٔل   ُوَعا ــٔىِعُ  َرُسـ ــُٕه َسـ َُ أ ْطـــ ) :َُٖقـ ــٕ ٌُـ ِّ ٍٖـــاَض ـاْلُىَؤ َُٕه ال

ــ ٍَ ًَ ًاا  ـأ ِع ِٕ ــ َٖ ٔٛ ــ َٗاَو ــِحأ  َُْدــَرِخأ }[(اْلٔق ــد َى 16907َٔ) :ر يب ــي ٔمِشــُو(،  (، 850) :ر يب

ــَٔ ــَو َُاِبـ ــ ِْاَدـ 725َٔ) :ر يبـ ــ(،  ــٔح َُاِبـ َُٖبـ ــ ا ــَِّٗالَبَٔ (،1669) :ر يبـ ــ ٘ٗٔقـ ــعب ) ٘ـفـ طـ
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ـــ( رىث(3051) :ر يبــ (اإلميــاُ ـــة: ًايـ ـــارية خـ ـــ ـــ َيى ِزىش  بـاى ه ــ ـ ــاَيٍ ـ دةه  : ر
ةًار كــةع هــة ــــبَيرىْ هــة ٓــــةزًار: باُطــــدةيف اى ــــةز  خـةًبـــبار دَيغــــَيه

ــةزش دةبــ     ــةثيياْ ب ــةزدُء ِزرىه  ــا ر ــةزشثسة، )  ــةزدُياْ ب ــةخ ر ــاْ  ِز ذي قياً ، ي
ـــًةبةض ــة د حـ ــء ئةرةي ـــدَي ـــ ـــةزشة(، بةِزىضـايةياْ ب ــٍب  ـ جيء ئةرىُــةي ئــةر دزرغ

شْب، ئةرـــةز ةزبةزـــــاًةخ ضـــــاه ٌاُاُدى دةدةْ هـــة قيـــــاَيء ًطـــــيةازة بـــة رـــــغ
 افةكةياْ.ــةدر قيـى قـح  اىُيــ، ًةبةض ةزشييؼ بـةزدْ بـر  ح دــًةبةض

َِ] -ة ٖٙ   ٕأ ُبــ َعــ َُ ) :هلٔل َرُســَٕه ا   ــاَهَســٔعٕٗد اْلُدــِدَر ِّ ِٕٔت اْلُىــَؤ ُُ َوــَدٝ َصــ َِٖشــَى ال 

 ٔٛ َٗاَوـــ ًَ اْلٔق ِٕ َٖـــ  ُْ ََّد ل ـــ ْٞ، َإال َطـــ ِ٘ َٔال َطـــ ٌِـــْص،  َٔال َإ  ،َٗ  :ر يبـــد َىـــِحأ  َُْدـــَرِخأ }[(ٔدـــ

(11411َٔ ــَع(،  ــِبـ ــد َىُح َُد ِبـ 993َٔ) :ر يبـــٗـ ــالُب(،  ــ ٙٗاَرَدـ 609َٔ) :ر يبـ  ،)ٍٖ َٟٔشـــال  ٘ٗا

ـــر ب 644َٔ) :يـ 723َٔ) :ر يبــ  ِْــــ َداَو َُاِبــ (،  َُــــ ٖبــٔح َُاِبــ (،  ، رىثــة:  {(1661) :ر يبــ  ا
ــى ِزىش  بـــ   ــاى هَيـ ــادزيء خـ ــةييدي خـ ــةبا ضـ ــ  ئـ ــاى :  دةه ـ ــةز  خـ  دَيغةًبـ

ّب ئـادةًيصىدر، ٓـيض غـجَيم، )رىثـة:     ــ،  ــج بَير ُابيطـء باُطـفةزًاريةثء: دةُط
 ايةديء بج دةدةْ.ــغ  ز ذ  قيـاًةثةز ـةؽ( ًةرـاُدىزىُى ديلــاذةَيب ذيــرةكا ئ

ََ ُعَىـَعـــ] -د ِ٘ َعِظ):   ـــاَه َرُســـَٕه اهلٔل  :  ـــاَه َر ـــــَِ اِبـــ ٍَِتـــ َُ ٔث َٖ َِ أ  ًٛ، ـــــَوـــ ٍَ ٚ  َســـ َر

ٍٖ ُْ اْلَذ ٕٛ  ــــََٔدَبــِ  ل ــ َٔٔلُكــنِّ َإ  اَوــ  ،ًٛ ٍَ َُ َحَشــ ًُ ٔســٗتٕ ِٕ َٖــ َُــنِّ  ْٔ ٔفــ٘  ٍٔــ َٖٔ ُْ ٔبَتْأ َُٔتــَب ل ــ َٔ  ،ُٛ

ًٛ ٍَ َُ َحَشـــ (، 5933،  ٔالَبـــٖزار بـــر ي: )(728) :ر يبـــ ِْاَدـــَو َُاِبـــََُْٔدـــَرِخأ }[(َثالُثـــٕ

ُْ األلب  َُ َواَدــْ(   ـاٌ٘ فـ ـــ ََٔصـٖخَخ ًـ   {٘ )صـخٗم ُسـٍَ ابـ ةز خــاى ـ، رىثـة: ئيبِـا يا
فةزًاريــةثء: ٓــةز كةضــَيم درىشدة  ةًبةز  خــاى ـدَيغــ: ـ ه ــدة  ،هَيــء ِزىش  بــ

، رة بـة   ح دةبـ ـــ يت بـج دَيايط ـاًةثيؼ بلـاخ( بةٓةغـ  ـ، )رة قــ ط بو ــايْ باُــض
ــ ةضــةًار ِز ذَيم دةيدىخ، غــم كة ٓـَيـٓةز باُط ( يـاكةي بـج دةُارضـسَي،    60ح )ـ

 سَي.ـةي بج دةُارضــ( ياك30ء )ـ، ضــ اًةيةكيؼ كة دةخياَيِـرة بة ٓةز ئيك

 تة؟ــذيي دا دروسـط بيَـةر بانـن لة بةرانبـوةرطزت آزــايا كـ( ئ:

 ازةرة:ــةرة هةربـيِـاردة دَيِـة، درر فةزًــاْ ٓةيـاييــِزى يرة هةربازةاياْ ـشىُ 
ََ أ ٔبـ٘ اْلعَ   ــَع]: ةَــيةك َُ ِبـ ٖ٘ َرُسـُٕه        :اَهـــ    اَص ـــ َِ ُعِجَىـا َّـَد َإل ـ َِ آٔخـَر َوـا َع ُٖ ٔوـ َإ

ــاً  اهلٔل  ٌَِّ ُِ اٖتٔدــِ  ُوَؤ ــراً    أ  ْٔ أ ِد ٌٔــ ََا ــٜ أ  ــُ  َعم  َْٖأُخ ــَرِخأ }[(ال  ــأ  َُْد َُٔدٕ ُب  :ر يبــ َدا
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(531َٔ ــالٖت(،  ــ ٙٗٔ رٔو ٍَٖٔ (،209) :ر يب ــال َٟٔش ــ ٘ٗا ــاٌ٘:   671) :ر يب (  ــاه الظــٗذ األلب

راثاريــةثء:   َيء ِزىشي بـــخــاى هــ يــا ٌاُء كــاِزي ئــةبء ـ، رىثــة: ياضــ{صــخٗم
ــ بـة ًِ  اى ــةًبةز  خــدَيغجَيم كة ـدرىيني غ ء ِزىرةياُـد، فـةزًاُء دَيلـسدَ،    ـ

ةز باُطدىُةكةيــدى كــسَ  رةزبطــسَي،  ـكــة هــة بةزىُبــ  ،َيم ُــةرسَبَيرـكــة ٓــيض باُطــ 
ْ       ، جة بــكةرىثة: بة دَيء ئةَ فةزًايػ  دى دزرضـح ُيـة كـسَي هـة بةزىُبـةز باُطـدى

 سَي. ـرةزبطي
ٚ  ةي )ـ: بةيَ هة فةزًاردةكدررةَ س َٓيِاًـاْ، هـة كجثـايء    ـــجــ (دى كـة دَيػ أ ٔب٘ َوِخـُ َٔر

ــ َّــا   ُثــٖي َد]:  فةزًاردةكــةدى دةه  ًٚ ٔفٗ ٌٔ٘ ُصــٖر ََ، ف أ ِعط ــا َٖٔ ُِٗ  الٖتــْأ ٌٔ٘ ٔحــنَي   َطــ َعــا

َِ ٔفطٖ ــَط ْٞ ٔوـ ــ ةكـ، رىثـة: درىي ئـةرةي كـة باُط   [ٕٛـــ ِ٘ ــ ةَ رـ اخ )ديـازة كـاثء ُاَيـر    ـ
،  ، ثارزةكةيـــةكء دىًـــ لةيةكء دىًــــــــبـــارة، بـــاُطء دىرة( بـــاُطء كـــسدَ، دسَيط

 دىبار.ــاي ثَيـةن شيـدىشةيـئةُ
ـٌـ ةزيصىُاــــغ ء ـاىية رةزُةرسثِـــُيؼ ش ز قطــةياْ هــةر بــازةرة كــسدرة، رة ًــّ دَي

ــ سة، بـةيَ ِزةرىغ ــجـدى باغـةزي باُطــكسَيب دازة هة بةزىُب سَي، بةثايبـةثء  ـيــ ة رةزبطـ
ــ جي بـج ئـةر ك  ــةي خــبج ئةر كةض ــ ازة ثةزخـ كـة   ـ ، رة كـازَيلء رىي ُةبـ   اْ كسدبـ ـ

 ةخ.ــدَيء بري

ٺ  ٺ  ٺ ٿ ٿ   ٿ  ٿ ٹ  چةزًاَي: ـدةفــ كــة :َييةَــــض ةهةيــــًةض

: ئـــــةي ـــــــ ، بو چڄ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ٹ   ٹ 
دةرـسْ،   ـ ة دةرسْ، ِزةخِةًاْ هةضـةز يـء هـ   ـبة يةي ــ اْ هـة! ييٌـيِـارةْ كجَيبــخ

ارة، رة بةرةي كة بج ئَيٌة َُيسدزىرةثة خـاىز كـة   ــاى َٓيِــكة بِسرىًاْ بة خ ـ ئةرة ُةب
ــ ــةكاُء      اـقاِزئ ــةًار كجَيب ــة ٓ ــاىز )ك ــة خ ــةؽ َُيسدزىرةث ــَيؼ ئَيٌ ــة د ــةرةي ك ُة، رة ب

ـــخ ــة: ئايـ ـــاىْ(؟! رىث ـــا ئةرةًـــ ْ  ـ اْ ه ــس ــة يــةية دةر ــة    ،ب ــاىر ب ــة خ ــة بِسرىًــاْ ب ك

ـــبةكـكجَي ـــ ـــاُء خ ــة  چڦ  ڦ     ڄچة؟! ـاى ٓةي ــة ٓةي ــازَيلء ديل ، رة ل ٓجك
ِـ ـبجئ ْ  ـ ةًاْ هـ ـةرةي ِزةخ  زبـةثاْ  ِزَيـّ،  ِزَيييجـاْ رى    كـة ئَيـاة ش    ئـةرة ُـةب   ،بطـس

يين بـةدةَ  ـيــس اي ُـةخجؽ ئـاري غ  ـابـ ـسْ، رةن راثسىرة )بــة هة ئَيٌة بطـدةكاخ ِزةخِ
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جيء، ــــدى دةِز يــّ بةِزىضــــّ، ئَيٌــة كــة بةِزَيــــاْ  ِزَيـة(، ئَيــاة هةبةزئــةرةي بجخجثــــــثاه 
ــ هَيٌ ،ةرــيةيب  اْ دـجِةكةي ئَيٌةثــح ِز يػــِزىض ِـ اْ بـة زِ ـ ــ ة دةرـةخ سْ، ئةًـة رةن  ـ

ــةر ئايــــ   چڃڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ ڃ  ڃ  چ ة: ـةثة رىيـــــئــ

ــ ـــاُدىزىُيــةي ئيٌـة: ئةرىُـــ، رىثــروجـالب ـــاْ كاغـ ـــارِزةثء "ىهبــــح )رةن هــة ضـ سرة"دى ـ
ــ ء ئيطـــ ؼ ٓاثِـاخ، كة ديَـ ــباضياْ دةك ــ اَُيلء كـــ الَ كةضـ افس كجًـةه َيم ئيٌاُـدىزياْ   ـ

ــ بـة يةي  ـــ  ياْ هــجارْ(، ٓيضــكاغ كـة ئيٌاُيـاْ ٓـةبار بـة       ة ُـةرسثّ، ئـةرة ُـةب   ـ
ــ ايطـء غـاىي شىه ـ ـخ ٌـ  ـجايؼب ضـ ـجةي ضـ ـ ــ اْ َٓيِـاداع، ٓـةز ئي بـة   ـ اْ بـة خاىيـاْ هـ   ـ

يةسةي غــاي َيم رىيــة كــة ًــةدحى قةرًةكــةي ــــّ، ئةًــة رةن ئــةر غــــة دةرسثـيةيــ
 :ــ اخ، دةه ــجي دةكــخ

ََّب ٔفــَِٗعال  ُّــس ُٖأ  َرـِٗي   ـٗ َّ            يــُٕٗف  ٟٔــٔوَ ٔ َراع الك ْٕهــَٖ ُفمــٔب ٔبــــــَتا

َيسةكاُياْ ـٌػـــكــة غ ـ رىثــة: قةرًةكــةي ًــّ ٓــيض يــةيبياْ ُيــة، ثــةُيا ئــةرة ُةبــ 
ــارة ــةِزة غ  ،ةرةُداي ــدةي غ ـــٌػـَٓيِ ــة،     ـ ــةية ُي ــةرةؽ ي ــازة ئ ــة دي ــةْ! ك َيسي دَيبل

ــ ٌػــغ ــ ٌػــَيَِيم َٓيِـــدة غـــــَيس رةغــ  ،ةرةـــــدةًةكـــةي دايابَيج ـ اُدبــــَيسةكةي رةغــ
ـــًاُ ــة:  اي ـ ـــة! كةرىث ـــاشىر بة ةزر ــش ز ئ ــة قةرًةك ــيض يةيبيــ ـرىي ــّ ٓ ـــةي ً ة، ـاْ ُي

 ّ!ــة بصىُــاْ بة يةيـةكاُيـةز ياكــًةر

َي، ــــٌَٔق)  هــة قاِزئاُــدى ُــةبةرة، ئةرــةز ــــ(ؽ دةخاَيِسَيجَيــــٌَٔق( بــة )   ڦةي )ــــرغ

ٌَق ــ  ٍِق ُي،  ٍِٔقُيَٖــ َٖــ سَي، ُلــاره يء هَيلــسد،  ـدةرـــ رىثــة: ِزةخِــةي رــسخ، ِزةخِــةي ه    (،َي، 
ـــسخ، يةيبـرــــ ء هـاخ، يةيبـــدةكـــ يء هـُلاره ــ ـــ ء هـ ـــٌا (، )ٕ ٌــا يــــفّدةرسَي، )ـ (، يـ

ــ ازي ديلـــ ة رس، ش ز  ــيةي ةرس، ياخادـرىثة: ِزةخِ ــ دىرة، خـــ ةؽ ئاًـاذةَ ديَ ـ   اىـ
ــةزريص رػ   ــدى ٓـ ــة قاِزئاُـ ــهـ ـــ ازُآَيِــجاُدْ بةكـــ ــةْ، رةن ئــ ـــ، ش ز بةدةرٌـ ةرةي ــ

ـــ  ء كيجــات ٓـــةًارياْ رىْ، يـــاْ ًاغـــسيلةكاْ  ـبفــةزًاَي: ٓـــةًارثاْ رىْ، يـــاْ ئةٓو
ُِيلا دةفــةزًاَي )ـاْ رىْ، بةه ـــٓةًاريــ ( كــة باضــء خــةه م دةكــاخ دةفــةزًاَي:  أ ََجــر

اخ، ـــــكافسىْ دةـــــ، هَيـــسةدى كـــة باضـــء كنوـنؤمنــــالچۉ         ۋ  ۅ   ۅچ

ـــدةف ــاْ باضچڦ     ڄچاَي: ـةزً ـــ، ي ـــء ئةٓوـ ــةزًاَي:   ـ ــاخ دةف ــة دةك ء كجَي
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َيني: ـاف بني، ٓةزريص ُةه ـ ــةؽ فَيس  ئيِؿـةرةي ئَيٌـ، بجئچڄ     ڦ     ڦچ
ـــةًاري رىيـٓــ ء ُــابّ، ٓــةزرةن ٓــيض  يـــة، ُــا، ٓــيض قــةرًَيلى خــسىث هــة يــاكة خاه   ـ

افب دىدرــةزييٌاْ ــــ، خــادى فَيــس  ئيِؿّــــيء ُابـاه ـــاكيؼ هــة خسىدــة خـقــةرًَيلء يــ
 ّ.ــدى ُةدةيـلــةز خةه ـجاُدْ بةضــء رػـا حاكٌـاخ، ثاكــدةك

ڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ڇ  چكة دةفـةزًاَي:   :اىزةَـي ةهةيـًةض

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

ـــ، دَيػچژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  دى ةرةكةياىزــــاثِة خـس هــة ٓــجي ٓــ  ـج
ــ ٌاْ كسد، كة ٓــباض ، رة دَيغةًبـةز  ةُدَيم هـة خـارةْ كجَيبـةكاْ ٓاثِـة خصًـةخ      ـ

ــ ة؟ ئةريـٓةيـ  ــ اُح بة كــء: ئيٌــدسض اْ ــةًبةزي خاىيــهة دَيغدرىي ئةرةي  ؼ ـ
ــة خ   ــِسرىَ ب ــةزًاري: ب ـــف ـــاى ٓةيـ ــةًار     ـ ــة ٓ ــازدررُءب ب ــة ُ ــةي ك ــةر كجَيباُ ة، رة ب

ء ئَياة خسىدة،  ا ٓةُـدَيم  ــاة هة ديِــاْ ُةبيِيـٌـٓيض ديَِيل اْ:ــدَيغةًبةزىْ، راثي

ــ َيّ: ئـةرة رةيًـء ئـةر قط   ـرةزةرىْ دةه ـ ـهة ثايَـ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  چياُة: يةةـ

ش ز خسىدـة؟! يـاُلة    ـ دىزيء كــدةَ ديِــةرىه جاْ دَيبـ، ئايا ٓچڃ چ   چ  چ
ــ ْ بو اــاى ُازدرريةثء، ياخاد دَيجــة كة خـديّ خسىث ُي َيٍ غـاَيِلةرثارىُء ل ديَِيـم   ـ

ــسىدّب، ك ـــ خ ــ ـ ــاى خسىدــ ـض ــة ي خ ــة  ـصىي ه ــَيم ك ــء كةض ــاى چڇ  ڇچةة؟ ٓ ، خ

ڍ  ڌ  چاْ ثــارِزة بــارة،  ـ، رة هَييــچڇڍچسدررْ، ـُــةفسيين هَيلــ 

ــدَيلء هــــ چڌ   ڎ ــةزىش،    ـ ، رة ٓةُــ ــةميارْب بــ ــة ًــ ــِسىرْ بــ ڎ  چرَيــ

فةثة ٓةز يـاىزياْ هةضـةز   جاة، كة ئةر ياىز ضيـياْ دةزضـغارثيػط ، رة چڈ
 ذَيّ.  ــ ارهةكةكاْ دةيةض

ٓـ  ـاة ضـ ـكةرىثة: ئَي ــ اُء ديلـارةْ ديِةكـ ـةًار خـ ـصىثاْ هـة  سةر، ئَيـاة هـة   ــجــ ة قازضـ
ة ئــةر يــاىز ضــيفةثةثاْ ثَيــدىْ، خــاى هةيِــةثء      ــــةًار كــةع خــسىدةْ، ياُل  ـٓــ
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ــاْ ثارِزةبــــارة، ٓةُــــدَيلجاُء كــــسدرة بــــة ًــــةميارْب بــــة   زىش، رة هَيلــــسدررْ، هَيجــ
ضـارِزةثء  سة هـة  ـيــ ةًء ئـةَ ثةفط ـجاْ دةزضجاة، ديازة ئَيٌة هة بةزرء يةكـ ـغارثيػط 

ــرٚ) ــء يجُيـــ  ،(دىالبقـ ــة ًةميـباضـ ـــةثء بارُـ ــةزىشي ٓةُدَيــ ـــارْب بـ ــةُء  ــ ــة بـ م هـ
ِسىئةثَيم، ـ، بــة يــةُد قيــچڎ  ڈچرة كــة دةفــةزًاَي:  ِسىئيوٌاْ كــسد،ــــئيط

غارثيـــاْ طااا بةضـــح ئةرةيـــة كـــة ئةرىُـــة َياةيةن خاَيِدزىرةثـــةرة، ًةـــــبةيـــةُد غ
ــجاة،  ــارخ كطاا دةزض ــة؟ دةه ــ  غ َِ أطــاَع أ   : ) ي ــ ــ٘ َوِعٔضَحــَدَٔــٗن َو ـــًا ٔف ٛٔـ ــِد  اهلٔل َٗ ف ق 

،  ةزدَيضيى خـاى بـ  ـرىثة: ٓـةز كةضـَيم فةزًاُبـةزيء كةضـَيم بلـاخ كـة ضـ       ، (1)(َدٓـــ َعَب
ُطــة، بــج رَيِــة: ازة ئةًــة شىُيِــى ش ز غــجَيلء رســــجاة، ديــــةي دةزضـئــةرة ئــةر كةضــ

ــ ـــَيم فةزًاُبـكةض ـــ ــــ ء بـةزيء حيصبَيل ــة غ ـدي ــاخ، ه ـــّ دةك ــة ضـ ـــةزدَيضـجَيلدى ك يء ـ
ــ صبةي دةزضجاة، رة ٓةز كةضَيم بـة قط ـازة، ًاُاي رىية ئةر حيــاىي دةزرةزدرــخ ةي ـ

ــاْ ضياضــ   ــَيدَيم، ي ــاْ غ ــةن، ي ــة    يًة ي ــجَيلدى ك ــة غ ــاخ، ه ــَيم بل ــةز كةض ــاْ ٓ يةن، ي
ـــض ـــييء خاىـةزدَيض ــاي رىيـ ـــة، ًاُ ــة ئةُـ ـــة ب ــة قط ـ ــةرةي ب ـــدىشةي ئ ــاخـ ــة  ،ةي دةك ه
  يــاُء يــء؟ يــاُء بــج ــــة دةزضــــجاريةثى، ياُلــــدةزض ،لسدُء خــاىدىيـــيـةزدَيضــض

ـــًول ؼ ش زبــةي ثاَيــرةزةرىْ ـغارثيــطاا ةكسدْ، ـةل بــارْب راَيِسىيــةَي بــارْب بةقطــ ـ
ــ ة هـة خ ـسىرَيلة  طـ ـجــ دةزض(، ٓةز َٕٝ اهللـــ ٕٕد ٔسـَوِعُبٗن َُّ: )ــَيـدةه  اى، بـةيَ ئـةرةي   ـ

ـــ(، رىثـــة: ٓـــةز كةضَٕٝ اهللـــــُوط ـــاُع ٔسٗن ـــــَُا ٕت: ـــــطاة، )ـةرثــــًـــّ بـــجَ دةزك َيم ــ
جزر ـةُةَب خــ ــــ حب ؾـاىية بـــ طــة هــة خــاى، يــاُلة ًــّ دَيٌــ      ،سَيـةي بلــ ــــبةقط
ذةزضــةَيّ، ةَ ُــادزَيّ، ٓةزيــةُدة دةغــــغــارخ هــة قةه  ااااطجَيسةكاْ، ئةرىُــة بــة ـئةضــ
ـــَيم خــةه م ًولــــلا ٓــةز كةضـبةه ــ ـــِزَييــةكياْ دَيػ ،ُايــازياْ بلــاخب ،ةل بلــارـ اُبدى ـ
ثة، رة ٓـةز كةضـَيم فةزًاُبـةزيء بـج بلـسَي       غ وااطةز ، ئةرة ــاخ هةضــازياْ بلـُاي

سَي، ـيــــبطــاىدى ثَيلــــةزيةةثء خـةَي غــــــةزيء كسدُــة هةرـَياةيةن ئــةر فةزًاُبــــــبــة غ
ــ رخ شياثس ئةرىُةْ كـة خـارةْ ئـ ىدةْ،  ـا ل ئيِط     غ ااطثة،  غ وااط ئةرة ، ل  اْ بـ ـ

ـــغ ـــ ــةرةي ئيــ ـ ةيجاْ ب ــةيَ ئ ــةبـ، ب ــاخاد ئيــ  سىدةي ُ ـــ، ي ــء  ـ سىدةي ٓةب ــةيَ دَي ، ب
ةه دى بلــسَي، بــج رَيِــة: ُةؾــِسىُييةكاْ كــة ـَياةية  هةرـــةي بــةر غـــًاًةه ــ ـ ِةبــــخجغ
ـــييط ــة   دةدةزضــ ، رة بــة كــاِزي خــ  ا ـ ــدَيم هةرىُــةي ك ــّ، يــاخاد ٓةُ اىي دةشىُ

                                                 

 .32، ص12با جــ( التفشا الك1
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ــ ـــجةكاْ دةدةزضـفسيػـ ــاخاد دَيغــ ـــ ، يـ ـــةًبةزىُء ديلــ ــ ، ئايــ ـــة دةدةزضـ ــةر ــ ا ئـ
ــ ــــغــارخ؟ ُةخَي ااااطسَي ــــاْ دةراثـسىرىُة دَييــــجـــدةزض لياْ ُايــاز ـس، يــاُلة خةه 

 ةْ.ــةه دى بلــازياْ هةرـَياة ِزةفجــِةبارة بةر غــاْ خجغــدَيي ،سدرةرـُةك

ــ كـة دةف  :ةَـدَيِجـ  ةهةيــًةض گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ     چةزًاَي: ـ

حاه ــةثء  بـاضـــى هَيــسةدى  اى ــــ، خچڻ  ڻ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ
ةرَي، كــة شيــاثس ــــياقةكة دةزدةكــــبــةدَيء ض ،يء دةكــاخبــــءب دةغةه ــــُيفــاقب دررِزرري

ــّ بــ   ــء  ارهةكةكاُــة، دةفــةزًاَي: كاثَيــم دَي ــًةبةضــح دَي ـــَيّ: ئيٌامنـج  ثــاْ دةه  اْ ـ
ــة كافسيػــ       ــاْ، رة ب ــة  ث ــافسةرة ٓاثبارُ ــة ك ــةُدة ب ــارة، ٓةزي ةرة يــارُةدةز ـَٓيِ

ازُةرة، كةرىثة:  ارهةكـةكاْ ٓـةز ٓـةًارياْ    ــاْ، رة خاىؽ شىُاثسة بةرةي دةيػـهة ث
ــ ــةياُطاثاة  ارهةكـ ـــُـ ـــلا ٓةُدَيلـةيّ، بةه ـ ـــياْ حاه ــ ــةكازَٓيِارةر ــ ــاْ بـ ةثء ُيفاقيـ

ياْ ُــةكسدرة، رة كاثَيــم كــة ٓاثارُــة ــــجيػـة: ئيٌامنــاْ َٓيِــارة، كةيــء ِزىضـاثارياُــر
م كة يارُة دةزَيؼ ٓةز كافسياْ ــافس بارْ، رة كاثَيــٓةز ك ةًبةز ـدَيغخصًةخ 

  سَي كـة بـ  ـرةزدةريـ  ـ بارة، رىثة: ٓيض هَيء بةٓسةًةُـد ُـةبارْ، ئةًـة ئـةرةي هـ       د
ــ ـــء ش ز غيكـثةرفي ـــ ـــجَيلء ُةرب ــة    ـةثييةر ش ز ًاؾ ــة ه ــةْ! ئةرىُ ــا بل يبةثة، ثةًاغ

دىبارُــة، كــة ضــةزىدا ُــارزر بةزةكــةخ بــارة، ئِجــا رةزة هــة    دَيغةًبــةز خصًــةخ 
ـــخصًــةثء دىبِيػ ـــقاِزئ ،ءبـ ـــَيجـاُح بــج خباَيِـ ئــةر ِزةرغــجة بــةزشر دةضــِدةر   ،ةرةرـ

ــ ـــىب ئــةر ُـببيِ ــى ض ةبــــةثةي ٓـارزر بةزةكـــ ــــــ، كةي !! ئــةرة ءـُةبيِــ ـ اردي ه
ــ دَيغاْ هـة خصًـةخ   ــكة ئيِط ،ةــيبةخب بةييـيت رةرزةثسيّ ًاؾـــبةِزىض  ةًبةز ـ

ــ ، يـاْ هـة خصًـةخ كةض   ــ دىب دىدةيـّ، بـةيَ    دَيغةًبـةز  كـة بـة ِزَيـء      اَُيم دىبـ ـ

ں  ں  چاْ دةفـةزًاَي:  ـاردًةُد ُـةبّ، داغـ  ـاْ بةٓسةًةُد ُةبّب، هَييـاْ ضـ  ـهَيي

ــاث رة ، چڻ  ڻ   ڻ ــاى شىُ ــة دةياُػ خ ــةرةي ك ـــسة ب ــة   ـ ــةرةي ك ــة: ئ ازدةرة، رىث
الْ بارة، ل ٓةز غـجَيلء ديلـة بـارة، خـاىي     ـافسة بارة، ل ديـازدةرة، ل ئةر كــدةياُػ

ــ اُصىْ دَيء شىُــدةُٔ ــ دَيغدى ـجـ ــاية، رة هـة كـاثء دَيايط  ـ ــ ر ًطةًبةز ـ  ـــ  اه ٌاُاُء هـ
 ّ.ــاْ ُةبــء شيــاْ ثارغـةكاُيــالْب فَيو ــةرةي هة ديــادىز كسد ثةرة، بجئــئار
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ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ     ۀچكة دةفـةزًاَي:   :ةَــةغــغ ةهةيــًةض

، ش زيــاْ دةبــيين خَيسىيــء دةكــةْ هــة چھ   ھھ  ے  ے  ۓ    ۓ
دى، ئةرة خسىدةيّ كسدةرةية كـة دةيلـةْ،   ـاحب هة دةضجدزَيريءب هة حةِزىَ خجزييـراُ

، ُافـةزًاَي: ٓـةًارياْ، بجيـى؟ يـاُلة     چۀ  ۀچةزًاَي: ـاْ دةفـ ـهَيسةدى ديط
ــء ديِــ     ــة دَي ــةكاْ ب ــة  ارهةك ــدَيم ه ــازة ٓةُ ــاْ   ـدي ــارْب راُآي ــاْ بةِزَياةي ء خجي

ُــةكسدرة، دةضــجدزَيريياْ ُــةكسدرةر، حةِزىًيػــياْ ُــةخاىزدرة، خــاىي دىدرــةز ئَيٌــة   
( َُّمّـــي: ٓـــةًارياْ )اف دةكـــاخ، دةزبـــازةي  ارهةكـــةكاْ ُافـــةزًاَيـفَيـــس  ئيِؿـــ

ــدةفةز ــاْ، ديــ  ۀ  اَ : )ـً ـــازة ٓةيـ(، ش زي ــارة  ـ ــةي بةِزَياةي ــةدَيء ديِةك  راُبارة ب
ء ُــــةكسدرةر، ـةكةي خــــجي دةضجدزَيريػـــــسدرة، رة بــــةدَيء ديِــــــــــء ُةكـراُآيػــــ
ـــحةِزىًيػ ــةي خجيػ      ـ ــة بــةدَيء ديِةك ــازة ئــةرىُء ديل ــةخاىزدرة، بــةيَ دي ياْ ــــى ُ

 زدرة. اىــياْ خــسدرةر حةِزىًيػــاْ كـجدزَيرييــدةض
َٔاُ، ٔأَـــن لسدررْ: )ـء باضــــغجـــ ـ ، هَيـــسةدى ضــــ ازبة ـــــاى  كـــــخ اإَلثـــي، ٔالُعـــد

 (.خ ــالٗش
 اخ.ــاىدى دةياُلــجيب خـاىْ خـاْ هة َُيــاُةي ئيِطـة هةر راُآــ(، بسيجييــاإَلث)
َٔاُـالُع)  خ.لدى دةياُلاـجيب خةه ـاىْ خـاْ هة َُيـاُةي كة ئيِطـة هةر راُآـ(، بسيجيد
ــ (، بسيجيخ ـن الٗشـــــ أَ) جيب ــــاىْ خــــاْ ٓــةَ هــة َُيــــاُةي كــة ئيِطـة هــةر راُآـــ

ــ اخ، رة ٓـةَ هـة ُيَ  ــخاىدى دةياُل ــ لـاىْ خـجيب خةه  ـ ــ دى، بـةر ئيةجيب ـ ــ ازةي حةِزىًَيـ م ـ
ــ دةخاىخ كـة خ  ــ اى قةدةغـ ــ ةي كـ ــ سدرة، ئـةرة هـة ُيَ  ـ جيب خـاىدى دىيـة، رة بـةر    ـاىْ خـ ـ

ــ ة، هـة ُيَ ـــ ء خةه لـا حـةِزىَ ٓةقـ  ـــ يجْ دةُرةز ئيةجيبازةي كة ًة اىْ خـج ب خـةه م   ـ
اى ـــــكـــج دةكاثـــةرة، بجيـــة خ (يـــؼدٔاُـعـــ(و )يـــــإثَييةَ )ـــــدىيـــة كةرىثـــة: ئـــةرة  ض

ــةزًاَي:  ــةرة خسىدجـــ ، چۓ  ۓ ے  ے چدةفـ ــة   ـئـ ــار كـ ــاْ بـ سيّ كسدةرةيـ
   ةكة.ـجزة راُآـ  ــ ةز ضــاد ٓــة، ياخــدةياُلسد، رىثة: حةِزىَ خاىزدُةك
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﮳  ﮴  ڭ   ۇ     ۇ  ۆ  چكة دةفـةزًاَي:   :ةَــحةرث ًةضةهةي

 ـــ  ةثء دَيػـح هة ئايــ، ًةبةضچۅ ۅ    ۆ    ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ 
ــسةدى قطــ     ــة كــة هَي ــةيَ ئــةَ ئايةث ــار، ب ــات ب ـــيةرىًــةكاُى ئــةٓوء كيج دةكةيّ، ـ ة  ه

 ررزدبيــةرة، ئــةهَيــء  ــــ ةيةكى دةبــــاْ ٓــةز رغــــاُّ، قاِزئــــاُيـح دَيــى شىُايــــًةبةض
شيـادة؟ ٓةه بةثـة ٓـةًاري    ديـجَيــم  اية؟ بجيـء هـةرَي   ــةية  يــةية بجيى هةَ رغــرغ

ء هـةبّ دىيـة، ٓةزيـةُدة ئَيٌـة كـةًة  يةُـة ِزةرىُبَيرييـةكاُى شًـاُء يـةِزةبء          ـَُٔيِ
ــ ازدشًاُــ، بج كسةــيـثةفط َة ئةـةيّ، ياُلــباع دةك اْ دةكـةيّب ئـةرىُيؼ كـةًياْ    ـ

ةَ كـة  ـازةشىْ، رة ًـّ خجغـٍ ئيـدديةاي ئـةرة ُاكـ     ــذجِزر غــء دى دطـُى يةِزةبياــهة شً
ــ ذجِزر غــدطش ز  ــ ازةشىَ هـة شًـاُء يةِزةب  ـ ، بةثايبـةثء  دى ةيـةكـ يءب  يـةُى ِزةرىُبَيري ـ
ــ قاِزئ ٙ ازيء ثَيدىيــة، ٓــةز كـــاَ هــة: )   ـــــاْ كــة ش ز رزدةك ــ ( ر بٗطـــأٙ( ر )ارلظــر

اىزةدى باضــلسدرة، ئَيٌــةؽ ــــازيياْ هــةر بـش ز رزدةكــ( فدرالــدَٖ الــرااٙ( ر )ف٘ــــٌش)
ــ ّ هةرىُةرة ُةقـدةثاىُي ــ ٓةز ُةب ــ َى بلـةيّ، بـةيَ دةشىُ  ـ ٍ خاَيِـةزي كـازد كـةًة    ـ

جِى ئايةثــةكاْ ــــجةب يــان ثَيطةيػــــ، بــةيَ ئــةرةي كــة دَيايط هَيــء بةٓسةًةُــد دةبــ
اضـء يـةرىًء  ارهةكـةكاُء    بدةيّ، خـاىي بـةزش ب   ـ ئاًاذةي د ــ اىشَ  ٓةز دةبــدةخي

﮳  ﮴  ڭ   چسد، ئِجــــا باضــــء شىُاكاُيــــاْ دةكــــاخب دةفــــةزًاَي: ـكــــ

، رىثــــة: چۅ ۅ    ۇ     ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ 
ــة ِزةبب ـــاُييةكاُيـدةبارىيـ ـــاْب ئةحبــ ــة: ًػ ــ ــةكاُياْ، رىثـ ـــازياْ )ِزةبباُييـ ازخجزر ــ

ةي ــــرسثبــاْ هــة قط ـ يــاْ هــةكاُيؼ رىثــة: شىُاكاُيــاْ( ِزَيازـكازبةدةضــجةكاُياْ، ئةحبــ
ةز ـبةزىُبـــــ جيياْ هـــــةـــــــٓةه اَيط ـ ةرة )بــــــــــــةِزىَ، رة ئـــــــسىثب خـــــاىزدُء حـخـــــ

ـــيةرىًةك ــة قطـــ  ،اُدىـاُيـ ــة هـ ــو ةًَيِِةرةر    ـكـ ــاْ ضـ ــةِزىَ ُايـ ــاىزدُء حـ ــاح خـ ةي راُـ
ةيّ غـــجة كـــة ش ز بـــة كازىًـــةيء دةيلـــةْ، كةيـــى  ـةْ(، خسىدــــــــازيياْ ُاكـئاًجذرـــ

ـــ، بــــةيَ هچے  ے  ۓ    ۓچاري: ـةزًــــبةخ يةرىًــــةكاْ فــــــبةُط َيسةدى ـــ

ارزخجزىْ ـة شىُايـــــاْب ًػــــــــــــ، ياُلچۋ  ۋ  ۅ  ۅچدةفـــــةزًاَي: 
ــم غــ ــةه لء  ـجايءب كازىًـــجَيم دةكــةْ، ش ز بــة رةضــ ـرةخجَي ةيءب هَيصىُيــء دةيلــةْ، خ
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اخ، بـــةيَ ئـــةرىْ ش ز بـــة رةضـــجايءب هَيصىُيـــءب ـــــدةيلةز يء ـ ًطـــةزرى ـــــيـــةرىَ ٓ
ــ رغ ــــ  دى ضــاُء يةِزةبيــة هة شًــة ئَيٌـةْ، ياُلكازىًةيء دةيل ــ ةًاْ ٓـ ن، ـــ فعةْ )ـ

 (: ٍُــن، ُصــعى
ـــفع) -1 ــا ُيةثيػ    نـ ــسَي، ب ــةن بل ــةز كسدرةي ــة ٓ ــة ه ـــ(، بسيجي ــةب ـ ــةَي دىُ ــة  ء هةر ، ك

.دةرةزىُيؼــشيِاذةَيب ــاْب ئــذي ــ ة  ي بــدةدزَيجـداه 
.ــ ةَي دىبــهةر ةثءــُيةرةي ــة هــ(، بسيجينــعى) -2
ـــ(، بسيجيٍُــــُص) -3 ـــُية هــةرةي ـ ـــب كازىًــةيءب دةضــح ِزةُطيِيػ هةرــةَي دىبــ ةثءـ ء ـ

 .ــ ةَي دىبــهةر
ِٕالةي )ــرغئِجـا  ــ شً(، هـة  ل  ــ يةِزةبي اُءـ كـسدىز  ِزىبـسدرر   ة ضـةز  ـَيجـ ـدى ئةرـةز بض ـ

ةن دةفةزًاَ : ، ر ةُـدةرةي( تـٕبٗذ جلسدْ )ــةزشةُػـ( ئةرة ًاُاي ضىاض٘ـالفعن ال)

جياْ دةكاخ كة بجيـى  ــةزشةُػـ، خاى ضالنورچک ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ
( ئـةرة ًاُـاي   ىطارعـالفعن الة ضةز )ــةز بضَيجــاْ! بةيَ ئةرـاْ ُةَٓيِـآَيديـياىز غ

، يـــاُى: دةبارىيـــة چ﮳  ﮴  ڭچ، ـ ةيةُــــ( دةرٗ ـحتطـــٓاُـــدىْ )
 ِسىباُةرة..ــاْ رَيـزدُى حةِزىًياحب خاىــة  راُــاْ هة قطـاُيـارزخجزر شىُايــًػ

يت ــــ، رىثــة: خــسىدةيّ كــاز ٓةه اَيطچۋ  ۋ  ۅ ۅچ كــة دةفــةزًاَي:
ــ لدى دةكــا خةه ــهةَُي ،ّــةيةكةرة ِزىدةًَيِـكة هة خسىد ،ةــاياَُيلـارزخجزر شىُــًػ سَي، ـ

ةْ.ــُاك اْـازييـئاًجذرَيِسُةرةر ـة ُارــةه م هة خسىدــرة خ

ــ ـــٓةغ ةهةيـًةض ــة دةف :جةَـ ـــةزًـك ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  چاَي: ـ

 ېئ  ىئ    ېئ    ېئ ۈئ     ۈئ ۆئ    ۆئ ۇئ  ۇئوئوئ ەئ  ەئ    ائ

حبخبمب   جب      يئ   ىئ   مئ   حئجئ      ی ىئ  ىئ  ی  ی  ی

مث  ىثيث  حج  مج  جح  يت جث  ىت   مت    حت  خت  ىب يب  جت 
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ئــةدةبيء رــةرزة رــةرزةياْ كــسدررْ هــة  َيءب بـِسَيصيــَيـاْ بـ،  ارهةكةكــچمح
ٌاْ كــسد، خــاى ــــس باضـجـــدى دَيػـيػــ(آه عىــراُ)ارِزةثء ــــةز خــاىدى، رةن هــة ضــــبةزىُب

ــةزًاَي:    ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀچدةفــــــ

ــاى قط چٹ ــة: خ ـــ، رىث ــةي بيطـ ـــةي ئةرىُ ــة راثيـ ـــح ك ـــاْ: خـ ـــاى ٓـ ــة ـ ةذىزةر ئَيٌ
  دةغــطاجن جياْ، رةـةرة راثبيَـ ـبـة ثــةرعب ثاىجنـ    ا ئــةرة دةراجنـ ـدةره ةًةُـديّ،  ـ  

ــ سةدى ئـةر قط ـ، رـسُط ئةرةيـة هيَـ    ٓةز قةُايةثياْ رى بارب ــ ُةق ـ ةياْ هـ ـ َى دةكـاخب  ـ
ـــاْ راثيــاْ: خـةزًاَي:  ارهةكةكـــدةفــ ـــة: كـ( رىثــٓنـــــُ سىرة )ـجـــيت بةضـاى دةضـــ جخب ـ

َيم ـسَي، يــاُء: رةن يــجْ كةضـــجـــدةبةض ـ اُء دــــــطــد، ئــةرةي كــة دةضــيت ئيِــــدَياةُ
ـــسفاُء، خـاثة ريـــدةضــيت خبــ ـ سَي، رة ُاثاىُـــجـــةضيت دةبــــدةض ازيؼ ـاىي دةزرةزدرـــ

 ة!ــجياْ ئةرةيــًةبةض ،ــ ُابةخػ
اه ٌاُاْب بـة ثاىجنـةرة ئـةر    ـــ الَب ًطـجبَيجياْ ِزةخِة بطـسْ هـة ئيطـ   ـة ريطـ ا ِزةُط

ــ ، رىثـة: ئَيـاة كـة دةه    ــ ةياْ كسدبــقط جئ    حئ  مئ  ... چَيّ: خـاى دةفـةزًاَي:   ـ

اؽ هةرةَي خـاىدى  ــةزشي بـ: قرىثة، چىب جب  حب  خب  مب  ىئ  يئ
ـــبل ـــةْ، دةيـ ـــاُطاخ: خـ ــج دىرىي قـ ـــاى ب ــة دةكـ ــة ئَيٌ ـــةزش ه ــجي ُابةخػـ ـــ اخ، بجخ ؟ ـ

ــ اى دةفـط ئةرةيـة خـ  ـاْ رىبارة، رسُــاد ٓةز قةُايةثيــياخ ۉ  ې  چًاَي: زةـ

ـــاْ راثيـ،  ارهةكةكــچې  ې  ېى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  اى دةضــجىـاْ: خـــ
ــ سَي، رة ُةفسيِيـجـــسىرة! دةضــجياْ ببةضـجــ بةض ةرة كــة ــــ، بـةٓجي ئــةر قط ـ بــ ــــ اْ هـ

 اْ.ــكسدي
ـــخ ـــ ــازةي بةخػـاى  دةزرةزدر ـــاز دةزب ــارِزةثء  ـ ــة ض ــةزًاَي: اإلساا ا )ني ه ( دى دةف

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

ـــاإلس چڤ ڤ  ـــ، رىثـــة: دةضراءــ ــَيين،  ة بـــةـــــجح ًةُارقَيِــ ًوجيـــةرة  بِارضـ
ــ )كةضَيم بي ــ اُةرَي غـ ــ بط ـــ  جَيلء هـ ــ جَيِّ، دةضـيت دةب ـ ــ اثة بـّ ر ـ ــ ةزدُء ثـا ٓيض ـ ء ـ
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ـــُةضـ ه ــى هــ ـ ــاة بةُدُةبــ   ـ جَيِّ(، رة رىغ ــء دَي ــة ٓيض ــاة  ـ ًةك ــجَيلء دَي ــة غ ، رىباغ
ء، حاه ــةثء ضــةخارةخ ئةرةيــة، هــة َُيــاىْ شَيــدةِز يءب  ــــب غــجَيليؼ ببةخػـ بةُدببــ

ُ ارِزةثء )ــء، رة هة ضـدى بـيـيـوِزةشي ىئ     ېئ  ېئ  ىئ چ(دى دةفـةزًاَي:  الفر ـا

ـــ، ئِجچمئ ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  ـــا خـــ  اى ـــ

اى ــلا خــ، بةه چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئچةزًاَي: ــةدى دةفـهةَ ئايةث
: ـ ، هــة شًــاُء يةِزةبيــدى دةه ــ ــــ جُء بــاَي رى دةبةخػــــيت كــسىرةْ، يـٓــةز درر دةضــ

ـــفــالُ َبَش) ــد، بةخػ   ط  ٖــدٓـ ــةخارةثء ُاىُ ــةع ض ــآلْ ك ــاُء: ف ـــ(، ي ــةز  ـ ــةيَ ئةر ء، ب
ُٓ  َ ــ  ببطاثسَي: ) ــ (، رىثـة: ُةيبةخػ َٖـَد يت ُارقاُـد، هـة شًـاُء يـةِزةبء دى     ـــ ءب دةضـ

ب ــــ جَيلء كسىرةبــــ(، ئةرــةز دةضدــــوبشــٕطٛ الٗازدَيّ )ــــسىُة بةكـئــةر  ــجزة ثةيبيــ

، چوئۇئ  ۇئچاى دةفةزًاَي: ـْ؟ خةز بة درر دةضجاـ، ئةدي ئةرـ ببةخػ
ـــًاُ ــــ ــةدرر دةضـــ ـاي ئةرةيـ ـــ جاْ ببةخػـة بـ ــةز ش ز ش ز ض ،ــ ــٓـ ـــةخيية، خـــ اىي ــ

درر دةضـيت   ـ يت ئةرةبـ ـةِزي كـةِزةَب بـةشةيء ٓةيـة، ُـةن ًةبةضـ     ـاز ئةردــدةزرةزدر
ــاىي دةزرةزدر ـــخ ـــاز بَيِيـ ـــة بةزيـ ــاى   ـ ــيفةثَيلء خ ــء ض ــةىرة باض ــسةدى ُةريط ارخ! هَي

ــ اىْ، بجيـــ يت خـكـة درر دةضـ   سَي،ــبل ة: ئـةرىْ ئيِلـازيء دةضـيت خاىيـاْ     ـــ ء؟ ياُلـ
ازيء ضــةخارةخب بةخػــؼب كــةِزةًء خاىيــاْ كــسدرة، ــــلا ئــةرىْ ئيِلـُــةكسدرة، بةه ــ
ــاىي بةزشيــ  ــةرَي ئيطـخ ـــؼ دةي ـــذاثء بةخػـ ـــِدةيء خـ ـــجي بلـ ــاُء  ـ ــة شً ــةيَ ه اخ، ب

ــةر ثةيبيــ  ــدى ئ ـــسة بةكـيةِزةبي ــة  ـ ــةز ب ـــكةضازدَي، ئةر ـــَيم بو ـ ــِدةية ـ َيني ش ز بةخػ
 .ــ جاْ دةبةخػـةزدرر دةضـّ بة ٓــَيـدةه 
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  ه يشتنيك و رِاست تي ب    ه هي ك ڎ  ائاـم  7  7
 بي  ده كري   وه سفي خوايان  اهن ي هئ و   وـش 

 

 
 

 
 

 

ــ ء )ئيٌاْب يةقيـدةي ئيط ـازة ًّ هة كجَيبــدي (دى، بـة دزَيـريء   3الًيء( هـة بـةزرء )  ـ
ــ شىُ  رَيِةَ كسدرة، بةيَ هةر ضياقاُةدى كة خـاى  ب خاىييفةثةكاُء ــء ُارر ضـباض  ارـ
ــ ـــرغ ازةشىـغ ـــ ازدَيِـبةك ةيةنـ ـــ ـــ ة دةبـ، ئَيٌ ــء     ـ ــاى باض ــصىُني خ ــةيّ، ب ــا بل ثةًاغ
ــ بل  سي دـ ـةرَي ثةيبيـاد دةيــاخ، ياخــجي دةكـيفةثَيلء خـض اخ هـة ًاُايـةكء ديلـة،    ـ

ًـ ـ(دى دةفميـــ القة: كـة هـة ضـارِزةثء )   ــبج رَيِ ، چحطحص حس  خسمسچاَي: ـةز
ــة     ــدَي ه ــسةدى ٓةُ ــدةكسَي، هَي ــة  ق ٓةه  ــةر ِز ذةي ك ــة: ئ ــاى   رىث ــة: خ ــاْ راثارياُ شىُاي

لا ئــةرة ـبةه ــ ،)ضــاق(ي ٓةيــة، بــةيَ هَيــسةدى خــاى )ضــاق(ي داه ِةدىرةثــة    خــج        
ــ ةِزةت بةكـة يـ ـء ِزةًصييـ ـسَيلـثةيبي ــ ازي دَيِـ ــ ّ، هـة كـازدةرىزيء خجغ  ـ ٌاُدى دةه ـَيّ:  ـ

ـــِز ذي ب ــ اْازىُـ ـــةز قـٓ ــاْ ئةرـــ ـــةز ياريـاِزة، ي ـــ ــ  ة بــاىزَي دةب ــاْ بلةي، ـ ق ٓةه  ي
ــ : خــ دى دةه  ــ اثء ثيِيــهةك ، چحصمسحسخس چجخ رـازة بلـةر  ق ٓةه لـة،    ـ

ِـ   ــ جِزُةبَيجــء غـرىثة: ئةر ِز ذةي كة خةه م  ق ٓةه دةكاخ، بج ئـةرةي دىرَي ةرة كـة هـة   ـ
ـــدضل ـــ كــاهــاْ بئـ ـــب ِزَيـ ـــ ى هـ ــ ــ ــةز بجيــ  بط ــة هةض ــازة ئَيٌ ــسدْ، دي ــج ِزىك ارُء ـسَ  ب
ــ يِى يــــدَيػ (يــّ، كــة دةه ــَيّ ضــيفةثةكاُء خــاى رةن خــاى       احلــــ مف الضــــ الشان )ــ

 ّ..   ــَييــاُو ـارى دةيــارُء، ئـفةزً
ـــدي ــة قـ ـــاِزئــازة ه ـــاُدى خــ ـــاى  دةزرةزدرـ ــةيةكى بةك ـ ــةُد رغ ـــاز ي ــج ـ ازَٓيِارْ ب
ــ رةض ِٗــــ َٖج ، رةن: )ـفى خــ ــ َٖىـــــَ،   ِبَطــــ د، َع ــ ( ْٓــــ اق، ٔدــــ ني، ســــ ٛ،  اى ـــــةزرةٓا خــ
ى  ائ  چ ى بة يةُد كسدةرةيـةن كـسدرة، رةن خـاى دةفـةزًاَ :    ــفى خجيػــرةض

جةكاُيؼ ــــاخ، رة فسيػــــازخ ٓـة: رة دةزرةزدرـ ــــ، رىثرـالفجـ  چوئ  ائ  ەئ  ەئ
 د.ـٓج ص، ...ــص ِزيـِزي
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 اُة:ـــاُدى بج ئةر رغـجِيــةيػـهة باىز  ثَيط ،ةؽـة درر بـاياْ بارُةثـشىُ ئِـجا
ـــيةك ــةَـ ــةر رغ َيّ: هةبـ: دةه  ــا ِزرىه ــــةزئــةرة  ئ ـــةثييةكةياْ هةرــــاُة ًاُ ةَي خــاىدى ـ

اْ ُةيــاَيِسَ ، ــــَياةيةن ًاُــا بلــسَيّ كــة خــاى بــة ئيِط ــــبــة غ ــــ ، دةبــــ ُاراجن
( ٛــــ  ِبَطار، )ــــ( رىثــة: يَِٗــــَعح، )ـ( رىثــة: دةضــَٖــد)يــاُلة اُة: ــــى؟ راثاريـبجيــ

(، رىثـــة:  ق، رة ٓـــةًار ســـاق( رىثـــة: دةضـــجى ِزىضـــح، رة )َٖىـــنيرىثـــة: يـــِط، )
ـــاثة   ةضـّ هــة دَيلٔـــئةرىُــةؽ ئةُدىًَيلــ ـــجة  ئيِطـ ـــاْ، بجيــة كــة دةراثـ سَ : ـ

ـــدةض ـــجى خـ ــةرة  يةقــ ـ ـــو ى ئيِطـاى، هةبةزئ ــى غ ـ ــةُيا دةزك ـــاْ ث ــةكاْ ـ جة ًادديي
! كـة   كـة دةضـجى خـاى رةن دةضـجى ئـةر بـ       ـــ  سي بـج ئـةرة بض  ــة بيــدةكاخ، ِزةُط
َُـٗن َوـا دَ  : )ـ ياُلة رةن يـةكَيم هـة شىُايـاْ دةه ـ     ة،ــئةرةؽ رىُي َرٝ بَبألـ  ،  ـــ َٔ

ـــف  ـــاهلُل ٔبٔدـ ََٔلــ  ـ ةرىُة  ــــاى دَيضــــخ ،لح دىدَ ــــء بــة ًَيػـ(، رىثــة: ٓةزيــ الف 
ةرة  بِسياةثـــةرة، رةن هـــة ـــــج  ئـرَيِـــة بجخـــ ا خـــاى  بـــــة، رة ٓةزرةٓـــــئةرةي

ــارِزةثى ) ـــالظضـ ــةثى: ٕرٝــ ــة: چٹٿ  ٿٺ  چ(دى فةزًاريـ ، رىثـ
 ة.ــُي اى ــة  خـجَيم رةن رَيِــٓيض غ

ــَيّ: دةبــ  ــة دةه  ّ     ــا ئةرىُ ــا بلــسَي ــَياةيةن ًاُ ــاُة بــة غ ــةر رغ ــةَي  ،ئ ــة هةر ك
َيّ، بجيــة دَيــّ رغــةكاْ ـٓارثــادى بطاجنــ ـ رَيِــةر بــ َيجيءب بــةزشَيجى خــاى  بـداكــ

، يــاْ ُيةٌــةخ، يــاُى رىثــة: دةضــجةيخ ،(دـــ َٖة: دةه ــَيّ: )ــــى دةكــةْ، بــج رَيِــــثةئاي
( دةه ــَيّ: َِٗـَعــةرة، رة دةزبــازة  رغــة : )ــــة  ئةرىُــــةز ياكــــاى بةضــــة  خـياكــ
ثةًاغـــا بلـــةيّ، بـــصىُني ئايـــا بـــة ًاُـــا  يـــاردَيسيء دَ ، يـــاْ بـــة ًاُـــا    دةبـــ

 چيب  مئ  ىئچةزًاَ : ــــة: كــة دةفــــ  دَي، بــج رَيِــــَيبارْب دازىضـاهــــئار

ــ رةكاُى ئَيٌاـ، رىثة: ثج بة يورـالط ــ ة ، رىثـة: ثـج هـة ذيَ   ـ ــ س ياردَيسيـ ى ئَيٌـة دى ب  ـ
ــ اًاْ هة ثجيــة ئارــئَيٌ ــ ة، يـ ــ اْ كـة دةف ـ ، هـطـ  چڦ  ڤ  ڤ    ڦچةزًاَ : ـ
ــ ةرة  هةضةز يــة: بجئــرىث ــ ار  ًـّ دزرض ـ ــ سَيى، رىثـة: هـة ذَيـس ياردَيسي   ـح بلـ ـ ى ـ
َيّ: ًةبةضــح دَيــى شىثــى ــــةه ( دَٔدــْة : )ــــا دةزبــازة  رغــــح، ٓةزرةٓــــدى بيــــًِ
 ة.    ـاىيــء خـديـح ِزةشىًةُــةية، ياْ ًةبةضــرَيِ اى  بــخ
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ـــ: كــة ش زبــة  شىُايــاُى دَيػ دررةَ ــَيّ: ئَيٌــة ئــةر رغــاُة بةك ـ ــــيِّ، دةه  ّ، رة ـازدَيِي
غـــازةشى  ًاُاكةغـــياْ دةشىُـــني، بـــةيَ يـــجُيةثى ئـــةر ًاُاياُـــة بـــج خـــاى  شىُـــار

  دـــةزرةزدراز ئـــةر رغـــاُة  بـــج ٓةُـــدَ  ضـــيفةثى خـــج  دةرَيِسيِـــةرة، رة خـــاى
ــة )    ــازةرة ه ــةر ب ــسىرة ه ــياز ك ــةكازَٓيِارْ، رةن دسض ٌَــصُ ب ََ أ  ــ ــازة  َوألــٔ  ِب ( دةزب

ــة : ) ُْ: (، )ســـتٕاٞاإلرغـ ــ ــٔد اهلٔل   ٗـــَن ل ـ ــا َعِبـ ــا أ َبـ   ڈ     ژ  ژ  ڑچَٖـ

ـــط   چڑ ِٗــَف اِس، هـ ـــَ  َٕٝ؟ ف ق ــاَه َوألــٌ : اإَلـ ُٞ َوِعُمــَت َٕا ــْٕهِســٔت ُّ ِٗــُف َوِذ َٔاْلك   ًْ ٕ، 

َٔأدْب  ْٔ ُُ ٔب ٌٛ    ،َٔاإَلمَيا ُْ ٔبِدَعـ ٍِـ ــ (، رىثـة: راث َٔالٗشـَؤاُه َع سى: ئـة  بـابء يةبـدره آل كـة     ـ

ــه چڑ ڈ     ژ  ژ  ڑ چخـــاى دةفـــةزًاَ :  َٕٝ، يـــجْ )طـ (  اِســـَت
َٕإى: )ثارـيؼ ـكسدرة؟ ًاهيل  (عـال، إرتفـُ، اسـتقر   ازة، شىُـسىرة، ) ـ( ًاُاكة  دياِٞسَت

جْ يــجثة ضــةز يــةِزؽ!  ـةكة  بــج خــاى ُــةشىُسىرة، )ُــاشىُني خــاى يــ  ـةثييـــجُيـي
ةِزؽ، رة ـةبارة، ٓـيض غـجَيم ُـةبارة، ُـة كازضـىب ُـة يـ       ــاى ٓــم خـة كاثَيــياُل

ــ ج  ُيــس  خــجى بة غةيــدَيايط اى ـخ ة، ٓـةه يبطسَ (، رة ئيٌـاْ بـارْ بـةرة      ـ
ــة خ ـــك ـــي اى ـ ـــجثة ضـ ـــ ـــدَيايط ،ةِزؽـةز ي ــيازكسدُيؼ هةربــ ، جةرـ ازةرة ـدسض

 غجَيلى دىَٓيِسىرة.
يازياْ هــةرة ُــةكسدرة، رة ِزةُطــة ًاهيــم ــــس دسضــجـــجى ئــةرة بــارة كــة دَيػــــًةبةض

 سىرة.ــَيلـيازة  هــئةر دسض ــ ةع باربـةَ كـيةك
الًيء( ـء: )ئيٌـاْب يةقيـدة  ئيطـ   ــجارَ، رةن هة كجَيبــا ئةرة  ًّ دَيء رةيػــئِج

يَى ــــاخ، ش ز بــة ثةفؿــــاى دةكــــَييةًدى، كــة باضــء ُاررضــيفةثةكاُى خــــى ضــــرهــة بةز
 ة:ــةكة  ئةرةيــسدرة، داخجــباضٍ ك

ٓارثـا باضـء ضـيفةثَيلى خجميـاْ بـج دةكـاخ، يـاْ باضـء          جيدى كاثَيـم خـاىي ب  ــهةِزىض
ــارَيلى خجمي ـــُ ــج دةكـ ـــاْ ب ــة دةفـ ـــاخ ك ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  چةزًاَ : ـ

، األعــــرا  چڍ  ڇ  ڇ ڇ  ڇ ڍڃ  چ  چ  چ   چ
ةْ، بة ُارة ٓةزة ياكةكاُى هَيى بذاِزَيِةرة، يـاْ  ــاُى ٓـاكةكــةزة يـارة ٓــرىثة: خاى ُ

، رىثــة: خــاى ضــيفةثى ٓــةزة بــةزش   لـالنحــچںڳ  ڳ ڱچاَ : ـةزًـــدةف
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ٓةيـــة، ٓةزيـــى ضـــيفةثى ٓـــةزة بـــاؽب ُـــار  بـــةزشة ٓةيـــةثى،  ـــا ئَيٌـــة كاثَيـــم   
ڃ  چ  چبـج رَيِـة كـة دةفـةزًاَ :      ،ني هة قاِزئاُـدى ـبيِاى دةــيفةثةكاُى خـُاررض

ـــاءالنچچ  چ   چ ـــراءاإلچٹ  ٿ  ٿ  ٹچ ،شـ ڳ  چ، سـ

ڃ   چ، بـقـــر الچہ      ۀ   ہ  ہ  ہچ، بـقـــر الچڳ      ڳ  ڳ

ــيوسچچ    ڃ  ڃ    ڃ   چٿ   ٺ     ٺ  ٺ     ڀ  ٺ  چ، ـفــ

ا ـهــة قـةدةز خــاىْ، بـةيَ ئايــ  رَيِـة   اُى خــاى  بـيفةثةكـ ـٓجــد، ديـازة ض ، ...آل عــنران 
لسدُى خاى يـجُة؟ ئَيٌـة ُـاشىُني، ئايـا بيِيِـى خـاى يـجُة؟ ُـاشىُني، ئايـا          ـجــفةزًايػ

جِى خــاى يــجُة؟ ُــاشىُني، بــةيَ ثــةرىر  ضــيفةثةكاُى خــاى بــج خــاى رةن خــج  ــــبيط
ًـةشْ باضـء ضـيفةثةكاُى     بةخ ئةر رغاُةرة، كة ديازة خـاى  بـةزشر  ــّ بةُطــدىدةَُيي

اخ، رة بةُطبةخ ئـةر رغـاُة  ديلةغـةرة كـة ِزرىه ةثةكـةياْ ُـارة بـج        ــاْ دَيدةكــخجيي
ّ ــــةرة  بصىُيـثةًاغــا  ضــياقى ئايةثــةكاْ بلــةيّ، بجئــ ــــ (َيــم، دةبٕــــعطدىَ )ــــئةُ

ــاى  ك ـــخـ ــى بةكـــ  ـ ازبة ـ ـــازي َٓيِـبجيـ ــلسدُى   ــ ــاْ باضـ ــيت دَييـ ــا ًةبةضـ ارْ؟ ئايـ
يلــة دةرةيــةُّ بــج رَيِــة: رغــة : ِزرر  ضــيفةثةكاُى خــج  بــارة، يــاْ ًةبةضــجَيلى د 

 جى دَيغةًبـةزدى  ـدى بةكاز  َٓيِـارة، ٓـةَ هـة فةزًايػـ    (، ٓةَ خاى هة قاِزئاُْـــ َٔد)
ـــٓ ـــ ـــٔحَذ]ةثى: ـاثاة، فةزًاري ــُٕرـ ٍٗ ُْ ال َ َظ، اُب  ِٕ ـــل ــ ُْ أل ِحَر  ــِ  ُسـ ـــف  ْٔ َوــا  ـ َّــ َِٔد ُبَخاُت 

َّ ٌَِت ِٗـــــا َِ َخْمٔقـــــْٔ َبَضـــــٜ َإل  ُٓ ٔوـــ  :ر يبـــ ْئمِشـــُؤَ(، 19649) :ر يد بـــَىـــِحأ  َُْدـــَرِخأ }[ْٔـــــُر

(444َٔ َُبٖـ ٔح َُابِـ َٔ، (195) :ر يبـ  ِْاَدَو َُاِب(،  266َٔ) :ر يبـ  ا ٌَٔرـــ َبالِط(،  األٔسـط   ٘ـفـ  ٘ٗا

ٙ  (6025) :ر يب َِ أب٘ وٕسٜ األطـعر يية، ئةرةز ـاى( دةزدةكة  ِزررُاكــ، رىثة: )خ{َع
ٓةثــــــا ئةردـــــةِز  ضـــــِارز  بيِـيـــــِى هــــة طى ِزرر  ِــــــدةزدةكــــة   بــــدىخ، دِسغ

ـــاى     ـــة خـ ـــجلسىرةكاْ ُيـ ــة دزرضـ ـــجَيم هـ ـــض غــ ـــاًاْ ٓيـ ــة بَيطـ ـــجلسىرةكاُى )كـ دزرضــ
 ُةيبـيِـــ ب هــة حاكـــٌى بيـِيـــِى دى ُةبـــ ، كةرىثــة: ٓـــةًار غــــجَيم( دةضـارثَيِـــ . 

ــ از  غـة ِزرر  دةزرةزدرــابَيلـرىثة: ُارز حيج ْ ثـة: ) ازد ثةرة، كةرىـ ( ضـيفةثَيلى  َِٔدـ
ْ ) ِزرر ةيَــخاىية، ب ــ ايطــم كـة بـج خـاى غ   ـ(َئُدـ جةية، رة كـة باضـء ٓـةز ضـيفةثَيم     ـ

جةية، ياُلة ئـةر رغـاُة هـة بـةكازَٓيِاُى     ــايطـّ: رةن بج خاى غـَييـبو  ــ دةكةيّ، دةب
ح ــــةبةضًئـايـــا ةيّ بــصىُني ــــا دةكــــةيةُّ، رىثــة: ثةًاغـدىَ دةرــــــئَيٌــةدى ًاُــا  ئةُ

ئـةر كـاخ دةه ـَيني: خـاى  دـةزرةزدراز       ؟اخـيفةثَيلى خـج  بلـ  ـباضـء ضـ  اى ـخـ يــة ةرةئـ
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ــ ة، بـةيَ بـة غ  ــجى ٓةيــةية، دةضـِزرر  ٓ ــ ايطـَياةيةن كـة غ ـ ــ جةيةثى، بـةيَ ئةر ـ ةز ـ
ء ضــيفةثَيلى خــج  ــــباض  كــة خــاى ًةبةضــجى بــ ،ارــــة بةزيـياقةدى رى ُةٓاثــــــهــةر ض

ــ ، ئـةر كاثـة دَيايط   ًاُايـةكى ديلـة بطةيـةُ    بــ   ةضـجى ئـةرة  لا ًةبـبلاخ، بةه  جيٌاْ ـ
اخ، يـاْ باضـى )يـار(  خـج      ــح(  خج  دةكــء )دةضــاى هَيسة باضــَيني: خـبةرةُية بو 

اخ، ... ٓجد، بـج رَيِـة: هَيـسةدى خـاى  دـةزرةزدراز      ــدةكاخ، ياْ باضى )ِزرر(  خج  دةك

ةكاْ راثيــاْ: دةضــجى ـرهةكــرىثــة:  ا ،چۉ  ې  ې  ې  ېچدةفــةزًاَ : 
ةرة ــــجى دَيَِيجـدةضــ ،ـ جَيم ببةخػــــــارة، كةضــَيم ُةيــةرَ  غــــارة، قاريــــاى ُارقــــخ

ح ــة دةضــسىرة، ياُلــس  ثَيلـسىرة، شجنيـ( ياُى: دةضجى كجخ كٛـــ َوِغُمٕل ا )ــةن، ئِجــي
جياْ ـــــبةض، هَيـــسةدى ش ز ِزررُـــة كـــة  ارهةكـــةكاْ ًةـ سى دةُارقــــــــجثى ثَيلـــــكـــة ك
ٌاْ كـسد، ًةبةضـجياْ ثـاىُا    ـ، يـاْ رةن دَيػـةيؼ باضـ   ـــ  ارة كة خـاى ُابةخػ ــئةرةب

ةبارة، خــاىؽ هــة رةيًــى ئــةر  ــــجَيلى ديلــةياْ ٓــــاه ٌاُاْ، يــاْ ًةبةضـبــارة هــة ًطــ

 چەئ ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ى  ائ  ائچدةفـةزًاَ :   دى ةياْـئةدةبيي ب
ــ بـةرة  راثي سَ  ـبلـ  ـــ  اْ هـدةضجياْ ببةضةَ ب ُةفسيِيـ  لا ٓـةزدرر دةضـجى   ـاْ، بةه ـ ـ

ــ رىثة: خكسىرةْ،  ــ اى ش ز ش ز بةخػـ ِدةية، يـاُلة ئـةرىْ ًةبةضـجياْ ئـةرة ُـةبارة      ـ
جياْ ئــةرةبارة ــــلا ًةبةضـارة، بةه ــــــة، دةضــجةكة  قاريــــجى ٓةيـاى دةضــــــَيّ: خــــبو 

ــ بو َيّ: خاى ُابةخػ ــ َيح، خـاى  دـةزرةزدرازيؼ رةيًـى ئـةر قط    ـ ةثـة  ئـةرىْ   ةر ثجًـ
بلسَ ، ـ سَ ب هةيِــةثياْ هــــجـــاَ : ُــةخَيس! دةضــجى ئــةرىْ ببةضــــةرةر دةفةزًــــدةدىث

ــاى كــــسىرةْــــــلا ٓــــةزدرر دةضـبةه ــــ ـــجُى بــــــ، يچۈئ   ۆئ   ۆئچ ،جى خــ  اَ ـــ
سةدى ــــاى هَيــــة كــة خــــلسىُةرةكة  ئةرةُيـح هــة دةضجــــــ، كةرىثــة: ًةبةضــــ دةيبةخػ

ــ ء ٓـباض ــ جى خـج  بل ـةزدرر دةضـ ـ ــ لا ًةبةضـح ئةرةيـة باضـء بةخػ   ـاخ، بةه ـ ـ ِدةيء ـ
جه يِةرة بــصىُني: ـَيى بلـــح ُاكــاخ هــــــهَيــسةدى دَيايط ــــاخ، بجيــــةِارز  خــج  بلــــض ب

ُـ ــاى يـييةر ي ــجى خــدةض ؟ ٓـةزرةٓا هـة ٓـةًار ئـةر ضـياقاُة  ديلةغـدى ئةرـةز        ـةج
ــاــــج  بلـيفةثَيلى خــــــء ضـاى ُايــةرَ  باضــــــةرخ خــــبجًــاْ دةزك ةرَ  ــــلا دةيـخ، بةه 

، يــاُلة ئَيٌــة رى  ةيةُــــةية بيطــــة بلــاخ، بــةيَ بــةر رغــــجَيلى ديلــــء ًةبةضــــباض
ــ ةية بة ضــة، ئةر رغــحب ِزةرىؽ ُيـح ُاكاخب ِزىضــدَيايط ،حاه ى دةبني يفةثَيلى خـاى  ـ

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چبصىُني، بج رَيِة كة دةفةزًاَ : 
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  ٹ   ٹٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٿ  ٺ  ٺ ٺپڀڀ  ڀ ڀ ٺ

ة  دــةمياْ هةرــةَي ثــج ـ، رىثــة: بَيطاًــاْ ئةرىُــحــــالفت چڤ  ٹ  ڤ  ڤ
( ئــةرة دــةمياْ هةرــةَي خــاى دةبةضــ ، دةضــجى خــاى   دةبةضــ  )ئــة  دَيغةًبــةز  

بةضةز دةضجى رىُةرةية، هَيسةدى هة ضياقةكة رىدةزدةكةرَ  كة خاى ًةبةضجى ُية باضء 
ــ دةض ُـ ـاخ، بةه ـ ــــجى خــج  بلـ اْ هةرــةَي ـّ دةميــــــة  دَيـلا ًةبةضــجى ئةرةيــة كــة ئةرى

، جى دَيغةًبـةز  خـاى   ـة َُيا دةضـ ـ ب دةضجياْ دةخةُــةز  خاىدى دةبةضــدَيغةًب
بصىُّ ئةرة دةضجى خاى هةضةزدةضجى ئةرىُة، رىثة: رةن ئةرة رىية دةمياُياْ هةرـةَي  با
 وئ ەئ ائ  ەئ چ، يـاْ بـج رَيِـة، كـة دةفـةزًاَ :      ـ جبـ ـاى بةضـخ

   ېئ   ۈئ  ۈئ  ېئۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  وئ

ــ چېئ ــة ِز ذ  درىيرـالزم ـــ، رىثــة: ه ــ ء دىـ ـــاى ٓـخ ـــ ــسَ ، رة ـةًار شةر  هــة يِ ط دةر
ــ دةدَيض دى جىـٌاُةكاْ هة بّ بـاه ى ِزىضـ  ـئاض ــ و ء ِزىضـَيجةرةر، هـة بـّ ٓةُطـ   ـ ــ جياْ دةُـ ،  ـ

ــ ثةًاغ  ة دةبــهَيسةدى ئَيٌ ــ ا بلـةيّ، بـصىُني ئايـا ض   ـ دةفاًسَيجـةرة كـة     ـياقةكة  رى هـ ـ
ــ باضـء يِ   اى ًةبةضجى بـ ــخ ــ اخ، يـاْ باضـء دةضـجى ِزىض   ـ(  خـج  بلـ  ٛـ بطـ ط )ـ ح ـ

يفةثى ـّ: ئةر دررىُة درر ضـ ــَييـدةه   جى ئةرةبـاخ؟ ئةرةز ًةبةضــّ(  خج  بلــ)ميي
ـــايطـغ ــسةدى ثةًاغ ـ ـــجة  خــاىْ، بــةيَ كــة هَي   ـازبة ــــاى  كـدةبيــِني خــ ،ا دةكــةيّـ

ُـ  ـجَيم هـة ًَيػـ  ـرةية غـ جى ئةـًةبةض ــ صيم بلاثـةرة، يـاُى: رةن ي  ـلى ئَيٌـة  جْ ئَيـاة  ـ
جاْ ـو ـ ـةُطـِةرةر هة بّ ٓـم دةدَيضـجْ ثجًازَيـسْ، ياْ رةن يــجاْ دةرــجَيم هة يِطــغ

اُة؟! خــاى  دــةزرةزدرازيؼ ًــةزشةَ كسدُــى شةر ب ــــٓةه يــدةرسْ، يــةُدة بجثــاْ ئاض
ئِجــا ًــادىَ ئايةثةكــة بــة ِزررُيــء ئــةرة   ،اُّـاضــٌاُةكاُى ئــارى بــج ئـاُةرة  ئاضـــدَيضــ

ــ ـــح ُاكــاخ بو ــَيني: ي ــــدَيايط ، ةُـبطةي ـــ بطِط )ـ ( درر ميــني(ر دةضــجى ِزىضــح ) ٛـ
ــ لا دةه ـاىْ، بةه ــيفةثى خــض ــ سَيلـَيني: ئـةرة ثةيبي ـ ــ ة خـ ُـ ـ غـازةشى هةقـةدةز    ارـاى  شى

 چيب  مئ  ىئچةزًاَ : ـة كة دةفـة بةكاز  َٓيِارة، ياخاد بج رَيِـى ئَيٌـيةقو 

، رىثة: ثج بة يارةكاُى ئَيٌة ، رىثة: ثج هةذَيس ياردَيسيى ئَيٌة دى ، يـاْ كـة بـة    ورـالط
ار  ًـّ  ـ، رىثة: بج ئةرة  هةضـةز يـ  هـط چڦ  ڤ  ڤ    ڦچا دةفةزًاَ : ـًارض

ةيةُسَيى، ئاغــلسىية كــة هةضــةز يــار  خــاى ـدزرضــح بلسَيــى، هةضــةز يــار  ًــّ دَيبطــ
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ــ ــةذَيس يــ   ارةيةُسَ ـدَيِ ــة: ه ــةه لا رىث ـــاردَيسيى ًِـ، ب ـــ ــا رةن راثــ ـدى ب ـــء،     ٍ دةب
  ةزجنى ئةر ضياقة بدزَ  كة ئةر ئايةثة  ثَيدى ٓاثاة، ئةرةزُا ًِيؼ ئةر ِزىيـةَ دـ  ـض

َٞتِ   ِٔـا َوٓرأاُة: )ـِزىضجة كة شىُاياُى ضةهةف راثاري ّ   َ َىـا َدـا  ،( ئـةر رغـاُة ثَيذـةِزَيِ
جُيةثييةكةياْ ـّ، بـــةيَ يــــةياْ دةشىُيــــًاُاكـــاُى: ـرةن يـــجْ خجيـــاْ ٓـــاثارْ، يـــ

 ةيّ.ـا  دةكـارثـٓ ّب حةرىه ة  خاى  بــُاشىُي
ثةئايى   ة ٓةْ، ٓةًار شىُاياْ يةكدةُطّ كة دةبـاْ ٓةُدَي رغـا بج شىُيازييجــئِج

، احلديـد  چڃ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄچبلسَيّ، بج رَيِة ئةَ ِزضـجةية كـة دةفـةزًاَ :    
بطـاثسَ :    رةه جاُـة هـة ٓـةز غـاَيَِيم بـّ، شىُايـاْ دةه ـَيّ: دةبـ        رىثة: رة ئةر )خـاى( هة 

( َُٔ  ْٔ ْٔـٔبٔعْمٔى اى هَيسةية، بجيى؟ ياُلة ئةرة دذ دةرةضجَيح ـجا خــى: ئَيطـَيـبو   (، ُابدرٔت

، هـطـ  چڑڈ  ژ ژ  ڑچكـة دةفـةزًاَ :    دىاىـجى خـهةرةَي فةزًايػ
ــ طة، ئِجا شىُاياُى ئيــةز يةِزغـاى هةضــرىثة: خ ُٖ اهلل الَ دةه ـَيّ: ) ـ َٟٔبإ ( ْٔقٔـ ْمَخ َِعَـ  َْـــ ا

َٕخاى هة دةزةرة  دزرضجلسىرةكاُء خجيةثى، ) ُِ ( رة ئةرةز هةضةز ْٔٔٔطِرٜ َعم َع َُٕتِشُو َٔ
ٌاُةكاْب شةريية، ئِجا ًـادىَ ئَيٌـة ئـةرة    ـيةِزغى خجيةثى، رىثة: خاى هة دةزةرة  ئاض

سةؽ ـاى هيَـ ـخـ  ـ ، ُاراجنچڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچدةشىُني كةرىثة: كة دةفةزًاَ : 
ــ هة ٓةًاْ كاثيػ ،ةه ٌاْبـهةر  ب ــ دى هةضـةز يةِزغـء خ  ـ بو ـَيني:    ا دةبـ ـلـ ـ، بةه  جي بـ ـ

سىدة ، ـةثى، بة ئيـ ـبة حيلٌ ،ةثىـبة ِزة  ،خاى هةرةه ٌاُة بة شىُيازيء، بة دةضجةيثى
 ٓ ــ بـة  ــ ةًار ضـيفةثةكاُى هـة ٓـةز غ   ـ ج  ـــ ى خـبـة شىثـ  اُة، ُـةن  ـٌـ ـاَيَِيم بـني هةرةه  ـ

ئـةر ئايةثـة    ـــ  َيّ: دةبـاياْ دةه ـ ـةز ةَ شىُـةدر ضـ!! بجية ئيٌاَ ئة (1) اْ بـهةرةه ٌ
                                                 

 بـا بج رَيِـة ضـةزجنى قطـة  ٓةُدَيم هة شىُايـاْ بدةيّ  هةبـازة  ثةفطـيـسكسدُى ئةَ ئـايةثةرة:( 1
 ــاه:  چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ ْعــَ ابــَ عبــاض فـــ٘  ٕلــ  ــاه ابــَ أبــ٘ حاتـــي فـــ٘ تفشـٗـــرٓ.... -1

 .486 - 485، ص5ج دلىٕع الفتــأٝ البَ تٗىٗـٛ،  ْ، سـٍدٓ حشـَ(ـي )العرش ٔ عمىــِٕٖ

: ٖعـٍـــ٘ چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ وقاتـــن بــَ حٗـــاُ: ــاه ابــَ أبــ٘ حاتـــي فـــ٘ تفشـٗـــرٓ.... عــَ   -2

 .498 - 497، ص5ج ـأٝ،دلىٕع الفتـ چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ; ْبقـدرتْ ٔسـمطاٌْ ٔ عمــى

أٙ ر ٗـــب عمٗـــكي طـــّٗد عمـــٜ أعىالـــكي.. الـىضـــباح   چ...ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄچابــَ َجٗـــر:  -3

 1363الـىٍٗـر، ص:
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ُ ــــثــةئايى بل ــ ِسةت ضــــة  كــة خجيــاْ بــة ًةغ  ــــسَ ، ديــازة ٓةُــدَيم هةرى ةهةفيى ــ
ة، ـح ُية، كة ئـةرة رىُيـ  ـُاردةبةْ، دَيياْ رىية كة ثةئايى كسدْ هة ٓيض كاثَيلدى دزرض

ــ ـــياُل ـــاُى دَيػـة شىُاي ـــني ٓةُـ ـــدَي غـ ــدَيم غ ـ ــسدرةر ٓةُ ــةئايى ك ــــجياْ ث ياْ ـجيػ
ــَيني: ئــةرة ٓــةز ثةئايوــ   ثــةئايى ُــةكسدرة، داغــاْ دةغــطاجن  ـــيؼ ُيـبو  ـــة، ياُلـ ة ـ

رغةيةن كة هة شًـاُى يةِزةبيـدى ًاُـا  ًـة اشيى ٓةيـةر ًاُـا  حـةقيكء ٓةيـة، بـج          
ـــرَيِــة: ئَيط ــسة دىُيػـ ـــجا ئَيٌــة هَي ـــّ، ئةرــةز بو جاريـ ـــَيٍ: ئــةرة غـ ــاخ )ـ َٞ َيسةكة ٓ َدــا

ــُد س، يــاُلة دةشىُــّ  ــــ؟ بَيطاًــاْ ُةخَي (، كــةع راًــاُى رىيــة دِزُدةيــةن بــ    األ َس
َيٍ: ِزياييةكــة ٓــاخ، ــــًةبةضــجٍ ديــارَيلى ئاشىيــة، كــة رةن غــَيس رىيــة، يــاْ ئةرــةز بو   

ــارَيلى فَيو ــ   ــح دي ــّ ًةبةض ــةديَ  ـدةشىُ ــة ب ــا ئَيٌ ــد، ئِج ــاْ  باشة، ... ٓج ــياقةكاْ بجً ى ض
ــة  حةقيكــ    ــةية ًاُاك ــةر رغ ــة ئ ــةرَ  ك ــاْ ًة ـدةزدةك ـــيية ي ـــ ــيض ـاشيء، ئةرك اثة ٓ

 يؼ.  ــَيني: ثةئايوــاخ بو ــح ُاكــدَيايط
بــةزرى ضــَييةًى كجَيبــى: )ئيٌــاْب يةقيــدةي ئيطــالًيى(دى بــة    رةن رــا: ًــّ هــة 

 ةرة.         ــى ُابَيجـدى  َيسةــسدرة، كة هَيــاىَ كـيفةثةكاُى خــض ى ُاررـريء باضــدزَي

ــ ــةزًاَ :   :ةَـُجيــ ةهة ـًةض ــة دةف ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  چك

ــاْ ئــ چی  ی ــة دةزرةزدرــ ـ، رة ش زي ــجخ دىبةشَيــ ـةرة  ه ـــياخ ،ِسىرةـازةرة ب ى ـ
ــ اىر كجَيبـ: رةحى خـ ــ ة بذسضـم بجي ٓةيـدى شياد دةكاخ، يةكَيـاْ ثَيــبارْب كافسي ء ـ

ــ ًاية  شيـادبارُى يـاخيبارْب كـافس هـة ئيِط    اى يجْ دةبَيجة ــخ اُدى؟ ئـةَ دسضـيازة   ـ
 ةْ:ــى ٓـدرر رةيً

ـــةز كاثَيـٓـــ /1 ـــم ئايةثَيــ ــاثس  ـــــم دَ ، ئةرىُـــة  بــ ــة شيـ ــا  رىيـ ــآَيِّ، ًاُـ ِسرى  دَيِـ
ــ ــاد دةبــ    ـض ــدى شي ــياْ ثَي ــافسَيلى ديلةغ ــةْ، رة ك ــاى     ةزدَيضيء دةك ــة: خ ــج رَيِ ، ب

ـِـ  ( ئايــةثى دىب6236از )ـدةزرةزدرــ  ـ ةشىُــدرة، كةضــَيم ئيٌــاْ بــة يــةن ئايــةخ ُةَٓي
ـِـ       ، يـاُى غـةؽ ٓــةشىز   ـ كـافس  كـسدرة، بــةيَ ئيٌـاْ بـة غــةؽ ٓـةشىز ئايـةخ ُةَٓي

ــاْ      ــةرىُيؼ ئيٌ ــاثس دىبــةشْب ئ ــةثى خــاى شي ــةثا ئاي ــسدرة، رة ٓــةزرةٓا، ٓ كــافس  ك
ــ ــ ،ّـُةَٓيِ ـــا  رىيـًاُ ــاْ شيـ ـــة كافسي ـــاد دةبـ ــةثا ئاي ـ ـــ، رة ٓ ْ ـ ــةش ــاى دىب  بةثى خ

 .ــ اثس دةبـاُدى شيــيء ثَييـةزدَيضـض ،ّـابةُد ُةبـئةرىُيؼ دَياة د
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ٓــةثا ئايــةخ دىبــةشَ ب قاِزئــاْ شيــاثس بَيجــة خــاىز، ئــةرىُيؼ كيِــةب حةضــارديءب   /2
، ئـــةرةؽ دةبَيجـــة ٓـــج  ئـــةرة  كـــة   اد دةبــــــــالَ شيـــــةز ئيطـــــاْ بةزىُبـباغصيـــ

 اْ.ــُيافسبارـيء بارْب كـاثس ياخـبج شي ــ َيػـةزبلـض

ــ ـــدةي ةهة ـًةضـــ ــة دةفـــــ  :ةَــــ  حبحئ  مئ  ىئ   يئ  جب  چةزًاَ : ـكـــ

ــةًاْ خط چخب ــةثيىب ِزقب كيِ ـــ، رة درذًِاي ــةخ،  ـ ــا ِز ذ  قياً ــةرة ث جة َُياىُياُ
ح دَيى  ارهةكةر ُةؾـِسىُييةكاُة، هـة َُيـاىْ  ارهةكـةر     ــٓةُدَيم راثارياُة: ًةبةض

جاؽ ـــ ى ٓةيـة، كـة ئـةرة رىيـةر ئَيط    يـةر ُاكجكـ ــايةثيءب كَيػــِسىُييةكاُدى درذًِــُةؾ
 ة.ــةز ٓةيــٓ

ة راثارياُة: ًةبةضـح دَيـء ثاقٌـةكاُء  ارهةكةكاُـة،  ارهةكـةكاْ      ــٓةُدَيلى ديل
 ّ.ــاُدى يةُد ثاقٌَيلــاىْ خجيـهة َُي

يؼ راثارياُــــة: ًةبةضــــح دَيــــى ثاقٌــــةكاُى ُةؾــــِسىُييةكاُّ، ئَيطــــجا  ـٓةُدَيلــــ
ياْ رةن ديَِيلــــى ضــــةزبةخج رىيــــة: ـاًَيلــــثــــاقٌّ، ٓــــةز ك ـ ِسىُييةكاْ ضــــــــــُةؾ

ــاُثَ ) ـــبرٔتش ،ٗ ـٕٔلــ ـــرثأ  ،تاٌ ـــ ــ دـــ ـــِزَيػ (،صَْــ ـــء دةيَيـــ ــةزًاَ :   جـــ ــة دةفــ كــ

، ٓةزيــــــةُد ضــــــياقةكة شيــــــاثس بــــــاع هــــــة چحئ  مئ  ىئ     يئچ
جىب ـــــ، بةرػ اْ بــــارةْ كجَيبةكــــى خــــح دَيــــ ارهةكـــةكاْ دةكـــاخ، بـــةيَ ًةبةضـــ

ــ   ـٓةًاريــ ــ ا خــاد  يــةن ًيوو ـاْ بطسَيجــةرة، ل هــة َُي ــ ةثدى، رةن ُةؾــ ِسىُيء، يــاْ  ــ
ـــ ارهةك ــِني ب  ــ ــة دةبيـ ــدى، كـ ــاىْ ٓةزدرركياُـ ــة َُيـ ـــة ل هـ ــةثيىب ــ ةزدةرىَ درذًِايـ
م ــخةه  ،ّبــةرة ُاكجكــَ دَيللااطى باــة ئةٓوــة، رة ٓةًيػــةبارةر ٓةيــاْ ٓــُاكجكيي

 ٓ ــةز  ــةُيا هةض ـــث ــحب ر ـ ــى كجدةبَي ـــةق ده  ــسَ  دةدزَي، رة ٓةزـ ـــيص ُاراجنـر ـــخةه   ـ م ـ
 اىخ.ـــجؽ خبــدزَ ب  ــسَ  بــةرة رــةق ده ى دَيلــةز ُآــهةض

ىب   يب  جت  حت  خت  متىت   يت    چةزًاَ : ـكـة دةفـ   :ةَـاشدةيـي ةهة ـًةض

، ٓـــــــــةز كاثَيــــــــــم ئارسَيليــــــــــاْ  چجث  مث  ىثيث  حج  مج  جح  مح
ى دةكـةْب خـاىؽ   اُد بج  ةُط، خـاى دةيلاذَيَِيجـةرة، رة خسىدـة هـة شةريـد     ـسضـطيـٓةه 

www.alibapir.net



  .... (79- 88)  
 

 

 [966 ] 

س ــــــاخ  ارهةكــــة ئارــــــخسىدــــةكازىُى خجغــــِارَيّ، ئايــــا ًةبةضــــح ئةرةيــــة، ٓةزك
اَيِاُةية كــة ًاُــا  ــــَيم هــةر غـةرة؟ ئــةرة يةكـــاذَيَِيجـــبيل ـ سضَيِّ، خــاى بضـــدىبطيــ

بو ـَيّ:    اش هة قاِزئاُدى ُية دةبـ ــَيّ: ًة ــة  دةه ـة: ئةرىُـ، كةرىث اشيء دةرةيةُــًة 
َيَِيّ، خــاى ـهــ)يَيػــــح( َيَِيّ، غــَيا ـثــاكا يــايى هــ ،ةُةرةـارهةكــة ئــارس بلــٓــةزكاخ  

ـــــــدةكاذَيَِيج ـ ئارسةكـــةياْ هـــ  دةيـــ ــارس  ـةرة، كةيـ ء ئَيٌـــة دةبيـــِني  ارهةكـــة ئـ
ةرة! كةرىثـة: هَيـسةدى   ــاذَيَِيجـاْ ُاكـاىؽ هَييـةُةرةر خـةُةرة، ُةؾِسىُيء ئارس دةكـدةك

ــ ةثيى ئارـرىه ـ ح هة ئارسةكـة ًاُـا  زِ  ــًةبةض َُِمَىـا أثـاُرٔا   لا ًةبةضـح: ) ـة، بةه ـ ـُيـ  سـ

ًٛ أطفأِـا اهلل  ــ سضـطيـاخ فيجِةيـةكياْ ٓةه  ـ( رىثـة: ٓةزكـ  فتٍ اُد، خـاى كذـء دةكاثـةرة،    ـ
ئــاذىرة  ( ٌـارٓ ) ئارــس  ح هـة ــَيسةدى ًةبةضـةرة، رىثة: هـَيجـاذَيِـب خاى بيل ُةن ئارسَيم ب

 .غـارتب ٓـةزىاــجلسدُى ئـةر ئاًاذةية بج دزرضــ(يٍَٛــٔفت)

ــةزًاَ :    ــة دةف ــاى ك ــا خ ــةكازىُى  چحج  مج  جح  محچئِج ــاى خسىد ، رة خ
،  جــــى هَييــاْ ٓةه دةضــــا ِزقيػــــلـء ُــارَيّ بةه ـةن ٓــةز خجغــــــازة ُـِارَيّ، ديـــخجغــ

ًـ ــب ــ اذةية بـج ئ ـةيَ ئةرة ئا ــ ةرة كـة خ ـ ــ اى دَيـى خجغ ـ ــ ة بةُـدةكاُى رىبل ـ ةْ خجغـء  ـ
لا ـ، بةه ـ ـــ  اُى ٓةه طـى هـة بةُدةكـ  ـة بجئـةرة  ِزقـ  ـاُار ُيـ ـة بيـ ــاى هـخباَيّ، كةرىثة: 

ـــدَيــى خجغ ـــة رىبلــةْ خجغـ ــاَيّ، بــةيَ كــة خسىدــةكازبّ، خجغــء ُــارَيّ، رىثــة:   ـ ء ب
 اى! ـةريطجى خـة خجغــاز، بجئةرة  ببِـة ياكةكـاُدى  بةزْب ببِـخسىدةكازيى هةخجث

 ص!ــةزىُى بةِزَيـخاَيِ
ــة   ــةز ئَيٌـ ــة    ئةرـ ــاى  كازبـ ــِني خـ ــةيّ، دةبيـ ــاْ بلـ ــا  قاِزئـ ــ  ثةًاغـ ة ـٓةًيػـ

جةكاُى خـــج  دةبةضـــجَيجةرة بـــةر ضــيفةثاُةرة كـــة هـــة كجثـــايء ئايةثـــةكاْ  ـٓةه اَيطــ 
ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   چ، القصصچحب  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب چ:  دةيأَُيِ

ــچۅ     ۋ ــةزريص ُاياُبةضر ـالبق ـــ، ٓ ــازةر   ـ ــةرةر د ــةيب ُةث ــة ر جَيجةرة ب
ـــض ـــاًاْب قـ ـــدر قيةـ ــء    ـ ــةز باض ــاُلة ئةر ــء؟ ي ــةرة، بجي ــَياةر دميةُ ــطب غ افةر ِزةُ
اخ، يـاْ باضـء كـازد بـارْب ثـازن بـابْب فـازع بـارْ، يـاْ باضـء           ــةِزةت بارْ بلـي

ِـ ـيـىب ُاغــبارْ، ياْ  اىُي ــ س بارْب ًـذء بارْ، ياْ َُيــِزةؽ بابْب ياْ ض يى ـسي
ــياْ ئيـــ   ــة ٓيضـ ــد، ئةرىُـ ـــسىدة  ئيِطـ... ٓجـ ــةز   اُياْ ــ ــاى  دىدرـ ــة خـ ــة، بجيـ ثَيدىُيـ
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ــ ةز ئةر غــجاُةرةر هةضــجَيجةرة بةر غــجةكاُى ُابةضـٓةه اَيط جاُةياْ بيِـا ُاكـاخ، كـة    ـ
ــة دةزةرة  ئيــ  ـــسىدة  ئيِطـه ـــاْ دىْ، بةه ـ ــةر غـ ـــلا ب ـــدةبةض ةرةجاُةياُـ ــة  ـ جَيجةرة ك

ــ ــى ئيــ ـهةذَي ـــسىدة  ئيِطـس ِزكَيف ــة بسيجـ ـــاْ دىْ، ك ــة يةقيـ ـــني ه ــاكةر  دةر فـ ــسر ي يل
 اْ.      ــجازةكـةرخب ِزةفـاكــخسىدةب ٓةه ط

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چكــة دةفــةزًاَ :  :ب كجثــايىةَــــدرىشدةي ةهة ـًةضــ

ٺ ٺ     ٺ  ڀ  ڀ  ڀ ڀ پ    پ پ پ  

ڤ ڤ  ڤڦ   ٹ ڤٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ ٿ ٿٺ  

ــسدرة،    چڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ ــاْ كـ ــةؽ باءـ ــاز  ديلـ ،  ـ
ــ اْ، يـاْ ُةؾ ـةكاْ، ياْ  ارهةكةكـيككة باضء ًاُاف ٓةًيػة خاى  ِسىُييةكاْ، يـاْ  ـ

سيلةكاْ، ياْ كافسةكاْ دةكاخ، دةفةزًاَ : ئةر ضيفةثة خسىداُةياْ ٓةْب هةبةز ــًاغ
ب خـــاى خجغـــى ُـــارَيّ، ئـــة   َيياْ ٓةه دةضـــجـئـــةر ضـــيفةثة خسىداُـــة خـــاى ِزقـــى هـــ

 ابّ! ــاْ رزيــَييـاُّ، هـاه ٌاُيِة! ئةرة كسدةرةكاُيـًط
ــةي ــةرة     بـ ــةرةر رةِزىُـ ــج ٓاثِـ ــةكياْ بـ ــء دةزرىشةيـ ــةزُا درىيـ ــجْ، ئةرـ ــةز يـ َ ًةرـ

ــ ــةزًاَ :  ـهَيدةكــــ ــسةؽ دةفــــ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   چاثةرة، هَيــــ

، ئـــةر خـــارةْ د ـنائــــالچڀ    پ  پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ
ٓـةًار   ،يفةثة خسىداُةياْ ٓةْ: " ارهةكةكاْب غةيس  رىُـيؼ ــكجَيباُة  كة ئةر ض

ُـ ـء ئاضـ ـةْ كجَيبـ اْ بـة خـار  ـئةرىُة  خجي ، ئةرـةز ئيٌـاْ   چٻچّ"، ـٌاُيء دةشى
َى رةزيبطــسْب ـبَيــِّب ٓــةق قبــارَي بلــةْ، رة ٓــةقيؼ ديــادة بلــةْ، يــاُى: بــة يةقــ   

ــ رة بـة شًاُي  ،ةْـــ يؼ قباره ى بلـّ، رة بة ده ــبَيِ  ةثى دــقةُاي ّ ؼ دىُـى  ـ ، دَيـدىبَيِ
ــةرة    ــسدةرةؽ دَيي ــة ك ــرة ب ــةْ،  چپچّ، ـدابةُدب ــازَيصيؼ بل ــةرة  ، د ــة دىْ ئ ه

دةضـِسيِةرة،   ـ يد ئَيٌة خسىدةكاُياْ هـ، ئةرة بة ثةئلچپ  پ   پچ
َيّ:  ًى قةضةًة، رىثة: ش ز بة ثةئليد ئَيٌة خسىدـةكاُياْ  ــاْ دةه ـ ا ئةر )ي(ة، شىُاي

ــ ــِسيِةرة،  ـ هــ ــانب   چڀ   ڀ  ڀچدةضــ ــةرة  دــ ــا درىي ئــ ، ئِجــ
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لة بةٓةغـح غـاَيَِيلى دـانب    ةيِة غـاَيِى يـانب داكاُـةرة، يـاُ    ـياخنـياكبارْ، دةغ
ــ ،ةرـجؽب ِزىشىرةيـــخــارَيّب بجخنــ ـــبــة كةه  ـــلى ديـلى خةه  ةخ، بجيــة ــــظب دجخــَى ُايـ

ــةزًاَ :  ــةزةثا دةفــ ـــ ، دَيػچپ  پ   پچضــ ــةكاُياْ هــــ  ـــ  ـ خسىدــ
ــ ة بةٓةـا دةياخنةيِــجؽ دةبّ، ئِجـةر بجخنــّب داخجـدةضِسيِةرة، خارَي جةرة، رةن غـ

، رىثــة: چىېې  ى...چدى دةفــةزًاَ : ـهــة ضــارِزةثى )ىهصًس(يػــ
ــ ـــجا دـئَيط ـــ ـــانب ي ـــاكّ، ئِج ــا بةٓةغـا بض ـــِة َُي ـــح، ئـ ــــةرة بةُطـ بةخ درىِز ذةرة، ـ

ــ ثةًاغ ــ بـج خ  اى ــــا بلـةْ هَيـسةدى خ  ـ ح ـء درىِز ذر بةٓةغـــارةْ كجَيبــةكاْ كـة باضـ  ـ
ِـ ـباضـء خ  ـــ  دةكـاخ، دَيػ  اْب ــــةز ئيٌـرـ اخ، ئةـاُياْ دةكـ ـبارُةرةياْ هــة راُآةكـ ـارَي

 .   ةبــاْ ٓــثةقاىي
ةز باضـــء غـــاَيِةرىزر بةزٓـــةًى دُيـــايء ئيٌـــاْب ثـــةقاى،  ـا درىيـــء دَيجـــة ضــــئِجـــ

، رة چٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹچدةفـــــــــــــةزًاَ : 
اية ئةرىُـــة ثـــةرِزىخب ئيِجيـــىب ئـــةرة  هـــة دةزرةزدرازياُـــةرة بجيـــاْ ـئةرـــةز ٓاثبـــ

ٓـةقء خجيـاْ دىبايـةب بـة ثـةرىريى  َيبـة َيياْ        دىبةشَيِسىرة، بةزداياْ كسدبـا، يـاُى:  
ــة  ــة   چٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤچكسدبايــــ ــاْ هــــ ــةرة بَيطاًــــ ، ئــــ

ياُةرة دةيـاخناىزد، رةكـا هـة كـازدةرىزيء خجًاُـدى      ـضةزررياُةرةر هـة ذَيـس دَييةكاُيػـ   
(، حتــ (ر ذَيـــس )فــٕقضـــةز )ازَي(، ــــةز بــج  دةبــــٓ ،آخـــاىزب هــة آةزضــــ: )هــة  ـدةه ـ 
ـــ ـــ ى:ياُ ــاُيؼ ئارىي ٌاْب شةر ئاض ــة شىُاي ــدَيم ه ـــ، ٓةُ ـــاْ ثةفطـ ــة  ـي ــاى ه ــسدرة: خ س ك
ــ ةر ًيـةرة دىُةرَيو ـ ـ، هـة ئةزشيػـ  ـــ  ازَيِـٌاْ بازىْب بةزةكـةثياْ بةضـةزدى دةب  ـئاض اةر ـ
ــ ــج دةِزرَيِــ  ـض ــياْ ب ــجى باغ ــةيَ رىدَيديــ  ةرشةر غ ــةرةب   ، ب ــح ئ ــاثس ًةبةض ــة   شي ك

اْب، دةبِــة ًايــة  خَيــسر ــــةز دةبــّ بجيجةبـئاءــاْب شةر ب ٓــةًار ٓجكازةكــاْ دةضــ
ــ ة، هـة ئايـةثى دَيػ  ـةزجنـ ـا ئـةرة   َيـى ض  ـبةزةكةخب ديحب دَيص هة ذياُياُدى، ئِج َيدى ـ

ـــخ ــــ ــةزًاَ : چٻ  پ    ٱ   ٻ  ٻ  ٻچار : ـاى فةزًـ ــدى دةفـ ، هةرةياُـ

ة ئـــــــةرة  ـ، ئةًـــــــچٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺچ
ــ ــةقاى ك  ـهَياةزدةري ــاْب ث ــة ئيٌ ــدب    سَي، ك ــة دابةُ ــة د  ك ــدى دَيِ ــة ًس ظ ــم ه ــة   اثَي ب

، درىيـــء  دةفـــةزًاَ : ئةرـــةز ئيٌـــاْب ثـــةقاىياْ ٓـــةب  ـــــ كجَيبـــةكاُى خـــاىرة، دَيػ
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ــةزًاَ : ئةر ـــدةف ّ   ـ ــدب ــةرة دابةُ ــةْب دَيياُ ــةزدا بل ــاى ب ــةكاُى خ ــج   ،ةز كجَيب ــاْ ب رىي
ــ اُى خـجَٔيِاُى ئيٌـاْب ثـةقاى دابةُدييـة بـة كجَيبةكـ     ــدةكةيّ، رىثة: ِزَيى رةدةض اىرة، ـ

ــ ــة بذسضــ ـيةك ــجي ٓةي ــةرة      َيم ب ــةرِزىخب ئيِجيو ــة ث ــةزًاَ : ب ــاى دةف ــجْ خ ــا ي : ئاي
ــ جلازيء كـدابةُدبّ! هة كاثَيلدى كة ثةرِزىخب ئيِجيى رـجِزدزىرْب دةضـ   اْ ـايـ ـسىرْ؟ شىُـ

 ةرة:ــاْ دىرةثــارى رةيًيــئ
 .ُةكسىرْ دةه َيّ: رىثة: بةر غجاُةرة دابةُدبّ كة ُةرجِزدزىرْب دةضجلازيء - أ

دىية بــة ــــَيّ: رىثــة: ئــةر ثــةرِزىخب ئيِجيوــة  كــة ًاذدةيــاْ ثيَ ــــيؼ دةه ـٓةُدَيلــ - ت
ــ ايء ًاحةدـةز  كجثـ ـةًبـٓاثِى دَيغ ء خاىيـة،  ـرة كـة قاِزئـاْ درى كجَيبـ    ةد ـ

ــ اَ ببِــة ًط ـةزةجنــ ــرة ض جاؽ ـٓــةزدرر ًاُاكــةؽ ِزىضــ ، يــاُلة ئَيطـــ     ،اه ٌاْــ
ٓـةقياْ ٓـةز ثَيـدى ًـارة، كـة ئةرـةز  ارهةكـةر         ثةرِزىخب ئيِجيـى بـايى ئةرةُـدة   

ـــاْ ش ز دةرـّ، ذياُيـــاْ دابةُدبـــُةؾــِسىُيء دَياةيــ سيؼ ئاًاذةًــاْ ــجـــجِزَ ، دَيػـ
( رىيـــة، خـــاى األعـــرافارِزةثى )ـة  ضــــةثــــئايةثـــة رةن ئـــةر ئاي َئـــةرة دى، ـــــدَي

ــةزًاَ :  ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  چدةفــــــــــ

ــ اْ ئيٌـلى ئارةدىُييةكـ ـةه ـ ـةز خـئةر ، رىثة:چٿ ...  ڀ  ڀ اْ بَيـِّب  ـ
 ني.ــازَيِـةزدى دةبــاْ بةضـٌاْب شةرييـازَيص بلةْ، بةزةكةخب دَيص  ئاضـد

ايء دى دجهَيِياْ دةكاخ، بج درر  جز، ثاكا ئَيٌـة فَيـس    ــةز هة كجثــاى  دىدرـا خــئِج
ازَيلى ش ز خسىدــة، بــج ( كــتعىــٗيجاُدْ )ــــاخ، يــاُلة رػــــةزيء بلــــافب دىدرــــئيِؿ

ٓــةًارياْ خــسىدّ، ٓيضــياْ بــة كــةه م ُايــةْ! يــاْ ئــةر  خةه لــةة بطــاثسَ : ئــةر ـرَيِــ
ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  چخةه لة ٓةًارياْ ياكّ! خاى دةفـةزًاَ :  

ــچڃ ــاْ دةه ــ  ـ، ٓةُدَي ــة شىُاي ـــَيّ: ًةبةضـم ه ــة: ـ ، چڦ  ڦ  ڦچح ه
ــ ْ دَيـِّب ًط ِسىُيياُة  كـة ئيٌـا  ـةر ُةؾـ ـرىثة: ئةر  ارهةكـ  اه ٌاْ دةبـّ، بجيـة خـاى    ـ

 اة.ــجياْ رسثــى َُياةِزىضــينيب خةثــاجنـسدررْ، كة ًيــى كــًةدح
ــّ رى    ــةيَ ً ــب ـــًةبةض دةرةَـثَي ـــح دَيـ ـــى ًطـ ــةرىْ   ـ ــاُلة ه ــة، ي اه ٌاُةكاُياْ ُي

ُّي) ٍِ ـــِسىُيياُة  كــة خــاى شةًيــاْ دةك ـةر ُةؾـــ( يــاُى: ٓــةز هــةر  ارهةكــ ٔوــ اخب بــة ـ
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ـــخ ــسىــ ــاخ، كةًَيلـث باض ـــياْ دةك ــني، ياُل ـ ــةْ رىُ ـــياْ ٓ ــةرـ ــة ) :ة ئ ــ(ٔوــَه ــج ي ة، ب
اْ" ِزَيــمب دَيــمب ـار ش زبةيـــياْ ٓــةْ "هــة يـــاُى: كةًَيلــــــ(ة، يَتبٔعــَٗ بةغــلسدْ )

ڄ  ڄ   چا ـح دةكــةْ، ئِجــــــة  خجياُــدى ِزىضـّب هةرــةَي ديِةكـــحب ِزةرىُــــــِزىض

ــسدةرة   چڄ  ڃ  ڃ ــسىدةيّ ك ــاْ خ ــةيَ ش زي ــازثيء:   ، ب ــة ك ــةجناَ دةدةْ، ب ئ
ــةَي ديِةكــ    ــةْ هةر ــدَيلياْ ٓ ـــة  خجيـٓةُ ــةَي    ـ ــاْ هةر ــةيَ ش زي ــةْ، ب ــح دةك اْ ِزىض

 ةْ. ــةكة  خجغياُدى ِزىضح ُاكــديِ

 صىْ!ـــبةِزَي

  اه ٌاْ دةبـ ـــ سيؼ را اْ" كة ئَيٌة  ًطـــجـسَي "رةن دَيػـئةًة ئةرة  هَياةزدةري
م ٓاُبـدةيّ  ـبـني، داغـاُيؼ ش ز رسُطـة خةه ـ     افــيِؿئةزر بة ــدى دىدرــلـهةرةَي خةه 
ــ (  خجيٙٞوبــاد يذةكاْ )ــــبــة دِسةُط ــ دبّ، ئةرــــاُةرة دابةُــ بــة   ـ ةبـــةز  ارهةكــ

، ئةرــةز  يوةرة دابةُــدبـبــة ئيِجــ   ء بـــِسىُيــــ، ئةرــةز ُةؾ دبـثةرِزىثــةرة دابةُــ 
ـــيةه ــة يةهـٌاُييـ ـــة بـ ــد بـــ ـٌاُييةثيةكـ ــةرة دابةُـ ــةز ئ ة  خجيـ ــ، رة ئةرـ ا  ـيدديةـ

، ... ٓجـد، بـةيَ    بـا بـة دمياكِسىضـيةثةكة  خجيـةرة دابةُـدب      ،اخـيةخ دةكـ ـدمياكِسىض
ٌـ  ة  ـكسدىزيـاْ ٓةيــة، قطــ   ةًاْ هةرـةَي ئــةر كةضـاُة دىيــة كــة غـيةاز  بــ   ــــة كَيػـئَي

 م رَيسىُّ.   ـازْ، ِزرىه ةخ  اىُيء ُصيـاذ  ُصيم خةضـة، دررزكــياْ ٓةيـخجؽب بجغ
 

  ٌَ َُّد َٔٔبَخِىٔدك  ُّٖيالِم ُسِبَخا ُِ أ ِط َْ ال أ  ٌَِ  الَإ َإل  ِٗ   َٔأ ُتُٕب أ ِسَتِغٔفُرك  أ   .َإل 
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 ثيَهاســةي ئةم دةرسـة

َنـٓ)    ـئةّ دةرس َنهـَ،ن    5ةَإ يـة ح ّ 71 - 67 ( ئايـةج ح َنـٓ) ئايةةـة َاراركةنـةد      ( يـة ح
َنغـةَبــةر ةرةةا ية ئايةةى يةنةَـَ  ركوو دةناةـة   ـس  خـا    ى نؤةـاي  َاةةةـةد   ح

َنغـةَبـــةر  ئــةى چچ  چچوة رــؤ رــارى دووةّ يــةّ ســاوركةةةد  رــة ْا ْــاوى   ! ح
ــدةي ــى رك دةيةيـآَوينٓ َن ـــء ح ــةوةى  ـآةْ ــة ئ ــؤى ْــ  خـــا   ن ـــر رك يبطخـــا اردؤةة ـر   آةيةْـ

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   چد دةْـىىن    خــا  اَى ـةرى حةيـةيةْـا رة ْةيـئةيةرْ

َنَةد ج نة ية خةَيهى نافى چڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ َنَٓش  ح   وة رةَي
 ارينزىن.  ــخـرَ

ــ حاش   نـة رىيتَــة  آضـى رك رطةيـةْ   آركووْـى دةناةــةوة نـة دةرـ   إ يـة ئايـةةى دووةَـَ     ـ
َنبةنــــةوةى رـــة خــــيـــ  خــــا ةرَاىن: ئةيـــةر ةـــةورك جء ئَٓةَـــٌء ئـــةوةى ـإ رفــــاوةٕ نت

ـــا ةـْاردوويةة ــ  رخ َنب ــةوة َاْــ  ـر ــةٕ  ئ َنى ْةن ـــةر ـــاى و ي ـــة يةس ـــةر َٖ ـــض َْ ض ـٔ  َٖ
َنه َنبـةنإ رـة ٖـؤى     نـة  ؤرينـو يـة     آرك يَةيةيـةْ   خــا  ة  دو ي  ـإ َْـتـديٓ خـاوةٕ نت
ــ ى رـاوٕء نافىي ــوة  ٖةر  ياةى ياخخـا ى وى ـ  د رة ينٓـوةة َنـ ــ إ ة   وةى آَ   يـاد دةرـ  ـ
َنشـية ئاي    نىد.ــَ  راســَنشـةةى ح

َنَةََ    نــة ٖــةر نــاّ يــة َشــاَيُاْإء   آ،   ْــا رك ى دةيةيــةْخـــا ئٓةــا يــة ئايــةةى ســ
و رـة  خـا تَى رىكو يإ رة ــاةى خؤى رةرك ســد ّ نىك ََْةنإ  َاـارَئةو ْةصـةو صـةنـراوي

َنٓــــركؤذى دو ي َنشآاّ د رـــَإ ئةنـــةناَْشـــء  نــىدةوة راشآارــــ  ٖ َٓاْةيإ نــة ــــ  ئــةوة ح
ــ ن ــ ةىس اغ رـاوٕ  ْــة ــــثء سـاةى خــؤى رك سـ ـ ىىن  ـَةيــــاْــحــةذ رةد د ي ةرةو ْـة ــــَإ يةسـ

َنهى حتــةوى يــة  خـــا نــاةى خــؤى نــة  آحاشــإ يــة ئايــةةى ضــا رةََ  رك يَةيةيــةْ  حــةناْ

  م هي هد ا زـش   رسيه د
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ـــةنإ ــىج  وة   راويةن ــةج وةري ـــةررةةايب َنغـةَب ــاج    ح ــةر ن ــة ّ ٖ ــاردووٕ  ر ــؤ ْ َنهى ر ْ 
َنغـةَبـةر ــح ـــآو ٖاةبـين ــإء  شــ  ـ ــؤ اي ـــر َنهى ياةب ــَ     ـآت ــاْى ئةو ْ ٍن ئارة ووةن ــة نــة يةي
َنهَإ يــةو  ـآْةيانــ َنغـةَبـــةرئــةوة رةشــ َن   ْة رــة درؤ ٕ د ْــاوٕءح هى ديهةشــَإ رةشــ

َنٓـرةوةَْة و  ي َنــاوة رة درؤ َْــإ ْةٖ  َأْ.ــتاوشـها ناشـٔ  رةَيــإ د رٓ
َنٓةـ ـا ية ئايـ ـةــئٓ ْـ ـةةى ح ــ ى دةنـةََ  ركوو ــ اةةوة نـة ئـةو راويةن  ـ َنَاْـ ــ ا رـاْة  ح اوة ـ

َنَــــإ َايـؤرة َاَة ْةيـــةو رــــــئ  ؤى ئــةوـا راوة رةٖـــاْـــةى رــة و يىفتــاري  ْــث  وة ح
ـــاري ء ْاركةةةةَـتــفـ  رــة و يىـنىدةو ْــةوة ةاوشــ ـــ  ْارـ ـــٔ  رؤيــة يــة ئانـ اَى ئــةوةد  ـ

ــ   يةرك وةةـةوة س ـرة ةيـ  ى رـة خـا ةرك راوٕ  دو ي  ــاينىو نــن َنَـ ــ ةريإء ي   باوةـإ خؤشـ ـ
ــ ةوةى نة ةؤرةيـدو ى ئ ــ إ نـىدوة  نةضـى  ؤرينه  ـ ــ َإ ديشـ نـاينىو   ٖـةر  إ دو ى ئـةوةد ـ

     ةوة.      ــنةرك راوْ
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 ئايةتةكـان وشـةيماناي وشــة بة 

َنغـةَبـةر  ئةى  ةيةْة  ـة ينٓى وة  رك يبطـ ـارةةوة رـؤج د رـ  ـ! ئةوةى يةايـةٕ حةروةرديـ  ح
ــ ةنةيَث ْةيةيـياَةى  حةـوة ئةيةر و ْةن هى ـيـة   يـإء خى حـةى( خةيَـ     خــا  اَْوة  وة ـ

َنطاَــإ   ــارينزىن  ر ــافى( دةةخ ــاج    خـــا  ن ــافى ٕ ْان ــاي  نؤَــةَيى ن ــ گركينُٓ ًَ : خــاوةٕ آر
َنبــــ ٌَء ئــــةوةى يةايــــةٕ حةروةرديارةاْــــةوة رؤةــــإ ــــــا ةــــةورك جء ئَٓةــــــَٓة! ٖةةـنت
َناةى حارةــى وة  رةرحـد رة ينٓ ــ َ ْـةرٔ( َاْـاى و يـة يةس   ــْاى ْةنةٕ  ء ح َنو   ـ ةر ٖـَض شـت
 ٖ ــ  يــة  ــ ةم( ْــث  وة رــة دَيَٓ  ــ ايى يــةوة ئــةوةى نــة يةايــةٕ حةروةرديارةــةوة رــؤج       ــ
َإ  يــاد دةنــاج  دةرــا خةفــةج يــة نؤَــةَيى ـىى  ؤرينهـــيــاخى رــاوٕء نافــ  ى وةـد رة ينٓــ

ــةخؤ   ــافى ٕ َ ــَ ر ٕ  َش  ﮶ن ــإ ئَُاْ َنطاَ ـــر ـــةنإاَيُاْإ(ء ـ ارَئةنإء ء صــراويةن
َنهَــإ رــىكو  رــة   َنٓــخـــا ْةصــىك ََْةنإ  ٖــةر ناَ ء نــىدةوةى رــاد آو رــة ركؤذ، دو يــ  ر

َنطاَــإ  تةْطء حــةذ رةد ر دةرــٔ ـء ْــة دَيــآةىســَإ يةســةر دةرــ ئــةناّ رــَ ج  ْــة ر
َنغـةَبـةروةريىج  وة  (راويةنـةنإىك ئٌَ  ــةى ئَشـإ ية وةضـاْى حتةوَـحةن َنهُإ ح ْ 
ـــو ْا ركة رــؤ َنغـةَبـــةرةنىدٕ   رــة ّ( ٖــةر نــة  ـ َنهــةوة نــة   اةةـينهَإ دةٖــح ا رــة حةياَ

ـــةرْـــــةدةنىد  دةســـــتةيةنَإ  يـــــة  ـــــــآةـــــة يإ ي َنغـةَبـــ ــح ا  وة ـ ٕ( رـــــة درؤ د ْـــ
َنَ حئنت ــناش ــآَإ يــتةيةنَشـدةس ــ وة ح ــ رـة َاي  ـــآ ةوة ْارـاْا راو نـة ئـ  ـ ــ ةى رـ ة و ـ
ـــس ـــز  رؤيـ ــإ  رؤيــة نــاينىو نــة ـ ــة رةر ْبـرك ر ـــاوٕ  ي ـــد (  حاشخـــا ةر حــةياَى ـ  خـــا إ ـ

َنهــىدٕ(  نةضــــةريإ  وة ضاوحؤشــــةوة سـيةرك يــ ةرك ــــإ نــاينىو نــــش  ؤريـ  دو يَــــــَ  ي
 .((ٿةٕ ــة نة دةيهــةرى ئةوةيـرَٓ خـا ةم د (  وة ــةر ٖـراوٕ  ية رةر ْب
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 شـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان

ُُ:ََََٙيٖ َ اَلُغ اْلب َ (:  چ  ََ ا ََ  َ :َالتَّبِمٗ  ِِ ٔ،َا َََ ،ً ( و ةـة: رَطةيةْـة  ئــةو   ب مِّ  ُ(   اُهَالَك اَل
َنايش  ـةيـ ـرَط  اةاةـٗـة رؤةـتة نـةو فةرَايشـإ ئـاَة  يـحةي ــ ةْة رـةوةى نـة ح َنـى  ـ تة ح
َنىك يـاردى دةَيـةيةْى  رة نـرط َنطةيإَْ  يإ ح  إَْ.    ـةيـَنث: ح

َُّ  ْاَة  اـ(: و ةة: حةيڈ  ٖ ع ت ِىنَََََََ   دٔاٌ ن ََ ا  َِات  ا تَ ِِ ُٖرش  ُن َا ٛ::َو  اَ الّرش  اَل

َ َال   ََ ِٟن ع َم   ََٜيمٗ   ن َِو    ــة:   ى ص ا ــَينهَش ياةاوياْـ ٛ:( ٖةْـ ــى و ٕء  الرِّش    اَل ــاى فـ ( َاْـ
 ةوة.ــار دةيىينتــى حةروةرديخـا ةَاو وةةى ـىة  ياْى: ٖـتطَــيش

ِٞٗ    ِبٌ اأَلَٛ:ى        ِعٔ َ ًا     ِتع اك َٔاإل،ص    و اإل،َ:ُي      الع (:  ژ  َُِّ   ي،َُْفظ:   ِحَ:ا (  ي ا
َنطىةٔ  ةاْــَ دةســـتــــ( و ةــة: دةسُي      ع   َنهةوة رطــىى  نــة دةســتث رــة ــــث رــة شـخ ت
َنو يىج َاْــش ــ ت دةةخـارينزىن    خــا  ( و ةـة:  ُىَك  َ ٖ ع ِ ارينزى  رؤيـة:   ـة دةيخـ ـاى و يـ ـ

ــىىن ْةية     َنو رطـ ــت ــة شـ ــث رـ ــَ دةسـ َنو ةاْـ ــ ــؤٕ نةسـ ــوةى ضـ ــةوىن   ـآَيـ ـــا رهـ ى خـ
َنغـةَبـــةرٔ: ـَنَـــزىن  وة نــة دةَيــــارينـاو  ةــؤ دةحـاريش ئـــحةروةرديــ اؤَ  ـ ٕ َةعصــح

 ةوة.  ــى دةنةيٓـاةى ركووْــش  يـزىن  دو يَـارينـدةياْخ خـا و ةة: 

َنَاْــةوة  ڱںں  (: و ةـة: ةــةورك جء ئَٓةَــٌ رــةرحا رهــةٕ  و ةــة: ح
َنبــةر ُ َال َّٕ   رهــة آحارةْــَرٔء ةانُــةناَْإ ر ُِٖقُٗى  ٕ ُ مُيِنُٖ  ََََٙ:الَٚ    ٔ  فعم  ّإََ
ُ ظ:اِفخ    ُٖٔ  ــٔ  حارينزي اّ    ٗ َمع َٕ ــةردةو ّ دةرـ ــةرى رـ ــة: يةسـ ـــ( و ةـ ــةٕ  ـاريَشـ َنَةنـ   ي

َناةركؤنَشـةٕء يــ  دةنـشـةةَـاريى ية ركو َيـحارينزي  ى.ــة ْ

ــة:  ۓ﮲  َُ(: و ة ٗ َََ سُاَل  َ:ش  ٜاأل(   ف  الَح خ  س  ٔ َََُْل  َُتش   َ  ٗ ــاْى  ِْٗ   َمع َُتش   ــة  َ ( ي
 ى دىن. ــةةَـَىء ْاركةةــةْطـتـ( رة َاْاى دَيشٜاألَ   ــعةركةرَ

ٌَُا  ًَتٕ     َي(:  ﮼  ٌَُِٜدَم  ٕاَع ا (  رَٜدٖ  ََ خ  َ     لي،َِْ    ََدٍِٖو  َج ر     خ َب أ:    ص ٔ َ ٕح    ٖ  ََ
ــ طـ( ية ديـٔ ٖةيَ ب أ  ص   َنهـى ديهـة ضـاو  وة         ـ ةرك ْةوةية  و ةـة: يـة ديٓـى خـؤى رـؤ ديٓ
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َنٔ:   ٖ َنغـةَبــةر َنو رــاوٕ يةسـةر ديٓــى  ـ( نؤَةيَـ اب٠ٛ  َ صةْـَينو دةَيــ ْــاوب رــاوٕ   ح
ــ ـــةَْينو دةَيـٖـ ــة      ــ ــإ رـ َنٔ: خؤيـ ــ ــَينو دةَيـ ــاوٕ  وة ٖةْـ ــث رـ َنىة حةرسـ ــت َنٔ: ئةسـ
َنغـةَبـةراينٓهةوةةى ــش  ٔ.ــؤريش رــؤر و رــة رـٔ  ركةْطــىك َِٖ دة  ْـئَب ح

ٔ ِىٗ ِب  َُٖؤاَّ  ُنَع ْق  نتةو   ـاْى حتـــ(: و ةــة: حةنــ  ّ   ٍنني َ َنهــة رــة ع  (  و ةــة: حةناْ
ـــس ـــاينَٓ يةسـ ــةج يةســةر د ٕ حت خـــا ةر ـ ــــردٕء رةيع ًَى وشــةى:  ـآةونى ر   وة ئةســ
ًَْٛٔ ِثْق   ُتَب     ـــــآ( دةَياق     ِوٗج  ( و ةـــة:  ََٔٔثقت   َْظ   ندحِْْٗ    َمع َُتن ى    ت اع ٔ  َََِث   ُثَِثَق   

َنهــَتُ  ىد.  ــُِ نــايـىدو قــاْةّ ح

: آَْــة  دةَيــ ـآْانــاج  ةــة ى يــ ـآارة ووى يــــــَإ ئــــة: ْةفشــــ(: و ةۆۈال 
ٗ     ّ   ال  ٍَّفضَي،ل      ٕ ٝ:َو  ٕ ٚ    َٜالعَّ ُنَال   ـــ( و ةــة: ّٖ    ـةو  رىيتَــة يــة رــاو ْى ْةفشــ ـ

 ارة وو.ــةرةو ئــإ رـــئَٓش

َنَــ(: و ةٱ  َُٖا راو   ـاْـة: و ياْز ْى  ح ٍ َنيَأَلح َ َكَ خ اِلص  ب اُ ََََُ ََِوَ َني،ٗض َ ِقال
َِ  ر َر،    َٗغ ٖ د  ٖ الَظ   َِْاِل    اآلخ  رَببََََُ ٍَِّقد َََََُّ اَى ُِن ب َََح   مِّ  غ َُٗفَِْاِل بب  َنيٗض  َِ  رَال

َُ(   عم  َٜاآلخ   َر ( يـــة  َـــاْى عةركةرََـــَ  رـــة َاْـــاى ئةوةيـــة نـــة دوو شـــث ِحص   ب ا
َنض ــ ةو ْةى يةنــح ٍن د رـ   ـ ٍن د رـ ئـةوةى ئةويَيهـة رـة     آ  رـةر ـآَئ  يـةنَإ رـة د   آد

َنش     ــة َ ــةردوونَاْى ي ــة ٖ ــإ ئةوةي ــة ّ ياَ ـــر ــة ّ يةن ـ ــة  ر ـــو د ي ــةر ـَنه َإ رةس
ٍن دةنــَيهـئةوي  اج.ــةد    

َ،َاَل  ٛ َالع   ٗ  البم(:  ٻ  ــ ة يإ رـة َاْ ــ( فَتٓث  ذ اُ  َٔيحنرافَع  ــ اى رـ ة  دىن  يـإ  ـ
ــاى س  ــة َاْ ـــر ْ ـ ــة َا ــإ ر ـــز  دىن  ي ــةم    ـ ــة ٖ ــة ي ـــا اى اد ْ ــة  خ ـــةرر َنغـةَب   ح

  وريارــــة چۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائچةرَاىن: ـدةفــــ
ٍُارة  ــةدةٕ  ديـٓــاة  بَةٕ.ــ(  اةر،ف:ٕك   ٖ   اْى  ــ( يَٕك  ٖ فِت
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 ي ئايةتةكـــانـشــتـاي طـانـم

َنىةد   َنغـةَبـةر  خـا ي ٓـ  ى نؤةـاي  خـؤى َاةةةـةد    ح   ديـارة قاركئـإ   آدةدوين
َنغـةَبــةر ى حـةروةديارة ئارك سـتةى   خــا  ر دو ْـَٕء فـةرَاْى   ةَاوى ٖةــٖ نـى وة     ح

رــة ةايبــةج رــة ْا ْــاوى ركةو ْــةنى وينتَ ء   آى ناررــةرخـــا رــة ّ يــة ٖةْــَينو شــاينَٓ  
ــ ــاوى دةٖـحةياَبةرينت ـــَ  ْ   وة رــارى و د چڀ   ڀچ  چچ  چچ  ـآَنٓ
ــ هىدٕ رـة ْاووَْش ـراْطـ  آٖةية نة رـةر  ــ اْى ركيشـ ــ ارـاوةج دة  ْـث نـة يةنش   ايةجء ْـ ةر ـ

ٍن  ــةنـدو َْْ َنغـةَبــةر ة يةيـة َنـىةد  ٖـةر نةس  ية خــا  ى ح ــ   ي ــ َنو ةةَاشـ ــ اى سـ َاقى ـ
َنَة؟ نة دةفةرَاىن:  ـآئةو ئايةةاْة رهاج  دة  ْ چ  چ  چ  چ  ڇ  چَةرةستى ن

ــةى چڇ   ڇ  ڇ ـــةر  ئ َنغـةَب ــة حةروةرديــ ح ــةوةى ي ــؤج ارةةوة ـ! ئ ــة ينٓى وة ر د ر
ــ ارة َةرةسـةْة  ديـ رَطةي َنـى نـ  ـ ــ ةو ْةصـــ   راويةنـَنَة؟ ضـاْهة راسـ  ـث ح ىك ََْةنامنإ ـ

ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  چةر دةفـةرَاىن:  ـةةة يةنشـ ـا ٖـةر يـة دو ى ئـةّ ئايـ    ـنىد  ئٓة

ــارة  چڱ  ڱ ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ ــة: ديــ   و ةــ
ــ ــَاقةنة راسـ ــىك ََْةنإ دةنـسـ ــةو ْةصـ ـــ  راويةنـ ــىةد  ــ َنـ ـــا اج  وة ي ــةخـ روةرديار ى حـ

َنغـةَبـــةرٖؤشــَ ري  دةد ةــة  ــاى دةناةــةوةو رــةختى يةســةر دةناةــةوة  نــة    و ح وري
َنغـةَبــةر ةَيبةةة ــة  ٖــؤج د رة ينٓى وة  رَطةيةْـئةوةى يةايةٕ حةروةرديارةةوة ر   ح

َنـــ ى حةروةرديخـا ةرضى ــاوة نة ٖــَانةيًةف ر ــ ار ح ٖ ـ ــ ى فـةرَاوة   ْـ ـ   ـآةَاوى رطةية
  وة دو ي  دةفـةرَاىن:  چچ  چچةج دةفةرَاىن: ــرةةايب خـا ىةد  نة ــَنة ّ يــر

ــةر و  ْةنـــــةى  حةياَةنـــــةى  چڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ ـــا   وة ئةيـــ ج خـــ

ــَ وة:    َن َنٓى ح ــةَي ــَش ر ــَوة  دو ي ــة  خـــا   وة چژ  ژ    ڑ  ڑچْةيةياْ ي
ْـ  ـًَــة: ية ئةســ( و ةاط  الٍةى:  ــارينزىن  وشــخةَيهى دةةخ اى  خـةَيو(ة  رـة ّ يـة    َ  رـة َا

ــ هى نـةَيـث  خــارة نة َةرةســَاقةنةوة ديـس ک  چة دو يـ  فةرَاويـةةى:   ـافى(ة  ضاْهـ ـ

www.alibapir.net



   ...... (67 – 77)  
 

 

 [743 ] 

َنطچک  ک  گ  گ  گ َنبـ  خـا اَإ ـ  ر ىكو يإ ْانـاج  نـة   ـركينُٓاي  نؤَةَيى ر
َنهى ةايبةةــة نــة دةرــ      ــىةد  رؤَــإ دةردةنــةوىن نــة ئــةوة حــةياَ َن  آ يــإ يــة ةــؤ رــَةٕ  ي

َنغـة ــ   وةى دو ي  يـة َةس آرَطةيةْ  َبـةرح ةية يىْطةناْـَ  راسـ  دةنـةئ  ضـاْهة     ـ
ــ  ؤر ية ةةفش ــ ىةنإ  ئةو ْـةى َـٔ ةةَاش  ــَـ َنـىةد  ئَش  ـ ــ اّ نـىدووٕ  ي هايَإ رـؤ دروسـث   ـ
ـــؤٕ خؤيـــز َْاة ضـــرــاوة  ْةياْــ ــا  ره ـآاْى ي ـــدةرر ـــةٕ  ئَشـ  خـــا هايةنة ئةوةيــة: نــة ـ

ڇ   ڇ  ڇڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ    چ  چ  چ  چ  ڇچاىن: ـدةفةرَــــــــــــــــ

َنغـةَبــــةر  ئـــةى چڈ ارةةوة رـــؤج د رـــة ينٓى وة  ـــــةٕ حةروةرديـ! ئـــةوةى يةايـــح
َنٔ: ئاشـهى ية   خـا رَطةيةْة  وة ئةيةر ْةيطةيةْى َاْاى و ية حةياَى  ج ْةيةياَْوة  دةَيـ

َنغـةَبـةرئةيةر  وةى  ى ْةيةياْـَوة  خــا    َاْـاى و يـة حـةياَى    آْةيةيةْ خـا حةياَى  ح
ًَـــ ــ   حت    ٗنَالاص   َنارةيةو  ـــــَنى ئـــةوة دوورـر ةية ـ(ة!! رـــة ّ وةى دو يـــ  يـــة َةسـ

َنهى ةايبــةج رــاوة رــة ــــَنىةد  ئــةوة شــــها يــــة  رةَيــــ  دةنــةئ  و َْــــاَْ  راســــةنـيىْط ت
َنب ــ ةناْةوة  رة راويةنةو ْةصـىك ََْةنإ  ْـةى يش  ـخاوةٕ نت   و ةـة: ئةيـةر ئـةو    آتى رـ ـ

ةوة و ية نـة ٖـَض   ــىك ََْةنإ  ئةوة وةى ئــةو ْةصـرة راويةن ــآةيةيةْة ْـةةـشتة ةايب
َـاذدةو   خــا    وة دو يـ   ـــآ اَْرــارى ْةيةيـــ ى حةروةرديخـا اَةى ــاّء رةرْــناّ ية حةي

ـــرةَي ــ ـــ َنــــَةد جء دَيــ   و ةــــة: چژ  ژ    ڑ  ڑچَٓا، دةناةــــةوة  ـَنٓى ح

َنٓاْى قاركئاْـَ     چڑچةى: ـــ هى  وشـارينزىن يـة خةيَـ  ـدةةخـ  خـا رةةةئهََ    يـة رـةنارٖ
ــ ة: خـةَيو  يـة ٖةَْين  ـتى و ةـ ــرةيش َنـى خةيَـ      ـ هى ـو شـاينَٓش دةردةنـةوىن نـة َةرةسـث ح

َُة: ية ساوركةةى  ــنافىة  رؤ وينٓ ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  چ( نة دةفةرَاىن:  هَعى را

  حبی  ی   جئ حئ مئ  ىئ  يئ  جب  ییىئ 

َنــىةد  َةرةســ چ خب ىيهةنإ  ــــةى رــاو يــة َاش ــــنارى ي ةّــــ(ى يةنالٍ  اطث يــة  ـ  ي
َنغـةَبـةرٖةو َيََ  رة  (ى دووةّ ئةرا سـافَإء  الٍاطى  وة َةرةسث ية  ـو ٖاوة ْ ح

َنُ َنشـساحانةى راو  نة ئ (د  رامسإ نـىدوة  رـا    هَعىراُى ية ةةفشري، ساوركةةى  ــتـة ح

ــىةد   َنـ ـــا ي ــةرَاىن:  خـ ــة: رةةةئهـــ چژ  ژ    ڑ  ڑچدةفـ ـــا ََ ـ  و ةـ  خـ
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ــ دةةخارينزىن يـة ناف  ــ ى ٕ  وة َـٔ رؤيـة ئةوةة  ـ ــ إ  ؤر رـؤ ركووٕ دةن ـ ةَةوة  ضـاْهة شـَعة   ـ
ــ طة يةسةر ئةوة نـة َةرةس ـئةوة دةنةْة رةَي ُ ـ ــ اَةجء وياليـةةى  عةي ـــ ث يـةوة ئَ ى(ية  ـ

ــ ي ـا ــــخ ــ   ئــةو ٕ ئــاو ى ةةفش ــــآ َنى رك  ى رــ چ  چ  چ  چ  ڇ  چى دةنــةٕ:  ــَـ

َ٘   چڇ ََٛع َم     ٖ ََََُْٙٔال ٔ ي،ََُل ي َُحب مِّ  ََُص   خ اب كََ   چڍ  ڌڌچ( ٔ يو او ت   َََٙ

ًتَب ع   ن كََ َّ٘ي،و   ا َّٕٚباإلواو   ٛ َو   اَََ   چڎ  ڎ  ڈچ( ب  أَُع َم   ٍّب   َََٙي،ذ اََل  ي َحكى  نَال

ُْ َ َََص    خ ابَك   چژ  ژ    ڑ  ڑچ(  ب مَّغ   ت َاش    اَلت  ک  ک  ک  چ(  َََِٙو   

ى دةنـةٕ   ـَــ   شـَعة ئـاو ى ةةفش  (اوَٛع م َ٘  و َ إل،نيَ  رافضالَََٙ   چگ  گ  گ
ــ ةةة ئةيـةَةوة نة ئـةو ئايـ  ـَ يةوة دةنـرؤية َٔ  ؤر ةةئَه ــ ةر ةةَاشـ َنشـ ــ اى ح دو ،  ء ـ

ُ ـاةَْيـ ـٔ ٖـَض حةي ـَٓــ رهةئ  دةرَ ــ ى رـة ئَ   ـــآ ى رك  ى رـَنـ ـي خــا  ى(يةوة ـاَةةى  عةيـ ـ
ڳ  چ  دةفـةرَاىن:  ةوة ٖةيـة  دو يـ  راويةنــةناْ ةَاوى حةياةَْيى رة ـا ٖـهـة  رةَيــَْ

دةفــةرَاىن: ئــةوةى نــة  خـــا   ئــةوة ئــةو شــتةية نــة چڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ
َنــ  َنغـةَبـــةر آة  ضـََة؟ ئــةو شــتة ةايبةةــة، نـة دةرــ  ــــةيةْـىدر وة  رَطـرـؤج ْ رــة   ح
ــ ـــةو ْةصـراويةن ــةْـ ــة    آىك ََْةناْى رطةي ــإ دةررهــةوىن نــة يةســةر رؤشــٔ  ي ــانا رؤي   ة

ـــَنهـةاَي َنبــَ  نـ ـــخؤشةى ـةنـــت ــاَْش رــة قاركئــإ      ـ ــتهاريى نــى وة  ئَُ َإ يــؤرك وةو دةس
ٓـ ـْةٖ ــ ٔ  نةو ةـة: يةس ـَن ٍن ْــانىىن      ـ َنَـإ قبـاو ڱ  چةر ٖــَض ْـثء ديٓةنـةيإ رؤشــة  ي

ةورك جء ئَٓةَـــٌء ـــــا ةـــــ  ٖةةچڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ
ْـ ـئةوةى يـة حةروةردي  ــ ةوة رؤةـارةا ــ إ د رـة ياة رةرح ـ َنـا ْةنـ ـ ــ ةٕء ح ارةْـَ ْـةرٔ    اةى حـ

ــةو ٖةق  ــة: ئ ـــو ة ــة ةـ ـــةى ي ـــةورك جء ئَٓةًَـ ــةوة    ـ ــةنى وة  ئ ــتهاريى ْ ــةوةو دةس َ  َاوةة
ةورك جء ئَٓةَــٌ نــة َــاذدة دةدةٕ رــة ــــة يــة ةــــةى: ئــةو رةشــــةنى ديهـو ةايــةنى  و ةايــ

َنغـةَبـةرٖاةٓى  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  چ  ى نؤةـاي  َاةةةـةد   ح

هَــإ ئــةوةى يــة حــةروةرديارج رــؤج       وة رــة ةةئهَــَ  ؤرين چھ  ھ  ے  ے
َنــــى رــاوٕء نافىيـد رـة ينٓى وة  ياخــ  َنشــــَ   يــــإ ة ُإ نــىدوة  ـىيش راســـتـــاد دةنــاج  ح
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ــچۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵چرؤضــ ؟  ــة نؤَةَيــ ـ  خةف َنبـةج ي ـــى ر ــةخؤ  ـ ىكو يإ َ
تَإ و يــة  ئــةو وةةََــةى رــؤ ةــؤ دىن  ئــةو قاركئاْــةى نــة رــؤ ةــؤ دىن  يــة ــــىوشـئةو ْــة س

َنى ْـةرّ ر ـرَاةى ئةوةى دَي ــ ء رطةركينٓـــآ َإ ح ــ ةوة  ٖـ َنـى      ـ َنـى يـاخى دةرـٔء ح ةر  يـاةى ح
 ٔ. ــافى دةرــن

ــا  ـــا ئٓةـ ــاج       خـ ــةةإ دةنـ ــةَاو ًًََـ ــ  ٖـ ــتى راسـ َنهى يشـ ــت ــةروةرديار وةى شـ ى حـ
َنهـ( نالعّرشتاٌٜ  َنب ــ (  ٖةروةٖن  َ ىم الة  ــى ٖةيـت ََُحَ ا  ـ َنـ ـ(يـش ن سً  َ يب   َنهى ٖةيـة  ـت ب

َٛ( نـؤى   ىمن الَ (   ىمنَٔالٍخ َن الاوى:  ــْرة  (يـة  و ةـة: ئـةو نؤَةَيـة خةَيهاْـةى رـة       وم 
َنغـةَبـــةردو ،  َنبــح (يــش الٍخ  نُاََْةنإ نــةوةاوٕ   ــــة ئاسـ ٕ نــةوةاوٕء رــة دو ، نت
َنــا ًًََــحنم  ٛنــؤى   َنهَ ٕ  رــؤ وينٓــة: شــَعةو ـ(يــة  يــاْى: ئــةو دةســتةو ةاقُاْــةى يــة ْ ةة

ٍن رـــةَاوةرى َشخـــةو ري)ء َاررَئـــةو َاع َِٛاَيُاْإ  ـــــتة يًـــة نـــة يةيـــة ٍَّ ِ    ن،َالصة    ََ
َنَاع ٛ    ٔ اجَلى  ــة ح ـــ(  ئةو ْ ـــإ دةياةـ ــة ّ  ن    خٌِىىن:  ـ ـــ( رَىمن ال  (  ر ــة:  ـ ــؤ وينٓ اية  ر
ــ ـــةةى يةٖاديـًًََ ـــى  ًًََـ ـــةةى ْةصـ ــــىك َْ   ًًََـ ـــى َشـةة ــاو ـ ــةةى ر   ذٖ  ٜاَيُإ  ًًََ

﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  چدةفـةرَاىن:   خـا ئٓةا ث ... ٖتَ  ـاحةرسـًًََةةى ي

                       ﯁   ﯀    ﮿    ﮾     ﮽ ﮼  

َنطچ     َنٓــاَإ ئةو ْـ  ر ــ ةى ئَُاَْإ ٖ ــ اوة   و ةـة: َش ـ اَيُاْإ(  ـ
ٕ ــرةوة   و ةة: ــةرك وْــوة ئةو ْةى نة ي َنو     اويةنــةنا (  وة صـارَئة نـة ئـةو َْش نؤَـةَي

ــ ْةصرـاوٕ  وة   ــ ىك ََْةنإ  ٖـةر ن ـ َنو يـةو ض ـ ــ اَ و رـة ركؤذى دو يــ   خــا  ا ر ْة رـىكو  رـة   ـ
َنــٓٔ  وة نــىدةوة راش ش ـحةذ رةد ريــ َإ يةســةرة  ْــةـةىســ اّ رــَةٕ  ْــةــــةناَْش ئةنــــر
َنــىةد  ــــاةاو ةىســَإ يةســــدةرــٔ  و ةــة: رــؤ د ٖ ةر َْــة  رــؤ رك رــىدوود حــةذ رةد ر ْــارٔ  ي

اَيُإء راويةنـــةو صـــارَئةو ـدةفـــةرَاىن: َشـــ خــــا َـــاد ّ  ٖةْـــَىن نـــةو ياةاوياْـــة:
َنو يةو ْـة رـىكو  رـة    ـْةص نـىدةوةى رـاد    َنٓــآء  و رـة ركؤذ، دو يـ  ر  خــا  ىك َْ   ٖةر ناَ

َنــىةد  َش اَيُإء راويةنــةو ــــرهــاج  ْةةىســ  يةســةرةو ْــة حــةذ رة د يــَةيىىن  نةو ةــة: ي
ـــارَئةو ْةصــــص ـــىك َْ  ٖــةَاويإ يةنشـ ـــة ٖأْ! ئــةوـ ٔ فــىؤد ئــةّ ــــةَْ،ن َــةاى ديـ

ةنــة يــة ى دةنــةٕ  نــة ئــةوة َةرةســث َْــة  رــا ئــةّ ئايةةــة َارارك ـَـــاو  ةةفشــــة ئـئايةةــ
َنو رَـــاو  ي   ٖـــةروةٖا يـــة ســـاوركةةى  البق   رٚســـاوركةةى   ٍن نـــةَ (ةشـــَ  ٖـــاةاة  يةيـــة
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ة ةنى نــةّ  نــة رــة ةةئهَــَ َةرةســث ئةوةيــَــَ  ٖــاةاة  يةوينشــَ  رــة رَاو  يـ(يشــال َ  
َنش ءاَيُأْـئةو ْةى َش ةٕ  ـــ ةد نة راويةنــ  وة ئةو ْةدٕ ــى َاةةةـتا ئؤةةةــئ

ٍن ةةورك جء َاوســاةى خؤى ئةيــن و خــا    ئَُاَْإ رة ــآتَإ نىدرــرك س  د اــةر يةية
ــ َشــء نىدةوةى راشــآ  راورــرة ركؤذى دو ي ــ   وة ئةو ْآاّ د رـ ـَإ ئةنـ ـ ــ ارَئــةى صـ ةٕ ـ

ٍن ــاةى خؤيــَناة ية نــإ شــٖةَ رة َنغـةَبـةرَ  يةية ــ و ديٓى خؤياْـَ  رك س ح   آتَإ نىدرـ ـ
ـــوة ئةو ْــةى ْةص ٍن عَشـ ـــىك َْث يةيــة ـــو ديٓــى ْةصــىك ََْةج رك سا ـ   ءآتَإ نىدرـــ

ــ و رـة ركؤذ، دو ي خــا  إ رة ــرىكو ي ــ ء نـىدةوة راش ـآ  رارـ ـ   ٖـةَاو  آةناَْإ ئـةناّ د رـ  ـ
ــ ــةوة    چ            چة ـئةو ْـ ــىدووة  ئـ ــؤ رك رـ ــةوة رـ ــة: ئـ   و ةـ

ــ ةو صـاَيُاْإء راويةنـ ــى ئةوةية نة َشـو ةايةنى  و ةايةنى ديهةش ــ ارَئةو ْةصـ ىك َْ  ـ
َنـٓٔء  خــا  ئةيةر رـة رك سـتى ئَُـإ رـة       ةَاويإــٖ ــ ئَُـإ رـة ركؤذ، دو ي    ر َنٓـ ــ   ر   ٔءـ

َنٓ خـا إ رة ــُئَرة ّ اّ رَةٕ  ــةنإ ئةنــنىدةوة راش ــ ئَُ  إءــٖ إ رـة ركؤذ، دو يـ    ـ
َنٓ ـــٖ ـــقاركئــإ دةفــةرَاىن  ضاْهنـــة َناةيةى ـَ ٕ  رــة شـــنــىدةوة، رــاد ئةناَــ  إءـ ة ـ

َن ــ تَبـو رة ئَُـإ د دةْـىىن  وة ئَع  ـئَُاْ َن ـدةنـ  ـآارى حـ ـ ــ ىىن  نـة رةح ــ ى قاركئـ   وة آإ رـ ـ
ٖـ  ــ ا ئَُـٖةروة َـ ـ َنـى قاركئـإ رــ  رــ ـــآ ش دةرـإ رــة ركؤذى دو ي َن آة ح و ــــ  وة نـىدةوةد ناة

َنى شــء رة راد د دةْــآاد دةرــر ــ ىىن نة رة ح ــ ةةــ  نةو ةـة: ئـةّ ئاي  ـــآ ةريعةج رـ ة دوو ـ
 ةٕ: ــتى ٖــاى رك سـو ة
َنهــة ٖةر نــةةاْـئةو ًًََ (1  يةيةأل رةرْـاَةى خــا د  رك ســـتى  ناةى خؤى  ئةيةرَإ ــاَ

َنشــاوةناَْـإإــى َْـابء راحَــر :ىياْـى  ٕ  ــةرفــ  ئةوة سآىدرـن  .  ء ح
َنشــ (2 ـــتا ئةيـوة ئ َنهـةر ٖــةر نـ ـــاَ ـــَإ ئَُـ َنٓخـــا إ رــة ـ ـــآو رــة ركؤذى دو يــ  ر  وة  ـ

ًَــــــــــاج  ئــــةوة ســــــاد رهــــــىدةوةى رــــــن ٍن ـةرفى  ة  ْــــةى ر َنى راويةنــــة يةيــــة
ٍن ْةصـْةصــ  اوـث رهـــرك ســ ايــةةَى د راويةن ـــىك َْ  يةيــة ـــىك ََْةةى خــؤى رك سـ ث ـ

ٍن ئةوةى خؤيـره ــ ةوة ٖـــ ث رهـاج  ئ ــَ  رك ســاج  صارَئة يةية ــ وةى يةن يإةَاوـ ٔ! ـ
 ةرى. ــةوة سـةركينَٓـى دى دةيــارينهـ  وةى دو ي  رــآةيةْـئةّ ئايةةة ئةوة ْاي

  راويةنـــةنإإ وةريىةٓــى خــؤى دةنــاج يــة  ـى حــةروةرديار راســ  حةنــ خـــا ئٓةــا 
  چ                  ڭچَاىن: دةفـــــــــــــــــةر

َنُة حةن َنطاَإ ئ َنغـةَبـةراْى حتةوَإ ية وةضةى ئَشىك ئٌَ وةريىج  وة ـر َنهَشح ُإ ــ ْ
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ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ   چى ئةو ٕ ضَإ نـىد؟  ــىدٕ  نةضـا ركةو ْةن رؤ

َنو چۈ  ۈ  ٴۇ  ی  جئ َنغـةَبـةر  ٖةر ناة ينو ٖاةبا رؤ ايإ ح
َنطاةبــــــش َناةيةىــــرــة ش َنهى ح َٓى ــــاو  دَيخةسـْةدةرــ ــــآَإ ئــارة ووى يــــإ نــة ْةفشـت

َنـــى ئـــارة ووو ٖـــةو ى ئـــةو ٕ ْـــةدةراو  َنهَإ يـــة   ئـــةو ٕ ْـــةدةراو  رـــة ح ئـــةوة نؤَـــةَي
ـــةر َنغـةَب ــة درؤ دة  ْــ ح ـــ ٕ ر ـــث  نؤَةَي ــإ     ـآَنهَشَإ ي ــَة و  ي ــةر رةوةْ دةناشــنت  ٖ
ٓـ  َن َنَـْةدةٖ َنٔ درؤ دة ــــا ح ًَـ ها دةشــَإ ناشـنت  يــاْى ئـةو خى حََــةيإ رــة   ـنــةٕ  رةيَـ إ ر

َنــتة راريــإ يىةــاة  وةى نــاردةو ري   ـََــ ى ج رــؤ َاوةةــةوة  وة رــةو رــارة ســةختةوة يةَ
ى،(  عــةركةرَش ــــةى رــة حَــــى، ةــةرنى ْانــَـــث رــة شــــهى يىةـَنٔ:  خاينــــــإ دةَيـخؤَــ
ٍٞ  َ َٜظ َمَ ع َبَّ  َ ظ ََ و َ َنٔ:  ــدةَي َنغـةَبــةر ( ئـةوة رؤرينهـة يـة دَيٓـةو ي  رـؤ      ِْ  َ ٗ َمع َا  ظ َ َ٘  ح
ــ   وة رؤ َش َنـٌء   َـةختـ ـةرسـىء سَـ ئـةو نةيًـة ركةق   آاَيُاْإ نـة وةختـ  ـ  ء حـَالٕء ف

ـــاريَـخى حةن ـــة دةرَٓـةى راويةنـــ ٍن ْاركةة  ٔـ ـــ ؤر د ـــةج ْةرـ ـــٔ  رــز ْٔ نــة ئـ ةوة رــة ـ
َـ    ةوة  وة   ْاياْى نؤَةَيٓاسَش دةـى ج رؤيإ َاوةةـََ َنٔ: ئـةوةى رـابء راح ى ٕ يةسـةر  ـَيـ
ــ ناريط  ٔـدةرـ  (د  نــة الكّ َ د يــة سـاوركةةى   خــا  إ  ــــاَْـةر ركؤَيةنـة رـؤ سـ  ــــى ٖةييةرـ

ې  ې   ... چدةنــاج  دةفــةرَاىن:   رــاوة د ةـةى يــة رــٔ ديا رةنــــــراســ  ئــةو خة ْ

ـــ  رچجئ ... ى ــةو دوو نـ ـــار  ئ ـــاركة حَـ ــاو  ٖةرض ـ ــاد ر ـــاوينهى ر ــةَْة رارَـ إ ــ
  َاوسـاو ئـةو رةْـَة    ـى رـة رة ةيـ  خــا  اوينهى راد راوة  ــةوةى حَـرة ّ يةرةرئ  ْةَاوة

ــ ةيـرؤئـةوةى ئـةو َايَ   ـــآ اردينٓــاَيحة رةنـص ــ إ   يـ يـةو  د نـة يـة رـٔ ئـةو ديا رة      آة ْـةر ـ
 .ــآوخوة رىكـخةريه

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  چشارة   دةفةرَاىن:  ى   ْاوخـا اي  د  ــية نؤة

پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ   پ  پ 

َنَإ و راو نة ئةو ٖةَياينشـتةيإ يـة رةر ْبـةر حـةناْى     چٿ   ٿ د  خــا    وة ح
ــاَْؤةةوةو  ــة ٖةَيَاْاةشـ ــة رةر ْبـــ   نـ ـــةرةر ـيـ َنغـةَبـ ــإء    ح ــإ   َْـ ــة درؤيـ ــة رـ  َْ  نـ

َنتــ نــاينى ة ــــاري ء رــة   رؤيــــة  ب  يــاخاد َايــةى ياْاٖبــــةى عــــة َايـناشــتاويأْ  ْار
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ڀ  چد يةرك يـةوة سـةريإ    خــا    خــا  ةرك راوٕ  دو يـ  نـة يةرك ْـةوة رـؤ اى     ــراوٕء ن

َنـاة       چڀ  ڀ  ٺ  ٺ   رة ّ دوورـارة رـارينهى ديهـة  ضـاْهة خاويـإ ح
َنــَ  نــاينى رــاوٕء نــةرك رــاوٕ  ْافــةرَاىن ٖــةَاويإ    ؤريـــإ يىةبــاو   يــة رةر ْبــةر ٖةق

ةوةيـة نـة دةيهـةٕ  و ةـة: ضـاى      ةرى ئـٓرَ خـا   وة چٺ  ٿ  ٿ   ٿچ
ى حـةروةرديار ْانـةٕ  ئـةوة ٖـةَاوى     خــا  ةرّ ية ــةٕ  نةضى شــنة ضى دةن آاْبَٓــدةي
َنٔ: ــــاج وةى نــاردةو ري  خؤَــــَفةةةناْى ئــةو منإ رــؤ دةنــــ  ســــراس خـــا نــة  إ دةَيــ

ٍن ةؤَة ياينش ــ (  رؤـــآ َنبــث يــا ْة ياينــ ديا ر يةية ــ راسـ  ئـةو س   ةيـ فةةاْةيإ دةنـاج   َـ
َنُــة عَبــ  ــانا ئ َنـة ـــاةررطىيـىكةةَإ ي ـــٔ  َشـ ـــاَيُاْإ رز ْـ ـــة ٔ ـ ـــةنـراوين ــةو  خـــا ة ـ ئ

ــ ٖ ــ ةَاو ضـ ــ انةيةى يةيـ ٍن نـىدووٕء ـ َنـَ وٕ      رـة ةي  رـاوة يةيـةَيَإء    رـة   ة َْعُـةةى ح
َنٓاوياْــة  رؤيــــــةختَىء رــة نةيًــــةرسـةري ء ســــةرةخـنةضــى ٖــةرو  رــة س ة ة ركةقَــى ٖ

ــ او  خى حـَإ ئـ ـةرةناَةنةشـس َنـحةَْيـ  ـــآ ة  دةرـ ــ اةررطىيـإ ي ــ ةرةنــس خــا  ٔ  ـ اةإ ـ
َن  اج.      ــى رهــخ
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 ضـةند مةسـةلـةيـةكى طرنــط

َـ   خــا  نـة   :ةّــيةن ةيةىــَةس چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ    چاىن: ـدةفةر

  ڇڍ  ڍ ڌڌ  ڎ ڎڈڈ  ژ ژ  ڑ ڑک  ک  ک ک گ

َنغـةَبـــةرئــةى   و ةــة: چگ   گ  َنــى َاةةةــح ( ةدة ـ!  نــة َةرةســث ح
َنىدر وةةـة  ـةوةى يــئ ر  رك يبطةيةْـة  وة ئةيـةر و ْةنـةى    خــا  ة حةروةرديارةةوة رؤج ْ

ٕ  خـا ئةوة حةياّء رةرْاَةى  َنـَ      ج رك ْةيةياَْوة  ةاينـتةرةو ْى قاركئـا وةى ئاَـاذةّ ح
  چ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڍ  ڌچةر ئـةّ ركسـتةيةد  نـة دةفـةرَاىن:     ــية رةر ْب

ــةى حةياَةنــ   ــةر و ْةن ـــا ةى ـئةي ـــج ْةيةيخ ـــاَْوة  َشـ ــىدوةو  اتـ ــإ ن َىكينهى  ؤري
َنا ةةفاص َنتيـضاوْة ْ يةرةرئـةوةى رـة ركو َيـةج ئايةةةنـة       (يـةوة ٛ  َ بالغى  ـًََى ركةو ْب

ڍ  ڌ    چج ْةيةياْـَوة   خــا  ةْى  حـةياَى  ـْةيةيـ  خـا اَى ــدةفةرَاىن: ئةيةر حةي

ََََُْ  ياْى:  چڎ  ڈڌ  ڎ   ُْ ََفى اَب مَّغ تَاش  اَلت َنٔ:  ٔيذاََلي َُحب مَُِّاش الت ( دةَيـ
ــة دوور  ــة يـ ـــئـــةوةد رؤرينهـ ـــارةراوْةوة  دوورــ ــة نــ ـــارةراوْةوةد يـ ـــا ةاَى ــ ى خـ

َنــــىةد  ـة  رــــا ٖـــــارد  َْـــــحةروةرديــــ ى حــــةروةرديار خـــــا ةَْينهَإ ياةاوياْــــة: ي
َنغـةَبـةرتاويةةى رة ــويش  چ ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ رفةرَاوى:  ح

ــ ةيـْةي خــا  اَى ـو ةة: ئةيةر حةي ج ْةيةياْـَوة! و ةـة:   خــا  ةْى  رز ْـة نـة حـةياَى    ـ
َٙ  َ ٔالعِّ:  ـآىةنإ دةَيـاعَـية ش ـآوةى ضؤٕ يةن ( شـَعىى َـٔ شـَعىة  و ةـة:     ع ُرَِظ عر،

ــ ةياَْْة  يـاْى: ياْ ــاّ ْةيـةيإَْ حةيـحةياّ ْةي َنهى  ؤر  ؤر يةورةيـة  ْ ـ  ـآايانـ اٖ
ــ رـة ةةي  ــ ةيةى وةســـ ىى خـؤى رـة ٖـَض وش   ـ ــ ى،ن  ٖةَيـــ ف رهـ ء آو رـ  آبةةة دةشـطان ـ
 ة.  ـــى را َْشــةنـَاْاي

ــةوةاة  دو ى س    ــؤّ دةرن ــٔ ر ــةوةى َ ــة ّ ئ ـــَ ْى  ؤرى ةةفشـةرنـــر ـــآىةنإء يـَ  ـ
ـــوردراوْ ــة ئايةة ـ ـــةوةى خــؤّ ي ــة  ـ ــة ن ـــا ةنإ  ئةوةي ــةرَاىن:  خ چ  چ  ڇ  چدةف
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ـــي چچ  ڇچ   ئــةو چڇ   ڇ  ڇ َُٞاِ  الةَالَّ  ذََٙ:ٌ  س،ه َي،َلٗ  كَََاْى:  ـ الع  ٘

ــ ةى نـة يـة حةروةردي  َــ ( ئـةو شـتة ةايبةةَ  ِو ََابِّ كَََ َنىدر وةةـة   ـ ر  خـــا ارةةوة رـؤج ْ
ــى دةف  ــة دو يـ ــة ّ نـ ـــرـ ـــ  ركيشچڎ  ڎ  ڈچاىن: ـةرَـ ـــايةةةنة نــ ــةو ــ ؤى ئـ

ـــوةةََ ــؤ  ـ ــة ر ـــةرةية ن َنغـةَب ـــٖ  ح ــة ّ ـ   چڇ  ڇ  چ  ڇ  ڇ چاةاة  ر
َنهى ةايبةةـة  ئةوناةـةد دوورـ    ــ ارةراوْةوة دروسـشت ىو ـتتـ ــرك س ـآ  ئـةوةّ حـ  ـــآ ث ْارـ

ــ ةرَاىن: ئةيـةر ئـةو ش  ـدةف خـا ىة  و ةة: ـركينهت ــ تة ةايبةةـ َن  ـ طاةاوىء ـُـ ــةى نـة َـٔ ح
ــة   َنىدر وةة ــؤج ْ ـــا ر ــاى و ي خ ــةْى  َاْ ـــر  ْةيطةي ــَض رةش ـ ــة ٖ ـــة ن ــةياّء  ـ ــة ح َنو ي

ــ اَْوةو وةى ئـةوة و يـة َٖض  ـج ْةيةيـ خـا رةرْاَةى  ــ   و ةـة: ئةي آَرـــ ث ْةيةياْـ ةر ـ
ةد ـــ ث ْةيةياْـَوة  رؤي ـ(يشـ ا َنث  ــة يشــةْى  َاْاى و يــ(ة ْةيةيجسٞئةو رةد  

ــ يــــة ئاي آاررةرـــــ ى نخــــا  َنِ  ضـــاْهة  ـو دةَيـــ  ــ يةنش  ةةى دو يـــى د  ـــ ةر رؤَــــإ ـــ
ڳ  چةوةيـة نـة دةفـةرَاىن:    ركووَْةناةةوة نـة ئـةو شـتة ةايبةةـة ضـََة؟ ئـةويش ئ      

ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڱ ڳ   ڳ ڳ ڱ 

ًَچڻ  ۀ َنبـآ  ر َٓة! يةسـةر ٖـَض ْـث ةـانا ةـةورك جء ئَٓةَـٌء       ـ: ئةى خاوةٕ نت
ــ اى ْةنـةٕء ن ـئةوةى ية حةروةرديارةاْـةوة رؤةـإ د رـة ينٓى وة  رةرحـ     ةٕ  ـْةنـ آارى حـ

َنغـةَبـــةر رــة خـــا ةية نــة ـنةو ةــة: ئــا ئــةوة ئــةو حةياَــة ةايبةةــ  دةفــةرَاىن    ح
ــ ــةوة ْةيةيـئةيـ ـــةر ئـ ــَض رةشــ ـــةْى  وةى ٖـ ــة رةشــ ـــَنو يـ ــةياَى ــ ـــا ةناْى حـ ج خـ
َنهى قـ ـآاَْرـْةيةي َنغـةَبــةر ارو رـاوة رـؤ   ـ  ديارة ئةويش شت ٓـ بطةي  نـة ر  ح  ـآَن

ــ  ـرــة راويةنــةو ْةصــىك ََْةنإ نــة افء ية  فــ      َن َنُــ ـى  ؤريــإ ي اوةٕ ـة خــ ـَ وة: ئ
َنـن َنبثء ئ َنُـة و  ضـاوئ! رـة ةايبـةةى      ـُت ٕ ة و يـٔء  ئ َنغـةَبــةر   راويةنــةنا   ح

ــ َنَ ـــإ رفـح ــةورك جء ئَٓة    :ةرَاىنـ ــىك ى ة ــةر وين ــاة يةســةر ٖــَض ْــث  ئةي َن ـــئ ةى ـًَةن
ــ ةى نة حةياةَْيـإ  و ةة: ئةوةى نة ْةيؤركدر وة  يإ ئةو رةشــخؤة ى رـة َـاذدةد ٕ   ـ
ــة  ـــةرر َنغـةَب ــح ـــٖةي ايَةوة ـى نؤة ــةوة  ش ةـ ــىك ى ئ ــةر وين ـــ( ئةي ــاَْش ـ اينٔ قاركئ
ــ ْةن َنـاة يةسـةر ٖـَض َْ   ـ ــ ةوٕ  ئ ٓ  ـ َن ــ ٔ  نـة ئـةوة ٖ ــ اْة سـةر  س ـ ديـارة  ؤر    فى(ياْةوـ
َنغـةَبـةرة  ــةر دَيَإ قارســيةس ةوة نـة ركةوشـث رـةر ةىئء    ــيةرةرئ د خـا ى ح
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َن  ـث را ْتـ ــركةوش ــ ؤر ْاضةر  ـــ ؤد رـاوة َةي ـٓاخـ ــَىئ نـةو رـاوة   ؤر ح   نـة  آاررـ
ــ  آشـــت  ًَــــ آرــــة نةسـ ـــ ـآر َنـــى ْاخؤشــــة  رـــة ةةئه   آ  نـــة رز ْـ ةء ــــــََ راويةنــــــح
َنو حــإ ية ٖــىك َْةناَْش ئةوةيــْةص ــ ْاخؤشرت راوة  ةـؤ  ةركرـى س   آةَاو شت فىيإ ـ
َنَإ ْاخؤشة  رؤية ـرًَ  ةىءــره ث و  رـة  ــى را دةسخـا َنى يةسةر َٖض ْث   ؤر  ؤر ح

ــ رك رط آئـةوةيإ حـ   آىدْـةوة دةفـةرَاىن: دةرـ   رةخث يةسـةر ن  ــ ةيةْى  ئةيةرْـ ا وةى ـ

َنش ئةوةشــَ  دةفــةرَاىن:   آج ٖــَض ْةيةياْــَرخـــا حــةياَى  ژ  چو يــة  وة يــة حــ

ــ هى نـيـة خـةَيو دةةخـارينزىن  و ةـة: يـة خةيَـ       خـا   وة چژ    ڑ  ڑ افى  ـ
ـــرؤي ـــء يــة نآة يــة  يــاْى ئــةو ٕ َةةىســ ـ ـــ  ئــةو حةيـآارد ْةوةى ئــةو ٕ َةةىســـ اَة ـ

ــ ا ئــة  ةانـرطةيةْ ٓـ    ـ َنغـةَبــةر ى ـةو ٕ رـز ْٔ نـة يـة دو ى ٖاة ى نؤةـايى َاةةةـةد   ح
     َنشـ َنغـةَبــةر اوةنإء ركينبا ةنـاْى  ـوة ية دو ى د رة يٓى قاركئـإ  رةرْاَـة ح  ْى ح
َنش ـــح ــا ى    ـ ــةر ةَشــهى ركينب ــإء يةر ــةر ةَشــهى قاركئ ـــةراو يةر َنغـةَب ــح ايى د ٕ  ـى نؤة

ــ ئةو حةسةَْى رهاج  حةسَٓةو ٖةرضى ئةويش حةس ٖةرضى و ـاج  رةنةيَـ ـةَْى ْةنـ ـ
َنو نــة يةسـْــانىىن  وة نةســ آارى حــــــخ رؤةــةوةء نـْايــةجء ْةســ ةريإ دةركؤٕ  يــة ــــاْ

 .ــآةحاْى حاوشــة سـدةرٓ ـآاَةةــقَ
 

 هى شيع  هلـهه وونيكي وج ى ب ه و هن  اندـشه لوه ـه
 هوه ـت ئاهي    م هئ   ىه ارـب هل 

َنىةد  ش چ  چ  چ  چة نة دةفةرَاىن: ــاََْـتة قاركئـارةى ئةّ ركســَعة دةررــي

َنــى ئــةٕء افـاى ئةوة دةنـ  ئََديعچچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ َنـىةد   ــةوة ي َةدةٕ نة ي
ــةو ش َنغـةَبـــةررــة  خـــا تة ةايبةةــة نــة  ــــئ دةفــةرَاىن: رَطةيةْــة  ئَُاَــةةى     ح
ـــ عةي ــى رك   خـــا ى(ية ـ َن َنٔ: َاْانــةى ئاو يــة: ئــةى  آى رــي ــ َنغـةَبـــةر! دةَي ! رــة خــةَيو ح
ــة دو ى ةــؤ رك ســ ـرك رطــ ـــةيةْة نــة ي ــ طالٗ  بى نــاركى ئــةرا  ـتةوخؤ عةي رــة ئَُــاّء   آدةر
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ــ ـــــــا نـــة ئـــاو د دةَيـــــاَيُاْإ! ئٓةـــــةى َشـخةيَفـ ـــتََ  ٖـــَض رةَيـَنٔ  يةرك سـ ةيةنَإ ـطـ
َنشـــرةدةســ ة ئةيــةر ةةَاشــاى ســَاقى ئايةةــةنإ  رتيش رامســإ نــىد  وـتةوة َْــة  وةى ح

ـــره ـــ ــ ــةو فَه ــة ئـ ـــىةية شـةئ  دةرَـــٓث نـ َنهى ْاَــ ـــت ـــؤو ْةيانــ ــَاقى ــ ٍن سـ ــة اوة يةيـ
ــ ــة راويةنـــ      ـئايةةةنـ ــاو  رـ ــة ئـ ــةٕ نـ ــةوة دةنـ ــى ئـ ــةَاويإ راسـ ــةنإ ٖـ ةو ـاَْ   ئايةةـ

ـــْةص ًَـ ـــىك ََْةنإ ر ـــئ  ءآـ ـــاو  رؤيـ ـــإ ركووْبهـ ـــةوة ... ٖتـ ـــَ  ٖـ ــةنـ ــةو ةَاو ئايةة إ ي
َنـى رك  ى رـ   خــا  ى ـرارةوةٕ  وة ئَُاَـةةى عةيـ   َنطاْةيـةو ْاَؤيـة رـة سـَامء       آي َنهى ر شـت

ــ ــةنإء خزينٓى َْــــ ـرــ ــإ  شـةوى ئايةةــ َنايــ ـــة ْ ــةياناوة   ـــ ــةيىو ْــ َنهى ســ ـــا ت ى خــ
ىينو يةنـــــَى ـةناْى  نَــــــتةنةى ٖـــــةَاوى وةى ئاَيكــــــــــــاريش فةرَايشـحةروةرديـــــ

ــ رى يةنَيَةَاوى ةةو ونـة ــٖ  تٓةوةوــدةرةس ــ فَهىةي ـــآ ة  وة ْايانـ َنت ـ ــ ةنى ْـاَؤ ر ة ـ
َنـْــاو ش ٔ ئــةو ٕ ــــةئ رز َْــــا رهــــة ّ رــا ةةَاشــــ! رــــآى ْةيانــــةَيـةوة نــة يةيــــهـاينٓ
 ة؟  ــةيإ ضََـطـرةَي

ــ ـــشــ َََٛاََى  ـَعةى دو  دة ئَُــ ــو  الع    ٗعَٛاإلثٍ    اَعع    رَٖٛاإلواوٗ     َنــ َنٔ: ناة ــ ( دةَيــ
ـــةر َنغـةَب ـــا ى ح ــة ةة  خ ــي ـــى َاَيـر ٛ:او يى  ـئ ٕ د ا ،ح ّج   ـــ( يةرك ياْل   ــة سـ ـــةوة ي اَيى ـ

َنو نة  ــى د   ية شــةَى نؤضـدةي ــ ناةى خ}ىىن  ـدةياةآ(ى حّي  َ ِنٖر،َُخ  َغاينٓ ( ر، َغِنَٖ ؤى  ـ
ــ احايةنةى يةوىن رك يـىج  وة َش ــ  س{ةى راوةــا يَــ(يش ضّي ُخَ اوة   ـىينو رـرَ اَيُاْاْى ـ

ـــرةيشــ ـــةسةوىن وـتى ي ــى رك يةيـ َن ـــتاَْ  وة ح ـــإَْ  نــة عةيـ َنش ـ ــة دو ى خــؤى ح ـــى ي ةو و ـ
َنغـةَبـــةراَيُاْاْة  ئــةويش دو ى ئــةوةى  ــــيــةورةى َش رك يةياْــَٕ   آئــةوةى حــ   ح

ــــــى ٖـَةةىســ اوة ْى رــؤ ئــةو َةســةيةية نــة  ـَينو يــة ٖـــٓةنىدْى ٖةْـــةراوة يــة قباوَي
َنغـةَبــةر ةوة رـاو دو ى  ـإ يـ ــاويـض ُـ ـٓـ ــرب  ح ــ ىك ٕ!! دةَيـة ةان َنغـةَبــةر َنٔ: ـ   ح

ْـ يـٓةنىدْى ئـةو ٕ رك  ـى قبايَـ ـو رـاو يـة ةىسـ   ــخةري َنـى فـةرَاو:    خــا    ٖـةةا  ـآٓةيةية ح

ڈ  ژ    ڈ     ڎ  ڎ   ڍ  ڍ ڌ  ڌ  ڇ ڇ ڇڇ   چ  چ  چ چ  چ

ىةناْى شـَعاَْ   ـَـ  ية ةةفشچڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   ڑ ژ    

َنشَِٛع ِم٘ َٙ:َيواو:  چڇ   ڇ  ڇ چ  چ  چ  چ  ڇ چ: آدةَي ةو يةةى ــ( ح

َٙ:َو دةةخـارينزىن   ـيـة خةيَـ   خـا   چژ  ژ    ڑ  ڑ چةيةْة  ـى رك رطــعةي
َ َََص  ًَـ( ية ٖاوةَيةنخ اِبَك ِو َن رـَةٕ   وةى ٖاوةَيـةنإ    ـآ ةرةرج ي ــآاْث دةةخارينزىن  ْاٖ
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َنغـةَبــةر دوذَٓى  َنـى يـة نةََٓـَ  راورـ       ح ک  ک  گ  گ   کچٔ!!( ـرـاورٔء ي

ــاج    خـــا   وة چگ ــافى ٕ ْان ــايى ن َ٘ركينُٓ ــةى ََٙ:َالرافض  نيَإل،و او   َٛع ِم   ( ئةو ْ
ارة ئـــةوةد ٖـــةَاوى يةســـةر ئـــةّ ئايةةـــة  ـةٕ!! ديــــى دةنــــى عةيــــاَةةــــزى ئَُـــــركةف
َنغـةَبــةر ٔ  وة يةسةر فةرَاودةيـةنى  ـةَيَةضٓـٖ َ ََ]نـة فةرَاويـةةى:     خــا  ى ح و  
ٕ ال ٍ    ُتَو     ََُٓا: َ َع    اد ا ٔ ع    اِدَو     ٔ االَُٓ َ َ ٔ اه،َو     ُّ   يََّ ٕ الَُٓالمَّ ََ٘و     َُٓ}[ََُٓفع ِم    ٔ ا ب   ريي:َنَى    ح ََا 

َ،َع ( 18502َ) َِٞب  َ،َاْلب ر ا ٘ َالَ:  ع  َُْحَ از،ٍ َا ِض    ٍ  {عمٗ ثَظ عٗبَاألاٌ ؤٔص:َص خٗريَلغ  ََََََٓع 
ــ َـٔ دؤس  ـــآ ة: ٖةر نةسـو ة ْـ ـ َنٔ سـ    ـتى مب    رحةرشتَارى مب(ةـزيهى مب   رـا ئـةو ٕ دةَيـ

ــ ى دؤسـئةوة عةيـ  ــ َةةى  ئـةو ٕ دةيَ ـزيهـ ـثء ْـ ــ ةرحةرشــَنٔ: سـ ية! خــا  تَاريةةى(  ئـةى  ـ
َنو دذ يــةةَى رهــاج           َنو دؤســتايةةَى رهــاج  دؤســتايةةَى رهــةء  ٖــةر نةســ ٖــةر نةســ

ـــةةَى رهـــدذ يــ ـــةرَناةية رــاوة نــة ـَنٔ: ئــةوة رــةو شــ ـة  دةَي َنغـةَب ةية ـئــةو َةســ  ح
 ! (1)رىنخـا ة ــاةؤةـةوة ٖــةةة رةو رؤْــاَْوةو  ئةو ئايـناةةد  رك يةيةى يةوـيىْط

ــة ّ ئ ـــر ًَـ ــةو ٕ دةي ـــةوةى ئ ــَض رٓةَــ ـ ـــايةنى َْـَنٔ: ٖ ـــةو وةى  ؤر رَـ ى ـىورؤضاوْ
َنغـةَبــةر َناةيةية: ـةيةنة رـةّ شـ  ـتَى َةســة  وة رك ســةيةنى رؤشــةيإ قشــديه  خــا  ى ح
 ــ ـــاد يةرك ْـح ــة ةـ ـــاو يــئـى َاَيـةرــةوةى ي ــة شـ ـــى ي ــة ْــ ـ َنو ي ( اجلخف  ٛزيو  ـاينٓ
َنــا ٕ َةنهــةو َةديٓــة يــة ركؤذى  ّي َغ  ِنٖر،َُخ  اوى  ــــرةْ (ى ســاَيى ذَٙالج  ٛ(ى  18( يــة ْ
ــ ةوةى رَشـ  دو ى ئـ د  ىَـــ ةَى نؤضـدةي َنو رـة خى حـةو  ةّ راسـى عةيـ      ـ ى ـتى نـة نةسـاْ

ــ هـة خةَيـئـةو َْش ئـةو نؤَةيَـ     آـرَنى رك  ى ــي خـا   ةٕـدةن ب طالَٗ ناركى ئةرا  ة رـاوٕ  ـ
ـــةٕ يةيــةَيى يةرك وْةةـنــة يــة يةَــ  ـــ ــى رك خـــا ى ـةوة عةي َن ــة  آ  ى رــي   يــة يةَــةٕ رــاو ي

َنغـةَبـــةررؤئــةوةى فىيــاى ةــةى رهــةوىن  يــة خزَــةج        يةَةْــةوة يةرك يــةوة   د  ح
ـــنؤَةَي ـــةَيى د رــاوٕ  ئٓةــــو يةيـَن ـــا يةرةرئــةوةى نــة عـ ـــي خـــا ى ـةي رك  ى  آَنى رك  ى رـــ
َنَاْــة  يــةنى ســةرو قــاج رهىاه ال  ث ــــَنهى  رَـاو رــاو يــة قاَاشـــْةرــ  آةٕ  رــةرــــ( نــة ح
ـــئاي ـــاد ري  وى سـ ـــةرو قاةَـ َنإ يـ ـــ ــى س ـ َن ــى ي ــةويش دو ي ـــهىدراو  ئ ـــتاَْْةوةو ياةـ ى: ـ

َنغـةَبـــةردروســث َْــة  يةســةر ئــةوة رــة خى حــة راســَإ نــىدوة    هةنةى ـخةَيــ يش ح
ة  رؤيــة ــــةةى ٖةقـى َةنــةٕ  ئــةوةى نىدوويــــــةةى: راســى عةيــــفةرَاوي وةوةـدؤةــنؤنى
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ــةٕ  خؤشـــ    ــى َةنـ ــةٕ  راسـ ــةةى رهـ ــة  ةّء ةةيبـ ــِ دةوىن   ـركةو َْـ ــٔ خؤشـ ــاىن  َـ تإ رـ
 اوة. ــاو  رــة ئـةيةنـَةس

َنــو رهــةئ  نــة يةرك ســتََ  ٖــةر ئــةو دةقاْــة يــةورارةوة   ئٓةــا رــا ةةَاشــاى ضــةَْ دةق
اْة دةرةسنت  رة ّ ئـةو ٕ رـة رؤرينـو و ةايـإ     ــث رةو دةقــَعةد ٖةر حشـاوٕ  وة شـٖاة
ــ ــةو ـةٕ  نــة يةيــ ـدةن ٍن ئ ـــرَة ـــضةوة ىؤنةـ ـــةى ئةو ْـ ـــآَ  رطانـ َنطــ   ـ ــة ر ــةوة ـن اَإ ئ

وةى عــادةةى ســةريةرد ْاْةى   ة يــة يــؤركئء اد ْــى وشــةنإ يــة شــاينٓى خؤيــإــــرؤرينه
َنبــخ َنـاوةٕ نت  اةاوٕ:ــارةوة ٖـاْةٕ نة يةورــالََ   ئةوةد ئةو دةقــش ئَشـةنإ ية ح
ََُيش   َي] -1 َ،َع ب  ِنَالّرح ى ََََََ  َ اه َاب  ََُع ب  ِنَاِلَب   ٗ  َٜب   ٖ خ  ٍَِ٘ ٔ ح  ّنث  َََََٚ  َ خ اق :َ َ،َََِب َ٘ع ى  ر  َ،َب  

َ،َُاَا ٖ س،ٖ  ن َب    َ،َ ََٛب    َ،ََطْمخ    ٖ س،ٖ  ن َب    َ َ َََٛي  اه     ع     ٌ ٘ َ:ا َّ٘ا ِض   َُِْو  ََال:ََلّى  اَََْيب   ن َع ِم      ٍ َع 

 ٗ ٗ ْمَق   َٜا ُش   ٕه َاِل     اْل َ،َِل ََٛح ع ّج   ن َيَل   َٜا ُش   ٕه،َاِلَ َى  ٔ اش    ت د َم  َع َم   َٜ ِبى ّك   
 ٍ َُْا ُج  الًَ    ُج َ َو ع    َِٓاّل  ِذٖ ََِْفع ِى  ن َذ ِل  َكَالّرُج  ُنََفَكص َََِن َ َََص   خ اِب َ ََ    ِو   اَا:  ّنَا ُج  ن َِو  

َ َالب   ّسَاّل  ِذََٙا  َََ ًَِٛو   ً،َُحّم    ٕ ََُْالَق      ٍ ٘ َال:َع  َّ٘ا ِض   ُ َو     َع ِم   ٗ عََُ ا ٌ   اَج  َُْخ   ر ج َ    َفَمّى  اَد 

ٗ ْم ّ،ي َاْلُخَم  ِل  ٗ ُِي ََفإ،ذ اَع َم ِ ذ ا؟ََي اهَ َ:َياه َ ُن  َقا ٖ َمكَو اَ ٗ ت ج ّىم: ٕاَََ  َ َاص َ:ٔ  ً َِل  ٕ ٕ تَاْلَق 

َِْيذ اََيِنُو ٍّ  اط،    ِب   ٍَ َ:َي  اه َ ٕاَِف  َ٘ال ُ َح  ٌ   س،  ََيب   ن َََ ٖ م  كَا َِْيَل  َٜا ُش  ٕه،َاِلََٔ  ٘ َِب     ،ّ  ت 
ٌ ت َ:اه     َي ٍّ  اط،َفََ    َفا َ َال ِ   س   َاْلُخَم  ن َِو   ٗ غَظ َ:َي  اه َ ّس    اَِف  َ٘اْلب     ر ّد ّ   ر َاْلج    َُٓ    ْك  ٔ ََْظ ٕ ا

ّ، يَ       اَُص  َ ى   ِل َنٓاويــةةى يــة ســــَاةةةــةدى نــاركى ئَش [ٍِ  َِب ىكةى خؤيــَ   ـَــــحام ٖ
َنٓةوةــاّ يــا َٖشـئَبٓ  . (1)ى(ـاويةةــوة ٖ

ــ ــة: ناةـ ــ ـآو ةـ ـــا ى ـعةيـ ــ خـ ـــيـ ــ ـآَنى رك  ى رـ ــة يةَةْـ ــؤ اى  ـيـ ــةوة  رـ ةوة يةرك يـ
َنغـ حةيــةى نــىد  وة حَــاوينهى يــة ســةررا ةناْى يــة    يــة َةنهــة  خـــا ى ةَبـــةرـح
او ـــ ض ـآَنى رك  ى رـ ـيـ  خــا  ى ـةد دو ى ئةوةى نة عةيـ اوــا  ئةو حَـاينٓى خؤى د ْـش

َنغرــؤ اى  َنَــــا يــةو قاَاشــــرــؤ َةنهــة ٖةَيش  ـةَبـــةرـح نــة }إ رــاو ــــةى نــة ح
ـــٖــةر حَ {(ةىاه ال   ت بٗ  ى  ـى وةء ٖـــارىن د رــةد ْةنــــــر   آاوةى ســةرو قــاةى د ْـــ
َن ــا ةو ضــَنهى ةــارة قاَاشـ دي ــ اى رـاوة(  ناة ْـ  ـ ى ـعةيـ   زيو نةوةـةوة ـو سـاحايةنة 

ـــا  ـــيــ خ ـــآاْبَٓــاو رَــــض آَنى رك  ى ر ــةريى ةا ةيــإ    ــــةَاش  ةـ ــىد ٖــةَاو ر اى ن
ى! ئـةوة  ـة  رـ ـقآى ى نـة يـة شـاينٓى خـؤى د ْـاراو  يـاةى: ئـةى ر       ـرة نار  ةرد يةـيةر
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َنهـ ـة؟ ياةـث نىدوة؟ ئةوة ضََـضَ َنهِ د وةةـ  ـى: ٖةر ناَ   ةـانا رـة رـةريى    آَإ قـاة
َنٓــْاين َنـا خةيَ ــاة ر ــ ة ْ ــ هى  ياةـ ــ رش ـــآ قـة  رى رةريةنـةيإ ي  آى: رـ َنـ َنش  ت ٓةوة  حـ
ـــئ ـــةوةى رضــ ـــةرَٓة اى ــ َنغـةَبـ ــةناْى ي  ح ــَى رةريـ ـــآ  ئَـ ــ ــ تاَْْةوة  وة ـسـ

َنىك ي َنــي ــ ا قاَاشـةوة رؤ ْ ــ ةنة  سـ ــ احايةنةد سـ ــ و ةـة: ئـةو خةيَ  }ها يإ نـىد   ـ هة ـ
ــةناَْإ يــ  َنَٓر را ـآقــاجء رً ــةر   {وةؤســت ــىكى  يةر ســها يإ نــىدء ْاركة  يَــإ دةرر

 ىدوة(. ــاْةى نـئةو فةرَ آَنى رك  ى رــي خـا ى ـئةوةى عةي
َّٙا ضَِ] -2 َ َََِب  َ٘ش   ِعٍٗنَاْلُد  ن ا، ُْ٘ َال:    ع       ٍ ٍَّ:َي  اه َ َع  َُُاِلَ اُطَع ِم      اظ   ت َكَٜال ٕ ا ّٗاَا،ض   
ً َا ُش  ُٕهَاِلَََ ََِْفَق  ا    ٗ ٖ ق:  ٕهَََُ ع َم َِٗب،  ا ََفص   ِىع تَْ ٍ   اَخ  ٍّ  اطََُ:ِفٗ ّ   اَال ّٖ ك:ٕاَ    الَح ع َ!ََ
َُْأَلخ ع      ع ِم    ٌّ ٕ َاِلَي ٔ َِف   َ٘ش    ِبٗن،َاِلَ ََُِف   َ٘ذ اِتَاِل     ّٗا ََف    ُٖع      كََََٜ َ ُ َُٓ}[ِو   َََ ٔ ا ا 

{ر َٔيبََيشخاق  َ٘التأاٖذَالكبٗ الُبدااَٙف
 خــا  و ةة: ئةرا سةعََى خـادريى    (1)

ــ ًةيَإ يــة عةيــــيَنو ـهـــ: خةَيـآدةَيــ آ َنى رك  ى رـــيـ  نــىد  بــــَـيطاا ا ــــاركى ئةرــــى نـ
َنغـةَبـةرىد  ـث دةنــراسَإ دةنىدء سها يإ ية دةس ٔ ــارى رؤ د يــا وةــٖةَيش  ح

َنٓـاينٓةنة ْـ ْاوى شـ  ــ ياين ـــآ ة( دةَي"ي  َ رَخ  َ غنٖ"ة ـنـ  ـــآ اٖ ــ ِ يـ َن باو دةيفـةرَاو:  ــ
ــ س  ةٕـث َةنـها ى ية دةســس÷ ةٕءــى َةنــةيى ية عةيــهَٓة! يًـئةى خةَي اينَٓ رـة  ـ

نـة ســها ى    ىةة يـةوة رـةر  ى رةر د  خـا اد يةركينى ــ ؤر  رىة  ياخ خـا ةر ــيةر خـا 
ٍن ْانـــاج   ةَـــى َةن يةســــةر رـــآ تةى نـــة ـــــةٕ يـــةو شـــــ   و ةـــة: ْاٖـــةقَى قبـــاو

 ة(.ــةةى يةرةرئةوةى ٖةقــنىدووي
َ،َع بَّ  اطَ ] -3 َ،َاب    ٖ   َ ع   َ َُبر  ٘ َال: ع    ََٚا ِض   ُّن   ٍ ٔ ُتََى اَ َع  ٖ   ُتََي  اه ََغ  س  َ ََفر ََ ٗ ى  و     َع ِم  ٘ َاْل  

ًََٚفَمىَّ  اََي  ِنو ُتَع َم  َٜا ُش  ٕه،َاِلَََ  ٕ َُْج ْف      ٍ ْ َََ ِو ٔ ج    ٖ   ُتَ ََُْفر ََ ٍ قَّ    ُت ٗ   اََفت  ذ َا  ر ُتَع ِم
ٚ:َ:َُّٗرََفَقاه   ٖ ت غ  ا ُشٕه،َاِلَ ٖ ن  ّ،ي ََََََ!ٖ اَُبر  ٌ ف:ِص  َََ َ ٍِني َِو  ٔ َل َِٜب اْلُىؤ ِو َ:ي:ْم تََُ؟َََلص  ُتَََ
َٜ ٕ الََُٓ:َي  اهَ َ!ٖ    اَا ُش   ٕه َاِلَ ب َم   ََ٘و     ٕ الََُٓفع ِم   ٍ    ُتَو     َ َا: َُٓ}[و     ٔ ا ب   ريي:َيَاِااَل   ا 

ٔ ََح ى    نَب   ريي:َ)4578) حعمٗ   ثَظ   عٗبَاألاٌ   ؤٔص:َيش   ٍادَٓص   خٗريَعم   َََٜ( 22995( َ

َََُبَ٘ظَظرصَالعٗدني  . {(32795ٗبَْبريي:َ)  ٔ ي،ب 
ــَةى ئةســـ  ــة: راركةيـ ـــو ةـ َنهـ ــةـًةََى  يةن ــ ة يـ ـــا اوة ٕ( ـٖـ ــ خـ ــإ رك  ى رـ َنَـ   آي

َنىكينتـناركى عةربآلى ـعةرَوَي َنى دةي ٍن عةيــآةوة  دةَيـاو ي َنو ـى رـؤ رةْطـ  ـ: َٔ يةية
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ئــةو رــةرحىو  آى رــاوة  ديــارة دةرـــةٕ  راركةيــَة يــة خزَــةج عةيــ ـة يةَــــــضاويٓ
َـ ـآراور َنهـ ـاَيـش ةـ  ضاوة رؤ يةَةٕ( َٓ ــ ََــًَةي ـآرَٓـى  رـ   ـــآ ةفا(ّ يـى  رـ ـةة ِ ـ
ــ ــ ـآي ـــرَٓ ًَ َنايشـى   وةى ر ـــَنى وةى ح ـــ ـــآاى يـث ئاي ــةراوة ـ ــة  ـٖةســ وْ ــىدوة ن تى ن

َنــةَيى سـيةي َنغـةَبـةرةوة رؤ اى ـو يةرك َــاردة(  ناة  (ّ ـى  عةيـ ـراسـ   خــا  ى ح
َنغـةَبــةر ةيى نـىدوة يـة اى   ـًـ ـنىد  و ةـة: ي  ى( ةةَاشـاّ نـىد ركووى   ـيـة عةيـ    ح
َنغـةَبـةر َنى ْاخــي خـا ى ح َنغـةَبـةرؤد راو(  ئٓةا ـؤرك    و ةة: ح فـةرَاوى:    ح

َنش     ــة ح ــإ ي ــة خؤي ــَ ر ٕ ي ــؤ ئَُاْ ــا َــٔ ر ــَة! ئاي ـــئــةى راركةي ــَِ؟ ـت ئايةةةنــة ]ى ْ
ــةرَاىن:    چېئ ...ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۇ  ۆ  ۆچدةفـــــــــ

َنغـةَبــةر   و ةة: زابـألحا َنش ـرـؤ ئَُاْـَ ر ٕ يـة خؤيـ      ح يـة   ـآدةرـ  وةىــتــ إ يـة ح
ــخؤي ـــإىـتـإ خؤشـــ ــاىن  وة ٖاوس يـ ـــرـ ــارة  ـةرةناَْشـ ــأْ  ديـ ـــةرى د يهَـ َنغـةَبـ  ح

َنغـةَبــةر ِ: را  ئةى ــ  ََٓش ياة[ةوة راوةـَةرةستى ئ َنُـة يـة      خــا  ى ح  ةـؤ رـؤ ئ
َنش  ــة ح ـــخؤَــإ ي ـــَنو َــٔ خؤشـىى(  فــةرَاوى: ٖــةر نةســ ـت ـــ َش ـةويشتى مب  عةي

   .تََةةىــةويشـخؤش
َنٔ  رؤضــ َنىةد   َــااة( ــــديــارة ي ًَــ ة ــــى؟! ضاْهـرــةو َاْايــة ْايــةج نــة شــَعة دةي

َنغـةَبـــةر ـآْايانــ ى ـعةيــ  تَارى مبـةرحةرشـــَــٔ س ـآرفــةرَاىن: ٖــةر نةســ  ح
َنشـةرحةرشـس   آرـ  تَارـةرحةرشـ ـى سـة يةسـةر ئـةوة ْـةراوة عةيـ    ـتَاريةةى  ضاْهة ن

َنش ـــن ــى عةيــ    ـ ـــى يـة ئــةوة رــاوة نــة  ةَ ــَإ ْةويش ـ اة  و ةــة: تــــإ نــىدوةو خؤش
َنغـةَبــــةر َنــــنـــة عةنشـــ  ةوةـــــى يةســـةر ئـــةوة نىدؤةـرةختـــ  ح ا ـةنةى يـــة ْ

ــ َ  راو رــهَـخةَي ى رـاوةو يةسـةر ئـةو    ـاوة  نـة رىيتـى رـاوة يـة ركم  ركقَـإ يـة عةيـ       ـ
ـــاْة  ئـــةو ٖاوةَيـــةد ديـــــتةى راةز َْوويـٖةَياينشـــ ـــارة يةســـةر شــ َنو ســ ـــت ارديى ــ
ــ ــةراوة  ئــةويش فةر ـيةيةَي َنو َٓــى خؤشــَةوىن  دةرــ     ََ  ٖ ــ ــةةى: ٖــةر نةس  آَاوي
 ة.ــى َْـايةةَـتَارينتىء خةيَفـشةرحةرـَى َٖض راسى سـؤد راىن  ئَـى خـعةيَش

٘ َالَ:َيَ ا ََََ،ٖنَب َ ََز ع ] -4 َُْيَا ِض    ٍ َٕ جََّ ََح ِوَ  ٕهَالَُشَ ا َ  ج َ ى اَاَ :ََلاه َيَ َ َع  َا ،د َٛال 
ٌََّ٘ ي،َجب تََُأَفَعٗ تَُنَُدٌََ٘يَ َأ:ََاَ اه َقَ َفًَاَيَيَُّث َ(1)َّق:َفَاٍتبنٔح ََور َّيرَُخ  نَٖغَه س   ٌ ٔ 

                                                 

ُْ/َال ىعجيَالٕش  ٗ، ََ(1َ ٔ ج ى ع    َُْ ٍ  ٗ ًا:ََاص  ب  ٖ ق  ٍ ٗ ََْي  َ ٞ َّ:ََنةو ةـة  763ََلَيٍ َٜالع ٘ ـــى:  اْـي:ََفق:  
َنبةريإ حآ دروســث نى . َسـةرى درةختةنإء يـلء حؤحـةناَْـإٔ نؤنـى ْةوة ســ
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َِ٘ٗت َ ِ  نَبَ حَََ٘ر  ت  ع ٔ َاِلَا  ت  َ ِاَ:راآلخ   ََ ِو َ َُرب   ْاح  نِىاََََقمنيَََيَال  جَّٗك:ااكَِف َ ح   

ٌ َف ََّ٘د ر، ََٜٖ تََّ اَح يَ ََٖتفرَّاََلَ ى َ َُّّإ،مفٌَٕ٘فّٗى ا؟َفََد ح َ  ٗ رٔاََاظ:ا َيَُّثَ َال ٕ َ َاَعم 

ََ :َو   اه َق  م  ََ٘فع َِن    بَٗذ     َخَيَُّث  ََ ِوؤ ُو  َّن    ٔل  َ٘ا:ٌَ  او  ٕالَََٜٙٔ    حعالالَََّ:َي،اه َي  

ُٓاد ع    ََ و    َاِد     ع ٔ َاالُٓٔ ََ و    َاه،ٔ َيَُّّ   المََّ الُٕٓ اَو    ذ ّ    َفَالُٕٓ و    َُت     ٍ ا: ُ و    َ ا َ٘ ف   َاَا   ا

ِٗ    يالَي  نَاآَبعٍَٗٗنت    حَََال  نٔحاِت ُٓ}[ِْ    َْٔمسع  َْبأذٌ ٔ ا رٝ(َ َ٘)الكب   اَٟ٘ف   ٍص  الَا 

ٔ 8148بريي:َ) َ )َّ ٌِر  ب ال ٔ 4969)َ:رييبَ٘ةا ٔ 4576)َ:رييبَ َُياِااَلَ ( َ ٗريَِخ:َص َ اه َيَ ( َ

 آية خـؤيىء رـارى رك  ى رـ    خـا َى ناركى ئةرقةّ ــ  و ةة:  ةي{َٜظرصَالع ٗدنَيَمع 
َنغـةَبـةر ـآ: ناةــآدةَي ى نـة  او يى  و ةـة: نؤةـا ةـةر   ـئـ ـيـة ةـةرى َايَ    خـا ى ح
ةوة  يــة ةــةديىى خــاّ د رــة ى  يــةوىن راريــةء  ــــى نــىد( يةرك يــــةر ئــةو ةةرةشـٖــ
َنَٓر يــةوة ــــاْى نــىد ٖةْــــث(  دو يــى فةرَــــةيإ خشـرٓــ َىن درةخــث ســةرةنةيإ ٖ

َنبةريإ حــ   ــ ــةى   س ــارى د        آي ــتاء وة َنبةرةد  وةس ــ ــةو س ــةذينى ئ ــارة ي ــا دي ــى ( ئٓة ن
رــؤ   ط رهــىينِــــةوة   و ةــة: راْــــة ّ رَةَو ءِــــزيهة َــٔ رــاْط رهىينـفــةرَاوى: ْــ

الء  َٓـــَش وة ّ ـى ئةعــــــــةوة رـــؤ َةيةناوةـــــةّ رـــةر  رهىينتـــــةرط  ركووةةنـَـــ
َن ــاج رهــةوةو وةفـرَةَ َنـا ئ ــ ةّ( َٔ ية ْ ــ اةد  دوو شـ ــ تة قاركسـ ًَ آةنإ رـةر ـ ــ دين ِ  ـ

َنبــى   ةنــةّ  يــاْى: و رٓةَاَيخـــا نــة ٖــى يةنــةََإ يــة ٖــى دووةََــإ يــةورةةىة  نت
ــ امن( سـزيهةنــ ـْ ــ ةرْ) رــَةٕء وري ــ َنٓش  ــ ــ ارٔ رـــز ْٔ ضــؤٕ دةرٓــة ر َٓى َــٔ يـــة  ــ

ـــضؤَْ ــةء ْزيهــ   ـ ٍن رٓةَاَي ــة ــإ  وة يةي ٍن قاركئ ــة ــةنىدٕ يةي امنَ   ضــاْهة ـةةى َاَةَي
َنهـةوة دينٓــة ســةر ةــةو ى    قاركئـإء خــزّء ْزيهــةنامن يـة يــةى رَاْارٓــةوة   ةــانا ح

َنغـةَبـــةر نــة ركةســةْٔ  ٖــى   نةوســةر   و ةــة: ئــةو خزَاْــةى     يــة ركينبــا ى     ح
َنغـةَبـــةر ــة ركينبــا ى قاركئــإ اْــادةٕ  ئةيــةرْا    ح َنغـةَبـــةراْــادةٕ ي خزَــى   ح

َـ ّب  َ َب ََٕلة:  ــةراوٕ  رؤ وينٓــ  ٖــةَْشـْاركةس ٖـ ـ(ى  ةروةٖا  ؤر نـةو ٖةيـة   ـاَى  
َنغـتى يــة ــــةى حشــــا دةنــــةةى  رــة ّ ةةَاشــــةرةرة خزََـرــة شــ نــة  ة ةَبـــةرح

ـــدي ــةوة َٖـ ـــارة ئ ــى ف ـ ــة(  دو ي ـــض َْ ــٔ  ـدؤســثء ْــ  خـــا ةرَاوى ـ ــة  وة َ زيهى َٓ
ى يــىجء فــةرَاوى: ٖــةر ـزيهى ٖــةر ئَُاْــَ رينهِ  دو يــى دةســتى عةيــ ـثء ْــــــدؤس
َنو دؤسـتايةةى    خـا تَةةى ئةى ــتى مب  ئةوةد دؤســَنو َٔ دؤســنةس ية! ٖـةر نةسـ
َنو دذ يـةةَى رهـاج  دذ يـةةَى رهـة  وة      تايةةَى رهة  ــةؤد دؤس  اجــره وة ٖةر نةسـ
ؤى ئةوةى رَٓـى   ــاوى خــَةيةر رة ض  د اْةــاو ية ذينى ئةو درةختــةو ْةرــض نـَٖ

 ث.ــى ئةوةى رَشــاْى خؤشـاينَةنـةردوو يــوة رة ٖ
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 ة؟ـى دايـيعة لة ضــتنى شــةيشـراث تيَطـى خـن طرفتـا با بزانيـج

َنٓـإ رة ةةَيـةيـايةةةنـ: ئةّـيةن  اوة!ــةج ٖ
ــاَؤو ْةيانــ   ــةن  ْ ــة: فَهىةي ــَاقى يشــ   ـو ة ــةو س ــاى ئايةةةن ٍن َاْ ــة تى ـاو "يةي

ـــاَْ " يــإ خشـايةةةنـــئ ــةةى   ـتؤة ــا ئايةةةنــةوة  ئةيــةرْا ئايةةةنــة ٖــَض دةاي َن ة ْ
َنَـةّء  ؤر حةياةَْيـن  اجءـةر ْانـيةس  ة.  ــةوة َْـ  ح
ــدووةّ ــة ـ: ٖةروةٖ ــَإ ي ــاوةو    ا فةرَاودةنةش َنٓ ــَاقى خــؤى دةرٖ ــةنى   رــةوو س َاْاي

َنخـْاَؤي ة ٖـؤى يـاةى ْى ئـةو فةرَاودةيـة  "وةى ضـؤٕ ئايـةج       ــوة  ضاْهـَْ زـإ ة
ُإ ـ(ى ٖةيـة " ئـةوة رـاو نـة راسـ     ال ٕاَد شبب(ى ٖةية فةرَاودةد  الٍسٔه شبب 

َنـى رك  ى رـ   خــا  ََإ نـىدوة   ـى عةيـ ـَنو  ةَـهـنىد: خةَي ــ ةر ٖـيةسـ  آي َنتيـ ـ ىء ـةم ر
ـــٖــةم ياة ـــةرٔ  ـ َنغـةَب ـــرةري يش ح ـــيَىـىي ــة ـهىدوة  نــة  ةَــى ْةنــ َن ةٕ  وة ر
ــَ  ـــةرةةئهَ َنغـةَب ـــا    خـــا ى ح ــةوة ع  سََّٔج  نََََّخــا ى   ْ ــاد رى نىدؤة ــى  وئاي َن ح

َنو دةرــٔ نــة يــة عةيــ ـرك يــ ى نــاركى ئــةرا ـةياَْوة نــة يــة دو ى وةفــاةى خــؤى  نةســاْ
ــى رَادةرٓــ    ط لياا  َن ــٔء ي ــاخى دةر ــةىء(وعأٖ  ٛ وةى   ةوةـي ــةَيى   ء نؤَةَيةن نؤَ

ــ رؤيــة ةةئه   خــةو ري)  ــ ََى نىدؤةــ َ  ــ َنـــ ءَةوىنــــ ِ خؤشَةوة نـــة َــٔ عــةي اةد ـئ
ــ ـــ عةي ـــةية خؤشـباىن  َةســـ (ةإ خؤش ـــايش ــ خـــا ى(ية ـتٓى  عةي   آَنى رك  ى رـــي
ئةيــةرْا   خَالفــةج ءُإ نــىد  ْــةى ئَُاَــةج ـش يةرــةر ئــةو ٖؤنــارةى راســ ـئةويــ

َنغـةَبـةر ةرَاو: ـ( دةيفالُٕٓ اَو ذ   ّ َفَالُٕٓ و َُتٍ ا:ََ و اى  ـاورـاةى فةرَـية رَ  ح
َنو نــة َــٔ رةرحىســَُى ئــةوة عةيــ ى يــة دو ى َــٔ خةيَفــةء ةــانُىك ٕء ـٖــةر نةســ

 ىدةوة. ـالي  دةنــةى ركووٕء يةنـةيةنـ  َةسـرةةةو وي  تَاريةةىءـةرحةرشـس
 (: ٜوٕلةى  ــوش او ضةَهىـ(ى َاْحترٖ ٔ  ـ: يؤركيَنَةّــس

ـــشــ َٛ اأَلٔل  ( يــاْى:  ٜ ىٕل   الَنٔ:  ـَعة دةَي ٕ َع   نيَاإلواو     ُِ  ٔ ( يــاْى: َٜبالت     ّرف َ
َنش َنش     ـتـ َةوا( و ةة: ية ح ــ ى رـؤ رىكيـارد ٕ  نـة ئـةوةد خـادى ح َنث:    ةَةو يةةَـ دةَيـ

(يــة؟ رــةَيها يــة  َــاْى عةركةرَــَ  رــةو َاْايــة ٖــةر   ٜ َٔل  ( نــةى رــة َاْــاى  ٜ و ٕل   
( رـة  و َٕ إ  رـة ّ ئةيـةر يىنـإ     ـــ ةى رَـ(  ؤر ية يـ ٜ َٔل( و   ٜوٕلاةاة   ـْٖة

ــ رًَ ـآدةر آ (د رٜ َٔلَ َاْاى   ( رؤضـى؟ ضـاْهة ركوود وةنـة    ٛ بََّ خ ى  َٜبال األٔلَ َنث:  ـ
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ــ تاةو ركقَــٓةويشـ(يإ خؤش  ٘عماج نة  ـراسى ئةوة دةن رؤةـةوةو ركةخٓـةيإ    ـــآ إ يـ
َنايشـــ ـإٓ يـــةيَاـيىةـــاةو  يًـــ ـآيـــ تى رـــة رـــةخث ـنـــىدوة  نةو ةـــة: ئـــةوةى نـــة ح

  ْـةى رـة   آَنى رك  ى رـ ـيـ  خــا  ى رـاوة  ـى ْى عةيـ ــتــ ايشـةوة رـاوة  خؤش ـةرنىدْـيةس
ــ ة ٖةر ية ئـةيةيـنة ئةو َةس  ة د ْى ْىــخةيَف ــ ار د  ْةرـ ــ طةشـرةَي  اوةـ ُإ يةسـةر  ـ

( ٜ وٕلَ ةر  ــ( ئةيٛ  بَّخ ى  َٜبال ٔ لاأَلاْى:  ـ( ئل٘( يا  ٜ  وٕلث ية  ــئةوة نة َةرةس
َُيـة سـاوركةةى     خــا  ة  ئةوةية نة ــو د َْ   نةــآ(د رٜ  َ َٔلاى  ــرة َاْ (  هَعى را

  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ېچ(د  دةفـةرَاىن:  68ةةى  ـية ئاي

 چ  ې    ۉ  ۉۅ  چ  چەئەئ  وئ  ى  ائائى  
ــ َّاْى:  ـي ََََّْي  ر  َال ِِٗي    ي، ــزيهـ( ْاطَب  إ،بر ا َنش ـت ــة ح ــةوء ي ـــىئ ن ــؤ  ـت ــةو ر ىئ ن

َنغـةَبـــةرىك َِٖ  ئةو ْــةٕ نــة نــاةى خــؤى شــاينٓى نــةوةاوٕ  وة ئــةّ ـئَبــ ةية  نــة ح
َنهــوة ئَُ(  ةدة ــــ َاةةة ــ اَْ ر ْ َ  ــ ــ ٔ نــة يــة خز َنغـةَبــــةرةج ئــةو  ــ ة د ٕ ح

َٜ    األٔل  يــاْى:  آ(د رــٜ    َٔل( رــة َاْــاى   ٜوٕل  ةر يىنــإ وشــةى  ـنةو ةــة: ئةيــ
ـــ( وة َةسا       اإلحبوىخبَٛ ي    ر َبال    ٔاأل ـــةرحةرشــةيةى ســـ ـــــ ةج ـتَارينتَىء ئَُاَــ
 ة.  ــار د  َْــيةئ

ـــض ــا رةّــ ـــا شـ: ئٓةـ ــؤٕ  ــ َنٔ: ضـ ــ ـــةرَعةنإ دةَيـ َنغـةَبـ ــة    ح ــةَاو خةَيهـ ــةو ٖـ ئـ
َنَــــــــاةةوةو وةاريـنؤدةنـــ ًَـإ رـــؤ دةد   نـــة ح باىن؟ خـــؤ ـى يـــإ خؤشــــعةيـــ آــــــإ ر

َنهى رةَيــباىن  ئةوة شــإ خؤشـَيَـيةن ـآةر دةرــاَيُاْإ ٖـَش  تة؟!  ـــطة ْةويشـت
 :ةــث َْة  ضاْهــَنث ئةوة رك سـدةَي
ُـ ـتى رؤ َشــايشنت رةيشـخؤش يــةى/ ــ ايــاَْ ر ٕ رَـاَيُاْإء ئَ ــ ةء  خؤشـ ايشتٓى ـ
 اية.  ــةةََش رَــةايب
ــةوةو   /دوو ــو رآلءرؤة َن ــٌء قاي ــو ٖــةراوةو قَ َنو  ةَــى   ٖؤنارين ــ نةســاْ ــإ ـعةي ى ي
ـــا ىدوة ـــــن ـــي خـ ــــ ـــيةســـةر ئـــةو ٖةَياينش  آَنى رك  ى رـ ــــ ــىد  ـتةى نـــة راسـ ُإ نـ

َنغـةَبـةر َنايش يش ح ى رهـاج  وةى ضـؤٕ رـارى ديهـة     ـتى   َْاة نة راسـ ـرة ح
َنايش آَنى رك  ى رــــيــ  خــــا ى ـرــؤ ئـــةرا رةنـــ  هـــاج  نـــة تى   َْــاة رـــاو ر ـــــرـــة ح

ٍ ُتَُوتَِّدذ،ا]ةةى: ـفةرَاوي ٕ َا: َ ََ:وَِّتَ٘اَلحَّد ذ ُتَََب اَب ْكر   خ ِمَٗٔ َل َََََّٚاًلَِو ٔلك َََخ 
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ُْ ٕ دَُّح  ٔ و  َُٓ}[اإلش الًَ ٔ ا ٔ 11150)َ:رييبَ نَى َ ح ََا  ٔ 466)َ:رييبَ َٙةاا،د َ الُب( َ َيتِمص َ ُو( َ

ــ  {(6120)َ:رييب    ـــو ةـــة: ئةيـ َنـــا ئؤةةةةنـ نةســـِ نىدرايـــة رـــة  د  ةّـةر يـــة ْ
ـــْ ـــةويشـىئ خؤشـزيهتـ ــــ ــةوة ئةرؤّ  ـتى خـ ـــئـ ـــارةنـ ـــىء ىدىن  ـىّ دةنـ رى يةةَـ

َنـا ٕ د  ٖةيـة(  .خؤشـةويشـتى ئَشـالََى  ية ْ

ــــَةس ــةرَاىن:   :دووةّ ةىـةيـ ــة دةفـ ـــا   وة چژ  ژ    ڑ  ڑچنـ ــة  خـ يـ

َنطاَـإ  چک  ک  ک  گ  گ  گچزىن  ـارينـهى دةةخـخةَي ركينُٓـايى   خــا    ر
ِٟع  ََ]ة ٖةيـة:  ـةيـ ارةوة ئـةّ فةرَاود ـاج  يةورــافى ٕ ْانـنؤَةَيى ن َ َع ا ال:ََ٘ ََٛا ِضَ  ع  

ّ   اََياَل  ٍ ٍَِّب      ع  ُ َال َٛ: َ٘ةت :ََا  ا    ٖ َِٓاآل ِ   ِذ ٌ س َل  ت َ ژ  ژ    چَ:ُٖخ   ر ُطَح تَّ  َٜ

َّ َفَأخ   چڑ  ڑ َ َاْلق:بََّ َ٘ةِب  ر ج َال َُِْو  ٌ   َََ)ََفَق اه َ:َ ِٛ  َ ا َْش  ٍَّ اُطَا ّ  اَال ٖة ف:ٕاَر،  َ ٖ  اَََ
ُٓ}[(ال:ٍَِ٘ ى       َفَق    ن َع    ٔ ا َ( 3221َ( َٔاَلخ    اِاُيَب    ريي:ََ)3046ب    ريي:َ)َٙةِذرِو    التَِّا 

ــ إ عائَشـ  و ةة: د يهُ{(2489َ٘)الصمصمَٛال خٗخٛ(َاي ي:ََ) فَاٌ٘  األلبٍَُْ  صَّح ٔ  ة ـ
َنغـةَبــــةرياةاويـــةةى: نـــة آ  َنى رك  ى رــــيـــ خــــا  َنش  ح ى و ـدةيَـــ ــــــآةى يهـــــئ
ــ دةن ــآةو َْى يـحاس ــ ةى   ٖةـ ــ ا ئـةّ ئاي ـ ژ  ژ    ڑ  چرىن: خــا  ة ـةةة ٖاةـ ـ

َنغـةَبـةرارينزىن  ـهى دةةخـية خةَي خـا   وة چڑ َنٓا يـة قاربـة   ــس  ح ةرى دةرٖ
َنَةضــ      َنو رــاوة ٖةَيَاْــَ وة  و  ح يــة ةة  يــةى رــاورٔء يــة     ـآ ضــادرينو رــاوة  شــت

ــ ــةى خةَيــ   ـضؤَي ــةرَاوى: ئ ــَ وة( ف ــىكؤٕ ٖــ ـةو ََْةى ضــادريإ ٖةَي ةر نةســةو هَٓة! ر
ــ َنتةوة شـاينٓى خ ـرض ــ ى رـةر  َٓ خــا  ؤى  ـ َنٓى د وة َـٔ رخـارينزىنء   ـى حار سـتاة   رةيَـ  ـ

َنايش  ةٕ(.  ــَوو رهــإ َاْــث ْاناج  خؤةــح
ــىةد  حىســَارينو دةنــىىن: ئةيــةر   َن َنغـةَبـــةررك يطةياْــَوة نــة  خـــا ي  ى خــؤى ح

ــ ئ  زىنـارينـدةح ــ ةدى رؤضـ ــ ى يـة ر ـ ــ ةْطى ئاةـ ــ د ْادد  دـ ــ ى شـ ها؟ ركووَـةةى رىيٓـَ ر   ـ
رديإ خــا  ى ية ناةى يىةٓى خةيبـةرد  ذةٖـى   ــإ رؤضــةج راو؟ حاشــراوو  ؤر ْاركةة

 ةّ  ـــــــــصـاركى ئةعـــَى نــةرَــة يــاةاة نــٖ د  اري ــى راخــةةَحــ  وة ية ص(1)ىدــن
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 ؟! (1)ىدوةـنـــآادووى يــر
 ةوة:ــَارةيإ د وةةــى ئةو حىسـوة َ َناةيةىــةَْ شــايإ رة ضـ  ْ
ٗ اأَلَٛ:ى     ِع}: ــآ( دةَيفّاٌ٘  ااغبَاألص  /1 ِٞ  ٌب ََ:ا

َ.ِٕر  فاَٞاجَل  بَْوََصَٕا   ّ مباَُخَيّ فظ:ِحَ(َ

َ.ٗٛ  ىَٗٛٔالٍفص  اٟنَاجلص  ََالفضيَِو  أََالِ مبَيَّ  ُثَ( 

ٍةَيَّ  ُثَ(ج َ.ي  ناوّ  َيَِتٗ ٔبتجبَِٚر     بال

ٍ ِك  ساهَالصَّ  بإٌَيَّ  ُثَ(د َ.يّ،ٗ   َمع َِٛ  ٗ

ٔ م:فظَي:ِخِبٔ َ(ِ   .{ث  ِٕٗف  بالتَّٕبّيَ
َنغـةَبـةر: حارينزر ْى و ةـة  ة: ــارةوة  و ةــى حةروةرديخـا يةايةٕ   ٕ ح

َنهى  ؤر صـةرو فَتـتَٓإ رةوةى نة رةوٖــحار س أ( َنـافء ســىةة  .َ وٕــاةى ح
ــة   حاشـــإ رـــةو رك ب( ــة رةر  ْـــةى نـ ــتةي ء دةرووََْـ ــارة رةسـ ـــا ةوشـــثء ئانـ ى خـ

 .تاَْووٕــىوشـةرى سـار يةسـحةروةردي
َنى ضةســتى يىةــحش خـا ة ـى رةوة نـدو ي ى(  .َووٕــخاْـاوٕء ح
 .إــةر دَيَــتؤةة ســار ََى ركشــئ خـا ة ـى رةوة نـدو ي د(

ــ ٖـــ( ــ خـــا ة ـى رــةوة نــ ـدو ي ـــى حار سـدَي ـــتاوٕء نـ ـــى رــؤ ئاسارـ ــة:  ـ إ نــىدووٕ  و ة
َنغـةَبـةررؤ  خـا تٓى ــحار س َنٓ  ٕ ح  ة.  ــاْةى ٖةيـايـ) و ةـئةو ح

ـــادد  دد ْــى شـنةو ةــة: نــة يــة رــةْطى ئاةــ  ـــهاوةء  ركووَــةةى رىيٓـ َ ر رــاوةء  ـ
َنه ــ  يةي(2)ةةَى راوةــى ْاركةةــةاوش ٍن ئةّ ئايةةـة ة َـ ـة ىىن  ضـاْهة ئـةّ ئايةةـة    ـٓاي
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ــ يةورَنـة  26َ َل3َالص  َٚالٍب َٕٖٛالب ََِع  اً َجََََرىكو ْـة:(َ 2 ٖ ـ ــ اةــارةوة ئةَـة  :َ)...َََُعتب  َٛب ََََاةـ
َُْالص ة ف   مٜ ََََََََََبَ٘ٔيالَاوَٜاشٕهَال ُٗ ىٍ  َٜالص  ةْفم  ٜ ََُٔج  رح،َظ  فُت   َُْال َّٗت    ٖٕو٠ذَفكص رَُاباع

ََُْفن خ  م  ِتَح ْمَقت  اََََََََََُ ٍ ت    ٔ ج  َِٛج   ر حَ ِْ َََُٔاب َََيى ٠    ّ ِت   َُْف  َ٘ج ب  ََُٔعبنالَبََظ ّا َالسِ رَٙظ جَّ  

ٍ ت  ْ ََٔٔي  َاش  ٕهَالََََ  َُ٘حف  رَٚو ََال:َف   رَالت  َ٘ع ِى  نََب َٕع  اورََََََََفَ  وََِح َمثَال ىغف رَف َ٘ٔج 
ٗ ق  َفّٗ اَال ىص مىُٕ...(  .ِل
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َنغـةَبـةرى ـتٓى َةعٓةويــسراسى حار  َنى قش دةنـاج     ح ــ رـةح ةى رك ةَـب  ديـارة   ـ
ــة و  دةَيـــ  ــة  آ رك ةَـــب(يش رؤيـ ــَىن يـ ــاْهة ٖةْـ ـــةر: ضـ َنغـةَبـ ــاذر وٕ  وةى ح  ٕ نـ

ــ ـــةريَاء يةةَـ ةنـ ــــ ـــا ةدى ـا  ئـ ــؤٕ حار س خـ ـــضـ ْ ــ ــةو ركوو  ــة: يـ ـــتاوْى؟ و ةـ ةوة ــ
 ةوة.  ــتةيَــةى ية ركووى رةســْ  تاوْىــحار س

ـــةَْينهَشٖ /2 َنٔ: ئــةّ ئايةةاْــة حــاد    هاية دةنــةٕـَإ و  ضارةســةرى ئــةو ئَشــ ـ ــ دةَي
َنغـةَبــةر اد د رة يإ  و ةـة: يـة دو ى رـةْطى ئاةـادةوة     ــى ئاةـرةْط  ْـة   ح
ةْطى ئاةــاديش ــــَنِ: دو ى رــــش دةَيـةج رــاوة. ََٓــــــاوة  ْــة ْاركةةــــَ ر رــــرىيٓ

 رد نى وة! خـا ى ــةٖةرد  ذــى خةيبــةْطـية رضاْهـة راوة  
3/   ّ َنَةيــة َنغـةَبــــةرنـــة َةرةســث يـــة حــارينزر ْى     َٓــَش و ى ة رطــة يـــةو    ح

َنغـةَبــــةرى  نـــة رـــؤ ٖـــةَاو ـــــب ياةٓـــــاياْةى نـــة رك ةَـو ةـــ  ٕ ئـــةو حار ســـتٓة ح
ــةراو  ــةر ٖـ ــة ٖـ ــتٓى  ةَةعٓةويَـ ــة ّ حار سـ ـــةر  رـ َنغـةَبـ ــةد ح   َإ َاةةةـ

ــ ـــتٓى يَـحار سـ ــة: نـــ ــ ــاوة  و ةـ ــة ّ  اَْى رـ ــاناذرىن  رـ ــإ ْـ ــإ رؤيـ ـــا ة نافىةنـ  خـ
ـــةرَاوة: رىيٓـْةيفــ ــانىىنء  ذةٖــى  ـ ــانىىنءخـــا َ ر ْ ــانىىنء   ـآرــادووى يــ   رد ْ ْ

َنىةد  ـــــةرَاوة  و ةـــة: يـــــ  ئـــةوةى ْةفـــــآةةى ْادرينتـىىنء  خةفــــــــةج ْانـْاركةةـــ
ــة:   ــث ي ــاْى:   چژ  ژ    ڑ  ڑچَةرةس َ َالَقت  نََي   (حيفظ  َكَِو  

 اذٕ.  ـــهـةوةى نة رتــزىن يارينـو ةة: دةةخ

ــ  َنطاَــــإ چک  ک  ک  گ  گ  گچةرَاىن: ـا نــــة دةفـــــئٓةـ  خـــــا   ر
ــةَيى نافــ  ــايى نؤَ ــاْى ضــى  ـركينُٓ ــاج  ي ــةدى   خـــا ى ٕ ْان ــاج  ئ ــإ ْان ى خـــا ركينُٓايَ
ــ   ـــةرحـــةروةرديار رؤضـ َنغـةَبـ ــة   ْاي   ْى ح ــاردووٕ؟! ٖةْـــَىن يـ ـــْـ ــَىن ــ إ ٖةْـ

َنـَىكيــــتااٍء َشـهـــئَش ى،نء ــــي ـآاى رــــــة  رــة ّ ئــةّ ئايةةــة دوو َاْــــىةد  ٖةيــــإ ي
 ةٕ: ـى ٖـيؤَي
ـــةةَإ ْـ: ََٖ يــةّـيةنــ رــؤ ئَُاْــَ ر ْى  خـــا اد ج  و ةــة: ئــةو ََٖ يةةــة ةايبةةــةى  ـ

ــة ئةنــ   ــىىن ي َن ــةةى:  ـدةْ ــَ   وةى فةرَاوي ۇئ   ۆئ  ۆئ  چاَى ئَُاْةنةياْ

َنـــى افىةنـَ يةةة نــــ  ئـــةو رـــؤرة َٖـــدـنــــحـمچېئ  ۈئ  ۈئ  ېئ إ ي
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َن ى خــــا  اوة  ةـــانا  ـْةْـــ خــــا  ٔ  ضـــاْهة ٖـــةْطاوى يةنـــةََإ رـــةرةو    ـبةشــــر
 .  ـآإ رــىيـتباريــارو دةســاونـاريش ٖـحةروةردي

َنُــ  دووةّ اَْش ئاَاذةيــإ ـةَْىن يــة ةاينــتةرةو ْى قاركئــ  ـا ية "وةى ٖـــ: رــة ّ َــٔ ح
َن ـــح ک  ک  ک  گ   چَنىةد   ـةئ يـــَ وة" ئةيــةر ةةَاشــاى ســَاقى ئايةةةنــة رهــ ـ

َنى ئةوةية نة ركينُٓــَةرةس چ  گ  گ اج رؤئـةوةى  يـإ   ـايى يإ ْانـ ــث ح
َنغـةَبــةر ؤ رـَةٕ ئـةى   ــية ة ًـ       !  ح ى ـيـاخاد ركينُٓايَـإ ْانـةٕ نـة  يـإ يـة ئةٖ
إ ــــايى يــــاجء ركينُٓــــاََْإ رــؤ ْانــــى د ديــةر نــار ئاسخـــا ة: ــــإ رــَةٕ  و ةــــئَُ

ــإ حــ   آْانــاجء يةيــةَيَإ ْارــ  ــةورارةوة  ضــاْهة ســَاقةنة راســى  ي يةياْــَٕء  آ  ي
 اج.ــةةَ  دةنـدذ ي

ڱ ڱ  ڱڱ ڳڳ  ڳ ڳ چةرَاىن: ـنة دةفـ  :َنَةّــس ةيةىــَةس

َنشچڻ   ڻ  ۀ ںں ڻ ڻ َنُة ح ىيش راسى ئـةوةَإ  ـتـ  ئ
ًَـدةفةرَــ خـــا نــىد  نــة  َنبـــئــةى خــاوةٕ ن ــــآاىن: ر ئةيــةر   َٓة! يةســةر ٖــَض ْــثـت

ــ ــةورك جء ئَـةـ ـــٌَء ئـٓةـ ــارى     ــ ــة ينٓى وة  نـ ــإ د رـ ــةوة رؤةـ ــة حةروةرديارةاْـ ةوةى يـ
ــة   ـْةنــآح ــىةد  ن َن ــةٕ  ي َنى ْةن ــةر َنب ــةرَاىن:  خـــا ةٕء ر   چڳ  ڱ  ڱچدةف

َنو ْـث  عـةركةب      چ ڳ ڱ ڱچث  ــياْى: ش چڱچ   ياْى: يةسـةر ٖـَض شـت
ــ إ و يـة ئةي ـعادةةَ ــ ةر شـ َنو  ؤر ْاديـ ـ ــ َةى رطـت َنٔ:   ـ ٗ ُضَبع ََىٕ  دةَيـ َنو  َ٘ٞل  (  شـت

َنٔ:   ََْٞــة  يــإ دةَيــ َنغـةَبـــةرىة  ـ( يــة ٖــَض نةَتــََي  ّنَِو ََالَظ  ٘ وةى يــة  يش ح
ــارةى        َنهــىدوة دةرر ــَاريإ ي ــاةاة حىس ــَ  ٖ َّّ  اُصــةةَحى راخاريَ ( نآَٖــةنإ  ا:

ــ ــة ةَشـئةو ْـــ ـــةى رـــ ـــاب ٖــــ ـــةو َيى د ٖــــ ــةةى: ــــ ٗ ُص     ٕاَ]اةاو دةدةٕ  فةرَاويـــ َل
ٍٞ ََُِحبَّ اَُب ريي:5953ََََب ريي:ََ)َيتِمص َ ُؤ َ( 7122بريي:َ)َٙةاا،د الُبَُْ  ج ر خ ََ}[ِبع ٘ ٔ ي،ب   َ )

َـ  {اهَظعٗبَاألاٌؤٔص:َيش ٍادَٓص خٗريََ ي(6136َ) ْـث  و ةـة: ٖـَض ْـث      و شــتَ ض ـٖ
َنو َْــ  ــت ــة رتــ    ٔـش ــاْى: ن ـــآا ْٔ ٖةقـي ًَ ـ ـــر ـــ َنٓ ـــَى ئايٓـَنٔء ْٗ ـــَة ئاشـ ــةٕ  ـ هى  ره

َنىةشــ َ َ:ََٙ  چڳ  ڱ  ڱچَ   ـي َِْٖعت  ُنَدٖ   ُٖب  َأَٗ  ُثِمٖ ٔ َب   ّ  ٕاَظ:٠ًٗاَِلَٜظ   ّى ص   َُ
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َِْ   وة آٔ نـــة رايـــةخى ٖـــةرـــــَنو َْـةر ديٓــــ  و ةـــة: يةســ (1)(ٓاِد     ٕحَفص ُٔض َ ٔ َبَالٌ  
َنــ ـآتةى ئةوةرـــايشـــش ةء  ؤر ــــةرئةوةى نــة  ؤر حاوضــــث  يةرــــىىن: شــــى رطاةـنــة ح

َنــاة حارةْــَ ْــــْاركينه ايى ــــٌَء رــة وةةــى نؤةــــارٔ رــة ةــةورك جء ئَٓةــــة  و ةــة: نــة ئ
ــة د رة ينٓــ خـــا  ــؤ ـوة  ن ـــةرى وة ر َنغـةَب ــح ـــايى َاةةةـى نؤة ــة    ةد ـ ــاى و ي َاْ
 .ٔــةر رؤشــيةس

ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  چنــة دةفــةرَاىن:  ئٓةـــا 

َنچۀ ــةوةى ي ـــ  ئ ـــنآ ىـاةردةيَ ـــة ديٓـ ـــحةرسخـا  ءَ ريىـ ــةرـ َنبـن آتَى  ر ـــت ى ـ
ـــايْ  خـــا ى ـوةةــ آةرـو رــخـــا  ـــ ــة ئةًٖــ ـةةة دى  نةو ة ــَينو ي ى ةةصــةووف  ـة: ٖةْ

ــإء ســآْةج ش   ــة قاركئ ــة ي ــةى ن ـــئةو ْ ــة دةيانــ ـ ــإ و ي َنَ ـــش ـآارة  ْثء ح َنهى ـ َنخ
َنتـــ  ــَةو ر رب ــَـايــة ركينُٓـْةخاينٓـ َنَ  ةريإـهـ ـــا يـاْـــح ــــ ـــئَٓش ـآة دةيانـ ــةرــ  آإ رـ

ٍََِ٘يْم عَع  َََََاةاويـةةى:   اْة يـَ ري  رهاج  وة ٖةيـ ـةريعةج ديٓــارة  يى ية شـش ح  نَّث 
ــةوة ٖةو َيـــ  ا بِّ   ٘ ــة حةروةرديارَـ ــِ يـ ــة: دَيـ ــى  ـ( و ةـ َنـ ــتَََ  ة ــة يةرك سـ ــَ ّ! ئةو ْـ َنـ ى ح

َنىة خـا ةَْة ـتاوٕ  ئٓةا ٖةرضـْةيةيش ــ ئةوة رـة خ  د ي َنبـ ــ ةنـاوةٕ نت إ دةفـةرَاىن   ـ
  اةةى ديٓــَ ريىــــنــة رٓ  ةرَاىنــــش دةفـاَيُاْاَْــــةوة رــة َشـث ئةو ْــــــرــة ّ يــة حش

ـــشــاينٓهةوةٓى قاركئ ـــاْةو شـ ــخـا اينٓهةوةٓى وةةــى ـ ــةرـي ـــوةة آة  ر ؤٕ ـضــ خـــا ى ـ
ٍن   ــة يةيــة َنايشــ  خـــا َاَةَي ئــةو ٖــةَاو   خـــا   تى ْةنىدرايــةـد  دةنــىىن؟! ئةيــةر ح

َنغـةَبـةر َنباْةى د ْــئةو ن  اردٕءـ ْةى ْةدةْح َنغـةَبــةر َٕ  ديارة ــةدةرة  ْـت  ٕ يـة  ح
ــ ياوةه َنغـةَبــةر ٌنء ةَهُـةج د رـاوٕ  ئـةدى رؤضـى وةةـى رـؤ       ـــ ى عةقةـ  ٕ ٖــاةاة؟ ح
ــ ًَى خؤيــةى عةقـةو َيـة خـا   ةــةر و راو يــئةي َنغـةَبــةر اْى دةنـىدٕ  ٖـةروةٖا   ـ  ٕ ح

ــة ياوةهـــ  ـــةى صـيـ ٍنء دةرووٕ د  رــ ـــةفاى د ـــاوٕ  ئٓةــ ــاف  ــ ــافَىء سـ ٍن سـ ــةر د ا ئةيـ
ٍن ر َنغـةَبــةر ٔ  ـــ ج وةريىةَ يةـــ ةو راو ية رؤ َٖـنىدْةوةى د  ٕ يـة ٖـةَاو نـةو    ح
ٍنء دةرووَْفَٗ  ر ـــِةج د َنى  ركىن دةرنـافتــــاغء ســــإ سـ ىدٕ يــةّ ــــى رــاوة  رــة ّ ْــةخ

َن  ايَةد وــذياْى دَْ َنايشـى خؤ رََٓــرةرح َنايش  خــا  تى رـة وةةـى   ــٔ  ح ــ ٖةيـة  ح تى ـ
 ارةوة د،ن. ــرديى حةروةخـا ى ــى وةةــةركينـة نة يــةريعةةة ٖةيــرةو ش
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  ٖةْــَينو چڱ  ڱ ں  ںچةرَاىن: ـَنىةد  نــة دةفـ ـا يـ ـئٓةـ 
ةورك جء ئَٓةَـٌ نـة   ــاْة: ئايا ةـث راوةو ياةاويــهايةيإ رؤ دروســايإ ئةو ئَشـية   ْ

ؤرك وٕء دةســتهاريى نــى وٕ  وةى ــــةجء يــــةجء حةَيــــاْةي  ةةَيــــتى ئةفشــــحــىكٕ يــة ش
ــ ئ  ةرَاىنــإ دةفـى قاركئـدةق دةنـاج نـة ٖـةةا ةـةورك جء      ـآد و يـإ يـ   خــا  ضـؤٕ   ةدىـ
َنَاْـــةوة حارةْـــَ ْـــةرٔ  ٖـــةروةٖا ئـــةوةى نـــة رؤيـــإ   ـــــٌَ رةرحـــــئَٓة ا ْةنـــةٕء ح

َنه    ٖـَض د رة ينٓى وة ية حةروةردياريإ  يةسةر  ةرةو ٕ ـؤيَـ ـْـث  ضـؤٕ و  دةفـةرَاىن؟! ي
 ةوة:ــوة ّ د وةةإ ــئاو ي
ٌَ نـة رـة سـةاَةةَى َاوةةـةوة      ــةشةية ية ةةورك جء ئَٓةث ئةو رــَنٔ: َةرةسـدةَي
ــ اد ئةو رةشــياخ ٍن وةةـى نؤةـايى     ـ َنه خــا  ةيإ نـة يةيـة َـ ـة ىىن  نـة قاركئاْـة  وة   ـٓاي

َنغـةَبــةر َاذدة دةد  رة ٖـاةٓى   َنبى ـوة رـة د رـة يٓى نـ    ى خاةـةّ َاةةةـةد   ح ت
 اْة. ــ  نة قاركئخـا نؤةايى 

َنهى ديهةـرة ّ َٔ ش ــ وةردةيـىّ ئةوي  ـــآ ى يــشت دةفـةرَاىن:   خــا  ش ئةوةيـة  نـة   ـ
ــةورك جء ئَٓةَالْــةى         ــةو ة ٍن ئ ــةر يةيــة ــاة ئةي َن ــةء ْةصــىك ََْةنإ! ئ ــةى راويةن ئ

َنَاْـــةوة ـــــةَْة دةسـضـــرٖة  خؤشـــتاَْ  تهاريى نـــى وٕء يـــؤركدر وٕ  رك ســـث رهـــةٕء ح
ــ ـــدةة  َرٔـحارةْ ـــةيةْٔ رـاْط ــة  ـ ــىكو  ر ــة ر ـــةرةوةى ن َنغـةَب ــة  ى نح ــٓٔ  ن َن ــايَش ر ؤة
َنط ــ ةوةد و يـاَإ ئـر َنش ـ ــ ة  ضـاْهة ئ تاد يـة حـةناْى نؤْـَ   وة يـة حـةناْى ْاينـَ        ـ

ـــ و ةــة: ة َنبـــ ـــةناْى ديهـةورك جء نت ـــةَيــةى نــة يةيـ ـــئَٓة  ٓىءـ َنبةنـ ـــًَةنإء نت اْى ـ
َنشـةَيـــديهــة نــة يةي َنغـةَبـــةرةٕ نــة َــاذدةى ئــةو ــــتاد  ؤر دةم ٖــــَإ د ٕ( ئ ة  ْح

ـــدةي ــة   ةيةْٔــ ــةوةى نـ ـــةررـ َنغـةَبـ ــةَْ  ح ــة ىن  ضـ ــإ د دةرـ ــايى دىن  وة قاركئـ ى نؤةـ
  ٕ َنهَإ راســـهىدوو َنغـةَبــــةر يـــةورارةوة نـــة     وةســـف ينو دو يـــى د،نء ديٓةنــــةىء  ح

ٍن      ــة ــةَْا يةي ــةو وةســفاْة ة ــة ئ ــىىن  ن ــا د دةي ـــةررةرْاَةنــةى دَْ َنغـةَب ــايى ح ى نؤة
ــا    َاةةةــةدد   ــة: دةة َنٔ  نةو ة ــان ــةء ْةصــىك ََْةنإ   دةي َنث راويةن ــ ًَ ْث ر

َنش   ــةى ئ ــةورك جء ئَٓةًَةنـ ٍن ةـ ــة ــةر يةيـ ـــئةيـ ــتهاريى   ـتاشـ ــؤرك ٕء دةسـ ــةو يـ َاَْ  "رـ
َنــٓٔ رــة نؤةــا   آئــةوةد دةياْطةيــةْ  نى ْةشــَاْةوة" رك ســث رهــةٕ رــةوةى نــة رــىكو  ر

َنغـةَبـةرو خـا َ يةةى ـخةى َٖـْاس  .ةد ــَاةةة خـا ايى ــى نؤةح
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ـــَةس ــض ةيةىـ ــة دةف :ا رةّــ ــن ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  چةرَاىن:  ــ

ةو ْة  ـَإ يـةرَاىن:  ؤرينهـ  دةفچھ  ے  ےۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴ ﮵
 و ةــة: يــة راويةنــةو ْةصــىك ََْةنإ( ئــةوةى يــة حةروةرديارةــةوة رــؤج د رــة ينٓى وة  

َنَ   يطغٗاُ  ــ اد دةناج  و ةـة: ياخَ ــ(يإ ة ٖـ ـ َنضـ ـا سـباوٕء ياْا   چ ےچَى ـةرح

ــو ــاج    ـة نافىيش ــاد دةن ــَ   ي َن ــة  چۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵چَإ ة ــةج ي   خةف
َنشــــافى ٕ َةخـنؤَــةَيى نــ قاركئــإ  آىيش ئــةو حىســَارةَإ نــىد  ئايــا دةيانــــتـــؤ  ح

َنتة ٖؤنارى  ي ــ ى راوٕء نـافى يـة ئَٓش  ـادراوْى ياخَــرب َنث: ئـةّ    ـ اَْ ؟! سـةرةةا دةَيـ
ــ (ية نٛ    َ لتٕبااوركةةى  ــةى ساْةةـةى وةى ئةو ئايـئايةة ــ دةف خــا  ة ـ ٿ چةرَاىن: ـ

ڦ    ڦڤڦ  ڦ       ڤ ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ ٿ

  چ  چ  چ ڃ  ڃ ڃڃ  ڄ ڄ  ڄ  ڄ

 :چڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   چ 
  َنـَـٔ:ــئٓةـا دةَي

َنـــث يـــة خــــا ردْى رـــاد خــــا هََةوة ـــــةةة يـــةركووى حزيشـٖةَيبـــ /1 َنو نـــة حـــىك ر ردْ
َنهى ســاغ رَـَ  ئةيــةر ئَٓشــاجء ظَتآََــاجء ... ٖتـــحىكؤةَٓــ َنــى رةٖىةَةْــَ   خـــا اْ ي

اد ـ يــ آََةنةى حـــركةْطــة ٖــةر ْةخؤشــ  خـــا َنو؟ ْــةخؤد رَـ  ئــةدى ْةخؤشـــآدةرــ
ــ ردْى ضخـا اج  ْةخؤد رة ــره ــ اى  ةرةر دةنـ ــ اج  ضاْهـ َنهضـاوة    ـ ة ََز رةنـةى ة

َنو نـة ةاوشـ  يى ْة    ــَــ ى شـرؤ وينٓة: ئاوينهـ  ٍن رَةيـة نةسـ ــ ةىئء  و  ــ ا راورـ   يـة  آـ
ٓـ  آة  و  دة  ْــ  رى ةاَي َنـو ٖة َـةج دةيـىى  ةـاّ يـة َٖ     ـ ةق ــ ةراوةة  ناة ــ ض ْانـ ةى  ـ
َنو رؤٕ ْانـَٖض ش َنهضـة ََــ ؟! ضاْهــةى  رؤضــت َنهــاةو ٖةَيشـز رةنةج ة ى ــانةوة

ـــْاركين ـــو يةيـ ــةٕ  ئٓة ـ ــَ  دةن ٍن دةرةوةى خؤي ـــة ــة ٖةَـ ـــا ر َناةـ ــة    إ شــ ــةد ن ئةو ْ
َنهضــــاوة  رــــةو ََٖ يةةــــةى ــــــى دةرووَْـَز رــــَ   يــــة رَــــاةى ئــــةوةى خـــــا إ ة

 ةى.  ــاي ةوة يةــٔ  ئــَ دةرـٔ   ةرةرَةْـرةٖىةَةَْر
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 ــــآحاشــإ ٖــةةا ئايــةج  يــاةى د دةرــة ٕ  ئةو ْــة  يــاةى ةةســةدء راةزيــإ دةراويَ  /2
ًٖ ـرةر ْب  الّءــةر رة ئَشــرةر ْب ــ ةر رـة ئة ــ ى ئَشـ َنتـة    الّ  َاْـاى و  ـ يـة ئـةوةد دةر

 افىراوَْإ. ــى راوٕء نــاةى ياخــؤى  يــٖ
َنو نـة       ة ٕـةج  ياةى د دةرــا ئايـإ ٖةةـحاش /3 َنٓانـةٕ  ئٓةـا نةسـ ئةو َْش رىكو يإ ح

َن ــ رىكو  رة ئايةة ٖـ         ـ ا ـو ْـةناج  رَايـة يـةوةى نـة رـىكو  رـة دوو ئايـةةإ ْانـاج  ٖةروة
َنو رـىكو  رـة        ةوةى نة رىكو  رة ــاية يــئةويش رَ شـةد ٖـة  ر ئايـةج ْانـاج  وة نةسـ

َنو نـة رـىكو  رـة ٖـَض ياسـايةنى ئَش         ــايةنى ئَشــياس الّ ـــ الّ ْانـاج  رَايـة يـة نةسـ
(ى ٖةيــة  وةى ضــؤٕ اتج  داش  ــــىة  رــة ّ نافىيــــى ٖــةر نافــــناف ــــآاج  رةَيــــْان
رــةرةو  (ى ٖةيــة  وةنــا ضــؤٕ ئَُــإ حًــة حًةيــة  نــافىيش حًــة حًــة  داج  اتإ  ـئَُــ
ـــا  ــخ ـــافى ٖةيـرة  ن ــافىى س    ةـ ــة  ن ــافىةى ٖةي ـــن ـــةخثء حتـ ــافىى  ـ ــةو ن ةء ٖةي

َنـ ــة  ئٓةـى ٖةيـتـاونــس ــ ى سـا ر ــ دةف خــا  ةرنة نـة  ـ    ہ  ہ چةرَاىن: ـ

  ْافةرَاىن: ٖـةَاويإ  دةفـةرَاىن:   چہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے
ــ ــةو وةةََـ ؤري ـــإ ر ــؤ د دةر  ـ ــؤ ة ــة ر ـــة ن َنـ ـــة ىنء ي ــاخـ ــاوٕ    ى ي ــافى ر ــاوٕء ن ى ر
ــ ة ىن  ئـةو ٕ رـة ٖؤي  ــةنة نة رؤ ةؤ د دةرـوةةََ ــ ةوة يـة ي ـ ــ اخى رـاوٕء ن ـ افى رـاوٕ  ـ

َنَــاد دةنــ ي  .ضاْهـة ٖةيـاْة و َْـةو َٖـَ يةج وةردةيىآ اجــاد دةنــاَْ   يــةٕء ة

َن ةيةىـــــَةس ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  چنـــة دةفـــةرَاىن:  :ةّـــــٓةـح

﯁       ﮽   ﮾  ﮿                 ﯀  

َنشـ  ديــچ َنُــة ح ( يــة رــةريى البق  رٚى ئــةّ ئايةةــةَإ يــة ســاوركةةى   ـتـــارة ئ
َنـىةد ٖـةر       ــَــ ىةد  ةةفشــَـةَى ئةّ ةةفشـيةن ى نـىدوةو ركوومنـإ نىدؤةـةوة  رـة ّ ي

ــارةى يةس  َنهى ن ــت ـــش ـــةر دةَيـ ـــدةف خـــا َنث  ـ َنطـ ـــةرَاىن: ر ــإ  ـ ــةى ئَُاَْ اَإ ئةو ْ
َنٓ ةرك وْةوة   و ةـة: يةرك وْـةوة رـؤ اى ةـةورك ج  يـإ رـؤ اى ئـةو        ــاوة  وة ئةو ْةى يــٖ

ــاْى:     ــاوة  يـ ــةرى رـ ــا يةسـ ــة َاوسـ ــةى نـ ـــةنإرةرْاَةيـ ــارَئةنإء راويةنـ (  وة صـ
ـــْةص ـــىك ََْةنإ  ٖــةر نـ َنو يــةو ضــا ر ًًََــ ـ ﮾  ﮿  ﯀  ﯁  چةةاْة  ـاَ

ٓـ   خـا   ئَُإ رة چ     َن نـىدةوة راشـةنإ     ءآو رـة ركؤذى دو يـى ر
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  ْةةىســـَإ يةســـةرةو ْـــة چ           چَ ج  ـئـــةناّ رـــ
 ٔ. ــاريش دةرـخةَب

َنايش َنُــة ح ـــئ ث دةنــاج رــارىن يــة ركووى َاْانةيــةوة قشــةيةى يةســةر ئــةّ ئايةةــة   ـ
 ةئ:  ــةر رهــةيةنى يةســاََْةوة قشــةةى ركينزَــى ية ركووى ضؤَْــةئ  دو يـره

 ةوة: ــةيـاكـة رِووى مانـل

َٚىى سـاوركةةى   ـَــ اََْة وةى ناةى خؤى يـة ةةفش ـتة قاركئـئةّ ركس ُإ ـ(د  راسـ البق ر
 تةنإ:ــى ٖةية  دوو َاْا رك ســايةنى ٖةَيةشـتى ٖةٕ  َاْــاى رك سـدوو َاْ  ىدوةـن

ـــ: َةرةسةىــــــي ـــ  يةرةرئچ﮷  ﮸  ﮹ چث يــــة: ـــ رؤةــــة  چ﮹چةوةى ـــ
  ئةيــــةرْا اينٓهةوةاو ْى َاةةةــــةد اَيُاْإ و ةــــة: شــــــــــِ رــــؤ َشـدرووشــــ

ــةد  ـــةر راويةنــ ـــئَُاَْئةيــ َنٓـــ ـــإ ٖ َنَ  آارـــ ـــح ـــإ دةياةـــ   چ﮹چىىن: ـــ
َنٓـــــئَُئةيــــةر ىك ََْش ـــــْةص نـــاةى خـــؤى ئةيــــةر ارَئةد ـــــ  وة صآارـــــاَْإ ٖ
ـــئَُ َنٓــ ـــاَْإ ٖ ــ  آارــ َنَـ ـــح ــچ﮹چاةىىن: ـإ دةيـ َنـ  رـ ـــة ّ ي ﮸    چىةد   ــ

َن چ﮹ ــ ة دروشــاء رؤةــرفء راـى رة عـرةح َنو رـؤ َش ـ ــ ُ َنـىةد    ـ اَيُاْإ  و ةـة: ي
ٕ ــراَيُاْإء ــدةفةرَاىن: َش خـا  ىك ََْةنإ  ٖـةر  ـارَئةنإء ْةصـ ـــ ء صاويةنــةنا

َنهــن َنـــس ــآَإ ئةو ســاَ  ٔ:  ـَ رــَفةةةى ة
 .ـا ــخإ رة ــئَُ -1
 .إ رة دو ركؤذــئَُ -2
ــىدةوةى ر -3 ـــنـ ــىــ ــةوة ةىسـ ـــيةس اد  ئـ ـــةر َْــ ــةذ رةد د يٓــ ـــةء حـ ــة: ــ ايىىن  و ةـ

ــ ةنــى ْى ئةّ راويـاَْ   وة رابء راحَـارى خؤيـاَيُاْإ ية ركؤذيــَش َنشـ ــ اْةى ئ تا  ـ
ــةر ن ـــئةي ـــاةى خـ ــة  ـ ــإ ر َنٓــ خـــا ؤى رةرك ســتَى رىكو ي ــى ٖ ــة ركؤذى دو ي ء آارـو ر

ــة خزَــةج َاوســاء    آنــىدةوةى راشــَإ ئةناَــَ ر  ـــةري َنغـةَب ديهــةد   وة  ْى ح
َناةو َناة  ْةصــىك ََْةنإ رــة ٖــةَإ شــ ٍن ئةيـــةر   صــارَئةنإ رــة ٖــةَإ شــ يةيــة
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َنغـةَبـــةر ـــ ْى خؤيح ٍن ديٓــى خؤياْــَ  رك ســتَإ نىدرــ    اَْ وـ نــاةى خــؤى   آيةيــة
 ى  ٕ. ــةرفــة ســئةو ْ

َنـة ٖــى ديهــايةنـ: َاْدوو ئةء ية ــارَــةء ية صــاَيُاْإء ية راويةنــو ية َشــةر ناَ
َنشــْةص َنٓٓـؤيـَفةةة ية خـس ــآتا ئةّ ســىك ََْةنإ  ئةيةر ئ  :ة دىــاَْ  ر

 .خـا إ رة ــئَُ -1
 .ىــركؤذى دو يإ رة ــئَُ -2
ــ ر نىدةوةى -3 ء ْةحـةذ رةد د ياْـَةيىىن  ديـارة    آاد  ئـةوة ْةةىسـَإ يةسـةر دةرـ    ـ

ـــإ رــة ركؤذى دو يـ  ئَُــوخـــا ئَُــإ رــة  ـــىء  نـ ـــى رىدةوةـ َنــ ـ ى ـاد  و ةــة: رــة ح
َنو يةو ْـالّ  ياْى ٖةرنـ ــئَش ــ اَ ــ ة ئةيـ ــ ةر حارـ ــ رـة ئَش  آةَْ رـ ـ الَةوة  رـا ئـةو   ـ
ــ   يـإ ص آىك َْى راورـ ــ  يإ ْةصــآة راورــة راويةنــنةس   دو يـ   ـــآ ارَئة راورـ

 د،ن. ـــآى يــةوة  وةى ئةو ْــاَْ ر ْــزى ئَُــة ركيــنة دينت
ارى و راوة ياينِ ية ٖةْـَينو يـة رـةْاو   ْايـاْى     ـــةية  نة رــةَيـنة ٖ ىَنَةَــساى ـَاْ

ــ تاء دةنـةٕ رـؤ ٖةْ  ـــ الّ راوة  نـة َاس ــئَش ــ َىن ةَـ ُاَْى  يـإ ٖةْـَينو   ـزرى عةيـ ـ
َاراَةيــــةى درؤ دةنــــةٕ رــــؤ راويةنــــةء   ُاَْىءـعةيــــةــــاوةَىء طاااا ركذينُــــى 

 اَيُإءـــــســـث ئةوةيـــة نـــة َشَنٔ: َةرةـــــةو ٕ دةَيـــــتَ  ئـىك ََْةنإء ... ٖــــْةصـــ
ـــراويةن ـــىك َْىء صـةء ْةصـــ َنهـ ـــارَئى  ٖةرناَ ـــَإ يةيـ ــَ  رك ســث  ـ ــى خؤي ٍن ديٓ ة

َنــره  ى  ة!! ــةرفــ  سآَرــاةى حارةْــاجء ح
َنهَ ْةوةيـةنى ٖةَيةيـة  ضـاْهة ئةيـةر و       ــتََ  ئةوة و َْـرة ّ يةرك س ة  ئةوة َاْـا ي

َنايشــتى ْــةدةنىد     َنغـةَبـــةر  رــة  خـــا  راو يــة ح رــة خــاوةٕ    :ى خاةــةّ رفــةرَاىن  ح

َنبــ ـــى ديهـةنإء رةو ْـــنت ًَـ ـــآةد ر ـــ: رــا َشـ گ  چ اَيُإ رــ   وةى فةرَاويــةةى: ـ

ڻ    ڻ ڻں ںڱ  ڱڳڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ

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

َنهَ ْـةوةى نىدَـأْ ئـةو دوو ْـة      رانـآل عن چ﮳    ۓ  ﮲   ئةو دوو َاْـاء ي
 ةوة.  ـةيــئةوة يةركووى َاْان نت ــرك س
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 ةوة: ـيـانيـزمـة رِووى رِيَـل

ــ ــىةد  ئَشـ  ْاي َن ـــإ ي َنه ــؤ دروسـهاي ـــَإ ر ــة:   ـ ــة ئاو ي ــاوة  ئايةةةن ﮷  ﮸  چث ر

  ﯁      ﯀    ﮿  ﮾   ﮽ ﮼  ﮻   ﮺    ﮹

ــةوىن:  چ                  ــة يــــ ﮷  ﮸   چ  نــــ

ــ چ﮼چ  چ  ﮼  ﮹  ﮺  ﮻ َنتـو ةــ ـــة: دةر ــِـــ (ى ة  إســ

ة ـ(ة؟ رؤيــٕ  ورف  ى  ـنةضــ( رــآ  ال    اٟبنيو ةــة:    آ(رــٕ  وٍ     آـةو  دةرــچ﮷چ
َنهــإ ئَشــ  ْاي َنـَإ رؤ دروسـهاي ى ـ( راوْورف َٕ ؤى  ــا ٖــَنٔ: ئايــىةد و دةَيــث راوة ي

ــةوة ضََ ـــئـ ــإ ض  اب٠ني     ال َة  ـــــة؟! ٖةرضةْــ ــش خاينٓى وةةـــةوة    ْايـ ةَْ ـــــ(يـ
َنه ٍن سـةوةى نة يةيـئ  وةةــَإ د وةةــوة َ َنُــتى دةرســىوشــة ــ ةنةى ئ   ـــآ رطان د ةـ

 ٔ: ــارةى دوو ْـرة ن
ــ1 ــة ـ( دةَيـ ـــا َنٔ نـ ــى َش خـ ـــراسـ ـــةنإاَيُاْإء ــ ــاج  راويةنـ ــىك ََْةنإ دةنـ ء ْةصـ

ـــ(ى خشاب٠ُٕ            ص  ــا ٕ  ـــــــــ َنــــــــ    --  ﮻﮷  ﮸  ﮹  ﮺   چتؤةة ْ

 َناةية:ــةوة  رةّ شچ﮽

  ﯀  ﮿  ﮾    ﮽  ﮼  ﮻   ﮺  ﮹  ﮸     ﮷چ 

ــةو چ﯁                      ــة ئــ   نــ
َنطــــآاو ى يــــناةــة َاْانــةى ئ َنٓــاوةو راويةنــةو ــــةى رىكو يــــاَإ ئةو ْــــدىن:  ر إ ٖ

َنتــة ص  اب٠ُٕىك ََْةنإ  ...( ئــةو ناةـةد   ــــٔ وة ْةصــــارَئاَْشء وةى و ْـصـ  ( ْار
َنتيُ(ى  يش  ي  ـــ(و دةر ـــ(و ئنَ    وبتة  ـ َنتــة   ةوةى دو يــىـ ــخ  ردةر َإ ـ(و ٖةردوون
ــ َٔش   ٗبْٕٖٙخمٗ   نَب   َََر   نَالفراِٗ   َن( دةرـــٔ  ئـــةوة  ورف   ٕ   ةيإ ـ( ئـــةو رك يـ

 ت ردوة. ــبـٖةَي
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َنٔ: يةرةرئــةوةى  2   و  چ﮷ ﮸ چ(يـة نــة دةفــةرَاىن:  و ب َّةد  چ﮸چ( دةَيـ

(يــةو و  بّ   ٖــةر  چ﮸چ( ئَشــى ْــةنىدوة  ضــاْهة ﮷ئَعتَبــار نــى وة  نــة  

د  ى(ية ئَشى ْةن﮷ة  ئٓةا نة  ـةروةى يةنـ(ى ٖج َر(و   ب  ٌ  (و  اف ةةى  ـةاَي

ًَــاةة ئةيــة ئةونــاى و يـَاْ ــ تَبـ  ئةوة رـةو ئَع چ﮼چَنى: ــةر ر ارةية نـة  ـ

 (ى َاوةةةوة. ورفٕ ( رة  ال اب٠ُٕىدوة  رؤية  ــى ْةنــ( ئَش﮷ 

ــةى  َــ         ــإ رٓاة ــة قاركئ ــة ن ــز ْث ئةوةي ــة رَ َنُ ــة ئ ــةوةى يىْط ٍن ئ ــةرةا ــة ٖ اْى ر
َنُــة ْاضــار ْــث يةرةرئــةوةى فــآلٕ  َــاْز ْى عــةركةرى و     ةركةرََةوـعــ اةاة  يــة ـطــيـئ

َ  رهةويٓــة ياَاْــةوة  قاركئــإ  َــاْى عــةركةرى نىدؤةــة  َــاْى       ـةر قاركئاْــ ـرةر ْبــ
ــ ــاوة   ـعةركةر ــاْى عــةركةرى د ْ ٌنء رٓاةــةى  َ ــإ ئةســ ــة يةرك ســتََ  دةرــ   ى  قاركئ  ـآرؤي
َنٔ  ئٓةـــى يةيـــاْى عةركةرـــَٓةناْى  َـــرٓضــ ٍن قاركئاْــَ  رطــان ةةى ـإ ةَهُـــا   ْايـــة

ــ ( خاِرَب ََعاظ ٕاََ  َ نَالَ  َ ُوخ ىَّةةى  ـَإ رةةايبــئةوةش (  التخرٖ رَٔالتٍ ٕٖرََاوةْى  ـ
َـ ـةةى ئةوة نـة ةاَيـةةى ئَع  ـ: ةَهُآــدةَي ــ ( رَاب٠ُٕ صَ ةنةى  ـىك رَ ة نـة  ـاية  ئةوةيـ ـ
ـــَش ـــ ـــاَيُاْإء راويةن َن  ىك َْىـةء ْةص ــنت ـــَإ ٖةيـب ــة ّ   ـ ــارٕ  ر ( ص  اب٠ُٕةء دي

َنهـــى دياريـــإ َْـــة  رؤيـــة  َنب ى حـــةروةرديار ةاَيـــةةى ئَعىك رَةنـــةى ئـــةو ْى خــــا نت
َـ   ـةوة  رؤ ئـانىدؤةـرَ َنتـــ ش ئةيـةوةى نة دةردةنـةوىن ةةْاْـةج ئةو ْ ــ ةر ر ــ ا ئَُـ إ ـ
َنٓ فى  ٕ  ركؤذى دو يـىء نـىدةوةى رـاد رهـةٕ  ئـةو َْش ٖـةر سـةر        ء رـة خــا  ٔ رـة  ــر

َنبـاوةٕ نـةةاْةى نة خـٔ يةو ًًََــةَْة دووريشـٖةرض  ٔ.ــت

                چنة دةفةرَاىن:  :ةّـةشـش ةيةىـَةس

 ی ٴۇ ۈ ۆۈ ۆ   ۇ ۇ ڭڭڭڭ   

َنُــــ  و ةـــ   چ جئ َنطاَـــإ ئ َنهى حتــــة حةنــــة: ر ىك ئٌَ ـــــةوَإ يـــة رـــةْى ئَشـاْ
َنغـةَبـةرىج  وة ـوةري َنو   ا  ُإ رؤــ َْشح َنغـةَبــةر ركةو ْـةنىدٕ  ٖـةرناة ا ـاةبـ ـينو ٖح

ٍن  ــــآَإ ةــة ، يــــاية نــة ْةفشــــةى نىدرــــَناةيةى قشــــرــة ش  إـرــؤ ايــ ْــةدةراو  د
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ــَٓى ئــةو ٕ ْــةدةراو   َنهَإ ي    حةس ــةةََإ دةنــىدٕ  نؤَــةَي ـــآدذ ي رــة درؤ   ْــثء   ـ
َنه  نت. ــناش ــآَإ يــَشـنؤَةَي

َٚساوركةةى   َة يةـاَْـتة قاركئـئةّ ركس  ۆ   ...چ(شَ  ٖاةاة  نة دةفةرَاىن: البق ر

  چ ې   ې ۉۅ  ۉۋ  ۅ  ۋ ٴۇۆ ۈ ۈ
ــ َن ــة ئايةةةنــةى     ـي َنٔ نــة ي ــ ــاْى  َــاْى عــةركةرى  دةَي ( دةفــةرَاىن: ىاٟنٚ ال  ىةد    ْاي

ــ چ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈچ ـــوشـــــــــ َنٓى و ـىةيةى قـــــــــ ة
ةى يــــة ئايةةةنــــةى ( واش    تكرٔا( يــــإ  بِٕيَبالع    نأٚ ٌاص    (ة  وةى:  حم    ُذٔف 

ــاوركةةى   ــتةى:   رٚ       البقســـ ــة ّ ركســـ ــاةاة  رـــ ــَ  ٖـــ ۈ  ٴۇ  ی  چ(شـــ

َنُــة يىْطـ  دةايةةى يةسةر دةناج  ئةوةى نچجئ ــ ة ئ ــ ة رَز َْـ ٔ ئةوةيـة نـة   ـ
نــة حــةناْى   ى ئــةوة دةنــاجـاَْ  راســــــاينٓإ يــة قاركئــــيــة ضــةَْ ش آى ناررــةرخـــا 

َٚاوركةةى  وةريىةاة  وة ية س راويةنـةنإحتةوى ية  (د  نة َٔ راسِ نـىدوة رـة   البق ر
ٌن  راسى رىكيةنـةةفص َنهــاْى ئةو حةنـَ ــ اْةد دةناج  نة حةناْ ــ ى دة رىكيـ ةيى رـاوة   ـ

َنىةد  رة نارةَ ــ اجء يــى دةنــى راسـرة ّ ي ــ ةوىن رـة درين ـ ــ ى دةنـتيى راسـ ـ ــ اج  ئـ ةوةى ـ
ية  راويةنـةنإالّ رفةرَاىن: ــَشةوىن رة ئانةةةى ئــدةي خـا ة ئةوةية نة ــنة يىْط

َناةد  حةناْى  ؤر حتةويإ ي َنش ئ َنغـةَبـةر  ى وـوةريَ ــآح  َْشَإ رـؤ ركةو ْـةنى ٕء   ح
َنبَش ـــَإ رــــؤ د رــــة ينٓى ٕ  رــــة ّ يةيةَيَــــــنت ـــتَإ ْةنـاَْ  رك ســـــــ ئــــةوةد   ىدوـــ

ـــةرةنــس ــاةد دةروء عَبـــ ــ َنـ ــة: ئ ـــاََاْة نةو ةـ ــىٕ  ةـــ ـىكةج يـ انا وةى ةو ٕ وةررطـ
 ةج.ــةر ْةيـإ رةسـئةو ْت

ــ ـــةةوة ةيةىـَةسـ ـــةّء نؤةــ ــ :اي ــ ــة دةفـ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  چةرَاىن: ـنـ

ٺ  ٺ  ٺٺ ٻ  پ پپ پ ڀڀڀڀ

َنشچ  ٿ    ٿ ٿ ٕ نـة فـةرَاوى:    خـا ى ـتـ  ح ٖةْـَينو يـة    راويةنــةنا
ـــةر َنغـةَبـ ــح ــىء ٖةْـ َْإ رـ ـــَينهَاَْشـة درؤ   ْـ ـــآَإ يــ ــ ــ ـــناشـ ــة ـنت  ئةو ْـ ةى نـ
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ـــآإ يـاء يةةَايـــؤيةريى  ةنةريَـــتَأْ رــة َشــــــناش ناشــتاوٕ  وة ٖــةوَيَإ د وة  ـ
ــ اْى نؤْــةورك جء حةنــاذٕ  وة ية ةــاد رهـعَش َنغـةَبــةر َ  راسـى  ـ َنو دةنـاج نـة   ح ْ 

ٱ  ٻ   ٻ  چ  ئٓةـا نـة ئـةوةيإ نـىد      آـَإ دينٓـناشتاويأْء ْاويش

َنهَا  راويةنـةنإةَْة ـ  و ةة: ٖةرضچٻ َنغـةَبــةر ٕ يـة  رةشـ   ْـىء    ٕ رـة درؤ ح
َنش  نتــناش ــآَإ يــَنهَشــرةش َإ و راو َٖض رة يـةنَإ رةسـةرد  ْايـةجء    ــنةضى ح

َنتــة ٖــؤى ياْاٖبــاريىء عةيبــَ ريَإ! و ةــة: ئــاو    َنتــة ٖــؤى رــة و ئــا  رو  ْار ئـةوة ْار

ٍن حآلويـخةي ٕ    ـ  وة سةرةنـ چٻ  پچإ نىد  ـا   اّ نـاينى رـاوٕء نـةرك رـاو
ــ َنـٖةَيب ـــةةة ي ـــىةد  َةرةسـ ـــ ــاوٕء نـث ن ـــاينى ر ـــةركراوْى ركو َيـ ــة   ـ ــة: ي ــة  و ة ةةَى َْ

َن َنغـةَبـةرهَ  نة ـرةر ْبةر ةةق ًَ  َ عم ّٗيَالَ  ٕ  ح َنٓايـإ ْـةياْبَٓىء   الَٚٔالص ال ٖ )
ــ ةرك رـاوٕء ْةياْبَش ــاينى راوٕ  وة نـن ــ َنو ٖـــ ث  نةسـ  ـآرـ    وةى نـاينى ـــآ ةم ْةرَٓـ

ـــَنو ٖــــةم ْةرَشـنةســــة  وة ــــــو ي  پ پپچو يــــة   آرــــ   وةى نــــةركـآتــ

د خـــا يةرك يــةوة ســةريإ  ديــارة ئــةو ٕ ةؤرــةيإ نــىدوة     خـــا   دو يــى چڀ
ـــئاَ خـــا ةريإ  رــة ّ ـيةرك وةةــةوة ســ اّ ـْانــاج  ضــاْهة َةقــ اذة رــة ةؤرةنــةى و ٕ ـ

ئـةوة  ( عم َّٗيَح ابٕأَح ا َالََاى:  ــة  رة ّ ئةيةر فةرَاورـهىدْى ئةو ْـَةقاَى  ةَ
ــ ة ئـــ َةدب راو  رؤي َنت ـ ــ ةوةى نـة دةر ــ ة ٖـؤى َـةدب رؤي  ـ ــ إ  ضاْهـ َنـىةد  َةق ـ ــ ة ي اّ ـ

ــ َةق يةرك يــةوة  خـــا تة  ئــةوة ادةرـاو  دةفــةرَاىن دو يــى  ــــةر ةْشـهىدٕء سـاَى  ةَـــ

َإ نـاينى  ـ  دو يـى دوورـارة  ؤرينهـ   چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺچسةريإ  
 تََ . ــةرك راوٕ ية ئاســة نَ   وــةقـةر ٖـراوٕ ية رةر ْب

َن دوو رـار نـةرك     ىةد  ةاينتةرةو ْى قاركئإ سـةرارةج رـةو دوو رـارة نـاينى راوْـةو     ـي
 ة:  ــاة رؤ وينٓــث ياةــإ شــَ    ؤريـةقـةر ٖـية رةر ْب راويةنـةنإةى ـراوْ
ــ ارى يةنـ: رــآ( دةَيرٙ السخمع  ــ َإ حةرسـةّ ئـةوةراو نـة يؤيهـ   ـ وة ث  دووةّ ئـة ـ
 إ نىد. ـيخـا َٓى ـاو نة د و ى رَٓـر
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: رــارى يةنــةّ ئــةوة رــاو نــة آةوى وةريىةــاة  دةَيــــــ(يــش ي لٕش  ٘( نــة  اه    القف 
َّ     خب  ـــ(ى رارًر    تَال ــة     ـ ــةو شــاينٓاْةى ن ــةيَِء ئ ى راويةنـــةناَْى  ضــاوة ئؤركش
َنـي  ث.  ــٕ ناشاـايـارى دووةََش ئةوة راو نة  ةنةريَاء يةةَـنىدٕ  ر ـىباوٕء ناويــ

َنٔ: َةرةسث يـةو دوورـارة  ئةوةيـة نـة يـةو ئايةةاْـةى سـاوركةةى        ــَش دةَيـٖةَْينه
ــة       (دا هاا   اإلش  راٞ  ــاج  ن ــى دوو رــار ٕ دةن ــةوىن راس ــا ةــةوج  ي ــةةى ضــا ر ة ة  ئاي

ــةرَاىن:  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  چدةفــــــــ

ڳ  ڳ  گ ڳگگ گ  کک کک ڑ ژ ڑ ژ

ۀ  ۀ    ڻ   ڻ     ڻ  ں  ڻ   ڱ  ں    ڱڱ ڱ      ڳ

ۓۓ   ے ےھھ ھھہہہہ

﮴﮵  ﮶ ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽     ﮳﮲  

ـــةةــايــا ر ئـ  ئــةّ ضــچ﮾  ﮿  ﯀  ﯁         ة: ـ
التخرٖ   رَ( يــة   ُوخ ىَّ  نَالَ  اِرَب  ََعاظ  ٕاََََ( راســى ئــةو دوو رــارة دةنـــةٕ      7 - 4 
ارة نـــة راســـى ئـــةو دوو رـــارة ئـــاو  دةنـــاج  ئـــةو دوورـــ (1)(ةنـــةى خؤيـــَ ٔالتٍ   ٕٖر

ٍن وينى ََْ راويةنـةنإ   :اةاةــةرد  ٖــإ رةسـَا
َّ   خب:  إــةََـارى يةنـر ــ (ى َةيَهى ئاشر  َ تَال ــ اور ضـ َنـا   ـ ( ىقنط بٗ تَال ََاوة ْ

َنــار ٕ ضؤةــر ــآتى ســنة رةيش  (ةوة: ىقنط بٗتَالا  ــة ْ
َن606اَيى  ــأ/ ية س  َ . ـــش   يَٓــ( ح
 . (د ء598اَيى  ــب/ ية س
َنش   ي588َاَيى  ــى/ ية س  . ـــَ ( ح
اوةاَْ  وة رـةْى ئَشـىك ئًَى ٖـةَاو    ـةيَُى سـارى ئؤركشـَنَةََاَْ  شـارى ســية ر

ٍن خـيةي ــ ى رـؤ رار ــطىةٔء رىدْـؤى ٖةَيـة ــ ٌ رـة ديً ـ ــ َى  ئٓةـ ــ ا َةرةسـ ث يـةوة نـة   ـ
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  و ةة: دو يـ  ْؤرةَـإ رـؤ    چ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀچةرَاىن: ـدةف خـا 
َنا َنئ ــ ة ي ٍن         ـ ىك يةوة  ئـةويش ئـةوة رـاو نـة حادشـاى فـارو رةسـةر ئاشـاوريَةناَْ    
َنش   ي530ٓاَيى  ــــــس او  يــــةـرــــ َ  يــــىج  وة ــــــَ   وة دةســــتى رةســــةر رارًــــــ( حــــ

ــ ـــى ئَزْاْـراويةنـةن ــإء   ـ ــى خؤي ــؤ و ة ــةوة ر ــث    َ و يةرك ْ ــةيإ دروس َزيةوةةن
 ةّ.  ــارى يةنــىدةوة  ئةوة رــن

ــارى دووةّ ــة   : رـ ــاو نـ ــةوة رـ ــؤر   ط   َٗضئـ ــاركى ئَُخىك ةـ ــاْى نـ ــَةى ركؤَـ ( فةرَاْـ
َنـــــة دةد ج  ةــــا و ى يــــــوقاةيَِ ئارًــــــاْاوو( ئؤركشـبَـــــ وةس  راويةنـــــةنإَىن ـ

دةَىىن يؤشـتَإ دةخـؤٕ  وة   ـــآ هَإ نـة ي ـَإ يةنَى دةخـؤٕ  و ةـة: خةيَـ   ـٖةَْينه
َنش َنـ  رد  وة رـة خــا  ةيإ ـــ يت ديهـــ ثء شــح ــ ةونى ركيا يـةةى ئ ـح اج: ٖـة  ر ٖـة  ر    ـ

ناشـــنت  وة ْـــةوةدء ةـــةوج ٖـــة  ر  ـــــآ( نةســـى ي10000000و ةـــة: يـــةى ًََـــؤٕ  
(   يَٓـى  و ةـة   69ديـٌ يـىةٔ  ئـةوة يـة سـاَيى        رـة  ــآَ َيى يــش ذٕء َٓــ(ي970000 
ى رــــة دو ى ئــــةود  ـدو يــــ  الً الص    َ      ْعمٗا ــــــى عَشـباوْـــــ(ى دو ى يــــة د يه69 
ـــُخـئَ ـــإ(يــؤر  ئةدريـىك ة ــة سـ ـــش ي ـــَـ(ى   ي117ٓاَيى  ـ ــة سـَ ـــَ   وة ي (ى 138اَيى  ـ

  آسـةو  ْـةر   ــآى يــارةنةى ناوٍ نىد  رؤئةوةى َٖضــة شــى ديهــَ   رارينهَـ  يَٓ
 ةوة.  ــآلوراوْــَ  رــوة رة  ةوي  اــة ْةَــةةى راويةنــةد  دةوَيـاةـوة يةون
َةرةسـث ئـةو    ـآ  يـإ دةيانـ  آْـة رـ  َةرةسـث يـةّ دوو    ـآَنِ: دةيانـ ـــ ََٓش دةَي

ــ دوو ْ القف   اهََٔاوْى  يــإ ئـــةو دوو رــارةى نـــة    ـ( ياةـــالسخمع   رٙنــة    ـــــآة رــ

َنُـَنٔ  رة ّ َـ( دةَياآللٕش٘ ــ ة ةةَْــة َةرى َْــا يـٔ ح ــ ا ئاَـاذة رـؤ ئ  ـ ــ ةو دوو رـ ارة ـ
َنُــىدووٕ  رةَيــنة رك ر ـآر َن خـا ة ــا يـها ح ٕ تى ـــ شىةد  راسى عادةةى يــي  راويةنــةنا

َناة ســار ية دو ى رـر ـة:دةناج  و ة َنضـار  ئ ار ـــ ى حةروةرديخـا وةى   ةٕــى دةنَـةرح

ڄ    ڄ    ڄڄ   ڦ    ڦڦ  ڦ  چاىن: ـ(د  دةفةرَـــىمك ال   اوركةةى  ـــــيـــة س

ڍ    ڍ        ڇ       ڇ     ڇ            ڇ      چ    چ       چ  چ ڃ      ڃ      ڃ   ڃ

َنٔ:  ـ  ٖــچڎ    ڌ  ڌ ــ ــَا  رَّحنيةَاو ةاينــتةرةو ٕ دةَي ة دو ى ـ( و ةــة: رــار ي
اذة رةو دوو ــاريش نة ئاَـى حةروةرديخـا   ـآر ارـرار  ئََى َةرى َْة  ةةَْا دوو ر
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َنــاة ٖراويةنـــةنإاج  و ةــة: ئــةى ــــارة دةنــــر إ و يــة رــار يــة دو ى ــــةر عادةةتــــ! ئ
َنضــةٕء ســدةن ىـَنَٓـهــشـاْــار  ٖةر حةنــر َـ ـآ رـ  ةٕ  رةردةو ّـَى دةنـةرح ى َاْـفةر

ٖ ــادةةتــةٕ  ٖةر عــدةن خـا  َنـاةى رك  ــ إ و يةء ح ــ اةاوٕ! ئةيـةرْا َـةرى َْ  ـ َـ ـ اذة ـة ئا
 ار. ــرؤ دوو ر ــآر

َنبَـحاشــ  ئــةوة رــؤ دوو رــار  آاذةد رــــــةر ئاَــــة: ئةيــــِ ٖةيــــةنى ديهةشـََٓـــإ ة
َنخـارينهـر ــ َإ ة َنغـةَبــةر تةناْى ـدىن  وةى يـة فةرَايشـ   إـَشـ ـاةو رارينهةركيـ  د  ح
ــ ٖ ــ اةاة نــة َش ــ ــ اَيُإء راويةنــ َنهـــةوة رةشــ ــ ة ح ٔ ــ ــ   وة ر(1)ةرك دينــ ة ـــــارينهى ديهــ

َنَ ــة ي َنهــــراويةن ــةوةى نــة  آـَةضــــإ ة َنــَةناج:   خـــا   ئ ــةروةرديار ئاَــاذةى ح ى ح
  آ(رــىرَٚاآلخ  رٚ ال  َن    ٔع(  رٚ    ُنَاآلخ    ٔع  ـآ  دةيانــچ﮹﮶﮷ ﮸ چ

َنــــوةعـــ آدةشـــطان َنَـــــارينهى ديهـــــة رـــــ  نـــة راويةنـآرـــ ش دو ركؤذـَى ح ـــة ي إ ــ
ــ ء يةسـةر ئـةو س  آةوَــرك َنش ـ ــ تةَةى نـة ئ ــ تا يـة َش ـ ــ اَيُاْاْى فةَيةسـ ــ تَٓى دةنـ ةٕ  ـ

ُ ـــ ى حةروةرديخــا  ! آَبةةَإ رةسةر رــرة و َاص ــ ار ٖـةَاو ايةن ــ إ رخـ ة ـارينزىن يـ ـ
َنضـىء سـفةرَاَْ آـر ــ َىء ســةرح ــ ٓاور شـ َنَٓىـ رؤئـةوةى نـة يـة سـز ء رة رةرـةى        ه

 . د  اَةجــاء ية قَــٔ ية دَْــدووررَ خـا 
َ

ٌ   ُش ُّيََّكب خ ا ُ َّ ُن  ََظ َٔ ِبخ ى ِنَكَالمَّ ْ َاَلَََ ٌ ت َي،الََّي،َل ٗ َكَُٕ  ٔ ََُحَت غ ِفُرَك  ََش َََ َ.ي،َل

                                                 

َنـو يةو فـةرَاود ْةيـة:(َ 1  نـة ئةَـة يةن
 َ٘حق  احمكيَالٗ ّ    ُٕدََفُتص     مَََُّٕعمٗ    ّي َحت   َٜٖق    ٕهَالج   ُرَٖ   اَوص   مُي!َِ    ذاَّٖ    ٕدَٙٔااٟ   ََََََ]

ُْ  .{2921 ََٔوص مي:3593َأآَالبدااٙ:َ}َ[فايتم 
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 ثيَهاســةي ئةم دةرسـة

درةدتةةةة رئايةنج ِةةةردَة(رهةةة76ر-ر77 دي ت،رة(رئايةةةديرنج لةةة5دًاْرهةةةدرنج ةةةِ ر ةةةةةئةةةدَرس زض
اي،رواتةةد رةةةةِساُججدكاْرس كةةةةىرُدؾةةةةديرباضةان،ربدتايبةةةةةةانءرنةةةةىرتخةةةوادسارةةةةًوباِز ك

ووْ،رضةدالً رراىركةوِزىرًدِزيةدَركةدوترررةةةردربةدرسواىريجطرةةةرد س ْركةةةرىرئدو رهج ةةئدواُدىرالف
شاُجِةىرًدضةج ىركةوِزىرررررخةةوار،رو ربةدٓىىربةدرررآهةدرسايلةىرِزاشىربةررررخةةواراو،رةةةرهةدريجطررخةوا

ارةةةة،رٓةةدزو ٓارهدضةةدزرشًةةاُىريجطرآدًدو ،رًةةىزىركوفسيةةاْربةةدرُج ووةةدواُدو رس ُةةررةةةةًدِزي
ٓرر،آبةرةةةةآرىرهخةةواردالًىرةةةرض دزوربج بةةدؽرهةدربدٓدغة جاْرُةةاوش سرررةساُةرخةوااوبدؽربةىررةةةةبةدر

راي.ةةاوياْرس بةة دًلازرُةةبدرضاي،رو رةةس ك
رخةةوارر و ركةدرس ـهةةآ رر(وثــثالدر ةوولةكةآاُديرضةةىىرئدفطةةدربدٓةةىرسيلةاْرجازي لةةناغ

افسرُاوش سيةةةاْرس كةةةايءرةةةةةِساُججدكاُدو ،ربةةةدركةةةةةدْرُدؾةةةةةج جاْ،رهةةةدراليةدرهةةةدرضةةةةةةةةج لةيدك
ىرسيلةدرردزضة ةةساورنيد،رٓةج ررخةةوارىرٓدقركةدررندزضة ةساودرهدريدنرةكدرجطرآِزاغجد طديدُ

صايدكىرةةةرايربةدرضرةس كةررةآدياْرهةرةةةرٓدِز غر،جاْرساةةاُجػةدتىرواشُدٓج ِةبووُجاْرُجدو،رهدرحاـه
رؼ.ةةبدرئج 

ووِزًاُدو رس فةةدزًوى  رئايةةارُاطدِزي ِةةدو ربةةىرالىرةةةةدزضةةجازركةةسسْءرضةةةةاْربةةدرنسضةةةرناغ
ٓرررةةةآروزسُىرهةةورساواىرهج بخةوا ىرخةةواراُدسا؟!رناغةاْررةةةرساُوِزربةىررةةةردؽءركةاوبةرةةُاكةدْ،رهةدور

كةدرررخةةواردَرجطةدرهةدرنج مدًبةدزي لىررررةة،ركدرًدضج ىركوِزىرًدِزيآارِزايد طديدُةةتواُراوةةشاُ
ىرة رتةةدُجارئافس تج لةةةٓجضةةىرسيلةدرُجةةد،رو رسايلجػةررر،بةدرسواىرنج مدًبةةدزاُىرسيلةدسارٓةةاتو رر

سيلةةةدررِزاضةةة بج رربةةةوو ،ركةةةدرئةةةدواُجؼرو نرٓةةةدزركدضةةةج لىرئجٌةةةةاُدازورؾةةةجدسي دورش زر
رزسو .خةوازسُجاْرخةوا

س فةةدزًوى ،ركةةدربةةدررررناغةةاْرهةةدركىتايجةةداربةةدرنج مدًبةةدزىرخاتةةدَرًوحد ةةدسررررررر
غة ج مرس ندزضة ،ركةدرٓةج رجةىز رررررررخةةواردزًوى  رئايةاروةىْرجطةدرهةدرررررةةِساُججدكاْربفةُدؾ

رايد؟!ررررةةدزىرشاُةةبجطرخةوادارةةج لةاـهةد،رهدرحةةترُجةووسي لجاْربدس ضةةاْءرضةشي

  م هي هه فدـح   رسيه د
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 ـةي ئايةتةكـانماناي وشــة بة وش

رافسةةةةكر،ج ىركةةوِزىرًدِزيةةدَةةةةجدرهةةدرًدضةةةةبسي رخةةةوااْ رةةةةدىرطوتجةوًاْرئدواُةةة  بج طةة
بثدزضةة رنةةدزو زسطازىرًةةّءررخةةةواِسائجى!رةووْ،رو رًدضةةجطرطةةوتى رئةةدىرو وةةدىرئجطةةةبةة

رخةةةوا،رئةةدو ربج طوًةةاْرآسابِةةرخةةةواىطدزي رٓةةدزركةةدعرٓاوبةةدؽربةةىرةةةة اُد،ربةةدرًطةةةةخىغ
اطسر ىرس ش خ( ،رو رةدواُدو ىرئةةةةةاىرحةةةةةدرس كةةةةاي،رو رجج طةةةةةةةةةةدس غقرةةةةةةآ ىرهةبدٓدغةةةر

رخةةةوااْ رةةةةدىرطوتجةةةةدو رئدواُةةةةايجةبةةدرسـهِجرژّرةةةة جواُجاْرُجةةةة رنػةةةة دًلازاْرٓجةةةةض
 ىربةدرررندزضة ةةساور رةةةرد،رو رٓجةةةرافسربووُةةةركر،(اْندزضة ةةساور رةةةآرج جدًىرضةةةردرهدرضةبسي ج

ُةدٓج ِّ،ركةدرررردو ةيد(رو رئدطةدزرواشرهةررخةةوار كةدرررة ةةساورندزضدريةدنررةةدرهةةّرجطةةدق(رُجةةٓ
ئايةاربةدز وررررہ  جاْرس سزى رةةةرافسْ،رضةصايدكىربدئج ػرةةةراْركةدركرةةىطدزرئدواُديةةج ّ،رًطةس يـو
روزس ىربةدرةج بةرةهرخةةوارج لداركةدررةُاكةدْ،رهةدرحاـهةررررةآدِزي ِدو ورساواىرهج بوزسُىرهةرةةُاطرخةواالىر

دًبدزي م،ركةدرهةدرنةج ؼررررةةةردرهةدرنج مرةةةردَرجطةةةرًدِزيرج ىركةوِزىرةو رًدضةررۓد؟رةدش ي ريةب
 رةدًبدزاُىرسيلةةدرِزابةةسسووْ،رٓجضةةىرسيلةةدرُةةدبوو ،رو ر ًدِزيةةدًى(رسايلجػةةرررررةويةةدارنج مةةر

زس،رضةدزُ ربةد !رررخةةوارزسُجاْرس خةةوارلىرسيلد(رةةدنربوو،رئدواُجؼر و نرخدـهةديةؾجدسي 
ج مرهةدررةةةربدغرس كدىربةدرةجةةرةج ربةىْرئايدتةدكاُجاْربةىرِزووْرس كديِةدو ر هدضةدزرنوووةرررررةةو

ٓرةةةرور!دزُ ربةد رةةةر رضةةةرى(رسوايةةاورسايلةةاُىريجطةةساُرخةوا رەئّ!رةةةردق(رالس سزي ةةةرىْر هةدر
كةدرٓةج رشيةاْءرضةووسي لىربىتةاْررررررر، ةة ج مرس ندزضةةغرخةوادرهدرةةىْ(رجطةةار وةة رئايةةآبـو

ايدرةةةرديدن(ءرشاُةةةردًوورقطةةةردزر ىرٓةةةربجطرخةةوارارةةداركدرتدُجةةج لةاـهةد،رهدرحةةترُجةةبدرس ض
ر.((ی ج م(رةةدًوورغةة بدرٓ
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رشـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان

ِِ( ر کگ   َٚاح ِ ََِأٟ:    ََ  ِٔ ِِ ِ َ ٌِِِد  َِِّ ََ  ،١ٍِِِ ًِِ ً ِثَت ٤َِِِِِِٞثُت ايشَِِّ َِِع ُُ٘تًِ َِِِعَج :ٝثِ ِ ًََ  ١ ََِِِ  ٢ 

دنرهةةةدرةةةةةاْ،رُج جدكةةةةةدرهةةةدرضةةةةةيدكج لرخةةةةوااْ رةةةةةافسْرطوتجةةةةة(،رئدواُةةةدىركا٤َزِِِِِِجأ 
،روةةوُلدرآٓةةدبّ،رئةةدويؼرضةةج جدَربةةسارسووىرهةةدرنةةج ؼررءدنةةةة رسا،ركةةدريةديةةةصبدُةِزي

َِّثسى  ر ةةس طوت ردؽ.ررةةبرةةةآسس رضةة دَركةةد رئدورغةة(رواتٝثً ً ِِثَت ٤َُِٞت ايشَََِِّ

٘ ،رو ر ندزضة ةةساور(رٛدِِِ ََعُبد ر ةة( رواتڳ  اوىرةةةرُ(راهللدر ةةةر(،رووُلاهللايدرهةدر رةةةر(رججِإي ِ
(،ربةدررُخَِدا ،ربةدرفازضة رس ـهةج ّ ر رررخةةوار،رهةدرشًةاُىركوزسيةدارس ـهةج   رررررخةةواردًدربىرةيده

دتاُدارةةةةراُىرٓةةدًوورًجوورةةةةرارهةةدرشًةةةةردزو ٓة(،رو رGadٓىسر ةةةةروجصىرس ـهةةج ّ رطرةئجِطةة
٘ ،ربةدمَر رخةةواردربةىررةةةرىرتايبةديرٓديرةةُاوي ل يدكج لةد،رررخةةوار،رجةاررندزضة ةةساور(رواتةد ررِإي ِ

ىربةةدرٓةةدقرتةةدُجارندزضة ةةةساو كاْرش زْءرجىزاوجةةىزْ،رٓدـهبدتةةدر ةةةساوندزضةبةةدمَر
ىربةةةدرٓةةةدق،رئدطةةةدزُارندزضة ةةةةساو،رواتةةةد رچڳڳ ڳ ڳ  گ گچيدكةةةد،ر

٘  ر وغةةدىرئايةارررئِجةةاردقرش زْ،رةُآةررىربدندزضة ةساو رةةةآراتو ؟رضةةةردو رٓة(رهةدروججةررِإي ِ
ر ةةآ(رس ـهفٗ ِِْٞب األصِِراغدْ،رو نر ةة(رٓ ٍِِإحتُدزر ةةئدط

َِِع(رواتةةد ر َ٘ي ِِأ (ر َِٜعبُِِد ع َبِِ َد٠ً  َدَبَِِعأ ٟ  ِإال١ًِِٖ: ُ٘ي ِِأَٜ ٌٕ  ف ِِ ُ٘ي ِِأ (ر 1 (رِإال١ِِٖ ُ٘ي ِِأَٜ(،ر َدَب
(رِإي ِِ٘،رندزضةة ،ركدواتةةد ر ةةةة آ(،رواتةةد رندزضةة ى،رس ندزضَِٜعبُِِد ع َبِِ َد٠ً َدَبَِِعيةةاُى ر 

 .ةة ةآىىرس يثدزضةديسىرخةةكدضج لدركدرغ

ِِِأ ي وسرهةةدر ة(رياخةة7 ِِِي أََٜ٘ ِ ِِاتو ر ةةةة( و رِٓإال١ِِٖ ُِ٘ َّٝ اَربةةوو،رةةةةدزضةة(،رواتةةد رضزِأ ٟ: َتَح
تج جةةدارضدزضةةاًدوربةةىىررررةةةةأكةةدريدقرج لدةةةةكدضىربةةدرٓةةدقررندزضة ةةةساودرةةةةووُل

راُىرسا.رةةجفدتدكةةدًوورضةةسى ،رهدرٓةة جعابرُاكةةئجط
ُٙ َٜ الَٙوسرهةدر رة(رياخ3 َِٖ َٝي  ًِٛ ( ،رَبجَِ َتاِح(،رواتةد ر رالَٙ(،ر َبجَِ َتاِح :ٟأ اتو ر ةةةر( و رًٓ  

 ًَُِِٜٙ ََٖٝي (،ر َبِِج َتحي (رواتد ر ٛ ىرندزضة ةةساوردزئدو ىرة(،رهدبةرً ِِِ َب ِِتَجاِح(رواتةد ر رً  
ٓر ١َِِٗدو ،ر ةةةر(ركىس كسي  ١َِِِٗ أ ي (ربةدر رِِِِِ٘إي  رئِجةةارسى ،رةةةريدرُابجِخةةةوادقركةدررةةةربةدر (رأ ي 
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خةدـهمربةةدرٓدـهدساوةةوو و،رر كاْ،رُدس بووايةدركىبلسي  ةةدو ،ربةةدمَررندزضة ةةةساوواتةد رر
ر .رةةؼرس ندزضةدقجةىرُآندزضة ةساودارةةىربدرٓدقندزضة ةساودي رةةهدط

َِِِِِص( رهةةةدر ﮽  َِِِصاتو ،ر ة( و رٓةةةَدَمِِ ِِِِايصِّ ىركةةةسس،ر ةةةةة(رواتةةةد رِزاضَدَمِِ (ردِّٜلِِ
ج لدركةدربدزاُبدز كةةدىرخةىىرش زربةةدرررةةةرترس كةاي،ريةةاخوسركدضرةةةةكدضةج لدركةدرش زرِزاضرر

(ريةةاْردِّٜلِايصِِِّ ارئدبوبةةدكسىرؾةةجدسي ركةةدرنج ةةىرس طةةوتسى  ر ررةةةةئج ط،رآِزاضةةترس شاُةة
رخةةواردًبدزىرةنج مةردزوىرةدركدرٓةرربوو ،رياْرهدبدزئدو يةةبج ة ةةدو يدرش زرِزاضةهدبدزئ
او ،ر ةةةر ىرساُةةةردتى،رئدوربدرِزاضةفدزًووير ِٝ ِٚ ن ِثا ايتَّصِدٜلِ   ِن ث (،رُز ايصِِّدِم، أ 

 ال  ََِِِٔأ ٚ ، ُمِدِِِ ايصِّ َُِِِ٘ٓ  َزثُِ ن  ََِِِٔ :ُٜلدِِِِّ ايصِّ ر ةةةةآ ـهد،رسةةةر روايةةةةدزسوونرالغةكةدرٓةةر

ِِِه َٜ ِِِق  ُبذ ِ ِِي أ ٚ ، ٌطِ ِِِتَٜ ال  َُِٔ َ أتَِّ  ٢ِِ ُِٓ٘ ِِ ُّيَت ُبذ ايه  ٙ عِِ ِِِايصِّ د ِِِايصَِّٚ ،دَمِ ِِ َبط َُ :ُمِدِ  ١ ك 

ِِِايك  ِِِايضَّ ٍِِِٛ َِِِبِدُُِايَٚ َاُ ِ َِِع َزِ ُِٓ٘ ََِِ كدضةةج مرس طةةوتسى ركةةدرر(ربةةدرصِِِّدِّٜل(،رواتةةد ر ً َع
رئةةدو ىوسركدضةةج لدرهدبدزةةةةاي،رياخةةةة،ريةةاْرٓةةدزطجصرسز رُدكةةةةآ ىرش زبةةةةدىرِزاضةةةةقط

(يةؼررمِدص ِ سز ربلةاي،ر ررةآُايةديءرُاتواُةرررةآهدضدزرِزاضة جىرخةىىرِزآج ِةاو ،رسز ىرهةرررر
(رً َعََِِ َُِِِ٘ٓع َزَِبِِِدُُِايَٚ َاُ ِِِِايضَّ ٍِِٛايك ِِ ١ ك  َبِِِِط َُ ر ةةةةآى،رس ـهةةةة بج ريةةجدرهةةدرِزاضةةةةبسي 

،رٓةدَررآترسايةدرِزاضةتربةرررةةةرورسـهةةدو ىركدرهدُج ةةدي رئةةدى،رٓدَرهدطةةدرس كةةواتد ركدرقط
،رٓةدَرهدطةدي رخةىيرِزاضةتربلةدى،رٓةدَرررررررآتربةرةةةةرد س ىرِزاضةةةردواـهىرنج ةةةر دىرٓةةئدورغ

ررردى.ررررةةتربلةةةدارِزاضةةدي رس ز و ىرخىتةةهدط

ِٕ لُّح ِ َٜ ٟذ ٘ ايَِّ ِِٗ ِجَٚ ِٔعَِ  زٍٚفِِِ ِصََ ُّاأل صٌ ن  ِٞف :و ِِاإِلف( ر ەئ  َٕه ِ َٜ أ  ٛ 

ًِِِِٝ َع ِِِه ف ِؤُٜ) ،٘ ِِ َِِِٕ ِِِِصُٜ :ٟ( أ ٛ َٕف َزِِ ٛ ِِ ِِِاحل  َِٔعِ ِِِف  ّلِِ ِِِك ت ِعٞ اإِلِِ ِِِيِإ  د ِِ ٢ِِِ ايَبِِ َِِٚ ٌِ ط ِِ ِ ََٔ 

ِِِايصِّ ِِ دِمِ ِِف  ٍِك َُِٞ اي ِِِإ   ِِِي َِِٚ ،ب ذ ٢ ايه  ِِٞ ايف ٌِِٝ ف ِِ ُ اجل  ََٔ  ِِِإ ٌِِع ٢ِِ ايك ِي اتةةد ر(،روِٝحب 
رآ ج مركدرهدضدزرئةدوربةاز روةاكدىركةدرس بةرررررةةدرهدرٓدزرغةداربسي جةـوة(رهدرئدضو اإِلف  

َِِِِِٕه ف ِؤُٜالبةةةدزى ،ر ر،ةآدزىربةةةةةةةةهدض َٕف َزِِِِِِصُٜ(رواتةةةد ر ٛ (رالس سزي ةةةّ،رهةةةدريدقجةةةد ورٛ
ٓرةسوبِسواىرٓةةةةجةةةب دارةدكسسُةةةة بج ريىرهةةدرقطةةةةدق،رو رهةةدرِزاضةةةةدق،رالس سزي ةةّربةةىرُا

ىرسز ،رو رهةةدركةةسس و ىربةةاؽءرجةةواْ،رالس سزي ةةّربةةىركةةسس و ىرخةةسا ءررررالس سزي ةةّربةة
رسيّ.ررةةجةُاغ
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 ي ئايةتةكـــانـشــتـاي طـمان

دكاُىرةةةراو ْرك ج بةةةر ىرباضة رخرةةةرج داربدطػةةةردو ىرهةدرئايدتةدكاُىرنج ػررةسواىرئةرررخةوا
ديرةةةةيب رجووهدكةةدكاُىركةةسس،رهج ةةس سارهةةدَرنج ةةِ رئايدتةةدساربدتاةةةةدتىرباضةةةةكةةسس،رو ربدتايب

س كدىرنوووةةىرُدؾةةِساُججدكاْ،ركةةدربسي جةةدرهةةدربةةدررةباضةة رُدؾةةِساُججدكاْرس كةةاي،رو ربجةة
،رٓدـهد و غةةةج ِج  دو ،رٓدـهبدتةةةدرئج ٌةةةدرهةةةدرخةةةةوااُىرةةةةةدكاْرساُةةةةةبدغرةةةةةآج مرهةةةدرضةةةةةيدك

رىرشاُةاورخةةواردارةدمَرهج س غةرةبةرر،اْركةسسرةةةر رئدو ًةةةرووِز تدسارباضةةةردارٓدزرهةدَرضرةةِزابسسووغ
سرباضةىريدقجةد ىرنوووةىرُدؾةِساُجىريةدكاْرس كةاي،رررررررةجى رتةسورِزووُ ةررةةةربةدرتدفؿرراز شاةةةرغ

،رچٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦچس فةةةةةةةةةةدزًوى  ر
ر،ًدضةج ىركةوِزىرًدِزيدًةدررررخةةواراي رئدواُةدىرطوتجةاْ رررةةةرىطدزيىءربةدرسـهِجرةةد ربدرًطةةوات

ضةةج ىركةةوِزىرًدِزيةةدَربةةدرًدرخةةةواج مرةةةةدو سا،رٓةةدزركدضةةةةّرهةةةة رسوورسي رًدبةكةةافسْ،رٓجةة
،ر"و نرسواية رباضة رررةةةآرسابِرخةواج مرهدرةةبدغردَربدةةج ىركوِزىرًدِزيةة،رياخوسرًدضآةسابِ
د،رو نرهةةةدرضةةةووِز تىرةد،رتاكةةةةد،رناكةةةةوي ِةةةآىربخةةةةواديّ"رئةةةدو ركةةةافس ،روةةةوُلدررةةةةةس ك

ٱ ٻ چ ھ   ھ ھ  ھردىرخةةىىرس كةةاي،رس فةةدزًوى  ة اإلخةة(د(سارنج ِاضةة

ٺ  ٺ   ٺ ٺڀ   ڀپڀ ڀپپپٻ ٻٻ

تاكةد،رجج ةىررررخةةوار رةةةآربـور،ِد ةةةر ربدخػةةةرىربةدربدش يرخةوااوىرةةد ربدرُة،رواتچٿ  ٿ
 ىربةدرٓةج رغة ج مررررةةةردتىءرئةدورنج ويطرةةةر ىرنج جةةةر ج مرنج ويطةةةردًوورغةةةراش ،رٓةةِجةاشوربج ةُج
ئدضةـوىررردبوو ،ر واتةد رُةدرفةدِزيىرٓديةدورُةدرررررةةةرجؼرُةوو ،رهةدركدضةررةةةرُدبرةةآىرهةةد،ركدضةةُج

رد.ةةاىروىرُجةةدورٓاوتةةدعروي ِةة ركةةد(رو رٓجةةٓدي
ج ىركةةوِزىرًدِزيدًةةد،ر كةةدرررةًدضةةرخةةةوااْرةارهج ةةس سارس فةةدزًوى  رئدواُةةدىرطوتجةةرررةجةة

اْرةِسواْ،رٓةدزرٓدًةررةبةةةريد(،رئدواُةدربج رخةةواردَرةةج ىركوِزىرًدِزيةا رًدضةةارطوتسابةطوجنةس غ

ڦ  ڄ  ڄ  چ ٓاتو ،رسار(ىرئدَرضووِز تدؽر17دتىرذًاز ر ةةئدورِزض ديدرهدرئاي

،رواتةةةةةد رو رًدضةةةةةجطرطةةةةةوتى رئةةةةةدىرو وةةةةةدىرچڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ
درةةةردو ىرجووهدكةةىرهدرُدتةبىخىغرارةةيجطدرةةاْ،رووُلةد رجووهدكدكةِسائجى!ر واتةئجط
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ى(يؼرةةةرِسائجةة ئجطروغةدىد،رةةدىريدي ووبةةد رهدرو وةةسسزاو ،رواتةةوو ،رو ربىرواُجؼرُج ةةب
دو ،رئج طة اركةدرهدبةدزرسـهةىرش زرررررةةِسائجوة( ىرئجطغ صِب دزر ةةسكةدرساطجةةتىىرئدورس وـهدةةبدٓ

 رة،رواتةةد ربابةةرووبدرةِسائجىرُاشُةةاوىرنج مدًبةةدزريدي ةةرةةةةكةةدعربج ةةصزاو ،رئدطةةدزُارئجطر
 اقد،رةد،ركةةدرسيةةاز ريةةدي ووبجؼركةةوِزىرئجطةةررررةةةةدىرسيلةةةةاً ءرس ربسايدكةةةةيوضةة ءربِج

ّ ِِِ ايصعًٝٗدر ةةِسآجٌةوِزىرئجبة اقجؼركةةئجط ِسىرةِسائجىربدرشًاُىريجبةرة(،رئجط ٠ ٚايشِ 
ٌ (رواتةد ريدبةد،ر ررإسِزا آلر ةواتد ريدبدوـهةر بثدزضة ،رنةدزو زسطازىررررخةةوار(،راهلل(رواتةد ر ر٥ِٝ

ىرًةةّءرندزضة ةةساورازىرئج و غةد،ريةاُى رخةاو ُىرًةّءرخةاو ُىرئج و غةد،رررررررةًِةدورندزو زسطةرر
زو زسطاز،رخةةةاو ْ،رضةةةديد،ر(ربةةةدرًاُةةةاىرنةةةدرب روغةةةةدىىرئج و غةةةد،روةةةوُلدرندزضة ةةةةساو

،رچڍچ چ چ ڇ  ڇ  ڇڇ    چ چ،رسى ،رندزضة ةةةةةساودز و ز،رةةةةةةض
قدس غةةدركةةسسو ،ررةآبدٓدغةة ىرهةةرخةةةوا،رآسابِةةرخةةةوااْرٓةةدزركدضةةج مرٓاوبةةدؽربةةىرةبج طوًةة

ىرئةةةاطس ،رواتةةةد رئةةةاطسىرةةةةةِساحدتجػةاىرحدواُةةةدو ورئجطة،رو رجج طةةةچڍ  ڌچ

 جواُج لجاْرة،رو رضةةة دًلازاْرٓةةةج رنػةةةررچڎ  ڎ  ڈ  ڈ چس ش خ،ر
ايدرةةاىرًدضجط،ر ًدضجطرُاشُاوىريجطةةج و ،رهج س ساريجطةةدُدرغةةدْ!ربدروةةُجد،رتدًاغاربل

رٓةدزركدضةج مرررةةةراْربثدزضةازىرخىَءرخىتةةسطزايرس فدزًوى  رندزو ةجاْرس كة(رباُط، 
،رجج طةةاىرئةةاطس ورءقدس غةةدرس كةةايرةآبدٓدغةة ىرهةةرخةةةوابِسيةةازربةةداي،ررخةةةوآاوبةةدؽربةةىر

رد.ةةلازيػ دًةةض

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  چانرسووبةاز رس فةدزًوى  رررةةةرانءرتةةةرىرنخةوارةاةئِج

ضج جدًىرضج جاُد،ررخةواِسواْركدرطوتجاْ رةةدربج بةةىطدزي رئدواُةة،ربدرًطچک  ک  گ
(رواتةةةد رَِِِ يٛ واتةةةد رضةةةج جدًىرضةةةج جدكاُد،رئةةةدو رهةةةدرُدؾةةةِساُججدتدارنج ةةةىرس طةةةوتسى  ر ر

لوولديدرش ز ،رةج ةةراوارئةدورًدضةدهدىرضررةةةراربلدْرهةدرِز ذئرةةدزرتدًاغةةج لوولد،ربىيدرئدطةةض
(يةةاْرٓةةدبوو،رًاضةةىُجدكاْرررٚحِِد٠، حز١ِِٜ، إيِِ ان١ٝ  ظر ةةةةىىرحجصبةةىربديةةةةاتىرخةةةةك
ديدرش ز ،رًدبدضة ٍرئدو ُجةدرٓةدزرغة ج مرررررةلوولةةج (،رئدورضُش ٚا١ِ٠ ٚايِ ِِ ٤ ٚاحلزِٜاإلخ 

س كدورغةةةجعاز رةد س ْربجةةةلورًدبدضةةة ٍرئدو يةةةدرئةةدواْرٓدوـهةةةرةد،ربدـهةةرةةةةةخسانرةآبةةةرةةةةآرض
خاـهةةةدارجج ةةةىربلدُةةةدو ،ركةةةدرهدِزاضةةة ججدارئةةةدو ركازيطةةةدزيىرئةةةدوررآطسُطةةةدكاُجاْرهةةةدرضةةة
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س فةةدزًوى  ربج طوًةةاْرئدواُةةدىرررخةةةوارئِجةةةاج لوولديدركةةدرهةةدرُدؾةةِساُججدتدارٓديةةد،ررةةةةض

،رو رچگ  گ   ڳ  ڳ   ڳ ڳچِسواْ،رةاُد،ربج بةةةج جدكةةةضةةج جدًىرضرخةةةواطوتجةةاْ ر

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ،رندزضة ةةةساوي مرُجةةدرجطةةدرهةةدريةةدنراوندزضة ةةةسٓةةج ر

دزرواشيةةؼرُةةدٓج ِّرهةةدو ىررةةةة،رو رئدطچۀ ۀ ڻ   ڻ  ڻ  ڻ
د ،رواتةد رضةوي ِدربةدررررةةةردؽ،رُةووُىرتدوكجرةةةردًد،ر ْ( كةةةردور ي( ،رالًةىرقدضرةةةركدرس يـوج ّرئ

،رآتةووؽرس بةررجاْرةةةرصاورئةاشازي لىربةدرئج ػررةةةردرواْ،رضةةةرِسواْرهةبةرةبدرتدئلجدرئدواُدىربج رخةوا
رج جدكاُد؟ةةةج جدًىرضةةضرخةوااُد رةاتج مرطوتوويةج ّركةةاُدركةج جةةئايارئدورضرئِجةا

،رخةةةواجاْرطوتووياُةةد رةا،رٓدُدي لجػةةةةةةدَ،ريجطةةةة،رًدِزيخةةةوااُد رةةةةجاْرطوتوويةةةةٓدُدي ل
ر(.دسِِِايكرايزٚحس شر ةةجاُىرنجةا،رطةةيجط

ھ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھھچس فةةةدزًوى  رررخةةةةواسوايةةة ر

ارُاطدِزي ِةدو ربةىرررةةةردزًوى  رئايةةةرج رهج لسسُةدو رس فرةبدرُلووـهةررخةوا،رچے  ے
ج بووزس يدورش زرةةةرش زرهرخةةوارداركةدررةةةرج لةدْ؟!رهةدرحاهـرةةةرىرهج ِاكةةورساواىرهج بوزسُجػخةواالىر

رخةةةوابةةدرردزةةةةدؽركةةدربدزاُبةِسي صيجةةج ةىءرئةةدوربةةةةئدس بجج ةدي رئةةدوربةةةةد؟!رهدطةةةةبدش يجربةةد
ازرس س ْ،رٓاوتةاىربةىرررةةةراْ،ركةوِزىربةىربِسيررةةةربدغرةةةآرج مرهةدرضرةةدْربدربدغةةْ،ركدرس يلس يلد

راتدو !!ةةاْربىرس كةبووُدو يةج ٌاُةةدِزاُدو ورندغةةاىرطةةس زطررخةوابِسيازرس س ْ،ربدمَر

ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  چ،رس فةةدزًوي  رآىرنةةدزو زسطازرِزايد طديةةدُخةةةوارئِجةةةا

درهةةةةةةةدرةةةةةةةةةدَرجطةةةةةةةةةج ىرًدِزيةةةةةةةةة،رًدضچ﮵    ﮶ ﮷  ﮸  ﮹  ﮺   ﮻
 ووْءرهةدررةةةةردِزبووْءرِز يػةةةردرتج ثةةةردًبدزاُىرسيلةةةرؼرئةدوسارنج مرةدزي مركدرهدرنج ةةدًبةنج م

دزي مربةةةوو رو نرٓةةةدًووررةةةةةدرُةةةدبوو ،رنج مدًبةةةةةُج ةةةوربدغةةةدزسارٓةةةاتووْ،رٓجضةةةىرسيلررر
ىرش زرة،رسايلجػةةچ﮼ ﮽چدواْرشيةةاتسرُةةدبوو ،ررةةةةىرهةةةةدًبدزاْءرٓجضةةةةنج م
ٌرةةةةةرربةةةوو ،ريةةةاخوسرش زربةةدرِزاضر بج ةةةةرِزاض اْربةةةوو ،رةةةةةترساُةةةدزربةةةوو ،ريةةاخوسرش زربةةةدرئج

،رچ﮿  ﯀  ﯁چازروةةةةةانربةةةةةوو ،ربةةةةةدمَرررةةةةةةةىريدكجةةةةةةةئافس تج ل
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،رًاُةاىروايةدرو نرئةدوررررآزسبخةوازسُجاْرخةواكدررئِجةازس،رخةوازسُجاْرس خةوآدزسووكجاْر
 ججاْربةدرغةديسىرررةةايدرنج ويطاىروةة،رًاُةآزسبخةوازسُجاْرخةوالدربدغدزربووْ،رو ركدرةخدـه
،روةةىْرآٌج مربةةة درئاوي ةةمءروةةِطدرطدُةةة ىربةةدرًطةةةج مرنج ويطةةةكدضةةرئِجةةةااْربةةوو ،رةةةةخىي

               ائ   چيدتىربةةىرس كةةسى ؟!رخةةوار

دو ،رسواية رضةدزُ رررةةةراُجاْربةىرِزووْرس كديِرة،رضدزُ ربد !روىْرئايدتدكچەئ

ج ىرةّ،رو نربـوةةةةةة(ريةةاُى رالس سزي ف َٕٛزُِِِِِٜص(رواتةةد ر ەئبةةد روةةىْرالس سزي ةةّ،ر ر
اذ يدرةسي ّ،رئدًةةدرئاًةةرةاواربةةدرالِزى رسارس بةةرةةةة،رئةةةةآابةةترخىيةةاْرُدًةةةةساس ياْربدس ضةةةةئج

ساس ىرةج ىرئجةرةةةرسربةوو ،رو نربوـرةاُدارجج طجةرةاقروارهةدرسـهجةررةةةردركوفسورُجفةةدو ىركدرئدواُةةبىئ
ترةةةةدرس ضةدوياْركدوتىتةةةةةةْءرجـو ووةةةة ىربةةدرس ضةةترُدٓج ػرةةةةش ويركةةسسووْ،رويطرةآةةةةه

،رچەئچدزًوى  رةاو ،ربىيةدرس فةررةةةردي اْءرئاز شوورورهدرس ضترخىياُدارُدًةةغ
راتو .ةةاُدارٓةةوي ِىرقوِزئةةس رهدرش زرغةالس سزي ّ،رو رئدورتديبج

ۈئ     ۆئ  ۈئۇئ ۇئ ۆئ وئ  وئ چوى  رةدزًةةةةةدارس فةايجةةةةةهةةةةدركىت

دزاُدرةووـهججلةرةل،ربدرنسضجازكسسُج لىرُچېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی  ی
لورةدىربةةة ،ربدـهةةةةةةةةاو ِزي ىرو مًدكةةةةةجازي مركةةةدروةةةةةد،رُةةةدنرنسضةةةةةبلرةةةةةآجازياْرهةةةةةنسض
ٍركةسسو ،ربةىرررةةةردؽرباضةةةرازىرسيلةةةرىىرسايةد،رو نرجرةةةردىرهدُج وخةةةرجازي مركدرو مًدكةةنسض

 ربةا،ررآِس رُجةد؟!ررئدًةدرًج ةصرُجةد؟!ريةاُىروةاو ِزي رُاكةدىركةابساربـوةرررررررررةج ى رئدًدركاًجةوي ِدربـو
َِِِِِٜاإلْه تفٗ ِِِِِّاإلس ر آةةةةةلسايد،رس ـهةوةةةوُلدرو مًدكةةةدىرئاغةةة َُِِِِِ٘ضَت رٟ:  ٞ ِفِِِ َّٔ جٛابِِِ

 ٘ َّ تِِ د،رةوخىىرسايةةةدو ،رو مًدكةةدىرهدُج ةةةةةةج رهج لسسُةةةةجازكسسْربةةدرُلووـهةةةة(رواتةةد رنسضط

 رآ،ربـوةةةةةةةةچوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئچ
 د،رُةدرقةاشاُ ،رررةةةرو ربدس ضةةةر ،ركةدرُةدرشيةاُىربةىرئج ررررةةةر ج مرس ندزضةغةررخةةواردرهةدررةةئايارجط

،رآبطديةةةدُرآضةةووستاْرنةةةررآسووزخباتةةدو ،رُةةةدس تواُررةآاْرهةةةةةةةةشياُ رآد رُةةةدرس تواُةةرةةةةروات
ر،ربةدرس ُط ةدو ررةةةآردو ربةةةرجفايربداي،ربدرس ً ةةاي،رغةةدزيرخبةةضرةآب واُرةآس برندزضة ةساو

ئةدورغة اُدىربةدرس ضةتررررررآىرٓدقرس بضة ةساوندز،رةةآ،رب ٌسي ِةآ،رهج ترببووزى ،رب ريدي ِآب

www.alibapir.net



   ...... (27 – 27)   
 

 

 [277 ] 

ردُدو ،رُةدرةةةرسووزخبرةةةآراُ اْرهةةس تواُّرشير ،رُدةة اُدىرئج و رس ياُثدزضةةبّ،ربدمَرئدورغ
جدتى،رئدطةدزررةةةر،رئدطةدزرسايلرايدرةةةريجطئدطةدزرررئِجةةارديدُّ،رةةبطرآووستاْرنةس تواُّرض
ٌاُد،رئدطةةدزرٓةةدزرغةة ج مرةاضةةطدزرئةد( ،رئدطةةدزرسازوبةةدزس ،رئةةايكِِدسررٚحس شر ةطجةةاُىرنجةة

ىئ  ی  چ،رآىرخةةىىربةةدرس ضةةترُجةةد،رتةةارٓةةىرتةةىىربةةدرس ضةةتربةةررةٓديةةد،رش ز زورقاشاجنةة

دورساواىرةةةةدزىرشاُايةةد،رئةةدورقطرةةةةبجطرخةةةوا،رهةةدرحاـهدتج لةةداركةةدرٓةةدزررررچی  ی
ردو .ةةاْرس ساتةةءرو مًجةآجاْرس شاُةة جدكاُجػةة،رو رنج داويطةآ ةةبدُد كاُىرس بجط

ر
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 ـةيـةكى طرنــطضـةند مةسـةل

   ڤٹ ڤ   ڤ ٹ  ٹ ٹچوى  رةةةةةكةةةدرس فدزًر دَةةةةةدهدىريدكةةةةةًدض

ج ىرةدرهةةدرًدضةةةةةةبسي جرخةةةوااْ رةةةةدىرطوتجةةةةوًاْرئدواُة،ربج طةةچڦ  ڦ ڤ 
اىرةُدؾةةِساُججدتدركةةدريجطةةرريدقجةةد ىـودىرةةةةافسربةةووْ،رئةةدو ركاكةةةةدَ،ركةةةةكةةوِزىرًدِزي

درةةةردرئج ٌةةةردتةةبةةّ،رٓدـهةةةرس شاُرخةةوارهةدررج مرةةةردربدغةةبرآبرةآةةىرهخةوادالًىرةةجطرضةةًدض
ٌاْركةسسو ،ررةةةةرجى رباضةةةرووِز تدساربةدرتدفؿرةة(يرئدَرض17دتىرذًاز ر ةةسيرئايةةجةدرتدفطةةه

دو ىروى رسووبةةةاز رةةةةةدرهج ةةةس سارئةةةةةدكاُدا،ربىيةةةةةٌاْربةةةدرئجِججوةةةةةدوى رئاًاذ غةةةةةو ره
كةدَءرشيةاس،ررررآاتو ،ربةرةةةر(سار17ٓدتىرذًةاز ر رةةةر ديدرهةدرئايرةةُاكديِدو ،رو رخوسىرئدورِزض

،ربةةةةةةةةدمَرچڤ  ڦ  ڦ  ڤ    ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ چ

ڻ  ۀ  ۀ  چوى  رةةةةدو ورس فدزًةةةة رساو تةةةةاواربدزندزوةئةةررخةةةوادوى رةةةةه

ھ   ھھھ ےےۓ ۓ  ہ  ہ ہ  ہ  

 ﮽﮹ ﮺﮻﮼ ﮸﮷  ﮶﮴﮵   ﮳﮲   

دياُدارةةةةة،رهةةةدرو مًةةةىرئةةةدورقطدةـمائــــال چ           ﯁ ﮾﮿﯀ 
 د،رئدطةدزررةةةرىربةدرس ضرةةةرو رٓجضخةةواردْرةةهداليرآدزًوو رئدسىركةةاْربفةةنج جس فدزًوى  ر

،رو رتج لةةِسايرةآىربفدوتج ِةةةةةة،رو رسايلةآدَربفدوتج ِةةةةةة ىرًدضةةج ىركةةوِزىرًدِزيرةةةةويط
س،ركدواتةةد رةةةةسى ؟رُدخج ةةةةس كرةآىرنةةة؟!ركةةدعرٓجضةةرةةةةآِةلىرضةةدزرش وىربفدوتج ةخدـهةة

 د.رررررررررةةيخةواارةةىربدرٓدقرتدُجندزضة ةساو

ديدىرئةةدواْربدوةةىرس ساتةةدو ؟رهج ةةس رهدضةةدزرةهج ةةس سارو مًةةىرئةةدورقطةةر  دهدىرسوو َةةةةًدض
،رواتةد رًدضةةجطررچڦ  ڄچدو ،رس فةةدزًوى  رةةةرجطرو مًةةىرساو تةةةرشًةاُىرًدضر

از ركاتج ةمرًدضةجطرٓةاتو ربةىرالىرررررةةةر؟رسيوتو ةةةروايطجطرهةدركةوى رررةةةرئايةارًدضررئِجةاى،رةطوت

ڦ  چسارئةةدو يرنج طوتةةووْ،رخةةةواُةةدىرطدياُةةدُىرنةةدياًىررهدًجار،ِسائجىةةةةبةةدُىرئجط
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ڇ   چ چ چ   ڃ  چ   ڃڃ ڃ  ڄ  ڄ  ڄ ڄ

،ريةةاُىرچڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ
دواتد ربىوةىررةس كدىرئةدواْركةسسو ،ركةرررةاىرهةدوربجةررةةةرديءرحاغةةةرىىربدِزائةجطربىخةةًدض
سى  رةةةةبطوترةةةةآ رُابج ّةاْرس ـهةةةدرشاُايةةةةةةدي؟!ربىيةج ججةةةارنةةاي رس س ُةةدرالىرًدضرةةةةيجط

 ججدارئةةةةدو ىررةةةةةةردرهدِزاضةةةةةةربطةةةةوتسى  رُدؾةةةةِساُججدي،رووُلرررآًدضةةةةج ججدي،رس بةةةةرر
ِدطوتو ،ربةةدمَريةةةوي ِلدوتِىرًدضةةجطرُجةةدورًدضةةجطرواررةِساُججدكاْرس يـوةةج ّ،رغةةرةةةةُدؾ

وي ِلدوتوواُىرًدضةجطرئةدو ياْرسآج ِةاو ،ررررةةدو ىرغةج  رُدؾِساُججديرهدبدزئةدزربـوةةئدط
يةةةةاْر،ر (يؼجُاشُةةةةاوىر ُدؾةةةةِساُر،جاْةةةةةةلورٓدُدي لةئةةةةدواُجؼرٓةةةةدًووياْرُةةةةا،ربدـهةةةة

َِْصدزئدو يدركةةدرطوتووياُةةد ر ةةةةهدب ُٔ أ  َِِِِْحِِ جطرةةةةيةةاْرهدبةةدزرئدو يةةدركةةدرًدضرر،( ُر اهللِ
س سارةةةرساوْ،رجةارهج رةةةرُ(،ربىيةدربةدو رُاوررزا١ِِِِْ ْصاَربةدرُةاوىر ررةةةردرهدرغةةدكةةلىرسي جةةخدـه
ر ةةآ اْرس ـهةة رغةةنج ِر،ارةةيجط

ر .رةةبثدزضرخةوا،رچڄ   ڃ چر-1

بةدعرررآئج و غد،رواتد رس بةرندزو زسطازىر،رندزو زسطازىرًّءرچڃڃ  چر-7
روي ِديد.رررآيربخةواارةةو ؽ،رتدُجةةازىرًّءرئج ةى ،رو رندزو زسطةرتندزو زسطازربثدزض

،رٓةةدزركدضةةج مرٓاوبةةدؽررچڇ   ڍچ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چر-3
،رجةةارئةةدورٓاوبةةدؽرساُاُةةدربةةتءرؾةةدُدًج لد،رًةةاُ ءرخو زي لةةد،ررررررآسابِةةرخةةةوابةةىر

 ديدكد...رٓ ةةةد،رٓةةةدزركدضةةةج مررةج لد،رنج مدًبدزي لةةةد،رفسيػةةةة ج س يدكد،ركدضةةةةئدضةةة
رسسو .رةةدركةةدزرقدس غة ىرهدضةةبدٓدغرخةواجدرةة،ربدرتدئلةآسابِرخةوااوبدؽربىرةٓ

رّ.رررررةةساًدُج رخةوادؽربىرةاوبة ج ّ،رٓةةاىربدٓدغةةبدتدًدزرةكدواتد رئدط

ِِِأ٣ٚ: ٜ ر ةآ(رس ـهةةأ٣َِِِِٚدو ىرئةةاطس ر ةدواُةةةاىرحة،رجج طةةچڍ  ڌچ ر-4 أٟٚ، ِ

ُٗ اىرةةةراْرندُةةةروي ِديدركةدرئجِطرةةةر(رئةدورغرَأ٣ٚبسس،ر رةةآاىرنةة(،رواتد رندُ٘ َِِٛ ٜؤِِٜٚف 
وورس ساي،رس فةةةدزًوى  رةةةةةىرنػج ةةةةةايءرهةةةةةِساحديرس كةةةةةدارئجطةةةةةبةةةىرس بةةةايءرتج جر

ووربةةد ْءرةةةةتج جةةدارنػرآ،ريةةاُى رئدواُةةدرئدطةةدزرغةةوي ِج مرٓةةدبچڍ  ڌچ

www.alibapir.net



   ...... (27 – 27)   
 

 

 [277 ] 

ِساحديرُةاكسى ،رجةارررةةةردارئجطةةةرد،رسياز رهةدرئاطسيػرةةدْ،رئاطسىرس ش خةِساحديربلةةئجط
بةدرتدوضةدو ،ربةدرتواجنةدو روارس فةدزًوى ،رررررررخةواج ّ رئدو رةةاياْرس ـهةةدي مرهدرشاُةٓدُ

رس.ررررةةدرئاطةدرهةطةةدربج جةةووساُجاْرُجةةةوي ِىرنػةةاُىرغةي

جاْرة،رو رض دًلازاُجؼرٓةج ريازًدتجد زي لةررچڎ  ڎ  ڈ  ڈچ ر-5
رّ.رررةةازيػة دًلةةدرضةةد رئدواُةةد،ركدواتةةُج

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  چكةةةةدرس فةةةةدزًوى  رر دهدىرضةةةةج جدَةًدضةةةر

سيؼرة ةةرِسواْ،رنج ػةاُد،ربج بةرج جدًىرضةج جرةةةرضرخةوا راْةةطوتجوًاْرئدواُدىرة،ربج طچگ
ِِِاألقسيىرس ـهةةةج ّ ر ةةةةةاورجبةةةةةءريجطرخةةةةواِساُججدكاْربةةةدرةةةةةلسس،رُدؾةٌةةةةةباض ِِ ِْٝ 

ّ (،ر  ١َِِايث رخةةوارّ رةةةرج ةةدرس ـهةةةردز،رووُلةةٔج ِةةد،رنج لةةٔاتةة ،رواتد رنج لة(ربدركوزسيأقِٓٛ
(يةؼرررٚح ايكِدس ى،رو ر اؽركدركوِزيةدترةةىى،ريجطةةبىخرخةوار اتو ةةٔةبدؽرنج لرةةآهدرض

،رٓدُدي لجػةجاْرهةدرججةاتىررررةةةآراَرسي ِةةةرءرنديةةةآراسارسى ءرس وةةةروريجطخةةواركدرهةدرُج ةواْررر
اورًدِزيةدَ،رٓةدزسووريدقجةد كاْررررةةةروريجطخةةواردَ،رواتةد ررةةّ رًدِزيةة(رس ـهج دسِِرٚح ايك 

( ،ركةةدرايٓشِ ٤  اؽرٓةدزرٓةةدْ،رئدًةدرو نرئةةدورئايدتةدىرضةةووِز تىر رررةةةةبةووروْ،رو رئج طر

ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ٱ  ٻ  ٻ  چس فةةةةةةةةةدزًوى  ر

ٿ  ٹ   ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ   ٿ

ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڦ ڦ ڦڦڤ ڤڤ ڤٹ ٹٹ 

ڎ    ڎ    ڌ ڍ  ڌ     ڇڍڇ     ڇ  ڇچ  چ         چڃ  ڃ  چ       

ج  رئةةدَرةاتىرخةةىىرهةةدربةةدزطىرضةةرةةةة،ركةةدركچکژ  ژ  ڑ  ڑ   ڈڈ  
ىرنةةدزو زسطازرخةةةوادارةةةةدزركةةسسو ،رهدوي ػةةةةدًاْرهدضةةةةجى رقطةةةةس ساربةةدرتدفؿةجةةةتدفط

دندِزي ِّ،رو رجطةةدرهةةدرةتج ٌةةرساراْةةةةدكدتةد!رهةةدرئايجِةجِةةةج بةس فةةدزًوى  رئةةدىرخةةاو ْرك 
دَرةةةراىركةوِزىرًدِزيرةةةرجطريجطةةدْ،رًدضةةو رًدكخةواوربدرُاوىرخةوادىرٓدقرهدضدزرةقط

ٜعِِ  رأيك ِِٖ  }يةةدَ،ر وويدتىربةةىرًدِزةةةةيد،رٓاوي ػخةةةواروغةةةدىيدورخةةةواِز واُةةدكساوىر
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سيىربسسوويةدتىرفةووىرررة،رجبةةآىرهج بخةواارضدالًىرةةدىريجطةة(روىْ؟رئدورِزووحرَ ٖ 
،رو رآبةررةآىرهةرخةةوارءرضةدالًىررآهج ةىرِزاشىربةرررخةةواردَرساركةسس،ررةةبدريدخدىركساضىرًدِزي

،رآئةةدو ىرهةةدرِزي ةةىرُوتفةةديرسايةةمءربابةةدو ربةةررآد ربةةدبةةةةدتىربةةوو،رواتةىرتايبةةةِزووحج لةة
بةةدز كىرًدِزيةةدَرساكةةسا،رو روةةوو رُج ةةوررررمربةةدةةةةج و ىرِزووحرو نرفووي ةةةةدزربدغةيدكطةة

ّ،رةةةربج ِرخةةوارىرةةةردًبدزاُةةوربةدرنج مرخةةوارارئجٌاْربدرةةس جر{اةةووربدريجطةةًِداـهداُىءرب
 ،رندزضة ةةساورتةدُجاريةدنررررخةةوارس ،روةوُلدررة ةرةةو رباغةةةرِّربىرئج ةة،رواشبج ةةآج ّرضةو رًدـه

د،رو رةةةردرٓىرويةةٌاُدكاْءرش ويدارٓديةة رهدرئاضةة،رٓدزوةآدبةةدىرٓة ـهجىربىىركدرِزةناك
ر.ةآ جازبةةدزندزغةةدو ىركدرضةةدربىئةةئدوربدض

ىرةدرهج ةةةس رباضةةةةٌاْركةةةسسو ،ربىيةةةةةةةةجى رباضةةةةةهدبدزئةةةدو ىرهةةةدوى ربةةةدرتدفؿرئِجةةةةا
ردو .ررررررررررةُاكديِ

ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ  چكةدرس فةدزًوى  رررر واز َةةدهدىروةةًدض

،رواتةةةةةةةد رٓةةةةةةةج رچں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ ۀ  ۀ
ّر،رو رئدطةدزرواشررندزضة ةةساوردرهةدريةدنرررةُ رجطندزضة ةساو ،رهةدو ىركةدرس يـوةج ّ،ررررُديةدُ

 درةةةةة،رئدًةةةدرِزاضةةةةةآجاْرتةةةووؽرس بةةةةةاشازي لىربدئج ػةةةةةدواْرئةِسواْرهةةةةبةةةةئدواُةةةدىربج 
رديِدو  ة ج مرِزووْربلةدُدرغةدرودتةةاز ىرئدَرئايةة درس زبةبدمَرنج ويطر،دتىةاكديةًاُ

ڳ   ڳ        إَلههٌ  گچاى رة،رئدطةةدزرفدزًووبةةچگ  گ   ڳڳ ڳ ڳچر/1

د،رو رةةةرجدركسسُدو يةةةراس رتدئلةةةر( ،ربىرشيَ ٔدمَرئدور ةةدواوربوو،ربةة،رٓدزرتچڳ
لسسُدو يدرهدضةةةدزرئةةةدو ىركةةةدربةةةدرٓةةةج رغةةةج و يدنرجطةةةدرهةةةدرتاكةةةدررةبةةةىرجدخ ةةة

ٓرندزضة ةساو درُة ،ركةدرغةاياُىرندزضة ربةّ،ررررررةةةرىرسيلندزضة ةةساورر ةةةردق،رٓجةةةرىربةدر
س فةةدزًوى  ررخةةةوادارٓةةدْ،رةُةةدنرهةةدرسُجةةاىرواقجةةضرساُةة ،روةةوُلدرهةةدرسُجةةايرواقجعةةر

اىرةةةةة،رواتةةةد رًاُيـــ چڄ   ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ چ
ىرندزضة ةةساوردْ،ربةدمَررةةةردرٓةةةرىرسيلندزضة ةةساوركدررآةةس ُر(َرساْربدو ساةةوايدرئجط

ىراوندزضةرتُ ،ربدمَرراوندزضةرتُآدقرس ندزضرتي ّ،رئدطدزُاررد ربدّ،رواتةدقةُآبد
رد.ررررررررررةةديةوي ِآاوربةةاوتةٓرآىربخةوايدكد،رئدويؼرر، دىرندزض ةةايطةبدرٓدقءرغ
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دكدياْرسووبةةةةاز رُاكاتةةةةدو ،ربةةةةدعرةةةةةة،رقطچڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچر/7
اُىرةدكديةةةةةد رقطةةةةةدشْرٓج ِةًةةةردزشوةىربةةةخةةةةواج ّ،رةةةةةدو ىرس يـوةةةةةدزًوى  رئةةةةةس ف
راتدو .ررةةاز ىربلةةسووبرةةآ ىرُاشاُةةد،ربدرنج ويطةةاخىغةنج ِ

ِِ،رهةةدرججةةاتىربفةةدزًوى  ر ررچڻ   ڻ  ڻ  ڻچر/3 َِِذاٌبِي  ُِٗ َع َّٓ َُشَّ َٝ

 ِ دايركةدررة،ربىرئدو ىرس زيبچڻڻ   ڻ  ڻچ(رس فدزًوى  رأ ي ِٝ
َِٗزَِٚضِ  ايِ  ج ّ ر ىرنج ةىرس ـهةرريج ّركافسْ،رئدو رشاُايةاُىرِز واُبج ةرررةئدواُدىروارس ـه ُُظ 

ُُِِِِضََِه ِِِ ٕ اي بىئةةةدو ىركةةةدررر،ازسزي  دو ةةةةة(رغةةة ج مرس زخةةةساو ،رس بووايةةةدربػررَُزِِ
رافسْ.رررةةدياُدو ،ركةةىىرئدورقطةةدربدرٓةةاي،رئدواُةةس زيبد

اإلجيِ   (رهةدرفدِزٓدُطةدكاُىرشًاُةدارس ـهةج ّ ر ررررَعَِذابٌ  روغةدى،رچۀ  ۀچر/4

ِِِايشَّ ِِدٜد  ر آ(يةةؼرس ـهةةرأ ي ُِِِٝةةدُىرتوُةةد،ر رؼرنج طدياة(رواتةةد رئج ةةردٜدِ َٛجُِِ  ايشَّ (راي

،رش زرسووبةاز ررچۀ  ۀچد،ركدرهةدرقوِزئاُةدارررةةىرتوُةئاشازي لر اُىةئدويؼري
ِِِٝؼ،ر ةىربدئج ةةةاشازي لةةةة(رٓةةدزربىخةةىىرواتةةد رئررَعَِِذابدو ،ر ةةةةبىت د رةةةة(رٓةةدزرواتأ ي 

رؼ.ةةدرش زرش زربدئج ةةد رس بج  ةةؼ،ركدواتةبدئج 

ہ  ہ   ہ  ھ  ھھ  چكةدرس فةدزًوى  رررر دَدهدىرنج ِجةرةةًدض

ورساواىرهج بةةةةوزسُىرخةةةةةوا،رئايةةةةارُاطدِزي ِةةةةدو ربةةةةىرالىررچھ  ے  ے
اْرضةدزىررةةةر ىرئجِطةيةد!ربدِزاضةررربةدش ي رربةدرج بوزس ىرةهةررخةةوارداركدرةهج ِاكدْ؟!رهدرحاـهج ل

ِ هدورٓدًوورٓج ٌِج ر رةآووِزس ًج ِةض ّ ؼر ةةةر(روربدخػح ًِ ١َُِ (روربةدش ي ر رن َِز (رورَرِح
وةةدُدرٓج ةةدي ءرًدُةةد ،ررخةةةوارسِِبح ٕ اهلل بةةدش ي ،ررىربةةدخةةةوا(ىرَغفِِز٠بةةوزسْر هج 

دُدرهج بوزس يةةد،رسواىرئةةدورٓةةدًووررةةةةبةةدش ي ريةةد،رورِد يد،روةةدُدربةةدةةةةوةةدُدربدخػ
اوتارش زرةٓةرآىربخةةواردؽ!رووُلدرةةاوبدؽرساُاُةة ءرٓةئدس بجج ةج ءربةدزنج ضةةطوُاحءرض

ِووز،رو نرةةةةاو ْركةةدِز ًىربج طةةةةىرخخةةةواغةةدارسكد،رهدطةةدي رئدو ةةجةةةىرهةةدرغةةةةش زرِزق
!رُافةدزًووىرالس ىءرهةدرررةةةآردرًاـهةةةرافدزًووىربج جة رُةرةةةآرج مربـوةةةرج مربةدريدكرةةدو ىريدكةئ

،رئايةةةارچہ  ہ ہ  ھچؽرس فةةةدزًوى  رخةةةةواواْربةةة ؟!!رةةةةةالًةةةاْرًج
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 يةدورش زررش زرهج بوزسرخةةواراكدْ؟!رخةىررةةةرج بوزسُىرهج ِةورساواىرهةرخةواُاطدِزي ِدو ربىرالىر
اْرةةةرج بوزس يدورهج  ةةش زرهرخةواّ،رخىرةة اُدربج ِةةىرُايدْرواشرهدورغةةبدش يىريد،ربىوربد

ساواىرر،ىرًجٔس باُاُةةةدو ةبةةةدرئجِلازكسسُج لةةةررخةةةةوابدش يجةةةد!!رر،رش زربةةةدآد بةخىغةةة
فج ةسربة ،ررررةةةآر ىرهةةةرغرةةةآردرئج ٌةدؽرس برةةاي،رٓدـهبدتةةس كرةةآاْرهةةطدِزاُدو ىرالىرخىيج

،رةآسوبىوووُج لىرش زرنوووةةىرٓدبةةرةج مرٓدزوةةدُد ربجةةرةةةة ركدضةةةةدؽركةةدرس بجِئج ٌةة
وةةةاورهةةةدررةآ،رس بةةةةآوكدوتج لىرش زرخسانةةةىرٓدبةةةةةةةةسوبِسوايدكىرش زرٓدـهةةةدورٓدـهطةبجةةة

دركةةدرةةةةوي ِآىربخةةةواجفدتاُدىرةةةةديّ،رئةةدورضةةةةازربلةةةةدزو زسطةىرنخةةةواضةةجفدتدكاُىر
خىًةاْربةدورضةجفدتاُدرررررآج ّ رس بةرةةةر(َرس ـهةةةرجطّ،رشاُايةاُىرئرةدسارس طوجنج ةرةةةردي رئج ٌةةهدط

ِ ىر ةةد يّرئدٓوةةٓدوـهبرةةآدؽرس بةدو ،رئج ٌةبِساشي ِجِ ِ ً ّ،رةةةر ءرًدُةدربجرةةي(رب ،رٓج دح 
ٓدوـهبةةد يّرالىررآِد ربةة ،ربةةدربةةدش ي ربةة ،رو رس بةةررةةةة(ربةة ،ربدخػن َِِزّىر ةةةةئدٓو

ًاْروايةد،رٓدـهبدتةدرٓدُةدى ررررىرنةدزو زسطازرخةةوارسيّ،رالىربةدش ي ربطةسيّ،رررةةهج بوزسْربط
 ،رةازي  جةةةى،رندزو زسطةةةةدزايدتجةةو ،رو نربدسئج ِخةةةوادتّربةةدرةةةةدْرتايبةةةةضةةجفديرٓ
دكاْء،رضةةةجفدتدرٓةةةدز رةةةةةدز رواكةةةةةاو رٓةةةةةاو ُىرُةةةةةج ،رئةةةدو ركةةةدرخةي  ةةةندزضة ةساو

ِِ ردزر ةةةةثج لدولةةًورخةةةوااُد،رئةةدو ركةةدررةةةةبدزش ك َّٗ ِِ ردزر ةازكةةة(رورُاوق  واُةةدر( ،رئدَجبَّ
ْررر و ىرندزو زسطازخةواتايبدتّربدر رآبدغةدزيؼرس تواُةررر،،ربدمَركىًةدـهج مرضةجفديرٓةد

رىى.ررررةةدس زرخةة،ربدقةةآدبةةجفدتاُدسارٓةةىرهدورضةةمءربدغةةنػ

ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵    ﮶  ﮷  ﮸  چ ردزًوى ةةةرس ف ردَةةةردغةدهدىرغةةًدض

،رهج ةةةةةةةةةةةةةةةس سارچ﮹  ﮺   ﮻  ﮼  ﮽﮾  ﮿  ﯀  ﯁
لىرش زيةاْرٓديةدرهدضةدزرئةدو ىركةدرئايةارًدِزيةدَريةدكج مربةوو رهةدرررررررررررًِسي و ةةاْرًػةشاُاي
 دكاْرةةةةبةةاعرس كةةايركةةدرفسيػرررخةةةوا،ريةةاْرُةةا؟رهدبدزئةةدو ىررخةةةوادزاُىرةةةةدًبةةنج م
سكسسُىرئةةدورةجةةةداركةةسسو ،رجةةاربةةدربىُةةدىرئةةدو و رهةةدرتدفطرةدياْرهدطةةدي رًدِزيدًةةةةةةقط

ج ّ رئةةدورضةةج جاُدرنج مدًبةةدزرةةةةّ،رس ـهةةةردؽرسي ِةىرسيلةةةةةةاْرسوورئافس تةايةةةشاُر،اُدساةئايدتةر
ا،رهدطةةدي رًدِزيةةدَ،رس ـهةةج ّ رهدبةةدزررةةةةىرًووضة اق،رو رسايلةةةةةة(رسايلةةىرئجطسِِ ر٠ووْ،ر ةبةة

ئافس تاُةةدررآدو ،ركةةدرٓةةدزركةةاَرهةةدورضةةرةةةةازربىًةةاْرس طج ِسي  ةةةةىرندزو زسطخةةةوائةةدو ىر
رسسووْ ةةدي ركةةدىرهدطةة درقطةةفسيػ
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7 

7 

 وا   وه حي   بو   ان ر د وو ن ، سي  ئا ـفر ه ت      هك   خ   7
 ان  ؟!   يان    بيـغه مبه رن     ئا يا 

ر

(رهةدرسزي ةر ىرئةدورئايدتاُةدساركةدررررررِٖٛد ووِز تىر ةةةرهةدرضررخةةوار( و رسِ ر٠ بدير ةةةر(ربدرُط1
 دكامناْرٓةاتّربةىرررةباضىرذًاز يدنرهدرنج مدًبدزاْرس كاي،رسواية رس فةدزًوى  رفسيػةررر

ىئ  ی   ی  ی  چ فةةةةةدزًوى  ررٍ،رناغةةةةةاْرس ةِسآجةةةةةةالىرئجب

 ٻٻپٻٻ ٱ     يئ   ىئ     مئ  حئ   ی   جئ

 ٿٿٿ ٿٺٺٺٺڀڀ     پپپڀڀ

دىرة،رواتد رو رئافس تدكچڦ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ٹ
داورسواىرةاْرنج ةةةاقٌةةة ةئجطردابووُىةِسآجٍ(رو ضةة ابوو،رئج ٌةةدؽرًةةوذس ىرنديةةررة ئجبةة

ًرة اقجؼريدي ةةةةةةئجط هةةدررةةةةآٍرس بةةةةىْرًِداـهةةةةّ!روةةةةووب.رطةةوتى رٓةةدىرٓةةاوازربةةىر
غةةةةة ج لىررئدًةةةةدرس !ربدِزاضةةةةة ج رةٍءرًج سس كدغةةةةةٍرنجةةةةرةداركةةةةةدرُدش كةةةةرةةةةةةرج لةحاـه

ى!رِز محةديءررةووِزس ًج ِةرةةضرخةةواردزيرهدركةازىررةةدز !رطوتجاْ رئايارضةةووِزٓج ِةةدزضةض
 دىرةةايجطة(رغخةواوًاْرئدور ةِسآجٍ(ربج طةاـهىر ئجبةةدىرًةةئرآتاْرهدضدزربخةوانج صىر

ردزش .ةةايدربةةنرةى ايػةةض
(ساركةةسسو ورئةةدويؼرهدطةةدي ررسِِ ر٠اُدياْرهدطةةدي ر ةةةةقطرئةةدو دكاْرةةةةسيةةاز رفسيػ

ردىركسسو .ةةقط دكاُدارةةفسيػ
ٺ  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  چس فةةةدزًوى  ررخةةةةوااو ،رةةةةةًووضر ةسايلةةةبديرةبدُطةةةر(7

ڦ    ڦ      ڦ   ڦ    ڤ      ڤ  ڤ   ڤٹ     ٹ     ٹ  ٹ ٿ  ٿ    ٿ

ٌاْركسسربةىرالىررة،رواتد رضسووغالقصص چ ڃ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   
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وي"رو رئدطةدزرهج ةىرتسضةاىربجدةدرررررةةةراْرطةةةرداي،ر"نج ٌةةةرسىرنج بةةجةاركدرغةةسايلىرًووض
جؼرًدبةةد،رئج ٌةةدربةةىرالىرتةةىىرس طج ِسيِةةدو ،ررررة دُطةةةءرسـهةةةةآا،رو رًدتسضةةةةُج ةةورس زي

ر.ُىرساس ُج  دزاةةدًبةةصىرنج مةةدزورهدرِزيةةدًبةةجلديّربدرنج مةةس غ
 درةةةةة(رفسيػسِِِ ر٠،رئدطةةةدزر چٺچوى  رةةةةةىىرس فدزًةبىخةةةرخةةةةواهج ةةةس سار

ىرةةةرىربةىرسايلرةة دوخىرو حةةِزاضرخةواج س سارةة(ساركسسو ،رئدو ره ر٠ِِسدياْرهدطدي ر ةةقط
رازسووْ.ةةارُةةًووض

(سارآل عمـــ   ىرنةةةدزو زسطازرهةةةدرضةةةووِز تىر ررخةةةةوادو رةةةةةًدِزيدًجػربديةةةةةُط(ربد3

ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ ردزًوى ةس فةةةةةةةةةةة

  ﮳    ۓ ﮲ ۓ ے  ےھ ھھ ھ 

رخةةةوادَ!رةةةة دكاْرطوتجةةاْ رئةدىرًدِزيرةةةرمرفسيػةةةة،رواتةد ركاتج رچ﮶  ﮴  ﮵
رازسو ،رو رناكىركسسوويدو وربدضةدزرئافس تةاُىرججٔاُةدارٓدـهجبةرازسووى،رررررةةتىىرٓدـهب

طةةدي ردضربةةدربةةىرنةةدزو زسطازي،رضةةدجد ىربةةىربةةدز ورهدررررةئةةدىرًدِزيةةدَ!رطةةدزسْركةةرر
ردز .ةةوويىربىربةةدزاُدارِزكةبةِزكووي

ردًبدزربووْ.ةدؽرنج مةافس تةئرةةةآدورضةةاَرهةةدزركةة رٓةةآس ـه(رُٔ حزّ األْديشِٞإب 
ُٔ نِِثا  رآديدُّ،ركةةدرئةةدورضةةرةةةةجاْرئةةدو رُاطةةةةٓجضردتاُدةئايةة رئةةدورةةةةآ(يةةؼرس ـهإبِِ

ردزربووربّ.رررةةدًبةةدرنج مةةئافس ت
َٔ  شاُايةةةاْرئاوايةةةد،رس ـهةةةج ّ ر ردرِزاىرش زبةةةدىرةةةةةبدتةٓدـه ِِ ِ َ ًِِ  إالَّ  ِّٝ َٜبَعِِِا ْب  ِِ ِِ َّ اهلل  ي ِ إ

ُةةدُازسو ،رًدطةةدزرهةةدرنجةةاواْرردًبدزي لىةةةةنج م رةةةةٓجرخةةةواوًاْرةةةة(،رواتةةد ربج ط ٍِِِِايزَِّج
گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ    ڳ  چىىرس فةةةدزًوى  رةةةةةبىخرخةةةةوادرةةةةةبةةةوو ،رووُل

   ہ ہ   ۀۀ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ  ڻ  ڱڱ

رواتةد رريوسف چ﮴ ھ  ے  ے  ۓۓ  ﮲  ﮳ ہ  ہ  ھھ   ھ   ،
ازسوْرهةةةدرخةةةدـهلىرغةةةاز ررةةةةةاواُج مرُةةةةةاْربةةةىرنجةةةةةارو حججٌةةةةةؼرتةةةىسارتدُجةةةةةهةةةدرنج 
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ىرةةةرد ربةدرنج رةةةر،ركدوات{ازةةةر(رواتةد رغرقز١ِٜ (يةد،ر ر١ِِِ قزٜىىر ةة(ركز٣ِِق  }اْ،رةةمدكةقدِز باـه
رةآُةازسووْ،رواؽرنج د وةرررورنجاواُةدارنج مدًبةدزاُىررةارهدُج ةرةةةرتدُجرخةوار،ةةآدتدربةةئدَرئاي

ر.ةةة بةآدرِزاضةةدَرِزايةةدزرئةةٓ
،ريةةاُ رچٺ  ٺ   ٺ   ٺچدزًوى  رةةةةس فرخةةةوااز ىرئةةدو ؽركةةدررةةةةو رس زب

(سارسِِ ر٠دياْرهدطةةدي ر ةةةةدَ(ساركةةسسو ،ريةةاخوسرقطةةةةدي ر ًدِزيةةةةدياْرهدطةةةة درقطةةةةفسيػ
ّ رةةةةرايةةاْرس ـهج ِزاطدياُةةدووْ،رشاُرآنةةرياْرخةةةوااًىرةةةةكةةسسو ،ركةةدرئةةدواُجؼرٓةةدزرنديررر

 اْرهدطدي رغديسىرنج مدًبدزاُدا،رضرطسف ج لىرتج داُجد،رًاُاىرواُجةدررةةدكسسُىرفسيػةةقط
 درقطةدىرهدطدـهةداركةسسووْ،ربةدمَرهج ةس ساررررررةةةركدرئةدواْرنج مدًبةدزْ،رهدبدزئةدو ىرفسيػررر

جؼرةو حةىربةىرٓدُطةرررروغةةدىررخةةوارٔاًد،رووُلدرةيرندزو زسطازرًدبدض ىرنج ىرئجوخةوا

   ک   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  کچاو ،رو نرس فةةةةةدزًوى  رةةةةةةةِبدكازٓج 

ر ...ةةدُةىركسسربىرٓةةو حرخةوا،رواتد رلــالهحچگ    ک  کگ  گ

اذ ركةةسسْ،رو نرس فةةدزًوى  ررةةةةاو ربةةىرئاًةو حةةىربدكازٓج ِةةررةدىوغةةرخةةةوآةةدزو ٓار
،رمـمري چەئائ  ائى ى  ې  ې ېۅ  ۉ  ۉ  ې چ

جاىرنج ةد ساي،رس فةدزًوى  رررةًةوذس ىريدحةرررخةةوارايدرسواىرئدو ىرةةدزيجةكدرًدبدضترش ك
وتّ ربةةدياُجاْءرةةةردىءربةدرئاًةاذ رنج جطررةةةةالىرطدهدكربةىروو رس زي رةةةرِسابدكدىروةةةرهةدرًج ر
و حةةةىربةةةىرو ضو ضةةةدىرررروغةةةةدىرخةةةةوابةةةدرنةةةانربطةةةسْ!رتدُاُةةةديررررخةةةةواْرئج ةةةوازا

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   چازٓج ِاو ،رو نرس فةةدزًوى  رةةةةدي اُدكاُجؼربدكةغةة

چ  ڄ ڃڃڃ ڃڦڦڦڄڄڄڦ

ر.امــاألنعچڍ      چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ

ُّ   ر ةآدارس ـهةرةةةر(يةؼرهةدرشًةاُىريدِز بجرررِِِٞ ٚح روغةةدىراىرةـوىرًاُةرةئدضر (رايهِ ّ اخل ف ِ
،رآبةةر دةةةةٓةةىرفسيػرةةةةآاُد،رس طوجنةةةةدرندُٔةةةةارئةةدورقطةةةة،رجاْةةةةندُٔديدكىرةةةةقطرواتةةد 

هةدرِزي ةةىرررآ،رس طوجنةةآاًدو ربةرةهةةدرِزي ةىرئجؤةةررةآبجداتةدرسـهةةدو ،رس طوجنةرررخةةةوارةةةآرس طوجن
طدرُجةدرهدضةدزرئةدو ىركةدرئةدوررررررةةةراربدـهةةديدربدرتدُجة،ركدواتد رئدوروغةآدو ربةةو ضةو ض
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دًبدزْ،ربةةدمَربةةدرتدئلجةةدرٓدزضةةج لجاْرئةةافس تىرش زررررةةةةنج مرص ةةةةئافس تةةدربدِزي رةةةةآض
رصيمربووْ.ةُرخةوادوتوورورهدرةةلةدوز ورٓدـهةةط

ىرخةةةوا،رئدطةةدزرتدًاغةةاربلةةديّرررچ﮼  ﮽چدزًوى  رةةةةكةةدرس فرةاةةةةئِج
ججدتىرهةدرسواىرنج مدًبدزايةدتجىرٓج ِةاو ،رو نرس فةدزًوى  رررررةجدسي ةرةنوةدىرؾررةآكازبدج

  ڌ ڌڍ ڍڇڇڇڇچ چچچڃچ

ــچڑڈ   ژ  ژ  ڎ  ڎڈ ،ركدواتةةةد رهةةةدرسواىراءـالهسـ
ديرهةةدرٓةةدًوورنوديةةدنربةةدزشتس ،رتدُاُةةديرهةةدرررررةدًبدزايدتجىرنوةةدىرؾجدسي ججةةرةنج مةة

رررررسسو .ةة ركةةدرو ضةةجدسي ةةدًىربدرؾةةًدِزيرازيؼةندزو زسطىرخةوادٓجديجؼ،رةةغ
اورًدِزيةةدًىرةةةة،رواتةةد ريجطچ﮿  ﯀  ﯁چدزًوى  رةو ركةةدرس فةة

زسُدو رخةةوارزسْءرخةةوارزس،رواتد رٓدزركدضةج مرنج ويطة ىربةدررررخةواس اْرةةزسُجخةواسايلىر
ِسارةدزرئةةاوىرهج بةةةةةة،رئدطةةةةآ ربةةةةِساربسضة،رئدطةةدزرُةةاُىرهج بةةآبندزضة ةةةساورةةةةآُاطوجنرةآبةة

رآيدتججد؟!ريةةدكج مرنج ويطةة ىرخةةىىرنةةررخةةةوا دىرةةةةايطةة،رئةةدو روةةىْرغرةةةةآووىربةتجِةة
س كةةسى ؟!رسيةةاز رٓدُةةدي رهةةدرررررةآجج بدجةةرآُةةدكسى ،رٓةةىرخةةدـهلىروةةىْرنةةررررآبدجةجج ةة

ىرٓديةةةد،رئةةةدو ؽررةةةةةدِز كجػةزسُدو رناغخةةةةوازسْءرخةةةةوااُدرةةةةةر ز واْرطوتوويةتوي ةةة
اُجىءرُاتةدواوي ،رو ررةةةراُدىرُوقؿةةةرجفدتاُدرُجػةةةردارئةدورضرةةةرـوةةاو ،رو رهةدرئدضرةةُدطوجن

ردسووز .ةةدنربةةدواويجةةاُجىءرُاتةةدًوورُوقؿةةدرهدرٓةةوي ِآىربواةخة

           چدزًوى  رةكةةدرس فةةرر ردَةةةةدوتةحردهدىةةةةًدض

اْرِزووْرةةةةةةةةدزُ ربةةةةةةد !روةةةةةةىْرئايدتدكةةةةةةةة،رضچ    ائ   ەئ
رّ؟!ةىْرالس سزي ةةدزُ ربد !روةةاْرضةةديِدو ،رناغةةس ك

دىرش زرخةسا ررةةةرخةدـهمرقطررساركةدرهدوركاتدرخةوائدطدزرئج ٌدرضدزُ ربد يّ،رس بجِ ر
يد،رجووهدكةةدكاْرخةةةوااركةةوِزىرةةةةياُةةد ريجطس كةةاي،ربةةىروي ِةةد رُدؾةةِساُججدكاْرطوتووررر

ساُةةةاو ،ررخةةةةواسكجاْربةةةىرةد،رًوغةةةسيلدكاْرغجةةةةةةةةيخةواسركةةةوِزىرةةةةةاُد ريوشي ةةةةةطوتووي
و نركةةوزس وازي رر-ؽرخةةةواسارُةةدٓج ِاو ،ركدوةة رخةةةوااْربةةدرةةةةسيجدكاْرٓةةدزرساُجةةةةس ٓ

وِزئةةاْرووى رُاكةةاي،ربىيةةدركةةدرقررةةةةىىرغةةةة،رخر-رازسي ِّةةةةس ربدكةةةةاْرئةةدورتديبجةةةةخىً
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دىرخةةدـهلىرسيلةةد،ركدضةةج مرك ج بج ةةمرررةةةةترس كةةدىرججايةةدرهةةدرقطرةةةةٓدضر،جدو ةس خوي ِةة
حاـهةةدتىربدغةةدزياْرنج ةةو رسيةةاز ،ررر،رتدُاُةةديرفةةدزًووس كاُىرنج مدًبةةدزررآس ُووضةة

ورضةةىشررعاطيفــ   ج لىرسيلةةدساررةةةةر ج لدارتووِز يةةد،رهةةدرفدزًايػررةةةةردرهةةدرفدزًايػرةةةةووُل
ٓررةةةآرازسي ِةةبدك ريىعـاطيف دىرةةةردرس زى ،ربةدمَرهةدرقوِزئاُةدارقطرررةةةرُدوىتدقرةةةر،ربةدمَرهةدر

ىرنةدزو زسطازررخةةواردىرش زرتوُةدربلةسى ،رررةةةرىرئدو يةدرقطرةةةرداركدرجج ةةّ،رهدركاتج لةةُابجِ
شى ،رخةةواريدتجىروةىْرس رخةةوارِاساي،رًةدقاًىربةدزشىرررةةةرايءرخةىىرتج لرةةووى رُاكةةخىىرغ

درس كةةديّ،رةةةةتةةووِز رس بةة ،رقطج و يدرًاًدـهةةدرس كةةاي،رئدطةةدزرئج ٌةةدربةة رةةةةٓةةدزربةةدورغ
دىرش زرةةةرلدارقطةىرتةانءرنةانرُةدخج س،رهةدركاتج ةرررررخةةوارٓدِز غدرس كديّ،ر...رٓ ةد،ربةدمَررر

ًوُاقدغةةدىرفجلةةس ىرئةةدواُجؼرس كةةاي،رٓةةدزرس زطةةاىرتىبةةدورررر،ءآ ةةةةجؼرس بجطةخسانةة
رت.ةةةدزرنػةةاتدرضةةاْربىرس خةةج ٌاُبووُدو يةةدو ورندغةةطدِزاُ

،رسواية رتدًاغةاربلةدءررررچ    ائ   ەئ چ ركدرس فدزًوى رةاةةئِج
اْرةةةةةج ىرئةةةاشاسي ءرويطةةة ىرخىيرةةةةةوةةةىْرالس سزي ةةةّ؟!رواتةةةد رو نربوـرر!ردزُ ربةةةد ةةةةةض

اليةاْرس ساي؟رررآدوياْركدوتىتةدرس ضةترغةديسىرخىيةاْ،رجةارئايةاركةرررررررةةةر داو و،رجـوةهدس ض
ٍ اُىريدِز ب رس ـهج ّ ر ةاز شاياُىرشًةئدو رو نرغ دي اْرةةةرّ،رغ( ،رالس سزي َب ٌّ يًُجِٗٛ

دياْرالياُةةد ساي،رةةةةـوج ػةدربةةّركةةةةج مروىتةلةةةد ساي،رخدـهةةةةجاْرالياُةةةةد ساي،رُدفطةالياُةة
رّ.ةة ىرخىياْرهدس ض داو ،ربدرويط ىرخىياْربدِزي و رُاوةة رئدو يدرويطةطسُ

ۇئ  ۇئ  ۆئ    وئ  وئچكدرس فدزًوى  رر اي ةة دَءركىتةدهدىرٓدغةةًدض

 رئايةةةارهةةةدرآ،ربـوةةةچی  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی ۆئ 
او رواتةد ررةةةرازٓج ِةة ًةا(ىربدكر} ،رةةةر ج مرس ندزضةةةرغرخةةواردرهةدررةةةر،ريةاْرجطرخةةوارججاتىر

رآكدضةج لدرب واُةرررندزضة ةةساور د،رواتةد ررةةةرضةووسىرئج ةو يربدس ضررراْرُةدرةشيةرر،رُد{ ج مةةغ
رةةةآرجاْرهةةةرشياُجػرةآبدربدُد كاُىءرئدواُةدىركةدرس يثدزضة ،رو رب واُةرررررآضووسربطديدُ

اْرهج لةسس،رو ررةةةرججةةدزنج ضةةشياُجاْرهج بداي،رئدطةدزرضررةآب واُرآ،رياخوسرس باتدو ةووزخبس
ردياْركةةسس،ربةةدمَرئج ةةو رغةة ج مرس ندزضةة ،رُةةدةةةةئدطةةدزربدقطرةآدُةةةةبطديةووسياْرنج ةةةةض
رد.ةة رُجةةاياُىرندزضةة د،ركدواتد رغةةاُىربدس ضةة د،رُدرشيةةووسىربدس ضةةض

ر
َْو  ُٗ ُسِبَح  ًَّ ُِد ى  َّاي َُٗد َٚب َح ِٕ أ ِي َ٘ ال أ  َِْت الِإ ِإي  ِٝو  َٚأ ُتُٛب أ ِسَتِغف ُزى  أ  .ِإي 
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 ثيَهاســةي ئةم دةرسـة

ــ تاك 77اٌى )ــؤى، ئايةتةكــة خــةت دةطشَيتــةواُ دة ئايــئةً دةسط (، بابـةتى ئـةً   68و ـ
ــة بشيت  ـــدة ئايةت ــة ت ؼـ ـــة ل ـــك خظـ ـــتٍة طـ ـــتةس ـ ــونن  ِةَلوَيظ ــةكاُ، )  ــانةُ كتَ ك ى خ

ــ اٌةكاُ( لة خودى خؤياٌذان لة بةساٌكةس ئ ظــدي لـة خـودى خؤياٌـذا    وَلىاٌاٌذا، ـــ الًء وظـ
 َ؟ ــذا ضؤٌــوَلىاٌاٌ ؼــالًء وظــةس ئ ظــَ، نة لة بةساٌكــضؤٌ

ــةسةتا   ــا ط ـــوا  ــةسصنخ ــةد      ى ب ــؤى وو ة  ــايح خ ــةسى كؤت ــة ةَ ػةوك ــةصُ ب  و
ك لــة ديٍذاسي تاٌــذا بــة ٌاِــةة تَ ىةةــةس َيٍَء  ـآدةفــةسووَىك كــة بــة خــانةُ كتَ كــةكاُ بمـَـ 

 ةنُ.ــةس وةكــش اى طووش اكــى طووــَ كـكؤوةَلاسةصننى ــَ، نة بة دناى ئــس ؤوةض
ش نا بـونُ لـة  ونلةكـةكاُ، لةطـةس صوـاٌى      ـكة ئةناٌةى بَ ك ـآس ايذةطةيةٌ خـوااُ ــةاػ

ــة دانندن   ظ  ــاً ل ــةس ك ـــِ ــةً )ـ ــوس ى وةس ي َلاى ك ــ حء  عوٌٚٔااالسهطاا  ــؤى طةسةَ   ــة ِ ( ب
 شانة.ــ اُ لَ كــشيٍــٌةف ،ح يةنةــكَ ٍــٍونسػــط

ــ بـةنة نةط   خــوا ُ اــةاػ ــ ف اُ دةكـ ــ ات كـة س َي  ـ ــ شي اُ لـة خشاة ـ ة ٌـةكشدنة، ئٍاـا   ـ
ء س ةفتــاسَيكى ديكـةى صؤس خشاة ــاُ دةكـات، كـة بشيت ــة لـة دؤطــتايةت ح     ِةَلوَيظــ  باطـح  

ــةَه بَ كــ  ــاُ لةط ــةٌـطشتٍ  ــة    آش ناياٌذا...، نة س ايذةطةي ــاُ ب ــتكاية بش ناي ــةس س اط ـــوائةط ن خ
ــــةَ ػ ـــكتَ ك ،اُءـةوكةسةكةيـ ـــواح دابـــةصَيٍشانى ــ ـــش ناياٌ اُ بـــة دؤطـبونايـــة، بَ كـــ خـ   ــ

ح ـن، ٌـة لةطـةَه كتَ كـ   خــوا ن، ٌـة لةطـةَه ةَ ػةوكـةسى    خــوا شت، كةناتةك ٌـة لةطـةَه   ــٌةدةط
 شدنة.ــت اُ ٌةكــدا، س اطخـواشانى ـدابةصَيٍ
طةسطـــــةختةيَ كـــــةغ لـــــة  ككـــــة آشدٌةنة س ايذةطةيـــــةٌـــــــا بـــــة  ةختكـــــــئٍا

ــ َ لة  ونلةكــذا، بشيت ــكشدٌى بش ناداساٌ  دنروٍايةت ِـ ـ ــ داٌةسةك خــوا انبةؾ بـؤ  ـةن  اُ، ـ
، بــشيتل لــة آةنيظتىء طــؤصياُ بــؤ ئ ىاٌــذاساُ ِــةبــــشيَ كةطــاٌَ ك كــة خؤػـضيكتـــنة ٌ

ــةصةيحء          ــؤصن ب ــة ط ــك ل ــكانٌةنةن،  ؤسَي ــذا ػ ــةسًء ٌ اٌ   ــةمى ٌ ــة ب ــش اٌ  ةكاُ، ك ٌةؿ

  هي م  هـهه رد      رسيه د     
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ـــاُ ـٌ ــةَه وظضيكـ   ـــلةط ـــة وَلىاٌاُـ ــةن س  دا ِـةي ــوداُء،   ا، نة ضــوٌكة شةػ ــة ٌَ  ــاُ ل ِ ك 
ــ َ، نة كاتَ ك كة ئةن شوس ئاٌـة دةب ظ ـشيؽ ٌ ـ ـؤبةصلـخ ةوكةس دابـةصيوة،  ـنت كـة بـؤ ةَ ػـ   ـ
ك بــة ِــؤى ٌاطــ ٍى ِةشــةنةن، داناؾ لــة ةــةسنةسدطاسياُ ــــلــة فشوَ ظ ــــآانياُ ةش دةبــــض

ــايةداٌذا ب اٌٍونطـــ   ــةَه ػـ ــة لةطـ ــةُ كـ ــايةدآدةكـ ــة ، نة ػـ ــةد يى دةدةُ كـ  وو ة ـ
ية، نة بــة ةشطــ اسكشدٌى خـــواية، نة شوس ئــاٌ ؽ كؤتــا ةــةياوى خـــواةَ ػةوكــةسى كؤتــايح 

ٌــةَِ ٍلء بــةن ِةشــةى كــة  خـــوااُ بــة ــــح ئ ىــــَ َك بؤضــــةسةناٌةنة دةَلــــ ح لَ كــــٌكونَل
ـــبؤو ـــاُ ِـ ــة  اَلـ ـــَ كـاتوة، ل ــة تةو ـ ــة ب ـــذا ك ـــواايَ ـ ـــس ةط خ ــــةَه ؿـ ــات؟و نة اـاَلح مناُ خب

 َ.ــاُ بَ ٍــحاٌةنة كة ئ ىـاَلــضى ؿــاتة س يـدةياخن خـوااٌَ ك ــكةط
ةنة، ــــ  دةداتــــت اُ بــة بةِةػــــةياُ ةاداػِةَلوَيظـــتلةطــةس ئــةن  ؾ خـــوااسة ــــدي

ــ ش ناياُء طـضاى دادطةساٌـةى ةـش  بـة ةَ ظ    ـى دادطةس باطح طـةسةااوى بَ كـ  خـواةاػاُ  ت اُ ـ
          ات.  ــدةك
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 ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان

ذاسي تاٌذا بة ٌاِةة تَ ىةةةس َيٍَ، نة وةكةنٌة ــةو لة ديٍـك ٍـتَ ـانةُ كـك ئةى خـآ))بَم
شد، ـوَيَ ئاسةصننةكاٌى كؤوةَلَ ك كة لةوـةن ةـَ ؽ طووش ابـونُ، نة صؤس كةطـ اُ طووش اكـ     ــػ

ــ ش نا بونُ لة نةضةى ئ ظـئةناٌةى بَ ك ٹونُ ــش ابــتةس َي طووــس اط نة لة ش ائ ن، لةطـةس  ـ
ةنةنة كـة  ـؤٌ ةى ئـ ـشا، ئةنيؽ لة طـَ كـاى كوس ى وةس يةً لة ٍةت اُ لــصواٌى دانندن   ظ

اُ ـذي ـون كة يةكـادةت اُ نابـ  چاُ دةكشد ـتذسَيزي ـةسةَ    اُ كشدن بةسدةناً دةطــط
 ڎشد ـ  بون كة دةياٌكــشيَ ػـتـشد، ئةنة خشاةـدةياٌك كةايةنة لة خشاةةيةك ٌةدةطَ ش 
شيَ ـتــ اي ةنة خشاةــٍ ــ  دةطشُ، بة دَلــش ناُ بة دؤطـدةب ٍى كة ئةناٌةى بَ ك ـآصؤسياُ ل

ء لة طضان ئاصاسدا بـة  آلَ  اُ تونس ةب خـواة كة ــتوة، ئةنةيــدظــ  كة بؤ خؤياٌ اُ ةَ ؼــػ
ن ةَ ػةوكـةسن ئـةنةى بـؤى    خــوا نة ئةطةس ئةناٌة بش ناياُ بـة   ڱيح مبَ ٍٍةنة ةــِةو ؼ
  ٌـةدةطشت، بـة ً صؤسيـاُ لـة س َي     ــش ناياُ( ياُ بة دؤطـكـواية، ئةناُ )بَ ـشانة بكـدابةصَيٍ

ذا دةب ٍــى،  ـــؤطةسيح  ونلةكــةن ِانبةػــذاٌةسةكاُ لــةٌَ و خةَلكــــبــة وظ ھدةسضــونُ 
ٌـ  شيَ دنروٍايةت  اـةختتـط ذا ِةيـة، نة دةب ٍـى ئةناٌـةى كـة طوت ـاُك      ـُ لةطـةَه بش ناداسا

شُ، ـضيكتـ ـت  ةنة لة بش ناداساُ ٌــش اٌ ل لة ِةوون خةَلكى لة س ننى خؤػةنيظــئَ ىة ٌةؿ
ٌاطشُ  وداُء خؤػ اُ بة صهـاُ لة ٌَ ـةكاٌ ـةن س اِ كـؤٌ ةى ئةنةنة كة شةػـئةنيؽ لة ط

اُ ـؤ ةَ ػةوكــةس )وو ة ــةد( دابــةصَيٍشانة، ضانيــ  كــة بــــــنة كاتَ ــك ئــةنةياُ ب ظ ائ
 وياٌة، دةَلَ َك ـ، بةِؤى ئةن ِةشةنة كة ٌاط(1)زيح دةكةُـكاُ كة لة س َيـدةب ٍى لة فشوَ ظ

َ َك( ئايـا  ـ)نة دةلَـ  ٹة ـةةسنةسدطاسواُو بش ناواُ َِ ٍا، دة ا لةطةَه ػايةداٌذا مباٌٍونطـ 
ــ َ كـكـة بؤوـاُ ِـاتوة، لـة  الَ    ن بةن ِةشة ٌاَِ ٍل خـوابؤضح بش نا بة  ــ ذا كـة دةو ـ اٌةنَى ـ

ــةَه كؤوةَلــ   ــةسنةسدطاسواُ س ةط ـــة ـــى ؿ ــوا ڃاتو ـاَلحامناُ خب ــة   خ ــةنةنة ك ــةِؤى ئ ؾ ب
ذا دةوَ ٍٍـةنة،  ـةيح تَ  اٌــطوت اُك ضةٌذ باغَ ك كة س ننباسياُ بة رَيشدا دةس ؤُ، بة ِةو ؼ

ــ ئةناٌ ڈت اُ، نة ئةنةؾ ةاداػتى ضـاكةكاساٌة  ــكشدية ةاداػ ش نا بـونُء  ـكـــ ةؾ كـة ب َ ـ
 .((کُ  -ى دؤصةخ -ثة ــى كَمـاُ بة دسؤ داٌا، ئا ئةناٌة ِانة ٌـامناٌ ـئايةتةك

                                                 

 .رآكة لة س َيـزيـى دةكــةُك ةـش  دةبـَ لة فشوَ ظـكء لـَ ؼـ اُ دةس (ل1
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 شـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان

َْسلك اااَذ،لَإدِّسل ااالاُٗشَجاااَتل:٘ٗو اااسهُػ(ك )ٻٻ) ١َْٗ  اااااعسلغ ٛلسهٓطاااافااالا َْسلك اااَذَإ،ل لَزِدٛلسهق ااأفااالا
َٗو اا:لغ ٍَِٔااااسهٖطلٛٔفااَٗل،٘ٓو ااااغ لٞٔه َصٌَِِاسهااَٗ َُْٚااو سهَػَٗلُٛٔوااسهَػَٗ٘،لو ااِػَٙل  ااااغ لًاَٚعاأٌالَجَٔاااه فَعأ ٘،ل لا

َٗعٛلسجلٌااأفاالدِّاٗشلسل ااَجاا٘س١:لَتو ااسهَػَٗ،لتَخااف سلط َذزلَإٔدٛلسهٔقاأفاالاُيق ااُٙ ٕٔ،ل ل٘س١ُو اإلغ بُِّغاالباا

ــة     ٘و ااغ )(، ابَبسهٖػاا ــةس ل ــونُ، ئةط ــٍونس دةسض ــة ط ــة ل ــ( بشيت  ــوتشَيك  آذابـٌشخ دةط
ــ دةطوت آةدابــذاصةن ةَ  ــةس لة ئةٌــ(، نة ئةط١  ااالغ ) ش ـ(، نة ئةطـةس بـؤ ت ـ   ٘ٓو ااالغ شَيك )ـ
ــ مى ِةوونيـ(، نة ف عـ ٘و ااالغ دةطوتشَيك ) آب َُْٚالو غ لُٛ،ٔوالغ (ة، ئٍاـا ) ٘و اِػالَٙل  غ الاُ )ـ ( بـؤ  ا

ــ اةةكةى ِةَلـذةدات بةك ـء طةسشـ ـآاةَه كـة دةكولَـ  ـوةٌ ( بشيت ـة لـة   ٘س١و الغ نة ) اسدَى،ـ
ـــط ـــٍونس بةصاٌـ ــةـ ـــةس َ ــط ذُ ل ــةك طةاــ ابَبسهٖػاال٘س١ُو ااغ ذا، نة )  ــة ـ( نات َ ت  ةك ك

 ات.   ــ ى بكـَ ٍـكــٍونس ػــ  ةنة طــاسةصننى   ٍظــاُ لة س ننى ئــئ ٍظ

ِٖلُىاِٚااًَل:٠ََ٘ٔاسهاا(ك ) ڀ) (، ُىف ٟلُضاااهااَإلُ٘و ااُعلًِّٔاالٌ٘طق ُضاالٜٗ٘سل ااَٗ،لَِٝٔ٘ٔااااٟلسهَػااااهَإلَظاف ااسه
ــ ٌةفع بؤ ػ كشدٌى ة لة ئاسةصننـ( بشيت٠َ٘آَال) ــ ( ناتـةك ك ُٜٓ٘ااالٓتَ ك، )ـ س خــوا ةنتٍة ـ

 سَي.خـواةسَيوة بؤ ــلة ط

ٛلٟلٔفااااه َعاااَتلسهلٔللًَّٔااالم ٔهاااَذَٗلٔطَداسهٖطااللبَٚىٟلَضاااو اااَعلاُدَعاااِبسإَلَٗلُدِسسهِطااالُّاِعاالسهِو(ك )ٹ)
َٚسهٗدلٛٔفَٗلٞ َ٘بااق ُعلَٝٔسأخسآل ُِااالُ ًٔالااالط ٔقالس ٕٔلٌَِحّلقبا٘يلزَلاعل ــ ( بشيتِّعاااله (، )ٕ٘فٚٔقالَتَٗلتا  ة ـ

ــ تونس ةبـونُ، لـة دناس ؤردا ط   ـــآ َ وةى لــتٍةنة بة ػــشدُء دننسخظـلة دةسك ضاية، نة ـ
دادةبــش َي، نة لــة  خـــوااٌة لــة بــةصةيح ــــة لــةنةى كــة ئــةن ئ ٍظــــذا بشيت ــــلــة دٌ اػ

 َي. دادةبش  خـواى ــتةنف ق

ِٖ(ك )چڇ) َٟٓلسهٖػ١ُٛ:لَبو اَؼللاا١ٔٛسهػلََّعلُسِجسهٖصلٛٓ:َٔااسه ََٗتِا ٖٔ،ل ِٚس ِٗلٔبَػ َِ٘يلأ  ،لباهق 
َٙ َّلسهلاااالُٔٔا َُلَعااا ِ٘ َٟٓلسهق اا َِاااا ََٗت ُٕل ِِل اَت ِٔاااااٌُ َُ َّلسهااالأٍُلَبِعَطااااٟلَبِعُطااااااالَس:ل ِِل ساًالَعاا ( َُٔاااٛ(، )ٌُ

ُ بــة كــشدةنة، لــة ِــةس ػــتَ ك     ة يــاــــَ ك بــة شظــــةنةى كةطــــة لــة طَ ش اٌــــبشيت 
َٟٓلسهٖػاا١ُٛااااَتَِ ش يةنة، )ــــب   َُتة كؤتــايح، )ــــتة طةيؼــــ( ناتــةك ئــةن ػا ِ٘ َٟٓلسهق اا َِااا ( َت

 ش ايةنة.ـة طَ ــاُ لة خشاةـذي ـاٌذا يةكــواُ خؤيــةى لة ٌَ ــناتةك شةنوةك
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ُٗسهتَجلٝ:ٗسَدااسهَع(ك )ۓ) َٗا ٝ اف ااالًَُِشل ََٗدسهَعالل،ٔبو الباهق ل...اَهت٣َالسإللا ٝ اَدَعٌُاسهالَٗلٝ س لٌٛٔػاباهاللس
ًٌََعاهاااباخااا يلٛلسإَلافاااسهَعااادٗ،ل َٗسهُعااال:ٞو ا ــة( َعااادٗ(، )سْد ــذُ، نة   بشيت ـ ــة تَ ثةس اٌـ لـ

ــ ـــةَ   ـــةنة طواـةناٌةى ةَ ك ــة دَه بــ ـ ــةس ب ــ ـآاٌة، ئةط ََٗدااااَعوتشَيك )ـدةط ٝ اَدااااَعًُل،ٝ س (، س
ــ نة ئةطةس لة س ننى ِةَلظذن(ة، ــ، ) آنت بــس ؤيؼ ـآت ؽ بة ةــئةطةس وةبةط وكةنت ـ

َٗااسهُعشَيك )ـوتـى دةطـةس اٌذُ، ئةنة ةَ ــبة تَ ث ـآكى كشدُ دابـةَه خةَلـلةط  (. سْد
ُٔالك لِِّٛالٌََتَٗل١ٔٛااالٞلسهٖػااالٖبَخًَل:ٗدُ٘ااسه(ك )ۈ) ِٚسٓااللا،لأ ِضاَباُبلسهاللٕٔ٘ َٗغ  ٞٔل ِٖٔصاَٚخ ٝٔلك اه َٖ٘د ٌَ ،)

ـــ( بشيتُٗد) ــة خؤػـ ـــويظــ ة ل ـــػتٍى ـ ــةَهتَ ك ـ ـــخؤصط لةط ــى ـ ــخـواة ةَ  ــةك ـط تٍى نات
 ةى.  ــاص بكــاٌى بؤ طـاسةكـصىء ِؤكـواـة خبــخؤصط

َِٖص(ك )ۅ) َُصِلاااااسه ًٖااااالاَز٠:لٗسحااادٖل ُٔٛ،لَإ ُِصَللااااالَسس ُّلأ  َُِخااا َٗ ِّ:ل ًٔااا َّلللااااالال ًٔااا ًٖاااال ََٗإ اُزلسهلل،ل
َُِصااااأبلَإهاسإَلُتَطاا َٙااٞل َُُِٔٛصاا( تاكةكــةى )اَز٠ااااََُص(، )َسسُٞااااٟلق س (يــة،  ةناسي ــةكاٌى َسس

ــ كة طوتوني ا ــ  ظ َُِصااالَُِخاٌةك )ـ ( لـةنةنة ِـاتوة، يـاخود لـة ةاَلذساٌـة      اُزلسهللااالُّلأ 
 ةنَي بونُ.ــكى ئـى خةَلــةَه دايكــلةط ا ــ( كة   ظَسسُٞااَُِصذى )ـمى طوٌ

ِٖصلاااااٗسهٔقٓطاااُٚظ:لسهَعأهلٗظاسهق ااا(ك )ې) ِّلُزَّٗعلسه ًٔااا ،لٓظق ااا(، )ز٠ااااااٍُلسهَعأباااُدل
يــاُ شةػــة، بشيت ــة لــة صاٌايــةكى   كةػــ ؽ( كــة ئَ ىــة بــة كــوسدى دةَلــَ لك  ُٚظاااأقٓط

 ش اٌ  اُ.   ــةنسةكاٌى ٌةؿــةنسة طــ  لة طــةةسطخـوا
ْلود )ــ(ة، ياخَزسٓبؤى )ـاُ كـ(ك يې) ــ ( بؤخزٓباا ــ ؤى تاكـ ٞلةن كؤيةكـةى ) ـ ( زٓابٚا

ننسيـــى بكـــات لـــة لـــةصةتء (ة، ئـــةنيؽ بـــة كةطـــَ ك دةطـــوتشَي كـــة دزٓاااب ليـــاُ )
َُٔبِٓسهٖسىةتةكاُ، )ـٌ ع ٘ٓلٚاٞلغ لا ٞل(، )ٔدٗباَعالسهٖتلَىٌٗالَخٛلَتٔفاللوا ــ كـة ئ ٍظ  ئةنةيـة ( زٓباُٚا اُ ـ
 ت  ذا. ــةةسطخـوالة  ــآةس َيٍـتَ ث

 (.ا١ُااٌَاسهلاَضااأ ف َٗلًا،ٓبااصًُِِلَياااَضلَإَذسا١ُلٌَاسهلاَضف ةك دةس رَى، )ــ(ك ناتپ)

ُٗااااُُل:ُعٌَااسهِط(ك )ڦ) ِٖاالُعص ٌِااع(، )ُٕٝله ااَِ٘ٔااااَغل١ٟٛلسهػااااااهَإلَظف اسه ـــ( بشيتط  ــةنةى ـ  ة ل
 ةنَى. ــى بكــتــةنةى كة دةطــبؤئ اسةصننةنةــئبة  ــآتَ ك ب ــع بةسةن ػــٌةف

ــ تى داٌــةاداػل(ك ناتةكڃ) ( ٞاَبالَثإ(، نػـةى ) ٘بٌخُباٛلسهالٔفاللُىٌَِعَتِطالُت:لٞ اَبالَثسإلةنة، )ـ
.اسدَىــبةكاؾ ـى بتــا بؤ ػــتةٌ 
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 هـؤى هاتهـة خـوارةوةى ئايـةتـةكان 

  ۆ  ۆچدةفـةسووَىك    خــوا سةنةى ئةن ئايةتاٌة كة خـواِؤى ِاتٍة  /1

  ې     ېۉېۅۉ ۅۋۋٴۇ ۈۈ

پ       پ    ٻ پ ٻ    ٻ   ٻ  ٱ  ائ  ى ائ  ې

ٿ   ٿ     ٿ  ٿ   ٺٺ       ٺ   ٺ    ڀ ڀ        ڀ      ڀ    پ

 كچٹٹ

َِّٗااالَطٌُاسهلَِّباللٚٔدٔعّلَضٍلَعأتٛلَحٔبأ لُّااسِبلَجَسااِخأ ] -أ ٌََِٗحدلسهاسٖلِبالَعلَّلاسلِباللٛلَبٔبالأ بل لٝ َِٗساُعالّل
ِّااااٞلسهٖطٖٚااًَّلأ ٌااسٗلِباالَع لسهلٔللُ٘يااااُضَزلَثااااَعَبل:٘ساااااه ق ل،َساِٚااَبسهٗصلَِّباا لَُٕعااًَلَبَتااك َٗلٌس
َِاهااَإلًااَبااَتٔك َِو اادَلَعق ااٛلف أغااَجٟلسه الَعااَدلٍُٖثاا سهللللَ٘يُضااَزلاَبَتاأكلأ َسق ااٛلف أغااَجٟلسه
َٗأهااٛلط ٔبااأ لَّسلِبااف اِعااَج َّأجٌَُٔاسهاابل لَسًَااأ لٍُٖثاال،طاا ٔطاْلٗسهٔقَٓبااٟلسهٗساهااَإلَىَضااِزأ َٗلَُٕعااًَلسٙ

َٔو الَعلسأ ق البلف أهااالٛلط ٔبالأ لَّسلِبالف اِعالَج ًَالَ٘زااالٍلُضٚ َٙٝل َْآًِ٘سلبااهق لااالٍلفس ُٔأ لِتااالاَضف َٗلسآ ٍلعٚااِ

َّٔرٍلسِهالُٔااف لَعًِسهٖدلًَّٔ َٔسهلللٔفاللَيَصااالُِأ لٙ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      چ:ٍٚ

ٿٿ چ:لٕٔٔهااااااااااااااااااااااِٟ٘لق اهااااااااااااااااااااااَإلچٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ

، ناتــةك ئ كٍــو ئــةبح  اتــةً لــة طــة  ذى كــوس ى ووطــةي   )كــة [چٹٹ
ــاٌى تاب ع  ــة صاٌاي ــة ل ـــيةكَ ك ــوس ى  ةبذنس س ة  ـ ــةكشى ك ــة ئةبوب ـــل( نة ل ــة  ،اُـ نة ل

ــ اُ لة تاب عــبةيش )ِةووني وس نةى كوس ى صن ( دةطَ ش ٌـةنة  آلَ  ـاُ س اصى بـ   خــوا  ٍَ، ـ
ــةسى  ـــواةَ ػةوك ِّااااٞلسهٖطٖٚااًَّلأ ٌااسٗلِباالَع)  خ ــاسد  ٌس ــةنة ٌ ــة ٌاوةيةك ــؤ مى  ( ب ب

بةطـةسدا   ى خــوا  حء ٌاوةكـةى ةَ ػةوكـةسى   ـ ح، ضون بؤ مى ٌة ااػــاػـٌة ا
ــ َل كطاالوس ى ئةبو ــةسى كـخوَيٍذةنة، ٌة ااػ ح  ة ف ــ ح باٌـ شد )ناتـةك بـشاى   ـــ ط كـ

ـــاُ بشدبــون بــؤ  ةبةػـى، كــة ئةنكاتــة ةةٌايــ ـ ةلــ ـــةن لـ ـــةنَى بــونُ( لةطـ ةَه ئــةن ـ
ــ ى بـونُ، ئٍا ـكؤضكةساٌةى لةطةَل ــ ا بـة دناى س اِ كةك ـ ــ اسةصاياٌ ؼــاُء ػـ ــ ح دا ٌـ اسد ـ
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ــ اُ فةسواٌى بة  ة فــش اٌ ح بونُ(، ةاػــ)كة ٌةؿ ــ َل طاالةسى كـوس ى ئـةبو   ـ   كـشد،  ـ
ان ضانياُ ةش  بون ــاُ َِ ٍــذةنة، ئةناٌ ؽ ئ ىاٌ ــونس ةتى وةس يةوى خوَيٍــئةنيؽ ط
ــ ى ةـةسنةسدطاس ئـةن ئايةت  خــوا س را، ئةناٌةُ كة  ـــآكى لــكء فشوَ ظــلة فشوَ ظ اٌةى ـ

 س. خـواة ــاسةنة ٌاسدٌــلة ب
َِلَثااالَعَبلاَيااالق لُسااالَِٚبُجلَّٚدلِبالٔعااالَضلٍِّلَعالأتااالٛلَحٔبالأ لُّز٠ٗلسِبَٗ] /ب لً ُجالَزلَ ٔثال  ٛلَثااالأغٖجسه
َٔو ااَعلأ َسق ااف  ٘يلسهللُضااٟلَزااااهَإلٕٔأبَخااااِصأ لاَزااااَٚٔخلًِّٔاا تله ااَصَِ٘سلف ل ااَبف ل(ظَٙاا)ٝلَ٘زٍلُضااٚ
َٔٔفااا َٚٙ ــةك ئ كٍـــ [ٞاااااٍلسآل ـــو ئةبـ، ناتـ ــةيشةنة    ــ ــوس ى  وبـ ــة  ذى كـ ــة طـ ــةً لـ ح  اتـ

ـــدةطَ ش َيت ـــآةنة، دةَلـ ـــاػـة اك ٌـ ـــح طـ ــاُ     ـ ــة ئ ىاٌ  ــؤى ك ــانة ٌى خ ــة ِ ــةغ ل ح ك
طــونس ةتى   خـــواةَ ػةوكــةسى ،  خـــواابون، ٌــاسدٌى بــؤ مى ةَ ػةوكــةسى ـَِ ٍــ

اُ، نة ئـــةً ئايةتـــة لـــةباسةى ـــــاُ طشيـــــةسدا خوَيٍذٌـــةنة، ِةوونيـــــع(ٌى بةطـ)يـــ
 س.ـواــخاتة ــئةناٌةنة ِ

ٛلا )ـــــ ِةسنةِ ــ ذنَلـ( لـــة  ةب طربسُااا ةنة ئـــةً بةطـــةسِاتةى   ـــــ  ةبكاط آلى كـــوس ى ـــ
 .(1)ةتىـانيـذا َِ ٍــ(ةكةى خؤيأضبابلسهِصٗي(يؽ لة )سهطٚ٘طٛةنة، نة )ـطَ ش انةت

ُّلكاا ر) ـــةتىك ئــةً شظـ( طوتونيــإباا ـــةية تَ ك ٍـ ــة  ـ ــوٌكة ئــةً ئايةتــة ل ى لةطــةسةو ض
ــ ةسِاتى  ة فـس، نة بةطـ خــوا ة ِاتؤتـة  ـوةديٍ ــ ةسن ٌة ااػـ ــ ح لـة ة َ ـ ٌـ ـ ذا ـؽ كؤضكشد

 ة.ــبونة بؤ وةديٍ
ــ بة ً خ ٛللل( )حماضاّلسهتوٗٙاىللشى )ـ ـ ــانةٌى تةفظـ ى ـ( نة وَ كـ مجاايلسهادّٙلسهقاا 

ُّلكاا رباػــح ) ُٕلُحللَْٖإأ ق ااُ٘ي:لك )ــــآةنة، دةَلـ(ى دانةتــإباا ٖٔلاَٛلفااااااُعااسٖلًاادفْ٘ع،لف ُاا ٓٔاأر ٛل
َٗق علقبؤااسآلٙٞلَبِعَدلسه ًَال ٕللٛلسهتِصٙىلك رٝلٗاللاُٗعا٢سُٖلفل،َِٔجَسٝل ، ناتـةك  (2)(إغالايلفٚا

ــ ةتةدا دناى كؤضــة، ضوٌكة لةً ئايـشانةيـةكةى س ةتكـ  ـ ٍـتَ ك كشدُ ئـةنة طَ ش دسانةتـةنة   ـ
ــ اٌذانة، )ناتةك ئةً ئايةتــكة لة ةَ ؽ كؤضكشدٌذا س نني ة باطـح بةطـةسِاتَ ك دةكـات، كـة     ـ

ح س نندانَيكــى ــــباط ةنة( بــة ًــــذا س ننيــذانة، بــا دنايــ ؽ طَ ش دسابَ تــــلــة ةــَ ؽ كؤضكشدٌ
ــ ش دةكات، نة ئةنةؾ لة شوس ئاٌذا صؤسةن ِـ   كَ ؼ ــتـةَ ؼ وٍـ ؽ دةَلَ ــي   ةيةكى تَ ذاٌ ـة.  ـ

 تة.ــةكةي س اطــشظ
                                                 

 .431،ل430،ل429:لهُابااابلسهِقا٘يل:لبش ناٌــة(ل1
 .337،لص4(لحماضّلسهتوٗٙى:لج2
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 ي ئايةتةكـــانـشــتـاي طـمان

ــش اٌ  ةكاُ       ــةكاٌى ٌةؿ ــةن ةةَل ــة ِةَل ــك ل ــوندا صؤسَي ــةكاٌى ةَ ؼ ــة ئايةت ــةنةى ل دناى ئ
 فــةسواُ بــة ةَ ػةوكــةسى خاتــةً وو ة ــةد  آسبــة ى كاخـــواخشاٌــةس نن، ئــة اسة 

ـــدةك ــة س ننبكــ ـ ـــاتة خـات ك ـــتَ كةكـانةُ كـ ـــاُء ةَ  ـ ـــاُ بفـ ـــةسووَى كـ ــة ٌـ ـــة ب ــة ـ اِةة ل
ش ـتـــَ كى طــووش اي ةَ ؼـٌةكةنٌــة ػــوَيَ ئــاسةصننى كؤوةلـَـ  ،ديٍــذاسيح ياٌــذا تَ ٍةةــةس َيٍَء

پ  پ  ٻ  ٻ  پ  ٱ  ٻ  ٻ  چةسك ـش ابونى طووش اكـــــــــطووــــــــ

ٿ  ٿ  پ  ڀ ڀ  ڀ  ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ   

، ديــاسة ئَ ىــة لــة وةطــةلة طشٌ ةكاٌــذا ِةَلوةطــتةى بــاؾ لــة        چٹٿ  ٹ  
ذا دةكـةيَ، كـة ِـةس ةَ ٍا ـاُ ةَ كـةنة      ـ بةساٌكةس ئةً ئايةتـةن ضـواس ئايةتةكـةى دناي ؼـ    

ــ اسةى مٌةداُ لـة دي ــةةيوةطنتء لةب ــ ةاػ ،َءـ ــ اُ ئةاـ ــ اوذاٌى ئةسكـ ــ ى طـ ةنسةن طشٌ ـى  ـ
ةسياٌذا ـح بةطـ ـبة كوست لَ ـشة ة ــبؤي ،ةــشيح كشدُ لة خشاةــةن س َي ـاكـكشدُ بة ضـفةسواٌ

 ذةبل.ــس ةت
ــ اٌضاُ باطـــ ى ةةٌّخــوا ا ـئٍاـ  ــ ح س اطـ ت  ةكى وَ ـزننيح طـةنسةن ِةطـت اس دةكـات كــة     ـ

ــ ـــى خؤيـ َ  ـــةتى ئةِمـ ـــى ئ ظـ ـــالً ةةٌذَيكـ ـــى طـ ـــةنسةى لَ وةسب ـ ــئــةنيؽ بشيت  ،شُـ ة ــ
ـــل ــة كؤوةَلــ ـ ـــةنةى ك ــؤى ت ـَ كى بَ ك ــة ِ ــة ب ـــش ناي  ونلةك ـــاناُء طـ ــاُ ـ ةسةَ    اُء، ةاػ

تةى ئـةنة بـونُ   ــايظــةن مداُ، ػــاٌذا لة خشاةــو خؤيـاُ لةٌَ ــشيح ٌةكشدٌ ـؤى س َي ــبةِ

ٹ  چك آكــشــــآ بوس ى وةس يــةً ٌــةفشيٍ اُ لـاى كــــــاٌى دانندن   ظــــةس صوـكــة لةطــ

ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ     چ  ڃ  ڃ  ڃ  چ

باطــى  ةصُ ـوـ  ى بةسصنخـواةسةااً ـ، نة طچڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ
ـــَ كى ديكــِةَلوَيظـــت ـــى  ونلةكـةى مدةساٌــى طةل ــاتـ كــة بشيت ــة لــة دؤطــتايةت ح   ،ة دةك

 ِةَلوَيظــــتة بــة ِــؤى ئــةن س ةفتـــاسن    طشتٍ ــاُ لةطــةَه كافشاٌــذان ِانكــاسيح كشدٌ ــاُء    
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ــ ذاسةياٌةنة ــة   ،وةتشطـ ــاُ بـ ـــوائ ىاٌ ـ ــخـ ـــن ةَ ػـ ـــواح ـةوكةسن كتَ كـ ــش  خـ ــة رَيـ ، دةخاتـ
ب ــشة ئ ىاٌةكــةياُ صةس بــح طــفش دةكــاتء دةفــةسووَىك    ،اٌةيةكى ةشطــ اسى طــةنسةنةـٌ ؼــ

ــة  ــاُ ِةبوناي ــتكا ئ ىاٌ  ــةس س اط ــةدةطشتك    ،ئةط ــ  ٌ ــة دؤط ــاُ ب ــةِمى كوفشي ڈ  چئ

  گ  گ   گ   ک  ک   کک    ڑ  ڑژ   ژ   ڈ  

ڱ  ں  ں   ڱ    ڱڳ  ڱ    گ  ڳ  ڳ  ڳ

  ہ  ہ  ھ  ہۀ  ہ          ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

ؤى دؤطـــتايةتى ـــــابَء بـــة ِـــــنسي ـآوَلىاٌاٌ ؽ دةبــــ، كةناتـــةك وظـــچھ  ھ 
لـة   ـاتى س انةطـتاٌ اُ لـة بةساٌكـةس       ،طشتَء كةيَء بةيَ ِةبونُ لةطةَه ئةِمى كوفشدا

 الوةكةياُوــاُء ئ ظــةس ئ ىــة طـ اس ٌةخةٌــاٌةى ةشطــٌ ؼ ،ااٌذـةن ة الٌةكاٌ ــٌةخؼ
ــزةى باطــح    خـــوائٍاــا  ى خــانةُ كتَ كةكاٌــذا، ناتــةك  ونلةكــةن  ِةَلوَيظـــتلــة دسَي

ــ كو لـة كؤت ـش اٌ  ةكاُ، بةَلـٌةؿ ــ ايح باطـكشدٌ اٌذا، وظ ـ  آوَلىاٌاُ ئاطـاداس دةكاتـةنة كـة كـ    ـ
ــاتش دنروٍ ضيك حء ـتؤصَيـــك ٌـــ  ـآٌاٌةن، كـــَ ؽ دةطواـــ وَلىاـــــةختى وظـةسطــــى طـــــصيـ

وَلىاٌاٌى ئـةنكاتء  ـــ وظ  خــوا ، ـآوَلىاٌاٌذا ِةبــؤصياُ لةطةَه وظـتىء ِانطـةنيظـخؤػ
 ذاشةكةى بــةــــفةسوونيــةتى و ـ خـــواتان داِــاتونؾ ئاطــاداس دةكاتــةنة، نة ئــةنةى ــــئَ ظ

ـــل لــة دٌ ـتةكشانيى دةب ٍـــبةس ةطــ ـــاى ناش عـ ے    ے  ۓ     چذا، دةفــةسووَىك ـ

، بَ  ووـاُ تـؤ دةب ٍـى طةسطــةختةيَ    چۓ  ﮲     ﮳  ﮴     ڭ  ۇ
ــانة،        ــاُ َِ ٍ ــة ئ ىاٌ  ــةدا ك ــةَه ئةناٌ ــة لةط ــةخت اُ ِةي ــةتى ط ــةى دنروٍاي ــةغ، ئةناٌ ك

بش يـاس دانة، ناتـةك ئةناٌـة لـة ِـةوون       خــوا  اُ بؤ ـةكاٌَ، نة ئةناٌةُ كة ِانبةػـ ونلةك
وَلىاٌاُ صيــاتش دنروٍــى طةسطــةختى ئــةِمى ئ ىــاٌَ،  ــــظةوون ٌاوــــة، لــة ِــــكى ديكـخةَلــ
ــ َ ؽ ِـةس بةنةٌ ـاسبة ـ ـى كخـوا ــ ذة ئـةن  ةش ق ـ ٍـ  ـــآ ء ناصى لآةتة س ادةطةيـةٌ ـ ، كـة  آدَي

ح دةكـةيَ، ضـؤٌة؟ ئٍاـا دَيتـة طـةس      ــباط دا اُــةلة طشٌ ةكــح لة وةطــة دنايــاسة ئَ ىــدي
ايةت حء كــل لــة دَه ــــةناٌةى دنروٍــــةك ةَ  ـةناٌةى ئــةنة، ناتـــَ كى ةَ  ــِةَلوَيظـــتباطــح 

ــؤصيحء خؤػةنيظــ     ــة ِانط ــة ل ــة بشيت  ــاُ، ك ــةِمى ئ ى ــةس ئ ــونُ بةساٌك ـــب ضيك ح، ـت حء ٌ
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ــةسووَىك  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   چدةفــــــــــــ

ـــ چۅ ةى ـــــت  ةنة بـــؤ ئةناٌـةنيظــ ـشيَ كـــةغ لـــة خؤػـضيكتــ ـ ذ ٌـ، نة بــة تةئك
ةناٌـــةُ كـــة طوت ـــاُك ئَ ىـــة ٌةؿـــش اٌ ل، ناتـــةك  وَلىاٌاُ، ئـئ ىاٌ ـــاُ َِ ٍـــانة لـــة ٌاوظـــ

ــ ـــٌةؿـ ــة س ننى ِانطـ ـــؤصيحء ٌـش اٌ  ةكاُ لـ ـــة  ،  ةنةـضيكـ ــلـ ــةِمى ئ ىـ ـــاُ ٌـئـ شُ، ـضيكتـ
ئةنيؽ ، چۉ  ې  ې    ېې ى ى  ائچ

ــ ذاُ، نة خؤيـةن س اِ ك اُ تَ ـشةػلة طـؤٌ ةى ئةنةنة كة  ــ اُ بـة صه ٌاط ـ ( قطٚطا لشُ، )ـ
ــ (ة، ِـةسدننكى بـة واٌ  ظااالٔق(، يـاُ ) ظٚطِّالٔقؤى )ـك ــ اى صاٌـاى ٌةؿ ـ ش اٌ ح دَى، بـة كـوسدى   ـ

شياُ تَ ــذا ِــةُ، ـةط ـــ، نة كةطــاٌَ كى طؤػچېچة، ــــيــاُ شةػ ػــ ؽةكك آـدةَلــ
ْل) ــ ايـش بـونة لـة ةةٌ  ـةط ـ ـ( ناتـةك كةطـَ ك كــة طؤػ  بازسٓال(ة، )بازسٓال( كـؤى ) ُزَٓباا ةك، لــة ـ

نة  ،چى  ى  ائچةةسطتى دةكـــات، خــــواوَيٍَ كى ضـــؤَه بؤخـــؤى ـــــػ
ــ شنػـت اُ طــشنػـٌل، ناتةك ط شـؤبةصل ــلةبةس ئةنةؾ كة خ ــ تَ كى ٌـ ةسًء ٌ اٌـة، ٌـةك   ـ

 ةُ.ـة دةكــةنة شظــذيحء وةٌذي ــاٌاٌةن بة َِ ــكو ٌةسًء ٌ ـبَ، بةَل  شـخؤبةصل

ــ ئٍا ــ ة طـــــا دَيتــ ٱ  چةكةياُء دةخياتـــةس نن، دةفـــةسووَىك ِةَلوَيظـــت زةى ـةس دسَيـــــ

، چپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ
ــ ــك ئ ــؤ ةَ ػـنة كاتَ  ـــةنةى ب ــةصَيٍشانة  ةوكةس ـ ـــَ،  داب ـــتى دةب ــوآ ب ظـ ــؤ ضانيط ـــت اُ ـ

ــ لـة فشوَ ظ  آدةب ٍى ةش  دةب ــ ؤى ئـةن ِةشـةنة كـة ب ظ   ـــ ك بةِـ تونياٌة، كاتَ ـك طـوَى لـة    ـ
كـــة ةنة، ئـــةن ِةشـــة ـــــاُ بةطـــةسدا دةخوَيٍَ تـــــدةطـــشُ، ئايةت   خــــواةَ ػةوكـــةسى 

ــةكاُ  ــاُ دةيٍاط دا ئايةت ــو خؤي ــة ٌَ  ـــطشتونياٌةت ــةى ةَ ذةبـ ـــَء ة ـــةُ، بةِـ ــةنةنة ـ ؤى ئ
ــةسيحء فشوَ ظــ   ــش كاسي  ــة رَي ــة ضـدةكةنٌ ـــك اُ ب ـــاندا دَيتـ ـــواة ـ ــشةدا  خ ــذ لَ  ــة تةئك  س، ب

ةبونُ، كة لة كـاتى  ــاُ نا ٌــة ِةوونيــَ ك لة ٌةؿش اٌ  ةكاٌة، ضوٌكـوةبةط  ةَ ى كؤوةَل
شاٌةنةى ئايةتةكاُ ب شيةُ، دياسة لَ شةدا وةبةط  لةناٌةية كة ئ ىاٌ اُ ــخوَيٍةسدا ــبةط

ؤى ــــتى بــة ِــــت  اٌة، بةطؼــــةتى طؼــــ  ةَ ــى  اَلــــَِ ٍــانة، بــة ً ئــةنةى ديكــة وةبةط 
ٌــل، ٌــةسوَ لةطــةَه  ودا ِــةُء، خــؤ بــة صل ــشــــةةسطت اُ لــة ٌَ خـــواةنةنة كــة صاٌــان ــــئ
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ــ ودا ِـ اُ لةٌ َـ ـةت  ؽ ِةٌذَيكـ ـ اُ ٌةسوةة، بة ً بةتايكـ تِةَلوَيظـئ ىاٌذاساٌذا،  ةُ، كـة  ـ
شانُ، ـــــدابةصَيٍ ةً ـــــةوكةسى خاتـةَ ػـــنت كـــة بـــؤ ـــــاٌة دةب ظـــــاتَ ك ئـــةن ئايةتـــــك

ان دَى، ــــك اُ لــة ضــــان، فشوَ ظــــلــة ئ ــــآةنٌة رَيــش كاسي ــةسيح، نة ضــانياُ ةــش  دةب ــــدةك
َٙعاا :ك )ـآة دةَلــــــضوٌك َُ،لف اااَضلألَتًِااسلف اااَضل ء ـآك كــة ةش بــــــ( شاةَ سًااتأل  :لا،لٙعااا١ُااااسإَل

ـــلةط ـــةسى بـ ـــش رَي، ئــةنة ةَ ـ ـــ(،  ــا بؤياَضااااف ى دةطــوتشَىك )ـ ( اْااااف َٚطةؾ دةطــوتشَىك )ـ

ـــضوٌك ــةس َى،     ـ ــؤى دةط ــةسى خ ــةس دةنسنب ــانة، دَى بةط ــةن مف ٺ  ٿ  ٿ  چة باساٌ

ــ ا لةطـةَه ػ ــامناُ َِ ٍــاسواُو ئ ىـ، دةَلَ َك ةةسنةسدطچٿ  ٿ   ٹ ايةداٌذا ـ
ــ ايةديى دةدةُ كة ئـةً شوس ئاٌـةن ئ ظ  ــاٌةدا كة ػــمباٌٍونطة، ناتةك لةطةَه ئةن كةط الًء ـ

ى خؤياٌـذان،  ــاُ لة ٌَ و دَلــةشَ، دنايح بؤخؤيــِ  (ةدــوو ة )ةَ ػةوكةسى خاتةوة 

ناتـةك بـة    ،چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦچ َ َكـاٌةنة دةلَـ ـلةبةس خؤي
ــ َ َك  ا بؤضح ئ ىــونس واٌةنة دةَلـةسطـط  ح لَ كشدُء بةـٌكونَل ٍـ ـٌةِ خــوا اُ بـة  ـ  ،لءـَ 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ چاتوة؟و ـاُ ِــــــــنة بؤوخــــوابـــةن ِةشـــةى كـــة لـــة 

اخناتة طــةَه ـاُ نايــة ةــةسنةسدطاسواُ مبــــــة ئووَ ذوـذا كــة ئَ ىـــَ كـــ، لــة  اَلچڃ
ة دناس ؤردا ــــةً لــــِ ،َءــــذا ب ــــضى ئةناٌــــادا لــة س يــــدٌ  كؤوــةَلى ؿــاَلحاُ، كــة ِــةً لــة 

ــ ــة بةِةػـةَ كــ ـــةنةبل لــ ـــواتةكاٌى ـــ ــخــ ــة ئــ ــةنة ـ، كــ ـــتةناُ ئــ ـــوا اٌة، ِةَلوَيظــ ى خــ

 ڃ  چ چ  چ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چوَىك ــاسيؽ دةفةسوـةةسنةسدط

ــ بةِةػ خــوا ، لة ةاداػتى ئـةنةدا كـة طوت ـاُ    چڍ   ڍ ٌذ ةلَ كى ةَ ـذاُ ضـة  ـــ   طـ
اٌذاساُ ئاوـادةكشانة،  ــوَيٍةية كة بؤ ئ ىـباغء باخ ةيةكى ةَ ذاُ، كة وةبةط  ةَ ى ئةن ػ

ــة ك     ــة ل ــ ، ئَ ى ــى دةطــوتشَى بةِةػ ــة ةَ  ـــك ـــح خؤوـوسدةناسي ـــاٌذا دةَلـ ـــَ لك بةِةػـ   ـ
ــ اٌذاساُ داٌشانة، بة ً لـة شوس ئ ـوَيٍةية كة لة دناس ؤر بؤ ئ ىــتىاُ ةَ ى ئةن ػــوةبةط اٌذا ـ

ـــنػ ِٖةىك )ـ ــةك بٞااااَج ـــ( نات ــةن باغ ـ ــا ئ ـــاغ،   ـــآة دةطواـ ــ ـ ــةس صةنى بــ ـباغ ، نة ـآَ كى ط
ــ كـة ئ ىاٌـذاساُ لـة ش     آباغَ ك بـ  ــآدةػ وا ــ اوةت ةَ  ـ ــ اُ دةدسَىء ضـ ــ س َيى دةكةانـ ةُ، ـ

ــ بة ً ئ ــ ةنةى ئَ ـشة وةبةط ـ ــ اوةتذا بؤيـــ   ةَ ـى ئةنةيـة كـة لـة ش     ـ لـة   خــوا اُ داٌـشانة،  ـ
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اسى ئانيــاُ بــة رَيــش ـةٌذاُ س ننبـــذاُ، كــة ضــــــتَ كى ةَ ــــتى ئــةنةدا ضــةٌذ بةِةػــــةاداػ
ــة ِةو ؼ ـــدةس ؤُ، نة بـ ــةنة،  ــ ــذا دةوَ ٍٍـ ــا چڌ  ڎ  ڎچةيح تَ  ـ ، ئـ

 اساٌة.ــةكـاكـتى ضــةنةؾ ةاداػـئ
ــ باطكـوستى  بـة  ايح دا ــى با دةط  لة كؤتخـوائٍاا  ــ ش ناياُء ئةناٌـبَ كـ  طــضاى  ىـ ةؾ ـ
ــة ةَ ػــ  ـــواوكةساٌى ةـك ــة دسؤ دةصاٌ خ ـــب ــةكاٌى ـ ـــواَ، ئايةت ــة دسؤ دةصاٌ خ ـــب ــاتـ  ءَ، دةك
ــ  نة ،چک  ک  ڑ    ڑ  ژ     ژ   ڈ  چةسووَىك ـدةفــــــــ

اُ بة دسؤصاٌـى، ئةناٌـة خـانةٌى كَمثـةى     ــاٌى ئَ ىةيـةكـش نابونُ، نة ئايةتـئةناٌةؾ كة بَ ك
( أحبااااَص(ة، )أحباَصااؤى )ــــك (اباااَاأ ِصخٍى، ضــوٌكة )ــــانةَلــيــاخود ِ ،َــــئــاطشى دؤصةخ

اى خانةٌ ؽ دَى، كـة دنايـح س ننٌـى    ــانةَه دَى، نة ِةً بة واٌــ ء ِــاى دؤطـةً بة واٌــِ
ة ـــ ك كـة دةضـٍة دؤصةخـةنة ِةو ؼ   ـش ناياٌَ ـى ةةسنةسدطاس بة بَ كخـواةنة بؤضح ــدةكةيٍ

ــ ــاُچک  کچشى ـتة ك ـ ــة ةَ  ـــ  چ   ٹ  ڤچ ، يـ ــؤ ـنة بـ ةناٌةنة بـ

 ؟ــآاسدَيٍــ، بةكچےۓچشىك ـ  تة ك ــة بةِةػـٍـاساُ كة دةضاٌذـئ ى
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 ضـةند مةسـةلـةيـةكى طرنــط

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چكـــــة دةفـــــةسووَىك   كةًـــــــةكـةلةى يـوةطـــــ

دةفــــةسووَى،  ى ةــــةسنةسدطاس بــــة ةَ ػةوكــــةس خـــــوا، چپ  پ  پ
ةةـــةس َيٍَ، تَ ى اٌذاـديٍذاسي تـــةة لـــة ـــــٍةو بـــة ٌاِـَ ك ــــانةُ كتـبفـــةسوونك ئـــةى خـــ

ود بة ػَ وةى ٌاِةة تَ ىةةـةس َيٍَ، يـاخود بـة تَ ثةس اٌـذٌَ كى ٌاِةشاٌـة      ـةضَ، ياخـس ؤو
ــ َ،  ـةس َيٍــ ـةةـلــة ديٍذاسي ــذا تَ ى   ــ ى صاٌخـــوا َ شةدا ـــــا لــ ــ ػ انــ اسةصا ضــواس نػـــةى  ــ

 ةُكـاٌــانُ، كة ئةوــبةكاسَِ ٍ

ح ـكتَ كـ ، خانةٌاٌى كتَ ـ ، ئةناٌـةى كـة ئ ـذديعا دةكـةُ      چٻ  ٻچ -1
ـــوا ــةس وةبةطــــ   ونلةكــــةن   خــ ــَ َك ِــ ــاُ دةَلــ ــتة، صؤسبــــةى صاٌايــ ياُ لةبةسدةطــ

واية ِـةوون ئةناٌـةى كـة مفـى ئـةنة لَ ـذةدةُ كـة        ـة ً وـَ ةَ ىـ  ـش اٌ  ةكاٌَ، بـٌةؿ
ــ ـــح ئاطـكتَ ك ـــ ـــ  دايـىاٌ  اُ لةبةسدةط ـــآة، دةطواـ ـــواوةَل ـ ـــةى ئةِمـ ـــى كتَ ـ اُ ـك 

ــ ةى يةكــياسة بة ةمشَى، بة ً دــذا بكـةَلــلةط ةً  ونلةكـةن ٌةؿـش اٌ  ةكاُ، ضـوٌكة    ـ
ــذا   ــة شوس ئاٌ ـــوال ــانى      خ ــةٌذة ٌ ــانة، ِةسض ــةى َِ ٍ ــةن دنناٌ ــانى ئ ــةسنةسدطاس ٌ ى ة

ــاً لــة وة ــ   ـوة ونطــحء ؿــ ــة ديــاسة ِــةس ك ــاب ئةؾ ـاب ئةػح َِ ٍــانة، ك ونغء ؿ
َلعواٍٚٔلسهصا ٝلللوَيٍكةنتونى ةَ ػةوكةساٌَ )ـةُ كة ػــاى ئةنة دةكــئ ذديع ( ٗسهطا 

ـــ  ــةَه وة ونط ــشانة،  ـِـــةس بؤيـــةؾ لةطـ ــةكاُ كـ ــانةُ كتَ كـ   ةكاٌ ؼذا واوةَلـــةى خـ
ِٗا٘سلٔبٔاٍلضاِٞلأٓاىلسهالااتااابل]ةتىك ــفةسووني ةس ــةوكـةَ ػ ــ نةك خ، (1)[ضُا انةُ ـ

ــ ةكةيـؽ كتَ كــة ئةناٌ ــةُ، ضوٌكــذا بكـواوةَلةياُ لةطةَل ـاُكتَ ك ــ ئاظَ ظ)اُ ـ يـة،  (تاـ
ــاُ كتَ ك ــة، نة بةٌظي ــى ديكةي ـــَ ك ـــكةت ؿـ ـــَ كـكت ،اب ئةنةـ ـــ اُ ِةيـَ ك ــة ٌـ ـــة ب انى ـ

                                                 

ِٗااا٘سلٔبٔاااٍلضاااِٞلأٓاااىل،لحاادٙثلعباادسهسنّلبااّلعااا٘ :ل)1248قااايلسـهاباُاااٛ،لفاااٛل)إزٗس١لسهػاوٚاااى(:ل(ل1 ضُا

للل:(سهالااتااب

ِٖااا (لاااٚااابٞلفاااٛل)سهاٌصاا(،لٗلأخسجااإلسبااّلأبااٛلغ1/ل278/ل42و()اااا٘طااااٛل)سهاٌااااملفااااااهاإلًااااأخسج ا

ِّلهاٍلأعاسفإ.للل6/ل13(،لٗلقايلسلٚا اٌٛلفاٛل)سهاٌجٌاع(ل)2/لل227/ل2) ًَا ل(لزٗسٖلسهطباسسُٛ،لدفٚاٞل

ل.:لحدٙثلعبدسهسحاٌّل1248ٗقايلسهػاٚذلسـهباُاٛلفاٛل)إزٗس١لسهػوٚاى(:ل
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ــا صؤس ط (1)(َزٓبااااا ك ِااااصس) ـــب ـــآىَ ٍشانيؽ ٌةبـةل ــة   ـ ــةنةدا ك ــة ل ــشٌط ئةنةي ــة ً ط ، ب
ــة   ــاُئ ىاٌ ـــواب ــة س ؤرى دنايخ ـــن ب ـــحء بــة ةَ ػـ ـــةوكةساُ ِـ ــة ئةطـ ـــةية، ل ــة ـ َمذا ب

 َ. ــدةدسَيةً ــةَلــَ   لة شــانةُ كتــخ

ــچٻٻچ -2 ً٘ٓسَِٙػو ااا٘ل،غ ااا  ك )آ، دةَلـ ــذ، تَ ذةةةس َيٍـــ ،لغ و ااا ــةك تَ  ثةس اٌـ ، صؤس ـآ( ناتـ
ـــس ؤض ٌٖااادلسهطاااآسلباااّلعاغااا٘زلل)ونُ، ــ ــة تةفظًَُخ ـــ( لـ ــذا )ـ ـ سهتخسٙاااسلشةكةى خؤيـ
ُٖلسهاللللافالل  ااالغ )ك ــآدةَل (2)(ساٗسهتِ٘ٙال ََٗشلَحآد ًِاسلَإَذسلَجاا ـ  ٘ٗاهُػف اللٌعسٗ ،اٛلس ٛلاٝ لفالهصٙاادَلسلو
ٌَاااَى ُٕ،ل  َطاسهااالسهَع ٝٔاااااسه َعلٔبلسهَعق اااَى،لأ ٗاااااٌتعاز لًِااا ــةك )ِسَعااااا،لأ ٗلسهٖػاَد ــة غ ااا  ( ناتـ ( لـ

ٍـ    ــةنةى ئ ٍظــة لــذا، بشيت ــكاسَيك ، لـةنةى كـة بـة    ـآاُ لـة طـٍونسى كاسةكـة تَ كثةس َي
اك صاٌــشانة، بــة ةَ ــى  ــوس، ةةطــٍذة،  ــا ل بــةةَ ى  ــةشَن ئــةن ػــتة بــة ضــاك   ــــض
ـــآاٌشابص ــة ةَ ــ ـ ـــى  ـ، ل ب ـــادةتء  ـ ــى ػ ـ ــة ةَ  ـــوس،، ل ب ــى  ـ ــةس َيٍشَى، ةَ  ةسع، تَ كث

 ذُ.  ــةس اٌـ(، تَ ث٘ٓو ااغ دةطوتشَىك )

ــَ )  چپپچ -3 ــة ديـ ــ  لـ ــشةدا وةبةطـ ّٙٗ، لَ ـ ــةك )َتاااَد ُِااا(ة، ناتـ ٗٙ ــة ل ٍاَتَد ( لـ
ـــديٍ ـــنة لــــة فةسوايؼَ، ــــــةةةس َيٍـاٌذا تَ ىـذاسي تــ ـــواةَ ػةوكــــةسى تَ كذا ـــ   خــ

ٍِل]وَىك ـوــدةفةس ٖٙااك  ٖ٘لَإ ٛللَٗسه ُػو اا َّلٔفا ٌَااالسهاادِّٙ ُٖ ِٓو ام للف َ  ِّلأ  َْلًَاا ٍِللك ااا ٘ٗلق اِبو ل  لٔفااٛلسه ُػو اا
َّ ٍْلبااسقٍ:ل)} [سهاادِّٙ ًُِطاأو ُٕل ٛٗلبااسقٍ:ل)3871أ ِخَسَجاا ِٖطااا٢ َٗسه َّ(ل3057(،ل َّلَعٖباااُعلَعاا لسِباا

}ؽ ئَ ـوة  ـاسَيضُ، ئةناٌـةى ة َـ  ح دا بثـ ـذاسيـةس اٌذُ لة ديٍــاُ لة تَ ثــ، ناتةك خؤت
 اُ.ــح دا فةنتــذاسيـةنة لة ديٍــةس اٌذٌــؤى تَ ثــبة ِ

ــ ا طــاسةى   ظـاُ دةسبـش اٌ  ةكـٌةؿ تَ  اٌثةس اٌـذ، بةٌـذةى    آبـ  ـــآ ى لخــوا ةموى ـ
ـــبــون، ةَ ػ خـــوا ـــبــون، كشدي خـــواةوكةسى ـ اً تونػــح ـةسةاــــ، طخـــوااُ بــة كــوس ى ـ

ــونُء فــةنتاُـ ـــػ ادا، ـكشدٌى   ظــ ،  ونلةكــةكاٌ ؽ تَ  اٌثةس اٌــذ لــة درايــةت شك ب
ــ ــشدن طوت ـــ ـبوختـ ــؤ كـ ــوس ى بـاٌ اُ بـ ـــاُك كـ ــؤى ٌ ــ ـــابح خـ ــة، ِــ ـــةسنةِــةن صؤَلـ ا ــ

 اٌثةس اٌذ بـــة بـــاسى دٌ ـــاداسيح دا، تونػـــح طؤلـــك ةةسطـــت ىء ةـــاسةن طـــاواُ ـــــتَ ؼ
ةس اٌــذنة بــة ي ةكاُ ِةٌــذَيك تَ  اٌثخـــواةةسطــت ى بــونُ، ِــةوون خــانةُ بةسٌاوــة  

                                                 

 اس.ـةسنةسدطـى ةخـواةى ـةك خةصَيٍــ( نات1

 .290،لص3ج (2
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باسَيكـــذا، ِةٌـــذَيكى ديكـــةياُ بـــة بـــاسَيكى ديـــذا، كـــة بونةتـــة ِـــؤى فـــةنتاُء          
ةى ــــتَ كى ديكــــلــة فةسوايؼ  خـــواةوكةسى ــــةَ ػاُ، نة ــــونٌةنةى تةوةٌ ـكوستكـ 

َْل]فةسوونيــةتىك  ذا ـ ػـــصؤس بةل َُِطُعاا٘ ٌَُت َٓو اام لسه  َْللل،أ ال ل َُِطُعاا٘ ٌَُت َٓو اام لسه  أ ال ل،لأ ال ل
َْلَٓو اام  َُِطُعاا٘ ٌَُت ُٕل}[سه  ٍْلبااسقٍ:ل)ل(،ل3655)ل:سقٍباادلٌَااِحأ أ ِخَسَجاا ًُِطاأو ٘لُبااأ َٗ(،ل6725َٗ

َُٗد 4608َٗ)ل:سقٍباالَدس ًَِطااُع٘دٕللل1878)ل:سقٍباالسَزٖصسهَباا(ل َّل ٕٔلِباا ِّلَعِباأدلسهِواا ــةك {ل(لَعاا ، نات
ةُ فـةنتاُ، ناتـةك لـة    ـشيح دةكـ ـةخت ـةناٌةى طاساُ فةسوونىك ئاطاداسبَو ئـ  ــآط

ــ ــــتَ كذا طػ ــة ةَ ويظ ـةخت   ــةُ ك ـــشيح دةك ــات طـ ــــ  ٌاك ــةُ،  ـةخت   ــذا بك شيح تَ 
ـــٍونس بةصَيٍـــــَ، طـــــتَ ذةةةس َيٍ ـــــــةُ، ضوٌكـــــ ى دةكــ ٌـــة  آة لـــة ديٍذاسي ـــذا دةبـ

ـــةس َيٍـتَ كث ــة كـ ـــوستكَ ٍــى ٌ ــَ ـحء بة ـ ـــكىَ ٍ ـــكو خـى، بةَل ـــةتى ٌَ وةس اطـ ــشى، ـ   ب 
ـــضوٌك ـــة ِــ ــاُءةً ــ ــةداُ )بة كوستَّ ٍـ ــذُ  تفاااسٙطصايـ ــةً تَ ثةس اٌـ ــة، نة ِـ ( خشاةـ

ــ ئ ٍظ ــآ(يؽ، دةبإفاسسطلح )ــذةس ؤيـصَي ــ ش لـة ئ ظ ـاُ كةوتـ ـ ، نة آوَلىاُ ٌـةب ـــ الً وظـ
ــ ، لـة ئ ظ ـــآ وَلىاُ ٌةبــالو ؽ وظــاتش لة ئ ظـصي ــ ، نة لَ ؼـــآ ش ٌةبـالوتـ ــالً ئ ظـ ى ـ

ئَ ىــة ةَ ــٍر فــةس صة لــة  ، نةك طومتــاُ خــةتى ٌَ وةس اطــ  ب ــشَى، بؤيــة آش ٌــةبـكةوتــ

ـــٌوَي ـــزدا دةَلــ ــى س اطچ ٹ  ٹ ٹ چ َ لك ــ ـــ، س َيـ ــــتىاُ ةَ ؼــ ذة، ـاٌكـ
ةنة، ناتــةك ئــةن َِ َمــة ــــاٌَّ َمـةس س َيــى س اطــ ، يــاُ لةطــةس س َيــى س اطــ  مب ـطــ ــــةاخنــمب

تذا، ٌــة بــة مى ــــةمى س اطــــٍى، ٌــة بــــى بَ ـى، ٌــة كوستــــــةس َيٍـتَ كث س اطــتةى كــة ٌــة
 ذا.    ــةةــض

 ةُكـــاى ِــ، دنن ناتچپ  پچ - 4
 ة.ـاَهء ٌاِةشــةوونى بة تــئةن تَ ثةس اٌذٌةى كة ِ ،ٍََياٌذا تَ ىةةةس ـأ/ لة ديٍذاسي ت 

ــب ـــ/ تَ ث ــةس َيٍَ، ـةس اٌذٌَ كى ٌاِ ـــى ةة تَ ىةة ـــىك تَ ثـةس اٌذٌ ــةش ؽ ِةيــةن   ياٌ ــة ِ  ،ب
شة، ضـوٌكة  ـتـ ــتـس اط ـــآ ةوي ةـواٌاى يةكة، بة ً وَ ــةش ؽ ِةيـتَ ثةس اٌذٌى بة ٌاِ

ــ ةشــك ٌاِـةس اٌذٌَ ـةوون تَ ثـة ِـوايـةَ ى ــ ة، نة ِةٌذَيـ اٌ ؽ طوتونياٌـةك  ـك لـة صاٌايـ  ـ
ــة ِــ   ــذٌى ب ــة تَ ثةس اٌ ــ  ل ــة ئ ٍظــ  ،ةةـوةبةط ــة ك ــواسى )ـئةنةي ــة ب (دا صؤس فقاإاُ ل

ـــَ تــب  ــو نسدةكاسيـ ــواسى س ةناٌكَ زي    ة ٌَ  ــة ب ــاُ ل ــةنة، ي ـــةكاٌ ــو   ،اذ  ــَ تة ٌَ  صؤس ب 
ــة ً ة َ  ــةنة، ب ـــنسدةكاسي ةكاٌ ـــئ واية،ىـ ـــةنة تَ ثـ ـــةس اٌذُ ٌ ـ ـــ ــذُ ـة، بةَل كو تَ ثةس اٌ

ـــَ ـقونَهء وةػــشنع ب ـئةنةيــة لــة طــٍونسى وة ــ  ـــتة دةسَى، بــة ً ِةسضـ ةٌذة بــة ـ
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ــ ةنة، واداً تونػــونَه ب ــتذا شــةٌذة بة صاٌظــذا شونَه ب ةنة، ِةسضــديٍ ــ ح ٌاِـ ةة ـ
٘ٓااغ ح )ــٌةب  ة.  ــ( ٌ و 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چكــة دةفــةسووَىك  كوةطــةلةى دننةً

ــاٌى  چٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ــة دناى ئاسةصننةكــــــ ، بــــــ
َ كى صؤسياُ طـووش ا كـشدنةن، لـة    ـكـش طووش ابونُ، نة خةَلـتـةنُ، كة ةَ ؼــكؤوةَلَ ك وةك

ــ ونُ، نػــش ابـونُء طووــةشاً نٌكــس اطتة ػ ِٓ)ةىك ـ ــ ( كَ٘س١ااالأ  ل٠َ٘:أَالاسه(يـة، ) ٠َ٘ااالَٓؤى )ـ
٠َ٘لفااااااسهلًَااالَذك ااَسلسهلل ل ًُااااااٛلسهق أَ ًَر َْلَإاِلل ًًَااسآ ـــوا(، ٘ ــة شوس ئ خ ـــل ـــاٌذا باطـ ــةناى ـ ح ِ

َ  شتَء صةوكشانيــى باطــح ـة بــة س ةخٍــة لــــــةس بــة صةوكشانيــى، ِةو ؼـٌــةكشدنة وةطــ
 ةكــكشدنة، بؤ نَيٍ

ــ ة دناى ِــةك بــنات ،ص چمج ...مب  يئ جب حب خبحئ مئىئ ...چ  -1 ةنا ـ
 مت دةدات... خـواة س َيى ــةنة لــوةك

ــ ( لـة ئـاسةصننةنة شظ  ، ناتةك )ةَ ػةوكةس مـالنجچٺ  ڀ  ڀڀ  ٺچ -2 ة ـ
 ٌاكات.

، الفرقــــ  چېئوئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئچ -3
 ؤى؟وـــ خ شانىــتـة ةةسطـشدؤتــؤى كــاسةصننى خــكة ئ ت ديـوةةــايا ئةن كةطـناتةك ئ

 ئايـا تؤ دةكـشآ بةطـةسي ـةنة ضـاندَيــش بـىو

ــ چڃڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃچ -4 ــةك طــ ، ناتــ
اوةت مٌـةدات كةطـَ ك كـة ئ ىـاٌى ةَ ـى ٌ ـة، )ناتـةك بـة         ــا( با تؤ لة ش ــ)ئةى وونط

 ىوــةنتَ ـةسٌا دةفــؤى ئةطــاسةصننى خــة دناى ئــؤتـدناس ؤر( نة كةنت
ــ وى( دةَلــــ)ِوسدى بـة  ـبـة كــ  اسةصنن، ئـةنةى كــة ٌـةفع ةَ ــى خؤػـة، بــة ً    ــــَ لك ئـ

ــ ة، ئـــ خؤػ آسدٌى خؤػـح ةـ  خــوا ٌةفع ضـوٌكـة ، آــةة بــةس ٌاِـئةط ــ انى طـ اصطاسى ـ
ح ــــة، ئــةنة ةَ ــى ٌــاطوتشَى )ِــوى(، يــاُ ئةطــةس ٌانيؼ ــــخؤػ آوةى ةـــخؤػــة، و ــ آةــ

www.alibapir.net



   ...... (77 – 68) 
 

 

[ 688 ] 

ــ ــة ً ب  ـلَ كٍ ــة، ب ــةة ٌ  ــةكى ٌاِ ــوى( ئاسةصنني ــوتشَىك   َ ى )ِ ــى دةط ــةنة ةَ  ــةس اَه ئ ةِ
ِ ــِي رــفيطى ــاسةصننيةكـ(، كة ئغٔٚٞ) ــ اٌةية، نة وـاداً ) ــ وى( لـة شوس ئاٌـذا ِةو ؼ  ـ ة ـ

 ون ٌـذٌى ئاسةصننيـة بـة بـاسى ٌاِةشـذا،  ـا ل لـة         َ ــى  ةــ، دياسة وةبةطآصةوكشاب
ت  ـةنة، ل لـة   ةنة، ل لـة س ننى كؤوة ية ـالش  ـ ـ، ل لة س ننى ئةخـآب شي ةنةـس ننى ف ك

، ةَ ى دةطوتشَى )ِوى(، بـة ً  آاسى ٌاِةشذا بـذ، واداً بة بــ  ةءة ... ِتــ اطــس ننى ط
 وى(.   ــشَى )ِـوتــ، ةَ ى ٌاطــآةة دابــاسى ِــةس بة بــئةط

٘لآلى كـوس ى  ةبكاطـح طـوتك )   ـَ ش ٌةنة س ؤرَيك كابشايةك بـة  ةبذنلَـ  ـدةط َٓا ْٖل ًَاَعللسإ َٜل
 ة.ـةَه س اى تؤيـك س اً لةطــآة، بَمـتَ كى خشاةـةنا ػـوتك ِـى طـآلؾ ةَ ـنَلذـ(  ةبَ٘سن آَ

ةكاُ بفـةسووَىك  ـدةفةسووَى، كـة بـة خـانةُ كتَ كـ     ةوكةس ـةَ ػة ـب  خـواا ـئٍا
اتٍى ِــ طووش ابــونُ، )ناتــةك ةــَ ؽ ــــآةنُ كــة ةَ ؼـاٌَ ك وةكـــبــةدناى ئــاسةصننى كةطــ

ــ ــذةؾ ئ كـــ ـئ ظـ ــا بةنةٌـ ــةكشدنةت فايـالً( ئٍاـ ـــة  ،اُ ٌـ ــاُ طووش ابـــ كـ ــةس خؤيـ َ، ـِـ
ــ  اُ طووش ا كـشدنةن ل ــى صؤسيؼـكَ كـكو خةَلـ، بةَلچٿ ٿچ ة س َي مدانة، ـ

ـــ چٿ  ٿ  ٹ  ٹچ الو ؽ ِــــاتوة، ػــــوَيَ ـ، نة دناى ئـــةنة كــــة ئ ظـ
 ك  ــآ(ياُ بؤ بةكاسدَيٍ ياض اس نػةى ) ـآالو ؽ ٌةكةنتونُ، كةناتةك طــئ ظ

 .ونُــبالً طووش اــؽ ئ ظـأ/ ةَ 
 .شدنةــ اُ طووش ا كــ ؼـكـب/ خةَل
 .َ  اُ وانٌةنةــةكةى ةَ ؼـالً ِاتوة ِةس لةطةس طووش ايةت  ـاتَ ك كة ئ ظــج/ نة ك

ة لةطــةَه  ونلةكـــةن ٌةؿــش اٌ  ةكاٌة، ناتـــةك ئــةى  ونلةكـــةن    ـديــاسة لَ ــشةدا شظـــ  
ةنُ، كــة اُ وةكـــونسخؤساٌةتــــان وؼــــبــةدناى ئــةن بــةسةشغء صاٌ   وش اٌ  ةكاُـٌةؿــ

ــ ئ  ءاُ وةكـــةنُـى خؤتـــاُ لـــة دةطـــتى ناُ وـــةٌَ َ، كوَيشاٌـــة بةدنايــــــــانابونُ، س يؼــ
 ةنة.   ــةٌـش بكـاُ ب ـؤتـبؤخ

ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چوَىك ـةسوـ ـكـة دةف  كَ  ةًــةلةى طــوةط

  چڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    ڦ  ڦ  ڦ
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  ڌ  ڌ   ڍ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ   

ش ناياٌى  ونلةكــةكاُ دةكــات،  ـَ كى بَ كــــــشةدا باطــــَ ل  خـــوا، چڎ  ڎ
ش ائ ن لةطــةس ــــئ ظ نةضــةىش نا بــونُ لــة  ونلةكــةكاُ، لــة ـدةفــةسووَىك ئةناٌــةى بَ كــ

ڃ  چاى كوس ى وةس يةً لة ٍـةت اُ لَ كـشا، بؤضـى؟ دةفـةسووَىك     ــصواٌى دانندن   ظ

  اُ كـشد، نة  ـةسةَ  ـ ـ، بة ِؤى ئـةنةنة كـة ط  چڃ  ڃ  ڃ  چ
اُ دةكـشد، لَ ـشةدا كـة دةفـةسووَىك     ـ  ـكَ ٍـٍونسػـشدن، طـتذسَيزي اُ دةكــة دةطــ ؼِةو

اى كوس ى وةس يةً لة ٍـةت اُ لَ كـشانة، ناتـةك لـة )صةبـونسن      ــاٌى دانندن   ظــلةطةس صو
ةت كشابــون لةناٌــةى كــافش بــونُ لــة بــةٌى      ــــةدا لة ٍــــ ن(دا لــةن دنن كتَ كــــئ ٍا

افش ٌــةبونُ، تــةٌ ا ئةناٌــةياُ ــــاُ كــــش ائ ن ِةوونيــــبــةٌى ئ ظةك ــــش ائ ن، كةناتــــئ ظ
ـــك ــة شظ ـ ــة ب ــونُ، ك ـــافش ب ـــةوكةساٌ ــةى ةَ ػـ ـــاُ ٌةكـ ــة ٌاس اطـ ـــشدنةن ب ــوُ، ـ ت اُ صاٌ 

ــ اصٌةى ئةن ئ ىـاُء ئ ظ ـلة ب ،اَه ئةناٌةى بةس ئةن لة ٍةتة كةنتونُــةس  ــبةِ الوة ـ
ــ كة ئاي ٍى طؼ ،ونُـدةسض َ ػةوكةساٌـة ئـةدى بؤضـح دةفـةسووَىك لةطـةس      تى تَ كـش اي ة ـ

كشا؟ نة وةكــةى ئةنةيــة كــة ـاُ لَ ــــــةً لة ٍةت ـاى كــوس ى وةس يــــــاٌى دانندن   ظـصوــ
اُ لَ كــشدبَ، بــة ً لةبةسئــةنةى ــــةوكةسة لة ٍةت ــــا ئــةن دنن ةَ ػــــة تةٌ ــــةسج ٌ ـوــ

ٌـ  ــبونُ، بؤي شانــح ٌاطـتَ كـخانةٌى ك (اــا )داندن   ظــا تةٌ ــةاؾ وونط انى ـة تـةٌ ا 
 شانة.ـئةن دنناٌة َِ ٍ

ــ  ـح طـــــاس باطـــــئةن ــــ چ  چ  چوَىك ـ فةتَ كى ديكــــةياُ دةكــــات، دةفةسوــ

اُ ـادةت ـ،  چڌ  ڎڇ ڇڇڇڍ ڍ ڌ
ــ ون يةكذي اُ ٌةدةطَ ش ايةنة لة خشاةةيةك كة دةياٌكشد، يـاُك س َي شي  ـناب شد ـاُ ٌةدةكـ ـ

ةنة ـَ ش ايـ ـشيَ كشدةنةياُ بون، كة دةطتى يةكذي اُ ٌةدةطـلة خشاةة، نة ئةنةؾ خشاةت
 اناُ.ــاحء تــةن طوٌــلة خشاة

ـــدي ـــاسة لَ ـ ، چٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ شةدا كــة دةفــةسووَىكـ
ـــئ ظ بــةٌىش نا بــونُ لــة ـئةناٌــةى كــة بَ كــ  ـــش ائ ن، نةك طوتـ ـــي، كةناتــةك ِـ ةوونياُ ـ

 ونُ.ـش نا ٌةبـبَ ك
www.alibapir.net



   ...... (77 – 68) 
 

 

[ 687 ] 

ة ـــــ، ِةو ؼچڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچك ةسووَىـاُ كــة دةفـــةاػــ
، يــاُ ش اوــةت ى، آات، طــضايةكى دٌ ــايح بــــــدةك خــؤىضايةكى ــــح طـكــة باطــ  خـــوا

ــ ــؤُ ئةطـوةطـ ـــةس ضـ ــح   كىةتــ ـــةكـةسٌا باطـ ــــ ــشةدا  ـةىء ِؤكـ اسةكةػى دةكـــات، لَ ـ
ــ ـــةسووَىك لة ٍةت ـدةفـ ـــاُ لَ كــ ــاٌى دانندن   ظــ ــةس صوـ ـــشا لةطـ ــةً، ــ ــوس ى وةس يـ اى كـ

ِـ  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچفةسووَىك لةبةسضى؟ دة ؤى ـ، ناتـةك بة
ــ تذسَيزي اُ كشد، ياٌىك ئةن ٌةفشيٍةى لَ  اُ كــشدن دةطــاُ كــةسةَ    ــة طـك ئةنة شا، ـ
 ةنة بون.ــاناٌــؤسة تــؤى ئةن دنن  ــبةِ

، ناتــةك ناصيــاُ لــة چچ  چڇچنػــةىك  ــــآ واـة دةػــــةتـةَلكـِ
ــةٌذة ة َ    ــةك ِةسض ــةدةَِ ٍا، نات ــة ٌ ــةىك )   خشاة ــاتونُ، نػ ــؤ ِ ــةساٌ اُ ب َٟٓ،لػةوك َِااا َت

َٓ٘س َِا يـاُ دةطـت اُ لـةن كـاسة     بــآ،  ةنة ـٌةطَ ش ايـ ُ يةكذي ا كوةبةط  ةَ ى آ(، دةطواَت
ئةطــةس كـــة شَي ـا ئةوــة ئــةنةى لَ وةسدةط ــــــ،  ةـِةيــشت، ِــةسدنن واٌاكــةى ــــةطـِةَلٍ
ـــئ ٍظ ـــاُ ِةنَلٍـ ــة مبـ ـــةدات خشاة ـــ ــات،ـةسَىء س يؼةكَ ؼ ــاى ن ح بك ــواٌ ــاَِ كى اي ة طوٌ

اوٍةداٌى ئـةسكى فـةسواُ بـة ضـاكةن س َي شيـح لـة خشاةـة        ـطةنسةى كـشدنة، ناتـةك ئةاـ   
ڍ   ڌ  چدةفـةسووَىك   خــوا  ةى ئـةنة كـة   ـبةلَـ  يةكَ كة لة طوٌاِـة طـةنسةكاُ، بـة   

شيَ كشدةنةياُ ـةوة، نة )بئع( ناتةك خشاةتـ، )ه( موى شةطچڌ  ڎ
 ـآ، يــاٌى طوٌــاِى طةنسةيــة، بةَلــآشاةةيَ كشدةنةبــشد، ػــتَ ك كــة خـــبــون كــة دةياٌكــ

يةكــذى ٌةطَ ش اٌــةنةن يةكــذى شةدةغــة ٌــةكشدُ لــة خشاةــةن ٌاػــةس  ح، يةكَ كــة لــة    
 اسةنةكــةيَ لةنبــة بكـةسووندةياى ئةً دنن فـا با تةواػــاُ، ئٍاـة طةنسةكـطوٌاِ

ًَِطاااُعٕ٘دلل]ك يةكـــةً َّل ِّلَعِبااأدلسهلٔللِبااا ِّلَزُضاااَ٘يلسهلٔللَعااا ُِااا٘لل لَعااا َٗق َعاااِتلَب ٌٖاااال ق ااااَي:له 
ٍِلللللللااَإِض َٔ ًََجأهٔطا ٍِلٔفاٛل ُٓ ُٔا٘س،لف َجاه ُطا٘ َِِت َٙ ٍِل ٍِ،لف و ا ُٓ ٌَااَُّ ٍِلُعو  ُٔ َِٔت َُ ٌََعأصٛ،ل َسس٢َٔٚىلٔفٛلسه 

َُٗد،للللل َْلَدس ٍِلَعو اٟلٔهَطاا ُٔ َِ َٗه َعا ٍُ،ل ٍِلٔباَبِع َٔ ٍِ،لف َطَسَبلسهلل لق و َ٘بلَبِعٔط ُٓ ََٗغاَزُب٘ ٍِل ُٓ َٗسك و ٘ َٗ

ٍَ،لذٔهااام ل اااالَعصَلَٗ َٙ ًَاااِس َّل َْااااأعَٚطاااٟلسِبااا َٙعَتاااُدٗ ُُ٘سل َٗك اااا َْلَزُضااا٘يلسهلٔللل،٘سل  َٗك اااا
َُف ٔطلف َجوااظل٣ّا،ااااًُٖتٔل َٗسِهاأرٜل ٖٔااااف ق اااَي:لالل َٚاأد ٍِااااَحٖتااٟلَتل!ٛلٔب ُٓ ل،أ ط ااسًسلعوااٟلسل اآ لو ط ُسٗ

ٍِ ُٓ ِٜ:لَتِعٔطف اا٘ ٕٔلأ  ِٚاا ًٔااسهتَِّٗ(،ل3713)ل:سقٍباادلٌَااِحأ لَُٕجااَسِخأ }[َعو  ،ل(3047)ل:سقٍباالٜٗٔرس
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ّْلَصاااأخٚ ْلَٗ َٓااااَرسلَحاااأدْٙثلَحَطاااا ٚ لٔعَضاااالُٖضااااِاُدتعوٚاااا لغااااعٚبلسـزُاااا ٗط:لَإ،لق ااااَي:ل

ََٗضٕٔأعااط الُٔق ُٕلسـهباااُٛلفاااااا،ل ــ{(5148ٌػلاٝ(لبااسقٍ:ل)اٛل)سهاااٖعف  آلى ـ، ناتــةك  ةبذنَل
ــ كوس ى وةط ــ ك كاتَ ـك بـةٌى ئ ظ  آدةلَـ  آ،لَ ـى س اصى بـ   خــوا عوند ـ  ن كةنتٍـة ٌَ ـو   ش ائـ

ــ ـــو طـطوٌاِـ ــت اُ  يـــة ى، صاٌاـةسةَ  ـ ــةناُ دةطـ ــة ً ئـ ــشدُ، بـ ــاُ لَ كـ كاٌ اُ س َي شي ـ
ــ اُ لة كـؤس ن وة م ظ ــنت لةطةَل ــ اُ دادةٌ ؼــاكاٌ ؼـح صاٌـشت، دنايـةطـِةَلٍ  اُ، نة ـ

ــةَه ناُ دةياخنـــ  ــاُ دةطوصةساٌـــذ( ـواسدن دةياخنــــوالةطـ ـــوا ،سدةنة )رياٌ ـ ؾ دَلـــى خـ
ــ اـِةٌذَيك ةياُ لـــة ٌَ ـــواُ  ـــــ ىء كَ ؼـــــ اُ دادا، )ناتـــةك ٌاكؤكـــــح بـــة ِةٌذَيكـٌـ

ــــةةي ـــواون( نة ـذاب ــ خ ــاٌى دانندن   ظـلةط ـــةس صو ــوس ى وةس يـ ـــاى ك ـــةً لة ٍـ ةتى ـ
 ِ ــةنيؽ بة ــشدُ، ئ ـــلَ ك ـــةسةَ  ــؤى طـ ـــ  اُء بةِـ ـــؤى دةطـ ــةنة، ـ تذسَيزيح كشدٌ اٌ

ا ــــسوون ةــاَلى دابــؤنة، ئٍاــا ِةَلظكــة ئــةنةى فــة  خـــواةوكةسى ـةَ ػــاتةدا ــــلةنك
 ــــآتة، دةبــــاٌى وٍــى بةدةطــــةى ط ــــوَيٍذ بــةن كةطــــةسوونىك ٌــا، طــــ ء فـداٌ ؼــ

ِـ ــَ ش ٌةنة طـئةناٌة ب  ناتـةك ئةطـةس ٌةياٌ َ ش ٌـةنة طـةس ِـةة ئَ ـوةؾ ئـةى         ةةـةس 
ـــوظ ــةٌى ئ ظـ ـــوَلىاٌ ٍة نةك ب ــةفشيٍتاُ لــ ـ ــضاى   ـآش ائ ن ٌ ــةواُ ط ــاٌى ِ ــشَى، ي  دةك

 .  ــآاُ دةبــئةناٌت
ــ ـــا لةنبـئٍا ــةً ػـ ـــاسةنة ئ ـــوَيٍةناسة ِةيـ ــة ةَ ؼـ ـــشيــتـة ك ـــؽ َِ ٍـ ِّل]اواُك ـ َعاا
ُٖللسهااَ    لسآلٙااأ لْٓأ لٞ ف ااَِٙرُح ِِااَد َٓااَرسلٔفااٛلَباا لَإِضااَسس٢ٚىَللااااُجزف ق اااَيل،لذكااس لٔع ْٖل ،لْى:لَإ

َْك اللَِْإل،ٚىس٢َٔسااالِض٘لَإُِااَبلٍِااالل ٝله َِ٘خالسإَللٍَااااِعُٔ):لٞ ااالف َِٙرُحلاَيق الف  َ٘للٗىك اللٍِل ااه لا لٍُِٔاه ااَٗل،ٝحوا

ٍِلٔقالااو ل اأهَتِطلسهلٔلَٗلِ ٝ،لك ٖسااًُلٗىك  ُٔ ٍُلباسقٍ:للللَُٕجالَسِخأ }[(سسنااالسهػلٖدّٖلط َسٙق  سل اأك

َٗق ااَيلَصاأخٚ لسإَلضااِادلٗال،سجااٖ،لٗٗسفقاإلسهاارٓ لل3219) {(،ل
 ـآ، ناتــةك ئــةن طــ(1)

ــ ةتة لـئاي ــ ةيفة مى  وصـ ــ ة خوَيٍـ ــ ذساٌةنة كـة باط ـ َ ك اٌح ئـةنة دةكـةُ، )كـة كةطـ    ـ
ـــ وك ـــ ــةنةى  ةُـي ٌةك ـــواب ـــٌاسدننيةت خ ـــواة ـ ـــسك كخ ــقَ(  ـ ــتةوكاسُ، فاط افشُ، ط

سَى،  وصةيفــةؾ طــوتىك خـــواانَيك طــوتىك ئــةنة دةسبــاسةى  ونلةكــةكاُ ِاتؤتــة ـة ــ
ـــى ئ ظـبةٌــ شيَ بــؤ ـ ـــتَ كى ػشيَ بــشاُ بــؤ ئَ ــوة، ئةطــةس ِــةوون ػــ  ــتـــش ائ ن باػـ

ـــء، ِــــآوةبــئَ  ـــةوون ػـ ـــ ، )يــاٌىك ئةطــةس ِــةسدننكتاُ  آ ؽ بــؤ ئــةناُ بــ ـتَ كى تاَل
ئــةناُ لةطــةسى طــضا  ،ضا ٌــةدسَيَءــــةسى طــــلةط ئَ ــوةةُ، ــــك بكــــَ ـةنة طوٌاِــــةَ ك
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ئَ ــوةؾ تــةٌ ا ةَ ــى طوٌاِكــاسبَ( دنايــح طــوتىك   ،بــذسَيَ، يــاُ ئــةناُ ةَ ــى كــافشبَء
ــ ئَ  خــوا وَيٍذ بـة  ــش طـٌةخَ  ٌ  ـ ــ وةؾ بـة س َيـى ئةنا ــ ذا دةس ؤُ، ضـؤُ مط ـ ــ كى ٌة ـ ن ـ

ــو ةةٌ  ـــاةكـس َيــك بــة ٌَ  ــوةؾ س َيـ ـــاٌذا دَي، ئَ  ــذا دةس ؤُ، ل طــضايةك بــؤ ناُ  ـ ك بةنَي
  ةو  ــوة ِةيــضاؾ بؤ ئَ ــاُ طــة، ِةوــةيــِ

َُٙعارُِّبلسه عَل]ك دننةً ََٗجٖىلالل ْٖلسهلل لَعٖصل ٞ لااالَإ ًٖ ٞٔللا ٌَاَىلسه َداٖصا ِِللل،ٔبَع ٌُ ِٗسلسه  َٙاَس ِٚااالل ااَحٖتاٟل َّلااالَسلَب
ِٔ ِٚاظ  َُ ٍِااااَسس ُٓل،َٔ ِِٔلااااٍِلق ااااَٗ ُٙ ِْل َْلَعو ااٟلأ  ُٖااااأدُزٗ ِِٔلل،ُسٗ ُٙ ُٖااااف اا ل َعااٖرَبلل،و ٘سلَذٔهاام ااااف ااَ َذسلف َعل،ُسٗ

ًٖااااٞ َٗسه َعا ٞ ل ِّل(،ل17756)ل:سقٍباااادلٌَااااِحأ لَُٕجااااَسِخأ }[سهلل لسه َداٖصاااا َِّعاااا َّلَعاااادٜٔ للَعاااأد ِباااا

ِّ ِِٔد ، ناتةك خــواى صاَلـى ةايـةداس ِـةوون     {َٖٔرَػالٔهلَّْطَحل ٗط:ااغعٚبلسـزُلَٗق اَيل،سه ٔل
كى تايكـةت )ناتـةك كؤوـةَلَ ك كـة طوٌـاِو      ـيت طضا ٌادات بة ِؤى خةلَـ ــكى بةطؼـخةَل

شا لـة  ك اُ ةَ ـوة طـضا ٌـادات( تـاكو خشاةـة بـة ئاػـك       ـِـةوون خةلَـ   خـواتاناُ دةكةُ، 
شد، ــــكـتواٌَ ميكــةسُ، بــة ً ميٍةبــةُ، ئةطــةس ناياٌــــَ، نة بؼــــاٌذا ٌةب ٍــــوخؤيـٌَ 

ت ل، ِــةوونياُ ـئةناٌـةى تايكـةت كــة طوٌاِ ـاُ ِـةبونةن ئةناٌـةى طؼـ       خــوا ئـةنة  
ــ ةنة طــةَ ك ــ ضا دةدات، ضوٌكـ ى ِةَلوَيظــت كَ ك لـة بةساٌكـةس خشاةـةن تاناٌـذا     ـة خةلَـ ـ

ې  ې  ى  ى   چدةفـةسووَىك   خــوا انبةػحء لـةنباسةنةؾ  دةبَ تة ِ ،ــآٌةب

 ۆئۈئ ۈئېئ ېئۆئۇئ ۇئوئائەئەئوئائ

يئ  جب   جئ   حئ  مئ ىئ   ی ی   ی  ی    ىئ ىئ ىئ ېئ

اُ ــــــذا بؤتــــــوواُ ئَ ــــوة لــــة كتَ كـبَ  ــــ، ناتــــةك  ءـالنســــچىب   حب  خب  مب
دةكـشا،   آكوفشيـاُ ةـ   خــوا تتاُ ئايةتـةكاٌى  ــاتَ ك ب ظـس، كة ِةس كخـواشدسانةتة ــٌَ 

ــ دةكـشا، لةطةَل اٌـذا داوةٌ ؼـَ )ناتـةك لـةن كـؤس ء وة م ظ       آتةياُ ةـ ـطالَـ ياُ  ةدا كـة  ـ
ــ دةكـشَى، نة كوفشي  خــوا تة بة ئايةتـةكاٌى  ـاَلــتَ  ذا ط ــ دةك آاُ ةـ ـ ــ شَى، داوةٌ ؼـ َ( ـ

ــ و ئـةن ك ــتاك ــ ؤس ء وة م ظـ ــ ة دَيٍـ ــ ة ٌَ ـو ب ـ ــ َ كى ديكـــ طخـوااغء ـ ــ ئةط}ةنة، ـ ةسٌا ـ
 ــــــآاٌةنة ةــــــود بــــة دةو ــــــةُ ياخــــــةث بكـوَى تــــــــــ ؼــــَ طةنَى دابٍــــــةس لــــــِ

ــةٌَ ـــ، ئچی  ی  یچ{بكـ ــوةؾ نةك ناٌــ ـــةنة ئَ ـ ــة طوٌ  ،َــ ــةك لـ ـــناتـ احء ــ
ةنة، دةتـــواٌى ـــــة، ئةطـــةس بـــؤت ةـــةسل ٌادسَيتـــــاُ ِةيـــــذا  ـــوكىى ئةناٌتـــــ وكى
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ــ ة بة ـــ ىء ئـةن وة م ظ ــِةَلظ ــ َمـبَّ  آـ ــ ى، بـة ً لـةنَى دابٍ ؼ  ـ اٌـةنة  دةو  ىء بـة ـ

ــة،       ــةناٌ  ِةيـ ــوكىى ئـ ــةنة  ـ ــى، ئـ ــذةٌط بـ ــاُ بَ ـ ــةٌى، يـ  ىئحئمئچةَ ككـ

كؤكــــــــةسةنةى  خــــــــوا، بَ  ووــــــــاُ چمب يئجبحبخب
 اتةنة.  ـةنة خش دةكـةكاُء كافشةكاٌة بة تَ كش ايى لة دؤصةخذا، ِةوونياُ ةَ كـووٌاف ق

، ئةطــةسٌا ئَ ــوةؾ آاُ ٌــةبــــى ئةناٌتــــابَ،  وكىــــاُ نسيــــوة لــة خؤتـةك ئَ ــــــكةنات
ــ ةَه ناٌـذا لـة دؤصةخ  لةطـ  ــ ذا كؤدةبٍـةنة، نةك ضـؤُ لـةن كـؤس ء وة م ظ    ـ ةدا كـوفش بــة  ـ

ــ ك خــوا ئايةتى  ــ شاء، طـ ــ ك خــوا اَلتة بـة ئايةتـةكاٌى   ـ ــ شاء، ئَ ـوةؾ بةػ ـ ذاس بـونُ، لـة   ــ
ذاس دةبــَ، ئٍاــا كاتَ ــك تــؤ لــةن     ــــاٌذا بةػــــى دؤصةخــ ؽ لةطةَل ــــؤس ء وة م ظــــك

دةكـشَىء   خــوا ػـةس ابء شووـاسة، يـاُ طاَلتـة بـة ديٍـى       ة دادةٌ ؼى كـة كـؤس ى   ــوة م ظ
ــؤؾ بــ  ــة ِةوــ   آت ــةو بؤي ــةنيؽ س اى نةك س اى ئَ ىةي ــاسة ئ ــَ َك دي ــةناُ دةَل اُ ـدةٌ ى، ئ

 .ــآاُ دةبــ وكىت

ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  چةسووَىك ـكة دةفـ  كواسةًــةى ضـةلــوةط

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   گ   گک  گ   ک ک ک   ڑ

ـــ، صؤسَيكچڱ  ڱ ـــآ  اُ لـ ــانةُ    دـ ــة  ونلةكــةكاُ، يــاُ لــة خ ةب ٍــى )ناتــةك ل
ٌـ   ـتى( دؤطـتايةت ى ئةناٌـة دةكـةُ كـة بَ كـ     ــكتَ كةكاُ بةطؼ ضيكَء ـش ناُ، يـاٌىك لَ  ـاُ 

، چ گگ ک ککچخؤػ اُ دةنَيَء لةطةَل اٌـذاُ،   ،ُءشـت اُ دةطـةؼ
تة، كــة ضــ  ة؟ ـشيَ ػـــةياُ كــة ٌةفظــ اُ بؤيــاُ ةــَ ؽ دةخــات، خشاةتــِةَلوَيظـــتئــةن 

ــچگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱگ  چ ـــشيَ ػـ، خشاةتــ ــة ـــ تة كــ
ــ ضان ئــح، نة لة طــَ ى تونس ةبــل خـواؤى ئةنةى ــات، بكَ تة ِــاسَيك بكـاُ كــئ ٍظ اصاسى ـ

ـــوا ــة ِةو ؼخـ ـــدا بـ ـــةيح مبَ ــ ـــتةنة، ئةوـٍَ ـ ــونس ةتى   ــ ــةى طـ ــةن دنن ئايةتـ ة نةك ئـ
ــ اسةى ِةٌـذَيك لـة  ونلةك  ـدةسب خـوا(ة، كة سهِطاا١ل) ٍ  ةكاُ،ـ ــ بـؤ نَي ح كـوس ى  ـةك كة كـ ـ

ــش  ــئةػـ ـــةى لةطةَلـة،ء ئةناٌـ ــونُــ ــ ،ى دابـ ىئ   ۈئ ېئ ېئېئچةسووَىك ـدةفـ
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مئ     حئ       جئی  ی  ی   ی     ىئ    ىئ 

پ     ٻ  پ  ٻ  ٻ   ٻ   ٱ ىب   حب خب  مبىئ  يئ  جب  

ةساى ئةناٌة ٌـادةى بةػـَ ك لـة كتَ ك ـاُ     ـ، ناتةك ئايا طچڀ ڀ ڀ  ڀ   پ  پ 
(، ناتـــةك بــ ء ؿـــةٌةً، نة  تاااالجب)}َ، ـدَيٍــ  ٘ اطاغااا  كــ ء  ةَ ــذسانة، ئ ىــاُ بـــة   

ةسيى بـؤ دةكـشَى لـة ٌاػـةس   ذا، يـاخود كةطـَ ك كـة        ـكة فةسواٌك ةَ كـ( كةط٘ اطاغ)
ٍـ ـك ذا دةطـٌاػةس  ح بةطةس خةلَـ  ُ  ـــ شى ئ ظـ، يـاُ غةيـ  ـآةةَ   {الً دةكاتـة بةسٌاوـةيا

اُ دةَلــَ َ( ـش نايةكـ ـكـذسانة، بــة بَ ـــ اُ ةَ ــــك ـتَ ـَ ك لـة ك ــــدةَلـَ َك )ناتــةك ئةناٌـةى بةػ  
 .انةــشة لةناٌةى ئ ىاٌ اُ َِ ٍـتـتـئةناٌة س َي اُ س اط

ىاُ كـشد،  ـ(ة، باطـ ا١اسهِطالونس ةتى )ـشى طـ ـ ــَ  ةوذا كة تةفظــا نةك لة بةسطى طـئٍا
ةنةك ــــاتة طَ ش دسانةتــــةسِــةتة ئــةن بةطــــسةنةى ئــةً ئايخـــواِــؤى ِاتٍــة اسةى ــــدةسب

[َّ َّلَع ّللك ِعابُلَزٔكَبلل:ق اَي  َعٖباُعلسِب ـ ِغاَس ٔللبا َٚٔا٘دلللللٛلتطاع َلافاللس َّلسه ًٔا َزسٔكَباًال
ٍَٔ:ل ٛٗفٚ َٚ ًَأهم لَبط ِخأ لبّلٜٗٔدَٗجلأ ِخط َبلبّلُح َّلَٗ ِٚٔ لِب ٞ لٟلأَٓىلاٗغرٍٓلإهلسهٖص لًَِلا

ُٚ ٍِلٔه ُٓ ٟللَخاااه ف ٘ ٍلللل،لسهلٔللَزُضاا٘يَللَعو اا ٗبِٚاإلقباااىلللَِٗٙقطااا٘سلسهَعٔاادلسهاارٜلكااااْلبٚاأِ

ٕٔ،لل ُّلأَلللللاأُػأ لتاب!اآَىلسهلأ ٙال:لأب٘لُضفٚاْلف ق ايأَجو َُِخا ُٔاٍلأقاسُبلهؤاد٠ل ٓٙ دكٍلباهلٔللأ

ٕٔ ٌَااادلٗأصاااخاب ًَطل،ًُٖخ ِّاااسل َُُع َُِطل،سهلٔللٔجداااااف َ ُاااال َُخجاااُبلسهل لسه َخٔجاااَٚ ،لٔقٛاااااَٗ َبٞ،لاااااِعااَٗ

َُٔص ٌٖااْدَٗل،لٍَاااأحسهٖسلُىااااٗ ًَااااأ ِزحلق ط ااَعلًَُخ ُّللاُز،اااأغف لبِاا٘لَ ااااَِحٔجٚلٖسسُقااااُضلُٕااااَٗسٖتَبَعلِا،ا َِِخ ف اا

ِٓاااااَد٠ ُٔااااا٘د:للأ  ٖٚ ٍَِلف ق اه ااااات:لسه ُٓااااا ُُِتلأ َل ِٓاااااَد٠لٍِاااااااأ  ُٔلأ  ِِ ُِف ااااالَضااااأبٚ ،لًٍٔااااا ٖٔلسهلل لَيَصو َٓااااأر ل

َٙااٞ ٜٗلبااسقٍ:ل)َجااَسِخأ }[سآل ،ل248،لص2سلهوطربسُااٛ:لجااااٗسهتفطاارلسهلبٚل(7733ُٕلسهِطَبااس

آلى كـوس ى  ـ، ناتـةك  ةبذنلَـ  {(294،ل293ٛلأضبابلسهِاصٗيلهوطاٚ٘طٛ:ل)للا٘يلفٗه بابلسهِق
ح كـوس ى ئةػـش ة، طـةسؤكى    ـك كة كـ ـــآ ، دةَلـــآ اغ خـوا لـة خـؤىء بـابح س اصى ب   ــ ةبك

ةى كــوس ى ــــةكاُ كــة  وي ـواس لــة  ونلةكــــــ ونلةكــةكاٌى خةيكــةس لةطــةَه ٌــةنةد ط
ــ ئةخت  اُ ـــ ى ؿـةي،، نة غـةيشى ناٌ ؼ  ةبء وـال كى كـوس   ـــ ةبء  ـةديى كـوس ى ئةخت  ـ

ــ تَ ذابونُ، ضـونُ بـؤ مى خةلَ   ــ كى وةككـ ة، بؤئـةنةى ةـةناٌ اُ لةطـةَه بكةطـنت، كـة      ـ
، ــــآةس ب ــــةى بةطــــةــَ ؽ ئــةنةى كاتةك ةوكةسدا ــــةَ ػةــةناٌى ٌَ واٌ ــاُ لةطــةَه 

تاُ بـة  واخــ لك ئةى كؤوةَلى خانةُ كتَ كـاُو  ـَ ى ةشطـاُ لـوف ـِةَل وةػَ ٍٍةنة، ئةبوط

www.alibapir.net



   ...... (77 – 68) 
 

 

[ 688 ] 

ــانى     ــة ٌ ــةك ب ــةً، )نات ــزدا دةك ـــواط ــاُ لــ خ ــةنة     ـآنة دانات ــة ِ ذايةت ــة ل ــةً( ئَ ى دةك
ـــٌ ــاَلى   ـضيكت ــة و ــانة ٌى؟ ئَ ى ــةدن ِ ــاُ وو ة  ـــواشيَ، ي ــةنتى   خ ــةك وضط ـــوا)نات ، خ

ــ ةـةسدة بـؤ كة كـة دةك    ،اُ دةدةيـَء ــكة كة( ئانةداُ دةكةيٍةنةن، ئان بة  ا   ةيَ، ـ
ــذ ــةتى دينة ةةيوةٌ ــةت ى   ى خضواي ــذيى خضواي ــةد ةةيوةٌ ــى وو ة  ــةٌل، كةض ةطةي

ــ اُ َِ ٍـــ كء باب ــاُ لة دايــوَلىاٌاُ ناصيــتى ئةنة بونة كة وظــش اٌذنة )وةبةطـة  انة، ـ
افش بـــونُ، ئـــةنةى بـــة ة ـــش اٌذٌى ةةيوةٌـــذيى ـــــ اُ كـــــكء بانكـــــئةناٌـــةي كـــة داي

وَيٍى كةنتونُ، )ناتةك ــاس ػــة خشاةةكاٌى بةٌ ى غ فــانةو( نة  ا   ـخضوايةت ى داٌ
ــ وَيٍى كةنتونُ( ئايا ئَ ىـخةَلكى خشاث ػ ةواُ طشتـوة، يـاخود ئـةناُ؟    ـتـ ــة س َيـى س اط ـ

 .شةـتــتـى ئَ وة س اطــنت، نة س َيــةس س َيح س اطــكو ئَ وة لةطــاُك بةَلــاُ طوت ـةكـ ونلةك

ـــدي ـــاسة دةػـ ٱ  چدةفــةسووَىك  اٌضاُـى ةةٌّــخـــوا اٌضاٌى دسؤ دةكــةُ، بؤيــة ـ

ــة   چڀ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ ــا ئةناٌـــــ ــةك ئـــــ ، ناتـــــ
ــ ٌةفشيٍ خـواَ ك ــشدننُ، نة ِةس كةطــى لَ كـٌةفشيٍ خـواكةطاٌَ كَ  ات، ِـ    ـى لَ ككـ ـ

ى ةـــةسنةسدطاس باطـــح خــــواةنَى، كةناتـــةك لَ ـــشةدا ـــــٍط ٌاكـــــ  بـــؤى ضـت واٌَ كــــةؼ
ـــت ــانةُ كتَ كةكِةَلوَيظ ـــى خ ــات، بةتايكاُ دـ ـــةك ـــةت  ونلةكةكـ ــة دؤطـ ـــاُ، ك تايةتى ـ

ــ ةُ، لـة بةساٌكـةس ئةِم  ــلةطةَه كافشةكاٌذا دةك ــ ى ئ ىاٌـ ــ ذا، كـة ئَ ظ ـ ــ تاؾ ِـةس ناي ـ ةك ـ
تى طاةةسطـــتةكاُ ـــــشَى، ةؼـــــل دةطـتى ضــــــــشَى، ةؼـــــتى س ننغ دةطـــــا ةؼـــــئةوشيك

 الً.    ــدرى ئ ظ ات لةــ  دةكــةَه دسنطــةيَء بةيٍ اُ لةطــشَىء كــدةط

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  چك وَىـةسوـدةفكة  كةًــاـةى ةَ ٍـةلـوةط

ــةك چڻ  ۀ       ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ ، نات
ــ ةوكــةَ ػنة بـة    خــوا بة   ـاُاٌــةس ئ ىـنة ئةناٌة ئةط ــ ، نة بةس ـ ةنةى كـة بـؤ   ـ

ــةس  ــ  ٌــةدةطشت لــ       ةَ ػةوك ــاُ بــة دؤط ــشسانة، ِةبونايــة، كافشةكاٌ  ة   ــاتى ٌَ 
 ونُ.ـة س َي دةسضــَء لــة ً بة صؤسى مس َيـذاساُ، بـاٌـئ ى

ـــزةسةناٌـتوَي ــة لَ كذانةتــةنة، كــة        ـ ــةً س طــتة شوس ئاٌ   ــاُ بــؤ ئ ى شوس ئــاُ دنن واٌاي
 ء ـــــى س اطـةس ئ ىاٌَ كــــاسة، ئةطــــــــدي  خــــوااُ بـــة ـــــاُ َِ ٍـــــ  لـــة ئ ىـــــوةبةط
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ةياُ ٌــةدةكشد، بــة ً ئايــا وةبةطــ  لــة ئ ىــاُ ة، ئــةنــــةبونايــِ خـــوات اُ بــة ــــدسنط
 ةُكــةسى ِــة؟ دنن ئةطـ ـض  ةس ــةوكـةَ ػاُ بة ــَِ ٍ

ـــآدةطوا( 1 ـــوةبةط ـ ـــ ـــ  ةَ  ــاُ بــ ـى ةَ ػ ــةكاُ  آةوكةسى خؤي ــةس  ونلةك ــةك ئةط ، نات
ـــبش ناي ـــاُ بــة وونطـ ــةس ٌةؿــش اٌ ح     ـ ــاُ ِةبونايــة، نة ئةط ان ةَ ػةوكــةسةكاٌى خؤي

ــ ــة  ـبش ناي ـــ ظاُ ب ــةساُ      ـ ــؤ ةَ ػةوك ــة ب ــةى ك ــةن كتَ كاٌ ــاُ ب ــة، نة ئ ىاٌ  ا ِةبوناي
 شت.  ــ  ٌةدةطــاُ بة دؤطــاٌ ـافشةكــة، ئةنة كــشدسانُ ِةبونايـٌَ 

ـــدةػ( 2 ــ ـآ واـ ــى ةَ ػـوةبةطـ ـــةوكـ  ةَ ـ ــةً، وو ة ــ ـــةسى خاتـ ــ ةد ــ ، نة آبـ
ـــوةبةط ـــ ــاُ بــ چڻ  ڻ  ۀچةك ـ  ل ــة    آ، شوس ئ ــاُ ب ــةس ئ ىاٌ  ــةك ئةط ، نات

ــ اٌة س اطــةبوناية، ئةن ئ ىــاُ ِــةًء شوس ئـةَ ػةوكةسى خات ن خــوا تة بـة  ـــ  ء دسنطـ
دةطـشتَ كـة كـافشاُ     ـــآ ى لـس يَـ  ،اُــن شوس ئةد ــوو ة  ايحــةوكةسى كؤتـبة ةَ ػ

 اٌذا.ـىاٌـوَلــةس وظــنت، لة بةساٌكــبكةط ـآت اُ ةــاُء ةؼــتى خؤيــةٌة دؤطـبك
تى ةَ كـــةنة ٌـــةطواانُ، ـــــى كـــافشاُ، دنن ػـكشدٌـــ ـدؤطتايةت اُء ـــــةك ئ ىـكةناتـــ

اسة ــــؾ بكــات، ديخـــوااٌى ـء دؤطــتايةت ى دنروٍــآةبــــِ اٌىــــئ ىاُ ــــئ ٍظ ــــآٌاطوا
اُ ـافشامنـ ـ َن باطـح وةطـةلةى دؤطـتايةت ى ك   ــةدا بة تةفــاٌى ةَ ؼـة لة ئايةتةكــئَ ى

ةدا ـكشدٌى ئةن ئايةتشـــ لةكاتى تةفظ كشد، كة ضؤٌةن ضةٌذ ةمةيةن... ِتذ، بةتايكةت

ــةسووَىك  ــة دةفـ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀچكـ

    چ ڤڤ  ٹٹٹ ٿ ٿ ٹ ٺ ٺٺ ٿٿڀٺ ڀ

 . دةـم ئـال

ے    ے  ۓ   ۓ  ﮲     ﮳  ﮴     چةسووَىك ـكة دةف كةًـةػـوةطةلةى ػ

، چےچاٌى س ةناٌكَ ــزيح دةَلــَ َك )ه(ى طــةس نػــةى ـ، صاٌايــچڭ  ۇ
اٌَ ك ـشيَ كةطـ ـةختتـ ــةسطـؤطةسيى تؤ طــبة وظ خـواوَيٍذ بة ــناتةك ط ةوة،ـموى شةط

اٌذاساُ دةب ٍـى  ونلةكـةكاٌَء، ئةناٌـةُ كـة ِانبـةؾ بـؤ       ـذا بؤ ئ ىـ   ـةتـلة دنروٍاي
داٌةساُ، لــة ِــةوون كــةغ صيــاتش  خـــوادادةٌــَ َ، ناتــةك  ونلةكــةن ِانبــةؾ بــؤ   خـــوا

صاٌـــان ػـــاسةصاؾ فةسوونيـــةتى، ى خــــوادنروٍـــى طةسطـــةختى ئ ىاٌـــذاساٌَ، ئـــةنةى 
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ــ تاػــ(يةكـةى لـة وَ ـزننى كؤٌـذان لـة ناش عـى ئَ ظ      َدسقاأًِصى )ـةديـِاتٍ ذا صؤس  ـواُ  ـ
ـــدي ـــآاسة، كــ ــةناسةى صايـــ   ــ ــة شـ ـــلـ ــش  كـــ ـؤٌى  ونلةكـ ـــ ٍةتشة بةساٌكـةكاُ دَه ةـ ةس ــ

منــاس( تةكاٌى )و اــــٍل بتثةسطــــتا دةب ــــتةكاُ، ئَ ظــــاُ بتثةسطـوَلىاٌاُ؟ نة ةاػــــــوظ
ــ ٍذة طاةةسطـتةكاُ، ضـى بـة وظ   وَلىاٌاُ دةكةُ، نة ِ ــــى بة وظـض ش ـى ـ ــوَلىاٌاٌى كؼـ

دةيفـــةسووَى نايـــةن  ونلةكـــةن    خــــوادةكـــةُ، نة ِـــةسنةِا ... بَ  ووـــاُ ئـــةنةى    
تةكاُ، لـــة ِـــةوون كـــةغ دنروٍايـــةت ى طـــةختةن شوسطـــةياُ لةطـــةَه       ـــــبتثةسط

 ة.ــاٌذا ِةيــوَلىاٌــوظ
ــ ـــواا ـئٍا ـــةةسنةسدطى خ ـــاس لـ ــةتى )ـ ــة ئاي ــونس ةتى )68َ شةدا، نة ل ــذا سهبقااسٝ(ى ط (ػ

داٌةسةكاُ دةكــات، لــةنَى دةفــةسووَىك    خـــوا ةَ كــةنة باطــح  ونلةكــةن ِانبــةؾ بــؤ     

  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    ڄ     ڄ  ڦ  ڄ  ڄ  ڦ   ڦ ڦ  چ

ڎ     ڎ   ڌڌ     ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ  چ  ڇ    چ  چ      چ

ٍـ اُ تـؤ  ـنة بَ  ووـ ، ناتةك چڈ  ڈ ٍى( ـح )ناتـةك  ونلةكـةكاُ دةب ـ   ـدةياٌك 
ِ  اٌةتــتةٌك، ـاٌَ ـةس ِةس  ؤسة ريـكة طونستشيَ كةطَ لةط ذاٌةسةكاٌ ؽ ـانبةػـ ــلـة 

 اُ  ةص دةكـات ِـةصاس طـاَه تةوـةُ بكـات، ِةسضـةٌذة ئةطـةس ئـةن         ـونستشُ، يةكَ كـط
 .ة كة دةيكةُــب ٍةسي ئةنةي خـوااصاسي دؤصةخ مي ٌادات، نة ــ، لة ئــآتةوةٌةػح بك

ـــُااام(ي بـــة )حٚااااٝنػـــةى ) ــاٌَ كى  زٝــ ــانة، ناتـــةك ِـــةس  ـــؤسة رياٌَ ـــك، ريـ ( َِ ٍـ
ــَ َك ئةطــةس بةطــةس بةسصاٌــة   ـآةسصاٌةؾ ٌةبـــةسبـــط ، ِــةس دةياٌــةنَى بزيــةُ، ٌــةك بَم

 ةنة.ــٍٍـاٌذا مبَ ــة لة ريــط ئةنةيــَ، طشٌــَ، با ٌةريـٌةري
ــة ِ َ       ــة  ونلةك ــةنة ضــ  ة ك ــا ِؤكــاسى ئ ــا ئاي ــةت ىء دنروٍايــةت ى   ئٍا ٍــذة دراي

 ة؟وــاٌذا ِةيـوَلىاٌــاُ لةطةَه وظــش ةصايـبَ 
ى دةسننٌ ــى صؤسيــاُ ـاسةكةى ئةنةيــة كــة طــشَيء طؤَلــــــةنة ِؤكــــكةت  ونلةكــــبةٌظ

ى ِةَلكــزاسدةى ـة طةلـــوايـــذا، ضــوٌكة  ونلةكــة ةَ  اٌــــطةمٌ ةوونــــِةَه ــــة لةطــــِةي
ُّلَغاِعُبلسهلللسهلل)يَ، خــوا زاسدةى ى بـ ـُ، دةَلَ َك ئَ ىـة طةلـ  خـوا ى خــوا (، نة ازااالٌُِدَتاَُِخا

ٱ  چش َِ ٍاوـاُ، دةفـةسووَىك   ــتـ(دا كة ةَ ؼٌا٢دٝاسهونس ةتى )ــاس لة طــةةسنةسدط
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ــةن چڄ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ، نة  ونلةكـــــــــــــــــــــــ
ــ ــاُك ئَ ىـٌةؿ ـــش اٌ  ةكاُ طوت  ــوس اُء خؤػـ ــــة ك ـــواتاٌى ـةنيظ ــاُ صؤس خ ــيَ، خؤي  آة

 آاك بون، خـةَلكى ةـ  ــض ــآؤى صؤس ةــَ ك خــا ِةس كةطــونة،  ــاك بـء ضاكـطشٌطء ة
ك بـةن ػـَ وةية واوةَلـةى لةطةَلـذا     ـح كـة خةلَـ  ــء دنايـآايح دةبــؤبــ، لةخآـشاث دةبـخ

ــ ى نايــات، ةَ ــةننس  دةكــؤى تةؿــٌةكشد كة بؤخ ــ ى ـة صنَلـ ــ اُ لَ كـشدنة، بؤيـة ئَ ظ  ـ تا ـ
ــ ى واوةَلؤٌــةس ضــ ونلةكة ِ ِـةس س اصى ٌـابَ، ئةطـةس ضـاكةياُ      ،ةياُ لةطةَلـذا بكـةى  ـ

ٌـ ــةى، ةَ  ــلةطةَلذا بك شدنة، ئةطـةس خشاةةػـ اُ لةطةَلـذا    ـة َ كـ ـ   َ كـواية، نا كَ كـ ـا
ش لةنةى كـة ِةيـة   ـة تؤ ػتَ كى صؤس خشاة  كشدنة، ياٌىك خشاةتـوايـبكةى، ئةنة ةَ  اٌ

ــ َ،  ــ ٍـدةيك ــ ا بةٌظـ تى،  ونلةكـة س ةء ك ٍـةياُ ِةيـة،    ـدٌ ـانة بةطؼـ   كةت طـةمٌى ـ
بؤيــــة  ونلةكــــة وةطــــةس ضــــؤُ دةٌــــا لــــة ِــــةس ػــــوَيٍَ كى دٌ ــــابونبَ، تونػــــح  

ـــضةنط ـــَ ٍشاٌةنةن ػــ ـــةس ن ِــ ــونُ، بؤضــ ـــةسا بـ ـــح؟ ضوٌكــ ــؤ   ــ ــى خـ ــة س نن َ كـ ة بـ
بةصل شاٌــةنة لةطــةَه خةَلكــذا واوةَلــةياُ كــشدنةن، خــةَلك ؽ بــةن ضــانة تةواػـــاى         

ــ ـــةسةاــء طشدننُـٌةك ـــ ــةَه وظـاً تَ ك   ـــوَلىاٌاٌ ؼــشانُ، نة لةط ــةتى س ةء ـ ذا بةتايك
 اٌةنة.ـونلةكةكـكةت  ـاُ لة دَهء دةسننٌذا ِةية، ئةنة بةٌظـى صؤسيــةن بوغضَيكــك ٍ

ــ َمى ئ ظـةةيذاكةسةكاٌـةنة، لةبةسئـةنةى كـة كاكـ     خــوا كةت ِانبةؾ بـؤ  ـنة بةٌظ الً ـ
 خــوا  ة لة ِانبـةؾ بـؤ   ــشك ؽ بشيتـ ــنة  ةنِةسى ػ  شتَ،ـبةيةك خـوا ة لة ــبشيت

ــ  شتٍ ؽ لةطةَه ِـبة يةك خـواذاكشدُ، نة ــةةي شَيء ـداٌـاُ تَ كذةط ـ   خــوا انبةؾ بـؤ  ـ
شك لةطـــةس ـالً لةطـــةس صاٌظـــ  بٍ ـــاتٍشانة، ػ ــــــــئ ظ س اطـــت  ذادرى يةكـــذيَ، نة لة

        َ.      ـشَيـذةط ــةؾ تَ كــةن دنناٌــاسة ئــةوا، ديـبٍ ــآونلء بــش نةــشي ةــاٌةن ف كــئةفظ

ـــةلـوةط ـــةى  ـــ ــة  كةًـةنتــ ــةسووَىكــ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      چك دةفــ

ې  ې     ۋۋۅ ۅۉۉ ې ېٴۇ

شيَ كـــــةغ لـــــة س ننى  ـضيكتــــــ، نة تـــــؤ دةب ٍـــــى ٌ چى  ى  ائ
ـــ ـــــةنيظـخؤػ ــؤ ئةناٌـــةى ئ ى ـــاٌ اُ َِ ٍـت  ةنة بـ ــة  ــ ــَ َك ئَ ىـ ــة دةَلـ ــةُ كـ انة، ئةناٌـ

ــ (يـاُ لـة ٌ َ  قطٚط ةنةنة كة )ــؤى ئــبةِ ٌةؿش اٌ ل، ئةنيؽ ْلوداُ، نة )ـ (يـاُ  زٓباا
 .شُــٌاط اُ بةصهــةنةؾ كة خؤيـةسئـوداُ، نة لةبــلة ٌَ 
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ـــاُ ِـــــئـــةو ؽ ديظ ل ـــــتى دةب ٍـطؼـــ(يةكـــةى ئاػـــكشاية، بةدسقاااااًصاتٍةديى )ــ
ـــٌةؿ ـــتش اٌ  ةكاُ ــ ــِةَلوَيظـ ـــشة لةطـ اُ ٌةسوتـ ـــةَه وظــ ــــ ــةوون َ لـوَلىاٌاٌذا، ٌاَلـ ك ِـ

ـــش اٌ  ةكاُ ناُ، بــة ً بةطؼـٌةؿــ ـــشة، نةك دةب ٍـ اُ ٌةسوتـــتـــِةَلوَيظتى ـ ل  ــاسى ـ
الو ح، لــة ن تــاٌى ئــةنسننةان   ــــتَ ك دةكــشَى بةساٌكــةس بــة   ّــاٌ ح ئ ظ   ــــنايــة ػ
ـــادا خؤةَ ؼـئةوشيكــ ـــشيح وظـت  ــــاٌذاُ دةكــشَى، ةؼـ وَلىاٌاُ دةكــةُ درى س رَيىــةكاٌى ـ

كةوؤكةيــةك ؽ لــة  ونلةكاٌــذا ِــةُ، كــة  ــاسى نايــة ةَ  ــةناٌةى   خؤيــاُ، ِةَلكةتــة
ــ َّ ضةكاٌَ، كة بةساٌكةس وظـةناٌةى صلـط اطةتى شةناسةى صايؤٌىء ةَ   وَلىاٌاُ س ةفتـاس  ـ

ــة ً صؤس كةو ـــدةكــةُ، ب ـــَ، نة ٌةؿـ ـــ ـــى ئ ٍــش اٌ  ةكاُ ئةِم ـــا،ء خةَلـ ــةسًء ـ كى ٌ
ــةس وظ  ــاُ بةساٌك ــاُء و ّشةباٌ  ـــٌ  ــاتشة، نة  وَلىاٌاُ، ـ ــذا صي ـــواتَ  ـــى صاٌخ ـــػ انـ اسةصا ـ

ــةس نن   ــح دةخاتــــ ــةسووَىك ِؤكاسةكةػــــ ې      ېې ۉچن دةفــــ

 ؽ، ـــــ( ناتـــةك شةػـــة، يـــاُ كةػقطاااٚظ، )چې  ى  ى  ائ
ْلةُ، نة )ـةنةى صاٌايــاُ لــةٌَ ودا ِـــناتــةك صاٌــاى ٌةؿــش اٌ ح، ناتــةك لةبةسئــ ( كــؤى زٓباا

شن ـةط ــــسئــةنةى كةطــاٌَ كى طؤػشن س ةبــةُ ناتــةك لةبةـ  ـــ(ة، بــة كــوسدى طؤػزسٓااب)

ؤٌ ةى ـــــ، نة لـــة طچى  ى  ائچةُ، ـةةسطت اُ لـــةٌَ ودا ِـــخــــوا
 شُ.ــاطـة صه ٌــاُ بــةنة كة خؤيــئةنةػ

، بـا لةطـةس   ـآاُ دةكـات كـة دَلـى ٌةسوكـ    ـــ  ء   كـادةت ؽ نا لـة ئ ٍظ  ــِةَلكةتة صاٌظ
ــؤُ بــ  آةش ؽ بـــٌاِــ ــاسةصايحء   كــادةت، ِــةس ض ــةس كاسي ــ آ، صاٌ ــاسيحء ػ ةسيى لةط

ـــئ ٍظ ـــآاُ دةبـ ـــ، ئةطـ ـــةس ئــةن ئ ٍظـ ــونس ةتى  ـآش ناؾ بـــاٌة بَ كـــ ، ئةطــةس تةواػــاى ط
وَىك ــــةسوــت  ة دةكــات، دةفــــح ئــةن س اطــــاس باطــــى ةةسنةسدطخـــوا( بكــةيَ، سلدٙااد)

  کک ڑڑ   ژژ ڈڈڎڎ ...چ

کک گگ   گگ ڳڳڳ ڳ ڱ ڱ 

   ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ   ہ  ہ  ہ ڱ  ڱ ں ںڻ ڻ

 خــوا اواُ ٌاسد، نة بـةصةيحء ةـةسؤؾء لـة    ــةساٌذا   ظـةوكـبة دناى ةَ ػ ، ناتةكچھ
شي ةك )دٌ ـا بـة   ـةط ـ ــى ئةناٌةنة كة ػوَيٍى كـةنتكونُ، نة طؤػ ــتة دَلــتشطامناُ خظ
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ــ كةً طشتٍَ  ٌـ   ـ ون، ـــ   ٌةكشدبـَّ ٍابون، ئَ ىـة لةطـةسيامناُ ةَ ويظـ   ـك( كـة بؤخؤيـاُ دايا
ـــ)بة  ظ ـــاب بؤئــةنةى صيـ  خـــواضيك بكٍــةنة( بؤئــةنةى س ةصاوةٌــذيح ـٌــ خـــوا اتش لــةـ

 ونُ.ــابةٌذ ٌةبــوةى ةــشدن ةَ ــانياُ ٌةكــ  س ةضــ  بَ ٍَ، بة ً نةك ةَ ويظــبةدةط
لٛلسآلٙاٞلَدهٚااىْلاَٗفالك )ـــآ دةَل (1)(ةكـةى خؤيــذا ّلسهتوٗٙاىلااااحماض( لـة ) ٌٛااالسهقاضا )ـ ـ 

ٍَلٗسإلعااسسضلَعاللل ْٖ:لسإلقباااَيلَعو اٟلسهٔعو اا َّلسهٔلبلااااَّلسهٖػَعو اٟلأ ًٔا َ٘سٔ لٗسهَبااسس١َٝل ٌُاااأَ ًَِخ ٕ٘دلااااسل

َْلَذٔهاااملًاااّلك ِْلك اااا  ة ِةيـــة لةطـــةس ئـــةنةى ـ(، ناتـــةك لـــةن ئايةتـــةدا بةَلـــافساااااََٗإ
ـــس ننك ـــة صاٌظـشدٌـ ـــتـــ ء ةؼــ ــة    ـكشدٌـ ــةى كـ ــةن ئاسةصنناٌـ ــةك ئـ ــاُ )ناتـ ة ئاسةصننةكـ

ػـة، ئةطـةس لـة بابايـةكى     شيى ػـتَ كى با ـةصل ـ ـل( نة خؤ دننسطشتَ لـة خؤب  ةس ــٌاػ
ــ  فةتى باؾ لـة كافشيؼ ــاٌىك طــ، يآؽ دا بــكافشي ذا ِـةس باػـة، نةك ضـؤُ طـ فةتى     ـ

 ة.ــةس خشاةــذا ِــوَلىاٌ ؼــشاث لة وظــخ

ْٖل، ٌةيفـــــةسوونة )چۋ  ۋ  ۅ   ۅچئٍاـــــا كـــــة دةفـــــةسووَىك  َإ
َِٖص ٍ  ــا، ضوٌكــا ناي بفةسوونبـاـ وٌــ( كة دةػاَز٠ااالسه ى ديكـة ناى فـةسوونة،   ة لـة ػـوَي

ــةك   ــؤ نَيٍـ ــ چۇ... ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ چبـ ــةك التوبـ ، ناتـ
ــاُك   ظ ـــٌةؿــش اٌ  ةكاٌ ؽ طوت  ــوس ى ـ ـــواا ك ــخ ــؤ ـية، )ةاك ـــوا ى ب ــشةدا (، خ ــة ً لَ  ب

، ئـةنة ئاوارةيـة بـؤ ئـةنة كـة كـاتى       چۋ  ۋ  ۅ   ۅچةسووَىك ــدةف

ــةك   ــؤى طوتونياٌــــــ حب  جئحئ  مئ      ىئ  يئ  جب         ی  ی  ی  ی  چخــــــ

ىب  يب       جتحت   خت  مت  ىت  يت  جثمث  ىث  يث  حج  مج   خب مب

ــچجض  مص    حص مس       خس    حس جس     مخ حخ   جخ مح   جح      ، فـالصـــ

، كةناتــــــــةك ئــــــــةنة چۋ  ۋ  ۅ   ۅچلَ ــــــــشةؾ دةفــــــــةسووَىك 
ــ تى   ظـــ شخظتٍةنةى ئـةن  ةش قةتةيـة كـة كـاتى خـؤى ةؼ     ـب  َللٕعوٚالا )ـ (يـاُ  سهطا 

ــ ةف قَ كـى تايكـةتى بـونُ، ةؼ   طشت،  ةناسي ةكاٌى كة كؤوةَلـة س   ت اُ طـشت لـةةَ ٍانى   ـ
ٍ ـدان بؤ طةسخظتٍى ئةن ةةيـ خـوا ــ اوةى كـة َِ  ــ ابونى، كةناتـ ــ ةك ئـةنة وةد َ ك ـ ة بـؤ  ـ
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ــاسة لَ شةػــــذا   ـــوائــــةناُ، كــــة ديــ ـــتتى باطــــح ـى ةــــةسنةسدطاس بةطؼــــخــ ى ِةَلوَيظــ
ـــٌةؿ ــات، بــة ً بةتايكــ ـ ـــةت  ؽ باطـــش اٌ  ةكاُ دةك ـــَ ك دةكـح كؤوةَل ـــت، كــة دياـ اسة ـ

ــ ةس ئ ظـَ كى ئةسَيٍ  اُ لة بةساٌكـ ِةَلوَيظـت ئ ىاٌ ـاُ بـة ةَ ػةوكـةسى     ،الوذا ِـةبونةن ـ
ةلةى ــــةنة لــة وةطـشدسانة، كــة ئــ ـانة، كــة بــؤى ٌَ ــ  ـكؤتــايحء ئــةن شوس ئاٌــةؾ َِ ٍــ   

 ةيَ.               ــاغ دةكـتةوذا بــِةػ

ــ ةلةى ِةػـوةطــــ ــ  كتةًــــ ــ ةسوـة دةفـكــ ٻ  ٻ  پ  پ  ٻ    ٻٱ  چوَىك ــــ

ٿ  ٿ      ٿ ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀڀ ڀ پ پ  

  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ     ڦ  ڦ ڤڤ ڤڤٹٹٹٹ

ڇ  ڇ  ڇ     چ   چ   چ چ   ڃ      ڃ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ

ـــشيؽ باطـتـــ، ةَ ؼچڇ   ڍ  ڍڌ   ڌ  ڎ  ڎ ىاُ كــشد كــة ـ
ـــاػـواس ئايةتــة دةسبــاسةى ٌة اــــَ َك ئــةً ضــــصاٌايــاُ دةَل انةَلةكاٌى ِاتونٌــة ــــ ىء ِـ

ء ةَ ػةوكةس ى باػ اُ ِةبون لة بةساٌكةس ِةَلوَيظـت، كة آَ  اُ س اصى بـل خـواس خـوا
ٌٓاالَزأ ٠لَزُضاُ٘يلسهلٔللللللل]وَلىاٌاٌذان، لـةنباسةنة ئـةً دةشـة ِةيـةك     ــوظ ُّلإِضاَخاَق:لف و  ق ااَيلسِبا

 ُٙٔصُٚبلأ ِص َّلسهَب ١ٔاًَال ًٔ ُٕل ٚللل،َخاَب َ٘لٔف ُٓا ًَاال َّلسهعَلااالَٗ ًٔا ٞٔااالٕٔل َٚ ًٔاّلسهللٔللل،أف ٕٔل ُٔا ٌَل ا ِّللٔب ًٔا َٗ ل
ٕٔلأ ٔبٛلط أهٕب ٌٓ ٌٓل،َع ًٔ ٍِل ُٔ ََِع ٌِ َٙ ِْل َٙق ٔدُزلَعو ٟلأ  ُٕلالل ُٓ ُٓااَٗأ  َّلسهَبااال ًٔ ٕٔل ِ٘للللل، ١ٔااالٍِلٔفٚ ٍِله ا ُٔا ق ااَيله 

ٍِلإه اٟلأ ِزَضلسل َبػَل َٔلااالَخَسِجُت ْٓلٔب ُٙع و لااالٞٔ،لف اَ  ًَٔوًلاالالل ِِااالال ُٖلأ َحااالٍُلٔع َٛلأ لل،ْدااالَد ٓٔا ِزُضلٔصاِدُقللَٗ

ٕٔ ٍِلٔفٚ ُُِت ٌٓالأ  ًٔ ٍِلف َسّجال َِٙجَعَىلسهلل له ل  ِّلأ ِصاَخأبللللللل،َحٓتٟل ًٔا َْل ٌُ٘ ٌُِطأو ِِاَدلَذٔهام لسه  ف َدَسَجلٔع

َٗٔفَسسزًسااإه ٟلأ ِزَضلسه َخَبَػ َزُضَ٘يلسهلٔلل ٞٔل َِ ٞ لسه ٔفِت ًََداف  ٍِلٞٔ،ل َٔ ِٔ َٗٓيلل،إه ٟلسهلٔللٔبٔدٙ َُِتلأ  ف ل ا
َُِت ٕٝلك ا ِّله لاأفٛلسإَلِضلِٓٔجَس ًَا ٌُٔٚعل َْلَج ََلف ل ا َّللللللااال  ًٔا َٔاال ِٚ َٓااَجَسلإه  َٗ ٞٔ،ل ٔخَ لٔباو ِزَضلسه َخَبَػا

ًٞلللللللاااااٌُِطاسه َٔاااا،لَث َثااا ُٗٔهاااُدٗسلٔب َٗ ٍِلٔصاااَػاّزسل ُٔااا ًََع ٍِل َٔااا َّلَخَسُجااا٘سلٔب ٍِلسٍهااأرٙ َٔ َِاااا٢ٔ ٠َ٘لأ ِب ٌَٔ لٔضااا ٔو

َُٔ لَزُجا ًل ٌَا {ََٗث
ب ٍـى    خــوا ةَ ػةوكـةسى  تَ ـك  ك كاـآ، ناتـةك ئ كٍـو ئ ظـحاة دةلَـ    (1)

ـــِ ـــانة ٌى تونػــ ـــح ئــ ـــكةاــاصاسن ئةػــ ـــةداُ دَيــ ــح لةضــ ـــَء، نة خؤػـ ــةناُ ــ ان ئـ
ــ شدٌى واو  ـك ن بةسطشيخـواةى لةمى ــؤى ةَ  ــبةِ ةموةتة،ــط َل ـ (،  طـ  ةنة )ئـةبو  ـ
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ٌـ    ــ بةسطشيؼ ـآنة تةواػـاى كـشد ٌاتوا ئةصيـةتء  كافشةكـاُ   ـــآ ات )كـة ٌةَِ مَ ـَ ككـ ــ اُ لـ
َ بـــؤ طـــةسصةو ٍى  ةبةػـــة، ـــــئةػـــكةاةياُ بـــذةُ(، ةَ ـــى فـــةسوونُك ئةطـــةس ب  

وَيٍَ كى ــــةنَى ػــــاكشَى، نة ئــــتةوى لَ ٍــــةغ لــةمى ئــةن طــــة كــة كــــَ  ـايةكى لــــةادػ
ــ ة دةطـاتةنة )ئةن نةص ة بة  ؤسَيكى ديكـتاُ لَ ذةكـدةسننيةك خـواا ـباػة، ِةت ؤس َى(، ـ

ى ـةسصةو ٍــــبـــةسةن ط  خــــواةَ ػةوكـــةسى َلىاٌاُ لـــة ِـــانة ٌى لـــةن كاتـــةدا وظـــو
ــ و ض ــتاك ،ونُــة ضــ ةبةػ ــ س اي خــوا كةاةن ئـاصاس ٌـةدسَيَ، نة بـةسةن    ـــ ذى ئةػـ اُ ـ

ةنة لـــة ئاي ٍةكـــةياُ، نة ئـــةنة ـــــو ِـــةَل اُ ٌةطَ ش ٌـكـــشد، نة ديٍةكـــةياُ س فاٌـــذ تاكـــ
ٍـ ــكش اى ئةناٌةى كة ضونُ بـؤ ط الوذا، نة تَ ــةول كؤضَ ك بون لة ئ ظــيةك ى ـةسصةو 

ــ ةن كؤض ـــ  ةبةػ ــ اُ بــؤ كـ ــ شد لــة وظـ كة ــــاُ كـة ط  ــــة لـة وٍذاَلةكاٌ  ــــوَلىاٌاُ،   ـ
ة ــونُ، )ضوٌكـةى لةنَى لة دايك بون بــونُ، نة ئةناٌــاُ بشد بــبونُء لةطةَه خؤياٌ 

 ة ان بونُ. ـآةوونياُ ِةػتان طـاسة ئافشةت ؼ اُ لةطةَلذا بونُ( ِــدي
ـــلَ  ـــشة ديـ ـــاسة باطـ ـــى ئافشةتةكـ ـــاٌى ٌةكـ ــةَلَ ك ئافشةت ؼ ـ ــةسٌا كؤو ـــشدنة، ئةط  اُ ـ

ٍ ــــلةطةَل ىاٌى كــوس ى  ــةففاُ خــؤىء خَ ضاٌــى بــونة، نة     ــــةك  وطــــذا بــونُ، بــؤ نَي
 ةَلذا بونة.ــةسياُ لةطــِانط ـآَ  اُ س اصى بــل خـواانة ُ ــك لة ِـَ ـكؤوةَل

َل ـ  طـونس ةتى وةس يـةً    طـ  ش بامسـاُ كـشد كـة  ة فـةسى كـوس ى ئـةبو       تــ ــدياسة ةَ ؼ
ى دابـونُ دةطشيـةُء، ئـةن ِةشـةى     ـــ ىء ئةناٌةى كة لةطةَلــاػــةنة، ٌة اــَ تـدةخوَيٍ

ــة  ـــواك ــةتح دةيٍاط خ ـــٌاسدنني ـــَ، نة ئ ىاٌ ؼـ ـــ ــةد ى    ـآح ة ــة و ــةن ئايةتاٌ ــٍَ، ئ دَي
 َ.ــئةناٌ

ـــِ ــة ـةسنةِـ ــؤى ِاتٍـ ــة ِـ ــةً ئايةتاٌـ ـــوا ا ئـ ــة  خـ ــةبونة، كـ ــ اُ ِـ سةنةيةكح ديكةػـ
ــ اػـٌة ا ِ 30ح )ــــ ح طـ ــ اٌى خــؤى دةٌَ ــــانةَلةكـ( ٌةفــةس لـة  ةَ ػةوكــةسى شَى بــؤ مى ـ

ؽ ــــةنة، ئةناٌ ــــَ تـونس ةتى )يع(يــاُ بــؤ دةخوَيٍــــط ةوكةسيؽ ــــةَ ػ،  خـــوا
 نت، دةطشيــــةُء، ئ ىــــاُ دَيــــٍَ، بــــة ً بَ  ووــــاُــــــدناى ئـــةنةى ئايةتــــةكاُ دةب ظ 

ــ َ كـ اُ نابونُ، كة كؤوةَلــش اٌ  ةكاُ كةوَ كــٌةؿ ــ ى تايكـ ةت بـونُ، ٌـةك ِـةوونياُ،    ـ
ى ةــةسنةسدطاس بــةن وةد اٌــة باطــ اُ دةكــات، بــة ً لــة طــ فةتةكاٌى خـــواكــة لَ ــشةدا 

ـــةَ ؼ ـــَ ذا بةطؼـ ــة دةبــ  ـ ــاتو بؤي ــ اُ دةك ــاُ تَ كٍةضــ  آتى باط ــشةدا  آلَ ى ــةى لَ  ك ئةناٌ
ت اُ دةداتــةنة بــة بةِةػــ ، ِــةوون ٌةؿــش اٌ  ةكاُ ٌــل،  ــــػان ةاداــــاُ دةكــــوةد  

َِ ٍــانة، نة  ةوكةسى خاتــةً ــــةَ ػاُ بــة ــــاٌ ـةُ كــة ئ ىــــو بــةغ ئةناٌــــكـبةَل
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 ٍ ــاُ َِ  ــة شوس ئ ــاُ ب ـــئ ىاٌ  ــةى ةَ ؼ ـ ــة ً ئايةتةك ـــآانة، ب ــح  اَل ـ ـــباط ـــ ت  اُ ـةتى طؼ
ـــدةك ــةسووَىك ــــ  ىېىېېېۉچات، نة دةفـــ

ــ  ةچائ ــش اٌ  ةكاٌَ، بةطؼ، ئـــةنة وةبةطـ ــى ٌةؿـ ـــَ ـ ــةناُ ــ ــة ئـ تى، كـ
ــ ــؤصن خؤػـضاكت ـــةنيظـشُء ط ــؤ وظ ـ ــاتشة ب ـــت  اُ صي ــة    ،وَلىاٌاُـ ــةكاُء ل ــة  ونلةك ل

اُء ــاُ بة شوس ئــةُ، ئ ىــَ ك ِـوناٌذا كؤوةَلــاُ، بة ً لةٌَ ــةسةكـداٌ خـواِانبةؾ بؤ 
تا ــةى ئَ ظــانة، ل ئةناٌــَِ ٍ اُـاتى خؤى ئ ىاٌ ــا ل ئةناٌةى كــَ،  ــالً دَيٍــبة ئ ظ

 اٌَ.ــةكـش اٌ  ــاتش ِةس ٌةؿــَ، كة صيــئ ىاُ دَيٍ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چك دةفـةسووىَ كة  كةًــةى ٌؤيـةلــوةط

تى ئةنة دةبـَ بـؤ   ـ، كاتَ ك كة طوَيك ظچپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ
ــ ــة ف   ـةَ ػ ــَ ل ــش  دةب ــانةكاٌ اُ ة ــى ض ــةصَيٍشانة، دةب ٍ ـــشوَ ةوكةس داب ــظ ــةن ـك بةِ ؤى ئ
ــ ئ ى ، وياٌةــةنة كة ٌاطـِةش ــ اس اس كـة طويَ ـاٌذاس  ـ ـ كا َلل) خــوا تى ـى لـة فةسوايؼـ  ـ
، ب شيـةت، طشيـاُ   آ، دةبـ  خـواةَ ػةوكةسى تى ــاُ طوَيى لة فةسوايؼـ، يــآ( دةبسهلل

ِةَلكةتـة ٌـةك طشيـاٌى ػـلء ػـةةؤسن ِـاناسكشدُء        ،تَ كى ةةطـٍذة لـةن  اَلةتـةدا   ــػ
ء كةطــ ؽ ةَ ــى آك ؽ بـــبةسصكشدٌــةنة، طشيــاٌى  ال ىاٌــة ئةنةيــة كــة فشوَ ظــدةٌــط 

ـــآٌةصاٌ ـــ، ئةطـ ــة تةٌ ؼـ ـــت ؼــةس ل ــةنة دةطواــ  ـ ــة ئ ــَ، ك ــاٌَ كى  ـآ  ب ــةنةؾ طشي ء ئ
ــ ــة طشيــاُء دةٌــط        ذاٌةن ئ ىاٌذاساٌــةىـ اب  ــة ً ئــةنةى دةيكــات ب س اطــتةش ٍةية، ب

ــةنةن خةَلــ  ــى دةصاٌــ ـبةسصكشدٌ ــةنة لةس اطت آك ةَ  ـــ، ئ ــ  ــؤ   ـذا وةط ــؤى ب ــَ ك خ ةس كةط
 ح صؤس ـء  اَلـــةتى ٌةفظــــآش ؤَه ٌـــةكشَى، يـــاُ بة يـــةكى طـــةنسةى بةطةسِاتكــــكؤٌتـــ

ة ـــــةن  ـــاسى ناؾ ِةيـء بـــاؾ ٌ ـــةةطـــــٍذتَ كى ـــــةسٌا ئـــةنة ػـــــ، ئةطـــــآ ونبـتَ ك
 ةوــٍذ ب شة  ةس او ؼــٌاةةط

لــة كــاتى دةسبــاسةى طشيــاُء خاػــ ء بــونُء ومكةضــكونُ    خـــواؾةَ ػةوكــةسى 
اٌذا، ــــــةسدا خوَيٍشاٌــــةنةى شوس ئــــــاٌذا، يــــاُ لــــة كــــاتى بةطــــــذٌةنةى شوس ئـخوَيٍــــ

ــةتىك  ٍِلَتاااااِبل أ ]فةسوونيـ ِْله ااا ََُٖٗز}[ِ٘ساااااف َتَباك لا١َااااال ٗسلُبُدٔجااا٘سلف اااَ  باااسقٍ:للِٕاَجاااًَلُّسِبااالس

َٗا(،لٗسهااا4196) ُٕلا،لٗهلااا(ٛل)ضاااعٚ لسهبغٚااابلٗسهبٓٚااابلإُلسـهبااااُٛلفاااف ٖعاااااَضٌِرزٜ،ل ِٖ

سبلا٘سلفا ْلللل:عبدلسهلللبّلعٌاسٗلزضاٛلسهلللعٌِٔاالحللسلجاسلفقاايلللللصخٚ لً٘ق٘فًالَعّل
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َٗق اااَيل8723بااسقٍ:ل)لزٗسٖلسلاااكٍ،ل)دٗسلبلااا١لفتباااك٘سلااااٍلجتاهاا لْٚ ٔخضااِادلَصاالسلَإَرَٓاا(ل

ٛل َٚدااااسهػلٔطِسٟلَغااو الَع ُٕلسـهباااُ ََٗصاٖخَخ ، ناتــةك ب شيــةُ )لــة كــاتى خوَيٍذٌــةنةى {،ل
ــاُ   ــاُ، ي ــةسدا خويَ شوس ئ ــاُ بةط ــةنةداشوس ئ ــاُ    ،ٍشاٌ ــةِات، خؤت ــاُ ٌ ــةس طشياٌت نة ئةط

ةُ ِةطــ  بــة تــشغء ػــةسًء ػــكؤ لــة بةساٌكــةس  ــــاُ نا لَ ككــــَ، ناتــةك خؤتــــب شيةٌ
ــ ئ ٍظ ـآدا بكـةُ، كةناتـةك دةطواـ   خـوا اُ ئـ ؽ لةطـةس خـؤى بكـات، بـؤ ةةيـذابونٌى       ـ
 .واــخـةس بة ــونعء تشغ، بةساٌكــةتى خؼــ اَل

 خـــوا( طوتونياٌــةك كــة سهلٓسسًٚااٞصاٌايــاُ لــة كؤوــةَلى كةس ساو  ــةكاُ )  لــةٌــذَيك ِة

ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍڌ   چدةفةسووَىك 

ـــوا، ناتـــةك چڌ  ڎ  ڎ ةاداػـــتى داٌـــةنة بـــةِؤى ئـــةنةنة كـــة   خـ
ـــطوت  ـــاُ، بــة ضـ ـــتَ ك كــة س ننبـةٌذ بةِةػـــ ــ ةيـاسياُ بــةرَيشدا دةس َنُ، ئةوــة بةَلـ ة ــ

ــ دةف خـوااٌةك واداً ــة، طوتونيــةن دةسبش يٍــا شظــاُ تةٌ ــلةطةس ئةنة كة ئ ى ةسووَىك ـ
ــ اُك ئ ىامناُ َِ ٍــتى داٌةنة لةطةس ئةنة كة طوت ــةاداػ خـوا ا، كةناتـةك ئ ىـاُ تـةٌ ا    ـ
ــ و دَل ؼـةٌ َـ ـا لــانة بة صاس، بــامن َِ ٍــَ ىك ئ ىـةنةى كة بَمــة لـ ـبشيت ِـ ـ ، ـــآ    ٌةبتذا 
 اُو ــشَىك ئ ىــى دةطوتــةنة ةَ ــةس ئــ، ِــآشدةنةؾ ٌةبـنة ك

ــة ً بَ  ــ  ـــوواُ بؤضونٌةكةيـب ـــاُ ِةَلةيـ ــوٌكة ـ ـــواة، ض ــةٌذ   خ ــة ض ــةٌّاٌضاُ ل ى ة
َِ ٍــانةن ئ ىــاُ لــة  َ َ، ئ ىامنــاُــــة دةَلــــات كــة بــة شظــــة دةكــــوَيٍاُ صةوــى ئةناٌــــػ

 ةك  ــةُ، بؤ نَيٍــ  ٌاكــةؾ س اطشدةنــةن، بة كــاٌذا ٌ ــدَل 
گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چك دةفــــــةسووَى /1

، نةك دةب ٍل دةـم ئـالچجئ ...ڱ   ں  ں  ڻ ڻ ڻ  ڻ
ـــة صاس طوتونيـةى بـــئةناٌــ ـٍـ  ـ ابون، ـاٌةك ئ ىامنــاُ َِ ٍــانة، بــة ً دَل ــاُ ئ ىــاٌح ٌةَِ 
       َ.  ـــةً دةدسَيــش نا لة شةَلــكــة بة بَ ــئةناٌ

ـــدةف /2   ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃچوَىك ـةسو

ذا كةطـاٌَ ك ِـةُ دةَلـَ َك ئ ىامنـاُ َِ ٍـانة بـة       ـ ــ ، ناتـةك لـة ٌَ ـو خةَلك   رةـالبقچڃ
 َ.ــٌ  يؽح، بش ناداســة س ؤرى دنايـن بخـوا
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 چڃ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ ...چئٍاــا كــة دةفــةسووَىك   

اتة طــةَه ـب اخنــ خــوا َيـة؟ ئايــا وةبةطـت اُ ئةنةيــة    ى كــح  ة َـ ـ، ئايــا وةبةطــدةـم ئـ ـال
ـــِ ـــةوكــضى ةَ ػــــانة ٌى بةس َيـ ــى ةَ ؼ  ةس ـ ونة ضــاكةكاٌى ــــ، يــاُ وةبةطــت اُ ةَ 

ــَ ةَ ىــ  ــة؟ و ــةك  ـخؤياٌ ــةنة، نات ــةسدننك اُ دةطشَيت ـــواواية ِ ــضى  خ ــة س ي ــةً مباخن ية ِ
ــ ةَ ؼ ، ِةً مباخنـة س يـضى ئـةن   ةوكةس ـانة ٌى بةس َيضى ةَ ػـِ  ٍة ضـاكاٌةى كـة لـة    ـ

ـــاٌى ةَ ؼـةتـــو مم ـــون بــونُ، ئٍاـ ـــوةسدةط ـا ئةنةػــى لَ ـ ـــئةطــةس ئ ٍظ ،شَيـ اُ ب ــةنَى ـ
ــ ة س يــب َ ت ــ اٌذا بـش نات، بـة ً ئ ٍظ  ـاَلحـ ــبـة س َيـى ؿ   آاَلحاُ، دةبـ ـــ ضى ؿـ اُ بـة س َيـى   ـ

ـــفاط ــةواى طةيؼ  ـ ــة ت ــش نان ب ـــقاٌذا ب ــاَلحاُ بــ  ـ ــة ؿ ــةواى  آنت ب ــة ت ــاُ ب ــ ء  ، ي ةاداػ
ــ  ـوةٌضَل اُو ئـةنة لةس اطــت  ذا بـة غةَلةتــذا ضــونةن،   ــــاَلحــكـة دةدسَي بــة ؿ  ــــآايةك بـ

ــ    س َيــشةنى ِــةٌ انةكاٌى    ،ة بةغــذانـك دةوــةنَى ب ىــ آئــةنة نةك ئةنةيــة كةطــَ ك بَم
ــ ةناٌةى س ؤيؼـةَ  ـ  نت بـةسةن بةغـذابَو ديـاسة ئـةن كةطـة ِةسضـةٌذ دةس نات دننستــش       ـ

 ةنة.     ــدةكةنَيت
ل

َُم  ٍٖلُضِبَخا ُٔ ٌِٔدن لسهِو َُٔدلَٗٔبَخ ِْلأ ِغ َٕلاللأ  َُِتلالَإلَإه  ِٚم لَٗأ ُتُ٘بلأ ِضَتِػٔفُسن لأ  .َإه 
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 ثيَهاســةي ئةم دةرسـة

ةةةةة (ئةيةة سةم78ءة77ءة78 ْىة)ة ةخةة، ئةئ ي ك نةةةئ يةة دةرسيَي  ةةةةةةة ئةة ّةرسةمةة َ ٕةم
 ة ةرسي ّةب ةْ زْة س ةئمُة ٕةةةةةوسِةسك راةب،ةجةةي ّةمةة  ةن ةب جخةوا راةةةئ ي ك ةَوب ِةسن

ئةسسةِةي  َيمةة ٕةيم ةةتسن دةنةة ةةچژ  ژ  ڑچ د9ةةرسنةةةَسةةةوياُ ْ ٕبةة ْ ىة
ٍ ةنةَرسسٕئةية ةخ،يةةةةةب، ةحةخةوا َ ن ٕةن ةةة ةخ،شءةب كةةمِةؤزي  ٕئةةةةة ةبهة ٕةق رسغةةة آل

 ةخةةةواسسةئةة سةِةسا  ةسيةة ٕةبةة ةرسمةة تةي ويشءةمٓوسةلةةهم ٓمىةيةة ةق ياةة ّةرسرادئة  لةة ٕةةةةة
ٕةتةاةةة ةَ ٕةبةةة ةةةةةةةةةب آلرسم ٍ ءةخةةةة،شءةةةةةةَسةةةةةوياُ ْ  رسنةةةة دئةنةةة ةيةةة سةِةؤزيمةةة ةحةةة آل

َة زٕةةة ةبة ةزسةخةةواة ٕئةرسايةشةةةةةةبهةخةةواةئة  ةي زةية ةة،ٕءةةتاسٕةخبمة ْ  ة م ةةوسرب خشةةم
ىةمةةةنةةة ةمةةةوي ٓت ةمةةة ةةزاةسنةةةةةةة تسي ي ْةة دئةسسةةِِِايةةةةةةرٕةرسنخةةةةواوي ٓتةةةةةةشةمةةةةةب م

ًاةةيم ثَم  ٕةةةةةىئةنة ةئمٓسةةآلٖةةةسسياةةةة ةآلٖىئةب ياةم ى9ةْ خم َةسسياةةةمٓ سس ةي م ةةْم ئةسسى9ةب
 ةةةةةةةة دةنةةةة ةرياةةةةىةي مةةةةةةةوي ٓتي وةرسنةةةةةة ةةزاة ةرار  ئةسسةب مةةةةشةنةةةة ا ِةسكىةمةةةةةةةب م

دئةنةة ةئةة سيفةن ا ِةسك نةة  ةةخةةةوارسض مةةثم َٓ  ءةبةة ةجمةةتريىةخ سسْ نةة  ةمةةوي ٓتةرسة
ةرْىةِةؤذي ةةةةوئةيةةةة خورةةخةةةةةوا راةئةةةةةةةىةْةةةةةةتاْىةرسةن مةةةةةةةرٕة م خةةةةةوام ةيةةةة ةةبَي ةةةة
مفةٖةةمكةنةة ّةي ساْةة  ةةةةةةةم هة ي ىئةٖةة ةةن مةةةةَرْشةن،يًة  نَرْم ٕئةيةة ٕةئ زارنةةةةةةة ،ل
 ٕةةا ةَ ْمةةةخةةةواتاةمةةة يةةئةسسةيةة ةن،كة ِةؤذإةبةة ِةؤذسسةبةةةةةةةة مةةةةة وسٕئةئةة سسةرسبةةةةْ ب

ة ٕ.ةةوي ٓتسن ْمةة ٓىةمةة دةب ة  ةامةة م تسن

 7  م هي  هنو ز د       رسيه د     
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 ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان

َِساكة ٕةٖم ٓة سسرة)ِةؤزيمة (ةخة،شءةمةةةةة بة، ةةةخةةواة ن ٕةنة ةةةوسرب خشةةة))ئ  ةئ ساْة  ةب
ٍ ةنةةةةَةحةةةة ةخةةةةةوامىةَ نةةةة ٕئةبم  وَةةةة ٕةةهم ٓةةةةةةٓوسةلةة ٕءةمةةةةةةرسسٕئةق رسغةةةة ةَ ن آل
ٍ ءةخةة،شءةةةةڻٓ سي ٔئةةةةة ْىةخ،لةم ٓةةةهةٓوسةلةم ةخةةةواضةة ن ْ  ةةسسةيةة سةِةؤزيمةة ةحةة آل

ىةة ئة) م ةةةةةةىةٖ ية ٕة م ةةة ٕئةنةة ةئمُ ْ ةةةةةةةي ةبهخةةةوازةيةة سةةةةة،ٕئةسسة  ةي ةةةةتاسٕةخبة م مةة
َِساراةإ(ة وي ٓتاْ ةةةةة ةةئة سةمةةةهوةي مة يَ  ئةب ياةمم  ٕةيم ٓ ةةزاةسنةوي ٓت ةمةمةخةواةۓب

 دئةئٓجة ةئة سةجة،ةسةةةةةةةة ياتاةرسنةةةةمٓ سسك ٕةي يةةةة ةةيةَ  ةرسرسٕئةيم ثَمةةةةة ٕةي مةة  ْمةن ةريا
ٍ ةي مةةةةم ةرٕة م ةةتاْىةرسةخةةةوام ٕةةةةة ةن َم هةةثم َٓاساْ ئةنةة ا ِةسكىةٖة ةةض مةةةةةةوي ٓتسةر

ةر ةخم زاْ ة ْىةرسرسٕئةية ٕة ،لة نم ٕئةية ٕةةةةةخةةواةسةمىةنة ةرةةةرْم هىةَم نةةخةواْ راةسةي ة
  ةضةٓ ةْ نة سدئةةةةةةة ّةي ساْةةةةم وةٖةمكةنةةةةة (ي وئةٖ ةةن مةة ةرٕة) ةن،يًةة زارنَرْىةيةئ
وي ٓتسن ْ  ْ ئةسسةٖةةة ةةنةةة دةةةةةةة ِةسكىةمةةةةة ةسئةئةةة سسةن اةةةةةىةي مةِةؤذةِةؤذسسيَكٓةةةةةةةةة م
ئ ي كةةة ن ْم  ٕةبةةة،ةِةسسٕةةخةةةةوائةةة ساة ةي زٕئةةةةةة ٕةبثةةةةةوي ٓتسن ْ ةةةرئةمخةةةةواوي ٓتك ٕةةةةةةم

ة.((جب(ةخةوا ٕة)ب،ةةة وزاةيشةبهةةو  مةةوةمةهة ك سسئةب ياةةرسن
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ةشـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان

م وةةةةة ئةنة ةن مةةةةةتةئ سسْمةةةةم َسراةَ ب مةةةة ٕئةب آلّةية(9ةساك 9ةق رسغ ةَ ن  گ   گ   )
؟ةضةةوْه ةٖةة ةةن مةةم وةحةة آليام وة،ضةةىب ةنةةَرئةةةةة ِةق رسغةةةةآلٕةلةةةة سسةاةةةة9ةئةةةة بًا
ٍ ةبهةةةة ِةاّةبه دئةي ٕةح ِةاَم وةحةح ةخةةواةئةبة آلّةيم ةَسراةةة  اَةرسبةةةةةةىةنةةةة دئة م ةةةة آل
ئةن ساكةة 9ةٖةة ةةي مةة ةةح ياةة كىةةةةةة رسرسي ٓةوياُ ْ ٕةَسةةة ٕةةةةة س ةئمُةةةة زْةْة ةةبةة ةٖةة
 ْى9ةةةةةةئةيچگگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱچ 9ةةةةةة ْٔئةن ساكةةةةة ْمىةخ،يةةةةةئمُ
،ئئةْة ىةةةةةةم 9ٔةْ خية آلياىةنَرسسةية ةخ،كة ْىةق رسغة ةَ نة ٕءةَ ياةةةةةةةحةخةواسس ة ةئ

9ة كةة،ةبًام ةةىةح ِةاَةة ئةب،يةة ةرسياةةةةةئىةنةةَرسسةح آلياةةةخةةةوائةة سس ةةة َ ب مةةتةئ سسبةةة
(? ّ َ رر٘ ررررَِْٓ ٛع ٓ َُُْرايرر احَلررما َ ررا، ٍَّٟبَظررم ٔعْٓررَُِب َْٚأ، ٞرررررٗٔررري ٔإَيِدررررا بَتْش، ٔإ  ْٗررمٟ،َق عْٓررَُِب َٚٔإ

َ ررا  َِررر ٔعْمَأٚ ايظ ررر ٌِٔكررر١ ايَعَٗرررررِج َِْٔررر عْٓرررَُِب َٚٔإ ٜ ْمَ َشَٗرررِج َْٔأٚ    9ةةةةةة(ئةسلٙ َأَرررم  ِ ررررر١ َرررٔ 
(  ّ ٖةةةة اسبةةمةَ م وةن ةِةي ةيم  ةة ةي ةلةة(ةبَي مَذرَما ةخةةواة، ةئة سسسسةنة ةةةةةةةئةجة ةية ٕةب 
َ  ئةةةي وةِةي ىةيم تسيةة ة، ةئ سسسسةن ةب لةةَ  ئةي ٕةب ٖةة  ةْ نةة سسةن ةئ سةلةةتاْيةسا

ٌ ةِةي ةية سةةةةةةةورةي ب ةئ سس ةن ةِةي  َيمة ىةري  ة ةبة ةرسّئةية ٕةي ب ةئةةةةةي خ  سس ةعة ق
َِاْم ةةةةةةةَكوسئةية خورةي ب ةئةةةةة ةعةِةي ةىةيم  ةةةةةَ  ئةية خورةلةةةل  ةرسي وةة سس ةنة ةحونُ

َِي ةَ  .ةةةةةةةة  ةْ نةة دئةن ةئ سةلةة ةي وةرسةةرسنةةب

ِّٝب) ، ةةةةن (9ڳ ) ِّٝب، )يةة (١َررررَط  ّءةةةةةوسرب خفءةب كةةةة ىءةمةةةةساكةة 9ةزؤةةض( ١َررررَط
ْٝبَ   : )،شئةرسيوكَ  ةةخ ِٝرط  َط َِٜ ََ ايَظر٤ٞ   ِّٝرط   ررر َطرا َٛ َط ٗ ر  ئةةةةة  ن ةخ،لةةةةساكة 9ةلةة(ّا َف

ِّٝررط  ة)ةةةةوسرسئةيةة ٕةض نةةةةيةة ٕةب م َٛ َط ٗ رر ِّٝررط ( )َف ساكةة 9ةلةة ىةبةة شءةبةة ةيةة ززسدءةةة(َط
ِّٝر  وة)ةخ،شءةبة ةن ياةةة ِٖ ٌ  اي ََرا َ شْ ََٚأْػر ََرا َ شْ  ررر ِط?  َٛاضُّ ٚ ٙ  احَلر ًِذُّ ِْص  ررر َت  ٓ ٙ  اير ًِذُّ ية ةةة(َت

ِّٝررطمٓ راة)ةةةةبٓض م وسةب َٕئةبةة،ْم هىةخةة،شئةةٖةة ةةلةة م ه ةنةة ةٖ مةة  ن ٕةكةة َىةيةةة(َط
ىةخةة،شئةلةةوي ٓم هىةخةة،شئةزسسيمةة نىةةةةةةىةجةةوإئةرسْ م هةةةةىةخةة،شئةِةسْ م هةةةةك َم ه
ِّٝررط) 9َ  ةةةة ٕةرسيوكةةةة ٕة م مةتئةٖ َوسيةةةةةةب  م   ْ  ةنةة ةةةةة ٕةئةة سةلةةةةئةٖ َوسي(َط
ِّٝررط دئة)ةةةةهةىةيم بةٔئةسسةٖ ةلةة م وةنةة ةْةة اةةي ززسكةةةةةةخ،ل  ةر  ئةةةةة ٕةبةة،ةب نةةةة(يَط
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ِٖ،ِة  ئة)ةةةة  ةرسيةةةةم قىةئ ي ك ن ٕةَ ْ نةةىةمةب آلّةب ة م  ّ َعر ٚاي َِ ا  ،ٔعْمٞ ايظ ر ط ِفر ِّٝر اي

َٕا َنََ َََٜ ثَْٝذ َِْٔ اٚاّلررََٓتَ  ا ةرْىةخة،شةية ةلة ةعتاةئ سسية ةنة ةةةةةةخةةواةئةسسة(ٛزح ا 
ةَ  .ةة ةبٗم ٓةةئةب نة تةبةةرةسم

(ةُ َحاَزا٠ُ..رُؤاَخَذ٠ُ? اير راير ورةمةزاك ٕةْة رادئة)ةةةةةةئةي خَ  ةةةةْ ي ٕةةةةة(9ةساك 9ةيم  ﮲﮳)
ةمٓ سس.ةةةةزارإءةيم ثَمةةساك 9ةم

ٜ عَتر ُّ     )وئةةةوي ٓت ةي غةة(9ةساك 9ةب ةم﮵) ََرا ال  َٔ ايَهرَ:ّ?  َِر َٛ ايٖ   ايًٖػرٛ  ٖ ر َٚ  ِ٘ ُ   ررر ِبر ََ ٜ رٛ ِذٟ 

َْٝحررررررْٔ َٜٚرررررالَع َِٚفهرررٕم َف ََْحررررر١  َٔ     رررررَمٟ  َِررر َٖرررا  َٛ َػرررٛف ايَعَؼرررافري ِٚ ٛ ٖ ررر ًٖػرررا ٚ م٣ اي

  ٝ ِّ  ةري ت(ةبة آلّةئ ية ةةةةةةةةب نةنةَرسسسشة ةب،ةةة ة ةسايةة)ن ةج(ٛررايًٖػ 9ة)ةة(ئةساكَٛرراي
 ي ةنة ةةةٓة رة  ئةسسةئة سيفةئة سةقسةةةةةىة م ةةةة ي ن ةنة ةيَْ ةةةةة ةبم تةقسةة ةب نةةب،ةقس

 ن ةبهةة دئةةةةةمةة ةزاةسنمىةقسةَنَرْ سسةسةكم وسِةاَةة ٕةْةة يوكَ  ئةساكةة 9ةبةة ةةةرسا ةبمةة
(ةسايةة ئةَػاررررَيَيم هَرْ سسئةسسىة)ةبمةةة  ةزاةسنمىةرسنةةَ  ئةبةة بةةمةةة ي ىةنةة ةبةة ةةةةةقس
بَي مةةة ةيةةة ةرسْ ةةةىةضةةة،ي ن ة  مةةة ةيىءةسي ٓةةة  ةضةةة،ي ن ة  مةةة ةيىةنةةة ةة: (شَيػرررا)

بةة،ةئم ُةة ةٖةةمكةساك يةة نىةْمةة ئةريةة ةسةبةة ةك ئهمةةتةب،خ،يةة ٕةساكةة سةةةةةةةةةئء ٓةةرسجَيوي 
َ ب مةة م هىةٖ يةة ئةبةة آلّةبةة،ةئم ُةة ةٖةة ةةجَيةةوسةجَيةةوسسةٖةةمكةساك يةة نىةْمةة ئةةةةةةةةةة

مىةب ةوكَ  ئةةة ةزاةسنةةةةمة ةساةبة ةةةةةَ  ءةٖةةةةم هَرْ سسةبهةَيةةةبمة  ي نمفةن ةب بةةقس
ة .ةةٓتسةسايةة ءةب ياةةىةض،ي نةةسسىةرسْ 

ََٝٚ(9ة)﮷) ََٔذر١،    ني رُِاي ََا ٘  ا ًُ َٝ ََٚأْػر َ ًِر ٞ احَلِفر  ني ُِاير َٝر  ََِٔر  اَ َعَتررر ْشف  ََاعتَبر  ِ اي  ّاا

ََُِٜب َِٖعُ راي ٘ ًَُعِْا  َُإ  9ة)ةة(ئةسلٙم َْٝغَٚ ف اِيَرُ رايَٚ   ا ْٜ ُِني(ةن، ة)َأ ًاتاةةةَٜ (سئةية ةئ مة
ٓتئةبة سةئمت مبة ةس ةةة سسةبة،ةمةوي ةةةةةةزةاسسكخةوا  ئةب آلّةرسايشةةة ىةِةامةةب ةَ ْ  ةرسم

ٍ ةن مةم وةرسب مة ةةةةن ةن م  م ةتسرادئةرسمة ىةةةةىةم هةةةم ٓةب يائةية خورةة م وة  مي ٕةي ي 
ُِني سة)ةةوي ٓتةيةةئةمةة  ىةرسْةةوةرسمة ىةي ْم ةةِةام ة كوس.ةة(سسسةَٖٜ

َِائ ك ن ٕةٖةة كوسٕئةساكةة 9ةةقمةةةة (ةٖةة ةةمةة   ِررررَعَكورة)ةةةة(ةي خِررررعاَق    ٕة)ةةةة(9ةي﮻)
ََ ?  ِكررايَعراسسئة)ةيَي  ةة ٕ (ئة ْٗررايَعَٚ ٔعْٝررايَب ِ ِكررَع ِيريِعَتْسررٚا ٤ِٞايظ رر اِفَمِطررَأ ََْٔٝبرر ع ُْررا
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تةٖة ةرسسةمة ةسن  ة م هة سسةبم ٓمة سسئةةةةةةةتإئةرسسةلةةساك 9ةيَي ةئىةةوةرية(ةب ةن ِكَع)
(ةَعِكرر ٔئةيةة ٕةٖةة ةةلةة م وةنةة ةيةةَي ةرسرة  ئة م ةةىةرسيةةوكَ  ئة)ةةةةة 9ةب ْ خوي ةةةةبةة،ةسي ٓ

َِئءةاَؤلةةة ئةيةةة خورةةخةةةةوا ي ةةةةةةَسراةئةةة سةسلةةةةةيم  زةاسسك سسةبةةة،ةيَي ب مةةة ىةنةةة
ئةساكةة 9ةئةة سةمةةوي ٓتاْ  ةنةة ةريامةة ٕةچ﮻﮼چ  مي ْةةتإئةٖةة ةسسٖ ةيم ةةَسراة

ةثم ٓٔ.ةةة ةةيَ  ةرسرسٕءةرسض مةي م

ِْررم(9ةيةة ة)﮾) َ  ئةةةةةرسيوكةة  ةسا ة ةةةةةة(ئةنةة اَةب،يَسررْتم كوسئةساكةة 9ة)ةةةة(سسسةَٖن
 ةي   سسئةئٓجة ةةةةةةىةراية ةرسيشةةةةة(ية  ةنة ةية ةرياةةةٔمَف١ُ اهللررر ََْع) مةمةةٔةةخواْ ةئة سةةةةضوْه

(٠ََ ْٖررا ىةنةةَرئةلةة م وةبهةة دةنةة ةئةة سةيوْ ٖةة  ةةةةةة ٕةيوْ ٖم هةةةة ةنةة ةئمٓسةةةة(ةئ سسيَن
ِِّررٞ أمْ.ررِ..9ة)ةةةة َِي   سسئةرسياةبسةة ٜ َػ ئةةةةة  دةرا ،لةةةةه ةنةة ةيوْ ٖ ن م ةةةة(ةٖةة ةةلََررا 

 ةئةةةةةوي ٓتسن  ةْ ب كة ةمةةةتةرسن دئةمةةئةرسايشةساة م ويسدخةواوي ٓتي وةرسةةن مم وةم
ٍ ةةةةةةدةمخةةةواوي ٓتةرسةةةة 9ةمةةةةبةة،ةسي ٓ  ةراْىةخزَم هةةىةْةة ن دئةيةة ٕة  يوسْةةتيىةي يةة 
َِي ٓ ة ئةرسبةةة ئةبة آلّةبة،ةئة سس ةيوْ ٖبة ةةْ بةةةةةةة هم ٓةةةةئةساةب ل ةموي ٓتسن  ةبشةة بثض

ة.ةةةةةة ةةالبض ةة  ةي مةة سس ةيوْ ٖ نةتادئةب،ئةة ِةسدةبةةن ا

(ةساكة 9ةٖة ذاةئةجة ةْة راةةةةةةفكرري  راةئة)ةةةة(ةساك 9ةَْشهني(سئة)َشهني، ة)ةة(9ةن﯁)
شةْةة ن دئةسسةٖةة ذاةةئةة سةةةةةةئةب ل دءةةةةْ ذيىةةءة م ةة  بةةةة م هىةٖةةةة ي ةلةئةة سةن مةةة

ة.ةة شةْ بةة ي ةٖمضةةن م

ِْرمٔ    (9ةرسسةساكة  ةبة،ةيم هتةاسْة سس9ة)ةةة ) َٚايَت َٔ أمِفرَماِو  ْٝ ُُ َبر ََٛسر ُٜ، َأٚ األذَشرٔ  اي

َُٛ ََٚسرررُ(ئة)ٚاألْجررر ًاىةزَةةة ْىةع ِةسبممةةةتائةساكةةة 9ةَمةةة نمشةيةةة ةْم ةةةوإةةةةةَأ (ةيةةة ةئ مةةة
ٖةةةةة راْتائةْةة ةزؤةةبةكم ث ِةاْةةتٕءةب زايةةة  ةبةة ةَ ْةة  ةةةةةة ةسسٖة شءةْةة ةزؤةةخةةَا ئة

ةرتئةري .ةةةَئءةض نةة ةب ل

ْٖررٌ(9ةنةة، ة)) ْٖررٌ(سئة)َأ هوةةئةب ياةة(ةساكةة 9ةخم ةةزإئةْةة ىةٖةة ةةئةة اَسدءةٖ سمةة ةةةَأ
ْٖرر َوسي ٕةرسيَي  ةة سسئة)ةةةةرإئةٖةةةةة   ةيةة ةَ ياةةةةكءةئ ساْةةةةوِةسةنةةةة ةسةنةةةةٖ سم  ٌ َأ

ْٔج ررايم  ََرر ٖ ٜ ررٔإَٚ ٘ ع ررَُْحَٜ ٌ?  َْا ُِط ررررَشِ  ٔ ، َأٚ  ََررٜرر َْٜحرر، َأٚ  َََما  ٖ َمْح٣  َِررَُررا َٓا?   ١ٍاَعٔ ػرر
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ٍَٚتْٝررَبَٚ ٍ ةئةة سةةةةةةةىة مةةةة(ئةساكةة 9ةئ ًٍٖ ًَررَب،  يةة ةة م هتسي كةة سسإة سةئ ساْةة ٕةنةة ةي يةة 
 م هتاةنةة ةسسىةْ مةة يءةريةةٔةسايةة ئةسسىةةةةةتائةسسةيةة ةٖةة ةةلةةةة بتائةيةة ٕةيةة ةريٓةةةةْ م
ةتإ.ةةةم هةوس ةَ ياةةواةضم ةة  ةي ةضةة ئةسآلدئةسسةئ ساْةة مش

ًَِّباض ررايِهْش(9ة)  ) دئةخةةواة ىءةجٌءةبة ة،ئةنة ةمةوي ٓتةرسةةةةة(ئةساك 9ة ،ل٠َُٛ? اي
ةَِ  .ةةةاْىةرسن راةة سةي ةْةةب،ةرسةن

َُ ٔٔا َعرررَٗرررِب م ب رررررَعٜ  ِ . ررر ،ِٚفم ْعَُرايررر ٛٔرررررْطًع ِي ِ رررررْسٔإ ?١َُبرَقرررايم (9ة)) ٞ ِفررر ٌَِعرررج َٚ ،١ًَِرررُْا

َ َعررايت  َُِي ّاَُاْسرر ِفا َُِنْمَُرايرر َٔٔعرر ٔمْٗايٖظِبررَٚ ٔضِأم بررايم ب ررا ع َُررَن ،ٝررِواِيًَُ (ئةساكةة 9ةٛ
 ٕءةةةةةبة،ةئمٓسةة ةٖم َٓاسسةةةةب ن ،ئةٌَئةرسايةشةةةة ةرٕئةئ مةةًاتاةساك 9ةيةة(ةي ةئ م١ررر َبَقََ)

 ن  ةئةة زارةةةةة ةًَةةةةتةئ سسْمةة ةنةة ةك ْمةةةةة(ئةسسةَ ب م١ررررحتمٜررم َقبَاسس9ة)ةةةةنةة ةيوك
  ئة  ل ٕةسسىةعوةام وةنةَاسسةبة ةْة سةةةةةة زارةبهةة  ةئةة َوسةب رسْ نةة  ئةساك 9ةٖةةبه

َ  9ةاةةآلٕةةةةة ةئةرسيوكةةةةتئةية خورةمةةَ  9ة شةةةةةة ةسسىةضة،ٕةنة ةرسيوكةةةةةة ئةٖةةةةبة،ةن،يًة
 ةسن ْم ٕةْةة ئةيةة ٕةةةةةتةكةة ْم ةمةةةة ٕئةخةة،ةَ ب مةةةة ةةَةة ِة ةٖةةةةنةة سةئ سسْةةتسةم

 ةسسىةةة ةري ٔئةئٓجةتةب نةة ْ  ةن ةب،ةب ةسةلةة 9ةئ سةسآلخةة ئةساكةة ىةٖ يةة ْتة شةةض
 ٕةةةةةئمٓسة(شةبةة،١ررررَبَقََ  ة)ةةةة ةري ٔئةسلةةةةبةة،ةسآلبةب نةئتةةةة ةسة شةةةة  ةمةةةةضةة،ٕةسل

ة ةر  .ةةب ن
ةةةة
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ةهـؤى هاتهـة خـوارةوةى ئايـةتـةكان 

ک  گ  گ   گ   چةسسس ةئةةة سةئ ي كةةة  ةنةةة ةرساةةة ةَو  9ةخةةةةوا، ةٖ كٓةةة ةةٖةةةة/1

ئةچڻ  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ  ڱڱ  ں گ
ة 9ٕةةَِاْ سسةٖةةيم ةةة ي سب ةسسسةم

ْٔ اْبرر ]ة-أ ََج رررر ٔٔ َعب رَعرر   ٕ ٓ ِبرر  ّ:ررررإض َأ ٍَ ةٞ  َأَ رر٢ اي ٍَ اهللِ  ?َفَكررا ََس ررٛ ِّْررٞ ٔإَاا َأَػررْبت    !َٜررا  ٔإ

َْْتَظررر  َِ ا ًْٖرررر ٞ  راي  َِٛ ْٗ ِٓٞ َطررر ََٚأَخرررَذْ  َِّشرررا٤ِ  َِ   ،ْمف  ِيً ًْٖرررر ٞ  اي ًَررر َْرررت  َع ْْ ،َفَرم  ٍَ اهلُلرررررَفَأ ?َز

ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   چ

َِرررررررايتِّ ٘ َجرررررررَمْخَأ}د چ ڻ  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ٘ َرر َػرررررررَٚ( 85:9)مقِ? بررررررر ُِّذم

ةةةة ئة بشةِةاز ةبةةةة، ءةبةةةةية ةخةةخةةواة سةةةةةوِة ةع ببةةةةآل ةنةئةساكة 9ةع بتسياةةة{اْٞيَباأَل
ة سي وةٖ ك ةال ة م ػ َب ةةةةة9ة مخةوا ك ةةة سسسسةٖةة، ةئةة ةب ةٖةة9ةئ ّةئ ي كة رسيا

سّةةرةئةة ةسزسخةةةواِةسايةة ةنةة ةي،لةة ِةةةرةَةةٔةع رسكةةةةخةةةوايةةوكى9ةئةة  ة م ػ َبةة ة ةة
 ِةيةة ةخةة،ّةق رسغةة ةةٔةي،لةةة ّ(ةب،يةة ةَةةةَسدةرسنةةةىةئ اةةةةةةئة)ساكةة 9ةَ يًة رسجوسياةة
ةة.واةخة ةرسةة ك  ةْةشةئ سةئ يخةوانَرسسئة

ََْزَيررت فرر   }ة-ي  ?ٍَ ََاِيررٍو َقررا ْٔ أبررٞ  ٕٕ  ٞرَعرر ََِظع ررٛ  َٔ َٕ ْبرر َُررا ٘  َذرر  ع ْث ِٗٔ رََٚأْػررَراب ًَررٝ م َٛا َع

َٔ ايررررن َِرر َِّٝبرراِفثرَيّا  َِ َِ ٗ رر َْٕبْعط رر، َف ِْ َأ ٍَ اهلُل?  ٗ  َْْز ٙ ، َفررَأ ک  گ  چ ٜكِررع َاَنررم

  ڻڻ  ں   ں   ڱ    ڱ  ڱ ڱ   ڳ    ڳ  ڳ   ڳ  گ گ   گ   

، سررررررًِٝ برررررررٔ  8<، ص7ٞ بٝرررررررإ األسررررررباَ? د رامسررررررتٝعاَ فرررررر  }دچڻ  ڻ

موة)ي نم هةةة ةيةةة ةةساكةةة 9ةئةةة بوةَ يةةةةئ{مررررر  برررٔ َٛسررر٢  ٍ ْؼرررررٚحمُ ،ٞرٗ:يرر رعب اي
)ن ةي نم هة ةةةمظعونُ ْىةنوِة ةةئ ي ك ةرسةب ةس ةعومة9ةئ ّةة  (ةرسياةزاْ ي ْىةك بمت
ٍ ةةة م ػ َبةة ةةةبةة ِةي ز يةة ةٖةة سسآلْىةة ئة مةة سي هىةزؤةةع بمةةتسةزاٖمةةتةبةةوسس(ةي يةة 

ةئةنةة ةزؤةةخةةةواَي ٕةرسنةةَرسسسئةٖ كةة ةة ْىةنةة ةسسىةخةة، ةبمةةةةةة نةٖ ْةةتي وةيةة ةٖ سسيا
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م ٕ(ةةسن ْمشةة ةةةرْىةخ،لةةم ٕةيةة ةخ،يةة ٕةحةة ِةاّةنَربةةوسٕئة)ضةةوسْ ةال ةٖ سمةخةةةوا
 كىةةَِٕئةيةة ةِةيوايةةةة ٕةببةةةةةة  ةخ،يةةةة م ٕةئ ْةةتاَىةْم َيٓةةةةم ٕةسيسة ةٖ ْتي هةةةةةةٖ ك
 ةب ةزيفةئة سةئ ي كة  ةية ب ةسسسةةةةخةوام ٓٔئةةة م ٕةخ،ي ٕةخب مةة9ةسيسةة  راةرسياةةريه

ةة.خةواةْ ةرس
ََ  ْٔ رَعرر]ة-ج ََاِيررٍو   ٔٔ َْررٔص ْبرر ٍَ? َجررا٤َ َ.:َ ٘ ررررَْٓع اهلُل َٞررررِضَأ َٚأد   ، َقررا ٍُ ٔإَيرر٢ ب ٝررِٛف َأْز ْٖرر ََ َ.رر١ُ 

ٓ ِب ِّ    ررر َْٜشةِّ رراي ٓ ِبر ٠َُِ اي ْٔ ِعَبرا َٕ َعر َٖرا، َفَكراُيٛا?      ، َأُيٛ ِْ َ َكاٗيٛ  ٗ  ْ ُ را ُأْخِبرم ٚا َنرَأ ًَ َف

ٓ ِب َٔ اي َِ   ٔ َْْر  َٔ ْٜ ٍَ أَ          ِّ ررََٚأ ََرا َ رَأخ َم@ َقرا َٚ  ِ٘ ِْْبر ْٔ َا َِر  َّ ََرا َ َكر     ٘ ِْرَم َير ِْ?  ، َقرْ  ُغ  ٖ َذر  

ِّٞ ُأَػ َْا َفٔإ َ ا َأ ٌَ َأَبررَأ ْٝ ًٖ ْٖ   ررِّٞ اي ّ  اي   َْرا َأػ رٛ ٍَ  َخرم ? َأ ََٚقا ٍَ  َخرم ?    ررر ً ا@  ََٚقرا ِِرم @  َٚاَل ُأِف َم 

َِّش ٍ  اي َْررا َأْعَتررٔز ٚ د  َأَبررً اررررَأ ٍ  اهلِل ، ا٤َ َفررَ: َأَ ررَز ََس ررٛ ِْ َفَحررا٤َ  ًِررت  َٔ ُق ِ  اٖيررِذٜ ْْررت  ٍَ? َأ ، َفَكررا

ََٚنرررَذا ِّ ؟َنرررَذا  َٚاهلِل ٔإ ََرررا  ِِرررم ،  رررررٞ أَلْخَظرررررَأ َُٚأِف   ّ ِّرررٞ َأػ رررٛ ٘ ، يِه ِْ َيررر ََٚأْ َكررراُن ِْ هلِل  اُن

َُْق ََٚأ  ِّٞ َِّشرررررَُٚأَػررر ٚ د  اي ََٚأَ رررَز ٞ    ررررر  ،  ِّررر َِ َْٝص  ًَررر ٓ ِتٞ َف ْٔ س ررر ََِغرررَط َعررر  ْٔ َُررر  ٘ َجرررَمْخَأ){ا٤َ@ َف

ََٔدايب  ية ةخة، ءةبة بشةِةاز ةةةةةخةةواةىةنةوِة ةَ يمةوةةة ْ مةة 9ةئةةئةساك{(8;5:) بمقِ? ُّا
)ٖ سمةةة ةسن ْىةة م ػ َبةةة ةةنةةة سةٖةةة كٔةبةةة،ةال ةَ ياةةة ن ْىةةة 9ةمةةة ئةرسياةةة بةةة

تةي نةت (ة َمةم ةي ٕةنةَرةرسةبة ةس ةةةةةةةةةم ٕةية ةذسسةي هةتاةبةوسٕةية ةك ْمشةةةةةٖ ةن َم ه
 ٕة م ةةتةائةبةة ةنةة َم ٕةزاْةةىئةرسايةةشةةةئةن كم ةةوةٖ سايامةة م ػ َبةة ةة مىةةةةة  ةمخةوا
يةة ةٖةة َوسةلةة م هىةةةخةةةوايةة ةنةةوي ؟رةةة م ػ َبةة ةة 9ٕةجةة ةئم ُةة ةيةة ةنةةوي ءةةةيوكمةة

ءةرسايةةشة)ساكةة 9ةيةة ةيوْةة ٖىةِةابةةَرسسسةراٖةة كوس ئةةةةةةةةةة خ،لةةبوسسئةيةة ةيوْةة ٖىة م شةة
  ةم مشةْ نةةة ئ(ةخةةةةوا ةةيةةة س ةزيةةة كَةةةةةة ةس ئةئ يةةةةةبوسسسةئم ُةةة ةْ ي يٓةةةةةخ،ل

9ةلةة س  ةْ خةة سّ(ئةئةة س ةة ةلةة سْوي وةرسنةة ّئة)ساكةة ةةةةةم ٕةيةةوكى9ةَةةٔةٖ َمشةي نم هةة
ِئة)ساكةة 9ةٖةة ةيمزةِةؤذي ةةوةةةةةريه لةةم ٕةيةةوكى9ةَٓةةمفةٖةة َوسةِةؤذي ةةوةبةة ةِةؤذسسةرسب

َيشةيةة ةئ اَسكةة ٕةةْةة بوي َّةبةة ةِةؤذسسةْةة  (ةئةة سةريه لةةم ٕةيةةوكى9ةَٓةةمفةن ْ ةيمةةة
نةة ةة م ػ َبةة ةةيةة ْبةبةةوسبٔ(ةةة ْةة ٖم ِٓئة)ريةة ةسةرسبةةةةة رسنةة ّءةٖةة ةيمزةذْةةةة

ٍ ئةٖةة ةة (ئة يم مةة ٕةِةاز ةبةةةةخةةةواسايام ٕة م ةةتاة)ٖ سمةة ةسةبةة ِةي زسن ْىةةي ِةايةة سسةبةة،ةَةة 
وس؟ة)ريةة ةسةةةةة ٕةيوكةةةة ساسةئ ساكةوسةبةةوسٕةنةة ةئةةةةةاةة ةَوس 9ةئم ةةةة َب ةيفةة م ػةة

َاسس(ةرسايةةةشةاةةة ةَوس 9ةةَسراةبةةة سةْ نةةةةئةبةةة سةيم ةةةةةةةة فةيوكوسي ْةةة 9ةب ياةئ ساْمةةة
كَمةم ِءةية ةٖ َوسلة  ٕةةةةرسةخةةواة ٕةزية كَةية ةةةةَةٔةية ةٖ َوسكةةةةةخةةواةٔرةب ةة راةبةةئ ي

زي كَة ة ةي ز ةيم تسنة ّئةبة آلّةبة ِةؤذسسةرس ة)ساكة 9ةِةؤذسس ةمةوْٓ د(ةجة ة ةساشةةةةةةةة
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ٖ يةةةة ةبةةةة ِةؤذسسشةْةةةة  ئةسسةلةةةة سي ةْوي ةةةةويفةرسنةةةة ّئةسسةرسلةةةةد سّئة)ساكةةةة 9ةةةة
ٍ ةئ اَسكةةَيمفةرسنة ةيمةَِاح كمفةرسن ّ(ةسسةٖ سمةةئمس ةةةة ة ٕئةٖة ةةن مةةةةة ّةي ي 

ة .ةةةةةةتادئةي ةَٔةْمةةب ز ةَٔةالةةي ةِةي ب

﮵  ﮶      ﮴    ﮳ ﮲  چ ةَو  9ةةةةة ك  ةن ةرساةةسسس ةئ سةئ يخةوا، ةٖ كٓ ةةٖة/2

﯀  ﯁    ﮹﮺ ﮻﮼﮽   ﮾﮿﮸﮷

                                          

   ۈ   ۈ    ۆ  ۆ   ڭ   ڭ  ۇ ۇ    ڭڭ         

ْٔ َعا٥ِظَ ]ئةچجب  حئ  مئ  ىئ   يئ   جئ     ۋ    ٴۇ َٞ اهلُل  ررررررر َعررررر ََِضررررر  ١َ

َٗا َقاَيْت? ف ْٓ َٚاهلِلرَع  ٢ًَ ََٚب َٚاهلِل  ِ٘? َنٖ:  ُّ برمقِ? ) }دٞ َقِٛي َٔ ٙ  ايب َدا َٚا ََ9;68  َُ  ٚ َُا ََٚأب رٛ   ،)

ٛ كى9ةمةوي ٓت ة)ة ةةةةا ةَوسية ة ةخةةواةةةةئةساك 9ة م ػ َب{(88:9بمقِ? ) (ةئ سسية ةةَيػ ر
وي ٓت ةب مة ةةزاة ةةةةةةئة ساةمة}سابةوسئةةةخةواسسةب ةب ةْ خم َئةةخةوا9ةب ةةة ن ةن مم وةرسيا

ُِنٔي  ة)ةةةةئةئةة سسةبةة سكَئةَ ْ ثةةةةىةي مةة ة ةبض مةةةة ةرياةئةة سس ةنةةم  رار  ئةب َٝ (سةَيػ ررٛ ايرر
ة.{مىةة ةزاةسنةةساك 9ةموي ٓت ةم
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 ي ئايةتةكـــانـشــتـاي طـمان

س ةئمُةةة ٕئة ّةيةةة ّةمةةةوسِةسك راةبةةة ةْ زْةةة ةةةةة ة ةرسيةةةةة ٕةبةةة،ةجةةةةةسسىةيومتةةخةةةةوا
ک  گ  چاةة ةَوس 9ةةخةةةوابةة ْ ةرسنةة دئةنةة ةبةة ةك ئهمةةتةٖةة ةةن كم ةةوةةوياُ ْ ٕةَسةةة

وئةيةةة ٕةا ةَ ْم هةةة ئةيةةة ٕةةةةةةة نَاسي ةةو  ئةيةةة ٕةق رسغةةةةةوةرسا ةَةئةيةةة ٕةا ِةزي ةةةچگ
واة ةةةةةةة سةرسنةةةَي ئةجةةة ة ةيةةة ةبةةةةةةةة ةعمشةبةةةةةُم هىةلةةةةةة ٕةحونةةةةة ىةح متةةةةةَيمةِةي  

ون سك ن ْتائة ةيةة ةبةةواة ةةةةةةرسكةةتائة ةيةة ةبةةواة ةٖ ياسةةئة ةيةة ةبةةواة ةعمب ة تسرابةةةةع قم
الَمشةةةةة   ةئمسة ةن كم ةوةن،َ ياةةةةةةةش؟ةضوْهةةةةب،ضةئتاة ْممةةة كتائة ةية ةبةواة ةب زةيةةةةم مةةم

   ةئة سسةةةةةة يسةق ساةس ةمم مةمم ٕةبة،ةرةسمةتةبةوسئةلةةةةةَسةوياُ ْ ٕتةبوسئةةة ّةرةسمةةي ن
ئةچک  گ  گچثم َ  ئةب،ية ش9ةةةةةةبسة  ةل ةعمم ن ْم ٕة ةةئ ةنةخةوابوسٕةن ة

ةَسةةةةوياُ ْ ٕ كوسئةضةةةوْه ةيةةة ةَ ريٓةةة راةةةةةةة ْتاةٖةةةةة نةوسِةسك ةَ رسْممةةةةة ةيةةة ةمةةةةةك ْم
م ممم ٕةبةة،ةرةسمةةتةبةةوسئةرسمةة  آلكىةلةة ةعمم ٕةب رسمةةتةخ،يةة ٕةبةةوسئةةةق ساةسيةة نىةمةة
  ي نم ٕةٖةةة بوسئةكواْةةة  ةئةةة سسي ٕةٖةةة بوسةنةةة ةةةم ٕةٖةةة بوسئةسسةن،َ ياةةةةجويَاامم ي نةةة

ىةخ،ية ٕةبةوسئةْة ةةةةة ةزسَمٓةةة ةي ب ةئ سس ةْة ةمةةة رسةبه ٕئةب آلّةي ةَ نهةة دة م ةيتةل
 ةئ ةنةةة ةة  ي نىةمةةة ةب خ،ي ٕةٖةةة بوسئةْ رسيونةةةةةةرسمةةة  آلكم ٕةٖةةة بوسئةْةةة ةن،َ ياةةةةةة

بةة ةْةة س 9ةةة  ةن ةبةة جخةةةوابهةة ٕئةب،يةة ةيةة س  ةيةة نج ةيفةةةةة  ٕةجم ب جةةةةةة ةعمم نةةل
 چڤٹ  ٹ  چ كى9ةئةب ْ ىةْ نَرسسٕءةٖ ةةا ةَوسيچک  گ  گچ

ئةج ةيم َسراةبة،ةجة ة ةةةاءـالنسچڦ ٱ  ٻچئةاألعرافچھ  ژ  ژچئةاالنفطار

ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ ة  ةسسةري ةةرسا ةَو  9ةخةوارسي ّة

 ٕةةئةئةةةةةة  ةئ ساْةةةةةة  ةئمُ ْ ةةةةةةچڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ
ٍ ةنةَرسسٕئةةةبة، ةةةخةةواةوسرب خفءةب ةك َ ْ  ةنة ةةةة ةخ،شءةمة سسرةئ سةِةؤزيمةٖم ٓ حة آل

ًاةم  9ةحة ِةأَئةب ياةةةةةةة ٕةَ نةق رسغ ي هوةية ْى9ةية ةخ،ك ْمة ٕةةةةة ٕئةْ ىةب سةَ ْ ي  ةنة ةب
مةةٓوسةةةخةةةوآوسةلهم ٓمىةَ نةة ٕئةبم  وَةة ٕةةةَ يَْةة سسئةسسةرسمةة تةي ويشةَ نةة ٕءةمةةةةة

www.alibapir.net



   ...... (78 – 78) 
 

 

 [788 ] 

 ن ْىةة ْ ةبةة ةئ ي كةةةةةةةة كةبوسْىةئةة ّةئ ية ةةةةة كىة  يوسمةةةةٓ سي ٔ.ةض،ْمةةةةةهم ٓ ْىةخ،لةلةة
ب مةشةٖ ياوي سة ىةخَا ةشةجوسي نة ن ٕءةةةةةةخةةواةوسراةة سسةئ سسي ةنة ةية ةرسةمةشة م شةةةةةةة م ش

َِاْمم ن ْىةةةةة ىةْة ةّءةْمة ْىةْ  ةةةةةةراْ ةسن ْىةنةَرئةسسةب مةشةٖ ياوي سةةخةةواةٖ سبة شةبة،ةةة
 ىئةسسةٖةةىةٖ ْةةتي هم ٕةب ك يبةة دئةنةة ةئمُةة ٕةري ةةٓٔةبةة ة م ػ َبةة ة ةخ كةة ّةةةةنةةَرةب يشةة

َِاْمم ن ْتاةاةة ةَوس 9ةةةَرٕءةَ رحةةسسةيةة ةَم ْةة  ةب مةةهةةةَوح ممةة رة هَرْىةْ  ةة
ئةمائدةـال چائائىىېېېېۉچ
 ٕئةةةةةوراةٖةةةة  ْم ٕةي ْم ةةةة  ةمخةوا ٕءةةوراةٖةةةةةة ٕةي ْم ةةةة ْمة سس ةن ةزاْ ية سسشةي ب ةئةئ

َِاْمم ن ٕةب يشةة ىةْةة ةّءةْمةة ٕءةخةة،ةبةة ةةةةةسسةخةة،ةبةة ةزيةةة  َْ ئةريةة ةسةئةة سةن كةة ةْ  ةة
ِةسسيةة ٕةيةة ةيةة ززسدءةَ رري ةة ةيىةْةة بوسسئةئٓجةة ةةَسئةرْمةة ةبةة ةنةة َ َةبةةوسٕءةزؤةةن َ ةة

ًاةةم 9ٔةَةة راّةةةةَسةةةوياُ ْ ٕب،ئةة سس ةةةخةةةواَسراةةةةةيم  ةخةةةوابةة ةٖ ياةة ةيةة سسةحةة ياىةْةة بٔئةب
ًٖة ٍ ةئ  َِاْمم ن ٕةرسنةة دئةنةة ةي يةة  الَتاةَم ْةة ي ٕةب لةة سئةْةة ةّءةةةةةىةئمسةةةةَة رحىةْ  ةة

ٖ ْةةتي هم ٕةةئ م ٕةب لةة سةةةةي سٖ ياوة َب ة ةخ ك َةةتاةةةةة م ػ ةةةةةةب ةاْبةيةة ةئ ْٔءةةةةْم
 ْ  ةنة ةبة، ةرابة زي َٓاسسةٖم ٓة سسئةةةةةةةئةسسةب سةقوِةئ ّةةة َب ة ةخ كةة م ػ ْم ٕةب ةةئمُ
 م هىةب لةةة ئةئةةة سةِةسٖب ْمةةة دءةةةةةةةالَتاةئةةة سسةلةةةةةٔةنةةة ةيةةة ةئمسةةةةةة سس ةساةْ زاْةب،ئةةة
َِاْمم ن ٕةرسيهةة ٕئةب،يةة ةةةة يمةةةي،ل ةةةواخةةئةة سةئ ي ك ْةة  ةْةة ةرسةةةةةخةةةواَيم  ةْ  ةة

ُ ٕةنةةَرئةنةة ةٖ ْةةتي وةيةة ةةةةتاةب مةةةةسسسن لةةخةواي سن كةة رائةٖ ياب كةة ةيةة ةٖةة، ةٖ كٓةة ةةةة
 ٕئةذيةة ْىةِةسبةة ْمىةب َْةة ةبةة ةئةسسةةةةةَِاْمم ن ٕةبهةةةة وسي ْ ئةسسىةْ  ةةةةسيسةَسةةةوياُ ْ ٕ

زيوةةةةةْةخةةةوا يةئةة ساةيةة ةةةةة ٕئةبةة ةحمسةةةة ٕةق رسغةة ةبهةةةة ىةخةة،شءةبةة ةكةة ّةيةة ةخ،يةةةةل
 ة ةة ةسسةري ةةخةةةوابهةة ٕئةبةة آلّةةةخةةةوا كَةرسكةةوأْةنةة ةِةسسةيةة ةةةةةةزية سسئةسسةئةة ساةةةةرسبٓ

ئ ية راة ةنَرْة سسئةنة ةْةة خم َئةئة سسةساْمة ئةئة  ةئمُ ْتاةيٓةة رةئة  ةئ ساْة  ةئمُ ْ ةة ٕةةةةةةةةة
ٍ ةنةةَرسسٕئةق رسغةة ي ٕةةةخةةةواةرْ ةخةة،شءةبةة ةك َ ْةة  ةةخةةةوا سسرةئةة سةةةةةٖم ٓ بةة، ةحةة آل

ةرْ ةخةةة،شءةخةةةةواسغةةة نَرْىةئةةة سة تةي ويىةَ نةةة ٕئةساكةةة 9ةيةةة ةق رةةةةةة ٕءةرسمةَ نةةة
 ْىةةهم ٓةةةةةةةٓوسةلةةمةخةةةةةةواهم ٓمم ئةسسةةةةةةةةٓوسةلةئةةةةة سسةرسمةةةةة تةي ويشءةمةئ ْ راةب ك َةةةةة

ئةرسا ةئةةةةةةةة سس ة م مةةةةةةةة ٕةچہ  ہ   ہ ۀ  ۀ  ہ چ سي ٔئةةٓةةةةةةةةةخ،ل
 ةَو  9ةةةةة دءةرساةم ٕة م تسنةةة ةا ةَ ْمشةة ٕئةئٓجة ةَ نة ْم ٕةق رسغة ةَو  9ةي ةخ،كةرسا

ٍ ةنةةَرسسٕئةخبةةةخةةةواخةة،شءةضةة ن  ةنةة ةة  ةمةةسسةيةة سةِةؤزي ،ٕئةةةةة م مةةتاسٕءةبةة، ةحةة آل
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ي ةبهة ٕةنة ةئم ةوسة م ةىةةةةةخةةواةئةسسة ة ةي زةية سةةةچھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓچ
 م وةةةةة ٕءةلةةةةز ةيم بهةةةة ٕئةساك 9ة  ةي ةةم بهةز ةيةة ئة  ةي ةة ٕة م ىةٖ يةة ْ ة ْتاةٕءةئمُةةئمُ
َِةةةةةبةة، ةحةخةةةوانةة ة ٍ ةنةةَرسسٕئةيةة ةخ،كةة ْىةَ يم  شةيم بهةة ٕئةيةة ةةةةةةْةة سسئةسسة  ةي زيش آل

پ  ڀ   ڀ   چتاةكم ُ  ةة ِةي ٓٔءةزي ةةتسِةؤيشةَ نةة ٕئةسسىةرساةة ةَو  9ةةةةةةح آليامش

شةةئةساكة 9ةخبة،ٕءةخب،ْة سسئةبة آلّةزي تسِةؤيةةةةةةفاألعرا  چٿ  ڀڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ

ھ  چ ةَو  9ةةٓ سي ٔئةجةة ةنةة ةرساةةةةةة ةاْىةخ،لةتسِةؤيمهةةة(ةزي خةةةواَ نةة ٕئةضةةوْه ة)

هىةرسخ يٓة ةةةةةة سس؟ةرسايةشةزية كَةكمشةةةةةة ٕئةضةىءةضةىةرسيَي  ةةةةبهةخةوازةي ةةةةي ئة  چھ
 ةرية ةسةٖ ْةتي وةةةةةةةش؟ةضوْهةةةةوي ٓتةرسنة دئةب،ضةةةةةب مشةمةةخةوا ةئةئٓج ةرسا ةئ سسةةةم

ةرْىةخ،شةْ خ،ئئةي خورةْ ضمٓ ةال ةٖ سمة ةسن ا ٕئةةخةوا ةيوكوسي ْ 9ةَسةوياُ ْ ْي سة
ي مةة ةةئةة سةلةة  ْ ئةرسايةةمفةةةةةة ةربخةةةواةمةةوي ٓتي ٕةةة سضةةة م تةئٔءةيةة ٕةي،لةةتةْ خ،يةةةةة

 ِةسكىةةةةةشةن اةةةة ةسزاةب مةةةة سةلةةةة ةزاْخةةواة ئ؟رةب،ية ةةةةةةوي ٓتسن ٕةضىةيم بهةةيوكوسي ْ 9ةم
ةخةةةوائةچ﮲  ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷چ ةَو  9ةةةةة دئةرساةةةةةرٕةرسنخةةةوامةةوي ٓتة

و(ةساكة 9ةقسة  ة ةوس ئةية خورةةةةةةةةةػ ْتائة)يةةةةوي ٓتسن ْ ةةوةية ةمةةةةة، ةي غةةَ  ةب ٖةة ٕةْ يةةيم  
ٍ ةي م ةةْ ض مةثم َٓاسئة)ةةةىئةي خورةممةة ةةزاةسنةةقس  ةم ُِني ريػر وي ٓتي هىةر َٝ (ئةية ٕةةٛ اير

ورةساةبزاْةىةلة م وةةةةةةة، ئةي خةةةة ةةخبةةةةوي ٓت ةي مةة م وةسابوسسسةمةةىةلةةئ سسي ةن ةساةبزاْ
 بوسسئةةةةةوسسئةيةة ٕةساْةةةة ةساب س  ةنةةةةةة، ئةرسايةةشةرسةبهةةةة ةةخبةةةةوي ٓت ةي مةةةةساْةة بوسسسةم

ٖةةئة سسشةَ ْ ية نىةريهةةةة ٍ ةةةةةة ي كىئةبة ة وي ٓت ةةةةةي مة ةةمةةخةةواةو  9ةةةةةرسا ةَةخةةواة ةةحة 
ئةبةةة آلّةچ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼چٓ يَ  ةةوةنةةة ةرسخيةةة،ٕةيم   ْةةةةي غةةة

 ٕةراسسئةساكةةة 9ةةةةةةوي ٓتي ه سسئةنةةة ةيَي  ةةةةة، ةمةةةةةتسيَ  ةب ٖة ْةةةةةم   سسسةيم  ةيم  ةة ٕةرس م ضةةةة
وي ٓتي وةنةة ةبةة ةةةةةة ةةيةةَي ةراسسئةيم ثَمةةمٓ سس ةي مةة ةسئةمةةةةةةوةنةة ةريا ةة ٕةي مةوي ٓتي ةةةةم

 كىةالبَرْةىةيوْة ٖىةئة سةمةوي ٓتسةرسنة دئةةةةةةةةةة ْ ئةئ سج ةةب مشةض،ْمةةرسسكخةواجمتريىة
﮾  ﮿   چَي ئةرساةة ةَو  9ةةْ نةةةةةةة ب جةثم َٓاسسسةجم ة ةةض مةةةنةة ةرياةةىةي مةةة

َِاْةئةن اةةةةةةچ﯀  ﯁             سس ةئةةةةةة سة ِةسدءةمةةةةةة
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ةرْم هىةَةة ّةخةةةواةرٕةبةة ةرسةن مةةشةْةة راةةبةتسٕئةيةة ةةخةةواةنةة ةةةةةة مةوي ٓتاْ ك ٕةبةة سسةرسبة
ٍ ءةخم ةةةةتسٕةبةة ةَةةةةْم وسْةةتيىةنةة ةرسي ،ةئةْةة ةةَئةجةةةة ةةةب لة ٕئةساكةة 9ةْةة ةةةةزاْىةخ،كةةةة 

مشئةْة ىةية سس ةبة ةةةةةة نةةةرْم هىةَمخةوإَئةةة ىةب ةةهوةال ةْم وسِةامةرتئةج،ةئةب ياةخَا 
چةرْىةخةةَا ئةخةةةواةرْىةبةة شئةيةة خورةيةة ةةةخةةةوا ٕةرسخيةة،ٕئةيةة ةةة،كةةةسيُةة ٕةب،خر

 راةئةجةةة ةةةةةةىةرسةْةةةةةَِ ةٖةةةةة نم ٕةبةةة،ةبهةةةةةورة ،لةةة نم ٕئةيةةة ْىة ،لةئةي خةةةچ
 م ةىةةة شةرسن ئئةٖ ْتي وةي ةزاْ ي ٕةيوكوسي ْة 9ةٖة ةةلة م وةبةةةةةةة ،ل ن ن شئةرسايشةب م
ئةئ يةةة ةةةةةةة وةبةةةةة ةةَم زسةي ةةةةةئةئ يةةةةة ي وةبآلسةةةةةئةئ يةةة ةةنةةةةة ب ةةةوكَ  9ة ،لةةة ىةرسب

    چئة مة ةك   ةبةةةة ئةسسةٖ ْتي وةيوكوسي ْة 9ةرسبةةة ئةنَامم وةب م وةبةة ة ،لةةم

  ةن،يًة ةةةةةة زارنَرْىةن،يً ية ىئةرية ةسةئم سةةةةةةوئةساكة 9ةئةةةئةي ٕةئ زارنَرْىةي ةرْم چ

    چ ىةبة،ةنةَرٕئةةةةةةةل ْتإءة ،ةةةة سسةبة ةْةةةةرٕةب،كخةواْ َ سٕئةن ا ِةسكىةموي ٓتة

ةرْىةٖة بوسةةخةواة ةن مم وةسسرسم ىةْ ن سدئةساك 9ةْ ةئةئٓجچ       
ٖةةبمتادةب ةْ راةئةْة ة َِ  ئةسسةْة ةةةةةةة بوسة ،لةةةةكواْة  ة َِرةائةةةةةىةبة،ةنةةةةةن،يً لة نم ٕةبة،ةبهة

ىةِةؤذةِةؤذسسيَكٓةةةةةة ةئة سسةمةةK ةةةة  ةٖة ةةْمةةةِةئم سةة سس ةئ زار ةبه دئةن ةسسىةيوكةةب،ئ
وي ٓتسن ْ  ْ ئةةةةة سسةنة ا ِةسكىةمةةئةئة ةئةةةچڭ  ڭ ڭ  ۇ  ۇچي م ةسئة

؟ةية ٕةةة ِةؤذسةي مة ةةية ىةب ِةؤذسسبةةةةةةةة ة ةئ ية ةئة سةمةةةةةةةرئةئٓجخةةواة دةموي ٓتك ٕةةةٖ ةةن
رساة ةَو  9ةةةخةواتاةمة؟ةزاْ ي ٕةٖ ةرسسةِةاي ن ي ٕةٖ ٕئةي ةن،ك ية رسبةةة َِيفةبةةَِ ضةة ض
  ٕةبثةةة ةي زٕئةساكةةة 9ةزؤةةمةةةوي ٓتةَةةة خ،ٕئةةةوي ٓتسن ْةةةةةئةسسةمچۆ   ۈچ

ةرئةخةةواة نىئةية خورةنة ةمةوي ٓتك ٕةةةةةة،ٕئةئ سسةَ ْ يةةوي ٓتةَ خةةمةة تةْ بةب  م ىة م ويس
مةوي ٓتسن ةب ةْة ةمة ةئةةةةةةة  9ةرسبةة ٕئةساكةةوي ٓتسن ْ  ٕةَ خةة،ةمةةٖةةة ٖ ةةي ةخ،سسةب ب

نة ا ِةسدةبةتسٕئةئ ية ةْ ةةةةة ئةرسبةةةرسسةب لةرتةبةوسةةخةةواةةة ئ ي ةةئ سةل  ةن ةمةوي ٓتك ٕةيةةة
ئةچٴۇ   ۋ    جئ  حئ  مئ  ىئ   يئچوي ٓتسن ك ٕةب ةْةة ةمةة ةئةةةةةةمة رسبةة

 وزاةيشةةو  مةةةهوةمة ٕةب،ةِةسسٕةرسن ك سسئةب ياةةةة ن ْىةخ،ي ةة كةئ يةخةوام وسي ةةةئ ساةب سةل
ة ٕ.ةةبهةةخةواب،ة
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 ضـةند مةسـةلـةيـةكى طرنــط

ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ9ةو  ة ةَةةةن ةرساة9 ّةة ي  ةي نةةَ م

ئةبةة ةرةي ةةوايشةَم ةةوسسةب لةة ةةچڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ
ٍ ةئةة سةلةةبةةةواة يةة ةةئبة ةرسسةلةةم وسةكوسلةةىةٖ ياةة ةبةوسسةة   ْ راةنةة ة م ةةىةةةةةَ َ ياةة ةي ية 

 ئة...ةٖ ةةتئةةةةة ن ئةخ ْوسب ةسيةةةةةرْ سسي ئةبةة ة،ءة ،لخةةةواةرٕءةخةةةواخ،لةةٔئةجةة ةة
ة ْ 9ةة ىة م مةة يشة م ويسةة ْىةرْمةةن ةذية   ْ ةة َوسةئ سةلةةٖ
9ةبَي ىةبوسسةي ةكم ث ِةاْتٕئةساك 9ةْوقِةبوسٕةي سةَ ك عءةِةابةواةرٕءةة  ةي ن َم ٕةةٖ يا

پ  ڀ   ڀ     چرساةةة ةَو  9ةةخةةةةواخ،لةةةمشءةي ززسكةةة ةَ رري ْةةة رائةب،يةةة ةة

،ْ سسئةبةة آلّةةةةة،ٕءةخبةةةةئةساكةة 9ةسسةخبفراـاألعــچٿ  ٺ  ٺ  ٺ ڀڀ  ٺ  
ة ٕ.ةةشةَ نةةتسِةؤيةةزي 
 ْ ئةب،ية ةةة  ةخ،لةةةةةة نَرْىةئة سةلةةىةبةوسسةية ةية خ،ةق رسغةةةةةةةةة9ةبَي  ٕةة  ةرسسَمةٖ يا

 ڤڤٹ ڤٹ ٹ ٹٿ ٿٿچرساةةةةةةة ةَو  9ةةخةةةةةةةةوا

چ    چڃ ڃ ڃڃ ڄڄڄ   ڦڄڦڦ  ڤڦ

ًارافـاألع چڇ   چ     ڇ چ     بة،ةةةخةةواةئ سةجواْم  ةنة ةةةةة 9ةنةة ئةساك 9ةب
 ْ  ةةةةةةرْ سسةب ةك ّءةخ،لخةواةرٕءةخةواشءةةةِةؤزية سسسئةئ سة ْىةسسرسة ةْةةب ْتسن

بة،ةةةخةوا  ةنَرسسٕ؟رةساك 9ةَ راّةةة ْىةرةسم ىةنَرسسٕئةق رسغةةب،ةب ْتسنةخةوان ة
ة د.ةة ةبهةة ٕةق رسغةة ةيم م ْمةةىةئ سس ةْمةة سةَ اة ىةنَرسسٕئةنةة ْىةرةسمةةب ْتسن

ْةة ةكم ثةة ِةي ٓٔءةيةة ةِةابةةواةرْىةةة9ة  كوسةخةة كىةْم وسِةامةة ىةيَكةةوسئةرسياةةةةةةةةالّةٖةةةةئمس
شةبم ةةٓٔئةنةة ةئ ساْةة ةيةة ةخ،كةة ٕةب َْةة سسئةسسىةةةةةِةبةةٔئةسسةْةة ةنوةكمشةةةةتاةْوقةَ رريمةة

 َٕ.ةةتةب ةة كىةْم وسِةامةةهوةخة ٕئةب ياةةَِاْمم نةة ةْ  ةمبةِةاٖ
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ٟ  ٕة)ةوسةسساْىةقوِةئةة سا ةكوي ةة ةسسسة م شةسسةي سب َِٖبرم   ةةة(ةٖ ْتي ةقسَأب ٛ َجْعْم اي
ٌ ةةةةةيم ةةىةْ قة(1)راة، ةةةةَسن  ةخةةمةةة(ةيةة ةك اسٞررررايكمطبَرسسٕئةنةة ة)ةةةةزؤةةجةةواْىةن

ٍََق9ة)ة رسن دئةرسيا ِٖ ا َٜٔمَبر اي ِ ٔمْرر َ  نَيًُِِْشُ راير  ََِٔر  ٍ َذر أَل ٛز ح ر ٟ? ال  ََِطر  ٜ  ٌ َذر ا َأُ ر ٤ٞ 

َُِبررِعاهلل ِي ًََْررَع ٓنَيَِْؤُ رايرر ِٙا ِٔراف ايررَبررِّٔ َطَِرر ِِ٘شرر٢ِْ  ا َأإ ،ٔحاِنََُٓرايررَٚ ٔصِبَ:َُريرراَٚ ُِاع

ًَََْع اَفَخ َٚ ْعر ا َبَِٗب َوِيَا ٍَٔ:ْذٔإِب ِ٘ررِش٢ِْ  ١َِٖٚكررر َظَُرايض ايعٓرت  ٓ  ُ ََ َوِيَذِير @  ةٞ ِبر اي
ََايتبتٌ َع َِررر َط ِىْمررر ٞ َ ِفر  ٌَررر ْطَف اَل ٘ ْ ر َأ َتَبَثٕٛ َفررظع ٢ً ابٔ  َُِبررر ِعاهلل ِي ٘ ًٖر َذا َأُ ر ٤ٞ  ، ِٙا

َْ َٕأَٚ ٖ ررَُررْ ٔإ م ايِبررَٚ ٌَررر ْطاي ُِا ْرر َ ِعََرر ٌٔررررْعٞ ِفِفرر َٛا  َِْٚ٘ٝررَئإ ِٙبررا َِ٘ع،  ٍ س ررََ ُررٌ برر ، اهلل ٛ

َِ٘ ُأِي ٘ ٓ َسررَٚ َٚترر ٘ ا  ،  ًََِررَع بعرر َٕ  اِطرر١ ايم َُرر٥ِاأَل ِ٘اِجرررر٢َْٓٗ  ََٕنرر َا، ٔإٚ َٖررِ اَلرر م ررررَٝخ ا  ٟ ٟ 

َٕا َنررَأإ، َفرر ُ ررَرَ  ٓررّاٝ ِبَْ  ايؼررِٛفَٚ عٔماض ايظ ررَبرر .ررم ِي َِْٔرر ُأَِررَخ َٔٝ َبررَ  َوِيَذَنرر ا

ٕٔت ر ايَهَٚ ِِٔٔر اض ايُكَب٢ ِيًََع َِٚ٘ررر ِِّذ َِْٔر  َوِير َا أضَبر ٢ ِيًَر َع ا قر ََ َأإ ا ظرٔ  نرٌ ا َ  .رم أَ ، 

ََِٔ ِٖ َّٔعاي ًْٖمَ َٚ ا ِّررر ي١ ٔإاج احَل َٔ عإَض ذذَّا ِٙٔمَْٝغَٚ ِْٔرى اي  ٕ َأ َوِير َاَٚ ... ،ا٤َِشر ٢ اي

ََٚٗر بََِّ ١ِاَعر ٢ َطًَر ا َعَٗرر٘ َيررر عَْٛٚ ِِ٘شر َِْْ ح َ:ررر إ َػَشر ْْأم٢ ِبَير ْٚاأَل  ِْٔشررِحًِِي م َضر َأ ٤ََٞطر  الا، 

َ َٗررْ أَل ٦ٜرر١ُِِاملِرراعِ ايَم ََِٔرر ََُِ٘ٚأَل َطررع١َُْٚ ًِِ٘ررِكَعِي ٠َْ ررررِشِْا   بّاَبَسرر ا اهلُلَٗررًََعٞ َجِترراٖي ا رر

ٍََكررر@ َفٟ ٔمَؼرررايَب َٔٔشرررىل احَلٔإ ٌ ج رررََ ٤َاَجررر ْ َقرررَٚ ،ِِ٘تررراَعىل َطٔإ ََٞ َجرررِيررر ٕ ? ٔإا َٜ ّاا  ٌ ُنرررِأال 

َْرر ٍََكررَف ،دَٛااُياي َٚا ٍَ؟ َقررَِِيرر?  َٜا ٍ ُكرر?  ٜ رر ٛ ٍََكررٟ طررهمٙ@ َفُ َؤال   ا٤ََُرايرر َ َمْظررََٝفٔ? َأَشرراحَل ا

َٔايَبرر ٍََكرر؟ َفَُا َْا ٍََكررَف ،َِْعرر?  َََجرر ٕ ? ٔإا ِٖررَج َىا َٔايَبرر ا٤َُِرٞ ايررِفرر ِْ٘ٝررًََع اهلِل ١ََُررْعِْ ٕ ٔإ، َفررٌ ا ُ ا

َِْف ِ٘ررًََْٝع ِِ٘تَُْعِْ َِْٔ م َثِنَأ تةْمة ةبة،ةٖةمكةةةةةة9ةرةسمةةة (ةرسيأمٟررَطَب(ئةساك 9ة)دَٛاراُيٞ اي
 ْتاةسن ْىةةةةةتسةئمُةةةةبةة،ةب ْةخةةةوا  ْ  ةنةة ةةةةةكةنةة ّةيةة سةلةةةةٖمةةوياُ ْ ٕةةةَس ّةيةة ةةةةةن

ٌءةبة ة،ءةةةةةةةرٕئةجخةوا،ةسن ْىةةةي ةجةىةنَرسسٕةي ةل  ةخ،شءةب ةك َ ن ٕئةةح آليا
مشةئة سس ةةةةةةوةَ كَمةةةةَيشئةية ةخة، ةق رسغة ةبهة دئةن كم ةةةةة ةيمةةةة ،ل ىئةي خورةٖ سم

ٖة  ٕةب َٖسَ ْتةبةةةة ةةيم مةة سس ةن ةئ يةةئةيةة ٖ ب ، ةئة سسسسةئة ةسزسس ةةةةةةةئةرسايةشةب 
 حةةةةةئةكوسلةشةيوْةةة زةرسبةة، ةئ سسسسةن ةب رسْىةب ٖم ةةئةي ٕةب ٖةةة مشةرسجوسياةةجمٓس

( ةرايةة سسئةٕٛررررظع ََ ٔ اْبررىة)ةةةةب ة  ةضة9ةٖةة ةةب،يةة شة م ػ َبةة ةةةةةةة ئةرسياةةةة بب
 ىةةةةة سسةرسةنةة سدةنةة ةٖةةمكةض ن ية دئةن ساكةة 9ةئةةةةةةَيشةبهة يمةةةةن كم ةةوةسيسةة ىةي،ل

ٍ ةنةَرسسةةةةة ْىةخة، ةحةةةةةبة،ةب ْتسنةةخةةواة ةنة ةئة سس ةةةةةي سسراةْم ٓىئةةبم ةةةةةم ةساز ةيةئ آل
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 ةنة ةةةةةةهوةض ن سةض ن ن ةيشةي سسراية سس(ةب ياةزيوةرسن سيةْةخةواب سسةي ةة ابتةسةة) م 
 وسئةةةةةىةبة،ةِةلةةة َىةراسسسةِةسْ ةةئ نة م ػ َب ةة ْتاسسئةسسةةة ْىةب،ةٖةةب ْتسنةخةوا

 وسٕئةضةةةوْه ةةةةةةراةِةؤيش َب ةةةةةةة م ػ ةِةام مفةبةةة ةرسا ةةةةةة ساي ْىةمةةةةةسسة م ش
ئةن ساكةةة 9ة ةةةةة ةَةة راّةسابةةةةةةئةجم ػ َبةةة ةةَوح ممةة رسةة ب لةةرتئةِةي بةةة زةِةي بةة ز ةةة

ت9َةبةة ةَةةوس ةبةةزٕةةةةةىةي ب ةرسنةة ٕئة)لةةةةرسةنةة سدةئ ساْةة  ةنةة ةبةة ةيىةَةةوسسةخوةي
 نم هتاةنة ةية ةي،نة سةةةةةوة ةَة ِة(ئةٖ يامتسبةوي َٕةب مة ةة ،لةةةةةةةةةوف9ةب ةخةةرسيوكَ  ئة 

ْىةب ةح آلياىة ،ل نم هىةضوسٕئة)َ راّةب واةة راتةرسنَ  ئةئ ساْ ةب ٖ ياةة ٕةرةسمةن ك 
  ةنةة ةةةةة ةئ ساْةَةي بةة ةةرسنةة  ؟رر(ةٖ ةسسٖةةة  ةب،ضةةىةٖةةىةخَا  ةةةَةي ب ةبهةةة ةةةب ل

9َةساكةة 9ةةةةة)زبراة ىةةةةةةرْىةضخةةةوإةب مةة ةةَةَةرسخةة،ٕءةٖ يامتسبوي ةةةةةرْىةزبةةخةةةوا
ةرْىةخةواسازةي ةة  راك ةب رسٕ(ئةسسةرسضةةزسة م ز ةساةْةة ءةٖم ةة شةْمةةرْم وةن ةبخةوا

 ةب،ةبة رسٕئةية ةكَمةشةةةةة ْ  ةن ة م ويسةةةرْخةوا سةةةية ةةتةري ٓةةَ ةي،لة،لتءةغ يي
مشةةةةةئة)يةة ةكَمةةشةئةة سس ةنةة ةئةة ةسزسس ةجمٓسة َسدةبةةة ىةبةة ةئ اةةةةةةئةة سس ةنةة ة م ويس

 ىةةةةة ٕةنة ةخة، ةضةةةةةةَةساية ةبة،ةئمٓسةةة ة راضوسٕئةضوْه ةب لة ياة(ةئ ساْ ةب ٖةة جبوسيا
ٍ ةكم ةَةبهةةةةة ىةحةةةةشةخ، ةية ةلةةة دئةسسةْ اسةةبه  ةيشةةا ةَ ْبةةةة وةب واْةةةةةة دئةك نةةةة آل

ةرْىةخةَا ئةةخةوا ةي ةةةَةْمة رسٕةخَا  ةةمفةب،ةبة م هة ة ةبه دئةسسةٖمكةلة  ةسسةري
ىةةةةةةرْىةخَا ةرسايةشةع قًامشةخةوائةضوْه ة زي ٕةْ بةزسة م ة ْ  ةن ةٖم ةةةرْخةوائ سة

م زةرسنةة دئةنةة ةبةة ةرسْم هةةىةبةة ةٖم ةةز ةةةةةةةىةبم ٗةةةة ْشةب رسْمشةكم هةةتسرادئةسسةئ ْتاَ نةة
ْة نَ  ئة)نة كىةةةة ىة ةةة ممشةةة  ةمخةوا دءةةعةةطا  ةةةة ةىةْ بةةةة يمُةةم هىةمةءةع قًاةةة ْ بةة

 ةبة ةةةةةة ِةي ٓٔةبة ةبة ةيةرْمةةةةةة ٕئةنة ةكم ثةةةةة ةةٖةة  شةٖةة بوسٕءةئم سةخ، ةن م ْىةساةٖ
ة 9ة م سي ةوةرسضةةة  ةرسياةةةة سس(ةئٓجةةزيوةرسبٓةْةخةوا سسةي ةةة ةبةواية م م ْةئتاسةةن َ َكٓ

دئةخةةةوا(ةْ دَٛارررراُيَف9ةرةاسمةةم م نِةٖ يةة ة)ةةةة ىةرسياةةةةَِايشة م ةةةةبةة،ةال ةح مةة ْىةب  
د؟ةةوا9ةب،ضةةشةْ خيةة (ةئةة سيفةرسياةة السسةبوسبةةةةةةىةسسىة  قةَيٓمم نةةةمةةلةة )سا م تسضةة

ةّةب،ةي م ة ةْ نَ  ئة)ي ْى9ةلة م هىةزؤةةخ،لة ئةرسكَمةِةبمدة،ّئةةةةخةوا9ةمو  مشة رسيا
ية ةب ةاْبة ةةئة سةةةةة و  م وزاةيشةسابةةة  ةم مشةٖم ٓةتسةبهة ّةنة ةسسىةمةةةةةخةةواةْ كوامنة

ك سس؟ةخةةواة ةرةرسةةةةم م ن دةئة س ةمةةةةة9ةرةاسمةة َِايمفةرسياةة ْىةب  ةُ ك را(ةح مةْمت
ية ةئة س ةمة ةررائةةةةةخةةواة ئةضةوْه ةْمتُة كىةةةةم م ن دةْ زاْةة9ةرةاسمة ئةرسياة 9ةب يا ةةرسيا

ة  سةبةةة بةةةةة َوسةنةةةةةضةةةوْه ةٖ}(رائةدَٛااُيَفررريةةة ة)ةخةةةةوا كىةةُةةةةزؤةةزيةةة كَسةيةةة ةْمت
ة.{ ذيةة ةرةْةة س ةمةةئة  سةب بة(ةرسذيئةب آلّةندَٛارراُيَف)
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ُ ك ةةةةةَ  ةسازةيةة سةْمتةةةة ةبةة،ةْ نخةةةوان ساكةة 9ةبةة ةيةة ةكَمةةشةئةة سس ةنةة ةلةةونَ ةةةة
تاةْةة ن دئةسسة ٕةكم ةةةتسِةؤيمةةةئةبةة آلّةزي ةةةة  ةبم ٓةب نةخةةةوا ك ن ْىةةئةبةة ةْمتُةةةةةة ْ ٖم ٓ

ئةضةوْه ةة   ةٖة بةة سس ةج مة  ي نىةب كواْةةةة ةةبهة دئةب،ئةةةةةةةم ٕةي مةةةةلخةوامو  مشة
 وي دس ٓىةج مةة  ي سسسةة ةةة، ة شةةةةةرْىةخةةَا ءةب ٖخةةةوابةة ٖ، ةةةئ يةة ةةََؤ ةةة

شةبة،ةةةةةة  ةم مشءةريٓةتاةيشةب لةخةةواةج م   ةْ خ،شةبوسئةَ ْ  ةساية ةئ سن كة ةْة ةةةة
ىةئةة ّةئ ي كةة ةئةة سس ةةةةة 9ةبةة ةنوةكمةةةةرسنةةَ  ئةن ساكةىةبةة،ةةةة راةيشةةرسنةةَ  ئةسسةْةة ةرْم

ٍ ةئمٓسةةة ْتاةفيطااا َي ةنةةة ةئمسةةةالّةئةةة يمٓىةةيم وسةرسيمةةة ِِسدءةعةةة قًاىةمةةة غ ئةسسةي يةةة 
 سةةةةةة ةضةة ٕةي بةةةةة َوسةغةةة ةيزسن ْىةئمٓسةةةةة دئةسسةٖةةةةةمم ْ ةرسنةَ َ يا يةةة نىةساقمتةةة

(ة ٍ عُررمإِةسكىة) ةةيةة ةمةةوسةةةةة ة  ةسسةريخةةةوا دئةسسىةةةةةَي ٕةبهةةةةرسيةةَ  ئةنةة ةكم ة

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  چرساةةةةةةةةةةةة ةَو  9ة

 ...ےہھھ  ھھےہ

وإةنةةَاسٕةيةة ةئةة اَسدءةةةةةة ياوةجة ةسزسسسن ٕةبةة،ةخةةةةةة ىةئةةةة سيسةساكةة 9ةخ،لة چۈ

َِسةزيوس...ةن   ةةةةةواةةساكة9ةضةةچڱڱچ ةَو  9ةةةةة ةنة ةرساةةةةةتئةئٓجة ةٖةوِةإةزي 
ة 9ٕةةٖ
 ٕئةة ِةاَىةبهةةةَرسسئةحةةةحة آلياىةنةةةةخةةواةئ سس ةة ةن ٕئةب سسةةمىةَ نةةهم ٓةةٓوسةلة(ةم1

ةواَس.ةن ةئ سسةن
ىةةح آلياةةةخةةةوا سسةنةة ةزي ةةتسِةؤيشةبهةة ٕةيةة سسراةنةة ةةةبةةة ٕئةمىةَ نةةةةةةهم ٓةةٓوسةلةمة(2

ةَرسس.ةةن
حةة ِةاَىةنةةَرسسئةبةة ةحةة آلياىةةةةخةةةوائةة سس ةنةة ةبةة سسةة ٕئةمىةَ نةةةةةةهم ٓةةٓوسةلةمة(3

ةٔ.ةةرابٓم 
ةرْ ةخةة،شءةب ك َ ْةة ةزؤةةخبةة،ٕءةةخةةةوابةة سس ةئةة سةةة ٕئة نةةمىةَةةةةهم ٓةةٓوسةلةم(ة4

ٍ ءةةةةةةةةةة ٕةكم ةةتاةبهةةةةزي تسِةؤيم  ٕئةرسايةةشةزيةة ٕةبةة ةْةة اةءةبةة رسْىةخ،كةة ٕةيةة ٕةَةة 
ة ي ْٔ.ةة ٕةب ةخم زاْ 
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ھ    ہ   ہۀ  ۀ  ہ  ہ  چو  9ةة ةرسا ةَةةةةةةنة9  ةرسسسّةة يةةَ م

 ةنةةة ةئةيم ةةةَسراةئةةة سس ة م ويسةةة  ةبزاْةةةَ  ئةئ سسيةةةچھ  ھ  ے  ے  ۓ
َِّٝبرراف  ة)ةةةةزؤةجةة ةةيةةوكَاسس9ةسلة ٍ ئةبةة آلّةئةة سسةٖ ياةةةةة(ةساكةة 9ةحَط ٍ ةةةةة آل  ي سةحةة آل

َِّٝب م ه سة)ةل ِّط متاة)ة م هىةريه ي ةي ِةامةة(ةلافرَط  م وةنة ةخة،شءةةةةةةة(ةساك 9ةٖ ةةلَط
 (1)(تًذٙ ايررْٓص ٚاحلررٛاض رايِٝ ررط? َررا  شرر  وسرسئة)ةةةةة ززسك ءةبةة ةمةةةةكةة ّءةبةة ةيةةبةة 

 ة ة ةسسةري ةةبة ةِةسسا ةراْة سسئةسسةةةةخةةواةسسي ةن ةية ةِةسس ةلة ةعمم سسةةةمفةئ ة آلياةح
ــرافچڌ  ڎ  ڎچ ةَو  9ةةةةةة ةةرساة ة  ةسسةريةةةخةةةةوا ئةٖ ةضةةةىةاألعـ

ئة سةلة  ْ  ةق رسغة ةنةَرسسةنة ةةةةةةةخةةواةحة آلياىةنةَرسسئةكة ْم ةةةةةخةةواةخ،شءةبة ةك َة ةةة
 م هىةةئةسسةٖةةةمكةلةةةةةرافـاألعـــچڈ  ڈ   ژچٔةةةةةةة ةةةمةءةزي ْب خش
 ئةةةةةمفةْمة م هىةزي ْب خشةةةةةةئةٖةةمكةل َربةةةةىةْ نةح آلياةةةخةةةوامةةوسرب خفةْمةة ةة

ة.ةةةة   ةْ نَربةةق رسغ
 نَرْىةلةةة  ةخةةة،شءةةةةةةَكٔةيةةة ةق رسغةةةةة9ةيةةة ةِةي  ةةةةة (ةرسيامازٟرررررَفَدرررَم ايررر ِّٜٔ اي)

ةتا9ٕةة كىةكم ةةواةةحمهُة ٕئةضةةب ك َ ن
{ ٚ ًررذاف  ررا ٜٛقررع   ذررزاز ايترراّ عررٔ ايِٝبرراف ٚاي   ُْمط١ ٚأمرٍ? إٔ ايمٖباْٝرر١ ايرر األ

عف رررررٞ األعطرررا٤ ايم٥ٝشررر١ٝ ايرررب ٖرررٞ ايكًرررط ٚايررر َا ، ٚإاا ٚقرررع ايط رعف فررررررررايطُّ

ٛغ ايعكرررٌ. ٚال طرررو إٔ أنُرررٌ ايشرررعاُف ٚأعظرررِ    رررررفُٝٗرررا اختًرررت ايْهرررم٠ ٚ ظ 

ُ رراايكمبرراف إ ررا ٖررٛ َعمفرر١ اهلل  عرراىل،     ررا ٜٛقررع   ٠ايمٖباْٝرر١ ايظرر ٜ   ناْررت فً

ةا. ررٞ عٓٗررمّ ٚقع ايٓٗررال ج ،ٓاٙررذٟ بٝررٞ ايو بايِمٜل آيرٌ فررا ً
ممت إٔ اطرررتػاٍ ايرررْٓص بًِرررط ايًرررذاف احلشررر١ٝ  نرررٞ? ٖٚرررٛ إٔ ذاػرررٌ َرررا ا رٚايثاْررر

َ  مميٓعٗررا عررٔ ا ٞ ذررل ايْٓررٛض ريهررٔ فرر ِ ًَٖشررسررتهُاٍ بايشررعاُاف ايعكًٝرر١، ٖٚررذا 

ٞ األعُاٍ رفإْٗا ال ٜهٕٛ استعُالا ف ،ع١ًٝ ايها١ًَتُشرايطع١ْٝ، أَا ايْٓٛض اي

سرتهُاٍ بايشرعاُاف ايعكًٝر١، فإْرا ْظراٖ  ايْٓرٛض قر         مٗا َرٔ ا رَاْعرّا ير   حلشر١ٝ ا

                                                 

  ( َْمُاف أيْاظ ايكم ٕ، يماغط األػْٗاْٞ، يْظ? طرراَ.6
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طرررتػاٍ يٗرررِ  خرررم، ٕ ضرررع١ْٝ  ٝرررث َتررر٢ اطرررتػًت يٗرررِ اَتٓرررع عًٝٗرررا امٔ  ٛ هررر

ٚنًُرررا ناْرررت ايرررْٓص أقررر٣ٛ ناْرررت ٖرررذٙ احلايررر١ أنُرررٌ، ٚإاا نرررإ نرررذيو  

ُا ايهُراٍ  ْ َٛ، ٚإررعف ٚايكؼررّ: ع٢ً ْٛع َٔ ايطرر١ ُيٝرر١ ا ايؼررناْت ايمٖباْٝ

 اض. ررٞ ايٓرتهُاٍ فررسٗتني ٚأماَا٤ بررٞ ايٛفرف

تعا١ْ بٗررا ررررسث? ٖٚررٛ إٔ َررٔ اسررتٛف٢ ايًررذاف احلشرر١ٝ، نررإ غمضرر٘ َٓٗررا امٔ   ررررايررايث

١ َرررٔ رررررٚجماٖ  ررر٘ أمت َرررٔ َٜاض ٘ َترررررضافرررإٕ َٜ ،تْٝا٤ ايًرررذاف ايعكًٝررر١رررررعًررر٢ اس

اْررط ايِاعرر١ أطررل  ٢ جرألٕ ػررمف ذؼرر١ ايررْٓص إيرر   ،ًررذاف احلشرر١ٝ ايأعررمض عررٔ  

 ِ. رررٞ ٖذا أ ر١، فهإ ايهُاٍ فرر١ ايْٓص بايهًٝررعماض عٔ ذؼ  َٔ أمررٚأط

ٌرا ٚاْكِاع احلمث ٚايٓشررا١َ  ٛجط خماَ اي ْٝررا١ْٝ ايتررع? ٖٚٛ إٔ ايمٖبررباايم

(ةئ سايةةة 9ةِةسٖب ْمةةة كىةكم ث ِةي ٓ ةاْةةة ةيةةة ةةةةايرررمازٟ ن ْىة)ةةةةة وخ ةةة  ةَ ْةةة  ةقسةة-1
 َكٔةيةة ةلةة ىةة ةيشةرسمةةتةٖ ياةةةةةةتاسةي نجةةةة ةبةة ةن َ َكٓةةةةءةيةة ةرْمَيشة يمةةةي،ل

ئةب ك يبةة دةئ ْتاَةة ة م زةبةةةخةة،شءةبةة ةكةة ّئةرسبم  ةة ةٖةة، ةئةة سس ةنةة ةبةة رسٕةبم ٗةةةة
ٍ ئةسسةن كمةةةةع قةى ةسنمم ن ٕئةسسةةةةم ٍ ءةةئ م زةرسبةةةةةةفةبم ٗةوةنةة ةب رسْمةةةةةةة ٌ ءةر ر

ٍ ءةع قًاةةةةةةةةع قًا م ٕةْة نَرئة ةم فةةةةةةة شةئمشمفةبةةةمفةبة شةئةمفةْ نة ٕئةئٓجة ةنة ةر
ة س  .ةةىةرسنة  ةساي ة  نةةءةَ ْة  سةبةْخةواةةة ْ كواْةةة م وةََؤ ةة َوسةلةةٖ
بوسْىةْةة اةةبةة ةي ززسكةة ةَ رريم ن ْةة سسئةِةي ةةىةيم ةةتسيَ  ةيةة ةةةةةةةةريةة ةسةم ةي ةَةةةة-2

م زةسايةة ئةئةة مم ةةةمشءةئمُةة ْمىئةبةة آلّةئةة سسةبةة،ةن مةة ْم هىةبم ٗةةةةةةي لةة نَرْىةع قًاةةة
ٌ ةبةةٔئةٖةةة  بةةةةم هىةبةة ٖم زي ٕةٖةةةةْ اسئ ساْةة  ة َةة رريىةاليةة ْىة قىةةةةة ّةٖةءةن َةة

ة ٕ.ةة سيمفةرسرسٕةب ةِةسسحمةةَ عٓالية ْىة قىةةة ّةٖة  ي ٕئةٖةةرسرسٕئةي ةج م
ي ِةامةة ممتاةئةة سةن مةة  ةيةة ةِةسسسةَ رريم نةة سسةبةة َٖسةسسةرسيةةَي ةيةة ةي ززسكةة ةةةةةةةة-3

رتسةةةةةوسْ سسئةب لةبةةةزيهةْةخةةةوا ة ةةبةة،ةيةةة ك ةٖ،نةةةب،ئةة سس ةنةة ةبمهةةةئج مةة  يم ن ٕ
َِي  ةة سسس  ةضةة س ةةةةةرسايةةشةٖ َمشةئيةة سس ةنةة ةْ اسةةشةخةة، ةيةة ةٖةة َوسةلةة م وةرسيم 

ةى.ة كةكم وسي
وسْىةرْمة سةةةَيشةكة ساسئةرسبم  ة ةٖة، ةكم هضةةةةةةٓم يم سسةِةسٖب ْممة دءةي،ل يمةةةةب ةرياةةة-4

ة ة.ةةةةةةة  ةب لةة ْىةسسضةةم ٓةة يشة م ٗةةن،ك
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﮲  ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  چرساةةة ةَو  9ةةخةةةةوانةةة ةة9م م ّة ي  ةمةةةةَ مةةة

      ﯀ ﯁﮿   ﮽   ﮾  ﮻﮼ ﮺  ﮹﮸

                         

ۋ       ٴۇۈ    ۈ  ۆ ۆ  ۇۇ   ڭ  ڭ ڭ ڭ  

يم  ة ٕةْ  َمةم   سسسةمةزاك ٕةْة رادةةةةةةخةوائةساك 9ةچجئ  حئ  مئ  ىئ   يئ
وةيم  ة ٕةرس َمةم   سسسةمةزاك ٕةرسراةةةة(ٕئةبة ياهةٛررر ػري ْ سسةنة ة)ةةوي ٓتاْ كةةةب ةٖ، ةئة سةمة

ةثم ٓٔ...ةةة ةةرسض مة ٕةي مة ْ سسةن ةريامةوي ٓتاْ كةة، ةئ سةمةةب ٖ
ةرْ سسةخةةواةب مةم وةية ب ةس ةمةوي ٓتةةةةةئئم ُ ةبة،ةلةمهَرْ سس ةئة ّةِةمة  ةقوِةئ ْممة ةةةةة

 سس ةية ةةةةةة ياتائةب،ئةةةةمىةية ةحة سدةخةةةَيىةامكٗةةةمةةةة ةِةسسئةساك 9ةب مم هىةك اسةةرسخ يٓ
  ةة ساياةةةحةئفةَسراةَ م ي  ةموي ٓتَ ٕةٖ ك سسة م ةةةمة ةي ّةك اسةةوي ٓم هىةريهةةٖ ةةل

ة ي9ٔةةَس ةبهةةئم 

 ه و هي هك هته افر هك و    اردنخو د ى سوين ه بار هل  باسيك
 (: وــغـلويَهدى )ــةى ســةم: ثيَهاســيةك

نةة ةةئ ك ْتاة َوسةَمًًةةة سسةيةة ْم وةٖةةة سةري ةرسيةة نىةبةةةهَاسةِةسسْةةة م هىةئ لةةةئةة سسةلةة
(ةٖ يةة ئةٛررررػريمىة)ةةرْىةم ةزاةسنةةخةةةوامةةوي ٓتةةئةرْىةجمةةتريىةٖ يةة سةخةةةوامةةوي ٓتة

ئةنة ةةة ثم َٓابةةةٔةمة ةزاةسنىئةية ٕةمةوي ٓتي وةنة ةرياةىةي مة ةةْ ض مةةةةةةةم مةةةوةر ةرسياةب ن
ة ؟ةةةةممة(ةضٛررػرريوي ٓت ة)ةة سسئةمةة يٓةةمتسنةة كَةلةةىةزيةرساي
9ًٖة)ة رسياةةة(1)سن  ةخ،يةتاة(َْمُاف(ةي ة)َاغط) َِر  اي ٜ ََر  َّٔ:ايَهر  َٔػرٛ  ِ٘    َتر ْعا ال   َٖٛ ر َٚ بر

َٚررال َع ُ ََٜٛ  ِٟذرراٖي ًَٖمْحََ ٟمرْحََٝف هٕمِفَٚ ١ٍررٜٔ َ ا ررر َٖٛٔررْرََْٚ رٔياِفررَؼايَع ف ْٛررَػ َٖٛ َٚ ،اَػ٣ اي
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ََِٔ ِٖ َٔررٝ اي ٛ، ًٖ ََإ َأمَيٞ امٛ ِفػ اي َََٜ َوِيَاَٚ ِْ٘ٝررًََع َ ررِكا ال َعٟ   َّٔ:ررر يًَه ّ:ررر ػَٚ ٟحرم ا 

ٍَرربَط َُرررايَع ََِٔ م  ي ن ةنة ةيَْ مةىةةةةةةةًاىةزَ ْةتاةقسةةةةة(ةي ةئ مَيػٛ  ة)ةة 9ةسلةةساكةئ(٠ا
َرْ سسسةكم وسِةاَةة ٕةةةةةَةيم هةبمةةة  ٕةبةة بةةةة ي ن ةنةة ةئمٓسةةةةفةقسة رة  ئةئ سيةةةةةةْةة  

(شةبَي مةة ةيةة ةرسْ ةةىة  مةة ةيىةةةيػررا)(ةسايةة ئةيػررا ي ةسسىة)ةةةةبمهةة دئةئةة سةجةة،ةسةقسة
ٛ )ضةةة،ي ن (ئةسسةسي ٓةةة  ةضةةة،ي ن ة  مةةة ةيىةيةةة ةب يآةةةتسن ْىةر ئةسسةسلةةة  ة) (ةيةةة ةيػرر

هوةسسىةةوي ٓتسن ْتاةساكةةة 9ةئةةة سةمةةةوي ٓتس ةنةةة ةرياةةةىةي مةةة ةةْ ض مةةةثم َٓ  ئةب ياةةةةةةمةةة
ةخةةةواةوسئةبةة ةةةةةةةسابةخةةةواةَكٔةرسياةةم 9ٔة)بةة ةةةةةةةة رسدة م وسية ةسسىةعةةةةةةةةكةة ساسنَرْىةقسة

ًَوس(ئة)ةةساْ ب ة(.٢ ٚاهلِلرررال ٚاهلل َب
 ويَند خـواردن9ــانى سـجؤرةك

ة؟ةــؤرى هةيـةند جـض(ةوـغــل)ةويَندىـا سـا ئايــئنج
م ٕة  يوسْةةتيشةبةة ةزَ ْةة سسةةة ةسنمم ئةنةة ةي نةةةةةةةوسةرسسةجةة،ة ةمةةةةوي ٓت ةي غةةةةم
ةم ٕةبةةة ةرياةةة سسة  يوسمةةة  ئةزاْ يةةة ْمفةٖ ْةةةتي هم ٕةرسياةةةم 9ٔةئةةة سسةةةي نمشةةةةئ سةٖ يةةة

(ةيػررٛمةةوي ٓت ة)ة م ُةوايةةة َ ْ ن يةة كىئةٖم ٓتي همشةةم ٕةرسياةةم 9ٔةئةة س ةريهةة ئةسسةَةةٔةةةةة
ة ْ 9ةةةٖ ةرسسنم

َََٜرر)ة-1 ِّ ِ٘ررررَْٝئإ ل ِبررررشا  ٕ ررررَشاي ٍٔ امَْشررإ ِفًِرراحَل ِ ررررْؼَق ٔمْٝررَغ َِْٔرر ا ٞ ًَررَبَٚ ،اهلِلَٚال  َنَكررٛ

 ٕةةةةةئ سس ةئمٓسم ةةةئةب(ةساكةة 9ةئةة سةمةةوي ٓتسي ةنةة ةزَةة ٕةبةة، ة ةةم فةرسنةة س  ةةةةةةاهلِلَٚ
م 9ٔةمةةةةوي ٓت ةة ةةزاة ةرار  ئةنةةةةوةرسساةيىةخ،َةةةة ٕةرسياةةةةةةةةةةئةب م  ىةبةةةةةةةةةةَ ب م

ةخةةواةب ةئ سةل  ةسابوسئةْة ةةخةوا9ةب ةةة  ٕةرسياةة،سسةئمٓسةة ةزاةسنىئةن ةٖ ةةي ةخةةم
ة(.ةٛرريػ ي نىة)ةةدئةئ سسة م ٓ مةواوي ٓتةخبةة ىةْم ةمةوسئةب آلّةَ ب مةساْ ب

ََٜأ)ة-2 َْْشْٕ  ُِرْعِك  أم َٝ ٢ًَ اي ٕ  َع ٔ  َٜ نٔيررر ا ََٕبر ، َفِِ٘شر َِْْ َمْ ِػر  ظر (ةئ سسية ةةَوِير َا ِفَ:ِدر ِب ا
مةوي ٓت ةي مة ةةةةة َ ب مة ىةبةةةةئي مة ةةلة م وةةةة ثم ٓةةةةن ةئمٓسة ٕةرياةىةخة، ةبض مةةة

 س  ةنةةةة ةةةةةةةىةبةةةة، ةرسةنيةةةةتةرسنةةةة دئةبةةةة آلّةرساةةةةةةِةامة وابةةمةةةةةدئةسسة م شةواخبةةةة
مة ا ةي ئةةةاةآلٕةنة سةٖ ك،كة سسةية ةةةةنةة ةةةةوا 9ةمةوي ٓت  ةخبةةةةةةةٓوسسئةب،ةسي ة يا راضةب ٖ
م هتاةنةة ةْ لةةٗ ك،ك سسئةبةة ةٖةة ةرسسةبةة ةرائة ةةةةنةة ةِةامةةتةرسنةة دئةيةة ةح ياةةةةةة وابةةمة م 

 ساْ ي ئةٖ ْةةتي وةةث كىةبهةة  ئة ةْةة اىةبهةة  ئةبةة آلّةرسايةةىةرسةنةة س  ئة م ضةةةةةةةةةئمس
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ن مةة ةَ ب مةة ىةئةة سسةة(ئةئةة سيػررٛيوكوسي ْةة 9ةئةة سسي ٕة م ةةىةرسيةةوكَ  9ةمةةوي ٓت ة)ة
 ةيىةٖةة قم وةبهةة دئةبةة آلّةيةة سةن كةة راةق ْ عةة كىةسابةةوسسئةنةة ةَةةٔةةةةةةةةةوسسةئمٓهةْ بةة

(ئةٖةةة ةرسسنم ٕةرسيَي  ةةة سسئةٖ ةضةةة ْتسةزيةةة كَةجةةة،ة ةةيػرررٛمةةةوي ٓت ة)ة م ُةوايةةةة 
ُة ةةئ ّةرسق ةن ةةة سسئةي بةة ٕةرسيَي  ةةي ن َم يم ةىةِةاز ةةةخةةواة ةة ٕةع ئمشةةةةةةية ةرايه

َِرةاسةيةةةة بةة ٍَ اهلِل ]سك سسئةيوكوسيةة كى9ةم  ََس ررٛ   ٕ ًٖػررٛ فرر  إ ٍَ? اي َٛ رَقررا ٖ رر ُِنٔي  َٝ ٞ ايرر

ٌٔ فرر   ّ  ايم ج رر َٚاهللِ  رَنررَ: ًَرر٢  ََٚب َٚاهلِل  ِ٘? َنررٖ:  ْٝترر ُّٟ بررمقِ? ) }[ٞ َب َٔ ٙ  ايب َدررا َٚا ئة{(68;9ََ
(ةئ سسية ةنة ةنة بَاةية ةةةةةػ ٛررر َيوي ٓت ة)ةةةةا ةَوسية كى9ةمةة ة ةخةةواةةةساك 9ة م ػ َبةة

وي ٓت ةةةةة ئةسسةبةة ةب خةةةواةسابةةوسئةئةة ساةمةةةةة9ةْةة خم َةب خةةةواةساْمة خ،يةةتاةرسياةةةىةةةةَ يا
َيػ رٛ  ئةئة سسةبة سكَئةَ ْة  ة)ةةةةةةث ةئ سس ةن ةرياىةي م ة ةبض مم ة ةةزاةةرار  ئةبةةب م

ُِنٔي َٝ ةمم .ةة ةزاةسنةةوي ٓت ةمةة(ةماي
 د: ـويَهــانى سـؤرةكـدووةم: ج

ُِررنيسلةة  ة) ًاتاة)ةوي ٓتئةسسةيةة ةةةة(ةساكةة 9ةمَٜ ُِررنيئ مةة (ةبةة ةرسمةة ىةِةامةةتةرسيةةوكَ  ئةَٜ
 ىةةةةة ةع رسكمةة ٕةسابةةوسسةنةة ةب رسمةةةةوي ٓت؟رةضوْهةةةةزةاسسك سسةبةة،ةمخةةةواىةةبةة آلّةب،ضةة

ٍ ةن مةةم وةب مةة وسئةسسىةبًاةة ةرسسئةئٓجةة ةخةةةواوي ٓتي ٕةةةةةم ىةمةةةةِةامةةتة ةة مي ْم ٕةي يةة 
ُِررنييةة سسسسةسلةة  ة) وي ٓتيفئةسلةة  ةم ،ك سسةبةة،ةمةةخةةةوا(يةة ٕةيةة ةرسمةة ىةِةامةة  سسةَٜ

ُِررني) َ ررٔ(ةبةة ة)َٜ َُررإ(ةن،رسنَي  ةة سسئةسسةبةة ة)أ٤ ْٜ ُِني?   ررذٓنم  (يةةفئةسسةسلةة  ة)َأ َٝ ايرر

ْ ررث(ئةساكةة 9ةبةة ة)ٚ ؤْررث ُ (يةةفةر  ئةيةة ةزَةة ْىةع ِةسبمةةتاة)ةَ ؤ (ئةبةة ةََُحأزٟرؤْ ث ايررايررر
َُٜني وكَ  9ة)ةةب ةة (يفةري تئةرسيونَ َذٖنم) َُٜنيررَٖ(ئةسسة)ََٖذا   ِٙ ة(.ِذ

ٕ   (ةية ة)ةيبرُطايُكم) وي ٓتةضةواةٕئةةةةةة9ةج،ةسنة ْىةمةةةة ةرائةرسيا(1)(اَراَع ألذهراّ ايُكرم 
9ةةةة ةٔ(ئةرسياةةةةج،ةسنة ْىةمةوي ٓتة م ٓجةةة م ُةوايةة ة)ج ةَٔةقس ن  ةئ سةري ِٓئةب آلّةَةٔةة

ٕ َُرر ْٜاأَل) َّٕشرررِق١ َأَعرررَب٢َْ َأًَرررَع ١َِٜعٔمرررررٞ ايظ ِفررر ا َُٕٔرررررْش? ِقا ِٗٔف ا ََْٖرررا ايَهَُرررٝ ٟ ِذاٖيررر ٌ ج ررر، ايم ٠ُا

ََٚذَن ٌ َعِفال َأ اهلِلَٚ ف ًِْرَٜ ٌَٚ َعََِْٝف ،اَذَنا  ٍ ُكر َٜ ٌ ج ر ايم ،  ََٚذَنر  ٔ ًَر َعِفأَل اهلِلَٚ ?ٛ  ،اَذَنر ا 

َُٕٔررْشِقَٚ، ٌَْعَِْٜ َ:َف ِٗٔف َْٝصَي ا ََْٖا َنَُٝ ََٚذَنر  ت ًِر َعا َفََر  اهلِلَٚ ف ًِر ْرَٜ ٌ ج ايم  ،٠ا  ،اَذَنر ا 

ٌَََٚعَف ْ َقَٚ ََٚذَنر  ت ًِر َعَف ْ َكر َي ف ًِر ْرَٜ ٌ ج ايم ،  ََٚذَنر ا  ٘  َعَِْٜ َِْير ا  (ةساكة 9ةية ةلة ةيت كتاةةةةًر
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مىةٖةة َوسةة ٕةنةة ا ِةسكم ٕةي مةة ةسة)بةة ةي نتسْ ةةةةةةةةوي ٓتةضةةواةةجةة،ةس9ةرسسةج،ةيةةةةةم
ةةوا سي وةمةوي ٓتةخبةةةةةةة ةس(ةئ سسية ةنة ة مةةةةةة ي ٕئةئ سةرسسةج،ةسةنة ةنة ا ِةسكم ٕةي مةةةزاْ
ًا ًاةةةئ  ةْ نةة ّةةةة ّئةئةة سةلةةةة ساةْ نةساسةئةة ةئةةةخةةةوا9ةبةة ةةةةة ب ة رسايةةىةبمهةة دة)بةة،ةسي ٓةة 9ةب
 ةراْىةاآلٕةن سةْ ن ّئةرسايةىةمة ةراْىةبهة دئةئة سسةرية ةسةنة ا ِةسكىةرسن سي  ة ةةةةةةةةةةم

ًاةةواوي ٓتةخبةةةةةة سي وةمة ساْ سس(ةسسة مةةةةةةمةة ةةب  م ض  ّءةسارسنةة ّئةةسارسنةةةخةةةوا9ةب ةةةة ب
ًاةةةةةرسايةةةىةساْ ن ئةئةةة سسة وي ٔئةرسايةةةىةْ ضةةةةةةةة ةاةةةآلٕةلةةةةة9ةرسضُةةةةة  دة)بةةة،ةسي ٓةةة 9ةب

نةة ا ِةسدةبةةتاد(ةسسةئةة سةرسسةجةة،ةس ةنةة ةةة ئةساكةة ةرسبةة مةةوي ٓتسن  ةْ ٖم ٓ سسكةة ةجةة
ًاةواوي ٓتةخبةةةةةةةة ةئ سسيةةة ةنةةة ةمةةةةةةنةةة ا ِةسكم ٕةكم تاْم   ّةْةةة نَرسسئةةةةةةئةةة سةلةةةةةة ئةب

ًاةةةنَربم  مشةة  ةِةامةة ىةنةةةة وابةةمةئةبةة آلّة م  ئ سلةة  ّةنةةَرءسسةْةة يهَربة ىئةيةة خورةب
مىةيةة ةلةة م وةبهةة ءةنَربم   ةةىئةيةة خورةبةة ةةةةةةةةم وةْهوسياة ةئ يةة ةةن مةةةةنةةَرسسئةئ ي ةْةةة

ًاةةْهوسيا ئةبة،ةٖة مةنَرْة ةْ ٖة مءةْ ٖة مةنَرْة ةةةةةةة 9ةلة م هىةنةَرسسسةْة يهَربةةةةةة ةمشةب
َُٝني ايػُررٛضٖةة مئةئةة سسةجةة،ة ة م ٓجةة َىةمةةوي ٓتسن ي ة م ةةىةرسيةةوكَ  ة)ةة (ةساكةة ةايرر

ةةة د.وسّةرسنةتاةْكة حةة  ةي ةيوْةة سس ةخ سسْ نة ب ةئ ةئةيةهةوسَةةوي ٓت ةْكةةم
9ََٚٝة) (ةرسياةةايُكررمُطيبجةة ة) َٓررُِاي َٝررإ اأَلٝ ٗٔف ِفَ:ِتاْخرر َ:إ َفررٚي ٕ   ا٤َُررًَايع  َْٔٝا َبررَُررٝ أ

ِٗٔف ٠َٔ  اَُٝ ْٖرا ًاةةةواوي ٓتس ةي نة ّئةئة سسةرية ةسةن مةم وةمةوي ٓتةخبةةةةةةةةةةة(ةئ سةرسسةمَن 9ة سةب
ًاةةسارسنةة ّئةرسايةةىةسا ةبةة،ةْةة 9ةساْ نةة ّةرسايةةىةسابهةة دئةريةة ةسةنةة ا ِةسكىةةة  نَ  ئةيةة ٕةب

وي ٓتسن  ةرسايةةىئةةةةة ٕئةبةة آلّةرسسةمة َوسةزاْ يةةةةةةىةٖم ة  ةب ي نةةتسْ ةةةة ةمةرسن سي  ةة
َٟٛ ْٝإ ايَثرررو ٚس ررراِيرررََ ةِةاجمةةة يىئةزؤةبةةة ي ٕةنةةة ة)ةةةةةة ْتاةن سكوسْةةةةة ٕةكم مةزاْ يةةة

َْٕفر ٔة)ةةةةم ةيا(ٕئةرسبٛ عبٝر    َٚأَُْذَأَٚ ،أٟاَ ايَمَرْػَٚأ ََٕنر  إ  ٘ ررر ْ ٢ َأًَر َع َفًَر َذ ف اِيررر احَل ا

ََٚذٌ َنَعَِْٜ َِْي ََٚذَنر  ٌََعر َف ْ َق ٘ ْ َأ ْٚا، َأَذَنا  َُِػر  ِ٘ررر ِشَِْْ َ ْٓر ا ِعَذَنر ا  ٢ ًَر َع ٘ ْ ر ٣ َأْمَٜر  ّاَقا

ََْٖررال َنَٚ ِْ٘ٝررًََع َِْ.ررٔإ َ:َفرر، ِ٘ررررًََْٝع َفًَررا َذََرر وي ٓت ةةةةة مةة  ةم ةةئةة سةنةةةة(ةئ يِْ٘ٝررًََع ٠َا
ئةجة ة ةبة ةةةةوا ةةخبةةةةةةوي ٓت ةي مةةةةءةمةةة ةتةبزاْةةتاةخ، ةب ِةامةةةرسسةي ةرياىةخ،يخةوا

ًاةة َرسسئةرسايىةساشةْ بوسبةةهةساَةةة ب ة ةنَرْتاةبًا َ ةةساّةْة نَرسسسةية ةبمةةةةةةة ئة ةب
ئةئةة سسةي مةة ةةِةا ةزؤةبةة  ةزاْ يةة ٕةرسضةةم   ةب زْةة  ةجةة،ة ةةةةةةةة ئةسالةةمهَربة ضةةوسب

 امتمىةة ِةسكىةي مةة ةسئةْةة ةيوْةة ٖىةي مةة ةسئةبةة آلّةلةةةةةةة(سسسسةْةة ةن اٛرررريػت ة)وي ٓةةةةم
تةرسنة دةية ةْة اىةنةَرٕئةية خورةةةةةةةةِةامةةة ىةسابةةب ة م شةة رسياةةة ئم بة ةيخةواِةسمح كىة
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 ةةةةةةئةضوْه ةرئةيوْةةة ٖىةْ ي كةةةخةةةةواْةةةتائةَةةة راّةمةةةوي ٓت ةي مةةة ةةرث دةنَةةةةةيةةة ةئمس
ة ةس.ةة ِةسكىةي مةة آلّةن اةبة دئةةتةرسنةةابوسسةِةامةةمةو م 
َٖر ررر عٞ فاِفررر ٍٛ ايظَقر  َصَْٝير 9َٚة)ةةة ة ي ٕةرسياة ةي ةزاْةةةة(ةي نم هٟٔزَْٚمُِراي) (ةِّٛٔررر ايَكا ِبَذٞ 

 سس ةة ةضةةةةمة(ةية ةُقرمُطيب   ةل امتمىةيم َسراةبة ٖم زةْمة ئةئة سسةٖة َوس ة)ةةةةةةساك 9ةقس
نةةة ا ِةسكىةة امةةة  ئةنةةة ةْ بةةةِةة َاسراةٖم ٓةةة سْىءةَٓةةةمفةِةا ةزؤةبةةة ّة ةةةةةةةة ذس م هةئ َ
ة.ةة  ةبةةي م

 (:وســمـني الغـمـيـالةر)ـكـومــويَهدى نقــةم: سـيَيــس
ٓ ررا ِفررََٗباِذَػرر ص ُِررْػا َ َٗررْ أَل ّاَٛسررُ َغ تَِّٝس رر9ة)ةةةة رسيا (ةب،يةة ة م ةةىةرسيةةوكَ  ةةةاَٞ اي

َُٝني ايػُرٛض ) سْ نة  ةةئةي ٕةْػَؤن ةئةضةوْه ةخ سة(1) ةةةوي ٓت ةْكوسَهةة 9ةمةة(ةساكاي
يةة ةئةة يَراةْكةةوسّةرسنةة دئةئ سسْةةتسةيوْ ٖ نةة  ةي سةسيةة ئةئةة سسشةبَي مةة ةي ضةةى؟ةةةةةة

 ةنةةَرسسئةٖ ةضةة ْتسةْ خيسةة ،ك ةْم ةةوةضةةواةةب لةة ن ٕئةةةةةة(ةئ سيشةةىة م ٓ مايكررمطيب)
ََٕنررر ْٕٔإ9َٚة)ةةةة ةرسيا ََٚذَنرر  ٌْرررررَعَِْٜ َِْيرر  ٘ ْ ررر٢ َأًَرر َع ف ررررراِياحَل ا  ّاَ َُِّرررَعَتَ  ٌََعرررَف ْ َقرر َٚ ،اَذَنرررا 

ََْٖررال َنَٚ ِ  ِ.رر َٛٗ ررَف ،َِذيًَهرر َ ررَع ٍْٔٛٞ َقررِفرر ِْ٘ٝرر٠ًَ َعا َََُررًَايع  ١ِا َٚاِيررا٤?  َٟٛ ْٝإ ايَثررس ررو 

َٚاَ ايررَمَرررررْػَأَٚ َٚررررَبْٓٔ َذ  ْبررَُررْذَأأٟ  َٚبررٞ َ.رر َأٌ  ََٕنررَٚ ،بٝرر بررٞ َعَأَٛ  َٜايظرراِف ا ٍٛ ُكررعٞ 

نة ةسا ةةةخةةواةمةوي ٓتةرسةساك 9ةئ ية ةةئة سةن مة  ةةةةة(2)(اَاَع ألذهاّ ايُكمإ(ة)ِّْمٜ َه
  ةريهةة  ةْةة ٖم ٓ سسةنةة ةبَي مةة ةيةة سس ةةةةةةةم ىئةجةة ةئةة سةج،ةسنةةةةْةة نَرسسسةنَربم ش

بهةة ئةةنةة ةنَرسسيةة كىءةرةؤةةواوي ٓتةخبةةةةةةتةمةةةة آلّةبةة ةئ ْك مةةةةئةبةةةة  م هىةْ نَربةةةةل
ث كىةةْةة يهَرسسءةئمسةةة بهةة دئةيةة ٕةبزاْةةةةةةة  ةيىةيةةةةنَرسسيةة كىءةئمٓهةةةةة )ساكةة 9ةبزاْ

ة ٕ...ةةة  ةزاْ ية ةال ةزؤةبة ةةْم ةيةىةي مةة ةسئةسسةن ا ِةسكمشةئ سسةيوْ ٖب د(ةةبه
 ةسةب،ضةةىةنةة ا ِةسكىةي مةة ةةْمةة ؟ةبةة آلّةلةة امتمىةةةةةم ةس9ةَةة راّةيوْ ٖبةةةةىة َمةجم ةة

م 9ٔةنةة ا ِةسكىةةةةة ِةسكمفةبةةتادئةئ ساْةة  ةنةة ةرسياةةن اةةةةةةة  ءةرسبةةةة9ةيوْ ٖب ةيشةةةة رسيا
ري ةةةٓ ئةرسياةةةم 9ٔةةة ةَوسرسيةةة نىة م ػ َبةةة ةةةي مةةة ةةْمةةة ةنةةة ةرسايةةةىةضةةة ْتةاةةة

رةَٓةمفةة  ىةساةالْ ضةةةةةة ِةسدءةلةةةة ةبة ةن اةةةةة ن  ةٖم ٓةتسةي سةسيةةي ب ةئ سسي ةيوْ ٖ

                                                 

ة ةري ٔ.ةةم ٕةب نةوسّئةٖ ةرسسنةةِئةي ٕةْكة(ةْوق1
 .786، ص;( د7
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  ئةضوْه ةٖ ةةن مم وةِةامتةبة،سسةمةوي ٓتي هىةبة ةرةؤةةةةةة ءة م ِةِةامةة ّةب ةرياةئ سةِةاي
لة ي ريم نىةرةؤةةةءكة ةٖة مةةوةبه ةةةةوةبه دةب ةْ ٖ مئةْ ٖ قم ةٖ قم ة ب،ةئ سسةئدةواخب

ًاةةة ئةئةة سسةةةةة   ةي مةة ةةالبضةةةةنةة ا ِةسدةرسرسّءةيوْ ٖ نة بةة،ةن مةةم وةبةةتادئةرسايةةىةب
ةرةؤ.ةة ةةتاْىةبمية ي رةةوي ٓت ةرةؤءةلةة ةةمةةوةٖ ْتإةي مةرسن ك ةخ يا

ٔ  ايَعَمِبررٞ) (ةيم ةةىةايُكررمُطيب(راةقسةة ي نىةجةةوإةرسنةة دئةنةة ة)أذهرراّ ايكررم ٕ(ةيةة ة)إْبرر
َُْف ِبِكْشررر9ة) َسن يةخ،يةةةتائةرسياةةةةمةةةةةزي   سسةيةةة ةك اسخةةةةوارس ََ َٚ َٜررر١َ  ٕ  اآل ٛ ، رَأ ٔٔ? َيْػررر ْٝ َُ

َْٓعِكَ ٠ْ  َ ٓ راضٔ      ،َٚ ٕٔ اي َُرا ْٜ ًَر٢ اِيَػاِيرِط ِفرٞ َأ َْٜمَضر٢       ،َخَمَجْت َع ُ رٛض  َفر:  ُِني  اِيَػ َٝ َ را اِير َفَأ

َٗ ُِٜرررررِب ٜ رررررا ا ٚ  َٚ َ رررم ٠ٍ٤َٚ،   ْٚ ٍَٔمُّ ارررررِرٕٔ َأ ًَررر٢   ْطرررَها ٠َََ َع ْٖرررا ًٖرررَل اِيَه ٘  َع َْ ٕ  اهلَل س رررْبَرا ًْٜطرررا َأ َأ

ِ٘     رررر ِقْش ْٝررر ًَ ًٖرررْل َع ِْ   َع ٘  َيرر ْ ررر ِٕ َفٔإ َِا٥َرر١َ ِقْشررر   ٕ َُٜهرررٛ َٖا  ََرررا َبْعررَ  َْٓعِكررَ ٠ِ، َفرررَ ْع   ُ ُِنٔي اِي َٝ ْٞ اِيررر َُ

٠ََْ ْٖررا ة(ئةسسَيْػررٛ(ئةساكةة 9ةئةة سةئ ي كةة ةرسسةجةة،ةسةمةةوي ٓت ةكم ةةتاةٖةة كوس9ةمةةوي ٓت ة)ةةةةةةَن
(يةة ةيػررٛمةةوي ٓت ةراَ زةاْةةتٕئةسسةمةةوي ٓت ةخةة ياوةيةة سةرسسةج،ةسيةة 9ةيةة ٕةمةةوي ٓت ة)ة

 ة ةة ةسسةري ةةنةة ا ِةسكىةكةة ْم ةةخةةةوا9ةضةةوْه ةةةةة وي ٓتي هىةراَةة زةاسسئةرسياةةةةيةة خورةم
ٛ ا ةَوسيةة كىةمةةوي ٓت ة)ةئي مة ةةمةةوي ٓت ةراَةة زةاسةراْةة سسسة (ةنةة ا ِةسكىةْةة س  ئةبةة ةَيْػر

ئةكةة ْم ةرابةة شةرسبم  ةة سسةبةة،ةئةة سةرسسةجةة،ةسئةيةة ٕةةة ةةةة رةجةة،ةيفةبةةةةئةة س ةريهةة ةم
ٍ ةي مةة ةةض مةةثم َٓاءسئةيةة خورةمةةوي ٓتي هىةمةة ةزاةسنمم ئةبةة آلّةمةةوي ٓت ةةة مةةوي ٓت ةر

ة. ةةوة م ىةِةاز ةْمة(ةٖمكةجواَم َي غُٛض)
ٔٔ ]9ٔةةةةة ةري ٓمةةةة ّةا ةَوسرسيةةةة(سسسةئٛضرغُرروي ٓت ة)ةةةةيةة ب ةس ةم ْٔ َعْبررِ  اهلِل ْبرر َعرر

ََِضرر ُْررٕمٚ  َُرراَع  ٗ ْٓ ٞ  ٔإَيرر ،َٞ اهلُل َع ٍَ َجررا٤َ َأْعَماِبرر ٓ ِبرَقررا ٍَةِّ رررر٢ اي ََس  ?َفَكررا ٍَ اهلِلررررَٜررا  ََررا !ٛ

ٍَ ؟َبا٥ِم رررراِيَه ٍَ ،َماُى ِبرراهلِلررررأمْط ?َقررا ََرراَاا ?َقررا   ِ ٍَ ؟. رر ٔٔ  ?َقررا ْٜ َٛاِيررَ  ِ  ع ُكررٛم  اِي ٍَ ،. رر . ررِ ?َقررا

ٍَ ؟ََرراَاا ُ ررٛض  ?َقررا ُِني  اِيَػ َٝ ًِررت  ،اِيرر ُ ررٛض  ?ُق ُِني  اِيَػ َٝ ََررا اِيرر ٍَ ؟َٚ ٍَ  ?َقررا ََررا ِِررع   َِٜكَت اٖيررِذٟ 

َ ْش َْرررٔمٕم  َ رررررا َٗرررا َنررراِا َٛ ِفٝ ٖ ررر  ِٕ ٙ َََٚ}دًِ َٔرررررَدايب  ا َِرررِذٟ برررمقِ? (75<;) برررمقِ? ُّا َٚايتِّم  ،

َةوِة ةع َةآل ةنةةة 9ةع بتسياةةساكةئ{(8576) ىءةبة بىةةةةةةية ةخ،يةةخةةواةوِة ةعة  ةةةةةة ةنةةةة
ًاة يائةرس ِةاز ةب ة  نمىةٖ كة ةال ة م ػ َبة ةةةةةةةةمىةرسلةةةة نة9ةن بَاي نىةعة ِةسبىةخم 

 ةَوس 9ةةةةةة َ ْ ٕ؟ةاةةةةة ٕةنةةةةة ةزؤةةي سةسنةةةةةرةيوْ ٖةخةةةةوايةةوكى9ةئةةة  ة م ػ َبةة ة ةةة
 ْتْىةرياةىةةةةةة ةَوس 9ةئم شةةةة ؟ةاةةةةتيهةمةراْة ٕئةيةوكى9ةرسا ةئة سسةضةةةةخةةواةٖ سب شةبة،ةة

؟ةاةة ةَوس 9ةمةةوي ٓت ةغةة َوسسئةمةةوي ٓت ةتيه مةةةوءةبةة يئةيةةوكى9ةرسا ةئةة سسةضةةةةراي
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  ةيةة ةن،ِةسنةة راةةةةةوِة ةعةةةة ةنةةةةَآل ةنةةوِة ةع َةْكوسَهةة ةئةيةةود9ة)ريةة ةسةع بتسياةةة
 ؟ةاةة ةَوس 9ةئةة سةمةةوي ٓتسي ةنةة ةن مةةم وةَةة ياىةةةةةةةةةبةةوسس(ئةمةةوي ٓت ةغةة َوسسةضممةة

ةوي ٓتسن يتا.ةةةة دةي ةمةَِ  ءةرةؤشةرسنةة، ة م تارسبةةوياُ ْم هىةب،خةَس
َْررٔمٕم  ]رساةة ةَو  9ةة َب ةةةَوسرسيةة نىةريه يةةتاة م ػةةيةة ةا ة َِررَع َذررل  ا ََررٔ ِاِقَت

ِ٘ررَ ْش ِٓ ُِٝ َٝ ِٕ ِب ًِ، ََ ٓ ا ٘  َاي َْٚجَط اهلُل َي ٓ ١َ ،َفَكْ  َأ ِ٘ َاِيَح ْٝ ًَ َّ َع َٕ     ،ََٚذم  ْٕ َنرا َٚٔإ  ? ٌ ََج ر   ٘ ٍَ َير َفَكا

ٍَ اهللِ    ََس رررٛ َٜرررا  َِٜشررررًيا  ٦ًْٝا  ْٕ َقِطرررٝط   ؟َطررر َٚٔإ  ?ٍَ ََاٍى َقرررا ْٔ َأ  ?مقِبررر  َُرررْذَأ ٘ َجرررَمْخَأ}دَِررر

(777>8َٚ 8:6َٚ) ?مقِب ِ ًِررْشَ (،   ،) ٓ َٚ<96:) ?مقُِّ با٥ِررَشاي (، 7879) ?مقِبر  ْ٘اَجََ ٔ اْب(، 

ََايرر  َٚ َِٖٚ، (58;7) ?مقُِّ بررَِا ِْررَمَباي ُّ    ،(><>) ?مقِبرر ُّا .َِٔ ََرر١َ َاِيَرررا ََا ْٔ َأِبررٞ ُأ ئة{َعرر
َِ  ئةةةةةةةة ْم هىةَسةةةةَةة ياىةئمٓسةم وةساكة 9ةٖة ةةن مةةةة وياُ ٕةبة ةمةةوي ٓت ةخة، ةب،خة، ةرابةة

ىةةةةة مشةةتةنةَرسسئةسسةب ٖ لةةةةةَ ةبة،ة م ويسةةةةةئ يةخةةواةوي ٓت ةب ةرةؤ(ةئ سسةةة)ساك 9ةم
ق رسغ ةنَرسسئة)ضة ْتةٖ ِةسلة ي نىةي سةسية ر(ئة م سي ةوةيةوكى9ةئ ية ةةلة م هىةةةةةةةةةةة ي

موانم وةةةةة)مة مفةبةةةموانم هةةةة ةَوس ئةمةةةةاةرةخةوا ة ةةةئةئ  ة م ػ َبة فةبةن َم
ة.ة مفةبةة راةي هةةورةب ةضًاةة ةاى(ئةي خةةي ةراة ةئ

 ى؟ ـية لةضـ( بريتقدةـمنعـني الـمـيـالةزراء )ـةر دامـدى دلَ لةسـويَهـوارةم: سـض

9َٝة) ةةةة سسئةرسياةةةة ن  ةٖم ٓةةةة ساة م ٓ مة(ةئةةٞررررُقمُطب)  ََِٔرر  ١ًَْررِعََْْٓ  ٠َْ ِكَعُْٓ رايرر ني ُِايرر

َِٚ ِكرايَعرر  ،ٌررررَعَِْٜ َ:َفرر ٔ ًََْٝعَيرر ْٚ@ َأٌََعررََْف ٌََعررَِْٜ اٖلَأ ٌٔكَبَتررررْشُ رٞ ايِفرر ِطررررًِ  ايَكررررِكَع َِٖٞرر، 

ٜ ِتاٖي ِِٙذررََٗف ََْٖايَهَٚ ثٓا٤ ِتررسا امًَِٗٓرٞ  َْٓعِكر ٠ (ئةساكة 9ةمةوي ٓت ةراَة زةاءئةسلة  ة)ةةةة٠ا (ةَ 
ََْعرراٍ) ْْ 9ةيَي ةةتإةيَي ب مةةتئةئةة سيفةئ سسيةة ةنةة ةرياةةىةخةة، ةيةة ةة(ةساكةة َعِكرر (سئةيةة ة)ٔإ

 م وةن ةئ سةل  ةْ ن دئةرسايىةبمهة دئةية خورةرياةىةةةةةة ةةلةةي مةةة ثم ٓةةراٖ كوسراةبض م
 دئةرسايةةىةْةة يه دئةئةة سةجةة،ةسةمةةوي ٓتسةئةة سسةحةة آلياىةةةةةةةة  ةبهةةةةئةة سةلةة ثم ٓةةةبض م

ٍ ةنةةَرٕئةيةة ْىةئةة سس ةئةة سةيوْة ٍ ةئمٓسرسن كةة سسة)َ ب مةة ىةيةة ةحةة آل  ٕةةةةة ٖةة ةيةة ةنةة،
(ةاهلل إٕ طرا٤ ( ةكم ةتاةبهة دئةبة ةيةوكٓىة)ةةةةإسرتثٓا٤ ٖ آلساةرٕة)ة  ك سسئةن ةي ٕةرسبةةرسن

ة. ةةبتادةة ِةسكىةي مةةن اةة ي ٕةرسايىةرسب
ىةرسنة ّئةئة سسةضة،ٕةرسنةَ  ؟ةيةَْ ةةةةةةةةةة آلساةرٕةنة ةرسايةىةب مةةةةةة(ةساك 9ةٖإستثٓا٤)

 ْ  ةةةةةةةيةةة ٕةيةةة ةَمةة9ةةةةة  ةةْ َم ٓةةةةةئ سسيةةة ةبةةة سةرسسسئةيوْةةة ٖىةمةةةوي ٓتسن  ةي مةةة
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(ئةيةة ٕةاهلل إٕ طررا٤ ةيةة ةيةةوكٓىة)ةةةة آلساةرْىةكم ةةتاةبهةة دئةنةة ةبَي مةةةةوي ٓتسن يتاةٖةةةةم
ة ةس.ةةرسا ةموي ٓتسن ةن ا ِةسدةبتادئةئ ي ةْ ةيوْ ٖبة ئ سسك ةرسب

  9ةةةةةةةئةسلچ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼چرساةةةة ةَو  9ةةخةةةةةوانةةةة ة
ِ سكة سسئة)ة(ةخوي ٓتةاسِقما٠٤)ةة (ةب ةمَعٖكْ   ِ) ِ ( و )َعٖكرْ    ِ ( و )َعاَقرْ    ةة ب بةة( َعَكرْ   
ئة ئةريا ة ٕةي مة ةةض مةث ْتبةةةةةة ة ٕةرابةةةة ي ئةساكة 9ةيَي  ةةةم هىةي ىةَ ْةة ررسئةٖ ةةمةةل

مزاك ٕةرسرادةةخةوائةساك 9ةچ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼چن ةرسا ةَو  9ة
 ٕةةةةةةةجم ب جم  ، ةئ سةموي ٓتاْ سسةن ةريا  ٕةي م ةةض مةث ْتسسٕئةية ْى9ةئ ية ةةةةةب ةٖ
 ٕةةْ ةةة وي ٓتسنة ة ةةة ةسسةري ةةْ يمةةة ةَوسس9ةئ يةةة ةةمةخةةةةواَرٕئةٖ ةضةةة ْتسةةةةةةْ ن

ِٓثررت ِ ِفٝٗررا ْةة نَرٕة)ة جم بةة ج بهةة دةة ئ يةة ةْ ةئ يةة ةةمةةوي ٓتسن ةجم بةة جةةة( ٔإاا َذ
9ةبةة ي ْىةب مةة ا ةةرسضةةِئةرسايةةىةبةة ة رسياةةةخةةةوائةن مةةم وةمةةوي ٓتةرسةةةة  ةةْ بةةةةيوْ ٖب

َوح مة ب  ةةةخةةواةىةي م ةةض مةث ْتسسئةبة آلّةئ ية ةةةةةةري ةسةريامشئةئ سسةة  ا ةةرسضةم
وي ٓتةةةةةمةئةرسسخةةةواوي ٓت ةي مةة ةةةةةةَئةب،ضةةى؟ةضةةوْه ةئةة سس ةنةة ةمةةةة د؟ةْ خم ةةةةرسن

نةةةَرسسئةبةةة آلّةئ يةةة ةةمةةةوي ٓتةي مةةة ةةخوةاسسنةةة ةة  جةةةةة  ةجم بة ةةخوةاسسنةةةةي مةةة
ُِ ْةة نَائةئةة سةن كةة ة م ةةىةرسيةةوكَ  ة)ةةةة جم بةة ج َٜ ِٓررَث ِفررٞ  َِ٘ذ ِٓرر ساكةة 9ةمةةوي ٓتسن  ةة( ٝ

ي َم ْةةة  ةمةةةوي ٓتسن يتاةةة نةةة ا ِةسدةبةةةتادئةيةةة ٕةرسبةةةةةة ْةةة نَرسةرسبةةةةة  جةجم بةةة
9ةمةوي ٓتةةة م وةرسياةةةةةة(ئةب،ةسي ٓ ةن ماهلل إٕ طا٤ ى9ة)ةةئةساك 9ةيوكبم  ( ةنَربتثٓا٤ررإس)

ئةية ٕةمةوي ٓتةبة ةةةة  ا ةةرسضةِئةئ ية ةةسا ةيوكبةةةةةةةة(ةب ي ْىةبة ةمةاهلل طا٤ إٕ)ةخةواب ة
( ةإسرررتثٓا٤َائةَةةة راّة)ةةةةة(ةئةةة ساةرسنةةة ّئةئ يةةة ةةرسايةةةىةبةةة، ةْ نةاهلل إٕ طرررا٤)ةواخةةةة

ة. ةة ةةْمةة وسئةن ساك 9ةيوْ ٖبةةدسم ةك
وي ٓت ةةةةة ٕةمةةةة ةس ةئة سسةنة ةئ ية ةةئمٓسةةةةةةة م هتاةرسةبةةةةية ةا ةَ يشةة َب ةةة م ػ

ْةىئةةَسةية ةنَرةةة ةةة  ن ةب لةةةةةرءةرسايةىةك َ لة  ةنةَرةْة نَرْىةلةةةةخةةواةي م ةةل م وة
ِّْر ] كى9ةةةةة  ةن ا ِةسدةبتادئةي سب ةسسسةا ةَوسيةة م ويس ْٕ َط ٞٔإ ًِرف   ررر َٚاهلِل ٔإ ا٤َ اهلُل اَل َأْذ

     ْٓ َِ ْٝرررررًما  َٖرررررا َخ َْٝم ٣ََ َغ ُِرررررنٕي َفرررررَأ َٜ ًَررررر٢  ْٝرررررت  اٖيرررررذِ   ،َٗاررررررر َع ْٖرررررْمف      ٟٔإاٖل َأَ  ََٚن ْٝرررررم   َٛ َخ ٖ ررررر

ِٓرر ُِٝ ََٔدررايب  ٘ َجررَمْخَأ}دَٜٞ 78َٚ;;) ?مقِبرر ُّا َٚ<978) ?مقِبرر ِ ًِْشررَ (،  َُب ررَأ(،   ٛ ٚ  ?مقِبرر َُا

(87<;َٚ ْٔ َأِب>765) ?مقِب ْ٘اَجََ ٔ اْب(،  وي ٓتةبة ةخةةواةةةةةةةئةساك 9ةَةٔةمة{َ َٛسر٢   ٞ( َع
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وي ٓتي وةْة خ،ّةةةةةةس  ئةٖةمكةمة ةةةةوي ٓتيفةرسخةةوا(ئةئ ية ةةخةةواةبمةةةةةةةمة) م ػ َب ةة
 ّةيةة ٕةةةةةةرسسة)بمهخةةواةة ةةةة سس ةمةوي ٓتّةيةةةةة ةبهة ّءةئةةةةة ةةلةة م وئةبة آلّةك َ لةةةةةي م
ٍ ةاآلٕةن سةْ ن دئةبة آلّةةة ةي يةةةرسسةقسخةواوي ٓت ةةة ّ(ةب لرتسة)ب،ةسي ٓ 9ةمةةْ يه  
ةرسسةْ يهةة ّئةخةةةواوي ٓتّةي مةة ةةةةةة سس ةنةة ةمةةةة(ةئةة سسةئ  ةنَرْ نةة ةب لةةرتةبةةةةةةةقس

ة، .ةةةب دةخةةئ سسةب ْسةئ ِةسدةرسرسّةةِةن اةةوي ٓتسن لةرسيه ّئةسسةرسايىةب،ةم
َةةةةةب دةيشةةب ْس َٗرا]و  9ة مفةرساة ة ْٓ َِ ْٝرًما  َٖرا َخ َْٝم ُِرنٕي َفرَمَأ٣ َغ َٜ ًَر٢  ًَرَف َع ْٔ َذ ََر

َٝ ًِ ْٝررِأِف اٖيررَف َٛ َخ  ٖ ٝ ررِذٟ  ُِ َٜ  ْٔ ِّْْم َعر ٝ َه َِٚي ِ٘ررر م   َٚ<6>=) ?مقِبر   َُررر ْذَأ ٘ َجر َمْخَأ}دِٓ ِ ًِْشر َ (، 

9796َٚ) ?مقِبرر َِررايتِّ(،  6:85َٚ) ?مقِبرر ُِّذم ٍََقرر(  َٕب ررِذ ٔ اْبررَٚ ،ٝح ِرَػرر ٔ َشررَذ ?ا  ?مقِبرر  ا

(989>) ، ٖ َْٜم٠َ ررررَعررٔ َأِبررٞ  ةرةي مةة ةةلةة م وئةخةةةوائةساكةة 9ةٖةة ةةن مةةم وةمةةوي ٓت ة{َم
َسئةبة ةئة سس ةنة ةبة ةضة نىةرسزاْةىةبمهة دءئةةةةةةةةة  ةنَرةغ يَ ةئ سسةب ل ةةرسايىةك َ ل

ةتاد.ةةةوي ٓتسن  ةبةة ِةسكىةمةن ا
ةاهلل إٕ طررا٤ة ك َةة ٕةبةة قىةبةةةةةئ يةة ة(يةةفةرررمِٜايت)ةمةةوِةسكى ةسةمةة ةسك  ةةةةةري

ة ةَو  9ةةة ةةرساة ة  ةسسةريخةوا ةسسسي ةن ةةئةي سبة رسي  يٓ

پ      پ   ٻ  پ  پ   ٻ   ٻ    ٻ      ٱ     ٻ                   ٻ ٱچ

ٹ     ٹٹ ٹ     ٿ ٿ  ٿ  ٿ     ٺ   ٺ      ٺ ڀ  ٺ     ڀ  ڀ ڀ

 َب ةةةة بوسس9ة م ػةة ةٖ كم هىةٖةةةسةب م)ئ سسشةري ةئچڦ    ڤ   ڤ   ڤ  ڦ  ڤ
ن ةن ْمزسية نىةبةوسسئةي ب ةئة سس ةةةةةقيبطيىْ ضم   ةال ةَ ةي  ةةخةواموي ٓتةرسة

ةرْم هىةية ةال ةةخةةواة ٕئةية خورةةةرسنةةةةةة ة يىةيةة ةسسسةيًة ْىةي سبةةٖ ْتي وةي ةخم زاْ ن
ٕةةةةرسسئةئ ساْىةريهخةواي ةخم زاْ ن ْىةةة ي ن ئةئة سيفةمةوي ٓت ةةة ة م ىةٖ مة م ةةبةوس
ئة(1) ةرسسةِةيواي كة ن ٕةٖة ٕ(ةةةك سسئةٖةةخةةواةةرْ ةْ خةةواةةرسسةجة ةي هىةريهة ةئة سةةةةخةوا

ٍْ برر٘ عا ةعٔ أْص بٔ َايرو إٔ َسرٍٛ اهلل ]ي ن َمة 9ٕة( 6 َِؤ ٖرا، فًرِ َ رَز َٜ ََر١ْ  ظرر١ ٚ  ٥ناْت ير٘ َأ

ِْؼررر١  ٌ ?     ذتررر٢ذ ََرررٗا عًرر٢ ْْشررر٘، فأْرررزٍ اهلل عررز  ٚجرر ...پ   ٻ  پ  پ   ٻ  ٻ  ٱ  ٻ چَذم 
، ٚػرر٘ ايررانِ ٚ ٚافك٘ ايذٖبرٞ.>7;أخمجر٘ ايٓشرا٥ٞ فرٞ ايتْشرري?  .    التـحريم چٺ

َ  َعشررَرّ: عٓرر  زٜٓرررط ابٓررر١ جررررعةقايرررت? نررإ َسرررٍٛ اهلل    ظررر١ ٥عاةعرر9ٔة]رسسسَمةة ٕ َٜظررَرم
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ٍ ةةةةةحة بةة،ةخةةةوا م وةنةة ةةةةة َب ةرةب،ضةةىةلةةةة ةَو  9(ةئةة  ة م ػةةةةرساةخةةةواساكةة 9ة)  آل
  ئةةةةة،دةِةاز ةبهةةةة ةسن ْتةيةة ةخة  ؟ةب،ئةة سس ةنةة ةٖ سمةةةةةة  ةرسنةةةةنةةَرسس ئةق رسغ

 َب ة ةةةةة ةة م ػةةةة ةة مةة سئةئ يةةةة ة ةٖ يةة ةي مةةةة ةءةذٕةزسخةةتءةاشةةةة)ريةة ةسةٖ سم
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چيم بةةةوةرسيةبةةة ةبةةة زسيشةيةةة ةةخةةةةوابم ةةةت(ئةسسةةشةخةةةةوا

وي ٓت ةةةةة ةمئئ ا ِةسدةئةيةة ةِةابةةَرسسراةنةةچڦ    ٹٹ  ٹ  ڤڤ   ڤ   ڤ  ڦ
  .ةةةةم م ةب جةة  ةنةزاْةخةوا ءةة م ةك ْةة ة  ةلةةمةخةواب،ةري ة ةنَرسسٕئةسسة

(   ٟ َ َتر ا ِعَذَٖر 9ة)ة (ةرسياةةعب ايممحٔ برٔ ْاػرم ايشرع  ،  ٍ ُ ر َرَ  ِِّ٘ررر ِبَِٓي اهلِل ََِٔر  ا

ًََْرررَع َّم َذررر نَيرررررِذ ٜ رررررَس ِ٘رررررِش٢ِْ  ٘ م ََ ت "َٔ َ َشرررايَع ََْمط ررر ١ْٚ" َأَٜرررا  ٔضْعرررم َباِطَدرررِي ا٠ّاَعرررَمٌ، 

َِ٘جَْٚز ََِ٘رر ََ  َقررَٚ ،ُِْهررَي َعَمَطرر ْ ٟ? َقررَأ ئچٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹچ، ا رر  ٌ َٓرررَ  ا برر

ََُِْْٜأ َِٚثْٓاحِل ٌَْبَق ِْررُها ََْٖررايَه ِ٘ا ِبََ،   يىةنَرْم هة ةةةةةةساكة 9ةئ َة ةيًةةئة(1)(ِثْٓر احِل َ ْعَب ،٠ُا
ن كم ةوةَ ةية  ةن ْمزسن نة  ةخة، ةةةةةة َب ةسن  ئةَوح ممة رةةةسسةبة،ة م ػةةةخةواي ة

 ةنةةَرئةةةةةة، ةق رسغةةرْ سس ةٖةة ْ ويٓىةي خةةةخةةةواة، ةق رسغةة ةنةةَرئةيةة خورةةةةي خةة
ريامةة ٕةضةة ىةبه كةة سسئةَ ب مةةتةةةء ةسن ْىةِةاز ةبهةة دةةةة ْتي وةيةة ةٖ سمةب،ئةة سس ةٖةة

 ةيت كىةخ،يةتاةبة، ةراْة سٕئةئة سس ةنة ةمةوي ٓتسن ْ  ْىةةةةةةةةةةةِةابَرسسراةي ةلة ةي ةةئ سسي
بهة س  ئةية خورةئة سس ةنة ةرسبم  ة ةةةةةةةةةة ةٖ ياتسسسلم   سسئة ةم فةئة سس ةمةوي ٓتك ٕةيةةةة  

ة نةةة سكوسئة)ضةةةوْه ةئمٓسةةة ٕةرسيونةةةةة وي ٓتك ٕةيةةةةةةةةرسا ةئةةة سس ةنةةة ةمة ِةسدةةةةةن ا
لةةة  ن ةبهةةة ءةرسايةةةىةةة فةئةةة سس ةلةةة  ن ةبهةةة دئةرسيونةةةةةةةةتاة م ةةةةة ةبةةةةة ِةسك نةن ا
ةتاد(.ةة ِةسك ن ةبةةن ا

 ة؟ ــييـ( ضهِــوفُ بِـلُـاْلمَحِوراء )ـخـيَـد ثـويَهــةم: سـجـهـثيَ
سةْةة سسةخةةةوأةنةة ةمةةوي ٓت ة م دةةوةاسةكةة ْم ةةٖةة َوسةزاْ يةة ٕةي مةة ةةئةة سسةي نةةتسْ ة

مةةوي ٓتةِةسسايةةةىة ةئمُةة ّةئ محةة رةيةة ب ةس ةةةةةةةىئةك ْمٓ ْتسن ْةةةةمم ك ةٖةة ةسة  مةمةة

                                                                                                                                 

ََػرافٝررم...    ٚميهررث عٓ ًِت ررٌ يرر٘? أنرًررت  ٜ تررٓرا ُخرٌ عًٝرٗا َف َٚاٙ  درر ٖا، فٛأطأف أْا ٚ ذْؼر١ عٔ أ

ة.9>69، ٚ َشًرِ? 67<9ايبداَٟ? 
 .7>= ، ص ٝشرٝرم ايهمٜرِ ايممحرٔ( 6
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ىةة ئةٖ ياب كةة ةخةة ياهىةريهةة  ةئ ًٖةةةةةةةةة ي نىةٖ يةةةة َب ةسسسةقسةةةةةرٕةبةة ة م ػخةةةوا
آلّةي ةِةام متاةِةسساي ئةب ةةة  ةخةواَ ةةةوي ٓتي ٕةب ةغ يةة ٕئةن ةمةة دءةالرسةةٖةةبمتع

سةخةةةوا  ةلةة ةعمم ن ٕةرسي  يةة ْٔئةئ سسيةة ةنةة ةمةةوي ٓتةبةة ةغةة يَ ةةةئةة سس ةنةة ةب ياةة
ة ةزؤة9ٕةةة ة ةسسسشةب ياة ئةي سبةةتةْمةةمم ك ن ْىةرةسمةم
ٕ  ](ة1 ٌَ ررِجإ ٓ ١ِ، ٢ ررٔإي َمَظَُْا ريْبٔمٜ ََ َٚعِ ٢ اهللررر َََجَع ٔإيَٚا  ?ٍَ َْٜشررر ، َفَكرا َٗر ررر ز ِ َو ال  ا َُع  ِب

َٗا،  ًَ ََُخ ٍَ  ََٚنَذِيَو َأَذ   ٔإال  َ رفر َقرا ٓ را َْٜشٞ اي َٗرا َأَذر    ررر ? ال  َٝر خًُٗا  َُع  ِب  ٘ َجر َمْخَأ}دَف

َٓعٝط األَْرررؤٚو? ٔإعًٝرررل ط ررر ( َ 88;=) ?مقِبررر  َُرررْذَأ ُ سررر َُب رررَأَٚ ،ٔ َشرررَذ ٙ ا  ٛ ٚ  ?مقِبررر َُا

(9<99َٚ َِررايتِّ(،  5َٚ;:7) ?مقِبرر ُِّذم ٍََقرر(  َٚٝح ِرَػرر ٔ َشررَذ ٜث ِ ? َذررا  ، ٓ  ?مقِبرر ُّا٥َِشرراي

(8<;8َٚ 7َٚ>) ?مقِبرر ِ اِناحَلرر(،  ٍَ( َقرر9=8) ?مقِبرر (طررعط امميررإ) ٞرفرر ِٞكررَْٗٝايَب(،   ا

رساةةة ةَو  9ةن كم ةةةوةة َب ةةةساكةةة 9ة م ػةةةةئ{ٝح ِرَػررر ٔ رررررَشيبررراْٞ? َذاأَلٝذ رررررايظ
ٓتة ةبة ةزئةيةوكى9ةمةوي ةةةخةةواة سسةال ةةةةةَيٌةك َ ل  ةب ٖ ل ىةنَرئةرسايىةي ِةايةجب

رسضةةم   ةْم ةةو ةةة  ةةةتةببمسةةةةىةكةة،ةٖةة ةةن مةةم وةْةة ءءةسسمةةمىةب ٖ لةمززسكةةةبةة ةع
 سس ةضة ىةةةةةةو ئةب،ئةةةة ةْم ةةةة دةبضم  ةةةةىةسارسنةةةةن ةي هةئة بةةة  ْىة ةة)ي ْى9ةَ راّةئمُ

ئ سسيةة ئةْةة ىةٖةة ةةن مةةم وةسسمةةمىةةةة   ن ٕئةَ ب مةة ىة ةةةةكم ب ةة ئةيةة ةا ةَ يشةةة
َيٌةنةة ةك َ لةة  ةةىةجبةةة(ئةرسايةةةةةة  ب ٖ لةم   ةةةةتئةح متةة ٕةبضةةةة ىةبمسةب ٖ لةة

ززسكىةك،ةٖمكةن سةرسْة ءةب مةىةج ٖ ْٓة ّةةةةةةوكى9ةب ةعمةَ ةرؤزسخىةنَرئةيةئ ي
ةس ةْم ةوةرؤزسخة سسةةةةةةىةسارسنة دةنة ةْ ضم  ةةةةةةن ةي هة9ساكة ة)و ئةةةةةم   ةْم ةةئةبضةة  ْ بمس

ٔة  ساكة 9ةةئةن(خة،يةيم مة ٕةبة ةرسسةةرسيةَ  ةةةةةئئ سةنَرسساْ  ةن ةب ةرؤزسخىةرسي ية ْ
ةي .خةوامم كىةةةةرسسةن ةمخةواةخةواىةةززسكةوي ٓت ةب ةعمةةَيٌةمةةَسراةجبةيم 

ََضِ ]ة(2 َُررَم  ٔٔ ع  ٔٔ اْبرر ََس    ررررَعرر  َٕ ََررا َنررا ٍَ? َأِنَثررم   َُررا َقررا  ٗ ْٓ ٍ  اهلِل ررررَٞ َاهلُل َع ًِٛررف  ة َْٜر

ُِ َٝ ِٙ اِي َِٗذ َِ  )نٔي? ررر ِب ًُرٛ ًِّرِط اِيُك َ َك َٚ ٙ  }د(اَل  َٚا َُر  برمقِ?  ََ َٚ==>9) َأْذ  ،)  ُّ َٔ برمقِ?  َاِيب َدرا

(;;6<)َٚ  ،  َُ  ٚ َُا َٕ برررمقِ? )7;87برررمقِ? )َأب ررٛ  ٔ  ِذب رررا َٚاْبررر ئةساكةةة 9ةع بةةةتسياآل ة{(9887( 
ةةخةةواة9ةزؤةبة  ةجة ةة م ػ َبة ة ةةةةة ئةرسياةةةة  ٕةِةاز ةبةةم مةيةخةوا ةةةةوِة ةعوَةةن

مةةةوي ٓتةبةةة ةةةرئةْةةة خم َة)ئةةة سةلةةة  ةساْمةةة (ئخةةةةوائةةة ساةبةةة سةلةةةم وسي ةمةةةوي ٓت ةرس
َِسةسسس ةرآلٕئةيةةة خورةةٖ ياة ةةة َِ َ َؼرررمِِّفال ٚ}م  ًُرررٛ ئةساكةةة 9ةالرسة ةرآلٕئةئةةة سسة{اِيُك

ػررررٝح سرررٓٔ  ( ةراْةةة سسةيةةة ة)ةػررررٝحب ْمىةبةةة ة)ة(ةٖم ٓ سيةةة كىءةئ يةةةةا٥ٞرررررايٓش)
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(راةساكةة 9ةئةة سةلةة  ةساْمةة ةمةةوي ٓتةبةة سةن مةة  ةنةة ةرآلٕةالرسرائةيةة خورةةةةةةةا٥ٞررررايٓش
َِءةسسةيةةٖ ياة  َِيةةم  ة د.ةةة ٕةرسنةم 
َٝ  كر   َعْٓال َ 9ة)ة رسياةةة(1)(اَاَع ألذهاّ ايُكم ٕ(ةي ة)ايُكمُطيب ة)ةةئٓج  بػررئ  ُني اير

َٚررررر ايَعَ  اهلِل ٍََقررررَٚ ،ِ٘اِ َِْػررررَٚ ِ٘ا٥َُِررررررْسَأ٢  ٓ  َفًَررررا َذَأ ذٓبررررٌ? ٔإ  ْبررررَُررررْذَأ ا ةٞ رِبررررباي
َٜررَُررذًررف ِب ٘ ْ ررٝٓرر٘@ أَلَُِٜ اْعكرر ْف ِ٘ اٖلإ ٔإَُررْٜتِ أما ال  ََْٖررتًزَرر٘ ايَهَف ،برر ٛ ا َيررَُرر٠ َنا

ََٚٝرِرررٞ ايؼ رف َتررَبا ٜمُٙ َا َ.َذََٖٚ ،ف باهللررذً ََُغني   ٘ ْ ر َأةٍٛ اهلل ررر س ََ ْٔا َعر ريٖ

ََُٓر ٘، َفررر ف بأبٝررر ٞ َنرط ٚعُرم  ً  راَ فر ِٖر م برٔ ا َ َُررى ع َََُْأ ٖ ا ََا  ?ٍٛ اهلل س ر ِ 

ْٕ َ َأ ِْ َأ َٗرررراُن ْٓ َٜ ٕ  َاهلَل  ِْال ٔإ ُْررررٛا ِبئَبررررا٥ُِه ًِ ًِررررْف ِبررررَاهللِ  ،ْر َْٝر ًِ َٕ َذاِيْررررّا َف ْٔ َنررررا َُرررر ْٚ  ،َف َأ

ُ تْ  َْٝؼر مةةوي ٓتةْةة خوة  ةبةة ةخةةةوا ةبةة ةزءةْ سسنةة ْىءةةء(ةساكةة 9ةمةةوي ٓتةراْ َة زة  ةِي
ةئةئمُ ّةئ محة رةيوكوسية كى9ةئ ية ةةمةوي ٓتةبة ة م ػ َبة ةةةةةةةة مم ك ن ْىةْ بةةم
ةرسسةكة ةئمُة ْىةةةخةةواة ةمةوي ٓت ةبة ةلة م وةةةةةةةةهوي ٓتسن  ةرارسَ زة  ئةضوْةةدةمةواخب

ب،يةة ةئةئةبةة ةئمُ ْةةتاةةيةة ةق ياةة ّةْةة رة  ئةنةة ةئمُةة ٕةبةة ة م ػ َبةة ةسةةةة بةة سةْةة ب
نةة ا ِةسكىةةةواخبةةةخةةةواسسىةضةة،ٕةن مةةم وةمةةوي ٓتةبةة ةةةةئنةة ا ِةسكىةرسن سي  ةة ةمةة ةة

نةة ا ِةسكىةرسن سي  ةة ةمةة ةئةةئةواخبةةة ةئةمةةوي ٓتةبةة ة م ػ َبةة ةيفةةةةةرسن سي  ةة ةم
م وئةمةةة،امم ىئةةةةةةب،ئةةة سس ةئ يةةة ةةرسةسي شةئ ةةةةة  ْ ةبةةةزأْةب لةةةةةئم ةةةوسةئةةة سةل}

م ٔةنةة اَةبةةوس رةئةة سسك ةة ةةْ ياةةةةةة َب ةئةي نسةةةةٓىئةيةةوكى9ةبةة ة م ػةةةة  ٕةبمةع ساَم هةة
 ك ةةةةةبة آلّةبة سةْمةةةةةوا َب ةةخبةةةةةةوي ٓتةب ة م ػةة9ةئ ي ةةمةة  ّةئ مح رةرسياةةئمُ

م ه ةية ةئمُة ٕئةمةوي ٓتسن  ةرارسَة زةي ئةبة آلّةرية ةسةةةةةةةةة َب ةةب لةةن ةئمُ ٕةب ة م ػ
(ةزؤةةجواْة ةة)قرمطيب  رةية سسراةْة يثم ه سسئةسسةقسة ن  ةةةةةئمُ ّةئ محةةة م ُةواية َٔة

نةة ةيةة ة ةة حمخىةةةة{9  ن  ةئمُةة ّةئ محةة رةرسراكةة سسسةرسياةةةةةنةة ةب ة  ةضةةىةقسةةةة
بوسةةةة ةىةيةةةةيوي ة َب ةةةةتاةٖ كوسئةن ة م ػةةًمِءةغ يَ ةئ ساْمشة ةيشءةَومةبوخ

ٍ ةن ةساْم ةةوةبةةوسٕئة)ئ يةة ةيةة ةةة يم ةةىةِةاز ةبةةةخةةةوايةة ةعوَةة ة ةنةةوِة ةخةة ك يةة ي يةة 
ةرةخةةواةبةوس(ةمةوي ٓت ةبة ةبة بىةرسةةةةةةةة ة ا ةي وةبةوسٕئةيةوي ىةيةةةم وةبوسٕئةي ةمةج ْ 

َ ةاةةآلٕةنةة س(ئةة ة ةبةة  ئةبةة ةقةة بةةةمةةةم 9ٔةبةة ةوةرسساةيىةخ،َةة ٕةرسياةةةة)سسىةنةة
ُْررررٛا ]وس 9ةة ةَةةةةةىةنةةةةَرٕئةاةب ْ ةةةةة ةةة َبةةةةة م ػ ًِ ْٕ َ ْر ِْ َأ َٗرررراُن ْٓ َٜ ٕ  َاهلَل  َأال ٔإ
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ِْ ًِررْف ِبررَاهللِ  ،ِبئَبررا٥ُِه َْٝر ًِ َٕ َذاِيْررّا َف ْٔ َنررا َُرر ُ ْت ،َف َْٝؼرر ْٚ ِي ِ٘}دَأ ْٝرر ًَ َْررل  َع ََٔدررايب ? َ ت   ُّا

َٚ;9;;)برررمقِ?  َُرررا   ;9;6)برررمقِ?  ِ ًِْشرررَ (،   ٗ ْٓ َٞ َاهلُل َع ََِضررر َُرررَم  ٔٔ ع  ْٔ ِاْبررر ئةساكةةة 9ة{( َعررر
م وةةةةة،ٕئةٖةة ةةن مةةةة ٕةخبةوي ٓتةبةة ةب ب ةةةةةة ةرسنةة دةمة  ٕةق رسغةةةيم ةةةخةةةوا يةة راةبٔةئ
ة.ة تسْ ةبة ةْ ةبم ةئةئ يدةواةبةخةواوي ٓتةب ةةةئةب ةمخةواوي ٓتةرسةم

ٍ ةةةةةةةةةن ساكةة 9ةئةة سةقسة  ي  ةئمُةة ّةئ محةة رةب مةة ةيتاةرسرةي  ةة سسئةضةةوْه ةي يةة 
ة سسةنة ةئمُة ٕةبة ة م ػ َبة ةةةةةةَ  ئةسسةئةةةكم هتسيمةةة ىة م ػ َبة ةراةةةةا ةَ يش

خبةةوة  ئةئ يةة ةْ ةئمُةة ٕةة  ةرةسمةة  ةمةةوي ٓت ة ةةةةةةَ ْةة  ةساْمةئ ٕةةةةم ه ةيةة ةئمُةب لةة
  ن ْمفةة ئةٖة ةةاة ِةزسئةسسةئمُة ٕةبة ةاَيشةةةةةةَسةةوياُ ْ ْةب سسشةن ةن عب ةقمبًة يةة

  ن ٕةرسخةةوة  ؟ةيةة ٕةئ يةة ةمةةوي ٓتةبةة ةةةةةاةة ِةزسئةئٓجةة ةئ يةة ةمةةوي ٓتةبةة ةن عبةة سةاَيش
؟ة  ا ٕة م مةة ٕةٖةة بةةةةة ةئمُةةةةي ب ةئةة سس ةساجبةئوة  ةةةةتءةبةة ةرؤزسبةرسخةب ٖ لةة
٣َِٛسر  ٤ٍَٞطر  ٌ ُهر ِب ِفًِر احَل َّٔ ٞ َعر ِفر  م ررر ْؼا َذَذَٖر 9َٚة)ةةة ة(ةرسياٞررر ُقمُطب ة)ةةةةَئةب،يةْ خم 

َٚرايرررَعَ  اهلِل 9ةئةةة سسة  ي نىةجواْةةة ةرسياةةةةةةةةة(ةقساَْرررْمَنا َاَُرررَن ِ٘اِ َِْػرررَٚ ِ٘ا٥َُِْسرررَأ٢ 
ج ة ةةةئوي ٓتةب ةٖمكةل م وةْة خوة  ةةةمةةة  سسراةن ةرسبةة(سةيمررر ذؼٓ ٕة)ةٗم ة ياةنوةكٗ

ةَر.ةةُ ٕةنةةمم ك ن ْىةسسىةب مةة ْىءةمةة سسنة ةزسةْة ةبخةواي ة
ُْرررٛا]رساةةة ةَو  9ةة م هىةريهةةة راةيةةة سب ةسسسة م ػ َبةةة ةةةشةةةيةةة ةا ةَ ية(3 ًِ ال َ ْر

ِْ ِْ ،ِبئَبرررا٥ُِه َٗررراِ ُه  َ َُِٚال ِباأَل ،َٚال ِبُأ ُْرررٛا ٔإاٖل ،ْْرررَ ا ًِ ُْرررٛا ِبررراهلِل ٔإالٖ  ،ِبررراهلِل َٚال َ ْر ًِ  َٚال َ ْر

 َٕ ُُِقٛ ِْ َػررررا ْْررررت  َُب ررررَأ ٘ َجررررَمْخَأ}دََٚأ  ٛ ٚ َٚ=879) ?مقِبرررر َُا  ،) ٓ (، <;>8) ?مقِبرررر ُّا٥َِشرررراي

َِٖٚ َِْمرررررَباي َٚ:>:9) ?مقِبررر (ُررررراألٚس) ٞرفررر ُّا َٕب رررِذ ٔ اْبررر(،  ْٔ َأِبرررٞ >:98) ?مقِبررر ا ( َعررر

 ْٖٜ ٘  األيبررراْٞ فررر رررررََٚػئةَم٠َ رررررَم ساكةةة 9ةة{(<79>ٞ )ػررررٝح اَررراَع( برررمقِ? ) رر ر
،ٕئةسسةةة  ٕةَ خةوي ٓتةب ةرايوءةْ ْهةمةٕئةسس،ةة خَْ  ٕئةَاة يءةب  مةةوي ٓتةب ةبةةم

رارسْةَي ٔئةةةخةةواة ن ٕةنة ةبة،ةةةةةةة،ٕئةسسةب ةٖ سب لة ْ َ ن ٕةَ خةةبتءة ةموي ٓتةب 
ةخةةةوا،ٕئةسسةمةةوي ٓتةبةة ةةةةةَ خمةوي ٓةةةتة ةةةةةٖةةمكةلةة ىةريهبةة ةةخةةةوا ةيةة ةةةةة ةسسةبم ج

 ةةةةة،ٕئةٖ كةةةةَ خةخةةةواوي ٓتةبةة ةةةةة،بٔئة)ساكةة 9ةبةة ةرةؤةمةةةةة  ةةَةة خ،ٕةَ يةة ةةِةامة
ةئةواخبةةةخةةواةوي ٓتةبة ةةةةةة ٕةبة ةرةؤةمةةةةة ْ 9ةئ ية ةةئمٓسةةةةة ي ٕةيوكوسيةٖ ْتي وةية ةزاْةةة

ةاةخبةوا.ةخةو ةَةوي ٓتةب ةغ ية ىةمةَسةي سس ةن ةب ِةامةىةن َ ة ٖةيوْ
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ْٝررٔم اهلِل  ] كى9ةةا ةَوسيةةة راة م ػ َبةة ةةةةةة ىةريهةسسةيةة ةا ةَ يشةةة(4 ًَررَف ِبَػ ْٔ َذ ََرر

ْٚ َأْطررَمَى َْررَم َأ َِررايتِّ ٘ َجررَمْخَأ}دَفَكررْ  َن ََِضرر٢َ اهلُل (، :6:8بررمقِ? ) ُِّذم َُررَم  ٔ  ع  ْٔ اْبرر َعرر

َُا  ٗ ْٓ ٘  األيبراْٞ فر    َع ئةساكة 9ةٖة ةةةة{(7597ٞ )ايشًشر١ً ايؼررٝر١( برمقِ? )   رََٚػرر َر
دئةئةة سسةبةة ةك ئهمةةتةنةةواَ ةنةةَرسسئةيةة ٕةةةةواخبةةةخةةةوان مةةم وةمةةوي ٓتةبةة ةغةة يَ ةة

راْ سسئةنة ةيم ةَسراةَ ب مةتة م ةىةئ سسية ةمةمم كم هىةنة اَإةية ٕةةةةةةةةةةخةواٖ سب لىةب،ة
ةرسسئةئة سسةنةواَ ةةةخةةواةةخةةواةتاْ ةاْشةكم تاي ئةَة راّةمةوي ٓت ةبة ةغة يَ ةةةةةةةٖ سب ل

ئةة سةلةة  ةة ةرْ ن  ةسابةةخةةةوانةةَرسسئةريةة ةسةئ يةة ةةمةةوي ٓتةَنىةةةمةةةنةةَرسسئةيةة ٕةل
 ة ةةئةئة سةن كة ةرية ةسةئة سسةٖة ةةي نجةةةةةةةخةةواة ةئ م ىةةةم  ةبم ٓةئسخةواز ةةة ةِةيةٓم  ةبم 
ةوسس.ةةةةَيوةبةةورةَولة اَةبوسسئةي خةن
ًَررَف َفَكرراٍ فرر  ] (5 ْٔ َذ َ٘ إاٖل    رََرر َُٝكررٌ? اَل إَيرر ًِ ِ٘? ٚاٖيرر:ِف ٚايع ررز ٣، َف ِْرر ًِ ٍَ  اهلَل. ٞ َذ ْٔ َقررا ََرر َٚ

ََٝتؼَ رررررِيَؼ ًِ َِْمى، َف ٍَ ُأَقرررا ِ٘، َ َعرررا ُّ برررمقِ? )  }د  ْمررررراِذِب َٔ ِ٘، ايب َدرررا ْٝررر ًَ َْرررل  َع (، 5;=9َ ت 

َ ْش ِ  بمقِ? )ررَٚ ٚ ُ برمقِ? ) ;978ًِ َُا َٚأب ٛ  ُّ برمقِ? )  >879(،  َِرِذ َٚايتِّم ْٔ أبرٞ   :6:9(،  ( َعر

وي ٓتسن يتاةيةةوكى9ةةةةةت ةخةةةواةرسةيةة ةموي ٓةةةةم وةمةةةةساكةة 9ةٖةة ةةن مئة{َم٠َررررٖ َمٜ
ْ رررث(نةةة ة)يرررٖ:ِفا)}مةةةوي ٓتةبةةة ةعةةةوززائةوي ٓتةبةةة ةالدءةةةةةةم َ٘(ى )َؤ ( ايع رررز ٣( و )إيررر
ْ ررث) ْ ررث(يةةفة)ا٠رَُٓرررايسئةرسسةبةةتةبةةوسٕئةٖةة ةةسسىة)ة(عزٜررز(ى )َؤ سئة(ََٓررإ(ى )َؤ

ت ةبة ةةوي ٓةةةة ئةٖة ةةن مةم وةمةةةةةة ةرسي ْث ةمةةةة ْىةَ نهةةةةتةبةوسٕةن اَسنةةئ ساْ ةبةة
 ةمةةوي ٓتةةةةةضةوْه ةَةة ةجةْمةةئ شةةةةةرئةيةة ٕةبة ةٖةة ةةلةة م هىةريهةخةةةواوززاةةةةةعةةءالد
ةةة شةمةةةوي ٓتةخبةوة  ئةٖة ةةةةةة م هىةريهةةةةوة  ئةبة ةٖة ةةلةةةةةة ْ ّةخبةةةةب ةبتءة  ةةةةٖ

ًاةةةن ا ِةسك نةة  ة{يةة ْ لةة ةعمىة َ٘ إاٖل اهلَل9ة) ئ سسيةة ةب ٖةةمكةةخةةةوا(ةبم ج ةة ةيةة ةاَل إَيرر
ةرٕةبة ةٖة ةةلة م وئةساكة 9ةكة،ةةةةةةخةةواة ةموي ٓتةةةى؟رةضوْهةةب،ض} ةةةَاسي وةْمةة ة  ةم
ئةساكة 9ةةخةةواةئةمةوي ٓتةية ْىةضةى؟ةنة ةكة،ةرسيام ةى9ةبة ةةةةةةةةةواةخ  دةبَرؤك ةِةيز ةةةئ سةل
رسن َةة ةةخةةةوا راةسةنةة ةَةةٔةئةة سةلةة  ّةنةةَرسسئةيةة ٕةْةة َهَرسسئةسسةَةةٔةةةةةةةئ يةخةةةوا
لة م هىةريهة ةرسخة، ئةَ ْة  ةةةةةوي ٓتةبة ةٖ ةةةةةة 9ةنة ةمةةةةة  ةخ،ّئةن ساكةة ىةقسةة  ياثش

ًاةةةةةةةةة ة  ةسسةريخةوا سك ك ةِةيز ةةةساي ةٖم ٓ اَل م ى9ة)ة ةئةب،ية ةن ا ِةسك نة  ةئ سسية ةب

َ٘ إاٖل اهلَل  سسةقوسَةة ةةةةةةم وةبةة ةٖ سسيا نةة  ةيةةود9ةسسةسةبةة ة م هةةةةةةئةسسةٖةة ةةن م{(إَيرر
ئةة سةة ي ةخم َي ةةوةبهةة دئةئةة سسةرسبم  ةة ةنةة ا ِةسكىةةةةةةبهةة ئئةبةة ةيةة ةجمةة كىةئةة سةقسةة

ة (.ةةةةةَرٕةح ِةاَةة ةنةة ةقوَةة ي يئة)ضوْهةةقس
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 ةوة:  ــيَتـةلَدةوةشـى هـويَهد بة ضــةم: ئايا سـةشــش
ئةة سس ةة ئةبةة آلّةرسايةةىةبةة ة م ويسةة ىةرسزاْةةةةخةةةوا ٕةمةةوي ٓتي وةرسةةةةسسخ م ةةوةئمٓس

َسةن ةسنةة  ةبهةة دءةمةةوي ٓتسن  ةةة ةةة دئةئةة سسةب لةةةةةرسسئةبمهخةةةوا ةةةةةةوي ٓت ةي مةةةةم
ٔةةة ةةة م شةئية ةح ريسة ن ْتاةٖة كوسسةةةةن ك ةبم ْوسةسة  ة ة)َة ْ((ةسسىةْ  ة نةةةئَةٖم ٓ َة ْ

(ةإسرتثٓا٤ ٖة آلساةرٕة)ةةمةوي ٓتسن راةي َم ْة  ةةة ية ٕةرسبةةةة9 ئ سيفةب ةرسسةلم وسةرسبةة
ةتاد.ةةةوي ٓتسن ةبةة ِةسكىةمةةن اةةة  ٕةرسبة دئةيةةبه
َْْأإ9ة)ة رسياةة(ةٞررررايُكمُطب)ة َٝ ِفَ َكررَعا ا ََْٖررتٗررا ايَهًَٖذني ُِايرر ٍََقررَٚ ،سررتثٓا٤ام َٚٔأ ٠ُا  ٔ اْبرر ا

َٚ  ِبرررَمايَع َٛ ايؼ رررِرٝح @  ٖ ررر َٚ  ،َٔ ََْؼرررا َٗرررا٤ِ اِيَأ َٖط  ُفَك ََرررْذ  َٛ ٖ ررر َٚ َ ُهرررَٜ ْٕط٘ َأْمَطرررٞ?   ّ:رررررِؼت ٕٛ 

ئةساكةةةة 9ةمةةةةوي ٓتةنةةةة ةراَةةةة زةائةيةةةة ٕةنةةةة ا ِةسدةحةةةة آلياىةرسن كةةةة سسسةةةةة(1)(ّاَٛقررررََُِْٓ
إبرررٔ )ساكةةة 9ةٖةةة آلساةرْىةكم ةةةتاةبهةةة  (ة)ة(ئإسرررتثٓا٤يةةة خورة) سسئةةةةةةم  ةةم ٓةةٖ يامتسسسل

 كى9ةئة سسةَ زٖةة يءةِةا ةلةة ةسزاي ْىةٖة َوسةلةة ةسةي سةسن ْةة ئةسسةةةةةةة(ةيوكوسيمبٞرايعر 
ئ سسيةة ةنةة ةة(سئةإسررتثٓا٤ ىةئةة سةٖةة آلساةرٕة)ةةةةة  ئةبةة آلّةَ ةجةةةةة سسشةِةامةةةةٖةة ةةئ
بةةة ةزةة  ةرسْ ةةةىة ةةةئة)ساكةةة وةاسيفةبةةةةةةةة سسئةسسةبم ةةةةةوي ٓتسنةةبةةة ةمة تةبةةةةةةةة  يوسم
يم ةةَسراةمةةوي ٓت ةةةة(ئةبةة،ةسي ٓةة 9ة م ػ َبةة ةةةةة  ةيوكَابةةةةةةةة سسئةسسةبةة ةقسةةةةة ةنَابم 
ِّْرر] ةَو  9ةةةةةةرسسئةرساخةةةوا ْٕ َط ٞٔإ ُِررنٕي فَ ررررَٚاهلِل ٔإ َٜ ًَرر٢  ًِررف  َع َٖررا ررررا٤َ اهلُل اَل َأْذ َْٝم ٣ََ َغ َأ

ْٝ ٝ ررررررررَخ ُِ َٜ  ْٔ ْٖررررررْمف  َعرررررر َٗررررررا ٔإاٖل َن ْٓ َِ ْٝررررررت  اٖيررررررذِ ٔإاٖل  ٞ،ِٓررررررررًما  ْٖررررررْمف    َٟأَ  ََٚن ْٝررررررم   َٛ َخ ٖ رررررر

ِٓرر ُِٝ ََٔدررايب  ٘ َجررَمْخَأ}دَٜٞ 78َٚ;;) ?مقِبرر ُّا َٚ<978) ?مقِبرر ِ ًِْشررَ (،  َُب ررَأ(،   ٛ ٚ  ?مقِبرر َُا

(87;;َٚ ْٔ َأِبرر>765) ?مقِبرر ْ٘اَجررََ ٔ اْبرر(،  ئةئةة سسةمةةوي ٓت ةخةةةواةرسسئة{َ َٛسرر٢  ٞ( َعرر
ًاةةم ة( ةكم ةةتاةنةةَرسسئةةإسررتثٓا٤بةة آلّة) (ةبةة ي ْىةاهلل إٕ طررا٤)ةخةةةواِةمةةوي ٓتةبةة ةةَةةٔةب
ّةكم ةةتاةنَربةةوسئةيوْ ٖبةة ةة(تثٓا٤ررررإس سسة)ةةةة ةي ِئةئ يةة ةةْ ي ِةاَةةةة سسةبةة،ةٖةرسي ِةي ُةة

ٍ ةمةةوي ٓتةةة سةريةة ةسةرسبةةة(إسررتثٓا٤ْةةمِئةن ا ِةسكمشةةِةْ ن سي  ةة ةمةة ة  ئةئةة سة)ةةةة ي يةة 
ا ةمة يام همفةبة، ةةة9ةرسة ئةٖ ياب كة ةِةاية نىةريهة  ةزاْ ية ٕةٖ ية ةرسياةةةةةةة  ةبةةةةخوةرْ ن

ٍ ةرسرةي  ةة ةال ة)ةةةةةةرية دئةةةة(ةبهإسررتثٓا٤ آلساةرٕة)ةةةة ةٖةةةةٖ ي ٔ   ةسةئةة سةقسةة ي ة ةة  اْبرر

ةرسةرسا ةخةةةوا  ةمةةوي ٓت ةةةةةتةْمةة ئةنةة بَاةئم سةةةةوَ ٕةئةة سسةِةامةةةة(ئةبةة آلّةبم  اضررررَعب 
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ئة ىةكم ٓ ضةة؟ةبة ةك ئهمةتةِةي ةةةةةةة ةتسضةة ةئة سسةِةي ةىةكم ةةةةةة(ةئ ياهلل إٕ طا٤ى9ة)ةة يام وةيوكةةم
ًَرررَف ]رساةةة ةَو  9ةة(1)يةةة سب ةسسسةىةرسنةةة ّئة م ػ َبةةة ةةةسسىةرسايةةةىةب مةةة ْٔ َذ ََررر

ِٓرثٍ       ْٝرَم َذ ْٕ َطرا٤َ َ رَمَى َغ َٚٔإ َََطر٢  ْٕ َطرا٤َ  ٢َٓ َفٔإ ، (969;) ?مقِبر   َُر ْذَأ ٘ َجر َمْخَأ}دَفاْسَتْث

َٚ ٓ 8َٚ<>8) ?مقِبرر ُّا٥َِشرراي َٕب ررِذ ٔ اْبررَٚ(، :765) ?مقِبرر ْ٘اَجررََ ٔ اْبرر(،  ْٔ 9897) ?مقِبرر ا ( َعرر

َُرمَ  ٔٔ ع   ةكم ةتاةنةَرئةةة(إسرتثٓا٤  9ةٖ ةةن مةم وةمةوي ٓت ةخةةواةرسةٖة آلساةرٕة)ةةةةةساكةئ{اْب
 ن ةْةة ن دئةةةةةىةبةة ةئمشة مشةةة ن  ةخةة، ةبهةة ءئةئ يةة ةةسيسةةةةة ىةبةة ةئمشةةةةئ يةة ةةسيس

(لةةىةكم ةةتاةإسررتثٓا٤ىةبه سي  ةة ةمةة ة  .ةساكةة 9ةبةة ة)ةةةةةه ْتْمشةةوي ٓتةلةئةة سس ةنةة ةمةة ب
(يةةفئةإسررتثٓا٤ْةة يه دءةمةة ةة شةةه ة)ةةةةة  واْةة ئةسسةرسلةةةةٖةة ةةبمهةةةةة ئةرسكواْة نَربةة

ًااهلل إٕ طرا٤ ساك 9ة) ًاةةةةئةية ٕةبة ةنةةةة ( ةكم تاةب  س  ئةئ ية ةةةةةةةبمةخةةواة9ةئ ية ةةةةةة ةوةر ةب
ة د.ةة زةبهةةحةخةوا

َِيٓةةة سسيِْٝررر١جةةة ةيةةة سب ةسسسةئةةة سة) (ةٞرايُكمُطبرررلةةة م هىةخ،لةةة ةنةةة ة)ةئ(يةةة ةرسيم 
َْطْ 9ة)ةةةة  كىئةرسياةةةة سيةةٖم ٓ َٕ َأب ررٛ اِي ََُماِغررررَنررا َٓرر١ِ ايش  ررررٌٔ اِي ٜ َُِ َِٜكررَمُأ ِب َْررْت ررررُّ  ّٔ، َفَها :

ََٝطررط  َ ررت رراِيُه ِٙ، َف  ًَِ ْٔ َب َِ  ِ٘ ْٝ َٗا ِفٞ ػ ررِأِ ٞ إَي َٗررع  ْٓ َِ َِٜكَمُأ  َٚال  َََدررْٓ  ٕٚم،  َٚاِذً ا  ْٕ ررر ا  اَف١َ َأ

َٗ ًَِع ِفٝ ِٖ ََرا  ررَٜ  ٢ًَ ُْشَ        ا َع َٕ َبْعرَ  َخ ُ را َنرا ًَ ِ٘، َف ًَِبر ْٔ َط ِ٘ َعر َِرع  ِبر َِٜك  ْٚ ٘  َأ ّٕ،  ررر ٜ ْزِعح ر َٛا ١ِ َأْعر

َٚعَ رررر٢ َغَمًضررررََٚقَط ًَررِط،  ِٖ َٔ اي َِرر ٌٔ طَ ررررا  ًَرر٢ ايم ِذٝرر َّ َع ََٚأْخررَمَد   ررررَز  ، ٘ ََٚأْبررَمَز ُنت َبرر  ، ٘ ًَرر ََْذ    

 َٚ   ٕ ْٛ َأ ََررا َيرر َٗررا  ْٓ َِ ََٚقررَمَأ   ٌٔ ًِررَو ايم َسررا٥ِ  ِ  َٔ َُٖهرر ََررا َ  َٗا  ٚ ػ ررِٛي َِٚقررِت  َٖررا ِفررٞ  َٗررا َقَمَأ ْٓ َِ اِذررَ ٠ّ 

ِ٘ قِ   َُاب ِترر ًَرر٢  ٌَ َع ََذ رر َٚ ُِررَ  اهلَل َ َعرراَي٢،  ِٔ، َفَر ًِرر َٔ ايِع َِرر ٌٔ َذررْمٍف  ْٔ َ ْرِؼررٝ َِرر َٖا  ، ٘ اَطررَُبْعررَ 

ًِبَ ررررََٚخ َِ اِيَر ٘  اِيهَ ررررَمَد إَيرر٢ َبررا ََرر ََٚ َك    ،َٕ ُّ ِبرررر١ِ َطٔمٜررٔل خ َماَسررا ًَرر٢   ٔم َٛ َع ٖ رر  َّ ََٚأَقررا اي  اب رر١ِ، 

َْٜبَت ْٓررررَفرراٍَِّٞ  َِ ٜ َررررر٘  س رررراع    َٛ ٖ رر َُررا  َٓ ْٝ ٘ @ َفَب ٍ  يِ ررررَِْمَ  َُٜكررٛ   ٘ َُِع ٘  إْا َسرر َََعرر ٍ  َاِيررَو  ٔٚ َْاٍَِّٞ ررررا

ََرا سَ  َٜعْ ررر ُِْعت اِيَعررر  َخَم? َأ   ٍ َُٜكرٛ  َِ ِّز  ام    ررر اِي ٜ َحر َٔ َعب رإض  ٕ  اْبر َٛاِعَظ? إ ْٛ  ْسر ِٓٞ اِير ََٚير َٓا٤َ  ِتْث

َْهِّرًما@          ررر ١ٍَٓ، َيَكْ  اْطررَبْعَ  َس َ َت  ِ٘ ًِرت  ِفٝر ًَ ََٚظ  ? ٘ َُٜكُٛير ُِْعت٘  ْٓرذ  َسر  َ   ٘ ْٓر َِ ٌَ َبراِيٞ ِبرَذِيَو  َتَػ

ْٛ َن َٕ َاِيررررَو َػررررررََٚيرررر َُررررا َق ،ِرًٝراررررررا ََررررررَي ُّٜٛ ٍَ اهلُل َ َعرررراَي٢ ِيررررَأ ڀ  ڀ   ٺ  چ?ا

، فًُرررررررررررررررررررا صچڤ  ڤ  ٺ  ٿٿ  ٿ    ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ ٺ  ٺ  
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َٖررررٌ َقررررمسعر٘ أبررٛ ايْط   ?ٍَ ََ ٜٓررررا ُّررررٌ  َُْمَ َب٘ بٗررذٙ رررر١ فاَ ًِررِ، ١ِ رررراِي َٔ ايِع ٘  ررررَأْخَِرر ْٓرر م د  َع

ََُماَغ ًُررإَي٢ اِي َْر٢ َأَ.رَم اِيهَ  ٘  َأَب ّارر١ِ؟ ال َأِفَع َٚاِقَت ٘      ررر @  ًَر ََْذ ََٚػرَمَف  َٔ ايِهرَما٤ِ،  َِر   ٘ ًَر ًٖ ََٚذ  ،ِّٟ ، ٔم

َّ ِب َََُٚأَقا ََِذ ََاَف  ة.ة(1)(٘  اهلُلررَٗا َذت ٢ 
َْْطساكةة 9ة) ُّررررَأب ررٛ اِي ََُماِغرر (ةيةة نم وةبةةوسسةيةة ةزاْ يةة ٕة)نةة ةئةة سسةب ِةامةة ىةزؤةةةةةٌٔ اِي

  ةمةة الّئةساكةة 9ةةةةةةمِ(ئةيةة ةَ ريٓةةةةَ  ةب،يةة ةْوسمةسسةرسيمةةةةةةة َسكىةيةرسةسءةعمبةة
ةئ(2)م َسةيةة ّةب غتايةة (ةةةةة ةعمىةبةةوسسئة)يةةةة ىةلةةةة بىةزاْسةةةةتئةقوكةةةةوي ٓة(ةرسخيبػرر اُ)

 سسئة)َ ةاغةة ةلةة ةي ه ةيةة ةئم ةةَإةةةةة سسةيةة ةَ ةاغةةةة كٔةيةة ةسآلكةةىةخ،يةةةةْ َةة  ةبةة،ةرسٖ
ٓتسقم هتاةٖ ياىةرسيَدءةة كٔةي ة ةة د(ئةٖ ةةْ َ ي نىةب،ةرسٖةةوسةْ َ  ةب،ةرسٖةةي سي 
ئ يةةة ةةة يةةة ةكَمةةةىةئةةة سس ةْةةة سسىةلةةة ىةسا ةكم ةةةتابةةةةةئ ٕةْ رسخوي ٓةةةتسسسةةةةةٖمضم
ٓةةة  ةةبةةةة دةببم تءةسسةْ ضةة  سسئة م ىةْ ِةسحةٓم وي ةبمد تٕةٖة ياب َ  ءةةةةةةرسمةتةية ةخوي 

 ةسن  ئةرسا ة م ةةةٓبةمةةة آلٕةرسا ةئةةة سس ةنةةة ةةةةةةةةة سسةبةةة،ةلةةةةةتاسسةب  ِةي  ةةةةةيةةة ةب غ
تةسسرسمةتةٖم ٓة ئةسسةعة زَىةجة زّةنةَرةنة ةب  ِةي  ة سسئةبة ةسةةةةةةةةةةةئ ْتازسي نىةي ةزاْس

ةءئ سةْ َ ْ لىةٖم ٓ ية ةرسة  ةةئم ب ن ْىةٖم ٓ ي رسة   ي سسئةئٓج ةن ةة ي  ةخ، ة م ضةبٓ
 سسةْ َةةة ن ٕةلةةة ىةسايةةة ٕةكم ةةةتابوسئةنةةة ةئ يةةة ةةيةةة نم وةيةةة ةْ َةةة ن ْىةةةةةةةةةةخوي ٓتْم

ْ يةتسكواْىةٖةمكةةةةئ  ةب غتاةة ٕ(ةرسا ةئ سس ةن ةرسي يشةتب ي سسة)ْ ىةٖ َوسيةخوي ٓ
 ةةب  ِةي  ة سسةةةةةةساية ةي نسةتةخبوي ينءةرسبوةةو(ةي ةزاْسةة م م ة ةةئ ْتازسي ىة)ئ سةرسيا

ُ ٕةَةةَرسسئةاةةآلٕةلةة  ةقةة سَ سس(ةئمةةت ةةةةة ةسةٖةة ساياىةسا ةكم ةةتاةبةةوسسئةاةةآلٕةن مةةةة)ري
ٓةةةةةتؤكةة ْىةْ خوي ٓةةةة َ نةةَرةنة ةْةةةةة ةنخةةواةىةةة  يشةةم   ةةةةةتْ نةة سسئةب،ئة سس ةخوي 
 9ة9ةساكةةة٘اَطرررَُِق  ةخسةةة  ةمةةة ةةسآلغم ةةةوة)ةة  ي نةةةو يةئةسسةبةةة ةسةنة ٓ ضةةةةةكم هةةةةةة ي

ًَِبرر١ِ ٍءةلةة  ن ْى(ةبةة ةسسةرسةيةة  ة)ةةةة ون ي (ة)ساكةة 9ةِةي ةةىةخوِةامةة ٕئةِةي ةةىةئم ةةَإ(ةاِيَر
ٓةةةةة  ئةب ةسنةةةة  ةنة ةسآلغ نةةةةةتئةئة سةن مةةةِةؤيش  سسة م شةىةنة سدةئة سيفةةةةةةةة  ةبة،ةيم 

َِررَفَؤشة)ةةةةىةِةزمةاةيةة ال ةن بَاي نةةة (ةة ةرٕةرساَؤلةةخةةةوا9ةئ سسيةة ةنةة ةةةةةة رسيا ?ٍّٞررررا
َِ  ئةي ةن كم هةتاةخة ةيوةبةوسةمة سرا ةي ي ياةتاةرسنةَرئةةةةةةةةةة ةرْىةِةي ىةيواخةِةاسسم  ة رسن
ًاةةةةةة ةرْ ن  ةيةةخةةواةبوسةئ سةن م  ةن ةةةة يوي ىةي َِ ئة)سسىةضة،ٕةب م ىةئ ساْة  ةةةرسنة

ةرْىةمةة ا ةيى(ةبةة ةخةةةوا ِةسب ْ ءةلةة م ٕة م مةة ئة  قًاةة ةرساَؤلةةٔئةلةةتةرساَؤلةةٔئةةعةة
                                                 

   .795ص ;( اَاَع ألذهاّ ايكم ٕ د6

  سس.ةةتارةيوكَاسْةة ْ ةي ةب غةئ ّةرسةم( 7
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ود؟رةئةةةة سةةةةةةةوسةئةةةة سةزاْ يةةة ةضةةةةىةرسيةةةةةةةم بتةيةةةةةةود9ةيوي ةةةةةةىةريهةةةة  ةرسيةي نم هةةةة
تسآل ةنةةةوِة ةعةةة بب سةبةةة ةرةسمةةة ىةراْةةة سسةةةةةةةود9ةنةةة ةع بةةةةةه ةسةرسي مةةةةئ َ،ذي ةي

  ةن مةةم وةةةةةئة)ساكةة 9ةئم س ٖةة آلساةرٕةيةة ةمةةوي ٓتراةبهةةَ  ئةئ يةة ةةرسا ةمةة يام همفةبةةةةة
ًاةةةةةةةةرسا ةمةخةةةواوي ٓتي وةرسةةةةم ن كةة ة(ةئةة سةاهلل إٕ طررا9٤ة)  يام هىةريهةة ةبةة، ةٖ يةة ةب

 ة  (ئةيةوكى9ةي سن كة سسةيةوي ِةية سةقسة ي ةبةوسسةئة سةزاْ ية ةةةةةةةةةةة ةمةة ِةسكىةْ ن سي  ةةن ا
ٍ ةبةوسئةٖة ةةاهةَّةيةةةةةةةةة ي  ةنَرسسئةاهةةئ سةقس رسنةَرسسسئةئ ية ةةةةةة َّة م ةوسةَ لةػوس

ڀ  ڀ   ٺ  چبةة ةئةة يموية م ػ َبةة ة ةْ رساةة ةَوس9ةةةةخةةةواةئِةامةةتةبوسايةة ة

ئةساكةةة 9ةصچڤ  ڤ  ڤ  ڤٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ    ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ
سسةب رسم ىةخ،دةض  ه ةيم ي ىةب ةرسم  سسةب ةَسءئة م ةىةية ةخم زاْ نة دةبةتسئةسسةةةةةة

مةةوي ٓت ةةوي ٓتسن دةَ خةة ئة)يةة ةٖ ْةةت  ةلةةوي ٓ ساةاْتاةٖةة كوسةنةة ةئةة يموسيةةةةةةةم
ةربوسةي مةة ةةئةة سس ةِةؤذي ةةوةٖ سمةة ةسن  ةجةة،ة  ةيةة ة َكةة ءةب،ياةة  ةنةةَرسسسةةةةةةخةةةوا

َِيةةوس  ةئةة يمويةٖم ٓةةتسةْ مةة ءةبةةوسسءةٖةة ةةخزَةة كىةنةةَرسسئةضةة ىةةنةةةئْةة ِةسزايىةرسةب
ةرسسةخةةواةةة وي ٓت ةيةةةةةة،شةبةوسسسةمةةزاةةبةوسسئةئة يموسبمفة م ةىةْ خةةةةةةةةة سسسةبم ةةْ ب،ك

 ة ةة ةسسةري ةيفةبةة،ةةخةةةوامةة رةق َضةةمتةيم بةةتسّئةةةةةةةة رسبةئ سسةةةة ىةببُةةةةئ يةة ةةض
ًا ةةة ةب رسةة ةيمةة ةَوس 9ةم رةضًاةةوي ٓتسن  ةاةة ِةسكىةمةةن ا م  سسةب َسءةب سةمة رةضة
(ة  ءةكة،شةمةوي ٓتسن دةي مة ةةالرسضةةةةةةةةة كىةْ يةةةةفةزؤةةئ زيةةىةبتسئةئ سيةة ي ةيم ةةيم

 ةخةةةوا م وةِةي ةةىةيَكبةةوسةيةة ةةةةةةةود9ة ةلةةةة ةبةة س ةريهةة  ةيةةةةةةرٕةاَؤلخةةةوائةة سة
ًاةةىةبمةة ةةن ة م ةة  ةسسةري ضةوسسةةة (ئةٖ ةضة ْتسةزؤةيشةىة ةةةةاهلل إٕ طا9٤ة)ةة  ةَو  ةب

ًاةةةةةةةرسسةيةة ةخم زاْةةتئةبةة آلّةئم سخةةةوا ةمةةوي ٓتسن دةنةة (ةئةة سةن كةة ةاهلل إٕ طررا9٤ة)   ةب
ٌٔ  )تةْ نةة دةيم ةةىةبةةتس ئةن كم ةةوةةةةةةةنةة ا ِةسكىةْ ن سي  ةة ةمةة ةئةساكةة 9ة م ويسةة َْْطرر َأب ررٛ اِي

ََُماِغ ٍ ةئةة سةِةسامكةة  ةخ،يةةتاةقسةةةئتةةةة  ةئةة سةن بَايةة  ةبمسةةةةقس(ةُّرررراِي   ةةنةة ةي يةة 
 ن ٕئةةةةة ةاَؤلةةةة ةي وة  قًاةةةةةرٕةاَؤشةبوسٕ(ةيةوكى9ةية ةلةةخةوا ٕةةةرسنَرئة)ٖ ةرسسنم

ئةسسةبةة سةلةةم وسي ةبةةٔةَةةٔة   ي ٕةٖةة بةةةة َوسةزاْسةةةة ن ٕةئةة سةٖةةةةةرٕةاَؤلخةةةوايةة ٕة
ًاةب جم  وسس(ةقة رةةة ك ةساْ بةةةةةة ةئة سةنةةةةة ررة)رية ةسةَ ِةاغةةة سسةب،ةَ ِةاغةةِءةرسضُةةىةري 

ٍ ةسسةبةةة ةرسا ةنةةة بَا ة ةةة ةئلةةة ىةساْ نةةة ّ حمبةسآلءةنةةة سدئةسسةمةةة سراي ن  ةي يةةة 
ة.كىةنَرةة  سسةك نوةسساةة ْتسسسئةسسةي ةب غتاةَ يةةٖ ياوسل
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َ  ئةئةةة سسشةةسسةرسيمةةةةةةةةة سسىةيةةةودةئةةة سةب مةةة ةٖ ك ةرسةسءة  ْةةةت ةزؤة ةيةةة
ِةةةةةىةعمًةةةةىةئ ًٖةةةة ن ْمشة ْ ةضممةةةة ةع ِةسبةةةة ك ةئةة ّةب غتايةةةةنةة ةئةة سةنةةةةة  ْةرسي ي
ةبوسٕرر

 د: ـويَهـى سـارِةتـةفـةم: كـةوتـح

﮾  ﮿   ﯀  ﯁    چ ةَو  9ةةةةة ةةرساة ة  ةسسةريةةخةةةواريةة ةسة

                                   

ئةئم ُةة ةيةة ةضةة ْتةخ يام هةةتاةب مةةىةةةةةچ  ڭ  ڭ  ڭ ڭ  ۇ  ۇ
ةس ةب آلّةيم ةةَسشةرسسبة ةةة َ ٕةنَرسسئةَ ْةَةة ةن ا ِةسكىةموي ٓتةرسن ئئةئ ي ك ن ة م ش

َِيٓ سس ةئ سةموي ٓتسةن ةةءن ا ِةسدرسن يةٓة سسة  ىةة ئة)بة آلّةبة ة م ويسةةةةةةرسسكةةخةوام
 راةةةةةةةرْىةرسةْخةوام ٓم سس(ئةئ سسي ةن ةةة  ءةٖ يامبوسلة ساْ ن  ةبهةن ة م ضةةىرسزاْ

ٍ ءةَٓةتاياىةخ،كة ٕئةية خورةةةةةةةةةئىمةوسنةةة َٓم ةةةرْم هىةَخةةواةبتسٕةية ةة نة ةرسيةتسٕةبة ةَة 
 زارةبه ٕئةٖة ةةن مةم وةئة سس ةةةةةة ىةئةةورةن،يً يةة ٕئةي خةة مشةْ راةةبه ،ل نىةرسةن

وي ٓتسن ْ  ْ ةئ ية ةةةةةةة ا ِةسكىةمةةئةئ سسةنةة بة ِةؤذسسةةِةؤذإةبةة ب ةمئة سدةضٓ ةْ ن
ةةر.ةخةواوي ٓتك ٕةةم

 ئيَسـتاش با لة دوو خالَـى سـةرةكيى دا باسـى كةفارةتى سـويَند بكةين9

ب مسةة ٕةنةةَرةنةة ةنةة ا ِةسدةرإةب لةةرتسةيةة سس ةئمٓسةة ٕةمةةوي ٓتسن  ةةةةةريةة ةسة م شةةرتةةة-1
ئة لة م هىةبة شةبةةةةةئةرسسخةةواةةة وي ٓت ةيةةةةةة   ةنة ةمةةة دئةَ راّةئ سةلةةبهةة  جةجم ب

 سسشةا ةَوسرسيةة نىةريه يةة ئةةَةضةة ْتةا ةَوسرسيةة نُ ٕةٖم ٓةة ٕئةئةةةةةةة ةةةسسىة م ش
ًِررخ  َأ] ةَو  9ةةةةةرساة ةةةةةة َبة م ػ َٜ  ْٕ ًِ َٚاهلِل أَل ْٖ ِ٘ ِفررٞ َأ ِٓرر ُِٝ َٝ ِْ ِب ٘   ررررَذرر  ُن ِ  َيرر ِ٘  َ.رر

   ِ٘ ْٝرر ًَ ٘  اٖيِتررٞ اِفَتررَمَض اهلُل َع َََ رر ْٖا َٞ َن ِِرر ٜ ْع  ْٕ ْٔ َأ َِرر ْٓررَ  اهلِل   ?مقِبرر  َُررْذَأ ٘ َجررَمْخَأ}دِع

(=6>8َٚ َٚ>;97) ?مقِبررر ِ ًِرررررْشَ (،  وي ٓتةبةةة ةةساكةةة 9ةمةةةةئ{(>8;<6) ?مقِبررر ُِّكرررررَْٗٝايَب(، 
ي مةة ةةةئيةة ةَةة ياىةخ،يةةتاةةئةرسسخةةةوايةة ةئم ةةوسةنةة ةمةةوي ٓت ةةةةرةئ يةة ةةيةة نم وةخةةةوا

ئةبةة،ةسي ٓةة 9ةمةةوي ٓت ةةة ئة)ساكةة ةل  ن لةةىةخةةَا ةبةةةةةةةةة  ةرسساّةبةةةةوي ٓتسن  ةبةةةةم
يةة ةَٓتايا نةة  ةبةةتادئةيةة خورةْ ضةةم   ةَزيةة سدئةيةة ٕةمةةوي ٓت ةةةةةةةة ةرسسةرسبةةخةةةوا
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ئةخةةواة ةال ة ةن ةكَسةيةةةآلسةية ةرةاسمةم ه  ةْة ن د(ئةئة سسةبة، ةيوْ ٖبةةةةةةةةةةرسسةمخةوا
ي مةة ة ةاةة ِةزةنةةَرسسئةئم ُةة ةزؤةجةة ةةةةةخةةةوا  ةبةةتادئةنةة ةةةةة ا ِةسك نةة سسةنةة ةنةةةةي

ئةة سسَ ٕةري  ةة ةِة  ءةضةة ْتإةجةة ةةلةة ىةسابةةوسس9ةاآلْهةة سةب،ضةةىةئةة سةنةة ةسةخم ةةَسة
ٍ ةبةة يءةةةرسسةقسةةخةةةواةرسسئةمةةوي ٓت ةخةةةوا  ةكةة زسةمةةوي ٓتّةةةةة  ؟ةَ َ،مةْ نةة  ةي يةة 

ٍ ةخزَم هةةةىةْةةة ن دئةمةةةوي ٓت ةةةةةةةرسسةقسخةةةةوا ةوي ٓتةةةةة درةمةةةةةىةْ نةرايهةةة  ةي يةةة 
ةرسسئةمةة ةراْىةاةةآلٕةخزَةةىةةخةةةوام وةبةةتادرةمةةوي ٓت ةةةةةةرسسةزي ْم ةةوةيةة ةن مخةةةوا
َِي ٓىئة ةةمًا  ةِةسمح نةة ةةخةةةواوي ٓتدةةةةة درةكةة،ةنةة ةمةةةةْ ن ةرسسة ةةمًا  ةِةسحةةِةبثضةة
ئةةس َب ةةةةة ىة م ػةىةا ةَ يشةةةةةة  ةبةتسئةئة سسةرسقةةةةةة ْ ءةن ا ِةسك نةةب  ية ب ج

 ةبةتسئةئٓجة ةةةةةةة درةيوْ ٖ نة ةَ نة ةن ا ِةسك نةةةةةةوةبهةةةةةرسسةيوْ ٖم خةواي ٕةموي ٓت ة
ْٚ  ]َو  9ة  ةٖ ةةرسق ةي م ةةئ سسئةرسا ةةةئ ّةا ةَ يش ِٕ َأ ََِذر َِِٝع١ِ  ًََف ِفٞ َق ْٔ َذ ََ

َْٜؼ َُررا ال  ٜ ِتررررًُح  َفِبررررِفٝ ْٕ ال  ٙ  َأ ًَرر٢ َاِيررَوررررمُّ ( 7665) ?مقِبرر ْ٘اَجررََ ٔ اْبرر ٘ ررررَجَمْخَأ}دِ  َع

ْٔ َعا٥َِظ ََٚػَٗررَْٓع اهلُل َٞررررِضََ ١َررررَعرر ٘  األيبرراْٞ فرر ررررا  ٘  رر َر ََاَجرر   ٔ (ئةٞ )ػرررٝح س ررٓٔ اْبرر
ةرة  يوسْةةتيىةةخةةةواوي ٓت ةٖةة ةةن مةةم وةمةةةةا ةَوسيةة كى9ةةةساكةة 9ة م ػ َبةة ةةة

ةة ةةةبهةةَ  ئةمةةوي ٓت ةيةةةةةة  شةْ بةةةة م وةنةة ةبةةةةئةيةة خورةلةةةة َِي ٓة ي كىةبثضةةةةخزَ
 ىةئ سسية ةنة ةئة سةلة  ةكة ساسةْة ن دئةةةةةةةةةةة  ةمخةواتاةيشءةةئةبة،ةئة سئةريٓةةةة ةربخةوا

ةرسسةبمهةة دئةَةة راّةخةةةواوي ٓت ةي مةة ةةةةةة   ةنةة ةمةةةة ِةسدةبةةتاءةئةة سةلةساكةة 9ةن اةة
ةرسسةخةةةوابةة ةْةة يه دئةيةة ٕةمةةوي ٓت ةي مةة ةةةةةئ ةربخةةةواشةةةةةوي ٓتيشةة ةبةة ةمةةةةيوْ ٖ

ة د.ةةةةب ةبمهةَ  ئةة ةبهةة مشةْ يه دئةن ة م ويس

﮾  ﮿   چئةةة ساةرساةةة ةَو  9ةةخةةةةواة ؟ةة كىةنةةة ا ِةسدةراْ نةةةةض،ْمةةةة-2

﯀  ﯁                      

ةرٕةراْةةىةرسةخةةةوا ىةب مةةهَرسسٕئةةةةةئةضةةواةةلچ           
ٍ ءةَٓتاياةةمىةن ةريةةٓم وسنةةرْىةَ َخةواْ راةةي ة   ٕئةية ٕة ،لة ىئةية ٕةةةةةةةةتسٕةب ةَ 

ة.ةةة  ِةؤذسسةبةةِةؤذإةبةة وسئةمةةم وةْ يبةةن م ي ىئةسسةةةَرْىةن،يًةرنئ زا
زؤةةيَْ مةىةراسسةبة ةحونُة ةلة ةعمم ن ٕئةسسةةةةةةئ  رال ىةبتاكة سسةةخةوا(ةايُكرمُطيب )

 سس ةجةةةوإةجةةةوإةرسنةةة دئةةةةةة،يامٓةة ءةيم هةةةةة سي هىةزؤةةَوع  ب ةيشةةةةة مشة مةةةةةب ِةام
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َةرسنة ّئةبة آلّةئة سس ةةةةةمة(ةك اس30ة-ة20ْ ةك َ ل  ة) ةة ّةي ّةئ ي كةة ةب،ةٖ ةنةةئ ي ةْ
(ةيةةة ةٞرايُكمُطبررر ةةةم ِةيةةة ساْىةريهةةة ةبةةة ٖم زكَسةن،نةةة ةسسسكَسئة)ةئ نةةة ةئةةة سةرسيٗم ٓةةة

ََْٖررَن ٕ ٞ َأِفرر َفَ:ٚال ِخرر9ة) َسن يتاةرسياةةةمةةةك اس َٝا ٍَٝري@ َقررَدرر٢ ايَتًَررُني َع٠ ايرر  ٔ ْبررٔإ ا

ِْٓبَمررايَع َِٚع ٕ ررٞ?  َٗا َ ُهٛ  ْ َ ْرتَ    ِ ٟ َأ ُْرت  ًِ ْٕ َع ٍٔ@ َفرٔإ ّ  َأِفطَ ررر ِبَرَشِط اِيَررا ٌ @ ررر اًجا َفأمِطَعرا

ََٚنررَذِيَو       ،ِْ ٔٗ ْٝ َٟ َعَظررَم إَيرر ُِ َ ْرَتاًجررا َذررا ُْف  َٚٔز  ِْ  ٗ ِْ َ ْمَفررْع َذرراَجَت ْ ررو إَاا َأْعَتِكررت َيرر أَل

ة ِةسكىةن اةة ْتاةنةة ةةةةة ةيةة ةْم ةةوةزاْ يةةةة يىةيةة سسراةْمةةةةساكةة 9ةِةاجمئة(1)(...٘ررررٝرِر٠َُٛ َ ًرررراِيِهْش
ةة وةبةوسٕةية ةْم ةوةئة سةمةةةةةةة ة شةةةةساكة ةمة}وةبوسْ ئةةة ةةبٓ غ  ةم ة شةةوي ٓتةي مةةم

﮾  ﮿   ﯀  ﯁    چلةةةة  رائةضةةةةوْه ةبةةةة ة)أس(ةٖم ٓ سيةةةة كى9ةةة

)أس(ةبةة،ةيةة ٕةن ساكةة 9ةئةچ                
 ٕئة ،لة ىئة  لة ٕةةةةةةة  لةةرٕخةةواة9ةةةة ة ةنة ةرسياةةةةةم زةٖ يةةةة نىةبم ٗةةةةمم ئةِةايةهةةةة ة شةم

(يةفةةقرمطيب َسسةنة ة)ةة  ةةةة ةِةامةةةةريهة ممتاةئة سس ةةةةة ئةبة آلّةي ِةامةةةةةىةن،يًةئ زارنَرْ
خمالاةةىةكم تاْمةة ئةريةة ةسةخمالا نةة  ةب ٖم ٓةةتةٖ يآةة يَكوسئةنوةكةة ةخمالام هةةىةةةة رسياةة

ٞ  ئة){كم تاي  ٔ  ايَعَمبر ٕ  (ةن م بم هةىةٖ ية ةبة ةْة س ة)ةةةةإْبر   ةةةةة(ةجة ةةجة ةةقسةةأذهراّ ايُكرم 
ةةةة ةب ياة9ىةح ياة ةةةةة سسةئة سسةب  م ةةةةة9ةبة ةال ةَٓةةةة ةم فةرسنة دئةرسياةةة ةْبةِةانةةخ،شءةم
م م ْ رائةةةةةه ةية ةْم ةوإةئة سةمةةةة ة شةةةمةئوي ٓتةخ،ةةن ةرسي س  ةن ا ِةسدةبةتادةةةب ب  ةم

ةئ ةةةةةرٕةٖ يخةةةوا م ٕةبةة ةةئ يةة ةةزاْةةشةْةة راةسن ٕة م ويسةةةةئبةة آلّةئةة سسةبةة  م ىةح ياةة ة
 ىةة  ئةئةة سسة ،لةةةةةةة نم ٕةبةة،ة م ويسةةةة ةةزاْةةشة ،لةَسئةبةة آلّةئ يةةةةةة ةةة لةرٕةبخةةةوا
ئةبة آلّةة بة ةن،يً نة ةبةةةةةئَسةة ةةةَ  ةب لةةةة زارةبهة ي ىةئةةةَسئةسسةئ ية ةةزاْةشةن،يًةةةةةة ةب ل

 ةئ ي ةةكة،ةن،يً ية ىةئة زارةبهة  ئةةةةةةئةب،ةسي ٓةة سابة ةةة آلْتاةٖةة َوسةحةةي ةٖةةة سسْ ب
(ةنةة سة م ويسةة مم ٕةبةة ة10(ةن مةةشةبَمةةمفةٖةة بٔئةيةة ٕةرسة)ة10م هتاةنةة ةرسة)ةةةةيةة ةح يا

(ةن مةةشة10 ةرسة)ةةةة  ئةَ ْةة  ةسايةةةة ي ىةئةة زارةبهةةةةىةن،يًةةةةكةة،شةبضةئة  بةةةة ىةٖةةةة ،ل
م هىةريهةة  ةي زرسٖةة َتةةةب ةيةةةة بَمةةمم نىةي زرسيةة ّئةيةة ٕةبةةةةةشكةة،ةئ ٕةةةةبَمةةىةٖ

ٍ ةئةة سإررةقسةة ن  ةزؤةةجةةةةةةةةةخس سةرسةبَمةةم ْ ةة كىةئةة سسئةئةة ةةةةةةواْ ةي جمة ،ك ةيةة 
َسئةسسىةيةة سس ةيةة نم هىةةة ةةةب ةي ْةة ة ،لةة  ةبهةة يةب لة  ئةيةة خورةئةة سةرسةبةةةةةةكم َبه
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 ياوةكة حكملةةةةةةىةخةةةة،ٕةب ةذسسسْتيةةةةضةةةة ة ةيت دةرسياةةئةلةة  ي ةي ياةةم ٕةخبةةريه ل
ة  .ةةةةبهةة  جةةسا ةجم بةة ئةرسبة ب

 ن9ـبدةيد ـويَنـارِةتى سـةى كةفـةكـةرجنى برِطـتاش با ســئيَس

﮾  ﮿   ﯀  ﯁        چمةةةةةةةة ةسك ةرساةةةةةةةة ةَو  9ةةة)أ(

ة(1)(ايتْشررري ايؼرررٝح (ةبةة ةمةة ْ ري هىةبةة شةسسىة)ةَطَبررٔمٟئة)چ   

﮾  چ ٘?ررر يَْٛق إضب ر َع ٔٔررر اْب ١ٔٔ، َعر رَرر ًِٞ َطِبر ٔ َأْبر  ٞ ررر ًَِع َْٔع9ة)ة ٖم ٓ سي كىةرسيا

ٍَ، َقررررررررررچ﮿   ﯀  ﯁             َتْٓررررررررررُن ْٕ? ٔإا

َٚنَياِنَشَُربع ايررررررطَأَف َوًَررَْٖأ ع ِبْظرر   ََررًَررَعَف اٖلٔإ،  ٙ ِْٖ َأررررِِعا   ٢   9ةةةةة(ئةساكًررو بَكررَ َ
 سسةٖم ٓ سيةة كى9ةنةة ةرساةة ةَو  9ةةةةة ةيةة ةئمبٓةةوةع بب مةةةةياخطرر٘ىةنةةوِة ةئةة بوةة يةةةةع

ئةساكةةة 9ةچ﮾  ﮿   ﯀  ﯁           چ
ٍ ءةَٓةةتاياىةخةة،دةيةة ة ةةةئمبٓةةوةعةة بب سةيوكوسيةةة ْم وةكم ةةَةرسنةة  ئةةرخةةةوا كى9ةَةة 

ةرْم هىةخةةةوا ئةئ يةة ةْ ةئ يةة ةةيةة ةةةةةَةبهةةةةةرْ ةكم خةةةوا،ةسةةةةةْةة راةسن ْمفةيةة سةج
ٍ ءةَٓةتاياىةةةةةةةوةرسرسيةةةةةرْم خةواَسئةئ ية ةْ ة ةجة،ةسةةةةة ةةةب لم ٕةكم َةبهة  ةب لة  ةَة 

ةم وسي .ةةةة رسي ئةب سةلةةىةمةةةرْم هخةوا ئةةةٓم وسْتيمة َةةةرْم هىةَخةواةئ،دةخ
ُ َمُ راير 9ة)ةةة ةرسياة(2)(فرتح ايكر ٜم  (ةي ة)ٛناْٞايظر سسة) َٛ ا ََُُٛتُ را اير ررر َٖٓ  َُِسر باي  س

َٚٚايَت اِفَمررررْسٞ أمِفررَمَط ََْٔٝبرر ُ َمُ رايرر َصَْٝيرركررتري  ِ٘ ا َْٚس  ة)ةةةة(ةسل٢ًَررْعاأَل برر يةة ة( ُررررَأ
ًَرر٢تائةساكةة 9ة)ة ْىةع ِةسبمةةةةةةزَ 9ةَ ب مةةتةيةة ةة َئئةبةة آلّةيم ةةَسراةرسياةةةةةة ةةة(ةب لَأْع
مشةرايةةة ئةح ياةةة كم هىةة(ةساكةةة 9ةئةةة سس ةنةةة ةيةةة ةْم ةةةوإةزي ةةةتسِةؤيىءةضَسسنةةةةَسرررَُٚ)

ةمى.ةةةةوسنةٓم ةَ َ
َِي  ة سسئةرسياةةة ي ةية ةئمبٓةوةع بب مة سسةرسيةةةةة(ةئ سةقسإبٔ َاج٘ ة)ةةئٓج ْٔ  ]9ةة م  َعر

ٔٔ َعب ررإض َق ٍَرررراْبرر ًَ ?ا ْٖ َُٜكررٛف  َأ   ٌ َٕ ايم ج رر ِ٘ َسررَع١ْ ّارررر٘  ُقٛ ررررَنررا َٕ ا ،ِفٝرر َُٜكررٛف  ََٚنررا   ٌ يم ج رر
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ًَ ْٖ ِ٘ ِط ّارررر٘  ُقٛ ررررَأ َٓ ،  ٠ْررررِفٝرر ِْ    ،َزَيْتررررَف ًِررُٝه ْٖ َٕ َأ ُ ررٛ ِِِع ََررا     ُِ َْٚسرر ْٔ َأ ٘ }دَِرر  ٔ اْبرر َأْخَمَجرر

ِِ٘ف ْ٘اَجََ ٘  األيبراْٞ فر  7668بمقِ? ) ٞ سٓٓ ََٚػر َر ٘   ٞ )ر(،  ( برمقِ?  ػررٝح ابرٔ َاجر

ب،يةة ة9ة ئةرسياةةةةةة ىةِةاز ةبةةةة، ءةب بةةةة سةخةةةواةيةة ةخةةةةئةساكةة 9ةئمبٓةةوةع بب{(>6>6)
ٍ ءةخةةةةوا بوسةةةةةة ة مةةة سةٖةةةةة ةَوسسئةضوْهةمةةةية ةزةساةةةةة ةبخةةةةوا ةرْىةرسراةبةةة ةَةةة 

ةرْم هىةخةةةوائةسسة مةة س ةساشةٖةة بوسسةنةة ةة ةرْم هىةب لةةشةرسراكةةخةةةواةئ  ةةةةَٓتايا ن
ية ةةة م ٕةبةتسْةةةرْم هةةخةواة9ةخةةواةئةئمةت ةئ ي ك نة ةٖ كة ةةةة  رسءةْ راةاْة  ةرسراْةةةةةم
ةرْ  ةخةةواةىةخة، ئةٖة ةةن مة ءةية سةةةةةةزؤةةب شءةخَا تائةٖة ةةن مة ةب  م ةةةةوإةةْم 
ٍ ءةَٓةةتاةب ةَةةرسي ةتسٕ.ةةة ِةسدةبةةةرْ شةن اخةوا،ةسةةةتاياىةخ، ئةي سةجةة 

َٗا  وكَاسس9ة)ةةسسىةي ُِ َْٚسر َٔ َأ َ رٛ ْٝم  اأُل َيٓىةن ةسنة ٕةْم وسِةامة م ْ ئةةةة ةةة(ئةساكة 9ةب لةَخ
َِيةة وش ٕةَةةةة ةسسسةزاْ يةةةة ةي سبةةةةئٓج ة ةرٕة م تاْةة ةرسبةةخةةةوا سةةةةة ْ ئةنةة ةئ يةة ةئةةةةَ
 م وةةةةة؟ةضة،ٕةبم ةت؟ةية خورةَسةةة ذسّةبةةةة مةةةة ئةرسبةة رسسةذسّةبة ئةرسبةة وةبةةذسَم 

؟رةيةة سب ةسسسة تةبم ةةتئةضةة ْتبةةةةةتةبم ةةت؟ةيةة ٕةضةةواةةَسةةةةةةت؟ةيةة خورةرسسةَسةةةةبم 
ٞ    يم ٕةزؤةسسةزؤةةِةاةٖة ٕئةبة آلّة)ةةةِةاجم حماسرٔ  سسْىة)(ةخة ةمجراٍ اير ٜٔ ايكرامس

ِ٘ َ ر ٜر  بَكرَ َ،     9ة)ةة  دئةرسياةة ي نىةجوإةرسنةةقسة(أٌٜٚررايت َْٝص ِفٝر ًَر َِٖعاّ َف َ ا اي فأ

َْٚجَبَترٞ ٚجبررررال فررر ٔٔ ايؼ     رررررني، ٚال فررررر١ٍ ٚال  ََٚيرررَذا َٟٚ َعررر َٔ ايَهٝرررٌ،  َِررر َراَب١ِ رررررٞ َقررر َ 

َْٜؼررررررررابعني فٝرررررَٚايت ُ رررا  َِ َ َشررررِ٘ ٚج رررٛٙ مجٝعٗرررا   ِ٘ ْٝررر ًَ ِّٜٗرررا َأَخرررَذ َأجرررزأٙ? ر  م  َع ٙ  َفبَأ ُ ا

ٜ َعظِّ ِّرٜ َػررر ٚ ِٔٗ َٚاِذرررَ ٠ْ، ْؼررر رررررٜ ًَررر١ْ  ِٗٔ، َأِن ٌ    رٝ ف ػرررإع َرررٔ ب رررمٕ  أٚ ارررم أٚ  ٖٛرررا، يهررر

ْٓررَ  اأَلِنَثررم       ًِٝررُو ِع ُْ َٛ ايت  ٖ رر ٘ ، ٚاألػررٌ  ئةساكةة 9ة(1)(َشررهني َرر   َررٔ بررم َٚعرر٘ إُاَرر
ًاةةةةةةةةاْمَرْىةكم تةةةة راةسئةري ةيهةةةةةرٕة م ةةتإةبةة سةرسةْةخةةةوا ة  ةْةة ةبةة ةئ ْةةتازسئة)ب

تئةِةسب ية ىئةنمً،ية ىئةرسسةنمًة،ةسسةْة ةةةةةةةةة م وئةرسسةَسةةةة(ةَسةةة ة ٕةبتسْةةئ سسْتسي
ب،يةةةة ةيةةةة ةٖةةةة سسآلٕءةةئسسةْةةةة ةبةةةة ةئ ْةةةةتازس ة م ةةةةواْمفةئبةةةة ذسّءةرسسةذسَةةةةمف

ةخةةةوا}ضةة ْتةلةة م وةيةة سب ةسسسةٖةة كوسئةةةةة يم مةة ٕةِةاز ةبةةةةخةةةوالةةوي ٓه سكوساْ سسة

رسةةةىةرٕة م تاْةةةةةخةةةةةةوائةچ﮿   ﯀  ﯁چ كىة ىةا ةَوسيةةةةةةةةةةةةب يش
ٜ َعٜٜ ػر    ْ 9ة)ةةةةئةٖ ْتي هم ٕةيوكوسي{ْةة راة  ٕةسابةوسسةةةةةة(ئةعة ِةسيةع رسكمةِٗٔٝررر ظِِّٗ ٚ
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(ةساكة 9ةبة ي ْم ٕءةئم ةواةإئةسسةٖ ْةتي هم ٕةةةةةَغَ ا٤ َٚعَظرا٤ ةرسسئة)خةوا ةةْ ْم ٕةةةرسسج
َٚاِذَ ٠ْررَأِنيوكوسي ْ 9ة) (ةف َػراع رْؼّئةٖ ْتي هم ٕةب ة م وإة) ةئةي ىةذسةة(ئةي نج١ًَْ 
تئةجة ةية ةية منئةية خورةية ةةةةةةةة  ئةساك 9ةرسسةَسةة(ي وةضواةةَساعررر ػ ئة)ةةساك 9ةْموةِةب

  ةخوةَةة ءةيةة منئةٖ ْةةتي هم ٕةيوكوسي ْةة 9ةبةة،ةٖةة ةةْةة راةي وةةةةةةخوةَةة ئةيةة خورةسي ٓ
ئ سةة  ةن ةرسبئةٖ ياب ك ةئ مًامفةئ سسي ىةي ي ياتابةة،ةيشةةِئةسسة م دةة م وةي ْةَس

ةرْ ةنةة ةرسرة  ةبةة ةنةة ا ِةسكىةئةة سةبَمةةمم ْ ئةك مةةًمُم ٕةبهةةَ  ئةسسةبتةي  ةة ةةةةخةةةوا
ة سس.ةةتاْةةةرٕة م خةواب دةةةئ سسةب ْسةئ م ٕةةرسم

ةرٕة م ةةتإةْةة بوسئةئةة س ةريهةة  ةةةخةةةوائةئ يةة ةةچچ)ي(ةنةة ةرساةة ةَو  9ةة
ريةة ةيىةْةة نَرسسةةةواخةةة ،لةة نم ٕةبةة،ةبهةة دئةيم َسلةةتاةزاْ يةة ٕةرسياةةم 9ٔةةةةةةئٖ يابةةواةر

ةت؟ةةةةىةبم ة ةضةم ةةنَاسسةئ يةة ةة َمةة؟ةزؤةج  ْتبةة ن ةضةةتازس ةئ سة ،لةةئ ْ
ة  ىئةجةة ةنآلسي ةةوةبةةةةةةةَ  ة ،لةةةة م وة م ةةىةب وكةةةة ْ 9ةٖةة ةةلةةةةوةيوكوسيةةةةٖ ْتي 

ة. ئةٖ َوس ةٖ ةةرسب  ِةسايام وةبةةئةلة م وةبةئةنَامة م وةبةة ة ،لةةئةمة زسةي ةبةَم 
تاةبهةةَ  ئةساكةة 9ةةةةةنةة ةْوي ةةو ةكم ةةةةة م وةبةب ةيةةةةةةة  ْ 9ةرسبةةةةمفةيوكوسيةهةةٖ ْتي 

ة ى.ةةةة ٕئةب يشةة ةٖةَ  ئةئ سةرسسةِةايةةوسةبهةةو ة م ةن ةْوي ةة ِةسساب
ةم ٔ.ةةة ٕةرسيونة ةٖ ةرسسنمةةب،يةئَرسسة ة ةْ نةة متاةئ ي ك ن ةريةةب آلّةي ِةام

  ةن،يًة ةْة ةةةةىةئة زارةبهةَ  ئةئم سةةةةئةن،يً ية ةچ    چ)ج(ةن ةرسا ةَو  9ة
ة(ئةةهلل  رراحلُ)
ة ي 9ةة يم ٕةٖةة ٕةِةاجمةةئةزاْ ية ،ٕةبةةضةةة  ي ةرسبةة ةئ سةن،يًةة/ةئ ي1

ة  .ةةة اَئةرةسمةئةي خورةن وياُ ٕةبةة ي ةَسة كى9ةئ سةن،يًةئ بوةح ْمم ةيوكوسي
ئة مُ ْةةتاةبئة  امتمىءةزاْ يةة ْىةريهةة ةيوكوسي ْةة 9ةئةة سةن،يً يةة ةٖةة ةةرسبةةةةةةةةةةةةل
ئةي ةلةوي ٓىةريهة راةٖة كوسةنة ةةةةة تاةبةري ةيىةْ نَرسسةن ةئمُ ْةخةوا ك ةيم َسراةةٖ ياب

ئةبة آلّةيم ةَسراةةةاءـالنسـ چگ...ڇ  ڇ  ڍ...ةچة ئمُ ْتاةةبةةةة رسب
ة ةةئ س  .ةةة ةمةة سةرسنَي  ةم 9ٔةئ َ ةقمةةم ٕةرسياةَرسسئةٖ ْتي هةة ةيىةْ نةةري
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َسئةَةة راّةيم ةةَسراةريةة ةيىةةة  ةةةِةامة (ّة ةةبررٛ ذْٓٝرر١ أبةة آلّةي ِةامةة ممتاةَةةٔةِةا ة)ة
رية ةسةنة ةحمهُة كم هىةةةةةئَاسسئةئ سسشةبواة ةعمب راك ئةية س  ةنة ةرية ةيىةنةَاسسةةةةةةْ ن
 ةسةةةةةةريةئ ة ةْةةة نَاسسةئةسسةيم ةةةَسراةنةةة ةريةةةةة  ْتاةةبةةةةةةةةئمُةةةةةة تاي ئةنةةة ةرسبةةةةةكم 

ةَ  .ةةة زارةبهةةئةةة  ةةرسيونةٖةة وياُ ْمفةبةْ َس
ة راة؟ةة ةي ىةْةة َوس ةبتةي  ة ِةسدةٖةة  ةن اةة ةئ ي ةرةسمةة/ةئٓج2

ئةرةسمةة  ةٖةة َوس ةبتةي  ةة ةيةة ىةْةة راةئةبةة ةبةة ةرسةةةةة 9ةب ياةةةة  ةرسياةةةةئةة بوةح ْمم
ةد.ةدةوا(ةذسَ ٕةبم10دئةب ةرسة)دةواِةؤذإةبم

بتةي  ةة ةرسةْةة راةإئةة َ يمةةوءةلةة امتمىءةزؤةبةة  ةزاْ يةة ٕةرسياةةم 9ٔةْةة خم َئةرسبةةةة
ة د.ةةة(ةرسن10ىةرسة)ة ة  ةسسةري ةةب مخةواة ةةضوْه

ة ٕ.ةةة ةرسةن مةبتةي  ةةة ن ةرسبةئَسة  ةةِةامةةة  ّة ةة سسراةَٔةِةا ةزؤةبةةي
ةرْ ئةي خورةَْخةىةئة سة ،لة ن ئةرةسمة  ةبةتة  ةية ةةةةةةةخةوا ةَْخىةئ سةةة ةئ يةة/ةئٓج3

ة؟ةة ٕةبةرخةوائةي ٕةة  ىةبةة ٕة ،لةةح متةةة  ٕةرسبةوي ٓتةيةةن ا ِةسكىةم
ة.ةةةة ىةرسبةة9ةَْخ ن لةة  ةرسياةةئ بوةح ْمم

ة.ةةة  بةةم 9ٔةْةة ٕةرسياةة  ةزاْ ية امتمىءةزؤةبةةموءةلةةَ ي
َسئةضةوْه ةجة ة ةساةٖ ية ةمةوسر ةةةةةة  ةةةِةامةةةة ة ّة ةةةة سسراةِةا ةئ بوةح ْممةةَٔةي

ىةةةةةٓن يم ةةةةة زيةة كَسةبةة،ةْةة راةسن ٕءةرسيونةئة بةةة ةةبةة ة ةة ةسةةةة ِةسك ةئ يةةةةئةة سةن ا
ىةة نم هةةةةئةية خورة ،لةةةة ة ن ي ٕةبة،ةْ بةةةةةَٕئةسسةي ساْ ي ةئ سة ،لةةب ةة ةَ ة ةة ةب ل

َةةٔةب،يةةةة ةئةخبةةة،ٕةىةخ،يةة ٕةةةةةرْم هىةبةة ةرياخةةةوإَِئةيةة ٕةةةةة ٕةبهةةةةىةخ،يةةةةبةة ةريا
ةَس.ةةةةة ةَسراةب لةة ةيم ةوةح ْممةئةسسةِةا ةئ بةة  شةرسبة نةقمُ كة م ُةواية 

ةوياُ ٕ؟ةةة ْىةْ َسةة  ةبتة  ةب ةئمٓسةة ِةسك ةرةسمةة ةئ سةن اةة/ةئ ي4
ة  .ةةة9ةرةسمةة  ةرسياةةئ بوةح ْمم

ةوياُ ٕ.ةة ةْ َسةةتةْم ةبتةي  ةةم 9ٔةرةسمةمىةرسياةة امتةةوءةلةَ يم
ريةة ةيىةْةة نَرسسةنةة ةح متةة ٕةبتةي  ةة ةةةةةةخةةةوارةسمةة  ئةضةةوْه ةةة م ُةوايةةة َةةٔة

ةوياُ ٕ.ةةَس
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ئةزاْ يةةةةة ٕةيةةةةة سسراةةچ           چنةةةةة ةرساةةةةة ةَو  9ةةة)ر(
تاةبةٔئةية خورةةةةبة ةرسا ةي نةةةةة ِةؤذسةرسبةةة  ةئ سةمةة يىةي سسئةئ يةةن سكوسْ ك ةِةاجم

ة بٔ؟ةةة جمةجم
تاةبةةةٔئةبةةة آلّةي ِةامةةة متاةٖةةةمكةةةةةةبةةة رسا ةي نةةةةةة  ْ 9ةرسبةةةةةم ٕةيوكوسيةٖ ْتي هةةة

ٖة ةةةة م ةويفةبةةة ةةب رسا ةي نةتاةبوسْ نة ةْمة ئةن ساكة 9ةْم ةوةبة ةْةةةةةةةة  ي ىةي مةب يا
ٓوسة ةئةة سةكةة ْ ةرسمةة مىءةةةةةةةةة ٕةزاْ يةة ٕةيةة سب ةسسسةنةة ةئ يةة ةمةةةةةةةة  ئة  لةةةةرةسم

ةرٕة م ةةتإءةخةةةوا ِةسك ن ةْةة رادئةساكةة 9ةةةةة ةن اةةةةبةة، ةٖ يةة  ةنةة ةََؤ ةةةةةةْ راةيم
َِيةةةة ،ل  ٕةب ةةَ  ةمةةٓوسةسن  ةةةةةةِةؤذسنةةةةة َرٕئةءسةمةةةة ةئ زارنةةةةٔءةن،يًةةةة ىةبةة،ةن
ة ؟ةةةةضمم

ٍ ءةَٓةتاياىةئة سةةةةةةةةةةم ٕةيةٖ ْتي ه وكوسي ْة 9ةٖة ةةن مةم وةْة ٕءةْ ا قة  ةخة، ءةَة 
ة ِةسد.ةةةة ك ةن اةةتةبهة رسن ةرسبم ةةئةزية  بة رس ةٖةةئةزية  بةة سسةِةؤذس ةٖةةل

نة ةةةة نة ةرسمة ُ ي ي نىةسا ةٖ بةةةةة ٖم ٓةتس ةٖة بةةة  ْ 9ةرسبةةم ٕةيوكوسيةٖ ْتي ه
ةوي.ةةةىةبةة م  ىةةةَ سسي

ٖةة ةةن مةةم وةئ ْةةتازس ةةة 9ةرسبةة رسياةةة بةةةة  ةيةةاخةةةوئةة بوةح ْممةة ةِةسمحةة كىةة
 ةنةة ةةةةة س  ئةبةة، ةٖ يةبهةةةةةةة زسنةة كىةيةةةةة ئةساكةة 9ةٖم ٓةةتس ةْ بةةةة  ي( ةْ بةةةة)ْص

ة.ةةة  ِةؤذسسةبةةب
زسنةة دةةةئ ْةتازس ةة ةٖة ةةن مةم وةةةةةةة ئةضوْهةةةةجواْةةةة ة ّة ةةةةَٔةِةا ةئة بوةح ْممة

ءةٖةةة ةة ةةةةة كىة م تسلةةةةةسةزسن ذاةسةْةةة راةسةةةةة  ةسايةةة ةٖةةةةةئةَ ْةةةةة ْ بيةم هة سكٓةةةةىة
زسّةْةة نَي ةبةة ةةَويةةةئ ذاةسةْةة راةةرابٓةةَي ةةةةءةبةة ةٖةةةة بشة مفةزسنةة كىة ةةةم هةةةن م
ة ِةسدةرإ.ةةةن ا

ة
َْ ِ  وس ْبَرا  ٗ ًٖ ُِْ َى اي َٗ   َِٚبَر ْٕ َأْط َ٘ اَل َأ َْْت ٔإاٖل ٔإَي ِْم َى َأ َ  َأْسَتْػ َْٝو ََٚأ  ٛ  .ٔإَي
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 ثيَهاســةي ئةم دةرسـة

(نةةلةة ةة ةةياةة93ة-ة90لةة دةرسةمةة ا ضواة ةةياةةد تةة ذةرسويت كت ةة ةسةةاةة ةد ت وةة ا ض ة ةة
 انيةلةةة دةة ةيةت زرستةةةةثةةة ةةدةةة ةسيةبةةة ةجةةةةةةةةة  ةب جةةيةاخةةةةيا راةةةةةة ةايب ِةساةد ت وةةة

ةةچٱ  ٻ  ٻچيَلن ض نةرساةةة ذةةةةةةيةِةسو راةبةةة ةض زضةةة ةيةدانةةة نةبةةة ض  ةا ةةةةةم
 ض ةةةةة وةة ت يةتةة اح ةساا ةاةة ِةااية ياةة ةةةراضةة ض ةبةةكيةهةة ض ديةب ا ة ا  ةةةاة ةذيانةة

نيةلة ةاةةرسةسيةاة تن ضنيةةةةةةةةة ِةاديةثا ةةةةةةاة ة ة ايةةد ةاضة ةذةةةةة  ت ضةة ا نةِةارسطةةزسل
ا نةض اةة ةنةةث اةة نةةةةةويخ اشةةةةة  يةرسبةةةة نةةب َلةةةةيَلن ض نةضةة هة ةة ةةض ت ض ةةةةا ةةةةة رسب

اةة ةاةة تن نةرستةة ةي ةبةة ة ةة يةاةة ِةاايةةةةةةةةةةةة  ضةةنةِةارسط ت ةةةة ةةثا اةةةةيةث ةةسةرطخةةةيا
يَلن ض نةث تةواةب ة ذيةةلة ةضيت ةكةةتة ريةةةةةةةةةةا ةل ةضا ةيةا ةةة ت وا يةض ا اةة ةسةسةةرةذا ةة يا
 ةةثا غ ارةة ةةخةةةيارساةة ذةر ةا ضرةة ةت ةة  ت نةب ةة ذةةةسةرةة ةا ضا نةثةةةةةةد طةة بةخةةةيا

 ةخ تة نةب ةثةمةا ةنةةةسةةةةةةة نةةو ضاةةةةكة  َلر ةةةة نةةةسةبزاضنيةرَل ا بنةةا ةد ط ةةثشةةب 
ذةةةيان ةاةةة   ةت يةدةةة ةةا مةةة ض يةثةةةا  ة  رس ةةة اةاض ةةةةةةةخةةةةياواةاةةةةلةةة ةا و ت

كةل اةة ةرةاةةةةةبةة ةا ةجا ةة نةل مةة ةةضاةة ةةةةاةة ة ا اةةةة ِةارسط ت ضةةةة ض و ةسةةرةةتةةخةيا
ةخ ةسض ةاةرسةسيةب ةيةدان نيةو  يابن.

بيسـته م   رسيه د
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 ڀ   ڀ   پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ  ٱچ

ٹ   ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ

ڄ  ڄ     ڦڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ    ٹ 

 ڇ ڇ چڃ چچچ  ڃ   ڃ  ڃ  ڄڄ   

 ژ  ژ ڈ ڈڎڎڌ ڌ  ڍ ڍ ڇڇ

گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    گک  کککڑ ڑ

  چںڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ    ں     
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 ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان

 (ةاةة ِةااية ياةة ةةةة  دةة يةد ةاضةة يةبِةةاوةة نة ا  ةة ةسنةبةة ةرَل اةة ت ةتةة ةسة بةةزاضنةاةةةةةة
بةة َل يةةةضةة ةسةبنةة ا نيةزسل اةة ا نةثا ةةنةلةة ةاةةةرسةسيةاةة تن ضنةةرسجةة ةلا اةة نةرةةةب  ةة

 ةت ية يا ةاةرضةة ةسةةةبا  ياةة نةاةة تن نةرستةة ةي ةلةة ةاا ضةة يةا  ةةةةةةةٺ ةرةازبنةةمةة
كةةةةةةةةضيت خةةةةيا ريةةةةةة و ةضا ةةةيانةةةسةلةةة ةتةةةةةة نةخبةةةةةزةة  ةسزوةةةةة يةبي ةةةةة ت واةرةذا 
ةةخةةةةةةيا ةت ةةةةةةةةةسةر ةا ضرةڃةننةةةةةةةة ةد تةةةةة ةرسمةةةةةكة  َلوسطةةةةةةة ةسةةجةةةةةةةنا ِةت ةبن ض 

نن نة ةةة َل ةرةةدةةة ةسةبةةةزاضنةةةةةةةثا غ ار ةساةةة يةب ةةة نةةةسةةةتةةة ةبةةةنةةد حةةة ةد طةةة ةةثشةةة
د ةاضةةة يةةڌي(ةل مةة ةسةةخةةةةيا ار ةسا ا نةوةةة ضا ةط ت ضةةوض ةِةةةضةةة ة ثةة ت ا ةةةةثا غةةة

ةرا ةةدةة ةسكةاةة ةلةة ةِةابةةةرةةةةل مةةةةدان ضاةة نة ا  ةة ةسةةاةةةرسةسةب اةة ا ضا نةدةة   دةراةنةة
 ةرةاةة نةل مةة ةةضاةة ةةد طةة ةةل اةةةةةةة ةاةةةان(ةطيض  اةةةة ة  رس ةةةة ةسة ثا ةةةةةرةةت ض وخةيا
 دةبةوسنةةةةةةة ا نةد  ةةةة نيةاةةرسةسةب اةةةةة نةبا ةةةةةرض ةس(ةب ة نةةةسةدانةةيازة ل ةا  ةةةث ةت 
ةخةةةةياب ةةة نةةةسةة نية ةةة ا ةةةةة ةثةةة ةت زةب ةةةةةنةةد حةةةةة نةبا  ةةةةة نيةدانةةةةة ةثةةة ةت زةب ةةةةةد ح

ة.((ںوسةي ةةة ةاض ةخ اة  ا ا
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ةةكانةوةي هـةنديَك لة وشـشـيكردن

ُْللٔش:خلُطللْلشاخلَيِؼلل٤َٞ خلخلخل يةةدةة ِةس ةة ةةةة ِةااةةاةةةةا ني:ةاةةةةيةريةرسَلة(:ةبةة ةاةةةٻ  ٌاخلََم خلَأْصلل

َُللُُلخلََمُٚ َ٘خلٞط للُػاخلتااسخل ُُٚطللِأ٠خلُسَأْشُُلَيللخلبلل ُْٝ خلَيَهٌشُاللخاخل٘اعاللُُْجٗا خل َُ ُٚطالل ُٗاخللللل خل َْ ََُش٠ّخلَيُكللَشخلٛ ُخللا

ُْللٔش :ةةاةة ية ةةةةةاو ،(ٕشَهللللْظَاخلٌٍللللُهِخلَيللللَْطخلُٖٛاللٌُٚٔخلللللَيُعِك  راةبةة ةا ضةة يةةةةةة(ةلةة ةِةتشََم
ثا ةة ةرسطةةيوةي ةةرارسث اةةةت كة دةة ةةاةةن يةاةة ةاةةنا   ةثةةةةةراث اةةاشةاةةنا كةرت ةةكي

ُُللاس  ُُللاسن ل ةةتةة نةل  ةةكةثا ةة ةرسطةةيوةي :ة ةةةسةم ةث اةة ةدةة رةسذةتةة نةرسمةةة( َخ ة(،َخ
ةة ل ةرارسث اةةة(ة ةيض  ةة  ةةةُْلشخلُخ(سةةب ت ةةبة ةاة ِةااةطةيوةاةسة ةةةشللُاخا كة ةاي ت ا

ُْ ية ةةةا   ةت ك.ةة ةخ اة ايةةمةة ةسةب ة ةة(ةضشللُخ

 ةرسمةةدةرساةة ةي ةةا ضةةةةبةة ةد مةةا   ةاةؤظةةةةةة ةةةل ب ةدةة ةسيةا َلة(ةةةاوةة :ة ياةةپ 
ٝاْظلللل  ُِٝظللللُشخلُٚ خلشللللللٍذخلَيعاْظللللللشاخلضلَي ٝاظللللش:خلَيللللخلُْٝظللللُشَْطُلَُٚنللللُزَخلُت ُٔخلَي ََلللل ُٚ ٌُخل ِٗ َْٝظشا خلل:خلُتُظلللل ُُ

ُُللاسا خلَيللخللَٚيلل ُُٝظللأسللللُُٝظُش٠:خلَيَػٓلُٝظشا:خلَيَك َْٝظللش(ةةةاةة ية ٢خلَٚي (ة ةة ويسةةشْظللٜا(ةلةة ة َُ
ُِٝظلللُشخل ةة يةمةةةاا ةةرسطةةةيوةي :ة ةةةةةة ةاض يةزسمح وةةةةةثا  ةة ضا ةةةةةةاوةةة :ةد م َنلللُزَخلُت

ُْٝظلَْطُٚ َْٝظلشاخلَ نةبيةةةةسة ةة(ةةةاو :ةد مُشللُل ُُ ةرسمةكة(ةةسةرسةَل ا ضةوت يةةُلاسخلَق(ةةاو :ة ِي
ْٝظللشرسطةةيوةي ة ة نيةت ةثةةةةةةِةؤتش ة  نةبةة ةد مةة ض ةرسوياضةةةةةةةة(ةل ب ةدةة ةسيةدا  ٠َُ
ة. وبة ةةرسةَل ا ضةة ذةد طةة ِةِةةفةب ةةو ه

ُِٓٚخل ٔحَْبخلَيللٍشللللْصَُٓن خلّا٦ُللْاَتخلّاُعْضللُٚخل٘اعاْضللُٚخل٤ٞ َيُؼللخلباللللْصُْ(:ةةاوةة :ة پ  خل:ٝباَصللَي

٢٤ُٞٚخلَيُؼللًَللبخلُعُصللْٓتاخل٠ُاُسللللُجحَلَ ُٚا٥َُصللُْخل٘اعاللُُْج خل ُْْصخلبصاللْابخل ُٚابللللَٚأ َُٕنلل خل بخلُشيًُعللخلا

ُُٖٚذاباللْع٠خلُتاُسلُجللَح ن ية ةة   ضوةةبةة ةةةةة(ةةاوةة :ةدةة ةةالللل٤ََٞيُؼخلباللللْصُْ خل(ةعًٝٗللاخلحاتللزُباخل
(ةب ةرت  ةة ةرس ةة  ا  ةي ةةبٝصللُْةة ةةةة كةرس   ا  ةةةة ةةةسهة ةة نةِةاا ةةةة ةرات اة انةة

ُٚا٥َلللخلُصُْ ية ةةةةا ت اةةنا كةة م ةةال ُْْصلابخلخلبصالخلْابخل  نةةابةيةسةةةةةةة(سةةةة ِةساةة رسواةَٚأ
 نةةد طةة ةةةةةةيةد ةاضةة يةبةة ةب ةةةا يسيةاةؤظةةةةةةدةة ةسيةاة  ةسةبةة بةةةةا نةراضةةةةب ةرت  

ة (ةةد طةة ةةاةةا يست نةبةة ةضةة اةربُُِٓصلل(ةة ٚثللٔض ةتةة نةضةة ةسة ةةةةة ا يست نةبةة ةاةربةةةةا
ا نةبةةة ةةةةةة نةةابةةةيةةث ةمةةةنيةت ض ةة يةب ضاشةةةةة(ةجةةة ةة رسوابلللللُصُْضةةة ةسة ة نةةةةةض ةت
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خليس.ةةم ةبِةت

َُٚنلللللاَْٛخلخلَٖيلللللَزخلِاْٗلللللللَأَلْصالّ:خلَيِظ(ةة ِِيلللللُص ية ةةةةةةة(ةاَأْصالّ(:ة پ  َ٘ خل ْٝللللل ًَ ٟخلالخلٔسٜلللللُؽخلُع

ُٗللللُلكظلُْٜظ ُٕخلَب  ةوةة ةبةةِةةاذةةةاوةة :ةةةةةةيسةضاةةةةةست ةاةة ةثةة ِةيةثا ةةةة(ةدةة ةةواِللللِيُص(ةة اللللُٛ
 يةرةاةسيةثا ةةيسةضاةة ةاةة ةةةةةةة ةةبةة  دةث ِةساةةةة يةثا يستةةةضيةا اةةةواةةةنا   ةةسهةةةةا

رابة ةةرساةةرةةرةاتة ةةةةة ثةة يةث ِةساة يةرةاةسةرسِةةاذةةة رسواة نةةابةيةةاةنا نةةةةةةب  
ةن.ةة ةرسا تة وةةب مةزت

ا ةري ةةةةةة(ةبةة ةا ضةة يةثا ةعْجللس :ة ةةةةةاوةة(٤اخلَيَكللَزسٞللللَيِؼخل َزسللللع:خلَيَكلَيَشْجلل(:ة پ 
(ةفش خلَيُعلُزَبخللٌخلَيَكبلٝح خلَٚيُهلخلخلْعلخلَيَف ة ةةةةةة  ةةس ري سةةةنا   ةثاةة يةاةة ةا ضيرةبةةت خ
ةزاةةري .ةةيرةةةب ةمةةةاثيةب ةاةةةرسةسيةخةةب ةا

َُلايٛخلخلّااُحلخلُٓجاخلٍللللخلَحَلخلٔٔإخلُعلخلللْظباإلخلٌاللا٥َُُلَيخلِاْثَإٔلخلَُٞللطا(:ة ڑ  ُٓخلَٛ:خل (ةُٓلا خلجا (،  خلُج
ة نةالرسراةلةة ة ةة  ةةتةة نةالةيةةةةطيض   تةة ةاةة ةدا  ةدةة ة(ةُٓللا جابةة ةا ضةة يةب َلةة ةةجةة ة 

ُٓخواةاليةرسراذةة ةةكية  ثةة و ةسةب ِةامةةرسا ة ضوا.ة(ةالتَٛللَُاي ة ةةةاوةة(َٛللُج

ٚآُلللخل:خلُتِالللللخلَيٖطْع(:ة ک   :ََ٘يلللخلَْٛكَنخلََبُشٞخلَيِؼلللخلَفلللخلخل اُْلللخلَعَطخلٌاُُلْعلللخلُلللْظٜاخلْذَقلللخلُٚ خل٤ََُزلللللخلَيَػخلٍاا

(ةةةالبقررررررررر  چک ٿ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ چ
خُِل   ةري ةةبةة  دةلةة ةزاةة ض ةةةةة وةةبةة ةخةةةياةرنيةخةة ةاهةب اةةةةخةةةياةريةةزتة:(ةةةاوةة َطَعل

خلواةةاة ية ةاةة ِةسب  ةري ةةةسهةخةةيايةثة ةةسةرط ةةلة ةةةةةةةة(ةبة ةخةةياةرض ةسةةب اةةَطَعل
ة ةايةس.ةةفتة(ةةاَيبكش٠ميةِةسو ة 
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 هـؤى هـاتهـة خـوارةوةى ئايةتةكـان

ٱ  ٻٻ  ٻ ٻ چكةدة ةةد ت وة كةاة ةرسرة ةايك :ةةةةةةسةسخةيا  كة  و  ة

ة  چ ٺٺٺڀڀڀڀ پپپپ
 دةةر ةسةسةطا ِةرةاةض ةسةة  َلر و ةزت وةت ة  نةةب  دةانةد ةةرةةاضةةةرةةةب م ة  ذةل ا

ةكارةةن:ةة َلرة 
ْٔ]أ(ة ُٖٚقلا خٕلخلخلللُطُع ٔٔخلَأَبلٞخل ْْصخُلخلخلخل خلخلْعَذخلْبل ُٔخلَأَل ََل َُْفلٕشخل ًَل٢خل ْٝل اخلُع ُٗلللخلَأُت ُا َُِٚي ُٔلللخلأسخل خل:َفَكلاُيٛخلخل اَجٔشٜ

ُْللشخَّلخل ُْْظللَكَٝوخلُخ ُٚ ُْللَوخل ْاِطَع ٍُخل ُْللشاخلخلخل ُتُعللا ُّخلَِيُ  ْٕخلتاُخللِش ٌُخلَأ ٍُخل ُُٚرَيللَوخلَقْبلل ِْخلَفللخلخل:َقللا ٗا ْٝلا خلَٞفللَتُت

ٕاخل"خلؽٍّلللللُح َُؼخْلخل"َُِٚيُخلللّؽخلَِيباْظلللُلا خُْلخلٌّٟٛٔلللللَفلللَُٔرَخلُسِأغاخلُجلللضإٚسخل ْٔخلُخ ََللل ُٚٔصمٌّخل ِْخل ٖا ْٓلللُذ ٍُخل ٕشلللللَع خل:َقلللا

ًِ ُُٚػلللللَفَتَن ِْخلٔشْب اللللل اخل ٗاللل ٍُخل َُُع ُْْصخل:َقلللا ُٗلللللَفلللزاَنُشَاخلَأَل ُا َُِٚي ٖالللللاساخل ُْٓذ ُٕخلَع ًِخل ِْلللللاَجشاٚ خل: الللللَفُك

ْْصخُل ُٔخلَأَل ََلل ْٝللٌشخل ُٕخلُخ ُٗللاَجشاٚ ُا ٍُخل أسللللَِي ُٝلل٢ٔخلَيخلخلخل:َقللا ٌٌخلَأُحللُذخلَيْخ َٓللللِشِأٔغخلَفُضللللَفَتُخللُزخلُسجالل َ٘خلخلُٞشُب َبلل

ْْللخل ٍُخلَهلَلخلللللْٝ اخلُسطالَف٢خلَفَتُتلللَفُجللُشُ خلَبَت ْْٛخل ٘اللللْشتاللْخُبَفَتة ٍُخلَهلُلخلُعللللَفَت ُُٚجللللُض َٓلل)خلٌٍِٞخلَفللللللِضخل خلٞلُْٜع

ُْلللللشخٔلخل(٘الللللللُِْفُظ ُٕخلَِيُ  ٻ ٻ پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  چ:ُػلللللِت

َاْظ}زچٺڀ ٘اخل ٌِخلبلللشقِ:خل)لللللَأْخُشُجللل  ةة ةويةاةةةيِةيةد بةةةةةاوةةة :ةمةةةةة{(6188ًَ
ِةؤذت ةكة ةيةا ةاليةةةة:ةة وا(ةرسَلة ة  وا  ةة ل ةرةت كسيةب مة ِةازيةبةةة يةلخةيا صةةةةس 

ة( ةةةةةةة ارةغا زيةثةةةةةناياض نيةا  ةةة  ةانة لةةة ة ةةة ةس ض ةب ِةت ةةةةةا اةةة َلا كةلةةة ةثش
ن نةلة الةةةةةة ِةاباشةة ةةاةةةة الةخبةن نةلةةةةرضاشةةخةياد ةاضا ةب ض ا نةاةردةةطيواة ن:ةةسةسةة

 نةةةةة:ةا ةةا ة ةةيةدةبةة ةالتةةةة  ةب ةةةي (ةةرسَلة ةسيةاةة ِةااة  رس ةةةةةة ةسةة دةة ةسةب ةلةخبةة
  ت هةةتة نةةةةةةوبيةةةةسةا اةا نةبِةذاضةةت  ةنة ةيةذياةةنريةنةةمةواةراضاشةة ضا يةب  ا  ل

مةةةةة ِةاباشةةرةةاخةيامةة:ةا ا ةل ط ل ةد ةاضواةض ضة يةةةرسَلة هةا ِةابا نةل البةةايضوست
ناياض نيةا  ةة  ةانةاةةةاةةا ةةا ةطةةير:ةا  ةة  ةانةلةة ةةةةةةرسةسةةلةة ةك ةب مةة ةثشةةةخةةةيا
كةةةةةكةلة ةثا ةساة نةت اا ةةة(ةةت اا ة  ةخ ةةبيةبةةمة  ةسةرسبةةةنةة رتةنناياض نة  اةةثش

يةو ةبةت ةةواةةاةةةردةةةةلةةةةي ةيةرادةةةة يلةة ةاةة ةت اط ا ض ةمةة ةسا يةطةوةةيةةلةة ةرساةةةة
:ةةةة ة ةس(ةةرسَلةةةةيةو ةوة زي ة ََاشةةا ن:ةلةةةةةةا ةرسَلة   ضوت كةرسَلا ن:ةليةو ةا  ةسةة  ضوت  
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يةبة ةزةةث تة راةةلة ةبة ةسيةةةةةخةةياةواةةةةةةمةثا ة  ةاَلةةةةخةةياة ار ةيةة يةدةب ةاليةثا غ

ٻ ٻ پ  پ  چ ةايك :ةةةةةةةاة ةرسرةخةةياةد ةةد ت و يةضة ةرسةةةةا  ةس

ة.چٺپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چدةة ةةد ت وةة كةاةة ةرسرةة ةايك :ةةخةةةياةسةسك ةة كة  و ةة ةةا(

 ژ   ژ ڑ  ڑ ک ک ک ک  گ  گ   گ  

ْٔ]ةةچںڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ    ںگ   ُْللللللللٕعخلُعلللللللل  خلَأ

٦ََُُزخلَِيَفَضُٝخ ْٛ ُٜ ِْخل ٖا ُْشا ُٕخلُخ َُٚنا ًُِخ١َ خل ٍٔخلَأَبٞخلَط ْٓٔض َُ ّٔ خلَفٞخل ْٛ ُٞخلَِيَك ْٓ اخلُطاَق ٍُ:خلُن َُُشخلخلخل َقا َفلَت

ٍاخلَهلَلخل َُلل خْلةُسطاللٛ ُْللُشخلَقللْذخلحاَش ِٕخلَِيُ  ُٓللاَدٟ:خلَأاَلخلٔ  ٜا ًٜللاخل ُٓاَد ًُِخلل١َ:خلخلخل َا ٍُخلَيللٞخلَأباللٛخلَط ٍُ:خلَفَكللا َقللا

ُٗلللللْخُأ ْٖٔشِق ُٗلللللَفُ ُشْجخل الللللشاْجخلَفَت ُُٗشِقلا ُٓللل١َلللللا خلَفُجلللُشْاخلَفلللٞخلطخَلللللل اخلَف َُُذٜ ٍُخلُبْعللل اخلخلخل َهَوخلَِي َفَكلللا

خِْلخللللللَِيَك ٔٗ َْ ُٞخلَفلللٞخلباُطلللٛ َٖللل ُٚ ٌّخل ْٛ ٌُخلَقللل ّٔ:خلَقلللْذخلُقَلللل ٍُخلَهلُلخل ْٛ ُْْض ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ:َفلللَت

بلللللللللشقِ:خلخلّٟأسُ لللللللللَيباخل٘اُجلللللللللُشْخَأ}[چں...ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک

ٌِخلبلللشقِ:خل)4620) ًَ َاْظللل ُٚ ٚادخلبلللشقِ:خل)خل( 5246( خل  ةةةةةةةةةةسهةجةةة ةت   ةرت {(3675َُٚأبالللٛخلُدَ
 ةةةيةث ةةسةرطةةخةةةياةةِةةةراةةةةةة  نةمة ةةرةةةِةةةراةةتةةةةةةن نةاةةةرةسةةجةة ةيةةاة  تةةةةب م

ة ن.ةةةي ةب ة  ايةتخةياكةرسضا ةت ن ةةةد ت وا 
ةَلرة ةطه  :ةاةنةلة ةاة َل ةدة بيةةةةةة ةةرسَلةة ِةازيةبةة لةخةيااكةةةد ض م ةايِةيةا ل :ةةةةاو

:ةدة ةةا وة يةةة  ا كةرسطا ةِةاةة رتة ةسةد ضة ةةطة ضخةبةيةسةة ةيض  ةرسَلةةةةةةةةة ِةامبةب ةخ َلةةةا
بةيةد(ةةثةا  ةدة ةةا وة يةةةةةةةخةةياةلة ةخزاة ذةثا غ ارة ةيةةةةةبية  نةةةمةرسةمةةو ا ض

ُػلُشٌَبخلخلخل:َِيَفَضلٝخاخل }رةةمةكةرساةةاةةةة(َفَضلٝخخلةي ةةاة ِةابا ةلة ة ةةةةةة ةب ةة ِةااة  رس ةةا

ُٔخلَِيباللٜاِلُ  ََ ُُِفضالللخلْظزاخل خيةاة كةةلة ةةاة ِةابا   ةةةخازتةاوة :ةرة ةةةة(ذٚخلللخلُُْؼلٟخلَيَأ:خلٛٔخلللخلٔشخلَِي
 ِةاب ا دةب مةةة ةراةرسطا ةةةِةانةةةةةة يةاةةةةة ةدةةة ةةا وةةةةةد حة{ن ةاةسةةةةةةاةةرةةمةةةةة ياةوا  
ُْلُشخلخل) ةجة ِةةبةواةةرة ةايةي:ةةةةةةةةر ةا ض ةاةرةب ةج ِة ةةخةيا ار ةيةةثا غ ِٕخلَِيُ  َأاَلخلٔ 

َُل خْل م:ةد ضة ةةةةةةة ةثا ة ةطيوةةةةةَلرطه   ةاةةاةةدة بيةةةةةةة ِةااة  رس ةة راةةبننةاةةد ط( َقْذخلحاَش
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ةربا ض ةسةةتةة نةرةتةة ةض اةة ةو ةةخةةةياةة  ةرسبةةةةةة ِةاب ةبِةت ةةكسةة جةةةة ةرسةي ةدةة ةةاةةةةب 
ةربا ن ةسةة  ضوت   ةرت  كةرةتة ةض اة ةو ةبان ضة ةس(ةةةةخةياخب ض ةسةةت نة  ضوت  ا نة

كةة  ةة ةةةةةة ِةااةبةة ةا  ضةة ا ض ةا رت ةة راةرسِةؤتشا ةةا ة ةةيةدةاةة ِةاب ا دةِةاةةكةةاةة
ٌّخلخلخلخل ةطيواة ن:ة ةةةةةةت و (ةة  ضةوت كةلة ةخ َل  اةةينةةةةا َلا كةا ِةاب ة  بيةسةِةا ْٛ ٌُخلَقل َقلْذخلُقَلل

ِْ ٔٗ َْ ُٞخلَفٞخلباُطٛ َٖ  رسةرابةيةسةةدة ريةةةةةةة ِةاب ت نةلة ةطةةةد دةاةةيذةانةةلا  ة ضا  ن نةة(ةةا مُٚ

ڎ  ڎ  چةي :ةخةةةيادةة دةد ت وةة يةضةة ةرسةةةخةةةيا ؟ةداةةوكةةةةة نة ااةةةةد ةاضةة ةذيانا

ةةةاوةةةة :ةد ةاضةةةة يةةچں...ڈ  ڈ  ژ  ژ ڑ ڑ ک
اة ةلة ةِةابةةرةةراةةةةة طيض  اة نةض ط وةةةةة ا ضا نةد   اةواةسةةةةةخ ةسنةدان ضنيةاةةرسةسةب اة

ة. ةربةة يةض اةةيةث ةةسةرط ةةد ةةا و ة  رس خةياةرةةت ض و ةسةةا رادةخةيا
ة
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 ي ئايةتةكـانـشــتـاي طـمان

ن نةاةرةسةةلة دةمةيةِةسو ةايب ِةساة راةزؤةوةةتنةجة ةةةاة ي:ةةةةةةةةةةةب مةةنةت ةسةةسهةثا شر

 ةسةةدةة دةج ةستةة نةت زرستةة انيةةةةة(ةج16 ةسةةاةة ة ةةةةرةةبةة ةسةب وةةچٱ  ٻ  ٻچ
كةبةة ةزةبةة ةض زضةة ةيةدانةة نةبةة ض  ةةةةخةةةياجةة ةسةلةة دةمةةيةِةسو راةةد اةة ةات ة ةة ةج ةت كةةةة

ةةتةة نة  رس ةة ةاةاةت  ةة ةة  ةة ةثا اةة نةِةارسط تةة ضةيَلن ض نةب ةة ذةةذ نةة نةتةة نةةاجرا ةةةةةا 
رسرة ةايك ةةةة  نةثةةةةةة ااةة ذةةتة نةض  ااةةةةةا نةثا وساةةةة نةرسا وة ةسةةتة نةر ةا ضا  ةةةةد ط راةت

 ةسنةةاوةةة :ةةةةةةدةةة يةد ةاضةةة يةبِةةاوةةة نة ا  ةةةچٱ ٻ ٻچد حةةة ةرسرةةة ةايي :ةة
 ةسةسةةة ةِةت  ةثا غ ارلةخةياةسة  ة  ةا ةة ةةةة ارةةةةب ةثا غياخ نة ا   ةسةب ةةدان ضن
 ي:ةةةةة ار ةيةخ تةواةةةسةةاةةةةة و ةبة ةثا غةةض ةرةةتةةةخةيا ةا ةةة  ة ةةواةنيةة ةثا ةة  ةاَل

ٓايَلن ض نةةد طة ةض ةةاة ية ةةةةةسهةض زض ةت كةةات ةب ةا ةةچٻچ َُ خل(ةةتة ض :ة ةَٛلللخلآ ٓال َُ خلَآ

َُاخلجيبللباهلَلخلَٚال٥ه ٌٍخل ّٔخلَآلَخشخلَٚبُه ُٛٝ َُٚي ُُٚنلاب٘خل َُٔخلب٘خلل٘خلٚساطاً٘خل ٜاؤ ة(.ةإٔخل

ٻ ٻ پ پ  پ  چةن ةسة يةدان ضن نة ا  ة ةايي :ةد يةد ةاضةرسر

ةاو :ةا ِةااةةةةچٻچبا  يا نةةةچڀٺ ٺپ   ڀ ڀڀ

ةاو :ةد ةةبن ضة يةةةة(سبْصلخلُْةاو :ةا ية ةةچپچةةةاو :ة يا ةةچپچا يةة

ة(سةةةاوة :ةدةة ةةِِيللُصاة ية ةةةچپچنةةةةةدةة ةسيةاة ةةت  ةة ت نةب ا شة وسضا نةبة ضةةةةاة ةراتة
نةةل ةةة نةثا ة نةةد ا ض ة  ةة ياةتة ةةرساةرابةة نا نةثةةابةاةراةةة   ض يةةسهةت ض 

ةسهة  ض   ةةةخياب َل يةم ةرةازبنةةلا ةسراةةة تن ضنةةلا ا نةرةةةب  ةض ةسةاةرسةسيةا
 ت ة  رس ةة اةرض ةةةةة ِةااةةةسة  ضةة   ةرةةسديةا وةةةة ةةياةسديةا وةة ت ة  رس ةة اةرض ةاة

 تنةةةةةة ةرساةةةة ةةسهةرةاتة ةب مةةةةةةازسةد ِةامن يةدان ضواةانةرسا ذةة يض  يا ةةةد دةب ض  
ِةازيةةةةةاة ةد اةةةخةيا غةةةة غة  رس  ةبيةسةة يا ةت ةب ةرةةة  ضةةياةة  ضة ِةااةب ة ةةا
ُُللا  ِْ ُْْص ةسةةةاوةة :ة ةةةة(كةب ا ة ا  ٔ  َُٝظللشخلَٚأ ُْللشخلٚ َُٚأصالّللللُخ نيةاةةةرسةسيةةةةة(ةبةة ةةثا ابخل

ج ة ةلة ةسةاة ةاةةرسةسيةاة تن ضنةةةةةةةةةا يةةةة ا  ةرت  ةضةنيةج ة ةلة ةثا ةةةةا تن ضنةةةاو :
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ا ةاو :ةلا ا نةرةةةب  ةض ةسةةب د ةسيةم ةرةازبنةة  َلر و ةل ةا م ل ةطةض  ا نةزتة وةةة
 ِةااية ياة ةةةةةةةة ذةاةةةةياةسةةب و ترةةةةةاض ةدة ةة ةةب م ةرسا تنةةد ح ةذا ن و ة  رس  اةة

 ٹ ٹٹ ٹٺٿ  ٿٿ ٿچيةرسرةةة ةايي :ة ِةارسط تةةة ض

با  ياةة نةاةة تن نةةةچڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄڤ   ڤ   ڤ
ةتنةرسا ذةةب ةةرست ةي ةرةذا  تة وا يةةةةاة نةل الةاةب ة  يةد ةسةسةا ةا ِةااية يا ةو
ةةل ةضيت كةخةياةرض ةسةة يا ةاةرض ةسةةةسةل ةت ريةخياِة ن نةخب و ةب تنةةب ة  يةا ِةااة

 نةة ةد ت ةرسمكة  َلوسطةننةت ن:ةد ت ة  ةةةازتةة حدةةچڄ  ڄ   ڄچ ض ا ِةت ن ةسةةةبن
ةننةةةض  ا  ةةة ل

ةةچڃ  چڃ ڃچكةث ةةسةرط ةةب ةدان ضواةانةرسر ةايي :ةخياد ح ة
 نةةةاو :ةث ب ضوبنةب ة يِةد ض ةسةةةسةر ةا ضر ةت ةثا غ ارة ةيةةةةب ةخةياةسةر ةا ضر ةت ة

ا ةبنةةةة بنية  اةسةةةتةةةچچچوبنةب ةميض  و ةسةةةةب  نةةةاو :ةث ب ضةةياخ

ڇ   ڍ  ڇ  ڇ  ڇچ  چةةةخةةياة ار ةيةةةةثا غخةيار ةا ضا ةة ل ةب

ةةخةةياة و ةدة ةسيةِةةةب  ضة ةةةةجاةةنن نة  َل ةرةةةاو :ةل د ح ةد ط ةةثشةةچڍ  ڌ
ب ة نةةةة نن نةوا ا نةاةرةةل ةجا و ةد ةسيةر ةا ض ا ضا نةجا رة جةةةةةثشخةياثا غ ار ةية
و ضا ة(ة رةةة ة ايذ ممةة ار ةيةدا نةنةاةرةةد ةسةبزاضنةا ةثا غ ةثا  اان ةالاَا يةم

 ةسيةب ةِةةةض ةثا  ةِةاط ت ضونةا ةاة ِةااية ياة ةيةةةةة ةسةةرةايةدةط ت ضوضا   ةِةةةض ةل م
ا كةلةة ةدا ةةيسةوةةيخشةتةة اا كةل ةاضةة ةب ةة ةي ةةةةبنةة ا نيةزسَل اةة ا نة  رس ةة نةة ةة ةةا مةة

ل مةة ةيةثا يت ةةكةضاةة ةبن ض ا ِةت نةة ةسةةبةة ةةةةةة ار ةةةب خةة يةب ةثةمةةا ةسةةةسةثا غةةة
 چۇ ڻ  ڻ  ڻ    ںچن ةد ط راةوةة نةب  وةة ةسةةةسهةرسرةة ةايك :ةةةل مةة ةيةثا يت ةة

ة ةس.ةةةكةل مة ضوضة ةةط تةو ةبةةةاو :ةورىرالش
 ةسةةا ةب ةةة  ل ةرسراوةةةس ا ةد ةةداشةةخةياواةاة تةةياةسديةا وةة و ة ة ةل ةد تةد ح

ةةد ةت ةدة ةسبيةسةاة ة  ضةوت  ا نةةةة ا ا نةِةازكةبةلةخةيانةرةةمكةبيةسة  ضوت كةل ة  ةس 
 ِةابا ةة  اوةبيةنةةاة ةاةةةةيرراةاة ض  ةديذة  اوةبيةنةةت نةل ةجة ةب رةراةاةل ةج ض 
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رةايةد ةةج ض  ض ة  رس  اةاةسةةطيويةت ض :ةد ةةبةات ض ا نةةد ةة  ةس ض ا نةايذةاةنية
ةرؤو ةسةةد ت ةذياناة نةةخيا ِةابا نةة رسراة  بيةسةةةاو :ةاةطل ةةا و اواةا ِةابا نةل ضا ية

ڎ چيةث ةةسةرط ةةةس ا ةد ةةثةما ةةةداش  ل ةرسراو ةسةةةرسرة ةايي :ةةخةيا اا ؟ة

  گ   گ کک ک کڑڑژ  ژڈڎڈ

با  ياةةة نةد ةاضةةة يةةةچگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ    ں
ا  ةي (ةةةسةةبهةةةة  نةثةةةةةةن ةدان ضاةةةةدان ضاةة نة ا  ةة ةسةة بةة ة ةة ايةةدةة ةةاةةن ض يةاةة ةثا يت 

 ةةضا ةل مة ةةدة ةسيةاة ةلة ةِةابةةرةةراةةةةةةة نةد   دةراةنةةطيض  ا نةل مةاةرسةسة  ا ا ضا
ةيةزاض ةخيا دةب ت ةةة ِةااةةةسةانةةايةوا وسطةةةرةةت ض و ةسةل ةاخةياةرةةت ض ةةةاو :ةخةيا

رنيةة ة دةةةخيا  دةب ةةةچکچيةب ا ة ا   ةسةة يض  ةچکچا ةسزاةةا ي:ة
ةرضة ةسةةخيا ةري ةةد ح ةا ررسةم ةخ ا  ةسا ضا ةو ضا ةب ةاا يسيةةةرض ةسةةب اخياب ة

 ةرت نةةةسةب ةاا يسيةذة اةةةة ةةب اةة يةب ةاا يسيةرت ةَ ا ضا ةةب َلةةب ا ةض ت نةةةسهةا
ةةرسر ةايي :ةد ةاض يةا ةل ةِةابةرةةراةد ةةاة ررسةم ةخ اة  ةاض ت نةةةت ن ةرةرسةزت ةب ا

  ک کچضاةة ةة ةةيض  ةاةة و ةخةة ية  رس ةة ةضةة اةابيةنةةةةة ا   ةسةةطيض  اةة نةل مةة ةبةة ا 

ل ةةان ض يةة  نةاةربةد ط ةةل ةِةابةرةةراةث ةت زتةةچگ   گ  گ  ک
ةةطيض  اة نةة ضة اةربةةة ا نةلةةةةةث ةت زتشةةساة ة  رس ة ةضة اةاةةةةاة ِةااةةا ة  رس ة ةاةةاةنةةةة

گ  چةةة ةةث ةت زتةة نةاةربةةنةاةةةةة ا ةاةة ة  رس ةن ض يةرت ةةةةةةكةلةة ةةاةةةب ا ةجا ةةة ض ط وةة

 ِةابا ةرسثة ةت زنيةةة نةل ةاتث ا نةا ةا ِةااة  رس  ةاةاةسةةد ح ةخ ةةچڳ  ڳ

ةةچڳ  ڳ  ڱچ نةبثة ةت زنةةةتدان ضاشا نة  ت ةةرت ةسةدان ض ا ةةات نةلا وسا ذةخ 
 نيةو  ياراةمة ةرسا ةنةةبة ةسةةثَة يةمة ةسةسيةلة ةةةةةةةوةمخةياةسةب ةرسةادةب ةث تكسيةل ة

كة  ض ة ذةب  نةةةسة  ا ا ةتا ةةةةسةسةةضا يسِةامخةياوةم نةةض هةب ةثَ يةخةياث ةت زةة

ةوسةت ن.ة ةخ اة  ا ا ةاضةخةياةسةةةچڱ  ڱ    ںچ دةرسرسنةةةد  
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 ةيـةكى طرنـطضـةند مةسـةل

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       چثةةة ةةسةرط ةةرسرةةة ةايي :ةةخةةةةياية: دة ل يةت اةةةةةةةةا م

ةةچٺ  ڀ  ٺ پ   ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ
 ةرةاتةةة ةةةةةة يض ةةب  ت ةةة ةس ةاةةةةت  ةةةةة ذةدةةة دةثا ةةة  ةةاةةةةةكةرساةةةةةةسراةثا يت ةلا ةةة

:ةةةة  نةرسبةةنن نةثا اةةثا يت 
ُْ َْٝظلَي، شاللََم ُْْص ،شالُُ ّا، اباللَأَل  (.ٌعلْجَيَش ،َأَلْصال

1/(ُْ ُْللشا:خلَْطللخل:ة ا ةرسةسة مي نةاةةة ةة اكيةةاو اةةةةت ةةةنةةةثا شاةة ة:ة(شللللَِيُ  ٌٍخلُهللَيخلٌََِم

ٜالل ٜاُزَاْظللَهٕشخل ُٚ خُٚلخلُٚخلثالللُلٍُْؤٖنشاخل ُٗللا خل ُِللاس:خلبا٥َعا ََُٚم ُاللٛس خل ُْللما:خلخا ََُٚع ُْللُش٠ خل ٍا:خلُخ ُٝ خلٜاَكللا َُ طالل

ُْللُش ُْللشاخلُخ ُٗللاخلُتََم ِْ ٌُللللْظَّخلأَل ةةةاوةة :ةضةة ةسةبةة ة ةة ةةم ةخ اةة  ةت كةةبةة ةةة(1)(..لاشخلَيُعِكلل
خل يةثِْلخلُؤَاٚشٓنُزَالخلةاة ةرتة ةسةةتة ةري ةةةثِْلخلُؤَاري ةةبة ةةةشٓنُزَا ةسةتةنةةة(جملاص
ُُْش٠: يوةي ةارس ُْ يةةةةاُخ  ت ةةةةةدة ةةا مةاسُِلخلُُٚخٛسُالخلخا ةلة ةةةةةبةتناشلللخلُخ
ُْلللشةةةسةةةةة  ِةااةرسرةؤاةةةةة ةاةةةةةا  ةةةيض  ةةةةة  ل ةةةةيوةاةسةةةةة ةةايةثا  ةةةةةب تُخ

ة.ةة   الةض اا ةة ةلةةة  ََةي ذةة ةخ ةةرساةة نةمةةةةدا  ةة رارسث ا
ُْلشخل ة: ذةةثا ة ةرسَلةا نةةةةةة ةخ ةةب ةةةة نةمةةةة هةدا  ةةستر  ةةا ر ةا رادةةةحد  (ةةََم

ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ   چيي :ةرسر ةاةخةياا ةاو ةا ة

  ة ةةةةةة ةم ةخ اةةةةةة  ةسةةاتةةةةةة ةا ضةةةةةة يةةةچڀ  ڀ  ٺ  ٺ
 ةدةة بيةذ ضافةة ةةةةةة ةسةة يض ةةةة ةةرسا اةةةةل مةزؤةةجةة خدةة ةسةةب تةة ةرست ةت نةة

ُْلشخلةك :ةةةةة ةرسطيوةةةةثا ةةكةرساةةي ةةةةةدة ةسيةلة ةوةةي ةرةةمةةةة:ةبة ةةةة رسَل ةةخةةياةةةُخ
ُْش ةةةةسراةب ةةب مةةلا  يةخةةياة ةةةةة ةِةسمح وةةةة و ةدة بيةذ ضافةةةةةيةاةةرةسةة  َلرةُخ
سا ض ة  ةةة ةخ اةما ررسة ةناذيا و :ةةةا ةسةطيويةةةيسةةب  دةرتة يوتةةةةاةة بةة ةل

ةة  ضة ةض ةد ت و اةة ةوةة ضا ةدةة ةسةرسط تةةةةةةضةةةي ةةد ط ةسةرسزاة  يةرت ةةةلةة ةب َلةةة ةةةةرت 
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ُْللشةاةة يةةةةاضاةة ةةبةة  دةةسهةلا ةةةسراةرسةرساةة ةي ةة   ةت كةة ةة ايةةم ةخ اةةةُخ
ةةوةةةةةويضذةةة اية ةةة ةاةةةَ ا ضا يةة:ةة  ة ةةة ةاةةة ررسيةم ةخ اةةة  ةس رسط تةةة ض

ةاةا يسةزؤةةجة ةةةةن ةبة ةةةةةة ةبا ةكة...ة نةوةة ةيض  ةدا  ةةةةةةة  ة ةي ل ةةاة يةرةةةترسةز
يةزؤةة(ّٓٔللللتفب اةة ةة يضةة ةةبةة زت ة ةةةةبةة ا ةرس ا  ةت نينةسا ة م ةخ اةة ررسةاةة 
  ةرن.ةة ةخ اةب ةمةةة  ةرت  ةةب ا

َْٝظ/2 ُُ ًٖشللَِي تة ةة َُذَقلخلداح، )ههه قيةرنةبة ةةةةة ةات ةةةةةل ةتةبةتنا ..َٔ ُذبخلبايَكلخلللعَي
اا نةاةةرةسةةةةة ة ةةبة ةواةةةاة ةةهة ت ةةةةةة   ةلة ةراةةةةةةبةتنا(سةةأقلذَ خل كة ةةا ةا ت ا

بة ةرةاةسةبةيةسةةد طة ةض ةةةةة ةةث ِةتشضيةاا   ةواكةةةةةةنا نةبا  نةب ةواةة ةةةت ةةد ط
تةة نة ا  ةة ةسةةل مةة ةةة َُذَقلل)ةة رابةة ةةاةةةرةسةةمةةةة اةةنا نةثةةةةة ةة ةةراةساةة ةبةةيةسة

ةسةل مةة ةةةةثةة ةةسةرط ةدةرةة ةا ض ةثا  ةةةرةةدةةةَٞبللٞخلُسَْللُشََُأ:تةة اا  ا نةضيةمةةايسة
َْٞة:ضيةمةةايست نةرت ةة دةة ةسية ُٗللا ةسةثةة ةةسةرط ةدةلا ةة ة  رس ةة اةرةةدةةةةةةُسَبللُْٞ

ا نةَل ةة ةنيا تةة هةرات ض ةة ةةسةةيةويا لةة ضةةةل مةة ةةد ةتوت ةة ة ا ةةا نةض ضيةمةةايسةة
ةتة نة ة ةةة ةسةةد طة ةةةت ةنرا نةمة ر ةت كةةةةةةةةاا شِةاةة  نةلةةةةةةت اا نةةة   ضوةسةةث اةةا

دة ةسةةَٞبلخلٞخلُسَْلخلُشََُأةاةواةضيةمةةاةسةةاة ةوا ةة  نةةد ط ةةدة ةست نةرسة ةيةبةةةب ةاة ةت ك
ة نةتد ط ةةد ةسةسةم ر ةسا ةب  دةةةةة رسبةةيدةةةرةةر ةا ض ةثا  ةخةياة و :ةطيويةت
َْٞة:ةاةسةةةة ةيةضيةمةةةةاةة ةل م ُٗللا ةرةسةةةسةةةةةا ت نةض اسمةة ر ةةة رسة ةةيةبُسَبللُْٞ

ةرسةسةةةرسة ةةيةب ت ةرةةب ةستةة نةرساةةةةةضيمةةةاةسض د طةة ةةدةة ةيةاةة ة ا ةة ةل مةة ةةةة
خَ٘لخل٤ٞػلخلخلٌُّنلخل:ةة  ةرسَلةحد  نة ا   ةسةةةة ةرنةب ا ةتةكةراب اةةيرةب ةاةةت خ اسخللللخلَُُقخلفٝل

س.شللظلللَٝةةد ةس يةوا واب يا ةة  ةةانا كةا ةسةةاو :ةشللَظُُْٝلَيخلََُٔخلُٛٗاَف
خل ؟ة يا ةة ااةة خلٌُّنلخلخلُٖٛالخلخل:اساُُلخلَيَك: راةرسَلةةَيلعشٜفلااخل ةانا رةةلة ةَعشجلاْ

ُٜللللعَي خَ٘لخلُطٔشُلللللْؼبخل ةةةاوةة :ة ةة ةةةَٛبًُْػُُللللخلَيخلََُٔللخلّا٦ُْٝنيخلُػللللللخلباَيُػُلُالَيخلََُٔللخلبااَيللللُػَيخلفٝلل
د ضوازستةة هةاةة ل ةزال ةبا ةةكةدةة ةست نةاةة ةةةرست ةة ن ةا مةةا كةةةةة هةاةة ةا ا َلةةةةت ةتا
ة و .ةة ذةا ةرؤِةاضوةةتةة ِةزةرساةة ةةد ةسةرةةل م

خلةةساةةرةيةبة ةةر ةثا   مة ت ا ةةةة  ةةس  زخلتخالخلُٜخلَْٕأخلُٖٛالخلخل:اساُُلخلَيَك: رسَلةةَعشجلاْ

ًَٖفلخلخلّا٦ُُٝؼلخلَفخل٦ّٝالللخلب٘خلُػاَحللٔخلُصََ ةرةاك ةةد ةستة ةتة اا كةجة ةةلة ةةةةةةةةة ياةاوة :ةةعلبخلٞخلَي
َُُشَقلل: ةةلةة ة  ةسَل اةة كةبر وةة ةسةةد حةة ةرسطةةيوةي ةةةةةج َُخلا َاكللا ُُٚشَيِشجاللٌخل ُُلل٠خل ٔ ُرَخلخلاسَّ:َق
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ُُلل٘خليعللالعب ٖاللبّاخلفايَك خلاساخل يةريةرسَلةا ن:ةطةةسةةل مة ةةاةنا كةةةةةةةةةةةةسةت نةبة ةاةُٛخلَيَشٖلا
اةةةرةسةةرةاتةةا ةزتةة وةةةةةرسا ةتاةة نةل مةة ةةبةة ة و ةاةة ةةزاض نةزؤةةةةةةةة  َلرةةةة ب

ة ةس.ةة ةرسا ت ةِةةةض
ُْْص/3 ْاشخلَنلللُجلللُحسةةةاوةةة :بلللللْصُْاةةة ية-ابلللللَأَل ُٜا ُْبالَصلللَْٓٛخل َٖٞخلََعَفلللخل٘اٛ  خلًٝللل١ا

٘ا ُْللل ُِٜلَ زاٚ ٘الللللُصخلُٚ ُْٝعباذْٚللل ُُّاخلَف ة ضوةةت ض ةلةةة ة(ةةةاوةةة :ةب ةرت  ةةة ةرات ض ةةة ةسةة   ةةةةةةُٓ
اةة نةلةة الةةد ذسَلريةسةةةسهةبةةكةث ةمةةنيةت ض ةةةسةجةة ةيةةااةةةةةةةمةة ةرسا ةض ر اااةةواة

ةيس.ةةا نةثا واة  َل ةةا ا ة ةبِةتيسةةخيت  ةم
ّا/4 ًََٖيللَزخلِاْٗللللَيِظسةةةاوةة :ةِِيللُصاةة يةَأَلْصال َ٘ خلٟخلالخلٔسٜللُؽخلُع ُٕخلْٝلل َََٖعخلٌاْٖللَأَُٚنللا خلًٝلل١َا

ُٕخلللللخلُلكَظللُْٜظ ّٔبلللاأَلُاٛ ْاَنللخلُٚخلصال ُٜا ُٕبالالهلللَٛخل َِٓأخلشاَْلللاخلَأَلُٗللخلًَُْٝعخلٛ ُْعالللللُضُُٜٚخل ٞٗٔللللخلٚخلَي ٞخللاخلفلللُٗٛ

ََ٘فخلٙاُذللللُٜخلٌُُخللْدَأخلَُّشَْللِخلَأٖاذاللللُحَأخلَُدُسَخلَأُرَٔللللَفخل ا٤ُُعللٚٔ خلَ٘للللَٝفاخلَُللخلُجُشَخلُخللُرََٔفللخل ّاُُْٗللللُطخلُجُشْخللَأُٚخلٝلل

ِٓخلَ٘للللٝاخلَفَُللخلخلُجُشُخللخلْٕٔ ُٚخل ذٙللللْصَك٢خلَيللللُضَُخلشاَْللَأَل ةنةةةةةلةة ةب مةةة ةةةا شةةث(1)ِفلَنللخل ٞٗٔللللَي
 اا ةة(راةثا   مة ا نةاةةر.

خلٌٌللللجاُس ةة ةةاةةنا   ةثةةاسةةرسطةةيوةك :ةتةة ض :ةةةساَكللَز٤ٞخلَيللللِؼَيخل:عالْجللَيَشعللللْجٔس/4

ٍاُجللٔسُٚخلعاْجللٔس ٕاُهللُٜخلعاْجَيللَشُٚ خلاٌغُجللْسَأخلا ََللَِلل:خلٔ ُ٘جاللَْٚأخل١َُعللُبْس٢خلَأًَللُعخلٛ  خلماْبللَيٖطخلثاْٝللُحخلْٔاخل

ُْٚشَيِؼلللٌُٚ خلِكلللللَيُعُٚ  خلّاُعْشللللللُػُٚخلاّلِكلللُعُٚخلّاُعلللْبَطخلافاُعلللتاخلُٗالللللَِْٔ خلَف١َُللللُُْٝاِيَنخلُٗلللاً ُنخلََْٔلللع خل

ُٚةرالتوبرررچچ ٿ  ٿ   ٿچ ُٔٔشاَفَيَهلللخلٌُُعلللُج خل خلِٕأخلثاْٝلللُحخلََْٔلللخلّالللللُظْجٔسخلٜ

ٍُ خلَقا٤َُْٝػَأَلخلحاُبِقَأخلٌِٔكبايُعخلشَىَؼَي    ڃ  چ  چڃ  ڃچعاىل:خلُتخلا

 ڍ         ڇچٚقٛي٘خلتعاىل:خلخل ةرالتوبچڍ...ڇچ   ڇ چ 

ٌُ خلَقسريونچڎ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ُٚلللخلَيٓخل:عالْجَيَشخلٝ ةةةاوة :ةةَبُزلللخلٝلٌخلَيعخُلَقنت خل
ةةة ةس:ةةياةةجةةا ة ةةسةةةسةثا ةة ةاضا   ةثاةةسةةثاة ةت   ةثاةةي ةثاةرسطيو

ة. ةساناةةةةاةةا ةل ةِةةةيةمةةثا /ة1
ة. ةسةةةا ةل ةِةةةيةة  ََةةثا ة/2
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ة. ةة ةسةةةا ةل ةِةةةيةاةةثا /ة3
اةة ة ةة دةمةةاةةدةةةةةةسه:ةاةراةسةسبةةيةة ةس ضةةةةِةةةساةةةةة  ةةمةةةةا ةلةة ة ةةةةثا /ة4

خةاثةة ةةة ةة دةلةة ةِةةةيةةة  نةلةة ةِةةةيةة  ََةة ةسةرسزاضةةةةةةة ةةةةسة ةة دةدا  ةةةةثا 
ة. ةةة ةسةةثا  ةةةا

با  ياةة نةةةةاوةة :ةچچ ٿ  ٿ   ٿچ ةايي :ةاةة ةرسرةةةةخةةةيا ةةةةةد حة
ةةد طة ةةرسمةنكةبة ةةةةضة ةة تا ةاة ررةةةةةسةثا ة  رتةةنةةةةةةثا ةخةةياةواض ةسا نةب ةة  ةب ا
رسمةةنكةةدةة ةاةةاة ةويسةة ت ةةةةنكةبةة ةااةزةةثا ةةةةة نةرسمةةةة ة تةةرةاةة ةذةةةةكةاةةةةا رةت 

 ةةةةة ةة يض ةةةةضاةثةاسةةةاةؤظةةة:ا نةتة نةرسَلةةةزاض  ة ةسةزؤةكةة كةةزؤةبةة يض ة ةةن يةةبش
ةةةاوةةة :ةِةت زاةةة نةلةةة ة اءراإلسرررچڻک  ک  ک  گچرسرةةة ةايي :ةخةةةةيا

 يةلا ةةسراةا ب مةكةةةةثةاسةضاة ةةب َلةةةةةةةاةةاةةةد رساازارةطةويسةةدة رساازارت   ةِةت ةزةلا  ةة
:ةا رةساةةة نةبةةة ةثةةةاسةراضةةةةاةنةةةة رسَلةةةبلللللسَغ ةةةةةةةةب ت( ةةةةة ةتاةا ةا ة ةةةةةثا 

ةتنيةةةت نةةةةةةاةةتنيةض اةخةاثنةةةةةةةل ةةةةةةةةهةبةةةة ةة  ةةةةةةةةةةةاةةةةةةة ةسيةايرةدةةةةةل ب ة
 ةاةةةةا نةض خ اةةةة يةاةة ةرَلةةةة ةايي :ة د ةاضةةةةرسرةخةةةيانتةةةسهةةةةةةتنةاةنةةةضس ا زسة
تةة نةلةة ةة( رةاةةةرنةةةةبةة ةزت ةةةةة ةرت  اةةةةثا ةخةةةيا ةةااةةةةل طةة ل ةدةة ةةثا ةة ةةةةةوا وات

ڌ ڇڍ   ڍچراةرسرةةةةةةةة ةايي :تةةةةةةةةيضسيةِةسو ةةةةةةةةةةم

ا ةبة ةبِةتة ةراةنةةةةةةةةثا ةخةةياة انةةةةةةاوة :ةد ةاضة يةاة ةض رةةةيونسچڎ  ڎڌ
ةسةةا ةةةاةةةةةا ةاةةةيرةةةاةةةةةيةرَلاةةة نةا ب مةةةكةلةةة ةثا ا ةةةا ةخ ةةةن ةضةةةةةةاوةةة :ةثا 

ا ةةةةة نةة  ضوت  ةةةةدةب طةةةة ةاةةةةةاؤسْجللعكةلةة :ةةةةا ن:ةا ب مةةةةا ةرسَلةةةة  ضوت  
ة زاة.ةةزاةةدةة :ةمةةةاؤسْجعا نةةرسَل
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 يةرةةسد:ةة لةةا م

 ه وه قومار و  رِابه ـش ي ه بار  ك هلباسي
واةب مة ة ياة ةةةةةةةةاةرساة تنةةرةاتة ةلة ة ةياةةخ َلاشةةةةا ةاة ةِةةةةة َلواةب مةةةة ةذةخةل ةذ

ة تن.ةةرسا
 (: ـمـرخَ) شـةرِاب يةكــةم :

 اني@ـجؤرةك(و مْرـخ)ةرِاب ــةي شــ@ ثيَهاشةكـي

ُْ يةةةةثا   مةنةدا ن ةثا ش ُْلشخل كةةةةااة نةاةةرةةبة  دةةةةشلللخلُخ  ةة ضوةج ةت  ةةةةةة ةُخ
ن.ةةةكةرساةت ةةرةةمةا كنةةوةاة  ضةا ةل ةة نةة 

ََْفلْصبخلَأَلََغُس ََْهٝ خلَيٍُشخلطالخلُْلخلََمُٚ..خلخل:ة رسَلةةٞٗا ََاخلُخلخلُٗلخلٛ ٌُِٚٔكلخلَيُعخلَشَكلخلَُُيخلش٠َا خلُٖٛالخل خل

ِٓخلُ ْعُبخلُذَْٓع ُاَيخلٌِللِٗخلَْطللضْعُبخلُذَْٓعُٚ خلٕشَهللْظَاخلٌٍُهَيخلٌِللَْطخلأغَي خلٔشُْلخلَيِلُٚخلَبُٓلخلَيَعخلََُٔلخلخلَزُ ِلً

ُُٓبلل١خَلخل:خل٘آْللُعخلٟٚٔاخلسالُلللي َُِٚيَع ًَلل١َخل  ِْٓ ٔٔخلَي ْٝ ٔٔخلَيِؼللُجُشُت ْٝ ُٖللاُت ْٔخل ََلل ُْللشاخل اةة كةةةةاوةة :ة{(َِيُ 
  ضةةوت كةلةة ةب تة ةدةة ةةضة ةسكةلا  ةةةاةسة ةةيض  ةراث اة ةكةاةةيت   ةةةة  ل ية  اة ةةةسةةةةة

ُْلشخلزاض ت نةطيويت ض ة   ض :ةةةة  ضوت  ا ةطيويةت ض ةسةب ة  ةةانا كةم ةخ ا  ةةب(ةُخ
ُْةي :ةةةةةثا ة ةرسطيوةةةةي ةةةةكةرساةةةةةي يةخيةاة ةرةةمةةو ضا ةد ةسيةلة ةوةةة ةة ةيض  ةةشلللخلُخ

خٔٔلخلخل]ر ةايةتةة و :ثا غ ارةة ة ْٝ ٔٔخلَيِؼللُجُشُت ْٝ ُٖللاُت ْٔخل ََلل ُْللشاخل ُُٓبلل١خَلخل!َِيُ  َُِٚيَع ًَلل١َخل  ِْٓ ةزَي
7739ُٚ)خل:شقِبلللذخلُُلللْحَأخل٘اُجلللُشْخَأ 1985ُٚ)خل:شقِبلللخلًٌَِْظلللَا( خل ٚاٛخلُدبالللَأ( خل ( خل3678)خل:شقِبلللخلُدَ

ََللللَيَلُٚ ُِٓٚخل (1875)خل:شقِبللللخلَّٟزلش 5573ُٚ)خل:شقِبللللخلّٞا٥َللللللُظَي خل(3378)خل:شقِبللللخلْ٘اُجللللَُخلٔاَْبلللل( خل

ْٔخلَأَبخلَٚغريِٖ ُْٜش٠َخلُٞع ةةي .ةةو ةةة ت ةراةخيةاةة ِةااةل ةةرةةةرةسخنةةةةةاو :ةاٖاُش
لةة ةةرةةةرةسخنةة ةرةةمةةكةاةةةاةسةةةةيةاةة ةلةة ةةا وةة راةبةة ةةبةةيةساب اةة ِةةرتةة ةسةدةة ة
ةةةسةلةة ة  ةخ ا  ةةبةةةدةرت ةة ةةاةة ِةااةرةةمةةكةرساةةةي ةةاةة ةمةةةةةةةةةد طةة ةض ةلةة ةاة

و ا اة يةذا نة ذةرساةةي ةةةةةةنراةةت ن ا نض ة ةةرض ةسةةا ا َلخةياةرنيةخةياا م ل ية
ُْللشاةة ِةااة  رس ةة بيةض ةذا نةة و ة نا كةةةةةةةا ةة ب تةة ة ةرض ةةةم ةخ اةةتةة ةُخ

ُْ كة ةةةةب ةا ةرنةة ةخ اة يةمةة ة ةةبرا ن ة.ةة ةة(ةرارسضةي ية  رس  تشللُخ
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رةةمةةكةةة   ةةلةة ةب ةسةسةاةة ة ةة ةةاةةا كةا ررستةة ا ةم ةخ اةة  ةكةلةةةةةسهةب َلةة
ُْللش ةةةةةاةة ةدةضاةي ةةةة ةةوةت ةة ة  تةةةة ةخيةاةةةة نةذيانةةةةةي ةة  اةةةةب   ة ةلةةةةةةاو ضةُخ

خٍُل]:س  تةة دةة دةرةة ةةةي برةةمةةكةةخيةاةة ةةوةةةي  ُُللُشخلَقللا ٔٔخلعا ٔٔخلَْبلل ُٔخلخلخل:ُعلل ُُللُشخلْبلل َُْع اخلعا ُطلل

ْٓبخُلللللخلَِيُ ٖط ََ ًَلل٢خل ٍٔخلَهلَلخلللللخلاَبخلُع ٍاخلٔشخلُسطالللٛ ِٓللاغاخلخل:خلُُٜكللٛ ُٗللاخلَي ّٜ ٘اخلَأالخلخل!َأ ِْللل ِاخلخلَقللْذخلخلٔ  ٍُخلُتْخلللٔشٜ ُْللُض

ُْ ْٖللَِيُ  ُٚ ُْظخُلخلُٞٔشخل ْٔخلُخ خُْلخلخل:١ُلللخلََل َُٚيِل ُٓلَبخل ُٔخلَِيَع َُِٚيُعُظلللخلََل َْٓطل١خَللللخلٔشخل َُِٚيَخ ُْلشاخلخلخل َُٚيِؼلَعريخٔلخلٌٔخل َُِٚيُ 

خٌُلخل َُُشخلَِيُعِكلل 378ُٚ)خل:شقِبللذخلُُللْحَأخل٘اُجللُشْخَأزَُللاخلُخللا ٚاٛخلُدباللَأُٚخلخل( 7475)خل:شقِبللخلًٌَِْظللَا( خل خلُدَ

3669ُٚ)خل:شقِبلخل ُٕخلبلشقِ:خل)خلخلٔاَْبلخل( خل :ة اةةيِةكةةياةة ةةرسَلةةةآلكةةةةةةةاوةة :ةة بوةَل(5359َحِبللا
رةةة ةية ل مةةة ةةااة زكةبةةةلا اةةة نةِةاةخةةةةياطةةةيت مةلةةة ةةياةةة ةكةاةةةيِةكةخةةة ون اةبةةةيةة

ب تةة ةةةزةةةةةةبة ةد اة رسبيةاض ة ة ةس ض ةب ِةت ةةةرتةةة ةسةة}ةو ةتةواةةخةةياة ار ةكةةثا غ
  ةس نة  ايةة رادةةةاة:ا نةةرسَلةي ةسةة ةرت   ةة ةةب ةب َلة ةة ةةزاض نةد دةرس  يةةياةا

 ا  نةةطةةيو :ةدةة يةخ َلةةةة{كة  تةة (اعلللل مج ة اسةذةةيان ةاةة رسض ةدةة ةةةلةة ةي ةبةةيةنة
ن نةةةةة ِةابا ةلةة ةثا ةة خةاةةةةةةةاخةةةياض ةرتةة ةةخةةةيا ِةااةةةةة طةة راةبنة  رس ةة بيةض ةاد

ُْميةج ةةةسةةيتنيةط ضةة ية  ض ةكةرساةي :ةل ةوةي يةخيةاةةرةةم نا   ةةةةة  ةةاشللُخ
ة.ة(م ةخ ةةب  ذةةةاو :ةاةؤظ ةةةة ل ةراث اةةا ةة  

 ة ةةةةة بةةةة لةةةت نخةةياة و ةِةسمحةةةةسة  ةسَلة ا ض ةة ا يةد بيةذ ضافة ةةةا ةاو :ة  
ُْ: ض ةة اا   ةط ةةست ةةا ةطيويةتةةدانةسوةة  ض ب ةةلة ةوةةي ةرةةمةكةرساةةي ةةةةةةشلللخلُخ

ةة ةة ةةس  ة  ةرض ةاةة ِةابا ةبةةة ةسةةبةة ةوةةةي ةبةة ةوةتنةم ة ةة ةسيةرةةمنةةةةةةةةض ت ضثا  
رةةمةةكةةة  ةاةة ةدةة ةةاةة ررسةم ةخ اةة  ةسيةلةةةةةةةنا   ةرت ةةةة ةةةبةة  دة ةة ةةاةخيةاةة

ُْللش ةرسطةةيوةي :ةةة ةة ةةثا ةةةي ةةةةرسا ةسهة ةةيض  ة ة  تةة ةةةةة نةذياناشةةةةةسة  اُخ
ُْللُشُٚ:ن نةاةةةرةةةةب م ُْللشاخلُخ ُٝ خلََم َُ ُٗللاخلُتطالل ِْ ٌُ(للللْظَّخلأَل ُْللشب تةة ةلاشخلَيُعِكلل رسطةةيوةي :ُخ

ُْ .ةة ل ةرارسث اةةة  ةة ويسةة(سةسة ْلشُط ةل ة ةةةة يض شللُخ

 ةرِاب@ ـي شةبوونـاني قةدةغـةكـدوو@ قؤناغ

بةةة ةة  ضوبة ِةاب ةخ تةةةة ةةةا ةاةةةنا   ةرت ةةة ةد ةسضةةةوسيةاةةةةةةة ذكةض تةةةةةةةةثةةةا مةا
 ةد ةستة ةاة ةةةاةةياةة  ضة غة  رس ة ةبةيةسةةذا ن و ا ةةةةةةة ِةااةبة ة ةةة اةاض ةةاة  رس 

رسب ةة ةب اةةا كةلةة ةةةةةِةارت ةةكة ةسةرض ةست ضخةةةياةرنيةخةةةيادةة ةةاةةن ض يةخةة َلكةبةة ةةةة
ةة لةةةرسمةةةكةةةا ةا يةض ر ةةةة ت يةة  ََةةة َل و ةج مةةةنةةةةةذةي نةةةةة ةدا   ت واةةةةةما 
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ةنة ةنةرسمةكة  َلةةةة: ةيوةي ةاةي ةب اا كةضة ة ة  َلةةةةةةاةب ةضيةة ةةة نةضاةةا نةد مة ةو ة  َل
 ِةااةةاةة ةةةةة ذةاةةةة ةةب و ترةةةة ت ة  تةةةةدةبةة ةثةة ةةسةرساةرنيةثَ ثَةةةة يةثا يت ةب َلةة

ا ةة ويةنةةب تةة ةةةزؤةةل مةة ةيةِةةاةةنا كةبةةيةسةة ِةسبةة ا نةزؤةةة رسواةة نةثا ةةيسةطةوةةيسة
ةةرةس:ةة ةاةة ِةاب ة  رس ةة غةاةةياةة  ضةة ةةب ة ةكةث ةةسةرطخةيا
(راة67ثةة ةةسةرط ةةلةة ةمةةيةِةسو ة ال رةةل(ةد تةة و ةذاةة ةسة ةةةةخةةةياك:ةؤناغى يةك  ة  ق  

ةرض ةسةخةةةيايةهةرساةة ذةبةة ةسةاةة ةاةة ِةااةاةةنا   ةخةاثةة ةةةاةة يةةةةةةةمةد ا ذستةة ا 
ڃ  چ  چ    ڃ  ڃ  ڃچ ةةرسرةةةة ةايي :ةةةةةةةنا   ةخةاثةاةةةة

ةاوةةةةة :ةلةةةةة ة        ةالنحررررر  چڎ  چ  چ   ڇڇ  ڇ       ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ
رةةمةةكةرساةة نيةِةز ا  ةة ةةةةة ي(ةاةة ِةاب ةلةةةةةةةةي ة اا ةةةة ةةوةةةة ةراةخيةاة ةةبيةاةةةب

با  ياةة نةة{وةةاوةة :ةاا ةةيذةةرؤاةة ةةةمةا ة... نةةة}كةرساةة نةةةةةرةةمةة  ةلةةةةةةاشةب ا
ةخةةةيا انةةاةة ةد اةة ةد ا ذستةة ةة ةةيض  ة ض ة  تةة ةبةة ةا مةة ضا كةاةة ةبفةةةةةةلةة ةسراةضاش

ة ن:ةةةكةرساةةن نةرةةمةةيةةرةةةاةة ةكةاا ةة ةةبة ةيةراةخيةاةة ةايي :ةل ةبةرسر

ة(.ةچ  چ  چ  ةة ةة ةخ اةة:ةا ررست ا ةم دةةت ا

(ةةا ةاوةة :ةدةة ةةاةة ررسةم ةخ اةة  ةسةةةچ   ڇ:ةِةز يةِةؤزتاةة ا ةبةة ةة ةرةةسد
سةدةة ةسةةلةة ة  ضةة   ةا ا ةة راةبةةيةسةةاةة ة ةةرتةة ةةةةة يةخةاثةةةة هةضاةةةةِةز ا  ةة ة 

ةي ةةوةة ايةخةةةياكةثةة ةةسةرط ةةذيانةة ةاةة ةةاا ا ض ةض ض ةرةةضةة ةةةخةةةياجةة ةك ة
 ةلةة ةة  ض  ةة راة  رس ةة ةب ةةةي ةةةةةةة ِةااةا خ ضةة ةسةةض اوسطي ةةةة ةايك :ةاةبفةة

 ةة َلكةذ  ل يةذ ِةااةةة ةسكةخة ةثا  ةدةة ةة يض ةةكةزاضخةيا و ةةة ةذا نةب ثا 
يةخةيايةةةة  بةيةةةار رسو ة  دان نيةة  اوسكة  بةةة ةي ةةرسبةةت ةب  ةةةب ةرت

نةبيةبا نة ةسةةةةةةةيةب ة ة ةكةِةؤاة يةةبِةةاكةبة ةرةاِةؤذبةةةة ارةة ةيةض مةةث ةةسةرط
ةية.ةة و ةبةةد ح ةثا  ةب يوةي ةةاب  ةةةاا ا ةة ي ض   ةت ا دةد دةد ت

ې   ېې   ۉ  ې چد ت و كةا ةرسر ةايي :ةة:ةد ةدووة ةاغى ؤن ق

ةاوةة :ةرسةبةة ةسكةاةة ِةاايةةةةةالبقرر  چجئ  ...   ەئ  ائ ەئ ى  ىائ   
ََةةةة   ضةوك ةمةيةرةةةةةةطيضة  ا   ةطة ةةست نةوا ةواة  تة ةةةةةةة  يا ةةثةمةا ةذةلا وساة ن:ةب
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زوةسةةة  ةةاةة ةد اةة ةةد ا ذستةة ا ةرت ةة كةب  ا ةةةا نةوا ةةواة ةة نةبةة ةخ َلةةةةةةاشة ةا َل
ةست نةوا ةةةواة  تةةة ةة  ضةةةوك ةةةرسةةة  ا   ةطةةة ةةةةةة ةةطيضةةةةة ِةااية ياةةةةةا ةاوةةة :ةا

 ةايةس:ةا   ضةة ةسةةبةة ةةةةةةةض تفةخةةةيا نةةةةة نةةبةة  دةرت ةةةةا نةوا ةةواة ةةةة  زا اش
(ةاةة ةَيٓخللٌةة ةة ةةبةة ةد ت و اةة يةمةةيةِةسو ة ةةة دةة ةسكةزؤةةة  ةةل يةلا ةةزانةبيةبةةةةة

رةةمةةكةةة رسرةة ةايك :ةلةة ةوةةةي يةخيةاةة ةاةة ررسكةم ةخ اةة  ةةةِةز ا  ةة ةب اةة ةلةةةة
 يةةوسةب خةةةةةة ةبةة ةةضاةة ةة ةة ةةد ةسضةةةةةة ِةااةِةز ا  ةةةة ةسةاةةةة:ةرت نةةا ةاوةة ةةةةرسا

رةةةب ةنةةةة  ض ةلةة ةسكةخ تةة ةبيةسةب دةة ةةةب َلة ا م ضا كةة  ََا نةب  يسذةبيةب
(ةلا ة ةذة َل ةةةَيبكلش٠خلب ةد تة و ةمةيةِةسو ة ةةةة  َل ةض بيةبةةت ةذةنة ةد ةسكةثا شةةد ح

ة .ةةةةواة  تةة نةوا ةة ةط ةةستة  ا  ةض ةةطيةة ِةااية ياةة ةسةاةبيةسةةا ةرت

ڻ  چرسرة ةايك :ةةة(داَيٓظلا٤خليةِةسو ة ةةةة ةلة ةمةةةةةةت  ة كةبخةةياةة:يَية   سةاغي ؤن ق

ة چېئ ...ےہھ ھھھ  ہہ ہۀۀ
ا ةةة ةخ اةةةمة ةنةبة ةةةةة ةضيت ةكةا اةةةةة ةسنةويخ ةةةة كةبِةةاوة نة ا  ةةةةةةاو :ةد كةد ةاض

(ةة  ةة ةرسَلةةةة  ض ةمةة ةخ ةةض زاضةةةةةةةا نةة  ةةيض  ةدا  ةةةةنة ةة ةرسَلةةةة ةرسزاضة  وةة
ة يةر ةايةتةة و :ةبةة ةةض تفةة ةايةس:ةا   ضةة ةسةةب َلةةةة يةا ةبةة جخةةةيادةة ر ةسةة

 ةخ اا ةوةة ة ةة ضوةمةة ة ذة ةسهةةةةا اةة نةةد حةة ةاةة رادةمةةةةةة ةخ اا ةضيت ةةكةمةة
 كةةاتةة ةب تةة نةضةة بيةسةاةة ةلةة ةضا ةةيانةةةةةة راذةةا ضةةةةا ن(ةبةة ةكةضةةةة ا نةرسَلةةةة ةخ اةم

 نةةخب ض ةسةةا ةاو :ةرةةةرسةر واةواة ضةةخ ةو ةةةت نةاا يانيةمةةة ةيسِةؤةةضيت ككةضا
  بيةس:ةل ةرةايةضيت ةككةبة ت ض ةوة ايةضاةيسِةؤةرسةرة وا كةبةيةسةةةسةلة ةرةاكةضيت ةككةةةةةةةةة

ةرض ةسكةخةةياةاة ةسكةاة ِةااةةةةخةةياة ضا ةو ايةب ت ض ةرسةر وا كةبةيةسةةاوة :ةةةةخ ةو 
ةة. ذةة ةب ةة ةت ةلا ا نة  رس ةةكةت اح ةد ةسةكةاةرةةض و ةسةةثا ةةو مةةة زؤةةل

كةثةة ةةسةرط ةةخةةةيا(ةبةةيةةاةة ةُا٥ذ٠لَيلل و كةمةةيةِةسو ة ةد تةةة:ةدةة ةوارة     ضةاغى ؤن    ق
 ةت ةلا ةةةة ةةةةةةة ةرنيةةت احةةةةةةنا ةراةب مةةةةةة ةكةل طةةةة ل ةبنث ةمةةةةةة ِةااية ياةةةةةةا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  چ  رس  اةرنةةا ةرسرة ةايي :ةة

اوةةةةةة :ةدةةةةةة كةةةةچٺپ پ  ڀ  ڀ ڀ  ڀٺ ٺ
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 ِةااية ياةةة ةةةبةةةكيةهةةة ض ا ا نيةةةةةةة نةاةةةةة ةسنةبا  ياةةةةةد ةاضةةة يةبِةةاوةةة نة ا  ة
ثا ةةنةلةة ةاةةةرسةسكةةةة{ نة ا  ةة ةسةةةةابةب ا ةتةةةة أزالد(:ةاةة ةبةة ةت ض ة}زسل اةة ا نة

بةة ةرةةةب ةةةنةةب دةة ةسكةمةة ةرةازبن.ةد حةة ةضةة ر ا ةةاةةةة  ضا نةلةةةةةة تن ضنةةخ وةةةةا
واةض تفةةة ةايةس:ةاةةة ِةااةا خ ضةةة ةسةةبةةة ةةةةةةةةةل ةت شةخةةةةيا:ةخةةة ةةةةةة  ةرسَلةةةةة  ت

رةةةب ةةةةننةبةةة  دةبا  ياةةة نةخةةة ةرةةةطةةةةونةزؤةةةةةة ر ةايةتةةة و :ةخ و ضاةةة نةلةةةة
ََةةةب  يةسونةة ةةةةة  ةسةة ةةيض  ةلا ةةةسةاةة ةر ةايةتةة و :ةخ وةة ض ةلةةةة:ةا   ةسةلةة ةسكةب

 ةراا ضاشةةةنةاةةة ةوا اةةةواةةةةةةرةةةب ةةةةنةةاوةةة :ةاةةة ت ِةنةةا تفةؤاةةةنةةلةةة ةةا جَا ة
رةةةطةةونة ة ةةةةةة    و ةد ةاضة ةا اة نةاة ةرس  ضة ةسةةخة ةلةةةةةةةةةةةِةسر ةسةةرسخيةت ن
ةةاةةة ة  يةزؤةةاةةةن ةرت ةةة ةةرسط تةةة ضةةةةب َلةةةةةةةة  كةض ط ت ضةةرض ةساةةةخةياوةةة ضا ة
ة ويس.ةة ة ةراةةة ارةةن ةثا غةة ِةاانةةةسهةل ةر ةا تشةة نةذةة  ايةت
ُٞخل]ةر ةسةسةدةة دةرس ةة ة  تةة :ةةسةل اةة ُْٝظللُش٠َخلُسَضلل َُ ْٔخلَأَبللٞخل ٍُُعلل ٘اخلَقللا ْٓلل ٍُخلخل:َهلُلخلُع ُْللُض ُِللاخل َي

ُْٔش ِاخلَِيُ  ٍُخلخل ُتْخٔشٜ ُُلش:خلخلَقا ُٝاْلاخّلخلخلخلخلخلعا ُْلٔشخلُب ُٓلاخلَفلٞخلَِيُ  ْٔخلَي َٝ ِِخلُبل ٗال ًٖ ُٜل١ُخلخلخلخلخل ُػلاَفٝاخّلخلَي َٙخلَآل ُٖلَز ُُٓضَيلْ خل َف

  ۉ  ې ې   ېې  ى  ىائ   چخل:َٖيَللللللللٞخلَفلللللللٞخلطالللللللُٛس٠َخلَِيُبَكلللللللُش٠خَل

ُٞخلعا خلچ ...وئ   وئ   ۇئ  ۇئ   ەئ      ەئ    ائ   ُٞخلَهلُلخلخلَفذاَع ُُشاخلُسَضل

َ٘ ْٝ ًَ ٘اخلَفُكٔش٥ُْ خلُع ْٓ ٍُخل ُع ُٝاّْاخل:َفَكا ُْٔشخلُب ُٓاخلَفٞخلَِيُ  ْٔخلَي َٝ ِِخلُب ٗا ًٖ ١ُُٜخلَٖيَلٞخلَفٞخلخل ُػاَفّٝاخلَي ُُٓضَيْ خلَآل َف

َُٓظ خلَي   چېئ ...  ھڻۀۀہہہ ہچخل:ا٤َلللللطاُٛس٠َ

ٍٔخلَهلَلخلخلللللَفَهةة ُٓللاَدٟخلُسطاللٛ َا ُٕخل ُْللادخُلخلةا ُّخلَيِصللال٠َخل ٕاخلخلٔ ُرَخلَأَقللا ِٔخلَيِصللال٠َخلُطللِهُشَ ُِٜكللُشُب ْٕخلالخل خل ٣خلَأ

٘اخلخل ْٓلل ُٞخلَهلُلخلُع ُُللشاخلُسَضلل ُٞخلعا خَ٘لخل َفللذاَع ْٝلل ًَ ٍُخل َفُكٔش٥ُللْ خلُع ُٝاْللاخّلخلخلخلخل:َفَكللا ُْللٔشخلُب ُٓللاخلَفللٞخلَِيُ  ْٔخلَي َٝ ِِخلُبلل ٗالل ًٖ خلَي

ُُا٥َُذ٠َخل ُػاَفّٝا ١ُُٜخلَٖيَلٞخلَفٞخلَِي ُُٓضَيْ خلَآل ٘اخلَفُكٔش٥ُلخلخلخلخلخلخل َف ْٓل ُٞخلَهلُلخلُع ُُلشاخلُسَضل ُٞخلعا ُِلاخلخلخلَفلذاَع ًَ َ٘خلَف ْٝل ًَ ْ خلُع

ًَللُؼ ٍُخل  چڃ ڄ  ڄ   ڄ چخل:ُب ٘اخلخل:َقللا ْٓلل ُٞخلَهلُلخلُع ُُللشاخلُسَضلل ٍُخلعا ُٓللاخلخل:َفَكللا ْٝ ُٗ ُْْل ُٓللاخلَ ْٝ ُٗ ُْْل ةزَ
ُْذخلبشقِ:خل)} ٘اخلَأُح  خلعٝبخلَألسْؤٚط:خل طلٓادٙخلصلخٝحخلسجايل٘خلثكلااخلخلخلخلللتعًٝلخلػخل(378َأْخُشُج

ٚاُدخلبلللشقِ:خل) 3670َََُٚأبالللٛخلُدَ َُٚيَلش ّٟخلبلللشقِ:خل)للللل( خل ٘اخلَأليبلللللُُٚصخل( 3049َز  :ةةةةةةةاوةة{اْٞلللللِخُخ
 ةةةةةةةةةةياخةةياة ِةاب ةضة ةرسةةةةةة رس ة اةرض ةاة:ةا وا ةكةخةةياة ةةةةة ة ِةسةرسَلةةةةد ب ةا ت 

ةرض ةسةخةةةةةيا ِةااةةت نةرسةبةةةة ةسيةاةةةةةخةةةةةياطةةةةيو :ةدةةةة يةةة ةا  ةِةازيةبةةةةةلةةةةةخةةةةةيا
ةس؟ة ةةةة ت  ةسةتةة نةض   ت ةةةةةة د تةة ةبانخةةةيان نةبةة ةب ا ةةةسةةةةةة ةرض ةسا ةب اةِةةةضةة
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ة(َيبكلش٠خل ة  منا   ةزؤةةب ة ةيةسو ة ة بيةس(ةداةوكةدة ةةد ت وة كةمةيةِةسو ة ةةةةةةةة يض 

  ائ           ۉ  ې  ې   ېې  ى  ىچ ةايي :ةةةةةةةاةة ةرسرخةةةيا  وةة ة

 ةاةةد ت و اةة يةبةة ةخيت  وةاتةة ةسة بةة  دةوةة ةاةةرَلةة ةةةةةةياةة ةةب ض ةةةةة چ ....ائ
 ةرض ةست ا ةةةرض ةسةِةةةضخةياااةت نةرسةب ةسيةا ِةخةيايو :ةد يةةة ةذ(ةطةةثا اواض ا

 ت  ةس؟(ةةد حةة ةدةة ةةد ت وةة يةرت ةة يةةةة ت  ةسةتةة نةض  ةةةةد تةة ةبانةةة ةبوستةة ةن نةةةةب ا
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چةةي ةاة ةرسرة ةايي :ةةخةيا  و ةة(َيٓظا٤ميةِةسو ة 

دةة يةد ةاضةة يةبِةةاوةة نةةةةةچېئ ...ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے
اةةا ة ةاوةة :ة ةة و ةم ةخ اةةنةضيت ةةكي ةةةم ةخ ة ا  ةة ةسنةوةةيخشةضيت ةةكي ةا اةة ةنةبةة ةة

(ةب ض ةةوسةيةَيٓظللا٤دةة دةد ت وةة يةمةةيةِةسو ة ةةةةسةسيخةةةياا اةة نةةجةة ةرةاية  و ةة ةةة
اةة ةبةة ض  ةرسراةة  اةة و ةرساةةةرةةرستفةة ةاية:ةدةة ةسيةم ةخ اةة ةبةة ةةةةثا غ ارةة ةة

جةة ةي ةض ت وةة ةضيت ةةكةة ةاوةة :ةم ةخ اةة ا ضا ةب تةة نة ةة بيةةضيت ةةكي ةب ةة نةةبةة  دةةةةةةة
ضيت ةةكي ةب ةة نيةض تةة نةبةة ةة نةبةة ةضيت ةةكي ةةتةة ض ةلةة ةاةة َل ةخ تةة نةض تةةةرستفةة ةاية:ةبةة 

ا ةب ةت ضةوسراذ(ةةة ةخ اةةةوة ايةمةةة نةةةةا ةضيت ةكي ةض اةة ةخ اةةةمة ةذةةت نةب ةب ةةازط
(تشة ةةَيٓظلا٤خلةسةدة ةةد ت وة ية ةةة ةلا ة ةِةازيةبةةةةخةةياة ةسةبة ض  ةاةةةةةة ةةرةةبةة ةةياةةد ح

رسةبةةة ةسيةاةةة ِةااةةت نخةةةةيا :ةدةةة كةب مةةة ةةخيت  وةاتةةة ةسةةرةةبةةة ةسةةياةةة ةةطةةةيوةة
نان نةبةة ةسةض اةة ذةةةةةةةاوةة :ةثا يت }بوستةة ةةةن نةةةة ةرض ةسا ةب اة ةسةِةةةضةةةةرضةةخةيا

د حةة ةدةة ةةد ت وةة ةاةة ةلةة ةمةةيةِةسو ةة{تةة نةذةة  ل ؟ة اةة ِةااةذةة ِةادةبةةة ا ني:ةرسبةةةةةةبََ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       چةةةاةةة ةرسرةةة ةايي :ةخةةةةياراة  تةةة ة  وةةة ة(ُا٥ذ٠لَيللل 

ٺ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ڀپپ ڀپ پ

ڤ ڤ ڤ ٹٹ  ٹ ٿٿٿ ٹٺ  ٿ  

رسرةةة ةايي :ةد ةاضةةة ةلةةة ةةةةةة مةةة ةسو  چڃڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄڦ    ڤ ڦ
رسرةةة ةايي :ةد تةةة ةةازةضةةة  ا  نيةة ةةةةةةا  نةةرةاتةةةةةا رةة نةلةةةةة تن ضنةةةازتةةةةةاةةةةرسةسيةا

ُٓلاخلرسمنر ةراةيةا ِةااةض بن؟ن(ةج ةا ةب م ةتواةخيت  وةات ةسةةةياة ةةطةيو :ة ةة ْٝ ُٗ ُْْل خلَ

www.alibapir.net



    ...... (?9 – ?9) 
 

 

 [?99 ] 

ُٓا ْٝ ُٗ ُْْل  ةةلة ةاةةرسةسيةةةةةةة ةايةي:ةثا ةةةةرةخةةياة ةةاة رادةةةةةة نة ا  ة ةةةازاةة نة ا  ةةازاة(َ
ة .ةة نة ا  ة ةةةازاةة نة ا  ةة ةسةةازاةةن؟نةدةة  ا  ة ةةةازةضةا تن ض ةةد ت ة 

 ةرِاب@ ــي خـواردنةوةي شـ@ حوكمــآش

ا   ةلة ةطيض  ة ةطة ةةسا نةةةسةةةة ِةااةت اةةةرض ةسيةاخةيا ةةةة ِةااةذ ِةااةة ةسةاةةرت
ُٔخلُعٖفلللإ كةخ لافةةة كةمةةةا ا دة ةةةةةلةةة ة   ُُلللإخلْبللل ةة لا ةةة ةِةازكةبةةةةخةةةةيا(راة ةةة ويسةعاْث

ّّخلََمُبا٥َللثخَلخلطيويةتةة و :ة ُٗللاخلُأ ِْ ُْللُشخلَفَٔ َٓباللَٛخلََم ِٓخل٘اُجللُشْخَأَْجُل (خل5666)بللشقِ:خلخلّٞا٥َُظللَي

ةنةلةة ةاةة ِةااةةةةةةةةةةب  نةرةةةة :ةخ وةةةةةةةةاو(قللاٍخلَيؼللٝخخلَأليبللاْٞ:خلصللخٝحخلَٛقللٛفخلخلخلخل
ة .ةةةة ا ضة ايةةطيض  ةة ة ةةيا نةرات ةبا  
ة.نةة ةرسبةة   ةرت ةة ةزؤةةطيضةةواةويةاةةاة ِةااةخ ةتةةل ةد   ا ةاة ض :ةةت
ةةةةة  و ةرساللةة و ةدةة ةةمةةةة  ضاةواا ا اةةةة ل يةمةدا نةة ةلةة ةا مةةة ةةةةاشة ت ض ةب مةاةة

ةرض ةسةخةةةيامةة ةةدةة ةسيةاةة ِةااةةةد ت وةة ةاةة ةبةة ةرةازرسةاةةا يسةرساللةة ذةرساةة نةةل ةةةة
ل ةةرسَلةا ن:ةةةةةة ديةم ةاا ةةةة  ةض رةةكةل ةخ َلةة ة  ضوت ةةةة يض  تنةةةةب ةةرسا ةة  رس  ت

 ةةلة ةاةةرسةسيةةةةةةة ةسةة ة ةةرسرة ةايي :ةثا ةةةةةة ِةااةا خ ضةةةة ةايةسةاةةةةض تفةخةيااياة
رةاتة ةةةبة  دةةزت  ةا اة ةنةةة ة َل  طةن؟نةةسةرسرة ةايي :ةضةةةةةة  تن ض ةة  ةةرسمدةلةةا

لةة ةسيةاةة ةةةسةةةةةزوةةر ةايةتةة و ةب  ا ةخةةةيا ةرساةة تنةاةة ةل ِةامةةنااواةدةة ةسكةةةةب مةة
ض هة  ةةا   ضة ةسةةةت ض :ة ةنةةةةزت  ةا اة ةايي :ةضةةبف ةايك :ةا   ض ةسةةا ةرسر

د ةاضةة كةرساةةان ض ةسةلةة الت نةةةةت  ةة :ةبةة  ةةا ةجةة ةسةا ا َل تةة ا ةل طةة ل ةا اةة نةةةة
ةرض ةسا يةذة ِةادةبةيةةةةةخةةياة ط ةةر ةايةب ي:ةا   ض ةسةةبة ةةةةةب  دةدنةةراا ضاش

ة تن.ةةةة ةرساةة ةب مةةذ ِةاانةةةسهةرةاتة ن ة  ايةةان ا ض ةرت  اةةب  دةدا  
ةرض ةسة  رس  تة ةةتة هةرسض ةنةةةسةةةةخةةياة ةزاض تة نةل مة ةةدة ةسيةاة ةاة ِةااةةةةةةةةحد 

  َلةةةة ةة ةةةة ضوةةةرض ةسةذخةةةةةيايةسةاةةةة ِةااة ةةةةةيو ةةةةا ةزاض تةةةة ا ةايةن بةةةة ةةض تة
ة ن:ةة ةسةسة ةةنا  ا ةل ةبةةر ةا تش

ٔاخلَعِبللاغخٕلخلْٔخلُعُعلل]ة(1 ُُللاخلخلْبللذخلَهلَلخلْبلل ٗا ْٓ ُٞخلَهلُلخلُع ٍٔخلَهلَلخلخلخلُسَضلل ٌٌخلَيُشطاللٛ ْٖللُذ٣خلُسجالل ُٜلل١َخلخلخل:خلَأ ٔٚ ُسَ

ِّٓ خلخلخلخل ٘اخلَيل ٍُخلَيل ُْٕش خلَفَكلا ُٗاخلخلخلخل):خلُخ ُّخلػالْشُب ِٕخلَهلَلخلُحلِش ُْلُ خلأ ًَ َُلاخلُع ُْْظخلٌُ؟خلَفُظلاِسخلَيِشجالخلخل(َأ ٌٕلللخلٔ  خلا

ِٓب ٘اخلَي ٍُخلَيلل َ٘ خلَفَكللا َْٓبلل ٘ا):خلّٞخلللللٔ َيلل٢خلُج ُِخلُطللاُسْسُت ٘اخل(َبلل ٍُخلَيلل ُٗللا خلَفَكللا َُٜبُٝع ْٕخل ٘اخلَأ َُْشتالل ٍُ:خلَأ ؟خلَفَكللا
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ٍاخلَهلَلخلللُسطا ُّٛخلػا):خل ِٕخلَٖيَزٟخلُحِش ُْٝعلل  ُٗاخلُحِشّخلُب ُٖلُبخلخلخلُال خلَفَفلُلُحخلَيلخلخل(ُٗالللخلْشُب ٔٔخلُحِلل٢خلُر ْٝ ُضَُدُت

ُُا ٔٗ 2190ُٚ)خل:شقِبلخلذخلُُْح٘اخلَأَأْخُشُجزَُاخلَفٝ خللللخلَاْظ( خل ٌِخلسقل 1579ُٚ)خل:ًَ ِٓ( خل خل:شقِبلخلخلّٞا٥َُظلخلَي

(4664ُٚ ُِٕبللَحخلٔاَْبلل( خل 4942ُٚ)خل:شقِبللخلا آليةةةةةاوةة :ةةروةَلةةة{(2103)خل:شقِبللخلَََُّٞسَيللِذ( خل
ا اةة  ت هةاةة ةةةثا ةت ةةك:ة ةةرسَلةة اةةيِةيةةةة بر ةةخةةةياةلةة ةخةة ييةبةة ب ةِةازيةبةةةةةة

اةرتةةة ةرتةةة ةيةة ار ةكةخةةةةياةةةةةة كةبةةة ةاليةثا غةةةةة ا  ةةةرةسةةةةة ِةابا نةوا  ةةةةةا
  رس ةة يةاةةةرةس؟ةطةةيو :ةةةةخةةةيايسةاةة ةةةةة ةاية:ةض وزاضاة ةرةةةثا ةةة ةة ارةةةثا غ

لة ةاة بةايةثةمة ةةةةة ةث ضوةةثا غ ارة ةةةةراة ةة ةب ةطيت ةة ةت كةب ة ةثةةةةةثاةض خا 
ايةي:ةر ةةخةياطيذ؟ةا بةاةةطيو :ةثا ن يذ:ةبافةؤا ةةثا غ ار ةكةة  اكةث

 ةةةةةةرةسةةد حةةةة ة  رس ة ةاةةن اشةةرض ةسية  رس  اةرةسةةرةؤاخةياد ةةا م يةا ة
ةك.ةةة ايةيةِةاةة ِةاب ا ية ةيةاةرةةو ايةاةذيةِةة ةة  ا يةطةةا بةاةرسا ةا ا

 ةت نةةةةةةيةب انت ضيةاياةةةنةنيرتةةة ةسةدةةة ةةرسرةاضةةة يةاةةة ةاةةة ِةابا نةوا  ةةةةرةةةةة
ة ةيةا  ا  ن.ةة ةايةنةب اةةر ةض ةثا ة ار ةةةةثا غةة ةسض ةةة ا  

ُْلللٕشٚخلخل](2 ٔٔخلُع ْٔخلُعْبلللَذخلَهللخلْبللل ُُلللاُعللل ٗا ْٓ ُٞخلَهلُلخلُع ٍاخلَهللخلخلُسَضللل ٍُخلُسطالللٛ ٍُ:خلَقلللا ُػلللأسباخل):خل خلَقلللا

خٔٔل ُُٛث ُْللللٔشخلَنُعاَبللللَذخلَِيلللل ٘اخلَيُبللللِضَصخلبللللشقِ:خل)خلخلز(َِيُ  ُُٚعبللللذَيِشُصَمخلبللللشقِ:خلخل2225َأْخُشُجلللل ( خل

٘اخلَأليبللللاْٞخلفلللللخلخل خل(17064) ةةةاوةةةةة :ة{(3701اَم(خلبلللللشقِ:خل)ٞخل)صللللخٝحخلَعللللخلخللُُٚصللللِخُخ
 ةكةةةةة ارة:ةثا غةةةة ةةرسَلةةة ةِةةخةةةياةلةة ةخة ييةبةة ب ةِةازيةبةةةةةيِةكةة اةآلكةاةةةة بوةَلةة

ة .ةةةكةةاتةةكةث ةمةة ةةةسهةبةة ِةااةخةةا و :ةةةر ةايةتةياةةخة
اةة ِةااةخةة ةيةةسهةبةةكةث ةمةةكةلةة ة  َلةة دةراةسةةةسةةةةةةا ةاوةة :ةثا غ ارةة ةةة

 ةل طةة ل ةة ةزؤةةب جا اةة ةةةسهة ةة نةبةةكةث ةمةةكة  ااشةةةةةةدةةت   ةةيةضا  ةةةةب ِةام
اةةة ِةااةخةةة ةت ة ةةة ةةل طةةة ل ةثا   اةةة ةةاةةة ِةااةةةةةةةخ ةت ةةة ةراةبن اةةة يةخةةة ية

ةةا طةة ةة بةة ةرسبةة ةرض ةسا يةخةة يةخ ةت ةة ةةزؤةةبةة ةزسمحةة ذةرسمةةدةلةةةةةخةةةيا
 .ة  بةة ة ةة ضا   ةب اةةدان

ُُللُشخل](ة3 ُٔخلعا ْٔخلَْبلل ُُللاُعلل ٗا ْٓ ُٞخلَهلُلخلُع ٍُ:خل خلُسَضلل ٍاخلَهلَلخلَقللَقللا ٍُخلُسطاللٛ ًَلل٢خل):خلا ُْللشاخلُع ُٓللْ خلَِيُ  ُيَع

خُٙل ٚاجاللللٛ ُٓللللَ خل:ُعْؼللللُش٠َخل ُٗللللاخلخلُيَع َٓ ْٝ ُْللللشاخلَبُع ُٗاخل َِيُ  ُٗاخل ُُٚػللللأسبا ُٗللللاخل ُُٚطللللاَقٝ ُٗللللاخل ُُٚبا٥َعا َاْبُلاعا خل ُٚ

ُٖا ُٖاخل ُُٚعاَصلللشا َاْعُلَصلللشا ُٗلللاخل ُٚ ًُ ََ ُاَٛيخل ُُٚحا ُُْخ َ٘لللللَُِٚي ْٝللل ُٗلللاخل ١ُخلٔ َي َٓ ُُ ٌاخلُث ٘اخلَأْخُشُجللل}ز(ُٚآَنللل

٘اخلَأليباْٞخلفلخل3380بشقِ:خل)خلْ٘اُجَُخلٔاَْبُٚ( خل5391)خل:شقِبذخلُُْحَأ ُُٚصِخُخ (خلها٠لللخلُؼلَيٞخل)ل(خل
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ةة آلكةاةةيِةكةةياةة ةةخةةةياةلةة ةخةة ييةبةة ب ةِةازيةبةةةةةةاوةة :ةة بوةَلةة{(2777بلشقِ:خل)خل
ةر ةايةت و :ةل ةرسةِةةةسةسةا ِةااةل ة  و ةلا  ةاةس:ةةخةيا ار ةكةةا غ:ةثة رسَل
ةة. ِةااةةيريةاةةل ةخ ذةةل ة ة-1
ةةة.و ةسةيارس لة ةةا مة ةةاة ةة-2
ةةة.ا ِةي ةةرست لة ةةا مة ةةاة ةة-3
ةةةةة .ةؤاةرستفلة ةةا مة ةةاة ةة-4
ةةة.ِةي ةةةرست لة ةةا مة ةةاة ةة-5
ةةةةة .رست يالة ةةا مة ةةاة ةة-6
ةة.ةي ةةب يةرسطيالة ةةا مة ةةاة ةة-7
ةةة.ةي ةةة  َلاوسطلة ةةا مة ةةاة ةة-8
ةة.ب يةرسبةرةي لة ةةا مة ةةاة ةة-9
ةذ.خةيا يةرسةةضةخ الة ةةا مة ةةاة ةة-10

لا ةةةة ةةةچڀچ و :ةة ةسزاةر ةايةتةةةةةةةةةةاة ةةكةزاضةةةةخةةةةةياا ةاوةةةة :ةاةةةة ةة
ة: يةد طةةة ةةر ايةبةةةةةسة ةةة ةةرستةةة نةب ةت نةةة ةسةةةةة ةةةةةت ةسةةبةةة ةد ةسةةةةة ةضةرةةةب 

و ةسةةبةة  دةاةة ةةيا ةدةة ةةا مةة يةرسطةوةة ةسةاةة ةرس ةةةةا   ضةة ةسةةدةة ةةا وةة ةو ضاةةة
با ياةةنيةضةة ةةبافةؤاةةنيةضةة ةنيةضةة  ةا اةة ةنةةةاوةة :ةضةة ةبا ةةِةةرسرة ةايي :ةويخ ةةة

 نةل مةةة ةةاا ةةةزةرس  ضةةة ةسةةةةةةة ةدةةة ةةا مةةة ض ةةب تةنيةضةةة ةب اةةةواةةةةةةار ة  َل
ةو.ةة...ة نةة ةسةةرات ض 

ْٔخل](ة4 ُُلللُشُعللل ٔٔخلعا ُُلللاخلُعْبلللَذخلَهلَلخلْبللل ٗا ْٓ ُٞخلَهلُلخلُع ٍُخلَهلَلخلُسَضللل ِٕخلُسطالللٛ ٍُ:خل خل خلَأ ْٔخلُػلللٔشُبخل)َقلللا َُللل

ُٝ ْْ ُُْشخلَفٞخلَيّذ ُٗلاخلَفلٞخلَآلَخلُش٠خَلخلخلخلللَِيُ  َُ ُٗلا خلحأش ْٓ ََ ُٜلاْبخل ِْخل ِِخلَي ٘اخلأخَل}ز(ا خلثا خل:شقِبلخلذخلُُلخلْحَأْخُشُجل

(4690ُٚ ٌِخللللللللَاْظُٚ خل(5253)خل:شقِبلللللخلّٟأسلللللللُ َيبا( خل 5191ُٚ)خل:شقِبلللللًَ ِٓ( خل خل:شقِبلللللخلّٞا٥َلللللللُظَي

(5673ُٚ 3373ُٚ)خل:شقِبللخلْ٘اُجللَُخلٔاَْبلخل( خل آلكةةةةة(ةةةاوةة :ةة بوةَل(7230)خل:شقِبللخلِااَنَحَللل( خل
ةةخةةةةيا:ةثا غ ارةةة ةكة ةةرسَلةةة لةةة ةخةةة ييةبةةة ب ةِةازيةبةةةةةخةةةةياةياةةة ةةاةةةيِةكة
 يةةةةة بةة نةوةةةة ةسةةث اةةةةوةياةة راةخبةةةة ِةااةلة ةرضاةةةةةا كةاةةةة ةةا مةةةة و :ة ةيةتةةر ةا

ةةة.ةة  ةةرسبةب ا  ةبةة ةرةاِةؤذراةلة ذةةد ةسةلةةض اةةة ل
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 ةب   اةةكةةةةةرس ا نة: ض ةةةةطيويةت ة  ضةةوت كةةةةة يض ةةكةةةة ةب   اةةةة  ا نةاوةة :ةض
ةنةةة  ِةاب ةض رسضةةب  دةا

  رس ة ةةةة كةة ةا ةاةنا   ةلةةةةةةةة  ةةا ةة ةيةسةب   اةةضا ةكةةةب  دةد ةسةِةام
ة ِةةة(.ةة ةسةرسخ اةة كةد ةةر ةايةرستةة ةسكةا ضةة دةل بةة ةة رةاوةةِةاكةخةةضا

ُُلل](ة5 ٔٔخلعا ٔٔخلَْبلل ُُللاُشخلُعلل ٗا ْٓ ُٞخلَهلُلخلُع ٍُُسَضلل ٍاخلَهلَلخلخل: خلَقللا ٍُخلُسطاللٛ َاْظ):خلَقللا ٌّخل ُْللٌشللللُنلل خل َهٕشخلُخ

َاْظ ٌّخل ٌّلللللُُٚنللل ُٜؼخْلخلخل َهٕشخلُحلللُشَ ُٛخل ٖاللل ُٚ َُلللاُاخل ْٔخل َُللل ُٗاخللللللُٚ ٓا ََ ٜالللْذ ُْلللُشخل ُٗاخلَفلللخلخلخل ُشباخلَِيُ  ُْٜؼلللُشْب ِْخل خلَٞيللل

٘اخلَأز(َآلَخُش٠َ 4831ُٚ)خل:شقِبلخلذخلُُْحَأْخُشُج ٌِخلخل( خل ًَ ََلخلَيَلُٚخل( 5185)خل:شقِبلخلَاْظل خل:شقِّٟخلبلخلَزش

(1861ُٚ ٍَُق( خل ٚاٛخلُدباَأُٚخل:خلحظٔخلصخٝح خلا ُِٕبلخلَحخلٔاَْبُٚخل(3679)خل:شقِبخلُدَ ة{(5366)خل:شقِبلخلخلا
:ةةةةةة ةةرسَلة  ب ةِةازيةبةةةة ييةبةةةةلةةة ةخةةةةخةةةةيا ةةةةةةةآلكةاةةةيِةكةةياةةةةةاوةةة :ةة بوةَلة

ُْلشخلم ةخ اة  ةت كة ةر ةايةتة و :ة ة ايةةةةةةخةيا ةكةة ارةثا غ ةةةسة ة ايةةة(سُخ
ل مةةة ةيةةيو ةسةمبةةةةي ةياةخ اةةة  ةت كة  رس  تةةة ةة ةةة ةةا مةةةا كةاةةة ِةااةخبةةةةم 
ةو ةس.ياةةةاةض  ر ةرةاةِةؤذةةلةة ةسةةا ن نةض با نةةا  ةث اةةلةةيةة  ةرسةادةبةب

ة: ة ةةارةوا 

 ةةض  ةةةا ن ةةةةةةيَلن ض ةا  ةةةةةن ةب بةةة كةا ةةةةة ةسةبةةة ةثا ةةة ةدةةة ةةرةةةر ةا تشةةةةةرت
 ل ةةةةةة ةايةرسةةل طةةةةة ضوانةد تةة ذيةرةةةةةةِةاكة  ةسةدةة ةسةةةت ةةةةةةةةةكنةاةةة ةرتةةةةةب   ا
 ةسض ةطيض  ةة ةطةة ةةسا نةةةةةةا ن:ةخةةةةةك ةةاةة ةرسلَةةواةوا  وسطاةةةةةةا ةزاض ت ضاشةا رسض ةة

ََ ةدان ضاة نة ة بةةةةخللَٛسجخل ةاض كةِةاكة ة(ةبة ةثا  ةةةأصخابخلَيهبلا٥شخل  ة (سةسةاة رادةد مة
ةكنةةة ةب   اةة دةرس  ةة ةس ةم

نا  ةاةاةةة ةِةامةةةكةة لةةةة ةايةرستةةة ةد طةةة ةةمكةلةةة ةةرةةةرةةةةةيات ةا ب مةنةةةةةثا ش
ة: ةة ةاةةد ةستة ةةضر ةايةةةخةيا ةكةةة ارةةثا غةة(نيصخٝح 
اةض  ةة  ة ةلا ثةمةةا  ةسةةمةةزاةااةة رادةو بةة ت نةض اةربةةةةة بةة بةمةة الا وا يبةة ةة-1

ةك.ةةةب   ا
 ةسض ةطيض  ةة ةطةة ةةسا نةضةةنيةةض  ةة  ةب   اةةكةةةةةة ضواةاضا كةاةة ةخةةةة ل ةدانةةةةل طة-2

ةةةةة ةننةةة يةرةاةرساةةب َل
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 ةرِاب@ ــي شـيـيء ثاكــوار@ ثيصــض

 ةسةد تة ةةوااةة اَل ةةبة  دةلة ةِةةةيةِةةةةةةةةةل ةِةةةيةا ة  ةتا ةسةثا ة ِةااةازاضان نة
ة رسبةةةةكةب ة ةي ةةب ةطةةيبة ةةجَةة  ا  ةةةةةت ش ةةثةد طةةةةضيت ةكسة  ؟ةةاو :ةبةة ِةااةثا ةةا

ة:ةن ةة نة ةاةات ا ضوةِةةة نة ةة ةسةسةزاض تةةل ةبة؟ يةةباش
ة ت ةس.ةةةةباشةةة  ةي ةرسبةةكةب ةيت  ا  ةةةةةاو :ةب ةا ةةا ن:ةثا ةةرسَلة نةزؤةب ت

 ةةذ ِةااةة ةةبةة  دةلةة ةِةةةيةةةةةةةرسَلةةا ن:ةلةة ةِةةةيةا ة  ةتاةة ةسةثا ةةةا ة  ضوت  ةة
 ةةاتة ةةةسةدة ةةزاض ت ضة يةةةةةةةة ا ض ةرت اَ ا ضاةةةة ةةةسهةاةة يةث اةةسةضاة و ةسةثاةةِةةاَل

ْٞخلصلاحبخلَيؼلافعٞ خلخلخلُضُالسبٝعل١خلٚيٝلثخلبلٔخلطلعذخلَٚيلخلخلخلخلخل ةد ا ضة ن:ةا ةرسَلةا ن:ةثةاسةضاة ةةةةة

حهلللاّخلَعلللاَمخلأل(ةلةةة ة  شُطُقللل(ة ُلتخشٜٔخلَلللٔخلَيبػلللذَدٜنيخلَٚيكلللشٜٚنيخللٚبعللل خلَيللل

ة.ة ةةن:ةث اا ةة ةرسَلةة:ةد ةاضةة رسَلة(1)(شإٓللَيك
ُِلللذخلَيطلللاٖشخلبلللٔخلعاػخل ةس ٟخلَزَٖيللل:ة  ةرسَلةةةةةواةةةةةةسا كةخ تةةاةةةة(ةلةةة ةو ر ٛسلللللَاُخ

َ٘للللَضُلِكُٜ ِٓخلٝ َُْجللُظللَْٝيخلُشُْللََمخلَِٕأخلشاَعللَي ُٚنٔيعخلَيُعللْ خل خلَذللللْصَقخلُْٔعللخلعٝللٌذُبخلَآلٜلل١َخلُظللاُمَُخلَِٕأ خل

ُُٚٓلللْعَُخلٌعْجلللاخلٔسُٗلللَِْأخلذاْصلللاخلَيَكُُلللِْا خلٔ ُٗلللَُْٓٝعخل١َاُطلللُجُْ ٌٔخلََْٔلللخل٘اِْلللَتَبخل٘اَفُصلللُٚخلَوَيُزَيلللٟٛ خل ُُللل خلُع

َٕٔطَْٝيِؼ ِٓخلِٕٚأَلخل..خلا ُُٚز١خلَٚيَكاُثُبذخلََمُُُلْعُتخل١َللاُطُجَي َُٚوَيُزَنلخلخلشاُْلخلََمخلَ ُظَْٝيَس٠خل اخلُُلخلِْٔ  خل

َاُعللخلفآًَللٍضٙخلَيِظللخلُت َُٖشٜللشخلَنٔشِكُلاخلَيُٗللبَلاُسَكٔخل ُٗللَ ّٓاخلَفللٝل ةةةاوةة :ةدةة ةسيةاةة ةةة(2)(ٛغُفللٞخلَي
 يةثةةاسةضاةة ةة ةسهةةةةةاةة ِةااةلةة ةخاةة ةةد ةستةة ةةزي ةيال ةث مةة ويةرساةة ةةرس ةةةة  ةة
(ةمةةا   ةد ت و اةة ةو ا اةة ةرساةة تنةةرةةةسةة دةبةة ةاةة ةرنةبةةةةةةثا يت ةاةا ة ااةةةةثا 

كةة يةا ب مةةةةةب َلةة  ةةة تشةبةةةاةةةةاة ةاة ِةااةةسهةثا ةةةةةة ةدةدة ةسةبةةةةةل ةسيةا ب م
 ةةة ةة  رس  تةة (ةب تةةةةةة ةة ةاوةة :ةخةاثةةةة ةتا ةسةثا ةلةة ةِةةةيةا ة ةة ةةةةةاد ةستةة ة

 يةت ةاة ررةاةةاو :ةثا  ا ةةة يض  ةثا  ةسةةسمفةاةاةسةا ةل ةاةرسةسيةا تن ض ةةةةب
ُْلشخل  ِةااةةةةةاةةاة ةةة زلا  ةاةةبةةا بةزسةنية ا ةةة رسبة(كةةب ة  م ا يست ةةةةة(تة ةبة ةةاةةُخ

ة.ةةنزسةضةةا ة ا ة( ت ةةخيت نيةثا ةةزةةسهةاا  ةةةضا

                                                 

خل.252 خل 6(خلج1

خل.27 خل 7(خلَيلخشٜشخلَٚيلٜٓٛش:خلج2
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ب دة ةسيةاة ةبزاضةةي ةاةنا   ةةةةةةةرةةةطةوةيسةةةة  نةلةةب ت ةخ تةةة ب  دةزاض ت ض ةثا ش
ةة وةةة ايةخةةة َلكةخةةة يةلةةةةةةةةخةاثةةة ةلةةة ةِةةةيةِةةاَلةةة و يةا ة  ةتاةةة ةسةةةةزسةنية ا ةةة

 ةة ا ةةاةة ةوةة ضا ةلةة ةِةةةيةا ة  ةتاةة ةسةةةةةةةة ثةمةرةةساةة و ةسةةةسةاةةنةِةايةةرةةةخبةة
ة .ةةسةضاةة و ةسةثاةل ةِةةةيةِةةاَلةة ةةثا 

كةد ت و اة يةةةةةةا وا ة ار ةةةةةة ةسةاة ةثا غةةةةة  ةرس ا   ةسةب ةب َلةةةا ةد ة  ضوت  
  ة ةة ةاةة ِةااة  تةة ةلةة ةايضةةوسةةا اةة  راة ةة ايةت نةةةة ةة ةس نةي ةةخةةةيا وةة ةبةة ة 
د طةة ةةثةةاسةة ةةةةةد ح ةويسةةةةةة نةثا  اةةةة اشةنيةنيةثِةتشةةةةواةِةؤتشةب ةت شةةةةيسةنةةةةِةا

ا اةة ةةض اة ةي ةةةة  ن نةثةةةةةة بنةثِةتشةة ةاية:ةةةتةرستفة ار ةةةة ةةد ةسةثا غةبيةات
ا نةاةةةرةسةةةةةة نةب مةةةةزاض ت  ة ةة ضوسة ةةةةةة ةبةة  ا زةضا  ت اةسةب َلةةةبةة  دةدةة ا م:ةةةةةرسَل

ةةةسةلةةةة ةةةةةةة ا ةض ط ت ضةةةةةة ة ةةةةا ةثا ةةةةةة و ةد ت و اةبةةةة  دةطةةةةةض ةد ةستةةةة ةِةةاَلةةةة
 ةضة اةاةسةةاة ةةسهةةةااةةةة ةا ةد ا ذستة هةبة ةةثا ةةةةةرا ار ةةةن ا ض ةثا غةةر ةا تش

ةةة.ةةة سةبة ت يةاازةثاةةثا 
 ةرِاب@ــي شـةكرانـي قةدةغـةتـهج@ حيكمـثيَ

ةةنةبةةة ت نةاةةةةرةة  اةةة ةك ةةةياةةةةخةةةةيا ت ؟ةةةةةة ِةااة  رس ةةةةةاة ةب  ةةةد تةةة ة

ڀ   ٻ  ٻ  پ پ پ پ  ڀ ڀچرسرةةةةةةةةةةةةةةةة ةايي :ة

 ٹ  ٹ  ٿٿٹٿ  ٺٿٺٺٺڀ

ةاوةةةةةةةة :ةةة چڃ ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ
ِة يةاا ةةة و نةةي ا يةاةةة ِةااية ياةةة ةسةسةةرةذا  تةةة وةةةةةة ةي ةبةةة ة ةةةةة تن نةرستةةةةةا

 ةسةةرتةة ةسةدةة ةة ةةياةةةةةةةة ض ا ِةت نةةةضيت ةةكةبنخةةةيالةة ةتةة ريةةةةياضواةث تةةواةب ةة ذيةةل ضا ةة
ةسةسلة ةذة ةذةِةةةةةةة ة مةراةسةةم دةةسهةاةنة ةسةةب ةةكةا ةرسا ضةة ةسةةزؤةةاةة  ا

:ن وةت ةبةة ةزتةِةسض ةةةرةسةة ةات ةةة اةرمنةرتةة ِةااة  رس ةة و ةاةذا ن
ة .ةا وةة ض ةا ا  تةةزتة-1
ة ةت .ةةةة ض ةا ة ةةتزة-2
ةنا .ةةةةةة ض ةو ضوةةمةةزتة-3
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ة .ةةةة ض ةد بيةةتةةزتة-4
ة .اةةة ض ةد ا ةةزتة-5
ة(.ةةا٥ٞللَعٓ ة ةة ض ةو ةاضاةةزتة-6
ة .اا ةة ض ةد خةةزتة-7

ٺ  چرتةة ةسةد ت و اةة ةد اةة ذسيةثا ةةوسا ذةرسرةة ةايي :ةةةةة:كيازيااي ك مةآليةيي اا  -1

 ٹڤ ڤڤڤ ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

 ةةةةة تن نةرست ةك ةل ةِةت ةةةةاو :ةبا  يا نةاچڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ ڦ  
ب تةة ةرسباةة نيةةةةزةخب وةة ةضا ياضنةة نةةاةة ِةااية ياةة ةسةسةرةذا  تةة وا يةِة يةبي ةةةة

ةةيوسرسنةةةةا  ةةسةلةةةةب اكيةةةةةا  ِةةرت نيةبة ةةةةب ا ةسةةةثا   ِةااةخ ةسا نةزؤةةةةا
ة رةةةةعناةيد ةاضةة يةاةة ِةااةخةة ةنة نةةةسةةةةويةزااةةواةةرساةةةة   ةت اةةةةبةة ةاةة ِةسة 
ل مةة ةةةة طةةد ةسيةةت ةةةنرارسِةزةةةةة ضنزاض ةبكتةةةة ةسكةاةة ل يةخا ةةةة و ةدةرسبةةنةل جاةة

 بنةةةةةة ةمةة ةخ ةةضةةةةثا ةيرسبةةنة رةةةةعنرةاتةة ةاةةنةةةة ةبةة ةرسةادةبت ةةةةة ِةااةخةةةةا
ة.ةةةزوةكةب  ا  ةة ةرت ةةت  ج ةبا يازض ةسةب ةة ةرسبب تةة ة

ة  نةا وا كةرسوياضةةةةدا  ة ةس:ةةاو ةل ةِةةةيةدان نيةرت واةتاكااوييانااي ك آليعاازي -2
نواةةةةة ةل رسمةةةةكةة  ََةةةةةةبةة  دةا وا ةةةة ََ ةو ةاةبةةةة ذةةد طةة ةةة  ةةةة رسذةب ةةةةةار
ة.ةة كةرس ةة رسو ةل رسمةةةارةةسة ةسةةةرضخةيا ِةااةةة يةاةةب  

نةل م ةةد ةسةت هةرسض نةةا ة  ا ةة ايةةثزتشةةن ة ةةدا  ة:تيكااا ي ك  ي دروساازي -3
ل اةة ةةاضةجةة يةم ةخ اةة  ةسا ض ةرت ةة ةا ِةااةخةة ةت ةةةةةة يةاةةةة يةخ ةتةةةةا

رل يةةا ني اا ةخةاثة ة  تة ةبة ةمة ةةطة رسةةمةةةةةةةتيةا ةت ة ةةةةة ة نةرارسِةزت  ةةدا  
ة ن.ةةواا اةا د ضة كةة ةةزؤةبةة ةةةطية اَةةج 

ةنةبةةة ةبةةة ا ة ا   ض ةاةةة ررسةة رةبةةةيةةةةة ةت يةايةنةةةةةا  ة:كااااايبووريااي ك ئااااازي -4
اةةة ةةةب بةةة كةمةةة ةخ ةيةايةنةةة رةةب ة ةةة دةاةةة دةرسا وةةة ةسةةةةةةِةا ةسا ض ةسةةةةةم

 ةةرةةسةةا مةضة هةاة ل يةخا ةزانةب ةةسةةةةةةيةةة ةةي يةضة خ ةةرسبةةةةة ب و ةبة ةض اةةةا م
ةةي .ةةض اةةة  ةثةةخ تش
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ةب بةةة كةمةةة ةخ ةياا ةسةةةةةةة ةخ اةة يةمةةةةة ةةب  ةةةةةزؤةجة:كااااايناايآلااي ك ئااااازي -5
 ض ةة اةةةةةاا  اةةهةضا ةيةنةةةةةةةةسةرسطةةةةةةةة ن ةلةةةةةةة ةااةةةةةةةةميةةةسهةج م رةةايةنةةةةة

ةن.ةةرسةرس ا  ةة ل
اض ةمة ت ةسةةةةسةطة ةِةِةاةةةِةةةذيةنتيةةةةة:ةزؤةب يةِةةةراةيةاياكااياوا ياا ي ك اازي -6

ة.سنرسرةاا ةسةِةةةة ةخ اةة يةمةةب  ةةةت ةةيةِةت   ةةرزت
 ض ةة ةا تةة كةراِةةةخةةةةةة ربيةنةرسبا نةةةةة ةت يةايةنةةةةا  ة:كااااياالقاايخاي ك ئاااازي -7

بة ةةة  ل ية ة ةةةةةةةيةةخةوسةرزت يساة نةة ةيض  ةاةؤظةةةةةةبآلةبيةض ةسكةخةةكيةِةسةا
ة و ةس.ةة رساةة هةجاةة ةل ةتةة ةةخةاثةة  ا

اة ِةااةةة  نةب تة نةرتة ةيةرساة نةض بةةةةةةةب ةثةمةة ض ةرسةسةسةة ن:ةل ةة وةةب ةزاضا ةتن
 ةةيت  ةةةة نيةةلة ةاةةةةةيت شةا بيةض ةساةةةة ض ةسةةبة ةةت  ة :ةلة ةاةةةةةةةكةخبيت  ا ةة ايةةاةل ة 

ة.رانوةةرنة...ة ةةمةاةة ةرانيةذياةة ةرانيةبِةتةة و ةةوةة ةةةت نةل ةاةةا
 ي@ ــؤريـساي مةخيــةش@ شـش

 دةرسةاةة ةذةاةة ةة ا منةاةةةرةسةةبةةةااةةسا نيةانا رةة ةرا هةةةةةاةةة يةو ر ةةةةزؤةةو ا ا
ة بةةةة(تة ةةةاوة :ةرس ا  ة ةِةةةنيةد اة ةاةةةةٟ جلٗاد ل ت ا ة ةما ة ةت ةزاراض ةا  ةم
 ةت ةةةاوةة :ةمةةزايةرضاةة ت ةةةل مةة ةةمةةزايةا  ةةةة ةتع ذةضاةة ةةةةيةض ةاةةةة ضوةة ةةةة 

 ةة ضوةةتةة ةسةة ت ا ذةدةة ةسةرتةة ةسةةبةة  دةلةة ةِةةةيةمةةزايةرضاةة ةةةزاية اةةةةةةد طةة ةض ةم
ة ن:ةة ةيةرساةةرت هةةةياة ا يستةة ةنة ةةرس ا  ن نة 

ْٔخلخل] ةس:ةةةةةة ةسةسةدةةة دةرس ةةة ةطا ِةرةاةسوةةةةةةبل ة/1 َُُعلل ٔٔخللللللَعِهُش ٔٔخلُعِبلللإغخلخل١خلُعللل ٍَُْبلل ِٕخلَقلللا :خلَأ

ٍٔخلَهلَلخلخلخلخلخل ْٗللَذخلُسطاللٛ ًَلل٢خلُع ُٕخلُع ٜاْضللُشباٛ ْاَٛخل َٞخلخلخلَيّؼللِشَُبخلَنللا َُٚبايَعَصلل ٍٔخل َُٓعللا َُٚي ْٜللَذٟخل :خلَباأَل

ُٞخلُسطاخل ٛاف  ٍاخلَهلَلخلللللُحِللل٢خلتالل ْٛاَٛخلَفللٞخلَخالفخَلخل ٗالللللِه١َخلَأَبللٞخلُبللللَفَهللا ْٓ ََ ْٗللَذخلخلللللٕشخلَأِنُثللُشخل ِْخلَفللٞخلُع

ٍٔخلَهلَلخل َٙخلخلخلخلخلخلخلُسطاللٛ ْٔخلُبْعللَذ ََلل ُُللشاخل ُٕخلعا ُٞ خلَفَهللا ٛاف  ِْخلَأْسُبَعللنُيخلُحِللل٢خلتالل ٖا ًَللذا ُْٜج ُٕخلَأباللٛخلُبِهللٕشخل َفَهللا

ُٞخلَبُشجاخلخلخل ِِخلُأَتلل ِْخلَنللُزَيَوخلَأْسُبَعللنُي خلثالل ٖا ًَللذا ُٔخلَيللخلللللُْٜج ََلل َُٚقللْذخلػخُللٌٕخل َِٚيللنُيخل ُٔخلَأَل ُٗاَجٔشٜ  خلٔشُبللللُا

ًَ ٜاْج ْٕخل َ٘خلَأ َُُشخلَب خٞلللَفَت َْ ًَلذا ٍُ:خلَأُتْج ُٓلوخلَنُللاباخلَهللخَلخلخلخل؟ُذ خلَفَكا ْٝ ُُٚب َٓلٞخل ْٝ ُُلشاخل:خلخلخلخل ُب ٍُخلعا َأَفلٞخلخل)َفَكلا

ًَللخلَنُلللاَبخلَهلَلخلُتَجللذاخلَأاٖل ِٕخلَهلَلخلُتُعخل(ُذى؟خللَأْج ٍُ:خل  ٍا:خلللللَفَكللا ُُٜكللٛ ڎ ڎ ڈ  چاَي٢خل
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خُٔل ةمائد رالررچں     ...ک ڈ ژ  ژڑ ڑ ََلل ُْللاخل ُٜلل١َ;خلَفَت خلَآل

ًَُٛخلَيِصللَزَٜٓي َُ ُُٚع ٓاَٛخل َُ ٓاللُٔخلآ َُ ُٚآ َْٛخل ِِخلَِتَك َُٚأْحُظللاَيُخاَا خلثا َْٛخل ِِخلَِتَك َُلُمخلخلخلللَٛ خلثا ْٗٔذاخل ٓاَٛ خلُػل

ٍٔخلَهلَلخل ُٗللاخلخلخلخلُُٚأحاللذخَّلخلُبللْذسخَّلخلُسطاللٛ َُٖذخلُنًٖ ُُُؼللا َُِٚي ْٓللُذُمخل ُُللشا:خلخلخلخل َُِٚيُ  ٍُخلعا ُٕخلخل)َفَكللا َأالخلُتللشاّدٚ

ٍا؟خلخلخل ُُٜكلٛ َُلاخل َ٘خل ْٝل ًَ ْْٔضَيلْ خلعالْزسخَّلخلخلخلخلخلخلخل(ُع ُٜلاَاخلُأ َٙخلَآل ُٖلَز ِٕخل ٔاخلُعِبلإغ:خل  ٍُخلَْبل ُٚحاِجل١ّخلخلخلخلخلَفَكلا ْٔخلُصلُبُشخل ُُل َي

ٍا:خل ُُٜكللللللٛ ِٕخلَهلَلخلُتُعللللللاَي٢خل ِٓللللللأغ;خلأَل ًَلللللل٢خلَي ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چةُع

، املائد  چٺ پ پپ  ڀ ڀڀ ڀٺ  ٺ
ََلللخلخل ُٕخل ْٕخلَنلللا ُٜللل١َخلَأُلْخلللُش٣;خلَفلللَٔ َْْفلللُزخلَآل ِِخلَقلللُشَأخلُحِلللل٢خلَأ ُٜللل١َ خلثاللل ًُلللَٛخلَآل َُ ُُٚع ٓالللَٛخل َُ ُٔخلآ ُٔخلَيلللَزٜ

ُٜؼخْلخلخل ْٕخل ٙاخلَأ ُٗلا ُْ ِٕخلَهلَلخلُتُعلاَي٢خلَقلْذخل ُْلشخُللللخلَيِصاَيُخاَاخلَفَٔ ُُلشاخل:خلخلخل خلُشُبخلَِيُ  ٍُخلعا َُلاُرَخلخلخل)َفَكلا ُصلُذِق  خل

ُٕ؟خل ْٚ ٌّ:خلخلخلخل:خلُتلُش ًَل ٍُخلُع ًَلل٢خلخلخلخلخلخلخلخل(َفَكلا ُُٚع ُٖلُز٣خلَِفُللُش٣ خل ُٚٔ ُرَخل ُٖلُز٣ خل ُٚٔ ُرَخلُطلَهُشخل ٘اخل ُرَخلُػلٔشُبخلُطللَهُش خل ِْل  

َْنُيَِي ُُا ًِذاخلُث ٘اخل}زُاِفُلٔشٟخلُج َِٓأْخُشُج 5288ُٚ)خل:شقِ(خلبلخلرب٣َيُهلخل)خليفخلّٞا٥َُظلخلَي خلِااَنَحَللخل( خل

ُّٞٚ خلَٚٚفك٘خلَيزٖ خل(8132)خل:شقِب َٓ 3/166ُٚ)خلَيِذَُسُقِط َُْشُبَيٖط( خل ة{(11550)خل:شقِبلخلخلَّٞ
 ة ةسا نةلةةةةاوةة :ةةا ِةساةة ةلةة ةة بةةوةَلآلكةاةةيِةكةة بر مةة ةسةرسطا ِةت نةة ةسةةا  ةةةةة

 نةة ةسةلةةة ةةةةةةليةبةةة ةط  ةةةةةكيةبةةة ةض ةةبةةة ةرسمةةةة  ار ةراةةةةةة ةكةثا غةةةةةِةؤذط
بةة ت ةةة رسبةةةةبةةيةسة  هةةرتةة ةسة يا اةةا  ا نةثةةةةةةة ويس:ةةسةبةة ةث اةةةةواة ةةةةِةتيات وا  

ةسرةة و ة ةخةةةيايةثا غ ارةة ةكةةةةةو اةة نةرسرةاةةةة (ةبةة ةسةلا اةةةة ضوبا نةةد ةسضةةوسة ا ش
 ةرةاة ةمةزاكةةةةنةةةةةب مةةنةةةةاةكةض بيةةةب تة ةةثا شةة ا ةتةةزات ا ةرتةةاةرةة ةاو :ةم

ةض ةي  ضوي ةةة  ةا ةةا ةِةةةنيةبةةرس ا  ةة رتا ةةةةزات ا ةداحنهة ةمتا كةخ ة
ة ذ(ةةةسةلةةة ةةةةةةت ة  ةةة ا كةدا نةةة ةرساةن اةةةةةثشةةحةةة ةدةةة دةرس ةةة د ل مةةة ةةضاةةة ةة

 نةةةاةةة ِةااةخ ةساةةة لا ةةة ةِةازكةبةةةةخةةةةياا  ت و ةد بيبةةة اةراةةةةةة ةرسا ةجا  شةةةةةم
ا  ةِةازكةةةةةلةخةةياةةةةب تة ةد بيب اةةة، ذا ةست نةزؤةوةةبيةةةل ةِةؤذط ةكةثا غ ارة ةةة

 و ةةةةة ةةسرةةةةلةراة(ةة  وةة ةة ت نة ةةلة  ا ةة ةكةاةرةب ة ةة ةت ةرتةةمزاكةا  ة ب
 ةرسا ةةةة ةاوةة :ةلةة ةمةةة ا  ةِةازكةبةةةلةةةخةةةيا ةراةةةةة ةرسا ةةياةةةة ةلةة ةمةةةةاةةةرةةرةات

ةةةة ةا(ةد ةت ةبة ة ة ا نةاةا يسة ةلة  ا ة ةة تة نة ةلةراةك(ةلةةةةةةة ةةيا ةرةةار وةخا
رسرانةة ةةة و ةِةؤذت  اةةة نةثا ةت ةةةكةلةةة ةا  ةةة  ةاض ةت اةةة اا نة ا  ةةة ةاةةة ةاةةة ِةاب ةةةةة

 ةاةةرةسةةةتواةة ضواةب اةة كةا ةل ةج ض  اةةكةبيةةل ةاضةةيةسةسةة ةاو :ةت اا ةةربخةيا
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 ةة ةذ ل ةدةة ةةطيض  ةة كةةةةبةةيةسةةبةة  دةبةة ةة  ةبةة ِةت زكةثا غ ارةة ةةةةةةةا  ةةسة  ةسَل
اةةةرةس(ةةةياةة ةةرةة ةا ض ةاةةةر:ةمةةزاكةبةةوسنةة ةاوةة :ة ةةلةراةةةتةة نة ةةلة  ا ةة ةةةةةةة

رسرسك؟ةل ةضا ةياض ةاةنيةوة راةةةةةةة امةلة ة  ا ةةيو ةب  ة ةسَل ةةطةةوسن(ةةد ةة ةا رةةل
يو :ةلة ةاةيت  ةانا رة ةخةيراةرسبا اة ةاة ةاةنةمةزاذةةةةةةةةةة ؟ةةيا ةةطةةةة  تةخةياانا ر ة

كةبةة ةزةرسرةة ةايك :ةةخةةةيا :ةةةةة ةةطيوةضةة رسد؟ةدةة ةة  ةسَلةةةةةةةة لاكةةضةة رسدية  ا ةةة
ةةمائد رالچں     ...ک ڎ ڎ ڈڈژ  ژڑڑچ
 ا ضا نةةةةة ةسةةةاةةةرسةسةب اةةةة ض دةدان ضاةة نة ا  ةةةةيو :ةةسةا ةةا ةلةة ةةا مةةةةة ةطةةةةج

 دةراةسةةةسةلةة ةةا مةة ض دةث ةت زا ةتاةة نةاةةةرةسيةدان ضاةة نة ا  ةة ةسيةةةسةلةة ةةةةةةةةةد  
 ار ةكةةةةة ل ةثا غةةةة ةتا نةاةةةرةسةةل طةةةة ا اةة ةتا نةاةةةرةسية ةةةةةت زا ض دةث ةةةةا م

ب اةةةواةت ةج ض ةةة ا ض ةبةةة رةيةديذةةةيريةخ ضةةةوس ية ةةة ايةةدةةة ةةةةةة راةخةةةةيا
وا ا ضةةةواةو اةةةةتف ةبةةةيةسةةا ةةةا ةلةةة ة  كةاةةة ةثا غ ارةةة ةةةِةةةب ِةةةبيةض ةاضةةة

ضةة كةاةة ةة ةايك :ةد ةاةةةةرسرةخةةةيا ةرابةةيةدةة ل ب ةدةة ةسةاةةنةل ةاضةة دةاةة ةةةةةخزا وةة
 ضا نة  تةة ةمةةزات نةل مةة ةةضاةة ةةةةةةةياةةةث اةة نةدانةة نيةوةة  ياةةدار ةةةة نيةو  ةةةةدان

 ةةطةةيو :ةد تةة ةب ةث ة ةة ةض رسضةة ةسةةةةةةياة( ةسةةةةزاةمب ةت نةةةةاةةنةمةةةةة  :ةض بةةةةا ةاو
ََةةةةل م ا كةبةةيةسةةة بةةوةَلآلكةاةةيِةكةةةةةة ِةيةا جَا ةةةة؟ةرتةة ةسةاةةةة  ةةدةة ةسكةاةة ةرست
ةةطةيو :ةدة دةةة لة ةخة كيةبة ب ةِةازكةبةةةةةةخةةياة ا راةبةيةةةةةةة  ةةل ةا ِةيةا جَاةة بر
نةةةةة  اةيزةةبةة ةد ةاضةة كةِةابةةةرةةنةةةسةب لَةةةةةةةةةةسهةةخةةةيا ض ةضا ةرةاةضةة ةةةةةد ت و
  ةبةيةنةل مة ةةةةةب َلةةةةةسةست نخةيان يةب ةرةاكة  و  ةةةةاو :ةب ةدا    ةةخ َلكةةةةل م

ٻ  ٻ   پ   ٱ  ٻ  ٻ  چكةب ةزةرسر ةايك :ةخةياك(ةة يض  ةةخ َل

ةةاملائرررد چٺ ٺپپپ  ڀ ڀڀڀٺ
ةرنةةةةةة ايةكةو ةاةاةةةةوسةسةة ةةةة ةبةة رةاراةخيت  ةةةة ةرةاتةة ةد ت و اةة يةرت  اةةةةد ح

 ةاةةة ةاةةة ِةاب ةةةةةة ةةطةةةيو :ةد طةةة ةةدةةة ةةا مةةةةةةآلكةاةةةيِةكةة بةةةةةرةاتةةة ةة بوةَل
سنةة دةرسرةةةةة ا نةد  ةةةةاةرسةسةب اةةا ةدان ضا نة ا   ةسيةة  ةبةة ةسةل ةاضةةةرؤوخةيا

 ضنةةدة ةسةبا  ياة نةةةة ةوة  ياةةدة  َ ةدار ةةةةةةةة نيةد  َةةةةا ةد  َ ةدانةةة ةسةل ةاض ب
و ةسةةاةة ةلا ةة ة  رس ةة ةاةةةرةسةاةة ِةااةةيالا ةة ة  رس ةة ةاةةةرةسةاةة ةاةة ِةااةخبةةةخةةةيا
ا ةسةةا ضةة كةةاتةة ةطيض  رةة ةسةة ا ةاوةة :ةدةة ةسةاةة ةرسرةة ةايك :ةةةةةةرتشخةياو ةسةةةياخبةة
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ةةثةةا  ةدةة ةسكةذةةيان ةةةةة ر ذةد ةاضةة كةثا شةةةة:ةب ض  نةل مةة ةةضاةة ةةةاوةة ةةةةطيض  ا
ن ةِةاوةة نةةةةةكةرساةة كةةدا  ةةةة :ةِةامةةةة زك (ةةياةة ةةطيوةةةة ِةااةرابةةةة بيةض ةاةةةة  رس 
ةة  ا مةة ةاةةةرةة لةة ة ةة ايةت نةِةازكةبةةةخةةةيا ةةةةة ؟ة ةة ض ةمةةزاةبةةوستن؟ةة لةةةة اا
ض ةذيانةةة ة  ت ا ةاةةة ضنا ا ة ا   تةةة ةسةةاةةة ةرتةةة ةسةداحناهةةة رةة ةةة َلها  ح ةةةب َلةةة

ةرسةسةخةةةةيا (ةطةةةيو :ة ةةة ةةاةةة ةةاةةة ِةاب ةةةةةةة ايةكةبةةة ةة  ََةةةةة ةةاا ا نة ةةةةةا
ةة ِةي يةجةةةةةة ةة  ةة كةبة  نةرسبزِةاا  ةةةةةة ةخ ةةبةةيةة  ةةةةةةاةة ةمةةةة  ةخ ةةرسبةمةة
 ذةبة ةخة َلكةةاة ةبيخنة ض ةةةةةةةةة نةرساةةةةِةي يةجا ة ةاةةرةةبيخنةةةة  كةبةة ذةا ة  ةةرسا

ة تة نةبة ةثاة ةت   ةثة ه(ةدة ةسةرسبةةةةةةةةكةب ةد رةسوا ةةا ةةاةرة ةاو :ةبيخن ض ةراةت  ثا 
كةث ةةسةرط ةةلة ةمةيةِةسو ة ال ةية(راةةارسرة ةايك ةةةةةةخةيا}بوةك ةةةة ن ة  ا  ةلةة  ا

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

مةةةزاا كةة ا ةاوةةة ةرسبةةةةة{چڻ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں   ں
 ت ةسةةةةةةيذيةرس ا  ةة ةض  ا  ةةةةةت ةِةاكةخةة كةط ض :ةدةة ةةةةت ةةةةةة  ةبةةةةن ة  ا ةةةة  ا
 نةةةةةن ة  ا اةةةة ض ةاةةرة  اةةةةة ةةر ةاةةةةوكةةياةداةةة( ركةاةةرةةةةةناهة كةةاتة ةداحةةةا ض
ة ةسَل را.ةة ةة ةةل
 ةةتةة خيرةترس ا  ةة ةرت ةة ة ةة ةةلةة ةب ةسةسةاةة ةمةةزاكةاةة كةخةة ةت يةاةة ِةااةخةة ةةةة/2

اة ةتع وواةةةة ةلة ةةةةة ةاةةضااةةةت ةت  ةسا نةةاةنا   ةرةةة ةخ اةة ض ةا ررسةمةةب ا ة ا  
ْٔخلَيِظللخل] ت :ةةةةة دةرس ةدةة خٍُلَا٥ََبخللُعلل ُٜٔضٜللُذخلَقللا ٔٔخل ْاللْؤُت٢خلَبايؼخلخل:ْبلل ِٓللاخل ْٗلللللُن ًَلل٢خلُع َذخللللللأسَبخلُع

ٍٔخلَهلَلخلللللخلُسطا ٛ َْلللُش٠َخلَأَبللٞخلُبهخِل ْٔخلَخالفخَللللللُٚٔ  ََلل ُُٚصلللْذًسَخل ُُلللُشلللللٕشخل ُُٓكخل ١َخلعا ُٓاخلللللخلَف ْٜلللَذٜ َ٘خلَبَت ْٝللل ّاخلٔ َي ٛ

َُْعاَي َُٚفُظلُكَٛخلخلخلخلخلخلخلخلخلخلخلُٓللُٚ َْٛخل ًَلُذخلَأْسُبَعلنُيخلُحِلل٢خلٔ ُرَخلُعُلل ُُلُشخلَفُج َْلُش٠َخلعا ُٕخلآَخلشاخلٔ  ُٓاخلُحِلل٢خلَنلا َُٜل َُٚأْسَد اخل

َْنيخُل ُُلللللا ًَلللللُذخلُث ُُلللللذخلبلللللشقِ:خل)خلخلخل}زُج ٘اخلَأْح ّٟخلبلللللشقِ:خل)خلخل15757َأْخُشُجللللل َُٚيباُ لللللأس ( خل6779( خل

ةخةةةيانةةةةاوةة :ةمةة دار ةاةةيِةكةت زتةةوةت اا  ةة ةلةة ة ةة ةس {(8127َُٚحَلللاَنِخلبللشقِ:خل)
 نةةا   ةتةةةراةخةةةيا:ةدا نةة ةلةة ةِةؤذطةة ةكةثا غ ارةة ةكةةةةة ةةرسَلةةةة  نةِةازكةبةةةةلا ا

لا ة ةِةازكةةةخةةياةواةةةةةا  ت وا ةد بيب اةتشةة ةكةجا  شة نةةةسةل ةِةؤذطةة ةب ةالاةةرس ا  
ةة لا ة ةِةازكةبةةةةخةةياةا  ت وا يةذةيانِةاضا ةةياة ةةةةةةا ةل ةجا  شةةةةةسةا ةست اةة ب

ا و ا ضةواةاة ِةااةخ ةتة نةاة ةرس ا  ة (ة  َلوسمةن تنةلا نة نةرسراةةبة ةةةةةةةةةةة ةةمةة ل ة ة ة
 ضاا ا نةة نةد رغةةةةةة رتةة ةسةةسهة ةاةةة ن ا ةة ا نةةةسةبةة ةث اةةةةرسمةةنن نةةبةة ةض ةَة
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دة ةةة ةةةا  ا نةثا اةةةةةة نة يا اةة اةة نةرارسضا نةةت نةت ا ضااةة ةخ تةةنا كةل م ةةاَةةا
 ةةنا   ةايةركةطةت ا ا ةلا روسكةب د ةسكةدا شةةهةثش ةبيةسةةةسة يةسوا  ةث اة ا ة

لةراةةةةةةركةب ة ةاةة ا  ةِةازكةبةةلةخةيا(ة  و ةل ةرةاةرةاكةِةؤذط ةكةةيا ةراةة   ب
 نةاةةرةة ةاوة :ةاة ِةااةخ ةساة نةةةةةةةةةا نةاةةرةةالِةت اةةة ةةو ةا وا كةزت وسِةؤتةةلة  ا ةة 

ة .ةةةةن ة  ا ةةزات ا كةاةرسة  اةةةس(ةموةةرت ةسةذا ةست نةزت وةةبيةةث ِةاضةوا ا ض
ةخةةةيا ل ت ا ةداحناه رتاةة ةة ةةيض  ةداحناهةة ركة ةة ةس ضا ةةةا ةاوةة :ةدةة ةسةا مةةة

 ةاة ة ةةداحنهة رسةةاة رادةتة هةرسضة ةضة بيةبنةل مة ةكةةةسةت اوسض ةةةةةةةةةة لا ا نةِةازكةبةة
ةةةاتةة ةةةةا انةة ةةا طةة ةةرس ا  ةة ةاةة ةةا ة ةة ب  ةرةةمةةكةض بةةة(يةزاض ت ضاةة مجللاع 

ةة كةبة ةرس ا  ة ةاة ةةا ةبر مةنةةةةةةةةةةا طة ةةثشة (ةرةةمةكةبيةبةةة مجلاعخلا ة ةوسض ت ا
ةةاة ةراضةةاةسةةةةةة ةوسةبةد ةسضةةد تةة ةة ةةةةةة كةوا ةواة  تةةةةة ة  ةزاراض ةا ج لةةةا ةاو :ةد ةةم

دة ةةمةزات ةةةةة ةك ة...ة نةوةةرسطي ةةة ةةةبةةةة ةا ةلةةةةاا كةا َل ِةةةة ةة نةبةةةةةطةو ةةبةا ان
اةة ةةةااا يةاةة ةةزاض نيةت مةة راض ةسا ض ةسةَلةة و ةدا ةة  ةة كةوا ةةواب ةك ةل التةة نةرسة

ااا ةلةة دةِةؤذطةة ةسراةة ةةيض  ةرس ا  ةة ةاةة ةةا ةةةةة ةرارسضةةا نةبةة ةرسةَلةة وا   ةدا ةةةةت م
ََةةن ةسةضاةة ةا نةب رسمةث ب ضوا ة.ةة  ةابةة ةةدةة ةةة :ةرسبةة  ةةب

ـ ـايى@ كةمء زؤريـكؤتةوتءـح ـ ـى ش ـ ـةرِاب كاريط ـ ـةريى ني ـ ـة لةش ى ـةر حوكم

 ةرِاب خـواردنةوة@ ــش

٘اخلخلخلخل]ل مةةة ةس:ة ن ةثا غ ارةةة ةكةةةةةةدةةة ةسةةر ةا تش ًُللل ًَٝ ٙاخلَفَك َُلللاخلَأْطلللَهُشخلَنلللَثريا

خل ٚاٛخلُدباللخلَأُٚ( خل6674)خل:شقِبلللذخلُُللخلْحَأخل٘اُجللخلُشْخَأ}زُحللُشَ 3681ُٚ)خل:شقِبللخلدخلَ ََللخلَيَل( خل خل:شقِبلللخلَّٟزش

(1865ُٚ ٍَُق(خل ُِٓٚخل ٌٜبٔشَغخلٌُٔظ:خلُحا 5607ُٚ)خل:شقِبخلّٞا٥َُظَي ُِٕبَحخلٔاَْب(خل خلٔاَْبلخلُٚخل (5382)خل:شقِبلخلخلا

ٍَُقللخلُعللٔخلجللابشخلبللٔخلعبللذَهلل خل(3393)خل:شقِبللخلْ٘اُجللَُ ةة{ٌٝحَخُصللخلٌُٔظللُحخلَأليبللاْٞ:َيؼللٝخخلخلا
ةةة. ة ةذ ِةااةة ةخ ةةب ةةا ااشةةنا كةب ةزؤةكةمةةاو :ة  ةةا

ةسة ت ةسةثا ة ةمة ةخ ةةبة ةةدة ةةةةةة ةةا رادةد ط ةةزؤةكةخبةت هةرَل ث ا ةذ ِةاا
ةسةرسخ ت ةة ةسةةثا ةة ةة ة  ضةةوك ةاةة ةةرسَلةةا ن:ةدا نةة ةباةةةةةةةطةض ةة ة يض ة اا مةة ل ت 

ةةيَلن منةبا اةةةيسةلةةة دةِةؤذطةةة ةسكةخ ا ضةةةواةةةةةةةةنةةاةةةنةخةةة َل  ةا ةةةةةةمةةة ةخ ةةض با
ةسةةةةةة ةةباةةةةة ةةجةةةةةن نةاةةةنةجةةةةة :ةا ا مةةةةة ةطيويةت وةةةةةِةؤذةةطةتشةة ةةةةةضيت كا ةتش

 ذةةةةةة ةة  تةوك ةض اةةةةة بميةد طة ةةمة ةخ ةةضةةةةةةرسخ ا ةسةل ب ةد ةسكةم ةخ ةةض ب
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ا مةة ت واا ا ةر وةةةياكة ةثةة ل ةرسراتةة ةالكةة ا اةةةة ة  ةةةة ةةد حةةةةطةةير:ةضةة خا ةةةاضا
 ةة ةةيض  ةرس ةة ةةةةةم:ةدةة ةسةةاضاةةةة بيةةةطيوةاةة ةرةاتةة ةمةة  مةاةةةرسةسةةاضةةةةااا ةةةةدا 

  تةة ةاةة ة ةة ةةاةةنا كةبةة ةزؤةكةمةة ةخ ةةبةة ةةةةةةة  ار ةا نةةةةةن ةثا غةةةةر ةا تش
 ةةةةةذا ن وةةةةة  ةس:ةب َلةةةة تةة ةةدةة ةسةل التةة هةةةسةل التةة ا ةرت  اةة ة  رس ةةةةا ااش

 ة  تة ةةةةةةة ةل ةسةزت ض ةرت  اةة ةخ ةةبيةض ةةب  دةج ة ةت ةمة  رس  بيةض ةا  
ةةاة دةةبة  دةطةةض ةةةةةةة ة ةبةرسراذةةا ااةةةةةة ةزؤةةزت ضكةلةة ةسةة ةد ط ةةزؤةةخب تةةد ح

 ةةزت ضةكةةةةةة نةم ةخ ةةبة ةةد ةجةةةد ةست ةزت ض ة  ةة  ت ةةةسةا ةجا ةضا ةذ ن
 ِةااةةةةة(ةرسبةةنةبةة ةاةَعلللادنيسةاةة ةزؤةةِةارت ةةنية ةةةةة نةل ةاضةة دةبا ةةةةبةةواذةةث اةةةةة ل

 ةكةةةةبة رسض ةل مةةةة  ةخ ةةض بةةةةةةوك ة ة ةةثا ة ةمةةةةةةا ن:ةرةاتة ةةاكةلا ةةةةةرسَلةةخ ةت ةس
و ةسةةيايةزؤةيةخبةك ةةد ةسة اةل ةةذ َل راةل م ةت نة  َلة ةةِةارك ةةد ح ةا ض كةةات ةرسب

؟نةبة  دةة   ل ةبةةةةةةبة ةةانةذةةة ةةرسبةةة ةرؤو ةسةمة ةخ ةةض بةةةخةيال ب ةد ةسكةزؤةية
 ةب ةرسةادةبةيةنةةةة ننةد حةةةة  رس  تة  ةخ ةةرسبةة يض  ةمةةو ةسخةياد ةسكةا دةرس

ن ةةةةةةةثة ض ةرسب وة ةبة ةةاةةةة  بةةة ةخ ةةضةةةةمةاةؤظةةة ةةةةة ةاةةةة ةرةاتةةل م ةةا كةخ ةت
 ةكةبة ةرسةادةةةةةة رانةةا ض كةةاتة ة ة ةةل مةةةة نةرسةزكةل خةةررسكةب  ا زوةةةت ةةا ةةرت 
 ةةتة هةةةةةة:ةد طةةة ة طةبِةيةاةةرةسةةرسلَةةة ةتع ذةدةةرارسِةزك ةةل ب ةةد ةسةاايةةةو ةة رسب
ةةل ةسةة ةسةرسبا ن ة  ضوةرَل ث ت هيةة ةة يض  ةل ةرَل ث ت اةة  رس  تة  ةةبةةرَل ث

ُٛدا ن:ة ة ةةةرسَلةةسهةر ةوي .ةة نةثا  ةة ةة  ةةل ةرَل ثة(ةرسةتقطش٠خلقطش٠خلُدسٜاخلَٝؼ

 ر(: ــميسـردن )الـاركـدووةم: قوم

 ردن@ ـاركـةى قومـــ( ثيَهاش8

 ةة ةةت ةتاةة هةطةةةسةكةةيلل١(اةة نةاةةةرةةاةة ةبةتناةة ةَُٝظللشةةثا   مةة كة ةنةةةدا نةة ةثا ش
ةةرةةةض رةة ةةةتةة نةةةةسةب بةة كةرؤِةايةاةةنا   ةرتةة ةت ةاةةبةةواةبةة ةبةةةاةسةةة (ةوا وابةةٖللإٔس 
د ضوازستة هةاة ل ةرسراذةبة ةسكةةةةةةةة ةكةطةسةةرسا نةةد ةسكةا ةرسرؤِةت  ة ضوةض ر ةت ة 

(يةَيٍظللللبام ةا  ةسةة ةةةةيض  ةلةةةة ةاةةةة ةتع وواةب مةةةة ةمةةةةياةة ةةةة اةةةةةةةةاةةةة ةبةرةةت و
(تةة ةاةةةاةسةةاةة ةبا  ياةة نةِةسةاة ارةة  (نةة ةةيض  ةل ةاضةةواةةةةَيشَللٞ ض راةاةرنةة ةةةةضاش

ََةةضةك ةل الت نة  ايةت ل ةرارسةةد ضوازست هةا ةةة  هةراتر ةةةةةةا  ةوة ضا ةالتةةة ض ةسةةض هةب
اليةةةرسا ةتاةة ا ض ةب ةة ِةت نيةةةةةةهاا ا ضواةبةة ةو ر هةلةة ةانا رةة ةرا ةةةةةة ةاة ةدةة ةسةرسبة
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بةة  دةطةةةض ةد ةستةة ة ياةة ةةد ةستةة ةاةة ةوةة ِةسر ةرؤِةايةد ضوازستةة هةاةة ل ةرسراذةتةة نةة
 ا ض ةركةا ةل م ةةاكةض اةت نةة  ة ةةةات ةتةانا كةرسراذةب ةبةاةسةةزاض ت نةرسةب ةسك

ب م ةج ةاةةج ةتة نةاةةرةسةةد حة ةدة ةةت ةتا ضة ةبة ةثا ة ةةةيةفيةةة رسو ةااََة و نةةةةةةةةةةة
 ا ةجاه ضااة ةةلة ضا ية ة ايةةااََ و ضةواة  تة ةةةةةةةاسضخةت ةت وِةةةنةةب ةةت   :ةاةةرسط ِةت 

 (يةةةةةآلةت   (ةة رااةةاةةب  دة  ضوك ةت ةت ةِةسض  ة  ةةلة ضا يةدا نة راة ة بنةةةسه:ة اآلةةة
 (ي...ة نةةوةةاةة ةاةةنة ا ةةا نةةة ض ِةتزاا  ةةةيِةتزاا  ةة (ةةةةة  (ةةة مةةةة (ية و ةَلةةةة رؤاا 
ب اا كةلة ةةا نةةة ة  ضوت  ةة نةةج ةكةةاتةنا نةبيةديةخ َلكةرست ةا ت ةرب  دةطيةةض زامن
ة ن.ةة ض ةةرست ةةن ت ضا ةاةرةةتةةا ا ما الةة
ة ؟نةةةةا نة ااة ةد ت ةد ةاض ةذيانةةد ح

 ةة  ضوت  ا نةدة ةةت ةتا ضة ة ة ايةةةةةةة نة  تةة ةسةسةِةاجا تاةة ت نةل ةبةة ةزاضةة  َلر و
ا نةرسَلةةا ن:ةاةة رادةا تةة كةِة يةرةذا  تةة وا ةةةةةةة ةرارسضةةا نةةةسة  ضوت  اشةةةةبةة ة  رس 

 راةرنةةةسةل م ةةث ةسةةضة بنةةدة ةسةةةةةل تةخةياكة ياضونيةةة ة  كةضيت ةةض ب ةةنيةض ب
 وِةسضخةة و ةاةةةةةةتا ةدا  ةةة نةرست ةةة ذةةب و ترةةةةةةةةةةةة ةرا ة(نةةت ةتا اةةةةا لللللخلَبِةسةانة 

 يةد ةةاةن ض كةوا ةواة  تة ةةةةةةةا مةةؤا كةمة راض ض ةج ض يةباةةنيةا ةا ةض خشةةبا 
 ةسةضة تزامنةةل ب ةدة ةسةةضاة ةضة تزامنة ةيض  ةبة ةذة ِةاا ةرسزامنةةةةةةةةةةةةةا ةانةبة ةراخة

ن ض كةرت ة كةةسهةاة وةس نةةاة رادةل مة ةةةةةةةد ةةاةةيات ةا وِةسضخية ةانةثا نةة يض 
اةة ةدةة ةسةةةة  كةدةة ةسكةاةة ةِة يةرةذا  تةة وا ةث تةةوابرةةةةةةةنةةةسةض ب ةة ة ةةةةض بةثةة ةس

 ةسكةاةة ةضيت ةةكت نةةةةة كةدةةةة ة ةةةة ِةاب ةةةسةض ب ةةةة ةرض ة ياةة ةيةاة و ةذ ِةااةةةذا نةة
ة ةس.ةةةا ةضةة(س١للباح وةانة ة نةا ةِةت ثا ةةََ ةخ تةة ةةد مةةل مةةيت  ةك ة ةةب ةل م
ُِللذخلَيطللاٖشخلبللٔخلعاػللٛس  َُللَِللَأ:ة  ةسا كةخ تةةواةرسَلةةةاةةة(ةلةة ةو ر َاُخ ُٕاخلَنللاخل خلََُٔللخلا

ًٖ ُُلخلخلخلَْٛٔٗي ُٕداخلٔجُْْشِطلللخلايُؼاسخلَنبلذٕٚخلَق ُُلخلخلٚ ُٕداخلَوَيُز خلَفلخلإسَق خلِذلللخلٕخلٜصاَأخلٓلذساخلُٜخل٘اِْلخل خلأَلظٔشُُْٝلَيلخلخلٚ

٠َُٚاَلللللَيِصخلُٔٔعللُٚخلَهلَلخلٔشِنللَرخلُْٔعلل ٜاخل٘اِْللأَل خل ُُٚذٞخلَيُعللَفللخلُمَٛقللالخل خلٌاخاْذُلللّا خلَفُبللاَيَغخلا٤َُضللْػَيُبُٚخل٠ََ

َاللَهْحَأ ةةةاوةة :ةبةة  دةدةة ةةاةة ذةب مةة ةبةرض ض ةةدةة ةةتةة ةت يةةةة(1)(٣ُشْخللُأخل١ُٖيللَدَأخلُ ْخللُتخل٘اا
ةة ةاوة :ةل مة ةةةةة ض بةةة ةكةوا ةواةةةةة وِةسضخةاة ة ياةةةةةةسهةاةةنةةةة كةا ة ياة ةةضاةةةط ا ض

 ياةة ةةة ةةيض  ةرساةةةك ةةةة :ةةسهةاةة وِةسضخةبةة بة ةةرسَلةةثةة ةسيةاةةكةضةة اةت نةةب تةة ةةة
                                                 

خل.27 خل 7(خلَيلخشٜشخلَٚيلٜٓٛش:خلج1
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كةاةةةاةةدةة ةت ة ةة ا نةةةةةة ةةثةة ةسيةاةةةةةك ةةد طةة ةةل مة ةةثةة ةسةب ةةةةةة وةسضخةل مةةةةا
ُْٝظللش ةجاةة نةلةة ةة ةةةةيةكة  تةة (ةدةة ةسةد ةاضةةةةذةةيان ةثا ش   رس ةة كةةخةةةيا(سكةاةة ةَُ
ةةخةةياة ركةةةةة ةلة ةتة ةسا ضةة ة  كةد ةسكةب ةة نةةات ةا ةبرا نةة ةب رسطنةةاةرةسةة يض 

ل ةضيت كةب ا ِةضة ةسةةةسةض ب ة ة ة كةدة ةسةاة ةد   اةوسةاض ةدة ةةت ةتا ضة ةخب ضة ةضا ةيةةةةةةةةةةة
ةةب تةة ةذياناةة نةرس ةةا ن ةذت ةةةةة  ةةاتةة ةةاض بةةت ةسةةبةة زؤةةةةةرةذا  تةة وا يةِة يةاا 

 ةة ةةذ َلة و ةِةسةاتةةةةةةة ةد ةاضة ةل مةةةد ةستة  ةسة ا ةا ب من ةثةة  كةرت ة  ضوك ةب َل
ة ةس(.ةة نةرساا   ةةخ ت

 (@  ررَمْيسرالار )ــى قومــةكردنـانى قةدةغـةكـ( قؤناغ8

 ا ض ة  رس ةة بيةض ة يا ةتةة نةةة نةب مةة ة  ض  ةةةة  َلر وةة ةاةةنةضةة ارا ايسةزاض تةةةةة
ةسا ضواةاةة ةو ا اةة دةاةةةرناةةةاةةة ةدةاةة ةويسةلةة ةو ر ةةةةةةد ةسضةةوسكةاةةنةب ة ة اةربةة

ةرةساةبةة  دةد اةة ةات ةاةة ة ياةة ةت ةبةة ةةةت  مةو ا اةة ةاةةةةاةةة(ةو ر 20ة-ة15زت  كة ةضةة
ة ِةتيس:ةةةةواةوا ثةة ةسةب ةرةةة  ض  ةة اةة ةاةاةسةةةسةب ةالكةاةة ة  رس ة تةثَ ثَ

ۉ  چ(تةة ةاةة ةرسرةة ةايك :ةةةَيبكللش٠يةِةسو ة ة:ةد ت و اةة كةمةةة دة  ضةة   ةت اةةة

وئ      وئ ەئەئائ   ائىېى ېې ې 

ی    یىئ    ىئىئ ېئېئېئۈئ ۇئۇئۆئۆئۈئ

ةسراةةدةةة ةةةاةةةةدةةة دةو ر ةةةاةةة ةلةةة ةبةةة ةط ةت اةةة ا ةةچجئ  ی  ی
ةةرةس.ةةة ةةاةة نةبةةةاةرةسةةد ةةب ب و اةةاةد ت و ا نةو ر 
ََةةةةةةا ةذةلا وساةةةةةاوةة :ةثةم :ةطيضةة  ا   ةطةة ةةست نة  نةرسةبةة ةسكةاةة يية ياةة ةةةب

يةرت  ا ةبةةةة ةخةةةة َلكةةةسةطيض   اةةةة ت نةطةةةة ةةسوةسةلةةةة ةةةةةةةوا واتةةةة ةةةسة ةةةة ضوةم
ض تفةة ةايةس:ةا ت ةة نةةةسهةةةخةةةيا ةمةةيةرسا ت نةةدةة ةسة  ضةة   ةت اةة دةبةةيةسةةاةةةةة

 ا ةزؤةةةة نةةب  دةد ا ذستةة ِةاب ا ةةض تف ةايةس:ةا  ةة ةةسهةب ةاة نيةة ةرسبا
 ةط ةةسا ا ةزت وةسةلة ةةةرسةةة ةةسكةوا وات ةةطيض  ة ةطة  ا  ة ةا ةد ةسةطيضةةب  يسو

ر ذةةةةةض يةرسا ض ةزتة وةةتة نةاة ذةب مة ةب ةرض ةةب ةةةةةةةةيةرسا ض ةةا ةةسهةطيرةمةةم
ة ةك .ةةا بةاةا ةرستر و ةسةةث ةست ا ةرسمكةب ة  يا ةسةسةةت نةِةسض  ةد ةسةب
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  چ:ةد دةد ت و تة :ةة ةرةةسدة  ة  ض

ةةةسةد رمائرررر رالچٺڀ  ڀ  ٺ  ٺپ   ڀ  ڀ    پ
 ةذةةةةةةيان ةا وةةةةةة ت ةلا ةسراتةةةةةة ةةةسةضةةةةةة ارا ايسةةسهةاةةةةةة ِةااةاةةةةةة ةةياتةةةةةةةثا ن

ياةة  ض  ةةواةوا ثةة ِةتيسةج ةة ةلةة ةةرةةة  ض  ةة ة  ضةة   ةةةة ة ةة كةبةةة  رس  اةرض اةة
 ت ة ةة بيةنةلةة ة  رس ةة اةرض ة ياةة ةراةثَةة ةةةةةة و ةثَةة ةثَةةةة بنةةذا نةةةة كة ةرت ةة

ثَةةة ت ةبةةة ا ة ا   نةلةةة ة  رس ةةة ةاةرضةةة ة ياةةة ةت ة ةةة ةةد ةستةةة ةةاةةة ةد ةاضةةة ةةةةة
واةةةسةةةةةسب راةةبةيةنةلة ضا يةة ةِةةةةةة ةاةرناةرةةةة رسو ةزؤةةِةتشةة ةت ية ياةةاا  

واةد ةةة رسو ض ةا ةخة َلكةخيتة نةثا ةيسةرسطةةك ةةبة ةضيةاة ةةةةةةةة  ت اةل ضا ية  ةةا ا َل
واة ا   اةةة نةةةةةا ةةةة ض ةثا شةةةةة ةةسهةلةةة ةرس  اةةةةةكة  ةسمةةة ةةضةةة اةت نةةد ةسوة  َل اا ةةة

ِةاكةط ت ضةةةوةسةةةر ةايةتةةة و ة ةخةةةةيااةةة ِةابا ة  رس ةةة ةاةةةةاةسةثا غ ارةةة ةكة
 ةرسا ةةةةةةمة(ةبةةةيةنةلةةة ةصلللخابٞ ةةة ايةت نة ةةة ةسل ة ةِةت كنةةا  ةةة ةخةةة َلكةةةباةةة

 ةةةةةةزاةةرةاةننة  زت اةةةة بيةنيةمة ةة ةةةةةة ةة ةةةة ةا  ةةةةا   ثا غ ارةة ةراة
ةة  زت اة ةدة ةسةبةيةسةاة ةض ر ة ةةةةةة ض وةمةةةخةةياة ض ةلة ةةةةةةد ةسةض بيةسةا ةدة ةةدا  ة

 ض ةض وياض  ةكةب ةخةاث ةسةِةاري ةةب ةطيض  ا   ةسةِةاري ةةرةات ةب ةد مةة ةةةسخنا ةةب ا
ااواةلا ةسراتة ةةسهةةةةةةةك ةةةسةذا نة و ةثة ةةسةرساةرنةلة ةدا ةةةةةةة  َلر ةةةة ةرسمن ةل

ِْخلَبايِص}رسرةةة ةايك :ة ثا غ ارةةة ةة ْٚالُدُنللل ُٓلللا٤اخلُطلللْبٔمخلَطلللٓنُي خلخللللللَالللشاَٚخلأ ِْخلأْب ٖاللل ُٚ ال٠َخل

ُٓلللا٤اخلُعؼخْل ِْخلأْب ٖاللل ُٚ ُٗلللا خل ْٝ ًَ ِْخلُع ٖا ِْخلفللللللللَُْٚضلللٔشباٛ ٗا ُٓ ْٝللل َُٚفَشُقلللَٛخلُب خل٘اُجلللُشْخَأ}زُُضاَجٔملَيلللٞخللٕش خل

6689ُٚ)خل:شقِبذخلللُُْحَأ 3482ُٚ)خل:شقِب١خلُٝبللُػخلَٞبَأخلٔاَْب( خل ٚاٛخلُدبالخلَأ( خل َُٚقلاٍخلخل( خل495)خل:شقِبلخلخلُدَ

 َلا ةةةةةة نةبةةة ةذةةة ةذةمةةةةةةا واَل ا ضن(ةةةاوةةة :ةاْٞ:خلحظلللٔخلصلللخٝحخللللللَيؼلللٝخخلَأليب
اةة نةبةةوسنةكةةةسةاةة ةبيةضةة ةو اةة ض ةرسةمةة َلا ةلا ةةةة نةبةة ةضيت ةةةةب ةةةةة  نةثةةةةر ةا ضا

ة. ض ةسةة ب ةل م ةةضيت كةض اةرنةةةسةايت   ةضيمن ا نةلا كةجا
 نةب  تة ضنةاة ةةةةةةة نةلا رةوسنةةوا اةةةةةنةةزلَ تةةةة نةِةاب ا شةةةة نةبةوسنةةةاوة :ةطيت اةةةةلا ا

 ا ة ةةةراةمة َلا ةةرس نةة ةيض  ةدة ةةا واَلة ةلة ةو اة ض ةةةةةةةةةة ةضيت كةض اةةثا ن نةض خ ا
ةرنةزؤةةل م ةة  لر ةخة ةةةةة ذةةرةات ةضيت كاةةيسكةِةا ة ةةضا ةةب  دةد ط ةةثا ةل م
ةة يسكةِةابةةة نةثا ةةةيةرسبا نةة ةب اةةا كةلةة ةا مةة ت وا ةةاةةن ةبةة ةةد طةة ةةدا  ةةةة رسبةة

ََرههه فيط يض  ةل طة ل ةة  راةةلة ةةةةةةِةتشةةةرسبا نة ةاةنا   ةةةةة ة ةراةرسطي ةةةةاشةِسذيةة  
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 ذةة  ةةرسبا ن ةب اا كةةةِةا ة ةةثا يسكةة نةد طةةن ةخةاثا ةدا  ةةبيةضاواةةب َل يةا
آلةةيسةطيويةتة و :ةةسَلةةةةةةا مة ةةادةبا اةةةةةة ة ةسةرساا شة :ةا مةا كةج ةةةةةةةا  ةةب ةةت  ةل

 ة ة ن؟ةطيويةتة و :ةبة مبةةةةةةةة ةسةةطيويةاةةةة ةسدةاا شةةةة ةسةج ة َلااةةن ةل ةرسةمةةا ا م
 مةةتة نةة ةةج  ةست ا ةبة ةا ةا ةرسراةةتة نةضة ضةةةةةة ةي ةا ةج  ةسكةرساا شةة  ايةةج

ةةرةسنةةةنا   ةخةاثا نةاةةةاةة خا ةت نةب ةض ضيةمةخةيا نةةة؟ةبا  ياةة رات مةةت نةا
 ةثا  ةةذةةرسبا نة ةةةةةةة ذيةة رسوة هيةخةةاثةاة ةثا ةيسكةِةا ةةةةةةن ة ةةة نةاةةةج ةدا  ةة

ةك ةة ة ةةب تة ةةةةةةةة طاة  َل ةةةة ةب اا كةل ةبيةنيةاا ض ةةب ت ةب ةد مة ضا ةرسمةن ةلةة
 غيةثَ ةثَ ة  رس  ةاةةرةةنةة ةيض  ةا مة ل ةةةةةة غة  ضةة  ضةن ض كةةا ةتع ذةد ةةا

 ةثا يسةب ةك ةةا و ةخة يةةةة ةث ب ضوتةة كةةطةض ةد ةستةة ةذيامةرسةب ةة  ةةد ةسةضا
 ةا اةهيةةسةاة ةةت ةنا نةاة ِةااة  رس ة ةب ة نةة ة ضوةاَاة ةةث ةستة نةةةةةةةةةةةةل ةد اةت 

 ةد ةسكةةةةةبةة  دةل بة نةاةةةرةةةةة نةمةةزاراةة ةة ضوة اةةةة اة ةفةاةةةرةة ةة ضوةخ َلةةةةم
ا نةث ةةسةرسةض اةربيةةةل ب ةةدة ةسكةاة ةب    تة ا ةة  اةوست يةرا ةتة ةةةةةةةةخ َل 

 ةسةةزؤةةةةةة ِةاب كةاةة ةبةة ةرزتةة ةرسخيةت نةةةةثنة ةت نةضةة بيةةةو ا اةة ت نةاةةةرةةدةة ةةاة
 وةسةل ةسكةا ةا و ةخ كةب ةد اة ةاةرسخيةاتة ةسةةةسةدة ةسكةبة ةرزتة ةرةةمةكةةةةةةةةةزت

رسرةؤاةةةي ةةزؤةةزتةة وةسةةب تةة ةبةة ةض  ةة ةت ة ةة ةةب خ تةة نةةةةةةرساةةةي يةبةة ة   ةة غةةة
 ن:ةدة ةسة  ضيةض اة ا نة  َليساة ضوسةسةة ةيض  ةزسةسةاة نةةةةةةةة  زبيةض ةسةةةطيواةةث ا

 ِةااةخ ةساة ضا ة ة ةةةةةةةة ذةاةاةةةسةاةة َل ا ةض ِةسذةةزاةرةاةةخةة ا ةمةاةرةةخ َل
 ةاةةةرةةنةةرةاكةةض كة  رس ةةن ةةةة غةدة ةةاةةةةة غة  ضةةةةادة  ضةةةة رةبةيةنةةب تة ةدا ةةةةةةزت
 كةة  اةةوست ةةرا ةتةة ةةدةة بيةت ةةةةةة ةسكةاةة ةزساا ةة كةبةة ةخةة ةةاةةةرنةةزساا ةدةة
ن ةةةةةة كةةابةيةسةدا  ةةةةةاة و ةخةةة  ةنةة  َلر وةةةةةة ض ةب ةراضةة ةذيان اةة ةةد حةةا مةةم
ة.ةةة ةابةةة رسبة ةةة 

ََن نة ةةةةةة رسةةمةةةةة يةمايَلن ض ةةةةة وافةةةةة ضوت كةا ةةةةة  اةةة ةب مةةة ةةة نةةةةةة ةاا 
 :ةةسخةدةخة كةثا غ ارة ةةةةةة  ةتع ذةرساةك ةةرسَلةةةة ا ض ةاةة ةرض ةت ما ةجا ر ج

(ةمةة ل ة  و وةة ة23 يِةدةة نةبةة ة ةة  ةاةرةسةةب َلةةةةةة ت ةِةس ةةةة ةرةسةةثَةة ةثَتةةةةاةةةةة ب َل
ب ة تننةاة ةةةة (ةخيلة هة ة ايةكةجا رة جةةة23بة ة ةة ن ةدا نة ةرسبةةةةةةك ةةب  دةدا  خةيا
اة ةدة ةةةة  ةةةةةة زكةثا غ ارةةةةةةِةت رخةةياة ةةن  ةلة ةرت ةةةةةوا   ط تشناواةد ةسةةةل ِةام

كةبةة ة ةة ويسةة ةة ةس نةخةةةياةسذةة ةةة كةةةة ايةةط ةةستاةة يةخةةةة ةا زضةة ةبةة ةة ةةةةزاو
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(ةمة َلواةبة كةةة23 ا  وست نةخ ايت نيسةةد ح ةض تنياضايسةد دة يِةد ض ةلة ةاة الةلة ة ةةة
 ةاةة يةةِةؤذت ةةكةرت ةة ة ةة ايةكةراب زت  ةةوةك يةجا رةة جا  ةب ةة ذةةدا  ةةن ةوةة ة ةة نةبةةة

ادةةسخنة ةةةةةةآلةسةةبا ة كةدا ةةةةة ل ةثةةةك يةد ةسةخ تةرسا ك؟نةبا  يا نةض اة  جةجا ر
رةةبةة ةسةد طةة ةةةةةةة ن ةةرسبة ةاةةةاةسةةدا  ةةةةةةكيةبةة ةرةبةة ةرةبا ةةةةكةخشةةةةخةة كةخش

ت ةادةثاة رسةب ةت نة ةسةةثَة ةثَة ةةةةةةاااواةدا ةة  ت ا ةدا ة  ةةا ا َلةةي ةل ةةةنةبيت 
ةرض ةة ةةةا ة جةرة يةب ةةةةي ةة  ضةةة غةب ضةةةوت ةِةس ةةة يةب ةةةةك يةةزساا ةةة كةجا ةةةةةةةةةِةس 

كةخةةةةياةة ب ةةةةت نةةب َلةةةة  ةةاا ا نةجا رةةة جةةةةة ةذيانةةة ةاةةةةةا  وةك ةةد حةبِةسخ ةةة
 ةةةةةن نةض ةرةةت وةةةةلةة ةد مةة ايةةوةة ةاةاةرةسةةةةة كة ةةةة ةتع و ةخة ةةاةةةث ةةسةرطةة

 ةوةةة ةراتر زت  اةةة ةسةمةةة ةةةا اعا  ةةة ة ةاةةةةةةةة ةرت ةةةبةةة ةزسةكةةبةةة  دةج ةت  ةةةخةةةةيا
 ذةةد طة ةةةةن ةب ة  ضة غةب ضةوت يةةبة ةثَة ةثَة ت ةرساةةةةةةةةة نةثا يت ةة ةاةةةرت اةةرت ةت

ةةدةة ةسة ب ةةةي ةةبةة  دةد طةة ةة ةة ةةبةة ةايزاتةة رسبةةة ةك ةجا رةة جةنةةةب ِةامةةنا ةبيت 
ةي ةة(ةضة اةُتِطَبٝل ة ب ةي ةةب  دةب ةاةرسةسةجا ر جة بِةت ةا ضواةا ةتع ذةجا ر ج

ةةرنةة نةض اةة ة ا نةة كةةاتة ذةةا ضةةب ةةة  ةلاةةكةالاَةيرةخ َلةت خ

 ردن@ ــاركــى قومـحوكم ( 9

 بيةض ةة ةةيض  ةة ةةاةة ة  رس ةةةةةة ةتاةة ةت ةةسهة ةة ةا  ةةةة ةسةذةةيان ة ياةةةةرت
كةث ةةسةرط ةة  ةرةةا ةب ت اة ةسة ا  ة ةنةة  َلر وة ةدا نة ةرةاتة ةد ت وة ا نةةةةةةةخةيا

 نةلا وساةة تنةةد حةة ةةت ةةِةايةد ت و اةة ةاةة ةزؤةةبةة ةِةةةنيةِةااةة  ةت ةةةة تةةةةةةروةةةة  
 و ةةا ةرةات ةب م ة ة ضا و ةرساللة و ةد ت و اة ةرساة تنةةمة ب ةسذةبة ةةةةةةةةر ةايةت

 ةة ضوةةة(ةةةت ةةِةاكةدةة ةسةابخلٚأصالّللللأْص  رس ةة بيةض ة ياةة ةيةاةة ِةااةة ةة ةةس  ة 
ة ة:ةة بيةض ة ياة ة  رس  ب ةسذةبةة نةمةة   ةت ةة ارةنا   ةثا غةةر ةا تش

خَ٘لخلخلخلخلخلخلخلخل]:ة دةةت ا ََل ُُٚد ْٓٔضٜلٕشخل ِٔخلَخ ٙاخلَفلٞخلَيْخل ُٜلُذ ُُلاخلُصلُبُؼخل ِْ ِْٓشُدَػلرٔي خلَفَهت ْٔخلَيَعلُبخلَباي خل٘اُجلخلُشْخَأ}زَُ

خل(ُفشدلَألدبخلَيلللل)خلٞلفلللخلخلٟأسُ لللخلَيباُٚخل (5856)بلللشقِ:خلخلخلًٌَِْظلللخلَاُٚ( خل23075)خل:شقِبلللخلذخلُُلللخلْحَأ

ٚاٛخلُدبالللَأُٚخل (1271)بلللشقِ:خل ُِٕبلللَحخلٔاَْبلللُٚخل (3763)خل:شقِبلللخلْ٘اُجلللَُخلٔاَْبلللُٚخل( 4939)خل:شقِبلللخلُدَ خلا

ةةاوةةة :ةثا غ ارةةة ةةةةة{ٌٝحَخُصلللُحلللذٌٜثخلَأليبلللاْٞ:خلَيؼلللٝخخلقلللاٍخلخل خل(5873)خل:شقِبللل
ةةةدةة ةسةةسهةدةة ةسةةاتةة ةةةاةةة ةب ةة ذةبةة ةض ةرساتا كةتةة ةةةةة و :ة ةة ةةا مةةةةر ةايةت

ة. ةب ةازسةسةكيةخيت  ةنرا ن ةضا يةط اةةرسمن ةخ 
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 ةةةةةةةةض ةرتشةةاةةةةرةس.ةض ةرساةةةة ةاةةةة ِةاديةثا ةة ض ةانا   ةذةنةةتةةا ةرت ةسةثا 
رسَلةا نةةاةنا   ة ةياةةط اة ت يةاة ةةِةةةكةةةةةةة رسَلا نةةا ةب ةاةيةرت ة زاة(كةثةةةةة ث

يةرةةيةتة هةةة ا   ةل مة ةنةةاة ةيةثا ة خية ةياةيةمةةةةةةة  نةة  ةةِةةةكة  ضوةخ َل
ةوسرةي .ةةا ةت ةت ةثا وساةي ة  َل

(ةرساة ذةاة ةةسهةةةْلشدخل(راةدة ةاةثا   مة كة ةة912 ةلة ةالثة ِةسة ةة(تةةُعجِخلَيٛطلٝطخللَي 
ِٓلخل:ة ة رسطةيوةك ةةرسَلةةةة (تش ةثةةْشدػلريخلطيرة  خل٠ُاُسُجلخلَحُٚخلٕٚمصلٓذاخلخلَااُرخل١ُْبلخلْعُيخلُٛٗالخلَفخل:داْشَي

ُٗلخلَفخلٌاَكْٓتاُٚخلغ ٢خلَحَلًَذخلُعُُُلْعني خلُتِصَفُٚ ُٜلخلَُلخلخلَبُظلخل٢خلُحًَلخل٠خلُعاُسُجلخلاخلَحَلٝ خَ٘لَتِتاخل :خلٍصَيَفلخلخلٞخلبل

َُٚيُض ََِيُعخلُذْٓفخلَعُشْعتاٖش خل ْٚلللخلبايٖطخل١َا ِْٓشدخلخلخل١َيا ٍا:خلَيَعلُبخلبلاي ٜاَكلا (ةبةتناة ةلة ةةةْلشدخل(ةةاوة :ة ة خل
كةثا  ةةوك ة دةة ةةبةة ةرس(ةرةةةرتةةيكة ةة نةةةةةةةة وة ا كيةب ةرت ةةةة هةاةة ةلةة ةهةةةةت ةتا
(ةةسةدة ةةت ةتاة ةةة يةِةسض ة ةزؤةةجة ةكة ة بةةة  ةد ةسةةجة ةت   ةبةةةةة و ةِةسض ة   َلر
 دةرتةيسكةراةرساة ةك يةةةةة َل ةرسراةب ةاةة ضسة ةاو :ة ةةكيةاةةب خاةسو ةسةب ةةةنةب م

 ةسةبة ثا  ةدة ةسكةاة ةدة ةةةةةةةةةة ةرسطيازةت نةةةة ةك (ةةةسةب ةرساةةةة دةرتيسكةب ةرسةرساةةا
(ةطاٚيلل١ن ةبةة ة ةرسةرساةة ةنةةلةة الكةخةة َل  ةب طشةةةةةةةة  ض ةلةةةة ةسةة زاةس(ةخ َل اةةةةا

ِٓللَيَعةك ة ةةةاةسةةةسةرسطيوةةض م ة(.ةْشدُبخلباي
٘اخلخلخلخلخل]:ةرةةسد ُُٚسطالللَٛي ِْٓشُدَػلللرٔيخلَفَكلللْذخلُعُصللل٢خلَهلَلخل ْٔخلَيَعلللُبخلَباي خل:شقِبلللخلذخلُُلللْحَأخل٘اُجلللخلُشْخَأ}زَُللل

ّٟخلفلللخل( 19539) 1269ُٚٞخل)َألدبخلَملفلللشد(خلبلللشقِ:خل)لَُٚيباُ لللأس ٚاٛخلُدبالللَأ( خل ( خل4938)خل:شقِبلللخلُدَ

160ُٚ)خل:شقِبلللخلِااَنَحَللللُٚ ٍَُقللل(خل خل:شقِبلللَسخلِضَيُبلللُٚخلني ُ ْٝلللللَيُؼخلَطْش٢خلُػلللًَلللُعخلٌٝحَخ:خلُصلللا

(3075ُٚ ُِٕبللَحخلٔاَْب( خل َاُٛط٢خلَأَلْػلل(خلُع5872)خل:شقِبخلا ةاو :ة  ةةا مةا كةةةة{َُٟعٔشلللخلْٔخلَأَب٢خل
ةاةرةس.ةةخةياةةل ةثا غ ار ةكةخةيا ةثا  ا ةل ةةةةةب  ذةةد ةسةمةاةب ةض ةرساةت ةت 
ٍُ]:ةمةةةا ا د ٚإٚغخلَقلللا ُُلللاس خلَطلللا ٌّخلَيَك َْٝظلللٔشخلُنللل ُُ ُٔخلَِي ْٛٔصخلللللل٢خلَيَعلللَبخلَيَصُحِللللخل ََللل ٕٔخلَبلللاِيُج ُٝا ْب

ٔاخلَأبلٞخلُػلٝب٘خلبلشقِ:خل)خلخلخلخلخل٘اُجلخلُشْخَأ}زُعاَبللَُِٚيَه :ةة رسَلةةةطلاٚٚغخل(ةةاوة :ةة( خلٚغلريخل26693 بل
 ةةة ةاوةةة :ةطةسياةةةةرنةل مةةة ةةاةةةكيةتةةة ةتا ةرنةلةةة ةةةةةةة ض ة ياةةةةة ايةةج ةساةةةةة 
ْٝظش  ة ن.ةةةة اةرست ةةاعةوا نةا ةل م ةةطيت زيةاةة ةت ةا ةةذةت ةة(نةةو ض ضَُ

 ضوةطةيت زانةب ةت نة ةسةةةةةةةة نةةدة ةة ةةةةةوال ةل م ةةطيت زةبا ةةا ةةة نا كةبةة ةاةِةسض 
  ةيةدةة ةةاةةن ض ةةةن ةلةةةةةةواةةتةة نةبةةنةرسمةةةةة نةلةة ةايةرسةاةتاةةةةةسهةا التةة ضا  ةخ ا

ْٝظش ةل ة ةة ايةةد ةاضةة:ة ةة رسَلةاٚٚغللط بيةنةةةة  ة ن.ةةةة(نةةةاو :ة  رس َُ
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وا وسطةة دةاةة ةدةة ةةا وةة ةرتةة ةسةدةة ةةة  ةةةةةةن ض كةثا غ ارةةةةاةةنةةاةلةة ةةر ةا تش
كةبيةنةةو ضا ةب ةم ةط ةاا ةض بيةنةةب تة ةةةة ةةث ةسيةاةة ايةت نةل مةة ة ةت ةتا ض

 ِةاانةة  ة ة ضوسةلة ةرس  اة راةرتة ةةةةةةةة يةذةة ةةث ةسبنة  رس ةةيات ةد ط ةةل مةثا ن
ََةةةةضا  نةةةةةكةلةة ةزاض تةةةة ةةب تةة ة  ضوت  ةةثةة ةسةضاةةةةةة ةةث ةستةة ةةتةة نةل مةةةةل مةةةةة  ةب

ًَللل ض :ةدةة ةةت ةتا ضةة ةبةة ةِةس ةة ت ة ةةةةطيويةت (يةذةة ِةاانةة ةة ةةت ةتاةة هةل مةة ةةَاِط
 ةةل م ةة  َلواض ةا ةسةةتة خيرةبةنةرسمةن يةدة ةةاةن ض كةاة ة  َلةوسرةت نةةةةةةةةةةة ض ةةا
ا ةةتة نةخة ذ؟ةد ةاضة ة  ضةوك ةلة ةزاض تة نة ة ايةت نةبة ة  رس ة ةةةةةةةةةةةة ا ذةرسةي ةاةةا
ةيس.ةةةةن ا ضا نةةسةطةوةة و ةر ةا تشةة ةِةةاَلةةاض ةنةة يض ر

 ةةثة ةسيةاةكةاةةاةنةةةةةةةةةا ن:ةل ب ةدة ةسكةةة رسذةةابةيةسةاة ةل مةةةةةةا ةرسَلة  ضوت  
 كةاةرةةنةةل ب ةد ةسكة  ايةت نة ة ةةل مة ةةاةكةةةةةة  رس   ار ةةةةب ت ةثا غ

بةةاةسةةرؤِةاةتة نةوا ةواةةةةةكةبةرض ةسةةةةسياةرنةبيةنةةل م ةةث ةسيةاةةيةنةةت ض :ةطةب
 ةط ةاا ةبنةةد ةسة  رس  ةضنيةةدة ةسةةِةاتة ا ةةةةة بيةسةةب  دةد ط ةة  ةةب ةمةة 

ة ض .ةةةةزاض ت
ة ةا :ةةة  دةب ةةا ةجةةن ةةبةةِةامةةة مةثةة ةسةانةِةايةرةةساةةرت

ة. بيةنةة طةبا ئةخةياكةةل ةةة ةضيت ضياضوةة كة ةة ة ةة:ةض با نت ا د
 ةاض راةةةةةيانةدة ةةط ا اةةةةةزةلة ةضا ةةةةة ت وا يةِة يةبي ة كةرةذا ةةة ة ةةن:ةض با رةةسد

ًَِ. نةةةةن ض ةرساةة ةت ةب ةةاةةا ةت خلَُٚهلُلخلَأْع

 ةسةةةةةيات ةدةا م:ةب  ةيةمنةةاتة يةثا نةةةةةةةةا مةِةسةانةةرسَلةةض َلةا ةة  وع ةانةب ةةة  َلر و
 دةوة ضا ةل بة ةةد ةسضةةوسةةةةةةة ةةِةةض اةةةةو هبة ةكةةةل ةب ةةي ةلةة ةك ةةةةةةاة ةدة ةةبة ةرسةض  ةةة

ةة يات ةل ب ةدةة ةسةبةةيةسةاةة ةل مةة ةةثةة ةسيةاةةكةاةةةاةنةةرسا ي ةةةةةةةيةثا نةة   رس ةة ب
ن ض راةاةة ةِةاجاةة ت ة  تةة ةةةةةة ل ةلةة ةةاةةةةةةبةة ة ةة ةةذة كةبةةةةةةة ةةِةامةةةة كةرت ةةةةِةات ا
ََةةةة  نةض بةةدا   خلن .ةةة ةِةامةةاوة  ةةد ةةِةاتةةب ةو د ةةة ب

 ار@ــى قومـة بوونــى قةدةغـةتـحيكم( :

ٺ  ٿ    ٿ  چ ةةِةةةضة ةاةرؤوة ةسةةرسرة ةايك :ةةةةةكةث ةةسةرطةةخةياد ةسة

ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ    ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤ  ڤ
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 ةت يةةةةد ت و ا ةد ا ذسةرسا ذةب ةا ا َلا كةذا ن و ةا ة ةةچڃ    ڄ  ڄ   ڄ
 ةسةسةالوة نةةةةةة ِةااية ياةةةة كةاةةةة تن نةرستة ةك ةبة ة ةةةةاا ةرسرة ةايآة ةةةا ا  ت وا

زةلة ةضا ياضن ضةواةث تةواةةةةةةةة يةِة يةبي ا ت وةةةةةةةسةرةذا خةةياةواذةل ةضيت ةكيةلة ةتة ركةةةةةةب
ةةد اةةة ةابيةنةةةنةةةة ةسا ضواةزسةسةةةزت ضةةة ا ض ة ياةةة ةةب اةةةةة ذةةرتةةة ةسةلةةة دةِةؤذطةةةةةب 
زانةبةةة ة ةةة كة ياةةة ةسةسةلا ةةةكةةةةةةة ضوانةخا ةةةةةنن نةاةةة ة ةةةةة ةبا ةةةةة ايةا نةِةسض ة ةةة

ةة ةة بيةسةخا زاض اة كةخةة كةرؤِةاضةوةسةلةة ة ياة ةراةة ةة بيةسةخ ضيةساةة كةةةة ةنةةةة  َليسا
  ةوا ةةواةةخةة كةرؤِةاضةةوةسةة ةة بيةسةبةة ةاَا ضةة ض ةرؤِةاضةةوةسةةجةة ةكةةاةبةةيةسةاةة ةخ َلةةةةةة

 ت وا يةِة يةبةةي زةلةة ةضا ياضنةة نةةةةةرةذا ة: ةايك ةةةة ا ةرستفةةةةيذةاةسةةدةة ةسكةد ت وةةةةا
 بةاةتةة هةاَاةة نةرؤالةةتةة نةزتةة وةةةةةة ةاةةةةيض  ةات ة ةةةةواةرساةة ذةةزؤةةِةةةنيةد اةةةةث ت

؟نةبةة ةمةة ة وا كةتةة نةبةة ة ةة ضوةةة   َل  مةةةةةةة ةة ةة نةِة ةة ةلةةةة  ةبوؤِةت  ةةةةبةة ةيةرت 
ةةايَلةةكيةا َل اةة كةةةةةة  كةبوؤِةت  ةةةة هةخ ضيةساةةةة ة وا كةةتةة نةبةة ة ةة ضوةرس  تةةةةةةم

رةاتةة ةةةةذ نةة نةِة يةبةةي زكةرس ةةا ن ةرل ةةةسة  ضةةوت كةل ةاضةة ةةة  ةة ايةكةبةةوؤِةت  ة
خ اةةا نةرساةةيذنةةا مةة ةةاة ةة بيةسةخةة كةاياةةنيسةةا ةاوةة :ةِةامةةن ة ياةة ةةزتةة ض ةةةةةةة

 ة  تة ةةد حة ة  تة ةلة ةةةةةة ةةزت ض ةخا زاضا ة  تة ةةزتة ض ةد خا اةةةةةة ة  تةا ا  ت وا
ا هةةةرسبِةك ةةج ةضةبة ةاة ِةااةضةبة ة ياة ةيةةضةبة ةوَةةةةةةةةةة  ا ةد ةسراةا ةث ةسكةلةةد  

ض ةة ةاةةن ةمةةيةهةب ةة ذةةاةةنةلةة ةزت ةةواض ةد اةت  تاةة ا نةةةو ض ضةة ذةبةة ةج ةة ةسةةةِةس
ةاكةة ةج  ةسكةم ةب زسةد اةت اا ا ض ة  َلوسطةو ةسةةا بةةةة يض  ةةيةنةل ط َلنواة  ب

 ةب زكةد اةت  ةضايسةج  ةساة كةرةِةك ةرسراةةلة ةةب ةثةمة ض كةمة ةرسا ةِةذت نة ةةةةةةةةةم
يون:ة ة ةةد ةسضةوسةةةوسطةدة ةة يض ة  ةج  ةاضة كة  َلوسطةو ة ةسنةثا نةةةةةةةةب ةسة ة بيةة

ب مةة ةبةةزاضنةاةة ةذ ِةااةة ةةخ وةة نةزسلاةةليةزسبةةيةنةب ةة نةبةة ة يض ةة  ةج  ةستةة ا ةةةة
  رس  كةاةرةةنةةرةاكةد ةسكةاة ةخة َلكةةةةخةياد ةةان ض كةا ةةةة  ذنةب َلةةرةذا  ا

ة ن.ةةة ةا زاةةرساةةة رسوا نةثا يسةرسطةك ةةرةات ةخ ت ضا نةب ةزسلاليةزسبيةنيةا
 ةزؤةةبةةةة ةدةةةة بيةةت ةة ذةرسطةةةة ذةاةةةة ةسةةسهةطةةةةيرةزتةةةة ضِةةةكةد بيةةتةةسةلةةةة 

نةد طةةة ةةد ةاضةةة ة ياةةة ةةب ةةة نةةدةةة ةسةرتةةة ةسةةةةةةةة و ةد ةاضةةة كةاةةة ةب ةثةمةو ترةةةب 
 ضا و ةخةةة َلكةخ زت  ةةة كةةةةةة ةسيةدان ةةةةة ةَلوسرسنةثة ا نةذيانِةاضةةة ا نة ةةةةةةةةب ةثةم

 ياةة ةكةة نةبةةوزنةةب دةة ةسكةةةةب خ تةة ا يسا نةبةةةةةةا يست هةلةة ةاةةةةرسةَلةة ذةبةة ة ةة ةةا
ة ةس.ةةةةنةةت نةبار ضةة نةةرةات ةبوؤِةت  ةةب  ث
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ة ةِةةة:ةةا  ةرسخ اة ةراةرةةةوا رةة ِةااية ياةة ةاةة ت ةب مةل ةا و

ةراةاض ةةاةةةةةل ةةو ر  ةة ةاةربةةزاكة يا ةاةرضةةيسةب م ةمة:ة ا ةزاض ت امةض رت دةت ا
 ا ا وا ةد ةسة  ةة  تة ةةة ت ةةد ط ةض ةمزاكةةةزاكةرضاةة ة مةراةنةةت ض :ةمةةا ةم

ةة رسةَل ذةمزاكةج ةايةج ةةب ةج ةسا ض ة ياة ةةراب ةةةةة يات ةرسطي ةب  دةانةثا ن
ةاةسةةةرس ا   ةةةزات هةراض ضةة ةوا واة  ت ةةةسهة  نةب ةا ِةااة ا ةمةةاو :ةا ج ل

زاكةةةةةاوسا نةمةة ةِةساةة ةس نيةخ لافة  ا ةةا ةل م ةةضا ةةب  دةثا غ ار ةةة
 ةةد ةةا و ة يا ةاةرضا ةزؤةةب ةةبيةات ةلة ةةةةيات ةد طة ِةااةخ ةاضا نةراةسةةثا نةةا

زات اا نةراض بيةات ةب ةد ةاض كة يا ةةرسا نةةةةِةسض  ةم   كةثا غ ار ةراةةا ا َل
ةضنيةلةة ة ةة ةة ةيض  ةزؤةجةة ةة ياة ةاةرضا ةزت ضةة ا ض ةاةة ةلا ة ةرسا ةضةة ةسةا انةةةةة

يةةة زاةراب ةةمةي ذةةةاد ذةب ةة ذةل ةةبياةسراةداحةةرسةَلةةة ا ِةااةةل ب ةد ةسةرسطي 
ة ةاةرن.ةةةب ةِةت  ةونةل ة ياة ت م ةراب 

 ض كةل مة ةةثة ةسيةمة ا نةضة اةت نةةةسةض ب ة ةا تة كةرةذا  تة وا يةةةةةةةةة:ةد ةةت ةتارةةسد
ََ ةةةةةةةةخةياكةطا ِةاض ةسةل ةت ركةةةِة ةةةسةخ َل ةةلة ةضيت ةكةةبة ةب  ةيةض ةاةنةل مة ةةد مة

ن ةخةاث ضة ت نةةةةةة نةا ةِةسةاتا ةرساا    ةسةةبة  دةبة ةاة ةجا كةدة ةةرسة  ةت شةةةةةةخ ت
 ةرةة  ضةةوت كةلةة ةزاض تةة نةرسَلةةا ن:ةبةة ة ةة ةةةةةةةت ةب سةةةةنةةةنةةرتةة ةسةةسهةثا شةةةةض ب

 كةاةة ةرسَلةةا ن:ةبةة ة ةة ةةةةةةةيات ةد ةاضة نةةاةة ةاةةنةثا نةةةةةةةة ةة ةة  رس ةةةة كةبةةةةج ةت 
 ت ا ةةاتة نةبة ةرسمةن ةسةضاة ةة ةيض  ةد طة ةةةةةةةة ة نةةب َلةةةةةة ة ةة  رس ةةةة ج ةت كةب

ة  ةايك ةةرسَلةةا ني:ةِةامةةن ةةبةة  دةوةة ةرسبةةةةةةةاةرسر  ار ةةةةةةا نةدةة ةسةضاةة ةثا غةةةةبََ
 ة ضةةةر(ةاةةةاةسة ةة نةبةةيةس؟ةل مةة ةةثةة ةسةبةةيةسةتةة نةضةة ؟ةةبةةبزاضةة ةدةة ةةت ةتاةة كةاةة ة

 و ةة ةايةس؟ةد طةةةة ةض ةد ةاةةةةةةفةةةةتة نةةاةةةةةةبةةةة ةد ةست  ار ةةةةةةةةل ب ة ةةةة ةثا غ
 وِةس  ةضةة اةرةس؟ةد تةة ة ةةيض  ةل مةة ةةةةةة بيةسةةب  ةة ةب مةة ةاةةةةا ة ة وِةس ةةةةا

كةبةةيةسةةتةة نةةةةةة ةةثةة ةسيةاةةةةكةضةة ت ض ةرةسةةبةة  دة ضةة ةر(ةرتةة ةسةل مةةةةةةةثةة ةسيةا
اة ضسيةب خنة ةسة  تة ةةبةة  دةةةةة ةسا ةد ةستة ةاة ةضة ةرة زاة(ةث تيسضةةوت ةبة ةةةةةةةة  ا
 ؟نةبةة  دةةسهةطةةيرةِةات اةة كةةة وِةسضخةث تيسضةةوت ةبةة ةةةة  ل يةرا ةةةسةسة  تةةةةةةةةةا

ن ا نةرست  تة ضنةةدة ةاضا ة ة ةةةةةةةةة ةةبة ة ة ةةذة ل ةاة رادةِةةاَلة و ةر ةا تشةةةةةةةرت 
ة .ةة ت نة  تةةياةكة  ةةب
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ا يسةو د اةةوكة  رس ةة بيةض ةةة ةةبةة ةرةازرسةاةةةةةةةكةث ةةسةرطخةةةياة:ا ا دةةةة ل كةمةا مةة

ٻ         ٱ  ٻ  ٻ  ٻچد ت وةةة را:ةةة اةة ِةااية ياةةة ةكةاةرؤوةةة ةسةةلةةة دةمةةةة

ٺ  ٺ   ٺ ڀڀڀ ڀ  پ پ پ  پ

ڤ   ڤ    ڤٹٿٿٿٹٹٹ ٺ ٿ

  چچ چ ڃڃ ڃڃڄڄڦڄ  ڄ ڦ ڦڤ  ڦ  

ةة ةة  َلر وةةةة ةرسطي ةةةةچڌچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  
ةسا منةاةةةرةسةةةاةةةرةازرسةاةةا يازةزتةة وةت ة ةة بنةةبةة  دةد ةسضةةوسكةو ا اةة كةو ر ةةةة

كةث ةةسةرط ةةخةياةازرسةاا يازة ةسزات ض ةزا منةاةرةسةةرسَلا ن:ةب ةرةة كةاةو ا ا كة  
 ِةااية ياة ةةذة ِةاانةةب تة ةةةاةرسَلةا مةةةةةةةةةةا ةاةةنيةت و ةِةةةةةد ت و راةخ ةة ل دةم

 ةسةةةةةة ِةااةرسخ ضةةةة ل ةد ةاضة راةاة ةاةةةةةة دةبةيةسةل طةةة ةةا ةايض   اةة ةةجةة يض  ةج
 ةةدة ةسةةةة ةل مةةا  ت ا ةِةةةنةضة ض :ة ا ةب َلةةيَلن نةرسزاضنةةطيويةتةةخ اا نةب ةا 

ض تفة ةايةسةةةخةةياة كةدة ةسةاة ةةةةةةة ة ِةاا ةةبة ةب لَةةةةة ِةاا ةةت نة يا ةةذةة ِةااةذةةا ةا
 نةةةةة ضاةة و :ةخ وةةةةاف ةايةس:ة يا ةةا ا نةةب ةةر ةايةتةةض اةة ِةااةا خ ض ةسةةا
ة و ضوض ةة ةةب ةةةسةخةة ة  َلن َلةةةةةننةبةة  دةل ِةامةةناواةدةة ةسة  َل تةةةةةةةةبةة ةرةةةةب ةةةةة ل

ََةة ةض ةو ةب ةا مةةد ط  ةسكةةةةةةسةلةةنةةةن ةرةةةبة ةةدة ةسةلة ةثا شةةةةةةةا  :ةلة ةرةآلنةاةةةةةةا كةب
 ةلا ة ةرةةةبة نةتة ض :ة ة ةةوةيخ  ةا اة ةسةةد حة ةةةةةةةةةةةة ةة يض ةا ت ةا  ة ةةتة نبََا  :ة

كةبةةة ةزةرستنةةةياض ةبفةةة ةايك :ةا   ضةةة ةسةةةسهةةةةخةةةةياةت ةطينةةة ن:ةةةنةةةةةسهةثا ش
 ةةةةة ض ةس؟ة يض ةا  ةةة: ةايةسة ةض تفةةة ةةبةة  دةب  ةةة وةر ةايةتةة  ار ةةةثا غةة
ن ةةةةةةرض ةسا كة  رس ة ةرسبةيةةةبة  دةدا  ةةةخةياب ةةةة ةسةة ةةر ةايةب كةا   ضةةد ط

نةة ة ايةةاةا يسةا ا َل تة هةل طة ل ةاة ِةابواةةةسة ة ايةةةةةةةةةةلا  ةرةةةبة:يك ة ةاةةا ةرسر
ةةةاوةةة :ةراضاشةةةنتةل طةةة َلا نةةة ةسةةةةة ل ة يا ةاةرضةةةواةرسطةت نةاةةةا يسةا ا َل تةةة هةل طةةةة

 نةبا  ة ةةد ةاضة كةاة ِةااةةةةةةةةةك ةةب تةةرساةة ن كة يا ةكةثةة ةت ةاةرضا نةةد ةةاةة  ةا
 نةوةةةة ةة...ةةةة ةةثا اة نةبفةؤاةةةةةكةب ة كةةل طة َلا نةراب اشةةة نةب ةرةةمةا زستةة نةرسخ

س  تة ةةد حة ةةةواة  رةةةة ِةااةخ ةاضةةةة نيةااةة ل ة يا ة اةة  ايةةج ةسةا ا َل ت هةل ط
ة تن:ةةةة ةب ةةب ةو ا ا

ة
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 ةن:ـةن، ئةوانـار قةدةغـةرِابء قومـة شـةتى ئةوة كـيَوازةكانى دةاللــش

ــةم  ــيَوازى يةك ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  چرسرةة ةايك :ةةخةةةيا:ةاةة ةش

ُُللللللللللللاخلةة چپ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ ِْ (ةدةةةةةةةةةةةة اِةازكةةٔ 
َُللاخلن ة ة(ةةسهةر ةايةبا ةةأُد٠َخلَحَلْصللشخلَٚإلثبللااخلا   ض ة ةيةذة  َلهةةةةةةث ضونيةاة  مةة

ُْْصلََمُللللشخلَٚيللللخل (ةتةةةة ض :ةٝطإلابخلَٚأَلصالّخل الخلسجظللللّاخلَللللٔخلعُللللٌخلَيؼللللخلخلخلللللللُٝظشخلَٚأَل
ج ةةة ةلةةة ةاةةةةرسةسكةةة نة نيةزسل ا اةةةة ية ياةةة ةاةرنيةبن اةةةةةةةةِةةةاةخ ةتةةةةةا ا

ةن.ةةة ةضاة ةرت ةةا ة ا ةة نيةثا ةة تنةةا
ــ ةيةرةةنةةةةةكةبةة ةاةةرةا ِةااية ياةة ةةةة ةةاةكةث ةةسةرطةةخةةةيا:ةاةة ةدووةمةيَوازىـش

 نةةةسةة ض ا اةةة(ةاة ةج ةت ةكةبةيةنةةلة ةبةكيةهةةةةةأْصلابخل ةاةةرةةنةةل طة ل ة ةةةةجيةو
ار ةثا  ةةاةسةةا ضة كةةاتة ةاة ِةااية يا ةت ةكةةةةةةةكةبيةسةل ةسكةت ض ةةةة(ةا ةج ةت َأصالّ 

ارواةبة ةاةةرةب ةةةت نةةا ةاوةة :ةرتةة ةسةذةةيان ةةةةةةل طةة ل ةت ض ةة ض دةةةة ل ةبةةكيةهةةةةل ط
ةن.ةةة هةجا  ةةنيةل ةتةةزت ة ةانةضةة يةلةة ت نة ةةةاضا

كةثةة ةةسةرط ةةلةة ةخةةةيا(ةةاوةة :ةثةةاسةةجةة ةسْجللع:ةاةة ةرسرةة ةايك :ة شــيَيةمةشــيَوازى

ى   ائ  ائ  ەئ  چ(راةرسرةةةةةةة ةايك :ةَحللللللللجيةِةسو ة ةمةةةةةةة

 ا نيةةةةة ةرةةةتة ةب ة نةلة ةبنة ةثا ةةةةةةةةاو :ةرسجةةچۇئ ەئ  وئ  وئ 
(راةط اةةن ةَألْعللاّيةِةسو ة ةةةةلةة ةم ةةةةةةنةة  ةةس ةةةة كةرةؤةرةةةب ةةةةخ وةة نةلةة ة  

 ژۉ    ...ھ  ھ ھے ے ...خلژةرةسةةةةةةة(ةض ةبعلسْجلللبةةة ةازةبةةة ة ة

(ةسْجللع ةبةة ة ةةةة ايةد زالاةةةة ةيةد ضصةد حةة ةاةة ةلا ةساةةواةاةة ِةااية ياةةةةةةةةاألنعررا 
ة ن.ةةآلةية  رس ةةسيةخةاثيةطة ةةسهةةانةثاةة كةةاتةة(ةا ضسْجعةرةةنةة ةةض ةب

ــ ــوارةمـش ةةةاوةة :ةلةة ةالقصرر چڎڇ   ڇ  ڇچةايك :ة:ةاةة ةرسرةة يَوازى ض
ضةةة ةةرسبةةة  ةض بةة  رس ة  تن نةبةةةرسةسكةاةنا كةاةة تن ضنةةد ط ةةاةةرسةسكةاةا
ة.  بةضةيسيةث تواةلا ة ة ِةةض بةة يةاةة تن ضا ةخةاثةة ةسةاةةرتةنةة  ةبةنا كة  رس ةةا
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ــةم ــيَوازى ثيَهم  اةة نةةةةاوةة :ةلا اةة نةرةةةبةةنةةويخچڀچ:ةاةة ةرسرةة ةايك :ةش
 ةنةة ة ةةخ تة نةلة ةةةةةةةة نةا اةةةة ض  نةة ة ةةويخ اةةةةة ةنةةةاو :ةضة هة ة ةةا تةةةةا ا

 ةةةةةةن ا ض ةرت ةةةةوةة ايةاةة ةايةسةةةةب تةة ةةاتفةةمةةةة ةسةاةة رسنةةاةة ةةساةةيةطيوةةةةةة 
 ةو  ةةبةرضةةة ةةةن  ةة  َلةةةةةةةة ةةرةؤاةةةةة ِةااةةاِةت ةةةةة ةرض ةاةنةةةةة ةس:ةرةةمةةةةةب ةت ن
 ةسةبة ة ة ا نةةةةةةةر ذة يا ةتشةةةةاضةواةة ة ةةس  ةب ض ةةنتةل ةا ِةكةاة ِةااةخ ةةةةراضاش

ة ةس.ةة ايةكةرسطةت نةةا يسة ةا

 يةمةة ةرةازةبةةنةةةةةب َلةةچٺ  ٺچ ةايك :ةة:ةاةة ةرسرةةةمــــةشـيَوازى شـشــ
ٔٔخلََمُللشخلخلَٚيللخلا ةاوةة ة  (ةةد طةة ةةرسوةة ةك ةمةة ةرةازب ةةةُُٝظش=خلَيفللال لَإلجلٓللابخلُعلل

بةا اةةة ةةةسةد طةةة ةةبةةة ةاةةة ِةااةاةةة خ ةة ياةةة ةةا اةةة ةةبةةةكةا ث ةمةةةن يةت ض ةةةا
َُٚيلخلخلخلةا ةية ة ت ا ةباةة ةاض ةسةبا  ت  ة  ةاا شةةثا   ١خللللخلُُٝظشخل=خلََمٝبل تٝلإخلََمُلشخلخل

 يةزسةسةا ضوتا ةةا ةاوة :ةةا ةاض كةم ةرةازت ةث اا ن ضةة ةثا  ةة(ة يض شَٕلللخلَُٚمْظ
ةة ياةة ةةب ةة ذةةا ضةة كةةاتةة ةزسةسةا ضةةوسيةث اةةا ن ض ةةةةةةيا ةة ةةا مةةا كةاةة ِةااةخبةةةة

ة .ةةة ل ةةت ةاضةة يةاةةرب خنب 
ــ ـــيَوازى حةوتـش  ةسزاةزؤةةبةة ةِةةةضاةة يةِةااةة  ةت ةد اةة   ةةةةةةاة ةةةةةكةزاضخةةةيا:ةةمـ

 ايةد زالاةةواةةةسةةةةةاةة تن نةلةة ةِةسةادةثا ةةوانيةث ةسثا ةةواض ة ياةة ةيةاةة ِةاايةد ضصة

ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ  ضةةةواض ةخةةة َلكةب تةةة نةةِةةةنةرسا وةةة ةس:ة

 تن نةرست ةك ةب ة  كةاة ِةاايةةةا نةاةةبا  يچٹ  ڤ ڤ ٹٹ 
رةذا  تةة وا يةِة يةاا ةة و نةخب وةة ةضا ةةيانةةا ةاوةة :ةد اةة   ةاةة تن نةةةةةةة ياةة ةسةس

 ةا ِةااية يا ةةد اِةازكةا تن ضنةب ةث توااةرض ةرةذا  ت و يةبي زةة ةةد حةةد ةست
ٜاؤَدٟخل :ة ة ضواةةد ا ةاامنل ةضا يا ٌَُّاخل ُٛخلُحُشَ ٗا ّٔخلَف ا تن نةب   كة اا ةسةة( َي٢خلَحَلُشَ
 كةاة ِةاايةةةةةة ذ؟ةرتة ةسةب  ةةةةةواةرساةة واةث تةة ةل ضا يةخ َلةة ت و يةِة يةاا ةةرةذا 

ا نةةاةة  ِةاانةةرتةة ةسة  ا ةساة ياةة ةسةسةةد حةة ةاةة رادةرةذا  تةة وا يةِة ية ةةنيةذةةةةة
خلذ ِةاا ةةب ةثا  ةد ةةب  ا  ت كةا ةزاض ت ض ة  ٜاخل ةس:ة ةة(ةرات ض أصٍٛخلَيفكل ٟخلؤَدلللخلَُلاخل

ٗا ّٔخلَف ٌّلل َي٢خلَحَلُشَ ة .ةة ةذ ِةااة ِةادةةد ةتةةب ةذةةة ا شةة ةب ةةنا كةمةة(ة  ةةاُٛخلُحُشَ
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ـــش ـــيَوازى هةشـ ةةچڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦچ:ةاةة ةرسرةة ةايك :ةةتةمـ
ةةلةة ةضيت ةةكةةخةةةيادا ةةيسةلةة ةتةة ركةةة ِةااية ياةة ةسةسةةةة كةاةةةة ةك ةب  ةةةة نةرستةةةة تنةةا

ةةلةة ةضيت ةةكة  رس  تةة ةةةسة ةة ةةةةخةةةيا ةة ةسةلةة ةتةة ركةةةوا ة ةرةةةةةةةالبةةواذةة  َلر و
ة ت .ةة ة  رس ة ةةد ةتة تةب ةد ةة  رس ةةة ا شة ةةب ةةنا  ا ةمةةا

ــ ة: ض ةةةةا نةطيويةتةةة  ضوت  ةةچڄ  ڄ   ڄچ ةايك :ةة:ةاةة ةرسرةةةمـشــيَوازى نؤي

ڄ  ڄ   چنةة ةةةة ةةثةمةةةةا ةةرساةةةة ذنةرسرةةةة ةايك :ةةةةةةةض تفةةةة ةايةسةةازبا  ةخةةةةياة

خل ةةةة ة  َلوسطةن؟ةدا ن ةةت نةرسَلةا ني:ةب لَةةةةد ت ةرسمكچڄ (ةةتة نةرسَلةا ني:ةةةُُْعل
 ةة ةيض  ةةةة ت ةةاضاةة نةد ةة  ةة طةتننةب  دةبا  ياة ةك ةرسمكة  َل ة(ةةجالض خا ةة 

لةةة ة يِةدةةة نةةةة ةاةةةا يازسا ض ةرسةبِةت ةةة ةسةةةةةةكت يةزاضا ةةةةة كةِةسةاضرا ةةةةةدا نةةة ةب  
ة؟كة  َلةوسطةنةةةةةةةد ت ةرسمچڄ  ڄ   ڄچ:ة ةايك ةةةسراةا ةرسرةة تنةةلا ةوا وسط

 ةةةةة كةةد حةةةة كيةاةن ةبة ةبة ةةب ةةةةةةة ت ةزؤةةلة ةا مةا كةب ةةةةةةكةا ةوة ةطَةةد ةسةا وا 
ََ دةة ةسةثا ةة ةة؟ن كةةةةتةة نة ةة ةةاةرساة؟ن كةةةة  ا   ؟نة ةة ةةدةة ةسةض اةةةةا  ة ةة ةةةازضةةةةب

خلةَإٔلطلفٗاّرسطيوةك :ة   ةدة ةسةزؤةةةا ةا ةاضة ةةاةةةة(ةثةمةا ةاةرضا   ةض يةَلةةةَإلْهلاس
ََةةةةل ةسةب ة يسون  ةاة ةرسرة ةايك :ة ة ةةرست ة ك؟ةةةةةةةةة ةة يض ةةةة ةةا ت ةا  :ةا خةةةةسةب

ةيةا ض نةة ةمة ةمةةجا ةكن ا ةة  ا   ؟ةت ض :ة  َليت  ةة  ةةةازض

ـــش ـــيَوازى دةيـ ةةچڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ:ةاةة ةرسرةة ةايك :ةةمـ
تةة بنةةةاوةة :ةةب ةة نيةةة ب ةة نيةر ةا ضرةة ةت ةثا غ ارةة ةةةةةخةةةيار ةا ضرةة ةت ة
ب ةة نةلةة ةضةة اةرض ةةة ب ةة نةةةسةر ةا ضرةة ةت ةثا غ ارةة ةةةةةخةةةيار ةا ضرةة ةت ة

ا ةض اةرضا ضةةواةةاةة ةدةة ةةخةاث تةة ةبةتناةة ةل  ةة ؟ةةةةةةةة ةثا  ةة راةةةسةلةة ةمةةةةخةاث
ة ةاةرن.ةة ية ياةة ةتةة ةل ةا  ةةبةتنا

ـــيَوازى يـشــ ةنن نة ةة َل ةرةةةةد طةة ةةثشةةچچ  ڇچ ةايك :ةةةةة:ةاةة ةرسرازدةيةمـ
ن يةةةةةة ةاض ةةاوةةة :ةاةةة ِةااةخةةة ةت ية ياةةة ةاةرنيةبةةةكةث ةمةةةةةةةةا ةاوةةة :ةدةةة دةاة

ةخةةياةكةلة ةةةةةة ض ةزسل اة ا نةبةي ةراب اة ةرض ةاةكةةد ةاضة ة ة ايةت نةثشةةةةةةةةب ا ة ا  
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ةةةاوةة :ةد طةة ةةث ب ضةةوةضةة بيةنيةةةةچچ  ڇچ ةايك :ةةةةة ةرسرةةةةنةة يض ةةةةاةرض
 كةةاتة ةاةرضة ةةةةةةةدةبةيةنةةا ضةن ض ةبة ةرسةاةةةةة ةةدة ةةاةةة ةرية  ةةل مةةنن نة  َلةةثش

ة .ة ةةو ةاضة  ةةا ةرت ةسةطيضةاةرضةخةياكةل ةةة ةةثشةاةرضةخةياكةل ةةةن ض ةةثشةد ةةا

ةةچڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌچ ةايك :ةة:ةا ةرسريَوازى دوازدةيةمــش
وةة ضا ةط ت ضةةوض ةِةةةنة  تةة ةةةاوةة :ةد طةة ةةةة  ةةثا غ ارةة ةا نةةبةةزاضنةاةة ةل مةةة

 ةثا نةة نةطةةيوةاةسةةب تةة ةاةة ةةا ةبا ضيةوةة نةضاةة ةةةسةبةة ةِةةةضة ضةضةة بيةنةةدةة ةسةةةةاَ 
طيضةة   ةخ وةة نةلةة ةد مةةن كةخ وةة نةةا ةاوةة :ةِةاط ت ضةةوض ةذةةيان ة  رس ةة اةاض ةةةة

ة .ةة ض راةزؤةةِةةةضةةابةل ةةد ت وةةنا يةت ض ةة ةاةرنيةبنث ةمةة ةت ية ياةةا  
 ةةةة بيةض ةد اةةةة ةرةازرسةاةةةةا يازكةوةةةة ةر ت ةبةةةةيةنةةسهةب َل ةةةة ةل مةةةة ةة  رسة

اةة ةدةة دةد ت وةة ةايب ِةسا ضةة ةرست  تةة ضنةةرتةة ةسةاةةنةو ا اةة كةزؤةةلةة ةةةةةن ةت ة ِةابةةةا
سٚ خل(ةةةة حخلَيػٝلللبَٝفلللات(ةة حماطلللٔخلَيلتٜٚلللٌةسا منةاةةةةرةسةب و ترةةة ذ:ة ةةاةةةةو ر 

ة.نيةةة دةةسةطةوةضخ  ة(يةل ة  ايةت نةد ةَيلٜٓٛشَٚيلخشٜشخل(ية اْٞللُعلَي

 ڈڎڎ  چ ت ةةسةرسط ك :ةة و ةا وةا ةل دةد تة: ت ةةا وةياةسديةة ة ل كةةا م

گ    گ     ک ک ک     ک   ڑ  ڑ ژ    ژ    ڈ

ةةدةةةةةة دةد ت وةةةةةة ةچگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ    ں
ل م ةةةاِةكةزؤةت نةل ب ةست ةسةبيةسةةةسة   يةب م ةزؤةت ننيزاض ت نيةويت كسةسةانةاش

ةسةب اةة ا ضا نةد   اةةواةسةةةاةةةرةسةةرسرةة ةايك :ةد ةاضةة كةدان ضاةة نة ا  ةة ةسيةاةةةرسةةةةة
ِةابةرةةراةةد ط ةةث ةت زةةةرةةت ض و ةسةل خةيا ةةد ةسكةا ةةة نةل م ةةضا ةةل مةطيض  ا

 نةثة ةت زةب ة نيةدانة نةةةةةةةة ا نةد   دةبوسنةةث اةة نةبا  نةةةسةاةرسةسةب اةة نيةدانةب 
ةك .ةوسةةة ةاض ةخ اة  ا اةخةيابا  نةةث ا نةث ةت زةب  نية  ا ةب  نةةةسة

اِةسةسةةةسةةةةنية ةاشةةةة نةا ةويةض وةةةة ت ةةب ت ةزاض تةة ةد ت و اةة واةة كةِةةاَلةةد ةسةا ض
ةةب سةة نةةةنةةةةسةسا تواةثا شخةةةيا ةةا نةاةةةرةسةةرتةة ةسةلةة ة ةة كة  و ةةةةةة يةب مةةةةزؤةة  

نريةةةةاكةزاضارةةيةةا ب مةةكةثا ةة ةة كةبةة ة  َلةة ةلا ةة ةوا   تشةةةةةةاةةةرةسةةاةة ةدةة ةة  ةسَل
 ةسيةاةةةةرسةسكةب اةةةا نةدةةة   دةراةسةةد طةةة ةةةةةةة ضا نة ا  ةد ةاضةةة كةدانةةةةد ةستةةة ةاةةة 

www.alibapir.net



    ...... (?9 – ?9) 
 

 

 [?8= ] 

دةة ةسبيةةاةة ةة  ا ةا ب مةةن ةثةةةةةة ةةبةة  دةد ت وةةةة ةرةاةزسةسةكةضاةةةةن ض ةسةل اةةةةبش
ةرةةت ض و ةسةزسةسةكةضاةةة ةةا ةاوةةة :ةا ب مةةةكةثا ةةة ةةةخةةةةياةرةةراةةةةةةدةةة ةسكةلةةة ةِةابة

كةخةةياة نةد ةستة ةاة ةرسَلةا ن:ةةةةةةِةةب ةزاض تاةةني  ليةاشةةيت   ةداشةة ةةب  دةاةةِةابةرةةت
ةةرةاتة ةةچک  ک  ک  گ  گ   گ چرسرة ةايك :ةةةةةة ةثا شة ا ةب ج

ةةةاوةة :ةچڳ  ڳ  ڱچ ةايك :ةة ةرسرةةةةةةةةرةاتچگ  ڳ  ڳچرسرةة ةايك :ة
واة ةة ويسةةج ةت ةةكةل طةة ل ةةةةة نيةاةةةرسةسكةب اةةةة ل ةدانةةةة(ةج ةت ةةكةل ط٣ٛللللتك كة ةةةةةا

ة؟نةةة ذا ن و ةد ةسة  ةبة  ضواة  ويسةةد ت ةرسبةكةل ط ل ةدار ةة ويسةةج ةت ةدان ضواة 
ةةرةبيةاة ةسةةد حة ةةةةةةة ةةسا منةراةسةةخ امةزؤةكةلةاة ةسةسةزؤةةم ة  ةو ر ةةل ةب

ةا م:ةة ةةد ةت ةرسَلةةمةب ةرَلةة دة اةة ةب خةميةرةاتاةةِةاكةد ةانةرت  ةةةة ثا ش
خل(ة 1 خلخلجلاَمخلةسا كةخة ية ةةةاة(ةل ةو ر َيٖطُبلٔش ٖالخلَِٚأَلخلا٤اَكلخلَتاإٔلَف:ة ةةة ة(راةرسَلَيبٝلا خلٍُٛ:خل

ُٚلللللَبايَكباخلَهلَلخلٔشَْلللك لللٞخلَأًَُلَبخلا٤اَكلللْتَإٔل َُٚيِلْصلللَذٜٔل خل ٍٔخل ُْلللَيُذٛ َ٘خل١َٜٓٛ خلا٤اَكلللَتَإٔلُٚخل ُُلللٌَيُعُٚخلبللل

َْلللللَيِث ُٜٚٔلَذْصلللخل٢خلَيِلًَلللُعخلاَالللللُبايِثا٤خلَبَكلللَتٞ:خلَإٔلا ٌَٔذْبلللَيِلخلَىْشُتللل خل خلا٤اَكلللخلَتَٚإٔلخل ٝريُػلللَيُلُٚخلٜ

ٖاللللاَيللللَيِث ٕٔللللللُظْحاإٔلا٤خلَبَكللللَتَإٔلخلُٛث:خل ُٚا ٌَُُٔٛٓبخلّشَبَكللللَيُل خل ةطللللٝذرتةةةة ةسة ة(1)(اٍُُللللْعَأَلخلَفلللل
:ة (ساةة كةخ تةةواةدةة ةسةث مةة ضوةرساةة ذةةرسَلةةةةةَيكللشإٓةٞخلظللالٍلفلل(تةة ةةلةة ة ةقطللب

لةة ة ةة ايةانةة  دةثةةةةةة ةسةةبةة  دةدةة ةةِةاتةةةةمةلا ةة ةراض اةاةةةة  ة ةة ضوسةوةة ةاةةرَلاش
خلةةرت ةسة (2)ةسنةةةب ا  اة ةلة ةِةمةن كةت ا اةواة ة ويس(ةةةةةةةو  ياكةت اة دة:ةة (ةرسَلَطُبلش

ةك ية رةيةل ةب ةةك يةبة ةةةةةةسةب اةةةخةةياة ض ةةةرنةبة ةسكةاة ةر ةاةةةةةبةتنا ةلة ةث ةت زاةةة
ةرنةبة ةسةةةةةة ةل ةث ةت زاةةبةتناةو  ياكةرةةسدةي ةةةة  ا ةب ةب ةةاَ ةيكةراب ةي ةةِةام

ةةةسةةاز ا  ةة نةلةة ةخةةةياةةذةةيان ةخةةةياض ةاةة ةتع و ةكةراضةة ةةةةِةامة ةةبةة ةةةةاةة ةل م
:ةبةتناةةة ةلةةة ةوةة  ياكةمةةةا ا دةثا  ةرضةة ةبةةة ةرسةادةبةةةنيةةةةة   ِةاةةةا ةجةطةة ِةتنيةلةةة ة

ةا ةميض  ون.ةةةةسريةض ةسةب ة  كةد ةةاةرسةاض ةزت ضةخةياةرنةب ة  ا يةل ةةث ةت زا
اةة ةةخةةةياسهةةسة  ضةةوت  ا نةرسَلةةا ن:ةدةة ةسةوةة ضا ةبةة ةرااةة اا ةل مةة ةةاةرضةة ةةةةةةةةةة(2

ةة راثررررالتكچڱڳ  ڳ  ڳ  ڳگ    گ  گ   گچرسرةةة ةايك :ة
                                                 

خل.39 خل 5(خلج1

خل.978خل  خل2جخل خلفلٞخلظلالٍخلَيكلشإٓ(خل2
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 ةةةةةة ةةضةةة خا ةةةاضاةةةةة ةت   ةرت ةنةةجةةةةةةةة ةرةاةرسزاضة ةل اةةةةةةةةةةةاضاة :ةض خا ةةةةةاوةةة
 ةسةةرااةة اا ةةلةة ةك ةبةة ةجةة خكةل م ةاةرضةةةةخةةةيا ةرةاةرسزاضةةنةةةسهة ةة نةةل اةة

ةياةاةاةس.ةة ةو  ة ةةب مجةةة  ةا ةمةةةسةة  ةةةاتة ةسةاةرؤو ةسةةلا ةةد ةسكةرةةب
ثَةة كةةة ةسة  ضةوت   ةرت ةة ةةرسَلةةا ن:ةلا ةةسراةا ب مةةكةثا ةة ةد ةستةة ةاة ةوةة  ياةمةةةةة(ة3

ة ةةة:ةةة ةمة اة تةكةةثَةةيسِةامة ا ةضا ةة تةةزدةةثَةة ا ةضة تة ةةثَةة  ت
ةكةض با نةة ةة  نةبةة بةةتنةثَةة كةوةة  ياةد ةستةة ةاةة ةدا  ةةةةةأ/ةوةة  ياكةت اةة د/ةضزانةةة

ةا ةطة ةةسةةلة ةاةيرةكةطة ةةسةةلة ةةةةةةةاةةةة ةت ةد ةست ةا ةخة كةلة ةاةةيَلن نةةدةةا 
(ةبثة ةت زك ةةد حة ةرسبا نة ةث ةت زاة ةةةبةِةةاراةةةةةةة حللادخلِةةات ة ةل ةبا رةةةةضاف   ةط ةةس

ة(.ٔلللٞخلٚخلَؤَلَلك 
 ةةدةة ةةةةةة نةد طةةةةياةةد ةستةة ةاةة ةدا  ةةةةة كةرةةساةة ةو  ةةةةياكةرةةسد/ةثَةةةةا/ةو  
طيض  ةة ةطةة ةةسا نةرسثةة ةت زةك ةةةاوةة :ةضةة ةةاجرا ةةكةةةةلةة ةة و ةو  ياتةة كةبةةيةةةةةذ َل

ة.ةة  ا  ةة هةرساة تةيةض ة  رس ةة رس يةت  
 نةد طةة ةةدةة ةةةةةةا ا د/ةثَةة كة ةة ةسةبةة ةزكةوةة  ياةةد ةستةة ةاةة ةدا  ةةةةد/ةوةة  ياكةم

 بيةةةضةة ةطيضةة   ةط ةة  ةرساةة ذةةضةة ةاةةن ةض ث مةة ضوت ةةةةةةة كة ةةةةذ َل وةة ةو  يات
ة ذ.ةةةرساةة  جةة ةوياض ةجا رةةب ةثا ة ضا ةةيض  و اةة ذةةةسةمةرسا

ةوس:ةةةةة(ةِةاكةب ض4
 ةانةةبة  دةةةةةة ةة ا  ةةةةةت نةةب تةةةة ةةةسةب اةدة ةةِةات ضةةةةة ا مةرسطي ةةةا ةرسَلةةا 
كةثةة ةةسةرط ةةرستةة ةك ةبةة ةدان ضةةواةانةبفةة ةايي :ةد طةة ةةلةة ةةخةةةيايات ةلا ةةةسراةةثا نةة

ةرؤو ةسةة يا ةوةة نةاةةةرةسةةخةةةيا نةاةة ِةابنةة اااواةةةة ةرسا ةض رةةةةِةابةةةرةةراةلةة ةم
 اواتةة و ةةخةةةياارن نةاةةةرةسةة ةةان نةاةةةرةسةةدا  ةةن ةاةة ةةةةةنيةسةةت ض ةةةةبننةة نةث ةم

بةة ةرسةادةبةة ةث تةةكسكةدان ضةةواةلةة ةةةة راةنيةب  ةسا ضةةوكةاةةةرةةنةلةة ةدانةة نةةرسبةةةة
 يةنةرابةةةنيةة ةرسةادةلةةة ةبةة ةسةةثا شةةةةةةةةةواةباةةةة نةرابةةنةةةسةلةةة ةث ةت زا ةتةةةةةةشة ة  َل

ةة وة ضا ةِةايةخة دةبةةةةةةةة ة و ةدة ةسةةةسةض بةةةادةلة ةب ةزبيةضة ةسةرابةنةة  َلرةةةةةبة ةرسة
ن ةلة ة ة ايةت نةةسةا ةوةيسةةبة ةاةا يازكةخة دةرااِةاةنيسةةد اة ةةةةةةةةةةةةةةيةب طشةب َل 

ک  ک  ک  گ  چ دةاة ةرسرة ةايك ةةةةةةة ةةجة ةكةت اةةةةةةرض ةسكةد ةةِةاتةِةةةض 

ةسةةاةةةةةرسةسة نةاةةةةةرةسةةدان ضاةةةة نة ا  ةةةة ةةةةةةةةةاوةةةة :ةث ةت زتچگ   گ
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ةرةسةةخةةةيان ةاةة ِةابا نةةةةة(ةةةاوةة :ةاةة ةوةة ةدا   رَخلَللاخلَتكللَٛب اةة ا ضا نةد   اةةواةسةة 
 ةةةةةةة ِةااية ياةة ةيةلةة ة ةةةةةةة ةت زنةلةة ةاةةةةةة ةرةاةخةة ةرسثةةةةةةةرةسةةل اةةةةة يا ةتةة نةاة

 :ةدانةة ضا   ةوةة ةاةوةةةةةة ضا ةرت ةة نةةةاوةةةة(ةتةة ض :ةدانٚآَٓللَٛ ةرت ةة ةةة ةةةةطيض  ا  
بة ةةةة  نةا ةث ب ضوةرسبةةةة ةب د ضوازسكةد ةسةا ةدا  ةةةةب   ؟ة يض ةة  ةسكةثا شةةل
اةةة ِةاب ة  رس ةةة ةةخةةةةيا ةسةةدان ض ا اةةة ةزتةةة رةرساةةة ذةةاةةة و ةخةةة كةةةةةة ةتع وةةا

ن ا ةدة ةةذيانة ة  و وة ةةةةةةةةيَلن ض نةثا يسكةث ب ضوةضة بيةنةةبة  دةدا  ةةةةض اةرةسةةا 
ةاتةة ةدان ضاةة نةزتةة ركةاةةةرةسةةةةيَلن ض نةثا ةةيسكةث ب ضةةوةرسبةةنةةا ضةة كةةةةةةةك يةا خةةةيا

ةةل مة ةةةچگ   گچزتة ركةاةةرةسةةةةةخةةياة نةبة ةةا واةةة ذيةب ضواتاههط
ة.نةة ةرسةادةرسبة ضا ةبةة اةاةرسةسة  ا

ةةةاوةةة :ةرةاتةةة ةچگ  ڳ  ڳچ ةكةرةةسدةرسرةةة ةايك :ةةةةةة ةاةةة ةبةةة ةجةرةاتةةة
ت زنةلة ةة نةرسثة ةةةةةة دةتة ض :ةخ تةةةةةث ةت زت نةاةرسةسةةدان ضا نة ا   ةسةة  ةج ةكةت ا

 نةةةةة ةثة ةت زةرساةةة ية  ةةد حة ةية ةة ِةااية ياةة نةةل ةضا يت ضواةاةة  ايةةطيض   ا
 نةةةسة ةا ةةةةةة هةض اةةةة ر تةكةثة ةةسةرط ةةبة ةسةاة ةل اة ةرةاة ةا ةايخ لةةةةةخةةياةل ة

ةةرتةة ةسةچڳچ ةايك :ةةةةةنةةد حةة ةاةة ةبةة ةجةة ةكةرةةسدةرسرةةاجرا ةةكةض  يةت  ةة

؟ةدةة ةسةچڳچ ةايك :ةة ةسةرسرةةة ةرةةبةةةةةةركةب   ةدان ضاةة نة ا  ةة ةسةةدةةةة ثا شةة

چ   چ  چ  چ (سةةاةةة ةرسرةةة ةايك :ةةَيٓظلللا٤يةِةسو ة ة كةمةةةةةةةة اةةسهةد ت و

ةةةاو :ةد كةد ةاض كةدان ضن نة ا  ة ةسنةدانة نةبا ة نةةةةچڳ...ڇ  ڇ  ڇ
 ض ةةاجرن نة ا   ةسةةد ر ةةدان ض ةايمن ذ اةةةةثا غ ار ةسا كةةةاو :ةدانياخب ة

ةةةنةةةدان ض اة و نةا اََةةة ةةةوةةبا ة نيةة ةمةةةا   ةضزان نة ا   ةسةةدان ضا  با  نةةدان ض
ناواةتة هةةةةةة ضا ةل ِةامةةةة ذةةةسةدانةةةة ذيةا دةرساةةب  نةة يض  ةدان ضا ةزت رةرسا

ََةةةة ةاةة ة يةل ةضاةةةة و ةضاةذ َلةة  ض ةةةةةةسهةدان  ار ةةةةةة ض ةثا غةةةةا  ةدانةةةة يةب
ة ةسنةا ِةت نةة نةض ت ةةض ا كةل ةطيض   رست ةةا ةدان ةةيَلن ضا   ةمةةا 

 نةةةةةةةةاوةة :ةث اچڳ  ڳ  ڱچا ا دةرسرةة ةايك :ةةةةةرةاتةة ةاةة ةبةة ةجةة ةكةمةة
ةرةسةةةةةة ةدانة ض ةض اةةث ةت زت نةاةرةسةة  ا ت نةاةرةسةةةسهةرسبا نيةدة ر ةسةب مةةة
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ن ةبةة ةسةةةةةثا يت ةيا  ةدان ض اةة ةب وةة ةاةةنا   ةرااةة زةايةةةةةةب  ةة ؟ة ةةيض  ةةسهةبََة
 ةةرةاتة ةةةب ةزبيةضة ةسةراتةةةة ةلة ةةةةةياة  ااشةة و ةسةةب  دةو  ةةرةةب ةسكةب ض اةرةسة
 ذةةرتةة ةسةبةة ةةةةةلةة ةوةة  ياةزتةة رةب ةة  نةرسبةةةةةة ةدا  ةةةةةةد حة ثةةةة نةرس  مةةةةاةة ةدان

 ةسةةاةة كةةةةةةةةسةد ر ةةةةةةرسبةنةةةا ةةا اََةةدانةةة ض ياةةةة ربيةض ةو  ةةةةد ضةةوازسكةزت

 ةةةةة(نةة يض َاْخَظللٔ ضةةواة ةة ا ا ةة ةكة ا  ةة ةسةةةاوةة :ةلةة ةو  يات ا تةچڱچ
خلنةا ة ةة(ةب ةزاضا ةتن نة  ضوت كةةارسزاض حظإةا كة  ةراةا  ا كةةةة(ةل ة  ةةم حظلا

 كةدة ةةةةةةة ة  دةةاةضا ةةب ةب َلةة َلكةةبةة ل ةخةة ةل طةة كة  ا اةرضةة ةةب ةا ضةة ةةةة ب
خلن كةا ةب ة ةةر ةا تش ةثا غ ارة ةةةِةتل(ةةةةة(ةا اهيةةسةةا ةل ة جرحذٜثخلجربٜل
ٕاللللَإٔلْحُظَللاخل]:ة ةةةةرسثةم ٍُ:ا ْٕخل؟خلَقللا َِْوللللَنخلَهلَلخلباُذللللُتْعخلَأ ٙا خلَت ْٕخلُتللُشَ َٔ ْٔخلِْللللَيخلَفلل ٙاللللُتخلُتُهلل خلُشَ

ِْ ٙا}[ُُٜشََىخل٘اللَفَٔ َُٚ خل (99)خل:شقِبلخلخلًٌَِْظلخلَاُٚخل (50)خل:شقِبخلّٟأسُ َيباُٚخل (367)خل:شقِبخلذُُْحَأخلُس

ٔاخل(64)خل:شقِبخلْ٘اُجَُخلٔاَْبُٚ ١ُُخلبشقِ:خل)خلَُْٚب ْٜ ٖا2244ِخاُض ْٝش َُٚغ ْٔخلخل( خل ُُشُع ٔاخلخلعا خلَِيُ ٖطلابخَلخلْبل

ُُٞس ٘اخلَهلُلخلَض ْٓ  كةةت ة ج ةب  ا  تسة د  نةةر اديةك:ةة نة ا ؟نةر ةاةةةةةاو :ةدار {ُع
ة . ةةا رسور ة د   ةا ترض ة و ة طد  ن ايةة ا ب سة ة  اراب هسة  نةةمة ةثب خةيا
خل   ةةةةةسراةثا غ ارةلا  ةخةياةةةاةةرةسةبة ة ة هةب ضواتة وا ةبة ةةةةةةةاةو ر ة(ك حظلا

ةة ةةرسطي چڱچ ل ةخ َلكةاةرنةةلا ةساواةرت ةسةةا كةة ةل طةاةرنةةض هة  ا
ةةةسةة اةةرضا ةب  ت ضةةةةخةةياة ة هةب ضواتة وا ةبة ةةةةةةةت ِةاكة  ا ا ةت ةل ط ل ةخ َل وا

يات ةةةانةثا ن :ةةوسةك ةةب ايةواة ا ةاض ةخ اة  اةخةيا ةايك :ةبا  يا نةةةرةاتا ةرسر
 تا ةةةاةا زاضنةاة ةةة ةثَ ةثَةواةتةيَلن ض وا يةرت ةد ةةد ت و ةد ا ذست ةب ةد ةسةا ةا 

 ةمةة ةكةةوةة زسةرسِةؤنةةةةةة  كةاةة ا ضوسر ةةةاتةة ةةاةة ةا ةو ةةةةة نيةوةة  ياةةسهةمةةةةدان
 ةب  ةكةةةسةلةة ةةةةةواةمةبةة ةرسةادةثا اةةة ث تةةكسةةاتةة ةةرسبةةةسهة يةةنةضةة ةةب َلةة و  ا اةة و

كةلةة ةوةة  ياةبةة ةةةةة ةسةبةة ةدانةة ضا   ةركةةةسةلةة ةج ةت ةةةة ض ةسةب يازتةةةةكةلةة ةدانةةةةج ةت 
ةة.ةةةةنة ضا   ةب اةة نةب ةدار ةةو  ياكةزت وةةةةسةل ةج ةت كةل ةدار 

ََةةا ةسو ْإٛخلخل:ة ةة  ت ت ةا ةرسَلةة  كةد ةةت مة و ةب َلةةا م:ةا ةد ةةد تةة ةسةب ُْٝعخليًَكلا َي

ٍٞ  ةبة ةِةابةةرةةةضاة ةةتة نة ت مة ةاةيت   ةاةكةطا ةِةةاةسكةةةةةةةةتا ةت ة ةة(ةةاو :ةت م ةَأُثٌشخلسْجَع
كةخةةياة ض ةيةاة ةةزاض ض ةل مة ةسةةةةةةةةت مة  ايةةزاض تة ضةةةةةا ة ةةضا (ةةا ةد ةسةا رسض 

 ةايك :ةةث ةةسةرط ةةد ةةذ  ا  و كةل ةةد ت و راةبة ت نةاةةرةسةة ة ن؟ة ةيض  ةرسرةةةةةة
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 ککککڑڑژ  ژ ڈ ڈڎڎچ

    ڱ   ڱ  ڱ     ڱڳ      ڳ     ڳ    ڳ    گ   گ     گ   گ

د ةاضة كةاة ةةةةةن ةا كة مخة(ةة ياة ةة  رس ة ةرساةةت نيةةةةةةةا ض كةةات ةدا  چں
 ةةضاة ةةاة و ةةةةة نةل مةةطيض  ااةرةسةة نةةةةرؤو ةسةة يا ةتخةياا نةةة كةا تةةسخن ةخ
ََةةةاةسةةدا  ةةنا كة  رس  ةض اةةخ كةا ةا  ةةيض  ةةا  :ةو ةطيض  ر ةةبيةكةن ةب ذةضا ةب
ا ا َلة ذةبة ةِةترة ةاةةرةسةةةةةةةة ةةبيةكةةةرؤو ةسةةت نةطيض  رخةيا ِةابكةةة كةاةةسخن ةخ

رةةآلنةاةةكةةةةةةة  ةذةاةةةرةسنةتةة نةا مةةا كةاةة ةض تزاضارةةةةةةة ياةة ةةبةةيةكةةةةتةة نةطيض  ر
ةةةة ة(ةبزٚسلللخلَع تواةةةاوة :ة ةةةةةلة ةض زاضا  اةةةةة ة ةخ اا ةض بيةبةة ةةةسةا انة  رس  ت

 ةةةةةة ةةضاةة ةةل مةةةةا يسةطيضةة   ةل مةةةة نةاةةةة ةت ةبةة ة  اةةةةدة(ساةة كةةدةة ةسٌللللجٗبةة ة 
 ةرسا ةةةةةةةمة ةلةةةة ةةةةةة ت ةرست ةةةة ذةة يض ةةةةةةد ط بة يةبةةةة ةاةةةةنا كةاةةةة ةبةةةة ةض زاضاةةةةة

نا كةاةةةاةسةةضةة زاضةاةسةاةة ةةةةةةةن ةةابةةيةسةةجةة ةكةةابةةيةسةاةةةةةةا واةةةةة ار ةتشةةثا غ
ةاجةبةةةةةة ةثا ش  رس  ةاةةاةسةةا ضة كةةاتة ةل مة ةكةطيض  رة ةةضة بيةنةةتة ةاةنا كةاة ةةةةةةةةةة

آلنةةةةة ةرةةةةضةة اةاةسةةاةة ةب  ةةةةة  تا نةلةةةةةةطَ  ةاةربةةةةاجرةةةخةةةيايةرةاتةة ةة ض بيةبةة
 ةةرسَلا ن:ة ت م كةةةسراةانا   ةرت ةة ض ةةلا ةة ةزاض ت ض ةت مةةنن نةض اةرةس؟ة  َلر وةةا

اةةيت   ةاةكةطا ةةِةةاةسكةضاةة (ةلةة ةذ َلا  ةةواةبةة ةو ةاضرةة ةانيةخةة و ب ةانةبةة ا ةبها  ةك ةةةةةةةة
ةةةةيات ةزت وةةةةةا ةا ةثا نةةة  نةبةةةةةةََ ذ واةةا ةلة ةا هةةةةةرساةك ةةاةب ةب ةست ضواةو ر 

ُٗاَالْدُس٤اَٚخلَِيخاذاُٚدخلَبايّؼلخلإل ةةرس  ت نةةسةطةويس:ة  يبه ا نةةزات ا نةب ةاةةةةاو :ةمةة(1)(با
بةة ةةةةةة  ت هةاةة ةرسةرس ةةةة ض ةسةةةاوةة :ةا مةةا كةاةة ةخ و تةة ا ةاةةةرةسةةت مةةةةةةرةةةخب

ةةةةة ةخةبة ةبة ةةكة  زاضةةةةةةةعااةةةد طة ةةدة ةةاةيت   ةاةسةِةسجةةة ةكةِةسجعاة ة ة بةةاةيت   ةاة
ة .ةة ةضاةاعةةيت   ةاةكةِةسجةةاةةة ةةد ةسةرسب يةويةا ةمزاب ب  دةد ط ةةل ةزسةسةكةب

 ةة

ُْ ِِخلوطاْبُخا ٗا ًٖ َُْذَىخلَي ُٗذاخلَُٚبُخ ْٕخلَأْػ ُ٘خلاَلخلَأ ُْْ خلٔ اٖلخلٔ َي َْٝؤ خلَُٚأتاٛباخلَأْطُلْػَفشاَىخلَأ  .َي

                                                 

ِٕ ةة و ةب ةو ةاةتةا ةد ا ةرس  ا تة(1 ٜاْ طل٤ُٞخلفلٞخلَيُعفلٛخلخل:خل) دسؤَٚخلَحلذٚدخلبايؼّلبٗاا خلٚ  ُّخلإٔخل َإلَا

خٝلٌشخلَٔخلإٔخلخيطل٤ٞخلخلفلٞخلَيعكلٛب١(خلسَٚٙخلَيللشَزٟخلَٚيلخانِخلَٚيبلٝٗكٞخلعٔخلعا٥ؼل١خلسضخلَهللخلعٓٗاخل

خل.َشفٛعلّا
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 ثيَهاســةي ئةم دةرسـة
ــ ةوت ئايةت ثَيكــةواُ لة سـئةً زةضغ (، لـةو سـةوت ئاية ـة ورِاضةةاـةز      100 - 94سَى )ـ

ــاوي ئيى  ـآي ااضِةدــخـــر  ــة ٌاظٌ ـــزوودــاض ُ ِ ـــاُ وػـ ـــ ٱ  ٻ  چ آرَلىاٌاُ زةزوَيٍ

ــ كاضاطزُ لـة ا ـ، وة لةِاضةى ضة ووؾچٻ ، ا ى ئيشـطة ً ِةغـيٍياٌس  ِـة سـةزم ِـروطةة     ـ
ــة ِروــ  ــاُ ِ ــةى ثــ  ـي ــةو واي ــة دةزةيةي ــةوةو،    آطةة، ا ــاُ زةاا  ــة، ئاداز ضي  اديكط ٌةوةياٌ
ايي زةاات، اـة  ــطة وس  ضةَيٍىــارؾيٍةوة لة اا ى ئيش ٌَيطـيـطاضةة ى ــة ى اةفـلةِاضةى ضؤٌي

 ة.ـط ٍــة، ياُ ضةؤشوودـةز ض ٌــضزُ ز ُ ِة ٌخـر ة ى، ياُ ـكى وةك خؤيـَيـياُ ئاشةَل
س و ـضزٌى زةضيـايي زةاـات، لـة اـا ى ئيشطة وـ     خــر  و ٌَيطـيــط ِؤياُ ِاغـي ضةةو يـي   ثاؾاُ 

ـــدةزةي ــةـ ـــس ، ئٍذيـــكاٌيـوؾ ةِروٌى ضة و ل ـــر ا ـ ــةو واٌ ــة       خ ــاً لــة اةِة ــةض ا ِاغــى ِ
ــ اُ و  ــسةضة وةا ٝ،   ُذٗ)ة: ـ َة ٞ،   ُذٗ اهّٖقْعد َُددد ًُخة اهّٖخ،جَّد ــ ئاشةَل (، وةرةجةد     زَّ ــ ى ٌيؿـ اٌةز ضاط و ـ

ى خـــر اٌةيةاى زيٍــس ضيي، وة ثاؾــاُ ــــي، زةاــات، وةك ضــةٌس زضوؾــيم ٌيؿــــدرضِاٌي ِــؤ
ــ ز زدــةض وػ  ٌَّيٍييــةااٌى   خـــر  رَلىاٌاُ ئادــاز ض زةاا ــةوة لــة ضــةٌس ؾــيَي ، يةاــةً:       ــ

َيط وةٌيةو ــــؾ خـــر ي ئَيــرةف لــة ــــَيٍى ٌَيــر زَلــــ، و  ــة: ٌَيّــــآىاٌةااُم ظةوى زةظ ٌــــئاغ
  رٌـسو لَيةـرضزُم ِـة    خــر  : وة ئاداز ضيـاُ زةاا ـةوة اـة غـع و  ؤَلـةى      اُ ٌية، زووةًـثةٌّ

ـــِةظةييؿ  ــةٌيا دةياٌــسٌى  ثَيغةوةــةض ي ظؤضة. غــَييةً: وة ئاداز ضيــاُ زةاا ــةوة اــة  ـ
 .ــآةوروى زةظ ٌـاٌة ِــكط و ثةٌّـاز ضيي ئاؾــاضيـ ئادـى ثةضوةضزدخـر ةضة، وة ــلةغ

ــة اؤ  ـــوة ل ــاُ زةاـ ــةوة اــة ثــاكم ثــيؼ يةاػ  ايي ز  ئاداز ضي ـــا  اُ ٌــ ، ِةضضــةٌسة  ـ
ــ ثيػ ــ ةاة، و  ـة: َِيك ـ ــ لـة ئيٍػ  ،ةاةـكةاة، يـاُ خط ثـ  ةَلـ اٌاُم لـة فيكـطو اـطزةوةو دــنم    ـ

ِ ــِ ِـ ـــ ةضضةٌسة ظؤضيـــ ةضطم ... ِيـس،  كر ـت ِكـات، ِةلَـ  ـاويؿـ ـةضغـم ظؤضييةاـةى غ ـآـ 
وى خــاوةُ ِــةدَ ُ ِــة ٌاظٌــا خـــر طة، وة غــةضةماً ـاــةوى ثرخــت لــة ظؤضى ِــؤض ضاايــ 

ِكـةُ، اـة زةَِييـة     خــر  اُ ثَيسةاات اـة ثـاضَيع لـة    ــط زةاات، وة فةضواٌيــرَلىاٌاُ ِاٌــوػ
 اُ.   يــةضفط ظيــؤى غــِ

هي هك م  و  بيست   رسيه د
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 ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان

ط ـشيَـ  ة لـة ـاـ  ٌَيطـيــط يَي  لـة  ـِـة ؾـ   خــر  رواُ ـاُ َِيٍـاوة  َِي ـ  ـ))ئةى ئةو ٌةى ِطةو  
س و ِـــة ـ)لـــة و دي ـــ خـــر   ادييــاُ زةاا ـــةوة،  ـــاار  س ُ، ـضةاَيفــى زةغـــتم ٌَيعةاةااٌياٌـــ 

ّـ   ـــآ ا ـآى( ِع ٌـيةاط ويـِةضدةغ ، ئٍذـا ِـةض اةغـَي  زو ى    ـــآ َيى زة طغـاٌيي لـ ـِـة ثةٌ
ئــةى ئةو ٌــةى ِطةو  ــاُ  ﮸ي ِةيــة ــــئــةوة زةغــيسضَيصيي ِكــات، ئــةوة ئــاظ ضَيكى ِــة ئَيؿ

ــ َِيٍ ياُ ِــة ئاٌسةغــت ِيكــرشَى، ــــاوَيكرشُ، وة ِـةض ا ــــوةا ٌَيطـيـــططة وةوة ــــاوة  ِــة ئيشـ
ــ يروية ى لـة ئ ـاى ئـةوة اـة ارؾـ   ــةاى ِاو ـةضية ى دةضةِرويـئةوة لةغ اشةآلُ ِـس ت، اـة   ـ

ــاٌييم     ــرة ِطةيـــاضي لةغـــةض ِـــسةُ، ِكطَييـــة درضِـ ــاوةُ ز زدـــةضيي لـــة ئَيـ زوو اةغـــي خـ
ــس ٌى ٌــةز ض ُ ِكطَييــة اــةفاضةةت،  خـــر ِ ةيةٌطَييــة )غــٍروضى( اةِةــة، يــاُ   يــاُ ضزُ ثَي

ر غــع ى ــــة  ااــــرو و اــةفاضةةت(ةف ِؤئةوةيــــَ، ئــةو )دةضةِــــاي ئــةوة ضةؤشوودط ــــِاض ةد
ــ اضى خـؤى ِط ـا ــ لـة )ِةلَ  خــر  َيصَى، ـ ِ  ـ ــ ةى( ضة ِـطزوو ِـرضزوة، وة  ــ ةض اـةؽ ِ  ـ ةضةَييةوة ـ

ظ َلـى خـاوةُ    خــر  ، وة ـــآ زةغيَيٍ ـــآ  ؤَلـةى ل  خــر  ارؾنت( ئـةوة   ٌَيطـيـطاِى ـ)غةض درٌ
ـــةي ؤَل ــى(  يتة ـ ـــط)ضة واطزٌ ــاو ٌَيطـي ــؤ خـــر ى زةضي ــط وة، وةك  ســـةآلَهضزٌةاةيياُ ِ ا
ــ ـروزو وةز ضغـغــ  ــ رةو ِــؤ ضةَية ـــــ  ِــؤ ئيَ ـاظِروٌَي ر ض ُ، ِــةآلً ِـــة ا لــة ئيشــطة ً ز ِـــَ    ــ

ــ ة اـط وة، وة ثاضيَ ــدةزةي ــآاُ لــكاٌيييــي وؾٌَيطـيـططزٌى( ـ)ضة وا ــ ية ِكخــر  ع لـةو  ـ ةُ ـ
اةِةــةى وــاَلى ســةضة وى دَيــطة وة ِــة وايــةى       خـــر   ٹى اؤزةاطَيٍــةوة اــة ِــؤ  ى و 

ــة )ِــ       ــاٌ ى ســةضة ًم ئاشةَل ــةضوةِا و ــاُ، ِ ــياٌى خــةَل م ِةضةَيرةضــروٌى ااضوِاضي  آضة وةغ
اٌة( ز ٌط وةاــاُ ِــؤ درضِــاٌييم ئاشةَلــة دةضزٌةةٌــسز ضةااُ، ئــةوةف )ضةووٌكط يــةوة(  ــــٌيؿ
ِــة  خـــر ، وة آع ٌــــاٌةااُم لــة ظةوي ز يــة زةيىــــةضضي لــة ئاغـِــ خـــر ر ِــع ٌَ اــة ـ ااــ
ــ ـــةورو ؾـِ ـــيَي  ظ ٌـ ـــِع ٌ ڌاية ـ ــة ـ ـــر َ ا ـــ ؤَل خ ــة   ـ ــع ٌَ( ا ــسة، وة )ِ ـــر ةى  رٌ  خ
( ِيطــي خـــر ةوةةض د ــة لــة دةياٌــسُ )ى ثــةياوى ـثَيغــ کِــةظةيي يــة  رضزةى ِــةـلَيةــ
ــ ةض ٌيــةى لةغــزيك ٌـ  خــر  ة، وة ـ  ڱٌّاُ زةاـةُ  كط  زةاـةُم ضـى ثـة   ـــ ضـى ئاؾ  ـآزةظ 
ــ اويؿــةضغــي ثـيؼ غ ــةٌسة ظؤضيــاُ ٌ ، ِةضضــؼم ثاك يةاػـ: ثيـآَِم ت ِكـات، زةدـا   ـ
 .((ھَ ــةضفط ظِــكر غـةُ، ِةَلــِك خـر ع لة ــثاضَي  آلُــاوةُ ِةدــةى خـئ
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 شـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان

ةف ِــؤ  ةئكيــسة، ـاــضزُم )ُ( ٌروٌةدـــر رَيٍس ثَيـ(: ئــةو )ه(  وــة، ِــؤ غــڻۀ)
 ادييــاُ زةاا ــةوة، لــة ظوــاٌى ِةضةةِيــس     خـــر ، ِــة  ةئكيــس خـــر و  ــة: غــرَيٍس ِــة  

ُٕ  خخْ ُاّٗ  خةبةْزُتد ٩ّٔددد ُت فّْٕ٘ؤّد بةزةدـر طَى: )  ٗةبةؤُّ٘تد ُٕ تةُٕ   ( ُداّٗ ُت ف٩ّّْٕٔ٘ؤّد بة( ِـة زوو و  ـا زَى: )  ربُتد
ـــو  ــة: ؾ ـــاضةظ ى فـ ـــآلُ اـ ـــةؽ ِــروً، ضـ ، ؾــاضةظ ى ِــروً، يي اــطزةوةـؤُ؟ اــة  ادـــ

ــ ـــةضزوو و  ـِ ــةاى )  ـاا ــة: و  اي ــةُ، اةو   ــاٌى: ڻۀةى ِ ـــر ( ي ــاُ  خ  اديي
ــ ـــا ةوة، و  ـزةاـ ـــايةاى زى يــ ـــر اٌى: ــ ــة ضةَي خـ ـــلـ ــؤ  ــ ــرةى ِـ ــةوة ئَيـ ى اطزةوةااٌياٌـ

 .  آاضةظ  اُ ِـاُ ؾـةوَى ِة اطزةوةى خؤ ـ، ِةآلً زةيــآةوَى، خؤى زة اٌٍاغـزةضزةا

 ا زَى:ــ( ِة زوو و  َٚددصةةى: )ــ(: وؾ  ہ)
َةاّٗ  ددد   صةداد ٙص ادصةد  ُرَةددد ْصًة  َُْٚددد اهصَّ: )ـآِة واٌاى ضة واـطزُ زَى، زةلَـ   َُ صدٚ  ٘ةُٓد ٗة ٚ

ُِٗةتة ًُٙة ُيا ٕ، ُزفّٔظّٖا  ْةا كًَّّٔ، ب َُددد ص،ٌةداهٗاهصدََّٚ   اّٗعةِ،تةًٌُْ ا ــ (، ضاودٚ ة، ضة وى اـطز، ضة و  ـ
ــ زةاات، ضة واطزُ، وة ضة وا ــ طزٌيـ ِطيييـ ــ ل ةـ ــ ةوة اـة ِ ـ طَي ِي ـطى، و  ـة:   ـؤت ٌاديـ ـ

اييس  ظةفةضياُ ثَيٍـاِطزضَي، وةك اـةو،   ــاَلة ى ئاغــاشةآلٌةى اة لة ســاٌس ضو ئــئةو شي
 م غــيدرضو ــــاــؤ ط، دــاظ، وط ويــي لــة ثــةضةةوةض ُ، وة ِعٌــة اَيــرىم وــاوعو اةضوَيؿ  

 اشةآلُ.ــرضَي لة ئــيياُ زةخــئةو ٌةى دؤؾ
 طَى.      ــةى اة ضة وزةاٌَيطـيـط، ئةو ٌَيطـيـط(يـ زَي، و  ة: ىكيسـ لاى )ـوة ِة واٌ

ًْدد ؤى )ــــ(: اھ)  آى ثـــزةَلــَي ، وة )ضةً(يؿــ آ(ة، ئَيىــة ِــة اــرضزى )ٌَيــعة(ى ثــ ُر
 اٌة.   ــيرويــط ِروة، ِاوَيؿـعة ارض يــص ط ِروة، ٌَيــةآلً ضةً زضَيــَي ، ِـزةَل

ًُخ،ددى   عٌْددجة(: )﯀) ٗةحددزاَ كلددط حدد٩ي ًُْخددزَّٚ  كةلّٖددط  ــؤى )ُحددُزَ(، )   (ة، وة ًُْخددزَّٚ( ا
(ة، ًُخ،ددى ةو ٌةى )ـ( اةغــَيكة ضــؤ ة ئيشطة وــةوةو ئيشطة وــى ِةغــيرة، وة ثَيطــًُْخددزَّٚ)
َيكة ٌةضـــؤ ة ئيشطة وـــةوةو ئيشطة وـــى ٌةِةغـــيرة، و  ـــة: ِـــةورو      ـــــ( اةغًُخ،دددى )

ــ ــؤ ـاطزةوةا ـــسـةآلَلاٌى ِ ــةآلً اةغـ ـــَ، ِ ــؤى ِــ زَّٚددددًُْخي )ـ ــ آ( خ ــة  ةـِ ــات ل ف زةا
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ٍـ ـت، وةك: خؤ ِؤنـ ــَي  ؾـاؤوةَل ــ سَي ؾـــ ؤك اـطزُ، وة ِةٌ ـؤؾكطزُ، ٌي يى زى اـة  ـ
ة، زةدـر طَى:  ســةآللَ ي ـى دةزةية زةِـَ، وة سـةضة ويـ ِةاػـ   ــلَيز  طة ً ـة اا ى ئيشـل
َ دفّٕ)  ة. ــطة ً ز ٌيـ( و  ة: لة ئيش٩يدح( و  ة: لة ئيشطة ً ز ية، وة اة در ط : )٩ّْٔ حةزةا

ِة ٘ةُٓٗة  ا١شةاجلّٔ(: )) ٙةددفّٔا١ُ ٗاهل،دداهغة ٕ،ا ف،ًة ا١ُشةاجلّٔٗة  ّٕا ٙةفّٔاهل، ٚ  اّٗزةْٚد خة ٞ،ددد ؤّابةقٌُّٔداه ّةً، ّٕا

، آيي، يــاُ ِةض ٌةــةض، يــاُ ؾــيَي  ِاض ــةداى ؾــيَي  ِــــــ( و  ــة: ِطَييا١شةددددجة(، )اّْٗزددد عة أّٔٗ
ـــ( ِــةض ؾا١شةجةدد: )ــــآزةَل ـــيَيكة اــة ِــؤ ؾـ ـــياخ، ـآيَي  ِــةؽ ِـــ رز لــة ِةض ٌةةضيــس  ـ
 ة.ــاُ ِؤ خط ثــي ـآ،ااة ِــا ِؤ ضــا، دــاو ِاو ــة: ِاض ةدــةوة، و  ــَِيي

َ   ٗأُّٔاكٚ ُٕ ددُعٌْجة(: )) ُْعا ُّٙٓؤّدع كودٟ ا بدى أكجدز      د  اهد ٍُددد أّٔ ( وؾـةى    ٌةاُي اهضدا٢ٍ ٗ
َ  ( ِــة )ُةعةددٍ) ُْعددا ٍُأُّٔدداك،ٗأّٔ ئاشةَلَيكــة ِمــةوةضةَي،  ( ِــةضٌةاُي اهضددا٢ٍداهدد( اؤزةَِييــةوة، )ٚ
طو ئـاشةَلى وضز )وـةضةو   ــيــ (، ِةآلً ِة ظؤضي ِـؤ سرؾ اَددد عةُْأّٔطَى )ـثَيى زةدر  ىةوروــِ

ــعُ( ـــضةةؾ مِ ـــةوآلر و  ـ ـــ ـــة: واٌ  ـــا، ِةاـاو د ــَ ثَيىــ  ـ ــةآلً و ــؤ ديـاضزَى، ِ ـــر ية ِ ا ـ
ـــلةو ٌ ( و  ــة: وآلخــة ِــةضظة، اــة ئةغــحم   خٚددىةف ِــةااضزَي، ِةضضــةٌسة وؾــةى ) ـ
( ئــةو ٌيـ ِ طَييــةوة،  اَعةددُْأّٔوؾــةى ) آيَم ئةو ٌــة زةدطَييــةوة، ِــةآلً و ثَيسةضــ وــا

ــة     ـِةضضــ ــى ِــرضا وؾــةيةك  ايةــةت زةاــطَى ِــة ِةؾــَي  ل ةٌس دــاضى و يــة ِــة ثَي
س  يـــ( لــة ِــرضفى ظوــاٌى ِةضةةِثدد٘ا ةى )ــــة: وؾــــةيةوة، ِــؤ وَيٍــــ م و  ايةاـضةوــ

ــ اضزةَِيٍــااة ِةاــا ط ِؤ ضــظي ــ ً لـة ئةغ طَي، ِـةآل ـ ــ َمى ظوـ ــ اٌى ِـ ــ ةضةةِي ِـؤ خيَ ـ طو ـ
دــةظ ت ِس  ــةوة،  خـــر ياف ئَيىــة ِــة اــرضزى ِــةض زةَلــَي :  ــــاضزَي، ئَيػــــةضة ِةاــــؾ
ْٚ شةانّٔ اهللّٕددجة) ــ ( ِـةآلً وؾ زاّٗددخة ــ ( ئةويا١شةددد جةةى )ـ ـ لـة ئةغـَمى ظوـاُ ِـؤ ثاز ؾـتم      ـ
 ضى و ية واٌااةى  ايةةت زةاطَى.  ةضي ِة ثَيى ِرضا داـاضزَى، اـةف ِةاــع و  ؤَلــغ

َْداهدد(: )  ) َة٠ خّٚهٌةددصّّ ب،تةْدددًُ ُٜٔ ْٔدد ُٙ ْٚدد ددددا  ٜ   ٟ اهبة ٓةددَ (،   اه٘احددَٝ  َٓٙددٞ  ٗا٪ُجددٟ  
(، و  ـة: لـة اـا ى    بٚد  )واَلــى خــر    (  ايةة ة ِـةوةى اـة زةاطَييـة زيـاضيي ِـؤ      ٓةَٜ)

ة: ئاشةَلَيـ  اـة زةاطَييـة    ــ(ية، و  ٞددد ٓةَٙةى )ـةاــطةزضَي،  ااـةضِةــطةةز ، غـسةزم ِرو
ـــخ ــٍروضى سةضةةوــس  غ   ـ ــاضيي لــة غ ـــةآلتم زي ــةاَي  لــة   ـةضِة طةزضَي، وةك ئــةوةى ي

ــ ثةضغخـر ي م ـــــوةٌاغ ــ يييةااٌى ســـ ٜ ة ثَيـــى زةدـــر طَى )  ـــــةز، وة وَييٍـــ (، ٓةدددَ
 (. ٞددَٓٙطَى: )ــى زةدر ــةف ثَيــٌَيطيٍ
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َْي  ر (: )) َْيّٛ  اي جةددرّٚٗة ي اد،كةددٗة  ي َْى  كةد ُجدداهعةد ٗةٜ كةدد َُْي ذةه،ددمّٔ   كدَي   ذة ٞ،  كةدد َةاهّٔد   أّٜٔ كة

َْيةى: )ــــ( وؾًُعةدداد،ُي ذةه،ددمّٔ رضزى ثَيــي زةَلــَي : ز زدــةضيي، ِــةآلً ــــة ِــة اــــ( ئَيىكةدد
ــايةزيي لــ    ي َْى  كةددددددُجر) ــة ؾ ــ م ضة غــت، ا ــاوَيكى ضةَي ــة: ثي ــ ـآ( و   ــاضة ـوةضِ ي طَي، زي

ا لــة ظوــاٌى ِةضةةِيــس  ــــطَي، دــــرةضزةديـايةزيي لَيــــةض ِــرو ؾــــاٌيـ اــة ز زدــــئيٍػ
َْي( وؾــةى )َي اي  كةددجةددرّٚٗة ي اد،كةددٗة  ي َْى  كةددُجددرة: )ــــآزةَل ( ِــؤ ِــةوروياُ ِــةااضزَي،  كةدد
َْيّٛ) ٗةٜ كةددد ــذة ــة: خـ ـــ( و  ـ ًُعةةضيي، )ـاوةُ ز زدـ َُْي ذةه،دددمّٔ   ـــ( ِاد،ُي ذةه،دددمّٔدددددكةددد ــة ــ اض اـ
ـــلَي ـــر سةٌطَي زوو  ى ِةيــة، ِــةضااوَيكياُ ثَيــى زةد ـ ـــ(، وة ِةٌسَيكَْيددددك،طَى: )ـ ياُ ـ
َْيَيَ: )ــزةَل َْي( و )كة ــ اُ وةك يةاـيـ ـا رة، ضرٌكة ِةضزوواــ( ِة ِةضزوواياُ ِك، َ ـ

ــ َِيٍ ـــآ ةضزوو  اى ِاضَي  زةِــاضة ِــاٌَ، زيــيةاػ ــ سةى يـ اض ِاضةاـة  ـــ ةك ِـَ، ئةود ـ
 .  ــآةٌط زةِــةَهم  غــ، ئةدةضٌا   آضة زةوةغي

٘ةْبا(: )ٴۇ) ٘ةدده ( ِـة ِاض ٌَيـ  زةدـر طَى    ٗاب،دى بدى   ٗة(، )ارّّٓٔد اهق، قُٚىاهجَّ ٌةُّّٓٔزدُى  اهدداب،ُى  ٗاه
ـــاــة زَلؤث ـــآ، زةَلــــآِت ــــزضوغ ــــآةى دــةوضةو دط ٌــى لـ اه٘بدداي  اهفضدداد  اهغددَٝ  : )ـ

ــة: خط ثٗبددداي(، )ابٞ  ددددداهعق ددددد١ُ٘ى  صددددداهجقّٔ ـــ( و  ـ ــةض ــ ــاخرز غـ ــط خ، ة، يـ ةماوى خـ

اوى ـ، ِؤئةوةى اـة غةضةمـ  چۈ  ٴۇ  ۋچتم ٌاضةةسةت، درضغيىم ظةمحة
 صَى.    ــَيــع ية، ِطــؤى اة غــرووى خــاوى ؾــوة ئاا ،يــخط ث

َّْ  دؤُّف  اهدددددداهضَّ(: )يئ) ٌ ددا تة    أّٜٔچڄ  ڄ  ڄ چٌتقّٔ ً،ددَّقّٔددُٙتجددافّٟٔ ك ٕ،ّ ذةَ  (، ُبدد

، چڄ  ڄ  ڄ چيرةو ضة ِطزوة، اـة زةفـةضورَى:   ــ( ئةوةية  َيجةضةيرةو ضةؤيؿصةؤّف)
ــى كوٚددٕ) آو  ــة: ئــةوةى ضة ِــطزوة ِؤخؤيــة ى، ِــةو و  ايــة اــة ئةدــةض ِمـَـ    ( و  ــة: لَي

ـــطَييةوة، وة ئةدـزةثطغــ ـــآةض َِمـ ـــ( و  ــة: لَيــى ٌاثطغُٕددددهّٔ: )ـ ٌ طَييةوة، )ـ ا ددددُٙتجددافّٟٔ ك

ً،َّددقّٔتة  رة.ــةضةيــةوةى اة  َيجــطَى لــيي زةاــ( ضاوثؤؾٕ،ددُبّ ذةَ 

ائ  ەئ  ەئ    وئ  چ( ظؤض ِـا رة، وةك زةفـةضورَى:   ًةتةدا  ئاٌس  وؾـةى ) (: لة درضةپ)

  ۈ  ٴۇ  ۋۈ     ...ژ ، يـــاُ زةفـــةضورَى: الرعددد چۆئ  وئ  ۇئ   ۇئ
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ًُٙةد  ىُّكّٕد   ٌةتةاُ داه) ،ردغاف ژې  ...ۋ   ٕ،  ُعف،د ِتةا  ٗةؤّد كة بد (، ّ٘ٞعةد ْتًُٗة ا  تةد ًة ٘ةُٔد ا فًّٔةد  ٕ،ْجد ٟ 
طَي، ِـة ؾـَيرةيةك   ـوةضِ يـ  ـآَيم ِةِطةى لطـوةضِ ي ـآيَيكة غروزى لــ( ِةض ؾًةتةا )

ِـ   ـَيرةااُ، ِةآلً ِة ظؤضى ِؤ ؾــلة ؾ ، آيى اةً ِةااضزَى، و  ة: ؾيَي  اـة اـةً زةو ً 
 .  ــآةً ِــرز  ةوةٌى اــ، ياخــآةر ِــةً ِايــرز اـياخ

ــ ( لَيطة ِة واٌـاى ا ٝصٚار(: )پ) ــ اضو ُ، اؤوـةَلَي  ضةَية ـ  ٌُّطداهد   ريداهضد ر ض زَى، )ـ

ٗةْرٛ ا٪ّٔدفدد  ٗةا٢،صةدد  ى ُجدد رةض  ( و  ـــة: ِــة ظةويـــس   رياهضَّدد (، )ٞاكةدد ٌةاجلّٔ  ار ٗاهضدددٚارٝٚ صةدد ز 
ٙةضرُي صةرياّٗنت، )ــضةؤيؿ ٗةا٢،صة ى ُجرةٗة(، زةدر طَى: )صةارة  ( ثياوَيـ  اـة زةضةو ت ِـة    ارٚ صةد ز 

َّار يرو، ِةآلً )ــ( و  ة: ضةؤيؿصةا٢زس ، اة زياضة )ــضةَي يرو، قـيغةى  ــ( و  ة: ظؤض ضةؤيؿصةد
ــ ةوة زةضةؤُ، دــكَي  اة ثَيكـة خةَلــ( و  ة: اؤوةَلٞاكةٌةٗاهضٚارٝ اجلّٔالةيةية، )ـورِ ا ـ

 ازة َِ.   ــر ض، ض ثيــاضو غــض ِة ِ

ــ اودة، و  ة: ضة وةغــ(: ض  ڦ) ــ ياُ، لـ َةقّٔد : )ـآَيطةز  زةلَـ ـ َُقّٕد ٙة ا ٚةاًداّٗ  ٘ ُٕ     ق، ٌُْعد ٗةجة   ٍ ٘ة قّٔدا٢، ُٔد فّٔ

٘ةاَ اهق،ٚدداَٗةاَ  ددددقٚ ــة اهضّْددِاد،ٗة كاهع،ٌدداد، ١ٛبددٕ اهغدد  ٌا ٙقددَ٘ ٗٙجبددُ داصددٍ هدد   ٗاهق،دد ( ل
َةددقّٔظواٌى ِةضةةِيس  ) َُقّٕٙة ا ٚةاًداّٗ  ٘ ــ ، ِةَلػـآا، ِةَلسةغيــ( ِةَلػق، اُ، يـاخرز ضة وةغـياُ   ـ

(ُٔ ُٕ قٚددددد٘ة قّٔدددددفّٔ ٌُْعددد ٗةجة   ٍ ـــ( ئـــةو ضة وةغاَدددددا٢، ـــ( اؤزةاطَيياَدددددقٚياوة، وة ِـــة )ــ ةوة، وة ــ
َ  ٗ اَددق،ٚا )ــةِةضوـِ ٘ةا ــ يَي  اـة ئـةو ؾ  ــِؤ ِةض ؾ ُ(يـ ٌاوق،د ، آيةى ثَيرةضة زةوةغـي ـ

ــ ةى زةزضَييـدـ سةيرٌــةَلسةزضَي ئةو ئةغــىاَه اة ِــ( ضةةؾاد،ِةص،د ٗ  ك،ٌاد،وةك ) ة ِـةضى،  ـ
ــ ثَي ِـ ـ(، لةِةضئـةوة اــة ضةةؾـ  اد،ِةص،د ( يــاُ )ادددد ك،ٌطَى: )ـى زةدر ـ ـ ؤى ئــةوةوة ـىاَلةاة ِة

ـــر ة، ضة وةغـــياو ــةضورَى: )خـ (و ٢٩َ،دددددقّٔ(و )َٜدددددٓة( و )ٞعبةدددكّٔى ثـــةضوةضزداضيـ زةفـ
ى سةضة وي اـطزووُ، ِـة وايـةى ضة وةغـياُ، ضة وةغـياٌى خـةَل ، و  ـة: ااضوِـاضى         ــواٌ 
 ةيَ.     ــي زةاـي ِاغــاُ وةك زو يــاز ضييـس ضييم زٌيـزيٍ

ــة: دُغ٩ّٔدددداهبة(: )گ) ـــ( و   َ دٌقص،دددٟ اهدصةددقّٖٟ أّٔدهددخّٚ ا١ُٔةددت،ُْا ّٚ  ُغ٩ّٔاهددبةٗة اهبوددُ٘غةياٌسُ، )ـ

ــايي، غــٍروضَي     ُغ٩ّٔبةدد  بوددُ٘غ(، )ٗاهددب٩غ اهتبوٚدد   ٟٔتةٌُِْداهددٗة ــة اؤ  ــة ِ ةي ــة ا ( ئةوةي
( ِــة واٌــاى دةياٌــسٌيـ زَى، وة ِــة  غ٩ّٔبةدد، ثَيــى ِ ــةى، وة )آَي  زيــاضى اط ِـــئاوامــ

ـــواٌ ـــاى خــرزى دةيؿـ ــسٌى ثةياويَ ـ ــاى دةياٌ ــة واٌ ـــنت زَى، وة ِ ــاُ دةيـ ـــ ، ي اٌسٌى ـ
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ـــؾ ــةضورَى:  ـ ــة زةف ــة: ثَيغچک  ک  گ  گ  گچيَي  زَى، ا ـــ، و    ةوةةضـ
 اـة  ئةوةي ة زةاةوَيية غةض خؤ اُ، زو ي ــةضة، ئةوةى زيكــاٌسٌى لةغـ ةٌيا دةي
 سض .   ــةٌـاُ ضة دةيــثَيي

ُٙلّٖددددًةدددد بٚددددُحٗاخلّٔ ُحدددددداخلّْٕب(: )ڻ) ٗةدةرّٚ ُٖزةا   ّٗ ٗةّٗٞدددددداصةخضةا١ة ُٕددددددأّْٔص   ُّْخؤّدددد ٥ُد،زَّدددددداه و  ّٕاه

َ،َ،احلّٔ ح،دد٠ خةبةزةددْجًة ٜارّٚاجلّٔ ــ يَيكة اـة ئيٍػ ــ( ِةض ؾُحددبٚخة  ُحددُخْبةى: )ــ( وؾٙ اُ ـ
يياُ، وة لــة ــــي، يــاُ لةِــةض ثيػـيم اــةً ِايةخيــيــــلةِــةض خط ث آــــٌةي آاــةيفى ثــ

ُّْخ ١ُٜدزةدداهئةغَمس  لة ) ــ ( ؾّٕؤّددد اه ةَه ؾـيى ِـاف اـةو رة، وةك    يَيكى خـط خ، اـة ضةةدـ   ـ
ةَه ــــيَي  اــة ضةةدــــةوَى، يــاُ ِــةض ؾــــةمنم دــؤ زةاــــةَه دــــصين اــة ضةةدــــظيــر ُم ٍِ

ُّْخؤّد طَى )ـةوة ثَيى زةدر ـ ــة، ئــيى زيكــوةك ِةضزو ؾ ،ةوَيــى زةاــِطٌرم ارم (، ّٕاه
َ زةاــةوَى، ــــاغةض ئــــةى اــة لةغــــ( وةك ئــةو شةٌ ٙددََ،احلّٔ ٠ خةبةددح،زةددددْجًة ٜارّٚداجلّٔدد)
ـــزي ـــاضة شةٌ ـ ــة زةِــ آةاة ئاغــٍةاة زةضةظَيٍــ ـ ــاززةى    آ، ِؤي ــةوة، ئةغــَمى و ــى ِكةي لَي
ـــئاغ ـــٍةاة ديـ ــةو شةٌ ـ ـــايةو ئ ــةم    ـ ــةوة ؾــيَيكى خط ث ــةوَى، ئ ــة لةغــةضى زةا ةى ا

 ةضى.   ــة غــاةو ؤ 

ًةا تةْضددأْص)(: ڻ)   ، ّْ ُٖددُى اهّّٓٔ ًةا تةْضتةو،ذُّ ٗة ٘ةاظُّ   ُٖ احلّٔ َِّفُط  ٗفد   تةو،ذُّ ًةدا  ددد ٛ اهغَّداهد ْز ّٚ  

ٙةُجدددددكّٔ ًةدددا  ْٚدددُح  ّْ حة ً،ددد ٗة٨ّٗ  ِةدددأّ ًُتة ْة  ّْ) َميـــــو  ـــة: ئةغ( ُ٘سدددددا ِـــةض ؾـــيَيكة اـــة  ( دددددطّٔ
ـــِةغ ــرةضدطُ وة ٌةفػ ـ ـــيةااُ ضــَيصي لَي ــرةضِ طَي، ) ـ ــاُ ضــَيصي لَي ّْٚدد ي ئيٍػ ( اهّّٓٔ

ــس ِ    ــةض  ضةَييـ ــة ؾـ ــيَيكة اـ ــةض ؾـ ــةضةِةوة ِـ ــةضةووي ؾـ ــية  آلـ ــةو ؾـ ــوةض، ئـ  طَيمـِ يـ
 َيٍطَى.ــاضِّــِةا
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 رةوةى ئايـةتـةكان خـواهـؤى هاتهـة 

ــة   ــةو ئاية ـــ خــــر ِـــؤى ِا ٍـ ــة زةفـــةضورَى:  ـضةوةى ئـ ڻ  ڻ  ڻ  چةى اـ

ھ  ے  ےۓ  ھ  ھ ہ  ھ  ۀہ ہہ    ۀ ڻ

َّددداْ  أُشّٚ  ايةقّٔددد}، چ﮸  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷    ۓ ﮲  ﮳ ٓةدددهّٔدددًُقّٔات،دددى بدددّ حة  ٖ،ذ،  

ٙة ٌْف، ّٕدداآل ْٙب،ددٛ ُك َة ُةددلَّّٔٞ  فّٔددزٝ احلّٕ ُ٘  ،ا ٗةاه  ٍٍْٔ  هّٔد اه،حةد ٛ رّٚدَ تغغدآٍ فد  ْٚددد هصَّري ٗأّاهّّٜٓحػ 

ً،ٙةد  ٌةددف، طّ٘قّٔدد ُٕجؤّددزٗا  ُٓدٔةددِةفّٔ  ٩ددددا خةدٚ ٗةددددّ قتددددٍ اهلل كةا ْةخزًُّٚ ٍُْٓددوٕ  حماصددّ اهتيٗٙددى  ){ًدد٘

ــة44  ص4ج ــ(، و   ـــيى اـ: وردا م ــروطةةى    ـآرضةى ســةيياُ زةَلــ ـ ــا ى ِ ــة ا ــة ل ــةً ئاية  : ئ
ــاشةَلى ايَ  سرزة ــةظي، ئ ــةز  ز ِ ـــيةيي ـــطرىم ثــةضةةوةضو ـ ــةض ِاوةآلٌــس     ٌَيطـي ــا َ ِةغ زةِ
يةرو )زةِا ٍـة زةوضوِـةضياُ(، اـة لـة     ـــ خػ ـآةوٍِةياُ لـ ـرَيٍاٌةى ِاضدـ ــةضة ُ، لةو ؾــزةد

ُ ـى دةزةيـف لَيخـر روة، ـيى و  ٌةِــيع ؾــِةضد ز ضة ِطزوو طة ً ـا لـة ئيشـ  ـاـة ِة ـ   ،ة اـطز
 رشُ.ـ ٌة ِكطـيـطٌَيز َِ ئةو 

ضزٌى خــؤف خـــر م آدؤؾــت ِــةِ آيا ٌــةِروة، ِــةورو زةوــــــاضة ئــةواات وةك ئَيػـزيــ
اُ لــة دؤؾــت ِــروة، ئٍذــا ئــةو وةغــةلةية ِةغــةضِاتم ضةووز وى ــــ، ظؤضيـــ سةظيآةِــــِ

ــ ــؤ وروٌـظؤضى  َي ـــس ُ، ِ ـــة: يةاَيـ ــة ِـ ـــ  ل ـــاوةآلُ ئيشـ ــروطةة،   ـ ــة ِ ــيةرو ِ طة وي ٌةِةغ
ــ ــس  ِــات، ِــاوةآلٌيـ ئاواشةيــاُ ِــؤ اــطز، ئــةويـ ِــة  يــ    َيكى ظؤـئاشةَل ــةو ِةوَي طو ـض دةَل

ــ ةض ؾـِـ  ةى، ياُ ِـة ـاةو ٌةا ئـةو اـةضة اَيريـةى ضة و اـطز، ئٍذـا       ،يَيكى زى اـة ثَيـى ِـرو   ـ
ةُ، ئـــةو ٌيـ در يـــاُ: ئـــاخط ئةدـــةض ـــــاوااضييي ِكـــــر ى: ِـــــةضى ِـــطةىم زو يـــي دـغـــ

اب ئـــةو ُ ضة ويـــاُ ٌـــةاطزوةو ـــــ)ِـــة سيػ ِاوااضييـــت ِكـــةيَ ئَيىـــة درٌاِةـــاض زةِـــ ، 
ِـ ــياُ ٌةاطز، زو ييـ ئةو ٌةى ئيشطة ويؿــياُ ٌةاطزوة( ِاوااضييؿــِاوااضييؿ ةِرو ـياُ 
ـــظؤض سةظي ــة دؤؾــ ـــاُ لـ ــرو، لَييــ ـــت ِـ ـــر اُ ــ ــة    خـ ــةض ِـ ــَيَ: ئةدـ ــاُ زةَلـ ــا ظ ٌايـ ضز، )دـ

ِـ   ــِةض دؤضَيك ـآِ ،ــئاواشةاطزٌي ةض سـاَه زيـاضة ئـةوة    ة لة ِاوااضييم درٌاِةـاضيي، ِـة 
ــ ــروة(، ئٍذـ اديكطزٌةوةي ـــةك ِ ــة ئَيػـ ـــا ئَيى ــةضورَى:   ـ ــة زةف ــة ا ــةو ئاية  يا  َيسةدــةيَ ل

ھ       ھ   ہ     ہ   ۀ ہ ہ ڻ  ڻ ۀ   ڻ  ڻچ
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ــةى ئةو ٌـــةى  چ ﮸  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷ ، ئـ
ــ ـــٍاوة  َِي ـِطةو  ــاُ َِي ـــِــة ؾ خـــر رواُ ـ ــط ضةاَيفــى زةغــتم   اــة لــة ٌَيطـيـــطيَي  لــة ـ شَي

س و ِــة ِةضدةغــيةاط ويى( ـ)لــة و دي ــ خـــر  ادييــاُ زةاا ــةوة،  ــاار  ،س ُـةااٌياٌـــٌَيعةا
ــ ِـة ثةٌّ  ـــآ ا ــآِع ٌ ، ئٍذـا ِـةض اةغـَي  زو ى ئـةوة زةغـيسضَيصيي      ـــآ َيى زة طغـاٌيي لـ ـ
 ة.ــي ِةيــى ِة ئَيؿـاظ ضَيكـات، ئةوة ئــِك

ى ـلــة  اوةظضؤيــةو ُ ــــا ةوة، ئــــي زةاـاٌى خــؤى  ادــــــت ئــاو  ِةٌسةاــــى ِاآلزةغخـــر 
ُ ـٍة َيكـ ـض ويشلة دؤؾـت  ض، لـة  و ٌةي ٌاضزووٌـة زة ٌَيطـيــط ى ِـةضظيـ ئـةو   خــر   ،س  ِـرو

ـــ سةظيــ   ــة ظؤضي ــس  ا ــة دؤؾـاا َيك ـــاُ ل ــا  ـ ــروة،   ــة و دــ  خـــر ت ِ ــؤى  ـل ــس  ِ ي ى خؤياٌ
ـِـ  آِع ٌــ ،زةضِكــةوَىم ـــَ ِــة ؾـ ــا ضــةٌس ثاِةٌــس زة ـــثاضَيعاةضي ة ةوة، ـ ـــاض زةِـ َ، يــاُ ـ

 .     كَيٍَــاض ِؿــى ثةضوةضزدخـر اٌى ــات اة فةضوــئاضةظووياُ ِؤ دؤؾت و ياُ لَيسةا
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 ي ئايةتةكـــانـشــتـاي طـمان

ــ ظزةيزو روضةة ة ورِاضةةاةز  ِؤ دـاضى  ــلةً غ  خـر  ــ ةً ِـاٌ ى وػ ـ ــ رَلىاٌاُ زةاـ ات، ـ
كط و ِـروُ،  ـة ةو ِاٌ ـ ــسض و ِروُ ِةً ئايــ  اة زوَيٍرَلىاٌاٌَيــكط ية يةاةو  وػــاة ئاؾ

ِ    ــِ ــ اوةآلٌى ِةضةَيع ِـروُ، ِـةآلً لـة زو ى و ٌـيـ  ــ ةورو ديمـ ــ ةااٌى وػـ ــ رَلىاٌاُ ثؿـ ياو ـ
ــ ياو زو ي ئَيػـــ ت  ـا ئَيػ ــثؿ ــ ياف ئـةو زو ٌسٌ ـ اض زةياٌ طَييـةوة،  ـــ ى ثةضوةضزدخــر  اٌةى ـ

ةزةض دــةِاضةى خــؤى ِــة ِــةض وضز ــــروضةة ة لــة دــــً غىاُ اــطزوة، ئــةــــط ِاغـــيـــوةك ثَيؿ
ــاظزة         ــس ُ، وة ؾ ــةضِيي  َي ــاى ؾ ــطيَ ياغ ــروضةة َيكة ظؤض  ــة، غ ــروضةة ةااٌى زيك ــةَه غ لةد

ــاوى:   ــچڻ  ڻ  ڻچدــاضيـ ِــة ٌاظٌ ى خـــر ، لَيطةؾــس  آ، ئيىاٌــس ض ُ زةزوَيٍ

ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  چثةضوةضزداض ِؤ داضى غَيعزةيةً زةفـةضورَى:  

ــ اٌياُ َِيٍـ، ئـةى ئةو ٌــةى ئيىــ چھ  ہ  ہ  ہ   ہ يس ــــاوة  ِــة  ةئكـ
 ٌَيطـيـــطو  ـة: وــةضز ٌيــة ظؤضيـــ ِــَ، ِـةآلً ِــة ؾــيَي  لــة    ٌَيطـيـــطِــة ؾــيَي  لــة  خــر  
طَي ِـــة ضةًم ـ، ئـــةوةى ِـــة زةغـــييـ ٌةديــــــــآا ــيياُ زةياٌ ـــــاُ زةاا ـــةوة، زةغـــــ اديي

ٌـ  خــر  ر ،  ااچھ  ھ  ھ  ے  ےچاُ ضة وياُ زةاةُ، ـاٌيـٌَيعةا ِـة   ـآاـ  ـآِع 
ـــآلَيــى ٌا طغ ـآ؟ وة اــــــآَيى زة طغـاٌيى لـــثةٌّــ ىم لــة ــــيةاط ويـو  ــة: ِــة ِةضدةغ)؟ ـ
ـــزٌي ـــاى و دي ـ ـــر س  ـ ـــى ثةضوةضزدخ ــؤى زةضِكـ ـــاض ِ ــةضٌا وةك ظ ٌيـ ـــةوَى، ئةد ـــ  آاضيي ِ

، چۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷چ(، آيَي  زةظ ٌـــةورو ؾـــ، ِــخـــر غــٍروضى 
ــةض اةغ ـــِـ ــة  َي  زوــ ــةوةى اـ ـــر  ى ئـ ــةوة   خـ ــاُ ضةووُ زةاا ـ ــةوة ِؤ ـ ــاُ زةاا ـ  ،ئاداز ض ـ

 ي ِةية.  ــزةغيسضَيصيي ِكاتم ِة ئيشطة وةوة ضة و ِكات، ئةوة ئةو اةغة ئاظ ضَيكى ِةئَيؿ

﮹  ﮺  چرَلىاٌاُ زةاـاتم زةفـةضورَى:   ــةو  ِاٌ ى وػـزةيغــَيعاضى ـا ِؤ دــئٍذ

ــاُ َِيٍــاوة  ِــةض   چ﮻ ــاضةى ِــةواُ ِاِــةت ِــى ثَيؿ ، ئــةى ئةو ٌــةى ئيىاٌي ـــآزةضِ  ـ
ــ ــةو  ـفةضو ــة ئ ـــطروى: ِؤي ـــ ٌة زَيٌٍَيطـي ـــة زةوضوِةض ـ ــةآلً   ـ ــةوة، ِ ــاُ ِكا  ــاار  اديي اُ  

www.alibapir.net



  ...... (49 – 011) 
 

 

 [493 ] 

ضة ووةاـةُم   ٌَيطـيـط، چ﮼  ﮽  ﮾   ﮿  ﯀چ: ـآاضة سراىةاةى ضة زةدةيةٌـئةجم
ـــس  ئَيــــرشُ لــة اا َيكــــوةا ، ض ـآثياوِــ طة ً ز ُ، ضــرٌكة ِاِــاى ئيشطة وــس ض ضــــرة لــة ئيشـ

ــ ة اـطزووُ، ِؤئـةوةى خـؤى يةا   ــيى لة خؤى دةزةيــ  ؾــَيـاؤوةَل ،ئافطةت ا ةوة، ـــ   ِكـ
ــ و، ظيكـطو ي خــر  ة ى ِؤ ـِؤ ِةٌس ي ، زووِـاو  خــر  ، ضة ظوٌيـاظو ورٌادـات لةدـةَه    خــر  ازى ـ

ياض، اـةو َم ارؾـتم ارؾـ    ٌَيطـيــط ة لةدةَه ضة واطزُم زو ى ــ، اة ئةو ٌخـر ةوة لة ــثاضة ٌ
َيَ ـ... ِيـسز ، ٌادرمـ  موة خؤ ِؤنؤؾكطزُم خؤ ضة ظ ٌسٌةوةو غـةضدَييى اطزٌـى ئـافطةت   

ةُ ِــؤ اةغــَي  اــة زةضــَيية ئيشطة وــةوة، ئٍذــا سراىةاــةى ــــاُ دةزةيــــة ِةورويــــئةو ٌ
ِةَلـــة زةاـــات،  ،ئـــةوة ِةؾـــةضة ،تـــــَيكى ارؾٌَيطـيــــطات، اا َيـــ  اةغـــَي  ـــــِـــةياُ زةا

  لة ئَيرة ِة ئاٌسةغـت ِيكـرشَى،   ــ، ِةض ااوَيچ      چةضورَى: ــزةف
(، ئايــا اّٗاُُٗضددٚ يّٗخّٓددريضروُ )ـِةض ٌةــةضز  ِــةُ، ِةَلــةو لةِــ ِــة ئاٌسةغــت زوو ؾــيى لــة

ــ ئةدةض ِةِةَل ــ ة ِيكـ ــ رشَى غـــ طضروُ ِيكـرشَي، يـاُ ِـة لةِيـ   ـ ــ ع يةاةى ٌااـ ةوَيية غـةض؟  ـ
ــاٌى لةغــة    ــايي ظ ٌاي ــي ِاغــي زةاــةيَم ضة دي ــةوة زو ي ــطةز    ئ ــة لَي ــةآلً دــطٌط ئةوةي ضة، ِ

َي  ضة و ِكـاو  ٌَيطـيــط اوَي  لة ئَيـرة اـة لـة ئيشـطة ً ز ُ، ِـة ئاٌسةغـت       ــةضورَى: ِةض اـزةف

ى لةغــــةضة وةك ئــــةوةى اــــة ـكــــَييـ، ثاز ؾچ          چرشَى ــــــِيك
 ِكـــطةَيم ِيكا ـــة آاشةَه، ض ئـــاشةَلَيكى ارؾـــيرة، ِاووَيٍةاـــةى زةِــــــــيروية ى لـــة ئـارؾـــ

ــاٌيي،  ـــ چ        چدرضِـ ــاوةُ ز زد ــرة ـ، زوو اةغـــي خـ ــة ئَيـ ةضيى لـ
س ضى ضةَي م ضة غت، ِؤ وَيٍة: ئةدةض ــافى زيٍــةضى ِة ئيٍكـِطةياضى لةغةض زةزةُ، زوو ٌةف

ِـ      ـيــ سرؾ ـــآ رشض وة، زةِــَيرى اـداا ِـ آط ِكا ـة خَيـط، ئةدـةض ِعٌـة اَيـرى  ِـةض ٌَي    آ، زة
(، يــاُ وــةضةَي  ِكا ــة خَيــط، ُعاًددٞطوةه )ـسرؾيــ آَلٍسةيــة زةِــةض ِاــــط، ئةدــــا ة خَيــــِك

وةاـــر دـــةضةِروو ثاز ؾـــت  ،ةضزةِطةزضَيـــــة اـــة غـــــاشةَلـ، ئــةو ئ چ    ڭچ
ِـ   ٌَيطـيــط ا ى ئةو ــلةدي ِكطَييـة زيـاضيي، وة ِ ةيةٌسضَييـة  ى     آةى اـة ارؾـيروية ى، زة

ض ئـــةوة ةـــــ، ِـــةورو ظ ٌايـــاُ لةغ چ    ڭچةة، اـــة زةفـــةضورَى:  ـاةِـــ
ـــيةاسةٌ  ـــَ، وةِةغـ ــى ئةوةٌيـ ـــت ثَي ــة ِطَييـ ـــة ا ـــة  ى اةِةـ ــة  ـ ــةو ئاشةَل ة، ضــرٌكة ئ
ــ طةزضَى، وة دَيؿـةضِةـــةز  غـلـة ٌَيـر اةِةـ    ـــآ ٌادرم ياُ ٌاَِييـةوة، ئـةزى وةِةغـت ثَيــى    ـ
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ٍروضى سةضةةوــةوة، ــــَيية غــــةية، و  ــة: ِطــــةضى اةِةــــت ثَيــى زةوضوِــــة؟ وةِةغــــضيي
ــ ثَيغة ةوة اـئ َ         ةوةةض ـ ِـة ِـةض ضـر ض     ،زيـاضى اـطزوة اـة فـآلُ ؾـرَيَ  ـا فـآلُ ؾـرَي

ــ زةوضى وةاك ةز ، ِـــة ئةٌـــس ظةى ئةوةٌـــسة زووضيــى، ئةوةٌـــسة ايمؤوـــة طة، ئـــةوة ثَيـــى  ــ
ا ِ ا ــة ــــَيَ: ِــةض  ةٌيــــٍروضة، وة ِةٌــسَي  زةَلــــا ة ٌَيــر ئــةو غــــةضةةً، ِ ــــطَى سـزةدر ــ

ــ  ــ چڭ ڭ   ۇ    ڭچة عي  غـــٍروضى ســـةضةةً،  ـــةو و   ـٌـ ةض ـرز ئةدـــــ، ياخـ
ضزُ زةاــطةَيم خـــر ئــاشةَلَيكى ِاض ــةداى ئــةوة ِــة ثاضةاــةى   ،ط ٌةاــةوتـةى ضٍـــئاشةَلةاــ

ــ ، يــاُ ةئةدــةض ث  چۇ  ۆ  ۆ  ۈچزةيــس ت ِــة ٌــةز ض ُ     ــ اضةى ٌــ ةِروة ِــة  ــ
ـــئةٌ ــةوة ضةؤشوودـ ـــس ظةى ئ ـــط َ، و  ـ ــر طَى    خـــر ة: ـ ــة: زةد ــؤ وَيٍ ــروة، ِ ضزٌةاة ضــةٌس ِ
ـــٌــسة ايمئةوة ـــؤية ئةوةٌـ ــة )ـ ــة دي ا ددددصسة ضةِ ــة، ل ـــ(ةي ــة  خـــر ا ى ـ ــ  ل ضزٌي ِــةض شةوَي

، ِـؤ ئـةوةى غـع ى    چۈ  ٴۇ  ۋچضةؤشَيكس ، ِؤ ِةض ٌةز ضَي  ضةؤشووَي  زةدـطَى،  

ضاوثؤؾـيي لـة ضة ِـطزوو     خــر  ، چحئ  مئ  ىئ   يئچَيصَي، ـِةَلةو خط ثةاةى خؤى ِط
ــ اطزوة، اـة لـة ضة ِـطزووز  ٌة     ــ  واٌع ٌيرة سةضةـ ــ ة، ِـة ئيش ـ ــ  اُ ارؾٌَيطـيــط طة وةوة ـ يرة، ـ

، وة ِـةض اةغـَي    چحب  خب  مب  ىب  يبچضاوثؤؾيي لـة ِـةوروى اـطزوة،     خـر 
، ـآط ئةدـةض ٌةيع ٌيةـ  ـــيـةى اطزوة، ثَيؿـدةزةي خـر  ـآةوةى اة زةظ ٌـِ ةضةَييةوة، زو ى ئ

ــة زَلٍي  ــاُ ِ ـــاييـي ـــآةوة ٌةيع ٌيةـ ـــ، ضرٌكـ ــسَي  ـ ــايى ِةٌ ــة ِ ــة ضةةٌ  ــة  ـِةِ ــةوةوة ا ؤى ئ
رياٌة، ـاوة، ِةٌـسَي  ِـةض ظ ٌيـ   ـطة ِيي ِروُ، ئـةوةى اـة ِؤيـاُ ِةدَيىـ    ـاضةظ ى زيٍى ئيةـؾ

ــةوةى ـةض ســـِةِــ ــة زو  ٌرغ آى ااضِــةدخـــر اَه زو ى ئ ـــل ـــدةى وةسـ ـــى خؤيـ ـــس  ِـ ؤى ـ
، ـــآ يَيٍــزةغ ـآ ؤَلـةى لـ   خــر  ةوة غةض ئةوة، ئـةوة  ـَي  ِ ةضةَييــطزُ، ِةض اةغـاضيى اــزي

 ةية.  ــاوةُ  ؤَلــى خــظ َل خـر ، وة چحت  خت  مت  ىتچ

 ي ز .ــكاٌيــطزُ لة وؾـةةت ضة واــةوة ِةٌػــئ

ــ اض ِاغي ضة ووؾــى ثةضوةضزدخـر ا ــئٍذ ــ كاض زةاـ ــ ات لـة زةضي ـ ٱ  چاز ، زةفـةضورَى:  ـ

 ســةآلهَ ا اُ ِـؤ  ـ، ضة واطزٌى زةضيـ چٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پٻ  
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ـــاــط وة، غ ـــاظاطزٌــض غروزو وــةز ـ ـــة ِؤخؤ ـ ــؤ ضةَيةـ ـــاُم ِ ــاخرز ـ ـــطر ض، ي ــا، ٌَيطـي ي زةضي
لــة زةضيـــاز ،   آطزُ ِــ ـــــِــة واٌــاى ضة وا   ــــآ ة، زةدرمـــــ( ضاودَٚدددد صوؾــةى: ) ضرٌكـــة  
ِـ ٌَيطـيـطِة واٌاى خرزى  آزةؾ رم اـط وة،   ســةآلهَ ي زةضيا ـاُ ِـؤ   ٌَيطـيــط ، و  ـة:  آةاة 

ي زةضيــا ضــيية؟ وة ٌَيطـيـــطاــط وة،  آلَهســـةياُ ِــؤ ــــضزٌى زةضياؾخـــر ، وة چٻچ
 آة؟ ئةوة زو يـي لـة وةغـةلة دطٌ ةااٌـس  ِاغـي زةاـةيَ، و ثَيسةضـ       ــضزٌى زةضيا ضييخـر 

،  ــا ضة وى زةاــات، ــــآى ثَيــرة ِكَيؿـاُ ظةمحة َيكــــــئيٍػ ـآ( ئــةوة ِــَٚددددصوةِةغــت لــة )
ـــآ(يـــ ئةوةيــة اــة ظةمحــة َيكى و ى ثَيــرة ٌةاَيؿ طعدداَ) َِييــة زةغــيى.  ىيم ِــة ئاغــاٌـ

ــچپ  پ  پچ ـــى اةوـــةو خؤؾـ، ئـــةوة ضة ِر ضزٌَيكـ ـــ رظةض ٌييةاى اةوــ ة، ــ
ي ٌَيطـيـــطضزٌى زةضيــاو خـــر ر ض ٌيـ، و  ــة: ـاُ، وة ِــؤ ضةَيةــــــاظِروٌَيكة ِؤخؤ ــــوــةز ض غ

ــ طة وس ُ ِؤ ـِـةً ئَيـرة اـة لـة ئيشـ      ،زةضيا ــ ِ ،ةمســةآللَ اُ ـ ــ ةً خةَلـ ــ كى زيكـ ةف اـة لـة   ـ
ــطة ً ز ٌيــ  ــةو ضةَيةــ ئيش ــة زةضي ـة، ئ ــة ِ ـــر ض ٌةى ا ـــاز  زةضةؤُ، ِؤيـ ــة   ـ ــةُ ل ــة ضة و ِك اُ ِةي

ـــط ــة خؤض اــ  ٌَيطـي ــاو ل ــَ،   ـي زةضي ــس ِ ــا ِةِطةوةٌ ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چى زةضي

ــ دةزةي ـــآ كاٌييياُ لـــ ي وؾٌَيطـيــط كاٌيي، يـاخرز  ـ، وة ضة وى وؾچٺ  ٺ ة اـط وة  ـ
ِؤ ـاُ ِةيـة، وةك لـة غـةضة اى      ، ويـاُ ؾـكاٌس  ةض ئيشطةــطة ً ز َِ، ِةآلً ئةدــر لة ئيشــ اا

ــروضةة ى ) ــٌا٢َٝداهدددغـ ــطز، ـ(ز  ِاغـ ـــر ىاُ اـ ــةضورَى:  خـ ، چٴۇ  ۋ  ۋچزةفـ
ُ ــــطة وياُ ؾـئيشــ آزةفــةضورَى: وة ِــةضاا   ، يــةاَي  ِــةِرو ِــةض ئــاو     كاٌس، ضة وَى ِكــة

ت ِــروُ ــــرت: ئــةوط ِــؤ ثَيريػ ــــة زةي ــــ ةواؾــاى ضةو َلــة ى درضةئــاٌى زةاــطز، ِةويؿ   
ة، ــة ِؤ ضةَي ثَيس ٌــاضى و يــ، دــآة و ِــة ِةويؿــرب(ة، وٍيـ درمت: ئاخط وةضز ٌيــ)ود
ــ ى: ٌةخَيط سةمتةُ لـة ِـةض ؾ  ــدر  ــ رَيٍَيكى درضةئـ ــ اٌس  ئةوـ ِـ ــط ِـ ضةظ ِروٌـة،  ةِـؤ فـ   ،ـآة

ــ طزوة؟ دـر ى: ٌةخيَ ـــ وٍيـ درمت: ئايا سـةدت ا  ِـة خَيـط ئةدـةض     اهلل عدا١  خْط، دـرمت:  ـ
ــ ة ضة وَى ِكــئةوة و دة ،كاٌســطة وت ؾــاُ اة ئيشــاطز، ياُ ِروطةةت اطز، ثاؾسةدت  ةى ـ

ٴۇ  چى ثــةضوةضزداض زةفــةضورَى: خـــر ؟ دــر ى: ِؤضــي؟ دــرمت: آةى  ؤِــــــِــة ثَيــى دػ

ِـ  ةُـكاٌس، ضة وَى ِكــاُ ؾــئيشطة وي ــآا ـ، و  ة: وة ِةضاچۋ  ۋ  آ، اةو  ـة: زة
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ــ ِكةوية زو ي واوعو اةضوَيؿ ــ ى اـئاشةلَـ   مـ ــ َيرى، لـةو زةؾـيةى ِةضةةِػ  ـ ياٌس   ـا ؾـيَي    ـ
ــ ة؟ درمت: ِـة ثَيـى دػ  ــى: ئاو يــَ  در ــيية اة لة وَيــس سادـزةدطى خؤتم ئةو ضةٌ ةى ـ

ٴۇ  ۋ  چزةفةضورَى: اة  خـر يييس  ٌةخَيط و ٌية، ِةَلكر ـةآلً لةضة غــ، ِــآِةَل ــآ ؤِ

ي ـة ئةوط لة زو ى  ةسطيـِؤ ضةَي ثَيس ٌة، ضرٌكَيطةز  ــَيَ: ئةً ئةوطة لــ، زةَلچۋ
ــاى ضةَي ثَي ـــواٌـ ـــس ُ زةدةيــ ٞ  ) آةٌــ َُ ا ّٚبةاحةددد ُٙفٚددد  ّٚ َة اهتَّْخدددزٙ ًْدددُز بةْعددد ـــآ(، ثَيؿا٪ّٔ ـــر  ــ  خـ

ــ فــةضوروى: ضة وَى وةا  ةُ ِـــة ئيشطة وــةوة، زو يــي زةفـــةضورَى: اــة ئيشطة ويــاُ ؾـــكاٌس     ــ
ــ لَيي ـــآ ضة وِكةُ، واٌـاى و يـة ئـةوةى ثَيؿ    ــ ُ دةزةيـة ِـرو، ئَيػ  اـ ة، ٌـةك  ســةآللَ يا ِؤ ـاُ  ـ

(ةوة أصدد٘ي اهفقددٕيى )ــــؤى ظ ٌػـاٌة ِةِــــــ، دــا ئــةو ِاِة ــــآيا لةغــةض اُ و دــ  ِــــئَيػ
ــ ، ئةدـةضٌا ئيٍػ َيَزةظ ٌـط  ــ اُ ِــةض لةخـ ؤوة  ةواؾـاى ضةو َلــة ى درضةئـاُم غـرٌٍةت ِكــات،    ـ

ــةت زةِــ  وةِةغــيياُ ٌــةِروُ،  خـــر و ثَيغةوةــةضى خـــر ، اــة آ روؾــي ســراىى ظؤض يةَل

ية ِكــةُ اــة ِــؤ  ى خـــر اضَيع لــةو ــــ، وة ثچٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹچ
طة وس  ضة ووؾــكاض ــــياٌةز  لــة ئيشــــِكــةُ لــةو ؾ خـــر ئــةو اؤزةاطَيٍــةوة، و  ــة: ثــاضَيع لــة  

ــ س  ؾيَي  وةاةُ ثَيطيـوةاةُ، لة وؾكاٌي ، ِةضضـةٌسة وؾـةى:   آِخــر  ةو ٌةى فـةضواٌى  ـ
ــ ييية، ِـةآلً ل ــواٌااةى دؿ ةدر  وةفّروًم  ــ َيطةز   ايةة ـ ــ ة ِـةوة اـة ضة ووؾـكاض ٌةا   ـ طَى ـ

ــ يادةاةى  ايةــاضى و ية ِة ثَيى غــطة ً ِةِروٌس ، ضرٌكة دـة اا ى ئيشــل ةوة ـــ ةت زةَِييـ
ياُ ِـاؽ زةاـات، زةفـةضورَى:    ـــ ضـر ض ؾ  خـر ا ــا رة، ئٍذــيادةاةز  ِــيةى اة لة غــِةو ؾ

، چڦ  ڄ  ڄ  ٹڤڤڤڤ ڦ ڦ ڦچ
ياٌى خةَل ، زيٍـس ضييم زٌيـاز ضيي ِـةو    ـياٌةى اطزووُ ِة وايةى ضة وةغـئةو ضر ض ؾ خـر 

ــ ةضة وي دَيطة وة ِة وايةى ضة وةغــةى ِةييى سـاةِة خـر ؾياٌةوة ِةٌسة، زةفةضورَى:  ياٌى ـ
ُ: طيـ درمتـا ــيــ (يــ، ثَيؿ ق٢٩َ( و )َٜٓا )ــةضة ً، ِةضوةِــا واٌ ى ســخةَل ، ِةضوةِ
ــ اةِةة ئةو ض ــ ر ض زير ضةيـة اـة ِةيييؿ  ـ زةدـر طَى، دـاضى و يـة ِـةو وعدةو ـةف       آي ثـ ـ

ــ ة ِـة خـرزى ئـةو ض   ــةية، ِةآلً اةِةـزةدر طَى اة لة زةوضى اةِة ر ض زيـر ضة زةدـر طَى   ـ
ـــاــة ثــةضزة ضةةؾ  جددزاحلطَيم زةضدــاى ِةيــةو، دؤؾــةى ِــةضزة ضةةؾــةاة ) ــــةاةى ِــؤ زةاـ

ـــ(م دؤؾــةى يةواٌيصدد٘د٪ا  خـــر س، وةك زةيةيــٍ ، ـ(  َيس يــة... ِيــاهددزكّ اهٌٚدداُٛ) يـ
ِ ــئةوةى اطزوة ِة وايةى ضة وةغ ــ ياٌى خةَل ، و  ـة: ِة   زيٍـس ضيياُ  ـؤى اةِةـةوة خةلَـ  ـ
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ــ ، وة ِةضوةِا زٌياز ضييؿـياُ، ضرٌك ــآيــضة زةوةغ ــ ة اـا ى خـؤى ِـةض اةغـَي  ضروَِيي    ـ ة ـ
ــ ةو ى ســـ ةضى وعدــة زةوضوِــةو، ضروَِييــ ى اةِة ــ ةضة ً، اـ ةؽ ِـؤى ٌـةِروةو زةغـيى    ـ

ــ ةض اةغَيكى ارؾــئةد ،ةــِس ت، ِؤ وَيٍ ـآل ــ يةا اـة زةضـروة  ى اةِة  ـ ة، خـاوةُ اـرشض و   ـ
ــ رشَي، ئةدةض لة ِــِؤى ٌةِرو ِيك ــ ةورو زٌيـا ؾ ـ ِـ  ـ لـةوَى خـةَل  ِـَيىَ     ،آةضةو ئـاش وة ِرو

ــ ِروة لـة ئاؾ  ــ ييىم ئاض ويـ ــ ى ز  شيـ ــ ( ئـةو واٌ  زاَٗاهغدٔز احلد  اوة، )ـ اٌةى اـة سـةضة وَ،   ـ
 ُذٗا ئٍذـا ) ـ( ِـة  ةٌيـ  رجد  ياُ  َيس  ِكطَى، ئةو ٌيـ ضر ض واٌ َ، )ــةضة وَ دةٌ ـو  ة: س

 ،ٝ َة ٞ،  ُذٗ اهّٖقْعدد َُ اهّٖخ،جَّدد اــا ى خؤؾــي و  ِــروة،  ز ( ِــة زو ى يةاــس ، ئــةو ضــر ض واٌ ــةًُخةددزَّ
ك لةغــةض غـَيى غــاَه خــةَل  لــة  ياُ  َيــس  دةزةيــة اـط و ِــروة، ِــة  ى اةوـةوة يــة  ـدةٌ ـ 
ـــَِيىٍي ـــي ز  شيـ ــى يةا ـ ــةض زوشوٍ ـــاوة، ئةد ـــسي ِروِـ ــةو ضـ ـــاُ، ل ــة دــةٌ ياُ  ـ ر ض واٌ 

ةآلت، وة ــــاضييم خــــة زيــــاشةآلٌةى اــة زةاطَيٍــــ( و  ــة: ئــةو ئٗاهلددَٜا )ــــٌــةزةاطز، ئٍذ
 َ ــطَي ــةضةَي زةاـ ــة، ِـ ــا ى  ،ِـــةضةو  ى اةِةـ ــروطةـثةضغـــخـر لـــة اـ ةز  يييةااٌى ســـةزم ِـ

( و  ــة: ئــةو  ق٢٩ددَةةٌس، وة )ـ(يــة، و  ــة: دةضزٌــ  ٩دٝق،دد( اــؤى )ق٢٩ددَغــةضزةِطةزضَيَ، )
ياف ــــن اــط وة، دــا ِــةضةةب ِازة يــاُ و ِــروة، ئَيػ ــــةةٌسياُ لــة وـئاشةآلٌــةى اــة دةضزٌــ

ـــِةضو ي ـــة ئــةو ئاشةَلـ ـــةى اــة ِطزوويـ ـــطةُ، دــاضى و  ِــروة ٌيؿـاٌة غــةضى ِةـــ اٌةز ضياُ ـ
ــ ةةٌسَيكـةضزٌــاٌةز ضياُ اـطزوةو د ـــ ى و ف ِروة ٌيؿطزوة، داضـٌةا ــ ياُ لـة و ـ ــ ن اـ طزوة، ـ

س ض اــطزوة، ئيــسى ــــةاةياُ ِطيٍــــرة، يــاُ زوٌ ــــةك اــة ِؤيــاُ ضٍيــــيـاُ زضةخــتم دةآلي 
ـــخــةَل  ظ ٌي ــةوَى غةضِةــ   ـ ــةوةى ل ــط وة ِؤئ ــاضيى ا ــةوة زي ــةؽ زةغــيى   ،طةزضَيمـرياٌة ئ ا

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ چٍـــــــــةز وة، لَي

 خــر  ا ةوة،  اار ِع ٌَ اة ـاُ ِؤ ضةووُ زةاـئةوة  خـر ، ِؤيةف چڇ  ڍ    ڍ  ڌ
ِ ــضى لة ئاغ ـآزةظ ٌ ــ ىاٌةااُم ظةويـس   ِ  خــر  ةية، وة ـ ــ ِـة  ــ ةورو ؾـ يَي  ظ ٌايـة، و  ـة:   ـ
ٌـ  خـر  رة ِـةضةيَ  آىاٌةااُم ظةوى ز  ِةيـة، ئَيـرة شياٌيـاُ ئـاو  ٌـةِ     ـاـة ضـى لـة ئاغـ     ـآزةظ 
زيـــَ ِـــةً لـــة ضةووى ؾـــرَيٍةوة، ِـــةً لـــة ضةووى اا ـــةوة، ِـــةً لـــة ضةووى   آ، زةِـــآٌاضـــ
ـــِةَلػ ـــ ــؤ ز ٍِــ ـراةو ةوة، غ ــةو غ  ـآٍروض اُ ِ ــؤى ئ ــة ِ ــة ِ ـــ، ا ـــٍروض ٌةوة ِةغـ ــة ـ ت ِ

 رظةضَيٍَ.ــاُ ِ يـاو زيٍس ضييؿــاٌى زٌيــةُ، شيــاييـ ِكــييم ئاغـئاض ويىم َِيىٍ
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ــ ــةضورَى: ـئٍذـ ، چڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ڎ  ڎ  ڈچا زةفـ
ــ  ؤَل خـر َ اة ـِع ٌ ــ ةى  رٌـسة، وة ِؿ ـ ــ ل خــر  ع ٌَ اـة  ـ ِـةظةيي يـة،  ؤَلـةى     َيةرضزةى ِـة ـ

ـــ رٌــسة ِــؤ اةغ ـــاٌَي  اــة غـ ِــةظةيي يــة ِــؤ   زةِــةظَيٍَ، لَيةــرضزةو ِــة  خـــر ٍروضةااٌى ـ
ةغــت ةوة ؾــيَي  زةاــةُ، يــاخرز ِــة ئاٌسـطضروٌـــاٌَي  اــة ِــة ِةَلــة، يــاُ ِــة لةِي ــــاةغ

ک  ک  چ ةو  ـاو ُ زةاــةُ، ِـةآلً زو يــي ثةؾـَيىاُ زةٍِــةوة، زو يـي زةفــةضورَى:     ـــ خط ث

  خـــــــر ثَيغةوةــــــةضى ، چگ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ
م ئاداز ض اُ زةاا ـةوة، ِيطـى   آ ةٌيا دةياٌسٌى لةغةضة، زو ى ئةوةي ثَيغةوةةض زةي ةيةٌ

طَي ضةَي ـا  ـــ ت ٌيـة ِـة زةغـت ِياٌ    ـلةغـةضى ثَيريػـ    خــر  ثَيغةوةةضى لةغةض ٌةواوة، 
ــةز ت درٌاِــ  ـــِك ـآٌ ــة ضة ي  ـ ــةوةى ا ـــةُ، زو ى ئ ـــةياٌس، درٌـ ــة غـ ـــاح زةاةوَيي اُ، ـةضخؤ 

ــ خـــر ، چڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڳ   ڳچ ــة ئاؾــكط ى زةاــةُم    آزةظ ٌ ــةوةى ا ئ
 اضٌةوة.ــةوةى اة زةيؿـئ

ــ  ــ ـؤ ايي ز  سةديسـلـــة اـ ، اـــة  زةفـــةضوريَ  ثَيغةوةـــةض  ى ظؤض دـــطٌط ِـــة   ـة َيكـ
، چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ ۀچ: آضة ية ةيـــــــــــــةٌ

ى ــــة  ايةة ــــاٌةيةك ٌيـِــةآلً، ِــيش ٌيؿــ، ِـــآ ثَيغةوةــةض زو ٌــسُ لةدــةَه  ـآزةدرمــ
اُ ــــةى درضةئــــ: ئــةى ئــةو اةغ ــــآةوة،  ــؤ َِمــــةف زةدطَييــــةوةوة، ِؤيــة ئَيىـِكــات ِــ 

ـــزةخرَيٍ ــاخر   چں  ں  ڻ  ڻچى  ـ ــ ، ي ــةك ٌ ــاك وةك ي ــيؼم ث ز ، ث
، وة ــــآاك ِــــاى ثــــِــة واٌ ــــآ( زةدرمطٚدد ة )ــــَ، ضرٌكــــةك ٌيـخــط خم ضــاك وةك يــ

ــ ، وؾـــآ روزِةخـ ِــاك، ياُ غــاى ضـِة واٌ آزةؾ رم ِـة   ـــآ (يــ زةدرم خبٚدح ةى )ـ
ِـ ـواٌـاى ثيـ   ــ ِـة واٌـاى خـط خ يـاُ ظي     ـــآ زةدرم ،مـآؼ  ِـ ـ ــ ا ظ ٌـ، دـ آاٌةةخـ  اياُ ظؤض ـ

ِـ  چڻڻچ ــآةدرمَيَ: زـؾيياُ در رة، زةَل ، وة آ، وةِةغت ثَيى اةغـةااُ 
ــ ، يـاُ وةِةغ ـــآ راةو ةااُ ِـــ ت ثَيى اطزةوةو ِةَلػــوةِةغ ـآزةدرم يةااُ ـــ ت ثَيـى ؾ ـ

ؼم ثاك، خط خ ــياُ: ثيــراةو اُم لة ؾــةااُم لة اطزةو ُم لة ِةَلػــ، اةو  ة: اةغــآِ
، چڻ  ڻ  ۀ ۀچوةك يـــةك ٌـــ ،  ،ضـــاك، ظياٌةـــةخـم غـــروزِةخـ
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ــ ــيؼ ياخ ـِةضض ــى ث ـــةٌسة ظؤضي ـــرز ظياٌةـ ــط خ ـ ــاخرز خ ــؤ غ ،ةخـ، ي ــــ  اً ِكــات، ـةضغ
ـِـ   : )ثــاكم ثرخـت ٌــةك ظؤضو  آ، وةك اـرضزةو ضيي خؤوــاُ زةلَـ  آِةضضـةٌسة ظؤض ظؤضيــ 

ــؤض(  ــچہہ  ہ  ھ   ھ  ھچِ ـــةى خـــ، ئ آلُ ـاوةُ ِةد
ئـــةوةُ اـــة يةى ـــــايػـةضفط ظَِ، اةو  ـــة: اـــَيَ ؾـــــكر غـــــةُ ِةَلـــــِك خــــر ثـــاضَيع لـــة 

ىاٌس  ـاضَِ؟ خــاوةُ ِــةدآلُ، ضــرٌكة دــاضى و يــة وةك لــةٌَير اــرضزةو ضيي خؤؾــ ــــثاضَيعا
   آِخــر  ى ـ، زةَلَيَ: ضةةٌ ة ئـةوة وةلـ  آة ِـ، ؾَييؤلكآؤه ِــنم ســَي  دَيـِاوة، ئةدةض اةغ

ــ ظؤض ِادَن َِ، ؾَييؤَل آِةوروياُ زةِ خـر ياٌى ــٌةخَيط زؤغ  ط سـاَهم ـكةو خـةَلكى فةديـ  ـ
ـــِةغ ــ ،يةظواُـ ــيى ـٌاٍِ ـــر ة زؤغ ـــر  ـآ، زةدرمــخ ــى خؤؾ خ ـــلَي ــةً ِــ  ـآة ــاِى ا  آ، درٌ

 خــر  زؤغـياٌى   ـآ، ِـةآلً ٌادرمـ  آي اةً ز وة ـ ـَنم ِؤؾــى ز زدةض ِةدخـر ةوةى ـلةِةضئ
ـــؾ ــَ، ث ــ ــؤه ِـ ـــَيتم سـ ـــاكم ثيػــ ــة ِةز خـــ  ــ ــةظ ٌَ، اـ ــاُ ٌـ ـــيي خؤيـ ــة ـةوة ظؤضدـ اض لـ

، ٌـةخَيط  آِخــر  زةِيـٍَ َِمـَيَ: ضةةٌ ـة ئـةوة زؤغـيى       ياياٌيـ ضةةٌ ـة اـة ؾـَييَي    ــواوؤغ
لَيــطةز   آى ظ ٌــاو ااضِــةدخـــر ظؤض ِادــَن ِــَ، ئــةوة ا  آاُ زةِــــــِةوروي خـــر زؤغــياٌى 

 ر َِ.    ــى  ةدــات اة ئةِمــآلُ زةاــاوةُ ِةدــاُ ِة خـفةضو
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 ضـةند مةسـةلـةيـةكى طرنــط

ـــةلةى يةاــــوةغ ڻ  ڻۀ  ۀ    ڻڻ   چةضورَى: ـزةفــ خـــر اــة  :ةًـ

   ﮳  ﮲ےۓ  ۓ ھ  ھ ھ  ے ہ    ہ  ھ    ہہ 

ةز  ـةض ئـةو ئاية ـ  ـية لة ِةض ٌةـ ـةف ِةَلرةغـؾ ــآة زةِـ، ئَيىچ﮶  ﮷﮴  ﮵  
 ةيَ:ـِك

ى ـــــ(ة،  وي، ئـــةو )چڻ  ۀچةضورَى: ـ: اـــة زةفـــةم     تةى يةك هةلَوةس   
ـــدةغ ـــ ـــة: غـةوة، و   ــة ـ ــس ْ، )خـــر رَيٍس ِ ــروٌى  ةئكي ــاٌى: ( ٌروٌةاــةف ٌ ــة ة، ي ِ

اٌةااُ لــة ـػـــِــؤ ئيٍ خـــر اُ زةاا ــةوة، دــا  اديكطزٌــةوةى ـ ادييــ خـــر ، وػـــؤدةضى
رَيٍس  ِاغـكط وةو زووِـاضة اط وة ـةوة، ِـةض ِؤخـؤى ئـةو زٌيايـة        ـاٌس  لة ظؤض ؾـدرضةئ

( ئــةً    ٗاآلخددزٝ دار اهبقددا١ ٗاهقددزار   ختبددار  بددت١٩ ٗا  ّٚاهددَُٚا دار ا وةك دــر ط وة: )
  لــةو ـة، دــا يةاَيــ ــــى  َيــس  واٌةوةيـة، زو ضةؤش دَيـــاديكط ٌةوةيــى  ـاية دَيـــزٌيــ
ة ثَيــى  ــادي زةاطَييٍــةوة، ئةوةيــة اــة لةاا َيكــس  اــة غــةضدةضوى  ـياٌةى اــة ئَيىـــؾــ

، ِــؤ وَيٍــة: لــة آثةضغييي ِــخـــر ثَيطــةو ٌةى  ،ييي، ؾــيَيكت َِييــة ثــَيــثةضغــخـر 
ـــط ،طة وس ىـئيشــ ــة ضةؤشوو ٌَيطـي ــة ِةضزةغــت، ِ ــة  ـضزٌَيكــخـر  ،ىت زَيي ى خؤؾــت زَيي

ــ ة ِةضضـــ   زَييــى، لةو  درٌاَِيـى  اِة َيكـت، خةضيكـِةضزةغ ى ـخؤ ـ  ـــآ زةِ ماوتـ
 .  خـر اٌى ـطزٌةوةاـة لة  اديكـَيكـاضَيعى، ئةوة يةاــِج ــآل

، ٌَيطـيــط يَي  لـة  ـ، ِة ؾچہۀہچةضورَى: ـ: اة زةفتةى دووةم هةلَوةس
ِـ  ـة، يـاٌى: ِـا ؾـ   ـطزُ، ئـةوة ِـؤ اةوييـ   ـاـ يَي  لـة ضة و ــرز ِة ؾـياخ ، آيَيكى اـةويـ 
اضَيعُ، ئةوةى خؤى لـة اـةً ٌـةثاضَيعَى، خـؤى ِـؤ لـة ظؤضيــ        ــِج ــآخؤ اٌي ل ـآزةِ
 ي.ـــ ِةــي ظؤضيــات زو يي  روؾــَيسةاـمـةً و  ـكر اــعضَي، ِةَلــاضَيـٌاث
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ِـة ئـاشةَه و  ـة:    يس( ـةى )قـ ـ، وؾچہچةضورَى: ـ: اة زةفيَيةم  تةى س هةلَوةس
ــ و   ،، وة ِـة ثــةضةةوض ـآر ضثـ ــض ــ ة: ِاَلـ ُ ــــٍسةو ئةو ٌـ ــ زةدر  ،ةى زةفـطة  آطَي، وة زةِـــ
ِــةآلً  آ،َيرى ِــــــةض اــــاوع، ِــةآلً ئةدــــ، وةك وــــآِ ســـةآلَهيى ــــم دؤؾآرى ِــــــاَي

ِـ        آٌـةِ  سـةآلَهيى ــدؤؾ  آِـة )قـيس( ز ٌـاٌطَي، وةك: دـرضط ثَمـٍطم ضـةدةَه، وة زة
لــة خــرزى  آِــ ســـةآلَه آ، وة ِــةً دؤؾيةاةؾــياُ زةِـــآم اــةويى ٌةاط ِــآِــاَيــرى 

ــَيَ، ِةٌسَيكيؿ    ــاُ و زةَل ــةى ظ ٌاي ــس ، ظؤضِ ـــخؤياٌ ــي   ـ ــةض دؤؾيةاةؾ ــَيَ: ئةد ياُ زةَل
 .يس(ــطَى )قــةض زةدر ــ، ِــآَيرى ِـواز ً ا ،آـٌةِ سـةآلَه

  دـرضطم ضـةدةَلى   ، ضرٌكة خـةلَ آط ِـييـة ضة غــئةو ضة يةى زيكآ سةضـِةآلً و ثَي
ـــة؟ ِؤضـِؤضييـــ ـــي ضة ويــ ـــاُ زةاــ ــة   ــ ــروز لـ ــة غـ ــات اـ ــيَي  ضة و زةاـ ــةَل  ؾـ ات؟ خـ

      .ــآيةاةياُ ِةيٍــدؤؾ

ــ : اة زةفةضووارةم تةى ض هةلَوةس ، ِةٌـسَي  لـة   چہ   ہ  ھچ رَى: ـ

ي ِطــروك اـة ِــة  ٌَيطـيــط ، و  ـة:  چہ   ہچاُ ئاو يـاُ لَيكس وة ــةوة:  ـظ ٌايـ 

ةً ـ، ئةوةى اة ِة ضةك زةدريَي، ِةآلً وَ و ى  َيسةدـ چھچزةغت زةدريَي،

ــيى ضةووت    چہ   ہ  ھچ ــا ض ِةزةغ ــةوُ، د ــةلياُ زةا ــة: ِةضث ، و  
ى،  ةثكةى ِؤ ز ٍَِيى، ياُ ِة ضةك ـةو ز وى ِؤ ز ٍَِيــاضَي  َِيت،  ةَلـ، ض ِة ِؤاـآِ

 ةت.   ـة ظةمحـاٌيي، ض ِـةوُ، دا ض ِة ئاغــياُ زةاـضة وى ِكةُ، ئةوةى اة وةِةض ثةل

  ـيَـ ـ، يةاچھ ھ  ھ  ے  ےچةضورَى: ـ: اـة زةفـ  ةم  تةى ثيَهج هةلَوةس
 خـــر لــة  ـآاــ ـآؤى ٌاظ ٌـــِؤخــ خـــر : ِاؾــة ئــةزى آة ثطغــياض ِكــات، َِمــــــِــؤي ِةي

ـــآزة طغ ، وــاز ً و يــة ِــؤ  اديىــاُ زةاا ــةوة؟ ِؤيــة ظ ٌايــاُ ئاو يــاُ لَيكس وة ــةوة،    ـ
ــَيَ: ) ًةددا كة اهللّٕ ٍةؤّددددْعٚةه،زةَل ً،ددبةددْٚغّٔ ٌُٕةددو،ًغددآَّٗ  ًْتجددايّٚاّٗ  ٗة ًّْةدد ّ ا  ًّّٚةدد َا١،كت،ددااًتجددى 

، ئـةوةى اـة ِـة ثـةٌّاٌيى ظ ٌيريـة ى      ــآ  ِةيٍــِة ِيٍ خـر ر ــة:  ااــو   ،(٠َةددتةْكا
ـٍـ  فــةضواٌى  آ، اــة ز خــؤ اـــآِــة ظ ٌيــاضي خــؤى ظ ٌيريــة ى لــة زٌيــايي و دي ــس  ِةي

ــاو اــ  ـآدَيةةدــ ــة وؾــةى    زةغــيسضَيصيي زة آزةا ــاى وؾــة ِ ــة )واٌ ــات، وةك وــَ ل ا
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ـــةااُ(ز  در ـئاية ــ ـــلــة زٌي خـــر رووة، و  ــة: ـ اي و دي ــس م ِــة ِةضدةغــيةاط ويى  ـ
ا ــــ، دــــآيَي  زةظ ٌــــةورو ؾــــس  ِــــٍروضى خؤيــــ، ئةدــةضٌا لــة ظ ٌيــاضيي َِيػــــآِع ٌ

  ــآةضــَيكٍاُ  ــةوة، ِا لَيىــاضة ِؤ ــاُ زووِــرَيٍس  لة درضةئــئةوة لة ظؤض ؾ

ا ـِة ـــ خــــر ة اـــة ـــــ، ئةوةٌيچھ  ھ ھ  ے  ےچاـــة زةفـــةضورَى: 
ـــئيٍػ ٌ  ـ ــةيع  ــةاات ٌ ــيَي  ٌ ــ خـــر   آاُ ؾ ــسضَى   ـثَيؿ ــةماويـ ِ ــية ئ ــةو ؾ ئةوةى ئ

 .ـآاٌةاة ِيع ٌـيةاط ويىم، ِة اطزةوةى ئيٍػـةوَى ِة ِةضدةغـ، ِةآلً زةيـآزةيع ٌ

ــةم ةش    تةى ش هةلَوةس    ــة زةفةضوـ ﮳   ﮴  ﮵  ﮶   ۓ  ﮲  چ رَى:ـ: اـ

ات، ــيسضَيصيي ِكــاُ ضةووُ اط وة ةوة، ِةض اةؽ زةغـ، و  ة: زو ى ئةوةى ِؤ چ﮷
ـــى ِةيـى ِــة ئَيؿـــئاظ ضَيكــ ـــة، لةوــةوة ِؤوــاُ زةضزةاـ ـــةوَى اــة ِــةض لـ ةوةى ئَيىــة ـ

ـــســراىى ؾ ـــةضِيي ؾـ ــة دةزةيةي ـ ــع ٌ  ا ـــيَي  ِ ــةض ِيكـ ـــة ئةد ــة  ـ ــاز ً ِ ةيَ، و
ـــٌةظ ٌيي ـــدرٌ ،ةــ ـــةغاِى لــ ـــةض ٌيــ ـــةو، غــ ٍ ــ ــاُ  َي ــاظ ض ضةوووـ ـــع و ئـ ــاز ً ــ ااات، وـ

ــ ة غـــ سى خبةيٍــيةك دةي ــآ، ِةآلً ئةوة زةِــآٌةواٌع ٌية ، ـآةض، و  ـة: ٌةواٌع ٌيةـ  ـ
ـــوة لــة ٌةظ ٌيٍةاةؾ ـــس  اةويةضخـ ـــةً ٌةِروِيـ ــَيَ: ِــةورو  ـ َ، ضــرٌكة ظ ٌايــاُ زةَل

يَي  ِكــاو ــــ(، و  ــة: ؾىددددجَٔ )ــــٌي( ٌيــة ِــة ٌةظ ُذٗرددددًةْعاو ِــؤَِيٍط و )ــــاــةؽ ثاغ
طَي، ِـةورو اـةؽ ثاغـاوى    ـةؽ لَيى وةضزةديـ ــةورو اــ: ٌةوع ٌى، ئايا ِــآي َِمــزو ي

ـــدة ــــآل ـــروَه زةاـ ( ِــة ًةْعددُذٗراــة ثاغــاوز ض ) آلــةو دــؤضة ِــ آط، زةِــــــطَي؟ ٌةخَيـ
ــاٌى: ِــيش ضةَي ةيــةاى ٌــةِروِ  جٔددىَ )ـٌةظ ٌيــ ةغــي ، وة اآ ــاار ِيع ٌــ آ(ةاــةى، ي

ٌـ     ـآم، ِيش زةضفة ى ٌةِروِــآيٍةاةو ةــزةغ ــ ، ئةودآاة سـراىى ئـةو ؾـية ِع  اض ـ
 ة.  ــاض ٌيــات، درٌاِةــةض ِيكـئةد

ــةلةى زووةً ــة  :وةغـ ـــر اـ ــ خـ ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾   ﮿  چةضورَى: ـزةفـ

 ـآىاُ اطز، ظ ٌايـاُ غـ  ــطيـ ِاغــيـ( ِةضضةٌس ثَيؿصَٚةى: )ــاضةى وؾـ، زةضِچ﯀
 ُ:ةــاُ ِـضة ي
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طَى، دــا دؤؾــيى خبــرضَى يــاُ    ــــيَيكة ضة وِكــــ( ِــةض ؾ َٚددددصَيَ: )ــــ  زةَلــــ( ِةٌسَي1
ـــرضَى، وة ض واَلـــــٌةخ ــــ ــة: زةغـآيى ِـ ـــ، و  ـ ــــ ، وةك ئـــةو آم، ضة ً اط ِـــآيةوؤ اط ِـ

طو ـيــــةااُ: سرؾـَ، ِـــةض ضـــر ض دـــؤضة ئاشةَلــــــــس  زةشيـــــكـئاشةآلٌـــةى لةدـــةَه خةَل
 َيعة.ــة ظؤض َِيّــ، اة ئةو ضة يـآَيرى ِــاعُ، ض ــةوآلرم وةضةو ِــضةةؾ

٘ةاص،دددع اخلٌدددطداهصَّددديـ زةَلـــَيَ: )ـ( ِةٌسَيكـــ2 ٘ة٠ اهفّٔ َُ  كّٕدددى  ًددديك٘ي اهوّٙخدددٍ ص،ددد ٚ )
ـــط ــة       ٌَيطـي ــٍر فاغــسةااُ، ِــةض ل ــة ثَي ِــةورو ؾــيَيكة اــة دؤؾــيى خبــرضَى، د ــة ل

ــ ـــىاٌس  زةَلــَيَ: فاغــسى خةوػ ــــي خؤؾـارضزةو ضي ٘ةاص،ددع اهفّٔة، دــا زو يــي ِاغــي )  ـ

ــ َيَ: ِـةض شي ـ( زةاةيَ، زةَلاخلٌط  آر ضثـاشةَهم ضـ ـاٌس ضَيكة اـة دؤؾـيى خبـرضَي: ئـ    ـ
ِـ ل، ياُ ثةآِ ــ ، ِطـآةوةض  ِـ ـ ، وـاز ً دؤؾـيى خبـرضَي، د ـة لـة      آ، يـاُ دـةوضةِ  آروك 

 سةااُ.ــثَيٍر شياٌس ضة فاغ
ــ ِـةض ؾ  ٌَيطـيـطة زةَلَيَ: ــى زيكــِةٌسَيك (3 ــ يَيكة اـة دؤؾ ـ ــ يى خبـ و  ـة: وـةضز    رضَى،ـ

ــٍر فاغ ـٌيــ ـــة  ــةٌيا ئــةو ثَي ـــِــةض ؾ ،ِــةآلوَيطض َِ ٌَيطـيـــطسة، لــة ضــةوكى ـ يَيكى ـ
 ز ٌاٌطَي. ٌَيطـيـطِة  ،رضَيــيى ٌةخــةف اة دؤؾــزيك
ــ اٌة ِةض ؾــيـ در رويـة ة ِةٌسَيكـِةَلة ــ يَيكى زيكـ ةف وةاـر ئـةو ثَيـٍر فاغـساٌة     ـ

 ةُ.         ــَيط ِةض ئةو ثَيٍذــَيَ: ٌةخــيـ زةَلــة، ِةٌسَيكــى و ٌى ِةيــسراى ـآِ

ــا اــة  ئٍ طة وس  ِــروُم ــــ، و  ــة: ئَيــرة لــة ئيش  چ﮿  ﯀چةضورَى: ـزةفــ خـــر ذ
ـــطة وياُ ِةغــــئيش ـــاُ ئيشــــيةرو، اــةى ئيٍػـ ؟ يــاُ ِــؤ ســةز، يــاُ ِــؤ  ــــيآطة ً زةِةغـ

ــةوة ثَيــ       ــطَي، ئ ــس  زةا ــة ســةز ِروطةةؾــي لةدةَل ــة دــاضى و ف ِةي ى ِــروطةة، ِةَلةة 
ـــزةدر  ـــطَى سةدـ ــاُ سةد ـ ــط ُ(، ي ـــى )د ٌةت ددعى )ـ ـــ(، وة دــاضى و يتة ــة  ةٌيـ ـــة ِ اف ـ

ا زةاــطَي، ِــةآلً ــــة ِــة  ةٌية ِــروطةــــطَي )إفــط ز(، وة دــاضى و ؾــــزةاــطَيم ثَيــى زةدر 
ــة ئيش ــطٌط ئةوةيــ ـــدــ ــة ساَلة َيك ـــ ــةٌيا لــ ـــطة ً  ــ ـــس  زةِةغـــ ــة ئيٍػ ،طَيــيــ ـــاــ اُ ـــ

طةة، يـــاُ ِـــةضزوواياُ ـــــات، يـــاُ ِروـــــزةا ـــــآةدــةةز دَيـــــيييةااٌى سـثةضغـــخـر 
ًْددزةأّّٔ٘ حةددزةاَ: )ـآثَيكــةوة، لــة ظوــاٌى ِةضةةِيــس  زةَلــ ٗةا   َ ٗةُضةددا١ ( )رةُجددى  حةددزةا رجةدداي  ُحددُزَ 

ــ  لــة ئيشــ  ُحددُزَ ًْددزةأّّٔ٘ حةددزةاَطة وس ية )ـ( ثيــاوَيكى ســةضة ً، و  ــة: ثياوَي ( ئافطة َيــ  لــة خّٚ
يروة، ئافطة اٌَيـــ  اـــة ئيشطة ويـــاُ ـــــاُ ِةغـــــئيشط وي   اـــةـــــة، ثياو ٌَيـــــسةضة وس ي

ــيروة، ِةضوةِ ًْددزةأّٔٝ حةدد٩ّٔي   ا زةدــر طَى )ــــِةغ ٗةا ٗةُضةددا١   ( )رةُجددى  حةدد٩ّٔي  ٗةرجةدداي  حةدد٩ّٔي 

 .اضزةَِيٍطَيَــةورو ئةو ٌة ِةاــ( ٩ِّٔيددحة
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ةزم ـــ سطة ً ِة ــاى ئيشــطزض ُ ِاِــاة ِةآلوَي فئةمما ئةو ثَيٍر ظيٍسةوةضة شياٌس ضة
ــة ســةز ِةغ     ــاُ ِ ــة ِــروطةة، ي ــاُ ِ ـــِــروطةة، ي ــؤى ِةيـ ـــيرو، ِ ـــة ِياٌكـ ــة  ـ ــا ل رشَى، ِ

ــ ، ئةو ثَيٍذــآطة ويـ ز ِــئيش َّ رةُصد٘ية اهلل،  ٔةد ِْاهللّٕ كة ٛةرةض،د  ّٔٞددد ا٢،غةّ كةكةد ]ةُ: ـ   ا  أّٔ

ّة اه   ً،ددد ٌْدددط   ّة ف،دددٛ اهّٖخة  دددددقّٔددداية  خة ُٙقّٖدددتةوّٖ َّ فّٔاص،دددع    ُٔددد ٗةا ّْ  كّٕوّٝ ّٕ دددددّٚ  اهُّٖغزةدددددَّ َةأّٔ ٗةاهّٖخ،ددد زةاُ  

ٗةاهّٖفّٔ ٗةاهّٖلّٔوُّٖ  اهّٖعةقّٕد٘رُ ددٗةاهّٖعةقّٖزةُ    ّٕ ٗة34642)  زقٍبد َ ٌةد ْحأّٔ ُٕجةد زةْخأّٔ}صيّٖرة   زقٍبد  ُّارّٚدةد اهُب( 

ٗة2244) ٗة3582)  زقٍبددددد ٍ و،ْضدددددًُ(   ً،ددددداهتّْ(     ٚ  خ،صةددددد ّ ضةددددد  حةاية( قّٔددددد528)  زقٍبددددد ُّذ،ز

َّٗة ُ،ددزةبةهّّٜٓاٗة  (3558)  زقٍبدد ُّا٢،ضةدداه ـــ، و  ــة: ِائيؿ{(8455)  زقٍبددا٪ٗصددط  ٛدفدد ُّا ة ـ
ــى ضة ظى ِــ  خـــر  ـــ، زةَلآلَي ـــيفةضورو  خـــر : ثَيغةوةــةضى آـ ــٍر شيـ ـــة ى: ثَي اٌس ض، ـ

ــ ثَيٍر ؾ} ٞ ( اـؤى ) دٗا زةضةؤُ، )ت اـة  ـ ــ (يـة و  ـة: ِـةض ؾ   دابد يَي  اـة لةغـةض ظةوى   ـ
ـــِــةض ثَيٍذ {ِــطةو  ـــياُ فاغـ س  ـة لــة سةضةةوــســـةآلَلخرَيٍيــاُ  وة ،يسَ، و  ــة: خــط ثَـ

ـ: ــرشَى، ئةو ٌيـة ِياٌكــاُ لة ئيشطة وس ية ِؤى ِةيــزةارشضَيَ، ياخرز لة اا َي  ئيٍػ
ّٕ/ )2( دةلةضةةؾــة، اهُّٖغددزةاُ / )1 َةأّٔ واى ِــة و( دةلــة ِةَلةاــة، زيــاضة ئــةويـ زةٌــس  ٗةاهّٖخ،دد

ّٕ/ )4 ، ــــ( زووثؿٗةاهّٖعةقّٖدزة ُ / )3در ِــة،  ةدى ــــ( غٗةاهّٖلّٔوّٖددُ  اهّٖعةقّٕد٘رُ / )5 ، ــــوؿ (ٗةاهّٖفّٔدديّٖرة
ــ ميي ز  لـة دي ــلة قةسيشى ورغ ،طَىــةدَي  اة خةَل  ِ ــاض، ياُ غــِ ( اهّٖعةقّٖدزة ُ ا ى )ـ

ة ـــ   ئةو ٌى زيكــؤت زَى، زووثؿــى، واض ِــ( واض، ِا لة ئيشطة ويـ ز ِاحلٚٞط وة )ـدر 
ــ ةت، زيـــ ةزم ِـروطةةم ئيشطة وةا ـى ٌية ِؤ سـ ـرشى، وة ظةضةضيؿــة ِياٌكــِؤت ِةي اضة ـ

ــ ِياٌكرشى. ئةدةضٌا لة ئيش يةــلة اا َيكس  اة ثَيريػ  ،طة ً ز ِـى، ِكةويـة زةؾـتم زةضىَ   ـ
 ة.ــيَيكى  ةو و ٌيــةوى  ئةوة ؾــ م واضم ئةو ٌة ِكــِة زو ى زووثؿ

ٗةدِٚدد ٚةفٚاْ بدددّ ُكُصددد ايةدددد قّٔٗة} ٌُ ٙة ُروُّٖ  اهّٖعةقّٕددد٘دددددٍ  اهّٖلّٔؤّدددد ْصٙدددَ بدددّ أّٔسةٞ  ٓةدددغدد  ا ةبةاهضّْددد ٖ،ذ،ى 

ٔة ، قّٔد ؤّا كةكةا دةٌ هّٔ ٕ،  ددبَهٚى قّٔ٘ه،وّٙٔا  ٞ كّٕٙةاد،دداهعة ّٚ أّٔب،ٟ هّٔ ّٔ ْب َّ صةدْوطّٖ     اهوّٜايةٟ ُكْتبة ُٔد

فياٌى ( غــر284  ص4حماصددّ اهتيٗٙددى  ج) {١اقّٔددْراهشةع ب،ْباهضَّدد ُٕكؤّددئّفّٔكّٔوّٖبةددم ٕ، ْٚددؤّكة
ــرضةى ِريةيٍــ  ـــر مةً ــــسى اــرضةى ئةغــــةو ظةيـا در روياٌــة: اــة   آ،لَييــاُ ضة ظى ِــ  خ

ـــزةفةضو ـــ( غوُّٖ  اهّٖعةقّٕددُ٘ردددداهّٖلّٔرَى )ـ ـــةدى ِـ ـــاض، يــاخرز غـ ـــخةَلةدَي  اــة ـ ـــزةد  ـ طَى، ـ
و  ــة: ثَمــٍطم ؾــَيطم ضــةدةَهم اــةويياضم ئــةو  ) ِــةورو دــؤضة زضةٌــسةااُ زةدطَييــةوة

اــة  يى ثَيغةوةــةض ــــ ةى فةضوايؿـِةَلــ ِــة (  زةزةُـؾــياٌةى اــة ثــة واضى خةلـَـ 
ى ئةظيـةت ز ِـرو،   خــر  ةِةب اطز، اـة ثَيغةوةـةضى   ــةى ارضةى ئةِر لــزوِاى لة ِر ة
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لــة ضةير ية َيكــس  )ية لــة غــةدةاةى خــؤ ى ِةغــةضز  ظ َلةكــة،  خـــر ئــةويـ فــةضوروى: 
ـــفةضوروي ّْ ك،٩ّٔب،ددمّٔ    ]ة ى: ـ ً،دد ٕ، كّٔوّْٖبددا  ْٚدد َّ صةددْوطّٖ كةؤّ ُٔدد ُٕ اهبٚٔقددٛ فدد  }صاهوّٜ ٛ دأّْٔخزةجةدد

ــ ية  غخــر  : ئـةى  ، و  ـة {(4523)صِّ اهلرب٠( بزقٍ  ) ــ ةدَي  لـة غ ـ ةدةااٌى خـؤ ى  ـ
ــ : لَيبعددد اهضضزى لة ظةضدـا ) خـر ، ئةوة ِرو ؾَيط (ةضز  ظ َه ِكةــِةغ ــ طةز  يـاٌى: ؾ ـ َيط( ـ

ــ ا، لةٌَير خؤيــظؤض لةخؤى زة طغ ،اضو ُ ِروــةَه اــلة ظةضدا لةد ــ ؾ ،اٌةوة دط ةـرو ـ َيط ـ
لَيــى  ةض ــــةوةــضزى زووِــاى ثَيغخـــر ثَيــرةاطزُ  ــا ِا ــة غــةض ئــةوو  ِــات ِــؤٌى 

ِـ ــؾ ،ةوةــ( ِةورو زضةٌسةيةك زةدطَييكو روَه ِرو، اةو  ة وؾةى )ــدة ــ ، ثَمآَيط  ٍط ـ
 يرتة.ــضة غ ـآةً ثـــ ئةو ضة يــ، وٍيـآى ِــ، ِةضضـآِ

            چةضورَى: ـزةف خـر اة  :َييةًــةلةى غــوةغ

  ۇڭ  ڭ       ڭ ڭ      

ةضز  ـضـــةٌس ِةَلرةغـــيةيةاى لـــة ِةض ٌةـــ ـآةف زةِــــ، ئةوـــچۆ  ۆ  ۈ  ۇ
 ةيَ:ــِك

َي  ِــة ئةٌسةغــت  ـ( ِــةض اةغــ ةضورَى: )ـ: اــة زةفــ ةم تةى يةك   هةلَوةس  
ــ ، يـاخرز ِـة ِةلَ  ـــآ طى ِطـَي  اـة لةِيـ  ــرشَى، ئايا اةغــَي  ِكٌَيطـيـط ة، ؾـيَي  ِـة   ـ
 ةوة؟ــة ِس  ــدةضةِروةا ،ــآَ زةِــ، ظ وـآةوة ٍِــكَيٌَيطـيـط
غـع يةاة لةغـةض    ـــآ ة، ِةآلً ظؤضِـةى ظ ٌايـاُ زةَلـَيَ: ِةلَ   ــاُ ضة ديايياُ ِةيـظ ٌاي

ــةً ثــ   ،ِةورو ٌــة ــةو ضة ي ــة َِمــ   آوٍــيـ ئ ــؤى ِةي ــةاَي  ِ  خـــر : ِؤضــى آضة غــية، ي

ــةضورَى  ـــ چ      چزةفـ ــة ئاٌسةغ ــَي  ِـ ـــ، اةغـ  ةىـت؟ وةآلوةاـ
ــ ئةوةي  تٚضدددري( لـــة ايَيةةاـــةى خــؤى ) عَٜدددد كبددَاهز ّ بدددّ ُاصددز اهض  ة وةك )ــ

ــ ر ٌى زَيٍَيـــ د (ز ٌِاْددد ٩َ اهددد ٛ تفضدري اهل دٍ اهز ّ فددزٙدداهل : ِـؤى اـة   ـآزةلَـ  ،تـ
ُةددٌةددَّخّٚٗةة )ــــفةضوروة ئةوةييـــو  خـــر  ًةددددددى اهصَّْتددقَّٔ ه،ٌ ع،تةٌُدٟ اهددؤّددص اهلل كةا  ْ أّٔ عةَٚ  

ٗةٌ عةتةٌُدشَ اهددٙودد ا١ةشةاجلّٔدد ُٓددٌةددكّٔ"  دددد١ٛدٌُّٓداهَ   ٌتوفةدأْ اهدد "زكٚٞددددٝ اهغَةاك،دداهقّٔ ٘ةا 

ٞ،دً٘اي اههوِف٘ظ ٗا٪ّٔ ْةا كّٔد ذةاْ  خّٚاي كٌِّٔٔا كوٟ أٜ حةددٙط ُٕددَّإّٚ  فٌّٔخرتً  ٩ُٕفّٕد ْتخّٚ ا
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ٗة٘بددٞ ٗا ا١ ٗاهعقّٕشةاجلّٔدد ٕ،ْٚددؤّكة  ةتَّدداهلل رة َّ  ٪ّٔع ري حةددبغةدد ٌُذةٓةددُتقدداَ   ا ًَّددأّٔٗة  ٌَ ددعةتةا هو

 خـــــر ، و  ــــة: ِؤيــــة (1)(ا١شةاجلّٔدددد ٕ،ددددددْٚؤّا كةددددددٌةَّ  خّّٕٚددددددكق٘ب ٕ،ْٚددددؤّكة طةْٚؤّددددفّٔ ١ّٛٓ،ْدٌُداهدددد
ئـةوة غـع و  ؤَلةاةيـة ى،     ،َي  ِكـرشىَ ٌَيطـيـطت ـةضورَى: ِةض اةغَي  ِة ئاٌسةغـزةف

 لةدـةهَ  ،َي  ِكـرشىَ ٌَيطـيــط ِـؤ اةغـَي  اـة     ،ِاغـي ِـة ئاٌسةغـيى اـطزوة     خــر  ِؤية 
َي  ِـة ئاٌسةغـت يـاُ    ـــ ِةض اةغ ،ة غةضــة زةاةوَييــع م دةضةِروةاــس  اة غــئةوةؾ
ــ ، وةك ضـؤُ ٍِط ـــآ طضروٌةوة ِـ، ياُ ِـة لةِيـ  ــآة ِــِة ِةَل ــ يٍةى ؾـ ى و يـة  يةضِـ

ــةض اةغ ـــِـ ـــَي  ٌةفػــ ـــآَي  ِفةو َيٍــ ـــ، ياخــ ــاَهم غــ ـــرز وـ ـــاواٌَيكى ورسيــ ةضةةً ــ
َيرةيةك ـِة ِةض ؾـ  ،ِيةصَيطَي آم زةاةوَيية غةضى، زةِآ، ئةوة ظ ويٍى زةِآِفةو َيٍ

ــ ، وؾخــر  ، ِةآلً ئايـا ِؤضـي   آةق ِــى، واز ً ِة ٌاِــاٌسَِييــَيرةااُ فةو ــلة ؾ ةى: ـ
 ،يٍةـارؾـ  ٌَيطـيــط لةغـةض ئـةو    ـآى ااضِةدـ خـر اوة؟ ضرٌكة ــ(ى ِةااضَِيٍَددٌ عةتةًُ)

اى اـة ِـة ِةَلـة    ــاضة ِاِــاطزوة، وة زي ةىــي غع و  ؤَلــِاغ ،ِاغي دةضةِروى اطزوةو
ِـ ـكر  ةٌيـٌاغيَيٍَييةوة، ِةَل ـآ ؤَلةى ل خـر ات، غع ى ٌااةوَيية غةض، ـِيك روى ـا دةضة

 اوة.ــ(ى لَيطةز  َِيٌٍَ عةتةًُةى: )ــةض ِؤية وؾــة غــزةاةوَيي

( ِـــةو ضـــر ض دـــؤضة         : اـــة زةفـــةضورَى: )  هةلَوةس   تةى دووةم 
 ةوة:ــ سض وةــخرَيٍ
ً، ْجددفّٔجة) -1 ًةدددددددشةآ١    .(ىةدددددا قّٔتةددُى 
ً، ْجددفّٔجة) -2 ًةدددددشةآ١    .(ىةددددا قّٔتةددىّٚ 
ً، ْجدددفّٔجة) -3 ًةدددددشةآ١    .(ىةدددا قّٔتةددىة 
ً، ْجددفّٔجة) -4  ُٖ ًةددددشةآ١  .(ىةدددا قّٔتةددُى 

ــ ئاياـة  ة ـــ ت لَيـطةز  ئةوةي ــوةِةغ دةضةِروةاةؾـي وةك   ـــآ ة زةٌَِيطـيــط ئـةو   :اـ
ٍ ، لـة ٌـطر ز ، يـاُ لــة دـةِاضةو )    ـــآ خـؤى ِ  (ز ؟ لَيـطةف زوو ضة  ِـةُ لـة ٌَيــر ُ    حجد

ــ ، زةي طَييــآياُ ِــظ ٌاياُ ِةض ااوَيك ــ ةوة، ِـة ثَيـى ئـةً فةضوايؿ   ـ يةى ثَيغةوةـةضى  ـ
ّْ جة]،  خـــر  َِّب،ددددددكةدد ّٚ اه   كّٔددْبػ  َُزّْٚخٌُداهدد ُٕابةصةددا أّٔذةُبعّٚ خّٚدددداهطَّ ٛف،دد)   ّْاب،زّٛ كةدد
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ُة ٛٗةف،  اّ٘دددعة ٛاهظّْٜب ٛٗةف، ِةددا٪ّْٔر ٚةْزُب٘ ّٚ جةفّٖزةّ٘ ٛٗةف،  اق دد ، كة ٛ دفد  ُّق،ٔةددد ْٚاهبة ُٕدددد جةزةْخأّٔ}(اهّٖ

ُٕ ا٪هبدداُٛ فدد   (44) ٛ بددزقٍ ِ،دّّٖٓددقّٕارةَّدداهٗة  (4665)  زقٍبدد )صددِّ اهلددرب٠(  ٛ دٗةصةددخَّخة

ــة: داِيــ {(4582)خرٗا١( بددزقٍ  ) ــرضةى ِةِسوَلطةى ـ، و   ـــا ـــر آل ـ ـــَيــل خ ـــ  آى ضة ظى ِ
ـــآزةَل ـــ: ثَيغــ ـــر ةوةةضى ــ ــةض    ، خـ ــيرو ئةدـ ــطة ً ِةغـ ــاى ئيشـ ــة ى: ِاِـ فةضورويـ

ــ ـاةوييـــ ِـــةض ٌَي  ِـــس ت لـــة ِةض ٌةةضيـــس ، وة لـــة ِةض ٌةـــةض       آاضى ارؾـــت، زةِـ
 كَي  ااضيمةيـةك ِـس ت، وة  ـ  ِس ت، وة لة ِةض ٌةـةض اةضوَيؿـ  ــس  وةضةَيـةاَيرييةاــِعٌ

ــة ِةض ٌة ـــل ــعُ وصةيــةك )اــة خؿ ـ ـــةض ِ ــةآلً دؤؾــيى   ـ ــة ؾــَيرةى دطدــة، ِ ؤاَيكة ل
روى ِــعُ، ااضيمةيــةاى ظؤض ِطــروك،   ـرضَى( دةفطةيــةك ِــس ت، )و  ــة: َِيطــ   ــــزةخ

 .(ـآة ِــر ض واٌ ــض ــآ، ياٌى: غآط ِـةف واٌط اةويــة اة لة ؾــ( ئةوةيزٝددجف)

ـــا اــة زةفــــد طخةاةيــس  يــاخرز لــة  ، ئايــا لــة ٌچ  چةضورَى: ـ
ـــخيمس ـــةتم دةِاضةاـ ــةِر سةٌيفــة زةَلــ ـ ــةى   آةيس ؟ ئ ــةآلً ظؤضِ ــس ، ِ ــة ٌطخةاةي : ل
ـــظ ٌاي ــؤٌية ييةاةيس   ــ ــةِاضةو ضـ ــة دـ ــَيَ: لـ ــيـ ثَيىـــ  ،اُ زةَلـ ـــوٍـ ةضزوواى ـر ية ِـ

 ى.ياٌــةوة، ِة يةاػــزةدطَيي

ةضى ـ( زوو ٌةف        ةضورَى: )ـ: اة زةفيَيةم  تةى س  هةلَوةس
ـِـ ز رَلىاُ لــة خؤ ــاُ اــة ـزوو وػــ آ زدــةض لــة ئَيــرة ِطةيــاضى لةغــةض زةزةُ، و  ــة: زة

َُ بداهلل  َيَ: )ــاا َِ، َِمــةضَِ، ِة ئيٍكـز زد ٔة ة اـة اـرشض وة، ئـةوة    ٌَيطـيــط ( ئـةو  أّْٔعد
ــةضةِرو و غةضِةــ     ــة د ــة ِكطَيي ــةو ئاشةَل ــاشةآلُ، ئ ــة ئ ــة ى ل ــة ـِاض ةداي طةزضَيم ِكطَيي

 ةى.ــسيـفي

( ِـةورو ظ ٌايـاُ لةغـةض        ڭةضورَى: )ـ: اة زةفوارةم ض تةى هةلَوةس
ٞ وةِةغــت لــة ) اــةئـةوة يــةك زةٌ ــَ وةك   احلددزَ ( و  ــة: ســةضةةوى وةاكــة )اهلعبد

 ةضِربةزضَى.ـئةو فيسيةية ِربزضَيية غٍروضى سةضةةوةوةو لةوَى غ آ(يةو، زةٌِلٛداه

  لــة ( اةغــَيڭ  ڭ  ڭ   ۇةضورَى: )ـ: اــة زةفــةم هج   تةى ثيَ هةلَوةس  
ــة، ـئيشــ ـــططة ً ز ي ــة ئاٌسةغــت ِــ  ٌَيطـي ــاو زةيكــرشَي، ِ ــةو   آَي  ضة و زةا ــة ِةَل ــاُ ِ ي
اُ ئـةو اةغـة ثَيريػـية دـةضةِرو ِـس ت،      ـةى ظ ٌايـ، لةغةض ضة ى ظؤضِـآطضروُ ِـلةِي

ــ ةوضَيلؤضة ثةـَي ، يـاُ لـة ض دـ   ـؤضة ئاشةَلـلة ض د ية وَيٍـةى  ـــ   ضة وى اـطزوة، ثَيريػ ـ
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ـــئــةوة ِ ـــئــةِر سةٌيف اــــس ت، دـ طَي. ِــةآلً ـاو زةديـــ: ٌطخةاــةي لةِةضضــــــآة زةَلـ
طَي، ئــةوة ـة لةِةضضــاو زةديــٌَيطـيـــطظؤضِــةى ظ ٌايــاُ زةَلــَيَ: دــةِاضةو ؾــَيرةى ئــةو  

، چڭ  ڭ ڭ   ۇچئةدــةض ئــةو اةغــة لــة  ر ٌــاى ز  ِــةِرو، ئةدــةضٌا 
ــطةز  زيػـِةَلةــ ـــة ة لَي  ى غــرَيٍسز  ( وةك لــة اــةفاضةةأٗاُ زةضِــاضةى وؾــةى: يــاُ ) ـ
 ةُ:ـــاُ ِــاُ زوو ضة يـايـىاُ اطز، ظ ٌــِاغ

، ـآةِـاز  ِـةوى لة ر ٌــى يةاـة، و  ة:  ا ِــةٌسييـَيَ: ِؤ ضةيعِــياُ زةَلـِةٌسَيك /1
َييةً ـِى غ ـآ، ٌاِآاز  ِةِـى زووةوى لة ر ٌــات، وة  ا ِــِي زووةً ِك ـآٌاِ
 ات.ــِك

ـــظؤضِةؾ /2 ـــياُ زةَلـ ــةخَيـ ــؤ غ َيَ: ٌ ــةوة ِ ـــكطزٌـكــةضثؿـط، ئ ــة: اهتدددٚرية )ـ (، و  
ٌـ ُكط ـاً لةو ٌةى ِاغـ ــِةضا وضَي  لـة ئاشةَلَيـ ، يـاُ ثة   ـآِيـس ت، زةدرمـ   ـآ، زة ر 

ــ ا ة دةضةِـِك ــ ضزُ ِـة ٌةز ضيَ خــر  رو، يـاخرز  ـ ضزٌة خــر    ِـس ت، ئٍذـا ئايـا ئـةو     ـ
ٌااــــةوَى  ةى زةغــــتــــــطَي؟ ئــــةو ئاشةَلــــة اــــة وَيٍةاــــــسة زةاــــــة وةظةٌــــــضؤٌ

ةٌسة؟ ــــى ضـةى دةضةِروةاــةى ِايــــــا زةاــــت ٌااــةوَى،  ةواؾـةى زةغـــدةضةِروةاــ
ــ ــايي غــ ــــةى زةزةى، ِــؤ وَيٍــــى ئةوةٌــسة ٌطخةاـِاي غــةز ِــةظ ض زيٍــاضى    آة ِ
ــ طة ديية، ِـةو ِـطةة ث  ـِي ــ اضة زةاـ ــ ِـة ٌ زةيـس   ضزُ خــر  ا ة ضـةٌس شةوـة   ـ ةز ض، دـا  ـ

ــ اُ زةَلـِةٌــسَي  لــة ظ ٌايــ    ــ ةوَيــ ، ِةٌسيَ َيَ: شــ ٍّْٙٔ َيَ: زوو شةً، )ــــ   زةَلــ ُٙغةددد

ٍّٚ ُٙعغّْٚ ضزٌةى خــر  ضزُ ِـؤ ٌـةز ض ُ، ئةوةٌـسة    خــر  ةٌس ضةؤش ــسى زةاا ة ضــ( ئيٗ
 ة.    ــروى ئاشةَلةاـا ى دةضةِــطَي، لةديــميىياُ زةاــطةزضَيم  ةغـزةا آث

ئــةو ( ئٍذــا ئةدــةض ۆ  ۆ  ۈ: اــة زةفــةضورَى: )ةم ةش   تةى ش هةلَوةس  
ـــر  ــةوة    خـ ــةداى ئـ ــس ظةو ِاض ـ ــة ئةٌـ ــةوة ِـ ــةز ض ُ، ئـ ــة ٌـ ــس ت ِـ ــةِرو ِيـ ضزٌةؾى ٌـ

(يـــ خرَيٍسض وة ــةوة ك،ددَي( اــة ِــة )كةددَيضةؤشوودــط د زةاةوَييــة غــةض، وؾــةى ) 
ِـ ك،دَي ( وَيٍـة، دـا ظ ٌايــاُ زةَلـَيَ: ئةدـةض )    ً،جدى ( و  ـة: ) َي  ك،دَي ددد كة) و  ـة: لــة   آ،(

ـــديٍػ ـــي خــؤى، زةدر ـ ٍ  ٓةددذةا اهقوددٍطَى: )ـ ــة  ك،ددَُي ذهددم اهقودد ( وــاز ً ئــةو ؾــية ل
ــ ي ئـةو ؾ ــديٍػ ُٕ ، ِـةآلً اـة در ـت )   ـــآ ية ِـ َْهّٕد ــ ( وـةضز ٌي كة ــ ة لـة ديٍػ ـ ، ـــآ ي ِـ

ــ س ، ياخرز لة ؾــةآلً دطٌط ئةوةية لة ٌطخيــِ َيرةيس  ِاو ايـة ىم ِاض ةدايـة ى، ِـا    ـ
 .ــآي ٌةِــي خؤؾـلة ديٍػ
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اى دــر ٌى ِةيــة، ِــؤ ضــؤٌية ى  دػــةية آِــ ـآى لــخـــر ئيىــاً واليــ  ضةةمحــة ى 
ْ  ( لـــة )قدددزطيوةظةٌـــسة اطزٌـــى ضةؤشووةاـــاُ، وةك )    ز (اجلددداًع ٪حلددداَ اهقّٕدددزآ

ٙةقُّٖتددُى اهصَّ    َِيٍاويــة ى: ) ٌ،ْعُ  ف،ددٛ اهّٜددذ،ٜ  ًةددا صةدد  ُّ ًةاه،ددم أّْٔحضةدد ٚةددٟ قّٔدداية  ٙةْخ َة ددددقّٔدداية  ْٚ

َُ اهّٜددذ،ٜ أّٔصةددا ة فّٔ      ْٚ َة اهصَّدد َّ ُٙقّٔدد  ْْ ٕ، أّٔ ٕ، ف،ٚدد ْٚدد ٍُ كةؤّ ُْٚخلّٔ ّٚ    فّٔدد ّة اهّّٜٓعةددا ً،دد  ُٕ ُِدد ٌة ٍْ ثة ِْظّٔددزة كّٔدد ُٚ

ٙةُص  ْٗ ِّا أّٔ ًُ ً،ْضل،نيّٛ  ٍة كّٕىَّ  ُّّٖٚٓع، ًْدا    ددد فّٔ ْ٘ ٙة ًُدََ  ْة كّٕدىّْ  ًةلّٔدا َة  ــ ، و  ـة: يةسي (1)(٘ ، ـآا زةلَـ ـ
ـــوالي ـــة ى: ِاؾــــ  در رويـ ــةِاضةى ئــةو اةغــ   ــي َي  ٌَيطـيـــطةوة اــة ـطيَ ؾــيَي  ل

ــاا   ــةوى زةغــيٍااةوَى   ــةو   زةاــرشَي، وة وَيٍــةى ئ ــة اــة ِ ــس ت، ئةوةي ر دــةضةِروى ِ
ــَيرةية ِطةيــاضى ِةغــةضز  ِــسضَي:     ـــطؾ ةاة زةٌطخَيٍــسضَي، وة  ةواؾــا زةاــطَي   ٌَيطـي

ضزُ خــــر ٌطخةاـــةى ضـــةٌسة، وة ثاؾـــاُ  ةواؾـــا زةاـــطَي، ِـــة ٌطخةاـــةى ضـــةٌس  
ــ ضزٌَيكى ياُ وػخـر ةز ضةى ضةؤشة ـزةاطةزضَي، ِةض ٌ ــ ضزٌَيكخـر ية ـ ، يـاُ  ـآى زةزضَييـ ـ

ــ لةدي ضزٌةاةى خـــر   زةدــطَي، )و  ــة: ئةدــةض ـــ   ضةؤشَيــــضزٌَيخـر ية ــــا ى ِــةض وػـ
ـــٌــةز ،  ةواؾ ـــا زةاـ ـــةيَ، ضــةٌس وػـ ـــية، ئٍذـ ـــا لةديـ ـــا ى ِــةض وػـ ضزٌة خـــر ية ـ

 (.ـآضةؤشَي  ِة ضةؤشوو زةِ
ضزٌة، دا زوو شةوـة، شةوَيكـة، لـة ديـا ى     خـر روٌى وَ ضةٌس ضةؤشة ـِةآلً ِة ِؤض

ــ ضزٌى ضةؤشَيخــر   ، ـــ ِةض ضةؤشَي ِـ ـــ   ِـ ــ ، ضـرٌكة ئاية ةاـة ِاغـي وػ   آةضةؤشوو زة ت ـ
( زةاـــات، اـــة زيـــاضة طعددداَ ًضدددلني ، )ـــــضزٌى ٌةز ضَيخــــر ( ٌااـــاتم ِاغـــي َ دددددًُ)

   ياُ زوو ُ.   ــة: شةوَيـضزٌى ضةؤشَيكخـر 

ط ِامسـاُ اـطز،   ـيــ (، ثَيؿۈ  ٴۇ  ۋ: اة زةفـةضورَى: ) ةم تةى حةوت هةلَوةس
ٙةذ،ددددى  اهّٜددددٌزكٟ اه٘بٚدٞ ٗاهددبةدداق،اهعة ١ُ٘دددد  ُصاُيدددداه٘ب) ٕ،ذ ئّددددتةٜ  َ عةددطّٔٗة ٕ،و،ددكّٖأّٔ َةْعددبة ٠ بدد  ا

ْةا كّٔددذةٗبٚددى  خّٚ ــة ئةغــَمس  ) ٩ّٚٗق،ددثة ا ــة ظه ٗبدداي( ل ــاض ٌى زَلؤث ــة ِ ــرضؽ   م( ِ ــة د زَلؤث
ــا )  ــر طَى، ئٍذـ ــط خ، ) ايةبةدددٗةزةدـ ــةضةماوى خـ ــة: غـ ــة: ٌزكٟ اه٘بٚدددىدٗاهددد( و  ـ ( و  ـ

ــ ى ِة زةضز، اـة وآلخيَ ايةاــلةوةضةد ــ ئ ،تـر اية خبـ ـــ   لـةو لةوةضةد ـ ــ ِ  آاظ ضى ثـ ـ ات، ـ
(، ىٚددق،ثة أّٜٔاَ ٗبٚددى  عةددطّٔٗة، )ــــآي ِةــــي ٌاضةةسة يــــت  روؾخـــر زو ى ئــةوةى اــة زة

ـــر  ــةضورَى:        خ ــة زةف ــطةز  ا ــاُ، لَي ــاظ ضز ٌى ئيٍػ ــؤى ئ ــة ِ ــة ِةَيي ــرضؽ ا ضزٌَيكى د
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ــ اشةَه ياخـئـ  روة، دا لةـ، و  ة: ئةو دةضةِچۈ  ٴۇ  ۋچ ضزُ، خــر  رز لـة  ـ
ــ َي  اة لـة ئيش ــط َ، ز ٌط وة، ِؤ اةغـياُ لة ضةؤشوود ضة و زةاـات،   ـيــط ــٌَيططة وس يةو ـ

، وة آِـ  ـــآ كى زيكةؾـى ثَيـرة  ةوة  ـ، وة خةَلـآِ ــآَيصَي،  اار  ةوةـِا ئةو غع ية ِط
  ى.      ةــاِةى اة اطزوويــةروٌةوةى لةو درٌــاضةة ىم ثااــة اةفــِةَيي

ِـرضزوة لـةوةى    خــر  (، حئ  مئ  ىئ   يئ: اـة زةفـةضورَى: )  تةم تةى هةش  هةلَوةس
، ئةوة ـآغةضزةوى ٌةفاوييس  و  اٌكطزِ  َيجةضةيرة، ضاوثؤؾيي اطزوة، و  ة: ئةدةض لة
طة، و  ـة: ثـَيـ ئـةوةى اـة دةزةيـة      ـيـ ـو  ايةاى، و  ايةاى زيكةى ِةية اة ثَيي ِاؾ

يرة ِـا  ـــ ي ارؾٌَيطـيــط ى اطزوة، ِروطةةى اـطزوة، ِـةآلً   ئةدةض اةغَي  سةد ،ِكطَي
ى خــر  ة ِة ا ياغاى ــَيى ِرضزوة، ضرٌكـى ثةضوةضزداض لخـر ، ـآس  ِروِـلة ئيشطة ويؿ

 ة.   ــي ٌيـعةً ثَيــخةَل  ورل ،ض ئةو ؾيةى اة دةزةيةيةخـر ثةضوةضزداض ٌةية ة 

يبجت  حت  خت  مت    حب  خب  مب  ىبرَى: )ـةضوـ ـ: اـة زةف ةم  تةى نؤي هةلَوةس

ــىت ـــَي  دةضة يـ(، وة ِـــةض اةغـ ة اـــط وة، و  ـــة: ـــــةوةى اـــة دةزةيـــــةوة ِؤئــ
ٍ  ـآ ؤَلـةى لـ   خــر  كطزٌة، ـِؤ ئـةو درٌاسـ   مة ؾكاٌسُــةوة ِؤ دةزةيــدةضة ي ، آزةغـيَي
 يَيٍة.ــى  ؤَلةغــظ َل خـر رواُ ــَِي 

ــ زةف خــر  ة ـا :ر ضةًـةى ضـةلـوةغ پ    ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  ٱچةضورَى: ـ

ٿ   ٺ  ٿ  ٿ      ٺ ٺ    ڀ  ڀ  ٺ   پ  ڀ   ڀ      پ  پ

ــاخرز     چٿ         ٹ ــا يـ ــى زةضيـ ــة ضة واطزٌـ ــة اـ ــةى ئةوةيـ ــا ضةو َلة ييةاـ ، واٌـ
اـــط وة، وةك ضة ِـــر ضزُم وـــةز ض  ســــةآلَهضزٌى زةضيا ـــاُ ِـــؤ خــــر ى زةضيـــاو ٌَيطـيــــط

وػـرَلىاٌاٌَي  اـة ئيشـطة ً    اُ وةك ـر ض ُ، و  ة: ِؤخؤ ــاُم ِؤ ضةَيةـاظاطزٌَي  ِؤ خؤ ـغ
ِـ ـزةِةغنتم زةضَ ِؤ سةزم ِروطةة ِة زةضياز   َيسةث ــ ةية غـةضةُ، ِؤ اُ  روز ِةيـٍَ  ـ

كى ضةَيةـر ض اـة ِـة    ـييـ ِـؤ خةلَـ  ـا، وة ِةدؿـ ـضزٌى زةضيـ خــر  ى زةضيا، وة لة ٌَيطـيـطلة 

ــ ــةفةضو ِاورؾــ ـزةضي ـــاز  غ ، چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچةُ، ـؤ زةا
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َ ـِــةآلً  ــا لــة ئيشــ    رز ـة اــط وة، ياخــ ـدةزةيــ  ــــآى وؾــكاٌييياُ ل ٌَيطـيـــط ،طة ً ز ِــ

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    چدةزةيــــة اــــط وة،  ـآضة واطزٌيــــاُ لــــة وؾــــكاٌييس  لــــ

 ةوة.ـؤزةاطَيٍـةُ، اة ِؤ  ى ئةو اــية ِكخـر ، وة ثاضَيع لةو چٹ

ــاى ضة واــطزُ زَي، و  ــة: ) صددَٚوؾــةى ) ــاى ا صددّٓٚاد ًصددَر( ِــة واٌ (، وة ِــة واٌ
، زيـاضة ظؤضِـةى ِـةضة ظؤضى ظ ٌايـاُ زةَلـَيَ:      ٌَيطـيــط ـ زَي، و  ـة: ضة واـط و،   (يًصَٚ)

(يــة، زيــاضة ئــةو اا ــة ِــة ظؤضى واغــي خــرض وة، ًاصددٟى زةضيــا )ٌَيطـيـــطوةِةغــت لــة 
ي يضوِـةض ااوَيكيـاُ ِـة ثَيـى ثاؾـداٌى اميـر       ،آِـ  ـآياُ لـ خــر  ظ ٌاياُ ضةةظ و ضةةمحة ى 

اى ئاية ــةااٌى اــطزوة، ئةدــةضٌا لَيــطةز  ــــواؾ ة ،اضةظ يى خــؤىـةٌطم ؾـــخــؤىم فةضِــ

يي زةضيــاو ٌَيطـيـــط، و  ــة: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻچزةفــةضورَى:  خـــر 
ــ ضزُ( دؿخــر  ( و )ٌَيطـيــط اضة )ـاط وة، اة زيـ  سـةآلَهةيياُ ِؤ ـضزٌةاخـر  يي ، ِؤيـة  ـ
ـــدرضةئ ـــآاُ زةِــ ــ ــ ــة ثَيـ ـــِـ ــةضزةوةااُ  ةفػـى ضةؤشدـ ـــاضو غـ ــــيـ ــةوةـط ِكـ ف طَي، وة ئـ

ٍـ ـضـةٌس وؾـ   خــر  اٌة، اـة  ــاظى درضةئـدةوضة طيَ ضةووى ئي ذ زةغـيى   ،ـآةيةك ِةااضزَي
يا ــط و، ئَيػـكيـةاى زياضـات لةغةض و  ايــ(ياُ ِكحصدز رو )ـةآل ـارض ّ ـآيـخةَل  ٌاِةغ

ـــ، ئةدــةض فةضوروِوةة ةـةةت ئــةو ئايـــِةٌػــ ٌْمّٕ اهبةْخددز  أّٔٗ ُحددُ٘ت   اى: )ـ إّٔح،ددىَّ هّٔلّٕددٍ صةدد

ــ ، وة لة دي(اهبةْخزّٚ ُٕ ا ى )ـ ًُد ُةبة) ،(فٗةطّٔعةا ُٕددد ٗة ٕ، ددد ٗةبةق،ٚ( يـاُ ) ات ٘ةاُاتد ( ِرو يـة،  ـاظة   ّٕ حةٚ
اوُ، ـــــؾـــاضةظ  زوو وؾـــةى ِةااضَِيٍ اوـــــى ظ ٌخــــر اض زةِـــرو، ِـــةآلً ـــــواٌايةاــةى زي 

ــ يا ئَيىة  َيـي زةد ــ، اة وةك ئَيػچٻچو  چٻ  ٻچ و  ااـةياُ   ،ةيَـ
ــ ةضزةوى ئةو ٌس  ِـةض واغ ــة غييية، ِةآلً ئةواا ة لــظؤض دؿ ِيٍـط وة،   ـآي غـروزى لـ  ـ

ــ ر ِـة ى لةٌَيـ، ِة ايةـآضزِخـر اُ ٌةــةى زةضيايــضةةٌ ة شياٌس ضةااٌى زيك ةضةةبم ئـةو  ـ
ـــِةضةةٍِؿاــة ٌاوضــاٌةز   ـــِةؾ خـــر يٍَ، ِؤيــة ـ ـــَيرةيةك فةضوايؿـ ت زةفــةضورَى اــة ـ

اٌى ــــة لــة وآل ــــاز ، ضرٌكــــاٌى زٌيــــةورو وآل ــــيى لــة ِــــِةدؿ ـآكى خــةَل  ِـــِةاةَلــ
ــ ، ِؤيـة ئَيػ ــآرض ِــيـ خــةز  ضةةٌ ة يةيطى واغــزيك ى ٌَيطـيــط يا ظ ٌايـاُ زةضِـاضةى   ـ

ــ ضزٌى زةضيــا ضخـــر زةضيـاو   ِ ــــاُ ِــــةٌس ضة يةايـ ةَه ئاية ةاــة ــــةوروياُ لةدــــةُ، اـة 
ــ زةدــرمَيَ، لةِ ــ اض وؾــــى ثةضوةضزدخـــر  ةضئةوةى ــ ــ ةى و ى ِةاــ اضَِيٍاوة، ِــةورو  ــ
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يا لة ضةؤشِةآل ى ئاغياو لـة ظؤضِـةى وآل ـاٌى زٌيـاز ،     ــ، ضرٌكة ئَيػآواٌايةااُ زةدةيةٌ
ــس ضى زيكــةى زةضي  ـــئةوةٌــسةى شياٌ ـــايي زةخرضَيـ ـــَ، وةك: ضةؤِيـ ـــاُم دـ ــؤقم ـ طةش َهم ِ

ــ اة ضةةٌ  ،ؤُــاٌس ضي و  زةخــشي ــ ة ئَيىـة ِـةض ٌاوي  ـ ــ اُ ٌةظ ٌيـ ئَيىـة   ضةةٌ ـة لـة ى   ،َمـ
طُ ـاٌس ض ٌة ظؤض ظؤض ِـة ٌطخيـ  ـــ   لـةو شي ـوة ِةٌسَيياُ ِــةض ٌةِـَ، َ، ـةض ٌةخرضَيـِ

ـــلــة دؤؾ ـــيى واغـ ـــي، دــا ئاية ةاـ ـــة ِـ ـــآةوروياُ زةدةيةٌـــ ـــةوِاضةوة ئــةً زةدـ، ل ة ـ
ـــِةي ّْ صة]ة: ـ ْٚ       ددددكةدد ٌةددا قّٔدداية  صةدد ُٔ ِْ ٟة اهللّٕ كة ّّٚ كةبَّدداظّٛ رةض،دد ّّٚ اْبدد ْٚددزّٛ كةدد ّّٚ ُجبة َ، ْبدد ًةددا ع،ٚ  ُٖ َُ

ٕ، اهّٖبةْخدزُ  دداْص ًةا هّٔفّٔظّٔ ب،د  ُٕ ًُ ٗةطّٔعةا َة  ُٕ }صّٓ،ٚ بدزقٍ   رب٠ ددد ِِٕ اهلددد ٛ صداهبٚٔقدٛ فد   أّْٔخزةجةد

َّارةقّّٕٓق بددددزقٍ  )45864) ـــ  ،{(35(  ٗاهدددد ـــآةيط زةَلـو  ــــة: غــــةِيسى اــــرضةى درِـ : ـــ
ــ اية طى ئةو ئـيـػــ ةف اضةىــزةضِ، آاُ ضة ظى ِـلَيي خـر اؽ ـآلى ارضةى ِةِةــِةِسوَل ة ـ

ًةدا اصْ ددصةة ى: )ـدر روي، چٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻچ  ُٖ َُ َةددد ْٚ ( ئـةوةى  ّٓ،ٚ
 ة زةضَي. ـى زةز  ــط فطةَيــا ئةوةية اة ِةســضزٌى زةضيخـر وة ط وة، ـس  ضة واـاة  َيي

ّٚ كةبَّدداظِّٛــةض لــة ) ، دَيطةزض وة ــةوة در رويــة ى: آلــة خــؤىم ِــاِي ضة ظى ِــ خـــر ( اْبدد
ُٕ   َّٓٚ ددد َٖٚ ًدا اص ددص} ًُد ً، ًةد ٗطعا ًُو،د ة  ٗةبةق، ا   ُٕ ُٖ ، و  ـة: ) {ٛةددد ِْد َُ ْٚ ( وةِةغـت ثَيـى   صةد

يم يــةيطى واغــي ئــةوةى ِــة  ــةضةو  ــــ، واغطَيـزةديــس  ضة و زةاــطَيم ــــئةوةيــة اــة  َيي
رَيط ــــ(ةاةؾــي ئةوةيــة اــة غطّٔعةدداَضزُ )خـــر ةاةية، ٌَيطـيـــطرضَي، ئــةوة ــــ ــاظةيي زةخ

طَي، دؤؾـيى واغـيم   ـِةَلسةديـ   يا اة لـة ٌَيـر در ـروز   ــطَي، وةك ئَيػـطَي، ِةَلسةديــزةا
ــ َيرةيةك لـة ؾ ـــ يـ، زياضة ئـةواا يـ ِـة ؾ  ــيى يةيطى واغــدؤؾ ــ َيرةااُ  ر ٌيريـ اٌة ـ
ــ يى واغي ِةَلة ــدؤؾ ًُد عة  طَّٔ ْ٘قّٔد  ايةقّٔد ٗةؤُ، )ـــ طُم زو يـي ِيد ـ ٙةذ،اهّٜد  وُ ٌ،داهد  ُٕا  َُق،د عةِْٜ 

ٕ،ًةدد ُزا٢،صةددٗة ٕ،ًا٢،دد ًّْ،دد ــة    (1)(خددُٖ٘ةٗة ات،بةددُة ًّْ،دد ا فٚدد ــة وةِةغــت ل ــسَيكيـ در روياٌ ِةٌ
ـــر  ــس  زضوغ ـضزٌى زةضيــا، خرَيكــ خ ــــــةية ى اــة  َيي ــاوى زةضيـ، ضرٌكــآت زةِ او ــــة ئ
ــ يَيكى زيكة اة لـة زةضياا ــرَيطة، وة ِةض ؾــاُ خؤى غــظةضياا ــ اٌس  ِةيـ ة لـة ضةووةكم  ـ

ــة يةي ـــل ـــ ــة ئَيػ  ،يــطى ضةووةا ــة ئَيى ـــا ــاـ ــةً غيا ِؤخؤو ـــُ ل ــة غــةزةى  ـ ةضزةوةز  ل

ــ و   ةو مــضَ اة ـتم يةاةوس  زةظ ٌيــِيػ ، چٻچو  چٻ  ٻچاى ـ
 ة.ــظؤض ظؤض فط و ٌ
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ضزٌى زةضيــا ضــيياُ خـــر ى زةضيــاو ٌَيطـيـــطَ ظ ٌايــاُ غــةِاضةت ِــة ــــا ِــا ِع ٌيــــئٍذ
ــرة، وة ثَيي ـــدر ـ ــي زة ــ ــيم ضـ ــة ضـ ــاُ و يـ ـــةوة؟ غـدطَييـ ــياٌةى  ــ ــةً فةضوايؿـ ةضة ا ئـ

 ٍةوة:  ــاضةوة زَيٍيـلةوِ  خـر وةةضى ةـثَيغ
ــ َ،اهلل، رةض،دد   ]ةً: ـيةا ّٚ كةْبدد ّْ جةدداب،زّٚ ْبدد ٛةكةدد َِّب، د َّ اه ُٕ  أّٔ ِْدد ّٚ اهّٖبةْخددزّٚ    َّدددداهللّٕ كة  ؟ُصدد٣،ىة كةدد

ُٕ  ) فّٔقّٔدداية  ْٚتةُتدد ًة ُٖ اهّٖخ،ددىُّ  ًةددا٦ُ ُٔددُ٘ر  ٘ة اهّّٜٓ  ٛ )صددِّ اهلددرب٠( دفدد ُّق،ددٔةْٚاهبة ُٕجةددزةْخأّٔ}ص(ُٓدد

ُّ ُخشميٞ فد   (44425)  زقٍب  ُٖصدِادُ قداي ا٪كظٌدٛ  خّٚ   (443) ٛ )صدخٚخٕ( بدزقٍ   دٗةاب

ٝ دخٚ  خذ هدٕ عدآَ ًدّ رٗاٙدٞ أبدٛ ٓزٙدزٝ كِدَ ابدّ ًاجدٕ فد          صة ُٕ  ٛ اهّٓٔدار ٗةصةدخَّخة   

ٝ ٞ )دددددا٪هبددداُٛ ًدددّ رٗاٙ ــة: {(3588ٛ صدددخٚ  اجلددداًع بدددزقٍ  ) د( فدددأبدددٛ ٓزٙدددز ، و  ـ
ياض اــط  زةضِــاضةى ــــ: ثطغــــآزةَل ــــآ،َيى ضة ظى ِــــل خـــر آل ــــسوَلـطةى اــرضةى ِةِـداِيــ

فـــةضوروى: زةضيـــا ئاوةاـــةى ثااكةضةوةيـــة، وة  ؟ خــــر زةضيـــا لـــة ثَيغةوةـــةضى 
ــةى  ــة  ســـةآلَلوطز ضةوةِروةا ــة: ِةضضــي  َييس ي ــة ى  ســـةآلَلة، و   ــة ظيٍسووي ة، ض ِ

 ازضَي.ــةً ٌــطَي، ِة وطز ض لة دةَلــرشىم مبــس  ِيكــطي، وة ض لةوَيــِي 
ٗةاهّٖجةددزَّاد       ]زةفــةضورَى:    خـــر  ةوةــةضى  زووةً: ثَيغ ُُ٘ت  ّٚ  اهُّٖخدد ًةٚتةتةددا ِةددا  إّٔح،ؤَّّدد  هّٔ

ٗةاهّْٓخةددددايّٚ    َُ ّٚ  اهلّٔب،ددد ًةدددا ق بدددزقٍ   ددددد اهَارقّّٕٓ  (8832)  زقٍبددد  ٌَةدددْحأّٔ ُٕجةددد زةْخأّٔ}صٗدة

ْٕ بدددزقٍ  ) 4658) ًةاجةددد  ُّ ٗةاْبددد   )2244 )  ّْ ّٚكةددد ٌةدددزة اْبددد ُٕ ا٪هبددداُٛ فددد  ُك ٗةصةدددخَّخة ٛ د  

 ٞ واغــىم  :َـسـةآللَـ : زوو وطز ضوـاُ ِـؤ   و  ـة  {(4445اهصدخٚخٞ( بدزقٍ  )   )اهضوضدو
ـــارلم ـــة )اــة غـ ــا ِؿـ ـــةضٌاِطةزضَيَ ِ ـــسـةآلَلىطُ ـ ـــَ، وةدـ ـــةض ِؤدـ ــاُ  ـ ــروَِ، ي ةُ ِ

د ــةضم  :(، وة زوو خــرَيٍيـآكييةوة ظياٌيــاُ ِــةِــــيييم ثعيؿــــلــةضةووى  ةٌسضوغ
ـــغ ــةو ٌيـ لةضة غـ ـــجَن )ئ ـــيييس  دؤضَيكـ ــة ـ ـــخرَيَ ل ــةياُ  ـ ــاضة ثَيكّا ةا ــةآلً زي ِ ،َ

 ى زى(.ــاية، لة خرَيٍــدي
ٛ اك،دددٗسةٟ ٗا٪ّٔٚؤّدددٛ هّٔب،دددأّٔ ُّعٛ ٗاْبددداف،م ٗاهغَّددداه،دددًة ايةقّٔدددٗة: )آزةَلـــ (1)(اهقدددزطيئٍذـــا )

ُٙٛ رٗاٙددٞ ا٪ّٔدٜ فدد٘رّٚددددٗاهجَّ َ اهضَّدد ّةً،دد زّْٚخددٛ اهبةدا فددًةدد ى ى كّٕدد٧كّٔددعددجعٛ   ٗا   ٌم ٗاهدد

ًةددا٢،صةددٗة ٘ةاحلّٔ ّةً،دد زْخددٛ اهبةا ف،ددز  ٗةٚدد ًةا١ اصددَّٓٚ أّٔ٘ةصةدداْ   ــة: )ٚتدداّٗٗ ٗجددَ  م اه،ددًة( و  

ـــ( اــة ِٜ٘رّٚٛ ٗاهجَّدددددداك،ٗسةٟ ٗا٪ّٔٚؤّددٛ هّٔب،ددأّٔ ُّعٛ ٗاْبدداف،ددددٗاهغَّ ـــةوروياُ غـ ـــةض وةظِـ ةَِ، ـ
واغــيم لــة  لــةكر ظؤض لــة ظ ٌايــاٌى زيكــةف، در روياٌــة: ِةضضــي لــة زةضيــا ز يــة  ـِةَلــ
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ــي    ــة ِةضض ــة، وة ل ــس ض ٌى زيك ــة       شياٌ ــطَي، ض ِ ــة، ض ضة وِك ــاز  ِةي ــة زةضي ــس ضةو ل شياٌ
ــ ، )زياضة ِة وةضدَيــآت ِــي وةزةغــوطزووي ، وة آ  اـة ٌـةدؤضة َِيتم ِؤدـةُ ٌـةِروِ    ـ

(، ئـــةوة لـــة ضةووى ؾـــةضِييةوة ِـــةوروى ـــــآاٌى ٌةِـــــييةوة ظيـــــلـــة ضةووى  ةٌسضوغ
ًةدا   ] ةف ِـةوة زَيٍٍـةوة، زةَلـَيَ:    ـة، ِةلَـ ــسـةآلَل ُٕ ٗاهدَهُٚى  ٛ دفد  اهزصد٘ي اهلل   قّٔاهّٔد

ُٕ دددداحلدد٘ت اهّٜ ُٙقدداُي هّٔدد ِْذ،ٜ  ٘ة رّْٚسق  أّْٔخزةجة)  بةزةدددداهعة ٔةددددُٓدد ٍْ فّٔ ًةعةلّٕددددُٕ اهللّٕ هّٔلّٕدد ٕ، ددددْى  ٌ،دد ّْ هّْٔخ ً،دد  ٍْ

ُٕ ْٛعةدد ِْدد ،ً ُةددا  ٌُ٘ ُٕ خّٚهّٔددٟ رةُصدد٘يّٚ اهلل،  ددددفّٔئّْرصة (١  فُّٔتّّٖٓع، ِْدد ،ً ِةا  ُٕ }صفّٔئّكّٔددىة وّٖ ٌةددَ أْخزةجةدد أّْٔح

ٗة44288بددددددددزقٍ  ) ُٗد بددددددددزقٍ  )4484بددددددددزقٍ  ) ٍ و،ددددددددددْضًُ(   ٗةأُّٔبدددددددد٘دا ، ئــــــــةوة {(2543(  
ِـ   خــر  ة اة اؤوـةَلَي  لـة ِـاوةآلُ    ـةضِا َيكـِةغ زةضـَ ِـةضةو زةضيـاى     ،آلَييـاُ ضة ظى 
اُ ــــاضة ظؤضيــــةز اــةؽ ِــروة، زيــــغ ــــآ: شواضةيــاُ غــــآس  زةَلــــروض، لــة ضةير ية َيكــــغ

ْٚ) ـآِطغي زةِ ّٔ ددأّٔبةا ُكبة ّةَة طياُ ِـروة،  ـا و ى لَيّـات يـةاي ضةؤشَي زوو     ـ( ئةوياهّٖجةزَّاحّْٚب
ضزةوة، ئٍذــا زو يــي خـــر ، زةياوــصيم ئاويــاُ لةغــةض زةآا زوو خرضوــاى زةز ٌــــــخرضو

ٌـ    ئايـا يـةك زةٌكـة خرضوـا ض      ،آ، دـا يـةاَي  زةثطغـ   آيةاي ضةؤشَي يـةك خرضوـاى زةز 
وة اا َيــ  دــةزضى ئــةو زةٌكــة : غــروزى ِاؾــي ثَيسةدةياٌــسيَ، آغــروزى ِــةِرو؟ زةَلــ

خرضوايــةواُ ظ ٌــى اــة ئــةويـ ٌــةوا، ثاؾــاُ  يٍيــاُ ظؤض ِــؤ زَيم زةغييؿــياُ ٌادا ــة 
ـــئاوةز ٌي ياُ ظؤض ِــروة، زو يــي لــة اــةٌاضى زةضيــاى غــروض زةِــَ،  ةواؾــا   ــــى، شواضةؾـ

لــة  آزةَلــَيَ، ضةةٌ ــة دؤضَيــ  ِــ آ(ى ثــزدددددكِباضة )ــــاٌس ضَيكى دــةوضة اــة زيــــزةاــةُ شي
ـــاغو غــةز اةغــة لَييــاُ   آ: واٌ َيــ  ئــةو غــ آو َيكى دــةوضة ِــروة، زةَلــ ري، دــؤضة ســـ

ـــر  ا دؤؾـــيى ظيازةؾـــياُ لةدـــةَه خـــؤ ِطزؤ ـــةوة ِـــؤ وةزيٍـــة اـــة        ـــــضزوة، ئٍذخـ
  خــر  ةوة، ثَيغةوةةضى ــدَيطة وة  ياُ خـر ةوةةضى ــثَيغاٌة ةوة، وة ِؤ ــِطزووي

ُٕ اهللّٕ ]فةضورويــة ى:  ٘ة رّْٚسق  أّْٔخزةجةدد ٕ، عةدد      ُٓدد ٌ،دد ّْ هّْٔخ ً،دد  ٍْ ًةعةلّٕدد ٔةددْى  ٍْ فّٔ ُةددا  ْٛهّٔلّٕدد ٌُ٘ ١  فُّٔتّّٖٓع،

ِْ ِــؤى ٌــاضزووُ، لــة دؤؾــيةاةي ِيطــياُ ثَيٍــةواوة   خـــر ييةاــة ظو  ــة: ئــةوة ضةؤ{ُٕددددً،
خبــؤيَ؟ زيــاضة ِــة  ةئكيــس وةِةغــيى ئــةوة ِــروة اــة زَلٍيايــاُ   ـآةف  ــؤظَيكى لـــئَيىــ

ــخـــر ؾــيَيكى ســةضة وياُ ٌة  ،ِكا ــةوة ُٕ خّٚهّٔددٟ رةُصدد٘يّٚ اهلل،   } :آضزوة، زةَل ِْدد ،ً ِةا   فّٔئّْرصةددوّٖ
ضز، ئٍذـا  خــر  ٌـاضز، لَيـى     خـر يةى ِؤ ثَيغةوةةضى ــِةٌسَيكىاُ لةو دؤؾ {فّٔئّكّٔدىة 

ــ كة دــ: زوو ئَيػــآزةَل ــ اُ ثَيكةاةميةوضـ ّة   طةاةواُ )ـ: ئةويـ آةوةٌاُ، زةلَـ ـ ّٔ ْبد َة ْٚد أّٔبةدا ُكبة

طة، ِـة غـر ضى وآلخةاـةى    ـروواُ ِـة اةَلةدة يـ  اٌى اطز اَيىاُ لـة ِـةو  ـ( فةضواهّٖجةزَّاحّٚ
ِـ ــيآةضى ٌةدةيؿــغ ُ،اُ وةٌاِروــاة ثَيكى ،يــكةز  ضةؤيــَ ئةو زوو ئَيػــِةِ ِـة   آ، زة
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ــةز دطزَي ـــد ـــآ  ِروِـ ــاضة سةير ٌَيكـ ـــ، زي ـــى ظؤض ظؤض دـ ــروة، اةو  ـ ـــةوضة ِ ــةوة ـ ة: ئ
 رضَى.ــزةخ ةــاز  ِةيــى لة زةضيــةض ئةوة اة ِةضضـ ةية لةغـِةَل

ــة ضةووى ثعيؿــ  ــاُ    طدد كي )ـوةدــةض ؾــيَي  ل ــاٌى ِةيــة، ي (يــةوة، زةضِكــةوَى اــة ظي
ـــٌةخؤؾ ـــي ِآلوزةاــ ـــويكطةؤَِيك ،ا ةوةــ ــة ضةووى    ــ ــةآلً لـ ــة، ِـ ــةوة ديايـ ــة، ئـ ى  َيس يـ

ـِـ  ،ةضِييةوةــــؾ ـِـ آِةضضــى ِةؾــةض ثَيــى ضــاك  م ِةضشةوةٌــسيى آم ِــؤ ِةؾــةض ِــاف 
، ـآ  ِـةض ئـةوةف لةدـةَه ضةووسـى ؾـةضي ة س  زةدرمـ      ة، وة لةضة غـييس ســةآللَ ، ـآس ِــ َي

ضزٌى خــــر ا ـــــيداٌةااٌى زٌيـــــةوروواُ زةِيـــٍ  ظؤض لـــة ضَيؿـــــيا ِـــــة ئَيػـــــضرٌك
ِــؤ ِيٍسغــياُم ضــ م ياِــاُم  ـآىم ِة ايةــة ى زةضياييــاُ ِةيــة، ئــةوةى ِطــيــضةووةا

ــ او ... ِيــاو واليعيــاةوةؤزي ِـؤ وَيٍـة: وـاض،     ؾـيى غـةيط غـةيط زةخـؤُ،     ـــآ س، زةِيٍـ
ــةض ٌاوةااٌيؿ   ــة ِـ ــة ئَيىـ ــس ضي و  ِةيـ ــطةش َه، وةك دـــرمت شياٌـ ــؤق، دـ ـــِـ ــاظ ٌ ، ــ ياُ ٌـ

ـــِةوروؾ ــؤُ، ِةَلةة ــ ـــياُ زةخـ ــةو ُ وةٌةِــ ـــآة ئـ ــة ؾ  ــ ــةُ ِـ ـــثـــطؽ ِكـ ةضي ة ى ــ
ئايا ضةَيـى ز وُ، يـاُ ٌـا؟ ِـةآلً ئةدـةض وػـرَلىاٌَي  ضةَيـى اةو ـة وَي، وـاز ً           ، وييــئيػ

ت، وةدــــةض لــــة ضةووى دـــــر ، ِــــؤى ِةيــــة ِيآاٌــــس ضى زةضيــــايي ِــــضزٌَيكة شيخـــــر 
 رضَى.  ــى ٌةخـاتم ثَيــِك ــآعى لــ، ياُ َِيــآط خ ِـيييةوة خـ ةٌسضوغ

ـــئَيى ـــة غـ ـــ( ضــرويَ ِــؤ اةوةؤزي2011اَلى )ـ ـــام واليعيـ ـــا، ِــؤ ِةؾـ ــة ـ س ضيي اــطزُ ل
وةـؤزيــا ِةغـيــط ِرو،   اـة ِـؤ ثةضلةواٌيــاض ٌى ئاغــيا لـة ثاييةخيــى اة       يةك ز اؤٌ طة

ِروُ، ئٍذا لةِةضئةوةى خةَلكةاـة ِةدؿـيى ِيجةضغـت    ـآرَلىاٌى لـــشواضةيةاى اةً وػ
ــةضِطة وياُ ٌاخ  ٗثددق) ــة غ ـــ( ِــروُ، ا ــة ِةضضـ ـــرضَي، ئَيى ــة  ـ ــاشةَه ِرو ي ــيى ئ  ،ي دؤؾ

ـــضز،  ةواؾخـــر سةـٌةواٌ ـــاواُ زةاــطز ضـــ ـــايياُ ِةيـى زةضي ـــة، ئـ ـــةوةي  ةِي ةمتـ اُ ـ
 ضز.دـر ـزةواٌ ،ايةــِطزِ

طيـ ِامسـاُ اـطز،   ــيــ ، وةك ثَيؿچپ  پ  پچرَى: ـا اـة زةفةضوـ  ــئٍذ
زةِيــٍَ، ِــؤ  ـآو  ـة: ئــةوة وــةز ض غــاظاطزٌَيكةو ضة ِر ضزٌَيكــة، ِـؤ واوةيــةك غــروزى لــ  

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چيى، ـــــــخؤؾـــــياُ، وة ِـــــؤ ضةَيةـــــر ض ٌيـ ِةدؿ

دةزةيــةاط وة،  ــاار لــة ئيشــطة ً  ـآـــي وؾــكاٌييياُ لٌَيطـيـــط، وة ضة وى يــاخرز چٺ
         ةُ.             ــاُ ِكـة ضة ويــروُ، ضةةو يــطة وس  ٌةِــز َِ، و  ة: اة لة ئيش
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ـــوةغ ـــةلةى ثَيٍذـ ــة  :ةًـ ـــر ا ـــزةف خ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  چةضورَى: ـ

ڃ  ڃ ڃ  چ  چ      ڃ  ڄ ڄڄ  ڄ ڦ   ڦ   ڦ ڦ  

ةى ـوؾـــــــــ ، ئةغـــــــــَمىچچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ
ا ٔةددَّ٪ّٔ ّٗٞبةددْعٞ كّٔبةددْعاهلّٔ ٚ ،ُّْصدد): ــــآزةَل(1)(يدددداهقزط)ا رة؟ ــــةوة ِــــ( لــة ضييٞددد بةْعاهلّٔ)

َّ  ،زةز بٚدد٘ت اهعةددجةددكّٖأّٔٗة ًّ٘ٞزبعةدد ٗةٔةددِت٢٘،  ه،ٚددىةق،ٗة ّ٘ٝرةًددَ     ْعددكّٔ سّٛارّٚبةدد ات٤ُّٛةدد ىُّلّٕددا  فّٔٓةددبزٗسّٚا 

(، و  ـة:  ٛ صدَرٓا دا ظٔز فذةخّٚ ٝ،زأٌّٔةدَٜ اه  ثةْعكّٔٗة  ِاٝ٘  اهقّٔكُعٗة ََّٚة  اهقّْٔعكّٔ ًُِْٕ،ٗة
اةِةـة، ِؤيــة ئــةو ٌــاوةى لَيٍـط وة، ضــرٌكة ضــر ض دؤؾــةية، )ِـا  ــةو و ضــر ض دؤؾــةف    

ـــاٌى ِــةضةةِاُ اــا ى خــؤى ِاظٌـ( وة ظؤضِــةى واَلةاــآٌــةِ ةيي ِــروُ، وة زةؾــ ر طَي: ـ
اضة، وة ِــةض ضـرٌكة ِةضظِؤ ــةوةو لةغـةض ظةوى زيـ    ،ةوة ٌـاوى لَيٍــط وة اةِةـة  ـلةِةضئـ 

اُ، زوو ــــ( وةك درَيعيٍ ــة ثَيــى ئيٍػ ْعددكّٔثَيــى زةدــر طَي: ) ،ؾــيَي  اــة ِةضظَِييــةوة
ــ درَيعيٍ ى ِةُ، ئةو ــ زةضزةضـَ، وة زةدر   ـــآ  و ئـةو  ى لـة ث  ـ ( ثةدَٙٔا   ْعد كّٔطَي: )ـ

 روةوة. ــيٍ ى ِةضظ ِــيى غــة: لة ئاغــةوت، و  ــة: وةوكى زةضاــو  

، ئايـا  چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچفـةضورَى:  وةِةغييـ لةوة اة زة
َ زةدـر طَي: ) ثَيـى ِؤضي ظةوى وةاكةو زةوضوِةضى سةضة وةو  (؟ ضـرٌكة  ا٪ّْٔرض احلّٔدزةا

ــ ِـيش درٌاَِيـ  ِكـطَي، ئٍذ    ،دةزةيةية لة وةاكـةو لـة زةوضوِـةضى وةاكـة     ِـ ـ  ـآا وةٌة
لـة اا َيكـس    طُ، ثاؾـاُ  ـةوَي سةضة ويـ ــَِ، ِةآلً ل سـةآلَهة ــرَيٍى زيكــدرٌاِةااُ لة ؾ

َ، لَيـت سـةضة ً زةِـَ،    ـــ سـةآلَلطة ً ز ى، ئةو ؾياٌةى اة لة اـا ى ئاغـايي ز    ــاة لة ئيش
ٔةددددا  ]ة ى: ــــــفةضوروي ف ر خـــــةضى ــــــةوةــثَيغ ًْ ُٙخةزّْ  ٍْ ٗةهّٔدددد ٔةددددا اهللّٕ  ًة ّٔ حةزَّ ًةلّٜدددد  َّ خّٚ

َِّدداُظ ٗة46435)  زقٍبددَ ٌةددْحأّٔ ُٕجةددزةْخأّٔ} صاه ٗة(4244)  زقٍبدد ُّارّٚدةدداهُب(     زقٍبدد ٍ و،ْضددًُ  

ٗة4523) ً،اهتّْ(   ٗة554)  زقٍب ُّذ،ز َّٗة  ٚ  خ،صة ّ ضة  حةايةقّٔ(   ّْ  (  3586)  زقٍبد  ُّا٢،ضةاه كةد

ّٚ   ٛأّٔب،دد  َة ْٙ ّٛ اهّٖعةدد ســةضة وى اــطزوة، وة خــةَل  ســـةضة وياُ     خــــر ، و  ــة: وةاكــة   {ُّْعددزة
ةى  َيــس  دةزةيــة درٌــاِى  َيــس  ســةضة ً اــطزوة، يــاُ ئــةو ؾــياٌ  خـــر ٌــةاطزوة، و  ــة: 

طة ً ز ُ اـة لـة ساَلـة ى ئاغـايي ز  ِؤيـاُ ضةةو ُ،      ــةض ئةو ٌةى اة لة ئيشــاطزووُ، لةغ
                                                 

  384  ص6اجلاًع ٪حلاَ اهقزآْ  ج (1
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ــة  ــا اــ ـــر دــ ــةضورَي:  خــ ڤ  چ، چڤ  ڤ  ڤ  ڤٹ  چزةفــ

، زةاــات، ئــةو واَلــة سةضة وــة لةدــةَه چڤچ، وةك َِمَيــى  ةفػــريى چڤ

، چڦ  ڦچاةِةـــةى دَيـــطة وة ِـــة:  خــــر  :( ِـــةض يـــةاَ، زةفـــةضورَىٞبدددْعكّٔ)
ٔةددا  أٜ صةدد٩حةاّٗ ، )ــــاطزوويــة ى ِــة وايــةى ضة وةغــياٌى خةلَ  َِّدداظّٚ ب، ًةعةاعةددا ٪ًددّ اه ( ٗة

ــ اض ً زةدـطَيم َِيى ــس  ئــلةِةضئةوةى خةَل  لةوَي ِـ ـ ، اـةؽ زةغـيسضَيصيي ٌااا ـة    آَ زة
ــس         ــة دــةوَيكى ئاض و ــس ضيياُ ل ــةوةى اــة ِــةً زيٍ ــة ِــؤى ئ ــةوة زةَِيي غــةض اــةؽ، ئ

ــ ة ى )وٍاغــِة اية ةضُ،ــِةضةَيرةِ  (ى سـةزم ِـروطةة، وة ِـةً شيـاُم درظةض ٌيؿـياُ      ـ
ــ لةو ٌاوضةيةز  ِة َِيىٍييم ئـاض ويى ِةغـةضزةِةُ، زيـاضة خرَيٍسض ويؿ    قٚاًداّٗ  يةوة: )ـ

َّددداظ   ٘ةاًدددإّ ه،و َّددداظ  ق، ٚ ٌددداّٗ ه،و َّددداظ  قّٔ ــةض غـــ ه،و ــ آ(، ِـ ــا روُ، ـديـ ـــر طة ئة ةاةى ِـ ى خـ
ات، وةك وٍــة َي  ــــاشة ِــةوة زةاــــاٌس  ئاوــــة درضةئرَيٍَي  لــــــثــةضوةضزداض لــة ضــةٌس ؾ

ــ ةااُ، اـة اةِة ــةض ِةضةةِــلةغ ــ ةى ِـؤ ديَ ـ ــ طة وُ ِـة وايـةى َِيىٍي  ـ يم ئاغـاييـ، ِـؤ   ـ
ــ وَيٍة لـة غ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  ڇ  چ(ز  زةفـةضورَي:  ب٘تددد اهعِلروضةة ى )ـ

، و  ة: چڑ    ژ ڍ   ڍڌ ڌڎ ڎڈڈژ
ــة ســةضةةوَيكى ز   ــاِيٍَ؟  ئَيى ــا ٌ ــاٌسووُ، وة    ئاي ــؤ ضةةخػ ــاُ ِ ــى زَلٍياييى ــةضو دَي َلٍياا

ٌـ  ـخةَل س  زةضةفَيٍـسضَي، وةك دـرمت اةِةـةو ئـةو ظةوييـةى زةوضوِـةضى       ـكى لـة زةوضى و 
ــ ؤى ئةويـــ   لةوَيـس  لةخ ــةضة ً، اة خةَلــةضظةويٍى ســثَيى در ط وة: غ َ ِـروة، ِـةآلً   ـ

لَيكــط وة لة يــةُ ضــة ةوة، وة  خــةَل  ضةفَيٍــسض وة، ضةَي طيــى ،لــة زةضةوةى ئــةو ِاظٌةيــة
ـــية لةغــةض ِخـــر اــرشض وة، اةو  ــة: اةِةــة ضــااةو وٍــة َيكى دــةوضةى    ةضةةب، ئٍذــا ـ

ـــر  ــةضورَي:  خـ ــت زةفـ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   چى ِاآلزةغـ

، ِةيــة، ِــةآلً لَيــطةز  چھ    ھچ، زيــاضة چڦ   ڦ  ڄ  ڄ

ــ ــة  چڦ   ڦ چة ى: ـفةضورويـ ــى ئـ ــةاط و، وةك َِمَيـ ــاٌ ى دةزةيـ ــى ، وـ وة ثَيـ
ــر طَي ديٍػ ـــزةد ـــي واٌ ـ ــةو ض ـ ــة ئ ـــةااٌة، ا ــةُ: ـ ٝ،  ُذٗ)ر ض واٌ  َة ٞ،  ُذٗ اهّٖقْعدد  اهّٖخ،جَّدد

َُددًُخة (يـ ِة  ةٌياية، لةو ضر ض واٌ ـةز   رةجة َ، )ــواٌط لة زو ى يةا ــآ(، غ  ددرةجة  زَّ
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ــ ةضةيؿـِةضةةب ِازة ياُ و ِروة ئةدـةض ؾ  ِـ ـ ٌـ  ،آياُ ِرو ٌة،  ـا   ط رةو وةغـياٌسوويا ـضة يا
ٞ واٌ ةااُ  ةو و ِروُ، وةك لـة غـروضةة ى )   ةضورَي: ـاض زةفـ ـى ثةضوةضزدـ خــر  (ز  اهت٘بد

 ے  ۓ   ے  ھھ  ھ   ہہ  ہ  ہ  ھۀ   ۀ  چ

ةِروة ــــــــاضى و ف ِـ، دــــــچەئ   ... ﮵ ﮳  ﮴     ﮲  ۓ
ـــثــافم ثَيؿ ، ـآةضةَي اةو ةـــياُ ِــة واٌ ــةااُ اــطزوة، ئةدــةض ظؤض ثــةاياُ لةغــةض ؾــ  ـ

ــ در روي ــ ةز  ؾــــةو واٌ اٌة: لـ ـ َيى ئــةو ـةيَ، دةيٍااـة وــاٌ َيكى زيكـة لــة دـ   ــــةضةَي زةاـ

ٱ  چى ِاآلزةغــت زةفــةضورَى: خـــر (، ِؤيــة ُةض،د١ٛ ط وة: )ــــَ، اــة ثَيــى در ـز زةٌَييــ

ــة: زو خػُةض،دد١ٛ، )التوبدد چڄٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ـــ( و   ـــنت، زو خػـ يٍى ـ
ــ يياُ ِـروة، لـةو واٌ   ـــ   لة واٌ ـةااُ اـة ثَيريػ  ــيةاَي ــ   ؾةزـ  خــر  ةضةي  َيـس  ِكـةُ،   ـ

ــ اضة ظيــا ط ارفطيــــرَى: ِــةو ضةةفيـزةفةضوــ ا ـاُ اــطزوةو خؤيــاُ اــافط اــطزوة، ئٍذــ    ــ
( ئـةو ئاشةآلٌـةُ اـة ِطزوويـاٌَ ِـؤ      َٜددد ٓةىاُ اـطز ) ـــ طيـ ِاغــيـ، ثَيؿچڄچ

طةُ لة  ى وعدةو ى سةضة ً، يـاُ لـةو زةوضوِـةضة، ئٍذـا سرؾـرت      ـ اار غةضياُ ِة ،سةز
ــ ــاخرز وــةضةو آةؾــةوآلر ِروِــ ، ضةآِروِ ــعُ ِروِــ  ، ي ــةو  چڄچ، آِ ــةويـ ئ ، ئ

زةفةضورَي: ئةو ٌـة ِـةوروياُ    خـر ئاشةآلٌة ِروُ اة دةضزُ ِةٌسياُ لة ون اطزووُ، 
ز يٍـاوُ،   ـآى ااضِةدخـر ىى زيٍس ضييم وايةى ضة وةغياٌى خةَلكَ، وة ئةو ٌةى ــزضوؾ
 طَي.ـِ ي ــآُ لطَيم سرضوة ياـِ ي ــآاُ لــضةَيعي ــآة زةِــِؤي

ــ  خــــر اـــة  :ةًـةؾــــةلةى ؾـــــوةغ ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چةضورَى: ـزةفـ

اــــة   خـــــر ، و  ــــة: چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ
 ةى ـئــةو ياغــاياٌة اُ ِــؤ ضةووُ زةاا ــةوة، ئــةوة ِةلـَـ  ،ئائــةوة اُ ِــؤ ضةووُ زةاا ــةوةو

ــ ةااٌى ئاغيَيٍيـــ ى ثةضوةضزداض ٌّخـر ئةوةية اة  ٌـ ـــآ ااُم ظةوى زةظ ٌىاٌةـ  آ، وة زةظ 
ــر ـــثَيريػ ةئَيـ ــةوة ِةيــ ـــييياُ ِـ ــةٌس وَيػ ــ ــة ضـ ـــة اـ ــى اا يـــ حمّٓدددٞي ة )ــ يم ـ(َيكـ

ـــيييرَيٍــؾ ـــاُ ِةِـ ــة ِيـ ـــَ، ا ـــر ٌَ  َييـ ــاز ضيي   ـ ــس ضييم زٌي ــطُ، وة زيٍ ــاض ً ِ  اٌس  ئ
 ةُ.     ــس  ِكــيي  َيـخؤ اٌياُ ِة َِيىٍ
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ـــوةغ ـــةلةى سةو ـ ــاــة  :ةًـ ـــزةف ر ـخـ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چضورَى: ةـ

ــ  ؤَل خــر  ، ِع ٌَ اـة  چژ  ڑ   ڑ  ک  خــر  ةم غـع ى  رٌـسة، وة ِـع ٌَ اـة     ـ
ة، و  ة: لةِةضئةوة اة  ؤَلـةو غـع ى  رٌـسة، غةضثَيطـيي وةاـةُ،      ــِةظةيي لَيةرضزةى ِة

ـــوة ئةد ــةتم درٌاَِيكيؿــ ـــةض يةَلـ ــطز، ٌائروَيــ ـــياُ اـ ـــس وةِــ ــة  ــ ــع ٌَ اـ ـــر َ، ِـ  خـ
 ة.   ــِةظةييؿ ةَيةرضزةيةو ِــل

ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  چةضورَى: ـزةفـ  خــر  اة  :ةًـــيةلةى ِةؾــوةغ

 خــر   ـةٌيا دةياٌـسٌى لةغـةضة، وة     ، و  ة: ثَيغةوةـةض  چڳ   ڳ  ڱ  ڱ
 ةُ، اةو  ــة: اا َيــ  ثَيغةوةــةض ــــاُ زةاــــضــى ثةٌّ ئاؾــكط  زةاــةُمضــى  ـآزةظ ٌــ

ــةياوى  ـــر ث ـــةآلَهو خ ـــم سةضة وَيس ــة ـ ـــر  ا ــةٌ    خ ــاُ زةدةي ــاوُ، ثَيي ــةضاى آز يٍ ، ئ
ُ ـاوــــغةضؾــاٌى خــؤى ئةم لةِةضئــةوة لــة خؤ ــاُ   ،س وةو ئــةجماض خؤ ــاُ ِةضثطغــياض

ــ اَِ، ثَيغــــوضي ةو ئــةوة  ســـةآلَلئــةوة   :آزو ى ئــةوةى ثَييــاُ ضة زةدةيــةٌ   ةوةةض ــ
ـــسةضة و ــةوة ضااـ ـــة، ئ ــةوة خط ثـ ـــةو ئ ــؤى     ـ ــةضاى خ ــةوة ئ ــةُ، ئ ــةُ، و  وةا ة، و  ِك
 اً ز وة.     ــرة ئةمــٌةةض ِة ئَيِةض 

   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻچزةفةضورَى:  خـر اة  :اييــةًم اؤ ـةلةى ٌؤيـوةغ

، چۀ ۀہ  ہہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ڻ  ڻ
 ةيَ:ــزةا ز ةضــيةى لة ِةض ٌةــة زوو ِةَلرةغــئَيى
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7 
 ـهه لوه سته ى   بيويست    هل   هب ر ا نبه ر    ئاهي تي  دوو 7

 چ   ....ڱ  ں  ں  ڻ  ڻچ
 

، و  ة: چڱ  ں  ں  ڻ  ڻچةضورَى: ـ: اة زةفةم تةى يةك هةلَوةس
ٍ ، ةممةز  ـئةى ورس : ثـيؼم ثـاك   ـــآ   َِمـــآ ياُ ِةض اةغَي  اة درضةئـاُ زةخرَي

ــ اُ ٌـ ، يـاخرز خـط خم ِـاف يةاػ    ــيةاػ اُ ٌـ ، يـاُ ظياٌةـةخـم غـروزِةخـ     ـ
 ــؤف  ،ظياٌةــةخـ يةاػــاُ ٌــ ، ِةضضــةٌسة ظؤضيــى ثــيؼ يــاخرز خــط خ، يــاخرز   

ـــةضغــغ ــات، ـــ ـــر اً ِكــ ــةدخــ ــةى: ) آى ااضِــ ــةً زوو وؾــ (ى طٚدددد ( و )خبٚددددحئــ
 :ــآطُ، زةدرمــا ِةَلسةدــةٌس ُ واٌــاة ض ،اوُــاضَِيٍــِةا

 .ةضة ً َِــم سسـةآلَه( 1
ــافطو وػ  ( 2 ــى اـ ــت ثَيـ ــاُ وةِةغـ ـــيـ ــــ ـــر ، وةك آرَلىاُ ِـ ــةضورَى:  خـ ٿ  چزةفـ

ــ ايؿ، وة لـة فةضو  ددالتوبچچ  ٿ    ٿ ــ ز  ِةوةةض ـــ يت ثَيغـ ا رة، ـ
ـــفةضوروي ُِْجطُ ] ة ى:ــــ ٙةددددد ّة ٨ّٔ  ،ً ٌُددددد٧ْ َّ اهّٖ (  8345)  زقٍبدددددَ ٌةدددددْحأّٔ ُٕجةدددددزةْخأّٔ}صخّٚ

ٗة354)  زقٍُّ بارّٚدةاهُبٗة ٗة284)  زقٍب ٍ و،ْضًُ(   ُٗ٘ دةُبد أّٔ(   ٗة324)  زقٍبد  دةا ً،د اهتّْ(    ُّذ،ز

ٗة434)  زقٍبدد َّٗة  ٚ  خ،صةدد ّ ضةدد  حةايةقّٔدد(  ٗة364)  زقٍبدد ُّا٢،ضةدداه   زقٍبدد ْٕاجةددًة ُّاْبدد(  

 ـآ.ثيؼ ٌاِ اٌس ضــرواُ ئيىــ ، و  ة: َِي{(824)
 آ.اف ِـيى ِــيى خط خم ؾــوةِةغت ثَيي ؾ ـآ رمـوة زةؾ (3
 ــــآ.روزِةخـ ِـيى غــــــيى ظياٌةــةخـم ؾــــت ثَيــى ؾـوةِةغــ ـآرمـــوة زةد (4

 ة:ــاةو  
 .َــُ ِاــت ثَيى اطزةوةاــرز وةِةغـياخ (5
 . َــاضةااُ ِــاُ وةِةغت ثَيى درفيـي (6
ضزٌةااُ ِــَ، خـــر يةااٌيـ وةِةغــت ثَيــى ــــيةااُ ِــَ لــة ؾــــت ؾــــيــاُ وةِةغ (7

www.alibapir.net



  ...... (49 – 011) 
 

 

 [490 ] 

 ة. ــااةى ظؤض فط و ٌــةو م و  ــةيَ ضــا زةاــس،  ةواؾــااةااُ َِ... ِيــثؤؾ
ــ لـة غـَيةةضيس  ثَيى   وت ئةو ئاية ةوةــلة ثؿ خـر  ئـةى خةَلكيٍـة    اُ زةفـةضورَى:  ـ
ــ ِا اةويؿ ،َـروزِةخؿــم غسـةآلَهياٌةى اة ثاكم ضاكم ــئةو ؾ ياُ لةو ٌـة ضـٍط   ـ

طُم لةدـةَلياُ يةاػـاُ ٌـ ،    ـضااي ،ةااُـية ثيؼم سةضة ًم ظياٌةةخؿــؾ لةِكةوَى، 
ــ روزِةخؿــة ضاو ِؤ اةوـة ثـاكم غ  ــِؤية ِةويؿ ــ ةااُ ِ ـ ــ َيطةُ، ضـرٌكة ِةويؿ ـ ة ـ

و يـة سـةضة ً    خــر  رٌٍة ى ــة، غــت زةاةوَي، وة ظؤضيـ ٌيــزةغِة ظةمحةت  سـةآلَه
م سـةضة ً  ســةآلهَ ، وة ظؤض دـاض ئـةوةى اـة زةضِةغـيى     (1)يسةاةوَىـط زةغـ ـظؤض ئاغاٌي

ــ ، ِؤيـة ِـةض اةغ  آــةوة ٍِــةضة ً ظؤض ِةغةض يةاــلة س آزة ر ٌ ،آٌةِ ــ َيكياُ ِيـ ٍى ـ
ةضٌا ِـــع ٌَ لـــة ضةَييـــةاى ـــــئةد ةض  ـــاك  ـــاك،ـــــةوةٌس ِـــرو، وةدـــــِـــة ثةلـــة زةوَل

لـةً ؾـاضةى    آِـ  ـآى لـ خــر  ازضى دةي ٌى ضةةمحـة ى  ــسةضة وةوةية، زةَلَيَ: ِةِسولس
ــة ــة ايَيةــ (2)ِةيس ي ٛ   ي: )ـ، ل ــةاَي  لــة   اهفددت  اهزبدداُٛ ٗاهفددٚا اهز دداُ ــة ي (ز  ل
ي وــــاَهم ــــــس ز  و  وــــةظ ٌَ ٌاظ ٌــــــى ِةيــــــك: ئــــةى خةَلآةااٌيس  زةَلــــــــــوةدميػ

ة اُ ضـؤُ ثةيس زةاـةُ  اـة  ةواؾـا زةاـةً ضـؤٌى غـةضا زةاـةُ، زةظ من         اواٌةاــغ
ــي زةَلــ   ــس اطزوة، زو ي ــياُ ثةي ــةظ ٌَ ِةِسولسآئاو ؾ ـــ: و  و ـــازض ئيسزي ـ ــى ـ اى ِيمى

ــ ، ِـةآلً اـة  ةواؾ  آزةيع ٌ خـر   زةاات، يةي  ِةض ــيةي ــ ا زةاـةً ضـؤٌى غ  ـ ةضا ـ
س ، وة لـة  ـــ سـةآلَلةى خؤى لـة  ــاياُ ثةيس اطزوة، ئةوةى واَلةــزةاةُ، زةظ من ضؤٌيؿ

ةضا ِكـــات، ئـــةوة زيـــاضة ِـــة ـــــةضِيي ز و لـــة ضةَيـــى ؾـــةضِييةوة غـــــا ى ؾـــــو دة
ـــؾ ـــةآلَلَيرةيةاى ـ ــطزوة،  س ــس ى ا ـــئــةوةى وــاَهم غ وة يـ ثةي ــة ضةَيــى  ـ اوةٌةاةى ل

ـــٌاؾ ــة ؾ   ـ ــاضة ِ ــةوة زي ــات، ئ ــةضا ِك ـــةضِيي ز  غ ـــَيرةيةاى سـ ـــةضة ًم ٌاؾـ ةضِيي ـ
ى ظؤض ٍِطــيٍةيةاى ضة غــية، ِــة ظؤضى و يــة اــة ــــة، ئــةوة  ــا ضة ززةيةاثةيــس ى اــطزو

ـــئيٍػ ـــاُ ِــة ئــاضةدى ٌَيرةضـ ـــةو ٌى ضةظدــى ثةيس اـ ـــطزوةو ظةمحــة ى ثَيرةاَيؿـ اوة، ـ
ةضفى ــــم غــــآاضى َِيٍــــةضِيي ز  ِةاــــاز ت لــة ســةضة ًم ٌاؾــــزيــَم ويــصز ٌى ضةَيــى ٌ

ـــِك ـــات، ِــةآلً ئةدـ ـــةض ثؿـ ــرة ٌةئـ ـــَيؿيى ثَي ـــا ِــرو، ئــةوة زةضِةغـ ـــت ٌيــة ضـ ؤٌى ـ
 ةضا زةاات. ــغ

                                                 

زووف ِـة ظؤضيـي و يـة اـة لـة      ياى زٌيـاو ِـى ضة ِـط   ــى ئَيػـوةضزم و دي ـراوى ئةوةز  اة ِةلـ( لة ئةم1
 ط رة.ـَمى دـكـس ِروةو ؾــةوة ثةيـةااٌـاوييـكطزو ٌةفـة وطؤظـاوى ِةضٌاوـئةم

 .غـاٌةً لة ِةيـس ز در روٌةوة، لة اا ى زةو وي لة )ئةمرووةٌـى ٌرَيٍـةض ُ(ز ضئةً زة( 2
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اـة ئَيىـة لـة ؾـيةااٌس ، لـة       ــآزةيةوَى غةضمىاُ ضة ِكَيؿ آى ااضِةدخـر لَيطةز  
ــ دػ ةااٌس ، لـة اطزةوةااٌــس ، غـةضمى ضـؤٌية ى ِـسةيَ، ٌــةك     ـــ ةخكــةااٌس ، لـة ؾ ـ

ــ ـــى، ضــرٌكة ضةٌسَييـضةٌسَيي ــة، ِةَلــ  ـ ؤٌية ى غــةٌ ى كر ضـــى غــةٌ ى وةســةك ٌي
وةسةاــة، ضــةٌس ٌرَيــص ُ زةاــةى، ضــةٌس ضةاا ــاُ زةاــةى، دــطٌط ٌيــة، ئــةوة دطٌ ــة  

ــ ةٌس ضةؤشوو ُ زةدـطي، ضـةٌس دػ  ــاُ زةاةى؟ ياُ ضــضؤٌي ةى خَيـط زةاـةى، ضـةٌس    ـ
ــ ةزةدة زةاـةى... ِيـس، ِاؾ  ـــ خَيـطو ق  ــ ة، ِـةآلً دـطٌط ئةوةيـة ضؤٌيؿ   ـ ياُ ئــةماً ـ
ايةوة، ـضَي  زةاا ة خَيط ِة زَلَيكى ئةوةٌسة غاام غاضى و ية يةاَي  زيٍاـزةزةى؟ د

ـــةو ٌةوة اةغــــةوة، وة دــاضى و يــة ِــة ثَيطــــثاز ؾــيى ظؤض دــةوضةى زةز   خـــر  َي  ـ
ا ى ـلةديـ  ةوة،ط ثَيكـط و ـــ ةتم ئاظ ضز ٌى ِاِـاى خيَ ــا ة خَيط، ِة وٍــواَلَيكى ظؤض زةا

يــاُ دــاضى و يــة اةغــَي  يــةك  ي غــع  زةزضَي، ــــةضيؿــلةغ ،ــــآطى ِ ا ــــئــةوةى خَي
آلصم ظؤض ِة زَلةوة، ثاز ؾيَيكى ظؤض دةوضةى ــةى خَيط زةاات، ِةآلً ظؤض ِة ئيدـدػ
وةِةغـيى  ضرٌكــة  ةى خَيطو ضاك زةاـات ِـةآلً   ــة ظؤض دػــة، اةغي و ف ِةيــِةي

ي غـع  ِـسضَي، اةو  ـة:    ـاِاظية ٌةك ِةض ثاز ؾيى ٌية، ِ طة ضةةٌ ـة لةغةضيؿـ  ـثَيى ضةي
راةو ةااٌس ، لـة ضةةوؾـيةااٌس ، لـة دػـةااٌس ، وة     ـ ةٌيا لة ِيةازة ـس ، لـة ِةَلػـ    ٌةك
ــ اواٌيؿــاُ لة وـاَهم غ ـثاؾ س ، ِـةؽ غـةضمى ظؤضيـي وـةزةُم ِـةض خـةضيكى ئـةوة        ـ

وــةَِ، ِــؤ وَيٍــة: غــاواٌى ظؤض ثةظوةٌــسة ِكــةُ  ِــةَلكر ِــع ٌَ ئــةو وــاَهم غــاواٌة     
 اُ ٌا؟         ــةوة ٌط وة يـةض يةاــةضِييةوة ِةغـة؟ لة ضةَيى ؾـسـةآلَلة؟ ـدؤضةاةى ضؤٌ

ــةضورَي: تةى دووةم     هةلَوةس ــة زةفـ ہہ  ہ  ھ   ھ  چ: اـ

ِكـةُ ئـةى خـاوةُ ِـةدآلُ  ِؤئـةوةى غـةضفط ظَِ،        خــر  ع لـة  ـ، ثاضَيچھ
ي، ئــةويـ ئةوةيــة ظؤض اــةؽ ِــةُ ـاُ ِــؤ ؾــيَي  ضة ِكَيؿـــلَيــطةز  زةوــةوَى غةضميــ

ضِييم درضةئـاُم غـرٌٍةت، ِـةآلً ظؤض ِـة ز خـةوة ِـةدَنم       يى ؾـة ـاضةظ ُ لة ظ ٌػـ ــؾ
ياى ــــاَِيٍَ، وــَ ِيٍيروــة واوؤغ ـاضٌــــع ٌيي لةدــةَه ِةاــــةتم ز ٌــاييم لَيـسيكىــ

ـــيــاُ فةضوايؿ ،ى ئايــة َي ـاييٍــــئ يَي  لــة ؾــرَيٍَي  زةخرَيٍَييــةوة، يــاُ ســراىَيكى  ـ
ــ ةضِيي ِـةياُ زةاـات، اـة ديَ   ــؾ ظ ٌر،  ـةٌيا ظةضةضى  ةو لـة ديـا ى دـا   ـــ ى خـؤى ٌي ـ

، ِــؤ ِــةااضَِيٍاٌى ِــةدَنم زةفــةضورَى:    ـآغــةضمىاُ ضة زةاَيؿــ  خـــر ، ِؤيــة آزةِــ
ِكةُ ئةى  خـر ، ثاضَيع لة چہہ  ہ  ھ   ھ  ھچ
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ــ اــطزُ ِــة ِــةدَن زةاــطَي، ِــة   خـــر ِةضة غــييى ثــاضَيع لــة  ــــآيٍة  ِةَلـخــاوةُ ِةدَم
ــ ظ ييت لـة سـراىي ؾةضي ة يؿ  ، ِـا ؾـاضة  آت ظؤضِــنت زةاطَي، ِا ِيمىيؿــ َي ةيؿ س  ـ

ـــ، ِــةآلً ئةدــةض ٌــةظ ٌى لــة ؾ ـآةِــــِ ـــرَيٍى خؤيــس  ِةاـ اضى ِــَيد، ظؤضدــاض ظةضةض ـ
 ةوة:ــيٍـةك َِيٍــا وَيٍةيــزةزةى، ِ

اى ِةغيةغـيَيَ ِـروً، وة يــةك و ـاضى ِـؤ خــةَل      ـ(ز  لـة ئؤضزودــ 1983لـة غـاَلى )  
صدخٚ  اهبددارٜ ١صدخٚ     لـة )  ية ِـرو اـة  ـزةز ، ِاِة ى و اضةاةؾى ئـةً فةضوايؿـ  

ْة   ]ة ى: ــــضورويفة  خـــر ةوةةضى ــــا رة، ثَيغــــ(ز  ًِ٘صددوٍ ّْ كّٔددا ٌة ْة ف،ددٚ كّٔددا

ٍْ رةُجددى  قّٔتةددىة ت،ضْ  َُيَّ كةؤّددٟ     ددددقّٔددْبؤّل ْٓددىّٚ ا٪رضّٚ  فّٔدد ّٚ أّٔ ّْ أْكؤّدد ُةفّٖضدداّٗ  فّٔضةددئّية كةدد ّٗ ٗت،ْضددعنية  عة

 ُٖ ٓ،دد ،  فّٔئّتةددا ُٕ قّٔتةددىة ت،ض ايةقّٔددفّٔ  رةا َُّدد ّٗ ٗدددد  خ ٞ،؟ فّٔ   عة ّْ تة٘بةدد ً،دد  ُٕ ٔةددْى هّٔدد ُةفّٖضدداّٗ فّٔ ٨    ايةقّٔددت،ْضددع،نية 

ً، ددددفّٔقّٔتة  ،ٕ ٌَّددىة بدد ُٕ فّٔلّٔ َّ صةدددد٣ةو ْٓ ددددّٗٞ  ُثدد ّٚ أّٔ ّْ أّْٔكؤّدد ّٛ ددددىّٚ ا٪ّٔرضّٚ  فّٔددددئّية كةدد   َُيَّ كةؤّددٟ رةُجددىّٛ كةدداه،

ُةفّٖددطّٛ    فّٔ  ّٔ ً،٣ةد ُٕ قّٔتةدىة  َّد ٞ،؟ فّٔ      قّٔداية  خّٚ ْ٘بةد ّْ تة ً،د  ُٕ ٔةدْى هّٔد ٗ قّٔددفّٔ   ٍْ ُةعةد ّة    اية   ْٚ ُٕ ٗبةدد ِةد ْٚ ٙةُخدُ٘ي بة  ّْ ًةد

ْ٘بة ُّّْٓٔو،دْع خّٚه دداهتَّ َ،         ٟ أرضّٚ كّٔدذةا ٗكّٔدذةا  ددد ٞ،؟ ا ْة اهلل تةعةداهّٟٔ فاْكُبد َُٗ ٙةْعُبد ٔةدا إُّٔاصداّٗ  َّ ب، فدإّٚ

ٍْ  ٨ّٗٔ تةْزج،دددْع خّٚهددد  ُٔددد ًةعة ُةصة   داهلل  ُّّْٓٔؤّعة حةتَّدددٟ خّٚذةا  ٔةدددا أرُض ُصددد١٘،  فدددا َُّ فة دددددٟ أّْٔرض،دددمّٔ فّٔإّٚ

  ُٖ ّٕ اهعةددذةا ،     اهّّٜٓزّٚٙددعة أّٔتةددا ًة٢٩،لّٔدد ٗ ،ٞ ٌةدد ّٕ اهزَّْح ًة٢٩،لّٔدد  ،ٕ ٌةْ  ف،ٚدد ُْ٘ت  فاْختةصةدد ٌةدد فّٔقّٔاهددْ    اهّٖ

ٕ، خّٚهد    دًة٢٩،لّٔ ًُقّٖدب،٩ّٗ ب،قّٔوب،د ٞ،  جةا١ة تةا٢،بداّٗ   ٌة ّٕ اهعةدذةا ،      دّٕ اهزَّْح ًة٢٩،لّٔد ٟ اهلل، تةعةداهّٟٔ  ٗقاهدْ  

ٌة  ٙةْع   ْ ُٕ َُّدد ًةؤّددمّ٘ فدد     زاّٗ قّٔدددطّٝددددد ْى خةٚدددد خ  ٍْ ُٓ ٍْ  دددددٛ صدفّٔئّتةددا ُٔ ِة ْٚددد ُٖ بة ً،ددَٛ فّٔجةعةوّٕدد٘ ٝ، آدة ْٜ ) ٘رة أ

ًةددقّٔددفّٔ (حةلٌّٔدداّٗ ُٕ ّة ا٪ّْٔٚا بةدداية  ق،ُٚضدد٘ا  ٘ة هّٔدد ُٔدد ُةددٟ فّٔ ْة أد ٙ تٌٔددا كّٔددا فّٔقّٔاُصدد٘ا   رضةددنيّٚ فّٔددإهّٟٔ أ

ُٖ أْدُدددٟ خّٚهددد َُٗ ٘ةجةددد ٞ،دددددفّٔقّٔبةطة  ٟ ا٪ْرضّٚ اهدددر أرةادةدفّٔ ّٕ اهزَّ ددد ًة٢٩،لّٔددد  ُٕ  ٕ،ْٚدددؤًُّتَّفّٔدددع  كة}صْت

ٗة2485) بزقٍ  ُّارّٚدددةاهُب ةو ٌـةى  ، و  ـة: ااِط يـةك ِـةِرو ل   {(6424) بدزقٍ   ٍ و،ْضًُ(  
ــ يةرو، )ويػــي ارؾــرة ٌةوةزو ٌؤ اةغـــ ئَيــثَي ــ يروية ى  ؤِـة ِك ـ ــ او ِ ةضةَييـ ةوة ـ

ـِـ خـــر ِــؤ  ى  ـِـ  آاــ آ(، ثطغــياضى اــطز زة )ضةَيٍىــايي ِكــات  آظ ٌــا طيَ اةغــي زٌيا
ــ اضةوة(؟ ثَيــلةوِ َ ثةضغيَي  )خــر  َيَ: ـــ ى زةَلـ (َيـ  لـة ؾـرَيٍَي  ِةيـة زةضـَيية      كابد

امب و يــة، ِــيش ــــاَهم سيػــــ: وــَ ســــآةوة، زةَلــــةضِا ةاةى ِــؤ زةدَيطةَييــــ ىم ِةغ
ــ ةً ٌةاـــ ضاا ي ارؾـيرة، زةوــةوَى ِ ةضةَيىـةوة، زةضفــةت   ــــطزوةو ٌــةوةزو ٌـؤ اةغيؿ ـ
ــ ةوةو  ؤِــة ِ ةضةَيىــِةي ٌـ ـآة ِكـةً؟ ثَيـى زةلَـ   ـ ةخَيط، ئـةويـ ئـةويـ زةاـرشَيم    : 
ــ ةز  ـــ غ ات )ِـةآلً زيــاضة ِا ؤ ـة زَلـى ِــةض  ؤِـة ِكــات(، زو يـي ثطغــياض      ــــةو و زةاـ

ــ زةا ـــ ـــ  طيَ اةغـــي زٌيــــا ضةَيٍىـــايي زةاــــةُ ِـــؤ  ى ظ ٌايــــةك    اات زةضِـــاضةى ظ ٌـ
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: زةضفــةت ِةيــة ِ ةضةَيىــةوةو  ؤِــة  ـآةضِا ةاةى خــؤى ِــؤ زةدَيطةَييــةوة، زةَلــــــِةغ
زو يــي ثَيــى  ظؤض ظؤض فط و ٌــة( خـــر ي ــــةتم ِةظةيــــ، )ضةةمحــــآ: ِةَلــــآَلةً؟ زةــــِك
ٞ، ضةَيــى دةضة ٌــةوةى لَيــسةدطَي؟ ) ــــآ: اــــآزةَل ْ٘بةدد ّة اهتَّ ْٚ ُٕ ٗبةدد ِةدد ْٚ ٙةُخددُ٘ي بة  ّْ ًةدد ( وة ثَيــي ٗ
ـــآزةَل ـــ: لَيــ ـــطة وةوَيٍــ ـــة، ِــ ــةى     ــ ــةوَي خةَلكةاـ ــرٌكة لـ ــرَيَ، ضـ ــآلُ ؾـ ــؤ فـ طةؤ ِـ

ـــثةضغخـر  ِجةضغــية، وة ِــةضديع  خـــر اٌى ِاؾــَ،  ــؤف لةدــةَه ئــةو ُ  ــــنتم ئيٍػـ
ضــرٌكة ؾــرَيٍَيكى خط ثــة، )ئاوؤشداضييــةاى  ،اضو ؾــرَيٍى خــؤتــــةضةَييةوة ِــؤ ؾــــٌةد

ٌــةك خــرزى غــةضظةويٍةاة( ئــةو  ،كةاةيةـِاؾــي زةاــاتم وةِةغــيى خط ثيــي خةَلــ
طَي، )لـــة ـــــوزة ز اـــــِـــةآلً لـــة ٌيـــرةى ضةَي  ،آـــــرَيٍة زةضـــــااِط يـــة ِـــةضةو ئـــةو ؾ

ــ س  غيٍ ى خـؤى ِـؤ ئـةو ؾ   ــةضةوةضديؿـ: لة اا ى غــآضةير ية َيكس  زةَل رَيٍة زةار ـا  ـ
يةى ضةةمحةتم غـع ،  ــى لَيةكات( فطيؿخـر ِة ى طا،  اار  ــآِؤى ِط ــتاة زةيريػ

ت ــــياُ، ئةو ٌــةى ِةِةؾـة)فطيؿــيةى ِةِةؾــتم زؤظةر زَيــَ( زةَِييــة ورٌادةؾــ    
ــ و ِـة زَلَيك زةَلَيَ:  ؤِةى اـطزوة  ــ ى غـ ــ ايةوة دةضة وة ـ ى ِـةضظ، ئةو ٌـةى   خــر  ة  ى ـ

ــ : ئةو ِـةضديع اـاضى ضـااى ٌةا   آزؤظةخيـ زةَل ــ طزوة، زو يـي فطيؿ ـ يةيةك لةغـةض  ـ
ــ ة سةاةً لـة ٌَير ٌي ــزةَِيي ،اُ زَي ِؤ  ياُــَيرةى ئيٍػــؾ : ٌَيـر ُ ئـةو   ـــآ اٌس و، زةَلـ

ِـ     ،ط ِـرو ـعيكيـ ـرُ لة ااً  يـة ٌ ــزوو ظةويية ِجَي ، اـة زةيجَيـرُ، لـةو    آِـا ِـؤ ئـةوَى 
ــرَيٍة ٌ ـــؾ ــة وةِةغـعيكي ـــطة ا ــؤى ِط ـ ــروة ِ ـــآيى ِ ــة فطيؿـ ـــ، ِؤي ــت ـ يةى ِةِةؾ

 ةُ.ــَم زةيةــضةووسةاةى زةاَيؿ
ــ ا ئةو واوؤغياية اة ئةو فةضوايؿــئٍذ ــ يةى خرَيٍـ سةوة، ض اا َيـ  ِـرو؟ اا َيـ     ـ

و ٌــةى اــة ضــةاس ضي ضةشَيــي ِــروُ  اُ زةارؾــنت، ئةييـطــياــة ضــةاس ضي ضةشَيــي داضا
اُ زةارؾــنت، دــاضى و ِــرو زةيــاٌ ط َم  ةغــميىى     ييـطــياــةويٍياُ ز زةٌــاو داضا 

ــ طزُ، وَ وة يــاُ زةاـضةشَيىي درٌـسى   خـةَلكى ٌـاوى )سةوـةزةو ( ِـرو     ِيٍـى ةاي ـ
ــ ى: ٌؤ غاآلُ لـة ورغ ــةضزةؾت ِرو، در ــعي  غـط ؾَيذ سةيسةض(ى ٌـ)وي ــ َن ديـ  ،ط ًـ

ً ٌةزةٌاغي، وة ٌةخرَيٍـسةو ضيـ  خـر ةض ِروً، ــى ااضو ٌطيي ِروً، ٌرَيصٌةائةو اا 
امن ِــؤ ثــاضةو خــةآلت، وةك ثاغــس ض  ةغــميىى ضةشَيىييــاُ اــطزً، ــــِــروً، دــاف دط يي

ّ در ى: لةوَيس  )و  ة: لة  ضة غت َِيٍاً،  ـآكَيكى ِاؾي لـى ثةضوةضزداض خةَلخـر  (صدج
(ً أصدد٘ي اهفقددٕامن لةِــةضاطز، )ــــي ِــروًم درضةئــــطى ظوــاٌى ِةضةةِــــدةضة وــةوةو فَي

س ...ِيس، ِة ٌةخرَيٍسةو ضيى ضرووة غذَم ِـة وة يـة يى ِامتـة زةضَي، ٌـؤ     ــخرَيٍ
 ةوة.ــس  واوــَغاَه لةوي
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ـــئٍذ ــَ ـ ـــدــرَيي لــة دػ  اــةا و ــةو وة يـ ـــة ِــرو اــة و  ــــةى ئ ئــةو  ،اضى زةز وـ
ؤ اةغـــي ارؾــيرةو زو يـــي  اــة ٌـــةوةزو ٌــ   ،س ض ٌةى ِـــةو اةغــة زةؾـــرِّاٌس ــــ ضةا

ـــةز، ئٍذــــة ى ِــة غـاطزوويــ ي: ِــع ٌَ ــــييـ ِــروة  در ــــا ؾــاياٌى ضــروٌة ِةِةؾـ
ـــضةٌ ــة زةخـ ـــَييـرَيٍـس ِــة ِةَل ــة    ـ ــطة ؾــرَيٍى ئــةو فةضوروزةيــة ٌي ةوة، ضــرٌكة ئَي

: دـا ئـةوة غـةز اةغـي ارؾـيرةو      ـآي و  ِةية زةَلــةضؤك داؾــس ضو غــضرٌكة ضةا
ــ ِروة، وـَ د َيى خؤف ــل خـر  ــ اضَى ِـةض زة ثـاظزة اةغ  ـ ــ ي ارؾـيروُ، َِيؿ ـ يا ظؤضً ـ

 آاَه زةِــــــةض ســــةوة...  ِــة ِــــَيكي ضةووت اطزؤ ــــا غــي ضــن اةغــــوــاوة، يــاُ  ةٌي
ــ ة ئـةو فةضوايؿ ــا ،ِع ٌطَى ــ يةو وَيٍـةااٌى وةك زةضواٌ ـ ةو خـؤض ك ٌيـة ِـؤ ِـةورو     ـ

ــةؽ ِة ـــآا ــةوَي     ـ ــة زةي ــؤ اةغــَي  ا ــة ِ ــةوة زةضواٌ ــةآلً  روؾــي   ، ئ ــةوة، ِ ِ ةضةَيي
، ئـةو فةضوايؿـيةى ِـؤ خبرَيٍـةوة     آلَيـى خؤؾـٍاِ   خــر  سيى ِروةو ثَيـى و يـة   ــٌائروَي

ـــآَِم ـــ: ئةدــةض ِةضة غـ ـــييى ِ ةضةَييـ ـــل خـــر ةوة، ـ ـــَيت خـ ، ِــةآلً ئــةوة ِــؤ  آؤف زةِـــ
ةضوروزةيةى ِـؤ  ـة،  ـؤف ئـةو فـ   ـدرٌاِـاُ ِةضزةو وـ   غـةض يا لةــئَيػاة َي  ٌية ــاةغ
ـــخب ــاار زَلٍيـ ـــرَيٍيةوة،   ـــاي ِكةيـ ــــ ةوة، ـ ـــآَِمئةوي ــ :ـ ــا طيـ  ـاةو   ــةض ظي ة: ئةد

ــة زةِــ        ــاوة  ِؤي ــؤ اــةؽ دــاضَي ظؤضى و ــةوةزو ٌ ــة ٌ ــا زةدا  ــرشً   ــة  آخــةَلكى ِك ِ
ــ ةَه زةدـةااٌى درضةئ ـــ سيكىةتم ِـةدَن واوةَلـة لةد   اُم غـرٌٍة س  ِكـةيَ، ئةدـةضٌا    ـ

رَيٍى خؤياٌـس  ِـةااضياُ   ــ، ِةآلً ئةدةض لة ؾت َِــيةااُ ضة غــوةك درمت ِا فةضوايؿ
ــة ٌةظ ٌيــ    ــرٌكة ِ ــةَِيد ظةضةض زةزةُ، ض ــة ٌاؾـٌ ـــيم ِ ــةك   ـ ــطزوة، ٌ ــةوةت ا َييى ئ

ــ يةااُم ياغــةااُ ياُ فةضوايؿــةضئةوةى اة ئاية ــلةِ ــ ا ؾـ ــ ةضِييةااُ لـة ؾ ـ رَيٍى ـ
 اٌس  ٌةَِ.ــخؤي

 

ُةمّٔ َّ ُصْبخةا ُٔ َ،نّٔ اهوّٜ ٌْ َُ ٗةب،خة ٔة ٕة ٨ ْْأّٔ أّْٔع ُْ ة ٨خّٚ خّٚهّٔ ْٚمّٔ ٗةأُّٔتُ٘  أّْٔصتةْغف،ُزنّٔ أّٔ   خّٚهّٔ
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 ثيَهاســةي ئةم دةرسـة

(،ةوسةلةة دةضةةوا ةئاي تةة راة104تةةا وةة101 ةخةة )ة ةوا ةئايةة دةرسيَي  ةةة مانةضةةةئةة دةرس هةة
،ةوسةةآوَل ائانةرسروي نةةةةةةبةة ةجةةا )ةضةةوا رسي دةبةة ةئامئةةاو)ةئ  ةةانةموةةةةآ جةةة)ة ا بخةةةوا

ل م ائةة )ةةت،ةوسةِ ي ن اي ةةانةرس ةةادة ةة ةةةةةِ ي طَي ةةانةل  ةةتس ادةلةة ةكَهةة ا  َرئيةئاك  ويوةة
وةلةة ةَي ةةَةةةةةة ا س ائ انةبةةتسن،ةتا ةةةةنيةوسآلمةةيةكَهةةةةيةمائ ةةةةه وَلة،ائتاةةةةرابةة مينيةروِ ئ

وةب كال  ائ انةبةةنائ ،ةئ يةة  ئاةبةة ةموئاهةة ةةةة ا وةئ ٌةةةةائتاةوسآلمةةيةكَهةةةةناييةروِ ئةةةةِ ؤً
ةووميةةةة  سجناميةًةةةةَن،ةوسةروايةيةهةةةةةئ ية مب  ةةك  غةة  وةرَلةيةةةةةة ب ةهةةموئاهةآب ب

ٌة    انةةحةة  ة،ة ةة ةكَهةة ا )ةبآِ ارسي يةة ئةآوويانةكةةةةةةئةة وةدارستةة ةخَاكةة )ةم ىىةة تائيةك  
كةَةبةووةون،ةه ئةتي ةةةةةةية وفةةةة ا س ائ ائ وسةتووًةةةة )ةوسآلمةيةكَهةةة ٍةب هةروايةَروس،ة 
ئةةة ه  ناوس،ةةآئةةة  َاوسوةئ  ائ ةةةانةكةةةةآانةج  بةةة جةةةةةٍةب يةَروس،ةرواي ةةةة  انةراواة ةةةةةةةةً
ةتاد.ةةةنايانةبةةءةهةآ   انةتووِ سبةةلةخةوا )ةئ وسة  ةة ةهة  سجنادةب تةه

 ةة ةئةة وةضةةوا ةجةة  سةئاَسَلةة )ة ةة ة افَس ةةانةئ ةةتري ا)ةةةةةةةةِ ايتسي يةة ئآةخةةةواكاًةةانة

،ةۆ،ةۇچر رسغة )ةئة  َروون،ة ة ةبةَي :ةلة  ةةةةةةةخةةواةانةرس ة ن،ةةةر رسغ بووئ 

 يانةِ وونةةةةةةةكءةمائا ةةةةةة ءةض مةةةةةة يانةرس  ية،ة ةةةة ةروايةةةةيةك  ناهةةةةةچٴۇ ،ةۈ
وسةر ؤةخةةةوارسخياتةة ةِ ووة ةة ةئةة وسة افَس ةةائ ةبةة ةئةةاو)ةةةةةةةخةةةوارس  ينةة وس،ةوسةكاًةةانةة

ةَروون.ةة رسغ ةئ  ةة ائ )ةرةةئ وةًةخةوا  ئاةةةنت،ةئ يةةه َلتسب ه
   كيةمؤ ةخَاكةةةية ةةةافَسةةةةةةباهةةةيةه َلوي وةخةةةةوااييةئةةة دةرس هةةة راةةةةةةاةلةةة ة  تةةةةةئنح

 ئتةًةةوي ن  كيةريكةة )ةروِ ئائةةتاةةةلةة ةضةةة  يانةةةةة   انةرس ةةاد،ة ةة ةئةة وةه َلوي وةةةةةب ث  ه
كَرئية ةةة وسة  ةب ةرسدةبائطيةراوا َرئيةف  مائب  ية ةلةة وس،ةئ ويٍةبَي  ةةا سةب تةرووب
ائ وس،ةةةةةَائ ةابءةباك ةةةةوي نك وتنيةبةةةةائوو)ةًةةةةوسةئ ضةوون،ةبة ةب ةةخةواوةك  غ مب  )ةخةوا

بيست  و دووه م   رسيه د
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وَل ائائتا،ةئ يةة  ةةةةةَاثةلةة ئ  وةموةةةةارست  كيةمؤ ةخةةةة اةب تةة ةدةةةة  تاةئةة وسةئ  وةةةة ةة ةل ِ اه
ًةةةةة اةئ   ةة ةت ماًةةةةئ  و ا ةةةةة)ةك  وس ريخةةةواتة ةة ةةةةةا)ةخ مةةانةبكةة ي ،ةرسب ةةن:ةمؤ ة

وَل ائائتاةه ية ،ةمؤ جةةا ةةةةةةافَانءةب ث  هة   انةرسيةَ، ،ةلةة ئ  وةموةةةةةةلة ة ةةةةةآة )ةكةةةةِ سخن
ًةةةةةيانةبةَا)ةموةةآكةة  ي ةخوًةةانةرسَلةةك     ِ ام ،ةئاك هةنتسةبة ةك  ةيةةةةةةةة  ةذةةةةوَل ان!ةئة وة

  ةةةةة اةهةةةةَامنانةتةاةئ  وةةابءةباك ةةةةةة ةبةةةآة ريى،ةلة ةوسآلمةتاةرسلَةةةةةةآلنةذةة ت وةفةةآلنةئايةف
)ةكةةة  وس ريا ةرسفةةة  مو) ةةخةةةةواارسدةهةةة  ةواةبةةةووس،ةئنحةةةاةوس ةةةةةةةَروسوةدةةةةةوايةةةانة 

ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  ة...  چ افَس ةةةةةائ ٍةرسيةةةةةائطود ة

 نةةةةةوَل ائانةهةةةة ئتي كةلة ةموةةةةة اَةهةةةة  وسةئ  وةةةةانةًةةةةب ةه مة،رفـالزخ چجبيئ  
ة   .ةةةه  ةواةرسَل
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ةة
ة

﮹ ﮺   ﮸﮷﮶ ﮲ ﮳﮴﮵ےےۓ ۓچ

﮾  ﮻         ﯀    ﮿  ﮼  ﮽           ﯁ 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ                     

حبخب  جب    يئ  ىئ  مئ  حئۋ  جئ   ٴۇۈ    ۈ ۆ  ۆ     ۇ

ڀ    پ  پ ٻ پ پ ٻ ٻٻ ٱجت     يب   ىب      مب

ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٿ  ٿ ٺٺ  ٿ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ڀ   

 .چڤ  ٹ
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 ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان

َِواتةةةة  ئة )ةئ وائة  ا ةم  ةة نة ةة ةئ يةة  ةةةةة ائ  ك وسةكَهةانةه  نةاوس!ةلةة با س)ةًةةةةةةة )ةب
ائةةةتاة ون،ةئاِ سذةةة ت انةبكةةة ن،ةوسةئ يةةة  ةلةةة ة ةةةاتيةرابةةة مي نَائيةروِ ئةةةةةةانةرس بكةةةةةب ت

ةخةةواةضاوك ًة يةل   ةانة ةَروس،ةوسةةةةةخةواانةرس رس  ون،ةةة ن،ةب تةة ا يانةل با سوسةبكةةكَه
كةة  ٍةئ  ةةوسة  مةة َل  كةئةة وةجةة  سةكَهةة ا ائ يانة ةةَرنةةةةةت،ةم ئةةتسةةةةةل  بةةو رس)ةه  

ائ ب وةةةةةَِسوةهةهة  ة ئةاَسَل  كي(ةبة ةذ ةةةةةةخةةواةةَِواةبةوونةةةيةك   ةانةب  بةةةةةةة بة آلد(ةرواية
وسةر ؤةخةةةةوااو)ةةةةةةَِوانةبةةة ةئةةةةةكوةئ وائةةة )ةب  بةةةةةب َلة،اوسةةةةةاميةرائ ئةةةةةذة َى وةةةةةوسُ

وسةئ يةةةة  ةك   ةةةةانةبطةةةةوتَ،  ةوس نةبةةةة ةةةةةجتنت،ةوسةمؤ بةةةة يانةئافةةةةام ةةةةه َلتسب هةةةة
 وةبةة ة )ةك  غ مبةة  ،ةرسَلةة    ةئةة وسمانةةخةةةوا ت ةةةةةئا روويةخةةةواوي نك وتني(ةئةة وس)ةة ًةة

َائ انةهة  ةةة ن ةوس،ةئة ر)ةئايةاةئ ية  ةبةابءةباك ةةةةةةةَامنامنانةل هة  ةبةة ة  ةبابءةباك ةةب ه
َِسوي انةلةةآةةةاَةئة مائ ة هة  ةةةةةةة   كةئة مائ ءةب ِ ي طةةةً  نءة وي َائة ةرس  وئة ةةةةةةةرس ك يةة

ة.((ڤان؟!(ةةةةرواي
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ةشـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان

ُٞا الٖػَدــَب  ون،ةةةةرس بكةانةب توات  ةة( ﮶  ﮷  َٔـــ َب ــ٘ َّٞدبَـ دٔا  ُّـ  َأ ،ا (ةًٍاـــ َٗٓب ًإَزٙ ظّـس ظ
ًةةةةةآةتاةرسَلةةةةل ةد ِ سب  ًةةةةة  ةرس  ةةةة ةئة وة كَاةرس  ة ود،ةرسيةوتَ،  ةةةةةةة ودةمؤ ةبة ةئا

ُٞا الٖػَدــَب  َٔــَب ــ٘ َّٞدــَبدٔا  ة(.ا

ـــالٗط( ة ﮸  ُٞـ ــ ;ٕ ــ ٗنك  ـــا ُٖؽَو ـــَطٌِاإَل ٗيــ َُـ ــ ا ــاأل ََٔو ـــٌٗالٗد َٕزُو ٖٓــ َٕٔ ـــَََٖٔسِخاأل ٛ  (ةهةة  ةٛـ
انةلةة ةةةةةكَرئيةئ نوةانءةئاِ سذ تةةة رئيةئ نوةةخةةةواكة ةة ةبب   ةة ةهةة )ةخ فةة دةةًةة   

(ةواتةة  ةؤك يــــَتُط(،ة ُٕٞضــيةئةة وسةك  ةةيةرسيةةوتَ،  ة ةةةةام ت ةةاييءةر ةةةةا وبا )ةرئ ةةةة 
ة.ةةةةآ َةرسبةةانةئاخةةادءةك   ةةانةرس ةة وةئاِ سذ ت ةةانةخَاكةةب ت

ل ضةةي؟ةلةة وةًةة ائ  ةة، ةةانةبةةو روسضاوك ًةةيةل  كةةَروون،ةل  ةخةةةوا( ةواتةة  ة﯁ 
ـــالَع  ــ ;ُْٕفــ ـــَجالٖت َُِٕـ ــأفــ ـــٌِالٖر ََ٘ َعـ ـــ، َعَفٔبــ ــ٘ٞ; َك ــ ـــا الٖػـ ُْ ــ ــ ـــفَع(،ة   سٓ  َٔأَطاَلـ (ةٕــ

َت ةلةة ةيوئةةاا،ةواتةة  ةخةة ةل  ةةيةئاريةةتسةبطةةَ،ءةضاوك ًةة يةةةةةةةة  ةلةة ةخ روو يةبَي ةة
َٞ )،ةوسةرسيةةةةوتَ،  ة ةةةةةةل  بك ر ي ةةةةر)ة ةةةةَر،ةلةةةة ةة(ةئ يةةةة  ةمؤ )ة ةةةةَر،َعَفــــا الٖػــــ٘

 َُْجـــَسِخَأ زََٔأِعف ـــٕا المىَخـــٜشةف  موويةةة تي ةف  موورسًةةةتاةهةةةاتوس،ةك  غ مبةةة  ة

ََ ُعَى(، عَ 6665بسقي; ) ٙٗاَزــَدالُب ة ن.ةةةةرةبكةة انةر ي ةة(،ةوات  ةِ يٌَسـاِب

ٛ ( ة ۇ  ــ ٍٖاقـ ــَد  َخَإَذ ال ََٔلـ ــِىا  ُّٕا أ ذُ َطـ ــ ــَ غـ ــاٛ َأبطـ ــاػ   ٌّـ ــَ اإَلٌتَفـ ــا عـ ــأََأعفِٕـ َّـ (،ةٔب
،ةواتةة  ةك  ةةنخةب ضةةك )ةةةةةآَسيانةيوتةةوسة ةة ةك  ةةنخةميةةيةبووبةة ةةة(ةبةة وةذوًسٚـــ َبخٗ 

 ن انةرس ةَر،ةهةووريانةةةةةةةائ ئٌةة  يةخةةةة قةرس ةَر،ةوس ةبىَةةةانةًةة،ةرواييةيوي  ةآبووب
َِ)ةي ًةة ية ةة ن،ةئةة ةةةةةةهةين،ةئةة ةةةةئ رسب ةةةةةآل ةَر،ةئةة بةةرسةآبا يةةانةكةةةة  يانةرسبةة

ةي.ةةةةرسيائتؤً

َِّىَمـلا( ة ۆ  ـــُى ٌَــ ِلــيٛ اـ ـــُتَط  َكا ٍَـفــ ُبِّـ ٗٓــٛ ٔل ِٔم ٌَِخــٕٓ، ٔالَبعٗــــــ٘ اجَلا َٔ س اِلــٔرٙ ـِرُز 

ٌٔت ْٔــاَج ٌتــُٖدَزك  َٟٔبٛــَض(،ة اج تاةةةة ة  رسميةئ فام ةةةةهةَسيانةيوتةوسةلة ةةةةة ة(ةب وةذوًا
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ًةةةة(سءس،ةوي َىةةِرزـــ ٌَ ة ةةةةخ يَتلة ةة )ةةة  ةب ه َسَةة ةة انة ةَروس،ةوسةهة  وسهاةبة وةذو
ةةةةةآةَ، ة ةة ةب ضةةك )ةب ضةةك   )ةبب ن   ةة وس،ةواتةة  ةه  نةةتسةت مةة ئيةه بةةةةةةةةةةرسيوت

  يةةة انة َروس،ةوس ةبَىةة،ةئ وسةوي َىةةآ )ةببةةيةب ضكةةوسةب ضك   ًةةةآ،ب ضك )ةه ب
ة وس.ةةةةةئ ب نةةةآووريانةلةة ن انة َروسوةهةةخائ ئٌ

َٕٔص( ة ۈ  ٌٛ اِلتــٗمٛ; الٍــال ََٔســِػبني َعَمِ  ــََٔص ـ٘اَق ََٔلـَد    اِلـي  ;ٚاـــ الٖػ ََؤـ ٚ َأِبط َ، 

ـــَض َسةبةةووسة ةة ةرسةميةةية ةةَرب ،ةوسةئ يةة  ةةةةةة ةةة(َةئةة وةذؤًَٔصــٗمٛ(،ة َعٛ َأِبط ــَِبـ
كةةةةةَي كةرسةجةا وةهة  ةم ِ ي ةةةة ةةةذ ودةميية َرب ،ةوات  ةه  ةذوًةةآٍةبووبةم ِ ي

ةوس.ةةةةن ةئ ب ةةةةآووريانةلةةَروسوةهةة انة ةة،ةئ وسةوي َىةةآا ةمابةة ودةجةةذ

ً (،ة ُبُِٖسكَـ  اَلَسٓ فَـ ـــ ّٜ َظـــ د َحَىالٕا; قَـ ٚ َأبطـَ قَـ  َســـ ِػَسَب َعـــ ا َضن َإَذِخالَف( ة ٴۇ  (ةَحـا
ًةةةةةَسةئ  ةَسةبةووسة ة ةرسجةةةةةة ةئ وةذوً َ ةذو ،ةآ ةجةوودةبووبةةةةةةةَ)ةم   ةة ةةةا انةل ية 

َ ةرسةذوًةةةة  ةل يةئةة بةة ةرسمائطةةانةرسم، ،ةجةةاةةةةَةا سةذوً ةةةةةةَِا،ةريةكةةةةةَانةل  ةة ةةة 
  ،ةةةةةلة روا)ةيةةةةةآة ،ةببةةةة )ةئة وس)ةب ضكةةةةة ةهةةةةاآلنةبووب   ةةةةَي كة ة ةرسةهةة ةذوً

ٓ ٜ َظـــ َحَىائ  ة ةئ وسةيوتوويةة ،ةوس ةك  نة  َروسة يةخة )ةكا اهة وس،ة ا يةانةةةةةةةةة(ةكٌّـَس
ةوس.ةةةةةةانةيَتةة انة َروسوةخاتَيةة  يةوي َىةةبَى

ٛ ، َحِطَفاـــُب; الٔكــاحَلِط( ة ڀ  ٍَا َكأفٗــَٖ ة .ةة،ةئ ومانةب ه ائ ةةب هوات  ةة،(ٍَاــُب
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ةهـؤى هاتهـة خـوارةوةى ئايـةتـةكان 

ے  ے  چ  مو،  ةة ت ة ة ةرسفةةةةةةة سوس)ةئ وةئايخةوا ةة )ةهاتنةةا س)ةهةة(ةرس ب1

﮼  ﮽   ﮾   ﮺ ﮻﮵   ﮶﮷﮸  ﮹ ﮳﮴  ﮲  ۓۓ

َِائةةةآ ةهچ  ﮿  ﯀  ﯁           ة ن ةة وسةهةةي  

ََ َعٖبـــ  شة-أ ــ َِ اِبـ ــ ـــاُع َزٔضـَعـ ــاــ َُّىـ ٍِ ــاَه َك ،َ٘ اهلل  َع ـــَقـ َِٖطــ  ًْ ِٕ ــ َُ َقـ ـــا ــَٕه اهلٔل ــ َُ َزُضـ ، َأل ٕ

ـــاِض ُ ــُٕه الٖسُجـ َٗ ّٞ َف َِّصا ـــٔت ٘  ;ُنـ َِ َأٔبــ ُ ــُٕه الٖسُج ؟َوــ َٖ ـــَٔ ـــَتٔط ;ُنـ ٌَاَقـ ـــٗن  ُْـ ٘  ،ُت ٌَــاَقٔت  ََ ِٖــ  ؟َأ

ٓٔ ا    ــٔر َِـ َِّي  ٌَِصَه اهلل  ٔفـــٗ ــَأ ََٛفـ ے  ےۓ  ۓ﮲ ﮳  ﮴  ﮵  چ ;َٖـــ

آل)ة ةوِ )ةةة ةد بتوَلةة ،ةواتةة{(5744بـسقي; )  ٙٗاَزَدالُب َُْجَسِخَأ}زچ﮶  ﮷  ﮸
 ا يانةلةةة ةةةةةةكةهةةة بوونةكَهة ة  م َل  ةةةةةةةةآ،ةرسَلةةةةةآِ ام)ةبةانةةةةةل   ةخةةةةواايةةد ببةةة

موئةةةاف وةبةةةووب ،ةيةةةانةةآ  ك  كَرنة ريةةةا سةرسبةةةةرس ةةةَرةوس ةياَلةةةةك  غ مبةةة  ة
ةةآاوي كةرسيطةود ة ةةةةارسوةئ مانءة  دةئة رسبةبةوون(ةك ةةةةةة َءةهة خةَلنوَل ائيةرةةمو
َس  دةةة ةةةَس  )ةونةرسبةةوو،ةرسيطةةود ةذوًة ةةةةيةمنةة ؟ةوسةك ةةاوي كيةريكةة ةذوًةةةةباب

ة  ، .ةةةةخةواا رسةةةا سيانةئةة ت )ةرس بةةئ دةئايةَخةوا ؟ةةةوي  ةةل  
ــشة-ب ٌَ ََِع ـــَأ ـــَقــاَه; َخَطــَب َزضُ ُظ ـ ـــ، ُخْطَب ُٕه اهلٔلـ ـــًٛ، َوــا َضـ ـــٔىِع  ٔوِ ـ ــّ  ـ َّا َق َم

ِٕ َتعِ  ــ ــاَه; َلـ ـــَقـ ــُي َلطَ ــ ــا َأِعَمـ َُ َوـ ـــَمُىٕ ـــٔخْكُتِي َقٔمٗــ ََٔلَبَكــ ـــاًل  ــٔ ّ اــ ـــَق ،ُِٗتِي َكـ ـــاَه; َفَؽِطــ ٜ ــ

ُِّي، لَـ َٕه اهلٔل ــَأِصَخاُب َزُض َِ ُُٔجٕ ٍٔنيْ ـ،  َِ َأبٔ    ،ُِّي َخـ َُـاَه َزُجـْن; َوـ ُْـــ ف  اَه;ـــ ٘ َقـــ َف  ،اَل

   ٛ َٖــ ٓٔ ا  ٍََصَلـِ  ِـٔر ﮷   ﮲   ﮳  ﮴ ﮵  ﮶ے ے ۓ  ۓ  چ ;َف

ةخةةواة،ةواتة  ةئ ئ هةية ةوِ )ةمال ةكةةةةة{(5764بسقي; ) ٙٗاَزَدالُب ُْــَجَسِخَأ}زچ﮸
نةيةوي  ةةةةةةه  ي كةوتةا ي كيةرا،ةةةةةةِ ؤَي ةةخةةواة مب  )ةةة ةك  غةةآرسَلةةةآ،ل  يةِ ام)ةب

ةةخةةةةواك  غ مبةةة  )ةوا)ةلةةة ةة ي نةوتةةةا )واتةةة  ةهةةة }ا )ةواةئةةة بووس،ةةةةةةلةةة ةوت
  وت تةةة ةَي ةةةَةةةوا سةئ ئةةة يةمؤ ة ةةةا ت  كَاوةبةةةووسةبةةة وةوتةةةا سةةةةةةة وس،ةريةةةةةئ ب و
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  ةةةةة يتا(ةفةة  موو) ةئ يةةةةوةوتا س ةةةة لةة ةئ  ةةخةةةوا مب  )ةةةةةك  غ  يي(ةةةةة ا يط
ئةةة وس)ةمةةة ةرسيةةةنايةئ  ةةةوسةب ةةةنائ ،ة ةةة دةك  تس ةةة ئ ءةمؤ ةرسيةةةَي   ،ةهةةةاوسآلئيةةةة

   ك انةب هةة  ةهةة  )ةةةاو)ةخ يةةانةراك ًةةيءةًةةةةةةةضورسمةةخةةةوا  )ةةةةة مبةةك  غ
ٍٔنيْ  يَيةةان،ةة ةَرسوس،ةة ةخةوا  يانةةخ يانةراراوةه (ةبة ةرسئطةيةيَيةائيةبة ةئَ ة ةةةةةةَخـ

ةك  غ مبةة  ة    ؟ةةيةمةة ة ةةةوتي ةبةةابةةةة،ةك اوي ةةكةل و اتةة راةية{َ، ةةةةئةةَ ةرسيوت
ة .خةوا ةةة ت ةهاتةةت)ةئ وةئايةة ،ةئ ةةآلنة  هةةف  موو) ةف

،ةريةا سةةةةةآة  يةِ ام)ةبةةةةلةخةةواة:ةةةاوسَل َةري نةةيةرس  ي ءةئاو)ةئ وةهةةيةباهةةرواي
 ،ةئةة ويٍةةةةةئ ةخةة )وِ )ةبةةابيةةةةةا ة ةةَاوسةبةة وسة ةة ة ةةةةةكتاةت م تبةةةةلةة ةئ  ةةوةخ لَة

 تي ةبةةةةاَة    ةةةة ؟ةئةةةة ويٍةةةةةةةةتة ةةةة وتوس،ةيوتوويةةةةةةات راةرس فةةةة تيةرسهةل و ةةةة
 ة ةهة  ةبةابيةخ ًةيةبةووس،ةجةاةروايةيةرسَلة    ةرايكةيةةةةةةةةةةي ةفةآلنة  هة ،ةةةةةف  مووي ت

َ ةخَاث!ةئ وسدةب ة ةَر؟ةتة ةرلَةةةة مابي!ةيانةمةةرةةةآي ةبةةيوت ن اةبةوو)ةلة وس)ة ة ةةةةةةةةا
تةد يبةةتا ةةةةة،ةروايةةيةمن ٌآام يةراةيوئةةاه  كية َربةةةةةة  رسميةئ فةةةةهةتةلةة ةةةةرايك
 هة بءةِ سضة َل  يةةةئةك  غ مبة  ةة ةوسآلهةيةئ ية  ةةةةآَر!ةئ وةهاوسَلة َةرسَلةةةةةرس 

ةيةكاَلتابايةة ة )ة  يى يةة  يةِ سَ،ةخةة دةرس ةةَرسة ةةوِ )ةو)،ة ةةاتيةخةة )ةلةة ةةةةةةةةةةةمن
ًةةة  رسميةئ فةةه ٗ    ة ةةةة ائ ةبةوون،ةبة ةوي نةةةةةةام يةراةئة وة يةةةةة(ة ة ةروايةْـــ شٖـا  بـَ أب

ُْوف انة َريةة ة ةةوِ )ةخةة )ة ةةةةةةةئةة بوةه َُ ــَتْمَخ ُ  اِض (ةريةةا سةئةة وةجةة  سةةةأبــٕ ُضــفٗا
ٌةول   ةانةببةةةةخةوااوي وسةه بوونةةةسو )ةموداوائ َةب ةرةةك  َةك   ةانةةةة ةةةو ، ،ة ة ةك  

ية    ةة ؟ةريا ئ ةة ،ةةةةةيةخةة )،ةبابةةةةار)ة ةةوِ )ةبابةةةة(ةواتةة  ةميْــــا  بــَ أبٗــــشٖوسة ةةةةيوت
َ ةةةةةةة،الدةراةةةةهةة  رسميةئ وةيةلةة ةروايةة ئةة بوةهةةوف انةيةةوتي ة ةةاتيةخةة )ةمةة ةل يةة 

 َليةِ ابةةوا روس،ةةةةة )ةبةةووسوةل يةةةة  ة  يىوم يةةةةوا روس،ةهةةةةيةِ امبةةةةوم ي  )ةرايكةةةةه
شٖــا  بــَ أبــ٘  ارةرسيةةوتَاة ةةةةت)ةئةة وجا ةبةة ةميةةةةارس)ةبةةووس،ةئ ةةةةروا)ةئةة وسةئةة وةمي

وةة انةدةة ينةئةة بووس،ةب َلكةةةةةةاواةبةةووسوةك  ٌةةةةام يةراةئةةةة  رسميةئ فةةةةهة(ةلةة ضــفٗاُ
  يانةئاهةةاي  ،ة اةلةة ةِ ؤَئةةاواةوايةة ،ةمؤ ةلةةةةةةاييةبةةووس،ةوس ةضةة نةئ  وةةةةانةئاهةةةةل  ي

يةة،ةضةةوئك ةَنةلةة و، ةم  َريٌةةآ،ةيةةانةرايكةةيةئائاهةةآوِ س،ة ضةة ةبةةابيةخةة )ةئائاهةةةةةة 
َسدةةيةه يةة ،ةل  ًةة انةئاهةةاي  ،ةضةةوئك ةئ يةة  ةريةة ةئةة بووةغ ةةةة وةرؤه  ٌةةةةةةه ي
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هةة موو)ةلةة ةئ  ةةائيةِ اهةةتءةةةةة...ةه ةةتَسدءةجةةوام  َييءةًةة ِ س ءةة،ةغ ةةةةةةآئام  ن
ةةةةة .ةةةةةرسبةتاةةسةك ي  وةةر وه

ـــَعشة-د ـــَِ َعٔمـ ٌََصلَ  ٍّ٘ ـ ــاَه َلٖىــا  ـــَق ٛ  ـ َٖــ ٓٔ ا  ــٔر َِ ھ  ھ  ے   ے  ۓ    چ ;ِ  

َٖــا َزُضــــَق ،رانـآل عمــچۋ  ﮵ۓ  ﮲  ﮳  ﮴ ًُــــَأٔفــ٘ ك  !َٕه اهلٔلـــــال ٕا   ؟نِّ َعــا

َُال ٕا ،َكَ ــَفَط ًُ ;َف ًَُأٔفـ٘ ك ـنِّ عَـ    ;ُثـٖي َقـال ٕا   ;َقـاهَ  ،َكَ ـــ َفَط ؟َأٔف٘ ك نِّ َعا َُـاهَ  ؟ا  ،ال ;َف

ٌََعـــــََٔل ََٕجَبـــِ ـــــِٕ ق ْمـــُ   ٌَِصَه اهلل  َتَعـــاَلٜ  ،ِي َل ۓ  ﮲     ے  ے  ۓچَفـــَأ

ــَسِخَأ}زچ﮸﮵   ﮶  ﮷  ﮴  ﮳   ــِحَأ َُْجــ ــسقي; )د َىــ 06َٔ:بــ ــالتِّ(،   ٙٗٔرسٔوــ

945َٔ) ;سقيبــ افظ احَلــ اَهَقــ (،4468) ;سقيبــ ُيأكاحَلــَٔ ،(6995) ;سقيبــ ِْاَجــَو َُاِبــ(، 

ـــــــَجَح َُاِبـــ ْ فضـــٖع، ٔعف ٔاٌُطـــاػـــــض ٓٔإضـــٍأ  ٘ـي احلـــاكي عمٗـــْ ٔفـــ ٍمـــــَكَتَٖ ِيس; َلـ

ــاٌ٘ ْ   ـفــ األلب تعمٗــش غــعٗب األزٌــؤٔ ;   (، 769بــسقي; ) (٘ )ضــعٗف ضــٍَ إبــَ واجــ

 ةلة ة ات  كةتاةئة دةئاي تة ةةةةةةآ،ةرسَلةةةةآ  يةِ ام)ةبةةلةخةوايةةة،ةوات  ةد ل{إضٍا ٓ ضـعٗف 

،ةچ﮲  ﮳  ﮴  ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓچ  ةخةةةةةةةةواهاتةةةةةةة ة
  ؟ةةةةةذة اانةل هة  ةك  ويوةةةةةةآةاَلةة مووةهةةهةةخةوا مب  )ةةةان ةئ )ةك  غةةيوت 

تسئبةبةةوو،ةروايةةيةبةة ةةةةة  ةب  ةةةة؟ةهةةةةآاَلةة مووةهةةةةان ةهةةةةيةيوت ةةةةب  ةةتسئبةبةةوو،ةرواي
ادةةةةة؟ةفةة  موو)ةئةة خ  َ،ةوسةئ يةة  ةيوتبةةةةآاَلةةة مووةهةةةةان ةهةةةة    دةيوت ةجةةا )ةهةة

 ت )ةةةةة  مةئةة وةئايةةةة)ةبخةةةوات)ةةةةةتستوائي،ةئ ة ائةةةةئ ًوو،ةةةةةتةرسبةةةةويوك  ةةةةةآب َل
ة .ةخةواا رسةةةئ

ة
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 ي ئايةتةكـــانـشــتـاي طـمان

ا )ةضةوا رسي د،ةلة دةهةووِ ست ةموباِ س ة راةةةةةةةادةب ةجةةائتا انةرس ةةِ ووةل ةئ  ةةخةوا
  ةلةةة ةروائةةةتئيةةةةةةَي  موو)ةبةووِ ست ةهةةةةةةةة،ةئةةة دةهةةةةةآاو)ةئ  ةةةانةرسيائتوي نةةةةةبةةة ةئامئ

)ةخةةةةوان ِ وو)ةذو  ةةة ةًةةة  د    انةلةةة ةمؤ ةِ ووسوس،ةل  َسًةةةتاةةةةةةئ  ائةةةتا ان،ةوسةخو 

ۓ ۓ ﮲   ﮳  ے ےچ ةةآا ةجةةةا ي كيةريكةةة ةرسيائتوي نةةةةةةةةةةك  وس ري

َِواتانةه  ن، چ﮷ ﮸ ﮴ ﮵  ﮶    كةكَه ا ةة ئتةًةاوس!ةل ةضةةئ )ةئ وائ )ةب
ةآانةخةةَاثةبةة ،ةئةة وسةواتايةة  ي،ةرسًةةطوجنة  ةبو تةةانةرس بكةة ون،ةب تةةةةةةة ةة ةئ ي م  ةة ن،

 ةًةةة ائ  كةراواةم  ةةة نة ةةة ةئ يةةة  ةئةةة وةًةةة  )ةراوا)ةرس ةةة نةةآم ب هةةةتةك  ةةةيةئةةة وسب

(ةبةة ة دةةة (ةة﮲،ةبةة آلدةمةةارادة ةةةةةآَاثةبةةةةانةخةةةة ةر)،ةب تةةةةانةب   ةةةةا ي    تةراوا 
مو،  ة،ةبةة آلدةئةة وس)ةريكةة ة ةة ةرسفةة  ةةآ ئةةةةانةرسي يةةةةاتَةئ وسيةةةة ررا)ة ةةَروس،ةميةةةةت د

،ةئ وةمائاي )ةريكة ةةچ                چ
 ةة ةة،   ك انةراوا ةةَرةةةةٍةئ  ةةوسراة  هةةائ  كةًةةةةاد،ة ةة ةرسفةة  مو)  ةلةة ةك  ةةوسدةرس ةةةةةةب ر

َِوابوون،ةوس ةروايةةةيةباهةةةيةرس ةةة ي ،ة ةةة ةم ب هةةةتةلةةة ةة انةهاتةةة ةر)،ةك  ةةةيةب  بةةةةب ًةةة
ً ووي ة ةةةةك  غ مبةة  ائيةك  ٌ   ائ انةراوا)ةه ئةةتي كةًةة  انةة(ةي لةةعمــّٗي الةــالٚ ٔالطــال

ًةةخةةواةانةلة ةةةةةةكَروون،ةئة وائ ٍة ة ةراوايةةةل   خ َلكةة   ةةة ةر)،ةةةةة   انةهاتووئةةةة ةَروسوة
ًةةةةة  يٍةلة ةب ينةةةةة)ةراريخةواَِوابوون،ةةةيةب  بةك   َس  )ةُةاَلسءةةةة ةةةيةبةَروون،ةوس ةذو

ةيانةل هةةةة  ،ةرس بةةةةا س)خةةةةةوان()ةم هةةةة سءةمودح نس ةةةةائيةمووهةةةةاةهةةةة  ميةةخةةةةةوا 

ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  چرسفةةة  مو)  ةةخةةةةوامودح نس ةةةائيةموهةةةاةة

 ﮹  ﮺  ﮻  ﮸       ﮷     ﮶    ﮵   ﮴  ﮲  ﮳    ۓ     ۓ 

اةران،ةروويةانةرسهةتءةي ضةائ   )ةبةوون،ةةةةةةةةة نس)ةب ةمووهةةئ ةمودحةخةوا،ةءاإلسرا چ﮼
 انةةراةباهةة(األعـسا  ووِ ستية ةةةة  مةل ةهة)ةبخةوا ائ ةبوونة  ةةة ةئ وةًةةذ وت  ائيةريك

ةاد.ةةةرس 
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﮹  ﮺  ﮻  چادةضة ات  كةئ وةكَه ا ائ ةبك ن،ةةةا ي انةرس ةةئام َيةخةواكاًانة

  ة ات  كةئة وةكَهة ا ائ ةبكة ن،ة ة ةروِ ئةانةةةةةةةة،ةوسةئ يچ﮼  ﮽   ﮾  ﮿  ﯀

ًةةة ،ةروِ ئخةواائ )ةهاتن ةةة ةل ةم خةواري   ة ﯁    چكَاةرسبة ،ةةةةةةائتا،ةئ وسةب تةانةئا

ةخةةواةضاوك ًةية ةَروسوةبةو روس،ةوسةةةةةخةوال وس)ةِ ابَرووسةة،چ      
ت،ءةم ئةةتس،ة ةة ةهةةنا)ةئةة راونءةضاوك ًةة يةل  كةةَروون،ةبةة آلدةل مةة ورواةةةةةل  بةةو رس)ةه  

         چ ً   كة  ةك   انةل هة  )ةئ  ة وتوسةم كَهة ءةراوا)ةم  ة ن،ةةةة

)ةٍةئ  ةوسراة  مة َل  كةراواةةةةةةومانةل ةك  ةة،ةب  طچ        

 چَِوابوون،ةة ائ يانةرس ةةةةَر،ةروايةةةة ٍةك  ةةةةيةب  بةةةةةةةةئةةةة وةجةةةة  سةًةةةةةة

َِواةبةوون،ةةةائ وسةب  بةةةة   ةة )ةًةةَِواةبوون،ةيانةب هة  )ةب  بةة،ةوات  ةب  ائبچ
ة ن.ةة )ةهةةا ةه  رووةوات

انةضةة ئتةةةةةرائ  س خةوااوب َةبةة ةةةةةادة ةة ةهةةةةاوتاةباهةةيةئةة وسةرس ةةةةهآ)ةبخةةةوااةةةةةئنح
انةر رسغة ة َربةوون،ةهة  واةل هة  ةبناغة )ةر ؤةبة ةئةاو)ةةةةةةةةةةةة انةلة ةخ يةةةك  ةاَسَلةج  سةئ

(ةبةةوون،ة ةة ةئ   ةة ةلةة ةم هةة ل ةٴۇ ،ةۈ ،ةۆ ة،ۇ  ة ةةةةنت،ة ةةةةه َلب هةخةةةوا

ڭ  ڭ  چرسفة  مو)  ةةةخةةواة وس،ةةةةة يانةمياتَةِ وونةرس  ينةةكءةواتا ةة  ائتاةض مةيَئط

جب   مئ  ىئ  يئ     حئ    جئ ۋ  ٴۇۈ   ۈ ۆ   ۆ    ڭ ۇ  ۇڭ

َِسوةهةائ ب وةوسُة َى وةذةاميةةةةةهة  ةب ذ ةةةةخةةواة،ةوات  ةچحبخب  مب  ىب    يب
 انةئافةام ءةةةوسةرس  ن،ةوسةمؤ ب ًةةخةواَِوان،ةر ؤةب ةئاو)ةةبةاون،ةب آلدةئ وائ )ةب  ةرائ ئ

ٱ  ٻٻٻ  ٻ  پ  پپ  چتاةرسفةةة  مو)  ة ةةةةئةةةامائ ،ةئنحةةةاةلةةة ة  تايةة
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 ٿٹ ٿ ٿ ٺ  ٿٺٺٺڀ  ڀڀپڀ  

ًةةةةةةةانةبطةةةةةة  ةك   ةةةةةة،ةئ يچٹ   ٹ ٹ ةخةةةةةوا   كة ةةة ةةةةةةةةوتَ، ةوس نةبةةة ة )ة
رسَلة    ةئة وسمانةب هة ةةةةةةخةةواة مب  )ةةةةة ة  ةروِ ئائ ،ةوسةب ة )ةك  غخةوائا رووي ت ة

َائ يانةه ضةة انةة  ةئةة وةبةةابءةباك ةةةةةةةوون،ةئةة ر)ةئ يةَامنانةل هةة  )ةبةةة ةة ةبةةابءةباك ةةة
بة ةروا)ةةةآ ون؟!ةئ خ  َةرسبةةنةبكوي ن اةةه  ةًةآ،ةرسبةةآ انةئ مائ بةةءةب ةِ ي ٌةةآئ مائ ب

 تاةب ائبة ن،ةبة آلدة  هةائ  كة ة ةب خ يةانةبةة ِ ، ةةةةةةةةةة نائ  كةبكة ونة ة ةبة ةِ ي ةيةِ اهةةةةةةةةك  ٌ
ةائيةئ  وسةرسرسن؟!!ةةئ مائ ،ةض نةِ ، ةك  ٌ
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7 

7 7 

 ضـةند مةسـةلـةيـةكى طرنــط

ۓ  ۓ  ﮲   ﮳    ے  ےچ  مو)  ةةرسفةةةخةةةوا ةة ة   دةةةة ل )ةي  ةةةةم ه

َِواتةةانةه  نةةاوس!ةلةة ةضةة ئتةًةة   كةةةةة، چ﮸  ﮷  ﮴  ﮵   ﮶ ئةة )ةئ وائةة )ةب
   ك وسةكَه ا ةم  ة ن(ة ة ةئ ية  ةبو تةانةةةةةةة ئتةًةةل با س)ةض  وات    ن،ةة ا ةم  ةكَه

َسراةةةةةو َةبةة ،ةل  ةةةةانةئاخةةةةان،ةواتةة  ةك   ةةةة ت   ة )ةئاِ سذةةةة ةمايةةةةبب   ة، ونةةةةرس بك
 انة ةَروس،ةرس بةا س)ةئة وسة ة ةةةةةةةةةهخةواةوو  ةباهانةمةةةةيةروِ ئةرس سوائةةةةان،ةوسةتوي ةةمائاي

 ةة ةة،س ةة راةفةة  مانةبةة ةئ  ائةةتا انةرس ةةادةةةب ضةةيةلةة وةئاي تةة ةموبا ِةةةخةةةوااةةةةةئاي
ة،متائة وس)ةئة وةكَهة ا ائ ةةةآل  ةوسة)ل ب  ئ وسة، نةة ا ةئ  ةة ائ  كةكَهةةا س)ةًةةرس ب
ًةةةورةرس   وتنةياخ ئايةاةئة وةًة ائ ةةةةوسةةان؟ةةةة و )ةئاِ سذ ت ةةةة ةهةةةةرسب   ة، ائ ةةةةيةئة وة
ة ؟ ة ا  َرئ ةض ةوسةئ وةج  سةكَهة ؟ةةض  ةة

 هو ره و ا يي و  انره و ا يي   ربسياركردهن  ي ه بار  باسيك هل
  دا  هل ـشه ريعه ت

ة

بةة ةة،َاوسةكَهةة ا ةبكةة نةوَل ائانةئ ي ةةةةةةتاةِ ) ةلةة ةموةالمةةةةلةة ةئ وة َلةة  :رسهةة  ستاة
ة،ةآجةةِ ي ةو ا )ةبة ةةةةةةدةكَهآلبة ةة ا ةبك ن،ةةكَهة،كَاوس  ككوةف  مائ انةةب َلك  ض وائ وسة

ةوِ ستيوةةةةلةة ةهةتا،ةةةةس موباِ ةي تةةةةلةة ةرووةئايةةخةةةواوس ةة،وسةلةة ة  هةةائيةًةةا سماةة
ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  چ ةرسفة  مو) ةة،(راالٍخـن وِ ستي ووسةلة ةهةةةة(،األٌبٗاٞ 

 ،ةةةةةانةبثَهةةةةائاي ،ةلة ةمةةة ،ةئ ي  ةئامائةةا سمايانةبثَهة،ةوات  ةل ةًچٺ  ٺ  ٺ
 ،ةةةةةانةئ كَهةةاية ون،ةتا وةل ةمائةة   ،ةيانةروا)ةم  ة   كة  ةئامائ ةب ةئ مائيةم يَىةةً

وَل ائانةةةةةة(راةذةةة ودةجةةةا ةموالبُـــسٚووِ ستية ةةةةة:ةبةةة يةلةةة ةهةكاًةةانةئ   ةةة ةرسب نةةةة
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ة  ةة   كةب ةوي نةة ئتةًةةا س)ةضةةرس بة  ةة مبةكَه ا يانة َروسةل ةك  غ

 چوئے   ے  ۓۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶چ مو)  ة ةرسفةةةةةة/1

ِِٔمٛ ا دةل  تس  نةرس با س)ة ة،ةوات  ةكَهةرـالبق (س،ةوات  ةمائطيةي  ةِـاله   )ة }(ةَأ
راينةاوسةبة ةةةةخةةواة ةئة وسةةةآ،ة ة ةمةائبةتةامسةرس رس ة و) ةبَىةةةةةة{ًة وسةةةةةآة ووةرووةهةةً

ة د.ةةاتيةذةةانءة ة     ةةك  هخةواارسدءةةةاتيةد بةةَرئية ةريا يك

،ةواتةةةة  ةكَهةةةة ا دةةرـالبقــــ چخت ۈئ  ېئ  ېئچو)  ةةةةةةةرسف  مة/2
ة ؟.ةةةةةيةبب خٌةة ن،ةضةةل  تس 

،ةواتةةةةة  ةةرـالبقـــــچےڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄچرسفةةةةة  مو)  ةة/3
ة ؟ةةةيةض ئةتاة َرئةة ئبةت  ةة ِ اد،ةجةةيةذةةا س)ةمائطةتس  نةرس بة ا دةل  ةكَه

كَهة ا دةة،ةوات  ةةرـالبقچجئۉ  ې  ې   ېچ  مو)  ةةرسفة/4
ةا .ةةة ِ ابءةرومةةا س)ةًة نةرس بةل  تس 

ــچجئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئچو)  ةةرسف  مةةةةةة/5 ،ةواتةةةةة  ةةرـالبقـــ
 ةئةة وس)ة ةة ةميةةارسةةةةةةآ ؟ةبَىةةةةتس  نةضةةيةبب خٌةة  ةةةا ي كيةريكةة (ةكَهةة ا دةلةةةة ج

ةان.ةةةل خو ت

ــچڦ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀچو)  ةةرسف  مةةة/6 ،ةواتةة  ةةرـالبق
 ةضةة نةبةةو ةئةة وانةضةةا  وةرسب   ةة ةةآوان،ةبَىةةةةةةا س)ةه ت ةةةةرس ب نةةةةة ا دةل  تس ةكَهةة

َ ءةهةةامييةمةة )ةضا وةماي ة ن.ةةةة ةبكةةاواةمام َلةةان،ةئةةامائ   يةةا

ــچۅڻ   ڻ  ڻچو)  ةةرسف  مةةةةة/7  ا دةةةةةةة،ةواتةةةة  ةكَهةرـالبقــ
و نةةةةةة وس(ةضةئوي ري ةةآ ةبةةةةافَسدة ةة ةرس  وي  ةةةةن،ة ئةةةةا س)ةذ يةةةة نةرس بةةةةل  تس 

َ ةَئةة ا ةل ية وةِ سفةة َلمام ة ن؟ةةةةةتاةبكةة 
ًةةةةة ودةجةئ وسةذةة ٚ ) ةبة يةلة ةهةووِ ستيةةةةةةةة ةموباِ س ةةةةا ،ةئة وةو راةرووبةا سةة(البُـس
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ة  مب  ةة ا ةبكة ن،ةضةلة ةك  غةةةةةَاوسةكَهةةةةوَل ائانةئ ي ةة وس،ة  وات  ةِ ) ةل ةموةةب ت
ة َاتطَ)ةك  غ مب  نةة  ة اتيةخو )ةت ًَيفيةبووس،ةضةل ةمائايائ  كة  ةج  طَوةم 

  ةةةةةة ن،ةوسةضةلةة ةمائايةةائيةريكةة ة ةة ةلةة ةبوا س ةةائيةريكةة )ةمائوةةةةةةةبكةةةة  كَهةة ا يانةل
وس ة كوةفةةة  مانة ةةةَاوس،ةةاي  ائتاةًةةةا سمان،ةب َلةةةةةةةة  ةرئ ةةةةة  س ائتا،ةمائوة  اوجةةةةةج

ةخةةةةوا(دا األٌبٗـــاٞ) دةلةةة ةهةةةووِ ستيةةةةةةه(دا نـــــالٍخ)ووِ ستيةةةةةةهةةة دةلةةة ةهة(يومتةةةان

،ةً   كة  ةئةاينائ ةةچٺ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ    ٺ  ٺچة رسف  مو) 

ٞ ووِ ستية ةل ةمائايانةبثَه ،ةوسةل ةه گ  گ  ڳ ڳ  چ(راةرسفة  مو)  ةةالٍطـا

،ةواتةةةةةةة  ة ئةةةةةةة وةچھ ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں
َِابايائةةة وسةبةةة ة )ةك  غ مبةةة  ةة بةةة ة )ةوة ه واَلةةة ة ةةة ةك   ةةةانةرسيةةةاد(ةئ يةةة  ةي  

 ،ةرسيةةائنائيةئايةةاةةةةةائ انةه يةا سمانءةتوائةةا)ةه َلو  نحةةةةةة ا ب رسهةة ان،ةئ وائةة )ة ةة ةً
َ ةئ وةهةةو نةمام َل ةل يةةض  ةةةةة ا  َرئ  كة واَل راةبكةَ) ،ة  واتة  ةئة وسةضةجة  سةكَهةةةةة 

ةَاوس؟ةةة  ةر رسغ ة 
ـــَ التأٖٔـــنخةةةاوسئية  َس  )ةة ةةةة(ةلةةة ةت فومجالـــدَٖ الُـــا ٘(،ةواتةةة  ة حماضــــ

 ا  َرئ نة ةة ةة  ةكَهةةةةةةاوس،ة ةة ةئةة وةرسةجةةةةةه  نة ا  َرئيةرسةجةة  ةكَهةةةة(1)خ يةةتا
 يةكَهةة ا  َرنةبةة ةئةة وسة ةة ةةةةةةانةل  كةةَاوس،ةئ يةة  ئاةب يٌةخةةَاثءةئةةاِ سوانءةئ ه  ةةة

ات ةِ اهة ي،ةوسةمائ ةا )ةميةاتَ)ةرسهةتةبكة و) ،ةئة  ةةةةةةةةة دءةبطةةات ةذ ر قةةانةبطةةئ نو
ٌةةةةة ،ةب َلةةَاوةئ ةة  ةِ ) ةل  ط ةةه بةنائ:ةئة وةرسةذاَل تة ةضة:؟ةةةةةة ،ةةةةكوةفة  مانةك  كَاوي

،ة ة ةمة ةبة ةِ ووئكَرئة وسوةوي نةة ةه  نائة وسوسةةةةةةةاوي تيةةَاوةه  نةة  ضاوس)ةئاوبةةوس ةه
ة روةةة  ائيةري نة 

 :ــآوودى نةبـى دا سـداريـوارى ديهـياركردنيَك كة لة بـةم: ثرسـيةك

وي نة )ةة،ة ئة وةةةآ ة ةلة ةبةوا )ةرينةتا ييةراةهةوور)ةئ بةةةةةةةةآانةًة   كةبثَهةةةةةئ نو
ضةجةة  سةة  ةي ضةةائ   )ةمووهةةاةةةةة وس(،ةبةة ةوي نةةةةائو  ن ةة وسةمةة ةرسيةةةةاوئةئ ه  ن

     )ةئوواةض ئتةرةادةبةوو؟ةضة ئتةمة تَةبة  مةبةوو؟ةضة ئتةةةةةةةةةةكةبووس؟ة  ًةةرا ي 
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َ ةئةوواةهةةةةة ئتة ة يةل يةةةتةكانةبوو؟ةضةةرةبووس؟ةض ئةةر ي  وا )ة  ًة     ةبةووةةةةةةة 
يةضةةيةبةةوو؟ةرةة روةر افةة )ةضةة ئتةبةةوو؟ةتةةاةةةةةةِ سئطةاَلسةةةةةَس  )ةُةة ةةةون؟ةذوً

 يةك   ةانةةةةةةانةك  ويوةةَروون،ةريا سةئ نوةةيةئ  ةة ائ ة  ةروِ ئانةباهةةايي،ةئ وةًةة و ت
ة ةخةةواة انة َر،ة  ةك  غ مب  )ةةة سوس  يتاةباهخةوائ  ،ةجاةئ    ةل ةهو )ةهاتن ة

بكةة ن،ةهةة  ةةةآ)  ةكَهةة ا دةلةةوتةةا ةرسراةوتةةا ي كيةمو  ة ا يطةة  ،ةوسةكاًةةانةرسفةة  موةة
َٛانةرسرسمةة وس،ة ةةةة ن،ةوسآلم ةةةةبكةةةةةآ ةلةةةة ا ي كةكَه ََ ُحَراَفــ (ةيةة    كةلةة ةَعِبــٔد اهلٔل ِبــ

،ةبةة وسةتو مةة تبا  َاوسة ةة ة ةةوِ )ةبةةابيةخةة )ةئ ةة ،ةلةة ةهةة  رسميةةةةةةةةةةآاوسآلنةرسبةةةةه
تسةئةة وة ئةانةبةةووس،ةه  ضةةةةةة دءةك َل ت ةةةة يءةغ َلةةةة َلكةراوي ةة ةك وةةةةام  تاةخةئ فةة

 نءةراوي ة ةكةا ةهة  ةهة بوون،ةةةةةةةةة )ةِ سهةةةةنانءةدائ ىةةةةكيةِ سه نءةخ  ةةات َةخ َلة 
َٛ ب ئةةتوبا يٍةهةة بووس،ةجةةاة ةةآ )ةبةةةةةةكيةريكةبةة آلدةخ َلةةة ــ ََ ُحَراَف ــ (ةلةة ةَعِبــٔد اهلٔل ِب

٘  شة رسكَهةةةةآة  ةةةةةة مبةةك  غ َِ َأٔبــ ٛ ــــ اَه; َأُبــَٕك حُ ــــــَق ؟َوــ  ؟ةةةةةة   ة ة ةةةةةة،ةبابزَراَف
رسف  مو)  ةبابتةذوماف ي ،ةواتة  ة ةوِ )ةبةابيةخةو تي،ةروايةيةرايكةيةةةةةةةة مب  ةك  غ

  كيةئاُةاَلسةةةةةة  يةمنتاَلةةةة ةتةو ةمو  ةوس ةبىَةةةةة ةِ و َلةةةآة     وسةرسَلةةةةآلة  ةرسب وةةتوَلةد ب
بةةوو)ةب  ائبةة  ةبةة ةمةة ،ةئةة ر)ةباًةة ةرَلن ةةاةبةةوو)ةرايكةةتةلةة ةهةة  رسميةئ فام  ةةتاةةةة

 تي ةوسَلآلهةةيةةةةة؟ةئةة ويٍةيوتوويةآ ةبةةةةةةيةريكةةةةبةةتةئ ف  ي ك،ةباةةةةآية َربةغ َل ت  كةة
  ك،ةئ ية  ة و يى ية  يةةةةةةةاَليةرابامة ة )ةهة  ة  هةةةةةةكةةخةوا مب  )ةةة  ةك  غةةئ ي

َ ةئةة وةجةةو  سةةةةةةابيةخةةو دةرارسئةةةة  ٍةبووايةة ،ةئةة ودةبةة ةبةةةةةِ سَةك  و ا،ةبةة ةهةة  ةذةةا
ةَ) .ةةبكةةآابةةئ  ،ةئةتةة وسةك  ويوةةتا ي ةة ا س)ة  ةل ةِ وو)ةرينةةكَه

 ت:ــويسـادو ناثيَــيارى زيــدووةم: ثرس

 ة  ةًة   ةباهة كَروس،ةةةةة يةرس َ) ،ةئ وسئتسةب هةة ل ي  يةرينةةوات  ةباهيةم ه
َِائ  ة ة ةةةةةةةةةةآةمياتَةه َليةرس و َلةةةآئ وةرسض ،ةبةوةوي نة  ةكَهة ا  َرئ   )ةبة ئيةئ وة

ــچۇ ہ ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ چك   ةةانةرسفةة  مو)  ةةةمووهةةاة ،ةةرـالبق
َِن،ةريةةا سةهةةو )ةئةة وةةةةآانةكةةةةةةف  مائ ةخةةةواواتةة  ةب  طومةةانة رس ةةادةمائطايةة  ةهةة  ب

 ؟ةضةووئ ةةةةةة   ةةةوَ اوس،ةئ يائنائ وسةبكوَس  )ة ةة  ي كة ةةف  مائ ةئ وسةبووسة  ةئ ف
َةخةةةوا)ةكةة  وس ريا ةكاِ اوستةة وسةضةةيةبكةة ن؟ةةخةةةوائةة ويٍةلةة ةةاةةةةة )ةمووه
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َِاوسةلةة ةةةةةاةهةةةةيةئةة وةمائطةةةةَِن،ةئ ئتام  كبةةة  بةةاي  ةهةةةةئط تي ةبةةاةماةف  موويةة   ب
 وًة ووي تي؟ةةةآ وسوةل  ةيةبثَهة  ة ةةةةةةةةامسي ةبتسن،ةمينةتووةرسب   ةةة )ةئ وةج ئةة ً
َِن،ةآ،ةرسَلةةنسي  ةبةةو ةمووهةةاةةةةة ي،ةوس ةمودح ةةةةآلنة ةةةةفةةةةةآرسَل  ةمائطةةاةهةة  ب
ٌةةآو نةبةةةةةةيةضةةةةِ سئطة    ةئة ر)ةةةةة؟ةروايةيةرسلَةةةةآةو نةبةة    ةضةرسَل يةةةةة؟ةئنحةاةروايةيةئ 

ا ي كة ة ةةة؟ةهة مووةجةةةآاةبةةةة؟ةيانةئ    ٌآابةة؟ةئاو)ة   ٌآيةئ  َربةة،ةيانةئ ٌآ َرب
هة  ةمائطاية   انةةةةةةةآة  ةك  ٌةةةة،ةئ يةآ  يانةرو يةرسبةةةةمياتَةل هة، نةة ا ةرس ةةكَه

َِيبةةه يةوسهةاةةةةةة   )ةمس ري كةةسئط ةباةِ ةةآانةرسَلةةك   ةاةةة واوةبوو،ةمووهةةاةتةة  ةب
،ةوسةلةة ةِ وو)ةآية َربةةةةةةئ ٌةةآ،ةوسةئابةةةآتاةئ بةةةةةة )ةت  ةةةة )ةريكةةةة ةة ةهةة  ةك َلةةةةآةب

َ ةراةضةووةةآ،ةئ  نطوونة ئ  وان(ةبةةآيةبةمادةئ  وسئتيةةةآ وسةرسبةةت م ئ ة،ةئ ةمو  ةب ةهةا
جنادةلة ةة،ةهة  سةآ  يانةرو هة ةرسبةةةةةةة مووةجةا ) ةل هةةةةة ئ ٍ،ةهةةةة دةت مة،ةئة ة ةةةةآبةة

بة آلدةمائطةا)ةريكة وةةةةة، بووسةةةةا)ةلة وةجةو  سةهةةةةةة وانةراةية  ةمائطةةه مووةئاوض )ةئةة
جةةو  )ةريكةة ةمو  ةبةةوون،ةبةة آلدةبةة وةمواُةة فات ةهةة  ةئةة وةمائطايةة ةهةة بوو،ة ةة ةهةةيةة

بة ةئَخ  كةيةةةةآاي تانةئارسمةةةةةةَسةَئ َةيوتي ةم ةئة وةمائطةةَسَئ  كةبووس،ةئ وةك ةك 
َِةبكةةةةةة ةرسبةي ةك  وةةةةآةكةِ يواي تةتاةرسلَةةةةة،ةتاةل ةه ئتي ةآمو  ةئ ب  نةلة ةةةةةة    ي ةبةو ةكة

َِ،ةئ ي َِن،ةك  ٌةةةة،ةئةة وائ ٍةئاضةآتسمةةةائةة  ئاةئاتةةةةمي ةة َيٍةلةة ةة ةةةا ةبةةوونةهةة  ةب كةة
رسفةة  مو)  ةة انة ةةَر،ة ةة ةِ و َي ةةكةك  غ مبةة  ةةةةة سوس  يتاةباهخةةةواو )ةهاتنةة ةةةةةه

ٍٖ ش َّا ال ٖٗ ُٖ اهلَل َكَتــَٖا َأ ِٗك ُي اْلَخـ ٖ  اُع َإ َُـاَه; َأفٔـ      ، (َب َعَمـ َُ َحـأبُظ َف ًَ اأَلْقـَسُػ ِبـ َُـا  َ٘ف

َٖا َزُضَٕه اهلٔل؟ قال  ًُ ََٕجَبـ ِ ال، ٔ) الثا َقاَه;ـّا ثــك نِّ َعا َّا َل ِٕ ق ْمُت د ىَـ ِحَأ ُْجَـ َسِخَأ}ز(َل

4466َٔ) ;سقيبــ ُيأكاحَلــَٔ ،(، تعمٗــش غــعٗب األزٌــؤٔ ; صــخٗ  6405) ;سقيبــ ; اَهَقــ( 

ََ َعٖباُع ،نيَدِٗــالٖػ ٔ ِسٜ َغَمَع ْٗ ٔخَص ََ اِب ذة دةةةخةواك ن !ةب  طومانةة(،ةئ )ةخ َلَع
َِةةة  ةك  ويوةة ه َرئيةل وِ )ةذةاب ىةيةوتي ةهة مووةهةاَل  كةةةةةةةةةسدية تة َروون،ةئة ر

رسفة  مو)  ةةةجةا انةرووبةا س)ة ةَرسوس،ةجةا )ةهة    دةك  غ مبة  ةةةةةةةةةةآب ك ي ؟ةه
َ ةةةة مووةهةةةةئة خ  َ،ةهة ،ةواجةةنةرسبةةووةل هةة  تانءةةةةةآ  ةيوتبةةادةب َلةةةةئةةا،ةبةة آلدةئ يةا

بكةة ن،ةئ ةةت)ةبو ضةةيةلةة ةخةةو ِ اةرسَلةة    ةةآ  مو) ةذةة جةةةةرسفةخةةةواوائي،ةةةةةئ ًة انةرستة
ة .ةةي ةةآةبكَ ،ةئابةةتةئ بةة ا ائ ة  ةك  ويوةةائي ةئ وةجو  سةكَهةةاَل  ك؟ةيةةه مووةه

 :ــآةوتبـةرى نةكـةك لةســة ثتيَكةوة كـارةى شـيار لة بـيَيةم: ثرســس
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باًةة ،ةه َلب تةة ةلةة ةةةةةةآئ كَهةةةةةآ  )ةئ   وتبةةةةانةكةة  يةل هةةةة   كة ةة ةئ نوةةةةً
ضةةةةة ئتةةا سوسةك  غ مبةةةةة  ةة  ،ةل وبةةةةةةةةةةةة وسةميةةةةةاتَةم ب هةةةةةةةتا ي ةِ وو)ةرين

ة  ةةةةة ن،ةب ةمنووئةة   كيةهةةف  مايٌ
ــا َتــَسْكُتك   ش تي ةةف  موويةةة  ةة(ةك  غ مبةة1 َُ    َذُزٌٔــ٘ َو َِ َكــا ََ َوــ ــ ََِم ٌَٖىــا  ِي> َفإ

ٚٔ ُضــَقِبَمك ِي ٔبَك ُْ       ــِ َس ٍِـ ٕٞ َفـأُتٕا ٔو َِّي، َفـإَذا أَوـِسُتك ِي ٔبَػـ٘ ٟٔ َٗـا ٌِٔب َِّي َعَمٜ أ َٔاِخٔتاَلٔف َِّي،  ؤأل

ُِٗتك   َّ ٌَ ََٔإَذا  ــا اِضــَتَطِعُتِي،  ـــَو ُٓ  ـ ــَدُعٕ ٕٞ َف ِ٘ ــ ــَسِخَأ}زِي َعــَ َغ ــِحَأ َُْج ــد َى (، 85:6) ;سقيب

7079َٔ) ;سقيب ْئمــِطُؤَ  ،)ٍٖ ٟٔــَطال َٔ:674) ;سقيبـ  ٘ٗا َِ َأبٔـ  6) ;سقيبـ  ِْاجَـ َو َُابِـ (،   ٘( َعـ

ِٖ ـــَُِس َٚــ ه  ناوسوةباهةةة ةئةةة  َروس،ةئ  ةةةوسَةةةةةةةآ   كة ةةة ةمةةة ةوامدةلةةةةةة،ةواتةةة  ةً{َس
 ِ ي  ،ة لةةةة   ةم كَهةةةة (،ةضةةةةوئك ةئةةةة وائيةكةةةة  ٍةئ  ةةةةوسةبةةةة هو )ةمو  ةةةةةةةطةةةةةل   

َ ةك  غةةةةةةاي ةةةةةانءةِ اةج ةةةةةةكَه ا  َرئ  ــالٚ   مب  ائ انة ةائ وسةل يةةةة  عمــــّٗي الةــ

 (،ةهةة  ةةةةة ةكا ضةةةة َةبةة َءةكا ضةةةةوونة واتةة  ةبووئةة ةبةةةة ةضةةةة(ةل ب ئالطــالً
اةل  ةةيةئةة جنادةبةةتسن،ةوسةهةة  ةةةةة   كةك  كةةَرن،ةبةة ك  يةتوائةةةةكةفةة  مايةبةة ةًةةةة ات  
ة .ةةةب  نةةةآَرن،ةوام)ةلةةر رسغ  ةةةآ   ك ةلةةكةًةة ات  

ُٖشة تي ةةةةةةف  مووية مب  ةة(ةك  غةةةة2 َِا، َفــــال ُحــــُدّٔ ا َحــــٖد اهلَل َإ  َفــــَسَ َٔ َتعتــــُدٔ

 َٟٔ َِا،ــــُتَط َفــال َفــَسا ًَــــََٔح ُِّٗعٕ ًَــــَوَخ ٖس َِــا، َفــال از َّك ٕ َٞ َعــَ ََٔضــَكَ  َتٍَت َٗا ًٛ َأغــ  َزمَحــ

ُُـــ ٌٔط َؼـ َ  ٔوَ ِيك ٔب ٍِ ٕاطـَأل  َت َفـالَ  ٗا ٘ )الكـب ( بـسقي;   ـالِطرباٌـ٘ فـ   ُْجَـ َسِخَأ}[َّـا َع

٘ تّرٖب تفط  ابَ كـ  ،  ـىٍ  فـىةباح الـ(،  ال56٘ بسقي; )ــ(، الدازقطٍ:69)

َُ ك  478ص; ) ُْ إِب ََٔصٖخَخ ضة ئتةهةنوو ي كيةريةا )ةةةةةخةةواةت  ةب  طومةانةة،ةوا{(، 
انةفةة وت  ن ،ةوسةةةةة   كيةفةة ِ م َروونةم يةةةة ،ةوسةضةة ئتةًةةةةائب مي نة ةةَروونةم ي

تةةةةةت) ةًةةةةانةم  ةة ون،ةوسةلةة ةه ئةةةةة،ةتوخن  ةةَروون ةةةةةر رسغة   كيةةةةضةة ئتةً
ة،ةآَ)ةضووبةةةئ وس)ة ة ةل ب ةةة  ةةةيةك  تاهاتنة وستان،ةبةةب  تسئبةبةووسةلة ِ وو)ةب مسيةةةة

ة .ةةانةم كَهةل   
َٔاجل ـــَ  ةُضـــ٠َٔن َزُضـــَٕه اهلٔل ش َةه يةةة  ةةةةةةئةةة وةرسراةةةةةة(ةه  وسه3  ََ ََ الطِّـــى َعـــ

َُـــاَه; احَلـــــٔالف ٞٔ؟ َف ًَ اهلل  فــــاَلُه َوـــا َأَحـــٖن اهلل  فــــــــَسا ًُ َوـــا َحـــٖس ْٔ، ٔاحَلـــَسا ٘ ـ٘ ٔكتابـــ

  ُْ ــ ٍِ َٕ ٔوٖىــا َعَفــا َع ُّــ ُْ َف ــ ٍِ ْٔ، َٔوــا َضــَكَ  َع ٙٗ بــسقي; ) َُْجــَسِخَأ}زٔكتابــ (، 4867التِّسٔوــٔر
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ِْ بــسقي; )   َُ َواَجــ  َٔاحَلــأكيُ  ،(7465) ;سقي٘ )الكــب ( بــ  ـ٘ فــ اٌــ َسَبالِطَٔ (،4478َٔاِبــ

َِ ،(8446) ;سقيب َُ َع ِّ َضْمَىا ُْ األلباٌ٘ فاْلَفاَزٔض كاٚ( بـسقي;  ـىػـ٘ )الـََٔحٖطٍ

َوةفة ِ وسةةة َاوسةرس بةا س)ةِ و نءةك ئ ةةةةغ مب  ة ا ةل ةك  ةةوات  ةكَهة،{(5669)
َ ةئ وسيةة ة ةة ةةةةةةوو) ةذةةةة  ةة ةل بةة  رس َ، (ةف  مة تاةيةةةيةخ ةةةةلةة ة    بةخةةةوا َ 

،ةةآ )ة َربةةةاةر رسغيةتيةخ ةل ة    بةخةوا ة  ةةة وسيء،ةر رسغ ةئآية َربةةَلآل ةذ
ة وس.ةةةةة ووي تةةتسئبةبووس،ةئ وسةل وسي ة  ةب ةِ سواييةه  ٌةة  يةب  ةةوسةئ وس)ةل

َلة ،ةئة وةًة ائ َةةةةآل،ةمائةا)ةواية ةذ ةةآ)ةمائاةذ ِ اميةئ  َربخةوا  )ة  ةةةئ وةً
 ة ةة ةذةة ِ امية ةةَروس،ةةةةةة ،ةئةة و)ةريكآللةةةة ا سةذ ةةةةية ةةَروون،ةئةة وسةريةةَلةةآل ةة ةذ 

ئ هةة  ةلةة ةة،آذ ِ امةة ،ةغةة يَ)ةذ ِ ام  ةة ةمائةةا)ةوايةة ةئ يةة  ةرسر ٌةةيةل هةة  ةئةة بةة
،ةآةةةة  َائيةئ بةةةةكةل هةة  ةر رسغةةةةمةةارادةرسر  ة،ائ  تةةةةيءةِ ) ةك  ةةةةَل آل   ائتاةذ ةةةةً

 دةباهةةةكَروس،ة ةةة ة  ن ةًةةة  د ةائيةخو مةةةتاةئةةة وةبنضةةةةةةةة  ةوس ةمةةة ةمو  ةلةةة ة    ب
ئةة وةبنضةة ن ةًةة  د   ،ةمو  ةيَئطةة ةبو ئةة وس)ة ةة ةريةة ءةرينةةتا ييةلةة ةةةة   تاةل ِ اهةة

ة .ةة  ميةضو ل  ةة ةضةةئ   ينةةةآايانةلةة وس،ةوسةرئ ةةكةئ   ينةةكةت هةةخ َل
 الَؤزةوة:ــةلة قورسء ئــارةى مةســياركردى لة بــوارةم: ثرسـض

َ ةوان،ةةةةو مةهةة ن،ةوس ةم تةةةةة ل )ةرةةوِ يءةئاَلةةةةكةم هةةةةه ئتي    هةة  كةئةة وةةة 
 وسو،ةة    ةةةة وس)ةب ب هةئةة   ةبكةةاد،ةهةة  ةبةةةة اي  ،ةلةة ةمائايةةةة ا سةلةة ةمامو هةةةةكَه
  ةةةةة ةه يةةةةوةف  موورسيا سوسَةئةة ةَاوس،ةل وبةةةةةةاد،ةئةة وسَةئةة هيةل  كةةةة  يةبكةةةةداه

َٛ  ش ــ َٖـ َٔ َِ ُوَعا ــ ــ َعـ ٍٖٔبـ ُٖ ال ــا ٔ  ةٖ٘ َأ ََ اْلَؽم َٕطـ ــ ــٜ َعـ َّـ ــَسِخَأ}زٌَ ــِحَأ َُْجـ ــسقي;د َىـ  بـ

ـــُبَأَٔ، (64849) ُٕٔ َ ــ ـــبسق َ ا ـــََٔض (4767)ي; ــ ُْ األلبــ ـــٖعَف ـــىػـضـــعٗف ال٘ )ـاٌ٘ فـــــ ( كاٚــ

،ةآل  ةةيةِ ام)ةبةةةاخةةةواوي ةة،ةواتةة  ةمودةة{٘ )ضــعٗف ضــٍَ أبــ٘  أ (ـ( ٔفــ654بــسقي; )
ِ ي طَ)ة َروسةلة ةكَهة ا  َرنةرس بةا س)ةئة وةًة ائ )ةةةةةةةةخةوا مب  )ةةة ةك  غةةآرسَل

ــٛ َأٔ   ة ةةةةةآ(ةرسَلَؼمٕطـــا ،ة ةةةةةآرسضة راةةةةةائةةةتاةب ه َلكةت   ةةةةة ةةة ةخ َل ــُغ َؼم َٕطـ َجِىـ

ـــأ ؼم َٕط ُٖ اي  ةبثَهةةي ة ةةةة  ةلةة ةمامو هةةةة(،ةواتةة  ةبةةو ةوي نةة ةئ يةٛـ (ةضةةو نةُوَخٖىــْد َأ
ُٖ ةآئ  َابةرس ةَ) ؟ةئة ويٍةواةرسمائةةةة  ،حـس  وػـبْ بالفعـن    تسوة ة(ةئة راتيةت ئكةةةَأ

ُٖ آلدةئةا،ة ة(س،ةبربـــ ضي ٖٔسفغ اخلإَلب اــٍٖة ُٖ(،ةل  ةَسرا،ةواتة  ةئاآلئةت)،ة ةةةَأ (ةُوَخٖىـد  َأ
ًةةة  ةفكي  اةةئت)،ة  ضيةمام هآل رةئاةةيائي ةموذ مم ،ةآ ةرسضةةةةةة   كيةريكةةةةَ)ةبةو ة
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َ ةوان،ةواباًةةةة ا ائ )ة ةة ةوس ةم تةةةةئةة وةجةةو  سةكَهة  ا ائ ةةةةة ةئةة وةجةةو  سةكَهةةةةة 
ئة وةةبة مسييةخةو )ءةكاًةانةئة مائ يةةةةةئ  َي  ةل ةمائايان،ةبو ئ وس)ة  ةكَه ا   ةج  

اد!!ة  ةريا سةهة  ة  هة  ك ٍةوسآلمةيةهة مووةكَهة ا ي كةةةةةةةةاي ةرس  ةة اوةمائةةمامو ه
ة.ةةآ   كةرسمائةة مووةًةةا ةهةة)ةك  وس ريخةوا،ةب يةةةآ  ةئامائةه

 :ةوةادةتــةتى عيبـةتء حيكمــارةى عيممـياركردى لة بـةم: ثرسـهجـثيَ

ةخةةةةوا دةئ ةةة ،ةةةةةةذ ك ةآارسد،ةبةةةةةةةةاوسةوس ةد بةةةةةراينةواخةةةة   كة ةةة ةةةةةةهةةة  ةً
ريةةةا سةذ ك ةةة تيةت  تايةةة ،ةرسفةةة  مو)  ةئوي ةةةرةبكةةة نةةةة،َنةةةةة  مو)  ةِ و َووةبطةرسفةةة

 ن،ةرسفةةة  مو)  ةرو بةةةائ يةةةةةةَةبكةةةةة ن،ةرسفةةة  مو)  ةميكةةةةةاةبكةةةةةرسفةةة  مو)  ةروود
َِن،ةهةة موو)ةذ ك ةةةةه ت  ةة )ةبةةو ةذ ك  ةةخةةةوا تيةه يةة ،ةبةة آلدةمو  جةةا ةةةةةة  ب

َةب   ة ةر)،ةةة ةةةةيةل ةئ    راةباً ئ وس)ةمائا)ةب ئتاي ت ي؟ةبةةاد،ةبو ضةة ةرس ئاخةةئ   
ائ وسوةةةةةو  وت  ةة وائ )ةبةةوا )ةه َلوةةةةائ ةه َلتسهةة :،ةبةة ةك  ضةةةةكةبةة وةئ   ةةةة ات  

  ةضةةو نةرسئةةاةةةةةائ وسةه يةة ،ة ةة ةم يةةةة  د  ائ ة ةة ةك يوسئةةتي انةك   ةةةة وةياهةةاةًةةةةئ
 وسةئةةة دةةةةةة يان،ةل وبا سًةةةةةا ةئامةةةاَسةرس ةةةادةبةةة ةذ ك  ت  ةةةةةةةك  وس رية)خةةةةوا

َٚ َقاَلــ ِ ش  ةةةةة ةه يةف  موورسيةة َِ ُوَعــاَذ َٟٔػ ;َعــ ـــَضــَأْلُ  َعا َٟٔ    ـ ــاُه اْلَخــا ــُ  َوــا َب ُ ْم َٛ َف

ُْٔط ُْطٔـ ـــ الٖة َ٘ت َٔاَل َت  ًَ َٚـــ الٖة ِٕ٘ َُاَلـ ِ  ؟اَل ٌِـ ٔ ـــ َأَح ;َف ٌٛ َأ ٖٖ ٕٛ ـــ ق ْمـُ  َلطِ  ؟ُسَٔز ٖٖـ  ،ُ  ٔبَخُسَٔز

ِّٜ َأِضَأُه ُٖٔة ;َقاَلِ  ،ََٔلٔك  َُ ََُطــَكا ٍُِؤَوُس ٔب ََ َف ٍَا َذٔل ٞٔ الٖةــُٗب ًَــا َُطَ  ،ِٕ ٌُـِؤَوُس ٔب ٞٔ ـــ َٔاَل  ا

ٚٔــــالٖة ٙٗ بــسقي; )4::66َأِحَىــد بــسقي; ) َُْجــَسِخَأ}زاَل َٔالُبدــاز  ،)464َٔ بــسقي; ْئمِطــُو(، 

َُٔ  بسقي; ):86) ََٔأُبٕ َ ا ٙٗ بسقي; )676(،  سة ئافَست  كة ةةذ،ةواتة  ةمودةاةة{(440(، ٔالتِّسٔؤر
 ةكَهةة ا دةلةة ةآ(ةرسَلةةآل   ةةانةِ ام)ةبةةةخةةةواةآلةة ةج ىةةيةروا)ةهةةاوسآلنةبةةةآريةةا سةرسبةة

نرا ةِ و َووةةةةةةَستيةذ ية،ةيةةةوب ةبو ضةةةيةئافةةةةةآل  ةةةيةِ ام)ةبةةةةةخةةةةوا ة ةةةَرةةةةةةدائ ٌ
َِي   َِي  ةة وس؟ةدائ ٌةةةة ةذ يةةةة وسةلةة ة ةةاتية  وتنةةةةرسي    ةةةةةنسرا،ةبةة آلدةئوي ةةرس انةئاي  

يوتةوون،ة ة ةه ئةتي كةةةةةآوِ ي انةكةةوي؟ة خ وا يخةئ وة ات ةذة  ِةةةوِ يويوتي ةتو ةذ ِ 
وِ ييةئةة  ،ةو  ةئةة خ  َ،ةذةة ِ ةةةة بوون(ةمنةة ٍةيوتةةةة يَو   يانةهةةةةَوبو ضووئيةهةب ةة

ل  ةيةِ ام)ةةةخةوا ةةةاةدائ ٌةة (ةئنحةةواينائيةل ةخ وا جيةةةآ ا ةرس  دة ك  ٌةةب آلدةكَه
فة  مامنانةةة،نسوسةةةة ةذ يةةةةئ    ةرس  وت نة مب  راةة  رسميةك  غةةيوتي ةل ةهةآ،ب

َِين وس،ةبةة آلدةف  مامنةةةةرس ةةَاةِ و َووةبطةةآكةة َِينةة وس.ةةةةةئ رس ةآانةكةةةةةة   َاةئوي ةةرةبط  
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،ةةةةآةنائيو )ةرسةخةة بةخةوا ؟ةةةوةبو ضيةواي ةةذ ك  ت   )ةض ة،ارست ةة واو،ةئ وةد بةةت
مو  ةًةا سماةبةووس،ةوسةرسي ةوائيةةةةةآل  ةيةِ ام)ةبةةةةخةةواة ةةةانةدائ ٌةةا سةخو ةرايك ةة  ةري

اَل  كتاةمائط  كة ،ةةةةةةَت ةلة ةهةةةةة م ،ةوسةِ و َووةيةةةةانة ةةةةل بة  ةئة وسة ة ةِ و َووس ةةةةةةآبَى
م ًةة رق دءةمائةةتووبووئيةمؤ )ةبةة آلدةئوي ةةر َرنةهةة مووةِ و َي  ةة ،ةك  ةةنخةفةة ِ مسوة

)ةكةة  وس ريا ةخةةةواتةبةة وسَةئا ةةاد،ةد بارستةة وةةةةةتاي ،ةبةة آلدةل ِ اهةة  تاةك  ويوةت  ةة
َِسوسوةئ وسيانةم يةة ،ةئ وسيانةبطةة وةرسف  مو)  ةواةم  ةة  مو) ةواةبكةرسف َِسوس.ة   ة  

 ةلموف: ـتةك ـؤب ــآةر بكيَصـك كة سـياركردنيَــةشةم: ثرسـش

ةةخةةواةنت،ةوس ةةةةةبة ةمسةة دةخوةةةةةة ةتةل خةةووئ وسوةمو  ةًةة ةرووَلبوات  ةمو 

  ٹ        ٹ   ٿ   ٿ     ٿ    ٿ   ٺ  ٺ  ٺ   ٺچ  مو)  ةةةةة مب  ةرسفةبة ةك  غةةة

ًةةةةآانةلةة ةم ةه  ة َي  ةآ،ةوات  ةبَىص چٹ   ةل   ةانةئةاو) ،ةةةةةةةراواةئا  د،ةهة  ةكارا
(ةوات  ةًتةب ةمسة خت  ،ةُوَتَكمىف د،ة ةةتةوسمسة دة ةة ة  ةًةةوسةم ةل وائ ةئ 

ٛ  ة ةةةةضوئك انةةةةةائيةئ نوةةةةَس ءةًةة   كة ةة ةبةةا )ةًةةةةاييءةم هةةةة(ةيةةائي ةروِ هك ْمفـ
ٙٗ الــرسيةةوتَ)  ة ة،رةةوِ يةبكةةاد (ةل ب  ئةة وسةئةة     كيةل هةة  ةرائةةَاوس،ةُىَكِمفـاجل ٍــٔد

خة َلكيةرةو يةرس ةاد،ةةةةة  ةخو )،ةيةانةل هة  ةةةة  ة  ه  كة  ةًتةل هةة(ةواتٍمفـــ ُوَتَك 
ََ      ش  ةةةةةوي ن وا سةه يةةةةوسةئةة دةً ةةةةجةةاةل وبا سً ََ ِبــ ــٔد الــٖسِحَى ََ َعِب َٗــٜ ِبــ َِٖخ  َِ َعــ

ََ اْلَدِطـأب َخـَسَج فٔـ     ُٖ ُعَىَس ِبـ ََٔزُ ٔا       ،َزْكـبٕ  َ٘حأطٕب; َأ َُ اْلَعـاَص َحٖتـٜ  َِّي َعِىـُسٔ ِبـ ٔفـٗ

ِٕضًا َُ اْلَعاَص ٔلَة ،َح َُاَه َعِىُسٔ ِب َٖـا صَ  أحـــ َف  ; َِٕ ِٕ َ ـــ ٔب اْلَخـ َسُ  ـــ ِن َتـــ َِ !أحَب اْلَخـ

َِٕض ِٕ َ ــــَح َٖــا َصــأحَب اْلَخــ َُ اْلَدِطــأب;  َُــاَه ُعَىــُس ِبــ ٌٖــا  !ََ الطِّــَباُػ؟ َف ٌَــا َفَإ اَل ُتِدٔبِس

ٍَــــا  ِٗ ََٔتــــَسُ  َعَم ــَباَػ  ٘ٓ فــــ54والــــَ بــــسقي; ) ُْــــــَجَسِخَأ}زٌَــــَسُ  َعَمــــٜ الطِّــ ــ َُّــ ٘ ـ(، ٔالَبٗ

ةحاطٗـب، ايية ةوِ )ةد بةتوِ ِ سةانة ةوِ )ةةةةةةةةوات  ةي ذ ة،{(4445ٝ( بـسقي; ) )الكرب
َ ة ا وائ  ةكةضةووسةةةةةةآ  يةِ ام)ةبةلةخةواابةة ةدوم  )ة وِ )ةخ ت ةةآرسَل ،ةِ و َي ةكةل ية 

َِ)ة وِ )ةداُ َ ةئة وة ا وائة ةبةوو،ةهة تاةضةووئ ةهة  ةذة ومي كةةةةةةةةةرس ،ةد م  ٍةل ي 
وِ )ةدةةابةبةة ةخةةاوسئيةيو م  ةة )ةيةةود،ةئايةةاةةةةَ)ة ةةةةةةاو(،ةد مةةةة  ةيةةو م  كيةئةةةة ه

رسخو ئةة وس؟ةدومةة  )ة ةةوِ )ةةةةةةةةآرِ ئةةتس انةري نةة ةهةة  ةئةة دةةئاوائةة ،ةري ةة ةئةةاو)ةلةةةةة
،ةةةةةآيةةوتي ةئةة )ةخةةاوسئيةذ ومس ةة !ةك   ةةانةم لَةةةةآ،ل  ةةيةِ ام)ةبةةةةخةةةوااب ٍةةخ ت ةة
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كةةةةةةلةةة ةئاوي ةانةئايةةة ن(،ةه ئةةةتي كةرِ ئةةتسةةةةةةري ةةة ةيةةةةةةآمةة رس،ة م لَةةآانةكةةةةةةةةه واَل 
 ةئاوس ةةة ةةةةةة ن،ةئ   ةةةةةئةةة وانةِ ارس ةء ةةةةة  يانةرسض ةةةةة وس،ةئ   ةةة َةب هةةةةةرسخو ئ

واتة  ةئة وسةت  ة لىو ءةةةة تسَةري ن ةهة  ةئاوس ة ةةةة ،ةوسةروا)ةئ    َةرِ ئةةب  ا ري ن 
ة.(اوسةةةكاهةآكيةبة ن  ةقو َلةه َل
 : آةنـونهةت بطةيـاىء سـة طرتو لة قورِئــياركردنيَك كة رِةخهـةم: ثرسـحةوت

ــُظ   }ة  ةةةةوي ن وا سةه يةةةةا سوسَةئةة دةًةل وبةة ٌَ ََ َأ ــ َٔ ِب ــ ـــُجالٖسٔقٗــَن ٔلَىأل ــَٖ ُنـ ُُك  ٕ 

ـــَىألـَع ـــالٗطٔب ًاـ ــٍَِع َهأ َجــَُٖأ ٍٖٛٔـ ــٔو ُ قبمــِ َإَفــ ٍٖٛٔــــَ خيــرب بالٗطٔكــَلَٔ ،ال ;اَهَقــ ؟اَّ  اِلَإَٔ ٍُِْ

{ ـــ كــَض
 ةك اوي ةةكةًةةا سما)ةهةةوئن ت ؟ةَاةةةةوتية ةةوِ )ةئ ئةة يةيةةةة،ةواتةة  ةبةة ةمال ك(1)

ادةل هةةة  ةةةةةة(ةئايةةةاةموئار ًةةة ةبك  ةةةةةةوئن تيةك  غ مبةةةةةائيةهةةةةة يةةةائي ةرسر  
ووس،ةئ ية  ةةةةاوا)ةف  مةة ةئاوا)ة َروس،ةيانةئةةآي ةئا،ةباةبَىةةوئن د،ةيوتةةائيةهةةرسر  

ة وةةةةتةئا ةةادةموئار ًةةةة،ة ك  ويوآَاةباًةة ،ةئ يةة  ئاةبةةاةب  ةةتسئبةبةةةةةةة  يةوس ي ةةةةةةل
َِةبكةةة ومٌ ةاد(.ةةم
 انةوة: ـابيًةكــة موتةشـةتـارةى ئايـياركردى لة بــتةم: ثرسـيةش

 ءةمائايةة  يةةةةةوويانةه يةةةة  يةوي كضةائ )ة ةة ةضةة ئتةمائايةةةةةةةة  ةئةة وةئاي تةواتةة
كوةضةة ئتةمائايةة  ةرسي يةة ئ ،ةيةةاخورةمائا ةة يانةبةةو ةئ   ةة ةمو  ةةن انةئ ةة ،ةب َلةةةةةةِ و ً

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چلة وبا سوسةرسفة  مو)  ةةةةةخةةواة ،ةضوئك ةةة ةئ ةةِ و ً

﮷﮸    ۓ﮲﮳﮴﮵﮶ۓےھھےھھ

           ﯁  ﮿   ﯀  ﮾ ﮽ ﮼ ﮹  ﮺  ﮻  

 )ةرَل انة رائيةت  تاي ،ةبة ةروا)ةئة وسةةةةةاةئ وائةة،ةوات  ةئنحآل عمرانچ
اَاوسةةةةةئة َ) (،ةبةةةةةةاي  ةه َلتسيةةةة ئتةمائةةةة ،ة ضةةةةوو)ةه يةرس ة ونة ةة ةمائةا)ةوي كضةةةة

َِييءةبةةي اَةةةةة   كيةبةة  ةئ وسةًةة ،ة  واتةة )ةبنائةةاب(ةمائا ةةئ وس)ة   ةب ةذ و   
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ًةةئ ةة ـــالرِب  ة ةة ة ةةةةوي ن وا سةه يةةةة ،ةلةة وبا سوسةئةة دة ـــالعمبية ةةةة(ةلةة ة    ٘ـ (راةٕـ

ََٞج} ةةآه  ناوي تيةرسَل      ڈچ !َأَبـا َعِبـٔد اهللٔ   َٖا ;اَهََُف ،ُظٌََأ ََِب َٔألىل َوَإن ُجَز ا

َٕ؟ َق، هــط چڑ  ژ  ژ  ڑ َِٗف اِضَت ٘ٞ َغ َِٔو َدَجَٔ ًاَكألَو ُ َِٖأا َزَىَف ;اَهَك

ـَُـ أٔ (عــا العــس َٖ)آٞ ـــ طحالٓ الٖســــٔع ،ْٔٔتــاَلََُ َؤجدتــْ ؤـ ا ىَـ َك ًٕ ٔجعمــٕا طـس  ال

 ْ ــِعس َوِٗــٗــف َؼالَك ;اَهَقــَٔ ،َألــَ َوٙ َعــسِّــــُطقــاه َف ،ٍٖتظــسُٔ وــا ٖــأت٘ وٍــْ فٗــ ٕه ُ 

ُّــٕهْ س ِٗـــَؼ ٍُِْــ اٞ ٔؤَٕتــــ ِضإَلٔا َٔاجٔ  ،َوِج  ْٔ ُُ ٔبــ ٍِــــ َٔالٗط ،ْبـــــَٔاإَلمَيـــا ٘ ِّـــَإَٔ ،ٌٛــــ ُْ ٔبِدَعـــــَؤاُه َع

ْٔ َسَوَأَٔ ااًلــُٕ َضــك ُ َتَأ اُ ــَخَأ اوي كةهادةبةو ة )ةمةال كية ةوِ )ةةةةةةوات  ةك ،ة{سجـــ خأ َف ب
يةم رينة ةةةئة ،ةوسةئ  ةاميةئ هىةةةة ية   ةريا سةية    كةلة ةمائةاةهة  ةم مه ب  اةةةةةةئ ئ

ڈ     ژ  ژ  چآلة  وئ  )ةمال ك (ةةاوس  ةيوتي ةئ )ةئ باةد بتوَلةةبووس(،ةك 

نةضةةووسةهةة  ةة   ةدةة ِ َ،ةضةةةةةةةاوسنةبةة مسييةضةةووسةهةةةةة)ةخخةةةوا،ةچڑڑ
 وسةلةة ةةةةةتامس)ةئةةةةبةة ةئ ئةةةةةآووِ سةببةةةةيةتةةةة ةئ ب نةةةة كةة ةرةة دةمالةةةةآ ِ َ؟ةرسَلةةةةد

 دةبةةوو(ةوسةةةةةوووةك  ةةيةئاِ سذةةةةيةت  كضةةةةتةةووِ سةبةةوو،ة مو  ةك  ةةاوسةةةة )ةئةة وةك ةةةةرو
ك   َةهة مووةهة  يانةرائ وائةتوةب  ةتسئبةبةوون،ةراخة ةةةةةةةة )ةرس رس َر،ةخ َلةةةةئا سر

ةآ ةي  ةة دةجةةا ةبووبةةةةةةةةكةِ امةةا،ة ِ سئطةةةة!ةروا)ةماوسيةة  ةمال ةةةةآيةرسَلةةةةكةضةةةةمال 
يةةوتي ةضةةو ئ  تية ل هةة  ةدةة ِ َةةة كةا سوس(ةروايةةيةمالةةةل وبةةةآَابةةةةكة ا )ةل  ةةةةكَه

 ةد رَىة وس،ة يةائي ةئ   ة ةةةةةةةةبو ةه  ةدة ِ َ(ةئاض   ةةخةواوةب  مبووئ وس)ةخةوابووئية
ئامائ:ةضو ئ ،ةئ   ة ةئةامائ:ةماتةيةةةةة) وسةب وةمائاي ةة ةد رَىةة ؟ةئاض   ةة ةضو ئةةئامائ 
 ِ ً ٍةةةةة  ةدةةةة  وس،ةضةةووئ ةهةةةةَةبةة ةهةة مانةًخةةةوا ؟ةهةة ف ت  ائيةةةةةئ ضةخةةةوا

  ةةةةة،ة  واتة  ةئ   ة ةئةامائ:ةضةو ئ (ةئنحةاةيةوتي ةل هةةةةةةخةةواة ةل ةهة ف ت  ائيةةةةي    ك
 ،ة واتة  ةةةةةة ِ َةئة مائَاوةئ ةةةةةه  ةد ةَةبوون،ةيانةب  مبووئ وسةبة رامط ةةد ِ َةه

ة كةبةةةةةة:،ةبة آلدة ات  ةةةةةا ب  نةمةائيةب  ة خة  ي ةبو ةئ    ةمائَاوسة  ةبةةةةمائا)ةئ وةوً
غ، أٔ ــــإزتفائي ة ةةةة(ةيٝتِٕضــَإ }ا )ةري ةةن:،ةضةةو ئ  ت     )ةئةةامائ:(،ةةبةة  ةةخةةةوا

:،ةهةةة  ةبةةة وةةبةةة  ا )ةري نةةةةخةةةةوا ات  ةةةكةبةةةو ةةئنحةةةةا(،ةضـــتُساعد، أٔ ـــــال، أٔ صـــــع
 ،ةوسةةةةةائيةواجبةةةة  نةو  ةوسةئ  ةةانةكة{ ؟ة )ةئامائ ةةةةةة  ة ت  ةائ ي ،ةبةة آلدةضو ئ ةةةةواتاي
ًةةب يةةا سوسة َرئ ٌةة ا ةل بةةكَه َةةة ةةة   ك ةك  ٌةةةةتد ت ،ة م ب ه يةئ وسةبووسة ة ة
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َِاةةةةةاي  يةيومة ة  ةتو ةبابةةةة يةئ وسدةه يةةَاوس(،ةوسةم ةم تَهةةووسوةتامسةراه  نةةئ ب
ةَرسةرس ) .ةة   ة ةةانةل ةم جى وة ابَاية،ائيةك  كَرةةبي،ةوسةف  م

تةئة بووس،ةضةوئك ةةةةةةةِ اهةةةةآة ةكةةةةادةمال كةةةة يةئ  ةةةةا سةمة ةلة وسراةه َلوي وةةةة  ةري
َ ةبة ةةةةةةةةةةةةةةةآب َل  ةاتيةخةو )ةكَهة ا ةلة وبا سوسةئة  َاوس،ةبة آلدةخة َلكيةروايةية ة ةت  كة 

م ىىةة تائيةريكةة ةبةةوون،ةوس ةفةةا يءةيو ئةةانءةه نةةتءة....ةه ةةت،ةئةة وةكَهةة ا ائ يانةةةة
 ة ةةةآ وسةبةةةةةة ةهة  ةدة ِ َ؟ةيةائيةمة  دةئ ة ةئة وسةل ب  ئةةةةةةةةت ضو نةضةخةوا َروس ة

َِاي ،ةوسةِ سئطة ةبو ية َةةةةآ ةةةةئ  ادةمال ةكةي  ة دةجةا ةبةووسةب ب وةةةةةةةآ ،ةب َل ابَاةيوم
َ)ةل  كَرو تةة وس،ةوسةوسآلم  كةةيةذ    ائ ًةةيةةةةئةة بووسوةب ةةةةآوسآلم  كةةيةئامةةارس)ةكةةةة

راوستةة وس،ةبةة آلدةبةة ةب ضةةووئيةمةة ةئةة رسبووة ةةابَاةت مةة تبا ةبكةةَ) ةبةة وس)ة ةة ةةةةةةةةةة
َِايةةة و،ةوسةرس يةةةٍةبكةةةَ) ةلةةة ةم جى و َ ةئةةة وةواة   !ةبةةة ةهةةة  ةةةةةيوم كَروس،ةيةةةةذةةةا

ِةةةةةةةك  ٌ ووم ،ةهةة  ةك  غ مبةة  انةةةةةة واي  يةي و سيةة ،ةبةة آلدةمائةةا)ةوائ ةة ة ةة ةم د
  ةيةة    كةلةة ةةةةةة  ةئ وسيةة ةئ يةةةةوِ يي،ةم ب هةةةة و وة  مةةةةووم ةلةة ةه َلةةةةم دِ

ًة   كيةهة يَةةةةةآ ا س  )ةكةةةةةةَا،ةكَهةةةة ا ي كيةل  كةةةة اي  ةكَهةةةة َ،ةيانةمامو هةةئ   
َِايةة وةرس يٌةةةةةآَاةئ َلبةةوو،ةبةة ة ةةابة  ةئ  ةةادةمةةال ك ٍةخةة َلكيةةآيةئةة  اد!ةبَىةةةةةةيوم

ا)ةئةا َ) ،ةضةوئك ةةةةةةةكةت ماًةةةةادةمال ةةةة د،ةلة وسراةئ  ةةةَروسوةمن ٍةرس )ةرس ةةرس  
َ ةوس ةيوتةةةة  ةذةةةة وس،ةيةةانةبةة ةهةةةةةهخةوا )ةوا)ةةةةةم  ج  و لةةيةةانةه   ةئةة وةةةةةا

َ ةِ ي ةةل ية، ةبووسةةا س)ةه َلةةِ سف  ة ك.ةةادةمالةة انةبو ةئ  ةةةن)ةمو  يٌةة 
 ني )سمف(ةوة:ـانى ثيَصـمرِى نيَواى زانايوتـياركردى لة بارةى مصـةم: ثرســيؤن

 اَهــــَتَ ٔقص َعــــــصٖبــد الَعس بــَ َعَىــُع َن٠ٔــــُض}وي ن وا سةه يةة  ةةةةة وسةئةة دةًةةةةل وبا سً

ــَأ ــٍفِِـ ــَف ،نين صـ ــ; ٔتاَهَُـ ــٔ  ََْمـ ــَوـ ــٍَِع اهلل  ٖفاٞ َكـ ــَّـ َٖـ ــٔدا  ــَلأ  َُحـــب َأَأ اَلٙ، َفـ ــطىـ َّـ ا ذ ب

ٌٔـــَطٔل {٘ا
ةآ  يةِ ام)ةبةةةةةةلةخةةواة مينةةةةة ا ةلة ةدومة  )ة ةوِ )ةد بتول ةةةةة،ةوات  ةكَه(1)

جةة ئطيةخةة َلكيةة ةةَاة  ةة ةبةة ةك  نحةة دةخ ل فةة )ةِ اًةة تةئةةاومسرة ةةَاوس(ةرس بةةا س)ةةة
 ائانءةوَلةةةة )ةموةةةةخ ل فةآةةةة  يةِ ام)ةبةةةةلةخةةةوايةة فف:ة  ةة ةلةة ةئ  ةةوانةد لةةةةةةةةُ

َ ةئ هىةةوسةل ي ط ِ ابةيةه َلة لةة  ةل ةدةآبة  يةخو ًةةلةخةوا ةةةاويةمود اد،ةوسةةةةةيةًةةةة 
يوتي ةئ وةخوي ن ةة،  )ة وِ )ةد بتول  مينةةتا(ةدومةة    يةةه َل َةبووةل ةه َلوي و
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ية دةممةائةةة مةئا ةة اةذةةكا اه وس،ةئ  وةةةآرسه يةمنيةلةخةواة، راةة  ةِ َاوسةل وةج ئط
ةائ وس.ةةةةهخةواايءةة ةئ  وةئ وةبةة دةبض ةة د،ةوات  ةذ مةئا ةةىةبكةةك ةةةآميةك خ

  َسراةريةةا سةئةة وةه َلوي وةة  )ةدومةة  )ة ةةوِ )ةد بتول ةة مينةلةة ةذاَل  كةةتاةةةة ةة ةلةة
  كتاةِ اهةة  ة ةة ةة،ةلةة ةذاَلةةآ  كيةريكةة ةمةة  دةئ ةة ةِ اهةةتةبةةةةةةةة  ،ةبةة آلدةبةةو ةذاَلةةةةِ اه
ءةآل   ةةانةِ ام)ةبةةةخةةةواكَرئيةهةةاوسآلنةةبةةو ةمسمةةةةةةةآ  ٌ  َرنةلةة وبا سوسةه  بكةروةة

تةئ ةةة ،ةئ يةةة  ةةةةةةكائتئ ان،ةوس ةًةةة   ةرسيكةة ن،ةبةةة آلدةل  يةة  يةريكةةة وسةِ اهةةةةةةةً
وس بطةَي ،ةةةةآةلةيان  ةك ئتةآبو ةئ وسةبة، راةائ وةل وةِ ووراوائةة  َرنةل وةج ئطةةرو

)ةكة  وس ريا ةةخةةواةضوئك ةة قةبووس؟ة  ةئاهةل هةآ قةبووس؟ةوسة ة  ةهةةل هةةةآوسة 

ــچىئ...ۇئ  ۇئ ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ چرسفةةة  مو)  ة ،ةفـيوسـ
ووانةةةةةخةةاوسنةدةةارآلن،ةجةةاةك  ٌة ووائتاةك ئةةتةه يةة ةبةةةةةة  هاتيةك  ٌة  ةلةة ةب هةةةواتةة

ٌةآل   ةانةِ ام)ةبةةةةخةةواةاوسآلنةبة ةةةةه ووةبة ،ةئة وائيةريكة ةبة ،ةئ   ة ةةةةةةةةةة،ةم ىىة تائيةك  

ڦڦ ڦ  چ  ةةَيةةةرس يءةك ئةتةوس بطةانةةةةة  هات  ائ ةة  ةلة ةب هةةةك  ويو

ـــهچڇ...ڃڄڄڄڄڃڃ ،ةواتةةةةةةة  ةب هةةةةةةة  هاتيةودــــــ
يةةةةةث  ني،ةواتةة  ةبنائةةةة هةبضةةآ يةكةةةةةةوةرَلةةةة وسو،ةتا ة نةةة مب  ائتةبةةو ةرسخوي نةةةةك  غ

 وِ ي ائ ة  ةر وم  ائ انة َروويائ ،ةوسةخاَل ةوئ وانةض  انة َروس،ةئ وةه َل وة  م
ةنائي.ةةءةب يةبوونةةانةضةة  ائ ةاب  ةةئ ح

 دى:ــىء بةزانـاديـى عيهـياركردنــةم: ثرســدةي

ئةة وسة ةة ة  هةةيةب  ائبةة  ةرسه  وهةة انةبكةة )ءةةة واتةة  ةكَهةة ا ةبكةةَ) ةبةة يةبةةة
ڦچا سوسةرسفةة  مو)  ةةل وبةةةآ)ة ا بةة جخةةةوا )ةبكةة )،ةةةةةروةآيءةبةةة مي نةةةب ب

چ   ڃ  ڃ چ  چچ ڄ  ڃ ڃڄ   ڄ ڄ ڦڦ

باهةيةَيةائيةرئ ةاةةةةةةةآ ة  ةوسخ ةةكيةه ية،ةوات  ةل ةخ َلرةــالبقچڇڇ     ڇ
َةبة ةًةاي رةرسيةَ) ةل هة  ةئة وس)ةةةةةةخةةواةاد،ةوسةةةامتةرس ةة   )ةه  هةةاد،ةروةةرس 

ائ  كيةمو  ةموئار ًةة    وةمو  ةةةةة ةة ةلةة ةرَل تايةة ،ةه  ضةة ئتسةر و َةرس ةةاد،ةوسةئ نو

www.alibapir.net



  ...... (101 – 104) 
 

 

 

 [1001 ] 

ة  س.ةة  خةة ءةهةة   ة لةةئ ه
ــٗد   َأشرسفةةة  مو)  ةلةةة وبا سوسةةجةةةاةك  غ مبةةة  ةة ــٜ اهلٔل اأَلَلـ ــاَه َإَلـ ــُ  السَِّجـ ِبَؽـ

ــُي ـــَجَسِخَأ}زاْلَدٔةـ ــِحَأ ُْــ ــد َىـ 66856َٔ) ;سقيبـ ـــَدالُب(،  ــ ٙٗاَزــ 4568َٔ) ;سقيبـ ـــِطُو(،   ْئمــ

ــ 7866َٔ) ;سقيبـ ــ ٙٗٔرسٔوـــالتِّ(،  6:87َٔ) ;سقيبـ ــ(  ٍَٖٔ ،ََْطـــَح ْٖثٔد; َحـــاَهَقـ َٟٔطـــال ــ ٘ٓا  ;سقيبـ

(6564)َٔ ــ،  ــٔح َُاِب َُٖب ،ةخةةةواك ةةاوانةلةة  )ةةةواتةة  ةبةةوغني نَاوتَينيةة،{(67:8) ;سقيبــ ا
ًةةةةة ةرس ةةةةئ وائ نة  ةمو  ةموئار ً    ن ءةة لةةةة ون،ةئاهةةةةتةرس ةةةة نء،ةمو  ةبة ةروا)ة

 ة )ةةةةةة   كةبةةةايةبكةةةَ) ،ةه م ٌةةةةة ة ةةة ةًةةةةةت) ة ةةة يةه يةةةةة ،ةه ئةةةةة ةِ سرةةةةة  لى
  ي ةئة دةمهةة ائ ةةة !ةبَىةةةةةةسً ةِ ةةةةةآث   ،ةرسَلةةةةتةهةةةة  يةماهةةةةَ) ،ةبَىةةةة   )ةرسيةةةةد  و

 ةك  ةةيةخو ًةة ة )ةةةةةوس،ةئةةاواةه م ٌةةةة دةبا يةةةة ةئةة خ  َ،ةمو  ة ةةةةةآا انةمو  س،ةرسَلةةةةب
كة ةة يفيةةطاراو،ةخ َلةةةاونةلة ئ  وة و م َلةةةةىةبطةةَ) ،ةئةة وةجةو  سة  هةةائ ةئ يوجنةةةةد  ةة

)ةبةةة  مةمو  ةخةةةةوائ وائةةة )ةةك   ةةةانةئايةةة د،ةبو يةةة ةك  غ مبةةة  يٍةرسفةةة  مو)  ة
ةائ ن.ةةة،ةئ وةجو  سة  هةةآوغني نةسيائبر

انةه يةة ة ةة ةبةة ةةةةة    ةف  موورسي   ةةةة ل ي راةرسَلةةةةاييةئةة وةم هةةةةاةلةة ة و تةةةةئنح
ةآبثَهةةةآانةًةا سما)ةًة   كةئة بوو،ةرسبةةةةةةةةةط ي ةل هة  ةئة وس)ة ة ةئ نوةةةة يةب َلةةِ اه

َِ َجش وسي  ةةةةة َةئةةةةف  موورس  ـــَعــ ــا فـٔـ ـ ٍَ ــاَه َخَسِج ــا   َضــَفُس ٘أبُس َق ٍٖ َفَأَصــاَب َزُجــاًل ٔو

ُْ ٔف ْٔ  َ٘حَجْس َفَػٖج َُ     ،َزْأٔضـ ُْ َف َُ لٔـ ـــ َِـِن َتجٔ  ;اَهـــ ُثـٖي اِحـَتَمَي َفَطـَأَه َأِصـَخاَب ًٛ ـــ ُزِخَة ُ٘دٔ

ــ َٗٗى ٘ٔف ـــالٖت َُــال ٕا ؟َيـ ٌَٔج ;َف ـــَوــا  ََ ُزِخَةـ ـــُد َلــ ٌِ ،ًٛــ ـــََٔأ ُْـ ـــَ  َت ــَن   ـ ٞٔ َفاْؼَتَط ٔدُز َعَمــٜ اْلَىــا

ٍٖٔبــ    ،َفَىــاَ  ٍَا َعَمــٜ ال ــٔدِو ََ ة َ٘ٓفَمٖىــا َق ــَرٔل َُــاَه ،أ ِخٔبــَس ٔب ـــَقَت) ;َف ُُّي اهلل  َأاِل  ـ ُٓ َقــَتَم م ٕ

ـــَض ــا غٔ ــ ٌَٖىـ ــٕا َفَإ َِٖعَمُىـ ــِي  ـــَأل ٕا َإِذ َلـ ُٞ اْلٔعــ ـــَفا ـــالٗط ٘ٓــ َٖٗىَي  ــ ــ ََٖتـ  ُِ ْٔ َأ ــ َْٖكٔفٗـ  َُ ــا ــا َكـ ٌَٖىـ َؤاُه َإ

َِٖعٔة َِٖىطَ ـــ َقْٔ ٔخِســـ َعَمـٜ ُجِسحٔ ، َســَٔ ِٗـــ ًٛ ُثـٖي  َِٖؽٔطـــ َ  َعَم َٔ ٓٔ  ـــ َّا  َٟٔس َجَطـٔد  ُْجَـ َسِخَأ}ز(َن َضـا

ُٕٔ َ ُبَأ َ ٗذ ــالػ اَهَقَٔ ،(447) ;سقيب  ا ل  ةيةِ ام)ةةةخةةواةَةةات  ةجاب ةة،ةو{األلباٌ٘; حطـ
 ف  ةضةةووي ،ةك اوي ةةكةلةة ةئ   ةة ةبةة  ري كيةةةةةةة  كةبةةووي ةبةة ةهةة ة و م َلةةةةةةآ،ةرسَلةةةةآب

ئايةةاةلةة ةج ئطةةتاةبةةووس،ةئايةةاةبةة  ري كةب  بو تةة وس،ةيةة    كةبةة  ر)ةةةةب هةة  )ة ةة ودة 
  الميةةا سةه  ةًكائ   )ةمو  ةبةووس(ةرواية ٍةئ رةةةةةة،ةريةةآكاةبةة وسةه  )ةًةةهاوي ٌ

  الميةبةةووس(ةةةاتوس،ةهةة  ةب هةة  ةًةةكاوييةئ رةةةةةةةةةةبةةوو،ة ريةةا سةًةة و)ةب هةة  راةهةةة
ٍةةةةة ةت ية ممودةبكة د؟ةئ وائ ةةةةةة دةه يةةةةائية ةَر ةئايةاةمو لَةةةةةة ا )ةلة ةهاوسَل  ةةةةةكَه
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 تيةةةةة ةمو َلةة وةئاو)ةل    ،ةك   انةوائ ةةا ه  نائيةئاودةه يةةان ةمارادةتوائا)ةب  ةةيوت 
 )ةلةة خو )ةةةةةئوي ري   ةآ،ةئةة ويٍةخةةو )ةًةةو  رةبةةو ة ئةة وس)ةبةةةةآتةه بةةةةةةت ي مموم

هة واَليةةةةخةةواة مب  )ةةةةةاد(،ةل ةئ جنامتاةمَر،ة ات  كةضةووين وسة )ةك  غةةةرس بك
  ةئ يائةةتسمائيةبةةو ةةةةةوَ) ،ةئ يةب ائكةةةخةةةواا سوس،ةفةة  موو) ة وًةة  ان،ةةك  ةةت اةل وبةة

ا،ةلةة ةةةةةانةبةةو ةئ رابةةةةيةف واي ةي،ة  ةة ةئ يائةةتسمائيةرسبةةووةبةة ةئ مائةةةةةةةتسكَهةةةئ يائ
  )ةئةةة مائ:ةبَي  ةةة ةلةةة ةةةاميةف وا ةةة )ةئ وائةةةتاةئةةة ويٍةةةةةَ) (ةضا سهةةةةةةةةةةئ جن

ودةةهةةية ةةَرةفةة  موو) ةئ وسئةةتس)ةبةة يةبةةوو،ةت ي ممةةكَهةة ا  َرن،ةئنحةةاةروايةةيةبا
،ةوسةآيةرسهةة يةتةة ِ )ةك  ةةتاةب  نةةةةيةة  ،ةروايةةؤبةة ةك ِ ةةةةةآوسةبَين  ةة )ةبث  ضة،بكةةاد

ًة     )ةتة واوةرسبةوو،ة  واتة  ةةةةةةةةب رسئيةريك )ة  ةمس س )ةئ  ةًو  ربا)،ةب وسئةتسة
اوسرمةةةةة  يةئةةةةءةلآةةةة ِ ةبةةةة )ةتةةةة  ةوادءةبَينةةةة)ةبٌ  يةب وسةئ رس َرة  ةخةةك  ويو

ةَ) .ةةادةةةة  سجنةءةهةآب

﮿   ﮾    ﮽   ﮼   ﮻  ﮺ ﮹چ  مو)  ةة ة ةةةةة ةرسفةةةةة ل )ةرووسدةم هةةةةة

 ائ )ة ة ةرستائة و) ةل با سيائة وسةبثَهة ،ةيةانةئة وةكَهة ا ائ )ة ة ةةةةةةةةةةة،ةئ وةًچ﯀
انةةةةة ن،ةبو تةةةة ،ةكَهة ا س ائ انةبكةخةةواة  ةلة ة ات  كةتاة ة ةروِ ئةانةري  ة ةةةةةةةةةةه تائ ،ةئ ي

َ) ة ة ةه  ضةيةةةةَ) ؟ةئ مة ةل  ةيةوس رسي ةةةةةوس رسي ةةةةةةآةيةلةةةة وس،ةئ مة ةضةةةوونةرسب   ِ 
  )ة ة وتوس،ةلة ةبةوا )ةرينةتا ييءةرئ ةارا ييةرا،ةروِ ئةانةلة ةرووةةةةةةةةةةانةل هةةئ    ةك   
 ةَروس،ةةةانةذ واَلة )ةك  غ مبة  )ةةةةةةة وس،ةيةاخورةروِ ئةةةةةتاةِ ووئية َرو تةةتوي يةخو ي

 َةةةةة ،ةبو يةةةةانةرستوائةةةةاد؟ةب  طومةانةمائايةةةةةئة وسةلة ةروِ ئةانةت  بطةةةةآوائةةرستةآب آلدة 

،ةواتةة  ةالنحــ چٺ  ٺ  ٺ    ٺڀ  ڀ   ڀ   ڀ  چ  مو)  ةةةةةرسفةخةةةوا
 ،ةبة آلدةيةَئبةئ وسية ةئة وةةةةةةةةةايانةبثَهةةةةامائ ،ةل ةمائةة ةئ ي  ةئةةا سمايانةبثَهةل ةً

بتسنةل بةةة  ةةةةةةه وَلةآانةرسبةةةةةةةةوَل ائةة ةةة ةموةآ ي ئةةةةةائ   ،ةئةةة وسةرسيةةةةةِ هةةة  ةروِ ئ
يةروِ ئائةةةتاةوسآلمةةةيةكَهةةة ا س ائ انةرسهةةة ك و) ،ةوسةئةةة وس)ة ةةة ةروِ ئةةةانةةةةةنايةةةةةِ و ً

ئة وائ ٍةب وسئةتسةةةة،ت)ةفة  مووسةةةةة ن،ةروِ ئةانةض ئةةةبكةةةآا)ةكةة  فةف  مووي تي،ةئ ك
ةاد،ةوس ةةةوةلةةة ةةةةةا ةباهةةةيةرسهةةة نوي رةرس ةةةةة)ةك  وس ريخةةةةوا  ةةةةةةوي نة  ،ةبةةةةةةةةوامةب  ن

  مو)  ةةةةة(راةرسفىاٟدٚـالــووِ ستية ةةةة انة ةةَر،ةهةة  ةلةة دةهةةةةةرس هةة  ائيةِ ابةةَرووةباه

www.alibapir.net



  ...... (101 – 104) 
 

 

 

 [1003 ] 

َ ةئائ ٌة،و نةةةةاوتانةبٌةضةةور) ةرسمةةةةانةبةةو ةئوي ةةةة  ةه َلوةةةةئ ي م هةةريةة،ك انةةةةل يةة 
نةتة واو،ةئ ةت)ةئ وائة )ةمؤ ةو ر)ةرس  ئةة وسوةةةةةةةة انةبٌةةةةائ ةة  تانةبكة نء،ةك     ةةةةةه

 وائ )ةئ وسيةة ة ةة ةةةةةوةبةة ةمسةةة تيةرسخةة ن،ةل ِ اهةة   تاةك  ضةمو  ةرةةووَليةرس  ئةة وس
ا ةباهةيةرسهة نوي ر)ةةةةةةة)ةك  وس ريخةةواةائي ةةةةةيائ ،ةيو وةةويوةخةوا مب  )ةةةوةك  غخةوا

 اةمائةا)ةواةه ية ةةةةةةةوةلة ةب ًة  كةلة ةئاي ت  كةتا،ةبة آلدةئ  وةةةةةةةةةتاةب َلكةة َروس،ةل ةئاي ت  ك
ئةة وةًةةة  )ةمو  ةةةةةةةآةاوس،ةب َلةةةةةس)ةرسهةة نوي رةرائةا ةةةةة و س)ةرس بةةةةةيةيةةةةة ري كة لىةموج

 ن وسةرس با سة َروس،ةوسةئ وس)ة  ةةةو َلةة ن وسةئ بووس،ةمو  يانةل  كةو َلةة يةب ةل  كةةك  ويو
ًةةةو َل ن وسوةتوي رينةة يةب ةل  كةةك  ويو يةة ائ نةًة  ي  دةبة ةه  َىةةةةةةةة وسةه ي ،ة  ةئة وة

و ئ وس)ةة وس،ةبةو َلَي  ةةبكةةةآ ةمو  يانةلةةرسبووةئ وائة كَروون،ةةاَسةباهةة يءةب ةئامةٌةةي
َِائ ة تة و) ةل ةبوا )ةرسوَلةة انةئ  ةوَل ائانةك  ةة اةموةئ  و ةيةرا.ةةتا ييءةذو  

ضاوك ًة يةلة وةًة ائ ةةةةةخةةواة،ةچ﯁    چ  مو)  ةةةةة ة ة ةرسفة    دةة ل )ةهةةم ه
ة ن ةةا)ةهةةواتةةةآ ؟ةهةةانةض  ةةتةك   ةة ائ ةم ب هةةَروس،ةئاياةئ وةًة 
ٛ  ة/1 ََ اأَلِضـ٠َٔم ٌةةَع ضاوكو ًة يةل   ةانةةةةخةةواةة، َرووتةائ ةةةةةآة(ةوات  ةئة وةكَهة ا ائ )ةك  

 ) ،ةخةوا ةك  ٍةئ وس)ةئ دةئاي ت ةب    ةةةناتانةئاراد،ةضوئكةة  ةئ وسةهةة َروسوةل ه
   كةةةةةًف  مووية تي ةةةخةةواة ا ائ تانة َروون،ةبة آلدةلة ةروا)ةئة وس)ة ة ةةةةةةةئ وةكَه

 ن،ةل مة ورواةةةةةةم  ةةآحةة  ة ا )ةبةةةة  انةك  ةيةئ ة ،ةيةاخورةكَهةةةةةةة ة  ةك  ويوةةم كَه
 وسو،ةةئايطَي  ةةةخةةةوابكةةاد،ةئةة وسةريةةا سةل  بةةو رئيةةةةآح  ةةةهةة  ة  هةة  كةكَهةة ا )ةبة

ةَ) .ةةا ةرس ة  ةتو مةة وةل هة وةيوئاه  كةة ي  ةةه َل

ٞ  ة/2 ََ األغـٗا ٞ   وسةبةو ة ة،ةِ ائاوس ة )ةرسضة  ةةچ﯁    چ (ةَع (ةواتة  ةئة وةةةأغـٗا
اوكو ً يةل وائة ة ةَروس،ةةةة)ةبة  مةضةةةخةواا سوسة َروون،ةة ائ )ة  ةكَه ا تانةل بةةً
ة .ةة ةم كَهة يةريكةةا س)ةًةة ورواةرس بة آلدةل مةب

ــٕاً  ة/3 ــا عفـ يةل  كةةةَروسوةِ ووئةةةيةة ئةةة وةًةةة ائ )ةضاوكو ًةةةةةةخةةةةوا(ةواتةةة  ةَأٙ تسكّـ
،ةلة وبا سوسةة ةانةم  و َلةةانةي ِ ي  ء،ةه َل ةةئ  وسَةل    ِ اوس،ةةةانةيةل   ةءئ  َرووئ وس

ُٖ َأِعَظَي اْلُىِطٔمٔىنَي ُجِسَوش  ةة ةه يةةئ دةف  موورسي ًِ    ًاَإ َُٖخـٖس ٕٞ َلـِي  ِ٘ َِ َغ َِ َضَأَه َع َو

َِ َأِجـــَن َوِط ًَ ٔوـــ ْٔـــــَفُخـــسِّ ــَسِخَأ}ز٠ََمٔت ــ ٙٗاَزَدـــالُب َُْجـ ة،ةك  غ مبةةة  ة{(:869) ;سقيبـ
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َس،ة  هة  ك ةةة)  ةمووَل ائ  كة  ةيوئاهيةل ةه مووة ة يةية و ستَسوةم مئ ةةةةرسف  مو
و )ةةةةةَاوس،ةبة آلدةب هةةةةةَةر رسغ ةئ  ةة ة   كةرس ادة  ةك  ٌةة ا ةرس با س)ةًةة  ةكَه

)ةكة  وس ريا ةةخةوا   كةه ي ةةة ةرس َ) ،ةيائي ةًة ا  َرئ   )ةئ وسوس،ةر رسغةةكَه
،ةًة  ي  دةةةةآ ةئ وةً  ةضو ئ ؟ةه  نتس)ةه َلتس و لآهوَل ائ  كةرسكَةل  يةي ِ اوس،ةمو

 ةرس ةةَ) ،ةةةةة وس)ةئة وسوسةر رسغةةةةةو َل نةر رسغ ية ،ةبة هو )ةكَهةة ا  َرنءةل  كةةةةآرسَلةة
ئةة وسةيوئةةاه  كيةمو  ةيةة و س)ة ةةَروس،ةبو ضةةي؟ةضةةوئك ةًةة  ي  دةك  ةةيةخةةو َةئ ةة ةةة

ا س)ةِ ) ةةةةةانءةَمَل  آل ةةةة ةَمةةا س)ةذةةةة،ةك  ةةيةخو ًآَمةةا س)ةر رسغةة  َاوانةمو  ةبةة
ةانةبي.ةة َلكةئاهةارا ييةبو ةخةة وس)ةرينتا ييءةرئ ةئ ،ةبآك  ت اوس انةمو  ةب

               چ ة ةة ةرسفةة  مو)  ةوا سدة ل )ةضةةةم هةة

ٍةئ  وسًتاةئ وةكَهة ا ائ يانة ةَرن،ةيةاخورةئة وةةةةةة،ة و م َل  كةل ةك  چ  

ًةةةةةة ائ يانةكَهةةةةةً ،ةچ   چراواة ةةةَر،ةضةةةوئك ةة ائ يانةةةةةة:،ةيةةةانةئةةة وة
َّاـَــ َطمب ةمائةا)ةراوايةائكَرة ةةةةةآرسيوجن بة ةمائةا) ةل با سيائة وسةةةةةآطوجنة،ةوسةرسًةةآ(بةةَب

ــا كَهةة ان ة  َّ ٍِ ُْ َع ــَأَل ،ةواتةة  ةًةة   ائ انةراواة ةةَر،ةيةةاخورةئةة وةكَهةة ا ائ يانةةةةةآ(بةةَض

،ةروايةةة ٍةبةة ةوسآلمةةة  انة ةةةافَةةچ     چل با سيائةة وسة ةةةَر،ة
َِوايانةكوون،ةوات  ةةب ًةةةة ةئ  َرن،ةيةاخورةبة ةهةةةةآب  ائ وسة ة ةبو يةانةئاًةكَاةةةةةةةة)ةئة وة
 ةةَان،ةةآ  ائ انة ةة ةج  بةة ج ةةَا،ةيةةانةئةة وةًةة ائ )ة ةة ةراوايةةانة َربةةوو،ةراوا ا يةةةةةة 

َِوايانةكةئ وائ  ُةةةةةةو )ةئة وسوسة ةةةةةان،ةب هةةةةئ ه  نةةآٍةب اَلسةةةةةافَةبةوون،ةوس ةرة ومية
ًةرس ةةةة  ةُةةةاَلسةةةةةة مبةةراواةلةة ةك  غة لةةة ةًةةةاخ  كيةِ سقةة َي ك انةبةةةة ةةةة نة ةة ةذو

رسكاِ ي  ةة وسةذوًةة ي كةلةة ةةخةةةوا!ةئةة ويٍةلةة ةآيةل ي َلةةتابةءةب ضك ي   ٌةةآرس بو  نةة
اتيةئةة وس)ةة،ةروايةة ٍةل ج ةةةآيةل ي َلةةتاةرسبةةةةبةة  ري كةري  ةة ةرس ) ،ةوسةب ضك ي   ٌةةة

لةةة ة ي ةخةةةةوا مب  )ةةةةةةك  غة نس)ةُةةةاَلسةةةةةة ،ة ةةة ةئةةة وسةمودحةةةةةب  نآائيةكةةةةةئ  
َي كةب   ةةة ةرس ) ةبةةة ةب ضةةةك وس،ة ةةة ةهةةة مووةخةةة َلكيةئةةة وةةة ةةةةيةِ سقةذوًةكةةةةب  ري 

يءةبةةاييةهةة موويانةًةةد)ةت  ةةتاةبةةوو،ةبةة آلدةيةة  ةِ و َيةةٍةةةةةةةةةَست ةرسيائتو ًةة ةةةد ً
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ة(1)(ت وس،ةوس ةلة ةئاي ت  ائةتاةبةايةرس ةادةةةةةوارسبوواي ةت ئ اةئ وةل ةئةاو)ة ائ   ة ة ةةةة
َةةةةةيةه َلوة  ضةة َِ)،ةةةةةب هةة  انة ةةَروةهةةانةِ و َي ةةكةكةة    يٍةةةةة)ةراريخةةةوا  يانةبةة

)ةباآلرسهةةتةرابةةوو)ةبةة ةُةةاَلس،ةةةخةةةواَت ،ة ةة ةئةة وةمودح نسيةة ة ةة ةةةةيةةةةآغةة مسبيةل
ب  ةةن ،ةه َلوةةانةئاوايةةانةل  كةةَر،ةةةةةآبطَن،ةوسةئ  ةةائيةكةةةةةةةآاتيةئةة وس)ةِ ي ةةن)ةلةةةةةل ج 

راةباهةيةرس ة ي ،ةةة  ائيةراهاتووةيةل ةرس هة(ي )ة  ةروايواٟـدٚ فَسة ةةاةئ وةهةةه  وسه
َِخةةةوافَسوةةةةةئةة وةه  ةةَرةةاةةةةةانةلةة ةد وةةةةانةراواية رئ )ة ةة ةذ وا ي   ةةخةةةوائ ةك

َِةلةة ةةةةةفَسي   انةلةة ةئاهةةةةاِ ي   وس ةهةةةةبثةخةةةوابو يةةانةلةة ة  رنةبةةو ةب   ةة ةخةةةوا ائ وسةكةة
 ،ةه ئةةتي كةلةة ةمائايةانةرسَلةة    ةروايةةيةةخةةواة ، ،ةئةة ويٍةراوا)ة ةَروةبو يةةانةهاتةة ةةخةةواة

َِو ان،ةيةةاخورةئةة وةةةو )ة افَبووئ ةةةةةةئةة  َر،ةئةة وسةمائةةا)ةوايةة ةبةةووسةهةةةةآ انةكةةةةةةاًب

ھ     ہ  ھ  ھ چةنر ابةةووةائائ )ة ةة ةبةة ةمووهةةاةةةةةةةمةةودح نسوةئ ٌ

﮺    ﮹ ﮸   ﮷  ﮵ ﮶  ﮳  ﮴ھےے  ۓ ۓ﮲ 

ــراء چ﮼  ﮻ ائائ )ةبةة ةمووهةةاةر ابةةوون،ة ةة ةةةة،ةئةة وةئةةو ةمةةودح نسوةئ ٌةةةةاإلس

ۈئ   چف  مووية تي ةةةخةةواةاةباهةكَاون،ةوس ةة(راألعـسا  ووِ ستية ةذ وت انةلة ةهةةة

ٱ     یىئییىئېئىئ  ېئۈئ ېئ  

 ڀ    ڀ  ڀ ڀ     پپ  پ     ٻ  پ   ٻ    ٻ  ٻ

ڤ  ڤ   ٹ   ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ   ٿ    ٿ ٺٺ  ٺٺ

ڃ  ڃ     ڃڄ  ڄ    ڄڦ  ڦ  ڄ      ڦ ڦ  ڤ  ڤ   

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ    ڃ

                                                 

ى      ى    ې  ۋۅۅ ۉ  ۉ ېېې ۈٴۇ ۋژ ف  مووي تي ةةوس ةخواة(ة1

 ژىئ    ۆئ  ۆئ   ۈئۈئ  ېئ  ېئ  ېئۇئ    ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ

ة.عراءــالش
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ــرافچڌ  ڍ  ڍ هةة يةِ اهةة يةبةةوون،ةةة انةيو ضةةائ   )ءةرسةةةة،ةرووائ ٌاألع
َِوايةانةكةةةةيةف ةةة  ضيةرواييةئ وسةبووسةهو )ةئ وسة  ةئالةة )ةخةةواةَرن،ةةئ  ةةةآَد ونةب

ةيَت .ةةآيةلةة  ٍةب ةهو )ةئ وسوسةغ مسبةباآلرسه
  واتةة  ةئ  ةةوسَةه ئةةتي كةراوا ةةا ييةم  ةة ن،ة ةة ةروايةةيةًةة   ائ انةبةةو ةب  نةة ةر)ءةةة

)ة افَبووئ ةةان،ةيةةاخورةه ئةةتي كةةئ  ةةوسَةك  وسيةةانةكاب ئةةتةئةة ب ،ةئةة وسَةبب   ةة ةهةةو ةة
،ةواتة  ةبة ةةةآ ا ةم   نة ة ةئ ية  ةوسآلم  ة تانةرسهة ك وي   وسةبو تةانةخةَاثةبةةةةةةةةةةكَه

ة وتوس.ةة  )ةئ  ةة انةل هةة ونة  ةك  ةة   كةم  ةةروا)ةً

ڭ  ڭ  ڭ ڭ  ۇ    ۇ   ۆ  ۆ   چ   مو)  ةة ة ةةةة ةرسفةةةة  دةةةةةةنحة ل )ةك  ةةةةةةم ه

 انة ةةَر،ة ةة ةئةة وةوًةةائ ةلةة ةضةة   وسةةةباهةةة،ةريةةا سةئ   ةة ةك  ٌةة چۈ  ۈ   ٴۇ

َ ةبةوون،ةةةةةةة،ة  ةئ وائة ةضةوا ةجةةچٴۇ ،ةۈ،ةۆ،ةۇچهاتوون ة و  سةئةاَس
اوةمة ِ وةبةنن،ةةةةةةة َةبووب ،ةمائطةةيةريكةةئاَسَلةةةآَةبوون،ةوسةرسيوجنةة ةب ةمو  ييةذوً

 ةانةر رسغةةةةةة يانةل خو يةةةةو  سةئاَسَلةةةةف  ك وسةئةة وةضةةوا ةجة ئتةوسهةةةةةة افَس ةةانةبةة ةض
ة.ةآ بةةا سوسةهةة انةل وبةة ي  ةطة ةب َلةة وس)ةه ةةئآ َربوون،ةب

ةآ)ةكةةة  وس ريا ةمو  ةمو  )ةكةةةخةةةةواط ةةب َلةةةةآ  َرئ َةبةةة بةةةةةا سةئةةة وةر رسغةةةةةري
تاةرسفة  مو)  ةةةاتوسةبو ي ةل  َسًةةائتاةهةةوي نانةئ وسةل ةروِ ئةة ،ةوس ةل ةض ئتةًةئاخو ً

بةةةةةةةةةةةةةةة آلدةة،چجئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حبخب  مب  ىب  يبچ
ام ،ةةوسةه َلتسب هةنت،ةوسةمو  بة يانةئةامائ ءةئ فةةةةةخةةواةب ةئةاو)ةةةؤَِوانةر ةئ وائ )ةب  ب

ة ن.ةةةةائيةر رسغ ةئ  ةية َروس،ةل خو يةةَلآل ةةذةخةوا   كة  ةةة  ئاةرسبووةًةةئ ي
ِٖــُ  شرسفةة  مو)  ةةةخةةةوال وبا سًةة وسةئةة دةف  موورسيةة ةه يةة ،ةك  غ مبةة  )ةة َزَأ

ََ َعــــــأو ــــــــــَةَُٖجــــــٗس َق ُٖ٘س اْلُدَصأعــــــَعِىــــــَسٔ ِبــــــ ُْ ٔفــــ َٖٗب   َ٘ب ــ َِ َضــــ َٖٔه َوــــــ َُ َأ ََٔكــــــا ٍٖــــــاَز  ال

َٟٔبــــالٖط 9884َٔ) ;سقيبــد َىــِحَأ َُْجــَسِخَأ}زَٕا 5764َٔ) ;سقيبــ ٙٗاَزَدــالُب(،   ;سقيبــ ْئمِطــُو(، 

 ةب نةةةيةلةةة ةئةةةايَ)ةرو مسخةةةتا،ة َ)ةخةةةوماد ة،ةواتةةة  ةدةةة مَ)ة ةةةوِ )ةدام ةةة{(8466)
()ةرائةةا،ةضــاٟبٛان،ةي  ةة م:ة ةة يةبةةووة ةة ة ةةةةةو ،ةِ ارس   ٌةةةةيةلةة ةروا)ةخو َل  ائةةةةِ خي
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 ء،ةهةووريانةةة  نَي ةةة  ةبكةَي  ءةب  ا ئ هةةةةةوي ةةةةآةَائ ة ة ةرسبةة وات  ةئ وةجةو  سةذوً ةةة
ة ي(.ةة قةائوو)ةئام ئ ةةَِوةب ةةَ) ،ةب ةبةنةئ ب ةةةآل

جب  حبخب    جئ   حئ  مئ        ىئ  يئچ ة ة ةرسفة  مو)  ةةة دةةةة ًةة ل )ةًةةم ه

نت،ةةةةةوسةه َلتسب هخةةواةب ةئاو)ةةؤَِوانةر ةبة،ةب آلدةئ وائ )ةب  چمب  ىب  يب
كَرنةبةة ةئةةاو)ةةَ) ة ةة ةذ ِ امةةةوس رسي ةةةةةةةآ وس)ةلةةةةام ،ةئ مةة ةئةةةة انةئافةةةةوسةمو  ب ً

 )ةةةةة ةبكةةةة آلَلية ةَروس،ةر رسغةةةةةذةخةةواة   كة ة ةةةةةةوس،ةًخةةواةوس،ةب ةئاو)ةخةوائاي نية
ٌةةوس،ةوسةئ ٌةةخةةواةن ةبة ةئةاو)ةةةئ وسةر و ةه َلب ه   ،ة  واتة  ةةةةةةائ )ةئة فام يءةئ مائ  

و يةةاةبةة ،ةه ئةةت) ة ةة يةهةة  ةلةة خو وسةمو  ةلةة ممسدةلةة وسةرس ةةادةةةةةآوَل ائانةرسبةةةةةةمو
 ِ ام ،ةرسو )ةخة َلكيةةةةةة ِ ام ،ةئة وسَةذةةةةة ِ ام ،ةئ وسَةذةة ةئ وسةذةةآ ةبَىةةةه م ٌ

 اٞـــ واغيةخة َلكةبَىة    ةةةةةةةت رواية ،ةروايةةئة وسةرينةتا ييءةةةآ،ةوارسمائةةآب ةذ ِ ادةرست ئ

ذة ِ ادة ةَر!ةبة آلدةئةةا،ةةةةة)ت،ةهة مووةةةةةئ ه  ٌةيةةةةَلآلتا س!ةذ ةةةةواوةرينةةةةمو  ةبة ةت رةةاهلل
ائيةخةو )ةةةد بتس ةةةةخةةواةام يءةئ مائ  ة ،ةضةوئك ةةةةائ )ةئ فة   تاةئ ٌةةئ وسةل ِ اه

َةةةةةهة  ةًةةةةخةةواةاد،ةوسةةةةةئا ةةةآداه   ةةةةة  ةل بةةةةروس،ةم ي   كيةلة ةخة َلكةر رسغة ةئة  
ًةةةةةةرس ةةةآائيةلةةئ وسة  ةمي  ةةةةةكةر رسغةةةةكيةلة ةخ لَةة   كيةب   َلةةةةةة ن،ةئ ية  ئاةهة  ة

 ي ،ةيةانةةةةةةج هة  يانةمس س )ةهة ةَروس،ةيانةبةةةة )ة ةةر رسغةخةوايةةةَروس،ةه  ضةةئ  
ة ا،ةيةانةبةةةةةةةرئ ةنان،ةيةانةبةو ةةةةةةا ،ةيانةبو ةخ  ةةتة ان،ةيانةبةة ان،ةيانةبو ةِ ووذ ةةَىةبو ةد ر

َ ةةةةةية ةة ةبةةو )ةذةةةةوسةه  ضيةةانةلةة ةه مةةةووةِ ووس ائةة وسةميائب خٌةةة ،ةةام د،ةةةةةر   آل
ا ييءةةةةةتا ييءةكا ي ن ةةةة ،ة  واتة  ةئة ةرينةةةةةةوورةب خٌةة ائ ةهةة َروونةه مووةئ وةً

 )ةر رسغ  انةل ةخة َلكةفةَاوانةبكة ي ،ةبة ةةةةةةةو ِ اةبامئةة  ةل خ،ة ةة  ءةم ئ  قةةئ ةد ر
 ن،ةةةةةتا ييةبةاَةبكةةةةةءةرينآ  يةِ ام)ةبةةةلةةةخةةواة و) ةخ َلكةةة وس)ة  ةرسمائةةئوو)ةئب ا

ًةة)ةك  وس ريةةخةوابو ي ة وي نة ةةة وي نانةلة ةروِ ئائةتاةباهةيةئة وسةرس ةاد،ةبةةةةةةةةةةةا ةلة ةمو  ة
ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  چ  مو)  ةةةةةةةةةةةةرسف

 چ  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿   ﯀    ﯁﮶ ﮷﮸﮹  ﮺ ﮻  ﮴  ﮵

    ةئ مةة ةةو وسةم َلةةةةةة وس)ة ةة ةممائ ةةانةوسهةةفيةرس ةةادةهةة  ةل خةةةةةوسةبة  ة،ةواتةةالنحــ 
نت،ةب  طومةانةةةةةةوسةر و ةه َلب هخةةواة وس)ة ة ةبة ةئةاو)ةةةةةةةةئ  ِ ام !ةبةةةةَل ءةئ مة ةذةآلذ 
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ةة. ةة  فَامةئابةةوسةه َلتسب هنت،ةهخةوائ وائ )ة  ةر و ةب ةئاو)ة

ڻ  ڻ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ(راةرسفةةةة  مو)  ةٖـــٌٕظ يةةةانةلةةة ةهةةةووِ ستية ةةة

ے      ھ    ے     ھ   ھ   ھ   ہ    ہ   ہ    ہ ۀ  ۀ   ڻ       ڻ

 ،ةخةةواةبةو )ةئا رووئة ةةةةخةةواة ةئاياةئ وةِ مر ةرسب ن ة ة ةةآ،ةوات  ةبَىچۓ  ۓ
َ ءةه  نتي كيةب ةذ ةخةةواة ةئايةاةةةةةآة ِ ادةرارسئة   ،ةبىَةةةئ  وسَةل ةخو وسةه  نتي كيةب ةذ َ 

ًةةةوسةر و ةه َلتسب هخةواةف  مائيةك  كَروون؟ةيانةب ةئاو) تةلة ةةةةةةنت؟ةيائي ةل ةخةو ِ اة
 َنءةةي ة جة   بة ن ،ةوس ةم ةل ة ةةوسةه َلب هخةواب ةئاو)ةةؤخ َلكةر رسغ  َرن،ةر 

ةآ ِ ام ،ةرسبةةةةةةت ةئة وسةذةةةةة ة ةَروس،ة ة ةيوتةةةة ئطائتئ  ك(راةباهةةيارءةبو ئ  انءةه َلو
ة ئتوةضةةةآب َلط ية  يةِ وونءةبةةةةآتتا،ةرسبانءةل ةهوئن ةة،ةل ةروِ ئةآ بةتةهةط ي  ةب َل

َ ةم ناجيةتو ةئاي تة وس،ةيةانةتةو ةك  ةتةضةا ةةةةةةةة،ةئ ممةةآووئتةه بةض اةل ب  ئ وس)ةل ي 
ئ وسةًة   كيةذة ِ ادءةةةة   يةة  يةك   ةباَةئ  ،ةب آلدةئاتوائيةل ةخو ِ اةبَىةةئ  ،ةرستوائيةبَى

ة .ةةام يءةئ مائ  ٌةائ )ةئ فةةوسةئ ٌةائ ،ةةَِواي  ةارستيةب  بةة ةئ وسةدةة ،ةضوئكةةخَاك

پ  پ   ٻ ٻ ٻٱٻچ  ةرسفة  مو)  ةةة اييةة دءة و تةة وتة ل )ةذةةم ه

ٿ   ٿ   ٿ   ٿٺ    ٺ  ٺٺ    ڀ  ڀڀڀپ پ

وتَ)  ةوس نةبةةةو ة )ةةةةةةانةبطةةةةة  ةك   ةةةةة،ةواتةة  ةوسةئ يةچٹ   ٹ  ٹ   ٹ

،ةوسةوس نةچپ  ڀچ ،ةوات  ةبو ة )ةروِ ئانةخةوائا رووي ت ةةخةوا   كة  ةةةً

،ةرسَل    ةئة وسمانةةچڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ  ،ةةة مبةبو ة )ةك  غ
 نائيةخو مةةانةةةةة  ةِ ي ةةيةك  ٌةةةةوس،ةئ   ةة ةل هةةةةَامنانةل هةة  ةب ن ةب هةة ة ةة ةبةةابءةباك ةة

وةلة ةهةوئن تيةةةخةةواة ي ةبو ةًوي نك وتنيةوسذيةب  ج ه  ةلة ةروِ ئةائيةةةةةرسِ و ي ءةئاي
ةخةةةةوا نانةرسِ و يةةة ،ةئنحةةةاةةةةةةهةةة  ةل هةةة  ةِ ي ضةةةك )ةك  ٌوةراةخةةةةوا مب  )ةةةةةةك  غ

،ةئةة ر)ةئ يةةة  ةةچٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹچرسفةة  مو)  ةة
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ٌةآ انةئة مائ بةةة نائ انةه ض ٌةةَائ انءةك  ٌةبابءةباك  ةآ،ةرسبةةةآ انةئ مائ بةةةةةةءةبة ةِ ي 
،ةةةةآةائيةبانةئة مةةةةة انةبة ةِ ي  ةةةةةخو ً  ون؟ةئايةاةئ ية  ةبةةةةةةانةبكةةةةَائ ةب ةروايةةه  ة وي 

 و)؟ةبو ةمائ ا ي  انةئ وةذ ر ق ت ةل ةضوا ةًةوي نانةلة ةةةةةانةبكةةتو ةه  ةب روايةةةآرسب
ةاتوس ةةةةةائتاةهةةروِ ئ

ٻ  ٻ    ٱ  ٻ    ٻچ رسفةة  مو)  ةةخةةةوا(راةهةةاتوسة ةة ةالبُــسٚ(ةلةة ةهةةووِ ستية 1

ٿ    ٿٺ    ٺ  ٺٺ    ڀ     ڀ      ڀ   ڀ    پ    پ  پ  پ  

ة.ةچٹ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ

ٱ  ٻ  ٻ  چ اةخوي نتمائة وس ةةةة(راةئ وس)ة  ةئ  وىاٟدٚـالـ ووِ ستية ةةوسةل ةهة(2

ة.ةةچ ٺڀڀٺ ٺڀٻٻپ پپپڀ

ی  ی  ی ىئ  ىئ یچ(راةرسفة  مو)  ةةالصخـس  ووِ ستية ةةةةوسةل ةهة-(3

ة.چجب جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ 

ٻ  ٻ  پ  ٱ  ٻ  ٻ  چاي تيةلة ةروا)ةئة وراةرسفة  مو)  ةةةةةوسةه  ةل ةئة-(4

ٿ  ٿ  ٺ  ٿ ٺ   ٺ  ٺ ڀ ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ     پ

،ةلةة وةضةةوا ةًةةوي ن راةئةة دةباب تةة ةهةةاتوس،ة  واتةة  ةًةةوي نك وتنيةةةةچٹ  ٿ
 نانةئاهةةةة  ئبءةل مثةةةة  ي كيةيةةةة و س)ةِ ي طةةةةا)ةرينةةةةتا ييءةةةةةةةةةةة وي َائةةةة )ةك  ٌ

   ،ةضةةوئك ةةةةة وسةبو يةة ةوارسَلةةةة ،ةجةةاةئةةةةارستية افَس ائ ٌةةةةوَل ائ ت   ،ةوسةدةةةةمو
 ن،ةيةانةم  ية  ،ةةةةاوي كيةب ت مةةةةا ،ةك ةةوو يةكةةَىيةِ وواةهةةكيةدار  ةمو  جا ةي جن

   كةرس ةةاد،ةك  ةةيةوايةة ةهةةوئن ت ،ةئةة وةةةةةًةةةةآة  ةرسب نة  ك،ةيةةانةذاج  ةةة  خةةةيةةانةً
ًةة  ةئةة وسةهةوئن دةئ ة ،ةبةةو ةةةآةةةة   كيةخوي نتؤتة وسةرسلَةةةةةًةوا سماي ةةةةي جنة َةريةا سة

هةاتوسةةةيةك  غ مبة  راةةةةةةاد،ةلة ةذ ريوةب رادةرس ةة ثةت هةة  ةب ةرسه يةضةةوي ن
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   كيةبة ةةةةةةاوس،ةًةةةةا ه  نةة  ةكا ة  انةب  ةةةةة يةِ اه يةبو ةًةةرسهةخةوا  ةك  غ مب  )ة
ًةةة  َرن،ةبو ةهةة،ةيانةبو ةتو رةةآيةوس يَتبةةل  يانةةآ  كةرابةة  ه  يةةةةة  دة َرن،ةبةو ة

ئ وسةرسهةةةة يةضةةةة كيةاوس،ةوسةب ك  ضةةةة واة ِ سدةرسهةةةة يةِ اهةةةة يةب  ا ه  نةةةةةةةةةةموذ 
ًةةةةةةوودةهةةةةَت ،ةبو ةلةتا ستطة ب  ا ه  ناوسةب  ائ ةبة  ا ه  ناوس،ةب ية ةةةةةةةَِي ،ةبةو ةئة وة

 ،ةضةوئك ةمة ةمؤ ةةةةةةةاوةئ ةة ثةيوجنةة يةضةةَما رنةب ةرسهةخةوات هب رادءةميكَ)ة
 وس،ة  ةية جن  بةئةاواةيوتووية تي ةخاَلة ةي ةان!ةةةةةةةةوسةب ووا )ةوابةة وسوةجةةئ وسدةب ن

وئن ت ،ة  ضةيةةةةةة وائ )ةهةةةة ةئة وسةك  ضةةةةةيةي ان!ةفآلنةً  ةم  ة ،ةضوئكةةةذاجمادة
ووس،ةمو  ةلة ةةةةةةي؟ةضوئك ةوا)ةب ن وسوةل ةِ ابةَرووراةهة  ةوابةةةةووِ سةبووس،ةبو ضةةئ وةت
 اةئةة وةدارستةة ةغ َل تةة )ة افَس ائ ةةانة َرو تةة ةدةةارستيةةةةةةةةوَل انةئ  وةةةةكيةموةخ َلةة

ت ماًةةاةئا ةة نةراخةةو ةضةةيةيةةوتَاوس،ةوس ةدةة ِ سبةة،بطةةوتَ) ةآ   ك انةكةةةةةةان،ةًةةةةي خ
َِ َقــاهَ      ٜـأ ٌظ ــسٔا َإلــ      ة ةةةةةرسَل ٍِظ ــسٔا َوــ َٔاَل َت (ةواتةة  ةت ماًةةاةبكةة نةضةةيةةةةةَوــا ٔقٗــن 

 ةه  ضةة ئتسةلةة ةتةةو ة ةة دةةةةةةةة،ةي جن  كةةةةآرسيَىةةةةةآ نة ةةةةاةم  ةةةةَ) ،ةت ماًةةةةرسيوت
َس!ةبةة آلدةئ يةة  ةئةة وسةةةةةةط  يةوس بةةةة ،ةلةةةة   )ةه رةةةةَس،ةبةة آلدةئ يةة  ةروةت م ئ ةة

ط را ة ةة  ةوسخ ةةيةةةةة   كيةهةة ريةب َلةةةةيةًةةةةائوو)ةوس ئ يَتنةةةةط وةب ةةةة ةب َلةةةةبكَي  
ارستية افَس ةةةانةبةةةووس،ةبةةة آلدةةةةةةومانةدةةةةة نانةوابةةةوون!!ةب  طةةةةةخةةةو )ةوابةةةووسوةك  ٌ

ةآ انةئةةامارس،ةوسةئةةامان،ةضةًةة ةةةة انة َاوسيةة ،ةوسةد رَىةةةة ةد رَىةةةةوَل ائانةه م ٌةةةةمو
،ةآ،ةب  َسوسئةتييةت  ةتابةةآ،ةوسةبة ةهةووروةبة ة ة َلكةبةةةةةةآ را ةبةةةةةةطةمةارادةب لَةة، ةةتامسي

ٌةةةةةوس )ةرسي ًةة ةةةةَن،ةبةاةك   ،ةةةةةآاتبةةكةك  ةوس)ةِ ائ هةةةةةءةخ َلآ  ةئةة بووبةةةةَيٍةئة وة
،ةهةة  ةًةةوي ن انةآكَروس،ةبةةاةغ َلةة ت ٍةبةةةة نانةوايائةةةةةةل ب  ئةة وس)ة ةة ةك  ٌةةةةةآب َل
ائ ةةةةةَيك  انءة افَس ةةةةارستيةموًةةةة  وسي ةئة:،ةئة وسةدةةةةب وةًوَل ائانةةة ون،ةموةةبك

ةائتا.ةةانةل ةروِ ئةةوا ةئاي تةةل ةضة،َ) ةةرسيةةآانةلةة يةِ سخنةخةوا  ة
 

ٌَ ُّٖي َُضِبَخا َُّد َٔٔبَخِىٔدَك الِم ُِ َأِغ َْ اَل َأ ٌَِ  َإاِل َإَل ََ ََٔأُتُٕب َأِضَتِؽٔفُسَك َأ ِٗ   َإَل
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 ثيَهاســةي ئةم دةرسـة

(رواتةةةد:ررةةةيا رئا ةةةدتىرًي ةةةا   نر108تةةةارر105ا  ر)ةةةةةدتىرذًةةةةةدًاْرهةةةدرئا ةةةةةئةةةدَرس   
 ةد  تار ةَيررةا اردايس  ةدَرهةدَر ةي   تدسا،رررررررررخةةياردسارةةةريا رئا دتةةةردو ،رهدوررةةس طرَ ت

وارئ ٌةاْ،رو رريَهٌاُاْرس كةا،،ر ةدرُايُةارررةةةررةا ارشةايس  دً بر ةاُمىرً ررررؤ رداشةاْا  رةةس 
مرتيورةتةرةةد رخَي ةاْر  َ ةىر  ا ررةةةردرئدطةةةرار ةّ،رريُلرةةةراْرو  ةةد ًيَا:ركدرهدخَي ةةاْرس فةةدَ  

سواارئةةدو اركةةدر ةةَيررةةا اررررررخةةةيارداشةةةاُْةةاس ْ،ررةةةةة اْرهةةةة ةةّ،رطيًر ا ةةيواْري اُ ر
،ر ا ةةةةةىرچڤ  ڤ  ڤچشةةةةةايس  دَتركَيتةةةةةا ىرهةةةةةدَر ةةةةةي   تدسارس فةةةةةد ًيَا:ررر

اُدكاُىرةةةةمرس كةةا،ركةةدر  َ ةةةيا  ور ةةد ورطةةدسارًد ط ةةدتى،رو رُ  لرسُىركد ةةَ ةو ص دتةة
يَهٌاُىرةةةةا،ر ةةَيرسوورشةةا دسارً ةةةة د،ر لةةةةو صرةةةة دوتيوْ،ركةةدرس  ةةةةَ ىرس  كةةةةد طرهةةةةً

يَهٌاْترساسطةةد ر ةةّ،رسوا ةةىر ا ةةىرساسطةةد  ىررةةةةد ،رسووركةةدبر ةةدرشةةا دسر مةةرَا،رً رةةةةساسط
يَ ِدكداروا ةةيورةةةةُىررةةِنرُدكةةدوتّ،رشريَهٌاةةةةد ّ،ر ةةاُىررةةىآلر ةةدةَرئدطةةد رً رررةةةةس ك
سووركد ةةىرس لةةداررؤ يوْ،رو  ةة دتدكدار ةةةةةة ٓةةد ركةةافرارهرتُةةد يوْرةةةة يَهٌاُىرهةةةةً 

اردةةد و  سطا ر ةةدرئ ٌاُةة ا اْرررخةةةيا)واتةةد:رر يَهٌاْرس كةةا،،رو ردَ  ةةاْر  اس طد ةةدُررةةةةُاً 
كدوتِةةةةدرريَهٌاُدو ةةةةةة اُىرئةةةةدورسوورُاً  ةةةةةا دس ةةا  ارشةةةةةة(رئدطةةةةد رهد ة   اس طد دُةةةة

  دو ،رئةةدو ر ةةار ةةيَ ِ  اْر ةة  ْرسواارُيَ ةة ر)ٓدُةة َ مرس َهةةَ ّ:رُيَ ةة ار د ةةر ،ررررةةةةسووسَه
  طرْترةاَيرهةةدرسواارُيَ ةة ر  ا اُةةررةةةةد رطةةةةاُ د(،ر ةةدرٓةةةةَ ّ:رُيَ ةة ار د ةةةةمرس َهةةةةٓدُ َ 

رؤ ةةيَ ِ  اْرس س ْ،ركةةدرُاداك  ةةاْرُةةدكرسو رهةةدورشةةتدساركةةدرئةةدوركد ةةدارو صةة دتىر ةةرررررر
ٓةةد رئدو ُةة  ر ةةيوْترخ اُةةد،تررررر،تاُداردَ ةةىرساوْةةةةرسو ،رئةةدورشة ةةىرًةةركةةرسووْترسوا

سوورر رسو ،رئةةدو رس  ةةةةةةاْركةةةةدو،رخ اُدت ةةةة  اْرُةةدكرسو ،ر ةةدةَركةةدرسوا ةةىرس  كةُاداكةة
َيْركةةدرةةةةيَ ِ رخبةةةةا دس ىر ةة  ْ،ر ةةاخيسر رةةةةدرهةةدرخاًةةاُىرًرسوو كةةدرشررةةةةكد ةةىرس ل

ارسواارئةدو رئةدورٓدىةداررررةةر ،رئِجةتةةتةْر  ا يو كاةةا دس ىتر يَ ِ ارئدواْرهدرٓىردَ  ةةش

يه مبيست  و سي    رسيه د
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ريَ تدو ،رةهةدورسوورُدفةد  ارس لةدرو   مةرررررةةة رس  ر،دْةةةردرساواارس كةةةركدرخاًةاُىرًرسوو كر
ر.ررةة ثا،ر ةةةد  اْرئ  ةةدرهد ةةمةًاساَر در دَه

ىرط لٌةةدتىرئةةدورطيكٌةةدرشةةد    درس كةةا،،ركةةدرررةةةةاردةةد و  سطا ر ا خةةةيارداشةةةاْو ر
راُدو ارشةةا دس ى،رو رةةةةاْرهةةدر   تلةةةةم،رو رتر ةةةةتتر  َ ةةةة اُىر  ا  ةةةس ا دةة ر ت ةةدرهةةدرش

و صةة دتدكدررةةانررر،ت ىرشةةا دس ىرس س ْتةةةة سُىرئدواُةةداركةةدر ةةدرُا  ا ررخةةةيايَ ِ رةةةة 
اُدرهد ةةةد رُا  ا ةةةت  اْررةةةةةدورُ  ةةةةةمةَيارئةةةدو و ،ركةةةدر دهَرةةةةةدْ،ر دٓةةةةةُاكرةةةةة درةةرَ ة

ئا دتةةداركةةدر ا ةةىرو صةة د،رررة دتىرئةةدور ةةةةةةا ةي ،رو رئةةدوررةةيا رئا دتةةد،ر دتةس  كدوتةة
    واُىرىي  ئةةاْرس َهةةَ ّ:رىي  ةةي ّرئا ةةدتّرهةةدر  ووارررةةةةا اْترتيَ ةةةةدْ،ريَو رهةةدرياُةةةةس ك
ت ياْرةةةرد رخةةياراُ ا،ركةدرئَ ٌةدرررةةةرَ ي ارًاُاكرسُ ةةةردرهةدرشرةةةرَيي  دكىريَو رٓد ةةاو ورئاَهةةًاُ

ر.ةة َ ي  درُدًَ ِةةدر دورشةة  ؤيةةئدورئاَهر،دو ةة،رواار  ووْرس كد ِةة  
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ر

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ   چ

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڇ   ڃ  چچچ چ ڇ    ڇ 

کک ک  ک  ژژڑڑڌڎڎڈڈ

ڱڱ  ڱ   گ گڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ   گ  گ

ھ  ھھ   ہ  ہ  ھ  ۀ ہ  ہ    ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ     ۀ

﮻      ﮶ ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴ ﮵  ﮷  ﮸  ﮹   ﮺ 

   ﮿﯀﯁ ﮽﮾ ﮼

ۆئ     ۆئ        ۇئ ۇئ   

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   جئحئ  مئ  ىئ  

    چجت يئجب  حب  خب     مب  ىب    يب 
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 ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان

انرةةةةمتررةةةةدَ ياو !رو  ةةاارخَيتةةاْر ةةّ،ر)خؤتةةاْر  َ لةةةةاْرَٓ ِةةةة))ئةةدارئدواُةةدارئ ٌاُت
ُةةاس ْ،ررة مرتيور ةةّ،رئدواُةةدارطةةيًر ار ةةيوْ،ري اُتةةاْرهةةررةا تةة لةةدْ(رئدطةةد رئَ ةةي ر  َ ةةىر  ر

تاْردَ ة  سا،ررةاُدرٓدواَهةرةةةرار ةدو اركرسووترةةةر د،رئِجخةةياراْر ةَيرىاررةةةردو ارٓدًيواُتةطَ ر اُ
ا دس ىرساُةةةىرَُ ةةةياْرخَيتةةةاْرةةةةةدتىرشةةةةةاو !ررَيُ ةةةةةاْرَٓ ِةةةةةدار ر واتةةةةةئةةةدارئدواُرڇ

 ا،رئدو  ةدركةدرررةةةر د،ركرسُةةةراتىرو صةةةرد َا،رهةدركرةةةر راتدةةتاْرًرسُىرس طة ار دكَ لةهدكاتَ ل
يَهٌاُاْ(رةةةةاْ،ر ةةاْرسوواُةةىرس لةةدرهةةدواُىرس لةةدر)ُاً ررةةةةد   تةةاو ْرساسطةةةةىرخةةةةسووركد 

،رئِجةارر  اركةدر ةدري و ة ارس   َوْتر ةدةارًرسُتةاْرتةيو رس  ةرررررررةةا دس ىر   ْ،رهدركاتَ لةةش
(ردةا رر س ىرساُدكد اُة ار  ا ةت اْرُةدكرس رررا دةةةراْرسووسَير ةيوْر)كةدرهةدرشرررةةةرا،رهَ  ةةٓد رك

ْركةةةةدر ةةةةدورؤخبةةةةرخةةةةةيا  ْ(ر ةةةةار ةةةةيَ ِ ر ةةةةدرةةةةةةيَ ِ  اْر ةةةةةة ترْر)ةةةةةة ر  ا اُةمةةةةةةُيَ 
 اُدًاْرُرخَ لةةةىركةةةدَرُةةةاكر  ّ،رٓد رةةةدُ  ر ا ةةةاارشةةةا دس ىرهةةةد ا  و س اورر ةةةةا دس ةةش

(رفةةد ًاُىردَ لةةرسو ر ةة  اَررخةةةيا)شةةا دس  دنركةةدررخةةةيا،رو رشةةا دس   اُىر خةةاً بر ةة
ئِجةةارٓةةد ركةةا،ردَ ةةىرر﮶ا اُنيرةةةةدرهةةدرطيُآةةةةةاْرئَ ٌةةةةد ُار َ ميًةةةةدو ،رئدطةةةةا  ِةةُا  

يَهٌاْ(اُدرطيُةآيرخ اُةدت اْركةرسو ر)ورو صة د،ترررررةةةرياُراورس  كدو،ركةدرئةدورسوور)ُاً رر
رةةةة شةةا دس   اُدكد اْر د  ا ةةت ىرُةةد يو (،رئةةدو رسوواُةةىرس لةةدرهدواُةةدارسوو كةةاُىردَ  رر

رخةةةياا دس ىرس س ْ،رو ر ةةيَ ِ ر ةةدرةةةةىرئةةدواْرشةةةةدَيركةةرسووْ،رهةةدررَ ةةةةدطاْرهةةةةُآدى  
 سُ ٌاْ(رهةةدرخةةةيا،ر) ةةاْر ةةيَ ِ رد َرخةةةياا دس ىرساُةةىرئَ ٌةةدر ةةدرررةةةةَ ّ:رشةةةةْ،رس َهةةةةؤس خ

اْرُةةدكرسو ،رةلَ ِ  ٌةةةتدتر ور ِيو شةةةةا  ةةتيورشةةةةدر  ا ةةةة اُىرئةةدواُىرس ل ةةةا دس ةةش
ي ر ةَيررةةةرئةارئةدو رُ ا لرررۆئّرةةةروارئَ ٌةدرهةدر ةتدًلا اْرس   رررد ّرئدةةدرئدطد روا لةةريُل

ىرةةةةةراُةِدكةئةةةدو ارشةةةا دس ىر دكةةةدرو نرخةةةؤار ةةة  ْ،ر ةةةاْر ي ةةةّركةةةدردةةةا رىةيوهَررررر
كا ارًةةرسوو رو صةة دتلد  كد(رو ررةةةةييَ ِ  كد اْر ةةيَ ِ ر مَ ر  َ تةةدو ر) ةةَيرىاركد رةةةة 

ر.((جتا،رةىرى  َير يواْرُاكةةىركَيًدَها ةة  َ ٌِرخةيانت،رو رةةدْتر ة  ةة لرخةياارهدرةةدا َ 
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رشـيكردنـةوةي هـةنديَـك لة وشــةكان

ِٗم ي(:ر)ڦڦ) َِٔ( ،رواتةةد:رهةةدرخَيتةةاْرو  ةةار ةةّ،ر)رررٔفِعيين إِصييي(ر)َعميي َِييأَْو إْلَشوٕ

َِأْوِصيئم ردْ.ةةانر لةةاْررةتؤار ّ،ر اْرخةةاْرو  ةةتؤ(رهدرخحٕ

َٕا سْ،ر)ي س برس َهةَ ني:رو صة د،،رواتةد:ر  ا ةثررررةةةر(:ر دركژ) ليََِ٘إًَُٗدْقَيالٖتَ:ٛ ٖٗٔصَيال

ََٖىييزَٔبَِٗيالَغ َْٔىييِعأَ َ ىرهدطةةدَيرةةةة(رئدو  ةةدركةةدرشةةتَ مر ةةدركد ةةَ مر َوٕظييييِعَٕٔبًَأٌَييِزَتْقُوَنَبيي
را،.ةةدو ار  لةةئؤ ار ةةا  ىركرسُةةئاًَيذط

َٛىرساسطد ،ر)ةةد:رسووركد ةة(:رواتک ڑ) ََََٞ(ر)وٙ:َالَعَداْلي ََيأُ َِٔيَِٕإعْءيأ ٌِ َالَعيدُه:َان

َُْْٔوِخيال َٞٔوأْل ْٔوَذييىز ِٗ واتةد:رئةدو ركةدرٓةد رررررر،افةةةر( بر ر ت درهدرئ ِصدهييَع(،ر)أََعْم
ررَا.ةةىرو   م ةةد  دتىرهَ ةة،رو رئدو شىركدرهد ةة ار   َ تةؤىرخةدرٓدىةةكد 

ىر ةةدرةتردَ ةةةةةةَ ر سارًد د ةهةةر ةةةدةَ ةةدري وارساسا،ررتاْة(:رواتةةد:ردَ ةةرڳڳڳ)
كةةدر ةةدر  َارسارس   وا،،ردَ ةةىر ةةدررةةةة اْرو ختةةةة ركةةدرئ ِ د ئدوةةةةيوُد،رهد ةةةة ةةدفد رر

ري .ةميتةاُةةي وارساس سا،روا 

ااُى،رو رة(رواتةةد:ردَ ٌةةَعَثييِزُ ََعمييَْٜايَذَا:ر)ة (:رواتةةد:ردَ ةةىرياُةةراوورئاشةةلرار ةةيو،رس َهةة﮸)
ر دو اركةدركد ةَ مر ةدرشةتَ مرس ياُةرررررة(،رهد د ئةرَصيْق َْ(،رواتد:ر)َثزيَعدار)ةةَوىروشةةئد 
رر.دوَاةةسارس كرد اةة د 

َُ)رُةةةةى: ا:ر( ) رْرهةةدرًةةرسوو رررةتةةةا لة(رواتةةد:رئةةدورسووركد ةةداركةةدرُررراأْلْقَزَبييأ
راْ.ةةد  كة دتلةةو ص

ََٔبَ ييييإِص(ر)إصييَتَٕبَ اُىر)ةةةة  :() دارةاا دكةةة(،رواتةةد:ر تَعقٕبتييْييييَتَحٓقَاِنِثييَيوَ
رتر يو .ةةد ردَ ي  ةةهد 
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رهـؤى هاتهـة خـوارةوةى ئايـةتـةكان 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌچد ًيَا:رةةةةا دتدركةةدرس فةةةة  و ارئةةدَرئخةةةيادرةٓاتِةةرؤاةٓةة

گ  گ  ک    ک  ک  ڑژ ژڈڈ ڎڌ  ڎ  

    ڻ ں ںڱڳڱ ڱڱ  گ  گڳڳڳ 

ے   ے  ۓ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ   ۀ     ۀ   ڻ    ڻڻ  

َََِعٖ أٍظََرٔض]،رچ﮶  ۓ  ﮲      ﮳     ﮴  ﮵ ََِاِب َُّىيَأَََ٘ع ٍِ َََُييَيْقوَاهلل ََع َتٔىيْٗيََأَه:َْايأ

ََٔعييال َٗٙ َُِِإْليََٜوم ََََييٖداِر َِٖتَتٔمْايأ ََٞ َََُبيَدا َِٙٗبي َََّْٜفَتيَز َََْٛييَئد َُّىيأَْفتي ِّيٍَََََوَع ٍٔيََ٘صي َََِب َّٕفْٜفَتَيَؤوي

َّأَُوِض َِٗطَٔب َِّىيأَََئبْأِرٍضَْل ِٗ َِٔصيَِٜإْل ََََْْٔفيدفعأََٔميَْفْأ ِِٔمي ْٔوَِإْليَْٜو ًََََُأَبأَوَيأَيييَئََحٔ َضٔبَتِزْأتي ْايأ

ََِ َُْٔوييي َٕٖصيييييييئفٖطََوَعييي َِٔ ًَإَُٔٛوَت َُّىأيييييأِصفَؤبأليييٖذ ٔبيييأهلٔلَويييأَاتىتىيييأَٔ َََََرُصيييٕهَاهللََتِحْمْا

ُٔٔبييَدَاْل َََواطمعتىييأ ًُييييُثييٖيَ ََٔتٔىييٍٗيََََيييييمبمَوأ ََٞ َََِبييَدا ََِٙبيي َََِعيئد َُٓٔويي ٍَأ ِٖ ْفَ ييأََْٞٛفْقييأل ٕا:َاِعييَتَز

َِ َُِٔويييي ََْٜفَحْمْاييييأَييييييالٖضَََٔرَثييييََٛرُبييييْ  َُِّٖٔى ًََْو ََٔعييييييمٖضلَِييييَذاَاْلَ ييييأ ََٜ ََِيييييئِّى ٍَأَْوَحييييٗقَٔويييي َّأَدُت

ٍَييييَع ِٖ ََٔوييأَاِعَتَد َِّىأوَ ٌٖييأَإّااَْلييييَّأَدٔت ََِالظ ييييأَِإ ٌََشْلييِتَََوأًييييذٔاَاجلييييفأخَوأٔلٔىنَيييييَى َٓٔٔفييّٗيَ َِيئذ

َٖيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييٛ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چَ:اآل

َُْْوْو}[چ﮶ ...ژ َُٔدَُٕبييييييِخَزَبيييييي َٙٓبييييييزقي:َ)8063:َ)بييييييزقيََدا (8606َ(ؤَالَتزٔويييييئذ

َُْاألل يٖحيئََص آلاركةي  ار ةد ةابرررةةةر وَهة،رواتةد:ر د ر{ٍَََوبيَ٘دأدَ(ييَيَ٘)صحٗحَُصيأٌَ٘فييَح
 ،ركةدرسووررخةةيارا  و رٓاتةدررةةةردتدرهدو ة:رئةدَرئا ةررة ،رس َهةر ةةةر را ير  اياةةةرؤاتر ةةةرخةيارهةدرخر

ر اُ ير يوْ(،رةةا  رُدصةة)س رءدساةةار ي  ةةىتر دسيرك دبرٓد يوْر درُاوارتدً ٌىرسا ةةك
تر َ مرهةةدر ةةدُىر ةةدٍٓرهدطةةدَه اْرس رةةرةاْرس كةةرس،ررا َ ةةمرطد ةةرةةةةؤارًدكلد ةةةةاًيوشةٓ

دكدرةةةةةا ّ،رس ًةةةرَا،رطد ةةةةةيَهٌاُىرهَ ِةةةةةهةةةدرشةةةيَ َِ مركةةةدرٓةةة  رً ر،دوَاةةةةةُةةةدخؤ رس ك
دَرٓد ةةدرةةةةددهةيدهةة:رئةةدوركةةةة ر اُ  د،رس َهةةةةدرُدصةةةةا،ر ةةؤرئةةدورسووركد ةةةة د،رس كةةةةو ص
م(ركةدرهةدري ةيررررةةةراًَ م،ر)ىادَ ةةةرٌىر لدُةدو ،رسوا ةيركةدرس ًةرَاررررررةةةرو ٌىرخاَتركد ةةتد 

ُةدخبترُ مةا ارهد ةد ر ةيو (رئةدو رس شةا ُدو ،ردَ ىدًةةد ارررررررر)  او رةة يو ور دريَ ر ررِ
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ؤْرةةةةيَ ِ رس خةةةةبر ةا سؤتدو آلرئدواُ ةةةةةةتاْرُدشة ةةيَ ِ  اْرس سا،:رئا ةةارٓ  ةةررخةةةيا
يرةةةرسوا {ة ٔيو ر يو ةرةةةرًدشترةةة رابر يو ةةةرىةادَ لىرُا رر اًد(رس ةا  رس  ةررةةد،ر)رةةىادرئدو}
اْرةةةةةدارخؤ ةةةةةدكدرراًدكةةةةةكا ارطد ةياًدرهةةةدرًدكلةةةدرس سؤي َ تةةةدو ،ركد ةةةةةةةةدوررةةةةةئ

اددًاْرهةةدرةةةةَ ّ:رئَ ٌةةدرئةةدورىةةةةس َهرةةةة د اْرهةةدىرس  ةةةةِدو ،رو رئدواُةةداركةةدرىاددكةةةةس ُا 
داركةدرًةرسوو ،رررةةةرؤيارئةدورطد رةةةركر  ي ،رسوورد او برهدرٓتدً ٍررءوادسةةدسيركي  ار ةة 

ًر ا دس يرئَ ٌةدرهةدرررةةةرد د،رو رشةةةردارئَ ٌةةةرسَ ّر يَ ِ رس خؤْرس َهَ ّ:رئدورىاددرٓىرئةدورخا
ي ،رو رةةةةيَ ِ  كدارئَ ٌةةدرهةةدرٓةةىرئةةدواْرٓدىررةةةةر ور  ا ةةتي ،ر ةةتةةةا دس يرئةةدواْر اشةةةةش
هد د رئدو ركدرئدورىاددرٓىرًرسوو كدارر مد اْرس  ة:ر دَهٌاْرُدكرسو ،ر)واتدةةتدً  ةة 

 ارىاددكةةةدرو  س طرُةةةدو (،رو ررةةةةةدو ،رئ ةةةةةا سوو اُدتةةئدواُةةةد،رو رئةةةدورسوورُدفةةةد  رشر
 .رخةيادرٓاتؤتدرةةدتةةدَرئا ةةهدو ا  و رئ

درطاَهةةةدتىرةةةةةدرس كدوَ تةةةةةمرئةةةدورطد ةةةةةاتي :ركاتَ ةةةةةدسارٓةةةةةدتىرس لةةةةةارهةةةدر   يا ةةةةةر
،رُاًدكةةدر  ارس ُيو ةةةةةةاُىرخةةؤارتَ ةددهدكةةيدًيوركدهةةةة ارٓةةةة  ًد ط،رهةةدرُاًد دكدةةةة 

و ٌىرئةدورسوورُدصةر اُ  دارس كةا،،رركةدرو صة دتىررررررةةةرددهدكاُىترتد ةةييركدهةةاتدرَُ ةةس خ
اْرةةةةةَ  ةةو ٌىرًاَهةةةةةددهدكاُ برتد ةيدهةةةةةةدرُةةةا  ِّ،ركةةةةةرسووْ،رئةةةدواُ برُاًدكةةةةة ةةةؤرك

اْرةةةةةددهدكةيس شةةةا ُدو ،رسوا ةةةيركةةةدرخةةةاَتركد ةةةدكداركدهررس كدُةةةدو ،ر ةةةدةَرىاددكةةةدر
دو ،رس َهةَ ّ:رئةدورُاًد ةدرئةدورىاددشةىرتَ  ا ةد،ركةيارئةدورررررررررةةةردرس خيَ ِِةةةردُدو ورُاًدكةةس ك
دْ،ر دٓةةةةد رطةةةةاَيرسوا ةةةةيرىاددكةةةةد ررةةةةةةا  يرس كةةةةةةد،رسوورُدصةةةةر ا  دكد رئ ِلةةةةةةىاد

اُ  دًاْركر  ةةي .ركدواتةةد:رس ةةا  ررا  كاُ برس َهةةَ ّ:رهةةدورسوورُدصةةر رةةةةدو ،ركر  ةةةةس سؤي َ ت
(رَٓ ِاو اُةةدرٓةةاتي ركةةدر8603تزوييذٙ:َو رهةةدر   يا دتَ لةةةىرس لةةةدساركةةدر)اُد،رةئةةدواْرسي ي ةة

ر(رسواارئةةدو ارً ةةةيَهٌاْر ةةيو رٓةةدواَهدكةةةةدار ةةدردَ ىدًةةةةد ارخةةيارر1297:رٙالء يييز)
  رةةؤْ،ر دو ُةةخدو ارسوورُدفد رهدرخاًاُىرًرسوور يَ ِ رس ةئدطد ُارٓد رهد د ئساو .ر

ر.ررررررةة  اْرُد ةمد دكةد ر دَهةةدواْ،رئدطةةاس َار ةةدرُةةئدورٓدى
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 ي ئايةتةكـــانـشــتـاي طـمان

ا ارةةةةرؤر(ر ةة108يرةةةةتاكر105دكاُىر)ةةةةيا رئا دتةةدسا،رواتةةد:رهةةدرئا دتررةهةةدَررةةرررخةةةيا
اْرس كةةا،،ر ةةدريَهٌاُة ةةاُمىرً ةةر،سوارةةا رهةةدَر ةةيو   تدساؤردايس  ةةدَترشةةايس  دَ،رواتةةد:ر ةة

كةدرهةدَر ةةيو   تدسار ةدَرسوورا  شةدو رشةةايس ررررر،رچےےۓچاوا:رةةةرُايُ

ئةةدَر ةةيو   تىرر،ارسوو ةةا  ركرسؤتةةدو وچےےۓچ(ررةةا ر   ةةتدا:ر16)

اتي ،رو ركةدررةةةرارتَ  ارٓچےےۓچتدا:رة( دريؤ تر ّررا ر   ىأٟدٚيال)
ريريؤ تةةةر ّرطةةةيكٍتر ا ةةةاارشةةةد   يرتَ ةةة اْ،ررةةةيُلدرو نةدس  رىةةةد ا  ارخؤشةةةةهدىةةة
،رسَا،ر ةةدرچےۓےچٓةةد ركاتَ ةةمر   ةةتدا:رر،ٌاْركةةرسةر بر ا ةةةةتةةةدَ  
ؤطد  يرطةةيكٌَ لىرشةةد   ير ةةدسواسارسَي،ر ةةاْروارةَ لةةد،ر ةةاْرىدس  د دكةةد،ر ةةاْررررررررةً ةة

،ردر د،ر ةةاْرشةةتَ لىرُادد ةةِ  ،ررةةاردردد ي ُةة  ىر ةةدرئ ٌةةاْتر دى ةة  و  رررررررة يُِدتَ لةة
  ىرةةةر،ردردد ي ُ ا  و  ةةةرتترئاكةةةر،ردردد ي ُ  ىر ةدر   وشر اس تدو  ةةدد ي ُ  ىر در  ة

،ردردد ي ُة  ىرر اُىترئا يو   ةدو  رةةةر ار ةدر اي طرةةةر،ردردد ي ُ دةَيترطد  اًةدو  رةة درط
ا ير ةدو رطةيكٌَ لىرشةد   يررررةةةر،ر درسَهِ  اس و  ةةردُنترر ٔر،ر اْد،ة  ا طيكةٍتر در

ٓد ةد،ررةارهَ ةر سار ةؤررةا اردايس  ةدَررررررررچےۓےچتدا:رةةةرهدرسواار   

،رئةةةدارئدواُةةةدار ر واتةةةاْرچ ڦ  ڤ  ڤ  ڦڤ  چفةةةد ًيَا:رس رخةةةةيا
ِٗم دا:ر)ةةاْر ّ،روشةةَٓ ِاو !رو  اارخؤت اْرو  ةار ةّ،رررةةةر( ،رواتةد:رهةدرخَيتررٔفِعيَن إِصيَي(ر)يييَيَعْم

َِْٔوِصٔم) َِأَْو َِأإْلَشوٕ ڦ  ڄ  ڄ  چ(رهةدرخَيتةاْرو  ةار ةّ،ر ةاْرخَيتةاْررةانر لةدْ،رررررررررحٕ

 مةرْ،رئةدو اركةدرطيًر ا ةيو ري اُتةاْرررررررتةةةري ر  َ ىر  ا ةة،رئدطد رئَ چڄ  ڄ  ڃ
سوذًِاُ ةةاْري فةةد  اْرر،ي   يرخؤ اُةةدو ةةةةكيدًةةؤاركةةةةيَهٌاُاْر دٓةةةةُةةاسا،،رواتةةد:رً رة هةة

نب،رو ردا دُ  ّر درشد  عدتدو ،رئدواُداركةدررةةيَهٌاُىر اشةةاْرً ةةد رخؤ ةةدَ    دْ،رئدط
ڃ  ڃ چ  چَ ِاطد ةةدُّ،رَ ياواْ،ري اُ ةةاْردةةةةد هَ  ةةهةةدرطةةيًر اور رر،اُّةةةةُاطدي 
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ارخةةةةياس رةةةِدو ،ررخةةةةيا د،ر ةةةؤرىارخةةةةيااْر ةةةؤرىارةةةةةدو ارٓدًيوتةةةةة،رطد  اُچچ

چ  چ  ڇ    چَ تدو ،رةةةةةةاْرس در ةةةةةةاتدو ورهَ تةةةةةةترٓةةةةدًيوتاْركؤس كةةةةةة اةس  

ارخةةيارلرس،رواتةد:رئدطةد رس تةدوَاررررةاْردَ   سا،ر ةدو اركةدرس تاُةرررةة،رو رٓدواَهتچڇ
د،رئدطةد ُارئةدو ارررةةةررس و ارخراثرًدكةةدسا،،رهَ ر ركةةتردَ ِةةُاخؤشرىةةاُااْرٓدواَهةةددُٔ

،ر ؤرةىآلررةةةت رٓةدواَهىرُةاخؤ رس    رررة اًدتةرةةا،،رهةدرى رةةةررس و ارخةراثر لرةةةراساركةةةرهدرسُ 
 ار ةةرد رهةدر  ؤذارسوا رةةةرارساسطخةةياراُىرخةؤتّرتؤًةا رس كةرَ ّ،رو ررررةةةردرٓد ركرس و كةةريُل

ٓةدواَهىرررة س!رئدو ،ركرس!ر ؤ درئةدو ارس  ةدوَارهةدرى اًدتةرررررةةيَا:رئدو ،ركةةترس فد ًةةدَ 
اُىرس خدُةةةدو رةةةةةكةةةدركرس و كر،تدكاُدو ةةةةةورفر  خةةةةيا،رهدى ةةةدْرةةةةةةت ؤ رُد   ةةةةةُاخ

ر.ررةة ؤار ةةاُىرخةةاسا اركرس و كةةَ ر سارئاطةةاوا،ر ارهةة د ر
اُمىرا يرهةةدَر ةةيو   تدسار ةةررةةةةايس  دَتركؤتةةةةاردةةد و  سطا ر ةةؤررةةا ارشررخةةةيائِجةةار

،رئدارئدواُدار ر واتةاْرَٓ ِةاو !رررچڇ  ڍ  ڍچيَهٌاُاْرس كا،،رس فد ًيَا:رةةً 
 َٔ ِةرَا،ررر تدر ر وا ةاْردةررةةتاُداركدردَ ي  ةةدًيورئدورشةةاو آلر درٓةةىرَٓ ِةةاْر دررةة ر وا 
ي،ر ةةةةدرةوَ ِةةةةد،ر ةةةةدرُةةةةاوور ةةةة بدتدر ةةةةد ي كاُى،ر ةةةةدردد و  سطا َ ت ةةةةرر ار خةةةةةيا ةةةةدر

عمييّٗيَالَيي َٚتدكاُى،ر ةةدركتَ ةةةدكاُى،ر ةةدردَ ىدًةةةد اُىر)ةفر  ةةرَ ِد ا دت ى،ر ةةدة دس ٔةة

ًَ ىركةةرسووْ،رو ر  ؤذارسوا ةةيتر دٓدشةةةتترسؤي ة،رو رٓةةدًيورئةةةدوررررة(ركةةدر   واُةةةرٔالضيي 
ا رسواارئةةدو ار ةةاُمىركةةرس ّ،رئِجةةاردَ ٌةةاْرةةةةتاُداردَ ىدًةةةد رٓةةدواَهىردَ ةة اوْ،رئدورةشةة

،ر ةةةةةةةةؤرچڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈچترس فةةةةةةةةد ًيَا:ر   اس طد ةةةةةةةةدُ
ئا دتةدرئةاَهؤيتر ّرئا ةدتّرررررة     واُىرىي  ئاْرطيتيو اُد:رئدور ةرةياُ ا   تاْريؤ  دارتيَ 

ررةدو ،رو رو س كا  يريؤ ريؤ  اْرس وَ ت،ر دةَرًّريؤ َر  ةةلرسُةر ا ةةاورئ عةةهدر  ووارًاُ
ؤشةةّرتا  اسس  ةةدكىر ةةا رًاُاكةةد ا ر  ررساردارياُا ةةاْرةِا يرى ةةةةةةرس و ورهد ةةد ر  ؤشةةةةهَ ل

تىرئا دتدكاُةة ار ا ةةىرس كةةدَ،رت رٓةةدَرهةةدرررةةةةهةةدرًاُةةاارط ئَ  ةةةةتاركرسؤتةةدو ،رو نرٓةةدَر
ر ا.ةةةدكاُ  ةًد دهدرطرُم

اُ ارسَ تةدررةةةرا،،ركةدرهةدرذ ةاُىرئ ِ رررةةةردهد دكىرطةرُنرس كرةةةرر سار ا ةيرًد رةةةرهَ ررخةيا
ْر،ر ةار ،رو رتيوشةير  ووساوَ ةمرس  ةررر  ةدفد رس رةررردَ ب،رئةدو برئدو  ةدركةدركد ةَ مر ةدررررر
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خةةد  لىرًرسَُ  ةةد،ررر س  ةةترهةةدرخةةؤارس شةةياورس ياُةةررررر،ت يرُدخؤشةة  دنرس  ةةرةةةةتيوش
ا دسرةةةةاْر ةةدرشةةةةا،ر ةةؤرسووركةةدب،رواتةةد:رسووركد رةةةة د،ر لةةةةتدرو صةةةةاتدساردَ ي  ةهدوكةة

ساسطةد   بر ةّ،رواتةد:ررررر يَهٌاُاْ،رو رس  ةرةةةر دتلا ارخةؤارهةدرً ررةةاتدرو صةةرَاتر  اُلةة م
ر ىرس ؤرُةةد ّ،رس  ةةةةةةدو  ر ثةةا َ اْ،رئدٓوةةةةآىرطةةةةهةةدرطيُر ةةاْيروا ةةّ،ركةةدرخؤةةةةسووركد 

يَهٌاُىرهةَ نب،ررةةةرً ر د رشةيَ ِدكدروا ةررةةةرّر ةّ،رئةدو رئدطررةةانر ّ،رئدً ةةتثانتريًاْردةةس  
ُ ةد،رررة يَهٌاُىرهةرةةم،رً ةيَ َِ ةدفد رس رَ تدرشةاْر ؤر اي طاُ ىتر ةة دةَررا اروا درئ ِ 

 دتلا ارخةةؤاتر ةةدرةةةةيَهٌاْر لةةا،ر ةةدرو صةةةةدارُاً سووركد ةةيرس لةةرةةةة اتدسارس  ةةةةهدوك
ددهَ لىرٓد ةةدرًةةاَيتررةي،ر ةةاخيسركدهةةر تىرس ياُةةةةةةا دس،رو رئةةدورشةةتداركةةدر ةةدردَ ي  ررةةةةش
ثَ رَا،رئةدَرئا دتاُةةدررةةةةاور ةدواُىر  رةةةر ار ةدواْترتد ةو ٌىرواُةةىر لررةةةةاًاَُ لىرٓد ةد،ر  رةةةر 

ڌ   چواتةةةاْرَٓ ِةةةاو !رد ًيَا:رئةةةدارئدواُةةةدار ر ةةةةةس فرخةةةةيادْ،رةةةةة ا ةةةيرئةةةدو رس ك

َ ي  درةةةة ةةدورشرة اُ ارس  ةةةةةةاْ،رواتةةد:رهةةدرَُ ةةيرخؤتررةةةة،رشةةا دس يرساُةةىرَُ ياُترچڌ

،رئدطةةد ر ةةدكَ مرهةةدررچڎ   ڎ  ڈ  ڈچا دس ير ةة  ْ،رهةةدردركاتَ لةة اآلررةةةةش
ا ُ د،رواتةةد:رٓؤكا  كةةاُىرةةةةد،ترس ةةةةاس  يو،رخةةؤرًةةرسْرخةةؤارُا ةةةةئَ ةةي رًرسُةةىرهةةدىرئاً

تِىرس  كدوتّ،ر ةاُى:ريؤ رُةدخؤ ر ةيو،رٓد رةدُ  ررةا اروا ررررررةة َ َٔ ةًرسْترسُ ار در
،ر س  سَ ِةررىترس  ترهدرخؤارس شةياو،رس  ةترهةدركرا ةررررةة مريؤ رُدخؤ رس  ةةٓد در دكَ 

د ٓاتَ لىرىةةي برةةةةتيوشةةير د رةىرًرؤظةةةةةةدتد،رس   ِةةةة برُةةاًرَا،ر ةةدةَرئةةدو رطاَهةسوا ةة

ژ  چاُةةدسارو صةة د،رس كةةا،،ررر،رهةةدورطاَهدت ،ر ةةاْر ر َِ لةةىريؤ ر ةةدختىرس  ةةررر س  ةة

ر ا.رةة د،ركرسُةةاتىرو صةة،رهدركچژ

،رسووركد ةةيرخةةاو ْرچڑ   ڑ   ک  کچشةةا دس يرساُدكةةدتاْرئدو  ةةدركةةد:رر
كةةدر ةةدرساسطةةد  يرهةةدرخؤتةةاْ،ركةةدرسوا ةةير ةةابرس كةةد ّرًد د ةةترهةةدرساسطةةد  يررةة  د،رررر

متر  ا ةتررةةةرمر  َ َ ةةةر،ركد دو د  عدتةةةرشدا دُ  ىر درد رةةواتد:ر د س واً يرهد كةةي ت ةىر
ا َ اَا،رةةةراْر ثةةةرآدرطدو  كةة،رخؤرهدرطيُ ا  ةة،رو ردا َ اكة ترس ؤرُدكا،،رو رس  تثانر   

ا دس يرةةةةد ،رواتةةد:ر ةةدورشةةَ ي  درهةةدَُ يرئَ ةةي سارشرةةةةيترَا:ركد ةةَ لىرساسطةةةةئةةدو ردَ ةةىرس ط
اْر ةؤر لةا،،ررراْرو صة دتترةةةراو ْرساسطةد  يرهةدرخؤتررةةةريرخةةةر،ركةدرسووركد ر ةةةري رس رةة د  َ 
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يَهٌاُاْ،رةة،ر اخيسرسووركدبرهدر د رارخؤتاْ،رواتد:رهدرُاً چگ  گ ک  کچ

،رواتةةةةد:رهةةةةدر ةةةةد رارخاًةةةةدكاُىرخؤتةةةةاْ،ر ةةةةدةَرچگچٓدُةةةة َ مرطيتيو اُةةةةد:ر
درةةةردرهَ ةر سارى رةةةريَهٌاُاْ،رريُلةةةردارواتد:رهدر د رارً ةة  ا ت  دكدارواُ د،ر  ا تدرًاُاك

،رئةةةدارئدواُةةةدار ر واتةةةاْرَٓ ِةةةاو !رو رچڍ ڍ ے  چيَهٌاُاُد:رةةةةةهدطةةةدَيرً 
ير ةّ،ررةةةرا   ةةر اُ ير ةّ،رئ َرةةةرد ّ،رُدصةةةرافراُّ،ررةاردرريوهدكرةةاُ ا اُ بركةةرارئ ٌةة د 

ٓدوَهةةة  َارسوورر تِدكدوتّ،رسوايرٓدوَهةة اُىريؤ ،رس  ةةةةةةيَهٌاْرس  ةةةة...رٓتةة ،ركةةدرسوورً 

گ  گ  چا،رةىرتياُةرة ددَ ةرر،ة ِةرةةَىر َ ةةةرر،ترفَ ةةةرفر افتر ةرةةةريَهٌاُىر ةاءتر رةةةركد يرُاً 

،رو ختَ ةةةةةمرئَ ةةةةةي ر ةةةةةدري و ةةةةة اررررچڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ

(رڳ  ڳڳراو :ر)ةةةردفد رطيتةةةر ر:ر ؤ در ةدر نت،ر اُى:ر دفد تاْركرس،رس َهةة  ؤ  
ارخةةيار،رهد د ئةدو ررة اْركاتَ مركدر د  َيرسارس   وا،،ردَ ىر دري وارسارس كيتةرةةريُلدرئ ِ 

 ةدفد ررةيوْتر ةدةاررررراو ،رواتةد:ركاتَ ةمرئَ ةي ر ةدررررةةةر دكا َٓ ِرشةا  يارئةدوروشةد داررررياُاو
يَهٌاُاْ،رئدطةد ررةة د،ر لدْر ؤرسوورُدفد رهدرً ةةتدرو صةة،رئدو ردَ ي   تةةًرسُتاْرطد  

،رچڱ  ں  ں  ڻچيَهٌاْ،رةةةةدوتّ،رسوورُاً ةةةةيَهٌاْرس  ةةترُدكةةةةً 

ڻ     چد ًيَا:رةةةةسوا ةةيرس فردةةةةاُدو ،رريُلةةةةدرطيًةةةةيَهٌاُدركدوتِةةةةئدطةةد رهةةدورسوورُاً ر

 ركةراررةدْ،رسوا ةيركةدرُيَ ةرررةةةرتر لةةةردو ،ركةدر  ا رةةةردرطيًاُةةاْركدوتِةة،رئدطد رهَ  چۀ
ر ،رةةةةَ ّ:رُيَ ةة ار د ةةةة    واْرس َهةةةة  آلريؤ  ةةدارتيَ ةةةةاَرُيَ ةةةة  ا ةةاُمرْ،رئةةدورُيَ ةة  ركر

ُةة َ مرس َهةةَ ّ:رُيَ ةة ارريَهٌاُاْ،رو رٓدةةةةُيَ ةة ارً ر،  َ مر ةةةةةةَ ّ:رٓةةد رُيَ ةةةةٓدُةة َ مرس َه
،رهةدرسوايرُيَ ة ررر يَهٌاُاْرًد د ةتر ةررةةةرهةدرُيَ ة  كاُىرً رررة اْ،ر دةَري اترروادَ   رةخؤ 

س خؤْ،رواتد:ر يَ ِ  اْررخةيايَ ِ ر درةة،ر چڻ  ڻ  ڻ  ۀچ  طرْ،رة  ا اُ
درطيًاُةةدو ،ر ةةدةَرئدطةةد ر  َ ةةمتر  ا ةةترئدًاُدتدكةةد اْررررةةةةاْركدوتِةةةةس س ْ،رئدطةةد رهَ  

ترُاكةا،ررةة دتدكد اْر در  َ متر  ا تىركرسورهَ  اْرسَهِ ار يوْ،ردَ ي  ةةو ٍركرسْ،رو صتد 
يَ ِ  اْر ةة  ْ،ر ةةاُى:رئدطةةد رهَ  ةةاْركدوتِةةدرطيًاُةةدو ،ر ةةيَ ِ  اْرس س ْ،ر ةةيَ ِ  كدررةةةة 
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س خةةؤْ،ررخةةةيايَ ِ ر ةةدرةةةة،ر چھہ  ھھ  ۀہ  ہ  ہچؤْآلرةةةةؤْرس خةةةةر
دركدرو ص دتدكداركرسو ،ر ةاخيسرئةدورررةةاتد:رئدوركد ،روةة بر ةدرخاً ةةار ارئدوركد ةةر

،ر ةةاْر َ ماُةةد،رواتةةد:رتدُاُةةد،رئدطةةد ررر تدكدارتد ةةو ٍرس كةةرَا،رخةةاَر ةةرةةةةدركةةدرشةةةةكد 
ُاكةد ّ،ردررةاارئدطةد ر َ ماُةدرررررؤرد ّ،ر اْرخ اُةدتىر ةررةةُاكرة اُدتىردةةخ ر،ةة بر ةخاً 

 ةةيَ ِ ور ةةدورشةةا دس  دارر،رئَ ٌةةدر ةةدورةةةة ا دت  بر ةةةةاو ُىرخاًةةةةدُ  رخةةةة،رٓد رة  ةة

،رشةا دس يرساَُ ةمركةدررررچے   ے  ۓ  ۓچر  ّ،رةةةردَرُاكةةةرىركةةةراْ،رُرخَ لةةخؤً

د ّرئَ ٌةدررةةةرد روا لةةةر،رئدطچ ﮲   ﮳﮴﮵چا  ِدو ،رةة   َا،رُا  رخةيا ؤررةة س  
ا  ِدو ،رهةةدرطيُآةةةا اُني،رئةةاوار ةةيَ ِ ررةةةةد رشةةا دس ير  ةةةةا اُني،رواتةةد:رئدطةةةةهةةدرطيُآة

،رسوا ةيرئدطةد ردَ ةىرياُةرا،ركةدرئدواُةدرررررررچ﮸  ﮹   ﮺  ﮻   ﮼  ﮷چس خؤْ،ر
 اْركةةرسو ،رواتةةد:رشةةتَ ل اْرشةةا سؤتدو ،ر ا ةة اْرُةةدكرسو ،رئةةدو رطيُآَ ل ةةاْرررررةةةةطيُآَ ل

،رسوواُىرس لدرهدرشةيَ ِىرئةدواْرسَ تةدرشةيَ ِىرررررچ﮽  ﮾  ﮿چكرسو ،ر

يا ةةدررة ،رهدواُةةداركةةدرًاَهدكةةد اْرهةةچ﯀  ﯁       چئةةدواْ،ر
ًرركراو ،ر سوواْرهةدواْرسَ ةّرررر،فةدوتاو ررةةة ردكد اْرهةةةرد،ركةدرًاهَرةةةراُىرًرسوو كةةةرواتةد:رهةدرخا

يْرهةدرًرسوو كةد،رواتةد:ر ةدرررررةا لةرة،رواتد:رئدواُةداركةدرُررچچؤْ،رةةيَ ِ رس خةة 

  چيْ،رئةدواْرسَ ةّر ةيَ ِ رس خةؤْ،رررررةةيْ،رهَ ىرهدردَ  ةا لةَ ىرُةةا دتيرهةةخاً

س خةةؤْركةةدرشةةا دس يرساُةةىرررخةةةيا،ر ةةيَ ِ ر ةةدرچ        
ا دس يرساُةةىرئةةدواْ،ر ةةاخيسر ةةيَ ِ ارئَ ٌةةدرهةةدررررةةةةتدتر رهةةدرشةةةةا  ةةتي ورشةةةةدر  ا ةةةةئَ ٌ

،رو ر تدً  ةةٌاْرُةةدكرسو ،رس  ةةت  َ    ٌاْرچ  چ ةةيَ ِ ارئةةدواْر  ا ةةتي ،ر

،رئدطةةد ريوَهةةٍر لةةد ّ،ر ةةدرس ؤر ةةيَ ِ رخبةةؤ ّ،ر ةةؤررچۇئ  ۇئ     چُةةدكرسو ،ر
تدمماْركةرسو ،رواتةد:رررةةةر،رئةدو رئَ ٌةدر ررةةةة ردقرُد ةةكدرٓر،د ةةد ِدر ةةْرخبتَ ل اةةئدو ارش

درو ص دتلا رسوا ةيركةدر ةيَ ِ رس خةؤْ،رسوايرررررةةيَهٌاُدركدرس كرَ ِةةد  رُاً ةةئدورسوورُدف
اْرةةةةدرهَ  ةةةةكا ارًرسوو كةيدو ،ركد ةةةةةةاْركدوتِةةدرطيًاُةةةةلدكدرهَ  ةةةة رئدطةةد رخدَهةةةةُيَ 

www.alibapir.net



  ..... (501 – 501) 
 

 

 [5011 ] 

ىرواْ،رياُةراررةةةر سُخةيايَ ِ رةةةرارئدطةد رسواير رةةةريَ ِ  اْرس س ْ،رئِجةةةركدوتِدرطيًاُدو ،ر 
  و كد  ارخةةيارا سؤتدو ،رو نرهةدرٓةؤارٓاتِةدررررةةاْركرسو ورشتَ ل اْرشةةتَ ل اْرددُٔةةكدرش

ُةةد يو،رهدوكاتةةدسارسووررةةةة يرهةةةة  ةةرَاآلرو ركد ةةةةدتدساررةةؤْر لةةةةٌاْركةةرس،رهةةدورطاَهةةةة ا 
ا لّرسَ ةّ،رئةدواُ بر ةيَ ِ رس خةؤْ،ر ةدةَررررررةَ ىرُةرةة كدركدرهاُىرًرسووةةدبرهدرخاًدكةةك

اُد دك اْرةةةةةمدورُ  ة دَهةةةر يَ ِ رس خةةةؤْ،رس  ةةةرةةةةةدر ةةةةةاُىرًرسوو كةةةةةمرخاًدكةةةةةكاتَ 
ؤْتر َوةةَ ّ:رو َهةةآلرًو ؤَُ ةةمرررةةةةيَ ِ رخبةةةةؤو ر ةةةةد رهدخةةةة،رُةةدنرٓة د ةةةةتدو رٓةةةة دس  

مدورة دَهةرر،ر ةدةَرتةدُ ار ةدررر  ةرر مد اْردةرةئةدواُ بر دَهةررر يردَ ةةيو!!رُةدخَ ررس  ةرررةةسؤى   
دكاُىرةا لةةةةسووركةةةدبرهةةةدرخاًةةةدرُر دو ،رس  ةةةةةةةةرَ تةدىدرو  ُاط ةةةةةاُدكدرئةةةدورٓةةةةةُ  

مدًاُد،رئِجةةارهةةدورطاَهدتةةدسا،رئةةدوررةَ ّ:رئةةدو  ر دَهةةةةةةؤْ،رو ر َوةةةةيَ ِ رخبةةةةدر ةةةةًرسوو ك
ردو .ةةَ ر س َ تةةاْرس طةةدْ،ر ؤ ةةداركدرساواارس كةةٓدى

ط لٌةةدتىرئةةدو ر  ووْرس كاتةةدو ،رس فةةد ًيَا:ررررر ا  درةةةةاركخةةةيا ار ةةةةا ةةكؤترو رهةةد

ر رهةةدو اركةةةدرشةةةا دس يررةا لتةةةة،رئةةدو رُرچىئېئېئېئۈئ  ۈئ   ۆئچ
ا دس يرساُدكةةدسا،رئةةدورسووركد ةةدرررةةةةدْرهةةدرشةؤار ةة  ْ،رواتةةد:رس ؤرُدكةةررةةةة دكةةدرو نرخ

يَ ِ رةةةةبر يَهٌاُدركةةدر ةةااُّرسوا ةةيرخاًةةدكاُىرًرسوو كةةدر ؤ ةةاْرٓد ةةدرئةةدواُ ررررةةةةُاً 
ارّ،رةةةة س،رس  ُخةةةيايَ ِ  اْرةةةةىر  د يا  كةةةةار ةةدر ةةةة  ْ،ركةةدرتدُ ةةةةؤْترشةةا دس ير ةةةةخب

    ی    ىئ  ی  ىئچا َ ا ي،رةةةةاُد،ردةةةةتةَ   يترئدًةةةةد  اْر ةةؤر  ا ةدو رس  َ تةةدرداَهِةةةةةةئ

َ ّرهةدو اركةدرسوايرررةةةردو ار ي ةةةرر ر ؤئةا لتةرةةارئدو رُةد و ٓة،رو رٓچی   جئ  ی 
ير د اُةةد ر ةيَ ِ رس خةؤْ،ررررةيَ ِ ارئدواْر   ،رس كرَ تدو ،ردا رئةدو ارتد   فةررةةار ئدو 

مئ  ىئ  يئجب حب  خب     مب  ىب    چ،ر ئةةدوركاتةةدرٓدىدكةةد اْرهد ةةد رس رد ةةثرر

ىرى  َ ةةيواْررةةةرا يركؤًدَهةةةر  َ ٌِرخةيانت،رو رةةدْتر ة  ةة لرخةياارهدرةة،رو ردا َ چ يب
تىرئا دتةدكاْر ةيو،رو نرطةيارياُا ةاْرطيتيو اُةد:رئةدَرررررررةةدارًاُاارط ةةا،،رئدو ركي تةةُاك

اْرةةةةا  يرس وَا،ر ؤئةةدو اركةةدرئ ِ رةةةة يترو س كةةةةئا دتاُةةدرًاُاكةةد اْرتا  اسس  ةةدنرىيوهَرر
ردر د .ةد ِةلىرس خةاتررت  ة اري ةةدكاُ  ةدهدرطرُمةت،رو رهدرًد ةًاُاكدار ؤر َ تدرس  
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 ضـةند مةسـةلـةيـةكى طرنــط

  ڄڦ   ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤچكدرس فد ًيَا:رر:دَةةدهدار دكةةًد 

،رئدارئدواُدار ر واتاْرَٓ ِاو !رو  اارخؤتةاْر ةّ،رئدطةد ررررچڃ  ڄ  ڄ  ڄ
ُةاس ْ،رئةدَر   ةتد درررررةةة راْرهةةةرر اْ،ري اُتةةداركدرطيًةةمرتيو ّ،رئدواُةتةةي ر  َ ىر  ا ةةئَ 
ردْ:ةةاارٓةةًاُرةةة  

تردا َ اكةا ار ةا ررر اُ ا يررةانر ةررةةةر ا،رئ ٌةةةرةةمرهدرئَ ي ر ةارٓدوهَرةد:رٓد ركاًَ ةة(روات1
،ررةارر يَهٌاَُ مرٓةد رةةةر ا،رهةدرددُاتةدو رُاً ررةةةرارئدطد روا يوارهةدرياتةىرخؤتررةة،رئِجة  

،رًةةاساَرتةةؤر ؤخةةؤ،رر ،رٓةةد ركد ةةَ مر ةةر ،ر َ ماُةةدر ةة ،رسؤ ةةتتر ةةراس  ر ةةر خةةاَر ةة
ا،،ر ةةةدراسةةةةةاُترهَ ِةةةةةا  يرئةةةدوري ةةةةة ىترخراددكة  ِةةةَ ةا ر ةةةيوا،ر ةةةةة ا  ير ةةةةةس ِ

ٌاْرس َهةةَ ّ:رة د اُةةةد رئةةدو،ركةةي س وا  يرخؤشةةرة ترُد ةةةةةةد خدً  ةةَ مركدًتةًد رةر
ِ  رهةدو ا  و ريؤ ررةةةرار دخ خةياىرخؤا(!رو رةة بر دردَ ةؤا،ر اُةةىرخة)ًد  ر دردَ 

،رواتةد:رٓة  ررراإلسراا  چې  وئۉ  ۉ  ې  ې  ېچ در  ووُ ىرفد ًيو دتى:ر
رَا،ر ةةدرًةةد رَ مركدًتد خةةدَررةةةةاطةةدرٓدَهِةةةةَ لىرس لةةةةآىركد ةةةةا َ مرطيُةةةةطيُآة

ِرةهةدر د اُةةرررةة ُد  د:رئدطةد ر ةابر د اُةةد رًِ اَهةدكاُىركدًتد خةدَررررررةةةرد   ا،ر ةؤروَ 
اُىرسوا ةةةيرطيُةةةا،ر لةةةدْ،رئةةةدو رئةةةدور ا ةةةدرسوا ةةةيرتيوشةةةىرررةةةةةكةةة تركي   كر،تةةةةة  

،ر ؤرةةةىآلررةةةيُلدركدًتد خةةةدَر ةةةيو رهةةةدرئاًؤذطةةةا  يرر ثر  ِدو ور ةةةاارس  ةةةةهَ ةةة
ُةة ا،ر ةةاخيسرٓةةد ركد ةةَ مر د اُةةةد رخةةاَتركد ةةي،رٓةةاو َيتر ةةراس  ا،رس و ورركرسُ ا

د خدً  دسارٓةد ر ةدنرهدواُةدررررة،رهةدرئةد اًىرئةدوركدًتةررررة س او َ ىركدًتد خةدَر ةرر
 اي ارخةةؤارتيوشةةيرهَ ثر ةة ِدو رةةةة،رئةةدو بر ةةدرئدُةةةة ا،ر ةةةةدورطيُةةةةيرٓدَهةةةةتيوش

ىر ةةا رةةةةو رهةةدرياتةةىرخؤ  ،ر كرس ةةر درةةةةدىىرخةةؤاررَ ةةةةة،ر ةةدةَرئدطةةد رٓةةة رس  
ر.رررةة اُىر ؤرئدورُا ةة،رئدو ري ةة  يو 

يَهٌاْ،رو نرةةةةةماارً ةاْرو نركؤًدَهةةةةةةةةيَهٌاُ ِد!رٓدًيوتةةةةةي رئةةةدارً ةةةةة(رواتةةةد:رئَ 2
  ّر درشةد  عدتدو ،رئةدوركاتةدردة فْترفَ ةَىترسذا ةدت ىرررررررةةيَهٌاْردا دُةةلىرً ةةدَهةخ

اًىركدًتد خةةدً يرةةةةيَهٌاُاْرهةةدرئد ةةةةد:رً اسا،،رواتةةةةةةاْرهةةدرئَ ةةي رُةةةةكةةافراْ،ري 
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يَهٌاُىر ةا ر ةّ،ردا دُة  ّررررةةةرس  ا،،رئدطد رخؤ اْرً ر خؤ اُ ارسوذًّري فد  اْرد
س فةد ًيَا:رررخةةيارد  عدتدو ،رسوذًِاْري اُ اْرهَ ِاس ْ،رو رهدرشةيَ ِىرس لةدسارررةة درش

،رواتد:رو رئَ ي رهد د  و راانرآل عمچ﮴    ے  ۓ  ۓ  ﮲﮳ر...چ
يَهٌاُاْرس  ةدْ،ررةةةرد رئ ٌاُة ا  ّ،ركدواتةد:رٓةد كاتَ مركةافرري فةد ر ةدرً ررررررةةئدطس  ّر

رد.رررةةةاُ ارٓد ةةي   يرهدرخؤ ةةكيدًةةا  ركةةَ ر ُدو ،رس ةةاُ ار مةةراور دخؤ رةة س  
ماوريؤ  ةةيوُىرطيُةةا،ترة(رًاُةةاار ةةَ  دً برئدو  ةةدركةةدرهةةدركةةاتىرتَ ل ةةيوُىركؤًدَهةةررر3

مار مةؤ  َاتررةكؤًدَهةرر هةدو اركةدر تياُةرررر ارُائيًَ ة رس  ةرراْرسواارئةدو رةةةرتاواُ ا،رئ ِ 
لىرةترُ ةةد،رخةةؤارهدطةةدَيرخدَهةةةةةةاتدسارهد ةةد اردَ ي  ةةةةا،،رهةةدوركةةةةانر لةةةةمررةخدَهةة

تر ةؤرهدطةدَيرواْرُةاكرَا،ر ؤخةؤ،رس ِة ا  يررررررةةةرا،،رًةاساَركةدر ااُةىرٓ  رررةةةرًاُ وور ل
(  رٓد ةةةد:رْوَثييييزَر)ا  و رئةةةدةةةةةد،رو نرهدو ةةةةةدَهلىر َ ِةةةةةدوروايرهةةةدرخةةةةةؤ،ر لةةةةةخ
ِْٗكَٔبَتأٖص} ٌَْأضييْفَعْم ًٖييَٛٔ َٕا ََٔدِعَاْلَع  ا  يرخؤتةةدوروايررةةةرد  لىرس ِةةةر،رواتةد:رخر{ْكَ

راَهؤي .ةةتريؤ رئ   رةاريؤ رتَ لةةَ ل اركدرسُ ةةا  رئدو رهدرطاَهةةد،رس ةةلىر َ ِةهدرخدَه
ر
ر
رر

ر

(رصيييمي ير)ةِةةة ةةةدكىرُد َ ر سارٓدُةةة َ مرهةةةدرياُا ةةةاْرئةةةدورئا دتةةةد اْر ةةةدرًاُاةهَ ةةة
خؤتةاْر ةا رررؤيَهٌاُ ِد!ر ةةةرس فةد ًيَا:رئةدارً رررخةةياراُد:رهَ ةر ساررةةي ورطيتيو ةة طرت و

  ِىر لةةا،رَ ةةةةاو،ر ةةةةٍر لةةةة،ريوَهةةةة راثر ةةةةدَهمرخةةةةي سارخةةةةاارئَ ةةةةد رهةةدرددُةةةة ةةّ،رئدط
د ًيَا:رس فةررخةةيارميًاْرئةدو رواُ ةد،ر ؤرةىآلررةيُلدرررررةي    ار ؤرئَ ي رُ ةد،ر ةدةَر َ ةررر

رئدارچڄ  ڄ  ڃ ڦ ڄڄڦڦ ڤڤ ڤچ ،
 ةةّ،ررمرتيوةتةةةةد رئَ ةةي ر  َ ةةىر  ا ةةةةاْر ةةّ،رئدطةةةةِاو !رو  ةةاارخؤتةئدواُةةدار ر واتةةاْرَٓ ةة

  َ ةىرراْرةةةرَ مرهةدورشةتاُداركةدرئ ِ رررةار دكةرةةةرُاسا،،رئِجرةة اْرهةةدري    تةةئدو ارطيًر ا 
در لةا،،ررةةةرىرهدرخرادةةاكدورُدٓةةاْر دررةة  لا،،رئدو  دركدرفد ًرةة رَا،رس  ةة  ا تر م

كدواتةةد:ركد ةةَ مركةةدرطةةيَيرُاساتةةدرس و و ةةد ارخةةؤا،رًاُةةااروا ةةدر  َير  ا ةةتمرتيورررررررررر

هن  ماان  7  7  هله كي ـه هيه و ليكدا

www.alibapir.net



  ..... (501 – 501) 
 

 

 [5011 ] 

َِّتيئدٙ) اردةةد و  سطا رس فةةد ًيَي:رئدواُةةدارطةةيًر اْري اُتةةاْرهَ ِةةاس ْ،رررخةةةيا(رُ ةةد،رُو
درةةةرت،رئدو  ةةةرىر  ا ةةةرىر  َ ةةةر،رس ا  ر دشَ مرهدرطرتِةة تتاْرطرتةةةي ر  َ ىر  ا ةةئدطد رئَ 
درة،رو رفةد ًاْر ةدرراكةرررةةة رتىرٓد ةةةرد   يرسارٓدَهيَ  ةةةرد رُاشةةةراْرهةدر د اُةرةةةركدرئ ِ 

ردْ:رةةاُدرٓةةا  و رئدَرس ىةةا،،رو رهدو ةةدر لةةر  برهدرخرادةة  َ مر،ا،تةة ل
ِٗ]ر-1 ََِْق ًٍَََييييَعيي ََِْؤبييََ٘حييأِس ٍَييأِطَِبيي َََْٕوبييََخْء  َٖٗ:ْقييأَهْفَدِٖقَييييَبْمييٍزَال ٍٖييأظَُْو ٌٖم ييِيََ!َّييأَال إ

ََِ ََُ ُٔٞ َٖييييَتْقيَز َٓٔاآل ََٔتَتيييئذ َّييأ:َييييَْٛ ِٖٔٔم ِٗييِزََتْأ َّأََعْمييَْٜي ٌَ ٖٔل ٕ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چْأ

ٌَيييييوَچڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڦ رَصييييئىِعُتََرُصيييييَٕهَاهلٔلَََِ٘ٔإ
ََََِٔ):ََٖق ييُٕه َْْٔو ِٖيي ََٖد َْٖأُخييُذٔاََعْمييَٜ ِٔاَالظ ييأٔلَيَْفْمييِيَ ٍٖييأَظَإَااََرْو َُٖال ُّييِيَاهلل ََِإ َُٖعٖى َُِ َعييْكَْو

ََٔٓ ٍِيئد ََِٔع َِٕٔويي َُْٔبَعييَذا ٌَ َُْْوْو}[(ُصييِ َحأ َُٔدَُٕبييِخَزَبيي َٔ(8883بييزقي:َ)ََدا َ:زقيبييَٙٗٔذزٔوييالَتوَ

(8603َٔ َُْاألل يييييأٌَ٘فيييييييييييئََص(و8660َ)َ:زقيبيييَيَِْأَبيييييَوََُاِبييييئََوٗحٔح:ََصيييييأَهْقيييَي(َ َ٘يٖحَح

رخةةياراو ةْرةةةردرٓ دكَ لةدرهةررد سر)ةةةر،رواتةد:رىر{(6008)بيزقي:َََ(الَحٗحَٛ)الضمضمٛ
)ئةدوررر هَ ةىر  ايار ةرررخةةيارتٍرئةد ير ةدكرارصة  س  ررررةةةر:ر   ةةة رس َهر،(ةةة رىر  ايار ةةهَ 

ل ِد!رئةدَررةسا ةّ،رطةيتى:رئةدارخدَهةررررؤريَهٌاُاْر ةيو(روتةا ار ةرررةةةردارً ةةدارخده بةةكات
مرةةةةَ يارٓدُ ةةةر  س ُدو ،ر)و نرطةةةةدرهَ لةةةرِدو ورًاُاكةةدار ةدرٓدهَرةةةردتدرس خيَ ِةةةرئا 

دْركةدرئدطةد رررةةةري رواارتَ   طةةةرد اْركرسو ،رواتد:رئَ ةةايرئدورئا دتةةدرًاُةةياُار درٓدَه
سُ ةةارئةةاور  ةةةا،رطيُآةةةا ُي،رًةةاساَر،رة يَهٌاْر ةةي،رٓةةدىىركد ةةترُد ةةةةةةؤ،رً ةةةة ؤخ

ًد د ةةتىرئةةدو رررخةةةياُيَ ةة ور  ؤذووارخةةؤ،ر لةةدا!ر ةةدةَرئةةدورًاُا ةةدرٓدَهد ةةدورررررر
ٌَييئَ}:ر ُةةةد يو (،ر ؤ ةةةدرس َهةةةر ِٔاَ):ََٖق يييُٕهرَصييئىِعُتََرُصيييَٕهَاهلٔلََِ٘إ ٍٖيييأَظَإَااََرْو َُٖال ِإ

ََٔٓ ٍِئد ََِٔع َِٕٔوي َُْٔبَعَذا ٌَ ُِّيَاهلل َُصِ َحأ َُٖعٖى َُِ َِٔعْكَْو َْْٔو ِٖ ََٖد َْٖأُخُذٔاََعْمَٜ ،ر{(الظ أٔلَيَْفْمِيَ
 ةةيو رس  بةةد ًيو:رٓةةد كاتَ مرخةةدَهمرررررخةةةياواتةةد:رًةةّرطةةيَ ٍرهةةدردَ ىدًةةةد اررر

درةةةرا لةاْر  ِةى،رس  ةت اْرُةدطر،ر  مَ ر ُةدو رهةدور ةتدًد،رئةدو ريؤ رُرررررررةةتدًلا  ةة 
ردًيو اْ.ةةرَار ؤرٓةةاا دنر َِ ةةدو ر ةةدْرخؤ ةةهدى رخةيا

دركدرئدطةد ر ؤخةؤ،رُيَ ة ور  ؤذوواررررةةتردَ ىرئدو رُ ةةد:رئدَرئا دتدرًد د ةةكدوات
ٓةدىىرخةدَهمترررر،اْر ةيواريَهٌةةةر،رًةاساَرً ركةرسر دتىرخةؤ،رهةدرًةاَهىرخةؤ،رررررطاخؤ،،ر
س فةةد ًيَا:رررخةةةيادَ ىدًةةةد ار،ررةةيُلدرئةةدو تارةةةة ما،رُد ةد وركؤًدَهةةةةةرس و و 

www.alibapir.net



  ..... (501 – 501) 
 

 

 [5011 ] 

ئدطةةةد رخةةةدَهمر ةةةتدًلا ر ة ةةةِّركةةةدر ةةةتدَرس كةةةا،،رئةةةدواُ برس  ةةةتىرُةةةدطرْترر
 ةةةدٓؤارئةةةدور ةةةتدًدو ر ةةةاا دنر َِ ةةةرَا،ررخةةةةياا لدرةيرُدس ُةةةدو ،رُةةةةةةةة د دد ر

د ر ةةةتدً ارةةةةةد ركةةةدرهةةةدر د اُةرةةةةةتدًلا اْترئدواُةةةةةدو ،ر ةةةةةدًيواْر مرَ تةةةةةٓ
رت اْرُد يو .ةةٓدَهيَ  

ََُْزٖيَزَبََُاِبََزَ ييْوِخ]ر-2 ٌٖي ََِئفَيََتييَيِضْمَبَِٕ:َْلَيَزَىَي بيََعََُٗينََٔقَو ََْٔمَيأًَْفَٖٖياأْلَٓٔٔذَ٘ ملَيَتيأوزَ

؟َچڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڦ  ڦچَ:أَهاهللَْقييييييَُِٖإتٍييييييْوَْفيييييَي

َٔٔليييَِتيييييَضِٗأَْلَّيييٌٖز:َِإَىيييُعََُأهَاِبييييييييْقْف ْو َ)قيييأه:َرٕهَاهللَُصيييَرَُٖأْلَ٘أٔبَحيييييِص َأْلَ٘

َُٗ مِّييِ َالٖغ ُِٔدَاْلَغييييْفْم َٟٔ يييييأ ٌٍَٖيييَيم ْفَو(أ َٔالٓغييََُييييِحأَ َََِٔيُتٌِييْوّٕدَ ٗٓيي وَ َِيئمييْلالُغ َٖيَيَٓٔٔذََ َٛاآل

قيييي:َ:َرتاضيييلَالءييي ٙ}[ِئٍُِّويييَِنَ يييْقَُِٖيألٕاَْليييَُْقيييدٌأوَِإِعييياًَجي٠ٗيييَُٕويييَََبَْٕقيييأْل

د رةةةة وَهآلاركةةي  ار يًةةةة:ر  ؤذَ ةةمر ةةدر د ةةةةة ررس َهةةةةيررد  ةةةةواتةةد:رئ ةِ،ر{(8306)
د رهةةدَر  ؤذاُةةدسارهةةدرًةةاَهىرخةةؤ،رررةةةة(رطةةيترا:رئدطةةةة ير  ايار ة ا ةةرخةةؤاتهةةدررخةةةيا)

رخةةةةياداآلررةةةيُلدرةةةةةر ىرهةةةدرخرادةةةدرُدكةةةةةدور  َ مةةةةةى،رفةةةد ًاْر ةةةدرراكةةةةةسا ِ  
 ّ،رئدو ارطيًر ا دررمرتيوةتةةد رئَ ي ر  َ ىر  ا ةةّ،رئدطاْر ةةاارخؤتةةو  د ًيَا:رةةس ف

هةدرخةؤاتر ةا ير  ايارررررخةةياري  ار يًةد  بر)رةةةرآلاركةةةر د  وَهُةاسا،،رررةة اْرهةةي    ت
دَ ىدًةةد اررتىردَ ةىرًةّترٓةاو ة رُ ةد،ررةيُلدررررررةةةردتدرًد د ةةةر(رطيتى:رئدَرئا ةة  

َُٗ مِّيِ َالغَٖ}دتى:رةةفد ًيو ررخةيا ٟٔي ََييَيْو َْفْم ُِٔدَاْلَغأ اسا  ّ!رئةدو اررةةةر،رواتةد:رئاطر{أ
كةةةدرهَ ةةةر رئاًةةةاس رُةةةني،رئِجةةةارئَ ٌةةةدررررررر د دُةةةةةدر  ا مةةةةةاس  در ةةةار دواُةةةةةكةةةدرئاً

ئاًةاس ر ةيو ّ،رو رئَ ةي  ررررررخةةياردًةد ارةةاس  يو كاُني،ركدرهدرخاًد،ردَ ىةةئاً
ئَ ٌةةةدررة دكاُّركةةةدرهةةةدوَارُةةةد يوْ،رس  ةةةةةةةةاتيوْر ائ ةةةةةةاو ةْرٓةةةةةكةةةدرهةةةدرسواارٓ

اْر  ا مد دُني،ر ةدةَرئةدو رررةةىردَ تةةفد ًيو َ تررخةياد ارةةىدًةةةدَ   دنرةٓد ر
دارٓةةدى بر لةةدْ،رهَ  ةةاْرةةةة ةةؤركد ةةاَُ لدركةةدرهةةدرسوايرئَ ٌةةدو رسَ ةةّ،رو ختَ ةةمرى رر

رَيترةاكدورُةدٓىرهةدرخرادةد ر لةدْ،رهَ  ةاْرو  ُاط ةررررررةةةراْر ةدرررةةرَير)فد ًةة ةةو  ُاط
،رخةدَهل برر يو ةدركةدرسُ ةار ةدرتةدواو ىرتَ ل ةرررررةةةرتد:ر ؤركاتَ لد(،رواةةيوسارُ ةةٓ  ر 
،رو رئاًؤذطةةا  ىتر اُمةةدواير ةةؤرشةةتىررةةانتررة ؤي ةةةةترو يعرئاَهةةةة راثر يو ةةةةيؤ رخ

ر.ةة يوسَ لىرُد ةةتىرخراث،رٓ  ر ةةر ىرهدرشةة  َ م
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اْرتةةدواور ماتةةدرسَهِ ةةا يركةةدرررةةةةئ ِ ر ات برس  ةةةيا درئدوكةةةٌةةةةدرًةةّردَ ةةةةٓدَهةدت
دورةدارٓةدقترفةد ًاْر ةدرراكةررررةةةرا روايرهةدرى رةةةرد،رئدورةةةريوسارُ ةةدكدارٓ  ر ةةى 

ًةةاساَررئدطةةد ُا،رواتةةد:رسَهِ ةةا يركةةدرٓةة  ر ةةيوسارُ ةةد،ررررر ىرهةةدرخرادةةدر َ ِةةررةةةةُدٓ
ٓةد ردَ ةةىرررة كةدر ةةيوسارٓد ةد،رس  ةرررر ًدي ُة  ارئةدو ر لةداترئدطةةد ارئةدو رٓةد ررررر

واتةةةد:ر،رىراألعلرررچائ  ائ ې ىىچس فةةةد ًيَا:ررخةةةةيايرو نرةةةةةٓدَه 
ًررةةد يو،رواتد:رئدطةةيوسارٓةةد ر ةةد  و ،رئدطةةر اْرخبة   رة اُترٓد ةرةةةرد ررةير ةر رطي

دارٓةةدقترفةةد ًاْر ةةدررةةاكدور  َ مر ةةيرهةةدرةةةةوايرهةةدرى رةةةة ،رُا ةةةة يوسارس  ةةةةكةةدر 

،رچڄڃچ،رو رئا دتدكةةد رو نرطينةةاْركةةدرس فةةد ًيَا:ررىدر َ ِةةةةةةخراد
اْ،رئدو  ةةدركةةدرهةةدرةةةةىر  ا ةةترطرتِةةىرئ ِ اْتر  َ ةةةةةة  اُىرئ ِ ة دشةةَ مرهةةدرٓ  ا دتةة

ماكد  ارٓد ةتر ةدر د در ة ا َ ت ىر لةا،،رررررةل ا،رهةدر د اُةةد ركؤًدَهةرررةةةرد رخدَهة د اُة
ََِيييييا مُّم يييِيََراٍعؤَا مُّم يييِيََوضَِ]فد ًيو ةةةدتى:رررخةةةةيادَ ىدًةةةةد ارو نر ٠ُْٕهََعييي

ْٔ ٖٗٔتييي 8830َٔ)َ:زقيبيييدََىيييِحْوََُْبيييَزِخْو}[َرٔع 338َٔ)َ:زقيبيييَٙٗأِرَتيييالُ (وَ َ:زقيبيييَْئمِضيييُو(وَ

(8066َٔ ََُٕٔدُبَيْو(وَ 8383َٔ)َ:زقيبييََدا 6060َٔ)َ:زقيبييَٙٗٔذزٔوَيالَت(وَ َوْٗحٔحَصييَََْضيي:ََحأَهْقَي(وَ

واتةةد:رٓةةد ركاًَ لتةةاْررةةاوسَ ر ورٓةةد ركاًَ لتةةاْررر،{أَىييٍَُِّعَاهلل ََ٘ٔضييَرََزَىييُعََُاِبييَعييََ
ر ا  .ةةةدار د در ةةلدكةد ر درخدَهةة د اُة

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  چد ًيَا:رةةةةةةكةةةةدرس فر:هدارسوو َدةةةةةةًد 

گ  گ    گک  ک  ک  ڑ   ک  ڑ     ژڈ  ڈ  ژ  

ڻ   ں  ں  ڱڱ  ڱڱڳڳڳ ڳگ

   ۓ  ے  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ   ے  ہ ہڻ   ۀۀڻ ڻ

ًاُاًةةاْركةةرس،ر ةةدةَرهَ ةةر سار تىةةةةرر دط ةةتةةة،رس ةةا  ردَ  چ﮵﮲     ﮳   ﮴  ۓ  
ردو :ةةس كد ِارةةد دنرًاُة دتا ةد،رردُ روش
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َّأَدٚ،روشةةدار)چڌ   ڌچ(ركةةدرس فةةد ًيَا:رر1 َ٘ٔفييََِ٘ٔييَ:ٚأَدَّالٖغيي(ررةة  دآلر)َعيي

حبييقَلمغييلَعمييَٜوَ٘أٔضييطَالْقٔمييِ ََ٘وَٚٔفييأَدَّظَالٖغييْاييْمعٗييأَُٔبَََِعييَأْرَ ييِخَِٛإَٖعِزالٖغيي

درةةةرد  عدت ار ر ت ةةةر(رهةدرشرَّأَدٚييَيَع(،رواتةد:ر)ر686أٌ٘وَصييالتعزٖاأ َلم زب(ر)زييآخ
ىرةةةرمر دو ارتؤرئاطةا،رهةدورشةتدر ةيو ور  ِ يتةدرهةدركةؤ  ورًدرو  رررررررةةدواَيرساَُ ةةهدرٓ
اتي ،رةةةةدو و رٓةةةةا دس ير ةة  ا،رهةةةةتاركةةدرس طةةيترَا:رئاًةةاس ارشةةةةو رئَ  }ىرسا،رةةةةىاي 

اس  يو،ر ةةاخيسر  ِةةى،رشةةا دسركد ةةَ لدرشةةتَ لىررةةةةد:رئاًةةةةواتر،(َزييييَحَطاُى:ر)ةةةة(ر َروٝ)
َ مرس طةيترَا:رشةا دس ير ة  ،رررة،رو ركةدر ةدر دكةرررةةة راسا ير ةةةرئاطدواورةة،ر اخيسرتةة س ة
:رًةةّرشةةا دس يرس س َ،ر ةةيَ ِ رةةةة  يرىاي  ةةدو و،ر َوةةةةَ تدرًدرو  ةةةة  رةةةة د:رس  ةةةروات

اْرةت،ر ةةتدَر   ةةتدر يو ،ر اْرئدورشةةاَرهدورشةةد د رئاطةة  اس طردَ تةاْؤَ،رًّرةةس خ
ا دس  دنرةةةر،رش{َ ي  د،رئةدو رًاُةاارشةا دس يرررتدَر  ِىر دورشَ ي  دور ةدورشةررةةئدورش

ا دس ي،رواتةد:ررةةةرآلْركةدبرفةآلْرٓدىةدارٓد ةد،رئةدو ردَ ةىرس طةيترَارشرررررررةةةردو ركدرفةة 
ًةّرشةا دس يرس س َركةدرٓةدىىرفةآلْركد ةدررررررررة  َوةرر َ مركدرشا دس يرس سا،رس  ةرةة دك

قََحييأَٔبٖوييِإَ:ٛيييي ثييا ََثأَرَ ييِخأِنْف:ر)ة (رس َهةةاجلزبييأٌ٘ا ركةةدب،رئِجةةار)ةةةةهد ةةد رف  

َْٔوَوٕٝيييئِييَٕالدعَوعمييَٜآخييَزَِزييييقَلمىت يييئَحبْوَوّأدٚيييئِييَٕالغَومييَٜآخييَززََعييييلمغٗ

رةؤ ْ:ر ةاْرٓةدواَيردَ ة اَُ لىررررررةة دواَيردَ  اُدكاْر ةة(،رواتد:رٓارَزْقاِنََََُِِٕٔطييمبألَع
ٓرةةةر درٓدىد،رٓدواَيردَ  اَُ لدر درئدو اركد ةَ مرٓةدىىرهد ةد ركد ررر د ةد،ررَ لىرس لةدر

آلرةةةر وَهةةدارهد ةد ر د رة ؤروَ ِد:رئدمحدسرئدو ُة  رٓدىةرر}س َهَ ّ،رر ئدو رشا دس يرد
:رة داركةدرٓةدواَيرس سا،،رس َهةرررةةةردو ارئدوركد ةةدر ةة اَُ لةدواَيردَ ةةيسرٓةة اخر{دةةٓد 

يا،ر)فةةآلْركةةدبرةةةةرَا:رس  ةًةةّرٓةةدىٍرهد ةةد رفةةآلْركةةدبرٓد ةةد،رئةةدو ردَ ةةىرس طيتةةر
  كا،(،ر ةةةاْر ةةةدرةةةةةْركةةةدب،رواتةةةد:رساواارٓةةةدىَ لىرهَ س  ةةةياارٓد ةةةدرهد ةةةد رفةةةآل

ا دس ير  ا،،ر دو اركدرٓدىَ لىركد َ لىرهد ةد  ،ررةةَ مرشةةدواُدو رئدطد ركد ةةدَ  
رؤ،.ةةد رخةةدىىر د ررهد ةة(،رساُثَ  آَ ِاْر درٓارَزْقاِنئدو ردَ ىرس طيترَا:ر)

رٓة  ر:ر  َوةررمر ةؤارٓد ةدررةة،ر دكَ چڎ   ڎ  ڈ  ڈچد ًيَا:رةة(ركدرس ف2
ُْد:ر)ةةةةاارئاوا ةةةةتد،ر ةةدةَرهَ ةةر سارًاُةةةة!ر  ا ةةةة كةةدبرًةةرسْرُا  ِ َّييَز َْوَوأراُتيي (رْوَْٙظ

رّ.ررررةةىرس  كدوتةةا  كاُىرًرسُةةاُدكاْترٓؤكةةةد رُ  ةةد:رئدطةةوات
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ر ا.ةة د،ركرسُةةاتىرو صة،رواتد:رهدركچژ ژچيَا:رةد ًة(ركدرس ف3

يرخةةةةةاو ْرةةةةةةة،رواتةةةةةد:رسووركد چڑ   ڑ   ک  کچ(ركةةةةةدرس فةةةةةد ًيَا:ر4
َ٘يفييَ:الَٛدييييالَع:ر)ة (رس َهةةاجلزبييأٌ٘ىآلر)ةي ،رساسطةةد  ير ةةاُىررةةرةةةةد  يرهةةدرئَ ةةةةساسط

قَييييييصييييتقأوَٛعمييييَٜطزٖييييقَاحأرَٚعييييََاِنييييييَ٘الغييييزٖعَٛع يصييييتقأوَٛٔفييييناَ:المغييييٛ

ابتٍيي ََََِ٘اصييء اَالاقّييأََٞوييََيفييَ:العييدهؤَظٕرَدٍٖييًأيبتٍييأَِعىييأَِييَٕ ييَََبأِن

ٕابَْٔابتٍييي َاألفعيييأهَا ضٗضيييََٛييييئيمييي َصَوغأٟزيييييزَعميييَٜالَيييييالم يييأٟزَٔملََٖ

د:رةةةةةة(،روات683صَوأٌ٘ييييييلم زبرالتعزٖاييييأ (ر)ٕهييييييَ٘الءزٖييييقَٔال ياأألايييينَفيييَي
د  ير ر ت ةدررةةةرد  عدت ارساسطةةةرى،ر دةَرهةدرشر تة(رهدريًاُ ارواتد:ر  َ متر  ا الَٛدالَع)

دق،رئةدو بر ةدو ركةدرخةؤرسوو رررررةةىرٓةةد ر  َ ةةد  عد،،رهد ةةهدر  او  تاو ىرهد د رش
( ةةبرهةةدرؤَالعيأدَهَالعيدَهداركةةدرهةةدرس ِة ارىدس  ةةدْ،رساسطةةد ر)رةةةرتاُةةرَارهةةدورشةةةر م

يا اوارشد  ااُاُ اركد َ لدرخؤارهدرطيُآدرطدو  كاْر ثا َ اَا،رو رهد ةد رطيُآةدررر
دو  رو ن:رس ؤ،ر د ةةةد،،ر يختةةاْ،ررةةةةآىرطة،ر)طيُةةة د ةةةةط ةةلدكاُ بر ةةد س واَرُر

دو  رةةةةدرطيُةةآىرطةةةةآىرطةةدو  ْ،رريُلةةةةي...رٓتةة ،رئدواُةةدرطيُةةةة ِةةا،رسي ىةةدتَى،ري
،ر د ر ةةةةةةاًدت ىرهد ةةةةدارى ةةةة،ر ةةاْرٓد   شة د ةةةةا يرٓةةةةااارسُ ةةةةطيُآَ لةةدركةةدر 

دارى اًدت ىرهد ةد  ،رٓةد و ٓارررةةد،ر دةَرٓد   شةةا يرُ ةةااارسُ ةتار د ةد،ر ةةئَ  
لدرةد  (،رو رطيُةآىرط ةررةةةراًدت ىرهد ةةةردارى ةة شد،ر دةَرٓد  ةا يرُ ةةس ؤر ااارسُ 
،ر)طيُةةآىرط ةةلدرو ن:رُةةدي  ،رر ا ةةةةةىر  ووس س ْ،ر ةةدةَر ةةد س واَرُرةرةةا ررةةا رهَ ةةر

اورهدطةةدَيرئةةافر ،،رئةةدورطيُآاُةةداركةةدر ةةااارسُ ةةا يترٓد   شةةداررةةةةتؤىةةدكرسُىرد 
د ر لةةةا،ر،ر ةةةارٓدَهةةة  اري ةةةاترر ةةةةةةةةت ىرتَ ةةةةة(رو ر  ا ةةةةة د رُد ةةةةةى اًةةةدت  اْرهد 

د،رواتةد:ريؤ ر ةدرررةةةردواُدارس ؤرُ ةر ساردَ  ةرةةةر(رهَ ٕاِيصَيت ى(ر)ةةةرترهةدر)  ا رةةًد د }
ر{دساريوُىةةةردَ لةاُىتر دٓدهَررهةدرُةدررر اُىري ةاترر ةررةةتردَ لةة رر  ةكدً ىرشتىرهدر  

و رخؤشةةيرهةةدركةةرس و رُةةاَتردد ةةتدكاْر ثةةا َ اَا،ر)كةةرس و يرُةةاَتردد ةةترو ن:رررررر
ا  ،رطةرتّ،ر ةاُى:ر ةاررررةةةري رتةةةرم،ر ةاْر ةدرد َررةةاوارخدَهةة ر سْرهد دخةياترةة ددَ ي رش

ر(.ةة دردَ ىرس   ووشةةةد  يرئدوركد ةة،ر دةَرساسطةة آ برُد ةةطيُ
ىرًةةّرئةةدو ر ةةدردَ ةةىر ةةي فتر ةةاس ،تركةةا،ترشةةيَ ِىررررررةةةةدر ةةدر ؤريوُةةةةٓدَهةدت

وا ةةدركةةدررتىةةةةَ ي كىرط ةةةةدرهةةدروةتةةاُىرسُ ةةاسار ةةدرشةةةةؤ  َي،ر ةةؤروَ ِةةةةدكاْرس طةةةةذ ِم
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ر،ر ةاْر ةدكَ مرهةدرررة ،،رًد ر برُ در دساهدت اْر ر ووشةرخةيادَهمر دردَ ي رُاْرس ةةخ
ل بررةاواررةا دنرتةا  ،رس طةرَا،ر ةارخدَهةررررةةةريَ ِدكداروا ةدرهةدرددُررةةةردفد  ،ر ةاْرشرةة 

،ركدواتةد:رئةدو ردد ي ُة  ىر ةدر ةةي فترررررة  ر ووشةةر ،رًةد  رُ ةدرساسطةد  يردةررررةةة رهَ ة
ر ا درئةةدورشةةتد اْردةةرةةةةمةؤًدَهةةاس تىرئةةدوركةةةة ةةي فتر رد ةةةةاس تدت رٓد ةةد،رئدطةةةة 

،رئدطةةةد ُارٓةةة  رر تترُةةةاَر ةةةيو،رئةةةدو رس ةةةا  ركا  مةةةد  يرهد ةةةد ارس  ةةةررررةةةةةدد 
ر.ة ا ةةيَ ِدوا َ لىرُةةش

يَهٌاُاْ،ررةارخةاو ْرررة،رواتد:ر د رارً چک  ک  گ  گچد ًيَا:رة(ركدرس ف5
:رواتةةد:رهةةدر ةةد رارركتَ ةةةدكاْر ةةّ،ر ةةاخيسر ةةد رارئةةدواْ،رٓدُةة َ ل برطيتيو اُةةدررر

ُ ةةد،ررةةيُلدرئا دتدكةةدر ةةد:ررررخاًةةدكاُتاْ،ر ةةدةَرهد  ا ةةت   ارئةةدورًاُا ةةدر ةةدَٓ ارررر

 ،رچڍ  ڍچا،،ر ةةةةةةةةد رارة،رس  ةةةةةةةةتردَ   كةةةةةةةةچڇ  ڍ  ڍچ
ريَهٌاُاُّ.ةةُاً 

د رئَ ةةي ر ةةدفد تاْررةةةة،رواتةةد:رئدطچگ  گ ڳ ڳڳچيَا:رةد ًةةة(ركةةدرس ف6
ََِ)رداةةةريَ ِاْروشةاُ ارهةدريؤ رشةررةةةرارهةدرىي  ئرةةكرس،رر ُرَضيَز اارهَ ة اْرٓةاتي ،رررةةةر(ر ةدرًا

ََِفَيييَيَضدةَر)ة  اْر ةدررةةةر(رواتةد:ردَ ةىر ةدري وارساسا،ركةدرٓةد ركاتَ ةمرئ ِ ررررررَ٘اأْلِرِضيَز
ر. يتة ار لةدَ ىر دري و رةة  دري وارسارس   وا،،رس  رةةت يو رس  َا،رو خةةدفد ررةة 

،رواتةةد:ر ةةدةارًرسُتةةاْرتةةيو ررچڳ  ڱ  ڱچيَا:رةد ًةةة(ركةةدرس ف7
راْ.ةةر برطينةةتةدوتيوْ،رو نردَ  ةةاُدكاُىرس  كةةدكىرُ  ةة،رواتد:ردَ   يو

واتد:ر  ا اُ  طرْ،رسواارئدو ارر،چڱںںڻچر(ركدرس فد ًيَا:8
كدرُيَ ة ركةرا،ريؤ  ةدارياُا ةاْرس َهةَ ّ:رًد د ةتردَ ةىرُيَ ة ار د ةر ،رٓدُة َ ل بررررررررررر

ُ  د،ر  ا اُ  طرْ،رسواارئدو ارّ:رُيَ  ارُ ي   ؤ د،رٓدُ َ مرس َهَ ّ:رُيَ  ار د اةس َهَ 
هد د ئةدو اررر،  ةةةركدرُيَ ة ركةرا،ر ةيَ ِ  اْرس س ْ،رط لٌةدتىرئةدو  ركةدرسواارُي َرررررر

ا رةاردد و  سطخةيادو ،رو ركاتَ لىرًي ا   كدورفد  ا  دكىرطدو  يرةةخدَهمركؤس  َ ت
كةدررركراو ،ركاتدكدورشيَ ِدكدرٓد ةدتىر  ووط  اْري اتر ،ر ؤ درهدوركاتدسار رَ ةدر

اُد:رةةةر برطيتيو ةةؤْ،رٓدُ َ لةةيَ ِ رُدخةةر رهدو ار درس ؤر ة يَ ِ رس س َ ّ،رُا لت
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تردَ ىرُيَ ة اررةةم،ر ؤ درًد د ةةرسو ردرُيَ  َ ة،رس ا  ىرُدكچں  ں  ڻچ
َ  دآلرسواارةةةةاْركدُمةر اُ  د،ركةاتىرُيَ   ةررةةةرد د،رُدصةةةةخؤ اُةد،رواتةد:رئدطةد رريوهدكررر

اَرس س ْ،ر ةيَ ِ رس س َ ةّ،ر ةدةَري ةاتررررررةةةراس تدرئد ةةةرةُيَ   كدارخؤ اْركدرئةدور  ر
ر.ةة يَهٌاُاْر ةةة ارً ةةىرُيَ ةةًد د تردَ رة وادَ   ر

رخةةةيا(رواتةةد:ر ةةيَ ِ ر ةةدررَِٖحٔمْاييأُ،ر ةةاُى:ر)چڻ  ڻچد ًيَا:رةدرس فةةةةةة(رك9
 ةةيَ ِ ررخةةةيا ةةدر ةةد راررةةةة درُا ةةةةر اُ يترريوهدكةةةةؤْ،ركدواتةةد:ر ا ةةاارُدصةةةةس خ

در ةةيَ ِ ر ةةدر ةةييَ ررةةةة ةةؤارٓد رة وا ةةرةةةةةىد رئةةدوردَ  ةةةة،ر ةةاُى:رطرنةةاْرئدط  َيةةةة 
ترُ ةد،رتةؤر ةدر ةد رارررررةةةر،،رس و ةيادَرخبةرةةةرا،ر ةدرًد   رةةةرا،ر در   ةة،،ر درًيو ةياخب

ريَ ِ ر   َا.ةة رخةيا دبر دررةة يَ ِ ار   ا،رس  ةة رخةيا

اُدو ،رهةةدو اركةةدرةد ركدوتِةةدرطيًةةة،رواتةةد:رئدطةةچڻ   ۀچيَا:رةةةةد ًة(ركةةدرس ف10
ترُاكةا،ررةةةرترس كدْ،رئدسارئدطد رُدكدوتِدرطيًاُةدو آلرس ةا  رئةدوركاتةدردَ ي  ررررةة  ا 

،رئدطةةد ركدوتِةةدررچڻ ۀچ ةةيَ ِ  اْر ةة  ْ،ررةةيُلدرئا دتدكةةدرس فةةد ًيَا:ررر
رّ.ررررةيَ ِ ر   َ ةةترُاكا،ر ةةدَ ي  ر،دو ةدرطيًاُةةاُى:رئدطد رُدكدوتِةةاُدو ،ر ةطيً

ىرةةةةةريَ ِ  ًاْرٓ  ة،رواتةةةد:ر ةةةدور ةةةرررچہ ۀہہچَا:ريةد ًةةةرة(ركةةةدرس ف11
ر اكر  ّ،ر ةةاُى:رٓةة  رًد د ةةتَ لىرخؤًةةاُىردةةررررةةةةىردَ ِةةةةراكر  ّ،رٓةة  رُرخَ لةةةةدَ ِ

رد دُني.ررررةةاواار  اس طةةدرئةةدررؤُةةدتدكةةليرطدى قةةد ّ،ر دَهةةُاكرةة درةرَ ة

ار ةةؤريَ ِ ةةةةداركةةدر ة،رواتةةد:رئةةدوركد ةةررچہ  ھ  ھ  ھچيَا:رةد ًةةة(ركةةدرس ف12
يَ ِ ارهد ةةةد رس خةةةؤ ّترشةةةا دس يرهد ةةةد رس س  ةةةّ،ر ةةةاررررةةةةةّ،ر ةةةاخيسر ةةةةةس خؤ 

ا دس  دكدرُةةاطؤ   ّ،ررةةؤْرٓدىةةدرواارس َهةةَ ني،رواتةةد:ررررةةةة،رئَ ٌةةدرشة ٌاْر ةةةةةةخاً  
رني.رررةةني،ر اْرُا ِا ةةاُد د،رس  ِا ةةدر اْر َ مةةد ّرخاًةةاوارئدو رُاكةة   ر

رخةةةياا دس  داركةةدرةواتةةد:رئةةدورشةةر،چے   ے  ۓ  ۓچيَا:رةد ًةةة(ركةةدرس ف13

(رۓ  ۓد ًيَا:ر)ةةةرِدو ،ر ؤ درس ف ا ةة  ُا لرَارر درةفد ًاُىردَ لرسو ررَ ة
يَ ِ  كد ر ةدررةرسو ،رو ر ةرةةةرفةد ًاُىردَ لررخةيايَ ِ  اركدرس خي َارةةدرئدور ةةريُل
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َُّدَبيأهللََس س َا،رس طةيترَا:ر)ررخةةيارا دس  دكد ر ةدرُةاوارررةةةري َا،رو رشةةس خرخةيا (رْوِعي
رد.ررةةتدروا ةةئدورش

،رواتةةةةد:رئَ ٌةةةةدرئدطةةةةد رشةةةةا دس يرچ﮲   ﮳     ﮴  ﮵چيَا:رةةةةةةد ًةة(ركةةةةدرس ف14
ٌرةةيَ ِ ار درس ؤرخبةةا  ِدو ور ةة   روهةدررتّةةةرا اُ ةةدرهةدرطيُآةرةةةرؤ ّ،رًاُااروا ةدرئَ 

رّ.رةةد قر يو ةةسار ةدآةةطيُ

﮽  ﮼     ﮺  ﮻   ﮷  ﮸  ﮹ چكةةدرس فةةد ًيَا:ررر:َ  دَةةةةدهدار ةًد ةة

     ﮾﮿﯀﯁

ر برةتةةةةةةةةةةةةةةةة،ردَ  چۇئ  ۇئ                
ٌاْركةةرس،رئةةدورسووركد ةةداركةةدرس كرَ ِةةدرو صةة دتلا ،رو رسوا ةةيركةةدرسَ ِةةدو رررررررررة ا ةة

كا ارًرسوو كةدرس كةدْ،رئدطةد رهَ  ةاْركدوتِةدرررررريىرًرسوو كدرتد ةو ٌىركد ةررةددهةيكده
تَ ل اْرةةةةدو،ركةةدرشةةةة  كيَ ِ رس اْ،رسوا ةةيرسةد ر ةةةةةةيَ ِ  اْرس س ْ،رئدطةةةةطيًةةاْر 

،رتدًاشةاررچ﮷﮸چي ،رئةدو ر ا ةىرئةدو رس كةا،،ررررري ةراْركرسو ورشا سؤتدو ورسةددُٔ
 يتر ا ةدةردَ  اُةدو ر ةدرتةدُنرررررةرةدُ ر ةدرو س ةىتر ةدرطرُمةررررررة اركا  درخةيا لدْ!ر

لدو  د،رًرؤظَ ةةةمركةةةدرس ًةةةرَاترخةةةد  لىرًرسَُ  ةةةد،رئدطةةةد ررةاًاُىرخدَهةةةةةةةةًةةةاَيتر 
يَهٌاُىرساسطد ،رئدطد رئدو رةة دت اْر ؤرس كا،،رسوورً ةةو صرنركدوتّةةيَهٌاُيررِةةً 

 دتلا ،رو رئدطد رخاًىرًرسوو كةدرًتٌاُةد اْرررةةدرو صةةُد يو،رئدو رسووركافررس كرَ ِ
يَ ِ    اْرةد،رئدطد رًتٌاُد اْردَ ِدكرسْ،ر يَ ِ  اْرس س ْ،رو رئدطد ر ةدَ لرسْر اش

ر ا  درةاركةةخةةةيادو  رةاْركةةرسو ،رئةةراُدت ةيَ ِ ساُ برس  كةةدو،رخ ةةرةساْترسواار ةة

،رئدطةد ررچ﮷  ﮸  ﮹   ﮺  ﮻   ﮼ چاو ورس فةد ًيَا:ررةةرا   د ار ؤرساُ
تركرسو ،رةدَ ااُرا،رسؤي ا دو ورئاشلرار يوركدرئدواُدرطيُآَ ل اْرهد د رخؤ اْردَ ي  

تركةةرسو ورة،رواتةةد:رطيُآَ ل ةةاْرهد ةةد رخؤ ةةاْردَ ي  ةةررررچ﮻   ﮼چرةةيُلدر

،رسووارس لةدرسَ ةّرررچ﮿  ﮾  ﮽چدورطاَهدتةدسارراُدت اْركرسو ،رهةخ 

،رچ﯁      ﯀چهةةةةدرشةةةةيَ ِىرئةةةةدواْر ةةةةيَ ِ رس خةةةةؤْ،رر
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راتىر ا اارًرسو ر ةؤررةراتدرً ةد ركراو ،رواتد:رئدورً ةةهدواُداركدرطيُآدكد اْر د اُة
اُدت اْرهَ لةراو ،رسوورُدفةد رهةدواْرسَ ةّرررررةخاًدكاُىرس رَ تدو ،ركدواتةد:رئدواُةدارخ ةررر

َََاصََِدو :ر)ةةةرْ،رئِجارئةدو رخيَ   او  رشا دس يرس س  َََال ئذٖ َِّيييَئوي ِٗ (رئدواُةداررُتٔحٖقََعْمي

،رواتةد:رسووررچچ،رةةة ر دتلا  كداردَ  ةةةرتدً اْرهَ لراو رهدى دْرسوورو صةة 
ا لىرًرسوو كةةدْ،رئةةدورسوواُةةدرسَ ةةّررةخاًةةىريؤ رُةةر تركةة رْ،ركةةةا لتةةةكد ةةىركةةدرُ

    چا سؤتدو ،رةاْرشةةةةرؤْ،رس َهةةةةَ ّ:رئدواُةةةةدرئةةةةدو  ررةيَ ِ رس خةةةةرةةةةةة 

،رچ  چ،ر ةةةيَ ِ رس خةةةؤْرشةةةا دس يرساُةةةىرئَ ٌةةةدرچ
 اُىرئةةدورسوواُةةد،ركةةدر ةةيَ ِ تاْرساوْ،ررر ي رهةةدرشةةا دس رةتدترورٓدىةةةةةة  ا ةةتي ورشا  

،رچۇئ  ۇئ     چت  َ   يرُاكةةةةد ّ،رةةةةةة،رو رئَ ٌةةةةدرس  چ  چ

،رواتد:رسواارچ﮷﮸چ:رةة تدًلا اُني،رس َهةدرهدر ةئدطد رس  ت  َ   ير لد ّ،رئَ ٌ
،رو نرهةدرر شتدكدرٓةد ررةة ىرس ياُرَارس  ةةرا،ركدردَ ةةىرياُةةئدو اركدر يَ ِ س اوْتردَ 

َ ِراو ،رو رةٌاْركرس،رراًَ لىري ير يو ،ر ةدريَ ةر رُدخ ةرررة  و كد  ار ا خةيآؤارٓاتِدر
س ا  رراًَ لىرًدشٔيو  بر يو ،رسوا يرهدىاركد اُ ىرس لدرسؤي او تةدو ،رئةدواُ بررر

او ،رئةةاوارةةةةاْردَ  آَ ِةةةةدًاْركر  ةةي ،رئةةدواُ برسوا ةةيرساُ ةاُد:رهةةدورسووركد ةةةةةةطيتيو 
ا رةةةروَ لراورتؤًدتةةؤو ر ا اارطيًاُةرة،رئدطد ُارٓد رهدخ مد دنرٓد ةاُدور دَهةُ  ر س  

تىرةةدو ر ؤرخدَهمرو نرهدرفد ًا  ةةير  َارس كرَ تةةسوا ،رريُةلةدرآدةةطيُئدو ررَي،رةة ل
ََََٜ]ٓاتي رس فةد ًيَا:ررررخةياةد اردَ ىدً ََِاٖدَعي ٛ ََعْميََٜوي ٍَي َٗ ََََََِواْلَ  َٗٔىنُيََعْميََٜوي َٔاْلي

ٌِْمييَز َ٘ٓفيَي}[ْو َّقيي َُْالَ ٗ ََْ٘اهلل َََ(و86888ََ٘)الميي ٝ(َبييزقي:ََ)يْوِخَزَبيي َََِعٖ ييأٍظََرٔضيي ََِاِبيي َعيي

َُّىييييأ ٍِ ََٔصييييَع َُْاألل يوَ ركد ةةةةَ مر،رواتةةةةد:{8030)َبييييزقي:ََ٘)إرٔاَٞالغمٗيييين(يأٌَ٘فييييييييييٖحَح
،رو رئةدو  ركةدرررا دس(ةة،ر)واتد:رسوورشةة مد دكير  ووْر َ ِة دَهر ا دنر لا،رس  ةئ  س ع

رةةة ر سُىرهد ةد  ،رئدطةد ُاركد ةَ مرٓةد رهةدرخةؤ  ار وَررررررخةةيارا،ر ةيَ ِ ررةةيوَه يرهَ   كةةُل
 ةةيَ ِ رس خةةؤَركةةدرئةةدورئدُ اي  ةةدَرهد ةةد رفةةآلْركد ةةد،ر دك ةةد رٓدىدكةةدار  ةةَ تدرر

يَ ِ رةةةر،ر ةدبر رة تدو رٓد ةرةةةرمدار دس  ة دَهةرر تدريوَهٍ!رُدخَ ر،رس   د َا،رئدو رس  َ 
يَ ِ ،ركدبرةةمدور دبر در ة دَهر مدكدا،رئدطد ُار د ةتدر ؤر دَهةةدارداَهث ةة سُدكخةيا

رة ارس  ةةةةةةمد،رئِجةد يوُىر دَهةةةد    اارٓةةة،ركدواتةةد:ر ةة ٓةة  رس  يا ةةدكىر ةةؤرُارد ةةثر
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 فةد ًيَا:رئةدورسوورشةا دس اركةدرو صة دت اْر ةؤرررررررسرخةةياري َا،رريُلدرةةيَ ِ  برخبةة 

تركةةرسو ،رةةةةاْردَ ي  ةةةة اْرهد ةةد رخؤ ةةةة،رواتةةد:رطيُآَ لچ﮼   ﮻چكةةراو ،ر
َََاليََََ) َٕٞٔوي َْٕٛؤَيم يِٕهََعي٘ ٌَ َٗأ َُٖٕبُ َِإمثًأَؤََخ َٗيَىأِهَالَييْفَعمٕاََوأَ َْٔإل (رواتةد:ررْٔييَيُىَٕصَٜبي

 دت اْر ةؤررةةةرداركةدرو صرةةةرهةدورًاهَررا سُدو ةةةررسو رو نرخ اُةد،ر ةاْرشررةةاْركةةكرس و ك 

،رسوورد ةاوارس لةدرهةدررررچ﮽  ﮾  ﮿چد ًيَا:رةةةرراو ،رراركةدرس فرةةك
رَ ىرئدورسوواُدرسَ ّركدرخ اُدتدكد اْرئاشلرار ةيو ،ر ةيَ ِ رس خةؤْر ةؤرس  خ ةتِىرررررر

﯀  ﯁    چمد دك اْر درس  تدو  درهد د ا،ركةدرس فةد ًيَا:رررةئدورٓدىداركدر دَه

ِْٔلٗييْوَٙؤََرث)رچ     ،رواتةد:رهةدررر(أُييَٛاصُتٔحَقَوََبٍّٗيَاأْل
 اْرهَ لراو ،رسووركد ةىررةخاًاُىرًرسوو كدركدرطيُآَ ل اْر د اُةد ركراو ،رخ اُدتَ ل

ئةدو اركةدرررؤتدتر ّ،ر ةةةرا  ةراتمر ّ،ر ةاخيسرشرةد،رواتد:رً ةرةر ّرهدرًرسوو كةا لتةكدرُ
ََِ او  ةدتدو ر)رارخيَ ِ ةؤْ،رو رشةا دس ير ة  ْ،رو رٓد و ٓةرررةةيَ ِ رخبةة  ِٗ ْٖٔلي (رواتةد:رراأْل

   چدو َير ّرهدر   ا دُة  يرخاًدكاُة ا،رررةةدبركدرئةةسوورك

س خةةةةؤْركةةةةدرررخةةةةةيا،رواتةةةةد:ر ةةةةيَ ِ ر ةةةةدررچ        
شةةا دس   اُىرئَ ٌةةدر  ا ةةتي رهةةدرشةةا دس   اُىرئةةدورسوواُةةداركةةدرس ؤ ةةاْركةةرسو ورررررررررر

إبََع يأظََ(رهدر)إبََبزٖزئِجار)ردر ِيو ًاْرُد دياُ و ..ةةخ اُدت اْركرسو ،رو رئَ ٌ

َُإ}:ر رارئةدورئا دتةدرس كةا،رس َهةررررةة ةةرترتدف ةةة ربرسَ ِةةرارئدواُ ة(ور د َٔإبََُبي َل

ُْطييزَحإَااَالزبيينَ ٚ َت فييإَُملَجيييدََوىضمىنييربميينيَوييََالييَِدِّييييِٗغْمَ٘صييازوَْفيفييَالٕفييأ

َُْأَِٖٕصَ٘إلّٗىأؤَٖدفُعيينَالمتييفزبمنيَوََوِ قيدوأَبكاتيْوَََفيإااََوَإلّٗىأَولاث

ؤَإَُاتّىِٕىييأََٔتزاييأَّىأيق ٔ يينَقٕل يَيَوأح ّييلَيئََعَزف ييٕاَوييَأفييإَُصييٓدقّىأَالٕرثييَََٛ

حمايييأَبعيييدَصييي َٚالعَيييز:َبيييأهللَويييأَاتىٍيييأَٔ َايييذبٍأَََٜالضيييمءأَُفيرفعِٕىيييأَإلييي

ٖٗزٌييأ ٍٖييأَٔ َي َ٘عييّأدتّىأوَقييأًَيفييَبًأٔذعَاألٔلٗييأَٞعمييَٜوَُالمييأفزََْٖاييْمييفييإَُاط ؤَ ُخ

َفييكٗد(َإَُعييّأدَٚالمييأفزََٖبأطمييٛؤَإٌييأَملٌَعتييَد)َٔلٗييأَٞفحماييأَبييأهللَ:ربيي َُوييََاأل

واتةةةد:ررو(68303تاضيييلَالءييي َٙرقيييي:َ)){عيييّأدَٚاألٔلٗيييأَٞعيييّأدَٚالميييأفزَٖؤَ يييُٕس
يَهٌاْرةةةرتدر ةد ،ر ةارسوورد ةاوارً رررةةةراوَ مرهدر دفد َارًرسُةىرطد  رةةَ ّ:رئدطد رد ةةس َه
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يَهٌاُىرس  ةةترُدكةةدوتّ،ر ةةارسوورد ةةاورهةةدرةةةةً رد رسوورد ةةاواةا دس،رو رئدطةةةةةةاتدرشةةةة ل
او ْركتَ برواتد:رريوهدكدورُدصر اُ ي،رريُلدرئةدوررةةخرةة اْر)ئدورس َهةاو ْركتَ ةدكةخ
فً يرئدو اساري ةاتررٓةد يوْ،رئدطةد ُار ةد رارررررةةاارئ  ةةمةاتدرٓد رئدواْرهدركؤًدَهةةك

 دت اْرةةةر  ةت بر ةّ(رو صررئدواُ برس طرَ تدو ،رئدطد رخاو ْركتَ ة برُد ّ،ر ار تثد
ارٓد ركاتَ ةمرئةدورررةةا،،رئِجةةو ٌىرئدورسوواُدرس كةةراتدكدارخؤارتد ةة ؤرس كا،رو رً 

يَهٌاُدكدر ةةّ(،رو رةيَهٌاُدكدر ةةّ،ردرسوورُاً ةةرةةةةسوورُدفةةد  رٓاتِةةدو ،ر)رةةاردرسوورً ر
رراتدكد اْرَٓ ِا ةدو ،ر ةؤرىارخاًةدكاُى،رئدطةد رًرياتمر كةاْر ةدر  ا ةت اْرساُةاْتررررررررةً 

رَيترةدكد اْرو  س ط ةةدارٓد يو ،رئدو رى ةددهةياْرًرسوو كدرئدو ُ  رًاَيتركده ياُ 
راتدكدتاْرةتتاْر  اتةةدو ،ركةةدرً ةةررةداساشةةرياخةةتاْرئةةاواورةس َٓ ِةةرَي،ر)ًاَهةةررةةةة واي ةةاْره

ئةةدو راْركدوتِةةدرطيًةةاْ(ررةةةةَٓ ِا ةةدو (،ر ةةدةَرئدطةةد رتؤًةةدتةا  اْركةةرسْر)واتةةد:رهَ  ررر
رخةةياريَ ِ ر ةدررةةةر ار د ةرر رةةةرر اْ،ر ؤرىارىايارهدوَارسواارُيَ س  اُةدْر ؤرىارطيكٌ

رُةدررورسو ةاُدناْركةرةُةدرخ ةررر،س ؤًاْركرسو ورشا سووًاُدتدو ،رُدرؤْ،رس َهَ ّ:رُدةةس خ
ااُى،رةا لدكاُىرًرسوو كةدردَ  اُةررةيَ ِ  كد رئدطد رخاًةدرُةررةةاُد،رئِجارسواار ةةطؤ  ن

دس يرساُدكد اُةة ا،رسوورد ةةاورهةةدرخاًةةاُىركةةدرئةةدورسووركةةافر رس ؤ ةةاْركةةرسو رهةةدرشةةا ر
س خؤْركدرشا دس يرساُةىرئةدورسوواُةدر ةدرتةاَيرررررررخةيانتر يَ ِ ر درةةًرسوو كدرٓدَه   

 اْتر ماُد،رو رئَ ٌدر ِيو شلَ ِ  ٌاْرُدكرسو ،رهدوركاتةدسارشةا دس ررة دور دَه( ،ربأطيَن)
 ةةاخيسر   ،رريودرساس ُةةرَا،ةةةة ةةدردر،اْركةةرسو ةةةة ةةيَ ِ ارسووركافر كةةدركةةدرخ اُدت رر

ررَا.رةةَ ىرخؤارس طةدررةةاًىرًرسوو كةة اُىرسوورخ ا دس ةةدو ،رو رشةةس كرَ ت

ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  چيَا:رةد ًةةةكةةدرس فر:يا  َةةةةدهداررةةةةةًد 

خب     مب  ىب       يئجب  حب      ىئ     مئ  حئ جئ    ی  ی  ی      ی   ىئ    ىئ

هةدو اركةدرشةا دس  دكدرو نرررررر ة لتةرةاد    درُةةد،رئدورطيكٌدرشة،رئارئدًچيب
ُرةةةرهَ ةىرُادر ررةةة رد ر ااُةةةرئدطرةخؤار   ْ،رًرؤظةر ارّ،رو رس ةّتررةةةررَ تدو ور ةدرسوايرسا

،ر ،ر دركد بىرخؤارى اْرس كا،ترُ ةي ارًاَهدكةد ر   ُمةدر ةدىو ر ِةرررررة ىرُد ةةتدىياش
ئدطةد ررد!ر ةدةَررةةةرا ارًِ  س:رًرسوو كةدرىةد يررةةة ردر َوةةةرر ر   ُمةةةر:رئدو ُ  ر يو،ر م  َو

ر رةا لتةرةد ًيَا:رئةدو رُرةةةرد    دكدرس فةةةردرشةةرَ تدو ،رو نرطيكٌةةَ ىرس در ةةهر  ااُ
ر َ ّركةةدرةدو ركةةدر تةةرةةةة ا،،ر ةةاخيسر ةةؤرئرةةةةدرو نرخةةؤار ةةةةا دس  دكةةهةةدو اركةةدرشر
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،رسواارچىئ  ىئ ی  ی  ی  ی   جئچ ةةةةةةةةيَ ِ  كاُ اْر   ،ر لرَ ِةةةةةةةةدو ،رر
ِرررةةةة  مدو ،رئةةدوركاتةةدررة رس خةةؤْر ةةدر دَهةةرريَ ِ ساُىرئةةدواْركةةدرخاًةةاُىرًةةرسوور ةةيَ 

 ةةيَ ِ  كديرواْر ةةدردةةيودرساس ُةةرَا،ررةةيُلدرس  كةةدوتي ركةةدر ةةيَ ِ  كد اْر ةةدرس ؤررررر

مئ  ىئ  يئجب  چد ًيَا:رةيرس فةدرسوا ةر ،رريُلةا لتة سو ،رهدورئاًا درُخةيا

رخةةةةيانت،رو رةةةةةدْتر ة  ةةةةة لرخةةةةياا َ ارهةةةدرة،رو ردةةةچحب  خب     مب  ىب    يب
را،.ةةياْرُاكةةا يرى  َ ةة  َ ٌِ

ر

 
 
 

 

ا مرس  َ تةدو ،ررةةيوُىرهد د ركد ةَ مركةدرهةدرًةد طرُةرررررةتةة د،تردَ ي  ةة   وا يرو صر/1
ًرةةةركد  ليريؤ  ةةدارياُا ةاْرس َهةةَ ّ:رهد ةةد اررةةةةد،ر دَهةةةررَار ةةؤارٓد ةةةةَ مركةةدرياُةىرس 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    چا،،ررةيُلدرهَ ةر سارس فةد ًيَا:ررررةةةر د،ر لةةفد  ي رو ص

،رچکڑ ک  ڑ ژ   ژ ڈ  ڈ  ڎ ڎ ڌ
 اْرس فةةد ًيَا،ر ةةدةَرو نرفةةد ًاْروا ةةد،رواتةةد:رئدطةةد رياُ ةةترررررةةةةدواَيردَ ةةةةو نرٓ

رد!ةة د،ر لةةس ًرا،رو ص
ر ،رو صةة دتدكدارئ عت ةةةا اردةة ىررد ةةثاو ةةةةًةةاساَر دىَور،درًةةد طةةةةاارُا لةةةة /ر ةا2

دُ َيرةةةة،ر ةةدةَرٓچ ڎ   ڎ  ڈ  ڈ چد ًيَا:رةةةةرَا،ررةةيُلدرس فةةةةس ك
اطا،،رٓؤشةةيرهةةدىارخةةؤاررةةةةَ ىرتَ ِةةةةدبرهةةةةاُدةوركةةةةدرط ةةةةدرس كدوَ تةةةةدبرٓد ةةةةك

راكرَا.ةةا اردَ ِةةت ةةةئ عرداةة دتدكةةو صاو ،رئدو رةةُدً
دبرٓد د،رو نرئا دتدكدرس فةد ًيَا:ررة درسووركرتىةدَ ي   د،رةة اُىرو ص ةا دس ةةشر/3

،رواتةةةد:رسووركد ةةةيررچک  گ  گچ،ر ةةةاْرچک  ک   ڑڑ   چ

7 7 

. . . . . . 
 ي هك  هل م  ئاهي ات هن  وه ر د ه كيرين كي هش رعي هج ند حوكمي 

www.alibapir.net



  ..... (501 – 501) 
 

 

 [5011 ] 

رَي،ر ةةدنرةةةر دتىر ؤس كةدو ارو صةرةةةرئر ا ةةةرُرد ُاةةةرئدطاُدر ةّ،ررة وررَ ةىرًتٌةرردةةةرساسط
ر.رر كدبر 

َٚت ىر)ةافراْرهدوررؤ  رو صة دتدسا،رهد ةد ردَ ي  ةرررةة اُىرك ةا دس ةة   وا يرشر/4 (،رضيزٔر
مد دك اْر دس  تدو رةو رئدواُد ركدرس َهَ ّ:رُد خركراو تدو ،رهد  ا ت   ارٓ  ر دَه

ِنرةيَهٌاْررةرةةةرطاَهدتاُةدسار لرَ ِةدرشةا دس،رًةاساَرً رررررهةدورتدركافررةةليرس و ةُ د،ر دَه

ررر.ررچک  ک  گ  گچدسارس فد ًيَا:رةةدوْ،رو نرهدرئا دتدكةةُدك

 ار ةت ةة اُىركافراْرهدركاتىردَ ي   ةا دس ةةتىرشةةرَيركدر دط ةتد درو  س ط ةةهدور   ر/5
ااروا ةدررةة،رًاُچگ  گککچئا دتدكدرس فد ًيَا:ردرةةرَي،رريُلةو  س ط 

رَيرهةدركةافراُ برررةيَهٌاُاْرو  س ط ةةىرهدرً  ا دسةهدوررؤ  رطاَهدتاُدسارو نررؤْرش
ََٛدو ر  اار)ةرَي،ركدرئةرةو  س ط  د،رو رٓةد ررة(وركؤًةدَهَ مرهةدرياُا ةاُىرس لدشةررررإبيََتٗىٗي

ردةةةردورًاَهةةئرةة ا ةةؤرُةةيوْ،رخةةيَهٌاْرهدوَارُد ةةئدور  ا د ر  ا تد،رريُلدرئدطد رً 
ررر!رررةة در ةةةيا 

ئا دتدكةةدرس فةةد ًيَا:ريَهٌاْرهدطةةدَيركافراُةة ا،ررةةيُلدررةةةةدفد كرسُىرً ة   وا ةةير ةةر/6

يَهٌاُاْركدرهدطدَيرئةدوررة،رواتد:رئدورسوورُدفد  رهدرُاً چک  ک  گ  گچ
يَهٌاُاُ ار لا،،ر دفد ارةةيَهٌاُدْ،ركدواتد:رس و تدرً يَهٌاْر دفد رهدطدَيرُاً ةً 

ر.ة د ةة ا  ي،رطدشتترطد  اْر...رٓت ،رًاساَرًتٌاُداردَ  اْرٓةة اُ ى،رةة اي ط
 چ ڳ گ  گ  ڳ  ڳچد ًيَا:رةةدرس فةدفد ر ؤر اي طاُ ى،رريُلة   وا ير ر/7

اْر ةةؤرةئدطةد رئَ ةي ر د ةدفد ررةيوْ،رس ةا  ر ةةؤر اي طةاُ ى،ركدواتةد:رس و ةتدرئ ِ ةرررررررررر
ريَ ِىرسوو .ةةشراْ،ر ؤرةةىركافةار ؤروةتةةاُىر دفد ر لا،،رٓدتةة اي ط

اوار ةةيَ ِ رساُةةىرشةةا دس كاُد،ركاتَ ةةمرررةةةة،ردا سار اْ ةةةا دس ةدرطيًةةاْرهةةدرشرةكدوتِةة/ر8
ٍر ةؤررةةةرَ ى:ر يَ ِ   ةاْ،رس و ةتدر َوةررةةةردرطيًةةَ ىرس كدو ةةا دس يرس سا،ترهةةكد َ مرش

ڱں  ںڻڻڻڻ چخبةةةؤ!ررةةةيُلدرس فةةةد ًيَا:رر

يَ ِ  اْر ةةة  ْ،رةةةةةاْركدوتِةةةدرطيًةةةاْرهةةةدرسواارُيَ ةةة ر رةةةةة،ررئدطةةةد رهَ  چ ۀ
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اَهدتَ لىرةةةةتردَ ةةىرئدو  ةةدري ةةاتررطرةةةة رًد د ةةةةدتدرو نرطةةيارهةةدرسواارُي َرةةةةٓدَهة
تر ةةدرتةربتر ةةاَترٓد ةةدتَ مر لةةا،،رررةةةردرٓد ةةةة،رو رئةدوركد ر   ووط ةىرس و ةتر ةةرر

ر،.ررخةياةرر ةتةةةتةدار  ا ةيَ ِ  كةة ا،،ر ةةرر ةا دس  دكدارراكتةدو ارشة ؤئ
تر ةةدرةةةةُةةد يو،ردَ ي  رئةةا اسادرطةةؤ  َارسارُةةد يو،رتؤًةةد،رهةةدرر ةةدةَرئدطةةد رطيًةةاْرهةةر/ر9

،رچ ڻ  ڻ  ڻ     ۀچدرئا دتدكدرس فةد ًيَا:ررةةا،،رريُلةيَ ِ اْرُاكةة 
را،.ةترُاكةةاْآلرئدو ردَ ي  ةةدرطيًةةد رُدكدوتِةةاْ،رئدسارئدطةةدرطيًةئدطد ركدوتِ

ے   ے  چد ًيَا:ر اْرشةتَ لىريؤ رطدو   ةد،ررةيُلدرئا دتدكةدرس فةررررر ةا دس ةةشر/10

ا  ِدو ،ررةةةاردرًد د ةةةتردَ ةةةىر ةةةيَ ِ رةةةةةُاشرخةةةةياا دس يرةةةةة،رو رشچۓ  ۓ
 اْرةةةة،ركةةدرٓد سووك    اْر ةة ةةةا دس ةة،ردرًد د ةةتردَ ةةىرشر  ةةرخةةةيا سْر ةةدرخةةةيا

يرس خرَ تةدر ةد ،رررةةةريَ ِ   ةةّ،ررةا اروا ةدركد ةَ مرس  َ تةدرشةا دس،ر رررررةةلَ  ةدَهةٔةتَ ل
رؤا.رةدرىارخةىرساو تةةار د يرداَهخةياد،ر ؤ درةةىرطدو   تَ لةةيَ ِ رشةةا دس يتر ةةش

اُ ا،رو رهةدر ةدنرر ا لرَ ِةدو ،ررررةةةردو رهدركاتىرطيًةةا دس كاْرتاى ةلرَ ِةةتدرشةةس و ر/11
ردوَا.ررةةقد،رس   لةدو اري اتررطدى ةةتد،ر ؤئةةرَي،رئدو  رس و ة درر ارهَ  اْر ثر 

(رئدو  ةةدرقزٍٖييٛمد د،رواتةةد:رُ  ةةاُدر)ة دَهةةاُدورىد  ِةةدررَ ةة ا  يرةٓةةد يوُىرُ  ةةر/12
،رئدطةةد رةةثةةة تدكدرتةةدواور  د ةةةةدرئدو  ةةدرشةةةةمة،ر دَهةةةةث تدكدرتةةدواورُدرد ةةةةش

مدرساس ُةةةرَارهةةةدرطاَهةةةدتىرةةةةةيَ ِىر دَهةةةةةهةةةدرشرةةةةة د ةةاُد دك برٓةةةةةدورُ  ةةةةةىد  ِ
يرةةةة سُىرسووركد خةةةيايَ ِ رةةةةاُ ا،رو ردةةا ر ةةةة د،ر ةةؤركراو كةةةةرسُىرو صةةةةس ؤك

ر.(1)َ تدو ةةٓدَه  و شرةة د اْرهةا دس  دكةةاتدرشةةد،رئدوركةةىرًرسوو كةةا لةُ

                                                 

 .880ىٍأُ:َصيَ٘تاضلَا ًَاليتٗضلَازٖيَالزمحََف (6
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7 
 كراوه هت وه ؟!   هن سخ    ئاهي هت   هئ م   رِاسته    ئايا 

ر
ر
ر

ر

 اركةةي  ارئد ةةودَترُدخةةد  يترًاه ةةمترشةةاف ع يترئةةد يرطدُ بةةدر   محةةدتىرةةةري  
دارةةةةدتةةمد ر ةةدورئا ةةةريوةرساس ُةةَ ّ،رو ر دَهةةةة،رئةةدَرئا دتةةدر ةدرًدُ رة  ةررة  اْرهةةخةةيار

َٚ يو   تىر) ،رچمئ  گ  گ  ڳ  ڳچدو ،ركةدرس فةد ًيَا:ررر(رسَ ِِةرال قيز
يَهٌاُاْرهَ  ةاْر  ايار ةّ،رئا دتدكةد ررررةةةرس َهَ ّ:ركدواتد:ركافررهةدورشةا دساُدرُةنيركةدرً رررر

ڑ   چّ،رٓةد و ٓاركةدرس فةد ًيَا:ررررةةةراْر  اي ةةةرا دساُداركةدرهَ  رةةةرد ًيَا:رهدورشةةس ف

هةدررر   ةر،رسووركد يرساسطد رهدرخؤتاْر درشا دسر مرْ،ركدواتةد:رسرچڑ   ک  ک

ڈ  ڈ  ژ  چ(سارس فةد ًيَا:ررالءي َ يو   تىر)ةةةريَهٌاُاْر ّ،رو رهةدر رةةً 

ا دسر مةرْ،ر ةدةَرررةةةراْر درشةةد  يرهدخؤتةةاو ْرساسطةةيرخةة،رواتد:رو رسووركد چژ
ىضٗ َؤَحيٗييَٜبييََٖعىييزَدَٔصييعٗدَبييََبيي لََيوبييَ٘وٕصييَٜاألعييعزَٙؤَصييعٗدَبييََاليَي)

لََٖٔزأِييدَٔقتييأدََٚيييئابييََصَوَىأٌ٘ميييئوبييَ٘زمييشَٔإبييزاِٗئَعييزٖحَٔع ٗييدَٚالضََََ

َٞيئالضدَٙٔابََع  صياٗأَُالثيٕرٙدَٔويأهَإلٗيَْوبيَََََََٕ:أظَٔيلِي.َٔقأهَبَْوََالاقّيأ

يوةرةةةة(رٓةةدًيو اْرطيتيو اُةةد:رئةةدَرئا دتةةدرًيطلدًةةدورًدُ ع ٗييدَالقأصيييَبييََصيي ً
ّرهةدروةتةىررراوددناُةةيَهٌاَُ مركدرٓةةد،رواتد:رُاً ةةىرينٌةة اُىرئدٓو ةا دس ةةُ د،رو رش

يَهٌاُاُ ارس ذ ةةّ،رس و ةةتدرهةةدر ةةدفد سا،رًةةاساَرً ةةيَهٌاُاْرهةةدوَارُةةد ّ،رو ركةةدررررررةةةةً 
گ  چ،رواتةةةد:رهةةةدرئ ٌاُةةة ا اْ،ر ةةةدةَركةةةدرس فةةةد ًيَا:ررررررچکچس شةةةبد ًيَا:ر

ريَهٌاُاْ.ةة،رواتد:رهدرُاً چگ

ٍَٖٗحيييي َََٖاهِ ةةخٔوييأَادعييَٕٓوييََ:ر)ة (رس َهةةيييييالق زط و ر) وييَََدَفٗييْضييالَ ُبييفييإَُال

إث أ َالٍأصالَعمَٜٔبيَْٖتٍيأفَٜاجلىيعَبٍّٗىيأَويعَتزاخيَ٘الٍأصيالدَفىيأَاايزَٔٓ ََََََََََ
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ٌٓحَوَُٖمٌَُٕأصتًأييَٖ زٔرٚدَيأبَٛٔالطيىمأَُاحيَٗٛليَٛالٕصيَ٘قََٛيلَقَيَْفدَفإ

ىأَايييأَُالميييأفزَثقيييَٛعٍيييدَيييييَْرٓبيييييزٔرا دَٔألٌٓييييئ َميتٍيييعَاخيييت  َاحمييييَعٍيييدَالط

دو اركةةدرةةةةواتةةد:رئ،ر(1)(ٌَٕٓأصييالييييزٔرٚدَفمييٗطَفٗىييأَقألييييَْٗعٍييدَالطييييميَٖزتطييييىضيال
رة خ،رس  ةرةةةرطيتيو اُد:رئدورئا دتدرُد خر ؤتدو ،ر  ا ترُ د،رريُلدركةدرس طةيترَارُد رر

ّ،رةةةةرد،رو ردَ لةةدو  رسذُ رةةةةرا ُ ةة،ر ةةدةَرهَ ةةر سارس ررة لرا ةةرةةى ةةد ر)ُا ةةخ(اريؤ رئاشر
دو ارةةةةاْرشةةا دس ّ،رئةارهدخؤتةةةةةةد ًيوْ:رسوورُدفةةد ر ةةةةدركةةدرس فةةةةاُىرس لةةةةئا دتدك

يَهٌاْرٓةد ّ،رئةدسارئدطةد ررررةةةرواتةد:رهةدركاتَ لة اركةدرً ررررر،(الء  (ور)ال قزٚ يو   تىر)
افرارةةةر دفد ركةا رارهَ ةىرىةدوًاو ورهةدر د  ةا دت  ةدور ةدبركررررررريَهٌاْرُد يوْآلرهدةةً 

ا،،ركةدرهةدرررةس كةر( ةدررتثٍأٞييَيإصدةوَ رس اور)ةةةردتدرٓةةةريرئةدورطاهَرةةةردتدر ا ةةةرَ ّ،رئدورئا ةةه
يَهٌاُدر ّ،رةةدتىرئدطد ركافر كاْررَ ىرًتٌاُدارئدورً ةةكاتىرُارا  يرسا د،رو ر دتا ة

،رچمئگ  گ  ڳ  ڳ  چد ًيَا:رةةةردو  ركةدرس فرة،رئةرةة اْر  ايار ةةو رهَ  
ىرةةةراُداردَ ةةةر،رًاساَرًتٌ بر ةةافر ةةد،ر اركةةدر  اي  ةة اُىرئدوركد  ةا دس ةةرارهدرشةةكا 

را دس.رةةئدو رس و تدرو ص دتىر ؤر لا،ترس و تدر  لاتدرشرد،ةةٓد 
َ

ٌَ ُّٖيَكُصِ َحأ َُّدََٔٔبَحِىٔدْكَالم  َُِْوِع ََْْ َْو ٌَِتَِإ  َِإْل َُِْوِصَتِغٔاُزْكَْو ِْٗكََْٔوُتٕ  .ِإْل

                                                 

 .860وَص0(َاجلأوعَألحمأًَالقزآُ:َ 6

www.alibapir.net



  ..... (905 – 991) 
 

 

 [9001 ] 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ثيَهاســةي ئةم دةرسـة

ــ ئةو دةرش ــ ة ذـ ــ ةوت ئايـ ــ ( ئايةتىاٟدٚ ال  ووِرةتى )ـة خـى  ةـة شـ   ـــ ةت دةطرَيتـ ةكاىى ـ
باشى ئةو كاتة دةكـات كـة تَيِـِرا       خـوااىدا ــةتى يةكةميــ(، ديارة ةة ئاي115تاكو  101)

ً  ةمبةراٌ )ــثَيغ ةـة ِرذى  دوايـد دا، وة ةَييـاٌ    ( كىدةكاتـةوة، واتـة    عمّٗي الص ةٚ ٔالش ة
ئىممةتةكاىتاىــــةوةو ئــــةواىيغ  ةةاليـــــةٌاٌ وةآلمدراوةتــــةوة ــــــا ضيتــــــ  ئايــــــ دةثرش

ـــدةفــةرمووٌ  ئَين ـــة بــة تـ ـــةواو  ىازاىيـ ً ٍــةر خــىت زاىــا  ىََييييــةكاىى، واتــة  ٍــةر   ـ
ــ ىت بة تةواويى ذاَلء باَةـبىخ بـووٌء  ى ميللـةتاٌء ئىممـةتاىى ئَينـة دةزاىـى، كـة ضـىٌ       ـ
 ةوةوــاٌ وةآلو داوييــضىىي

ةو ىيعنةتـةكاىى خـى    ـكـة ضاكـ   ،  زاىـاو ظـارةزا ئـةو كاتـة دةخاتـةوة يـاد      خـوا ثاظاٌ
ِراىد بـة  يــ ريـتطيــ، ةـة ثع ـــ  َيبــياٌ ةخــوا ةو شةالمى ــ  كوِر  مةِريعيصـا بيـرخصتىتة 

ــة بَيع زٔح الق  دض) ـــ(، بــةوة كــة ة ـــِةدا قصـ ـــة  ةةطـ ـــةَل خةَةـ ــة ِدا كــردـ وة، ٍــةروةٍا ة
ةوِراتء ئييحيلــى فَيــر ــــةتء تــــتَيبء ذيِنــــك خـــوادا، وة ئــةوة كــة ــــعيةتى كامَليــــذاَة

ــ كردوة، وة ئةوة كـة يارم  ــ ةتى داوة ةـة ق ـ ــ وِر باَةـ يدة دروشـ  بِـات، وة ثـاػ ئـةوة  كـة      ـ
ــ ردوة، ئـةو باَةيدةيـة ظ  ــفوو  ثَيدا ك ــ بـةردا ك  َيوة ىيـاىَيِى بـة  ـ ــ وة ثاظراوةو فِريـوة،  ـ اٌ ـ

ئـــةوة كـــة كـــوَير  زطنـــاطء بةَةـــةكى زطنـــاكى ضـــاط كردذتـــةوة، وة مـــردوو  زييـــدوو   
 ة  داوة.ـــاٌ ضةثاَةـةكــتى جووةةكــةوة، وة ةة دةشـكردووى

ات كة وةذـى ىـاردوة بـى ذةوارييـةكاٌ،     ــد ئةوة دةكــ  ثةروةردطار باشخـواوة ثاظاٌ 
ــ ئيلى بة ماىـا   ــة  وةذــارة ةَيرةدا وظــكة دي تية ىَيـو دَل دَ ، كـة ئينـاٌ بـة     ـــ خص ءَاوـ

 .ية عيصــــاً، كة ــة  بَييــةمبةرةكــى ء بة ثَيغــخ
ــةو دةرشــةماىدا     ــايد ئ ــةتى كىت ــة ضــوار ئاي ـــ  ثةىَخـــواوة ة ــَييةم   ـ اىساٌ باشــد ش

كــة ةــةو شــووِرةتةدا ٍــاتوة، وة شــووِرةتةكةػ ٍــةر بــةىاو  ئــةو          ،بةشــةرٍات دةكــات 

بيست  و حواره م   رسيه د
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ردىى خـــواىة، شــ رةيةط كــة خـــواىراوة، ئــةويغ بةشــةرٍاتى شــ رةو بةشــةرٍاتةوة ىــاو
بجاِرَيتـةوة،   خــوا اٌ ةـة  ــكردوة، بىي  عيصـــااٌ داواياٌ ةة ــ، كة ذةوارييةك ب ةرــةةش
ـــش ـــىَيِخـوا رةو ـ ــة ئاشـ ـــياٌ ة ــى بيَيرَيتـ ـــناٌ ب ـــواة ـ ــخ ـــغ ديـر، وة ئةوي ــة  ـ ارة داواك

ــتة   ـــوائاِراشــ ــردوخــ ــةروةردطار كــ ــى زذرةوة، وة    ثــ ــةدةيء ِرَيسيِــ ــة ئــ ـــواة، بــ   خــ
ـــ ثــةروةردطاريغ وةآلمةكــة  ئــةرَيييد بــووةو فةرموويــةتى  بةةَ  ، مــً ئــةو شــ رة ثــِر  ـ

ـــر، بــةآلو بــة مةرجَيخـــواة دةىَيرمــة ـردىــخـوا ـــك ٍــةر كةشـ ـــَيك ثــاػ دابـ ــةو ـ ةزييى ئ
امن ـاىييـ ـَـض كةط ةـة جي ــكة ٍي ،سا  دةدةوــَيوةيةط شــ، ئةوة بة ظــ ِروابــبــش رةية بَي

 ةداوة.ــسا ىــَيوةية شــبةو ظ
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 ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان

ـــ))ِرذىَي ــة ـ ــى وةآلمدراىــةوة       خـــواك ك ــة ض ــةوة، دةفــةرموَ   ب ــةراٌ كىدةكات ثَيغةمب
ـــةٌ ــا        ةةاليـ ــى زاىـ ــةر تـ ــاٌ ٍـ ــة، بَيطومـ ــاٌ ىيـ ــاٌ  زاىياريينـ ــةوةو طوتيـ ئىممةتةكاىتاىـ

ــةكاىى،  ـــيادبِ ٿىََيييي ــك ـ ـــواةوة كاتَي ــة    خ ــةرموو   ئ ـــاف ــوِر  مةِريــ عيص ةو! ـ  ك
ــ تةوة يادبِـــ ة  مً بةشةر خىتء دايِــضاك ــ ةوة، كـة بـة طي  ـ ــ اىى ثـاط ثع ـ ته طرتـى، ةـة   ـ
ـــالىِــ ـــيى قصـداو، بــة كامَل ــبء ذيِنــةتء   ـ ــك كتَي ةت ةةطــةَل خــةَةِى دا دةكــرد، وة كاتَي

ـــتــةوِراتء ئييح ـــه فَيـيل ــةتى مــً ظــَيوة  باَةيــدةت ةــة قــوِرَ    ركرد ، وة كاتَيــك بــة مـ ىَة
ةتى مـً دةبـوو بـة باَةيـدة  زييـدوو،      ــدا دةكردو بة مىَةــا فووت ثَيــ  دةكرد، ئيحــدروش
ــ ةتى مـً ض ـــ   بة مىَةــاطء بةَةةكــر  زطنــوة كوَي اط دةكـردةوة، وة كاتَيـك بـة مىَةـةتى     ـ

يــا، وة كاتَيــك دةشــتى بــةىى مــً مردوواىــ  بــة زييــدووكراوةيد ةــة طىِرةكاىيــاٌ دةردةٍيَ 
ـــئيص ـــ  زيـــــِرايةوةو ىةمََيعـــــِرائيله ةـــة تـــى طيَ ــ طة ـاى  ةَيبـــدةٌ، كاتَيـــك بـــة بةَةـــ   ــ

ِروا بــووٌ، طوتيــاٌ  ئةمــة بــةط  ـئاظــِرايةكاىةوة ٍاتيــة اليــاٌ، ئيحــا ئةواىــةياٌ كــة بَيبــ  
ـــ  ہادوويةكى ئاظـــِراية ـــــج تنة ـوة كاتَيـــك شرووظـــه بـــى ذةوارييـــةكاٌ كـــرد، )خص
ــيً، طوتيــاٌ  ـىــةوةو خورثــةو بــىكردٌ( كــة بــِروا بــة خــىوء بــة ثَيغــ   دَةيا ةمبةرةكةو بََي
ــ ا، ظــامناٌ ٍَييـئين ِ  ـ ــ كاتَي ۇً ـةضيـ ـايةدبة كـة ئَينـة طةردى ك ذةوارييـةكاٌ طوتيـاٌ    ـ

ردمناٌ ةــة خـــواىَيِى خـــوا    كــوِر  مةِريــةو! ئايــا ثــةروةردطارت دةتواىــ    عيصـــائــة  
بِـةٌ، )وة داوا    خــوا اىدارٌ ثـارَيس ةـة   ـطوتى  ئةطةر ئين يصـاع، ـ ناىةوة بى دابةزَييـئاش

ــ رةو   وئوامةكـــةٌ(  ــةو شـ ــةوَ  ةـ ــاٌ  دةماىـ ـــواطوتيـ ــةٍى   خـ ــاٌ بـ ــىيً، وة دَةنـ ىة خبـ
ــ ردوويـت  ةةطـةَل ك ـاب  كـة ِراشـ  ــاراو بطرَي، وة بساى ء دَةييــاىةوة ئـادبووىى ئينـزي ً، ـ

ية، خـــــوامةِريــــةو! طــــوتى  ئــــة     كــــوِر ـاــــــعيص یوة ةةشــــةر  ببييــــة ظــــايةد، 
ناىَيوة بــى دابةزَييــة، بىمــاٌ ببَيتــة جــةىٌ بــى ٍــى ــــىَيِناٌ ةــة ئاشخـــواثــةروةردطارماٌ! 

ـــشــ ـــاييناٌ، وة ببَيتـةرةتاء كىت ـــطـة بةَةـ ـــةو ىيعـ ــ ي ـ ــىوة، وة ب ــة ت ــة، اىةيةط ة وماٌ بدةي
ــى باظ  ــاٌ ت ــــبَيطوم ــ يـت ــاٌ مــً ئــ   خـــوا ٹ ودةراىىرييى ب ــةرموو   بَيطوم ىة خـــواةو ف

ــوة بَيبــ       ــة ئَي ــةوة ة ــَيك دوا  ئ ــةر كةش ــةآلو ٍ ــةرتاٌ، ب ــة ش ــة   ِروابـدادةبةزَيين ــةوة ب ، ئ
 .((چ ةدةوـازار ىــساو ئــاىيياٌ وا شــض كةط ةة جيَـى دةدةو، ٍيـىطةريى ئازارَيِـمص

www.alibapir.net



  ..... (905 – 991) 
 

 

 [9002 ] 

 ةكانـةوةي هـةنديَك لة وشـشـيكردن

ٍَدُتَك(  )ڦڦڦڄ) ُِٖتَك، َأِس ٖٕ ت  ـطرتى، ثاَةجعته ـ( واتة  ثعَأٙ= َق
ــ ( واتــة  طيُزٔح(، )ُزُٔح الُق دض رد ، )ــــسو كـبـوووء بةٍيَـ   ــ اٌ، ئــةو ذةقي ـ ةتة  كــة ـ

ٍِٖ ص     )ـــ  ةو ياخود دةَةـة ىايساى  ضييــئَين ض، ـ( رووح ىـاوة بـى ىةفـ   ال ٗسُٔح سِس ْي لم 
يــاٌ  ( واتــة  طيــاىى ثــاط،ُزُٔح الُق دض دَ ، ضــوىِة ) ياٌــــطا  ــــرةدا بــة ماىــــبــةآلو ةَي

ــ ثي يغ طوتووياىـة  مةبةشــ  ثَيــى  ـ، ٍةىدَيِــة ـريلـــرذز، كــة مةبةشــ  ثَيـى جب ـ
ــعيصِرووذــى  ــةو      ـاــ ــة  ئ ــةبووة، ٍةىــدَيِى د  طوتووياى ــاكى ٍ ــى ث ــة ِرووذَيِ ية، ك

دا ضةشـجاوة، بـةآلو ِرا  بـةٍَيستر ئةوةيـة كـة      عيصــا اىةية كـة ةـة دَلء دةرووىـى    ـئين

ڱ      ڳ  ڳچدةفـةرموَ     خــوا ، ضـوىِة  ريلة ـ( جبُزُٔح الُقدض)مةبةش  ةة 

، َعراءـالُش     چ ہ  ۀ     ۀ ڻڻ ڻ ڱ ں ں ڻڱ ڱ

  چی  ... ۆئ  ۈئۈئ ۇئۇئۆئچةتى  ـفةرمووي ةـوَييى ديِــةة ظ

     ل.  ــريــ( واتة  جبدض  ُزُٔح الُق. )لـالنح

َِّٔٔب    ٖصِمٔل ُأٖٗ    َّا ُتَو   =ُد  َِّى الِة، الىِة، )ـ(  واتة  بَيعڃ) ُُ    َكَى ال =اُدَّٔى ال  َٔ ُد    َِّى ال،   ا
ـــ( وظإٔطَُّى ال     ُدّٖ      ِىُى ال ــة ظاد      َّٔو ،د      َِّوة   )ـــ ـــ( بــ ـــــ ــة ـوَييَيك دةطوتــ رَي  كــ
ِةو الىِــة  كــة ميــداَةى ــــة بــى ئــةو بَيعــــ، بــةآلو ىاويعـ ء ئامادةكرابــ رابـِـــىظـخ

 رَ .    ـــتـاوَيعـة  تَيدةٍــىرةو مةةىتِــرةخــيـةو ظــطضِ

ُْ الظٖ   امَل ، )ـواتة  ك ،لـ( كةٍاون  ِّن= َأٙ الك  الَك(  )ڃ) ََٔطَه  ِّ ن= َو َ  ٗب،     الَك
ُْ، اس َٗاض    أٙ= َط  اَه ُٓ    تٕٝ َه َٕاُد ََٔس   ــة كةش ُْ  ــةٍل ب ـــ( ك ــوترَي  بَلـ ـــ َيك دةط ـــِريع ـ ى ـ

، يـاخود مـووة شـجدء    ـ ى ثةيدابووبـ ـــ ماػء برىخ بووة، مـوو  شـجد ةـة شـةرو ِريع    
ةآلتر ضـــوو، ئـــةوة ثَيـــى ـــــ، ئةطـــةر ثَيَ وةط يـــةط بـــ ـ َيِـــةَل بووبـــةكة  تـــــِرةظ

( ط ا  رَي  )ــرتر بوو، ثَيى دةطوتخـوارَي  )ظيذ( واتة  بة تةمةٌ، بةآلو ةةوة ــدةطوت
ـــواتــة  طــةىخ، ٍةَةبةتــة ئــةو قىىا اىــةػ بــة ثَيــى ٍةىــدَ  ةــة كةش   ةكاٌ دةطــىِرَيً، ـ
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ــ ةوة، بـةآلو جىريَ يريـدةو ثيـ  د وا ٍةية ٍـةر ةـة شـد شـاَةييةوة دةيداتـة     ــكةش ك ةـة  ـ
ــ بـةو ظ   خــوا وة ديارة، وةط ثَيغةمبـةر   ــيى ٍةر ثَيــطةجن َيوةية بـووة، ئـةوة    ـ

ـــكــة جةش ـــ َيوةيةط بــــ، يــاٌ جةشــتة  بــة ظ ر بـــتة  شــا ء شةالمةتتـــ كــة زوو  ـ
 ة. ــةدات ئاوايــار ىــدي ــ ةىى ةــتةم

ــ ( بـــة ماىَطَم     ىـــةوة، ٍـــةروةط ) ( واتـــة  ٍَيياىـــة د  ةـــة ىةبوو  َطم    (  )ڇ) ا  ـــ
ــ ِرد )ؼـتـيـدروش يع(يغ دَ ، واتـة  مـةرد ىيـة ةـة ىةبووىـةوة بيََييَيتـة د ، واتـة         ـ

ٍََ ا  )ــــ( ماىَ     َطَم)  =ُ ِم  اخَل، ظــتَيك ةــة ظــتَيك دروشــ  بِــة ، )  (ةػ دةطةيــةىَص  

ُْ ِص    َأ ٞٔ      الٖظ اِعَدِه    ٘ ِس      ف ُنَىِعَت      ِشَُٖٔ ،ُٗئقَتِشُى ٖس ال    ٔدِق    الٖت م ال َٔ ٍنِص    َأ ِسِٗ    َغ َِٔو     ٘

َٕٞر  ٔتاِح ى ِرَيـكء ِراشـ ء ثةيـداكردىى ظـتَيِة،     ــرييةكـ( بة ماىا  ئةىدازةطي ِم  َط(، )ا
، واتــة   او ةــة كــةط ىــةكرابــــدا ضــــ، وة تَييـ ييةيةكى ىةبووبــــــتة بيضــــكــة ئــةو ظ

 .  ـ ة  ىةبووبــة  وَييــتَيك ثةيدابِــظ

ُٕض الَع    لَّ  ٔرٙ ٔٔلْ= ا    اأَلِكَى(  )ک) ـــ( كةشَأِكَى  ْ(، )َِٗ    َد َوِهُى   ــة  ـ ــة ب َيِة ك
 اط.  ـــر  زكنــك بووة، كوَيــى ةةدايـكوَيري

ص َسِه  َأ ِسَى  َقِمٔل ٗ  َنٔقَٔ  ) (  واتــة  بةَةــةط، بــةآلو ةــة زمــاىى عةِرةبيــدا دةةـَـ  ک)
ــ (، ماىط ثَيى دةطوتْٔ  َِٗمَع ٘ٔتٛ الََّت  ِكٍُِمٔل ةوة  خـاَةَيِى ثَيوةيـة،   رَي ئـةبِرة  ةةبةرئـ  ـ
 ِرة .ــرَي ئةبــى دةطوتـ، ثَيـ ى ثَيوةبيةكـَيك كة بةَةــةروةط ضىٌ كةشــٍ

ة ةــة ــــ( كــةب بريتياُ    َشٌِاإِل ٗف= َك  ٗفالَك  ةوة، )ــــ(  ئةواىــةو ةــة تــى طَيِرايڳ)
َٔ الَك  ٔه ُُْتِبَص  َأ ُْ    ُتِ َ َكَٔةكاىةوة، )ـــ   بـة ثةجن ــةدةشــةةث ُْ ِعَفَدف  واتـة  بـة    ،(اَّ  ٔه ت 
ــ ةةث ، يــاٌ ـ ا كــة ىةبــــــجَيوةىـنــرد، ثاَةـ  المبــــــدا، يــاخود بــة ةةثةدةشـَينــــةدةش  ةـ
 غ.  ــةتة ثَيــىةي

ــھ) ـــى  ذـ(  كـ ٍ ــ ــا   ــة ماىـ ــة بـ ـــاوةَةــةواريية، كـ ـــَيِى تايبــ ــة ــ ةت دَ ، وة ةـ
ٌَٔب   ٘  َح   ]فةرموويـــةتى   ،ٍـــاتوة دا خــــواتى ثَيغةمبـــةر  ـــــفةرمايع ٌّ ٔلُك   نِّ  َٕاِز
ِّ َٕاِز 579:8َٔ) =سقيه    د َى      ِحَأ ُْ َج    َسِطَأ}[الٗزهٗ     س ََٔح     (، :7;7) =سقيٙٗ ه    اِزَخ    الُب(، 
6َٔ>95) =سقيه   ْئمِش  ُؤَ َِ  (577) =سقيه   ِْاَج  َو َُاِه   (،  ََ َعِب  ٔد ا ٔ   َع   ، واتــة  {َج  أهَس ِه  
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ـــٍ ـــةموو ثَيغـ ـــ ـــَيِى زذر داىصـةمبةرَيك ٍاوةَة ــةبووة، ـ ــةتيى ٍ ــاوةَةى زذر  تةو تايب ٍ
ــ   كـوِر  عةوامـة، كـة كـوِرة ثووريع    بيــر ةتيى مـً زو ــتةو تايبــداىص ى بـووة، واتـة    ـ

ــوِر  خوظ ـــكــ ـــِى بـــ ــوِر  ؼ ـــ ــووة، كــ ـــابد بــ ــووة، ؼـــ ـــةفيية بــ ــى ـــ ةفييةػ كضــ
ــ ةواريد يةكــب بووة، ئيحا ذــنوتتةَةيـعةبدوة ــ اٌ ةَيـرةدا واتـة  ثع  ـ ، ـاــ عيصتيواىاىى ـ

 دوــرا ذةواريــٌ دةطوتاــد ثَييــا بىضــئاي
ــ اتوة، واتة  طــ(ةوة ٍِٕز  َحاىة  ةة )ــ( ٍةىدَيك طوتووي1 ةِراىةوة، ةةبةرئـةوة  بـى ال    ـ

 ةوة.  ــطةِراوى خـوا
ِـ  (2 ( واتــة  ئافرةتَيــك كــة ح  ٕزاٞائــةوة ٍــاتوة، )يغ طوتووياىــة  ةــة ذةوِرـوة ٍةىدَي

 .  اربـاو  زذر ديــيةكة  ضجيــة  ِرةػء شــً، واتـجدء زذر ِرةػ بــاو  زذر شــض
ٌُٕا َقٖص  َكاىة  )ــياٌ طوتوويـ( وة ٍةىدَي3ِ ارة ــِةرةوة بووٌ، دييـجــ( بةرط شازٖني  ا

ــىٌ ئَيص  ــى ، وةط ضـ ــى خـ ـــوةختـ ــوو ٍةيــ ـــتا ئوتـ ـــة، ظــ ــل ظــ ـــوَييى جـ ىريىء ــ
ٍـةبووٌ، كةشـَيك بـةرطَيِى بووبَيـ  داويـةتى       (از    ٓصق)ئوتووكردىة، كـاتى خـى    

 ةوة.ــً كردذتــواٌء خاوَيــجدء جــاٌ شــبىي ،ةواٌـب
ٌُٕا َصاىة  )ــيغ طوتوويـ( ٍةىدَي4ِ ــ ( ِراوضٖٗأدَٖ    َكا ــ يد بـووٌ، ئيح ـ ا ةةبةرئـةوة   ـ

 اوَيً بووٌ. ــاطء خــث ،اودا بووٌــة ةة ئــيد بووٌ، ٍةميعــكة ِراوض
ـــ( ٍةىدَي5ِ ـــيغ طوتوويــ ــة ثَييــ ـــاىة  بىيـ ــــ ــوتراوة  )ذوارييـ ــوىِة دَلء ـاٌ طـ ً(، ضـ

ــى خةَةـــ  ــة ظـدةرووىـ ـــِياٌ ةـ ـــرطء بتجةرشــيـ ــاٌء   ــ ــةوة، وة ئينـ ــاط كردذتـ تى ثـ
 .خـوااىى ــياٌ بة فةرمــتىتة ىَيو دَةــاٌ خصـديـتةوذي

َِٖق  ٔدز(  )ۋ) ــة  دةتواىــ َأٙ=  ُِٕع، ) ( وات َِ  ِن   ٗ  اُدٌٔق= اإلالهَّ   ُٖبٗ  ُب، َأٔ  َِٖش  َتهُٗ =   ،
َٖ ع        ٘ احٔلِك     َتِقَتٔط  ُِ ُٛ َأ ــوىِة   ن ذل   َك َى ــةوة، ضـ ــاتر ِرووىـــى دةكةييـ ( دوايـــد زيـ
ـــارٍَييــبةك ـــاىى ئـــةو وظــ ـــواةية بـــى ــ ـــوَييـــ   بـــةرزو بخـ اوة بـــة ثَيـــى ـة ىةطوجنـ

  ِرواَةةتةكــة ، بىضــدو ضــوىِة ذةوارييــةكاٌ دةَةــَيً  ئايــا ثــةروةردطارت دةتواىــ        
ــة ئاش  ـــشــ رةيةكناٌ ة ــةزَيي ـ ــى داب ــَيً  )  ناٌ ب ــدَيك دةَة ــا   ( َِٖش  َتهُٗ و ٍةى ــة ماى ب

ــ ارت وةآلمــا ثةروةردطــ( دَ ، واتة  ئايُٗب  ُٖٔب)     دةداتـةوة، ئـةو شـ رةية دابـةزَيي    ـ
ــ ةة ئاش ( دَ ،  ( ٍـةر بـة ماىـا  )دةتواىـ    َِٖش َتهٗ ُ ناىةوةو ٍةىـدَيِيغ طوتووياىـة  )  ـ
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ِ خـوائةوة دة خـواةتى ــا ذيِنــواتة  ئاي ــ زَ  ئـةوة ب ــ اتو ىـةط طوماىي ـ   اٌ ٍـةبووب ـ
 . خـواا  ــىةة توا

َٟٔدٚ= الَهَب ال  (  )  ې) ْٔ الهََّع  اً، ٔال        الَّ    َىا ُِٗد= اإلِض  هسا  ٔرٙ َعَمٗ   ةط، ـيـــيييــ(، شَى
ــاٌ ش ـــي ــة ِرادةخـ ـــ رةيةط ك ــةر ـ ــةب خـــوارَي، ئةط ــوترَي    ردىى ةةشــةر ى ــى دةط ، ثَي

ــةر  بــ       َطَب) ــةر ةةش ــوترَي  )  (، ئةط ــى دةط ٟٔ  َدٚ، ثَي ــة   َوا ــَلدا ة ــة ئةش ــةويغ ة  (، ئ
ــ   ِٗ ٔال  ) )ميـــد(ةوة ٍـــاتوة، دةَةـ ٌ خــــوا( ةةبةرئـــةوة  شـــ رةو  ُد= اإلِض   هسا      َى

 رَي.     ــدةطيـردرَيء ٍةَةــرَيء الدةبــَييــووَةـدةج

َُٖو   =ُد    ٗالٔع}(  ٺ) َٗ   ف   ٖصُٔط   ،َٝسِط  د ُأِع  ٚ َهٖسأد َو  َع  ا  ًَٕٔ الٔ ٘ الظ  سٖعٛ ه ًٕ َٖ  ه  س 

ٍٖ َِٔخ  ال َُا َك  ٖى  َلس،  َٗ   َكٔل  َذ ا ٍٖا ٌٓب  َى  َك ،٘ الظ  سٖعٛ لمش  سٔز ف    دلع  ٕاّلًٕ ال يب ْ ال  

ٖٖ] =ْٔ    ٕٔلهَق َُٔط    َأ ًُ َأِك  ٍن،  َٔٔهَع    ا ْٔٔف ًٍَِٕٖ   ٓن٘ ُك  ٔف   ٗ  ُدالٔع ُنَىِعَت    ِشُٖ اَزَص   [اٍه    ِسٕ ،    ٗ 

پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  چٜ=    الَعٕل  ْ َتَق َكٔل  ٜ َذَم  َعَٔ ،ٖٚس وش  

بىىةيةيــة كــة جــار ةــة دوا  جــار ، واتــة  وظــة  )عيــد( جــةىٌ ئــةو {چڀ  ٺ
ــةوة  ش   ــةوة، جــةىٌ ةةبةرئ ــارة دةبَيت ـــدةطةِرَيتــةوة، دووب ــةوة،  ـ ــارة دةبَيت اآلىة دووب

ة ـراوة بــــــِـةريعةتدا تايبةتــــةوة، بــةآلو ةــة ظــــارة دةبَيتــــود ةــةو ِرذىةدا دووبــــياخ
ىيى ِرذى  ِرذىوو ظـــِاىدٌ كـــة يـــةكى ظـــةوواةة ةـــة دوا  ِرةمـــةزاٌ، وة ِرذى  قوربـــا 

 وة.ــطوتيـ( وازاغب األص ّاٌ٘اٌ )ـةزاٌء قوربـةىىى ِرةمــبِريً، واتة  جرةــش
ةىٌ ــــةػ بــة جــــاتوة ِرذى  جومعــــدا ٍــــة، ضــوىِة ٍــةر ةــة ذةديصــــبــةآلو واىي

ٖٖاً التظ سٖ  ا )ــراوة، ٍةروةٍــ( ىاوبد  عٗ) ِرذىاىـة  كـة قورباىييـاٌ      (يـغ ئـةو شـ   أ
ــ ( ىاوبعٗ د بـة جـةىٌ )   تَيدا شـةردةبِردرَي، ئـةواىيغ   ٘  راوٌ، وة )ـ ( زاغ ب األص  ّاٌ

ــ ــةكى ئايييــ   عٗ  د  )ـ دةَة ــةر بىىةي ــة ٍ ــةرد ىي ـــ( م ــ يى ب ــةوةيدء  ـ، بةَة ِو ٍــى ىةت
َُا َك      َىَلَٔ  )ــــ (، كــة ئــةو دةَةعٗ  درَي  )ــــةر ثَيــى دةطوتــــتيناىيغ ٍــــىيع  َكٔل  َذ ا
َٗ ـــ( وة ةةبةرئ٘ الظ    سٖعٛ لمش    سٔز ف     ًٕ دلع    ٕاّل       ال ـــةوة  وظـــ ــة عٗ    دة  )ـــ ( ةــ
ٍٖ    ا ٌٓبَى  َك}ةريعةتدا بى دَةدىظيدء ظـاديى بـةكارٍَييراوة،   ــظ ًُ  ] =ْٕٔٔل  ٘ هَق    بْ ال ٖٖ ا َأ
َٔٔهَع  اهٍ  َُٔط  ِسٕ ،  ــةر    ،{[َأِك  ٍن،  ــةوة،    خـــواٍــةروةط ثَيغةمب ــاداري كردوويي ئاط
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 اَزَص  ردىةوةو جووتبــووىً، )خـــواردٌء خـــوافةرموويــةتى  ِرذىاىــى جــةىٌ ِرذىاىــى  
ــة  )وش   سٚ ْٔ     ٗٔف ًٍَِٕٖ    ٓن٘ ُك   ٔف    ُد     ٗالٔع ُنَىِعَت     ِشُٖ ــعٗ   د( وظـ ــك  ى ( بـ ــةر ِرذىَيـ ٍـ

ـــبةكارٍ ــة دَةدىظــ ـــاتووة كـ ــــييةكى تَيــ ــاد   ـ دابـ ــةىىى ىـــةورذز، يـ ــة جـ ــةو ثَييـ ، بـ
ـــِراث ـــةِريً... ٍتــد، ٍــةر بىىةيـ ــدابـ (، ئــةو عٗ  دثَيــى دةطــوترَي )  ةط ظــادييةكى تَي
ــ تَيبـَلى زماىى عةِرةبيدا وةط مً ةة كــدا ةة ئةشيـتيــاش، بةآلو ةةِرــ رةدا وادةَةــةَي د ـ
ـــ)ج ـــةىٌء بىىـ ــاٌء ٍةَةصـ ـــةو يادةك ــةوة   ـةىطاىدىَيك(دا باســـ ــا ه كردذت ِردوةو ش
( بـة ٍـةر بىىةيـةط دةطـوترَي كـة دووبـارة بَيتـةوة، ئةطـةر بىىةيـةكى          عٗ د ة  )ــوظ

مـاداو يـاد بِرَيتـةوة     ، ِروويـداب دا ظتَيِى طـةورة  ــة  ةةو ِرذىةظــ، وات يغ بــىاخىظ
ــ ( زيعٗ د دا )ـ(، بـةآلو زذرجـار ةـة بـةكارٍَيياىى عورفـ     عٗ د رَي )ــى دةطوتــثَي اتر بـى  ـ

( زاغ  بد بــةكارٍَييراوة، ئةطــةرىا ةــة ئةشــَلى زمــاىى عةِرةبيــدا واىيــة، ) يكــاتى خىظــ

ڀ   پ  پ  پ  پ چ(  ٜ    الَعٕلْ َتَق َكٔلٜ َذَمَعَٔ  ) ء دةَةــ ةردةواو دةبــب

  بــةرز كــة خـــوا، ةةشــةر ئــةو بيا ةيــة فــةرموودة  چڀ      ڀ  ڀ  ٺ
دةكـــاتء دةفـــةرموَي  ثـــةروةردطارماٌ شـــ رةيةكى ثـــِر   خــــواداوا ةـــة   ـاـــــعيص
    ةىٌ.   ــة جــاٌ ببَيتـناىَيوة، كة بىمــرَ  ةة ئاشخـوارة ــاٌ بى بيَيــردمنخـوا
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  ي ئايةتةكـانـشـتـاي طـمان

ــ ةدا، ٍةروةٍـةتـ ـةو ذـةوت ئاي ـةـ   خـوا ً   ـةكـ ـا ةـة ئايةت ـ واتـة    ،اىى ديِةظـدا كـة دَيـ
اِرةكة، ـووِرةتة موبـ ـر  ئةو شـ ـيـاييغ، كة دةبية دةرشى كىتايى تةفصــةتى كىتــخ ئايــثَيي
ـــجط ــة ئايـ ـــة ة ـــةتى يةكـ ً ةو كــة باشــى ثَيغةمبــةراٌ ) ـ ـــ( دةكعم  ّٗي الص  ةٚ ٔالش  ة ات ـ

ــ ٍة ــتى، ئةواىى ديِــبةطع ــ ةمووياٌ باشـ ــ دايِو  عيصــا ى ـ ــ مةِري)ى ـ ــ ة خــوا  (ةوـ َيى ـ
 ةٌ. ــد دةكــاٌء ... ٍتــةكـةوارييـء ذ ِراز  ب

ٍةىــدَيك ذةقي ــةتى زذر طــةورةء طرىطنــاٌ بــى دةخاتــة ِروو، وة    خـــواوة ةَيــرةدا 
ــ َيـكىمةَة ــ وبىضووىى ٍةَةبيـــــــر اىةء ــــــــ ك ئةفصــــــ ــ ةو ثةَةــــــ ــ ة  ىةؼــــــ ِراىييةكاٌ ــــــ
ىةؼـِراىييةكاٌ، كـة ِرةىطـة     بيــر ةػ دةخاتـةوة  ــى ديِــةىدَيِــةوة، وة ٍــَييَيتــوةظٍةَةدة
 ةوة ــتـياٌ ضووبَيبيـرء ةة ياٌ كردبــياٌ فةرامىظــبىخىظ

ـــش ــ  خـــواةرةتا ـ ، چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچةرموَ   ـدةف
 ةةاليـــةٌة ضــى وةآلمدراىــةو ثَيغةمبــةراٌ كىدةكاتــةوة، دةفــةرموَ   بــة خـــواِرذىَيــك كــة 
ــ َيً  ئـةوة ثةيوةشـتة بـةوة  ثَيع   ـ ةرةواٌ دةَةـو ٍةىدَيك ةة توَياىةوةــاىتـئىممةتةك يةوة ـ

ــة دةفــ  ـــ، واتچجت  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب     مب ىب  يبچةرمووَ   ـك ة  ـ
ــ واٌ ىاكــايى كىمةَةى الِرَيبــِرَيين خـوانت، ــةٌء ببيصــبِ خـواس ةة ــثارَي ــ ات، واتـة  ثاريَ ـ س ـ
ثَيغةمبــةراٌ  خـــوانت، بىئــةوة  ةــة ِرذىَيِــدا كــة ــــببيص خـــواةٌء فــةرماىى ــــبِ اخـــوةــة 
ئـــةو ِرشـــتة   ( كىدةكاتـــةوة، ئَيـــوة شـــةربةرز بـــً، دةظـــطوجنعم   ّٗي الص   ةٚ ٔالش   ةً)

ية بةرضـاو   ـَييـ ـ، واتة  ياد بِةىـةوةو بيَ چٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  ـ ى بــةربةخــش
ً   ٌ )ٍـةموو ثَيغةمبـةرا   خــوا خىتاٌ ئةو ِرذىة  كـة   ( كىدةكاتـةوة  عم ّٗي الص ةٚ ٔالش ة

ــة      چپ  پ  پچ ــةوةو واتـ ــاٌ دراوةتـ ــى وةآلمتـ ــةرموَ   بةضـ ــاٌ دةفـ ، ثَييـ
ـــةكاىتـئَوممةت ـــاٌ ضيـ ــارة  ـ ــةوةو دي ــاٌ دةثرشــ    خـــوااٌ وةآلمداى ــةط ةَيي ــة ي ــةط ب   ي

(دا ىشٍد ال  ( ةــة )أمح  دوة ) ،ٍــاتوة  خـــواثَيغةمبــةر  د ــــئةطــةرىا وةط ةــة ذةديص
ــ كـة ش  ،تىةـاويـٍَيي ــ ةدو بيصـ ( داىـة ثَيغةمبـةر ٍـةبووٌ، ئيحـا     124000) ء ضـوار ٍـةزار   ـ
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ٍــةمووياٌ ثَيِــةوة وةآلو ىادةىــةوة، بــةَةِو  ــــ اٌ بجرشــــار ةَييــــ  ثةروةردطخـــواةر ــــئةط
ةمبةرَيك دةثرشــرَ   تــى كــة ِرةواىــةو كــرد  وةذــىء ثــةيامى ــــةط، ةــة ٍــةر ثَيغــــيــةط ي

ــا قةو    ــارد ، ئاي ــدا ى ــةت، كىمةَةــ خــىمه ثَي ــى    ـمةك ــا ب ــةوةو ئيح ــىىياٌ وةآلو داي طاكةت ض
ـــارييتــزاىي ــة ذةديصـ ـــاٌ ة ـــةمبــى ثَيغـ ــةر  وا دَ  كةشــى   ةر ـ ــة ثَيغةمب ــاتوة  ك دا ٍ
ـــةةط ضــوار كــةط ئيناىيــاٌ   ـ ىــةٍَيياوة، ٍــى وا ٍةيــة شــ   ةَل دا ىيــة، كــةط ئينــاىى ثــ ـ
ـــثَيَ ــة كىمةَةـــ ــ ــى وا ٍةيـ ــى وا ٍةـَيياوة، وة ٍـ ــَيِى زذر، ٍـ ــة كىمةَةـ ــاىى  ـيـ ــةو، يـ َيِى كـ
( زذر تووظـى ىاِرةذـةتيىء طرفتـاريى بـوو وٌ، كـة      عمّٗي الصةٚ ٔالشةًةمبةراٌ )ـثَيغ

، ئــةوة  ديِــة ـ ىةٍَييــ  اىى ثــــــةر ئينــــيــةط ىةف خـــواةرز  ــــى ثايــة بــــةرَيِـثَيغةمب
ـــيةك ــةوة  ديِـ ـــَيك، ئ ــةوة  ديِـ ـــة دوواٌ، ئ ـــ ة شـ ــة   ـ ــرىط ئةوةي ــةآلو ط ـــوا!! ب ــة  خ ة

ــارة   ــاوخـــواٍــةمووياٌ دةثرشــَيتةوة، دي ــةراٌ دةثرشــَيتةوة      زاى ــة ثَيغةمب ظــارةزا كــة ة
ــ ِردٌء شـتـ ــةرزةىعــبَيطوماٌ بـى ش    دةزاىـ  خــوا ةركىىةكردىى قةومةكاىياىـة، ئةطـةرىا   ـ
ً   ثَيغةمبةراٌ ) ( كةمتةرخـةميياٌ ىـةكردوة، ضـوىِة ثَيغةمبـةراٌ     عم ّٗي الص ةٚ ٔالش ة

، كـــة ـــــت ةواٌ ببيصـــــةوَ  ةـــــوِريى، بـــةآلو دةيـــــكوةمــةء كـــــٍةَة سراو بـــووٌ ةـــةـــــثارَي

ــ ةرزةىعــش  اىياىى ثـطايةكـةوةو كىمةَةــدراوىـوَ   ضىٌ وةآلمـدةفةرم ڀ  چ  دةكـات  ـ

ہ   ہ  ھ  چَيً  ئَينــــة ٍــــيض زاىياريينــــاٌ ىيــــة، ـ، ئــــةواىيغ دةَةــــچڀ  ڀ   ڀ

ــ، چھ ـــوماٌ ٍـبَيط ــى زذر زاىـ ـــةر ت ـــا  ىَـ ( ؼــيغة موباةة ــة   َع  ةًَّاىى )ةكيَيييـ

ــا، ) ع  ام، )ة(ي َعأل  ) ــة  زاى ــا،  َع  ةًَّ( وات ــا زذر زاى ــى  ) چھچ( وات ــغ ك ِٗ  بي (ة، َغ
(ِٗ  اٌ. ـــار، ثةىَــة  ىاديــغ، واتـ(يب  َغ

ــةراٌ )    ــاىى ضــى ثَيغةمب ــَيً  باظــة ي ــاٌ دةَة ــ ةرةواىى قوِرئ ــرةدا توَي عم  ّٗي الص  ةٚ  ةَي

ـــ( دةَةٔالش  ةً اٌ ىيــة طةةــةكامناٌ ميللةتــةكامناٌ ضــىىياٌ وةآلمداييــةوةو  اريينـَيً  زاىيـــ
 ةوة ــداوةتــتةية ةَيِــاٌ بى ئةو ِرشــايـماى ــ ةرمووةو شــف ى واياٌــبىض

ـــِرا  يةك ــة ترشـــة، وةط       ةوــ ــى ٍَييـــدة بـ ــةو ِرذىة ِرذىَيِـ   ٍةىـــدَيِياٌ طوتووياىـــة  ئـ
وة، ئةوةىــدة بــة شــاوء ضىتةبيـــرىــاو  خىظــى ةة ـى خىمــاٌ دةَةــَيً  مرذ ـــكوردةواريــ

ـــةتء ٍةىمةتـــــٍةيب ـــة! ثَيغــ ً ةمبةراٌ )ــ ــة  عم   ّٗي الص   ةٚ ٔالش   ة ــةدا ةـ ــةو كاتـ ( ةـ

www.alibapir.net



  ..... (905 – 991) 
 

 

 [9011 ] 

ـــترش ــةورةيد   ـ ــةر بــةرزيدء ط ـــوااٌء ةةب ــةو ِرذىة، ٍةىدَيِــ   خ ــةتى ئ ياٌ ـو ةــة ذةىم

ـــزاىي ـــ امَييــاٌ ىـاريي ــة دةَةـ ـــ، ك ، چہ    ہ  ھ  ھ    ڀ ڀ  ڀ   ڀ چً  َيـ
ــ دي ــ ةــةو ك ــــ ىامَيي بيــر اٌ ةةــــاٌ ٍيضيــــارة خىيـ   ةآلو مــً ئـةو ماىايــةو ثــ ــــاتةدا، بـ

 ة.ــس ىيــبةٍَي

ــ   ئةو ِرايـة دةضَيت ِرا  دووةو ــ ة عةقَلـ ، چڀ ڀ ڀ  ڀچَيً  ـى دةةَـ ـنةوة، اليةىطراىـ ـ
ـــارييةكنـواتــة  زاىي ـــاٌ ىيـ ـــة كـ ـــ، ٍةرضــــ ة تــى ىةتبـ ى ئَينــة دةيــساى  تــى زيــاتر   ـ

  ٌ   طــةورةػ كــة  خـــواةــةال ىيــة بــة تــى  ِرابطةيــةى ، وة      دةزاىــى، واتــة  ظــتَيِنا

، بـةَةِو مةبةشـتى   ـ ، مةبةشـتى ئـةوة ىيـة كـة ىةزاىـ     چپ  پچةرموَ   ـدةف
ــ ةرزةىعــة شــئةوةية كة ئةواىى ديِ ية تـى ةـة ئَينـة    خــوا   بِـات، ئـةواىيغ دةَةـَيً     ـ

 .اٌ وةآلمداييةوةــىت دةزاىى ضىىيــر دةزاىى بىخــضاكت
ة دةيـساى  ةةضـاو   ــية! ئةوة  كة ئَينخـوا  ـ ماىاكة  ئاواب  طوجنــوة دةظ ةو ِرا  شـَييـ

ة ــــناٌ ىيـ( وايــة، وة ئَينــة زاىيارييةكــدً    عووٌ )ــــيوور  تــى، وةط ىةبــــصَيـزاىيــار  ب
ــ ماى شـ ئةو . ار  تىــاو زاىيــ، ةةض اط بــاياىى بــظ ِ ـ ــ ايةي بـى ةَي دراوىةوة، كـة مـً   ـ

 . بةدَةـً ء شـَييةمهوةوا  دوـزياتر ماى
ــ ئيح ــ ة شــــــا دَيتـــ ء مةِريــــةمى دايِـــى، بــــى بةرثةرضــــداىةوة   اـــــ عيصـةر باشــــى ـــ
ووِرةتةدا زذر باشـــــى خـــــاوةٌ كتَيبـــــةكاٌ بةتايبـــــةتى ـــــــِراىييةكاٌ، وة ةـــــةو شـىةؼـــــ
ٞ ووِرةتى )ــاٌ كراوة، وةط ضىٌ ةة شـِراىييةكـىةؼ (دا زذر باشـى خـاوةٌ كتَيبـةكاٌ،    الٍش ا

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  چجووةةكــــةكاٌ كــــراوة   بةتايبــــةتى 

  كـوِر   عيصــا فـةرموو   ئـة     خـواةوة ئةو كاتة  كة ــ، ياد بِچڤ  ڤ  ڦ
تةوة، ضــاكةيةكى زذر ـةوة بةشــةر خــىتء بةشــةر دايِــــــة  مــً بِــــاد  ضاكـمةِريــةو! يــ
ــ ةَةدا كــطةورةو ةةط ــ اكــردووٌ، ضـ ــ ةةش خــوا ة  ـ ــ وويئةوةيـة كـة كرد   عيصــا ةر ـ ةتى بـة  ـ

ـــثَيغ ــةب ـ ــداوٌ،        ةمبةر  خــى ، ب ــة  ثَي ــةموو موعحيساى ــةو ٍ ــردوة، ئ ــتى ك ــاي دروش ب
ــ ــاكة    ـِرووذَيِ ــداوة، وة ض ــاكى ثَي ـــواى زذر ث ــى   خ ــةر دايِ ـــاةةش ــة    عيص ــةوة بــووة ك ئ
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بةشــةر ٍــةموو ئافرةتــاىى دىيــادا ٍةَةيبــ اردوة، وة  خـــوايسة بــووة، ــــافرةتَيِى زذر ثاكــــئ
ــ بـاي ةـة زط   ـ ةبـ ب ـاــ عيصاٌ ــثاظ دا بىتـة كىرثـة، كـة ئـةوة موعحيسةيـةكى زذر طـةورة       يـ
ـــ  ثةروةردطخـــواووة، وة دوايــيغ ـبــ ـــ  ٍَييعيصـــاار ـ ة ةــة كاتَيِــدا كــة  ـاوةتة طــىو قصـــ

ــ ا كاتَيــبووة، ئيح ــ دا ــةر قىىــة بووةو ةةشــمةةىتِ ــ ةَل خىيـــ ك ةةطـ دا بردوويةتـةوة،  ـ
ةتى  ـةدا فةرموويـوَييى ديِـى ةة دايِى كردوة، وةط ةة ظــيئةو بةرطر ،ة ــبى ال  طةةةك

     ڳ    گ  گ گ  گ  ک  ڈ  ژ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کچ

  ڻ   ڻ  ڻں ڻ ں  ڱ  ڱڱ  ڳڱ    ڳڳ

ــر   چے  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھۀ  ــة  مــــ ، واتــــ
 تَيبى ثَيــداووء كردوومــى بــة ثَيغةمبــةر ــــو كخـــوادة  ــــى  مــً بةىــــ( طوت ـاــــعيص)
ـــ)ي ـــاىى  ضــى كردوومـ ـــداوووـةمبةرو كـــى بــة ثَيغـــ واتــة  دةمِاتــة ثَيغةمبــةرو   تَيبى ثَيـ

ـــكتَيب اِرةط ـميــى بــة موبــ  خـــوا (وةه ثَيــدةدا، كةواتــة  ئــةو دايِــة  مــً خراثــةكار ىيــة  ـ
ــ دروش ــ   بِـــــردووو ىوَيـــــاىى ثَيِـــــتِردوة، وة فةرمــ ةَل ـــــةو، وة زةكـــات بـــدةو، وة ةةطــ
ئـةو ِرذىة    ـ بـ  ـــ  رء بةدبةخ  ىيه، وة شةالمه ةــط مب، وة مً خى بةزةطاــدا ضــدايِن

ــ هء، ئـةو ِرذىة  كـة دةمـروء، ئـةو ِرذىة  كـة زييـدوو دةئـةوة، ئ       ـــ ك دةبــة ةة دايــك اوا ـ
 ردوة.ــى كــةة دايِ ىــبةرطري  ـاــعيص

ـــئيح ـــ  ثةروةردطخـــواا ـ ةةطــةَل  ار دَيتــة شــةر باشــى شــةرىمَير  ئــةو ضــاكاىة  كــة  ـ
ـــدا كردووىـــــى، دةفـاــــــعيص ، كاتَيـــــك كـــــة چڦ   ڦڦ ڄچةرموَ   ــــ

ڄ   چل، ـريـ ـواتة  بـة جب  ،(دض    زٔح القس كرد، بة )ــردو تىو بةٍَيــريى تىو كـيـطـثع

ِةدا بـوو ،  ـــ ةت دةكرد كة ةـة بَيع ـ، ةةطةَل خةَةك قصچڄ  ڄ  ڃ  ڃ
ـــغ، ٍةَةبةتـييـــوة بــة كامَل ـــة ٍـ ـــقصيى ـةموو كــةط بــة كاملـَـ ـ اٌ دةكــات، كــة دةكةوَيتــة  ـ

ــ ٍ ،اَةيىـــ   شــةشــاء ظــتةمةىى ثةجن ــ ةموو كـ   خــوا اٌ دةكـات! ئـةد  بىضـى    ـــ ةط قصـ
ــ باشى دةك ـاــعيصةر ــةط ةةشــةيــوةط ضاك ـ كاربةج ــ اتو واتـ ــ ة  قصـ كـة    ةكردى  كاتـ ـ

ــ دا  بوو ء ةـة بَيع ــةةشةر قىى ــ ِةدا بـوو ، وةط قص ـ ــ ةكردىى كـ بووىـ ، وةط   اتى كامـلَ ـ
ــ يةط بووٌ، ضوىِ ــ ة ميـ ــ ء بسيِرَيي داَل ئةطـةر ٍـةر بسي َييـ   ـ َيك زي ـة  ـ، ٍـةموو ميداةَـ   ـ
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ــ ـــى ٍةيـزي  ـــة، وة ٍــةموو ميداَةـ ــةفَ  ـ ــى ىام ــدَي وظــةو دةىط ــوَيك ٍةى ــةآلو  ومى دةب ، ب
ئــةوة موعحيسةيــة، بىيــةػ  ،اٌ بِــاتــــةورة قصــــاو  طــــء وةط ثي ةبــــىتِـميــداَةَيك مةة

ـــ كّٕل   ٛد )يتـَيــــقىىـــا ى كامَل  اربـــةج  كخــــوا ِة  دا ـ(  ةةطـــةَل قىىـــا ى ىَيـــو بَيع

ڃ  چ   چ  چا دةفةرموَ   ــ، ئيح  عيصـاةكردىى ــبى قص ،باشِردوة

تَيبء ذيِنـــةتء  ـــــةوة كـــة مـــً ك ـــــ، وة يـــاد بِچچ  چ  ڇ
ــةوِراتء ئييحيلــ  ـــت ـــر كـه فَي ـــرد ، ئيحـ ـــا ئايـ ـــا تـ ـــيلـةوِراتء ئييحـ ـــتَيــيغ ٍــةر كـ بء ـ

 ًو  ــةت ىيــذيِن
كيتــاي ةَيــرةدا بــة ماىــا  ىووشــ  دَ ، ذيِنــةتيغ   ياٌ طوتووياىــةــــدَيِـاٌ ٍَييـزاىايــ

ــا تةوِراتيع    ــة، ئيحـ ــةكى زذرو دابوويـ ــىػء ورياييـ ــىػء طـ ــا  ٍـ ـــواتـ ــة  ــ ــرد  كـ ه فَيركـ
ـــظةريعةتَيِ ــا  ـ ــى مووش ــةر  دةِرذٌ، وة     ة ب ــِراىييةكاىيغ ةةش ــةروةٍا ىةؼ ــاتوة، ٍ ٍ

ةواوكــةر  تةوِراتــة، ٍةىــدَيك ظــ  ةــة تةوِراتــدا ٍــةبووة ال  بــردوة، وة         ئييحيلــيغ ت 
اوة، يــةكَيِد ديِــة ةــة ضــاكةكاىى مــً ةةشــةر تــى ئــة  ــــى ٍَييــــة  تازةظــــٍةىــدَيِى ديِ

ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ    چ! ئــةوة بــووة كــة ئــةو موعحيسةيةظــه ثَيــدا    اـعيصـــ

 َةيــدةت دروشــ  دةكــرد بــة َيوة  باــــوِرَ  ظــــةوة كــة ةــة قــــاد بِــــ، وة يچڌ  ڎ
ــ وِرَ  ظــةتى مً، واتة  ةة قــمىَة ــ َيوة  باَةيـدةت دروش ـ   دةكـردو دةبـوو بـة باَةيـدة، جـا      ـ

ـــيدةيةط بــووةو ٍةىدَيـئــةوة ج جــىرة باةـَـ  ــَيً  ظةمعــةمة كــوَيرة بــووة، ٍةىــدَيك  ـ ك دةَة
ــ ـــَيً  كـدةَة ــووة، بــةآلو ـ وة  ظــَي  عيصـــاباشــى ىــةكردوة، طــرىط ئةوةيــة   خـــواىتر ب

، فووت ثَيدا چڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژچوِرَ  دروش  كردوة ــق دة  ةةــباَةي
ـــ، يةكصخـــوايدة، طوتوويــةتى بــة ىــاو   ـدةكــردو دةبــو بــة باةـَـ  ةر بىتــة باَةيــدةو فِريــوة،  ـ

، وة كــوَير  زطنــاط ةةطــةَل بةَةــةك  ضــاط  چکڑ  ک  ک  چ
ـــدةكردى ـــبــة مىَة ،ةوةـ ـــةتى مــًء بــة فةرمـ ـــ  داىى مــً، فــوو  ةـ ـــكــردٌء دوعةـ ــى ـ ا  ب

ـــدةكــردٌء ض ـــاط دةبووىـ ، وة كاتَيــك مردووةكاىــ  چگ  گ    گ  گچةوة، ـ
مــردوواٌ دةرٍَييَيتــةوة   دةردةٍَييايــةوة بــة فــةرماىى مــً، ديــارة ٍــةموو كــةط دةتواىــ  
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، بــةآلو ةَيــرةدا مةبةشــ  ئةوةيــة مردووةكاىــ  بــة       اىياٌ بــــــةىازةكــةر ٍــةر جــــئةط
  مـردوو  وا ٍـةبووة ضـةىد ٍـةزار شـاَل بـووة مـردوة،        ـ وة، دةةَـ ايةــزييدوويى دةردةٍَيي

ــ  عيصـــا ـــة شـضىت ـــةر قةبرةكـ ــةتى  فــةٌ كــةط مــً    ءة ـ   كــوِر  عيصـــافةرمووي
ـــمةِري ـــو تــى كَيــىو مردووةكــةػ بــة قص خـــواةمه ثَيغةمبــةر  ـ ة كــةوتوة، طوتوويــةتى  ـ
ــ و ببزييـدو  خــوا بة فـةرماىى   طوتوويةتى  دةه، ــغ فةٌ كةشــميي ــ ةوة، زييدووبىتـ ةوة ـ

اىى ــةتى  بة فةرمــردوة، دوايى فةرموويـِـــَيـيارياٌ ةـة  كردوةو ثرشــَيياوة، قصــدةرياىَ
اىدا ىيـة كــة مــردوو   ــــيلةكــاياىى باشــة ئـةوة ةــة ئييح ــــوَييى خـىت، ظ ــــىوة ظــــبض خــوا 
ــ ةوةو ثَيغ زييـدوو كرابَيت ــاَل ةــةزار شــةىد ٍــض ةٍا دروشـتِردىى باَةيـدةػ   ةوة، ٍـةرو ـ

ئـــةوةػ ةـــة  ،ةـــة ظـــَيوة  قـــوِرو ثاظـــاٌ فووثَيـــداكردىىء بـــووىى بـــة باَةيـــدة  زييـــدوو
دايِـى ٍـاتوة    ،دا ٍةية، بى وَييـة  طـةجنَيك تـازة مـردوة    ــة، ئةوة  ةةوَيــاىدا ىيــيلةكـئييح

ــ ئـةويغ دوع  ،اتــا  بى بِــدوع ،كردوة ـاــعيصداوا  ةة  ــ ا  بـى كـردوةء ةةش  ـ ر ظـوَييى  ةـ

گ  گ    گ  چ  باآلدةشـ  دةفـةرموَ     خــوا اوةتةوة، بـةآلو ةَيـرةدا   ــخى  ٍةَةص

، ياىى  مردوو كـة ةـة قـةبرَ  دابـووٌ، زييـدووت دةكردىـةوة، ئيحـا دَيتـة شـةر          چگ

ــة    ــةتَيِى ديِ ــى ىيعن ــةرموَ    ءباش ڱ  ڱ    ڳ  ڳڳ ڱچدةف

ــ ةوة كاتَيك وةضـة  ئيص ــ، وة ياد بِچڱ ں ــ وور خصِرائيله ةـة تـى د  ـ تةوة، ـ
ــ امن ةـة تـى دوور خص  ــةكـواتة  جووةةك ة  ـطـ ـبةَة تةوةء تـىو ةـةواٌ ضـةثاَةةدا، كاتَيـك بـة     ـ

ہ     ۀ   ۀ   ڻ    ڻ  ڻ       ڻ  ںچِرووٌء ئاظــــِرايةكاىةوة ٍاتيــــة اليــــاٌ 

ــ ِروابووٌ ةـة كافرةك ـا ئةواىة  بَيبــ، ئيحچہ ِرائيل طوتيـاٌ   ـاٌ، ةـة وةضـة  ئيصـ   ـ
ِراية، بةآلو مً تـىو ةـةواٌ ثاراشـ ، ديـارة كـة دةفـةرموَ   تـىو        ــةكى ئاظــةوة جادوويــئ
يدء بــة ثيىىــى جووةةكــةكاٌ ــــووشــةر بــة جاشــــى ٍــــِراية دوايــــ ، ئاظــــةواٌ ثاراشــــة

ــ ابى ىةؼِراىييةكاٌ طيــرا، بة ذيصــطي  ـاــعيص راو ةـة دار درا، )ةـة خـاج درا(، بـةآلو     ـ
ــ ئَينــة  مص  ــ ةدراوة، بــةآلو بىض ـــــً ةــة خــاج ى  ـــــيوَةناٌ دةزاىــ   تواىـــا خـــوا ى ةَيـــرةدا ــ

ةرموَ   ةــةوامن ثاراشــتىو ديــارة واتــة ثاراشــتنى كــة بتِــوىٌ، كةواتــة  ئــةو ئايةتــة   ــــدةف
ةــة خــاج  عيصـــاة ئةطــةر ــــاتةوة، ضوىِــــَيً بــة درذ  دةخــــِراىييةكاٌ دةيَلــــئــةوة  ىةؼ
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شتوة! ٍةروةٍا ئـةوةػ بـة درذ دةخاتـةوة كـة       باآلدةش  ىةيجاراخـوا، ماىا  واية ـ دراب
  ثـــةروةردطار مراىـــدبَيتى، ئيحـــا بـــةرز  كردبَيتـــةوة، ضـــوىِة مةبةشـــتى خــــوا عيصــــا

ـــاٌء ِرذمةكـــــجووةةكةك ــووة ــ ـــبِ ـاـــــعيصاٌ ئـــةوة بـ ـــوىٌ، ئيحــ ـــا ئةطــ ـــواةر ــ ــةر  خـ ٍـ
ــ  ــ تىء دوايـــى بــــةرز  كردبَيت ـمراىدبَيـ ى ةوة بــــة مردوويـــةتى، ماىــــا  وايـــة ئامــــاجن  ـــ

جووةةكــةكاٌء ِرذمــةكاٌ ٍاتىتــة د ، بــةآلو كاتَيــك ئامــاجنى ئــةواٌ ىةٍاتىتــةد  كــة بــة   
ــ دوويى بـةرز كرابَيت ــزيي ــ ةوة، وةط عةقيـ ــ دة  ئةٍلـ ــ ى ئيصـ ووِرةتى ـــ ىو وايـة، وة ةـة ش  ـ
ٞ ووِرةتى )ــةة ش ،(آه عىساُ) رةدا، ـيــ َييةمى ئـةو تةفص ــدا ةة بةرطى دووةوء شــ(يعالٍش ا

 ِردوة.ــةةةيةماٌ باشــل ئةو مةشيــبة تةفؽ
ہ  ھ  ھ      ھ  ھ  چى د ، دةفــةرموَ   ــــةر بابةتَيِــــة شــــئيحــا دَيت

ــى   ، چے  ے       ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵ ــه ب ــك شرووظ وة كاتَي
ةو بى كـردٌ( كـة بـِروا بـة خـىوء      ــاىةوةو خورثــتنة دَةيــرد، )ياىى  خصــاٌ كـذةوارييةك

، اٌ  ئينامنــاٌ ٍَييــا، ظــايةدبة كــة ئَينــة طةردىِةضــ ــــً، طوتيــــةمبةرةكةو بَييــــبــة ثَيغ
( دَ ، ىةط بة ماىا  ئةو وةذيية  ّاً    سلة )ــتية دَلء خورثــرةدا بة ماىا  خصــوةذى ةَي

ــى ثَيغ ــة بـ ـــكـ ـــةمبةراٌ دَ ، ضوىِــ ــةبووٌ، وة ٍةىدَيـــ ــ ــةر ىـ ــةكاٌ ثَيغةمبـ ك ـة ذةوارييـ
َيغةمبــةر بــووبً، بــةآلو ئــةوة  كــة طو ــاٌ ةــة  ةكاٌ ثــــذةواريي ــــ اىة  دةطوجنــــطوتووي
 اتوة  ـايةط ٍـترتة، ضوىِة وةذى ةة بةكارٍَيياىى قوِرئاىدا بة ضةىد ماىــاٌ ِراشـٍةمووي

ــة ماىــ  (1 ـــا  ئامـب ـــوااىة، دَ ، وةط ـ ــةرموَ    خ ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې   چدةف

 .  ـمر  چەئ     ې  ې  ى  ى  ائ  ائ

  ڎ  ڈ  ڈچوَ   ـــــةرمــدةف خــــوادَ ، وةط ى ـــــامى  ةريسيـــــبـــة ماىـــا  ئيلَ( 2

 .طــى كرد بى ٍةىــارت شرووظــ، واتة  وة ثةروةردطلــالنح چ گ  ...ژ

 ردٌ بى دايِـى مووشـا   ــرووػ كــارة  شــدةرب طردٌ دَي، وةــا  فَيركــبة ماى وة( 3

، واتــة  وةذينــاٌ ىــارد بــى القصــ چڃ  ...   ٺ  ٺ   ٺ   ٺچةرموَ   ــــدةف
ــ تية دَةة، كة بة عــرةدا مةبةش  ثَيى خصــغ ةَيــكة ئةوي، ا ــمووشدايِى  ةِرةبد ـ
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ةرموَ   كاتَيـك  ــة(ية، ةَيرةظدا بة ٍةماٌ ظَيوة كة دةفــورد  )خورثــ( و بة كاً    ّ  سل)
ــ ةمبةرةكــوةذيه ىارد بى ذةوارييةكاٌ كة ئيناٌ بة مـًء بـة ثَيغ   ةو بَيـيً، طوتيـاٌ    ـ

ة ــــــود ئَينـوَةناى ، ياخــــــــــتــــىػ ظــــايةد بــــة كــــة ئَينــــة مصئينامنــــاٌ ٍَييــــا، وة 
 ً.  ــةضيــطةردةىِ
ى ئةو بةشةرٍاتة طرىطـة دةكـات كـة بريتيـة ةـة دابـةزييى شـ رةو        ــباش  خـوائيحا 

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  چناىةوة، دةفةرموَ   ــردٌ ةة ئاشخـواىَيِى ثِر ةة خـوا

ــةوة  چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ې ــاد بِ ، ي
    كـوِر  مةِريـةو! ئايـا ثـةروةردطارت دةتواىـ     عيصــا ةوارييةكاٌ طوتيـاٌ  ئـة    ـاتَيك ذـ ك

ــِر خـــواشــ رةو  ــة ئاشــ ـردمنــخـواىَيِى ث ـــاٌ ة ــووٌ،  ـ ناىةوة بــى دابةزَيي ــارة برشــى ب و دي
ــ ثَيويص ــ اوياٌ داوةتــــاٌ ثاشــــاٌ ثَيــى بــووة، وةكـو دوايــى خىي يتيـ تَيك، ــــةوة بــة ضــةىد ظـ
ــ ، طـوتى  ثاريَ چى  ى  ائ  ائ   ەئ    ەئچدةفـةرموَ     عيصـاشةرةتا  س ةـة  ـ
بِــةٌ كــة ئــةو جــىرة  خـــواةٌ ئةطــةر ئيناىــدارٌ، ئةطــةر ئيناىــدارٌ ثــارَيس ةــة ــــبِ خـــوا

ىابَيـ  داوا  وا ةـة    ،ـ ناٌ بـى دابةزَييـ  ــىتاٌ ةة ئاشخـوا رةو ــش خـوا ،ةٌــبِ ــ داواية  ة
طةكاىى ـٌ ئاماجنــةكاىى خىيــاٌء ثاشــاوو بةَةــبِــةٌ، ئيحــا دوا  ئــةوة  ذةوارييــةكا خـــوا

ــ قةىاعـةت دةكـات، كةوات   عيصــا خىياٌ بى دابةزييى ئـةو شـ رةية دةخةىـةِروو،     ة  ئةمـة  ـ
ــ ئاماىخء مةبةش ــ اٌ دةبــرَ  كة ئييصـوةردةطي ــ ئةوة  ة ــ تى خـ ــ ى  بـاػ خب ـ اتة ِروو، ـ
ى  ـــــة ٍـــــواٌ دةبَيت  بـــة ظـــَيوةيةكى جــــــــاىخء مةبةشـــــتية ِروو  ئامـار خصــــــــزذرج

 ۆئ    ۇئۇئ  وئچَيً  ـاٌ دةةَـ ـا ذةوارييةكـةر، ئيحـبةراىب اليةىىياعِردىى ـئي 

، چ ی  ی   ىئ  ىئ  ىئ     ېئ  ېئ  ېئ     ۈئ    ۈئ     ۆئ  
ــى خب   ــةوَ  ةَي ــاٌ  دةماى ـــطوتي ــووٌ، وة دَةيع  ـ ــى ب ــارة برش ـــىيً، دي ــاراو بطـ ـــناٌ ئ رَ ، وة ـ

ــ ةَةت  كـردوة ةةط ــساى  كة تى ِراشــبع ــ ناٌ، وة ظـايةديغ بـ  ةةشـةري، كةواتـة  ض    ـ وار ـ
ـــثاش ـــاو دَيييـ ــةِروو، ئيحــا  ـ ــة   عيصـــاةوةو دةخيةى ــخـــواداوا ة ــات ـ  ثةروةردط ار دةك

ـــا، چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀچ ــوِر  عيصـ   كـ
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ــ زَييناىَيوة بـى دابة ـاٌ ةة ئاشــىَيِنخـواارماٌ! ــية ثةروةردطخـواوتى  ئة  ــةو طــمةِري  ،ةـ
 ةوة   ــَيتــاو دَييــثاش ـــ ش  ػاــعيصـ

ةىٌ بـى  ــبة ج ــ اٌ ببــ، بىمچڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ
ــ ٍــى ئَيص يةكةممــاٌ ياىــى   ٍـى   ــ تاماٌء ٍـى دوايين ـ بـى ٍــةمووامناٌ  ئـةو ِرذىة  اٌ، واتــة  ـ

 ءيةخــوا   ثَيغةمبـةر  عيصــا طةيةط ةـة تـىوة كـة    ـاىةء بةَةــة ىيعــوة ببَيت ،ةىٌــببَيتة ج

ــ چٿ  ٿ   ٹ  ٹچية، خـواةةشةر ِرَيباز   ، تـى  ةيـة ناٌ بدـعـ يوء ِرذزي، ب ي
ــ ردٌ دةخخــوا ةةة  ــمةش  ـاــعيصدةراىى، واتة  ــباظرتيين ِرذزي ــ اتة كىتـ ايى، ئـةواٌ  ـ

 عيصـــــا، بــــةآلو چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئچاٌ  ــــــةرةتا، طوتيــــــياىة شوتوــــــخص
ــ ى، ديــاتة دوايــدةخي ــ َيك ةةقـةدةر خـى  ظ  ـــ ارة ٍـةر كةش ـ ػ اـعيصــ ات ٍـى  ـــ   داوا دةكـ

ضــى فــةرمووة   خـــواة  بــةرز  ئــةو دةوةظــَيتةوة، ئيحــا بــساى  ــــاوء ثايــــئــةوة ةــة مةق

 رةية دادةبةزَيينـــة ـــــفـــةرموو   مـــً ئــةو ش  خـــوا ، چٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤچ

ـــش ــ ءةرتاٌــ ــة ـبىتـ ـــوااٌ دةىَيرمـ ڦ  ڦ   ڦ    ڄ  ڄ  ڄ ڄ  ڃ  چرَ ، خـ

ىة دةىَيرمـة  خــوا ، ٍةر كةشـَيك دوا  ئـةوة  ئـةو شـ رةو     چ چڃ  ڃ  ڃ  
ــ سا  دةدةو ٍـيض كةشـه ةـة جيَ   ـــ ك شــبةجىرَي ، ب ِرواـبَيــء بـ ب افرــر كخـوا اىياٌ ئـاوا  ـ
ــ ى دةكــدوايى باش ا وةطــ، ج سا ىةدابــش ــ زاىايـاٌ باشـى ئـةوةياٌ ك    ،ةيًـ ــ ردوة، كـة ئاي ـ ا ـ
ــ ئةو شوة ةزيوة، ــةبةزيوة، ياٌ داىــ رة دابــةو شـئ ــ  رةية ضـى ةةش ـ ــ ةر بـووةو ئةواى ـ ة  ـ

ــةَل   ــة ةةط ــعيصك ـــب ـاــ ـــووٌ ضـ ـــةىد كـ ــووٌو ئـ ـــةط ب ــة زاىـ ـــةوة زذر ة ـــاياٌ ةةوبـ ارةوة ـ
 دةدةيً. ــ اىة  ثــةكاىدا ئامــةةة طرىطــة، كة ةة مةشــاٌ ٍةيــمِريــتـومع
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  ةيـةكى طرنـطضـةند مةسـةل

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چةرموَ   ـــــةو كـــة دةفـــــةكي  ةوـــــةةة  يةكـــــمةش

ــ ، ديچپپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ ــ تةئِبـة  ارة ـ يد ئــةو ِرذىة ـ
ً  ةمبةراٌ )ــةموو ثَيغــٍ خـواكة  ( كىدةكاتـةوة ِرذى  قيامةتـة،   عمّٗي الص ةٚ ٔالش ة

ــ ةمبةرَيِــةـة دىيـادا ٍـةر ثَيغ    خــوا ة ـــ ضوىِ ــ د ةـة ك ـ ــ اتى خىيـدا ى ـ بـةآلو ئــةو  اردوة، ـ
ِرذى   ،ياٌـِرذىة  كــة ٍــةموواٌ ثَيِــةوة كىدةكاتــةوة، ٍةَةبةتــة ةةطــةَل ئَوممةتةكاىيعــ 

ةمبةر ـــــ( داىـــة ثَيغ124000قيامةتــة، جـــا ئييصـــاٌ ئةطـــةر بَييَيتــة بةرضـــاو  خـــى  )  
ــ ةَةدايــٍةريةكة ئَوممةتى خى  ةةط ــ ة ج عـ ــ ةرزَيك ٍـ مليـار   اٌةَةى دةطـرَ ، بـة مليـار   ـ

 خــــواة ـــــى ىـــاطرَ ، بىيـةر زةويـــة  ئَينـــةػ ٍةَةــــــــيد ئـــةو شـئِـــةرو! بـــة تةـبةظـــ
ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہہ   ہ  ہ  ھ چدةفــــــــــةرمووَ    

ــ چھ ھ  ـــ، ئــةوة بىيــة بىت ـإبراهي ـــاٌ بـ ـــاط دةكــةو، ضوىِـ ـــ ِى ـة ِرةىطــة خةَة
تا ـةٌ، بَلَيً  جـا باظـة ئَيصـ   ــبِ ــ يارةتاٌ ةــئةو ثرش ،دةوارــِة خوَييــىء كىَةيناىـعةة
ــ يار بةظةر ةةشــمل ذـةوتسيِة  ـى ــ ةر زةو  دا ٍةيـ ة، خـى ئةطـةر ٍـةتا شـةد شـاَةى      ـ

ــ اَةى ديِــةد شــديِة، دوو ش ــ ة ىـازاىى ضةى ـ ــ ة بةظـةر ةةش ـــ د  ديِـ ــ ةر زةو  ٍـ  ، ةبـ
ارء ضل مليـاريغ، ةـة   ــ  مليــارء بيصــة ٍةظ  مليــبَيتبة ـــارة ِرةىطــملي ذـةوتئةو 

ضةىد مليار بةظـةر تَيجـةِر  بـً، ئـةو      ــ تا دةبــتاكو ئَيص ،ًــزاىيئادةمةوة كة ئةمة ىا
ٍـــةر ثَيــيخ يــةكى  ،ىــــةراىة ئةطــةر ةةشــةر زةو  داياىبيَيــــار مليــار بةظــــٍــةموو ملي

ــ ةوة، ضوىِة تى وةرة بـة مـةترو شـاىتيه ذيص   ــاٌ ىابَيتـجَييشـاىتيه جَيطـا بطـرٌ  ابى ـ
اىى ــــةر دةرياكــاىيغ ببيــة وظــِاىىء ٍةموويبِــة، ئــةو ٍــةموو مليــار بةظــةراىة ئةطــ 

ــ ةةش ــ اٌ ىابَيتـــ جَيي ،ةر دابيَيـى ـ ــ ةوة، ئـة  ئ ـ ــ ةد  ضـىٌ ئـةو شـةر زةويـة ج    ـ َيى ئــةو ـ
 و  وةةــدا دةبَيتــة  تَيــِـةمووة خةَةــٍ

ڻ  ڻ  چ  ثـــةروةردطار دةفـــةرموَ   خــــوادةَةـــَي    دا ئَينـــة ةـــة وةآلمةكـــة 

ــإبر چھ ڻ  ۀۀ  ہہ   ہ  ہ  ھ ھ  ــة   ، ـاهيـ واتـ
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ــ ـــةو ِرذىة كـئــ ـــة زةو  وةط خـــ ـــى  ىامَييَيتـــ ـــئاش وةوةـــ ــاٌ ـــ ناىةكاىيغ وةط خىيــ
ًَ  ]دةفــةرموَ    وةط ثَيغةمبـةر   ،ىامَيييـةوة، ٍــةموو  دةطــىِر َ  ِٕ   َٖ ٍٖ اُض  ُِٖخَظ  ُس ال
َِٗط ٛٔ َعَم       ٜ َأِزٍ  َه َٗاَو        َٞ َكُقِسَص         اِلٔق َٞ َعِ        َسا ٌَٔق         ا  ٔٛ         َّ َِٗص ٔفٗ ْي          ِعَما َو          ٘  َل       

9875َٔ) =سقيه   ٙٗاِزَخ  الُب َُْجَسِطَأ}[ٕد  أَلَح 9َٔ;>9) =سقيه   ْئمِش  ُو(،   =سقيه  اُ ٖب  ٔح َُاِه  (، 
(:677)  َ َِ َس ِعٕد زَ      َس َع  ــ ، واتــة  ةـة ِرذى  دواي {ُْ    ٍَِع اُ  َ٘ٔض  ِِّن ِه  ةر ـد خـةَةك ةةشــ ـ

ِـ ـجد كىدةكرَييــزةويةكى ش ــ جى ةَيـــ ى شـةوة، وةط ىاىَي ــ وىـاذى ةةش دَ  طـ   .ةر ىـةكراوة ـ
ئَينـة ىيـة،     زةويـة واية ئـةو  ، ماىا   جى كة طوىاذى ةةشةر ىةكرابــى شــىاىَيِئـيـحا 

  ثـةروةردطار ٍةيةةتةكـة  دةطـىِرَ ، ىـازاى  ضـىىةو ديـارة       خــوا بة ظَيوةيةكى ديِة 
ــراواٌ دةبـــ  ــا    ،زذر فـ ــِيلة  دىيـ ــة وة تةظـ ـــئَيصكـ ــىرةء   ــ ــة  خـ ــةء كىمةَةـ تا زةويـ

ِ  كـاربةج   خـواىةكاٌء كةوٌء كائييات كةٍِةظا ــ بـة جىرَي ى ديِـة دايدةِرَي َيتـةوة   ـ
پ  چ  فــةرمو ثَييــاٌ دة خـــواة، ئيحــا كــة ـضىىــ  ى  دةزاىـــبىخــ خـــوا طةبــكــة 

ـــ، ضــيتاٌ وةآلو درايــةوةو ئــةواىيغ دةةَ چپ ـــىي ينــاٌ ةــةاليَيً  زاىيارـ ٍــى  وةـ
ةط، يـــاخود ئـــةو ـــــ، ئـــةوة ية ِرووـــــةواويغ الي ـــى ئـــةوة ىيـــة بـــى تـــى  خبةييـــــىات
ـــٍ ،ةــــة  كــة تــى ةــة التياريــــزاىي ـــةــة بةراىبةريئَينــــة ى ـ ة، كةواتــة  ــــتَيك ىيــــدا ظـ

اريغ ـــــ  ثةروةردطخــــواةتة ـــــ  ىاكـــات ئَينـــة بـــى تـــى  خبةييـــة ِروو، ٍةَةبـــــثَيويص
و، ةط خبةىــة ِروــــارييــةٌء زاىيـة بِــــــكــة ئــةواٌ ةَيــرةدا قص ،مةبةشــتى ئــةوة ىــةبووة

ات، كــة ــــاٌ بِــــافرةكاىيــا كــــطـتى كىمةَةــــِو مةبةشــتى ئــةوة بــووة كــة شةرزةىعـبةَةــ
ً   اوة، تـاكو ثَيغةمبـةراٌ )  ـئيناىياٌ ثَيياٌ ىةٍَيي ــ ( بَلعم ّٗي الص ةٚ ٔالش ة َيً  ئَينـة  ـ

ـــثَين ــةآلو ــــاٌ ِراطةيـ ــى باظ وةوةــــية ضــىىياٌ وةآلو دايخـــوااىدٌ، ب ر دةزاىــىء ـــتـــت
 ة ِروو. ــرَيتــاركراوة، با خبــيووياىةو تىمــاٌ ىوشتةكــفريع

ــ ـــوا  ةةة  دووةوـمةشــ ــةرموَ   خــ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    چ  ثــــةروةردطار دةفــ

ڄ      ڄڦڄڦڦ  ڦ ڤ ڤڤڤ

ڇ  ڇ  چچچ  چڃڃڃڄڃ

ڑ   ژ     ژڈ    ڈ    ڎڎ   ڌ   ڌ   ڍ     ڍ  ڇ       ڇ
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   ڳ   ڳ  گڳگ   گک گ کککڑ

ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ    ۀ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ        ڱ  ں 

  ۀ    ہ   ہہ  ھ  ھ   ھ ھ  ے ے    ۓ ۓ

  كـوِر   عيصــا ةرموو   ئة  ــف خـواك ــ، كاتَيچۇ  ﮴  ﮵﮲  ﮳  
  خـواةوة... ةةو دوو ئايةتةدا ــتةوة ياد بِــة  مً بةشةر خىتء دايِــةو! ضاكــمةِري

 اتة ِروو  ــدةخ ،وٌدا   ـاـعيصيسةكاىى خى  كة بة ـ( ةة موعح10ا )ــزاىاو تواى
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 (   هل   موعجـيز ه كا ني  عيـسا 90)    باسي  
رد بــة ــــةوة كــة تــىو بــةٍَيس كــــ، يــاد بِچڦ   ڄ  ڦڦ   چ  ةوـيةكــ
ــارة ٍةىدَيدض    زٔح الق) ـــ(، دي ــ ةرةواىى قوِرئـ ــة توَي ـــك ة ــَيً  )ـ ( الق  دض زٔحاٌ دةَة

   عيصـااىةية كة ـةو ئين( ئالق دض  زٔحاىة  )ــريل، وة ٍةىدَيك طوتوويـواتة  جب
  عيصـاة ثاكةية كة ـ( ئةو ِرووذالقدض زٔحةيبووة، وة ٍةىدَيك طوتووياىة  )ـٍ
ــ ِراىييةكاٌ بىخىظـةيبووة، بةآلو ىةؼـ ـٍ ــ ياٌ ىازاىـ ــ ( ضـيةو دةةَ الق دض  زٔحً )ـ َيً ـ
ريل، ـَيً جبـــووة، ىاَةــــــاتوةء ضـدا ٍــعيصـــاو خـــواواٌ ـتَيِة ةــة ىيَـ ــــ( ظالق دض  زٔح)

سترة، ـكة ئةو ِراية بةٍَي ،ةــريلـَيً  ياٌ مةبةش  ثَيى جبــىو دةَةـبةآلو زاىاياىى ئيص
 چی ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ چ   بـةرز دةفـةرموَ    خــوا ضوىِة 

ة  ـدوة..، كةواتـ ـةزاىـ( ةة ثةروةردطارتةوة ئةو قوِرئاىة  دابالقدض زٔح  ) ، بَلالنحل
ــالق   دض)روح  ـــ( يـ ــة )  ـاـــــعيصى ـَيسكردىـــريل، ضـــىىيةتى بةٍـاىى  جبـ  زٔحبـ
ة ةةطــةَةى بــووةو ٍاوكــاريى ــــريل ٍةميعـ( ضــى بــووةو ئــةوة بــووة كــة جبــ الق  دض

 يةتى.ــتووظـتى طرتوةو دَةى ِرذظً كردذتةوةو ثاراشــكردوةو فَير  كردوة، ثع

ــة  چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ  دووةو ــة ةـــ ــى كـــ ــةَةِى دةدوَييـــ ، خـــ
ــــبَيع ـــِـ ــة تةمةـةدا ، وة كـ ــة دةكةويـ ـــىيعاتَيك كـ ــى، ثَيعـــ ــ ــَل دةبـ رتيغ ـةوةو كامـ

  ثــةروةردطار ةــة شــووِرةتى خـــوائايةتــةكاىى شــووِرةتى مةِريــةمماٌ ٍَييايــةوة، كــة 
ـــمةِري ـــ ـــاط دةكـةو دا ب ـــات، ضــىٌ جبـ ـــريل دةىَيـ رَ  بــى ال  مةِريــةو، ةــة كاتَيِــدا  ـ
ودا ريل ةـة ظـَيوة  ثيـاوَيِى تَيـرو تـةوا     ـ، جبـ ـــ  ىردٌ دةبـــ ى خىظـةو خةريِــمةِري

ژ  ژ       ڈ    ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ...چ، وةط دةفـــةرموَ   ـ خـــى  بـــى دةىوَييـــ

گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ      گگ    ک    ک    ک ک  ڑ       ڑ

  ہ    ہ    ڻ  ۀ    ۀ    ڻ  ڻ  ڻ ں   ں    ڱڱ    ڱ ڱ 
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ـــ چ...ھ     ھ  ھ  ھ    ے  ے ہہ   ريل( بـــى  ضـــووة ـ، واتــة  )جب
ــ وتى  مـً ثةى ــغ )مةِريةو( طـك، ئةويـثَيـوِشةر ظَيوة  بةظةرَيِى ِرَي   خــوا ا بـة  ـ

ــ رو ةـة ت ــبةزةيد دةط بة ريل( طـوتى  مـً   ـَيِى ثارَيسكـار ، )جبـ  ـى، ئةطـةر تـى كةشـ   ـ
ا مــً ــــى  جــــدةو، طوتـبــــ   ثــــَيِـٍــاتووو ميداَة ،ارمتـا ىَيــردراو  ثةروةردطـــتةىيــ
يى(، ـةآلةَـ ـىةطةياىدذتة مً )بة ذ ةرَيك دةشتىــ، كة ٍيض بةظــ ه دةبــىٌ ميداَةــض

دةكات(، طوتى  ثـةروةردطارت   ــ اىى خراثى ةـةو طومــيغ ىيه، )مةِريـوة داوَيً ثيص
ــ اىة...، جا دوايــتَيِى ئاشــةوة بى مً ظــةرمووة، كة ئـ يـوا ٿ  چد دةفـةرموَ    ـ

، واتة  )دواي مريم چڦ  ٹ   ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ
ــةو   ــةوة  مةِري ـــاعيئ ــص ــتةوة دةبــ     دةب ــة  بةدةش ــى ال     ( كىرثةك ــةوة ب دةيبات

ــ اٌ  ئـة  مةِري ــة ، طوتيـقةومةك ــ ظ !ةوـ ــ تَيِى خراثـ   كـردوة، )ئـةو ميداَةـةت ةـة     ـ
ــ وَ  بوو، كـة ميَ ــك ــ ردت ىةكـ   ثـةروةردطار  خــوا مةِريـةميغ   (ىو!ـردوةء ٍـةر كضـ  ـ

ڀ  ٺ     ڀ     ڀ   ڀ      پ  پ  پ  پچر ثَيى دةفـةرموَ    ـتـثَيع

ِ م مري  چ ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ــةر بةظةرَي ــة  ئةط ـــ، وات   د  ـ
ــ قص ،ىو طرتـوة ـة خـ ـاوةٌ بةزةيى ةـ ــ  خخـوا  مً ئةمِرذ ِرذىووو بى ــ بَل ة ةةطـةَل  ـ
ى تَيـدا بـووة،   ـة ةةطـةَل ىةكردىيعـ  ـــ ةط ىاكةو، ديـارة ِرذىووطرتيـى ئـةو كاتـة قص    ــك

  وَ  بـووةو ـةوةت ةـة كـ  ـئ !ةوــمةِري  ئـة  ًَيــد  كة دةَةــةٌ، ئيــةػ بِــىةدةبوو قص
، واتـة   م مريچچ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ     چ  چچ

ــ برايةكى ٍ ــ ةو دةبــارة مةِريــ)دي !اِرووٌــِى ٍـئة  خوظ ٍ   ةبووبـ ــ ىـاو   اِرووٌ ـ
ـٍـ ــــ، يــاخود مةبةشـ بــ اِرووىى بــرا  ـتياٌ ئــةوةبووة كــة مةِريــةو ةــة تاعةتــدا وةط 

ــ ا بووة، ٍــمووش ــ اِرووٌ زذر ثيـاوَيِى ىـةروء ىي  ـ ــ اٌء مةىـ ِـ    ودبووةـ ى ـبـة ظـةروء ظ
ــ تـى كـة ةـة ظ    !ةوــواتة  مةِري (ووةــب دا وةط ٍـاِرووىى  يــ ةروء ظـِى ٍَيـديىء مةىدي  ـ

ــ ا بوو ، تـى ىـة باب  ــبرا  مووش ــ او  خـــ   ثيـ ِ  ـ ــ راث بـووة، ىـة داي ً ثـيض  ـــ   داوَيـ

ڍ  ڍ  ڌ      چ  ڇڇ  ڇ ڇ چبـووةو!  تا ئةوةت ةة كوَ  ــبووة، ئَيص

ة مـً  ــاىة  كردوة كــى  ئامــارة كة بىخــ)دي ، واتة  م  مريچڈ  ڌ   ڎ  ڎ
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ـــقص ة ىاكــةو بــةِرذىووو( ئامــاىة  بــى كىرثةكــة  كــرد، طوتيــاٌ  جــا ضــىٌ ةةطــةَل    ـ
ِـ ـارَ  ةة بَيعِة دايةء ةةشةر قىىدا ةء مةةـكة ج ،ةيًـة بِــدا قصـَيِـميداَة ةيةو ـىت

ــ ةير بـووة، ئيح ـارة ثَييـاٌ شـ  ــيد ڈ  ژ   ژ  ڑ  چةر دَيتـة وةآلو   ـيةكصـ  عيصــا ا ـ

  ڳڳ  ڳ گگ  گ  گک    ک   ک  کڑ  

    ۀۀ  ڻڻ ڻڻں ں ڱڱ ڱ ڱڳ

(  عيصـــا، واتــة  )مــر   چے  ھ  ھ   ھ ھ      ہ   ہ  ہ ہ  
ــ طوت ــ بى ثَيــــو، كتَيخــوا دة  ـى  مـً بةىـ  ـ ا ــــئيحداوو، وة كردوومـى بـة ثَيغةمبـةر )   ـ
ــ ىتِـةـةدا  دايةو مــةتى قىىــةر ذاَةــارَ  كة ةةشــج ى بـة  ـةية، يـاىى ضـى  كردوومـ   ـ
ــ ةمبةرو كتَيبى ثَيـداووو!! واتـة  دةمِاتـة ثَيغةمبـةرو كتَيـبه ثيَ     ــثَيغ دةدا، كةواتـة   ـ

ــ ميى بـة موب  خـوا (  ة  مً خراثةكار ىية، ئيحا دةَةــئةو دايِ اِرةط دروشـتِردوة،  ـ
ــ ى ثَيِردووو ىوَي  بِةو، وة زةكات بدةو، وة ةةطوة فةرماى ــ ةَل دايِـ ــ ه ضـ اط مب، وة ـ
، ئةو ِرذىة  كة ةـةدايك دةمبء،   ب ــ زةطرء بةدبةخ  ىيه، وة شةالمه ة مً خى بة

ــدوو دةئ     ــة زيي ــةو ِرذىة  ك ــروء، ئ ــة دةم ــةو ِرذىة  ك ـــئ ـــةوة، )ئـ ــعيصاوا ـ   ـاــ
 ردوة(.ــى كــةة دايِ ىــبةرطري

بـةرطريىء موِرافةعةيـةكى بـاػ دةكـات ةـة        بـ  ـ   ةـ خــوا شـةالمى   ـاـــ عيص اواــئ
  ـجــارَ  ثَيويصــ ، ِرةىطــة ٍــةر كــة مــةرد ىيــة تــةىيا يــةط جــاريغ بووبــ   ،دايِــى
، ئايةتةكـةػ ىافـةرموَ     قصـة  كردبـ   عيصــا اٌ ــديص ،ـ رابـيض طيــمةجل ،ءـ بووب

اٌ بِات، ــا دةبا ئةو ميداَةة قصاٌ  كوـة ضةىداٌ جار طوتبيــةط جار بووة، دوورىيــي
ار ـ  ثةروةردطــخـــواوَ  بــووةو ضــوىِة ــــداَةةت ةــة كــــةو! داخــَو ئــةو ميــــئــة  مةِري

ـــ، ةــة الىِچڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃچةرموَ   ـدةفــ ــداةـ يى ـو بــة كامَل
ــ ِدا دةكـة ، ىافـةرموَ   يـةط ج   ـة ةةطةَل خةَةــقص جـاراٌ  ةىد ـِو ِرةىطـة ضـ  ـار، بةةَـ ـ

كرد، بىية باشى  هـريغ باشـتـ، وة ثَيعـ ة  كردبـقص  ـاـعيص ،ـ تى بووبـثَيويص
الىِـة   اَةةتى كـة ةـة  ــء ذ ــةر قىىدا ـة  شــات، واتة  قصــ(يغ دةككّّةيد )ــكامَل

 . بووة ـ جَيــوبةِر وةط بووةــوةط ي ،يي ـا د كامَلــة  قىىــدابووة، ةةطةَل قص
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ــوارةو  ــَييةوء ضـــ ــةرموَ    شـــ ــة دةفـــ چ  چ     ڃ  چ چ  كـــ

ــچچ  ڇ ـــبَل ـ ، دةطوجنــ ـــَي   موعحيـــ ـــسة  شـــ ـــاَييةمى ـــ  عيصــ
ــ كيت خـــوائـةوةبووة كـة    ــ ايء ذيِنـ د ــــردوة، وة مـوعحيسة  ضوارةميع ــــةتى فَيركـ
ــة ت  ــةوةبوو ك ـــئ ـــةوِراتء ئييحـ ـــيلى فَيركـ ــةو تةفصـ ـــردوة، ة ار باشــى ـرةدا زذرجــــي
تـاي، )ذـةآلَلء ذـةِراوء ياشـا     مةبةشـ  ةـة كي    ة اٌ كردوة، دةطوجنـ ـكيتايء ذيِن

ــ (، ذيِنـةتيغ مةبةش ـ ةكاٌ بـةرعييــظ   ثَيـى ِرةوظـ ء بـةٍا بـةرزو جواىـةكاٌ      ـ
ـــ ب ــة تةفؽـ ــة دةرشــــ، وةط ب ـــةكاىى ديِــــيَل ة ــردوة، وة دةظــطوجن  ـ   ةدا باشــه ك

ـــمةبةش ــة )ـ ـــ( ةَيكت  ا   ة ـــرةدا ىووشـ ـــ   بـ ــغ عةقحكى  ٛ، )ـ ـــ(ي َلء ٍــىػء ـ
ى فَيــر  ـةر ئييحيــلء تةوِراتيعــــــ  ثـةروةردطار يةكص خـــواارة ــــ، ديــــ ارةزايى بـــ ظ

ـــا ــارة        عيص ــةبووة، دي ــ (  ى ــدٌء ىووش ــدةواريد )خوَيي ــى  خوَيي ــردوةو خ ك
 ةورة بووٌ. ــسة  طــةػ موعحيــئةواى

ـــثَييح ڇ   ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ڇ   چ  ةوــــ

ڳ    گ گ   ژڑڑککککگگ ژ

ڻ     ں  ں  ڱ      ڱ ڱ ڱ   ڳ ڳ  ڳ 

، وة يــاد بِــةوة كاتَيــك كــة بــة مىَةــةتى  چڻ  ڻ    ۀ  ۀ    ہ   ہ   ڻ
ــ فـووت ثَيـدا دةك   ،ردوـ  دةكـ ـيدةت دروشـ ــَيوة  باَةــمً ةة قوِر ظ ــ ردو بـة مىةَ ـ ةتى ـ
ــ يدة، ةـــ مً دةبووة باَة ِّ ُت  ( يـاىى  شـاز دةكـة ، دروشـتى دةكـة ، )     ختُم   َيرةدا )ـ َُّٞ ،
 ٍَُ   باآلدةشــ  دةفــةرموَ   خـــوا(، ضــوىِة ُدٕٔج  ُتة  )ــــدةكدا ــــ( دَ ، ىــةط ثةيَتِص  

ة  ــ، واتة  ئةو كةشلــالنحچڤ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ چ
ـــ اٍَييــة وايــة كــة بةدييــــوةط ئــةو كةش  يـدَيــيـبةدي ةوة! يــاٌ ــــةىــىاكبيـرو ئايــا ـ

ــ ـــالرعچھ ہھ  ھ  ھ  ہ  ہ   ہ ...چةرموَ   ـدةفـ ( طم    ، )دــ
ةــة ىةبووىــةوة ثةيــدا ظـــتَيك   اٌ دَ ، واتــةــــا  بــة ديََييــــبــة ماىاىةدا ــــايةتــةو ئـةــ
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ــرَ  ــة    ،بِ ــةط ب ــة ب ـــدةك خـــواك ــةآلو ظـ ـــرَ ، ب ــى ظـ ـــتَيك ب ـــتَيك بطـ ــةوة ـ ىِررَ ، ئ
ــ تييدا تةىيـةةِراش ــ ( دةيطرَيت  طم  ا ماىايـةكى ) ـ ريى ـةوة، كـة بريتيـة ةـة ئةىدازةطيـ    ـ

ــ ةتَيِــذاَة ة ةةــييدازة طىِرــَيرةدا بة ماىا  ئةىـكردٌ، كة ة ةوة بـى ذاَةـةتَيك، يـاىى     ـ
تى كــردوةو ــــدروش ــــ ة كــــبــةآلو قوِرةك ،ة  خــاوــــة وةط كةرةشـة ٍةيــــــقوِرةك

ــ ، بـةآلو ةـة قوِرةك  خـوابَيطوماٌ  ــ ظ ـــ  ة كـ ،  عيصــا َيوة  باَةيدةكـة  شـاز كـردو    ـ
ــ يةكص ،دا كـردوة ــا كة فووظى ثَيــئيح ــ اىى خصةر ىيـ ـــ   بةديََييخــوا ةر ـ تىتة بـةر  ـ

واية ـة مً ثَينــَيه ِرووح، ضوىِــيدةيةكى زييدوو، بىيةػ ىاَةــئةو قوِرة، وة بىتة باَة
دةوةر جــا ٍــةر ةــة  ــايرذطء ميِــِرذيء ــــاىةوة، بــةآلو زييــــِرووح تايبةتـة بــة ئييص 
ــةط خاى  ــدار  ي ـــىياى ــةوة، بطـ ـــةيى ي ـــرة ٍــةتا كـ ـــروء زييـ ــاكو  ـ ــةء، ت دةوةراىى ديِ

ــ واية ىياىيـاىةَلء ئةواىة ٍةمووياٌ مـً ثَينـ  ــء، تاكو ئةوةرةثة اٌ ٍةيـةء ىياىـدارٌ،   ـ
ــ اٌ وةط ِرووح تايبةتة بة ئييصــئةطةرىا طي يية خــوا تَيِى ـاىةوة، ئـةو ِرووذـةػ ظـ   ـ

ــ كة بة بـةر ئييص  ِ ـاىى دا دةكـات، بـةآلو بـ   ـ ــ اقى زييـدةوةراىى دي ــ ة ىياىيـ ــ اٌ ٍةيـ ة، ـ

( بـة ماىـا  مىَةـةت دَ ، وة    سذُ، كـة ) چڎچوَ   ـــ ارَي دةفةرمــبةآلو ٍةموو ج
ــ رادةء ويصـبة ماىا  فةرماٌ دَ ، بة ماىا  ِرَيطة ثَيداٌ دَ ، وة بـة ماىـا  ئيـ      دَ ، ـ

 ةٌ.ــى ٍــايةكــضةىد وات

ـــةظــــظ ــچ ڑ  ک  کڎ  چ  ةوـةوء ذةوت يسة  ـ، موعح
ـى كردذتـةوة،  ضاكـ ر  كـة ٍـةر بـة زكنـاط كـوَير بـووة،       ــةو ئةوة بووة كة كوَيـةظـظ

ــ ط  ز َيـبىيةػ دةَة ــ ناط، ضوىِـ ِ ـ ــ ة ئـةو  دي ــ ة كـة ِرةىط ـ ــ ة ٍـةر ض ـ او  ىـةخىػ  ـ
ــ ، يـاخود ض ــ بووب ِـ ـ ــ ، ضـاو  ض ـ طةيبـ   ى ثـ ـاو  زةرةرَي ــ اط كرابَيتـ ةوة، زذرجـار  ـ

ة بتــواىً ئــةو  ــــِةكاٌ ِرةىطــــرَ ، ثسيعــــػ كــراوةو دةكعيصـــائــةوة بــة  ــةير    
تا ئةوة دةكـرَي، كـة كةشـَيك ظـةبةكة      ــةت ئَيصــةٌ، بةتايبــاىة ضارةشةر بِــذاَةةت

اتةوة، بـةآلو  ــاكى بِــك ضــثسيع ـ اتوة دةطوجنـَــَيـتَيِى ديِة  ةــِراوة، ظـضاو  ثض
ات ــاو  قةثــوَييى ضــر بووبَى، ياٌ ٍةر ظــوَيكاط ضاو  ٍةر ــنطَيك ٍةر ةة زــكةش
ِ ةتى دوعاــتواىيوي  عيصـا، ــ بووب ــ   بـى ب ــ او  ضـــ ض خــوا اتء ـ ــ اط بِـ  ،اتةوةـ

 ات.ــدا بِــثةي  ياٌ بى
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ــ ــةط واتــة   چ  ک چةو  ـذةوتــ سة ـموعحي ــاىى بةَة  عيصـــا، )أبــر (يغ ي
ــ اط كردذتــةوة، ديــارة ئَيص ــــض خـــوا ةتى ــــى بــة مىةَ ــــةكيعـبةَة   تاظى ةةطةَةــداب ــ

 .ــ ابــاط ىــةر ضــةط ٍــىةخىظى بةَة

ئةوة كـة  ة ـةرجنـشجَيـى ، ئةوة  كة زذر چگ  گ  گ  گ  چ  تةوــٍةظ
ـــدةف ـــةرموَ   كاتَيـ ــة مىةَ ـ ـــك كــة ب ـــةتى مــً مــردووت دةردةٍَيي ـ ـــاٌ، ئـ ـــةوة ىـ   ابـ

ى  مردوو دةرٍَيياىـةوة  ـاتى خـر ، ضوىِة كــبطـــ ة  ةــةكـا ِرواَةةتييــةر ماىــيةكص
ــ ةـة طىِرش  ىيوة ظــتى ةةطـةَل ىَيــ راوة،  بـى ك ـًء ظــتى وا، يـاٌ وايـاىسا     ،تاىاٌ ٍــةبووةـ

طرىطـة،   ،ة، مردوو بة زييـدوويى دةربَيييـةوة  ــٍيض ىي ،ىِرــاىةوة ةة طـمردوو دةرٍَيي
ئةو مـردوة بـة زييـدوويى ةـة      ،ا  كردوةوــئةوة  كردوة، دوع  ـاــعيصكة تةىيا 

ــيارياٌ ة   ــة دةر، ثرش ــة  ٍاتىت ـــقةبرةك ــةك  ــَي ــة ي ــةوة ك ــةتا طَيِرراوةت ــة   ِردوة، ٍ ة
ةوةو ٍةىـدَيك ثرشـيار  ةَيِـردووٌ، بـة ٍـةر ذـاَل       ذتـ ةكاىى ئادةمى زييدوو كردكوِر

ـــئةواىــة ئَين ــةـ ـــِرَييةك ة ة ـــى ِرووىــةوة ثَينــاٌ ىةطةيعـ  خـــواتووٌ، طــرىط ئةوةيــة ـ
ـــبةطع ـــتى دةفــةرموَ   كاتَيـ ــة كــى    ـ ــةوة، ئيحــا مــاداو ب ــدوو دةكردى ك مــردووت زيي

ــ ( ٍ   مج)  ، ضـوار، ثَيـيخ ...  ـــ  زيـاتر بـووة، ئيحـا ش    ـ (، ديـارة يةكـ  ىٕتٜ ال  اتوة  )ـ
ــ ةىد بووٌو ىازاىيــض ــ بـةآلو كـة مردووةكـاىى زيي    ،ًـ ــ ماى ،دوو كردذتـةوة ـ ا  واىيـة  ـ

ــ دوو بـووٌ، بةةَ ــــدوايـى ٍـةر زيي   ِو ٍــةتا ئـةو كاتـة  خــةَةك ثرشـيارو وةآلمَيِيــاٌ    ـ
خىتـــاٌ وةط  خــــواةتى  بـــة فـــةرماىى ـــــمـــاوٌء دوايـــى فةرمووي ،ـــــ اٌ بووبـــــةَيي
 ةوة.  ــاٌ كردذتــوةفاتي ،ةوةوــبَيتــ ة

ــةو ، وة چڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱںڳ  ڳ  چ  ىىيـــ
ةوةو تىو ةـة ظـةِرء زيـاىى    يتــدوورخص ـ ِرائيله ةــة  ئيصـةوة كاتَيك كة وةضــيادبِ

ٌ    ـبةةَـ  ك كـة بـة  ـــ  ، كاتَيــواٌ ثاراش ئـةوةػ   ،طة ِرووٌء ئاظـِراكاىةوة ٍـاتى بـى اليـا
 ء ثــةىاو بــة تــةىيا، ئيحــا ــــثع  ثيــاوَيِى بــ  عيصـــاووة! ظــتَيِى زذر شــةير بــ

تةوة ــــدة دىايــةتيياٌ كــردوةء، شــةربارة ِرذمةكاىيعــياٌ بــة ثع ــــاٌ ٍَييــــجووةةكةك
ــة ٍـــ   ــةآلو بـ ــووة، بـ ـــةمووياٌ زةفـبـ ــــ ــة     ةر  ثـ ــارة كـ ــةوةػ ديـ ــةٌ، ئـ ـــواىابـ  خـ

 ةيةتى.  ــسةيةكى ديِـتوويةتىء موعحيــثاراش
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ھ  ے  ے       ۓ ۓ  ﮲    ہ  ھ  ھ      ھچ  دةيـــــةو

ــى   چ﮳  ﮴  ﮵ ــارد بـ ــة وةذيـــيه ىـ ، واتـــة  وة يادبِـــةوة كاتَيـــك كـ
تنة دَةياىـــةوة(، كـــة ئينـــاٌ بـــة مـــًء بـــة  ـذةوارييـــةكاٌء ثـــَيه ِراطةياىـــدٌ )خصـــ

ــة     ــة ئَينـ ــايةدبة كـ ــاو ظـ ــاٌ ٍَييـ ــاٌ  ئينامنـ ــةواىيغ طوتيـ ــيً، ئـ ثَيغةمبةرةكـــةو بَيـ
ــةوة دة مــوعحيسةو دة ىيعنــةتى ىــ   ــة  خـــوااوازة، كــة مصــوَةناى ، ئ   ثــةروةردطار ب

 داوٌ.   عيصـا
ـــمةش ـــةةة  شـ ـــ  ثــةروةردطار دَيتخـــوائيحــا   َييةوـ ـــة شـ ـــةر باشـ ىة  كــة خـــواى ئــةو ـ

ۈۈٴۇ  ۋ  ۆۇۆ چد، دةفـةرموَ    رناٌ كـر باشــتـثَيع

ائ  ائ   ەئ     ى ى ې  ېې ېۉ ۉ   ۅۋۅ

ــرةدا چەئ ــة دوو ظچۋ  ۋ  ۅچ، ةَيـ ـــ، بـ ــةوة ــ َيوة خوَييدراوةتـ

ىَيِناٌ ةـة ئاساىـةوة   خـوا ـ ارت دةتواىــا ثةروةردطــ، ئايچۋ  ۋ  ۅچ
بِـةٌ ئةطـةر    خــوا ردٌو! ئةويغ دةفـةرموَ   ثـارَيس ةـة    خـواةة  ــ ثِر ب ــ بى دابةزَيي

َِ ِن َتِش َتٔهُٗ    ( يـاىى  ) َِِن تش تهُٗ  َزٖه ك  ةتةوة  )ــا خوَييدراويعـئيناىدارٌ، ٍةروةٍ
ئةوةماٌ بى بِـات،   ،ارت بِة ـا دةتواىى داواماٌ بى ةة ثةروةردط( واتة  ئايؤاَه َزهِّك س

  كة جـارَ  بـاػ ةـة ىيـازء مةبةشـتةكةياٌ ذـاَةى ىـةبووة، فةرموويـةتى         ػ اـعيص
 ةٌ.ــمةك خـوابِةٌ، ئةطةر ئيناىدارٌ ئةو جىرة داواياىة ةة  خـواثارَيس ةة 

ِاةَيك ىية، بةآلو ـٍيض ئيع (َِِن تشتهُٗ  َزٖه ك ديارة بة ثَيى خوَييدىةوة  دووةو  )

ة ـكة بريتيـ  ،ِال ٍةيةـ، ئيعچۅ  ۋ  ۋچبة ثَيى خوَييدىةوة  يةكةو  
 او!ـاٌ ىــدةكرَي يــ  فةٌ كارة  ثَيـ  باآلدةشواخكة ئايا  ،ةةوة  ذةوارييةكاٌ ىةزاىً

  ــ ِاةة الدةضــَيوة ئةو ئيعــواية بة دوو ظــغ ثَينـميي

ــة    -1 ـــواىيي، تچۅ  ۋ  ۋچمةبةشــ  ة ــداٌ )ـ ( ق  دزٚ التٍ ٗ  ر ى ئةجنام
ـــىي ـــة، بةَةـ ـــِو مةبةشــ  ئةوةيــة كــة ئايــا ذيِن ـ ـــِرَيط ـ   كاربةجــخـــواةتى ـ ا بــة ـ
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ـــكارَيِ ى وا دةدات، يــاٌ ىــاو! كــة ئــةو ظــَيوازة دةربِرييــةػ ظــتَيك بــاوة ةــة زمــاٌء    ـ
 دا.ــى طةالىــعورف

يد يــاٌ بــووةو ــــىاشخـواةتء ةرةتا  ٍيدايــــــاتة شــــاٌ ئــةو كــــارة ذةوارييةكــــوادي -2
 .  ــ بــء زاىيـــيبــ اٌ ىاشــيخـوااىى ــي ةتةكــةموو شــة ٍــمةرد ىي

ـــمةش ـــةةة  ضـ ـــاىى خىيــــطةكـاءو بةَةــــاٌ ثاشـذةوارييةكــ  وارةوـ ـــاٌ دةخةىـ ة ِروو، كــة ـ

ــ ياٌ ةـة ئاش ــىَيِخـوا رةو ــةٌ شــبىضى داوا دةك وئ  ۇئ  چر  خــوا ناٌ بـى بَيتـة   ــ

 یىئ ىئ ىئ ېئ   ېئ ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ   ۇئ

 ةوة   ــيـاء دَييــوار ثاشــ، ضچی

ــ/ 1 ــةو شــ رةء  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئَيً  )ـدةَة ــةوَ  ة ــارة  خـــوا( دةماى ىة خبــىيً، دي
 ى بووة.ــتيياٌ ثَيــيياٌ بووةو ثَيويصــبرش

ىَيِى طـةورة بـووة،   خـوا رةو ـرَ ، شـناٌ ئاراو بطــ، وة دَةيعچۈئ  ۈئچ /2
ـــضوىِ ــة ئييـ ـــيلةكــحة وةط ة ــةزار    ـ ــة  ضــوار ٍ ــدَيِياٌ طوتووياى اىدا باشــِراوة ٍةى

( كـةط  5000ِو زذربـةياٌ دةَةـَيً  ثَيـيخ ٍـةزار )    ـردوة، بةةَـ خـواةط ةَيياٌ ــ( ك4000)
ـــةــــةو ش ـــوا رةياٌ ـــ ــا دوايــــى ضــــةىد ش (1)ردوةخــ ـــةبةتةيةكيعــ، ئيحــ ـــ ياٌ ةـــ  ـــ

ـــطرتىتـٍةَة ــةو ش ـ ــةر ة ـــةوة ٍ ـــضــةىداٌ خةَة ، رةيةوـ ـــِى ديِـ ــاٌ ـ ردوة، خـــواة ةَيي
ــ ــتَيِى زذر طـكةوات ـــة  ظ ـــةرشــةورةو شـ ــاكو بةٍــ  ـ ــة  ت ــووة، وات ــةو ـوِرٍَييةر ب ى  ئ

 رَ .ـــاراو بطــاتر ئــناٌ زيــاتء دَةــاد بِــاٌ زيــامنــئين ، رةوةــش

                                                 

)ٖش    ٕع ، 9= األص   خاح = َو   سُقِص،د، سجنٗ   ن العّ   د ا دٖ    ،ىقدض ( الت ش   ل التهبٗق   ٘ لمكت   ا  ال   5

، )ٖش     ٕع ٖهع     ي اخلىش     ٛ   57، ٔسجنٗ     ن= َوت    ٖ ٜ، اإلص     خاح=   7777 صٖهع     ي اخلىش     ٛ ا  (،  

 .>5>5ا ال (، ص 

 وارةوة  شـ رة ةة ئاشـناٌ ىةكراوة، بةَةِو باشـى ئةوة كراوة كـة عيصــا   ـبةآلو باشى ٍاتية خ
تةماظـا  ئاشـــناىى كــردوةو دوعــا  كــردوةو ثَيــيخ ىــاٌء دوو ماشـــى يةكــة بةرةكــةتياٌ كــةوتىت ء  

 زيادياٌ كردوة.
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، شــَييةميغ ئةوةيــة كــة بــساى  تــى ِراشــ  دةكــة   چېئ  ېئ  ېئ  ىئچ /3
  .خـواةمبةر  ــغتى ثَيــاٌ، وة بةِراشــةةطةَةن

ة  ضــوارةمماٌ ئةوةيــة كــة ـطـــ، وة ثاشــاء بةَةچىئ  ىئ  ی  یچ /4
 ، ئــةو ظــتة طةورةيــةت كــردوة، خـــواة ظــايةد كــة تــى ثَيغةمبــةر  ــــةػ دةبييـئَينــ
ـــةَي ــقه  ب ٗد س  رةدا )ـ ـــواى ـ( ِرةمحةت ـــ   ةخ ــ ـ ــة تةفص ـ ب ـــة ــداـي ، (1)رةكة  خىي

ــات، دةَةــ   ــةو   قصــةيةكى جــواٌ دةك ــ  تةماظــا  ئ ــةٌ  ـٍةَةوَيص ــةكاٌ بِ تة  ذةواريي
سيك ـكــة زذر ةَيــى ىــ عيصـــاتةء تايبةتييــةكاىى ــــ)ذةوارييــةكاٌ واتــة  بــرادةرة داىص

ــ اطء بة ئينــاىى ضــبووٌء زذر ئييص ٌ خــوا اٌ بـووٌ( ذةوارييـةكاٌ داوا  شـ رةء    ـ
   بـةآلو ٍـاوةآلىى بـةِرَيس  ثَيغةمبـةر     ـ ، دةةَـ ـ دةكـةٌ بىيـاٌ دابةزَييـ    عيصــا ةة 

ــةر        ــة ثَيغةمب ــاٌ ة ــةكى واي ــة ِرذىاٌ داواي ــك ة ــةرطيس ِرذىَي ـــواٍ ــةكردوة،   خ ى
 ــــ داوايــاٌ ة  ةَييــاٌ ِراز  بــ خـــواٍــةرطيس ٍــاوةآلىى ثَيغةمبــةر  ،تيغ دةكــاتــــِراش
ردىياٌ كـةو بـووة،   خــوا جـار  وا ٍـةبووة    ـــ  ردوة ظـتَيِى وايـاٌ بـى بِـات، بةةَ    ـىةك
ِراوة ةـةىَيو  ـبـ ـَيةو زذر بـووة، يـاخود ئاويـاٌ ة   خوَييـدو  ـــ  دوعـا  ة  ةر ــةمبــثَيغ
ـــثةجن ـــة موباِرةكةكـ ـــاىى دا ئـ او ٍــةَة وآلوةو ظــتى ديِــةػ، بــةآلو ٍــةرطيس ئــةواٌ   ـ
ِ ــــىــةكردوة ظ ــــ اٌ ةــــداواي اوةآلىى بــةِرَيس  ــــات، كةواتــة  ٍــــتَيِى وايــاٌ بــى ب
ر بــووة، ـكامَلتــٍــةردةو ئيناىةكــةياٌ تــةواوتر بــووةو، عةقَلةكــةياٌ  ةمبةر ـثَيغــ
ــ اٌ بووٌ، بةآلو ثلــَلء بة ئينــغ عاقــوماٌ ئةواىيـبَيط ــ ة  ٍـ ــ اوةآلٌ بةرزتـ ر بـووة  ـ
 اٌ.ــة  ذةوارييةكــةو ثايــةة ثل

ٱ  ٻ  ٻ  چةرموَ   ـى دةفـ ـضـ   ـاــ عيصا با بـساى   ــئيح  ةوــةةة  ثَييحــمةش

ٺ    ٺٺڀڀ  ڀڀٻپپپپٻ

  مةِريـةو فـةرموو   ئـة       كـورِ عيصـا، چٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ ٺ  ٿ
ــ ردمناٌ ةـة ئاش خــوا ىَيِى ثـِر ةـة   خــوا ارماٌ! ــية ثةروةردطخـوا ــ ناىةوة بـى دابةزَيي ـ ة، ـ
 ة  ــردىخـواةزاىدىى ئةو ـةوة بى دابـَيتـاو دَييــةو ثاشـطـبةَة ــ ا ئةويغ شــئيح

                                                 

 .;>>، ص7سآُ، ج  ةه الق  ٘ ظ ( ف5
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 ء ـبــة جــةىٌ بــى ثَيعــ    ،  بىمــاٌ ببــ چ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ چ( 1
ـــثاظ ر دةبيــيً، ذةوارييــةكاٌ ـاظــا بِــةيً! ثَيغةمبــةراٌ ضــةىد فراواىتــ  تةم ،ييناٌـ
  ردىخـــوا( ةَيــى دةخــىيً، ئــةو جــارَ  باشــى  ك  ن وٍّ  اىــ اىة  )ــــةر طوتوويــــيةكص
ك بـى  ـببَيتـة بىىةيـةكى طـةورةو جةىىيَـ     ،ٌ دابةزييـة خـوا  تاكو ئةو ــ ا دةَةــٍةرىاك

 اٌ.ــةموو اليةكنــٍ

ةء موعحيسةيـةط ةـة تـىوة، تـاكو ئـةو خةَةِـة       اىــ، وة ببَيتة ىيعچٺ  ٿچ( 2
 ةزرَ . ــاىياٌ دائــاتر ئينــزي

، ئةواٌ طوتياٌ  ةَيى دةخـىيً، ئـةو دةفـةرموَ      چ ٿ  ٿ   ٹ  ٹچ( 3

ادء برشـــيية، ديـــارة ةـــة ـــــة ئاتـــــِــة! ئـــةو خةَةـــــ، وة بـــ يوماٌ بدةيچٿچ
ـــظ ـــوَييَيِى ضــ ــة ئييحــ ــووٌ، وةط ةـ ـــيلةكـىَل بـ ـــاىدا ٍــ ــيض  اتوةو ــ ــة ٍـ ــتياٌ ةـ دةشـ

 ةبووة.ــرىـك طيـردىَيخـوا

ــ ـةظــ ـةةة  ظــــمةش ــ وةآلو دةدات خـــوا ة كــة  ــــئةوةي  ايدـةوء كىت ٹ  ڤ  ڤ    چةوة  ــ

ڃ    ڃ    ڃ  ڄ  ڄ  ڃ       ڄ   ڄ  ڤ ڤڦ  ڦ ڦ   ڦ 

ـــ، وةط ثَيعچچ ـــريغ تةفصــت ـــوارماٌ كــرد، ــي ــةرموَ   دايدةبــةزَييه   خ دةف
بـة    ِروابــبَيب ،ىةخـواى ئةو ش رةو ــك ةة ئَيوة دوا  دابةزييَيــاٌ، بةآلو ٍةر كةشـبىت

ــك شــسا  دةدةو، كةش  ـــجىرَي ـــه وا شـ ـــ سا ىةدابـ ــة جيَ ـ ـــاىييــة ـــاٌ، بىضـ ىو ضــوىِة ـ
، دوايــى توىــدتريغ  ر  بــداتــــنةتى زياتــــىيع خـــواَيك ــــية ٍــةر كةشخـــواشــوىيةتى 

ـــجرشــَيـة ـــييةوة  ةةطةَةـــ ــةر ـــ ــات، وةط دةفــ ہ  ھ  ھ  ھ  چموَ   دا دةكــ

رة، ـتـــييةوة  قورشـةَيجرشــ ،ــــ ر بـَلى بةقوةتتــــــ، ئــةوة  عةقرالتكــ  چے  ھ 
ــ ، ةَيجرش اتربــار  زيــئةوة  زاىي ــ ييةوة  طراىتـ ــ رة، ئـةوة  دةش ـ ــ تةآلت، يـاٌ ث ـ ارةو ـ

ــ ... ٍت مــاَلء شـــاماىى زياتربـــ  زيـــاتر   ، ىيعنــةتى زيـــاتر  بـــدات  خــــواد، ئـــةوة  ــ
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ـــدةثرشَية ـــواتةوة، َيــ ــةىدت ب خـ ـــ داتــضـ ـــئةوةىدةظ ،ــ ـــدةثرشَي  ةــ ــةوة  ــ َيتةوة، ئـ
ــ َيتةوة، ئيحــَيى دةثرشــكةمرت ة ،ـ ر  بداتـكةمت ــ ئـةو موعحي  اـــ عيصـا ـ ــ سة طةورةيـ ة ـ
ــ ايصــِروابً! ماىـا  وايـة ظ  ــاىى واٌ بداتء دوا  ئةوةػ ٍةر بَيبــثَيع تة  ئـةوةٌ بـة   ـ

، ضـوىِة  ـ سا ىةدرابـ ـط ةةمـةو ثـَيغ بـةو ظـَيوةية شـ     جىرَيك شسا بدرَيً، كة ٍيض كة
ــ اٌ ىاٍَييــياٌ ديوة، ئينــك دةَةَيً  ئةواىة ئةوةظـدوايد خةَة ــ ً، ئَيصـ تا ئَينـة بىضـىء   ـ
ــ َِيً بى ئـةوة كـة خةةَ  ــةرةجناو دةبية ِرَ  ظــاٌ بَيي و! وة شــضىٌ ئين ك بياىوويـاٌ  ـ

 افربووٌ. ــبى ك ــ بةدةشتةوةب
 ةن6ــةبةزيوة؟! دوو رِا هـةزيوة، يان دانــفرةية دابــةو سا ئــجا ئاي

ـــِرا  يةك ــة زاى ـ ــدَيك ة ـــةو  ٍةى ـــاياٌ دةَةـ ــةو شـ ـــَيً  ئ ــة  ـ ــى ك ـــا رةية دواي ــى  عيص ثَي
ةةمــةودوا بــةو جــىرة    َيك كافربــــــاوا دةفــةرموَ   ٍــةر كةشــــئ خـــواووٌ، ــــفةرم
ــ ع ــ وتيــةزاي دةدةو، طـ ــ ةو عةزابةظـىـة ئـ   رةماٌ دةوَيء ــــش اٌ  ىـة ـ ، ـبـــ ناٌ تووظـ

ةِرَي.  ــطيـَيــٍةر ة
 خـــواشــ رةية دابــةزيوة، ضــوىِة    ِرا  دووةو  بــةآلو زذربــةي زاىايــاٌ دةَةــَيً  ئــةو     

ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  چةرموَ   ــدةف

، بَيطومــاٌ مـــً دا  دةبـــةزَييه، كةواتـــة  چڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ
تة.ـــِراش  ه ثــة  دووةمــغ ئةو ِرايــراوة، مييدـ رةكة دابةزَييــش
 ةر بووة ؟ ــى لةســفرةو خـوانة ضــا ئةو ســا ئايــئنج

اىة  ماشــى بــووة، ٍةىــدَيك طوتووياىــة  كــوةَيرةو ماشــى بــووة،       ــــٍةىــدَيك طوتووي
ــدَيك طوتوويــ  ــوة  بةٍةظــ ـٍةى ــووة، ٍةىدَيــ ـاىة  مي ـــك طوتوويـ  ب ــد، زذر ـ اىة  ... ٍت

ٙ ةيةكى وا  ةةشـةر ىيـة، بىيـة )   ـطـ ـطوتوة، بةآلو ٍيضـى بةةَ  تياٌــظ ج او   ( ةـة ) ط ي
ــدا قص البٗ  اُ ــة  خىي ـــ(ةك ــاو  ثَيع   ـ ــارة ىازى ــة دي ــات، ك ـــةيةكى زذر جــواٌ دةك ةوا  ـ

ـــتوَي ـــ ةرةواىى ٍةيـ ـــوايـة، ثَينـ ـــة ىازىاوةكـ ــة ثَيص ـ ــِر ب ـــة  ث ــةتى، بةِراشــتى  ـ تى خىي
ـــدَ  بيضييـٍةىــ ـــة  داىـ ـــر  قوِرئـيــــبــى تةفص ٌاوـ ـــزذر بةجَي ،اٌـ ً، يــةكَيك ةةواىــة ـ

ــ دةر  ىةخصتووٌ، ثَيويص خـواتاىة  كة ــ  ئةو ظــ ئةوةية كة دةَة   ىاكـات بـةدواياٌ ـ
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ـــدابض ردو ضــىٌ بــووو خـــوا ، ئــةو شــ رةية ضــى ةةشــةر بــووو ضــةىد كــةط ةَييــاٌ   ـ
ىـةكردوة، كةواتـة     ةمبةريغ باشدــثَيغ ،باشى ىةكردوةو خـواات، ماداو ــ  ىاكــثَيويص
ة  ــــة  طىضاىةكــــامَيك، بــى وَييــــةوي، ضــوىِة ىاطةيــة ٍــيض ئةجنـبــة دوا  بِــ ــــ ىاب

ــ مووشا ةـة ج داريَ  ــ تييةكة  ىـووح ةـة ضـى دروش   ـــ ك بـووو كةظ ـ ةىد ـــ   كـرا بـووو ض  ـ
ــ ر بووو ضـةىد كةش ــمةت  باشـى ىـةكردوةو ثَيغةمبـةر     خــوا ى تَيـدا بـووٌو مـاداو    ـ

ــ باشــى ىةك  ( ىـــازاىرَ ، غٗ  ب ثـــةىَاٌ )  بَيطومـــاٌ ةــة ِرَيطـــا  وةذييــةوة ىــةب    ردوة،ــ
ٙ ةتة، )ــــ ةَة ،ةِرَ ــــدا بطــــةط بةدوايـٍةركـ  ه َِٕ الَق  ا  ٔو  َٕا الٖص  ٖو  َأَٔ  )ــــ ( دةَةط ي
َُا َك  َٗى  ٔف َٟٔى ٜ ال  َم  َع ا َُأُ ٖق  اه= َك  ٚ، َف  َدا اٟز أُ ٖك  ُٕ ك  اُ َج  َٔ ،ا و  أكٕهَّ  َِٗمَع ا

َٔ ىّكا ُٔط  س َْٖز َأاَٟج  ب ّزا،  َُ مث ّسا ٔو   ك ُٕ َك   ُ  ٍَٖٔ  ى س ا َ َ َثا ٌَ  َغ  ٛ،  ْٔ  اف  الٔعُل  َٔم ي ه  ال ، 

، ضــةىد جــواٌ (1)(ىم  ْ التٍزٖ  نَتا اِحال٘ ا ٖ  ٛ هه  اِس َو       ا أق  ٖس َتن ه  ْ، سَذ    ِّآز اَ     ض
ــ ارة  ئـةوة  كـة ةةش  ــ  ئةوةية دةربــة  ِراشــ، واتة  قصــ دةَة ىة بـووة،  خــوا ةر ئـةو  ـ

ـــكــة بط ـــردىَيِى ةةشخـــوا  وترَ ـ ـــ ةر بــووة، ئيحــا دةطوجنـ ، وة ـ ماشــىء ىــاٌ بووبــ  ـ
ـــدةطوى ـــ   بووبــــميــوة  بةٍةظ ـ ح ـــ ــة بووبــ  ـ  ، وة دةطوجن ، وة  ٍةرظــتَيِى ديِ

ــوودَيِناٌ ثــ         ــيض ش ــووة، ٍ ــ رةكة  ب ــةر ش ــة ضــى ةةش ــةوة  ك ــةبووٌ ب ــار  ٍ   زاىي
اٌ ٍـــيض ـــــة، ديص، وة كـــة ىةظـــساى  ضـــى ةةشـــةر بـــووة، ج ظـــتَيك بـــووـــــ ةيةىــىاط

ـــ زةرةرَيِنــاٌ ة ــة قوِرئاىــ    ـ ــةو كةشــة  ك ــاداو ئ ــادات، م ــة    ى ــةوة، ئايةتةك دةخوَييَيت
ـــَيتـدةخوَيي ـــئين ،ةوةـ ـــ اىى ٍةبـ ــة   ـ ــةوة  ك ــةتى خـــواب ــة  ،  ثــةروةردطار فةرمووي ك

 رَي.ــدةطـيةكة ٍةَةــةتى ئايةتــِرواَة
                  
ٌَ ُّٖي كُسِبَخا َُّد َٔٔهَخِىٔدَك المَّ ُِ َأِط َْ اَل َأ ٌَِت ِسالَّ ِسَل َِٗك ََٔأُتُٕ  َأِسَتِػٔ ُسَك َأ  .ِسَل
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 ثيَهاســةي ئةم دةرسـة

ر رسوةة ؤَك وةة  ة ةةة( ي فصٌائدٝ اه  لةة ً رسةشةة و ٌيَ ج ئةةٍت   ؤةة ي  وويةة ؤ  شةة  ة سي    
ٍت   ؤ يةةةة  و ة ة سوةةةة رَ  ةةةة َةسو   ةةةةةة(ُك لةةةة   ج ئ120ك 119ك 118ك 117ك 116 ٌ   ةةةةةة  ؤ ي و

 شةة ةِ ي و  ة شةة ةِ  ك  س وويةة  ة شةة ةِ ي  ٌ ئةة   ةة ً شةة  ة سي  ،رَ سيةة  ة   ك وةة  ة    
ةرؤت ة  لة  ة   رَ ؤئ ة  ة  دو ر َؤة ك  َية :  ةة ً ة شة ةِ ي  ج ؤ سٌةيؤ  ةة  رٌ ة  س ٌ ةة ك          

رَك  ةةة  ؤغ لةةة ة ةسو  ع صةةةة لةةة  م  و يةةةيَ ل  ةةة هئ  ؤ  ،ةةةة َ    ي  ؤئةةةكؤئ   ةة ل ةة 
  ع صةةة لةة    ،ةةة َء رَؤ ةة  ل ةؤةة ُ ٌ ؼةةر ٌَ   و ٌ  سك وةة    ع صةةة رٌَ  ةةتةةةج ةش

رَء؟ ةتة ةي ةث ةشنتك مب ٌ  ٌ  ر   ج ةشةة،وًء رَؤ  :ت   ي سة ة  ، ل :   ؤ  يو ةةةآرسجرش
نتك ة  ةث ةشة ة،ووء رَؤ  ةآ  ك و  ة  ِ ض و ش    يبةة  ل    ل  س رسوةةٌ  ػ ع صة 

وة  جة ة سةر  ةو    ،ةة َ  : ي   ية س ةك وة  وةَ ية ٌ   ةة  ، ل ة     آ س     ة َشةت    ة َرس  ؤة ٌ  
ةة  ًء   رةةة   ٌيَ ةة  ًك ة شة ةؤ ٌ  س    رؤئ  ةٌ ئ ؤعة  ،وًء   ئ سظ ك ة ث ةشنتك  س ِ ي  لة  

َك ةةة نت ٌ ةةةة ج ةش،ة َركء ةرَُء غة ؤرو  ة ة ة  ظةةة   و  ةة  سك وة  ي  ظ  ةةة  ً لة  ، ل  ةة   
 ة! ةو،ةو     ة رَةو   ةةو ج ة سةر ،ة َ  سك   و ةةت ة ةزورر يةةة آلً ر َو    سو و  وٍ

 و  ( ةةةة   ةة ور     َيةة : ة  دو م وةة آة َؤيس  ؤةة ٌ  ،ةةة َرَ،ةة ئ  ةة   ُ وةةرر س؟!  ٍ ةة  
ت  ُ ورر س: رل   ُ ة َشةت  ةةي رسةَك    ٌَ و و  ة َشةةت   و ؤ ُ ة ِرسو ٌةةت ُ ل  ة َشةةة َش

كك ل  ة هئ  ةةة  ُك ل   هئ ، ل ةةة  سك زو ٌ  ُ ة َشت ة  سك وررس سؤ ُ ة َشت ة  سك ل   هئ ،وؤ
 و ،وؤة ُك  ة  ؤغ    سؤة      ت ةةة ة َش ي رسةةَ لة    ةةت ة  ُك   ور   ة ِرسو ٌةةرَ ة َش،ة َ

َك  س ةةةةة ر رسةةةةةة و ظةةةةة  ؤ وة ةك  س ةةةة  ة سزَو ٌيؤةةةةةةةةو ة ،ع،ةةةة َوةةة  ةةةة  ة ِ ظةةةت  
 َ.ةة  سة رسةة ةفرَز  ة ،تةةش

ٍ  ةو ،ةةةوو ةصةةة ئةيَةؤئت  ة سِةةة   ةةةةةةت ،  سٌةةةةةو ة آلرسش،ةةةة َيَ  ةةةة ٍ ةةة  لةةة  ووي ؤ 
و ،ةةةة َ   ةٌيَؤةةة ك يةةة ٌ   و ل ةةة  ى ٌ و ُء زس وء ِ ة ةةة  ي ئ  ةةةةةك وةةة    شآة َرس  ؤةةة ٌ

  رَةس.ةة ء    ةةت ئك زٌَةة و   ظةةة  ِ ،ة َ ةُك  س ةةج ة سةر 

ه منج بي    بيست  و   رسيه د 7 
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ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ   چ  ڇ  ڇ  چچ

گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ   ڱ      ک  کککڑڑ  ژ ژڈڈ

  ھڻڻ ڻ ۀ  ۀ  ہہ  ہ    ہ  ھ  ھ    ڱڱ  ںں  ڻ  ڱ

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

  ﮽  ﮾  ﮿﯀  ﯁               

ۈ  ۈ    ۆ         ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ 

 يب  جت   حتخت    ٴۇ ۋ  جئ حئ مئىئ يئجبحبخبمبىب

مخ  جس     جخ  حخ   مح   جح  مثىث  يث  حج  مجمت  ىت  يت  جث  

 .چخضجض  حض   مص     حص   مس خس   حس
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 ماناي وشــة بة وشـةي ئايةتةكـان

و وةة ة و و ة ؤةة ً!   ؤةة  ةةة   ع صةةة فةة ةو  و:  ةة و  ،ةةة َك ةةةةس( و ي ئ  ةةةة   س  ؤةة ر ة 
(  ة ي :  ع صةة  رَ ؟  ةتة ةة  ٌة  ر   ج ةش  ،ةة َ  ي  ةةة ي ل  ج ةة س: وَء رَؤ ةةت   يةة ة، ل 

ي يةةو ةك    ةة ة   يب ئتةةةةةةآوً ة س َ ٌ ةةةةة ئي وةة  ةةةةةت ئك ةم ةةةة  ظةةةةوةةَ ةةةوً ٌ  كجةة و   ةةةو يةةو
يك ةةةة  زَيةة  يةةو ٌ زٌَةةةة ك ةةة آلً وةةَ ٌّ ئٍةةةةرسة  ٌةة  وةةَ رسزٌٍَ  ٌ ئةة  ةةةة ك يةةو ٌّ ئةةةةزٌَ  ي
و ٌت ج ئ ةةرر  ً ة  سو يةةو فةة ةةةة  لةةةةجط ھ و ُ ةٍ  ةةة و ٌّ ئةةةةوو زٌَةةةة ُ ِةة ة يةةةةة ئط و

 ةي ُ ةث ةشةةةنتك ِ دةةة  رؤ ةةة ً   ةو جةةة ة سةر  ةو وةةةَء ج ة سةر ةةة ،ةةةة َ ئيك وةةة  ةم ةةةةة 
 ةؤ ٌ  س  ةة  رؤئر ةةة  ًك ةةة آلً جةة ػ  ةةةة ٌيَ ةةة  ًك ة شةةةة  لةة  ٌ ئ ؤةةةة  ُك  س ِ يةٌ   يةةآج

تك    ة ةز  وررو  س ةو ةة ٌيَ ٌ ِ ئعةةر ء وٍت ل ٌ ئ ؤةة   سة ةةت ة  ي  َ ؤةة   سو وٍ
ى ُ( ِةة ة ،ةةو  ة شةة ةؤ ٌ  س  ةة  رؤئر ةةة  وك  س يةةو    ةة رَةو ِةة و   ظةةت ئ  ء       ةةةة  ش

 ة  َُ ة ٌةيسو        ة ة شةسَؤ ُ ةةيسوك  ة  س ة ئط وة ُ      ةة ٍ    رؤئرو ةة ةؤ  س  ةةة ش
 ،ةةة َ ۆ آ  و ةةةة جةةةةوو زَل ةةةة و ُ ِةة ة ية  ةوك ة ئطةةةةةة ُ ةبةةةةوُك  س    ةة ة ل ئ ةةةةي

ك  ةة ٌي آ  رؤ ُ ج ئيس  ؤةة ٌةةةةت ُ شةت   ة َشةةة  وةة  ة َشةة ة  و:   وةة   ةة   ة  دسؤةة  ةف ةوةة
 ،ةة َ  ؤ  ي ئ  ٌةيَ رسو ئٍٍة  سك   ةةة ررَ رسة  ُك ةة  ِ و ع ةةة  ُك ة   ة ةؤة ُ ة دؤئ ةة  ُ ِةة غ ئ 

   ة،  سٌيَةؤئتةة جحلةة  َُ ة َزؤ ةة    ةة  ٌَ غ لةة   ة َزؤةة ك  ةة   ةة  س ةررٌةة  سو و زٌةة     
ؤ ك  س  ةة   ل شةة ة ِةة و   ظةةت ئك ةةة  ،ةةة َى ٌ و ُء زس وء ِ ة ةة  ي ئ  ٌيَؤةة  ِةة  ةةة   ش
 .((خض ؤ  ةةي ٌَ
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 ةكانـةوةي هـةنديَك لة وشـشـيكردن

ْ   رَءكةةتةة (  َية : ج ةش ٕ    ِإهرَ ك  ةةتة(  َي : ر   ج ةشڎ  ٔي  ( ؤة ُ   ِإه  ٔا (  َية :  ِإه  
رَ ك لةة  ةةتةةة( ةةة  وةة ةرو رسل ةة ئَ: ج ةشًيْعُب  ٘ ( ؤةة ٌ :  ِإه  ٕ و  ةةةةرَ ك  ظةةتةةةر   ج ةش

   س: ةة ةؤ ُ رٌَةة    ةةآ  شةةع ة سة  ٌ ةةزو ةسزَؤ ٌ  ةة ُء ظةة ي س؟ زٌَ ؤةة  س ِةة   
ٕ  ُ رسل ة ئَ:  ظةة و   ةةة  ة( ِ ٌيؤئ 1 ٙي ( لة    ِإه  ٕي   ًٞك ُٕ َه  ْأأَه  بيدي   عي  (س س ِة ي سك  َية :    ِإالٓ  
 روئ. ةةتة  رسج ةشةةروئك   ٌ ةةرس  يآ   َو جة( ةوؤٕ  ِإه :  ةةو  َي( ا يٝ  بُد  ِعبي  ٙيْع

ٚ   س ( لةة   ِإه  ٕ ٌ :  ظةة و  ةةةة  ُ   ي  ؤةةةة(  س ِ ٌيؤئ 2 ُٕ  َأٜح ييري ٕي  ٙأَه   (س س ِةة ي سك َأِه  
ك ل ة ة ة  س وة  لة  ٌ شة ٍ  ج ةشةبَ و ةة        ةآ ً رسةة ةةة  ً ةة  ًك ش ةش ةة ةشة َي : ش

نئء ،ة ؤ ل     ئىة رَ   ةلة  ع مة   ،ةة َ ء آش ةشة ً رسةة   ك ؤ ةةة  ؤئٍآي ة،ة َو   كيَةةِ م
 ٌ  ةةةةةة ف  ء ٌ  سوةةةةةة ي و وك ةةةةة ط  سك شة  سك  سك ح م قةةةةةةةةةة و ٌ ة ئتةج ئطةةةة

  .  ةةرسؤٍ ش
ٙي( لةةة    ِإه    ٕ س ِ ٌةةةيؤئ   رؤ ةةة ػ   ي  ؤ ٌةةةة :  ظةةة و      -(3 ٚيآ    ًا ٖ٘ و     الٖي   : ٜأك ه
ج ٌّ ٌةةة ء   ئىةةة    ،ةةةة َ(س س ِةةة ي سك  َيةةة : جةةة ٌّ ُ ةةةة  ك ل ة ة ةةة  سو   اْحتيجي    

 ررُء ة رسشةت  ةنتء ة  ةوٌ ررُء ةة  ي وة  ةةة ص  ءء ة ة   من ُ ة ةة ِ شت  سةسو
ةةة  عةة منئ ظةة ؤئٍ  َةسو ٌ   آ   رسةةةةةبةة ؤَك ة ل ةة ،ةةة َيَُك ٌةة ي ٌَ  جةة و ةةة  ةةةةل ئ
  .  ةة ئٍ  سك ةٍ شةةيَ رسرةس ظة ٌ ة ؤئٍ  َةسوةةل  ظ  ف ي و ٌ  و ةةش ك ءة ٍةةب

ُٓ مَ  ٌ :  ةةة وك ؤةةة ةةو ي    ةةة ج و(:  َي :   ڑ  (  َية : يةو ةة  جة ك رس ةرًك جة        أ ُصِّ
لةةة   (ييْط   ِبٚ  ي  ةةةةة  شةةةم    ظ:  ةةةةةآ ي س رسل ةةةةة( س ِضي   ْب ( لةةة   ض   براْ ظةةة و  

ُُ      اهط ْبُ ح اه(س س ِ ي س:  ْب ي  ضي  ٘ياِء    ٛ اه ٌياِء  أٗ     ٛ اه   ٌيسُّ اهط  ِسٙ  َية :  ( ضي ْب    ،(ٔي
ِ ةة  رَ ؤ ،ةةرَ ل   ةة ة ؤين ، ئةةي ئث وُ و شة  لة   ة  رَ رسة  ُك    ةةة ك  سك    َرَةةة  ر لة  

ِ ةةرَ وء     ة ل ةةؤ ُ و (  َية : و لة  رسوة  ك    بيُ     ٙيْطر ُك  ةةة   َرَ رسفةةة ٍيٌَ و و  ةة  
و جة ة سةر  ة ة شة  ،ر  وة و ُ    ،ةة َ سة  َ ك ؤ ُ ة   ة  رَ رسة  َ ك ؤة ُ ةة  ِة  َرَ ر    

بٚ ح      اهتيطك  ٍ ةةة   األنبيااا  چەئەئ  ائ    ائ   ى  چ ةو وئ: ةةةةة   رسفةةةةةرسو
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ِْصٙ و ،ةةةة َ ئك ة ة َشةةةت   ةةةةة ي س وةةة  و شةةةةةطريَك   وةةة  لةةة  س س ِة وةةةةة( ة جٕ     اهتي
     رس ةةروئك  س ز ة ، ئرَؤةة  رسوةة   لةة  ة ٌيَؤةة ي  ةةةةك ةةة  ج وةةةةآ ة ةٍ شةةةةج ة سةر 

ِ ةةة  ر  ة رس ةة ،ة َ  سيَك ةةةووررٌ  ِ ة ة      ِ ؤة ك لة   ةو ة ؤة   ة   و وةةة ريئ لة  
   . ةة  ِ ؤةة   ج ل ةةِ ل 

 ُء ظة ئررةَ سؤ ك  ة  ةو يةو ج ٌّة  ة  لة ةسَمن  ة ةةة (  َي : وةَ ٌ ؤ ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ڻ 
( ةةةةة  و ٌةةةة و زَ  ةةةةة و ةروئك  ةةةة  س ةوؤةةةة ػ زٌَ ؤةةةة ُ ُيْف    ظ(ك  ٕ      ذياُي ُظ اهللح ُيْف     

ِ ئٍ  سك ةةة آلً ٌةة فض  ةةة و ةوو ةةةة  ةو،ة ظةة و ٌ فصةة  ،ةةة َ  ة سك   ٌ ةةةط يةةة ٌ َؤ
روئك  ،ةة َ و جة ة سةر  ة ةة  و ٌة و زَية      ،ةة َ  ك ة آلً ةو ةة و ة   ح روئ ةو   ئىةة و ٌ

ك ،ةةة َك ةةة زسؤ  ،ةةة َك رسشةة آلي  ،ةةة َتٍ  ةك ة صةة،ةةة ٍَ  ةةةةوُ رؤتةةةة ة سك  ةةةةِ
ي و ٌ    ئىةة  ج ةة ُك رؤةة ةس  ك لةة  شةة ف َ،ةةة  ٌ  شةة ة ع ة ظةة  ةةةةك  ،ةةة َ ي  ةح  ىةة

  ؤ .  ة  ج ةة    ئىةةضء زَيةػك ل  ٌ ف،ة َ  ةةك زَي،ة َ  ةٌ فص

ظةة ؤ رؤ   ةآ ؤ رؤغ ةوؤةة  رسي ٌَةةة ؤ رك رؤةة ةس ظةةةةةةظ  رةةةةؤ ،  رؤئرك ة :  ةةةةةة(:  َي   
 ؤ ر ةةة و ٌ و ةةةةت و  ةةة  سك ؤةة ، ر ظةةةة و لةة  ظةةةة  رؤئر ةةة  سك    ةةةة   ةةةةيَ ك   ٌ ةةةة
ُي اه     ً   ّ اهػُّ) ةةةةةآ رس ةةةة   ريئك رسل ةوةةة   ًي    ُ ُر   ُ٘ز  ِٝح ا ً    ا  ٌُػي    ُِٔ٘  ٗاهّػ   ٔا ي ِٝ  إ ٓيدي ا
ِٝ     ِس أٗ اهبيِص     باهبيصي  ي سك وةةة  ةةةةة(س س ِٔيا ٝ     غي(    ُُٔ٘      غّ ي( لةةة   ةةةةةظ َيةةة :   (ريي
   ةةة ة   ض ة ٍ ٍةةةةةة  يَك ض ة ٍةة ين ةةة ة ٍةةةت ل  ةة هئ ة ٍةةةة رسة  ُ رؤئةةةة ي   وةة و ٌةة

ٍ  حيصي نئك  س  ةةةةةع م ّْ عْو    ٌي   اِ ْز عي    ُْ٘ي     َْ ٝ ح  ٔيا ي َٝ أٗ بيصي     اهػ     ِٝ بيِص   ريي ٓيدي ٌُػ   ا  (،س      ىي ِب
ى ئ   ِ ؤةة ك ةلة  و شة ئ   س وة  ع مة     آ ؤ ك وة  رسةرس ةة ةةة    لة  مص ةةة ( ةرؤتٔيا ٝ    غي 

وي  ةة  س س وةة  ة  ةة   ظةة، ة ٍ ةة سك ؤةة ، ر ةةة  عةة منئ رسةوةة  ج ئ ةةرر سك ةةةوو ةةة ة ِ
   س.ةةيَةةةج ؤ

( ً  ٘  و  سفةة   ج  ؤةة  لةة   ظةة و   ةةةةرر سك  ظةةةة   ج ئ ةةةة : وٍةةت  سفةةةة(  َي  
 ُٕ ُٖ( لةة   أًاي   ُٕ ئ :  ةةةة ة ةم ةةةة     ة ؤ ك   ٌ ةةةةةة( ج ي٘   ا  ي ك ة(  َيةة  ورٌَي  ؤةةأًاي  

ُٖ آلً  ةةة   سك ر َؤةة  ة شةة  رسوةة ؤَك   ةة ٌ   : ةة  يةة  َ ؤ   سةؤطريةة سك  ةةةة َي ك(ي٘ َّ  ا
ٌ ميرٌَةي سك   ،ةة َ ٌة ورر س    ع صةة  رسو  ك و  ة ئط و ُ  ع صة  و  ة ش   سف ي  ،ة َ

ى ُك  سك لةة  ةةةة   ةةة  ة   حء ج شةةت  س  سةؤطريةة س  ةةة ةزو ورر يةة  س ةةةو   ش ةةةةة ل 

www.alibapir.net



  ..... (116 – 121) 
 

 

[ 1181 ] 

 ة ً  (رَ ِة ي سك لة  ةة ة   ر  سًء شة ئ  و      اهِط اء ه عىرَُ(   ش ة سي   آش ة سي   
ُْٕربي  ٛء ٚ  ٞ اهػ   ٗي٘:  آرسو ،وو ٌةةيَ ة نةة ُ وةةرر سك  ٍ ةة  رسل ةة    ةة ةةةي فص   ٗا ٚ  ًا ه  
ُٖ  ٗاض ُٕ  يِ تٚفاؤ   وررك  َية : ة ية  َ ؤ    ةةت و ي  ف ةة    ظ : يروئةة( و  ةطًا  ٚاِ ٗي اٗه

ُٖ  اض ئ :  ةة ك  س     ة ةم ةةة ،ع  روئ.  ةة   سةؤبطؤ  َ ةة ٌ :    س و  ة ية( ؤتٚفاؤ

َُ   ٚ    ُ ِْاهس (:    ٗيظ اِ ا ُُٕحْبَْزي   ُٕ  ت     ِٜر     ٛ اهَّاِهٌلاْ اهعي    اه    حُ َْْسٌي ٗاه   حيِفْظت   
سسة روئك ؤةةة ُ  ةةة  رؤئرك ةةةةة و  ةم ةةةب( ةةةة  و ٌةةة و ج ةؤئةةةةة(  ظٚ    ِْاهس  ِْٕٚ   َوعي ُفِس     ْػُٙ
ُُْٕبَْزي(  َيةة :  ةة  رؤئرك  ٌساْ  اه    (  َيةة : ج ةَشةةتيك    ةة ً ل ئةة  ةةة  ك  ورمةةب( ةةة    ت  

ة ةة  ك  ةة   ةةة ة ء  ظةة ؤئٍ  ةةة ةزس رس ةة يروئ وةة  و شةة ئك لةة  ؤئ س  ةة  رؤئرؤ  ظةةت ئك 
( ْ َْ   ْسًيروئ  ةةةةة ُ رس  يةةةةةج ئ  ك طريَةةةةة   ء   ئعةةةةةت ٌ و رَرسٌةةةرؤئَ ةةةةو ح ة سشةةةةةظ

 (. ًساْٚ  و  ةةووؤ و

س   ٌخب ري ٗاهٌِاهر  ِيْ٘ٞ اهَقَقابيَطًُ ُقْد  اهصِّ  ةآت  ك رسل ةة(  َي : ة َشدق  ٌِ(:  مئ 
 هئ ٌ ئةة  ة ً ل  ةةةةةة و ِةةةة ؤ ك وةة  رسؤ ةةةة  لةة  س وةة  مصةةةة( ةرؤت دق    ٌ(  ًا    عيًي ُٕ    ِْعي
 ةس س ةةة ِة  َل   ل ة  ء هئ  ة  سرَ وة  ِة  َل   ج ئةيسرسو    ةةة  ً ل  ةةة ك ِآت ةة ةةة تيَ ة َشةةرل 

 رسرسو. 
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  ي ئايةتةكـانـشـتـاي طـمان

(ؤةةة  ٌائدٝ اه     ة سي   ةةةةة  ة سي  و ة ة سوةةة رَك وةةة  شةةةةة ؤ   ةةة ً شةةةةةلةةة  ووي  ،ةةةة َ
  ةةة ط رسوةة  ك وةة   ةة    ي  ؤئةةكس لةة    ةةةةةةةو   ئى رَ  صةةة ع  ،ةةوو ل  ةة هئ ة ي  ؤئكؤئ ةة

( رَؤةة  ٌائدٝ اه  م  و يةةيَ ةةة  سك  َيةة :  ةة ً ة شةة ةِ ي   ةة َةسو  وةة  لةة ً شةة  ة سي         
   لةة  م  و ييَؤةة ك    ةة ةٌ   ةة  ٌَ  رو ِةة و   رؤةة ةس  ةج ؤ سٌةةيؤ  ةةة  رٌ ةة  س ٌ ةة ك ة ل ةة 

رَ ةةةةآوةةرر: لةة    ؤ يةة و ٌ  ج ئع  ى ُ ةر ة شةةةةتةةة ة  ك ج ئعةةةة  س ِةةةة ُ ةةة  رٌ ةةةةج ؤ سٌيؤ 

...ڦ   ڤ  ڤ  ڤ   ڤ    ٹ   ٹ  ٹ    ٹ  ٿ  ٿچفةةةة ةو  و: 
 زرس   ؤةة يَ ة(ُك  َيةة : ؤةة 120( يةة   110 و ٌ   ة رَ وةة    ؤ يةة ة    ؤ يةةةك لةة ً ووو ل ةة چہ

  ةةةة  رَؤ  ع صةةة ر ٌَ   ي ك وةة  ةر و و ٌ ؼةةةِةة و  ؤ ُ ة شةة  ة ةج ة ةةيٌَ  سو ة ةة 
ِ  ية   آو ة،ة َو ج كء ي كك ،ة َك رسج ةشنتك ل   هئ آ ئ  ة َزو ةةل ،ة َ ً( ةة  َي : و ة ؤ

ت   ك رس، يةة  ة   ك رسةةةة ةسو ةةةة ٌي ة َشةةةة  سك  س  ةةةةر و ؤ  رسرَية   ةة   ة ةةةة ةج ة ةة
ك وة ع  سسء ٌ مىة ي  ةةة  ئةووو ل  ،ةة َ ةة  سك  س   ،ةة َ   ةة ٌيسؤ وة   ع صةة   س وة   

  ،ةة َ  ٌَ  ةةة   وة  لة  ٌ ئ  ةةة كس رسوةةة    ة    ي  ؤئ ةةة شرسرَ ة ةةة   ل ئةةة يَ ُك  ٍ ةةة وو ج ئةة،
ةةة    ة ةةةع صيَ ة   رسرَ ك رسةةةة ةسو  ةة  س وةة    ؤةة   ةةةةرَ لةة  ة  دو م  و يةةةةع صة
و س  ةة ةوةة  ،ةةووء رَؤ ةة  ةث ةشةةنت؟ ؤةة ُ ٌ ؼةةر ٌَ   و ُ ِةة ة ل ،ةة     ك     يةة سة، ل ةة

 ةةة  سو وةةة   ةةة    آةةةة ة ،وؤةةة ُ ج ؤةةةيَورر سكو ئ َ ؤ  ؤ ُ ةةةةةة ة  ةرٌَ  ء ش ةل ئعةةةةةش
ِةة ض ج ؤ سٌيؤ ةة و  ةةة   سحةة ء  كءةآ ةةةةةت  ِةةةة ؤ و  ة َشةةةةر و ؤ  ِةة ض ة س ء ة ؤعةة ةة

 .  ةةآ س ِ ة،ة َ  ةةرؤٍ

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       چرسفةةةةةةةةةةة ةو وئ: 

 ةو  و:  ةة و ةفةة  ،ةةة َك ةةةة  س! و ي ئةةةة ر ة ةةةةك  س ؤچڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ
و ء ةةو  ة  ةو،ة ةةة  س وة  ة ٌيَؤ ي  ةةة ت   يةةة  ة  يةو ةة  ، ل   ةةة  ؤ ً!  ةةة  ة و و ة ؤةي وة ع صة 

ڑ  ڑ  چ ل يَ ة ةروئ؟  ةةة  ُ ل  ةةة رَء و و ل  يةتة ةةة  ُك  َي :  سوة  ج ةش  ةترَؤ 

و ةةة    ةةو يةوك وةَ ي   ةة : ج وة  ي  ة ةع صك چک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ
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ك ؤة ٌ :  ة  س وة     ةآت  ٌ ةة ةةة  ؤصةة قء ظةةة  ئيك ةوً ِةةت ك ةم ةةة  ج ك رس رًك ةوً ٌ   و  ظ
 ك  س ةةة ت ئ   ٌ ِ مةةة رَءك ظةةتةة  ٌ  ر   ج ةشةةة نتء مب ٌ ةةة ي ةث ةشةةوَ ةث ةشنتك ؤ ُ رَؤ 

ك    ةة ة چڳ ڱ  ڱڱ    ڳچ ئت  سك ةةةةٍ غ لةة  وةةَ ٌ  سظةظةةت  ٌ ِةة ق   يةة
  ةو يةةوةةةةو  رسزٌَةة ء زٌَ ة ك  َيةة : وةة  يةةو ةو،ةةةةةةيك  ةة  س يةةو زٌَ  يةةةة ئت عة ُ   يبة رميةة

و ،ةةة َ سك ِ ل ب يةة  ل ئةةرسرَ و ة شةةت    سٌ ةة  وةة      ة ةة  سو ي ئيٌَ ةة  و  َيةة : ٌ وط يةة   
 ي س؟  ةة ٌ   و شةة ئك ةطةةةة ةة  ك وةة    ؤةة   َي ع صةةة  ٌسَُ جرشةة  ةو ة َشةةت م ٍ  لةة  ةةةةج ٌّ

 ع صةة   ة ةك ةة آلً   ؤة     ة   ةةةآ سٌَةةو  ٌ ؤ كت ئك رسو  ةة ةسو ظةةت م ٍ  رسةةةةجرش  ةو ة َش
 ٌة ؤسٌَ  س؟ ةة ك و  َية :     ،ةة َ رَ ك ةةتةة ي ة  ٌة  ج ةش ةةة  : وةَء رَؤ  ة ئتة ة ُ   يبة رمي
ر ٌَ   و ٌ ك ةةة  ررٌ  ٌ ؼةةةتةة  ةزسٌعةةت ج ئ   ة   ؟ و ة شةت ج ئة  ش   ة  ةسو  و ة شةجرش

ٍ   ي سك ؤةةةوةة  ظةةت   َ  ةآبط ؤ ٌةةؤةلةة  ة  دو م  و يةةيَ ة َ   ع صةةة رسؤةة  وئ  ،ةةة َ س 
  ئةة س  ةة   مصةة ؤ    ةة     كب شةة ةة ،  سٌ  ي ةم ل ةةو  َيةة :  ةة و ٌ ؼةةر ٌَ   و ُ! وةة ل    

 ،ةةة َ(ك  سك ث  اه٘ وةة  ةرؤت ةة  لةة  ج ةشةةتٍ  شةة ئ  و ُ      كج ؤةةيَي ُ وةةرر  ور و ؤ ةة ةة

   چ ہ...گککککڑڑژ چ ل ة ةسؤ ٌ  س رسف ةو وئ:

 ،ةةة َشةة ئ  و  شةة ئ  و ٌ ك ؤةة ٌ :   ،ةةة َر  َُ وةة    ي ةة ُ:  ة  ة ئبةةةةةةك  َيةة :    ٌَدةام ئاااال
رؤنك و ٌةة و  َؤةة   ةة   ةء جبةة ع صةةة   ،ةةة َء و ة ؤةة ًك ؤةة ، ر:  ع صةةة ووء ةةو،ةة

نئء ةٍ غ ؤةة و  ٌ ةة ك يةة ٌ   ل ئةةرسرَ و ة شةةت ج ئةة     سؤةة ك    ةة ةٌ       ةةةةر و ؤ    ؼةة ةة
  ةةةة سك ؤةة ُ ٌةة ؟   ٌ ةةةةط يؤة  ؤةة   َ ك  ةةةةٌ و  ع صةةة   ة لةة  ةةةةجرش  ،ةةة َ و ُ ةة ئطةة
 ةس ةةة   س رؤةةة ك  ةةةآ وو ٌ زٌَةةة   ةو،ة ؟! وة ةةة ؤة ُ ٌ  ك سةةط ية:  َيةةآ ئك رسل ةة ئك ة  و شةةو ش

: ةآرسل ةة ةةةةآ ة ةةةةةو ل ش،ةةة َػ شةة ةو  ع صةةة ك ةوؤةة  ةةةةآت ئك رسزٌَةةةة و   ظةةةةِ  ،ةةة َ

ك يةو رسزٌَة    چہ ۀ  ۀ ڻ ڻ  ڻ    ڻ ں ںچ ك ةةي زٌَ  ية ئتة    ة   يب
لةة ةو وةةَ   ك  ةة  لةة  جةة ٌّ ٌ  وٍةةيَ ِ ؤةة ك ض     ةةةةيَ ِ ؤةةةة  وٍةةةة  لةة  ٌ ئةة  رسة  ٌ ة ةة
 ئٍ   وةةَ ةةةة ئررةَ سؤ ك  َيةة : يةةو ٌّةةةة  لةة ةو يةةو ظةةةة زَمن  ةةةة ط وةةَ ٌة ئررةَ سؤ ك ةةةةظةة

ہ   ہ  ھ  چ ئررةَ س ٌ  ك ةةيك ِ د  وَ ل  يو ظةة  يو ٌ زٌَةة ك ة ط وَ ٌّ ئٍةرسزٌَ

    ظةت ٌ و وة     ك ُءةة ُء ج ٌّ ٌ وةة و ُ ِ ة يوو ِ ةس زٌَ و ٌ رؤ ةسوةةك ة ئطچھ
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ي ةةة ك ِ دچے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳    ھ چك يو ز ة ز ة ج ئ  ُ زٌَة و  ةآٌسٌَو ط ٌ ؤ 
 ئيك  ةة  ؤغ ةرؤت ةة  ةرر  ً وةة  ة م ةةةوةةآ  ُ: جطةة  لةة  سو وةة  يةةو فةة ةو ٌت جةٌ   يةة ةآجةة

ةث ةشنت جة ة سةر  ةو   ،ة َي   ي  ُ و  ةك ج ئچ﮷  ﮸﮴  ﮵ ﮶ چل   ؟ 
وظةةت ٌ ك ،ةة  سٌ  وٍةة غء جةة ة سةر  ةو ،وظةةت ٌ ك ج ؤيَوةة ةو وٍةة غء ج ؤيَوةة ةو ،  

ك  س وةةةةةةَ چ﮺    ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿چوٍةةةةةة غء ،ةةةةةة  سٌ  ،وظةةةةةةت ٌ ك 
،ةة َغة ؤرو   ءَةي ة ةة ؤئيَ ةةر  ُء ة ِ ل ة رَ ةدة   ةة  رؤئر ة  ً و  ٌ ِ ئم ة ةؤ ٌ  س  ةة ش

ك و ي ئةةةةةك وٍةةةةةت  سة ةةةةةر  چ  ﯁     چنتك ةةةةةةةةث ةش

ك چچ و: رة  وك ل ئةةرسرَ  ظةة ةةةة ةؤ ٌ  س    رؤئةةةةو  ة شة  ِةة ة ،ةة ةة ي  َ ؤةة
و جةة ة سةر  ة ،ةةة ٌَةة ورر سك ةوؤةة ػ   ع صةةة ةةة و ٌ و  وٍةةت ورٌَةةي( ٌ ةة ك  ةة ٌ   

ُٕ و  ةة ظ ًياي ك آو ٌة و وةررُ رس  ؤة ٌ    ( سفة      سك  ة ٌ    ظة و   ةةة  ةٌ ِ ئٍةة(و ةو ة وَأ
  ة ةة ع ص  سو ةت ئك ةة  ية  َ ؤ   سةةطةروك ل ة ة ة    ةةة وة  ظ  ةةةآ  ؤ ٌةة آلً  ة  سػ رس  

آلءة  دٌ رَ ةةةة  وةة كت و ٌ  س  سةؤطةةر ءةةةةوو فرؤعةةةةة ِ كت  سةةةةج شةةة  ة   حء ةةة   ،ةةة َ

ٗيا ٚ  ًا ك ؤةة ٌ   چچ : ةةةةى ُك و  َيةةةةةةة ةزو وةةررس س  ةةةررو ةةةو   ش     ِِٛ َأخي  ريي
ِِٛ َك  اًًا    َأخي تك ة(  َيةة : ةةة  يةة  َ ؤ   سةيطةةرتك  س وٍةةت لةة ٌ ئ     ٌَةة رَ ٌ ِ ئعةة     ريي

ةة  وك ِة ة يةو    ة   ك ِ ة يةو ة شة ةؤ ٌ  س  ة  رؤئر    چ     چ

           چك ةآ     ة ً ل ئ ة ُ ةة   ةةة ِ ي ك ة  ًةةة  ٌيَ ٌ وةةة  ُ ةة  ك وةَ ل ٌ ئ ؤ  ةةل ئ 

ك  س يةةو ة شةة ة ِةة و   ظةةت ئ   س  ةة  رؤئروك  س   وةة رسو ِةة و   ظةةت ئ  ك  س      چ
ت ئ  .  ةة و   ظةة رَةو ِة   

      چ: و جة ة سةر  ةء رسفة ةو وئ  ،ة َ ي  ةةة    رسو ع صة  ةة ٍ 

سَؤ ُ ةةةةةيسوك  ةةةة  س  ةك    ةةةة ة شةةةة چۆ   ڭ  ڭ ڭ  ڭ ۇ  ۇ  
 ُك  ة ٌةةة  ة ؤ  و ٌ ةو  ل  ء و وةل ش ة ِ كسَؤ ُ ةيسوة ؤ  شةةو  ِ كَءةةة ٌيسو ،وي
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 ةو وئ: ةةةةسَ ٌةة رَ ك  سك رسفةةةة ط شةةةة ةسك ةةة  ٌ ِةة ق و ةةةةرَر  ء ةةةةو ةة ج ئ  ،ةةة َ

  شةةةت و  ة ٌ ةةة  لةةة   ة سةر  ةك  َيةةة : جةةةفصااا   چمخجحمح  جخ  حخچ

ك   االنسا چڎچڃ ڃڃ ڃ چ چة ٌيسو ٌ ك  س ل  ظة ؤئٍ  رو رسفة ةو وئ:   
 ة ة     ةةةةةة  مةة رسة م ةشةة ؤ    ةرؤم ؤةة ك ز ل ةةي لةة  وةة ط ٌ وةة  ك و  ةة      ،ةةة َ َيةة : 
  . ةةي ٌ وةةة آلً ز ل  ك ي  سةة   رسوةة ٌي مةةت و ؤ ُ ةو  ةج رَظ آ ُ ِ ةةة  و ؤ

رؤةة ةس ِ ل ةة ؤ ُ وةةرر س ةوؤةة   كوك  ةة  س ة ٌةةيسو ،ةةويَء ة شةةسَؤ ُ ةةةيسةةةةو  َيةة :    

  ُ ةةةةةةك  س    ةةةة ة ل ئعچڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆچسَؤ ُ رسرسوك ةشةةةة
  ٌ ةة ك ة ئط وةة ُ ِةة ة يةةوو زَل ةة      ت آليةرسشةةآ ة ةةةةة ئب ةرٌ و   ل ةة ةة  س لةة  ك  ةوةةبةة

  ةو ة    ك و شة ئك شةسَو ةةيسو رسزٌَة    ةت ء زَل ة ك  س و ةة ج ئعة  ةةة ك يةو ة آلرسش ةآ جةو ةة
  رسوة  ك  ةةة ركء وة فر يوة ةة ةة ر َو  ة  سو لة  ظ   ك ئ  ةبة  ةو ةةة سَو رسرسوك  س و ش ئك لةش

و جة ة سةر  ة ل  ٌَة    ،ةة َ  ةس يو يوةة   سة ةروك جة  ل ئةرسرَ و ة شةت  ة  س ٌ ة  وة          ةةرؤ
 كرسج ةشنتك ة ل    و ة شت    سؤة   ع صة ؤ ك  س ، َو ة و  ع صة رسة  ةوئ و    ي  ؤ ٌ  

،ةة َ ف ي و ٌ  ةةة  ةج ً شةةة   ش،ةة َ ت  ةو   ؤصة  كآبط ؤ ٌؤةت  ؤ ي  ة َةةؤص ع صة
  ة ة  وئ ل ئة    ةةة  ئ  عةشٍ  ةُك ِ ة و ش ئ   ة ة  وئ شةسَو رسرَ ك  س ِة ة و ش   آة سِ ء ة

و رَر ةة ة ،ةةة َ غ ؤ ك  سك ةرسةة  ةوئك ةةة آلً ض شةةسَرٌَ و وك ض ل ئب ةرٌ وةة وك ل شةة ة ةٍةة 

ك  َيةة : ودااااه چڇ ڇ  ڇ چ چچ چ: ل شةة ة زوةة ٌ  ظةة ع ؤب رسفةة ةو وئ
ة ؤئ ة و    ة ةة  ةةة و ج ة سةر ،ة َ ُ ج ة سةر  ةو وَ ل ش ة ة ؤئ  و  ة َشت ك  َي : ةةة ئط و

يوئ و ة  ز ة ل  ، ل    ،ة ل     ةةتيَ و و ل   ل   هئ ة ٌيسو ٌ يَ رسو  ك   ٌ   ِ ٌةةة َش
 ك ةةة  ٌ  ٌ ةةل  ة ِ ،ة َؤ !! ٌ ، ئر  ٌ ةةِ ة ل  ة ِ ،ة َ َؤ ك و  ة ل ى ُء ع  ًَ ج ئ  ٌةةوص

 ةآ ٍ ء ة ةةةةةةةةٍد ةآة ةةة ،ةةة َوةة   ك ُةةةة ؤئٍةة  رسو ةآو و ةة جةة،ةةة َ ئ سؤ ك ةةةةؤةة ُ ةةة  ظ
ءك  ة  و رو رسة ية  ر زس!!!   آ ب ، ل ك شسَ رسرَ ك    و رسة ي  ة ِ ظتةة بء و تةةح ص

:ةةةآر رسل ة ع ةةرسو ئررو ظةزٌَ   و ةة ج ئ  ك  سك ج  ،ة َ ٌَ 

 اــرى تيَناكــبةف ـآنــو نةبيــتا كيَ         اــناك ــآابةجــارى نــك خـواة ــكاك
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 ةةةةةآ ٌ يَ رسوةةة  ك ة ل ةةةةة ٌ  ل  ةةة هئ ة ٌيسوةةةةة و ح و ىةةةةة ة و و ل ةةةةةو ج ة سةر ،ةةةة َ
ة سمحةة  ء ةةة زسؤ  ةةة  جةة ئغ يةة  ة سؤ  و  يويةة  سك ةةة آلً  ةة  و ل ئةة  ةبةة  ةوئك ل شةة ة     

سَو رسرَ . ةة غ ؤ ك شةة ة ةٍةسَو ةيَ ك ل شةرسة  ةوئك    سػ و  ش  ةة ك ل ئةة غ ؤةةٍ

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ    جئ  حئ  چ ةو وئ: ة ؤيَ رسفةةةةةة  مصةةةةوويلةة   ،ةةة َ  ةٍ ةة

ة َؤط ؤ ٌةةي(   وةة   ةة  ،ةةة َ : لةة  ة  دو م  و يةةيَ ةةةة ةو  و:   َيةفةة ،ةةة َك چمئ
ت   ة َشةت ُ شة  رؤ ُ ةةة َك ة َشةةة ت   و و ،وؤة ُ ة ِرسو ٌةي رسة  ةةت ُ ل  ة َشةةة  دسؤ  ة َش

   ة يَ  ةةة (  َية :  ة َشةت ُ( ٌة ك  ة َشةتطوؤ ُ(   ٌ     ٌ ا ْ  ك جة   ظة و    آرس  ؤة ٌ آ ج
 آ  لة  ة َشةت   يٍةيَ ، آلؼة  ٌ ةوية  سك رسةة      ةةة ( ي ٌ ٌدق ك ة آلً   تةة ئ   ل  ة َشةةة ظ

ك آة َشةةت ةةةك وررس سو ٌةت ة َشةةت ةةةَك رؤةة و جةة ٌّ ٌت  آك زو ٌةةت ة َشةةت ةةةآت ة َشةةت ةةةةةة رل 
ة َشةةت ةةة ك ل  ةة هئ ر شةةتء ل  ةة هئ ر دوةةَ... ِتةةيك  ةة  س و ٌةة و ة َشةةت         ،ةةة َل  ةة هئ 

رسةةةةة ةسو   صةةةى ع ن  ،ةةةة َ(سك ٌ   دق اهق   ٘ي  ة َشةةةت  ةةة يَ  ةةةةة(سك  ةةة  و رؤ دق     ٌ 

 و ةةةةةك ؤةةة ٌ : مصمااااامريچڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٹ    ٹ     ٹ        ٹ چ ةو وئ: ةرسفةةة
رسرَ وةة  رسفةة ةو وئ:  ةة ور     َيةة : ة  دو   ةةةة ك ةةة آلً ل ئ ئٍ  ة َشةةت ةةة  ة  ك ة ل ةةةة َشةةت ةةة 

ت    ةةة  ةةة ت ج ئةة  ة َشةةة ت   ،وؤةة ُ ة ِرسو ٌةي رسةةةَك و ة ش ةةة ت ُ لةة  ة َشةم  وة  ( ة َشة  
( ة َشت ُ ل ئرسرَ ٌا ْ    ؤغ    سؤ  و    ك(دق  ٌ و:  ةة  َ و  ظةةرَ َُء يةة و فةةو ٌ

 ،ةةة َوةةرر سك ةةة  رهئ  سك لةة   ،ةةة َت  ُ ةةةو و ة شةت ج ئةة     ٌَةة ُ وةة  ة ٌيَؤةة ي   ة َشةة 
ت سك ِة ض وة طء   ة ؤصة ةؤ ُ ،وظ،ةة َ   ُك  س  سك ةةة ت ئك ٌ يرشة  ُك    َ ل  ِة ض ظة  ةةيرش

،ةةة َة شةةت س  ةةةو   ،ةةة َت  ُ ةةة  ةةةةت سك  س ِةة ة جعةةةةٍ  ؤصةِةة ض ظةةت ئ   ُ  ةة  َ ،وظ  
 ؤ .  ةة س  ي  ووية  ةس  ريةةؤ ُ ة   ،ة َ  ب  ُك ةةوم 

 س ،ةةة َوةة  ي  ُك  س ةةة  ظةة ةؤم ي      ،ةةة َ ةو ةةةة وبةةةةة  ر َو ج ئ   ةةةة ة سِةِ
 ٌ  ُ ة َشةةت ةةة  سك  ةة  ةةةة  ء ج ٌّةةةة غ   ة  َل ةةةةت   ةةة  شةةةةكء ة َشةةةةة ؤئ ي ةةة  ُك ةةة ةةةةج ة ٌ

 ةةوٌ  ي  ة ِرسو ٌية  ٌ و ظةة  ُ  ك ُ ة ِرسو ٌةةيُءةةةةت   و ،وؤةةةة  لةة   ة َشة   ٌَةة

ك  ةة ٌي ة غ ئ  ةة ُ چمب  ىبيئ  جب  حب  خب  چ سؤةة  وةة  رسفةة ةو وئ:    

 ؤ  ي ئ  ٌةةيَ ةةةةك ةةةو ِ و عچيب  جت  حتچررَ رسة  ُ ةةةة ةؤ ُ ة دؤئةِةة ُ وةة  ة   ةةة  
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،ةة َ      ٌَ غ ل  ةةػ ل  َُ ة َزؤ ،ة َك چ مت  ىت  يت  جث  مث چ  س. ةةرسو ئٍٍ
 ُ ةةةة  ٍص آيؤ  ،ةةوو جةة ئغ رس،ةة  ك  ةة ٌ   رسةةة ةة سزَو ٌةة  ،ةةة َ  ةةةةَك ِ و عةة َزؤ ةة

و ،ةة َ رسوة   وة  لة      ةآ ة  ؤغ  َو لة    ،ةة َ تك  ٍ ة   ةةة  ئ  ة َزو ة ئةةة ل ،ة َت و  ةة َة ئ
ك  ٍ ةة  ر َؤةة   َ  ةآ ئت ة َزو ةةةةةةةل ،ةةة َ و ةةةة    َة ةو ةؤئةة ةةةةآك يةةو رسةةةةةآوو ة َزو ةةةةة،

  سك ةك ر َؤ  زؤة ير  ة  س ة   ُ رسو ؤٍة    ةةة َزو ة ل  ،وو  ل يَ رسو  ك و  يو ةة  ل  ةةو و ل 

رسفةةة ةو وئ:  ةةة   ةةة  س    ،ةةةة َك چيث  حج  مجچ ٌيَك ةةةةةو ة ل   رٌطةلةةة  و شةةة 
ية  ٌ  لة   ة َشةت   ك  س ظة رة  ٌ  ةة      ة ةو  يَء ةررٌة  سو و زٌة ك  ة   ة ِرسو ٌة    ةةش

 ةو  يٍ     ةسؤة ك  ة  س   ةةة ك    س ةررٌة  س  ش ،ة َت و ٌ  ةة ك ة ِ ظ،ة َ  رؤيَةو ،ة َ

مح  چ زُ رسفة ةو وئ:  ةوة  ةز و ةة  ،ةة َ  ك لة  ووية ؤ  رَ   ةةة تٍ  ِ ةس و زٌةةة  ورَر   ؤع

ى ٌ و ُء زس وء ِ ة ةة  ي ئ  ٌيَؤةة  ةك وةة ل      شةة چجخ  حخ  مخ  جس  حس

ل شةة ة ِةة و   ظةةت ئك  ،ةةة َك  س چمس   حص  مصجض  حضچ،  سٌ ةة ي ك  ،ةةة َِةة و  و 
  سو وةة    ن ٌةة و ُء زس وء ِ ة ةة  ي ئ  ٌيَؤةة ك ِةة و  و ِةة  ةةةة ؤ ك جطةة  لةةةةة ي ٌَ

ل شة ة ِة و    ،ةة َ رَؤ ك رؤصة ُ  ،ةة َ ٌ   رسشةت آلي   ل  دؤئر ة و ئةءء حة وىر َ   ك ءةؤ،ة َ
يَك  ة   ةة  ُ   جة ر(س وة  رة شةت  ةةة لة  غة ؤرو   ن ٌة و ُء زس ؤع    كت ئك ة ي ٌَ ؤ ةةظ

 .  ةةيَ ة ة ة ة ف ئ   ي ئةةو  ِ ة جوةس ي ؼ ك ؤ ةةت ئ   ة ي ٌَةورر سك ل ش ة ِ و   ظ

www.alibapir.net



  ..... (116 – 121) 
 

[ 1187 ]

  ةيـةكى طرنـطضـةند مةسـةل

چ  چ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ ةو وئ: ةرسفة  ،ةة َ   وة  : ًةةة  ل و ؤ وةةو ش

ك ِ ٌةةيؤئك لةة  ي ؤئةةكسةس ٌَ    چ...ژڈڈڍڌڌ   ڎڎ
 ك ِةة ة ة َو ةةةةت    سؤةة ك ٌةةةة رَ ةةة  سك ةةة آلً ة َو ة َشةةةة ئَ:  ةة  س لةة  رٌ ةةةةم ة  ةة ُ رسل 

و ،ةةةة َت    سؤةةة ك وةةة   ةةة ً  ي ؤئةةةكسو ِةةة  م  و يةةة ك  ة   ة َو ة َشةةةةةةةةبك ة ل ةةةتةةةةة َش
جةة ةوئ   ،ةةة َ: ،ةةو ةآسرَ ةووةة ُ رؤئٍ ئتةة  سك جةة  ة سٌطةة  ؤةة و ئك ةم ةة  جةة ة سةر  ة ل ئةةر

؟ آوُ  َ رسفةةة ةو وئء ةةةة  وةةةررَةو ة َةةةةرر  ػ رسؤّ ئٍةةة   ةةةةة  سك  ةةةةة و ي  ٌ ِ ئٍةم ةةة
ّ  : ل ة َشةت يَ وة      ةة سآلو و و    سؤ ح ل ة  :   ةآةةو شة   آ( ةةو   ئىة  رَةة ػ رسةة    شً 

 آلً ةةة  ك ةةةة (ك    س ةةو   ئىة   َؤ  اضتقباي ي    ةة(ك رَِحايت   ةة(ك   ئصٛ  ًاضة َةرر    
( ك  ا   شةة ةةيسؤَ  ةو جةة ة سةر  ة وةة    َ ٌ ةة ك جةة ةوئ    ةة ة ةةة  م  ل ةة،ةةة َةةةو 

   ةة ةٌ  زسوةة ُ  (1)سَع   ةت ةةةت ئ     مت بةة ةؤ ء  سِى ةة    ٍةةةة   ظةةةةةةة  ٌ  ِةة ة ٌ 
 ة  سو وة    ت م ٍ و ِ ةٌ ة ك  ةةة  ةة ،و  ة َشةةة ( ة  ٌ ئ   شً٘ج ٘   ة    ةة و ِةةة و ٌ

ك  س ج  ل ةةة و ةةةةةآيسِ ئٍةة( ج ئ ًل   اْ ؤئَ  ةةةةة  سو و ررسؤةةة  وةةة  ظةةةةة  رةؤئكة  ٌةةةةةِ ؤ
ت  ةةة ك   ئصةةةآ وة  رسج  ل    رَك ج ئ  رسل ة ئ : وة  ك و ررسؤة    ةة     ئىةة  و  ل  و ئعةةو ررسؤ

ة  د  ظةة    ٌةة   ة زس و ٌ ، ةة ؤةة  س ةةة  رس ةو ،وؤةةيَءك ةةة  رس ةو ة  درَك ٌةة ةةةة   
ُ.ةةيَ رسةة ُ ج ؤة هئء  سةزسوةةش َ رسة  ُك ٌ يةةج ؤ  

ء شً  اْ ةس س وةة  لةة  رسةس سو وةة  ء ظةة ؤئَ     ةةةةو ج ة سةر ،ةةة َب   ةةةة  ة ٌصةٍ ةة
ل شةةة ة ع ة ظةةة  ،وؤةةة ي ك لةةة  رسةس سو رة شةةةت رَ سو ٌ     ،ةةةة َ(سك  ةةة ٌ   اْ     ًل

ت ء ةةةةصو جةة ة سةر  ة   ئ،ةةة َةةةو  كت ؤ ةةةة ؤصةظ ،ةةة َ ئ سؤ  وةة  ةةةو ةةةة ي ك ةةة   ظةةةة،وؤ
َ.  ةة وة ي  ك  سك ؤةةرر   رَِةة َة

  رسوةة  ك ة ةة ،و  ؤئٍةةةةةة(ؤئ ةة  شٗج  ٘  ة    ةةةة(  سك ِشً  ّةةة  ،ةة ؤ هئء  سِةةي وةة     ة : ور ظةةة(  َيةة1
!ةةآ و  رؤئٍةء ة ةِةةآ ُ رَؤيسٌةةرس  ة   رَ سو رةة و وةة ةٌ  ل ة َشت يَ ل  ج  ل ةة   
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لةة  ظةة ؤئٍ  رؤ  ظةةيَ لةة  م ة   ٌةةيَ وةة  ة شةة  ة ِ ظةةت رسوةة  ك ةةة      ،ةةة َج ظةة ُ 

 َيةةةة :  كالتكااااويرچڌ  ڇ  ڍ ڍچرسفةةةة ةو وئ:  ء  ةة َةةةةةرر   ة شةةةة  رسوةةةة
ت ٌسؤةةك ،رَؤةة  سك ؤةة ُ ة َزؤئٍرَؤةة  س ةةةو ج ةؤئسوةة ةَُك ؤةة ، ر رسفةة ةو وئ:         ةةةةة ِ ظ

ك  َيةةةةةة :  س ر زس! ِ ئٍيةَؤةةةةةة  رسةوئء  عرا االشااااااچڇ    چ  ڇ    چچ
  س وة   ةرر   رسؤفة ةو وئك ل ة ة ة  ةةة ة َة  ُ ةة  ةة ُك رؤصةة ة  ةرٌَةةة ةج شت  ورَ ةو ش

ت     زَل ة ك  سك  ةوُ جة ةو  َ ِ ؤة      ةةة ر  ؤعةيس ة ش ة     ظت ٌ رَ رسشتة   سٌ ،ة َ
 ئ : ةة    ة؟! يةوػ رسل ة  آ  رسةة ةةة ر   ؤةة،:   ةةآ ئك رسرسو رسل ةةت ئك ة  و شةة ئٍ  ظةيو ة ل 

 ئك ةةةة( ؤة ٌ :  َ ةسٌَة  ظةةت و  ةة  سك ؤة ، ر ؤ و    ٌ  از  ٌ از  ئَ:  ةةة غ رسل ةةة  ك ع ة سة ة  
:  َ ةسٌَةة  لةة   آ: ؤةة ٌ   ةة   ظةةت ً رسرسؤةة ؟ رسل ةة  آك ةةة  و شةة ئك رسرَ ك رسل ةة ة ئٍ ئةةةة ل 
شةةت ك ةوؤةة    ؤئٍةة ػ رؤةة ةس ة شةة ة ِةة و   ظةةت ئ يَ ة آلرس   آو ة،ةةة َرف ٌت رَؤةة ك ة  ةة

  . ةة َؤ ةآ  ةةة  سو و  ةةة ك  سك  ة ئٍة ئ سو ة َةرر   رسؤّةةة ظ
 ع صةة  فة ةو  و:  ة و    ،ةة َ رسفة ةو وئ:  س ؤ رة ة  س و ي ئةك     ،ةة َ    ة  س وة    ةة ٍ 

ة  ٌةة  ر    ،ةةة َ ت   يةة س وةةَء رَؤ ةةي لةة  ج ةة ي  ةوةة ة و و ة ؤةة ً!   ؤةة  يةةو ةةة  ، ل ةة
ى ُ وةةةةررك ةةةةةو ةيَ ة شةةةةةت   و ظةةةةةةو ٌةةةة   ع  ةس  سك لةةةة  ةرَ ك  ةةةة ً جرشةةةةةةتةةةةةج ةش

  ةووٌ وررٌ  ُ  س ةةةةةةو ةةةةةة  رة  ةةةةةةةر ٌَ   و ُء ةةةةةةو شةةةةةةةت ررٌ  ٌ ؼة ةزسٌعةةةةةةش
ك  ةةةة ٌ    ع صةةةةة لةةةة   آتٍ  سؤ ٌ ك ٌةةةة ك جرشةةةة  ةوررٌ  ة َشةةةةت م ٍ  ةةةةة ة،صةةةة
   جةة ٌّ ٌسَُ    ةة رَةو ل ئةة  ٌةة ة  سك ةةةةو زٌَ،ةةة َت م ٍ  و  َيةة : ةةةة  ةوررٌ  ة َشةجرشةة

 ع صةة   آرسزٌَة   ،ة َ  ةت   ٌَ ةة ي  س؟ ظةٍ  ؤة  سك ؤ ُ  َةط يؤة َ  ع صة  ئ ةرَ،
 َ ت  سك ل ة َشةت يَ  ةةة و س  ة  سؤ ُ ِ ل ب ش ة   ٌ ؼر ٌَ   و ُ ل ،ة ةٍ   ي  سك ة ل ؤة
  جرش  ةسو  رؤ ة  ل ئةرسرَ رسوةروئ   ؤة  ٌ ؼةر ٌَ   و ُ      ةة ؤ و  ٌ  ك  ٍ ةةنئء ة ؤعة  ؼ
وةة ة و  ع صةةة  و ظةة  رسوةة ُء رسؤث ةشةةنتء رسل ةة ئَ: رَء يةتةةة سك ج ةش  ع صةةة وةة  
(  (1)ٌقدع اهتفط ري اهتطبٚق ٛ هولت ال اه      و ٌ  ة َةرر  رَ ل   ةؤ ك  سك ل  رسةش،ة َ

رَءك ةتةة ؤ ك ٌة ك ِة ة ةم ة ئَ: ج ةش   ،ةة َ  ع صةة   ئَ: ةةة  و ُك رسل ةةة  ؤئٍ ئ يَ ِ ئٍةةل    ٌي ظ

                                                 

 ك و   ة ي  ؤ ية :2074ص : ةر  ٌَة ( 1
ِّٔ ٍ ج٘ٓ س ٗاح ْد ًتط اْٗٗ ًِ ر األشي ٗاه ٟ األب د...(.  ) إْ اهلل ٗاحد   ٛ ث اث ٞ أْاُٚ ٍ هل
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 ة َ رسل ةة ئَ؟  ةة ً ةةةة  ةةةو و ة ؤةة و غ ِةةةةك ةةة آلً   ؤ،ةةة َ ئ   لةة  ةةةة ئَ: ة ظةةةة   رسل ةة ل ةة
ك ةةة آلً ٌ ؼةةر ٌَ   و ُ ة سٌطةة  ٌ ةة  ل    لةة  س ة ةة ُك   ئىةة ػ لةة    آ  ؤ يةة   َرس  ؤةة ٌ

َّ إَه  ،ةة َ  ً رَؤ ة   ةةة  ئَ: و ة ؤةةة ر ٌَ   و ُ رسل ةةة  ئ : ٌ ؼة سآلويَ رسل ة   و ةةة و ٌ (ؤة ! ِٕ    أ 
 .،ة َو ةة  ةؤ ةزةةء ة  ةة وةك ج(1)(سٕ   ِإَهؤ   ،ة َ ة ةةغ ِة َؤ     ؤ

لة    ع صةة  ء  ؤئٍ و ع صة ر ٌَ   و ُ رسة ٍ   سك  وُ ج ؤ  ةو ةة ُ   ئى  ٌ ؼةةج ظ
 و ٌ  ٌيَ ِ ل يس َشةةَء ور ٌ  ظةة  ةةةو رسةةة ُء  ةة  ةسو   ةةةةج ةشةةتط و ٌ  ُء لةة  و ٌ ص 

رسوة ُء ةة   ةة  ةسو رس ةرُك ةةة  ِة و ُ ظةة ئ س  ؤئٍة ء ج ؤ ةة ةو و ة ؤة و غ ِةة و ُ       
ف ةو  ؤةة ي   َؤةة ك ةةة  ح م قةة     ،ةةة َ و ل   ل ةةيَ رسوةة ُك و  َيةة :  ةة  سو  ةةةةو و ل 

 هئ و ة ؤ وةةيَ شةة ةو   ةةةةء ل  ع صةةة  هئ ةةةةرَء و و ل ةة  ل  ةةتةةة ةة  َُ  سك ر   ج ةش
  ُ.ةةك رسوةةآة ةةآ ُ لةةؤ،ة َ

ک   ڑ ڑچ: ةآ  سك رسل ةةةة سآلً رسرَيةةة  ع صةةةة   ةةةةة ٍ  : ل و ر  سًةةةةةةو ش

و ،ةةةةة َلةةةة   سآلوةةة  جرشةةةة  ةسو و   ع صةةةة  ك چڳ گ  گ  گ ک کک    گ 
 ةووٌ وررُء ة ررُء شة ةتة ة ةزسٌعةجرشة  ةوررٌ و و ةةو ش   ةآ ةرَ و  رسزٌَة ةج ة سةر 
ء و ة ؤة و  ُ وةرر س ةة  ر      ع صةة  ر ٌَ   و ٌ ك وة  ةة  ِ ل ة     ةتٍ  سو ٌ ؼة ةة رة ،ص

ٌةة ك    كةت ة ةةةةةة ةزسٌعةو جةة ة سةر  ة رسؤةة  وئ  ةة  َُ ش ،ةةة َ ةآرَءك رسزٌَةةةتةةةج ةش
ت و ة ة  س؟  ةة   ظةةةت  ةةة  سك ؤةة ُ ٌةةةةةة   ةة   ظة  ك وةة    ؤةةة  ةؤئك لةة   ة ةةةة ةة  وئ جرشةة

  ةةو يةوك    : جة و ةآجة ئغ ِة و   ظةت ئك رسل ة      ع صةة    ة ي س؟ ةوؤة ة سك ؤ ُ ٌ ؤطة ة  ي
 . (2)رًةة ك رس ةة ر يو ة  جةةؤ ،

                                                 

 ى ُ ورر س.ةةر ة شةةتةع ك  سك ج ئة ةرؤئٍَك و     س ِ ل  ؤةة( ة واهلل َ  ةة( ةو ،  ٕإه و  ةة(    َُ  ظ1
ُٕيي بُٚ ْط  اهت )( 2 ٗيعي  اهلل يي ِصٙ   ُُاهط    سٌُّي اه   ُٕو ٌْ  َأاىل  ُيٕ ٟاَهعي  اهلل يي ِٝا يبي  ٛ ِعِ    سٙ ُير  ٘     ًيْص  ٗيُض  ْبريا ديْز 

يس رً ةةة  ر  ةو ة وةةةة َ ةةة  جةةةة َو ةةة ةزك ،ةةةة  ،ةطريٍةةة وةة(  َيةة : ةةة  جبُٚ ْط  اهت  ظةة و  ( سياْ    غ ْف
تٍ  ، ئةرَ وة    ةةة ( ةرؤت ة  لة  ة  ؤع  ض ب  (س س ِة ي سك   ض ب  م    ظة و ي شةب ل لة      ةة  ؼ رًك  سةةرس 

ْ  َرَك  س  ظة و   ة ي  ،ة ةل  ة ٌيَؤ   ررٌ ة ئرسرَ و ة شت ج ئ  ، ئرَؤةل  رَ  ة      ةةة ة ؤع ( لة  ض برا
 رً.ةة ك رس ةة  جة َ ةة(  َي : وَ ،ضبراْ اهلل :  ةة(. و  َيساْ  غ ْف سك  
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ٌةة وط ي سك  ةآك ٌ ل ة چک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳچ ةو وئ: ة  رسفةةة ٍ ة 

ک  ک  ک  ک    چ: ةةةآ  ي  ة   ك رسل ةةة  و  رس،ة  ٌ ف  ةة ئ سؤ و  رؤ ةةة آلً     ة  ظ

ك ةو ةة ؟  ةة ٌ    ةآك ةةةوً ٌ ةة  ظةةت ئك ةم ةة ئي وةة  ِةة ق ٌ ةةة   چگ  گ  گ  گ  ڳ
 ؤب ي  ة، ٌ ِ ق ةم  ئَك ة يةظ (ك ٌ   ةةآاٝ ٗاهطاَ  عوٍٚٔ اهص  ،ة َ وب ةٌَ  ةج ئ 
  س ة  و ٌت ل  ٌ ةرٌ  ج ئ  وب ةٌَيَ ة  جمة و ؤ وة ً  ة    ك   ٌ ة  م  ِ ئٍيس    ةسةٌ ِ

  كةةة ؤ ة  ،ة َنتء ةج ةش،ة َي ٌ    ،ة َ ررُ ةو  ة ي ة ئرو ة ٌيَؤةك فة ل ةةة  س و  ،
ٍ ةة   م ك ةَ ظةت ئ    َ ةم ة ئَ!  ة  س ظةت ئ   ز ة ز ة ٌ ِة     ةةة ريَ  ي ح ي( ة  ُك  ٍ ة  ة ئ

 ع صة ت  ٌ  ك  َي : ل ئرسرَ ةةَ ةم  ئيء ظ ؤصت   ةةوَ ظ آ: ٌ   ةةةآرسل   ع صة   ةةوؤ
ةة ؤ  ة  ظةةك     مص  ٍ ك  س ِة ة  ةةةآ   ةة ئ سؤ ك ة ةج ةض رسرَي  س و  ِة ة ة ؤئة  ي ئ

 ةةةآ   ةة  ي ئٍة ة ة ؤئة ة ة ٌة   يرَ سك ِة  ة يروئك ٌ ك ِة ةةء ةطةآرَةةةت   َ   يةةظ ةآٌ   ة
  يروئ.ةةةط

ڳ  ڳ ڱڱڱڱ  ں  ں  ڻ       چ ةو وئ: ةةةةةوةةة  رسف : ًة ئ ةةةةة ل و شةةةةةو ش

رؤةةة ةس ةةةة     ع صةةةة ك چڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ    ہ  ھ  ھ
 ك ةك  ة  س يةو زٌَ  ية   ةآ ؤ ً   يبة ةةة  ة رسف ةو وئ:    ة ة وةَ  ة   مص   ةو ج ة سةر ،ة َ

 و  ة  ةوررٌةةة  س؟ وةة  رؤةة ةس جرش ة َيةة : وةة رًَ يةةو رسجرشةة :   ؤةة   َةةة  س ؤةة ُ  ٌَ ةةة    
  ةؤ  يةورَ ةةة  ل ؤ  لة  زٌَ  ةةة  : رؤة ةس  ة   و ش  ةةة ٌ ة ك و  َي ت م ٍ  ة  ة َشة ة  ةوررٌةجرش

ت  لة  زٌَ ة ةؤ  يةورَ ٌ ة  و  َية : ٌ ة ك  ة ٌ          ةةؤ ! و رًَ     ظ،ة َ ك  ٍ     و ةةٌ 

ں  ں  ڻ      چ  وة  رسفة ةو وئك   ةةة  ك  ٍ ةةة رَ ِ ؤ،ةة َ ل  زٌَ  ةو  ةآ ةةةت ئك ِةةِ ة ظ

  وٍةيَ ِ ؤة ك لة  رسة  ٌة      ةةة ك يو رسزٌَ     ل  رل چڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ
ٌ  ةةة  ٌ  وٍةيَ ِ ؤ ةةل  ج ٌّ ك ةةوٍيَ ِ ؤ  ك ةةة ي  ة  لة  زَية  يةورَ ِ ؤ    ةةة  ك ةة آلً وةَ ٌ زَ

روئك  َي ؤ وة و غة ؤرو    سؤة     ة ة ة و ةرسِ ئٍة ةةو ج ة سةر ،ة َ و ٌ فض و  ةو ةة ظ
ؤ ك ،ةةة َ رَ ؤئ   ةتةةةة ُ رؤةة ةس رة شةةةة    ٍصةةةة ةرسِ ئٍروئك ٌ فصةةةة ُ ة وةةةةوةة  ةةةو   ٍص
ك ر َؤةة  رسفةة ةو وئ: ،ةةة َ : زَيةة  ةةةة َي ،ةةة َ  ةةةة ُك ةةة آلً ٌ فصةةةة    ٍصة َيةة : ة   حةة
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ٌ ةةةةة ُ ِةةةةة وةك ة ئطچھ ہ ہھچ  ُك  َيةةة : ةةةةة وةة ة يةةةوو زٌَةةة و ج ٌّ 
 وك ِة ض ظةت ئ   ٌّ ئٍ  ة و ُ لة  يةو      ةةة  ُ زٌَةةة  ُ يةو ز ة ز ة ج ئ  ةةة    وة ئٍة ُء ٌّةج ٌّ

  .ةةظ ئررةَ س ٌ 

ں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   چض وةة  فةة ةو  و: ة و ٌ فةةةةةة ة ةس  ةةة   ظةزٌَ ؤةة ُ شةة

  ئ رر س: ةةرؤ ُ لة ئ سؤ ك ي عب ةة ٌي ظة  ك  ة چڻ  ۀ  ۀ  ہ

ٗيال َأْعوَ :   ًةؤ وة  ٛي  ًي ا أ ْخِف    ٍُ ٛ     ييْعَو   ًي ا ُيْخِف    ُ ةةةة  ج ٌّةةةة َيةة : يةو رسزٌَةة  وةةَ    ك(ٍ 
  و!ةة ُ رسوةة  ج ٌّةك ؤ ُ  رر سة ُ وةت ج ٌّةي يو   ةة ًك ة آلً وَ ٌ زٌَةرسو
ِْ ييْعَو  :  ر  سً ًي  ا ِع  ٍُ      ِْ ًي  ا ِع ٗيال َأْعَو  ٍ   ك ةةةة  لةة ةو وٍة : يةةو رسزٌَةة   ةةة َيةة ك(دين ِدٜ 

  !ةةة ةو يوؤةة  لة زَمن  ةة آلً وَ ٌةة
ٍُ ً ا           ئ  ً:  ةش ٗيال َأْعَو  ِْٚب ٛ  ًي ا ِ  ٛ َغ  ٍُ ْٚب م  ييْعَو   ئٍ  ء ة( يةو رسزٌَة   ة  لة  ٌّة     ٛ َغ

  .ة ٌ  يورَ ِ ؤةة ء ج ٌّةة ئٍ ة  ل  ٌّةي  ةة آلً وَ ٌ زٌَةة ك ةةةيَ ِ ؤةة ٌ  وٍةةج ٌّ
ٝ            :   َةسًة  ِْ َم ِ  ٛ ا ِخ سي ًِ ْي  ًي ا َك ا  ٍُ ٗيال َأْعَو  ِِّ ٛ ِ  ٛ اه دُُّٚا   ًِ ْي  ًي ا َك ا  ٍُ ( يةو  ييْعَو 

ِ ة  لة ة رَ  ة ةةة   لة  رٌ  ةرسزٌَ  ة   ي لة  ر َة  درَ  ةةة  آلً وةَ ٌ زٌَ ة ة  سك ةة ةةة  ةو وةَ 
  .ةة ةو يو ِ ؤةةل
ٗيييْفعي  ى   :   ًةٍ ةةةج ئ ٍُ ً  ا ييق   ُ٘ي  ٗيال َأْعَو   ٗيَأْ عي  ى   ْ   ُ٘ي  ًي  ا َأ  ٍُ   ة( يةةو رسزٌَةة  وةةَ  ةة ييْعَو  

  و.  ةة  رسوة ةو  وء  ة  رسفةي يو  ة ًك ة آلً وَ ٌ زٌَة  رسوة ئيء  ةرسل 
ٍُ       ًي ا  ِ  ٍُ    ييْعَو :  ةةة  ك و  َيةة ئرسرَ و ٌ و زَيةةض لةة و ٌ فةة   ظةة ٍ  ٗيال َأْعَو  ٛ ذياِي ٛ 
 آ( يةو رسزٌَة  ض لة زَي  وٍةيَ ِ ؤة ك ةة آلً وةَ ٌة زَمن  ة  لة  زَية  ةة            ٛ ذياِي م  ًا  

  ة.ةة  و ج ة سةر  ك ةةورَ ِ ؤةة و يةة ؤئٍ
(سك  َيةة : ٍي عياِه  ى ُ وةةررك ؼةة    و ة ل غةة و  ةرؤغ ة شةةةةتةةةك ج ئعچھچ و ةةةة ظ

ْٚ     ك وةةووچھچ ك ةةةة ك ز ة زٌَةةةة ةس زٌَةةةةِ ْٚ   (سك  َغ  ُك ةةةة(ؤةةغ  َيةة : ج ٌّ َغ
  ُ.ةة ةسوةة ُك ٌ رؤةة ٌ وةة : ج ٌّةة َي ك(ُٚ٘ل  غ    ةة ةك و  َيةةٌ رؤ
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ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  چ ةو وئ: ةوة  رسفة   : َةسًةةة  ل و  ةو ش

رسف ةو وئ: ج ئي ٌ   ي  ُ جط  ل  سو يو ف ةو ٌت   ع صة ك چ﮶  ﮷  ﮸
 آة م ة ئيك ِ دة  رؤ ة ً جة      ًكلة  سو وة  يةو فة ةو ٌت ج ئ ةرر       ج ئ رر  ًك  َية : جطة   

فة ةو ٌ    ،ةة َ ةث ةشةنتك  ٍ ة    ؤة   ة  سو وة        آ  ُك لة  ةة َةو  ة  سرَ وة  وة     ةٌ   ي

  ةةة   سة   وةةغ  ةك    ؤچ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸چ ؟! ةة:    ةةآرر س ة م ةةج ئ 
سةر  ةو وٍةةة غء ةث ةشةةةنتك جةةة ة  ،ةةةة َ ئي: ةةةةة ُ ةم ةةةةةك ج ئ فةةةة ةو  ست ةةةةةيةةةو ةةةة  وٍ

 رؤئَ:ةة سةرس  ةت  ل ئةة    و  ر   ظةةت ٌ ك  ٍ ةة ةو ،وظةةج ة سةر 
( ة  و  ك  س ة  يوزم ل  ئك ل  فة ةو ٌ   عوٍٚٔ اهصاٝ ٗاهطاَو  َي  ج ئ  وب ةَُ   (1

ؤ ء ،ةةة َ ةس  سحةة  ةةةةَك  ةة  س رؤةةةة  ة فةة ةو  ُ  سك رؤةةةةةٌةة رسُك ِ ة   ،ةةة َ
 ُك ةةة ج ئة  فة ةو  ُك وة ً رسو    ،ةة َ ت ئك ل  سو و  ةة ض ظؤ ك ٌ  ِ،ة َت  ةةف ةو ؤع

  ر رسو ُ. ةج ئ  ف ةو  ُك زؤ ،ة َت ئك ل  سو و  ةة ةٌ  سك  س ٌ  ِ ض ظة ئ  رسظةةٌ  ل
ريئك    سؤةةة  ٌ ؼةةةر ٌَ   و ُ وةةة  ة ٌ     سةرس  ةةةةةةةةت  م ة  ةةةةة  سو وةةة  لةةة ً ة شة(  ةةة2

  ة ئ    ة ة(ك  ة   ش يثوٚ   ت    رَ ؤئةج ةشتة  ةآر و و ؤ ُ ةرؤت   ل  شة ةة ةٌ و ء ة 
 ي ػ ةةةة ك  ةة   ح م قةةةة غ ؤ و  ٌ ةةةة   ِةة ض ةٍةةةةضء ةوظ ت ئ   جةة ةةةة(سك ظاه٘     ث 

 ؤئٍ  رؤ ةة و م ة   ٌةةيَك    سٌةةيسو ةةةةظ ةةةةآ ئرسك لةة  شةةةة  لةةةة ك جطةةةة كء جةةةةو ي َة،ةةة
  ةو  س: ةة  َو فةة  ة ةة صةع ي  و  ةةك ف ةو  ؤةةآ رً ةةةت  ل  ؤةة  ئص

ۅ  ۉ  چرسفة ةو وئ:    ع صةة   ك(ر51َ(   ؤ ي   آي عٌساْ: ل  ش  ة سي    ًةؤ و

 ،ةةةةة َك  َيةةةة : ة ئط وةةةة ُ چۉ  ې  ېې   ې  ى  ى
 ت .  ةة  ة ؤئ  ة َشةةنتك      وة ة     ةث ةشةة  ِةةغء   ئ سظة ةو وٍ ةةج ة سةر 

ٍ   ة سي   ةةة : لة  ش ر  سً  وئ  وئ چرسفةة ةو وئ:   ة ةة ع ص ك(ر36َ ي   ةةةة(   ؤً سٙ

 ،ةةةةةةةةة َك  َيةةةةةةةة :  س ة ئط وةةةةةةةة ُ چ  ۇئ  ۇئ   ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ
 ت .ةة  ة َشة  و  ة ؤئ ك ةة ةو   ئ سظةةغء ج ة سةر ة ةو وٍ ةج ة سةر 
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ڃ  چ  چ ةو وئ: ةرسفة   ع صةة   ك(ر64َ ي   ة  ة سي   َلس،رف(   ؤة: ل  ش ئ  ًةش

ِةة ة  ،ةةة َك  َيةة : ة ئط وةة ُ چ چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍچ
 ة    كنتةةة  ك ِة ة  ة   ةث ةش  ةةة  ةو   ئ سظة غء ج ة سةر ة ة ةو وٍة ةةة وو ج ة سةر ة،

 ت . ةة  ة َشةة و  ة ؤئة 
ةةةةة   ك ةةةة   ة َشةةةةت    و زٌةةةة ك ؤ وت ج ةشةةةةت    ي ح ةةةةي(و  ع صةةةةة و  َيةةةة : 

ؤ ُ  سك ع صةةة ٌ ؼةةر ٌَ   و ُ   يةة  س  ج ئةة  ة َ  ؤ ٌةةي  ُك ةةة آلً  ةة  َُ ةؤ ٌةةيَ سء    
رَء و و ل ةة  ل   ل ةةيَ  ةتةةة  ةة ُ  سك ج ةشرَء و و ل ةة  ل   ل ةةيَ وةةرر سك  س رَؤ  ةةتةةةج ةش

  ة ةةةت  ٌ و يةة  سك ة ل ةةةةر َشةتةة ؤ ك جعةةةةطةض ة ل ةت ؤ ُ ِ ةةةةةةرر سك  س  ةة   ِ ل  ؤئصةةةةو
ب ة ٍ ٌ غ رسل ة ئَ:  وة ل   م ل ة   ة ُ رسةؤ ٌّ ئٍة  سء  سوة  ج ئعة   ةةة رف ٌ  ،وؤةةت ئ   ل    ةةظ

 َيةةة : لةةة   }ُ ظةةة ؤئٍ و  آلةةة  ِ ةشةةة   ة ةةةةع صشةةة ة ةةةة  ،  سٌ ةةة ي (  ةةة ٌ     
ت ةةةةة  ء ج ،ةةةةة  رسو رَوةةةوو {(رَسف اهصخ    ٗ ً   سٍٙ ٗ عٌ   ساْ آي  ة سي و ٌ :  ةةةةةش

ڃ  چ  چچ  چ  َُ: ةووءك ةةو  ة  ةةة ك ةو،،ةة َ   ة ةؤئت ة ةة ة ج ة سةر ةرسو ي  س ل شة 

ك ةو ةةة ؟  ةةة ٌ   ٌ ؼةةةر ٌَ   و ُ  چڍ  چ   ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ 
  ة ظةةة  ِ ؤةةة  لةةة    ةةةةةؤ  عرَ ك رَ،ةةةة َ ةس ل  ةةة هئ ةج ة سةر ةةة  ةع صةةةة َؤ  ة ٌةةةةةج ئ 

 ،ةة َ  ؤئٍ ٌ رَ وة   ةلة   ظة    ع صةة     رَك ةوؤة   ةرَ ؤئتةةتة ةؤئت  ء ل  ج ةشةر ةج ة س
ْ  آي  ط رسوة  ك لة  شة  ة سي و ٌ     ةة ةِ ي و ةةة    ة ش ٍ  ٗ عٌ سا رَك (سف اهصخ   ٗ ً سٙ

 ةسك ةرَ   ج ة سةر ةةةةتةةةةج ةش ،ةةةة َوةةة  ِةةة ة  كز ة جةةة ،ت رسو يةةة  س ل شةةة ة  ةةة  س 
رَء ةتةة   ة  ئر ء ج ةشةةؤغ ش ؤ يء ،ة  سُء    ةسؤة ك  س ة رؤّ ئٍة ةء وعة     ةج ة سةر 

ُك ةوؤة   ،ةة َ   و ػك ِة   ة ء ِة  ، ل ة  ةةة  ك  س ِ و       ظةت ٌ و ،وؤع ةةؤ،ة َِ ة 
 روئ.ةة  ةو ة ةةيَؤ ي ة ة     ة ٌةةِ ةةآرسة

﮺    ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿﯀  ﯁  چ وئ: ة ةوةةةةوةةة  رسف : ًةةةةةٍ ة ل و ج ئةةةةةو ش

ةةةة    ة ةةةةةع صك چ              
 ي  لةة  ةةةة  رؤئر ةةة  ًك ِةةةة ةؤ ٌ  س  ةةةة ةو وئ:  س وةةَ ة شة ة رسفةةةو ج ة سةر ةة،ةةة َ
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ت ؤ  ةر ٌَ   و ٌيَ ةة  ًك    ة ً ل ئ ة ُ ةة  ك ؤ وة     ةةة   ٌ ؼةة ٌ : و  ل ٌ ئةة ٌيَ ة  ًك ؤةةٌ ئ ؤ
 رسُء لةة  ةةةة   وةة  ةٌ ُ ةةةةةةة ً ل ئ ةةةة ؤ ٌيُك  س    ةة َ ةة ةةةةآطريٍي جةةةة  ؤ وةة ،ةةة َيةةو  

ك  ٍ ةة  و ي ئةةك چ﯁         چغةة ؤرو يةةو ٌ ج ةشةةنتك 
وٍةةت  سة ةةر ء ة ةزي رروةة  س ةةةو   نةة ُك ِةة ة يةةو ة شةة ةؤ ٌ  س  ةة  رؤئر ةةة  وك      

ك  س يةةو ل شةة ة ِةة و   ظةةت ئك  ةة  رؤئروء    ةة رَةوء    چ         چ
 ػ ةةة  ُ ةة  ك ةة آلً ج  ة ً ل ئ ة ةةة  ٌيَ ةة  ً     ةةة   ةة  ًء لة  دؤ  ةةة   و رسوك  َية : ية  لة  رٌ    

 ٍ ةةة  ةشةةةت و:  ك ُ ةةة  وةةةة ُ وةةرر س! يةةو    رؤئرؤةو  رسزٌَةة     ةةةيةةو ةو،ةة ك سفةة ت

 ةةةآ  ٌةةالً   ي  ؤ ٌ :   وة   ة  س رس  ؤ  ةةك ِ ٌيؤئك ل  زٌَ ؤ ٌ    صچ﯁ چ
رر ي  سك وة  رؤة ةس   ةةة ت و و ة ةز وةة ي ء ر َؤ  ج شةةورٌَي  ؤ ،ة َ   ةةع صةو  

ْ لةة  شةة  ة سي      ئىةة   ( اهِط  اء (رَك  س لةة  شةة  ة سي    55(   ؤةة ي  دوةة ةس   آي عٌ  سا
رسرَ ةةة  ة ةةة(رَك لةة  ةةة ة   ر  سًء شةة ئ  و   ةة ً ي فص  157   156  ؤ يةة و ٌ  دوةة ةس:   

ْ  : لةة  شةة  ة سي    ة ؤئٍةةو  نئ ة شةة   ةة  سو ُ وةةررك ةةة   ةي فؽةة  ،ةةة َ (رَ وةة  آي عٌ  سا

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  چرسفةةةةةةةةةةةةةة ةو وئ: 

ڃ  ڃڃڄڄڄڄ  ڦڦڦڤڦڤ

ك  َيةة : چڍ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ
! وةَ يةو  سفة   ج ئيسوة ًك  س ةةو ةو ،ةوً        ةةة ع صة ةو  و:  ة و  ةفة   ،ةة َ ك ة ي ئةو

 نئ ةةةةر  َُ ج وةةت رسو وةة  سك لةة   ؤئةةيَ ةةة  ي فؽةةةة و ة ئبةةةة  سك  س ل  ٌَةةةة ةز  رسو وةة
٘ي ِّٚ  َم ئرسرَ  ةةةةى ُ وةةرر سك وةة  لةةةةة ش ًًِا    ِخآ حَٜأ(  ًُتي   َ ؤ   سة  ةةةة( ةةة  يُرَن ك  َا
ٌُِٚت مَ  ةو  س:  ةةة ٌ ؤف ،ة َيك ةةرًك ٌ ك رسمترؤئٍةةرس  ِ ةةة ( رسمترؤئًٍُ  و   ةةة يك  س لة  

ةةةة ط  ظةةة و  سفةةة ي    ة ةةةةع صو جةةة ة سةر  ة ةةةةو  ةةة   ح ل ةةة و  ،ةةةة َ ؤئٍ و ٌيَ ةةةةةظ
ًي  ا   سك ةةة آلً لةة  ظةة ؤئٍ  رؤ ةة رَ  ظةة و   ةةةةة و ةِ ئٍ   سك ةةةة ةِ ئٍةةو ة و(ميٚ   (    َأ

ك البقااارةچڱ   ڇ   ڇچك البقااارةچحب   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ﮲چ

ك  ة ٌ   ورٌَةيُ  ة  س رؤة ةسك ةة آلً       عراااالشچىئ    ېئ ېئ   ېئۈئچ
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ت ئك ةةة  و  ة  سػ روئ وة  ظ  ةةة يُ روئك ِ ً ةة  و ٌ ةِ ً ة  و ٌ و ورٌَ كررُةة   ج ئ ةة سف
ط و ُ ة ُ ل ش ة    س    ؟ ة ل ةط وة ك ة ل ةة  ة ىرؤئٍةةروء و ة  ٌ ةة ي  َ ؤ   سةةط

ٹ  ٹ   ٹ     ڤ  چرسفةة ةو وئ:  ،ةةة َ(سك اهصً  س ةة     ؤ يةة و شةة  ة سي     

ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄڄڄڄڃ   ڃ  

ك چڍڍڃ  ڃچ  چچ  چ    ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  
 ػ وةة  ةةةة ٌيَك  س    ٌَةةةة ي  وررٌ ةةةة   ج ئةةيسو   لةة  وةةةة و ُ  سفةةةةٌ فص ،ةةة َ َيةة : 

 ي  ،ةة  يَء ةةةة ررٌ  وة : رؤةة ةس  سف يةةةةةةيَ... و  َيةةةة  ٌة ي  ،  يٍةةةةَ لةة  وةةةةٌ وررة
 ة   و شة     ،ةة َ  ررٌ  وة ي  وةررُك ؤة ٌ :    ة ك  سف يةة ي  وررٌ غ ِ ؤةة سف ي ررٌ  و

 ،ةةة َ ٌ  ،ةة  ي  ػ ةةةة و ة يةة  َ ؤ   سةرس ةةروئك و  َيةة :   ٍص ةةةةك ة   ح وآرسورؤئٍةة
و ،ةةة َوةةررٌ غ  آةةة ة ةآ: رس  ةةةىرر  سك  َيةة ةةةةروئ وةة  ٌ ظةةةةة   ح وةة و  سةرس 

  ة(س ة ي  َ ؤة ٗ اٝروئك ة آلً رؤ ةس      سة ريَ  ةة ُ  سةةطةةج ة سةر  ة ة   ح    ٍص
َُ َأُخ  ٘ اه ]ف ةو  ؤةة ي :   ،ةةةة َ ػ ج ئ  وبةة ةو  ةةةةة ك ةوؤةٌ ةة  ْ٘     ِ  ُٕ     جيسيْخَأ}[ِْ٘      ٌي اه

ُٕ  (7094) حٍسْب     ٌِٛ اهدَٙو    ٗي  (7474) حسٍْب   غ   ع  انمي   اْ    ٛ       ُِّق   ٔيْٚاهبي ٌي   ر ري ٗي   

 ! ةةةةك  َيةة : ٌ  شةةنت ةةةرَو وررٌ{(7904ٛ )اهطوط  وٞ اهص  رٚرٞ( ب  سٍْح ) األهب  اُٛ    

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ ٹ   چ وئ: ة ةوةةةةيَ وةةة  رسفةةةةة  ل  ؤئةةةةة ٍ 

ةةو ةو ،ةوً ةة ةز  رسو وة  سك      ء ؤ! وةَ  سة  رس ةرً ةة  ية  َ      ع صة ك   و چڤ
  وئك ةةة رسؤ ،ة َ ؤئٍ و و  ةة    ظ ك،ة َةو ةو    سةة ُ رس ٍةةرؤ ةس ة   ح و ُ ِ و  ؤ

ةةةو ةو ،ةةوً ةةة ةز     :رسفةة ةو وئ  ع صةةة    ةةة  ةةةة : ل ئةةرسرَ وةة  ة ي ؤب ةةةةو  َي
رسو و  سك  َي  ة  ة   حء ج شت  س ة ةز  رسو و  سك     ةٌ  ِ ض ج   َزؤ ة ك لة    

  سك ةةو  ةةة  ةز رسة ئتةة  ،ةة َ  و ؤ ُ ِة ة ةةو ةو   ةةة ة   ح ء ة ل ى ٌيَ ٌ ةةٌ ئ َُ و فرء وص
 ة ةةةةع ص:  ةة و ةةةةآت    سةةةةة  وئك وةة     ةة ة و ة شةرسؤةة ،ةةة َةو  ةة   ظةة ؤئٍ و وةة   

  َزؤ  ك ٌ ة  لة    ةةة يك  ة  س ِة ض ج   ةةة  و   ةو ةو ،ةوً ِ ل يسو ئع ةة   ح ءرسمترؤئٍي

ك چڤ    ٹ  ٹ ٹچ ئرسرَ ةةة رَك و  َية : ل ع صة ء غ ؤرو ة ةةع ص َُ ةةٌ ئ
  سك  س ةةةةرًء ةةةو ةو ،ةةوً ةةة ةز  رسو و ةةةة سة  رس  ك حةة  سء ة  ؤةة ٌ : ةةة  ج شةةت  
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رَ   ةو  رسو ؼ ح ح  ج ئ  وبة ةؤغ  ةةى ٌ ك  سك ل  فةةل    ش  ع صة ت  ةة  ئص
رسؤ ك ةةة  ةة ةةة ئ  و   ةة ً ي فصةةةة(رَ وةة  ةةة ة   ش اهِط  اء  ة سي   ةةةةِةة ي سك  س لةة  ش 

 و ُ رسوة  ء  ةةة   ج  ل وةةة  شة ،ةة َ  ٌ رَ وة   ةةة رر سك لة     ؤ ي ةةة ى ُ وةةة  نئ ة شةةي فؽ

  ڦ  ڦڦ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦچرسفةةةةةةةةةة ةو وئ: 

ڇ     چ  ڇ  ڇ چ   چ   ڃ  چڄ ڄ ڃ ڃ ڃڄڄ

ک   گ  گ    ک  ک ک ڑ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڎڌڌ ڎ ڍ ڍ ڇ

ك  َيةةةةةةة : ةةةةةةةة  ِةةةةةةةوو چں   ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں گ  گ
وةةررك  وةة    ُةةةة ٌ  س وةة  ةةةو و ة ؤ و ةةةة ٌ ؤة   ة ،تةةةةو فرؤ ٌةة  س  ةةة  ِةةوو  ةة   مص

 (ك  س  ة    ةةة  ةع   ةة  سك  َية : ز ل   ةةة  ئ سؤ و  ٌ ظةةة و ةة  ظ ع صةة   ً ةةة  ُ: و ة ؤةة  ي 
و ُ و ظةت سك  ،ةة َ و وة ة و و ة ؤة و  ج ئ  وبة ةو    ع صةة   ُ:   ئىة   ةةة  ؤ ُ و    ي ةةمص

ِ ل  عةة  ُ  و ظةةت  ؤ ٌ   ٌةة  ةةة  رة ؤةة ُ رس، يةة  س رسفةة ةو وئ:(  س ٌةة   ،ةةة َ ر َؤةة  
 ع صةة   ي  ة  ك    ؤ ُ ل  ج ةة ئ   رؤ ة ة ؤ وةؤ ُ ةو ةرَ شع صة    ؤئٍ و  َش  سك ة ل  

ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ  چ وئ: ةرسف ةوةة ة ةةةع صت  ُ...ك ر َؤةة  رسةةةة ةسو  ةِ ل  َشةة ء و ظةة 

وو ةةةة ةزو ةةةةةةةةةو ةو ، ،ةةةة َ َيةةة : ةةةة ل     ،  اااااالنسچں     ڱ  ڱ  ڱ  ں
   س. ةة ةزو ورر يةةوو ةةةةو ةو ، كت  سةةوررس سك  َي : ة  ة   حء ج ش

و ُ ع صةة     ةوٌ  ي  ة ةزورٌَة  سو   ةة نئ ة شة ئ  ً رَ ة  ي فؽةة ةس ل  ة ة   شةةرؤ
الً  ةةوُ  ةة   ةةةة م  ةةة ةٌ ة رَ ِ ئٍ  و ٌةة ك ِةة ة سِ  زٌَ ؤةة ٌ    صةوةةرر سك  س لةة    ٍ ةة

 .ك ةوؤة  ل ئةرس ٌ ؤةّ ئٍة ةَ ةة  و ٌةةرر س؟ ِ ئٍةةر وةة ة ُ ي فصة ؤة  ؤ ي

ڭ  ڭ            ڭ  ڭچو  رسف ةو وئ:  : ًةة ظةة و ظ لةةو ش

ؤ !    ٌَةة  ،ةةة َك    ةة ة شةةسَؤ ُ ةةةيسوك   زَةؤةة ُ ةةةيسوك  ةة و  چۆ   ۇ  ۇ
ة ٌةيسو يةةوُك ل شة ة  ةة  س شةةسَؤ ُ رسرسو وة  وٍ ةة ُ ج ةشةت س  رَؤ ى ةة ُ ج ةشةةت سك     

ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  چِةة م  ،ويةة ك  ك ةة  س ة ٌةةيسو ،ةةويَك وةة  شةةسَؤ ُ رسرسو

www.alibapir.net



  ..... (116 – 121) 
 

 

[ 1197 ] 

ك ِ ٌةيؤئك  آ و ُ يوو زَل ة  و ةةة ج  ة ُ ةب  ةوك ة ئطةةك  س     ة ل ئ چۇ   ۆ

ك   ؤة   چڭ  ڭڭچل ئةرسرَ رسفة ةو وئ:     ع صةة  ل  زٌَ ؤ ُ   ي  ؤ ٌ :  ةوُ  
رَ  ةةتةةة  ةةة  ج ةش،ةةة َ ة و ةةةةةةة  و ع صةةة   ةوئك وةة  ةةةةلةة  و شةة ئك ةب ،ةةة َ ةةةةآرس  ة

و ة شة، ظةت ئ      ع صةة   : ٌة ، ئرك   ئة؟ ل   سآلويَ رسل ة ةةتآء و ة ؤ ً رسج ةشةةآرَرسٌ
وةة :    ةة ة ةةة  ِةةوو و فرسو ؤ ٌةة  س  آ ةوئ  ةة ً   ؤ يةة   ةة  س رس  ؤةة ٌةةةة ؤ ك جةةةةرؤ 

 ُ لة   وة فرس  ِة ة    ة ة ج ػ يوة وررٌ ةةيسو ،ويَك  س    ةةسَؤ ُ ةيسوك    س ة ٌةةش
ةو ةة   لةة  رٌ ةة ( ل ئ ةة ُ ةبةة  ةوك  ةة  س يةةو زَهئء و ةةةة ج ئ ك  ةة  س و ٌ و ؤةة ي ك  ةة رو

ك ل ئةةةةةةرسرَ چڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆچرسفةةةةةة ةو وئ:   ع صةةةةةةة 
ل ئ ة ُ رسةة  ةوئك    ،ةة َ وة   ؤ ك ٌة ك  ة  س   ،ةة َ ت  ةةتٍ  ة سِ ؤ   ؤصةةت رسة،صةو ة ش

(س ك ًطوقت  يو ة سِ   ةةيو ِ ة   ةت  وئ رسؤ  وك  ؤص ! ةؤ،ة َو ة شت    سؤ  و  
ت ٌَ  ةةةةو فرسوةة ؤ ُك  س رسظ سَؤ ُ ةةةيسو ل شةة ةةٍ  ةؤئ   ٌ ةة ك رسيةة ٌَ  شةة ةةةةِةة ض ش

 ُ رسةة  ةو  ةةة  ة ك ةوؤة  ل ئ  ةةة  بء و تةةة  ئب ةرٌ  يةوػ ةة  ح ص  ة ئ  ُ ة  ةيك رؤة ةس لة  ةةل
ركك    ة ةٌ  ِة ة و شة ئك  َز لة  وة فرء      ة ة ة  س ل  وة فرء ظ ةةل ة ة   سو  َزؤ ُ ِ ئٍ

سؤةة  وةة  ل ئةة  ٌةة ة  ةوئك و  َيةة : ل ئةةرسرَ يةة ٌ   و ة شةةت      ،ةةة َك ةةةةآرك ٌ ِ ئٍةة ةةةظ
 آو و ةةة ج ،ةة َ و ُ ةةو رسةاة  ك    ة ةٌ  لة  ظة ؤئٍ  رؤ ة رَ       ،ةة َ ت  ةةة ة سِ ؤ   ؤص

   ...  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےےچ ي : ةف ةو  ؤةة

روئك ةة آلً جطة    ةةة يَ ة ةةة   ةةو ج ؤ ةةة   س ٌة ة  ةوئ ِ  ة ظ ةةة ل ،ة َ َي :  ك  ااالنس چۇ  
 ةوئك  ٍ ة  لة ة ةسو  ة ً     لة  ِة ة ظةت ئك ة ة  وئ رسةة     لة  ِة ة و شة ئك ؤة ُ      ،ة َل  س 
ّْ َأِب ٛ ذيز    ] : ةةة   سك   ً ف ةو  رسؤة  ِ ؤ ةة  ؤ ي ُٕ       زيِضعي   ِْ زيُض ُ٘ي  ٌي وَّٟ   حَْ ايي ٛي اهلل  عي

َْٚوذا   اهلِل  ٙي  ًٞ َ َق سيَأ بِ   َه ٌْ     آ ٔي ا        َٞ حيت  ٟ َأ ٙيْط ُجُد ِب ٗي ٔي ا  ُُ ِب ٙيْسَك      چحبي ي 

ْ ْوُ ك چڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ ڭ       ڭ ٌْبي ي  ٌ ا َأ ٙي ا زيُض ٘يي    حَ َو
ٌْبيْر ييٍ َه !اهلِل َٞ حيت ٟ َأ ٙي ِٖ ا  ٓيِر ٗيييْط  صْي ييْقسيأ   ٔيا  ُُ ِب ٔي ا   ييْسَك ُِّ ٛ ضي َأْهُ     حَْ ايي   ُجُد ِب ِإ

ُيائِ      ى  اهػ     ٗيجي ص  ٛ عي      زيبِّ ٛي    ِٓ ٗي ٔي ا  ُِٚ ً ِتٛ َ َأْعَطا َٞ ِه  أ  ْْ غي اءي َفاعي ٞإ ِإ ُْٙػ َو   ّْ ال  ٌي   ِسن      اهلل  ِه

ٗيجي ُٕ َأ}[ًْٚئا  ى  غي  ِباهلِل عيص   ْاي اهػٚخ غعٚ  األزُاؤٗطح (  67377) بسٍْح دٌيْحَأْخسيجي
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ِة ي  ة  د    ،ةة َ  ج ئ  وبة ةو  ةةةآ ك رسل آ ئ  ة َزو ةة ةل ،ة َ  ة  زسة   {إضِا ٖ حطّ
 ة ةةة ٍةيك   ؤ ي وة و رس، ؤئٍةي  ة ٌيَُ ج    ة  س س ظ  ٌ ؤئكو وررك ؤ ك   ؤة ي  رس، ؤئ 

  س ةر  ةةة ةسو رسوةةررس س ك ر  ةةة ةسو رسوةةررس سك ر َؤةة  رس ةة  س ة وةة   ك  س رس ةةة       
يَ ِةة ة  ةة     ؤ يةة و   ةةةة ٌ  رؤ  ظةةةةت ؤ  سك لةة  ة و ي وةةةة جيسك ر  ةةة ةس ِ ل يسشةةةةش

         ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  چ :رس، ؤئٍةةةيك  ةةة  ؤغ   و ؤةةة   

  ُ ةبة  ةو يةو   ةة ٌيسو ،ويَء    ة ة ل ئعة   كَؤ ُ ةيسوسةك     ة شچۇ   ۆ
يَ جة  شة ع ي ئك ةة  سك    ةةة    ٌ ؤئكسو ٌ ةةة ل  ظ  وب ة ة ك  ؤ ٌ : ج ئ ةة ةة ج ئةزَهئء و

 ٌيَ(ك ة ي وة ةر   ش ع   ة  سك   ٌي ة  سك ِ ة       ؤ ية و ، ؤئٍةي سك لة  ِة و   ة و    
يةةةو  ةةة ً   ؤ يةةة     ! ،ةةةة َو ي ئةةةك ةةةة ؤ ٌ  وةةةررس سك  ةةة ت:  ةةة و ج ئ  وبةةة ةو   

يةو ة و  عةت   وةة   يس سك ِة ي  ةة ؤ ٌ ت وةررس سك ِة ة ر َو ، ؤئٍةيٌ    ؤ ية        ةةرس، ؤئٍ
  ة سي  ةةةةرسةةةرر  شةة جيس  رسةةةررك  َيةة : يةة ٌ    ةة     ؤ يةة   رس، ؤئٍةةي لةة  ر َو ش  

ي وررك و  ةة ةو زَهئء و زٌةةف ةو  و: وَ رَ ًَ ل  ج ة سةر   وب ة ةةج ئ  ك ةةف ي ح
 ُ ةةو ة ة ً لة  م  وة  ك     ةةة  ً ة ة ًء رَ َو ل ئب ةرٌ  ةةة   ةةو  وة ي و ةةة  ً ةيَ  ي ةةة ؤئط

   رَ َ ةةةو ةةةةو جةة ة سةر  ةؤغ  ةة   ِ مةة و ج ئةةيًَ وةة  وةةَ ةةةوً ِ ؤةة  لةة  م  و  ،ةةة َ
 ب ِة ة  ة  وئ ةة  ٌصة  ةةة ة  ،ةة َ  ة ةةة  ف ع ي و وةَ     ةةة  ً ة  ًك  س     ظةة وة ي و

 و   ةةة  ب ِةةة ك   َية : ةة  ٌص  ،ةة َ ية  ِ  ة ظة    ك وة  ِة ض ظةت ئك ٌ و    ةةآ ئك رسةةةو ش
   ةَ(.ةة  ةس ٌ ةةةرو   ةة ة  ظةةك و رًَ ي  ظةةآ ٌيَةَُ رسةةة  ى

         ڭ  ڭ      چو ة شةةت لةة  ة شةةت و:  آ  رسظةةط ةةةةةِ ة سِ

 ئب  ةرٌ  فةةرَ َُء ةوةة  ةةة  ة سمحةة  ء لةة   ةآك    سةةةچڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ
ك    ةة ة آيةة و ع  ل ئب  ةرٌ ةة ُ  سةةة ةةٍ  ك  ءةةةة ُ ة ةةةة  و ئيس َةؤ ،ةةة ٍَ  ةو ةةةةة ئص
 ! ،ة َ  س ةو ةو ةة ة ؤئٍةةرُء ةطةةطة ُ ِ ل ةرو و ؤةة ة فر  ظةت ل  وةةرسش

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ    جئ  حئمئىئ  يئ  چ ةو وئ: ةو  رسف : ًةة ل و ح  يةةو ش

 يث  ىث  مث    جث    يت  ىت مت   خت   حت    جت يب    مبىب خبحب  جب
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رَك ة َؤط ؤ ٌةي:  ع صةة  كس ل  ة هئ  ةةة  ة ر َو  ة    ي  ؤئ ةةر و ج ة س،ة َك چمجحج     
  وةة  ة َشةةت ُ لةة  ة َشةةت   ،وؤةة ُ ة ِرسو ٌةةي رسةةةَك  ةة ٌي     ةةةة ةة ً ة  دس  ةة   ة  دسؤ 

 ةؤ ُ ةةةةة دؤئررَ رسة  ُك ةةةةة  ةةةةةة  ُ ِةةةة ُ ة   ةةت ئ   ُ ِةةةة ُك  ةةةة ٌي ة غ ئ ةةةةةة ِ ظةةةة
ة َزؤةة ك  س  ،ةةة ٌََ غ لةة  لةة  َُ ة َزؤ ةة ك  ةة   ،ةةة َ ؤ  ي ئ  ٌةةيَ رسو ئٍٍةة  سك ةةةةةِ و ع

  .  ةة  سو و زٌةة  سػ ةررٌة 

ۋ    جئ  چ ةو وئ: ةرسفةة ،ةةة َ   سؤةة  وةة    كب روئةت  ة شةةةةةةرسرَ ج ئ ؤصةةةة  سو ل ئة ةة

ت   ،وؤةةة ُ ةةةةةت ُ لةةة  ة َشةةةةة  وةةة  ة َشةك  ةةة ور    ةةة   ة  دسؤةةة چحئ  مئ
 ٌ  ء زوة آ و ة َشةت ةة  ةةة (  ة  س ٌ ة  وة  ية ٌ   مص    ا ق ٌ  َك  ظة و   ةي رسةةرسو ٌةة ِ
ة َشةةت ةةآك   وةررس سو  ة َشةةت ةةآك    و ةةة مصة َشةةت ةةآك   رل ة    ةةةآ   رسةةةة ل  ت ةآك ةةة َشة

ةت ةةةآك ةةةةة َشػ ،ةةة َ هئ ةةةةل  ة َشةةةت ةةةآك    ةل  ةة هئ ، ل ةةةت ةةةآك ةةةة َشل  ةة هئ ،ةةوو 
ل  ةة هئ ر دوةةَ ة َشةةةت ةةآك  ل  ةة هئ ر شةت  ة َشةةت ةةةآك    ظةة رَو ة َشةةةت ةةآك   ٌ  ةةة ج ٌّ

 ُ رسؤ ةة  ك لةة  ةةةة ؤ و   ٍصةةةة  وةة   ةة   مصةةةة(ؤةةغ    سؤدق ٌ  ت    ةةةةة َشة َشةةةت ةةةآك 
ك آ ٌ   سك ؤةة ك ةةة ة  ك  س ة  َل ةة  ء ج ٌّةة ةةةةة  ةآ  جةةةك  س وررس سظةةةةةةآ  رَةةةةةرل  ع

ك  َية  ة ٌيسؤة و  ة ؤئةكء    آرَ ة َشةت رسةة  ،ةة َ  ُ ل  ة هئ  ةةة   ٍص ةةةآ  يةة  وة  و ةة  ظ رَظ
ك  س آرسةةة  ء ة َشةةت  ج ئ  وبةة ة  ك  س ظةة ؤئٍ   ي  ؤ و  ة ؤئةةك آرسةةة ،ةةة َ ة َشةةت  

 ُ    ةة ة ةةةةك   ٍصآ ةؤم  ء م ة  ةة ُء شةة ٌٍ   رسةةةةةةةت  ظةةةةكء ة َشةةةة  ة ؤئةةةةج ة ٌيؤئ 
الً رَك ل  ةةة هئ ةةةةةك ل  ةةة هئ   صت ةةةة  ك ل  ةةة هئ ج ئ  وبةةة ةرَ ةةةةةرَ ة َش،ةةةة َل  ةة هئ  

ضء جة ٌ و  ةةة ك ج ئآت رسةة ةةة يَ ة َشةةة   عة ي  ل  ة هئ ، ل  ةةة ت ةة  ك    و ةةة  ةؤم ييَ ة َشةةظ
  ٌَ و ؤ وةيو  ةك ة  َل ة  ء   ظة رَو ج ئدة   ةآريئء رة ء رسل شة و ٌ ةة  ةةة وة ء  ةمة  ةآٌ ةة 
 َ. ةة  ٌ ةةة ك ج ةة  ل  ؤةة و زَة  رل ةة ر مصةةررس سك ؤ ،ةة ء وةةك مصةآٌ ة

  ة سزَو ٌيؤ  ةك ل  م ة   ٌيَ ِ و عچمت  ىت  يت  جث  مثچ وئ: ة ةوةو  رسف
  ةة َزؤةَك ةو ة ؟   ٌ ة    ،ةة َ   ك  ة  ٌَ غ لة    ةةة  َُ ة َزؤ  ةلة  ،ة َغ ،رَ سك ةج ئ ،ة َ

 ،ةة َ  ةآت و    سةةة ؤصةةك ظآ ئ  ة َزو ةةل ،ة َو   ةآ َة ةةآوو ج ئعة ُ ةو،ة  ٍص ةةآرسة
ة   ،ة َ ة    ؤغ ل  ،وو ة َزو رسو  ك ةةو ج ة سةر ،ة َ  ر َؤ  ةةك  ٍ ةةآ ئ  ة َزو ةةل

 ةو وئ: ةتك  ة  ؤغ    سؤة  رسفةة  ةةةةت  ةة  ؤة ك ظ  ة؟ ة  عة ةةةةآ  ة َزي رسةةةة   لة    ئى ةةة  
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الوي ةةةة  رؤةةةَك ةةةة    ةةةةةك  َيةةة :   صةدام ئااااالچگ ڌ ڍڍڌچ
رَ س ة ٌيوةةة و  ج شة ئك ةةة ر َو  ةة   ة ةٌةة ةةةة ٌيوررُك ِةة ة و شةةةة و  ةةةو ج شةةةةة ةٌ

الو ػ ةك       صة آػ ل ئ  ة َزو رسة،ة َالو ك ةة ك و    صةة ئ  ة َزؤ ةل ،ة َ  وئك و  ةةة 
يس ك ع بةة رس ء يةة م َ ك حةة ويء ش  شةة  ء ِةة و   ة سِ ٌةةيء  ةةةة ُء ع م ةةةة ىرؤةة ةس  
 و ة ٌيورَ سوةةة  سك ِةة ة و شةة ئك ةةة ر َو ة ةٌ وةة  ج ش ةةةة ُ رس رؤئتةةةة ٌ  دؤةةةةةؤ ٌ و

ك ِةة ة آل ئةة  ة َزو رسةةة ،ةةة َة ةة  وئك  ك ئ  ة َزؤ ةة ةلةة ،ةةة َك  ةة   ة ةٌ و ؤةة و وةة  ،ةةة َ
و ،ةةةة َ و ييَ ةةةةةك لةةة  م ةآ ئ  ة َزو ةةةةةةةةةل ،ةةةة َ كررةةةةة ؤة رَ  َةةةةة غ لةةة  رٌ ةةةةة ئ ةةو ش

  وةةَ رسل ةة ئي ِةةة ة لةة  رٌ  ظةةةيَ    ة  ك ة ل  ةةةةةةة وو ة َزو رسوةةةة  ة  ةة   لةةة  ، ةةةة ج ة سةر 
 ك،ةة َ  ٌ غ لة   ةةب  ٌ    ٍصؤة  وئك  س ة َزة ٌيَ رسةرسوةةل  دؤ ٌ    ٍص ،ة َ  ٌ  ةبؤةة َز

رف ُك رسل ة ئَ: ةة ةزيرؤَ   ةةة    فء ع ةةة   ي ؼةةة غ    سؤة  وة    ِم  ةرسةرسو  وئك    ؤة 
جمة    ةةةآ ك ة ل آة َزو ةة  ،ةة َ    سؤة  وة  لة      كرَ،ةة َ  ُ ل  ة هئ  ةة و   ٍصةةو م و  و و ل 

 ،ةة َ وة :      ؤغ    سؤ  ة  جوةؤئةك ةةة  ؤ ك ة( ة ةزيرؤَ جماهسضا اَ  ًقة َزؤب  ُ  
ة َزو ةة ء لة      ك ةةة يَ ة ةةة   ل   ل ةةة ت و و ل ةةة ءك ِة ة  وٌ ئ  ةةآت ة ش ةة ئٍةِ ة ظت ئ 

 ة ٌ ة  ةة    ةةك     ةٌ  ِ ٌةةآ ؤ ت ٌ ةةةمةيَ  ةةك ل  رل آ ؤ ت ٌ ةةة ة ك  مةةي  ة س ٌ ،ة َ
 ة  ةةة و ج ة سةر ،ةة َ   لة   ةةة  ؤ ء ة س،ٍةةة لة   م  ةآت جر ةة ةةة ر وك ة آلً رل ةٍ ةؤةزو ُ رسة

 هئ ةةة ت ل  ةةة ردؤ  وة ؤ ء  ةةة مة ء  ةةة  غ ِة ض ة س،ٍ ةةة ة  رل  ةآ   رسةة!! ة ل ةةآ ةة جةةو
 .ةةآ ةرَ ٌ ةةةو ج ة سةر ،ة َ

مح  جخ  حخ  مخ  چ وئ: ة ةوة ةرسف ،ة َو   : ؤ ةةت ًء وويةة ل و ِ ظةةو ش

ى ٌ و ُء زس وء ِ ة ةةةةة  ة     شةةةةةةك و ل ةةةةةچخض  جس  حسخس  مس   حص  مص  جض  حض
ٌ ةةة  ة ِة و   ظ ةةة ة ش  ،ة َؤ ك  س ،ة َ  ةة  ِة ٌيَؤةي ئ   : ةةة  ؤ ك و  َيةةة ت ئ يَ ةة  ي َ

رَُك  س ،ة  سٌ  ِة ض   ،ةة َ ُء لة  شةٍ  ةو وة ل       ،ةة َ  ً ر   ة ٌيسو ةة ة ؤء وع صة 
ر ٌَ   و ُ!   ئةة س ة ِ ل ةة رَ ةةةةُك و  َيةة :  ةة و ٌ ؼ،ةةة َت ئك ٌةة ك يةة ٌ   ة ٌةةيسو ةةةةظ
 ،ةةةة َ ي  ةةةةةت و ُ! ِةةة و    ةةة   ظةةةت ٌ و وةةة  لةةة  ج    ةةةةة  ُك  س  ةةة و ةتث ةشةةةةة 

ُك ،ةةة َُءك ة ٌةةيسو ،ةةة َرَ و  ةُءك رة شتةة،ةةة َ   ةرسؤ ٌث ةشةةنتك ِةة و  ؤ ُ و ل ةة 
ُك    ة ة ظةت و ُ ةةَك  س    ،ةة َ    ة ُ ةةَك ؤة ، ر و ل ة   ةةة ت   جٍةي    ٍص ةة    ة فرؤع
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رَُ ٌةة ك  ةة   و شةة   ةت و ج ةشتةةة ؤصةةة  روك و  َيةة : ظةةةة  ٌ ةةِ ئٍ ،ةةة َ ُ ةةةة و  ؤةِ
ةث ةشةةةنت ،ةةة  سٌ  ِةةة و   ظةةةت ئ  ء ة رؤّ ئٍةةة ةو ِةةة و   ظةةةت ئ  ك جةةة ة سةر  ةء     

  ؤ .ةة غ ة ي ٌَةت ئ ةة و   ظةة ة ِةةت ئ  ك  س ل شةة و   ظةةر و ِ  ة  ئةةوع
 (.ٌائدٝ اه ة سو   ةة  ة سي  و ةةةرو شةة ة ؤ  ي فصةة  وويةٍةيَ رؤئ ةةل ئرسظ

 

ُي ٍ  مُضْبريا ُٔ ٌِْدَن اهوَّ ٔيُد ٗيِبري ْْ َأْغ ٕي اَل َأ ُْ ي ِإالَّ ِإَه َْٚم ٗيَأُيُ٘ل َأْضتيْغِفُسَن َأ  .ِإَه

 

 

 ك  1435 - زًراْ - 26ج ئيَ   ٌ  سوك ظة  و : ر َ 
 ز 2012 –ي و  زو  -24/25ة ةٌَب ة ظة  و 
ُّ اهص اُا   ٗاٌُد هلل اّه  رٜ بِعٌت ٕ ييِت
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 ى جــع ا طَّرنــعى تـــل تلقُــن طَّبيــزعى ر حمــل ِججف ــز ذل ــ  حمــو جزُــز   تفضـــا طََّبِرــزلْ طَّ   ضــ (1

طََّبِرزلْ، حتبنق: يعنل طحلعد، ع عد سكل طَّرعرقدْ، ِخْنـزلْ صـجن ، طَّــ ة رل طَّ قتنبنـل،     

 طَّبعيزة. 2004

ًِْذُب تفضـنــز طحمـو كـنــز َّال ـع     (2 م طجللنـن ِع ـعد طَّـ  ُو ي حمـل طَِّفـ طِ       طَّـِ صِرعح  طَّ   ِهنـز تـل ِت

إْصـــ ععنن حمــو ع ِ ــز حمــو ك ـنـــز طَّبزعــل طَّ  غـــبى، إلعــ طد َعِعــل ِ ــِو طَّج ل ِ ــع ، حم لعــزط   

 .(م 2000 -يـ 1421)طَّغنذ ِصـفل طَّزمحو طَّـ رعركـفقرْ، دطر طَّضـالم، طَّبرجل طَّـعننل 

ــب َّال ــعم ت دْ    (3 َ  طَِّلْن ــعتن ـــز ي ق ِ ف  ــِز حمــو طحلضـــ  حمــو     طَّ فضــا طَّةرن ِزطَّــ  ُو ذل ــ  حمــو ع ِ 

          ٌ ٌِ ِقِخـَزِد ي ِذعدُــ ٌ  ِقِعَلـِق ِعل ْنـ طحلضـو طحمو عـلـل طَّ  ن ل طَّرةـزْ طَّـزطسْ طَّغــعتجل، ِذَبب ـ

 ِع عد سكل طَّرعرقدْ طَّـ ة رل طَّ قتنـبنل.

ــعرْ       (4 ــ  طرنصـ ــ  حمـــو يمحـ ــل عرـــ ط  ذل ـ ــزعى، تفضـــا طَّبيـــزمي  رحمـ ــعم طَّبيـ ــع ا رذةـ طجلـ

ٌ  ِع عد سكل طَّرعرقدْ، ِخْنزْ صجن ، طَّـ ة رل طَّ قتنبنل.ط ٌ  ِقِخَزِد ي ذعدُـ  َّبيزمي ، ِذَبب 

ٌ  ِقِخـَزِد               (5 ي ْذة ــعم طَّبيــْزعى رحمـل حِمةــز ذل ـ  حمـو عرـ ط  طَّــ جزق  حمـعحمو طَّجزحمـل، رطجـا يصـقَّ

ٌِ ذل   عر طَّبعدر عبـع، طَّبرجل طرقَّـى  ٌ  ِقِعلّـِِق ِعل ْن  .(م1988 -يـ 1408)ي ذعدُــ

 (تفضـنــز طَّغــقكعنل  )حم  تهـل طَّزقطُـل ق طَّ رطُـل  ـو ِعلـت طَّ فضـنــز       ات َ طَّب ُز، طجلع  (6
ــل حمــو ذل ــ  طَّغـــقكعنل، حتبنــق: عرــ طَّزسط            ـــ : طا ــعم طَّجال ــل ذل ــ  حمــو عل تلَّن

 .(م1999 -يـ 1420)طَّ ِ ً ْ، دطر طَّة عب طَّجـزحمل، طَّبرجل طرقَّـى 

َّ   ضـ ى ذلـعصــو طَّ ــلقُن، تـلَّن : عال ـل طَّغـعم ذل ـ  َـع  طَّـ ُو          طَّبعمسل ط تفضنـز (7

 .(م1978 -يـ 1398)طَّبعمسنى، دطر طَّفةـز طَّبرجـل طرقَّـى 

 تفضـنـز طَّـ زطغـل تلَّن  يمح   صـبفى طَّـ زطغل، دطر طَّفةـز، حمنـزقت. (8

نذ عر طَّزمحو حمو ضـنـز طَّةزُت طَّزمحو تـل تفضـنـز كـالم طَّ ِ هعى، تلَّن : طَّجال ل طَّغنت (9

نعصــز طَّضـــج ْ، حتبنـــق: عرــ طَّزمحو حمــو  جـــال طَّلقلــق  ،صـضـــل طَّزصــعَّل، طَّبرجــل         

 .(م1999 -يـ 1420)طرقَّـى 
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 صـفقة طَّرنـعى َِِّ ِجـعنل طَّبيـزعى، تلَّن : طَّغـنذ ذضـ  ذل   رللق  طَّبرجل طَّـعَّـــل. (10

ً طُل، يرحمنـن/  ـصــعحمقنل،  ة رـل طَّـ   صـفقة طَّ فعصـنــز، تــلَّن : طَّجال ـل ذل ـ  حمـو علــل طَّ       (11

 .(م2004 -يـ 1425)طَّجزط ، طَّبرجل طَّبرجل طرقَّـى 

تـــلَّن : ذل ـــ  رعـــن  ر ـــع، دطر   (عرـتفضنــــز طَّـ هـــ)تفضـنــــز طَّبيـــزعى طحلةـــنت طَّغـًنــــز حمــــ   (12

 طَّـ جزتل، طَّبرجـل طَّــعَّــل.

 .(م1989 -يـ  1409)ننل قى، دطر طَّضالم، طَّبرجل طَّـعـ  ذنا، تلَّن : صج طَّ فضعظ يفطرص (13

تــــل ِلــــال  طَّبيـــــْزعى، تلَّنـــــ : صـــــن  لبـــــب دطر طَّغـــــزق ، طَّبرجــــل طَّغـــــزعنل طخلع ضـــــل   (14

 . (م1996 -يـ  1417)قطَّجغـزقى 

ًِخ، تـــلَّن : طرصـــ ع  طَّـــ ك قر قيرـــل    (15 طَّ فضـنــــز طَّ   هنــــز تــــل طَِّجِبنـــ ة قطََّغــــزلُِجل قطَّ ِ ـــْه

 . (م2005 -يـ  1426)َّــعَّـل طَّشذنلـل، دطر طَّفةز طَّبرجـل ط

  فِزدطت يَّفــعل طَّبيـزعى، تلَّنــ : طَّجال ـل طَّزطغــب طرصـفًــعنل، حتبنـق: صــفقطى ع نــعى          (16

 .(م2002 -يـ  1423)دطققدْ، دطر طَّبـلت، طَّبرجـل طَّـــعَّــل 

 طَّـ جحـت طَّقصـنط، دطر طَّ عــقة، طَّبرجــل طَّـعننــل. (17

عب طَّهشق ، َّال ـعم طحلـعتج جـال  طَّـ ُو عرـ طَّزمحو حمـو يحمـل حمةـز         َّيرـعب طَّهبـق  تـل يصر (18

ًْـِ ْ، دطر طَّة ـعب طَّجزحمـل        ٌِ عرـ طَّزسط  طَّ ِ  ٌ  ِقِعّلــِِق ِعل ْنـ  -يــ   1426)طَّضـنقمل ِخـَزِد ي ذعدُـ
 َّلهنضـعحمقرْ. (يصـرعب طَّهـشق )، (م2006

نــــل، حتبنـــق: طَّــ ك قر  طَّ  قمـــل َّال ـــعم  عَّـــن حمــو ينـــط حمزقطُــل لـــنى حمــو لـــنى طَّل    (19

يصـــرعب )، (م 2008 -يـــ 1429)طَّغـــنذ خلنـــن  ــل قى عـــنرع، دطر طَّـــ جزتل، طَّبرجــل طَّـعننــل 

 َّلـقطذ ْ. (طَّهـشق 

طَّهععـز  ،صضـل لزمرـل، طَّبـعيزة، طرذعدُـ       طَّ   ضـِه  َّال عم يمح  حمو ذل   حمـو ذهرـن،    (20

 . ذُلل حملذةعم عجنب طرن،قط علنًع

ِصـِرنَ طَّر ِدعرلْ َّال عم يحمل عرـ ط  ذل ـ  حمـو إصــ ععنن طَّر ِدـعرلْ، حتبنـق: طَّـ ك قر         (21

 .(م 2004 -يـ 1425)طَّغنذ خلنـن  ل قى عـنرع، دطر طَّ  جزتل، طَّبرجل طرقَّـى 

ٌ  ق ِخــَزِد            (22 ِصـِرنَ  ضــلت َّال ـعم طحلـعتج  ضــلت حمـو طحلحـعد طََّهنضــعحمقرْ، ذبـق  يصــقَّي

 ٌ على طَّة ب طَّضـ ل: طَّ ك قر طَّغنذ خلنـن  ل قى عـنرع، دطر طَّـ جزتل، طَّبرجـل   ي ذـعدُـ

 .(م 2007 -يـ 1428)طَّـعننل 
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ص ـِهو يحمل دطقد َّال عم يحمل دطقد ص ـلن عى حمو طرعـجـ  طَّضـحضـ عنل، حتبنق: ذل ـ  نعصـز    (23

 .(م 2007 -يـ 1428)طَّ ُو طرَّرـعنل،  ة رـل طَّ  جـعر ، طَّبرجل طَّـعننل 

ص ـِهو طَّ  زِ ِذْ َّال عم طحلعتـج ذل ـ  حمو عنضـى حمو صقرة طَّ  زِ ِذْ، حتبـنق: ذل ــــــــ   (24

 .(م 2007 -يـ 1428)نعصز طَّ ُو طرَّرـعنل،  ة رل طَّ  جـعر ، طَّبرجل طَّـعننل 

، (عئلطََّهِضــ )ص ـِهو طََّهِضـعئل َّال عم يحمل عر طَّزمحو يمحـ  حمـو عــجنب حمـو علـل طَّغـًنــز حمــ        (25

ـ       ــل طَّ  جــعر ، طَّبرجــل طَّ ـــحتبنــق: ذل ــ  نعصــز طَّــ ُو طرَّرــعنل،  ة ر  -يـــ 1429)عننل ــ
 .(م2008

ٌْ، َّال عم يحمـل عرـ ط  ذل ـ  حمـو ُشُـ  طَّبشقُهــل طَّغـًنــز حمــ          (26 ٌْ  )ص ـِهو طحْمو  ِ عِج ، (طحْمـو  ِ عِجـ

 -يـــ 1429)عننل ــــل طَّـــــل طَّ  جــعر ، طَّبرجـــــطَّــ ُو طرَّرــعنل،  ة ر ق: ذل ــ  نعصــزــــحتبن
 .(م 2008

ص ـِهو طَّ طر ليبـين، َّال عم طحلعتج علل حمو ع  ز طَّ طر ليبين، حتبنق: دل ْ حمو ِ هصقر  (27

 .(م 2003 -يـ 1424)حمو صـل طَّغـقرى، دطر طَّة ـب طَّجل نل، طَّبرجل طَّـعننل 

ــعكت طََّهنضــــ        (28 ــ ط  طحلـ ــل عرـ ــعتج يحمـ ــعم طحلـ ـــرنر  َّال ـ ــى طَّصـ ـــِ  ِرل علـ عحمقرْ، طَّ   ضـ

 .(م 2007 -يـ 1428)حتبنق: صعحل طَّلَرـعم، دطر طحمو ذـشم، طَّبرجل طرقَّـى 

29)    ٌ ِصـِرنَ طحْمو  ِذَرعى َّال عم يحمل ِذعِتت ذل   حمو ِذَرعى طخليزطصـعنل، حتبنق: ذبق  يصــقَّي

قَّـــى قِخــَزِد ي ذعدُــــٌ: طَّ ك ــقر طَّغـــنذ خلنـــن  ـل قى عـنرـــع، دطر طَّ  جزتــل، طَّبرجــــل طر    

 .(م 2004 -يـ 1425)

ٌ  ِقخِ   (30 َزِد ـــــطَّ   جحـــت طَّةرنــــز َّلرـــعتج يحمـــل طَّبعصـــت ص ـــلن عى حمـــو يمحـــ  طََّبِرِزطنـــل، ِذّبــــِب 

ٌ  مح ْ عر طَّـ حن  طَّضلفل،  ة رل طرصـعَّل قطَّ ُّ يـ 1431 )زطث، طَّبرجل طرقَّـى ـي ذعدُـ

 .(م 2010 -

ٌ       ص ـِهو طََّ طر ل َّال ـعم يحمق ذل   حمو ع (31 ر طَّزمحو حمو طَّفضــن حمـو حمًــزطم طَّـَ طر ل، ِذَبـب ــ

ٌ : طرصــ ع  طَّـ ك قر  صـبــفل دُــب          ٌِ ِقِقِ ــِا ت ًعرِصــ ٌ  ِقِعّلــِِق ِعل نــ ٌ  ِقج ِ ل ــ ِقِعـِزِح يَّف ـعليـ

 .(م 2007 -يـ 1428)طَّرلـع، دطر طَّـ صـبـفـى، طَّبرجـل طرقَّـى 

ــو      (32 ـــ صعحمنَ، تــلَّن : ذل ــ  حم ـــزُشْ، حتبنــق: ذل ــ       غـــةعة طَّ ـــب طَّ ر عرــ ط  طخلبن

 .(م 1985 -يـ 1405)نعصز طَّ ُو طرَّرـعنل، طَّـ ة ـب طاصـال ل، طَّبرجل طَّـعننل 
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إرقط  طَّلـــلنن تـــل  ــزُخ يذعدُــ   هــعر طَّضـــرنن، تــلَّن : ذل ــ  نعصــز طَّــ ُو طرَّرــعنل،     (33

 .(م 1985 -يـ 1405)طَّـ ة ب طاصـال ل، طَّبرجـل طَّـعننل 

ــ ُو         ط (34 ـــز، َّلرــعتج جــال  طَّ ـــل تزتنــب يذعدُــ  صــرنَ طجلــع ا طَّصلن ـــز ت َّضــزطد طَّ   هن

ٌِ: عصــعم  قصـى يـعدْ،       ٌ  ِقِعَلـِق ِعل ْنـ طَّضنقمل، طَّجال ل ذل   نعصز طَّ ُو طرَّرعنل، رتر

 .(م2009 -يـ 1430)دطر طَّص ُق، طَّبرجـل طَّــعننل 

 :حتبنــق ،عئلـطَّهضــ عــجنب حمــو يمحــ  طَّــزمحو عرــ  يحمــل طال ــعم :تصــهن  زىـطَّةرــ طَّضــهو (35

 زقتـحمنـ  طَّجل نـل  طَّة ـب  دطر ،وـذضـ  زقْـكضـ  قصن  ،طَّره طرْ صلن عى عر طَّلفعر دك قر

 .(م 1991 - ـي 1411) ىـطالقَّ لـطَّبرج ،َّرهعى –

  ة رـل ، ط  ٌـرمحـ ، عنلـطرَّرـ  ُوطَّـ    نعصـز    َـ ِر  : تلَّن ، رنرلـطَّص طرذعدُ  لـللضصـ (36

 .ىـطرقَّ لـطَّبرج، طَّزُعض، قسُاقطَّ  زـَّلهغ عر ـ جـطَّ
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 7 7 كوه روني 

7 

 

 

 
 
 

 

 
        بابــةت                                                           الثةرِة  

 . ئةَ تةفضـيـزة بةطغـتى ثيَغـةكى       3 
 .ثيَغـةكى ئةَ بةرطـة       7 

 .( و ُيَوةرِؤكةكةى الـمائدةثيَِاصـةى صـوورِةتى )        8
 .(الـمائدةرِةتى )ثيَِاصـةى دةرصـةكاُى صـوو      13
ــةَ       25 ـــى كةك ــ :دةرص ـــتِى   (5-1ى )ةكاُئاكةت ــتةكاُةوةو ثار ص ــة طزكَاةص ــبكى ب ــى ثابةُ باص

 .ةرِ َ هة خو ردْء ئافزةت...ـةآلألء حـدروومشةكاُى خو ثةرصــتيى و هة كةن جياكزدُةوةى ح
ھ  ھ  ہ  ھ    ہ   ہ  ...وةآلًب ُةوةى دوو ثزصـيارو ئيغـلاي هةصـةر رِصــتةى: )       65

 (......ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲﮳  ﮴    ﮵
 .ذكاُب ر ُةوةى (ذبـح)باصـيَم هةبارةى صـةربزِكّ       88

 (....چچ چڇ: )وردبوُةوةكةن هة رِصـتةى     102
 وةآلًى ثزصـياركَلى طزُـط.     105
 .ضو ر رِ ى س ُاكاْ هةبارةى )بضٍ  هلل( كزدُةوة هةصـةر ُيَضـيـز      117
 . باصـيَم هةبارةى عـياْء ُةعـياُى ئافزةتى د وكَِجـاكةوة بة ثيـاوى د وكَـِـجيـط     125
 ( باصـى دةصـتِوكَذو خؤعـؤردْء تةكةمموَء حوكٌةكاُياْ.7-6دةرصـى دووةَ: ئاكةتةكاُى )     144
 كؤتـا قضـةَ هـةبارةى دةصـتِوكَذطـزتِـةوة.     192
 .رةوكـىًةصـح هةصـةر خوفـف و طـؤ     193
 .كورتة باصـيَم هةبـارةى )تةكةًـٌوَ(ةوة     203
 .(.جنابةضةُب بةَهطةكةن هةصةر رِةو كى تةكةًـٌوَ بؤ البزدُى هةعـجيـضـيى )     210
 حيلٌـةتى دةصـتِوكَذ و خؤعـؤردْء تةكةًـٌوَ.     224
بـة ئيٌــاُب ر ْ كـة     باصـى فةرًاُلزدُى خـو  (، 12 -8اُى )ـئاكةتةك :صـيَيةَ دةرصـى     233

 .عـاكةدى بة د دطةر ُــة بـبةْء ثاركَشكــار بّ... 
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        بابــةت                                                           الثةرِة  
ئـةسًووُى عـلضــتاو ردووى جووهةكـةو    باصـى  (، 14 -12ئاكةتـةكاُى )  :ضـو رةَ دةرصـى    261 

 .بـو رى ثابـةُبكى بة ثةكـٌاْ د ُةؽـز ُييةكاْ هة 
بؤ خاوةْ كتيَاـةكاْ كة بـزِو    باُطلزدُـى خـو   (19 -15ئاكةتةكاُى ) :ثيَِجـةَ دةرصـى    297 

 .بة ثيَغةًاـةرى كؤتاكـى بيَِـّ 
 .ضةُب ُـٌووُةكةن هة عـاردُةوةى خاوةْ كتيَاـةكاْ بؤ رِ صــتييةكاْ     313 
 .رة و طزُطـى قورئاْ بؤ ثيَِاصـةكزدُىثيَِـج وةصـفى طـةو    326 
 .( و وةآلًب ُةوةى...  ٻ  ٻ  پ  پپ ...ئيغـلاهيَم هةصـةر رِصـتةى: )    340 
بة  باصـى بةصـةرٓاتى فةرًاُلزدُى ًووصـا (، 26 -20ئاكةتةكاُى ) :عـةعـةَ دةرصـى    348 

 .يـاْطةهةكةى كة بضِـة عـاركَلةوة و صـةرثيَضـى كزدُياْ و صـش در ُ
 .ضو ر ضـاكةو ُيعـٌةتى طـةورةى خـو  بؤ طةهـى ًووصـا     363 
 .( بةصـةرٓاتى قابيـى و ٓابيـى31 -27ئاكةتةكاُى ) :حـةوتةَ دةرصـى    387 
باصى صـش ى كوعـتِى بةُآةقء صـش ى رِكَطـزكى و  (34 -32دةرصـى ٓةعـتةَ: ئاكةتةكاُى )    417 

.. تيَلـب ُى ئاصـاكغى خةَهم ..
 .( ...ڇ  ڇچ   چ  چ  ڇ  ...حةوت كورتة باظ هةبارةى ئاكةتـى )    431
رِ ى س ُاكــاْ هــةبارةى وةرطيـــز ْء وةرُةطيـــز ُى ثةعـــيٌَاْ بووُــةوةى جــةردةو رِكَطــز ْ د و      443

 .ضؤُيـةتى ًاًةَهة هةطةأل كزدُيـاْ هةالكةْ دةوَهةتـةوة
( و جهــا  ( و )وســلةة (و )تقـىى باصـى ثيَِاصــةى )  (40 -35ئاكةتـةكاُى )  :ُـؤكـةَ دةرصـى    449

 .صـش ى دةصـتاـزِكّ 
.(ةوةتىسُّـل( و )وسـلةةباصـيَم هةبارةى )    465
(ةوة.تىسُّـل( و )وسـلةةرِ ى خـؤَ هةبارةى )    482
.باصـيَم هةبارةى دسكى كزدْ و حوكـٌى بزِكِـى دةصـتى دسةوة    493
بؤ ثيَغـةًاةرى خاتةَ  ( باصـى ئارِ صـتةكزدُى خـو  43 -41اُى )دةرصـى دةكـةَ: ئاكةتةك    512

 .كة ضؤْ ًاًةَهة هةطةأل جووهةكةو دةغةهةكاْ د  بلات؟
 .(و ًةبةصـتةكاُىفتنـةًاُاى رِكغـةكى وعـةى )    534
( باصــى ئـةسًووُى جووهةكـةو ُةؽــز ُييةكاْ هـة      47 -44دةرصـى كاسدةكةَ: ئاكةتةكاُى )    547

ثابةُبكى كاْ بة عـةركعةتى خو د و حوكـٌى حوكٌز ُيَم كة حوكٍ بة عـةركعةتى خـو   بو رى
.ُاكـات
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 رِ ى س ُاكاْ هةبارةى حوكـٌزِ ُيَلةوة كة حوكٍ بة عـةركعةت ُاكات.    569
 .رِ و ٓةَهوكَضـتٍ هةبارةى حوكٌـى كةصـيَلةوة كة حوكـٍ بة بةرُاًةى خـو  ُاكـاتبيـزو    575
 قضـةى ٓةُبكَم هة س ُاكـاْ و ضةُـب فةرًوودةكـةن... .    584
فةرًاُلزدُى خـو  بة ثيَغةًاـةرى خاتـةَ  باصى (، 50 -48ئاكةتةكاُى ) :كةَدو سدة دةرصـى    592

 .الُةد ت هة بو رى د دوةركى د كة ثابةُب بآ قورِئاُةوةو هيَـى 
باصـى ركَطزتِـى خـو  هة بزِو د ر ْ كة جووهةكةو (، 53 -51ئاكةتةكاُى ) :صـيَشدةكةَ دةرصـى    617

ُةؽـز ُييةكاْ بة دؤصـت بطزْ و خضـتِة رِووى صـةرةجناًى عـووًى دَهِةخؤعـاُى ئةٓوـى 
 .كوفـز بة دؤصـت طز

 .ةى دؤصـتاكةتيى طزتِى بزِو د ر ْ هةطةأل كافز ْ د ضةُب خاَهيَلى طزُط دةربار    631
ٓةَهطةرِ ُــةوة هــة ئيضـــََء ٓيَِــاُى (، باصــى 56 -54ئاكةتــةكاُى ) :ضــو ردةكةَ دةرصـــى    644

 . ...ضـتة بؤ ثابةُبكى هة ئيضـًَةوة يككةصـاُيَلى عـا
 بكق(. ٓةَهوةصـتةى كةكةَ: ًةدحيَلى طةورةى ُارِ صـتةوخؤى )أبوبلز  هؾـ    658
بووذ ُبُةوةى ئيضـًَياْ ٓةكة دةبـآ خـاوةُى    ٓةَهوةصـتةى دووةَ: ئةو ُةى كة عـاكضـتةكى     663

 .عةؼ صـيفةت بّ.
 .رِووُلزدُةوةى ضةًم و و تاى خؤعـةوكضتى بةُبة )عاب( بؤ خـو     667
 . بةرثةرضب ُةوةى عـيعة هة تيَطةكغـتِيَلى ٓةَهةكاْ د     672
باصـى قةدةغةكزدُى خـو  هة بزِو د ر ْ كة كافز ُى (، 66 -57ئاكةتةكاُى ) :دةكةَثاس دةرصـى    679

طاَهتةكةر بة ئاكيِةكةكاْ بة دؤصـت بطـزْ، وة باصـى ٓةُـبكَم صــيفةتى خز ثـى جووهةكـةو       
 .دةغةَهةكاْ

 .باصـيَم هةبارةى باُطـب ْء قاًةت كزدُةوة     699
 ةو وعـاُةى وةصـفى خو كاْ ثيَبةكزآ.ئاًاذةكةن بؤ رِ صـت تيَطةعـتِى ئ     722
( باصـى ئةوة كة دةبآ ضؤْ ثيَغةًاـةرى خاتـةَ و  71 -67دةرصـى عـاسدةكةَ: ئاكةتةكاُى )     736

 عـوكَِلةوتوو ُى ًاًةَهة هةطةأل جووهةكةو خاوةْ كتيَاةكاْ د  بلةْ؟
چ چ  چ  چ  ڇ  . ..ةَهوةعـاُبُةوةى بؤضووُيَلى ٓةَهةى عــيعة هـةبارةى ئاكـةتى )   ٓ     751

 .(ةوة...ڇ ڇ  ڇڍ  
( باصـــى ُةؽـــز ُييةكاْء بةرثةرضـــب ُةوةى 76 -72دةرصـــى حةيبةكـــةَ: ئاكةتـــةكاُى )     777

 .ئةفضاُةكاُياْ بةتاكاةت صـيَلوضلةى: )خـو ، رِؤهـَة، طياُى ثيـزؤس(
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        بابــةت                                                           الثةرِة  
 وةحى بؤ ُاردووْ ثيَغةًاـةرْ كاْ ُا؟! صـآ ئافزةت كة خـو      793
باصـى ٓةَهوكَضـتى جووهةكةو ُةؽـز ُييةكاْ هة (، 86 -77ئاكةتةكاُى ) :ٓةذدةكـةَدةرصـى     798

بةر ُاـــةر ثيَغةًاــةرى كؤتــاكىء ئيضـــََ د ، كــة جووهةكــة بةطغـــتى توُــبو كةهوــةرِةقء 
 ... .ُةؽـز ُيى ُةرًّ

باصـى رِكَطزكـى هة بزِو د ر ْ كـة عــتى خـؤؼء    (، 89 -87ئاكةتةكاُى ) :ُؤسدةكـةَدةرصـى     833
 .صـوودبةخػ هة خؤكـاْ قةدةغـة بلةْء باصـى صـوكَِب خو ردْ و كةفـارِةتةكةى 

 .صـوكَِب خو ردْ و كةفـارِةتةكةكةوةباصـيَم هةبارةى      853
قةدةغـةبووُى كةكجارةكيى ًةكـاـؤركىء باصى (، 93 -90تةكاُى )ئاكة :بيـضـتةَدةرصـى      878

 .قوًاركـزدْ... 
 .باصـيَم هةبارةى عـةرِ بء قوًارةوة، هة حةوت كورتة خــاأل د .     894
 .قةدةغـةْ قوًـارعـيَو سةكاُى دةالهةتى ئةوة كة عـةر ب و      923
قةدةغــةبووُى رِ ووعــلار هـة    باصـى  (، 100 -94ئاكةتةكاُى ) :كةكـةَ بيضــتءدةرصـى      931

 .كاتى ئيحـز َ د و باصـى درووعـٌةكاُى خـو و... 
 .(...ڻ  ڻ     ںڱ  ں  ...دوو ٓةَهوةصـتةى ثيَوكضـت هة بةر ُاةر ئاكةتى )     970
بةرثةرضــب ُةوةى ٓةَهوكَضــتى   اصى ب(، 104 -100ئاكةتةكاُى ) :بيضــت و دووةَدةرصـى      976

 .كى ٓاوبةؼ بؤ خود  د ُةر ْ هة بو رى قةدةغةكزدُى بآ بةَهطةد ئةفضـاُة
 .باصـيَم هةبارةى رِةو كـىء ُارِةو كـى ثزصـياركزدُةوة هة عـةركعـةت د      988

هـةخؤ وركـابووُى بـزِو د رْ ء    (، باصـى  108 -105ئاكةتـةكاُى )  :بيضـتء صـيَيةَدةرصـى     1011 
 . ر هةكاتى صـةرةًةرط د باصـى وةصـيةتلزدُى باباى رِكَاـو

 .ًاُا هيَلـب ُةوةكةكـى ٓـةَهة    1025 
 ضةُب حوكٌيَـلى عـةرعيى كة هةَ ئاكةتاُة وةردةطيـزكَّ.    1038 
 ئاكـا ئةَ ئاكـةتة ُةصـخ كز وةتـةوة؟!    1040 
(، باصـــى هيَجزصـــيِةوةى خـــو  بــؤ 115 -109دةرصـــى بيضـــت و ضــو رةَ: ئاكةتــةكاُى )    1042 

د و خضـتِةرِووى هةطةأل عيضـاى كورِى ًةركةَ  غـةًاةر ْء باصـى طفتـوطؤى خـو  ثيَ
 ُيعٌةتةكاُىء، باصـى د و كاركـى حـةو ركيةكاْ بؤ د بةس ُبُى صـفزةو خو ُيَمء... .

 .( هة ًوعجيشةكاُى عيضـا 10باصـى دة )    1063 
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بابــةت  الثةرِة 
( باصــى دو ُـبُى خــو  عـشل وجـىل بـؤ       120 -116دةرصـى بيضـت و ثيَِجةَ: ئاكةتةكاُى )   1075

هة قياًةت د  هةبارةى ثةرصـرت ُى خؤى و د كلـى هةالكـةْ ُةؽــز ُييةكاُةوةو     عيضـا
.. .ز ُييةكاْ.هةو عـيـزنء كوفـزةى ُةؽـ بةرِ ئةتى عيضـا 

.كاْصـةرضاوة   1102
 .ُيَـوةرِؤن   1106
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