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 ةةننةى ؤومى طةةاوى ةةؤشندو
 ثيَشةرى

 أ.د. حمند عبدالفضٔل القْصٕ

 ةىدامى دةضتةى طةوزة شاىاياٌ لة ئةشٍةزئ
 

و طااُو َ َااً   لااٌ انااريو رااو تيرااٌن نااُ ةىً ؤااُ ن وازَةااُّ   ياارا     زاناا ّ رااُ ي  
ٌ  اى اااا    نِ  الفتوحااااملكيا   اااا ) ٍ  و ناااا ر ( ريياااا  تَتاد و تَوااااُ اىي َ  ناااا ةي

ٌ   ر ياااُ يُ ناااُو ة ةاااُّ ةاااُ   ن هاااُ ّ  ً  ااا ُوةو و       ا اااىُةًهُن بُةؤُ اااىىور
ٌ ل نُ اُ يُةِ     طَُُ ُنرى نُ ٌ  و رُ َو ياُو از ن با ن  ًرا تَوَ يت  و تاتَ ا
و رُتيًً هاُ ّ طُ توناُوَ ر ا د و اًجياكً  اِ  وو اِ       ُ وَ تط   ُيىَنرّ رُ 

ر اا د و  اا ب و راا  وتى ِ  اا ّ طااى   و  ىااُو و ر  ر  ةااُوَل ةاا  نُرً ىااُ تياا  و  
نِ ايتَن اُ  ةىَىُّ تَ ىِ  سىِ و ا ةؤىوى و   ا َِ و نُط ةُ  ي ّ ةُ ا  

ٌ  يُ َ!  و ر

ٌ  رهااِ باا تَاً ات و ايى  يااُةِ        ٌ  ة ةاا يِ و راا رااُم اًجياكااُ  ى ًااُن ب  اا ّ راا
وياوانرت و طَُرت تَرً َل رُك  ي ك ةُ يُ بِ نُ طاُ تووى يُياُ طًا نٌ تي ىُراُ      
ٍ  و رُ زا نِ   ن ً ى  ى ي ِ  ُ وَتط  ي ى تَةاُى و ةينا      و  رُكىن ُ تَةُو

ة ةُ  يُ بِ نُ رىونرا يُيُن رُب وّ كاىانِ و   َاِ   و  ىكرَ تَرُىل بُو 
و   َُويسااىًُوَ تَرًهًااَ و ك  ااُوّ ةااُواوّ طااُ تووى تَطييىااُ تَ ااىَل رااُ   

 يُ تو توو ّ رًهياو نُرًهياو 
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ٍ  راُ وي هاُّ بًسا م           بُطُ  رً ىى باُو ةً يوانًهاُ ن  اك و  ووناُ ةً  ًاُن  ً ي ر اي
ُ  ااُ َوَ ةاا   ااىا ّ  ااىا َوَل رااُ   ةااُ  ااُ تَاً  ُ ناا –نُ ااُ تَاِ بً سااى ا نرا 

ة  يطُ يً  ِ  اُيي و  ُ  اى يً هُ  تَة ةاُ      - َنط ور يُّ ا تيُد ةً  ياوَ
بُو ن خ و يُ اى نُّ وي  او راُتواّ  اُر و  ا اىِ و ب  ا يي و تات اُ وَ ّ و        
تَرً ىُ اُن حُم و يُةىانِ زى ي ك نُ رييو و زاا نُّ نُو  اُ تَاُتا زى ى و را وى   

و ي َااااااااُة نًي  ووناااااااا ك و  ىَااااااااو تَة ةااااااااُوَ و  ََااااااااِ و    و تب و راااااااار
 ة  ي  يًُة نً ً ى  اتَا ن ً َ!

ٍ ن     بُطااُ  بااُو تياارو ر بااىونُ كىانااُل رااُ بًساا اِ  ااُ تَاِ بً  ااُ يً ااىي و ر ااي
اى     ن نً ك تَرًهِل ةُ   ِيى نُ يُ ىِ اًًيَر نِ و نً ؤاى تَيِل ةاُ راُ ن ن اُّ     

و و باا زا ّ رً  ااُس و  ااىُا ً  ياواىن  ااُم   تاي اا نِ ة   ُن ااُ نُرااُ تَم يااُن طرا  
ٍ ل باااُم كااا  َ اى ااا    ن نُ بُواناااُى ةاااُ      تَ ااا ى و ن  ااا   كُ اااىُي ى تاتَطاااي
 ااُ تَةُوى رُ ااُ  ةاا  ي ِ  ر وةًهااُ و تن يَةااِل بُوانااُى ةااُ نااُ باا تَاً ات و      
ايى ُة نرال نُ يُاىو َىي هً  رال ةُنً  ةُنً  ت نً ك تَرًهو ةُ تاُوتان ِ كاىانِ   

و  ُةًقاااُةو و رُتات ُ وَ ياااُوَ تن  ااا ت و رُ ىاااُوَ ى و راااُتواّ راااُي     ا ااايت
ر  ة نُوَ وي   ول توو  نُ ةىنروةًذّ و  ىي هِيي ذّ و كُنط و  ُ  ُِ انرى و نُد 

 و  ُة يتنِ كُ ىُ!

ةُ ةً  ُ وَيُةِ يُ ىِ َ ترانُ –رُ م بُم ةً ِيوانني و ر بىونُ ن  ك و و تَ 
نااُم  ااُ تَاُتا رىوَةااُ تذ رااُ تذ و رُطااذ   ياارا   -ةااراو  ً  ُةً ااُ نااُ يااُك ة 

ٍ ل ةاُ باا يًهِ  اارىزّ      ٍ  و باُو ر بااىونُ  نااُةى تَباً ىُوَ   باا  ي بُااُ نااُ ةااى
بًس اِ رُم يُاىو َ   و طُو َيِ و اًًيَر نًاُوَل ناُ ط َاُّ يُن راُةيتى و     
ةُ ب  َزووةيتى ر  تَ ُ د ةُةًس ةيتووَل بًس م نُالّ   وَنِ ر بىونُن ر 
 تي ِ طُاُّ  ً  ُد و يُاىو كىانِ و رُي  و اُ ااُ ر  ة نِ رُ ر تا رياوَ!
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ٍ ل نُ بُتَرً ةِ ةا  ي ِ بُواناُتال ةاُ كًً نًا ى      ٍ  ت ب  ي بُو تيرَ كىانُ نُ ةى
ةيتووَ رُ توو بني و ةاُ دن ةاُ ةِ بً  نارا اىن ةاُ ةاُنً  راييىني ناُ  ي ىل وَ        

ٌ   بُواناُ ةاُ راُن وّ        ةُ ةِ ةىوي و رً ؤ وَِ اىن ةاُ ياًك ة   ُ اً ك نً اِ تَ را ز نا ر
 ً  ُةُوَل يُ  بِ وي يان ا  ّ و  ىي هِيي اذّ و  يا اُ ة  ياُ باُد اِ تَتَىل      
ٌ  ب اا نِ  اِي ناُ      نُ     بُوَّ ةُ طُد نً ى وييىتا و ةىوَِ ةىو َّ َُِ ّ را
بااا طيّ ِ ر و توذاهرا ياااُةً ى ةااايتىل ناااُو  ُن يَُااارا   يااا ى رااا  تَ اااُ د و      

را ّ و ةى  ِ اُ  راوَل وَك بُوَّ ةُ بًس م كطاُ ناُ  ىة ارا يً  ِ     ىة 
ٌ   ة رااُ  و اُا ُةااُةً كل ةااُ يُ بااِ  ى ااُ       ر  ااُ راا تانياو و يً  ي  ااِ  َةااِ راا

! ٌ  نُ ً ه وّ  ىوك و رً ؤ  ُن زي ةي نُر

ٍ ل ةُ ر نطَُُّ  ُنُوًُد تَةاُى   ٍ  و ة  ّ بُوانُ  نُةى بُو ةً ِيوانًهُ نُ ةى
ُ اراةطايّ  اُنُوًُد تَزاناو و ن زن وَةاُي ى ةيتوَةاُ  ُ تَ  َاً ك       و   ي ى ر

ر  ِ َةُة  ّ و ررّ ة ةِيَوّ و ةىنارب ذىيً ى و  اُ دِ اى ا    نً ى  اةً  ا و     
َااً ىانري ى و تَ طاا ّ بُوََااً ى وا  ةاايتل ةااُ نُيااُاىو ةااىى و ةُنُرااُ ي ك رااُ        

 ِ يااُاىو بااُو طِيو ااُ  ةرى يسااَ ره  اايي و و رىونااُ  ُ باا وَو ره  ااُّ تُةًاارَي
 ةىنرِ َوانُّ نُ ة ى و نىي را  ُ ي ى يُن راوَ 

ٌ  بُو  اُ ن  و ةً ِيوانًهاُ كاىاى و ن  ا ُ و ناُ ةاىي ِ ةا  ّ باُو  ي   اياوَ           ةىان
ةرى يسىً نُ كً طُّ تَرً ىُوَل ةُ ةُن نُد ن وَة نً ً ى رً   او و ن ا ى و نُو 

ب وّ يُاىو توونً وَن ت ى راُ نا و    ُ تَاُّ بً  ُتا و رُ  ىذّ  وون ك و نُرُ 
       ٌ و زااا نِ بًساا اُوَ تَةااُى و نااُ ذي ااي ناا وّ  ً وُةااُوَ تَةااىذى و تَرااِيىل راا
ٍ  و تن ًا ى ناُ نً اراى رىَ ايت  و يُ اَ          بُوَّ ب وي ى تاخباُى و َاُ م تايا نؤطي
رُو ة وانُ طُو انُي ى ر ُى تَ  ُر رُ بًس م و اى     ن ى و  اُن   نِ تي اُّ   
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ٌ  ب اا ى كً طاُ       ُييَ ا ى     نًيل ةُ بًس م نُ ررو ي  ي نارا وَك  ُة ياُةِ را
ٍ  و  ًََي ن رً ىُوَ   تَطي

ب ياا  بُواناااُ يُ ااَ ن ةاااُى و ةً ه طاااُىل ةااُ كااا  َ كًًااا تي  ِ  ى ااِ يُياااُ ناااُ     
ٌ  ايى  يُةِ  ُ َّ  ً ؤرا و ب   ّ  بًس ارال رُ ةً ِيوانًهً  ِ كً وازةيل ةُ تَر

ٌ  رطًَُ هً ىُوَل ة  رُي يُوَ يُ ىِ ايى رى اىِل   ى ِ و تُة  ِ و ويذ تانِ  
ذيااا ى كاااىاى ر ااا ن نااا ى و  ااا  اك و  ً راويساااىِ و تاو و تَ اااا ى رااا  ناااُ    و  
نً قاااُوا واى و ناااُتا اى و ياااُذا اى تاراااني ر ااا  و ذيااا ى تَ رااا ز ر ااا  ناااُو يُ اااىُ      

 ن َريهُّ    ُ  ىِل ةُ ت وَم و رُ يُاِ َ   ى نِ ا تيًُةُ؟

 يو نُم زدرَ زانساىًُتان اا و و  ا اىًُة ى رطُِ ي هًهاُوَ را  َاىي هِ       بىاً رَوا
ٌ  ا نااا ل ةاااُ باااُواى     ااا ّ و يُ باااِ ر باااىونِ يُن ُياااُل ناااُ طىاااا ى و ةساااُّ رااا
ٌ  ب طا تا  و رُ با و ِ ووى ر اُيو و          ن  نرووي نُ راُ بًسا اُوَن بً  اُ طاُد نِ نا

  َ ٌ  ب َاااه  ر اااُيول ةااا  ناااُ  ي اااِ راااُ  و  اااىا باااىونً ىن  ُةًقاااُةِ بًسااا اً ى  ااا
 َزااُنرّ  ىا رُتَ ىؤً هو و  ُيِيَوّ نُ وُ ا ى و وُ ا ي ىُة نِ  ً غُاؤاُ ّ  

   -ت ووتّ  ىاّ نُ ُ  رً َ– ىا ر ُى 

ٍ ل رً طىاا ى    نُ ىاّ طُو َ تاواة  مل ةُ  ُ ةُوةىوا ى ر  د و نً    ى وَ رطاي
 اً رَ يُ   ىاّ طُو َ ر َرتيو زاةُ ةُ ي ن ّ ر  رؤُيو و ر َرتيو بى
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 بةناوى خواى طةورةو ميورةبان

 ثَيشةكى

ضوثاع و ضتايؼ بؤ ئةو خوايةى, كة بة بةخػييى ئيطالو؛ ئايييى ئاغتتى و ضتةىمى   
كتة   -بَيت   لةضتةز  ختواى  دزوودى–ثَي بةخػني و ثَيغةمبةزى خؤيػى بؤ زةواىكسديً 

 مايةى ميَسةباىى و خَيس و خؤغية بؤ ٍةموو خةَلكى.

ميللةتى ئيطالو تووغى بووة و بة دةضتيةوة دةىاَلَييَي , لة شؤزدازى ئةوةى كة ئةمِسؤ 
و خساثةكازى دوذمياىى؛ بةٍؤى ٍةَلطوكةوتى ٍةَلةى ٍةىدَيك لة غوَييكةوتوواىيةتى, 
كة بةىاوى ئيطالمةوة ئةجنامى دةدةٌ, ٍةزوةٍا بة ٍؤى ئةو خوَييدىةواىةغتة كتة بتة    

 دةقةكاٌ دةكسَي.غَيوةيةكى ىاغازةشاو ىاتَيطةيػتوواىة بؤ 

 -العنلٔةة٘إلاتضهاةةَ  ٓ٘إلإل –بَيطومتتاٌ لتتة كؤتاييتتةكاىى ضتتةدةى زابتتسدوو, دةضتتتةواذةى     
كتتسدةوةى خؤكتتوذى؛ بتتةىاوى غتتةٍادةق و خؤتةقاىدىتتةوة و ثالىتتداىاٌ بتتؤ ئتتةو  تتؤزة  
كازاىة ضةزيَةَلدا, ضةزضاوةى ئةو بري و داٍَيياىةؽ لة موضَلناىاىةوة ىةبووة, بةَلكو لة 

عيةكاٌ و بصوتيةوةى ديكةوة ىةقَل بووة بؤ ىاو موضَلناىاٌ, كة لتة زقتى   بصوتيةوة غيو
داطريكازى وَىتةكاىياٌ, بةزامبةز بة دوذميةكاىياٌ ئةجنامياىدةدا, لة ذَيس ىاوى كسدازى 

 .-العنلٔ٘إلاتىهح زٓ٘-خؤكوذى 

ئتتةو كاتتتةؽ كتتة بصوتيتتةوة ئيطتتالميةكاٌ ئتتةو كازةيتتاٌ كتتؤثى كتتسد و ضتتاوياٌ لتتةواٌ     
إلإللة زاطةياىدىةكاىياىتةوة ىاويتاٌ ىتا:      كسدةوة؛ (, دواتتس ئتةو كتازة    العنلٔة  إلاتضهاةَ  ٓ

ثةزةى ضةىد و لة ىاو وآلتتة عتةزةبي و ئيطتالميةكاٌ لتة دذى طةغتتيازة بياىيتةكاٌ و       
ئةو بياىية ىاموضَلناىاىةؽ كة بؤ كازكسدٌ دةٍاتً؛ ئةجنامتدةدزا, بتةَلكو كتاز طةيػتتة     

ئةو وآلتاىةؽ ئةجنامدا, كة وَىتى موضتَلناىاٌ ىتةبووٌ,    ئةوةى كة ئةو كسدازةياٌ لةىاو
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تةىاىةق غوَييى ثةزضتػةكاىيػاٌ كساية ئاماىج و دةتةقَييسايةوة, بِسواغياٌ وابوو كتة  
ئتتةو كازةيتتاٌ زةوايتتة؛ ضتتوىكة ئتتةواٌ كتتارس و بَيبتتاوةِزٌ و موضتتَلناٌ ىتتني؛ كةواتتتة          

طتةوزة؛ بتووة ٍتؤى تتةك ري و     تَيطةيػتيى ٍةَلةو غةَلةتياٌ لة وةحى و ثتةيامى ختواى   
 ثاغاىيؼ بووة ٍؤى كوغنت و تةقاىدىةوة.

ئةوةى تَيبييتيؼ دةكسَيت ؛ ئتةو تةقييتةوةو كسدازاىتةياٌ, كتة لتة ووىتتاىى   كوَيت  و          
توىظ و رةِزةىطا( ئةجنامدةدزا؛ ٍةز ٍةمووياٌ لتةىاو متاىطى زةمةشاىتدا بتوو, ضتوىكة      

يتتاٌ لتتة ٍتتصز و بتتريى ئةجنامتتدةزاىى    باىطةغتتةكازاٌ و بتتاىطاواشاىى ئتتةو طسوثاىتتة؛ وا  
 ختواى  دزوودى–تةقييةوةكاىدا خوَييدبوو, كتة  تةىو و غتةشاكاىى ثَيغةمبتةزى ختوا      

, لتتة متتاىطى ثتتريؤشى زةمةشاىتتدا بتتووة, بةَلطتتة و دةليلتتى بتتةىاو ريكَتتى و   -بَيتت  لةضتتةز
غةزعيػياٌ بةدواى يةكدا دةٍَييايةوة و واياٌ لةطةجناٌ و ئةو كةضتاىةؽ دةكتسد, كتة    

ة دةوز و بتتةزياىً؛ بتتة خؤتةقاىدىتتةوةياٌ و كتتازى تَيكدةزاىتتةياٌ زَيطتتةى بةٍةغتت     لتت
بطسىتتة بتتةز و غتتةوى بتتةز لتتة ئةجنامتتداىى كسدازةكتتةؽ؛ وةب ضتتؤٌ شاوا بتتؤ بتتوب          
ئامادةبكتتةٌ و بةدةوزيتتةوةبً, بتتة ٍتتةماٌ غتتَيوةؽ بتتةدةوزي ئتتةو كةضتتةوة دةٍتتاتً و  

ثريؤشباييػتياٌ لَيتدةكسد, طوايتة     دةضووٌ, كتة بِسيتازة بتؤ بتةياىى ختؤى بتةقَييَيتتةوة,      
 بةزشتسيً و طةوزةتسيً  يَاد ئةجناو دةداق.

غتتَياى قتتةِزشاوى دةَلَيتت :  كتتسدةوة ئيطتيػتتَاديةكاٌ؛ لتتة يَادة ٍتتةزة طةوزةكاىتتة لتتة   
 ثَيياوى خواى طةوزة(.

د. ىصاز عبدالكادز زياٌ, كة يةكَيكة لة ضةزكسدةكاىى بصوتيةوةى حةماع دةَلَي :  ئةو 
ةوة خؤكوذى و تةقاىدىةواىتة؛ ثريؤشتتسيً  تؤزى  يَتادة لتةو ضتةزدةمةدا,        ؤزة كسد

 ضوىكة لة ئَيطتادا زَيطاكاىى  يَاد بةزتةضك بووىةتةوة(.
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 لتة  طةوزةكاىتة  لتة يَادة  ئيطتيػتَادياىة؛  ئتةو كتسدةوة    د. يةحيا ئيطناعيل دةَلَيت :  
سدةوة خؤكوذياىتة  , ٍةزوةٍا دةَلتَي:   ئةواىتةى لتة بتةٍاى ئتةو كت      (طةوزة خواى ثَيياوى

كةمدةكةىةوة؛ ٍةَلةٌ و دة الً و دةبَي بةخؤياٌ دابضيةوة, ضوىكة كازى حةآلأل ديتاز  
 .و زووىة و كازى حةِزاميؼ دياز و زووىة(

 ئتةو كتسدةوة   ضتةزكسدة ئياواىيتةكاىى ئتوزدٌ دةَلَيت :      لتة  يةكَيكتة  د. ٍناو ضعيد, كة
دةذمَيسدزَي , ئةواىةى كة ئتةو   بة بةزشتسيً ثلةى  يَاد و غةٍادةق ئيطتيػَادياىة؛

 (.كازاىةؽ ئةجنامدةدةٌ؛ اٌ غْا  اهلل ثاداغتياٌ ٍةية

تةىاىةق توَيرييةوةو كتَيب و ىاميلكةغياٌ ضاثكسدووةو بة طةوزةيى لةضةزى دةدوَيتً  
دوو كتَيبى ٍةية؛ يتةكَيكياٌ ىتاوى:    الهكسّزٖو باضى دةكةٌ, بؤ منوىة: د. ىواف ٍايل 

إلاتضهاةةةةَ   العنليتتتتاق  (, ئةمتتتتةياٌ لةضتتتتةز ضتتتتاي  و ثَيطتتتتة   ٓ٘إليفإلاملٔةةةةصاٌإلال كَةةةة
ئةليكرتؤىيتتةكاىياٌ ٍةيتتة, كتَيبَيكتتى ديكتتةى ٍةيتتة بتتةىاوى:  رتتتاوى علنتتْا  ا ضتتالو     

 (.جَ  ٓ٘مطائل 

إلإلإلإلالعنلٔة  إلد. ميري مجعتة كتَيبَيكتى ضتاثكسدووة بتةىاوى:       (. اتضهاةَ  ٓ٘إل زاضة٘إلهكَٔة
 اتضهاَ  ٓ٘ ؤتةوة لة ذَيس ىاوىيػاىى:  العنلياقضلناٌ بً رَد العودة وتازَيكى بآلوكسد

الػتتس.(. د. دنتتد موضتتى الػتتسيك وتتتازَيكى بآلوكسدؤتتتةوة بتتة ىاوىيػتتاىى:    ميتتصاٌ  
(. بةَلطةياٌ بتؤ قطةكاىيػتياٌ ٍَيياوةتتةوة,    ال كُإلّاآلث زإلاألطَ زإليفإلاتضهاَ  ٓني  َاد 

دةكتسَي؛ ئَينتة لَيتسةدا,     كة ثِسيةتى لتة  وآلىتدىى ٍةضت  و ىتاط و طتةجناىى ثتَي طتةزو       
لتتةىى خؤماىتتةوة بةَلطتتةكاىياٌ دةٍَييييتتةوةو بتتة ئيصىتتى ختتوا؛ يةكتتة يةكتتة بتتةتاَلياٌ    

 دةكةييةوة.
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 بةَلطةكانى ئةم بةهةَلةضووانة:

بةَلطةياٌ ٍَيياوةتةوة بة رةزموودةي ئةو مَيسدةميداَلتةى, كتة ئينتامى موضتليه لتة       _1
ضتتةَىتدازَيكى بَيبتتاوةِز ضتتةىد  ازَيتتك و   ضتتةحيخةكةى خؤيتتدا طَيِساويةتيتتةوة, كتتة دة  

بةضةىد  ؤزَيك ٍةوَلى كوغتيى دةداق؛  ازَيك لةضةز ضيايَيك رسَييدةداتة خوازةوة, 
 تتازَيكيرت رسَييدةداتتتة ىتتاو دةزيتتا, بتتةآلو ٍتتةموو ٍةوَلتتةكاىى بتتَي ضتتوود دةبَيتت  و          

تتةوَي ككتوذى    مَيسدميداَلةكة ٍةزىامسَي ؛ تا دواتس ختؤى بتة بَيباوةِزةكتة دةَلَيت : دة    
ئتتتةويؼ دةَلَيتتت : بتتتةَلَي, ٍةزضتتتى كسدوومتتتة ٍتتتةز بتتتةىياشى كوغتتتتي  كسدوومتتتة.      
مَيسدميداَلةكةؽ دةَلَي : كةواية ٍةموو خةَلكى كؤبكتةوة, ثاغتاٌ تريَيتك لتة تريةكتاىى      
مً دةزبََيية و بياةزة ضةز كةواٌ و بَلَي: بةىاوى ختواى ئتةو طةجنتة, ئييتتا تريةكتةو      

ةؽ وا دةكاق و تريةكة دةٍاوَيرَي؛ ئةو كاق مَيسدميداَلةكة دةكوذَى, تَيبطسة. بَيباوةِزةك
خةَلكةكةؽ كة ئةو غتة دةبيتيً؛ بةيةكتةوة دةَلتَيً: ختواى زاضتتةقيية؛ تتةىَا ختواى        
ئتتةو مَيسدميداَلةيتتة و بتتاوةِز بتتة ختتواى طتتةوزة دةٍَيتتيً و ثػتت  لتتة دةضتتةَىتدازةكة       

 .(1 دةكةٌ

لتتة غتتةزيعةتى ئاييتتةكاىى ثتتَيؼ ئتتاييى ئيطتتالو,    ئةمتتةياٌ كسدووةتتتة بةَلطتتةو دةَلتتَيً: 
دزووض  بووة كة كةضَيك طياىى خؤى لةثَيياوى خوادا بةخ  بكاق و بيكاتة قوزبتاىى  
بؤ ئاييةكةى, ئيبيو تةمييةؽ لةضةز ئةو بةضتةزٍاتة دةَلتَي: ئتةو مَيسدميداَلتة؛ ختؤى      

ً: بتتةثَيى زاى داواى كتتسدووة كتتة بكتتوذزَى, تتتا دييةكتتةى ضتتةزبكةوَي. ٍتتةزوةٍا دةغتتَليَ 
ثَيػتتةواياىى ٍتتةز ضتتواز مةشٍتتةت؛ دزووضتتتة كتتة موضتتَلناٌ, بتتؤ شيتتاٌ طةياىتتدٌ ختتؤى   
خبصَييَيتة ىَيو زيصى بَيباوةِزاٌ, تةىاىةق ئةطةز ثَييوابوو ٍةز دةغتيكوذٌ. بتةَلكو لتةوة    

                                                           

 رَاٍ مصمم يف صحّحٌ, كتاب السيد َالرقائل/باب قصة اصحاب االخدَد َالرايب َالغالم َالصاحر. 1
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شيتتاتس ئتتةوةؽ دةَلتتَيً: كتتة يةكتتةو كةضتتَيك كتتسدةوةى ئيطتيػتتَادى ئةجنامتتدابَي؛ ئتتةو   
 وة, كة لة ضوزةتى  الربوج(يؼ باضي كساوة.مَيسدميداَلة بو

لة وةآلمدا دةَلَيني: ئةو مَيسدميداَلة زوبةزووى بَيباوةِزَيك ببووة, طوماىيػى ىةبوو كتة  
بة كوغتيى؛ خةَلكةكة ٍةمووياٌ باوةِز بةخوا دةٍَييً, ٍةزوةكضؤٌ باوةِزيػياٌ ٍَييتا,  

ةضتاتَيكى طتتةوزةياٌ بةضتتةز  بتةآلو كتتسدةوة خؤكوذيتتةكاٌ بتة ثَيضتتةواىةوةٌ؛ بتتةآل و كاز  
وَىق و ختتاكى موضتتَلناىاٌ و غتتةيسة موضَلناىاىيػتتدا ٍَييتتاوة, بطتتسة خةَلكيػتتياٌ لتتة        
دييدازى و موضَلناىبووىيؼ ِزةواىدؤتةوة, ئيطالميػتياٌ وةب ئتاييى تتريؤز و تؤقاىتدٌ     
ىاضتتاىدووة, ثاغتتاٌ ئتتةو كةضتتةى كتتة ختتؤى دةتةقَييَيتتتةوة؛ ختتؤى دةكتتوذَى و ضتتةداٌ      

َل خؤى دةكوذَي, ئةجنامةكةى ضية  ئايا ئةو كازةى دةبَيتة ٍؤى ئتةوةى,  كةضيؼ لةطة
كة كةع بةخساثة باضى ئيطالو ىةكا و ٍَيسغى ىةكاتة ضةز  ئايا دةبَيتة ٍتؤى ئتةوةى   
ختتةَلكى موضتتَلناٌ بتتو, ٍتتةزوةب ضتتؤٌ لةبةضتتةزٍاتى مَيسدميداَلةكتتةدا زوويتتدا  يتتاٌ   

بكوذزَيً و ديل بكسَيً و دةض  بةضةز  دةبَيتة ٍؤى ئةوةى ٍةشازاٌ موضَلناىى ديكةؽ
ذٌ و ميداَلةكاىيػياٌ دابطتريَى و بتة كؤيلتةبكسَيً و ختاب و وآلتيػتياٌ كتاول و وَيتساٌ        
بكسَيتتت   ختتتؤ زووداوةكتتتاىى ئةرغاىطتتتتاٌ, لتتتة دواى تةقاىدىتتتةوةى ٍتتتةزدو تتتتاوةزة      

ة تتا  باشزطاىيةكاىى ئةمةزيكا, ٍَيػتا ٍةز لة يادماىً و كؤٌ ىتني؛ كتة ضتؤٌ لتةو كاتتةو     
ئَيطتاؽ موضَلناىاىى ئةمةزيكا و ئتةوِزوثاى تووغتى كَيػتةو ىةٍامتةتى كتسدووة, ئتةوة       
باضتتى غتتَيواىدٌ و ىاغتتريييكسدىى ضتتينا و وَييتتةى ئيطتتالميؼ ٍتتةز مةكتتة  كةواتتتة؛      
ٍةزضتتى كتتسدةوةى بتتة ىتتاو ئيطتيػتتَادى و غتتةٍادةق ٍةيتتة, ٍتتةز ٍتتةموو خؤكتتوذي و  

ئتتايييى ختتواى طةوزةيتتة, بتتة ثَيضتتةواىةى ئييتيختتازة و دذى ئيطتتالو و بةزشكسدىتتةوةى 
بةضةزٍاتى مَيسدميداَلةكة, كة بووة ٍؤى باوةِزٍيياىى يةب ميللةق, بؤية دةبتَي  ركتة   

 ( لة بةزضاو بطريَي .املأل
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ئةو دوو رةزماىة خواييةى كة بة ِزةٍايى و بةغَيوةيةكى طػتى ٍاتووٌ, لة ٍةزدو  _2
٘ ة  و 29ئايتتةتى:  وىتكتلتتوا كى طتتكه( اليطتتْا /  (؛ ئتتةواٌ ّال تلقووْا بدٓوودٓله اىل التَللوو

ضيووزدازياٌ كسدووٌ و بةزتةضكياٌ كسدووىةتةوة, بة بةَلطةى ئةوةى كتة كةضتَيك لتة    
 (.. تلكتتوا وى ٍتتاوةَلى بتتةزِ؛َيص؛  بتتةِزْا  ( دةثسضتتَي: ئايتتا كتتة ختتواى طتتةوزة دةرتتةزموَي:   

و ظةىطَي, تا دةكوذزَي  مةبةضتى لَيى ئةوةية, كة موضَلناٌ زوبةِزووى دوذمً ببَيتةوة
دةرتتةزموَي: ىتتا, مةبةضتتتى ئةوةيتتة, كتتة موضتتَلناٌ     -ختتوا لَيتتى زاشى بَيتت  –بتتةِزائيؼ 

 .(1 طوىاٍَيكى كسد؛ بَلَي: خواى طةوزة لَيه خؤغيابَي

لة وةآلمتدا دةَلتَيني: لتة ٍتيي زوَيكتةوة, ئتةو ئايةتتة؛ ئتةو مةبةضتتةى ئتةواٌ ىتاثَيكَي,            
ةو ئايةتة طػتطرية؛ ضيووزدازبكاق, ٍتةزوةب ىاغتكسَي   رةزمودةى ٍاوةآلىيؼ ىاتواىَي ئ

مةبةض  لة ئايةتةكتة ئتةو كةضتة بَيت  كتة  يَتاد دةكتاق, لتة ثَييتاوى ختواى طتةوزةو            
لةذَيس ئاَىى ئيطالو و بة رةزماىِسةوايى دةضةآلتدازي موضَلناىاٌ, بة بةَلطةى ئةوةى كة 

َيى ئةو كةضاىةية؛ ماأل و ابً عباع ئايةتةكةى بةو  ؤزة زاظةكسدووة, كة مةبةضتى ث
ضتتاماىياٌ ىابةخػتتً و تواىتتاى بةخػيييػتتياٌ ٍةيتتة, كةواتتتة بةٍيالكضتتووٌ؛ ٍتتةموو    
 ؤزةكاىى تياضووٌ دةطسَيتةوة لة ئايةتةكة, ئةو وتةيةى ئيبيو  ةزيسى تةبةزي شؤز 
 واىتتة, كتتة دةرتتةزموَي:  ختتواى طتتةوزة بتتةٍيي  ؤزَيتتك و لتتة ٍتتيي حاَلَيتتك زي تتى بتتة    

 (.خؤكوغنت ىةداوة

 -بَيت   لةضتةز  ختواى  دزوودى– ختوا  بةَلطةياٌ ٍَيياوةتةوة بةوةى كةوا ثَيغةمبةزى _3
( دا, اليضةسإلمؤَلةتى بة ٍةزيةب لة  عوف بً ع سْا  ( و  عنري بً احلناو( و  كىظ بتً  

 كة لة  ةىطى بةدز دا بضية ىاو زيصى بَيباوةزاٌ و لةوَي شياٌ بةدوذمً بطةيةىً.

                                                           

 3033رَاٍ احلاكم يف املصتدرك, حدِث رقم: -1
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كازة حالتةتَيكى تايبتةتى بتووة لتة ذَيتس ئتاآلى ئيطتالميدا و بتة          لة وةآلمدا دةَلَيني: ئةو
 دزوودى–بتووة   خوا رةزماىى رةزماىِسةواى موضَلناىاىيؼ بووة, كة خودى ثَيغةمبةزى

 ؛ بؤية بة ٍيي زووَيك بةزاوزدى ئَيطتاو ئةوكاق ىاكسَي.-بَي  لةضةز خواى

ةَلطةى ئةو رةزموودةيتةى كتة   دةَلَيً: كوغتيى بَيباوةِزى  ةىطاوةز؛ دزووضتة, بة ب _4
 دزوودى– ختتوا لتتة ٍتتةزدوو ضتتةحيخى بوختتازى و موضتتليندا ٍتتاتووة, كتتة ثَيغةمبتتةزى

( ضتوىكة ٍتة وى   (1 رةزماىى كسدووة بة كوغتيى  كعب بً اىغسف -بَي  لةضةز خواى
و لتتتتة غتتتتيعس و    -بَيتتتت  لةضتتتتةز ختتتتواى دزوودى– ختتتتتتتواى دةكتتتتسد  ثَيغةمبتتتتةزى

بةزامبتتتةز ئيطتتتالو دةىواىتتتد و ضتتتوكايةتى بتتتة ئارسةتتتتاىى   ٍةَلبةضتتتتةكاىيدا بَيِسَيتتتصى
ضتتةحابةكاٌ دةكتتسد و يازمتتةتى بَيبتتاوةِزاىى مةككةغتتى دةدا, كتتة ئتتةوةؽ خياىتتةتَيكى   

 ٍةزة طةوزةية.

بووة  خوا لة وةآلمدا دةَلَيني: ئةوةؽ ٍةز بة رةزماىى زاضتةوخؤى خودى ثَيغةمبةزى
آل بتووة, ىتةب كتازَيكى خؤبةخػتى     كتة دةضتةآلتدازى بتا     -بَيت   لةضةز خواى دزوودى–

 ٍةِزةمةكى بووبَي .

دةَلتتَيً: كوغتتتيى ختتةَلكى ضتتيسيل دزووضتتتة, بتتة بةَلطتتةى ئتتةو رةزموودةيتتةى كتتة     _5
 خواياٌ طوتووة: ئينامى موضليه لة ضةحيخةكةيدا طَيِساويةتيةوة, كةوا بة ثَيغةمبةزى

بتة ئةضتوةوة    : ئتةى ئةطتةز بةغتةو ضتةىد ضوازضتاكَيك      -بَيت   لةضةز خواى دزوودى–
بضية ىتاو لةغتكسى بَيبتاوةِزاٌ؛ ميتداَل و كةضتوكازةكاىياٌ ىتاكوذزَيً و بسييتداز ىتابً          

                                                           

دارٓ يف صحّحٌ: كتاب املغازٓ/باب قتن كعب بو االشرف, َمصمم يف صحّحٌ: احلدِث رَاٍ الب - 1
 كتاب اجلًاد/باب قتن كعب بو االشرف.
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لتتتة وةآلمتتتدا رةزموويتتتةتى:  -بَيتتت  لةضتتتةز ختتتواى دزوودى– بتتتووة ختتتوا ثَيغةمبتتتةزى
 .(1  ئةواىيؼ كوِزى باوكى خؤياىً(

ٍَيياوة, كتة بتتة  لةوةآلمتدا دةَلتَيني: شاىايتتاٌ ئتةو رتةزموودةياٌ بتتؤ ئتةو  ةىطاىتة بتتةكاز      
رةزماىى رةزماىِسةواى موضَلناىاٌ ئةجنامدةدزَيً؛ ئةمةؽ لتةو كاتتةدا ئةجنامتدةدزَي ,    
ئةطةز ٍاتوو دوذمً؛ شؤزياٌ بؤ موضتَلناىاٌ دةٍَييتا و ئاشازيتاٌ دةطةياىتدة موضتَلناىاٌ,      
ميداأل و خاو و خَيصاىةكاىيػياٌ وةب قةَلغاٌ بتةكازدةٍَييا و خؤغتياٌ لةثػتتى ئتةواٌ     

 از دةدا.حةغ

 خواى دزوودى– خوا ئةو كاتةؽ كة رةحتى مةككة كسا؛ بة ضةزكسدايةتى ثَيغةمبةزى
ٍُهُ الَّذًَٔٓ كَفَزُّا َّصَودّٗكمهِ  )ئةو كازة قةدةغةكسا, خواى طةوزة دةرتةزموَي:   -بَي  لةضةز

 لَّوهِ  مٗؤِمٔيَواتْ  َّىٔشَوا ْ  مٗؤِمٔيُوٌَْ  رِجَالْ اَّلَِْلَعًَِ اْلنَشِجٔدٔ اْلحَزَاوِ َّاْلََدَِٖ مَعِلمْفًا أٌَ َٓبِلمغَ مَحٔلَُُّ 
ٕ  اللَُُّ لُِّٔدِخٔلَ عْٔلهٍ بٔغَِٔزِ مٖعَزٌٖٗ مِّيَُِه فَتُصٔٔبَلمه تَطَئٍُُْهِ أٌَ تَعِلَنٍُُْهِ ً  رَحِنَتٔؤُ  فٔو  لَوِْ  َٓشَوا ُ  مَو
ا واتتة: ٍتةز ئتةو بَيرِبواياىتةى     ،إلإل52ل ةه/ إلاإل(فَزُّا مٔيَُِهِ عَذَابّا أَلٔٔنّوا كَ الَّذًَٔٓ لَعَذٖبِيَا تَزَٖٓلْم

مةككتتة بتتووٌ؛ ىةياىََيػتت  ئَيتتوة بضتتية كةعبتتة و ئتتةو متتةِز و ماآلتتتةى كتتة ئامادةتتتاٌ   
كسدبتتوو بتتؤ قوزبتتاىى بطاتتتة  َيتتى ختتؤى, ختتؤ ئةطتتةز لةبتتةز ئتتةو ثيتتاو و ئارسةتتتة          

بتؤ  موضَلناىاىةى مةككة ىةبواية, كة ئَيوة ىةغتاىدةىاضني و ٍَيػتا كؤضياٌ ىتةكسدبوو  
مةديية و ٍةز لةوَي مابووىةوة؛ تا بةٍؤى ئةواىةوة تووغى عةيبدازى و بازى طتساٌ و  
لؤمةى بَيباوةِزاٌ ىةبيةوة, مؤَلةمتاٌ ثَيتاٌ دةدا كة بضً بَيباوةِزاٌ بكوذٌ, بةَىو خواى 

ذَيتس زةةتةتى ختؤى, كتة غايطتتةى ضتؤش و زةةتةتً,         طةوزة دةيتةوَي ئةواىتة خباتتة   
ئةطةز موضَلناٌ و كارساىيؼ لة يةكرتى دووز بووىايتة لتة مةككتة؛ بَيطومتاٌ بةدةضتتى      

 ئَيوة ضصايَيكى بة ئَيػى بَيباوةِزامناٌ دةدا.
                                                           

 رَاٍ مصمم يف صحّحٌ: كتاب اجلًاد/باب جُاز قتن الهصاء َالصبّاى يف البّات مو غري عمد. - 1
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كةواتتتة: لةبةزئتتةوةى ئتتةو كتتاق لتتة يتتةكرتى  ياىةدةكساىتتةوة و ىتتةدةشاىسا كامتتةياٌ       
 ٌ بَيباوةِزة؛ بؤية ِزةغةكوذى بة تاواٌ ٍةذمازكسدووة.موضَلناىةو كامةغيا

( طَيِساويةتيةوة االضهرك ز طة لةوةؽ, رةزموودةيةكى تس ٍةية, كة  ابً عبدالرب( لة  
 ختتواى دزوودى– ختتوا , كتتة رةزموويتتةتى: ثَيغةمبتتةزى لتتة عةبتتدولالى كتتوِزى عومتتةز 

ةشايى دةزبتِسى و زَيطتةى   لة غةشوةيةكيدا ئتارسةتَيكى كتوذزاوى بييتى؛ ىتازِ     -بَي  لةضةز
 ىةدا كة ضيرت ئارسةق و ميداَل بكوذزَيً.

ئاغتتكسا و  -بَيتت  لةضتتةز ختتواى دزوودى– ختتواؽ ثَيغةمبتتةزىوةضتتيةق و ئامؤذطتتازى 
زووىة, كة بؤ ضةزكسدةكاٌ لة كاتى  ةىطدا ثَيى زادةطةياىدٌ و دةي تةزموو:  ئتارسةق   

ة بتةز متةبِسٌ, متةِز و وغترتيؼ     و ميداَل و ثريو ثةككةوتة مةكوذٌ, داز و دزةختتى بت  
 .(1 ضةزمةبِسٌ؛ مةطةز بؤ خوازدٌ ىةبَي, دازخوزماؽ مةضووتَييً(

ٍةزوةٍا بةَلطةياٌ ٍَيياوةتةوة بة كازى ئةو ٍاوةَلة بةِزَيصةى كة ىاوى ئتةبو بةضترِي    _6
بتتوو, لتتةدواى ؾتتوَلخى حودةيبيتتة ٍتتاق و موضتتَلناٌ بتتوو؛ بَيبتتاوةِزاىيؼ دوو كةضتتياٌ     

كتة   -بَي   لةضةز خواى دزوودى –: خوا كسد ازد و داواياٌ لة ثَيغةمبةزىبةغوَيييدا ى
ئتتةو ثةمياىتتةى داويتتةتى لتتة ضتتوَلخى حودةيبيتتة  َيبتتة َيى بكتتاق و ئتتةبو بةضتترِي يتتاٌ  

ئتةبو بةضترِيى دايتةوة     -بَيت   لةضتةز  خواى دزوودى–: خوايؼ ثَيبداتةوة؛ ثَيغةمبةزى
ةيػتية ئتةو غتوَييةى كتة ثَييتدةطوتسَي :     دةضتياٌ و بةِزَيكةوتيةوة بؤ مةككة؛ تاكو ط

(, لةوَي دوو كةضةكة خةزيكدةبً كة خوزما خبؤٌ؛ ئةبو بةضرِي بة مشػتَيس  ذّاحللٔ ٘ 
يةكَيكياٌ دةكتوذَى و ئتةوةى ديكةغتياٌ زادةكتاق, ثاغتاٌ ئتةبو بةضتري دةطةِزَيتتةوة بتؤ          

 - بَيتت لةضتتةز ختتواى دزوودى– ختتوا دةيبتتي َ  مةدييتتة و لتتة مصطتتةوق, ثَيغةمبتتةزى  

                                                           

 . 1033أخرجٌ أبُداَد يف شههٌ:  - 1
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دةرةزموَي:  ٍاواز بؤ دايكى, ئةوة  ةىو ٍةَلدةطريضَيَ  ئةطةز كةضَيكى لةثػ  بتَى(,  
 ختواى  دزوودى– ختوا  كة ئةبو بةضرِي طوَيى لةو رةزمايػتة بوو؛ شاىى كة ثَيغةمبتةزى 

ىتاتواىَي ثةمياىةكتةى بػتكَيَ  و ٍتةز دةبتَي بيداتتةوة بتة بَيبتاوةِزاٌ؛ لتة           -بَيت   لةضةز
بةزةو ىى دةزياى ضووز و ئيرت لةوَي ئتةبو بةضترِي بتووة ثةىاطةيتةب     مةديية دةزضوو, 

بؤ ٍةموو ئةواىةى وةب ئةو لة دةض  قوِزةيؼ ٍةَلدةٍاتً و ىةغياىدةتواىى بضتً بتؤ   
 مةديية.

تتتاكو زؤذَيتتك دةضتتتياٌ بةضتتةز قارَلةيتتةكى باشزطتتاىى قوِزةيػتتيةكاىدا طتتسق و شؤزيتتاٌ    
زى زاياىطةياىتتد؛ ٍةزكةضتتَيك لتتة ىى ئَينتتةوة  لَيكوغتتنت, ضتتةزةجناو بَيبتتاوةِزاٌ بةىاضتتا 

زابكتتاق و بضتتَيتة مةدييتتة, ئاضتتايية و ئتتةو بةىتتدةياٌ لتتة زَيكةوتيةكتتة ٍةَلوةغتتاىدةوة,  
ٍََُّْ الَٓوذٖٔ كَوفَٓ أَِٓودََُٔٓهِ    )خواى طةوزةؽ ئايةتَيكى لةو بازةوة دابةشاىد, كة دةرةزموَي: 

واتتة: ٍتةز ئتةو     52..(.إلال ةه/ إلَ٘ مًِٔ بَعِدٔ أٌَِ أَْظفَزَكمهِ عَلَؤَِِهِ عَيِلمهِ َّأَِٓدَٔٓلمهِ عَيَُِهِ بٔبَْطًِ مَلَٓ
خواية؛ دةضتى بَيبتاوةِزاىى لتة ئَيتوة بةضت  و ىةيََيػت   تةىو زووبتدا لتة ىَيواىتتاٌ؛          

 ثاؽ ئةوةى كة خواى طةوزة ئَيوةى شاأل كسد بةضةز ئةواىدا لةىاو  ةزطةى مةككةدا.
ٍَيياىةوةية لة غوَييى خؤيدا ىيتة, ضتوىكة ئتةبو بةضترِي      لة وةآلمدا دةَلَيني: ئةو بةَلطة

لة تؤَلةى ٍةوَلداٌ بؤ كوغتيى و زَيطسى كسدٌ لةوةى كة لة مةديية كَييَيتةوة؛ زَيطاى 
 باشزطاىى لَيداخطنت, ىةب خؤى بكوذَى.

(  تتةىطى بةةحإليئ ةة٘بةَلطتتة دةٍَيييتتةوة بتتة باضتتى بتتسْا  بتتً حتتست لتتة غتتةشوةى    _7
اتةى كتة داواى لتة ٍتاوآلىى كتسد بتةزشى بكةىتةوةو بيَاوَيرىتة ئتةو         موضةيلةمة؛ ئةو ك

ديوى دةزطاى طؤِزةثاىى قةآلى ٍَيصى دوذمً, تا لتةوَيوة ٍةوَلبتداق دةزطتاي قةآلكتةياٌ     
 بؤ بكاتةوة.
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 لة ةوآلبدم ةولَيَني:

ئةو  ةىطةؽ لة ذَيس ئاآلى ئيطالو و بة رةزماىى ضةزكسدةى موضَلناىاٌ بووة, ىتةب   -ك
 كى ٍةِزةمةكى و تاب ىيةىةو لة خؤِزا بووبَي . ةىطَي

بتتةِزْا  ٍتتةز ضتتؤىَيك بووبَيتت , ئةطتتةز بتتة ِزادةيتتةكى كتتةميؼ بتتووبَي؛ ئومَيتتدى         -ت
دةزبتتاشبووٌ و ذيتتاىى ٍتتةبوو لتتة دواى ئتتةو كتتازةى, بتتةَىو ئتتةو كةضتتةى كتتة ثػتتتَييى      

ؤ خؤتةقاىدىتتةوة لتتةخؤى دةبةضتتتَى؛ ٍتتيي طوماىَيتتك ىيتتة لتتة مسدىتتى, كتتة ئةمتتةؽ ختت 
 لةىاوبسدٌ و خؤ بةٍيالب بسدىة, وةب ئةوةى لة ئايةتةكةدا ٍاتووة.

ئتتتةو رتتتةزموودة ضتتتةحيخة دةكةىتتتة بةَلطتتتة, لةضتتتةز كوغتتتتيى كةضتتتاىى ضتتتيسيل و       -1
دةرتتةزموَي:    -بَيتت  لةضتتةز ختتواى دزوودى– ختتوا ثَيغةمبتتةزى خؤتةقاىدىتتةوة؛ كتتة 

 ىينضتتة َيً لتتةالعتتست..(, واتتتة: ئتتةو كةضتتاىة وةدةزبيتت  جصٓةةسٗكخس تتوا ارػتتسكني متتً  
 عةزةبى, كة ٍاوةأل بؤ خوا دادةىَيً. دوزطةى

 لة ةوآلبدم ةولَيَني:

دةياىطسَيتتةوة؛   -بَيت   لةضةز خواى دزوودى– خوا ئةواىةى ئةو رةزماىةى ثَيغةمبةزى - ك
رتتةزماىِسةواو كازبةدةضتتتاىً, ىتتةب ٍتتةز تاكَيتتك لتتة خؤيتتةوة بتتة ٍةِزةمتتةكى ئتتةو كتتازة 

 ئةجنامبدا.

لتتةو رةزموودةيتتةدا؛ رةزماىتتة بتتةدةزكسدىياٌ و ىةٍَيػتتتيى    ئاغتتكساية, كتتة مةبةضتت   - ت
ىيػتتتة َيبووىياىة بتتة يتتةكتازى, ىتتةب بتتؤ ئتتةو كةضتتاىةى كتتة بتتؤ طةغتتتوطوشاز, يتتاٌ     
كازكسدٌ دَيً و ماوةيةكى كاتى دةمَيييةوة, ٍةتا ئةطةز ئتةو ماوةيتة ضتةىد ضتاَلَيكيؼ     

 بَي .
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 ؟ئنين ئةةمنةى لةة ردةوةو ؤكروييننةةم ةوبد.، شةهيد.

ئةو  ؤزة كازو كسدةواىة ىاضية ىاو خاىةى غةٍادةق و طياىبةخػني لة ثَيياوى خواى 
طةوزة, ضوىكة غةٍادةق بسيتية لتة: بةخػتييى طيتاٌ, كتة طتسىطرتيً و بتة بتةٍاتسيً        
ضةزمايةى مسؤظة؛ لة ثَيياو ثازاضتيى يةكَيك لةو ثَييج غتةى, كتة ذيتاٌ بتةبَي ئتةواٌ     

ة: طياٌ و ٍؤؽ و ئتايني و ئتابِسوو و متاَل و ضتاماٌ. بتةآلو      زاضتةِزَي ىابَي, كة بسيتني ل
ئةجنامتتدةزى ئتتةو كتتسدةوة خؤكوذياىتتة؛ بتتة غتتةٍيد ىاٍتتةذمَيسدزَيً و بتتةدةزٌ لتتة         

  ؤزةكاىى غةٍادةق و طياىبةخػني, كة شاىاياٌ لةضةزى كؤكً, كة بسيتني لة:

 و ضةزِزاضتتى  و ئةو كةضةية كة لةثَيياوى خوادا, بةدَلطؤشى شةهيدى ةةنين ة قينبةت:
دة ةىطَي تاكو دةكوذزَي,  ةىطوتَيكؤغتاىةكةؽ بتة رتةزماىى رتةزماىِسةواى      ثوختيةوة

 موضَلناىاٌ بَي .

 تةىو   دةكتوذزَي,  تتاكو  ختوادا, دة تةىطيَ   لتةثَيياوى  كتة  كةضةية ئةو شةهيدى ةةنين:
 طتؤشى بَي , بةآلو لة دَلةوة بة دَل موضَلناىاٌ رةزماىِسةواى رةزماىى بة وتَيكؤغاىةكةؽ

 ثوختيةوة ىة ةىطاوة, بةَلكو مةبةضتى زياباشى و زووثامايى بووة. و ضةزِزاضتى و

: ئتةو كةضتةية, كتة بتة ىةخؤغتى كوغتيدة كتسَى, يتاٌ بطتووتَى, يتاٌ           شةهيدى قينبةت
خبيكَي, ياٌ بة ذاىةضك و ميداَلبووٌ كسَي, وةب لة رةزموودةدا ٍاتووة, كة  ازَيكيتاٌ  

لتتة ٍتتاوةآلىى دةثسضتتَي:  ئَيتتوة كتتَي    -بَيتت  لةضتتةز ختتواى دزوودى– ختتوا ثَيغةمبتتةزى
بةغةٍيد دادةىَيً لة ىاو ئوممةتى مً (, ئةواىيؼ دةرةزمووٌ: ٍةز كةضَيك لة ئَينتة  

 -بَيت   لةضتةز  ختواى  دزوودى– ختواؽ  لةثَيياوى خوا بكتوذزَي؛ غتةٍيدة. ثَيغةمبتةزى   
, ثاغتاٌ رتةزمووى:   دةرةزموَي:  ئةطةز وابَي, غةٍيداىى ئومةتى متً ذمازةيتاٌ كةمتة(   

ئةواىةؽ غةٍيدٌ:  ئةواىةى بة ثةتاو ىةخؤغى طساٌ و طواشزاوة دةمسٌ, ئةواىةى بتة  
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ضووتاٌ دةمسٌ, ئةواىةى دةخيكَيً, ئةواىةى بة ذاىة ضك دةمسٌ, ئةو ئارسةتاىةؽ كتة  
 بةميداأل بووىةوة دةمسٌ(.

رتةزماٌ و ىتاوى     يَادو تَيكؤغاٌ لةثَيياوى خواى طةوزة و لتة ثَييتاوى بتةزش ِزاطستيتى    
ختتتواى طتتتةوزة؛ طتتتةوزةتسيً و ضتتتاكرتيً كتتتاز و كسدةوةيتتتة لتتتة ىى ختتتواى طتتتةوزة و   
ضَلةثؤثةى ٍةزة بةزشى ئيطالمةتية و موضَلناىيةتية, ٍةز بؤيةؽ دةقةكاىى قوِزئاىى 

 ضوىيةق, شؤز  ةختياٌ لةضةز كسدؤتةوة.

 بسيتني لة: لةو رةزمووداىةى, كة لةو بازةوة ثَيػةوا بوخازى طَيٍساويةتيةوة,

(ًِ ُِإلاِغَبسَِٓ إلَم ُٔإلَضبِٔلإليفإلَقَدَم  ُُإلاللَٓ ُُإلَيسََٓم إلإلاللَٓ واتتة: ٍةزكةضتَيك لتةثَيياوى    (،إلاليَٓة زإِلإلعَلة
خواى طةوزةدا, قاضةكاىى تؤشاوى ببَي : ختواى طتةوزة لتة ئتاطسى دؤشةط دةيوتازَيصَي و      

 بةدووزى دةخاق.

 َيس ضَيبةزى مشػَيسةكاىداية , واتة: بةٍةغ  لةذ (الطْٔفإلظاللإلإلإلحتتإلاجلي٘إلأٌ 

واتة: ئَيػكطستً و ماىةوةى زؤذَيك (،إلعلَٔ إلّم إلالدىٔ إلمًإلخريإلاهللإلضبٔلإليفإلْٓوإلزب ط)
لةضتتةىطةزى  يَتتاد, لتتةثَيياوى ختتواى طتتةوزة؛ باغتترت و خَيستتتسة لتتة ٍتتةموو دوىيتتا و    

 ٍةزضى لةضةز دوىياؽ ٍةية.

ِْٔضُع) ِْٔطإلَّم ًَإلَأَئدُكِهإلَض ٘ٔإلٔم ِْٔسإلاجَلٖي ًَإلَخ َٔ إلٔم ََ ،إلّم إلالٗدِى ِٔ ُ٘إلَعَل َِّي ََ إلّالٖس إليفإلالَعِبُدإلَُٓسُّي
ُٔ،إلَضبِٔل ِّإلاللَّ ُٗإلَأ َّ ِْٔسإلالَغِد ًَإلَخ َٔ إلٔم ََ إلّم إلالٗدِى ِٔ واتة: غوَييى قامضى ٍةزيةكَيكتاٌ لة (،إلَعَل

ٍةيتة, ٍتةز    دوىيتاؽ  لةضتةز  ٍةزضتى  و دوىيتا  ٍتةموو  لتة  خَيستتسة  و بةٍةغ ؛ باغرت
بتتةياىياٌ و ئَيوازةتتتاٌ لتتةكاتى ئَيػتتكطسى و وةضتتتاىتياٌ لتتة بتتةزةكاىى       ٍاتوضتتؤيَيكى

ٍةيتتة....   دوىيتتاؽ لةضتتةز ٍةزضتتى و دوىيتتا ٍتتةموو لتتة خَيستتتسة و  تتةىو؛ باغتترت 
 رةزموودةو ئايةق, لةو بازةوة شؤزٌ.
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 جكاورننى جيهنة

  يَاد و تَيكؤغاٌ لة ثَيياوى خواى طةوزة, لةىى شاىاياٌ؛ دوو  ؤزى ٍةية:

: ئتتةوةؽ ئتتةو كاتتةى كتتة رتتةزماىِسةواى موضتتَلناىاٌ  يهةةنةوى رةةة ةةةة ةمةمردةنةةةئةةةة ج -1
 دةضتتةآلتداز و طتتةوزةى موضتتَلناىاٌ؛ بتتة ٍتتةز ثَيياضتتةيةكى ضياضتتى ئتتةو ضتتةزدةمة(؛    
باىطةواشى  يَاد زادةطةيةىَي و بِسياز دةداق, كة لة ثَييتاوى ختواى طتةوزة؛ ثازَيصطتازى     

. دواى ئتةوةى كتة  يَتاد بةضتةز موضتَلناىاىدا      لة ئيطالو و ئتاآل و دزومشتةكاىى بكتسَي.   
كتتة باغتترتيً  -بَيتت  لةضتتةز ختتواى دزوودى– ختتوا رتتةزشكساوة؛ ٍتتاوةآلىى ثَيغةمبتتةزى 

دزوودى ختواى طتةوزةياٌ لةضتةز    –كةضاىى ٍةموو مسؤظايتةتني لتة دواى ثَيغةمبتةزاٌ    
 , ٍتتتةزطيص لَييتتتاٌ ىتتتةشاىساوةو ىةبيطتتترتاوة, كتتتة لتتتة ختتتؤِزا و بتتتة ٍةِزةمتتتةكى و -بَيتتت 

ضةزبةخؤ؛  ةىطابً و  يَادياٌ ئةجنامدابَي  و بةبَي ضةزكسدة و زابتةزى موضتَلناىاٌ   
 و ثَيػةوايَيكى بةٍَيص, زؤيػتو بؤ ٍيي  ةىطَيك.

ئةوةؽ لةو كاتةدا دةبَي , كة ئةطةز بَيباوةِزاٌ ٍَيسغتياٌ ٍَييتاو    جيهنةى ةةاطديكدة.: -2
غتازةكة لةضتةز ياىتة ظتةىطً و     غازَيكياٌ داطريكسد؛ لتةو كاتتةدا ختةَلك و داىيػتتواىى     

بةزطسى بكةٌ, ئةمةؽ ٍةز بة رةزماٌ و مؤَلتةتى رتةزماىِسةواى موضتَلناىاٌ و لتة ذَيتس      
 ئاآلى ئيطالمدا دةبَي , ىةب بة ٍةِزةمةكى و لة خؤِزا.

ئةمةى كة بامساٌ كسد؛ شاىاياٌ لةضةزى كؤب و يةب دةىطتً, بةمتةؽ دةزدةكتةوَي كتة     
ئةجنامداىى كازةخؤكوذيةكاىي خؤياىةوة؛ ىاضتية ذَيتس    ئةو كةضاىةى دةكوذزَيً بةٍؤى

 بازى ٍيي  ؤزَيك لة دوو  ؤزةكةى  يَاد لة ثَيياوى خواى طةوزة. 
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 ريَن ئةةمنةى ثيَويشتة لة ةيين. جبةنطني لةرنتى شةاِةم

دزوض  ىية, كة ذٌ و ميداَل و ثريو ثةككةوتتة بكتوذزَيً, بتةَلكو دةبتَي لةطتةَل ئةواىتة       
كة دة ةىطً و ضةكياٌ ٍةَلطستووة بةزووى موضَلناىاىدا, ئةمة بة زووٌ و غةِز بكسَي, 

ا)ئاغكسايى لة قوِزئاىى ثريؤشدا باع كساوة؛ خواى طةوزة دةرتةزموَي:    سَوبٔٔلِ  فٕٔ َّقَاتٔلْم
واتة: لة ثَيياوى ،إل910(،إلالبكسٗ اْلنُعِتَدًَٔٓ ُٓحٔبُٓ ال اللََُٓ إٌَِٓ تَعِتَدُّا َّال ُٓقَاتٔلمْىَلمهِ الَٓذًَٔٓ اللَُٓٔ

ختتواى طتتةوزة ظتتةىطً, لتتة بةزامبتتةز ئةواىتتةى كةلتتة دذتتتاٌ دة تتةىطً؛ لةمتتة شيتتاتس    
دةضتتتدزَيرى مةكتتةٌ و ضتتيووز مةبتتةشَييً, بَيطومتتاٌ ختتواى طتتةوزة ئتتةو كةضتتاىةى         

 خؤغياوَي كة ضيووز دةبةشَييً.

ة دةقةكاىى قوِزئتاٌ و ضتوىيةق؛  تةخ  لةضتةز ئتةوة دةكةىتةوة, كتة ىتابَي ئتةو كةضت          
ىاموضَلناىاىة بكوذزَيً, كة ثةمياىياٌ لةطةأل موضتلََناىاٌ بةضتتووة و ٍاىايتاٌ ٍَيياوةتتة     
بتةز موضتتَلناىاٌ؛ ضتوىكة ئيطتتالو داواى ثازاضتتنت و ثازَيصطتازى بتتةَلَيً و ثةمياىتتةكامناٌ    

ا آمَيُْا الَٓذًَٔٓ أَََُٓٓا َٓا)لَيدةكاق, خواى طةوزة دةرةزموَي:  واتة: ،إل9امل ئدٗ ..(،إلبٔاْلعُقمْدٔ أَِّفْم
ئتتةى ئةواىتتةى بِسواتتتاٌ بتتةخواى طتتةوزة ٍَييتتاوة؛ بةَلَييتتةكاىتاٌ  َيبتتة َي بكتتةٌ و        

ا)ئةمةكدازبً بةزامبةز بة ثةمياىةكاىتاٌ. ٍةزوةٍا دةرةزموَي:   اْلعََِودَ  إٌَِٓ بٔاْلعََِدٔ َّأَِّفْم
ٌ, بَيطومتاٌ ثتةمياٌ   واتتة: بتةَلَيً و ثتةمياىتاٌ  َيبة َيبكتة    ،إل42(،إلاالضةسا/ إلمَشِوئُْلًا  كَاٌَ

 طسىطة و لَيى بةزثسضيازٌ.

ئايييى ثريؤشى ئيطالو؛ ىاثاكى و غةدز و خياىةتى حتةِزاو كتسدووة, بؤيتة ٍةزكةضتَيك     
ثةمياٌ و دَلييايى ثَيدزا؛ ىاكسَي و دزوض  ىيتة بكتوذزَي, طةغتتيازة ىاموضتَلناىةكاىيؼ     

ظيصاوة ئتةو ثةمياىيامتةياٌ    كاتَيك دَيية وَىق و خاكى موضَلناىاٌ؛ لة زَيطةى وةزطستيى
ثَيدةدزَي, ئينامى قوِزتوبى دةرةزموَي: ٍيي ىاكؤكيةب لةىَيواىياٌ شاىاياىدا ىيتة, كتةوا   

 دَلييايى و ثةىاداٌ لةىيةٌ دةضةَىتةوة؛ غتَيكى دزووضتة و زَيطة ثَيدزاوة.
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طتتتادا زَيكتتةوتً و ثةمياىيامتتة ىَيودةوَلةتيتتةكاٌ, بتتةو غتتَيواشة ضتتةزدةمياىةى كتتة لتتة ئي َ 
 بةِزَيوةدةضً؛ بة طسَيبةض  ٍةذمازدةكسَيً و دةبَي ثازَيصطازياٌ لَيبكسَي .

ئةمتة ئةطتةز بةزامبتةز ىاموضتتَلناىاٌ بتوو؛ ئتةو حوكنتة غتتةزعيةى ٍةيتة, ئتةى ضتتؤٌ         
دةكتتتسَي ٍةىتتتدَيك لتتتةو طتتتِسو  و ىيةىاىتتتةى بتتتة موضتتتَلناٌ ٍتتتةذمازدةكسَيً؛ ختتتوَييى 

 ىاموضَلناىاٌ  موضَلناىاٌ حةَىل بكةٌ, ض  اى خوَييى 

 لة رةزموودةي ضةحيخدا ٍاتووة, موضةيلةمة بة دوو كةضدا ىامةيةب بؤ ثَيغةمبتةزى 
دةىَيسَيت , دواى ئتتةوة ىامةكتتةى بتتؤ خوَييسايتتةوة؛   -بَيتت  لةضتتةز ختتواى دزوودى– ختوا 

لتة دوو كةضتةكةى ثسضتى:  ئَيتوة ضتى       -بَيت   لةضتةز  خواى دزوودى– خوا ثَيغةمبةزى
لةمة و ىامةكتتتةى(  ئتتتةواىيؼ طوتيتتتاٌ: ئَينتتتةؽ لةضتتتةز    دةَلتتتَيً دةزبتتتازةى موضتتتةي  

كمتا  رتةزمووى:    -بَي  لةضةز خواى دزوودى– خواؽ ِزاوبؤضووىى ئةويً. ثَيغةمبةزى
َّ السضل ىتكتل,  (, واتتة: ضتوَييد بتةخواى طتةوزة, ئةطتةز      كعياقكنتا  لضةسبتإلواهلل لوى ك

ذزَيً؛ لتةملى ٍتةزدووكتا    لةبةز ئةوة ىةبَي, كة ىابَي كةضاىى ىَيسدزاو و ىامةبةز بكو
 دةدا و دةمكوغنت.

لة زؤذى رةحتى مةككة, ئوو ٍاىْي  كضى ئةبو تاَليب بةكَيك لة بَيبتاوةِزاىى ثتةىادابوو؛   
و ئتةو كتازةى بتؤ بتاع كتسد,       -بَيت   لةضتةز  ختواى  دزوودى– خوا ٍاتة ىى ثَيغةمبةزى

ك سىا مً ك تسق    قد ثَيى رتةزموو:   -بَي  لةضةز خواى دزوودى– خواؽ ثَيغةمبةزى
(, واتة: ٍةزكَي  ثتةىادابَي ؛ ئَينتةؽ قةبوَلناىتة و ثتةىاى     يا او ٍاىْي , وكميا مً كمي 

 دةدةيً, دَلييايي  بةٍةزكةضَيك دابَي ؛ ئَينةؽ دَلييايى ثَيدةدةيً.

ئةواىتتةى كتتة دةضتتتياٌ ضتتووة ئتتةو طةغتتتيازاىةى ضتتووبووىة تتتووىظ؛ بتتة ض حتتةقَيك   
 تَيكدا كة بةَلَيً و ثةمياىةؽ ٍةبوو, بة وةزطستيى ظيصا  خوَييياٌ حةَىَل كسدٌ, لةكا
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خواى طتةوزة حتةِزامى كتسدووة, كتة ٍتيي كةضتَيك بتة ىاحتةَ بكتوذزَي, ختواى طتةوزة            
واتتة: كةضتتَيك  ،إل929(،إلاالىعة و إلبواق   إال اهلل حوزو  الو   الويفص  تقتلوْا  ّال)دةرتةزموَي:  

طتتةز بتتة حتتةقَيك كتتة  متتةكوذٌ, كتتة ختتواى طتتةوزة كوغتتتيةكةى حتتةِزاو كسدبَيتت ؛ مة   
 قَتَولَ  مَوًِ )إلغايطتةى كوغنت بَي  و خواى طةوزة ديازيكسدبَي . ٍتةزوةٍا دةرتةزموَي :  

ٕ  فَشَوادٕ  أَِّ ىَْفوصٍ  بٔغَِٔزِ ىَْفشّا واتتة: ٍتةز كةضتَيك     (،جَنٔٔعّوا  اليَٓواضَ  قَتَولَ  فَلَدَىَٓنَوا  األَرِضِ فٔو
بتتتَي ئتتتةوةى ٍتتتيي كةضتتتَيكى ديكتتتة بكتتتوذَى, بتتتَي ئتتتةوةى كةضتتتةكة بكتتتوذ بَيتتت , يتتتاٌ 

خساثةكازيَيكى ئةجنامدابَي  كة غاياىى كوغنت بَي ؛ ئتةو تاواىتة, وةب ئتةوة وايتة كتة      
 ٍةموو خةَلكى ضةز شةوى كوغتيَب.

كوغنت و غةِز و كوغتاز؛ تةىَا بةزامبةز ئةو كةضاىة دةكسَي, كتة لتةدذماٌ دة تةىطً,    
داز و رتتةزماىِسةواى ئتةو كاتتتةؽ وةَىمتتى  ةىطةكتتة؛ ٍتتةز دةبتَي بتتة رتتةزماىى دةضتتةَىت  

موضتتَلناىاٌ بَيتت   يتتاٌ ٍتتةز ىاضتتياوَيكى ضياضتتى ضتتةزدةمياىة(, وة دةبتتَي لتتةذَيس ئتتاآلى   
ئيطالو و موضَلناىيةتى دابَي . كةواتة دةبَي  ئةو مةز اىة بَيية  َي, ئييتا  ةىو و 
غتتةِز ئتتةجناو بتتدزَي, ضتتوىكة ئيطتتالو؛ ثاغتتاطةزداىى و ئتتاذاوةو طَيسةغتتَيوَييى ىاىاضتتَي و  

 ةشى ثَيياكاق.ح

ٍةزوةٍا ئةو كةضتةؽ دةكوذزَيتتةوة, كتة كةضتَيكى كووغتتتوةو دادطتا بِسيتازى كؤتتايى         
 لةضةز داوةو تؤمةتةكةى لةضةز ضاغ بوبَيتةوةو رةزماىى كوغتييػى دةزكسدبَي.

ٍةزوةب ضؤٌ كوغتيى ٍةز ىةرطَيك بة ىاحةَ حةِزامة؛ خؤكوغتييؼ ٍتةز حةِزامتة   
ا َّلَا)ةؽ ٍةية؛ خواى طةوزة دةرةزموَي: و بةَلطةى شؤز لةضةز ئةو باض  أَىفمشَولمهِ  تَْقتُلْم

واتة: خؤتتاٌ متةكوذٌ؛ ختواى طتةوزة بتة بتةشةيى و       إل51(،إلاليط / رَحٔٔنّا بٔلمهِ كَاٌَ اللََُٓ إٌَِٓ
(, التَللووو٘ إىل بدٓووودٓله تلقوووْا ّالميَسةباىتتتة بةزامبتتتةزتاٌ, ٍتتتةزوةٍا دةرتتتةزموَي:  

 ٌ؛ خؤتاٌ بة ٍيالب مةدةٌ و خؤتاٌ لةىاو مةبةٌ.واتة: بةدةضتى خؤتاإل912ٗ البكس
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 دزوودى–ختوا   لة رةزموودةى ضةحيخى حة ى ماَلئاواييػدا ٍاتووة, كتة ثَيغةمبتةزى  
دواى ئتةوةى باضتى تتةواوى و كةماليتةتى ئتايييى ثتريؤشى ئيطتالو          -بَي  لةضةز خواى

ٌَٓدةكاق, دةرةزموَى:   ُِٔكهإليساْوإلّأِعساَضُكهإلّأِمْاَلكهإلٔ م َ/ُكه،إلإ إلٍََرا،إلْٓٔمُكهإلَكُحِسم٘إلَعَل
(, واتتتتة: ختتواى طتتةوزة؛ ختتتوَيً و متتاَل و ئتتتابِسووى    ٍَةةَراإلإلبَلةةةٔدُكهإليفإلٍَةةَرا،إلإلشةةَِسُكهإِلإليف

ٍةزيتتةكَيكتاىى لتتةئَيوة حتتةِزامكسدووة, وةب ئتتةو زؤذ و ضتتاَل و ماىطتتةتاٌ, لتتةو غتتازة     
ًِثريؤشةتاٌ. ٍةزوةٍا دةرةزموَي:    ُُإلَقَهَلإلََّم ُٔإلرَٔٓبُعإلٔبَإٕ/إلَىِ َط ٘ٔإلََْٓوإلٔب َٔ َم (, واتتة:  الٔك

ٍةزكةضَيك بة ٍةزغتتَيك ختؤى بكتوذَي؛ لتة زؤذى قيامتةق, ٍتةز بةٍتةماٌ غت  ضتصا          
 دةدزَيتةوة.
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 حةامبيةتى روشتنى بوسلَمننن.

بةَلطتتتةو دةَ شؤزٌ لةضتتتةز حتتتةزِ امبووىى كوغتتتتيى موضتتتَلناىاٌ, بتتتةَىو ئتتتةو ضتتتني و  
موضتَلناىاٌ و بةحةآلَليػتى دةشاىتً, ختواى طتةوزة      طِسوثاىة؛ ضَل ىاكةىةوة لتة كوغتتيى   

 َّلَعَيَوُُ  عَلَِٔؤُ  اللَٓوُُ  َّغَضٔوبَ  فََٔٔا خَالٔدّا جَََيَٓهُ فَجَزَاؤُُِ مُٓتَعَنٔٓدّا مُؤِمٔيّا َْٓقتُلِ َّمًَدةرةزموَي:  
داز (, واتة: ٍةزكةضَيك بة ئةىكةض , كةضتَيكى موضتَلناىى ئيناىت   عَظٔٔنّا عَذَابّا لَُُ َّأَعَدَٓ

بكتتوذَي؛ ضتتصاكةى ضتتووىة دؤشةختتة بتتة ٍةتاٍتتةتايى و ختتواى طتتةوزةؽ لَيتتى توِزةيتتة و 
 ىةرسةتيػى لَيدةكاق و طةوزةتسيً ضصايةكى شؤز طةوزةغى بؤ ئامادة كسدووة.

إلميُإلاهللإلٓكبلإلملإلبكهلُ،إله غهبطإلمؤمّي إلقَهلإلمًلة رةزموودةى ضةحيخيػدا ٍاتووة:  
ضَلناىَيكى ئيناىداز بكوذَي و بةكوغتييػى دَلاتؤؽ  (, واتة: ٍةزضَيك موعداّلإلّالإلصسّه 

بَيت ؛ ختواى طتتةوزة ٍتيي ضتتاكة و دادثتةزوةزيَيكى لتَي وةزىتتاطسَي, لتة رةزموودةيتتةكى       
ٕ٘إليفإلالعبُدإلََٓصاُلإلالديكةغدا ٍاتووة:   إلإلَهِطَح إلإلمة (, واتتة:  يساّمة إلإلَ ّمة إلإلُٓٔصة إِلإلملإلمة إلإلٔ ٓٔية

ىتتتةبَي بتتتة ِزغتتتتيى ختتتوَييَيكى موضتتتَلناىى ئيناىتتتداز, تتتتا ئتتتةو كاتتتتةى دةضتتتتى ضتتتووز 
 حةِزامكساو؛ ٍةز لة رساواىى داية و با بَي ئومَيد ىةبَي لةخواى طةوزة.

 

 ايَز ة شككى بزطةةتةرن.

تةقاىدىتةوةى مصطةوتتةكاٌ؛ ضةزدةكيػتَى بتتؤ وَيساىكسدىتى و ختاثووزكسدىى و دةبَيتتتة      
لة طيتاىى   ٍؤى زَيطسى كسدٌ لة شيكس و خواثةزضتى و تؤقاىدٌ و ضاىدىى تسع و بيه

ئةواىةى كة لةىاو ضيووز و ثازَيصبةىدى خواى طةوزةداٌ؛ ٍيي كازَيكيؼ لةوة ختساثرت  
ىية و ٍيي كةضَيكيؼ لةو كةضة ضتةمكازتس ىية, كة ئةو  ؤزة كسدةواىة ئةجنامدةدا, 

ُ  فَٔوا  ٓوذكز  أٌ اهلل مشاجد ميع ممً أظله ّمًخواى طةوزة دةرةزموَي:   ٙ  امسو  يف ّسوع
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ٖ  الودىٔا  يف هلوه  خوافف   إال ٓدخلٍْا أٌ هله كاٌ ما أّلئم خزابَا ٗ  يف ّهلوه  خوز  اآلخوز
واتة: كَي لتةو كةضتة ضتتةمكازتسة, كتة ِزَيطتسى لتةوة دةكتاق؛         114(, البكسة/عظٔه عذاب

ىاوى خواى لةمصطةوتدا بََييسَي, خةَلكيؼ بؤياٌ ىةبَي و ىةتواىً بضية ىتاوى, مةطتةز   
ةٌ؛ لة دوىيتا زيطتوا دةبتً و لتة قيامتةتيؼ      بةتسضةوة ىةبَي, ئةو كةضاىةى كة ئاوادةك

 ضصاى طةوزةياٌ ٍةية.

ٌٖإلشّازٖإلهَٔةة إلإلإل لتتة رتتةزموودةى قودضيػتتدا ٍتتاتووة:    ٌٖإلُبٔةةْ ٕإليفإلاألزاإلاملطةة جد،إلّإ إ
(, واتتتة: ماَلتتةكاىى متتً لةضتتةز شةوى؛    ُعن زٍةة وإلّيةةلإلعلةةٙإلاملةةصّزإلأٌإلٓكةةسوإلشائةةسإلإلإلإلإل

ماَلتتةكا  ئتتاوةداٌ دةكةىتتةوة مصطةوتتتةكاىً, ئةواىتتةى لتتةو مصطةوتاىتتة دةبيتتة ميتتوا ؛ 
 بةخواثةزضتى, ثَيويطتة خاىةخوَيؼ زيص لةميواىةكاىى بطسَي .

ئةوةىدة طةوزةيى و زَيصة بةضة, كتة ختواى طتةوزة مصطةوتتةكاىى داوةتتة ثتاَل ختؤى و        
 بٔاللَٓؤُ  آمَوًَ  مَوًِ  اللَٓؤُ  مَشَواجٔدَ  َٓعِنُوزُ  إِىَٓنَوا بةٍى خؤى ىاوى ٍَيياوة, ئتةوةتا دةرتةزموَي:    

, واتة: تةىَا ئةو كةضتة مصطةوتتةكاىى ختوا ئتاوةداٌ دةكاتتةوة,      18( التوبة/اآلخٔزِ َّاْلَِْٔوِ
 كة باوةِزى تةواوي بةخواى طةوزة و بةزؤذى قيامةتيؼ ٍةية.

دةكةواتتتة ئةواىتتةى مصطةوتتتةكاٌ دةتةقَيييتتةوة و ختتةَلكى دةكتتوذٌ و ٍتتاىى كوغتت  و    
ضةزغؤِزى ضتةز دوىيتا و ضتصاو تؤَلتةى     كوغتازيؼ دةدةٌ؛ بةِزاضتى غايةىى زيطوايى و 

بةئَيػتتتتى زؤذى قيامتتتتةتً. ئيطتتتتالميؼ؛ ئتتتتايييى بوىيادىتتتتاٌ و ئتتتتاوةداىي و ضتتتتؤش و 
 ميَسةباىية, ىةب توىدى و زةقى و وَيساىكسدٌ.

لتتةو ٍتتةموو باضتتةى كتتة ِزابتتوزد, زووٌ بتتووةوة كتتة ىاوىتتاىى كتتسدةوة خؤكوذيتتةكاٌ, بتتة 
َيكى بؤ ىية و غتتَيكى بتةتاَل و خساثتة,    كسدةوةى ئيطتيػَادى و غةٍادةق؛ ٍيي زاضتي

 ٍةزوةب زووىيؼ بووةوة كة تةقييةوةكاٌ؛ تةىَا خساثكازى و كاولكازيً.
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