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[ سورةتى ( الذاريات ) ]
ُٓم طىسَتُ كُؾْ يُوايةُكِ تييةةُب ةُ ةةّ يُيةُ ةيغ رةُ رةىاس ةةس يًةض
دَكيب  ..كُ يُمىوييى فُسمينةُسداسّ ىاّ طةُوسَى يُسرةُنذَ دَطةاُوارَكيى
صؤس سووى نة

ةةُام كيسييةةُسيًيى يُيةةُ رُطةةُس د ْ دَسووى رةةىن ُ ٓيػة شايُ

ٓةةةُو ػةةةاينُ طشنيةةةِْ نًًهةةةِ ةيةةةيى يُيةةةُ ةيةةةُ ةةةىاّ طةةةُوسَ طةةةىيهذييى
ثًذَ ىاب:
ﭑﭒﭓ

ﮋﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴﯵﯶ ﯷ ﮊ

(ذارياااو ا الاااوار ا ورياااو ا ا اا و ) رةةةُو دَطةةةاُوارَْ وػةةةينُ نةة كةةةُ
ةةةُر ِ ٓةةةُو طةةةُسدَمُ رةةةُ مُ ُطةةةاُكُييى تًيُيؼةةةاا ةةةُر ى ثًىيظةةةاًيى ةةةُ
ثشطً يس رًًةيىْ سون شدنةُوَ دَس يسَيةيى يُيةُ يُس ةيةُ كيسييةُسيًيى يةُ ىوَ ْ
يُيةةُ رُطةةُس يُطةةتْ نُطةةاُكيىْ مُ ُطةةتْ طةةييُّ تييةةةُب ةةُ ةةةّ يُيةةُ
سَنيُ مُ ُطاِ ىاّ طةُوسَ يةُس ٓةُوَ ًةت كةُ كةُؾ ْ يُوايةُكِ تييةةُب ةُ
طىسَتُكُ ةُ ؼًت.
طةةُيش رُوَدايةةُ يًؼةةاي طةةىيهذَكينِ طةةُسَتيّ طةةىسَتُكُ كةتةةييِ نةةُييتىوَ
طةةىيهذي ِ تةةش دياةةُ مُيةةذاى ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﮊ ٓةةُم طةةىيهذَيؽ ةةة يطةةِ
حيرةةُتً ِ ٓةةُو ُر ُيةةُ ﮋ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﮊ واتةةُ  :ةظةةُكينايى صؤس ة
طةُسْ ُسَيةةُ ْ يةةًم هُمييةةُكِ نًةُ يةةُمىوّ طىمةةيىْ دسؤْ دَرُطةةُيُْ يةةًم
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هُمييةةُكِ صانظةةاِْ درهًةةي كةةُسَوَّ نًةةُ  ..ػةةييينِ يطةةُ دَطةةا ً شدنِ ٓةةُم
طىسَتُ ُم ػًىَيُْ سيشَِوَكُّ ُ طؼةاِ مُ ُطةاً ِ سووى ْ ٓيػة شاّ رةُ
ثؼةةاُوَيُ ٓةةُويؽ ثُيىَطةةت كشدنةةِ درةةِ مشؤئُكينةةُ ةةُ ٓي ينةةُوَ ةةُ ىاّ
طُوسَوَو ُ نًًهِ يُكينًُوَو سصطيسكشدنًُتِ رةُ رُم ةُسْ طشفاةُكينِ صَوّ
سصطيسكشدنًةةُتِ رةةُ يةةُمىو كةةةبْ ُنةةذيَ كةةُ نييةةُرًت مةةشؤئ رًة ِيةةت ةةة ةةىا
ُتُاوَتِ يُكاليِ ًاُوَ ة ضمُتِ ُسنيمُّ ُٓو صاتُ سا يب ْ يُرةًت ُ
يةةُمىو يُطةةتْ نُطةةاًُوَ ةةة دَطةةاُ ُسكشدنِ سَصامُنةةذّ ثةةُسوَسدطيسّ ةةة
ثًةةيدَكشدنِ ٓةةُو فُسمينةةُّ ﮋ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰌ ﮊ يةةُسوَيي ةةة ُٓميمةةذانِ ٓةةُو
دا ىاصيًُّ كُ ُٓو صاتُ رُ ُنذَكينِ دَويةت  :ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﮊ ..
رُ سِاطاًذا طُسطُسمِ ةُر ِ ةة ثُيةذاكشدنِ سصرْ سؤصّْ ػةيسَصايِ كةُمًيى
رُ دَطاِ ةىدسَبْ نًًهِ يُكينِ ةُدَسّ ًٓاليِ رُ كةطة ُ صَر ْ ُس ُطةاُ
ُٓطاىسَكينو رةُ ةُسد َم مشؤئةذا ةىسٓةيى ةُ ( ةذ)ّ يُورةذَداب كةُ درةُكيى رةُو
ىاسَدا ةُطا

ُ ٓي

ينُوَ نُك ُ صَوّ ْ يةكيسَكينًُوَ:

ﮋ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮊ ..ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮊ

يُسوَيي رُم طىسَتُدا يطِ طُ يوَبْ ُ ؼهذَيِ ًٓ ايًم دَكيب كةُ رةةى
ة رميسَيُكِ كُم رُ مًىانُكينِ ةةة كةُ نُػةِ دَنيطة ْ فشيؼةاُ ةىوى ةةة رةةى
ًشا طةػةاِ طةىسَوَكشاوّ طىيشَكُيةُكِ ةُرةُوّ ةة ٓيمةيدَ كةشدى
طُيؼاهًيى ْ طآلوكشدنًيى مًىانذاسّ ىل كشدى
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ي يُورذاى ة سصطيسكشدنِ داى رُ كةبْ ُنةذّ صَوّ رةُ ةُمِ سصرْ سؤصّ
وَ ُطةةةاهِ ةةةُ طةةةةصَوَ ةةةُ ٓي

ينةةةُوَ تةةةي سؤ ةةةذاب رةةةُ ػةةةُةُّ ةةةي ْ رةةةُو

مُودايُدا فشِيتْ ريو ِياُ ُ ؼؼةُكينِ ثةُسوَسدطيسّ نهةذْ ُديًًهةُسّ
وَ الدانةةِ ٓةةُو كةطةةثْ رُم ُسانةةُّ كةةُ نييةةُرو رةةُ ُٓطةةيسَب دَسرةةًتْ ةةُسَْ
دَطاُ ُسكشدنِ سَصامُنذّ ةىاّ طةُوسَ ُثُرةُ يةُنييو يةُريشيت رُسِاطةاًذا
ُٓو ي ُبْ دؤصانُّ كُ ُٓم طىسَتُ يطًيى دَكيب ُصؤسّ رُو ي ُتُ دَدويت
يُس ةيةةُ ٓي ةةُو ػةةًىَيُ دَطةةاِ ثً ةةشدووَ وَ ةةُو طةةُسَتييُّ كةةُ تةةي سِادَيةةُك
ةةيىْ دوو يسَ ىونةُوَّ يطةةٌ ٓي

نيسِوونةُ ًٓهاةةي طةةىيهذ ةىاسدى ةةُ ٓي

ةةيى

ػييينِ طُسنجْ تًشِامينُ ..
ةيُ رُو طُسَتييُوَ رُ ثيداػاِ ديهذاسْ تُةىاداساى دَدويةت رةُث

ٓييةُتِ

ثةةةةةاؤص يينةةةةةذَسَ ةةةةةة رةةةةةيو شِيهُ دَطةةةةةاُ ُسكشدنِ سَصامُنةةةةةذّ ثةةةةةُسوَسدطيسْ
ُتةةةُمي ىونِ ثيداػةةةاِ نةةةُ شِاوَّ ٓةةةُو صاتةةةُ يةةةُسوَيي رًة ة ِاى ةةةة ثُسطةةةاهِ
ُتييةةةةةةةُتِ ػةةةةةةُونىيز وَ ثيسِانةةةةةةُوَ ْ داواّ رًةةػةةةةةةةىوى رةةةةةةُو صاتةةةةةةُ رةةةةةةُ
ُسَ ُيينُكينةذا رُطةةُ كةةُمِ طشنيًةةذاى ةةُ مةةي ْ طةةيميى وَ ةةة سصطةةيكشدى رةةُ
فؼةةةيسّْ

ةةةُؤةسّ ةةةة يةةةُراساىْ نةةةُداساىْ ُ ؼةةةًهِ ثًًيى ةةةي رًةةةشَوَ

طُسمِ ًٓمينذاس سادَكًؼ

ةة ٓييُتةُكينِ ةىاّ طةُوسَ رةُ صَوّْ رةُ ةىدّ
ينةةةُوَ ُتييةةةةُب رة ةُ مُطةةةُرُّ سصرْ

مشؤئُكينةةةذا وَ ُطةةةاهُوَّ د ةةةُ ٓي

سؤصيذا نُك تُنًي ُ صَوّ ْ يةكيسَكينًُوَ.
يُس ةيةةةةُ ٓيمةةةةيرَ ةةةةُ دسوطةةةةا شدنِ ٓي

ةةةةيىْ فشاوانًُكةةةةُّ دَكةةةةيب رُطةةةةُ

ٓيمةيدَكشدنِ صَوّْ ٓيطةةيى ةةُكيسيًهينِ ةةة يةةُس كيسيةةَ كةةُ مةةشؤئ دَيةةُويت وَ
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دسوطةةا شدنِ يُمىػةةت ةةُ ةةىوب دواّ ُٓوانةةُ يةةُمىوّ يي ةةيى دَداب ةةة
يُاتوْ ُ ثُرُ رىوى ُدَم ينيُواصّ ىاّ طُوسَوَ..
رةةُ كةتييًؼةةذا ةةىاّ طةةُوسَ ويظةةتْ ٓةةاادَّ ةةةّ رةةُ دسوطةةا شدنِ هةكةةُْ
ٓيدَمًضادا ُ سوونِ يغ دَفُسمىيت كُ شياِ يُ رُ ىاثُسطاِ ..
ُٓم ػًىاصَؾ رُ ةىسٓينذا داسِػنتْ طةيصدانً ِ ُسدَوامةُ ٓةيواصّ يُمةُ ةسّ
يُيُ ُ يُمىويُوَ ُٓو طيصدانُ ثًَ دَيًهو وَ ُٓو ٓيساطاُيُ دسوطت دَكُى
ٓيساطاُ كشدنِ درِ مشؤئ ُسَو ٓي

يى

يةةُسوَيي ٓيمةةيرَّ ًشاػةةِ تًذايةةُ ةةُ ُطةةُسييتِ (ا ةةشايًم و ل ا ْمىطةةِ) و
ةُومِ (عيد و مث د و نى ) .
رةةُ ُطةةُسييتِ (ا ةةشايًم) دا ٓيميرَيةةُك ةةُ ُ ؼةةًهِ طةةيميى دَكةةيب يةةُسوَيي
ٓيميرَيُك ُ ٓييهذَْ مزدَ ُ ُ ؼةًهِ مهةذارً ِ صانةيْ ػةيسَصا ةُ

ٓةُوَّ

ُٓواى ُ تُميّ ٓيوا ُيشَيُك و.
يةةُسوَيي رةةُ رةةاؤكْ ُطةةُسييتُكينِ تشيؼةةذا ٓيمةةيرَ يُيةةُ ةةُوَّ كةةُ ةةُرًوْ
وادَّ ىاّ طةُوسَ يةُس دياةُ دّ ٓةُو وادَيةُّ كةُ رةُ طةُسَتيّ طةىسَتُكُدا
طةةةىيهذّ رُطةةةُس ىاسد ةةةىو رةةةُ كةتييؼةةةذا يةػةةةًيسّ دَداب ةةةُ مىػةةةشيَْ
ييوَريُساى طةُس ةيوَسِ ةُم ثُييمةُ نُكةُى ُٓمةُؾ دواّ ٓةُوَّ كةُ ييؼةً ِ
نُوَ ًةيوَسَِكينِ طُدَكينِ سا شدووّ كشد كةُ يةُس دَرًةِ سيهةىيهِ يةُك ييى
كشدووَ كُ درايُتِ ثًغُمةُساى ْثُييمُكينًيى ُى ْ يوَسِييى ثًهُكُى.
ديةةةيسَ كةةةُ رةةةاؤكُكينِ ٓةةةُم طةةةىسَتُْ ةةةُم ػةةةًىَيُ ةةةةة وا ُطةةةاُيُ ةةةُ ي ُتةةةُ
طةةُسَكًُكُوَ ٓةةُويؽ يُورذانةةُ ةةة ٓةةُوَّ درةةُكيى يةةُكال ةهةةُوَ ةةة ةةىا ةةة
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ىاثُسطةاِ وَ سصطةةيس ةةشيو رةُ يةةُمىو كةةةبْ ُنةةذَكيى تةي ثُيىَطةةت ةةو ةةُ
ٓي

ينةةةُوَ ةةةُ ًٓمةةةيىْ درهًييًةةةُوَ ًٓهاةةةي يُسرةةةِ ٓةةةُو كةطةةةثْ رُم ةةةُسْ

ٓيطةةاُنيينُّ كةةُ نييةةُرو درةةُكيى ةةي يشنةةُوَ ْ ف ةشِىْ ٓةةيصاد ةةو ْ ةةُسَْ ٓةةُو
ٓيطة ثاؤصانُ يُرفشِى ال خبشيت ةة ُٓوكيب مشؤئ يُطت ُ كيمةُسانِْ ةُ اًيسّ
ْ ٓيطىدَيِ دَكيب ..
ﭑﭒﭓ

ﮋﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴﯵﯶ ﯷ ﮊ

( ) 1ىاّ طُوسَ طىيهذ دَ ىاب ةُ سَػةُ يو ٓةُو ييةُّ كةُ يةُوسو يةُرمِ ٓةيو
يُرذَطشيت و ثُ ؼِ دَكيتُوَ ُ ٓي

ينِ دنًيدا يُسوَيي تُث و تةةص ةُسثي

دَكةةيب و ةةآلوّ دَكيتةةُوَ كةةُ ٓةةُويؽ سِؤرةةِ يُيةةُ رةةُ ةةيساى يسيهةةذا (ػةةييُنِ
يطةةُ كةةُ طةةىيهذ ةةىاسدنِ ثةةُسوَسدطيس ةةة طةةُسنج سِاكًؼةةي ينُ ةةة ديةةيسدَو
دسوطا شاوَكينِ).
( ) 2يُسوَيي طىيهذ ُو يُوسانُّ كةُ يةُريشّ ةيسّ ةةىسغ و طةشانو رةُ يةُرمِ
ٓةةيو كةةُ رةةُ رةةًهُكينِ طةةُسَوَدا ر ةشِ دَ هةةُوَو طةةُني دَ ةةو و دَ ةةيسيو رةةُو
ػةةىيهينُدا كةةُ ويظةةاِ ةةىاّ طةةُوسَّ رُطةةُسَ رةةُ ػةةًىاصّ ةةُ ةةيساى و رًضمةةُ
يساى و تُسصَو ُفشدا .
( ) 3يُسوَيي طىيهذ ُو يُوسانُّ كُ ُ ٓي

ينذا رُ ػةىيهً ُوَ ةة ػةىيهً ِ

تش دَطىيضسيهُوَ ُ دميُنِ ىاى و ػًىاصّ يُمُ ةسييى ٓي
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يي ىد طىيهذ ُو كُػاًينُّ كُ ُ ٓيطينِ ُ سِو يسو دَسييو صَسييكينذا ييتى
رة دَكُى .
( ) 4طةةةىيهذ ةةةُو فشيؼةةةاينُؾ كةةةُ كيسو ةةةيس دا ةةةُؾ دَكةةةُى (يُنةةةذي ًيى طًةةةينِ
ًٓمينةةةذاساى دَكًؼةةةو ةةةُسِوّ ةةةةؾ و مةةةزدَوَ يُنةةةذي ًيى طًةةةينِ نيثى ةةةت و
ًةةةةةيوَسِاى دَكًؼةةةةو ةةةةُ تةةةةىسَِيِ و يُسَِػةةةةُوَ يُنةةةةذي ِ تشيةةةةيى كةمةةةةُكِ
يوَسِداساى دَكُى يُنذي ًيى تةرُ رُ نيحُصاى دَطًهو يُنذي ِ تشييى ).....
( ) 5طةةىيهذ ُوانةةُ يةةُمىّ يُسرةةِ ةةُرًو و وادَيةةُكايى ثًةةذساوَ دَس ةةيسَّ
ةًيمُب و رً شطًهُوَو ُيُػت و دؤصَخ دسَنة

ةِ يةيى صوو يةُس دياةُ دّ و

يُمىّ ساطت و دسوطاُ .
( ُ )6سِاطاِ سِؤرّ ةًيمُب و رً شطًهُوَ ُسِيىَيُ كُغ رًِ دَس يص ني ًت .
ُٓم ٓييُتُ كىسب ْ ًشايينُ وَ ُو دَطاُوارانُّ كُ ةة ُٓنذاصَيُك ةة يُس وَكى
ومتيى نيسِوونِ ثًىَ دييسَ كيسييُسيًُكِ تييةُتِ رُطُس نيخْ يُطةاِ مةشؤئ
دسوطت دَكيب طييُيُكِ تييةةُتِ دَدا ةُ طةُسيذا د دَ ُطةا ةُ ػةاً ِ
طشنيةةُوَ ي ُتً ةةُ دَ ة طةةىب ًظةةاِ ًةةتْ طةةىيِ ةةة يُرةةةُيت ديةةيسَ يةةُس
رُطةةُسَتيّ نيصرةىونًةةُوَ كُطةةينًَ رةةُ واتةةيّ (ذاريااو ا الااوار ا وريااو ا
ا و ) ييى ثشطًىَ:
دَطًشِنةةُوَ كةةُ ثشطةةًيس دَس يسَيةةيى رةةُ ثًؼةةُوا (عنةةِ )كةةشاوَ  :دَس يسَيةةيى
وتىيُتِ:
ﮋﯤ ﯥ ﯦ ﮊ ِسَػُ ييُ..ﮋﯧ ﯨ ﯩ ﮊ يُوسَ  ..ﮋﯪ ﯫ ﯬ ﮊ

كُػاِ يُ ..ﮋﯭ ﯮ ﯯ ﮊ فشيؼاُيُ ..
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رُ ثًؼُوا (عمشيؽ )ثشطًيس كشاوَ دَس يسَييى يُسوَكى ثًؼُوا (عنةِ)
وَامِ داوَتُوَ ..
دييسَ ىاّ طُوسَ طىيهذّ ىاسدووَ ةُ ةيْ سَػةُ ي كةُ تةُثْ تةةصْ يُارةُْ
يةةُوسْ ػةةاِ تةةش ةةآلو دَكيتةةُوَ رةةُو ػةةاينُّ كةةُ مةةشؤئ دَيضان ة يةةيى نييضان ة
يُسوَيي طىيهذ ىاسدنًؽ ةُو يُوسانةُّ كةُ شِي ةِ صؤس ٓيويةيى ثًًةُ ْ ةىاّ
طُوسَ ة كىيِ ىيت ٓيساطاُييى دَكيب رُطُ طىيهذ ىاسدى ةُو كُػةاًينُّ
كُ ُ ٓيطينِ ُطُس ٓيودا ييوتىرة دَكُى ُ ويظاِ ىاّ طُوسَ ُيةّ ٓةُو
تييةُمتُنذيًينُّ كُ ُ ٓيوْ ُ كُػاِ ُر ى يُمىو طُسدووى دساوَ تةي سييةُ
ذاب كُػاًُكيى ُ ٓيطينِ ييتىرة ُى ..
ثيػةةةةيى طةةةةىيهذ ىاسدى ةةةةُو فشيؼةةةةاينُّ كةةةةُ كيسو يسيةةةةيى دا ةةةةُؾ كةةةةشدووَ
فُسمينةةُكينِ ةةىاّ طةةُوسَ ٓةةُميم دَدَى ةةُ ويظةةاِ ٓةةُو صاتةةُ كيسو يسَكةةيى
دا ُؾ دَكُىْ يُمىو ػت يُكاليِ دَكُنةُوَ رةُ طُسدوونةذا رةُو ػةاينُدا كةُ
ثُيىَنذّ ُوانُوَ يُيُ ..
ًيىمةةةيى سَػةةةُ ي ْ يةةةُوسْ كُػةةةاِْ فشيؼةةةاُ يةةةُمىوييى رةةةُ دسوطةةةا شاواى ْ
ُديًًهشاوانِ ىاّ طُوسَى كشدونِ ُ يةكيسّ نىانذنِ دَطاُاتِ

طهىس

ْ سَييّ ةّ كُػاِ وا ىل كشدووَ كُ ُ ٓيطينِ طُسٓيو ُويتْ ييتىرةّ
رُطُس يب ..
ثيػةةةيى طةةةىيهذ ىاسدى ةةةُ فشيؼةةةاُكيى كةةةُ كيسو ةةةيس دا ةةةُؾ دَكةةةُى يةةةي ىد
كيسو يسيةةةيى ُطةةةُسدا دا ةةةُؾ كةةةشاوَ فةةةُسمينِ ةةةىاّ طةةةُوسَ وَسدَطةةةشى ؛ ةةةُ
ويظاِ ُٓو صاتُ دا ُػِ دَكُىْ ُٓميمِ دَدَى ..
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ًيىميى يُوسْ يْ كُػاِْ فشيؼاُ يُنذي و رُ دسوطةا شاوانِ ةىاّ طةُوسَ
كشدونِ ُ يةكيسّ ييؽ كشدىْ ثُسدَثةػةِ ةة دَطةاُاتِ ةةّ وَ رةُو
سييُيُوَ ةىدسَتِ ىاّ طُوسَ رُ ىنُوَسْ رُنًى ُنذَكينًذا نىميييى دَ ًةت
كيت ُٓو صاتُ طىيهذييى ثًةذَ ىاب ٓةُوَ رُ ةُس طشنيةِْ مُصنًًينةُ تةي درةُكيى
طةةةةُسنج ةةةةذَىْ ايةةةةيى ىل ُنةةةةُوَ ْ دَطةةةةاِ ةةةةةىدسَتِ ةةةةىايِ ةًةةةةهو رةةةةُ
دسوطا شدىْ ٓيساطاُكشدنًيى وَ رُو سؤرُدا كُ دَيةًهو ة ُٓميمذانِ ُٓوَّ
كُ ُٓو صاتُ دَيُويت  ..دييسَ يغ كشدنًؼًيى ُم ػًىاصَ داى ٓيساطاُ دَكيب
ةةة اكشدنةةُوَ رةةُ نًًهةةِْ ػةةيساوَكينًيى؛ يةةُس ةيةةُ ةةُو ػةةًىاصَ ثُيىَطةةاًيى
دَكيب ُ ُديًًهُسّ دسوطا شاوانُوَ ُ ىان يو ػًىَ.
ثيػيى رُاليُكِ تشَوَ ثًذَر ثُيىَطت ًت ةُ يطةٌ سصرْ سؤصّ يةُوَ كةُ
ُٓم طىسَتُ دَيُويت درِ مشؤئُكيى رُ كةب ْ ُنةذ سصطةيس ةيب رةُ طةُنيًهِ
ُم سَييّ يب رىن ُ يْ يُوسْ كُػاِ ثُيىَنذيًُكِ ٓيػ شاييى يُيُ ةُ
يةكيسَكينِ سصرْ سؤصّ يُوَُ ..ام فشيؼاُكيى ْ دا ُؾ كشدنِ كةيسْ فةُسميى
ُطُسيينذا ُٓوَ دَطُيُنًت كُ يُكًَ رةُ كةيسَ طشنيةُكينًيى سي ةظةاهِ سصر ْ
سؤصّ يُ ًٓظاُ ًٓ سووى دَ ًاُوَ كُ ثُيىَنذيًُك يُيةُ رةُ نًةىاى طةُسَتيّ
طىسَتُكُْ ُٓو ي ُتُّ كُ طىسَتُكُ رُ يُنذب ػىيهذا طشنيِ ثًذاوَ.
ىاّ طُوسَ طىيهذ ُو رىاس ةسَ رُ دسوطا شاوانِ دَ ىاب ُوَّ كُ وادَْ
ةةُرًوْ يُسَِػةةُكينِ ةةىاّ طةةُوسَ يةةُمىوّ ساطةةاُ وَ سؤرّ ةًيمةةُتًؽ يةةُس
دياةةُ دّ ديةةيسَ كةةُ ةةىاّ طةةُوسَ ةةُرًهِ ةةُ ةةُر ِ داوَرُط ةُس رةةيكُكينًيى
ثيداػاًيى دَداتُوَ رُطُس طىنييُكينًؼًيى طضاييى دَدا ةة طُس تُو ُ نُكُى ةة
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ٓةةُو صاتةةُ كيتةة كةةُ رةةُ دنًةةيدا مةرةةُتِ داوى ٓةةُوَ رةةُو ًًيى رً شطةةًهُوَييى
فُسامةؾ نيكيب رىن ُ ُرًهُكُ ساطتْ دسوطةاُ ْيةُس دياةُ دّٓ ..ةُوَّ كةُ
شِيةةيسّ رُطةةُس داوَ رةةُو يسَيةةُوَ وَ رةةُ يةةُمىو ىاسي ةةذا يةةُس ٓةةُوَ حةةُر ْ
حُةًقُتةةةُ ُرًهُكينًؼةةةِ رةةةُ يةةةُس ىاسي ةةةذا رةةةُكيتِ رةةةُ يسّ ةيةةةذا ٓةةةُميم
دَدسيت..
ىاّ طُوسَ يُنذب ةيس ةُ ثًىيظةاِ نةُصانًىَ طةىيهذ ةُ صاتةِ ةةّ خبةىاب
ةةةُر ى طةةةىيهذّ ةةةُ يُنةةةذب رةةةُ دسوطةةةا شاوَكينِ ةةةىاسدووَ تةةةي ةةةُ د ْ ة ةُ
يةػةةةًيسيًُوَ طةةةُسمًيى ةةةذَيوْ ايةةةيى ىل ُيهةةةُوَ وَ ةةةا رُودَطةةةاُاتُ
ػة ة ةمُنذَ ُيهةةةُوَ كةةةُ ٓةةةُم يةةةُمىو دسوطةةةا شاوانُّ ةةةُ ييطةةةيْ ُٓنةةةذاصَّ
سي ىثًةةَ دسوطةةت كةةشدووَ ةةُ

طىمةةيى ْ دوودرةةِ ٓةةُو صاتةةُ رةةُ رةةنُ ثةثةةُّ

ساطايةيًذايُ وَ رً شطًهُوَؾ رةُ ًةشْ ػةُسِ رةُ ريكظةيصّْ طُنةذَرِ يةُس
ٓةةةُميم دَداب رةةةىن ُ طشوػةةةاِ دسوطةةةا شاواى ٓةةةُوَ دَطُيةةةُنو كةةةُ مةةةشؤئ و
دسوطا شاواى ُ يُواناُْ

مُ ُطت ْ يُسَِمُكِ دسوطت نُكشاوى ٓ ..ةي ةُو

ػًىَيُ يُسرةِ دسوطةا شاوانُ ُريةُّ حيػةييُرهُطشى رُطةُس ٓةُوَّ كةُ يةًم
ػاًَ سي ُوتِ كىيشانُْ

مُ ُطةت نًةُ ..يُسرةِ ػةاُ دَ ًاةُ ُريةُ رُطةُس

ٓةةُوَّ كةةُ ةةىاّ طةةُوسَ ةةُ مُ ُطةةتْ ُتييةةةُتِ طةةىيهذ ةةُ دسوطةةا شاوانِ
دَ ةةىاب تةةي طةةُسمميى سا ًؼ ة

تةةي داى ٓةةيوسِ ذَنةةُوَ يُطةةاُكيى ةةةضويو

ُٓمةةُؾ سيةيصي ةةُ ةةة ثةةُسوَسدَ طفاىطةةة كشدنةةُ ةةة مةةشؤئ ةةُ صمةةينِ طةةُسدووى ْ
ىنُوَس وَ ُ ػًىاصي ِ ساطاُو ة تي تًف شيتْ تًةييب..
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دويُم طىيهذيؽ ُٓمُيُ :
ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞﮊ

( ) 7طةةةىيهذ ةةةُ ٓي

ةةةينِ سيةةةَ و ثًةةةَ و رةةةهشاو تةكمةةةُو ساصاوَ ةةةُ منًيسَيةةةي

ُٓطاًشَو يُطيسَّ يُمُ ةس ......
(ٓ )8ةُّ ةىا نُنيطةةيى ًٓةىَ ساو ةرةةىنِ يُرةُتيى يُيةُ طىفايستةةيى ةِ طةةُسو
هُو دوسَ رُ سِاطاِ و حُةًقُتُوَ .
(ً )9يىميى ُٓو كُطُّ طُسّ ىل ػًىاوَو رُ ُسنيمُّ يُكةىانيطةِ الدساوَ
ُيةّ طىنييى تيواى و درشَِةًُوَ رُ يوَسِيًهيى ال دَدسيت...
دييسَ ىاّ طُوسَ طىيهذ دَ ىاب ُ ٓي

يى ةة ُ ُٓطاًشَْ يُطيسَكينِ ةة كةُ

صؤس ةةةُ ةةةىانِ ْ اةةةُوّ ْ سي ةةةىثً ِ رةةةهشاوى وَكةةةى صمةةةاَّ تًًةةةُر ًؽ
ُط اوى ُ يُكُوَ رُ يُمىو اليُكُوَ ..
دَكةةةشب مُ ُطةةةت يةةةُوسَ تًًُر ًؼةةةُكيى ًةةةت يةةةي ىد حيرةةةُتً ِ يُمًؼةةةُيِ
ُٓطاًشَْ يُطيسَكيى ًت رُ ىريُ تًًُر ًؽْ سي ىثً ُكينًينذا .
ةةُر

ةةىاّ طةةُوسَ طةةىيهذ دَ ةةىاب ةةُ ٓي

ةةينِ ييوطةةُن ْ رةةهشاو رُطةةُس

ُٓوَّ كةُ ُٓوانةُ ساو ةرةىونِ ًيواصيةيى يُيةُ طىتيسيةيى نةي ًياَْ هةُميّ
نًةُ دانُمةةُصساوَ ةُسدَوام رةةُ طةسِان يسيذايةُ ُٓمةةُؾ حيرةُتً ِ ُسدَوامةةُ ةةة
ُتي ْ نيحُةِ يُنذيَ ثي ُنذّ دَ وْ يُنةذي ِ تةش واصّ رةٌ ديةهو يةُسطًض
دامُصساوّْ طيصاىْ مُح ُمِ ُ ةيُوَ ني ًه

ويأل ىونً ةُ يةًم مُػةةُ

ْ سونيكِ يةُك رةُ سييىصَسيةذا ةُدّ نيكشيةت ةُسدَوام وَكةى ةالنةُ ٓةُم ةُسْ
ُٓو ُس دَكيب و رُ كُنيسّ هُمييُكِ اُودا رُنيُس نيطشيت رىن ُ ثًةىَسي ِ
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وسدّ ثةةة نًةةةُ يُنةةةذب ةةةيس اليةةةُنيشانِ ُدَوسيةةةذا كةدَ هةةةُوَ ةةةُام صؤس
ني ييُن ٓيػةُتي ْ آلوَّ ىل دَكُىْ نيكةكِْ دوو ُسَكِ طُس يُرذَداب..
ُٓم طةُسطُسدانِْ نيكةكًُػةًيى ةُ تةُواوَتِ سوونةُ كيتة كةُ ةُساوسد دَكةشب
رُطُ ٓي

ينً ِ سي ىثً ِ تةكمُْ رهشاودا .

ثيػةةيى ٓييُتةةُكيى ةةُسدَواموْ ةةيغ رةةُوَ دَكةةُى كةةُ ٓةةُو ُر ةةُ نيحةةيرِ يةةُ
ُسدَوام رُ طىميىْ دوودرًذاى دَس يسَّ ُٓو ًًيى ثؼةت ني ُطةنت ةُ حةُر ْ
درهًةةييِ ةةةةة كةةةُ رةةةُم ةىسٓينةةةُدا دَطةةةاًيى دَكةةةُويت ةةةةة ةةةُسدَوام ساْ ةرةةةىونِ
ًيواصييى يُيُ رُطُس ُٓم حُةًقُتُ سووىْ ٓيػ شايُ  ..يُس ةيُ رُ دميُنً ِ
صيهذوودا كُ ُ ريوّ طُس ةًهشيت دميُنً ِ طةُ اِ ٓةُو سؤرَيةيى دَ يتةُ
ُس ريو :
ﮋ ﭟﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﮊ

( )11دَك ُ كىػت رو دسؤصى و ى اينضًُكيى ...
( ُٓ )11وانُّ كُ رةُ طةىمشِايِ و طةُسطُسدانًذا سؤرةىى و رةُ تةيسي ِ و صَر ةيودا
ةييى سايًهيوَو ةييى طُسطُسم كشدووَ...
(ُٓ )12وانُّ ُ طيراُو تُرفًظًُوَ دَثشطو ييى دَرةًو :يػةُ سِؤرّ ةًيمةُب
كُّ ُسثي دَ ًت كُّ ثًؽ ديت؟
(ُٓ )13وانُ كيتًَ ُ ةييى دَصانو رُ نًى ٓيطشدا طاييى ىاسدوَو طضا دَدسيو
و دَ شريهشيو....
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( )14رُويذا ثًًيى دَوتشيت :دَ ًٓ ُٓمُ ُٓو سِؤرَيُ كةُ يوَسِتةيى ثًةِ نةُ ىو
دَّ ضًزى ُٓو ُايُّ كُ ُطُس ةتيى يًهي ُٓمُ ُٓو طةضاو ٓيصاسَيةُ كةُ ةُ
طيراُ ثً شدى و ًةيوَسِيًُوَ ثُرُتيى رُ ييتهِ دَكشد.
دييسَ وػُّ (اخلرص ) ُ واتةيّ طىمةيىْ ةرةىونِ يُرةُ ديةت كةُ يةًم هةُميْ
ثًىَسيةةَ نيييشياةةُوَ ..ةةىاّ طةةُوسَؾ نةةضاّ كىػةةنتْ رُنيورةةىوى رةةُ دسؤصىْ
ى اينضًيى دَكةيبُ ..سِاطةاِ كيسَطةيتِ نةضاّ ةىاّ طةُوسَ شِيةيسَْ ٓةُميم
دساوَ ثيػيى صييتش سوونِ دَكيتُوَ ُٓوانةُ ةشيا رُوانةُّ ةيةيى طةُسطُسمِ
ثشؤثيطينةةذَّ طىمشِاكةةُس كةةشدووَ ػةةىيهِ ةةُوْ ةةُيي كةةُوتىوىْ نييُنةةُوَ
يةؾ ْ ُ ُسييى ني ًاُوَ ..
دييسَ كُ دَطةاُوارَ ةىسٓينًُكةُ طةييُيُكِ تييةةُتِ دَداب ُطةُسيينذا يطةٌ
ُر ُ دنًيثُسطةاُكيى دَكةيب وَكةى ٓةُوَّ كةُ يُطةاًيى مشد ًةتْ ٓيطييةيى رةُ
دَوسو ُسييى نُ ًت وَكى طُس ةؾْ مُطتْ حُيشاى
ُٓمُؾ رُ ُس ُٓوَيُ كُ ُٓوانُ نييينُويت ػىيو ُسنيمُيُكِ سووى ُوى ٓةُو
ُسنيمُيُّ كُ كُطينِ ًذاسْ هْػةًيس ثةُيشَِوّ دَكةُى ةيةُ دَثشطةو كةىا
كُّ سؤرّ ةًيمُب ُسثي دَ ًت؟
ثشطةةًيسَكُؾ ةةة تًيُيؼةةنتْ ػةةيسَصا ىوى نًةةُ ةةةة يُنةةذب نةةُفيمِ طةةُسدَمًؽ
دَرًو  :كىا ك رُويىَ ييتةتةُوَ ؟ ةةة ٓةُواى ةيةيى ةُ طةُوسَْ صانةي دَصانةو رةُو
ىاسَداْ شِواييى ُ ثًؼًيتهِ نًُ يُس ةيُ ةىسٓيى ُ وػُّ تييةةُب (أيّاو )كةُ
طىتيسّ ُٓوانُْ يغ رُ طىمينُكينًيى دَكيب يُس ةيُ ًشا ْ ُ ثُرُ دميةُنِ
ُطاييتهًيى رُو سؤرَدا يغ دَفُسمىيت كيت كةُ وَكةى كةينضا دَطةىتًهشيو تةي
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حُةًقُتًيى دَس ُويت وَ ةُ سَ هةُّ تىنةذْ طُسصَنؼةاُوَ رةُو تُنيينُيةُدا
ثًًيى دَوتشيت :دَ ضًزى تياوّ

ًٓمينِ ْ سيظىايِ ُٓ ..مُ ُٓو حيرُيُ كُ

ًٓىَ ثُرُتيى ىو رُ ثًؼًيتهًذا ..
ُٓو ُطاييتهُ ًشايُ وَامً ِ رُ يسَ ة ثشطًيسَ نيدسوطاُكُييى ةة وَ ة اْ
ةةيوَسَِ رةةُوتُكُييى ةةةة يةةُسوَيي ٓةةُم تىنذوتًةةزّ يةةُ رةةُ دريةةيى ُسانةةةُسَ رُطةةُ
يكِْ

ُنذو يسّ ْ

شِوايًةذا كةُ دسؤصىْ ةيوَى طىمةيىْ ة ديهةُكيى

دَيىسوريهو  ..يُسوَيي ُٓميمذانِ نضا ىايًُكُيُ رُ ةُطا يةيتو ْ ةُ كىػةت
رىونًيى رُ تىنةذتشيو ْ نيطةةستشيو دميُنةذا  ..كةُ دميةُنِ طةىتينذنًينُ وَكةى
كينضا تي حُةًقُتًيى ُ تُواوَتِ دَس ُويت .
*

*

*

رُوالػُوَ رُو ُسَوَ دميُنً ِ تش ة دَطاُيُكِ تش ة كُطينًَ كُ درهًيى
ْ ةةةُدووسى رةةةُ طىمةةةيىْ دوودرةةةِ رةةةُ ىاتشغ ْ ىانةةةيغْ ديهةةةذاسى ًةةةذاسْ
يةػًيسى ىاثُسطنت يُمًؼُ يُطةت ةُ كةُمْ كةىسِّ دَكةُىْ داواّ رًةةىسدى
رُ ثُسوَسدطيسييى دَكُى ريينِ دنًي ُ مُطاِْ طةُسطُسدانِْ ة ُنةذْ يوّ
ُطُس ني ُى :
ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮊ

( ) 15رُوالػُوَ دَطاُّ ثيسيضكيساى و ىانيطيى رةُ نًةى ةيخ و رةُ ثةيظ تيئيةُ و
كينًيوَكةةةينِ ُيُػةةةاذا رةةةُ طةةةُيشانِ يُمًؼةةةُيًذا ريةةةينِ ثة ةشِ رةةةُ ػةةةيدّ و
كيمُسانِ دَ ُنُ طُس....
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(ُ )16يشَمُنذى رُو ػاينُّ كُ ثُسوَسدطيسييى ةّ ٓيميدَ كشدوى و ةُسِيضَوَ
ثًًيى دَ ُ ؼًت ُٓوانًؽ ُ طىثيغ و ثًضانًهِ ِ ويهُوَ وَسّ دَطةشى و
طىثيطةةةِ ةةةِ ثييةةةينِ ثةةةُسوَسدطيسّ ٓيصيضيةةةينِ رُطةةةُس دَكةةةُى ُٓمةةةُؾ رةةةُ
ثيداػاِ ُٓوَّ كُ ُٓواى كيتِ ةّ رُ دنًيدا ريكُكيسو ريكُ ىاص ىوى ...
(ُٓ )17و ُسِيضانُ رُ ػُوطيسدا كُم دَ ُوتو يي ىد كُم ػُو يُ ىو كُ تًًةذا
يُرهُطو و ُ طةصَوَ ػُو نىيزو ىا ثُسطاِ نُكُى .
( )18رُ ةةُسَ ُيينُكينًؼةةذا داواّ رًةةػةةةىنًيى رةةُ ثةةُسوَسدطيسييى دَكةةشد تةةي
رًًةةةيى ةةةةؾ ًةةةت رةةةىن ُ رةةةُ ني ةةةُوَ يُطةةةاًيى دَكةةةشد كةةةُ وَك ثًىيظةةةت
ثةةةُسوَسدطيسّ ةيةةةيى نُثُسطةةةاىَو حةةةُةِ ُنذايةةةُتًيى ةةةُ تةةةُواوَتِ ٓةةةُميم
نُداوَ
(ُٓ ) 19وانةةُ كةةةيتِ ةةةّ رةةةُ مةةيظ و طيمينًؼةةةًيى ُػةةًيى ةةةة يةةُراسو نةةةُداساى
تةةُس يى دَكةةشد صيةةيتش رةةُ صَكيتًةةيى دَ ُ ؼةةِ (رةةىن ُ درهًةةي ةةىوى كةةُ يةةُس
ُٓوَييى ة دَمًهًاُوَ) .
ُٓم دَطاُيُ دَطاُّ تُةىاداساىْ ثيسيضكيسانُ دَطاُّ ًذاسْ يُطاًيسَكينُ
رىن ُ درهًةيى كةُ ةىاّ طةُوسَ رةيوديشيينُ ةيةُ رةيوديشّ ةيةيى دَكةُى ٓةي
ُٓوانُ رُنًى ي ُكينِ ُيُػتْ طُسرةيوَكينِ ٓةيوّ ساصاوَدا كةُ رةُ ػةًىاصّ
تيئيُْ كينِ درشِفًهذا ةييى ٓيميدَكشاوَ ةة ريينِ ثشِ رُ ػيدّْ كيمُسانِ دَ ُنُ
طةُس ةةةة ٓةةُواى رُاليةةُى ثُسوَسدطيسيينةةُوَ ُيشَمُنةذ كةةشاوى رةةُو نةةيصْ نً مةةُبْ
ُ ؼؼةةينُ رةةُ ثيداػةةاِ دَطا ًؼ ة ُسّ يةةُ رةةيكُكينًيى رةةُ ريةةينِ دنًةةيدا رةةُ
ثيداػاِ ُٓو ىاثُسطاِ يةُّ كةُ دَيةين شد يةُسوَكى رةُ ديذاسيةذا ةو رةىن ُ
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درهًي ىوى كُ ٓةُو صاتةُ دَيينةًهًةت ُٓوانةُ كةيتِ ةةّ رةيكُكيسْ رةيكُ ةىاص
ىوى ريكُكينًيى ُوثُسِّ درظةةصّْ من ُرةِ يةُوَ ٓةُميم دَدا صؤس يُطةت
نيطَْ ُػ ىس ىوى يُس ةيةُ صؤس ةُّ ػةُوطيسييى ةُ ػةُونىيز دَ ةشدَ طةُسْ
كةةةُم سادَكؼةةةيى رةةةُ ُسَ ُيينُكينًؼةةةذا داواّ رًةةػةةةةىونًيى دَكةةةشد رةةةىن ُ
يُطةةاًيى ةةُ كةةُمْ كةةىسِّْ كةةُم تُس ةةُمِ دَكةةشد رةةُ ُسانةةةُس ُ ؼؼةةُ ةة
طهىسَكينِ ثُسوَسدطيسّ مًًشَ يى.
(حظو ارةـشٍ) رُ تُفظاّ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ

دَرًت ُ :دسيزايِ ػُو؛ ػُونىيزييى دَكشد ُػً ِ كةُم رةُ ػةُو دَ ةُوتو
دواتش ريالك دَ ىوى ْ دسيزَييى ُ ػُو نىيزَكُييى دَدا تي ُسَ ُييى ٓةُوكيب
داواّ رًةىوسدىْ رًةةػةىونًيى رُ ثُسوَسدطيسّ مًًشَ يى دَكشد
(أحهف و ةًع) رُ تُفظاّ ُٓو ٓييُتُدا وتىيُتِ :مو رُو كُطينُ نًم كُ ُٓو
ٓييُتةةُ يطةةًيى دَكةةيب يةةُسوَيي وتىيةةُتِ مةةو كشدَوَكةةينِ ةةةم ةةُساوسد كةةشد
رُطُ كشدَوَّ ُيُػاًينذا

ُر ينً م دّ صؤس رُ ًٓمُوَ دووسى ْ كةشدَوَّ

ًٓمُ نيطيتةُ كةشدَوَّ ٓةُواى رةىن ُ ٓةُواى صؤس ةُّ ػةُوطيس ًةذاس ةىوى ْ كةُم
ساكؼيوىُ ..ام كيت كُ ُساوسدم كشد رُطُ كشدَوَّ دؤصَ ًينذا ةة درم ةؾ
ةةةىو ةةةةة رةةةىن ُ كُطةةةينً م دَ ًهةةةِ كةةةُ كةةةيتِ ةةةةّ يوَسِيةةةيى ةةةُ ةىسٓةةةيى ْ
ثًغُمةةةةُساىْ صيهذوو ىونةةةُوَّ دواّ مةةةشدى نةةةُ ىو  ..ةيةةةُ مةةةو وا دَصا كةةةُ
رةةيك يهميى كُطةةينً و كةةُ كةةشدَوَّ رةةيكميى يُيةةُْ تً ةةُ رُطةةُ يُنةةذب
طىنييى يُرُدا ةة كُ مزدَّ رًةةػةىوى دَييشياةُوَ رةُ سوانيةُّ ٓةُم ٓييُتةُوَ
كُ دَفُسمىيت :
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ﮋ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ التوبة
(عةذارشمحو) كىسِّ (صيذ) يؽ دَرًت  :كي شايةُكِ تةُمًمِ رةُ ةيوكمِ ثشطةٌ :
ُّٓ يوكِ (أطيمُ) طًفُبْ تييةُمتُنةذّ يةُك يُيةُ

ةىاّ طةُوسَ ةةّ ةيغ

كةةشدوويو نةةي ًهم رةةُ نًىمينةةذا يةةُ ًت ٓةةُويؽ ًةةذاسّْ ىاثُسطةةاِ يةةُ رةةُ
صؤس ُّ كيتُكينِ ػُودا رىن ُ ُسِاطاِ ًٓمُ صؤس كةُمِ ػةُو يُرذَطةا

ةة

ػُونىيز
يوكم ( ىاّ ىل ساصّ

) وتِ :ةػةُ اِ ة ُٓو كُطُّ كةُ سِادَكؼة كيتة

كةةةةُ ةةةةُو صؤسّ ةةةةة ديهةةة ْ وَنةةةةُوغ دايةةةةذَطشيت وَ ثيسيضكةةةةيسّ دَكةةةةيب ْ
طهىسَكينِ ىا ني ُصيه كيت كُ ًذاسَ ..
ُٓمةةُ حيرُتً ةةُ ػةةىيه ُوتىوانِ يةةيوَاى ةةُ ٓيواتًةةُوَ ةةىوى رُوانةةُّ كةةُ ثنةةُ
تييةُب ىوى رُ سِووّ ًٓميى ْ ديهذاسّْ شِوا اُويًةُوَ ةُام ةيةيى دَ ًهةِ
رةةةُو ٓيطةةةاُدا نةة

ديةةةيسَ ٓةةةُو حيرُتةةةُ كُطةةةينًَ كةةةُ يُرةةةةزاسدَّ ىاوَنةةةذّ

مًًشَ ي نو ثًِ يُطايوى ْ ثًًًُرذَطةنت و وَ ةُ ييسمةُتِ ٓةُو صاتةُ تىانًىيينةُ
ميفِ ةّ ذَن ْ ُو يًمُتُييى دَرهُ سيضّ ريكُ ىاصاى :
ﮋﮗﮘ ﮙﮚﮛ ﮜ ﮊ

ديةةيسَ كةةُ ٓةةُو كُطةةُّ كةةُ يةةُراسَْ داوا دَكةةيب ًةُػةةِ نيكةةُى يةةُسوَيي ٓةةُو
كُطُؾ كةُ ػةُسمهُْ داوا نيكةيب رةُ يةيدّ نيكةُى ُٓوانةُ ُػةذانِ ُٓوانةُييى
كةةشدووَ ةةُ ٓةةُسكِ طُسػةةينًيى وَ ٓةةيسَصوو مُنذانةةُ ةةُ ُٓميمةةذانِ ٓةةُو ُٓسكةةُ
ثاؤصَ يُرذَطنت..
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ُٓمُ ٓيميرَيُكُ ة ريسَطُس كشدنِ كًؼُْ ي ُتِ سصرْ سؤصّْ مةي ْ طةيميى
تةةي د ْ دَسووى رةةُ كةةةبْ ُنةةذّ سَصينةةِ ْ دَطةةت نىةةةيوّ سصطةةيسّ ة ة

وَ

ُس ُطاُكينِ ُسدَمِ رُو يسَيُوَ سامير  ..وَكى ثًؼُكًًُك ة رىونُ طُس
يطٌ شِطُّ دويُمِ طىسَتُكُ رُ كيتً ذا كةُ نًؼةينُّ تةُةىاداساىْ ويهةُّ
ريكُ ىاصانِ ظاُ سِوو ..
*

*

*

ﮋ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴ﯖ ﯗﯘ ﮊ

(ُ )21ر ًهُ طُسنج ذَى رُطُس صَوّ و ني ِ صَويذا ُريةُو نًؼةينُّ صؤس
يُيُ (رُطُس دَطاُاب و صانظت و صانًيسّ و طةًفيتُ ةُسصو ُنش ةُكينِ صاتةِ
ىا رُ ًًينِ ٓيدَمًضادو ٓيرَظ و يرهذَو طًينذاسانِ نيو ٓيودا رُ طًةيو داسّ
يُمةُ رُػةةهُدا رةةُ مةةيسو مًةةشو ؼةةك و دو ثةةُظ و رةةىاس ثةةُظ و ػةةُؾ ثةةُظ و
ًظت ثُظ و ِ ثُظ و صيهذَوَسانِ طُس طىسِيًهُسدا  ..رُ كينضاّ يُمُ ةةس
يُمىيؼةةِ ةةُ سيزَيةةُكِ رةةُ يس ةةة دا ة كشدنةةِ ثًذاويظةةاًُكي يى رةةُ تُمُنةةُ
ًيواصَكينذا )...
( )21يُسوَيي رُ ةىدّ ةػةاينذا (رةُ ػةًىاصّ سو ظةيستينذا رةُ سِؤيؼةنت و
يةةُرع و كُوتينةةذا رةةُ ةظةةُ كةةشدى و ٓي يوتهاينةةذا رةةُ ةةا كشدنةةُوَو يُطةةت و
نُطةةاينذا رةةُ دَصطيكةةينِ دَسَوَو نيوَوَتينةةذا ..رةةُ ..رةةُٓ) ..ييةةي ٓةةُوَ نةةي ًهو
طُسنج نيدَى تًهيف شى؟
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( )22درهًيؾ و كُ طُسريوَّ سِصر و سِؤصيايى رُ ٓي
نهذيًُوَ ُػِ يُس يُكً ميى دييسّ كشدووَ
دَ ةةو سَِمةةت ُ ُطةةيس دَرةةًت

ينذايُ (ًٓمُ رًةشَ رةُ

يسّ وا يُيةُ يُورةُكيى نيكةيم

ةةيسّ واؾ يُيُدياةةُ ةةُس

ةةيسّ وا يُيةةُ

ةةُ ِ رةةيوَسِّ و ُتةةُمي ةةىوى دَورُمُنةةذو ُيشَمُنةةذ دَ ًةةت  ).يةةُسوَيي ٓةةُو
ُرًهينةةةُؾ كةةةُ ثًاةةةيى دساوَ رًةةةشَوَ شِيةةةيسّ رُطةةةُس دساوَ ( طةةةُسكُوتو و
ثييةةُداسّ ًةةت رةةُ دنًةةيدا يةةي ىد ُيُػةةاِ ةةُسيو رةةُ ةًيمُتةةذا ةةُ نًظةةةُب
ًٓمينذاسانُوَ يُسوَيي ػ ظاِ و سيظىايِ نيحُصاى رُ دنًيداو تىنةذ كشدنًةيى
رُ دؤصَخ رُو ًًيى ُنًظةُب ِ ديهُكينُوَ )...
( ) 23طىيهذ ُ ثُسوَسدطيسو ُديًًهُسّ ٓي

ةيى و صَوّ ٓةُو ةُرًو و وادانةُ

يةةُس يةةُمىوّ سِاطةةت و دسوطةةنت يةةُسوَكى ًٓةةىَ رةةةى ةظةةُ دَكةةُى و ٓي ةةيوتو
دَكُى ( ىايُ طًيى داواّ رًةىسدنةت ىل دَكةُيو  ..يػةُ صاتةِ ػة ةمُنذّ تةة
كِ نيريسّ كشدّ طىيهذّ ة خبةيت تي شِواب ثِ ُى ) .
ُٓو ٓييُتينُ طُسنج ساكًؼينُ ة الّ مىعاًضَكينِ ىاّ طُوسَ رُطُس صَوّْ
رةةةُ ةةةىدّ مشؤئُكينةةةذا وَ سووكشدنةةةُ ٓي

ةةةيى ْ سِوو كشدنةةةُ ىايةةةُ رُاليةةةُى

ًٓمينذاسانُوَ ة سيهمةىنِ كشدنةِ تةي ٓةُوَّ ةةّ شِيةيس دساوَ رةُ سصرْ سؤصّْ
ةػةةةةةةُ اِ ةةةةةُ ٓيطةةةةةينِ ُدَطةةةةةاِ ًهةةة ة  ..كةتةةةةةييِ ٓييُتةةةةةُكينًؽ ةةةةةُ
طىيهذ ىاسدنِ ىاّ طُوسَ ديت ُ طًفُتِ ُٓوَّ كُ ُٓو صاتةُ ثةُسوَسدطيسّ
ٓي

ينةةُكيىْ صَوّ يةةُ ةةة درهًةةييِ كةةشدى كةةُ ٓةةُو ثُييمةةُّ ةيةةيى سَوانةةُكشاوَ

حُرْ ساطتْ دسوطاُ ..
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رُسِاطاًذا ُٓم يُطةيسَيُّ كةُ ًٓمةُ رُطةُسّ دَريةو ثًؼةينيييُكِ صؤس طةُوسَْ
فشاوانةةُْ ػةةاِ صؤسْ طُسطةةىسِيًهُسّ دسوطةةا شاوانِ ةةىاّ طةةُوسَّ رُطةةُس
ةةُدّ دَكشيةةت يةةُتي ٓةةُمشِؤؾ صؤس كةةُم رةةُ نًًهةةِْ ػةةاُ طُسطةةىسِيًهُسَكينِ
يطةةٌ رًةةىَ كةةشاوَ يةةُمىو سؤرب ةةُر ى يةةُمىو طةةيت ػةةاِ طةةُيشْ طةةُمُسَ ْ
ػاِ تيصَْ نىب ثُّ ث دَ شيت رُ يُميى كيتذا ثًؼينيييُكِ تشيؽ يُيةُ رةُ
ىدّ ةمينذا ػيساوَيُ ..
د ْ دَسوونِ مشؤئ

نًًهِْ ػيساوَكينِ كُ نًًهِ ُٓم ىنُوَسَّ رةُ ةيةذا

حُػيسداوَ نُك تُنًي نًًهِ ُٓم صَوّ يُ
ٓةةي ةةُو ػةةًىاصَ كىستةةُ ةةىاّ طةةُوسَ ٓيمةةيرَ دَكةةيب ةةة ٓةةُو دوو ثًؼةةينيييُْ
دَسواصَّ يُسدووكًيى واا دَكيب ة ٓةُو كُطةينُّ كةُ دَصطةيّ ًهةييِ ةيةيى
ُكيس ديهوْ ةُ ةةىرِ طةُسنج دَدَى ةة ٓةُو كُطةينُّ كةُ ةُ ػةىيو درهًييًةذا
دَطُسِيو ُٓوانُّ كةُ دَيينةُويت رةُ دنًةيدا يُطةت ةُ ةػةِ ةُىْ رةًز رةُ
تُميػةةةةيكشدى ْ ووسد ىونةةةةُوَ ةةةةةُى يةةةةُسوَيي ثُنةةةةذْ ٓيمةرطةةةةيسّ صيهةةةةذوو
وَس يشى وَ طيمينًَ رُ ُييداسّْ صانظاِ ساطاُةًهُ وَس يشى كُ دانةِ ثة
نهذ دَ ًاُوَْ تُمُنِ ث دسيز دَ ًت ..
ًيىمةةةيى دَةةةةُ ةىسٓينًةةةُكيى ةةةُ ػةةةًىاصي و كةةةُ ةةةة يةةةُمىو نيوَنةةةذْ ريهيةةةُْ
يسودؤ ًةةَ يةةىمًو تىانييةةيى يُيةةُ ُػةةِ يةةُمىو كةةُغْ يةةُمىو ٓيطةةاً ِ
ريشّْ تًيُيؼنت ذَى يُسكُغ ُسِادَّ تًيُيؼنتْ تىانيّ.
ًيىميى يةُسكيب مةشؤئ ٓيطةاِ صانظةاِ ةُسص ةةوَْ ةىاسّ تًيُيؼةاهِ فةشاواى
ةةىو صانًةةيسّ صؤس ةةىو ٓةةُصمىونِ ةةُس آلو ىو يُنةةذب ػةةيسَصايِ ثُيةةذاكشد رةةُ
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نًًهِ يُكينِ طُسدووى ْ نًًهِ يُكينِ دَسووى؛ ُػِ فةشاواى ْ صؤس دَ ة رةُ
تًيُيؼاهِ ةىسٓيىْ طُسمييُّ طُوسَ ْ تىيؼىوّ يُمُرُػو دَ .
رىن ُ ةىسٓيى كاًةً ُ سَوانُكشاوّ ُديًًهةُسّ طُسدوونةُ يةُسطًض نًًهةِ ْ
ٓيمةةةيرَ طُسطةةةىسِيًهُسَكينِ تةةةُواو ني ًةةةت دوو ةةةيسَ كشدنةةةُوَْ رةةةُنذ ةةةيسَ
دَوسكشدنُوَّ كةى ني ًتْ ًٓمينذاس رًِ ًضاس ني ًت يُسوَكى ثًغُمةُس()
وَسييشتةةىوَ ْ رةةُ نًًهةةِ يةةُكينِ ػةةيسَصا ىوَْ رةةُ ريةةينِ سؤرانُيةةذا ثًةةيدَّ
كشدووَْ يطِ رُ ُٓصمىونً ِ صيهذووّ ةّ ثًؼ ُؾ كشدووَ(.. )
رُ سِاطاًذا ُٓوانُّ كُ ة يُكُم يس طىب ًظاِ ةىسٓيى ىوى وَ ٓييُتةُكينِ
ةةىاّ طةةُوسَييى دَس ةةيسَّ ةةةة طةةُسدووى ةةةة ْ صَوّ ْ ةيةةيى ًظةةاىوَ ُػةةِ
ةييى طىودييى ىل وَسطشتىوَ ْ طةُسمييُيُكًيى رةُ صانظةت ُدَطةت يًهةيوَ
ةةةُسِادَّ تًيُيؼةةةنتْ ٓيطةةةاِ صانظةةةاِْ ٓةةةُصمىونِ ةيةةةيى تً ةةةُ ةةةُ سادَّ
كشدنةةُوَْ طُػةةينُوَّ د ْ دَسوونًةةيى يةةُسوَيي رة رةةُدواّ رة ْ نةةُوَ رةةُ
دواّ نةةةةةُوَ ُػةةةةةِ ةيةةةةةيى ىل يةةةةةُريةصيىَ ةةةةةُسِادَّ صانظةةةةةتْ صانًةةةةةيسّ ْ
ُٓصمىونًيى.
ًٓمةةُؾ رةةُم طةةُسدَمُدا ةةُسِادَّ صانظةةتْ صانًةةيسّ ْ ُٓصمىونةةُكينِ ةمةةيى
طةىودّ ىل دَ ًةةه

يةةُس نًًهةةِ يةةُك رةُم طُسدوونةةُ فشاوانةةُدا ثًةةِ دَصانشيةةت ةةةة

صييتش طُوسَيِ ْ طشنيِ ةىسٓيى ْ صانظتْ صانًيسّ سَييّ ُٓو صاتةُّ سَوانةُّ
كشدووَ ة ميى دَسدَكُويت ةة .
ًيىمةةةيى نةةةُوَكينِ دايةةةيتىو صيةةةيتش نًًهةةةِ ٓييُتةةةُكينِ ةةةىاّ طةةةُوسَييى ةةةة
دَسدَكُويت رُطُس صَمًهِ واةًعْ رُ ىدّ ةػًينذا.
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ُٓوطةي ةُسدَوام وَ تةةي كةتةييِ دنًةةي ٓةُم دوو ثًؼةينيي فشاوانةةُ ةىاكشدَ ػةةاِ
تيصَْ طُيشْ طُمُسَ نًؼينِ مشؤئُكيى دَدَى.
طُسَتي ُٓم صَوّ يُ ُٓم يُطيسَ ٓيميدَكشاوَ ة رييى ٓيميدَكشاو ة ثًؼىاصّ
كشدى ْ رُ ٓيمًضطشتهِ رييى ُ يُمىو تييةُمتُنذيًُكينذيُكييُوَ كُ ثًذَر
رُم طُسدوونُ فشاوانُدا ىاّ طُوسَ يُس ٓةُم صَويًةُّ ةُم ػةًىاصَ طةيصانذ
ُ مُس

ثشَِ رُ ُٓطاًشَ ْ يُطيسَّ طُسِؤك ُٓوَّ تي ًٓظةاي صانةشاوَ ُٓوَيةُ

كُ طُداى منًةى طُرُ ُٓطاًشَ يُيُْ يُس طُرةُ ُٓطةاًشَيُك ةةة ثة رةُ منًيسيةَ
ُٓطةةاًشَْ يُطةةيسَّ رةةُ ةةة طشتةةىوَ يُطةةيسَكيى ةةُ دَوسّ ُٓطةةاًشَكينذا رةةُ
رةةةُسخْ ىرةةةذاى

ةةةي رةةةُنًى ٓةةةُو رمةةةيسَ صؤسَّ كةةةُ يةةةُرميس نيكشيةةةت صَوّ

تييةُمتُنةةذّ ةةةّ يُيةةةُ تةةي ثًؼةةىاصّ رةةةُم ةةةسَ ريينةةُ ةةةيب ؤ رةةُ ٓةةةيمًضّ
يشيت..
طةةُس تةةُنًي يةةُك تييةُمتُنةةذّ رةةُ تييةُمتُنذيًةةُ ة ػةةىميسَكينِ صَوّ تىػةةِ
نيسِي ِ ة

ُٓوَ ُٓم ةسَ ريينُ ُٓطاُم دَ

رُطُسّ  ..طُس ةُ يسَّ ضىك

ييى طُوسَتش ىايُ يي ىد دووس ْ نضي ِ رُ ةسَوَ دووستش؛ ييى نضي

ىايةُ

طةةُس ةةةُ يسَّ ةةةس يةةي ىد ثنةةُّ طُسمًُكةةُّ طةةةسِانِ ُطةةُسدا ًيتييةةُ  ..طةةُس
رُنيةةُسّ صَوّ طةةةسِانِ ُطةةُسدا ًةةت يةةيى طةةىسِانُوَّ ةةُدَوسّ ةيةةذا يةةيى
ًشاتش ُ دَوسّ ةيذا ظىسِايُتُوَ يةيى ةيوتش ًةت يةي ىد ةةُ يسَّ مةين
كةةُ ةةُ دَوسّ صَويةةذا دَطةةىسِياُوَ ًةةيواص ىايةةُ رةةُوّ كةةُ يُيةةُ يةةيى دووس و
نضي ًُكُّ طُس سيزَّ ٓيو ْ وػ ينِ صيةيد ْ كةُم ةيب ُٓ ..طةُس ُٓ ..طةُس ..
ةةشِؤ ةةة يةةُصاساى ُٓطةةُس وسد ةةُسَوَ رةةُو ػةةاينُّ كةةُ ةةُ وسدّ دا ةة كةةشاوىْ
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سي ةشاوى كُ يُنذي ِ صانشاوَْ صؤس ُّ نُصانشاوَ كُ يُس يُمىوّ ُ ريكِْ
تًشْ تُواوّ ٓيميدَ كشاوَ ة ثًؼىاصّ رُم ريينُْ رُم مشؤئُْ رُ ٓيمًض طشتهِ
يػةةُ دا ةةة يةةُمىو ُٓمينةةُ ُريةةُْ نًؼةةينُ نة رُطةةُس ٓةةُوَّ كةةُ ةةىاّ طةةُوسَ
ثًؼينيييُكِ مُصنِ ُسثي كشدووَ؟
ثيػةةيى ٓةةُم يةةُمىو ةساكةةُ يُمةةُ ةسْ يُمةةُ رُػةةهُّ كةةُ ٓيمةةيدَ كةةشاوَ ةةة
صيهذَوساىْ ُٓوانُّ كُ رُطُسّ دَريو ييى يُس ُ يُواكُيذا مُرُ دَكُى ييى
رُنًى ٓيوَكينًذا رييى دَ ُنُ طُس يي ىد رةُ ُٓػة ُوبْ كةىىْ كُرُ ُسَكينًةذا
ةييى ػيسدؤتُوَ يي ىد رُ ثًم ْ ثةُنيو ريةش يكُكُيةذا ةيةيى حُػةيس داوَ
..دا ة كشدنةةِ ةةةساكِ ٓيمةةيدَ يُنةةذي ِ تً ةةُ ْ يُنةةذي ِ طةةيدَْ صؤسْ صَ ُنةةذَ
ةةُ ةسَيةةي ػةةًىَ كةةُ يُسرةةِ ثًذاويظةةاِ صيهذَوَسانةةُ كةةُ رةةُ رمةةيسَ نييةةُى دا ةة
كشدووَ كُ ٓيميس نيكشيوْ ةسّ ًيواصّ ىاسدنُكينًيى رُ رميسَ نييُى..
رُسِاطةةاًذا ٓةةُم يةةُمىو ةساكةةُ ػةةيساوَيُ رةةُنًى صَويةةذا يةةيى رةةُ ةةةُساؤِ دؤ ْ
رةُمُكينًذا يةةيى مُرةةُ دَكةيب رةةُ يُواكُيةةذا يةيى آلو ةتةةُوَ ُطةةُس سوكيسيةةذا
يي ىد ُٓوَّ كُ ُ يةّ تًؼ ِ ةسَوَ ُسيُم ديت يةي ىد ةُيةّ يةكةيسّ
تةةشَوَ كةةُ يُنةةذي ِ صانةةشاوَ ْيُنةةذي ِ نةةُصانشاوَ يُمىويؼةةٌ ةةُ ػةةًىاصي ِ
حظيب ةكشاو رُاليُى ُٓو صاتُوَ كُ ٓةُم الن ةُْ ةيوَؾْ كةػةُّ طةيصداوَ ةة
ريةةيى ٓةةُم يةةُمىو ةةةسَ رةةُ دسوطةةا شاوانِ كةةُ يةةُرميس نةةيكشيو ةةةة رةةُ ئييشؤطةةً ُوَ تةةي
تًمظيحًَ رُ مً شؤ ً ُوَ تي صَسِافُيُك ة طُس ُمًيى رُ ًًينِ مشؤئُوَ ة
ًًينِ ٓيرَ ْ يرهذَْ ؼةكْ ميطِْ نُيُنيِ نًى دَسييْ صَسييكيى ..تذ
يُسرِ ةساكْ ثًذاويظاِ يُ ة ريينًيى ةّ ٓيميدَ كشدووى ةة .
صيهذَوَساى ُ دميُنِ ًيواصييى؛ طشوػاًيى ساصانذؤتُوَو ة يُس اليُ دَسِوانِ
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ةةة يةةُس ػةةىيهًَ دَسِؤّ رةةُ دَػةةتْ دَسو رةةًيْ دؤرةةُكيى دَسيةةيْ صَسيةةيْ
طةميوَكةةيى دَسييرةةةُْ سو ةةةيسْ تيئيُكيى ػةةاِ ًةةيواصْ يُمةةةُ رُػةةةو ةةةُدّ
دَكةةُيت ةةيخْ ي ةةيبْ ًظةةايىْ سَصَتةةشب كؼةةاىكيرِ يُمةةُ ةس داس ىسميّ
يُك ثُظْ دووثةُظ يةُمىو دميُنةُكيى ةُسدَوام دايًهةيىْ ىان ةيسّْ طةةسِانِ
ةةُسدَوامًيى ثًةةىَ دييسَ صؤس ةةيس مةةشؤئ ُاليةةذا تًذَثةةُسِيت تةوَكةةيى ديةةيس ن ة ْ
رُريش يكذاى ُام دواّ ميوَيُك دَسدَكُوى ُ ػةًىاصيَ دواّ ميوَيةُكِ تةش
دميُنِ تشييى يُيُ ُ طُوصّ دَيينةًهِ كيتِ دسويهةُؾ صَسد يُرذَطةُسِيوْ
دميُنً ِ تشييى يُيُ .دَكشب مةشؤئ يةُمىو ٓةُم دميُنينةُ ةًهة ْ يةُنييوي ِ
نُني ًت ةة ُتييةُب رُم طُسدَمُدا رُ ػيػُّ تِ ئِ يُكينُوَ صؤس رُوانُ صييتش
ةةةُدّ دَكةةةيب ةةةةة ػةةةييينِ يطةةةُ يُسرةةةِ صيهةةةذَوَساى يُيةةةُ صَويًةةةيى ٓةةةيوَداى
كشدؤتُوَ  ..رُ ًًينِ سوَكْ ٓيرَ

رُ يرهةذَْ ميطةِ رةُ ؼةةك ْ مًةشوو

ةةةُر ى رةةةُ ٓةةةيدَمًضادّ يُمةةةُ ةس يةةةُس يةةةُمىوييى ةىسٓةةةيى ٓيمةةةيرَّ تييةةةةُتِ
ةكشدووى ُ دَةِ تييةُب ُٓ ..م صيهذَوَسانُّ كُ يًؼاي كُغ رمةيسَّ ةةسْ
سَطةةةُصييى نيصانةةة

ٓةةةُوَ يةةةًم كةةةُ ُٓطةةةاُمُ رمةةةيسَّ تيكةةةُكينًيى ضانشيةةةت

رُكيتً ةةذا يةةُس ةسي ًةةيى ٓىةةةُبْ طةةُرً ِ تييةةةُتو يةةُس تيكً ًةةيى ػةةاً ِ
طُسنج ساكًؽْ طُسطىسِيًهُسَ يُس ٓيرَرًةَ يةُس يرهذَيةُك يةُس ؼةةكًَ
يُس مًش وويُك يُس كشمًَ يُس سوَكًَ ُر ى يرِ يُس مًشوويُك طُاّ يُس
طىرًةةةَ الطةة ِ يةةةُس طُايةةةُك يةةةُس يةةةُمىوّ رةةةُ ثًؼةةةينييّ طُسطةةةىسِيًهُسّ
ىايًةةذا ةةةّ دَنىيه ة كةةُ ػةةاُ طةةُيشْ طةةُمُسَكينِ يةةُسطًض تةةُواو ني ًةةتْ
كةتييِ نييُب
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ةةي ُٓطةةُس مةةشؤئ يةةُو ةةذاب ةةُر ى طةةُس ُم مشؤئةةُكيى يةةُو ةةذَى طةةُسمِ
دسوطةةا شاواى ةةذَى ْ تًةًهةةِ ةيةةيى ييداػةةت ةةُى دَس ةةيسَّ ٓةةُوَّ رُطةةُس
صَويذا يُيُ رُ دسوطةا شاوانِ طةُيشْ طةُمُسَ وَ ةيغ رةُ تييةةُب مُنةذيًيى
ُى رُ يُمىو سويُكُوَ ُٓوَ يطُكيى يُسطًض تُواو ني و .
ةىسٓينًؽ يُس ُٓوَنذَّ مُ ُطاُ كُ درُكيى سا ضةنُكًه تةي طةُسنج ةذَىْ ةا
ُنُوَ يغ رُ وسدَكيسيُكيى ُى رُم ثًؼينيي طُوسَْ مُصنُدا ةُ دسيةزايِ
طُػةةاُكُييى رُطةةُس ٓةةُم يُطةةيسَيُ يةةُو ةةذَى رةةُ طةةُسنجْ تًةًهةةِ يةةُكينًيى
دَس يسَييى رًز ُسى
ُام كُغ رًز رُم دسوطا شاوَ طُيشْ طُمُسانُ ني يب ْ ُ تةُواوّ دَسكًةيى
نيكيب ْ ةة ٓيطاِ ًٓمينِ ث

ُسص ني ًاةُوَ ةةة ُٓوانةُ نةُ ًت كةُ د ْ دَسوونًةيى

طةةيسِيزَ رةةُ ًٓمةةيى ْ يةةُة ْ درهًةةييٌ رةةىن ُ درهًةةي ىوى رةةُ دَطةةاِ ةةةىدسَتِ
ةةىايِ دَ ًاةةُ يةةةّ صيهذوكشدنةةُوَّ داى دَ ًهة ْ تًةةذَطيب دميُنةةُكينِ
طةةُسصَوّ ةةُ صمةةينِ حةةي يطةةِ ةيةةيى ةةة درةةُ صيهةةذووَكيى دَكةةُى ْنًًهةةِ
يُكينًيى دَدسكًهوْ ٓيميرَ ة دَطاِ ةىدسَب دَكُى كُ ُ ػةًىاصي ِ ةىاىْ
دايًهينً ِ نيييب يُمىويينِ يًهيوَتُ طُس طةسَِثينِ رييى.
ي ُٓطُس ٓيوا انُكُيهُوَ يةُمىو دميةُىْ دييسدَكةيى يةُمىو دسوطةا شاواى
وػةةةةَْ

طًةةةةيى ديهةةةةُ ُسرةةةةيْ يةةةةًم ةظةةةةُْ طفاىطةيةةةةُك ةةةةة داى نيكةةةةُى

كيسدانةةُوَييى ني ًةةت رةةىن ُ صؤس ديةةوْ دَرةةو ةةُ نةةيو ٓةةُم ثًؼةةينيي ىايًةةُ
كشاوَيةةُدا؛ ةةُام رةةيوّ ةيةةيى نىةينةةذووَ ْ درًةةيى دا ظةةاىوَ يُطةةت نيكةةُى
ُٓمةُ ثًؼةةينيييُكِ صيهةةذووَ رةةُ صمييةةيرِ تًهيطةةُى رةةىن ُ يةةُس رةةُ طةةُسَتيوَ
55

تةفسريى سورةتى (الذاريات) لة ( يف ظالل القزآن )

ًٓميىْ درهًييًُكِ دامُصساوييى نًُ وا يُطت نيكُى دَوسو ةُس ريةينِ تًذايةُ
يُنةةذي ًيى رُوانُيةةُ رةةُ سيةةضّ صانيكينًؼةةذا ةةو ةةُام يةةُس سوارةةُب دَ ًةةهو ..
حُةًقُتِ ػةاُكيى ػةيساوَيُ رةُ درًةيىْ يُطةاِ ثًهيكةُى رةىن ُ داى ةيةيى
نيكُنُوَ ة اكشدنُوَ رُ ىنُوَس ُ كنًنِ ًٓميىْ نىسّ يةُة نةُ ًت دَسكةِ
ػاُكيى نيكُى ٓ ..يػ شايُ كُ ىاّ طُوسَ ساطاِ فُسمىوَ رُو ثًهيطُيُيذا.
ثيػيى رُ ػاً ِ طُسطىسِيًهُسّ تش دَدويت ْ دَفُسمىيت :
ﮋ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮊ رُ يُمىو ػاًَ طةُيشْ طةُمُسَتش رةُم طةُسصَويُدا
ٓةةةُم مشؤئُيةةةُ كةةةُ مةةةُ ي و ةةةا رةةةُ نةةةي ِ ةةةةّ نيكيتةةةُوَ ةةةا رةةةُ نًًهةةةِ يةةةُ
ػيساوَكينِ كُ رُ ني ًذا ةّ حُػيس داوَ نيكيتُوَ ُتييةُتِ كيتة كةُ درةِ
ةّ رُ ًٓميى ويأل دَكيبْرُ نً مُتِ يُة

ةّ

ُؾ دَكيب..

ُسِاطةةةاِ مةةةشؤئ رةةةُ رةةةُؾْ السيةةةذا ثً ًيتُيةةةُكِ طُسطةةةىسِيًهُسَ رةةةُو سؤ ْ
تةةةةُواو ًيةةةةُّ طةةةةُسنجْ تًشِامينةةةةُ

طًينةةةةُدا كةةةةُ ُطةةةةاُّ يُرذَطةةةةىسِيه

رُوالػةُوَ نةُفع ْ دَسووىْ نةةي ِ كةُ نًًهةةِ صؤسّ تًذايةُ ػييظةةاُّ ةا رةةٌ
كشدنُوَيةةةةُ رةةةةىن ُ كيسييةةةةُسّ ٓيػةة ة شاْ ُسرةةةةيوّ يُيةةةةُ رُطةةةةُس ُطةةةةاُْ
يُرظىكُوتِ ..
ُسِاطاِ ُٓم مشؤئُ يُسرِ نًًهِ طُسدونُ رُ ةّ طشتىوَ ..
وا دَصان ػةاً ِ ضةىكُ ةُام ًًةينً ِ طةُوسَّ رةُ نًًهةِ رةُ ةة طشتةىوَ
يةُسكيب مةشؤئ ةا رةةُ ثً ًيتةُكينِ دَسَوَ ْ نةيوَوَّ ةةةّ دَكيتةُوَ سيةِ رةةُ
نًًهةةةةِ طُسطةةةةيمٔيوَس دَكةةةةُويت ..رةةةةُ ثً ًيتةةةةُّ ُٓنةةةةذام ْ كةُٓنذامةةةةُكينِ
ُطةةةةاُيذا رةةةةُ ػةةةةًىاصّ دا ةةةةُؾ ةةةةىوى ْ ثً ًيتُكينًةةةةذا رةةةةُ ٓةةةةًؽْ كةةةةيسْ
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رةةةيالكًُكينًذا ةةةة ىونُ:كةُٓنةةةذامِ يةةةُسغْ طةةةىودوَسطشتو رةةةُ ةةةةساك
كةُٓنذامِ يُنيطُداىْ كيسرً ِ وصَ ُ ؼ

طةىسِّ ةىيوْ د ْ دَميسَكةيى

كةُٓنةةةةذامِ دَمةةةةيسْ رةةةةةنًُتِ ةةةةُسِيىَ شدنِ كيسو ةةةةيسّ ُطةةةةاُْ رةةةةيالكِْ
سي ةظةةةاهُكينِ يةةةُسوَيي ييوٓييةةةُنيِ نًىانًةةةيى ةةةُدَم يةةةُك َوَ ىونًينةةةةُ
ػةةةًىاصي ِ صؤس وسدْ سي ىثًةةةَ يةةةُمىو ُٓمينةةةُؾ نًًهةةةِ صؤسّ تشيةةةيى رةةةُ ة
طشتىوَ رةُ يةُمىو ُٓنةذامًَْ رةُ يةُمىو ُػةً ًذا ةُر ى رةُ ضةىك يو ُػةِ
ُٓنذامً ذا ُٓوَنذَ مىعاًضَ يُيُ كُ اْيةؾ طُسطيم دَكيب..
نًًهِ سؤحًؽ ي رُوالوَ ىَطةا

تىانةي ٓيػة شاْ ثُنًينةُكينِ رةةى رةُ ػةت

تًذَطيبْ ُ ػةًىاصيَ رةةى صانًيسيًةُكيى دَثةيسيضبْ رةةى دياةُوَ يةيدّ
ُٓم يُمىو صانًيسّْ ويهينُ رُ كىيذا يُرذَطشيتْ رةنِ يُرذَطشيت؟ ُّٓ ُٓم
يةةُمىو ويهةةُْ سووداوانةةُ رةةُ ثيػةةةينُيُكذا رةةيث دَكةةيبْ رةةةى؟ كيتة

ةةين

دَ كشيةةت رةةةى تًةةذَطيبْ ديةةت ُٓمةةُ يُنةةذب رةةُ ٓيطةةُواسَ صانشاوَكينًةةُتِ
ُٓوَّ نُصانشاوَ صؤس فشاواىْ صييتشَ نةيو ةُنيو ٓيطةُواسّ دَسدَكةُويت كيتة
كُ يُنذب ٓيميرَّ ىل ُدّ دَكشيت كُ دَ ًاُ ُريُ رُطُس ُٓوَّ كُ رُ ثؼةاِ
ػىميس يُيُ.

ػاُ دييسْ ٓيػ شاكينُوَ نًًهِ صؤسْ

يُسوَيي رُ نًًهِ يُكينِ تشّ ُٓم مشؤئُ رةةنًُتِ صؤس ةىوىْ طةُسيُرذانُوَّ
طًفيتُ ةميوَيًُكينًُتِ..
رةُ ينُيُكةذا يُسرةِ تييةُمتُنةذّ يةُكينِ سَطةُصّ مشؤئةُ ٓةي هشاوَ ةُصؤسّ
طةةًفيتِ دايةةَْ يوكُكةةُْ يو ةةيثاانِ نضي ةةِ رةةُ ة طشتةةىوَ يػةةُ ٓةةُم يةةُمىو
ُٓنذامْ كةُٓنذ امْ طةًفيتينُ رةُكىيِ ٓةُم ينُيةُدا ةةّ حُػةيسداوَ وَرةةى
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مًزوويةةةُك دوو ةةةيسَ دَكيتةةةُوَْ ُػةةةًىاصّ ةةةةة د ًاةةةي ةةةةة ةةةُوسدّ دوو ةةةيسَّ
دَكيتةةةةةُوَ وَ دَ ًاةةةةةُ يةةةةةةّ طةةةةةُس رةةةةةُنىب دسوطةةةةةاةىونُوَّ ٓةةةةةُم مشؤئةةةةةُ
طُسطىسِيًهُسَ؟
رُاليُكِ تشَوَ يُرىيظاُيُك رُطُ ُٓو رشكُطيتُدا كُ كةسثُرُ رُ داي ِ ًي
دَ ًاُوَْ ريينً ِ تش دَطت ثًةذَكيبْ ةُ صؤسّ دَ ة
دَ

ُوياُ ًٓؽ طِ يُكينِ دَ

ةةّ يُورةةذاب درةِ

ُونُ كيس رُسِاطاًذا يُرىيظةاُيُك رةُ

ُسانةةةُس ٓةةُو رشكُطةةيتُدا وَ رُ ةةُسدَم ٓةةُم ىرُيةةُدا عةةُةأل ْ يةةةؾ طُسطةةيم
دَكةةةيب مةةةشؤئ دَحُثُطةةةًه ْ ًٓمةةةيى طةةةيسِيز دَ ًةةةتْ يةةةًم درًةةةَ ةةةةّ ةةةة
نيطايتْ يًم يُطتْ نُطاًَ

يُرىيظت ني ًت

يُسوَيي ٓةُو رشكُطةيتُؾ ًيةيّ طةُسنجْ تًشِامينةُ كةُ مهةذارِ طةيوا دَطةت
دَكيب ُ دَس شِيهِ يُنذب وػةُْ يُنةذب شِطةُ ثيػةيى يُنةذب سطةاُْ يُنةذب
دَس شِيو..
مةةشؤئ حةةُر وايةةُ طُسطةةيم ًةةت رةةُ ُسانةةةُس ةظةةُكشدنِ ةيةةذا ىرةةُّ صمةةيىْ
ٓيساطةةةةاُكشدنِ ةةةةةىسَِ ةةةةةة ىرةةةةُّ رةةةةُنيطُْ دَمْ رًةةةةى ةةةةةة ُسِاطةةةةاِ ًيةةةةُّ
طُسطةةىسِمينو رةةىن ُ صؤس دوو ةةيسَ دَ ًاةةُوَ ُرةةيكِ طةةُسمميى سانيكًؼ ة
ةةُام يةةُسكيب طةةُس ةرشكُطةةيتً ًؽ يُرىيظةةاُ ةةُيو كيسييةةُسّْ كةةيسكشدّ
نةةىب دَ ًاةةُوَ؛ ُسِاطةةاِ مةةىعاًضَْ طُساطةةًمُيُ طُساطةةًمُيُكِ ُٓوَنةةذَ
طُيشَ كُ ثًميى دَر ُٓم مىعاًضَيُ ُ ىاّ طُوسَ نُ ًت ُكُغ نيكشيت
ي يُس ُػًَ رُ ريينِ ُٓم دسوطا شاوَ ثًميى دَرًةت  :كةُ مةو مىعاًضَيةُكم
طُساطًمُْ طُسمذا تُواو ني ًت يُس تيكًَ رُم سَطةُصَ ًًةينً ِ تييةُتةُ
50

تةفسريى سورةتى (الذاريات) لة ( يف ظالل القزآن )

ُ ةّٓ ..يويهُيُكُ رُ تىيًذا يُمىو ُٓم ىنُوَسَ سَن دَداتُوَ ُػًىاصي ِ
تييةةةُب كةةُ يةةُسطًض ةةُ دسيةةزايِ صَمةةيى دوو ةةيسَ ني ًاةةُوَ وَ ييوػةةًىَّ رةةُنًى
طُس ُم مشؤئُكينذا رُ ػًىاصْ سو ظةيسدا يةُسطًض دوو ةيسَ ني ًاةُوَ يةُسوَيي
رُ ٓيطاِ يضسْ تًيُيؼاهًذا رةُ سؤ ْ يُطةتْ نُطةاًذا رةُ يُطةاِ تييةةُتِ
ةّ ُسانةُس ىنُوَس كُ ُ ػًىاصيَ ُ ُسدَمِ ُٓمذا تًذَثُسِيت كةُ يةُسطًض
دوو ةةيسَ ني ًاةةُوَ يةةُسوَكى رةةةى نُ ؼةةِ ثُمةةُكيى دوو ةةيسَ ني هةةُوَ رُطةةُس
صَويذا وَ رُ يُمىو طُسدَمُكينذا
صؤسيَ رُو ػاينُّ كُ رُ سَطُصّ مشؤئذا يُيُ رُ ُس ريوَ يُمىويؼِ ٓيميرَيُ
ة نًًهِ صؤسْ ػيساوَ.
ػاُكيى طُيشْ طُمُسَكيى ُٓوَنذَ صؤسى رةُ كاًةً ةِ طةُوسَدا يطةًيى تةُواو
ني ًت رىن ُ ُٓوَّ كُ ثًِ صانشاوَ يُس ُػً ِ ثًىيظاِ ُ رةُنذَيي ةُسَ
كاًةِ طُوسَ يُيُ ُٓوَػةِ كةُ ثةُنًيىْ ػةيساوَيُ صؤس صيةيتشَ رةُ صانشاوَكةيى
ةىسٓينًؽ ٓيميسّ نيكيبْ طهىسّ ة دانينًت ُر ى ُو ػةًىاصَ دَيةُويت ٓةُم
مةصَ ينُيةُ كةُ واايةُ ةة دَصطيكةةينِ ًهةييِ ْ تًيُيؼةنت دا ضةنُكًه

تةي ٓةةُم

طُػاُّ رُطُس ُٓم يُطيسَيُ ُ طُسمذاىْ تًةًهِْ رً ذانُوَ ُطُس ةُسيت
وَ رةةًزي ِ نهةةذْ ةةُسص وَس يشيةةت رةةُ تُميػةةيكشدنِ ٓةةُم دسوطةةا شاوَ طةةُيشْ
طُمُسَيُ تي رُ ىدّ ةيُوَ دَطت ثًةييب ْ تًةييب ْ رُ ةُوّ ؤُفنةُب
ْ طُسطُسمِ دنًي ةّ ةىتيس يب.
ُسِاطةةاِ ٓةةُو رشكُطةةيتينُّ كةةُ مةةشؤئ دَيةيتةةُ طةةُس رةةُ طةةُسمذانِ سو ظةةيسّ
ُر ِْ تييةُمتُنذّْ ىرُْ دابْ نُسياِ مشؤئُكينِ وَك ةيذا وَ اً ِ
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ُنش و كيت كُ ُ ريوّ ُنذايُتِْ طةًيحُبْ وسد ىونةُوَ رةُ مةصَ ينةُّ
ٓةةُو صاتةةُدا ُطةةُسّ دَ ةةيب كةةُ دسوطةةا يسّ رةةيكِ وَك ٓةةُو يةةُس نًةةُ ةةةة ةةُر ى
دسوطا يسي ِ تش و ىدّ نًُ ةة
ةةي دا ةةة رةةُنذَ ُ اةةُوَس ًةةت ٓةةُو كُطةةُّ كةةُ ريةةيى ةةُم طةةُسمذاىْ سؤحةةُ
صيهذوَوَ دَ يتُطُس؟
ػييينِ يطُ كُ ُٓو حيرُتُ طُسطىسِيًهُسانُ تُنًي يوَنِ ُٓو دانُ رةًزّ ىل
دَ ُى كُ د ْ دَسونًيى طيسيزَ رُ ًٓميىْ درهًييِ طُسمِ دَوسو ةُس دَدَى
رُطُس صَوّ ىادا درهًيى كُ يُسرةِ دَ ًةهو دَطةا يسّ صاتً ةِ كيس ةُ

ْ

ىان يسَ ًٓ ػةاُكيى ُرةيوّ د دَ ًةهو ةُ د ةاّ ىل دَكُنةُوَ ُٓوطةي
دميُنُكينِ صَويؽ وَك ُٓوَّ طًينًةيى كشا ة

ُ ةُسدا ديهةُ طةةْ ساصْ نًًهةِ

يُكينِ ةيةيى دَسدَ ةُى يطةِ دَطةاِ ةةىدسَبْ دايًهةُس دَكةُى طةُس ٓةيوا
انُكُيهُوَ دميُنُكيى يُمىو مشدوىْ كنةةسى يةًم نةيرًو ةة د يةًم ةةسَ
كيسدانُوَيةةةُكًيى ني ًةةةت صؤسيةةةَ رةةةُ ةةةُر ِ ةةةُ ثًؼةةةينييّ ةةةىايِ كةةةشاوَدا
تًذَثةةُسِى ةةُ رةةيوّ نىةةةيوْ درةةِ دا ةةشاوَوَ يُطةةت ةةُ ريةةيى نيكةةُى رةةُ يةةًم
صمينًةةةَ تًهيطةةةُى رةةةىن ُ رةةةُ درهًةةةييِ ةة

ُػةةةو يُطةةةت ةةةُ ريةةةيى نيكةةةُى رةةةُ

دَوسْ ُسيينذا
رُوانُيةةُ كُطةةينِ صانيػةةًيى تًةةذا يُرة ةةُويت ةةُام يةةُس رةةُ تةةُنًي رةةُ سوارةةُتِ
دنًيدا ُام حُةًقُتِ رُ درًيى ػيساوَيُ رىن ُ د نيكشياةُوَ ةُ حُةًقةُتِ
ًٓمةةيى نةةُ ًت رةةىن ُ ةةُ نةةىسّ يةةُة نةةُ ًت ساطةةاِ يةةُكيى نةةي ًهشيو ثيػةةيى
ػاً ِ تشّ طُسطىسِيًهُس رُطُس صَويذا ُدّ دَكشيت:
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رُسِاطةةاًذا ةةةة ًٓمةةُ سايةةيتىيو رةةُ دياهةةِ يُكذيةةذا ةةةة رةةُ حيرً ةةذا دسوطةةا شاوي ِ
مةةُصنِ طُسطةةىسِيًهُسيو رُطةةُس ٓةةُم صَوّ يةةُدا ةةُام مةةُ ي و نش ةةِ ةمةةيى
نةةيصان

يةةُورهيدَيو نًًهةةِْ ػةةيساوَكينِ ةمةةيى ثةةُّ ثةة

ُيةّ ٓةُوَو كةُ درمةيى ة

ةةُسيو ٓةةُويؽ

ةُؾ كةشدووَ رةُ نةىسّ ًٓمةيىْ نً مةُتِ درهًةييِ

ُسِاطاِ مةشؤئ ػةاً ِ طُسطةىسِيًهُسَ رةُسِووّ ثً ًيتةُكينِ ُطةاُيُوَو رةُ
سِوّ نًًهةةةِ سؤ ْ نةةةيخْ د ْ دَسوونًةةةُوَ نًًهةةةِ يةةةُكينِ طةةةُسدوونِ رةةةُ ة
طشتىوَ  ..ةّ ُ ضىك دَصان

ُام نًًهِ يةُكينِ ًًةينِ رُ ةيةذا حُػةيس

داوَ.
يُسكيت مشؤئ يُرىيظاُ دَكيبْ ا رُ نًًهِ يُكينِ ةّ دَكيتُوَ طُسطيم
دَ ًتْ طُسّ طىسِ دَمًه  ..يُس رُ دا ُؾ كشدنِ ثً ًيتُّ ُٓنذامُكينًةُوَ
تةةي دَطيتةةُ ٓةةُسكْ كيسَكينًةةيى وَ ػةةًىاصّ ُٓميمةةذانِ ُٓسكةةُكينًيى يةةُس رةةُ
رةنًُتِ كيسّ يُسغْ مزيهُوَ ة رةنًُتِ يُنيطةُداىْ طةىتيى تةي دَطيتةُ
طةةةةىسِّ ةةةةىيوْ كةةةةيسّ د يةةةةُسوَيي ثً ًيتةةةةُّ كةُٓنةةةةذامِ دَمةةةةيسْ سََْ
ميطةةىر ُْ ةةُسِيىَ شدنِ طةةُس ُم كيسَكةةينِ ُطةةةاُ

يةةُ رةةُ رىَكةةيىْ ٓةةةُو

ميددانةةةةُّ كةةةةُ دَسّ دَدَىْ ثُيىَنةةةةذييى ةةةةُ طُػةةةةُّ ُطةةةةاُْ رةةةةيالكِْ
سي ةظاهُكييُوَ رُاليُكِ تشَوَ ُٓم يةُمىو ييوكةيسّْ ييسي ةيسّ يةُّ كةُ رةُ
نًةةةةةىاى طةةةةةُس ُم دامْ دَصطةةةةةيْ كةُٓنذامةةةةةُكينِ ُطةةةةةاُدا يُيةةةةةُ ُوثةةةةةُسِّ
وسدَكةةةيسّْ سي ةةةىثً ِ ػييظةةةاُّ تًف ةةةشاىْ تًشِامينةةةُ يةةةُس ُػةةةًَ رُوانةةةُ
كةمةةُر نًًهةةِْ ػةةاِ طُسطةةىسِيًهُسّ رةةُ ة طشتةةىوَ طةةُس مةةشؤئ طةةُسمًيى
ذابْ تًف شيت رًًيى طُسطيم دَ ًت.
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رُاليُكِ تشَوَ سؤحِ يُس مشؤئًةَ نًًهةِ يةُكِ طُسطةىسِيًهُسَ صؤس رةُ وصَّ
كيسَ ةةي رةةُ ًًةةينِ مةةيددَدا طةةشني َ رةةةى ٓةةُو وصَيةةُ طةةُس نةةُمي يُسرةةِ دَصطةةي
كيسَ ييًةةُكيى يُيةةُ رةةُكيس دَكةةُوى ٓةةُم سؤحةةُؾ كةةُ ةُفةةُصّ ُطةةاُّ ةةُ
يًؼةةت يةةُمىو دَصطيكةةينِ رةةُكيس دَكةةُوى ْ دَطةةت ةةُ

ةةُسَو يُرىَػةةيى

دَرو ..
يػةةُ ٓةةُم سؤحةةُ رةةةى رةةُ ػةةاُكينِ دَوسو ةةُس تًةةذَطيب رةةةىْ رُكىيةةذا ةةةّ
حُػةةيسداوَ ٓةةُم يةةُمىو صانًةةيسّ يةةُ رةةةى دياةةُوَ يةةيدّ ٓةةُم يةةُمىو ويهُيةةُّ
رُكىيةةذا يةةُريشتىوَ ؟ ٓةةُّ نًًهةةِ ةةُو ًه رةةِ يةةُ؟ ةةةة يُنةةذب ةةُو وَكةةى
حُةًقُتًَ وايُ فُسامةؾ نيكشيةت ةةة رةةى سوودَداب رُكيتً ةذا تةة رةُ ثش ةُّ
ُودايتْ ريوب نىةيوَْ رُ ثُظْ ثة كُوتىيتْ يًم ٓيطيب رُ دَوسو ُس نًُ .
ُّٓ رةى دوايِ دَييًشِياُوَ ييى رةى يطٌ سؤرطيسّ سا شدوو دَطًشِياُوَ ُ
وسدّ ُٓمُ يُنذّ رُو ػةاينُيُ كةُ دَس ةيسَّ سؤ

ًيةُّ طةُسنجْ تًشِامةيىْ

اكشدنُوَى ُٓوَّ كُ ػيساوَيُ صؤس صييتشَ رُوَّ كُ تي ًٓظاي ثًمةيى صانًةىَ
ةةيس ةةيس طةةُس ثُيىَنةةذمييى ةةُ ثةةُسوَسدطيسَوَ ةةُيًض ًةةت دَسواصَّ يُنةةذب
ٓيطةةميى رًذَكيتةُوَْ صيةيتش درهًةي دَ ة كةُ رةُ ثؼةاِ ٓةُم ػةاينُوَ كةُ ديةيسى
رُنذَ نًًهِ صَرْ

ػىميس ةّ حُػيس داوَ.

ًٓهاي ًًهُ طُس يطِ ُٓم مشؤئُ طُيشْ طةُمُسَيُ رةةى ثُيةذا دَ ة ْ رةةى
طةةةةًفيتُ ةميوَيًةةةةُكينِ طةةةةُسيُرذَدَنُوَ طةةةةُسَتي رةةةةةى ينُيةةةةُك يُسرةةةةِ
طًفيبْ تييةُمتُنذّ مشؤئييُتِ يُيُ رُ ةّ طشتةىوَ رةةى طةًفيتِ دايةَْ
يوكْ يو و يثاانِ يُريشتىوَ يػُ ُٓم يُمىو طًفُتُ ةميوَيًينُ رُ كةىيِ
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ينُيُكذا كُ ُريو ني ًهشب ةّ حُػيس داوَ؟ رةةى ةةّ دَتىانة

ةُ وسدّ

مًزووّ يو ةيثااى رُطةُس طةسَِثةينِ ريةيى سيةَ خبةيبْ طةُسرُنىب طةُسيُرةذاتُوَ
وَ ُٓم مشؤئُ طُسطىسِيًهُسَ ُسدَوام رُطُس صَويذا مبًهًاُوَ ؟
رُسِاطاًذا يُرىيظاُيُك رُالّ ُٓو كةسثُرُيةُدا كةُ رةُ دايةَ دَ ة ْ ريةينِ نةىب
دَطت ثًذَكيب

ًيُّ طةُسنجْ تًشِامةينِ ةىرةُ كيتة كةُ د ْ طةِ يةُكينِ

دَطةةت ةةُكيس دَكةةُى ةةة دسيةةزَداى ةةُ ريةةيى ٓةةُو رشكُطةةيتُ نةةي ِ مشؤئةةِ
يوَسِداس دَيُريه ْ ًٓمينِ طيسِيز دَكيبْ ُٓطشيو رُ ديذَّ طيسِيز دَ ًت
يُسوَيي يُرىيظاُيُك كيت كُ مهذارِ طيوا دَطت ُ وتهةِ ثًاةُكيى دَكةيبْ
فًشّ وػُْ سطاُ دَ ًت
ُسِاطةةةاِ ةظةةةُكشدى ةةةةّ مىعاًضَيُ ىرةةةُّ صمةةةيىْ ٓيسطةةةاُكشدنِ طةةةُسوو
ىرةةةُّ رًةةةى داسِػةةةاهِ ثًاةةةُكيىْ دسوطةةةا شدنِ وػةةةُْ سطةةةاُْدسيزَداى ةةةُ
ةظُكشدى يُس يُمىوّ مىعاًضَيُ..
ةةةةُام مةةةةُ ي و ةةةةُيةّ ساييتهمينةةةةُوَ رةةةةُ دياهةةةةِ ٓةةةةُو دييسدَيةةةةُ صؤس ةةةةاّ ىل
نيكُيهةةةةُوَ ةةةةُام يةةةةُس طةةةةيتًَ يُرىيظةةةةاُيُك ةةةةُيو ْ ةةةةاّ ىل ُيهةةةةُوَ
كيسييةةةُسّ ةةةةّ يُيةةةُ ُسِاطةةةاِ مىعاًضَيةةةُ مىعاًضَيةةةُكِ طُسطةةةيمٔيوَس
ثًميى دَرًتٓ :ي ُٓمُ ُ ىا نُ
ي ًٓ

ُ كُغ نيكشيت

ةة يةُس ُػةًَ رةُ ريةينِ ٓةُم مشؤئةُ دَسِوانةِ طةُسمِ يةُس اليةُنً ِ

دَدَيةةت مةةىعاًضَْ طُساطةةًمُيُكُ ةةة ةةةّْ ٓةةُو ٓييُتةةُ ديهًاةةُوَ يةةيد كةةُ
دَفُسمىيت :
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ﮋﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮊ يُس تيكًَ رُ دَطاُّ مشؤئُكيى ًًينً ُ ة ةّ
ٓيويهُيُكُ ة ويهيكشدنِ ىنُوَس رُ ػًىاصي ِ تييةُتذا كُ دوو يسَ ني ًاُوَ ُ
دسيزايِ صَميى وَ ويهُّ دوو يسَ ني ًاُوَ رةُ ػةًىاصْ تييةُمتُنةذّ يُكينًةذا
رةةةُ عةةةُةأل ْ تًيُيؼةةةاهذا رةةةُ سؤ ْ يُطةةةاُكينًذا رةةةُ ويهةةةُْ ساو ةرةةةىونِ
دَس ةةيسَّ طةةُسدووى رةةُم مةصَ ينةةُ طُسطةةىسِيًهُسَدا كةةُ ةةُ منًةنةةُيي منًةةةى
كُغ مُصَنذَ دَكشيت رىن ُ يُس تيكًَ ويهُّ دوو ةيسَ ني ًاةُوَ رةُ ػةًىاصْ
سوارُتًةةةذا رةةةُ تًيُيؼةةةنتْ ريشيةةةذا رةةةُ سؤ ْ يُطةةةاُكينًذا .يةةةُسوَكى رةةةةى
نُ ؼُّ ثُمُّ يًم كُغ دوو يسَ ني ًاُوَو ُ دسيزايِ صَميى..
رُسِاطةةاًذا صؤس ػةةت رةةُ تييةُمتُنةةذّْ ػةةاُ طُسطةةىسِيًهُسَكينِ مةةشؤئ سووى ْ
ٓيػةة ة شايُ ْ ُرةةةةيو دَ ًهةةةةشب ًهشاوَكةةةةينًؽ ُريةةةةُىْ ٓيمةةةةيرَ دَكةةةةُى ةةةةة
ًًينً ِ فشاواى ْ ػيساوَ..
يطةةِ ٓةةُو ػةةاينُؾ رةةُ كاًةًةةَْ رةةُنذ كاًةً ةةذا نيكشيةةت رةةىن ُ ٓةةُوَّ كةةُ
نيدييسَ صؤس صييتشَ رُو ػاينُّ كُ ديةيسْ صانةشاوى ةىسٓةيى يةُرميسْ طةهىسداسّ
نيكيب ُر ى دَيُويت د ْ دَسووى ًُريه تي طُسمِ ُٓم مةصَ ينُ ىايِ
يةةُ ةةذاب ةةُ رةةيوي ِ كةةشاوَْ ديةةذي ِ يةػةةًيسانُ تةةي طُػةةاُكُّ رُطةةُس ٓةةُم
يُطةةيسَيُ ةةُ وسدّْ يةػةةًيسّ ُطةةُس ةةُسيت يُسوَييحةةُر وايةةُ ةةةُسدَوام
طةةُسمِ دسوطةةا شاوانِ طُسطةةىسِيًهُسّ دَوسو ةةُسّ ةةذاب كةةُ يُنةةذي ِ رةةُ
ىدّ ةيذا ةّ حُػيسداوَ رُ كيتً ذا ةّ ؤيفأل كشدوَْ ةةّ طةُسطُسم
كشدووَ ُ ػاِ الوَكًُوَ.
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ُسِاطاِ ُٓو كيتينُّ كُ مشؤئ طُسنج دَداب رُ سِوارُبْ طةًميْ يُرظةىكُوبْ
دابْ نةُسياِ ةُرَ ةُ رةيوي ِ عي ذانةُْ ةةُ درً ةِ ثةشِ رةُ ًٓمةيى طةُيشّ ٓةةُو
يُمىو ُر ُ دَكيب كةُ دسوطةا يسّ صاتةً و تةُواو ىان ةيسْ دسوطةا يسَ رةُ
ني ُوَ يُطت ُ ٓيطىدَيِ ْ ةػِ دَكيبْ رًزّ ىل دَ ًه ٓيطاِ ًٓمينِ
ث

ُسصْ نهذ دَ ًاُوَ.

رُسِاطةةاًذا ةىسٓةةيى ةةُم ٓيميرانةةُّ اْ ةةيوَسِْ ةرةةىونِ م ةشؤئ نةةىب دَكيتةةُوَ
طًينً ِ نىيِ ث دَ ُ ؼ
رُ دنًيدا
ةةُر

ويهُ رةُرييىْ واتيكةينِ ريةيى دَ ةيب

رًزي ِ

يُ رُ دَطاُ ُس كشدنِ ُيُػت رُطييُّ مًًشّ ىادا..

ةةُو ػةةًىاصَ نهةةذَ ةىسٓةةيى دَيةةُويت ةةُر ِ ا يتةةُوَ يةةُس ًٓمةةينًؽ

دَتىان ُٓو تىيؼىوَ ُ د ةُ ؼ

ُ تًف شاى رُ ةىسٓةيىْ ٓيميرَكةينِ رةًز

ةيب رُ كيتً ذا يًؼاي ُٓم رُ دنًيْ رُ ًًينِ يكْ ةىسِدايُ
ُٓمُّ يغ كشا رُطُس ثًؼةينييّ طةُسصَوّ ةىو دواتةش طةُسمذاى رةُ ةىدّ
مةةشؤئ ةةةّ ًٓهاةةي ٓيمةةيرَ ةةة ثًؼةةينييّ ةةُسصْ نهةةذّ ػةةيساوَ كةةُ رةةُوب سصرْ
سؤصّْ ثًؼًيبْ سووداوَكيى سي ذَ شيت يي ىد سي ةشاوى:
ﮋﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮊ

ُسِاطاِ طُسنج ساكًؼينً ِ طُسطةىسِيًهُسَ ُتييةةُب كيتة كةُ رةُ سوارُتةذا
يةكيسَكينِ سصرْ سؤصّ رُ صَويذايُ مشؤئُكيى يُورذَدَىْ مينةذوو دَ ةو وَ
ُتُميى رُو سييُيُوَ سصرْ سؤصّ ُدَطت ًهو ةُام ةىسٓةيى دَيةُويت مةشؤئ
سوو رُ ٓي

يى ةيب رةُ ةىاّ طةُوسَ داوا ةيب رةىن ُ رةُويىَ سصر ْ سؤصّ

دا ُؾ دَكشيت رُوب ُػِ يُمىوكُغ دييسّ دَكشيت
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رةةىن ُ صَوّ يُسرةةِ تًذايةةُ ْ يُسرةةِ رُطةةُسيُتِ ُريةةُْ نًؼةةينُى ةةة ٓةةُو
كُطينُّ كُ ُيةّ ًٓميىْ يوَسِيينُوَ درهًةيى .داى دَطًشِنةُوَ ةةالّ ةىا تةي
يُمًؼُ ريوّ رُ سصرْ سؤصّ ُٓو صاتُ ًتْ ُتُميّ فُصرِ ُٓو ًت

ةةّ رةُ

ريورهةكِْ كةةبْ كةطة ُكينِ صَوّ سصطةيس ةيب يةكيسَكةيى ةُ يُمىوػةت
نةةُصان

نُيةةُرًت ةهةةُ كةطةةث رةةُنًىاى ةةةّْ ثُيىَطةةت ةةىوى ةةُ طُسرةةيوَّ

يُكُمْ طُسَكِ كُ ُديًًهُسّ يةكيسَكينُ.
ًيىميى درِ ًٓمينذاس ُٓم طُسمُ وَكى ةةّ دَنيطةًت وَ دَصانًةت كةُ ُٓمةُ
ثؼايىب ظاهِ يةكيسَكيىْ ٓيوَداى كشدنُوَّ صَوّ نًُ رىن ُ ُٓو ُٓسكِ
نًؼاُ

ىوىْ ٓيوَداى كشدنةُوَّ صَوّ رةُ ُٓطةاةدايُ مُ ُطةت ُٓوَيةُ كةُ

درةُنةةةذّ نةةةُ ًت وَ رةةةُ ىاّ ةةةةّ ؤةةةيفأل نةةةُ ًت ٓةةةيوَداى كشدنةةةُوَّ صَوّ
فُسامةؾ نُكيب ي رُ صَويةذا رةِ دَتىانة رةُ كةيسّ ًةشْ رةيك ٓةُميمِ ةذا
ُام ي سو ظيسّ سوو رُ ٓي

ةيى ًةت ةي طةىود رةُ يةكيسَكةيى وَس يشيةت رةُ

يُميى كيتذا ي درهًي ًت كُ يةكيسَكيى سصةِ ث ني ُ ؼو رىن ُ سصرْ سؤصّ
ٓةةُو رةةُ ٓي

ينةةذا ديةةيسّ كةةشاوَ ٓةةُوَّ كةةُ ةةىاّ طةةُوسَ ةةُرًهِ ثًةةذاوَ يةةُس

ُنظًةِ دَ ًت..
ٓةةُو كةةيب ًٓمينةةذاس د ْ دَسوونةةِ رةةُ كةينةةُيِ ةةة يةكيسَكةةينِ صَوّ سصطةةيسّ
دَ ًةةت ةةُر ى ةةُ ةةيرِ يةكيسَكةةيى دَفةشِب ةةة مُمنُكةةُتِ ٓي

ينةةُكيى رةةىن ُ

درهًييُ يةكيسَكيى؛ ُديًًهُسّ يةكيسَكينِ ثًذَنيطًهو.
ُٓوطةةي ٓةةً يُمًؼةةُ درةةِ ثُيىَطةةاُ ةةُ ٓي
دامُصساوَ رُطُس صَويذا.
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ًيىميى ىاّ طُوسَ دَيُوب مشؤئ وا ًت دَيُوب ُٓم مشؤئُ كُ ُػةً ِ رةُ
ةةةىسِْ ةةيكِ صَوّ يةةُْ ُػةةُكُّ تةةشّ رةةُو سؤحةةُ تييةُتُيةةُ كةةُ صاتةةِ ةةةّ
ثًًةُ ؼًىَ فُص ْ سيضّ دساوَ ُطُس دسوطا شاوانِ طُس ُم ًًينُكينةذا.
ُسِاطةةاِ يةةُس ةةُ ًٓمةةينِ دامةةُصساويؽ ٓةةُو حيرُتةةُ ةةة مةةشؤئ دسوطةةت دَ ًةةتْ
يػة ة يوْ ٓيطةةةىدَتشيو دؤ ةةةِ ةةةة ثةةةًؽ ديةةةت رةةةىن ُ ٓةةةُوَ ٓةةةُو حيرةةةُبْ
يسْدؤ ُيُ كُ ىاّ طُوسَ فً َتِ ٓيطةييِ ةُر ِ رُطةُس دسوطةت كةشدووَ
ثًؽ ُٓوَّ فُطيدْ الداىْ طُنذَرِ ًؼًىيهًت ..
ًٓهاي دواّ ُٓو طُػاُ ُ صَوّْ ني ِ مشؤئ ْ ٓي

ينذا ..

ةةىاّ طةةُوسَ طةةىيهذ ةةُ صاتةةِ ةةُسصْ نهةةذّ ةةةّ دَ ةةىاب رُطةةُس ساطةةاِْ
دسوطاِ ُٓم طىفايسَْ ُٓم ةىسٓينُ ْ دَفُسمىيت:
ﮋﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ

ةةي ٓةةُوَّ كةةُ مشؤئةةُكيى ةظةةُْ ٓي ةةيوتو دَكةةُى مىعاًضَيُكةةُ ْ يُطةةاِ ثة
دَكُى ُ يًم ػًىَيُك نيتىانو ن ىىل ىل ُى يةيى طىمينًةيى رًةِ يةُ ًتْ ةُ
دسؤوَ درّ ىَطنت ُٓمُؾ دَ ًاُ ُريُ رُطُس ُٓوَّ كُ دا ُؾ كشدنِ سصرْ
سؤصّ ُدَػت ىاّ طُوسَيُ ُٓم ةىسٓينُؾ ثةُييمِ ساطةتْ دسوطةاِ ةىاّ
طُوسَيُ ة يُمىو مشؤئُكيى رُ تُواوّ طُس صَم ْ طُس ُم صَمينذا ..
(أص عي ) سووداوي ِ طُيش دَطًشِياُوَ ْ دَرًت  :رُ مضطُوتِ طُوسَّ ُطةشَ
دَطُسِامُوَ كي شايُكِ عُسَمب ًهِ كةمُر

ُر ِ كُثًذَرىو فةُسمينشَِواييى

رُدَوسّ ىوى؛ كةُ مهةِ ًهةِ رًةِ ثشطةًم :ةُر ِ كىيًةت؟ وت  :رةُ تةاَْ
هُميرُّ (أص ع)م ..
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كةةةي شا وتةةةِ :رةةةُ كىيةةةىَ ييتىيةةةت؟ وت  :رةةةُ ػةةةىيهً ُوَ كةةةُ فةةةُسمىدَّ ةةةىاّ
مًًشَ ينِ تًذا دَ ىيهشا ..
كي شا وتِ  :يُنذي م ةة خبىيهةُ  ..مهةًؽ دَطةام كةشد ةُ ىيهةذنِ ﮋﯤ

ﯥ ﯦ ﮊ يُتي طُيؼامُ ٓييُتِ ﮋ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮊ..
كي شا وتِ ًٓ :

ُطُ ًٓ ..هاي يُطاي ْ وػة َكُّ طةُس شِّْ دَطةاِ كةشد ةُ

ُ ؼًهُوَّ طةػاُكُّ ُطُس يُس كُطذا كُ دَييب ييى دَسِؤّ دواّ ٓةُوَ
مشؼًشْ تاْكُوانُكُّ ػ ينذْ سؤّ ..
كيت ة كةةُ رُطةةُ (يةةيسوى ارشػةةًذ) رةةىوم ةةة حةةُ رةةُكيتِ (ط ا ا )دا طةةىيم رةةُ
دَنيً ِ الواص ىو ينيِ كشدم ٓيوسِم دايُوَ كي شاّ عُسَمب ًهِ الواص ىوَ ْ
سَنيةةِ صَسد يُريةةُسِاوَ طةةآلوّ ىل كةةشدمْ داواّ ىيهةةذنِ ٓةةُو طةةىسَتُّ ىل
كةةشدم كةةُ ُٓوطةةي ةةةم ىيهةةذَوَ كيتة طُيؼةةامُ ٓييُتُكةةُّ ُٓوطةةي ﮋ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮊ  ..يةةيواسّ كةةشد ْ وتةةًِ :يىمةةيى ةةُرًهِ ةةىاّ طةةُوسَميى
ُسِاطاِ ُ ريوّ ةميى ًهِ ُّٓ يُ رُوَ فُسمييؼِ تش يُيُ؟ مهةًؽ ٓةُم
ٓييُتُّ دواتشم ىيهذ كُ دَفُسمىيت :
ﮋ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ..
ٓةةُوَ كة ةشِواّ ةةُ ةةىاّ طةةُوسَ
كةةي شا يةةيواسّ كةةشد ْ وتةةِ  :يةةي طةةةويى ا
نُكشدووَ تي نيريس ة طةىيهذ خبةىاب؟ شِوايةيى ثة نةُكشدووَ نيرةيسّ طةىيهذ
ىاسدنًيى كشدووَ؟ ط يس ُٓمُّ وتى طًينِ ط يسد
رُ ساطاًذا ُٓم ُطُسييتُ طُوسَيِ ٓةُو طةىيهذَميى ةة دَسدَ ةيب كةُ ةىاّ
ثُسوَسدطيس ىاسدويُتِ ُ صاتِ ةّ وَ ُ طًفُتِ ُٓوَّ كُ ثةُسوَسدطيسْ
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يوَنِ ٓي يى ْ صَوّ يُ ُٓ ..مُؾ ػ ةّ ُٓو ػتْ ٓةُو ي ُتةُ دَسدَ ةيب
كُ طىيهذّ رُطُس ىساوَْ ةّ حُةًقُتً ُ ُ يًم طىيهذيَ .
*

*

*

ُػِ دويُمِ طةىسَتُكُ رةُنذ ٓيميرَيةُكِ تًذايةُ ةة ُطةُسييتِ ( ابارايم
ل

ا سى يا د صاو ,حا

) (علامم ال ار ) يُمىويؼةِ ثُيىَطةاُ ةُ

يطُكينِ ثًؼُوَ يُسوَيي ُو ييطييينُوَ كُ دواتش ديت ..
ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ
ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ
ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔﰕ ﰖ ﰗ ﭒ ﭓﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾﭿﮀ ﮊ

(ٓ )24ةةُّ ثًغُمةةةُس  مُطةةُس يةةُوارِ مًىانةةُ ةةُسِيضَكينِ ًٓ ايًمةةت ثةةِ
نُطُيؼاىوَ؟
( )25كيتًةةَ رةةىى ةةة ميرُكةةُّ ةةة طةةُسدانِ رةةىنُ روسَوَو وتًةةيى :طةةآلو
ٓةةُويؽ وَامةةِ دانةةُوَو وتةةِ :طةةآلو رةةُ ًٓةةىَؾ يُسرةةُنذَ داواّ رًةةةىسدى
دَكُم نيتينهيطم؟
( )26ثيػيى دواّ ُ ًشيًهينًيى مةرُتِ وَسطشب و رىو ةُ ييوكةيسّ ًضانةِ
طىيشَكُيةةةةُكِ ةُرةةةةُوّ طةةةةُس شِّ و ُػةةةةً ِ ةةةةىانِ رُطةػةةةةاُكُّ ىل طةةةةىس
كشدَوَو يًهيّ ة مًىانُكينِ ..
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( ) 27رُ ةةُس دَمًينةةذا دايهةةيو رًةةِ نضيةةَ كشدنةةُوَو فةةُسمىّ ىل كةةشدى (ٓةةُوانًؽ
نُييخنىاسد رىن ُ فشيؼاُ ىوى) ةيُ ثًِ وتوُٓ :وَ نيفُسمىى؟ ٓةُوَ نةي ةى؟
ُٓوانًؽ وَامًيى نُدايُوَ
(ُٓ )28وطةةي ًٓة ايًم تشطةةِ ىل نًؼةةت ٓةةُوانًؽ كةةُ صانًًةةيى حةةيرِ ثُػةةًىَ
وتًيى :مُتشطُ ًٓمُ فشيؼاُيو مزدَػًيى دايُ كةُ رةُ ٓييهةذَدا ةىاّ طةُوسَ
مهذارً ِ صانيّ ثِ دَ ُ ؼًت .
( )29ييوطُسَكُّ كُ رُ تُمُنذا ىو طىيِ رُ طىفايسّ فشيؼاُكيى ىو ييب
و ةشيىَيُكِ كشدو ُ ٓيطاُم داّ ُ سِومُتِ ةيذا (وَكى ٓةُوَّ كةُ ٓيفشَتةيى
رُ كيتِ طُسطيمًذا دَي ُى)ْ وتِ ُّٓ :سِؤ ثاَرنً ِ نُصؤكِ وَك مو رةةى
مهذارِ دَ ًةت ؟
( )31فشيؼةةاُكيى وتًةةيىٓ :ةةُوَ فةةُسميى و شِيةةيسّ ثُسوَسدطيستةةُو ةةِ ةةُ ةةِ
دَ ًت رىن ُ ةُ سِاطةاِ ٓةُو صاتً ةِ تةُواو دانييةُ رةُ شِيةيسو ثًؼةًيتُكينذا
تةةُواويؽ صانييةةُ ةةُ يةةُمى ػةةاًَ رةةُ ىنُوَسَكُيةةذا (.يةةًم ػةةاًَ الّ ٓةةُو صاتةةُ
ُٓطةةاُم و طةةشاى نًةةُ كةةُ ٓةةُميمِ ةةذاب ُتييةةةُب ةةة كُطةةييُتًُكِ رةةٌ ةشِاو و
ديهذاسو ىانيطٌ وَكى ًٓ ايًم) .
(ًٓ )31هاةةي كةةُ ًٓة ايًم درهًةةي ةةىو رًةةٌ ثشطة  :يػةةُ ٓةةُّ فشيؼةةاُ ةةُسِيضَ
سَوانُ كشاوَكيى يُ رُو مزدَيُ يًم كيسي ِ طشنيِ تشتيى ُ دَطاُوَيُ؟
( ) 32فشيؼاُكيى وتًيىُ :رًِٓ :مُ سَِوانُ كشاويو ة طةُس ةةُومً ِ تيوان ةيسو
تيوانةيسو ُد سَِوػت....
( ) 33ةُٓوَّ ُايةُكِ طةُوسَييى ُطةُس ًةه و ةُسد يسانًؼةًيى ةُيو ةُ
ُسدّ طىسكشاوَ كُ رُ ةىسِ دسوطا شاوَ ....
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(ُ )34سدَكينًؽ نًؼينُداسى يي ىد نيونىغ كشاوى ُفُسمينِ ثُسوَسدطيسب
تي ذاب ُ تُوةِ طُسّ ُٓو نيثى ت و ُدسَِوػت و رُ طهىس دَسرىانُدا...
(ُٓ ) 35وطي يُسرِ ًٓمينذاس يةُ ىو دَسمةيى كةشدى و سِصطيسمةيى كةشدى و دوسمةيى
ظاهُوَ رُو ُايُّ كُ ُطُس تيوانةيسانذا يًهشا .
( ) 36ةةي طةةُيش رةةُوَدا ةةىو رةةُو ػةةيسو ػيسؤرةة ُو نيورةةُيُدا يةةُ رةةُ تيةةةُ
ًضانً ةةِ سَِوػةةت ةةُسص

يةةُ رةةُ هُميرُيةةُكِ مظةةىرمينِ ىانةةيغ كُطةةِ

تشميى ُدّ نُكشد كُ ثيك و ىانيغ ًت ( .تي سصطيسّ ُيو).
( ) 37ثيػيى ُٓو ػةىيهُميى ةُ ػةًىَيُك كةيوظ كةشد كةُ ةًاةُ ثُنةذو عًة َب و
ٓيمةرطيسّ ة يُمىو ُٓو كُطينُّ كُ رُ طضاو تةرُّ ًٓمُ دَتشطو .
ٓةةةُم يطةةةينُ ُريةةةُ نُويظةةةنت رةةةُ مًةةةزووّ ثُييمةةةُكينِ ةةةىادا نًؼةةةينُكينِ
دَطةةةةاُاتِ ةةةةىاّ طةةةةُوسَ دَنةةةةىيهو كةةةةُ رةةةةُ صَوّ ْ رةةةةُ ةةةةُرَْ نةةةةيخْ د ْ
دَسوونًينذا ةُسثيّ كةشدووَ ُٓمينةُ ةةسَ ةُرًهً و ةُ ثؼةاًىانِ

ةسيةَ رةُ

سيضى رُاليُى ىاّ طُوسَوَ ة ثًغُمةُساىْ ػىيه ُوتىوانًيى..
طُسَتي يغ رُ مًىانُ سيضداسَكينِ (ا شايًم) دَكيب  ..ط فشيؼةاُ رةُ ػةًىَّ
مشؤئةةةةذا رةةةةىوى ةةةةة طةةةةُسدانِ ٓةةةةُو ثًغُمةةةةةُسَ سيةةةةضداسَ ًيىمةةةةيى طةةةةُس ُم
فشيؼاُكيى سيضداسى الّ ىاّ طُوسَ (ا شايًم) وَك مًىاى سيةضّ ىل طةشتو يةُس
كُ طآلوييى كشد وَامِ طةآلوَكُّ دانةُوَْ ةُ طةُسمِ ةُ ًشييتهِ كةشدى ةُ
مُس

نُيذَنيط

ثيػيى مةرُتِ رٌ ىاطنتْ دواّ ميوَيُك ييتُوَ ةاليةيى

ْ رُطةُس دَفشي ةِ طةةُوسَ طةػةاً ِ طةىسَوَكشاوّ صؤسّ ةةة يًهةيى كةُ ُػةةِ
دَيةةي كُطةةِ دَكةةشد رةةىن ُ طىيشَكُيةةُكِ ةُرةةُوّ ةطةةُس شِيةىوى كيت ة كةةُ
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رُ ُس دَمًيني دايهةي ْ فةُسمىّ ىل كةشدى

ًهةِ دَطةاِ ةة ني ةُى ثًهيرة يةُس

يًضِ ىل خبةى
(ا شايًم) كُ ًهِ رًةِ نةي ةى تشطةي رةىن ُ كُطةًَ ةةساكِ ةيوَى ميرُكةُّ
نُ ىاب دييسَ نًُتِ يؾ نًُ يي ىد يُطاِ كشد كةُ يُرظةىكُوتًيى نةيمةيِ
ثًىَ دييسَ ُٓوطي فشيؼاُكيى حُةًًقُتِ ةييى ٓيػ شا كشدْ درهًييةيى كةشدْ
مةةزدَّ مهةةذارً ِ صيةةشَكْ صانييةةيى ثًةةذا كةةُ (اطةةوير)َْ رةةُ ييوطةةُسَ نُصؤكةةُ
ُتُمُنُكُّ دَيةًت..
ديةةةيسَ ييوطُسَكُػةةةِ طةةةىيةًاِ طفاىطةةةةّ فشيؼةةةاُكيىْ (ا شايًم) ةةةىوَ ةةةُ
يُوارُكةُ طُسطةيم ةىوَ ْ مزدَكةةُّ ال طةُيش ةىوَ وَكةةى نةُسياِ رنةيى دَطةةاِ
ميرًىَ ُ سِومُتِ ةيذا وتىيُتِ  :ثاَرنً ِ نُصؤك رةى مهذارِ دَ ؟ .
ًٓ ُٓوَّ فُسامةؾ كشد كُ ُٓوانُ فشيؼاُىْ ُٓم مزدَْ يُوارُ دَدَى  ..ةيُ
فشيؼةةاُكيى وتًةةيىُٓ :مةةُ فةةُسمينِ ثةةُسوَسدطيسّ تةيةةُ ْ ٓةةُو صاتةةُ تةةُواو دانةةيْ
صانييةةُ رُسِاطةةاًذا صؤس ةةيس دابْ نةةُسيتْ سايةةيتو رُطةةُس حيرةةُتًَ ةرةةىوىْ
تًيُيؼاهِ مشؤئ طهىسداس دَكيب  ..يُس ةيُ طُسطيم دَ ًت كيت كُ سووداو؛
ييى ثًؼًيتً ِ ًيواص رُوَ سوودَداب
طُسطيمُ رُوَّ كُ رةى سوويذا؟ يسّ وا يُيُ ن ىىل دَكيب ْ دَر ػةاِ وا
ني ًت
انيكُنةةةُوَ رةةةُ دَطةةةاُاتِ سَيةةةيّ ةةةىاّ طةةةُوسَ كةةةُ ىرقًهةةةُسْ دايًهةةةُسّ
يةكيسَكينةةةُ ويظةةةاِ ةةةىاّ طةةةُوسَ ثُيىَطةةةت نًةةةُ ةةةُوَّ كةةةُ اْ ةرةةةىونِ
طهىسداسّ مشؤئُ ضىكُكيى رُطُسّ ساييتىوى رىن ُ ُٓو صاتةُ دايًهةُسّ يةُس
ػاً ُ كُ ًُويت ُ يًم ُس ُطتْ طهىسيَ
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ًٓهاةي كةُ (ا ةشايًم) حُةًقةُتِ مًىانةُكينِ نيطةِ (ا ةشايًم ة علما ال ار ) رًةِ
ثشط  :دَّ كيسّ طشنيِ تش رًايى ُدَطاُوَيُ؟ وتًيى ًٓ :مُ سَوانُ كةشاويو
ةةة رةةُنيو شدنِ ةةةُومً ِ تيوانةةةيسْ تيوان ةةيس تةةي ةةُسد يسانًيى ةةُيو ةةُ ةةُسدّ
تييةُتِ نًؼينُداسْ دييسي شاو رُاليُى ثُسوَسدطيسّ تةوَ ( ٓةُّ ممةذ )ةة
رُ طهىس دَسرىواى ْ نيثى ايى..
ةةي ٓةةُو ةةُسدَ ٓيمةةيدَْ ديةةيسي شاوَ رُاليةةُى ةةىاّ طةةُوسَوَ ةةة رةةُنيو شدنِ
ػُسِوا ثًظينِ ةُومِ (ل ) كُ طةهىسّ فةً َب و حةُر و ديهًةيى ُصانةذووَ
دَكشب طشِكينًَ ىو ًتْ رُريش ػيسَكُيينذا تُةًةًاُوَ رىن ُ ُٓوَؾ يُس ُ
ويظاِ ىاّ طةُوسَ رةُ كةيبْ طةيبْ ػةىيهِ ةيةذا سوودَداب دَكشيةت ٓةُو
سووداوَ ُطُسثُسػةةةاِ فشيؼةةةاُكيى ٓةةةُميم دسا ًةةةت ..رةةةُ يةةةُميى كيتةةةذا ًٓمةةةُ
حُةًقُتِ فشيؼاُْ ثُيىَنذييى ُ طُسدووىْ دانًؼاىانًُوَ نيصان رةنُ؟
رىن ُ ًٓمُ رُ يًضَ طُسدوونًُ ةساو ةسَكيى ػيسَصايًميى نًةُ تةُنًي ُٓوَيةُ
نيوييى ىل دَنً ..
رُ ُس ُٓوَ سَوانًةُ كةُ شِوامةيى رةُر ًةت ةُوَّ كةُ ةىاّ طةُوسَ يُنةذب ةيس
يُنذب رُ يًضْ طُس يصانِ ُػًىَيُك رةُ ػةًىَكيى درّ ةُر ينً ِ ة ديةوْ
ُسَِاْ ىانُنيغ ُكيس ًه رُ ػةىيهًَ يةيى نيورةُيُك رةُ نيورةُكينِ صَوّ
يُكُيذا
ةةُ مةةُس ًٓمةةُ صَ ةةاَّ صانظةةاًميى صؤس كُمةةُ  ..رُسِاطةةاًذا رةةىنًُكُ ةةىاّ
طةُوسَ ةةُسد رةُ ٓي ينةةُوَ ةيسيه يةي ىد طشِكينًةةَ ةُسثي ةةيب يةُمىوّ يةةُس
دسوطةةةا شاوّ ةةةىاّ يادَطةةةاُْ دسوطةةةا يسّ ٓةةةُوَ نًًهةةةِ يُكينًؼةةةِ الّ
ةيُتِ يُسكيب ًُويت ُسثيّ دَكيب ْ دَسّ دَ يب
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ُٓوطي ًٓ يُسرِ ًٓمينذاس يُ ىو سصطيسميى كشدو يُسرُنذَ تيكُ ميرًةَْ تيكةُ
ينُوادَيُك ىوى كُ ينُوادَّ (ل ) ثًغُمةُس ىو ُ

ييوطُسَكُّ كةُ

يوَسِّ ثًِ نُ ىو
ًٓهاي رُنيو شدنِ ٓةُو ُر ةُ نيثى اةُميى كةشدَ ُريةُ ةة ٓةُو كُطةينُّ كةُ رةُ
طضاّ طُ تْ ُ ًٓؼةِ ًٓمةُ دَتشطةو يُسرةُنذَ ةُر ينِ ة ديةوْ مًؼةَ
ثىوب د ْ د َسوونًيى دا ةشاوَْ ةا رةُ نًؼةينُكينِ دَطةاُاتِ ةىاّ طةُوسَ
نيكُنةةُوَ نةةُ رةةُ صَوّ ْ نةةُ رةةُ ةيينةةذا ثُنةةذْ ٓيمةرطةةيسٍ رةةُ سووداوَكةةينِ
مًزووؾ وَسنيطشى ..
*

*

*

ُريُيُكِ تةش رُطةُس دَطةاُاتِ ةىاّ طةُوسَ رةُ ُطةُسييتِ مىطةيدا سووى ْ
ٓيػةة شايُْ رةةةُ طةةةُسو ُنذّ ُطةةةُسييتِ ثًغُمةُسانةةةذا (علااامم ال ااار ) ةةةيغ
دَفُسمىيت :
ﮋﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘﮊ

( ) 38رُ ُطةُسييتِ مىطةي ثًغُمةُسيؼةذا ثُنةذو ٓيمةرطةيسّ يُمةُ ةةس يُيةُ
كيتِ كُ نيسدمينُ طُس فاعُوى ُ رُنذَيي مىعاًضَوَ دَطُاتً ِ ٓيػ شاميى
ثِ ُ ؼِ (كُ نُيينذَويشا رُ نيوّ ُسى

يُ رُداسعُطيكُّ كُ :يُمىو يس

دَ ى ةةُ مةةيسي ِ طةةيمهيكِ طةةُوسَ يةةُسوَيي دَطةةاِ وَك كشيظةةايظ و كةةيفىسّ
ط ٌ رٌ دَييب يُسكيب ًىيظاييُ) .
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( ) 39كُرةةِ فاعةةُوى سِوّ وَسطًةشِاو ضايةةُ ةىر هُكةةُّ ةةةّ و ةشِواّ نةةُكشدو
وتُِٓ :م فشطايدَيُ ييى يدوطُسَ ييى ػًةاُ
( )41دواّ طةةةةيرُيي يةةةةُوظ و كةػةةةةؽ و مينةةةةذو ىى فاعةةةةُو يى رُطةةةةُظ داسو
دَطاُو طُس يصَكينًذا طشفاةيسّ ٓةيوّ دَسيةي كةشدوو ثًضةيمينهُوَ رةُ كيتً ةذا
ُٓو يُتي دنًي دنًييُ رةمُ كةشاوَو طُسصَنؼةت كةشاوَ ًيىمةيى رةُ ةًيمُتًؼةذا
يُميى ُػِ دَ ًت رُطُظ طضاّ تىنذو ُ ٓيصاس .
ًيىمةةيى ٓةةُو دَطةةاُاتُ ٓيػة شايُّ كةةُ ةةىاّ طةةُوسَ ُ ؼةةِ ةةُ مىطةةي كيتة
نيسدّ ة طُس فاعةُوى شياةِ ةىو رةُ ُريةُّ ةُيًضْ سووى ْ ٓيػة شا وَ ٓةُ و
طيمْ يُيةُتةُّ كةُ ةىاّ طةُوسَ ةةّ طةيصانذ ىو رةىن ُ ٓةُو صاتةُ ةُسدَوام
سووداوَكةيى ْ يُمىوػةاً ِ دَ ًظةةتْ دَ ًهةِ ةُام فاعةةُوى ةةّ تشمينةةُ
ةىر هُكةةُّ ةيةةُوَ ْ دووسَثةةُسيضيِ طةةشبْ ةةُو حُةًقُتةةُ سووى ْ ٓيػ ة شايُ
ساصّ نُ ىو ةيُ ُ مىطي ثًغُمةُسّ وب :
ُٓمُ؛ ييى يدووطُسَ ييى ػًاُ
ُٓمُؾ ٓةُوَ دَطُيةُن كةُ مةىعاًضَو طُستيطةًمُ ني ًاةُ يةةّ يًذايةُتِ ٓةُو
دانةةُّ كةةُ ٓيميدَيًةةيى تًةةذا نًةةُ ةةة وَسطشتهةةِ ًٓمةةيى وَ ٓةةُو دَمْ صمينينةةُؾ
ةةةيمةؾ نيكةةةيب كةةةُ طةةةىسى رُطةةةُس نيحةةةُةِْ طُسكُػةةةِْ نيرةةةُ يسّ ْ دسؤْ
دَرُطُ ..
ةةي ةىسٓةةةيى رًةةشَدا دسيةةةزَّ ُطةةُسييتُكيى ةةةيغ نيفةةُسمىيت؛ ةةةُر ى يُكظةةةُس
كةتييِ ُ يُمىػةت دَيًهة ْ دَفةُسمىيتًٓ :مةُؾ ةةّ ْ طةُس يصانًميى رةُ
دَسيةةةةيدا ه ةةةةيى رُكيتً ةةةةذا ٓةةةةُو صَالمةةةةُ ػييظةةةةاُّ يةةةةُمىو ةةةةةسَ رةمةةةةُْ
طُسصَنؼاً ُ ُيةّ طُسكُػِْ يوَسِنُ ىونًُوَ.
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ػةةةةييينِ يطةةةةُ دَطةةةةاِ ةةةةةىدسَتِ ةةةةىايِ سووىْ ٓيػةة ة شايُ رةةةةُ تًيرةةةةىوىْ
رُنيو شدنِ ةّْ ػىيه ُوتىوانًذا كُ رةى رةُ دَسيةيدا ةُ

نش ةِ ه ةيى

ُٓمُؾ ُريُيُ رُطةُس ثؼةاًىانِ ةىاّ طةُوسَ رةُ ثًغُمةُسَكةُّ كةُ رةُ تةىيِ
ٓيييبْ ُريُكينًذا يطِ دَفُسمىيت كةُ رةُ صَوّ ْ رةُ مشؤئةُكيىْ رةُ مًةزووّ
ثُييمُكيىْ ثًغُمةُسانذا سووييى داوَ.
*

*

*

ًٓهاي يطِ ُريُيةُكِ تةش رةُ دَطةاُاتِ ة طةهىس ْ سَيةيّ ةةّ دَكةيب رةُ
ةُومْ يةصّ (عيد)دا :
ﮋ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮊ

( )41ةُومِ (عيد)يؽ كيتًَ كُ سِؤرةىى رةُ طىنةييى تةيواى و يي ًةىنةذا كيتًةَ
يىد ثًغُمةُس(علم ال ر ) طةيرُيي ٓيمةرطةيسّ كةشدى طةىدّ نةُ ىو

ةىاّ

طُوسَ سَِػُ ييُكِ طيسدو طُ ت و تىنذّ ِ ًشّ يُر شدَ طُسييى ...
(ُٓ )42و سَِػُ ييُ ُٓوَنذَ ُيًضو تىنذ ىو ُطُس يُسػةاًَ و يةُس كُطةً ذا
شِؤػةةاييُ ةةِ كةةُر ِ دَكةةشدوو رةةُ نةةيوّ دَ ةةشدو وَك ػةةاً ِ فةةشِّ دساوّ ىل
دَكشد.
ًش نيو شدووَ رىن ُ نُ يُرمِ ٓيوّ

ىاّ طُوسَ سَػُ يكُّ ُ نُصؤك ْ

يةةُريشتةىو نةةُ يةكةةيسّ ةةيساى ةةىو وَكةةى ُتةةُمي ىوى ةةُر ى مةةشدىْ كيور ةةيسّ
يًهةةي ُطةةُسيينذا يُسرةةِ ػةةاُ تً ةةِ ػ ة ينذ ُطةةُس يُكذاْػيسوػيسؤر ة ُّ
ُطُسيينذا كيوظ كشد
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ًيىميى سَػُ ي يًضي ُ رُ يًضَكينِ ٓةُم طُسدوونةُ طةُس يصي ُ رةُ طةُس يصانِ
ةةىاّ طةةُوسَ يةةُسكيب ًةةُوب دَيهًشيةةتْ يُرةةذَكيب رُرىاسرةةًىَّ ويظةةتْ
ٓةةاادَّ ٓةةُو صاتةةُدا ةةُ ػةةًىَيُك رةةُ ػةةًىَكيى رةةُكيتِ ديةةيسي شاودا ةةة طةةُس
ةةةي يةةةيى ويشانةةةِ دَكةةةيب يةةةيى ريةةةيىْ ٓةةةيوَدانِ

يُسطةةةُظْ يةةةةصْ ػةةةيسي ذا
ثًذَ ُ ؼًت ..

ًيىمةةيى رًةةشَدا ًيةةُّ ةةيغْ سَ هةةُّ طةةيدَ ني ًاةةُوَ دَس ةةيسَّ ٓةةُوَّ كةةُ
يةةُر شدنِ ةةي ْ سَػةةُ ي ةةُ ييطةةيّ طىسػةةاِ يةةُ رًةةشَْ رةةُوب يُرةةذَكيب ةةُ
يةكيسّ تييةُب ُ ةّ رُ ىونِ ثيرُثُطاةْ نُ ىونِ رىن ُ ُٓو صاتةُّ ٓةُو
يةكةةيسْ ييطةةييينُّ ةةة دانةةيوَ يُنةةذب ةةيس دَي يتةةُ يةكيسيةةَ ةةة تةرُطةةُنذى
رًةةشَْ رةةُوب رُطةةُس هةةُميّ ويظةةتْ نُ ؼةةُّ ةةةّ ٓةةُو يةكيسانةةُؾ يةةُس
ةّ طيصانذوويُتِ ًٓ

ًيُّ سَ هُْ طىميى ْ ساّ ًيواص ني ًاُوَ
*

*

*

طًًُم ُريُ ْ يطًؽ دَس يسَّ يةصّ (مث د)َ :
ﮋﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﯠﯡ ﯢﯣ ﯤﯥﮊ

( )43ةُومِ (مث د )يؽ ثًًيى وتةشا كةُ ًٓةىَ رةُ ريةينِ دنًةي ةُيشَ ةُسى و طةىد
مُنذ ا تي كيتً ِ دييسي شاو ...
( ) 44كُرِ ُٓوانًؽ رةُ ُسنيمةُو فةُسمينِ ثةُسوَسدطيسييى يةي ِ ةىوى دواّ
رُنذَيي طيظ ُٓوانًؽ كىتىثشِ يُك شوط ُو ػشخيُ ثًضينًُوَو ريوّ ُٓ نُر
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كشدى و مشدى يُ ُّ ثِ طشتو وَك كُطًَ كةُ رةُ تشطةً ِ صؤسدا رةيوّ صَر
دَ ًاُوَ  ( ..يُ رُو ىمُرُسصَ ُيًضَّ كُ ػيسوػيسؤر ُيينِ كيوظ كشد).
( ًٓ ) 45نُييناىانِ رةُ ًيةيّ ةيةيى سِاطةت ةهةُوَ ًيىمةيى طةُسكُوتىؾ
نُ ىى .
رةةُ ٓييُتُكينةةذا ٓيمةةيرَ كةةشاوَ ةةُوَّ كةةُ رةةُ نةةيصْ نً مُتةةُكينِ ةةىاّ طةةُوسَ
ُيشَمُنةةذ ةةىوى تةةي ميوَيةةُك ..دَكةةشب ٓةةُو ميوَيةةُ يةةُمىو ٓةُو طةةيالنُ ة كةةُ
(ؿيحل) ثًغُمةُس رُ نيويينذا ىوَ ْ ينيِ كشدووى ة ُسنيمةُّ يُكةىانيطةِ
يي ىد ُٓو ط سؤرَ مةرُتُ ًت كُ دواّ طُس شِيهِ وػ َكُ ثًًيى دسا..
ُ يُسحي ُٓواى ُ دَنيً ِ طيمهيكْ ىمُرُسصَيُكِ ةُيًض رةُنيو شاى ديةيسَ
كةةُ طةةُس يصانِ ةةىاّ طةةُوسَ يُمةةُ ةسى ةةُسد يسانِ ةةةُومِ (ل ا )ّ كةةشد ْ
ريةةةشَورووسّ كةةةشدى سَػةةةُ ييُكِ ةةةُيًضّ نةةةيسد ةطةةةُس ةةةةُومِ (عةةةيد) ةةةُ
دَنيً ةةِ طةةيمهيكْ صَوّ رةةُسصَ ةةةُومِ (مث ا د)ّ رةةُنيو شد طشِ ةةيسانِ ةةةُومِ
(ػ ًب)ّ كشد ..
ةُومِ نىحًؼِ رُنًى صسييى ْ تةفينذا ه يى
يُس ةيُ ٓيميرَيُكِ ًشاييى رُ تيكُ ٓييُتً ذا ثًذَكيبْ دَفُسمىيت :
ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ

( ) 46ثًؼة يؽ ةةةُومِ (نةةى ) ثًغُمةةةُس رةةُنًى تةفةةيى و صسيينُكةةُدا رةةُنيو شاى
ُٓوانًؽ يُس تيوانةيسو ىانُنيغ و السو ويش ىوى ( ةيُ طُس صَومييى رٌ ثيك
كشدنُوَ) .
ُطُسييتِ ةُومِ (نى ) رُ صؤس طىسَتِ تشّ ةىسٓينذا ُ دسيزّ يغ كشاوَ ..
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ﮋﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﰓ ﰔ ﰕ
ﰖﰗﰘﰙ ﮊ

(ًٓ )47مةةُ ٓي

ي ةةيى ةةُ يًةةضو تىانةةيّ ةمةةيى ةةُدّ يًهةةيوَو ةةُسدَوامًؽ

فشاوانِ دَكُيو (رُم طُسدَمُدا ُٓو ٓيميرَ ةىسٓينًُ وَك حُةًقةُتً ِ صانظةاِ
طُملًهشاوَ) .
( )48صَويؼميى سِا ظاىوَ ( ةتيى و ريي يى رُطُسّ ٓيطيى كشدووَ) ُسِاطةاِ
ُٓو ىايُ صاتً ِ كيسطيصو كيس ةُ ٌ يةُ (يةُمىو ثًذاويظةاًُكينِ ٓةيدَمًضادّ
صؤس ةةةُ صية ةيدَوَ رُطةةةُس صَويةةةذا دا ة ة كةةةشدوَو صَوّ ظةةةاةتُ ضمُتًةةةُوَ
دَي يب ُرِ ديت ُ دَطاًُوَ)...
( )49رةةُ يةةُمى ػةةاً ًؽ ًٓمةةُ ىمتةةيى ةةُدّ يًهةةيوَ (رةةُ ًًةةينِ ٓةةيدَمًضادو
طًينةةذاسو سوَك و ةةِ طًينُكينةةذا رةةُ يةةُمىو ػةةاً ِ مةةيددّ و مُعهُويةةذا) ةةة
ُٓوَّ تًف شى و ييداوَسّ وَس يشى .
( ُّٓ( )51ممذ نِ)ُ :ر ًهُ ُ طؼاِ ًٓمينذاساى ًٓىَ ُ تييةُتِ ةُ
ثُرةةُو طةةىس و طةانةةُ يُورةةةذَى ةةة ةةُ دَطةةت يًهةةينِ سَِصامُنةةذّ ةةىا ةةة
يُسرةةِ ثةةُسوَسدطيس ثًةةِ ةةةؾ و سِاصّ و ةػةةهىدَ درهًةةيؾ ةةو كةةُ مةةو رةةُ
اليةةُى ةةىاوَ سَوانةةُكشاوم و ًذاسكُسَوَيةةُكِ ٓيػ ة شام تةةي رةةُ ةةُوّ ؤُفنةةُب
ًذاستيى ُمُوَ( .تي طُسفُسصاّ يُسدوو ًًيى دَطاُ ُس ُى).
(ُ ) 51ر ًهُ سَِوا نًُ يًم كةُغ و يةًم ػةاًَ ُنةُ يةيوَظ و ييوتةيّ ةىاّ
ثُسوَسدطيستيى درهًيؾ و كُ مو ًذاسكُسَوَيُكِ ٓيػ شام و رُ اليةُى ةىاّ
طُوسَوَ سَوانُ كشاوم تي رُ سِاطاًُكيى ٓيطيداستيى ُم .
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ُٓم ٓييُتينُ طُسِانُوَيُ ة ثًؼينييّ طُسدووى كُ رةُ طةُسَتيّ طةىسَتُكُدا ةُ
ػًىاصيَ رُ ػًىاصَ ةسا ْ ةسَكينِ يطِ دَفُسمىيت تةي كيسييةُسيِ يةُ ًت
رُطُس داى يسّ وا يُيُ رًشَْ رُوب دسيزَ ُ ةيغ كشدنًةيى دَدابْ ُٓوصاتةُ
مُ ُطةةاًاِ كةةُ يةةينِ مشؤئةةُكيى ةةذاب رةةُ سييةةُّ ثًغُمةُسَكُيةةُوَ( )فةةااس
ُى ْ ُ ثُرُ ُ د ْ سؤحًيى سوو ُنةُ ةىاّ ثةُسوَسدطيسْ دسوطةا يسييى
رةىن ُ ٓةةُو صاتةةُ ُدَطةاُابْ يًةةضْ تىانةةيّ ةةةّ ٓي ةينِ ثةشِ رةةُ ُٓطةةاًشَْ
يُطيسَْ كيكًؼينِ ػةىميس ساصانذؤتةُوَ ةُسدَوامًؽ فشاوانةِ دَكةيب ٓةُو
فشاوانِ يُؾ ٓيميرَيُ ة فشاوانِ سصرْ سؤصّ رُاليُى ىاّ ثُسوَسدطيسَوَ كةُ
رُ ٓي ينُوَ شِييسّ دا ُؾ كشدنِ دساوَ ُٓمُ ٓيميرَيُ ة طةُملينذنِ ٓةُوَّ
كُ يُمىوػت ُدَطت ىاّ طُوسَيُ  ..ثيػيى ٓيميرَ ةُ صَوّْ ٓيمةيدَكشدنِ
دَداب كُ رةى ُٓو صاتُ كشدويُتِ ةُ الن ةُّ ريةيىْ وَكةى فةُسؾ ساخيظةاىوَ
يُمىو ػاً ِ ثًىيظاِ ة ريينِ مشؤئ تًييذا دا كشدووَ ُسِاطةاِ صاتً ةِ
ُؤةسْ ىان يسْ سِيةةػ يسَ ة رييى ..يُسوَيي ىاّ طُوسَ يُمىوػاً ِ
رُطةةُس صَويةةذا ةةُر ى رةةُ طُسدوونةةذاى ةةُ ةةىوب دسوطةةت كةةشدووَ ديةةيسَ كةةُ
يُمىوػت رُطةُس هةُميّ ةىوب دسوطةا شاوَ ٓةُوَؾ كةُ نةيوّ ىتةُكيى ةُ
وػُّ ة ػت ة نةيوصَد دَفةُسمىيت ٓةُوَؾ دَطُيةُنًت كةُ ًًةينِ مةيددَؾ ةُ
ػةةةًىَيُكِ طؼةةةاِ ةةةىوتو ٓةةةُوَؾ ُريُيةةةُ رُطةةةُس ٓةةةُوَّ دَطةةةاُوارَكُ
ٓيميرَيُكةةُ ة طًينةةُكينًؽ وَكةةى طًينةةذاسَكيى رُطةةُس هةةُميّ ةةىب دسوطةةت
كشاوى ..
ةي كيتة ادَكُيهةةُوَ رةُم دَةةُ ةىسٓةةينِ يةُّ كةةُ ثةًؽ ثة رةةُ رةىاسدَ طةةُدَ
ييتىوَْ ي ُتِ ىونِ ىب رُ يُمىو ػةاً ذا رةُو طةُسدَمُدا نةُصانشاوَ ةيغ
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دَكيب كُواتُ ًٓمُ رُ ُسدَم صانظاً ِ طُوسَ ْ فشاوانذايو كُ رُم طُسدوونةُدا
صانيييى ثًًيى صانًىَ
يةةةُسوَيي ةمةةةيى دَسدَكةةةُويت كةةةُ رً ةرًهةةةُوَ صانظةةةاِ يةةةُ نىيًةةةُكيى ىنُتةةةُ
يةكيسيَ ة نيطًهِ حُةًقُب ُتييةُب كُ صانشاوَ ُٓم طُسدوونةُ يةُمىوّ رةُ
ُٓتةم دسوطت كشاوَ ٓةُتةمًؽ يسطةيوّ يةُ ةُ دوو ةةس تةُصووّ كيسَ ةييِ كةُ
نةةةيونشاوَ طةةةيسدْ طةةةُسم ُٓمةةةُؾ يُنةةةذب ثةةةُسدَ الدَ ةةةيب رُطةةةُس ٓةةةُو دَةةةةُ
ةىسٓينًُ ي رُ طييُّ ُٓم ٓيميرَ ةىسٓينًينُدا طُػةاميى ثًةذَكيب ةُ ةػةييِ
ٓي يىْ طُسصَوّْ نيو صَويذا وَ ُ ةىايِ ني ِ مشؤئُكينذا ..رُ ٓيوا كُؾ
ْ يُواكُيذا ينيميى دَكيبْ يي يى دَداب كُ ُ طىس ْ طةرِْ ُ ثُرُ ةُسَو
دَطاُ ُسكشدنِ سَصامُنذّ ُديًًهُسّ ٓي يى ْ صَوّ ْدسوطةا شاواى ضة
ةميى سصطيس ُيو رةُ يةُمىو ٓةُو ػةاينُّ كةُ سؤ طةُني دَكةُىْ رةُ ثةُظْ
ثةّ دَ ُى ي ُٓو صاتُ ُ صاتً ِ تيكْ تُنًيْ يادَطتْ دَطاُاتذاسّ سَيي
هيط كُ ُٓم طُسدوونُّ ُ تيكْ تُنًي دسوطت كشدووَْ يًم ةسَ ػةُسيَْ
ييوتيػِ نًُ ..
ﮋ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﮊ

(ُ ) 51ر ًهُ سَِوا نًُ يًم كةُغ و يةًم ػةاًَ ُنةُ يةيوَظ و ييوتةيّ ةىاّ
ثُسوَسدطيستيى درهًيؾ و كُ مو ًذاسكُسَوَيُكِ ٓيػة شام و رةُ اليةُى ةىاّ
طُوسَوَ سَوانُ كشاوم تي رُ سِاطاًُكيى ٓيطيداستيى ُم .
(ُ )52ر ينِ ثًؽ ُٓمينًؽ يُس ُو ػًىَيُّ ُٓميى يُرىيظاًيى نيرُ يسو
شاث ىوَو يُس ثًغُمةُسي ميى ة سَِوانُ كشد و ثًًيى وتىوَُٓ :مُ كي شايُكِ
يدو طُسَ ييى ػًاُ
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رُسِاطةةةاًذا دَطةةةاُوارَّ يةةةُاتوْ ثُرةةةُكشدى دَطةةةاُوارَيُكِ طةةةُيشَ ٓةةةُوَ
دَطُيُنًت كُ مشؤئ ُ كةبْ وماْ ػاِ طُنيًهِ صؤس طةاؤدَ ةىوَ مشؤئةِ
ُطاىوَ ُ صَوّ يةُوَ نييةُر دَس ةيص ة

رةُ يةُمىو اليُكُوَطةُميسؤّ داوَْ

نييُوب سَيي ة ..
ُتييةُب ُمِ سصرْ سؤصّْ طُسطُسمِ ُ يةكيسَ ٓيػة شاكينُوَ ةة ُدَطةت
يًهينِ ُػِ ةّ يُس ةيُ ىاّ طةُوسَ داواّ يةُاتوْ ثُرةُكشدىْ ساكةشدى
دَكيب ةالّ ُٓو صاتُ ةّ دَكيب داواّ ةدَس يص كشدى رُ كةةبْ صماَكةيى
دَكيب ُٓم ٓيطيداسيُػِ رُاليُى ثًغُمةُسَوَ( )ثًاِاطُيينذووى كُ ُٓو رُو
ىاسَدا ًذاسكُسَوَيُوكِ ٓيػ شايُ
*

*

*

ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﮊ

(ُ )52ر ينِ ثًؽ ُٓمينًؽ يُس ُو ػًىَيُّ ُٓميى يُرىيظاًيى نيرُ يسو
شاث ىَو يُس ثًغُمةُسي ميى ة سَِوانُ كشد و ثًًةيى وتةىوَُٓ :مةُ كي شايةُكِ
يدو طُسَ ييى ػًاُ
( )53طُيشَ دَرًِ ُٓواى و ُٓميى ُ طىيِ يُكةذا ىيهذويينةُ و سِاطة يسدَييى
ةةة يةةُك دا ُصانةةذووَ نةةُ ًش (ُٓمينةةُ ني ًةةيى نيثى اةةُ) ةةُر ى يةةُس ةيةةيى
ةُومً ِ طاُم يسى وَكى ُٓوانُّ ثًؼىو.
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(ٓ )54ةةةةُّ ممةةةةذ( )تةةةةة طىيًةةةةيى مةةةةُدَسّ ييةةةةُخ ةةةةُ ةظةةةةُو ةظةةةةُرةك و
يُرىيظةةاًيى مةةُدَ رةةىن ُ تةةة رُطةةُس يةةي ِ ةةىنِ ٓةةُواى طةةُس صَنؼةةت كةةشاوو
رةمُكشاو ني ًت .
( )55تةةة ةةُسدَوام ٓيمةرطيسيةةيى ةةُ و سِاطةةاًُكينًيى ةةة سِوى ةةُسَوَ رةةىن ُ
يُمًؼةةةةُ و ُسِاػةة ة يوّ ٓيمةرطةةةةيسّ و ييد ظةةةةاهُوَ طةةةةىد ةةةةُ ًٓمينةةةةذاساى
دَطُيُنًت .

()1

ديةةيسَ ٓةةُو ُر ةةُ يةةُك يُرىيظةةت ْ يةةُك طشوػةةاِ ني ةةيؾْ نيةةايةةيى يُيةةُ
ُسانةُس ُ ثًغُمةُساى دَسووى نُ ةؾْ طًنُكيى ُ يُك ػًىاص ثًؼةىاصّ رةُو
كُطييُتِ يُ درظةصْ سيضداسانةُ دَكةُى ٓةُوانًؽ وَكةى مىػةشي ُكينِ مُك ةُ
وتىيينُ يدوطُسَ

ػًاُ

دَرًِ ُ دسيزايِ صَميى ُ طىيِ يُكذيذا ىيهذوويينُ  ..تي ةُسدَوام درايةُتِ
حةُر ةةُى يةةُس ةيةُ ثًغُمةةةُس( )سادَطة ًشب كةةُ طةىب ةةُ ةظةةُْ طىفاةةيسّ
نيرةةةُ يسّ ُٓوانةةةُ نةةةُداب وَ ٓةةةُو رةمةةةُْ طنةةةُيِ ىل نيكشيةةةت رُطةةةُس طةةةىمشِايِْ
طُسطُسدانًِ ُٓواى ُٓو كُماُس ُمِ نُكشدووَ رُ يُورةُكينِ ةة يًذايةُتًيى
كةةةيسّ ٓةةةُو صاتةةةُ ييد ظةةةاهُوَيُ دَ ًةةةت ةةةُسدَوام ًةةةت رُطةةةُسّ يُسرةةةُنذَ

ا ( )تا شتاوي يَناخب واةك كاليااخب بايَ ونَ اة

( )1كاتيَ ئايةتى  45ناالََ وا ك كاة ةرماةَت يَةى ئاة

ض نكة ت بةسة َ ئةك حابَةتة ب تةناكريَنة ك َرخ اة ب َن اريييَاةه نةنا َ باة نااكريخب كتنااخبى ناال َب كنى
ئةك ئايةتة غةت اَ كرةين ككمتاخب مةَتاخب ةَاكر وة شنَغةت ةَ كة كالتاخب بنَ نَ نَة ئنرت ئاةكرو ك ئاياةتى
 44نالََ و ك (وذكِّر فإنَّ الذكرى تَنفعُ املؤمنني) ئن ان اَانى خ َش كة كرةه
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درايةُتِ شيةتْ ةيوَسِّ ثة نةُكشيت ً ..يىمةيى ا ظةاهُوَْ ييد ظةةاهُوَ
طىدّ يُيُ ة يوَسِداساى ُام ِ طىودَ ة درشَِؾ ْ درةُسدَكيى .
رُسِاطاًذا ا ظةاهُوَ ٓةُسكِ طُسػةينِ ثًغُمةُسانةُ يًذايةُبْ طةىمشِايِ رةُ
ُٓسكْ كيسّ ُٓواى ُدَسَ ُٓو ػاينُ ُدَطت ةىاّ طُوسَيةُ ٓةُو صاتةُّ كةُ
مشؤئُكينِ ة تيةً شدنُوَ ُدّ يًهيوَ ْ ةةة طُسثؼة ِ كةشدووى ْ ٓةيصادّ ثة
ُ ؼًىوى ةة
*

*

*

ﮋﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
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( ) 56رُ سِاطاًذا مو ٓيدَمًضادو هةكُم تُنًي ة ثُسطاهِ ةم دسوطةا شدووَ
(ُٓطةةُس ٓةةُم دوو دَطةةاُيُ ىانةةيغ ةةو يةةُمىو رةةيالكًُكينِ ريينًةةيى دَرةةًاُ
رىاس رًىَّ عًةيدَب و ىاثُسطاِ يُوَ) ....
( ) 57ة مو نُ سِصر و سِؤصيم رُواى دَويت نُ ىاسدى و ىاسدنُوَ رةىن ُ مةو
ثًىيظام ُ يًض يم رُوانُ نًُ ...
( )58رةةىن ُ رةةُ سِاطةةاًذا يةةُس ةةىاّ طةةُوسَ ةةةّ سؤصّ ةةُ ؽ و سِؤصّ دَسَ
طُمًهةةُّ سِصر و سِؤصّ فةةشاواى و ةةِ طةةهىسَ رةةُ يةةُميى كيتةةذا ةةيوَنِ يًةةضو
دَطُاتِ اُوو تةكمُيُ.
ُٓم ُػُّ كةتييِ طىسَتُكُ ي ُتِ يُاتو ةالّ ىاّ طةُوسَْ ثُرةُكشدى ةة
دَطاُ ُس كشدنِ سَصامُنةذيِ ُٓوصاتةُ سووى دَكيتةُوَ داواّ ةسِصطةيسكشدى رةُ
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كةبْ صماَكينِ دنًي دَكيب ة ُٓوَّ ُٓو ُٓسكُّ كةُ ةةّ دسوطةت كةشاويو
ُٓميمِ ذَيو..
رُسِاطةةةاًذا ٓةةةُو ٓييُتةةةُ كىستينةةةُ حُةًقةةةُتً ِ صؤس طةةةُوسَْ فشاوانًةةةيى رةةةُ ة
طشتىوَ رُ يُمىو حُةًقُتُكيى طُوسَتشَْ ريينِ مشؤئُكيى رُ دنًيدا ُوَ نُ
ساطتْ سيَ ني ًت كُ دَ

ةىاى تًةيةُى رةُ مُ ُطةاِ ىونًةيى ْ درهًةيؾ ةو

رًِ وَكى تةيكْ وَكةى كةمةُرًؽ ةُر ى طةُس ُم ريةينِ مشؤئييةُتِ رةُ يةُمىو
طةةُسدَمُكينذا ُطةةشاوَ ةةُ واتةةيْ رةةةنًُتِ ىاثُسطةةاِ يةةُوَ .رُسِاطةةاًذا ٓةةُو
ٓييُتةةُ واتةةيّ صؤسْ يُمةةُ ةةةس رةةُ ةةة دَطشيةةت يُمىويؼةةِ رةةُريش دسومشةةِ
عًةةةيدَبْ ىاثُسطةةاًذا ًيةةُّ دَ ًاةةُوَ ْ دَ ًاةةُ ةةُسدّ هيؤةةُ ةةة يةةُمىو
رييى
يُكُم حُةًقًقُب ٓةُوَ دَطُيةُنًت كةُ مُ ُطةاً ِ ديةيسي شاو يُيةُ رةُ ةىونِ
دَطاُّ هةكُْ ٓيدَمًضادا ٓ ..ةُوَّ كةُ ةُ ٓةُسكِ طُسػةينِ ةةّ يُطةا
ُٓوَ ًٓ ٓيمةيمِ رةُ دسوطةاةىونِ ةةّ ثً ةيوَ

ةُام ٓةُوَّ كُماُس ةُمِ

يب ُٓ وَ ٓيميمِ رُ ىونِ ةّ ىل ػًىاوَ وَكى ُٓوَ وايُ كةُ يةًم ٓةُسكْ
كيسي ِ رُطُس ػيى نُ ًت ريينِ ِ ٓيمينجْ مُ ُطاُ يًم نيوَسؤكً ِ نًُ
رةةىن ُ رةةُ يصنةةُّ ٓيمةةينجْ مُ ُطةةت رةةُ ةةىونِ تةةشاصاوَ طةةُسطُسداى ْ طةةىمشِاْ
طُس ىل ػًىاوَ..
رةةةىن ُ يةةةُس ٓةةةُو ُٓسكةةةُ ٓةةةُسكِ ىاثُسطةةةاِ دَطةةةاُّ هةكةةةُْ ٓةةةيدَمًضاد
دَ ُطا

ُ طُسريوَّ ىونًيى رىن ُ ػاً ِ حيػةي يُرهةُطشَ دَ ة
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يُ ًت ْ عُ ذْ ُنةذَؾ يةُ ًت ثةُسوَسدطيسيَ يةُ ًت ُنذَكةُّ ً ُسطةا
ىايُك يُ ًت ػييظاُّ ثُسطنت ًت..
ُٓوطي ريينِ ُنذَ رُطُس ُٓو هيؤُيُ سي ىثًَ دَ ًت رًشَوَ دَسدَكُويت كةُ
عًةةةيدَبْ ىاثُسطةةاِ واتييةةُكِ فةةشاوان ّ يُيةةُ رةةُوَّ كةةُ تةةُنًي دسوػةةمْ
طشوتُكيى ُٓميم ذسيو..
هةكُْ ٓيدَمًضاديؽ يةُمىو ريينًةيى ةُ ُٓميمةذانِ طةشوتُكيى ني ُنةُ طةُس
ةةةىاّ طةةةُوسَؾ داواّ ٓةةةُوَّ ىل نةةةُكشدووى ةةةُر ى داواّ ٓيوَدان شدنةةةُوَّ
صَوّ ىل كةةشدووى كةةُ ُػةةِ صؤسّ ريينًةةيى دَ يب سَنيةةُ ًٓمةةُ نةةُصان هةكةةُ
ةةُام ٓةةُو ُٓسكينةةُ دَصان ة كةةُ رةةُ مةةشؤئ داواكةةشاوَ رةةُ ةةىاسّ
ةةُسي ِ ر ة
ٓيوَدان شدنةةةُوَّ صَوّ ْ ةةةُسثيكشدنِ ثًؼُطةةةيصّ يُمةةةُ ةسْ طشنيًةةةذاى ةةةُ
ىاسّ كؼاىكي ْ طُسِاى رُ صَويذاْ طةىود وَسطةشتو رةُ طةيمينُكينِ طةُسصَوّ
ْ نةةيو صَوّ وَ ةةُكيسيًهينِ وصَ ةةةساْ ةسَكةةيى  ...تةةي طةةُسَميم ٓةةُوَّ
ىاّ طُوسَ دَيُويت رُطةُس دَطةاِ مشؤئُكينةذا ٓةُميم ةذسيت ْ ريةيى ةُسَو
ثةةًؽ ضةةًت ةةُام رةةُريش طةةييُّ ػةةُسي ُتِ ةةىادا طةةُس وانةةُ ًت مشؤئييةةُتِ
حُطيوَ ني ًتْ يُسدَم رُ نُييمُتًذا رييى دَ يتُ طُس.
كُواتةةُ عًةةةيدَبْ ىاثُسطةةاِ ةةىاسي ِ صؤس فةةشاوان ّ يُيةةُ رةةُ ُٓميمةةذانِ
طةةشوتُكيى صؤس طؼةةايا تةةشَ رةةُ ُٓميمةةذانِ تةةُنًي طةةشوتُكيى رةةُ رىاسرةةًىَّ
ييطي طُسدوونِ يُ طؼاِ يُكينذا.
ُٓوطي دَسدَكُويت كُ مُ ُطت رةُ عًةةيدَبْ ةىونِ ٓةيدَمًضاد رُطةُس صَويةذا
رِ يُ دَسيؽ دَكُويت دَطاُ ُسكشدنِ سَصامُنذّ ىاّ طُوسَ ُوَ دَ ًت
كُ يُمىو كيسْ كشدَوَْ ريالكًُكيى رُ رىاسرًىَّ سَصامُنذيِ ىادا ًت وَ
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نًؼاُ كشدنِ مشؤئ رُ صَويذا ة يُمىو ُٓو مُ ُطاينُيُ وَ ىاثُسطةاِ رةُ
دوو ىاسّ طُسَكًذا ةّ دَنىيه :
يةكةم :شياِ يُ رُ رُط ينذنِ واتيّ ُنذايُتِ ة ىاّ طُوسَ رُ نةيخْ د ْ
دَسوونةةذا ..ةةُ واتةةيّ ٓةةُوَّ كةةُ رةةُ يُطةةتْ نُطةةاِ مشؤئةةذا ٓةةُم حُةًقُتةةُ
مُح ُمْ اُو ْ داسِيزساو ًت ..كُ ةىا يُيةُ ْ ُنةذَؾ يُيةُ
دَ ًةت ُسطة يت ُنذَيةةُكًؽ يُيةُ دَ ة

ىايةُك يُيةُ

ىاثُسطةت ًةةت رةُم او ةةيوَسَِ

سَطةةُنُ ةةُدَس ػةةاً ِ تةةش نًةةُ يةةُس ٓةةُو حيرُتةةُؾ نةةشخْ ييةةُ ِ يُيةةُ ٓةةُم
ىنةةُوَسَ يةةُ رةةُ ىايةةُكِ تةةيكْ تةةُنًي؛ دسوطةةا يسي ِ تةةشّ نًةةُ

يةةُ رةةُ

ثُسوَسدطيسي ِ تيك يوَنً ِ نًُ يُمىوانًؽ ًينُوب يي نُيينُويت ُنةذَّ
ُٓو صاتُى .
دوهةم  :يُورذاى ة دَطاُ ُس كشدنِ سَصامُنذّ ىاّ طُوسَ رةُ يةُمىو يُرظةى
كُوبْ اكشدنُوَ ْ يُورذانً ذا ُ ػًىاصي ِ درظةصانُ ْ رً ِاوانُ تي واّ ىل
ديت رُ يُمىو ريالكًُكذا مُ ُطت دَطاُ ُس كشدنةِ سَصامُنةذّ ةىاّ طةُوسَ
ًت..
ٓةةي ةةُو ػةةًىَيُ واتةةيّ ُنذايةةُتِ ثًةةيدَ دَكشيةةت كةةيسو كشدَوَكي ةةيى وَكةةى
طةشوتُكيى دَ ًاةُ ىاثُسطةاِ

ىاثُسطةةاِ ْ طةشوتُكينًؽ دَ هةُ ثيرهةُس ةةة

ٓةةةةةيوَداى كشدنةةةةةُوَّ صَوّ ةةةةةة ةةةةةُ يب كةةةةةشدى ةةةةةة ةةةةةةطشّ رةةةةةُ ُسانةةةةةةُس
ثًؼًيتُكينُوَ وَ ساصّ ىوى ُ يُس ثًؼًيب ْ سووداويَ ُ ػةًىَيُ يةُمىو
رييى يُمىو دنًي دَ ًاةُ ثُسطةاييْ ٓةُو مُ ُطةاُّ كةُ ةىاّ طةُوسَ هةكةُْ
ٓيدَمًضادّ ة دسوطت كشدووَ دياُ دّ كُ يُمىوّ شياِ يُ رُ من ُرةِ ةة
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ييطيْ ُسنيمُ طؼاِ يُكيى كُ يُس يُمىوّ واتيّ ثُسطاهِ ىاّ طُوسَ ويهةي
دَكيب ..
ُٓو كيتُ مةشؤئ رُطةُس صَويةذا ريةيى دَ يتةُ طةُس يُطةت دَكةيب ةُ ُٓميمةذانِ
ٓةةُسكًَ يُرذَطةةا كةةُ رُاليةةُى ةةىاّ يادَطةةاُوَ ثًةةِ ط ة ًشدساوَ رةةُميوَّ
ريينِ دنًيػةًذا دَتىانة سؤرً ةِ ٓةُسيهِ ةًهة ْ ُمةُؾ من ُرةًِ ةةّ ةة
ثُسوَسدطيسّ ةّ دَطُملًه

يُمىو ٓيميمِ دَ ًاُ فُسمينةُسداسيِ ةة ٓةُو

صاتُ يُس رُ دنًيدا ثيداػاً ِ دَطت دَكُويت ُوَّ كُ درٔيسامْ درهًييُْ رُ
يسودؤخْ كيسَكينِ ساصّ يُ يُطت ُوَ دَكيب كُ ىاّ طُوسَؾ رًِ ساصّْ
ةػهىودَْ ُسدَوام ريوديشّ دَكةيبْ رةُ ةًيمُتةذاْ رةُو ًًينةذا ثيداػةتْ
نيصْ نً مُتِ طُوسَْ سيضّ تييةُتِ ىل دَطايت.
ُٓوكيتةةُ ٓةةً ًٓمينةةذاس ةةُ طةةىس ْ طةةةرِْ ُثُرةُْ ةةُ د ْ ةةُ طًةةيى سِوودَكيتةةُ
ىاّ طُوسَْ ُٓوثُسِّ يُو ْ كةػةؽ دَداب تةي ةىاّ طةُوسَ رةُ ةةّ ساصّ
ةةيب يُورةةذَداب ةةةّ رةةُ كةةةبْ صماَكةةينِ دنًةةي رُكةطةةثْ رُم ةةُسَكيى
سصطيس يب ُ دريُسمِ يُورذَداب سَصامُنذّ ةىاّ طةُوسَ دَطةاُ ُس ةيب
وَ ُنذَيُكِ ريكْ ثيكْ ة ىا ؿىرويو ًت ُٓسكِ طُسػينِ ةةّ ٓةُميم
ذاب ُٓنةذامً ِ كيسييةُس ًةتْ نًؼةاُ ًًُكِ طةُالس ْ كةيسا ًةت رةُ يةُميى
كيتذا يُورذَداب درةُنذّ ُ دنًيوَ نُ ًتْ ُسيُمُكينِ تُنًي ةة ةةّ ةةةسخ
نةةةُكيبْ ُػةةةىيو ٓةةةيسَصووّ نيثُطةةةُنذّ ةيةةةذا ويةةةأل نةةةُ ًت يَُورةةةةذاب ةةةة
رشكُطيتًَ ثُسوَسدطيسّ ٓيصيضّ فُسامةؾ نُكيب.
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دَ

ُٓوَ ضان كُ نش ِ كةيسْ رةيالكًُكينِ ةُ ثيرهُسَكينًةُتِ رةُ نةيخْ د ْ

دَسوونًذا نُك ُ دَسَميمُكينِ طشن ُٓوَيُ رُ رىاسرًىَّ ػُسعِ ةىادا
رةةىن ُ ثيداػةةت رُطةةُس دَسَمةةيم نًةةُ ةةُر ى حظةةيب ةةة نًةةُبْ مُ ُطةةت

ة

دَكشيت رىن ُ دَسَميم ُدَطت ُٓو نًُْ كةيسّ ٓةُويؽ نًُ ةُر ى ةةُدَس ْ
نُ ؼُّ ىاّ طُوسَيُْ ُٓويؽ رُو رىاسرًىَيُدا كيس دَكيب..
ػييينِ يطُ يُسكيب مشؤئ تىانِ رُ درةُنذيِ ُ دَسَميمُكينُوَ ةةّ سصطةيس
ةةيبْ يُطةةت ةةيب كةةُ ةةُ ٓةةُسكِ طُسػةةينِ ةةةّ يُطةةايوَ ْ ثيداػةةاِ الّ
ثةةُسوَسدطيس مظةةةطُسَ ٓةةُوَ ٓةةً
دَ

شاوَيةةُْ ىاييس ة

ةةُ ثيداػةةاِ ةةةّ ػةةيد

ُٓوكيب ًٓ رُطُس دنًييُكِ تُمُى كةتي ػُسِْ ك

ُسك نيكيب تةُمي

نيكيتُ ُٓو ػاينُّ كُ ميفِ ُٓو نًُ يُورذَداب كُ ُنذايُتِ ةةّ ةة ةىاّ
طُوسَ ظُملًه

نُك ثُالميسّ دنًي ذابْ يُورةذاب صؤستشيو ُؾ ةُ نيحةُر

ْ نيسَِوا ة ةّ ضشِيت.
رُسِاطاًذا ةىسٓيى يُورذَداب كُ ُٓو يُطتْ نُطاُ رُ ني ِ مشؤئِ ةيوَسِداسدا
طُػُ ثًةذاب تي ُمِ سصرْ سؤصّ نُ ىابْ ةّ رُ سػذّ ْ سَصينِ دَس ةيص
ةةيب رةةىن ُ سصرْ سؤصيًُكةةُّ مظةةةطُسَ

ةةىاّ طةةُوسَ شِيةةيسّ رُطةةُس داوَ

رىن ُ ُٓو صاتُ يًم ػاً ِ نيوب ة ةّ ُر ى ةّ سصرْ سؤصّ ة مةشؤئ ْ
طُس ُم صيهذَوَساى دا

دَكيب يُسوَكى ُرًهِ داوَ..

ُٓوكيتةةةُ مةةةشؤئ ريورةةةهةكْ دَطةةةت نىةةةةيو ني ًةةةت ةةةُر ى ةةةُسدَوام رةةةُ ةةةُمِ
دَطةةاُ ُس كشدنةةِ سَصامُنةةذيِ ةةىاّ طةةُوسَدا ًةةت رةةُو ثًهيوَػةةذا ُٓوثةةُسِّ
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وصَو تىانيّ ةّ ُكيس ديه ْ صؤسيؽ ٓيطىسدَ ْ درةةػُ ُ يُو ْ ُ يبْ
كيسَكينِ..
ي ُٓطُس ُٓمشِؤ مشؤئييُتِ يُطت ُو كيمُسانًُ نةُكيب ٓةُوَ يةةّ ُٓوَيةُ كةُ
رُو كُؾْ يُوايُدا نُرييوَ ْ ةّ نُرييوَْ رةًزّ ىل نةُ شدووَ وَكةى نةُوَّ
يُكُم كُ رُ طييُّ ةىسٓينذا رُطييُّ ُٓو ُسنيمُ ثاؤصْ طُوسَيُدا ةّ ريي .
ةةي كيتة كةةُ مةةشؤئ رةةيو دَ شِياةةُ ٓةةُو ٓيطةةةيُ ْ يةةُو دَداب ُنذايةةُتِ ةةةّ
هىيهة ة ْ ةةةُسدَوام ة ة رُطةةةُسّ ُٓوكيتةةةُ يةةةُسطًض يةكةةةيسّ نةةةضمْ نيثى ةةةت
ةةُكيسنييًه

ةةة مُ ُطةةاً ِ طةةُوسَْ ثةةاؤص ..ةةي مُ ُطةةاُكُؾ طُس ظةةاهِ

ٓييهِ ىاّ طُوسَْ ُسنيمةُ ثاؤصَكةُّ ًةت رةىن ُ يةكةيسّ نيثى ةت واتةيْ
مُ ُطاِ ىاثُسطاِ ثيكْ ًيُسد ويشاى دَكيب  ..رىن ُ ًٓمينذاس يُورُكينِ
ة دَطةاُ ُس كشدنةِ مُ ُطةتْ ٓيواتةُكينِ ةةّ نًةُ رةىن ُ ُٓسكةُكيى ةُكيس
ديه

ة ُس ُطاُ كشدنِ واتيّ ُنذايُتِٓ ..يوابْ ٓيميمةُكيى دَطة ًشب ةُ

ةىاّ طةُوسَ كةُ ٓةُويؽ ةُ ويظةاِ ةةّ ٓةيرىطةسِ دَكةيب رةُ صَوّ يُكُيةذا ْ
نُ ؼُ دَكًؼ

ة طُس ظاهِ ٓييهُكُّ..

ُٓوكيتُ ًٓمينذاسّ ىانيغ رُيُس يسْ دؤ ً ذا

؛ ويزدانِ ٓيطىودَيُ د ْ

دَسوونِ ٓيسامُ ُٓطُس دَسَميمِ يُورُكينِ ةًه ييى ني ..
ُٓوَّ ُٓم نُ ؼُّ ة كًؼيوَ طُسّ طشب ييى ثًضُوانُكُّ ثًؼًيب طةشن
ُٓوَيُ ُٓم رِ تىانًىَ ُٓميمِ داوَ رىن ُ درهًييُ ٓةُم ُنةذَّ ىايةُْ رةُو
طهىسَ نيتشاصب رىن ُ ريك دَصان

ىاّ ثُسوَسدطيس يُيُْ ةّ نًُ سَ هةُْ
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ثًؼهًيسّ ة يب ُر ى ُ د ْ ُ كى رًِ دَثيسِياُوَ كةُ كيسَكةينِْ كةيسّ
مىطنمينيى تُنينُب ريوتشوكينًَ ْ رُوَؾ كُم نُداتُ دَطت ةييى..
يُسوَك ثًغُمةُس( )صؤس يس ُٓو نضايُّ فُسمىوَ  ( :اللَّهُمَّ الَ تَكِلْنِي إِلَي نَفْسِي
طَرِفَةَ عَيِنٍ،أو أقَلُّ مِنِ ذلِكَ )

رُ ةةُس ٓةةُوَ تىانًىيةةُتِ ةةىاّ طةةُوسَ رةةُ ةةةّ ساصّ ةةيبْ ٓةةُويؽ رةةُ ةةىاّ
طُوسَ ساصّ ًةت دواتةش ةىاّ طةُوسَؾ ُسَكةُتِ ظةاُ ثُييمُكُيةُوَ ٓةُو
ةة

يُمىو ُٓنذامْ اليُنيشَّ رُ طُس صَويذا ُ دسيزايِ صَميى ْ ثيناييِ صَمة
دسوطت ىوو.

ٓي ُو ػةًىَيُ يُنةذيَ رةُ طةُوسَيِ ٓةُم ثُييمةُ رةُ تةىيِ ٓييةُتً ِ كىستةذا كةُ
دَفُسمىيت :ﮋﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﮊ ُس ُطاُ دَ ًت..
ُسِاطاِ طُس واتيّ عةىديُب ْ ُنذايُتِ ٓي ُو ػًىَيُ ثًيدَ شيت رييى رُ
يةةُمىو ىاسَكينةةذا طةةةسِانِ ٓةةُسيهِ صؤسّ ُطةةُسدا ديةةتْ مشؤئييةةُتِ رةةُ ريةةينِ
دنًييذا ثًؽ ييتهِ ةًيمُب ٓيطىدَ دَ ًت..
*

*

*

ي رُ سوانيُّ ُٓو ساطاِ يُ طُوسَ ْ طشنيُوَ رُ دوو ٓييُتِ كةتييًذا
طُوسَ يُسَِػُ رُ طاُم يسْ

ىاّ

ديهُكيى دَكةيب ُتييةةُب ُٓوانةُّ كةُ يكًةيى

رُ يُسَِػُكينِ نًُ يي ىد يوَسِييى ثًِ نًُ :
ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﮝ ﮊ
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( )59رةةةُ سِاطةةةاًذا ةةةة ُٓوانةةةُّ كُطةةةاُمًيى كةةةشدوَو طةةةاُم دَكةةةُى طةةةضاّ صؤس
طُ اميى ٓيميدَ كشدووَ يُسوَك رةى ة ييوَظ و ييو اَكينًيى ٓيميدَ كشاوَ
دَ ةةةي ٓةةةةً ثُرةةةةُم ىل نُكةةةةُى (نةةةةُرًو :كةةةُّ؟ كةةةةىا؟ رةةةةىن ُ صؤسّ ثةةةةِ نيرةةةةًت
داويهياييى دَ ًت ).
(ُٓ ) 61و كيتُ ًٓ وا وَيالو ٓييى نيرُ ة ُٓو كُطينُّ كةُ سِيةةيصّ كةىفشو ةىا
نُنيطًيى طشتُ ُس رُو سِؤرَّ كُ يُسَِػُييى رً شاوَو صؤس ني ييةُنًت يُ ةُييى
ثِ دَطشيت ( .رىن ُ كيت ةًيمُب ُسثي دَ ًت و وادَصانو طيتًَ ييى سؤريَ
كُوتةتُ نًىاى دنًيو ةًيمُب ).

____________________
ﮋﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮊ
[ الكهف ]
ثةروةردطارة لةاليةن خؤتةوة رِةمحةت و ميورةبانى تايبةمتان ثىَ ببةخشةو لة سؤزى
خؤت بةهرةوةرمان بكةو رِيَطةى رِزطارى و سةرفرازميان بؤ بسازيَهة لةم كارةماندا .
____________________
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