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فت   او دوو  هح     هل     هن   اڵ هم   ۆم ك هئ    :نااااوت كتيَااا  

 .ن هك هچارپ

 ا.ع.م.-مكتبة الفرقان/ عجمان: ئامادةكاز
  عبداهلل خالد عبداحلميد: ناوت وةزطيَسِ

ن  هالي    هل    هدراو ێپ  ( 1475)  هم  ارژ: ذمااازةت ضاانازدن

 یم    ێر هه     یت     هحكوم     یش    نبيرۆڕ   یت     هزار هو
 .  هو هكوردستان

 و هى الدانى ش وب  هزنجير  هل( 6) ی هزنجير: شجنرية

 ت. هفي هل هر س هس هومان لگ
 ( .ز2010/  هــ 1431)م  ــ  هك هي: نؤزة و ضالَي ضاث

 . هدان( 0111: )ترياذ

 
 

 
 ثيَشةكى وةزطيَسِ:
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َو سَ         ْ ِ  و َو َسَحْعددْدَ َو ُُِدْ َو َسَحْعددَْ ُوددْذ و اِددمِ  ِشددو رودد وْسِ  ِإنَّ الَحْمددَ  ِ  َحْحَمدد و حَد
َو َسَشدْو َوْ دِ ْه  َدض  َِ ا و  َدض شوِ دهَّ لَد َأحْد وِعََم َسِشْو َسَُِّئمِت َأْعَمملََِدم َشدْو ََدْددِ 

َو  َو إ , َهددمِيَ  لَدد ََ ِإإُ ا و َسْهددَ  َو ,  َسَأْرددَد و َأْن إ ِإلَدد َسَأْرددَد و َأنَّ َرددِ ََْ  لَدد
َو َسَ سو   ذلوَو .شوَحمَّ اً َعْب و

ُُ ا ِنت ََُأْاُ   نُّ  ا ِ          ]  َُت َُ ُا  َا َُُااُِاِق  ُذاُا ْل لَّ ّاَق تَا ] آل [ نُا  َ َيا َأيُّهَاا لَّذاِييَ  ََنوُا ْل ل

 [ . 201عوراى : 

ثا يَا أَيُّهَا لَّوااسُ لُذاُ لْ رَباكُ ُ لَّذيِي خَ َاَكُ  نِّ  ْذفْسٍ َُلتِدَةٍ َُخَ َََ نِو هَا زَُ جَهَا َُبَ] 

نِو هُ َا رِجَااالً كَثاِيارًل َُِْا َاء َُلُذاُا لْ لَّ ّقَ لَّذايِي َُ َاءََُّاا  َ بِاااقِ َُلتر تَاااَِ نِ ا لَّ ّاقَ كَاا َ       

 .  [ 2] النساء : [  عَ َي اكُ   رَقِيبًا

كُ   أَع  َااََّكُ   َُيَْْفِار  ََّكُا   ُُُْا بَكُ       يَا أَيُّهَا لَّذيِي َ َنَوُ ل لُذاُ ل لَّ ذقَ َُقُ َُّ ل قَ  ًَّا سَدِيدًل يُص  ِح  ََّ] 

 [ . 02ـ  00] األحساب :  [َُنَ  يُطِع  لَّ ذقَ َُرَسُ ََّقُ فَاَد  فَازَ فَ  زًل عَظِي ًا 

دد    ددَ  الَدددْ ِ  َهددْ  و شوَحمَّ َِِْددم و اِ  َسَدُدْ   َِْ َِ الَحددِ  دد و إ  َددَِنَّ َأْ ددَ  ُْ َأشَّددم اَد
 ددهَّ َسَردد َّ اموشوددْذِ  شوْحدد ِل َسِو ِ  َكددضَل ددهَّ ِاْ َعدد ِل َسِو ِ  ِاْ َعدد ددهَّ شوْحَ ثَدد َ ثَمتدوَدم َسِو

ِ  ِ ي الَّمِ  .  َكضَل
بةسِاطرترتيّ   شةوجواُرتيّ ءهةطةسةتادا ثيٍَ خؤشة بة   

 ئةويش ووتةي خواي طةوسةية, ووتة دةطت ثيَبلةَ كة
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ٱ  ٻ  ٻ  ژ : يَتووثرترتةسوةسدطاسًاْ دةررترتةسً

 ,٦٤األنفال: اآلية /  ژ...ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   
ي برترتشِواداساْ طرترتويَ سِايرترتةهاو خرترتوداو    ئرترتةي طرترتشوَ ) واترترتة:

 ءًرترترترترتةبّ وةجيرترترترترتاواص ( ثيَغةًبةسةكرترترترتةي بلرترترترترتةْ) 
 ءبرترتن الواص ءبشرترتليَّ ٓؤيرترتةوة دووبرترتةسةكو ًةكرترتةْ برترتة 

 .(ٓيَضتاْ ُةًيِت
 ثرتؤزصةوة  خوَشةويظت هرتةَ ئايةترتة   و بةسِيَضوًُوطوهاٌا

 قرترتةوتةرشة ءدووبرترتةسةكو دةسكرترتةوك كرترتة  ئرترتةوًاْ برترتؤ 
شلظرترترتتء ُرترترتةًاْء هرترترتةُاوبشدْ   حييضبايرترترتةتو برترترتةسةو 
خؤشةويظرترتن ُيرترتواْ  ءبشايرترتةتو دةًاُبرترتاك ُرترتةن برترتةسةو

 .باكمباُ ظالَيطةسكةوتين ئ ءًوطوهاٌاُاْ
 ئظرتالًيةكاْ برتة   حيضبايةتو كشدُو تاقٌرتة  بةهاوَ سِاطتة 

طرترتةسكشدةء  ئرترتةًؤو ءبرترتةسثش  ىدوطرترتو ديِرترتةوة ُرترتاو
 كشدووياُرتة  بوَيرتة  هة سِووى دوُياوة تياداية حيضبةكةياُى

, بةالَا كرتاَ  دةطةالاك طةيشنت بة بؤ ٓؤكاس وةطيوةو بة
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 شرترترتةسىيةى كرترترتةخوداو دةطرترترتةالاتة ئرترترتةو  ؟دةطرترترتةالاك
دةطةالاتةي  ئةو دةياُةويَت ياخود ( ثيَغةًبةسةكةى)

بيَطوًرترتاْ ئرترتةوةي   حضبرترتةكاْ خوَيرترتاْ دةياُرترتةويت؟  كرترتة
 .( ثيَغةًبةسةكرتةي)  خؤياْ دةياُرتةويَت ُرتةن خرتوداو   

 ءبةطشن ٓةْ هةجئاُذا ئةًشِز َ حيضباُةي كةئة بوَية
بةتايبرترتةتو ئاًاايرترتاْ طرترتةسكةوتين  كوسدطتاُيشرترتذا هرترتة

ني كةووشرتةي  يَُةخةهاةت بةوةش خؤياُة ُةن ديين خوا,
 منوُرترتة برترتؤ ةٓةهاواطرترتيو ثرترتؤزصي ئظرترتالًياْ بةخؤياُرترتذا 

يرتةكطشتوي   ْيرتا  كؤًرتةهاو ئيظرتالًو  ياْ  حيضبو ئظالًو
بةوة ُابّ بة حيضبى كة ء جطة هةًاُةش. بؤية ئيظالًى

ُاوى حيضبةكاُياْ داوةتة ثايَ وشرتةى ثرتؤزصى ئيظرتالَ    
 برتةُاو  صيادياْ كشدووة دوباسة شتاُةى كة هةو بؤية ٓةس

طرترترتؤساُو ئيظرترترتالًى, طرترترتشودى    ديِرترترتى خرترترتوداوة وةن) 
 ٓةهاثرتةسِكيَى ئيظرتالًى,   ًؤطرتيكاى ئيظرتالًى,   ئيظالًى,
 ,ظالًىيئ ئاصادى ظالًى,يشرتاكى ئيئ ظالًى,يبؤةى ئ
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 ,ظرترتالًىيئ, ٓةهابرترتزاسدُى برترتة ُرترتاو ظرترتالًىيئ دميرترتوكشاتى
 (ظالًىيئ, رةهظةرةى ئيظالًى باُلى ٓضسى ئيظالًى,

ئرترتةوا       ُةتشطرترتّ هرترتةخوا ءبرترتشِواك وا ترترتش ئةطرترتةسكى ًاوةيرترتة
وةن  (؟؟؟؟؟؟؟ ئيظرترتالًيش ثرترتةيا بلرترتةْ   )ثيَذةضرترتيَت

 .ضؤْ الى سِاريضة ٓةية
 برتطرتّ كرتةى ووشرتةى ثرتؤزصى ئيظرتالَ دةبيَرتت       هةخوا 

 .هةيةن بذةيّ ُادسوطتاُة هةطةيَ ئةو ووشة
دةيرتةويَت ئيٌَرتة    ًوطوهاٌاُاْ بابضاُني خواى طرتةوسة ئايا 

 ؟ديِةكةى طةسخبةيّ ياخود حيضبةكاْ
ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ژ خرترتواى طرترترتةوسة دةررترترتةسًوويَت:  

 .0هحود:  ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  
واتة: )ئةى طشزى بشِواداساْ ئةطةس بةسُاًةء ديِى خودا 

وا خرتودا طرتةستاْ دةخرتاك وةثيَيرتةكاُتاْ     طةسخبةْ ئرتة 
(, وة ٓةس هة ويَِةى ئةَ ئايةتة ثؤزصةدا جيَطؤ دةكاك

 خواى طةوسة رةسًوويةتى:
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,  ٦0الحجججججججججججججج :  ژ  ...چ  چ  چ  چڇ  ...ژ
برتة   واتة: )خوداى طةوسة ئةو كةطاُة طةس دةخرتاك كرتة  

 ديِة ثؤزصةكةى طةسدةخةْ(. سِاطتى
ة ٓةس وةن خرتواى  ثاداشت داُةوة بة طويَشةى كشدةوةي

 .         1٤النبأ:  ژۅ  ۉ  ۉ ژ طةوسة دةرةسًوويَت: 
ْ  بؤية ٓرتةس وةن سِووْ برتووةوة طرتةسكةوتّء     ًوطرتواٌاُا

طرترتةسرشاصىء طةسخظرترتتٌِاْ ترترتةُٔا هرترتة شرترتويَّ كرترتةوتِى  
قوسئاْء طوُِةك داية بة تيَطةيشتِى طةهةف, ُةن هرتة  
حيضبايةتى كشدْء حيرتض  دسوطرتت كرتشدْ, ئةطرتةس ئرتةَ      

او ئيظالًياُة سِاطت دةكرتةْ كرتة حيضبايرتةتى    حيضبة بةُ
( بةهاطةى قوسئرتاْء  1كاسيَلى شةسىوء دسوطتة با يةن )

رةسًوودة بٔيَِّ هة طةس كاسةكرتةياْ.. برتة ثيَورتةواُةوة    
ضرترتةُذٓا ئايرترتةكء ررترتةسًوودة ٓةيرترتة هةطرترتةس حرترتةساًيَتى   
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  ...    ژ : حضبايتىء تةرشةقة. خواى طةوسة دةرةسًوويَت

 ژ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ 

. واترترتة: )ثيَيرترتاْ بوارترتوَ برترتا بةهاطةكرترتةياْ بٔيَرترتِّ 222البقجر::  
ئةطرترترتةس سِاطرترترتت دةكرترترتةْء سِاطرترترتتطؤْ(. وةٓرترترتةسوةٓا     

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    ... ژ رةسًوويةتى: 

 ژچڇ  ڇ    ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

 ,      2٦1األنعام:

اْ ثيَيرتة  بواىَ ئاية ٓرتي  بةهاطرتةو صاُظرتتيَلت   ثيَياْ  واتة: )
ُى وةدةسبِرترتيَّ؟ يرترتاخود ترترتةُٔا شرترتويَِى طوًرترتاْ     بؤًرترتا

 دسز دةكةْ(. تةُٔا كةوتوُةء بةسِاطتى ئيَوة كةطاُيَلّ
كةياْ ئةوا يضبايةتيةوة ئةطةس بةهاطةياْ ُةبوو هةطةس ح

ثيَيرترتاْ دةهارترتيَني وةن خرترتودا رةسًوويرترتةتى هرترتة قوسئاُرترتة     
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ...ژ ثؤزصةكةيرترتذا:  

ترترترترترتة: )ئةطرترترترترتةس , وا 2١النججججج  :  ژژ  ڑ  ڑ  ک  
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شايةكء بةهاطةكاُياْ ُةٓاوسد بةسِاطتى ئا ئةواُة هرتةالى  
 خواى طةوسة كةطاُيَلى دسزصُّ(.

وة صزس بووُى رةتواى صاُاياُى ئةٓوى طوُِةو جةًاىرتة  
طرترتةباسةك برترتةَ بابةتاُرترتة بةهاطةيرترتة هةطرترتةس تشطرترتِاكى     
بابةتةكرترتة هرترتة ُرترتاو ًوطرترتواٌاُاْ, بؤيرترتة ررترتةتواى صاُايرترتاْ    

ى ًوطرترترتواٌاُاْ ُرترترتةن ترترترتةُٔا   ئاًؤرطاسيرترترتة برترترتؤ تيَلرترترتشِا  
هةكةداسكشدُى ئةٓوى ٓةواوو ئاسةصو بيَت, وة ٓرتاوسدُى  
ئرتةَ رةتواياُرترتة هرترتةَ ثةستووكرتةدا هةواُةيرترتة خويَِرترتةسيَلى   
بةسِيَض بوايَت ثةيوةُذى ُيية بة كؤًرتةيَء تاقٌرتةكاُى الى   
ئيٌَةوة, ًِيش دةهايٍَ ُةخيَش ثةيوةُذى ٓةيرتة برتة ٓرتةس    

ت, ى ًوطواٌاُاُى تيَذابيَشويَِيَلةوة كة ثةستةواصة بووُ
صزس طشُطرترتة وةبرترتة   ةَ بابةتاُرترتةئرترتبؤيرترتة بالاوكشدُرترتةوةى  

بشاياْء  ثاساطتِى ثشتيواُى خواى طةوسة دةبيَتة ٓؤى
خوشلاُى ئرتةٓوى طرتوُِةء جةًاىرتة هرتة ثاسضرتة ثاسضرتة       

 .انشاء هللا طةسيَتى
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وة ىيالجء ضاسةطةسيش دةبيَت برتؤ ئرتةو برتشاو خوشرتلة     
ْ داةُاو ئةو ترتاقٍء حيضباُرتة  ًوطواٌاُاُةى كة تا ئيَظتا ه

 .هة حيضبايةتى بؤ ئةوةى واص بٔيَِّء دةطت ٓةهابطشْ
وة دياسة هةَ باسةوة ُاًيولةء بالاوكشاوةو ثةستوون صزس 
ُوطشاوْ صزس هةَ ثةستووكة بة تيَشء تةطةهرت باطلشاوْ 

ٓةس ثةستووكيَم طوودى خؤى دةبيَت.  انشاء هللابةالَا 
تى هرتة تيَشِواُيِرتى صاُايرتاُى    هةواُة باشرترتيِياْ: حيضبايرتة  

برتةسيَضًاْ كرتان دكترتؤس     برتشاى  ئةٓوى طوُِةوة/ُوطرتيِى 
)ٓيوا اٍ اهرتذيّ(, وة ررتةتواى طرتةوسة صاُايرتاُى ئرتةٓوى      
طرترتوُِةو جةًاىرترتة طرترتةباسةك برترتة حيضبايرترتةتى /ُوطرترتيِى 

 ًاًؤطتا)ثيَشيِى سِيَِا ( وة جطة هةًاُةش.
هرترترتة كؤتايرترترتذا داواكرترترتاسَ هرترترتة خرترترتواى طرترترتةوسة برترترتة ُرترترتاوة 

ىء طرترتيتاتة برترتةسصةكاُى كرترتة ًوطرترتواٌاُاْ كرترتؤ   واُرترتةكاُج
بلاترترتةوة هرترتة ريَرترتش سِزشرترتِايو قوسئرترتاْء طرترتوُِةك برترترتة       
تيَطةيشرترتتِى طرترتةهةرى لرترتاة هرترتة ٓرترتةس كرترتويَ ٓرترتةْ, وة  
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ٓرترتةسوةٓا بةٓةشرترتت برترتة قظرترتٌةءاْ بلرترتاكء هرترتة ئرترتاطشى   
 .انشاء هللا دزصةخ بة دوسًاْ بطشيَت

 
 وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين آمين

 

 

 

 

 

 

                                                                               داب  هسلن( عبدهللا خالد عبدالحوي)                            

                          2٦/1()/2٦١2 كؤضى                                                          

    زاينى 1020/ 2/ 12                           
ؤذى ه                          ةينى                             -ر 

 ضةمضةمال  
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 ثيَشةكى ئامادةكاز:
  سهددد َ, سال دددضال سالعدددضال ع ددد  شدددو إحبدددَي الحمددد      

َو, حبَُم  .شحم  سآلَ س حبَ سس م اُ 
 اطشاُرترتىهةطرترتةس ثرترتاسيَضةساْء سِ ذا, ثيَويظرترتتة اُهةثاشرترت   

كرترتة ٓةطرترتنت برترتة  ظرترتالًى ثرترتان و بيَطرترتةسدبؤوبرترتاوةسِى ئي
ٓرترتةًوو شرترتتيَلى خرترتشا  و   دةسخظرترتنتء ئاشرترتلشاكشدُى  

ة و جوهةكرتةكاْ و طاوس ى دةسةكى هةدورًِاُ ىُادسوطت
ْ هة يةكاْ بؤ تاقٌة حيضبى دورًِاُى ُاوةوة هة صةسةسدا

يضى ثاساطتِى يةن سِ ِى ثؤزصى ئيظالَ, وة ئةسكىيئاي
يرترترتةكشيضى  وةكرترترتو ثاساطرترتتِى  ًوطرترتواٌاُاْ هرترترتة ُرترتاوةوة  

 ًوطواٌاُاْ واية هة دةطت دورًِيَلى دةسةكى.
َِ ] خواى ثرتةسوةسدطاس دةررتةسًيَت:   َساْعَِْ دموذا ِاَحْبدِه ال َّد

ًُم َسَإ تَدَ  َّقوذا  . [301 ]آل عمران:  [َجِمُ
واتة " ٓةًووتاْ دةطت بطشْ برتة ديرتّ و قوسئاُةكرتةى    

 خواى طةوسةوة بةالَا ثاسضة ثاسضة ًةبّ" 
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بؤ خوا هةطةس كاسيَلى كؤيّ هرتة شرتتة    وة ئيٌَة طوثا 
ْ   )بؤوبرتاوةسِ(  بِةًايةكاْ ش ريَهرتة  (فيقه  ) و شرتتة هكيَلرتا

 سِزشِايى قوسئاْ و رةسًوودةكاُذا...
يرتةكاُى دةطرتت طرتشتّ برتة قوسئرتاْ و      هرتة ثيَويظرتتى  بؤية 

 كة بةسطشى بلةيّ هة طوُِةك. يةطوُِةتةوة ئةوة
كرتة   وة ٓةسوةٓا ُةٓيَشنت و البشدُى ٓةس شتيَلى خشا 

ِى ثرترتؤزصةوة هرترتة اليرترتةْ تاقٌرترتة يتيَلرترتةيَ كرترتشاوة برترتة ئرترتاي
يرترتةكاْ. ٓرترتةسوةن دسيَرترتزةداْ و سِزيشرترتنت هةطرترتةس  حيضبرترتى
وة ئةًرترتة  (علييم ا االةييال الاال ييا )ثيَغةًبرترتةساْ  سيَبرترتاصى

بِةًايةكة هة بِرتةًاكاُى ئرتةٓوى طرتوُِةو جةًاىرتة, وة     
بةشرترترترتيَليش هرترترترتة جيَبرترترترتةجىَ كشدُرترترترتى ئرترترترتةو بِةًايرترترترتة 

وطرترتتةكاُى شرترتتة خرترتشا  و ُادس ٓةهاوةشرترتاُذُةوةياُة برترتؤ
  ْ  هرتة ٓةهاٌةترتة صزس ضرتشِو ثرتشِو     خاوةْ ٓرتةواو ئاسةصوةكرتا

جوالاُذُةوة توُذةكاُياُذاية, بؤ ئةوةى بؤو باوةسِةكاْ 
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و بيَطرتةسدى مبيَِِرتةوة هةطرتةس ًرتؤاك طشيَترترتى      برتة ثرتاكى  
 (.علم ا االةال الاال ا ) ثيَغةًبةساْ

 س    ا  ع   حبَُم سع   آلَ س حبَ سس م
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 ضةزةتا 

ثيَويطتة طةجنان و خةلَكى بة طشتى ئاطاداز )
       بكسيَهةوة لة كؤمةلَ و حيصب و ثازضة ثازضة 

 (يةكانطةزيى
خ صاااا الزااوشان خااودا بينازيَصيَاا  . فااةتواكانى  اايَ

ئةندامى دةضتةى طاةوزة شاناياان و ئةنادامى ليرناةى     
 ...يى بؤ فةتوا دان لة والَتى ضعوديةهةميَشة

ْ  ثشطياس كشا هة برتةسِيَض شرتيَ   ئايرتة برتؤ    :خ لرتاة اهترتوصا
صاُايرترتاْ دسوطرترتتة كرترتة تشطرترتِاكى حيضبايرترتةتى و ثاسضرترتة    

ًوطرتواٌاُاْ برتؤ   و تاقٍ تاقٍ طةسيَتى ُيَرتو   ثاسضة طةسيَتى
 ْ بلةُةوة؟وطشتى سِوطةااْ و خةهالى طادةو 
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ى برترتةهاىَ ثيَويظرترتتة تشطرترتِاك  برترتةسِيَضى وةالاًرترتى دايرترتةوة: 
ِاكى برترترترترتةش برترترترترتةش برترترترترتووْ و تشطرترترترترت ءحيضبايرترترترترتةتى

 .(1)سِووْ بلشيَتةوة ثةستةواصةبووُى ُيَو ًوطواٌاُاْ
بؤ ئةوةى خةهالى ضاو سِزشّ بّ هةبةس ئةوةى تةُاُرتةك  

طشتى خةهاةتاوْ برتة ٓةُرتذىَ هرتةو    طادةو ئيَظتا خةهالى 
ةق و وا دةصاُرترتّ ئةواُرترتة هةطرترتةس حرترت  كؤًرترتةيَ و تاقٌاُرترتة  

و ترترتاقٍ  بؤيرترتة ثيَويظرتتة تشطرترتِاكى حيضبايرتةتى   سِاطرتتني. 
شخواص و خةهالى ْ بلةيِةوة بؤ خةهالاُى ريَوطةسيَتى سِو

بيَذةُط برتّ  طشتى. هةبةس ئةوةى ئةطةس صاُاياْ طادةو 
                                                

دثك  ةيت لةبةل ي  دا ب  ة حيكم  ةت و ب  ة  (2) خ  ةل كى ن  ةفام دثس  ت ةي 

ن ةرمى  وث ئةب  ةر هةن  دى  ةش ت ه  ةل كردنمان لي   ى بين  ى   

نيت ب   ة س    زاى خ   واى ئامؤذب   ارى دثكري    ت وث دثيترس   ي 

اس تى  بةورث. وث ئةب ةر بينيم ان ئ ةو كةس ة ك ة ح ةر و ر 

استى بةرةةرض بدات ةوث   ت حةر و ر  وثرنابرى  وث دثيةوي 

ب    ةهي ز ئ    ةوث ل    ةو كات    ةدا و لةبةرامب    ةردا ب    ةهي ز وثال م 

وانة ةةرتووكى  تةوث. بر  ى شي خ صالح  (ظمه ال الْبد َ )دثدري 

 .55الفوزان ص
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خرتةهالى دةهارتيَّ. صاُايرتاْ ئرتةَ شرتتاُةياْ دةصاُرتى برترتةالَا       
هةئاطتى. بؤية طوًشِابووْ هةَ دةسطايةوة  ْبيَذةُط بوو

 تيَلةيَ بةخةهالى دةبيَت.
ديَترترتة م كرترتة سِوداوى هرترتةَ ضةشرترتِة كاتيَرترتبؤيرترتة ثيَويظرترتتة 

وة تشطرترتِاكى حيضبايرترتةتى , (2)س ِووْ بلشيَترترتةوة كايرترتةوة
تشطرتِاكى   طشرتتى صزسترتشة وةن  طرتادةو  هةطةس خرتةهالى  

هةطرترتةس خرترتةهالاُيَلى ريَشخرترتواص. هةبرترتةس ئرترتةوةى خرترتةهالى   
طشتى هةطةيَ بيَذةُط بووُى صاُاياُذا وا طوًرتاْ  طادةو 

                                                

كى زؤر  (2) هاتونةتة كايةوث ل ةم س ةردثمةدا وثك هةروثك تاقمي 

مسلمين وث ت اقمى التبلي و وث ت اقمى التكفي ر الخوان االتاقمى 

عبيييراالر   وث ت   اقمى  االقطبمييي وث ت   اقمى الس   رورية وث ت   اقمى 
ويس  تة ... وث ه  ةتا دواى ..  بؤي  ة زؤر عبييرالقال) لاالثانيميي   ةي 

ن  الدثران  ة وى ةرؤب  را ترس  ناكى ئ  ةم تاقم  ة ل  ةر   م ول  ة ر 

تةوث. وون بكري   ِ  بؤضونيانةوث ر 
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وة ٓرترتةس  شرترتتيَلى سِاطرترتتة. يرترتةئرترتةَ حيضبايرترتةتىدةبرترتةْ 
 .  (3)ةقةئةًةش ح

 :خ لاة اهتوصاْوة ٓةسوةٓا ثشطياس كشا هة بةسِيَض شيَ
 كة هة ىوْ كشدُةوةى ئةو ٓةالاُةوئايا ئاشلشا كشدْ و س

يرترتاخود ٓةهارترتةى ئرترتةو  ّيرترتةكاُُرترتاو ثةستوكرترتةكاُى حيضبرترتى
كؤًةالاُةى كة ٓاتووُةتة ُاو والاتةكةًاُةوة بة هةكةداس 

 ت؟ كشدُى باُطخواصاْ دةرًيَشدسيَ
 ُةخيَش ... ئةًة هةكةداس كشدْ :بةسِيَضى وةالاًى دايةوة

 .(4)ية بؤ باُطخواصاُْى

                                                

خ صيييق  شيييمميييق يفيييت ا االمعقميييم مييي  االعلميييق    ل  تةماش   اى ة   ةرتوكى (3)
    82الاألجوي  املفمرل اله ص 82االفوزان ص

ب ازى س ةلةفى قس ةكردن بةئ ةهلى بي دث   (4) ي  بانبخوازك ارانى ر 

اك   اران و تاقم   ة حيزب   ى ؤ ه   ةن و بومر  ي   ةكان ك   ة ئ   ةمر 

ثة    ان و ئا باداركردن    ةوث ل    ة خؤي    ان و ل    ة لةس    ةر بؤر 

ب   ةكانيان ب   ة لةك   ةدار كردن   ى ب   ا   وث نبخوازان ن   ازاننكتي 

ه     ةروثها قس     ةكردن ب     ةخودى ئ     ةو كةس     انة  ب     ةل كو 
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هةبةس ئرتةوةى ئرتةَ ثةستوكاُرتة ثرتةستوكى برتاُط خرتواصى       
ُني, وة ئةواُةى خاوةْ ئةَ ثةستون و بؤضوُاُةْ هرتةو  
باُطخواصاُة ُرتني كرتة باُطرتةواص دةكرتةْ برتؤ سِيَطرتاى خرتوا        

. وة هةطةس سِيَطةى و بةهاطةو صاُظت هةطةس ضاو سِزشِى
 سِاطتيش ُني .

وة ئيٌَرترتة كاتيَرترتم ٓةهارترتةى ئرترتةو ثةستوكاُرترتة يرترتاخود ئرترتةو    
ية خودى ئةو ْ دةكةيِةوة, بؤ ئةوة ُىوباُطخواصاُة سِو

 , بةهالو هةكةطةرالاُة ُاوياْ كةطاُة بشيِذاس بلةيّ كة 

                                                                                

ئاباداركردن   ةوث ل   ة ئ   ةهلى بيدع   ة ب   ةخودى كةس   ةكان و 

كة ل   ة ئاب   ادار كردن   ةوث ل   ة ةةرتوك   ةك انيان  ئ   ةوث بةش   ي 

بازى سةلةفى صال ي  وارثوث زؤرث ل ة ح. وث بةل بةش لةو ب ر 

ب      ةكانى  ب      ةكانى ف      ةرموودثدا  وث ل      ة كتي  الج      ر  )كتي 

است كردنةوث ب ةل كو  ـ (داوالتعديل واتة: بريندار كردن و ر 

زانايان بةهؤى باسكردنى ئةهلى بيدعةوث خؤيان ل ة خ واى 

  بةورث نزيك دثكردثوث.
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, ُرتةوةن  (5)يةوةية بؤ ئوممةتى ئيظالَى ئاًؤرطاسىوسِو
وُى خشاثياْ ريَشبلةْ ثرتاش ئرتةوة ببيَترتة كيَشرتةو     بؤضو

ريتِة, وة يةن دةُطى ًوطواٌاُاْ ثاسضة ثاسضة بلشيَت 
ئيٌَرتة  ًوطواٌاُاْ ثةستةواصة برتن,  وة ٓةسوةٓا كؤًةهاى 

ية, بةهالو ًةبةطتى ئيٌَة ئرتةو  ُى كةطةكاًْةبةطتٌاْ 
بؤضوُاُةية كرتة هرتةُاو ئرتةو كتيَرتث و ثةستوكاُةدايرتة كرتة       

 .(6)وةو ُيَشدساوة بؤًاْ بةُاوى باُطةواصةوةبالاوكشاوةتة

                                                

تو ئةو شتة لة بابةتةكانى جرحى ةي اوان بي  ت ل ة  (5) وث ئةبةر بي 

اس تبؤييان بي  ت وث ب ؤ ئ ةوثى ك ةى ةي  ى دادة ةروثرن و ر 

ب   ةكانى الج    ر   نةخةل    ةتى   ئائةم   ة زؤر هةي   ة ل   ةناو كتي 

والتع   ديل   وث ل   ة ةةرتوك   ةكانى ةي   اوان و ذي   ان نام   ة  وث 

كى تيا نى ية بؤ هةر كةسي ك كة ئ ةهل بي  ت وات ة هيض شتي 

ناسة كردنى حال  شايستة بي    ت بؤ ئةو شتة. وث ئةمةش بؤ ةي 

ب       ؤ    وثه       ةروثها  و هةل س       وكةوتى ئ       ةو كةس       ةية

ي ان ن ةك ب ؤ خؤش ى و ئ ارامىى خةل كئاباداركردنةوث  ية لي 

  .خؤيان دان بة

ث  األجوبيي  املفمييرل عي   اييال  املدييق   ا ريييرل تةماش  اى (6) .66بك  ة الة  ةر 
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الحمدد ا  الددن  اَُمْددَ تددْم ال ددملحمت, س دد   ا  ع دد  
سدددُ حم شحمددد  الَبدددي امشدددي سآلدددَ سسددد م, سادددم  حعدددُُْو, 

ُه  .سهعبي ا  سحُم الِذ
سِةمحةتى خواى )خ ىبذاهعضيض بّ باص ثشطياس كشا هة شيَ

 ثيَغةًبرتةس   ةىطةباسةك بة رةسًوودةكرت  (ىلَ بيَت
,ِ  دددم  ددي سددْ ِْ  أشْددي ع دد  ثددض  سسددبُُو   قددِس ... )
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؟ قدماإ شدو  الَم  إإ ساه ال, ق َمإ شو هدم َم سدذا ا  
 (7)(ِمن ع   شثه شم أحم ع َُ الُذال سأ حماي

هرترترتة دآاتويرترترتةكى ُضيلرترترتذا  ) ... :واترترترتاى رةسًوودةكرترترتة
 (حةرتاو طرتىَ تاقٌرتةوة, ٓرتةس   73ئوممةتةكةَ دةبيَتة )

 ْ بؤ ئاطشْ تةُٔا يةكيَلياْ ُةبيَت: ٓاوةالآْةًوويا
؟ كرترتيَّ ئرترتةى ثيَغةًبرترتةسى خرترتوا ئةواُرترتة ررترتةسًووياْ: 

رةسًووى: ئةواُرتةْ كرتة هةطرتةس ئرتةو بةسُاًةيرتةْ كرتةوا       
 . (ئةًشِز ًّ و لةحابةكامنى هةطةسيّ 

ئايرترتا كؤًرترتةهاى ترترتةبويل هةطرترتةيَ ئرترتةو ٓرترتةًوو شرترتؤن و       
ظرترتوٌني بيذىةيرترتةى كرترتة ٓةياُرترتة وة كؤًرترتةهاى ا خرترتواْ ام

و درايرترترتةتى كشدُرترترتةياْ برترترتؤ   هةطرترترتةيَ ئرترترتةو حيضبايرترترتةتى 

                                                

الاحليقما ا امل يمررر ر يا  787رالاه االطياا  ا املعميا االريبيق ر يا  صييم::  7ل
 العلييي  8873, الصيييييه األالبيييق  ا صييييم: ايييد  االثمييي   ر يييا 777

 31-37ح يييييي  احلليييييييد ا األربعيييييييون حييييييري ق ا االيييييييرعول الااليييييييرعقل ص
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كاسبةدةطتاْ وة ُةبووُى طويَطشتّ و طويَشِايةهاى كشدُى 
ًوطواٌاُاْ ئايرتة ئرتةَ    كاسبةدةطتاْ و رةسًاْ سِةواياُى

رةسًوودةكرترترتةدا  دوو تاقٌرترترتة هرترترتةو تاقٌاُرترترتةْ كرترترتة هرترترتة  
 .(8)ٓاتووْ

 ٓةسكةطرترتيَم ثيَورترتةواُةى برترتةسِيَضى هةوةالاًرترتذا ررترتةسًووى: 
بلاك ئةوا دةضيَتة ُاو  بؤباوةسِى ئةٓوى طوُِةو جةًاىة

يرتةوة ... وة ئةواُرتة   ( حرتةرتاو دوو ترتاقٍ و رؤقة  72ئةو )
( حةرتاو 72خؤياْ ئاشلشا كشدووة بؤية هة ) بيذىةضيَتى

تياياْ ٓةيرتة  , وة ئةو تاقٍ و رؤقاُة ... (9)دوو تاقٌةكةْ

                                                

ةرس   ياركةر كاتي    ك باس   ى ت   ةبليو و ئيخ   وانى ك   رد ل   ة الى  (6)

ثحم  ةتى خ  واى ل  ى  بي   ت(  ش  ةوا ش  ي خ ب  ن ب  از )ر  خ  ؤى ةي 

واى ب  ة وثال مةك   ةى ش  ي خ ه   ةبوو  ةر وث ئينك  ارى لةس   ب  ر 

  كرد بةئابابة.دثنة

ثحم  ةتى خ  واى ل  ى  بي   ت( ت  اقمى ئيخ  وان و  (9) ش  ي خ ب  ن ب  از )ر 

ي زى ) ( ح ةفتاو دوو تاقمةك  ةوث 22ت اقمى ت ةبلي ى خس تة ر 

ورياى ئةمة بة  وث هةندى  تاقمى ديكةشى لكان د بةوان ةوث.
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ة وة كرترتارشة, وة تيايرترتاْ ٓةيرترتة طةسثيَورترتى كرترتاس و تاواُبرترتاس 
 ية....تياياْ ٓةية بيذىة ضى

واتة تةبويل و ئيخواْ هرتة  ئةَ دوو تاقٌة  ياس: ئاثشطياس كة
 ( حةرتاو دوو تاقٌةكةْ؟ 72)

رتى دايرتةوة:    ( حرتةرتاو دوو  72برتةهاىَ هرتة )  ) بةسِيَضياْ وةالًا
 ( حرترترتةرتاو دوو72تاقٌةكرترترتةْ... وة خرترترتةواس يش هرترترتة ) 

  .(...(10)يةتاقٌةكة
 خ.اْ بذاتةوة ئةى شيَخيَشت ىثاداشتس: خوداثشطياس كة

 
      هرترتة ثرترتةستوكى (خرترتودا بيثاسيَضيَرترتت)خ لرترتاة اهترترتوصاْ شرترتيَ
 رةسًوويةتى: دا (06-95حملة عن الفرق الضالة ص )
ئرترتا ئرترتةَ كؤًرترتةيَ و تاقٌاُرترتةى هرترتةَ ضرترتةسخةدا ٓرترتةْ       )

ثيَوةواُةى كؤًةهاى ئرتةٓوى طرتوُِةْ ٓرتي     , (11)ئيَظتاكة
                                                

تي ك داي  ة ك  ة ل  ة س  ال ى  اييال  االطييق     30ل ه تؤم  ار 4449ل  ة كاس  ي 

 .ثكراو

  

  وث تاقمةك  ةى حس  ن لاإلخوانميي  وثك )تاقمةك  ةى حس  ن البن  ا  (44)
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ة شرترترترتتيَم ُرترترترتني ترترترترتةُٔا دسيَزكرترترترتةسةوةى ئرترترترتةو تاقٌرترترترت  
 .(وة هكيَلّ هةواْ ةبيَتطوًشِاياُةُ

 
 
 

خرترتودا )خ لرترتاة اهترترتوصاْ  وة ثشطرترتياس كرترتشا هرترتة شرترتيَ   
ئاية ئةَ كؤًرتةيَ و تاقٌاُرتة دةضرتِة سِيرتضى      :(بيثاسِيَضيَت

 ( حةرتاو دوو تاقٍ و رؤقة بةٓيالن ضواُةوة؟72)ئةو 
 : (12)بةسِيَضى وةالاًى دايةوة

                                                                                

  وث اييييييمر  طييييييت لاالقطبميييييي  وث تاقمةك      ةى  , االثابميييييي لالتراب        

  وث تاقمةك ةى محم د يلي اى ايرالر لاال يرالري  تاقمةكةى محمد 

  وث لاالثانيمييييييي  عبيييييييراالر   عبيييييييرالقال)   وث تاقمةك       ةى لاالمبلمغمييييييي  

احلبشيييييي  ث تاقمةك      ةى و حممييييييود احلييييييراد لاحلرادييييييي  ,تاقمةك      ةى 
وث جب       ة  ل ييييييقس ,  ييييييير يقاييييييي    وث تاقمةك       ةى لاحلبشييييييم  

  لةمانةش.

  38األجوبيييي  املفمييييرل عيييي   اييييال  املدييييق   ا ريييييرل ص ل    ة ة    ةرتوكى (42)
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طرتوُِةو   ثيَوةواُةى ئرتةٓوى  بةهاىَ, ٓةًوو ئةواُةى كة )
دةكةْ هةواُةى كة خؤياْ دةدةُة ثايَ ئيظالَ  جةًاىة

هرتة باُطرترتةواص كشدُرتذا يرترتاخود هرتة بؤوبرترتاوةسِدا يرتاخود هرترتة     
دةضرتِة   و بِويِةكاُى ئيٌاُذا ئةوا ئةواْشتيَم هة بِةًا

( حةرتاو دوو رؤقرتةو تاقٌاُرتةوة كرتة هرتة     72سِيضى ئةو )
, وة ٓةسِةشرترترترتةى خرترترترتواى  ٓرترترترتاتووة رةسًوودةكرترترترتةدا

طةسصةُشرتت   ٓةسوةٓا وةدةياْ طشيَتةوة,  ثةسوةسدطاس
دةكشيَت و طضا دةدسيَت و تؤهاةشى ىلَ دةطيَِذسيَتةوة بة 

 .(طويَشةى طةسثيَوى كشدُةكةى
 سِةمحةتى خواى هوَ) حممد ناصرالدين االلبانيخ وة شيَ
ئرترتا ئرترتةَ )  :رةسًوويرترتةتى 114كةيرترتذا  اهرترتة رةتاو (بيَرترتت

ةطرتةس سِيَطرتا   يرتة كرتة ه  حيضباُةى كة ٓةْ. بشِواًاْ وا ُرتى 
و يةكالى دةكةيِرتةوة  سِاطتةكةى خواى طةوسة بّ. بةهال

كرتةوا  هةطرتةس ئرتةو سِيَطةيرتةْ     و دهاِيايّ كة ئةَ حيضباُرتة 
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هةطرتةس ٓرتةس سِيَطرتةو سِيَورتلةيةن هرتةواْ شرتةيتاَُيم ٓةيرتة        
 .(خؤى خةهالى باُط دةكاك بؤ الى

سِةمحرتةتى خرتواى ىلَ   ) بن عبهدا  ببهز ديهد   خ بلش وة شيَ
برتا ثيَيرتاْ بوارتيَني تاقٌرتةكاْ ُرتةن      : (13)ةتىرةسًووي (بيَت

دةداتة ثايَ ئةَ كؤًةهاة ئةو كةطةى خؤى  )كؤًةهاةكاْ 
ضرترترترتى يرترترترتة ُاشرترترترتةسىيياُة ئرترترترتةوة برترترترتة بيذىة حيضبرترترترتى

 .(دةرًيَشدسيَت
ئةو تاقٌاُةى  ) :(14)رةسًوويةتىخ لاة اهتوصاْ وة شيَ

ةك ئرتةو  كةوا ثيَوةواُلاسيياْ ٓةية برتؤ قوسئرتاْ و طرتوُِ   
ْ  كةطةى كة خرتؤى د  ئرتةوة برتة بيذىةضرتى     ةداترتة ثاهايرتا

 .(دةرًيَشدسيَت

                                                

    301لحريا االنممق  ص لة ةةرتوكى (43)
   31األجوب  املفمرل دا ص لة ةةرتوكى (44)



  ...................... ئةم كؤمةالَنة لة حةفتاو دوو ثازضةكةن

 

28 

 

سِةمحرتةتى  ) الشاطيبئيمامى ضى ٓةسوةن كةطى بيذىة
بةسٓةهاظرترترتتلاسى  ) :(15)رةسًوويرترترتةتى (خرترترتواى ىلَ بيَرترترتت

 .(دةكاك شةسىةو درايةتيشى
ةق و سِاطرتت وا دةبيرتِّ كرتة ئرتةَ     باُطخواصاُى سِيَطاى حرت 

ة ترترتةُٔا ئرترتةو كؤًةهارترتٓرترتي  شرترتتيَم ُرترتني ترترتاقٍ و كؤًةالاُرترتة 
ٓرتةواهاى هرتة برتاسةوة     طوًشِاياُة ُةبيَت كة ثيَغةًبةس 

داوة وة ئاطرترتاداسى كشدويِةترترتةوة برترتةوةى كرترتة ُةضرترتيِة   
ٓي  شتيَم ُاوياُةوة, صاُاياْ وا دةبيِّ كة ئةَ تاقٌاُة 

تاقٌرتة طوًشِاياُرتةى كرتؤْ     وُني ترتةُٔا دسيَزبوُرتةوةى ئرتة   
 ُةبىَ.

   :(16)رةسًوويرتةتى  (خودا بيثرتاسيَضىَ )خ لاة اهتوصاْ شيَ
ئةٓوى طرتوُِة بلرتاك    كؤًةهاى ٓةس كةطيَم ثيَوةواُةى )

يرتة  كةطة طوًشِاية, الى ئيٌَة ٓي  كؤًةهايَم ُرتى  ا ئةوئةو

                                                

  . دا17اإلعمةق  ص لة ةةرتوكى (45)

  30 األجوب  املفمرل دا ص ةةرتوكى لة (46)
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يرتة هرتة   ئةو كؤًةهاةش بشيترتى  ُةبيَت جطة هة يةن كؤًةيَ
, وة ئرتةوةى ثيَورتةواُةى ئرتةَ    ئةٓوى طرتوُِةو جةًاىرتة  

 ثيَغةًبرتةسى  ئةوا ثيَوةواُةى بةسُاًةكةى  كؤًةهاة بلاك
 , وة ٓرترترتةسوةٓا دةهارترترتيَني: ٓرترترتةس كةطرترترتيَم  كرترترتشدووة

بلرترتاك ئرترتةوا ئرترتةو  ثيَورترتةواُةى ئرترتةٓوى طرترتوُِةو جةًاىرترتة
يرترترتضى ئرترترتةٓوى ٓرترترتةواو ئرترترتاسةصو و    كةطرترترتة دةضرترترتيَتة سِ 

ى واْ جيرترتاواصْ هرترتة سِوةكيطةسثيَورترتوة , بيذىةكاساُرترتةوة
حوكٍ داْ بةطةسياُذا بة طوًشِايةتى بيَت ياْ بة تةكتؤ 

ووكى و دووسى و ُضيلى يى و بكشدْ بيَت بة ثيَى طةوسة
      .(ةوةيىةق و سِاطتهة ح

وة ٓةُذىَ هةو تاقٍ و رؤقة طوًشِاياُرتةى ٓاوضرتةسخيش   
, وة حسهههن الب)ههها ناة(زانيهههة  تاقٌةكرترترتةى )ئةًاُرترترتةْ 
سهيد   تاقٌةكرتةى , وة حسن الرتابي نالرتابية  تاقٌةكةى
حممههههد السههههر    تاقٌةكرترترترتةى, وة  القطبيههههةقطهههه  ن

بهههدالرعن عبهههدا ال   ع تاقٌةكرترترتةى, وة نالسهههر  ية 
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, وة  التبليغيهة حممهد لليها) ن  تاقٌةكةى , وة نالرتاثية 
تاقٌةكرترتةى , وة حممههزا ااههداا نااداايههة   تاقٌةكرترتةى
بعهههد ياسههه   تاقٌةكرترترتةى, وة  اابشهههيةاابشهههي ن

وة جطرتة هةًاُرتةش صزسْ ... ٓرتةْ    , ااماسية نعا) 
 .(ْ داْ...!ووة هة دسوطت بو

رؤقة ئرتا ئةًرتة باشرترتيّ     خودتيَم دةهايَني: تاقٍ ياوة كا
بِيَيرتت كرتة ثيَورتةواُةى     ُاوة كة ُاوى ٓةس كةطيَلى هوَ

قوسئرتاْ و طرترتوُِةك و ًةُٔرتةجى ثيَشرترتيِاُى ثيرتاو ضرترتان    
 دةكةْ. 

ية بؤى ٓةسوةن ضؤْ ئا ئةًة ُاويَلى دسوطت و شةسىى
ُاوى  ذاتاقٌةكاُ –دةى وهة رةسًو  ثيَغةًبةسى خوا

ئةَ كؤًةالاُةى كرتة   ةالَا... بُاطشاوةكة صاُشاو وهيَِاوْ 
جطة هة يةن كؤًةيَ ُةبيَت, ئةويش  ٓةْ ٓي  شتيَم ُني

كؤًرترترتةهاى ًوطرترترتواٌاُاُة كرترترتةوا رةسًوودةكرترترتة ئاًرترترتارةى  
 ثيَلشدووة.
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 : (17)رةسًويةتىخ لاة اهتوصاْ شيَ
ٓةس كةطرتيَم ثيَورتةواُةى ئرتةَ بةسُاًةيرتة بلرتاك واترتة        )

 بةسُاًةى "طوف" "ثيَشيِاْ" وة هةطةس بةسُاًةيةكى
يرتة وة ئيٌَرتةش هرتةو    تش بشِواك. ئا ئةو كةطة هة ئيٌَة ُرتى 

ُرترتني, وة خؤًرترتاْ ُادةيِرترتة ثرترتاهاى, وة برترتا ئرترتةويش خرترتؤى 
ُةداتة ثايَ ئيٌَة, وة ثيَى ُاوتشيَت كؤًةيَ, برتةهالو ثيَرتى   
دةوتشيَرترتت تاقٌيَرترتم هرترتة تاقٌرترتة طوًشِاكرترتاْ هةبرترتةس ئرترتةوةى  

. كؤًرتةيَ  ةق بيَرتت ؤًةيَ ُابيَت تةُٔا ًةطةس هةطرتةس حرت  ك
َ سِيَطرتاى  هةطرتةس كؤدةبِرتةوة, برتةالا   ة كرتة خرتةهالى   ئةوةي

بةتايَ و ثوض ئةوةية كة خةهالى ثاسضرتة ثاسضرتة دةكرتاك    
ُرترتةن خرترتةهالى كؤبلاترترتةوة. خرترتواى طرترتةوسة جرترتى جالهرترتة    

كاق" واتة "ئةطرتةس  ا ٍٓ  ي شدةرةسًيَت "وإْ توهوا رإمن
 .(ثشتياْ ٓةهالشد ئةوا ئةواْ هة دوو بةسةكى داْ

                                                

7األجوبيييي  املفمييييرل عيييي   اييييال  املدييييق   ا ريييييرل دا ص ل    ة ة    ةرتوكى (42)
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شحم  الَبي   سذلَم  ع  حم ا  سه َ س    ا سال
 امشي سع   آلَ س حبَ أجمُُو.

 
 
 
 
 

 
يةكان كازةكانيان بهياد ناوة لةضةز بهةمايةكى حيصبى

 ناجيَطري
َو َع َدد  ] :خرترتواى طرترتةوسة رةسًويرترتةتى   َُمحَدد ددَ  ادوَدْ َأَ َمددْو َأسَّ

َو َع َد  َرد َ  َُمحَد َِ َسِ ْكَذان  َدُدْ ل َأاْل َشْو َأسََّ  ادوَدْ م تَدْقَذى ِشَو ال َّ
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َو َإ ََدْدددِ   اْلَقددْذاَل  َِ ِ ددي حَددمِ  َجَددََّم َسال َّدد ٍ  َهددم   َ محْدَدددمَ  اِد جود و
 . [ 301 ]االموب :  [الظَّمِلِمُوَ 
بِاغرترترتةى ًضطةوتةكرترترتةى  جرترترتا ئايرترترتة كةطرترترتوَ ] : واترترترتة

هةطرترتةس خواُاطرترتىو بةدةطرترتت ٓيَِرترتاُى     داًةصساُرترتذبيَت
بِاغرترترتةى  ةصاًةُرترترتذى خرترترتوا ضرترترتاكرتة يرترترتاخود كةطرترترتوَ سِ

ةصساُذبيَت هةطةس هيَواسى كةُذةالاُيَلى ًضطةوتةكةى داً
ُرتاو   طرتةس خؤيرتذا بشِوخيَترتة    رشةيَ و سِووخةن ثاشاْ برتة 
كةطرتاُى   يوااى طرتةوسة سِيٌَِرت  ئاطشى دزصةخةوة وة خرتو 

     .(طتةًلاس ُاكاك
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