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ثيَؼةنى
طوثاغ و طتايؽ بؤ خواى طةوسةو َيٗشةبإ،
دسوودو سةمحةتى خوا بشِريَت بةطةس طياْى ثانى
ثيَػةَبةسى

خؤػةويظتُاْذا

و

ٖةَوو

ػويَٓهةوتواْى تا سِؤرى دوايى.
سووداوة خيَشاناْى ريإ و ئايَؤصييةناْى ْاوضةنة
ئةوة دةخواصيَت ية ٖةَوواليةى نة صؤس بةوسدى
ضاوديَشى باسودؤخةنة بهةئ و يةئاطتى ٖةطتياسى
قؤْاغةنةدا بني ،وةالَّ طؤ و ئيًٗاّ بةخؼى ْيَو
ناية نؤَةالَيةتيةنة بني و بةسوئيايةنى سؤػٔ و
ديذيَهى نشاوةوة ٖةْطاو يةطةٍَ ئةّ واقيع و
سؤرطاسةدا بٓيَني ،يةٖةَإ ناتذا ئاطاداسي ٖةَوو
ياطاو سيَظا ػةسعييةنإ بني ،تا ئائ و باوةسَِإ
يةطةٍَ ئةخالم و سةوػتُإ ثاسيَضساوبيَت.
ٖةَوو ئةو سووداواْةى نة سوو دةناتة ئةّ خاى و
ٖةَوإ دةخاتة بةس

خةيَو و ْيؼتُاْة

بةسثشطياسيةتيَهى طةوسةو َيَزووييةوة نة بةطوود
وةسطشتٔ ية سيهُةت و ريشى و عةقًَةوة تةعاَوٍ و
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تةفاعوٍ يةطةٍَ ٖاونيَؼةى سووداوةناْذا بهةئ و
خويَٓذْةوةيةنى دسوطتى ئةّ واقيعة بهةئ.
ناتيَو فيتٓةو بةالَ سوو بهاتة ئايٓى ئيظالّ و
بةْاسِةوا ساظة بؤ دةقة ػةسعيةناْى بهشيَت و
بةْاوى خواو خةييفةى خواوة والَت بهشيَتة طؤَى
خوئَ و سةياو ػةسةفى ئافشةتاْى تيَذا ٖةسِاز
بهشيَت و ويَٓةيةنى تشطٓاى و قيَضةوٕ ية ديٓذاسى
ثيَٓيؼاْى خةيَهى بذسيَت و ناالَى تشغ و بيِ و
طتةّ وداطريناسى بهشيَتة باالَى ئةوثةياَة
ئامساْيةى نة ثاسضةية نة يةسِةسِ وطؤصو
َيٗشةباْى و ٖةويَى ْاػريئ نشدْى َيَزووى
ضةْذئ طايَةى ئيظالّ و َظويَُاْإ بذسيَت نة
طةسضاوةى ييَ بوسدٕ و ثيَهةوةريإ و ئاػتى
نؤَةالَيةتى

بووة

ٖةَوو

بة

ثيَهٗاتة

دياواصةناْةوة ،ئةسنى ديٓذاسى و ثةياَذاسميإ
ئةوةَإ ييَ دةخواصيَت نة سووى ساطتةقيٓةى
ثةياّ و ديٓذاسى خؤَإ سؤػٔ بهةيٓةوةو ثةسدة
يةطةس ٖةَوو ئةو بؤضووٕ بشِياسة ْادؤسو
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ْادسوطتاْة ٖةيَبذةيٓةوة نة بةْاوى ئايٓةوة
ئةجناَى دةدةٕ.
ئةّ سووداواْةى ئةَشِؤ ثيَؽ ٖةَوو نةغ ووالَت و
اليةْيَو ،طةوسةتشئ َةتشطيية نة سووى نشدؤتة
ئايٓى ئيظالّ و تةػويٗى ويَٓة ساطتةقيٓةنةى
نشدووةو خاى وْيؼتيُامناْى دووضاسى ئايَؤصى و
طشفت نشدووة ،بؤية بةثيَويظتى دةصاْني بريى
ٖةَوواْى بٗيَٓيٓةوة نة يةثةياَى ئيظالَذا ضةْذة
طشْطى بةثيَهةوةريإ و ئاػتى نؤَةالَيةتى دساوة.
بؤ ئةّ بابةتة وتاسيَهى بةسِيَض (دنتؤس عةىل حميَذئ
قةسةداغى) وةسدةطيَشِيٓة طةس صَاْى نوسدى بةْاوى
(املبادئ العام٘ ّالكْاعد الهلٔ٘ للتعآؼ الطلنٕ
ّالتعاٌّ اإلىطاىٕ) ئوَيَذةواسئ ئةّ بابةتة
ٖاْذةسيَهى

باؾ

بؤ

بيَت

دةسخظنت

و

سؤػٓهشدْةوةى ٖةَوو ئةو ييَبووسدةيى و
ثيَهةوةرياْةى ثةياَى ئيظالّ نة ثيَؼهةػى
َشؤظايةتى نشدوة ،بةتةْٗا منووْةيى واقيعى و
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بةسدةطتةنشاو يةَيَزووى ثيَهةوة رياْذا ئةرَاس
دةنشيَت.
فشطةتيَهيؽ بيَت بؤ ْاطاْذْى ئةواْةى يةبةسطى
ديٓذاسيذا ناسو سةفتاسى ْاَشؤظاْةو ْاػةسعياْة
ئةجناّ دةدةٕ و خؤيإ نشدؤتة سصطاسنةسى
ئيظالّ.

صالح الدين باقر عبدول
2012/8 /20
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بهةما طشتيةكاى و ياشا بهةرِةتييةكاى بؤ ثيَكةوة
ذيانى ئاشتيانة و ياوكارى مرؤيى
يةنةّ َةبةطتى ثةياَى ئيظالّ ديَطرينشدٕ و
داَةصساْذْى بٓةَاطؼتيةنإ و سيَظا بٓةسِةتييةنإ
بوو بؤ دسوطتهشدْى طياْى ثيَهةوةرياْى ئاػتياْة
ية ْاخ و دةسوْى تانةناْى نؤَةيَطةداو
دسوطتهشدْى ٖةطتى ٖاوبةػى َشؤيى يةسواْطةى
ئايةتة ثريؤصةناْى قوسئإ و فةسَوودةناْى
ثيَػةَبةسَاْةوة  45قبوٍَ نشدْى يةنرتى
بةٖةَوو دياواصةيية ناْةوةو ديَبةديَ نشدْى
طياْى ٖاوناسى و بٓياتٓاْى والَت يةسِواْطةى ٖةَوو
خيَشو بيَشيَهةوةو ثاسيَضطاسى ييَهشدْى يةٖةَوو
خشاثةو فيتٓةيةنةوة.
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ييَشةدا

طشْطرتئ

و

بٓةَاطؼتيةنإ

ياطا

بٓةسِةتييةنإ بؤ ثيَهةوةرياْى ئاػتياْةو ٖاوبةػى
َشؤيى يةضةْذ خايَيَهذا دةخةيٓة سِوو:
يةكةم :بهةماى دانهاى بة جياوازى نةتةوةيى و
ئايهى و فيكرى و رةنط و زماى و بريو باوةرِة:
يةطووْٓةتةناْى خواى طةوسة دسوطتهشدْى
َشؤظايةتية بة(َظويَُإ ونافشة) وة ،بةتيَهشِاى
ٖةَوو ئةو ئائ و بريوبؤضوٕ و تيَطةيؼنت و
برينشدْةوة دياواصاْةى نة يةثاْتايى رياْذا دةرئ،
يةخةيَهى

نة بةٖةصاسةٖا و بطشة بةًَيؤْإ

بةبريوباوةسِى دياواصةوة دةرئ و دئَ و دةضٔ
يةٖةَوو بةػة دياواصةناْى رياْذا.
نة

ئةَةؾ

يةئريادةو

ويظت

و

بشِياسى

ثةسوةسدطاسداية و خواى طةوسة دةفةسَويَتَّ[ :مًِٔ
طَيتٔهٝهِ
آَٓأتُٔ خَلٞلُ الطٖنَاَّاتٔ َّالٜٞأزِضَّ ٢ا ِختٔلٜافُ أٜٞل ٔ
َّأٜٞلَْاىٔ ٝههِ إ ٌٖ٢فٕٔ ذَلٔو ٜلٜآَٓاتٕ لِّ ٞلعَالٔنٔنيَ] ( )22ضْزٗ
السّو.
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واتة :يةنيَهي تش ية ْيؼاْةو بةيَطةناْي،
دسوطتهشدْي ئامساْةنإ و صةوية دياواصي صَإ و
سةْطتاْة (دةْطي ٖيض نةغ ية نةطي تش ْانات،
طةسةسِاي طةدةٖا دؤس صَإ ،نة دؤسي قظةنشدٕ
و داسِػتين ٖةس طةييَو تايبةمتةْذي خؤي ٖةية،
دطة ية ٖةصاسإ ػيَواص نة يةو صَاْة طةسةنياْة
دةبيَتةوة) ،بةسِاطيت ئا يةو دياسدةيةػذا بةيَطةو
ْيؼاْةي صؤس ٖةية بؤ صاْايإ و ػاسةصايإ.
يةضواسضيَوةى دياواصى ئايني و َةصٖةب و بريو
بؤضوْةناْذا خواى طةوسةدةفةسَويَت[ :نٜاٌَ اليٖاعُ
ٝأ ٖمَّ٘ ٟا ٔحدَٜٗ ٟفَبعَحَ ال ١ل ُ الٖئبٔٚنيَ ُمَبػٚسَّ ًَٓ٢مُي ٔرزَّ ًَٓ٢أٜىصَلَ
َمعَ َُهُ الٔ ٞهتَابَ بٔالٞحَل ٚلَٔٔحِهٝهَ َبًَِٔ اليٖاع ٢فٔٔنَا ا ِختَلٜفْٝاٞ
فُٔٔٔ َّمَا ا ِختَ ٜلفَ فُٔٔٔ إ٢ال ٤ا٤لرًَٔٓ أّٝتُُِْ مًٔ َب ِعدٔ مَا
دَاٛتِ َُهُ اٞلَبٔٚيَاتُ َب ِػّٔا َب ِٔيَ َُهِ فََ ٜدَ ٚال ١لُ ا٤لرًَٔٓ آ َميُْا ٞلٔنَا
ا ِختَ ٜلفْٝا ٞفُٔٔٔ مًَٔ الٞحَل ٚبٔإ٢ذِٔىُٔ َّال ١ل ُ َٓ َِدٖٔ مًَ َٓػَا ٛإ٢لٜٙ
ط ٗمطَِتكٔٔه )213( ]٣ضْزٗ البكسٗ
صٔسَا ٕ
واتة( :ية طةسةتاي ثةيذابوْي خةيَهيذا ،ثيَؽ
تؤفاْةنةي ْوح) خةيَهي يةى ئوممةت بووٕ و
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خاوةْي تةْٗا بريوباوةسِي يةنتاْاطني بوٕ( ،بةالَّ
بةسةبةسة الياْذا) خوايؽ ويًََي ْةنشدٕ و
ثيَػةَبةساْي سِةواْةنشد ،تا َزدة دةسو تشطيَٓةسبٔ
ٖاوسِيَ يةطةٍَ نتيَيب ئامساْيذا ،بؤ سووٕ نشدْةوةي
سةم و ساطيت ،تا يةْيَوإ خةيَهيذا فةسَاْشِةوايي
و دادوةسي ئةجناّ بذات يةطةس ئةو ػتاْةي نة
بؤتة نيَؼةيإ و سِاو بؤضووْيإ يةطةسي دياواصة،
نةطيؽ دياواصي و نيَؼةي يةطةس بةسثا ْةنشد
دطة يةواْةي نة ئةو نتيَباْةيإ ثيَ بةخؼشاوة (نة
طاوسو دويةنةٕ) دواي ئةوةي بةيَطةو ْيؼاْةي
سِووٕ و ئاػهشايإ بؤ ٖات (نة قوسئاْة ،ئيٓذا
نيَؼة و دووبةسةنيإ تيَذا دسوطت بوو) ،ئةَةؾ
بةٖؤي سةطادةت و طتةّ نشدْياْةوة (بؤية
ثةيشِةوي سةم و ساطتيإ ْةنشد) ،ئةوطا خوا
ٖيذايةت و سِيَُٓووي ئيُاْذاساْي نشد بؤ دؤصيٓةوةي
سةم و ثةيشِةوي نشدْي ية ْيَوإ ئةو َةطةالْةي
نة ئةوإ نيَؼةيإ ية طةسي ٖةبوو و خوا
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سيَُٓوويي ٖةسنةطيَو دةنات نة بيةويَت و
(ػايظتةبيَت) بؤ سِيَطة و سِيَباصي ساطت و دسوطت.
خواى طةوسة سووْى نشدؤتةوةنة طوْٓةتةناْى
ئةّ دياواصياْة دةخواصيَت وةى دةفةسَويَتَّٜ[ :لِْ
ذعَلَ اليٖاعَ ٝأ ٖمَّ٘ ٟا ٔحدََّٗ ٟالَٓ ٜصَالٌَْٝ
غَا ٛزَبٗو ٜلَ ٜ
مُدِتَ ٔلفٔنيَ * إ٢ال ٤مًَ زٖ ٔحهَ زَبٗؤَّ ٜلرَلٔو ٜخَ ٜلكَُ ٜهِ َّتَنٖتِ
ذٖي٘ٔ َّاليٖاع ٢أٜدِ َنعٔنيَ]
نٜلٔ َن٘ ٝزَبٚوٜ ٜألمِألٌٖ دَ ََٖيهَ مًَٔ الٔ ٞ
( )119-118ضْزٗ ٍْد.
واتة :خؤ ئةطةس ثةسوةسدطاست بيويظتاية ئةوة
ٖةَوو خةيَهي دةنشد بةيةى تاقِ و نؤَةٍَ( ،بةيَاّ)
بةسدةواَيؽ ئةو خةيَهة دياواصٕ يةْيَواْي يةنرتدا
ية ئايني و بةسْاَةو بؤضووْذاَ ...ةطةس ئةوةي
بةصةيي ثةسوةسدطاست طشتبيَتيةوةٖ ،ةس بؤ ئةو
َةبةطتةؾ خواي طةوسة دسوطيت نشدووٕ( ،واتة:
بةػيَوةيةى دسوطيت نشدووٕ بتوأْ ئاصادي
بريوباوةسِو بؤضووْيإ ٖةبيَت ،ئيٓذا سيَطةي
ساطتيإ ثيَ بًَيَت و بؤيإ سووٕ بهاتةوة) و بشِياسي
ثةسوةسدطاسي تؤ دةسضووة و تةواو بووة ،نة
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دؤصةخ ثشِ دةنةّ يةطشؤي ثةسي و خةيَهي (ئةواْةي
خؤيإ ػياوي ئاطش دةنةٕ).
ئةَةى دووباسة نشدؤتةوةية طوسةتى(ايٓشٌ) داو
دةفةسَويَتَّٜ[ :لِْ غَا ٛالل ُ ١لٜذَعَلٜهٝهِ ٝأمَّٖ٘ ٟا ٔح َدٟٗ
َّلهًٔ ُٓضٔلٗ مًَ َٓػَآَََِّ ٛدٖٔ مًَ َٓػَاَّٜ ٛلُتطِأٜل ًٖٝعَنٖا
نٝيُتهِ تَعِنَل )93( ]ٌَْٝضْزٗ اليحل.
واتة :خؤ ئةطةس خوا بيويظتاية دةيهشدٕ بةيةى
ئوممةت (بةيَهو سِيَضي بؤ داْاوٕ و َؤيَةتي داوٕ و
طةسبةطيت نشدووٕ) ،بةيَاّ ئةوةي خوا بيةويَت
طوَشِاي دةنات و ئةوةي بيةويَت سيَُٓوويي دةنات
(ئةيَبةتة ويظيت خوا درايةتي ويظيت ئادةَيضاد
ْانات ،ئةوةي بيةويَت سِيَباصي ٖيذايةت بطشيَت
سيَُٓوويي دةنات ،ئةوةؾ سيَباصي طوَشِايي بطشيَتة
بةس َؤيَةتي دةدات و صؤسي ييَ ْانات) ،بيَطوَإ
ثشطياستإ ييَ دةنشيَت دةسباسةي ئةو ناسو
نشدةواْةي نة ئةجناَتإ دةدا.
ية طوسةتى(ايؼوسى)دا دةفةسَويَتَّٜ[ :لِْ غَا ٛال٤ل ُ
ذعَلَُ ٜهِ أٖ ٝمَّ٘ ٟا ٔحدََّٗ ٟلٜهًٔ ُٓدِخٔلُ مًَ َٓػَا ٛفٕٔ
لَ ٜ
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زَحِنَٔتُٔ َّالع٤الٔنٌَُْ مَا لَُٜه مَّ ًٚلٕٔٓ َّلٜا َىصٔري)8( ]٣
ضْزٗ الػْز.ٚ
واتة :ئةطةس خوا ويظيت ببواية ٖةَووياْي دةنشدة
َيًًةتيَهي يةى ثاسضة (ٖةَووإ بةْاضاسيي
ئيُاْذاسو ضاى دةبووٕ) بةيَاّ ويظيت واية ٖةس
نةغ بيةويَت و ػايظتة بيَت ،دةخياتة طايةي
سةمحةت و َيٗشةباْي و بةٖةػيت خؤيةوة،
طتةَهاساْيؽ ٖيض ثؼتيوإ و ياسيذةدةسيَهيإ
ْابيَت.
يإ دةفةسَويَت[ :لٔهٝلٓ دَعَ ٞليَا مٔي ٝههِ غٔسِ َع٘ٔ َّ ٟميََِادّا
ذعَلٝ ٜههِ أٖ ٝمَّ٘ ٟا ٔحدََّٗ ٟلٜهًٔ لَِّٔبِلٝ َْٝنهِ فٕٔ
َّٜلِْ غَا ٛال ١ل ُ لَ ٜ
خلِٔسَاتٔ]( )48ضْزٗ املاٜدٗ.
مَآ آتَانٝه فٜا ِضَتٔبكْٝا ا ٜ
واتة :بؤ ٖةساليةنتإ (َوطًَُاْإ و خاوةْاْي
نتيَب) بةسْاَة و ثشِؤطشاَي تايبةمتإ بشِياسداوة خؤ
ئةطةس خوا بيويظتاية ٖةس ٖةَووتاْي دةنشدة يةى
ئوممةت و طةييَهي يةى ثاسضة ،بةيَاّ (ويظيت واية
بةو دياواصية) تاقيتإ بهاتةوة يةوةي ثيَي
بةخؼيووٕ (تا بةٖؤي عةقٌَ و ريشيتاْةوة ػويَين
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ثيَػةَبةسي ئيظالّ بهةوٕ) ،دةي نةواتة صؤس
بةثةيةبٔ و ثيَؼربِنيَ بهةٕ بؤ ٖةَوو خيَشو
ضانةيةى.
يةبةسئةوةى ئةّ دياواصياْة نةّ بيَت يإ صؤس،
طةوسة بيَت يإ بضووى ،بةٖيَضبيَت يإ الواص
بةطويَشةى دياواصى ْيَو ثيَهٗاتة نؤَةالَيةتييةنة
دةبيَت يةْيَوإ ديٓذاسو بيَذيٓةناْذا ،ضوْهة خايَى
ٖاوبةػى ْيَوإ ٖةَوو َشؤظايةتى َشؤظ بووْة،
دواتش

ٖاوبةػى

يةبٓضيٓةناْى

ْيَو

ئايٓة

ئامساْييةنإ و بةٖا باالَنإ ،طةوسةتشئ و
بةٖيَضتشئ خايَى ٖاوبةػى ْيَوثيَهٗاتةنإ بؤقبووٍَ
نشدْى يةنرتى رياْى ٖاوبةػة وةى خواى طةوسة

َىَاوِ)[. ]1
ضعَََا لِلْأ
َزْضَ َّ َ
دةفةسَويَتَّ( :الْأ

واتة :صةويؼي بؤخةيَهي ساخظتووةو باسي ٖيَٓاوة
(تا رياْي خؤياْي تيادا بةسْةطةس ).

 .1السمحً 10 /


04

ئيسالم و ثيَكةوة ذيانى ئاشتيانة

بةّ ػيَوةية ٖةَوو ئةّ ئايةتاْة بةئاػهشا ئاَارة
بةوة دةنةٕ نة ئةَة باسودؤخى َشؤظةٖ ،ةسوةٖا
ئاَارة بة ٖةويَذإ بؤ قبويَهشدْى ئةّ دياواصياْةو
ٖةويَذإ بؤ نةَهشدْةوةيإ ٖةطت ثىَ دةنةئ.
ئةّ دياواصياْةؾ ية ْيَوإ (َٔ) و (ئةوإ)ى
دياواصدا صياد و نةّ دةنات ،الواص دةبيَت و بةٖيَض
دةبيَت،

طةوسة دةبيَت و بضوى دةبيَتةوة بة

سِيَزةى دياواص:
 -1يةْيَوإ َٔ و نةطيَهذا نة بشِواى بةٖيض ئايٓيَو
ْةبيَت ،دوسيةنى صؤس ٖةية نة صياتشة ية
دوسى ٖةسنةطيَهى دطة يةو ،بةآلّ خايَة
ٖاوبةػةناْى ثيَؼوو نؤَإ دةناتةوة،
ػتيَهى تشيؽ نؤَإ دةناتةوة نة بشيتية ية
طةسِإ بةدواى سِاطتةقيٓةدا.
 -2يةْيَوإ َٔ و ئةو نةطةى بشِواى سِةٖاى
بةخواى طةوسة ٖةية دياواصيةنإ نةَرتة ية
نةطيَو نة بشِواى ْية،
(ئةًٖى نيتاب).
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 -3يةْيَوٕ َٔ و ئةو نةطةى ية ئةًٖى نيتابٔ
دياواصيةنإ سِيَزةنيإ نةَرتة ية طشوثى
ثيَؼو ،صياتشة ية طشوثى ثاػذىَ ،ثاػإ ٖةس
يةْاو ئةًٖى نيتابذا دياواصيةنامن يةطةٍَ
َةطيشيةنذا نةَرتة وةى ية دويةنةيةى.
 -4يةْيَوإ (َٔ)ى َظويَُإ و ْاَظويَُاْة
ػةسِفشؤػةناْذا باسودؤخى دةْط ناسيطةسة
يةطةس داسِػتٓى ثةيوةْذيةنامنإ،

بةآلّ

بٓةَا ئةخالقية ئيظالَيةنإ فةسَاْشِةوايى
دةْطةنة دةناتٖ ،ةسوةٖا يةْيَوإ َٔ و ْا
َوطًَُاْةنإ ئةواْةى ية ئةًٖى صميُةٕ،
ثةيوةْذيةنة

يةطةس

ثيَذاْى

تةواوى

َافةناْيإ بةثيَى بٓةَا ئيظالَية طةوسةنإ
يةّ بواسةدا دادةسِيَزسيَت.
بةٖةَإ ػيَوة ثةيوةْذى َٓى َظويَُإ يةريَش
طيَبةسى دةويَةتيَهى ْاَظويَُاْذا ،ثةيوةطتة بةو
بةيَيٓٓاَةيةى يةْيَوإ َٔ و ئةودا ٖةية ،ئةطةس
ٖةطتا بةئةسنةناْى طةسػاْى يةبةساَبةس َٓذا،
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ئةوة دياواصى ٖةية ية دةويَةتيَو بةّ ئةسنةى
ييَشةوة

ٖةيَٓةطتيَت،

ثةيوةْذيةنامن

بةّ

ْاَظويَُاْةوة صياتشة ية ٖةَوو ئةواْةى ثيَؼوو.
ٖةسوةٖا ثةيوةْذيةناْى َٓى َوطًَُإ يةطةٍَ ْا
َوطًَُاْة

ئاػيت

خواصةو

بىَ

صياْةناْذا

ثةيوةْذيةنة يةطةس بٓةَاى باْطةواص و ضانةو
دوإ سِةفتاس يةطةٍَ نشدٕ و ثاسيَضطاسى نشدٕ ية
ثةميآْاَةو بةيَيَٓٓاَةنإ.
 -5ثةيوةْذى َٔ بة َظويَُاْاْةوة بةدياواصى
ئايٓضاو طشوخ و نؤَةيَةناْياْةوة وا دادةْيَِ
نةطيَهِ يةوإ ،بةآلّ ويَٓةيةنى نؤثى نشاوى
ثشِاوثشِى ئةوإ ْيِ ،بةيَهو َاوةيةى يةْيَوإ
َٔ و ئةواْذا ٖةية ئةطةسضى بضونيؽ بيَت،
ئةَةؾ بةثيَى سِةطةصةناْى سِيَهةوتٔ و
دياواصيةنإ يةْيَوإ ئايٓضاو طشوخ و نؤَةيَة
ئيظالَيةناْذا.
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دووةم :بهةماى بةريةلَصتى كردى ،شونهةتى
بةريةلَصتى كردى بة جوانرتيو شيَوة:
قوسئاْى ثريؤص وػةى (ًَُالْيَى) بةناس ْةٖيَٓاوة،
بةيَهو وػةى ضوْة ثيَؼةوةو بةسطشىو خؤ ساطشى

يةبشى (ًَُالْيَ)1ى بةناسٖيَٓاوة ،دةفةسَويَت [:إٌٖ٢
ال٤لَُ ُٓدَافٔعُ عًَ ٢ا٤لرًَٔٓ آمَيُْا إ ٌٖ٢ال٤لَُ لٜا ُٓحٔبٗ نٝلٖ
َخْٖاٌٜ ٣نفْٝز )38( ]٣ضْزٗ احلـر
واتة :بيَطوَإ خوا ثؼتطريي دةنات يةواْةي نة

ئيُإ و باوةسِيإ ٖيَٓاوة ضوْهة بةسِاطيت خوا
ٖةَوو خياْةتهاسو نافشو بيَ باوةسِيَهي خؤؾ
ْاويَت.
ضَُهِ بٔبَعِض٣
يإ دةفةسَويَتَّٜ....[ :ل ِْالَ ٜدفٞعُ الل ُٔ١اليٖاعَ بَعِ َ
لٜ ٤فطَ َدتٔ األِ ٜزضُ  )251( ]...ضْزٗ البكسٗ واتة :خؤ ئةطةس
خوا ٖةْذيَو ية خةيَهاْي بةٖةْذيَهي تشي يةْاو ْةباتٖ ،ةس
ٖةَوو طةس صةوي ثشِ دةبيَت ية تاوإ و خشاثة.
 1قوسئإ وػةى (ؿشع)و (ؿشاعذ) ى بةناس ْةٖيَٓاوة ٖةسوةٖا داتاػشاوةناْيؼى
بةناسْةٖيَٓاوة ،تةْٗا يةطوسةتى(احلاقة) دا ْةبيَت ،نة دةفةسَويَت( :فرتى ايكوّ فيٗا
ؿشعى ناِْٗ اعذاص خنٌ خاوية)



08

ئيسالم و ثيَكةوة ذيانى ئاشتيانة

يإ دةفةسَويَتَّٜ [ :لِْلٜا دَفٞعُ ال٤لُٔ اليٖاعَ َب ِعضََُه
صَْامٔعُ َّبَٔٔعْ َّصَ ٜلَْاتْ َّ َمطَا ٔددُ ]
ٔبَبعِض ٣لٚ َُ ٤دمَتِ َ
( )44ضْزٗ احلـر.
واتة :خؤ ئةطةس خوا خةيَهي ْةدا بةيةنذاو سةم
دري بةتاٍَ ْةوةطتيَت،
ٖةسضي ػويَين خواثةسطيت دوويةنة و طاوس ٖةية
ية خةيَوةتطة و نًَيَظاو نةْيظةٖ ،ةسوةٖا
َضطةوتاْيؽ نةْاوي خواي صؤس تيَذا دةبشيَت،
ٖةَووي ناوٍ دةنشيَت.
بةّ ػيَوةية ئةّ ئايةتاْة بةيَطةٕ يةطةس طوْٓةتى
(تذافع) واتة بةسٖةيَظتى نشدٕ و سووبةسووبووْةوة،
نةئةَة يةطوْٓةتى خواى طةوسةية نةسوو بةسووى
طتةَهاسإ ببٓةوة نةئةَة ئةوةْاطةيةْيَت نة
بهةوْة ًََُالْيَى يةنرتى بةيَهو سيَظاى طفتوطؤو
تيَطةيؼنت بطشْةبةس يةناتى َاَةيَةنشدٕ يةطةٍَ
يةنرتيذا.
نة قوسئاْى ثريؤص دةخت يةطةس دسوطرترتئ سيَهرتاسو
ياطرترتا دةناترترتةوة يرترتةْيَوإ ئيُاْذاساْرترتذا برترتؤ ترترتةعاَوٍ
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نرترترترترتشدٕ يةطرترترترترتةٍَ ئةواْرترترترترتةى ديرترترترترتاواصٕ يرترترترترتةسووى
بريوباوةسوئايٓرترتةوة نرترتة بةباػرترترتئ ػرترتيَوة َاَةيَرترتة
بهرتةٕ يةطةيَياْرتذاو برترتةدواْرتئ ػرتيَوة سووبرترتةسوويإ
ببٓةوة بةبيَ ئةوةى سيَطةى ػةسِوْانؤنى بطشْةبةس،
وةى خواى طةوسة دةفرتةسَويَت[ :ادِفٜـعِ بٔـا٤لتٕٔ ٍٔـَٕ
صف )96( ]ٌَْٝضـْزٗ
ط َٜ٘ٝٔٚىَحًُِ أٜعِ ٜلهُ بٔنَا َٓ ٔ
أِ ٜحطًَُ ال ٖ
املؤميٌْ
واتةٖ :ةوٍَ بذة بةضانرتئ و دواْرتئ ػيَوة ثاٍَ
بة ٖةيَةو ْاسِيَهي ْاسةصاْةوة بٓيَيت و خةَت ْةبيَت
ئيَُة ضاى ئاطاداسئ ية طوفتاسو قظةي ْاسِةوايإ.
حطَـَيَّ٘ ٝلٜـا الطٖـَٝ٘ٝٔٚ
يإ دةفةسَويَت [َّلٜا َتطِـَتْ ٖ٢الَ ٞ
ادِفٜعِ بٔا٤لتٕٔ ٍَٕٔ أِ ٜحطًَُ فٜإ٢ذَا ا٤لرٖٔ َب ِٔيَوََّ ٜب ِٔيَـ ُ عَـدَاَّٗ٠
نٜأٖٜى ُ َّلٕٔ ٙحَنٔٔهْ* َّمَا ُٓ ٜلك٤اٍَـا إ٢ل٤ـا ال٤ـرًَٔٓ صَـبَسُّا َّمَـا
ُٓ ٜلك٤اٍَــا إ٢ل٤ــا ذُّ حَــغ ١عَعٔــٔه )35-34( ]٣ضــْزٗ
فصلت.
واتة :بيَطوَإ ضانة و خشاثة وةى يةى ْني( ،تؤ
ئةي باوةسِداس) بةدواْرتئ و ضانرتئ ػيَوة
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بةسةْطاسي خشاثة و ْادسوطيت بهة ،ئةو ناتة ئيرت
دةبيٓيت ئةوةي نة يةْيَوإ تؤ و ئةودا دورَٓايةتي
و طاسديةى ٖةية ،دةبيَتة دؤطتيَهي ديَظؤص و طياْي
بةطياْي .نةطيؽ ْاتواْيَت بةو سةفتاسة ٖةطتيَت
دطة يةواْةي نة ئاساَيإ طشتووةٖ ،ةسوةٖا
نةطيؽ ْاتواْيَت ٖةيَويَظيت وا بٓويَٓيَت دطة ية
نةطيَو ْةبيَت نة خاوةْي بةٖشةيةني طةوسة بيَت.
َةبةطتةناْى ػةسيعةتى ئيظالّ يةسؤػٓهشدْةوةى
ئةّ دياواصييةدا:
 .1صاْيٓى ئةو ساطتيةى نةدةبيَت تانى َظويَُإ
قبوويَى ئةو ساطتيةبهات و بةػيَوةيةنى دسوطت
َاَةيَة يةطةٍَ غةيشى خؤى بهات.
 .2ديَبةديَ نشدْى ٖةس سايَةتيَو يةو سايَةتاْةى
بامسإ نشد تايبةمتةْذى خؤى ٖةية ،وةى
تايبةمتةْذى ثةيوةْذى َظويَُإ بةنافشةوة،
َظويَُإ يةطةٍَ خةيَهى بيَ دئ و بىَ باوةسِدا،
َظويَُإ

يةطةٍَ

ئةواْةى

خاوةْى

نتيَبى

ئامساْينيٖ ،ةسضؤٕ سايَةتى ػةسِ دياواصة يةطةٍَ
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سايَةتى ئاػتى دا ،ثاساطتٓى ٖاوطةْطى ْيَوإ
صؤسيٓةو نةَيٓة.
 .3دياواصييةنإ طووْٓةتيَهٔ ية طووْٓةتةناْى
خواى طةوسةو تيَطةيؼنت ييَى يةريَش سؤػٓايى
ئايةتةناْى قوسئإ و فةسَوودةناْى ثيَػةَبةسدا
 45ئةَةؾ بةطوود وةسطشتٔ ية ريشى عةقٌَ،
ضوْهة خواى طةوسة ئريادةيةنى ئاصاديؼى ثيَ
بةخؼيوة ،نةواتة ئاطايية يةْيَوإ َشؤظةناْذا
دياواصى بريوسِا و بريوباوةسِو برينشدْةوة ٖةبيَت.
 .4دةطت و ثةجنة ْةسّ نشدٕ يةطةٍَ
دياواصييةناْذا ،قبووٍَ نشدْى يةنرتى ية ثيَٓاو
رياْيَهى ٖاوبةػذاو ثيَهةوة رياْيَهى ئاػتياْة،
ٖاوناسى و ياسَةتى داْى يةنرتى يةطةس ضانةو
بةسرةوةْذييةناْى خاى و خةيَو يةطشْطرتئ داواو
َةبةطتةناْى دةوٖةسى ديٓذاسى و خواْاطية.
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شيَيةم :دانهاى بةشكؤ و ريَسو مافةكانى مرؤظـ
بةطشتى:
ئيظالّ داْى ْاوةبة سيَضو نةساَةتى َشؤظذا نة وةى
ئةوةى َشؤظة بةبيَ طةسْر داْة بريوباوةسِ و
برينشدْةوةى وةى خواى طةوسة دةفةسَويَتَّٜ[:ل ٜكدِ
نٖ ٜس ِميَا َبئٕ آدَوَ ] ( )74ضْزٗ اإلضسا.ٛ
واتة :طويَٓذ بةخوا بةساطيت ئيَُة سيَضَإ ية ْةوةي
ئادةّ طشتووةٖ .ةسضؤٕ خواى طةوسة َشؤظى
طيَشِاوة بةديَٓؼني يةطةس صةويذاو بةٖيَضى نشدووة
بة بشِياسو ئريادةناْى خؤى و طةسثؼو بووٕ
يةٖةيَبزاسدْةناْى دوْيايذا وةى دةفةسَويَت[ :إ٢ىٕٚ
َداعٔلْ فٕٔ ا ٜألزِض ٢خَلٔٔ ٜف٘ )34(]ٟضْزٗ البكسٗ  .واتة:
بةساطيت َٔ دةَةويَت ية صةويذا ديَٓؼيٓيَو دابٓيَِ.
ٖةسضةْذة فشيؼتةنإ بةػذاسيإ نشد يةوة نة
َشؤظةنإ يةوإ باػرت دةتوأْ ئاوةداْى و
ديَطةداسى بهةٕ يةطةسصةويذا.
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بةديَٓياييةوة خواى طةوسة دةسفةتى بةخؼيوة
بةَشؤظ يةئاصادى بريوباوةسِيذا وةى دةفةسَويَت:
[ال ٜإ٢نٞسَاَِ فٕٔ الد )256(] ٢ًٓٚضْزٗ البكسٗ.
واتة :بة ٖيض دؤسيَو صؤس نشدٕ ْية ية وةسطشتين
بريوباوةسِي ئيظالَذا (ديٓذاسي بةصؤس ْابيَت بهشيَت
و دئ بةصؤس ْادسيَت بةطةس نةطذا).
خواى طةوسة َشؤظى ئاصاد نشد ية نؤياليةتى و
بةْذايةتى بؤبةْذةنإ تاخواثةسطت و ئاصادبٔ ،تا
بةٖةَوو تواْاو ويظت و ئريادةى خؤيإ تيَهؤػٔ
و ثاسيَضطاسى يةٖةَوو َاف و تايبةمتةْذى و
ثيَذاويظتيةناْى خؤيإ بهةٕ و يةنظاْنب يةسيَضى
َشؤظرت بووْذاَ ،ةطةس يةدؤسى عيبادةت و
ثةسطتؼةناْذا

ٖةبيَت

دياواصى

يةْيَوإ

َشؤظةناْذا ،نة ئةوةؾ بابةتيَهة تةْٗا يةْيَوإ
َشؤظةنإ و خواى خؤياْذاية و بؤ قياَةت و
ثاػةسِؤرياْة وةى خواى طةوسة دةفةسَويَتَٓ[ :ا
أََٜٗٓا اليٖاعُ إ٢ىٖا خَ ٜل ٞكيَانٝه م ًٚذَنٜسَّ ٣أٝىجََّ ٙدَعَ ٞليَانٝهِ
ُغعُْبّا َّ ٜقبَأٜلَ ٔلَتعَازَفْٝا إ ٌٖ٢أٜنَ ٞسمَ ٝههِ عٔيدَ ال٤لُٔ أِٜتكٜانٝهِ
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] ( )13ضْزٗ احلذسات .واتة :ئةي خةيَهيٓة
بيَطوَإ ئيَُة ٖةَووتامنإ يةْيَشو َيَيةى دسوطت
نشدووة (نةباونة ئادةّ و دايهة سةواية) و
نشدووَأْ بةضةْذةٖا طةٍ و ترية و ٖؤصي
دؤسبةدؤس ،تا يةنرت بٓاطٔ و ثةيوةْذيتإ خؤؾ
بيَت بةيةنةوة ...بةسِاطيت بةسِيَضتشيٓتإ الي خوا
ئةو

نةطاْةٕ

صؤستش

نة

يةخواتشطة

و

فةسَاْبةسداسي خواية ،بيَطوَإ خوا صاْاو ئاطاية
بةٖةَووإ.
يةو سِواْطةية خواى طةوسة تاى بةتانى َشؤظايةتى
بةسثشطياس نشدووة نة دةبيَت خؤيإ يةخةَى
قياَةتى خؤياْذابٔ وةى دةفةسَويَتَّ[ :أ٤ ٌٜلِٔظَ
لٔلٞإ٢ىطَاٌ ٢إ٢ل٤ا مَا َضعَ )39( ]ٙضْزٗ اليذه.
واتة :بةسِاطيت ئادةَيضاد خاوةْي ٖيض ػتيَو ْية،
تةْٗا ئةوةْةبيَت نةخؤي ٖةويَى بؤ دةدات.
ياخود دةفةسَويَتَّ[ :ال ٜتَ ٢صزُ َّا ٢شزَِٗ ٢ّ ٠شزَ أٝخِسَ]ٚ
( )164ضْزٗ األىعاو .واتةٖ :يض نةطيَو ٖيض
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طوْاٖيَو ْانات يةطةس خؤي ْةنةويَتٖ ،يض نةطيَو
باسي طشاْي تاواْي نةطي تش ٖةيَٓاطشيَت.
ضوارةم :يةك ئايهى و بهةماى ئامسانى بووى و
دابةزاندنى لةاليةى يةك ثةروةردطارةوة:
دابةصاْذْى ئيظالّ و ٖةَوو ئايٓة ئامساْييةناْى تش
يةى طةسضاوةيةيإ ٖةية نة ئةويؽ خوايي و
ثةسوةسدطاسةٖ ،ةَوو ػةسيعةتةنإ يةيةى خؤسةوة
طةسضاوةي سووْانيةناْيإ وةسطشتووةٖ ،ةس بؤية
ئيظالّ باْطةػةى بشِواو ئيُإ دةنات بةتةواوى
ثيَػةَبةسإ و ئةو نتيَبة ئامساْياْةى نة يةثيَؼذا
دابةصيوٕ وةى خواى طةوسة دةفةسَويَت[ :آمًََ
السٖضُْلُ بٔنَا أٝىص٢لَ إٜ٢ل ُِٔٔ مًٔ زٖٚبُٔ َّالُ ٞن ِؤمٔيٌَُْ نٝل ٙآمًََ
بٔال١لُٔ َّمَآلٜٔهٜٔتُٔ َّ ٝنتُٔبُٔ َّزُضُ ٔلُٔ الُ ٜىفٚ ٜسمُ بًََِٔ أٜحَدٕ مًٚ
زٗضُ ٔلُٔ َّقٜالْٝا ٞضَ ٔن ِعيَا َّأٜ ٜطعِيَا ٝغفٞسَاىَو ٜزَٖبيَا َّإٜ٢لِٔوٜ
الَ ٞنصٔريُ] ( )285ضْزٗ البكسٗ .
واتة :ثيَػةَبةسو ئيُاْذاسإ باوةسِيإ ٖةية بةوةي
ية اليةٕ ثةسوةسدطاسياْةوة ٖاتؤتة خواسةوة،
ٖةَوويإ باوةسِيإ ٖةية بة خواو فشيؼتةناْي و
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نتيَبةناْي و ثيَػةَبةسةناْي( ،دةيَئَ) ٖيض دؤسة
دياواصيةى ْانةئ ية ْيَوإ ٖيض ثيَػةَبةسيَو ية
ثيَػةَبةسةناْي خودا (ية باوةسِدا)ٖ ،ةسوةٖا وتيإ:
طويَشِايةٍَ و ًَهةضني (بؤ بةديٗيَٓةسَإ)،
ثةسوةسدطاسا ييَدؤؾ بووْي تؤَإ دةويَت و
طةسئةجناّ ٖةس بؤ الي تؤ دةطةسِيَيٓةوة.
يإ دةفةسَويَت[ :قْٝلْٝا ٞآ َميٖا بٔال ١لُٔ َّمَآ أٝىص٢لَ إٜ٢ل ِٔيَا
َّمَا أٝىص٢لَ إ٢ل ٜٙإ٢بِسَأٍٔهَ َّإ٢ضِنَاعٔٔلَ َّإ٢ضِحَلَ ََّٓ ِعكْٝبَ
َّاأل ِضبَاطٔ َّمَا أّٝتَٕٔ مُْضََّ ٙعٔٔطََّ ٙمَا أّٝتَٕٔ الٖئبٌَْٔٗ
مًٔ زٖبَ٢ ٚهِ الُ ٜىفٜسٚمُ بًََِٔ أَ ٜحدٕ ٚميَُِهِ َّىَحًُِ لُ ٜ
ُمطِلٔنٌَُْ] ( )136ضْزٗ البكسٗ.
واتة( :ئةي ثةيشِةواْي حمُذ  45ئيَوةبًَئَ:
ئيَُة باوةسَِإ بة خوا ٖيَٓاوةو بةو قوسئاْةؾ نة
دابةصيوة بؤَإ و بةوةؾ نة دابةصيوة بؤ ئيرباٖيِ
و ئيظُاعيٌ و ئيظشام و يةعكوب و ْةوةناْي
يةعكوبٖ ،ةسوةٖا بةو ثةياَةي نة بؤ َوطاو عيظا
ٖاتووة و بةو ثةياَاْةي نة بؤ ثيَػةَبةسإ
بةطؼيت سِةواْة نشاوة ية اليةٕ ثةسوةسدطاسياْةوة،
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ئيَُة دياواصي ْانةئ ية ْيَوإ ٖيض ناّ يةو
ثيَػةَبةساْةدا ،ئيَُة ٖةَووَإ تةْٗا تةطًيُي
فةسَاْي ثةسوةسدطاسئ.
خواى طةوسة سووْى نشدؤتةوة بؤَإ نة ٖةَوو
ػةسيعةتةناْى ثيَػةَبةساْى ثيَؼوو بؤ ئيَُة
ػةسيعةتة ،ئيظالّ ٖةَوو بٓةَا ػةسعيةناْى
ثيَػةَبةساْى

ثيَؼووى

يةخؤطشتووة

وةى

دةفةسَويَت[ :غَسَعَ لٜهٝه م ًَٚالد ٢ًٓٚمَا َّصٖٔ ٙبُٔ
ص ِٔيَا ٔبُٔ إ٢بِسَأٍٔهَ
ىُْحّا َّا٤لرٖٔ ٜأِّ َح ِٔيَا إٜ٢لِٔوَّ ٜمَا َّ ٖ
َّمُْضََّ ٙعٔٔطَ ٙأ ٌِٜأٜقٔٔنُْا الدَّ ًَٓٚلٜا َتَتفٜسٖقْٝا فُٔٔٔ
 )13( ]...ضْزٗ الػْز.ٚ
واتة:

سيَباصي ئائ و بةسْاَةي رياْي بؤ داْاوٕ،

ئةوةي نةفةسَاْي ثيَهشدووة بة (ْوح)ٖ ،ةس بةو
ػيَوةية قوسئاْيؼي بؤ تؤ ئةي حمُذ 45
وةسي و ْيطا نشدووة و بة ئيرباٖيِ و َوطاو
عيظامشإ ساطةياْذووة نة سيَباصي ئائ و
يةندواْاطي بةسْةدةٕ و يةطةسي بةسدةواّ بٔ،
ئةّ باْطةواصة ساطت و دسوطتة صؤس بةالي بت
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ثةسطت و خواْةْاطاْةوة طشإ و صةمحةتة ،بةالَّ
خواي داْا خؤي نةطاْي ػايظتة ٖةيَذةبزيَشيَت بؤ
طةياْذْي ئايٓةنةي ،سيَُٓوويي خةيَهاْيَو دةنات
نة بطةسِيَٓةوة بؤ الي بةسْاَةنةي بةثةسطنت و
ئةجناَذاْي ناسونشدةوةي ضاى.
يةٖةَإ ناتذا خواى طةوسة يؤَةى ئةواْة دةنات
نة دياواصى و ْانؤنى دةخةْة ْيَو ئايٓةناْةوة
وةى دةفةسَويَت[ :إ ٌٖ٢ا٤لرًَٔٓ فٜسٖقْٝا ٞدٔٓيَ َُهِ َّنٜاىُْاٞ
ت ٔميِ َُهِ فٕٔ غَِٕ )159( ] ٕٛضْزٗ األىعاو.
ٔغَٔعّا ٤لطِ َ
واتة :بةسِاطيت ئةواْةي ئايٓةنةيإ بةؾ بةؾ نشدو
بووْة دةطتة دةطتة و ثاسضة ثاسضة (بشِوايإ
بةٖةْذيَهي قوسئإ ٖةية و ٖةْذيَهي تشي ثؼت
طويَ دةخةٕ) ،ئةوة يةٖيض ػتيَهذا تؤ يةوإ
ْيت ،بةيَهو تؤ يةوإ بةسيت.
بةيَهو قوسئإ ٖةَوو ػويَٓهةوتواْى باْط دةنات
نةطووْٓةت و ئاناسى ثيَػةَبةساْى ثيَؼوو
ديَبةديَ بهةٕ و بياْهةْة طةس َةػل و ثيَؼةْط و
ثيَؼةواى خؤيإ وةى دةفةسَويَتٝ[ :أِّٜلٔٝو ٜا٤لرًَٔٓ
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ٍَدَ ٚال ١ل ُ ٜفبٔ َُدَا ٍُهُ ا ٞقَتدِِٔ] ( )94ضْزٗ األىعاو.
واتة :ئةو (ْاوبشاواْة) ئةو نةطاْةٕ نة خوا
(بةتايبةت) ٖيذايةت و سيَُٓوويي نشدووٕ ،تؤؾ
ئةي حمُذ  ،45ئةي ئيُاْذاس ػويَين ٖيذايةت
و سيَُٓوويي ئةواْة بهةوة.
يةوة

طشْطرت

ئةوةية

نة

خواى

طةوسة

ووػةى(ئيظالّ)ى نشدؤتة ٖاوبةؾ يةْيَوإ ٖةَوو
ئايٓة ئامساْيةناْى تشدا نة ية سيَضو قةدسى
ئيرباٖيِ ثيَػةَبةسدا  45دةفةسَويَت[ :إ٢ذِ قٜالَ
ٜل ُ زَٗب ُ أٜضِ ٔلهِ قٜالَ أٜضِلٜنِتُ لٔسَب ٚاٞلعَالٜنٔنيَ] ()131
ضْزٗ البكسٗ ،واتة :ناتيَو ثةسوةسدطاسي ثيَي وت:
ًَهةض و فةسَاْبةسداسبة( ،ئةويؽ خيَشا) وتي:
تةطًيُي ثةسوةسدطاسي ٖةَوو ديٗإ بووّ
(باوةسِي ثتةوّ ثيَي ٖةية).
ية سيَضو قةدسى يةعكووب ثيَػةَبةسدا 45
دةفةسَويَت ...[ :إ٢ذِ قٜالَ ٔلَبئُٔٔ مَا تَ ِعُبدٌَُّ مًٔ بَ ِعدٖٔ
قٜالْٝاَ ٞى ِعُبدُ إ٢لََٜوَّ ٜإٜ٢لَُ آبَأٜو ٜإ٢بِسَأٍٔهَ َّإ٢ضِنَاعٔٔلَ
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َّإ٢ضِحَلَ إ٢لَّٜا َّا ٔحدّا َّىَحًُِ ٜل ُ ُمطِلٔنٌَُْ] ()133
ضْزٗ البكسٗ.
واتة :ئايا ئيَوة (ئةي دوويةنةو طاوساْيَو نة باوةسِ
بةحمُذ ْانةٕ و خؤػتإ بةػويَٓهةوتةي ئيرباٖيِ
و يةعكوب دةصأْ) ئاَادةي طةسةَةسطي يةعكوب
بووٕ؟ ئةو ناتةي بةنوسِةناْي وت :دواي َشدْي َٔ
ضي دةثةسطنت؟! ٖةَوو وتيإ :خواي تؤ و باوو
باثرياْت دةثةسطتني ،نة ئيرباٖيِ و ئيظُاعيٌ و
ئيظشاقٔ ،خوايةني تاى و تةْٗايةو ئيَُة ٖةَوو
تةطًيِ و فةسَاْبةسداسي ئةوئ ،دةفةسَويَت[ :إٌٖ٢
الد ًَٓٚعٔيدَ ال ١لُٔ اإل٢ضِالٜوُ ص ( )19ضْزٗ آل عنساٌ.
واتة :بةسِاطيت دئ و ئايين ثةطةْذ الي خوا تةْٗا
ئايين ئيظالَة ،ئةجناَى ئةَاْة دةَاْطةيةْيَتة
ئةوةى نة:
 -1دآْإ بة طةسدةّ ئايٓة ئامساْية
ساطتةقيٓةناْذا ،بةطةسدةّ ْيَشاوإ ء ثيَػةَبةساْذا
ئةواْةى قوسئإ باطى نشدووٕ ء ئةواْةػى باطى
ْةنشدووٕ ،يةطةأل نشدْةوةى بواس بؤ ٖةيَطشاْى
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ئايٓةناْى تش نة يةريَش طيَبةسى ئيظالَذا بةئاػتى
بزئ.
 -2ثيَهةوةريإ يةطةٍَ ئةواْةى َظويَُإ ْني و
ييَبووسدةيى و صؤس ْةنشدٕ ييَيإ وةى خواى طةوسة
دةفةسَويَت[ :ال ٜإ٢نٞسَاَِ فٕٔ الد )256(]٢ًٓٚضْزٗ
البكسٗ.
واتة :بةٖيض دؤسيَو صؤس نشدٕ ْية ية وةسطشتين
بريوباوةسِي ئيظالَذا (ديٓذاسي بةصؤس ْابيَت بهشيَت
و دئ بةصؤس ْادسيَت بةطةس نةطذا) .
يإ دةفةسَويَتٜ [ :فرَنِّسِ إ٢ىٖنَا أٜىتَ ُمرَنِّسْ * ٤لطِتَ
صِٔٔٛس )22-21( ]٣ضْزٗ الػاغٔ٘
عَ ٜلَِٔ٢ه بٔ ُن َ
واتة :نةواتة تؤ ئةي ثيَػةَبةس  45ئةّ ػتاْة
خبةسةوة ياديإ و ئاَؤرطاسيإ بهة ،بةسِاطيت تؤ
ٖةس ياد خةسةوةيت.
خواى طةوسة ناسى ثيَػةَبةسَإ دياسى دةنات و
دةفةسَويَت[ :مٖا عَل ٜٙالسٖضُْل ٢إ٢ال ٤اٞلبَالٜغُ ] ()99
ضْزٗ املاٜدٗ.
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واتة:ثيَػةَبةس ٖيضي يةطةس ْي ية دطة ية
ساطةياْذْي ثةياَي خواٖ ،ةس خوا خؤيؼي دةصاْيَت
بةوةي دةسيذةخةٕ ،بةوةؾ دةيؼاسْةوة (ية
نشداسو ْيةتتإ).
يةئايةتيَهى تشدا دةفةسَويَت [ :فٔ ٜلرَلٔو ٜفٜادِعُ
َّا ِضَت ٔكهِ نٜنَا ٝأمٔسِتَ َّلٜا َتٖتبٔعِ ٜأ ٍَِْاٍُ ٛهِ َّقٝلِ آمَيتُ بٔنَا
أٜىصَلَ ال٤ل ُ مًٔ ٔنتَابٕ َّٝأمٔسِتُ لٔأٜعِدٔ َل َب ِٔيَ ٝههُ ال٤ل ُ زَٗبيَا
ذ٘ ٜبَ َِٔييَا
َّزَبٗ ٝههِ ٜليَا أٜعِنَاٝليَا َّلٝ ٜههِ أٜعِنَالٝ ٝههِ لٜا حُ ٖ
ََّب ِٔيَ ٝههُ ال٤ل ُ َٓذِنَعُ بَ َِٔييَا َّإٜ٢ل ُِٔٔ الَ ٞنصٔريُ] ( )15ضْزٗ
الػْز.ٚ
واتة :نةواتة ئةي ثيَػةَبةس  45تؤ بؤ ئةوة
باْطةواص بهة و ثاياداسو داَةصساوبة ٖةسوةى
فةسَاْت ثيَ دساوة ،ػوئَ ئاسةصووي ئةوإ َةنةوة
و بةئاػهشا بًَيَ ،َٔ :باوةسِّ ٖيَٓاوة بةو نتيَب و
ثةياَاْةي خوا بؤي ْاسدوّ و فةسَامن ثيَذساوة نة
دادثةسوةسي بةسثا بهةّ ية ْيَواْتاْذا( ،اهلل)
ثةسوةسدطاسي ئيَُةية و ئيَوةػة ،بيَطوَإ
دةسئةجناَي نشدةي خؤَإ بؤ خؤَاْة و نشدةوةي
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ئيَوةؾ بؤ خؤتاْة ،ئيرت ٖيض نيَؼةيةى ْية ية
ْيَوإ ئيَُة و ئيَوةدا (ضوْهة سةم دةسنةوت)،
ئيَُة و ئيَوة ٖةس خوا خؤي نؤَإ دةناتةوة و
طةسِاْةوةؾ ٖةس بؤ الي ئةوة ،دةفةسَويَت[ :لٝ ٜههِ
دٔٓيُ ٝههِ َّلَٕٔ دًٔٓ )6( ]٢ضْزٗ الهافسٌّ.
خواى طةوسة دةخت دةناتةوة يةطةس واتاى ئةّ
ئايةتاْة يةئايةتيَهى َةديٓةدا نةدةفةسَويَت...[ :
َّقٝل لِّ٤لرًَٔٓ ٝأِّتُْا ٞالٔ ٞهتَابَ َّاألٚ ٝمٔٚنيَ أٜأٜضِلِ ٜنُتهِ فٜإٌِ٢
أٜضِلٜنُْاٜ ٞف ٜكدٔ اٍَِتدَّاّٖ ٞإَ ٌ٢تَْ٤لِْا ٞفٜإ٢ىٖنَا عَ ٜلِٔو ٜالٞبَالٜغُ
َّال١ل ُ َبصٔريْ بٔاٞل ٔعبَادٔ] ( )24ضْزٗ آل عنساٌ.
واتة :خؤ ئةطةس َودادةية و طفتوطؤي طةختيإ
يةطةيَذا نشديت ،ئةي حمُذ  45تؤؾ بًَئََ :
و ئةواْةي نة ػويَِٓ نةوتووٕ سووَإ نشدؤتة خواو
تةْٗا ًَهةضي ئةوئ ،بةواْةي نة نتيَبيإ ثيَذساوة
و ئةواْةؾ ْةخويَٓذةواسٕ ية (َوػشيهاْي عةسةب)
بًَيَ :ئايا ئيَوة تةطًيِ بووٕ بةخواو َظويَُإ
بووٕ؟ خؤ ئةطةس تةطًيِ بووٕ ،ئةوة َاْاي واية
بةسِاطيت ئةوة ٖيذايةتيإ وةسطشتووة ،خؤ ئةطةس
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ثؼت ٖةيَهةٕ و باوةسِْةٖيَٓٔ ،ئةوة تةْٗا طةياْذْي
ثةياَةنة يةطةستؤية ،خواي طةوسةؾ بيٓاية
بةبةْذةناْي.
يةسووى نشداسييةوة دةطتووسو سيَهةوتٓٓاَةى
(َةديٓة) يةئاطت سونُى دةطتووسداية نة بؤ
بةسِيَوةبشدْى ٖةَوو ثيَهٗاتة دياواصةناْى ْيَو
ػاسى َةديٓة بووة ،نة يةسِووى ئايٓييةوة
ئايٓةناْى (ئيظالّ و يةٖودى و بت ثةسطت)ةنإ
تيَيذا رياوٕ و يةسِووى ْةراديؼةوة ثيَهٗاتبوو
يةتريةو ٖؤصةناْى (قةستاْيةنإ و عةدْاْيةنإ و
يةٖودييةنإ) ،بةػيَوةيةى يةنظاْى يةْيَوإ َافى
ٖةَوو ثيَهٗاتةناْذا ثاسيَضساو بووة ،ية َافى
دساوطيَيةتى و ٖاوْؼيٓى نة يةصَاْى ئةَشِؤدا ثيَى
دةوتشيَت ٖاوْيؼيتيُاْي بووٕ.
يةريَش طايةى دةويَةتى ئيظالَيذا ثاسيَضطاسى يةَافى
ٖةَوو ئةواْة نشاوةنة سِاصئ يةْاو دةويَةتى
ئيظالَيذا بزئ بة بريوباوةسِى خؤياْةوةْ ،ةى
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َافيإ

بةيَهوئةسنيؼيإ

ثاسيَضساوبوة
() 1

ثيَ

طجيَشدساوة.

سؤرٖةالَت ْاغ (يوٍ ديوساْت)دةيَيَت( :لكد ناٌ
أٍل الرم٘ بدزج٘ مً التطامح ال جند هلا ىظريًا
يف البالد املطٔحٔ٘ ٍرِ األٓاو  ،فلكد ناىْا
أحسازاً يف ممازض٘ غعائسٍه الدٓئ٘ ّ ،احتفلْا
بهيائطَه ّمعابدٍه)[. ]1
واتة :بةتةئهيذ ئةًٖى صميُة يةوثةسِى ئاصاديذا
َوَاسةطةى ناسى خؤيإ نشدووة ية ػاسى
(َةدييٓةدا) نة منووْةى وا يةٖيض والَتيَهى
َةطيشيذا ويَٓةى ْةبووة ،نة ئاصاداْة تواْيوياْة
يةثةسطتطانإ

و

نةْيظةناْياْى

خؤياْذا

نؤببٓةوةو نؤسِى خؤيإ بطيَشِٕ.

( )1

دْٓ.ضف أبْ ٍالل٘  :تعامل املطلنني مع غريٍه ط .داز الطٔاء

 2002ص

( )2

 .لْل دْٓزاىت  :قص٘ احلطازٗ ()131/13
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ثيَهجةم :ريَسطرتو لة نةفصى مرؤظ بووى ،مردوو
بيَت ياى زيهدوو ،يةتا ئةطةر مصولَنانيش نةبيَت:
صؤس بةيَطةى قوسئاْى ٖةية نة داواى سيَضطشتٔ
دةنات ية َشؤظ وةى ئةوةى نةَشؤظةٖ ،ةسضؤٕ
بةيَطةَإ ٖةية سيَض يةَشدوو بطرييَت ٖةتا ئةطةس
َظويَُاْيؽ

ْةبٔ،

ثيَؼةوا(ايبداسى)و(املظًِ)

يةسيوايةتى
دا

ٖاتوة

نة

دةفةسَويَت ( :ناٌ ضَل بً حئفّ ،قٔظ بً
ضعد ،قاعدًٓ بالكادضٔ٘ ،فنسّا علَٔنا
ظياشٗ ،فكاما ،فكٔل هلنا :إىَا مً أٍل األزضـ
أٖ مً أٍل الرم٘ ـ فكاال :إٌ الييب صل ٙاهلل
علُٔ ّضله مست بُ جياشٗ فكاو ،فكٔل لُ إىَا
جياشٗ َْٓدٖ! فكال ( :ألٔطت ىفطاً )(. )1
واتة :طوٖةيًى نوسِى سةْيف و قةيظى نوسِى
طةعيذ يةقادطيية داْيؼتبووٕ ،دةْاصةيةنيإ
بةالياْا تيَجةسِاْذٖ ،ةسدوونيإ ٖةيَظإ يةبةسى،
( )1

 .صحٔح البدازٖ  ،احلدٓح ّ ، 1250مطله احلدٓح 961
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يةنيَو يةويا ثيَي وتٔ ئةوة ية ئةًٖى صميُةية و
َظويَُإ ْيية؟ ئيَُةؾ ثيَُإ ووت بةديَٓياييةوة
ثيَػةَبةس ٖ 45ةيَظا يةبةسدةْاصةيةى وتيإ
ئةوة دويةنةية؟ ثيَػةَبةسى خوا 45
فةسَووى :ئايا ْةفظى َشؤظيَو ْية؟؟!.
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شةشةم :زؤر نةكردى لةييض كةشيَك و ناضار
نةكردنى بؤ مصولَناى بووى :
ثيَؼةوا (الطربى) و(السيوطى) ية(عبذايًةى نوسِى
عةباطةوة) دةطيَشِْةوة نةدةفةسَويَت ( :أٌ أبا
احلصني األىصازٖ ناٌ لُ ابياٌ قد تيصسا
قبل اهلجسٗ ّحلكا بالػاو  ،ثه عادا إىل املدٓي٘
فلصمَناّ ،أزاد إجبازٍنا عل ٙاإلضالو فأبٔا،
ثه احتهه إىل زضْل اهلل صل ٙاهلل علُٔ ّضله
لٔهسٍنَا عل ٙاالضالو ّناٌ حج٘ ّالدٍنا
قْلُٓ ( :ا زضْل اهلل أٓدخل بعطٕ اليازّ ،أىا
َ ِإ ْنسَاَِ فِٕ الدًِِّٓ)
أىظس؟ ) فأىصل اهلل تعاىل( :ال
فدلّٕ ضبٔلَنا)[.]1
واتة :ئةباسظيٓى ئةْـاسى دوو نوسِى ٖةبووٕ،
ثيَؽ نؤضى َةديٓة بووبووٕ بة َةطيشى ية والَتى
 .1تفطــري اليـــبٖ ط.بـــريّت  ،بتحكٔــل الػـــٔذ أمحـــد غـــانس
_ّ ) 22 -20/3يف بعض السّآات  :اضه الْالد ٍـْ " احلصـني
" ّالـــدز امليجـــْز ط .داز الهتـ ـ العلنٔـــ٘  /بـــريّت 2004و (
) 585 -582/1
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ػاّ ،دواتش طةسِاْةوة بؤ ػاسى َةديٓة و ٖاتٓةوة
بؤالى باونيإ ،باونيإ داواى َظويَُإ بووْى ييَ
نشدٕ بةالَّ ئةوإ سِاصى ْةبووٕ ،دواتش باونيإ
ٖاْاى بشدة الى ثيَػةَبةسى خوا  45تاثيَى
سابطةيةْيَت نة َظويَُإ ْابٔ بؤية سووى نشدة
ثيَػةَبةسى خواو فةسَووى(ئةى ثيَػةَبةسى خوا
45ضؤٕ سِاصى مب بةػيَو يةخؤّ بضيَتة ْاو
ئاطشى دؤصةخ و َٓيؽ طةيشبهةّ؟ خواى طةوسة
َ ِإنْسَاَِ فِٕ الدًِِّٓ ) دابةصاْذة خواسةوةو
ئايةتى (ال
فةسَووى واصيإ ييَبيَٓةو سيَطةيإ بؤ واالَبهة.
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حةوتةم :بهضيهةى ثةيامى ئيصالم ئاشتيية نةك
شةرِ:
ػةسِ يةئيظالَذا ػويَٓى ْيية َةطةس بؤناتى
ثيَويظت ْةبيَ ،ضوْهة ػةسِ يةخؤيذا خؤػةويظت
ْيية يةدةسوْى ٖيض نةغ و بشِواداسيَهذا وةى خواى
طةوسة دةفةسَويَتٝ [ :نتٔبَ عَ ٜلِٔهٝهُ اٞل ٔكتَالُ َّ ٍَُْ نٝسِِْ
لٝ ٤ههِ ] ( )216ضْزٗ البكسٗ .
واتة:

ثشطياست ييَذةنةٕ دةسباسةي دةْط ية

َاْطي سةساَذا (نة بشيتني ية ـ ذوالعقدة ـ ذواحلجة ـ
حمسم ـ زِجب) بًَيَ :دةْط يةو دؤسة َاْطاْةدا
ناسةطات و ٖةيَةيةني طةوسةية.
ٖةسوةٖا خواى طةوسة يةػويَٓيَهى تشدا تةئهيذ يةّ
بابةتة دةناتةوةو دةفةسَويَتَ [ :عطَ ٙال٤ل ُ أٌٜ
ذعَلَ َب ِٔيَ ٝههِ َّبًََِٔ ا٤لرًَٔٓ عَادَِٓتُه ٚميَُِه ٖمَْدَّٖٗ ٟاللُ ٤
َٓ ِ
ٜقدٔٓسْ َّال٤ل ُ ٜغفْٝزْ زٖحٔٔهْ ] ( )7ضْزٗ املنتحي٘.
واتةْ :ضيهة خوا خؤػةويظيت و طؤص بةسثا بهات
ية ْيَوإ ئيَوة و ئةواْةدا نة دورَٓايةتيتإ يةطةٍَ
نشدٕ يةوإ و ٖةْذيَهيإ باوةسِ بٗيَٖٓٔ ،ةَيؼة
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خوا بة دةطةيَاتةٖ ،ةس ئةو خوايةؾ ييَدؤػبوو
َيٗشةباْة ضاوثؤػي ية سِابوسدوو دةنات.
يإ دةفةسَويَت ٍَُْ َّ [ :ا٤لرٖٔ ٜنفٖ أِٜٓدَٔٓ َُهِ عَيهٝهِ
َّأِٜٓدَٔٓ ٝههِ َعيَُِه ٔببَ ٢ًٞٛمَ ٤ه٘ ٜمًٔ َب ِعدٔ أ ٌِٜأٞ ٜظفٜسَ ٝنهِ عَ ٜلِٔ َ٢هِ
َّنٜاٌَ ال٤ل ُ بٔنَا َتعِنَلَ ٌَْٝبصٔريّا] ( )24ضْزٗ الفتح .
واتةٖ :ةس ئةو خواية دةطيت بيَ باوةسِاْي يةئيَوة
بةطتةوة (ْةيٗيَؼت دةْط ببيَت) ،دواي ئةوةي
ئيَوةي صاٍَ نشد بةطةسياْذا يةْاو دةسطةي
َةنهةدا ،خوا ٖةَيؼةو بةسدةواّ بيٓاية بةوةي نة
دةيهةٕ.
ٖةسوةٖا خواى طةوسة دةفةسَويَتَّ [ :زَدٖ ال٤ل ُ
ا٤لرًَٔٓ ٜنفٜسُّا ٔب َػِٔعٔ َ٢هِ ٜلهِ َٓيَالْٝا َخِٔسّا َّ ٜنف ٜٙال٤ل ُ
الُ ٞن ِؤ ٔمئنيَ اٞل ٔكتَالَ َّنٜاٌَ ال٤ل ُ ٜقْ٘ٓ٢ا عَصٓ٢صّا] ( )25ضْزٗ
األحصاب.
واتة :خوا نافشى تيَهؼهاْذو طيَشِاْييةوة دواوة
بةخؤيإ و نيٓةو بوغضياْةوةٖ ،يض دؤسة
خيَشيَهيإ دةطت ْةنةوتٖ ،ةسخوا خؤى
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ئيُاْذاساْى يةدةْط ثاساطت ،دا ٖةَيؼةو
بةسدةواّ خوا بةٖيَضو بةدةطتةالَتة.
ئةّ ئايةتاْة بةيَطةيةنى سؤػٓة يةطةس ئةوةى ئةّ
ئيظالَة ئايٓى ئاػتى و بريوباوةسِة ،ياطايةنة
َةبةطتيَتى ٖةَوو ديٗإ يةريَشطايةيذابيَت،
خةيَهى ٖةَووى يةريَش طيَبةسى بشايةتى و
خؤػةويظتى و ٖاوناسى نؤبهاتةوةٖ ،ةسئةَةؾ
واتاو َاْاى سةقيكى و سِاطتى ئةوثةياَةية نةخواى
طةوسة دةيةويَت ،ضوْهة ٖةَوو ئةَاْة بووْة واقيع
و ريإ و َاَةيَةى خةيَهى نة بةتيَهشِاى
دياواصيةناْياْةوة ٖةَووإ يةريَش طايةو طيَبةسى
ئيظالَذا دةريإ.
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يةشتةم :بهةماى ثيَشخصتهى ئاشتى بةشةر شةرِدا
طةرضى لةئاشتيشدا يةنديَك لة تةنةزووليشى
تيَدابيَت:
بةطؼتى ئاػتى و ئاػتةوايى يةثيَؽ ٖةس بشِياسو
ناسيَهى تشةوةية وةى خواى طةوسة دةفةسَويَت[ :
َّالصٗلٞحُ َخِٔسْ ] ( )128ضْزٗ اليطا .ٛواتة:
ٖةَيؼة سيَهةوتٔ و تةبايي ػتيَهي ضاى و
ثةطةْذةوة دةفةسَويَت... [ :أَ ٌٜتبَسّٗاََّ ٞتٖتكْٝاٞ
َُّتصِلٔحُْاَ ٞبًَِٔ اليٖاع )224( ] ...٢ضْزٗ البكسٗ
واتةْ :ةنةٕ طويَٓذ خواسدٕ بةخوا بهةْة نؤطح
يةبةساَبةس ضانةناسي و ئايٓذاسي و سيَهدظتين
خةيَهيذا (واتة نةفاسةتي طويَٓذةناْتإ بذةٕ و ية
ضانةو ضانةناسي دسيَػي َةنةٕ) ضوْهة خوا صؤس
بيظةسو صاْاية.
ئةّ ئاػتةوايية تةْٗا بؤ ْيَوإ بشِواداسإ ْيية
بةيَهو بؤ تيَهشِاى َشؤظةناْة ئةّ طودو قاصاجنة وةى
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خواى طةوسة دةفةسَويَت[ :الَ ٤خِٔسَ فٕٔ ٜنجٔري ٣مًٚ
صدَ ٜقٕ٘ ٜأ ِّ َمعِسُّفٕ ٜأِّ إ٢صِالٜح ٣بًََِٔ
ذَْا ٍُهِ إ٢ال ٤مًَِ ٜأمَسَ ٔب َ
ىٖ ِ
طِْفَ
اليٖاعَّ ٢مًَ َٓ ٞفعَلِ ذَلٔو ٜاِبتَػَا ٛمَسِضَاتٔ ال١لُٔ فَ ٜ
ُىؤِتُٔٔٔ أٜدِسّا عَعٔٔنّا] ( )114ضْزٗ اليطا.ٛ
واتة( :ئةوةي بةسرةوةْذي ئيَوةي تيَذاية) ية دْياو
قياَةتذا (خوا سِووْي نشدؤتةوة)ٖ ،ةسوةٖا
ثشطياست ييَذةنةٕ دةسباسةي بيَ باونإ (نة ضؤٕ
بٔ

بؤيإ)

ثةسوةسدةنشدْيإ

بًَيَ:

ثيَيإ

ٖةَوو

ية

ضانظاصي
ػت

و

ضانرتو

ثةطةْذتشة ،خؤ ئةطةس تيَهةالَويإ بهةٕ و
بياْٗيَٓٓة َايَتإ ئةواْة بشاتأْ (دةبيَت بةضاني
ضاوديَشي خؤيإ و َايَيإ بهةٕ) خوايؽ نةطاْي
خشاثظاص (ئةواْةي تؤوي خشاثة دةضيَٓٔ) و
ضانظاصتإ دةصاْيَ و دياي دةناتةوة ،ئةطةس خوا
بيويظتاية باسي طشإ دةنشدٕ و َةسدي طةخيت
دادةْا (دةسباسةي ضاوديَشي ٖةتيوإ) ،ضوْهة
بةسِاطيت خوا باالَدةطت و داْاو ناسبةديَ ية.
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ئيظالّ سؤػٓى نشدؤتةوة َةتشطيةناْى خشاثةناسى
و دووسةثةسيَضى يةضانةو ضانة خواصى نةيةنيَهة
يةو تاواْة طةوساْةى َشؤظايةتى بةسةو تياضووٕ
دةبات وةى خواى طةوسة دةفةسَويَتَّ[ :إ٢ذَا َتَْلٙ٤
طدَ ٔفََٔا ََُِّٓلٔو ٜالٞحَسِخَ َّالٖيطِلَ
َضعَ ٙفٕٔ ا ٜألزِضٔ ٢لُٔ ٞف ٔ
َّال١ل ُ الُٓ ٜحٔبٗ ال ٜفطَادَ] ( )245ضْزٗ البكسٗ.
واتةٖ :ةس ناتيَو ئةو دؤسة نةطة ثؼيت ٖةيَهشدو
دةطةالَتي ثةيذا نشدٖ ،ةوٍَ و نؤػؽ دةدات ية
صةويذا تا ئاػوب بةسثا بهات و خشاثة بشِويَٓيَت و
نؼتوناٍَ يةْاو ببات و ثانتاو نشدْي سةطةصي
ئةجناّ بذات ،بيَطوَإ خوا فةطادو خشاثة و تاواْي
ْاويَت.
نةخواى طةوسة يةوةؿفى بيَ بشِواو تاواْباساْذا
طدٌَُّ فٕٔ الٜٞأزِضَّ ٢لٜا
دةفةسَويَت[ :ا٤لرًَٔٓ ُٓ ٞف ٔ
ُٓصِلٔحٌَُْ] ( )152ضْزٗ الػعسا .ٛواتة :ئةواْةي
نة تؤوي طةْذةيَى و خشاثةناسى و تاوإ ية صةويذا
دةضيَٓٔ و ٖةسطيض ضانظاصي ْانةٕ.
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يةناتيَهذا ضانة ناسى ثةياّ و َةػدةيَى
ثيَػةَبةسإ بووة وةى خواى طةوسة يةطةس صَاْى
(ػوعةيب) ثيَػةَبةسةوة دةفةسَويَت..( :إٌ أزٓد
إالّ اإلصالح ما اضتيعت ّما تْفٔكٕ إالّ باهلل
[]1
علُٔ تْنلت ّإلُٔ أىٔ )
واتةٖ َٔ :يضِ ْاويَت تةْٗا ضانظاصي ْةبيَت،
بةطويَشةي تواْاّ ،سيَهدظتين ناسّ بةدةطيت نةغ
ْية بةدةطيت خوا ْةبيَت ،ثؼت و ثةْاّ ٖةس بةو
بةطتووة و ٖةس بؤ الي ئةويؽ دةطةسِيَُةوة.
نة خواى طةوسة فشطةت دةبةخؼيَتة ئةواْةى
ئاالَى ضانةخواصيإ ٖةيَطشتووة [ :إُٓ ٌ٢سٓ٢دَا
إ٢صِالٜحّا َُْٓفِّل ٢ال ١ل ُ بَ ِٔيََُنَا ] ( )35ضْزٗ اليطا.ٛ
واتة :ئةطةسضانظاصي و سيَهدظتٓيإ بويَت ،ئةوة
خوا ثيَهٗاتٔ فةساٖةّ دةٖيَٓيَت ية ْيَوإ رٕ و
َيَشدةنةدا ،خواى طةوسة ثةيوةْذى ْيَوإ تياضوٕ
و طةسفشاصى و خشاثةناسى و ضانةخواصى
 .1ضْزٗ ٍْد اآلٓ٘ (.)88
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سيَهدظتووةو دةفةسَويَتَّ [ :مَا نٜاٌَ زَبٗؤ ٜلَُِٔلٔوٜ
اٞلكٝسَ ٚبٔعٞ ٝلهَّٜ ٣أٍِلََٝا ُمصِلٔحٌَُْ] ( )117ضْزٗ ٍْد.
واتة:

ثةسوةسدطاست بة طتةّ خةيَهي ػاسو

ديَٗاتةنإ يةْاو ْابات ،يةناتيَهذا خةيَهةنةي
ضانةخواص و ضانظاص بٔ.
ضانةوضانة خواصى يةئيظالَذا تةْٗا دسوػِ ْية و
بةغ ،بةيَهو َةْٗةدة و ثيَػةَبةسى ئيظالّ45
ديَبةديَى

يةطريةت

نشدووة

و

رياْى

ثيَػةَبةسايةتى خؤيذا بةتايبةت ناتيَو نة يةطةٍَ
رَاسةيةنى صؤس يةٖاوةالَْذا بةسِيَهةوتٔ بؤديَبةديَ
نشدْى (عةَشة) بةالَّ قوسِةيؼيةنإ بةسٖةيَظت
ناسيإ نشد و ْةيإ ٖيَؼت ْضيهى ػاسى
(َةنهة)ببٓةوة،

ثيَػةَبةس

ٖ45ةويَيذا

ٖةسضؤْيَو بووة بضيَتة ْاو ػاسى (َةنهة) ،بؤ ئةّ
َةبةطتة (عومساْى نوسِى عةفاْى) ْاسدة بؤ
ػاسى(َةنهة) بؤ ٖةواٍَ ثيَذاْيإ نةتةْٗا
َةبةطتيإ ديَبةديَ نشدْى َةساطيُى عةَشةية،
بةالَّ قوسِةيؼيةنإ سِاصى ْةبووٕ ،بؤية ثيَػةَبةسى
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خوا45باْطى ٖةَوو ٖاوةالَْى نشد و داواى

بةيعةت و ثةمياْى ييَهشدٕ ية (احلوديبية)( .)1نة

ٖةَوو ٖاوةالَٕ بةيعةت و ثةمياْياْى بةخؼيٓى
طياْى خؤياْياْذا بة ثيَػةَبةسى خوا بيَذطة يةيةى
نةغ نة ية دووسِووةنإ بوو بةْاوى (اجلذ ابٔ
قيع).
ييَشةدا

نؤتايى

بةؿويَشى سودةيبية

ٖات

نةيةيةسِووى دةسةوة صؤستشئ طاصػى تيَذابوو
يةاليةٕ َظويَُاْةناْةوة بؤ بت ثةسطتةناْى
قووسةيؽ ،بؤمنووْة ثيَؼةوا(عًى نوسى ئةبوتاييب)
يةطةسةتاى سِيَهةوتٓةنةوة (بظِ اهلل ايشمحٔ
ايشسيِ)ى ْووطى بوو،

بةالَّ ْويَٓةسى

بةوةسِاصى

وتى

قوسةيؼيةنإ

ْةبوو

بؤية

بٓوطة(بامسو ايًِٗ) ٖاوةالَٕ سِاصى ْةبووٕ بةالَّ
0

ٓ .ساجــع  :فــتح البــازٖ غــسح صــحٔح البدــازٖ (ّ )439/7صــحٔح
مطــله نتــام اإلمــازٗ (ّٓ )1409/3ساجــع للنصٓــد  :أ.د .أنــسو ضــٔاء
العنسٖ  :الطريٗ اليبْٓ٘ الصحٔح٘ ،ط.قيس ()453 – 434/2
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ثيَػةَبةس45فةسَوى بٓوطة(بامسو ايًِٗ)،
دواتش (طوٖةيٌ) سِةخٓةى طشت نة ئةّ
دةطتةوارةية ْابيَت بٓوطشيَت (يرا ما قاضى عميه
حمند زسول اهلل ،وال قاتمهاك  ،ولكو اكتب  :حمند
بو عبداهلل) ضوْهة طةس مبإ صاْياية تؤ ثيَػةَبةسى
خوايت سيَطشى َايَى خواَإ ييَ ْةدةنشدى و
يةطةيَتا ْةدةدةْطائ ،بؤية بٓووطة (َوسةَةدى
نوسِى عةبذاهلل)،ثيَػةَبةسى خوا45فةسَووى:
(واهلل إني لسسول اهلل وإى كربتنوني  ،اكتب  :حمند
بو عبداهلل ) واتة بٓوطٔ (َوسةَةدى نوسِى
عةبذاهلل) ،ثيَؼةوا عةىل داواى ييَبووسدْى نشد
فةسَووى َٔ ْاتوامن
بهوريَُٓةوة،

ووػةى (سطوٍ اهلل)
ثيَػةَبةسى

بؤية

بةدةطتة ثريؤصةناْى خؤى نوراْذيةوة

خوا45

() 1

دواتش(طوٖةيًى نوسِى عةَشو)(َ )2ةسديَهى قوسطى
داْا بؤ ئةو سيَهةوتٓٓاَةيةو وتى( :أىُ ال ٓأتٔو
 .1صحٔح مطله  ،نتام اجلَاد (.)1411 – 1410/3
 .2مصيف عبدالسشام (.)343/5
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ميا زجل ـ ّإٌ ناٌ عل ٙدٓيو ـ إالّ زددتُ إلٔيا
يف حني أٌ مً عاد مً املطلنني إىل قسٓؼ
فإىَا ال تسدِ)[. ]1
واتة :طةس ٖةس َظويَُاْيَو ثاؾ طةصبوويةوةو
ٖاتةوة بؤالَإ ئيَُة ْايطريِيٓةوة بؤت ،بةالَّ طةس
ٖةسنةطيَو يةئيَُة َظويَُإ بوو ثيَويظتة
يةطةستإ بيطيَشِْةوةبؤَإ.
يةطةٍَ ئةوةى ئةّ سيَهةوتٓٓاَةية خايَى قوسغ و
طشاْى تيَذابوو بة ْيظبةت ئيُاْذاساْةوة بةدؤسيَو
(عوَةسى

نوسِى

خةتاب)

سوو

دةناتة

ثيَػةَبةسَإ 45ودةفةسَويَت( :ألطت ىيب
اهلل حكاً؟ قال  :بل ،ٙقلت ألطيا عل ٙاحلل
ّعدّىا عل ٙالباطل ؟ قال :بل ،ٙقلت فلِه
ىعيٕ الدىٔ٘ يف دٓييا إذاً ؟ قال(:إىٕ زضْل اهلل
[]2
ّلطت أعصُٔ ٍّْ ىاصسٖ)
 .1صحٔح البدازٖ ـ مع الفتح ـ املغاشٖ (.)453/7
 .2صحٔح مطله (.)1412/3
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واتة :ئايا ثيَػةَبةس خوا سِاطت و سِةواْيية؟
ثيَػةَبةس  :45بةيَىَ ،عوَةس فةسَوى :ئةى
ئيَُة يةطةس سةم ساطتى ْيني؟ و دورَٓامنإ
ْاسِةواو بيَ بٓةَا ْيني؟ ثيَػةَبةس 45فةسَووى:
بةيَىَ ،ئيٓذا عوَةس فةسَوى :دةى ئيرت بؤ ئةّ
صةييًية يةديٓذاسى قبووٍَ بهةئ؟ ثيَػةَبةسى خوا
45فةسَووى َٔ :ثيَػةَبةسى خواّ و
طةسثيَضيِ ْةنشدووةٖ ،ةس ئةو طةس خةسَة.
دواى ئةّ سيَهةوتٓة يةنيَو يةواْةى تاصة َظويَُإ
بوو بوو(أبو دٓذٍ بٔ طٗيٌ)بووٖ ،اتبوو بؤالى
َظويَُاْإ ،دواتش(طوٖةيًى نوسِى عةَشو)

()1

ٖات

بةػويَٓيذاو بشدييةوة بؤَةنهة بةثيَى ئةو
سيَهةوتٓةى ية ْيَواْياْذا بوو ،ئةَةؾ ٖاوةالَْى صؤس
بيَتاقةت و خةَباسنشد يةدةسووْةوة بؤية ٖاتٓة
خضَةت ثيَػةَبةس و وتيإ ئةى ثيَػةَبةسى خوا
بشِياسيَو يةّ باسةوة بذة؟ :قال (:ىعه ،إىُ مً
 .1صحٔح البدازٖ ـ مع الفتح ـ نتام املغاشٖ (.)453/7
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ذٍ إلَٔه فأبعدِ اهللّ ،مً جاء ميَه ضٔجعل
اهلل لُ فسجاً ّخمسجاً)[. ]1
واتة :بةيَىَ ٖةسنةطيَو بضيَت بؤاليإ خوا يةْاوى
باتٖ ،ةسنةطيَو يةواْةوة بيَت خوا دٍَ خؤؾ و
سصطاسى دةنات.
ئةَة

ٖةَووى

ئةو

ضانة

ناسيةية

نة

ثيَػةَبةس 45بةدةطتى ٖيَٓا ية ثيَٓاو طةياْذٕ
و بالَونشدْةوةى باْطةواصة ػهؤداسةنةى ئيظالّ نة
ٖةَوو صاْاياْى طرية يةى دةْطٔ يةطةسئةوةى نة
يةو َاوةيةدا صؤستشئ خةيَو داغٌَ بة باصْةى
ئيظالَةتى بووٕ ،بةسِيَزةى صياد ية ٖةػت ٖةصاس
نةغ نة تاصة َظويَُإ بوو بوٕ ،بةدؤسيَو بوو بة
طةسةتاى طةسٖةيَذاْى خؤسى سصطاسى و صؤسبووْى
سيَزةى ئيُاْذاسإ.
نة يةئامساْةوة َزدةى سصطاسى وطةسنةوتٔ دساية
ثيَػةَبةسى خوا  45وئايةتى (إىا فتحيا لو
 .1صحٔح مطله (.)1412/3
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فتحاً مبٔياً ) دابةصيية خواسةوة نةثيَػةَبةسَإ
يةّ باسةيةوة فةسَوى(:لكد أىصلت علٕ اللٔل٘
ضْزٗ هلٕ أح إلّٕ مما طلعت علُٔ الػنظ)
ثه قسأ ( :إىا فتحيا لو فتحاً مبٔياً)[. ]1
واتة:بةتةئهيذ ئةّ ػةو طوسةتيَو دابةصيوةتة
خواسةوة يةالّ ػريئ تشة يةوةى خؤسبةطةسيذا
ٖةيَذيَت ،دوايى ئايةتةنةى خويَٓذو فةسَووى( :إىا
فتحيا لو فتحاً مبٔياً).

 .0صحٔح البدازٖ ـ مع الفتح ـ نتام املغاشٖ ()452/7
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[]1

نؤيةم :دادو دادثةروةرى دةبيَت بؤيةمواى بيَت:
ئةّ بٓةَاية ية طشْط تشئ بٓةَاناْى ئايٓى ئيظالّ
دادةْشيَت نةسِاطشى سيَظا و ياطاى ػةسيعةتى
ئيظالَة ،بةيَهو سِاطشى ئامساْةنإ وصةويية ،طةس
طةسْر بذةئ ية قوسئاتى ثريؤصدا صياد ية (ػةطت
و يةى) داس ووػةى (عذٍ) و ثيَهٗاتةناْى دووباسة
بؤتةوة ،نة ئةَة طشْطى ثيَذاْى قوسئاْة بؤ بابةتى
دادثةسوةسى و عةدايةت ،ضوْهة خواى طةوسة خؤى
فةسَاْى ثيَ دةنات وةى دةفةسَويَت[ :إ ٌٖ٢اللَُ١

0

ٓ .كْل أبْ البكاء العهبٖ يف الهلٔـات  ،ط.مسضطـ٘ السضـال٘ ص ( : 150االعتـدال

ٍْ تْضط حال بني حالني يف نه ّنٔف) ّٓكْل يف ص ( : 639العدل ضد اجلـْز ..
ّالعدالــ٘ لغــ٘ االضــتكام٘ ّ،يف الػــسٓع٘ عبــازٗ عــً االضــتكام٘ علــ ٙاليسٓــل احلــل
باالختٔاز) ّذلو باالجتيام عً اهلْاء ّٓ،كْل يف ص  : 733الكطط بالهطس العدل ،
ّبالطه اجلْز ) ّالكطياع ٍْ املٔـصاٌ الـدقٔل لالحـ اش عـً الصٓـادٗ ّاليكصـاٌ ،
ّجاء يف معجه الْضٔط ،ط .قيس ص ( : 588العدل  :االىصاف  ٍّْ ،إعيـاء املـسء
مالـــُ ّ ،أخـــر مـــا علٔـــُ )ّيف ص ( : 734الكطـــط  :العـــدل ٍّ،ـــْ مـــً املصـــادز
املْصــْف بَــا ْٓ ،صــف بــُ الْاحــد ّ ،اجلنــع ٓ ،كــال ( :مٔــصاٌ قطــط ّ ،مٔصاىــاٌ
قطط ّ ،مْاشًٓ قطط ّ...الكطياع  :أضبط املْاشًٓ ّأقْمَا)
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َٓ ٞأمُسُ بٔاٞل َعدِلَّ ٢اإلِ ٢حطَاٌَّ ٢إٓ٢تَا ٛذٖٔ اٞلكٝسِبَََّٓ ٙيََِ ٙعًَ٢
حػَاَّ ٛالٞنُيهٜس )94( ] ٢ضْزٗ اليحل.
اٞلفِ ٜ
واتة :بةسِاطيت خوا فةسَإ دةدات بة دادثةسوةسي
و ضانةناسي و ياسَةتيذإ و بةخؼٓذةيي بة خضَإ
و قةدةغة ية طوْاح و تاوإ و دةطتذسيَزي دةنات
(بؤ طةس َاٍَ و ْةفع و ْاَووغ) و ئاَؤرطاسيتإ
دةنات بؤ ئةوةي ياداوةسي وةسبطشٕ و بريبهةْةوة
و (ٖةس ضانة بهةٕ) ،يإ دةفةسَويَت [ ا ِعدٔلْٝاٍَُْ ٞ
أٜقٞسَبُ لٔلٖت ٞكََّْ ٚاٖتكْٝا ٞال ١لَُ ] ( )8ضْزٗ املاٜدٗ .واتة:
دادثةسوةسبٔ،

ْضيهرتة

ئةوة

ية

تةقواو

خواْاطيةوةٖ ،ةسوةٖا دةفةسَويَتَّ [ :إ٢ذَا قٝلٞتُهِ
فٜا ِعدٔلْٝاَّٜ ٞلِْ نٜاٌَ ذَا قٝسِبَ )152( ] ٙضْزٗ األىعاو.
واتة :ناتيَهيؽ قظةو طوفتاستإ نشد ئةوة
دادثةسوةس بٔ و (اليةْي ْاسةم َةطشٕ) ئةطةس
خضَي ْضيهيؽ بيَت.
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يةئايةتيَهى تشدا دةفةسَويَتَّٝ [ :أمٔسِتُ لٔأِ ٜعدٔلَ
َب ِٔيَ ٝههُ ] ( )15ضْزٗ الػْز .ٚواتة :فةسَامن
ثيَذساوة نة دادثةسوةسي بةسثا بهةّ ية ْيَواْتاْذا.
دةفةسَويَتَّ [ :الَٓ ٜذِ ٢سمَيٖ ٝههِ َغيَآٌُ ٜقِْو ٣عَل ٜٙأٜال٤
َت ِعدٔلْٝا ٞا ِعدٔلْٝا ٍَُْ ٞأٜقٞسَبُ لٔلتٖ ٞكَْ )8( ] ٚضْزٗ املاٜدٗ
واتة :ئةي ئةواْةي باوةسِتإ ٖيَٓاوة ،صؤس بةضاني
ٖةطنت بةئةجناَذاْي ػايةتي دادثةسوةساْة يةبةس
خوا ،سم و دورَٓايةتي ٖيض نةغ و ٖير اليةى
ٖةيَتإ ْةْيَت نةية دادثةسوةسيي البذةٕ،
دادثةسوةسبٔ،

ْضيهرتة

ئةوة

ية

تةقواو

خواْاطيةوة ،دةي نةواتة يةخوا تشغ و
ثاسيَضناسبٔ ،ضوْهة بةسِاطيت خوا ئاطاداسة بةو ناسو
نشدةوةيةي نة دةيهةٕ .وة دةفةسَويَت ٢[ :إٌٖ
ال١لَُ َٓ ٞأمُسُ ٝنهِ أ ٌٜتُؤدّٗا ٞا ٜألمَاىَاتٔ إ٢لٜ ٜٙأٍِلََٔا َّإ٢ذَا
حَهِ ٜنتُه َبًَِٔ اليٖاع ٢أ ٌٜتَحِهٝنُْا ٞبٔاٞل َعدِل)58( ] ٢
ضْزٗ اليطا.ٛ
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واتة :بيَطوَإ خوا فةسَاْتإ ثيَذةدات نة ٖةَوو
ئةَاْةتةنإ (طجاسدةنإ) بطةسِيَٓٓةوة دةطت
خاوةْةناْيإ و ٖةس ناتيَهيؽ داوةسيتإ نشد
يةْيَوإ خةيَهيذا ،دادثةسوةساْة فةسَاْشِةوايي
بهةٕ ،ضوْهة بةسِاطيت خوا بةدواْي و ضاني و
تةواوي ئاَؤرطاسي و فةسَاْتإ ثيَذةدات ،بةسِاطيت
خوا ٖةَيؼةو بةسدةواّ بيظةس و بيٓاية.
ٖةتا ْابيَت َشؤظ ية ثشةْظيجةناْى دادثةسوةسى
البذات تةْاْةت يةو ناتاْةؾ نة ػوئَ ٖةواو
ئاسةصووةناْى دةنةويَت ضوْهة ئةَة داواى خواى
طةوسةية يةبةْذةناْى و دةفةسَويَت [ :فٜال ٜتَٖتٔبعُْاٞ
ال َََْٚ ٞأَ ٌٜت ِعدٔلْٝا )135( ] ٞضْزٗ اليطا .ٛواتة:
ْةنةٕ ػوئَ ئاسةصووي ْةفع بهةوٕ ية
دادثةسوةسي البذةٕ.
ٖةتا دةبيَت دادثةسوةسبني بةساْبةس ئةواْةؾ نة
توػى ٖةيَةو الدإ بووٕ ،وةى خواى طةوسة
دةفةسَويَت [ :فٜإ ٌ٢فٜاٛتِ فٜأٜصِلٔحُْا َب ِٔيََُنَا بٔاٞل َعدِل٢
ني ] ( )9ضْزٗ
َّأٞ ٜقطْٔٝٛا إ ٌٖ٢ال٤لَُ ُٓحٔبٗ الُ ٞن ٞكطَٔ ٔٛ
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احلذسات .واتة :دةطتبةديَ ٖةوٍَ بذةٕ سيَهيإ
خبةٕ و ئاػتيإ بهةْةوة ،خؤ ئةطةس اليةنيإ ٖةس
دةطتذسيَزي دةنشدة طةس النةي تش ،ئةوا ئيَوة
بةطز ئةوةياْذا بضٔ نةطتةّ و دةطتذسيَزي دةنات،
ٖةتا دةطةسِيَتةوة بؤ فةسَاْي خوا ...دا طةس اليةْة
طةسنةػةنة بؤ فةسَاْي خوا طةسي داْةواْذ ،ئةوة
ئيَوة ْاوبزيواْيَهي دادطةساْة يةْيَواْياْذا بهةٕ و
دادثةسوةسي ئةجناّ بذةٕ ،ضوْهة بةسِاطيت خوا
ئةواْةي خؤؾ دةويَت نةدادثةسوةسي ئةجناّ
دةدةٕ.
دةبيَت دادثةسوةسبني يةْيَوإ خيَضاْةنامناْذا
ضوْهة دادثةسوةسى تةْٗا َةسدى ثيَهٗيَٓاْى صياد
ية ٖاوطةسيَهة و خواى طةوسة دةفةسَويَت[ :فٜإٌِ٢
ٔخ ٞفُتهِ أٜالَ ٤ت ِعدٔلْٝاٜ ٞفَْا ٔحدَٗ )3( ]ِ ٟضْزٗ اليطا ٛواتة:
خؤ ئةطةس تشطإ يةوةي نة ْةتوأْ دادثةسوةس بٔ
(يةْيَوإ ٖاوطةسةناْتاْذا) ئةوة با يةى رٕ َاسة
بهةٕ ٖةسوةٖا دادثةسوةسى َةسدى قبوٍَ بووْى
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ػايةتى داْة وةى دةفةسَويَتّ( :اغَدّا ذّٖ

عدل ميهه)[. ]1
واتة :ية ناتي ديابووْةوةي يةنذاسيذا با دوو
ػايةتي دادثةسوةسو خواْاغ ية خؤتإ ية ْيَواْذا
ٖةبيَت و ئاَادةي ػايةتي بنب و بيجاسيَضٕ بؤ خواو
يةبةس خوا.
دووباسة بووْةوةى وػةى (القسط) ية قوسئاْى
ثريؤصدا نة (سةفتاويةى) داس دوباسة بؤتةوة تةْٗا
بؤ ئةوةية بةطشْطيةوة طةيشى ئةّ بابةتة بهةئ و
بةٖةْذ وةسى بطشئ ية رياْى تانو نؤَةيَطةنةَاْذا
وةى خواى طةوسة دةفةسَويَتَّ [ :إ ٌِ٢حَهٜنِتَ
حبٗ الُ ٞن ٞكطٔٔٛنيَ]
فٜاحِهٝه َب ِٔيَ َُهِ بٔاٞل ٔكطِطٔ إ ٌٖ٢ال ١لَُ ُٓ ٔ
( )42ضْزٗ املاٜدٗ .واتة :خؤ ئةطةس دادوةسيت نشد
ية ْيَواْياْذا دادثةسوةساْة ئةجناَي بذة.
يإ دةفةسَويَت [ فٜأٜصِلٔحُْا َب ِٔيََُنَا بٔاٞل َعدِل٢
َّأٞ ٜقطْٔٝٛا إ ٌٖ٢ال٤لَُ ُٓحٔبٗ الُ ٞنكٞطٔٔٛنيَ] ( )9ضْزٗ
 .0ضْزٗ اليالم  /اآلٓ٘ ()2
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احلذسات واتة :ئةوة ئيَوة ْاوبزيواْيَهي دادطةساْة
يةْيَواْياْذا بهةٕ و دادثةسوةسي ئةجناّ بذةٕ،
ضوْهة بةسِاطيت خوا ئةواْةي خؤؾ دةويَت
نةدادثةسوةسي ئةجناّ دةدةٕ.
يإ دةفةسَويَتٞ ََّٓ[ :كتُلِّ ٌَْٝالرًَٔٓ َٓ ٞأمُسٌَُّ بٔاٞل ٔكطِطٔ
مًَٔ اليٖاعٜ ٢فَبػِ ٚسٍُه بٔ َعرَابٕ أٜلٔٔه )21( ]٣ضْزٗ آل
عنساٌ واتة :بة سِاطيت ئةواْةي باوةسِ ْاٖيَٓٔ
بةئايةت و فةسَاْةناْي خوا و ثيَػةَبةساْيؽ بةبيَ
ٖيض سةقيَو دةنورٕ و ئةو خةيَهاْةؾ دةنورٕ نة
فةسَإ بة دادثةسوةسي دةنةٕ ،نةواتة َزدةي
طضايةني ثشِ ئيَؼيإ ثيَ بذة!
يإ دةفةسَويَتَّٜ [ :أِّفْٝا ٞالٞهِٜٔلَ َّالٞنٔٔصَاٌَ
بٔاٞل ٔكطِطٔ] ( )152ضْزٗ األىعاو .واتة :نيَؼإ و
ثيَوإ بة سيَو وثيَهي بةناس بٗيَٓٔ بةدادطةسي
ئةجناَي بذةٕ و (فيًََي تيَذا َةنةٕ).
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طتَكٔٔه]٢
يإ دةفةسَويَتَّ [ :ش٢ىُْا بٔاٞل ٔكطِٜٛاع ٢الُ ٞن ِ
( )182ضْزٗ الػعسا .ٛواتة :بة تةساصوو ثيَوةسي
ساطت و دسوطتيؽ نيَؼاْة بهةٕ.
يةطةس ئةّ بابةتة بؤَإ دةسدةنةويَت نةئيظالّ
ئةو ئايٓة طةوسةو َةصْةية نة طشْطى تةواوى بة
دادثةسوةسى داوة يةٖةَوو طؤػةناْى رياْةوة،
ضوْهة خيَشو سةمحةت و َيٗشةباْى دةويَت
بؤتيَهشاى َشؤظةنإ و دإ دةْيَت بة دياواصى بريو
سِاو بريوباوةسِو سةْط و صَإ و ثيَهٗاتة
دياواصةناْةوة وةى خواى طةوسة دةفةسَوَت[ :
فٜبَعَحَ الل ُ ١اليٖبٔٔٚنيَ مَُبػٚسَّ ًَٓ٢مُيرٔزَّ ًَٓ٢أٜى َصلَ مَعََُهُ اٞلهٔتَابَ
حهٝهَ بًََِٔ اليٖاع ٢فٔٔنَا اخِتَلٜفْٝا ٞفُٔٔٔ ] ( )213ضْزٗ
بٔالٞحَل ٚلَٔٔ ِ
البكسٗ

واتة :خوايؽ ويًََي ْةنشدٕ و ثيَػةَبةساْي
سةواْةنشد ،تا َزدةدةسو تشطيَٓةسبٔ ٖاوسِيَ يةطةٍَ
نتيَيب ئامساْيذا ،بؤ سووٕ نشدْةوةي سةم و
ساطيت ،تا يةْيَوإ خةيَهيذا فةسَاْشِةوايي و
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دادوةسي ئةجناّ بذات يةطةس ئةو ػتاْةي نة بؤتة
نيَؼةيإ و سِاو بؤضووْيإ يةطةسي دياواصة،
ٖةسوةٖا دةفةسَويَت َّٜ[: (:لِْ غَا ٛالل١ـ ُ لٜذَعَ ٜلهٝـهِ أٝمٖـٟ٘
َّاحٔدََّٜٗ ٟلهًٔ لَِّٔبِ ٝلَْنٝهِ فٕٔ مَـآ آتَـانٝه فٜاضِـتَبٔكْٝا اخلِٜٔـسَاتٔ ]

( )48ضْزٗ املاٜدٗ.
واتة :خؤ ئةطةس خوا بيويظتاية ٖةس ٖةَووتاْي
دةنشدة يةى ئوممةت و طةييَهي يةى ثاسضة ،بةالَّ
(ويظيت واية بةو دياواصية) تاقيتإ بهاتةوة يةوةي
ثيَي بةخؼيووٕ (تا بةٖؤي عةقٌَ و ريشيتاْةوة
ػويَين ثيَػةَبةسي ئيظالّ بهةوٕ) ،دةي نةواتة
صؤس بةثةيةبٔ و ثيَؼربِنيَ بهةٕ بؤ ٖةَوو خيَشو
ضانةيةى.
يإ دةفةسَويَتَّٜ[ :لِْ غَا ٛزَٗبو ٜلٜذَعَلَ اليٖاعَ أٝمٖ َّ ٟ٘احٔدَٟٗ
َّالَٓ ٜصَال ٌَْٝمُدِتَلٔ ٔفنيَ* ٢إ ٤ال مَـً ٖزحٔـهَ زَبٗـوَّ ٜلٔـرَٔلو ٜخَلٜ ٜكَُـهِ
ََّتنٖتِ نٔ ٜلنَ٘ ٝزَٚبو ٜألٜمِألٌٖ َدََيٖهَ مًَٔ الٞذٔيٖ٘ٔ َّاليٖاعٜ ٢أ ِدنَ ٔعنيَ]

( )119-118ضْزٗ ٍْد.
واتة :خؤ ئةطةس ثةسوةسدطاست بيويظتاية ئةوة
ٖةَوو خةيَهي دةنشد بةيةى تاقِ و نؤَةٍَ( ،بةيَاّ)
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بةسدةواَيؽ ئةو خةيَهة دياواصٕ يةْيَواْي يةنرتدا
ية ئايني و بةسْاَة و بؤضووْذاَ ..ةطةس ئةوةي
بةصةيي ثةسوةسدطاست طشتبيَتيةوةٖ ،ةس بؤ ئةو
َةبةطتةؾ خواي طةوسة دسوطيت نشدووٕ.
ٖةَوو ئةّ ئايةتة قوسئاْياْة و فةسَوودةناْى
ثيَػةَبةسى خؤػةيظتُإ  45بؤ ئةوةية
دةسوٕ و ْاخى تانى َظويَُإ ئاَادة بهشيَت نة
قبوويَى غةيشى خؤى بهات بةدياواصى بريو سِا و
بريوباوةسِييةوة ،ريإ يةطةيَيذا بةوثةسِى ئاػتياْة،
نة يةدسيَزايى َيَزووى ئيظالَيذا خةيَهاْيَهى صؤس ية
ثةتاى

طياطةت

دةطةالَتى

و

ئيظالَيذا

سةطاوْةتةوةو ثؼويإ داوةو ريإ و طةسو َايَيإ
ثاسيَضساو بوة و بةتةواوى َوَاسةطةى تةواويإ
نشدووة بةَافةناْى خؤياْةوة ،يةناتيَهذا ٖيض
ئيُجشاتؤسيهى تش ية خاض ثةسطتةنإ و ئةواْى تش
ْةيإ تواْيوة سيَضو ػهؤى ئايٓى ئيظالّ بجاسيَضٕ،
ضووْهة َيَزوو نشداسو سِةفتاسى خاض ثةسطتةناْى
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يةبري ْةضؤتةوة نةية (ئةْذةيوغ) ضيإ نشد بة
دويةنةو َظويَُاْإ.

دةيةم :طفتوطؤ و حيوار ئةصلَ و بهةماية نةك
كيَشنةكيَش و رووبةرِوو بونةوة بؤ ضارةشةركردنى
طرفتةكاى :
دةخت نشدْةوةى قوسئإ و ٖةيَٓاْى َظويَُاْإ
يةطةس باْطةواصو ئاَؤرطاسى بةدواْرتئ و ْايابرتئ
ػيَوة ،طفتوطؤو سيواس بٓةَاو سيَظاى يةى اليى
نشدْةوةى طشفتةنإ بيَت ،دووس يةٖةَوو ٖةيَضوٕ و
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تووسِةيى و ًَُالْيَيةى ضوْهة قوسئإ دةفةسَويَت:
حطَيَ٘ٔ
[ادِعُ إ٢لَٔ ٙضبٔٔل ٢زَبٚو ٜبٔالٞحٔهَ ٞن٘ٔ َّالَ ٞنِْعٔ ٜع٘ٔ الَ ٞ
َّدَادٔلَُٞه بٔا٤لتٕٔ ٍَٕٔ أِ ٜحطًَُ ] ( )125ضْزٗ اليحل.
واتة( :ئةي ثيَػةَبةس ؿًي اهلل عًية وطًِ ،ئةي
ئيُاْذاس) باْطةواص بهة بؤ الي بةسْاَةو سيَباصي
ثةسوةسدطاست بةسيهُةت و داْايي (بؤ ٖةْذيَو) و
ئاَؤرطاسي دوإ و بةديَ( ،بؤ ٖةْذيَهي تش) و
طفتوطؤو َودادةية بةدواْرتئ ػيَوة (يةطةٍَ
ٖةْذيَهي تشدا بةتايبةتي خاوةٕ نتيَبةنإ).
ٖةسوةٖا قوسئإ تةئهيذ يةوة دةناترتةوة نرتةدةبيَت
ترترتةْٗا برترتةدواْرتئ ػرترتيَوة َوْاقةػرترتةو طفتوطرترتؤى
خرترترتاوةٕ نتيَبرترترتةنإ بهشيَرترترتت وةى خرترترتواى طرترترتةوسة
دةفةسَويَتَّ[ :لٜا تُذَادٔلْٝا ٜأٍِـلَ الٔ ٞهتَـابٔ إ٢ل٤ـا بٔـا٤لتٕٔ
ٍَٕٔ أِ ٜحطًَُ ] ( )46ضْزٗ العيهبْت.
واتة :طفتوطؤ و (جماديرتة) َةنةٕ يةطةٍَ خاوةْي
نتيَبة ئامساْيةناْذا َةطةس بةدواْرتئ ػيَوة
ْةبيَت.
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يانسةيةم :شتايشى قورئاى بؤ ئايهة ئامسانييةكاى وةك
ثةيام و ثيَغةمبةرانياى شتايشيَكى مةزى و ثرِ شكؤية:

بةتةئهيذ قوسئإ طشْطييةنى تايبةتى داوة
بةطتايؼى سةصسةتى (ئيرباٖيِ) نة بابة طةوسةى
تيَهشِاى ثيَػةَبةساْى بةْى ئيظشائيًييةناْة بة
(دويةنة

و

َةطيشيية)

ناْةوةو

بةْةوةو

وةضةناْياْةوة ،طشْطى قوسئإ بة طةوسةَإ
سةصسةتى(َوطى) بةدؤسيَو ضريؤنى (َوطى)
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ثيَػةَبةس (طةالَى خواى ييَ بيَت) يةضةْذئ ػوئَ
و طووسةتى قوسئاْذا باغ نشاوة نة( )14داس
دووباسة بؤتةوة ية قوسئاْى ثريؤصداٖ ،ةسضؤٕ
قوسئاْى ثريؤص باطى بٓةَايَةو خاْةوادةى (اٍ
عُشإ) دةنات و طوسةتيَهى قوسئاْى بةْاوةوة
داْاوةو طوسةتيَهى تشى بةْاوى (َشيِ)وة ْاوْاوةو
بةضةْذئ دةطتةوارة باطى(عيظى)ى نوسِى
َةسيةّ

دةناتٖ ،اونات يةباطى ْةوةناْى

ئيظشائيٌ دا خواى طةوسة طتايؼى بةْى ئيظشائيٌ
دةنات ناتىَ يةخضَةتى دةعوةو باْطةواصى
ثيَػةَبةسةناْيإ بووٕ وةى دةفةسَويَتَٓ[ :ا َبئٕ
إ٢ضِسَأٜٔلَ اذِنٝسُّأ ٞىعِ َنتَٕٔ ال٤تٕٔ أِٜىعَنِتُ عَ ٜلِٔهٝهِ َّأٜىٕٚ
ٜفضٖ ٞلتُ ٝههِ عَل ٜٙاٞلعَالٜنٔنيَ] ( )47ضْزٗ البكسٗ واتة:
ئةي ْةوةي ئيظشائيٌ :يادي ْاصو ْيعُةتةنامن
بهةْةوة نة سػتوَة بةطةستاْذا بيَطوَإ َٔ
طشْطي صؤسّ ثيَذاوٕ و ْاصو ْيعُةتي صؤسّ ثيَ
بةخؼيووٕ َٔ صيادة سيَضي ئيَوةّ داوة بةطةس
ٖةَوو خةيَهيذا (ئةيَبةتة يةطةسدةَي خؤياْذا و
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ئةواْةي نة ثابةْذي ئايين خوا بووٕ ،بةتايبةتي
ثيَػةَبةسإ و ثياو ضانإ)...
ٖرترترتةس ضرترترتؤْيَو طتايؼرترترتى َةطرترترتيشيةنإ دةنرترترتات
بةػيَوةيةنى طؼتى و دةفرتةسَويَتَّٜ ...[ :لتَذٔـدٌَٖ
أٜقٞسَبََُهِ ٖمَْدٖٗ ٟلِّ٤لرًَٔٓ آ َميُـْا ٞال٤ـرًَٔٓ قٜـاٝلَْا ٞإ٢ىٖـا َىصَـازَٚ
و بٔـ ـأ ٌٖ ٜمٔـ ـيِ َُهِ ٔقطٔٚطٔــنيَ َّ ُز ٍِبَاىّـــا َّأٜىَُٖـ ـهِ الٜ
ذَلٔــ ٜ
طتَ ٞهبٔسٌَُّ] ( )82ضْزٗ املاٜدٗ.
َٓ ِ
واتة...:و طويَٓذ بيَت دةبيٓيت و دةطتت دةنةويَت
ْضيهرتيٓيإ ية طؤص و خؤػةويظيت بؤ ئةواْةي نة
باوةسِيإ ٖيَٓاوة ئةواْةٕ نة دةياْوت :بةسِاطيت
ئيَُة ْةؿشاْني ،ئةوةؾ يةبةس ئةوةية بةسِاطيت
ٖةْذيَو يةوإ قةػةي ديٓذاسٕ و ٖةْذيَهيؼيإ
طؤػةطريو نةطاْي خواثةسطنت و بيَطوَإ ئةوإ
خؤ بةطةوسة داْاْئَ.
ٖةسوةٖا قوسئإ بة دةطتةوارةى ْاطو و دوإ
باطى نتيَبة ئامساْييةناْى (ئيٓذيٌ) و(تةوسات)
دةنات وةى دةفةسَويَت[ :إ٢ىٖا أٜىصَٞليَا الٖت ِْزَاٗ ٜفََٔٔا
ٍُدَّّ ٚىُْزْ َٓحِ ٝههُ بََٔا الٖئبٌَْٔٗ ا٤لرًَٔٓ أٜضِلٜنُْا ٞلٔ٤لرًَٔٓ
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حفٔعْٝا ٞمًٔ ٔنتَابٔ
ٍَادُّاَّ ٞالسٖبٖأىٌَْٔٗ َّاألِ ٜحبَازُ بٔنَا اضِتُ ِ
ػٌِْ٢
ػُْا ٞاليٖاعَ َّا ِخ َ
دَ
ال١لُٔ َّنٜاىُْا ٞعَ ٜل ُِٔٔ غُ ََدَا ٛفٜال ٜتَ ِ
ػتَسُّا ٞبٔآَٓاتٕٔ ثَ َنيّا قٜلٔٔالَّ ٟمًَ ٤لهِ َٓحِهٝه بٔنَا أٜىصَلَ
َّالَ ٜت ِ
ال١ل ُ فٜٝأِّٜلٔٝوٍُ ٜهُ الٞهٜافٔسٌَُّ] ( )44ضْزٗ املاٜدٗ
واتة :بةسِاطيت ئيَُة ناتيَو تةوسامتإ ْاسدة
خواسةوة سِيَُٓوويي تيادا بوو (بؤ ٖةَوو خيَشو
ضانةيةى)ْ ،ووس و سووْانيؽ بوو (يةْاو
تاسيهايةناْذا) ،ئةو ثيَػةَبةساْةي نة ٖةَيؼة
ًَهةض و فةسَاْبةسداس بووٕ سونُي ئةواْةيإ ثيَ
دةنشد نة ببوْة دويةنةٖ ،ةسوةٖا صاْا ثةسوةسدطاس
ْاطةناْيإ و صاْا ػةسع ْاطةناْيؼيإ ،سونُيإ
دةنشد بةوةي داوايإ ييَهشابوو بيجاسيَضٕ ،نة
ئةويؽ نتيَيب خوا (تةوساتة)ٖ ،ةسوةٖا ػايةتيؽ
بووٕ يةطةسي (نةواتة ئةي صاْاياْي دويةنة ،ئةي
ئيُاْذاسإ) ية خةيَهي َةتشطٔ بةيَهو تةْٗا ية َٔ
برتطٔ ،ئايةت و فةسَاْةناْي َٔ بةْشخيَهي نةّ
َةفشؤػٔ (ئةطةس ْشخةنة ٖةَوو دْياؾ بيَت ٖةس
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نةَة) دا ئةوةي سونِ و داوةسي بةو بةسْاَةي٘
ْةنات نة خوا دايبةصاْذووة ،ئا ئةواْة بيَ باوةسِٕ.
وة دةفرتةسَويَتٜ َّ[ :ق ٤ف ِٔيَا عَل ٜٙآثَا ٢زٍٔه ٔبعَٔطَـ ٙابِـً٢
صدٚقٟا لِّنَا َبًَِٔ َٓدَُِٓٔ مًَٔ الٖت ِْزَاٗٔ َّآَت ِٔيَاُِ اإل٢جنٔٔـلَ
مَسَِٓهَ ُم َ
صدٚقٟا لِّنَـا بَـًَِٔ َٓدَِٓـُٔ مٔـًَ التٖـ ِْزَاٗٔ
فُٔٔٔ ٍُدَّّ ٚىُْزْ َّ ُم َ
َّ ٍُدَّ َّ ٚمِْعٔ ٜع٘ ٟلِّلُ ٞنٖتكٔنيَ] ( )46ضْزٗ املاٜدٗ.
واتة :ئيٓذا بةػوئَ ئاطةواسي ٖةَوو ثيَػةَبةساْي
(ْةوةي ئيظشائيًذا) عيظاي نوسِي َةسيةممإ ٖيَٓا،
نة سِاطيت تةوساتي دةسدةخظت و ثؼتيواْي
ييَذةنشدو ئيٓذيًيؼُإ ثيَذا ،نة ٖيذايةت و ْووس و
سِووْاني تيَذاية و ثؼتطرييي تةوساتي ثيَؽ
خؤيةتيٖ ،يذايةت و سِيَُٓوويي و ئاَؤرطاسية بؤ ئةو
نةطاْةي نة ية خوا دةتشطٔ و ثاسيَضناسٕ.
برترترتؤ ئرترترتةوةى ئيُرترترتإ داَرترترتةصسابيَت خرترترتواى طرترترتةوسة
بشِوابووٕ بةتةواوى ثيَػةَبةساْى نشدؤترتة يرتةنيَو يرتة
بٓضرترتيٓةوثايةناْى ئيُرترتإ وةى دةفرترتةسَويَت[ :آمَـًَ
السٖضُْلُ بٔنَا أٝىص٢لَ إٜ٢ل ُِٔٔ مًٔ زٖٚبُٔ َّالُ ٞن ِؤ ٔميُـٌَْ نٝـل ٙآمَـًَ
بٔال١لُٔ َّمَآلٜ ٜٔهٔتُٔ َّ ٝنُتٔبُٔ َّزُضُ ٔلُٔ الُ ٜىفٜسٚمُ بَـًَِٔ أٜحَـدٕ مٚـً
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و زَٖبيَـا َّإٜ٢لِٔـوٜ
زٗضُـلُٔٔ َّقٜـالْٝا ٞضَـ ٔن ِعيَا َّأٜ ٜط ِعيَـا ٝغفٞسَاىَـ ٜ
الَ ٞنصٔريُ] ( )285ضْزٗ البكسٗ .
واتة :ثيَػةَبةسو ئيُاْذاسإ باوةسِيإ ٖةية بةوةي
ية اليةٕ ثةسوةسدطاسياْةوة ٖاتؤتة خواسةوة،
ٖةَوويإ باوةسِيإ ٖةية بة خواو فشيؼتةناْي و
نتيَبةناْي و ثيَػةَبةسةناْي (دةيَئَ) ٖيض دؤسة
دياواصيةى ْانةئ ية ْيَوإ ٖيض ثيَػةَبةسيَ ية
ثيَػةَبةسةناْي خوادا (ية باوةسِدا)ٖ ،ةسوةٖا
وتيإ :طويَشِايةٍَ و ًَهةضني (بؤ بةديٗيَٓةسَإ)
ثةسوةسدطاسا ييَدؤؾ بووْي تؤَإ دةويَت و
طةسئةجناّ ٖةس بؤ الي تؤية طةسِاْةوة.
دوانسةيةم :بهةماى داطرندةيى و طشتطريى حوكوم و
برِيار لة ئيصالمدا نيية بةرانبةر بة خةلَكى:
يةطةوسةي ئاَشاصو ٖؤناس بؤْضيو نشدْةوةى خةيَهى
يةيةنرتى و ئةوةية نةقوسئاْى ثريؤص ٖةسطيض
سونُةناْى بةساْبةس بةْى ئيظشائيٌ بةػيَوةيةنى
طؼتى بةناس ْةٖيَٓاوة و َةودايةنى باػيؼى بةديَ
ٖيَؼتوة بؤطفتوطؤو سيواسو ييَو تيَطةيؼنت،
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بؤمنووْة خواى طةوسة دفةسَويَت ٜ[ :ل ِٔطُْاَ ٞضَْاٛ
مٜ ًِٚأٍِل ٢الٔ ٞهتَابٔ ٝأ ٖم٘ ٠قٜآٜٔنََ٘ٓ ٠تِل ٌَْٝآَٓاتٔ ال١لُٔ آىَاٛ
ذدٌَُّ*ُٓ ِؤمٔيٌَُْ بٔال ١لُٔ َّاٞلَِْٔو ٢اآلخٔس٢
ال٤لِٔلٍُ َّ ٢هِ َٓطِ ُ
ََّٓ ٞأمُسٌَُّ بٔالَ ٞنعِسُّفٔ ََّٓيِ ٌَََِْ عًَ ٢الٞنُيهٜسَُّٓ ٢طَاز٢عٌَُْ
دِٔسَاتٔ َّٝأِّٜلٔٝو ٜمًَٔ الصٖالٔحٔنيَ] (-113
فٕٔ الَ ٞ
 )114ضْزٗ آل عنساٌ .
واتة( :طاوس و دوو) ٖةَوويإ يةنظإ و ضووْيةى
ْني ،بةيَهو ية خاوةْاْي نتيَب دةطتةيةى ية
ئيُاْذاساْيإ ٖةٕ ،ئايةتةناْي خوا يةناتةناْي
ػةودا دةخويَٓٓةوةو ْويَزدةنةٕ و طوردة دةبةٕ
(َظوطَُأْ بةٖةَوو واتايةى) .ئةواْة ئيُإ و
باوةسِيإ بةخواو بة سِؤري دوايي ٖةية و فةسَإ
دةدةٕ بة ضانة و قةدةغةي خشاثة دةنةٕ و بة
ثةية و تايَونةٕ بؤ ئةجناَذاْي ٖةَوو خيَشو
ضانةيةى ،بيَطوَإ ئةواْة ية سِيضي ضانةناس و
ضانةخواصاْذإ.
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وةدةفةسَويَتَّ [:مًِٔ ٜأٍِل ٢الٔ ٞهتَابٔ مًَِ إ ٌ٢تَ ٞأ َميِ ُ
ٔبكٔيٜٛازُٓ ٣ؤَد ِٔٚإٜ٢لِٔؤ َّ ٜميَُِه مًِٖ إ ٌ٢تَ ٞأمَ ِي ُ ٔبدٔٓيَاز ٣الُٓ ٤ؤَدِٔٚ
إٜ٢لِٔو ٜإ٢ال ٤مَا ُدمِتَ عَ ٜل ُِٔٔ قٜآٜٔنّا ذَلٔو ٜبٔأٜىٖ َُهِ قٜالْٝاٜ ٞلِٔظَ
عَ ٜل ِٔيَا فٕٔ ا ٝأل ٚمٔٚنيَ ضَبٔٔلْ ََّٓكْٝل ٌَْٝعَل ٜٙال ١لُٔ الٜ ٞهرٔبَ
َّ ٍُهِ َٓعِلٜنٌَُْ] ( )75ضْزٗ آل عنساٌ .
واتة :ية ػويَٓهةوتوواْي نتيَبة ئامساْيةنإ
نةطاْيَو ٖةٕ ئةطةس َاٍَ و داساييةني صؤسي
بةئةَاْةت يةال دابٓيَيت (ٖةس ناتيَو داواي بهةيت)
بؤت دةطيَشِيَتةوة بةتةواوييٖ ،ةػياْة ئةطةس
ديٓاسيَهي بةئةَاْةت الدابٓيَيت بؤت ْايطيَشِيَتةوة،
َةطةس بة طةسيةوة ساوةطتابيت و نؤيَي ييَٓةدةيت،
ئةوإ بؤي وادةنةٕ ضوْهة دةيَئَ :ية بةساَبةس
دةطتةي ْةخويَٓذةواساْذا (َةبةطتيإ َظويَُاْاْة)
ييَجشطشاو ْابني (ئةطةس فيًََيإ ييَبهةئ و َايَيإ
خبؤئ) ،ئةواْة بةدةّ خواوة دسؤ ٖةيَذةبةطنت و
دةػضأْ نة دسؤ دةنةٕ...
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وةدةفرتةسَويَتَّٜ [ :لِْ آمًََ ٜأٍِلُ الٔ ٞهتَابٔ لٜهٜاٌَ َخِٔسّا
لَُ٤ه ٚميِ َُهُ الُ ٞن ِؤ ٔميُـٌَْ َّأٞ ٜنجَـ ُس ٍُهُ اٞلفٜاضٔـك)114( ]ٌَْٝ
ضْزٗ آل عنساٌ.
واتة :خؤ ئةطةس خاوةْاْي نتيَب باوةسِيإ بٗيَٓاية
(بة ئايين ئيظالّ) ئةوة ضانرت بوو بؤيإ ٖةياْة
ئيُاْذاسٕ ،بةالَّ صؤسبةيإ طوْاٖباسو تاواْهاسٕ.
نةئةّ ئايةتاْةفشطةت وثاْتاييةنى باػة بؤطتوطؤو
سيواس .

شيانسةيةم :بهةماى فراواى كردنى بازنةى يةمايةنطى
لةنيَواى مصولَناناى و غةيرى خؤياى ،بؤ ئةوةى يةمواى
بطريَتةوة يةتا بيَ ديهةكانيش:
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ئيظالّ ئةّ باصْة طةوسةية يةى ٖيَؼتؤتةوة بؤ
ثةيوةْذى يةطةٍَ خاوةٕ ديٓة ئامساْييةناْى
(دويةنةوَ،ةطيشيي)ةنإ.
ئةَةؾ ئةوة ْاطةيةْيَت نةئيظالّ بشِياسى ػةسِو
سووبةسِووبووْةوةى دابيَت بةساْبةس بيَذيٓةنإ،
ثيَهةوة رياْى فشاوإ

بةيَهو ئيظالّ باصْةى

نشدووة تاٖةَوإ ثيَهةوة بزئ ،بيَذطة ئةواْةى
ٖيَشؾ دةنةٕ و دورَٓايةتى ئةجناّ دةدةٕ.
يرترترترتةّ سِواْطةيرترترترتةوة خرترترترتواى طرترترترتةوسة باْطرترترترتةواصى
ٖةَووئةواْرترتة دةنرترتات نرترتة ديرترتاواصٕ يرترتةسِووى فهرترتشى
وبريوبرترترترتاوةسِةوة برترترترتؤالى بٓةَايرترترترتةى نةٖاوبةػرترترترتة
يةْيَواْياْرترترتذا نةئرترترتةويؽ طةسِاْةبةػرترترتوئَ سِاطرترترتتى
ودسوطتيذا وةى دةفةسَويَتَّ [ :إ٢ىٖا ٜأِّ إٖٓ٢ا ٝنهِ ٜلعَلٜـٙ
ٍُدّٜ ٚأِّ فٕٔ ضَلٜالٗ ٣مبٔني*٣قٝل ل٤ا ُتطِـأٜل ٌَْٝعَنٖـا أٜدِ َس ِميَـا
َّلٜا ُىطِأٜلُ عَنٖا َتعِنَل )25-24( ]ٌَْٝضْزٗ ضبأ.
واتة :ئةوطا ثيَيإ بًَيَ :بيَطوَإ ئيَُة ،يا ئيَوة يةطةس
سِيَطةي (سِاطت و دسوطيت) ٖيذايةتني ،ياخود ية
طوَشِاييةني ئاػهشادا سِؤضووئ!! (خؤتإ ببٓة


76

ئيسالم و ثيَكةوة ذيانى ئاشتيانة

دادوةس).ئةّ ئايةتةثريؤصى قوسئإ

باْطةواصى

ٖةَووثيَهٗاتةنإ دةنات بيَذياواصى بؤطةسِإ بةػوئَ
سةقيكةت وسِاطتيذا،وةبةػوئَ باتٌَ وطوَشِايذا.
يةدواْرتئ ػيَواصةنإ قوسئإ باْط نشدْى ثيَػةَبةس
45و ٖاوةالَْييةتى بؤالى ػتييَو نة يةالى ئةوإ
ساطت و دسوطتة .بةتةئهيذ ئةّ ثةياَى ئيظالَة داْى
ْاوة بةٖةَوو ئةو بٓةَاو ثةيوْذيية دياواصياْةى نة
ئيُإ بضويَٓةسو دويَيَٓةسييةتى ،ئةو باصْاْةؾ ئةَاْةٕ:
أ رت باصْةيةنى َشؤيى نة ية ئادةّ تا خاتةَى تيَذا
ديَطة دةبيَتةوة بةدةطتةوارةىٓ..ا أَٓا الياع.
ب رت باصْةى ْةتةوايةتى نة بة دةطتةوارةى قوسئاْى
دؤسيَهة يةبشايةتىٖ...اوْيؼتيُاْى بووٕ.
ز رت باصْةى خاوةٕ نتيَبة ئامساْييةنإ.
د رت باصْةى طةسِإ بةػوئَ ساطتيذا بةػيَوةيةنى
طؼتى.

ضواردةيةم :بةتةئكيد (جيًاد) و تيَكؤشاى بؤ
دةشتةبةر كردنى ئازادييةكانة.
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باْطةواصى ئيظالّ بؤ(ديٗرتاد) يةيةنرتةّ ئايةترتذا نرتة
دابةصييةخواسةوة يةثيَٓاوى دةطتةبةسنشدْى ئاصادى
ئرترتايٓى برترتوووةى خرترتواى طرترتةوسة دةفرترتةسَويَت[ :أٝذٌَٔ
لٔ٤لرًَٔٓ ُٓكٜاتَل ٌَْٝبٔأٜىٖ َُهِ ظٝلٔنُـْا َّإ ٌٖ٢الل٤ـَُ عَلٜـَ ٙىصِـ ٢س ٍٔهِ
ٜل ٜكدٔٓسْ* ا٤لرًَٔٓ أٝخِس٢دُْا مًٔ دَٔٓـا ٢ز ٍٔهِ ٔب َػِٔـس ٢حَـلٓ إ٢ل٤ـا أٌٜ
ع َب ِعضَـَُه بٔـَبعِض٣
َٓكْٝلْٝا زَٗبيَا ال٤ل ُ َّٜلِْلٜا دَفٞعُ ال٤لُٔ اليٖا َ
صَْامٔعُ َّٔبَٔعْ َّصَ ٜلَْاتْ َّ َمطَا ٔددُ ُٓرِنٜسُ فََٔٔـا
لٚ َُ ٤دمَتِ َ
ا ِضهُ ال٤لُٔ نٜـجٔريّا َّٜلَٔيصُـسٌَٖ الل٤ـ ُ مَـً َٓيصُـسُُِ إ ٌٖ٢الل٤ـَُ
ٜل ٜك  ْٖٙ٢عَصٓ٢صْ* ال٤ـرًَٔٓ إ ٌ٢مٖ ٤هيٖـا ٍُهِ فٔـٕ الٞـٜأزِض ٢أٜقٜـامُْا
الصٖلٜاَّٗ ٜآَتُْا الصٖنٜاَّٜٗ ٜأمَـسُّا بٔـالَ ٞنعِسُّفٔ َّىَََـِْا عَـً٢
الٞنُيهٜــسَّ ٢لٔل٤ــُٔ عَا ٔقبَــ٘ ٝالٞــٝأمُْز )41-39( ]٢ضــْزٗ
احلـر.
واتةَ :ؤيَةت دساوة بةو ئيُاْذاساْةي ػةسِيإ
ثيَذةطيَشٕ ،نة ظةْطٔ و بةسٖةيَظيت بهةٕ ضوْهة
بةسِاطيت طتةّ ييَهشاوٕ ،بيَطوَإ خوا دةطةيَاتي
ٖةية نة طةسيإ خبات و طةسنةوتٓيإ
ثيَببةخؼيَت،...ئةواْةي نة بةْاسةم ية والَتيإ
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دةسبةدةس نشإ (تةْٗا تاواْيإ ئةوةبوو) نة
دةياْوت :ثةسوةسدطاسَإ (اهلل) ية ،خؤ ئةطةس خوا
خةيَهي ْةدا بةيةنذاو سةم دري بةتاٍَ ْةوةطتيَت،
ٖةسضي ػويَين خواثةسطيت دوويةنة و طاوس ٖةية
ية خةيَوةتطة و نًَيَظاو نةْيظةٖ ،ةسوةٖا
َضطةوتاْيؽ نةْاوي خواي صؤس تيَذا دةبشيَت،
ٖةَووي ناوٍ دةنشيَت ،طويَٓذ بيَت بيَطوَإ خوا
ئةو نةطة طةسدةخات نة ثؼتطريي ئائ و
بةسْاَةنةي دةنات و ٖةوايَي طةسخظتين دةدات،
بةسِاطيت خوا صؤس بةٖيَض و بايَادةطتة .ئةواْةي نة
ئةطةس ثايةداسَإ نشدٕ ية صةويذا ْويَز و
دسومشةناْي

بةضاني

سِادةطشٕ،

صةناتيؽ

بةتةواوي دةدةٕ ،فةسَإ بةضانة دةنةٕ ،قةدةغة
ية خشاثة دةنةٕ ،طةسئةجناَي ٖةَوو ناسيَهيؽ
ٖةس بؤ الي خوا دةطةسيَتةوة.
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ثازدة يةم :جةنط دوايةمني قؤناغةكانى جيًادة:
دةختهشدْةوةى ئيظالّ يةطةس ئةوةى نة ديٗاد
يةثيَٓاوى خوادا تةْٗا ػةسِو ثيَهذادإ ونوػنت
وبشِئ ْيية،بةيَهو دةْط دواٖةَني قؤْاغةناْى
ديٗادة ئةويؽ بةٖةَووئةوَةسز وسِيَظاوسِيَهاسة
ػةسعياْةى بؤى دياسى نشاوة.

شازدةيةم :ثةيوةشت كردنى جياوازييةكاى بةناشني و
خويَهدنةوةى يةكرتى نةك كوشت و شرِيهةوةى يةكرتى:
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قوسئرترتإ دياواصييرترتةنإ دةبةطرترتتيَتةوة برترتة ْاطرترتني
وػرترترتاسةصا برترترتووٕ يةيرترترتةنرتى ْرترترتةى ًَُالْرترتىَ نرترترتشدٕ
يةطةيَيةنرتى وةى خواى طرتةوسة دةفرتةسَويَتَٓ[ :ـا
أََٜٗٓا اليٖاعُ إ٢ىٖا خَ ٜل ٞكيَانٝه مٚـً ذَنٜـسَّ ٣أٝىجَـَ َّ ٙدعَ ٞليَـا ٝنهِ
ُغعُْبّا َّ ٜقبَأٜلَ ٔلَتعَازَفْٝا إ ٌٖ٢أٜنَ ٞسمَ ٝههِ عٔيـدَ الل٤ـُٔ أِٜتكٜـا ٝنهِ
إ ٌٖ٢الل َُ٤عَلٔٔهْ َخبٔريْ] ( )13ضْزٗ احلذسات.
واتة  :ئةي خةيَهيٓة بيَطوَإ ئيَُة ٖةَووتامنإ
يةْيَشو َيَيةى دسوطتهشدووة (نةباونة ئادةّ و
دايهة سةواية) و نشدووَأْ بةضةْذةٖا طةٍ و ترية
و ٖؤصي دؤسبةدؤس ،تا يةنرت بٓاطٔ و ثةيوةْذيتإ
خؤؾ بيَت بةيةنةوة ...بةسِاطيت بةسِيَضتشيٓتإ الي
خوا ئةو نةطاْةتإ نةصؤستش يةخواتشطةو
فةسَاْبةسداسي خواية ،بيَطوَإ خوا صاْاو ئاطاية
بةٖةَووإ.

ثيَرِشت
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