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 ثًَشةكٌ وةرطًَر
صؤس داس نة باغ ية ضةَهي ٖاوَياتيبووٕ يإ ٖاوْيؼتُاْيبووٕ 

دواي طةسٖةَيذاْي بريي  ئةّ ثشطةدةنشَى، ٖةْذَيو واي بؤ دةضٔ 
ة نايةوة، ؤتْي َشؤظ ٖاتئاصاديء دميونشاطيء طيهؤالسو َافةنا

ئيظالّ نةّء صؤس بةالي ئةو بابةتة  دةبيٓٔيةٖةَإ نات واي 
 .ء نةَتةسخةَة ية باطهشدْي ئةّ بابةتةووةْةض

ية ناتَيهذا ئيظالّ صؤس ثَيؼهةوتووة ية بايةخذإ بة ضةَهي 
ي وسوراْذووةو ةٖاوَياتيبووٕء ثرت ية ضواسدة طةدةية ئةّ بابةت

نشدووة، بٓضيٓةي ئةّ ثشطة ية قوسئاْي  تاوتوَىتةواوي َافةناْي 
ثريؤصو طووْٓةتي ثَيغةَبةس )دسودي خواي يةطةس بَيت( سَيِشةوَيهي 

س ئةصي واقعيؽ بؤ يةنةّ داس ية ثةياَي ضةطجاوي ٖةيةء يةطة
ئةّ ثشطة  يةّ باطة وسدتش طةْطةػةئَةديٓة بةسدةطتة نشا، 

 ..وةسطَيشاْي بة باؾ صاْشاوةبؤية دةناتء سؤػٓايي دةخاتة سوو. 
 

 وةرطًَر                                                  
 ز2020/ئايار/20                                               

ه1441/رمةزان/22                                                                           
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 بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
 

 ثًَشةكٌ
 ث.د. مىحةممةد عةبدولفةزيل ئةلقىصٌ

 ئةندامى دةستةى طةورة زانايان لة ئةزهةرى شةريف
ْاواصةنةي  صاْاى طةوسة )حمي ايذئ بٔ عشبي( ية ثةستونة

(ًُّ (دا ئةوة سووٕ دةناتةوة، نة نةطايةتى الفتىحات املك
َوطًَُاْى ِساطتةقيٓة تةْٗا ية ثةيوةْذيَيهى دةسوْي ْاوةطتَيت 
ثَيى بةسص ببَيتةوة، بةَيهو ثةيوةْذى َوطًَُإ يةطةأل بةديَٗيٓةسي 
خؤي، ثَيويظتة ثةيوةْذَيهى سوحى بَيتء يةطةَيى بتوَيتةوة، 

ةطةأل خودى ػتةنإ ئاوَيتة ببَيتء تووػى ثةيوةْذيةى ي
ٖةوساصو ْؼَيوو ببَيت، ئةطةس ئةّ ثةيوةْذية ثتةوة ْةبَيت ئةوا 
الػةى ئةّ َوطًَُاْة وةى الػةيةنى َشدوو و بآ طوود ئةرَاس 

 دةنشَيت.
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بةّ ثةيوةْذية سوحية دةسواصةنإ بؤ َشؤظ دةنشَيٓةوةء، 
ةبآ دةْطى ئةْذاَةناْى يةػى ٖةَوويإ ٌَ نةض دةبٔء ب

ثةسوةسدطاسى خؤيإ دةْاطٔء نشْؤػى بؤ دةبةٕ، بةضاوى 
دواْىء طؤصو خؤػةويظتىء ئاساَى ية ديٗإ دةسواَْى، ئةّ 
ػَيوةية وةى ئةوة واية نة ئةّ َشؤظة ٖةَوو ديٗاْى بةدةطت 
َٖيٓاوةء، طَيبةسى بؤ دةوسو بةسةنةى ٖةيةو نةطي فةساَؤؾ 

 ْةنشدووة.

ديذة دواْة يةطةأل ئيظالّ ئاوَيتةو ئةطةس يةّ طةسدةَةدا ئةّ 
تَيهةآلو بَيت، ئةوا دةسووْةنامنإ يةّ باسودؤخة ْاٖةَواسةدا 
ٖةطت بة ئؤقشةيىء ئاساَيء دادثةسوةسى دةنةٕ، وةى 
دةسَاَْيو بؤ بشئء ْاطؤسيةناْي ئَيُة بةناس دَيتء سَيطا 

 تاسيهةنامنإ بة ْوسى ئيالٖى سوْاى دةبووْةوة.

واْة يةطةأل ئيظالَةنةَإ تَيهةآلو بَيت ئةوا بة ئةطةس ئةّ ديذة د
ٖيض ػَيوةيةى َوطًَُاْى دأل سةمء توْذسؤت ْةدةدؤصيةوة، 
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بةَيهو َوطًَُاْى بةخؼٓذةو بة بةصةيى بةسضاو دةنةوت، سمء 
نيٓة يةْاو دألء دةسووْى ْةبَيت، َوطًَُاَْيو نة ٖةطت بة 

َيةنةى ْاسةحةتىء ئاصاسى ٖةراسإء بآ دةطةآلتإ بهات، د
بةسةو دواْىء ِساطت طؤىء دادثةسوةسى ِسابهَيؼَى، بآ ئةوةى 
يةى دَيوثة خوَئ بشَيزيتء دَية ساوةنَىء نيٓةى ال دسوطت 

 ببيت.

نةضى ئةّ ديذة دواْةى ئيظالّ يةّ طةسدةَةدا صؤس طؤِسدساوة، 
بة ػَيواصَيو ٖةوَيةنإ خؤيإ يةوة قةتيع نشدووة نة وَيٓاى 

ئةَة بهشَيت، ٖةطتء بريى خةَيهَيو وا ئاو ئيظالّ ثَيضةواْةى 
دساوةء طؤػهشاوة نة ئيظالّ بة طةوسةيىء سةمحةتء 
طؤصةنةى تةْٗا بؤ )بةدةطتَٗيٓاْى دةطةالت(و باصداْى بؤ 
ثَيطةيؼتٓى بةٖةس ػَيواصو ئاَشاصَيو بَيت، ئةواْةى وا بري 
دةنةْةوة طريؤدةي طةَة دؤساو دؤسةناْى طياطةتء فشتء 

 فئًََ.
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ديذة دواْةى ئيظالّ ية ئةدةبياتى ئةو دؤسة نةطاْة  ئةّ
بةدةطت ْانةوَيت، بةَيهو ية ئةدةبياتة تاسيهةنةيإ تةْٗا 
ئةفظاْةى ئةوت دةبيٓى نة دطة ية خؤيإ نةطى تش بة 
َوطًَُإ ئةرَاس ْانةٕء، ئةواْى تش ٖةس ٖةَوويإ دووضاسى 

ّ بآ باوةسىء طوَشايى بووٕ، ٖةوأل دةدةٕ طةجنةناْى ئة
َيًًةتة ية طةس ئةّ برية درواسو خةتةسْانة بة طياْى سمء نيٓةء 
ٍَ ْةنشدٕء وَيشاْهاسى ثةسوةسدة بهةٕ، تةْٗا بؤ  يةنرت قةبو
طةيؼنت بة يوتهةى دةطةالت، بؤ ئةوةى تَيٓوَيتى خؤيإ بة 
نوسطى دةطةَيات بؼهَيٓٔ، وةى ئةوةى ئيظالّ ٖةَووى بشيتى 

 خوَيٓى بؤ بشَيزَيت. بَيت ية دةطةَياتَيو نة صؤستشئ

ديذطا سووٕء ساػهاوة ية نوَيية بؤ ئةواْةى ية رَيش ثةسدةى  ئةو
)طةيةفيةت( باْطةػة دةنةٕء خؤيإ بة َرياتطشى طوْٓةت 
دةصأْ، دواتش ثَيضةواْةى طوْٓةت ٖةْطاو دةَْئ ية دَيشةقىء 
نوست بيٓيذاو ٖةَوو بايةخَيو بة خوَئ سػنت دةدةٕء ْةوةى 

طةس ثةسوةسدة دةنةٕ، تا سةطء سيؼةي  داٖاتووى ية
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طةجنةنامنإ بة خوَئ ئاو بذةٕء بةّ ػَيواصة ئاَادةيإ بهةٕ بؤ 
 سؤرطاسى داٖاتوو ..

ئةو سَيهخشاوة تريؤسيظتياْةى نة َاوة َاوة بةْاوى ديا ديا 
دةسدةنةوٕء صؤس بةْاسةوا باْطةػة بؤ ئيظالّء 

نشداسةناْيإ  صيٓذوونشدْةوةى خةالفةتى ئيظالَى دةنةٕء، ية
ٖيض ػتَيو بةسضاو ْانشَيت دطة ية طةس بِشئء بة نةْيضة 
نشدْى ئافشةت ية بةس ضاوى خةَيوء بة سؤرى سوْاى، بآ ئةوةى 
بةصةييإ بة ٖيض نةطَيهذا بَيتةوة، ناتَيو نة وَيٓةى ئيظالّ 
ْاػريئ دةبَيت بةّ سةفتاساْة ية ٖةَإ ناتيؼذا بة 

ة وَيٓةيةنى ْاػريئ بؤ ٖةَوو نشداسةناْيإ ئيظالّ دةبَيت
ديٗإ، ئيظالََيو نة طؤصو سةمحةتى بةخؼى بة ٖةَوو ديٗإ 
ئَيظتا خوَئء ِسمءنيٓة دةبةخؼيت، ئةى ئيظالّ )وَيٓةى 
ٖضسى( ئةو َٓذاآلْة ضؤٕ ساطت بهةيٓةوة ية ناتَيهذا نة 
ٖةَوويإ بة بضونىء َٓذاَيى ية طةس ئةّ ٖضسة توْذسؤية 

 ئةوةى ِسووة ِساطتيةنةػى بٓاطٔ. ثةسوةسدة نشاوٕ بآ
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ْانشَيت ئةواْة بري بهةْةوة نة ية ئيظالَذا ػتَيهى تش ٖةيةء 
ثَيى دةوتشَيت )نؤػؼى سوحي( نة طيإء ٖضسى َشؤظ بةسص 
دةناتةوة بةسةو يوتهة بؤ ئةوةى خودى ئةّ َشؤظة ية 
خؤثةسطتى سصطاس بهاتء بةصةيى بة خةَيهذا بَيتةوةو بشطيةنإ 

، دةطت بة طةسى ٖةراسةنإ دابَٓيتء ية تَيش بهاتء
 ثَيذاويظتيةناْى ريإ بآ بةػيإ ْةنات.

بةو ٖيواييةئ نةوا يةّ صجنريةيةدا بتواْني ٖةمء ِساطتى 
بطةسَيٓيٓةوةء، ئةّ بؤضووْة ٖةآلْة تَيو بؼهَيٓني نة 
توْذسؤوةنإ بؤ ضةَهةناْى ئايٓى ئيظالَى نشدووياْة، ئةو 

نة دةيإ وسوراْذ، بؤ ئةوةى سَيطاى طوَاْاْة بشةوَيٓيٓةوة 
ساطتء طووْٓةتى ثَيغةَبةسى خوا َوحةممةد)دسودي خواى 

 يةطةس بَيت( بؤ ٖةَوو خةَيو سووٕء دياسو ئاػهشا بَيت.

خواى ثةسوةسدطاس دةخواصئء، ْضاى طةسفرياصىء بةختةوةسى ية
 ٖةس ئةويؽ ياسَةتيذةسو ثؼتء ثةْاى ٖةَوو اليةنُاْة.
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 ست تًَطةيشيت درو
 بؤ ضةمكٌ )هاوآلتٌ( بىون

 

ٖاوآلتي بووٕ واتة خؤػةويظيت َشؤظ بؤ ْيؼتُاْي خؤيء 
 ثاسَيضطاسي يَيهشدْي.

ٖاوآلتيبووٕ: بشيتية ية نؤْتانتء ناسيَيهي َْيوإ َشؤظء ئةو 
ْيؼتُاْةي تَييذا دةري، نة دةخواصَى ٖاوآلتي ئيٓتيُاء طؤصء 

 .خؤػةويظيت بؤي ٖةبَيتء ثاسَيضطاسي ىَل بهات

خؤػةويظيت َشؤظ بؤ ْيؼتُإ خؤػةويظتيةني طشوػتيةء 
ٍَ فيرتةتء طشوػيت َشؤظ يةدايو بووة، وةى طوتشاوة:  يةطة

 )خؤػةويظيت ْيؼتُإ بةػَيهة ئيُإ(.
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ية ساطتيذا ٖةَوو ئاييٓة ئامساْيةنإ يةثَيٓاو ئةو واتا طشْطةي 
ٖاوآلتيبووٕ ٖاتووٕ، وة دةخت يةطةس خؤػةويظيت 

ةطيتء ثاسَيضطاسي يَيهشدْي دةنةْةوة، بةَيهو ْيؼتُإء ثةيو
ثاسَيضطاسي نشدٕ ية ْيؼتُإ بةديٗاد دةداَْيتء ئةوةيؼي يةو 

 ثَيٓاو نيإء ْيؼتُاْي بهورسَى بة ػةٖيذي دادةَْيت.

قوسئاْي ثريؤص دةخت ية خؤػةويظيت َشؤظ بؤ ْيؼتُاْةنةي 
خؤي دةناتء ئاَارةؾ بةوة دةنات، نة دةسضووٕء دةسبةدةسى 

ة ْيؼتُإ ٖاوتاو يةنظاْة بة دةسضووٕ ية ريإ، خواي طةوسة ي
ِ٘)دةفةسَوَى:  ٍِ كَتَِبَِا أََُّا َٗهَ ِِٔٚ ٍِ اِقتُُو٘ا أَِْ عَوَ ُُِفشَُل ِّ اِخسُجُ٘ا أَِٗ أَ ًِ 

ٍِ ٍِ قَوِٚىْ إِاّل فَعَُوُٖ٘ ًَا دَِٙازُِك ُِِٔ ًِ ِ٘ ٍِ َٗهَ  ِّٚساخَ هَلَاَْ بِِٕ ُٙ٘عَُظَْ٘ ًَا فَعَُو٘ا أََُّٔ
ٍِ   ئَيُة ِساطتى بة س طة ئة خَو، واتة: 66: ( النساءتَِثبِّٚتا َٗأَشَدَّ هَُٔ

 وآلتء  ية يإ بهورٕ، خَوتإ  نة سيإ طة ية  بهشداية ثَيويظتُإ
 بَيت ْة ََيهيإ نة س طة َة نشد، دة ْة يإ وة ئة سضٔ دة ْيؼتُاْتإ
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 ى ثيؼة ضووٕ ٕء ضة بَى بة خوا فةسَاْى َٖيٓاْى دَي بة  ضوْهة)
( نشدووٕ ْة يَي َإ داخواصية و ئة ؾ ئَيُة ، ناْة قيٓة ساطتة  ْذة بة

  ئَيُة فةسَاْى ئاََورطاسىء ى طوَيشة بة  واْة ئة ِساطتى بة س طة ئة دا
 صساوتشو داَة بَويإء بوو ضانرت  وة ئة ، بهشداية فتاسيإ سة

 .ساطتى مء حة س طة ية بووٕ دة طجاوتش ضة

يةو بةَيطةْاَاْةي خواي طةوسة يةطةس )بةْو ئيظشائيٌ( يةنَى  
ٍَء  ديَٗيَٓيتةوة، سَيو ئةو َاْاية دةدات، واتة دةسبةدةسنشدٕ ية َا
ٍَء بَى بةػهشدٕ ية ْيؼتُإ، سَيو وةى سػتين خوَئء  حا

ٍِ أَخَِرَُا َٗإِِذدةسضووْة ية ريإ، خواي طةوسة دةفةسَوَي: )  ًِٚثَاقَُل
ٍِدِ تَِشفُِلَْ٘ هَا ٍِ تُِخسِجَُْ٘ َٗهَا ًَا١َُك ُُِفشَُل ِّ أَ ًِ ٍِ َّ دَِٙازُِك ٍِ ثُ ٍِ أَِقسَِزتُ ُِتُ  َٗأَ

َّ ٍِ تَِشَٔدَُْٗ، ثُ ُِتُ ٍِ تَِقتُُوَْ٘ َٓؤُهَا١ِ أَ ُُِفشَُل ٍِ فَسِّٙقا َٗتُِخسِجَُْ٘ أَ ُِِل ًِ ِّ ًِ 
ٍِ ٍِ تَظَآَسَُْٗ دَِٙازِِٓ ِِٔٚ ِْ َٗاِهعُِدَٗاِْ بِاِهإِِثٍِ عَوَ ٍِ َٗإِ ٍِ ُأسَاز٠َ َِٙأتُُ٘ك  ََُٗٓ٘ تُفَادُُٗٓ
ٍِ ًُخَسََّْ ُِٚل ٍِ عَوَ  فٌََا بِبَِعٍض َٗتَِلُفسَُْٗ اِهلِتَابِ بِبَِعضِ أَفَتُِؤًَُِِْ٘ إِِخسَاجُُٔ
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ِّ جَزَا١ُ ٍِ ذَهِمَ َِٙفعَىُ ًَ ُِِل َُِٚا اِهخََٚاِٝ فِٛ خِِزْٜ إِهَّا ًِ ََِ٘ اهدُّ  اِهقَِٚاًَِٞ ََٗٙ
َّا بِغَافٍِى اهوَُّٕ ًََٗا اِهعَرَابِ أَشَدِّ هَٟإِ ُٙسَدَُّْٗ -48: ( البقسَتَِعٌَُوَْ٘ عَ

 ئَيوة ية ثةميامنإ ناتَيو بهةْةوة ْيعُةتة ئةو يادى، واتة: 48
 ية ْةسَِِِيزٕء يةنرت (ْاحةم بة)يةنرت  خوَيٓى ئيرت نة وةسطشت

ٍَء  يةطةس بِشياسيؼتإ ثاػإ ْةنةٕ، دةسبةدةس خَوتإ حاَيى َا
 .دةدةٕ ئةَة يةطةس ػايةتى خَويؼتإ يةناتَيهذا ئةوةداو

 دوويةنةناْى بَو ئاَارةية) ئةواْةٕ ٖةس ئَيوة يةوةودوا
يةنرت  خةسيهى -دسودي خواي يةطةس بَيت-ثَيغةَبةس طةسدةَى
ٍَء حاَيى ية خَوتإ( خضَاْى) ية دةطتةيةى نوػتٓٔ،  خَويإ َا
 بة دةطتةيةنتإ ةب در دةطشٕ يةنرت ثؼتى  دةنةٕ دةسبةدةس

 دورَٔ دةطتى بةديًى ئةطةس نةضى دورَٓايةتى، تاوإء
 ية دةنشدٕ، دةدإء ئاصادتإ بَو فيذيةتإ ئَيوة ئةوا بهةوتٓاية

 ضَوٕ نةوابوو حةساَة، يةطةستإ دةسبةدةسنشدْةنةيإ حاَيَيهذا
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 تشى بةػَيهى بة ٖةبَيتء( تةوسات) بةػَيهى بة باوةِستإ دةبَيت
 دةنات ئةو ناسة نة ئةوةتإ ثاداػتى ئايا ْةبَيت؟ باوةسِِِتإ

 تش ٖيضى دْيادا رياْى ية ْةبَيت طوونى ػَوِسيىء يةطةس دطة
 طةخترتئ ْاو بَو دةطةسَِِِيٓشَيٓةوة قياَةتيؼذا ِسَورى ية ٖةية؟
 .دةدةٕ ئةجناَى ئَيوة نة ناساْةى يةو ئاطاْية بَى خوايؽ طضا،

ت( ئةوةَإ فَيش دةنات ثَيغةَبةس )دسودي خواي يةطةس بَي
َشؤظ ْيؼتُاْي خؤي خؤؾ بووَيت، يةناتي نؤضهشدْي بؤ 
ػاسي َةديٓة نة بةٖؤي ئةوةوة سؤػٔء ػهؤداس بوو، 
خؤػةويظيت خؤي بؤ َةنهةي ثريؤص ساطةياْذ، عبذاهلل ي 
نوِسى عةدي نوِسي حةَِشا )سةصاي خواي يةطةس بَيت( دةَيَيت: 

س بَيت( يةطةس بةسصاييةىء بيٓيِ ثَيغةَبةس )دسودي خواي يةطة
ِٚسُ أَِزضِ )يةدوا طٓووسي َةنهة وةطتاو فةسَووي:  َٗاهوَِّٕ إَِّمِ هَخَ

ِِمِ ًَا خَسَِجتُ ِ٘ال أَِّٛ ُأِخسِِجتُ ًِ زواه ( اهوَِّٕ َٗأَحَبُّ أَِزضِ اهوَِّٕ إِهَٟ اهوَِّٕ َٗهَ
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واتة: طوَيٓذ بةخوا ئةى َةنهة تؤ بةخَيشتشئ خانى  ،الرتمرٍ
الى َٔ، وة خؤػةويظرتئ خانى الى خوا، ئةطةس  خواى

خةَيهةنة َٓيإ دةسْةنشدبا ٖةسطيض ئاَادة ْةدةبووّ دَيت 
 بٗيًََِ..

ٖةسوةٖا عبذاهلل ي نوِسي عةباغ )سةصاي خوايإ ىَل بَيت( 
دةَيَيت: ثَيغةَبةس )دسودي خواي يةطةس بَيت( بةساَبةس َةنهة 

ًِِ٘ٛ أَِخسَجُُِ٘ٛ ًا أَِطَٚبَمِ ًّ بَوٍَد َٗ) فةسَووي: َّ قَ ِ٘هَا أَ أَحَبَّمِ إهٛ َٗهَ
ِٚسَنِ ِِتُ غَ ِِمِ ًا سَلَ واتة: ئةي َةنهة ػاسَيهي  زواه الرتمرٍ.( ًِ

ضةْذ خؤؾء خؤػةويظيت الي َٔ، ئةطةس خةَيهةنةت َين 
   دةسْةنشدباية يةٖيض ػوَيَٓيهي تش ديؼتةدَى ْابووّ.

خؤي ية ٖةبووْي  ئةو ثةيوةْذيةي َْيوإ َشؤظء ْيؼتُإ، نة
ئيٓتيُاء خؤػةويظيتء ثاسَيضطاسي دةبيَٓيتةوة، ٖةطتَيهة 
يةٖةَوو طةسدةََيوء يةَْيوإ طةالٕ ٖةبووة، ية فةسٖةْطي طةٍء 
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نؤَةَيطةنإ ثاْتاييةني فشاوإ ٖةبووة، نة يةء ضواسضَيوةيةوة 
عيؼلء خؤػةويظتيإ بؤ وَياتء ْيؼتُاْي خؤيإء ئةو 

سوةسدة بووْة دةسبِشيوة، تةْاْةت خانةي يةطةسي ريإء ثة
صؤسَيو ية ناسة ئةدةبية دياسةنإ خؤيإ ية دةسبِشيين دَيظؤصيء 
ئاَادةيي طياْبةخؼني يةثَيٓاو ثاسَيضطاسنشدٕ ية ئاصاديء 

 نةساَةتي وَياتء ْيؼتُإ بيٓيوةتةوة. 

صؤسَيهيؽ ية طشوودو دسومشة ْيؼتُاْيةنإ ٖاوناس بووْة ية 
ٕ يةٖةَبةس ثشطي ثاسَيضطاسي ية وَياتي يةنخظتين ٖاوَياتيا

خؤيإ يةناتي دةْطذا، ٖاونات ٖةَوو طةيَيهيؽ بةسدةواّ 
ٍَ دةدات طياْي ْيؼتُاْجةسوةسي يةسَيي يادةوةسيء  ٖةو
ٍَ بهاتةوة، وة قوتابيإ فَيشي  ْةسيتء ئاطؤي ْةتةوةيي قو
خؤػةويظيت ْيؼتُإء سَيضطشتٔ ية ٖةَيهةوتوو ء طيُبوية 
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ٕ بهات وةى: ئاَياي ْيؼتُإء َةصاسطاي ْيؼتُاْيةنا
 ْةتةوةييء َٖيُا يادنشاوةنإ.

ئةو ٖةطتء تَيِشواْيٓة ٖةس ية نؤْةوة الي عةسةب ٖةبووةء ية 
ػيعشةناْيإ دةسنةوتووة، نة وةى طؤساْيء ٖةطتء طؤص 
بةساَبةس ْيؼتُإ بةناسيإ َٖيٓاوة، ئةوإ يةَْيوإ خؤيإ 

ٕ، يةواْة: ئينب سوَي نة طاَيي ػاْاصي بة ْيؼتُاْياْةوة دةنة
ى نؤضي نشدووة، باغ ية ٖؤناسي خؤػةويظيت خةَيو بؤ 342

 ْيؼتُإ دةناتء دةَيَيت:
 ا الشباُب هنالكاــاَن السجال إلًوم  ...  مآزُب قّضاهـــوحبََّب أوط

 ...  ُعوىَد الّصبا فًوا فحّنىا لرلكاـــسوا أوطـاَنوم ذكَّـسُتوـُـم  إذا ذك
سةب وابووة نة طةفةسيإ نشدووة، بةػَيو ية خؤَيى ْةسييت عة

ْيؼتُاْي خؤيإ ٖةَيطشتووةء بؤْيإ نشدووةء يةناتي ئاو 
 خواسدْةوة تَيهةَيى ئاويإ نشدووة.
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 هاولَاتًبىون

 واتة: يةكسانٌ لةنًَىان هاونًشتمانًان لة مافةكاندا

ٖاوَياتيبووٕ بةطةس ٖةَوو ئةو ٖاوْيؼتُاْياْة دَيبةدَى 
، يةْاو يةى ْيؼتُإ بَى دياواصي دةرئ، نة دةخواصَى دةبَيت

اوي ئيٓتيُاي يةنظاْي يةَْيواْيإ ٖةبَى يةو َافاْةي ٖةَيكوَي
ٍَ َافةناْي َشؤظ يةنبطشَيتةوةء ببَيتة  ْيؼتُاْنيء يةطة
سَيِشةوَيو بؤ ثشانتيضةنشدْي ٖةَوو ئةو ئايةتاْةي دةخت يةوة 
دةنةْةوة، ْايةنظاْيء دياناسي يةَْيوإ تانةناْي ٖيض طةٍء 

 ْيؼتُاَْيو ْةبَيت.

ثَيغةَبةسى خوا )دسودي خواي يةطةس بَيت( منوْةي بةػذاسي 
او و َاَةَيةي دسوطيت َْيوإ تانةناْي يةى ْةتةوة بة تةو

نؤَةَيَيو دَيَٓيتةوة، نة يةْاو نةػتيةني دوو ْٗؤَي دإ، 
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ئةواْةي ية قاتي خواسةوةٕ ئةطةس بياْةوَى ئاوو دةسبَيٓٔ دةبَى 
بةالي ئةواْةي طةسةوة دابِشؤٕ تا ئاويإ دةطت نةوَى، دا 

َِا يف َُصِٚبَِِا خَِسّقا ٗمل ُُِؤذِ ًّ ه٘ أََُّا خَسَِقٖةْذَيهيإ طوتيإ: )
ِ٘قََِا ية ْٗؤَي خواسةوة  خؤَإ ػىةبةي نوَْيو واتة: بؤضى( فَ

 بؤ خؤَإ، َٖيٓنيةْ ناسىةب وةوةخبؤيٓ ةنةئاو وةوةيٓةنةْ
خؤَأْ؟ دواي  سوىةط ةية ن ئةثَي ْةد ػىةواْةئ ئاصاسىةو

ِْ )  ئةوة ثَيغةَبةس )دسودي خواي يةطةس بَيت( فةسَووي: فَإِ
ٍِ ًٗا أَزَادُٗا َٓوَُل٘ا مجٚعّا ِ٘ا  َِٙتسُُكُ٘ٓ ِ٘ا ََُٗجَ ٍِ َُجَ ِٙدِِٙٔ ِْ أَخَرُٗا عوٟ أَ َٗإِ

 ىةنةػتيةنةي ةنوْ وةئ يَيبَٗيٓٔ واصيإ سةطة( واتة: دا ئمجٚعا
 َوويإةٖ ةوةئ ةوةوْةبه خؤيإ واتة ية ْٗؤَي خواسةوة ػىةب
 َوويإةٖ يَي بطشٕ ِٕسَيطةػيا سةطةئ ضٔء غةسم دةبٔ،ةد ْاوةي

  .بَيتةد سصطاسيإ
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دواي طةيؼتين ثَيغةَبةس )دسودي خواي يةطةس بَيت( بة ػاسي 
 ٍَ َةديٓة دةطتووسَيهي داْاء تَييذا ثةيوةْذي َوطًَُاْإ يةطة
ٍَ ْاَوطًَُاْإ دياسي نشد،  يةنرتو ثةيوةْذي َوطًَُاْإ يةطة

ناسيطةسيء ئةو دةطتووسة بة ثةمياْي َةديٓة ْاطشاو تةْاْةت 
سةٖةْذةناْي يةنظاْي طةباسةت بة َافةناْي ٖاوَياتيبووٕ 
طةيؼتة ئةو ئاطتةي بةَيَيين يةطةس دسابوو يةطةسدةَي 
ثَيغةَبةس )دسودي خواي يةطةس بَيت( بةساَبةس ْةطِشاْيةناْي 
َةنهة، يةطةس ياسَةتي دةوَيةتي ئيظالَي بؤيإ يةناتي 

ثةسطتطا، ٖةسوةى ثَيويظيتء دسوطتهشدٕء ْؤرةْهشدْةوةي 
يةو ثةميإء دةطتووسةي ثَيغةَبةس )دسودي خواي يةطةس بَيت( 
ٖاتووة: "بؤيإ ٖةية ئةطةس ثَيوطتيإ بوو بؤ ْؤرةْهشدْةوةي 
ػوَيين ثةسطتؽء خةيوةتطةء نًَيظاء ٖةسضية ية بةسرةوةْذي 
ناسوباسو ديٓيإ داية بهشَى، وة دةعِء ٖاوناسي ناسو 
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ْةى وةى قةسص يةطةسيإ، بةَيهو وةى  ْؤرةْهشدْةوةناْيإ بهشَى
ثاَيجؼيت ئةوإ يةثَيٓاو بةسرةوةْذي ديٓةنةيإء وةفاداسي بؤ 
ثةميإء بةَيَيٓى ثَيغةَبةس بةساَبةسيإء ضانةيةى يةثَيٓاو خواو 

 ثَيغةَبةس بةطةسياْةوة..".

تةْاْةت ية ثشطة داساييء ئابووسيةناْي وةى باجء طةساْةؾ 
َيغةَبةس )دسودي خواي يةطةس بَيت( يةْاوةسؤني ثةمياْي ث

تايبةت بة ػوَيٓهةوتوواْي َةطيذ ٖاتووة: " ْابَى ئةسنيإ 
قوسغ بهشَىء صياد ية ئةْذاصةي َٖيضو تواْا خبشَيتة طةس ػاْيإ 
يةناسوباسي نيًََطةييء بةسوبووَذا، صياد ية ئةْذاصة داوايإ ىَل 

 َى صياتش ْا ".ْانشَىء ٖاوػَيوةي داٖاتيإ باديإ ىَل وةسدةطري

ٖةَوو َافةناْي يةنظاْي ثةيوةطت بة ٖاوَياتيبووٕ يةواْةي 
ئيظالّ داْي ثَيذاَٖيٓاوة بؤ ْاَوطًَُاْإ ية دةوَيةتي ئيظالَي 
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)َوطًَُاْإ ض َافَيهيإ ٖةية ٖةَإ َافيإ ٖةية، وة ض 
ئةسنَيهيإ يةطةسػاْة ٖةَإ ئةسنيإ دةنةوَيتة طةسػإ(، 

ٔء طاَإء ْاَووغء ػوَيين ثاساطتين طيإء خوَي
ثةسطتؽء ئاصاديةناْيإ، ٖةَوو ئةَاْة ية بةساَبةس ٖةبووْي 
ئيٓتيُايةنى دسوطتة بؤ ْيؼتُإء ٖةطيت دَيظؤصية بؤ 
نؤَةَيطةء دةوَيةتء ئؤَةت، ئةواْة ئةسنٔ يةطةس ٖةَوو 
ٖاوْيؼتُاْيإ بةَوطًَُإء ْاَوطًَُاْةوة، ٖةس وةى ية دةقي 

)دسودي خواي يةطةس بَيت( باغ يةو ئةسناْة  ثةمياْي ثَيغةَبةس
نشاوةو دةفةسَوَى: ) ضةْذ ػتَيو بةَةسج طرياوة يةطةسيإ نة ية 
ديين ئةوإ ئةسنة وةفاداسو ثابةْذي بةَيَئء ثةمياْيإ بٔ، 
يةواْة: نةغ ْةبَيتة داطوطي نةغ يةئةًٖي دةْط بةطةس 

ةناْي خؤيإ َوطًَُاْاْةوة بةَْٗيٓى بَى يإ بة ئاػهشا، وة َاَي
ْةنةْة ثةْاطةي دورَٓإ يةبةساَبةس َوطًَُاْإ، وة ياسَةتي 
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نةغ ْةدةٕ بةضةىء ئةطحء ثاَيجؼيت يةدري َوطًَُاْإ، 
ػتيإ بؤ دسوطت ْةنةٕء َْٗيينء ػيت َوطًَُاْإ بجاسَيضٕء 

 ْةبٓة دةطتخةِسؤي دورَٓإ يةبةساَبةس َوطًَُاْاْذا(.

ثَيغةَبةس )دسودي خواي  بةٖةَإ ػَيوة ثةميإء دةطتووسي
يةطةس بَيت( ئاصادي ئاييٓيؼي بؤ ْةطِشاْيةنإ باغ نشدووة، 
وةى تَيذا ٖاتووة: )) نةغ يةواْةي يةطةس ئاييين ْةطِشاْني 

ِٓىَ تُجَادُِه٘ا َٗهَاصؤسي ىَل ْانشَىء بةصؤس َوطًَُإ ْانشَى، ر  أَ
ٍِ ظَوٌَُ٘ا َّٙاهَّرِ إِهَّا أَِحشَُّ َِٓٛ بِاهَّتِٛ إِهَّا اِهلِتَابِ ُِِٔ  بِاهَّرِٜ آًَََِّا َُٗقُ٘ه٘ا ًِ

ُِزِيَ َِِٚا ُأ ُِزِيَ إِهَ ٍِ َُٗأ ُِٚل ٍِ َٗإِهََُِٔا إِهَ د ًُِشوٌَُِْ٘ هَُٕ ََُِٗخُّ َٗاحِدْ َٗإِهَُُٔل
ٍَ َةنةٕ دةَةقاية ، واتة: طفتوطَوو86ايعٓهبوت:   خاوةْى يةطة

 دطة بَيت،ْة ػَيوة بةدواْرتئ َةطةس ئامساْيةناْذا نتَيبة
 ية سةفتاستإ ئةوة)نشدووة  طتةَيإ نة يةواْةيإ

 ئَيُة: بًََئ ثَيؼيإ( بَيت دياواص دةبَيت بةساَبةسياْةوة
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 خواى دابةصَيٓشاوة، ئَيوة و ئَيُة بَو بةوةى َٖيٓاوة باوةِسَإ
 ئةو فةسَاْبةسداسى ئَيُة يةنَيهة، تةْٗا ئَيوة خواى ئَيُةو

إ بؤ سادةخةٕء ٖةسضي ئةصيةتء صاتةئ، وة باَيي سةمحةتي
ئاصاو ْاخؤػي ٖةية يةطةسيإ الدةبةٕ يةٖةس ػوَئء اليةنةوة 

 بٔ يةْاو وَياتذا((.

بطشة ئةّ يةنظاْية تةواوة ية ئةسىء َافى ٖاوَياتيبووٕ، بةوةي 
ٖةَإ َافيإ ٖةية نة بؤ َوطًَُاْإ ٖةيةء ٖةَإ ئةسنيؼيإ 

ةثَيضةواْةػةوة َوطًَُإ يةطةسة نة يةطةس َوطًَُاْإ ٖةية، ب
ض ئةسنَيهيإ دةنةوَيتة طةس ػإ ٖةَإ ئةسنيإ دةنةوَيتة طةس 

ػي َوطًَُاْإ ية ئةسىء َافذا ػإ، تةْاْةت دةبٓة ٖاوبة
ئةوة ية دةوَيةتي ئيظالَي تايبةت ْية تةْٗا بة ثةيِشةواْي ))

ئاييين دويةنةء َةطيخي، بةَيهو ٖةَوو ثةيِشةواْي ئاييٓةناْي 
 ة ئاطشثةسطتء ئةواْي ديهةؾ دةطشَيتةوة((.تش ي
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ئةطةس خؤسئاوا ٖاوَياتيبووٕء َافةناْي دواي داسوخإء 
ٖةَيوةػاْةوةي ئايني، ثاؾ طةسنةوتين عةَيُاْيةت بةطةس 
نةْيظةي خؤسئاوا ْاطيبَىء بؤ دةسنةوتيَب بؤية  ٖاوَياتيبووْي 
طيهؤالس ٖاتة بووٕ، ئةوة ئيظالّ ئةو ئاييٓية نة ضةَهي 

وَياتيبووْي داَٖيٓاء ػةسيعةتي ئيظالَيؽ داْي بةَافةناْي ٖا
ْاوةء طشَيٓيت ثاساطتين ئةو َافاْةػي دياس نشدووة، بؤ ئةوةي 
ْةنشَيتة )خةَياتء بةخؼؽ( دةطتةَياتذاسَيو بيذاتء يةنَيهي تش 

 ْةيذات. 
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 بهضًهةكانٌ هاولَاتًبىون

ية، نة ية ساطتيذا ٖاوَياتيبووٕ ضةْذ بٓضيٓةء بٓةَايةني ٖة
ثَيويظتة دةطتةبةس بهشَئ يةثَيٓاو ئةوةي سةْطذاْةوةء 

 بةسٖةَى باؾء ئةسَيٓى ٖةبَيت، ئةو بٓضيٓاْةؾ بشيتني ية:

ثةيوةطيت بة سةوػيت ئيظالّء دووسنةوتٓةوة ية  يةكةم:
ٍَ ضاودَيشيءبةدَيطةياْذْي  سةوػتة خشاخء قَيضةوْةنإ، يةطة

خضَاْةوة تا دةطاتة  َافةناْي َشؤظ ٖةس ية َايف دايوء باوىء
َايف دساوطَىء دؤطتء بةناسَٖيٓاْي منوْةيي بؤ َافء َٖيًة 
طؼتيةنإء ٖةوَيذاْي دسوطت يةاليةٕ ٖةس ٖاوَياتيةى يةثَيٓاو 

 دَيٓياييء طةالَةتي طةسو َاَيي ئةواْي تشدا.

ْةػهاْذْي بةَيَئء سَيضطشتين ثةمياْةنإ: نة قوِسئاْي  دووةم:
تةوةء ئاػهشاي دةنات، نة ئةّ بابةت ثريؤص دةخيت ىَل دةنا
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يةثَيؽ ناسي طةسخظتين ئيظالَة، خواي طةوسة دةفةسَوَى:  
ٍِ َٗإِِْ) ِِصَسُُٗك ُِٚلٍُ اهدِِّّٙ فِٛ اِستَ ٍَ عَوَٟ إِهَّا اهَِِّصسُ فَعَوَ ِ٘ ٍِ قَ َُِِٚل ٍِ بَ َُِِٔٚ  َٗبَ

 ئةو ئةطةس ، واتة:23( االْفاٍ: بَصِريْ تَِعٌَُوَْ٘ بٌَِا َٗاهوَُّٕ ًِٚثَاقْ
ياسَةتىء  داواى( ْةنشدووة نَوضيإ نة) ئيُاْذاساْةى

 ئةوة ئيظالّ، ئايٓى طةسخظتٓى بَو نشد ئَيوة ية ثؼتطرييإ
 ئةو  يةطةس دطة بهةٕ، ثؼتطرييإ يةطةستإ ثَيويظتة
 ٖةبَيت ثةمياَْيو ئةواْذا و ئَيوة َْيوإ نةية اليةْةى و عةػشةت

 ناسو بةو بيٓاية طةوسةؾ خواى ،(َةػهَيٓٔ ثةمياْة ئةو)
 .دةيهةٕ نة نشدةواْةى

دادطةسي َْيوإ ٖاوْيؼتُاْيإ: نة ئةَة طةسةنرتئ  سًًَةم:
بٓضيٓةء بٓةَاية، ػتَيهى بةَيطة ْةويظتة نة بٓضيٓةء نؤَيةطةى 
ٍَ خةَيهي بشيتية ية  ٖةَوو سَيظاء ياطانإ ية َاَةَيةنشدٕ يةطة

ْانشَى ٖةسضةْذ دادثةسوةسي، ئةَة ػتَيهة ثاػةنؼةي ىَل 
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نيٓةء دورَٓايةتيء يَيهرتاصاْيؽ ٖةبَيت، خواي طةوسة 
ٍِ َٗهَادةفةسَوَى: ) ٍَ شََِآَُْ َِٙجسًََُِّل ِ٘ ِْ قَ ٍِ أَ  اِهخَسَاَِ اِهٌَِشجِدِ عَِّ صَدُُّٗك

ِْ  عُِدَٗاَِْٗاِه اِهإِِثٍِ عَوَٟ تَعَاَُُٗ٘ا َٗهَا َٗاهتَِّق٠َ٘ اِهبِسِّ عَوَٟ َٗتَعَاَُُٗ٘ا تَِعتَدُٗا أَ
َّ اهوََّٕ َٗاتَُّق٘ا  ء دورَٓايةتى ، واتة:3:املائدَ( اِهعِقَابِ شَدِٙدُ اهوََّٕ إِ

 ى(تةواف) خَوى ناتى ْةياَْٗيؼت نة نةطاَْيو سقةبةسايةتى
 ْاخَوػىء دةطتذسَيزىء بةسثانشدْى َٖوى َةنةْة بهةٕ، نةعبة

 ْٕةنة خواْاطى، ضانةو يةطةس بهةٕ يةنرت ياسَةتىء نَوَةنى
 ية دةطتذسَيزى، طوْاٖو يةطةس بهةٕ يةنرت ياسَةتىء نَوَةنى

 توْذى بة صَوس خوا بةِساطتى ضوْهة بٔ، برتطٔء ثاسَيضناس خوا
 .دةطَيَٓيت تَوَية

َّ٘اًِنيَ ُكُُ٘٘ا آًََُِ٘ا اهَّرَِّٙ أََُّٔا َٙاٖةسوةٖا دةفةسَوَى: )  شَُٔدَا١َ هِوَِّٕ قَ
ٍِ َٗهَا بِاِهقِِشطِ ٍَ شََِآَُْ َِٙجسًََُِِّل ِ٘  هِوتَِّق٠َ٘ أَِقسَبُ َُٓ٘ اِعدُِه٘ا تَِعدُِه٘ا أَهَّا عَوَٟ قَ
َّ اهوََّٕ َٗاتَُّق٘ا  ئةواْةى ، واتة: ئةى4:املائدَ( تَِعٌَُوَْ٘ بٌَِا خَبِريْ اهوََّٕ إِ
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 ػايةتى بةئةجناَذاْى ٖةطنت بةضانى صَوس َٖيٓاوة، باوةِستإ
 نةغء ٖيض ٖيض ٓايةتىدورَ سمء خوا، يةبةس دادثةسوةساْة

 دادثةسوةسبٔ، البذةٕ، دادثةسوةسيى نةية ْةَْيت ٖةَيتإ اليةى
تشغء  يةخوا نةواتة دةى خواْاطيةوة، تةقواو ية ْضيهرتة ئةوة

 نشدةوةيةى ناسو بةو ئاطاداسة خوا بةِساطتى ضوْهة ثاسَيضناسبٔ،
 .دةيهةٕ نة

هى خؤػةويظتيت بؤ ْيؼتُإء ْةتةوةي خؤت، يةنَي ضىارةم:
تش ية بٓضيٓةناْي ٖاوَياتيبووٕ بشيتية ية خؤػةويظتيت بؤ ئةو 
ْيؼتُاْةي تَييذا دةري، وة خؤػةويظتيت بؤ ْةتةوةي خؤت، 
ضوْهة طوَاْي تَيذا ْية نة خؤػةويظيت خواو ثَيغةَبةس 
)دسودي خواي يةطةس بَيت( يةنَيهة ية طةوسةتشئ داخواصيةناْي 

ةيةَْى خؤػةويظيت ػيت تش ئيُإ، بةَياّ ئةوة َاْاي ئةوة ْاط
ْية، ئةوةتا ثَيغةَبةس )دسودي خواي يةطةس بَيت( ناتَى دةسضوو 



  .............. هاولَاتيبوونضةمكي  ..............

 31 

ية َةنهةء نؤضي نش يةثاؾ ئةوةي ػاسي َةنهة بووة 
ٍَ ْةبوو و خةَيهةنةي سَيطش بووٕ،  ريٓطةيةى ئيظالَي قبو
ثَيغةَبةس )دسودي خواي يةطةس بَيت( طةيشَيهي َةنهةي نشدو 

أًََا َٗاهوَِّٕ )بِشيين طؤصو ثَيٗةَيطؤتٔ فةسَووي: وةى َاَيئاواييء دةس
َّ َٗأَِكسًَُُٕ عَوَٟ اهوَِّٕ؛  ِِمِ َٗإِِّٛ ألَِعوٍَُ أََّمِ أَحَبُّ بِالدِ اهوَِّٕ إِهَ ألَِخسُجُ ًِ

ِٓوَمِ أَِخسَجُُِ٘ٛ ًَا خَسَِجتُ َّ أَ ِ٘ال أَ واتة: طوَيٓذ  ،زواه الرتمرٍ( َٗهَ
ت ديًََِ، دةصامن خؤػةويظرتئء بةخوا ئةى َةنهة َٔ نة دَي

بةخَيشتشئ خانى خواى الى َٔ، وة خؤػةويظرتئ خانى الى 
خوا، ئةطةس خةَيهةنة َٓيإ دةسْةنشدبا ٖةسطيض ئاَادة ْةبووّ 

 دَيت بٗيًََِ..
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ناتَى ياوةساْي ثَيغةَبةس )دسودي خواي يةطةس بَيت( تووػي 
بَي( بةدةْطي  ْةخؤػيء تاي طشإ بووٕ، بيالٍ )سةصاي خواي ىَل

 بةسصةوة ػيعشي دةضِشيء دةيطوت:
 

ًَِت شَِِِِأ ًُال َل ًَِل ًَِتنَّ َل ٍِ َهِل َأبِِ  ىادٍِِِِِِِِِ وَحىلٌ ِإِذخٌِِس َوَجلًُلــــ...  بِِ  ِعس
ٌُ َوَطفًُل ٍٍِِِِِِِِ  ...  َوَهِل َتِبدوِن لٌ شاَم  َوَهـــِل َأِزَدِن َيِىما مًِِاَه جمنَّ

 

هشو خةياَيي يادةوةسيةناْي يةّ دوو دَيِشة ػيعشةدا بيالٍ بة ف
َةنهة دةضَيتةوة الي ئةو ْيؼتُاْةي تَيي رياوةو طةوسة بووة، 
نة ٖةسدوو بةيتةنة وَيٓاي ئةو ٖةطتة ثيؼإ دةدةّ نة بيالٍ ية 
دَيي خؤي وةى دةسبِشيين ٖةطتء طؤص بؤ ْيؼتُاْي خؤي 
ٍَ ئةوةي نة ئةّ ْيؼتُاْةػي يةثَيٓاوي خواو  ٖةَيطشتووة، يةطة

 بةسى خوا )دسودي خواي يةطةس بَيت( دَيَٗيؼتووة.  ثَيغةَ
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 ثًَىيستًةكانٌ هاولَاتًبىون

تَيطةياْذٕء ئاػٓانشدْي ٖاوَياتي بة طشْطي ػوَئء ثَيطةء 
تواْاء ََيزوو و نةطايةتي تايبةمتةْذي ْيؼتُإء، 
ئاػٓانشدْي بة طياطةتي دةسةوة، نة دَيى بايةخء سَيضي 

ٍَ بةٖاو تايبةمتةْذيةناْى ئةو نؤَةَيطةي َْيودةوَيةتية، ية طة
نؤَةَيطةيةي تَييذا دةري وةى: دادثةسوةسيء ٖاوطةْطيء 
َياِْشةويء ٖاوطؤصيء خؤػةويظيت يةنرتو ٖاوناسي يةطةس 

 ضانةء تةقوا بؤ ئةوةي ببَيتة دَيى ػهؤو ػاْاصي.

ضاْذْي ٖةطيت طةػةثَيذإء خؤػةويظيت ْيؼتُإ ية دَيى  
تش ػاصي ثَيوة بهةٕء دانؤني ية ٖاوَياتيإ، بؤ ئةوةي صيا

ػهؤَةْذيء ثَيطةي بهةٕء بةطةسّء طوِسيةوة ثاسَيضطاسي ية 
ٍَ ئةوةؾ ػاْاصي  بة  خاىء نةِساَةتي ْيؼتُإ بهةٕ، يةطة
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باوةِسي بة طشْطي ثةيوةْذي بة ء ئيٓتيُاي بؤ ْةتةوةناْيإ
 ديٗاْي دةسةوة ٖةبَيت.

ايةتي الي قوَيهشدْةوةي بةٖا دواْةناْي ئيظالَيء نؤَةَي
ٖاوَياتيإ وةنو طياْي ٖاوناسيء ساطتطؤييء ئةَاْةتجاسَيضيء 

 ئاساَي ْواْذٕ.

سووْهشدْةوةي ضةَهي ْيؼتُاْجةسوةسى يةسواْطي ئيظالّء 
خظتة ِسووي واتاي بةٖاو سَيضي ْيؼتُاْجةسوةسىء ئةوةي 

 ثَيويظتة يةطةس ٖاوَياتي بيهات بةساَبةسى.

َافةناْي خؤي يةضواسضَيوةي ئاػٓا نشدْي ٖاوَياتي بة ئةسىء 
 سَيهاسةناْي ئاييين ثريؤصي ئيظالّ.
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ساَٖيٓاْي ٖاوَياتيإ يةطةس ناسنشدٕ بؤ سَيطشي نشدٕ ية 
بًَاوبووْةوةي سمء نيٓةء ْانؤنيء نَيؼةء ثةستةواصةيي يةْاو 

 تانةنإ نؤَةَيطةدا.

ٖؤػياسنشدْةوةي ٖاوَياتي يةٖةْذَي ضةَهي ٖةَيةء ْاساطت، نة 
ذَى نؤَةَيطةي ئيظالَي بًَاوبووْةتةوةو ية دري يةْاو ٖةْ

ٍَ ئةوةؾ ٖاوَياتي سابَٗيٓذسَيت  ئيظالّ بةناس دةَٖيٓذسَئ، يةطة
نة بتواْي ساطيتء ثِشوثاطةْذة يَيو ديابهاتةوةو وسدبووْةوة ية 

 دسوطيت صاْياسيةنإ بهات.

ئاػٓانشدْي ٖاوَياتي بة ثيؼةي داَةصساوةي حهوَيء ئةوةي 
ةسي وةى ثاَيجؼيتء ٖاوناسي بةساَبةس ئةو ثَيويظتة يةط

داَةصساوةية ئةجناَي بذات، ئاػٓاء بةسضاو سووٕ بهشَى 
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يةئةسناْي دةوَيةت نة ثَيى ٖةَيظاوةء ٖةَيذةطتَيت ية طةسدةّ 
 بواسةناْذا بؤ بةسصساطشتين ػهؤي ْيؼتُإء ٖاوَياتي.

خواي طةوسة ْيؼتُاْةنامنإ بجاسَيضَي ية ٖةَوو خشاثةء 
 ةىء ٖيواي طةسنةوتٔ بؤ نؤْطشةنةتإ دةخواصّ..ْاخؤػي

 

 

 ٗصوٟ اهلل عوٟ 
 سٚدُا حمٌد ٗعوٟ آهٕ 

 ٗصخبٕ ٗسوٍ.
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