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 ثَيشةكي
 بةىاوي خواي طةوزةو ميَسةباٌ

 

طٝاْٞ غ١ض زضٚٚزٚ غ١الّ ي١ ث١ض٠ٚضزطاضٟ دٝٗاْٝإ,غٛثاؽ٤ غتاٜـ بؤ 
 ثانٞ ثَٝػ١َب١ضٟ ٥اظٜعٚ ٜاضٚ ٜا٠ٚضاْٞ تا ضؤشٟ زٚاٜٞ...

 

ظاٜطؤغَٝهٞ نٛؾٓس٠ ب١ْاٟٚ  2020ي١ نؤتا١ٜٝناْٞ َاْطٞ ١ٜنٞ غاَيٞ
َٝهٞ ظاٜطؤغن١ تٞ ضري غ١ضٟ ١َٖيسا, ( ي١ ؾاضٟ ٖٚٚاْٞ َٚيا19)نؤضؤْا+نؤظٝس

ب١ؾ١ٜ٠َٛٝنٞ  ٤ب١ خَٝطاٜٞ طٛاغرتاٚٚ بٛٚ, بؤ١ٜ (َُِعد١ْٟخؤؾ١ٝنٞ ) زض٤ّ
غ١ض٠تا ي١ٚ َٚيات١ٚ زٚاتط ب١ت١ٚاٟٚ دٝٗإ بًَاٚب٠ٚ١ٜٚٛٚ, طؤِضاَْٝهٞ  ٚب١ضبًَاٚ

ي١ضٟٚٚ طيٛدؤَيٞ شٜا٤ٕ ث٠ٜٛ١ْس٤ٟ ضاالن١ٝناْٞ ضؤشا١ْٟ خ١َيو  ١َ١ٖدؤضٟ
ٚ ١َتطغ١ٝنٞ ط١ٚض٠ٟ ي١غ١ض َطؤظا١ٜتٞ زضٚغت دٝٗإ زاَٖٝٓا ب١غ١ض ١َٖٛٚ

هاضٟ ب١ض٠ْطاضب٠ٚ١ْٟٚٛ ب١ضْا١ٜ١َنٞ تاٜب١ت٠ٚ١ ضَٜ ٤, ١ٖض َٚيات١ ب١ثَٝٞ ثالٕنطز
, ضَٜهدطاٟٚ ت١ْسضٚغيت دٝٗاْٝـ ٖات١ غ١ض خ١ت٤ ٖؤؾساضٟ ططت١ ب١ض

١ٟٝ خؤثاضَٜعٟ ي١ّ ١ْخؤؾ١ٟ ضاط١ٜاْسٚ ضَٜهاضٟ ث٠ٜٛ١غت ب١َ١تطغٞ ظاٜطؤغ١ن
 بًَاٚ نطز٠ٚ٠.

ي١ضٟٚٚ ظاْػيت٤ باب١ت٤ٞ تَِٝطٚا٠ٚ١ْٓٝ ظاٜطؤغ١  ّغ١ض٠تا خَٜٛٓس٠ٚ١ْنإ بؤ ١٥
غ١ض٠تا٤ٜٞ نٛضتبٝٓا١ْ بٕٛٚ, ب١ؾَٝو ٚاٟ بؤ ز٠ضٕٛٚ ١َ١٥ غ١ظ٠بٞ خٛا٤١ٜ 
ت١ْٗا َٚياتاْٞ ضؤش٥اٚا ز٠ططَٜت٠ٚ١, ب١ؾَٝهٞ تط ٚاٟ بؤ ز٠ضٕٛٚ ١٥ّ ظاٜطؤغ١ 

سَٜهٞ تط خَٜٛٓس٠ٚ١ْٟ غٝاغٝإ بؤ ز٠نطزٚ ب١ َٛغًَُاْإ ْاططَٜت٠ٚ١, ١ْٖ
بؤضَْٛٚٝهٞ  ,د١ْطَٝهٞ غاضزٚ با١ٜيؤشٟ َْٝٛإ ١٥َطٜهاٚ ضري ٠ٚغفٝإ ز٠نطز

تطٜـ ١ٖبٛٚ ن١ ثَٝٞ ٚابٛٚ ط١ٚض٠ غ١ضَا١ٜزاض٠ناْٞ زْٚٝا بؤ ز٠غه١ٚتٞ 
َازز٤ٟ ط١ضَهطزْٞ ٥ابٛٚض٤ٟ دَٛياْسْٞ باظاِض ب١ ١ْٖس٣َ ناَياٚ ن١ض٠غت١ 

 ْسَٜهٝـ ب١ ثٝالٕ زشٟ ٥ٝػال٤ّ َٛغًَُاْإ يَٝهٝإ ز٠زا٠ٚ١ٜ..ٖتس.ٚاز٠ن١ٕ, ١ٖ
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ب١َياّ ي١ال١ٜن٠ٚ١ ب١ٖؤٟ ٠ٚغتاْٞ باظاِضٚ باظضطا٤ْٞ ١ًََٖٝ ٥امسا١ْٝنا٤ٕ 
ططزب٠ٚ١ْٚٛ د١َا٠ٚض١ٜنا٤ٕ زاخػتين ؾاضٚ ؾ١قا٤ّ  ٤نؤب٠ٚ١ْٚٛ ف١ضَٞ
ٍَ  ٠َا١ْٚق١ز٠غ١ٟ ٖاتٛضؤٚ بِطٜاضٟ  ضاططتين ز٠ٚا٤ّ ؾ١َٜٓٛ طؿت١ٝنا٤ٕ ي١َا
ي١ال١ٜنٞ تطٜؿ٠ٚ١ ز٠غت٤١غاْٞ َٚيات١ ظهلَٝع٠نا٤ٕ ت١ٚاٟٚ )ن١ض٠ْت١ٓٝ(٤, 
ثَٝؿه١ٚتين ظاْػت٤ ت١ن١ٓيؤشٜا ي٥١اغت ١٥ٚ ظاٜطؤغ٤١  ٤زْٚٝاٚ ثعٜؿهإ

 !١ْزؤظ٠ٚ١ٜٟٓ ظانػري٤ ضاض٠غ١ض! َطؤظا١ٜتٞ تٛٚؾٞ ؾؤى٤ غ١ضغاَٞ نطز
ن١ؽ تٛٚؾٞ ١٥ّ  ًَٝؤٕ 30َاْط ْعٜه١ٟ ١ٖؾت ي١َا٠ٟٚ ي١ دٝٗإ غ١ض٠دماّ 
 ,ٝـ ب١ٚ ٖؤ٠ٚ١ٜ طٝاْٝإ ي١ز٠غت زان١غ ْعٜه١ٟ ١ٜى ًَٝؤٕ ٤ٕبٛٚ ظاٜطؤغ١

١ٖظاض ن١ؽ تٛٚؾٞ ١٥ّ ظاٜطؤغ١ بٛٚ ٚ  ١ٖ260ض ي١ٚ َا٠ٚ ي١ عريام ظٜاتط ي١ 
١ٖظاض  35ٖؤ٠ٚ١ٜ َطزٕ, ي١ نٛضزغتاْٝـ ْعٜه١ٟ  ١ٖظاض ن١غٝـ ب١ٚ 8ْعٜه١ٟ 

 إ ي١ز٠غتساْٝـ تؤَاض نطا. طٝساَي١تٞ  1250ن١ؽ تٛٚؾبٛٚ ٠ٚ ْعٜه١ٟ 
١َ١٥ َِٜٚطاٟ ٠ٚ١٥ٟ ٥ابٛٚضٟ ظؤض َٚياتٞ تٛٚؾٞ زاِضَا٤ٕ ثاؾ١نؿ١ نطزٚ 
ن١ؾَٝهٞ تاظ٠ٟ بؤ ناضٚ ١ْٖطاٟٚ ١ٖض َٚياتَٝو َٖٝٓا١ٜ ٥اضاٚ طؤِضاَْٝهٞ 

 غ١ضتاغ١ضٟ ي١ دٝٗإ زضٚغت نطز. ١َ١ٖال١ْ١ٜٚ
١ضزٚٚ ؾاضٟ ١َنه١ٚ ب١ط١ٜؿتين ١٥ّ ظاٜطؤغ١ بؤ َٚياتاْٞ ٥ٝػال٤َٞ ب١تاٜب١ت ٖ

١َز١ٜٓ ي١ غعٛز١ٜ, ن١ زٚٚ ؾَٜٛين ثريؤظٚ تاٜب١شي١ْسٟ َٛغًَُاْأْ, ض٠ٚؾ١ن١ 
١نٞ تْٛسٚ ضِط ١ْٖطاٟٚ ْا, بؤ١ٜ باب١تٞ ضاططتين ٝب١ض٠ٚ ٥اقاضٟ خؤثاضَٜعٜ

زضٚمش١ ٥ا١ٜٓٝنا٤ٕ زاخػتين َعط١ٚت١نا٤ٕ ١َٖيج١غاضزْٞ ط١ؾيت عَِٛط٠ٚ 
٠ٚى ضَٜهاضٟ  ب٠ٚٛ ١٥َطٟ ٚاقع٤ ١نإغ١ضد١ّ ضاالن١ٝ ٥ا١ٜٝٓٝ ب١ نؤ١ََي

ٍَ زْٚٝاٟ نؤضؤْا ط١ْط١ؾ١ٟ  خؤثاضَٜع٤ٟ ث١غٓسض٠فتاضٟ بؤ َا١ََي١نطزٕ ي١ط١
َؿتَِٛطَٜهٞ ب١ضفطاٚاْٞ ي١ زضٚغيت٤ ْازضٚغيت ب١زٚاٟ  دسزٟ ي١غ١ض نطاٚ,

 خؤٜسا َٖٝٓا.
ب١ ضِطٟ  سضٚغت١ٝناْٞ خؤثاضَٜعٟ ن١ ثػجؤِضا٤ٕ ال١ْٜٞ ث٠ٜٛ١ْساضضَٜهاض٠ ت١ْ

٠ٚى تان١ ضاض٠غ١ض بؤ ب١ض٠ْطاضب٠ٚ١ْٟٚٛ ١٥ّ ١ْخؤؾ١ٝ  ,ختٝإ زَي ز٠نطز٠ٚ٠ٚد١



 

 مةال عبداهلل شَيركاوةيي ....................................ء رؤَلي زاناياني ئاييينكؤرؤناشةردةمي 

 

16 

ض ي١ ظاْاٜاْٞ ٥اٜٝين ف١تٛاٟ زاخػتين ٠ٚغفٝإ ز٠نطز, ٚاٟ نطز ب١ؾَٝهٞ ظؤ
٤ٍَ ٚتاضٟ ١ٖٜٝين ز٠ضبه١ٕ.  َعط١ٚت٤ ضاططتين َْٜٛصٟ ب١نؤ١َ

تٞ ١ٜن١ّ ساَي١ 4ٟ3ٟ2020 ضؤشٟنٛضزغتإ ب١ز٠ض ١ْبٛٚ ي١ّ ظاٜطؤغ٤١ ي١ 
١َ١٥ف ١َتطغ٤ٞ زَي١ِضاٚنَٝٞ , تٛؾبٛٚ ب١ ظاٜطؤغٞ نؤضؤْا ي١ٖ١ضَِٜ تؤَاض نطا

ظؤضٟ ي١ْاٚ ٖاَٚياتٝاْٞ نٛضزغتإ زضٚغت نطز, بؤ١ٜ ١ٖض ظٚٚ سه١َٛت ضَٜهاضٟ 
  ث٠ٜٛ١غيت ي١ٚ باض٠ٚ٠ ضاط١ٜاْس.
ٍَ َٚياتاْٞ ٟخؤؾب١ختا١ْ ي١ضٟٚٚ ٥ٝساض , ز٠ٚضٚب١ض٤ ٥ا٠ٚ١ٜٝٓٝ ب١ ب١ضاٚضز ي١ط١

ٟ طٛدماٚ طريا١ٜ ب١ضٚ ي١ ثَٝٓاٚ ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ طؿيت٤ غ١ال١َتٞ ٖاَٚياتٝا٤ٕ ضَٜهاض
 ضَٜهاض٠نإ تْٛسٚ طؿتَٝٓسضإ. ب١ض٠ ب١ض٠بًَا١ْٚب٠ٚ١ْٟٚٛ ١٥ّ ظاٜطؤغ١ 

ٍَ ١َ١٥زا زا١َظضا٠ٜٚٞ ٥اٜٝين٤ ظاْاٜاْٞ ٥اٜٝين ي١ نٛضزغتإ ١ٖض ظٚٚ  ي١ثا
١ضخػتين ثطؤغ١ٟ خ١َٞ زؤخ١ن١ٜإ خٛاضزٚ ب١ْٚٛ ال١َْٜٝهٞ ٖاضٜهاض ي١ غ

خؤثاضَٜع٤ٟ ططتٓب١ضٟ ضَٜهاضٚ ٖؤؾٝاضنطز٠ٚ١ْٟ نؤ١ََيط١ٚ ضاط١ٜاْسْٞ 
 ١َٖيَٜٛػت٤ ضٚاْط١ٟ ٥ٝػالّ ي١ٚ باض٠ٚ٠.

٠ٚ١٥ٟ ي١ّ ْٛٚغ١ٓٝ ١َب١غت١ ٥اَاش٠ نطز١ْ ب١ ١َٖيَٜٛػت٤ ضؤَيٞ ظاْاٜاْٞ ٥اٜٝين 
 ي١ٖ١ضَُٜٞ نٛضزغتإ, ي١ٖ١ضزٚٚ قؤْاغٞ ثَٝـ ٖات٤ٔ ط١ٜؿتين نؤضؤْا بؤ

نطزٚ ٥اَاز٠ٟ اٜإ ١ٖغتٝإ ب١ ب١ضثطغٝاضَٜيت ز٠نٛضزغتإ, ضْٛه١ ي١ ال١ٜى ظاْ
ث١ٜا٤ّ ١َٖٛٚ دؤض٠ ٖاٚناض٤ٟ ثاَيجؿت١ٝى بٕٛٚ ي١ٚ ثَٝٓا٠ٚ, ي١ال١ٜنٞ تطٜـ ب١

١ٓٚا٤ٜٞ ٖؤؾٝاضٜإ ز٠زا١ٜ ٖاَٚياتٝا٤ٕ ضٚاْط١ٟ ٥اَؤشطاض٤ٟ ٚتاضٚ ْٛٚغري زَي
١تطغٞ ث١تاٚ ضؤ١ْٝتٞ خؤثاضاغذي ؾ١ضٜع١تٞ ثريؤظٟ ٥ٝػالَٝإ غ١باض٠ت ب١ َ

ي١ساَيَٝهسا َا٠ٟٚ ز٠خػت١ ِضٚٚ, بؤ١ٜ ١ّٖ ثاَيجؿت ب٤ٕٛ ١َٖٝـ ثاب١ْس بٕٛٚ, 
ٍَ ضاط١ٜاْسْٞ بِطٜاضٟ ق١ز٠غ١ٟ ٖاتٛ ضٛاضثرت ي١  ضؤٚ, ز٠ضطاٟ َاْط ي١ط١

َعط١ٚت١ناْٝـ ز٠خطإ, ن١ ١٥ّ بِطٜاضٚ زؤخ١ ظؤض ي١غ١ض زَي٢ ظاْاٜاْٞ ٥اٜٝين 
, ب١َياّ قبَٛيٝإ نطز ي١ثَٝٓاٚ ض٠ضاٚنطزْٞ ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ طؿيت٤ قِٛضؽ٤ ططإ بٛٚ

ٍَ ٠ٚ١٥ف ي١خع١َت ٠ٚ١ْغتا٤ٕ ب١ؾاَٖٝسٟٖاٚنات غ١ال١َتٞ ٖاَٚياتٝإ,   ي١ط١
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 ٤ٍَ ب١ضثطغاْٞ باَياٟ َٚيات٤ ب١تاٜب١ت ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغيت ١٥ط١ض ١ٖٚ
ثاَيجؿيت٤ ٖاٚناض٤ٟ خ١خمؤضٟ ظاْاٜإ ١ْبٛا١ٜ نٛضزغتإ ب١ ٥اغاْٞ 

 ١ز٠ط١ٜؿت١ ١٥ٚ ٥اغت١ٟ غ١ضن١ٚتٔ ب١غ١ض نؤضؤْا.ْ
٠ٚى ب١ؾَٝو ي١  ب١ ثَٜٝٛػتِ ظاْٞ ٠ٚى زٜهؤََٝٓت٤ بؤ ََٝصٚٚ, ١٥ٚ ْٛٚغ١ٓٝ

خع١َت٤ ١َٖيَٜٛػت٤ ١ْٖطا٠ٚناْٞ ظاْاٜاْٞ ب١ضَٜعٟ ٥اٜٝين خب١َ١ ب١ضز٠غيت 
خَٜٛٓس٠ٚ١ْٚ ١َٖيػ١ْطاْسَْٝهٞ خَٝطاف بؤ زؤخٞ ١ٖؾت خ١َٜٓٛضإ ي١ال١ٜى٤, 

  غ١ضز٠َٞ نؤضؤْا ثَٝـ ضاٚٚ خب١ّ. َاْطٞ
نٛضزغتإ ث٢َٝ تَٝج١ِض زؤر٤ قؤْاغ١ ١ٖغتٝاضٟ  ٤ّ ي١ب٢َ ب١ٖٝٛاّ خع١َتَٝهِ ثَٝها

   , خع١َتٞ ظاْاٜاْٞ ٥اِٜٝٓٝ ب١ضضاٚ خػتبَٝت.ٚ ز٠ب٠٢َبٛٚ
 

 
 
 
 
 
 
 

 مةال عبداهلل شيَسكاوةيي
 2020/ئةيمول/1
1442/ موحةزةو/ 13



 

 مةال عبداهلل شَيركاوةيي ....................................ء رؤَلي زاناياني ئاييينكؤرؤناشةردةمي 

 

18 

 
 

 

 ناو سةرةتاكاني كؤرؤ       
دةزٍاويَشتةكاىي لة كوزدضتاٌ
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 ؟ةضي كؤزؤىا ظايسؤضي
ث١تا١ٜنٞ زض٤َٞ ١ْخؤؾ١ٝنٞ طٛاظضا٤١ٜ٠ٚ ١َتطغ٤ٞ ١ِٖض٠ؾ١ٜ١نٞ  نؤضؤْا

 ١ن ظاٜطؤؽ ١ي ١ٜ٠ٚض١ط ١َتطغٝساضٟ غ١ض شٜاْٞ َطؤظا١ٜت١ٝ, ١٥ّ ظاٜطؤغ١ خَٝعاَْٝهٞ
 خؤؾ١ْٞ ساَطؤظٝؿ ٥٠٤ٍَاش ١ي ١ن١ظاٜطؤغ ,٠ثَٝهٗاتٛٚ دؤض ْسا٥١٤ّ ْس١ٜٔض١ي

 ٚ غ١ٛٝث ١ن ْاغطإٚ ١ٚ٠ب نؤضؤْا خَٝعاْٞ ْساََٝه٥١ٞ ْس١ض َطؤظسا ١ي نا,٠زضٚغتس
١َٟٖ َيا١ّب ٕ,١ن٠زضٚغتس ٥اغاٜٞ ت١َٞيا١َٖ  ن٠ٛٚ قِٛضغرتٟ خؤؾ١ْٞ داضٜـ ْس

 ضري ١ي ١زٚاٜٝاْ ١ّي ١ن ٠ٜ١دؤض ٥١ٚ ف١خَٝعاْ ٥١ّ ْسا٥١َٞ تط٠ٜٔتاظ غاضؽ,
 .٩١ نؤظٝس ْا ن١ٞخؤؾ١ْٝ ْاٟٚ دٝٗاْٞ غيتْسض١ٚت , ِضَٜهدطا٠ٚ٠ٟٚبًَاٚبٛٚ
زضٚغيت  َطؤظسا ١ي نؤضؤْا ظاٜطؤغٞ ١ٟن٠تاظ ٠دؤض ١ن ١خؤؾ١ْٝٝ ٥١ٚ ٩١ نؤظٝس
. ٚؾو ن١ٜ١ٞنؤن ٖٝالن٤ٞ ) تا, ١ي بطٜتري ١ن١خؤؾ١ْٝ نا١ْْٞٝؿاْ باٚتطٜٔ نات,٠ز
ٖ١َٟ ١َٖٞ تطٜإ ن١ٜ١ْٞٝؿاْ ْس١ض ١ْط٠ض نا١ٕخؤؾ١ْ ١ي ْس  ف,١ي ٥اظاضٟ ن٠ٛٚ ب
١َٟٖ. غهضٕٛٚ( ٜا ١ض٥َٚٚٝؿ١ط يٛٚت, ِضب١ْٞٚٛت  ٖٝض ب٠ٔتٛٚؾس ١ٟٚا١ْي ْس

َٞ. نٝا١ٜ١ْٕٝؿاْ  ْاب
 ٠ٚضز ِض١َٜٞي ١ٚ٠طٛاظضَٜت٠ز تط غَٝه١ٞن بؤ ١ٚ٠غَٝه١ن ١ي ٞ طٛاظضا٤١ٜ٠ٚن١خؤؾ١ْٝ

 ٠ٚضز ٥١ّ ,١ٚ٠بَٝت٠بًَاٚز زا١ْٕاغ١ٖ ٜا ١ثصَ ٜا ١نؤن ١ب ١ن يٛٚت ٚ ٠ّز ِض١ٟت ١ٟزَيؤث
 ١ؾتاْ ٥١ٚ غتهاض٠ٟز تط غ١ٞن ض١ط٥١. ١ٚ٠ْٝؿ٠ٓز ض١ٚضٚب٠ز نا١ْٞؾت ض١غ١ي ١زَيؤثاْ
 ضاٟٚ ٜا يٛٚت ٚ ٠ّز ض١ب غيت٠ز دما٥١ ١ٚ٠ٚت٠ْٝؿتٛٚ ض١غ١ي نا١ْٞزَيؤث ٠ٚضز ١ن بها
١َٟبه ٥١َٞ ١ن١ظاٜطؤغ تٛٚؾٞ ٥١ٚ٠ ٚ  ١ْٟاغ١ٖ ١ٚثصَ ١ٚنؤن ض١ط٥١ غَٝو١ن ٖا٠ض١ٖٚ. ب
َٞ تٛٚؾبٛٚ غ١ٞن  ١ن ضٜاخنػت٠ز نا١ٚ٠ٕتَٜٛصٜٓ ١ٟبظؤض ٜٚـ٥١ ٚا٥١ ضٜا١غ١ب بض

 ظؤضَٜو. ثَٝسا َا٥٠ٕاَاش ٠ٚ٠ض١غ١ي ١ن ١ٚ٠بَٝت٠بًَاٚز ١ِضَٜطاٜاْ ١ٚب ْٗا١ت ١ن١ظاٜطؤغ
 ب١ زَي ز٠ضز٠ن٤٣َٚ١ َٝا١ٕن ن١ٜ١ْٞٝؿاْ ْٗا١ت ١ٕن١ظاٜطؤغ َيطط١ٟٖ ١ن ١ٟٚا١ْي

١َٟٖ ْٗا١تن١  ١ٚ٠غَٝه١ن ١ي ١ن١ظاٜطؤغ ١ن ١ٜ١ٖ ٥١ٚ٠ ض١ٟط٥١ ١بؤٜ. ٜطط٠ٕز غٛٚنٞ  ْس
١َٖٛٚ َطؤظ١نإ  ١ططْط ١بؤٜ ن١غَٝهٞ تط بطٛاظضَٜت٠ٚ١, بؤ ١ٜ١ٖ ١َٞن ١ْٟٝؿاْ

 . خؤثاضَٜعٟ به٤ٕ١ ثاب١ْسٟ ضَُٜٓا١ٜٝ تٓسضٚغت١ٝنإ بٔ
 جيواني ندروشيتةت ِرَيكخراوي :ةرضاوةش
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 كؤزؤىاٍةزِةشةي كوزدضتاٌء 
ث٠ٜٛ١ْسٟ زٚاٟ بًَاٚب٠ٚ١ْٟٚٛ ١٥ّ ظاٜطؤغ١ ي١َٚياتاْٞ ز٠ٚضٚب١ضٚ ١ٖبْٛٚٞ 

ٖاَٚياتٝإ ب١ دٝٗاْٞ ز٠ض٠ٚ٠, ي١ ضٛاضض٠َٟٛٝ ث٠ٜٛ١ْسٟ غٝاغ٤ٞ ٥ابٛٚض٤ٟ 
ظاْػيت٤ ضاض٠غ١ض٤ٟ ط١ؾتٝاض٤ٟ ف١ض٤َٞ ْاف١ضَٞ, خ١َيهاَْٝهٞ ١ٜنذاض ظؤض 
ي١ز٠ض٠ٚ٠ بٕٛٚ, ن١ ٠ٚى ١َتطغٞ طٛاظغت٠ٚ١ٟٓ ظاٜطؤغٞ )نؤضؤْا(ٜإ زَي ز٠نطا, 

٤ ١َتطغٝساض ١٥ٚ ١ْخؤؾ١ٟٝ زَي بًَاٚ ضْٛه١ ٥َٝطاْٞ زضاٚغ٢َ ب١ؾ١ٜ٠َٛٝنٞ فطاٚإ
 بب٠ٚ٠ٚٛ.

نٛضزغتإ ْاضاض بٛٚ ضَٜهاضٟ تْٛسٚ ث٠ٜٛ١غت بططَٜت٤١ ١ٖضَُٜٞ بؤ١ٜ سه١َٛتٞ 
ب١ضٚ ١َٖٛٚ ١٥ٚا١ْ ن١ض٠ْت١ٓٝ بهات ي١ ز٠ضٚاظ٠ ظ٠َٝين٤ ٥امسا١ْٝنإ ز٠ٖات١ٓ 
نٛضزغتإ, ١َ١٥ف ضَٜطط٤ٟ ١ْٖطاَٜٚهٞ ططْط٤ ١٥ضَٜين بٛٚ ي١غ١ض٠تاٚ 

تٞ ب١ض٠ْطاضب٠ٚ١ْٟٚٛ ١٥ٚ ث١تا١ٜ, َِٜٚطاٟ ضَٜهاض٠ناْٞ زٜه١ٟ خؤثاضَٜعٟ ي١ ١َٖي١ُ
٤ٍَ ن١َهطز٠ٚ١ْٟ  نٛضزغتا٤ٕ بِطٜاضٟ ق١ز٠غ١ٟ ٖاتٛضؤٚ َا٠ٚ١ْ ي١َا

دَٝب١د٢َ نطزْٞ ضَُٜٓا١ٜٝ  ب١ضن١ٚت١ٟ ١ٜنرت٤ٟ خؤثاضَٜع٤ٟ ثاى٤ خا٤٢َٜٓٚ
 ت١ْسضٚغت١ٝنإ.

 ن١ٚت١ٓ ١َتطغ٤ٞ تا ٥اغتَٝهٞ ظؤض اتٝإغ١ض٠تاٟ ١٥ٚ ث١تا١ٜ ي١ نٛضزغتإ ٖاَٚي
١٥ّ ظاٜطؤغ١ تطؽ٤ ب٤ِٝ زَي١ِضاٚنَٝٞ ي١ْاٚ خ١َيو زضٚغت نطزبٛٚ, ضْٛه١ ضؤشا١ْ 
ي١ ؾاؾ١ٟ تٝع١ٝنا٠ٚ١ْ ٥اَاضٟ تٛؾبٛٚا٤ٕ َطزٚٚاْٞ ١٥ّ ١ْخؤؾ١ٝ 

 بًَاٚز٠نطا٠ٚ١ٜ.
غطٚؾت٤ ثَٝهٗات١ٟ ١٥ٚ ١ْخؤؾ١ٝف ٚابٛٚ, ب١ظٜٚٚٞ ز٠طٛاظضا٤٠ٚ١ٜ ١ٖض ن١ؽ 

ٟ تٛؾبَٜٛٚو ببٛا١ٜ ١٥ط١ضٟ ض١ْسٜٔ تٛؾبٛٚ ي١ز٠ٚضٚب١ضٟ ز٠نطا, ب١ضن١ٚت١
بؤ١ٜ ي١ٚ ؾاضٚ ط١ِض٠ى٤ ؾَٜٛٓا١ْٟ ض١ْس ساَي١تَٝو تؤَاض ز٠نطا, ١ٜنػ١ض بِطٜاضٟ 
ن١ض٠ْتري٤ ق١ز٠غ١ٟ ٖاتٛضؤٟ زَي ز٠نطا٤ ضٛاضز٠ ضؤش ز٠خطا١ٜ شَٜط ضاٚزَٜطٟ 

 ضِطٚ ثَٜٝٛػت٠ٚ١.
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 مةتسضيةكة طةيشت..!
 2020ي3ي4

١ٜن١ّ ساَي١تٞ تٛؾبٛٚ ب١ ظاٜطؤغٞ نؤضؤْا تؤَاض نرطا, بؤٜر١    4ٟ3ٟ2020 ضؤشٟ
ٟ  ١ْٞدمَٛر ٥١ نا١ْٞضع١ٝؾر  ٠ضَٜهاض ٟ(2) ١ٟبطط ١ب غذي١ب ثؿت ١ب  ١ير  اٛت١فر  باَيرا
 ١ٚ٠ٟبًَاٚبْٛٚرر تطغرر١َٞ ض١برر١ي ٠ٚ ,3ٟ3ٟ2020 ضٚاض١ٟبرر١ي نٛضزغررتإ ض١َُٜٖٞرر
 غررًَُٝاْٞ,١ي ت١تاٜبرر١ب ْسضٚغرريت١ت ترر٠ٞظاض٠ٚ بِطٜرراضٟ ث١َٞٝبرر نؤضؤْررا خؤؾرر١ْٞ

  َٜهٞ ز٠ضنطز.بِطٜاضض١ْس  غًَُٝاْٞ يكٞ تٛا١ٟف باَياٟ ١ْٟٛغٝٓط
ٞ  ٚقايف٥١ر  ت١ٞضاٜر ١ب٠ض١َٜٛب ١ير  ى١ٜر  ض١ٖر  ١نر  نرسا ١ٚ٠ٜ١نؤبْٛٚ ١ي  ١ٟيٝصْر  ,٤غرًَُٝاْ

ٕ  ض١َُٜٖٞرررر تٛا١ٟفرررر باَيرررراٟ ٞ  ثاضَٜعطرررراٟ ٤ْسضٚغرررريت١ت ٚ, نٛضزغررررتا  غررررًَُٝاْ
 ؾرافٝعٞ,  ز١ظير ٥١ زنترؤض  اترط زٚ نطزٚ غًَُٝاْٝإ ْسضٚغيت١ت زؤخٞ ١ٟؾ١ْط١ط
 ن١ٜٞرررر٠نؤْطط ١يرررر نٛضزغررررتإ ض١َُٜٖٞرررر تٛا١ٟفرررر باَيرررراٟ ١ْٞدمَٛرررر٥١ ْررررسا٥١َٞ

 ,٠غتٝاض١ٖ ٚ دٝسزٟ ١ن١ظاٜطؤغ تطغ١َٞ ٥١ٚ٠ٟ ض١ب١ي ٜاْس,١ضاٜط ٚاْٝسا١ضؤشْاَ
 : بِطٜاضَاْسا ١ٚ٠ٟبًَاٚبْٛٚ ظٜاتط ١ي ضَٜططتٔ بؤ
 .ْازٜاض ناتَٝهٞ ن٠ٛتاٚ إن١ٚت١َعط١ي نا١ٕي١َنؤ١َب ٠َْٜٛص ١ّضد١غ ضاططتين _1
 ١ٚ٠َاَير  ١ير  بًََٝرت,  باْطبَٝرص  ١ثَٜٝٛػرت  بَٝت,٠ز ٚا٠ّضز١ب نا١ٕٚت١َعط ١ي باْطسإ _2

 .١ٕبه ناْتا٠َْٕٜٛص
 ٚ غرررًَُٝاْٞ نا١ْٞٚتررر١َعط ١ّضد١غررر ١يررر ٜين١ٖررر َْٜٛرررصٟ ١ٜررر١فت١ٖ ٥١ّررر برررؤ _3
 .طريَٜت٠ضاز ض١ٟب٠ٚض٠ز

ْٞ ض٠ٚؾٞ ١ٖض٤َِٜ ثطغٞ ١ٖض ١َٖإ ضؤش ي١ نؤب١ْٟٚٛ تاٜب١ت ب١ تاٚتَٜٛهطز
نؤضؤْا سه١َٛتٞ ١ٖضَِٜ بِطٜاضٟ ضاططتين غ١ضد١ّ ١َضاغ١ُٝ ٥ا١ٜٝٓٝناْٞ 

ن١ ضؤشٟ ١ٖٜٝين بٛٚ, ب٠ٚٛ ١ٜن١ّ ضؤش ن١  6ٟ3ٟ2020ز٠ضنطز, ب١َ١ف ضؤشٟ 
ٚتاضٟ ١ٖٜٝين ي١غ١ضتاغ١ضٟ نٛضزغتإ ضاطرياٚ ظاْاٜاْٞ ٥اٜٝين ي١ثَٝٓاٚ 

 ن١ بٕٛٚ.غ١ال١َتٞ ٖاَٚياتٝإ ثاب١ْسٟ بِطٜاض٠
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 يةكةمني حالَةتي كؤضكسدٌ بة )كؤزؤىا( لة كوزدضتاٌ
 

 نٛضزغتإ ض١َُٜٖٞ ت١ٞسهَٛ ْسضٚغت١ٞٝت ت٠ٞظاض٠ٚ 2020-3-4 ضؤشٟ
 غتسا,٠ز١ي طٝاْٞ نؤضؤْا ٖؤ١ٟب غًَُٝاْٞ ١ي ٥اٜٝين ن١َٞاَؤغتاٜ :ٜاْس١ضاٜط
 س١َٟٛ قا١ٟخاْ ثَٝؿَٜٓٛصٟ ,(١ٜ-طَٛيٞ ناْٞ ظيا٠ِٕٚض٥١ ؾٝس٠ض ال١َ) ْاٟٚ ن١
 . ب١ٖٚٛ زَيٞ خؤؾ١ْٞٝ ثَٝؿرت ٚ ٠بٛٚ
 نٛضزغتإ ض١َُٜٖٞ ت١ٞسهَٛ ْسضٚغت١ٞٝت ت٠ٞظاض٠ٚ َٜٝٓسضاَٜٚهسا١ضاط ١ي
 َيطط١ٟٖ غتسا,٠ز١ي طٝاْٞ غًَُٝاْٞ ؾاضٟ ١ي ١ن ١ٟخؤؾ١ْ ٥١ٚ" ٜاْس١ٝطؾضا

َٟ نؤضؤْاٟ ظاٜطؤغٞ ْٛ COVID-19 ,ٚٛثؿهٓٝين ١ٚ٠ٟزٚٚثاتهطزْ بؤ ب 
 َيطط١ٟٖ ٚا١ن ضض٠ٚٛز تٝغ٠ثؤظ دما٠َٞض٠ز َا١ٕٖ غساز١ب ١ي ْس٠ْٟاٚ ١ٟتاقٝط

َٞ  ".٠بٛٚ نؤضؤْا ظاٜطؤغ
١َ١٥ف ١ٜن١َري ساَي١تٞ تؤَاضنطزْٞ ظاٜطؤغٞ )نؤضؤْا( بٛٚ ي١ ١ٖضَُٜٞ 
نٛضزغتإ, ١َ١٥ٟ خٛاض٠ٚ٠ ١َٜٟٓٚ نؤضهطز٠ٚٚن١ٜ١ ب١ٚ ث١تا١ٜ, خٛاٟ ط١ٚض٠ ب١ 

 ؾ١ٖٝسٟ ي١ق١ي١ّ بسات٤ دَٝط١ٟ ب١ٖ١ؾيت ب١ضٜٔ بَٝت.
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 دةىطؤي وةضتاىدىي ىويَري ٍةيين لة كوزدضتاٌ
27ٟ2ٟ2020 

 ٖؤ١ٟب نا١ٕٚت١َعط ١ي ٜين١ٖ َْٜٛصٟ زا١ْٞدما٥١َٓ ْطؤ٠ٟز ١ٚ٠ٟبًَاٚبْٛٚ زٚاٟ
 ن١ بب٠ٚٛ نٛضزغتإ, ض١َُٜٖٞ ١ي نؤضؤْا خؤؾ١ْٞ ١ٚ٠ٟبًَاٚبْٛٚ ١ي ضَٜططٟ
 .َْٜٛصخَٜٛٓإ ١ي ؾَٝو١ب ت١ْا١ْت ٚ نا١ٕت١َٝيا١ٜنؤَ ٠تؤِض َْٝٛ ض١َٞط باغَٝهٞ

 ضؤن١ٞغ بؤ ض٠ٚاْس٠ٚ١ْٟ ١٥ٚ ز٠ْطؤ١ٜٚ زَيٓٝاٜٞ زإ ب١ خ١َيهٞ نٛضزغتإ
 عٝس١غ ال١َ عبساهلل.ز ضَٜع١ب نٛضزغتإ ٥ٝػالَٞ ٥اٜٝين ظاْاٜاْٞ نَٝيت١ٜ
 ١ي ضَٜططٟ بؤ ثَٜٝٛػت ضَٜٛؾَٜٛين ض١ٟب١ططتٓ ١ب ت٠باض١غ: ٜاْس١ضاط

 ١ٚ٠ٟبًَاٚبْٛٚ ٖؤ١ٟب ١ن غتإ,نٛضز ض١َُٜٖٞ ١ي نؤضؤْا خؤؾ١ْٞ ١ٚ٠ٟبًَاٚبْٛٚ
 ١ٚ٠ٟبًَاٚبْٛٚ ض١ٟط٥١ ناصيإ,١زضاٚغَٝٝ ١َٚيات ١ي ت١تاٜب١ب ٤َٚياتإ ١ٟظؤضب ١ي
َٞ  ت٠ٞظاض٠ٚ ضز١ٖٚٚ نا١ْٞضَُٜٓاٜٝ ْس١ٟثاب ٖاَٚياتٝإ ١ثَٜٝٛػت نطَٜت,٠ز ي

 .٠ٚ٠باض ١ٚي ضَٜو١ط٥١ ض١ٖ بؤ بٔ ٖاٚناض ت٠ٞٚا١ٚت ١ب ٚ بٔ ْسضٚغيت١ت ْاٚخؤٚ

 ١ٚب ٜين١ٖ ٚتاضٟ زا١ْْٞ دما٥١ّ ٤ٚت١َعط زاخػتين ْطؤ٠ٟز ١ب ت٠باض١غ
 ٜين١ٖ َْٜٛصٟ ٥َٝػتازا ١ي ١ن ,١ٜٓ١ٚ٠ن٠ز زَيٓٝا َٛغًَُاْإ ٚ ٖاَٚياتٝإ ,١ٚ٠ٖؤٜ
 ض١ط٥١ ,١ْٝ ٥اضا ١ي ٜين١ٖ َْٜٛصٟ نطز١ْْٞ بؤ بِطٜاضَٜو ٖٝض ٤زضَٜت٠ز دما٥١ّ

  ١خؤؾ١ْٝ ٥١ٚ ١ٚ٠ٟبًَاٚبْٛٚ تطغ١َٞ ١ٚت١ن نٛضزغتإ زؤخٞ ١خٛاغت١خٛاْ
 ضَٜع١ب ٚتاضبَٝصاْٞ ١ي زاٚا َيا١ّب ,(حدٜح حادخ يهٌ) ٠ٚتط ن١ٜ١ٞي١غ١َ ٥١ٚ٠
 خؤثاضَٜعٟ ت١َٞي١ُٖ بؤ ى١ٖاٚناضٜ ٥َٝػتاٚ زؤخٞ ضضاٚططتين١ب١ي ١ب ١ن ,١ٜٔن٠ز
 .١ْ١ٚ٠به نٛضت ناْٝا٠ٕٚتاض ٚ ١ٕبه نات ضا٠ٟٚض َْٜٛصخَٜٛٓإ ت١ٞال١َغ
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 ططْطٞ ١ب ٥٠اَاش ناْٝا٠ٕٚتاض ١ي اضبَٝصإٚت ١ططْط: ٥اَاش٠ٟ ب٠ٚ١ؾسا ن١
 ٕ,١به ثانٛخاَٜٚين ٤ْسضٚغيت١ت نا١ْٞضَُٜٓاٜٝ دَٝهطز١ْٞدَٝب ٤خؤثاضَٜعٟ

 ١ي زٚٚض ضظ١ٚب ن٠ٜ١ٞٚض ١ب ١ن ,١ْ١ٚ٠به ٖؤؾٝاض َيو١خ ١ططْطٝؿ ى٠ض١ٖٚ
١َٞزَي  َيو١خ ْا١ٚي بِٝ ٚ تطؽ ١ٚ٠ٟبًَاٚنطزْ ٚ ْازضٚغت ْطؤ٠ٟز ١ٚ٠ْٟاْ ٚ ِضاٚن

 .١ٕبه نٛضزغتإ بؤ ت١ٞال١َغ خَٝطٚ ْعاٟ ٠ٚ بَٝٓٔ,ضا خؤٜإ

 ,١ت١ال١َغ ٥َٝػتا تا نٛضزغتإ ١ختا١ْخؤؾب :ضاؾٝط١ٜاْس ظاْاٜإ ضؤن١ٞغ
 م٠ز ْس١ٜٔض١ي ٥ٝػالَٝـ ١ٚثَٜٝٛػت ؾتَٝهٞ خؤثاضَٜعٟ ضَٜهاضٟ َيا١ّب

 َيو١خ َٝـ١ٖ بري خؤثاضَٜع ١ّٖ ١تا١ْساَي ٠دؤض ١ٚي ١ٚ٠ٟي ١ٚ٠نات٠ز ٖؤؾٝاضَإ
  .َٜعٜٔبجاض
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 زؤلَي شاىاياىي ئاييينء دامةشزاوةي ئاييين

 لة ٍةلَنةتي بةزةىطازبووىةوةي ظايسؤضي )كؤزؤىا(
 

 ٠ٚى ت١ْسضٚغررريت ضاَٜٚرررصٟ ٚ ؾررر١ضعٞ ٥اغررريت ٖررر١ضزٚٚ ي١غررر١ض ٥ررراٜٝين ظاْاٜررراْٞ
 ٖررر١ض ٖاَٚياتٝرررإ, ٖؤؾرررٝاضنطز٠ٚ١ْٟ ٚ ١ن١ض٠ٚؾررر ب١ضثطغرررٝاضَٜيت بررر١ ١ٖغرررتهطزٕ
َٞ َٚياترراْٞ يرر١ ظاٜطؤغرر١ ٥رر١ٚ ١َتطغررٞ ٠ٟٚبًَاٚبْٛٚرر١ قؤْرراغٞ ي١غرر١ضتاٟ  , زضاٚغرر

ٞ  ب١ضضاٚ ب٥١اضاغت١ٟ ططْطٝإ ١ْٖطاَٜٚهٞ ض١ْس ٟ  ِضٟٚٚ خػرت١ٓ  ٚ ِضْٚٚر  ضٚاْطر١
  ؾٛباتسا َاْطٞ نؤتا١ٜٝناْٞ ي١ ططت١ب١ض, باض٠ٚ٠ ي١ٚ ٥اٜٝين ضَُٜٓاٜٞ ٚ ؾ١ضٜع١ت

ٞ  اٚب١ضضر  ز٠ظاْرري  ثَٜٝٛػيت ب١: ضاٜط١ٜاْس ظاْاٜإ ١ٜنَٝيت ث١ٜاََٝهسا ي١  ِضْٚٚٝر١ن
ٞ  ير١  ظٜراتط  خؤثاضاغتين ب١َ١ب١غيت ٖاَٚياتٝاصيإ بس١ٜٓ٠ ؾ١ضعٞ  ٖراتين  ١َتطغر
 .نؤضؤْا ظاٜطؤغٞ

 ناْٝرر١٠ٚ١يك ١ّضد١غرربرر١  ظاْاٜررإ نَٝيت١ٜرري١غرر١ض ٥اغرريت زاَرر١ظضا٠ٜٚٞ ٥رراٜٝٓٝـ  
ي١غررر١ض خررر١ت برررٕٛٚ   ٠نإغرررٓٛض ٥٠ٟٝرررساضالٜررر١ْٞ ث٠ٜٛ١ْرررساضٚ   ١ٍَطررر١ي ٖاٚؾرررإ
ٞ  ٚ ت١َيُر ١ٖ بٕٛٚ ي١ ْط١َا١ٖٖ ٖاٚناضٚب٥١اَادمٞ  ٟ ٥٠اَاز ثالْر ٟ  غراظ  ٖؤؾرٝاض

ٝ ١َ ١ٚير  خؤثاضَٜعٟ ٚ ٞ  ن١ٜٞر ١ٚ٠نؤبْٛٚ ١ير  ٥١ٚ٠ٟر  ١ٜؿرت ١ط نراض  ترا  ,١تطغر  فطاٚاْر
 نا١ٕثَٝؿرٗات  زٚا نطز١ْٞؾر ١ْط١ط زٚاٟ 3ٟ3ٟ2020 ١ير  تٛا١ف باَياٟ ١ْٞدم٥١َٛ
ٟ  َيَٝو١نؤَر  نؤْفطاْػرَٝهسا  ثطَٜؼ ١ي ,٠ضٚاض١ب ٥١ٚ تا  ١بر  ت٠باض١غر  ضع١ٞؾر  ضَٜهراض

 .٠ٚ٠نطز بًَاٚ ١تطغ١َٝ ١ٚي خؤثاضَٜعٟ ثطغٞ
ظاْاٜاْٞ ٥اٜٝين ي١غ١ضتاغ١ضٟ نٛضزغتإ ي١ز٠غجَٝهٞ ٖاتين ٥ر١ّ ظاٜطؤغر١ ٠ٚى   
١ٖغررتهطزٕ برر١ ب١ضثطغررٝاضَٜيت ٥رراٜٝين٤ ٥ٝٓػررا٤ْٞ ثٝؿرر١ٜٞ, ١َٖٚيرر١ناْٝإ ضررِط    
نطز٠ٚ٠ بؤ ٖاٚناضٚبْٛٚٞ ؾَٝٛاظٟ ب١ض٠ْطاضب٠ٚ١ْٟٚٛ ظاٜطؤغ١ن٤١ ب١ ث١ضؤؾ٠ٚ١ 

زَٜطٟ زؤخ١ن١ٜإ ز٠نطزٚ ١َٖٛٚ درؤض٠ ٥اَاز٠ٜٝر١نٝإ ير١ٚ ثَٝٓرا٠ٚ ز٠ضبرِطٟ,      ضاٚ
 ن١ ز٠نط٣َ يَٝط٠زا ٥اَاش٠ ب١ ض١ْس ال١َْٜٝهٞ ١٥ٚ خع١َتا١ْ به١ٜٔ:
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: ب١ض ي١ٖاتين ١٥ّ ظاٜطؤغ١ ض١ْسٜٔ ٚتاضٜإ ي١غ١ض بابر١تٞ ثر١تاٚ ضٚاْطر١ٟ    يةكةو
 ت١ضخإ نطز.٥ٝػالّ ب١َ١ب١غيت ٖؤؾٝاضنطز٠ٚ١ْٟ ٖاَٚياتٝإ ثٝؿه١ف٤ 

ٍَ الٜرر١ْٞ ث٠ٜٛ١ْررساض ي١غرر١ض خرر١ت برر٤ٕٚٛ       دووةو:  ٠ٚى زاَرر١ظضا٠ٟٚ ٥رراٜٝين ي١طرر١
٤ٍَ ٥اَاز٤ٜٞ٠ ١َٖيَٜٛػت٤ ١ْٖطاٟٚ  ١َ١ٖال١ْ١ٜٟ خؤٜإ خػت١ ِضٚٚ. ٚ١ٖ 

: ب١ؾَٝهٞ َاَؤغتاٜإ ي١ض٢َٜ ن١ْاَي١ناْٞ ضاط١ٜاْس٠ٚ١ْ ؾطؤظ٤١ تَِٝطٚاْٝين ضيَيةو
ّ ضررر١ْس٠ باٜررر١خٞ بررر١ خؤثررراضَٜعٟ يررر١ناتٞ ٥ٝػررالَٝإ ز٠خػرررت١ ِضٚٚ, نررر١ ٥ٝػرررال 

 ١ٖبْٛٚٞ ث١تا زا٠ٚ.
: يرر١ض٢َٜ غؤؾررٝاٍ َٝررسٜاٚ ٚترراضٚ الٜعررٞ ضاغررت١ٚخؤ٠ٚ, برر١ضز٠ٚاّ ثرر١ٜاَٞ  ضوووازةو

 ططْطٞ ٖؤؾٝاضٟ ٥اٜٝٓٝإ بًَاٚز٠نطز٠ٚ٠.
٤ٍَ زاخػرررتين   ثيَيجوووةو :  يررر١ناتٞ ضاطرررطتين بِطٜررراضٟ َْٜٛرررصٟ ٖررر١ٜٝين٤ ب١نؤَررر١

ٚا٠ٚ١ْٝ يررر١ثَٝٓاٚ ب١ضش٠ٚ٠ْرررس٤ٟ ت١ْسضٚغررريت َعط١ٚتررر١نإ, بررر١ٚ ثررر١ِض٣ غرررٝٓطفطا
 ٖاَٚياتٝإ ثاب١ْس ب٤ٕٚٛ, غ١ال١َت٤ٞ طٝاْٞ خ١َيهٝإ ي١ثَٝؿرت زاْا.

: ي١ض٢َٜ ْٛٚغري٤ باب١ت٤ ضْٚٚهطز٠ٚ١ْٟ ؾ١ضع٤ٞ ضاط١ٜاْس٠ٚ١ْ, ض١ْسٜٔ شةشةو
ثطغررٞ ث٠ٜٛ١غرررت برر١ّ ١ْخؤؾررر١ٜ١ٝنإ ط١ْط١ؾرر٤١ بًَررراٚ ز٠نررطز٠ٚ٠, نررر١ ضررر١ْس     

 ٠ ز٠خ١ٜٓ١ ضٚٚ..صي١ٜ١ْٛى ي١ٚ ث١ِضاٚ
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 شاىاياٌ كييَتةيي يامةث

 كؤزِؤىا خؤشيةى ةل خؤثازاضنت يةزبازةد
 

 بانةميوز يةخشهذةب خواي ناويةب

ُتم   إِن   َفَتَوَكلُوا ّللَاِ  َوَعلَى} ِمنِينَ  ُكن   {ُمؤ 

 بًَاٚبْٛٚرررررررررررررررررررررررررررررر٠ٚ١ٟ زٚاٟ
 برررررررر١ تاٜبرررررررر١ت ١ٖٚاَيرررررررر١ناْٞ
 ضرررر١ْس يرررر١ نؤِضؤْررررا ١ْخؤؾررررٞ
َٞ َٚيرراتَٝهٞ  ١نا١َٖٕٚيرر ٚ زضاٚغرر

ّ  ِضَٜطررررطتٔ برررؤ   ١ْخؤؾرررر١ٝٝ, يررر١
 ضررررر١ْس ز٠ظاْرررررري ب١ثَٜٝٛػررررريت
 ؾرررر١ضعٞ ضْٚٚٝٝرررر١نٞ ب١ضضرررراٚ
ٟ  ب١ض بس١ٜٓ٠ ٕ  زٜرس  ٖاَٚياتٝاصيرا

 ظٜرراتط خؤثاضاغررتين ب١َ١غرريت
 .١ْخؤؾ١ٝٝ ١٥ّ ٖاتين ي١

 ٖاَٚياتٝاْٞ ثَٜٝٛػت١ غ١ض٠تا
ٍَ َا١ََي١ ب١َٖٝع٠ٚ٠ ب١ضظٚ ٚض١ٜ٠نٞ خٛزاٚ ب١ ب١غذي ثؿت ب١ نٛضزغتإ  ٥ٚ١ ي١ط١
ٍَ ب١ضاٚضز ب١ ي١ال١ٜن٠ٚ١ ضْٛه١ به١ٕ, باب١ت١  َٖٝٓس٠ زٜه١, ١ْخؤؾ١ٝٝناْٞ ي١ط١
 نٛضزغتإ ي١ ساَي١تَٝو ٖٝض ٥َٝػتا تا خٛزا بؤ غٛثاؽ ١ٖض٠ٖٚا ١ْٝٝ, تطغٓاى

َٞ ٤تطؽ ب١ ثَٜٝٛػت بؤ١ٜ تؤَاض١ْنطا٠ٚ,  ١٥ٚا١ْٟ ب١ثَٝض١ٚا٠ٚ١ْ ْانات, زَي١ِضاٚن
 ٜإ َاززٟ باظضطاْٞ قاظادمَٝهٞ بؤ ٚز٠ن٠ٚ١ْ١بًَا باب١ت١ ١٥ّ ي١غ١ض تؤقإ ٤تطؽ
 بؤ١ٜ َطؤظا١ٜتٞ, خٛزاٚ ب١ضاَب١ض ب١ضثطغٝاضَٜيت شَٜط ز٠ن١ْٚ١ زٜه١ ؾتَٝهٞ ١ٖض
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 تؤِض٠ ي١ ١٥ٚا١ْٟ ١َٖٛٚ ٤ْٛٚغري ضازٜؤٚ ٤تٝعٞ ب١ ضاط١ٜاْس١ْنإ ثَٜٝٛػت١
 .نؤ١ََيطا ؾ١ًَشاْسْٞ ي١ زٚٚضن٠ٚ١ْٚ١ بًَاٚز٠ن٠ٚ١ْ١, ؾت نؤ١ََيا١ٜت١ٝٝنإ

 ٖاَٚياتٝاصيإ ي١ زاٚا ثَٝؿ٠ٛخت١, خؤثاضَٜعٟ ١َٖٚيَٝهٞ ٠ٚى ناتسا ١َٖإ ي١
 ضْٛه١ بٔ, ت١ْسضٚغيت ٠ٚظاض٠تٞ ضَُٜٓا١ٜٝناْٞ ثاب١ْسٟ ضانٞ ب١ ز٠ن١ٜٔ
 ناتسا ١َٖإ ي١. ت١ْسضٚٚغت١ٝٝنا١ْ ضَٜهاض٠ ططت١ٓب١ضٟ ضَٜط١ضاض٠ باؾرتٜٔ
 ثطغ١ٚ ططزب٠ٚ١ْٟٚٛ ١َٖٛٚ زَٜت, نؤتاٜٞ باب١ت١ ١٥ٚ َا١ٜ٠ٟٚ ١٥ٚ تا ثَٜٝٛػت١
 ت١ٚاٟٚ ٚ ١ْٖٛضٟ ٚ نؤ١ََيا١ٜتٞ بؤ١ْ نؤب٠ٚ١ْٚٛناْٞ ت١ٚاٟٚ طٛاغت٠ٚ١ٓٚ بٛٚى

 ب١ ز٠ن١ٜٔ َػَٛيُاْإ ي١ زاٚا ١َب١غت١ ١٥ّ بؤ بهطَٜٔ, غٓٛٚضزاض زٜه١ بٛاض٠ناْٞ
ٍَ َا١ََي١ ط١ٚض٠ زَيَٝهٞ  ط١ًٜٞ به١ٕ, ٖاٚؾ٠َٛٝناْٞ ثطغ١ٚ ٠ٚى باب١ت١ناْٞ ي١ط١
 .١ْن١ٕ خ١َيو ي١

 ب١َٖٝع٠ٚ, ط١ٚض٠ خٛاٟ ب١ ثؿتُإ ١َٖٝؿ١ َػَٛيُاْإ ١َُٝ٥ ططْطرت ١َٖٛٚؾٞ ي١
ٍَ َا١ََي١ ب١ضظ٠ٚ٠ ٚض١ٜ٠نٞ ب١  ب١ ؾإ ١َُٝ٥ ض١نٞ ز٠ن١ٜٔ, باب١تا١ْ ١٥ٚ ي١ط١

 ب١ضاَب١ض ب١خؤزاض١ٜ٠ٚ١ْٚٛ ثاِضا٠ٚ١ْٚ زٚعاٚ ت١ْسضٚغت١ٝٝنإ, ضَٜهاض٠ ؾاْٞ
 َطؤظا١ٜتٞ ت١ٚاٟٚ ١َُٝ٥ٚ َٚياتٞ ط١ٚض٠ اٟخٛ ٠ٚ١٥ٟ ٥َٛٝسٟ ب١ خ١َيو, خٛزاٚ
 .بسات ١ْخؤؾ١ناْٝـ ؾٝفاٟ ٚ بجاضَٜعَٜت ١ْخؤؾ١ٝٝ ي١ٚ

 

  شاىاياىي كيَيتةي
 كوزدضتاٌ ئيطالمي ئاييين

 ٦٢٦٢ي٦ي٦٦



 

 مةال عبداهلل شَيركاوةيي ....................................ء رؤَلي زاناياني ئاييينكؤرؤناشةردةمي 

 

29 

 يةكييَت شاىاياٌ   يتواةف بالَاي ىيةجنومةئ 
 اىديةزاط كؤزِؤىا خؤشيةى ةل خؤثازيَصي ةب تةتايب كاىيةزعيةش ةزيَكاز

غ١باض٠ت ب١ تاٚت٣َٛ نطزْٞ ثطغٞ باب١ت١ ث٠ٜٛ١غت١ناْٞ )ث١تاٟ  3ٟ3ٟ2020شٟضؤ
 ْفٝع١ٟت ب١ٞنت١َ طا٠ٟباض ١ي تٛا١ف باَياٟ ١ْٞدم٥١َٛ فطاٚاْٞ ١ٚ٠ٟنؤضؤْا( نؤبْٛٚ

 زٜاضنطزْٞ نا١٤ٕت١باب ثطؽ٤ نطز١ْٞؾ١ْط١ط زٚاٟ ضٛٚ,٠ض١َٜٛب ظاْاٜإ نَٝيت١ٜ
 بؤ ١ن١ٟ ب١ّ ؾ١ٜ٠َٛٝدما٠َض٠ز ٥١ّ ضؤْانؤ خؤؾ١ْٞ ١ي خؤثاضَٜعٟ بؤ ضع١ٞؾ ضَٜهاضٟ
 :َٜٝٓسضا١ضاط طؿيت ضاٟ

 

 ب١ْاٟٚ خٛاٟ ط١ٚض٠ٚ َٝٗط٠بإ
 covid) نؤِضؤْا ظاٜطؤغٞ ١ْخؤؾٞ بًَاٚب٠ٚ١ْٟٚٛ ي١ خؤثاضاغذي بؤ ١ْٖطاَٜٚو ٠ٚى

ٟ  باَياٟ ١٥دم١َْٚٛٞ ,(19 ٞ  ٜر١نَٝيت  فر١تٛا ٞ  ٥راٜٝين  ظاْاٜراْ ٕ  ٥ٝػرالَ  ير١  نٛضزغرتا
َٞ ضؤشٟ  يرر١ نؤبٜٛٚرر٠ٚ١, ١٥ْررساَاْٞ غرر١ضد١ّ ٥اَرراز٠بْٛٚٞ برر١ 3/3/2020 ؾرر١ ١ غرر

 ١ْخؤؾررررررر١ٝٝن١ٚ, ِض١ٖ٠ْرررررررس٠ناْٞ ٖررررررر١َٛٚ تررررررراٚتَٜٛهطزْٞ زٚاٟ نؤب٠ٚ١ْٚٛنررررررر١زا
 باَياٟ ١٥دم١َْٛٞ ؾ١ضٜع١ت, ؾ١ضع١ٝٝنا٤ٕ ١َب١غت١ناْٞ ز٠ق١ ٚضزٟ يَٝهؤَي٠ٚ١ٟٓٝ

 :زا خٛاض٠ٚ٠ خاَيا١ْٟ ١٥ّ ي١غ١ض بِطٜاضٟ ف١تٛا
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 ضَُٜٓا١ٜٝ ت١ٚاٟٚ ثاب١ْسٟ ٚضزٟ ب١ ٖاَٚياتٝإ ن١ ١ٜ ؾ١ضعٞ ١٥ضنَٝهٞ: يةكةو
 خؤثاضَٜعٟ ب١ تاٜب١ت بٔ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ سه١َٛتٞ ١َٝٝٓ١٥ناْٞ ت١ْسضٚغيت٤

 .نؤضْٚا ث١تاٟ ي١
 ِضابطريَٜت, َعط١ٚت١نإ ١ٖٜين ٚتاضٟ ٥َٝػتازا ي١ ْاتٛاْطَٜت ؾ١ضع ثَٝٞ ب١: دووةو
َٞ ١ْخؤؾ١ٝٝن١ٟ ٠ٚزَيٓٝا١ٜٝ ب١ ن١ ١ْبَٝت ؾَٜٛٓا١ْ ي١ٚ ت١ْٝا  ز٠بَٝت١ بًَاٚبؤت٠ٚ١ٚ  ي
 ب١ٖ١َا١ْٖطٞ ظاٜطؤغ١ن١ نؤتاٜٝٗاتين تا ناتٞ ب١ؾ٠َٟٛٝ ز٠نطَٜت( ٤ٚبا -ث١تا)

 ٚتاضٟ د١َاع١ت ب١ َْٜٛصٟ غٓٛض٠ن١ ف١تٛاٟ يَٝص١ْٟ ت١ْسضٚغيت٤ ١٥ٚقاف٤ ي١ط١َيا
 .ِضابططٕ ١ٖٜين
 َٝعطاز, ٝػِطا٥ٚ: )٠ٚى زٜه١ٟ نؤ١َال١ٜت١ٝنا٤ْٞ ٥اٜين نؤب٠ٚ١ْٚٛ: ضيَيةو

 ب١( ثطغ١زاْإ ١َِضاغُٝٞ طٛاغت٠ٚ١ٓ, بٛٚى ٥ا١ْٖط١ناْٞ ١َٚيٛزخَٜٛٓس٠ٚ١ْ,
 ي١ ضابطرئَٜ, ؾََٜٛٓٝو ١َٖٛٚ ي١ باضٚزؤخ١زا ي١ّ ز٠ظاْري ؾ١ضعٞ ثَٜٝٛػت١ٝنٞ

 غ١ض ٠ٚي١ بهطَٜت, ت١ض١َنإ ْاؾتين ٤َْٜٛصنطزٕ ٤ؾٛٚؾذي ب١ؾساضٟ ت١ْٝا ثطغ١زا
 .بَٗٝٓطَٜت ثطغ١ن١ ب١ نؤتاٜٞ طٛضغتإ

 ٜإ( ؾ١ٖٝس) ث١ًٟ ز٠ز٠ٕ ي١ز٠غت طٝإ( نؤضْٚا) فاٜطؤغٞ ب١ ن١ ١٥ٚا١ْٟ: ضوازةو
 ثَٝٞ ب١ ب١خانػجاضزْٞ ي١ضَٜهاض٠ناْٞ ب١ضثطغ١ ث٠ٜٛ١ْساض ال١ْٜٞ ٠ٚ,١ٜ١ٖ

 .٥ٝػالّ ؾ١ضٜع١تٞ ١٥سها١َناْٞ
 ١٥ٚ ز٠تٛأْ ١ٜ١ٖ تٛؾبْٛٚٝإ ١َتطغٞ ٜإ ١ْخؤؾٔ ن١غا١ْٟ ١٥ٚ: ثيَيجةو
: شةشةو. ١ْن١ٕ د١َاع١ت ١ٖٜين٤ َْٜٛصٟ ب١ؾساضٟ ز٠ِضٚات ١ْخؤؾ١ٝٝن١ تا َا١ٜ٠ٚ
 ضؤشا١ْ ؾ١ٚا١ْٚ ٥اٜٝين ٚا١ْطٛت٠ٚ١ٟٓ ب١ تاٜب١ت ضاالن١ٝٝناْٞ غ١ضد١ّ ثَٜٝٛػت١

 ٥ا١ٜٓٝناْٞ باب١ت١ناْٞ قٛض٥ا٤ٕ فَٝطنطزْٞ ْا٠ْٚس٠ناْٞ ت١ٚاٟٚ ٤َعط١ٚت١نإ ي١
 .طريَٜتضاب قٛتاخبا١ْنإ ٖاٚؾ٠َٟٛٝ قؤْاغ١ ي١ّ زٜه١

( ت١ي١فؤٕ) ب١ ١ْخؤؾدا١ْ, ي١ ٜإ َاَي٠ٚ١ ي١ ض ١ْنطَٜت ١ْخؤف غ١ضزاْٞ: حةوتةو
 .بسضَٜت ١٥دماّ غ١ْٓٛت١ ١٥ّ( ْا١َ)  ب١ ٠ٜٚا

 تاٜب١ت ب١ تَٝسا١ٜ ظاٜطؤغ١ن١ٟ ن١ ط١ِضا١ْٚت٠ٚ١ َٚياتا١ْ ي١ٚ ١٥ٚا١ْٟ ١َٖٛٚ: ٍةشتةو
 ث٠ٜٛ١ْسٜساض ال١ْٜٞ زاْٞغ١ض نات ظٚٚتطٜٔ ب١ ن١ ؾ١ضع١ٝ ٚادبَٝهٞ ٥َٝطا٠ٚ١ْ, ي١
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 ٚ خَٝعإ ٚ خؤٜإ ثاضاغتين ١ْخؤؾ١ٝٝن١ٚ ي١ زَيٓٝاب٠ٚ١ْٚٛ ٚ ثؿهٓري بؤ به١ٕ
 .ز٠بَٝت طْٛاٖباض ثَٝض١ٚا١ْ ب١ ٖاٚالتٝإ,

 غ١ضزاْٞ تَٝه١َي٤ٞ س١ضا١َ بهات, خؤٟ ي١ ظاٜطؤغ١ ١٥ّ طَٛاْٞ ن١غَٝو ١ٖض: ىؤيةو
 ظٚٚتطٜٔ ب١ ثَٜٝٛػت١ ب١َيهٛ َٝت,ب تٝـ( د١َاع١ت دَٛع١ٚ) بؤ ت١ْا١ْت بهات خ١َيو
 .بهات ث٠ٜٛ١ْسٜساض ال١ْٜٞ غ١ضزاْٞ نات

 نٛضت ١ٖٜين ٚتاضٟ َا١ٜ٠ٚزا ي١ٚ ز٠ن١ٜٔ ب١ِضَٜع٠نإ ٚتاضبَٝص٠ ي١ زاٚا: دةيةو
 ٥اَؤشطاضٟ ِضابطريَٜت٤, ظٜاتط َعط١ٚت١نإ ثانٛخاَٜٚين ١ٖض٠ٖٚا به٠ٚ١ْ١,
 .بس٠ٕ ١٥دماّ َاَي٠ٚ١ ي١ ز٠غتَٜٓٛص٠ناْٝإ به١ٕ ٖاَٚياتٝإ

 
 ضاٚثاضَٜع ال١ٜنُإ ١َٖٛٚ ط١ٚض٠ خٛاٟ ن١ ثاضا٠ٚ١َْإ ْعاٚ َٜٚطاٟ: نؤتاٜٝسا ي١

 ضَٜهاضٟ خؤثاضاغت١ٓٚ ؾ١ضعٝا١ْ ضَٜهاض٠ ي١ٚ ١َب١غت ن١ ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١ زٚٚثاتٞ بهات,
 ٤بب١غتري ط١ٚض٠ خٛاٟ ب١ ثؿت بَٝت٤ ب١َٖٝع ٚض٠َإ ز٠ظاْري ثَٜٝٛػيت ب١ ناتري,
 ثاِضا٠ٚ١ْٚ زٚعاٚ ي١ ١َٖٝؿ١ بري, ١ٜنرت ٖاٚناضٟ به٤ٜٔ١ ظٜاتط ٥ٝػتػفاضٟ تؤب١ٚ
 .بري ب١ضز٠ٚاّ غ١ز٠ق١نطزٕ خَٝطٚ

 كوزدضتاٌ ئيطالمي ئايين شاىاياىي يةكيَيت
 فةتوا بالَاي ئةجنومةىي

َٞ 13ٟ  -  ٞرررررنؤض 1441 ض٠د١بٞ 8ٟ  -  ينٝظاٜ  2020/ازاضٟررر٥ 3ٟ  نٛضزٟ 2719 ض٠ؾ١َ
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 سكشاو ثةيوةطت بة خؤثاسَيضي لة كؤسؤٌاضةٌذ وتاسَيكي ثَيشٍيا

اضٟ غ١ض٠تاناْٞ قؤْاغٞ ظاٜطؤغٞ نؤضؤْا َاَؤغتاٜاْٞ ٥اٜٝين ي١ ضَٜٞ ٚت
نطز٠ٚ٠, ن١ ثَٜٝٛػت١ ب١ث٢َٝ تَٝط١ٜؿذي ي١ ٠ٚ١ٜٓٝ١ٖ ظؤض د١ختٝإ ي٠ٚ١ 

ؾ١ضٜع١ت٤ ثاب١ْسٟ ضَُٜٓا١ٜٝناْٞ خؤثاضَٜعٟ, َٛغًَُاْإ ثاب١ْس ب٤ٔ ١َٖٚيبس٠ٕ 
ٍَ ١٥ٚ ١ْخؤؾ١ٝ, بؤ ١٥ٚ ١َب١غت١ ٖؤؾٝاض بٔ ي١  ضؤ١ْٝتٞ َا١ََي١نطزٕ ي١ط١

ض١ْسٜٔ ٚتاضٜإ ي١ٚ باض٠ٚ٠ ي١ َٝٓب١ضٟ َعط١ٚت١نا٠ٚ١ْ ثَٝؿه١ؾٞ ٖاَٚياتٝإ 
نطز, ب١تاٜب١ت ٠ٚظاض٠تٞ ١٥ٚقاف٤ ناضٚباضٟ ٥اٜٝين٤ يَٝص١ْٟ بؤضزٟ ٚتاضٟ 

١عبري ١ٖٜٝين ض١ْس ْاْٚٝؿاَْٝهٞ ططْط ٚ ث٠ٜٛ١غتٝإ ز٠غتٓٝؿإ نطز, ن١ ت
بٕٛٚ ي١ زؤخ١ن١ٚ خػت١ِٓضٟٚٚ ف١يػ١ف١ٟ ٥ٝػالّ بؤ خؤثاضَٜع٤ٟ 
ٖاٚناضٜهطزْٞ ١ٜنرتٚ زإ ب١خؤزا ططت٤ٔ ضَٜططٟ نطزٕ ي١ بًَاٚب٠ٚ١ْٟٚٛ 

 ز٠خي١ٜٓ١ ِضٚٚ.. ظاٜطؤغ١ن١, ن١ ١َ١٥ٟ خٛاض٠ٚ٠ صي١ٜ١ْٛن١
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 كؤسؤٌاو
 كؤوةَلَيك بابةتي ثةيوةطت
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  ئيظالً سواٌطةي ثةتاي كؤِسؤٌاو
 

 

 ططتهٞ ١ال غ١عٝسز.عبساهلل َ
 شةرؤكي يةكَيتى زاناياني ئاييين ئيصالمي كوردشتان

 

 

تَِٝطٚاْٝين ٥ٝػال٤ّ ز٠ق١ناْٞ خػت١ ِضٟٚٚ 
ؾ١ضٜع١ت ي١َ١ِض َا١ََي١ٟ زضٚغت٤ ثَٜٝٛػت بؤ 
ٞ خؤثاضَٜع٤ٟ خ١َيو ثاضَٜعٟ ي١َ١تطغٞ ظاٜطؤغ

 .نؤضؤْا ١٥ضنَٝهٞ ثَٜٝٛػت١
خٞ بؤ ٠ٚ١٥ٟ بعاْري ٥ٝػالّ ضؤ٤ٕ تا ض١ْس با١ٜ

ب١ ثطغٞ غ١ال١َت٤ٞ ثاضَٜعضاٟٚ َطؤظ زا٠ٚ, 
ز٠ب٢َ ي١ ث٠ٜٛ١ْسٟ َْٝٛإ ٥اٜري٤ َطؤظ ٚضز 

 ب٠ٚ١ٓٝٚ ن١ ٥اٜا ي١ ب١ِٓض٠تسا ت١ٚاٚن١ضٟ ١ٜنرتٕ ٜإ زٚٚ ؾيت يَٝهذٝإ؟ 
ٚ داض٣َ ز٠ب٢َ ٠ٚ١٥ بعاْري ي١ ضٟٚٚ تٝؤض٠ٚ١ٜ ٥ٝػالّ ضؤأل ب١ َطؤظ ز٠زات, ب١

ات٤ ضَِٜط٠ٟٚ ضاغت١ق١ٟٓٝ بؤ زٜاض٤ خَٝطٚ ث١َٟٝٝ ٥ٝػال١َ َطؤظ ٥اضاغت١ ز٠ن
ؾ١ِضٟ بؤ ز٠غتٓٝؿإ ز٠نات, ب١َياّ ي١ضٟٚٚ ثطانتٝو٤ ع١َ١ي٠ٚ١ٝ َطؤظ١ ضؤأل ب١ 
٥ٝػال٤ّ ز٠ق١نإ ز٠زات٤ ي١غ١ض ١٥ضظٟ ٚاقٝع دَٝب١د٢َٝ ز٠نات, بؤ١ٜ ض١قٞ 

 ١ٜن٤ّ١ نؤتا ي١ زٜسٟ ٥ٝػالّ ي١ْاٚ نؤٟ زضٚغتهطاٚاْٞ خٛزا َطؤظ١.
ض٥ا٤ٕ ز٠ق١ ثريؤظ٠ نإ به١ٜٔ, ضاؾهاٚا١ْ ١٥ٚ ضاغت١ٝ ١٥ط١ض غ١ٜطٟ قٛ

ََِٓا َٜٚيٜكِدز٠ض٠ن١َٜٚت, ن١ ثَٝط٤١ ضَٜعٟ َطؤظ ي١غ١ضٚٚ ١َٖٛٚ ؾتَٝه١ٜ٠ٚ١, )  ٜنٖس
ِِ ٜآَدَّ بَٓٔٞ ُٖ ًَٞٓا َُ ِِ َٚاٞيَبِخِس اٞيَبٚس ٔؾٞ ََٚح ُٖ َٔ ََٚزَشٞقَٓا َٝٚبأت َٔ َّ ِِ اي ُٖ ًَٞٓا  ٜنٔجرٍي ع٢ًَٜ َٜٚؾٖط
ِٔ ُٖ  (. َتٞؿٔطًٟٝا خًَٜٞكَٓا َٔ

بؤ١ٜ ي١ ثَٝٓاٚ ثاضاغذي٤ غ١ال١َتبْٛٚٞ خٛز٣ ١٥ٚ َطؤظ١ ض١ْسٜٔ ز٠م٤ ضَٜػا٤ 
بٓض١ٟٓٝ تاٜب١ت ١ٖٕ, ن١ ٥اَاش٠ ب١ ططْطٞ ضَٜهاض٠ناْٞ ثاضاغتين َطؤظ٤ 
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 ب١ضش٠ٚ٠ْس١ٜنا٤٢ْ زٚٚضخػت٠ٚ١ٟٓ ظٜا٤ٕ ١َتطغ١ٝنإ ي٢َٝ ز٠ن٠ٚ١ْ١.
١ٝتٞ خؤثاضَٜعٟ ي١ ١ْخؤؾ١ٝ طٛغرتا٠ٚنإ ١ٜن٢َ ي١ٚ ف١ضَٛزا١ْٟ باؽ ي١ ضؤْ
َٜٚقَع ز٠نات ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ ز٠ف١ض٣ََٛ: ) َِٚإَذا   ِٔ٘ٝ َُٛا عًَٜ ِِ ٔب٘ٔ ٔبٜأِزٍض ؾًٜٜا َتٞكَد ِإَذا َضُِٔعُت

ُ٘ ِٓ ِِ ٔبَٗا ؾًٜٜا َتِدُسُدٛا ٔؾَساّزا َٔ ُِْت َٜٚأ  (.ٔبٜأِزٍض 
ٜإ نطز, ن١ بؤ١ٜ نات٢َ ٥ُٝاَٞ ع١َٛض ٜٚػيت بضَٝت١ ؾا٤ّ ي١ ضَٜط١زا ع١ضظ

ْاخؤؾٞ )تاعٕٛ( ي١ ؾاّ بًَاٚبؤت٠ٚ١, ٠ٚغتاَْٝهٞ نطزٚ زٚاتط ن١ ١٥بٛ عٛب١ٜس٠ٟ 
د١ضاح ١٥ّ ف١ضَٛز٠ٟ خَٜٛٓس٠ٚ١ْ, ضْٛٚٞ بؤ ؾاّ ض٠ت نطز٠ٚ٠, ١َ١٥ف بؤ 
قؤْاغَٝهٞ ٠ٚى ٥َٝػتا صي١ٜ١ْٛنٞ ططْط١ بؤ ب١ضضاٚ ِضْٚٚٞ خ١َيو ن١ ي١ ٥اغت 

١ْ ب١ضٚ ١ْب١ٓ َا١ٜٟ ت١ؾ١ْ١نطزٕ ٜإ ٠ٖٚا ث١تا١ٜى ضَٜهاضٟ خؤثاضَٜعٟ بطط
 ثؿتط٣َٛ خػتين ضَُٜٓا٤ٜٞ ١ْٖطا٠ٚ ثَٜٝٛػت١نإ.

ب١ٚ ث١َٝٝ بَٝت ي١ضٟٚٚ تَٝط١ٜؿذي ي١ ز٠م زضٚغت ١ْٝ َطؤظ ببَٝت١ ٖؤناضٟ ي١ 
ؾَٜٛين بًَاٚب٠ٚ١ْٟٚٛ ث١تا بضَٝت١ ز٠ض٠ٚ٠, ١ٖض٠ٚى زضٚغتٝـ ١ْٝ َطؤظ 

 بًَاٚ بؤت٠ٚ١, ضْٛه١ ي١ٖ١ضزٚٚ غ١ضزاْٞ ؾَٜٛٔ ٜإ ؾاضَٜو بهات ن١ ث١تاٟ زَي
ساَي١ت ١َتطغٞ ظٜا٤ٕ ت١ؾ١ْ١نطزْٞ زَي ز٠نطَٜت٤ ي١ٚا١ٜ١ْ ز٠ض٠دماَٞ باف 
١ْبَٝت ٜإ ب١ ظٜاْٞ ظؤضتط ت١ٚاٚ ببَٝت, ١َ١٥ف ضَٜو ثَٝض١ٚا١ْٟ ١٥ٚ ف١ضَٛز١ٜ٠, 

َٜٚيا ن١ ثَٝػ١َب١ض )زضٚزٟ خٛاٟ ي١غ١ض بَٝت( ي١ٚ باض٠ٚ٠ ز٠ف١ض٣ََٛ: ) ال َضَسَز 
 خؤ٤ٟ ز٠ضٚب١ضٟ بط٢َْ١ٜ١.ؾ١ٜ٠َٛٝى زضٚغت ١ْٝ َطؤظ ظٜإ ب١ٝض (. ن١ ب١ٖازٔضَس

١ٜن٢َ ي١ بٓض٤١ٓٝ ١َب١غت١ ثَٜٝٛػت١ناْٞ ؾ١ضٜع١ت غ١ال١َتٞ طٝاْٞ َطؤظ١ 
( ي١ٚ ثَٝٓا٠ٚ ١َٖٛٚ دؤض٠ ١َٖيػٛن١ٚت٤ نطز١ٜ٠نٞ ق١ز٠غ٤١ س١ضاّ حؿغ ايٓؿظ)

ٕ ببَٝت١ َا١ٜٟ ؾ١ًَشاْس٤ٕ نطز٠ٚٚ, ن١ ظٜاْٞ بؤ طٝاْٞ َطؤظ زَي ب١ز٣ بهطَٜت, ٜا
 ؾَٝٛاْسْٞ باضٟ د١غت٤ٜٞ١ ز٠ضْٚٚٞ َطؤظ.

ت١ْا١ْت ضَٜهرتٜٔ ب١ضْا١َٟ ثاى٤ خاَٜٚين ي١ضٟٚٚ ضٚٚن١ف٤ َازز٤ٟ 
٤ٍَ ت١ْسضٚغت١نإ ١ٖض ي١ثَٝٓاٚ غ١ال١َتٞ َطؤظ  ١َع٤ٟٚ١ٓ نؤٟ ؾت١ ثاى٤ س١َيا

٠ٚٚ, ٠ٚى زاْا٠ٚٚ ١َٖٛٚ ؾت١ ظٜاْب١خـ٤ ثٝػ١ناْٝؿٞ زَي ق١ز٠غ١ٚ س١ضاّ نطز
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ٌٗي١ٚ ٥ا١ٜت١ٟ خٛاٟ ط١ٚض٠ ز٠ف١ض٣ََٛ: ) ُٜٔخ َٚ ُِ ُٗ َٝٚبأت ٜي َّ ُّ اي َُٜخٚس َٚ ُِ ِِٗٝ ( اٞيَدَبا٥َٔح عًَٜ
١ٖضض١ٝى ثاى٤ باؾ١ س١َياَيٞ ز٠ناٚ ١ٖضض١ٝنٝـ ثٝؼ٤ ْاضَٜه١ س١ضاَٞ 

 ز٠نات.
ي١ غؤْط١ٟ ١٥َا١ْٟ غ١ض٠ٚ٠ٚ ض١ْسٜٔ ضَٜػا٤ ز٠قٞ تط, ١ٜنَٝيت ظاْاٜاْٞ 

ٝػالَٞ نٛضزغتإ ي١ َٝاْٞ ١ٖغت نطزٕ ب١ ب١ضثطغٝاضَٜت٢ ٥اٜٝين٤ ٥اٜٝين ٥
٥ٝٓػاْٞ, ١ٖض ي١غ١ض٠تاٟ ز٠ْطؤٟ بًَاٚب٠ٚ١ْٟٚٛ ١َتطغٞ ١٥ٚ ظاٜطؤغ١ 

نطز٠ٚ١ْٟ ٖاَٚياتٝا٤ٕ  )نؤِضؤْا( نؤ١ََيَٝو ١ْٖطاٟٚ ططْطٞ ي١َ١ِض ٖؤؾٝاض
دسزٟ ٖاٚناضٟ ز٠ظطا ث٠ٜٛ١ْساض٠نإ بؤ غ١ضخػتين ١٥ٚ ثطؤغ١ٜ١ ططت١ ب١ضٚ ب١

ناضٟ ي١غ١ض نطز, ب١ سٛنُٞ ثَٝط١ٟ ظاْاٜإ ي١ْاٚ نؤ١ََيط٤١ َٝٓب١ضٟ 
َعط١ٚت١نإ ن١ ناضٜط١ضٟ ظؤضٟ ب١غ١ض ٥اضاغت١ٟ نؤ١ََيط٤١ ٖؤؾٝاضنطز٠ٚ١ْٟ 
ٖاَٚياتٝا٠ٚ١ْ ١ٜ١ٖ ١٥ٚ ١ْٖطا٠ٟٚ ب١ ؾ١ٜ٠َٛٝنٞ ب١ضفطاٚإ ز٠غجَٝهطزٚ غ١ضد١ّ 

ٍَ ز٠ظطا ١َع١ٝٓن ا٤ٕ دَٝب١د٢َ نطزْٞ ضَٜهاض٠ يك١ناْٞ ضاغجاضز بؤ ضاَٜٚص ي١ط١
 ثَٜٝٛػت١نإ بؤ ١٥ٚ ١َب١غت١.

ث١ٜاََٝهٞ تاٜب١تٞ ي١ٚ باض٠ٚ٠  26ٟ2ٟ2020زٚاٟ ١َ١٥ف ١ٜنَٝيت ظاْاٜإ ي١ 
 ١َٖٚيَٝهٞ بًَاٚنطز٤٠ٚ٠ تَٝٝسا د١خيت ي٠ٚ١ نطز٠ٚ١ْ, ن١ ثَٜٝٛػت١ ٖاَٚياتٝإ ٠ٚى

 ت١ْسضٚغيت ض٠ت٠ٚٞظا ضَُٜٓا١ٜٝناْٞ ثاب١ْسٟ ضانٞ ب١ ثَٝؿ٠ٛخت١, خؤثاضَٜعٟ
 ١َٖإ ي١. ت١ْسضٚٚغت١ٝٝنا١ْ ضَٜهاض٠ ططت١ٓب١ضٟ ضَٜط١ضاض٠ باؾرتٜٔ ضْٛه١ بٔ,
 ١َٖٛٚ زَٜت, نؤتاٜٞ باب١ت١ ١٥ٚ َا١ٜ٠ٟٚ ١٥ٚ تا ثَٜٝٛػت١ ناتسا

 بهطَٜٔ. ططزب١ٜ٠ٚ١ْٚٛنإ غٓٛٚضزاض
١ٜنَٝيت ظاْاٜإ ١َٖي١ُتٞ ٖؤؾٝاضٟ ٖاَٚياتٝاْٞ فطاٚاْرت نطزٚ ي١غ١ض ٥اغيت 

غتا٤ٕ ب١ ١َب١غيت ط١ْط١ؾ١ نطزْٞ زؤخ٤١ زٜاضنطزْٞ ضَٜهاضٟ ؾ١ضعٞ نٛضز
ي١باض٠طاٟ ١َنت١بٞ ت١ْفٝعٟ ١ٜنَٝيت ظاْاٜإ ب١  3ٟ3ٟ2020ي١ٚ باض٠ٚ٠ ضؤشٟ 

ب١ؾساضٟ غ١ضد١ّ ١٥ْساَاْٞ ١٥دم١َْٛٞ باَياٟ ف١تٛا نؤب١ٜ٠ٚ١ْٚٛنٞ فطاٚإ 
خؤؾٞ نؤضؤْا, ب١ض٠َٜٛضٛٚ, ن١ تَٝٝسا َِٜٚطاٟ ؾطؤظ١ٟ باب١تٝا١ْ ١َتطغٞ ١ْ
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 ت٠ٚ١ضٟ نؤب٠ٚ١ْٚٛن١ٟ ي١غ١ض غ٢َ ت٠ٚ١ض خػت١ ب١ضباغ٠ٚ١:
١ٜن١ّ: زٜاضٜهطزْٞ ضَٜهاضٟ ؾ١ضعٞ ث٠ٜٛ١غت ب١ خؤثاضَٜعٟ ي١ ١ْخؤؾٞ 

 نؤِضؤْاٚ خػت١ِٓضٟٚٚ ١َٖيَٜٛػت٤ تَِٝطٚاْٝين ٥ٝػالّ ي١ٚ باض٠ٚ٠.
ْٞ غ١ضخػتين ١ْٖطا٠ٚنا ١ْ٤خؿ١ضَٜٞ ثاَيجؿيت ٤ز٠ّٚٚ: ؾَٝٛاظٟ ٖاٚناض بٕٛٚ

سه١َٛتٞ ١ٖضَِٜ تاٜب١ت ب١ٚ ثطغ١ ي١ ضٛاضض٠َٟٛٝ ضَٜهاض٠ ٥ٝساض١ٜناْٞ ١ٖضزٚٚ 
 ٠ٚظضا٠تٞ ْاٚخؤٚ ت١ْسضٚغت٠ٚ١ٝ.

غ١َّٝٝ: طفتٛطؤنطزٕ ي١َ١ِض ضاططتين ١َضاغ٤ِٝ زضٚمش١ ٥ا١ٜٝٓٝنإ ي١ 
 نٛضزغتإ.

غ١ض٠دماّ نؤب٠ٚ١ْٚٛن١ ب١ ١ٖؾت ضَٜهاضٟ ؾ١ضعٞ ثٛخت٤ ٚاقعٞ ي١ ز٠ظطاناْٞ 
بًَاٚ نطا٤٠ٚ١ٜ ي١ َْٜٝٛؿٝاْسا ٥اَاش٠ ب٠ٚ١نطا, ن١ ١ٖض نات ١َتطغٞ  ضاط١ٜاْسٕ

بًَاٚب٠ٚ١ْٟٚٛ ١٥ٚ ١ْخؤؾ١ٝ ظٜاتط بٛٚ, ٠ٚ١٥ ز٠ظطا ١َع١ٝٓنإ بؤٜإ ١ٜ١ٖ بِطٜاض 
ٍَ ٚ ضاططتين ٚتاضٟ  ي١ غطٚٚت ٚ زضٚمش١ناْٞ ٥اٜٝين ٠ٚى َْٜٛصٟ ب١ نؤ١َ

 ١ٖٜين بس٠ٕ.
اَؤغتاٜاْٞ ٥اٜٝين ضؤَيٞ زٜاضٚ َا٠ٚت٠ٚ١ بًََِٝ: َا١ٜٟ خؤؾشاَي١ٝ ن١ َ

ب١ضضاٜٚإ ١ٖبٛٚ ي١ ٖؤؾٝاضنطز٠ٚ١ْٟ نؤ١ََيط٤١ ثاَيجؿيت بِطٜاضٟ سه١َٛت ٚ 
خع١َتٞ َطؤظ ٖات٠ٚٛٚ  ٤ْٝؿاْساْٞ ١٥ٚ ضاغت١ٝ ن١ ٥ٝػالّ ي١ ثَٝٓاٚ غ١ال١َتٞ

١ٖض نات  شٜا٤ٕ ت١ْسضٚغيت َطؤظ ن١ٚت١ ١َتطغٞ ز٠نط٣َ غ١ضد١ّ ١َضاغ١ُٝ 
ٍَ ز٠ضضْٛٚٞ ١٥ّ بِطٜاض٠ غ١ضد١ّ َاَؤغتاٜإ ٥ا١ٜٝٓٝنإ ضابطريَٜ ٔ, ٖاٚنات ي١ط١

غ١ملاْسٜإ ن١ َطؤظ ي١ٖ١َٛٚ ؾتَٝو ي١ ثَٝؿرت٠, بؤ١ٜ ثَٜٝٛػت١  ٤ثاب١ْس بٕٛٚ
غ١ضد١ّ ضَٜهاض٠نإ ي١ ثَٝٓاٚ زٚٚضبْٛٚٞ نٛضزغتإ ي١ ١َتطغٞ ١٥ٚ ث١تا١ٜٚ 

 بًَاٚب٠ٚ١ْٟٚٛ بطريَٜت١ ب١ض.
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  واقيعبيين كؤسؤٌاو
 كوسدطتاُ ِةسَيىي وايفت زٌةيلَي

 

 تؤفٝل ١َ١س خايس ال١َّ. 
 

 ِضؤَيَٝهرررٞ تٛا١فررر ٥ٝػرررالَسا ََٝرررصٟٚٚ يررر١ ١َٖٝؿررر١
 بررر٠ٚٛ ناضٜطررر١ضٟ بٝٓٝررر٠ٛٚ  ١ٖغرررتٝاضٟ ٚ طرررطْط
 ضررررْٛه١ ٖاَٚياتٝررررإ  شٜرررراْٞ نؤ١ََيطرررر١ٚ ي١غرررر١ض

 َٛغررررًَُا١ْنإ نؤ١ََيطرررر١ طؿرررريت ب١ؾرررر١ٜ٠َٛٝنٞ
 نررررر١ بررررر٠ٚٛ ظاْاناْٝرررررإ ثَٝؿررررر١ٚاٚ يررررر١ ضررررراٜٚإ
 ي١ٖ١ض١َٖيرر١ٚ ٚ بهرر١ٕ ز٠غتٓٝؿررإ بررؤ زضٚغررتٝإ ٚ ِضاغررت ِضَٜررِط٠ٟٚ ٚ ١َٖيَٜٛػررت
 .بٝاْجاضَٜعٕ قٝا١َتٞ ٚ زْٝاٜٞ خطاثٞ ز٠ض٠دماََٝهٞ طْٛاٖٛ
َٞ يَٝررط٠ٚ٠  تٛا١فرر بررٛاضٟ ثػررجؤِضاْٞ ٚ طؿرريت ب١ؾرر١ٜ٠َٛٝنٞ ٥رراٜين ظاْاٜرراْٞ ز٠برر

 ٞ ٞ  ب١تاٜبرررر١ت ٚ  ططْطرررررٞ تطغررررٓان ٕ  ثَٝطرررر١  ؾررررر١ٜ٠َٛٝى برررر١ٖٝض  ٚ برررررعأْ ٥رررر١ضنٝا
 .١ْن١ٕ خ١َٞن١َت١ض
ٞ )نر١  غات١زا ٚ نات ن١ي١ّ ٠ٚ١٥ٟ ٕ  بًَاٚب٠ٛتر٠ٚ١ ( نؤضؤْرا  ظاٜطؤغر ٟ  ٚ بُٝٓٝرا  بر١ز
ٟ  ٥ٝػالَٞ َٚياتاْٞ ي١ ظؤضَٜو ظاْاٜاْٞ فتٛاٟ ي١ بطٜت١ٝ ز٠ن١ٜٔ  ِضاطرطتين  ز٠ضبراض٠

َٟ ١٥دماَساْٞ  .َعط١ٚت١نإ ي١ ب١نؤ١ََي١نإ َْٜٛص٠ ٚ ١ٖٜين َْٜٛصٟ ِض٠مسٞ ٚ ِض
 بِطٜرررراضٚ ضرررر١ْس نؤبٜٛٚرررر٠ٚ١ٚ ظٚٚ نٛضزغررررتإ ٖرررر١ضَُٜٞ فتررررٛاٟ باَيرررراٟ يٝصْرررر١ٟ

ٟ  ثاب١ْسبٔ نطز َٛغًَُاْإ ي١ زاٚاٜإ ز٠ضنطزٚ ثَٜٝٛػتٝإ ِضاغجاضز١ٜ٠نٞ . ثَٝر٠ٛ
ٟ  ١ْضٛٚ ب١غ١ضزا ظؤضٟ بٛٚ ٠ٚ١٥ ب١َياّ ٞ  ط١ٜؿرت١  ظاٜطؤغر١ن١  غر١ض٠تا  ٚ غرًَُٝاْ
َٟ تٛٚؾرربٛٚ ١ٜنرر١ّ  تررطٜـ ن١غرراْٞ نرر١ ٖرر١بٛٚ ٥رر٠ٚ١ف طَٛرراْٞ ٚ تؤَرراضنطا يرر١ٚ
ٟ  ببَٝتر١  ١٥َر١ف ٤ ١ْظاْٝيَب ب١خؤٜإ ٚ بٛٚبٔ تٛٚف ٟ  ظٜراتط  ٖؤنراض  بًَاٚبْٛٚر٠ٚ١

ّ  ثاؾإ ظاٜطؤغ١ن١ٚ ٍَ  بَٝرت  ١٥غرت١ ٞ  نرؤْرتؤ َٟ ٚ نطزْر ٟ  بؤٜر١  يَٝطرطتين   ِض  يٝصْر١
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 باضٚزؤخ١نررر١ٚ يَٝهؤَيٝٓررر٠ٚ١ٟ ثررراف نؤبْٛٚررر٠ٚ١ٚ بررر١ظٚٚ ظٚٚ غرررًَُٝاْٞ تٛا١ٟفررر
ٍَ طٞب١ٖ١َا١ْٖ ٚ ثػجؤِض٠نإ ثعٜؿه١ ٟاضِ ٠ٚضططتين  ب١ضثطغاْٞ ثاضَٜعطاضٚ ي١ط١
 َْٜٛرررص٠ غررر١ضد١ّ ٚ ٖررر١ٜين َْٜٛرررصٟ ِضاطرررطتين بررر١ بِطٜاضٜاْرررسا ثاضَٜصطانررر١ ٥ٝرررساضٟ

 باْط ٚ َعط١ٚت بؤ ١ِْضؤٕ خ١َيو ٚ بسضَٜت باْط ت١ْٗا ن١ فتٛاٜاْسا ٚ ب١نؤ١َي١نإ
ِ  يف قرًٛا : )بًََٝرت  باْط١نر١  ثراف  بَٝصٜـ ٕ : ٚاتر١ (بٝرٛته ٕ  َْٜٛرص٠ناْتا  ي١َاَير١ناْتا

 .ه١ٕب
ٚ  ٥َٝط٠ تا ٞ  تر١ٚا٠ٚ ٚ  ز٠غرت  دَٝر ٚ  ثَٜٝٛػرت١  خؤؾر١ٝ  ب١ضثطغرٝاضَٜيت  بر١  ١ٖغرت  ٥ر١

 .بهات تؤَاض بؤٜإ ََٝصٚٚ ٚ بٓطخَٝٓطَٜت ب١ضظ نطز١ْ
 ٚ ِضأط١ٜاْرررسٕ ثررراف نررر١ ٠ٚ١٥ٜررر١ ٠ٚضططتٓررر١ ث١ْرررس ٚ غررر١ضْر دَٝرررٞ ٥ررر٠ٚ١ٟ بررر١َياّ

َٞ ز٠غت فتٛان١ بًَاٚنطز٠ٚ١ْٟ  ن١ٚتٓر١  ا١ْب١ِضَٜع َاَؤغتا ١٥ٚ تٛا١ٚف يٝص١ْٟ ب١د
ٕ  دؤضاٚدؤض تؤ١َتٞ ٚ تٛاْر ١ْؾت١ضٟ ب١ض ٕ  ير١  ١ْٖرسَٜو  ي١الٜر١ ٞ  ٚ ظاْاٜرا  ن١غراْ

َٟ يَٝط٠ٚ ي٠ٚ٠َٛٝٚ ي١شَٜط ١ْٖسَٜو ٥اؾهطاٚ ب١ ١ْٖسَٜو تط٠ٚ٠   زضَٜػٝإ ب١زاخ٠ٚ١ ي١ٚ
َٞ  يرر١ ْر١نطز  ٚ  نطزْررٞ باٜرر١ر بر ٕ  الٟ ْازضٚغرريت فتٛانر١  ١ْٖررسَٜو برر١َيهٛ. َٛغرًَُاْا
 ظاٜطؤغ١ن١ ب١ ب٠ٜٛإ تٛٚف ب١ِضَٜع٠ ظاْا ١٥ٚ تٛٚؾبْٛٚٞ َي١ٖٞٚا ب١تِٛٚض٠ٜٞ ظؤض
 .َٛغًَُاْإ زشٟ ز٠ظاْٞ ثٝالْٝإ ب١ ز٠نطز٠ٚ٠ٚ ِض٠ز
ٞ  ير١  ب١ضضاٜٚـ شَاض١ٜ٠نٞ بٛٚ ٠ٚ١٥ ٠ٚ ٔ  ٚ ب١ثر١ضؤف  َٛغرًَُاْاْ ّ  خرَٜٛ  برؤ  طر١ض

 ١ْٖررسَٜو يرر١ز٠ض٠ٚ٠ٟ ؾررهاْسٚ بِطٜاض٠نرر١ٜإ فتررٛاٚ ب١نؤ١ََيرر١نإ َْٜٛررص٠ ٚ َعطرر١ٚت
 .ز٠زا ١٥دماّ َْٜٛص٠ناْٝإ ؾؤغت١نإ ي١غ١ض ٚ ٚت١نإي١َعط١
ٟ  ١٥ٚ ثاف يَٝط٠ٚ٠ٚ ٟ  ز٠ٜبٝرٓري  نر١  ٚاقٝعر١ ٕ  غر١ضظ٠ٚ  ب١ز٠غرت  بر٠ٚٛ  ططفتراض  ضرؤ
 ت١نٓرررر١يؤشٜاٚ خررررا٠ٕٚ ثَٝؿرررره١ٚتٛٚ َٚياترررر١ ٥رررر٠ٚ١تا ثرررر١تا٠ٚ  ٚ ١ْخؤؾررررٞ ٥رررر١ّ

ٍَ بؤٜإ ٚ طريٖاتٕٛٚ ب١ زْٝاف ظهلَٝع٠ناْٞ َٞ  ْانطَٜرت  نؤْرتؤ ٞ  دَٝر َٝ  خؤٜر١ت  ريبًَر
ٕ  ب١ِضاغريت  غًَُٝاْٞ فتٛاٟ يٝص١ْٟ باَياٚ فتٛاٟ يٝص١ْٟ خؤف ز٠غت  غر١ملاْستا
ٍَ ظاْػرريت خررا٠ٕٚ  زَيػررؤظٚ ٚ  زٚٚضبٝررٓٔ ٚ ٚضزبررري ٚ بررري ٚاقٝررع   ٚ فررطاٚأْ ٚ قررٛ

ٍ  ١٥ّ زٚاِضؤشٟ زْٝاٚ ب١ضثطغٝاضٟ ب١ خؤتإ ٚ  ط١ئ خ١خمؤضٟ  ْٝؿرتُٝا١ْ  ٚ طر١
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 .ز٠ظأْ
 برٛٚ   ط١ًٜٞ دَٝٞ بؤ١ٜ بٛٚ ظٚٚ نات١ن١ٟ فتٛان١ٜإ: ٔبًََٝ ب١ِضَٜع ١ْٖسَٜو ي١ٚا١ٜ١ْ
ِ  َٓٝـ ٚ  ١ْخؤؾر١ٝن١  ١٥طر١ض  باؾر١  درا : ز٠َيرَٝ ٚ  بًَرا  ٥رٝرت  ظااترط  ير١ناض  نراض  بٜٛٚر٠ٚ١
َٞ ِضَٜٞ ٚ به١ٜٚت فطٜا ظٚٚ ١ٜ٠ٚ١٥ ططْط! ضٞ؟ ثاف  .بططٜت ي

 ظاْػرريت خررا٠ٕٚ بررَٜٛطٚ ٥رراظاٚ ٚ ثَٝؿرر١ْط ١َٖٝؿرر١ ََٝررصٚٚزا يرر١ نررٛضز ظاْاٜرراْٞ
 ٥رراٜين ٚ ب١ط١ي١نرر١ٜإ ظؤضٜررإ خعَرر١تٞ ٚ بررٕٛٚ زَيػررؤظ ْٝؿررُاْج١ض٠ٚضٚ ٤فررطاٚإ
ٚ  ب١َيط١ف باؾرتٜٔ نطز٠ٚٚٚ  ٥ٝػالّ ثريؤظٟ ٚ  ٥ر١  ْٛغرطاٚا١ٜ١ْ  ٚ ثر١ِضتٛٚى  ٖر١َٛ

 غرر١ضدا٠ٚٚ ٠ٚى ١ْٖررسَٜهٝإ نرر١ دؤض٠ناْررسا  دررؤضاٚ ؾرر١ضع١ٝ ظاْػررت١ ي١ظؤضبرر١ٟ
ٚ  ير١  خَٜٛٓسٕ ثِطؤططاَٞ  دٝٗاْرسا  ير١  ١َٝناْسا٥ٝػرال  خَٜٛٓسْطر١  ٚ ثر١ضياْطا  ظاْهرؤ
َٞ غٛٚزٜإ ٚ ز٠خَٜٛٓطَٜٔ  .٠ٚضز٠طريَٜت ي

 ظاٜطؤغ١ن١ ب٠ٚ١ْٟٚٛ بًَاٚ ثاف ٚ تطاظا ناضي١ناض ٠ٚ١٥ٟ زٚاٟ ٚ َٚيات ١ْٖسَٜو ي١
ٍَ َْٜٛرررص٠ ٚ ٖررر١ٜين َْٜٛرررصٟ ِضاطرررطتين فترررٛاٟ زَٜٓررر٠ٚ١ٚ ب١خ١بررر١ض تررراظ٠  ٚ ب١نؤَررر١

 .ز٠ز٠ٕ ثطغ١نإ
ٞ  باف طَٛاْٞ با٤ ٠ٚضططٜٔ ي١ِضٚٚزا٠ٚنإ ث١ْس با بؤ١ٜ ٚ  بر١ظاْاٜاْ ٟ  بر١ِضَٜع  يٝصْر١
ٍَ ٤برر١ضٜٔ فتررٛا  زَيػررؤظٜإ ٤ٚاقٝعبررٝين ٤تَٝط١ؾررذي ٤ظاْػررت٤ تَٝهؤؾررإ ٚ ٖرر١ٚ

 .بٓطخَٝٓري
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 سواٌطةي شةسيعةتء
 ٌتيٍةسةء كةطيظتةًء بايةخي خؤثاسَيضي

 

 شيَسكاوةيي مةال عبداهلل
 

 دٝٗررررا٤ْٞ ت١ْسضٚغرررريت ضَٜهدررررطاٟٚ ٥رررر٠ٚ١ٟ
 ث٠ٜٛ١غررررررت َياتررررررإٚ ظؤضبرررررر١ٟ ت١ْسضٚغرررررريت
ٕ  بررر١خؤثاضَٜع٤ٟ ٞ  بررر١ با١ٜخرررسا  بررر١  غررر١ال١َت

 ٥ٝػررالّ غرر١ز١ٜ٠ ضررٛاضز٠ ز٠ظاَْٝررت, ثَٜٝٛػرريت
 ْانؤى ١ْى ٥ٝػالّ ن١ٚات١ نطز٠ٚٚ, ي٠َٛٝ باغٞ
١ْٝ ٍَ  ت١نٓر١يؤشٜا  ثَٝؿره١ٚت٤ٔ  غ١ضز١َ٠ٟ ي١ٚ ١ٖضض١ٝى بطط٠ ٣َْٛ, ظاْػيت ي١ط١
ٕ  ببٝٓرسضَٜت,  براف  ب١ ّ  ٜرا ٞ  ٥ٝػرال ٍَ  ١ٜنس٠ططَٜتر٠ٚ١  إٜر  نرطز٠ٚٚ,  يَٝر٠ٛ  باغر  ي١طر١

 !٥ٝػالّ د١ٖٚ١ضٟ ْا٠ٚضؤى٤
 زٜسٟ ي١ د١غت١ ب١ضططٟ ت١ْسضٚغيت٤ ث١ض٠ٚضز٣٠ خؤثاضَٜع٤ٟ غٝػت١َٞ
 خؤضاى٤ ضَٜػاٚ ٥ٝػالّ ضؤٕ ٠ٚى با١ٜخ١, ثِط ١ٖغتٝاضٚ ثطغَٝهٞ ؾ١ضٜع١تسا
 بٓض١ٟٓٝ ؾ٠َٛٝ ب١ٖ١َإ زٜاضنطز٠ٚٚ, َطؤظ ضؤسٞ ال١ْٜٞ بؤ زضٚغيت ضَٜضه١ٟ
 ت١ْسضٚغت د١غت١ٟ ث١َٝٝ ب١ٚ زاْا٠ٚ, د١غت١ غ١ال١َتٞ ثاضَٜعطاض٤ٟ بؤ ططْطٞ
 ٥ٝساض٠زا٤ٕ قٛزض٠تٞ شٜط٤ ٖعضٚ ط١ؾ١ٟ ثَٝؿ٠ٛض٤ٕٚٛ بؤ ي١باض٠ ظٜاتط

 با١ٜخسإ ١ٖغيت ٖؤؾٝاض٤٣ ٣٠ٚ١٥ ٖاٚغ١ْطٞ, ضاططتين ١َٖيػ١ْطاْس٤ٕ
 زَي ن١َرت ب١ض١َٖٞ خع١َت٤ غٛٚزٚ ١٥ط١ضٟ بَٝت, الٚاظ ٜإ ن١ّ ب١د١غت١ٟ

 .ز٠نط٣َ ٠ِضٚإضاٚ
 ب١َٓاٟ ١ٖضزٚٚ ي١ د١خت ز٠نات, باؽ ََٝصٜٚٚٞ َٜٚٓا١ٜنٞ نات٢َ قٛض٥إ بؤ١ٜ

 تاٜب١شي١ْس٤ٟ ثٝؿاْساْٞ ي١ صي١ْٛ بؤ ز٠نات٠ٚ١, ت١ْسضٚغت د١غت١ٟ ظاْػت٤
 ٥ٝػطا٥ٌٝ ب١ْٞ ب١غ١ض( بَٝت ي١غ١ض خٛاٟ غ١الَٞ -ثَٝػ١َب١ض تايٛت) ن١غَٝيت
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 ثَٝهٗات١ٟ زٚٚ ٠ٚى د١غت١ٜٞ اْػيت٤ظ تٛاْاٟ ز٠نات, ض٠ضاٚ خ١غ١ًَت زٚٚ
ٕٖ: )ز٠ف١ض٣ََٛ ٠ٚى زاز٢َْ٠, زضٚغت برينطز٠ٚ١ْٟ ضَٜضاض٠ٚ زٜاضنطزْٞ ي١ ططْط  ِإ

َ٘ ُٙ ايَّ ِِ اِصٜٜٛؿا ِٝٝه ُٙ عًَٜ ًِِٞ ٔؾٞ َبِط١ٟٜٛ ََٚشاَد  ب١ِضاغت٢: ٚات١ ,247: ايبكس٠(َٚاٞئذِطِِ اٞئع
 ظاْٝاض٣ ٚ ظاْػت غ١ضتاْساٚب١ نطز٠ٚٚ ث١غ١ْس٣ ١َٖيبصاضز٠ٚٚٚ ٣(تايٛت) خٛا
 .زا٠ٚت٢َ ط١ٚض٠ؾ٢ ب١َٖٝعٚ الؾ١ٜ١ن٢ ظؤضٚ

 ٥اَاش٠( بَٝت ي١غ١ض خٛاٟ زضٚزٟ) ٥ٝػالّ ثَٝػ١َب١ض٣ َٝتؤز, ب١ٖ١َإ ث٠ٜٛ١غت
 ضؤسٞ ٥ُٝا٤ْٞ ال١ْٜٞ ٖاٚؾ٠َٟٛٝ د١غت١ٜٞ, تٛاْاٟ َٖٝعٚ ططْط١ٟ غُٝا ب١ٚ

 ب٢َ ثَٝؿه١ٚتٔ َٖٝعٟ ٚظ٠ٚ ثِط غاغ٤ّ١ً شٜاَْٝهٞ بٓض١ٟٓٝ ث١َٝٝ ب١ٚ ز٠نات,
ُٔ: )ز٠ف١ض٣ََٛ بؤ١ٜ ْاَٜٝت, ب١ض١ّٖ ت١ْسضٚغت ث١ض٠ٚضز١ٜ٠نٞ بْٛٚٞ ُُِؤَٔ ٟٗ اٞي  اٞيٜكِٛ

ِْٝس ُُِؤَِٔٔ َٔ ايَّ٘ٔ إيٞ َٜٚأَحٗب َخ ـٔ اٞي  .َػًِ ضٚا٠( ايٖطٔعٝ
 شٜا٤ٕ ضْٛه١ زْٚٝا, ي١ ب١خؿؿ١ ط١ٚض٠تطٜٔ ي١ؾػاغٞ ت١ْسضٚغيت٤
 با١ٜخسإ ١٥ٚث١ِضٟ تا بؤ١ٜ باف, غت١ٝنٞت١ْسضٚ ب١ ث٠ٜٛ١غذي ب١خت٠ٚ١ضٟ
 ثَٝػ١َب١ض ت١ْا١ْت ثاضاغتين, بؤ ثَٝساطري٠ ظؤض زا٤٠ٚ ثطغ١ ب١ّ ططْطٞ ٥ٝػالّ

 ْعاٟ ن١ زا٠ٚ, زؤغتاْٞ ٜا٠ٚضٚ ٖاْٞ( بَٝت ي١غ١ض خٛاٟ زضٚزٟ)
 غاغ٤ٞ ب١٥١ْساظ٠ٟ ؾتَٝو ٖٝض ٥ُٝإ زٚاٟ ضْٛه١ به١ٕ, باف ت١ْسضٚغت١ٝنٞ
َ٘ َضًٝٛا: )ز٠ف١ض٣ََٛ ٠ٚى ١ْٝ, ٠ط١ٚض ططْط٤ ت١ْسضٚغيت َُُعاٜؾا٠ٜ ايَّ ُ٘ اٞي ْٖ ِِ ٜؾِإ  ُِٜعٜط ٜي

ٌَ ٜأَحْد َُُعاٜؾا٠ٔ َبِعَد اٞيَٝٔكنِي َِٔج  .سبإ ابٔ ضٚا٠( اٞي
 ططْطٞ ب١ٖا١ٜنٞ( بَٝت ي١غ١ض ط١ٚض٠ٟ خٛاٟ غ١الَٞ) ثَٝػ١َب١ض ظٜاتط ي٠ٚ١ف
 ٚضزٚ ؤن١ُٚت ب١ضْا١ٜ١َنٞ زاْا٤٠ٚ ثعٜؿهٞ ظاْػيت ثَٝط١ٟ ثٝؿ٤١ بؤ

 ظاْاٜاْٞ ط١ٚض٠ ن١ ثَٝهطز٠ٚٚ, ٥اَاش٠ ثعٜؿهٞ ال١ْٜٞ بؤ طؿيت ١َ١ٖال١ْ١ٜٚ
 د١غت٤ٜٞ١ ضاض٠غ١ضٟ ي١ضٟٚٚ ز٠ب٤ٕ١ ْاٟٚ( ايٓبٟٛ ايٛب) ب١ ٥ٝػالّ
 ب١ؾَٝهٞ غ١ض ز٠خات١ غ١ضْر ز٠ناٚ ز٠ضَإ ز٠ضزٚ نؤ١ََيَٝو ب١ ٥اَاش٠ ١َع١ٟٓٚ
 .ٖتس.. خؤثاضَٜعٟ ٠ٚضظف٤ ٠َٛٝٚ خٛاضز٠ٚ١ْٚ خٛاضز٤ٕ

 ط١ز٤٠ ب١ زإ ططْطٞ خٛاضز٤ٕ ضؤ١ْٝتٞ ض١ْسٚ ٖاٚغ١ْطٞ ضاططتين ؾَٝٛاظٟ ي١
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 ي١ب١ضضاٚططتين ١ْخٛاضز٤ٕ ظؤض خٛاضز١ْٝ١َ٠نا٤ٕ ٖاِضٜين دٛإ ؾَٝٛاظٟ
 ٠ٚ١٥ٜٔ طَٜٛبٝػيت داض ظؤض ن١ ١ْٖاغ١زإ, ١٥ْساَٞ نؤ ط١ز٤٠ ت١ْسضٚغيت

 ي١غ١ض خٛاٟ زضٚزٟ) ضثَٝػ١َب١ ١ْخؤؾ١ٝنا١ْ, ظؤضٟ ب١ؾَٝهٞ غ١ضضا٠ٟٚ ط١ْس٠
 د١غت٤١ تَٝطنطزْٞ بؤ َطؤظ ثَٜٝٛػت١ ن١ نطز٠ٚٚ, ٠ٚ١٥ بؤ َُٖٝاٟ( بَٝت

 ب١ؾَٝهٞ ب١ف, غ٢َ بهات١ خؤٟ ط١ز٠ٟ ١ْٖاغ١ بْٛٚٞ ٥اغاٜٞ ٚظ٠ٚ ٠ٚضططتين
 ١ْٖاغ١, ٥اغاٜٝبْٛٚٞ بؤ تطٜـ ب١ؾ١ن١ٟ خٛاضز٤٠ٚ١ْ بؤ ب١ؾَٝهٞ خٛاضزٕ بؤ
 ي١ ١ٜ١ٖ ظؤضٟ ١٥ضَٜين ناضٜط١ضٟ ١ْٖطا٠ٚ ١٥ّ ثػجؤِضإ تَٜٛص٠ٚ١ٜٟٓ ب١ث٢َٝ ن١

 با١ٜخساْٞ ١َ١٥ف ١ْخؤؾٞ, ن١َطز٠ٚ١ْٟ طَِٝطا٤٠ٚ١ْ د١غت٤١ ثاضاغتين
َٟ ٠ٚى خؤثاضَٜعٟ, ت١ْسضٚغيت٤ ث١ض٠ٚضز٠ٟ بٛاضٟ ب١ ثَٝػ١َب١ض٠  َا: )ز٠ف١ضَٛ

ٞٙ ًََٜٜأ ٍٔ َٔ َغ٘سا َِٚعا٤ّ آَدَٔ ٞٛ َٔ ٝأنًٜٝاْت آَدَّ بٔ ٔبَخِطٔب َب ُِ ًَٞب ُٜٔك ِٕ ُُ٘ص  َََخاٜي١ٜ ٜيا نإ ٜؾِإ
ًْٝح ًْٝح ٔيَٜٛعأَ٘ٔ ٜؾُج ًْٝح ٔيَػَسأب٘ٔ َُٚث  بٓض١ٜ١ٓٝن٢ ب١ ١َ١٥ ن١. ايرتَرٟ ضٚا٠( ٔيَٜٓؿٔط٘ٔ َُٚث
 .ز٠نطَٜت ١ٖشَاض خؤثاضَٜعٟ نؤن١ض٠ٚ٠ٟ ططْط٤
 نطزب٢َ, باب١ت١ ١٥ٚ ططْطٞ ب١ ٥اَاش٠ٟ ز٠م ضٛاضض٠َٟٛٝ ي١ ت١ْٗا ٥ٝػالّ ١ْ٠ٚب٢َ
 بؤ ضاغت١ٟٝ ١٥ٚ ١ٖبَٝت ؾ١ضٜع١ت٠ٚ١ ي١بٛاضٟ ؾاض٠ظاٜٞ ١ؽن ١ٖض ب١َيهٛ

 د١غت٤١ غ١ال١َتٞ ب١ تاٜب١ت ضَٜػاٟ نؤ١ََيَٝو ٥ٝػالّ ن١ ز٠ض٠ن١َٜٚت,
 ١َٖٜٛٚإ ٥ٝػالّ ََٝصٟٚٚ ب١زضَٜصاٜٞ ن١ ططت٠ٚٛ, ي١خؤ ت١ْسضٚغيت ث١ض٠ٚضز٠ٟ

 ت١ن١ٓيؤشٜاٟ ت١ْا١ْت ثعٜؿه٤ٞ ظاْػيت ثعٜؿها٤ٕ تَِٝطاَاْٞ با١ٜر٤ دَٝٞ
 ١ْخؤؾ١ٝ ظؤضب١ٟ ي١ َطؤظ ثاضاغتين غ١ض٠ن٢ فانت١ضٟ ب١ ن١ ب١ْٚٛ, غ١ضز٠ّ
 .زاز٠ْطَٜٔ با٠ٚنإ نٛؾٓس٠ٚ

 ب١ تاٜب١ت ؾ١ضع١ٝناْٞ ضَٜهاض٠ ز٠م٤ نؤٟ ي١ تَِٝطاَإ ٚضزب٠ٚ١ْٚٛٚ ب١
 ضْٚٚرت ضاغت١ٝ ١٥ٚ ت١ْسضٚغيت, ث١ض٠ٚضز٠ٟ د١غت٤١ ب١ضططٟ غٝػت١َٞ
 غ١ال١َتٞ خؤثاضَٜع٤ٟ ضَُٜٓاٜٞ ي١ ٠ٚ١ططْطٝ ب١ ض١ْس ٥ٝػالّ ن١ ز٠ض٠ن١َٜٚت,

 :نطز٠ٚٚ ي٠َٛٝ باغٞ ز٠ِضٚاَْٝت٤ َطؤظ
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 خاوييَن ثاكء: يةكةو
 ظؤض١ٜٟٓ بٓاغ١ٟ ثَٝسضا٠ٚ, با١ٜر ظؤض ٥ٝػالَسا ي١ خاَٜٚين ثاى٤ باب١تٞ

 ١ٜنَٝه١ ضْٛه١ ثَٝس٠نات, ز٠غت ٟ(خاَٜٚٔ ثاى٤) باغٞ ب١ فٝك١ٝٗنإ غ١ضضا٠ٚ
 ي١ غ١ال١َتٞ ط١ؾ١نطز٤ٕ َطؤظ٤ ت١ْسضٚغيت ٤شٜإ ططْط١ناْٞ نؤَي١ط١ ي١

 نطز٠ٚٚٚ س١ضاّ زَي ثٝػ١ناْٞ ب١خـ٤ ظٜإ ؾت١ نٛؾٓس٠نإ, ١ْخؤؾ١ٝ
 ث٠ٜٛ١غيت ز٠ض٠دماّ خاَٜٚين٤ ثاى٤ ضَٜػا١ٜنٞ ض١ْس ب١ ز٠نات ثاب١ْسٜؿٞ
ٕٖ): ز٠ف١ضََٜٛت ١ٖض٠ٚى ٥ُٝا٠ٚ١ْ, ض١َهٞ ب١ ز٠نات َ٘ ِإ ٖٛأبنَي ُٜٔخٗب ايَّ ُٜٔخٗب ايٖت َٚ 

َٔ ِٗٚسٜ َُُتٜٛ ُُٗٛز) ٜإ. 222: ايبكس٠( اٞي ُّٛ ُٛٞس اي  ثاى٤: ٚات١ َػًِ, ضٚا٠( اإلميإ َغ
 .٥ُٝإ ب١ؾ١نا٢ْ ي١ ب١ؾَٝه١ خا٢َٜٓٚ
٤ٍَ دًٛب١ضط٤ د١غت٤١ خاَٜٚين ثاى٤ ١َ١٥  خٛاضز٠ٚ١ْٚ خٛاضز٤ٕ ؾ٤َٜٔٛ َا

 ي١ض١ْس ٥ٝػالّ بؤ١ٜ ز٠ططَٜت٠ٚ١, ز٠ضْٚٚٝـ ت١ْا١ْت ْا٠ٚن٤ٞ ز٠ض٠ن٤ٞ
 :ي١ٚا١ْ ز٠نات, ي١غ١ض ثَٝساطريٟ ز٠زات٤ ثطغ١ ب١ٚ با١ٜر ١ٜن٠ٚ١ال
 ط١ٚض٠ خٛاٟ َْٜٛص٠, ٠ٚى خٛاث١ضغت١ٝنٞ ١ٜن١َٞ ١َضدٞ ١َ١٥: ز٠غتَْٜٛٛص -1
َٟ ز٠نات٤ ث٢َ ف١ضَاْٞ ثريؤظ قٛض٥اْٞ ي١ َٗا َٜا): ز٠ف١ضَٛ ٜٗ َٔ ٜأ ُٓٛا ائَّرٜ ََ ِِ ِإَذا ٜآ ُُِت  ٝق

ُُِِٚد ٜؾاٞغٔطًٝٛا ايصًٖٜا٠ٔ ِإٜي٢ َٖٝه ٛ ِِ ِٜٔدَٜٝه ََُسأؾِل ِإٜي٢ َٜٚأ ََِطُخٛا اٞي ِِ َٚا ِِ ٔبُس٤ُٚٔضٝه  َٜٚأِزدًُٜٝه
ِٔ ِإٜي٢ ِٝ  ٜٚػتتإ ناتَٝو: َٖٝٓا٠ٚ با٠ِٚضتإ ١٥ٚا٣١ْ ٣١٥: ٚات١ ,6:املا٥د٠(اٞيٜهِعَب

 غ١ض٠تا(: ؾ١ٜ٠َٛٝ ب١ّ بططٕ, َْٜٛص ز٠غت ٠ٚ١٥ ثَٝـ) َْٜٛص بؤ ١ٖغذي
ٍَ غت١ناْتإز٠ ٥ٝٓذا بؿؤٕ, ضٚٚخػاضتإ  ت١ِض ز٠غت٢ ثاؾإ ١٥ْٝؿهتاْسا, ي١ط١

ٍَ بؿؤٕ قاض١ناْٝؿتإ غ١ضتاْسا, ب١غ١ض بَٗٝٓٔ  .ثَٝتاْسا قٛي١ ي١ط١
 ؾؤضزْٞ ي١ ب١ز٠ض( بَٝت ي١غ١ض خٛاٟ زضٚزٟ)٥ٝػالّ ثَٝػ١َب١ضٟ ٖاٚؾإ
 ز٠ّ يٛٚت٤ ي١ ٥اٚٚ ز٠غتَْٜٛٛصزا, ي١ناتٞ د١غت١ زٜاضنطا٠ٚناْٞ ١٥ْسا١َ

 داض غ٢َ ث١دم١نا٤ٕ َْٝٛإ ؾؤضزْٞ طَٜٛضه١نا٤ٕ ب١ ٓإز٠غتَٗٝ ٠ٚضنطز٤ٕ
 غ١ض٠نٞ ١َب١غيت ن١ زاز٢َْ٠, غ١ْٓٛت ب١ ١٥ْسا١َنإ ي١ ٥اٚٚ ب١ناضَٖٝٓاْٞ

 ب١ با١ٜخسا١ْ ضاططت٤ٔ خاَٜٚين ثاى٤ ١٥ضن١, ١٥ّ ب١دَٝط١ٜاْسْٞ ي١ثاأل
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 .ت١ْسضٚغيت ث١ض٠ٚضز٠ٟ غ١ال١َت٤ٞ
 ال١ْٜٞ ططْطٞ غٛٚزٟ نؤ١ََيَٝو ي١ باؽ ثعٜؿهٞ بٛاضٟ ظاْاٜاْٞ ثػجؤِضا٤ٕ
 :٠ٚى ز٠ن١ٕ, ز٠غتَْٜٛٛص ت١ْسضٚغيت

 ز٠غتَْٜٛٛصزا, ي١ناتٞ ١٥ْسا١َنإ ضاٚٚ ز٤ّ٠ ز٠غت٤ ؾؤضز١ْٟ ١٥ٚ _أ
 ظؤضٟ ناضزا٠ٚ١ْٟ ثَٝػت٤ ي١غ١ض ٥اض٠ق١ٜ١ ثٝػ٤ٞ ض١ٚض٤ٟ الضْٛٚٞ فانت١ضٟ
 ثاى٤ ١ٖٚاٟ ١َٖيُصٜين ضَٜدؤؾهطزْٞ د١غت٤١ ضاالنهطزْٞ ي١ ١ٜ١ٖ
٤ٍَ يَٝساْٞ ١ْطهطز٠ٚ١ْٟٖاٚغ  ناضٜط١ضٟ ١ٖغت٠ٚ١ض٠نا٠ٚ١ْ ي١ضَٜٞ زٚاداض ز
 .ز٠نات زضٚغت د١غت١ ت١ٚاٟٚ ز٠ض٤ٕٚ ي١غ١ض ١٥ضَٜين

 َٝهطؤب٤ ثٝػ٤ٞ ي١ ضاٚٚ ثاضاغتين ظاٜطؤغ١نا٤ٕ ي١ يٛٚت ثانب٠ٚ١ْٟٚٛ _ب
 .١ْخؤؾ١ٝنإ

 ؾَٜٛين ن١ ضاٚ, ز٤ّ٠ ز٠غت٤ ب١تاٜب١ت ١ْخؤؾ١ٝنا٤ٕ ي١ ثَٝػت ثاضاغتين _ز
 بؿٛضَٜٔ ؾ١ٜ٠َٛٝ ب١ٚ ضؤشا١ْ ١٥ط١ض َٝهطؤبٔ, ١ْخؤؾ٤ٞ ٠ٚضططٟ ب١ضن١ٚت١ٚ
 .ز٠ثاضَٜعٕ َطؤظ ز٠ن٤ٕ١ َػؤط١ض ثَٜٝٛػت ب١ضططٟ

 ز٠ض١ٓ ز٠ٚ١َ٠ ي١ضَٜٞ ظٜاتط َٝهطؤبا١ْٟ ظاٜطؤؽ٤ ي١ٚ غط ثاضاغتين _ز
  .بًَاٚز٠ن٠ٚ١ْ١ ١ْخؤؾٞ ْا٤ٟٚ

 خؤؾؤضزٕ ٜٛػيتثَٝ ططْط٤ٞ ي١ باغٞ ضْٚٚٞ ب١ ظؤض ٥ٝػالّ: خؤؾؤضزٕ -2
 ٥ٝشتٝالّ غ١ضد٤َٞٝ زٚاٟ: )٠ٚى زاز٠َْٝت, ٚاديب ب١ ساَي١ت ي١ٖ١ْس٣َ نطز٠ٚٚ,
ِٕ) بٕٛٚ ِِ َِٚإ ُِٓت ُّٓبا ٝن ُٖٗسٚا ُد  15 ي١ ثرت ٠ٚ..(. ٖتس ٥افط٠ت٤ َاْطا١ْٟ غٛضٟ ٤(ٜؾاطَّ

 .بؿٛات خؤٟ َطؤظ زاْا٠ٚ غ١ْٓٛتٞ ب١ ساَي١تٝـ
 د١غت١ ي١ؾططاْٞ, غ١ضد٤َٞٝ ٚاٟز: ز٠َيَٝٔ خؤؾؤضز٠ٚ١ْ ي١باض٠ٟ ثػجؤِضإ
 .ز٠بَٝت٠ٚ١ ضاالى ب١خؤؾؤضزٕ ت١ْٗا ز٠زات, ي١ز٠غت خؤٟ ضاالنٞ ٚظ٠ٚ
 زٜه١ٟ خٛاغتَٝهٞ ززإ ز٤ّ٠ ضاططتين خاَٜٚٔ ثاى٤: ؾٛؾذي ززإ -3

ِٜٛيا: )ز٠ف١ض٣ََٛ( بَٝت ي١غ١ض خٛاٟ زضٚزٟ) ثَٝػ١َب١ض بؤ١ٜ ٥ٝػال١َ, ِٕ ٜي  ٜأُغٖل ٜأ
َٖٔتٞ ع٢ً ِِ ٓاعاي ع٢ً أٚ ٝأ ُٗ ََِسُت َٛأى ٜيٜأ  ٜاخٛز. ايبداضٟ ضٚا٠(صًَٜا٠ٕ نٌ َع ٔبايٚط
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َٛاٝى: )ز٠ف١ض٣ََٛ ََٛٞٗس٠٠ ايٚط ًٜٞؿِِ ََ  غٝٛاى ب١ناضَٖٝٓاْٞ ي١ ٥اَاْر. ايبداضٟ ضٚا٠(ٔي
 ْاٚ ثٝػ١ناْٞ بؤ٤ٕ ١َْٖٝؿتين ززا٤ٕ ز٤ّ٠ ضاططتين خاَٜٚٔ ثاى٤ بؤ ظٜاتط
 .ضٚغت١ٝت١ْس ال١ْٜٞ ض٠ضاٚنطزْٞ ثٛى٤ غ١ض ز٤ّ٠
 ت١ٚاٟٚ ضاططتين خاَٜٚٔ ثاى٤ ب١ با١ٜر ٥ٝػالّ: د١غت١ تطٟ ١٥ْسا١َناْٞ -4

٤ٌَ نٛتهطز٠ٚ١ْٟ ْٝٓؤنطز٤ٕ ظٜازٚ َٟٛٚ ي١ ز٠زات, د١غت١  بٔ ثانٞ مسَٝ
٤ٌَ َٟ( بَٝت ي١غ١ض خٛاٟ زضٚزٟ) خٛا ثَٝػ١َب١ض ٠ٚى. ٖتس.. ١ْٖط : ز٠ف١ضَٛ

ُِْظ) َٛٞس٠ٔ َٔ َخ ُٕ اٞئؿ ـُ َداُدَٚأياِضٔتِخ اٞئدَتا ُِ اٞيِإِبٔط ََِْٚت  َٜٚقٗص اٞيٜأٞظٜؿاِز ََٚتكًٞٔٝ
 .ايبداضٟ ضٚا٠( ايٖػاِزٔب

 ثاى٤ َْٜٛص ب١تاٜب١ت ث١ضغتؿ١ناْسا ي١ناتٞ ٥ٝػالّ: دًٛب١ضط ثاى٤خاَٜٚين -5
 َْٜٛص ثٝػ٠ٚ١ ب١ضطٞ ب١ ن١غَٝو ١٥ط١ض ز٠ظاَْٝت, ثَٜٝٛػت ب١ دًٛب١ضط خاَٜٚين
 ٥اَاش١ٜ٠نٞ ١َ١٥ ١ْٝ, زضٚغت َْٜٛص٠ن١ٟ ٠ٚ١٥ بَٝت ثٝػ١ٝن١ف ٥اطازاضٟ بهات٤
 ٠ٚ١٥ْس٠ف ز٠زات, دًٛب١ضط خاَٜٚين ب١ با١ٜر ض١ْس٠ ٥ٝػالّ ن١ ططْط١

 ١َ١٥ زٚاداض ن١ ِضاططتٔ, ثاى خؤ ب١ با١ٜخسإ ي١غ١ض ضابَٝيَن َطؤظ ٥اَادم١ٝتٞ
 ط١ٚض٠ف خٛاٟ ١ٜ١ٖ, ز٠ضْٚٝؿ٠ٚ١ ثانِطاططتين ت١ْسضٚغيت٤ ب١غ١ض ناضزا٠ٚ١ْٟ
َٟ ثريؤظ ٞي١قٛض٥اْ ِٗٚس َٚٔثَٝاَبٜو): ز٠ف١ضَٛ ٍَ) ثؤؾانت: ٚات١. 4:املدثس( ٜؾٜٛ  ٤ ز
 .(ؾَٜٛٓه١ٚتٛٚاْت ٤ خؤت) به١ خاَٜٚٔ( ٣َٚٛ١ٖ ١ٖض ض٠فتاضت, ز٠ضْٚٚت,

 َطؤظ ز٠ظاَْٝت ثَٜٝٛػيت ب١ ٥ٝػالّ ي١َ١٥١ؾسا: ؾؤضزٕ ز٠غت تاض٠تططت٤ٔ -6
 البطزْٞ بؤ ١َ١٥ف بهات٠ٚ١, ثاى ب٥١اٚٚ ب١دٛاْٞ خؤٟ غ١ض٥اٚنطزٕ ي١ناتٞ
 .َطؤظ١ ت١ْسضٚغيت ِضاططت٤ٔ ثاى د١غت٤١ غ١ال١َتٞ ثٝػ٤ٞ
 خؤٟ ز٠غت١ناْٞ ي١خ١ٚٚ ١َٖيػتاْٞ ي١ناتٞ َطؤظ ز٠نات ب٠ٚ١ف ٥اَاش٠ ١ٖض٠ٚى
( بَٝت ي١غ١ض خٛاٟ زضٚزٟ) ثَٝػ١َب١ض ١ٖض٠ٚى ب٢ََٓٝ, ب١ناضٜإ ٥ٝٓذا بؿٛات

َٟ ِٜٝكٜغ ِإَذا: )ز٠ف١ضَٛ ِِ اِضَت ِٔ ٜأَحُدٝن ٖٔ ٜؾال َٓأَََ٘ٔ َٔ ُٙ َِٜػَُٔط  َِٜػطًَٜٔٗا َحٖت٢ ِإَْا٥ٔ٘ٔ ٔؾٞ ََٜد
ُ٘ َثالّثا ْٖ َٔ َِٜدِزٟ ال ٜؾِإ ِٜ  خٛاضزْٝـ ي١ناتٞ ت١ْا١ْت. ايبداضٟ زٚاٙ(َُٜدٙ َباَتِت ٜأ

 ٠ٚى بؿؤٜٔ, ز٠غت١ناصيإ نطزٜٚٔ فَٝطٟ( بَٝت ي١غ١ض خٛاٟ زضٚزٟ) ثَٝػ١َب١ض
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َٟ ََّعاِّ َبَسٜن١ٝ: )ز٠ف١ضَٛ ُُٛض٤ُٛ اي ُ٘ اي ُُٛض٤ُٛ ٜقبًِٜ ُٙ َٚاي   .(َبِعَد
 خٛاضز٠ٚ١ْٚ خٛاضز٤ٕ ن١ض٠غت١ٟ ٠ٚى: َاأل ْاٚ ث١يٞ ن٤ٍ١ خاَٜٚين ثاى٤ -7

 زضٚزٟ) ثَٝػ١َب١ض ١ٖض٠ٚى ١ٜ١ٖ, زاثؤؾري ب١ ثَٜٝٛػتٝإ ؾتا١ْٟ ١٥ٚ زاثؤؾٝين
َٟ( بَٝت ي١غ١ض خٛاٟ ُّٛا: )ز٠ف١ضَٛ ِٚٝنٛا اٞيِإَْا٤َ ٜغ  ضٚا٠(اٞيَباَب غًٞٔٝكٛاَٜٚأ ايٚطٜكا٤َ َٜٚأ
 دٛإ ؾ١ْٝ١َ١ًناْٝـ غ١ضٟ زاثؤؾ٤ٔ خٛاضز١ْنإ قاخ٤ غ١ضٟ: ٚات١. َػًِ
 .زاخب١ٕ ز٠ضطاناْٝـ بطط٤ٕ
 ط١ؾ١ٟ ٖؤناضٟ ن١ زا٠ٚ, خاَٜٚين ثاى٤ ب١ ططْطٞ ٥ٝػالّ ١٥ْساظ١ٜ٠ ب١ٚ

 تؤن١ُٟ ث١ض٠ٚضز١ٜ٠نٞ غٝػت١َٞ ث١ِٜط٠ٚنطزْٞ غ١ال١َت٤ٞ ظاَين د١غت٤١
 .ْاخؤؾٝسا ١ْخؤؾ٤ٞ ي١ناتٞ ي١ؾ١ ب١ضططٟ ضظنطز٠ٚ١ْٟب١ ت١ْسضٚغيت٤

ٍَ ٥َٝػتا  ضَٜهدطاٟٚ ب١تاٜب١ت زْٚٝا ١َٖٛٚ نؤضؤْا ظاٜطؤغٞ ٖاتين ي١ط١
 نٛؾٓس٠ٚ ١ْخؤؾ١ٝ بٛاضٟ ثػجؤِضاْٞ ثعٜؿها٤ٕ دٝٗا٤ْٞ ت١ْسضٚغيت
 ضاض٠غ١ض٤ٟ ٖؤناضٟ ن١ ز٠ن٠ٚ١ْ١, خاَٜٚٓٝا١ْ ثاى٤ ي١ٚ ت٥١هٝس زض١َٝنإ,
 .١ْخؤؾ١ٝن١زا ب١غ١ض ظاَيب١ْٚٛ

 

 خوازدىةوة خوازدٌء: دووةو
 تٛاْاٟ ب٤٢َ ضاالى ٠ٚضبططَٜت٤ ٚظ٠ ٠ٚ١٥ٟ بؤ خٛاضز١ْ ب١ ثَٜٝٛػيت د١غت١

 ٖات٠ٚٛ ٥ٝػالّ ب١َٓا١ٜ ١٥ٚ ي١غ١ض ١ٖبَٝت, شٜاْٞ ناضٚباض٠ناْٞ ب١ض٠َٜٛبطزْٞ
 ططْطٞ ضَٜهاضٟ ضَُٜٓا٤ٜٞ ضَٜهدػت٤٠ٚٛ َطؤظٞ خٛاضز٠ٚ١ْٟ خٛاضز٤ٕ ال١ْٜٞ
 ي١ ١ْنطزٕ ظٜاز٠ِض٠ٟٚ ٖاٚغ١ْط٤ٞ ض٠ضاٚنطزْٞ ب١تاٜب١ت زاْا٠ٚ, ٠باض٠ٚ ي١ٚ

َٟ ط١ٚض٠ خٛاٟ ٠ٚى خٛاضز٠ٚ١ْ, خٛاضز٤ٕ  ُتِطِسٝؾٛا َٜٚيا َٚاِغَسُبٛا َٚٝنًٝٛا: )ز٠ف١ضَٛ
ُ٘ ْٖ ُُِطِسٔؾنَي ُٜٔخٗب ٜيا ِإ ( ْٝع١ُت١نإ ْاظٚ ي١) خبؤ٠ٚ١ْ ٤ خبؤٕ: ٚات١. 31: األعساف(اٞي
 ز٠ضضٛٚا٤ٕ غٓٛٚض ي١ خٛا ب١ِضاغت٢ ضْٛه١ ٕ,١َن١ ظٜاز٠ِض٣ٚ٠ ب١آلّ

  .ْاَٜٚت خؤف ظٜاز٠ِض٠ٚا٢ْ
 ٥ٝػالّ بؤ١ٜ ز٠بَٝت, ١ٖظَهطزْٞ ؾَٝٛاظٟ ط١ز٠ٚ ي١غ١ض ١َتطغٞ ظٜاز٠ِض١ٜٚ٠ ١٥ٚ
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 ث٠ٜٛ١غت٠ٚ١, ٥ازابٞ ض٠ضاٚنطزْٞ خٛاضز٤ٕ ؾَٝٛاظٟ ض١ْسا١ٜت٤ٞ ضؤ١ْٝت٤ٞ ي١
 غٛٚز َِٜٚطاٟ بَٝت ثاب١ْس ث٠َٟٛٝ ن١ؽ ١ٖض ن١ زا٠ٚ, ثطغ١ ب١ّ ظؤضٟ با١ٜخَٝهٞ
 ١ْخؤؾ٤ٞ ١٥ط١ضٟ خٛاضزٕ, ت١ْسضٚغيت ث١ض٠ٚضز٠ٟ ي١ خؤضاَٖٝٓإ بٝٓري٤

  .ز٠نات ظأَ خؤٟ غ١ال١َتٞ ز٠خات٤٠ٚ١ زٚٚض ي١خؤٟ ١ْضَٜين ناضزا٠ٚ١ْٟ
 ي١ خؤثاضَٜعٟ خا٤َٜٔٚ ثاى٤ خٛاْسْٞ ١َٖيبصاضزْٞ ١٥َا١ْؾ٠ٚ١ ١َٖٛٚ ي١غ١ضٚ
َٟ ثريؤظ قٛض٥اْٞ ي١ ط١ٚض٠ خٛاٟ نطا٠ٚنإ, ق١ز٠غ١ ثٝؼ٤ خٛاضز١ْ  َٜا): ز٠ف١ضَٛ

َٗا ٜٗ َٔ ٜأ ُٓٛا ائَّرٜ ََ ِٔ ٝنًٝٛا ٜآ َٝٚبأت َٔ ِِ ََا ٜط َّ٘ٔ َٚاِغٝهُسٚا َزَشٞقَٓاٝن ِٕ ٔي ِِ ِإ ُِٓت ُٙ ٝن ٜٖا َٕ ِإ *  َتِعُبُدٚ
َُا ْٖ ُِ َحٖسَّ ِإ ِٝٝه َِٝت١ٜ عًَٜ َُ َِ َٚايٖدَّ اٞي ِِٓصِٜس َٜٚيِخ ََا اٞئد َٚ ٌٖ ِِٝس ٔب٘ٔ ٝأٖٔ : ايبكس٠(ايَّ٘ٔ ٔيَػ
 ضاى٤ ضؤظ١ٜ ٤ ضظم ي١ٚ خبؤٕ َٖٝٓا٠ٚ, با٠ِٚضتإ ١٥ٚا٣١ْ ٣١٥: ٚات١. 172ٚ173

 ٠َٛٝ٥ ١٥ط١ض به١ٕ خٛا غٛثاغطٛظاض٣ ب١ضز٠ٚاّ ب١خؿ٤ٕٚٛٝ ثَُٝإ ن١ باؾا٣١ْ
 طؤؾت٢ خ٤َٜٔٛ ٚ بٛٚ َطزاض٠ٚ٠ ت١ْٗا( ث١ض٠ٚضزطاض خٛا٣) ز٠ث١ضغذي, ١٥ٚ ت١ْٗا
 َٖٝٓطا٠ٚ, ي١غ١ض غ١ضبِطٜٓسا ي١نات٢ خٛاٜإ غ١ٜط٣ ْا٣ٚ ن١ اآلتا٣١َْ ١٥ٚ ب١ضاظٚ
 .يَٝتإ نطز٠ٚٚ س١ضا٢َ

 خٛاضز١ْنإ ١َضد١ ؾ١ضٜع١ت ضٚاْط١ٟ ب١ثَٝٞ: ق١ز٠غ١نطا٠ٚنإ خٛاضز١ْ _أ
٤ٍَ  ضاغت١ٚخؤٟ ناضزا٠ٚ١ْٟ ١َ١٥ ضْٛه١ س١ضاّ, ثٝؼ٤ ١ْى بٔ, ثاى س١َيا
٤َٞ َطؤظ ت١ْسضٚغيت ي١غ١ض  بٛاضٟ ثػجؤِضاْٞ ؿه٤ٞثعٜ ظاْػيت ز٠ب

 ن١ ز٠ن٠ٚ١ْ١, ضاغت١ٝ ي١ٚ د١خت ث٠َٛٝضَٜو ٥اغت٤ ١َٖٛٚ ب١ ت١ْسضٚغتٝـ
 .١ٜ١ٖ ظؤضٟ ظٜاْٞ ثٝؼ خٛاضزْٞ غٛٚزب١خؿ٤١ ثاى خٛاضزْٞ

 باَيٓس٠ٟ زِضْس٠ٚ ثؿ١ًٝ, ١َضي٤ٕٛ ب١ضاظ, غ١ط٤ طؤؾيت َطزاضبٛٚ, ٥ٝػالَسا ي١
 ٖتس,.. دٛضز٤ َؿو٤ زٚٚثؿو, َاضٚ غٝػاضى, قايؤض٤١ ب١َٖٝع, ْٝٓؤنساضٟ
ٍَ ضَٜط١ثَٝسضاٚٚ ( بَٝت ي١غ١ض خٛاٟ زضٚزٟ) ثَٝػ١َب١ض باض٠ٚ٠ ي١ٚ ْري, س١َيا
َٟ ِٔ ايٚطَباِع َٔ َْإب ٔذٟ نٌ عٔ ٢ْٗ: )ز٠ف١ضَٛ ِِٝس َٔ َٔدًِٜٕب ٔذٟ نٌ ََٚع َّ  ضٚا٠(اي
َٟ ٜإ. َػًِ ُِْظ: )ز٠ف١ضَٛ َٚاٚب َٔ َخ َٗا ايٖد َٛأضُل ٝنًُّ ٌُ ٜؾ  اٞيُػَساُب َخَسِّاٞي يف ُتٞكَت

ًُٞب َٚاٞئخَدٜأ٠ٝ  .َػًِ ضٚا٠(ٚايؿاز٠ َٚاٞيَعٞكَسُب اٞيَعٝكُٛز َٚاٞيٜه
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 دؤض٠ ١٥ٚ طؤؾيت خٛاضزْٞ ن١: ز٠ضن١ٚت٠ٚٛ ٣َْٛ ظاْػيت ضاثؤضتٞ ب١ثَٝٞ
 ١ْخؤؾٞ زضٚغتبْٛٚٞ ٖؤٟ ز٠بَٝت١ َؿو, ب١ضاظٚ غ١ط٤ ب١تاٜب١ت زِضْسا١ْ
 غ١ض١َٖيساْٞ ٚ(تطٜؿٝٓٝا) ١ْخؤؾٞ ي١ٚا١ْف َطؤظ, د١غت١ٟ ي١ نٛؾٓس٠
 ١٥ٚ ضْٛه١ ز٠ن١ٕ, بؤ ٥اَاش٠ٟ ثعٜؿهإ ن١ ٥َٝػتازا, ي١( نؤضؤْا) ١ْخؤؾٞ
 ز٠ناٚ ت١ؾ١ ي١د١غت١ ب١ظٜٚٚٞ ١َتطغٝساض٠ٚ َٝهطؤب١ ظاٜطؤؽ٤ دؤض٠

 .ز٠ضز٠ضَٝت ي١ضاض٠غ١ض
 ٖؤؾب١ض٠نإ َازز٠ ب١ناضَٖٝٓاْٞ عاض٠م٤ خٛاضز٠ٚ١ْٟ _ب

 غ١ال١َت٤ٞ ي١ثَٝٓاٚ ؾب١ض٠ناْٖٞؤ َاز٠ عاض٠م٤ خٛاضز٠ٚ١ْٟ ٥ٝػالّ
 ظاْػيت٤ تَٜٛص٠ٚ١ٜٓ ب١ث٢َٝ ضْٛه١ نطز٠ٚٚ, س١ضاّ َطؤظ ت١ْسضٚغيت
 َطؤظ ت١ْسضٚغيت ال١ْٜٞ ي١غ١ض ظؤضٟ ١َتطغٞ ظٜا٤ٕ ز٠ضن١ٚت٠ٚٛ ثعٜؿه١ٝنإ

َٟ ط١ٚض٠ خٛاٟ ١ٜ١ٖ, َُا): ز٠ف١ضَٛ ْٖ ُُِس ِإ ِٝٔطُس اٞيَد َُ َِْصاُب َٚاٞي ُّ َٚاٞيٜأ  ِزِدْظ َٚاٞيٜأِشٜيا
ِٔ َٔ ٌِ َُ ِٜٝٛإِ َع ُٙ ايٖػ  قَٛاضٚ ٤ ع١ض٠م ن١ زَيٓٝابٔ: ٚات١. 90: املا٥د٠( ٜؾاِدتَُٓٔبٛ

 زاْا٠ٚ ب١ثريؤظ٣ خ١َيو ن١ ؾَٜٛٓا٣١ْ ي١ٚ خٛا غ١ٜط٣ بؤ غ١ضبِطاٚ َااَلت٢ طؤؾت٢
ٍَ ٚ س١ضاّ ٚ بٛضز ٥ٝػالّ, ١ْى  ١ٖض ١٥َا١ْ ظاض٠ٚ٠ ١َٖيسا٢ْ ب١ٖؤ٣ ظاْري س١ال

َٞ خؤتا٢ْ ٠َٛٝ٥ف ن١ٚات١ ؾ١ٜتأْ, ي١ناضٚنطز٣٠ٚ٠ ثٝػ٤ٔ  بطط٤ٕ زٚٚض ي
 .بجاضَٜعٕ زَي خؤتا٢ْ

 ١٥ٚ ط١ٜؿت١ْٛت١ ضؤش٥اٚا ظهلَٝع٠نا٤ٕ ٚآلت١ ن١ بؤت٠ٚ١, ضٕٚٚ ٥َٝػتازا ي١
 بؤت١ ١َٟ خٛاضز٠ٚ١ْٟ ٖؤؾب١ض٠نا٤ٕ َازز٠ ب١ناضَٖٝٓاْٞ ن١ ق١ْاع١ت١,
 ت١ْسضٚغيت٤ ١ْظٜا َِٜٚطاٟ ١َٖي٠ٛؾاْس٠ٚٚ, ي١ب١ض١ٜى نؤ١ََيط١ٟ ١ْطب١تَٝو٤
 طٝاْري٤ نٛؾٓس٠ٟ ١ْخؤؾٞ غ١زإ غ١ض١َٖيساْٞ فانت١ضٟ َازز١ٜنإ,
 ٜاغاف ب١ثَٝٞ َٚياتإ ي١ظؤضب١ٟ بؤ١ٜ ْا١ٜٕ, ١٥شَاض ي١ ١َتطغ١ٝناْٞ
 غ١ز١ٜ٠ ضٛاضز٠ ي١ ثرت ٥ٝػالّ بؤ١ٜ به١ٕ, بٓرِبٟ ١ْٜاْتٛا٠ْٛٝ ب١َياّ ق١ز٠غهطإٚ,

 ي١ثَٝٓاٚ نطز٠ٚٚ, ق١ز٠غ١ٟ ١ٜ٠ٛىؾَٝ ب١ٖ١َٛٚ زا٠ٚٚ ثطغ١ ب١ٚ ت١ٚاٟٚ با١ٜخٞ
٤ٌَ ن١ِضا١َت٤   .َطؤظ١ٜ٠ٚ١ ب١ت١ْسضٚغيت با١ٜخسإ َاأل٤ طٝا٤ٕ ثاضاغتين ع١ق
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 كةزةىتيية خؤثازيَصيء: ضيَيةو
 ٖؤ١ٜناْٞ ططت١ٓب١ضٟ خؤثاضَٜع٤ٟ ضَٜهاضٟ زاْاْٞ ي١ ثَٝؿه١ٚت٠ٚٛ ٥ٝػالّ

 احلذط -ن١ض٠ْت١ٓٝ) ز٠طٛتط٣َ ثَٝٞ ١ْٖٛن١ ظاضا٠ٟٚ ب١ ٠ٚ١٥ٟ غ١ال١َتٞ,
 َطؤظ٤ ت١ْسضٚغيت ب١ ؾ١ضٜع١ت ططْطٝساْٞ بؤ ز٠ط١ِضَٜت٠ٚ١ ١َ١٥ف ,(ايكشٞ
ٍَ َا١ََي١نطزٕ ؾَٝٛاظٟ  ١٥ٚ بؤ با٠ٚنإ, ث١تا زض٤َٞ طٛاغرتا٠ٚٚ ١ْخؤؾ١ٝ ي١ط١
ٍَ بٕٛٚ تَٝه١َياٚ ي١ ضَٜطط٠ ٥ٝػالّ ١َب١غت١  ي١ناتٞ ٜإ ١ْخؤف ن١غاْٞ ي١ط١

 .١ْخؤؾٞ ٠ٚ١ٟٓطٛاغت ١َتطغٞ ي١ب١ض ث١تا بًَاٚب٠ٚ١ْٟٚٛ
 ثَٝؿه١تَٓٝهٞ ٜإ َٚياتَٝو ١ٖض ثَٝـ ٥ٝػالّ ثريؤظٟ ٥اٜٝين بًََٝري ز٠تٛاْري
 ي١غ١ضز٠َٞ ٥َٝػتا ن١ زاَٖٝٓا٠ٚ, ثاضَٜعب١ْسٟ ؾَٝٛاظ٠ٟ ٜاغا٤ ١٥ٚ ظاْػيت,
 باؾرت٤ٜٔ ضْٛه١ ز٠ن١ٕ, زَي ث١ِٜط٠ٟٚ زْٚٝا َٚياتاْٞ ت١ٚاٟٚ( نؤضؤْا) ظاٜطؤغٞ

 ١ْخؤؾ٤ٞ ت١ؾ١ْ١نطزْٞ ي١ ضَٜططتٔ بؤ غت١ٝت١ْسضٚ ضَٜهاضٟ طٛدماٚتطٜٔ
 .ث١تا بًَاٚب٠ٚ١ْٟٚٛ

َٟ( بَٝت ي١غ١ض خٛاٟ زضٚز٣) ثَٝػ١َب١ض  - ِِ إذا): ز٠ف١ضَٛ َّاُعِٕٛ َضُِٔعُت  ٔبٜأِزٍض ٔباي
َٖا ؾال ِِ ٔبٜأِزٍض َٜٚقَع ٚإذا َتِدُخًٝٛ ُِْت : ٚات١. ٣ايبداز ٙزٚا( َٓٗا َتِدُسُدٛا ؾال بٗا َٜٚأ

َٟ, ١َض١ٓ بًَاٚبؤت٠ٚ١, خانَٝهسا ي١ نٛؾٓس٠ ؤؾ١ٝن١ْٞخ بٝػتإ ١٥ط١ض ٚ١٥ 
 .ز٠ض١َضٕٛٚ يَٝٞ بٛٚ ث١ٜسا نٛؾٓس١ٜ٠ ١ْخٛؾ١ٝ ١٥ٚ ٠َٛٝ٥زا خانٞ ي١ ١٥ط١ض

 ١ْخؤؾٞ بًَاٚب٠ٚ١ْٟٚٛ ي١ناتٞ ٥اش٠َياْٝـ َْٝٛ بؤ خؤثاضَٜع١ٜٟ ١٥ّ ت١ْا١ْت -
َٟ( بَٝت ي١غ١ض خٛاٟ زضٚزٟ) ثَٝػ١َب١ض نطز٠ٚٚ, ث١غٓس ٕٖ ايٜ ): ز٠ف١ضَٛ  ُِٜٛزَد
ُِِسْض  غاغ١نإ ب١غ١ض ١ْخؤف ٥اش٠َيٞ با: ٚات١ ايبداضٟ, ٠ضٚا( َُٔصٓذ ع٢ً َُ
 .١ْبٔ تَٝه١َيٝإ ١ِْضؤ٤ٕ

 َٔ ٔؾٖس: )ز٠ف١ض٣ََٛ ن١ ف١ضَٛز١ٜ٠ٟ ي١ٚ بطٜت١ٝ خؤثاضَٜعٟ تطٟ ضَٜضاض١ٜ٠نٞ -
َُِذُرِّٚ  طٛيٞ تٛٚؾٞ غ١ٟن١ ي١ٚ ضابه١: ٚات١. ايبداضٟ ضٚا٠( اٞيٜأَضٔد َٔ َتٔؿٗس نُا اٞي
 بؤ( غ١قٝف) ؾاْسٟ ٖاتين ناتٞ ي١ ت١ْات. ضاز٠ن١ٟ ؾَٝط ي١ب١ض ضؤٕ ٠ٚى ب٠ٚٛ,
 ظاْٞ ن١ ب١ٜع١ت, ٠ٚضططتين بؤ( بَٝت ي١غ١ض خٛاٟ زضٚزٟ) ثَٝػ١َب١ض الٟ
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 ث٢َٝ ١ْخؤؾ١ٝن١ٟ بًَاٚب٠ٚ١ْٟٚٛ ١َتطغٞ ي١ب١ض ي١ط١َيسا١ٜ, طِطٜٚٚإ ن١غَٝه٢
ـٕ َٚٞؾٔد يف نإ): ٖات٠ٚٛ ٠ٚى ,!بط١ِض٠َٜٛ: ف١ضَٛٚ ٌْ َثٔكٝ ّْ َزُد ٌَ ََِذُرٚ  إيٝ٘ ٜؾٜأِزَض

 .َاد١ ابٔ ٙزٚا( َباَِٜعَٓاٜى ٜؾٜكِد اِزٔدِع ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب
 ثَٝػ١َب١ض ي١ ثطغِٝ: ز٠َي٢َ( بَٝت ي١غ١ض خٛاٟ ض٠ظاٟ) عاَط نِٛضٟ عٛتب١ٟ -
: ف١ضَٟٛ ـ١٥ٜٚ ضٝسا١ٜ؟ ي١ خؤثاضَٜعٟ ضظطاضب٤ٕٚٛ( بَٝت ي١غ١ض خٛاٟ زضٚزٟ)
َِٔطٞو) ِٜٝو ٜأ ُِٝتٜو َٚٞيََٝطِعٜو ٔيَطاَْٜو عًَٜ ٦َٝٔٛٔتٜو ع٢ً َٚاِبٔو َب : ٚات١. ايرتَرٟ ضٚا٠ (َخ

 ظؤض) زاْٝؿ١ خؤت َاَيٞ ي١ ,(١َن٠ٚ١ بًَاٚ ْازضٚغت ؾيت) بطط٠ خؤت ظَاْٞ
 ب١َيا تا به١ ت١ٚب١) بططٟ خؤت طْٛا١ٖناْٞ بؤ ,(١َب١ تَٝه١َياٚ ز٠ضٚ ١َض٠ٚٛ
 .(الضَٝت

ًٞٝكٛا َٚال: )ز٠ف١ضََٜٛت ط١ٚض٠ف خٛاٟ - ِِ ُت ِٜٔدٜٝه ًٜٝه١ٔ ِإٜي٢ ٔبٜأ ِٗ : ٚات١ ,195:ايبكس٠( ايٖت
 ٥ا١ٜت١ ١٥ّ بس٠ٕ, ز٠غت ي١ شٜإ بف١ٚت٤َٔٝ زؤخَٝه٠ٚ١ ْاٚ ١َخ١ْ١ خؤتإ
٤َٞ ن١َت١ضخ١ّ ١ْى بجاضَٜعَٜت, خؤٟ َطؤظ ثَٜٝٛػت١ ب٠ٚ١ٟ ٥اَاش١ٜ٠  ببَٝت١ ب
 .ز٠بَٝت تاٚاْباض طْٛاٖباضٚ ساَي١ت١زا ي١ٚ ضْٛه١ ب١خؤط١ٜاْسٕ, ظٜإ ٖؤناضٟ

َٟ( بَٝت ي١غ١ض خٛاٟ زضٚزٟ) ثَٝػ١َب١ض - : ٚات١( َٚالٔضَساَز الَضَسَز: )ز٠ف١ضَٛ
 ٤١َ١٥. ١ْٝ زضٚغت يَٝسإ ظٜإ ي١ب١ضاَب١ضٜؿسا ط١ٜاْس٤ٕ ظٜإ ز٠غتجَٝؿد١ضٟ

 .٠ٚنطزٚ ي٠َٛٝ باغٝإ فٝكٗٞ ٜاغاٟ ي١ ؾ١ضعٓاغإ ن١ تط ٜاغاٟ ض١ْسٜٔ
 ٠ٚى ضؤشطاضَٜهٞ بؤ ططْطا١ْ ضَٜهاض٠ ف١ضَٛز٠ٚ ١٥ٚ ت١ٚاٟٚ ز٠َيَٝٞ ضَٜو! غ١ٜطن١
 ثاب١ْس٤ٟ غ١ض ي١ د١خت دٝٗإ ١َٖٛٚ ن١ طٛتطإٚ, نؤضؤْا غ١ضز٠َٞ ٥َٝػتاٟ
 ي١ ظؤضَٜو ض٠ْط١ ز٠نات٠ٚ١, ف١ضَٛزا١ْ ١٥ٚ ْا٠ٚضؤنٞ ٠ٚى ضَٜهاضٟ ططتٓب١ضٟ
 ث١ض٠ٚضز٠ٟ غٝػت١َٞ ب١ ػال٥ّٝ با١ٜخسا١ْٟ ي١ٚ بٔ ٥اطا ب٢َ َٚياتاْٝـ

 ن١ تاعْٛسا, ١ْخؤؾ٤ٞ بًَاٚب٠ٚ١ْٟٚٛ ث١تاٚ ي١ناتٞ خؤثاضَٜعٟ ت١ْسضٚغيت٤
 ١ْخؤؾٞ بًَاٚب٠ٚ١ْٟٚٛ ي١ ضَٜططٜهطز١ْ تؤقهطز٤ٕ ٥اَاشا١ْ ي١ٚ غ١ض٠ن١ ٥اَادمٞ
 .نٛؾٓس٠زا ظاٜطؤغٞ ث١تاٚ ناتٞ ي١ طٛاظضاٚ
 غ١ال١َتٞ ؾ١ضٜع١ت ١ناْٞثَٜٝٛػت ١َب١غت١ بٓض٤١ٓٝ ي١ ١ٜن٢َ: بًََِٝ َا٠ٚت٠ٚ١
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 نطز١ٜ٠نٞ ١َٖيػٛن١ٚت٤ دؤض٠ ١َٖٛٚ ثَٝٓا٠ٚ ي١ٚ( ايٓؿظ حؿغ) َطؤظ١ طٝاْٞ
 ببَٝت١ ٜإ بهطَٜت, ب١ز٣ زَي َطؤظ طٝاْٞ بؤ ظٜاْٞ ن١ نطز٠ٚٚ, س١ضاّ ق١ز٠غ٤١
 د١غت٤١ ي١ ن١ َطؤظ, ز٠ضْٚٚٞ د١غت٤ٜٞ١ باضٟ ؾَٝٛاْسْٞ ؾ١ًَشاْس٤ٕ َا١ٜٟ
 زٜاض بؤ د١غت١ٜٞ ضؤس٤ٞ ططْطٞ ضَٜهاضٟ ؤ١ََيَٝون ٥ٝػالّ ثَٝهٗات٠ٚٛ, ضؤح

 .ز٠ز٠ٕ باف ت١ْسضٚغيت غاغ٤ٞ ٜاض١َتٝساْٞ ظ١َٓٝ٠ٟ ١َٖٜٛٚإ ن١ نطز٠ٚٚ,
 ي١غ١ض ١٥ضنٞ زا٤١ٜ د١غت١ٟ غ١ال١َتٞ ب١ضثطغٝاضَٜيت ي١شَٜط َطؤظ تط ب١زَٜٜٛهٞ
 ؾإٕ: )ف١ض١َٜٛتٞ( بَٝت ي١غ١ض خٛاٟ زضٚزٟ) ثَٝػ١َب١ض ٠ٚى بٝجاضَٜعَٜت, ؾا١ْ

ِٜٝو ٔيَذَطٔدٜى  .١ٜ١ٖ ي١غ١ضت َايف د١غت١: ٚات١(. َحكِّا عًَٜ
 ؾ١ضع٤١ٝ خٛاغتَٝهٞ ت١ْسضٚغيت ال١ْٜٞ ب١ زإ ططْطٞ خؤثاضَٜع٤ٟ
 ٥اٜا ن١ نطا, ثَٝؿ١ٚاَإ ي١ ثطغٝاض٠ ١٥ٚ نات٢َ َطؤظَٝه١, ١ٖض شٜاْٞ ثَٜٝٛػت١ٝنٞ
ٍَ ٜا) ف١ضَٛٚ؟ ضٞ ْا؟ ٜإ ٠ٚضططٕ ضاض٠غ١ضٟ ٣َٚ؟َْ أال ايَّ٘ٔ َزُضٛ  ٜا ْعِ: قاٍ َتَدا

ِٚا ايَّ٘ٔ ٔعَباَد َٚ َ٘ ؾإٕ َتَدا  .ايرتَرٟ زٚا٠ (ٔغٜؿا٤ّ ي٘ ََٚضَع إال َدا٤ّ ََٜطِع مل ايَّ
ٍَ ٥َٝػتا  ضٚٚب١ِضٟٚٚ ن١ (  COVID-19-نؤضؤْا) ظاٜطؤغٞ بًَاٚب٣٠ٚ١ْٚٛ ي١ط١
 طٝاْٝإ ظؤضٜـ ضَٜص١ٜ٠نٞ ب٠ٚٛٚ تٛٚف ظؤض شَاض١ٜ٠نٞ بؤت٤٠ٚ١ دٝٗإ

 ضَٜهاضٚ بًَاٚبؤت٠ٚ١, تَٝسا ١ْخؤؾ١ٝن١ٜإ َٚياتا١ْٟ ١٥ٚ ١َٖٛٚ ,غجاضز٠ٚٚ
 ضاض٠غ١ض غ١ض٠نٝرتٜٔ ٚا١ٜ ثَٝٝإ ن١ ب١ض, ططتؤت١ ث٠ٜٛ١غتٝإ ططْط٤ ضَُٜٓاٜٞ

ٍَ َا١ٜ٠ٚ١ْ خاَٜٚين٤ ثاى٤ خؤثاضَٜع٤ٟ  .ي١َا
 ضَُٜٓا٤ٜٞ ١٥ٚ ظؤضٟ ١ٖض٠ ظؤض١ٜٟٓ خؤؾشاَي١ٝ َا١ٜٟ غ١ضْر٤ د٢َٝ ٠ٚ١٥ٟ

 زَي د١خيت َٚياتإ ت١ْسضٚغيت ن١ضتٞ دٝٗا٤ٕ ت١ْسضٚغيت هدطاٟٚضَٜ ضَٜهاضا١ْٟ
 ن١ٚات١ نطز٠ٚٚ, ي٠َٛٝ باغٞ ٥ٝػالّ ثريؤظٟ ٥اٜٝين غ١ز١ٜ٠ ضٛاضز٠ ز٠ن٠ٚ١ْ١,
ٍَ ١ْٝ ثَٝض١ٚا١ْ ١ْى نطزب٢َ باغٞ ٥ٝػالّ ١ٖضض١ٝى  ١ٖض بطط٠ ٣َْٛ, ظاْػيت ي١ط١
ٍَ ٖاٚنات َطؤظ غ١ال١َتٞ ٥اَادمٞ ب١ خؤثاضَٜع٤ٟ ضَُٜٓا١ٜنٞ  ي١ط١

ٍَ ضَٜو ز٠نط٣َ ٥ٝعالٕ غ١ضز٠ّ ثَٝؿه١ٚت١ٓناْٞ  ٥ٝػالّ د١ٖٚ١ضٟ نطؤى٤ ي١ط١
  .!!ز٠ططَٜت٠ٚ١ ١ٜى
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 ِسَيٍىاييةكاُ بة بني ثابةٌذ ثَيويظتة
 

 *ثشدةزي حمند حطً. د
 نرررررر١ ١ؾرررررر١ضعٝ ثَٜٝٛػررررررت١ٝنٞ ٥رررررراظٜع ُاْاًََْٞٛغرررررر

 ١ٝنا٠ٚ١ْت١ْسضٚغرررررررررت ب١ِضَُٜٓاٜٝررررررررر١ برررررررررري ثاب١ْرررررررررس
 .َاَي٠ٚ١ ي١ َا٠ٚ١ْ ب١تاٜب١ت

 ًَُاْريَٛغ ١َُٝ٥. ١َبٔ زَيت١ْط ؾ١ٜ٠َٛٝى ٖٝض ب١ ٠ٚ
 ٓٝاٜٞزَي -يَٝبَٝت خٛاٟ زضٚزٟ-٥اظٜعَإ ثَٝػ١َب١ضٟ

َٞ  ز٠ضَاْٝؿٞ ضاض٠غ١ضٚ بَٝٓٝطَٜت ط١ٚض٠ خٛزاٟ ث١تا١ٜى ز٠ضزٚ ١ٖض ن١ زاٜٚٔ ث
 ظٚا١ْ ب١ّ اهلل ٤ؾا إٕ ظ٠ٟٚ ي١غ١ض خٛزا١ٜ غ١ْٓٛتَٝٝهٞ ٠ٚ١٥ ز٠َْٝطَٜت بؤ

 .ظاٜطؤغ١ ١٥ّ بؤ ز٠ضَإ زؤظ٠ٚ١ٜٟٓ بؤ ز٠زات ظاْاٜإ ٖٝسا١ٜتٞ ط١ٚض٠ خٛزاٟ
ٍَ -يَٝبَٝت خٛاٟ زضٚزٟ- غ١ض٠ٚضَإ زَيٓٝا١ٜٝناْٞ بؤ بِطٚأْ ٍُ ٜقا  َص٢َّ اهلٔل َزُضٛ

ِٝ٘ٔ اهلٝل َِ عًَٜ ٍَ ََا: " ََٚضَّ َِْص ٌٖ َعٖص اهلٝل ٜأ ٍَ ِإيَّا َدا٤ّ، ََٚد َِْص ُ٘ ٜأ َٚا٤ّ، ٜي ُ٘ َد َُ ُ٘، ََِٔ عًَٔ َُ  عًَٔ
ُ٘ ًِٜٗ ِٔ ََٚد ََ ُ٘ ًِٜٗ  .(ازْؤٚط غعٝب) يػريٙ صخٝذ امحد االَاّ زٚاٙ"  َد
 دا زاب١ظاْس٠ٚٚ بؤ ز٠ضَاَْٝهٝؿٞ ١َط١ض زا١ْب١ظاْس٠ٚٚ ز٠ضزَٜهٞ ٖٝض خٛزا: ٚات١
 ٠ٚ١٥ٟ ١ٜ٠ٚ١٥ ١َب١غيت -١ْٜعاْٞ ١ْٜؿٝعاْٞ ٠ٚ١٥ٟ ٠ٚ ظاْٝٞ ظاْٞ ٠ٚ١٥ٟ
ِٔ -ز٠ٜسؤظَٜسؤت٠ٚ١ بهات َاْسٚٚ خؤٟ ِٔ َدأبٍس، َع ِٝ٘ٔ اهلٝل َص٢َّ اهلٔل َزُضٍِٛ َع  عًَٜ
َِ ُ٘ ََٚضَّ ْٖ ٍَ ٜأ ٌٚ: »ٜقا َٚا٤ْ، َدا٤ٕ ٔيٝه َٚا٤ُ ٝأٔصَٝب ٜؾِإَذا َد ٌٖ َعٖص اهلٔل ٔبِإِذِٕ َبَسٜأ ايٖدا٤ٔ َد  «ََٚد
 ز٠ضز٠ن١ ب١ض ز٠ضَا١ْن١ ١٥ط١ض ١ٜ١ٖ ز٠ضَاَْٝو ز٠ضزَٜو بؤ١َٖٛٚ: ٚات١, َطًِ
 .ز٠بَٝت٠ٚ١ ضاى ١ْخؤؾ١ن١ ٚط١ٚض٠ ؾهؤ١َْس خٛزاٟ ضَاْٞف١ ب١ ن١ٚت

 ي٘ أْصٍ إال دا٤، اهلل أْصٍ َا: »قاٍ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً ايٓيب عٔ اهلل، عبد عٔ
 بٔ اهلل عبد حدٜح إضٓاد ايصٚا٥د يف دايباقٞ عبد ؾؤاد ذلُد َاد١ ابٔ «دٚا٤

 ١َط١ض س٠ٚٚزا١ْب١ظاْ ز٠ضزَٜهٞ ٖٝض خٛزا: ٚات١ .ثكات زداي٘. صخٝذ َطعٛد
 .زاب١ظاْس٠ٚٚ بؤ ز٠ضَاَْٝهٝؿٞ
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ِٔ ِٔ ٝأَضا١ََٜ َع ٍَ َغِسٜٕو، ِب ِٔ اٞيٜأِعَساُب َدا٤َ :ٜقا َٖا َُٖٓا َٖا َٔ ٍَ َٜا: ٜؾٜكاٝيٛا َُٖٓا، َٚ  َزُضٛ
٣َٚ؟ ايَّ٘ٔ، ٍَ ٜأََْتَدا ِٚا: »ٜؾٜكا َٚ ٕٖ َتَدا َ٘ ٜؾِإ ٌٖ َعٖص ايَّ ِِ ََٚد ُ٘ ََٚضَع ِإيَّا َدا٤ّ ََٜطِع ٜي َٚا٤ّ، ٜي  َد
َِٝس ُّ َٚأحٕد َدا٤ٕ ٜغ ََٗس  صخٝذ داٚد ابٛ «اٞي
 ١٥ٟ: ٚٚتٞ -يَٝبَٝت خٛاٟ زضٚزٟ- ثَٝػ١َب١ض خع١َت ٖات١ ز٠ؾت١ن١ٝٝى: ٚات١

 ف١ضَٟٛٚ ز٠ن١ٜٚٔ؟ ١ْخؤف ناتَٝو ٠ٚضططٜٔ ضاض٠غ١ضٟ ٥اٜا خٛزا ثَٝػ١َب١ضٟ
َٞ  ز٠ضزَٜهٞ ٖٝض ط١ٚض٠ ٤ؾهؤ١َْس خٛزاٟ ضْٛه١ ٠ٚضططٕ ضاض٠غ١ضٟ ب١َي

 ١٥ٜٚـ ن١ ١ْبَٝت ز٠ضزَٜو ي١ دط١ زاْا٠ٚ بؤ ز٠ضَاَْٝهٝؿٞ ١َط١ض زا١ْْا٠ٚ
 .ثري١ٜٝ
 ف١ضَٛٚز٠ زٜه١ٟ ظاْاٟ ض١ْسٜٔ خٛظ٠ضي٠ٚ١ ٥ٝدي ٤س١ببإ ٥ٝدي تريَٝعٟ ٥ُٝاَٞ
 بؤ١ٜ .نطز٠ٚٚ ِضٜٛا١ٜت ف١ضَٛز١ٜ٠ٜإ ١٥ّ َاْا١ٜ ي١ّ ْعٜو ٜإ َاْا ب١ٖ١َإ
 خٛزاٟ, ِضَُٜٓا١ٜٝنا٠ٚ١ْ ب١ بٝري اب١ْسث ١ثَٜٝٛػت ٠ٚ١٥ٟ ت١ْٗا ب١ؽ ١َبٔ زَيت١ْط
 .بجاضَٜعَٜت ١َٖٛإ ط١ٚض٠

23-3-2020 
* ١٥ْساَٞ ١٥دم١َْٛٞ باَياٟ ف١تٛا
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 ةواجب ئيظالوذا ةل خؤثاسَيضي
 

 ٍيَسؤيي حمند عمي
 نا٠ٕٖؤناض ض١ٟب١ططتٓ ٥ٝػالَسا ت١ٞضٜع١ؾ١ي بَٝطَٛإ
 ١ِضَُٜٓاٜٝ َٛغًَُإ ٚاتا خٛزا, ١ب ١غت١ٓب ثؿت ثَٝـ
١َٞدَٝب نا١ْٕسضٚغت١ٝت ٠َٞز نات٠٤ز زٚعا ٥ٝٓذا نات٠ز د  َي
 ر.ز ضزا١َب١ثَٝػ ت١ٞغْٛٓ ١ي ف٥١َ١ ,(١ايً عًٞ تٛنًت)

 ؾَٜٛين نطز, ٥٠اَاز غٛثاٟ ر.ز خٛزا ض١َٟب١ثَٝػ زضزا١ب ظا١ٟغ ١ي ١صيْٛ بؤ ,٠ٚاضز
 ضظ١ب غيت٠ز ٥ٝٓذا نطز, ِضَٜو َٛداٖٝساْٞ ِضٜعٟ زاْا, ْط١ٞد ثالْٞ َيبصاضز,١ٖ ؾٝاٟٚ
 ٚ ١ٚ٠غت١ُبب ١ّن٠سٛؾرت ثطغٞ يَٝٞ ١ن٠ِضَٜع١ب ١ي٠َٖاٚ ناتَٝو ٠ٚ ٥امسإ, بؤ ٠ٚ٠نطز
 ثَٝٞ ر.ز زَيُإ ٥اظٜعٟ ؟١ايً عًٞ تٛنًت بًََِٝ ١ٚ٠ٚغت١ُٜب١ْ ٜإ ١ايً عًٞ تٛنًت بًََِٝ
َٞ ٥ٝٓذا ١ٚ٠غت١بٝب: ض١َٚٛف  ....١ايً عًٞ تٛنًت بًَ
 بِطٚا ١ن ١ٕٖ ظَِٜطٜٔ ٠ٟضَٛٚز١ف ْس١ٜٔض ١ٝاْخؤؾ١ْ ٠دؤض ١ّي ثاضَٜعٟ خؤ ٠ٟضباض٠ز ٠ٚ
١َٟف٠ز ر.ز ض١َب١ثَٝػ ١صيْٛ بؤ بَٝت,١ٖ ٥اٚا ِضَُٜٓاٜٞ تطزا ٥آَٜٝهٞ ٖٝض ١ي ١ّْان : ضَٛٚ
 ١ِضابه ض١ٟب١ي بٝين طٛيَٝهت ناتَٝو( األضد َٔ تؿس نُا َٓ٘ ؾؿس اجملرّٚ زأٜت ٚإذا)

 نا٠ٕطٛاغرتاٚ ١خؤؾ١ْٝ ٠ٟباضض٠ز تطزا ن٠ٜ١ٞضَٛٚز١ف ١ي. ١ٟن٠ِضاز ؾَٝطَٜو ١ي ضؤٕ
 يَٝٞ ٠بًَاٚبؤٚ خؤتإ ١ٟن٠ؾاض ١ي ١ن ضٔ,١َ بؤٟ ٠بؤٚ بًَاٚ ؾَٜٛٓو ١ي ١ن: ت١ٞض١َٜٚٛف
 خؤف١ْ ٚ غاغ ٜٛا١ْٞس ١ٚ٠ٟي ٠نطزٚٚ ِضَٜططٟ ر(.)ز ٥اظٜعَإ تا١ٖ. ض١ٔض٠َز
 .بهطَٜٔ نرت١ٜ َي١ٞتَٝه
 نا٠ْٖٞؤناض ١ي نَٝو١ٜ ١ب خؤؾٝا١ْٕ ١ٚ٠ٟبًَاٚبْٛٚ تطغ١َٞ ٥ٝػالّ ظاْاٜاْٞ ١بؤٜ ض١ٖ

 ح.ض عٝاض قاضٞ ١بؤ صيْٛ ,٠زاْاٚ ت١َاع١د ١ٚدَٛع ب٥٠ْ١ْٞٚٛاَاز بؤ ِضَٜجَٝسإ
١َٟف٠ز ٠َٟيَٝس ِضَٜططٜإ ى١ي١َب ط٤ٍٛ: ضَٛٚ  ٚ ت١َاع١د ١ٚدَٛع بْٛٚٞ ٥٠اَاز بؤ نط
١َٟف٠ز ح.ض َٝـ١ٜت١ٖ ِض١ٟد١س ٥ٝدي. َيه١ٞخ بْٛٚٞ َيا١ٚتَٝه  ِضَٜططٟ ٖؤناضٟ: ضَٛٚ
 ظاْطا ١ن َيطا,١نؤَ بؤ ت١ٞظٜاْٝ َيه١ٞخ ٚ ت١َاع١د ١٤دَٛع بؤ طٍٛ غ١ٞن ١ي نطزٕ
 َا١ٖ١ٕب بٕٛٚ, ؾافٝعٞ ب١ٞظ١َٖ ظاْاٟ ١َا٥١ْ. ١ٚادب يَٝٞ نطزٕ ِضَٜططٟ ١ٜ١ٖ ظٜاْٞ
 .ْٛغ١ْٞ ٚامن٥١ ١ٟٚت ١ٚ٠زضَٜصبْٛٚ ض١ب١ي ١تطٜؿ ١ٟن١ب١ظ١َٖ ضغَٝو١ٖ ِضاٟ ٥١َ١ ٠ؾَٝٛ
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 اكوسوٌ ظايشؤطي ةل ثاساطنت خؤ
  نٞضن١ٛن غريٚإ.ز

 َٚياتٞ ١30ي ظٜاتط ,٠ضبًَا١ٚب ٥َٝػتا ١ن ١ٟخؤؾ١ْٝٝ ٥١ّ ١ت١َيب١ٖ
 ٚالتَٝهٞ ْس١ض ١ي ضري ٟ( ٖٚٚإ) ؾاضٟ ١ي ١بَٝذط ,١ٚ٠ططتؤت

 ٥ٝػجاْٝا, ٥ٝتاَيٝا, زا,١ْ١ن َيُاْٝا,٥١ ْػا,٠ض١ف) ٠ْس١ٚٚغ ١ْ١ٟؾ١ت ٚضٚثٝٝـ٥١
 ١َٚيات ١ي ضٚٚغٝا, ٚ َطٜها٥١ ١ي ٖا٠ٚض١ٖ( ضٜتاْٝا١ب ٚ ْسا١فًٝٓ – غٜٛس, جلٝها,١ب
 ٥اغٝاف ١ٟزٜه َٚياتاْٞ ١ي( َٝػط ٚ ٠ٜٔسط١ب ٜت,٠نٛ عَٝطام,) ناْٝـ١ضب١ٝٝع
 ظَٝتٓاّ, غطٜالْها, تاٜٛإ, ٖٝٓسغتإ, باؾٛٚض, نؤضٜاٟ ثانػتإ, ٥ٛغرتايٝا,)

ٍَ ْطافٛضا,١غ َايٝعٜا, تاٜالْس, فًٝجري,  ١ّي ١ٚات ,(ناَبٛزٜا – ٤ْٝجا
 ١ب ظٚٚ ١ثَٜٝٛػت ١بؤٜ ,١ٚ٠ببَٝت بًَاٚ ظٜاتط ١ن ١ٜ١ٖ ٥١ٚ٠ تطغٞ ١ْْس١غ١ْ١ؾ١ت

َٞ ضَٜٞ ظٚٚ  بري,١ْ تٛٚؾٞ ٥١ٚ٠ٟ بؤ ض١ب ١بٝططٜٓ ,١ٜ١ٖ ى١ضَٜطاٜ ض١ٖ ٚ بطريَٜت ي
َٟ ١ططْط ١ثطغ ٥١ّ ْابَٝت  .١ٜٔخب ثؿتطٛ

 ٚ ثريؤظ قٛض٥اْٞ نا١ْٞضَُٜٓاٜٝ ١ب ت٠باض١غ ٤بري ٥اطازاض بَٝت٠ز َٛغًَُإ ٥١َُٟٝ
 نا٠ٕنٛؾٓس تا١ث ٚ خؤؾ١ْٞ ١ي ضباظب٠ٕٚٛز بؤ( زر)ض١َب١ثَٝػ زنا٠ْٞضَٛٚز١ف
ًٞٝكٛا َٚال﴿: ضََٜٛت١ف٠ز ض خٛزا ٠ٕبس ضْر١غ ,٠ض١َٚٛف ضٝٝإ ١ن ١ٜٔبه َاؾا١ت  ُت

ِِ ِٜٔدٜٝه ًٜٝه١ٔ ِإٜي٢ ٔبٜأ ِٗ  ١ٚ٠باضٚزؤخَٝه ْاٚ ١ْ١خ١َ خؤتإ: ١ٚات ,195ايبكط٠: ﴾ايٖت
 خؤَإ ١ن نات٠ز َا٥١ٚ٠ٕ فَٝطٟ ١ت٥١اٜ ٥١ّ ٕ,٠بس غت٠ز ١ي شٜإ ٚ ٚت١َٔٝبف

 نؤتاٜٞ بعاْري ١ن ١ٟٜا١ْدَٝط ٚ ؾَٜٛٔ ١ٚي ت١تاٜب١ب ١ٜٓٚ١ٚ٠زٚٚضبه ٚ بجاضَٜعٜٔ
 ١ب ,٠ضططت٠ٚٛٚ َا١ٕت٥١اٜ ٥١ّ ١ٟن٠طؿتطري ٚاتا ٥١َُٝ ١ت١َيب١ٖ زَٜت, شٜاصيإ ١ب
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 ص.ايطبب خبصٛص ال ايٓص بعُّٛ ايعرب٠: ط٥١ٛغَٛٚيٝٝ ٠قاعس ٥١ٚ ثَٝٞ

 ٥١ٚ ١بضٝٓ ٜإ ,١ٚ٠ببٝٓ ْعٜو تٛٚؾبٛٚ غ١ٞن ١ي ٚخؤ١ضاغت ْانطَٜت ١ٚات١ن
 ٖؤناضٟ ١ب٠ٓٝز خؤَإ ١ضْٛه ,١ٚ٠ت٠بٛٚ بًَاٚ تَٝسا ١ٟن١خؤؾ١ْٝٝ ١ن ١ٟؾَٜٛٓ
 ناضَٜهٞ ف٥١ٚ٠ ٤بضري تٝا ١ؾ١ٚا١ْي بري, ١خؤؾ١ْٝٝ ٥١ٚ تٛٚؾٞ ٥١ٚ٠ٟ

ًٞٝكٛا الَٚ﴿:  ضََٜٛت١ف٠ز ١ن خٛزا ١ٟضَا١ْف ٥١ٚ ثَٝٞ ١ب ,١ضع١ْٝٝاؾ ِِ ُت ِٜٔدٜٝه  ِإٜي٢ ٔبٜأ
ًٜٝه١ٔ ِٗ  .﴾ايٖت

َٞ ٥٠ٟاَاش بَٝت٠ز ,١ٜ١ٖ ى١ضاغتٝٝ  ١ٟقػ ثَٝٞ ١ب ١خؤؾ١ْٝٝ ٥١ٚ ١ن ٜٔ,١به ث
 ٖٝض تٛٚؾبٛٚ غ١ٞن ضؤش 15 ن٠ٛتاٚ ْسضٚغيت١ت ظاٜا٠ْٞؾاض ثػجؤِضٚ
َٞ ١ٟن١خؤؾ١ْٝٝ ن١ٜ١ْٞٝؿاْ  ١ي ١ٚ٠ٚت١ٓزٚٚضن ١ٚاٜ َاْاٟ ٥١َ١ َٜٚت,١ضْان٠ز ي
 ١ي َا٥١ٚ٠ٕاطازاضبْٛٚ تا٠ٟض١غ ١ي ت١تاٜب١ب ١ٚادب نا١ٕطؿتٝٝ ١ؾَٜٛٓ

 ١ب ِضَا٠ٕباٚ بَٝت٠ز َإ,١ن٠ؾاض ١ي ١خٛاغت١خٛاْ ١ن١خؤؾ١ْٝٝ ١ٚ٠ٟبًَاٚبْٛٚ
 ض ٠ٜ١ٚ٠باض ١ّي خٛزا بِطٚأْ بَٝت,١ٖ ْسضٚغيت١ت ظاٜا٠ْٞؾاض ثػجؤِضٚ

 .43ايٓشٌ:(تعًُٕٛ ال نٓتِ إٕ ايرنس أٌٖ ؾاضأيٛا): ضََٜٛت١ف٠ز

 ١ْٜس٠ٚ٠ضش١ب ثاضاغتين (ايػسٜع١ املكاصد) نا١ٕخٛزاٜٝ ٥١اَادم ١ي نَٝو١ٜ ٠اضزٜ
 ٚ فؼ١ْ ٚ ٥اٜري ثاضاغتين) ١ي بطٜتري ١ن (اخلُظ ايطسٚزٜات) ١نا١ْثَٜٝٛػتٝٝ
 .(شٜطٜٞ ٚ غاَإ ٚ ْاَٛٚؽ

َٞ ٥٠ٟاَاش ١غتُا١ْب١َ ٥١ٚ٠ٟ  ٥١ٚ٠ٟ بَٝت٠ز ,١فػ١ْ ثاضاغتين ٜٔ,١به ث
َٞ ١َٞٝضخ١َت١ن ٤زضَٜػٞ ٚاَب٠ْٞٚٛضز١ب ٚ ٕشٜا ١ٚ٠َٟاْ بؤ ١ثَٜٝٛػت  ٜٔ,١ن١ْ ي

 ١ٚ٠ٚت١ٓزٚٚضن ت١ٞضؤْٝ ٚ ثاى خٛاضزْٞ ضٟٚٚ ١ي ْسضٚغيت١ت ١ب ططْطٝسإ: ى٠ٚ
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َٞ طَٛاْٞ ١ٟؾَٜٛٓاْ ١ٚي  بري, ٠نٛؾٓس تا١ٟث تٛٚؾٞ ٠ٟيَٝٛ نطَٜت,٠ز ي
 ضنطز١ٕغ٠ضاض بؤ ثعٜؿو الٟ ١ضْٛٚ ١ب نإ,٠نٛؾٓس ١خؤؾ١ْٝٝ ١ي خؤثاضاغذي

 .ضَا٠ٕزاٚز ناضَٖٝٓا١ْٞب ٚ عٝالز ضططتين٠ٚ ٚ

 بَٝت٠ز َٛغًَُاْإ يَٝٞ خؤثاضاغذي ت١ٞٚضؤْٝ ١خؤؾ١ْٝٝ ١ٚب ت٠باض١غ
٤ َإ ١ب ١غت١ٜٛ٠ث ١ثطغ ٥١ٚ ١ضْٛه بٔ, نا٠ِٕضَٜع١ب ١ثعٜؿه ضَُٜٓاٜٞ َي١ٞطَِٜٛطاٜ

 ١ي ٠ٚض١ط خٛزاٟ ض١ضاَب١ب ١ي ى١َٝٝ١ضخ١َت١ن ض١ٖ ١ب ٠ٚ٠ضٚٚ ١ٚي ٚ,١ٚ٠َا١ْْ
 .بري٠ز ضثطغٝاض١ب اتس١قٝاَ

َٞ ٖؤؾٝاضٜٞ( زر) ض١َب١ثَٝػ ِِ إَذا﴿: ضََٜٛت١ف٠ز ١ن زاٜٚٔ ث َٕ مٔسِعُت َّاُعٛ  يف باي
َٖا، ٜؾاٜل ٜأِزٍض، ِِ ٔبٜأِزٍض، ٜٚقَع َٚإَذا َتِدُخًٝٛ ِْت َٗا َتِدُسُدٛا ٜؾاٜل بَٗا، َٜٚأ ِٓ  ,ضٚا٠ ايبداض٣﴾َٔ
َٟ,٥١ ١ض١َٓ ,١ٚ٠اٚبؤتبًَ خانَٝهسا ١ي ٠نٛؾٓس ن١ٞخؤؾ١ْٝ بٝػتإ ض١ط٥١: ١ٚات ٚ 
 .يَٝٞ ض١ٔض٠َز بٛٚ, ٜسا١ث ٠ٜ١نٛؾٓس ١خٛؾ١ْٝٝ ٥١ٚ زا٥٠َٝٛ خانٞ ١ي ض١ط٥١

 ن١ٞباؾ٥٠ٝٝاَاز ١ي خت٠ثَٝؿٛ َٛغًَُاْإ ١ّضد١غ ظاْري,٠ز ثَٜٝٛػيت ١ب ١بؤٜ
 ١ٚ٠ٟب ,٠ٜ١نٛؾٓس ١خؤؾ١ْٝٝ ١ٚي خؤثاضاغذي ٚ ١ٚ٠ِضٚٚب١ْٚٛضٚٚب بؤ بٔ, ٚاٚزا١ت
َٞ  ١ي شٜاْٝإ ٥١ٚ٠ٟ بؤ بططٕ, زٚٚض ١ب نا١ٕطؿتٝٝ ١ؾَٜٛٓ ١ي خؤٜإ دٝاٚاظٟ ب
 تٛٚؾبٛٚ غ١ٞن ٠تا٠ٚض١غ ١ي ١تطغ١َٝٝ دَٝٞ ٥١ٚ٠ٟ ١ضْٛه بجاضَٜعٕ, َطزٕ
َٞ ١ٟتان١ث ن١ٜ١ْٞٝؿاْ ٖٝض ضؤش 15 ن٠ٛتاٚ  ١فت١ٖ زٚٚ نطَٜت٠ز َٜٚت,١ضْان٠ز ي

 بؤ ض١ٖ ,١ٕن١ْ ت١َاع١د َْٜٛصٟ تٛا٠ْٔز ٜإ ,١دَٛع َْٜٛصٟ بؤ ض١ْٔ َٛغًَُاْإ
 ثاضاغتين) ١ي ١بطٜتٝٝ ١ن بجَٝهٔ, ﴾ايػسٜع١ املكاصد﴿ ١ن١خٛاٜٝ ٥١اَادم ٥١ٚ٠ٟ
 شَاض١ٖ ﴾ايطسٚز١ٜ املصاحل﴿ نا١ٕثَٜٝٛػتٝٝ ١ْس٠ٚ٠ٜٝضش١ب ١ي ١ن ,(فؼ١ْ
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 زٚٚ ١ٚي ١ضْٛه بهطَٜت, زضٚغت غتَٝو١ضب١ب ٠تا٠ٚض١غ ١ي ٥١ٚ٠ٜ١ ططْط نطَٜت,٠ز
 ١بضَٝت ٠تا٠ٚض١غ ١ي تٛٚؾبٛٚ غ١ٞن اط٥١ٓٝ ٕٚ,١ن٠ضز٠ز نا١ْٕٝؿاْ زا١ٜ١فت١ٖ

َٞ ن١ٜ١ْٞٝؿاْ ٖٝض ٥١اغاٜٝ ظؤض تٝـ١َاع١د ٚ ١دَٛع  ف١ٚ٠ب َٜٚت,١ضْان٠ز ي
 ١ي زاٚا تطاظَٜت,٠ز ناض ١ي ناض ٚ ١ن١ظاٜطٚغ َيطط١ٟٖ ١ب٠ٓز ظؤض َيهَٝه١ٞخ

 ١ت١باب ٥١ّ ض١غ١ي تط١بَٜٛطاْ ظؤض ١ن ّ,١ن٠ز ٥اٜٝين ِضَٜع١ٟب َاَؤغتاٜاْٞ
 .٠ض١غ ١ي شٜاصياْٞ َا١ْْٞ ٚ َإ ١ضْٛه ,١ٕبه ١غت٠َي١ٖٛ

 ١َٖٚٛ ٖاْٚٝؿتُاْٝٝاْٞ ١ّضد١غ ٤َٚياشيإ غت٠باَياز خٛزاٟ ١ي زاٚاناضّ
 .بجاضَٜعَٜت نا٠ٕنٛؾٓس ١خؤؾ١ْٝٝ ٚ ت١َٛغٝب َيا١ٚب ١ي دٝٗإ

9/3/2020 
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  كؤِسؤٌا
 و تشاوث يةكةٌوَيز و ِيٍذطتاُ ويضي ًةسدةبةل

 تواداةف ِيذيةش

 يطواى زةعفةجد. 

 ططْط ٥اٜٝين ْطاَٜٚه١ٖٞ ١ي١َنؤَ نؤِضؤْا ٖاتين ١ٍَط١ي
 َاْطاٜإ َٝعٟ نا١ٕٖٝٓسؤغ زٜتُإ ١ٚا١ْي ٖاَٜٚصضإ,

 زٚعاٟ َْٜٛصٚ ١ٚ٠ٟنؤبْٛٚ زاٚاٟ تطاَح ,٠ٚ٠خٛاضز٠ز
 ١َٖٚٛ ٤ض١َِٜٖ تٛا١ٟف باَياٟ ١ْٞدم٥١َٛ نطز,٠ز
 ١ي١َنؤَ دٝٗاْسا ١ي تٛا١ف ١ٟزٜه نا٠ْْٞس٠ْاٚ
ٍَ ض١غ١ي ١ٜ١َيط١ب ف٥١ٚ٠ ز,نط٠ز نٝا١ٕتٛا١ٜف  ١ٚ٠ٟضظنطز١ْب ض١ٟناضٜط ٤ضؤ
 .٥١ٚ٠اٜٝٓ ١ٟضٚاْط ١ي ت١ٞتاٜب١ب ٜٚات١ع١َٓ

 َٝعٟ ضزاخ١ٞث ١ٚزؤَيه ٠ٜٞنطز ٠ٟؾ١َٛٝب نا١ٕٖٝٓسؤغ زا١تا١ْساَي ٥١ٚ ْا١ٚي
 ,١ٚ٠خٛاضزٜاْ ١ٚ٠ثريؤظٜٝ ١ب ضٜعٚ ١ب َيهٝـ١خ زاْاٚ نا١ٕقا١َؾ ض١غ١ي َاْطاٜإ

١َٞب  .١ٚ٠َٜٚت١يَٝبه ظؤضٟ ١ٚ٠ٟناضزاْ ٥١ٚ٠ٟ ب

 ف١زٜه ن١ٞال١ٜي ٜاْس,١ضاط ْا٥اغاٜٞ باضٟ ١ٚ٠ن١ال١ٜي ٚزا,١ؾ ١ّن١ٜ ١ي َح٠تط
 خٛا ١ي ١ْٚٝػ١ن ١ْ١ضٚٚبه َٜٚهِطا ١ ١نؿ١ٜ ضؤشٟ نطز ٖاَٚياٜاْٞ ١ي زاٚاٟ
َٞ خؤٟ ؾَٜٛين ١ي ,١ْٝٝ َطٜهاف٥١ ١ي ٥١ٚ٠ٟ ٕ,١به َْٜٛص ١ٚ٠ٚبجاِضَٜٓ  بض

 نطز,١ْ تطاَجٞ ١ٟن٠بِطٜاض غف٠ٞٚ ْاؾرئٜ ٠ٟؾ١َٛٝب غٝـ١ن بهات, ؾساض١ٟب
 ضَٜعططتٔ ٚ ى١ال١ٜي ضؤؾٓبريٟ ١ْٞالٜ ١ٚ٠ٟضظنطز١ْب زا١قؤْاغ ١ّي ظا٠ْٔز ١ضْٛه
 .١ططْط ,١زٜه ن١ٞال١ٜي َيو١خ غؤظٟ ٚ غت١ٖ ١ي
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 نٛضزغتإ تٛا١ٟف باَياٟ ١ْٞدم٥١َٛ نٛضزغتإ, ض١ٖ١َُٜٞي ٠يَٝط
 تَٝه١ٞباب ١ي١َنؤَ زا, ١ثطغ ٥١ٚ ١ٍَط١ي زٕنط١ي١ََاَ ٠ٟضباض٠ز ن١ٚ٠ٜ١ٞضْٚٚهطزْ
 نا٥١َٝٝٝٓ١ٕ ٤ثعٜؿهٞ ٠ضَٜهاض دَٝهطز١ْٞدَٝب: )١ٚا١ْي ٚضٚشاْس, ططْطٞ

 زا تٛاٜا١ٕف بٛٚ ظطا٠ز َري١ن١ٜ) ,(١َطؤٜٝ ٚ ْٝؿتُٝاْٞ ضؤٕ ٥١اٜٝٓٝٝ ضنَٝه٥١ٞ
٠َٟز  تطغ١َٞ ١ي زَيٓٝابٕٛٚ ض١ط٥١ ضابطريَٜت ١ٍَنؤ١َب َْٜٛصٟ ٚ ٜين١ٖ ٚتاضٟ نط
 ٥٤اٜٝين ١ب نا١ٚ٠ٕنؤبْٛٚ ١َٖٚٛ ١ثَٜٝٛػت) ,(١ن١ظاٜطؤغ ١ٚ٠ًَٟابْٛٚب

 ١ب ١ٚ٠طٛت١ٓٚاْ ؾَٝٛاظَٜهٞ ١َٖٚٛ) ,(ضابطرئَٜ ١ٚ٠خؤؾ١ْ ضزا١ْٞغ ٤ت١َٞيا١ٜنؤَ
 نا١ٕقػ نؤٟ ١ن ١زٜه ن١ٚ٠ٜ١ٞضْٚٚهطزْ ْس١ض ١ٍَط١ي( ضابطرئَٜ ٥١ٚ٠اٜٝٓٝؿ
 .(١ٚ٠ٜ١ؾتَٝه ١َٖٚٛ ثَٝـ١ي َطؤظ ؾهؤٟ) ١ي بٛٚ بطٜيت

 ؾتَٝهٞ زاٚاٟ نا١ٕٖٝٓسؤغ ن٠ٛٚ ٥اٜٝين َاَؤغتاٜاْٞ تٛا١ٚف ١ْٞدم٥١َٛ
 ١ب َٝعسٛؾرت ثؿتطريٟ ثَٝؿرتٜـ َيه١ٛب ,٠نطز١ْٚٚ ثعٜؿهٝإ ١ٟٚا١ْثَٝض
 ,٠نطز١ْٚٚ ٜا١ٚ٠ٕنؤبْٛٚ زاٚاٟ َجٝـ٠تط ن٠ٛٚ ,٠نطز١ْٚٚ ؾريٜإ َي١ٞتَٝه
 زضٚغت ١ٚ٠نؤبْٛٚ ١ٚ٠ٟبؤ٥ زاخػت ناْٝا١ٕٚت١َعط ضطا٠ٟز ١ٚ٠ٚا١ْثَٝض١ب
 ناْتا١َٕاَي با ِضٚات٠ز ١زؤخ ٥١ٚ تا ,١ؾ١ٚ٠َاَي ١ي خٛزا طٛت, َيهٝا١ٕخ ١ب بَٝت,١ْ

١َٖٞ زٚاٟ ,١ٚ٠ثاِضاْ ٚا٠َٞضز١ب ؾَٜٛين٤ ٚت١َعط ١ببَٝت  ١ٚ٠َٚاَي ١ٚ٠زَٜٝٓ ْط
 غاَْٝو١ن ١ٚ٠زاخ١ب ض١ٞن. ٚت١َعط ١ٜٓ١ن٠ز ؾََٜٛٓٝو ١َٖٚٛ ٤ٚت١َعط
 ٚتاضٟ ضاططتين ١ي ت١ٞتاٜب١ب تٛا١ف اَياٟب ١ْٞدم٥١َٛ طٝاْٞ ض١ب ١ت١ٚت١ْٚٛن
 .ٖٝس١ؾ ١ب نٛشضاٚإ شَاضز١ْٖٞ ٚ ٜين١ٖ

 ْسضٚغيت١ت ت٠ٞظاض٠ٚ ١ي ْسٜساض١ٜٛ٠ث ١ْٞالٜ ضناتَٝو١ٖ: َيَٝت٠ز ١تٛان١ف ١ٟثٛخت
١َٞب ٥١ٚ٠ ,١ٜ١ٖ ١ٟتطغ١َٝٝ ٥١ٚ ت١ْاع١ق ١ٜؿت١ٓط َٞ ب  ضاالنٞ ١َٖٚٛ زٚٚ ٤غ
 ,١ن٠ناض خٛزٟ ى١ْ ١ٜ١ن١نات ض١غ١ي ١ن١قػ ١ٚات ططٜٔ,٠ضاز نا١ٕٚت١َعط
َٞ ٚ ٚا١ٟٚت ١ب ٥اٜٝين ظاْاٜاْٞ ٚ َاَؤغتاٜإ زضا, ٠بِطٜاض ٥١ٚ ١ن ف١ضبؤ١ٜٖ  ب
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 .بٕٛٚ ْس١ٟثاب زٚٚزَيٞ

 ,(بٛٚبَٝت١ْ طٛدماٚ ١ٟن١نات ١ٜ١ٚا١ْي ٠ْس١ضض١ٖ ٥١ٚ٠) ٖٝسٜـ١ؾ ١ب ت٠باض١غ
 ْط١ٞد ٠ٟض١ب ١ي ٥١ٚ٠ٟ ١بؤصيْٛٚ ,١ْٝٝ نٛؾتٝسإ ١ب خؤ َاْاٟ ت١ق َيا١ّب
 خؤٟ بضَٝت غَٝو١ن ض١ط٥١ َيا١ّب ,٠ٖٝس١ؾ ٥ٝػالَسا ١ي نٛشضَٜت٠ز قٜٛػيت١ٖ

 خؤٟ بهٛشٟ ١ب ٥١ٚ٠ بهات ١َٞضخ١َت١ن ْط١د ٜسا١َْٞ ١ي ٜإ بهٛشَٜت
 ١ٟضٚاْط ١ي ٠ؾَٝٛ َا١ٖ١ٕب ٜٚت,١ْان ؾيَت١ٖ١ب ٠ٚ ضاٟٚ ٤ْسضَٜت٠زاز

: ََٜٛٚتض١ف٠ز ضٜـ١َب١ثَٝػ ,١ٜ١ٖ ضَاْٝـ٠ز ١ٜ١ٖ ضز٠ز ضؤٕ ٥١ٚ٠ٝػالَ
 ثريٟ ١ي ١بَٝذط بَٝت,١ْ ضَا٠ْٞز ١ْٝٝ ضزَٜو٠ز ٖٝض ٕ,١به ض١غ٠ضاض نا١ٕخؤؾ١ْ)
 ٥ُٝاَٞ ى٠ٚ ض,١ب١بطريَٜٓ خؤثاضَٜعٟ نا٠ْٞضَٜهاض ١َٖٚٛ ١ٚادب ١بؤٜ ,(َطزٕ ٚ

 ١بؤٜ ,١ٚ٠زٜه ضَٜه٠ٞز١ق ٠ٚض١ب َيسَٜري١ٖ ٠ٚ٠ض٠ز١ق غت٠ز ١ي ض١َٟٚٛف ض١عَٛ
ٍَ ١ي ١ٚ٠َاْ ٚ ضَا٠ٕز ناضَٖٝٓا١ْٞب ى٠ٚ نا٠ٕضَٜهاض ١َٖٚٛ ض١ٟب١ططتٓ ثاف  ٚ َا

 َطز, ١خؤؾ١ْٝٝ ١ٚب غَٝو١ن ض١ط٥١ دا ْسٜساض,٠ثَٝٛ ١ْٞالٜ ٥١ٚ٠ٟاطازاضنطزْ
 ٤زات١ْ ١ٚ٠غت٠ز ١ب خؤٟ ٥١ٟٚ َيا١ّب نطَٜت,٠ز شَاض١ٖ ٖٝس١ؾ ١ب ٥١ٚ٠
 ١َٞضخ١َت١ن ١ي ١ٟٚا٥١ْ ١َٖٚٛ ٚ خؤٜٞ نٛؾتين ٥ؤباَيٞ بَٝت ١ّضخ١َت١ن
 بؤ ؟١نَٝٝ بؤ ١ن١ٖٝسب١ْٚٛؾ ١ٚات١ن ,١خؤٜساٜ غتؤ٥١ٟ ١ي ,ٖؤناضٜإ ١بَٝت٠ز
 ْسضٚٚغيت١ت ْسَٜه١ٞناضَ ٜإ َطَٜت,٠ز ٚدا٥١ نا٠ٕضَٜهاض ١َٖٚٛ زٚاٟ ١غَٝه١ن
 ١ب ٥١ٚ٠ٟ زٚاٟ( ثاضَٜعَٜت بٝإ خٛا) ١ٕن٠ز ١زؤخ ٥١ٚ ١ٍَط١ي ٥ٝـ ١ٟٚا٥١ْ ٚ

 ١َٞضخ١َت١ن ٤قػٛضٟ ٖٝض ٚ ض١ب١طط٠ْز نا١ٕثَٜٝٛػت ٠ضَٜهاض ١َٖٚٛ دسزٟ
 نطَٜٔ,٠ز شَاض١ٖ ٖٝس١ؾ ١ب ٥١ٚ٠ ٖاتٔ, ضط١َ تٛٚؾٞ تٛاْا ١ي ض٠ز١ب ٕ,١ْان
 ١ي ٚ بضٔ ١ن٠ناض ٠ٚض١ب ١ٚ٠خؤثاضَٜعٜٝ ٚ زَيػؤظٟ ١ب ٥١ٚ٠ٟ بؤ ١ٖاْساْ ف٥١ٚ٠
 ١ٚ٠ٟزَيساْ ف١زٜه ن١ٞال١ٜي ٕ,١ن٠ز ثريؤظ ٠ٚٚض١ط ناضَٜهٞ ض بعأْ ناتسا َا١ٕٖ
 .١نا٠َْطزٚٚ ٠ٟٚاز١خاْ
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 تاواٌباسة؟ كَي اعوٌةوت شةِيذي كَي
 ١َال ١َدٝس ضٚاْسظٟ     

 
 ٖات٠ٛ ف١ضَٛٚز٠نإ ي١ ن١ اعٕٛت ١ْخؤؾٞ ١َٖيب١ت١
 ْاخؤؾ١ٝ ث١تاٚ ظؤضب١ٟ بؤ ب٠ٚٛ ْاٚ ثَٝؿرت

ٍَ ن١ ظاٜطؤغ١ٝنإ  ي١ْاٚ خ١َيهٝإ ب١نؤ١َ
 ظاْػتٝا١ْ ْا٠ٚ تاقٝط١ٚ ١٥ٚ ثٝؿرت بطز٠ٚ,ضْٛه١

 اْٟٚ ٚ ظاٜطؤؽ دؤضٟ نطزْٞ زٜاضٟ بؤ ١ْبٕٛٚ
 ن١ ث١تاٜا١ْ ز٠ضزٚ ١٥ٚ ظؤضب١ٟ  بؤ بٛٚ طؿيت ْاَٜٚهٞ( اعٕٛت) بؤ١ٜ ١ْخؤؾ١ٝن١
 ف١ضَٜٛا١ْ ظاْاٜإ ٠ٚى بؤ١ٜ ١َٖي١٦ز٠ٕ غ١ض ؾَٝٛاظَٜهٝرت ٚ دؤضَٜو ب١ ١٥َِطؤف
 ي١(ٚغًِ ١عًٝ اهلل قًٞ)ث١ٜاَب١ض ن١ ١ٜ١ٖ تاع١ْٜٛإ ١٥ٚ سٛنُٞ ١َٖإ

 .نطز٠ٚ باغٞ ف١ضَٛز٠نإ
َٞ دا َٟ ز٠نات تاعٕٛ باغٞ ن١(ملسو هيلع هللا ىلص) ث١ٜاَب١ض ٛزا١ْٟف١ضَ ي١ٚ ١ٜن ): ز٠ف١ضَٛ

َٞ بًَٝٞ تؤ ب١َياّ( َػًِ يهٌ ؾٗاز٠ ايطاعٕٛ  ظاٜطؤغ١ ٚ ١ْخؤؾٞ ب١ٚ ١ٖضن١غ
َٟ  ؾ١ٖٝسٟ ث١ًٟ ب١َيهٛ ْري ِضاغت ِض٠ٖا١ٜ ب١ٚ قػا١ْ دؤض٠ ١٥ّ ؾ١ٖٝس٠ سيط
 ف١ضَٛٚز١ٜ٠ ي١ّ ن١ ١َضدَٝو ب١ض١ْس ١٥ٜٚـ بِطٚازاض َطؤظٞ ب١ تاٜب١ت١

َٟ ٠ٚى ْٚهطا٠ٚت٠ٚ١ض ُٕ، َٜٜكُع َعِبٕد َٔٔ ؾًَٝظ)ز٠ف١ضَٛ َّاُعٛ ُِٝهُح اي  بًَٜدٔٙٔ يف ٜؾَٝ
ُِ َصأبّسا، ِٔ أْٖ٘ َٜعًِٜ ُ٘ ٜي ُ٘ ٜنَتَب َا إيَّا ُٜٔصَٝب َٕ إيَّا ي٘، ايَّ ٌُ ي٘ نا  (ايػِٖٗٝٔد أِدِس َِٔج
 ي١ٚ( ٕٛاعت)نٛؾٓس٠ ث١تا١ٜنٞ بٛٚ ٚالتَٝو ٜإ ؾاضَٜو ي١ ب١ْس١ٜ٠ى ١ٖض ٚات١
– ز٠ض١ْضٛٚ َا٠ٚ١ٜٚ ؾاض٠ ي١ٚ ٚ ٥اضاَٝططت ن١غ١ف ١٥ٚ ١َٖيساٚ غ١ضٟ ؾ١َٜٓٛ
 ب١ ت١ٚاٜٚؿٞ با٠ِٚضٟ -ؾ١َٜٓٛناْٝرت بؤ ١ْطٛاظضَٜت٠ٚ١ ظاٜطؤغ١ن١ ٠ٚ١٥ٟ بؤ

 ٖؤناض٠ناْٞ ططت١ٓب١ضٟ زٚاٟ- ثاؾإ ١ٖبٛٚ خٛزا ت١قسٜطاتٞ خٛزاٚ
 ؾ١ٖٝسٟ ث١ًٟ ٠ٚ١٥ َطز ١ْخؤؾ١ٝ ب١ٚ ٠ٚ بٛٚ ظاٜطؤغ١ن١ تٛؾٞ -خؤثاضاغذي
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َٟ, ثٞ  ١٥ب١خؿط
َٞ ز٠َيَٝٔ ظاْاٜإ ٠ٚى ب١َياّ  ن١ بضٝت ؾ١َٜٓٛ ١٥ٚ بؤ بٕٛٚ ؾ١ٖٝس بٝاْٟٛ ب١ ْاب

َٟ ٜإ بًَا٠ٚ تَٝسا ١ْخؤؾ١ٝن١ٟ  تاعٕٛ ؾ١ٖٝسٟ ١ْزات,ن١ٚات١ ثاضَٜعنطزٕ ب١ طٛ
 بؤ تٛاْاف ب١ثَٝٞ ١ٜ١ٖٚ ق١ز٠ض ق١ظاٚ خٛزاٚ ب١ ت١ٚاٟٚ با٠ِٚضٟ ن١غ١ٜ١ ١٥ٚ

 خؤٟ ٤ز٠نات ب١دٞ دٞ ت١ْسضٚغيت ِضَُٜٓا١ٜناْٞ د١غت١ٟ تٞغ١ال١َ
 ِضؤسٝـ ال١ْٜٞ ؾ١ًشاْٞ ١ْ ٤ضٚخإ ١ْ ١ْٚ٤تطغإ ٚض٠ب١ضظٟ بؤ ز٠ثاضَٜعٟ
 ضَٝت١ ْا بٛٚ تٛف ١٥ط١ض خ١َيهٝرتٜـ غ١ال١َتٞ بؤ ٚ ز٠ب١غيت خٛزا ب١ ثؿت
 .ؾ١ٖٝس٠ َطز ١٥ط١ض ١٥ططٜت ٥اضاّ ٚ ؾاضٜهٝرت ٤ؾَٜٛٔ ٖٝض

 ١٥ٚ ب١ض٠ٚ ؾ١ٖاز٠ت ث١ًٟ ٠ٚز٠غتَٗٝٓاْٞ بٝاْٟٛ ب١ ن١غ١ٜ١ ١٥ٚ تاٚاْباضٜـ
َٟ ثعٜؿهٞ ِضَُٜٓا١ٜناْٞ ٜإ بًَا٠ٚ تَٝسا ١ْخؤؾ١ٝن١ٟ ن١ بِطٚات ؾ١َٜٓٛ  ثؿتطٛ
 ي١ٚ ٜإ ١٥نات تٛف خ١َيهٝرتٜـ ْاثاضَٜعٜت خؤٟ ب٠ٛٚ تٛف خؤٟ ٜإ ١٥خات
 ضث١ٜاَب١ ٠ٚى  بؤت١ٚٙ بًَاٚ تَٝسا ١ْخؤؾ١ٝن١ٟ ن١ ِضا١٥نات ؾ١َٜٓٛ

َٟ(ملسو هيلع هللا ىلص) َٔ ايؿاٗز:) ز٠ف١ضَٛ َٔ نايؿاٚز ايٛاعِٕٛ َ ـٔ َ  تطغٞ ي١ ن١غ١ٟ ١٥ٚ(ايصح
 دٝٗاززا غ١ظاٚ ناتٞ ي١ د١ْط ب١ض٠ٟ ي١ ن١ ٚا١ٜ ١٥ٚن١غ١ ٠ٚى ِضا١٥نات تاعٕٛ
ُٕ قد ألْٖ٘)ط١ٚض٠نإ,ضْٛه١ تاٚا١ْ ي١ ١ٜنَٝه١ ٠ٚ١٥ زٜاض٠ ِضا١٥نات  َُصاّبا ٜهٛ
ٍٕ إىل ؾَٝٓٝكًٝ٘ بامٜلَسِض َٛبا٤َ َُٜٚٓػُس َخَس،آ ََها ٖٓاِع بأيٍؼ َضَسٍز يف ؾََٝتطٖبُب اي  ز٠بَٝت١(يً
 ١٥ٚ طْٛاسٞ ب١َ١ف ظٜاتط خ١َيهٞ تٛؾبْٛٞ ١ْخؤؾ١ٝن١ٚ ب٠ٚ١ْٟٛ بًَاٚ ٖؤٟ

 .ز٠َطٕ ٚ ز٠بٔ تٛف ١٥ٚ ٖؤٟ ب١ ن١ ١٥غتؤ ز٠ن١َٜٚت١ ن١غا١ْؾٞ
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 !ئةوِشؤ قةدةغةكشاوةكاٌي و دوَييَن حةِساوكشاوةكاٌي
 

 تَٝهِطاٟ خػت٠ٛٚ ثؤ ٚ ث١ٍ ي١ دٝٗاْٞ ت١ٚاٟٚ ث١تا١ٜن١ ١٥ط١ضضٞ ؤْا١ٜنؤِض ١٥ّ
 ز٠ناتٛٚ ؾتٝؿُإ ظؤض فَٝطٟ خٛاضز٠ٚٚ,ب١َياّ طريٟ ز٠غت٠ٚ١ٝ ب١ خ١َيهٞ

َٞ ْهٛيُٝإ زَٜٚيَن تا ن١ ِضاغتٝا١ْٟ ي١ٚ ظؤضَٜهٝـ  ْٝؿاصيإ ١٥ِٚضؤ ١٥نطزٕ ي
 .١٥زات
 بؤ َٖٝعٟ ب١ ب١ضب١غيت ٤َٟي١ٓٝطري ب١ضٟ ١٥ط١ض ب٠ٚٛ نٕٛ شٜإ ن١ؾيت ١٥َِطؤ
َٟ  ...بْٛٚا١ٜ ْكّٛ يَٝٛاضٟ ي١ زا١ْْط

 ٤ِضَُٜٓاٜٞ دؤض٠ٖا َطؤظ١نإ غ١ال١َتٞ ٤شٜإ ن١ؾيت بْٛٚٞ ِضظطاض بؤ دا
 باِضٚ قَٛاضخا١ْٚ ؾ١ٚا١ْٚ ٜا١ْٟ زاخػتين :٠ٚى ز٠نطَٜٔ ث١ِٜط٠ٚ تاٜب١ت ِضَٜػاٟ
 طؤؾيت خٛاضزْٞ اضِٚضٚخػ ٚ ز٠ّ ٤ز٠غت زاثؤؾٝين ظؤضٚ تَٝه١َيااٟٚ ١َخيا١ْٚ
ٍَ باَيٓس٠ٚ دؤضٟ ١ْٖسٟ َٟ ي١ ٥اغتَٝو ط١ٜؿتؤت١ ١َتطغٞ ت١ْا١ْت ٥٤اش٠  ١ْٖس
 ! ِضاطريإٚ ٥ا١ٜٝٓناْٝـ ؾ١َٜٓٛ ٚ َعط١ٚت ٖاتٛٚضؤٚ باظاِضٚ ؾَٜٛٔ
 خع١َتٞ ٤ت١ْسٚضغيت ٤غ١ال١َتٞ بؤ تْٛسا١ْ ؾ١َٜٓٛ ِضَٜٛٚ ١٥ٚ ١َٖٛٚ

 ٠ْٚس٠ٟب١ضش ١ْ٤ظا١ْنإ ْٗات١ ١ْٝ ِض٠خ١ٟٓ ن١غٝـ ب١ض طريا١ْٚ َطؤظا١ٜتٞ
 ق١ز٠غ١ٚ ١٥ٚ سٝه١ُتٞ ي١ داًٖٝٔ ١ْظإ ١ٜن١َٝإ دؤضٟ ن١ ١ْبَٝت خٛاظ٠نإ
 زشا١ٜتٝؿٝإ ب١َيهٛٚ ٠ٚٚضْاططٕ ب١ٖ١ْس ِضَُٜٓا١ٜٝنإ ١ْى بؤ١ٜ تَٝٓاط١ٕ ٥ٝذطا٥ات١
 ...ز٠ن١ٕ باض٠ٚ١ٜ٠ ي١ٚ ق١ب١ف قػ١ٟ ٚ ز٠ن١ٕ
 غ١ال١َتٞ ٤ثاضاغذي بؤ ٥ٝذطا٥اتا١ْ ١٥ٚ بعأْ ٤تَٝبط١ٕ ِض٠ْط١ ٝؿٝا٠َٕزٚ دؤضٟ
 بؤ١ٜ ْاطٛدمَٝت ٥اض٠ظٜٚإ س١ظٚ ٤ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ ي١ط١ٍ ب١َياّ زاْطإٚ خ١َيهٞ
 ططْط١ ٠ٚ١٥ٟ ضْٛه١ ناض ث١ِٜط٠ٚ ال١ْٜٞ نطاٚا١ْٚ ق١ز٠غ١ ١٥ٚ زشا١ٜتٞ ز٠ن١ْٚ١
 ٤طؿيت ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ ١ْى ٥اض٠ظٚات١ س١ظٚ نطزْٞ تَٝط ٤نطزٕ قاظاْر ١٥ٚإ الٟ

 ...ٖاَٚياتٝإ ت١ْسٚضغيت

2 



 

 مةال عبداهلل شَيركاوةيي ....................................ء رؤَلي زاناياني ئاييينكؤرؤناشةردةمي 

 

67 

 س١ِضاَٞ خٛزا نطإٚ س١ِضاّ ٥ٝػالّ ي١ ؾتا١ْٟ ١٥ٚ ١َٖٛٚ ١َب١غت١ُ ٠ٚ١٥ٟ
 بؤ ؾتَٝو ض ١٥ؾعاْٞ َطؤظ١نا١ْ زٚضغته١ضٟ ٤خاَيل ن١ خٛزا١ٜى نطزٕٚٚ

ُِ ٜأٜيا) خطاث١ ؾتَٝهٝـ ض باؾ١ٚ َطؤظ١نإ شٜاْٞ ٚ ت١ْسضٚغيت ِٔ َٜعًِٜ َٛ خًََٜل ََ ُٖ َٚ 
ـُ ٝٔٛ ًٜٓ  ت١ْٗا َطؤظا١ٜت١ٝٝ ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ ٚ ثاضاغذي ٤خع١َت بؤ ١َٖٟٚٛ( اٞيَدٔبرُي اي
َٟ ١٥٤ن١ٕ خٛزا زشا١ٜتٞ ض١ٝناْٝـ ١َغ١ًس١ت ١ْ٤ظإ  غٓٛض٠ ١٥ٜا١ْٚ

 ...بب١ظَٜٓٔ س١ِضا١َنإ
 باملعسٚف االَس)١ خطاث ي١ ِضَٜططٟ ب١ضان١ٚ ف١ضَإ ططْطٞ يَٝط٠ؾ٠ٚ١ ١ٖض دا

 نطزؤت٠ٚ١ ي١غ١ض د١خيت ظؤض ٥ٝػالّ ن١ ١٥ن١َٜٚت ز٠ض بؤ َإ (املٓهس عٔ ٚايٓٗٞ
(ِِ َِٝس ٝنُٓت ١ََٕٓ َخ َٓٓاِع ٝأِخِسَدِت ٝأ َٕ ٔيً َُُسٚ َُِعُسٚٔف َتٞأ َٕ ٔباٞي ِٛ َٗ ِٓ ِٔ ََٚت ُُٜٓهِس َع  ١٥ضى ضْٛه١(اٞي
 بؤ خ١َيهَٝو ي١َٓٝط١ِضَٜٔ ٚ شٜإ ن١ؾيت بْٛٚٞ نٕٛ ي١ نطز١ْ ِضَٜططٟ ٚادباتٝإ ٚ

 دٝٗإ ت١ٚاٟٚ ٤به١ٕ نٕٛ شٜإ ن١ؾيت ٥اظازٟ ب١ْاٟٚ ٤خؤٜإ ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ
 َٖٝع٠ ١٥غتؤٟ ي١ ١٥ضن١ ١٥ٚ ١٥َِطؤ ن١ بب١ٕ, ْازٜاض ضاض٠ْٛٚغٞ ب١ض٠ٚ

 .زا١ٜ نؤ١َيطاف تانَٝهٞ ١َٖٛٚ بطط٠ ٚ ثعٜؿو ظاْاٚ ٚ ١َٝٝٓ١٥نإ
 ٥ٝػالَسا ي١ خؤٟ ب١ْس٠ناْٞ ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ بؤ خٛزا زَٜٚيَن ١٥ٚؾتا١ْٟ ن١ٚات١
 ب١ضش٠ْسٟ بؤ ١ٖض ب١دؤضَٜهٝرت ب١ْاَٜٚهٝرتٚ ب١ضطَٝهٝرتٚ ي١ ١٥َِطؤ نطزٕٚٚ س١ِضاَٞ
َٟ الٟ زَٜٚيَن ٠ٚ١٥ٟ ب١َياّ نطإٚ ق١ز٠غ١ َطؤظ١نإ  ع١ٜب١ٚ خ١َيو ١ْٖس

 .ث١ض٠ٚض١ٜ ْٝؿتُإ ٚ َطؤظسؤغيت ٚ ٚؾٝاضٟ ١٥َِطؤف ٠ٚ١٥ٟ بٛٚ زٚان١ٚتٟٛٚ
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 داخظتين ٌَيواُةل
 كاتي شَاتيَكيز ثيَةبةل تةماعةج وةجومع ضازدىيةلَجةٍاييء ٍةزِةب كاٌةوتةمصط

 .واقعي و فيقّي كيةيةوةخوَيٍذٌ
  

 خوزمالَ -طولَجي منيةئ مالةك
 

 ١ي ٜاخٛز فؤ١ٕي١ت ١ب ٜإ ٚخؤ١ِضاغت ظؤضداض زا١نات ١ّي
 ٤ٚاتػاخ ى٠ٚ ١ٚ٠نطزْ ْس١ٜٛ٠ٟث نا٠ِْٞضَٜطادؤضاٚدؤض

 َا٠ٕثطغٝاض ٥١ٚ ٠ٚ٠ض١ََٝػٓذ ٤تًٝططاّ ض١ٚظاٜب
 ٥٠َٟٝٛ ٤خطإزا نا١ٕٚت١َعط بؤضٞ ٥١ٚ٠ نطَٜت,٠يَٝس

 ٠ٚ٠٤ٚباض١ي ب١ْٚٛ َيَٜٛػتَٝهتا١ٕٖ ٖٝض ٥اٜين ظاْاٜاْٞ
 زاخػتٓٝؿٝإ؟ ٖؤناضٟ ١ب٠ْٚٛبطط
 ثطغٝاض ٥٤اغاٜٞ َيه١ٞخ بؤ نا١ٕٚت١َعط زاخػتين ١ٟي١غ١َ ٥١ّ ِضاغتٝسا١ي

 .بهطَٜت َاؾا١ت نطَٜت٠ز ١ٚ٠ِضٚاْط ز١ٚٚي ٠ٚ٠باض ١ّي نطزٕ
 ثريؤظٟ ١ب ١َٛغَٛيُاْاْ زَيٞ ب١ْٞٚٛغت١ٚاب ض١ٟضخ٠ز ٠ثطغٝاض ٥١ّ: ١ّن١ٜ

 ٜا١َٞث بؤ ١زَيػؤظٜٝ ْٛاْسْٞ ٤ٚت١َعط١ي نا١ٕضغتؿ١ث ظٜاتطٟ ظَي١ٞٚف ٚت١َعط
 .١غتدؤؾ٠ٝٝز ٚ زَيدؤؾٞ دَٝطاٟ ٠تا٥َٝط ٥١َ١ ١ن خٛاٜٞ,
 ططَٜت٠ز ٠ضضا١ٚغ ١ٚ٠ظا١ْْٝٝ ١ي ى٠ٜ١تاِضاز ٠ثطغٝاض ٥١ّ ٠َٞزٚٚ زٜٟٛ: ٠ّزٚٚ
 ٥١ٚ ٠َٜٔٚيبس١ٖ ٚظٜاتط ١ٜٓ١ٚ٠ِضؤؾٓبه ١ْ١الٜ ٥١ّ ظاْاٜإ ٥١َُٟٝ بَٝت٠ز١ن
 ١ٜٓ١بٝد ١ٚ٠َيب١ْٚٛتَٝه ٖؤ١ٟب ت١َٞطؤظاٜ ض١غ١ي ١ٜ١ٖ ١ن ١ٜٞقٝك١ٝس ١تطغ١َٝٝ
 .١ٚ٠ٚت١َعط ٥١ًٖٞ ٚ َٛغًَُاْإ ضضا١ٟٚب
 ١ٍَط١ي ؽ١ن ١ن ملَٝيَن١غ٠ز ٥١ٚ٠ َٛغًَُاْإ ١ٜٞض١َٝٝزَيط ٚ ثطغٝاضنطزٕ ٥١ّ

 ١ختا١ْخؤؾب ٥١َ١ ١ن نذاضٟ,١ٜ ٚ ٖا٠ٜٞض١ِب ١نا١ْٝٝٓٚت١َعط ضطا٠ٟز زاخػتين
 ِضاؾهاٟٚ ٥ٝذُاعٞ ٥اغيت تا ْط٠ٔنس١ٜ ض١ٟغ١ي َٛغَٛيُاْإ ٚ ظاْاٜإ ١َٖٚٛ
 غتُا١ٕٚاٖ خَٜٛٓس٠ز ناصيا٥١ٕٛغَٛيٝ ١نتَٝب ١ن ظؤضداض ٥١َُٝ ِضٚات,٠ز ٠ّضز١غ
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 ظؤضداضٜـ ٥٠ٚاضا١ٚزَٜت ت١ظي٠ظ١ظؤضب( ٥ٝذُاع)ْط٠ٞنؤز زا٠َ١ضز١غ ١ّي نطز٠ز
 ١ّضد١غ ْط٠ٞنس١ٜ ١ن ١ْٝٝ ثَٝؿٗاتَٝو ٖٝض طٛٚت َا٠ٕز ٤ٖاَٜٚؿت٠ز ملا١ٕث

 غتا٠ٚ٠ٕز١ْ ١ٚ٠ؾ١َ١ب ْسَٜهٝـ١ٖ ضبَٝت١غ١ي ٥ٝػالَٞ دٝٗاْٞ ظاْاٜاْٞ
 ِضاغيت١ب َيا١ّب َٛغًَُاْسا, ََٝص١ٟٚٚي نطز٠ز ٥ٝذُاعٝؿٝإ بْٛٚٞ ضْهؤَي١ٖٞ

 ١ن ضخػت٠ز ؾ١ْ١ٞالٜ ٥١ّ ٥اٖٚاف ضخػت٠ز تطٟ ظؤضؾيت ضؤٕ نؤضؤْا
 تٛاْطا ١ْ١ٚ٠َٛغَٛيُاْ شٜاْٞ ١ب ١غت١ٚاب ططْطٞ ن١ٜ١ٞي١غ١َ١ي ١َ١ٚ٠ن ١ْٞال١ٜب
 ضطا٠ٟز زاخػتين ض١غ١ي ى١ظاْاٜ ٖٝض ١ن ١ْ١الٜ ٥١ّ ض١غ ١ي بَٝت١ٖ ْط٠ٞنس١ٜ

 ١ٚدَٛع غاضز١َْٞيج١ٖ ١ٟي١غ١َ بؤ ,١ْٝٝ١َٝؿ١ٖ بؤ ٚ نذاض١ٜ١ٟب نا١ٕٚت١َعط
 ١ِضَٜط ١ٚ٠ضع١ٝٝؾ بٝاَْٜٛهٞ ٤ثَٝؿٗاتَٝو ٖؤ١ٟب ناْسا١ٚت١َعط ١ي تٝـ١َاع١د

 ض١غ١ب ضا٠طٛظ ١ٜ١ي١غ١َ ٥١ّ ت١ظي٠ظ١ب تؤظٟ ٠تا٠ٚض١غ١ي ٠ْس١ضض١ٖ ,٠ثَٝسضاٚ
 ض١غ١ي ْطب٠ٕٚٛنس١ٜ ١ٚ٠زٜػاْ ظاْاٜإ زٚاداض َيا١ّب ,١ٚ٠َٛغًَُاْاْ ٚ ظاْاٜإ

 ض٠ٟطٛظ ٤ناتٞ ختَٝه٠ٞتاٚ ت١َاع١د ١ٚدَٛع ٠نؤضؤْاٚ ٖؤ١ٟب ١ن ٥١ٚ٠ٟ
 ض١غ١ب ٚت١َعط زٚاتط ٚ باْطبسات باْطبَٝص ْٗا١ت ٚ زضَٜت١ْ دا٥١ّ ناْسا١ٚت١َعط١ي

 ٤ٖا٠ٜٞض١ِب نا١ٕٚت١َعط زاخػتين دٝاٚاظٟ ٠تا٥َٝط زاخبات, خَٜٛٓاْسا َْٜٛص
 ؾسا٥١َ١ ١ٍَط١ي ,١ٚ٠ِضؤؾٓبٜٛٚ تَٝٝاْسا ت١َاع١ٚد١دَٛع غاضز١َْٞيج١ٖ
 .نَٝؿ٠ِِضاز ٠ٚ٠خٛاض ١ْٟسخاَي١ض ٥١ّ بؤ ضدمتا١ٕغ
 ٠َٓٝ١ٚظ ِضٟٚٚ ض١غ ؾَٜٛين ثريؤظتطٜٔ ٚت١َعط بٝٓري٠ز ١ن ١ٜ١ٚ٠ِضٚٚاْط ١ٚي -٩

 ثانرتٜين ١ٚ٠ٟنؤبْٛٚ دَٝطاٟ ٚ ٠ٚض١ط خٛاٟ الٟ ١ؾَٜٛٓ ٜٚػرت١ٜٔخؤؾ
 ثؤٍ ثؤٍ ١٤خٛاٜٝ ْٛٚضٟ غتدػتين٠ز ٠َٓٝ١ٟظ ٠ٜٝٚ١٤ضظ١غ نا١َْٞطؤظ
 ب٥٠ٕٚٛاَاز ْاٟٚ ى١ٜ ى١ٜ ٤غذي٠ٚ٠ِضاز ضطاناْٝا٠ٕضز١ب ٠ّ٤ض١س١ي ١َال٥ٝه
 ٠ٜٞضز٠ض١ٚث ٤ت١َٞيا١ٜنؤَ ططفيت ٜا٠ٕز تَٝٝاْسا َْٜٛصنطزٕ ١ٕ٤ن٠تؤَاضز
 ِضاؾهاَٚإ زقَٝهٞ ٖٝض ١ٜٔن٠َاؾاز١ت١ن ١ن١ظاٖريٜ ٠ض٠ثَٝٛ ١ب ٕ,١ن٠ضز١ضاضغ

 تَٝٝاْسا ضغتـ١ث غاضز١َْٞيج١ٖ ٤نا١ٕٚت١َعط زاخػتين بؤ ١ْٝٝ غت٠ضز١ب١ي
 ت١ضٜع١ؾ ِضؤسٞ َاؾا١ٟت ناتَٝو َيا١ّب َاْسا,٠ضز١ب١ي نات٠زضٚغتس ض١َج١ٚي
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 ضٚا٠ٕضاٚ ١ظٜاْ ٥١ٚ ض١ب١ي بٝٓري٠ز ِضٚاْري٠ز ١ن١ناٜ بؤ ١قاغسٜا١َْ ١ٜٔ٤ن٠ز
 ٠ثَٝسضاٚ ١ِضَٜط ١ن ١ٚ٠بَٝت٠ز ِضؤؾٔ بؤ َا٥١ٚ٠ٕ دٛا١ْٞب ظؤض ٥١اضازاٜ ١ي ١ن ٠ٟنطاٚ
 ١ب٤ َيبػجَٝط١ٜٖٔ ناْسا١ٚت١َعط١ي ١ٍَنؤ١َب ضغتـ١ث ناتٞ ن٠ٜ١َٞاٚ بؤ
 ١ض١ْٓٝ نطَٜت٠ز ضنطا٠ٚطٛظ نطاٚ ٜاضٟز ناتَٝهٞ بؤ بطٛتطَٜت ًَُاْإَٛغ
 ١ن ٠تا٠ٚض١غ١ي ٜٚػت باؾٞ بَٜٛطَٜهٞ ف٠بِطٜاض ٥١ّ ِضاغيت١ب١ن ١ٚ٠ٚت١َعط
 ١ن بهطَٜت ١بَٜٛطاْ تٛا١ف ٥١ٚ غٛثاغٞ ت١ٞخؤٜٞ دَٝ زا٠يَٝط ١بؤٜ بؤبطا, غيت٠ز

١َٞب: َيَٝت٠ز تٛفٝل ١ظي خايس َاَؤغتا ى٠ٚ زضٜاْهطز, ظاْاٜاصيإ  بؤ ١ٚ٠ِضا١ْط ب
 ٚ نطز١قٝك١ٝس ١تطغ١َٝٝ ١ٚب ضنٝا٠ٕز خؤَإ ظاْاٜاْٞ نا١ٕضب١ٝٝع ٠ْس٠ْاٚ

 .خؤٜاْٝاْسا بطٜاضٟ
 بْٛٝازْاْٞ ٚثازاؾيت ثريؤظٟ ض١غ١ي ١ْٝٝ ى١ْهؤَيَٝٝ ٖٝض ١ختا١ْخؤؾب -٦
 نطَٜت٠ز١قػ ١ن ٠ْٟس٥١ٚ٠ َيا١ّب تَٝٝاْسا, ثطغتـ ظَي١ٞف ٠ٚظٜاز نا١ٕٚت١َعط
 ثَٝؿٗاتَٝهٞ ض١ب١ي ٜٚـ٥١ ٚت١عط١َي ١نا١ْضغتؿ١ث غاضز١َْٞيج١ٖ ض١غ١ي
( ٠ْؤظز نؤظٝس) ظاٜطؤغٞ ١ٚ٠ٟبًَاٚب١ْٚٛي ١بطٜتٝٝ ١ن ١ن١غ٥١ًَ ١ي ١َياَٜٚط١ٜٖٝ

َٟ, نؤضؤْاٟ ظاٜطؤغٞ  خَٝطا ٤نطز١ٕؾ١ط تٛاْاٟ ١ظاٜطؤغ ٥١ّ ١ن ْٛ
 ٥١ٚ٠ٟ بؤ نإ,١َطؤظ ٚتين١نه١ض١ٜب٤ نا١ٕباَيػ٠ض١ق ١ؾ١َٜٓٛي ١ٜ١ٖ ١ٚ٠ٟبًَاٚبْٛٚ

 باؾرتٜٔ َطزٕ ١ي بجاِضَٜعٜٔ ٜٚػتاصيا١ٕخؤؾ ٤خؤَإ ١قٝك١ٝس تا١ث ضز٠ٚز ١ّي
 ٠ٟز ,١نطز١ْْت٠ٓٝض١خؤن ٤نا١ٕباَيػ٠ض١ق ١ؾ١َٜٓٛي ١ٚ٠ٜ١ٚت١ٓزٚٚضن ض١غ٠ضاض
 ٖؤ١ٟب نرت١ٟٜ ١ٍَط١ي َٛغَٛيُاْإ ٚتين١ضن١ب ظؤض ٖؤ١ٟب نا١ٕٚت١َعط
 بؤ بَٝت٠ز باف ن٠َٓٝ١ٜ١ٞظ ناْسا١ٚت١َعط١ي ١ٚ٠نؤبْٛٚ ٠٤ضظ١ف ثَٝٓر دماَسا٥١ْٞ

 ثريؤظٟ ٤ثانٞ ٖا١ٟب١ي ٖٝض ٠ًََٜٔٝز ٥١َ١ٟ ١ن ,١ٚظاٜطؤغ٥١ ١ٚ٠ٟبًَاٚبْٛٚ
 ٥َٝػتا ١ٚ٠زَيٓٝا١ٜٝب ٥١ٚ٠ ١ٚخٛضا١ْٜ ١ّخ ١ظٜٚٚ ١ّب ض١ط١ٚ٠٥,١َٓانات١ن ٚت١َعط
 ٥ٝتايٝا ٥َٝطإ بٝٓري٠ز ب١ٚٛباؾرتْ ض١ٚضٚب٠ز َياتا٠ْٞٚ ساَي١ٞي ساَيُإ ٖٝض
 .بٕٛٚ َطؤٜٞ غات٠ٞناض تٛؾٞ خؤ١ٚت١ٓن ْط٠زض١ن تط َٚياتٞ ْسا١ٕض ْػا٠ض١ف
 ى٠ٜ١زٜاضز ض١ٖ طؤِضاْٞ بؤ بطز غتت٠ز ض١ط٥١: َيَٝت٠ز ١ٜ١ٖ نُا١َٕا١ٜبٓ ٥١َُٝ -۳
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 ٥١ٚ طؤِضاْٞ بؤ غت٠ز ٤ٜت١به ثَٝؿٓٝاضٟ دا ثَٝبَٝت زًٜت١ب بَٝت٠ز ٥١ٚ٠
 ناْسا١ٚت١َعط١ي ت١َاع١د ١ٚدَٛع ٠طٛتطاٚ ١ن ٥١ٚ٠ ٠ٟز ضٜت,١ب٠زٜاضز
 ٚتسا,١َعط١ي ١ٍَنؤ١َب َْٜٛصٟ بؤ. ١ٜ١ٖ ز١ٌٜب ١ن١ت١ساَي ضز١ٖٚٚ بؤ غَٝطٕ,١َيج١ٖ
 َْٜٛصٟ ١ٟن١ز١ًٜب ف١دَٛع َْٜٛصٟ بؤ ,١ٚ٠َاَي١ي ١ي١َنؤ١َب َْٜٛصٟ ١ٟن١ز١ًٜب
 ِضنعات زٚٚ ١ْٚٝٝ ض١غ١ي ١ٟدَٛع َْٜٛصٟ ِضَٜبٛاض غ١ٞن ضؤٕ ى٠ض١ٖٚ ,١ِضؤ٠ْٜٝٛ

 ١َٛقُٝ ٤خؤف١ْ ٞغ١ن ٚ ٜين١ٖ َْٜٛصٟ بات١ٞي قػط١ب نات٠ز ِضؤ٠ْٝٛ َْٜٛصٟ
َٞ  بات١ٞي نات٠ز ِضؤ٠ْٝٛ َْٜٛصٟ نعات٠ضِ ضٛاض ٥١ٚ٠ ٚت١َعط بؤ بضَٝت ْاتٛاْ
 نا١ْٞٚت١َعط ْٗا١ت ف١زاخػتٓ ٥١ّ بعاْري ف٥١ٚ٠ بَٝت٥١ ٜين,١ٖ َْٜٛصٟ

 .١ٚ٠ت٠ططتٛٚ ناْٝؿ١ٞطؿتٝٝ ١ؾَٜٛٓ باظاضٚ ١ٚ٠ٚت٠ططت١ْٚٛ
 ٜا١َٞث ١ٍَط١ي ١ٝٝزشْ خؤثاِضَٜعٟ نا٠ْٖٞؤناض ض١ٟب١ططت١ٓب ْسب١ٕٚٛثاب -٤

 ٖؤناض ٠ٟز ٖؤناضٕ, خؤؾ١ْٞ بؤ ض١غ٠ضاض ضططتين٠ٚ خؤثاِضَٜعٟ ٚ خٛاٜٝسا
َٞ ضٜـ١ب١ططتٓ  نإ,١ضع١ٝٝؾ ١ِضَُٜٓاٜ ١ب ١ْٝٝ زشٜـ ٚ َطؤظ ض١غ ١ي ١ْٝٝ غٛٚز ب
 ْابَٝت, ٜهات١ْ خٛا ٥١ٚ٠ٟ ١ٚاٜ ٥ُٝاصيإ ٥١َُٝ ناْٝـ٠ٖؤناض ض١ٟب١ططتٓ ١ٍَط١ي
 نإ,٠ٖؤناض ى١ْ ٜهات٠ز خٛا ١ن ١ؾت َا١ٕض١ٖٖ ض١ب١طط٠ٜٓز ٖؤناض ١ن ٥١ٚ٠ٟ

 ى٠ٜ١ْساظ٥١ ١ب ف١خٛاٜ ٥١ٚ ض١ٖ ,١خٛاٜ ْٗا١ت قٝك١ٞس غري٥َٛ١ٟ ١ضْٛه
 .زٚاِضؤشزا ٚ زْٚٝا١ي َطؤظ ثاِضَٜعطاضٟ ١َٜٞاٜ ١ت٠نطزٚٚ ٖؤناضٟ

 نا١ٕت١تاٜب ١ْ١الٜ ٚ فٝكٗٞ ٠ْس٠ْاٚ ١ٟظؤضب١ن ١ٜٔبه١ٚ٠ب ٥٠اَاش بَٝت٠ز -٥
 زاخػتين ١ن ٠ٜاْسا٥١ٚ٠ٚ تٛا١ٟف ٥ٝػالَٝسا, دٝٗاْٞ ١ي ضع١ٞؾ تٛا١ٟف١ب
 ١ْٞدم٥١َٛ ى٠ٚ ْاخَٛيكَٝين, ضع١ٞؾ ططفتَٝهٞ ٖٝض نات١ٞب نا١ٕٚت١َعط ضطا٠ٟز
 دٝٗاْٞ ظاْاٜاْٞ يتن١َٜٝ ٤نٛضزغتإ ض١َُٜٖٞ ٥اغيت ض١غ١ي باَياٟ تٛا١ٟف

 ١٤غعٛزٜ ظاْاٜاْٞ ٠ٚض١ط ٠ٟظضا١ٚزاَ ض١ٚظ٥١ٖ ظاْاٜاْٞ ٠ٟظضا١ٚزاَ ٥٤ٝػالَٞ
 َٚياتٞ ٥اٜين ت١ٞضؤنا١ٜغ ٤ٚضز٥١ٕ تٛا١ٟف ١ٟخاْ ٥٤ُٝاضات تٛا١ٟف ْس١ٟنؤضب
 زاخػتين تٛا١ٟف غٛضٜا٤ عَٛإ ت١ْ١َٞيت١غ ض١ٚت١ق ٚقايف٥١ ت٠ٞظاض٠ٚ تٛضنٝا
 .٠زاٚ ناْٝا١ٕٚت١َعط ناتٞ



 

 مةال عبداهلل شَيركاوةيي ....................................ء رؤَلي زاناياني ئاييينكؤرؤناشةردةمي 

 

72 

 ٚت١َٞعط ٤نه١َٞ ٠َٞض١س ١ي تا١ٖ نا١ٕضغتؿ١ث غاضز١َْٞيج١ٖ ١بؤٜ -٦
َََٖٓع َََطأدَد ايَّ٘ٔ ط ١ٟخاْ ١ْاضَٝت ٝعضط١ٖ ثَٜٝٛػيت ض١ب١ي ١ٟٚب١ْ  ُٖٔ َٔ ُِ ِٔ ٜأظًٜٞ ََ َٚ

ََٚضَع٢   ُ٘ ُُ ُِٜرٜنَس ٔؾَٝٗا اِض َٕ ََا ٝأٜٚي٦ٜٔو َخَسأبَٗا ٔؾٜٞإٔ  ِِ ٜنا ُٗ َٖا ٜإٔ ٜي َخا٥ٔٔؿنَي  ِإيَّا َِٜدُخًٝٛ
ِِ ُٗ َِْٝا ٔؾٞ ٜي ْٟ ايٗد ِِ ٔخِص ُٗ ِْ َعَراْب اٞيآٔخَس٠ٔ ٔؾٞ َٜٚي  ٥١ّ ١ضْٛه(. 114) ايبكط٠ص َعٔعٝ
 .١َطؤظ طٝاْٞ ثاضاغتين بؤ ١غاضز١َْيج١ٖ
 ١ٚدَٛع َْٜٛصٟ غاضز١َْٞيج١ٖ َٛغَٛيُإ ََٝصٟٚٚ بؤ ١ٚ٠ِض١َٜٓبط ض١ط٥١ -۷
 خَٜٛٓاْسا َْٜٛص ِض١ٟٚٚب ضطاناْٝا٠ٕز زاخػتين ناْسا١ٚٚت١َعط ١ي ت١َاع١د

 ى٠ٚ ٚزا,ََٝص١ٚي ٠ِضٜٚٚساٚ ١ضطازاخػت٠ٓز ٥١ّ داضَٜو ْس١ض ٠ْٝٝ١تاظ ؾتَٝهٞ
 ضطا٠ٟز َاْطَٝو ْس١ض غساز١ب١ي( ٖر٦٥٦)نا١ْٞغاَي ١ي ١ٚ٠طَٝط٠ْز ١ن ٥١ٚ٠ٟ

( ٖر۷٦۷) غاَي١ٞي ض١ٖ ,٠نطا١ٚتَٝساْ تٝا١َٕاع١د ١ٚدَٛع ٠ٚزاخطاٚ نا١ٕٚت١َعط
 ؽ١ن ضٌ ١ِضؤشاْ ٠طٛتطاٚ ى٠ٚ ١ن ١نه١َ ١ي قٛضؽ ن١ٞتا١ٜث ١ٚ٠ٟبًَاٚبْٛٚ ض١ب١ي

 دط١س ٥ٝدي زاخطإٚ نا١ٕٚت١َعط ١تا١ٜث ١ٚي ِضَٜططٟ بؤ ١ٚ٠ٖؤ١ٜب َطزٕٚٚ
 بؤ ب١ْٕٚٛ ١ٚ٠ثؿت١ٝٝي ظٜاتط ؽ١زٚٚن ْٗا١ت زا١ِضؤشاْ ١ٚي ٠ّض١س ٥ُٝاَٞ: َيَٝت٠ز

 ١ْاٚباْط١ب ١نتَٝب١ي( اجلربْٞ عبسايطظئ)ٖا٠ض١ٖٚ تهطزٕ,١َاع١د ٤َْٜٛصنطزٕ
 ْٞنا١ٚت١َعط: َيَٝت٠ز زا( االخباز ايرتادِ يف اآلثاز عذا٥ب)ْا١ٟٚب ٜسا١ن١ََٝصٜٚٝ
 باْط ٥٤ُٝاّ َطزْٞ ٤خؤؾ١ْٞ ض١ب١ي( ٖر٩٦٩٥)نا١ْٞغاَي ١ي َٝػط٤ ؾاّ
 .زضا١تَٝساْ باْطٝؿٝإ ٚ زاخطإ نا٠ٕبَٝص
 ض١ب١ي ٠زاخطاٚ نا١ٕٚت١َعط ضطا٠ٟز َِطؤزا٥١ ١ي ١ن ١زا١ٚ٠ْٝٝي طَٛإ -۷
 ٥١ٚ٠ٜ١ ض١ب١ي ١ٚات ,١طؿتٝٝ ْس٠ٚ٠ٟضش١ب ض١ب١ي َيه١ٛب ١ْٝٝ ؽ١ن١تان ْس٠ٚ٠ٟضش١ب

 زٚٚ بؤ ١ٚ٠غ١ن ى١ٜ١ي ٤ظَٜت١ب٠زاز ٠َٞض١ٖ ١ٚا١ٜخؤؾ١ْٝٝ ٥١ّ غطٚؾيت
 بؤ ١ن١ِضَٜططٜ ١ٚات١ن ...٠ٚؾاْع بؤ ١ٚ٠ٚاْٝؿ١ي ضٛاضٚ بؤ ١ٚ٠ٚاْٝؿ١ي ٤ؽ١ن

 .١ٜ١ن١طؿتٝٝ ١ظٜاْ الزاْٞ
 ٤ٜاْس١ٕط١ي ٠ثَٝؿرت١ي ظٜا١ٕي ِضَٜططتٔ: َيَٝت٠ز ١ن ١نا١ْفٝكٗٝ َا١ب١ٓي -١
 ظٜإ تٛؾٞ َطؤظ ١ن ١ٚ٠ٟي ِضَٜططتٔ ١ٚات طؿيت, ْس٠ٚ٠ٟضش١ب ضنطز١ْٞب١غت٠ز
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 دًب ٢عً َكدّ املؿاضد دز٤)بَٗٝين بؤ غٛزٟ ١ن ١ٚ٠ٟي ٠ثَٝؿرت١ي بَٝت
 (.املصاحل

 ِضاظٟ َػَٛيُاَْٝو ٜإ ى١ظاْاٜ ٖٝض ١َ١ٚ٠ن٠ز ٥١ٚ٠ ض١غ١ي خت١د نؤتاٜسا ١ي
 ١ي ثؿت ٤زاخبطَٜٔ نا١ٕٚت١َعط ضطا٠ٟز نذاض١ٜ١ٟب ١ن ٥١ٚ٠ٟ ض١غ١ي ١ْاْٝٝ
 ٜاْس١ْٞط ثاٜإ ١ب ض١غ١ي غٛضٕ َٛغَٛيُإ ٥١ٚ٠ ض١ب١ي ٕ,١به ٚت١َعط
 ف٠ناض ٥١ّ ٜاْس١ْٞط ثاٜا١ٕب بؤ ت١َاع١د ١دَٛع تط ت١تاٜب١ب نا٠ٕعا٥ري١ؾ
 تا١ٟث ى٠ٚ خٛاظضا١ْٟٚ ثَٝؿٗاتَٝهٞ ض١ب١ي َيا١ّب ٕ,١ْان ١َٞخ ض١َت١ن ٖٝض

 ١ٝٝت١َطؤظاٜ قٝك١ٞٝس زٚشََٓٝهٞ ١ٕفٝعً ٠٤ططتٛٚ ت١َٞطؤظاٜ ضؤن١ٞب ١ن نؤضؤْا
 ١ٕ٤زاخب نا١ٕٚت١َعط ٥١اغاٜٝ َطؤظ ى١ٜ طٝاْٞ ثاضاغتين ض١ب١ي زا١ت١ساَي ١ّي
 ٥اغاٜسا نات١ٞي ض١ط٥١ ١بؤٜ ناْٝإ,١ضغتؿ١ث ١ِٟضٚٚط ٤ٚت١َعط ١ٕبه ٜا١ٕن١َاَي

 ٥َٝػتا ٚا٥١ َٛغَٛيُإ بؤ ثازاؾتبٛٚ ١َٜٞا٤ٜ ت١ظ١ًٜف ٚت١َعط بؤ ٥اتٛضؤنطزٕ
 ٠َْٜٛص ٥٠ٟاَاز ٤ٜت١زاخب نا١ٕٚت١َعط ١ن ١زا١ٚ٠ٜي ١ثازاؾت٤ت١ظ١ًٜف ٥١ٚ
َٞ غت١ْك٥١ غت٠ز١ب داضإ ض١ط٥١ بٝت,١ْ نا١ٕي١َنؤ١َب  ١٤نطزا١ْٜ ت١دَٛع غ

 َيو١خ ٤دماَسا٥١ْٞ ٤بْٛٚت٥٠اَاز ١ب ٥َٝػتا ٚا٥١ بٛٚ زٚٚضٜٚٞ ١ْٟٝؿاْ
 ١ٟخاْ ١ضَٝت٠ز ١ْٚازضٚغت ١دَٛع َْٜٛصٟ ضثانطز١ْٞب بؤ ١ٚ٠نؤنطزْ

 ,١ضع١ٝٝؾ بٝاَْٜٛهٞ ض١ب١ي ١غاضز١َْيج١ٖ ٥١ّ ١ضْٛه ,١ٚ٠نا٠ْنطا١ٚغ٠ز١ق
 غٝـ١ن ١تان ناضَٜهٞ ١ٚ٠ْٝٝ١٤ضٚخػت ٤ت١ظضي١ع ١ب ْس٠ٟثَٝٛ ض١ٕٚٛضْْٛٛٚ
 ٚابَٝت نا١ٕٚت١َعط بؤ ٥١َ١ ض١ط٥١ ,١تَٝساٜ طؿيت ْس٠ٚ٠ٟضش١ب ض١ْٕٚٛ ٠بطط ١ْٝٝ
 تَٝٝاْسا ب٥٠ٕٚٛاَاز ١٤ٚاٜ تط نا١ٚ٠ْٞنؤبْٛٚ ١َٖٚٛ بؤ ٚالتط٥١ ١ب ٥١ٚ٠
 .١ٜ١غ٠ز١ق
 بري١ٚ٠َاَي١ي ١زا١ٚ٠ٜي ثازاؾت٤ ٥١اضازاٜ ١ي ١خؤؾ١ْٝٝ ٥١ّ َازاّ ١بؤٜ اد

 ٥اغاْٞ ناض ى٠ٜ١ؾَٝٛ ١َٖٚٛ ١ب ت١سهَٛ ض١غ١ي ١ٚادب ضري١ض٠ْز ١ٚ٠ٚسيَٝٓٝٓ
١َٞب غت٠ز٤ ٖاَٚياتٝإ بؤ بهات  ٥١ٚ ٤بسات ضا١ٕضَاْب١ف ٚا١ٟٚت ١َٟٛٚد د
 ب١ْٔاضاضْ تا اْبهاتِضاظٜ دؤضنا١ٕي دؤضَٜو١ب ١ٕن٠ز ١ِضؤشاْ ناضٟ ف٥١اظٜعاْ
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 خؤٟ ١ٟضن٥١ ١ّب ت١سهَٛ ض١ط٥١ بٔ,١ٚ٠بصَٜٜٛاْ زٚا١ٟب ٠ٚ٠٤ض٠ز ١بضٓ
 ١َٞخ ض١َت١ن ض١ٖ داضإ ٥١ٚ٠ٟ ى٠ٚ َِطؤزا٥١ ١ي بهات ١َٞضخ١َت١ن غتَٝت١َي١ٖٓ

 ١ْٞطٛت نٛضز خؤثاِضَٜعٟ ١ي ٠ضضَٝهُاْهطز١ٖٚٚ ١ٚ٠زَيٓٝا١ٜٝب ٥١ٚ٠ ٠نطزٚٚ
َٞ ؽ١ن ٥ٝرت ١ٚنات٥١ ,خٛضٟ ١ٚ٠زبَٝت ١َٟٖٚٛ َا١ٕن١ِضَٜػ  ؾؤضؾ١ٞب ض١ب ْاتٛاْ
 .َا١ٕقٝٓ ١ِضاغت بهٛشٟ ١زبَٝت نؤضؤْاف ٚ بططَٜت نا١ٕبطغٝ
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 كؤسؤٌا تايةكود

 ظَٓانؤٜٞ حمُٛز. ز

 ظؤض خؤؾبٛٚ, ثَِٝ نؤضؤْا, فاٜطؤغٞ ١ٚ٠ٟبًَاٚبْٛٚ ثاف
 ِضَٜعٜـ١ب ٥٠َٟٝٛ ٚ بريخؤّ ١ب خاَيَٝو ْس١ض نٛضتٞ ١ب

 :١ٚ٠بَُٝٓ

 ١ي ١بَٝذط - ِضْٚٚازات زا٠ض١ٚ٠بْٛٚ ١ّي وناضَٜ ٖٝض -٩
َٞ ١ب - ٚاضم١خ ٚ َٛعذٝعات  خٛاٟ ٥٠ٟرياز ٚ, ٖؤناض: ؾت زٚٚ بْٛٚٞ ب

َٞ خٛا ناضَٜهٞ ٖٝض ٖا٠ض١ٖٚ. عا١ٍَٛت َٞ ت١سٝهُ ب  ٥١َُٝ دا ,١ْٝ غت١ب١َ ٚب
 .ٜعاْري١ْ ٜإ بٝعاْري

 ٚ ,٠خَٝط ١َٟٖٚٛ خٛا ٚناضٟ ,١عاضٜعٜٝ ؾتَٝهٞ ض١ِؾ ٚ, ٠ٚدٛز غ٥١ًَٞ خَٝط -٦
 ,٠ض١ِؾ ٥١ٚ٠ٟ ض١ب ١ي ١ْ زات٠ز دما٥١َٞ خٛا ,٠ض١ِؾ ٚتؤ َٔ ضضا١ٟٚب ١ي ٥١ٚ٠ٟ
 بؤ خٛزا ِضٚاْٝين ٚ, ٠ططتٛٚ َي١ٖٞ ْا١ٟٖٚ ١ي ١ن ٠ٟظؤض ٠خَٝط ٥١ٚ ض١ب١ي َيه١ٛب
 طؿت ١ب ١ٜ١ٖ َٛسٝيت عًُٞ ٚ ١طؿتٝ ٚ نٛيٞ َيه١ٛب ,١ْٝ دٛظ٥ٞ نا١ٕؾت
 .٠ِضِض١د١َ تا ٠ض٠ِظ ١ي نا١ٕؾت

١َٞنؤَ َٜٓٝطَٜت,٠ز خٛا تَٝو١َٛغٝب ٚ َيا١ب ض١ٖ -۳  ططَٜت,٠ز خؤ١ي ١ٚاْ ٚ ْس١ث َي
(. يًُؤَٓني ٚابتال٤ يًعاصني، ٚعكٛب١ يًٓادني، ٚعرب٠ يًػاؾًني، تٓبٝ٘: )١ٚا١ْي

َٞ ١ٚ٠ٟٚؾٝاضنطزْ بؤ: ٚات٘  بؤ ١غعاٜ ٚ ضظطاضبٛٚإ, بؤ ٠ْس١ث ٥١٤اطاٜاْ ب
 .زاضٕض٠ِباٚ بؤ ١ٚ٠ٜ١تاقٝهطزْ ٚ ضثَٝضٝهاضإ,١غ

١َْٞ َٝهطؤغهؤب ١ب ١ن نؤضؤْا ظاٜطؤغٞ-٤ َٟ ب  ٥٤ٝالٖٞ ٜا١َٞث ْابٝٓط
َٞ َٖٝعٟ ثٝؿاْساْٞ  ف١ضن١غ: ١ن ٠ٟٚظ طؤٟ َطؤظٞ بؤ ١خٛاٜ غٓٛٚضٟ ب
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 !.ْاظٕ ١ْ خؤتإ ٚتين١ثَٝؿه ٚ تٛاْا ١ب ٚ بٔ,١ْ غطٚض١َٚ

 ٚ تَيا١غ٠ز ٚ تا١َٕٚي٠ز ٚا١ٟٚت ١بضٛن ظؤض ٚ الٚاظ ١فاٜطؤغ ٥١ّ َٖٝطؾٞ تا٥١ٚ٠
١َٞزَي ٚ تطؽ ١ت٠خػتٛ ت١َٞطؤظاٜ ٚ....َٝسٜانإ ٚ ظطانا٠ٕٚز ٚت١ٔثَٝؿه  ٤ِضاٚن
 ٚ, ١ٕبه ض١ٟغ٠ٚضاض يَٝبططٕ, ِضَٜٞ ٠تٛاْٝٛ ٜا١ْٕ ٥َٝػتا تا ٚ, ١ٚ٠ْا٥اغٝٝ باضٟ
َٞ ض١غ ١ي ٜٚػيت خٛا ١ٟخت٠ٚ ٥١ٚ تا ٠َٞز ٚا٠ّضز١ب ب  ١ٖ١َٚٛب َطؤظٝـ ٚ, ب

 .ثَٝٓانطَٜت ٖٝضٞ ١ٚ٠نا١ْٝٚت١ٓثَٝؿه

َٗا َٜا) ٜٗ ٖٓاُع ٜأ ٌْ ُضِسَب اي ُ٘ ٜؾاِضَتُُٔعٛا َََج ٕٖ ٜي َٔ ِإ َٕ ائَّرٜ ِٔ َتِدُعٛ ِٔ ايَّ٘ٔ ُدِٕٚ َٔ  َِٜدًٝٝكٛا ٜي
َُُعٛا َٜٚيِٛ ُذَباّبا ُ٘ اِدَت ِٕ ٜي ُِ َِٚإ ُٗ ٦ِّٝا ايٗرَباُب َِٜطًِٝب ُٙ ٜيا َغ ِٓٔكُرٚ ُ٘ َِٜطَت ِٓ ـَ َٔ َّأيُب َضُع  اي

ًُٝٛب ٞٛ َُ  .٦٦ احلر(َٚاٞي

 ٤نطزٕ ض١ٚ٠خت١ب بؤ ١ٜ١ضْا١َب ٚثانرتٜٔ دٛاْرتٜٔ ٥ٝػالّ ١ٟضْا١َب -٥
 ثانٛخاَٜٚيَن ٚ ْسضٚغيت١ت بؤ ١ٜ١ٖ ١ٟضْا١َب دٛاْرتٜٔ. َطؤظ شٜاْٞ دٛاْهطزْٞ

١ٍَس بؤ نا١ْٞثان ١ؾت َطؤظ, ؾ١ٞي  ٚظٜإ ثٝؼ ٤خطاخ ١ؾت٤ ٠نطزٚ َيا
َٞ نا١ْٞخؿ١ب  ٥١ّ(. اخلبا٥ح ِٗعًٝ ٚحيسّ ايٛٝبات هلِ حيٌ: )٠نطز١ٚٚغ٠ز١ق ي

 ١ٚ٠نا١ْثٝػ ٠ض١ب١طٝاًْ خٛاضزْٞ دما٥١َٞ ١ي: َي٠َٔٝز ضاٚزَٜطإ ى٠ٚ ف١ظاٜطؤغ
 َؿو ٤ط١غ ٚ ضاظ١ب ى٠ٚ خؤٕ,٠ز ثٝؼ ؾتَٝهٞ ١َٖٚٛ ,١ن ٠َيسا١ٚض١ٜٗغ ضري ١ي
 .ٖتس.....ٚ ٠نَٜٛط١َ١َؿ١ؾ ٚ زٚٚثؿو ٚ َاض ٚ

َٞ َيا١ّب ,١غطٚؾتٝ ؾتَٝهٞ ١ظاٜطؤغ ١ّب بٕٛٚ تٛٚف ٚ خؤؾ١ْٞ ١ي تطؽ -٦  ْاب
َٞ ٥اغيت ١بطات  :١ِضاغتٝ ١ّي ٥اطاٜٞ ب

 ,١ْٝ ظاتٞ ؾيَت ٖٝض ض١ٟناضٜط ؾتَٝو, ١َٖٚٛ ض١غ ١ي ٠(َٚؤثس ؾاعٌ)  خٛا ١ن
١َٞدَٝب بؤ ٖؤناضٕ ْٝا١ت َيه١ٛب َٞ ٜٚػيت نطزْٞ د  ٖٝض ١ن ٚ.خٛا غٓٛٚضٟ ب

 ى١ٜ١ضطن ٠ٚنطاٚ زٜاضٟ يٝـ١د٥١ ,٤ت١ٜ١ْ نؤتاٜٞ ي١ٞد٥١ تا ْاَطَٜت, َطؤظَٝو
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١َْٟان ثَٝـ ٚ ثاف  بِطٜاضٟ َيه١ٛب ,١ْٝ ٚثريٟ دم١ٞط ٚ, غاغ٤ٞخؤؾ١ْٞ ١ب ,٤ٚ
 َا١ٕخ١ٜ زٜاضٜهطاٟٚ ٖؤناضٟ ١ٚب ٚؾَٜٛٔ ١ٚضطن نات ١ي ٚ, ١خٛاٜ ٠ٟبِطاٚ
ََا: )ططَٜت٠ز َٚ َٕ َُُٛت ٜإٔ ٔيَٓٞؿٍظ ٜنا  خؤثاضاغذي َيا١ّب(. ََُؤٖدال ٔنتابٟا ايَّ٘ٔ، ٔبِإِذِٕ ِإيَّا َت
 ١ي ١ططْط ؾَٝه١ٞب ٚ, ١ٚادب ض١غ٠ضاض ٚ ١ٚ٠ضانبْٛٚ ٖؤناضٟ ١ب تٔغتطط٠ز ٚ,

 .١طْٛاٖ تَٝٝسا ١َٞضخ١َت١ٚن ,(تٛنٌ) َاْاٟ

 ٜا ايٖطُا٤ٔ، ٜازاؾَع هلل،ٲ ٜا هلٝل،ٲ ٜا :١ٕبه ظؤض ١زٚعاٜاْ ٥١ّ َيَِٝ,٠ز نؤتاٜسا ١ي -۷
َٔ، دع٠ٔٛ َُذَٝب ٜا زِض،األ بأضٜط . ايبال٤ عٓا زؾعٱٚ ايػؿا٤َ يٓا َعٚذٌ امٝلطٛسٜ
ِٖ ُُٛذ ِإْٚٞ ايًَّٗ َٔ ٔبٜو ٜأُع ُِٕٓٛ، اٞيرَبِص، َٔ ِٖ. اأٜلِضكاِّ ٚٓض٤ٔٞ ٚاجٝلَراِّ، َٚاجٝل ُٗ ًَّ  ٜأُعُٛذ ِإْٚٞ اي

ِٔ ٔبٜو َٚاٍِ َٔ َُٔتٜو َش ٍِ ِْٔع ٗٛ َُٔتٜو َٚٝؾَذا٠ٔ٤َ َعأؾَٝٔتٜو ََٚتَخ ٛٔو ََٚدُِٔٝع ْٔٞك  .َضَد

 بؤ ف١ي١ث ١ب ؾٝفاٟ ٚ, بجاضَٜعَٜت ا١ََٕٖٚٛ خؤٟ, يٛتفٞ ١ب عا١ٍَٛت خٛاٟ
 .آَري ايًِٗ. بَٓٝطَٜت تٛٚؾبٛٚإ

 ٦٢٦٢/ ۳/ ٦  - ٩٤٤٩ ضدب ۷
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 كؤِسؤٌا سةط ةل سجنَيكةط ٌذةض
 

 *مةال عبداهلل دةزوةكؤتسي
 

ٌِ :)ت١ٞض١َٜٛف قِٛض٥اْسا ١ي ٠ٚض١ط خٛاٟ -٩ ِٔ ٝق  ُٜٔصَٝبَٓا ٜي
ُ٘ ٜنَتَب ََا ِإيَّا َٛ ٜيَٓا ايَّ ِٜٛياَْ ُٖ ٌِ ايَّ٘ٔ َٚع٢ًَٜ اََ َٛنَّ ًََٞٝت  ٜؾ

َٕ ُٛٓ ُُِؤَٔ  .٥١ ايتٛب١ (اٞي
َٞ ض١َب١ثَٝػ ٥١ٟ) َٞ, تٛف غاتَٝهُا٠ٕناض ٤ْاخؤؾٞ ٤ت١َٛغٝب ٖٝض: بًَ  ْاب
٥١ٚ٠ْ١َٞ  ت١ٜٞاضَ ْاٚ,١ث ٚ ثؿت خٛاف ,٠ْٛغٝٛ بؤَاْٞ خؤٟ الٟ ١ي خٛا ١ن ب
 ٤غيَت١بب خٛا ١ب ثؿت ٥٠ُٝاْساض ضض١ٞباٖ ١بؤٜ ,١ضَا٠ْثاضَٜع ٚ ض١ضخ١غ ض٠ٚز
 ٤ضظ١ٟب ٠ٚض ٠ٟضضا١ٚغ ١ت٥١اٜ ٥١ّ (.بَٝت خؤٟ ٚال١َٟ ض١غ ١ي نهٛي١ٚ٠ٞت
ٍَ ٤ظ١ٜٔب١ْ  :١ضْٛه .٥ُٝاْساض ١َٟيط١نؤَ ٤ؽ١ن بؤ ٥١اضاَٝ ز
 بؤت خَٝطٟ ٚ قاظاْر ٤نات٠ز ضؾتٝت١ضث١غ ١ٟغ١ٚن٥١ ١ٚات( َٛيٞ)١ٟٚؾ _ا
٠َٟز ٠َٟز ْاخؤؾٞ ٚ ض١ِؾ ١ي ٚ ٚ  ١ضٝٝ بؤ ِضاٚنَٝٞ ١زَي ٤تطؽ ١ٚات١ن! تجاضَٜع

 ٚ بَٝت تٛاْا ١ب ٚ َيات١غ٠ز ١ب ٚ ٠ٜٞظ١ب١ب ن١ٞخٛاٜ ٥ُٝاْساض تؤٟ ٚال١َٟ ناتَٝو
 !بَٝت؟ ن١ٜ١ٕٛف نٕٛ ٚ ٥اغإ ٥١ٚ الٟ ؾتَٝو ١َٖٛٚ
َٞ ثؿيت نات٠ثَٝس ضَاصيا١ٕف ٠ٚض١ط خٛاٟ _ب  خؤٟ ٥١ٚ٠ غتري,١بب ث
َٞ ثؿيت زاٜٚٔ ١ِٟضَٜط١ن ٠ٜ١ٚض١ط تَٝه١ْٞٝعُ  ١ي ض١ط٥١ ١هضْٛ غتري,١بب ث

َٞ ثَٝت غٓٛضزاض َياتَٝه١ٞغ٠ز بِطٜاضٚ ٠ٕخاٚ غَٝه١ٞن زْٚٝازا  ٚ ثؿتت ١ي َٔ بًَ
٠َٞخؤؾس ثَٝٞ زَيت ْس١ض ٥١ٚ٠ َيتسا١ّط١ي  ى١الٜ ١ي ناتَٝهسا١ي!! بٞ؟٠ز ١ََْٞٛٓ ٤ب
١ٜ١ْ١َٖٞ بؤٟ ٠ٚغٓٛضزاض ٥١ٚ َيات١ٞغ٠ز  ؾٝفاٚ ن٠ٛٚ! بهات بؤ ٖٝضت تٛاْ

 !بَٝت١ْ خؤٟ عس٠ٟٚ ٠ٕخاٚ ١ٜ١ٚا١ْي نٝـ١الٜ ١ي. ٖتس...  ١ٚ٠ٚضانبْٛ
 خٛاٟ بْٛٞ( َٛيٞ)ت١ٞقٝك١س نا١ٕقِٛض٥اْٝ ١ضٖات١غ١ب ٤ضريؤى ٠ٟزضَٜص١ي _ز

 ,١ٚ٠ٚؾَٝت٠زض٠ز ِضاغتٝإ ٚتٛا١ْٞؾَٜٛٓه ٤ضا١َٕب١ثَٝػ ٤ْعٜو ١غ١ن بؤ با٠َٕٝٗط
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 :١بؤصيْٛ
 ت١َال١غ ٤فَٝٓو ض١َٟب١ثَٝػ ٥ٝرِباُٖٝٞ بؤ ض١ٟغٛتَٝٓ ٥اططٟ ٠ٚض١ط خٛاٟ: ى١ٜ

 .ثاضاغت زٚشَٓاْٞ ِض١ٟؾ ١ي ٚ نطز
 ١ْٞٚفطع ْس١ضض١ٖ! خٓهاْس١ْ ض١َٟب١ثَٝػ َٛغا خٛا ضَا١ْٞف ١ب ضٜا٠ز: زٚٚ
٠َٞز ١ن ب٥١ٚ٠ٚٛ خٛا ٜٚػيت َيا١ّب ٜٚػت,٠ز ٥١ٚ٠ٟ خٛاظا١ٕخؤب  ١ٕٚفريع ب
 ٤خت١ت ٚ نؤؾو زٚاٜٝـ ٤بَٝت٠ٚض١ط خؤٜسا ١ٟن١َاَي١ي ٚ بهات تٝؿ١ٞخعَ
 !بهات فطٚتْٛا١ت تادٞ
َٞ  ٤ضٜا٠ز قَٛياٜٞ ١ي ض١َب١ثَٝػ ْٜٛؼ ٜتٛا١ْْٞ ٠ٚض١ط ْط١ٖ١ْٞ ٤َاغٞ: غ
 !!بٛٚ ِضظطاضٟ ٚ ضٜا٠ز ْاض١ن ١فِطَٜٝساٜ َيه١ٛب! خبٛات ٚزا١ؾ تاضٜها١ٜٞي

 ض١َٟب١ثَٝػ شٜاْٞ ٠ٚضَٛز١ف ٤قِٛض٥إ ١ي تط ضٖات١ٞغ١ب ١٤صيْٛ ظؤض: ضٛاض
 .ْاٜآْٛغِ ١ن١ت١باب ١ٚ٠ٟزضَٜصبْٛ ض١ب١ي ,٠ٚ٠ٚباض١ي ١ٜ١ٖ ٜٚػتُا١ٕخؤؾ

 ٠ٟطٛاغرتاٚ زضَٞ ن١ٞخؤؾ١ْٝ ١ب ٥ُٝاْساضٟ غَٝه١ٞن ٠ٚض١ط خٛاٟ ض١ط٥١ _٦
 سٝش١ٞغ زٜػ١ٞس ٠ٟطَٜٛط ١ب ٥١ٚ٠ َطاْس نا٠ْٖٞاٚؾَٝٛ نؤِضؤْاٚ ٚ تاعٕٛ ن٠ٛٚ
 بؤ ٤تطغ٠ٞز ضٞ ١ي ٥ُٝاْساض تؤٟ ١ٚات١ن ,١ٜ١ٖ ٖٝس١ٟؾ ١ٟثً ض١َب١ثَٝػ
 ٤ؾت١ٖ١ب ١ٟن١دما٠َض١غ ٤بَٝت ٖٝس١ٟؾ ١ٟن١ثً ١ن َطزَْٝو١ي ضا١ْْٞٝط

 !!خٛابَٝت؟ يَٝدؤؾبْٛٞ
١ٜ١َْٞاط٥١ٚ٠ خٛا ض١غ ١ي نه١ٚ٠ٍٛت _۳  ٚ خؤثاضَٜعٟ ٠ِضَٜهاض َٛغَٛيُإ غ١ٞن ْ
 !!بهات ٥ُٝٗايٞ ٚ ض١ب ١ططَٜت١ْ نا١ْٕسضٚغت١ٝت

 ٚاضٜض١د ١ب ْس١ٜٛ٠ٟث ٚ ١زَي نا٠ٚ٠ْٞنطز ١ي نه١ٚ٠ٍٛت ض١َٕٛف٠ز ظاْاٜإ ١ضْٛه
٠َٞز َيه١ٛب ,١ْٝٝ ١ٚ٠تغ١د نا١ْْٞسا٥١َ ٚ  ٚت١ٔضن١غ غا٥ًَٝٝه٠ٞٚ ١َٖٚٛ ب
 .١ٟبه ٥١ٚ عاٜسٟ باضت ٚ ناض ٚ خٛابَٝت ض١غ١ي نهٛيت١ٚ٠ت ٥ٓذا ناضبَٝين١ب
 نهٛمل١ٚ٠ت بًََٝٞ ٤ضَٝين١ْ من١ط ض١ط٥١: ض١َٟٛف تتاب١خ نِٛضٟ ض١ٟعَٛ ن٠ٛٚ
 .١ْاغ١ٓٝخٛاْ ٚ ظا١ْْٞ ٥١ٚ٠ بِطَٜٚيَن بؤ صي١ِط ١ضخٛا١ٜغ١ي
 ١ن ٥ٝشتٝات ٤خؤثاضَٜعٟ بؤ ظاْطا ثَٜٝٛػت ١ب ١ٚ٠ْسضٚغت١ٝت ِض١ٟٚي ض١ط٥١ ١بؤٜ
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 ضَٝت٠الز ١ن١خؤؾ١ْٝ ١ٚ٠ٟبْٛ بًَاٚ تطغ١َٞ تانٛ ِضابطريَٜت ت١َاع١د ١ٚدَٛع
 ١ي َطؤظ طٝاْٞ ١ي ثاضَٜعطاضٟ ١ضْٛه ,١ٚ٠ضع١ؾ ِضٟٚ ١ي ٥١اغاٜٝ ظؤض ٥١ٚ٠

 .١ضع١ؾ نا٠ْٞٚض١ط ١زاخٛاظٜ
 :نؤتاٜٝسا ١ي
 ْس١ض ١ي ١ٜ١ٖٚ نؤِضؤْا خؤؾ١ْٞ ١ٚ٠ٟبْٛ بًَاٚ تطغ١َٞ ١ن تازا٥َٝػ ١ي: ١ّن١ٜ

 ١ي غتري١ٖ خؤَإ ضع١ٞؾ ضن١٥١ٞب ََٛا١ٕٖ ١ثَٜٝٛػت ,١ٚ٠بؤت بًَاٚ َٚياتَٝو
 ٚ خؤثاضَٜعٟ ١ي نا١ٕضع١ٝؾ ٤ْسضٚغيت١ت ١ِضَُٜٓاٜٝ ١ب ْسب١ٕٛثاب ٚ خؤثاضَٜعٟ
 .با٠َٕٝٗط ٚ غت٠باَياز خٛاٟ بؤالٟ ١ٚ٠ِضا١ْط ٤زٚعانطزٕ

١َٞزَي ٤تطؽ: ٠ّزٚٚ  ١ي ٠يَٝهطاٚ ١ْٖٞ ٤ضع١ْٞاؾ ؾتَٝهٞ ختٛاضز١ٕف١خ ٤ِضاٚن
 ١ي خؤثاضَٜعٟ زٚعاٟ ٚا٠ّضز١ب يَٝبَٝت خٛاٟ زضٚزٟ ضٜـ١َب١ثَٝػ قِٛض٥اْساٚ
١َٞزَي ٚ تطؽ  ضطط١ٟب ١ن ٠ٚت١ٚٛضن٠ز ظاْػتٝـ ِض١ٟٚي. ٠نطزٚٚ َباض١ٟخ ٚ ِضاٚن
 باض١ي ٚ ٥اغإ نا١ٕغظاٜطؤ ٚ خؤؾ١ْ١ٞب تٛؾبٕٛ ٠َٓٝ١ٟظ ٤نات٠الٚاظز ف١ي
 نات٠ز
 ْابَٝت نات١ْ ٥٠ٟرياز خٛا ضض١ٖٞ ١ٚغت١خٛابب١ب ثؿت ١٤تطغ١َ ٖٝض ١بؤٜ
 ْٚعِ املٛزي فٓعِ َٛالنِ ٖٛ باهلل ٚاعتكُٛا .َٜٚت١بٝ زْٚٝاف ١َٖٚٛ ض١ط٥١

 .ايٓكري
 * ١٥ْساَٞ غ١ضنطزا١ٜتٞ ١ٜنَٝيت ظاْاٜاْٞ ٥اٜٝين ٥ٝػالَٞ نٛضزغتإ
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  يةوةبَماوكشدٌ ئاساويء
 تذاةطوٌٍ و قوسئاُ ديذي ةل شبيينةط

 ١َال ف١ضَإ ضؤَاْٞ
 ١َررررررررررررررررررررررر١ٚي١ع ٠ٟظاضاٚ َيسا١ْٞض١ٖغررررررررررررررررررررررر ١ٟتررررررررررررررررررررررر١ٚ٠ي
 ١ٜرر٠ظاضاٚ ٥١ّرر ٚاتانرراْٞ ٠َٖٝٓررس( Globalization()دٝٗرراْطريٟ)
 شٜرررراْٞ. ٠ب١ْٚٛرررر ١غررررت١ضد١ب ٥َٝػررررتا ١ٟٜٝرررر٠نطز ٠ؾررررَٝٛاظ ١ّبرررر
ٞ  ١يرررر  دٝٗاْررررسا  ٚا١ٟٚترررر  ١يرررر  ضزَٚٝا١َٕرررر    ١يرررر  ثررررطِ  برررراضٚزؤخَٝه
َٞضا١ٚزَيررررر  ٤ضضررررر٠ٕٛز ٤غرررررتسا٠ٕز١ي ٤ضٚا٠ْٞضررررراٚ ٤ترررررطؽ ٤ن

 . ضَٜت٠طٛظ٠ز ْاخؤؾٝسا ٤خؤؾ١ْٞ
-COVID(  )نؤضؤْا ظاٜطؤغٞ) غيت٠ز ٠ٟطريؤز دٝٗإ َٚياتاْٞ ١ٟظؤضب ٥َٝػتازا ١ي

 ض١غ بؤ ٠ْاٚبطزٚٚ  ١ٟناضٜػ تا١ٚث ١ب دٝٗاْٞ ْسضٚغيت١ت ِضَٜهدطاٟٚ ,١بْٛٚ(19
 ض١ٟضتاغ١غ ١ي  ضا٠ْٞطٛظ ٚ ضطاْٞباظ ٚ شٜإ ١ٟدَٛي ١ظاٜطؤغ ٥١ّ تٞ,١َطؤظاٜ
 . ٠ندػت١ٚٛث دٝٗإ
ٍَ ١ي ١ٚ٠َاْ  باؾرتٜٔ نا١ٕطؿتٝ ١ؾَٜٛٓ ٤باَيػ٠ٞض١ق١ي ططتٔ زٚٚض١خؤب ٤َا
. ٠دؤض ١ّي ن١ٞتا١ٜث ١ٚ٠ٟبْٛ بًَاٚ ١ي نطزٕ ِضَٜططٟ بؤ ١ن١ض َٖٝعتط١ٜٔب ض١ٚغ٠ضاض
 زٚٚض نرت١ٜ ١ي ٠ٜ١غاض١ٖ ٥١ّ زاْٝؿتٛاْٞ خٛاظَٜت٠ز ١ن زا٠َٛاض١ْاٖ ١باضٚزؤخ ١ٚي
 َُٖٝاٟ ١ن َْٝٛاْٝاْس, ١ي بَٝت١ْ ٚت١ٔنه١ض١ٜب ٚ ب١ْٔ نرت١ٜ َي١ٞتَٝهٗ ٚ ١ْٚ١ٚ٠به
 ضغتطاناْسا١ث ْاٚ ١ي  نا١ٕي١َنؤَ ١ب ١ضغتؿ١ث. َطؤٜري ٚ ت١َٞيا١ٜنؤَ ْس١ٜٛ٠ٟث
 ؾاضٚ  ١ٟظؤضب ١ي  تط ضغتطانا١ْٞث نًَٝػاٚ ٚ ٚت١َعط ضطا٠ٟز ٚ نطا١ٕغ٠ز١ق

 ١ي ٚدؤضَٜو ٥ػات١َ ١بؤت ٥١َ١. زاخطإ ١ظاٜطؤغ ١ّب بٛٚ تٛٚف نا٥١ْٞاٚاٜٝ
 ٥١ّ ١ن ١ٚ٠بهات ١ٚ٠ي بري نطز َيه١ٞخ ١ي ٚاٟ زضٚغتهطز, َؤن١ٞخ ٚ ْا٥ََٛٝسٟ
 . ١ْعٜه ٖاتين نؤتاٜٞ ٚ َٜٚطاْٞ ٠ٚض١ب َْٝت٠ز ْطا١ٖٚ ١دٝٗاْ
 ْاِضاغت ٚاَي١ٖٞ ٚ ثؿَٟٝٛ ١ٚ٠ٟنطزْ بًَاٚ ٚ ٠ْس١ثاط ٚ ثِط بؤ باض١ٟي ن١ٜ١ٞشٜٓط
 ١ي تٝـ١تاٜب١ب ٚ طؿيت١ب نا١ٕٜاْس١ِْضاط ١ي ١ٟض٠ْٝٚٚز ١ْط١د ٥١ّ. ٠خػاْس٠ِٚض
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ٍَ  ١ي تطؽ ١ٚات. ٠ض١ِضٚخَٝٓ تسغٝساض١َٚ ظؤض ٕ,١ن٠ز َٚياتٝاْٞ ١ٍَط١ي َٝسٜا غؤؾٝا
َٞ ؽ١ن َٖٝؿتا ١ن ١ٟٜطاْا١ْق ٥١ٚ ٚ ١ن١ظاٜطؤغ  ١ي ْا ٜإ ب٠ٔز زضٚٚغت ْاظاْ
 .٠تطغٝساضتط١َ ٠ْؤظز نؤظٝس خٛزٟ
  ٥اَؤشطاضٟ, تٛا١ٚف نا١ْٞخاْ ٚ ضَٜهدطاٚ ٚ ٥اٜين ض١َٞف ظطانا٠َْٞٛززا ١بؤٜ

  ثَٝـ ١ي"  ايٓفؼ"  طٝإ ثاضاغتين خػتين ثَٝـ) ِضَٜػاٟ ض١غ ١خػت تٝؿهٝإ
 (.٥أٜ ثاضاغتين

 نا١ٕضغتؿ١ث  ى٠ٚ تطٟ ؾتَٝهٞ ض١ٖ ١ٍَط١ي ْانطَٜت ضاٚضز١ب َطؤظ طٝاْٞ ِضاغتٝسا١ي
 ١خؤؾ١ْٝ تا١ٚث ١ٚ٠ٟبْٛٚ بًَاٚ  ناتٞ ١ي  اْسا,ضغتطان١ث ١ي ١ٍَنؤ١َب َْٜٛصٟ ٚ
 .نا١ٕزضَ
 زاخػتين ناْسا١ٚٚت١َعط ١ي ٜين١ٖ َْٜٛصٟ ٚ ١ٍَنؤ١َب َْٜٛصٟ  ِضاططتين ٚ َيٛاغري١ٖ
 ١ي ٠زاْطاٚ غتَٝو١ب ض١ب ى٠ٚ  ْٗا١ت نطاٚ, زٜاضٟ ناتَٝهٞ تا ضغتطانا١ٕث ضطا٠ٟز
 دما٥١ّ بؤ ١بٛاٜ ٖؤناضَٜو ٚٚزاْٞضِ ١ْط٠ض١ِن غاتَٝو,٠ناض ٖا٠ٚ ١ٚ٠ٟبْٛٚ بًَاٚ ٠ّضز١ب

 َيه١ٛب ت١ضٜع١ؾ ١ي ١ْٝ الزإ ض١ٖ ى١ْ ٥١َ١ ١ت١َيب١ٖ. تط ضثَٝض١ٞغ ْس١ٜٔض زاْٞ
 ١ٜ١ٚت ٥١ّ ١ْط٠ِض(. االزٜإ َكاقس) ١نا٥١ْاٜٝٓ  نا١ْٞغت١ب١َ زٜاضتطٜٔ ١ي ١نَٝه١ٜ

 ١ي ض١ؾبنطْؤ َايف: )َيَٝت٠ز ١ن ١غت١ب١َ ٥١ّ ضبِطٜين٠ز بؤ بَٝت٠ضٛاضضَٝٛ دٛاْرتٜٔ
 (.٠الض١ٚت نؤؾو ثَٝـ َطؤظٝـ٤ ١ٚتسا١َٜعط ثَٝـ
 ١بؤت َيا١ّب فٝكٗٞ ٚ ٥اٜين نا١ْٞق٠ز ١ب ١ثاَيجؿت ٠بِطٜاض ٥١ّ ٥١ٚ٠ٟ  ِضا٠ٟض١غ 

١َٞزَي ٚ ض٠ْٞٚٚز شا١ْٞؾًَ بْٛٚٞ ظٜاز بؤ ٖؤناضَٜو  .َيو١خ ال١ٟي  ضاٚن
 ٚ ض٠ْٞٚٚز ِضٟٚٚ ١ي ١ٚ٠نا١ْضغتط١ث ١ب ٠ططَٜساٚ ضزاضا٠ْٞباٚ  نا١ٕضغتؿ١ث 

 .زٜٓساضٟ ١ي ؾَٝو١ب ١بؤت زَٜو١س تا ,١ٚ٠ضؤسٝ
 ؾَٝٛاظَٜه١ٞب ْانطَٜت ١ن زا ٖا٠ٚ زؤخَٝهٞ ١ي ٚابَٝت ثَُٝإ ١ٚاٜ ٥١ٚ٠ ى٠ٚ ٥١َ١ 

 ى١تطٚغهاٜٝ ٚ زاخطإٚ نإ ضطا٠ز ١َٖٛ ٥ٝرت نا١ٕضغتط١ث ١ٜٓ١ِضٚٚبه ِضَٜهدطاٚ
 ١ّي تطغٝساض١َٟ َٝهٞزؤخ ١ي ١ٚ٠ٟض١٥ب١ي ١ٜ١ي١َٖ بؤضَْٛٝهٞ ٥١َ١. ْانطَٜت ز١ٟب

 ض٠ْٞٚٚز ٥اضاَٞ ٚ ؾٓاٜٞٶضِ ض١ٚغ٠ضاض ناْسا١ضع١ٝٝؾ ١ق٠ز ْاٚخٛز١ٟي زا٠دؤض
 ٚا٠ِٕٖط٠ضِ ١ي ِضَٜطا ٚ ١ٜ١ِضٚٚط ؾََٜٛٓٝو ١َٖٛ ٥ُٝاْساض بؤ: ١ْٞٚت نٛضز. ١ٜٔن٠ز ز١ٟب
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 .ْانات ْا٥ََٛٝس خؤٟ نا٠ْْٞس١ب ضطٝع١ٖ عاال١ت باضٟ. ْاطريٜت
 ٥اضاَٞ؟  ٥٠ٚؤقط  فٝكٗٞ  ْاٟٚ ١ب ١ْٝ ؾتَٝو ٥آٜسا ١ي اٜا٥  بهطَٜت ثطغٝاض ١ٜ١ٚا١ْي

 زشٚاضٚ ٚ خت١غ ١نات ١ي ٥ٚ٠ٜٞاغٛٚز ٥ََٛٝس ١ٚ٠ٟبًَاٚنطزْ بؤ ١ْٝ ى١ِضَٜطاٜ
 نات١ٞي ت١ٞتاٜب ضغتؿَٝه١ٞث بؤ بَٝت١ْ ى٠ٜ١ضاض ١ِضَٜط نطَٜت٠ز ٜاْٞ ناْس؟١ْاخؤؾ
 ثَٜٝٛػت ٚ ضٚضٜات٠ظ فٝكٗٞ  ى٠ض١ٖٚ ؟١زضَاْ ١خؤؾ١ْٝ ٠دؤض ٥١ّ ١ٚ٠ٟبْٛ بًَاٚ
 ضٚٚزاَٜٚو؟ ٚ ثَٝؿٗات ض١ٖ بؤ ١ٜ١ٖ
 نا٠ْٞضَٛٚز١ف ٤قٛض٥إ نا١ْٞت٥١اٜ ١ي ١ٚ٠ٚضزبْٛٚ ٤تَِٝطٚاْري ِضاغتٝسا ١ي

 ؾك٘) نا١ٕثَٜٝٛػتٝ فٝكٞ  ١ٍَط١ي ,(بَٝت ض١غ ١ي خٛزاٟ زضٚزٟ)ض١َب١ثَٝػ
 ٍاصٛ)فٝكٗٝسا نا١ْٞبٓضٝٓ ظاْػيت ١ي  ضعٓاغا١ٕؾ ١ن ,(ٚايٓٛاشٍ ايطسٚزٜات

 ناْسا١ٜطا١ْق ناتٞ ١ي طٝإ ثاضَٜعطاضٟ ٚ فؼ١ْ ثاضاغتين َانا١ْٞبٓ زا-(ايؿك٘
 ضزَٚٝا١َٕ ١ٚ٠ٟبؤ٥ زٜاض ضاؾهاٚ ق٠ٞز  ْس١ٜٔض ١ََٜٝٓٝت١َاْط٠ز ضٚٚ, ١خػتؤتٝاْ

 .١ٚ٠سيَٝٓٓ ْسضٚغيت١ت ٚ ت١ٞال١َغ ١ب
 طٛدمَٝت٠ز ٠خؤططت١ٚٛي تطٜإ فٝكَٗٝهٞ  ضَٜػانإ ٠ٚضَٛٚز١ف ٚ م٠ز َا١ٕٖ ض١ٖ 

 ١ب  ططٜٓطٞ ضؤٕ ٥ٝػالّ ت١ٞضٜع١ؾ(. ؾبٝين١ط ٚ ٥اضاَٞ فٝكٗٞ) ١ب ْاٚبٓطَٜت
 ٚ ض٠ْٞٚز  ١ْٞال١ٜب ططْطٞ ف٠ؾَٝٛاظ ١ّب زات٠ز نا١ٕؾطٜع١ٝت ضَٜػا ٜاغاٚ
 . زات٠ز ضؤسٞ  ٥٠ٜٞاغٛز

 تعايٞ م١س ١ن ١ٟغطٚؾتٝ ١ٖاٚنَٝؿ ٥١ٚ ْط١َٞا١ٖٖ ٚ ْط١ٖٞاٚغ  ٥١ٚ٠ٟ بؤ 
 ١ي قٛضغاٜٞ ٚ ضى٥١ ٥١ٚ٠ٟ بؤ. بَٝت ثاضَٜعضاٚ ٚ ضَٝت١ْ تَٝو ٥٠افطاْسٚ ٥١َُٟٝ ْا١ٚي
 . ختسا١غ ٚؾ٠ٞضِ ٚ ثَٜٝٛػت ناتٞ ١ي البسات,( املهًفري) نا٠ٕضنباض٥١ ض١غ
 ٚ ض٠ْٞٚز ٚؾ٠ٞضِ َٖٝعنطز١ْٞب  ثَٝٓاٚ ١ي ٥ََٛٝس,  ٚ ٥اضاَٞ ١َٟاٜ ١ببَٝت ن٠ٛتاٚ 
 ؾهًََٝه١ٞب نا١ٕٜطا١ْق ضاْس١ْٞتَٝج ١ٚغت١د ضطط١ٟب ١َٞغٝػت َٖٝعنطز١ْٞب
 .ْسضٚغت١ت

١٤َٞزَي ١ن ٠ملاْس١ٚٚغ ٜا٥١ٚ٠ٕ نا١ٚ٠ٕتَٜٛصٜٓ  ضطط١ٟب ١َٞغٝػت ٚبِٝ تطؽ ضاٚن
 ١ٚ٠ٟبْٛٚ ض١ٚٚضٚٚب بؤ ١َ١ن١ٜ ضثطغ١ٞب ١ن نات٠الٚاظز ,(١املٓاع) ١غت١د
 .١ظاٜطؤغاْ ٠دؤض ٥١ٚ تطغ١َٞ
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 تٞ,١َيا١ٜنؤَ ٚ ض٠ْٞٚٚز ٥اغاٜؿٞ نطزْٞ ١ّضا١ٖف ٚ ٥اضاَٞ  ١ٚ٠ٟبًَاٚنطزْ
 ناْسا,١ْاخؤؾٝ ٚ ١ٚ٠تاقٝهطزْ ٚ نا١ٕٜطا١ْق  ناتٞ ١ي ٥ََٛٝس ١ٚ٠ٟبًَاٚنطزْ

 َٛغا زاٜهٞ ١ٟصيْٛٚ ١ٚ٠٤بؤتاقٝهطزْ ضدمسا١غ ١ب  ,١ضغتؿ١ث ٠ٟٚض١ط ؾَٝه١ٞب
 ٕٚ,١فريع ظؤضزاضٟ ١ي ِضظطاضبْٛٚٞ ١ٟضض٠ز ١تان ١ن َٜٚت,١ن٠ضز٠ز بؤ َا١ٕضاغتٝ ٥١ّ

 .ضٜا٠ز ْاٚ بؤ ١ٟن١نؤضث فطَٜساْٞ ١ي بٛٚ بطٜيت
َِٝٓا ) ضََٜٛت١ف٠ز خٛزا بطزٕ,٠ْاٚز ١ي نا١َْْٞٝطٜٓ ١ٕٚفريع زا١ٚنات١ي َِٚح ّٚ ِإٜي٢ َٜٚأ  ٝأ

ِٕ ََُٛض٢ ِٝ٘ٔ ٔخٞؿٔت ٜؾِإَذا ٜأِزٔضٔعٝ٘ٔ ٜأ ِٚ ٔؾٞ ٜؾٜأٞئكٝ٘ٔ عًَٜ  زَيٞ ١خػتُاْ ٥١َُٝ: ١ٚات( اٞيَٝ
َٞ ؾري١ٟن ٠َٛغاٚ زاٜهٞ  ٚ ١ٕٚفريع) ب١ٖٚٛ تطغت َٛٚغا ١ي ١ن دا بسا ث
 ,١ٚ٠ًْٝ ضٜا٠ٟز ْاٚ ٠بٝٗاَٜٚص ٚ ١ٚ٠غٓسٚقَٝه ْا١ٚبٝد بعأْ ثَٝٞ( نا٠ْٞغٝدِٛض

 تا٠ض١غ ١ي ١ت١َيب٥١ بَٝت, ِضظطاضٟ ١غات٠ناض ١ّي ١ن ب٠ٜ١ٚٛؾَٝٛ ١ّب خٛزاف ضَا١ْٞف
ٍَ ٚ ٠ضطرب١د ٠ٚٚض١ط غاتَٝه٠ٞناض ١ٟن٠ٜطز١غ ١ن  زاٜهَٝو ضؤٕ. شا١ٕٖ ١زََٜٓٝت ز

 !ضٚٚباض؟ ١خات٠ز ١ٟن١نؤضث
 زضٚغت ٥ََٛٝس ٚ خؿـ١ب زاٖاتٛزا ١ي ١ٚ٠ٜ١تاقٝهطزْ ْاخؤؾ٤ٞ ٥١ٚ٠  َيا١ّب
ْٖا َتِخصَْٔٞ َٜٚيا َتَدأؾٞ َٜٚيا) ض١َٟٚٛف خٛزا ١ؾ١بؤٜ ض١ٖ نات,٠ز ُٙ ِإ ِٝٔو َزاٗدٚ  ِإٜي

ُٙ َٔ ََٚدأعًٝٛ ُُِسضًَٔني َٔ  الت ١ٚ٠ٜطَٝط٥١ٜٓ ٥١َُٝ ١ضْٛه ,١ب١َ َباض١غ ١ٚتطغ١َ: ١ٚات( اٞي
١َٜٞ ١ب ١ٜٜٔه٠ز ؾسا٥٠آٜس ١ي ٚ ١ْٞزاٜ ١بٝت٥١ ضخؤت١ٖ ٚ  .ضا١َٕب١ثَٝػ ١ي ن
َٞ ١ي ؾازٜإ ش١ْٞد ٥اضا٤َٞ با١ٟؾٓ بط١ٚغ ٥اٚاظٟ ١ٚتاْ ٥١ّ   َٛغازا زاٜهٞ زَي

 ١ٚ٠ضَٜت١ط٠ز بَٝت٠٤ز ت١ال١َغ ١ٟن٠نٛض ْٗا١ت ى١ْ ١ن ثَٝسا ٥١ٚ٠ٟ ٠َٟصز غاظنطز,
 ١ي ٥٠ََٛٝس تطٚغهاٜٞ ٥١َ١ َٝو,ي١ط ضز١َّٚ ٚا١ٟثَٝؿ ٚ ٜا١ََٔٝٗث ١بَٝت٠ز َيه١ٛب
 .تٝسا١س٠ْاِض َؤن١٤ٞخ ْط٠ٞظ١ٚ٠ؾ ِضاغيت٠ْاٚ
 ١َٞض١َٜ) ,١ضغت١ث خٛزا ضز١ٚبَٝط ثاى٤ ١خاصي ٥١ٚ ١ٟصيْٛٚ غٝاقٞ ١ي ١ضاغتٝ ٥١ّ

 ى٠ٚ. ثانبٛٚ زاَٜٚٔ ١ّض١َٜ ظا٠ْٔز َٛا١ٕٖ ناتَٝو. ١ٚ٠بَٝت٠ز ٠زٚٚباض( عُٝطإ نضٞ
 ٚ خت١غ ١ٚ٠تاقٝهطزْ ٚ باضٚزؤر باغٞ ٝٓذا٥ ٠نطاٚ ٠ٟثانٝع باغٞ قٛض٥اْسا ١ي

ٍَ ٥اظاضٟ ٚ زٚٚطٝاْٞ ناتٞ ١ي نات٠ز ١ٟن٠زشٚاض َٖا) بْٛٚسا َٓسا ََُداُض ٜؾٜأَدا٤َ  اٞي
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َٓٓد١ًِٜٔ ٔدِرِع ِإٜي٢ ِٝتَٓٔٞ َٜا ٜقاٜيِت اي ٌَ َٔتُٓ ٜي ّٝا َٚٝنُٓت ََٖرا ٜقِب ّٝٓا َِْط  شاْٞ ٥ٝٓذا: ١ٚات( ََٓٓٔط
 ٚ خبٛا يَٝٞ َٓساَيبْٛٚسا نات١ٞي تا ى,١زاضخٛضَاٜ ٟال ١بطزٜٝ ططت٤ٞ َٓساَيبٕٛٚ
 ناؾهٞ: طٛٚتٞ خؤٟ ض١َٞؾ ٜا١ٚس ٚ ضَٜؿا١ْٞث ض١ب١ي غا ٥١ٚ بسا,٠ثَٝٛ ثاَيٝؿٞ

 باؽ ضطٝع١ٖ ٚ ١ٚ٠بضَٛٚاٜ بري١ي نذاض١ٜ١ٟب َطزبا٤ّ ٠ضٚٚزاٚ ٥١ّ  ِضٚٚزاْٞ ١ضي١ب
 .نطابا١ّْ
 تٝاٜسا ٚ ٚتب١ٚٛن تَٝٞ ١ن بٛٚ ١ٜٝ١غت١د ٤ض٠ْٞٚز ١باضٚزؤخ ٥١ٚ ٥١َ١ 
ٍَ ١ٚ٠ٟبؤ٥ ب١ٖٚٛ  ٚاظ١ٟزَيٓ ٚ ٥اضا١َٞب  ثَٜٝٛػيت زا١غات ١ٚي ,١ٚ٠خٛٚال٠ٜز  ٚ ز
 ٠ٚاظ١باْط ٥١ّ ,١ٚ٠ضََٜٓٝت١بط بؤ ٖٝٛاٟ ٚ ٥ََٛٝس ٚ بهات٥٠اغٛٚز طٝاْٞ ٚ ض٠ٕٚز

َٖا) ١خٛزاٜٝ ِٔ ٜؾَٓاَدا  باْطٞ بٛٚ زاٜو ١ي ١ن ١َٓساَي ٥١ٚ دا ١ٚات..(  َتِخَصْٞ ٜأيَّا َتِخٔتَٗا َٔ
ٍَ! طٝا١ٕزاٜ: ٚتٞ نطزٚٚ ١ّض١َٜ ١ي  ٥١ّ. ٠ضٚٚزاٚ ١ّب خؤ١َ ت١ف١خ ١٤ب١ظٜٚطَ ز

 .٠ثانٝع ١َٞض١َٜ ٥٠ٜٞاغٛز ٚ ٥اضاَٞ ١َٟاٜ ٠بٛ ٠ٜ١َصز
 ٚ خٛزا ٠ٜٞظ١ب  ٥ٝٓذا  نطز,٠ز َطزْٞ زاٚاٟ ٚ شٜإ ١ي بٛٚ ٥ََٛٝس ْا ٥١ٚ٠ٟ زٚاٟ 

٤ٍَ غٛنٓاٜٞ ِٝٓا َٚقٚسٟ غَسٔبَٞٚا ٜؾٝهًٞ) ,١ٚ٠ضا١ٜط بؤ ٥ََٛٝسٟ ز  ١ضٜه١ف ١ٚي: ١ٚات( َع
٥٠َٞاغٛٚز ضْٚت٠ز ٠ٚ٠خبؤض ٜـ٥٠اٚ ١ٚي ٚ خبؤ ١خٛضَاٜ  .ب

( بَٝت ض١غ١ي خٛزاٟ زضٚٚزٟ) ١ ١َٛس ضَا١َٕب١ثَٝػ نا٠ْٞضظ١ب ٥٠اناض ١ي نَٝو١ٜ
 ٚ ١ٚتبا١ٜثَٝه ضاٟٚ ١ن غَٝو١ن ض١ٖ ض١ضاَب١ب ١ي ٠بٛٚ ٚا٠ّضز١ب ١ْ١ٟخ٠ضز٠ظ بْٛٚٞ

 ٠ٚب١ٖٚٛ ت١ٞف١خ ٚ ١ّخ ظٜاتط َيو١خ طؿت ١ي ناتٝهسا١ي ,١نطزباٜ ١ٍَط١ي طفتٛطؤٟ
 .بٛٚ ت١َٞطؤظاٜ بْٛٚٞ ضظطاض ١َٞخ
 ٠ٟٚض١ضؤؾٓه ضطاٟ ١ب٠ْٚٛز نا٠ْْٞس١خ نا٠٤ٕيَٝٛ ض١غ ٠ٟبع ؾسا٥١َ١ ١ٍَط١ي 
 ١َٚتُاْ ٠ٕخاٚ ت١ٞغا١ٜن ١ْٟٝؿاْ ٥١َ١, ض١ٟٚضٚٚب٠ز َٝا٥٠ْٞاز ض٠ْٞٚٚز
 نؤتاٟ ٚ ِضٚات٠ز ١ٚخٛزاٜ ضَا١ْٞف ١ب  زات٠ٚزضٚ ضزْٚسا١ط ١ي ٥١ٚ٠ٟ ,٠َٖٝع١ب

 .٥اضاَططبري ٚ ْس١ظا٠َضِ ١ٚ٠ٟب ْٗا١ت ثَٝسَٜت,
 ايٛطٝظ محٞ إذا نٓا: "طايب أبٞ بٔ عًٞ اإلَاّ عٔ: ض١َٟٚٛف ي١ٞع ٚا١ثَٝؿ

 بٛٚ,٠ز ض١ّط ض١ِؾ ١ن ( ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً) اهلل بسضٍٛ احتُٝٓا" ايكتاٍ ٚاغتد
 ٥١ٚ٠ٜ١ ى٠ٚ  بٛٚ, َا١ْٕاط١ث ٚ غت١ب٠ز ضَا٠ٕض١ٚغ ١ب ٕثؿتُا بٜٛٚٔ ْطسا١د ْا١ٚي
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 ١ي بَٜٛطبٛٚ بٛٚ, َا٥٠ٕؤقط ٚ ٥اضاَٞ ٚ ٥اغاٜـ ٠ٟضضا١ٚغ ض١َب١ثَٝػ: بًََٝت
 .ناْسا١غات٠ناض ٚ ْاخؤؾٞ ٚ زٚشَٔ ١ٚ٠ٟبْٛٚ ض١ٚٚضٚٚب

 خٛزٟ ثاضَٜعطاضٟ ٚ ثاضاغذي  ت١ٞضثطغٝاض١ٜب  ٥١َُٝ ١ي ى١ض١ٜٖ  ١تَٝساْٝ طَٛاْٞ
 ٚاَإ غ١ٞن. ١ؾاْ ض١غ١ي ١ٟٚع١َٓ ٚ َاززٟ ضٟٚٚ ١ي ضٚٚصيا٠ٕز ٚ ٝإط ٚ خؤَإ

 ٚ ض٠ْٞٚز ضٟٚٚ ١ي ١ؾاْ ض١غ ١ي ١ٟن١خَٝعاْ ثاضاغتين  ت١ٞضثطغٝاض١ٜب ١ن ١ٜ١ٖ
 ٚ ٚزاٜو باٚى ٚ نا١َْٞٓساَي ض١ٖٚاٚغ ض٠ْٞٚز ١ْٞالٜ ثاضاغتين ١ٚات ,١ٜٝ١ٚ٠غت١د
 ٖٝٛاٚ ٚ َا٥١ٕ بؤ ٥اضاَٞ ٠ٟضضا١ٚغ ١ضْٛه. ٚزا٥١ٕ ضؾيت١ضث١غ شَٜط ١ي ١ٟٚا٥١ْ

 .٥١ٚ غتؤ٥١ٟ ١َٜٚت١ن٠ز  ٥ََٛٝس
 ٥اضاَٞ  ١ٚ٠ٟنطزْ بًَاٚ تٛاْاٟ ضَٜت,١ث٠تَٝس ثَٝٝسا ت١َٞطؤظاٜ  ١ن ١ٟخت١ٚ٠غات ١ٚي 
 ٠ٜ١ٚض١ط ن٥١ٞاَيٓطاضٜ ١ٚ٠ٚضٚٚب١ِْٚٛضٚٚب  ت١َٞيا١ٜنؤَ ٥اغاٜؿٞ نطزْٞ ١ّضا١ٖف ٚ
 .بَٓٝري ثَٝسا زاْٞ ١ثَٜٝٛػت ١ن
  ١ٚ٠ٟنطزْ بًَاٚ  ١ب غذي٠َيس١ٖ ١ن ١ٜ١غا١ْن ٥١ٚ ١ٚ٠ِٟضٚب١ِْٛضٚب تط٠ٚض١ط ف١ٚ٠ي 
 ٤ت١َٞيا١ٜنؤَ قاَطري١ْٟاغ ٠ٟضضا١ٚغ ١ب٠ٓز نإ,٠ض١تؤقَٝٓ ٤ضَٜين١ْ ١ٚاَي١ٖ
ٌَ ٥٠ٟاغٛز ٚ ٥اضاَٞ. ض٠ْٞٚٚز  .نٛش٠ٕز ٖٝٛا تطٚغهاٜٞ ٚ ١ٕن٠ٚالٚاظز يَٝ
 ١ٚ٠ِٟضاْس١ْط ؾك١َٞض١غ ١بهطَٜٓ ٠ٚ٠ض١غ ١ٟصيْٛٚاْ  ٠دؤض ٥١ٚ ١ثَٜٝٛػت ١بؤٜ

 . ضا١َٕب١ثَٝػ شٜاْٞ ٤قٛض٥إ ناْٞ ١صيْٛٚ ت١ٞتاٜب١ب ,٥٠ٜٞاغٛٚز ٥اضا٤َٞ
 ١ي  خٛزا غيت١ب١َ ١ي ١ٜؿت١ٓتَٝط( ٥اضاَٞ فٝكٗٞ) َه١ٞض  ١ي غت١ب١َ دما٠ّض١غ

 َؤن١٤ٞخ ١َٟاٜ ١ببٝٓ ٥١ٚ٠ٟ بِط١ٟي دؤضَٜو١ب ناْسا,١ْاخؤؾٝ َيا١ٚٚب ١ٚ٠تاقٝهطزْ
 ى٠ٚ ,١ٚ٠نا٠ْٝدؤض ١ٖ١َٚٛب ١ضان بؤ ٠ٚض١ط ن٠ٜ١ٞاظض٠ٚز ١ببٝٓ ضثَٝضٞ,١غ
 اخٝو ٚد٘ يف تبطُو) ت١ٞض١َٜٚٛف ض١َب١ثَٝػ ١ن ٥اضاَٞ, ٚ زَيدؤؾٞ  ١ْ١ٚخ٠ضز٠ظ

 .١ٜ١ق٠ز١غ خَٝطٚ ت١بطان ١ب ض١ضاَب١ب نطزٕ ٠بع ٠ْٚس١خ( صدق١
 ضٚضٜات٠ظ فٝكٗٞ ١ب ثَٜٝٛػتٝإ نا٠ٕضٚٚزاٚ ٚ ْاخؤؾٞ َيا١ٚب ٚ غات٠ناض ض١ط٥١ 
 ٥اضا٤َٞ فٝكٗٞ نطز٠ْٞثطانتٝع ١ب ثَٜٝٛػتُٝإ ظؤضتط ٚ ظٜاتط ٥١َُٝ ٥١ٚ٠ بَٝت١ٖ

 ايعصّ اٌٖ قدز عًٞ) زٜاضٜهطا ٠ْٟساظ٥١ ١ب ١ؾب١ٝٓٝط ١ٚ٠ٟنطزْ بًَاٚ ٥٠٤ٜٞاغٛٚز
 (.  ايعصا٥ِ تاتٞ
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 خؤثاسَيضي يةفةلظةف
 

 كوردشتان ئيصالمي ئايين زاناياني يتكَيةي ورامانيةه يةئا:ناوض
 ١ي ١ن١ٜ١ٚت١ضن٠ز ١ٚ٠َٚطؤظ ٠ٟنطز١ب ١غت١ٚ٠ث ضَٜعٟخؤثا ١ٟف١يػ١ف
 ٚ ضى٥١ بْٛٚسا١ي َطؤظ: َيَٝت٠ز ثَُٝإ ف٥١َ١ ض١ٖ َطؤظ, بْٛٞ نا١ْٞٚت١ضن٠ز
 بضَٝت, ١ٚ٠ضن٥١ ٥١ّ ٠ّز١ب ١ٚ٠غت١ٖ ٚا١ٟٚت١ب بَٝت٠ز ١ٜ١ٖٚ ت١ٞثطغٝاضٜض١ب

 خٛزٟ ٚ بٕٛٚ َطؤظ َاْاٟ نٛؾتين ت١ٞضثطغٝاض١ٜب ٚ ضى٥١ ١ب زا١ٕطَٜٛٓ
 ثَٝٓاٚزا١ي َطؤظٞ ١ن ٥١ٟاَادم ٥١ٚ ١ٚات بٕٛٚ خٛزٟ َي٠َٔٝز١ن ,١ؿبْٛٚٝ
 ١بؤٜ ٚتَٝت,١ف٠ز نـ١بْٛٚ خٛزٟ ٥ٝرت ب١ٕٖٚٛات١ْ ٥١اَادم ٥١ّ ناتَٝو ,٠خَٛيكاٚ
 ١ن ٠َ١ٜ١ز ٥١ٚ غتري١ٖ خؤَإ َطؤظبْٛٚٞ ضن١٥١ٞب تٛاْري٠ز ناتَٝو ٥١َُٝ
 ١ْ١الٜ ١ّب إططْطٝس ٤ْسضٚغيت١ت ١ب ثَٜٝٛػتُٝإ ْسضٚغتري,١ت ٚا١ٟٚت١ب
 زٜسٟ ١ي ١ن نات٠ٚاز ف٥١َ١ ض١ٖ َطؤظبٛٚصيإ, ِضؤَيٞ ١ب ١ططْطٝساْ خؤٜسا١ي
 دماَسا٥١ْٞ ٚا١ٟٚت ناضٚ ٜٚات١ٞٚي٥١ ْسضٚغيت١ت ١ب ططْطٝسإ خٛاٜسا ٜا١َٞث
 بْٛٝاز ظاْػت َا١ٟبٓ ض١غ١ي نا١ٕضغؿتؿ١ث ناتَٝهسا١ي ,١ضغتؿٝؿُا١ْث ضن٥١ٞ

 ططْطٝسإ ١ي ١َرت١ْٝٝن ٖٝضٞ ْسضٚغيت١ت ١ب ططْطٝسإ ٠ٟز ْطإٚ,
  .ظاْٝاضٟ ٚ ظاْػت غتدػتين٠ز١ب
١ٍَغ ١بؤٜ  ,٠تط٠ٚض١ط قا١ََٞ نا١ٕت١غْٛٓ دماَسا١٥١ْٞي ١ٚ٠ظاْػت١ب بٕٛٚ ضقا
 ١ي زقات١غ ١ِٚضْٚٝٝ ضضا١ٚب ٤ظاْػت١ب تَٝو١غْٛٓ دماَسا٥١ْٞ ١ضْٛه
 ٚظاْا غ١ٞن ١بؤٜ ,٠تط٠ٚض١ط ١ٚ٠ظا١ْْٝٝ قًٝس١ٚت ١ب تَٝو١غْٛٓ دماَسا٥١ْٞ
 ناْسا١زْٚٝاٜٝ ٠ض٠ثَٝٛ ٚا١ٟٚت خٛاٚ ضع١ٞؾ ضاظ١ٟٚٚت ١ي ِضٕٚٚ ضضا١ٚب

 ضخػتين٠ز بؤ ٠ٜ١ِضاز ٥١ٚ تا ٠ٜ١ٚؾا٠ٚزض زٜاضٚ خؤض ِضْٚٚانٞ ى٠ٚ دٝاٚاظٜإ
ٌِ: طضََٜٛٚت١ف٠ز ٤نات٠ز زاخ١ٍٛت خٛاٜٞ س٠ٞٝٚ ١دٝاٚاظٜٝ ٥١ٚ ٌِ ٝق  َِٜطَتِٟٛ َٖ

َٔ َٕ ائَّرٜ ُُٛ َٔ َٜعًِٜ ََٕٜعًِٜ ٜيا َٚائَّرٜ  ص.9: ايعَطص ط ُُٛ
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 ٚا١ٟٚت١ب ناْٝؿسا٥١ٝعتٝكازٜٝ ٚ فٝكٗٞ ١سها٥١َ طؿت ١ي ٤ٚا١ٟٚت١ب ٥ٝػالّ
 ١ٜ١غاغ٥١ ٥١ّ ض١غ١ي ض١ٖ ,٠نطزٚٚ ضباض١ٟب غ١ٞن ْسضٚغيت١ت باضٟ ضا٠ِٟٚض

 َطؤظ ٚ ْطَٜت٠ز بْٛٝاز ض١غ١ي سها٥١َٞ ٜاغاٚ ١بَٝت٠ز ؾتَٝو ٥ٝػالَسا ١ي ناتَٝو
 ضاَؤف١ف َطؤظٞ ْسضٚغيت١ت ١ْٞالٜ ١سهاَا٥١ْ ٥١ٚ ض١ضاَب١ب نات٠ضباضز١ب
 َا١بٓ ٚ نا١ٕضع١ٝٝؾ ١سها٥١َ ١ب ظاْػت ١ن ١ِضْٚٚ ٥١ٚ٠ خؤ ٠ٟز ,٠نطز١ْٚٚ

 نات٠ز ت١َٞطؤظاٜ ١ب ت١خعَ زٚاداض ١ن تط ظاْػتَٝهٞ ض١ٖ نا١ْٞظاْػتٝ
 ْسضٚغيت١ت ١بؤٜ بَٝت,١ْ ٚا١ٚت ْسضٚغتَٝه١ٞت ض١غ١ي ْٗا١ت ض١ط١َ ز١ٟت١ْاٜ
 طؿت١ي بَٝت١ْ َٖٝع١ب ن١ٞخؤثاِضَٜعٜ ض١غ١ي ض١ط١َ ز١ٟت١ْاٜ ٚاٜٚـ١ت
ٍَ خػتين غت٠ز ,١ٚ٠نا١ْ١ْالٜ  ١َٚطؤظ ٥ابٛضٟ ثؿيت٠بِطبِط ١ن ت٠ض١ٚغ ٤َا
 ى٠ٚ ١ٚ٠ٜؿ١نا١ْضغتؿ١ث ١ب بعاٚتسا ١ٚدَٛي ٜسا١َْٞ ١ي تط نا٠ْٞناض ١ّضد١غ
 ١ّضد١غ خٛاٚ زٜين ١ٚ٠ٟبًَاٚنطزْ ثَٝٓا١ٟٚي تَٝهؤؾإ خٛاٚ َاَيٞ دذ١ٞس
 .بَٝت٠ٚ٠ْ١ٚا١ٚت ْسضٚغتَٝه١ٞت ١ب ٥ٝال ثاٜإ ١ْ١ْاط نا٠ٕضظ١ب ٖا١ب
١َٞب َطؤظ ١َٚطؤظ ١ٟغتُا٠ٜٝز ْسضٚغيت١ت ٠ٚ٠ٜ١يَٝط  ضطٝع١ٖ ٚا١ٚت ْسضٚغيت١ت ب

َٞ  ٚ خَٝط َا١ٟبٓ ٚا١ٚت ْسضٚغيت١ت ١بؤٜ ببٝيَن, ثَٜٝٛػت ى٠ٚ خؤٟ ِضؤَيٞ ْاتٛاْ
 زا١ٚ٠برينطزْ ١ي َطؤظ ١ن ٠ٖاتٛٚ ٥١ٚ٠ بؤ قٛض٥إ ١ٕغ٥١ًَ َطؤظ, بؤ ١نا١ْخؤؾٝٝ

 ٚ ٥اضاّ ضَْٚٝه٠ٞز ٠ٕخاٚ ١ببَٝت ١ٚ٠َٜٚؿ١ي ١ٚ٠ٚبريبهات ١ْسضٚغتٝا١ْت ٚ دٛا١ْٞب
 ٠نطز١ْٚٚ ضاَؤف١ف ْسضٚغيت١ت ١ْٞالٜ ضطٝع١ٖ خٛاٜٞ س٠ٞٚ ١بؤٜ ّ,١غاخًَ
 ْسضٚغت١ٞٝت ١ْٞال١ٜب ططْطٝسإ بؤ ٠تطخاْهطزٚ ت١ٞباب ٜا٠ٕز ٥ٝػالَٞ ٚفٝكٗٞ

 باف ْسضٚغيت١ت َا١ٟبٓ ١ضْٛه خؤثاضَٜعٟ, بؤ زات٠ز ؤظَط ٖاْٞ ٚا١ٟٚت١ب ٚ
( الجايع َٔ خري ايٛقا١ٜ) خؤثاضَٜعٟ, ض١غ١ي ٠غتا٠ٚٚ ضبَٝت١ضاضغ ١ب ٥١ٚ٠ٟ ثَٝـ

 ٠زضَٜص ١ٚ٠باؾ ْسضٚغتَٝه١ٞت١ب ٥١ٚ٠ٟ بؤ ١ٚات ض,١غ٠ضاض١ي ٠ضانرت خؤثاِضَٜعٟ
 ١َٖٚٛ ثَٝـ بَٝت٠ز بَٝت ٚا٠ّضز١ب ت١َٞطؤظاٜ بؤ ناْت١ت١خعَ ٚ ٜت٠بس شٜا١ٕب

 ١ن ١ٟت١خعَ ٥١ٚ ١ضْٛه خؤت, زٜاضٟ تَٝه١ٞخاغًَ ١ٜت١به خؤثاضَٜعٟ ؾتَٝو
 َا١ٟبٓ ض١غ١ي ز١ٚ٠ْٟ زا١غ١ي نات٠ز ت١َٞطؤظاٜ ؾ١ٞثَٝؿه ْسضٚغيت١ت ضت١ٞن
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 ٠ٚزش َطؤظ ١ْٟاع١َ ٖٝعٚ ثاضاغتين بؤ ض١ٖ ٜٚـ٥١ ,٠ْطاٚ بْٛٝاز ١دطٚب١ت
 ضض١ٚٛغ١ب ناَيا ١ي نإ,١بطٜٓ ض٥ٚاظا ١ي خؤثاضَٜعٟ ١بؤٜ ,٠بؤنطاٚ ناضٟ خؤؾ١ْٞ

 خؤزٚضططتٔ ١ٚ٠َطؤظ ٠ْٞز١ب ض١غ١ب ١ٜ١ٖ خطاثٝإ ض١ٟناضٜط ١ن نإ,١خطاث
 بؤَطؤظ ١ٜ١ٖ ظٜاْٞ ٥١ٚ٠ٟ قٛض٥اْسا١ي ,١ت١غْٛٓ ٚ قٛض٥إ ِضَُٜٓا١ٜٞب يَٝٝإ
 ٤ثٝػٞ نطز١ْٞغ٠ز١ق١ب ٥٠اَاش ١ن ١ٕٖ مشا٠ٕضَٛٚز١ف ٜا٠ٕز ٚ ٠نطزٚٚ ضا١َٞس

 ١ٜٓ١ط٠ز ٠ٚ٠ٜ١يَٝط ٥ٝرت ,١ٚ٠َٜٚت١زٚٚضبه يَٝٝإ َطؤظ بَٝت٠ز ١نات,بؤ٠ٜناْس١خطاث
 َطؤظ بؤ ١نا١ْْس٠ٚ٠ٜضش١ب نؤٟ َٖٝٓاْٞ ١َٞخ ١ي ١َٝؿ١ٖ خٛا ضع١ٞؾ ١ن ٥١ٚ٠ٟ
 ٠زاضؾتٛٚ نا١ْٞسها٥١َ ١ٟن١ٜ١ب١ن١ٜ َطؤظ ١ي ١ظٜاْ ضض١ٖٞ ١ٚ٠ٟزٚٚضخػتٓ ٚ
 دز٤) نات٠ز ١ططْط ١غت١ب١َ ١ّب ٥٠اَاش ت١غْٛٓ ٚ قٛض٥إ نا١ْٞق٠ز ٚا١ٟٚت ٚ

  .(املصاحل دًب ع٢ً َكدّ املؿاضد
 ْس٠ٚ٠ٟضش١ب َٖٝٓاْٞ ١ي ٠ثَٝؿرت ١ي َطؤظ ض١غ ١ي ظٜإ َٖٝؿتين١ْ ٥ٝػالَسا١ي ١بؤٜ
 ١ٚب ٠زضاٚ ت١َؤَي بٝٓري٠ز ١ٜٔن٠ز نا١ٕضع١ٝٝؾ ١سها٥١َ َاؾا١ٟت ناتَٝو بؤٟ,
 بؤ ١ٚ٠نٛضتبهات نا١ْٞنعات٠ٝٝضٛاِض ٠َْٜٛص ١ٜ١ٖ ٚبؤٟ ١ضزا١ٜف١غ١ي ١ن ١ٟغ١ن

 ت٠ْٞاض ١ٍَط١ي ٥١ٚ٠ٟ بؤ بؿهََٝٓٝت, ١ٟن٠ِضؤشٚ ٠ِضؤش١ٚب ض١ط٥١ ٚ نعات٠ضِ زٚٚ
 ٖا٠ض١ٖٚ الٚاظبَٝت, ضطط١ٟب تٛاْاٟ ض١ٚغ ١تَٝت١ٜ١ْ تط تَٝه١ْٞاضس ض١ف١غ
 ططَٜت١ْ ِضؤشٚ ت١ٖ١ٜ١ٞن ١ٚ٠باضقٛضغٝ ٥١ٚ ٖؤ١ٟب ١ن ١ٚ٠ٟب ٠تسضا١َٚؤَي خؤف١ْ
 َٜٚت,١ضن٠ز ١ٚ٠ن١غ١ضن١غ١ي خؤضاى ١َٞن ظٜاْٞ ٠ٚ٠ِضؤشٚٚ ٖؤ١ٟب ى١ٚ٠ْ
 ْط٠زض ٜإ َٜٚت١به خؤف١ْ ١ٜ١ٖ تطغٞ ١ن ١ٟغ١ٚن١ب ٠تسضا١َٚؤَي ٖا٠ض١ٖٚ

 خؤؾؤضٜٔ غتَٜٓٛص٠ٚز بؤ َٖٝيَن١ناض١ْب ٥اٚ ضَازا١غ نات١ٞي ١ٚ٠ببَٝت ضاى
 ى١ٚ٠ْ ١خؤثاضَٜعٜٝ بابٞ ١ي ١َٟٖٚٛ ١َا٥١ْ بهات, ١ٜ١َِت ١ٚا٥١ْ بطَٜيت١ي
 بؤ ْسضٚغيت١ت َين٥١ تطغ١َٞ ١َا٥١ْ ْٞدماَسا٥١ دما٠َٞض٠ز١ي ١ن١غ١ن

 ٠ٟٚض٠ٚظٜاز ضاظ١ب ٚطؤؾيت م٥٠اض بٝين٠ز ١ؾ٥١َ١ ض١ب١ي ض١ٖ ببَٝت, زضٚغت
 .َطؤظ١ب ٜاْس١ٕظٜاْط بؤ نَٝؿ٠ٔز ض١غ ١ٖ١ََٟٚٛا٥١ْ ١ضْٛه نطإٚ, ضا١ّس
 طٝاْٞ ١ٚ٠ٚبَٝت٠ظٜاْس ض١ٟٚٚضٚٚب ١ضٜه١خ قٝك١ٞس١ب ١ن ١َطؤظ ٥١ّ ناتَٝهٝؿسا١ي
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١ٍَس ١ب ْاطات غيت٠ز ناْٝـ٠ضاَهطا١ٚس ٜط١ٟغ ١ضزا١ٜت١خ١ي  ٤َيا
 ناضَٖٝٓاْٝا١ٕب َٝا٠ٚضز١ب١ي نا٠ٕنطا١ٚغ٠ز١ق زا٠َ١ز ١ٚي ضع,١ؾ نا٠ْٞثَٝسضا١ِٚضَٜط
 ١ٚي ١َطؤظ ٥١ّ ٥١ٚ٠ٟ بؤ ٚ بِطَٜت٠الز ض١غ١ي ١ِٜٞضَٜططٜ ٥١ٚ نا١َٕياَي١س ١طات٠تاز
 ٚ غطٚؾيت ٚا١ٚت تَٝه١ٞساَي١ي ٖا٠ض١ٖٚ ببَٝت, ضباظ٠ٟز ١ٜ١ْطا١ْٚت ت١ٞس٠ْاض

ٍَ  ت١ٞس٠ْٚاض ٥اظاض بْٛٚٞ ض١ب١ي خٛا ١تا٥٠ْافط ١َٟاْطاْ غٛضٟ ١ن ْؤضَا
١ٍَس ١ٟي١ََاَ ١ٍَس ١ٟي١ََاَ خٛزٟ ١ضْٛه نات,٠ز١غ٠ز١ق َيا  زا١خت٠ٚ ١ٚي َيا

ِٔ ََِٜٚطٜأٝيَْٜٛوط :ضََٜٛٚت١ف٠ز ى٠ٚ ٥١َٝؿ ٥اظاضٚ َُٔخِٝض َع ٌِ اٞي َٛ ٝق  ٜؾاِعَتِصٝيٛا ٜأّذ٣ ُٖ
َٓٚطا٤َ َُٔخِٝض ٔؾٞ اي ٖٔ َٜٚيا اٞي ُٖ َٕ َحٖت٢ َتٞكَسُبٛ ُِٗس ٞٛ َٕ ٜؾِإَذا َٜ ِٖٗس ٖٔ َتٜٛ ُٖ ِٔ ٜؾٞأُتٛ ُِٝح َٔ  َح
ُِ َََسٝن ُ٘ ٜأ  ص. ايَّ
 ٥١ٚ٠ٟ ٥١َٚٝؿ ٥اظاضٚ ١َاْطاْ غٛضٟ ضََٜٛٚت١ف٠ثَُٝاْس خٛا ١ِضاؾهاٚاْ زا٠يَٝط
 ٥١ّ ْابَٝت َْٜٛص١ْ ؤشٚٚض١ِْ ١ْٝٝ ثَٝسضا١ِٚضَٜط ٥َٝػتا ٠ثَٝسضاٚ ١ِضَٜط ٥اغاٜسا نات١ٞي

 باضططاْٞ زٚٚ ٤بسضَٜت دما٥١ّ ٥اظاضزا ٥٤َٝـ نات١ٞي ٠ثَٝهطاٚ ضَا١ٕف زٚٚ
 .ْازضَٜت َطؤظسا ض١غ١ب ناتَٝهسا١ي
 ٥١ٚ٠ٟ ١ٜٔبه(ٚغًِ ١عًٝ اهلل قٌ)ضٜـ١َب١ثَٝػ ت١ٞغْٛٓ َاؾا١ٟت ض١ط٥١ ١بؤٜ
 نطزٕ, ض١غ٠ضاض ٚ خؤثاضَٜعٟ بؤ نات٠ز ِضَُٜٓاضيإ ضؤٕ ١ن بٝٓري٠تَٝساز
 ٤ضطط٠ٜٔٚ ض١غ٠ضاض با ١دَٝطريْٝٝ ْسضٚغتُا١ٕت ض١ط٥١ نات٠ثَٝس ضَاصيا١ٕف

 تاعٕٛ ى٠ٚ نا٠ْٞطٛاظضاٚ ١خؤؾ١ْٝٝ ١ي خؤثاضَٜعٟ ٜإ ٜٔ,١به ض١غ٠ضاض خؤَإ
َٕ مسعتِ إذا:$ضََٜٛٚت١ف٠ز نؤضؤْا ٥َٝػتاف ٚ نا٠ْٖٞاٚؾَٝٛ ٚ  ؾال بأزض ايٛاعٛ

 َتفلط -.ص قشٝض.ط#َٓٗا سدٛاخت ؾال ؾٝٗا ٚأْتِ بأزض ٚقع ٚإذا تدخًٖٛا
 .ص١عًٝ
 ١ٟدَٝط ١ٚي ١ٚ٠ت٠بٛ بًَاٚ تاعٕٛ ٚا بٝػتإ ٚ نساب١ٕٚٛدَٝطاٜ ١ي ناتَٝو ض١ٖ

١َٟي ٥٠َٝٛ ض١ط٥١ ٜإ ٤ض١ٔض٠َز خؤتإ  ١ن ١ؾَٜٛٓ ٥١ٚ بؤ ِضؤ١َٕ ب١ْٕٚٛ ٚ
 ..١ٚ٠ت٠بٛٚ بًَاٚ ١ن١تاعْٛ
َٞ نطز عٟخؤثاضَٜ ض١غ١ي ختٝا١ٕد نا٠ٕزنتؤض ى١خؤؾ١َْٝٝ ض١ط٥١ ٖا٠ض١ٖٚ  ي
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 ١بَٝت٠ز ٚنات٥١ ١خؤؾ١ْٝ ١ٚي مشا١ٚ٠ٕٚت١ٓزٚٚضن ٚ,١ٜٓٚ١ٚ٠يَٝسٚٚضن بَٝت٠ز
 ١ي َيس١َٜٖٔ ضؤٕ ى٠ض١ٖٚ طٛيٞ ١ي ١ِٕضان: ضََٜٛٚت١ف٠ز ١ن٠ضَٛٚز١ف ى٠ٚ ثطغتـ
 غت٠ز غتاٚزا٠ٚ ٥اٟٚ ١ي ضََٜٛٚت١ف٠ز ثَُٝإ ١خؤثاِضَٜعٜٝ ٠َٓٝ١ٟظ ١ي ض١ٖ ؾَٝط,
 ١ٟؾتاْ ١ٚي بططٕ زٚٚض١ب خؤتإ ٚ ١ٕن١َ ثٝؼ نا٠ٕض١بٓػَٝب ِضَٜطاٚ ١َٕان ٥ا١ٚب
٠َٞز ٖؤؾٝاضضيإ زََٜٓٝت, خؤٜسا زٚا١ٟب فط١ْٜٔ  ناصيا١ٕخؤضان ضقاب١ٞغ ١ن زات
 ِضؤسٞ خؤثاضَٜعٟ ٠ٚ٠ٜ١يَٝط ظاْري,١ْ ثَٝٝإ ٥١َُٝ ٚ ثٝػببَٝت ى١ٚ٠ْ غتري,١بب
 ٤ثاى بؤ ٥ٝػالَٞ فٝكٗٞ نا١ِْٞضَُٜٓاٜ ٚا١ٟٚت ١بؤٜ ٠ٚٚا١ٚت ْسضٚغتَٝه١ٞت

 .١خؤثاِضَٜعٜٝ باب١ٞي ١َٖٚٛ خاَٜٚين
 .نٛضت١ٞب

 ٚادبَٝهٞ ١ٚ٠ٟع١َٓ ٜإ بَٝت َازٟ ظٜاْٞ ز نا١ٕظٜاْ طؿت١ي خؤثاضَٜعٟ -٩
 .١َطؤظ غطٚؾيت زاخٛاظَٜهٞ ١ٚضع١ٝٝؾ
 ١ٚادب ١ٚ٠نات٠يَٝس ختٝا١ٕد ْسضٚغيت١ت ضت١ٞن ١ن نا٠ٕطٛاظضاٚ ١خؤؾ١ْٝٝ -٦

َٞ خؤَاْٞ  .بجاِضَٜعٜٔ ي
 ؾَٜٛين طٛدمَٝت٠ز ١ن نا٠ٕضٜع١ف ِضاْس١ِْٞضاث ٤نا١ٕضع١ٝٝؾ(١بٚاد) ١ضن٥١ -۳
 ١ن ١ٟٚنات٥١ تا َيبػجاض١َٜٖٔ نا١ٕٚت١َعط ١ي ١ٚ٠نؤبْٛٚ ٤ٜا١ٕن١دماَسا٥١ْ
 .َطؤظ طٝاْٞ ض١غ بؤ ْاََٝيَن تطغ١َٞ
 ١ب بٜٛٚٔ ططافتاضٜـ ض١ط٥١ ض,١غ٠ضاض ١ي ٠باؾرت ثَٝؿرتٚ ١ي خؤثاضَٜعٟ -٤
 ٥اٚاف بجاِضَٜعٜٔ خؤَإ بٛٚ ٚادب ٠اٚت٠ض١غ١ي ضؤٕ ى٠ٚ ض١ٖ خؤؾ١ْٞ

 .١ٜٔبه خؤَإ ض١ٟغ٠ضاض ١ثَٜٝٛػت
 نطز,١ضْت١ٓٝن خؤَإ ٥َٝػتا ١ٟن١طٛظاضؾت ١ب ١ٚ٠َٚآٜ ؾََٜٛٓٝو ١ي ض١ط٥١ -٥

 .١ٜٔبه ضَا١ٕٚضٚب٠ز زَيطْٚٚٞ باضٟ ضا٠ٟٚضِ ١ثَٜٝٛػت
 

٩۷/۳/٦٢٦٢ 
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 خؤثاسَيضى لة ظايشؤطى كؤسؤٌا
 لةِسواٌطةى فيقّى ئيظالوييةوة

 
ؾٝفاب١خـ, زضٚزٚ ِض٠ظي١ت٢ خٛا بؤ  ٤غٛثاؽ ٚغتاٜـ بؤخٛا٣ ؾايف

ثَٝػ١َب١ض٣٠ ِضَُٜٓا٢ٜ ن١ض٣ َطؤظا١ٜت٢ ٚ ٖاٚال٢ْ تا ِضؤش٣ زٚا٢ٜ. خٛا٣ ط١ٚض٠ 
ِٜٛياَْا ز٠ف١ضََٜٛٚت:ط ََ َٛ ُٖ ُ٘ ٜيَٓا  ُٜٔصَٝبَٓا ِإيَّا ََا ٜنَتَب ايَّ ٌِ  ٝقٌ ئَّ  َٛنَّ ًََٞٝت َٚع٢ًَٜ ايَّ٘ٔ ٜؾ

ُُِؤ َٕاٞي ُٛٓ  .55ايتٛب١:[ َٔ
ب١ال١ٜ ن١ ي١ ١٥َِطؤزا ب١ِضؤن٢ َطؤظا١ٜت٢ ططت٠ٚٛ ٚ ١َٖٛٚ  ١٥٤ّ ١ْخؤؾ٢

غ١ضضا٣٠ٚ  ٤, بَٝس٠طٛتطَٜت(٢َٜ19)نٛفٝسدٝٗا٢ْ ت٠ْٚٛٝ١ ظاٜطؤغ٢ نؤِضؤْا٣ ْٛ
باَلٚ ب٣٠ٚ١ْٚٛ ٠ٚى ٣٠ٚ١٥ ن١ ز٠طٛتطَٜت بؤ١ٜن١ّ داض ي١ َاْط٢ زٚاْع٣ 

١ْٝ ز٠ضٜا١ٜٝنإ ي١ ؾاض٣ )ٖٚٚا٢ْ( ٚالت٢ ( ي١ باظاض٣ خٛاضز2019١َ٠غاَي٢)
ًَٕٝٛ  11ض٠ٚ١ٓٝ غ١ض٣ ١َٖيسا ن١ ١٥ّ ؾاض٠ شَاض٣٠ زاْٝؿتٛا٢ْ ز٠طات١ ْعٜو 

 ن١ؽ.
ثػجؤِضإ ؾاض٠ظاٜا٢ْ ظاٜطؤغٓاؽ ز٠َيَٝٔ ١٥ّ ظاٜطؤغ١ ي١ْاٚ ِضخيؤَي١نا٢ْ 

ٚ ١ٖٚا٠ٚٚ ثاؾ١ِضؤٚ َٝع ث١ي٠ٚ١ض٣ ؾ١َؿ١َ١نَٜٛط٠زا ز٠ش٣ ي١ ِضَٜط٣١
ت٠ٚ١ بؤ ظٜٓس٠ٚ٠ض٠نا٢ْ تط,  َطؤظٝـ ي١ّ تٛٚؾب١ْٚٛ ب١ز٠ض١ْٝٝ ٚ بطط٠ ز٠طٛاظضَٜ

١٥ط١ض تٛؾبٛٚ ٚ ط١ٜؿت١ ال٣ َطؤظ ب١خَٝطا٣ ت١ؾ١ْ١ز٠نات ٚ ي١ َطؤظَٝه٠ٚ١ بؤ 
َطؤظَٝه٢ تط ظؤض ب٥١اغا٢ْ ز٠طَٜٛعضَٜت٠ٚ١ ٠ٚ١٥ْس٣٠ سٝػاب١ بطات١ َطؤظ ٥ٝرت 

ه٢ تط ١ٖبَٝت ِضاغت١خؤ ١٥ٚ َطؤظ٣١ ن١ تٛؾ٢ ز٠بَٝت ب١ضن١ٚت٣١ ب١ ١ٖض َطؤظَٝ
١٥ٜٚـ ز٠بَٝت١ ١َٖيطط٣ ظاٜطؤغ١ن١, ١٥بَٝت ٠ٚ١٥ف بعاْري ن١ ؾاض٠ظاٜإ ز٠َيَٝٔ 
طٛاغت٣٠ٚ١ٓ ظاٜطؤغ١ن١ ي١ ؾ١َؿ١َ١نَٜٛط٠ بؤ َطؤظ ظؤضن١َ١ ٚز٠ط١ْ١ُ, ب١الّ 
 ٍَ ن١ ط١ٜؿت١ َطؤظ ٥ٝرت ظ٠ظي١ت١ ب١ضطري٣ ي١باَلٚ ب٣٠ٚ١ْٚٛ بهط٣َ , ١َ١٥ ي١ط١

٣ ١َٖٚيطري٣ ٥ابٛض٣ )بًَٛبريغ( ن١ ي١غاَي١نا٢ْ ٠ٚ١٥ؾسا غ١ضضا٠ٚ

2 
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ٚ زا١َظضا١ٜٚن٢ ١َٖٚيطري٢ٜ ٥ابٛٚض٢ٜ ١٥َطٜه٢ ز٠َيَٝت: (زا١َظضا1990٠ٚ)
ٚ ١ٜنَٝه١ ي١دؤض٠ ث١تا ز٠ط١ْ١َ١ ٥اَيؤظ٠نإ ٚ نؤضؤْا )٠ٚبا إنؼ(٠ظاٜطؤغ٢ 

غ١ضضا٠ٚ ت١ْسضٚغت١ٝ دٝٗا١ْٝنإ ز٠غت١ٚغأْ ي١ زؤظ٣٠ٚ١ٜٓ ضاض٠غ١ض بؤ٣ 
ض ٠ٚ١٥ف ن١ تا ٥َٝػتا ظٜاتط ي١)١ٖظاضإ( َطؤظ تٛؾ٢ ١٥ّ ١ْخؤؾ١ٝبٕٛٚ ١ٖض ي١ب١
ٚ نٛضزغتا٢ْ ١َُٝ٥ف ب١ز٠ض١ْٝٝ ي١ٚ ١ض١ْس ٚالتَٝهٝؿسا باَلٚبٛٚت٠ٚ١ٚ ي

ظ٢ٜ١ٜ١َٓٝ٠ ن١ ١٥ّ ظاٜطؤغ٣١ تَٝساباَلٚبٛٚت٠ٚ١, ٚاَلت١نا٢ْ زضاٚغَٝؿُإ 
١ٝ ي١ب١ضز٠ّ ١٥ّ ب١ٖ١َإ ؾ٠َٛٝ ب١قٛضغ٢ تٛٚؾ٢ بٕٛٚ ٚ ٚتٛاْا٣ ب١ططتٓٝإ ْٝ

 ظاٜطؤغ١زا.
 .ٍةلَويَطتى ئيطالو بةزامبةز ئةو ىةخؤشيية ىويَيةدا

ث١تا٣ نؤضؤْا زٚشََٓٝه٢ س١قٝك٢ َطؤظ١ ٚ بؤ١ٜ ب١ضطط٣  ١ْ٤خؤؾ١ٝ طٛاظضا٠ٚنإ
نطزٕ ي١ب١ضاَب١ض٠ٚ١ٜ ب١ٖ١ض ِضَٜط١ٜ١ى بَٝت ١٥ضن١ٚ ز٠بَٝت ي١ ِضٚٚب١ِضٚٚب٠ٚ١ْٜٛسا 

١ ١ْؾَٜٛٔ ز١ْ٠ْاغ٢َ ١ْ ط١ٚض٠ٚ بضٛى ١ْ شٕ ٥اَاز٠باؾبري, ضْٛه١ ١٥ّ ظاٜطؤغ
ٚثٝاٚ ١ْ نافطٚ َٛغًَُإ, بؤ١ٜ ططْط١ ١َُٝ٥ ب١زٚا٣ ضاض٠غ١زا بط١ِضَٜٔ ١َ١٥ف 

َٜا َزُضٍٛ اهلل،  ):( طٛٚت٢يَٝط٠ٚ٠ نابطا١ٜن٢ ز٠غت١ن٢ ٖات١ خع١َت ثَٝػ١َب١ض)
ُ٘ َد ٍَ: " تداٚٚا، ٜؾِإٕ اهلل مل ٜطع َدا٤ ِإيَّا ٚضع ٜي ( َٚا٤ غري اٞيَٗسّْتدا٣ٚ؟ ٜؾٜكا

يَٝط١ٜ٠ٚ٠ ي١ ٥ٝػالَسا ضاض٠غ١ض ٠ٚضططتٔ بؤ ١ٖض ١ْخؤؾ١ٝٝى دا ز٠ٚاٚ ز٠ضَإ 
بَٝت ٜإ خؤثاضَٜع٣ بَٝت ب١ ١ٜن١ّ ١ْٖطا٣ٚ ططْط ٚ ظ٠ضٚض٣ ز٠ظا٢َْ بؤ 
ثاضَٜعطاض٣ طٝإ ٚ د١غت٣١ َطؤظ, ١َ١٥ف ت١ْٗا ي١ثَٝٓاٚ ثاضاغت٢ٓ طٝا٢ْ َطؤظ١ 

ب١ؾهؤ١ٜ ن١ خٛا ضَٜع٣ يَٝٓا٠ٚ, بؤ١ٜ ثَٝػ١َب١ض٣ ٚ ثاضَٜعطاض١ٜٝ ي١ٚ ١َخًٛق١ 
( ِضاغت١ٚخؤ ٣٠ٚ١٥ ب١ٜإ نطز٠ٚٚ ن١ بؤ ١َٖٛٚ ١ْخؤؾ١ٝى ضاض٠غ١ض ٚ خٛا)

ز٠ضَاَْٝو ١ٜ١ٖ ٚ ٖٝض ١ْخؤؾ١ٝى ١ْٝٝ ب١ب٢َ ز٠ٚاٚ ضاض٠غ١ض ١َط١ض ٣٠ٚ١٥ ن١ 
َطؤظ َٖٝؿتا ١ْط١ٜؿتبَٝت ب١ زؤظ٣٠ٚ١ٜٓ ١٥ٚ ضاض٠غ١ض بؤ ١ْخؤؾ١ٝن١, ١َ١٥ 

َازاّ ١ْخؤؾ١ٝى ١ٜ١ٖ ب١زَيٓٝا٠ٚ١ٜٝ ضاض٠غ١ضن١ؾ٢ ١ٜ١ٖ,  :إ ثَٝس٠َيَٝت٠ٚ١٥َ
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ْاِضاغت١ٚخؤ ث٢َٝ طٛتٜٛٔ ْاِض٠س١ت ١َبٔ ٚ ١َتطغٔ ي١ب١ضز٠ّ ١ْخؤؾ١ٝنإ ٚ 
ز٠غ١ٚغإ ٠ٚ١َغت ١َٖٚي٢ خؤتإ بس٠ٕ بؤ زؤظ٣٠ٚ١ٜٓ ضاض٠غ١ض٣ ١ٖض 

ا ب١ضؤن٢ ١ْخؤؾ١ٝى ن١ ب١ضؤن٢ َطؤظا١ٜت٢ ططت٠ٚٛ ب١تاٜب١ت ن١ ٥َٝػتا نؤضؤْ
دٝٗإ ٚ ت١ٚا٣ٚ َطؤظا١ٜت٢ ططت٠ٚٛ, ١َ١٥ َاْا٣ ١ْٝٝ٠ٚ١٥ َطؤظا١ٜت٢ 
ط١ٜؿتبَٝت١ بٔ ب١غت ٚ ٥ٝرت ١ْتٛاَْٝت ضاض٠غ١ض بؤ ١٥ّ ث١تا١ٜ ١ْزؤظضَٜت٠ٚ١, بؤ١ٜ 
١َٖٛٚ ١ْخؤؾَٝو ؾٝفا٣ ١ٜ١ٖ ٚ ز٠ٚاناْٝـ ت١ْٗا ٠ٚغ١ًٝ ٚ ٖؤناض٣ ؾٝفإ 

١٥ٚ ناضٜط١ض٣١ٜٝ ب١ ١٥ْساظ١ٜ٠ى ١٥ط١ضْا خٛا٣ ط١ٚض٠ ؾٝفاب١خؿ٢ س١قٝك١ٝٝ, ٚ 
خػت٠ٛت١ْاٚ ١٥ٚ ز٠ٚا٣١ٜٝ ن١ ب١ناض٣ زَٜٓري ْٚابَٝت ٚاؾبعاْري ١٥ٚ ز٠ٚا١ٜ 
ؾٝفاب١خؿ٢ ِضاغت١ق١ٜ١ٓٝ, ٣٠ٚ١٥ ن١ َطؤظ تا ٥َٝػتا ضاض٠غ١ض٣ ١٥ّ 
١ْخؤؾ٣١ٝٝ نؤضؤْا٢ٜ١ٜ ١ْزؤظ٠ٜٛت٠ٚ١ ْٝؿا٣١ْ ١ْٝٝ٠ٚ١٥ن١ ضاض٠غ١ض٣ 

ظ٠َاَْٝه٠ٚ١ بؤ ظ٠َاَْٝه٢ تط ز٠طؤِضَٜت ٚ ١ْبَٝت, زؤظ٣٠ٚ١ٜٓ ضاض٠غ١ض٠نإ ي١ 
١َٖٝؿ١ ن١ضت٢ ت١ْسضٚغت٢ ي١ٖ١َٚي٢ ٠ٚ١٥زا١ٜ ن١ ز٠غت٢ بطات ب١ ١َٖٛٚ 
ضاض٠غ١ض٠نإ ١ٖضطٝع زَيدؤف ١ْٝٝ ن١ ز٠غت١ٚغأْ ي١ب١ضز٠ّ ١ْخؤؾ١ٝنإ ٚ 
١ْزؤظ٣٠ٚ١ٜٓ ضاض٠غ١ض بؤٜإ, ن١ضت٢ ت١ْسضٚغت٢ دٝٗإ ناتَٝو غ١ضن١ت٠ٚٛ ن١ 

ٕٖ  ١ّ ف١ضَٛٚز١ٜ٠ز٠نات ن١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ز٠ف١ضََٜٛٚت"ن١ؾف٢ َاْانا٢ْ ٥ إ
ُ٘، إال ايٖطاَّ  ِٔ دًَِٗ ََ  ُ٘ ُ٘، ٚدًِٜٗ َُ ِٔ عًَٔ َ ُ٘ ُ٘ َدٚا٤ْ، َعًُ ٍَ ي ٍِ دا٤ّ إال أْص ِِٓص ُٜ ايَّ٘ َتَعاىل مِل 

ُٖٛ املُٛت " ١٥ّ ف١ضَٛٚز١ٜ٠ ٥ََٛٝسَٜه٢ ت١ٚاَٚإ ث٢َ ز٠ب١خؿَٝت, ٥ََٛٝسَٜو ن١  ٚ
ب٢َ ضاض٠غ١ض ْاَََٝٓٝت٠ٚ١ ٚ ٖٝض ١ْخؤؾَٝهٝـ ١ْٝٝ ب٢َٜ١ ؾٝفا,  ٖٝض ١ْخؤؾَٝو

١َُٝ٥ قػ١ ي١غ١ض ٠ٚ١٥ْان١ٜٔ ن١ ن١غَٝو ١٥د١زي ت١ٚاٚبٛٚبَٝت ١٥ط١ضْا ١َٖٛٚ 
١ْخؤؾ١ٝى ز٠ٚا١ٜن٢ ١ٜ١ٖٚ ضاض٠غ١ضَٜه٢ ز٠غت ز٠ن١َٜٚت, َطزْٝـ ب١ز٠غت 

١ْخؤؾ١ٝن١  َطؤظ١ٝٝٓ ْٚاتٛاَْٝت ِضَٜطط٣ يَٝبهات, بؤ١ٜ زَيدؤؾبري ١ٖضض١ْس٠
 ط١ٚض٠ ٚ قٛضؽ ٚ ططإ بَٝت ضاض٠غ١ضَٜه٢ ١ٖض ١ٜ١ٖ.

بؤ١ٜ ث١ٜا٢َ ٥ٝػالّ ث١ٜا١ََٜه١ ن١ ١ٖضطٝع زشٜا١ٜت٢ ١ْٝٝ ي١َْٝٛإ َاز٠ٚ ِٚضؤسسا 
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ضؤٕ ضاض٠غ١ض ٚ ضانػاظ٣ ١ْفػ٢ ٚ ز٠ض٢ْٚٚ ي١ ٥ٝػالَسا ١ٜ١ٖ ٥اٚاف  
 ضاض٠غ١ض٣ ب١ز٢ْ٠ ٚض١غت٢ٜ١ ١ٜ١ٖ خٛا٣ ظاْػت٢ ؾ١ضٜع١ ١َٖإ خٛا٣
ظاْػت ثعٜؿه٢ ٚ تٛب١ ْانطَٜت ١٥ّ زٚا١ْ ي١ نؤ٣ غٝت١َ١ن١زا زشا١ٜتٝإ ١ٖبَٝت 
, ب١الّ ي١ ضؤ١ْٝت٢ َا١ََيهطزٕ ي١ط١يَٝاْسا دٝاٚاظ٣ ث١ٜساز٠بَٝت, ١٥ٚف ؾتَٝه٢ 
ظؤض ٥اغا١ٜٝ, بؤ١ٜ ٥ٝػالّ ت١ْاٖا ناض ي١غ١ض ِضؤح ْانات ب١ت١ْٗا ٚ ١ٖض٥اٚاف ناض 

ٚ داْب١ن١ ثَٝه٠ٚ١ ب١ ٖاٚغ١ْط٢ َا١ََي١ز٠نات, ي١غ١ض ب١ز٠ْٓانات ب١ت١ْٗا ١ٖضزٚ
بؤ١ٜ ناتَٝو ث١تا١ٜى باَلٚ ز٠بَٝت٠ٚ١ ٥ٝػالّ ب١دٛاْرتٜٔ ؾ٠َٛٝ ب١ضْطاض٣ ز٠بَٝت٠ٚ١ 

( ٠ٚى ب١َٓا١ٜن٢ طؿت٢ ٖؤؾٝاضَإ ز٠نات٠ٚ١ ١٥ط١ض ٠ٚبا١ٜى ثَٝػ١َب١ض)
١دٔ ٚ ث١تا١ٜى ي١ ؾَٜٛٓهسا ١ٖبٛٚ ٢ًٖ١٥ ١٥ٚ ؾ١َٜٓٛ ي١ٚؾ١َٜٓٛزا سي٠ٚ١َٓٝ ز٠ضْ

ن١غٝـ غ١ضزا٢ْ ١٥ٚؾ١َٜٓٛ ١ْنات. سي٠ٚ١َٓٝ ي١ دَٝط٣١ خؤتإ ٚ ز٠ض١َدٔ 
إذا ٚقع ايٛبا٤ بأزض أْتِ ؾٝٗا ؾال ختسدٛا َٓٗا تاخٛا ١٥ّ ب١ال١ٜ ي١ْاٚ ز٠بات )

( ض١ْس دٛا١ْ ١َُٝ٥ ب١ّ ؾساّزا َٓ٘، ٚإذا ٚقع بأزض ٚيطتِ بٗا ؾال تٗبٛٛا عًٝٗا
ٚ ب١الٚ ١ْخؤؾ١ٝٝبه١ٜٔ  ٚ ب١ّ دؤض٠ َا١ََي١ دؤض٠ ٚ ب١ّ تَٝط١ٜؿت١ٓ ت١َاؾا٣ ١٥

ٍَ ثَٝؿٗات١ناْسا به١ٜٔ.  ي١ط١

ي٣١َ١ ن١ ِضابٛضز ٠ٚ١٥ساَي٢ ز٠بري َطؤظ ١ٖضدؤضَٜو ١ٖض زَٜٓٝو ١ٖٚض ظَاَْٝه٢ 
١ٖبَٝت ١٥ط١ض ضٚٚب١ض٣ٚٚ ١ْخؤؾَٝه٢ طٛٚاظضا٠ٚبٛٚ ٠ٚى ١٥ّ ث١تا٢ٜ نؤضؤْا١ٜ, 

٢ ز٠بَٝت ١َٖٛٚ نؤب٠ٚ١ْٚٛنإ ٚ ٠ٚ١٥ ثَٜٝٛػت١ ٠ٚى ٚادبَٝه٢ ٥ٝٓػا٢ْ ٚ ؾ١ضع
٠ٚ١ ١٥ٚؾَٜٛٓا١ْف ن١ نؤب٠ٚ١ْٚٛنا٢ْ تَٝساز٠نطَٜت ٚاظٜإ يَٝب٢ََٓٝ ٚ زٚٚضبه١َٜٚٓ

دَٛع١ٚ د١َاع١تٝؿ٠ٚ١, ناتَٝو ١٥ّ  ٤ٚ َعط١ٚتيَٝٝإ ب١ س١ز ٚ ع١َٛض٠
ف١ضٜعا١ْ ي١ ؾ١ضعسا ١َٖيس٠غجاضَٜٔ  ي١ب١ض عٛضظَٜو ٚ ثَٝؿٗاتَٝه٢ ٠ٚخت٢ ٠ٚ١٥ 

٢ ٚ ؾ١َٜٓٛناْط ٠ٚى ثطغ١ٚ ؾري٢ٜٓ خٛاضز٠ٚ١ْٚ خؤؾ١ٝنا٢ْ تط٢ تؾ١َٜٓٛناْ
١ٜطاْطانإ ب١ ١٥ٚال س١ق٢ ٚ ٖؤَي١ ٠ٚضظؾ١ٝنإ ٚ غ٠ٚى َْٝطط١ي١خا١ْ ٚ ضا١ٜخا١ْ

زٚٚض ن١ٚت٠ٚ١ٓيَٝٝإ ١ٜ١ٖ, ضْٛه١ ١٥ّ ١ْخؤؾ١ٝ ظاِٜطؤغ١ٚ  زاخػذي٤
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 ١٤تٔظاٜطؤغٝـ باؾرتٜٔ ظ١َٓٝ٠ بؤط١ؾ١نطز٢ْ ب١ض١ٜن١ٚت٠ٚ١ٓ ٚي١ِض٢َٜ ب١ض١ٜن
 تَٝه١َيب٠ٚ١ْٚٛ ب١ ؾ١ٜ٠َٛٝن٢ خَٝطا ي١ن١غَٝه٠ٚ١ بؤ ن١غَٝه٢ تط ز٠طٛاظضَٜت٠ٚ١. 

 ازاضنتزِيطاكاىى خؤث

ثاضاغت٢ٓ طٝا٢ْ َطؤظ٢ ب١ ١ٜنَٝو ي١  ٤َازاّ ٥ٝػالّ ططْط٢ زا٠ٚ ب١َطؤظ
١َقاغس٠نا٢ْ ؾ١ضٜع١ت ١ٖشَاض نطز٠ٚٚ, نٛؾت٢ٓ َطؤظ ٚ ظٜاْطاٜاْسٕ ث٢َٝ ٚ 

و ي١ طْٛا١ٖ ط١ٚض٠نإ ت١َاؾاز٠نات, بؤ١ٜ ز٠بَٝت تطغاْس٢ْ َطؤظ ب١ ١ٜنَٝ
زٚٚضبري ي١ ظٜإ ط١ٜاْسٕ ب١  ٤به١ٜٔ ١َُٝ٥ف ب١ططْط٠ٚ١ ت١َاؾا٣ ٠ٚ١٥

 ن١غ١نا٢ْ ز٠ٚض ٚب١ضَإ ٚ خؤَإ ٚ خ١َيهٝـ بجاضَٜعٜٔ ي١ّ ِضٚاْطا٠ٚ١ْ.

٠ٚ١ْى ١٥ّ  ١ظٚٚتطٜٔ نات خؤَإ ضاض٠غ١ضبه١٥ٜٔ١ط١ض ١ْخؤؾري ب -1
بؤ ن١غَٝه٢ تطٚ ١٥ٜٚـ ب١ٖؤ٣ ٠ٚ١َُٝ٥ ططفتاضبَٝت, ١ْخؤؾ١ٝ بطٛاظضَٜت٠ٚ١ 

١٥ط١ض خ١َيه٢ ١ْخؤؾٔ ضُٝإ ثَٝس٠نطَٜت ب١ز٠َٝا٠ٚ١ْبري, باؾرتٜٔ ضَٜطاف 
ب١تاٜب١تطٜـ ١ْخؤؾ٢ نؤضؤْا  ٤بؤ ب١ضطط٣ ي١ْ١خؤؾ١ٝ طٛاظضا٠ٚنإ

ٍَ خ١َيه٢ طؤؾ١طري١ٜٝ, بؤ ٣٠ٚ١٥ ١٥ٚ ف١ضَٛٚز١ٜ٠  ٤تَٝه١َي١ٓب١ْٚٛ ي١ط١
" باؾرتٜٔ  ال ضسز ٚال ضساز ١ّ ِضؤش٠زا ن١ ز٠ف١ضََٜٛٚت:"دَٝب١د٢َ به١ٜٔ ي

 ؾت ١ٜ٠ٚ١٥ تَٝه١َي٢ خ١َيه٢ ١ْبري
ٌَ ٚ ب١ز٠ٚ١ْ٠بَٝت ٜإ  -2 ططْط٢ ت١ٚاٚبس٠ٜٔ ب١ ثاى ٚ خا٢َٜٓٚ ض ي١ِض٣ٚٚ ؾه

ٍَ ز٠ضٚٚصيإ بَٝت, ثاى ٚخا٢َٜٓٚ ١ٜنَٝه١ ي١ زاخٛاظ١ٜنا٢ْ  ٤ثانهطز٣٠ٚ١ْ ز
" ثاى  ايٛٗٛز غٛس اإلميإ ََٜٛٚت:"ز٠ف١ض (ثَٝػ١َب١ض)٤ ؾ١ع ي١غ١ضَإ

با٠ِٚضزاضضيإ, ١ٖضبؤ١ٜ بؤ  ٤ٚخا٢َٜٓٚ ب١ؾَٝه١ ي١ ب١ؾ١نا٢ْ ٥ُٝإ
ث١ضغتؿَٝه٢ ط١ٚض٣٠ ٠ٚى َْٜٛص ن١ ١ٜنَٝه١ ي١ ثا١ٜنا٢ْ ٥ٝػالّ ز٠غت 

ت١ٚاف٢ َاَي٢ خٛاف  ٤َْٜٛص٣ نطز٠ٚٚ ب١َ١ضد٢ زضٚغت٢ ١٥ٚ ث١ضغتؿ١
ٚغت١ ال٣ خٛا ١ْ ت١ٚاف٢ َاَي٢ خٛاف ١ٖضٚا١ٜ ب١ب٢َ ثاى ٚخا٢َٜٓٚ ١َْْٜٛص زض
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ن١ ١ٜن١َٜه١ ي١ ْٛغه١نا٢ْ س١در, غ١باض٠ت ب١ز٠غتَٜٓٛص ؾٛؾت٢ٓ ثَٝٓر 
ِِ  ف١ضظ٠ن١ ثَٝػ١َب١ض٣ خٛا ز٠ف١ضََٜٛٚت:" ِّٗسا ٔبَبأب ٜأَحٔدٝن َْ ٖٕ ِٛ ٜأ ِِ ٜي ُِٜت ٜأَزٜأ

ِٔ َدزَْٔ ٌِ َِٜبٜك٢ َٔ َٖ َُِظ ََٖسإت  ٍّ َخ ِٛ َٜ ٌٖ ُ٘ ٝن ِٓ َٔ ٌُ ِٔ َِٜػَتٔط ٤ِْٞ؟ ٜقاٝيٛا: ٜيا َِٜبٜك٢ َٔ ٘ٔ َغ
ٖٔ اٞيَدٜٛاَٜا ُ٘ بِٔٗ ُُِخٛ ايَّ ُِِظ َٜ َٛأت اٞيَد ٌُ ايصًٖٜ َََج ٍَ: ٜؾَرٔيٜو  ٤ِْٞ. ٜقا " ٜإ  َدزَْٔ٘ٔ َغ

ُُٚض٤ٕٛ د٠ؾ١زََٜٛٚت:"  ٌِٓ َِٓد ٝن َٛأى ٔع ِِ ٔبايطٔٓ ُٗ ََِسُت ََٓٔتٞ أٜل ِٕ ٜأُغلَٓ ع٢ًَٜ ٝأ ِٛال ٜأ "  ٜي

ز٠َٛٚزإ ؾؿذي ١ٜنَٝه١  ٤خؤؾؤضٜٔ ٤َٜٓٛصططتٔيَٝط١ٜ٠ٚ٠ ز٠غ
ي١ٖؤناض٠نا٢ْ خؤثاضَٜع٣ ي١ ١ْخؤؾ١ٝ طٛاظضا٠ٚنإ. ١ٖضض١ْس ثانٛخا٢َٜٓٚ 
ب١ؾَٝه١ ي١ ب١ؾ١نا٢ْ ٥ُٝإ ي١ال١ٜن٠ٚ١ ي١ال١ٜنٝرتٜؿ٠ٚ١ زش١ْٝٝ ب١ غطٚؾت 

ُِْظ  (  ز٠ف١ضََٜٛٚت:"ٚ فٝرت٠ت٢ ثان٢ ١ٖض َٛضؤظَٝه٠ٚ١ بؤ ثَٝػ١َب١ض) َخ
َٔ اٞئؿ َٜٚقٗص  :َٛٞس٠َٔٔ ـُ اإِلٔبٔط،  ََِْٚت ُِ اأٜلٞظٜؿاِز،  ََٚتكًٞٔٝ َٚاألِضٔتِخَداُد،   ،ُٕ اٞئدَتا
ٚضزب٠ٚ١ْٚٛ ي١ّ غ١ْٛتا١ْ ٠ٚ١٥َإ بؤ ز٠ضز٠ن١َٜٚت ن١ ت١ْسضٚغت٢  "ايٖػاِزٔب

دٝٗا٢ْ ب١دؤضَٜو ي١دؤض٠نإ ي١ ٥َٝػتازا باْط١ؾ١بؤ ب١ثاٜإ ط١ٜاْس٢ْ ١٥ّ 
١َٖٛٚ ن١غَٝه٠ٚ١ ٣١َُٝ٥ َٛغًَُإ ثَٜٝٛػت١  ي١ ثَٝـ ٤غ١ْٓٛتا١ْز٠نات

خا٠ٚ١َٜٝٓٚ ٚادبَٝه٢  ٤ثاب١ْسبري ثَٝٝا٠ٚ١ْ ضْٛه١ ثاب١ْسبٕٛٚ ب١ ثاى
زاخٛاظ١ٜن٢ ت١ْسضٚغت٢ ٚ ثَٜٝٛػت١ٝن٢ ١ْ١ٖٚن٢ ٚ ١ٜنَٝه١ ي١  ٤ؾ١ضع٢

 ٖؤناض٠نا٢ْ خؤثاضَٜع٣ ي١ ١ْخؤؾ٢ نؤضؤْا.

٢ٓ خٛاضان٠ٚ١ ٥ٝػالّ ٚ ي١ ِض٣ٚٚ ١٥َي١ِض٣ٚٚ ثانٛخا٢َٜٓٚ ب١ز١َ١٥١ْٝٝ٠ 
 ٤ثَٜٝٛػت١ٝنا٢ْ َطؤظ ت١َاؾاز٠نات ٤ثاندؤض٣ ب١ٜ١نَٝو ي١ ٚادب١نإ

٢ْ ف١ضَاصيإ ثَٝس٠نات ثاى خؤضبري, ضْٛه١ ثاى خؤض٣ ِضَٜط١ٜ١ن١ ي١ِضٜط١نا
ٚ نٛؾٓس٠نإ ٠ٚى خٛا٣ ط١ٚض٠ خؤثاضَٜع٣ ي١ْ١خؤؾ١ٝ طَٜٛعا٠ٚ

ٍَ اي ز٠ف١ضََٜٛٚت:ط َٕ ايٖسُضٛ َٔ َٜٖتٔبُعٛ ُ٘ ََٞهُتّٛبا ائَّرٜ ٖٞ ائَّرٟ َٜٔذُدَْٚ َٚ ٖٞ اأٝل ٖٓٔب
 ُِ ُٗ ٌٗ ٜي ُٜٔخ َٚ ِٜٓهِس  ُُ ِٔ اٞي ِِ َع ُٖ َٗا ِٓ ََٜٚ َُِعُسٚٔف  ُِٖ ٔباٞي َُُس ِْٔذٌِٝ َٜٞأ َٚاإِل َِٛزا٠ٔ  ِِ ٔؾٞ ايٖت ُٖ َِٓد ٔع

َٚاألٞغاٜل  ِِ ُٖ ِِ ِإِصَس ُٗ ِٓ َََٜٚطُع َع ُِ اٞيَدَبا٥َٔح  ِِٗٝ ُّ عًَٜ َُٜخٚس َٚ َٝٚبأت  َّ ٍَ ائَّتٞ ٜناَِْت اي
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ِِ ِِٗٝ ٍَ ٠ٚ١٥ؾسا خٛاضزٕ (.157: األعساف) صعًَٜ ٚ ٤ خٛاضز٠ٚ١ْي١ط١
ز٠بَٝت ب١  ٤ب١ناضَٖٝٓا٢ْ ثان١نإ ١ٖض٥اٚا ْابَٝت ب١ ١ٖٚاْت١بَٝت

ِضَٜػاٜٚاغا٣ خؤ٣ ز٠غت٢ بؤ ب١ضٜٔ ٚ ظٜاز٠ض٣ٚ٠ تَٝسا١ْن١ٜٔ ١َ١٥ف ١ٖض 
خٛاضز٠ٚ١ْ ١ٜنَٝه١  ٤زٕي١ ب١ضش٠ٚ٠ْس٣ َطؤظ١ ٚ ظٜاز٠ض١ٜٓٚ٠نطزْٝـ ي١خٛاض

ٞٙ َِٚعا٤ّ  :"(ز٠ف١ضََٜٛٚتي١ ِضٜطانا٢ْ خؤثاضَٜع٣ ٠ٚى ثَٝػ١َب١ض) ًََٜٜأ آَدَٔ ََا 
ًْٝح  َٕ ٜيا َََخاٜي١ٜ ٜؾُج ِٕ ٜنا ُ٘ ٜؾِإ ًَٞب َٔ ُص ُِ ُٜٔك ِٔ آَدَّ ٝأنًٜٝاْت  ٍٔ ٔبَخِطٔب اِب ٞٛ ِٔ َب َغ٘سا َٔ

ًْٝح ٔيَٜٓؿٔط َُٚث ًْٝح ٔيَػَسأب٘ٔ  َُٚث َٜٛعأَ٘ٔ   ".٘ٔ ٔي

١ٖض٠ٖٚا زٚٚضن١ٚت٠ٚ١ٓ ي١ ث٠ٜٛ١ْس١ٜ ْاؾ١ضع١ٝٝنإ ٥ٝػالّ ب١ ١ٜنَٝو ي١  -3
ِضطانا٢ْ خؤثاضٜع٣ ١ٖشَاضز٠نات ز ٠ٚى تاى ٚ ز ٠ٚى نؤ١ََيط١ بؤ١ٜ ٥ٝػالّ 
ث٠ٜٛ١ْس١ٜ ْاؾ١ضع١ٝٝنا٢ْ س١ضاّ نطز٠ٚٚ ٠ٚى ظٜٓا ي١ب١ض ١ٜ٠ٚ١٥ ن١ 

ٌَ ب٢ْٛ ١ْشاز ٚ غ١ض١َٖيسا٢ْ ١ْخؤؾ٢ نٛؾٓس٣٠ ٠ٚى  ز٠بَٝت١َا٢ٜٝ تَٝه
٥اٜسظ, ي١ ٥َٝػتاؾسا ١ٜنَٝه١ ي١ ِضطانا٢ْ باَلٚ ب٠ٚ١ْٚٛ نؤضؤْا, ن١ٚات١ س١ضاّ 
نطز٢ْ ١٥ّ ث٠ٜٛ١ْس١ٜ ْاؾ١ضعٝا١ْ ت١ْٗا ي١ب١ض ١ٜى دؤض ١ْخؤؾ٢ ١ْٝٝ 

ز٠ٜإ  ٤ٚبطط٠ ١ٜنَٝو ي١ٖؤناض٠ناْٝؿ٢ خؤثاضَٜع١ٜٝ ي١ ١ْخؤؾ٢ نؤضؤْا
 ١ُ ْاٜإ ظاْري.١ْخؤؾ٢ تط ن١ تا ٥َٝػتا ز٠ض١ْن١ٚتٕٛٚ ٚ ٥َٝ

خاَيه٢ ططٕ بؤ ١٥َِطؤَإ ٠ٚى ب١ؾَٝو ي١ ثاضَٜع٣ ؾهؤ٣ َطؤظ ١٥ٚ بطاٚ  -4
 ٤ٚ غ١ض ع١ض٠با١ْٚ ض٠زؿَٜٝٛإ ي١باظاضثإ ن١ غ١ضضا٣٠ٚ ٥اظٜعا١َْ

فطغ١تَٝه٢ باؾ١ بؤالنطز٠ٚ١ْ ب١الٜاْساٚ  ٥٤اض٠قا٣ٚ ْاٚضاٚاْٝا١ْ ظؤضططْط
ٜإ به١ٜٔ ب١تاٜب١تط ز٠٠غتططؤ ١٥٤ن٢ غ١ضؾاْٝإ ي١ّ نات١زا غٛى به١ٜٔ

ْانػا٣١ْٝٝ ن١ ي١َْٝٛإ تان١نا٢ْ نؤ١ََيط١  ٤ي١ض٣ٚٚ َاز٠ٚ١ٜٝ ١٥ٚ دٝاٚاظ٣
١ًََْٖٝري ٚ ع١زايت ٚ زازث١ض٠ٚضا١ْ غ١ض٠ٚت ٚغاَا٢ْ َؤيهطا٣ٚ سه١َٛت 
ب١غ١ضٜاْسا زاب١ؾبهطَٜت ٚ ١٥ٚا١ْمشإ ن١ خٛا ب١ْع١ُت ٚ غ١ض٠ٚت ٚ 

ٚ ظٜاتط ٚ خَٝطاتط ب١ز٠ّ ١ْزاضاؾ١ غاَإ ب١غ١ض٣ نطز١ٜٓٚٚت٠ٚ١ ١ٖيَٝه٢ ب
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١ٖشاضا٠ٚ١ْ بِطؤٜٔ, بؤ ضَٜطط٣ ي١ نؤضؤْا ت١ْٗا ١َ١٥ؾبطط١ٜٓ ب١ض ناضَٜه٢ ضاى 
 ٚ ط١ٚض٠َإ نطز٠ٚٚ.

بؤ١ٜ ي١نؤتاٜسا ٠ٚ١٥ زٚٚ بات ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١ خؤثاضَٜع٣ ي١ْ١خؤؾ٣١ نؤضؤْا  
ٚادب١َٜه٢ ؾ١ضع٢ ٚ ظ٠ضٚض٠تَٝه٢ ١ْٖٛٚن١ٜٝ١ ٚ ثَٝٛغت١ ١َٖٛٚ ِضَٜهاض٠نإ 

 بطط١ٜٓب١ض بؤ ٣٠ٚ١٥ َطؤظا١ٜت٢ ي١ّ ز٠ضزٚٚ ١ْخؤغ١ٝٝ ب١زٚٚضبَٝت.

باالز٠غت ز٠ثاض٠ٚ١َٜٓ ن١ سيإ ثاضَٜع٣ ي١ّ ١ْخؤؾ١ٚ  ٤ي١ خٛا٣ ط١ٚض٠ 
١ْٖاغ١ٜ١ن٢ تط٣ ٥ٝػطاس١ت  ٤ت١ٚا٣ٚ َطؤظا١ٜت٢ داضَٜه٢ تط ٥اٙ

 ١َٖيُصَٜت.

 (ُِٕٛٓ َٚاٞيُذ َٔ اٞيَبَسِص،  ِٖ ِإْٚٞ ٜأُعُٛذ ٔبٜو َٔ ُٗ ًَّ ٧ِٚٝ اأٜلِضٜكاِّاي ِٔ َض ََٔٚ َٚاٞيُذَراِّ،   ،.) 

13 /3/2020- ٍَ  خٛضَا
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 !َِيٍا؟ خؤيذا دوايةب ضي كؤسؤٌا ظايشؤطي
 ١َال ١٥ظي١زٟ قاَٝؿٞ

 
 ١ْطا١ْرررررررررررت ٠َٞزٚٚ ٟٛررررزٜ
 ١عاْررررب ١با٠ْٝطرررررَٝٗ ١ٟررررررظيً

  ١نا١َْطؤظ ١ٚ٠ٟضنطزْا٥اطاز
 ١اْررررررررَٛغًَُ ١ٚ٠ٟتاقٝهطزْ

 خًل)٠زضٚغتهطاٚ الٚاظ َطؤظ: ت١ٞض١َٜٛف ٠ٚض١ط خٛاٟ نإ,١َطؤظ الٚاظٟ( 1
 (ضعٝؿا االْطإ

 ضؤى١غ ملاْس,١خٛاغ بؤ خؤٜإ ثَٜٝٛػيت دٝٗإ زنتاتؤضٟ ضا١ْٞغ( 2
 بطز٠ٕز ْا١ٟٚي١ن ١َٟٛغًَُاْاْ ١ٚي نطز ١ٚ٠ٟثاِضاْ ْعاٚ زاٚاٟ ضري ظٜطا٠ْٞٚ
 خؤٟ الٚاظٟ َيات١غ٠ز ١ٟيٛته١ي َطٜها٥١ ضؤن١ٞغ نطزٕ, ٥اظازٟ ت١ْا١ْت

َٟ بٛ ْاضاض بؤخٛا ْٝؿاْسا خؤٟ ثَٜٝٛػيت  تؤ خٛزا,١ي١ٚ٠ثاِضاْ بؤ  زابيَن  ِضؤش
َٞ؟ ضغت١ث١نؤْ ٜٚـ٥١ بًَٝٞ  ب
١َٞي تطغإ( 3 َٟ ضا١ٚب ١ن  ظاٜطؤغ  ٥١ٚ َطزٕ,١ي خٛا,١ي تطؽ دٝات١ٞي , ْابٝٓط
َٞ ت١ق٠ض٠ز ١يؤشٜا١ٜن١ٓت ١َٖٚٛ  ضؤَيهطز نا٠ْٞؾاض ١ٚ٠ٖؤ١ٜب ١ن ,١ْاٜ ظاٜطؤغ

 ظٜاْٞ ْسضٚغيت١ت ظٜاْٞ ِضا٠ٟض١غ ,٠ٚ٠بًَاٚنطز تؤقاْسْٞ ٚ تطؽ ِضاططت, شٜاْٞ
 .١ٚ٠ٚت١يَٝه ظؤضٟ ٥ابٛضٟ

 .١غاَاْ ضانرتٜٔ ٥ُٝإ زٚا١ٟي١ن ١بعاْ ؾػاغ١ٞي ت١ْٞٝعُ زض١ٟق( 4
 :١ِٚضَُٜٓاٜٝا١ْي ضدمسا١ٕغ١ب ١بعاْ ظٜاتط ٥ٝػالّ ٠ٜٞٚض١ط ٥َٝػتا( 5
 ١َٖٚٛ ٖتس,.. غٝٛاى ٤ضزا٠ٕٚ يٛت ٠ّ٤ز١ي ٥اٚ َٜٛصٚغت٠ٓز ؾؤضز١ْٞي

 ت١ْا١ْت ,١ٚ٠فطؤؾ٠ٓز َثَُٝاْٞ ١خؤَاْ ٥١ٚ٠ٟ ض١ٖ ْسضٚغيت١ت نا١ِْٞضَُٜٓاٜٝ
 بؿؤٕ ضاٜٚإ ٠َٛٚز غت٠ز خَٝطا خَٝطا ْاضاضبٕٛ ٥١َُٝ ى٠ٚ ناْٝـ٠ض١ن١َْٜٛصْ
 ٠ٟضَٛز١ف ض١ٖ َيا١ٟٚتَٝه ١ٟغ٠ز١ٚق نا٠ٕؾاض زابِطٜين( قشٞ سٝذطٟ)
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: ف١ض١َٜٛت٢ ,٠َ١ضز١غ تاعْٛٞ ٥١ٚ٠ ١ن تاع١ٕٛب ت٠باض١غ ,١خٛاٜ ض١َٟب١ثَٝػ
 ١ن ٝـهؾاضَٜ , ١تٝاٜ ١ٟن١خؤؾ١ْٝ ١ن ض١ٔض٠َز ٠ٚؾاض١ي تاعْٛسا تا١ٚث اتٞن١ي
 َٛغًِٝ ٚ بٛخاضٟ ٠ٜ١ضَٛٚز١ف ٥١ّ ,....... ْاٟٚ ١ض١َٓ بٛٚ تٝا ١ٟن١خؤؾ١ْٝ
 ١٠ٚت١طَٝطاٜٚاْ بٔ ت١ظي٠ض١ب
 ١ٚ٠زاخ١ب َيا١ّب ,(ايٝٓا زدت ٔبطاعْتٓا ٖٙر) ٠ؾَٝٛ َا١ٖ١ٕب ف٥١ٚ٠

 ت١تؤ١َي ض١ٖ !ْابٝٓٔ ٥ٝػالّ نا١ْٞدٛاْٝ ناْٝا٠ٕضاٚ َٚيات نا٠ْٞض١ن١َْٜٛصْ
 ! ٥اظإ زإ دَٜٛٔ ١ٚ٠ٚؾ١ٓٝب
١َٞب  نه١ٚ٠ٍٛت قٛا١ٚت َٖٝعب١ْٞٛب بؤ ,١ْسٚتَِٝطاَا١ْث ١ٟدَٝط ١َا٥١ْ ١َٖٚٛ  َي

 .٥ٚ١ُٝاْ
 ١ٜٓ١ٚ٠خ٠زٚضز ١ن١ظاٜطؤغ ١ق٠ز١ق ٚطخَٝ ١ٚ٠ٚثاِضاْ ْعا١ٚب.. خؤثاضَٜعٟ ١ٍَط١ي
 .ى١الٜٚ ١َٖٛ بؤ ْسضٚغيت١ت ٖٝٛا١ٟب خانُإ ٤َيو١خ١ي
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 كؤسؤٌا ظايشؤطي
 ز.٥ََٛٝس ثطز١ََهٞ

 
 ٠ضظ١ي١بَٛ ى٠ٚ نؤِضؤْا ظاٜطؤغٞ

 ٠ضظ١ت ضض١ٖٞ بؤ خػتري ض١ٟب١خ
  زاض١شي١غٝاغ ١ّٖ شاض١ٖ ٚ تادري
 غاض١َ ى١ٜ ض١غ١ي ن١ٜٔ ن٠ٛٚ ض١ٖ

 ٠خطؤؾاٚ ٚا١ٚت َٛا١ٕٖ بؤ زْٚٝا
َٞ َيه١ٞخ  ٠تطغاٚ ٚا١ٚت  ؾَٛاض ب

 ١تاَي ٚ تطف ظؤض ْاخؤف ِضٚزاٟٚ
َٞ ٚا١ٚت ظؤض َيهاَْٝه١ٞخ  ١ساَي ب

 ِضَٜت١ث٠تَٝس ظٚٚ خٛا١ب ثؿتٝٛإ
 َٜٚت١ن١ْ باَٜٚٔ بري ٚؾٝاض ٚا١ٚت

 بَٝت١ٖ ٥اضا إ ََٛٚا١ٕٖ ١ططْط
  بَٝت١ٖ ظؤض ظؤض با خؤثاضَٜعضيإ

 تطغري١ْ اٖٝضب غتري١ب خٛا١ثؿتب
 برتغري ض١ٞي املاْع زضٚغتهاضَإ

١ٍَي  ٠ٚ٠ض٠ز ضؤ١َ ١ٚ٠سيَٝٓٓ َا
 ٠ٚ٠ض١خ زٚٚض خؤت نطزٕ ١ٚق١ت ١ي
 ١خا٠ْز١ٜٛي ١ٚ٠َاْ َاْط ى١ٜ
 ١خاْ تُٝاض١ي ِضؤش ى١ٜ ْٗا١ت ى١ْ

 بجضِطَٜيَن با  ْسٜت١ٜٛ٠ث نِطؤْا
 َيجطٚنَٝيَن١ٖ دٛاْت ١ٟالؾ ى١ْ
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  ١ن١َ زؤغتاْت ضزا١ْٞغ َاْطَٝو
 ١ن١َ ظٚٚت٥٠اض قٛضبا١ْٞب تخؤ

 َٛغًَُاْٞ تؤ ضَٝت١بريْ زٚٚعات
 نا١ْٞظٜاْ بؤ ١ن١ض َٖٝعتط١ٜٔب
 غتَٗٝٓا٠ْٞز١ب ْعاٚ غيت١ضب١ب

 بعاْٞ ضاى با ٠ٖؤناض باؾرتٜٔ
 ١ّن٠ْس١ب َيَٝت٠ز خٛا١ي ١ن ٖاٚاض
َٞ تؤف ِٖ) بًَ ُٗ ًَّ ْٚٞ اي َٔ ٔبٜو ٜأُعُٛذ ِإ ُِٕٓٛ، اٞيَبَسِص، َٔ ِٔ ،َٚاٞيُذَراِّ َٚاٞيُذ ََٔٚ ٧ِٚٝ  َض

 .١ّْعان زٚٚعاٚ ٠(.اأٜلِضٜكاِّ
12/3/2020 
 .١نِطؤْان غاَيٞ -١ِضاْٝ
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  ٌوَيزكشدُ ثشطي
 !ء فةوتاٌذٌي ٌوَيزي ِةيينةواوكةد بة

 

 ال١ّغ ضا١ٕناَ ال١َ
 ١ٚ٠ٟبْٛٚ بًَاٚ ٠َٞضز١غ ١ي ١ٟثطغٝاضاْ ١ٚي نَٝو١ٜ* 

 ٚ َٜٔض١ِط٠ز َياَٝسا٠ٚ زٚا١ٟب هٞي١َخ.. نؤِضؤْا ظاٜطؤغٞ
 نطزٕ َْٜٛص ٥اٜا.. ٥١ٚ٠ٜ١ ١ٕن٠ز ٠ٜ١ٚ٠باض ١ي ثطغٝاضٟ ظؤض
 َْٜٛصنطزٕ ناتٞ ١ي بَٝت٠ز ٜاخٛز ١زضٚغت ١ٚ٠َاَه٠ز ١ب
 :َي٠َٔٝز ظاْاٜإ َٚياَسا ١ضٜٔ, ي١الب ٠ّز ض١غ ١ي ١ن١َاَه٠ز
٥١ٌَ  ٠دؤض ٖٝض َٛغًُإ َطؤظٞ ٥اغاٜٞ نات١ٞي ١ٚاٜ غ

 دماَسا٥١ْٞ ناتٞ ١ي يٛتٞ ٠ّ٤ز ض١غ ١خات١ْ ضَٜو١زاثؤؾ ٠دؤض ٖٝض ٚ ١ٜ١َاَه٠ز
َٞ ١ب ضَٜو١زاثؤؾ ض١ٖ زاْاْٞ ١ضْٛه نطزٕ َْٜٛص  ١نِط١َٖٚ ضع١ٞؾ عٛظضَٜهٞ ٖٝض ب
 عٔط  زاببجؤؾري َإ ٠ّز َْٜٛصنطزٕ ناتٞ ١ي ٠نطزٚٚ ١ْٖٞ خٛا ض١َٟب١ثَٝػ ١ضْٛه

 يف ؾاٙ ايسدٌ ٜػٛٞ إ - ٚضًِ عًٝ٘ اهلل صًٞ - اهلل زضٍٛ ْٗٞ:  قاٍ ٖسٜس٠ ابٞ
 االيباْٞ ٚحطٓ٘ ٚايرتَرٟ داٚد ابٛ زٚاٙص  ايصال٠

 تؤظٚ ٚ ٠ّز ْاخؤؾٞ بؤْٞ ب١ْٖٞٚٛ ٖؤ١ٟب نطزٕ َْٜٛص نات١ٞي ٠ّز زاثؤؾٞ َيا١ّب
 ٤تا١ث ٤ظاٜطؤؽ ٜساب١ْٞٛث ٤خؤؾ١ْٞ ١ٚ٠ٟبْٛٚ بًَاٚ ٚ ظؤض ضَا١ٟغ غٛباضٚ

 ٖتس.خؤؾ١ْٞ ب١ْٖٞٚٛ
 ض١َٕٚٛف٠ز َٖٝٓسَٜهٝإ َيه١ٛب ١زضٚغت ض١َٕٚٛف٠ز ظاْاٜإ ١َٖٚٛ زا١ناتاْ ١ّي

 ١ٜ١بط َيه١ٞخ١ب١ْ ٤خؤت ١ب ظٜا١ْٕ ٥١ٚ٠ٟ بؤ ١ٚ٠َاَه٠ز١ب َْٜٛصنطزٕ ..١تٝؿ١غْٛٓ
 ٚا١ثَٝؿ ِضاٟ ف٥١َ١ ١خاَٜٚٓ ٚ ثاى ١ن١َاَه٠ز ١ن زَيٓٝابٝت بَٝت٠ز ١ٟضد١َ ١ّب
 ١ي ض١ٚظ٥١ٖ فتٛاٟ ١ٟيٝصْ ضؤن١ٞغ تِطٚف٥١ احلُٝس عبس ؾَٝدٞ ز١ٚظي٥١

 ضزضَٜص١ٟب١ي ٠َ١ضز١غ فتٛاٟ نا٠ْْٞس٠ْاٚ ١ٟظؤضب .كٝت١ْ١ٝؾ ؾَٝدٞ ِضابٛٚضزٚٚ
 .١ّْان ناْٝا٠ْٕا١ٚب ٥٠اَاش
َٞ بؤ َٛغًُاَْٝو ض١ط٥١ ٥١اٜ َيَٝت٠ٚز نات٠ز ٥١ٚ٠ ثطغٝاضٟ ؽ١ن ظؤض**   ١طيع غ
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 خٛا ٜاخٛز( َٓافل) ِضٚٚ زٚٚ ١ب بَٝت٠ز ٜين١ٖ َْٜٛصٟ ١ي نات١ْ شزاض١ٟب ى١ٜ ض١غ١ي
ٍَ ض١غ١ي َؤضٟ ٠ٚض١ط  ؟ زات٠ز ز
 زضٚزٟ ضٜا١َٕب١ثَٝػ ضَاٜؿيت١ف زٚٚ يه١ٞخ ١ي ؾَٝو١ب ١ن زَٜت ٥١ٚ٠ زٚاٟ ف٥١َ١

١َٞب ١ٚ٠نطزؤت بًَاٚ َٝسٜا غؤؾٝاٍ ١ي بَٝت ض١غ١ي خٛاٟ  ِضاٟ بؤ ١ٚ٠ِض١َٜٓبط ٥١ٚ٠ٟ ب
 ض١َٕٚٛف٠ز ظاْاٜإ َيَٝري:٠ٚالَسا ز١ي ١ن١ضَاٜؿت١ف زضٚغيت ١ِٟضاظ ٚ فٝك٘ ظاْاٜاْٞ

١َٞضن١ٖ َٞ غ َٞ ١ب غت١ْك١٥١ب بضََٜٛٓٝت ين١ٜٖ َْٜٛصٟ غ  ١ِضَٜط ن١ٖٞؤٜ ٖٝض ب
 ى٠ٚ ٥اٜين ٚادبَٝهٞ دماَسا٥١ْٞ بؤ ضٕٛٚ ١ي بهات ١ََٞرتخ١ن ٤ضع١ٞؾ ثَٝسضاٟٚ
 .زات٠ز زَيٞ ض١غ ١ي ْٝفاقٞ َؤضٟ ٠ٚض١ط خٛاٟ ٥١ٚ٠ ٜين١ٖ َْٜٛصٟ

 ن٠ٛٚ نطز١ْ ٜين١ٖ َْٜٛصٟ شزاض١ٟب ضع١ٞؾ عٛظضَٜهٞ ب١ْٖٞٚٛ ٖؤ١ٟب ض١ط٥١ َيا١ّب
 بًَاٚ تطغٞ ٜاخٛز ظؤض ضَا١ٟط ضَا١ٚغ ٚ فط١ب باضإ, ٚ تطؽ ٚ ض١ف١غ ٚ خؤؾ١ْٞ

 ش٠ٜٔز تٝا ٥١َُٟٝ ٥َٝػتا ١ٚاقٝع ٥١ٚ ى٠ٚ.. ٖتس خؤؾ١ْٞ ١ٚ٠ٟبْٛٚ
 ١ّن١ٜ ضَاٜؿيت١ف ١ي ١ْابَٝت ضْٛه طْٛاٖباض.. )١َععٚض٠( ١غ١ٚن٥١ ٥١ٚ٠
 نطز١ْٕ َاؾا١ت ْس١ٖ ١ب ٚ ١َٞخ ض١َت١ن١ب ١ن١غ١ن ١ٚات( بٗا تٗاْٚا)  ضََٜٛٚت١ف٠ز
 ١ٚات(  ضسٚز٠ غري َٔ)  فطََٜٛت٠ز ٠ّزٚٚ ضَاٜؿيت١ف ١ٜين ي١ٖ َْٜٛصٟ بؤ ضٛٚ ١ْ
َٞ ١ب ١ن١غ١ن  نات.١ْ ٜين١ٖ َْٜٛصٟ شزاض١ٟب ٖؤناض ب
 ٥١ّ ٠دٝاٚاظ سٛنُٞ ٥١ٚ٠ بَٝت١ٖ ضع١ٞؾ عٛظضَٜهٞ ١ٟغ١ن ٥١ٚ ١ٚات١ن
 ١ي بٛٚ ٚت١َعط ٖؤططٟ ١ن١غ١ن ض١ط٥١ َيه١ٛب ...٠١ٚ٠ْاططَٜت ١غ١ٚن٥١ ١ضَاٜؿتا١ْف

 نطزبَٝت١شزاضٜؿٞ ١ْب ض١ط٥١ ْٛغطَٜت٠ز بؤ ٜين١ٖ َْٜٛصٟ ثازاؾيت ٥١ٚ٠ ِضابٛزٚزا
 ...٠ٖاتٛٚ زضٚغتسا تطٟ ضَاٜؿتَٝه١ٞف ْس١ض١ي ى٠ض١ٖٚ
 قاٍ: قاٍ عُٓٗا اهلل زضٞ عبداهلل بٔ دابس عٔ: )١ن٠ضَٛٚز١ف ضز١ٖٚٚ ق٠ٞز ف٥١َ١

 عًٞ اهلل طبع ضسٚز٠ غري َٔ ثالثا ُع١اجل تسى َٔ ٚضًِ عًٝ٘ اهلل صًٞ اهلل زضٍٛ
 عًٝ٘ اهلل صًٞ اهلل زضٍٛ إ عٓ٘ اهلل زضٞ ايطُسٟ دعد عٔ) َاد٘ ابٔ زٚاٙ(  قًب٘

  زاٚز. ابٛ ضٚا٠ ( قًب٘ عًٞ اهلل طبع بٗا تٗاْٚا مجع ثالخ تسى َٔ ٚضًِ
َٞ ١ٜٔبه نا١ٕزٜٓٝ ١ق٠ز ١ٟضاظ ٠ٚ١خؤَاْ ١ي ْابَٝت ١ٚات١ن  ِضاٟ بؤ ١ٚ٠ِضا١ْط ب
 .ت١ضٜع١ؾ نا٠ْٞضضا١ٚغ اْاٜا٤ٕظ
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 كاتءةد جيّاٌطرييةب ةكشةثاش كؤسؤٌا ئايا
 .؟ طؤزِيَةد ٍيَص ىطيةٍاوض ياٌ زوخيَييَت؟ةد زِؤذئاوا تيةشازضتاىي

 
 ناضٜتاْٞ ازضٜؼ. ز

 ٚ ٥ابٛضٟ بٛاض١ٟي ظاٜا٠ٕؾاض ٚا١ٟٚت ؾٝهاضٟ ث١َٞٝب
 ١ٟزؤخ باضٚ ٥١ّ ضباظٜـ,١غ ت١ْا١ْت ٚ زاضاٜٞ ٤غٝاغٞ
َٞ ٠زضَٜص نؤضؤْا ض١ط٥١ ٥ٝػتا,  ٤ْاَٝين خؤٟ ى٠ٚ  بهَٝؿ
 دٝٗاْطريٟ بًََٝٔ نات ض١ٖ نات,٠ز دٝٗاْطري١ٟب ١نؿ١ثاؾ
 ١ضْٛه َطٜها,٥١ نا٠ْٞنططت١ٜٛ ١ٚالت١ب ١نػا١ْٜ ٚاتا
 ,١ٚ٠ٜ١ٚ٠غت٠ز١ب سٝٗاْططٟ ١ٟٚضًَ ٚا١ٟٚت١ب ٠ّزٚٚ دٝٗاْٞ ْط١ٞض زٚا١ٟي

 ٥١ّ ٖا٠ض١ٖٚ ,١ٚ٠ٝؿٚضٚث٥١ َٚياتا١ْٞب نات,٠ز دٝٗإ ت١ْٞساض٠ٜخاٚ
 ,١َاززٜ َٖٝعٟ ض١غ١ي ْٗا١ت ٠ْاٚ بْٛٝازٟ ضؤش٥اٚا ١ٟالس١ب٠ظ ١ت١ؾاضغتاْٝ
 ٠ضضا١ٚغ ٠َازز غاغ٥١ٞ ض١غ١ي ض١ٖ بريزؤظٜـ ٠ٚفهط ٚا٥١ٕ ال١ٟي ١ضْٛه
٠َٟز  طؤضزضٜت؟٠ز َٖٝع ْه١ٖٞاٚغ ٜإ ضٞ؟٠ز ضٚخإ ٠ٚض١ب ٥١َ١ ٥اٜا , طط
   ضضٞ؟١ب١ي
 باظضطاْٞ ٥َٝػتازا١ي ٠غتا٠ٚٚ دٝٗاْٞ باظضطاْٞ ض١غ١ي ١َٟان١بٓ دٝٗاْطريٟ -1

َٞ ٠زضَٜص نؤضؤْا ٠ْس١ض ,٠بٛ ٠ٚض١ط ٜطاَْٝه١ٞق تٛؾٞ  ف٠ْس٥١ٚ٠  بهَٝؿ
١َٟن٠ز ن١ٞث دٝٗاْطريٟ ٚ . 

٠َٟز ضٚا٠ٕضاٚ ٠ٜ١َطٜها٥١ٚ غت٠ز١ب دٝٗاْطريٟ ٥٠ٟٝساض -2  تٛؾٞ َطٜها٥١  نط
 :١ٚا١ْي ١ٚ٠ِضَٜٚه ْس١ض١ي بَٝت, ٠ٚض١ط ٜطاَْٝه١ٞق
 تَٝضٟٛ ,١ظاٜطؤغ ٥١ّ طاْطاٟ ١بؤت ٠نؤضؤْاٚ ظاٜطؤغٞ ١ٚ٠ٟبًَاٚبْٛ ِض١ٟٚي - أ
 .٠ٚ٠ظؤض ٥ابٛضٟ باضَٜهٞ شَٜط ١خات٠ز َٚيات ,٠ظؤض نذاض١ٜ ١َٚيات ١ٚي ْسضٚغتٝـ١ت



 

 مةال عبداهلل شَيركاوةيي ....................................ء رؤَلي زاناياني ئاييينكؤرؤناشةردةمي 

 

107 

 َٚياتاْٞ َطٜها٥١ٚ ْٝٛا١ٕي ٠نؤضؤْاٚ ٖؤ١ٟب ١ٜ١ٖ ٠ٚض١ط ظؤض زابِطاَْٝهٞ - ب
 .َطٜها٥١ٕ ٠ٟٚض١ط ثايجؿيت ٚ ضيا١ْٖٞاٚث١ن ٚضٚث٥١ٞ
 ٥١ّ ٖؤ١ٟب ,٠بٛ ٠ٚض١ط ظؤض ٜطاَْٝه١ٞق تٛؾٞ ٠ٚض١ط ٚضٚث٥١ٞ َٚياتٞ ضٛاض - ت

 .نات٠ز زضٚغت َطٜها٥١ ْه١ٖٞاٚغ١ي ْط١ٞي ف٥١َ١ ,١ٚ٠ظاٜطٚغ
 تا ١َٟٚياتاْ ٥١ٚ ٚ دٝٗإ ١بسات ى١ٖاٚناضٜ ٖٝض ْاتٛاْٞ َطٜها٥١ ٥َٝػتازا١ي - خ

 ٖؤناضٕ ١َا٥١ْ. نطز٠ٕز يتضؾ١ضث١غ ٠ض١ع١َُٛغت ى٠ٚ زإ,٠ز ت١ٜٞاضَ ٥َٝػتا
 .دٝٗاْطريٟ ١ٟنؿ١ثاؾ بؤ
٠َٟز -3 ١َٟبه زا غري ٚالتٞ ال١ٟب َٖٝع ْط١ٖٞاٚغ بًََٝٔ  نط  خؤٟ غري: ١ضْٛه , ٚ
 .٠نطزٚ ضظطاض ١ظاٜطٚغ ١ّي
 .َطٜها٥١ ٥ابٛض١ٟي ١ٚ٠بؤت ْعٜو ١ٟن٥١ابٛضٜ ٥اغيت -4
 ٜؿهٞثع ٚ َاززٟ ٖاٚناضٟ َطٜهاف٥١ دٝات١ٞي ٥َٝػتا ١َٚيات ْٗا١ت -5

 .نات٠ز َٚياتا١ٕب ف١ثَٝؿه
 .بٝت دٝٗإ ١َٞن١ٜ١ي ١ضٜه١خ يٛشٜا١ٟن١ٓت ٥اغيت -6
 ١ببَٝت ١ن غري, بؤ خػٝين٠ض٠ز ظؤض ت١ضف٠ز ٚضٚث٥١ٞ َٚياتاْٞ الٚاظٟ -7
 .َطٜها٥١ ت١ٞتاٜب١ب َٚياتإ ْط١ٞثَٝؿ
 ضٚخَٝت؟٠ز خؤض٥اٚا ت١ٞؾاضغتاْٝ ٥اٜا
 , يؤشٜا١ن١ٓت ٚ ظاْػيت ٥اغيت ١ٟيٛته ١ٜؿتؤت١ط ضؤش٥اٚا ت١ٞؾاضغتاْٝ ٠زٜاض
 نطز١ٕقػ ١بؤٜ ,٠ب١ْٛٝٓٝ ٠خؤ١ٚب ١ٟٚت١ٓثٝؿه ٥١ّ َٝصٚ زضَٜصا١ٜٞب َطؤظ
 بَٛي١ٞق ق١ٌع ١ْٝ ٥اغإ ناضَٜهٞ ت١ؾاضغتاْٝ زاضٚخاْٞ ض١غ١ي ٥َٝػتازا١ي

 ٥َٝػتا ١ٟتا١ْساي ٥٠ٚاَاش ٥١ّ ض١غ١ي ى١ؾٝهاضٜ ى٠ٚ ٠ْٛغطاٚ ٥١ّ َيا١ّب بهات,
١ٍَب ١ثَٝؿٗات ٥١ّ بؤ ٕ,١ٖ  :ِضٚٚ ١َ١خي٠ز خا
 ٥َٝػتا ,٠ظضا١ٚزاَ ضا١ٜٞط ٠َازز ض١غ١ي ض١ٟب١ي ض١غ ِضؤش٥اٚا ت١ٜ١ٞؾاضغتاْ -1

 .١ٚ٠َازٜ ١ْٟهؿ١ت ١خػتؤت دٝٗاْٞ نؤضؤْا
َٞ ن٥١ٞاغٜٛ ٖٝض باظضطاْٝـ ,١باظضطاْٝ ١ت١ؾاضغتاْٝ ٥١ّ ٠ٟضضا١ٚغ -2  زٜاض  ي
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٠َٞز ٠زضَٜص ْس١ض ١ت١ساَي ٥١ّ ٥١اٜ ,١ْٝ  . نَٝؿ
 ٚت١ْ ٥َٝػتا ت,١ؾاضغتاْٝ زاٖاتٞ ٠ٟضضا١ٚغ ططْطرت١ٜٔي ١نَٝه١ٜ ت١ْٚ -3

 .٠بٛ ٜطا١ٕق تط٠ٜٔٚض١ط تٛؾٞ
 ض١غ ١خػت دٝٗاْٝإ نا١ْٞططْط ١َٖٝٓ ١ّض١ٖب ض١ٚزاَٖٝٓ نؤَجاْٝا ٚا١ٟت -4

 .غتا٠ٕٚٚ ٥َٝػتا يؤش١ٟن١ٓت ٚ َازٟ ت١ٞؾاضغتاْٝ
 غُٝا١ٟب١ن ,١ٚ٠َٜٚهضِ ١ٖ١َٚٛي ٠زابِطاْسٚ يَٝو نا٠ْٞظهلَٝع ١َٚيات نؤضؤْا -5

 .ْط٠َٜٔزاز ٚضٚث٥١ٞ ت١ٞؾاضغتاْٝ
 ٚ ١ٟٚع١َٓ بٛاضَٜهٞ ٖٝض١ب ثؿيت ,٠َازز١ي ١دط ِضؤش٥اٚا ت١ٞؾاضغتاْٝ -6

َٞ تا ٠غت١ٛب١ْ ت١َٞيا١ٜنَٛ ٚ خالق٥١ٞ ٚ ضٚسٞ َٞ خؤِضاطط  بتٛاْ  . ب
َٞ ِضٚخا ١ن ٥ٝػالَٞ ت١ٞؾاضغتاْٝ -7  ض١ٞب خؤٟ زٚا١ٟي َٖٝع١ٟب َا١ٟبٓ  غ

 تٞ,١َيا١ٜنؤَ خالقٞ,٥١ ٥ُٝاْٞ, ز١ٟق١ع ت١ٞؾاضغتاْٝ ١ٚا١ْي َٖٝؿت,
 .١ْٝ ١ٚا١ْي ٖٝضٞ ِضؤش٥اٚا ت١ٞؾاضغتاْٝ

 ٥َٝػتازا١ي ,٥١ٝػالَٝ دٝٗاْٞ ًَٞ ض١غ١ي ١ت١ؾاضغتاْٝ ٥١ّ ؾَٝه١ٞب -8
 .بسات غت٠ز١ي ف١ؾ١ب ٥١ّ ١ضَٜه١خ
َٞ نات١ٞي ٠نطزٚ ت١َٞطؤظا١ٜي ١ّغت ٚ ظٚمل ٜا٠ْٕس٥١ٚ٠ -9  ٖٝض ضٕٛ, تَٝو  ي

 .ت١ْاٜ ١ٚ٠ٖاْاٜا١ْب َٚياتَٝو
 الٚاظٟ ٠ٚض١تاب ١ٜ١ٖ َْٝو٠َ١ظ١ب ثَٜٝٛػيت تَٝو١ؾاضغتاْٝ ١َٖٚٛ ِضٚخاْٞ -10
١َٞب غت٠ز ف٥١َ١ ١بؤٜ دَٝت,٠ز َٞ  د  .نَٝؿ٠ٞز ٠زضَٜص ْسَٜو١ٖ  ْاب

 بؤ ثَٝـ ١ٖاتؤت ظَِٜطٜٔ ظؤض تَٝه١ٞضف٠ز ٠ٕز١ْ ِضٚ ف١َا٥١ْ ض١ط٥١: تٝبٝين
 .بهات َٖٝع١ب ١ْط١ٖٝاٚغ ١ّي خؤٟ بهات ى١ٜ١غت٠ٛي١َٖ تا ٥ٝػالَٞ دٝٗاْٞ

27-3-2020 
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 كات كؤسؤٌاو
 غٛضضٞ طيٌٝ.ز    

 تعسف ٤ األغٝا: ))طٛتطا٠ٚ ٠ٚى ١ٖض ب١ِضَٜعإ
 زش٠ناْٝإ ١ٖبْٛٚٞ ب١ ؾت١نإ: ٚات١(( بأضدادٖا
 ظاٜطؤغٞ ٖاتين ثَٝـ ي١ َطؤظ١نإ ١َُٝ٥ٟ ز٠ْاغطَٜٔ,
 ب١َياّ بٜٛٚٔ, ْٝع١ُت١نإ ْاظٚ ي١ ظؤض َْٝٛ ي١ نؤِضؤْا
 ١ْنطزبَٝت بْٛٚٝإ ب١ ١ٖغتُإ ظؤضب١َإ ي١ٚا١ٜ١ْ

 ١ْخؤؾٞ ٖاتين ي١ تطؽ ١ْبْٛٚٞ ٚ ي١ؾػاغٞ ْٝع١ُتٞ ٠ٚى ثَٜٝٛػت, ٠ٚنٛ
 ١ٖغيت ٥َٝػتا ن١ ؾ٠َٟٛٝ ب١ٚ ٠ٚى ْاناٚ ي١ تطغٓان١نإ ١ْخؤؾ١ٝ ٚ ظاٜطؤؽ
 ناغيب ٚ نطزٕ ١ضغ١ف ٚ ط١ِضإ ٚ ز٠ضضٕٛٚ ٥اظازٟ ْٝع١ُتٞ ٜإ ثَٝس٠ن١ٜٔ,

َٞ ب١ خؤٟ ضاالن١ٝناْٞ ب١ ١ٜنَٝهُإ ١ٖض ١َٖيػاْٞ ٚ نطزٕ  غٓٛٚضَإ ٠ٚ١٥ٟ ب
 ب١ ١َٖيػإ ٚ باظاِضنطزٕ ٜإ ١ٜ١ٖ, بْٛٚٞ ٥َٝػتا ن١ ٠ٚ١٥ٟ ٠ٚى زابٓطَٜت بؤ

 ب١ ١ٜنَٝو ١ٖض- ضؤشا١ْ ١ٖبٛٚ ثَٝٝإ ثَٜٝٛػتُإ ن١ ؾتا١ْٟ ١٥ٚ زابٝٓهطزْٞ
 ب١ ١ْتٛاَْٝت ٜإ يَٝبهطَٜت ضَٜططٟ ن١ؽ ٠ٚ١٥ٟ َٞب ب١ -خؤٟ ١ٖبْٛٚٞ ١٥ْساظ٠ٟ
( ر.ز) ثَٝػ١َب١ضَإ ن١ ْٝع١ُتا١ْٕ ١٥ٚ ١َٖٟٛٚ ١٥َا١ْ بهات, ١َ١٥ خؤٟ ٥اظازٟ
 ١ٖبَٝت ١٥َا١ْت تؤ ن١ ٠ٚ١٥ٟ ٠ٚى زاْإٚ ططْطٞ ط١ٚض٠ٚ ظؤض ْٝع١ُتٞ ْاظٚ ب١

ِٔ: ))ز٠ف١ضََٜٛت ٠ٚى ثَٝسضابَٝت, زْٚٝات ١َٖٛٚ  يف آَٟٓا ْ٘،بد يف َعاؾ٢ّ أصبَذ َ
 ((.حبراؾريٖا ايٓدْٝا ي٘ حٝصت ؾهأُْٖا َٜٛ٘، قٛت عٓدٙ ضسب٘،
َٟ, ضؤشَٜهٞ َْٝٛ ز٠ضَٝت١ ز٠نات٠ٚ١ٚ ب١ٜاْٞ ن١ ن١غَٝو ١ٖض: ٚات١  ب١ ناتَٝو ْٛ

 ضؤش٠زا, ي١ّ ١ْب٠ٛ ١ْخؤؾٞ ٖٝض تٛٚؾٞ ٚ ١َٖيس٠غتَٝت باف ت١ْسضٚغت١ٝنٞ
ٍَ َْٛٝ ي١ خؤٟ ٥اغاٜؿٞ ٚ ١٥َٔ ي١ زَيٓٝا١ٜ ١ٖض٠ٖٚا  ناضٚ ٚ ن١ؽ ٚ َا
 ن١ ٚا١ٜ ٠ٚ١٥ ٠ٚى ١ٖبَٝت, ضؤش٠ٟ ١٥ّ ثَٝساٜٚػت١ٝناْٞ ٚ خٛاضزٕ ٠ٚ ؾاض٠ن١ٟ,
 .ثَٝٝسضا٠ٚ ططْط١ ٚ ثَٜٝٛػت ن١ ٠ٚ١٥ٟ ضْٛه١ ثَٝسضابَٝت, زْٚٝاٟ ١َٖٛٚ
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 ي١ٚا١ٜ١ْ زاخ٠ٚ١ ب١ ب١َياّ ثَٝسضابَٝت, ثَٝؿرت ْٝع١ُتا١َْإ ١٥ّ ظؤضب١َإ ي١ٚا١ٜ١ْ
 ْٝع١ُتا١ْ ١٥ٚ ثَٝض١ٚا١ْٟ زشٚ ن١ ٥َٝػتا ١ْنطزبَٝت, ؾاَإت١َا ؾَٝٛاظ٠ ب١ّ

 تطغٞ ب١ ١ٖغت تانَٝو ١َٖٛٚ ي١ٚا١ٜ١ْ ن١ نطز٠ٚٚ ظ٠ٟٚ غ١ض خ١َيهٞ ي١ ضٜٚٚإ
 ف١ضَٛٚز١ٜ٠ ١٥ّ َاْاٟ ي١ ظٜاتط بهات ز٠ضٖاَٜٚؿت١ناْٞ ظاٜطؤغ١ٚ ١٥ّ بْٛٚٞ

 ضاَاْٞ ٚ ريضاب٠ٛغت غ١ضٟ ي١ ثَٜٝٛػت١ ن١ ز٠ضغَٝو ٠ٚى ١َ١٥ف ن١ تَٝس٠ط١ٜٔ,
 .خؤَإ ضؤشٟ زٚا بؤ تَٝسابه١ٜٔ
 ي١ ظؤضب١َإ ن١ َا١ٜ٠ٚزا ي١ّ ثَٝب١خؿطا٠ٚ ْٝع١ُتَٝهٝرتَإ ٥َٝػتاف: ب١ِضَٜعإ

 ١ٖبْٛٚٞ ٚ نات بْٛٚٞ ْٝع١ُتٞ ١٥ٜٚـ ز٠ٚ١ََٓٝٓٝ٠ َاَي٠ٚ١ ي١ ٚ ثؿٛٚزأٜ
 ١ٜي١ٚا١ْ ثَٝؿرت ن١ به١ٜٔ ْٝع١ُت١ ْاظٚ ب١ّ ١ٖغت ٥َٝػتا ثَٜٝٛػت١ ن١ ف١ضاغ١,
 ز٠خٛاغت ٥اٚاشيإ ن١ به١ٜٔ ؾتا١ْ ي١ٚ ظؤض ١ْبٛٚبَٝت ٠ٚ١٥َإ ناتٞ ظؤضب١َإ
 نطزْٞ ث١ض٠ٚضز٠ ٚ فَٝطنطزٕ ٠ٚى بس٠ٜٔ, ١٥دماَٞ تَٝٝسا ١ٖبَٝت ناتَٝهُإ
 ب١ ْٛغري خَٜٛٓس٠ٚ١ْٚ ثريؤظٚ قِٛض٥اْٞ ب١ضنطزْٞ ي١ خَٜٛٓس٠ٚ١ْٚ ٚ َٓساَي١نإ
 ب١ ٥اٚاتت ضؤشإ ي١ ضؤشَٜو تؤ ن١ ب١خـ غٛٚز ناضَٜهٞ ١ٖض ٜإ طؿيت ؾ٠َٛٝنٞ
 با ١٥َِطؤ ف١ضَٛٚ بس٠ٜت ١٥دماَٞ ٠ٚ١٥ٟ بؤ ز٠خٛاغت نات ١ٖبْٛٚٞ

 ١٥ّ ي١ز٠غتساْٞ زٚاٟ ز٠ب٠ٚ١ٓٝ ث١ؾُٝإ زٜػإ زٚاتط ضْٛه١ دَٝب١دَٝٝبه١ٜٔ 
 ب١ٖاٚ ظؤضب١َإ ن١ ز٠نات٠ٚ١ ضٕٚٚ بؤ ١َ١٥َإ( ر.ز) ثَٝػ١َب١ضَإ ٠ٚى ْٝع١ُت١,
 ظ٠ض٠ض١َْسٜٔ, تَٝٝسا ٤ْاظاْري ف١ضاغ٤ نات ١ٖبْٛٚٞ ٤ؾػاغٞي١ ١ٖبْٛٚٞ ق١ُٝتٞ
ٓٓاع َٔ نجري ؾُٝٗا َػبٕٛ ْعُتإ: ))ز٠ف١ضََٜٛت ٠ٚى  ((.ٚايؿساؽ ايٓصٓخ١: اي
 فطغ١تٞ ب١ ضْٛه١ ظ٠ض٠ض١َْسٕ تَٝٝسا خ١َيهٞ ظؤضب١ٟ ن١ ١ْ١ٖ ْٝع١ُت زٚٚ: ٚات١
 ن١ ف١ضاغ, ٚ نات ١ٖبْٛٚٞ ٚ ي١ؾػاغٞ: ْاَٖٝٓٔ ناضٟ ب١ ضان١ ي١ ٚ ْاظأْ

 ي١ؾػاغٞ ب١ غ١ضناض٠ناصيإ بط١ض٠ٚ١َٜٓٝ ١ََٖٛٚإ ظٚٚا١ْ ب١ّ ٖٝٛازاضّ
 ١٥ٚ ٠ٚ١٥ٟ بؤ تطغ١ ٚ ظاٜطؤؽ ١٥ّ ١َْاْٞ ٚ ضؤٜؿذي زٚاٟ باف ٚت١ْسضٚغيت

 .بعاْري ٥َٝػتا ف١ضاغٞ ١ٖبْٛٚٞ ب١ٖاٟ نات
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 ؟؟؟ فَيشكشديَ ضي كؤِسؤٌا
 ن١ٞباَي ايسٜٔ مشؼ زَيؿاز

١ٍَغ زْٚٝاٟ ١َٖٚٛ ٥َٝػتا ١ن ٥١ٚ٠ٟ  ١بطٜتٝ ٠نطزٚٚ ضقا
٠َ١َٟز َٔ ٥١ٚ٠ٟ, (نؤِضؤْا)  ظاٜطؤغٞ ١ي  زا١ْٛغٝٓ ١ّي  ٚ

 ١ططْط ١ن ِضاغت١ٝى ْس١ض ١ي ١بطٜتٝ ض١غ ١َ١خب تٝؿهٞ
 .١ٜٔبه ض١غ١ي ١ٟغت٠َي١ٖٛ
1- ٥١َٞ  ١ب ؾاْاظٟ ١ّٖ ١ٜٔبه ٠ٚض١ط خٛاٟ غٛثاغٞ ١ّٖ َٛغًَُإ ٥١َُٟٝ  ب

 ٥١َُٟٝ ْاٚ ١ي ١تا١ٜث ٥١ّ بْٛٚٞ زضٚغت تا٠ٟض١غ ١ن,  ١ٜٔبه ٠ٚ ١َا١ْن٥١اٜٝٓ
 ١ي َيه١ٛب,  ١ٚ٠بؤت١ْ بًَاٚ ٠ٚزا١َٚي١ٖٓ ض١ٟغ زا٥١َُٝ ْاٚ ١ي ٚ ٠ب١ْٚٛ َٛغًَُإ
 ١ي ١ٟتان٠ض١غ ض١ط٥١ خؤ. ١ٚ٠بؤت بًَاٚ َٛزْٚٝا١ٖ بؤ ١ٚ٠َٛغًَُاْ ٠ٜط١غ َٚياتَٝهٞ
٥١َٞ ١بٛاٜ َٛغًَُإ َٚياتَٝهٞ  ١ب ضؤٕ ٚ بطٛتبا ضٝإ نا٥١ٕاٜٝٓ ٠زش ٚ َٛحلٝس  ب

 غٛثاؽ َيا١ّب. َٛغًَُاْإ ٥٤ٝػالّ ض١غ ١بهطزاٜ َٖٝطؾٝإ ناْٝا١ٕٖطا٠ٜٚش ٠تري
 .ت١َٞطؤظاٜ ٚا١ٟٚت بؤ ت١ٖٞا١َْ ٠ٟضضا١ٚغ ١ب١ْٜٓٛ َٛغًَُاْإ ٠ٚض١ط بؤخٛاٟ

 ١ي ٥َٝػتا تا ١ٟضا١ْغ٠ضاض ٤ِضَُٜٓاٜٞ ٥١ٚ ٚا١ٟٚت ١ن ١ؾاْاظٜ دَٝطاٟ -2
 ١ْ١الٜ ٤نا١ٕدٝٗاْٝ ١ْسضٚغت١ٝت ٠دطاٚضَٜه ١ٕالٜ ١ي زْٚٝا ٚا١ٟٚت
 خاَيٞ ى١ٜ ١ب ١تا١ٜث ١ّي نطزٕ َٜططِٟ ض بؤ ٠ٚ ١ت١نطاْٚ بًَاٚ ١ٚ٠نا٠ْْسٜساض١ٜٛ٠ث

 ض١َٟب١َٜػ ناْٞ ١ضَاٜٝؿت١ف ثريؤظٚ قِٛض٥اْٞ ناْٞ ١ت٥١اٜ ١ي ١ن ١ٜ ١ْٝ بضٛنٝـ
 ضاٚ زَٛ ١ب ططتٔ غت٠ز نطزْٛ ١ْت٠ٓٝض١ن ٚ ؾٛؾذي ؾت٠ز ١ي ض١ٖ بَٝت١ْ خٛزا
 ِضَُٜٓاٜٞ ْس١ٜٔض ٚ ثٝؼ ٚؾيت طؤؾت٠دؤض ١َٖٛ خٛاضز١ْْٞ ثصَٝٓساٚ ناتٞ ١ي

 باغٝإ ٥ٝػالَسا ثريؤظٟ ٥اٜٝين ١ي ي١ٞغ١تَٝطٚت١ب ٚ ِض١ٕٚب ظؤض َٜٛا١ٕٖ ١تطن
 .٠نطاٚ ٠يَٝٛ
 شاض١ٖٚ ١َٚيات ١ي ١تا١ٜث ٥١ّ َيسا١ْٞض١ٖغ تا٠ٟض١غ ١ن ٥١ٚ٠ٜ١ تط ن١ِٞضاغتٝ -3
 َيهَٝه١ٞخ ٠ؾَٝٛ َا١ٕٖ ١ب ِضٜٚبسابا ض١ط٥١ ؾٝا٥١َ١ٕ خؤ ٠ب١ْٚٛ نا١ٕت١ضا٠ََس١ن
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 َيا١ٕب ١َٝؿ ١ٖ ١شاضا١ْٖ ٥١ّ ضؤٕ ١ٕٜطن١غ ٚٚت ٜا٥١ٕ بٛٚ خؤباٜٞ ١ي غطٚض١َٚ
 ٠ض١ٖ َٚياتَٝهٞ ١ي ١ٜٔن٥١ ٜط١غ١ن َيا١ّب, ت١َٞطؤظاٜ بؤشٜاْٞ ْاخؤؾري
 . ٠َيسا١ٖٚ ض١ٟغ زْٚٝا ٚت١ٟٛثَٝؿه
 َيَٝري١ْ ض١ط٥١ ١ٚ٠بْٛٚ ١ّن ٖؤٟ ١بٛٚب ١تا١ٜث ٥١ّ ١ن ٥١ٚ٠ٜ١ تط ضدمَٝه١ٞغ -4
 نا٠ٕشاض١ٖ ٚ َٛغًَُإ ١َٚيات ت١ٞتاٜب١ب نا١َٕٚيات ١ي نٛؾذي ٚ ْط١د َا١ْْٞ
 ِٚ ض١ؾ ِضاططتين زاٚاٟ ٜاََٝهسا١ث ١ي( نا٠ٕنططت١ٜٚٛ ١ٚ٠ت١ْ) َِطؤ٥١ ض١ٖ تا٥١ٚ٠.

,  ٠ض١غ١ي ٥ابٛضٜإ َاضؤ١ٟط ١ن نطز ١َٚياتاْ ٚ ٥١ ض١غ ٥ابٛضٟ َاضؤ١ٟط البطزْٞ
 .؟؟ ططَٜت٥١ َيا١ٖ ثطغٝاض ظاضا١ٕٖ ف٥١َ١
 ٚ ٠ضضا١ٚغ ١ٟظؤضب ثَٝٞ ١ب َٚياتإ ١ٟشٜٓط ١ٚ٠ٟبْٛ خاَٜٚٔ تط خاَيَٝهٞ -5

 ١ّن ٖؤٟ ١ب ١خاَٜٚٓٝساٜ ٚ ثاى ِض١ٟث ١ٚي ١شٜٓط ٥َٝػتا نا١ٜٝ١ٕشٜٓط ٠ِضَٜهدطاٚ
 ١َٟاٜ ١ب٥١ٓ ١ن ١ٟناضطاْ ضٜهات١ٛؾ ١َٖٛ ٥١ٚ غتا٠ْٞٚ ضؤٚ ٖاتٛ ١ٚ٠ٟبْٛ
 .١شٜٓه نطزْٞ ٝؼث
 ١ي ْانا ى١دٝاٚاظٜ ٖٝض ١ٚاٜ َطزٕ ن٠ٛٚ ١تا١ٜث ٥١ّ ١ٜٔبه َاؾا١ت ض١ط٥١ -6

َٞ ٚ َيات١غ٠ز ١ب شاض١ٖٚ ٚ ْس١َ١َٚي٠ز َْٝٛإ  ض١غ ١ي تطغ١َٞ َيهٛ ١ب ,َيات١غ٠ز  ب
َٞ ١ب ٠زضٚغتهطزٚٚ ت١َٞطؤظاٜ ٚا١ٟٚت شٜاْٞ  زنتؤضَٜهٞ ى٠ض١ٖٚ.  دٝاٚظٟ ب
 خٛزا ,١خٛزاٜ ٠ثاض ظا٠ْٞز ٚاّ ١ظاٜطؤغ ٥١ّ تينٖا ثَٝـ: َيَٝت٠ز َطٜه٥١ٞ
 ٚت١ن خؤف١ْ ن١َِٓساَي ناتَٝو َياّ ١ب نطَٜت٠ز ؾتَٝو ١َٖٛ ٠ثاض ١ب بسات ْاَا١ٕث
 َطٜها٥١ نا١ْٞثعٜؿه باؾرتٜٔ ب٥٠ْٞٛاَاز ١ب ٤نا١ٕخؤؾدا١ْْ باؾرتٜٔ ١ي
 تٛاْاٟ ض١ٟٚغ١ي ١ٜ١ٖ َٖٝعَٜو ١ن ٚت١ضن٠ز بؤّ ١ٕبه ض١ٟغ٠ضاض تٛاْسضا١ْ
 بؤخٛاٟ غٛثاؽ ٚ َٛغًَُاْبّٛ نطزٚٚ خٛزا١ي ِضّٚ ٚ ١خٛزاٜ ٜٚـ٥١ نا١ٕؤظَط
 .زاّ ؾ١ٞن١َٓساَي ؾٝفاٟ ٠ٚض١ط
 ٠ٜٔبس َٚيا١ٖ ََٛا١ٕٖ با ١ططْط ْس١ض خاَٜٚين ٚ ثاى ١ن ٥١ٚ٠ٜ١ تط خاَيَٝهٞ -7
 ١ب َٚياشيإ ١ٟشٜٓط ٚا١ٟٚت ١ٚخؤؾدا١ْْ ١ٚقٛتاخباْ ١طات٠ز تا ٠ٚ ١خؤَا١ْي

 .بططِٜٔضا خاَٜٚين ثانٛ
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 ٖاتٛ ١ٟغ٠ز١ق ١ِٟضؤشاْ ١ّي ت١ٞتاٜب١ب ١تا١ٜث ١ّي ٥اضاَططتٔ تط ضدمَٝه١ٞغ -8
 ١ي ظا١ْٔٚا٥ َيهاَْٝو١خ ِضٜٚساٚ ٠ض١َ١ٜطٚغ١غ ِضٚزاٟٚ ْس١ٜٔض ١ن ضؤزا
 شاض١ٖ َيه١ٞخ ضا٠ْٞطٛظ شٜاْٛ ْانطَٜت َاْهاتسا١ٖ١ي. نطإٚٚ ظٜٓساْٞ ناْٝا١َٕاَي
 .١ٚ٠يَٝبسضَٜت دسزٟ ٥اِٚضٟ ١ثَٜٝٛػت ٚ تطري١َْٜ ضاٚ ض١ب ١ي تٝـ١ضا٠َز ١ّن ٚ
َٞ ٥اٜا خػت زٜاض١ب خؤٟ ١ٟق١ِٓٝضاغت ِضٟٚ ؽ١ن ظؤض تط تَٝه١ٞباب -9  ١ي  ن

 َيه١ٞخ ٖاْا١ٟب زا١ْطا١ْت نات١ٞي ت١ٞتاٜب١ب ١خؤٜساٜ ٖاْٚٝؿتُاْٝاْٞ ت١ٞخعَ
 ٠ض١ٖ ١ٟظؤضب١ن ٠ٜٔبس ٥١ٚ٠ ؾاَٖٝسٟ تٛاْري٥١ ١ن. زَٜت ١ٚ٠ت١ضا٠ََس١ٚن شاض١ٖ
 خٛاْاغٛ زٜٓساضٚ َيه١ٞخ ب١ٖٚٛ ططْطٝإ ِضؤَيٞ ١ت١باب ١ّي ١َٟيها١ْخ ٥١ّ ٟظؤض
 .ٚت١َٔعط ٥١ًٖٞ
 ٥١ٜ١َُٝ ١ٟن٥١اٜٝٓ ٠ٜٞٚض١ط ٚ ؾاْاظٟ ١َٟاٜ ِضاغيت١ب ١ن تط ضدمَٝه١ٞغ -10
 ٚ ظَإ ٚ ْط٠ضِ ١َ١ْٛت ٥اغتٛ ض١ٖ ١ي ٠ٜ١ٚض١ط يَٝطرياٚٚ ِضَٜع ظؤض َطؤظ ١ن ٥١ٚ٠ٜ١

 ١ب طريَٜت٥١ ظٜاتطٟ ِضَٜعٟ بضَٝت ْسا١َ١ت١ب ٠ْس١ض ت١ْا١ْت ‘ بَٝت ٥اَٜٝٓٝو
َٞ َطؤظُإ َايف ١ن ١ٟظهلَٝعاْ ١َٚيات ٥١ٚ ١ٟٚا١ْثَٝض  ظؤضٜإ تا٥١ٚ٠ ١ٚ٠فطؤؾ٥١ٓ ث
 ى٠ٚ بٔ ت١ال١َغ ناْٝا١ٕدم١ط ٥١ٚ٠ٟ بؤ ٠ضاَؤؾهطز١ٚٚف ناْٝا١ٕٚت١نه١ث ثريٚ
 ١ي ناْٝا١َ١ْ١ٕت١ب ثريٚ ؽ١ن ظؤض( ٥ٝػجاْٝا) ١ي ١ن ٠ٖاتٛٚ ناْسا١ِضاثؤضت ١ي
 بََٝٓٝت ناض١ب َٖٝع ٠بٛٚ ْاضاض َيات١غ٠ز تا نطزٕٚٚ ٥ُٝٗايٝإ دََٝٗٝؿت١ٚ٠َْٛٛاَي
 .١ٕبه ِضظطاضٜإ ٚ َإٚ شٜاْسا ١ي ١ٟٚا٥١ْ نطزْٞ ِضظطاض بؤ
٥١َٞ زٜػإ -11  ز١زاغ١غ ٠ْس١ضض١ٖ ١ٜٔبه ٠ٚض١ٚط خٛاٟ غٛثاغٞ  ب
 ظؤضٟ ٠ض١ٖ ١ٟظؤضب ٥١ٚ٠ٟ َيا١ّب, ١ٚ٠ت٠زؤظضا١ْٚ ١خؤؾ١ْٝ ٥١ّ ٠ٟضضا١ٚغ
 بؤ ١ٚ٠ِضَٜت١ط٥١ ١تا١ٜث ٥١ّ ١ٚ٠ٟبْٛ بًَاٚ ٖؤناضٟ ١ٕن٠٥١يَٝٛ باغٞ نا٠ٕضضا١ٚغ

 نا١َٕطؤظ ض١غ١ي ٠ٚض١ط خٛاٟ ١ن ١ٟخؤضاناْ ٤طؤؾت ٠دؤض ٥١ّ خٛاضزْٞ
 خٛاضزْٛ ١ي باغٞ ى٠ٜ١ضضا١ٚغ ٤غَٝو١ن ٖٝض تا٥َٝػتا ,٠نطزٚٚ ١ٟغ٠ز١ق
 .خبٛضَٜت ١زضٚغت ١َٚياَي١س ٥ٝػالّ ت١ٞعض١ٜؾ ثَٝٞ ١ب ١ن ٠نطز١ٚٚٚاْ ٜٛاَْٝه١ٞس
 ١ن ٥١ٚ٠ٜ١ ٜٚـ٥١ ١ٜٔبه ض١غ ١ي ١ٟغت٠َي١ٖٛ ١ططْط ١ن تط خاَيَٝهٞ -12
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 ظٜاتط ت١سهَٛ ١طات٠ز تا ١َيط١نؤَ ٜإ تاى ى٠ٚ ض ؽ١ن ١َٖٛ ض١غ ١ي ١ثَٜٝٛػت
 َيا١ّب خؤؾٝسا ناتٞ ١ي بَٝت١ٖ صيا١ٕزضَٜصخاٜ ثالْٞ غتٝت١بب خؤَا١ٕب ثؿت
 نات١ٞي ١ٚ٠ٟبؤ٥ ناْسا١ْاخؤؾٝ تا١ٚث غات٠ٛناض ١ٚ٠ِٟضٚب١ِْٛضٚب ناتٞ ١ي ظٜاتط
 .١ٜٔبه ٖٝض تٛاْري١ْ ٚ ٠قاش١ي١ث ١ٜٓٚ١ن١ْ زا ِضٚزاْٞ

 ٥١ّ ٖاتين تا٠ٟض١غ ِضٚ ١ٜٓ١خب ١خاَي ٥١ّ ض١غ ١ي ٠غاز ظؤض ن١ٜ١ٞصيْٛ ض١ط٥١
 ١ي بٛٚ ١َا١َن َا١ْ ٜاخٛز َب١ٛن ٖات تٛمشإ ١ن ١ٟنَٝؿاْ ١ٚي نَٝو١ٜ ١ظاٜطؤغ

 تٛاْٝإ ١ّن ظؤض ن٠ٜ١َٞاٚ ١ب ت١خ ض١غ ١ٖاتٓ َٜهدطاِٚ ٚ ؽ١ن ْس١ٜٔض اتَٝهسان
 ٥١ٚ ١ّٖ ١باؾ.  ١ٕبه زضٚغت ١َا١َن ظاضا١ٕٖ ١ِضؤشاْ ٠غاز ظؤض ظطا٠ٟز ٥اََٝط١ٚب
 بؤ ١ٚ٠نطزؤت ١ٚاْ ؾتَٝهٞ ١ي بريٟ ١ظع٠ٚ ٥١ّ ثَٝـ بؤ ت١سهَٛ َٝـ١ٖ ١َيها١ْخ
 ٠ٚ٠ٟض٠ز بؤ ْسَٜهٝؿ١ٖٞ َيه١ٛب بَٝت ١ٖ ٞثَٝ ثَٜٝٛػتُإ ى١ْ ٥١َُٝ ٥َٝػتا ٥١ٚ٠ٟ

 .١ٜٔبه ١ٚا٠ْضِ َٚيات
 ١ّٖ ؾٝا٥١َ١ٕ فت١ن١ثاؾ ٜاخٛز ٚت١ن١ثاؾ ت١ٞباب ٜٚـ٥١ تط تَٝه١ٞباب -13
 ٜاخٛز ثَٜٝٛػت ناتٞ بؤ بَٝت١ٖ ؾتَٝهٞ ١ثَٜٝٛػت ت١سهَٛ ن٠ٛٚ ١ّٖ تاى ن٠ٛٚ

 ضٚى١ٖ. بططٜٔ وِضؤشَٜ ْس١ض ١ٟضط١ب ْٗا١ت تٛاْري١ْ ى١ْ ْاناٚ ١ي غات٠ٞناض ناتٞ
 ١ن خؤٜإ ١َٟٛض زاٖاتٛ ٚا١ٟٚت خؤٟ ٠َٞضز١غ باؾاْٞ ثٝاٚ ظاْاٜاْٛ

 ؾٞ ١ب ١ق٠ز١ق خَٝطٚ بؤ ١ّن١ٜ ؾ١ٞب. ف١ب( 3) ١ب ٜاْهطز٥١ َٖٝٓا٥١ غتٝا٠ٕز١ب
ٍَ ضد١ٞخ بؤ: ٠ّزٚٚ ٍَ ٚ َا  َيٝا١ٕٖ نطت٥١ ٚت١ن١ثاؾ ٜإ ١ّغَٝٝ ؾ١ٞب َٓسا
 ١ٜٔن٥١ ضز١خ ١ٟن١ؾ١ب ضغَٝو١ٖ ٥١َُٝ ١ٚ٠زاخ١ب َيا١ّب ثَٜٝٛػت ناضٟ بؤ ططت٥١
 .١ٜٔن٥١ ضظ١ق ْسَٜهٝـ١ٖ َيه١ٛب
 ١ْ ٠ثاض ١ب١ْ َيات١غ٠ز ١ب ١ْ بَٝت١ْ خؤباٜٞ ١ي غَٝو١ن ٖٝض ١ن ٥١ٚ٠ٜ١ تط خاَيَٝهٞ -14
٥١َٞ ٚ ١ْٝ غَٝو١ن ٖٝض ١ب ثَٜٝٛػيت ١ن ١ٚ٠نات١ْ ١ٚ٠ي بري ؽ١ن ٚ َٖٝع١ب  ٠تاَاٚ  تٛاْ
 ٠شَاض ض١ِٜٖ ت١ٞسهَٛ ٥َٝػتا بُٝٓٝإ ى٠ٚ بَٝت ١ٚب ثَٜٝٛػيت َٛستادٛ َيو١خ ض١ٖ

.  بٔ ت١سهَٛ ٖاٚناضٟ تا نات٥١ خٛاظإ خَٝط ٖاَٚياتٝاْٛ ١ي زاٚا ١ٚ٠نطزؤت ٟ باْو
 .٠نرت١ٜ١ب ثَٜٝٛػتُإ ََٛا١ٕٖ ٚ ١ضاضَٜه١ق١ي خٛزا ْٗا١ت ١ٚات١ن
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 ؟!ةطوتو واي كَي
 

 غتْٛٞ عبسايػالّ ال١َ
 

)  ظاٜطٚغٞ( ٦٢٩١⁄ض١ٟزٜػُب)  َاْطٞ ِضاغيت٠ْاٚ ١ي
covid 19 )ٚنا١ْٞخٛاضزْط ١ي نؤِضؤْا ظاٜطٚغٞ ١ب ْاغطا 

َٞ َيسا,١ٖ ض١ٟغ ضري ٖٚٚاْٞ ؾاضٟ ١ب ض١غ ضٜا٠ٜٞز  ب
 تا ,١َيهؿا١ْٖ ١ي ِضؤش زٚاٟ ١ي ِضؤش ١ظاٜطٚغ ٥١ّ طَٛإ
 ١ٚ٠بسؤظْ ض١زَيدؤؾه ظانػَٝٓٝهٞ ٠تٛاْطا١ْٚ دٝٗإ ٥َٝػتا

 ٠تٛاْٝٛ دٝٗاْٞ ْسضٚغيت١ت ضٜهدطاٟٚ ال١ّب ببات, ْاٚ ١ي ١ن١ظاٜطٚغ ٥١ٚ٠ٟ بؤ
 ١ب ب١ْٔ ٖاٚالتٝإ تا زابٓطَٜت خؤثاضاغذي بؤ تا٠ٜٞض١غ َاٜٝه١ٞضَٜٓ ْس١ض

 ثريؤظٟ ٥اٜين ٚا٥١ نإ,١َا١ٜٝضَٜٓ ١ب ٠ٜٔبس ضْر١غ ض١ط٥١ ,١ن١ظاٜطٚغ قٛضباْٞ
ٍَ ز١ٖ١ظاضٚ ضٛاض غ ثَٝـ ٥ٝػالّ  ١ب ٠زاٚ َا١ِٜٞضَٜٓ َا١ٕٖ ٥ٝػتا ثَٝـ غا
 .١َا١ْي بطٜتري ١ن ١ظاٜطٚغه ١ي بجاضَٜعٕ خؤٜإ ٥١ٚ٠ٟ بؤ اْإََٛػًَُ

 طَٛاْٞ غ١ٞن بَٝت٠ز ضبَٝت,١غ١ي نِطؤْا خٛؾ١ْٞ طَٛاْٞ غَٝو١ض ن١ٖ -٩
 ثَٝٞ ب٠ٞض١ع ظَاْٞ ١ب ْتري٠ض١ن ١بؤٜ بهطَٜت, ْتري٠ض١ن ِضؤش ٠ضٛاضز
 ١ٚات( احلذط) ْا١ٟٚب ١ٜ١ٖ تَٝو٠غٛض ثريؤظزا قٛض٥اْٞ ١ي( احلذط)طٛتطَٜت٠ز
 ٠َٟعذٝع ف٥١َ١ ّ,٠ضٛاضز دٛظ٥ٞ ١ٚتؤت١ن ١ٜ١ت٠غٛض ٥١ّ ١بؤٜ ,١ْت٠ٓٝض١ن

 .٠ِضؤش ٠ضٛاضز ١ْت٠ٓٝض١ن ١ن خات٠ضز٠ز قٛض٥إ
 

 إٔ ايؿت١ٓ يف ايسدٌ ضال١َ) ض١َٟٚٛف٠ز ض١َب١ثَٝػ ١ضْٛه ١ٚ٠سيَٝٓ ١ٚ٠َاَي ١ي -٦
 تطغ١َٞ ناتَٝو ٥١ٚ٠ٜ١ ثٝاٚ ت١ٞال١َغ: ١ٚات (اجلاَع قشٝض..بٝت٘ ًٜصّ
 ى١تطغ١َٝ ٖٝض ٥ُِٝطؤ ١بؤٜ ,١ٚ٠سيََٝٓٝت خؤٟ َاَيٞ ١ي ثٝاٚ بَٝت٥١ ٚ,ب١ٖٛ
 .بري ت١ال١َغ ١ٚ٠ٟبؤ٥ ,١ٚ٠سيَٝٓٝٓ خؤَإ َاَيٞ ١ي بَٝت٥١ ,١ْٝ نِطؤْا ى٠ٚ

 قاٍ) ١بهات,ضْٛه تط غا١ْٞن ١ٍَط١ي ١ٟتؤق ١ن١ظاٜطٚغ َيطط١ٟٖ ْانطَٜت -۳
 ايٓيب إيٝ٘ ضٌؾأز دلصّٚ زدٌ ثكٝـ ٚؾد يف نإ ايجكؿٞ ضٜٛد بٔ ايػسٜد
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 َْٝٛ ١ي: يَٝت٠ز ضٜس١ؾ: ١ٚات( ؾسدع باٜعٓاى قد إْا ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً
( ر.ز) ض١َب١ثَٝػ بٛٚ, ظاٜطٚؽ َيطط١ٟٖ ب١ٖٚٛ ثٝاَٜٚو قٝف١غ ١ٟن٠فس٠ٚ

 ؾَٜٛين بؤ ٠ض١َٜٛبط ثَٝساٜت مت١ٜع١ب ٥١ٚ٠ ض١َٟٚٛف ٥ٝٓذا زا زٚاٟ ١ب ْاضزٟ
 بؤ نطز,١ْ ١ٍَط ١ي ١ٟٚق١ت( ر.ز )ض١َب١ثَٝػ: يَٝت٠ز ١ٚ٠ْٟٚ ٚا١ثَٝؿ خؤت,

 .طات١ْ ض١ٟٚضٚب٠ز١ب١ْ ٚ خؤ١ٟب١ْ ظٜإ ٥١ٚ٠ٟ
 

 ١ي ْانطَٜت زابٓطَٜت, ت١تاٜب ١ٟخؤؾدا١ْْ ١ي ١ن١ظاٜطٚغ َيطط١ٟٖ بَٝت٠ز -٤
 غاغ ٥١ٚ٠ٟ ١ظاٜطٚغان َيطط١ٟٖ ١ضْٛه بَٝت, ١ٍَتَٝه غاغ غَٝه١ٞن ١ٍَط

 ممسض ٜٛزدٕ ال) َٟٛٚض١ف٠ز( ر.ز) ض١َب١ثَٝػ ١بؤٜ نات,٥١ تٛف ٜـ٥١ بَٝت
 .بهطَٜت ١ٍَتَٝه غاغ غ١ٞن ١ٍَط١ي خؤف١ْ ْانطَٜت: ١ٚات( َصذ ع٢ً

 ناتٞ ١ي ١ضْٛه بهات, نِطؤْا ١ٟخؤؾدا١ْْ زا٠ْٞض١غ غاغ غ١ٞن ْانطَٜت -٥
 (ر.ز) ض١َب١ثَٝػ ١بؤٜ ب٥١ٔ تٛف ٚاْٝـ٥١ نا١ٕخؤؾ١ْ ١ي ١ٚ٠بْٛٚ ْعٜو
 ١ٚ٠ببَٝت ١ن١خؤؾ١ْ ٜوْع ٥١ٚ٠ٟ: ١ٚات( ايتًـ ايكسف َٔ إٕ) ض١َٟٚٛف٠ز
 .بَٝت٥١ تٛف ٜٚـ٥١ ٚا٥١

 َْٝٛاْتإ ١ي بَٝت٠ز ٜت,١ن٠ز ١ن١ظاٜطٚغ َيطط١ٟٖ ١ٍَط١ي ١ٟغ١ق ناتَٝو -٦
 ٚبٝٓو اجملصّٚ نًِ) ض١َٟٚٛف٠ز( ر.ز)  ض١َب١ثَٝػ ١بؤٜ بَٝت١ٖ ى٠ٜ١ْساظ٥١

 ٠ْٟساظ٥١ ١ب ١ن١ظاٜطٚغ َيطط١ٟٖ تؤٚ َْٝٛإ ١ي با: ١ٚات( زذلني قٝد ٚبٝٓ٘
 .بَٝت ضّ زٚٚ

 ططضيإ ض١ط٥١ ١ضْٛه ناضبََٝٓٝت,١ب نًٝٓهؼ بَٝت٥١ ثصََٝت٠ز غَٝو١ن ناتَٝو -۷
 ١ضَٝت٠ز ١ن٥٠اٚ ٚا١ٖٚ ٖؤٟ ١ب ١ن١ظاٜطٚغ ٚا٥١ بَٝت, ١ن١ظاٜطٚغ َيطط١ٟٖ
 بؤ تطغ١َٞ ١ْابَٝت ٚا٥١ بََٝٓٝت ناض١ب نًٝٓهؼ ال١ّب خؤٟ, ١ٟن٠ض١ٚضٚب٠ز

 ٚدٗ٘ غ٢ٛ عٛظ إذا نإ) ض١َٟٚٛف٠ز( ر.ز)  ض١َب١ثَٝػ ١بؤٜ ,١ن٠ض١زاٚضٚب
 ثص٠َٞز( ر.ز)ض١َب١ثَٝػ ناتَٝو: ١ٚات(صٛت٘ بٗا ٚغض ثٛب٘ أٚ بٝدٙ
 ْط٠ٞز خؤٟ يٛٚتٞ ض١ب ١زاٜساٜ خؤٟ دًٞ ١ثاضض ٜإ خؤٟ نا١ْٞغت٠ز
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 .زَٜٓري ناض١ب نًٝٓهؼ دٌ بط١ٟي ٥ُٝطؤ نطز,٠ز ْعّ خؤٟ
 إذا)  ١دَٝطاٜ ٥١ٚ ١بضَٝت ؽ١ن ْابَٝت ١ٜ١ٖ ظاٜطٚؽ ى١دَٝطاٜ ظاْٝت ض١ط٥١ -۷

َٟ ناتَٝو: ١ٚات(إيٝ٘ تكدَٛا ؾال بأزض ايٛبا٤ مسعتِ َٞ طٛ  ى١دَٝطاٜ بٛٚ ي
 .ب٥١ٞ تٛف تؤف ١ضْٛه ,١دَٝطاٜ ٥١ٚ ض١َٚٛ ١تَٝساٜ ظاٜطٚغٞ

 ١ضْٛه تط, ؾَٜٛين ٖٝض بؤ ضٛٚ ١َ تَٝسابٛٚ, ظاٜطٚؽ بٛٚ ى١دَٝطاٜ ١ي ض١ط٥١ -١
 ؾال ؾٝٗا ٚأْتِ بأزض ٚقع إذاؾ) بٝت٥١ ١ؾَٜٛٓ ٥١ّ بؤ خؤت ١ٍَط١ي ظاٜطٚؽ تؤ

 ؾَٜٛين ١ي بٛٚ, تَٝسا ظاٜطٚغٞ بٛٚ ى١دَٝطاٜ ١ي: ١ٚات( َٓ٘ ؾسازا ختسدٛا
 .٠ٚ٠ض٠ز ١ٖٝت١ْ خؤت

 نٌ َٓ٘ ٜػتطٌ أحدنِ بباب ْٗسا إٔ يٛ أزاٜتِ) بؿؤ ظٚٚ ظٚٚ ٚضاٚت ٠ّز -٩٢
 قاٍ غ٧ٝ دزْ٘ َٔ ٜبك٢ ال قايٛا غ٧ٝ دزْ٘ َٔ ٜبك٢ ٌٖ َسات مخظ ّٜٛ
 ض١ط٥١: ١ٚات ضٚا٠ ايبداضٟ ..(اخلٛاٜا بٗٔ ميخٛا اخلُظ ٛاتايصً َجٌ

 ٚضاٚتإ ٠ّز داض ثَٝٓر ِضؤشَٜو ١َٖٚٛ بَٝت, ٥٠َٝٛ ضطا٠ٟز ثَٝـ ١ي ِضٚٚباضَٜو
 ض١َٟٚٛف ٥ٝٓذا خَٝط,١ْ ٚٚتٝإ ََٝٓٝت,٠ز ٥٠َٝٛ ١ب قطَٜصَٜو ٖٝض بؿؤٕ,
 ٚضاٚ ٠ّز غَٝو١ن ض١ٖ. ١ٚ٠نات٥١ ثاى ناْتا١ٕتاٚاْ ٥اٚ ن٠ٛٚ نا٠َْٕٜٛص
 .١ٚ٠بَٝت٥١ ثاى ٚتاٚإ ظاَٜطٚؽ ١ي بؿٛات

 ٜػطٌ َٜٛا، أٜاّ ضبع١ نٌ يف ٜػتطٌ إٔ َطًِ نٌ ع٢ً حل)ؾٛؾذي ض١غ -٩٩
 خؤٟ ى١ٜ١فت١ٖ ١ي ١َٛٚغًَُاَْٝه ١َٖٚٛ ض١غ١ي: ١ٚات( ٚدطدٙ زأض٘ ؾٝ٘

 .بؿٛات ١ٟن١ٚالؾ خؤٟ ض١ٟغ بؿٛات,
 ّٜٛ يف ملؤذْ٘ قاٍ اععب ابٔ عٔ) نا١ٕضغتطا١ٜث ١ي ت١ْٞسا١ٜب ِضاططتين -٩٦

 يف صًٛا قٌ ايصال٠، حٞ تكٌ ؾال اهلل زضٍٛ ذلُدا إٔ أغٗد قًت إذا َٛري
 باضاْاٟٚ ن٠ِٞضؤش ١ي طٛت ١ٟن٠بَٝص باْط ١ب باؽ١ع ٥ٝبٓٛ ١ٚات( بٝٛتهِ
 ٕ,١به ١ٚ٠َاَي ١ي خؤتإ َْٜٛصٟ بًَٞ َْٜٛص, ١ض٠ْٚ َي١َٞ ٠ؾٗاز ١ٜؿت١ط ناتٝو

َٟ دما٥١ّ ١ٍَنؤَ ١ب َٜصْٟٛ ١ن ١ٜ١َيط١ب ٠ٜ١ضَٛٚز١ف ٥١ّ  تطغ١َٞ ناتَٝو ْازض
 دٝٗاْسا, ١َٖٚٛ ١ي ١ٜ١ٖ نِطؤْا تطغ١َٞ َِطؤ٥١ ضإ,١ن َْٜٛص ض١غ١ي ب١ٖٚٛ
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 .زاخطإٚ ١ٕن١ضغطا١ٜث ١بؤٜ
 َع ٜطس ال ايرٟ اهلل بطِ): ض١َٟٚٛف ٠ز ض١َب١ثَٝػ ١بؤٜ , ١ٕبه ْعا ظؤض -٩۳

 ٜا١ٕب غَٝو١ن ض١ٖ(  ِٝايعً ايطُٝع ٖٚٛ ايطُا٤ يف ٚال األزض يف غ٤ٞ امس٘
َٞ ٠َٟز ظاٜطٚؽ ١ي بهات ١ْعاٜ ٥١ّ داض غ  ٠ٚ ,٥٠َٝٛاض ١بَٝت٠ز تا ثاضَٜعض
َٞ ٥٠َٝٛاض ١ي غَٝو١ضن١ٖ َٟ ٜا١ْٞب بَٝتا٠ز تا خبَٜٛين داض غ  ١ي زاثاضَٜعض

 .ى١ال١ٜب ظاٜطٚؽ
 ظانػٝين نات ظٚٚتطٜٔ ١ب خٛا ١ب ثؿتٝٛإ ب١ْٔ ْا٥ََٛٝس :ي٠َِٝز نؤتاٜسا ١ي ٩٤

 َٔ اهلل أْصٍ َا) ض١َٟٚٛزاف( ر.ز)  ض١َب١ثَٝػ ١ضْٛه ١ٚ٠بٝٓطَٜت٠ز فنِطؤْا
 زات,٠ز ضَاْٝـ٠ز ٚا٥١ زابَٝت, ضزَٜو٠ز ض١ٖ خٛا: ١ٚات( دٚا٤ ي٘ أْصٍ اال دا٤
 .بَٝت ضظ١ب تا٠ٕٚض ١ّن٠ز ٜٚػت١خؤؾ ٥٠َٟٝٛ ١ي زاٚا َٔ ١بؤٜ
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 كةتَيبيٍي ٌذةكؤسؤٌاو ض
 ١َال حمُٛز ط١َياَيٞ

 دٝٗاْٞ ْسضٚغيت١ت ضَٜهدطاٟٚ ١ٟقػ١ب ض١ط٥١ -1
 ظاض١ٖ بٝػت ًَٝؤٕ ى١ٜ ١ي ١ٚات سيطَٜت نؤضؤْا ١ب 2٪
 .٠تطغٝساض١َ ن٠ٜ١ٞشَاض ف٥١َ١ ؽ١ن
 ١ظاٜطؤغ ٥١ّ ٠ٟباض١ي ضاغت ؾيت ٥َٝػتا تا -2

 نا٠ٕٚت١ٚٛٚثَٝؿه ظهلَٝع ١ٚالت ١ي ١ٚ٠يَٝهؤيٝٓ نا٠ْْٞس٠ْاٚ ,٠نطا١ْٚ ٥اؾهطا
 ١َٟٖٚٛ ْازضنَٝٓٔ, ؾتَٝو ٖٝض ض١ٟغ٠ضاض ت١ٞتاٜب ١ب ١ٕن٠ز بؤ ناضٟ ٚا٠ّضز١ب

َْٝٓٝٗ١... 
 بؤ ضري ١ي ١ٟظاٜطؤغ ٥١ّ ١ٚ٠ٟبالٚبْٛ ت١ٞتؤَ ١ٟدم١ث ٠تا٠ٚض١غ ١ي ضٚغٝا -3
 ضاغيت ن١ٜ١ٞيط١ب ٖٝض ال١ّب ضري ٥ابٛضٟ ضٚخاْٞ بؤ زضَٜصنطز َطٜها٥١
 .زا١ْ ملاْسضا١ٟٚغ
 ال١ّب ,١ْٝٝ ١ٟتطغ ٥١ٚ ٠الٚاظ ظؤض نؤضؤْا ظاٜطؤغٞ ي٠َٔٝز نا١ٕٖٓسٜ -4

َٟ نؤضؤْاٟ  ظاٜطؤغٞ ن٠ْٞاٚ تطؾٞ ضٛاض ٠نطاٚ غتهاض٠ٟز 19 نؤفٝس ْٛ
 .١ثؿت ١ي ؾ٠ٞض غتَٝه٠ٞز ١طَٛاْاٜٚ ١بؤٜ ,١تَٝساٜ ٥اٜسظٟ

 ١ي ,٠َٖٝٓاٚ ١ّض١ٖب ١ٟظاٜطؤغ ٥١ّ خؤٟ ضري ٚالتٞ ١ن ١ٚاٜ ثَٝٝإ ْسَٜو١ٖ -5
 ..ضض٠ٚٛز غتٝا٠ٕز ١ي ال١ّب .باًٜؤدٞ ض١ٟؾ بؤ باؾٞ ٥٠اَاز
 ٚ( s) ططٚثٞ ,١ْٝٝ ظاٜطؤؽ ى١ٜ ١ن١ظاٜطؤغ ي٠َٔٝز ٠ضضا١ٚغ ْسَٜو١ٖ ٥َٝػتا -5
(L )ٖ١ٜ١.. 
 نا١ْٞظاٜطؤغ ى٠ٚ ,١ٚ٠بَٝت٠ز بالٚ خَٝطا ظؤض ١زا١ٚ٠ٜي ١ظاٜطؤغ ٥١ّ تطغٓانٞ -6

َٟ ١ن ١تطْٝٝ  ثاضَٜعٟ ١ب ثَٜٝٛػيت ١بؤٜ. ٠غٓٛضزاض ٚ زٜاض ٜا١ٚ٠ٕبالٚبْٛ ضَٜطا
 . ١ٜ١ٖ خاَٜٚين ٚ ٚثاى
 ت,٠تٝذاض باظاض, ١ٕن َاؾا١ت َٜٚت,١ن٠ز دٝٗإ ٥ابٛضٟ ١ب ٠ٚض١ظؤضط اَْٝهٞظٜ -7
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 . ٖتس ٠,ٚ نا١ٕخا١ْفطؤن غاظٟ,١ثٝؿ ؾتٝاضٟ,١ط
 11ٟ زٚاٟ ضؤٕ طؤضَٜت,٠ز ٚا١ٚت خؤّ بؤض١ْٞٛب ٠ٟٚظ ضطؤ١ٟغ شٜاْٞ -8

 ف١ؾ١ٓض ١ّب ٖات, دٝٗإ ْس١ٜٛ٠ٟث ٚ شٜإ ض١غ ١ب خَٝطا طؤضاْهاضٟ ض١غجتَٝٓب
 َإ, بؤ بطَٝطَٜت خَٝطٟ ١ب خٛزا زات٠ز ضٚٚ ٠ٚض١ط طؤضاْهاضٟ انؤضؤْ زٚاٟ
 . ب٠ظ١غ ى١ْ بَٝت ت١ظي٠ض
 .٠نٛؾٓس ٖط٠ٟش ١ٚات ١التٝٓٝ ظاٜطؤؽ ١ٟٚؾ -9
 ١ٚ٠ططْط ١ب ١ن١ي١غ١َ ٥١ٚ٠ٜ١ بؤ ,١ضْٚٝٝ ضضا١ٚب بؤ ١ٜع١ث ْس١ض ٥١ّ -10
 ٠ٚ بري١ْ خؤباٜٞ ١ي.. ١ضقاي١غ ٠ٟثَٝٛ زْٚٝا ١َٖٚٛ ١ضْٛه ٜٔ,١به َاؾا١ت

 . ١ٜٔن١ْ ؽ١ن ٖٝض ٠ٚٚاز١خاْ ٤خؤَإ شٜاْٞ ١ب ١طايت ١ٚف٠َٛداظ
 بري, ْسضٚغيت١ت بٛاضٟ نا١ْٞضَُٜٓاٜٝ ْس١ٟثاب ََٛٚا١ٕٖ ٚاض٥٠ََّٛٝس نؤتاٜٞ ١ي
 ٜاْٝا١ٕٚب ٥َٝٛاضإ نا٠ْٞظنط ٤باف ْعاٟ ظنطٚ ١ي بَٝت, ضظ١ب َا٠ٕٚض ١َٝؿ١ٖٚ
 .١ٜٔبه ظؤض ٥ٝػتػفاض ١ٚتؤب ٤بري١ْ غافٌ
 ١ّي ت١َٞطؤظاٜ خؤٟ ت١ٞظي٠ض ١ب خٛزا.. ى١الٜ ١َٖٚٛ بؤ ت١ٞال١َغ ٖٝٛاٟ ١ب
 .نات ضظطاض ٠ضز٠ز
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 ؟ ةخواي سباصيةط كؤِسؤٌا ئايا
 ؟ةوةموضمَناى كافسوةب طشيتةب تيةمسؤظاي بؤ ةخواي ضصاي ياٌ
 ناغهاْٞ سػٔ ١ز. خريايً

 ت١ٞخعَ ١ض٠ٓٝز ٠ثطغٝاض زٚٚ ٥١ّ َيا٠َٞٚ ظاْٝين بؤ
 : ملسو هيلع هللا ىلص خٛا ض١َٟب١ػثَٝ ١ٟضَاٜؿت١ف ٥١ّ
ُٕ) : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضغٍٛ قاٍ: عا٥ؿ١ عٔ   عراّبا نإ ايٛاعٛ

ُ٘ ِٔ ع٢ً  اهلٝل ٜبعُج َٕٓ ، ٜػا٤ُ َ ُ٘ اهلٜل ِٚإ  ، يًُؤَٓني زمح١ٟ دعً
ِٔ ؾًٝظ ُٕ ٜكُع أحٕد َٔ  صابّسا بًدٔٙٔ يف ؾُٝٝهُح  ايٛاعٛ

ُِ  ذلتٔطّبا، ُ٘ ال أْ٘ ٜعً ُ٘ اهلٝل نتب َا إيٜٓا ُٜصُٝب ٌُ ُ٘ي نإ إيٜٓا  ي  أخسد٘(   أدِسغٕٗٝد َج
 .ايبدازٟ

 ض١غ١ي ٜٚػيت ١ٟٚا٥١ْ بؤ ٜٓاضز٠ز ظ١َٕ خٛاٟ بٛٚ ى١غعاٜ تاعٕٛ تا١ٟث:  ١ٚات
 ٥ُٝاْساضإ, بؤ ت١ظي٠ضِ خَٝطٚ ٠نطز تاعْٛٞ تا١ٟث ظ١َٕ خٛا٠ٟٚ ,١بٛاٜ
 ١ٚ٠ٚسيََٝٓٝت خؤٟ ؾاض١ٟي ٚ بيَب تاعٕٛ تا١ٟث تٛؾٞ َٛغًَُاَْٝو ض١ٖ دؤضَٜو١ب

َٟ ض١غ١ي ٥اضاَٞ  ٚ ١تا١ٜث ٥١ّ ض١غ١ي بهات خٛاٜٞ ثازاؾيت ِضٚا٠ْٞضاٚ ٚ بطط
َٞ ٠َٞز تٛف ٥١ٟٚ ض١ٖ ْٛغٝيَب بؤٟ خٛا ضض١ٖٞ ١ٚ٠ٟي زَيٓٝاب  َطز ض١ط٥١ ٚا٥١ ب

٠َٞز ْػٝب١ب ٖٝس١ٟؾ ١ٟثً ١تا١ٜث ١ٚب  .٠نطزٚٚ ت١ِٞضٜٛاٜ بٛخاضٟ ٥ُٝاّ .ب
َٞ ٥٠ٟاَاش ١ثَٜٝٛػت ٥١ٚ٠ٟ  ٥١ّ ٜٚػتُا١ٕؾخؤ ١ٟضَاٜؿت١ف ٥١ّ ض١غ١ي ٠ٜٔبس ث
 :٠ٚ٠ٜ١خٛاض ١ٟخاَي ْس١ض

 طؿيت ضزَٜه٠ٞز تاعٕٛ: َي٠َٔٝز ١ضَاٜؿت١ف ٥١ّ ضس١ٞؾ١ي ظاْاٜإ: ١ّن١ٜ خاَيٞ
 .َٛغًَُإ نافط١ٚب ٠بٛٚ َيو١خ ظؤض تٛؾٞ ٠ٖٚات١ٛن ٠بٛٚ
 َاْٝو٠ظ ٚ ٠ّضز١غ ض١ٖ١ي طؿيت ن١ٞتا١ٜث ٚ خؤؾ١ْٞ ض١ٖ ١ٚات١ن: ٠ّزٚٚ خاَيٞ
 .١ٜ١ٖ تاعْٛٞ سٛنُٞ بَٝت
 ٥َٝػتا نؤِضؤْاٟ ١صي١ْٛب ١ٚ٠بَٝت٠ز بًَا١ٚن ى١تا١ٜث ض١ٖ ٜإ تاعٕٛ: ١ّغَٝٝ اَيٞخ
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 ١ضْٛه ,١ٜ١ي١َٖ ظؤض ١خٛاٜ ضباظ١ٟغ١ن ١ٚ٠ٟب ؾ١ٚ٠ٞيَٝهساْ ١ْٚٝ خٛا ضباظ١ٟغ
َٟ,١ْاب خٛا ضباظ١ٟغ  ٥١ٚ ضَا٠ْٞٚز ضطط١ٟب زٚا١ٟب نا٠ٕظهلَٝع ١َٚيات ٥َٝػتا ظ
 ض َٛغًَُإ ٥١َُٟٝ ١نات ٥١ٚ ,١ٚ٠ٜسؤظ٠ْز ١ٟغب ٜإ َِطؤ٥١ ٚ ِض١َٜٔط٠ز زا١تا١ٜث

٠َٟز ٥اٜا ٢بًََٝري؟ َٟ نط  خٛا ضباظ١ٟغ نؤِضؤْا ض١ٟغ٠ضاض ١ٚ٠ٟزؤظٜٓ زٚاٟ بطٛتط
 !(.ٚنال هلل ساؾا. )زؤِضا؟ ٚ ٚت١ن١ض١ْغ

 ٚ َٛغًَُإ غ١ٞن َطزْٞ دما٠َٞض١غ ,٠ض١زازط ظؤض ظ١َٕ خٛاٟ: ٠ّضٛاض خاَيٞ
 نافطٚ غ١ٞن بؤ ى٠ٜ١ؾ١َٛٝب الٟ, ٠ظؤض ٚاظٟدٝا ى١َيا١ٜب تا١ٚث ض١ٖ١ب نافط غ١ٞن

 ٤ت١ٔظي٠ضِ َٛغًَُاْٝـ بؤَطؤظٞ بؤٜإ, خٛإ غعاٟ نا١ٕتا١ٜث ض٠ِبَٝباٚ
١َٟف٠ز يَٝبَٝت خٛاٟ ت١ٞظي٠ضِ ِْٛضغٞ عٝس١ٟغ َاَؤغتا ن٠ٛٚ ى٠ٜ١ؾ١َٛٝب : ضَٛ
 ١ٚ٠ٟنطزْ ٚؾٝاض بؤ با٠َْٞٝٗط ١ٟظي١ب ب٠ٔز شٜإ نا١ْٞت١ٝظي٠ظ َيا١ٚب

 . ظ١َٕ خٛاٟ نا١ْٞضَا١ْف دََٝٗٝٓا١ْٞب١ي ٟغاضز ١َٞ٤ضخ١َت١ن١ي َٛغًَُاْإ
 ٥ُٝاْساضبَٝت ضدَٝو١َ١ب ١ٕن٠ز ض١َػؤط ٖٝس١ٟؾ ١ٟثً ٠َٟٛشز نؤتاٜؿسا ١ي٠ٚ
١َٖٞ ٟ ٥اضاّ ٚ  .بهات خٛاٜٞ ثازاؾيت ِضٚا٠ْٞضاٚ ١ٚتا١ٜث ٥١ٚ ض١غ١ي ب

 زا٠َ١ضز١ٚغ١ي نؤِضؤْا تا١ٟث ١صي١ْٛب ى١تا١ٜضث١ٖ ٖاتين نات١ٞي: ١ّثَٝٓذ خاَيٞ
 ٥٤ُٝإ َٖٝع١ٟب١ي ١ؾَٝه١ب نا١ٕثعٜؿهٝ ١ِضَُٜٓا١ٜب ططتٔ غت٠ٚز خؤثاضَٜعٟ

 ِضظطاضبْٛٞ ٖؤناضٟ ظ١َٕ خٛاٟ ١ضْٛه ,١ٚ٠ٚا١ْثَٝض١ب ى١ْ ز١ٜٔي ٜؿذي١تَٝط
 ى١,ْ َطؤظَٝو ١َٖٚٛ بؤ ١ٚ٠نا١ْزْٚٝاٜ ٥٠اَطاظ١ب ١ٚ٠غتؤت١ب نا١ْٕاخؤؾٝ َيا١ٚب١ي
 خٛاٜإ ال١َٞغ خٛاف ضا١َْٞب١ثَٝػ بؤ تا َيه١ٛب ٥اغاٜٞ, َٛغًَُاْٞ بؤ ْٗا١ت
 ْاضز بِٛضاقٞ: ١صي١ْٛب ,١ٜ١قػ ٥١ّ بؤ ١ٜ١ٖ َا١ٕصيْٛ زا١ٕغ ضبَٝت,١غ١ي

٠َٞز ظ١َٕ خٛاٟ خؤ ضبَٝت,١غ١ي خٛاٟ زضٚزٟ ضَا١َٕب١ثَٝػ ِٚضؤ١ٜٞبؤؾ  ٜتٛاْ
َٞ  بَٝت, ض١غ١ي خٛاٟ زضٚزٟ ضَا١َٕب١ثَٝػ١ب بهات ١ن١ِٚضؤ١ٜؾ بِٛضاقٝـ ب
َٟ ١ٟن١طؤضاْ نطز ضَا١ْٞف ضبَٝت١غ١ي خٛاٟ ال١َٞغ ٛغاَ ض١َب١ثَٝػ١ب٠ٚ  بطط
 .١ٕٚفطع ١َٞغت١ي بٕٛٚ ِضظطاض بؤ ١ٚ٠غت٠ز١ب
17/3/2020 
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 دساوُ كةي دوو ديوي قَنةسعء عةش
 ضةبازةت بة زاطستين ىويَري ٍةيين شيَواشي خؤثازيَصي

 
 *ٚضاَا١ْٖٞ ْكطاهلل حمُس. ز

 َٛغًَُاْإ ١ي ؾَٝو١ب الٟ ٠زضاٚ ٥١ّررزٜررَٜٛهٞ  ْٗا١ترر
١ٌَغررررررر٠ًز  ْرراتٛاْري ١ٖرر١ض بؤٜرر  زٜرراض ٤َالَْٝٞ عررررررر١ق
, ١ٚ٠تٞ َطؤظر ١خعَ ١ٜٓ١خ ٌَ  ٚ بٝررررررإ ببٝررررررٓري ْرررررر١ق

نإ ١ضع١ٝؾرر١ قرر٠ز ١ْٖررسٟ  ٠ضِ تررررررراى ١ٚ٠ٟخَٜٛٓسْررررررر
 ١ٜرررررررا بررررررر ظاٖرررررررريٟ ١بررررررر َيا١ٚبرررررر ِضٚٚت قًَهاض١ٟعررررر 

ض ١غررررررر ١ت بررررررر١َٛغرررررررٝب .ََٖٝٓٝت٠َٛغًَُاْاْسا ز
ٍَ 1000 ثرررررررررررَٝـ  ظاي١ٞٚا غر ١ثَٝؿ ١ٖ١ض بؤٜ غرررررررررررا

 ٤ظاْاٜررررإ ١ِٟضٚٚطرررر ضا١ٜٞضاَطرررر١َ( اجملتٗدددددٜٔ املكاصددددد قبًدددد١ )تٞ: ١ٜٛررررطٛت
 .١نا٠ْس١ٖٝدتَٛ
 طٝاْٞ ثاضاغتين ,٠ٖاتٛٚ نا١َٕطؤظ ْس٠ٚ٠ٟضش١ب غجاْس١ْٞض بؤ خٛا ضع١ٞؾ

 طٝاْٞ ثاضاغتين داض ْسَٜو١ٖ َيا١ّب, زَٜت ١ٚ٠زٜٓ ثاضاغتين زٚاٟ ١ي ٖاَٚياتٝإ
 :ن٠ٛٚ ,زٜٔ تا ٠ثَٝؿرت ١ي ٖاَٚياتٝإ
ٍَ تٛاْاٟ ١ن غَٝو١ن بؤ نٛفط ١ٟٚؾ ٚتين  بَٝت١ْ ٥اظاضٟ ١ٚدم١ؾه٥١ نطزْٞ قبٛ
 ١ي ت١طياع ١ٚدَٛع ٟ(املطتب١) ١ٟثً ٠ْس١ضض١ٖ ٜاغط نِٛضٟ َاض١ٟع ن٠ٛٚ

 ١ضٚضٜات٠ظ ١ي( ايٓفؼ) ِضؤح ثاضاغتين ١ٟثً ١ٚسادٝ زا١ضٜع١ؾ َكاقسٟ ظاْػيت
 (.ايطسٚزٜات)
 غت٠ٚز ١ٜٔخب ثَٝـ ضٚضٜات٠ظ تب٥١َٝ سادٝات ٤ضٚضٜات٠ظ غتا٠ْٞٚ زش ناتٞ ١ي
١ٌَع ٚ ضع١ؾ ٖاَٚياتٝإ طٝاْٞ ِضظطاضنطزْٞ بؤ .بططٜٔ ١ٚ٠ضٚضٜات٠ظ ١ب  ثَُٝإ ق
 ٠ثَٝؿرت ١ي َٛغًَُاْإ طٝاْٞ َيَٝت٠ز

1 
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 ١ٚ٠زاخ١ب, ناتٞ ن٠ٜ١ٞؾَٝٛ ١ب ١دَٛع ضاغ١َُٞٝ ِضاططتين ٤ت١َاع١د َْٜٛصٟ تا
 (ع١ًٝ ٚغًِ اهلل قًٞ) ض١َب ١ثَٝػ َيا٥ٟا ٚ ٥ٛسسإ ْط١ٞد ١ي ظا١ْٔٚا٥ َٛغًَُإ ْسَٜو١ٖ

 !ت١َاع١د َْٜٛصٟ بؤ ض١ْٔ ى١ٜ١فت١ٖ ض١ط٥١ ,٠ٚ٠خٛاض ١َٜٚت١ن٠ز غت٠ز١ي ٜإ
 ظاْري٠ز بٛٚبَٝت تٛف ١ٟنؤضؤْاٜ ظاٜطؤغٞ ٥١ّ غَٝو١ن ٚتَٝو١َعط ١ي ض١ط٥١
َٞ؟١ق٠ز غاتَٝو٠ناض ض نات٠ز تٛٚف َْٜٛصخَٜٛٓإ ِضٜعٟ ْس١ض َٚ. 
 ِضْٚٚٝؿٞ ٤ضطط٠ٕٚ ٥اغاٜٞ ١ب ظؤض ١ِضاططتٓ ٥١ّ ت١ٞاٜبت١ب عًِٝ ٥١ًٖٞ ١ٚاٜ م١س
 ظامن٥١ ٚا ١ٜٔبه بؤ ١ٚ٠ٟخَٜٛٓسْ تط دؤضَٜهٞ ١ب ض١ط٥١ َٛغًَُإ بؤ ١ْ١ٚ٠ن
 ٖؤناضٟ ١ببٝٓ ت١ٞتاٜب ١ب نٛضز ال١َٟ ٤َٛغًَُإ بؤ ٠ٚض١ط ٚتَٝه١ٞغه٠ز ١بَٝت٠ز
ِٔ) ١ظ١َْ ظؤض ناضَٜهٞ خؤَإ ٖاَٚياتٝاْٞ شٜاْٞ تٞ ١ال١َغ ََ َٖاأٜ َٚ َُا ِحَٝا ْٖ  ٜؾٜهٜأ

ٖٓاَع ٜأِحَٝا  (.َدُّٔٝعا اي
 ١ي ١ن نات تؤَاض بؤَإ ََٝصٚٚ ١ططْط ْس١ض َيا١ّب ِضٚات٠ز ف١قؤْاغ ٥١ّ

 تٞ ١ال١َغ ثَٝٓاٚ ١ي نٛضت ن٠ٜ١َٞاٚ بؤ ظاٜين ٟ 2020 غاَيٞ ١ي نٛضزغتإ
 . ِضاطريا ت١َاع١د ٚ ١دَٛع َْٜٛصخَٜٛٓإ

, بٛٚ نطز ظٜازٟ َْٜٛصخَٜٛٔ ض١ضاَب١ب ْس١ض ١ٚ٠ٜنطا نا١ٕٚت١َعط ضطا٠ٟز ١ن َيا١ّب
١َٞن  ى١ْ ِضاططٜٔ ت١َاع١ٚد١دَٛع زا١باضٚزؤخ ١ّي ١ن َيَٝت ٠ز ثَُٝإ ضع١ؾ ٚاب

  .نؤضؤْا خٛزٟ
 .ض١ب ١بططْ ٚتٔ ١ضن١غ نا٠ْٖٞؤناض ١َٖٚٛ( َضَبّبا ٜؾٜأِتَبَع): َيَٝت٠ز ثَُٝإ ضع١ؾ

 نا١ٕخؤثاضَٜعٜ ٚ نا١ٕثعٜؿهٝ ٠ؾٝهاض ٚ ظ٥١َٕٚٛ طَٜٛٞ ١ب: َيَٝت٠ثَُٝاْس شٜطٟ
 .٠ز١زاغ١غ ١ي تانا١ٕث ١ٚ٠ٟبًَاٚبْٛٚ ض١ٟط٥١ باَيػٝسا١ي١َق ١ي ٚ ١ٜٔبه
ََا) :َيَٝتز٠  ثَُٝإ ٠ْس٠خٛاٚ ال١َٞن ًَٞٓاٜى َٚ ١َُٟ ِإيَّا ٜأِزَض ًَٞعاٜئُنَي َزِح  .(ٔي

 تٛف ٖؤناضٟ ١ببٝٓ ْابَٝت بَٝت ٠طٛاظضاٚ ى١تا١ٜث ض١ٖ: َيَٝت٠ز ثَُٝإ ١شٜطٜ
 ٥٤أٜ ض .ٜٔ ١به ططفتاض٤ٟ خؤؾ١ْٞ ٚ ت١ظي٠ظ تٛؾٞ نرت١ٜ نرت١ٜٚ طزْٞن

 .نات٠ز نا١ْْٞؿٝٓ ٚت١َعط ١ٟالؾ ظٜاْٞ ض٠ٚض٠ظ قبَٛيٞ ْسَٜو١شٜطَ
ََا): ْاَيَٝت ثَُٝإ قٛض٥إ ٥١ٟ َٚ ٌَ ِِ َدَع ِٝٝه ِٔ ايٚدِٜٔ ٔؾٞ عًَٜ  ٚ تطؽ ٥١ّ .(َحَسٍج َٔ
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 بؤ ٖات١ْٔ ١ب .٠نطزٚ زضٚغت تاٟٚ ١ط١ْت ٚ باض١ْٟاي ت١ٞساَي ١تا١ٜث ِضاٚن١َٛٝزَي
 نا١ٕٚت١َعط .؟؟١تَٝساٜ ٜبَٝه١ٞع ض بططٜٔ زٚٚض ١ب ١ت١ساَي ١ّي خؤَإ ٚت١َعط

 بؤ ؾََٜٛٓٝهٞ ١َٖٚٛ ٥١ٚ٠ٜ١ ١زٜٓ ٥١ّ ْس١ٟشي١تاٜب ١ي خؤ ٠ٟز ت٠ٔعٝباز ؾَٜٛين
 ؾَٜٛين ضعٝسا١ؾ قَٝه٠ٞز ٖٝض ١ي ٚتها١َٕعط, ٚت١َعط طا٠ٚغٛغذس ١ت٠نطاٚ

 .تط ن١ٞخؤؾ١ْٝ ض١ٖ نؤضؤْاٚ ١ي ريْ خؤثاضاغذي
 غ١ٞن ١ب ٠ٚٚنطز١ْ خؤؾ١ْٞ ض١ٟغ٠ضاض ٚت ١َعط ٠َٞض١س ْاٚ ١ي غٝٓا ٥ٝدي
 :َيَٝت٠ز ثَُٝإ ضع١ؾ ض١ٖ !١تَٝساٜ ظاٜطؤغٞ ٠زش ظانػٝين نا١ٕٚت١طَع ٠طٛت١ْٛ

 .ٖاَٚياتٝاْسا ِضَٜطا١ٟي البربَٜٔ بَٝت٥١ نا١ٕظٜاْ ٠ٚض٠ظ .ايطسز ٜصاٍ
 البسضَٜت بَٝت٥١ ١تطغٝسا١َٜ ١ي( قشٞ َين٥١) َٝتي٠َز ثَُٝإ قًَٝـ ١ع
 .١ٚ٠نا٠ْضز٠ز تا١ٚث غعاٟ شَٜط ١َٜٚت١به ١ْسضٚغت١ٝت ٥اضاَٞ ٥١ّ ًََٖٝطَٜت١ْٚ
 ١قٛي١َ َا١ٕٖ ٚزضٚغتٝـ غاغ شٜطٟ ف١ٚ٠ي ظٜاتط ٤َيَٝت٠ز ثَُٝإ ضع١ؾ

 .ت١ٞنا١ْْٝس٠ٚ٠ٜضش١ب٤ َطؤظ ثاضاغتين ٜٚـ٥١ :٥اَاْر ى١ٜ بؤ ١ٚ٠نات٠ز ٠زٚٚباض
 .اهلل غسع ؾجِ صًخ١ٚددت امل ُٜٓاأؾ: َيَٝت٠ز ايكِٝ ٥ٝدي ى٠ٚ

 * ١٥ْساَٞ ١َنت١بٞ ت١ْفٝعٟ ١ٜنَٝيت ظاْاٜاْٞ ٥اٜٝين ٥ٝػالَٞ نٛضزغتإ.
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 ةوةكؤسؤٌا بيٍ ظايشؤطي ِسويةِسوب ضؤُ
 

 ٚا, بَٝت تٛف ١ٟتا١ٜث ٚ ظاٜطؤؽ ١ّي ١ْٝ داض ١ّن١ٜ ت١َٞطؤظاٜ َيطا١ٟنؤَ
 :ى٠ٚ بَٝت١ٖ ضَا١ٕناضٜط ٚضَٜه٠ٞز ١ثَٜٝٛػت نٛضز ال١َٟ ٥١َُٟٝ ظامن٠ز
َٞ ١ب ْسضٚغيت١ت نا١ِْٞضَُٜٓاٜ ١ب َْٜٛصخَٜٛٓإ ِضؤؾٓبرينطزْٞ -1  ٠ٟٚ٤ض٠ِظٜاز ب
 .١َٞضخ١َت١ن
 ٤ظٜإ ١ن ١ٟظٜهطاْ ٥١ٚ خَٜٛٓسْٞ ١ب َيو١خ ١ٟٚع١َٓ ١ْٞالٜ َٖٝعنطز١ْٞب -2
 :١ْ١ٚ٠خ٠ز زٚٚض َٛغًَُإ ١ي خؤؾ١ْٞ
ٍَ ١ي ٕٛضض٠ز ظٜهط ١ي ض١ٖ -  .(اال باهلل ٚال ق٠ٛ اهلل الحٍٛ عًٞ تٛنًت اهلل بطِ)  َا
 امس٘ ال ٜطس َع ايرٟ بطِ)  ضَٜو٠ض٠ظ ٚ ظٜإٚ ١َٖٛ ١ي خؤثاضاغذي ظٜهطٟ -

 ٚض٠ض٠ظ ؾتَٝو ٖٝض ١ن زَيٓٝابري( ايعًِٝ ٖٚٛ ايطُٝع ايطُا٤ االزض ٚال يف يف غ٤ٞ
 .يَٝٓازا ظٜاصيإ

 .١ِضؤس ١ٚالؾ خاَٜٚين ١ُٚاَْٛغًَ ن١ٞض َيططت١ٖٔ غتَٜٓٛص٠ز -
 ,١ْٝ ٥ُٝاْساض بؤ تطؽ برتغَٝٓري, َيو١خ١ْ برتغري خؤَإ ١ْ دؤضَٜو ٖٝض ١ب -3

 .بَٝت١ْ ض١غ ١ي ٜٚػيت اخٛ ض١ط٥١ ١ضٝ ى١ِضؤ١ٜث ١ثاضض
 ض١ّط باظاِض بؤ ٚ ١ْاِضاغت ظؤضٟ َٝسٜانإ َيا١ٟٖ ٚ ١ع١ؾاٜ ١ب نطز١ْٕ ض٠ِباٚ -4

 .١نطزْ
 ٚ نتَٝب ١ٚ٠ٟخَٜٛٓسْ ٚ زإ َياٚات ١غ ٚ خَٜٛٓسٕ قٛض٥إ زٚعاٚ طؿيت ١ب -5

١ٍَغ خؤ ٚ ْٛغري ٔٗ ايَّ٘ٔ ٔبٔرٞنِس ٜأٜيا) ١ٚ٠ضان ناضٟ ١ب نطزٕ ضقا ٦َُٔ ٞٛ  (.اٞيٝكًُٝٛب َت
 .١ٚ٠نطزْ ضظ١ب ٠ٚض ٤خؤف ١ٟقػ ١ٚ٠ٚبًَاٚنطزْ ٥ََٛٝس ٖٝٛاٚ ٚ ؾبٝين١ط --6
١َْٟان ثاف ٚ ثَٝـ ١ن َطزٕ ٚ ١ٍد٥١ ١ي زَيٓٝابٕٛٚ -7  .نٝـ١ٜ١ضطن بؤ ٚ

2 
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ي١ ضؤشطاضٟ ٖاتين نؤضؤْا بؤ  ي١َٝا١ْٟ ف١تٛا ثَٜٝٛػت٤ ططْط١ناْٝسا
َٟ ثطؽ٤ باب١ت, ن١ ي١ زٜسٟ خ١َيو بب١ْٚٛ  نٛضزغتا٤ٕ ١ٜنالٜٞ نطز٠ٚ١ْٟ ١ْٖس
دَٝٞ ثطغٝاض, ١٥دم١َْٛٞ باَياٟ ف١تٛا ض١ْسٜٔ ف١تٛاٚ ضْٚٚهطز٠ٚ١ْٟ ططْطٞ 

بؤ نات٤ زؤخٞ خؤٟ با١ٜخَٝهٞ ططْط٤ ط١ٚض٠ٟ بًَاٚ نطز٠ٚ٠, ن١ ١ٖض ١ٜن١ٚ 
١ٖبٛٚ, ي١ٖ١َإ نات بؤ َٖٝٛضنطز٠ٚ١ْٟ ز٠ضْٚٚٞ َٛغًَُاْا٤ٕ ب١خؿٝين 

ن١َهطز٠ٚ١ْٟ زَٚٚي٤ٞ تطؽ ي١ٖ١َب١ض ١٥ٚ ث١تا ١ْخٛاظضا٠ٚٚ بؤ ٚاقعٞ ٥ََٛٝس٤ 
طٛظ٠ضا٤ٕ زؤخٞ ٥ابٛٚضٟ ٖاَٚياتٝا٤ٕ طٝاْٞ ١َٖا١ْٖط٤ٞ ضؤس١ٝتٞ بطا١ٜت٠ٚ١ٝ 

ٚض٠ٜإ طَِٝطاٚ دَٝط١ٟ خؤٜإ ططت, ن١ يَٝط٠زا ١ْٖسَٜهٝإ ز٠خ١ٜٓ١ ضؤَيَٝهٞ ط١
 ضٚٚ:

 وزؤلَي ئةجنومةىي بالَاي فةتوا

ضةٌذ فةتوايةكي تايبةت بة 
 دؤخء طةسدةوي كؤسؤٌا
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 ئةجنومةىي بالَاي فةتوا
 ثيَشخطتين شةكات بة ئاضايي دادةىيَت

 

٠ٚى ١َٖي١ُتَٝهٞ ٖاٚناضٟ ْٝؿتُا٤ْٞ ب١ٖاْا٠ٚضْٛٚٞ خ١َيهٞ ن١َس٠ضا١َت٤ ١ٖشاض, 
ْٞ باظاِض, ١ٜنَٝت٢ ب١تاٜب١ت ب١ٖؤٟ ١ْبْٛٚٞ ٥ٝـ٤ ناضٚ ق١ز٠غ١ٟ ٖاتٛضؤٚ ١ْبٛٚ

ظاْاٜإ زاٚاٟ نطز ي١ خَٝطؤ١َْسإ خٛاثَٝساٚإ ز٠غيت ٖاٚناضٟ بؤ ١ٜنرت زضَٜص به٤ٕ١ 
طٝاْٞ ٖاٚناضٟ ي١ٚ غات١ ٠ٚخت١ غ١خت١ به١ْ١ ب١ؾَٝهٞ شٜاْٝإ ١ّٖ بؤ ضاٚيَٝبْٛٚٞ 

 ١ٖشاضا٤ٕ ١َٖٝـ ب١ْٝ١تٞ ز٠فعٞ ب١َيا ي١غ١ض نٛضزغتإ.
غتجَٝؿد١ض١ٜى ١٥دم١َْٛٞ باَياٟ ف١تٛا ي١ ١ٖضَُٜٞ ١ٖض ي١غ١ض ١٥ٚ ب١َٓا١ٜٚ ٠ٚى ز٠

٠ٚ١٥ٟ ب١ ١َب١غيت نٛضزغتإ ف١تٛا١ٜنٞ ز٠ضنطز غ١باض٠ت ب١ ثَٝؿدػتين ظ٠نات 
ببَٝت١ ٖاٚناض١ٜى بؤ خ١َيهٞ 

 ١ٖشاض ٚ ن١َس٠ضا١َت؟
١٥ٚ ١ْٖطا٠ٚف ي١ٚ غرات١ ٠ٚختر١   
ض٠ْطساْرررر٠ٚ١ٟ ٥رررر١ضَٜين زضٚغررررت 
نطزٚ ١َٖيُر١تَٝهٞ طر١ٚض٠ٟ خَٝرطٚ    

ٚنرراضٟ يرر١ ب١ؾرر٠ٚ١ٟٓٝ   طٝرراْٞ ٖا
ظ٠نات٤ خَٝطٚ غ١ب١ت١ٟ خؤضاى٤ 
ٖاٚنررررررراضٟ برررررررؤ زضٚغرررررررتهطزْٞ 
١ْخؤؾرررررردا١ْٚ زابررررررري نطزْررررررٞ    
ثَٝساٜٚػررت١ٝ ثعٜؿرره١ٝنا٤ٕ زاٚٚ 

 ز٠ضَإ َٖٝٓا نا٠ٚ١ٜ.
١٥َررررر١ٟ خرررررٛاض٠ٚ٠ ز٠قرررررٞ ٥ررررر١ٚ    
ف١تٛاٟ ١٥دم١َْٛٞ باَياٟ فر١تٛاٟ  
ٖرررررررررر١ضَُٜٞ نٛضزغررررررررررتا١ْ برررررررررر١ 

 ب١ضٚاض٠ن٠ٚ١ٜ١.
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 ةكؤزؤىاو ٍؤي ةب بووٌةى زِؤذووةب اىيكةزجةم ةب تةتايب توايةف
  

ِٔ ايَّ٘ٔ ٔبِطِِ َُ  ايٖسٔحِِٝ ايٖسِح
ٌَ ٜؾاِضٜأٝيٛا}: تعايٞ قاٍ ِٖ ِٕ ائرٞنِس ٜأ ِِ ِإ ُِٓت َٕ ٜيا ٝن ُُٛ  (.43: ايٓشٌ ٠ضٛز) {َتعًِٜ

 ٚايتابعني ٚأصخاب٘ آي٘ ٚعًٞ اهلل، زضٍٛ ضٝدْا عًٞ ٚايطالّ ٠ٚايصال هلل احلُد
 :ٚبعد ٔايدٜ ّٜٛ إىل هلِ

 ت١ٛفرر باَيرراٟ ١٥دمَٛرر١ْٞ
 ي١ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ ي١

 ٟ 29 برررررررررررررررررررررررررر١ضٚاضٟ
 نؤضرررٞ 1441 عبا١ْٞؾررر

 ١ي 23/4/2020 ب١ضاَب١ض
 ٥اغررررررراٜٞ نؤبْٛررررررر٠ٚ١ٟ

 بر١  - ٥ؤْالٜٔ ب١ -خؤٜسا
 زٜرررراضٜهطز٢ْ ١َب١غرررريت

 ِضؤش١ٚٚبرررررر نا١ْٞضدرررررر١َ
 ٠نؤضؤْاٚ ٖؤ١ٟب ب١ْٕٚٛ
 ترررط, تَٝه١ٞبابررر ْس١ضررر ٚ

 ١ٚ٠ِضاْر ١ط طفتٛطؤٚ زٚاٟ
 فٝكٗٞ نا٠ْٞضاٚض١غ بؤ

  ١ٕدمَٛررررررر٥١ ٥ٝػرررررررالَٞ
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 :٠خٛاض٠ٚ الٟ ٣ ١تٛا١ٜف ١٥ّ ط١ٜؿت١
 ِضٟٚٚ ١يَ ١ضْٛه ,٠نؤضؤْاٚ ١ي تطغإ ٖؤ١ٟب ب١ْٕٚٛ ِضؤش١ٚٚب ١ْٝٝ زضٚغت -1
 ظٜاز ف١ي ضطط١ٟب طؿيت ن٠ٜ١ٞؾَٝٛ ١ب ِضؤشٚٚ ١ن ٠ٚت١ٚٛضن٠ز ١ٚ٠ْسضٚغتٝؿ١ت
 .نات٠ز
 ضؤشٚ ١ب بؤٟ ١زضٚغت بَٝتبٛٚ نؤضؤْا ظاٜطؤغٞ تٛؾٞ ى١ٖاَٚياتٝٝ ض١ٖ -2
 :٠ٚ٠خٛاض الٟ ١ٟضد١َ زٚٚ ١ّب بَٝت,١ْ
 .ثػجؤِض ثعٜؿهاْٞ الٟ ١ٚ٠نطابَٝت ثؿرِتاغت ١ن١خؤؾ١ْٝ: ١ّن١ٜ

  ١ٚ٠ططتٓٝ ضؤشٚٚ ٖؤٟ ١ب ١ن٠تٛؾبٛٚ  ١ن ََٜٓٝت١ضاٜبط ثػجؤِض ثعٜؿهٞ: ٠ّزٚٚ
 .١ٚ٠ٟضابْٛٚ زضْط ٖؤٟ  ١بَٝت٠ز  ١ن٠ضؤشٚٚ ٜإ بَٝت,٠ز خطاثرت ْسضٚغيت١ت

 ١ن  ١ٚ٠بهات ١ضؤشاْ ٥١ٚ ٚا١ٟٚت ظا١ٟق  ١ٚادب ١ٚ٠ٟضانبْٛٚ ثاف َيا١ّب: تَٝبٝين
 .ٜططت١ْٕٚٛ

 .أعًِ ٚتعاىل ضبخاْ٘ ٚاهلل
 .أمجعني ٚصخب٘ ي٘ آ ٢ٚعً ذلُد ضٝدْا ٢عً اهلل ٢ٚصً

  
 

 نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ ي١ ف١تٛا باَياٟ ١٥دم١َْٛٞ
 ى2720 ض١َ١ِِباْ 3ٟ=   23/4/2020ّ=  ٖر 1441 عبا١ْٞؾ ٟ 29
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 بابةتي ليَك دووزي ىويَرخويَياٌء
 ثابةىدي بة زيَيناييةكاىي خؤثازيَصي

 
 تٛا١ف باَياٟ ١ْٞدم٥١َٛي١ثَٝٓاٚ غ١ال١َت٤ٞ ب١ضد١غت١نطزْٞ ضَُٜٓا١ٜٝنإ 

 نؤضؤْا تا١ٟث ١ي خؤثاضَٜعٟ ٤َْٜٛصخَٜٛٓإ زٚٚضٟ يَٝو ١ب ت٠باض١غ
 نطز٠ٚ٠. بًَاٚ ٞن١ٚ٠ٜ١ضْٚٚهطزْ
 ؾرررررررررررررررررررررَٝه١ٞب ١يررررررررررررررررررررر
: ٠ٖرررراتٛٚ ١نرررر١ٚ٠طزْضْٚٚه
 ١ٜٔنر ٠ز َٛغًُاْإ ١ي زاٚا
 ١ٟٚاْرررررررر٥١ ت١تاٜبررررررر  ١بررررررر 

 نا١ٕٚترررررر١َعط ٖاَٛؾررررررؤٟ
 دماَرررررسا٥١ْٞ برررررؤ ١ٕنررررر٠ز

 ١ّيرررر  ت١َاعرررر ١د ١ٚدَٛعرررر
 ١نرررررررر زا,١غررررررررات ٚ نررررررررات

 َٖٝع١ٟب ١ٟزٜه ثؤيَٝه١ٞؾ
 ١ٚ٠ترر٠ِضا١ٚط نؤضؤْررا تا١ٟثرر
 ضع١ٞؾرررررر ٚادبَٝهررررررٞ ى٠ٚ

 ثطغرررٞ برررؤ برررِطٚأْ طرررطْط
 ١ضَُٜٓاٜٝرررر ١برررر ْررررسب١ٕٚٛثاب
 ى٠ٚ نإ,١ْٝسضٚغرررررررررررررررت١ت
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 ثاضَٜعطاضٟ ١ضْٛه ٕ,١به َيسا١ط١ي ١ٟي١ََاَ ْٝؿتُاْٞ ٚ َطؤٜٞ ٥٤اٜٝين ضنَٝه٥١ٞ
 ض١َُٜٖٞرر ١نرر ٥ٝػررالّ ت١ٞضٜع١ؾرر باَيانرراْٞ ١غررت١ب١َ ١يرر ١نَٝهرر١ٜ فؼ١ْرر ١يرر نررطزٕ

 .٠ْس١ثاب ثَٝٞ نٛضزغتإ
 ١ٚ٠ضع١ٝؾ ض١ٟٚٚي: َيَٝت٠ز ١ن١ٚ٠ضْٚٚهطزْ َْٜٛصخَٜٛٓإ زٚٚضٟ يَٝو ١ب ت٠باض١غ

 َْٜٛصٟ دماَسا٥١ْٞ نات١ٞي غذي٠ضابٛٚ ى١ٜ زٚٚضٟ ١ي َْٜٛصخَٜٛٓإ ١ن ١تزضٚغ
َٞ تٝا١َٕاع١د ثازاؾيت ١ي ٖٝض ٚ ٜٝين١ٖ َْٜٛصٟ ٚ ت١َاع١د  ,١ٚ٠ْابَٝت ١ّن ي
 يف١غ ١ي ؾاْٝإ ٚ قاض ْٛغاْسْٞ ١ٚ٠ن١ٜ١ب ١ب ثازاؾيت ض١ط١َ ْٗا١ت َيه١ٛب
 ١ضْٛه َيا١ّب ,١ت١عَا١د َْٜٛصٟ تَٝه١ٞغْٛٓ ١ن بضَٝت, غت٠ز١ي تسا١َاع١د

 ٚتَٝت١ْاف ض١ٖ خٛزا ٥ََٛٝسٟ ١ب ٜؿٝا٥١ٚ٠ٕ ثازاؾيت ععٚض١َٕ َْٜٛصخَٜٛٓإ
 .٠ٖاتٛٚ ناْسا١فٝكٗٝ ٠ضضا١ٚغ ١ي ١ن نا١ٕضع١ٝؾ ١َيط١ب ث١َٞٝب
 ١ي تٛا٠ْٔز تا ١ٜٔن٠ز ٖاَٚياتٝإ ١ي زاٚا: ٠ٖاتٛٚ ١ن١ٚ٠ضْٚٚهطزْ تطٟ ؾَٝه١ٞب ١ي
 .٠ٚ٠ض٠ز ١ض١ْٓ ناْٝا١َٕاَي ١ي بَٝت١ْ ٜٛػتثَٝ ناضٟ بؤ ١ٚ٠سيَٝٓٓ ناْٝا١َٕاَي
َٞ نؤضؤْاٟ نا١ْْٞٝؿاْ غَٝو١ن ض١ٖ: ٠ٖاتٛٚ ٖا٠ض١ٖٚ  ٚتٛادبَٝه١ٞضن٠ز ي
 َيا١ٟٚتَٝه ١ي خؤٟ تطٚ نا١ْٞباَيػ٠ض١ق ١ٟدَٝط ٚ ٚت١َعط ١ضَٝت١ْ ١ن ١ضع١ٝٝؾ

 .بهات ١ْت٠ٓٝض١ن خؤٟ ٚ بجاضَٜعَٜت
 ١ْٞزضَٜصخاٜ خؤؾ١ْٞ غَٝو١ن ض١ط٥١: نات٠ز ١ٚ٠ي باؽ ١ٚ٠ضْٚٚهطزْ خاَيٞ زٚا
 تٛٚؾٞ ١ن ١ٚ٠ٟي( احملكل اخلٛف) بَٝت١ٖ ١ٟق١ٓٝضاغت تطغَٝهٞ ٚ بَٝت١ٖ
 ٚ ضى٥١ ٜاْس١ْٞدَٝط١ب بؤ ٚت١َعط ١ضَٝت١ْ تٛاَْٝت٠ز ببَٝت, نؤضؤْا تا١ٟث

 .نا١ٕت٠عٝباز
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 خوَيَ ثالصواي خشيينةب حوكىي

 :ٚبعد ٚاالٙ َٔٚ ٚصخب٘ ي٘آٚ اهلل زضٍٛ ٢عً ٚايطالّ ٠ٚايصال هلل احلُد

َٞ خَٜٛين ثالظَاٟ خؿٝين١ب تٛا١ف باَياٟ ١ْٞدم٥١َٛ  ْس١ٚغ١ث ١ناضَٜه ث
 خؤٟ خَٜٛين ثالظَاٟ نؤضؤْا ظاٜطؤغٞ ١ي ضانبٛٚ غ١ٞن ١ن ,١خٛاظ١ٜٝضان
 ض١غ٠ضاض غيت١ب١َ ١ب بٕٛٚ ١ن١ظاٜطؤغ زٚٚضاضٟ ١ن ١ٟغا١ْن ١ٚب خؿَٝت١بب
َٞ ١ب َيا١ّب ضططتٔ,٠ٚ  :ضز١َ غ

 ٥١ٚ ١ضْٛه طريَٜت,١ض٠ْٚ ٠ثاض ضٜسا١ضاْب١ب ١ي ٚ نطَٜت١ْ ٠ثَٝٛ ١ٟي١ََاَ :َٝا١ٕن١ٜ
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 .١ضا١َس ٠ٜ١ثاض

 فؿاضٚ ٥٤ٝشطادٞ ١ي بَٝت زٚٚض بَٝت خؿ١ٞخؤب ناضَٜهٞ ١ثَٜٝٛػت: ٠ّزٚٚ
 (.احلٝا٤ غصب)

 ٥١ٚ ثعٜؿهٝسا ضاٚزَٜطٟ شَٜط ١ي ٚ ثعٜؿهٞ ضاثؤضتٞ ثَٝٞ ١ب ١ثَٜٝٛػت: ١ّغَٝٗ
 ١ٚات ,١ن٠ض١خؿ١ب غ١ٞن بؤ بَٝت١ْ خطاثٞ ١ٚ٠ٟناضزاْ ٤بسضَٜت دما٥١ّ ٠ناض
 .ف١ي ضطط١ٟب ١ٚ٠ٟبْٛٚ ١ّن ى٠ٚ بَٝت١ْ الٚنٞ فات١َٞٛظاع

َٞ ١ّب  زٚضاضٟ ١ن َيهَٝو١خ ١ب خَٜٛٔ ثالظَاٟ خؿٝين١ب ١زضٚغت ١ضد١َ غ
 ضظطاضٟ ٖؤٟ ١بَٝت٠ز ,١ٜؿ٠ٚض١ط ظؤض خَٝطَٜهٞ َيه١ٛب بٕٛٚ, نؤضؤْا ظاٜطؤغٞ
 بهات ضظطاض َطؤظَٝو غَٝو١ضن١ٖ" ت١َٜٞٛض١ف خٛزاٜـ َطزٕ, ١ي نا١َٕطؤظ
: ضََٜٛت١ف٠ز ى٠ٚ" نطزبَٝت ضظطاض نا١َْٞطؤظ تَٝهِطاٟ ١ن ١ٚاٜ ٥١ٚ٠ ى٠ٚ َطز١ٕي
 (۲۳/ املا٥د٠ ضٛز٠()مجٝعا ايٓاع حٝاأ مناأؾه حٝاٖاأ َٚٔ)

 اعًِ تعايٞ ١ٚايً

 امجعني ٚصخب٘ ٚآي٘ ذلُد ضٝدْا ٢عً اهلل ٢ٚصً

  

 نٛضزغتإ ض١َُٜٖٞ ١ي تٛا١ف باَياٟ ١ْٞدم٥١َٛ

 ى1441 ؾٛاٍ 29

2020/6/21ّ 
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  كؤسؤٌا وشدوواٌي 
 ةوةشاسدسَيٍةد و شووسَيَةد سعيةش سَيكاسي ةب

 ٥١ٟاضاغت نٛضزغتإ ض١َُٜٖٞ تٛا١ٟف باَياٟ ١ْٞدم٥١َٚٛ ْٛٚغطاٟٚ زٚا١ٟب زٚا
 ٠ضَٜهاض ١ب ْسب١ٕٚٛثاب ثَٜٝٛػيت ٠ٟضباض٠ز نطز ضَُٜٝا١ٕٖ ْسضٚٚغيت١ت ت٠ٞظاض٠ٚ
 نؤضؤْا, ظاٜطؤغٞ َطزٚٚاْٞ ١ٍَط١ي نطز١ٕي١ََاَ ت١ٞضؤْٝ ١ي ٕنا١ضع١ٝٝؾ
 نا١ْٞطؿتٝٝ ٠ض١ب٠ِض١َٜٛب ١َٖٚٛ ٥١ٟاضاغت ْٛٚغطاَٜٚهٞ ْاٚبطاٚ ت٠ٞظاض٠ٚ
 ٜا١ٕبِططاْ ٥١ٚ ٚا١ٟٚت تَٝٝسا ,نطز ض١َِٜٖ ض١ٟضتاغ١غ ١ي ْسضٚٚغيت١ت

 ١ْٟطِضٚا ١ي ٠ٚنطزٚٚ غتٓٝؿا٠ْٞز تٛا١ف باَياٟ ١ْٞدم٥١َٚٛ ١ن ١ٚ٠ضْٚٚهطزؤت
 ٖؤٟ ١ب ١ٟغا١ْن ٥١ٚ ْاؾتين ٤ؾٛٚؾذي ١ي ١ثَٜٝٛػت ٥١ٚ٠ٝػالَ ت١ٞضٜع١ؾ

١َٞدَٝب َط٠ٕز ١ن١ظاٜطؤغ  :١ٚا١ْي بهطَٜٔ, د
 ؾٛٚؾتين ١ب ضاغجَٝطزضاٚ غ١ٞن ١ٕال١ٜي َطزٚٚ ؾٛٚؾتين تَٗٝٓا١ْْٞٝ: ١ّن١ٜ

 .١ن٠َطزٚٚ
 هطَٜت,زاب ١ن٠َطزٚٚ ١ٟالؾ ١َٖٚٛ ض١غ١ب ثاى ٥اٟٚ ١ن ١ٚ٠ٟي زَيٓٝابٕٛٚ: ٠ّزٚٚ
 .بَٝت ثاى ١ن٥٠اٚ ١ططْط َيا١ّب ,٠ٚ٠زٚٚض ١ي بَٝت ِضؾاْسْٝـ ١ب ض١ط٥١

 .ناضزَٜت١ب نفٔ بط١ٟي ١ن ١ٟثؤؾان ٥١ٚ ثانٞ ١ي زَيٓٝابٕٛٚ: ١ّغَٝٝ
 .ظا٠ؾاض غَٝه١ٞن ١ٕال١ٜي ١ن٠َطزٚٚ ض١غ١ي َطزٚٚ َْٜٛصٟ دماَسا٥١ْٞ: ٠ّضٛاض
 بؤ ١ْٝٝ ظاْػيت ن١ٞضَٜططٜٝ ٖٝض: ٠ٖاتٛٚ ت٠ظاض٠ٚ ١ٟن٠ْٛٚغطاٚ نؤتاٜٞ ١ي

 نا١ْٞخؤؾ١ْٝٝ ١ب َطزٚٚ ْاؾتين بؤ ناضثَٝهطاٚ ضَٜطاناْٞ ١ب ١ن٠َطزٚٚ ْاؾتين
 طؤِضغتاَْٝو ض١ٖ ١ي ١ن٠َطزٚٚ نطَٜت٠ز ٠ٚ ,١ٚ٠ن٠بط١ق قَٛٚيٞ ١ْٞال١ٜي تط

 .١ٕن٠ز زٜاضٟ ١ن٠َطزٚٚ ناضٟ ٚ ؽ١ن ١ن بَٓٝصضَٜت
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 :بة تايبةت فةتواي

 ىةخؤشخاىةي ىؤزييطةو و ثصيشك ٍةىديَك اليةٌ لة ىةخؤش خشتةبسدىي لة
 دةزماخناىةكاىةوة تاقيطةو و تايبةت

ٌَ ٜؾاِضٜأٝيٛا }: تعازي قاٍ ِٖ ِٕ ايٚرٞنِس ٜأ ِِ ِإ ُِٓت َٕ ٜيا ٝن ُُٛ  (43: ايٓشٌ ضٛز٠) { َتعًِٜ
 َٚٔ ٚصخب٘ آي٘ ٚع٢ً اهلل، زضٍٛ ذلُد ضٝدْا ع٢ً ٚايطالّ ٚايصال٠ هلل، احلُد
 :ٚبعد ٚاالٙ
 ٥اََٝعٜٝإ طاظْس٠ ثطغٝاضٟ ٖاَٚياتٝإ ي١ ظؤض نؤ١ََيَٝهٞ ن١ ٠ٚ١٥ٟ زٚاٟ

 ي١ ب١ؾَٝو ناضٟ طؤِضاْٞ ب١ غ١باض٠ت نطز ف١تٛا باَياٟ ١٥دم١َْٛٞ ٥اِضاغت١ٟ
 ٚ َطؤظسؤغيت ناضٟ ي١ تاٜب١ت١نإ ١ْخؤؾدا١ْ ٤ز٠ضَاخنا١ْ ٤ْؤضٜٓط١ ٤ثعٜؿو

 ٤ٓؤنٞضاٚض ٤باظضطاْٞ ناضٟ بؤ, ١ْخؤؾ١نإ بؤ زَيػؤظٟ ٤خع١َتطٛظاضٟ
 زضٚغت ٤ثَٜٝٛػت ثَٝٞ ب١ ١ْخؤف ن١غٞ ن١ ؾَٝٛاظَٜو ب١ ي١خؿت١بطزٕ,

 ثؿهٓٝين ٜإ تٝؿو دؤضٟ ض١ْسٜٔ ١ْخؤؾ١ن١ ظؤضداض ب١َيهٛ, ْانطَٜت خع١َت
 ز٠ضَاخنا١ْ فًَا١ْ ي١ ت١ْٗا ن١ ز٠نطَٜت ٥اضاغت١ ٜإ, ز٠ْٛغطَٜت بؤ ططاْب١ٖاٟ
 ٜإ بسات, ١٥دماّ ثؿه١ٓٝٓناْٞ تاقٝط١ فًَإ ي١ ت١ْٗا ٜإ, ٠ٚضبططَٜت ز٠ضَا١ْنإ
 ٠ٚى–١ٜ١ٖ ٚا ن١داضٟ, ز٠ْٛغطَٜت بؤٟ ١ْٝٝ٤ ز٠ضَإ ب١ٖ١ْسَٜو ثَٜٝٛػيت
 ي١ز٠ضَا١ْنإ ١ْٖسَٜو –نطز٠ٚٚ باغٝإ ي١تَٜٛص٠ٚ١ٜٓناْٝاْسا بٛاض٠ ١٥ٚ ثػجؤِضاْٞ
 .ز٠بَٝت خطاثٞ ظؤض ناضٜط١ض٤ٟ يَٝه١ٚت١ ٤ناضز٠ن١ٕ ١ٜنرتٟ ثَٝض١ٚا١ْ
  احلذ١ ذٚ 7: )ي١ خؤٜسا ٥اغاٜٞ زاْٝؿتين ي١ تٛاف١ باَياٟ ١٥دم١َْٛٞ

 ي١ طَٜٛططتين ٚ ن١ٜػ١ن١ ب١زٚازاضْٛٞ ثاف(, ظ۳٨/٧/۳٢۳٢=  نؤض1441ٞ
ٍَ ثػجؤِضٚ ض١ْسٜٔ  ثَٜٝٛػيت ب١: ١ٖب٠ٚٛ باض٠ٚ٠ ٚ ي١ غهاَياٜإ ن١, ؾاَٖٝسسا
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                                                                                                   :                                        بسات خٛاض٠ٚ٠ الٟ ف١تٛا١ٜٟ ١٥ّ ظاْٞ
 ب١ تاٜب١ت ٜاغاناْٞ ثَٝض١ٚا١ْٟ ب١ ْٛغَٝٓٝو ز٠ضَإ ٜإ ثؿهَٓٝٓٝو ١ٖض ر1

 ز٠ضَٝت١ ٚ س١ضا١َ: بَٝت ت١ْسضٚغت١ٝٝنإ ِضَُٜٓا١ٜٝ ٚ ثعٜؿهٞ ثريؤظٟ ناضٟ
 نٛؾتين ٖؤناضٟ ز٠بَٝت١ داض ١ْٖسَٜو ن١, ظٜاْط١ٜاْسٕ ١َٖٚيٞ ضٛاضض٠َٟٛٝ
ِٔ}: :ز٠ف١ضََٜٛت ثريؤظ قٛض٥اْٞ.  ب١ْاس١م ََ ٌَ ِِٝس َْٞؿّطا ٜقَت ِٚ َْٞؿٍظ ٔبَػ  ٔؾٞ ٜؾَطإد ٜأ

َُا اٞيٜأِزِض ْٖ ٌَ ٜؾٜهٜأ ٖٓاَع ٜقَت ِٔ َدُّٔٝعا اي ََ َٖا َٚ َُا ٜأِحَٝا ْٖ ٖٓاَع ٜأِحَٝا ٜؾٜهٜأ  َٜٚيٜكِد َدُّٔٝعا اي
ِِ ُٗ َٝٚٓأت ُزُضًَٝٓا َدا٤َِت ِٖ ٔباٞيَب ٕٖ ُث ِِ ٜنٔجرّيا ِإ ُٗ ِٓ َٕ اٞيٜأِزِض ٔؾٞ َذٔيٜو َبِعَد َٔ ُُِطِسٝؾٛ  ضٛز٠){ٜي
 ٜإ, بهٛشَٜت بَٝتاٚإ ن١غَٝهٞ ِضاغت١ٚخؤ ١ٖضن١غَٝو: ٚات١(. 32 املا٥د٠

 ٚ بًَاٚبهات٠ٚ١ نؤ١ََيطازا ي١ ف١غاز ٜإ, نٛؾتين بؤ بَٝت ٖؤناض ْاِضاغت١ٚخؤ
 ظؤض تاٚاَْٝهٞ ٠ٚ١٥ َطؤظ١نإ بط١ََٜٓٝت١ ظ٠ض٠ض ٚ بسات ١٥دماّ تَٝهس٠ضا١ْ ناضٟ

, نٛؾتبَٝت َطؤظ١ناْٞ ١َٖٛٚ ن١ ٚا١ٜ ٠ٚ١٥ ٠ٚى ضْٛه١, زا٠ٚ ١٥دماّ ط١ٚض٠ٟ
 ١َٖٛٚ غ١ض بؤ نطز١ْ ز٠غتسضَٜصٟ َطؤظ غ١ض١ٜى نطز١ْ ز٠غتسضَٜصٟ ضْٛه١

 َطؤظَٝهٞ ١٥ط١ض ؿ٠ٚ١ٝثَٝض١ٚا١ْٜ ب١, خٛيكاْس١ٜٚتٞ خٛزا ن١ َطؤظا١ٜتٞ
 ٠ٚى,  خٛزا الٟ نطز٠ٚٚ ط١ٚض٠ٟ ٠ٚ١٥ْس٠ ضانا١ٜنٞ, نطز ِضظطاضٟ ٜإ ثاضاغت
 . نطزبَٝت ِضظطاضٟ نطزبَٝت٠ٚ١ ظٜٓسٚٚ َطؤظا١ٜتٞ ١َٖٛٚ ن١ ٚا١ٜ ٠ٚ١٥
 ِض٠ض١ت١ٟ ي١ بٓٛغطَٜت ثَٜٝٛػت ي١ ظٜاز ١٥ْساظ٠ٟ ي١ ز٠ضَاَْٝو ١ٖض -2

 َطٚظسؤغت ٚ َٛغَٛيُإ ثعٜؿهٞ ي١غ١ض ٚ س١ضا١َ ناضَٜهٞ ٚ تاٚا١ْ: ثعٜؿهٝسا
َٞ خؤٟ ثَٜٝٛػت١  ب١تاَيإ ٚ نطزٕ ٥ٝػتٝػالٍ ِضاغت١ٚخؤ ضْٛه١. بجاضَٜعَٜت ي
 ٠ٚى. س١ضا١َ ٥ٝػالَسا ثريؤظٟ ؾ١ضٜع١تٞ ي١ ١َ١٥ف َٛغ١َيُاْا١ْ َاَيٞ بطزْٞ
َٗا َٜا}: ز٠ف١ضََٜٛت ثريؤظ قٛض٥اْٞ ٜٗ َٔ ٜأ ُٓٛا ائَّرٜ ََ َٛ َتٞأٝنًٝٛا ٜيا آ َِ َِٝٓٝهِ اٜيٝهِٜأ ٌِ َب  ٔباٞيَبأط

َٕ ٜإٔ ِإيَّا ِِ َتَساٍض َعٔ ٔتَذاَز٠ٟ َتٝهٛ  ١ٖض٠ٖٚا ,(29: ايٓطا٤ ضٛز٠) {َتَساٍض( َٚٓٝه
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 إال َطًِ اَس٨ َاٍ حيٌ ال: "ز٠ف١ضََٜٛت (ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ص٢ً) ثَٝػ١َب١ضٜـ
 ُاَْٝوَٛغَٛي ٖٝض َاَيٞ: " ٚات١. (َطٓدٙ يف أمحد اإلَاّ زٚاٙ" )َٓ٘ ْؿظ بٛٝب
ٍَ زٜه١ ب١ٟٚ  ١ٖض٠ٖٚا". بٝب١خؿَٝت زَي٠ٚ١ ي١ ٤ب١خٛاٖٝؿت ١َط١ض ١ْٝٝ س١َيا
 قاعٝس٠ٟ ثَٝٞ ب١ ١ْ٤خؤؾ١نإ ب١ د١غت١ٜٞ ظ٠ض٠ضٟ ط١ٜاْسْٞ ٖؤٟ ز٠بَٝت١
 .ز٠بَٝت  ب١ضثطغٝاض ٚ( ضأَ) ثعٜؿه١ ١٥ٚ ؾ١ضعٞ

َٞ, ١ْخؤف ب١ بسضَٜت ز٠ضَاخنا١ْنإ ي١ ز٠ضَاَْٝو ١ٖض -3  ِضَُٜٓاٜٞ ب١ب
 ثعٜؿهٞ ٜاضٜس٠ز٠ضٟ ٜإ ثػجؤِض ثعٜؿهٞ ْاِضاغت١ٚخؤٟ ٜإ اغت١ٚخؤِض

 ضؤٕ ١ٖض٠ٚى, س١ضا١َ ١ْٝٝٚ زضٚغت ؾ١ضٜع١ت٠ٚ١ ِضٚاْط١ٟ ي١ ١٥ٚا: ِضَٜط١ثَٝسضاٚ
 ببَٝت١ ١ٖضؾتَٝو ٥ٝػالَسا ؾ١ضٜع١تٞ ي١ ضْٛه١. ق١ز٠غ١ٜ١ ٜاغاٜؿ٠ٚ١ ِضٟٚٚ ي١

 س١ظض٠تٞ ٠ٚى, س١ضا١َ ١٥٠ٚ  ب١ضاَب١ض ب١ن١غٞ ٜإ ب١خٛز ط١ٜاْسٕ ظ٠ض٠ض ٖؤٟ
 ،"ضساز ٚال ضسز ال":  ف١ض١َٜٛتٞ(  بَٝت ي١غ١ض خٛاٟ زضٚزٟ)  ثَٝػ١َب١ضَإ

( عٓ٘ اهلل زضٞ) اخلدزٟ ضعٝد بٞٲ عٔ ٚغريُٖا قٛين ٚايداز َاد١ ابٔ زٚاٙ)
 طسم ٚي٘( عٓ٘ اهلل زضٞ) بٝ٘ٲ عٔ حيٝٞ بٔ عُسٚ عٔ ٲاملٛط يف َايو االَاّ ٚزٚاٙ

َٞ ظ٠ض٠ضت ن١غٝـ ١ْ بط١َٜٓ١ٚ ط١ؽ ب١ ظ٠ض٠ض غ١ض٠تا٠ٚ ١ي ١ْ: "ٚات١ (.َتعدد٠   ث
 ف١ضَٛز١ٜ٠ف ١٥ٚ ب١َٓاٟ ي١غ١ض ," بط١َٜٓٔ ١ٜنرت ب١ ظ٠ض٠ض ٜإ بط١ََٜٓٝت
 تاٜب١ت ب١ ظاْاٜإ الٟ ن١ زا١َظضا٠ٚ ٥ٝػالَسا ي١ غ١ض٠نٞ ٚ طؿيت ٜاغا١ٜنٞ

 ٜاغاٚ ي١ بطٜت١ٝٝ ن١ ط١ٚض٠نإ فٝك١ٝٗ ب١َٓا ثَٝٓر ي١ ١ٜنَٝه١ ؾافٝع١ٝٝنإ
ٍُ ايطسُز) فٝكٗٝٞ ب١َٓاٟ  ثَٜٝٛػت١ غت١ََٝو ظ٠ض٠ضٚ دؤض٠ ١َٖٛٚ:" ٚات١(: ُٜصا
 ".يَٝسضاٚ ظ٠ض٠ض غت١ًََٝهطاٚ ي١غ١ض البربَٜت ز٠غت ز١َ٠ٚ
ٍَ نٛايَٝيت ي١ ٜإ, ب١غ١ضضٛبَٝت ب١ضٚاضٟ ز٠ضَاَْٝو ١ٖض -4 , ز٠ض١ْضٛبَٝت نؤْرِتؤ

 ز٠ضباظٟ ٜإ,  بهطَٜت ٠ثَٝٛ َا١ََي١ٟ ٜإ ١ْخؤف ب١ بسضَٜت س١ضا١َ ٠ٚ١٥
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 .غ١ض٠ٚ٠ ب١َيط١ناْٞ ١َٖإ ب١,  بهطَٜت غٓٛض٠نإ
 ناضَٜهٞ:  ١ْخؤف ي١غ١ض ز٠ضَا١ْنإ ٚ ثؿهٓري ْطخٞ نطزْٞ ططإ -5

 ْطخ١نإ, ٚ بسضَٜت ١٥دماّ ثَٝض١ٚا١ْن١ٟ ثَٜٝٛػت١ ب١َيهٛ, قٝع١ْٚ٠ ٚ ْاؾ١ضعٝٞ
 ١َضد١ ٚ ١ٍٖ ي١ّ تاٜب١ت ب١, بسضَٜت ١ٖشاضإ ٜاض١َتٝساْٞ بهط٠ٚ١َٜٓٚ ن١ّ

:  ثريؤظٟ ٥ا١ٜتٞ ِضَُٜٓاٜٞ ثَٝٞ ب١ ١َ١٥ٜـ نٛضزغتاْسا, ٥َٝػتاٟ غ١خت١ٟ
ُْٛا} َٚ ٣َٛ اٞئبٚس ع٢ًَٜ ََٚتَعا ُْٛا َٜٚيا َٚايٖتٞك َٚ َٚإِ اٞيِإِثِِ ع٢ًَٜ َتَعا َ٘ َٚاٖتٝكٛا َٚاٞيُعِد ٕٖ ايَّ َ٘ ِإ  ايَّ

 ١ٜنرت ٖاٚناضٟ ب١ضز٠ٚاّ ثَٜٝٛػت١:" ٚات١(. 2: املا٥د٠ ضٛز٠),{اٞئعٜكأب َغٔدُٜد
 خطاث١ ي١غ١ض ١َن١ٕ ١ٜى ٖاٚناضٟ, خٛزاْاغٞ ٚ باف ناضٟ ٚ ضان١ ي١غ١ض به١ٕ
َٞ ِضَُٜٓا١ٜٝناْٞ ٚ برتغٔ ي١خٛزا,  ز٠غتسضَٜصٟ ٚ تاٚإ ٚ  ضْٛه١, به١ٕ دَٝب١د

 ".غ١خت١ ظؤض ثاؾ١ِضؤشزا ي١ خٛزا غعاٟ
 غ١ض ي١ تاقٝط١ناْسا اخنا١ْٚز٠ضَ ٚ ثعٜؿو َْٝٛإ ي١ ضَٜه١ٚتَٓٝو ١ٖضدؤض٠ -6

 َٛغًَُاْا١ْ َاَيٞ خٛاضزْٞ س١ضا١َٚ ناضَٜهٞ ١٥دماَبسضَٜت ١ْخؤؾ١نإ سٝػابٞ
 ٤ثعٜؿو ثَٜٝٛػت١ ١ٜ١ٖٚ بْٛٚٞ زٜاضز١ٜ٠ف ١٥ٚ زاخ٠ٚ١ ب١ ن١ تاَيإ, ب١

 .برتغٔ خٛزا ي١ ٚ بجاضَٜعٕ س١ضا١َ ي١ٚ خؤٜإ تاقٝط١نإ خا٠ْٚٞ ٚ ز٠ضَاْػاظإ
 خؤٟ س١ضا١َ ز٠ضَاْػاظٜسا ٚ ثعٜؿهٞ بٛاضٟ ي١ٚ ١ْبَٝت ِضثػجؤ ١ٖضن١غَٝو -7

 ١ٖض ي١ ز٠بَٝت( ضأَ) تاٚاْباضٚ ث١َٜٝٝـ ب١ٚ ز٠ضَاْػاظ, ٚ ثعٜؿو ب١ بهات
 ب١ ٜإ ١ْخؤؾ١ن١ ب١ بط١ََٜٓٝت ظ٠ض٠ض ضاغت١ٚخؤ خطاخ, ناضزا١ٜ٠ٚ١ْنٞ

ِٔ: $ ف١ض١َٜٛتٞ( ٚغًِ ع١ًٝ اهلل قًٞ) ثَٝػ١َب١ض ٠ٚى غريا١ٜت,  ٚمل َتٜٛٓبب ََ
 ايدازقٛين أخسد٘) «ضأَ ؾٗٛ دْٚٗا، ؾُا ْؿطا ؾأصاب َعسٚؾا بايٛٚب ٜهٔ
 عٔ أبٝ٘ عٔ غعٝب بٔ عُسٚ عٔ احلانِ ٚصٓخخ٘ ٚغريُٖا ٚايٓطا٥ٞ داٚد ٚأبٛ
 فٝكٗٞ ظاْاٜاْٞ تَٝهِطاٟ الٟ ي١ ١َغ١٦ي١ٜ١ن١ ١َ١٥ٜـ (عِٓٗ اهلل زضٞ) ددٙ
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 األَصاز ؾكٗا٤ ملراٖب اجلاَع االضترناز: بِطٚا١ْ. غ١ض٠ ي١ ز٠ْطٞ نؤ ٥ٝػالَٞ
 ايعطكالْٞ يًخاؾغ املساّ ٚبًٛؽ ،(55/55: )املايهٞ ايكسطيب ايرب عبد البٔ

 ايدٜٔ ملعٗس املصابٝذ غسح يف املؿاتٝذ(. 5/363: )ايطالّ ضبٌ َع ايػاؾعٞ
 (.557/ 4: )احلٓؿٞ

 :زاخٛاظٟ ٚ ٥اَؤشطاضٟ ٠ٚى ز٠ظاْري ططْط ب١ خاَيا١ْ ١٥ّ نؤتاٜٝسا ي١
 ب١ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ سه١َٛتٞ ث٠ٜٛ١ْساض٠ناْٞ ز٠ظطا ي١ زاخٛاظٜٔ :١ٜن١ّ
 دسٟ يَٝجطغ٠ٚ١ٟٓٝ ٚ زٚازاضٕٛ ب١, ْاٚخؤ ٚ ت١ْسضٚغيت ٠ٚظاض٠ت١ناْٞ تاٜب١ت
 ب١ ططتؤت٠ٚ١ ١ٖض١َُٜٟ ١٥ّ ٖاَٚياتٝاْٞ غ١ضتاغ١ضٟ ن١, ططٜٓط١ ثطغ١ ي١ٚ به١ٕ

 .بٕٛٚ ظ٠ض٠ض١َْس يَٝٞ ؾَٝٛاظ٠نإ ي١ ؾَٝٛاظَٜو
 ١ْخؤؾدا١ْ ب١ بسات ت١ٚاٚ ططٜٓطٞ سٛن١ُت١ غ١ضؾاْٞ ١٥ضنٞ: ز٠ّٚٚ

, غتاف١نإ ٤ثعٜؿهٞ ثَٝساٜٚػيت ٤ن١ضغت١ ِضٟٚٚ ي١ٖ١ضزٚٚ, طؿت١ٝٝناْٞ
َٞ نٛضزغتإ ي١غ١ضتاغ١ضٟ  ١َدبٛض ٖاَٚياتٝإ ن١ ٠ٚ١٥ٟ ثَٝٓاٚ ي١, دٝاٚاظٟ ب١ب

, ١ناْٝإْؤضٜٓط ز٠ضَاخنا١ْٚ ١٥٤ًٖٞ ١ْخؤؾدا١ْ ب١ض ث١ْاب١ض١ْ يَٝؿا٠ٚ ب١ٚ ١ْبٔ
 ٤بربَٜٔ ي١خؿت١ ضاٚضٓؤن٠ٚ١ فطغ١ت٠ٛضططٚ ٚ ْعّ ١ْفؼ ١ْٖسَٜو ي١ال١ٜٕ ي١َٜٚـ
 ب١زٜس٠نطَٜت ظؤض دٝاٚاظ١ٜٝنٞ ٥َٝػتازا ي١ زاخ٠ٚ١ ب١ ضْٛه١. يَٝبهطَٜت غت١َٝإ

 ٠ٚ١٥ٜـ تاٜب١ت ن١ضتٞ ٤سٛن١ُت ن١ضتٞ َْٝٛإ ي١ خع١َتطٛظاض١ٜٝناْسا ي١
 .١ٜ١ٖ ١ْٖٛن١ٜٞ ٠غ١ضٟضاض ب١ ثَٜٝٛػيت ٚ زَيططا١ْٝٝ َا١ٜٟ
 ي١ٖ١َب١ض ببٝٓٔ خؤٜإ ططْطٞ ِضؤَيٞ ِضاط١ٜاْسٕ ز٠ظطاناْٞ ي١ زاخٛاظٜٔ: غ١َّٝٝ
 ن١ خطاثا١ْٟ زٜاضز٠ ١٥ٚ ق١َياضؤنطزْٞ ثَٝٓاٚ ي١ ٖاٚؾ٠َٛٝناْٞ ٤ثطغ١ ١٥ّ

 .زضٚغتهطز٠ٚٚ ٖاَٚياتٝإ بؤ طٝاْٞ ٤َاَيٞ ق١ٜطاْٞ
 ت١دطضيهطزْٞ ب١ تاٜب١ت ٟٜاغا ت١ؾطٜعهطزْٞ ب١ ث١ضي١َا١ْ ١٥ضنٞ: ضٛاض٠ّ
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 ثعٜؿهٝساٚ ن١ضتٞ ي١ تاٜب١ت ب١ ي١خؿت١بطزَْٝو ٥٤ٝػتٝػالٍ دؤض٠ ١َٖٛٚ
 ب١ضد١غت١ ٤خ١َيو ٥اغٛز٠ٜٞ ي١ثَٝٓاٚ, ب١دَٝب١دَٝهطزْٞ سٛن١ُتٝؿ١ ١٥ضنٞ
 ١٥ٜٚـ ضْٛه١, زٜاضز١ٜ٠زا ١٥ّ ١َْٖٝؿتين ٤نؤ١ََيا١ٜتٝسا زاز٠ٚضٟ بْٛٚٞ
 ناضَٜهٞ ث١ضز٠ٟ شَٜط ي١ تاٜب١ت ب١ ضَٜت١ْز ١٥دماّ ثَٜٝٛػت١ غت١َٝـ ٤غت١َ١

( ي١غ١ضبَٝت خٛاٟ زضٚزٟ) خؤؾ١ٜٚػتُإ, ثعٜؿهٝسا ٠ٚى ثريؤظٟ َطؤظسؤغيت
, يَٝٓانات خٝا١ْتٞ,  يَٝٓانات غت١َٞ, َٛغَٛيُا١ْ بطاٟ َٛغَٛيُإ: " ف١ض١َٜٛتٞ
 ال املطًِ، أخٛ املطًِ: "ز٠ف١ضََٜٛت ٠ٚى" ت١ْطا١ْزا ي١ناتٞ ز٠خات غ١ضٟ
 اهلل زضٞ) عُس بٔ ايَّ٘ عبد عٔ عًٝ٘ َُٖتؿل".)خيري٘ ٚال  ٜطًُ٘ ٚال ٜعًُ٘
 (.عُٓٗا
 ناضٜط١ضٟ شَٜط ١ْض١ٓ ٤ضاٚنطا٠ٚبٔ ٖاَٚياتٝإ ي١ زاٚاناضٜؿري: ثَٝٓذ١ّ

 ٤ْؤضٜٓط١ بؤ ث١ْا غاز٤٠ ٥اغاٜٞ ١ْخؤؾ١ٝٝنٞ ١ٖض بؤ ٤ضاٚضٓؤنا٠ٚ١ْ
 .ضاض٠غ١ض ٠ٚضططتين تا به١ٕ خؤثاضَٜعٟ ظٜاتط ٠ٚ,  ١ْب١ٕ ١ْخؤؾدا١ْنإ

 ْطخ١ناْٞ زاب١ظاْسْٞ فؿاضٟ سه١َٛت ٥َٝػتازا ي١ ١٥ط١ضضٞ: ؾ١ؾ١ّ
 زٜاضٟ ن١ ْطخا١ْٟ ١٥ٚ َٖٝؿتا ب١َياّ ١ًٖٝٝ١٥نإ, ١ْخؤؾدا١ْ غ١ض خػت٠ٚٛت١
 ي١ بَٝت طٛدماٚتط ظؤض ْطخ١نإ ثَٜٝٛػت١ ٚ ١ْٝٝ ٖاَٚياتٝاْسا تٛاْاٟ ي١ نطإٚ
ٍَ  .١ٖضَُٜسا ْٝؿتُٝاْٝاْٖٞاٚ ٠َِطؤٟ ئ ْعَٞ ظؤض ز٠ضا١َتٞ ٥اغيت ط١

 أمجعني ٚصخب٘ ي٘ آ ٚعًٞ ذلُد ضٝدْا عًٞ تعايٞ اهلل ٚصًٞ
  

 نٛضزغتإ ي١ ف١تٛا باَياٟ ١٥دم١َْٛٞ
 ثاٜت١خت ١ٖٚيَٝطٟ

 ى2720 خ١ضَاْاْٞ 6=  ظ2020 ٟ ت١َٛظ 28=  نؤض1441ٞ  احلذ١ ذٚ 7
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 كؤسؤٌاو
 ِاوضةسخ فيقّي تَيطةيشتين قةيشاٌي

 عيد طستكيد. عبداهلل مةال ضة
 شةرؤكي يةكَييت زاناياني ئاييين ئيصالمي كوردشتان

 ظؤضب١ٟ خَٝطا١ٜ, ظؤضٚ ضَٜص٠ ٚ ٥اغت ب١ٚ نؤِضؤْا ظاٜطؤغٞ ١َتطغٞ بًَاٚب٠ٚ١ْٚٛٚ
 ٚ ت١ْسضٚغيت ضَٜهاضٟ ططت١ٓب١ضٟ ٚ خؤثاضَٜعٟ ١ٜخ١ٟ ز٠غت١ٚ تٛٚؾٞ َٚياتاْٞ
 شَاض١ٜ٠ى نطزٚ ١َ١ٝتطغ ١٥ٚ ب١ض٠ْطاضب٠ٚ١ْٟٚٛ ٚ ١ْنطزٕ ت١ؾ١ْ١ بؤ ث٠ٜٛ١غت
 ي١ ث١تا١ٜٚ ١٥ّ نطزْٞ غٓٛٚضزاض ٚ ططتٔ ِضَٜط١ بؤ ب١ض ططت١ دٝادٝإ ِضَٜهاضٟ

 ضَٜهاٚ شَاض١ٜ٠ى ٥ٝػالَٞ ٚالتاْٞ ي١ ٥اٜين ز٠ظطاناْٞ ٚ زاّ ٠ْْٛٝس٠ؾسا
 نؤ١ََي١نإ ب١ َْٜٛص٠ ١ٖ٤ٜين َْٜٛصٟ ِضاططتين بطٜاضٟ ن١ ز٠ضنطز, ف١تٛاٜإ
 دَٝطاٟ ب١ بٛٚ ف١تٛا١ٜ ١٥ّ ن١ ب٠ٚ١ٟ َٖٝٓا, ؤٜساخ ب١زٚاٜٞ باغٞ قػ١ٚ ظؤضتطٜٔ
 ْٝط١ضاْٞ دَٝطاٟ ٚ ٥ٝػالَٞ دٝٗاْٞ ي١ ٥اٜين ظاْاٜاْٞ ي١ شَاض١ٜ٠ى ض٠ظا١َْسٟ
 .تط شَاض١ٜ٠نٞ

 ز٠زؤظ٠ٚ١ٜ ؾ١ضعٝإ بٝاْٟٛٚ ثاغاٚ دٝادٝاٚ داض٠ٟ ضَٜطا ظاْاٜإ ي١ ظؤض بؤ١ٜ ١ٖض
 ضَٜطا ٚ ؾؤغت١نإ غ١ض ي١ َٚيٝاْسا١ٖ غ١ض٠تا بؤ١ٜ ١ٖض ١ٖٜين, َْٜٛصٟ ١٥دماَساْٞ بؤ

 زٚاتط ٚ بس٠ٕ ١٥دماَٞ ١َْٖٝين ب١ تط ؾ١َٜٓٛناْٞ ٚ باَي١خا١ْنإ غ١ض ٚ طؿت١ٝنإ
 ب١ناض ١ٜنرتٚ, زٚٚض ي١ ٠ٚغتإ) ٠ٚى زؤظ٠ٚ١ٜ غ١ٜطٜإ غ١ٜط ضَٜهاضٟ شَاض١ٜ٠ى
 نطز٠ٚ١ْٟ ١َب١غيت ب١ ت١ْٗا ٚ ت١ْٗا(  تط ٖٞ ٚ ز٠غتهَٝـ ٚ َاغو َٖٝٓاْٞ
 ب١ ١ٖغتٝإ ن١ ٖاتبٛٚ ي٠ٚ١ َٔ بطٚاٟ ب١ ١َٖٚي١ ١٥ّ ن١ َعط١ٚت١نإ, ز٠ضطاٟ
 !١ْز٠نطز ظاٜطؤغ١ ١٥ّ تطغٓانٞ
 ٥ا١ٜٟٝٓ باضٚزؤخ١ ١٥ٚ ن١ ١ٜ٠ٚ١٥ غ١ض خب١ٜٓ١ تٝؿهٞ يَٝط٠زا ١َب١غت١ُ َٔ ٠ٚ١٥ٟ

 ايعكٌ أش١َ – ٖاٚض١ضر فٝكٗٞ شٜطٟ ق١ٜطاْٞ)  بٛٚ زضٚغت نؤضْٚا غ١ضز٠َٞ
 خٛاض٠ٚ٠ خاَي١ٟ ض١ْس ب١ّ ز٠نطَٜت ن١ ز٠نات٠ٚ١ ضٕٚٚ بؤ َإ( املعاصس ايؿكٗٞ

 :به١ٜٔ غ١ض ي١ ١َٖي٠ٛغت١ٟ
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 ضياضي دةضتةلَاتي شويَيكةوتةي: يةكةو
 غ١ض ي١ نؤضْٚا غ١ضز٠َٞ ف١تٛاناْٞ ظؤضٟ ظؤض١ٜٟٓ غ١ضدمٞ ٚضزٟ ب١ ١٥ط١ض
 ن١ ز٠بٝت٠ٚ١ ضٕٚٚ بؤ ٠ٚ١٥َإ ضْٚٚٞ ب١ ظؤض بس٠ٜٔ ٥ٝػالَٞ دٝٗاْٞ ٥اغيت
 ٠ٚى ف١تٛانإ ١ْى بٕٛٚ, ٚالت١ناْٝإ غٝاغٞ بطٜاضٟ َٜٓه١ٚت١ٟؾٛ ف١تٛانإ

 َٔ ٠ٚ َطؤظرر١نإ, طٝاْٞ ثاضاغتين ثَٝٓاٟٚ ي١ بٛٚبٔ ٥اٜٝين ز٠غَجؿد١ض١ٜنٞ
 ب١َيهٛ بٔ, ١ٜنرت زشٟ غٝاغٞ ز٠غ١التٞ ف١تٛاٚ ن١ ١ْٝ ٠ٚ١٥ ١َب١غتِ يَٝط٠زا

 غٝاغٞ ١َياتٞز٠غ سٛنُا١ْ دؤض٠ ي١ّ بٛٚ ثَٜٝٛػت ن١ بًََِٝ ٠ٚ١٥ ١َب١غت١ُ
 ناض ٥ا١ٜٝٓنإ زا١َظضا٠ٚ ثَٜٝٛػت١ بؤ١ٜ بَٝت, ٥اٜٝين ز٠غ١التٞ ؾَٜٛٓه١ٚت٠ٚ١ٟ

 ؾَٜٛٔ ظؤض ي١ ١ْتٛاْطا بؤ١ٜف ١ٖض ٥اٜين, ز٠غ١التٞ غ١ضب١خؤٜٞ بؤ به١ٕ
 د١َاع١ت دَٛع١ٚ ١َٖيج١غاضزْٞ ف١تٛاناْٞ ب١ زش ن١ ِضابططٕ ن١غا١ْ ١٥ٚ تٛض٠ٜٞ
 ثَٝٓاٟٚ ي١ ف١تٛاٜا١ْ ١٥ّ ن١ بهطَٜت زضٚغت بؤ َتُا١ْٜإ ٠ٜٚا نطإ, صياٜـ

َٞ ت١ٚاٟٚ زانؤنٞ ٥ٝػالّ َطٚظ١نا١ْٚ طٝاْٞ ثاضاغتين  .نطز٠ٚٚ  ي
 فيكَي ثيَشبيين ىةبووىي: دووةو
 بؤ ؾ١ضعٞ ضٛاضض٠َٟٛٝ ٚ به١ٕ ضٚٚزا٠ٚنإ ثَٝؿبٝين طؿيت ب١ ظاْاٜإ ١٥ضن١

 ١َٖٚيٞ زٚاتط ٚ ضٚٚبسات ناض٠غات١ن١ ن١ به١ٕ ٠ٚ١٥ ضا٠ٚضٚاْٞ ١ْى بسؤظ٠ٚ١ْ,
 ضري ي١ فاٜطؤغ١ن١ ن١ نات١ٟ ١٥ٚ بؤ١ٜ ١ٖض بس٠ٕ, ن١ؾت١ٝن١ نطزْٞ ضظطاض

 ٥اَاز٠غاظٟ ٥ٝػالَٞ دٝٗاْٞ ي١ ٥اٜين زا١َظضا٠ٚناْٞ بٛٚ ثَٜٝٛػت بالٚب٠ٚ٠ٚٛ
 ساَي١تٞ ٠ٜٚا ١ْب٠ٚ٠ٛ ْعٜو ٚالت١ناْٝإ ي١ ظاٜطؤغ١ن١ تا ن١دٞ به١ٕ, بؤ

 د١َاع١ت دَٛع١ٚ ١َٖيج١غاضزْٞ ي١ باغٞ ن١ؽ ٖٝض ١ْنطا تؤَاض تٛؾبٕٛٚ
 .١ْبٛٚ ناضٜط١ضٜإ ف١تٛانإ ظؤض١ٜٟٓ ثَٜٝٛػت ٠ٚنٛ بؤ١ٜ ١ٖض ١ْنطز,

 شةزعي ثطجؤزي طؤزِيين بؤ ثيَويطتيناٌ: يةو ضيَ
 ب١ ثَٜٝٛػتُٝإ ن١ ب١زٜاضخػت ٠ٚ١٥ٟ نؤضْٚا ١ْخٛاظضا٠ٟٚ باضٚزؤخ١ ١٥ّ

َٟ ب١ ١ٜ١ٖ ت١ٚاٚ ضاٚخؿاْس١ٜ٠ٚ١ْنٞ  ب١ ٥ٝػالَٞ, ٓسْٞخَٜٛ ي١ ثػجؤضٟ  ١ْٖس
 ظؤض ٚضزتط, ثػجؤضٟ ب١ بهطَٜت طؿيت ثػجؤضٟ ي١ ثػجؤض١ٜنإ ن١ ؾ١ٜ٠َٛٝى
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َٟ ؾ١ضععإ ن١غَٝهٞ ن١ ٥اغا١ٜٝ  بؤ خبََٜٛٓٝت ثعٜؿهٞ ثػجؤضٟ باب١تٞ  ١ْٖس
َٟ ٠ٜٚا( ايٛبدٞ ٘ايؿكٝ) ب١  بيَب ٠ٚ١٥ٟ   بيَب ٠ٚ١٥ٟ بؤ خبَٜٛين ٥ابٛٚضٟ ؾيت  ١ْٖس
 خا٠ْٚٞ خؤٟ ؾ١ضععإ ن١غٞ ٠ٚ١٥ٟ بؤ ,...ٖتس ٚ( اإلقتصادٟ ايؿكٝ٘) ب١

 ثطغَٝهٞ ١ٖض ضٚٚزاْٞ ي١ناتٞ ن١ ٚ بَٝت ٥ابٛض١ٜنإ ٠ٜٚا ثعؾه١ٝنإ ظاْٝاض١ٜ
 ي١ ثَٜٝٛػتٝإ ف١تٛاٟ ٚ بٝطٛدمََٝٓٝت فك١ٝٗنإ ِضَٜػا ي١ط١َيا بٛاض٠ ب١ّ تاٜب١ت
َٟ ١ْى بسات, باض٠ٚ٠  ٚ خؤٟ ٥اض٠ظٟٚٚ ب١ ث٠ٜٛ١ْساض ال١ْٜٞ تا بهات  ضا٠ٚض

َٞ ظاْٝاض١ٜناْٞ خؤٟ ب١َ١ب١غيت َٞ ٚاٟ ٥ُٝطؤٟ ضؤشطاضٟ ضْٛه١ بساتٔ  ث  ٚتري  ث
 ٚضزٟ ثػجؤضٟ ب١ ثَٜٝٛػتُٝإ ١ْزا, زازَإ ظؤض ض٠ْط١ طؿيت ثػجؤضٟ ن١

 .١ٜ١ٖ شٜإ بٛاض٠ناْٞ ١َٖٛٚ ي١ ؾ١ضعٞ
 املكاصد عمه – مةبةضتةكاٌ شاىطيت لة شياتس بووىي ئاشيا: ضوازةو
 ب١ ٚ ١ٖٜين َْٜٛصٟ ١َٖيج١غاضزْٞ زشا١ٜتٞ ١٥ٚا١ْٟ ٥ٝػالَٞ دٝٗاْٞ ي١

 ببٛٚ, زضٚغت ال ١َب١غت١نإ ضَٜعب١ْسٟ ي١ تَٝه١َيا١ٜٚنٝإ ز٠نطز, نؤ١ََي١ناْٝإ
 غ١ض ي١ ز٠خطَٜت ثَٝـ ٥أٜ ثاضاغتين ١َب١غت١نإ ظاْػيت ي١ ز٠ٜاْٛت ضْٛه١

 ٚاقٝعٞ ثَٝض١ٚا١ْٟ ١َ١٥ؾٝإ ن١ ٥ٛ ١ت, ظاْاٜاْٞ نؤز٠ْطٞ ب١ طٝإ ثاضاغتين
 :به١ٜٔ ١َٖي٠ٛغت١ٜ١ى ز٠نات ثَٜٝٛػت يَٝط٠زا بؤ١ٜ ١َب١غت١نا١ْ, ظاْػيت

 ثَٝؿدػتين ي١غ١ض ٥اضا ١ْٖاتٛٚت١ ٥ٛقٍٛ ظاْػيت ظاْاٜاْٞ ز٠ْطٞ نؤ -1
 ٠ٚى ٥ٛقٛي١ٝناْٞ ط١ٚض٠ ب١َيهٛ طٝإ, ثاضاغتين غ١ض ي١ ٥أٜ ثاضاغتين

 ن١ ٚا١ٜ بؤضْٛٚٝإ( نػٞايصز اٜياضٟٓٛ، ت١ُٝٝ، ابٔ بٝطاٟٚ، ايكسايف، ايساشٟ،)
 أنسٙ َٔ إال)  ب١َيط١ٟ ب١ ٥أٜ, ثاضاغتين غ١ض ي١ ثَٝؿس٠خطَٜت طٝإ ثاضاغتين

 (.  باإلميإ ٦َُٛٔ ٚقًب٘
 ثاضاغتين ثَٝـ ٥أٜ ثاضاغتين ن١ ٚا١ٜ ثَٝٝإ ١٥ٚا١ْٟ ِضاٟ غ١ض ي١ ططضيإ -2

 ب١غيت١َ تَٝهساْٞ ب١نؤ١ََي١ناْٝإ ٚ ١ٖٜين َْٜٛصٟ ١َٖيج١غاضزْٞ طٝا١ْ,
 ن١ نطا٠ٚ ِضَٜططٟ ب١َيهٛ ١ْنطا٠ٚ, َْٜٛص٠نإ ي١ ِضَٜططٟ ١ْٝ,ضْٛه١ ٥اٜري ثاضاغتين

 دؤضٜإ دؤضاٚ عٛظضٟ شَاض١ٜ٠ى ٥ٝػالَٞ فٝكٗٞ ظاْاٜاْٞ ٚ بهطَٜت َعط١ٚت ي١
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 .د١َاع١ت ٚ دَٛع١ ١ْنطزْٞ ي١ نطز٠ٚٚ باؽ
 ي١ ن١ نطز٠ٚٚ,(  األضاض١ٝ املكاصد تعازض)  ي١ باغٝإ ظاْاٜإ ١ٖضٖٚا -3

 ٚ ١ٖٜين َْٜٛصٟ ١َٖيج١غاضزْٞ ف١تٛاٟ نؤضْٚاٚ ١ْخؤؾٞ خؤثاضَٜعٟ
 ١َب١غتَٝهٞ َْٝٛإ ي١( تعازض) ب١َيهٛ ض١ْٚٚزِضا, ساَي١ت١ ١٥ّ ب١نؤ١ََي١ناْٝإ

( تهًُٝٞ) ت١ٚاٚناضٟ ١َب١غتَٝهٞ ي١ط١َيا بٛٚ َطٚظ طٝاْٞ ثاضاغيت ن١ غ١ض٠نٞ
 ١َب١غت١ ١٥ط١ض٠زا ي١ّ ٠ٚ ١ٚت,َعط ي١ بٛٚ َْٜٛص ١٥دماَساْٞ ي١ بٛٚ بطٜيت ن١

 ت١ٚاٚناضٟ ١َب١غيت غ١ض ي١ ز٠خطَٜت ثَٝـ طٝا١ْ ثاضاغتين ن١ غ١ض٠ن١ٝن١
 . َعط١ٚت ي١ نطز١ْ َْٜٛص ١ٜن١

 (ذيسي) ضةز بة( ضؤش -عاتيفة) شالَبووىي: ثيَيجةو
 غؤظ, ب١غ١ض رر١( ع١قٌ) ظاَيبْٛٚٞ ٥ٝػالَٞ فٝكٗٞ تاٜب١شي١ْسٟ ي١ ١ٜنَٝو
 ي١ ن١ضٞ تاٜب١شي١ْس١ٜ١ٜ, ١٥ّ صي١ْٟٚٛ بضٛنرتٜٔ خٛف١ٜٔ غ١ض ي١ َػض صي١ْٟٛ
 ٥اؾهطا بؤ ثَٝض١ٚا١ْن١َإ ب١نؤ١ََي١ناْٝإ ٚ ١ٖٜين َْٜٛصٟ ١َٖيج١غاضزْٞ ف١تٛاٟ
 بريٟ غٛظزاضٟ ب١ خ١َيو ٠ٜٚا ظاْاٜإ ظؤضٟ ١ٖض٠ ظؤض١ٜٟٓ ن١ٚا ب٠ٚ١ٟ بٛٚ,

 ٥ٛقٛيٞ, كٗٞفٝ ب١َيط١ٟ ب١ بَٝت ١٥غتٛض ثؿت ن١ برينطز٠ٚ١ْى ١ْى ز٠نطز٠ٚ٠,
 دَٝطاٟ َعط١ٚت ن١ ناتَٝهسا ي١ زاز٠خطَٜٔ َعط١ٚت١نإ ضؤٕ: برينطز١ْٚا١ْ ي١ّ

 ز٠نطز٠ ضٟٚٚ ببا ْاض٠س١تٞ ت١ْطا١ْٚ زٚٚضاضٟ( ر.ز)ثَٝػ١َب١ض ١٥ط١ض ؾٝفا١ٜ,
 ي١ تاٚا١ْنإ ٚ طْٛاٙ ب١ٖؤٟ ١ْخؤؾ١ٝنإ ث١تاٚ ز٠نطز, َْٜٛصٟ ٚ َعط١ٚت
 أظًِ َٚٔ)  ٥ا١ٜتٞ ٜإ ٥ٝػتػفاض٠, ت١ٚب١ٚ ؾَٜٛين َعط١ٚتٝـ ٚ ز٠بٔ ظؤض ْاَٚإ

 ب١َيط١ٟ ز٠نطز٠ ٜإ( خسابٗا يف ٚضعٞ إمس٘ ؾٝٗا ٜرنس إٔ اهلل َطادد َٓع ممٔ
 ٚاٟ زاخ٠ٚ١ ب١ ن١ تط قػ١ٟ ض١ْسٜٔ ٚ َعط١ٚت١نإ زاخػتين ١ْبْٛٚٞ زضٚغت

 َٛغًَُاْإ ٚ ٥ٝػالّ غ١ض ي١ ١َٖي١ تَٝطٚاْٝين نطزبٛٚ ٥ٝػالّ ب١ زش خ١يهَٝهٞ ي١
َٞ ٚاٟ بهات, زضٚغت دٝٗإ غ١ضتاغ١ضٟ ١ي  ظاْاٟ ٠ٚ١٥ٟ بطٟ ي١ ٖاتبٛٚ  ي

 !.ز٠نطز ٥اضاغت١ ٥اٜين ظاْاٟ بٛٚ خ١َيه١ن١ ١٥ٚا بهات, ٥اضاغت١ خ١َيو ٥اٜين



 

 مةال عبداهلل شَيركاوةيي ....................................ء رؤَلي زاناياني ئاييينكؤرؤناشةردةمي 

 

148 

 و ٍاوةلَاٌ كسدازةكاىي بة خؤبةضتيةوة و  ىويَ ئيجتَادي ىةكسدىي قةبوولَ: شةشةو
 .ٍاوشيَوةدا زووداوي لة صاحل ضةلةيف
 بطٜيت ز٠نطا٠ٚ١ٜ زٚٚباض٠ ب١ضز٠ٚاَٞ ب١ نؤضْٚا غ١ضز٠َٞ ي١ ن١ ٝاض٠ٟثطغ ١٥ٚ
 ضٜٚٚسا,( ر.ض)خ١تاب نٛضٟ ع١َٛضٟ ٥ُٝاَٞ غ١ضز٠َٞ ي١ تاعٕٛ ث١تاٚ ن١ بٛٚ
 دَٛع١ٜإ َْٜٛصٟ ٠ٜٚا  زاخػتيَب َعط١ٚت١ناْٝإ ٖا٠ٚالٕ ن١ ١ْغ١ملَٝٓطا٠ٚ ب١الّ

َٞ  ق١بٛٚيٞ ١َُٝ٥ ٥ٝػالَٞ فٝكٗٞ بٛاضَٜهٞ ١َٖٛٚ ي١ ز٠نات ثَٜٝٛػت ٥اٜا ؟ ١ْنطزب
َٟ برينطز٠ٚ١ْٟ ٥ٝذتٗازٚ  نطزاض٠ناْٞ ب١ بب١غت٠ٚ١ٓٝ خؤَإ ٚ ١ْن١ٜٔ  ْٛ
 .قاحل غ١ي١يف ٚ ٖا٠ٚالٕ
 ٥اٜا! بٛٚ غ١ضز٠ّ ١٥ٚ ظاٜطؤغ١ن١ٟ ث١تاٚ ٠ٚنٛ ظاٜطؤغ١ ٚ ث١تا١ٜ ١٥ّ ٥اٜا

 ْانات ثَٜٝٛػت ٥اٜا! بٛٚ غ١ضز٠ّ ١٥ٚ ٖٞ ٠ٚنٛ ٥َٝػتا ثعٜؿهٞ ت١ن١ٓيؤشٜاٜٞ
َٟ ثَٝؿٗاتٞ ي١ َٟ ٥ٝذتٗازٟ  ْٛ  .بهطَٜت  ْٛ

َٞ ٠ٚ١٥َإ فٝكٗٞ ٚاقٝعٞ: ب١نٛضتٞ  ٥ٝذتٗازٟ َا٠ٚ َا٠ٚ ن١ ٥اغا١ٜٝ ز٠َيَٝت  ث
َٟ  ٤فك١ٝٗنإ ضَٜػا ي١ غٛٚز ب١َ١ضدَٝو بهطَٜت ١َْٜٝٛنإ ثَٝؿٗات١ ي١  ْٛ

 ..٠ٚضبطريَٜت ؾ١ضٜع١ت ١َب١غت١ناْٞ
َٞ ٠ٚ١٥َإ ََٝصٚٚ ٍَ س١ْٝف١ ١٥بٛ ٥ُٝاَٞ ٛإَْٝ َا٠ٟٚ ن١ ز٠َيَٝت  ث  زٚٚ ١ٖض ي١ط١

ٍَ 30 ْعٜه١ٟ قٛتاب١ٝن١ٟ َٞ ن١ضٞ بٛٚ, غا  ِضا١ٜناْٝإ ضٛاضٟ غ١ض ي١  غ
 ب٠ٚٛ بطٜيت ٖؤناض٠ن١ؾٞ زا٠ٚٚ ف١تٛاٜإ َاَؤغتان١ٜإ ٥ٝذتٗازٟ ثَٝض١ٚا١ْٟ

 .ب١َيط١نإ ي١ ١ْى ف١تٛانإ ناتٞ ٚ ؾَٜٛٔ ي١ طؤضاْطاضٟ ي١
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 ي ويذياييثةياو
 صاٌاياٌي ئاييين ئيظالوي كوسدطتاُ يةكَييت

 لةطةسدةوي كؤسؤٌا
ب١ٚ ث١َٟٝٝ سه١َٛتٞ ١ٖضَِٜ بطٜاضٟ ق١ز٠غ١نطزْٞ ٖاتٛٚضؤٟ ز٠ضنطز بٛٚ, ب١ 
٥اَادمٞ ضَٜططٟ ي١ بًَاٚب٣٠ٚ١ْٚٛ ١ْخؤؾٞ نؤضؤْاٚ دَٝب١د٢َ نطزْٞ 
ضَُٜٓا١ٜٝناْٞ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغيت, ن١ غ١ض٠نرتٜٓٝإ بطٜيت بٛٚ ي١ )َا٠ٚ١ْ 

ٍَي١َ غ١ض ض٠ٚؾٞ ت١ْسضٚغيت ن١ض٠ْت١ٓٝ(, ن١ ١َ١٥ ناضٜط١ض١ٜنٞ ظؤضٟ ي١  -ا
ٖاَٚياتٝاْٞ ١ٖض٤َِٜ نٛضزغتإ ١ٖبٛٚ, ن١ تٛاْٞ ببَٝت١ ٖاْس٠ضَٜو بؤ 

 نؤْرتؤَيهطزْٞ )ظاٜطؤغٞ نؤضؤْا(٤ غ١ضن١ٚتٔ ب١غ١ضٜسا.
١ٜنَٝت٢ ظاْاٜاْٞ ٥اٜٝين ٥ٝػالَٞ نٛضزغتإ ي١ٚ َا١ٜ٠ٚزا ب١ ٥اَادمٞ 

ٖاْساْٝإ بؤ خؤثاضَٜع٤ٟ ثاب١ْس بٕٛٚ ب١  ٠٤ٟ ٚض٠ٟ ٖاَٚياتٝإب١ضظنطز١ْٚ
 ٤ٍَ ضَُٜٓا١ٜٝ ت١ْسضٚغت١ٝنا٤ٕ غٛٚز ٠ٚضططتٔ ي١ ز٠ضف١تٞ َا٠ٚ١ْ ي١ َا
ب١ز٠ف١ضت ظاْٝين نات بؤ ب١خؤزاض٠ٚ١ْٚٛٚ ١َٖٚيسإ بؤ ٥اٜٝٓساض٤ٟ ضؤس١ٝتٞ 

غت١ضٚ ثؿت ب١غذي ب١خٛا٤ ٖاٚناضبٕٛٚ بؤ تَٝج١ِضاْسْٞ زؤخ١ن١, ب١ؾ٠َٟٛٝ ثؤ
ي١ض٢َٜ ضاط١ٜاْس١ْنا٠ٚ١ْ ض١ْسٜٔ ث١ٜاَٞ بًَاٚنطز٠ٚ٠, ن١ ناضٜط١ض١ٜنٞ ظؤض ي١ٚ 
٥ا٤ٕ غات١زا ١ٖبٛٚ, ي١ٖ١َإ ناتٝـ خ١خمؤضٟ ظاْاٜا٤ٕ ظَاْٞ ٥اَؤشطاضٟ 
٥اٜٝين ضؤيَٝهٞ ناضاٟ ي١ بط٠ٚزإ ب١ طٝاْٞ ٥اضاَططت٤ٔ َٖٝٛض٠ٜٞ ز٠ضْٚٚٞ 

 ١ٖبٛٚ.
ََٝصٚٚ ب١ؾَٝهٞ ١٥ٚ ث١ٜا٤ّ ١َٖيَٜٛػت  بؤ١ٜ ب١ ثَٜٝٛػيت ز٠ظاْري يَٝط٠ٚ بؤ

دٛاْا١ْ تؤَاض به١ٜٔ, ن١ ي١غ١ضز٠َٞ نؤضؤْا بٕٛٚ ب١ ١َٖٜٚين ثاَيجؿيت 
ثطؤغ١ٟ ب١ض٠ْطاضب٠ٚ١ْٟٚٛ نؤضؤْاٚ ٖؤؾٝاضنطز٠ٚ١ْٟ نؤ١ََيط١ ي١َ١ِض 

ٍَ ثطغٞ ظاٜطؤغٞ نؤظٝس   19.٠ٚثاب١ْس٤ٟ َا١ََي١نطزْٞ زضٚغت ي١ط١
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 ضةٌذ دميةٌَيك..!
ب١ؾساضٟ نطز٤ٜٞ٠ ضاالن٤ٞ ١ْٖطا٠ٚ ثاَيجؿت١ناْٞ غ١ضخػتين ثطؤغ١ٟ 

 ..خؤثاضَٜع٤ٟ ثاب١ْسٟ ضَُٜٓا١ٜٝنا٤ٕ ٖاٚناض٤ٟ ٖؤؾٝاضٟ نؤ١ََيط١
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 ي ئاييينءصاٌاياٌ
 ت لةسَيي طؤشياه ويذياةخضو ء ِةَلوَيظيتطتةِ
 

 ٜين١ٖي١ َا٠ٟٚ ضاطرياْٞ ق١ز٠غ١ٟ ٖاتٛٚضؤ )ن١ض٠ْت١ٓٝ( ب١تاٜب١ت ضؤشاْٞ 
 با,نطز ٜػبٛٚنت١فغؤؾٝاٍ َٝسٜا٤  ٜطَٜه١ٞغ١٥ط١ض  ,١خٛتب ناتٞ ض١ٟٚضٚب٠ز

 ٥اَؤشطاضٟ ٚتاضٚ ١ٚ٠الٜع ض١َٜٞي ٥اٜٝين َاَؤغتاٜاْٞ ١ي ظؤض هٞؾ١َٝب ز٠تسٜت
َِٜٚطاٟ ط١ٜاْسْٞ ث١ٜاَٞ دٛا٤ٕ ٥ٝػال٤ّ ٖؤؾرينطز٠ٚ١ْ  ,١ٕ٤ن٠ز ف١ثَٝؿه

 :١ي ٠عبري١ت ١ت١خعَ ٥١ٚ نؤ١ََيط١ ١ٖغتت ز٠نطز
 ٚت١َعط ض١َٚٝٓب بؤ ٥اٜٝين َاَؤغتاٜاْٞ ١ٟٚزاال١ْع غيت١ٖ ٚ ضؤؾ١ٞث: وةكةي
 زا١نات ١ٚي ١ْٝ خؤٜا١ٕب ١ن َٛغًَُاْإ, ١ب ٥ٝػالّ دٛاْٞ َٜٞا١ث ٜاْس١ْٞط ٚ
 .١ٜٝٓ١ٖ َْٜٛصٟ نا١ْْٞٛضاْٝ ١نات ض١َٚٝٓب الٟ غتٝا١ٕٖ

 ت١خعَ ض١ْٟت١غ َطؤظ ملاْسٜا١ٕغ ْس١ٟثاب َِٜٚطاٟ ٥اٜٝين َاَؤغتاٜاْٞ: وةدوو
 ٥ٝػالّ ْٝؿاْٝاْسا ٠ٜٞنطز ١ب ٥ٝػالَسا,١ي ٠ٜ١ٚض١ط ن١ٜ١ٞثَٝط زض١ٚق ٠ٕخاٚ ٚ
 ١ب ف١بؤٜ. ١زاٜ َطؤظ ١ٟغت١د ٚ طٝإ ت١ٞال١َغ ت١خع١َي ١تَٝه١ٜعض١ؾ

 ٖؤؾٝاض َيو١خ ٚ ١َٜٔٓٝبط ضع١ٞؾ ضَُٜٓاٜٞ ٠غتٝاض١ٖ ١نات ١ٚي ظا٠ْٔز ثَٜٝٛػيت
 .١ٚ٠نا١ْْٝسضٚغت١ت ١ضَُٜٓاٜٝ ١ب ْس١ٟثاب ٚ خؤثاضَٜعٟ ثَٜٝٛػيت ض١َ١ِي ١ْ١ٚ٠به

 تَٝه١ٞخعَ اْس١ْٜٞط ٥٤اَؤشطاضٟ خَٝطٚ ١ٟقػ ١ٚ٠ٟنطزْ بًَاٚ: وةضيَي
 ١ٟقػ ضقاَي١ٞغ غاَْٝو١ن ناتَٝهسا١ي نإ,١ت١َٝيا١ٜنؤَ ٠تؤِض ْا١ٚي ١ٜ١زَيػؤظاْ
َٞ ظبطٚ َٞ صياٜؿٞ ٤ًَُالْ  ؾيت ١ٚ٠ٟبًَاٚنطزْ ٤ؾهاْسٕ نرت١ٜ ١ٚتاْ ٤ضؤى٠ْاٚ ب
َٞ  ٥١ٚ٠ ١ٚاٜ ثَٝؿٝإ ٚاضٜٔ,٠نٛضز ت١ْٞا١ٜغ٠ض ٤زٜٔ ٠زش ٤طَٛاْاٟٚ ٤َيو١ن ب

 ..١ٚت١ٓثَٝؿه ٤ضؤؾٓبريٟ
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 ضةىد دميةىيَك 
طةياندني ثةيامي ئاييينء هؤشياركردنةوةي هاوَلاتيان لة رَيي ميدياء لة 

وتارو ئامؤذطاريةوة بةرنامةء كؤنطرةو شؤشيال ميدياوة، كة زاناياني ئاييين لة شَيوةي 
 )كؤرؤنا( بَلاويان دةكردةوة.ظايرؤشيلةزةمةني مةترشي 
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 وَيٍةي بةشَيك 
  وةزطيَسِاىاىةي لةضةز كؤزؤىا كساوٌ لةو ىووضنيء تويَرييةوةو
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  بة ويَية..
  شويَية طشتيةكاٌ ء ضؤلَ بووىي شازو شةقاو

 لةضةزدةمي كؤزؤىادا
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 ي هةرَيني كوردشتانضةند دميةنَيك لة ضؤَلبووني مسطةوتةكان
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 دميةني هةردوو حةرةمي مسطةوتي مةككةو مةدينة لة شةردةمي )كؤرؤنا(
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 دميةني بةشَيك لة شارةكاني كوردشتان
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 دميةنَيك لة ضؤَلبووني شارة طةورةكاني جيوان بة هؤي مةترشي كؤرؤناوة

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

    



 

 مةال عبداهلل شَيركاوةيي ....................................ء رؤَلي زاناياني ئاييينكؤرؤناشةردةمي 

 

183 

 دميةني بةشَيك لةبَيدء كةرةشتةء شَيوازي خؤثارَيسيء بةرةنطاربوونةوةي ظايرؤشي كؤرؤنا
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 ء شَيوازي ناشتنيانظايرؤشي )كؤرؤنا(كؤضكردووان بة بةشَيك لةي دميةن 
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 ب١ضاظٌٜ -زضي١ْٞ طؤضغتاَْٝهٞ ٥اَاز٠نطاٚٚ بؤ َطزٚٚاْٞ نؤضؤْا
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 كشد وةفاتياُ يينئاي واوؤطتاي صاٌاو 54 واٌط حةوت لةواوةي
 

 َا٠ٟٚ ي١ ن١ ٥اٜٝٓٝا١ْٕ َاَؤغتا ظاْا٤ ١٥ٚ زٜاضٕ, خٛاض٠ٚ٠ ١َٜٟٓٚ ي١ٚ ١٥ٚا١ْٟ
 نطز, ٠ٚفاتٝإ دٝا دٝا ٖؤناضٟ ب١ 1ٟ8ٟ2020 تا 1ٟ1ٟ2020 َْٝٛإ

 ١٥ٚض٠ظيإ ض٠ؾٝس ١َال: )ي١ٚا١ْ َطزٕ, نؤضؤْا ظاٜطؤغٞ ١ْخؤؾٞ ب١ ب١ؾَٝهٝإ
 ن١ضنٛنٞ, ع١َٛض ؾَٝذ سػري ؾَٝذ ١َال َٜين,ثَٝٓذٛ عبدايًٛٝـ ١َال طٛيٞ, ناْٞ
 ١َال ي١تٝف, س١َٝس بٛضٖإ ١َال ب١ضغريٜين, ١٥ظي١ز ١َال ز٠ضطا, زٚٚ حمُس ١َال
 ؾيت١ٖ١ب ١ب ٠ٚض١ط خٛاٟ.....(  فطر ١٥ظي١ز ٠ْٛ١٥ض ١َال ١٥َري, ظي١ ضسِٝ
 .بهات ؾاز ضٜٓٝا١ٕب
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 بةسص دةٌشخَيٍذسَيت ي ئاييينسؤَلي صاٌاياٌ
ٚ ث١َٟٝٝ ظاْاٜإ ي١ نٛضزغتإ ٠ٚى خ١خمؤضٚ ثاَيجؿيت ١ٖض ١ْٖطاَٜٚو ن١ ب١     

ي١ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ طؿيت٤ ٖاَٚياتٝإ بَٝت, ١َٖٝؿ١ ي١ب١ض٠ٟ ثَٝؿ٠ٚ١ ب٤١ْٚٛ ب١طٝاْٞ 
 ب١ضثطغا١ْ َا١ََي١ٜإ نطز٠ٚٚ.

ي١باب١تٞ ب١ض٠ْطاضب٠ٚ١ْٟٚٛ نؤضؤْاٚ ضؤ١ْٝتٞ خؤثاضَٜع٤ٟ ٖؤؾٝاضنطز٠ٚ١ْٟ 
اّ بًَاٚنطز٠ٚ١ْٟ ث١ٜا٤ّ ٚتاضٚ ْٛغري٤ الٜع١ناْٝا٠ٚ١ْ, ١َٖٚيٞ ٖاَٚياتٝا٤ٕ ب١ضز٠ٚ

دسزٜإ زا بؤ ٠ٚ١٥ٟ ٖاٚناضٚ ثاَيجؿتَٝهٞ ب١َٖٝع بٔ ي١ ثطؤغ١ٟ ب١ض٠ْطاضب٠ٚ١ْٟٚٛ 
ٚ, بؤ ١٥ٚ ١َب١غت١ ١ّٖ خؤٜإ ثاب١ْس ب٤ٕٚٛ 19اٜطؤغٞ نؤظٝس١ْخؤؾٞ ظ

اَٞ ٥ٝػال٤ّ َعط١ٚت١ناْٝإ زاخػت٤ َْٜٛصٟ ١ٖٜين٤ ب١نؤ١ََيٝإ ضاططت٤ ث١ٜ
ؾ١ضٜع١تٝإ بؤ خ١َيو ضٕٚٚ نطز٠ٚ٠, ن١ ي١ زؤخَٝهٞ ٚا ٥اغا١ٜٝ غطٚت١ ٥ا١ٜٝٓٝنإ 
بؤ َا١ٜ٠ٚى ضابطرئَٜ, ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ طٝاْٞ َطؤظ٤ غ١ال١َتٞ ٖاَٚياتٝإ ي١ ثَٝؿرت٠ٚ 
١٥ضن١ ١َٖٛٚإ ض٠ضاٟٚ خؤثاضَٜع٤ٟ ثاب١ْسبٕٛٚ ب١ ضَُٜٓا١ٜٝ ت١ْسضٚغيت٤ 

 ١َٝٓ١٥نا٠ٚ١ْ به١ٕ.
٥اغيت نٛضزغتإ ظاْاٜإ ١ٖض ١ٜن٤١ ي٥١اغت٤ ثَٝط٤١ دَٝط١ٟ خؤٟ ضؤَيٞ  ي١غ١ض

ط١ٚض٠ٜإ طَِٝطا, ي١ ٖؤؾٝاضنطز٠ٚ١ْٟ خ١َيو٤ زَي١ٓٚاٜٞ نطزْٝإ ي١ ضاْسْٞ ٥ََٛٝس٤ 
١ْتطغا٤ٕ ثؿت ب١غذي ب١خٛا٤ با١ٜخسإ ب١ طٝا٤ٕ ٖاٚناض٤ٟ ب١ز٠ٚ١َ٠ضْٛٚٞ 

َططت٤ٔ زاْب١خؤزاططت٤ٔ ١ٜنرتٚ ٜٚصزإ ظٜٓسٜٚٚٞ ب١ضاَب١ض ١ٖشاضا٤ٕ ٥اضا
ثِطنطز٠ٚ١ْٟ ناتٞ َاَي٠ٚ١ ب١ خٛاث١ضغيت٤ ب١ضظنطز٠ٚ١ْٟ ز٠غيت ْعاٚ طَِٝطا٠ٚ١ْٟ 
ب١ٖاٟ ثَٝه٠ٚ١بْٛٚٞ خَٝعا١ْنا٤ٕ نػٛٚز ٠ٚضطذي ي١نات٤ ب١خؤزاض٤٠ٚ١ْٚٛ ثاى٤ 
خاَٜٚين٤ دَٝب١دَٝهطزْٞ ضَُٜٓاٜٞ ت١ْسضٚغيت٤ ثاب١ْس٤ٟ ي١ب١ضضاٚططتين 

 ١تٞ ١ٜنرتٟ.طؿيت٤ غ١الَ ب١ضش٠ٚ٠ْسٟ
بؤ١ٜ ١٥ٚ ضؤَي١ٟ ظاْاٜإ ب٠ٚٛ ثاَيجؿتَٝهٞ ططْط٤ ط١ٚض٠ بؤ ١٥ٚ زؤخ١ تاٜب١ت١ٟ 
نٛضزغتإ, ب١تاٜب١ت بؤ ٠ٚظاض٠تٞ ت١ْسضٚغيت٤ ْاٚخؤٚ يَٝص١ْٟ باَياٟ 

 ب١ض٠ْطاضب٠ٚ١ْٟٚٛ نؤضؤْاٚ ت١ْا١ْت سه١َٛت ب١طؿيت.
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 طةسؤكي حكووةتي ِةسَيي طوثاطي سؤَلي صاٌاياُ دةكات
 

 ب١بؤ١ْٟ نٛضزغتإ, ١ٖضَُٜٞ سه١َٛتٞ غ١ضؤنٞ باضظاْٞ, هسا ١َغطٚضي١ث١ٜاََٝ
 غٛثاغٞ تَٝٝسا بًَاٚنطز٠ٚ٠ٚ ث١ٜاََٝهٞ ثريؤظ, ض١َ٠ظاْٞ َاْطٞ ٖات٠ٚ١ٟٓ

 ٤ططْط ضؤَيَٝهٞ ضاٜط١ٜاْس: ظاْاٜاْٞ ٥اٜٝين ٚنطز ٥اٜٝين َاَؤغتاٜاْٞ
 .نؤضؤْا ٜطؤغٞظا ي١ خؤثاضَٜعٟ ضَٜهاض٠ناْٞ دَٝب١دَٝهطزْٞ ي١ ١ٖبٛٚ ب١ضضاٜٚإ
 ,نطز ب٠ٚ١ف ٥ٟاَاش٠ ث١ٜا١َن١ٜسا ي١ نٛضزغتإ ١ٖضَُٜٞ سه١َٛتٞ غ١ضؤنٞ

 دَٝهطز١ْٞدَٝب ٤ٖاٚناضٜهطزٕ ١ي ١ٖب٠ٚٛ ططْطٝإ ضؤَيَٝهٞ ٥اٜٝين َاَؤغتاٜاْٞ
 .نا١ْٕسضٚغت١ٝٝت ١ضَُٜٓاٜٝ نؤضؤْاٚ ظاٜطؤغٞ ١ٚ٠ِٟضٚٚب١ْٚٛضٚٚب نا٠ْٞضَٜهاض

 

 :كوزدضتاٌ ٍةزيَني حكومةتي ضةزؤكي ثةيامةكةي دةقي
 ٤نٛضزغتإ َٛغًَُاْاْٞ ١ي ثريؤظباٜٞ ثريؤظ, ظا٠َ١ْٞض َاْطٞ ٖاتين ١ٟبؤ١ْب

 ٤ظ١َٕ خٛاٟ ٚ بَٝت ت١ظي٠ض ٚ ت١ن٠ض١ب ٚ خَٝط َاْطٞ ٖٝٛازاضّ. ١ّن٠ز دٝٗإ
ٍَ َٛٚا١ٕٖ ت٠ٞعٝباز ْعاٚ ٚ ضؤشٚٚ زيؤظإ,  .بهات قبٛ
 نٛضزغتإ ض١َُٜٖٞ اٜين٥ َاَؤغتاٜاْٞ غٛثاغٞ ظامن٠ز ثَٜٝٛػيت ١ب زا٠يَٝط
 دَٝهطز١ْٞدَٝب ٖاٚناضٜهطزْٞ ١ي ب١ٖٚٛ ضضاٜٚا١ٕب ٤ططْط ضؤَيَٝهٞ ١ن ١ّبه

. نا١ْٕسضٚغت١ٝٝت ١ضَُٜٓاٜٝ نؤضؤْاٚ ظاٜطؤغٞ ١ٚ٠ِٟضٚٚب١ْٚٛضٚٚب نا٠ْٞضَٜهاض
 ثاضاغتين بؤ ٖاَٚٚياتٝٝإ ضَُٜٓاٜٝهطزْٞ ١ي بٔ ٚا٠ّضز١ب ١ن ١ّن٠يَٝس زاٚاؾٝإ
 .١تا١ٜث ١ّي ١َيط١نؤَ ٚ خؤٜإ
 .ى١الٜ ١َٖٚٛ بؤ خؤؾٞ خَٝطٚ ١َٟاٜ ١ببَٝت ظا٠َ١ٕض َاْطٞ ٖاتين ٚاض٥٠ََٜٔٛٝس
 

 باضظاْٞ غطٚض١َ
 نٛضزغتإ ض١َُٜٖٞ ت١ٞسهَٛ ضؤن١ٞغ

23/4/2020 
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 وةشيسي ىاوخؤي حكومةتي ٍةزيَه:
شاىاياىي ئاييين زؤلَيَكي بةزضاوياٌ ٍةبوو 

 ضوثاضياٌ دةكةو
ظٜطٟ ٠ز ١ٚظي١ض ١٥ضَٜب 14ٟ5ٟ2020ضؤش٣ 

 ١ضَُٜٞ نٛضزغتإ ي١تٞ ١ْٖاٚخؤٟ سهَٛ
ضَُٜٞ ١ٖ ١ٚ٠َٛٚ ثَٝه١ٜاْس: تٛاُْٝإ ١ٖٚاْٝسا ضاٜط١نؤْفطاغَٝهٞ ضؤشْاَ

ْاضَٜهٞ ٥اضاّ, بؤ١ٜ غٛثاغٞ ١َٖٛٚ ١٥ٚا١ْ ز٠ن١ّ ن١ ١ن ١ٜٓٝٓ١نٛضزغتإ بط
 ن١ ضؤَيَٝهٞ ب١ضضاٜٚإ ضؤَيٝإ ١ٖبٛٚ ي١ٚ زؤخ١, ب١تاٜب١تٞ َاَؤغتاٜاْٞ ٥اٜٝين

دَٝب١د٢َ نطز٤ٕ خؤثاضَٜع٤ٟ دَٝب١د٢َ نطزْٞ ضَُٜٓا١ٜٝناْٞ ٠ٚظاض٠تٞ ١ٖبٛٚ ي١
 ت١ْسضٚغيت٤ ضَٜهاض٠ناْٞ ق١ز٠غ١ٟ ٖاتٛٚضؤٚ خؤثاضَٜعٟ ي١ ظاٜطؤغٞ نؤضؤْا. 

 

 وةشيسي ئةىدزوضيت:
ئةطةز ثالَجشيت مامؤضتاياىي ئاييين 

 ىةبواية ئةو ضةزكةوتية بةدةضت ىةدةٍات
 

 ْسضٚغيت١ت ظٜط٠ٟٚ ضظدمٞ,١ب غاَإ.زاََٝهسا ي١ث١ٜ  23ٟ4ٟ2020ضؤشٟ 
 َٜٚت٠َ١ز: طٛتٞ ظا١ْٞضؤشْاَ ١ٜن٠ٞنؤْطط ١ي نٛضزغتإ ض١َُٜٖٞ ت١ٞسهَٛ
 ض١ط٥١ ِضاغيت١ب ١ن ٜٔ,١به ٥اٜٝين َاَؤغتاٜاْٞ غتاٜؿٞ ضَٜعٚ ٤غٛثاؽ ٠ٚ٠يَٝط

 ٚا٥١ ,١ضَٜٛؾَٜٛٓاْ ٥١ٚ ض١ٟب١ططتٓ بؤ ١بٛٚا١ْٜ ٚا٥١ٕ ْسب١ْٞٚٛثاب ٚ ثاَيجؿيت
 ٚ خؤِضاططٟ غٛثاغٞ ,١ٜ١ٖ ١ن ٠ٜ١ٟشَاض ١ٚي ١ٚ٠ب٠ٝٝٓٝز١ْ خؤَإ ٥١َُٝ ػتا٥َٝ

 ْٝا١ت ١ن ت,١سهَٛ نا٠ْٞضَٜهاض ١ب ْسب١ٕٚٛثاب ى١َٛٚال١ٜٖ ٜٔ,١ن٠ز ٥اضاَٝإ
 .٠طرياٚ ضضا١ٚب١ي ٖاَٚٚياتٝإ ْس٠ٚ٠ٟضش١ب
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 :وقافء كازوبازي ئاييينةئ شيسيةو
 ئاييين مامؤضتاياىي ضوثاضي

 دةكات كوزدضتاٌ زيَنيةٍ
 ٥اٜٝين  ناضٚباض٤ٟ ٚقاف٥١ ظٜط٠ٟٚ

١َٖإ  ١يغازم  ثؿتٝٛإ.ز ب١ضَٜع
 غٛثاغٞ ظؤض َٜٚت٠َ١ز تا٠ض١غ: "ٜاْس١ضاٜط ظا١ْٞضؤشْاَ ؾ١ٖٞاٚب ٞنؤْفطاْػ

 ٠َٟاٚ ١ي ١ن ّ,١به َْٜٛصخَٜٛٓإ ٤نٛضزغتإ ض١َُٜٖٞ ٥اٜٝين َاَؤغتاٜاْٞ
 نٛضزغتاْٝـ ض١َُٜٖٞ ٚزْٚٝا ١ي ضٟٚٚ ٠ٟخٛاظضا١ْٚ ٠باض ٥١ٚ ٖؤ١ٟب ضابطزٚٚ
 بِطٜاضَٜو ض١ٖ ض١ط٥١, بٕٛٚ ت١سهَٛ نا٠ْٞبِطٜاض ْس١ٟثاب باؾ١ٞب ظؤض نطز,
 بٛٚبَٝت,% 80-70 دَٝهطز١ْٞدَٝب ٠ٟضَٜص ١ْط٠ض ١ٚ٠ؾََٜٛٓٝه ض١ٖ ١ي ضضٛٚبَٝت٠ز
 ,٠بٛٚ% 99 ١ي ظٜاتط ٥١َُٝ نا٠ِْٞضَٜع١ب َاَؤغتا ٚ نا١ٕٚت١َعط ت١ْػب ١ب َيا١ّب
 ض١َُٜٖٞ ت١ٞسهَٛ ضَٜهٛثَٝهٞ ١ٟضْا١َب ١ٚ٠ٚثَٝه نُا١ٕالٜ ١َٖٚٛ ْسب١ْٞٚٛثاب

 يَٝٞ ظٜإ َرت١ٜٔن ١ب نٛضزغتإ ٥١ٚ٠ٟ ٖؤناضٟ ٠بٛٚ خؤثاضَٜعٟ بؤ نٛضزغتإ
 .ضبضَٝت٠ز
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 زؤلَي شاىاياىي ئاييين دةكاتٍةولَء  ثازيَصطازي ٍةوليَس ضوثاضي

ب١ضَٜع ز.ف١ضغ١ت غؤيف  4ٟ5ٟ2020ضؤشٟ 
 زيؤظإ.ز ض٠ٟٜٚا١بثاضَٜعطاضٟ ١ٖٚيَٝط 

 ْسضٚغيت١ت طؿيت ض١ٟب٠ِض١َٜٛب ز١َ١حم
 نَٝيت١ٜ ٚيَٝط١ٟٖ يكٞ ضزا١ْٞغ ٚيَٝط,١ٖ

نطز, ي١ٚ باض٠ٚ٠ ي١  ٥ٝػالَٞ ٥اٜين ظاْاٜاْٞ
 : ثؤغتَٝهسا ْٛٚغ١ٜٛٝتٞ

 بؤ ١ٜٔبه غٛثاغٝإ نطزٕ ضزاصيا١ٕغ
 بْٛٚٝإ ْس١ثاب٤ ٖاٚناضٟ ٤ْط١َٞا١ٖٖ
 ١ي ٚا٥١ٕ ِضشزٜٞ نإ,١ِضَُٜٓاٜٝ بطٜاض١ٚب
 ٖؤناضٟ نا١ِٕضَُٜٓاٜٝ بِطٜاضٚ ١ب ْسب١ٕٚٛثاب
 ١ٜٔبه غتٝؿٝإ ٤غٛثاؽ ٠ْٟس١ض ١بؤٜ ,١قؤْاغ ١ٚب بٛٚ ٜؿتُٓا١ٕط ن٠ٞض١غ

 تط ََٝه١ٞن ٥اٜين َاَؤغتاٜاْٞ ١ثَٜٝٛػت نطز زاٚامشإ ,١َ١ن َٖٝؿتا
 ١ٚن١ٝٝت ٤ٚت١َعط ١ّضد١غ ١ٟضط٠ز ١ٚ٠ن١ٜ١ب بتٛاْري تا ثؿٛٚزضَٜصبٔ,

 .١ٜٓ١ٚ٠به قانا١ٕخاْ
 ٚيَٝط١ٖ ثاضَٜعطاٟ غٓٛٚضٟ ٥اٜين َاَؤغتاٜاْٞ ١ّضد١غ غٛثاغٞ ٥١ٚ٠ٟ َِٜٚطاٟ
ن١  ١ٜٓ١ٚ٠ن٠ز ف٥١ٚ٠ ض١غ١ي خت١د ,٠ِضَٜع دَٝٞ بْٛٚٝٝإ ْس١ثاب ١ن ١ٜٔن٠ز

١َٞدَٝب خؤٜإ ضن٥١ٞ ٖاَٚٚياتٝٝإ ١ثَٜٝٛػت  ١ِضَُٜٓاٜٝ ْس١ٟثاب ١ٕ٤به  د
 ١ّن َا١ٕن٠ؾاض١ي نؤضؤْا ض١ٟٜطناض تا بٔ خؤثاضَٜعٟ نا٠ِْٞضَٜهاض ٤ْسضٚغيت١ت
 .١ٚ٠بَٝت
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 ضميَناىي -بةزِيَوةبةزايةتي طشيت تةىدزوضيت 

 ضوثاضي مامؤضتاياىي ئاييين دةكات
 

 9ٟ4ٟ2020ضؤشٟ  ثؤغتَٝهساي١ 
 ١ٖٚضاَٞ غ١باح.زب١ضَٜع 

 ْسضٚغيت١ت طؿيت ض١ٟب٠ض١َٜٛب
 غٛثاغٞضاٜط١ٜاْس:  غًَُٝاْٞ
 ٥اٜين َاَؤغتاٜاْٞ بؤ مت١تاٜب
 ١ّي ١ن نا١َٕٛغًَُاْ بطا ع,ض١َٜب

 بٕٛٚ, ٥١َُٝ ٖاٚناضٟ ٚا٥١ٕ ؽ١ن ١َٖٚٛ ثَٝـ ٠زاخطاٚ نا١ٕٚت١َعط زا٠ٜ١َاٚ
١َٞب  ١ي ٠ٜٔدماَبس٥١ ناصيا٠ٕناض باؾرت ٥١َُٝ ٚاٜاْهطز نا١ٕضَُٜٓاٜٝ دَٝهطز١ْٞب د

 ْطخ٠َِٓٝضظز١ب ٥اٜين َاَؤغتاٜاْٞ ضؤَيٞ نؤضؤْا, ظاٜطؤغٞ ١ٚ٠ٟضٚٚب١ْٛضٚٚب
 خمؤض١ٟخ ضزٚٚال١ٖ ٥َٝػتازا, ١ي ثعٜؿهإ ١ٍَط١ي ١ْٝ ن١ٞٝاٚاظٜٝد ٖٝض ضؤَيٝإ

َٞ ٖاَٚياتٝأْ  ١ٚ٠ٚبهات بؤ ظٜاتطتإ ب٠ٟٚٛض١ق ٠ٚض١ط خٛاٟ ٖٝٛازاضّ دٝاٚاظٟ, ب
َٞ خَٝطتإ   .خمؤضٜتا١ٕخ ١ي زَيٓٝاّ بٓٛغ
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 ضوثاضي شاىاياٌ دةكات ي ئاييين ئيطالمي كوزدضتاٌيةكيَتى شاىاياى

٤ٍَ ١َٖٚيرررررررر١ناْٞ ي١ٖ١َبرررررررر١ض ضؤ
ظاْاٜررررررررررررراْٞ ٥ررررررررررررراٜٝين يررررررررررررر١ 
ٖؤؾررررررٝاضنطز٠ٚ١ْٟ ٖاَٚياتٝررررررإ  
ي١َرررر١ِض ثاب١ْررررسٟ برررر١ ضَُٜٓاٜٝرررر١    
ت١ْسضٚغرررررت١ٝنا٤ٕ خؤثررررراضَٜعٟ, 
بررررررر١ضز٠ٚاّ ٜررررررر١نَٝت٢ ظاْاٜرررررررإ    
ب١ضررراٟٚ ضَٜرررع٠ٚ٠ يررر١ٚ ١َٖٚيررر١ٟ     

  ضٚا٠ْٛٝٚ خع١َت٤ ١ْٖطا٠ٚناْٞ ب١ضظ ْطخاْس٠ٚٚ:
عبساهلل ١َال غ١عٝس غ١ضؤنٞ * ي١ ض١ْسٜٔ ب١ضْا١َٚ ن١ْاَيٞ ف١ضَٞ ب١ضَٜع ز. 

٤ٍَ خؤضاطط٤ٟ ثاب١ْسٟ ظاْاٜإ نطزٚ ضاٜط١ٜاْس:  ١ٜنَٝت٢ ظاْاٜإ ٥اَاش٠ٟ ب١ ضؤ
 ٥اٜٝين َاَؤغتاٜاْٞ تٝـ١تاٜب ١ب نا٥١ٕاٜٝٓٝٝ ١ؾَٜٛٓ ٤ٚت١َعط ١ٚ٠زَيٓٝاٜٝ ١ب

ٍَ بٛٚ ي١ ٖؤؾٝاضنطز٠ٚ١ْٟ ٖاَٚياتٝا٤ٕ ١ٖ ضضاٜٚا١ٕب١ي زٜاضٚ ن١ٜ١ٞثَٝط ٚ ضؤ
 تا١ٟث ٤خؤؾ١ْٞ ١ٚ٠ِٟضٚٚب١ْٚٛضٚٚب ١ي ت١ٞتاٜب ١ب ,َُٜٓا١ٜٝنإثاب١ْسٟ ب١ ض

 ضؤَيَٝهٞ ٥اٜٝين َاَؤغتاٜاْٞ ١ن ١ٜ١ٚاقٝع ٥١ٚ ملاْس١ْٞغ ف٥١َ١, نؤضؤْا
 .١ٜ١ٖ خؤٜإ ت١ٞتاٜب ١ٟثَٝط ناْٝـ٥١اٜٝٓٝٝ ١ؾَٜٛٓ ٤ٚت١َعط ١ٜ١ٖٚ ناضاٜإ

ٝين ٥ٝػالَٞ ي١ ث١ٜاََٝهسا ١ٜنَٝت٢ ظاْاٜاْٞ ٥اٜ 15ٟ4ٟ2020* ١ٖض٠ٖٚا ضؤشٟ 
نٛضزغتإ ضاٜط١ٜاْس: ضؤَيٞ ظاْاٜاْٞ ٥اٜٝين ي١ ثاب١ْس٤ٟ ٥اضاَططتٔ ي١ٖ١َب١ض 
زاخػتين َعط١ٚت١نإ, ي١ثَٝٓاٚ غ١ال١َتٞ ٖاَٚياتٝا٤ٕ ٥اَؤشطاض٤ٟ ٚتاضٚ 
ب١ضظنطز٠ٚ١ْٟ ٚض٠ٚ ْعاٚ ْٛٚغري٤ ٖاْساْٞ خ١َيو بؤ ثاب١ْسٟ ب١ ضَُٜٓا١ٜٝناْٞ 

 ١ٟ ١٥ٚث١ِض٣ غٛثاؽ٤ ثَٝعا١ْٓٝ.ت١ْسضٚغيت ي١َا٠ٟٚ ضابطزٚٚ, دَٝط
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 كوسدطتاُ..
 بةداخشاوي واٌةوة وضطةوتةكاُواٌطي ثريؤصي سةوةصاُ 

 

 ثيَش زةمةشاٌ بسِياز دزا مصطةوتةكاٌ ىةكسيَيةوة* 
ٚات١ غ٢َ ضؤش ثَٝـ ٖاتين َاْطٞ ثريؤظٟ ض١َ٠ظإ ب١  21ٟ4ٟ2020ضؤشٟ 

 ١ٟصْيَٝ ٜاضٟبِط ١ب بٛٚ غت١ٜٛ٠ث نا١ٕٚت١َعط ١ٚ٠ٟنطزْ ٜاضٟبِطسٛنُٞ ٠ٚ١٥ٟ 
( ي١ٖ١ضَِٜ, ي١ب١ض ١َتطغٞ نؤضؤْا بِطٜاضٟ نؤضؤْا) ١ٚ٠ٟٚٚبْٛٚض١ِضٚٚب

 ١ْنطز٠ٚ١ْٟ َعط١ٚت١نإ زضا.
 لةزةمةشاىدا ديطاٌ بسِيازي داخطتين مصطةوتةكاٌ دزيَر كسايةوة* 

 نؤضؤْا ١ٚ٠ِٟضٚٚب١ْٚٛضٚٚب باَياٟ ١ٟيٝصْى 1441ٟ ض١َ٠ظاْٞ 7ي١ ضؤشٟ 
 َاْط١ٞي نا١ٕٚت١َعط ضطا٠ٟز ٤ ١ْنطز١ٚ٠ٟ٠ٚ١ْنطزْ ٠ٟاضب١ي ٜاْسضاَٜٚه١ٞضاط
 :ٜاْس١ضاطٚ تٝاٜسا ٠ٚ٠نطز بًَاٚ ثريؤظ ظا٠َ١ْٞض

 ِضَٜع١ب ٥٠َٟٝٛ زاٚاناضٟ زٚاٟ ٥اظٜع اَٚياتٝاْٖٞ ِضَٜع١ب ٥اٜٝين َاَؤغتاٜاْٞ
َٟ زٚاٟ ثريؤظ ظا٠َ١ْٞض َاْط١ٞي نا١ٕٚت١َعط ضطا٠ٟز ١ٚ٠ٟنطزْ ٠ٟضباض٠ز  تاٚتٛ

 ْاٚخؤ ظٜطا٠ْٞٚ ِضَٜعا١ٕب نؤضؤْاٚ باَياٟ ١ٟيَٝصْ ِضَٜع١ب َْٝٛا١ٕي ١ت١باب ٥١ّ نطزْٞ
 نإ,٠ثاضَٜعطاض ٚ ٥اٜٝين ناضٚباض٤ٟ ٚقاف٥١ ظٜط٠ٟٚ ٤ْسضٚغيت١ت ظٜط٠ٟٚ ٚ
َٞ ٥١ّ ض١ب١ي ١ٚ٠بهطَٜت زا١نات ١ّي نا١ٕٚت١َعط ضطا٠ٟز ظاْطا١ْ باف١ب  غ
 : ٠ٚ٠خٛاض ١ٟؤناضاْٖ
 ,٠نطاٚ تؤَاض ض١َِٜٖ نا٠ْٞؾاض١ي نؤضؤْا طؤغٞظاٜ َْٜٛٞ تَٝه١ٞساَي ْس١ض: ١ّن١ٜ
١َْٟاَاْ ١بؤٜ  غتؤ٥١ٟ ١َٜٚت١به ١تان١ث نطز١ْ١ْٞؾ١ت ظؤضتط ظٜاتطٚ ٥ؤباَيٞ ٚ

 .نا١ٕٚت١َعط ٥٤اٜٝين َاَؤغتاٜاْٞ
 ٥ٝذُاع ١ي ض١ٕٚٛض٠ْز ْط٠ٞنؤز ثاضاغتين دٝاٚاظٟ ب١ْٞٚٛزضٚغتٓ بؤ: ٠ّزٚٚ
 ١ّضد١غ ١ن٠بِطٜاض تٛا١ف َياٟبا ١ْٞدم٥١َٚٛ ِضَٜع١ٚب ٥اٜٝين ظاْاٜاْٞ ضاٟ
 .١ٚ٠ططَٜت٠ز نٛضزغتإ ض١َُٜٖٞ نا١ْٞٚت١َعط
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َٞ ثَٝٞ ؽ١ن ْابَٝت ١ْسضٚغت١ٝٝت تَٝه١ٞباب ٥١َ١: ١ّغَٝٝ  ,٠نطاٚ غٝاغٞ ١ب ٚاب
 َع١ٞد ١غت٠ز باَياٚ ١ٟيٝصْ بِطٜاض١ٟي ضض٠ٕٚٛز ١ٚ٠ٚخؤدٝانطزْ ١ٚ٠ٚا١ْثَٝض١ب
 ١بؤٜ. ت١َٞيا١ٜنؤَ ٤غٝاغٞ دٝاناضٟ ٤دٝاٚاظٟ ١بَٝت٠ز نٛضزغتإ, ض١َُٜٖٞ

 ناصيا١َٕاَي ١ي ضغيت١خٛاث ٚ ت٠عٝباز َْٜٛصٚ( 10/5) تانٛ بططٕ ٥اضاّ زاٚاناضٜٔ
 .١ٜٔبب٠ِض١َٜٛب

 نؤضْا ظاٜطؤغٞ ١ٚ٠ِٟضٚٚب١ْٚٛضٚٚب باَياٟ ١ٟيَٝصْ
30/4/2020 



 

 مةال عبداهلل شَيركاوةيي ....................................ء رؤَلي زاناياني ئاييينكؤرؤناشةردةمي 

 

200 

 جيّاٌي ئيظالوي.. كؤسؤٌاو لَيكةوتةكاٌي 
 يش بةداخساوي مايةوةماىطي ثريؤشي زةمةشاٌ ٍاتء دةزطاي مصطةتةكاى

 َاَؤغتا غ١ٜس ع١زْإ خايٝس
 ًَٝؤْإ ١ب ٠ٚض١ط خٛاٟ ش٠ٟز تَٝٝسا َطؤظ ١ٟدٝٗاْ ١ّي
 ٚضز١ٟب ٥َٝػتا تا ظاْاٜإ ٠ٚ ,٠زضٚغتهطزٚ اٜطٚغٞظ

 ١ٜ١ٖ اٜطؤؽظ ٥٢٢٢ْعٜهٞ ١ي ْٗا١ت ظاْٝاضٜإ
 . ٚضز١ٟب
 ٥اظاض٤ خؤؾ١ْٞ ٖؤناضٟ ١ب٠ٓز ١اٜطؤغاْظ ١ٚي ى١ض١ٜٖ
 ضاْسا١ب١طٝا٤ًْ ى٠ِضٚ ض١غ ١ي ْٗا١ت٤ إض١ب١طٝاًْ بؤ
 تا٥َٝػتا ض١ب١طٝاًْ بؤ ى٠ِض١ٚي َيا١ّب! ١ٕن٠ز ١ْ١ؾ١ت
 ١ي ١َٞن١ب طٛدمَٝت٠ز ضاْٝـ١ب١طٝاًْ َْٝٛإ ١ي٠ٚ ١ٚ٠بطٛاظضَٜت ٠ملَٝٓسضا١ٚغ١ْ

  .١ٚ٠بطٛاظضَٜت تط دؤضَٜهٞ بؤ ١ٚدؤضَٜه
 ْس١ض١ي ١ٚ٠بٓ اٚبًَ طٝاْساضا٤ٕ ى٠ِٚضٚ ْا١ٚي تٛا٠ْٔز ١اٜطؤغاْظ ١ٚي ى١ض١ٜٖ
 .١ٚ٠بْٛٚ ْعٜو يَٝو ١ٚغت١د َْٞٚيب١ٛتَٝه٤ ٚت١ٔضن١ب٤ ٚت١ٔيَٝه ١ِٟضَٜط
 َطؤظسا ٥١َُٟٝ ٚ ى٠ِض٤ٚٚ ضا١ٕب١طٝاًْ ١ٟغت١د ١ي با٠َٕٚٝٗط ٠ٚض١ط خٛاٟ َيا١ّب

 ضٜٚا١ِٕضٚب ٤ْط١د ١َٜٚت١ن٠ز ١اٜطؤغاْظ ٥١ٚ ١ٍَط١ي ١ن ٠زاْاٚ ضطط١ٟب ١َٞغٝػت
 ٥١ٚ ض١غ١ب َٜٚت١ضن١غ تٛاْٞ ضطط١ٟب ١َٞػتغٝ ض١ط٥١ خؤ ١ٚ٠ٚغتَٝت٠ٚ٠ز
 ض١ِٟٚٚضٚب تطٜـ داضٟ بؤ بتٛاَْٝت ١ضطط١ٜٝب ٥١ٚ طٛدمَٝت٠ز ١اٜطؤغظ

 اٜطؤؽظ دؤضٟ زا١ٕغ١ب ١ِضؤشاْ طٛدمَٝت٠ز خٛا بؤ غٛثاؽ ١بؤٜ ,١ٚ٠بؤغتَٝت
 ْٚاًَٖٝت غتَٝت٠ٚ٠ز ض١ِٟٚضٚب مشا١ٕي ضطط١ٟب ١َٞغٝػت َيا١ّب َا١ٕالؾ ١بضَٝت
 .١ٜٔن١ثَٝٓ غتٝؿ١ٖٞ طٛدمَٝت٠ز بهات, ١ْ١ؾ١ت
 بؤ ضَٜو١ب١طٝاًْ ١ي ١ٚ٠بطٛاظضَٜت ٠تاظ ١اٜطؤغظ ٥١ٚ ؾطٛدمَٝت٠ز َيا١ّب

 ثَٝٞ ضطط١ٟب ١َٞغٝػت ثَٝؿرت٤ بَٝت دٝاٚاظ ْس١ٟشي١تاٜب ْس١ض٤ ضَٜت١ب١طٝاًْ
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 ٜا٤ٕ ضطط١ٟب َٜٚت١ن٠ز ضطط١ٟب ١َٞغٝػت ف١ي ْاٚ ١زَٜت ١ن٤ بٛبَٝت١ْ ٥اؾٓا
 َْٝٛإ ١ٟض١َط ١ْط١د ٥١ٚ نات١ٞي َٜٚت,١ضْان١غ ٜاْٝـ٤ َٜٚت١ن٠ضز١غ

 ٥١ٚ ض١غ ١َٜٚت١ن٠ز ١ضٖاَٜٚؿت٠ز ْسا١ٕض فاٜطؤؽ٤ ضطط١ٟب ١َٞغٝػت
 ٥١َٚٝؿ ض١غ٤ ثصَري ١ٚنؤن تاٚ ى٠ٚ ١ن١فاٜطؤغ ١ٍَط١ي نات٠ز ض١ؾ ١ٜ١ٟغت١د

 ْسَٜو١ٖ َي٦اٚغا١ْٖٞ ١٤الؾ نا٥٠ْٞاٚ ِضشاْٞ ٚ ١َاغٛيه ٥اظاضٟ ١ٚ٠ِٚضؾاْ
 طٛدمَٝت٠ز تط, ١ٟٖاٜٚؿت٠ز ْسا١ٕض ١ٍَٚزَٚ خٛاضإ ١ٚ٠ٚغٛضبْٛ ١ٚدَٝط

 ١ْٟط١د ١ٚي ٜٚاْٝـ بَٝت الٚاظ ضطط١ٟب ١َٞغٝػت نَٝو٠ِضٚ ٚ ٥٠ٍَاش ٜإ َطؤظَٝو
 .َطَٜت٠ز ٚتطَٜت٠ز ١ٟن٠باٚ َاْا١ب غتبسات٠ز١ي شٜاْٞ ضططٜسا١ٚب اٜطؤؽظ َْٝٛإ
 ض١غ ١نات٠ز َٖٝطف ١ن اٜطؤغَٝوظ ٦٢٩١ غاَيٞ ١ّن١ٜ ناْْٛٞ َاْطٞ نؤتا١ٜٞي

 ْاْٚطا ْس١ٚغ ١ْ١ٟؾ١ت ضري ٖٚاْٞ ؾاض١ٟي ١ْاغ١نؤٖ ١َٞغٝػت
 دما١ّض٠٥ز ٠ٚ٠ٚبٛٚ بًَاٚ دٝٗإ ١ٖ١َٚٛب ظؤض ن١ٞخَٝطا١ٜٝب( ٩١نؤظٝس=نؤِضؤْا)
 ١دَٛي ١ي َطؤظاتٞ شٜاْٞ ٚا١ٟٚت ١ٚ٠ٚٚت١يَٝه دٝٗاْٞ ١ٟٚت١ضن٠ز ْسا١ٕض
 ٕٜاْس١ِضاط ١ْت٠ٓٝنؤض ٖاتٛضؤٚ ١ٟغ٠ز١ق تْٛس ِضَٜهاضٟ بِطٜاضٚ ١ب ٜاْٝـ غتا٠ٚٚ
 ,١ْس١ْغ ١ْ١ؾ١ت١ي تا٥َٝػتاف ٤بَٝت١ْ ى١ٜ١ي ٜا١ٕٚت١ضن١ب نا١َٕطؤظ تا

 تٛؾبٛإ ٥١ٚ٠ٟ بؤ بَٝٓٔ ناض١ٟب بتٛأْ ١ن ض١َٜٔط٠ز ١ٟثَٝهٛت زٚا١ٟب ظاْاٜاْٝـ
 بتٛاَْٝت ٥اؾٓابَٝت ثَٝٞ ضطط١ٟب ١َٞغٝػت َطؤظ تا زآَٜٝٔ نٛتإ ى٠ٚ ٜاْٝـ
  َيٞ.١ط١ي ْطَٝت١ظ
 يَٝو نا١َٕطؤظ ١ن ٥١ٚ٠ٜ١ ض١ب١ت٠طرياٚ ١ٖ١َٚٛي ١ِٟضَٜهاضاْ ١ٚي نَٝو١ٜ َٝػتازا١ ٥ي

 ١اٜطؤغظ ٥١ٚ تا بَٝت١ْ ٜا١ٕٚت١يَٝه ١ٕ٤ن١ْ زضٚغت بايػ٠ٞض١ٚق  غذي٠زٚضبٛ
ٍَ نات١ْ ١ْ١ؾ١ت  ١ٟؾَٜٛٓاْ ٥١ٚ ٥١ٚ٠ٜ١ ١ِضَٜهاضاْ ١ٚي نَٝو١ٜ. بهطَٜت ٚطؤِْطؤ
 ١ٚ٠نؤبْٛ نؤضٚ بؤ بَٝت ١غ٠ز١ق  ٤زاخطَٜٔ ١ٚ٠بَٝت٠نؤز تَٝسا ظؤضٟ هٞي١َخ
 ١َيه١خ ظؤضٟ ١ٚ٠ٟنؤبْٛ ١ٟدَٝط دٝٗاْٝـ ٚ ٥ٝػالَٞ ْٞاَٚيات١ي ١ن ف١ٚا١ْي

 .١نا١ْٚت١َعط
 ثػجؤضٚ غا١ْٞن دٝٗإ ١َٖٚٛ َٝريبًَ تٛاْري٠ز طؿيت١ب ٥ٝػالَٞ دٝٗاْٞ ١ي
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 ٚتٝا١َٕعط زاخػتين بِطٜاضٟ غتا٠ٕز١ب بِطٜاض ْسٜساض١ٜٛ٠ٚث ١ْ١الٜ ظا٠ٚؾاض
 ى٠ٚ ١ن ٠ْس١غ١ب الٜإ ٠ّضز١غ ٥اٜين ظاْاٜاْٞ ١ٟظؤضٜٓ زٜسٟ ِضٟٚ ١ي ٠ٚزاٚ

 ضغتـ١ث ٚ ِضاططٕ نا١ٕٚت١َعط ْا١ٚي نا٥١ٕآٜٝٝ ١ضاغ١َُٝ َْٜٛصٚ ت١ِضٚخػ
 . نا١َٕاَي ْاٚ ١ٚ٠بربَٜت
 ١بؤت نا١ٕٚت١َعط زاخػتين ١ٚ٠زاخ١ب ثريؤظ ظا٠َ١ْٞضِ َاْطٞ ٖاتين ١ٍَط١ي ١بؤٜ
 ٜٚػيت ف٥١ٚ٠ ٠زٜاض ِضٚبسات ََٝصٚٚزا١ي ١داضٜؿ ١ّن١ٜ ١ٚدٝٗاْٝٝ ن٠ٜ١ٞزٜاضز
 ٠ٚض١ط خٛاٟ َيات١ٞغ٠ز ض١ٟب ١ن الٚاظتطٜٔ ١ٚ٠ي ظؤض َطؤظ ٥١َُٟٝ ٠ضزطاض٠ض١ٚث

 ٚت١َعط ضطانا٠ْٞز ظٚٚتط ثريؤظ نٛضزغتا١ْٞي اهلل٤ؾا إ َيا١ّب بططٜٔ,
١ٖ١ٍَب ١ٚ٠نطَٜت٠ز ٍَ نا١ْٞقْٛاغ تٛاْري٠ز ظٚٚتط ظؤض زيػؤظإ ت٤ُٖٝ١ٞ ٚ  نؤْتؤ

  .نؤضؤْا ثَٝـ زؤخٞ ١ٚ٠ضَٜت١بط شٜإ ٚ برِبٜٔ نطزٕ
 ٠نطز ِضٟٚ ثريؤظ ظا٠َ١ْٞضِ ٖاْيت ١ٟبؤ١ْب ٜاََٝهسا١ث١ي ض١ظ٥١ٖ ؾَٝدٞ تا٥١ٚ٠ -

 :ٜاْس١ِضاٜط ٚ دٝٗإ
ٌُ َٕ ْطتكب  ع٢ً ٜػُٗد ٚاهلٝل مجعا٤َ، ايبػس١ٜٔ ع٢ً عصٝب١ٕ أدٛا٤ٕ يف ايعاّ ٖرا زَطا

ٍِ َٔ املطًُنَي حنٔ قًٛٔبٓا يف َا ٍٕ أٜي  حت٢ باملطادٔد، ايصًٛأت تعًِٝل دٖسا٤َ ُٚحص
 إذا ايكًُٛب ٚيهٓٗا ايػٖسا٤ٔ، ايػسٜع١ٔ َكاصٔد َٔ ايٓؿِظ حؿٜغ بإٔ ايتاِّ ٜكٝٓٓا َع

ـٔ ْعُتو عًٝٓا أمتِ ؾايًِٗ ٖذُسٖا، عًٝٗا صُعب باملطادٔد تعَّٜكت  ٖرا غ١ُٔ بهػ
 مجٝال ز٘دا بٝٛٔتو إىل ٚزٖدْا ايٛبا٤،
٥١ٍَ ظا٠َ١ْٞضِ ظٟثَٝؿٛا  تٞ,١َطؤظاٜ ض١غ١ي زٜصٚاضزا ؾَٝه١ٞن ١ي ١ٜٔن٠ز َػا
 ١ٚ٠ٟي ١زا٠ٜشاض١ث٤ ١ّغ ٚ ٥اظاض١ي ١ن َٛغَٛيُإ ٥١َُٟٝ زَيٞ ض١غ١ي ٠ؾاٖٝس خٛا
 ١ٚ٠ٟب ٚاَٚا١ٕت بِطٚاٟ ١ٍَط١ي ت١ْا١ْت نإ,١ٚت١َعط١ي ِضاطريإٚ نا٠َْٕٜٛص ١ن

 نا١ٕزَي َيا١ّب ,٥١ٝػالَٝ ت١ٞضٜع١ؾ نا١ْٞغت١ب١َ ١ي َطؤظ طٝاْٞ ثاضاغتين
 نات,١ْ ضزا١ْٞٚغ بٝتؤضَٜين ض١ٟغ١ي ١ططاْ نا١ٕٚت١َعط ١ب ١ٕغت١ٚاب ناتَٝو
 ١تا١ٜث ٥١ّ ْط٥١ٞاغت َٛٚض١بف ٚا١ٚت ضَاْسا١غ١ب خؤت ت١ْٞٝعُ ْسا٠خٛزاٚ

 .١ٚ٠ِضا١ْط دٛاْرت١ٜٔب خؤت نا١َْٞاَي بؤ ١ٚ٠ِض١َٜٓسياْط ٠َٚيطط١ٖ



 

 مةال عبداهلل شَيركاوةيي ....................................ء رؤَلي زاناياني ئاييينكؤرؤناشةردةمي 

 

203 

 ١غعٛزٜ يٝه١َٞ نا١ٕٚت١َعط ٚا١ٟٚت زاخػتين ِضا٠ٟض١غ غعٛزٜاؽ١ي -
 ضٛاض ١ن نا٠ٕبَٝص باْط تطٛظاض١ٚخع٤َ ثؤيٝؼ ثَٝؿَٜٓٛصٚ ْٗا١ت١ب: زا بِطٜاضٟ
َٞ ١ٕبه نٛضت١ٞب ضاٜٚض١ت َْٜٛصٟ ضٛاض  ض١ٖ١ي َْٜٛصخَٜٛٓإ بؤ ضطا٠ز ١ٚ٠ٟنطزْ ب
 ١ب ١ْ١ٚ٠به ١ّن قٛض٥اْٝـ خَٜٛٓس٠ٟٚ ١ز١َٜٓ ٚ ١ن١َ ثريؤظٟ ٠َٞض١س زٚٚ
 دٛظ٥َٝو ١ن٠َْٜٛص ١ٚؾ ِضنات ؾت١ٖ ٤ضاٜٚض١ت ِضنات ػتبٝ ١ب ى٠ٜ١ؾَٝٛ

 .ثَٜٝٛػتسا ِضَٜهاضٟ ٚ ْسضٚغيت١ت شَٜطضاٚزَٜطٟ ١ي خبَٜٛٓسضَٜت
 ١زٚا١ٜي َْٜٛصخَٜٛٔ ضٛاض ٚ ثَٝؿَٜٓٛص ْٗا١ت ٚتسا١َعط تط٠ٜٔٚض١ط١ي ١ٚس٠ز١ي -
 .نطز ضاٚحيٝا١ٕت
 .زضَٜت١ْ دما٥١ّ تَٝسا ضاٚحي١ٞت َْٜٛصٟ ٠نُذاض١ٜ نا١ٕٚت١َعط تٛضنٝاف ١ي -
ٍَ غٛضٜا٤ٚ غتري١ي١ف٤ ٠ٕضز٤٥١ ٥َٝطإ ١ي -  ظا٥ري١د ٤بٓالزٜـ َايٝعٜا٤ٚ غٓطا
 .٠زاخطاٚ نا١ٕٚت١َعط ١َٖٚٛ ١ٚ٠زاخ١ب... ٖتس
 خؤت نا١َْٞاَي ١ب ظٚٚ ٠َيطط١ٖ ضَا١ٕغ١ي ١َيا١ٜب ض٠ٚز ٥١ٚ ١خٛاٜ ١ٜٔن٠زاٚاز ١بؤٜ

 خؤؾ١ْٞ ٚ اٜطؤؽظ ظاضا١ٕٖ ١ي ثاضاغٝتٜٛٔ شٜاْت ضؤٕ ٠ٚ ض١َٚٛبف ؾازَإ
َٞ نؤتاٜٞ ظٚٚ ف١فاٜطٚغ ٥١ٚ ١خٛاٜ  ١ت١ٖٝٝا١َْ ١ٚي ت١َٞطؤفاٜ شٜا٤ْٞ ١بَٝٓ ث

 ..ض١َٚٛبف قٛتاض شٜإ ١ٟخت١غ ١زؤخ طؿتطريٚ
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 ٍةولَةكاٌ بؤ كسدىةوةي دةزطاي مصطةوتةكاٌ
 بةتايبةت لة ماىطي ثريؤشي زةمةشاٌ بةمةزجي ثابةىدي زيَيناييةكاٌ

١ٚ ١ْخؤؾ١ٝ ب١ض٠ٚ ن١َب٠ٚ١ْٚٛ ض٤ٕٚٛ َاْطٞ زٚاٟ ٣٠ٚ١٥ ١َتطغ١ٝناْٞ ٥
ثريؤظٟ ض١َ٠ظاْٝـ ٖات١ ثَٝؿ٠ٚ١ غ١ضد١ّ ظاْاٜا٤ٕ َٛغًَُاْإ تا١َظضؤ بٕٛٚ 
نٛضزغتإ ي١ب١ضز٠ّ ١َتطغٞ ١٥ّ ظاٜطؤغ١ بضَٝت١ ز٠ضٚ شٜإ ٥اغاٜٞ بَٝت٠ٚ١ٚ 
ز٠ضطاٟ َعط١ٚت١نإ ب١تاٜب١ت بؤ َاْطٞ ثريؤظٟ ض١َ٠ظإ بهطَٜت٠ٚ١, ضْٛه١ 

ض٠ ي١ ََٝصٟٚٚ نٛضزغتإ ب١ٚ ؾ٠َٛٝ َعط١ٚت١نإ زاز٠خط٤َٜٔ َاْطٞ ١ٜن١ّ دا
٤ٍَ ت١ضاٜٚض ز٠بٝٓطَٜٔ.  ض١َ٠ظإ ب٢َ َعط١ٚت٤ َْٜٛصٟ ١ٖٜٝين٤ ب١ نؤ١َ

بؤ١ٜ خٛاغت٤ زاٚاناضٟ نطز٠ٚ١ْٟ َعط١ٚت١نإ باب١تَٝهٞ ط١ضَٞ ١٥ٚ نات١ بٛٚ, 
, ١ٜنَٝت٢ فؿاض٠ناْٝـ بؤ غ١ض ١ٜنَٝت٢ ظاْاٜا٤ٕ ٠ٚظاض٠تٞ ١٥ٚقاف ظؤض بٕٛٚ

ظاْاٜإ َِٜٚطاٟ ض٠ضاٚنطزْٞ زؤخٞ ت١ْسضٚغيت٤ ١َْاْٞ ١َتطغ٤ٞ ثاب١ْسٟ ب١ 
ٍَ ٠ٚظاض٠تٞ ١٥ٚقاف٤ ٠ٚظاض٠تٞ  ضَُٜٓا١ٜٝنإ, ب١ضز٠ٚاّ ي١غ١ض ٌَٖٝ بٛٚ ي١ط١
ت١ْسضٚغيت ب١ ٥اَادمٞ ٠ٚ١٥ٟ ١٥ط١ض ضَٜٞ تَٝبض٤٢َ بطٛدم٢َ ز٠ضطاٟ َعط١ٚت١نإ 

 بهط٠ٚ١َٜٓ:

ٍَ ْعٜهب٠ٚ١ْٚٛ َ اْطٞ ثريؤظٟ ض١َ٠ظا٤ٕ ي١ب١ضْا١ٜ١َنٞ ت١ي١فعٜؤْٞ * ي١ط١
 نٛضزغتإ ٥ٞٝػالَ ظاْاٜاْٞ َٝيتن١ٜ ضؤن١ٞغ 20ٟ4ٟ2020ؾ١ٟٚ 

ب١ن١َب٠ٚ١ْٟٚٛ  ١ٜ١ٖ ا٠ٜٕٚض١ط ٥ََٛٝسَٜهٞ ضاٜط١ٜاْس: عٝس,١غ١َال  بسٚيًََا١ع.ز
 ١ي ناْٝا١ٕت٠عٝباز ثريؤظ ظا٠َ١ْٞض َاْط١ٞي ؾَٝو١ب بتٛا١َْٔتطغٞ نؤضؤْا 

 ٥٤اٜٝين َاَؤغتاٜاْٞ ِض١ٟٚٚب نا١ٕٚت١َعط ضطا٠ٟز ٠ٕ٤دماَبس٥١ نا١ٕٚت١َعط
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 نا١ْٞضؤؾ١ٝٝث ٤ضا١ْْٞٝط ١ي ٥١َُٝ. طٛتٝؿٞ: ١ٚ٠بهطَٜت َٛغًَُاْاْسا
 ضطا٠ٟز ١ٚ٠ٟنطزْ زاٚاٟ ١خؤؾٝاْ َايف ٜٔ,١ط٠تَٝس ٥اٜٝين َاَؤغتاٜاْٞ

 ٟٚثَٝٓا١ي ١ن١ي١غ١َب١َياّ ز٠ب٢َ ز٠ضنٞ ٠ٚ١٥ به١ٜٔ ن١  بهطَٜت, نا١ٕٚت١َعط
 ضَإ.١ٚضٚب٠ز ١ٟزٜه َٚياتاْٞ ؾا١ْٞؾاْب ,١طؿتٝٝ ت١ٞٝال١َغ

* ١ٖض٠ٖٚا ي١ ب١ٜآْا١َٟ ١ٜنَٝت٢ ظاْاٜإ ب١ بؤ١ْٟ َاْطٞ ثريؤظٟ ض١َ٠ظا٠ٚ١ْ ي١ 
زاٚا نطا ي١ ال١ْٜٞ ث٠ٜٛ١ْسٜساض بؤ ١٥ٚ ١َب١غت٤١ ي١  21ٟ4ٟ2020ب١ضٚاضٟ 

 ْا١ٟٚب ٠ٚ٠ؤظثري ظا٠َ١ْٞضِ َاْطٞ ثَٝؿٛاظ١ٟي ٖاٚنات ب١ؾَٝهٞ ٖات٠ٚٛ:
 نٛضزغتإ َٛغًَُاْاْٞ ٚا١ٟٚت ٥٤اٜٝين َاَؤغتاٜاْٞ ١ّضد١غ ٤خؤَإ

 ١ٚ٠ْٟطاضب٠ْٚٛض١ب باَياٟ ١ٟيَٝصْ ٤ظٜطا٠ٕٚ ١ْٞدم٥١َٛ ت١ٞضؤنا١ٜغ١ي زاٚاناضٜٔ
 ١ب ٠َٕٚيبس١ٖ ١ٚ٠ٚخبؿَٝٓٓ نا١ٕٚت١َعط زاخػتين بِطٜاضٟ ١ب ضاَٜٚو ١ن نؤِضؤْا

 ٤َٛغًَُاْإ َاْسٟٚ ض٠ْٞٚز ١ي نا١ٕٚغتْٝسض١ت ٠ِضَٜهاض ١ّضد١غ ضاٚنطز٠ِْٞض
 زٚاٜٞ ت١تاٜب١ب ٕ,١تَٝبط ِضاٜٚض١ت ٤ت١َاع١د ١ٚدَٛع بؤ ٜٚػتٝا١ٕخؤؾ

 ٠تاظ ِضَُٜٓاٜٞ ١ب نطَٜت٠ز نإ,١طؿتٝ ١ؾَٜٛٓ باظاِضٚ ١ي ؾَٝو١ب ٥١ٚ٠ٟاغاٜٝهطزْ
 خؤف خَٜٛٓإ َْٜٛص زَيٞ ١ٚ٠ٚبهطَٜت ناْٝـ١ٚت١َعط ١ي ظؤض ؾَٝه١ٞب ضطا٠ٟز

 .بهطَٜت
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 لةماىطي زةمةشاٌ  كاٌةوتةمصط يةوةكسدى يبسِياز وادةي
١ٍَٖ زٚاٟ  ١٥٤ٚقاف ٠ٚظاض٠تٞ ٤ظاْاٜإ نَٝيت١ٜ ٚا٠َٞضز١ب نؤؾؿٞ ٤ٚ

 ضاٚنطز٠ْٞض١ب َعط١ٚت١نا١ْٚٙ ز٠ضطاٟ نطز٠ٚ١ْٟ باض٠ٟ ي١ ٥اٜين ناضٚباضٟ
 ٥٠ٜ١َٝٛاض ٥١ّ ضاٜط١ٜاْسضاَٜٚهسا ١ي , ٖاَٚياتٝإ ْسضٚغيت١ت زؤخٞ ٚ نا٠ٕضَٜهاض
 طٛدماٟٚ ضد١ٞي١َٖٛ ض١ٟط٥١ ٚ ضَُٜٓاٟ ث١َٞٝب: ٜاْس١ضاٜط ٚقاف٥١ ت٠ٞظاض٠ٚ
 نا١ٕٚت١َعط ضطا٠ٟز ١ٚ٠ٟنطزْ ض١غ١ي بِطٜاض نؤضؤْا باَياٟ ١ٟيٝصْ ْسضٚغيت١ت
 .زات٠ز

 ضاط١ٜ١ْسضا٠ٚن١ ز٠قٞ
 نٛضزغتإ ٜٚػيت١خؤؾ َيه١ٞخ
 ٥اٜين ِضَٜع١ٟب َاَؤغتاٜاْٞ 

َٞ غٛثاغٞ َِٜٚطاٟ  َْٜٛصخَٜٛٓإ ِضَٜع١ٚب ٥اٜٝين غتاٜاَْٞاَؤ بؤ ثاٜاصيإ ب
 باَياٟ ١ٟيٝصْ نا٠ْٞبِطٜاض٤ ِضَُٜٓاٜٞ ١ب ثَٝطريٜإ ضابطزٚٚزا ٠َٟا١ٚي١ن
 ٖؤٟ ١ت٠بٛٚ ف٥١َ١ ١ن ,٠نطزٚٚ نٛضزغتإ ض١ٖ١َُٜٞي نؤضؤْا ١ٚ٠ْٟطاضب٠ْٚٛض١ب

 نا٠ْٞبِطٜاض بؤ ض٠ٕٚاٖٝس١ط دٝٗاْٝـ ١َٖٚٛ ٖاَٚٚياتٝإ, طٝاْٞ ثاضاغتين
 . زا٠بٛاض ١ٚي ٖاَٚٚياتٝإ َي١ٞطَِٜٛطاٜ ٚ ض١َِٜٖ ت١ٞسهَٛ
١ََٟا٠ْز ٠ٚ٠يَٝط  ضؤش١ٟي ١ْٜري,١ضابط ٖاَٚٚياتٝإ ِضَٜع١ٚب ٥اٜٝين َاَؤغتاٜاْٞ بؤ ٚ

 ضد١ٞي١َٖٛ ض١ٟط٥١ ضَُٜٓا٤ٜٞ ث١َٞٝب 11/5/2020 ١نات٠ز ١ن زاٖاتٛٚ زٚٚؾ١ ١
 ضطا٠ٟز ١ٚ٠ٟنطزْ ض١غ١ي بِطٜاض نؤضؤْا باَياٟ ١ٟيَٝصْ ْسضٚغيت١ت طٛدماٟٚ

 .زات٠ز نا١ٕٚت١َعط
٠َٟز ٠ِٜٚط١ث ٚزٚا١َ١ي١ن ١ٟضَٜهاضاْ ٥١ّ  ٚ ضى٥١ ى١َٛٚال١ٜٖ ١ن ٥١ٚ٠ٜ١ ثَٝٓا١ٟٚي نط
 ْسضٚغيت١ت ثاضاغتين بؤ غتؤبطط١٥١ٜٔي ْٝؿتُٝاْٞ ٥اٜٝين ت١ٞضثطغٝاض١ٜب

 .٥اظٜعَإ ٖاَٚٚياتٝاْٞ
 ٥اٜين ناضٚباضٟ ٚ ٚقاف٥١ ت٠ٞظاض٠ٚ
7/5/2020 
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 ةي ثةتاي )كؤسؤٌا( ثشؤطةي حةج ساطريابةِؤي بَماوبووٌةو
 

٠ٚضظٟ س١ز ي١َْٝٛإ َاْطٞ ت١َٛٚظٚ ٥ابسا بٛٚ, ب١َياّ ثَٝـ ٚاز٠ٟ  2020ي١غاَيٞ 
َٞ بهات, ب١ٖؤٟ ت١ؾ١ْ١نطزْٞ ١ْخؤؾٞ ظاٜطؤغٞ  ز٠غجَٝهٞ س١ز ز٠غت ث
نؤضؤْاٚ ظٜاز بْٛٚٞ ضَٜص٠ٟ تٛٚؾبٛٚإ,َٚياتٞ غعٛز١ٜ ضاط١ٜاْسضاَٜٚهٞ 

 بًَاٚ نطز٠ٚ٠. 2020س١ز ي١ غاَيٞ  غ١باض٠ت ب١ ثطؤغ١ٟ

٠ٚظاض٠تٞ س١ز٤  22ٟ6ٟ2020ي١ 
عَٛط٠ٟ َٚياتٞ غعٛز١ٜ ي١ ب١ٜاَْٝهٞ 
تاٜب١ت ب١ ثطؤغ١ٟ س١ز ب١ دٝٗاْٞ 
٥ٝػالَٞ ضاط١ٜاْس, ن١ ١َضاغُٝٞ س١ز 
ب١ٖؤٟ بًَاٚب٠ٚ١ْٟٚٛ نؤضؤْا ب١ِض٠َٜٛ 

 ْاضَٝت.!

ي١ ضاط١َٜٝٓسضا٠ٚن١ ٥اَاش٠ ب٠ٚ١ نطا, ن١ 
١ْخؤؾٞ ظاٜطؤغٞ ي١ب١ض ٠ٚ١٥ٟ 

 180( ي١ ظٜاتط ي١ 19نؤظٝس -)نؤضؤْا
َٚياتٞ زْٚٝا بًَاٚ بؤت٠ٚ١ٚ ١َتطغٞ 
ي١غ١ض َطؤظا١ٜتٞ زضٚغت نطز٤٠ٚٚ 
شَاض٠ٟ تٛٚؾب٤ٕٚٛ طٝإ ي١ز٠غتسإ 

ضؤش ب١ضؤش ب١ضظ ز٠بَٝت٠ٚ١, ١ٖض٠ٖٚا ب١ ثاَيجؿت ب١ ضاط١َٜٝٓسضاٟٚ ٠ٚظاض٠تٞ 
ٜطؤغ١ٚ ١ْبْٛٚٞ ظانػري٤ ت١ْسضٚغيت غ١باض٠ت ب١ ١َتطغ١ٝناْٞ ١٥ّ  ظا

بًَاٚب٠ٚ١ْٟٚٛ ١ْخؤؾ١ٝن١ ب١ٖؤٟ ب١ضن١ٚتٔ, ٠ٚ ي١ ثَٝٓاٚ غ١ال١َتٞ طؿيت٤ 
 ٍَ ثاضاغتين طٝاْٞ َطؤظ١نإ, بِطٜاضَاْسا: ن١ ثطؤغ١ٟ ٠ٚضظٟ س١دٞ ١٥َػا

 ت١ْٗا بؤ شَاض١ٜ٠نٞ زٜاضٜهطاٚ ي١ ْاٚ غعٛز١ٜ ب١ِض٠َٜٛ ز٠ضَٝت. 2020
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 2020 - ضةىد دميةىيَك لة مةزاضيني حةج
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 وتاسي ِةييين ي بةكؤوةَهءٌوَيزوةساطيىي 
 لةطةسدةوي كؤسؤٌا

 

ٍَ خؤثاضَٜعٟ ي١ ١ْخؤؾٞ  زٚاٟ ١ٖؾت َاْط َا١ََي١ٟ تْٛسٟ َٚياتإ ي١ط١
نؤضؤْاٚ ثاب١ْسبٕٛٚ ب١ ضَُٜٓا١ٜٝناْٞ ت١ْسضٚغيت, ب١ؾَٝو ي١ َٚياتا٤ٕ ب١تاٜب١ت 

ٜٞ نطز٠ٚ١ْٟ شٜا٤ٕ نطز٠ٚ١ْٟ ؾ١َٜٓٛ ي١ نٛضزغتإ َٖٝٛض َٖٝٛض ١َٖٚيٞ ٥اغا
 طؿت١ٝنإ ب١َ١ضدٞ ضَُٜٓاٜٞ ت١ْسضٚغيت ططت١ب١ض.

ضٚغت ز٠بٛٚ, ب١ٚ ١٥ط١ضضٞ ١ْٖس٣َ داض ت١ْط١تاٟٚ بؤ نطز٠ٚ١ْٟ َعط١ٚت١نإ ز
ثاب١ْسٟ ضَُٜٓا١ٜٝنإ ١ْز٠بٕٛٚ, ب١ؾَٝهٝـ ي١  ث١َٝٝ ب١ؾَٝو ي١ خ١َيهٞ ًَه١ضٞ

ؤ٤ٜٞ ٖاَٚياتٝإ ت١ٚاٚ ثاب١ْسٚ ضٚاْط١ٟ خؤثاضَٜع٤ٟ غ١ال١َتٞ طٝاْٞ خ
 خؤثاضَٜع بٕٛٚ.

ظاْاٜاْٞ ٥اٜٝين ي١ضٚاْط١ٟ ١ٖغتهطزٕ ب١ ب١ضثطغٝاضَٜيت٤ تَٝط١ٜؿذي ي١ 
١َقاغٝسٟ ؾ١ضٜع٤١ ثاضاغتين طٝاْٞ َْٜٛصخَٜٛٓإ, ب١ٖاٟ ٥ٝػال٤ّ تَِٝطٚاْٝين 
َطؤظسؤغتا١ْٟ خؤٜإ ثٝؿاْسا, ب٠ٚ١ٟ ثاب١ْسٟ ف١تٛاٟ ؾ١ضع٤ٞ بِطٜاضٟ 

ٍَ ١َ١٥ف ب١ضز٠ٚاّ ١َٖٚيٞ ٖؤؾٝاضنطز٠ٚ١ْٟ زاخػتين َ عط١ٚت١نإ بٕٛٚ, ي١ثا
 نؤ١ََيط١ٜإ ز٠زا بؤ خؤثاضَٜعٟ ي١ ب١ضن١ٚت٤ٜٞ١ ظاٜطؤغٞ نؤضؤْا.

ي١ٚ ٠َْٛٝزا ١٥ط١ضضٞ ب١ؾ٠َٜٛٝٞ ثضِط ثضِط ي١ٖ١ْس٣َ ؾاضٚ ؾَٜٛٔ َعط١ٚت١نإ 
٤ٍَ ٚتاضٟ ١ٖٜٝين ز٠زضا, َاْطٞ ٠ٚ ي١ْا٠ٚضاغيت  ز٠نطا٠ٚ١ْٚ َْٜٛصٟ ب١ نؤ١َ
ب١َياّ ب١ؾ٠َٛٝ طؿيت٤  ت١َٛٚظ َعط١ٚت١نإ ت١ْٗا بؤ َْٜٛص٠ ف١ضظ٠نإ نطا٠ٚ١ْ,

٠ٚظاض٠تٞ ١٥ٚقاف٤ ناضٚباضٟ ٥اٜٝين  20ٟ8ٟ2020ف١ض١َٝن١ٟ ضؤشٟ 
ضاٜط١ٜاْس, ن١ َعط١ٚت١نإ ب١ضٟٚٚ َْٜٛصخَٜٛٓا٤ٕ بؤ ٚتاضٟ ١ٖٜٝين ز٠نط٠ٚ١َٜٓ 

ْٞ ضَٜهاض٠ناض٠ناْٞ ب١ ١َضدٞ ثاب١ْس بٕٛٚ ب١ ضَُٜٓا١ٜنا٤ٕ ث١ٜط٠ٚنطز
  خؤثاضَٜعٟ.
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 كؤتايي
ي١ّ نتَٝب١ خطا٠ٚت١ ِضٚٚ, ٥اَاش١ٜ٠نٞ ن٤ّ١ َٜٚٓا١ٜنٞ ٚاقعٞ زؤخٞ  ٣٠ٚ١٥

غ١ضز٠َٞ نؤضؤْاٚ خع١َتٞ ظاْاٜاْٞ ٥اٜٝين٤ ض٠ٚؾٞ زٜٓساض١ٜ ي١ٚ َا١ٜ٠ٚزا, 
ض٠ْط١ ي١ب١ض ١ْٖس٣َ ٖؤناض ١َْتٛاْٝب٢َ ت١ٚاٚ َايف باب١ت١ن١ٚ ١ٖغيت ثانٞ 

ٚ ٖاٚناضٟ غ١ضخػذي٤ ظاْاٜإ, ن١ ١ٖض١ٜن١ٚ ي١ ٥اغيت خؤٟ خ١خمؤض
تَٝج١ِضاْسْٞ ْاخؤؾ١ٝن١ بٛٚ بس٠ّ, ب١َياّ ب١ٖٝٛاّ ؾتَٝهِ نطزب٢َ ١ّٖ بؤ خػت١ٓ 
ِضٟٚٚ خع١َتٞ ظاْاٜا٤ٕ بؤ ََٝصٚٚ, ١َٖٝـ بؤ ب١ضضاٟٚ خ١َٜٓٛضاْٞ ب١ ٥ٝٓػاف, 
ن١ تَٝط١ٕ ي٠ٚ١ٟ َاَؤغتاٜاْٞ ٥اٜٝين زضٜػٝإ ١ْنطز٠ٚٚ ي٠ٚ١ٟ ثَٝٝإ نطا٠ٚٚ 

إ ي١ ٖؤؾٝاضنطز٠ٚ١ْٟ خ١َيو٤ ثاَيجؿيت ١ْٖطا٠ٚناْٞ ز٠ٚضَٜهٞ ط١ٚض٠ٜاؾٝ
سه١َٛت٤ ز٠ظطا ث٠ٜٛ١ْساض٠نا٤ٕ ثاب١ْسٟ ب١ ضَُٜٓا١ٜٝناْٞ خؤثاضَٜع٤ٟ 
غ١ال١َتٞ َْٜٛصخَٜٛٓإ طَِٝطا, ن١ ١َ١٥ َِٜٚطاٟ ٠ٚ١٥ٟ ز٠غه١ٚتَٝهٞ ط١ٚض٠ٟ 

 ََٝص١ٜٝٚٚ, ي١ٖ١َإ نات ١ْٖطاَٜٚهٞ ططْطٞ ٥ُٝا٤ْٞ ٥ٝٓػاْٝؿ١.
تَٜٛص٤٠ٚ١ٜٓ ف١تٛاٚ ث١ٜاَٞ َٝسٜا٤ٜٞ ١ٖض ١ْٖطاَٜٚهٞ زٜه١ٟ  ٚٚتاض ْٛٚغري٤
ططتٓب١ضٟ ضَٜهاض٠نا٤ٕ َٖٝٛضنطز٠ٚ١ْٟ ضاططتين ٖاٚغ١ْط٤ٞ ي١  ١َٜساْٞ

خ١َيو ب١ضاَب١ض ظاٜطؤغَٝهٞ ٚا  ز٠ض٤ٕٚٚ خؤضاطط٤ٟ ب١ضظنطز٠ٚ١ْٟ ٚض٣٠
ي١غ١ضز٠َٞ نؤضؤْا ٥اغإ ١ْب٠ٚٛ, ب١َياّ ١ُُٖٝتٞ ظاْاٜإ ال١َْٜٝهٞ ناضاٟ 

 غ١ضخػذي٤ تَٝج١ِضاْسْٞ زؤخ١ن١ ب٤٠ٚٛ ْانط٣َ ْازٜس٠ بطري٣َ.
ي١ٚ ٠َْٛٝزا ب١ْس٠ ١٥ط١ض خع١َتَٝهِ نطزب٤٢َ ٠ٚفا١ٜنِ ب١ضاَب١ض زَيػؤظٟ ظاْاٜاْٞ 
٥اٜٝين٤ ث١ٜاَٞ ثِط َٝٗط٠با٤ْٞ َطؤظسؤغيت ٥ٝػالّ ْٛاْسب٢َ, ف١ظَيٞ خٛا٤١ٜ 

دؤض٠ ي١برينطزَْٝهٞ زَي غٛثاغطٛظاضّ, ١٥ط١ض ن١َٛنِٛض٤ٟ ١َٖي٤١ ١ْثَٝها٤ٕ ١ٖض 
  ب١زٟ بهط٣َ ي١خؤ٤١ٜ٠ٚ١َ زاٚاٟ يَٝبٛضزٕ ز٠خٛاظّ.. 

 ٚص٢ً اهلل ع٢ً املبعٛخ زمح١ يًعاملني ضٝدْا ذلُد ٚآي٘ ٚصخب٘ أمجعني.
 ٚآخس دعٛاْا إٔ احلُد هلل زب ايعاملني.
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اٜٝين ي١ ١َٖي١ُتٞ ضؤَيٞ ظاْاٜاْٞ ٥اٜٝين٤ زا١َظضا٠ٟٚ ٥ 8

 ب١ض٠ْطاضب٠ٚ١ْٟٚٛ ظاٜطؤغٞ )نؤضؤْا(
18 

 20 نؤِضؤْا خؤؾ١ْٞ ١ي خؤثاضاغذي ٠ٟضباض٠ظاْاٜإ ز نَٝيت١ٜاَٞ ١ٜث 9
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 181 ب١ضاظٌٜ-زضي١ْٞ طؤضغتاَْٝهٞ ٥اَاز٠نطاٚ بؤ َطزٚٚاْٞ نؤضؤْا 57
 182 ظاْا٤ َاَؤغتاٟ ٥اٜٝين ٠ٚفاتٝإ نطز 45َاْط 7ي١َا٠ٟٚ  58
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 184 ضؤَيٞ ظاْاٜاْٞ ٥اٜٝين ب١ضظ ز٠ْطخَٝٓسضَٜت 59
 185 سه١َٛتٞ ١ٖضَِٜ غٛثاغٞ ضؤَيٞ ظاْاٜإ ز٠نات غ١ضؤنٞ 60
٠ٚظٜطٟ ْاٚخؤٟ سه١َٛتٞ ١ٖضَِٜ: ظاْاٜاْٞ ٥اٜٝين ضؤَيَٝهٞ  61

 ب١ضضاٜٚإ ١ٖبٛٚ غٛثاغٝإ ز٠ن١ّ
186 

٠ٚظٜطٟ ١٥ْسضٚغيت: ١٥ط١ض ثاَيجؿيت َاَؤغتاٜاْٞ ٥اٜٝين  62
 ١ْبٛا١ٜ ١٥ٚ غ١ضن١ٚت١ٓ ب١ز٠غت ١ْز٠ٖات

186 

 َاَؤغتاٜاْٞ غٛثاغٞ :ناضٚباضٟ ٥اٜٝين ٚقاف٥١٤ ظٜط٠ٟٚ 63
 نٛضزغتإ ز٠نات ض١َُٜٖٞ ٥اٜٝين

187 

٤ٍَ ضؤَيٞ ظاْاٜاْٞ ٥اٜٝين ز٠نات 64  188 ثاضَٜعطاضٟ ١ٖٚيَٝط غٛثاغٞ ١ٖٚ
ب١ِض٠َٜٛب١ضا١ٜتٞ طؿيت ت١ْسضٚغيت غًَُٝاْٞ غٛثاغٞ  65

 َاَؤغتاٜاْٞ ٥اٜٝين ز٠نات
189 

 190 ز٠نات١ٜنَٝت٢ ظاْاٜإ غٛثاغٞ ظاْاٜإ  66
 191  نٛضزغتإ َاْطٞ ثريؤظٟ ض١َ٠ظإ َعط١ٚت١نإ ب١زاخطاٟٚ َا٠ٚ١ْ 67
 193  دٝٗاْٞ ٥ٝػالَٞ.. نؤضؤْاٚ يَٝه١ٚت١ناْٞ 68
١َٖٚي١نإ بؤ نطز٠ٚ١ْٟ ز٠ضطاٟ َعط١ٚت١نإ ب١تاٜب١ت ي١  69

 َاْطٞ ثريؤظٟ ض١َ٠ظإ
197 

 200 ضاطرياب١ٖؤٟ بًَاٚب٠ٚ١ْٟٚٛ ث١تاٟ )نؤضؤْا( ثطؤغ١ٟ س١ز  70
 201 2020ض١ْس زضي١َْٝو ي١ ١َضاغُٝٞ س١ز  71
 202 َْٜٛصٚ ٚتاضٟ ١ٖٜٝين ي١غ١ضز٠َٞ نؤضؤْا 72
73 ٍَ  203 زضي١ْٞ ١٥دماَساْٞ ٚتاضٟ ١ٖٜٝين٤ َْٜٛصٟ ب١نؤ١َ
 210 كؤتايي 
 211 ىاوةزؤك 
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