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 ثيَصةكى
غةالًيـ هةغةض زو وغتايـ بؤ خواى ثةضوةضزطاضى جئاْ و زضوغوثاؽ و

 . وواْابةضًاْ و ياض و ياوةض و ؾويَِلةوتطياُى ثيَؿةوا و ض
 ،خوا  زؤغتاُى ، ،زميةُةكاُى قوضئاُْاًيولةى ظةضزةخةُةى ٓيوا

ظؤض زَهدؤف ،كةوتِة بةض زيسى خويَِةضاْ ، فطاواُى ًاُا هة قوضئاُسا،فيساكاضاْ
ئةوةى كة ثيٍَ  ،ىلَ بيِطاوة ياْبووَ و ظؤض غوثاغى خوا زةكةَ كة غووزيَلى ظؤض

 طةيؿتوةتةوة :
ْ و فةيؼ بووكةوة خؤؾةويػتى بطاياُةياْ ظؤض بةضِيَع هة ضيَى تةهةفو-1

  زةضزةبطِْ و ئاًاشة بةوة زةكةْ كةغووزياْ هة ُووغطاوةكامن وةضططتووة.
وتى :  ًاًؤغتايةكياْ،2014 غاَهى كؤية كةوتاضَ بؤزاْ ظاُاياُى -2

  واُى ُويَصى ٓةيِى .ووتاض باؽ كطزووة بؤ ئاًازةب 25كتيَبى شياُةوةَ بة 
بابةتةكاُى كةباَلوى زةكةًةوة هةفةيؼ بوون ضؤشاُة بؤ هةنةُس ضازيؤيةن -3

 خةَهلى زةخويَِِةوة .
ًاًؤغتا ًوغاى بياضةيى كةئةَ ُاًيولةيةى خويَِسةوة وتى: ٓةقة -4

ٓةًوو ًاًؤغتايةكى ئاييِى ئةَ ُاًيولةية خبويَِيَتةوة ، ٓةض هةغةضزاواى 
 بةضِيَعيؿياْ ناثلطزُى ئةَ بةؾةًاْ ثيَؿدػت.

، كة ئةَ هةَ بابةتاُة كةوت يٍَذوكٌى طةضِاْ و خويَِسُةوة ضف بةئةجماضة
هة ظدمريةى ٓةظاضو زوو ًة ثيَِحة بةؾى(غاَلو هةفطيؿتةكاْبةؾةياْ ُاوَ ُا)

 . بةوٓيوايةى كة ٓةضزةَ طياْ هةغةضزةغت بني بؤ زيِى خوا
و  خوا تآةظاض و زةغت هةزةغت و قووةت هة(ٓةظاضو زوو)ٍ ُاوُا ؾظدمريةكة

 . بةٓيواى زوعاى خيَطتاْ ..ةتى ئيٌاُى و زةعةوى ُاوةغتٍزوو باب
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 غالَو لة فطيصتةكان
باؾاُة هة زوا ؾى و بةؾاضةتى ثياوؤزميةُى خغاَلو هة فطيؿتةكاُى ثةضوةضزطاضَ، 

 ؤغاتةكاُى شياُسا، كة بةضِاغتى ٓةقة ٓةًيؿة هة يازًاْ بيَت و كاضى ب
و ة بةجيَبٔيََوني بةضةو قياًةت ؾةوة ئةَ زُيايؤئةوةى بة زَهيَلى خ ؤبلةيّ، ب

ًئطةباُى زايم و باوكٌاْ  بةضةو الى خواى ثةضوةضزطاضى ًئطةباْ، كة
 ساُةوةى يةن هةغةض غةزى ضِةمحةتى ئةو ثةضوةضزطاضية هةَ زُيا فاُيةزا.ضِةُط

قازق اهطافعي ( : ضِقت هة وصطفٜ غةضى طةوضة ى ئيػالَ )وثطغياضكطا هة ُو
ظيِةوةى ؤزبةَهلو ضِقٍ هة طوُآةكامنة ، نوُلة ًطزْ ًطزُة؟ وتى: ُةخيَط، 
 ، زاوا زةكةَ هة خوزاى طةوضة ئاخطخيَط بني.جئاُيَلى طةوضةتطة  

ظ ضِةُطة ذةظ بة ًطزْ ؤًط)( زةَهيَت :  حمىد ضعٗد زوطاُ البٕطٜض )ؤزكت
كوضتى ت، بةٓوى كةًوؾى زةويَؤُةكات و هيَى برتغيَت ، هةطةيَ ئةوةزا خ

ُى ٓةقةكاُى خوا هةغةضى و هةبةض ئةو طوُآاُةى كة كطزوُى.ًّ جيَبةجيَلطز
ؾةويػتى خواى نةؾتبىَ ئةوة ذةظ و ؤئةوةى بةضِاغتى هةظظةتى خ :زةَهيٍَ

 .(هيقاى خوا ظايَ ئةبيَت بةغةض تطغةكةيسا ؤؾةوقى ب
زواى ًطزْ ، بطِوازاض )ؾيَدى ثايةبةضظيـ )حمٌس فاضوق اهِبٔاْ( زةَهيَت : 

زةضزةكةويَت ، ئةوغا تيَسةطات  ؤى و بةَهيَِةكاُى خواى بؤى خٓةقيقةتى ُةفػ
                    بةُسكطابوو . اذى تيايؤاُةيةكى تاضيم بووة و ضِبةُسخي كة زوُيا تةُٔا
ؾيةوة ثيَؿواظى هة ًطزْ زةكةْ هة طوًاُى باؾياُةوة بةخوا و ؤثياو باؾاْ بة خ

 .(ى ئةو غةكيِة ئيٌاُيةى كة ٓةياُةؤبة ٓ
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بطِوازاض  ،ئةو طةؾتة و ؤظة بؤيةكىَ هة جواُيةكاُى ئةَ ئاييِة ئاًازةكطزُى ًط
ى بطِواكةيةوة زَهِياية هة هيقاى ئاخريةت و ئةطةض ئةوة ُةبواية خةَ و ؤبةٓ

 ؾةويػتامناُسا.ؤغتاْ و خؤخةفةت ئةيلوؾتني هة كاتى بة خان غجاضزُى ز
اُة كوضتة كةًة ثطِ ظ ٓةض ئةَ شيؤضاغبى ئةغفةٓاُى زةَهيَت )ئةطةض ًط

ؾيةى ٓةبواية و قياًةتى ُةبواية ، بةضِاغتى ذاَهى ئاشةيَ هة ذاَهى ئةَ ؤُاخ
 باؾرت ئةبوو (.

ْ ؤظ هة زُيازا ذاَهى وةن ذاَهى جوجةَهةية هة ٓيَولةزا، نؤٓةضوةٓا زةَهيَت ) ًط
ظيـ تا هةَ بةضطة ؤجوجةَهةكة كاًىَ ُابيَت تا هة قةوغةكةى ُةيةتة زةضةوة،ًط

 ززيةى ئاظاز ُةبيَت و ُةنيَت بةضةو قياًةت كاًىَ ُابيَت(.ًا
ني و ؾويَّ ٓةوا و ئاضةظوو ئةوةى ًةبةغتة هةَ ُاًيولةيةزا ئةوةية كة ئاًازةب

 ليَؿاْ هة زةضطاًاْ ئةزات،كةمساْ ُاظاُني كةى فطيؿتةى طياُيّ،نوُلة ُةكةو
 و ناوةضِىَ بني ٓا شيَم تيايا بنيؤنةُس ضِ ؤبةضِاغتى زُيا وةن ئوتيَويَلة كة ب

بةخت ئةوةية كة ئاًازة بيَت و ؾؤئيَػتا يا تاويَلى تط بيََّ بة زواًاُسا جا خ
 ؾنت.ؤضِ ؤًةكى ثيَهابيَتةوة و هةغةض ثيَبيَت بؾتو

 زوا هةناغة :
 ؾيَذ ؾةعطاوى هة تةفػريى ئةَ ئايةتةزا زةَهيَت :

( َوُنِفَخ ِفي 94َت ِمْنُو َتِحيُد )َوَجاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت ِباْلَحقِّ َذِلَك َما ُكنْ 
وِر َذِلَك َيْوُم اْلَوِعيِد ) ( َوَجاَءْت ُكلُّ َنْفٍس َمَعَيا َساِئٌق َوَشِييٌد 02الصُّ

( َلَقْد ُكْنَت ِفي َغْفَمٍة ِمْن َىَذا َفَكَشْفَنا َعْنَك ِغَطاَءَك َفَبَصُرَك 09)
ْ وا زياضى زا،ٓةضئةًةؾة غةكةضاتى طياُليَؿا ق/واتة:(00اْلَيْوَم َحِديٌد )

كة تؤ ُةتسةويػت تووؾى بيب،فوو بةكةَهةؾاخسا زةكطىَ ،ئةوىَ ضؤشىَ ، 
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زةبىَ ٓةضِةؾة وةزى بىَ ، ٓةضكةغىَ زىَ ، يةكيَم وةثيَؿةخؤى زاوةو 
يةكيَليـ ؾايةتى زةزا ،تؤ هةًاُة بىَ ٓةوايَ بووى ، وا ثةضزةًاْ هةغةض 

 الزاى، ناوت ئةًطِؤ ظؤض بطِ زةكا .
يَذ ؾةعطاوى زةَهيَت : باوكٍ غةضى هةغةض غِطٍ بوو كة طياُى زةزا هة ؾ

زوا ٓةُاغةيسا وتى:ئةًني كوضَِ ئةو ٓةًوو كؤؾلةت بيِاكطزووةو ثيَت 
)توًةظ ُاظاُى ثيٍَ خؤؾةُةوتووَ ، ئاخط كوضَِ ًّ تؤَ خؤف زةويَت 

 . ئيرتكاضوكطزةوة ناكةكاُى ؾةعطاوياْ ثيؿاْ زاوة كةخيَطى بؤ ئةًيؿة(
 طياُى غجاضز..

 حةظزةكةيت بطةيتةوة بة خوا:
لكاٞ اهلل  َٓ لكاٞٓو ٔ َوَ ِس َوَ أحَب لكاٞ اهلل أحب اهللهة فةضًوزةزا ٓاتووة )

ؾةويػت )ز.ر( ثطغياضى كطز، ؤٓاوغةضيَلى خ \6507\ًػوٍ  اهلل لكاٞٓ( َِٓس 
ى )ًةبةغت ئةوة وؾةويػت )ز.ر( فةضًوؤئيٌَة ذةظًاْ بة ًطزْ ُية .خ

ؾى ؤةَهلو ًةغةهةكة ئةوةية كاتيَم بطِوازاض هةغةضة ًةضطسا ًصزةى خُية،ب
ذةظ بة هيقاى ئةو زةكات  ، ذةظ بة هيقاى خوا زةكات و خوافثيَسةزضيَت

ية ذةظ بة هيقاى خوا ؤئةزضيَت ،ب ؿاْي،كافطيـ هةغةضة ًةضطسا غعاى خواى ث
 ُاكات و خواف ذةظبة هيقاى ئةو ُاكات(.

ُِي املالٟكُٛ طٗبني ٖكٕلُٕ ضالً عمٗكي( )القوضئاْ زةفةضًويََت  رَٖ تتٕفا
 .32 الٍحن

ظةيسى كوضِى ئةغوةَ زةَهيَت )فطيؿتةكاْ زيَِة الى بطِوازاض هة غةضةًةضطسا و 
ى زةنيت ،خواف تطغةكةى زةضِةويَِيَتةوة ، ؤزةَهيَّ : ًةتطغة هةوةى كة ب
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. جا بطِوازاض زوُيا و ئةٓوةكةى،ًصزةت هيَبيَت بة بةٓةؾت. ؤب ؤخةفةتيـ ًةخ
 .(ؾةوة زةًطيَتؤبةو ًصزة خ

ًةضطى ًوجافات )ضيَلة ،ئينب ًةغعوز زةَهيَت :ؤٓةضكةغةو ًطزُةكةى بة ج
 .(غوون كطزُى ًطزُة هةغةض بطِوازاض
ًّ ئاواتة خواظَ وةن ئيَوة ُةخِليٍَ هة كاتى )ئةبو غةعوةبةى خةؾِى زةَهيَت : 

و باُطى )عبساهطمحاْ( ى ئةكطز، هة ،ؾةويَلياْ هة ًاَهةوة طويَياْ هيَبو(ًطزُسا
ِحا نوو ُويَصى ئؾةويػت )ز.ر( ؾةٓيس بووبوو،ؤكاتيَلسا عبساهطمحاْ هةطةيَ خ

 كطز و هة غوجسةزا طياُى غجاضز.
بة ٓاوةَهةكاُى وت : ًّ وةن ئيَوة ُاًطَ ،ًّ باُط زةكطيٍَ و  ثيَؿيِاْيةكىَ هة

كاُيسا وتى )هبيم( وةن شىَ زاُيؿتبوو هةطةيَ ٓاوةَهةؤوةالَ ئةزةًةوة.ضِ
 ًطزْ،ئِحا طياُى زةضنوو. ؤباُطلطابيَت ب

يةكيَلى تطيـ هة ثيَؿيِاْ هةطةيَ ٓاوةَهةكاُى زاُيؿتبوو، طويَياْ هة زةُطيَم 
و وتى : فاَلْ وةضة ، بةخوا ئةًة زواغاتى  زوُياتة ،ئةويـ ٓةغتا  بوو وتى :

يؿت بةضةو ؤكطز،ضِ ة،خواذافيعى هة ٓاوةَهةكاُىبةخوا ئةوة )ذازى املوت(
غوثاؽ خواى  ،غَواو هة ُيَطضاواُى خوا )غالَ عوى املطغوني( وت :زةُطةكة و زةي

ثةضوةضزطاضى جئاُياْ )واحلٌس هلل ضب اهعاملني ( ئيرت زةُط ُةًا ،كة بةزوايا 
 نووْ غةيطياْ كطز ًطزووة. 

طةض ئة يةكيَلى تط زاُيؿتبوو قوضئاُى زةُووغى ،قةَهةًةكةى زاُا و وتى :
 ؾة و زواى ئةوة يةكػةض ًطز.ؤًطزُةكةتاْ ئاوا بيَت ،بةضِاغتى ًطزُيَلى خ

نى ؤيةكيَلى تط فةضًوزةى زةُووغى،قةَهةًةكةى زاُاو كةوتة ثاضِاُةوة و ك
 زوايى كطز.
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عوًةضى كوضِى عبساهععيع زةَهيَت : ذةظُاكةَ طياْ كيَؿاُةكةَ هة غةض غون 
 نوُلة ئةوة زوآةًني ؾتة كة طوُآى بطِوازاضى ثيَئةوةضيَت. ،بلطىََََََََََََََََََََََََََََََََ

ُةخةعى ئةَهيَت: ثياو باؾاْ ذةظياْ كطزووة طياْ كيَؿاْ هةغةضياْ غوون 
 ُةكطيَت.

عوًةض كوضِى ذوغةيّ كوضِى عبساهلل ى جوحمى كة قاظى ًةزيِة بوو هة 
ينب وةٓةب ئ، 61( اهكافات ملجن ِرا فمٗعىن العاومُٕغةضةًةضطا زةيووت )

 :ى زيبيَت كة ئاواى وتووة؟ وتىبَويَى بةٓةؾت ؤت زةَهيَت بة ئيٌاَ ًاهيلٍ وت:
 بةَهىَ.

 ضى زوايى ثيَغةمبةض )ز.ر( :ؤك
،غوالًةكاُى  بوو شى يةن ؾةممةؤضِكةر( .غةًبةض )زشيَم ثيَـ وةفاتى ثيَؤضِ

ئاظاز كطز،ذةوت زيِاضى ٓةبوو ٓةًووى كطز بةخيَط،نةكةكاُيؿى كطز بة 
يسا عايؿة ظةيتى خواغت هة زضاوغيَلةياْ ةًوغوَهٌاُاْ ، هة ؾةوةك ؤةزةقة بغ
 .ؤباضًتة بوو الى جوهةكةيةن بة غىَ ًؿت ج ىٓةَهلطزُى نطا، قةَهغاُةكةؾ ؤب
شى زووؾةممة هة كاتيَلسا ًوغَوٌاُاْ هة ُويَصى بةياُيسا بووْ و ئةبوبةكطيـ ؤضِ

ى ى شووضةكةى عائيؿة( ثةضزةكة.رززةكطزْ،هة ثطِيَلا ثيَغةًبةض ) ؤُويَصى ب
الزا كة زةيطِواُى بةغةض ذةضةًى ًعطةوتسا و غةيطيَلى كطزْ ، هة كاتيَلسا 

كطزْ ،ئةبوبةكط ٓةُطاوى ُا  ؤُويَصياْ زةكطز.ثاؾاْ ظةضزةخةُةيةكى جواُى ب
ُاو ضِيعى ُويَص خويَِاْ،وايعاُى ثيَغةًبةض )ز.ر( زةيةويَت بيَت  ؤبيَتة زواوةوة ب

 ص.ُويَ ؤب
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ؾى ٓاتِى ثيَغةًبةض )ز.ر(، بة ؤًوغَوٌاُاْ ُويَصةكةياْ بربِْ هة خ وخةضيم بو
ِحا ثةضزةكةى ، ئكطزْ كة ُويَصةكةياْ تةواو بلةْ  ؤظى ئيؿاضةتى بؤزةغتى ثري

 زايايةوة و نووة شووضةوة ، زواى ئةوة ئيرت ئاًازةى ُويَصى تط ُةبوو.
اُس بة نطثط كطز و ؾتيَلى ؾةويػت )ز.ر( فاتيٌةى باُؤهة نيَؿتةُطاوزا خ

طويَيسا،زةغتى كطز بة ططياْ،ثاؾاْ باُطى كطزةوة وؾتيَلى تطى نطثاُس بة 
زةغتى كطز بة ثيَلةُني ،كة زوايى ثطغياضياْ هيَلطز وتى: يةكةجماض  طويَيسا،
يةكةَ  ى :وية ططياَ،زووةجماضيـ فةضًوؤؾيةًسا زةًطَ بؤى : هةَ ُةخوفةضًو
 ؾبووَ.ؤف زَهدبةًة ،ًّ ثيَى زةطةًةوة كةؽ

باوكٍ  ؤؾيةى باوكى بيِى وتى: ئةى ٓاواض بؤفاتيٌة كة ئةو ئاظاض و ُةخ
فاتيٌة كهٍ ئيرت هةًةوزوا باوكت ئيَـ و ئاظاضى  ،ئةويـ ثيَى فةضًوو :

 .و ثؿووئةزات ُاًيَِيَت
ى باُط كطز و ًانى كطزْ،وةغيةتى فةضًوو كة باف ئِحا ذةغةْ و ذوغةيِ

 شطاضى كطزْ.ؤاْ ٓاوغةضةكاُى باُط كطز و ئاًبّ هةطةَهياُسا، ثاؾ
وضزة وضزة ئاظاضةكةى ظيازى زةكطز و ئاغةواضى شةٓطةكةى خةيبةض ظياتط زياضى 

ية بة عائيؿةى فةضًوو: ٓةتا ئيَػتا ٓةغت بة تاالوى ئةو شةٓطة ؤزةزا ،ب
شى خةيبةضزا خواضزَ،ئيَػتا ٓةغت زةكةَ ٓةُاوًى ؤزةكةَ كة هة ضِ

ى : ئاطاتاْ هة وخةَهم و فةضًو ؤشطاضى كطز بؤِحا ئاًئططِتيَبةضزاوة. 
 ُويَصةكاُتاْ بيَت،بةظةييتاْ بيَتةوة بة كةُيعةكةكاُسا،ئةًةى نةُس جاضيَم وتةوة.

زواى ئةًة طياُةاَلى غةضةًةضط زةغتى ثيَلطز،غةضى هةغةض ضِاُى عائيؿة 
 ، ة بووبوو،عبساهطمحّ كوضِى ئةبوبةكط ٓاتة شووضةوة غيواكيَلى بة زةغتةو
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ًّ ثؿتى ثيَغةًبةضَ ططتبوو،بيِيٍ غةيطى زةكات ،ظاُيٍ كة  عائيؿة زةَهيَت:
 :بةَهىَ.فةضًووىت وةضبططَ؟ بة ئيؿاضةتى غةضى ؤذةظى هة غيوان كطزُة.ومت:ب

 ت ُةضَ بلةًةوة؟ؤكطز كةًيَم ظبط بوو ومت: ب ؤغيواكٍ ب
 ى : بةَهىَ.وبة غةض ئيؿاضةتى كطز و فةضًو

 غيواكى ثيَلطز ، هةبةض زةغتيا كوُسةيةكى ئاو زاُطا بوو،  َ ُةضًلطزةوة وؤب
ظى ثيَتةضِزةكطز و زةيفةضًوو : ال إهة إال اهلل ؤزةغتى تيَسةخػت و زةًوناوى ثري

 ئاى خواية ًطزْ غاتة و غاتى غةختى ٓةية.
ِحا ثةدمةى بةضظكطزةوة و ناوى بطِية بٌِيهى ًاَهةكة ،هيَوةكاُى زةجوال ئ

لرَٖ أٌعىت عمّٗي وَ الٍبٗني ٔ الصدٖكني ٔ الػّداٞ ٔ وع ازةيفةضًوو )
 (الصاحلنيوالمّي اغفسىل ٔازمحٍٜ ؤاحلكٍٜ بالسفٗل االعمٜ

واتة: خواية مبدةيتة ضِيعى ئةواُةى ُاظ و ُيعٌةتت بةغةضزا ضِؾنت هة ثيَغةًبةضاْ 
و ؾةٓيساْ و غاَهراْ ،خواية هيٍَ ببوضة و ضِةمحٍ ثيَبلة،خواية ضِةفيقى 

 ضِةفيقى ئةعال. ة،خوايئةعال
ظى غجاضز و ؤياُى ثان و ثريطئةَ وتةيةى زوايى غىَ جاض وتةوة،زةغتى ؾى بوو 

 .(ضِةفيقى ئةعال ) طةيؿت بة
شى زووؾةممة زواظزةى ضبيع االوي ؤؾةويػتٌاْ نيَؿتةُطاوى ضِؤنى زوايى خؤك

 ش بوو.ؤغايَ و نواض ضِِِ 63ظى ؤنى،كة تةًةُى ثريؤغاَهى ياظزةى ك
بابة طياْ،وةَهاًى ثةضوةضزطاضت زايةوة كة  ى زوايي كطز فاتيٌة وتى:نؤك ةك

بابة طياْ ثطغة و  ، جةُِةتى فريزةوؽ جيَطاتة بابة طياْ ، باُطى كطزى،
 ض.ؤطوَهاوى غةً/556الى جوبطائيى زةبةيّ. ي  ؤؾى بؤغةضةخ
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ئةبوبةكط هة قةضاغ ؾاض بوو ٓاتةوة و نووة غةض جةُاظةكةى و بوضزةكةى غةضى 
ّ ٓةضطيع زايم و باوكٍ بة قوضباُت ب ى :وبة ططياُةوة فةضًو وبطز ًانى كطزال

                 ى: ووةٓا فةضًوضؾيت.ٓةؤت ،تةُٔاجاضيَلة و ئةوا ُزووجاض مبطي ؤُابيَت ت
 .نةُس جواُى بةظيِسوويى و بةًطزوويى (طبت حًٗا ٔ وٗتًا)
 

 ة:ثيَغةمبةض )ز.ر( شةهيس
و ثةمياْ ؾليَين جووهةكةوة، ثيَغةًبةض )ز.ر(  هة ئةدماًى الضوهةويَطى

 غوثاى كؤكطزةوةونووة غةض قةالكاُى خةيبةض، ضِؤشى يةكةَ ئاال بةزةغت
)ئةبوبةكط (ةوة بوو قةاَلكة فةتح ُةكطا، ضِؤشى زووةًيـ بة زةغت )عٌط(ةوة 

فةضًووى: غبةيِىَ ئاالكة ئةزةًة زةغت  )ز.ر(بوو ٓةض فةتح ُةكطا، ثيَغةًبةض
ف ؤويَم كة خواو ثيَغةًبةضى خؤف زةويَت و خواو ثيَغةًبةضيـ ئةوياْ خثيا

زةويَت و قةالكةف فةتح زةكات، ٓةًوو ٓاوةالْ ئاواتة خواظبووْ ئةوكةغة بّ 
كة ئااَلكةياْ ثيَئةزضيَت، بؤ بةياُى ثيَغةًبةض )ز.ر( فةضًووى: كوا عةىل؟؟ 

كة ٓيَِاياْ تفى ًوباضةكى وتياْ: ناوى ُووغاوةو ُاغاغة، فةضًووى: بئيَِّ، 
زا هة ناوى و زوعاى بةغةضزا خويَِس، زةَ و زةغت نان بوو، ٓةضزةتووت 
ُةخؤؾيـ ُةبووة، ئِحا ئاالكةى زاية زةغتى وتواُى فةحتى قةاَلكة بلات 
ٓةضوةن ثيَغةًبةض فةضًووى ، قةالكاُى تطيـ خؤياْ زا بةزةغتةوةو هةطةيَ 

يَلى جووهةكة بةُاوى ظةيِةب ، ًةضِيَلى ثيَغةًبةضزا ضِيَلةوتّ. ئِحا شُ
غةضبطِى و هيَى ُاو شةٓطى ثيَوةكطز بةتايةبةت زةغتةكةى كةظاُى ثيَغةًبةض 
ذةظى هيَسةكات، كة بؤياْ زاُاْ ٓاوةَهيَم بةُاوى بيؿط ثاضوويةكى هيَدواضزو 
ثيَغةًبةضيـ كةخػتية زةًيةوة فةضًووى: ئةَ طؤؾت و ئيَػقاُة زةَهيَت: 
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َ ثيَوةكطاوة، كاتيَم شُةكةياْ ٓيَِا زاُى ُا بة تاواُةكةيساو وتى: ًةخمؤ شةٓط
شةٓطَ ثيَوةكطزو ومت: ئةطةض ثيَغةًبةض بيَت خوا زةيجاضيَعيَت و ئةطةض واف ُةبيَت 
هة كؤَهٌاْ زةبيَتةوة، ثيَغةًبةض ثيَى فةضًوو: خوا ُآيََوىَ ئةوةت بؤ بهيَتة غةض 

تياْ بيلوشيّ، ثيَغةًبةض ُةئيَؿت، بةالَ و تؤ ُاتواُى ًّ بلوشيت. ٓاوةالْ و
 وهة تؤَهةى ئةوزا كوؾتياْ . كة بيؿط ًطز زضاية زةغت كةؽ و كاضى

ؾتةكةى ُةخواضز بةالَ ٓةض ظياُى هيَساو غاالُة ؤٓةضنةُس ثيَغةًبةض ط
ئاظاضى بؤ زةٓاتةوة و ئةُةؽ زةَهيَت: كاضيطةضى شةٓطةكةَ زةبيِى هةغةض ثوون 

 ى ثيَغةًبةضزا. و ثيَؿةوةى ظًاُ
)وا ثيَغةًبةض )ز.ر( هةَ باضةيةوة هة زواضِؤشةكاُى تةًةُيسا زةفةضًويَت: 

شالت أِمٛ خٗرب تعتادٌ٘ ِن عاًو حتٜ ِاُ ِرا أٔاُ قطع أبّسٙ( أبٕ ٌعٗي 
)وا أشاه شةكاُى تةًةُيسا بة عائيؿةى فةضًوو: ؤ، ٓةضوةٓا هة زواضِفٜ الطب

فّرا أٔاُ ٔجدت اٌكطاع أبّسٙ وَ ذلك أجد أمل الطعاً الرٝ أِمت خبٗربو 
. واتة: بةضزةواَ ٓةغت بة ئاظاضى ئةو خواضزُة زةكةَ كة هة الطي( زٔآ خبازٝ

 خةيبةض خواضزَ، ئيَػتاف كاتى ئةوةية كة خويَِبةضَ بةو شةٓطة زةتةقيَت.
زكتؤض جمآس أبو اجملس هة ًيػط غىَ غةعات هةطةأل ظاُاياُى بواضى ؾةضيعةو 

ى ئةَ فةضًووزةيةياْ كطزو طةيؿتِة ئةوةى يَاضى ثعيؿليسا تاووتوظاُاياُى بو
) ظةضُيذ و ضِةقام ( تياية: ظاُاياْ وتياْ هة كؤُةوة كة ًوعحيعةيةكى طةوضةى

وةن شةٓط بةكاض ٓاتووةو ئةو شةٓطةف غةملاوة كة هة خويَِبةضزا زةُيؿىَ و 
هة ُيؿاُةكاُى ضِؤشيَم زةخايةُىَ و  14زةيتةقيَِيَـت، ئِحا ئةَ ُةخؤؾية 

ية، كة ٓةًووى هة ثيَغةًبةضزا زياضى ؾةو ئاضةق كطزُةوةى ظؤضو بئَيَعغةضية
زاو نواضزة ضِؤشيَم بةوذاَهةوة ًايةوةو ئاضةقى ظؤضى زةكطزةوةو غةضى زةيةؾاو 
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زةنووُة شيَط باَهى..باؾة ثيَغةًبةض نؤْ ظاُى كةكاتى ئةوة ٓاتووة بةٓؤى 
 يَت؟؟ ئةطةض خوا ئاطازاضى ُةكطزبيَت ؟؟!شةٓطةكةوة بؤضى خويَِبةضى بتةق

ظ زا  1826هة كاتيَلسا بؤ يةكةَ جاض هة غةضناوة ثعيؿليَلاُسا هةغاَهى 
زا  1951باغى خويَِبةضو جةَهتةو تةقيِى ئيؿاضةتى ثيَسضاوةو هة غاَهى 

ظياتطباغلطاوة، بةَهىَ. ئاًاشةكطزُى ثيَغةًبةض بؤ ئةو ًةغةهةية ثيَـ نواضزة 
ةيةكى طةوضةيةو بةَهطةية هةغةض ثيَغةًبةضيَتى ئةو ظاتة ثاية غةزة ًوعحيع

كة بةًةف بيَحطة هة ثوةى ثيَغةًبةضيَتى ثوةى ؾةٓيسيـ خوا كطزى بة  بةضظة.
 .92)بةضةو ئيػالَ(ال .ُػيبى
 

 فاتينةى ظةهطا :
كهى عوًةيػى وت : ظؤض  ىفاتيٌة هةزوا ضؤشةكاُى تةًةُيسا بة ئةمسا

بطزيامن بؤ غةضقةبطاْ الؾةَ هةغةضزاضة ًةيتةكةَ  و طزَياْ كِكفوخةممة كةًطزَ 
ثياواْ بيبيِيَت ، ئةويـ وتى : ًّ هةذةبةؾة زاضةًةيتٍ بيِيوة كة ئةًالو 

ؾاضيَتةوة ، ئةوةبوو زةًطزووةكة ؾيَواظى الؾةى  بةوةفئةوالى ٓةيةو 
زاضةًةيتيَلى واياْ بؤزضوغتلطزوو كةًطز بةوةبطزياْ بؤ غةضقةبطاْ و 

بطا بؤغةضقةبطاْ ية لياْ زا بةغةضيسا و فاتيٌة يةكةَ كةغة كة بةوؾيَوةقوًاؾيَ
 )وتاضيَلى خاهيس اهطاؾس (.و ثيَؿرت زاضة ًةيتةكاْ ئةًالو ئةو الى ُةبوو.

 
 ثيَصةوا ئةبوبةكط: 

هة زواضِؤشةكاُى تةًةُيسا  ،وةغيةتى كطز عوًةض ببيَتة خةهيفةى ًوغَوٌاُاْ و 
عوًةض وتى: ًّ ثيَويػتٍ ثيَى ُية، ئةبوبةكط  ظؤض ئاًؤشطاضى كطز،ٓةضنةُسة
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وتى: ئاخط ئةو ثيَويػتى بة تؤية،عوًةض بة ُاناضى بووة خةهيفة .هة غةضة 
ًةضطسا كة ثيَؿرت باخيَلى خؤى زابوو بة عائيؿة زاواى هيَلطز كة بيطيَطِيَتةوة 

 وةضةغة . بؤغةض ًريات ُةباوةكو طوُآباضبيَت ،ئةويـ طيَطِايةوة 
بة عائيؿةى وت : هةوكاتةوة بووًةتة كاضبةزةغتى ًوغَوٌاُاْ ُة  ئةبوبةكط

زيِاضيَم ُة زضٓةًيَلٌاْ ُةخواضزووْ )ٓةضنى وةضططتبوو ُاضزيةوة بيت املاي(. 
كة ًطزَ تةُٔا ئةَ بةُسة ذةبةؾية و ئةو وؾرتة ؾريزةضةو ئةَ قةزيفة غواوةَ 

 الًاوة بياُيَطةوة بؤ عوًةض .
ئةواُةى ُاضزةوة بؤ عوًةض،عوًةض ظؤض ططيا و وتى:  زواى ئةبوبةكط كة عائيؿة

ضِةمحةتى خوا هة ئةبوبةكط بيَت ،بةَ كاضةى ئةواُةى زواى ئةو زيَّ نان ًاُسوو 
 زةبّ!!

ئةبوبةكط هةغةضةًةضطسا هة عائيؿةى ثطغى:خؤؾةويػت)ز.ر( نةُس ؾةممة 
ى : بووكؤنى زوايى كطز؟  وتى : زووؾةممة . وتى ئةًطِؤ نةُس ؾةممةية؟ وت

 زووؾةممة،ئةبوبةكط وتى:هة خوا زاوازةكةَ ئةًؿةو تةواو مب.
ئةوة بوو خواى طةوضة ٓةض ئةو ؾةوة بطزيةوة بةضةوقياًةت.ئةبوبةكط يةكةَ 
كةغة كة ًوغَوٌاْ بووة و قوضئاُى كؤكطزؤتةوة ،يةكةَ كةغة قوضئاُى ُاو ُا 

 .)ًكرف( ،يةكةَ كةغة ُاوُطا خةهيفةو ، نواض ثؿتى )قرابة( بووْ
 : ثيَصةوا عةلي

ظؤض ًاُسوو بووبوو بة زةغت خةالفةتةوة، زةطيَطِيَتةوة كة ؾةويَم هة خةوزا بة 
خعًةت خؤؾةويػت زةطات )ز.ر( و ؾلاتى ذاَهى خؤى زةكات بة زةغت 

 عيَطاقيةكاُةوة و ئةويـ زةفةضًويَت:بةَ ظوواُة هةزةغتيياْ زةذةغيَيتةوة..
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وو كةغى خةواضجيةوة هة كاتى نووْ بؤ زواى ئةَ خةوة بة غىَ ضِؤش هةاليةْ ز
ُويَصى بةياُى  ؾةٓيس كطا ،زياضة ثيَؿرت خؤؾةويػت ًصزةى بةٓةؾت و 

 ؾةٓيسى زابووية.
 

 : غةعسى كوضِى موعاظ
هة غةظاى خةُسةق زا بةٓؤى ترييَلةوة كة بةضباَهى كةوت بطيِساض بوو،غةعس 

َ خؤف ُية بة زوعاى كطز وتى: خواية خؤت زةظاُيت ٓيض ؾتيَم ئةوةُسة ال
ئةُساظةى ئةوةى هة ثيَِاو تؤزا خةبات بلةَ زش بة كةغاُيَم كة ثيَغةًبةضةكةى 
تؤياْ بة زضؤ خػتؤتةوة و هة ؾاضةكةى زةضياْ كطزووة،خواية وازةظامن كة بةَ 
جةُطة هة ُيَواْ ئيٌَة و ئةواُسا ؾةضِ كؤتايى ثيَسيَت،خواية ئةطةض ؾةضِيَلٌاْ 

ٔيََوة بؤياْ،تا هة ثيَِاوى تؤزا  هةطةَهياُا ظةُطٍ،خؤ هةطةيَ قوضِةيؿسا ًاوة مب
ئةطةض ؾةضِ كؤتايى ثيَسيَت  ئةوا ئةَ ضِةطى زةًاضةَ بتةقيَِة با ثيَيةوة 

 355مبطَ،خواية ُةمشلوشى ٓةتا غةضؾؤضِى بةُو قوضةيعة بةناوى خؤَ زةبيٍِ. ي
 طوَهاوى غةضًؤض.

زى وخويَِى بطيِةكةى  ة كؤتايى ٓات ُعاكةى ٓاتةعةيضكة جةُطى بةُى قو
بةضبوو ؾةٓيس بوو.جوبطائيى ٓات بؤ الى خؤؾةويػت )ز.ر( فةضًووى: ئةوة 
كيَية ًطزووة زةضطاى ئامساُى بؤ كطاوةتةوة و عةضؾى خواى بؤ ٓاتؤتة هةضظة ؟ 

 خؤؾةويػتيـ)ز.ر( يةكػةض نوو بؤ الى غةعس بيِى كة طياُى غجاضزووة.
سى كوضِى ًةعاظ نؤْ بة ذةوت غايَ بةضِاغتى ًطؤظ غةضغاَ زةبيَت كة غةع

 ئيػالًةتى طةيؿتؤتة ئةو ثوة بةضظة كة ئاوا مبطيَت.
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 : غةملانى فاضغى
هة كاتى غةضةًةضطيسا ططيا،هيَياْ ثطغى بؤ زةططيت؟ وتى : ُة بؤ زُياو ُة هة 

 تطغى ًطزْ ُاططيٍ،بةَهلو بؤ زووضى ضيَطا و كةًى تيَؿووَ زةططيٍ.
ة غةملاْ هة غةضةًةضطا بوو وتى:ئةو زةضطاياُة شُةكةى غةملاْ زةَهيَت: ك

بلةضةوة ئةًطِؤ ًيوامن زيَّ،ُاظامن هة كاَ زةضطاوة زيَِة شووضةوة ،ئةو ًيػلةف 
بةزةوضى جيَطاكةًسا و بةجيٍَ بٔيََوة، كة بةجيٍَ  بيَِة بيتويَِةضةوة و بريِشيَِة

 ٓيَؿت و ٓامتةوة طياُى غجاضزبوو.
 :حمنسى كوضِى واغيعى بةصطى

ئاًؤشطاضيت زةكةَ وةن ثاؾا بيت  يةكىَ زاواى ئاًؤشطاضى هيَلطز ئةويـ وتى: 
كوضِى  بة.. يوُؼوتى: هة زوُيازا ظآيس نؤْ؟ هة زُيا و ئاخريةتسا ،وتى :
ًاْ كطز،وتى: نى بلةَ هة قػةى خةَهم كة نواض عوبةيس وتى: غةضزاُى حمٌس

 ثةمل بططْ و فطِيٍَ بةُة زؤظةخةوة.
يِاض زةَهيَت:حمٌسى كوضِى واغيع هةغةضةًةضطسا زةيوت: غَواو هة فةظاَهةى كوضِى ز

ٓات  فِحا بؤُيَلى خؤذوي وال قوة اال باهلل.. ئ فطيؿتةكاُى ثةضوةضزطاضَ وال
 ِحا طياُى غجاضز.ئ ،كة ثيَؿرت بؤُى وا خؤؾٍ ُةكطزوة 

 :موعاظى كوضِى جةبةل
 بةَهىَ . :هةغةضةًةضطسا وتى: ضِؤش بؤتةوة؟ وتياْ 

ثةُازةططَ بةخوا هة ؾةويَم كة بةياُيةكةى زةتبةُة ئاطط ،غَواو هة ًطزْ وتى: 
غَواو ،خواية خؤت زةظاُى كةًّ هة تؤ زةتطغاَ ،وا ئةًطِؤ ضِةجاَ ٓةية،خوا ًّ 
 زُياَ خؤؾِةويػتووة بؤ ًاُةوة و جؤطة هيَساْ و ناُسُى زضةخت ،ًّ زُياَ بؤ

ٓؤف  وةئةٓاتة وةبوضايةوة ِحا كة ئوو و ؾةوُويَص و ظاُػت ويػتووة.. ئؤشض



 

 

 17 

طياُى  ئِحات:خِسكاُسُةكةت مبدِليَِة،بةعيعةتى تؤ خؤؾٍ زةويَى .وخؤى زةيو
 غجاضز. 

 : غةعسى كوضِى ئةبى وةقاص
فطيؿتةى طياُليَؿاْ ٓاتة الى ظؤض ؾاز و كاًةضاْ  هةزة ًصزة ثيَسضاوةكةية،كة

ططيا  بةقعوعةبى كوضِى بوو،ًقةف بوو، غةضى هةغةض ضِاُى ًوطو ضِوو
ِحا عاَ ُازات و ًّ ئةٓوى بةٓةؾتٍ ،ئ،غةعس ثيَى وت :ًةططى بةخوا خوا غ

 طياُى غجاضز.
  :بيالىل حةبةشي

هةو خؤؾية،غبةى  ئاىهةغةضة ًةضطسا ،شُةكةى زةيووت: واوةيال! بيالي وتى : 
 .)ز.ر( زةطةًةوة بة خؤؾةويػتاْ حمٌس و ياضاُى

 : ى يةمانىحوظةيفةى كوضِ
خوا خؤت زةظاُى تؤَ  : )ئةًة زواغةعاتى زوُياية ،هةغةضةًةضطسا وتى

 خؤؾسةويَت ،بةضةكةت خبةضة طةيؿتِةوةَ بة تؤ( .
 موعاوية ى كوضِِِى ئةبو غوفيان:

هة زوا ضِؤشةكاُى تةًةُيسا،كة ٓةغتى كطز هةؾى قوضؽ و ُاغاغة، نووة غةض 
 شى زضةويؿىًيِبةض و وتى: )خةَهليِة ٓةض كةغيَم زةغىَ و زاْ بلات، ضِؤ

و،ًّ كاضبةزةغتى ئيَوةَ كطز و،زواى ًِيـ هة ًّ ناكرت ُابيَتة زيَتة بةض
 كاضبةزةغتتاْ،نوُلة ئةواُةى ثيَـ ًّ ٓةًووياْ هة ًّ ناكرت بووْ.

ؾؤضيٍِ بة ثياويَلى شيري بػجيَطة ،نوُلة ثياوى  ، كة ئةجةمل ٓات يةظيس ضِؤَهة !
ضظيـ )اهلل اكرب( شيط الى خوا ثايةزاضة .بابةناكى مبؿوا و بةزةُطى بة

ى هة طةدميِةكةزاية بئيَِةو ئةو بةضطةى كاتى ئةو بوخهةية بلات،ثاؾاْ بهؤ



 

 

 18 

خؤى ثيَغةًبةض )ز.ر( كطزية بةضَ بيلة بة كفٍِ و ئةو تاَهة ًوواُةى  
زوايى  متةوة .ووبئيَِة و بيلة ناوو ه خؤؾةويػتيـ هةطةيَ ُيِؤكةكاُيسا

 زةغت )أضذٍ اهطامحني( . بسةُة مبدةُة ُاو طؤضِةكةًةوةو ًعاوية
كة ًوعاوية هة ًعطةوت طةضِايةوة غةضدمى تةًةُى زووضوزضيَصى ظياتط هة ذةفتا 

ُية، وتى: زاوةؾيَى بؤ ض خاُة و  ةغاَهى خؤى ئةزا ظاُى كة ٓيهى تيا بةغت
الُةيةكى ،نى غايَ ًوَهلى ًّ بووى كةنى ئةًة ذاَهٌة و ئةًةف ناضةُوومسة 

 بؤ ةزةُطيَلى ثهطِ ثهطِ وتى: زاوةؾنيةكى ٓةَهليَؿا و بهةطةَهتا،ثاؾاْ ٓةُاغةي
 .زوُيا و خؤؾةويػتاُى

و ئةَ  (ذٙ طٕٝيؿى بووًاية هة )ةٓةضوةٓا وتى: خؤظطة ثياويَلى قوضِ
ييةوة زةططياو ز ِحا كة خؤى هةبةضزةَ ًةضطساكاضبةزةغتيةَ ُةكطزاية. ئ

ى ٌبلةو ، بةذيو وثؤؾىاَ خؤف ببةو ، هةالزامن نةزةيووت : خواية ! هةٓةَه
خؤت هة ُةظاُى كةغيَم ببوضة كة جطة هةخؤت بةتةًاى كةغى تط ُية..نوُلة 
خؤت خاوةُى ناوثؤؾي فطاواُى و ٓيض خاوةْ ٓةَهةيةكيـ بؤ الى خؤت ُةبيَت 

 ؾويَّ ُية بؤى ٓةَهبيَت.
 

 عومةضى كوضِى عبسالععيع:
ى ًةضِواْ و ثاف عوًةضى كوضِى عبس اهععيع ُويَصى كطز هة غةض جةُاظةيةكى بةُ

ئةوةى كة ُاؾتياْ وتى: بوةغنت ..نوو بة ُاو قةبطةكاُى تطى بةُى ًةضِواُسا 
هة ططياُسا..وتياْ : ظؤضت ثيَهوو؟ وتى:  وبووطةضِا ،كة ٓاتةوة ناوى غووضبو

غةضزاُى قةبطى خؤؾةويػتامن كطز،قةبطى باووباثريَ ،غةالًٍ هيَلطزْ وةالًياْ 
ئةى عوًةض،ُاثطغى  :يَّكاْ بة ظًاُى ذايَ وةن بَوُةبوو!!كة طةضِاًةوة قةبطة
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هةت هةت كطز و  اْضِظاُس و ،الؾةيامن اْهة خؤؾةويػتاْ كطز؟ كفِةكةيامن اْنيٌ
هة يةن تطاظاُس.عوًةض ططيا  اْخواضز و ئيَػقاُيامن اًْصى و طؤؾتيامن اْخويَِيامن

 ُسى فةقرية .و وتى: بةضِاغتى زوُيا كةَ خايةُة و عةظيعى ظةهيوة و زةوَهةًة
جاضيَلى تط وتى: خةَهليِة،ئاخريةتتاْ نان بلةْ زوُياتاْ نان زةبيَت ،ُاوةوةى 
خؤتاْ نان بلةْ ضووكةؾتاْ نان زةبيَت،بةخوا ٓيض بةُسةيةن ُية كة ُةًطيَت  

 ٓةضوةن نؤْ باثريامناْ تا ئازةَ ًطزووْ!

و  ية كة ذةظياْ بةعوًةضى كوضِى عبساهععيع يٓةُسيَم هة بةُى ئوًة
زازثةضوةضيةكةى ُةزةكطز،ٓةظاض زيِاضياْ زا بة خعًةتلاضيَم تا زةضًاْ خواضزى 
بلات ،كاتيَم عوًةض ظاُى كىَ زةضًاْ خواضزى كطزوة ،هيَى ثطغى بؤ ئةَ 
كاضةت كطزوة؟ وتى: ٓةظاض زيِاضياْ زاوًةتىَ و ئاظازَ زةكةْ ،وتى: زةبطِؤ 

ةوة،كة ٓيَِاى وتى: زةبطِؤ با ئيرت  ةيِة )بيت املاي (دٓةظاض زيِاضةكة بيَِة با بي
 كةؽ ُةتبيِيَتةوة.

كطز و ضِيى زاْ هة شووضةكةى  ىهةزوا غاتةكاُى شياُيسا خوا ذافيعى هة ًِاَهةكاُ
بهِة زةضةوة ،ئةواْ نووُة زةضةوة و فاتيٌةى شُى هة بةضزةضطاى شووضةكةى 

جّ و ئيِؼ اضاُة كة هة ٓى هةَ ضِوخػ وغَوا وةغتا بوو طويَى هيَبوو زةيوت:
ِتْمَك الدَّاُر اْْلَِخَرُة َنْجَعُمَيا ِلمَِّذيَن ََل ) ةىتئاية ئةَِحا نةُس جاضيَم ُانّ،ئ

 (اهقكل ( 38ُيِريُدوَن ُعُموِّا ِفي اْْلَْرِض َوََل َفَساًدا َواْلَعاِقَبُة ِلْمُمتَِّقيَن )
ة طياُى ى زووباضة كطزةوة و ئيرت زةُطى ُةًا ،كة نووُة شووضةوة ضِووةو قيبو

 غجاضزبوو.
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عوًةض ٓيهى بؤ ًِاَهةكاُى بةجيَِةٓيَؿت و هة تطغى خوا زةغتى ُةبطز بؤ 
ًاَهى ًوغَوٌاُاْ،خواى طةوضةف ٓةقى بؤ كطزُةوةو ًِساَهةكاُى زواى خؤى 

 زةوَهةًةُس بووْ.
ئةبو جةعفةضى ًةُكوض بة عبساهطمحاْ ى كوضِى قامسى كوضِى حمٌسى كوضِى 

بةوةى كة بيِيوًة يا بةوةى  يَت :َهؤشطاضيٍ بلة ،ئةويـ زةئةبوبةكط زةَهيَت: ئاً
ئةويـ زةَهيَت: عوًةضى . بةوةى كة بيِيوتة  :كة بيػتوًة؟ئةويـ ئةَهيَت

عوًةضى كوضِى عبساهععيع كة ًطز ٓةضيةكة هة كوضِةكاُى ُؤظزة زضٓةًى 
 بةضكةوت هة ًرياتى عوًةض، بيَحطة  هة ٓةُسىَ ظةضعات و ظةوى و ظاض.

 كوضِى عبساملويليـ كة ًطز ٓةض كوضِةى يةن ًويؤُى بةضكةوت. ٓيؿاًى
ٓةضبةناوى خؤَ يةكىَ هة كوضِةكاُى عوًةضَ بيِى كة هة يةن ضِؤشزاغةز ئةغجى 
ئاًازةكطز بؤ جةُطاوةضاْ تا هةضِيَى خوزازا جئاز بلةْ،كةنى كوضِى ٓيؿاًٍ 

َوْلَيْخَش )زضا. ئةًةف تةغسيقى  ئةو ئايةتةيةبيِى خيَط و غةزةقةى ثيَسة
يًَّة ِضَعاًفا َخاُفوا َعَمْيِيْم َفْمَيتَُّقوا المََّو  الَِّذيَن َلْو َتَرُكوا ِمْن َخْمِفِيْم ُذرِّ

 .النساء(4َوْلَيُقوُلوا َقْوًَل َسِديًدا )
 :غةلَاحةزيهى ئةيوبى  

( كة هة ًيػطةوة نؤتة قوزؽ و  عبدالمطٗف بػدادٝطةضيسةيةن بة ُاوى )
ًةظمن زيت ،بةطةوضةيى خؤى  ثاؾايةكىيوة ئةوا باغى زةكات )غةَهاذةزيِى بيِ

ناوى ًطؤظى ضِووْ زةكطزةوة و زَهى هة خؤؾةويػتى ثطِ زةكطز، ُعيليَلى 
زووض،غازةيةكى طوىَ هة ًػت،ئةواُةى هةطةَهيا بووْ ناوياْ هيَسةكطز و 

 . (ثيَؿربكيَى ناكةكاضياْ هةطةيَ زةكطز
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              ًوو ئاًادمى خعًةت كطزُى ئيػالَ بوو غةَهاذةزيّ زوُيا ُةويػت بوو ٓة 
بؤية كة ًطز تةُٔا نى و ذةوت زضٓةَ و يةن ططاَ ظيَطِى هة ثاف جيٌَا!!ؾةوى 

ةكةؾى ثاضةياْ بؤ قةضظ نى زوايى كطز، كفّ و زفِزواظزةيةًى ُةخؤؾيةكةى كؤ
زكتؤض حمػّ \)قةَهاذةزيِى ئةيوبى شياُِاًةى طةؾرتيّ  133.128 كطز. ي

 عبساهطظاق بيٌاض (/ٌس ذػني ،وحم
لطز كة غويَِس خبوات شياُي )قالح اهسيّ( ظوَهٍ و غتةًي خانجةضغتاْ واي هيَ

خؤي تةضخاْ بلات هة ضِيَي خوازا و بؤ ئةًةف بةضُاًةي شياُي خؤي زياضي 
كطز و بة ثةضؤؾةوة كةوتة ٓةويَ و خةبات ، تةُاُةت ثيَلةُيِياْ هيَ ُةئةزي 

 زاطريكطابيَت .ًعطةوتي ئةقػا هةكاتيَلسابلةمن يَثنؤْ  نوُلة ئةيوت :
تا ئةقػاي ئاظاز كطز ئةوةُسة غةضقايَ بوو ُةي تواُي بهيَت بؤ ذةد و ، زواي 

ويػيت بهيَت وتياْ ئةًػاَهيـ ًةنؤ نوُلة ًةتطغي خاض  -حطني-جةُطي 
ثةضغتاْ ٓةية كة بيَِةوة غةضًاْ ، بةو جؤضة ذةجي بؤ ُةكطا تا وةفاتي كطز ، 

ة غةضةًةضطي زا ثيَلةُي و وتي: ئةًطِؤ كاتي ئةوةية قالح اهسيّ ثيَبلةُيَت ه
، غبةيينَ زةطةًةوة بة ثيَغةًبةضي خوا و ثيَي زةَهيٍَ : ًّ  ضِيَطاي ؾةوضِةوي 

 تؤَ ثاكلطزةوة هةزةغت زوشًِاْ ئةي ثيَغةًبةضي خوا..
 

 : طةيالنى ىشيَذ عبسالقازض
بة ٓةظاضاْ كةؽ  و يسايةتساُى خةَهلىٓةًوو شياُى ٓةويَ و كؤؾـ بوو بؤ ٓ

 561بةياْ كطز و بة ٓةظاضاُيـ ًوغَوٌاْ بووْ. هة غاَهى تةو هةغةض زةغتيا
كؤنى كة تةًةُى ظياتط هة ُةوةز غايَ بوو كؤنى زوايى كطز،هةزواضِؤشةكاُى زا 

تطغى خواى شطاضى كطز،ئةويـ وتى: )عةبسوهوةٓابى كوضِى زاواى ئاًؤ
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،تلا و ضِجات ةسا بيَت،جطة هة خوا هة كةغى تط ًةتطغثةضوةضزطاضت  هة زَه
،ٓةًوو ثيَويػتيةكت ٓةض بؤ الى ئةو بةضةوة ! ثؿتت ٓةض بةو يَتخوا ب بؤبةؽ 
،جطة هة خواى طةوضة ًتٌاُة بة كةغى تط ًةكة،يةكتاثةضغتى ةببةغت

 .غةضناوةى ٓةًوو ؾتيَلة(
بة ضِواَهةت هةطةيَ ةوة،ًّ ًةضطيسا بةًِاَهةكاُى وت )هيٍَ زووضكةوُهةغةضة 

زا هةطةيَ غةيطى ئيَوةَ( .زووباضة وتى: )كةغاُى غةيطى ئيَوة  باطَاَ و هة ئيَوةز
ثاؾاْ فةضًووى )ٓاواض  ،هةالَ زاُيؿتووْ ئةزةبتاْ ٓةبيَت جيَطةياْ بلةُةوة ( 

بؤ ذاَهتاْ ،ًّ ططُطى بة ٓيض ُازةَ تةُاُةت بة ًةالئيلةتى طياُليَؿاُيـ 
اُليَؿاْ ،ضِيَطة بة غةيطى خؤت بسة با بيَتة الَ،با ئةو طي ى،ئةى ًةالئيلة

ؾيَدى  91يِحا طياُى غجاضز. ْ بيَت و بةغةضكاضًاُةوة بيَت( ئئاطاى هيٌَا
 ئاظاز قةظاظ./طةيالُى

 ثيَصةوا شافيعى:
بة ثةدما و نواض غايَ خعًةتيَلى طةوضةى بة ئيػالَ كطز،هة زوا غاتةكاُى 

ٓاتة الى و ئةذواَهى ُةخؤؾيةكةى ثطغى تةًةُيسا يةكىَ هة قوتابياُى 
)أصبحت وَ الدٌٗا زاحاًلؤلإلخٕاُ ئيٌاًيـ وةَهاًى زايةوة و وتى: 

وفازقاؤلكأع املٍٗٛ غازبًاؤعمٜ اهلل جن ذِسٓ ٔازدًاؤال ٔاهلل وا أدزٝ 
واتة: وا خةضيلٍ هة زوُيا  إىل الٍاز فأعصّٖا( ٔأتصري اىل اجلٍٛ فأ٠ٍِّاو زٔحٜ

بةضةو الى خوزا  ،بطاياْ بةجيَسيََوٍ و،ؾةضابى ًةضط زةُؤؾٍ وكؤض ئةكةَ و 
ؾت ؾاز زةبيَت تا ثريؤظبايى ىلَ بلةَ ،يا ةزةضِؤَ،ئيرت بةخوا ُاظامن ضِؤذٍ بةبةٓ

 بةضةو زؤظةر زةبطيَت تا غةضخؤؾى هيَبلةَ.
 ِحا زةغتى كطز بة ططياْ و ئةَ ٓؤُطاوةيةى وت:ئ
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 ضمىا كجعمت السجا وين لعفٕ       بـ٘ٔ ضاقت وراِ قمبـ٘ٔملا قطٜ 
 أعظىاك زب٘ ِاُ عفٕ كْ        بعفٕـتـا قسٌـىـفم ٘ـبـٌ٘ ذـٍـعاظىـت

  كسواـٔ ت ٛـٍـجٕد ٔ تعفٕ وـت شلت ذا عفٕ عَ الرٌب مل تصه     ٔوا
كاتيَم كة ؾافيعى ًطز،ظؤض كةؽ خةوياْ زيبوو ،بؤ منوُة يةكىَ هة خةويا 

ض ؤةفػري كطا كة ظاُايةكى ظؤض طةوضة كذةظضةتى ئازةَ كؤنى زوايى كطز بوو،ت
 نى زوايى .زةكات ئةوةبوو ؾافيعى كؤ

ثيَِخ ؾةممة هةغةض جوًعة زوايةًني  ىغاَهى زوو غةز و نواضى كؤنى ،ؾةو
ضِؤشى ضِةجةب زواى ُويَصى عيؿا ؾافيعى ًةىل بةضظة فطِى طياُى زاية ؾةقةى 

 يب حمٌس غعيس(..ذب/ًاُةتةكةى تةغويٍ كطزةوة. )ئيٌاَ ؾافيعىةبايَ و ئ
 

 :ىميهى ضِؤلةزمةوالنا جةال
كؤنى ٓاتؤتة زوُياوة هة ؾاضى بةَهدى ُاونةى خؤضاغاْ. باوكى ُاوى  604هة  

)حمٌس كوضِى ذوغةييِى خةتيبى بةكطى( ية و بة ثاؾاى ظاُاياْ ُاغطاوة و 
 سيق.قئةنِةوة غةض ئةبو بةكطى 

ى كطز بةغةض عيوٌى ًةوالُا بة زيواُةكةى )ًةغِةوى ًةعِةوى( ؾؤضِؾيَل
زةضِةوى  ًولةنى بؤ ةوى ًوغَوٌاُاُى ططتةوة  هة ظياكةالَ و فةهػةفةزا و جَو

 ذةواغةكاْ و ٓةغتياضةكاْ و عةقىَ ثةضغتى.
ظآيسيَلى كةَ ويَِة بوو ٓةضنى زياضى بؤ بٔاتاية الى زؤغت و زةغةَهاتساضاُةوة 

ئيَػتا ٓةغت بة : ت زةيبةخؿيةوة و كة كاتىَ ٓةشاض و كةَ زةغت زةبوو زةيوو
ى  672الواظيَتى خؤَ زةكةَ بةضاًبةض  بة خوزاى طةوضة .هةغاَهى و  هيرَبِاْ

 كؤنيسا هة ؾاضى )قؤُية( بووًةهةضظة بؤ ٓةفتةيةن زووباضة زةبؤوة خةَهلى 
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ئةويـ وتى: ظةوى بطغيةتى و  ،ٓاتِة الى و زاواى زوعاى خيَطياْ زةكطززة
ةَ ظوواُةف ئةَ ثاضووة نةوضة زةطويَت و زاواى ثاضووةيةكى نةوض زةكات ،ب

 هةثاؾاُا ئيَوةف ئةَ بةَهايةتاْ هةغةض الزةنيَت.
بؤ  ؾيفاىهةزوا غاتةكاُى شياُيسا كة ُةخؤف بوو ٓاوةَهيَلى ٓاتة الى و زوعاى 

كطز،ًةوالُا وتى: خوا ؾيفاى تؤف بسات، بةَهاَ ئاخؤ البطزُى ثةضزةى ُيَواْ 
 سا بيَت ؟زوو خؤؾةويػت ض ظياُيَلى تيَ

ت ،ئةوا ًطزُةكةؾت ؾرييِة ؾرييّ بيَ تباوةضِ هةغةضة ًةضطسا وتى: ) ئةطةض تؤ
 ئةطةض كافط و تاَ تايَ بيت ئةوا ًطزُةكةؾت كافطاُة و تايَ و ططاُة(. ،و

بؤ زواجاض باضطةى ثيَهايةوة بةضةو قياًةت و طةيؿت بة  675هةغاَهى 
طةيؿنت بة هيقاى ُةبطِاوةى خؤؾةويػتةكةى كة ٓةًيؿة ظاض و ططيةى بوو بؤ 

.ًةوالُا ُةئةنووة زيواُى غوَهتاُةكاْ و كاتيَليـ ًرييَم عوظضى بؤ 
ثيَويػت ُاكات بة عوظض ٓيَِاُةوة  بٔيَِايةتةوة كة بؤ ُةنووة بؤ الى زةيوت:

 .قةظاظى ئاظاز ًًةوالُاى ضِؤ 26-23ُةٓاتِت هة ٓاتِت بةالًةوة خؤؾرتة. ي
بؤنى ئةَ ضِاكطزُة هة ًطزْ؟ تؤ بة ؟تطغاْ هة ًطزْ  ًةوالُا زةَهيَت )هةبةضنية

 هةُةبووُةوة بؤ بووْ، بةضزةواًى هة جوَهاُساى هة قؤُاغيَلةوة بؤ قؤُاغيَلى تط ،
،ٓةضوةٓا بةضزةواًى هة بةضط زاكةُسْ و هةبةضكطزُى  وة هةبووُةوة بؤ ُةبووْ

ة ؟ كةئةطةض بةضطيَلى تط... ئايا هةَ شياُى زوُياية زا ًطزُت تاقى كطزؤتةو
ًطؤظ هةَ شياُة جيابؤوة شياُيَلى ُةًطى بةزةغت زةٓيَِيَت و بة ٓيض جؤضيَم 

  .ًطزْ ُابيِيَت؟(
 ناكاْ بؤى ثياوناكاْ و خةَهلاُى تط،ثياوجياواظى ٓةية هة ُيَواْ ًطزُ

ثةشاضةف زاياْ  و ياْ هةَ شياُة ُةبطِاوةية،ُة ئاظاض زةنيَصْ و ُة خةَجيابووُةوة
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ًطزْ هةالى  ة بةوثةضِى ضِوو طةؾيةوة ثيَؿواظى زةكةْ هة ًطزْ،زةططيَت ،بطط
 ،ثةياًى غةضكةوتّ و ضِظطاضبووُة،ئةواْ غةضةتاى زضوغتبووُى شياُيَلى ُويَية

ًطزْ بؤ بيَباوةضِاْ شةٓط و بةَهايةو بيَبةؾى و غةضظةُؿتى و هةُاونووُة،بةَهاَ بؤ 
 ةةوايةكى ؾيَساض و ثطِ هباوةضِاْ ؾِةباى ناضةغةضى زةضزة زاضاُة و ٓخاوةُ

 ٓةًاْ غةضناوة. 50طوَهاوة. ي
 : ثيَصةوا عبساهلل ى كوضِى موباضةك

غةضَ خبةضة غةض ظةوى،ُةقط  ُةقطى ًةوالى وت :بة هةغةضةًةضطساُاوبطاو  
يت و وا ئيػتاف وهة ض ُاظ و ُيعٌةتيَلسا بو ؤزةططييت؟ وتى: ت ؤططيا. وتى ب

،ئيٌاَ ثيَى وت: وؽ بة،ًّ زاواَ هة خوا بة غةضيبى و ٓةشاضى غةضزةُيَيتةوة
 كطزوة بة ٓةشاضى مبباتةوة.

 ؤبَوىَ،تا قػةى تط ُةكةَ زووباضةى ًةكةضةوة هيٍَ ،ب ِحا وتى :ؾايةمتامن ثيَئ
 ئةوةى زوا قػةَ بيَت.

)ملجن اْ ،ناوى ٓةَهربِى و بة ثيَلةُيِةوة وتى: ثاف وتِةوةى نةُس جاض ؾايةمت
 ِرا فمٗعىن العاومُٕ(.

ظاُاى طةوضةى  قاظى ؾاضى ذةمما ًةمحوزى كوضِى ئةمحةز ى ؾافيعى ضوةٓآة
نيسا وةفاتى ؤى ك 834ُاغطاو بة ئينب خةتيبى زةٓؿة ،هة غاَهى 

 (.ملجن ِرا فمٗعىن العاومُٕكطز،هةغةضةًةضطسا بة ظةضزةخةُةوة وتى : )
ياْ كى،كةغيَلى خواُاغى ثاضيَعطاض بوو،زاواقاحل كوضِى ئةمحةزى ذيٌٓةضوةٓا 

ْ ًوُاجاتى ثةضوةضزطاضَ بة ؤهيَلطز كة ؾةوُويَص كةًبلاتةوة،ئةويـ وتى: ن
 زووغةعات ؾةوخنوُى ُةكطَِ؟؟!
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هة زوا غاتةكاُى تةًةُيسا ئةَ  وجاض خةمتى قوضئاُى كطز 150هة ثيَِخ غاَهسا 
ئايةتةى زووباضة زةكطزةوة )غالَ عويلٍ مبا قربمت،فِعٍ عقبى اهساض( اهطعس 

 هةكةكاُى طياُليَؿاُيسا ُاوى خوا )اهلل( ى زووباضة زةكطزةوة.. هة زوا خو24
 نى زوايى كطز.ؤنى هة ؾاَ كؤك 1362ُاوبطاو غاَهى 

 
 :ئينب تةميية

ضةًةضط و نـيسا و هـة غـة   ؤى ك728نى زوايى كطز هة غـاَهى  ؤهة بةُسخياُةزا ك 
ي َمْقَعِد ِصْدٍق ( فِ 45ِإنَّ اْلُمتَِّقيَن ِفي َجنَّاٍت َوَنَيٍر )زوا ٓةُاغةيسا وتى: 
 القمر(44ِعْنَد َمِميٍك ُمْقَتِدٍر )

 غولَتانيَكى هيهسغتان : 

ؾيَذ ئةبواحلػّ اهِسوى باغى غوَهتاْ ًوظةفةض كوضِى ًةمحوزى كوجةضاتى 
نيسا فةضًاُطِةوا بووة هة ِٓسغتاْ ،ئةَ غوَهتاُة ؤك 917غاَهى  ةزةكات ه

ى كة جوًعة بووة هة شى شياُؤخواُاؽ و زازثةضوةض و ظاُا بووة،زواضِ
شطاضى  ؤكطز و ئاًغوُِةتى ُويَصى  زا زةغتِويَصى ؾت و زوو ضِكاتؤزةًةوُيوةضِ

ِحا بة ة ئاضاًطط بّ و بة خواى غجاضزْ،ئًايَ و ًِايَ و شُةكاُى كطز ك
ية ذةظزةكةَ هة ؤى بة ظاُػت ثايةزاض كطزووة بؤظاُايةكى وت:خوا ت

يت و طةضزمن ؤت مبؿؤو بةزةغتى خغةضةًةضطٌسا هةالًبى و ياغيٍِ خبويَِى 
 ئاظاز بلة.
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َ الى ئيَوة ؤثؿت بة خوا ُويَصى ُيوةضِ كة باُطى يةكةًى جوًعةى زا وتى:
 زةكةَ و عةغطيـ الى ثةضوةضزطاضَ زةمب هة بةٓةؾتا.

ؾى هة ؤخ ؤِحا ئاًازةبواُى ئيعْ زا بهّ بةالى ُويَصى جوًعةكةياُةوة و بئ
َربِّ َقْد ى كطز و زوعاى كطز وتى: ؤصى ُيوةضِؾويَِى تايبةتى ُويَصةكةيسا ُويَ

َآَتْيَتِني ِمَن اْلُمْمِك َوَعمَّْمتَِني ِمْن َتْأِويِل اْْلََحاِديِث َفاِطَر السََّماَواِت 
َواْْلَْرِض َأْنَت َوِليِّي ِفي الدُّْنَيا َواْْلَِخَرِة َتَوفَِّني ُمْسِمًما َوَأْلِحْقِني 

اِلِحيَن )  ٖٕضف(929ِبالصَّ
ئةتسةًة زةغت خوا  ؾلى بةجئَيَؿت و وتى:ؤِحا ؾويَِى ُويَصةكةى ُاو كئ

هةغةض جيَطاكةى ضِووة و قيبوة ثايَ كةوت وتى: )ال إهة  ثاؾاْ)أغتوزعم اهلل(.
هةوكاتةزا وتاضبيَص هةغةض زواُطة .إال اهلل ،حمٌس ضغوي اهلل ( وطياُى زةضنوو 

 زةكطز. ؤزوعاى ب
 : غانىئةبوبةكط كوضِى مةغعوز ى كا

(  اٟع يف تستٗب الػساٟعصٍالبداٟع ظاُاى بةُاوباُطى ذةُةفى ،خاوةُى ثةضِاوى )
كة ئةَ ثةضِاوةى ؾةضذى ثةضِاوى )اهترفة( ى عةالئةزيِى غةًةضقةُسى يةو ئةَ 
كتيَبةى كطز بة ًاضةيى كهى عةالئةزيّ،كاتيَم كهةكةى خواغت ، بؤية وتطاوة 

 .)ؾطح حتفتة و تعود ابِتة(
ضطسا ئةَ ظاُاية كةوتة خويَِسُى غوضةتى ابطآيٍ و كة طةيؿتة ئايةتى هةغةضةًة

ُيثَبُِّت المَُّو الَِّذيَن َآَمُنوا ِباْلَقْوِل الثَّاِبِت ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوِفي اْْلَِخَرِة 
 .غجاضزطياُى  (02َوُيِضلُّ المَُّو الظَّاِلِميَن َوَيْفَعُل المَُّو َما َيَشاُء )
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 : ى تونػىةبسول لةتيفئةمحةز كوضِى عشيَذ 
اتى نيسا وةفؤك 1126تة زميةؾق و هة غاَهى ؤظاُايةكى بةُاوباُط بووة و ن  

اهعٌطى وت:  المطٗفعبدى كوضِى  و بة ؾيَذ كطززوة،هةغةضةًةضطسا بة حمٌس
ئيَوة بة ؾايةت بّ كة ًّ ؾايةتى ئةزةَ كة ٓيض ثةضغرتاويَم ُية خوا ُةبىَ كة 

و حمٌسيـ بةُسة و ُيَطزضاويةتى و ٓةضنى ئةو ثيَغةًبةضة ٓيَِاويةتى  ٓاوةَهى ُية
، قياًةتيـ بيَطوًاْ زيَت و خوا وظةر ٓةقةؤبة ٓةؾت ذةقة و ز و، ٓةقة 

 ًطزواْ ظيِسوو زةكاتةوة.
َشِيَد المَُّو َأنَُّو ََل ِإَلَو ِإَلَّ ُىَو َواْلَمََلِئَكُة َوُأوُلو ِحا ئةَ ئايةتةى خويَِس )ئ

(  آل العمران( 93ْمِم َقاِئًما ِباْلِقْسِط ََل ِإَلَو ِإَلَّ ُىَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم )اْلعِ 
 طياُى غجاضز. كة تةواوى كطز

 
 :ئينب حةنبةىل شافيعى

ى  774ظاُايةكى ُاوزاض بوو، بيػت غايَ وتاضبيَصى ًعطةوتى ذةَهةب بوو،غاَهى 
كة طةيؿتة  خويَِسو ةًةضطيسا غوضةتى )ضعس( ىنى وةفاتى كطز، هةغةضؤك

َمَثُل اْلَجنَِّة الَِّتي ُوِعَد اْلُمتَُّقوَن َتْجِري ِمْن َتْحِتَيا اْْلَْنَياُر ُأُكُمَيا ئايةتى )
اهطعس (84ُعْقَبى اْلَكاِفِريَن النَّاُر )و ِظمَُّيا ِتْمَك ُعْقَبى الَِّذيَن اتََّقْوا و َداِئٌم 

 نى زوايى كطز.ؤك،
 هى:حمنس كوضِى ئةمحةزى عةلوي

و بة ؾةضيفى تةملةغاُى بو، ُاغطاويسا ؤهة غةضزةًى خبووئيٌاًى ًاهيليةكاْ 
نيسا وةفاتى كطزووة، كة ئةطاتة تةفػريى ئايةتى ؤك 771هة غاَهى 
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ف كةوت و ؤش ُةخؤضِ 18 ؤ، ب171 ه عىساُآ(  ٖطتبػسُٔ بٍعىٛ وَ اهلل)
ز و خػتية ؾةكةيسا قوضئاُةكةى ًاض كطؤًطز.كوضِةكةى زةَهيَت هة كاتى ُةخ

ْ هة زُيازا بةَ قوضئاُة غةضبةضظت كطزوَ،ئاواف هة ؤغةضناوى و وتى)ن
 قياًةتسا غةضبةضظَ بلة(.

 : ئينام غةضهةنسى
غةضٓةُس هة ٓيِسغتاْ هة زايم  هة1563ُويَدواظى ٓةظاضى زووةَ هة غاَهى 

ض ٓيِسغتاْ ؤؾؿيَلى ظؤبووة و ظاُايةكى طةوضة بوو كة تواُى بة ٓةويَ و ك
تةوة شيَط ئاَهاى ئيػالَ و ضِظطاضى كطز هة بوضٌٓيةكاْ و فةهػةفةى )وذسة بيَِيَ

 االزياْ( .
زةٓيََََََََِا زةططيا و زةيووت  ؤضى بؤشةكاُى تةًةُيسا كة تةُطةُةفةغى  ظؤضِهة زوا

ت ًّ تيِووى زيساضمت،زةًيَلة  ؤالى خ ؤ)اهؤٍ اهطفيق االعوى(،خوا مببةضةوة  ب
يا ؤة تيؿلى ُوضت ؾاز مب و ئةو فطًيَػلاُةى هة ثيَِاو تشةَ بؤى ئةو ضِيَناوةضِ

ثيَلى هة ُاو قةزةفى بةُسايةتيسا ببيَتة ًطواضيةن و ُطخى ؤضِؾتووًة ٓةض زَه
 تسا ثيَى بةضظبيَتةوة .ؤظى خؤًِى هةباضةطاى ثري

زةططيت؟ وتى: ؾةوقى طةيؿتٌِة بة خوزا .  ؤكوضِةكاُى هيَياْ ثطغى ب  
 كة زةيلةَ .ة ئةًة زوآةًني ؾةوُويَص صزا ثيَى وتّ:ؾةويَلياْ هةؾةو ُويَ

نى زوايى كطز. ؤبةياُيةكةى ك ؤٓةضواف زةضنوو ئةوة زوا ؾةو ُويَصى بوو ب
 .ئاظاز قةظاظ/ئيٌاًى ضةبباُى 76ي

 : عومةض موختاض
ض ؤيَتةوة و كهة زايم بووة هة هيبيا و باوكى هة ذةد ُاطةضِظاييِى  1862غاَهى 

ضبةى كات ؤةتيوى طةوضة زةبيَت . كةغيَلى خواُاؽ بوو ظعوًةض بة ٓوزةكات 
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و و ؾةوُويَصى زةكطز. بوو،  ٓةضزةَ غوُِةتى نيَؿتةُطا زةغت بة زةغت ُويَص
 ئةو نةُس غةعاتيَلى كةَ زةُووغت .

ث و ؤكةكاُى زوشًّ و تاُم و تؤهة ُاًةيةكيسا ُاوبطاو زةَهيَت: )ئيٌَة هة فطِ
شةٓط كطزُة بريةكامناْ و  ةؼ ُاتطغني، ئيٌَة هغوثاى ئيتاَهيا و ذةبةف و غباي
باظاُى خوايّ ُاتطغني هةغةض ظةوى،ئيٌَة هةغةض شةٓطاوى كطزُى بةضوبووًةكامناْ

 غةضباظاُى خواف غةضكةوتوْ( . ،
ئيتاَهيةكاْ جةُطا ،غةضزاُيَلى ًيػطى كطزو ٓةُسىَ  زش بةةوة  1911هة غاَهى 

و ويػتياْ غاضزى بلةُةوة هة جئاز ظةكةى كة هة ًيػط بووْ ؤهة ؾيَدةكاُى ٓ
ئةوةى ئةو )ئةًيـ وتى:  ،غيةكاْ زةتواُّ كةغيَلى تط خبةُة جيَىؤو طواية غِ

بلات خيَطى ًِى ُاويَت،نوُلة ئةوةى ئةيلةَ ضِيَطةى خيَطة و ُابىَ  ؤقػةيةَ ب
 كةؽ بَوىَ ًةيلة، ٓةضنى ئةوةف بَوىَ زوشًٌِة(.

ا زظةؤهة ثيَِاوى ئةَ قةظية ثري ةخواي ض جاض زوعاى زةكطز )ؤعوًةض ًوختاض ظ
وتى: )ئةَ وَهاتة بةجيَِآيََوٍ تا  ومبطَ( .وة غووض بوو هةغةض ًاُةوة هة هيبيا زا

زةطةًةوة بة ثةضوةضزطاضَ ،ًطزُيـ هة ٓةًوو ؾتيَم  هيٍَ ُعيم تطة و ٓةًوو 
 30خوهةكيَم ناوةضِيٍَ بيَت( . ي

َ و ئةَ خاكة ؤذةد ،وتى: )ُاضِ ؤبجئاز بة جيَبٔيََوى و بهىَ :ثيَياْ وت  
بةجيَِآيََوٍ تا فطيؿتةكاُى خوزا زيَّ،ثازاؾتى ذةجيـ طةوضةتط ُية هة 

 ثازاؾتى بةضططى هة خان و ئايّ و عةقيسة(.
زةؾتةوة ؾيَطى ُةبةضزى  وثاف ُعيلةى بيػت غايَ جئاز بة ؾار و كيَو

شى ؤياْ كطز و هة ضِيُيسا زازطاؤئيػالًياْ زةغتطري كطزوو هة زازطايةكى كاضت
 ى بةياُى  هةغيَساضةياْ زا. 9غةعات  1931ى ئةيووي ى  16
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ضيـ بة ؤظ جةُطىكةى ؤناوتطغاُسُياْ، فطِ ؤكطزةوة  بؤضيؿياْ كؤخةَهليَلى ظ
ٓةُطاوى زةُا بةضةو ثةتى  ؤًوجآيسيـ هةغةض خ ىئامساُةوة بووْ،ؾيَد

ةؾياْ كطزة طةضزُى ُطيَلى ُةضًى ُاغم باُطى ئةزا،كة ثةتةكزةغيَساضة بة
 (اهفحط . ٖا أٖتّا الٍفظ املطى٠ٍٛ وأزجع٘ إىل زبك زاضٗٛ وسضٗٛفةضًوى : )

خواى طةوضةف زوعاكةى طريا كطز و ئاواتةكةى ٓيَِاية زى كة هة ثيَِاو قةظية 
 173ى خان و زيّ و عةقيسةزا ؾةٓيسى كطز بة ُػيبى يظةكةيسا ،هة ثيَِاوؤثري

 .ز. اهكالبى( / )اهؿيذ اجلويى عٌط املدتاض
 

 :بيَصيَكبانط
ثياو باؾيَم هة زيَيةن باُطبيَصى ًعطةوت بوو،بار و باخاتى ٓةبوو و ٓةضزةَ 

نى زوايى كطز هةغةضةًةضطسا ؤؾى كؤش بة ُةخؤخيَطى هيَسةكطز ،زواى نواضضِ
)أغتغفط اهلل و ال إهة إال اهلل( ى زةوتةوة،هةثطِ زةغتى بةضظ كطزةوة وةن ئةوةى 

ِحا طياُى ؾةويػتٍ ،ئؤغَواو هة ٓاوةيَ و خ طةيَ كةغيَلسا وتى:تةوقة بلات هة
 غجاضز.

 :عبساهلل تاهةضتى 
ف زةكةويَت و بةتةًاى ُاًيَِّ، ؤثياويَلى خواُاؽ بوو ،جاضيَلياْ ُةخ 

ؾيةكى تطًسا ناوةضِيَى ًطزْ بّ.  ؤؾيةزا ُاًطَ هة ُةخؤزةَهيَت: هةَ ُةخ
زبوو هة خةوزا ئةًةى ثيَوتطا بوو، ئةَ بطازةضيَلى زةَهيَت: وازةظامن زووعاى كط

ثياوة باؾة هةغةضةًةضطسا وتى : )وةضة شووضةوة فطيؿتةى طياُليَؿاْ(   بة 



 

 

 32 

مشاْ كطز و طياُى ؤُيَلى خؤئيٌَةف ب ،ظةضزةخةُةوة غةيطى الى ضِاغتى زةكطز
 غجاضز.

  :شيَذ نةمجةززيهى حمنس غوظظى 
لى باؾى كطز بة زيِى خوا ًوذةزيػى ؾاَ بوو،ظاُايةكى طةوضة بوو خعًةتيَ

ى بة ؤش ثيَـ وةفاتى غةضزاُى باخة وةقفةكاُى باثريى كطزو طةضزُى خؤ،زوو ضِ
شيَم ثيَـ ًطزُيؿى غةضزاُى كةؽ و كاضى ؤِحا ضِز كطز ،ئجووتياضةكاْ ئاظا

كطز و طةضِايةوة ًاَهةوة ُويَصى ئيَواضةى كطز و ويطزةكاُى خويَِس و ثطغى كةى 
 عيؿا زةبيَت.

اَ بوو هة وتِى ال إهة إال اهلل و ضِوو هة قيبوة ثاَهلةوت،ثاؾاْ طويَياْ بةضزةو
َهٌا ..كة نووُة ةهةط ةى كة ُاضزووتى ُةضَ و ُياْ بئةو خواية وت هيَبوو وتى:

 ذى زةضنووبوو!ؤالى ضِ ؤشووضةوة ب
 

 :شيَذ عبسالقازض كوضِى ئةبى غالَح عبساهلل كوضِى جهكى جيمى حةنبةىل
بوو،خةَهلى طةيالْ بوو،ئيٌاًى ذةُبةهيةكاْ بوو هةغةضزةًى ظاُايةكى طةوضة 

ضاًاتى ةض هة خةَهلى بةغساز هةغةض زةغتى تةوبةياْ كطز و كؤيسا ،ظؤخ
ئاؾلطاى ٓةبووة، كاتيَم هةُةوةز غاَهيسا زةًطيَت طويَياْ هيَي بوو وتى: 

 امتوا ٓامت ،وآ ، يى بةُةضًىؤغةالًتاْ هيَبيَت،غةالًتاْ هيَبيَت،بةهةغةضخ
 ِحا طياُى زةضنوو...ئ
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 :ئينب  عةغاكط 
ى كطز ؤشى تةًةُيسا ُويَصى ُيوةضِؤًوذةزيؼ و ًيَصووُووغى ؾاَ هةزوا ضِ

اُى ٓيَِا بة زاُيؿتِةوة و وتى: غط بوو،زةغتِويَصى ؾتةوة و ؾايةمت،ناوةضِيى عة
ضِاظيٍ كة خوا ثةضوةضزطاضًة و ئيػالَ زيٌِة و حمٌس ثيَغةًبةضًة ،خوا بةَهطةى 

ِحا وتى: غةالًتاْ كةوتّ و ضةمحى بة غةضيبيٍ كطز.. ئزاًىَ و زةغتى ططمت هة 
 هيَبيَت.. زياض بوو ًةالئيلةتى بيِى و طياُى غجاضز.

 فطيؿتةى طياْ كيَؿاْ كة زيَتة الى ثياو باؾيَم طياُى بليَؿيَت ،زةَهىَ ::زةَهيَّ 
 ئاًازة زةكةَ.بؤئةًطِؤ َ ؤغَواو ،بةخوا ًّ ثةدما غاَهة خ

 
 :البيضاوىئةبى اخلري عبساهلل كوضِى عنط 

ى زةنيَت، كة ؤف خؤهة تةبطيَع ظاُايةكى طةوضة بوو هةغةضةًةضطسا هة ٓ 
َ،ًصزةياْ ؤى بة فةخطةزيِى كوضِى زةَهيَت: ًصزة بيَت كوضِى خؤف خؤٓ وةزيَتة

 ِحا ناوى زاخػت و طياُى غجاضز.ةطةيَ ثيَغةًبةضاُسا بةؾٍ ٓةية ئزاًىَ كةه
 

 هى زوا هةناغة :ثيَكةني
ؾى ئةوةى ؤثيَلةُيت؟ وتى: هةخ ؤثياو باؾيَم هةغةضةًةضطسا ثيَلةُى،وتياْ :ب

الى كةغيَم ناوةضِيَى خيَطى هيَسةكطيَت و ضِظطاضَ زةبيَت هةواُةى  ؤكة ئةنٌةوة ب
 كة ئةًني ُيٍ هةؾةضِياْ. 
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ة *ظاُاى ؾاَ ًةكروي كة ٓةًوو زوُياى تةى كطز هة ضِيَى فيَطبووُسا هةغةض
ْ ثيَِةكةمن كة جيازةمبةوة هةواُةى ؤثيَئةكةُيت؟ وتى: ن ؤًةضطسا هيَياْ ثطغى ب

 الى ئةو كةغةى كة ٓيواَ ثيَيةتى. ؤذةظةضَ هيَسةكطزْ و ئةنٍ ب
 تامةظضؤى طةيصنت بةخوا :

*ئيٌاَ ظةكةضيا كوضِى عةزى اهتٌيٌى،كة ظاُايةكى طةوضة بوو،زاُيؿتوى  
فاتى كطز هةغةضة ًةضطسا وتى: خواية ًّ نى كة وةؤك 211بةغساز هة غاَهى 

 َ !ؤًوؾتاقى ت
ظؤض بة طةوضة غةيطى زةكطز  ى بةغسازى*ئةمحةزى كوضِى اهِوضى،كة جوُةيس

نيسا كة ًطز هيَياْ ثطغى ذةظت هة نيية؟ وتى: ذةظيَلى ظؤض ؤك 295،هةغاَهى 
ِحا بة زيساضى خوزاى طةوضة ؾاز مب.ئ طةوضةَ ٓةية،ئةويـ ئةوةية كة

ةكى قوَهى ٓةَهليَؿا و طياُى غجاضز. هة خةوزا بيِياْ ، وتياْ :خواوةُس ٓةُاغةي
َ ؤزى ٓةبوو بونى هيَلطزى؟ وتى: ٓةضنى ٓةبوو هة اليةن و ئةوةى غو

 ضِكاتةكاُى ؾةوُويَص بوو.
 

 :يسى غةظاىل ئةبو حام
بٔيَِّ، كة  ؤبةياُى زووؾةممة زةغت ُويَصى ؾت و ُويَصى كطز و وتى:كفِةكةَ ب

 ؤايةيَ و فةضًاْ بةضَ بيَِا ًانى كطز و خػتيية غةض ناوى و وتى :طويَطِياْ ٓؤب
ش ؤِحا قانى زضيَص كطز و ضِووى كطزة قيبوة و ثيَـ ضِنووُة خعًةت ًةهيم،ئ

 نيسا .ؤى ك 505ٓةَهاتّ طياُى غجاضز هة غاَهى 
 ُطاوةى ثيَـ ًطزُى ُوغيبوو كة تيايسا زةَهيَت :ؤضِةمحةتى نةُس زيَطِ ٓ
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 كٌٕ٘ ٔزثٕا ل٘ حصٌااُ زأٌٔ٘ وٗتًا            فبإلخٕقن 
 أتظٍُٕ بأٌ٘ وٗتكي؟              لطت ذاك املٗت ٔاهلل أٌا
 أٌا يف الصٕز ٔ ِرا جطدٙ     ِاُ بٗيت ٔ قىٗص٘ شوٍا

 فت احملٍا عقد حٕآ صدف            ٍِت ممحٌٕا ف دّز أٌا
 أٌا  عصفٕز ِٔرا قفص٘        طست عٍْ ٔبك٘ وستٍّا

 أمحداهلل الرٙ خمصين            ٔبٍٜ ل٘ يف املعال٘ ضكٍا
 

 : ئةبو هوضةيطة
ؾتى ٓاتبووة  )ز.ر(قوففة بوو، ٓةشاضو كةَ زةغت بوو ،خؤؾةويػت ىهة ئةٓو

ًّ ئةوةَ ُاوىَ ، زةًةوىَ  :ئةبوٓوضةيطة وتى،زةغت بة غةضياُسا زابةؾى كطز 
زوعاى بؤ كطزو  )ز.ر(ـئةوةَ فيَط بلةى كة خوا فيَطى كطزووى . خؤؾةويػتي

 تواُايةكى غةضغوضِٓيَِةضى هةبةض كطزُى  ثةيسا كطز ،ؾةف ٓةظاض فةضًووزةى
زووضى ضِيَطاى  ،ئاى بؤ كةًى تيَؿوو :وتىضِيوايةت كطزووة ، هةغةضةًةضطسا 

 غةفةضًاْ  .
 

 :ئةنوةض جونسى
طدواظيَلى طةوضةية،ظؤضبةى كات ُُوغةضو با وًيػطيية خواُاغى بطايةكى  

و  تى بة زةغت ُويَص بوو،نةُسةٓا ثةضِاوى ٓةيةو ثاف خويَِسُى ئابوضىزةغ
كاضطيَطِى نووة ظاُلؤى ئةًطيلى تا باؾرتبتواُىَ وةالًى طوًاُى زوشًِاْ 

)ئةى :وتى خؤف كةوت و هة زوا ٓةُاغةكاُيسا بساتةوة ،هة كؤتايي شياُيسا ُة
 .ة خواضووى ًيػطةوة (ثيَغةًبةضى خوا ، ًّ ئةُوةض جوُسيٍ ، وا ٓامت بؤ الت ه
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 : حةغةنى بةغطى
ثياويَلى خواُاغى باُطدواظى بؤ خوا غوَهراو بوو، هةغةضة ًةضطيسا )اُا هوة 

ِحا هة ٓؤف خؤى نوو ثاؾاْ كة ٓاتةوة ٓؤف وت ،ئواُا اهية ضاجعوْ( ى زةو
وتى : بيَساضتاْ كطزًةوة ،ًّ هة بةٓةؾت و باخات و جىَ و ضِيَيةكى خؤف خؤى 

 ا بووَ .)زياضة ثيؿاُياْ زاوة( ثاؾاْ بة يةكحاضى طياُى غجاضز.و بة ضِيَعز
 

 :خةليفة ئةماغى  ظاناى  خواناس
ةيووت :ئةو ثوةو ثاياُة كةغيَلى تيَلؤؾةض بوو بؤ زيِى خوا ، هةغةضة ًةضطسا ز

باُطٍ زةكةْ بؤ بةٓةؾت  ،كّ ،ئةو ذوضى عةيِاُة نةُس ُةضَ و ُياُّ نةُس نا
و ثوةو ثايةو ًةقاًاتة . ثاف كةًيَم هةَ قػاُة كؤنى ،خواية ظوو مبطةيةُة بة

 .زوايى كطز
 

 : اضةتتئينب ع
ًةضطسا بةضزةواَ ظيلطى خواى زةكطز و كة ويَلى ُوضاُى ئةزيب بوو ،هة غةضةثيا

بار وباخات و غةوظايى  وتى :زوا ٓةُاغة بسات بة ظةضزةخةُةوة خةضيم بوو 
 زةبيٍِ ، ئِحا طياُى غجاضز .

 

 : ضِى غةعس كوضِى ئةبو غةضحعبسالمةى كو
اى ؾريى عومساُى كوضِى عةففاْ بوو،ظةًاُى غةضكطزةيةكى بة تواُا بوو ،بط

اتىَ ٓةغتى فيتِة بةؾساضى ُةكطزو نوو هة ؾاضى ضِةًَوة هة فةهةغتني زاُيؿت .ك
وتى خواية زوا ئيؿٍ بلة بةُويَصى بةياُى ،زةغت ُويَصى بة ُعيلى ئةجةىل كطز 

 .ُى كطز كة غةالًى زايةوة بة الى نةثسا طياُى غجاضزؾت و ُويَصى بةيا
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  :ظوبةيطى كوضِى عةوام عامطى كوضِى عبسالمةى كوضِى
كة هةغةض جةُاظةيةن زةوةغتاو زوعاى زةكطز ئةوةُسة كاضيطةضى ٓةبوو 

 ئةوةى بة خؤى بعاُيَت .   هةغةضى عةباكةى هة ؾاُى زةكةوتة خواضةوة بة بىَ

ُيسا طويَى هة باُط بوو،وتى زةغتٍ بططْ بؤ ًةعاًط هة زوا غاتةكاُى تة
وتى :نؤْ ئةتوامن جوابى باُطى خوا ًعطةوت ، وتياْ تؤ ظؤض ُاغاغيت ؟ 

ُةزةًةوة ؟ زةغتياْ ططت و هة ًعطةوت هةطةيَ ئيٌاًسا ضِكاتيَلى ُويَصى 
 .ئيَواضةى كطزو طياُى غجاضز

 
 : و لة نويَصزامطزن لة معطةوتسا

خويَِيَلى زياضبوو ، خةَهلى فيَطى قوضئاْ ئةكطز  عبساهوةى غوهةًى قوضئاْ
هةبةض طةوضةيى فةضًوزةكةى خؤؾةويػت )ز.ر( كة زةفةضًويَت )خريكٍ ًّ 
تعوٍ اهقطاْ وعوٌة( خباضى ، هة ُةخؤؾيةكةيسا غةضزاُياْ كطزو زَهياْ زايةوة 

 ٓيواَ بة خوا ظؤضة ٓةؾتا ضِةًةظاْ بؤى بة ضِؤشوو بووَ . :،ئةويـ وتى
ُاو جيَطاكةتةوة و ثايَ  وتياْ : بؤ ُانيتةةوت زا بوو كة طياُى ئةزا هة ًعط 

مبطَ، : ًّ ذةظ زةكةَ هةًعطةوت زاو هةناوةضِواُى ُويَصزا وتى بلةوى؟
 ٓوصال )ال ٖصاه احدِي فٜ صالٚ واداً يفخؤؾةويػت )ز.ر(زةفةضًويَت 

 ( . ْو المّي ازمحٍْٖتظس الصالٚ ؤاملالٟكٛ تكٕه المّي اغفس ل

ساهطمحاْ كوضِى ئةباْ كوضِى عومساُى قوضِةيؿي ،ظةٓةبى هة باضةيةوة زة عب
      ُاؽ و كةغيَلة بؤ خةالفةت زةؾيَت( ثياويَلى خوافةضًويَت )عبساهطمحاْ 

ًةُس بوو خةَهلاُيَلى ظؤضى زةكطِى و ثؤؾتةى زةكطزْ و ئاظازى زةكطزْ ، زةوَهة
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)عبساهطمحاْ هة ًعطةوتسا ظى زةَهيَت وًةضطٍ باؾة ،ئينب جزةيووت بؤ غةضة
 ُويَصى نيَؿتةُطاوى زةكطز طياُى غجاضز( .

خةيط ُةغاد ٓاوةَهى جوُةيسى بةغسازى كة ثياويَلى خواُاؽ بوو،هةكاتى ُويَصى 
ئيَواضةزا هة ٓؤف خؤى زةنيَت ،كة زيَتةوة ٓؤف خؤى غةيطى غونيَلى 

كى فةضًاْ كة زةكات و زةَهيَت : بوةغتة غةالًةت بيت ،تؤ بةُسةيةًعطةوتة
ثيَسضاويت و ًِيـ ٓةضواَ ،ئةوةى تؤ فةضًاُت ثيَسضاوة كة طياْ كيَؿاُى ًِة 
هة زةغتت زةضُانيَت ،بةالَ ئةوةى ًّ فةضًامن ثيَسضاوة كة ُويَصى ئيَواضةية زة 

ئيرت ئاوياْ بؤ ٓيَِاوزةغت ُويَصى ؾت و ُويَصى ئيَواضةى كطزو ثايَ كةوت  نيَت .
 ُى ٓيَِاو كؤنى زوايى كطز .و ناوى ُوقاُس و ؾايةمتا

و ثؿووَ زا،ًّ  ّهة خةوزا بيِياْ وتياْ :خوا نى ثيَلطزى؟ وتى: هةوة ًةثطغ
 هة زةغت زوُياكةتاْ. ضظطاضَ بوو

ؾةويػت بوو)ز.ر( ،زةيوت:ًّ ؤ*ئةبو غةعوةبةى خةؾِةيى ٓاوةَهى خ
ُويَص و هة ةن ئيَوة ُةخمِليَِىَ ... هة ؾةوٓيوازاضَ هةغةضةًةضطسا خوا و

غوجسةزا طياُى غجاضز،كهةكةى خةوتبوو هة خةويا بيِى باوكى ًطزووة ،هة 
خةو ضِاثةضِى و هة زايلى ثطغى كوا باوكٍ؟ وتى: هةغةض بةضًاَهةكةى ؾةوُويَص 

 الى طياُى غجاضزبوو هة غوجسةزا؟ ؤب نووزةكات،كة

وة و خوا اَهةتى طياُليَؿاُةوة نووة غوجسةئةبو ذةُيفةى ُوعٌاْ كة كةوتة ذ
 غوجسةزا طياُى كيَؿا. هة

ئيٌاًى ًعطةوتى طةوضةى كؤية بؤى طيَطِاًةوة ، كة وتاضبيَصيَلى ًعطةوتي 
طةوضةى كؤية كة ُاوى ًةال حمةًةز بووة ، زواى ئةوةى غةالًى ُويَصى جوًعة 

 ئةزاتةوة طياُى زةغجيَطيَت .
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 :غابتى بةنانى 
يةوة زةَهيَت: غابت ظاُايةكى خواُاغى طةوضة بوو،ئةُةغى كوضِى ًاهيم هة باضة

ظةمحةمت كيَؿا هةطةيَ ُويَصزا و ٓةوَهٍ زا  غايَ كويوى خيَطة . غابت زةَهيَت: بيػت
ؾيٍ بيِى هة ُويَص ،هةغةضةًةضطسا حمٌسى كوضِى ؤتا بيػت غاَهى زواى ئةوة خ

َ ويطزةكةَ ؤال إهة إال اهلل بلات ثيَى وت: واظَ هيَبيَِة ،خ بة ويػتى تةهقيِى
اُى زةضنوو. زوعاى كطز خواية ئةطةض ضِيَى كةغت زاوة هة زةخويٍَِ و طي

 قةبطةكةؾيا هة بةضظةخسا ُويَص بلات ئةوة ضِيَى ًِيـ بسة ُويَص بلةَ .
 

 غةضةمةضط و قوضئان خويَهسن:
جوُةيسى بةغسازى كة خواُاغيَلى طةوضة بوو، هةغةضةًةضطسا ئةيويػت قوضئاْ 

،وتى:جا كىَ بة ٓيَِسةى ًّ  ؟؟ةخةمت بلات ،وتياْ: كةى ئيَػتا كاتى ئةوةي
ثيَويػتى ثيَيةتى ،وا زةفتةضى كطزةوةكامن زازةخطيَت. قوضئاُى خةمت كطز و 

 شى جوًعةزا طياُى غجاضز.        ؤخويَِس و هة ضِ ىذةفتا ئايةتى هة غوضةتى )اهبقطة(
بطازةضيَلى هة غةضةًةضطسا زةنيَتة الى و غةالًى هيَسةكات وةَهاًى ُازاتةوة 

ِحا ضووى ى: ببوضة ويطزةكةَ تةواو زةكطز،ئغةعاتيَم وةَهاًى زايةوة و وت زواى
 كطزة قيبوة و وتى :اهوة اكرب ،طياُى غجاضز.

*عاًط كوضِى غةيس عومساْ ؾيَدى قوضئاْ خويَِاُى ًوجةًةعى ًةهيم فةٓس 
تايى شياُييسا شيَيةكاُى زةُطى ؤبوو )هوٌكرف اهؿطيف(. كة هة ذةوت غاَهى ك

َهى ُةئةزا و قوتابى فيَطى قوضئاْ زةكطز. هة ؤًاْ ،بةوةؾةوة كطى ُةقوضِ
ش زةُطى بةضبوو،ٓةًوو ؤغىَ ض ؤؾى ًطزُةكةيسا ئةوةى غةيط بوو بؤُةخ
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ف خويَِس هةغةض جيَطاكةى هة خةغتةخاُة و طياُى ؤقوضئاُى بة زةُطيَلى خ
 غجاضز.

اُى ؾيَدى قوضئاْ خويَِاُى ًةغطيب ،ذاجى ًةكى كوضِى عبساهػالَ ى كري
فاغى،ٓةًوو شياُى هة خعًةتى قوضئاُسا بوو، هة خعًةتى ٓةشاض و ُةزاضاُسا بوو 

 تةُاُةت ٓةُسىَ ثيَى زةوت: ذاتةًى ًةغطيب ! 
ؾيةكةى ذاجى ًةكيسا ؤعةهالًة اهكازق كوضِى كرياْ زةَهيَت: هة غةضةتاى ُةخ

ى وُةوة و هة كةف و ٓةوايةكوبووبؤض كؤخةوَ بيِى،هة خةوًسا خةَهليَلى ظ
لطا بةغةضياُا و خةَهلةكة ناوةضِيَى ُاْ هة ًةزيِة زابةؾوئيٌاُيسا ًاغى 

ى ؤكةغيَلياْ زةكطز،هةثطِ كةغيَم ٓاتة شووضةوة و وتى: ثيَغةًبةضى خوا خ
 ذاجى ًةكى زةكات.  ئيؿةكاُى كاضى وغةضة

زةضةوة ف كةوت و ُةيسةتواُى هةًايَ بيَتة ؤةوة ُاوبطاو ُةخ 1995هةغاَهى 
 ؤًاَهياْ ب ؤكاضى ئةواُةى زةكطز كة زةنووْ بةًاَهةوة غةضةوبةوةؾةوة ه

بةضظ زةووت و  تايى شياُيسا ؾةٓازةتى بةزةُطىؤفيَطبووُى قوضئاْ. هة ك
ِحا ئةَ ئايةتةى زووباضة زةكطزةوة تا طياُى غجاضز )وباحلق غَواواتى ئةزا و ئ

 2001ى ًاضؽ ى  15شى ثيَِخ ؾةممة ؤأُعهِاة وباحلق ُعي(. هةبةياُى ضِ
 .زنتىض حمُس بٔ ععوظ(،وسحبا مبالٟكٛ زبٜ)ّ ئُّ بُؾُغُضناوَزا.

 ئافـطةتيَـكي بانـطدـواظ :
زايلي غةعيس خةَهلي وآلتي ًةغطيبة و ئافطةتيَلي نػت و ناالن بوو، 
ئةوةُسةي ُةًابوو بطاتة ثؿتيَين ضِةف هة كاضاتيسا، هة خويَِسُةوةؾسا تواُايةكي 
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طةوضةي ٓةبوو هة ًاَهةوةو بةضزةواَ طؤظاضي باؾي ٓةبوو، كتيَبداُةيةكي 
 (  كوةييت زةخويَِسةوة. العسبي)

زوو كوضِي ٓةبوو بةُاوي حمٌس و غعيس، كاتيَم حمٌس تةوبة زةكات و زةبيَتة 
ًوغوَهٌاُيَلي ضِاغتةقيِة، كاضزةكاتة غةض زايليؿي و ئةًيـ تةوبة زةكات و 

تةُاُةت هةيةن ضِكاتي  زةبيَتة باآلثؤف و قوضئاُيَلي باف هةبةضزةكات،
 ؾةوُويَصزا ٓةًوو غوضةتي بةقةضةي هةبةض خويَِسووة. 

زايلي غةعيس كةوتة باُطةواظ كطزْ بؤزيين خوا و زةضغي ٓةفتاُةي بؤ 
ئافطةتاْ زاُا هة ًاَهةوة و بة زةياْ ئافطةت بووُة باآلثؤف و، ٓةًيؿة بةضطي 

تةي زةنوو بؤ زةضؽ و ظيازةي باآلثؤؾي هة ًاَهةوة زاُابوو، تا ئةو ئافطة
قةُاعةتي ال زضوغت زةبوو، يةكػةض بةجوي غةضتاثا و غةضثؤؾةوة هة ًاَهياْ 

 زةٓاتة زةضةوةو جويَلي طودماوي ثيَؿلةف زةكطز.    
ئةَ ئافطةتة ٓةًيؿة زَهي الي غةعيسي كوضِي بوو، كة غةضقاَهي ٓوُةض و زووض 

ٓيسايةتي بسات و ببيَتة هة خوايي بوو، ظؤض زةططياو هةخوا زةثاضِايةوة كة 
باُطدواظيَم بؤ ضِيَ ي خوا ، بة تايبةتي كاتيَ نوو بؤ ذةد هة كيَوي عةضةفة 

 زوعاي ٓيسايةتي ظؤضي بؤ كطز. . .  
خواي طةوضة زوعاكةي طريا كطز، كة طةضِايةوة هة ذةد غةعيس طؤضِزضا و كةوتة 

 زيطاغةي ئيػالَ و بووة باُطدواظيَلي زياض و بة تواُا. 
ي طةوضة بة ؾيَطثةدمة تاقيلطزةوةو غِطياْ بؤ ٓةَهططت غةعيس بة خوا

ثعيؿلةكةي زايلي وت: ذاَهي زايلٍ نؤُة؟؟ وتي: زضةُط ٓاتووة بةزةَ 
ُةخؤؾي يةكةيةوة و بة هةؾيا بآلوبؤتةوة، تؤ ئيٌاُت بة قةظاو قةزةضة و 

    ئةًةهي شياُي هةغةزا زووة، بةآلَ زياضة شياْ و ًطزُيـ بةزةغت خواية. 
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زايلي غةعيس زاواي كطز كة بيبةْ بؤ ًةكلة، بؤئةوةي هةويَ ئاوي ظةًعةَ 
كة  خبواتةوةو زاواي ؾيفا بلات هةخوا هةغةض فةضًوزةكةي ذةظضةت

 شمصو لِنا شُسِبَ لُ( . . .  زةفةضًويَت )
غةعيسيـ زايلي و ٓاوغةضةكةي و ًِاَهةكاُي بطز بؤ ًةكلة كة كؤتايي 

وو ًاُطي ضِةًةظاْ هةويَ بووْ، بة عةضةباُةي كةَ ًاُطي ؾةعباْ بوو، ٓةً
ئةُساًةكاْ ٓاتونؤ و تةوايف بةزايلي زةكطز، زايليؿي بة كويَ زةططيا و 
زوعاي زةكطز خوا ؾيفاي بسات، زواي ضِةًةظاْ تةُسضوغيت بة جؤضيَم باف بوو 

 بةثيَي خؤي زةضِؤيؿت و ُةخؤؾي يةكةي هةغةض ٓةَهطريا. 
ةآلًي زوعاكةي زايةوة و غةعيسي بؤ ٓيسايةت زا و، زايلي غةعيس كة خوا و

وةآلًي زوعاكةي زايةوة و ؾيفاي بؤ ُاضز، ٓةًوو شياُي تةضخاْ كطز بؤ 
اللَه إىي أضألك شَادة يف ضبيلك و ميتة باُطةواظ و ٓةًيؿة زوعاي زةكطز: )

كة ئةًةف كاتي خؤي زوعاي ذةظضةتي عوًةض بوو ، زياضة يف بلد زضولك(  
ي خؤي ٓاوةآلْ ثيَياْ زةوت باؾة نؤْ زةتةويَ ؾةٓيسبيت و هة عوًةض كات

 ًةزيِةف بيت ،ئةوةبوو ئاواتةكةي ٓاتةزي و هة ًةزيِة ؾةٓيس بوو. . .  
زايلي غةعيسيـ خواي طةوضة ُعيلةي ياُعة غاَهيَلي تط تةًةُي ثيَ بةخؿي، 

( زا ًةغطيب ظؤض طةضَ بوو، غةعيس كة نوو بوو بؤ 2001هة ٓاويين )
زاُي ثيَي وت: ٓاويين زآاتوو ثؿت بةخوا ئيَطكؤُسيؿِت بؤ زائةُيٍَ. . .  غةض

زايليؿي وتي: ٓاويين زآاتوو؟! بؤ ًّ زةشيٍ تا ٓاويين زآاتوو؟ ُا، ُا. . .  
كوضَِ ًّ وآةغت زةكةَ كة ئةجةمل ُعيلة، زاواكاضَ هةخوا كة هة ًةكلة 

 طياْ. وةفات بلةَ و ئاخط خيَط مب، ئِحا زةغيت كطز بة ط
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ئةًةي وت هة كاتيَلسا ًةغطيب ٓةظاض كيوؤًةتط هة ًةكلةوة زووضة، بةآلَ خوا 
بةزةغةآلتة بةغةض ٓةًوو ؾتيَلسا و ٓةضوةن هة فةضًوزةي قوزغي زا ٓاتووة 

 . . .  أىا عيد ظً عبدي بي( خواي طةوضة زةفةضًويَت: )
كة زايلي هة  زائةُيؿت،قطس ثاف نةُس ًاُطيَم ٓةواَهياْ زا بة غةعيس كة هة 

خةغتةخاُة كةوتووة ، جا هةطةيَ ئةوةؾسا كة ُةخؤف بوو نةُسةٓا ُةخؤف و 
 نةُسةٓا ثةضغتياض تةوبةياْ كطز هةغةض زةغتيا و بةضطي ئيػالًياْ ثؤؾي. 

(  غةضزاُي عبداهلادي بلخياطكاتيَم هة خةغتةخاُة بوو طؤضاُيبيَصي ًةغطييب )
ةوبةي كطز بوو، طةضِابؤوة غةض كطز كة هةغةض زةغيت غةعيسي كوضِي زا ت

طؤضاُي هةطةيَ ئةوةزا كة ُويَصةكاُيؿي زةكطز، زايلي غةعيس ثيَي وت: ئةًؿةو 
  )هة خةوًسا ثيٍَ وتي: 

   
   

    
  . . .:16(  احلسيس  . 

يَيتةوة غةض طؤضاُي هة كاتيَلسا هةظظةتي ئيٌاْ و ًوُاجاتي خوات نؤْ زةطةضِ
 نةؾتووة. خؤي ططيا و عبساهلازيـ ططيا. 

ئِحا بة غةعيسي وت: كوضَِ ًّ وآةغت زةكةَ ئةجةمل ُعيم بؤتةوة، مببة بؤ 
ًةكلة تا هةويَ مبطَ ، غةعيس وتي: زاية طياْ ًةكلة ٓةض ًطزُي هيَ ُية، 

 ا و وةآلَ زاُةوةي زوعايؿي هيَ ية.    بةَهلو ظةًعةَ و ؾيف
زايلي وتي: ضِاغت زةكةي وةآلَ زاُةوةي زوعاي هيَ ية، ًِيـ زوعاَ كطزووة 

زايلي بطز  ذي القعدةهةويَ مبطَ و هةويَـ بِيَصضيٍَ ، مببة بؤ ًةكلة. هة ًاُطي 
بؤ ًةكلة و ًاُةوة تا كاتي ذةد، وتي: زةًةويَت ذةد بلةَ، غةعيس وتي: 
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ؤ ُاغاغي و ضِةُطة ُةتواُي هةبةض قةضةباَهغي ذةد بلةي و، خوا بة زايلة ت
 ُيةتةكةت ثازاؾتت ئةزاتةوة و ئِحا خؤ نةُس ذةجيَليؿت كطزووة. 

زايلي ذةظي كطز بة ذةد كطزْ كؤتايي بة شياُي بٔيَينَ و خوايـ هةغةضي 
 ي ًابوو بة كوضِةكةي وت: تةوايف ويساعٍضُ ئاغاْ كطزو تةُٔا تةوايف ئيفا

 هةغةض ُية نوُلة هة ًةكلة ُانٌة زةضةوةو خوا ذةظكات هيَطة زةًطَ.  
كةي ضُ باضي تةُسضوغيت تةواو ُةبوو هةٓؤف خؤي نوو ُةيتواُي تةوايف ئيفا

بلات تا ًاُطيَم زواي ذةد، غيَ ضِؤش ثيَـ ئةوةي وةفات بلات، تؤظيَ ذاَهي 
ةكةي ثيَ ي وت: باؾرت بوو كهةكةي ؾيت و عةبايةكي تاظةي هةبةضكطز، كوضِ

كةت بلة با ذةجةكةت تةواو بيَ، هةغةض ضُ زايلة فطغةتة تةوايف ئيفا
عةضةباُة تةوافةكةي تةواوكطز و زوو ضِكات ُويَصي كطز هةثؿت ًةقاًي ئيربآيٍ 
و هةٓؤف خؤي نووةوة، ويػتياْ بيبةُةوة بؤ ئوتيَى هةُيَواْ بةضزةضِةؾةكة و 

تي: ضِاًططْ، ضِووي كطزة كةعبة و ضِوكين يةًاُيسا ٓاتةوة ٓؤف خؤي و و
احلند هلل الري بيعنتُ تته زةغيت بةضظكطزةوة و كةوتة زوعاكطزْ و وتي: 

زاواَ هةخوا كطز هة ًةكلة مبطَ، زوعاكةي قبويَ كطزَ، ئاي الصاحلات، 
 ًطزُيَلي نةُس خؤؾة!

بؤ ؾةوي غئَةَ كةوتة طياُةآل و غةعيس ياغيين هةغةض خويَِس و خؤؾي بة 
ال إلُ اال اهلل اللَه ٍوٌ علي ضكسات املوت. . .  ؾي هةشيَط هيَوةوة زةيوت: )ٓيَوا

 اللَه ٍوٌ علي ضكسات املوت( . 
زوو كوضِةكةي و كهةكةي بةزياضيةوة بووْ، باُطي بةياُي زا و زايلياْ بة زةَ 

وة ئةُساًةكاُي هةؾي يةن يةن غاضز ئةبوُةوة،  بريياْ ال إلُ اال اهلل( وتين )
ة كة زاكياْ زوعاي كطزبوو كة )خواية هة ًةكلة طيامن بليَؿة هة كةوتةو
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كاتيَلسا كوضِةكامن هة ذةضةًسا هة غوجسةزا بّ( ! خيَطا نووْ بؤ ُويَصى بةياُى هة 
 كةعبة و خوؾلةكةياْ بةزياض زايلياُةوة بةجيَ ٓيَؿت.    

هؿطيٍ(  غةعيسو بطاكةي نووُة ذةضةَ بؤ ُويَصي بةياُي، ئيٌاًي ذةضةَ )غعوز ا
   )ئةَ ئايةتةي خويَِس: 

،   
 ،  

 ، 
  ، 

   
 . )   غةعيس بة بيػتين ئةو ئايةتاُة ظؤض

ةَ ٓةغتايةوة، زايلي غةعيس هة زواي ئةوة ئيٌاَ هة غوجسةي زوو 0ططيا
 و طياُي زةضنوو. ال إلُ اال اهلل( شووضةكةى خؤى هة ئوتيَى بة زةُطي بةضظ وتي: )

كاتي خؤي هة ثيَـ ٓةًوو وتاضيَلي ٓةيين زا غةعيس تةهةفؤُي بؤ زايلي 
زةكطز زوعاي خيَطي بؤ بلات، كة خوا ياضًةتي بسات و قػةكاُي كاضيطةضي 

 ٓةبيَت. . . 
(  هة ؾاضقة زةكطايةوة، ئةًيـ يةكةَ جاض بوو بؤ ُويَصي املغفسةي )ًعطةوت

 2002ٓةيين بهيَتة غةض ًيِبةض بؤ وتاضزاْ زواي ًطزُي زايلي، هة ُيػاُي 
زا، ثيَـ ئةوةي بهيَتة غةض ًيِبةض بريي هةوة كطزةوة يةكةَ وتاضيَيت زواي 

َ ًطز، فطًيَػم ًطزُي زايلي، هة زَهي خؤيسا وتي: ئةوةي كة زوعاي بؤ زةكطز
بة ناواُيا ٓاتة خواضيَ، ئِحا قػةكةي ئةبوبةكطي بريكةوتةوة كة ئةطةض )حمٌس( 

ة و ًاوة، ثاؾاْ زوعاي كطزو حي قيوو( ) وةفات بلات خواي حمٌس يـ
 اللَه إىي أتوضل إليك بربي لوالدتى أٌ تفتح علي ما يُسضيك عين( . . وتي: )
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ضةكةي زاو ئاًازةبواُي ًعطةوتيؿي ٓيَِاية نووة غةض ًيِبةض و بة ططياُةوة وتا
 (  كة هةوىَ بوو. دكتوز ضلطاٌ القامسيططياْ، بة تايبةت ذاكٌي ؾاضقة )
 مـطزني شيَـذ غـةعيس ظةيـاني

ي وآلتي ًةغطيب هة زايم بووة، ثاف زباط( ؾيَذ غةعيس هة ؾاضي )
ة قةتةض زا ه 1993تةوبةكطزُي و ؾاضةظابووُي تةواوي هة ئيػالًسا هة غاَهي 

جِػيةي وةضططت و خةضيلي وتاضزاْ و ثيَـ ُويَصي بوو ، بيػت و ثيَِخ غايَ 
باُطةواي كطز بةؾيَواظيَلي ًؤزيَطْ و ئاغاْ و هة ظؤض هة كةُاَهة ئامساُيةكاُةوة 

 بةضُاًةي ناكي ثيَؿلةف كطز. 
خةَهلى عةوزاَهى  ؾيَذ غةعيس ظةياُى باغى خؤى زةكات و زةَهيَت: ًِيـ وةكو

ةوةضى بووَ و واًسةظاُى كة بةختةوةضى وا هة ًايَ و غاًاْ و ثوةو ثايةزا، بةخت
هةًِاَهيةوة بةؾساضيٍ كطز هة بةضُاًةى ًِاآلُسا هة تةهةفيعيؤُسا و كة طةوضةف 

طؤضاُيبيَصيَلى بةُاوباُطٍ هيَسةضنوو، ظؤض هة كاضبةزةغتاْ بووُة  بووَ ئةكتةضو
ظوو ظوو غةضزامن زةكطزو، ظؤض هة  ٓاوةَهٍ وةن غةضؤن وةظيطاُى ًةغطيب كة

ًٍ زةوت: باؾة ؤبةخ عبداحلليه حافظ( ،ٓوُةضًةُساُيـ بووُة ٓاوةَهٍ وةن )
ئةطةض بؿطةًة )عبساحلويٍ(  خؤ ئةوةتا خؤى زةَهىَ بةختةوةض ُية، ثاؾاْ ًطزُى 

بوو بة ئاغووزةيى و  ُاوبطاو ظؤض كاضى تيَلطزَ و، ٓةضزةَ بريَ الى طةيؿنت
 . بةختةوةضى

زا ضِؤشُاًةُووغيَم ثطغياضى هيَلطزَ و وتى: تؤ ُاوت 1974اضيَلياْ هة غاَهى ج
)غعيس( ة ئايا طةيؿتوويتة غةعازةت و بةختةوةضى؟؟ ًِيـ ومت: ُاوةكةَ هة 
 نواض ثيت ثيَلٔاتووةو غىَ ثيتى )غعى( يةو ٓةوَهة بةزواى زؤظيِةوةى ثيتى
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كة طةيؿتٍ ٓةواَهت  ز( زا تا بةتةواوى بطةًة بةختةوةضى، ثةمياْ بيَت)
  آ. بسةً
بوو، غةضزاُى ضِؤشئاواَ كطز،  وؾؤضةمت ظياز بوو، ُاو وغاًامن ظؤض ثاضة بةَهىَ

 َ كةاُةبووَ.  ؾةيتاُيـ وةغوةغةى ثيَسةكطزَ و ٓاُى زةز كةنى ٓةض بةختةوةض
  . َ ُاطةًة بةختةوةضى و ُاؾازَ خؤَ بلوشَاًاز

باغى خؤكوؾتِى  ةُػيٍ زةغتلةوت كةهةو ًاوةيةزا ثةضِاويَلى ُووغةضيَلى فةضِ
و ئاًاضى ظؤضى تيابوو، الَ غةيطبوو كة ضِيَصةى خؤكوؾنت هة غويس ظؤض  زةكطز

تةُاُةت ثطزيَلياْ ،تةزاآلظؤض بوو، هة كاتيَلسا ظؤض شياْ ئاضاَ و خؤؾة هةو و
شياْ بيَعاض خؤياُى ىلَ  ٓةية ثيَى زةوتطيَت ثطزى خؤكوؾنت، ئةوةُسة خةَهلى هة

باضةى ئةو  زةزةُة خواضةوة. . ٓةض هةو ًاوةيةزا ثةضِاويَلى تطَ خويَِسةوة هة فطِىَ
كةغة ُاوزاضاُةى هة ضِؤشئاوا ًوغَوٌاُبووْ، وةن طؤضاُى بيَصى بةضيتاُى كات 

ئةواُة بة بةضُاًةى خوا  ،غتيعِؼ، كةُاوى خؤى كطز بة يوغف ئيػالَ
 طةيؿتِة هوتلةى بةختةوةضى. . 

َهىَ بطازةضى باُطدواظةوة هة ٓؤَهةُسا بوو بة ثياويَلى بطاكةؾٍ بة ٓؤى كؤًة
خواُاؽ و بةتةواوى شياُى طؤضِزضا، ظؤض ٓةوَهيؿياْ هةطةيَ ًّ زا، بؤية ًِيـ 

بةًةف طةيؿتٌة ئةو ، بلةَ و ثةيطِةوى بةضُاًةى خوا بلةَ بطِياضَ زا تةوبة
تى زايلٍ بةختةوةضى و ئاغووزةييةى كة بة زوايا ويَىَ بووَ، كة ئةوةف ئاوا

زوعابوو خوا ٓيسايةمت بسات. . ئِحا ُاًةَ ُووغى  ٓةًيؿة زةغت بة كة، بوو
ئةو ضِؤشُاًةُووغةى كة كاتى خؤى ثطغياضةكةى هيَلطزَ، ومت: وا ثاف زواُعة  بؤ

ظيةوة و هة ؤغايَ هة ثطغياضةكةت هة غايةى خواوة ثيتى نواضةًى ُاوةكةًٍ ز
  غايةى بةضُاًةكةى خواوة بةختةوةضبووَ.



 

 

 48 

ؾيَذ غةعيس ئةنيَ بؤ غعوزية بؤ بةضِيَلطزُي جةُاظةي )ابّ باظ(  كة 
شُةكةي ظوو ظوو تةهةفؤُي بؤ  طائفزةطةضِيَتةوة بؤ قةتةض هة ضِيَي ًةكلة بؤ 

زةكات و زةَهيَ ثةهة ًةكة و ئاطات هةخؤت بيَت، ثاف ًاوةيةن ضِؤيؿنت 
زةططيَتةوة و  تايةيةكي غةياضةكةي ئةتةقيَ و بةٓةض ذاَهيَم زةبيَت خؤي

غةالًةت زةبيَت ئِحا ثةيوةُسي بة شُةكةيةوة زةكات و ٓةواَهةكةي ئةزةتيَ، 
ئةويـ زةَهيَ: ًِيـ هةوة زةتطغاَ، ئةًؿةو خةوَ ثيَوة زيوي غةياضةكةت 

 وةضطةضِا و خويَّ هة غةضت ٓات ، غوثاؽ بؤ خوا كة بةوة كؤتايي ٓات. 
هة زَهي خؤيسا زةَهيَت: عةًطةَ ثاف طؤضِيين تايةكة زةكةويَتةوة ضِؤيؿنت و 

كطزووة و ئاًازةي ُاؾتين ظاُاي طةوضة )ابّ باظ(  بووَ و ئةَ ٓات و نووُةؾٍ 
تةُٔا هةبةض خوا بووة، ئةطةض بةَ ذاَهةوة بطةضِيٌَةوة بؤالي خوا، خوا بة ضِةمحة. 
 ئِحا زةَهيَ: ئةوةُسةَ ظاُي طويٍَ هة زةُطيَلي طةوضة بوو غةياضةكةؾٍ وةضطةضِا و

وت غةياضةكةَ تةواو ال إلُ اال اهلل( و تةقوةيةكي هيَسا ًِيـ بة زةُطي بةضظ )
تيَم ؾلا ٓةضني بيبيِياية زةيوت كةغي تيا زةضُةنووة، غةياضةي تط كة 

( ، هة زياضهةزواًةوة بووْ و ئةواُيـ هةو ًةضاغيٌة طةضِابووُةوة هة ئةٓوي )
غةياضةكة زةضياْ ٓيَِاَ و طويٍَ هيَبوو زةياْ وت ضِويبلةُة قيبوة، ؾايةمتاُي ثيَ 

بيَت ال إلُ اال اهلل( بَويَّ، ًِيـ بة زةُطيَلي ُعَ زةَ وت: كيَ زوا قػةي )
 ية.    ال إلُ اال اهلل( زةنيَتة بةٓةؾتةوة، بة ؾايةت بّ وا ًّ زوا قػةَ )

(  و ثاف نواض ضِؤش ٓيَِاًياُة طائفكي )زوايي بطزًياُة خةغتةخاُةية
خةغتةخاُةي ُوض هة ًةكلة، زوو ثعيؿم ناضةغةضي ؾلاوييةكاُياْ بؤ زةكطزَ 
يةكيَلياْ غووضي و ئةوي تطياْ ًيػطي بوو، ًِيـ قػةي خيَطي ظؤضَ بؤ 
كطزْ، ثيَـ ئةوةي زةضنٍ هة خةغتةخاُة ٓاتِةالَ و وتياْ ئيٌَة هة خوا 
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وويّ هة غايةي خواوة تؤبةًاْ كطز و ئيَػتا ٓةضزووكٌاْ زووضبويّ و عيوٌاُي ب
 ُويَص زةكةيّ.    

غبراْ اهلل ئةوجاضة خوا زايةوة و ُةًطز، خواي طةوضة ٓيَؿتيةوة بؤ كؤتايي 
ي غةياضة و وةضطةضِاْ هةكاتي  كة ئةجماضةؾياْ بة ضووزاوى 2009غاَهي 

دوايى كسد.  كؤنى  أبو ظبـي( طةضِاُةوةيسا هة وآلتي غعوزية هةالي ؾاضي )
يةكةَ / ظدمريةى ًوجةَهةزى _ُويَبووُةوة 12 ل ()كل ىفس ذائقة املوت

 ... ويَِةى ؾيذ غعيس اهعياُي يةن(ٓةظاضو

 
 دايكى وةليد:

زايهِ وَيًس )ًًُٖ نهِ أبى محًس( ئافطَتًَهِ باْطدىاظّ غعىزيُو يُ 
 يُ غِ (خعَُتًَهّطُوضَّبُ ثُياَّدىا نطز بؤَاوَّ ظياتطزٖاضؾاضّ )

 غاأل.
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 يُ ناتِ ؾُضِّ )بؤغُٓ و ٖطغو(زا ًََطزَنُّ َٓاَيًَهِ ئُو وآلتُّ
نُفايُت نطز و ئًَُـ َٓاَيًَهِ تطّ نُفايُت نطز، ثاؾإ ٖاِْ 
َاَؤغتاناِْ ٖاوََيِ زا يُ قىتاغاُْ نُ ئُواًْـ ئُو ناضَ خًَطَ بهُٕ، بُ 

ايُت بهُٕ و ٖؤّ ئُوَوَ تىاًْإ ثاْعَ َٓاَيِ بآ باونِ بؤغُٓيِ نُف
َاْطاُْ ثاضَيإ بؤ بًَٓطٕ. زايهِ وَيًس يُ ضِيَِ ثرييَصًَْهِ خعًَاُْوَ بُ 
ْاوّ زايهِ عبسايطمحإ ٖاِْ زَض و زضاوغَِّ ئُزا نُ ظَنات و ثاضَ و 
َاأل نؤ بهُُْوَو ياضَُتِ ُٖشاض و يًَكُوَاواِْ ثًَبسَٕ، ئَُُف غُضَجناّ 

ْاوّ ) زَظطاّ ْىوض( نُ  زَظطايُنِ خًَطخىاظّ ىلَ زضوغت بىو بُ
 ناض زَنات.  زٖاضئًَػتاف يُ ضِؤشئاواّ 

زايهِ وَيًس ثاف ئُوَّ ئُو َٓاَيُّ نُفايُت نطز نُوتُ خؤتُواو 
نطزٕ و خؤ ثًَطُياْسٕ يُ ضيَِ ناغًَت و ثُضِاوَوَو بُضزَواّ ؾُو ْىيَصّ 

ؤش ْا زَنطز و بُ ضِؤشيـ ظؤض جاض بُ ضِؤشوو زَبىو تُْاُْت يُّ زوايًُزا ضِ
 خىاّ يًَبًَت. غُالَِ زاووز ضِؤشيَو بُضِؤشوو زَبىو ُٖضوَى ضِؤشوَنُّ

زايهِ وَيًس يُ َاَيِ خؤياْسا َُٖىو عُغطيَهِ ُٖيِٓ واُّْ بُ خَُيهِ 
و زَضو زضاوغًَهاِْ زَووت، جاضّ وا ُٖبىو شَاضَيإ زَطُيؿتُ غُزو 

َغُض زَنطزٕ و ثُجنا ئافطَت. ئَُُ بًَحطُ يُوَّ نُ نًَؿُناًْاِْ بؤ ناض
جًَِ ضِاظ و ًْاظّ َُٖىوإ بىو. يُ اليُنِ تطيؿُوَ ًََطزَنُّ ) محس 

نىضِاِْ طُضَِى زَووت و ٖاِْ ئُزإ يُغُض ْىيَصّ ايٓاجِ( زَضغِ بُ 
بُياِْ يُ َعطُوتسا و ثًَؿربِنًَِ بؤ زائُْإ بؤ يُبُضنطزِْ قىضئإ و 

 ئُزاْآ. ثُضِاوخىيَٓسُْوَو طىيَططتٔ يُ ناغًَت و جائًعَّ
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 زايهِ وَيًس ًَُٖؿُ زوعاّ زَنطز نُ عاقًبُت خًَط بًَت و يُناتِ
واُْوتُٓوَو باْطُواظ نطزْسا يإ يُذُضََِ َُنهُزا طًإ بػجًَطيَت، 
نىضِيَهِ يُ ثؤغتًَهسا زائَُُظضيَت و زَنٔ بُ زَّ َاََُيُّ 
زاَُظضاْسُْنُوَ يُ َُنهُ، ثًَـ ْىيَصّ بُياِْ يُ ذُضَّ زَنُوُْ 

(،يُطُأل 2008ضاغًُِ عىَطَ نطزٕ يُ َاْطِ ؾُعباِْ ئُّ غاَيسا )َُ
نىضَِنُّ و نهُنُيسا و ، زاوايإ ىلَ زَنات نُ ًُْتِ ضِؤشووف بًَٗٓٔ 
يُبُضئُوَّ ئُو ضِؤشَ ثًَٓخ ؾُممُ بىو. يُ ناتِ تُواف زا زوعاّ  ظؤضّ 

ط نطز بؤ ئُواُّْ نُ زَيٓاغني و زوعاّ بؤ خؤؾِ زَنطز نُ عاقًبُت خًَ
بًَت و خىاّ طُوضَ طًاْهًَؿاِْ يُغُض غىوى بهات، ئًٓحا ئاوضِّ 
زايُوَو باغِ َطزِْ يُ ثطِّ بؤ نهُنُّ نطز و وتِ زَبًَت بطِوازاض 
ئاضاَطط بًَت، ئًٓحا نىو  يُ ئاوّ ظََعََِ خىاضزَوَ و غُضيؿِ ثآ تُضِ 
نطز... ثاؾإ نىوٕ بؤ قفا و َُضوَ و ثاف ثًَٓخ جاض ٖاتٔ و نىوٕ يُ 
ًَْىإ نىضَِنُّ و نهُنُيسا طًاِْ غجاضز و نُوت، زَغتًإ زايُ باَيِ 
َُٖيِ ططُْوَ غُيطيإ نطز قىضؽ بىوَو طًاِْ غجاضزؤتُوَ بُو خىايُّ 

 نُ نُْسَٖا غاأل بىو باْطُواظّ بؤ زَنطزو ُٖوَيِ ئُزا يُ ثًَٓاويسا...
ازابِ ثًَٓخ ضِؤش ثًَـ ئُوَّ مبطيَت وتاضيَهِ زا يُباضَّ َطزٕ و ئ 

نطزٕ،نهُنُّ زََيًَت: زايهِ بُضَاَيًَهِ زاخػتبىو يُ  غُضخؤؾِ
غىونًَهِ َاَيُنُزا و ًَُٖؿُ يُويَسا ْىيَصّ زَنطز و ًَُٖؿُ ضِاخطا بىو 
ئُطُض غُفُضيؿِ بهطزايُ،نُنِ ناتًَو ويػتُإ بهني بؤ عَُطَ 
بُضَاَيُنُّ ثًَهايُوَ،َٔ ثًَِ ْاخؤف بىو ذُظّ ُْنطز بُضَاَيُنُّ 



 

 

 52 

غىوض بىو يُغُض ئُوَّ نُالّ بات ، ُٖضوَى زَيِ َيططيَتُوَ ئُو ُٖض ُٖ
خُبُضّ زابًَت نُ زوا غُفُضَو جاضيَهِ تط يُغُض ئُو بُضَاَيُ ْاوَغتآ 

 يُ باضَطاّ خىازا بؤ خىاثُضغتِ..
 ْاوبطاو خُويَهِ زيبىو نُ نؤنِ يُنحاضّ ْعيهُو يُ ذُضََسا زَبًَت

َ ئُطُض ضِاغت بًَت نُْس ضِؤشيَهِ تط وبَُٓاَيُناِْ وت خُويَهِ بًًٓى
زَيبًٓٔ زيَتُ زّ ، بؤيُ غىوضبىو يُغُض ئُوَّ بهَِ بؤ ذُضَّ و يُ 
فطِؤنُخاُْ ظؤض زوعاّ بؤ ًََطزَنُّ نطزنُ بىاضّ بؤ ضَِخػاْسبىو بؤ 

 باْطُواظنطزٕ.
َاَؤغتاّ  زٖاضثاف ئُوَّ يُ َُنهُ بُخانًإ غجاضز و ٖاتُٓوَ بؤ  

بؤ غُضخؤؾِ نطزٕ و وتِ :بُضِاغتِ زواّ ئُو ئًرت َعطُوتُنُيإ ٖات 
َعطُوتُنَُإ بًَٓاظ زَبًَت بُٖؤّ ئُو ياضَُتًاُّْ نُ ضَِمحُتِ زَيٓاضز بؤ 
زَضؽ و زَوضّ َعطُوت و قىتابًاِْ َعطُوت ،َٓاَيُناِْ بَُُيإ 
ُْظاًْبىو ، زياضبىو ئَُُ يُنَِ بىو يُو ناضاُّْ نُ بؤ خىا زَيهطزو 

ُؽ بًعاًَْت ، ُٖضوَى ظوبُيطّ نىضِّ عُواّ زََيًَت :) ذُظّ ُْزَنطز ن
 ( طؤظاضّ وَ اضتطاع وٍكي أُ ٖكُٕ لْ خب٠ٗٛ وَ عىن صاحل فمٗفعن

 .ى)بُضَو ئًػالّ (1429/ضََُظإ 186، شَاضَ األضسٚ
 

 : مةوزووزىكؤضى زوايى 
ناتآ ُْخؤؾًُنُّ باونِ ظيازّ ذىَُيطاّ نهِ َُوزووزّ زََيًَت : 

ُٖضطًع ضَِمحِ بُ  ،ًَِ وتني )َٔ ظؤض ظوَيُِ يُ خؤّ نطزووَنطز ضِؤشيَو ث
ناوَنامن خُويإ زَويػت  ،ُٖقِ ناوّ ُْزاوَ يُ خُو ،الؾُّ ُْنطزووَ



 

 

 53 

جاض زواّ ْىيَصّ عًؿا ظؤض ،َٔ ظؤضّ يًَسَنطزٕ بؤ ؾُوخنىِْ و ْىوغني
ئُطُض ئَُُؾِ  ،زَنُومتُ ْىوغني ناتًَو بُ خؤّ زَظاِْ باْطِ بُياِْ ئُزا

ئًَػتا جا وا، تُواو بهُّ )تفّٗي الكسآُ(طزايُ ُّْ ئُتىاِْ تُفػريّ ُْن
ئَُُوآ ثؿىو بسَّ و ناو يًَو بًَِٓ، نُنِ ،ناوَنامن ُٖقِ ىلَ زَنُُْوَ

ضِاًََٗٓاوٕ يُغُض ؾُوخنىِْ و ئًَػتا َاْاّ ْىوغنت و  ،خُو بُ ناوَا ْايُت
ىو بسَّ بُآلّ ثؿىزاًْإ يُبري نؤتُوَ. ئَُُوآ بريّ َُؾػىأل ُْبآ و ثؿ

 ،نىْهُ خؤّ وا فًَط ُْنطزووَ ْاتىامن فهطّ غاف بهُّ و بري ُْنَُُوَ
بؤيُ ئًَػكاُْنامن ُٖقِ ىلَ زَنُُْوَو ئَُطِؤ ْايَُئ  ،خؤّ ظؤض َاْسوو نطز

 تؤظآ ئًػطاذُت بهُّ.
زَضَاِْ نَُهطزُْوَّ ئاظاضّ زَخىاضز ئُوَف ئُوَْسَّ تط باونِ زاوو

ايهِ تهاّ يًَهطز نُ يُطُأل )ئُمحُز فاضوم(ّ ز ،تُْسضوغتًإ ضِوخاْس
بطانُّ نُ يُ ئَُطيها  ،غُضَجناّ باونِ قايٌ بىو ،بطاَسا بهآ بؤ ئَُطيها

( يُطُأل باونُسا نىوٕ بؤ ئَُطيها 1979ّ َايى 26بىو طُضِايُوَو يُ )
 بؤ عًالد.

نُوتُ  ،ثاف غُضزاِْ نُْس زنتؤضيَو َاْطِ يُنُّ باونِ باؾرت بىو 
يُ َُٖىو اليُنًؿُوَ ،  خؤؾُويػتثُضِاويَو يُغُض شياِْ  ْىوغًِٓ

ظؤضبُيإ يُواُْ بىوٕ نُ بُ ٖؤّ  و خَُيهِ زَغتُ زَغتُ زَٖاتٔ بؤ الّ
يإ باؾرت ثابُْس بىو  ،ْىوغًُٓناِْ باونُُوَ ضِيَِ ضِاغتًإ زؤظيبىوَوَ

بُ  ،) ئًَُُ ُٖض بُ ْاو َىغًَُإ بىوئ :ثًًَإ زَوت ،بىوٕ بُ ئًػالَُوَ
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ضِاغتِ خىا بُٖؤّ ثُضِاوَناِْ تؤوَ ًٖسايُتِ زائ و ظياتط ثابُْس بىوئ بُ 
 خىا ثازاؾتِ خًَطت بساتُوَ يُغُض ئًَُُو َىغًَُاْإ(.،ئًػالَُوَ 

تُْاُْت يُنآ يُواُّْ غُضزاِْ باونًُإ نطز )ئُيًهؼ ًًِٖ( بىو  
ُؾِ (، نُ ْىغدُيُنِ نتًَبُناجلرٔزخاوَِْ ثُضِاوّ بُْاوباْطِ )

 ثًَؿهُف بُ باونِ نطز.
(زا باونِ جَُيتُيُى يًًَساو زواّ زوو 1979ّ غًَبتَُبُضّ 8يُ ) 

ُٖفتُف طىضنًًُناِْ و جطُضّ وَغتإ و ئُو غاتُ وَختُ ٖاتُ ثًَؿُوَ 
( باونِ يُ 1979ّ غًَبتَُبُضّ 22يُ ) ،نُ ضِانطزٕ ًُْ يًَِ

نُ  ىايُّغجاضزَوَ بُوخ خُغتُخاُّْ )بفًًى( يُ ئَُطيها طًاِْ
 .َُٖىوئُنًُٓوَ باضَطاّ ئُو

 دايكَيكى خؤطس:
ُٖضوَى ثُضِؤ نؤِْ يًَٗاتبىو يُ  ،ناتًَو بطانُّ يُ خُغتُخاُْ طُضِايُوَ 

زايهِ زَيُٓوايِ نطزو وتِ  ،نُ ُٖواَيِ وَفاتِ زايَِٓ ،خُّ و خُفُتسا
نُ يُ غايُ و غًَبُضّ باونتسا  ،غىثاغِ خىا بهُ ،) نىضِّ ئاضاّ بططَ

ئُطُض ئُو  ،زا يُ غًَساضَّ بس1953َٕخُضيو بىو يُ  ،َ بىويتطُوض
ناتُ بطِؤؾتايُ ئُوا ُٖض ؾًَىَؾت ُْزَنطزو ويَُٓنُؾِ ُْزَٖاتُوَ 

 يازت(...
إٌا هلل ٔ إٌا إلْٗ زايهِ زَيُٓوايِ َُٖىواِْ زَنطزو زَيىوت )بًًََٔ:  

 (...زاجعُٕ
 خَُيهِ ئاضاَططيِ زايهًُإ ظؤض بُالوَ غُيط بىو... 
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خاَيِ )زنتؤض جُالٍ ؾَُػِ( بُ غُياضَنُّ يُ )تؤضْتؤ(ّ نُُْزاوَ  
ٖات بؤ الّ زايهِ، خُضيو بىو يُ زاخا يُ ٖؤف خؤّ بهآ، نُ 
زايهُِ بُو ؾًَىَيُ بًِٓ الّ غُيط بىو وتِ: خىؾهِ َٔ بُ زضيَصايِ ضِيَطا 

 ئُططيِ و يُ بريّ ئُوَزا بىوّ نؤٕ بتىامن زَيُٓوايت بهُّ..
بطاّ ئًُإ بُ خىاو ثؿت بُغنت ثًَِ و ئاضاَططتٔ غًفاتِ ئُويـ وتِ: 

بُضظٕ نُ َطؤظ بُ ٖؤياُْوَ زَتىاْآ ضِووبُضِووّ طُوضَتطئ 
 تُْطىنَُيَُُو ْاخؤؾِ ببًَتُوَ.

ناوَضِيَُإ زَنطز و جُْاظَنُّ باونِ  ّ ًْىيؤضىناتًَو يُ فطِؤنُخاُْ
كِ ظؤض ٖاتٔ بؤ طُيؿتُ فطِؤنُخاُْ ، شْاِْ ثانػتاِْ و ًٖٓسّ و ئُفطي

فطِؤنُخاُْو، نُْس نُغًَهًإ ثطغًاضيإ زَنطز ئاخؤ جُْاظَنُ طُيؿتبآ، 
زايهِ وتِ: بَُيآ طُيؿتىوَ! وتًإ: نىظاًْت؟! وتِ: َٔ ٖاوغُضّ ئُوّ، 
خىا ضَِمحِ ثًَبهات! ئًرت َُٖىو نُوتُٓ غُضخؤؾِ يُ زايهِ و طىيَِ ىلَ 

 اضاَططتٔ(.بىو بُ يُنرتيإ زَوت: )بُ ضِاغتِ ئُوَيُ ئ
 لة سآ كيشوةز نوَيرياى لةسةز كسد:

ئُو َىغًَُاْاُّْ ٖاتبىوٕ بؤ فطِؤنُخاُّْ ًْىيؤضى ئُوَْسَ ظؤض بىوٕ بُ  
ؾُف جاض ْىيَصّ َطزوويإ يُغُض باونِ نطز، يُ فطِؤنُخاُّْ 
يُْسًَْـ نُ زَنُويَتُ نًؿىَضّ ئُوضوثاوَ َىغًَُاْاِْ ئُوآ ْىيَصيإ 

 ظؤضّالٖىض(يـ يُ نًؿىَضّ ئاغًا شَاضَيُنِ نطز يُغُض باونِ، يُ )
  َىغًَُاْإ ْىيَصيإ نطز يُغُض باونِ...
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ضِاغتُ باونِ غُضّ ْايُوَ، بُآلّ ناتآ غُضّ ْايُوَو نؤنِ نطز نُ 
تاغُضّ زًْازا ْىوغًُٓناِْ وضيا بىوُْوَيُنِ ئًػالًَإ بُضثا نطز  يُغُض

 نُ تا قًاَُت ثازاؾتِ بؤ زَْىوغطيَت...
. 

 ز جلة كؤنَيكدا مةطسيو: بةسة
نُ طُيؿتًُٓوَ الٖىض زايهِ ئاَؤشطاضّ نطزئ و وتِ )بُغُض ئُّ  

جُغتُيُزا َُططئ، ئُو جُغتُيُ جًُ نؤًَْهُ، نىْهُ جُغتُ وَى 
، ُٖضوَنى َُٖىو جٌ و بُضطًَهًـ نؤٕ زَبٌَ و  بُضطًَو وايُ بؤ ضِؤح

هِ بُناضًَٖٓإ ْآًََآ، ضَِْطِ تًَو زَنَِ و ثًُٓ و ثُضِؤ زَنطيَت و بُ نَُي
ئُو ناتُ ضِؤح ئُو بُضطُ يُ خؤّ زا ئُنُْآ و فطِيَِ ئُزات و بُضطًَهِ 
ْىوضئ يُاليُٕ خىاوَ زَثؤؾآ ... بُ ضِاغتِ ئًَػتا باونتإ ظؤض 
ئًػطاذُتِ نطزووَ، طُضِاوَتُوَ بؤ الّ ئُو نُغُّ نُ ضِيَعّ ىلَ زَططآ 

يُ تابىتسا بؤتإ ٖاتؤتُوَ بُضط  و قُزضّ ئُظاْآ ، ئُوَّ نُ يُ ئَُطيها
 و ثؤؾانًَهِ نؤُْ، ُٖيُ بططّ بُغُض جٌ و بُضط و ثؤؾانِ نؤٕ زا؟!

بُ ضِاغتِ زايهِ بُو ؾًَىاظَ ئاغاُْ ثطِ َاْايُ تىاِْ غُبىوضميإ بسات و 
 ًَُٖؿُ غُضَُؾل بًَت بؤَإ .

 مسدنى دايكم :
طز وتُْاُْت جاضيَو زايهِ يُ زواضِؤشَناِْ شياًْسا ظؤض ْاوّ باونُِ زَب 

يُ طُضَاّ ظؤضو بٌَ ناضَبايًسا نُ تُْطُُْفُغِ يُطَُيسا بىو يُ ٖؤف 
ًُوَ وتِ : باونتإ باْطِ خؤّ بُ زَيدؤؾ خؤّ نىو ،نُٖاتُوَ ٖؤف

زَنات وزََيَِ غُضنُوَ وَضَ بؤ ئًَطَ ، غُيطنُ نُف و ُٖوا نُْس 
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ُنِ خؤؾُ ، نِ زَنُيت يُو طُضَايُزا ..ئٓحا زايهِ ُْٖاغُي
ِ يََُٖيهًَؿاو وتِ : تى خىا ثًَِ بًََِ نؤٕ بًَِ بؤ الت ؟؟ َٔ ناوَضِ

 باْطًَٗؿتِ خىاّ وًَٖؿتا باْطِ ُْنطزووّ .
زواّ بًػت و نىاضغاٍَ  2008يُ ئًَىاضَّ ُٖيِٓ َاْطِ ئًربيًِ 

يُنؤنِ باونِ زايهًؿِ نؤنِ نطز ..ثًَِ خؤؾُ يازَوَضيًُنامن بُّ زيَطَِ 
 ُ زايهِ ظؤض ذُظّ ثًَسَنطز نُ زََيًَت :ٖؤْطاوَيُ بًَِٗٓ ن

 ٌٍاً قسٖسٝ العني اىل ًٖٕ احلػس      فكد ازحتٍا وَ محن االواٌٛ ِٔىًٕ الدٌٗا
صون قي ()ٖاأّٖا املدثس قي( ) ٖاأّٖا امل خىاّ طُوضَ بُخؤؾُويػتِ فُضَىو

غاٍَ زاًُْْؿت ، َُوزووزيـ نُؾىيَٓهُوتُّ ضَغىىل  23ئُوَبىو 
ت زاًْؿُو ثؿىو بسَ ، زَيىوت : ئُطُض َٔ زاًْؿِ ئُّ ْاظزاضَ ئُياْىو

..ئُوَتا ثاف زَيإ غاٍَ خُباتِ بًَىنإ زوًْاّ فاِْ ؟نَِ بُثًَىَبًَت 
و خؤّ و ٖاوغُضَنُّ زََئًَ: ئًرت بُئاغىوزَيِ ناوَإ  بُجًَسًًََََِٖ

يًَو زًََْني تا ضؤشّ قًاَُت، ضظطاضَإ بىو يُزَغت ئَُاُْت و خَُِ 
.)ئاّ ُٖظاض جاض خؤظطَُإ بُخؤتإ ، خىايُ ئًَُُف وايًَبهُ وَى زوًْا .

 .( و بُضِاغتِ ئَُاُْتِ ئًُإ و ئًػالّ َُٖيططئ ئُوإ بؤ زيُٓنُت بصئ
 (.470ْىوغُض ال_بُضَو ئًػالّ ()1381)اجملتىع 

 حوغهى خاتينة
يًَُػط يُزايو بىوَو ثُجنا غاٍَ خعَُتِ  1917حمُس غُظاىل يُ غاَيِ 

ْطُواظنطزو شَاضَيُنِ ظؤض ثُضِاوّ ْىوغِ و ثًَِ زَوتطا ئُزيبِ بُ با
زَعىَ،ئُّ ثًاوَ باؾُ ثُجنا غاٍَ باْطُواظّ نطزو ذُظّ زَنطز يُ بُقًع 
بًَٓصضيَت،غبرإ اهلل يُ ناتِ بُؾساضّ نطزِْ يُ نؤْفطاْػِ)االغالّ 
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زاو يُ  1996نؤنِ زوايِ نطز يُ غعىزيُ يُغاَيِ  وحتسيات ايعكط(زا
 ًع ًَْصضا. بُق

ؾًَذ حمُس حمُىز ايكىاف زاَُظضيَُٓضّ نؤََُيِ بطايإ يُعًَطام يُ 
فطِؤنُخاُّْ ئُغتاْبىٍَ يُناتًَهسا نُباغِ ئًػالَِ بؤ ئافطَتًَو زَنطز 

 وَفاتِ نطز. 
باْطدىاظّ ئَُطيهِ ئًَُُٓ ئُغًًَُِ نُ بُُٖظاضإ نُغِ َىغًَُإ 

ؾاضيَهِ ئَُطيهِ يُطٍَُ نطزووَ يُناتِ طُضِاُْوَزا يُوتاضزإ يُ 
 َٓاَيًَهًسا ئىتىَبًًُنُّ وَضطُضِاو نؤنِ زوايِ نطز. 

 ؾًَذ عبساحلًُس نؿو يُ غىجسَزا طًاِْ غجاضز. 
ؾًَذ ئُمحُز زيسات ُٖتا نؤنِ زوايِ نطز بُ ئًؿاضَتِ ناوّ نُ 
نىضَِنُّ تُختُ ضَؾًَهِ زاْابىو ثُجنُّ زَخػتُ غُضثًتُنإ و بُوَف 

ت زَنطز باْطُواظّ نطز،ئًفًًحِ تُواو ُْبىوَ وؾُو ضغتُّ زضوغ
 بُضبُغت يُضِيَِ ئُو باْطدىاظَ َُظُْزا. 

 :زكتؤضخاليسجوبةيط

غاَيِ  16جُضِاذًَهِ زَيِ بُْاوباْطِ غعىزيُ زََيًَت :ضؤشيَو طُجنًَهِ  
خىاْاؽ يَُعطُوت جَُيتُ يًَِ زاو بُثُيُ ًَٖٓايإ بؤ بُؾِ فطيانُوتِٓ 

ض ُٖوَيُإ يُطَُيسا، زنتؤضّ َىقًُِ بُ زياضَوَ خًَطاّ خُغتُخاُْ،ظؤ
بىو ًَٓـ ؾجطظَبىوّ و خُضيهِ ئُوَبىوّ بُ ُْٖسَّ ئاًََطّ تط فطياّ 
بهُوئ،نىوَُ زَضَوَو خًَطاٖامتُوَ بًًِٓ  زَغتِ َىقًُُنُّ ططتىوَو 
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 ت و ضووّ نطز بُالّ ضاغتساو بُُٖظاضذاٍَ ؾايُمتاِْ زووباضَوؾتًَهِ ثًَى
ثطِ زَغتِ زنتؤضَنُّ بُضزاو زواُْٖاغُّ زاو وَفاتِ زَنطزَوَو يُ

نطز،زنتؤضَنُ ظؤض بُنىٍَ ططياو ئُشْؤّ ؾٌ بىو ْاناض زاًْؿت،الَإ 
غُيطبىو ! ومتإ : خؤ ئَُُ يُنُّ جاضت ًُْ يُّ ذاَيُتاُْ ببًِٓ بؤ 
وازَنُّ؟ بُزَّ ططياُْوَ وتِ : زنتؤض خايًس نُتؤّ زّ ئاوا ؾجطظيت و 

و بَِ فطياّ بهُويت،ثًَِ ومت : بُزنتؤض بًََِ : باخؤّ ئُتُوَّ ُٖضنؤًَْ
 ئُظيُت ُْزات َٔ ئَُطّ،وا جًَطانُّ خؤّ ئُبًِٓ يُ بُُٖؾتا !

 غةضطوظةشتةى مةال ضامى  
يُ ُٖؾتاناْسا غُباح َريظا)نُ ثاغُواِْ غُزاّ بىو ( يُطٍَُ عًعَت 

ضيإ زوضّ ئُنٔ بؤ تُععيُيُى يُ زوظخىضَاتىو، َُٖىو خَُيهُنُ يُبُ
َُٖيسَغنت تُْٗا َُال ضاَِ ُْبًَت نُ قىضئاِْ زَخىيَٓس ، زوايِ غُباح 
َريظا ثطغِ ئُوَ نًًَُ وا َُٖيُٓغتا وتًإ ئُوَ ْاوّ َُال ضاًَُو نىضزَ ، 

 وتِ : ظؤض باؾُ زياضيًُنِ باؾِ بؤ ئًَُْطّ. 
َُال ضاَِ جبُيُنِ بُزياضّ يُبطازَضيَهُوَ بؤ ٖاتبىو،بُٖاوغُضَنُّ 

: بؤّ بًَُٗٓ بايُبُضّ بهُّ ُٖض ئُوَ زًََََِٓ ، بؤ ؾُوّ زوايِ ًَٖعّ زََيٌَ
تايبُت زئَ و زَيبُٕ و نُؽ و ناضَنُّ تاَاوَيُنًـ وَياْعاِْ 

 بطزووياُْ زياضّ ثًَبسَٕ،غُضَوْطىًَإ نطز.
غاٍَ ُٖواَيًإ ظاِْ نُيُنُضنىى يُتؤثعوا يُطٍَُ ؾُغت  25ثاف 

ْٔ،نُ خعَاِْ ئُنٔ طؤضَِنُ نُغِ تطا ؾًُٖس نطاوَو ْاؾتىيا
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َُٖيئُزَُْوَ، غبرإ اهلل ئُتىوت خُوّ يًَهُوتىوَو ُٖضوَى خؤّ بىو 
 تُْٗا جبُنُّ و ضووخػاضّ تؤظو خؤَيِ يًًَٓؿتبىو. 

ثؿت بُخىا ؾًُٖسَو َُظَيىَُو خىاف ئُوَّ وَى نُضاَُتًَو بؤ 
اظَ نطزووَ ) ئَُُ َاَُ قايُّ خعًَإ بؤّ طًَطِاَُوَ يُ َُٖيُظُّ ت

 نُخؤّ يُوَّ بىوَ يُناتِ ًَٖٓاُْوَّ تُضَُنُيسا(.

 :غةيس قوتب 

ْاوبطاو يُغُض ْىوغني و باْطُواظنطزٕ نُْس غاٍَ يُ بُْسخياُْو شووضّ  
تانُنُغًسا غعا زضا، بُوَؾُوَ َُظْرتئ تُفػريّ ْىوغِ ، زووغاٍَ 

ؾُغت  ( طريايُوَ ، غُيس تَُُِْوعامل فٜ الطسٖلئاظازنطاو يُغُض نتًَبِ )
غاٍَ بىو ئُوَْسَيإ تُععيب زابىو تُْٗا يُى غِ ئًؿِ زَنطزو نُْس 

زا 1966ُْخؤؾِ ُٖبىو ، عبسايػالّ عاضفِ غُضؤنِ عًَطام يُ غاَيِ 
نىوَ الّ ، نُظؤض غُضغاّ بىو بُْىوغًُٓناِْ و ضِجاّ زًْاّ يًَهطز نُ 

ضاظّ ُْبىو  يُطَُيًا بهًَتُ عًَطام و َُٖىو غُاَلذًاتًَهِ ئُزاتَِ ، ئُويـ
غاذُنُ بُجَِ بًًَََِٗ و وتِ : ُٖيُ يُتَُُِْ ؾُغت غاَيًسا ؾُٖازَتِ بؤ 

 بًَت و ُْيُويَت ؟؟.

بُْسخياُْزا خُوّ زيبىو طؤظَيُى ُْٖطىئ ؾهابىو  يُ غُيس
ُْٖطىيُٓنُّ بُ ْاو شووضّ غحُٓنُو زَضَوَزا باَلوبىَوَ، ظؤض زَيِ 

ئُوَّ ْىوغًىيُتِ بُزوًْازا  خؤف بىو بُو خُوَو بُوَ يًَهِ زايُوَ نُ
باَلو زَبًَتُوَ ، نُٖاتٔ بطزيإ يُ غًَساضَّ بسَٕ ، وتًإ ئُتبُئ بؤ 
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ؾىيًََٓهِ تط ثؿىو بسَّ ، وتِ : ئُظامن ئُنِ بؤ بُُٖؾت ثؿىو ئُزَّ 
،وتًإ: نؤٕ زَظاِْ ؟؟وتِ : تؤظَّ يَُُوثًَـ خؤؾُويػتِ 

ُوقُّ يُطٍَُ نطزّ و بًِٓ)ز.ر(يُخُوَا يُ ئُغجًَهِ غجِ زابُظّ و ت
 زَغتِ طىؾًِ و فُضَىوّ :َصزَت يًبًَت ؾًُٖس زَبًت .

ثًَـ ئُوَّ ؾًُٖسّ بهُٕ َُاليُنِ زَغُاَلتًإ ًٖٓا و ثًَِ وت : بًََِ  
الايُ اال اهلل ، ئُويـ وتِ : تؤ زوا َُؾُٗزّ ؾاْؤطُضيُنُيت ، زاواّ 

ايُ اال ايًُ زا ؾًُٖس يًَسَنُيت الايُ اال اهلل بًًََِ ، َٔ وا يُ ثًَٓاوّ ال
زَنطيَِ.زََئًَ :يُبُض ثُتِ غًَساضَزا زاواّ نطز ضيَِ بسَٕ زووضِنات 
ْىيَصّ غىُْٓتِ ؾًُٖس بىوٕ بهات،نُ ْىيَصَنُّ نطز يُ غىجسَزا طًاِْ 
غجاضز. خىايُ ضووّ َُٖىو ئُواُْ ضَف بهُ نُ بُ فُضَاِْ َىخابُضاتِ 

ت يُبُضناوّ خَُيهِ ضَِؾِ غعىزّ ظََِ غُيس قىتب زَنُٕ و زَياُْويَ
 بهُٕ .

 مالَئاوايى نووضغى :

: وا زَظأْ َٔ ثًاويَهِ تُْٗا  َيًَتَاَؤغتا باغِ خؤميإ بؤ زَنات و زَ
خُياَيِ ضظطانطزِْ ُْفػِ خؤَُ ؟ ُْخًَط واًُْ ، َٔ زًْا و ئاخريَتِ 

، بُزضيَصايِ تَُُِْ  ُخؤَِ نطزَ قىضباِْ ضظطاضنطزِْ ئًُاِْ نؤََُيط
ا و ئُوَْس غاَيًِ يُظَت و خؤؾِ زًْاّ ُْنُؾت ، شيامن َُٖىوّ ُٖؾت

نَُسا اِْ زيًِ و بُْسخياُْناِْ والتُيَُُيساِْ جُْط و بُْسخياُْن
بُغُض بطز ، ًٖض غعا و ئاظاض و َىغًبُتًَو َُْا ُْيهًَصّ ، وَى تاواْباض يُ 
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) َُذهَُُّ عُغهُضّ عىضفِ (زا زازطايِ نطاّ ، وَى زَضبُزَض و 
اواضَنإ يُغُضتاغُضّ والتسا زووض خطاَُوَ ، بُنُْسَٖا َاْط يُ ئ

بُْسخياُْزا ُْياْسًََٖؿت ناوّ بُنُؽ بهُوَّ ، وَ نُْسَٖا جاض 
زَضَاخنىاضزيإ نطزّ ، ُٖضنِ ئًٗاُْ و غىونايُتِ ثًَهطزٕ بىو نطزيإ 
بُضاَبُضّ ، ناتِ واّ بُغُضزا ٖاتىوَ نُ َطزٕ ُٖظاض قات نانرت بىو 

َُوَ يُ شيإ ، وَ ئُطُض ئايُٓنُّ ضَِِّ خؤنىؾتِٓ ُْططتايُ ضَْط بُال
 …بىو ظؤض يُثًَـ ئًَػتُ زا غُعًس طٌَ بىايُ و يُشيَط طًَسا بىايُ 

ئابُوجؤضَ شيامن ضابىاضز ، بُْاخؤؾِ و ْاضَذُتِ و بُال و َىغًبُت ، 
بُوجؤضَ خؤّ و زًْانُّ نطزَ قىضباِْ ئًُاِْ نؤََُيطُ نُّ و 

ضّ و غُالَُتًُنُّ ، َٔ يُزوعا ناًْؿُسا زوعا يُنُؽ بُختُوَ
ْانُّ . بُّ ؾًَىَ و ذاَيُ ) ثُياَُناِْ ْىض ( بىوُْ ٖؤّ ضظطاضنطزِْ 
ئًُاِْ غُزَٖا ُٖظاض نُؽ بُالّ نَُُوَ ، بططَ ًًَؤُْٖاف ، َٔ ْاظامن 

يُؾاضّ ئُفًىٕ  زاواناضّ طؿتِغُض شًََطيِ ُْنطزووَ ، وا زََئًَ ، 
 ( ُٖظاض نُؽ ظياتط زَبٔ . 500زََيَِ) 

بَُطزمن تُْٗا ئًُاِْ خؤّ ضظطاض زَنُّ ، بُالّ بَُاُْوَّ يُّ شياُْزا و 
بُئاضاّ ططتِٓ يُغُض بُالو ْاضَذُتِ و نًَؿُُ نًَـ ، خعَُمت نطز 

 .بُضظطاضنطزِْ ئًُاِْ ئُو َُٖىو خَُيهُ ، ُٖظاض جاض غىثاؽ بؤ خىا 

ئُو ثًالْاُْيُ نُ زَوضّ ئًػالًَإ  ئُوَّ ئًػطاذُتِ يُبُض َُٖيططتىوّ
زاوَ ، جاضإ ثًالُْنإ يُزَضَوَ زَٖاتٔ ، بُضططتِٓ ئاغإ بىو ، بُاَلّ 
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يُْاوخؤوَ ثًالٕ زيَت و نطّ و َاض و ًََطو و زاويُتًُ الؾُّ نؤََُيطا و 
ضِوو بُضِوو بىُْوَ يإ ئاغإ ًُْ ، نىْهُ وَى زوشَٔ زَضْانُوٕ ، 

ؤضاُْ بُزؤغت زَظأْ ، جاناتًَهًـ ناوّ نؤََُيطا ئُو خىئَ خ
نؤََُيطا و بُقريَتِ نىيَطبىو ئُوا قُالّ ئًُإ زَنُويَتُ َُتطغًُّوَ ، 
خؤظطُ غُز ئُوَْسَّ تطيـ تىوؾِ ئاظاض و ئُؾهُجنُ ببىَايُ ، بُالّ 

َٔ واُْيُنِ طًإ فًسايِ يُ ئُبىبُنطّ  …قُالّ ئًُإ بَِ ظيإ بىايُ
نُ فُضَىويُتِ :)باالؾُّ َٔ ئُوَْسَ يُزؤظَخسا غسيكُوَ وَضططتىوَ 

 ِ ًٖض بطِوازاضيَهِ تًا ًًَََُْٓتُوَ ( ًَطُوضَ ببَِ نُج

 20/3/1960غاٍَ ضَْخ و خُبات ، َاَؤغتا ْىوضغِ يُ  زَيإثاف 
بُقىتابًُناِْ وت : ئىتىَبًًُنُ ئاَازَنُٕ زَنني بؤ ؾاضّ ) ئىضفُ ( 

ًإ ئىتىَبًًُنُ تايُناِْ باف ًُْ و ، قىتابًُناًْؿِ زََئًَ : َاَؤغتا ط
باضإ و يًَعَُيُ و بُضِيَعيؿت ثًُّ طُضًَت ظؤض بُضظبؤتُوَ و ُْخؤؾًت 
، نؤٕ يُّ ناتُزا بطِؤئ ؟ ئُويـ وتِ : بؤ خعَُت ثًَػَُبُضّ خىا 

 ىتطاوَ : ظوو وَضَ  .باْطهطاوئ ، ثًَُ )ز.ر(

تِ : شيامن خًَطَ فُضَىيُ خؤؾُويػت)ز.ر() يُفُضَىوزَزا ٖاتىوَ نُ 
بؤتإ و َطزًْؿِ خًَطَ بؤتإ ، ئُطُض َطزّ ناضَناْتامن ثًؿاْسَزضَّ ئُطُض 
ناى بىو غىثاغِ خىاّ يُغُض زَنُّ وَ ئُطُض خطاثًـ بىو زاواّ ىلَ 

 بىوضزْتإ بؤ زَنُّ ( .
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بُ فُضَاِْ خىا يُخُوزا َصزَّ زابَِ بُ  خؤؾُويػت)ز.ر(ضَْطُ 
ِ فُضَىوَ نُ تؤ يُ ؾاضّ  ًَّ خؤّ و زياضَ ثَاَؤغتا بُطُضِاُْوَ بؤ ال

ئىضفُ زََطيت و ظوو وَضَوَ بؤالَإ . ثًاواِْ خىا زياضَ نُضاَُتًإ زَبَِ 
، ُٖضنُْس ْىوضغِ  نُضاَاتِ ظؤضَ ، يًَطَزا تُْٗا ئُّ ضووزاوَ باؽ 

 زَنُئ .

يُ  :َاَؤغتا َُال محًس ئُفُْسّ ظاْايُنِ ْاوزاضّ ؾاضّ ئىضفُيُ زََيَِ 
ْطِ ضََُظاْسا يُ َعطُوتِ ) قاظّ ئىغًؤ ( ئًعتهافِ نطزبىو ، ؾُو َا

يُخُوَا بُبَِ ئُوَّ ئاطازاضّ ًٖض ببِ ، خُوّ بُ َاَؤغتا ْىضغِ يُوَ 
ِ ومت وَضَ بؤالّ بؤ ئُوَّ ئاَازَّ جُْاظَ و نفٔ و زفٔ و ًَبًِٓ نُ ث

 ؾتُٓنُّ ببِ ، نىْهُ َٔ زََطّ ، ًَٓـ ومت : َاَؤغتا ْابًَت ئُوَّ
ئًعتهافِ نطزبَِ يُ َعطُوت زَضنَِ ، نِ بهُّ باؾُ ؟ ئُويـ وتِ : 
غُيطّ فاَلُْ الثُضَِ بهُ يُ ثُضِاوّ ) ًَتكِ االعط ( زا ، زَبًِٓ باؽ يُ 
ؾهاْسِْ ئًعتهاف زَنات بؤ ظَضووضَت ، ًَٓـ يُخُو ضاثُضِيِ و خًَطا 

وّ غُيطّ ئُو ثُضِاوَّ نطز زَبًِٓ يُو الثُضَِيُّ نُ ئُو فُضَى
ئُوباغُّ تًايُ و ًَٓـ ئًعتهافُنُّ واظ ىلَ ًَٖٓا و نىوّ ، ئاَازَّ نفٔ و 

ِ ؾُوّ ًَزفٔ و ؾتُٓنُّ بىوّ ! ؾاياِْ باغُ َاَؤغتا غُعات غ
 (ّ ضريٚ ذاتٗٛ).غُضناوَيُ ؾاضّ ئىضفُ طًاِْ غجاضز 23/3/1960

 ْىضغِ.

 شيَذ عبساحلنيس كصك
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ُّٓ بىيَط بىو ، ئًدىإ و طؿت ْاوبطاو نىيَط بىو ، وتاضبًَصيَهِ نُّ ويَ 
َىغًَُاْاِْ خؤف زَويػت ُٖضنُْس ئًدىاًْـ ُْبىو ، زشّ غتُّ و 
غتَُهاضإ بىو ، يُوتاضَ ئاططيُٓناًْسا ًَٖطؾِ زَنطزَ غُض زَغُالت و 

ًَػط ؾها يُبُضزَّ ئًػطائًًسا ئُيىوت :  1967غُضؤنُنإ ، ناتَِ يُ 
ابُضات بني خىا نؤٕ ْكطَإ ئًَُُ خاوَِْ )قالح ْكط ( ّ َىزيطّ َىخ

ئُزاتَِ ،.يإ زَيىوت: ئًَُُ زاواّ ئًُاًََهِ عازيًُإ يُخىا نطز نُنِ 
 خىا عازٍ ئًُاَِ زايَِٓ !

)عبساحلهًِ عاَط ( زاواّ يًَهطز و وتِ : ئًَُُزَظاْني نُْس جَُاوَضت 
ُٖيُ فُتىاّ نىؾتِٓ غُيس قىتبُإ بؤ بسَ .جاُْى خؤّ طىْاٖباض ُْنطزو 

 ّ ُْزا بَُيهى يُ وتاضَناًْسا زيفاعِ يًَهطز .فُتىا

زووغاٍَ يُغُض ئُوَ بُْسنطا و ئاظاضيإ زا ،نُزَخيُُْ شووضّ بُْسخياُْ 
زََيَِ :زَغتِ طًَطِا شووضيَهِ ضَم و تُم و غاضزو غطِو ؾًَساضبىو، 
عَُاَُنُّ خػتُ شيَط غُضّ و بًَهُؽ و بًَسَض ثاَيهُومت ، يُخُوَا 

ّ قُبطَنُّ ثًَػَُبُض )ز.ر( وَغتابىو ، فُضَىوّ: ئُبىبُنطّ بًِٓ ال
 خؤؾُويػت زَفُضَىيَت: ئاضاَبططَ تؤ يُشيَط ناوزيَطّ ئًَُُزايت . 

ؾًَذ نىؾو زوعاّ زَنطز خىايُ بُ ئًُاَِ مبصيَُٓو بُ ئًُاَِ مبُطيَُٓو 
 يُغىجسَزا ذُؾطّ بهُ .
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ُغُضَتاّ ؾًَذ زووُٖظاض وتاضّ ُٖيُو نُْسَٖا ثُضِاويؿِ ْىوغًىَ ، ي 
غاالِْ ُٖؾتاوَ ُْياًَْٗؿت وتاض بسات ، زاواّ يًَئُنطا ًَػط بُجًَبًًَََِٗ 
، ئُويـ ضاظّ ُْبىو غاذُنُ نؤٍَ بهات )ُٖضوَى نؤٕ غُيسّ ؾًُٖس 
 وُْوضَغِ ضَمحُتًـ ضاظّ ُْبىوٕ ئُّ ًَػطو ئُويـ تىضنًا بُجًَبًًََٗٔ(.

طز تا ثاف ئُوَ بهَِ ضؤشيَهِ ُٖيِٓ زَغتٓىيَصّ ؾت و ْىيَصّ غىُْٓتِ ن
جسَّ ضِناتِ زووََِ ْىيَصَنُيسا ئاواتِ ٖاتُ ى، يُزووَّ غ بؤ َعطُوت

زّ و خىاّ طُوضَ ئَُاُْتُنُّ يًَىَضططتُوَ .َُضاغًُِ نفٔ و 
زفُٓنُّ نُّ ويَُٓبىو ،ُٖض يُعُغطَوَ خاياْسّ تا زواْعَّ ؾُو 

شيإ و ذهىَُت خَُِ يًَٗاتبىو ، زَغُاَلتساضإ وتبىويإ :ؾًَذ يُ
 يَُطزًْؿًا َايُّ غُضيُؾُ بىو بؤَإ .

 بؤخوا غولَحاوان 

ظؤض جاض بريزَنَُُوَ ئًَُُ بؤ ثًَٓاطُئ،ِٖ واَإ ُٖيُ غِ غاَيُ ْىيَص  
زَنات و ئًَػتاف ْاظاًَْت خُضيهِ نًًُ و يُؾىيَِٓ خؤّ َىضاوَذُ 

ٕ زَنات ،ئايا خُتاّ َاَؤغتانامناُْ يإ خُتاّ باضوظضوفُنُيُ يإ خؤَا
ًٖهُإ يُباضزا ًُْ ؟، غُعسّ نىضِّ َىعاظ ثاف ذُوت غاٍَ ئًػالَُتِ 
يُغُظاّ خُْسَقسا قانِ بطيٓساضبىو،بطيُٓنُّ تىوؾِ ُْظيف بىو،بُوَف 
ؾًُٖس بىو،خؤؾُويػت )ز.ر( فُضَىوّ : ئُوَ نًًَُ وَفاتِ نطزووَ 

 عُضؾِ خىاّ بؤٖاتُ يُضظَ)اهلل أنرب يُو ثًُوثايُيُ(.. 
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نِ قُضاخُنُّ خؤمشإ ثًاويَهِ خىاْاغِ ُْخىيَٓسَواض يُزيًَُ      
نَُاَؤغتا قىضئاِْ غىيَٓسايُو َُٖيُيُنِ بهطزايُ،زَيىوت : َاَؤغتا 
ضاوَغتُ َُٖيُت نطز،يًًَإ ئُثطغِ تؤ نىوظاًْت؟ ًٖهِ ُْزَووت و 
َاَؤغتاف َُٖيُنُّ خؤّ ضاغت زَنطزَوَ،ئًرت ئَُُ جاضوزووجاض ُْبىو 

َ،بؤيُ ظؤضيإ يًَهطز بعأْ ئَُُنًُو نؤٕ ظؤض زووباضَ ئُبؤو
زَظاًَْت،ئُويـ ْاناضبىو وتِ : نَُاَؤغتا قىضئإ زَخىيًََٓت ْىضيَو و 

 بُضَنُتًَو ئُبًِٓ نُ َُٖيُ زَنات ْآًَََِ.

ئُّ ثًاوَ باؾُ ضؤشيَو ظؤضّ يَُاَؤغتا نطز ياغًِٓ غىيََِٓ َاَؤغتاف 
طًاِْ غجاضز. بُزاخُوَ  ْاناض ياغًِٓ خىيَٓس، نُتُواو بىو ْاوبطاو

 ظؤضبَُإ وَى َُذىّ خُضيهِ َُغئُيُّ زَوضئ و ئاَازَْني بؤ َطزٕ. 

 خىزا مبصيَِٓ تايُبُض قاثِ نُغَِ زََطّ انُؽ ناضيا ضؤيِ بُبا عىَطّ     يُْ

 ضوو كطزنة قيبمة

 خُو ناتَِ يُغًًَُاِْ فُقَِ زَبًَت، بؤّ طًَطِاَُوَ(ئُْىَضَاَؤغتا ) 
بؤ باونِ بطانُّ يُ ؾُضِّ ثُنُنُزا زَنىشضيَت،ًَٓت نًُطانُيُوَ زَبب

جاّ يًَسَنات بًَتُوَ ، زَطًَطِيَتُوَو باونِ زَنًَت بؤالّ ظؤض تهاوضِ
ْايُتُوَ ، ثاف زووضؤش زَنىشضيَت و نُؽ و ناض زَيبُٕ بُو غٓسوقُّ 

ئُّ ْاطات بُنفٔ و زفٔ نطزِْ وَ زَيًَٓصٕ وُنُ تًايا ًَٖٓاوياُْت
ثًاويَهِ ضيـ غجِ بَُاَؤغتا ئُْىَض يُخُوا  نُْس غاَيًَو بطانُيسا،ثاف
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ّ بطاتُوَ و جُختِ يًَسَناتُوَ .ئُويـ (غُفُض)زََيًَت : بؤ ْايُّ بُالّ 
بُنُؽ و ناضزََيًَت و قُبطَنُّ َُٖيئُزَُْوَو غُضّ غٓسوقُنُ 

ًَْصضاوَ، ضووّ زَناتُ نؤٕ زاْطاوَ ئاواَُٖيسَثهطِٕ زَبًًَٓت يُغُض ثؿت 
  و زاّ زَثؤؾًَتُوَ .قًبًُ

جَُاٍ ئُضَاًْىؽ خَُيهِ خىاضووّ ًَػطَو يُّ غاالُّْ زوايسا يُ  
غاَيًسا َىغًَُإ بىو ثاف ئُوَّ نُ غِ غاٍَ يُنًُْػُزا  38تَُُِْ 

خعَُتِ نطز وزََيًَت : َُٖيىيػتِ زايهِ غُيطبىو، َٔ يُتَُُِْ ُٖؾت 
ُضِازيؤ زَططت بُتايبُت غاَيًُوَ زََبًِٓ نُ زايهِ يُبُياًْاْسا طىيَِ ي

قىضئإ خىيَٓسِْ عبسايباغت و ئُواِْ تط، ًَٓـ ثًَِ ْاخؤف بىو و ثًَِ 
 زَوت: ئُو ضِازيؤيُ بهىشيَُٓوَ، ئُوَ ذُضاَُو ْابًَت. 

 

 ثًَِ زَومت: ْا نىضِّ خؤّ ئُوَ نُالَِ ثُضوَضزطاضَ.   
 ناتَِ نىّ بؤالّ يُ )ًَٓا(  و، ثًَِ وت: ئَُطِؤ َىغًَُاْبىوّ و ٖاتىوّ ئُو

 ُٖواَيُت ثَِ ضِابطُيُمن. . 
 ظؤض زوانُوت، الّ غُيطبىو ومت: بؤ؟  وتِ: ئار َىغىَيُاْبىوُْنُت

وتِ: نىْهُ َٔ زَيًٓابىوّ نُ نُْس يَُُغًرًُتسا قىٍَ ببًتُوَ 
يَُىغًَُاْبىوٕ ْعيو زَبًتُوَ، ظؤض ظؤضّ ثًَدؤف بىو و زوعاّ خًَطّ 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAQQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.copts.net%2Fforum%2Fshowthread.php%3Ft%3D36818&ei=ORBMU4LJGcH_4QSh9IH4Bw&bvm=bv.64542518,d.bGE&psig=AFQjCNHiReAhE-LRjzEnqVcoXvjSNl5MsA&ust=1397580217445361
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بؤنطزّ و وتِ: نُ ئُو ظووتط َىغًَُاْبىوَ، ئَُُف واّ نطز ظياتط 
  ثابُْسمب و غىوضمب يُغُض ئًػالَُنُّ. 

َٔ و زايهِ ظؤضزَيُإ وابُغتُّ يُى بىو، ُٖضنُْس ئُويُؾاضّ )املًٓا( 
نِ يَُُٓوَ زووضبىو، ُْخؤف بىايُ يُنػُض زَيِ خُبُضّ 240بىو نُ

 ئُزاو ثُيىَْسيِ ثًَىَ زَنطز، ًَٓـ ُْخؤف بىوَايُ بَُُٖإ ؾًَىَ؟ 
جاضيَو يُخُغتُخاُْ نُوتبىوّ و ُْخؤف بىوّ، بُبَِ ئُوَّ نُؽ 

 ِ بساتَِ بُتُيُفىٕ بُشُْنَُِ وت: جَُاٍ يُض خُغتُخاُْيُنُ.  ُٖواَي
نُ نىوّ بؤعىَطَ ثًَِ ومت بُياِْ جىَعُ عىَطَيُنِ بؤبهُ، نُ طُضِاَُوَ 
يُضَِّ ظاًِْ نُ وَفاتِ نطزووَ، نُ نىوّ بؤغُض قُبطَنُّ نُ 
َُغًرًُنإ ْاؾتبىيإ، خىا ئاطازاضَ قُبطَنُيِ َُٖيسايُوَ، ئُوَّ 

 بًًِٓ ضِووّ نطاوَتُ قًبًُ. غُيطبىو 
 

 :حاجى ضةوشةن

ُؾتاناْسا ًََطزَنٍُ ًٖس ئافطَتًَو بُْاوٍ ضَوؾُٕ يُ َُٖيُظٍُ ؾُٖيُ
َُىو ،ٖنىاض َٓاَيٌ غُضوثًَههٍُ بُغُضزا زَنُويَت   زََطيَت و غٌَ

َُىويإ ٖشياٌْ خؤٍ زَنا بُ قىضباٌْ طُوضَنطزٌْ ئُو َٓاَيُ بًَباوناُْ، 
ًَت ثًَسَطُيًَُْت،يُو باضوظضوفُزا نُ ئُواٍُْ باونًإ ُض ذاَيًَو بٖبُ 

 ُبىو بُظَمحُت زَشيإ جاوَضَ يُنًَو باونٌ ُْبًَت. ٖ
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ًَُؿُ زَيىوت ٖف نىو بؤ عىَطَ، 2012ضَوؾُٕ نىوَ ذُد و غاَيٌ 
)ز. اوََيٌ ثًَػَُبُضَُٖؾتا ٖخؤَٔ زَظامن غُضثُضؾتًاضٍ َٓاَيٌ بًَباوى يُ بُ

َُزيُٓ الٍ ضَغىٍ ايًُ مبطّ،غبرإ ايًُ  بَُياّ ذُظزَنُّ يُ ر(
ضؤشوويإ   ناضواُْنُيإ يُثًَؿا نىوُْ َُنهُو زواتط نىوُْ َُزيُٓ،ناتٌَ

اتُ ًٖهٌ بًَت يَُُزيُٓ وَفاتٌ نطز و ئاواتُنٍُ ٖئُوٍَ   ؾهاْس بُبٌَ
 زٍ..

 : زوا غاتةكانى شيَذ شةعطاوى
اِْ باونِ ؾًَذ عبسايطذًِ نىضِّ ؾًَذ ؾُعطاوّ باغِ زوا غاتُن 

( ضؤش ثًَـ ئُوَّ باونِ نؤض بهات خىؾهُنُّ 18زَنات و زََيٌَ:)
خىاضزٕ وًَىَّ بؤ زَبطز زَيطًَطِايُ زواوَو زَيىوت ئًَػتا خىاضزووَُ 

( ضؤشيـ ثًَـ وَفاتِ ئاويؿِ ُْزَخىاضزَوَ ، بؤ نُْس غُعاتًـ 7،)
، بؤيُ بًَٗؤف زَبىو،نُ باْطُإ زَنطز ُْبازا نؤنِ نطزبَِ زائُنًَُنِ 

غاحمِ بطاّ وتِ : ُٖضناتَِ ويػتت بعاِْ َاوَ ، يُاليُوَ قىضئإ غىيَُٓ 
زياضَ َُٖيُيُى ُٖضزَنُّ ، ًَٓـ ئُنىوّ بُزَْطِ بُضظ قىضئامن يُاليُوَ 

 زَخىيَٓس نُ َُٖيُيُنِ زَنطز زَيىوت : بىَغتُ َُٖيُت نطز !
ًَٗؿت نىوَُ قاتِ غُضَوَ و باونِ بُجًَ 14/6/1998ضؤشّ يُنؿُممُ 

، ناتًَهِ ظاِْ وَفاّ نهِ باْطِ نطزّ و وتِ : باثريّ باْطت زَناو 
زََيًَت :با ئىتؤَبًًُنُ ئاَازَبهات ! ومت : نهِ نِ ثًَىوتِ : وتِ : ثًَِ 
ومت : نىا باونت ؟؟ ومت : يُقاتِ غُضَوَيُ ، وتِ : بطِؤ ثًَِ بًََِ 

:وَضَ ئَُطِؤ  ئىتؤَبًًُنُ ئاَازَبهات ، نُخُضيو بىو بًَِ بؤالت وتِ



 

 

 71 

 16و  15ّ َاْطُ ،بُثُجنُ شَاضزّ و وتِ : ئا 14نُْسّ َاْطُ ؟؟ومت : 
، ئٓحا وتِ : ئُّ نُْس ؾُممُيُ ؟؟ ومت يُنؿُممُيُ ، وتِ :   17ئاه 

يُنؿُممُ ، زووؾُممُ ، غَِ ؾُممُ، ئا بُباونت بًََِ با خًَطا ئىتىَبًًُنُ 
 ئاَازَ بهات ..

نىوّ بؤالّ )عبسايطمحإ(نُغُضثُضؾتِ  ًَٓـ ُْنىوّ بؤالّ و يُنػُض 
ناضَناِْ باونُِ زَنطز ثًَُىوت : قُبطَنُ ئاَازَبهُ يُو جًَطايُّ نُ 

 ثًَِ وتِ  ! وتِ : نِ بىوَ ؟؟ ومت : ًٖض ُْبىوَ ئًؿاضَتُنُ طُيؿت .
نُٖامتُوَ الّ وتِ : بُعبسايطمحاْت وت ؟؟ ومت : بَُيَِ ! فطًََػو 

ز ، تًَِ طُيؿتِ بىوّ بُثًاو؟ )خىؾو و بُناويُوَبىو ،وتِ :نانت نط
بطانامن وايإ زَظاِْ َُبُغتِ ئاَازَنطزِْ ئىتؤَبًًُ(،وتِ : واظ يُوإ 

 بًَُٓ تًَٓاطُٕ و ئُوإ ًَٖؿتا ُٖض قىتابني !!
زووؾُممُ غُعات زواْعَّ ؾُو وتِ : مببُٕ مبؿؤٕ ، ئًَُُف يُطٍَُ  

ٓٔ ،غُضتاثا جًِ تاظَّ بطانَُسا ناى ؾتُإ و وتِ : جًِ تاظَّ بؤ بًَٗ
يُبُضُْنطاوَإ ًَٖٓاو عُبايُنِ غجِ تاظَّ ٖاويُٓؾِ زا بُؾاًْسا ، ومت : 

 بابُ نًُ ئَُيًَِ ظاوايت ؟؟ وتِ : بَُيَِ!
نىضَِظايُنًؿِ باْط نطز ًْٓؤنِ بؤنطزو نىيُٓوَ شووضَنُّ خؤّ ، 

ف غُعات غًَِ ؾُو وتِ : بُجًَِ بًًََٗٔ با يُطٍَُ خىاّ خؤَا مب ، ؾُ
وًْىّ بُياِْ خُبُضّ بؤوَ ٖامتُ خىاضَوَ غُيطزَنُّ فاتًُُ ّ خىؾهِ 
زَططّ !ومت : نًًُ بؤزَططيت ؟؟وتِ : نىوّ زَضطانُّ نطزَوَ يُثطِ 
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ئُويـ وتِ : بطِؤ زَضَوَ ! ومت :نؤٕ يُزَضطات ُْزا َُطُض يَُٓاَيًُوَ 
 فًَطّ يُزَضطازاِْ ُْنطزووئ !!
شووضَوَ يُغُض قُضَويًََُنُّ زاًْؿتبىو بُيُنُوَ يُزَضطاَإ زاو نىيُٓ 

، ومت : ثاَيُوإ ئًَػتا نؤِْ )ظؤضجاض غىعبُمت يُطٍَُ زَنطز ( ، ومت : 
فاتًُُ وازََيَِ ، وتِ : ئاخط َٔ يُنؤضِيَهسابىوّ خؤّ نطز بُشووضزا ئُو 

 ُْيسَبًٓني خُضيو بىو ثًًَإ ثًابًَٓت !!
و ْاوّ ئُويًاناِْ زَبطز و قانِ ضانًَؿا يُغُض قُضَويًََُنُ َزواّ ئُو

ئُّ وت: ئًُُٖٕ غُيسْا ئًرباًِٖ ، ئًُُٖٕ غُيسَ ظَيُٓب ، ئًُُٖٕ 
وتِ : اهلل اهلل  غُيطّ غىنًَهِ شووضَنُّ نطزو غُيسْا ذػًَٔ ، يُثطِ

نُّ َٔ ؾاياِْ ئُو َُٖىوَّ ئُوا َٔ ٖامت تؤ بؤ تُؾطيفت ًَٖٓا )أؾٗس إٔ 
( زياضبىو خؤؾُويػت )ز.ر(ٖاتبىوَ الايُ اال اهلل وأؾٗس أْو ضغىٍ اهلل 

 بُضناوّ ، ئًرت طًاِْ غجاضز..
 

 :  كةضاماتى شةعطاوى
ؾًَذ َتُوَىل ؾُعطاوّ بُضِاغتِ ئًُِٖ قىضئإ بىو ، بؤيُ بىوَ ئًُِٖ 
تايبُتِ خىا ، نُْسَٖا نُضاَاتِ ُٖبىوَ نُُْٖسيَهِ خؤّ باغِ نطزووَو 

 ًٓىَ .ُْٖسيَهًؿِ خَُيهِ باغًإ نطزووَ نُيًًَإ بً
غُعات تُفػريّ ُٖيُ( باغِ بُؾًَهِ  900يُ زَضغًَهِ تُفػريزا)نُ 

غىضَتِ ئُذعاب و غُظاّ خُْسَم زَنات  ، بؤ زَضغِ زاٖاتىو 
زََيًَت : زويََِٓ يُّ َعطُوتُزا باغِ غُظاّ خُْسَقُإ نطز ، ئَُؿُو 
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يُخُوَسا َٔ و ئًَىَو خَُيهاًَْهِ ظؤضّ تطيـ وائُظامن ئُوإُْ نُ 
ىياْني يُ تُيُفًعيؤْسا ، بُؾساضّ غُظاّ خُْسَم بىوئ ، غُعسّ بًًٓ

نىضِّ َىعاظّ بًِٓ ، وتِ )ذُيإ نىضِّ قُيؼ ( مشؿًَطَنُّ يُ قؤَيِ زا 
،ُٖضوَٖا )عَُطّ نىضِّ قُيػِ( بًِٓ نُغًَهِ نُتُّ ظٍ بىو يُؾًَىَّ 

ويػتِ ؾُيتاْسا ٖاواضّ نطز نَِ ئاظايُ بًَتَُُيسإ ، ثًَؿُوا عُىل زووجاض 
بهَِ  خؤؾُويػت ُْيًَٗؿت ، غًًَُّ جاض نُ ئُو زاواّ نطز وعُيًـ 
ويػتِ بهَِ خؤؾُويػت ضيَِ زاو ثاف َاوَيُى ؾُضِنطزٕ ثًَؿُوا عُىل 

 نىؾتِ، وتًإ بؤ زضعُنُيت ًَُْٖٓا نُباؾرتئ زضعُ يُْاو عُضَبسا ؟؟
 وتِ: ًََُْٗٓا بؤ ئُوَّ عُوضَتِ زَضُْنُويَت . ُٖضوَٖا ذىظَيفُّ

نىضِّ يَُإ و نىوِْ بؤْاونافطَنإ ًَٖٓاُْوَّ ُٖواٍَ بؤ خؤؾُويػتُإ 
ئَُاُْوظؤضؾتِ تطّ بًِٓ ،نُغىثاؽ بؤ خىا ئُوَّ زويََِٓ  بُنُّ و نىضتِ 

 بامساْهطزبىو يُخُوَنُزا بُتُواوّ بُزَْط و ضَْط بًًِٓ.
ُٖضوَٖا زنتؤض ذُغُٕ ضاتب نُ ثاضيَعطاضّ غًٓا بىو وتِ : تؤَُتًَهًإ 

دِ وت: بُتَُاّ واظبًَِٗٓ. وتِ : ْىيَصّ ًَبؤ زضوغت نطزّ و بُ  ؾ
ئًػتداضَبهُ ، ومت : ذُظزَنُّ تؤ بؤّ بهُّ ، وتِ : باؾُ . بؤغبٍُ 
نُبًًُُٓوَ وتِ :ئَُؿُو ْىيَصّ ئًػتداضَّ بؤنطزّ و ْىوغتِ ثًَـ 
 ْىيَصّ بُياِْ خُويَهِ بًِٓ و زواّ ْىيَصّ بُياًْـ خُويَهِ تط ، وائُظامن

تازَغاَيِ تطَُٖىو نًَؿُناْت ناضَغُض زَبٔ و تؤ يُغًٓا ْإ 
زَبُخؿًتُوَ ، نُخُوَنُ ٖاتُزّ وَضَ ثًَِ بًََِ ، ئُطُض َطزبىوؾِ وَضَ 
غُضقُبطَنُّ ثًَِ بًََِ نُٖاتؤتُ زّ ، خىاؾايُتُ ُٖضوَى نؤٕ تُفػريّ 
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نطز ٖاتُ زّ و وَفاتِ نطزبىو نىوَُ غُضقُبطَنُّ ومت : ياؾًَذ 
 اُْوَنُت تُواوزَضنىو . يًَهس

خىيَُٓضّ بُضِيَع بُضِاغتِ ُٖضوَى غُضوَضَإ زَفُضَىيَت :خىا ُْٖسٍَ 
نُؽ بُّ قىضئاُْ بُضظزَناتُوَو نُغاًَْهِ تطيـ نُ ثُيطَِوّ ْانُٕ 
ْعًَإ زَناتُوَ ، با يُخؤَإ بجطغني ئاخؤ ُٖضيُنَُإ يُناّ 

 وَى َُذىّ زََيًَِ:زَغتُوتاقُني ؟؟َٔ بؤ خؤّ وائُظامن ظؤضّ َاوَو 
 نًبهُّ ُْ ئُونُغُّ نُ نُغِ بَِ يُال بُنُؽ

 خؤؾِ ُْطُميُ ئُو نُغُ ئُؤَ بها بُنُؽ
 

 لةغةضةمةضطسا بةهةشتى بيهى :

قاظيُنِ غعىزّ زََيًَت : باونِ ثًاويَهِ خىاْاؽ بىو ، تىوؾِ 
ؾًَطثُجنُبىو ، ظؤضذاَيِ خطاث بىو، يُخُغتُخاُْ  يُشيَط ناوزيَطّ 

ا بىو ، يُٖؤف خؤّ نىو بىو يُغُيبىبُزابىو ، نُنِ ثعيؿهًس
بُوذاَيُوَ يُبُضخؤيُوَ وَغفِ بُُٖؾت و نؤؾهُناِْ و ضووباضَناِْ 
و زاضَناِْ ظؤض بُوضزّ زَنطز ، يا ئُوَبىو بُبُُٖؾتا ثًاغُزَنات ، يإ 
زَتىوت نتًَبِ ئًنب قُيِ زَخىيًَٓتُوَ ،ظؤض غُيط بىو بؤيُ بُضِيَىَبُضّ 

ٖاتٔ و نُئُّ ذاَيُيإ بًِٓ  ثُضغتاضَنإو ثعيؿهُنإ و ُْخؤؾداُْ
يُطٍَُ ئًَُُزا ئُططيإ ، يُثطِ باونِ ٖاتُوَ ٖؤف خؤّ و ئُّ َُٖىوَّ 
بًِٓ يُزَوضّ وتِ : ئُوَ بؤزَططئ ؟؟ ططياِْ ْاوَّ بُخىا َٔ ئًُِٖ 
بُُٖؾتِ ، ئًرت غُيطّ بًُٓهِ شووضَنُّ نطزو وتِ : ْىوض ،ْىوض ، 
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 ، أؾٗس إ الايُ اال اهلل وأؾٗس إٔ حمُسا ضغىٍ اهلل  و ئًرت نُْس ْىوضاْني
 طًاِْ غجاضز.

 ئةجةىل غةيطهةية ئامازةى؟؟
ؾًَذ ْىضّ ؾًَذ عىَُضنُ يُغازاتِ ثريخسضّ يُ و يُغًًَُاِْ زائًُْؿًَت 

 بؤّ طًَطِاَُوَ وتِ :24/1/2014، ئَُطِؤ 
ُٖواٍَ ٖات زا يُ بٓططز بَُيًَٓسَضبىوّ، ضؤشيَو  1978يُغاَيِ  -1

نُزايهِ نطيَهاضيَو َطزووَ ، ًَٓـ نىوّ بُزًََاُْوَ ، ثرييَصُْنُ ؾؤضاو 
نفٔ نطا و قُبطّ بؤ ئاَازَنطا ُْيإ ْاؾت تا نىضِيَهِ ُٖبىو يُ قُظاّ 
زونإ بطُضِيَتُوَ ، نىضَِ نُُٖواَيُنُّ بًػتبىو بُ ئىتىَبًًًَو 

تا ًَٖٓاياُْوَ زايهُ  زَطُضِيَتُوَو يُ ضيَطا وَضزَطُضِيَت و زََطيَت و
 جىوَيُّ تًَهُوت و ظيٓسووبىوَوَو نىضَِنُيإ يُ قُبطَنُيسا ْاؾت .

نىوّ بؤ تُععيُيُى بطازَضيَهِ يُبُضّ ُٖغتا بُْاوّ عُىل غاَيح  -2
نىضزَ تا ؾىيَُٓنُّ بسات بَُٔ ، ًَٓـ ذُظْانُّ نُ نُؽ جًَِ بؤ نؤٍَ 

و ضؤيؿت ، زواّ بهات ، بؤيُ نىوَُ ثؿتُوَ ، ئُويـ ثاف نًََُ
تؤظيَو بطازَضيَو ٖاتُ الَُوَ وتِ : ئُظاِْ ئًَػتا عُىل غاَيرِ نىضزَ 
نىوَغُياضَنُيُوَو ويػتِ غًف يًَبسات طًاِْ زَضنىو .تاؽ 

 بطزًَُوَو ومت : غبرإ اهلل خؤ ئًَػتا يًَطَزا بىو .
 ئةوبانطدواظةى هةموو غؤزانيةكان بؤى ططيان
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يُزيًَُنِ غؤزإ يُزايو بىوَ،  1972ؾًَذ حمُس غًس احلاد ، غاَيِ 
نؤيًَصّ ؾُضيعُّ ظاْهؤّ ئىّ زوضَاِْ ئًػالَِ تُواونطزووَيُغاَيِ 

 زا . 1998
نُيُ ثؤىل زووّ ْاوَْسّ بىوَ وتاضّ زاوَ يُواُّْ َعطُوت و يُْىيَصّ 

 ُٖيًٓسا .
يُزوا وتاضّ ُٖيًٓسا زََيًَت : ُٖيِٓ زاٖاتىو يُالتإ ْامب ، ُٖضوَى زَيِ 

ضّ زابًَت ..ْاوبطاو باغِ نُغاًَْو زَنات نُغُضقاَيِ نُْسَٖا خُبُ
ثطِؤشَّ طُوضَٕ و ْاظأْ نُْسضؤشيَهِ نًَُإ َاوَ يُ زوًْازا و ، باغِ 
ٖاوََيًَهِ زَنات نُْاَُّ زنتؤضانُّ ثًؿهُف بُ َىؾطيفُنُّ 
زَنات و بُناضَغاتِ ئىتىَبًٌ زََطيَت و فطيا ْانُويَت َىْاقُؾُّ 

انُّ بهات ، غبرإ اهلل خؤؾِ ْاَُّ َاغتُضَنُّ زابىو ْاَُّ زنتؤض
 24/4/2010بُ غُضثُضؾتًاضَنُّ زووضؤش ثًَـ َىْاقُؾُنُّ يُ 

بُضووزاوّ ٖاتىنؤ بُٖؤّ خُويًَهُوتِٓ غايُقُنُيُوَطًاِْ يُزَغت زا 
 غاَيًسا . 36يُتَُُِْ 

بُو الويَتًُ يُنَِ بىوَ يُنؤََُيُّ ئُْكاضّ غىُْٓو نُْس ثُضِاوّ 
 ْىوغًىَ :

 .انحروة انصهٍجٍخ ثٍٍ األيس وانٍىو .1

 .انحسجخ يسؤونٍخ انجًٍع .2

 .فقه االئتالف .3

 .حكى االحتفبل ثبنًىنذ انُجىي .4

 نًبرا ال أنتسو؟ .5

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B3_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B3_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A8%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A8%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7_%D9%84%D8%A7_%D8%A3%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D8%9F&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7_%D9%84%D8%A7_%D8%A3%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D8%9F&action=edit&redlink=1
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 ريضبٌ فضبئم وآّداة وأحكبو. 6
 

 ُٖضوَٖا ئُّ ثؤغتاُّْ بىوَ:

 يسبعذ األيٍٍ انعبو نهشئىٌ انخبرجٍخ نهٍئخ عهًبء انسىداٌ. .1

عضى انًجهس االستشبري نىزارح األوقبف وانشئىٌ  .2

 اإلساليٍخ ثبنسىداٌ.

 األعهً نهذعىح اإلساليٍخ ثبنسىداٌ. عضى انًجهس .3

أيٍٍ أيبَخ انتخطٍط وانًىارد انجشرٌخ نًُظًخ سجم انسالو  .4

 انخٍرٌخ.

وكبٌ إيبو وخطٍت يسجذ انًؤيٍٍُ ثحً انصبفٍخ حتى قجٍم  .5

 وفبته.

ئُّ ظاْا ثايُبُضظَ بُتىاْايُ بُ َطزِْ َُٖىو غؤزاًُْنإ بؤّ 
ططيإ.

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D9%88%D8%A2%D9%91%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D9%88%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
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 حاجى ئةمحةز ئةبوشازى :
يُزايو  1928يُنًَهُ يُبطا تًَهؤؾُضَ زيَطيُٓناِْ ًَكط ، غاَيِ ْاوبطاو 

 1954ثُيىَْسّ نطزووَ بُ بطاياُْوَ ، غاَيِ  1947بىوَ ، غاَيِ 
يًػاْػِ وَضططتىوَ يُ ياغازا  1958طرياوَ بؤ زووغاٍَ ، غاَيِ 

، ئُو غعايُّ ئُوإ  1971زَطرييَتُوَ تاغاَيِ  1965يُغاَيِ،
يُ ًََصووزا ، ثاف بُضبىوِْ ئُنًَت يُ نىَيت  نُزضاوٕ ويَُّٓ نَُُ
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زَطُضِيَتُوَ ًَكطوبُضزَواّ زَبًَت يُ  1990ناضزَنات ، يُغاَيِ 
باْطُواظزاو بؤ تاقُ غُعاتًَهًـ زَعىَ بُجًَٓاًًًَََٖت ، زوعاف زَنات يُ 

غاٍَ زَبًَت ، بُو َُٖىو  82ناتِ زَعىَنطزْسا طًإ بػجًَطيَت ، تَُُِْ 
يبىو بُو ثرييُ ضؤشيَو نىو غَِ وتاضّ يُ غَِ ؾىيَِٓ جًا ُْخؤؾًُّ نُُٖ

زا ، ظؤض َاْسووبىو ، بطزياُْ خُغتُخاُْ ، نُنىضَِنُّ نىوَ الّ وتِ : 
ًٖىازاضّ خىا ئُوَّ بُؾُٖازَت يًَىَضططيَت نَُٔ يُزَعىَزا واّ 

 يًَٗاتىوَ .
 نؤنِ زوايِ نطز. 2010ّ فًربايط  15بُّ جؤضَ يُ 

ثُميامن بُخىا زابىو نُْىيَصّ بُياِْ بُضزَواّ بُ  ضَمحُتِ زََيًَت :
جَُاعُت بهُّ ، ناضّ باف بىو قاتِ خىاضَوَّ باَيُخاُْيُى نطابىو 
بَُعطُوت و بُياًْإ ئُنىوّ ثًَـ ْىيَصيِ بؤ زَنطزٕ، َاوَيُى 
غاضزبىوَُوَو ْىيَصّ بُياًِْ زَنطز بُالّ زَنىوّ بؤ َعطُوتًَهِ تط تا 

ُوتُنُّ ثًَؿرت طًُيِ يًَُٓنُٕ .ؾُويَهًإ يُخُوَا ْىيَص خىيَٓاِْ َعط
َطزّ و بطزيامن بؤ غُضقُبطإ و ْاؾتًامن و ُٖغتِ نطز خَُيهُنُ بُجًًَإ 
ًَٖؿتِ ، ثًاويَهِ باالبُضظ نُ زؤغًُيُنِ يُ بٔ باَيسا بىو ٖات و وَى 
ئُفػُضَنإ زاضيَهًؿِ بُزَغتُوَ بىو، وتِ: ْىيَصّ بُياًْت بُضزَواّ 

َ ، َُْئُظاِْ نِ وَالّ بسََُوَ ، خؤ يُضاغتًؿسا ْىيَصّ بُياًِْ نطزوو
ُْنىوَ ، ومت : بُضاغتِ بُضزَواّ ْا ، بُ يُٖحُيُنِ تىْس وتِ : باؾُ . 
خُبُضّ بؤوَ ، ناتِ ْىيَصّ بُياِْ بىو ، يَُعطُوتُنُّ خؤَإ ثًَؿٓىيَصيِ 
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يُ قًاَُتُوَ  بؤنطزٕ ، نُوتُٓ طًُيِ نُبؤَاوَيُنُ زياضًِْ ، ًَٓـ ومت :
 ٖاتىوَُتُوَو خُوَنُّ بؤ طًَطِاُْوَ .

 
زنتؤض خايًسّ نىضِّ نُئًَُـ باْطدىاظَ زََيًَت : باونِ تُْاُْت يُ 
ناتِ ُْخؤؾًُناًْؿًسا ئاطازاضّ ْىيَصَناِْ بىوَ ، يُنحاض ُْبًَت 
نُيُبُض ئاظاضّ ظؤض ْىيَصَنُّ زوازَنُويَت و بؤ نُْس نطنُيُى خُوّ 

يُخُويا َُالئًهُت بُثُيُ ئاوّ يُبُُٖؾتُوَ بؤ زيََِٓ و  يًَسَنُويَت ،
زَغتٓىيَصزَؾىاو ْىيَصَنُّ زَنات !!ضَمحُتِ خىا يُ ذاجِ ئُمحُز و 

 َُٖىو تًَهؤؾُضاِْ ضيَِ خىا .
 عاقيبةت خيَطيي:

يُ َُجًًػٌ ثطغُيُنسا بىوّ، بُضِيَع َاَؤغتا  ناى خايًس جاف زََيَِ :
ىيَصو وتاضخىيَين َعطُوتٌ ْىوض يُ غًًَُاٌْ نُ َُال )عبساهلل(ٍ جًٗاز ثًَؿٓ



 

 

 81 

ثًاويَهٌ ضاغتطؤيُ ئُّ بُغُضٖاتٍُ بؤ ئاَازَبىإ طًَطِايُوَو غىيَٓسٍ 
خىاضزو فُضَىوٍ قُغُّ بُ ثُضوَضزطاض نؤْتإ بؤ زَطًَطَُِوَ ضِيَو و 

 ضَوإ ضوزاوَنُ ئاوٖايُ:
يَو ْاغاغ و َاَؤغتا فُضَىوٍ نُْس غاَيًَو بُض يُ ئًَػتا زؤغتًَهِ تؤظ

ُْخؤف نُوت بَُياّ ُْخؤؾًُنٍُ ٌٖ ئُوَ ُْبىو نُ ثًَؿبًين َطزٌْ 
يًَبهطيَت، ضؤشيَهًإ نىوّ غُضزاًِْ نطز يُ َاَيُوَو ئُذىاَيٌ 
تُْسضوغتًًِ ثطغٌ ناتًَو ويػتِ ُٖغتِ و بطؤّ ئُو زؤغتُّ زاواٍ 
يًَهطزّ و وتٌ َاَؤغتا ئُطُض ئاغايًُو بؤت ئُطىجنٌَ ظؤضّ ثًَدؤؾُ 
ئَُؿُو يُالٍ َٔ مبًًَٓتُوَو يُ خعَُتسا مب، وتٌ ًَٓـ ومت وََيا َازاّ 
ثًَتدؤؾُ ئُوَ ًَٓـ يُ خعَُتتاّ ئَُؿُو بؤخؤَإ ثًَهُوَ ئُبني... 
َاَؤغتا وتٌ ؾُو ثًَهُوَ زَمساْهطز بُقػُو باؽ و زََُتُقٌَ تا ؾُواًَْهٌ 

ًٓت )غىضَتٌ زضَْط، يُ ثطِ نابطا وتٌ َاَؤغتا ذُظَنُّ ياغًًَٓهِ غىيَ
ياغني(، ئَُيٌَ ًَٓـ ومت بًَكُظا بٌ ياغًين نٌ خؤ تؤ ؾىنىض وَظعت ظؤض 
باؾُ، وتٌ ُْبُخىا ظؤض ذُظَنُّ بؤّ غىيًَٓت، َاَؤغتا وتٌ وََيا ًَٓـ 
زَيًِ ُْؾهاْس غىضَتٌ ياغًِٓ بُغُضيسا خىيَٓسو تُواو بىوّ، نًََُهٌ 

)وعًًهِ ايػالّ وضمحُ ثًَهىو نابطا بُ زَْطٌ بُضظ ُٖض يُ خؤيُوَ وتٌ 
اهلل(!!!ئَُيٌَ ًَٓـ ظؤضّ بُالوَ غُيط بىو ومت ئُوَ يُطٍَُ نًَتُ ئُو غُالَُ 

َ ًَىامنإ ٖاتىَ َاَؤغتا بؤ َُٖيٓاغًت خؤ بُؽ َٔ و تؤٍ يًًَُ؟ وتٌ نىضِ
! وتٌ نؤٕ ْايبًين ئُو ؟يُبُضيإ؟ ومت وََيا َٔ نُؽ ْابًِٓ ًَىاٌْ نٌ بطا

؟ ومت ُْبُخىا، وتٌ زَوََيا ئُوَ يُى نؤٍََُ ًَىأْ َُٖىو ًَىاُْت ُْبًًٓىَ
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ٖاتىوٕ و قَُيُّ و نتًَبًإ بُزَغتُوَيُ!!! ئَُيٌَ ئُّ قػاٍُْ نطزو ًَٓـ 
يًٌَ ْعيو بىَُوَو نىَُ غُض غُضٍ، بًًِٓ ثُجنٍُ ؾايُتىَاٌْ 
بُضظنطزَوَو بُ ثًَهًًَُْٓهُوَ وتٌ خىايُ طًإ َٔ يُغُض زيين حمُممُزّ 

(( و نابطا ٖات بُالزا،  الْ اال اهلل ٔاغّد اُ حمىد زضٕه اهللاغّد اُ ال))
 نطز طًاٌْ زَضنىَو وَفاتٌ نطزوَ.ِ زايُ تَُاؾاّ تزَغ

 
  :وانةيةك لةشيانةوة

الويَو نُ ًَٖؿتا يُ َاْاّ شيإ تًَُٓطُيؿتىوَ ، زَنًَت بؤالّ ذُنًًَُو  
ُ نُونهًَهِ نُ بُغُض بُضظايًُنُوَ نؤؾهًَهِ ْايابِ ُٖبىو ، ذُنًُُن

ئُزاتُ زَغت نُ زوو زَيؤث ضؤِْ يُغُضَ و ئَُيَِ بطِؤ بُنؤؾهُنَُسا 
بطُضَِّ و غُيطّ َُٖىو تابًؤو زميُُْ جىاُْناِْ بهُ، بُالّ وضيابُ ئُو 
زوو زَيؤث ضؤُْت يًَُٓضِشٍَ، ئُويـ زَنًَت غُعاتًَو بُْاو نؤؾهُنُزا 

ُْضِشيَت ْايجُضشيَتُغُض زَغىضِيَتُوَو يُتاو ئُوَّ نُ زووزَيؤثُضؤُْنُ 
وضزبىوُْوَ يُ تابًؤ جىاُْنإ و زميُُْ غُضجنطِانًَؿُنإ ، بؤيُ نُزيَتُوَ 

 بؤالّ ، ذُنًُُنُ يًَِ زَثطغًَت نًت زّ ؟؟ زََيًَت : ًٖض ! 
زََيَِ :زَئُجماضَ بطِؤ غُيطبهُضَوَ ، ئُجماضَ نُزَنًَتُوَ بُنانِ غُضجنِ 

ريزَنًَتُوَ بؤيُ نُزيَتُوَ ضاغتُ ؾتُنإ زَزات ونُونهُنُّ زَغتِ ب
 زميُُْناِْ بُنانِ بًًٓىٕ بُالّ زوو زَيؤث ضؤُْنُّ يًَطِشاوَ ..

جا شيإ ئُو ٖاوغُْطًُّ زَويَت نُظؤضنُؽ بُزاخُوَ تًَِ ُْطُيؿتىوَ 
، غُضقاَيبىومنإ بُاليًَُْهُوَ غُزإ زميُٕ و جىاٌْ زوًْاو قًاَُمتإ 
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هِ ظؤض زيَُٓ زوًْاوَو ثاف تًََُُْهِ يُنًؼ ئُزات ، بؤيُ خَُيهاًَْ
 ظؤضئُّ شياُْ بُجًَسًًَََٖٔ و ًٖض ذاَيِ ُْبىوٕ و ًٖهًإ بؤ ُْنطا .

ُٖيُ ظؤض قىٍَ زَبًَتُوَو بُزواّ ؾتًَهسا زَطُضِيَت نُ ُٖضطًع ْايطاتَِ 
وَى ئُو نُغُّ نُيُضًََهِ بُزَغتُوَيُو طُال يُزواّ طُال ثانِ 

تُ نطؤنُنُّ ، يُناتًَهسا َُٖىوّ طُاليُو زَنات بًُٖىاّ ئُوَّ بطا
نطؤنِ ًُْ !!يإ ئُتىاْني بًًََني َُٖىوّ ُٖضنطؤنُ وغىوزّ يًَىَضططَو 

 طُالنإ خُغاضَُنُ .
بُضِاغتِ شيإ نىضتُ ، نًػَُيًَو غًَػُز غاٍَ ئُشّ و ئًَُُّ زاَاو 
ؾُغت غاَيًَو زَشئ ! نُنِ بُوَؾُوَ نُّ نُؽ يَُاْاّ شيإ 

 تىوٕ و خؤيإ زؤظيىَتُوَو ئُظأْ بُ ضاغتِ خُضيهِ نني !تًَطُيؿ
 ئُّ ذاَيُتُف ْاىل ؾاعري زََيًَت :

 جاَِ جَُت بىو خطسُٖٔضنُْسَ نُ عىَطّ 
 نىْهُ ئَُُيت ظؤضَ ، ض عىَطيَهِ نَُت بىو!

 ئُّ جاًَعِ زوًْاو قًاَُت  بُخُيااَلت
 ئُو ضؤشَ نَُطزّ ، ُْ ئُوت بىو ُْ ئَُت بىو!

 بىو زَتسا بُظوبإ الفِ نُضاَُت ؟زويََِٓ ض 
 ئَُطِؤ ُْزََت بىو ، ُْزََت بىو ، ُْزََت بىو !
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واتُ: ُٖضنُْس عىَطّ خسضّ ظْسَؾت بؤ بٓىغطيَت ،وَى جَُؿًس 
خاوَٕ ؾهؤو ثايُبِ )نُطىايُ ئاويَُٓيُنِ بىوَ َُٖىوزًْاّ تًابًًٓىَ ( 

 َازاّ ًٖىاو ئاواتت ظؤضَ شياْت نىضتُ.
طُظافت يًَسَزاو نُغت بًُٖض ُْئُظاِْ ، ئَُطِؤ  تازويَِٓ بىوالف و

نُضووبُضِووّ َُضط بىويتُوَ ، ثُؾًُإ بىويت يُو الف و طُظافُت و 
 زيىاِْ ْاىل. 368ُْٖاغُت بؤُْزضاو زََت طؤّ ُْنطز.ال

 
 هاوغةنطى وططنطى زان بةهةموواليةنيَك

ذُوتِ بُياِْ  ثًاويَو ئُنًَت بؤالّ زاْايُى و زََيًَت : َٔ ثًَطَّ ناتصًََط
نىوّ يُو زاضغتاُْ تا ثًَٓحِ ئًَىاضَ ثًَٓخ زضَختِ بطِيُوَ بُتُوضَنُّ ، 
نُنِ زويََِٓ يُ ثًَٓحِ بُياًُْوَ ضؤيؿتِ و تا ثًَٓحِ ئًَىاضَ بُُٖضذاَيًَو 
بىو نىاض زاضّ بطِيُوَ، ئَُطؤف  بَُُٖإ ؾًَىَ ظوو نىوّ و تا ئًَىاضَ غَِ 

ّ نًُ؟؟ ئُويـ وتِ : بطاّ ضاغتُ تؤ ظووتط زاضّ بؤ بطِايُوَ ْاظامن ٖؤنُ
نىويتُ غُضناضو ظؤضتط خؤت َاْسوونطزووَ ، بُالّ بريت نىوَ 

 تُوضَنُت تًص بهُيتُوَ !!
بُضِاغتِ شياًْـ وايُ يُطُضَُّ ئًـ و غُضقاَيًُاْسا ُْٖسَّ ؾتُإ 

 بريزَنًَت ناضَنإ وَى ثًَىيػت ْايُٕ بُزَغتُاُْوَ.
 ُيُيُنِ ظؤضططْطُ بؤمنىوُْ :يُشياْسا ٖاوغُْطِ َُغ
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ئُوَّ ٖاوغُْطِ ُْبًَت يُخىاضزٕ و جؤضّ ًَىَناْسا تىوؾِ نَُِ -1
 املًىى (زَبًَت . داٞفًتآًَات زَبًَت، ئُوَّ ظؤض طؤؾت غىات تىوؾِ )

ئُوَّ ُٖقِ َُٖىواليًَُْو ُْزات بَِ فُضَاِْ ئًػالَِ نطزووَ -2
( ُٖقُنإ بطيتني يُ  ْاعطٕا ِن ذٝ حل حكنُخؤؾُويػت زَفُضَىيَت )

، ُٖقِ خىا ، ُٖقِ زايو و باوى ، ُٖقِ َاٍَ و َٓاٍَ ، ُٖقِ ُْفػِ 
خؤت، ُٖقِ ًَىإ ، تُْاُْت ُٖقِ ضيَطا ، ُٖضوَى يُفُضَىوزَزا 

 ٖاتىوَ.
 ططْطِ زإ بُجُغتُو ضؤح ، ططْطِ زإ بُزوًْاو قًاَُت .-3
 

 ضِاحةت نية لةزونيازا :

ٍَ خىيَٓسُْوَو باْطُواظنطزٕ ذًهُُتًَهِ غا 41غاٍَ تَُُٕ و  55ثاف 
ظاْايُنِ خىاْاؽ ظؤضناضّ تًَهطزّ نُ زََيًَت : زاواّ ؾتَِ َُنُ نُ 

 خىا خُيكِ ُْنطزووَ .

خىاّ طُوضَ ثؿىو ضِاذُتِ يُّ زوًْايُزا زضوغت ُْنطزووَو ثؿىو  
ضاذُتِ تُواو يُقًاَُتسايُ ، تؤ نُزاواّ زَنُيت يُزوًْازا ، زاواّ 

نُيت نُ يُزوًْازا ًُْ ، ُٖضوَى ئُونُغُّ نُزاواّ َُْطّ ؾتًَو زَ
زَنات يُزوًْازا ،ضاغتُ َُٖىو يُْامخاْسا ذُظَإ بَُُْطّ يُ بُالّ 
َُْطّ يُ قًاَُتسايُ ، خىاّ طُوضَ بُخؤؾُويػت )ز.ر( زَفُضَىيَت 
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( ُكلُّ 85اِلُدوَن )َوَما َجَعْمَنا ِلَبَشٍر ِمْن َقْبِمَك اْلُخْمَد َأَفِإْن ِمتَّ َفُيُم اْلخَ )
َلْيَنا ُتْرَجُعوَن  َوَنْبُموُكْم ِبالشَّرِّ َواْلَخْيِر ِفْتَنةً َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوِت  َواِ 

 .االٌبٗاٞ(84)

ْنَساُن ِإنََّك زوًْا ؾىيَِٓ ُٖوٍَ زإ و ضِانُ ضِانُوَطؤظ ضَجنبُضَ ) َيا َأيَُّيا اْْلِ
 (..اَلنشقاق(6يِو )َكاِدٌح ِإَلى َربَِّك َكْدًحا َفُمََلقِ 

زوًْا بؤيُ ؾىيَِٓ ثؿىوزإ و ضاذُت ًًُْ نىْهُ خىا بؤ تاقًهطزُْوَّ  
 ئًَُُبُزيًَٗٓاوَ تا زَضنُويَت ، نَِ ئاضاَسَططيَت و باؾرتئ ناضزَنات :

( الَِّذي َخَمَق 9َتَباَرَك الَِّذي ِبَيِدِه اْلُمْمُك َوُىَو َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر )
َوُىَو اْلَعِزيُز اْلَغُفوُر  ِلَيْبُمَوُكْم َأيُُّكْم َأْحَسُن َعَمًَل َواْلَحَياَة اْلَمْوَت 

 املًو.(0)

بطازَضيَهِ زنتؤض نىضَِ تَُُٕ ذُوت غاالُْنُّ ًَٖٓابىو نُتىوؾِ 
ؾًَطثُجنُّ خىئَ بىوبىو ، ئافطَتًَو نُْس غاَيُ بُتَُاّ َٓاَيُ،نُنِ 

اْط بىو يُغؤُْضزا نُغهِ نطز نؤضثُيُنُّ ْاوغهِ ؾُف َ
زَضنُوت نُ َٓاَيُنُّ ظؤضْىقػاُْو زَبًَت يُباضّ ببات و بُْاناضّ 

 يُباضّ بطز.
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زياضَ جىاِْ وْاؾطيِٓ ؾتًَهِ ضيَصَيًُ ، بُالّ زيكُت بسَٕ نُ بًًَُؤُْٖا 
نُؽ بُتايبُت ئافطَت بُذػاب خُّ يُْاؾطيِٓ خؤيإ زَخؤٕ ، نُنِ 

 ظؤض بُختِ باؾرتَ يُ جىاُْنُ . غبرإ اهلل جاضّ واُٖيُ ْاؾطيُٓنُ

ئُوَّ ططْطُ يُّ تاقًهطزُْواُّْ زوًْازا ئُوَيُ نُ ئاضاَبططئ و 
غٓىوضّ ئُزَب ُْؾهًَٓني يُطٍَُ خىازا ، خىاّ طُوضَ بُئاؾهطا 
زَفُضَىيَت نُ خؤيُتِ نىضِ يإ نض يإ نىضِو نض ئُبُخؿًَت 

يُّ ضاغتًُ وُْٖسيَهًـ ُْظؤى زَنات ، نُنِ ُْٖسيَو ْاياُْويَت 
تًَبطُٕ و خىا يُخؤيإ ظويط زَنُٕ ، ثًاويَو يُّ ؾاضّ غىيُمياًُْ 
بُشُْنُّ زََيًَت : نىضِت ُْبًَت قؤَيت يُبٓا ئُبطَُِوَ ، خىا نىضِيَهِ 

 زايُ قؤَيًَهِ ُْبىو ..

فاتًُُ يُ ناتِ ُْخؤؾًُنُّ خؤؾُويػتسا وتِ : ئاّ يُو ْاضَِذُتًِ و 
اتُوَ ٖؤف خؤّ نُتايُنِ ظؤضّ ُٖبىو ئًَـ و ئاظاضَ ، خؤؾُويػت ٖ

 فُضَىوّ )النطب عًِ أبًو بعس ايًىّ (.

 ئةم زونياية فطغةتة:

مما  )زِعتاُ خفٗفتاُخؤؾُويػت بُالّ طؤضِيَهسا ضؤيؿت فُضَىوّ 
يف عىمْ أحب الْٗ وَ بكٗٛ -ٖػري اىل الكرب–مُٕو ٖصٖدِا ِرا حتكسُٔ أٔ تٍفِّ

 .1288، ح دٌٗكي ( الطمطمٛ الصحٗحٛ
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اتُ ئُو نُغُّ يُو طؤضَِزايُ زووضِنات ْىيَصّ غازَتإ يإ غىُْٓتتإ و
 ظيازببَِ بؤ نطزَوَناِْ ْايطؤضِيَتُوَ بَُُٖىو زوًْا .

َطؤظ ثري زَبَِ و زوو ذُظوو ئاضَظووف ثريزَبٔ يُطَُيًسا ، ذُظنطزٕ 
بَُاٍَ وغاَإ و تَُُٕ زضيَصّ )ُٖضوَى يُفُضَىوزَّ َىغًًِ زا 

َ آدً ٔتػب وعْ اثٍتاُ : احلسص عمٜ املاه و ٔاحلسص عمٜ ّٖسً ابٖاتىوَ:
 (العىس

يازّ َطزٕ ظَضووضَ بؤ ئُوَّ َطؤظ بًًََٓتُوَ تايِ ، ئُطُض يُ تُْطاُْو نُّ 
زَغتًسا بىو زَيدؤف زَبًَت و زوًْا فطاوإ زَبًَت يُبُضناوّ وَ ئُطُض 
خاوَٕ َاٍَ و غاَاِْ ظؤض بىو يُخؤّ بايِ ْابًَت و يُ غٓىوض 

و فاٌْ مل ٖرِسٓ أحد يف ضٗل أِجسٔا ذِس ِادً المرات : املٕت زَضْانًَت:)
وَ العٗؼ اال ٔضعْ عمْٗ و ٔال ذِسٓ يف ضعٛ اال ضٗكّا عمْٗ (صحٗح 

 /ذػٔ 1211اجلاوع االلباٌٜ 

غُضزاِْ طؤضِغتإ ، َطزوو ؾنت ، ْىيَص يُغُض َطزوو ، َطؤظ 
َُِ قًاَُتِ ضازَنًَهًهٓٔ و واّ يًَسَنُٕ خَُباض بًَت و خ

شز الكبٕز ترِس بّا اآلخسٚ و غىات .ُٖضوَى يُفُضَىوزَزا ٖاتىوَ )
ٔاغطن املٕتٜ فاُ وعاجلٛ جطد خأ وٕعظٛ بمٗػٛ و ٔصن عمٜ اجلٍاٟص و لعن 

.قرًح /احلانِ يف ذلك حيصٌك و فاُ احلصَٖ يف ظن اهلل ًٖٕ الكٗاوٛ (
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زَغت و بطز ذُغُِْ بُقطّ زَيىوت :زَغت و بطز بهُٕ ، املػتسضى. 
َُٖىوّ ُْٖاغُيُنُ نُُْٖات ْايُت و ئًرت ناضونطزَوتإ بهُٕ ، 

 بؤْانطيَت تا يُخىا ْعيو ببُٓوَ .

 خىا ضَذِ بُنُغًَو بهات بُخؤيسا زَنًَتُوَوبؤ طىْاُٖناِْ زَططّ .

ثاؾإ زَططياو  84َطيِ ( اٌّىا ٌعدُّ هلي َعّدائٓحا ئُّ ئايُتُّ زَخىيَٓس )
ضؤح زَضنىوُْ ، زوا شَاضَ بُجًًََٗؿتِٓ   زوا شَاضَتزَيىوت :

 نُغىناضَ ،زوا شَاضَ نىوُْ ْاو طؤضَِ .

بريَ َطزٕ ُْبًَت و ، َطزًْـ تُْٗا  ُإظؤضبَُإ َُٖىو ؾتًَه بُضاغتِ
و ضَْطُ ئُوَْسََإ َُْابَِ و ٖانا فطيؿتُّ طًإ نًَؿإ ئًَُُّ يُبريَ

وِت السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوَما َخَمَق َأَوَلْم َيْنُظُروا ِفي َمَمكُ بىوَ ًَىامنإ )
المَُّو ِمْن َشْيٍء َوَأْن َعَسى َأْن َيُكوَن َقِد اْقَتَرَب َأَجُمُيْم َفِبَأيِّ َحِديٍث 

 .. االعطاف( 934َبْعَدُه ُيْؤِمُنوَن )

 مطزن هيطى لةطةلَ ناكطيَت:

زَغت  َطزٕ يُْاناو زيَت و َٓاٍَ و طُوضَو زَوَيَُُْس وُٖشاضو خاوَٕ
و بًَسَغت وَى يُى زَبات ، ُْغُضوَت و غاَإ ، ُْزاووزَضَإ َطزٕ 
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َوِلُكلِّ ُأمٍَّة َأَجٌل َفِإَذا َجاَء َأَجُمُيْم ََل َيْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوََل زواْاخُٕ )
 االعطاف.(85َيْسَتْقِدُموَن )

ى َظْيِرَىا ِمْن َدابَّةٍة َوَلِكةْن َوَلْو ُيَؤاِخُذ المَُّو النَّاَس ِبَما َكَسُبوا َما َتَرَك َعمَ 
ُرُىْم ِإَلى َأَجٍل ُمَسمِّى َفِإَذا َجاَء َأَجُمُيْم َفِإنَّ المََّو َكاَن ِبِعَباِدِه َبِصةيًرا  ُيَؤخِّ

 فاطر.( 54)

خىا ذًًُِ ُٖيُو َؤَيُت ئُزات ، ضظقِ َُٖىوإ ئُزات تُْاُْت ئُطُض 
ُو يُقًاَُتوسا يًَجطغوًُٓوَ   بًَربِواف بٔ ، نوىْهُ زوًْوا بوؤ تاقًهطزُْوَيو    

زَنطيَت .خؤئُطوُض خوىا خوَُيهِ بوُٖؤّ طىْاُٖناًْاْوُوَ غوعا بسايوُ        
يُزوًْازا ئُوانُؽ ُْئوَُا يُغوُضظَوّ ، بوُالّ َؤَيوُتًإ ئوُزات ٖوُتا       
ئُجووُيًإ زيَووت و َوواوَّ تاقًهطزُْوَنووُيإ تووُواو زَبًَووت وئاطووازاضّ 

 زَياْبًًَٓت . َُٖىواُْو

نًا ًًَاضزيَطبىو قُضظّ ئُزا بُ ذهىَُتِ تىضنِ ، غاقًب قُباْهِ يُتىض
نُ يُئَُطيها ُْخؤف بىو زوو وَغًَتِ ْىوغِ و زاواّ نطز نُ يوُناتِ  
ؾتًٓسا يُنُّ بهطيَتُوَ ويُزواّ ْاؾتًٓؿِ زووَّ بهطيَتُوَ ، ناتَِ َوطزو  
ًَٖٓاياُْوَ بؤ تىضنًا ، يُنًَُإ نطزَوَ ْىوغطابىو تهايُ جىوتَِ طؤضَويِ 

بهُٕ ، بَُُاليإ وت: وتِ : جائًع ًُْ ، بوُبَِ طوؤضَوّ ْاؾوتًإ ،    يُثَِ 
نُٖاتٓوُوَ زووًََوإ نووطزَوَ نوُ ْىوغوطابىو : زوًْايووُى بوُو ٖووَُىو      
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غُضوَتُوَ ُْتىاِْ جىوتًَو طؤضَوّ يُطٍَُ خؤتوا ببوُيت ، ُٖقوُ َوطؤظ     
 زَضغِ يًَىَضططيَت .

ًًواض زؤالضّ  غاَيُو ؾُف َ 82ُٖضوَٖا ؾًَذ ضاجرِ يُ غعىزيُ تَُُِْ 
ٖووُبىو ، غووًاِْ بُغووُض َٓاَيُناًْووسا زابووُف نووطزو غًاًْؿووِ زا بووُ     
نؤََُيُيُنِ خًَطخىاظّ نُ بًدُُْ نواضَوَو خًَوطّ ثًَبهوُٕ ، زاواؾوِ     
ًَوطَو وتوِ :         يًَهطزٕ نُبوُخًَطّ خؤيوإ تازََطَيوت بًوصَيٓٔ يوُوثاضَّ خ

 ذُظزَنُّ بطَُُوَ بُخىا زيٓاضيَهِ ُْبًَت .

 :زنومط زكتؤضو زةضمان

نُؽ ًُْ وَى ثاؾانإ و غُضؤنُنإ خَُِ شياًْإ بًَوت و ُٖضيُنوُيإ   
ُٖظاض غاٍَ بصّ بُنَُِ زَظاًَْت ، بؤ ئَُوُف زنتوؤضّ ؾواضَظاو ْواوزاض     
ًَُٖؿُ يُخعَُتًاْوسإ ، نُنوِ يوُى ُْٖاغوُ ئُجوُيًإ زواْانوُويَت       

 .و ًٖض زَغُاَلتًَهِ ًُْوُٖضوَى ئُونُغُ زََطٕ نُ بًَهُؽ و بًَسَضَ 

َيوِ ضووغوًُ   نوُ بوُْاوباْطرتئ ثعيؿوهِ ز    ثطِؤفًػؤض يوُفػًِٓ نواظؤف   
زا زََيًَوت : عبسايٓاقوط ئواظاضّ     (وغتِ و زَغُاَلتيُنتًَبُنُيسا )تُْسض

قانِ ُٖبىو زََاضَناِْ قانِ باف ئًؿًإ ُْزَنطز ، ٖاتُ الَوإ بوُٖؤّ   
او جؤضجًاوَ نانُإ نطزَوَ ،عبسايٓاقط زَيًؿِ توُو ناًْاوَ طُضَُناِْ 

ُْبىو ظؤض ئاَؤشطاضميوإ نوطز نوُ خوؤّ َاْسووْوُنات ، ْواوبطاو غوَِ        
زنتووؤضّ بًوواًْـ جطووُ يووُزنتؤضَ ًَػووطيًُنإ ًَُٖؿووُ يُخعَووُتِ    
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تُْسضووغووتًسا بووىوٕ ، غووُضؤنِ ضووغووِ و َىخابووُضات َوؤ و نووُْس  
زنتؤضيَهِ تطيإ ْاضز بؤ ًَػط يُ ُْخؤؾًُنُّ زا و ثًًَإ وتوني ُٖضنوِ   

َِ بًهُٕ ، نىْهُ َاِْ عبسايٓاقط بؤ ضووغًا ظؤض ططْطُ يُتىاْاتاْسايُ ئُب
، نُنووِ ْووَُإ تووىاِْ ُْخؤؾووًُنُّ زيوواضّ بهووُئ و َووطز يُغوواَيِ   

 زا . 1970

)زنتؤض عُىل جطيَؿُ نُبطايُنِ زيَطيُٓ يُظَاِْ ئُفػُضيَهِ َىخابُضاتُوَ 
شَٖطيووإ نطزبووىوَ ؾووُضبُتِ َووُيًو  بُفووُضَاِْ عبسايٓاقووطزََيًَووت : 
نُيًَُػطبىو ، عبسايٓاقط بَُُٖيوُ خىاضزبىويوُوَو    ئُضزَُْوَ عُبسوالّ

 بىوَ ٖؤّ تًانىوِْ(.

ًَٓايوإ بوؤ ضووغوًاو          ٖىاضّ بؤًَسيوًُْـ نوُ شُْنوُّ فُِضَْػوِ بوىو ٖ
ُٖضنًُإ نطز ْوَُاْتىاِْ ًٖهوِ بوؤ بهوُئ بطزياْوُوَ جوُظائريو ثواف        

زوايوِ  َاوَيُنِ نُّ ُٖضنُْس ئًَُُف يُطَُيِ نىوبىوئ ْاوبطاو نؤنِ 
 نطز .

ُٖضطًع يَُُغُيُّ ئُجُيسا )ز.ر(ئُوَّ َٔ غُضجنِ زاوَ خؤؾُويػت 
ًٖهِ ُْفُضَىوَ ، ناتًَو نُ ئًرباًُِٖ نىضِّ يَُاضيوُّ قًبتوِ يوُزايو    
بىو يُزوا غاَيُناِْ تَُُِْ َىباضَنًسا ظؤض زَيِ ثًَِ خؤف بىو ،ئوُيطريِا  

ًٖض زوعاّ ُْنطز ساو ثًؿاِْ ئُزإ ، نُ خىا بطزيُوَ ناْبُغُض قُذابُ
 نُخىاُْيباتُوَ.يُناتًَهسا زوعاّ قبىٍَ بىو.
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يإ نُ نهوُنُّ زًََْطيَوت بُزوايوساو ئوًَُـ زَنوًَت و نهوُظانُّ       
 ٖوًض يُنؤؾًا طًإ ئُزات و ئًَُـ ٖؤٕ ٖوؤٕ فطًََػوو بُنواويازيَت و   

 . و تُغًًُِ ئَُطّ خىا زَبًَت نات نُ ئُجُىل زوا بهُويَتْازوعا 

 ئةجةل كةنةهات !

 كتؤض فاظلَ غولةميان :ز-1
بُضِيَىَبُضّ زَظطاّ ثطزَ بؤ ْاغاْسِْ ئًػالّ  و َُؾكِ باْطدىاظإ ، 

نؤيًَصّ ئُْساظياضّ بُؾِ ئُيهرتؤًْاتِ تُواونطزووَ و  1988يُغاَيِ 
َاغتُضيؿِ ُٖيُ يُ ؾُضيعُتِ ئًػالَسا باغِ شياِْ خؤّ زَنات و 

 زََيًَت :
باونِ ُٖضنُْس ثعيؿو بىوذُظّ  ئاوامت ئُوَ بىو ببُُ ثعيؿو،بُالّ

ُْزَنطز ئُو ضيًَُ بططّ و زَيىوت: تؤ باف ْاخىيَِٓ و ثعيؿهًـ ثًَىيػتِ 
 بُخىيَٓسِْ ظؤضَ. 

ئاوات و ئاَاجنِ ظؤضّ ُٖيُ ٖاتىوُْتُ زّ ، بُالّ ئُّ  ئاواتُيامن ُْٖاتُ زّ 
ُٖضنُْس زوعاؾِ ظؤضنطز،خىاّ طُوضَ ئاواتُنَُِ بؤ ضاغت نطزَُوَ 

 ّ زَظاًَْت نِ باؾُ بؤَإ. و ُٖضخؤ
ظؤض بُختُوَضّ نُ يُضيَِ زَظطاّ ثطزَوَ خعَُت بُ ئًػالّ زَنُّ و 
ظجنريَيُ فًًُِ نىضمتإ بُضُّٖ ًَٖٓاوَ بُْاوّ )تَُىَصَنإ زَضَِويَُٓوَ( 

 نُغىوزّ ظؤضّ يًَبًٓطاوَ.



 

 

 94 

نُ يُظاْهؤ زَضنىوّ بىوَُ ئُْساَِ بطاياِْ َىغًَُإ و فًَطّ َاْاّ 
تِ وبطايُتًإ نطزّ يُبُض خىا، ُٖضنُْس نُنىوّ بؤ ئَُطيها خؤؾُويػ

زابطِاّ يًًَإ و نُ طُضِامشُوَ بُٖؤّ غتُّ و ظوَيِ و ظؤضّ ْاَىباضَنُوَ 
 َُْتىاِْ ناضبهَُُوَ يُطَُيًإ. 

بُ تًَجُضِبىوِْ نات ظياتط ُٖغت بُفُظٍَ و ٖاوناضّ خىازَنُّ ، ُْٖسَّ 
ّ زا بهِ بؤ ئَُطيها ،يُ زَظطا ؾتِ تىوف بىو يًَُػط بؤيُ بطِياض

خًَطخىاظيُ ئًػالًَُناْسا ناضّ نطز وَُٖىو غاَيًَو بُْىيَُٓضايُتِ ئُو 
زَظطاياُْ ضؤشّ زَو ياْعَو زواْعَّ غًَبتَُبُض ئُنىوّ بؤ ُْتُوَ 

يُطٍَُ 2001ّ غًَبتَُبُض 11يُنططتىوَنإ،غبرإ اهلل ضؤشّ 
رتيت غًَٓتُض( ًْىغُعات زووبطازَضّ تطزا ئَُإ ويػت بهني بؤ )واٍ غ

وَغتائ تُنػًُى ُْوَغتا بؤَإ،ظؤض بًَعاضبىوئ، تىَُظ ضَمحِ خىابىو ، 
 ئُطًٓا ئًَُُف وَى ئُو خَُيهُّ تط يُ تُقًُٓوَناْسا تًازَنىوئ . 

يُنُضنىى ئَُُّ بؤ ْىوغًِ نُ ثُْسّ يًَىَضططئ و  كاك ئةمحةز -2
ّ شإ ئُنا، نىوَُ الّ وتِ :يُ نؤتايٌ ُْوَزَناْسا ُٖغتِ نطز غُض

بطايُنِ خؤَإ غُضو ٌَ ثؿتِ بؿًًٌََ ،زواتط وتٌ : ئَُُ ناضّ يىطايًُ 
بؤ غُض ئًَؿُ ظؤض باؾُ، ناتٌَ بُ ناضَنُّ ُٖغتا يُنػُض يُ ٖؤف خؤّ 

 نىوّ و بىضاَُوَ ! ئًرت نُٖامتُوَ ٖؤف خؤّ ظؤض بًَتاقُت بىوّ. 

ثػجؤضِّ ُْٖاوَ ،ظؤض وضز  بؤ بُياِْ نىوّ بؤالّ زنتؤض ئًٓعاّ يُنُضنىى 
بىوَوَو ثطغًاضّ ظؤضّ نطز، يُنًَو يُواُّْ ثًَُىوت نُ ضؤشاُْ نُْس 
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جاض بُبَِ خىاغتِ خؤّ ظَامن ئُطُظّ،وتِ : طىَامن يُ ؾتًَو ُٖيُ يُ 
ًََؿهت ُٖبًَت بؤ زَيًًٓايٌ ظياتط بطِؤ بؤ الّ زنتؤض ئُضزاّ ثػجؤضّ 

قُضعُ و ،يُواُْؾُ ططَّ يُ  ًََؿهُ با ئُويـ غُيطت بها ئَُُ ًْؿاُّْ
ًََؿهت ُٖبًَت.  نىوَُ الّ زنتؤض ئُضزاّ  و َُٖإ قػُّ ئُوّ نطز 
و وتٌ: قُضعُ.  زواّ ثطؤغُّ ضظطاضنطزِْ عريام وَظع باؾبىو 

 طريفامنإ طُضَرتبىو نُْسئ جاضّ تط نىوّ بؤ زنتؤض وتًإ قُضعُ.  

او بىوّ،زواجاض ضؤشطاض ٖات و ضِؤّ تىوؾِ ُْخؤؾِ فطًََػو طرياِْ ن
وتًإ زَبٌَ ُْؾتُطُضّ بؤ بهطَّ نىوّ بؤ ُْخؤؾداُْ تىضنًُنُ بؤ 
ئُوَّ ُْؾتُطُضيِ بؤ بهُٕ ئُو ثاضَيُّ زاوايإ نطز ظؤض بىو ،وتًإ: بؤ 
ناو باؾرتَ و ُٖضظاْرتَ بهًتُ ئريإ ْطخِ ثاضَّ زابُظيىوَ و وَى جاضاِْ 

ُيت و طُؾتًاضّ خؤؾت ئًَُُّ يًَٗاتىوَ، بُو ثاضَيُ ُْؾتُضطُضّ ئُن
 ئُنُّ. 

زوو ضؤش ثًَـ َىذُضَِّ يُ ذاجِ ئىَُضاُْوَ نىيُٓ  2012يُغاَيٌ 
وضَِ و يُ زَضَإ خاُْيُنِ ؾُقاَِ ثعيؿهإ ومت :خَُيهِ نىضزغتاِْ 
باؾىضّ بُ تىضنُاِْ قػَُإ نطز ،زنتؤضّ باؾِ ثًَبًًََٔ ثػجىَضّ بىاضّ 

نىَُ الّ زنتؤضَنُّ بؤيإ ناو بًَت، ئُوإ ثًٌَ ئَُئًَ فىم ختكل 
َُٖيسائ ضيَهُوتني ُْؾتُضطُضيِ بؤ بها ،بؤ بُياِْ زواتط ٖاوضِيَهُّ وتِ: با 
بؤ زنتؤضّ تط بطِؤئ بعاْني ئُو نِ ئَُيَِ ،نىئ بؤ الّ زنتؤضّ تط 

 ئُويـ وتِ: ُْؾتُطُضّ ئُوَّ.  
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ْاضزَِ بؤ زنتؤضّ قىضِط وطىَّ، نىئ بؤ الّ وئُويـ زوو فُذػِ 
غِ نُنِ زَغتُإ ُْنُوت، نىيُٓوَ بؤالّ ومتإ: ئَُئًَ ًُْ وٕ ْىبؤَا

غطاويهِ بؤَإ نطز بهني بؤ ُْخؤؾداُّْ ئًُاّ ونِ بهُئ ؟ ْى
خىَُيِٓ،بؤ بُياِْ ضؤيؿتني وتًإ: ئُو ئاَريَ ناض ْانات ،طُضِايُٓوَ الّ 
ُٖضزوونًإ ئُوَّ نطزَإ بؤيامنإ طًَطِايُوَ،زووًََإ ضاظّ ُْبىو 

ؤضمت بساتَِ بؤ يُنُّ ، زنتؤضّ ناوَنُ وتِ: تاضِاثىضمت ُْزاتَِ َٔ ضاث
ُْؾتُطُضيت بؤ ْانُّ ظؤض ُٖوملاْسا غىوزّ ُْبىو، ضَجنُإ بُ ظايُ نىو، 
نىيُٓ غُٓ يُويَـ ًٖهُإ زَغت ُْنُوت عاؾىضا بىو،ثاؾإ نىويُٓ 
نطَاْؿاَ يُويَـ زنتؤضيَهُإ زؤظيُوَ و وتِ: بُياِْ وَضٕ بؤ 

يُوَّ بٔ ُْؾتُطُضيهُت بؤ ئُنُّ  11داُّْ غحاز غُعات ُْخؤؾ
،بُياِْ ضؤيؿتني نىيُٓ ُْخؤؾداُْنُ وتًإ: ئُّ زنتؤضَ ْايُتُ ئًَطَ 
،ومتإ :زويََِٓ الّ بىئ َُوعًسَإ ُٖيُ وتًإ: نُيفِ خؤتاُْ ناوَضَّ 

 بهُٕ،ظؤض زَيططإ بىوئ ئُويَُإ بُ جًًََٗؿت و طُضِايُٓوَ. 

يُنِ تط ُْخؤؾًُنِ تطّ تىوؾبىو ثًَىيػتِ بُ ُْؾتُطُضّ يُ زواّ َاوَ 
ُٖبىو نىوّ بؤ زنتؤضو ناتِ بؤ زاْاّ يُ ُْخؤؾداُّْ ئاظازّ نُضنىى.  
بُياِْ ضؤيؿتِ زنتؤضَنُّ ناوَضِيٌَ ئُنطزّ ،خؤّ طؤضِّ ونىوَُ 

 شووضَوَ زنتؤض ٖات باْطِ نطزّ وتِ: ذاظضّ ؟

ُضيًُنُ ُْيًَٗؿت ومت :بَُيَِ نُنِ بُضثطغِ ٖؤَيِ ُْؾتُط 
ُْؾتطُضيًُنُّ بؤ بهطَّ وتِ: ُْٖسَّ ثؿهًٓين ْىقػاُْ. ئُّ نِ بهُئ 
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؟وتِ تا ئُو فُذػاُْ ُْنُّ ْابًَت.  نطزَُ ُٖضاو خؤّ طؤضٍِ و ٖامتُ 
 زَضَوَ ُْؾتُطُضيُنُّ ُْنطز. 

ئَُاُْ َُٖىوّ قُزَضّ خىا بىوٕ شيامن زياضَ َاوَّ َابىو ئُطًٓا يا يُ  
يا نطَٓؿاَ يا يُ ؾاضَنُّ خؤّ يُ نُضنىى ئُطُض بُْخ  وضََِ يا غُٓ

بهطاَايُ ئَُطزّ ،زواتط تًَطُيؿتِ نُ بطازَضيَهِ زنتؤض ثًَِ ومت خىا ضَمحِ 
ثًَهطزووّ يُ شيَط بُْخ زَضُْئُنىوّ نىْهُ قطع بُجنِ تايبُتِ ُٖيُو 

 زَبٌَ ثًَـ نىْت بؤ ٖؤَيِ ُْؾتُضطُضّ زنتؤض بعاًَْت قُضعت ُٖيُ. 

 ةكانى تةمةن :قؤناغ
 قىضئاِْ ثريؤظ غُضجنُإ بؤ قؤْاغُناِْ تَُُٕ ضازَنًَؿًَت و زَفُضَىيَت :

المَُّو الَِّذي َخَمَقُكْم ِمْن َضْعٍف ثُمَّ َجَعَل ِمْن َبْعِد َضْعٍف ُقوًَّة ثُمَّ َجَعَل ِمْن 
( َوَيْوَم تَُقوُم 45َقِديُر )َبْعِد ُقوٍَّة َضْعًفا َوَشْيَبًة َيْخُمُق َما َيَشاُء َوُىَو اْلَعِميُم الْ 

( 44السَّاَعُة ُيْقِسُم اْلُمْجِرُموَن َما َلِبُثوا َغْيَر َساَعٍة َكَذِلَك َكاُنوا ُيْؤَفُكوَن )
يَماَن َلَقْد َلِبْثُتْم ِفي ِكَتاِب المَِّو ِإَلى َيْوِم اْلَبْعِث  َوَقاَل الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْمَم َواْْلِ

( َفَيْوَمِئٍذ ََل َيْنَفُع الَِّذيَن 46َبْعِث َوَلِكنَُّكْم ُكْنُتْم ََل َتْعَمُموَن )َفَيَذا َيْوُم الْ 
 ايطوّ(42َظَمُموا َمْعِذَرُتُيْم َوََل ُىْم ُيْسَتْعتَُبوَن )

خىزا نُ ئًَىَّ زضوغت نطزووَ ، يُغُضَتازا بًًََٗع بىوٕ ، ثاف بًًََٗعّ ، 
يًَػُْسْى ثريّ نطزٕ ، بَُُيًِ خؤّ طىضِّ ثًَسإ ، يُثاؾاْا ًَٖعو طىضِّ 

 زَئافطيََِٓ ، ظاْاو تىاْا ُٖضخؤيُتِ .
ضؤشّ غُال نُ ضِا زَبَِ تاواْباضإ غىيَٓسَّ زَخؤٕ جًا يُغاتًَو َُْاُْوَ ، ئاوا 
ُٖضؾىئَ زضؤنُوتىوٕ .ئُو نُغاُّْ بُظاْػت و باوَضِزاضٕ ، ثًًَإ ئًَصٕ : 
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، غا ئَُُ ضؤشّ غُاَليُ ، ال َاوُْوَ وغًىويُ ، تاضؤشّ غُُٖضوَنى خىزا ْى
 بُاَلّ ئًَىَ ُْتاْعاًْىَ .

يُو ضؤشَزا ئُو نُغاُّْ نُ غتًَُإ نطزووَ ، بُٖاُْيإ قاظاجنًإ ثًَٓاطُيَُِْ 
 ْازضَّ زاواّ يًَدؤؾبىوِْ بهُٕ . ٕ و ضيَؿًا

 ظؤض يُ ؾاعرياًْـ باؽ يَُُ زَنُٕ :
 ٍُْ ثريٍ زياضيٌ زا يُضِووّ اًْؿ

 ويٍَُٓ بُفطغجٌ بىوّغُضاثا 
 ئُغتىوٌْ باَياّ يُْطُ و نًَُىَ 

 ناغٍُ تَُُمن ٖاتؤتُ ًْىَ
 غُضْخ نُْس ئُزَّ ْابًِٓ تؤظقاٍَ

 ضٍَِ َُٖيُ ئُنُّ ُٖضوَنى َٓاٍَ 
 غُيطَ بُثريٍ تاظَ ثًَئُططّ 

 زاضَزاضَّ زٍَ و زَغٌ ضٍَِ ئُططّ
 ثُمشُ ئاَاجنِ ظيٓسَناٍَ نطاو 

 نطاوضَِجنِ ثًَىاٍُْ ثايَُاٍَ 
 خُضَاٌْ شيطٍ ؾُٕ و نُو ئُنُّ

 ْايُّ تاغٍُ خُو ئُنُّ بُئاطا 
 زاخِ ئُو خُوَ ئُجناٌَ تَُُٕ  
 ُْٖسٍَ بًَٗىزَ نًَؿاٍُْ ئُنُٕ

 وتٌ قؤْاغٌ ثريٍْاظأْ ضَِ
 ٖؤْطاوَّ حمُس عُظيع... ثطَِ يُواُْ و ئُظَىوٌْ شيطٍ 
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ًاَُتتإ تا بُو ًٖىايُّ غىوزتإ وَضططتبًَت و ناضبهُٕ بؤ زوًْاو ق

 بُيُنطُيؿتُٓوَيُنِ تط بُخىاتإ زَغجًَطّ . 

 ثًَطِغت

 3 ثًَؿُنِ
 4 غاَلو يُفطيؿتُنإ

 6 ذُظزَنُيت بطُيتُوَ بُخىا
 8 نؤنِ زوايِ ثًَػَُبُض

 13 ثًَؿُوا ئُبىبُنط
 14 ثًَؿُوا عُىل 

 14 غُعسّ نىضِّ َىعاظ
 15 غُملاِْ فاضغِ

 16  َىعاظ و غُعسّ نىضِّ ئُبِ وَقام
 17 ذىظَيفُو َىعاويُ

 18 عىَُضّ نىضِّ عبسايععيع
 20 غُالذُزيِٓ ئُيىبِ

 21 طُيالِْ
 22 ؾافًعِ

 23 َُوالْاّ ضؤَِ
 29 ئًُاَِ غُضُْٖس ، عىَُضّ َىختاض
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 33 ثًَهًُِْٓ زواُْٖاغُ
 34 تاَُظضؤّ طُيؿنت بُخىا

 37 َطزٕ يُْىيَصو َعطُوتا
 39 غُضََُضط و قىضئإ خىيَٓسٕ

 40 ئافطَتًَهِ باْطدىاظ
 49 زايهِ وَيًس
 52 َُوزووزّ

 56 ذىغِٓ خاتًُُ
 58 غُيسقىتب

 60 ْىوضغِ
 65 ضوونطزُْ قًبًُ

 68 ؾُعطاوّ
 73 ئُوباْطدىاظَّ غؤزاًُْنإ بؤّ ططيإ

 75 ئُبىؾازّ
 79 واُْيُى يُشياُْوَ

 82 ضاذُت ًُْ يُ زوًْازا
 84 ئُّ زوًْايُ فطغُتُ

 89 ُُْٖاتئُجٍُ ن
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