
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 بطٍ اهلل اهسمحّ اهسحيٍ
 
 



ـْ َيْبَتِغ َغْرَ اْلِ ر ـْ ُيْؼَبؾ ِمـفُ َوَم   دْشمَاِ  ِييـًو َلَؾ

 ديِة دميوكساضى
  دٓةزكةس شويَّ ديِيَلى ديلة بلةويَت جطة ديِى ئيطالَ ئةوة هيَي وةزُاطريدزيَتر

 
 ئاطاداز كسدُةوةى يةكتاثةزضتاْ   

 ى ئيٌاُياْ وةى دميوكساضى و ٓةهَوةشاُدُةئاييِشويَّ كةوتِى هة 
 

 تةخسجيى فةزًوودةكاْ
 كساوة (اهديّ االهباُىحمٌد بّ ُاظس)شاُاى ثاية بةزش شيَخ  هةضةز ثةزتوكةكاُى

  زةمحةتى خواى هيَ بيَت
 

 

 داُاُى
 شيَخ ئةبو ًوحةممةدى ًةقديطى 

 
 وةزطيَسِاُى

ئيٌاَ عبداهلل
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 ثَيؼةنى

 ي )فو اهلل أطشة(ػَيخ ئةبو حمُذي ئةملةقذط

 بسم هللا السحمن السحيم

إن الحمد هلل هحمده ووسحعيىه ووسحغفسه، ووعىذ باهلل من شسوز أهفسىا ومن سيئات أعمالىا، 

.. وأشهد أنَّ ال إله إال هللا وحده ال 
ً
 مسشدا

ً
من يهده هللا فهى املهحد ومن يضلل فلن ثجد له وليا

 عبده وزسىله هى قائدها وأسىثىا صلى هللا شسيك له هى حسبىا ووعم الىكيل... وأشهد 
ً
أنَّ محمدا

 وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأثباعه إلى يىم الدين...  

 وبعد: 

ئةّ ْوطشاوة ضةْذ الثةسةيةنة, نة بةثةية ْوطيؤَ يةبةس ٖةَيبزاسدْةناْى ثةسيةَاْى 
ٓذساو توػي فيتٓةى ػةسيعةت داْاْى ػريني, ئةَةؾ دواى ئةوةى نة خةَيهى طةسيإ يَي ػَيوَي

ضةْةباصى يةطةس غوتة يةدئ دةسضووةنإ طاية  طاغ٘تدميونشاطي بووٕ, وة ضةْة باصةناْى 
ٌَ دةنةٕ , يإ ئةواْةى  خؤيإ بة ديٓذاسو باْط خواص ْاطاْذووة, وة حةقيإ بة ْاحةم و بات

دةَْئ ػوسا, ثؤػيوة, بةَةؾ جاسَيو ْاوى دةَْئ ئاصادي و حوسييةت ... وة جاسَيهيؽ ْاوى 
وة جاسَيو ناسو ثيؼةى ثَيػةَبةسى يوطف )عًية ايظالّ( يةالى َةييهى َيـش دةنةْة 
بةٖاْةو بةَيطة, وة جاسَيهيؽ ناسو حونُى ْةجاػي ثاػاى حةبةػة, وة جاسَيهى ديهةؾ بة 
بةٖاْةو ْاوى بةسرةوةْذى و بةضانضاْني, ئةَةؾ تةْٗا بؤ ئةوةى حةقو ساطتى ية خةَيهة 

ٍَ بهةٕ, وة ػريى بة ئيظالّ توغاَةن ٌَ و ْاحةقي بجؤػٔ, وة ٖةتا ْوسو تاسيهى تَيهة ة بة بات
ٍَ بهةٕ و بؼَيوَيٓٔ, وة ئَيُةؾ بة تةوفيكى خواى طةوسة وةاَلَى ٖةَوو  و يةنتاثةسطتى تَيهة
ئةو ػوبٗاْةَإ داوةتةوة, وة ِسوومنإ نشدؤتةوة نة )دميونشاطي( ديَٓيهة ية غةيشى ديٓى 

سة, وة ِسَيباصو َيًةتَيهة جطةية ِسَيباصو َيًةتى يةنتاثةسطتى, وة ئةجنوَةْةناْى خواى طةو
ْوَيٓةساْيؽ ػتَيو ْيية تةْٗا نؤػو و بٓةنةيةني ئاػهشاى ػريى و وةطةْييةت ْةبَيت, نة 
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واجبة َشؤظى َوطوَيُإ خؤي يَييإ دووس خباتةوة, بؤ بةجَيطةياْذٕ و بةسقةساس نشدْى 
يةطةس بةْذةناْى, بةَيهو واجبة يةطةس بةْذة حةم و َايف خواى طةوسةية يةنتاثةسطتى, نة 

يةنتاثةسطتةناْى ٖةوَيبذةٕ بؤ سوخاْذْى و دورَٓايةتى بةْذةو ػوَئ نةوتووةناْى, و توسة 
 نشدْيإ و ثةطت نشدْيإ و جةْط و جيٗاد نشدٕ ية دريإ...

هو ئةَة ػرينَيهى سووٕ و وة ئةَةؾ فةسَاَْيهى ئيجتٗادى )خؤَإ( ْيية, بةَي    
ئاػهشاية, وة نوفشَيهى بَي طوَإ و دياسو واصحة, وة خواى طةوسة ئاطاداسى و حةصةسى داوة ية 
باسةيةوة ية قوسئاْي ثريؤصدا, وة ثَيػةَبةسى خوا )ؿًى اهلل عًية وطًِ( بة دسَيزايي ريإ و 

 باْطةواصى َوحاسةبةو درايةتى ئةَةى نشدووة.

اى يةنتاثةسطت, ثَيذاطشبة بؤئةى ببيتة ػوَئ نةوتوإ و ثؼتيواْاْى جا نةوابوو بش   
ثَيػةَبةسى خوا )ؿًى اهلل عًية وطًِ(, ئةواْةى نة ية ػريى خؤيإ ئةثاسَيضٕ و درايةتى 
ئةنةٕ, وة ثةية بهة ية طَيبةسو صيًَى ئةّ ْاَؤيي و غةسيبايةتييةدا بؤ طةيؼنت بة ناسوإ و 

, ئةو نؤَةَيةى نة ٕئيفةى نةيةطةس ديٓى خواى طةوسة وةطتاوقافيًةى ئةو نؤَةَية و تا
متي ثَيػةَبةسى خوا )ؿًى اهلل عًية وطًِ( ية باسةياْةوة دةفةسَوَيت: 

ُ
 من أ

ٌ
))ال ثزال طائفة

 بأمس هللا ال يضسهم من خرلهم وال من خالفهم حتى يأجي أمس هللا((
ً
واتة: بةسدةواّ تا  1.قائمة

ية ئوممةتةنةّ وةطتاوٕ يةطةس فةسَاْى خوا, وة صياْيإ  دواِسؤر تاقِ و نؤَةَيَيو
ثَيٓاطةيةَْيت ئةو نةطةى ثؼتيإ تَيبهات يإ ثَيطةواْةيإ بهات, ٖةتا ئةو ناتةى فةسَاْى 
خواى طةوسة دَيت ئةوإ ٖةسوإ((. خواى طةوسة َٔ و تؤؾ بهاتة يةنَيو يةو تاقِ و نؤَةَية 

..       ساوةطتاوة يةطةس فةسَاْى خواى طةوسة
ً
 وآخسا

ً
 /   ابى محمد املقدس ي والحمد هلل أوال

                                      
 ِمْن ( ئيُاَى َظًِ سيوايةتى نشدووة, وة فةسَوودةنة ية يةفضى ديهةؾ ٖاتووة, وةى 1

ٌ
 أو ِعصاَبة

ٌ
ة

َ
اِئف

َ
))ال ثزال ط

ى ا
َ
ىَن َعل

ُ
ِتي ُيَقاِثل مَّ

ُ
اَل((أ جَّ ِسيَح الدَّ

َ ْ
اِثَل آِخُسُهْم امل

َ
ى ُيق ُهْم َحتَّ

َ
اَوأ

َ
ى َمْن ه

َ
اِهِسيَن َعل

َ
َحّقِ ظ

ْ
واتة : بةسدةواّ تا ِسؤرى دوايي ل

دةطتةيةى ية ئوَةتةنةّ ػةِس دةنةٕ و دةجةْطٔ يةطةس حةم در بةٖةَوو ئةواْةى دريإ دةوةطتٓةوة, ٖةتا نؤتا 
 .ت((نةطيإ درى َةطيخى دةجاٍ دةجةْطَي
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 بسم هللا السحمن السحيم

إن الحمد هلل هحمده ووسحعيىه ووسحغفسه ووعىذ باهلل من شسوز أهفسىا وسيئات أعمالىا، من يهده 

ه، اللهم هللا فال مضل له، ومن ًضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن محمدا عبده وزسىل

  ال سهل إال ما جعلحه سهال وأهت ثجعل الحصن إذا شئت سهال.

 (( 
ُ

  ُبِعثت
َ

حت
َ
ُه، َو ُجِعَل ِزشقي ث

َ
 ل

َ
ك ٍس

َ
ُه ال ش

َ
عالى َوحد

َ
 هللا ج

َ
عَبد ٌُ ي الساَعة َحتى 

َ
د ًَ  

َ
بالَسيِف َبين

ىم  
َ
 ِبق

َ
َبه

َ
ش

َ
 أمسي، َوَمن ج

َ
ف

َ
َل والَصغاَز على َمن خال

ُ
هَى ِمنُهم  ِظِل ُزمِحي َوُجِعَل الر

َ
واتة: َٔ  2.((ف

َْيشدساوّ بة ثَيػةَبةسى خوا, نة ٖةتا دوا ِسؤر بة مشؼَيش )طةيف( جةْط و جيٗاد و نوػتاس 
بهةّ, ٖةتا خواى طةوسة بة تةْٗا بجةسطرتَيت و ػةسيهى بؤ بِشياس ْةدسَيت, واتة ٖةتا بة 

بَيت و حونِ ٖةس بؤ تةواوةتى تةوحيذ و يةنتا ثةسطتى يةطةس ِسووى صةوى بةسقةساس دة
خواى طةوسة دةبَيت, وة ِسصم و ِسؤصيؼِ بؤ نشاوةتة رَيش طَيبةسى َْيضة )سَذ(ةنةَةوة, واتة 

غةْيُةت(, وة ٖةسنةطيؽ ثَيطةواْةّ بهات يةّ ناسةدا و يةّ ِسَيطاى َٔ البذات, تةْٗا  ء)فةيئ
طةٍ و ٖؤصَيهى ديهةوة,  ِسيظواي و صةييًى بؤ دةََيَٓيتةوة, وة ٖةسنةغ خؤى بطوَيَٓيت بة ٖةس

 ئةويؽ يةواْة, واتة يةَٔ ْيية ((.

ئةّ ثةستونة ْايابةى ػَيخى تَيهؤػةس ئةبو حمُذى ئةملةقذطي )فو اهلل أطشة( نوستة 
واتة  )اهدميقساطٚٞ دّٙ(باطَيهى ثوخت و بةطودة يةباسةى دميونشاطي, نة ػَيخ بةْاوى 

باطةنة ْةداوة و بة ػَيواصَيهى نوست و  دميونشاطي ديٓة, دايٓاوة, ػَيخ صؤس دسَيزةى بة
 َوختةؿةس دايٓاوة ...

                                      
( عرّ عدرداب برّ عٌرس برّ ارتلراش اهقسغرٛه ٗ زٗاٖ اهل)اُرٛ يف )ًطرِد          4589( ٗ )4944زٗاٖ امحد يف املطِد برسمٍ ) ؾخٚذ: (  2

( ٗ 19006( ه ٗ زٗاٖ )ابّ غٚدٞ( برسمٍ يف )املؿرِ ( برسمٍ )   1198( ه ٗ زٗاٖ اهدٚٔقٛ يف )غعب االمياْ( بسمٍ )1211اهػاًٚني( بسمٍ )
( ه ٗ زٗاٖ أٙكرا االًراَ )ابررّ املدرازن( ٗ )الٚرب اهدػرردادٜ( يف     198ٗ زٗاٖ اهلخراٜٗ يف )املػرلاٝ االرراز( بررسمٍ )    (ه32361( ٗ )19042)

كتاش )ادتٔاد( ٗ )اهفقٕٚ ٗاملتفقٕٚ( عّ طاٗع بّ كٚطاْ اهٌٚاُٛه ٗأٙكا عّ اُظ بّ ًاهم بّ ُكس بّ قٌكٍ اهدخازٜه برسمٍ  
( ٗ 24( ٗ )ًػرلاٝ اهفقرس( برسمٍ )   2831يف )ؾخٚذ ادتراً  اهؿرػل هوطرٚ٘طٛ( برسمٍ )    (ه ٗ ؾخخٕ االهداُٟ زمحٕ اب 104(ه ٗ )758)

( ٗماي االهداُٟ ٗٓرا حدٙث ؾرخٚذ ٗ زااهرٕ كورٍٔ رقراته ٗ ؾرخخٕ غرٚني امحردرني امحرد         2828)ؾخٚذ ادتاً  اهؿػل( بسمٍ )
 .غاكس املؿسٜ يف ختسجيٕ هلتاش ًطِد اًاَ أمحد بّ حِدى زمحٍٔ اب تعاىل أمجعني ...
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نة ية ضةْذ بابَيو ثَيو ٖاتووة و بة ػَيواصَيهى ِسووٕ و سةوإ بةَيطةناْى باغ نشدووة, 
ٍَ ئةوةػذا ػَيخ ثةستونَيهى ديهةى ٖةس يةطةس  ٍَ نشدؤتةوة, يةطة و طوَاْةناْى ثوضة

 3..االٗضط ادتدٙد(. )ًػسٗع غسق )دميونشاطي( داْاوة بة ْاوى

ئةو داْشاواْةػى نة يةباسةى )دميونشاطي( داْشاوٕ, يةاليةٕ صاْاياْةوة صؤسٕ, ػَيخ 
)فتِٞ  ( الثةسةدا بةْاوى463)امحذ ويذ ايهوسى ايعًوي( داْشاوَيهى طةوسةى ية قةباسةى )

س داْاوة, وة ٖةسوةٖا دنتؤس )ٖاْي ايظباعي(يؽ ثةستونَيهى طشْطى يةطة اهدميقساطٚٞ(
دميونشاطي داْاوة نة ية ثَيطةنةى خؤيذا بةْاوى )املكشيضي( باَلو نشاوةتةوة, وة ػَيخ )حمُذ 

خوا ية( داْاوة, وة ػَيخُإ )ئةبو َـعب(يؽ حقٚقٞ اهدميقساطػانش(يؽ داْشاوَيهى بةْاوى )
ٍَ بهات  ضةْذ باَلو نشاوةيةنى دةْطى و ْوطشاوى ٖةية يةطةس باطةنة, نة بة ػةٖيذى قبو

 ةيإ ية َيٓبةسى )ايتوحيذ واجلٗاد( باَلونشاوْةتةوة ...صؤسب

                                      

( ِسةْطة صؤسبةَإ طوَيبيظتى ثِشؤرةى ِسؤرٖةاَلتى ْاوةساطتى ْوَي بوبني ية دةصطاناْى ساطةياْذْةوة, يةطةس صاسى 3
بةاَلّ ٖيض نةغ ْايةت بجشطَيت ئةّ ثِشؤر ضيية و  )ًػسٗع غسق االٗضط ادتدٙد(هطةسؤنايةتى ئةَشيهاوة, نة ثَيي دةَيَئ 

 َةبةطت ضيية ية ثؼتى يةوةى؟ 

ٍَ طةسداْى طةسؤى وةصيشاْى توسنيا )سةجةب ئةّ صاْ يب ئةسدؤطإ( تةياسى و ٖةواَية طةسةتاى باَلو بووْةوةى يةطة
نة سؤرْاَةى )يين ػفل( ى توسنى نة واتاى )بةسةبةيإ(ة باَلوى نشدةوة ية  1/2004/ 28ية بةسواسى )ٗاغِلّ(   بوو بؤ

ئةَشيها )جؤسج دةبًيو بؤؾ( َةػخةَيى ئةّ ثِشؤرةى ْيؼاْى طةسؤنى , نة تَييذا ٖاتووة طةسؤنى ثَيؼوى  30/1/2004بةسواسى 
ْوطيا( و ثاػإ بةسةو باػوسى ئاطياو, ئاطياى ْاوةساطت و قةوقاص, وتوسنيا داوة, نة ية )َةغشيب(ةوة دسَيز دةبَيتةوة بؤ )ئيٓذ

بذات و ببَيتة منوْةيةنى دميونشاطي و, وة طةسةتا ئةّ ثِشؤرة ْيؼاْى توسنيا دساو و بؤئةو ثَيؼٓياس نشا, ٖةتا ثةسةى ثَي 
خظتٓى بؤ ئةَشيهاو ئيظشائيٌ(, ٖةتا بةو ئةْذاصةى طةسؤنى ْاَةنة, بةَةبةطتى ثاَيئيعتيذاىل ديٓى!! بةثَيى ٖةواَيى ِسؤر

ةوصاى تةبؼري! هشد نة )توسنيا( نةطاْى ػاسةصاو يَيٗاتو بَٓيشَيت بؤ تةواوى واَلتاْى جيٗاْى ئيظالَى, بؤ باْطيئةَشيها ثَيؼٓياس
 ٖاوػَيوةى توسنيا خؤى .... وَيٓةى ئيعتيذاٍ و َياْشةوىبة 

وة ػتَيهى ئاػهشاػة توسنيا طةوسةتشئ دؤطت و ٖاوناسى ئةَشيهاية ية ْاوضةنةدا, وة ئيذاسةى ئةَشيها صؤس باؾ 
ْهة وَيٓةى دةطةاَلتَيهة نة ٖيض يةوة دَيٓياية نة وَيٓةى دةطةاَلت داسى توسنيا باػرتئ وَيٓةية ية جيٗاْى ئيظالَيذا, ضو

 ....طريى ٖةية بؤ ئةَشيهاو ئيظشائيٌ صةسةسو صياَْيهى ْيية بؤ طةس عيًُاْي يةتى توسنيا و, وة ئةو ثةسى وةالئو ثؼت
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ئةوةى َةبةطت بَيت يةّ ثةستونة تَيطةياْذْى َوطوَيُاْاْة بة بةَيطةو بوسٖاْةنإ 
بةوةى نة )دميونشاطي( ديٓة و ديذ ْيية, وةى صؤسبةى خةَيهى َوطوَيُإ يَيى تَيطةيؼتووٕ و 

ٍَ نشدْةوةى ط وَإ و ػوبٗةى َوجادةية ضييةنإ يةطةس ئةّ طوَاْى بؤ دةبةٕ, ثاػإ ثوضة
ية ... وة ٖةسوةٖا ئاطاداس نشدْةوةى ئةو صاْاو باْط خواصاْةى نة ئةؿٌ  دئ و ِسَيطهة نوفشى

و بٓطيٓةى َةطاسو ِسَيطاو ِسَيباصةنةيإ يَي تَيو ضووة و, بة فيتٓة ضووٕ و طةسيإ ية خؤيإ 
 و خةَيهيؽ ػَيواْذووة ...

ى طةوسة نة ئةّ فةصَيةى بةَٔ بةخؼى و تواْيِ ئةّ نتَيبة بهةَة وة طوثاغ بؤ خوا
طةس صوباْى نوسدي, ٖةسضةْذ ية ضةْذ جَيطةيانذا يةبةس فشاوإ نشدْى َاْاو صياتش 
ٍَ دةطت ناسى نشدْى  تَيطةياْذْى خوَيٓةس ٖةْذَيو صيادةَإ ية ثةساوَيضةناْذا ْوطيوة, يةطة

تش, نة ئةوةى بة ثَيويظتِ صاْيبَيت ئاَارةّ بة ٖةْذَيهى طةسى بابةتةنإ و ِسووْهشدْةوةى صيا
وة داواى تةوفيل و طةداديؽ ٖةس يةخواى طةوسة و بةدةطةاَلت دةنةئ, وة يَيى داوة, 

دةثاِسَييٓةوة نة ئةّ ناسةَإ يَي وةسبطشَيت و ئيخالص و ؿةوامبإ ثَي بذات ية ٖةَوو 
ةّ ناسى وةسطَيِشاْةدا ٖةبَيت عةفوَإ بهات و, ناسةنامناْذا, وة ٖةسضى ٖةَية و ثةَيةيةنيؽ ي

ٍَ بهات و بيهاتة َايةى  ٖةسضيؽ بةضانى و سةواْى وةى خؤى وةسَإ طَيِشاوة يَيُإ قبو
 طةسجةّ َوطوَيُاْإ ..ػَيخ ئةبو حمُذ و خَيشو ٖيذايةت بؤ خؤَإ و 

ة نشدْى ئةّ ثَيؼِ خؤػة ئةوة باغ بهةّ, نة طةسةتا دةطتِ نشد بة وةسطَيِشإ و ئاَاد
نتابة, ٖيض صاْياسييةنِ ْةبوو يةباسةى ئةوةى بشايةنى ديهة ٖةطتابَيت بةّ ناسة, جا ية 

يٓبةسةنةى نة بشايةني ديهة ٖةطتاوة بة وةسطَيِشاْى ئةّ نتابةو ية َ ِصاْيْيوةى ناسةنةدا 
ػي تةواو بوو نشاوةتةوة, بةاَلّ يةبةس ئةوةى ْيوةى ناسةنة احلُذهلل بةبا ػَيخ ئةبو حمُذ باَلو

بوو, ثَيِ خؤؾ ْةبوو دةطتى يَي ٖةَيبطشّ, وة ئةو ْوطخة تةسجوَة نشاوةػِ سانَيؼا, بيٓيِ 
احلُذهلل ػتَيهى ْوَيي تَيذاية, ئةويؽ داْإ و ْوطيٓى دةقةناْى سةػٓوطي دةطتوسى عَيشام و 

ٍَ و بةْذة دةطتووسياْةى نة ػَيخ ئةبو حمُذ ئاَارةى ٍَ ئةو خا ثَيهشدووٕ,  نوسدطتاْة, يةثا
بؤية َٓيؽ دةقاو دةم يةو ػوَيٓاْةدا نة ئةو بشاية ئاَارةى ثَيهشدبووٕ, الى خؤّ ْوطيُٓةوة, 
و دووباسة سةػٓوطي دةطتوسةنةّ بةساووسد نشدةوة, بيٓيِ احلُذهلل وةى خؤيةتى, خواى 
 طةوسة ثاداػتى ئةو بشاية بذاتةوة, ناسةنةى جَيي دةطت خؤػيية... دووباسة بيٓيِ ػَيخ
ٖةْذَيو فةسَوودةى باغ نشدووة نة ية ٖةْذَيهياْذا ئاَارةى بة ثًةى ؿخةتى فةسَوودةنة 



 

 
 

 (ديِةدميوكساضي ديّ )الدميقراطية 

 8 ثيَطةى طصُط

بة نتَيبةناْى فةسَوودةو,  ةوةْةنشدووة, بؤية بة ثَيويظتِ صاْى نة دووباسة ضاو خبؼَيُٓ
تةئهيذ بهةَةوة ية ؿخةت و ثًةى فةسَوودةنإ, وة احلُذهلل ئةوةى طشْط بووالّ , ئةوة بوو 

وودةنإ بة ػَيوةيةنى طؼتى ؿةحيذ بووٕ و احلُذهلل فةسَوودةى الواصيإ تَيذا نة فةسَ
ة نوسدييةناْذا بة دةطتييةوة طريؤدة ية نتَيب ْةبوو, ثاػإ نَيؼةيةني ديهة نة ئَيُة صؤس

بووئ, تةفظريو ساظةى دةقة قوسئاْييةناْة, نة بةداخةوة صؤسَيو ية بشايإ صؤس طشْطى و 
و ساظةى دةقةنإ ْادةٕ و خؤيإ ْاطةِسَيٓة بؤ تةفظرية باوةس ثَيهشاوةناْى ئيٗتُاّ بة تةفظري

وى و ئينب عةباغ بٚكاو رلو ئينب نة طيببةسى و قشطٕ)ئةّ ئوممةتة, وةى تةفظريةناْى: 
و ئينب تةميية( و جطة ئةواْيؽ ية تةفظرية باوةس ثَيهشاوةناْى ئوممةتى ئيظالَى, بؤية صؤس 

ٌَ طادةى و َاْا ناَيى د ةبيٓني بة تةفظريةناْةوة, وة واهلل أعًِ ٖةسنةغ تةفظريى ئايةتَيو ْةق
بهات و, نةّ تةسخةَي بهات ية طةياْذْى واتانةى بة ثَيي ثَيويظت ئةوة الى خواى طةوسة 
َوقةؿري بووة., بؤية دووباسة بة ثَيويظتِ صاْى بؤ صياتش تَيطةيؼنت و ِسووٕ نشدْةوةى 

بطةِسَيُةوة بؤطةس ٖةْذَيو يةو صيٓى ئايةتةنإ )أطباب ايٓضوٍ( و ٖؤناسةناْى دابةدةقةنإ 
 ٗٓ٘ اهقادز عوٟ ذهمتةفظرية طةوساْةدا, ٖةتا خواى طةوسة صياتش بةسةنةت بهاتة ناسةنةوة ... 

جا داواخواصّ ية ٖةس بشايةى نة ئةّ نتابة ئةخوَيَٓيتةوة, ٖةس ْوقـاْى و نوّ و 
ئةّ نتَيبةدا ئةوة تةقـريى ْةنات و ئاطاداسَإ نوِسييةى ٖةبوو ية باغ و خواطتَيهى 

بهاتةوة, خواى طةوسة ئةّ ناسةَإ يَي وةسبطشَيت و بيهاتة َايةى خَيشو َةْفةعة بؤ ٖةَوو 
ٍَ و ضاوى دورَٓاْى ئيظالّ و ػةسو صةيف و خشاثةيإ  َوطوَيُاْإ, وة تريَيهيؽ بَيت بؤ د

 نيئاػهشا بهات بةساَبةس َوطوَيُاْإ.... أهلِ اَ

 أا٘كٍ يف اب/ اًاَ عدداب
                                        **    **    ** 
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 باضى زِووُلسدُةوةى :

ُازدُى كتيَبةكاْ و  و, ئةظى و بِةزةتى بِضيِة و ئاًاجني بةدي ٓيَِاُى بوُةوةز
ةى دةضت طستّ بة كؤهَةك و, ًيوةتـــى ئيربآــيٍ ,باُطةواشى ثيَػةًبةزاْ و

( واتة :)الإهـــةإالاهلل( كة تةوةز و ًةدازى زشطاز بووُى العـروة الوثقىًةتيِةوة )
 هـــةضــةزداًةشزاوة :

خوا يَيت خؤؾ بَيت, بضاْة: نة طةسى ئةّ ديٓة و نؤَيةنةى و ساطشةنةى و بٓطيٓةنةى و       
بةنب و نةاسى ثةَي     يةنةّ ػت نة خواى طةوسة فةسصى نشدووة يةطةس ْةوةناْى ئادةّ, نةة فَيةشى  

بهةٕ, ثَيؽ ْوَيز و صةنات و حةج و تةواوى ثةسطتؽ و بةْذايةةتى يةةناْى ديهةة, بشيتيةة يةة      
( و دووس نةوتٓةوة و دةسضووٕ يَيى, وة ثةاى نشدْةةوة   طاغ٘تبَي باوةس بووٕ و نافش بووٕ بة )

خةةواى و تةةةْٗا نشدْةةى يةنتاثةسطةةتى بةةؤ خةةواى طةةةوسة )عضوجةةٌ(, ضةةوْهة ٖةةةس يةةةّ ثَيٓةةاوةدا  
طةوسة تةةواوى بووْةةوةسةناْى دسوطةت نةشدووة و ثَيػةَبةةساْى سةواْةة نةشدووة و نتَيبةةناْى         
ْةةاسدووة و, يةةةّ ثَيٓاوةػةةذا جةةةْط و جيٗةةاد و ػةةةٖيذ بةةووْى داْةةاوة, وة ٖةةةس يةةةّ ثَيٓاوةػةةذا  

ية َْيوإ ػوَئ نةةوتوإ و ئةةوييائى )سةمحةإ( و ػةوَئ نةةوتوإ و       4دورَٓايةتى و خـوَةتى
( داْاوة, وة ٖةس يةة ثَيٓةاوي ئةةّ بٓطةيٓةدا دةوَيةةتى ئيظةالَى و خةالفةةتى        ٙلاْوييائى )ػةئة

ًُ  رساػذئ و ريشو ٖؤمشةْذ دادةَةصسَيت, بةو بةَيطةةى خةواى طةةوسة دةفةةسَوَيت:      وَماو َخَؾْؼا

َّٓ لَِقْعُبُدوِن  ْكَس إِ َـّ َواْلِ ٗا يةبةس بةْذايةتى تةْ  َٔ جٔ و َشؤظةنامن واتة : (.65:ذاريوتال داْْلِ
ْةةبَيت نةة تةةْٗا َةٔ     شؤظةنامن دسوطت ْةةنشدووة بةؤ ئةوة  يإ َٔ جٔ و َ  خؤّ بةدى َٖيٓاوة

 بجةسطنت و بةْذايةتى تةْٗا بؤ َٔ بهةٕ ((.

, واتة بؤ ئةوةى (أٜ هٚ٘حدْٗه )ٙعددُٗين ٗحدٜ تةفظري دةفةسَووٕ: صاْاياْى
َٔ بهةٕ, وة ٖةس ئةوةػة واتا و َاْاى  يةنتاثةسطت بٔ, بةتةْٗا بةْذايةتى و عيبادةت بؤ

بؤ ػياوى ثةسطنت و بةْذايةتى  وةية ٖيض ثةسطرتاوَيو ْيية بةٖةم(, واتاى ئة)الإهٕ إالاب
 بَيت تةْٗا صاتى ثريؤصى )اهلل( ْةبَيت .نشدٕ 

                                      
 ( خـوَةت ٖةس بة واتاي جياواصى و دورَٓايةتى و يةيةى دووس نةوتٓةوة دَيت. 4
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وة ئةَة, ئةو َةبةطت و ئاَاجنةية نة ية ثَيٓاويذا تةواوى ثَيػةَبةساْى بؤ َْيشدساوة, 
ًٓ َأِن اْظُبُدوا اَّللََّ َواْجَتـُِبقا  َولََؼْد  رطةى خواى طةوسة دةفةسَوَيت: بةو بةَي ٍي َرُشق َبَعْثـَو ِِف ُكؾِّ ُأمَّ

واتة ئَيُة بؤ ٖةَوو طةٍ و ْةتةوةيةى )قةوََيو( ثَيػةَبةسَيهُإ  (36اهِخى  د الطوغقت
( طاغ٘تةتى و طوَيِشايةَيى )ِسةواْة نشدووة, ٖةتا بةْذايةتى خواى طةوسة بهةٕ و واص ية بةْذاي

 بَٗيٓٔ ((. 

ئةَةؾ طةوسةتشئ نؤَيةنة و ثايةية, ية نؤَيةنة و ثايةناْى ئيظالّ, بةبَى ئةّ نؤَيةنة 
ٖيض ناّ ية ثةسطتؼةناْى ديهة ية جيٗاد و ْوَيز و صةنات و ِسؤرو و حةج و تةواوى 

ِسصطاسى ْابَيت ٖةتا دةطت فةسائيضةناْى ديهة وةسْاطريدسَيت, وة ٖيض نةغ ية ئاطشى دؤصةخ 
بةّ نؤَيةنة و بٓطيٓة َةتيٓةوة ْةطشَيت, ئةويؽ تةْٗا يةى بٓطيٓة و نؤَيةنةية, نة خواى 
طةوسة وةعذ و بةَيَيٓى ثَيذاوئ نة تانة بٓطيٓة و نؤَيةنةية نة ٖةسطيض ْاتشاصَيت و بةسبووٕ 

بةتةْٗا بةبَى ئةّ نؤَيةنة و ثطشاْى بؤ ْيية, وة بٓةَاو نؤَيةنةناْى ديهةى دئ و ػةسيعةت 
ئةطاطى ية بةغ ْيية و بةجَي ْايةت, بؤ ْةجات و ِسصطاس بووٕ, بةو بٓةسةتى و و بٓطيٓة 

 دا دةفةسَوَيت:  )اهدقسٝ(بةَيطةى خواى طةوسة ية طوسةتى 

ـْ َيْؽُػْر بِولطَّوُغقر  ـَ اْلَغلِّ َلَؿ ْصُد ِم َ الرُّ ـِ َقْد َتبََّيَّ ي ـْ بِوَّللَِّ َلَؼِد اْشَتْؿَسَؽ َٓ إِْكَراَه ِِف الدِّ ِت َوُيْمِم

و  َٓ اْكِػَصوَ  ََلَ واتة: صؤس يَيهشدٕ و ئيجباسى نشدْى ٖيض نةطَيو ية  .(256:  اهدقسٝ دبِوْلُعْرَوِة اْلُقْثَؼك 
خاوةٕ ْاَة ئامساْييةنإ )يةٖود و ْةؿاسا( ْانشَيت بؤ يةنتاثةسطتى و تةوحيذ دواى باوةِس 

, ٖةسدوونيإ ئاػهشإ و دياسى طى, ضوْهة ئيُإ و نوفش, يإ ٖةم و باَٖيٓاْى عةسةبةنإ
واتة بة ٖةَوو جؤسةناْييةوة, وةى  )طاغ٘ت(نشاوٕ, ٖةسنةغ بَي باوةِس و نافش ببَيت بة 

طوَيِشايةَيى فةسَاْى ػةيتإ و ثةسطنت و بةْذايةتى بت و دسوطت نشاوةنإ, وة باوةِس و 
خواى طةوسة )اهلل( و ئةوةى ْاسدويةتى, ئةوة دةطتى طشتووة بة ئيُاْى تةواوةتى بَٗيَٓيت بة 
واتة )الإية إالاهلل( نة ثَيى دةَيَئ يةنتاثةسطتى يإ  )اهعسٗٝ اه٘رقٟ(ثةت و نؤَيةنةى َةتيٓةوة 

تةوحيذى خواى طةوسة, وة ٖيض نات ئةو ثةت و نؤَيةنة َةتيٓة ثطشاْى بؤ ْيية, يإ ٖيض 
ةنةتى بةٖةػت بَي بةؾ ْابَيت, يإ ٖةسطيض بة طضاى دؤصةخ طضا نات خاوةْةنةى ية ْاصو بةس

 ْادسَيت ((.
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ـَ اجَتـبقا الطوغقَت أن يعبدوهو و أكوبقا إىل  ر ٖةسوةٖا ية ئايةتَيهى تشدا دةفةسَوَيت: واَلذي

ؿ الُبرشى  و ػةيتإ  )طاغ٘ت(واتة: ئةواْةى ية ثةسطنت و بةْذايةتى  (19 ايضَش داَّلل ََلُ
ةنيٓةوة, وة طةساْةوة بؤالى بةْذايةتى و يةنتاثةسطتى و ئيُاْيإ بة خواى دةسضووٕ و ت

 طةوسة َٖيٓا, ئةوة َزدةى ضوْة بةٖةػت و ِسصطاس بووٕ ية طضاى دؤصةخ يإ بؤ ٖةية ((.

(ى ثَيؽ باوةس َٖيٓإ طاغ٘تطةسْج بذة ضؤٕ خواى طةوسة, نافش بووٕ و دةسضووٕ ية )
بؤالى خظتووة, تةواو وةى ضؤٕ )ْةيف( ٖةَوو خوداناْى  بة خواى تاى و تةْٗا و طةساْةوة

 ديهةى ثَيؽ )ئيظجات( طةملاْذْى خواى تاى و تةْٗا نشدووة ية ػةٖادةت )الإية إالاهلل( دا. 

ئةَةؾ تةْٗا بؤ ئاطاداس نشدْةوةية يةّ ئةسناْة طشْطةى نة يةّ بٓطيٓة و نؤَيةنة 
َٖيٓإ بة خواى طةوسة دسوطت ْابَيت و داْاَةصسَي, طشْطةداية, واتة )الإية  إالاهلل(, نة باوةس 
ية ثَيؼذا, واتة ثَيويظتة َشؤظ ثَيؽ ئةوةى  طاغ٘ت(ئيال بة دةسضووٕ وبَي باوةس بووٕ بة )

ئيُإ بَٗيَٓيت بة خواى تاى و تةْٗا, دةسبطَيت و بَى باوةس ببَيت ية بةْذايةتى و طوَيِشايةَيى 
 تةواوى خواناْى ديهة.

(ةى نة واجبة يةطةست ثَيى نافش ببيت و يَيى دةسبطيت و دووس ت)طاغ٘وة ئةو 
بهةويتةوة ية طوَيِشايةَيى و بةْذايةتى نشدْى, بؤ ئةوةى دةطت بطشيت بة بٓطيٓة و نؤَيةنةى 

( , تةْٗا بشييت ْيية ية ثةسطنت و بةْذايةتى نشدْى نؤَةَية بةسد و اهعسٗٝ اه٘رقَٟةتيٓةوة )
واف نشدٕ بة دةوسياْذا, ْةخَيش.., بةَيهو َاْاو ذز ٗ طٕاْةوة و ْةبت و داسَيو بة طجود و ثاس

بةّ جؤسة  )طاغ٘ت(( صؤس يةَاْة صياتش و فشاوإ تش و طؼتطري تشة, بةَيهو واتاي طاغ٘تواتاي )
ًِّ دْٗ اب تعاىل بأٜ ُ٘ع ًّ أُ٘اع اهعدادٝ ٗٓ٘ ثَيٓاطة دةنشَيت:  )) ٙػٌى كى ًعد٘د ُعِدَد 

واتة: ٖةَوو ثةسطرتاوَيو دةطشَيتةوة نة ية جَيطةى خواى طةوسة  .غل ًِلس هرهم ((
بجةسطرتَيت, بةٖةس جؤسَيو ية جؤسةناْى بةْذايةتى بؤ نشدٕ بَيت, ئةويؽ ساصى بَيت ثَيى و 

 بةّ جؤسة. 5ٖيض ْهوَيى ثةسطتٓى ْةنات ((.

                                      
( ْاضةطةجَيت بةطةةس ئةةو نةطةاْةى نةة دةثةسطةرتَئ و,       طاغ٘ت) ئةَةؾ َةسجَيهى طشْطة: ضوْهة دةطتةوارةى(  5

وةى فشيؼةةتة و ثَيػةَبةةةس عةةوصةيش و عيظةةا َةطةةيذ و جطةةة ئةةةواْيؽ, يةةة       ئةةةواْيؽ ساصى ْةةني بةةة ثةسطةةتٓيإ,  
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يإ  (ةوة وةسطرياوة, نة ئةويؽ بشيتية يةوةى دسوطت نشاواهلػٚاْية ) )طاغ٘ت(وػةى 
َشؤظ ئةو طٓوس و ئةْذاصة بؼهَيَٓى وببةصَيَٓى نة خواى طةوسة بؤى داْاوة و طٓووسى نشدووة, 
وة جؤسةناْى بةْذايةتى )عيبادةت( صؤسٕ, يإ بةْذايةتى ضةْذ جؤسَيهة, وةى ضؤٕ طجود و 

ةبذ( طةسبِشئ ٖةَوويإ بةْذايةتى و عيبادةتٔ, وة بةٖةَإ جؤس ذس و )ذسنوع و دوعاو ْة
عةت ية تةػشيعذا بةٖةَإ جؤس بةْذايةتى و عيبادةتة وةى سنوع و ٢ٚلاَيِشايةَيى و طو

 طجود...

( ية نة خواى طةوسة ية باسةى )اهت٘بٞوة بةَيطةمشإ يةطةس ئةَة, ئةو ئايةتةى طوسةتى 
: ػوَئ نةوتواْى ْاَة ئامساْييةنإ, ئةًٖى نيتاب )واتة يةٖود و ْةؿاسا( نإ دةفةسَووَيت

واتة: يةٖود و ْةؿاسانإ ية بشى خوا صاْا و 6.(31د ذوا أحبوَرُهؿ َو ُرهبوََنُؿ أربوبًو ِمـ يون اَّللاَتَ ر
خؤيإ!, يةجَيطاى خواى تاى و تةْٗا )اهلل(, وة  ثةسوةسدطاسىسوٖباْةناْى خؤياْيإ نشدة 

ٍَ يإ بؤ حةساّ نشدٕ((.  ٍَ نشدٕ و حةاَل  حةساَيإ بؤ حةاَل

                                                                                                               

ة , وة بةسائةتيإ يَي ْانشَيت, بةاَلّ بةسائةت دةنشَيت ية طاغ٘تثَيػةَبةسإ و ثياو ضانإ و ؿاحلني, بةَاْة ْاوتشَئ 
 ثةسطنت و بةْذايةتى نشدْيإ و ية بريو باوةسى عيبادةت )ئويوٖيةت( يإ .

 ٖؤناسى دابةصيٓى ئايةتةنة بةّ جؤسة بوو: ( 6
ٕ ى وبةيٗةقى و ئينب ػةةيبة و  ًرئيُاَى تش      بةةسى يةة عةةدى يةةوة ِسيوايةةت يةإ نةشدووة نةة: عةةدى نةوسى           طر

يإ خاضَيو )ؿةييب(َيهى ئاَيتومن ية ًَذا بةوو, ثاػةإ ضةوَة خضَةةت     حاتةّ خواى ىَل ِساصى بَيت دةطَيِشَيتةوة جاسَيه
ثَيػةَبةسى خوا )ؿًى اهلل عًية وطًِ( نة َٓى بيٓى فةسَووى: ئةَة ضيية عةدي؟ ئةو بتة فِشَيةذة يةة ًَتةا, ثاػةإ     

 .((دساق  اباـ ماريؿاتاذوا أحباورهؿ ورهباوَنؿ أربوباو ماـ يون اَّلل وا))  طوَيِ يَي بوو نة ئةّ ئايةتةى دةخوَيٓةذةوة: 
أما إهنم مل يكونوا يعبدوهنم ولكنهمم انانوا إ ا أوانوا شنم  نستا اهنوإاو  وإ ا ولمنوا يانسمم  نستا )) ثاػإ فةسَووى:

ٍَ يةإ دةنةشد و ئةطةةس ػةتَيو        ((ولمو  ٍَ بهشدْايةة حةةال خؤ ئةوإ ْةيإ دةثةسطنت بةاَلّ ئةطةس ػتَيهيإ بؤ حةال
َةعاْى دةَيَيت: ئةحباس و سوٖباْةةناْيإ نشدبةووة خةواى خؤيةإ      يإ دةنشد/ٖةسوةٖايإ بؤ حةساّ بهشدْاية حةساَ

))ٗٓرى أفطرد    بةو جؤسةى طوَيِشايةَيي يإ دةنشدٕ ية ٖةَوو ػتَيهذا, ٖةسوةٖا عبذاهلل ى نوسى َوباسةى دةفةةسَوَيت: 
يةةةٖود و ْةؿةةاسا ئةةةحباس و   وة ثشطةةياسيإ نةةشد يةةة حوصةيفةةة ئايةةا      ./اهرردّٙ إال املورر٘ن ٗأحدرراز ضرر١٘ ٗزٓداُررٕ ((    

سوٖباْةناْيإ دةثةسطت؟ فةسَووى: ْةخَيش حةساَيإ بؤ حةالٍ نشدٕ و ئةواْيؽ حةاَلييإ نشد, وة حةالٍ يإ بةؤ  
 (.....ٕ نشدحةساّ نشدٕ و ئةواْيؽ حةساَيا
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 يةٖودة, وة سٖبإ: يةخوا تشغ و قةػة سةباْييةناْي ْةؿاساية, أحباس: صاْاناْى طةىل
, ْةى ثةسوةسدطاسى خؤيإنة يةٖودييةنإ )أحباس( و ْةؿاسانإ )سوٖبإ(ةناْيإ نشدبووة 

بةو جؤسةى ػوَئ نةوتةناْيإ )يةٖود و ْةؿاسا( ئةواْيإ نشدبَيت بة خوا )ئةسباب( و 
عة ٢ٚلابؤ بهةٕ, ْةخَيش...., بةَيهو بة طوَيِشايةَيى و طجود و سنو يإ بؤ بةسٕ و ْوَيزيإ 

ٍَ و حةساّ دا, ضوْهة ية ة واتة  نشدْيإ بؤ ئةحباس و سوٖباْةنإ ية حونِ و تةػشيعذا حةاَل
ة بةْذايةتى و عيبادةتة, وةى سنوع و طجود و ْوَيز و ِسؤرو و يعةا٢ٚلئةّ جؤسة طوَيِشايةَيى و 

و ْابَيت ية  ٔدةبَيت تةْٗا بؤ خواى طةوسة )عضوجٌ( بهشَيٖةَوو عيبادةتةناْى ديهة, نة 
 غةيشى ئةو بؤ ٖيض نةطَيهى ديهة بهشَيت, وةيةو ئةطةس ية تانة حونَُيهيؼذا بَيت .

وة بةَيطةؾ يةطةس ئةوةى نة تةْٗا طوَيِشايةَيى نةشدٕ و ػةوَئ نةةوتٔ بةؤ غةةيشى خةواى              
طةوسة صؤسٕ, يةواْةؾ, وتةى خواى طةةوسة نةة يةة    طةوسة, ية حونِ و تةػشيعذا دةبَيتة ػرينى 

َوإَن الشقوضََّي َلُققُحقَن إىل أولِقآئِِفؿ لُِقجوِيُلقُكؿ َوإن أَضعتؿقهؿ  ر: طوسةتى )االْعاّ( دا دةفةسَوَيت

ٕ واتةة: بةضأْ نةة ػةةيا    ( 121 د إَكُؽؿ درَُِشكقن نةإ ٖةةَوونات ػةتى ثِشوثةوو و وةطوةطةة و      طِٚر
ؤطةت و ئةوييائةناْياْةةةوة )َةبةطةت ثَيةى ئةةةبو ئةةحوةص و ػةةوَئ     ػةوبوٖات دةخةْةة دَيةةى د  

ٍَ بهةٕ ية بةاسةى   نةوتوةناْيةتى(, و ٖةَييإ دةَْئ, بؤئةوةى َوجادةية و دةَة دةََى تإ يةطة
)خواسدْى طؤػتى ًَذاسةوة بوو, و ػريى, و باْطةواصى ئةوةى نة فشيؼتةنإ نطةى خةوإ( خةؤ    

طةةس ئةةو بةريو بةاوةِسة بةتاَيةةى ئةةوإ, دَيٓيةابٔ ئَيةوةؾ وةى         ئةطةس بةةطوَيتإ نةشدٕ و ٖاتٓةة    
ٍَ ئةةو َوػةشيهاْة (( ضةوْهة ػةوَئ          ئةوأْ )واتة َوػشيهٔ( و ٖيض جيةاواصى تةإ ْييةة يةطةة

 نةوتٓى غةيشى حونِ و ػةسيعةتى خواى طةوسة نوفش و ػرينة بة خواى طةوسة...  

ْةةةنإ ػةةرينة و ٙلرراٖةةاوةاَلٕ و ئةةةوييائى ػةةة دةبيةةٓني يَيةةشةدا تةةةْٗا طوَيِشايةةةَيى نشدْةةى        
عةت نشدَْيهةة  ا٢ٚلبةْذايةتى و عيبادةت نشدْة بؤ غةيشى خواى طةوسة, ضوْهة طوَيِشايةَيى و 

ٍَ و حةساَذا, نة ْابَيةت بةؤ غةةيشى خةواى طةةوسة بهشَيةت,        ية حونِ و تةػشيعذا, واتة ية حةاَل
طةةةْةدَيهى ؿةةةحيذ يةةة ئةةينب     و غةةةيشى ئةةةواْيؽ بةةة   (تسًررر٠ )و  (حةةانِ)وةى ئيُةةاَى 

أْ أُاضا ًّ املػسكني كاُ٘ا جيادهْ٘ املطوٌني يف  )): عةباطةوة خواى ىَل ِساصى بَيت دةطَيِشْةوة
ًطأهٞ اهربذ ٗحتسٍٙ املٚتٞ فٚق٘هرْ٘: ترأكوْ٘  را متورتٍ ٗال ترأكوْ٘  را مترى اب. ٙعرين         
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واتةة: خةةَيهاَْيو يةة َوػةشيهإ      7.دكقنَوإن أَضعتؿقُهؿ إَكُؽاؿ درَُِشارفقاي اب تعاىل :  (( املٚتٞ
َوجادةيةى َوطوَيُاْةنإ )ٖاوةَيةنإ( يإ دةنشد, و َوْاقةػةيإ دةنشدٕ يةباسةى َةطةةيةى  
طةسبِشئ و حةساَى خواسدْى طؤػتى ًَذاسةوة بةوو, وة ئةةيإ ووت: ئَيةوةى َوطةوَيُإ ئةةوةى      

وا خةؤى دةيهورَيةةت ْةاةؤٕ؟ واتةةة   خؤتةإ دةيهةةورٕ و طةةسى دةبةةِشٕ دةةةؤٕ, بةةةاَلّ ئةةوةى خةة    
ًَذاسةوة بوو(( ئيرت خواى طةوسة يةة وةاَلَةى ئةةّ َوػةشيهاْةو ئاطةاداس نشدْةةوةى ٖاوةَيةةناْى        

))خؤ ئةطةس ثَيػةَبةسى خوا )ؿًى اهلل عًية وطًِ( ئةّ ئايةتةى ْاسدة خواسةوة )ْاصَيى نشد( : 
ئةةوإ, دَيٓيةابٔ ئَيةوةؾ وةى ئةةوأْ      بةطوَيتإ نشدٕ و ٖاتٓة طةس ئةو بريو باوةِسة بةتاَيةةى 

ٍَ ئةو َوػشيهاْة ((.  8)واتة َوػشيهٔ( و ٖيض جياواصى تإ ْيية يةطة

نشدٕ يةةّ جةؤسة ػةتاْةدا, بةػةريى دادةْشَيةت, ٖةةس        ٢ٚلاعٕدةبيٓني تةْٗا طوَيِشايةَيى و        
ٚرُث َعرَدهُتٍ عرّ    )) أٜ َح( خوا يَيى خؤؾ بَيت دةفةسَوَيت: رلبؤية صاْاي َوفةطري )ئينب نة

أُتٔرٟ كمًرٕ    أًس اب هلٍ ٗ غسعٕ إىل مِ٘ي َغرلٖ َفَقرَدًتٍ عوٚرٕ غرلٖ فٔررا ٓر٘ اهػرسن ((       
واتة: ئَيوة ثؼتإ نشد ية بِشياس و حونُى خواى طةوسة و ػةسيعةتةنةى, بةؤ قظةة و   زمحٕ اب/ 

اى طةةوسة,  فةسَاْى نةطاْى تش و, فةسَاْى نةطاْى تشتإ خظتة ثةَيؽ فةةسَإ و حةونُى خةو    
 ((.  و تإ بؤ خواى طةوسة بِشياس داوةئةوة ػرينة, واتة ػةسي

( دةضةطجَيت بةطةس ٖةس نةطَيهذا نة بةٖةوةغ و ئةاسةصووى خةؤى   طاغ٘توة ضةَهى )       
ٍَ )ػةةسيعةت(ى خةواى طةةوسة, واتةة ٖةسنةةغ ْةةفع و          )ػةسيعةت(َيهى ديهةى داْابَيةت يةطةة

ٍَ ػةسيعةتى خواى طةوسة, جا ئةو نةطةة )حةانِ( دادوةس    ٖةوةطى خؤى نشدة )ػةسيعةت( يةثا
دساو, ئةْةةةذاّ بَيةةةت يةةةة دةطةةةةاَلتى )تةػةةةشي (دا, يةةةإ  يةةةإ )َةةةةحهوّ( بشيةةةاس بةطةةةةسدا بَيةةةت

غوتةةوة,  طرا ٖةَيبزَيشدساو بَيت بةوةى ٖةطتَيت بةو ناسة, ئةةوة دةضةٓة ْةاو َوطةةَا وضةةَهى      
                                      

( 12602بةةةسى يةةة )جةةاَ  ايبيةةإ( دا بةةة رَةةاسةى )   طررٕ( ؿةةخيذ : ئيُةةاَى حةةانِ يةةة )َوطةةٓةد(ةنةيذا و ئيُةةاَى     7
ٜ َٖيٓاوييةتى و ئيُاَى  ( و َوجاٖةذيؽ يةة تةفظةريةنةيذا بةة رَةاسةى      263يةة )طةوْٓةٕ(ةنةيذا بةة رَةاسةى )     تسًرر

( َٖيٓاوييةةةتى و ػةةَيخ 7875( َٖيٓاوييةةةتى و, ئيُةةاَى ئةةينب ئةةةبى حاتةةةَيؽ يةةة تةفظةةريةنةيذا بةةة رَةةاسةى )  12602)
 دةفةسَووَيت فةسَوودةيةنى ؿةحيخة ... ئةيباْى ية )طوْٓةْى تشَزى( دا ثًةى ؿةحيخى ثَيذاوة و 

 ( تَيبيٓى : 8

َوػشيهةنإ باوةِسيإ وابوو نة : ئةو طياْذاسةى ًَذاس دةبَيتةوة )تؤثيو( بهورةنةى خواى طةوسةية, واتة ِسؤحةى       
 !!ئةو طياْذاسةى طةس دةبِشدسَيت و ئةوةػى بؤخؤى ًَذاس دةبَيتةوة ٖةس بة دةطتى خواية و خؤى دةميشَيَٓيت
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ديةاسى نةشدووة,    داسووسة بةؤى طةٓوس   ضوْهة بةّ ناسةى ئةةو طةٓوسةى بةصاْةذووة نةة خةواى طةة      
ضوْهة خواى طةوسة دسوطتى نشدووة و بةدى َٖيٓاوة ٖةتا بةْذايةتى و ثةسطتؼى بؤ بهةات, وة  

بةةة ػةةةسيعةتةنةى, واتةةة ئيظةةالّ, بةةةاَلّ ِسووى  نةةشدووة بةةة ساصيبةةوٕ و تةطةةًيِ بةةووٕفةةةسَاْى 
ووة, وة دةيةةوَيت ْةةفع و   وةسطَيِشاوة و, بة نيرب و ياخي بةووٕ طةٓوسى خةواى طةةوسةى بةصاْةذ     

ٍَ خواى طةوسة و, ػةةسيهى ػةةسيعةتى خةواى طةةوسةى بهةات       ٖةوةطى خؤى يةنظإ بهات يةطة
ية طيفةتى تةػشيعذا, واتة خؤى بهاتة ِسيضى خواو و خوايةتى بة َةبةطتى داْاْى ػةةسيعةت,  

ٍَ ػةسيعةتى خواى طةوسة, واتة خؤى بهاتةة َوػةشي  و ػةةسيعةت داْةةس, نةة ئةة       ّ نةاسةؾ  يةثا
جطة ية خواى طةوسة دسوطت ْيية بؤ ٖيض نةغ بيهات, وة داْاْى ػةسيعةت تةةْٗا يةة تايبةةت    
َةْذى و طيفاتى خواى طةوسةية, وة ئيرت ٖةسنةةغ ئةةّ نةاسة بهةات, ئةةوة ْةةفع و ٖةوةطةى        
خؤى نشدؤتة خوايةنى ػةسع داْةس, وةى عةسةب دةَيةَئ )إهلةا َؼةشعا(, وة بةَي طوَةإ ئةَةةؾ       

غوتةةةةنأْ, نةةةة ٖةةةيض ناتَيةةةو يةنتاثةسطةةةتى و ئيظةةةالَةتى َةةةشؤظ  طرررإ و سئوطةةةى يةةةة طةةةةسا
داْاَةصسَيت, ٖةتا ثَيى بَي باوةس )نافش( ْةبَيت و, يَيي دةسْةضَيت و بةسائةت ية خؤى و بةْةذة  

 و ثؼتيوإ و ػوَئ نةوتوةناْى ْةنات .

َتحاوَكؿقا إىل الطاوغقت َوَقاد ُيريادوَن أن يَ  ر خواى طةوسة ية طوسةتى ْيظةائذا دةفةةسَوَيت:         

. واتةة: َوْافيكةةنإ بةؤ بشيٓةةوة و دادوةسى نَيؼةةناْيإ دةياْةةوَيت       (60 دُأِمروا أن َيؽُػاروا بِاِف 
و بةسْاَةى غةيشى بةسْاَةةى خةواى طةةوسة, يةة ناتَيهةذا فةةسَاْيإ ثةَي         )طاغ٘ت(بطٔ بؤالى 

 9نشاوة نة بةو بةسْاَاْة نافش بنب و يَيي دةسبطٔ((.

                                      
 تَيبيٓى يةنى طشْط : ( 9

 ٖؤناسى دابةصيٓى ئايةتةنة:     
( و غةةةيشى ئةةةواْيؽ بةةة  رررلبةةةسى( و )ئةةينب نةةة طررٕئيُةةاَى )ئةمحةةةد( و )حةةانِ( و )بةيٗةةةقي( و )       

محذ ػانش و ػَيخ ئةةيباْى, نةة    طةْةدَيهى ؿةحيذ ِسيوايةتيإ نشدووة بة تةحكيكى صاْاى فةسَوودة ْاغ ا
َيهى جويةنةةة و بةةةْاو َوطةةوَيُاَْيو )َوْافيل(َيةةو نَيؼةةةيةى نةوتةةة َْيواْيةةإ, جةةا بةةؤ      جاسَيهيةةإ ثيةةاو ))

ضاسةطةس نشدْى نَيؼةنة, نابشاى جويةنة وتى: بابطيٓة الى حمُذ ٖةتا حونِ و داد وةسميإ بهةات, نةابشاى   
اػةةإ بةةةْاو َوطةةوَيُاْيؽ )َوْةةافيل( وتةةى ْةةةخَيش بةةا بطةةيٓة الى )نةةةعبى نةةوسى ئةػةةشةف(ى جويةنةةة, ث   

جويةنةنة وتى: َٔ دةَيَيِ با بطيٓة الى ثَيػةَبةسةنةتإ, نةضى تؤ بؤالى نةعبى بةستيٌ خؤسّ دةبةيت؟!, 
ئيرت نابشاى بةْاو َوطوَيُإ )َوْافيل( بة ْاضاسى يةطةَييذا ضوو بؤالى ثَيػةَبةسى )ؿًى اهلل عًية وطةًِ(,  
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: اهػٚلاْ يف اهلاغ٘ت))  ٖاوةَيى َوفةطري )َوجاٖيذ( خواى ىَل ِساصى بَيت دةفةسَوَيت:        
))ٍِٓ ػةةةيتاْة يةةة وَيٓةةة و  طرراغ٘ت:واتةةة  .ؾرر٘زٝ اسُطرراْ ٙتخرراكٌْ٘ إهٚررٕ ٗٓرر٘ ؾرراحب أًررِس

ػةةَيوةى َشؤظةةةذا, نةةةة َشؤظةةةةنإ دةطةِسَيٓةةةةوة بةةؤالى حةةةونِ و بشيةةةاسى و ئةةةةويؽ حةةةونِ و   
 ات و دةبَيتة حانُيإ((.فةسَاْيإ ثَيذةن

)) ٗهلررا   ٖةسوةٖا ػَيخى ئيظالّ ئةينب تةمييةة سةمحةةتى خةواى يةَي بَيةت دةفةةسَوَيت:               
ٍَ إهٚرٕ ًرّ حراكٍ بػرل كتراش اب:       ًَّ ُت٘حِل  َٛ ٌِ واتةة: يةبةةس ئةةوة ئةواْةةى      10.((طراغ٘ت ُض

تةةوة يةة جَيطةةاى   حةونِ بةة نيتةابى خةوا طةةةوسة )قوسئةإ( ْانةةٕ و حةونِ بةةؤالى ئةةوإ دةبشيَ        
 ((.طاغ٘تَيت و ْاويإ يَي دةْشَيت: نيتابى خواى طةوسة, ثَييإ دةوتش

وة قوتابي ػَيخى ئيظالّ ئينب تةميية, نة ئينب قةييُى ئةجلةةوصى يةة سةمحةةتى خةواى            
: كى ًرّ اراٗش برٕ اهعدرد حردٖ ًرّ ًعدر٘د أٗ ًتدر٘ع أٗ         اهلاغ٘ت) )يَي بَيت دةفةةسَوَيت:  

ت كى مَ٘ ًّ ٙتخاكٌْ٘ إهٕٚ غل اب ٗ زضر٘هٕه أٗ ٙعددُٗرٕ ًرّ دْٗ ابه أٗ    ًلاعه َفلاغ٘

                                                                                                               

تةةواو بةوو, ثاػةإ نةابشاى بةةْاو َوطةوَيُإ       وة ثاؾ بةاغ نشدْةى نَيؼةةنةيإ, بةةقاصاجنى نةابشاى جويةنةة       
)َوْافيل( وتى َٔ بةّ حونِ و بشياسة ساصي ْةيِ و قايةٌ ْةاد, دةبةَي بطةني بةؤالى ئيُةاَى عوَةةس )سةصاى         
خةةواى يةةَي بَيةةت(, نةةابشاى يةةةٖوديؽ ػةةوَيٓى نةةةوت و ساصى بةةوو/ ئةةةوةبوو ضةةوٕ بةةؤالى ئيُةةاَى عوَةةةس و   

ةٖودي خَيشا ثَيي ووت: ئةى عوَةس بضاْة ثَيؽ تؤ ئَيُة ضووئ بؤالى نَيؼةنةيإ بؤ باغ نشد, وة نابشاى ي
ئةبا قاطِ )حمُذ( و, بشياسى بؤ َٓذا و َافةنةى طةساْذةوة بؤ َٔ, نةضى ئَيظتا ئةّ بةْاو َوطوَيُاْة قايٌ 
و ساصى ْابَيت بةة حةونُى حمُةذ و, َٖيٓاوَةة بةؤالى تةؤ, ٖةةتا تةؤ حةونِ َةإ بهةةيت/ ئيُةاَى عوَةةسيؽ              

َووى: جةا ضةؤٕ ػةتى وا دةبَيةةت؟! , نةابشاى بةةْاو َوطةوَيُإ )َوْةةافيل( وتةى: بةةَيَى/ ئيُةاَى عوَةةةس          فةةس 
فةسَووى: نةواية نةََيو ضاوةسوإ بٔ, ئَيظتا حونِ تإ ئةنةّ, ئيُاَى عوَةس بةثةية ٖةَيظةا و طةسايةةوة   

شاى بةْاو َوطوَيُإ )َوْافيل( و بؤ َاَيةوة و مشؼَيشةنةى َٖيٓاو,  يةنظةس بةبَي قظة نشدٕ داى ية ًَى ناب
ُٕ (( طةسى ثةِسإ, و فةسَووى: ٌُ واتة: ٖةسنةغ ساصى ْةةبَيت   )) ًّٗ مل ٙسقٟ علٍ اب ٗ زض٘هٕ فٔرا ُحل

بة حونُى خوا و ثَيػةَبةسةنةى ئةوة حونُى ئةةبَيت, يةإ ئةاوا ئةةدةّ يةة ًَةى ((, ئةيرت ئةةوة بةوو خةواى           
ـْ َقْبؾِاَؽ ُيِرياُدوَن َأنْ طةوسة ئةّ ئايةتةى ْاسدة خواسةوة:  ُْؿ آَمـُقا بِاَا ُأْكاِزَ  إَِلْقاَؽ َوَماو ُأْكاِزَ  ِما ـَ َيْزُظُؿقَن َأَنَّ  ]أََلْ َتَر إىَِل الَِّذي

ًٓ َبِعقاًد  امَا ََ ُفْؿ  اْقَطوُن َأْن ُيِضاؾَّ بةؤ صيةاتش طةةيشى تةفظةريى      .ا[َيَتَحوَكُؿقا إىَِل الطَّاوُغقِت َوَقاْد ُأِماُروا َأْن َيْؽُػاُروا بِاِف َوُيِرياُد الشَّ
 و اسػاد ايشمحٔ و ابٔ عةباغ بهة ... رلبةسى و ئينب نةطٕ
 (.201/ ف28( زتٌ٘عٞ اهفتا٠ٗ هػٚني االضمَ ابّ تٌٚٚٞ زمحٕ اب )ج 10
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واتةةة:  11ٙتدعُ٘ررٕ عوررٟ غررل بؿررلٝ ًررّ ابه أٗ ٙلٚعُ٘ررٕ فٌٚررا ال ٙعوٌررْ٘ أُررٕ طاعررٞ ب ((.
بشيتية ية ٖةَوو ئةةو ػةتاْةى نةة بةْةذة طةٓوسيإ دةبةةصَيَٓيت يةة ثةسطةرتاوَيو يةإ          طاغ٘ت: 

غوتى ٖةَوو طةةٍ و قةةوََيو ئةةو نةطةةية نةة      طاِشايةَيى نشدَْيو, وة ػوَئ نةوتَٓيو يإ طوَي
حةةةونِ و بشيةةةاس دةطةِسَيٓٓةةةةوة بةةةؤالى, يةةةة جَيطةةةاى ئةةةةوةى بةةةي طَيِشْةةةةوة بةةةؤالى خةةةوا و          
ثَيػةَبةسةنةى, يإ ئةوةى ية جَيطاى خةواى طةةوسة دةيجةسطةنت و بةْذايةةتى بةؤ دةنةةٕ, يةإ        

ةؿريةت و ضاو ِسوْةى يةةى يةة خةواى  طةةوسةوة, )واتةة:       ػوَيٓى دةنةوٕ نوَيشاْة و بةبَي ٖيض ب
بةةَي ئةةةوةى بطةِسَيٓةةةوة بةةؤ الى نيتةةاب و طةةوْٓةت, ضةةوْهة بةؿةةريةت بشيتيةةة يةةة نيتةةاب و         

عةةة ٢ٚلرراعةةةى دةنةةةٕ يةةة ػةةتاَْيهذا نةةة ْةةاصأْ طوَيِشايةةةَيى و ٢ٚلرراطةةوْٓةت(, وة طوَيِشايةةةَيى و 
ةوسةيةة و دسوطةت ْييةة بةؤ نةطةى ديهةة       نشدْى بةؤ خةواى طةوسةيةة, واتةة تةةْٗا َةايف خةواى ط       

 بهشَيت ((.

)) ًّ حتاكٍ أٗ حاكٍ إىل غل ًا اا١ بٕ اهسض٘ي ؾوٟ اب عوٕٚ  ٖةسوةٖا دةفةسَوَيت:       
واتةة: جةا ٖةسنةطةَيو  حةونُى بةشدةوة بةؤالى        12.ٗضوٍ فقد حلٍ اهلاغ٘ت أٗ حتاكٍ إهٕٚ ((

َبةةةسى خةةوا )ؿةةًى اهلل عًيةةة وطةةًِ( نةطةةَيو يةةإ ػةةتَيهى نةةشدة حةةانِ, جطةةة يةةةوةى نةةة ثَيػة 
 طةساْذؤتةوة ((.طاغ٘ت نشدؤتة حانِ و حونُى بؤالى طاغ٘تٟ َٖيٓاوييةتى, ئةوة 

(اْةةةى نةةة يةةةّ سؤرطةةاس و صةَاْةةةدا يةةة جَيطةةةى خةةواى طةةةوسة     )طرراغ٘تجةةا يةةةو جةةؤسة         
فش ببَيةت و  دةثةسطرتَئ و, واجبة يةطةس ٖةَوو يةنتاثةسطت و َوةحيذَيو ثَيي بَي باوةس و نةا 

 )اهعسٗٝ اهر٘رقٟ( بةسائةت ية خؤى و ئةْـاس و ػوَئ نةوتوةناْى بهات, ٖةتا دةطت بطشَيت بة 
نؤَيةنةةة و بةةٔ ٖةةةْطًَى َةةةتني و داَةةةصساوةوة, و سصطةةاسى ببَيةةت يةةة ئةةاطشى دؤصةخ, ئةةةو خةةوا و  

يةة   )ئةسباب(ة دسؤيٓةة و صائيفاْةيةة, نةة صؤسَيةو يةة خةةَيهى نشدويةأْ بةة ػةةسيو و ٖاوبةةؾ          
, وة خواى طةوسة ية قوسئاْذا باطةيإ دةنةات و دةفةةسَوَيت:    وسةتةػشيعذا, ية جَيطةى خواى طة

َٓ َكؾَِؿُي اْلَػْصِؾ َلُؼِِضَ َبْقا ر ـِ َمو ََلْ َيْلَذْن بِِف اَّللَُّ َوَلْق ي ـَ الدِّ ْؿ ِم ُظقا ََلُ َكوُء َُشَ ْؿ ُُشَ  (.21ػر٘ز٠  ها د ـَُفؿْ َأْ  ََلُ
يهاْة )ئةةبو جةةٌٖ و ػةوَئ نةةوتوةناْى( ضةةْذ خوايةةنى ٖاوبةػةيإ        واتة: ئاخؤ ئةو َوػةش 

ٖةية, نة بةسْاَة و ػةةسيعةتيإ بةؤ دادةْةَئ, يةةوةى نةة بؤيةإ ْييةة بيهةةٕ و خةواى تةاى و           

                                      
 (.50/ف1( اعمَ امل٘معني عّ زش اهعوٌني  البّ اهقٍٚ )ج11
 (. 50/ف1( اعمَ امل٘معني عّ زش اهعاملني البّ مٍٚ )ج12
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تةْٗا ِسَيطشى يَي نشدووٕ, ئةطةس بةَيَيٓى خوا ْةبوواية بة دواخظتٓى طضا بؤ ِسؤرى دوايي, ٖةةس  
إ ئةوإ و ئيُةإ داسةناْةذا, بةة يةةْاو بةشدٕ و غةةصةبى خةواى طةةوسة         صوو بشياس دسابوو ية َْيو

 بةطةس بَي ئيُإ و َوػشيهةناْذا ((. 

 ػةةسيعةت بةَيَى بةوةى نةةوا ئةةوإ ػةوَيٓيإ نةةوتووٕ يةطةةس ئةةوةى نةة )تةػةشي ( و                 
و و دةصطةةاو دةطةةةاَلتة ْةةاوخؤى    ثةسيةةةَإداْةةإ, َةةاف و حةةةم و تايبةةةت َةْةةذي خؤيةةإ و     

َْيودةوَيةةةتى و ٖةةةسَيُى يةنةياْةةة, وة ٖةةةس يةطةةةس ئةةةّ بٓةَايةةةؾ يةةة  )ياطةةا( و )دةطةةتوس( و   
قاْوْةناْيإ ْوطةيوياْة و دايةإ سػةتووة, وة ئةَةةؾ الى ئةةوإ ػةتَيهى صؤس ْةاو داس و بةةْاو         

 باْطة ...

ةَييإ بهةةٕ و  جا بةَة دةبٓة خوا و ئةسبابي ٖةس نةطَيو نة ػوَيٓيإ بهةوٕ و طوَيِشاي         
ٍَ يإ بنب يةطةس ئةّ نوفش و ػرينة ئاػهشا و ؿةساحة, وةى ضؤٕ خواى طةةوسة يةةٖود و    تَيهة
ْةؿاساناْى ية قوسئاْذا بةّ جؤسة ية قةَيةَذاوة, ناتَيو يةةٖودى و ْةؿةاسانإ ػةوَئ )احبةاس(     

َئ يةإ نةةوتٔ يةة    عةيإ نشدٕ  و ػو٢ٚلاصاْاو )سٖبإ( سوٖباْةناْيإ نةوتٔ و, طوَيِشايةَيى و 
 داْاْى تةػشي  و حونُذا ...

ٍَ و بةةاسو دؤخةةى ئةةةَإ صؤس يةةة يةةةٖود و ْةؿةةاسانإ, خةةشاثرت و ثةةيع تةةش و             بةةةَيهو حةةا
ٍَ دةنةشد يةإ            قَيضةوْرتة, ضةوْهة صاْةاو سوٖباْةةناْى يةةٖودو ْةؿةاسا, ناتَيةو حةةساَيإ حةةاَل

ٍَ يإ حةساّ دةنشد و ػةسيعةتيإ دةطةساْذ ةوة بؤ ٖةواو ٖةوةغ و بةسرةوةْةذى خؤيةإ,   حةاَل
ْةٖاتٔ بيٓوطٔ و دايِشَيزٕ و بيهةْة دةطتوس و قاْوٕ و بةسْاَة و ػةسيعةتى ٖةةَوو خةةَيهى,   
بةةةجؤسَيو ٖةسنةةةغ طةسثَيطةةى و ثَيطةةةواْةى بهشدايةةة و يَيةةي دةسبطةةواية و تاْةةةى يةةَي بذايةةة   

نيتةابى خةواى طةةوسة و قظةة و     طضاي بذةٕ و َةحهوَى بهةةٕ, وة ْةضةووٕ بيهةْةة ٖاوػةاْى     
بةسْاَةى خؤيإ طةةس خبةةٕ بةطةةسيذا, وةى ضةؤٕ ئَيظةتا يةةّ طةةسدةَةدا دةنشَيةت, و دةضةٔ          
دةيهةْةة دةطةتوس و ياطةةاو قةاْوٕ و بةسْاَةةةى ريةإ, بةوةػةةةوة ْاوةطةنت و دةيهةةةٕ بةة حةةانِ       

 بةطةس حونُى خواى طةوسةوة .

ٍ بضاْةة نةة طةةوسةتشئ )    ئةطةةس بةباػةى يةَةة تَيطةيؼةتى, ئةةوة ضةاى              ( دةسةجةة و  اععر
واتةة  هعسٗٝ اهر٘رقٟ(  ثًةى ثةيوةطت بووٕ و دةطت طشتٔ بةّ نؤَيةنة و بٔ ٖةْطًَة َةتيٓةوة )ا

, )طراغ٘ت( )الإية إالاهلل( و بةسص تةشئ ثايةةناْى نةافش بةووٕ و دةسضةووٕ و بةَي بةاوةس بةووٕ بةة          
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د نشدٕ, وة جةْط و جيٗةاد نةشدٕ درى   , واتة جةْط و جيٗا13بشيتية ية ضًَة و ثؤثةى ئيظالّ.
ٍَ دإ و تَيهؤػةةإ يةةة   ػةوَئ نةةةوتوإ و ئةةةتباعى ئةةةّ َةْٗةةةج و َةصٖةبةةة نةةوفشى يةةة و, ٖةةةو
ثَيٓةةاوى ِسوخاْةةذٕ و داِسَاْةةذْى و تَيهةةذاْى و, يةةةبٔ دةسَٖيٓةةاْى و, ِسصطةةاس نةةشدٕ و دةسنشدْةةى    

واتة خةواى طةةوسةى بةديَٗيٓةةس,    خةَيهى ية بةْذايةتى بةْذةوة بؤ بةْذايةتى خواى بةْذةنإ, 
, ئةَةةةؾ بةةَي طوَةةإ بةةة باَلونشدْةةةوة و (ًررّ عدررادٝ اهعدرراد إىل عدررادٝ زش اهعدرراد)وةى دةَيةةَئ: 

ِساطةياْذٕ و ئيعالْى ئةّ ٖةقة دةنشَيت, نة ئةَةؾ ناس و ِسَيطةةى تةةواوى ثَيػةَبةةسإ بةووة,     
شئ ػةَيواص, ناتَيةو فةةسَامنإ    وةى خواى طةوسة بةباػى بؤى ِسووٕ نشدويٓةتةةوة, بةة جةوإ تة    

 ةىو ةنةةى, ذا نشدٕ و ػوَئ نةةوتٓى َيًةةتى ئيةرباٖيِ و دةعةوة و باْطةواص    يثَيذةنات بة ئيكت
ـَ َمَعاُف إِْذ َقاوُلقا  ر :دا دةفةسَوَيت )املٌتخِٞ(ية طوسةتى  ًْ َلُؽْؿ ُأْشَقٌة َحَسـٌَي ِِف إِْبَراِهقَؿ َوالَِّذي قْد َكوَك

و ـْ ُيوِن اَّللَِّ َكَػْرَكو بُِؽْؿ َوَبَدا َبْقـَـَو َوَبْقـَُؽُؿ اْلَعَداَوُة َواْلبَ  لَِؼْقِمِفْؿ إِكَّ َّو َتْعُبُدوَن ِم ْغَضوُء َأَبًدا َحتَّك ُبَرآُء ِمـُْؽْؿ َوِِم

واتةةة: ئةةةى ئيُاْةةذاسإ, ئةةةو نةطةةاْةى يةنتاثةسطةةنت, ِسَيبةةاص و ِسَيطةةا و    ( 4د ُتْمِمـُااقا بِااوَّللَِّ َوْحااَدهُ 
صَيهى صؤس ضةةاى و حةطةةةٕ بةةؤ ئَيةةوة ٖةيةةة, يةةة ِسَيبةةاصو ِسَيطةةاو باْطةةةواصى ثَيػةَبةةةس       باْطةةةوا

ئيرباٖيِ و تةواوى ثَيػةَبةةساْى ثةَيؽ ئةةويؽ, و ئةواْةةى ئيُاْيةإ ثَيةي َٖيٓةابوو يةطةَييةذا,         
واتةةة )حةةةواسي و ٖاوةيةةةناْى ئيةةرباٖيِ(, ناتَيةةو بةطةةةٍ و قةوَةنةةةى خؤيةةإ ووت: ئَيُةةة         

يةة ئَيةوة )خؤتةإ( و ئةةو ػةتاْة دةنةةئ نةة يةجَيطةةى خةواى طةةوسة دةيةإ             بةسائةتى خؤَإ
غةوتى خؤتةإ, وة خؤَةإ    طاثةسطنت و بةْذايةتى بؤ دةنةٕ, واتة ئةو ػتاْةى نة نشدوتاْةتة 

ئةةو ػةتاْةؾ نةة دةيةإ ثةسطةنت )واتةة ئةةو ديٓةة         يو تةبةسا نشد و, بة خؤتةإ و  ية ئَيوة بةسئ
اوةس بةووئ, وة عةةداوةت و دورَٓايةةتى و سم و بةوغض و نيٓةة  يةة       نوفشي يةتإ( نافش و بَي ب

                                      
)) زأع اسًس اإلضمَ ٗعٌ٘دٖ اهؿمٝ ه ٗذزٗٝ : )ؿًى اهلل عًية وطًِ( دةفةسَوَيت ى ثَيػةَبةسى خوا وة ( 13

واتة :  طةسى ٖةَوو ناسَيو ئيظالَة , وة نؤَيةنة و ثايةنةى ْوَيزة و , ضًَةو  .ضِإً ادتٔاد يف ضدٚى اب ((
 /ثؤثةػى جيٗاد نشدْة ية ثَيٓاوى  خواى طةوسة((.

ه ٗ ضِّ اهرتًررٜ  ادتراً      21445 حدٙث :  -ًطِد اسُؿازحدٙث ًعاذ بّ ادى  -طِد أمحد بّ حِدى  ً ؾخٚذ :    
ٍ   -اهؿخٚذ   ه ٗ  260 براش ًرا ارا١ يف حسًرٞ اهؿرمٝحدٙث :        - اهربا٢ذ أب٘اش اإلمياْ عّ زض٘ي اب ؾوٟ اب عوٚرٕ ٗضرو

 / ٗؾخخٕ االهداُٟ زمحٕ اب .. 2348 كتاش ادتٔاد حدٙث :  -املطتدزن عوٟ اهؿخٚخني هوخاكٍ  
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َْيوإ ئَيُة و ئَيوةدا طةسى ٖةَيذا و دسوطةت بةوو, ٖةةتا ئةةو ناتةةى دَيٓةة طةةس ِسَيطةةى ٖةةم و          
 14يةنتاثةسطتى و باوةس بة خواى تاى و تةْٗا دةَٖيٓٔ و تةْٗا بةْذايةتى بؤ ئةو دةنةٕ ((.

واتة  دَوَبَداراٖيِ و ػوَئ نةوتوةناْى يةوة دةفةسَوَيت: خواى طةوسة ية صووباْى ئيرب
 دالَعداَوةردةطتى ثَيهشدوو طةسى ٖةَيذاو ئاػهشابوو, وة طةيشنة بضاْة ضؤٕ خواى طةوسة 

ِسم و نيٓة و بوغض خظتووة, ضوْهة ئةَةيإ  دالَبغضوءر دورَٓايةتى و عةداوةتى ثَيؽ
)ِسم و نيٓة(, ضوْهة ٖةْذَيو جاس َشؤظ ِسقى ية  )دورَٓايةتى( صؤس طشْطرت و ية ثَيؽ تشة ية

( و ػوَئ نةوتواْي و ئةويياناْى يةتى, بةاَلّ دورَٓايةتى و عةداوةتى يإ ْانات, )طاغ٘ت
بةَةؾ ٖةَيٓاطَيت بةو واجبةى نةيةطةسيةتى, ٖةتا ٖةسدوونيإ )دورَٓايةتى و سقو نيٓة( 

 15ى جَيبةجَي بهات و بَيتة دي .ثَيهةوة نؤ بهاتةوة و ئاَاْج و واجبةنةى طةسػاْ

ُِِلٍه  دَكَػركو بُِؽؿرصاْاياْى تةفظري دةفةسَووٕ:  ًِّ دٙ َٗ َٗ  دَوَبدارأٜ َتَدَسأُا ِبلٍ  ََٔس  َظ
 َْ  16يف اهَقوب ... دوالَبغضوءرباهَقتى ٗاهَكسشه  دَبقـَـو َو َبقـَُؽؿ الَعداَوةربا

ًَى( )بةسائةتى( ئيرباٖيِ وػوَئ  وة طةسْج بذةو وسد بةسةوة, ضؤٕ خواى طةوسة )َتَأ
نةوتوةناْى ية َوػشيهةنإ ثَيؽ )بةسائةتى( ية ثةسطرتاوةناْيإ نشدووة, واتة ضؤٕ 

ت ئةئيرباٖيِ و ػوَئ نةوتوةناْى بةسائةتيإ نشدووة ية طةٍ و قةوَةنةيإ ثَيؽ ئةوةى بةسا
 وَيت:إ دةيإ ثةسطنت, وةى دةفةسَبهةٕ يةو ثةسطرتاواْةى نة طةٍ و قةوَةنةي

و ُبَرآُء ريةنةّ:    ئَيُة بةسائةتى خؤَإ ية ئَيوة )خؤتإ( نشد . دِمـُْؽؿْ إِكَّ

                                      
ٍَ تةواوى طوسةتةنة يةطةس يةنَيو ية ٖاوةيةنإ دابةصى بةْاوى ) 14 نوسى ئةبى بةيتةعة(, حاطيب ( ئةّ ئايةتة يةطة

نة ية باطةناْى داٖاتوودا بة ئيضْى خواى طةوسة يةطةس ئةّ باطة دةدوَيني, ضةوْهة بةة داخةةوة صؤسَيةو يةة خةةَيهى       
ٍَ و ْابةجَيي بةْةصاْاْة و طوَاْى ػةيتاْى ياْة بؤ دةنةٕ .صؤس تةئويٌ و ػوبوٖ  اتى بةتا

( وةى ئةَة حاَيى صؤسبةى خةةَيهى ئةةّ ِسؤرطاسةيةة, طةوس ئةةصاَْيت فةاَلٕ نةطةى ْضيهةى يةإ خضَةى يةة ِسيةضى بةَي               15
ئةةت و حاػةاو   باوةسإ و َوػشيهاْة, نةضى ئاَادة ْييةة يةإ ْاوَيشَيةت يةبةةس َةؿةًةحةت و طةودَيهى دوْيةايي بةسا       

جَيبةةجي نشدْةى وةالئةو     طةورة  ر دورَٓايةتى خؤى يةطةَييذا سابطةيةَْيت ية ثَيٓاو بةجَي طةياْذْى فةسَاْى خواى 
 بةسائةت و ْضيو بووْةوة ية خواى طةوسة و دةطت طشتٔ بة نؤَيةنةى َةتني و ػوَئ نةوتٓى َيًةتى ئيرباٖيُةوة.

 (.610-609ٔ عباغ )( تفظري اب 16
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َّو َتْعُبُدونَ ر دووةّ: ـْ ُيوِن اَّللَِّ َكَػْرَكو بُِؽؿْ  َوِِم ةو ػتاْةؾ نة يةجَيطةى خواى طةوسة ي دِم
 ثةسطنت و بةْذايةتى بؤ دةنةٕ. دةيإ

ةثَيؽ تشة, ضوْهة صؤسبةى خةَيهى, بةسائةت يةبةس ئةوةى يةنةّ ية دووةّ طشْطرت و ي
ٌَ و دسؤنإ, بةاَلّ بةسائةت ية طاغ٘تدةنةٕ ية بت و  , يإ دةطتوس و ياطا و قاْوٕ و ديٓة بات

, جا بةّ جؤسةؾ واجبةنةى 17خؤيإ و ػوَئ نةوتوإ و دةطت و ثَيوةْذةناْيإ ْانةٕ.
ةسَاْى خواى طةوسة, نة يةطةس تةواوى جَيبةجَي ْةنشدووة و, ٖةَيٓةطتاوة بة بةجَي َٖيٓاْى ف

بةاَلّ ئةطةس بةسائةت و  ى اهلل عًية وطًِ( واجيب نشدووة,ثَيػةَبةسإ و ئيرباٖيِ و حمُذ )ؿً
, واتة 18إ دةطشَيتةوة.يتةبةساى نشد ية َوػشيهةنإ, ئةوة بةسائةت نشدٕ ية ثةسطرتاوةناْيؼ

و بةسائةتى نشد,  ساطتى دوورَٓايةتىجؤسةى ئةطةس بةدووةَيؽ دةضَيتة ْاو يةنةَةوة, بةو 
 ئةوة بؤخؤى سقو بوغض و نيٓةنةؾ دسوطت دةبَيت ...

بةّ جؤسة, نةَرتئ داواو تةنًيفَيو ية بةْذةنإ نة واجبة يةطةسيإ و ثَيويظتة 
ٖةطنت ثَييي و جَيبةجَيي بهةٕ, نة بَي ئةوة ٖةسطيض سصطاسيإ ْابَيت و ية سيضى 

و دووس نةوتٓةوة و دةسضووٕ ية ( )طاغ٘تشيتية ية نافش بووٕ بة يةنتاثةسطتإ داْاْشَئ, ب
و بةْذايةتى و ػوَئ نةوتٓى خؤى و ػريى و باتًَةنةى, بةو بةَيطةى خواى طةوسة  ثةسطنت

ـْ بِوَّللَِّ َلَؼِد اْشَتْؿَسَؽ بِوْلُعْرَوِة اْلُقْثَؼكردةفةسَوَيت:  ـْ َيْؽُػْر بِولطَّوُغقِت َوُيْمِم واتة:  .(256اهدقسٝ دَلَؿ
واتة بة ٖةَوو جؤسةناْييةوة, وةى طوَيِشايةَيى  )طاغ٘ت(ٖةسنةغ بَي باوةِس و نافش ببَيت بة 

فةسَاْى ػةيتإ و ثةسطنت و بةْذايةتى بت و دسوطت نشاوةنإ, وة باوةِس و ئيُاْى تةواوةتى 
و نؤَيةنةى  ووة بة ثةتو ئةوةى ْاسدويةتى, ئةوة دةطتى طشت بَٗيَٓيت بة خواى طةوسة )اهلل(

واتة )الإية إالاهلل( نة ثَيى دةَيَئ يةنتاثةسطتى يإ تةوحيذى خواى  )اهعسٗٝ اه٘رقٟ(َةتيٓةوة 
 طةوسة((. 

                                      
ئةَة حاَيى صؤسبةى بةْاو صْاى ئاييٓى و ػوَئ نةوتواْى بةاْط خةواص و حيضبةي يةناْةة, صؤس بةَي ػةةسَاْة       ( وةى  17

دةَيَئ: ئاييٓى ئيظالّ ئاييٓى دورَٓايةتى و سم و نيٓة ْيية, بةَيهو ئةاييٓى ثَيهةةوة ريةإ و يةةى خوَيٓذْةوةيةة, وة      
 ٔ نةوتةى َيًةتى ئيرباٖيُني, طبخإ اهلل !صؤس بَي ػةسَاْةؾ دةَيَئ ئَيُة ٖةَيطشى قوسئإ و ػوَي

ٍَ  )ضدٚى اهِجاٝ ٗاهفلان ًّ ً٘االٝ املستدّٙ ٗأٓى اإلغرسانه ذتٌرد برّ عتٚر (      ( طةيشى 18 )ًورٞ ابرسآٍٚ ٗ    بهةة يةطةة
 . طد  اهِ٘ز هإلعمَ اإلضمًٟ.(دع٘ٝ االُدٚا١ ٗاملسضوني ٗ أضاهٚب اهلػاٝ يف متٚٚعٔا ٗ ؾسف اهدعاٝ عِٔا
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ًٓ َأِن اْظُبُدورٖةسوةٖا دةفةسَوَيت:  ٍي َرُشق ايٓخٌ  دا اَّللََّ َواْجَتـُِبقا الطوغقتَولََؼْد َبَعْثـَو ِِف ُكؾِّ ُأمَّ

طةٍ و ْةتةوةيةى )قةوََيو( ثَيػةَبةسَيهُإ ِسةواْة نشدووة, ٖةتا واتة ئَيُة بؤ ٖةَوو  (36
 ((.بَٗيٓٔ )طاغ٘ت(بةْذايةتى خواى طةوسة بهةٕ و واص ية بةْذايةتى و طوَيِشايةَيى 

َْوَثوِن  روة دةفةسَوَيت:  ْٕ ـَ ا ْجَس ِم واتة: دووس بهةوْةوة ية ثيظى  (30اذتجدَلوْجَتـِبُقا الرِّ
)عًية ايظالّ(  ئيرباٖيُةوةثَيػةَبةس ة ٖةسوةٖا ية دوعا و ثاساْةوةنةى ػريى و بتةنإ ((. و

وإِْذ َقوَ  إِْبَراِهقُؿ َربِّ اْجَعْؾ َهَذا اْلَبَؾَد آِمـًو َواْجـُْبـِل َوَبـِلَّ َأْن َكْعُبَد  ردةفةسَوَيت:  خواى طةوسة

َْصـَوَ   ْٕ بهَيؼة بةطةس ئةّ ػاسو واَلتةدا واتة: ثةسوةسدطاسا, َٖيُٓى و ئةَاْةت (, 35ابسآٍٚ  دا
واتة  )حةسةّ(و داْيؼتواْةنةى و, خؤّ و ْةوة ناْيؼِ بجاسَيضة يةوةى نة بتةنإ بجةسطنت ((.

 ية ػريى.

ئةطةس َشؤظ ئةَة يةّ دوْيادا جَيبةجَيي ْةنات و بةدى ْةَٖيَٓيت, و ئَيظتا دووس 
ئةوة ية قياَةتذا ية سةْج بة  ,و ػوَئ نةوتواْى )طاغ٘ت(ْةنةوَيتةوة و نافش ْةبَيت بة 

خةطاسو قوِس بةطةسةنإ )اخلاطشئ( دةبَيت, جا ئةو ناتة ٖيض ػتَيو يةّ ديٓة طودى ثَي 
ْاطةيةَْيت, ئةطةس نةّ تةسخةَى و نةّ و نوستى ٖةبوو يةّ بٓطيٓة ئةطاطى و ئةؿًة 

هى بؤى ْابَيت, نة ئةؿيًة, وة ثةػيُإ دةبَيتةوة ية ِسؤرَيهذا نة ثةػيُاْى ٖيض طودو قاصاجنَي
خؤصطة دةخواصَيت بؤ تةْٗا جاسَيو بطةِسَيتةوة دوْيا و, ئةّ بٓطيٓة و سونٓة طةوسة و 

, )اهعسٗٝ اه٘رقٟ(جَيبةجَي بهات و, دةطت بطشَيت بة نؤَيةنةى َةتني و ْةثطشاوةوة  ظٌٕٚعة
 و ػوَئ ئةّ )َيًةت( و ِسَيباصة طةوسة بهةوَيت.

ـَ  رؤرةَإ بؤ دةنات و دةفةسَوَيت: خواى طةوسة باطى ئةو ِسثاػإ  بُِعقا ِم ـَ اتُّ َأ الَِّذي إْذ َتَزَّ

َبُعقا َلْق َأنَّ َلـَو كَ  ـَ اتَّ َْشَبوُب* َوَقوَ  الَِّذي ْٕ ًْ ِِبُِؿ ا َبُعقا َوَرَأُوا اْلَعَذاَب َوَتَؼطََّع ـَ اتَّ َأ ِمـُْفْؿ َكَا الَِّذي ًة َلـَتََزَّ رَّ

ُءوا ِمـَّو َكَذ  ـَ الـَّور َتَزَّ اٍت َظَؾْقِفْؿ َوَمو ُهْؿ بَِخوِرِجََّي ِم ْؿ َحََسَ  . (167_166اهدقسٝ  دلَِؽ ُيِرهيُِؿ اَّللَُّ َأْظَاََلُ

و َوػشيهةنإ طضاى  )طاغ٘ت( واتة: ية ِسؤرى دواييذا, ناتَيو طةسنشدةوة و ثَيؼةوا
ىَل دةنةٕ, وة ٖةَوو  ٔ, خَيشا حاػا دةنةٕ ية ػوَئ نةوتةناْيإ و بةسائةتيإيٓدؤصةخ دةب

ئةو ثةميإ و بةَيَيٓاْةيإ بري دةضَيتةوة نة ية دوْيادا دابوويإ بةيةى, يإ نة ٖيواى 
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طةساْةوةيإ ْةَا بؤ دوْيا و تةوبة نشدٕ, وة ئةواْةػى ػوَئ ئةو طةسنشدة و ثَيؼةوا 
هيؽ بووة َوػشيهاْة نةوتبووٕ ٖاواس دةنةٕ و دةَيَئ: خؤصطة ئةطةس ٖةس بؤ تةْٗا جاسَي

دةطةِسايٓةوة دوْيا, ئةوة ئَيُةؾ يةخةَإ يَي ٖةَيذةتةناْذٕ و, بةسائةت و حاػاَإ يَي 
دةنشدٕ, وةى ضؤٕ ئةَِشؤ ئةوإ )طةسنشدة و ثَيؼةواو طةوسةنامنإ( خؤيإ ية ئَيُة بةسى 
 نشدوو حاػايإ يَي نشدئ, ئيرت خواى طةوسة بةو جؤسة ناس و نشدةوةناْى خؤياْيإ ثيؼإ
دةدات, بةٖةس دوواليإ, طةسنشدةنإ و ئةواْةؾ نة ػوَئ يإ نةوتبوٕ و طوَيِشايةَيى يإ 
ٍَ و نةطةس بؤ ٖةسدوو اليإ و, بؤ ٖةتا ٖةتاؾ ٖةس ية ئاطشى  بووٕ ية دوْيادا, وة دةبَيتة نؤ

 دؤصةخذا ثَيهةوة دةََيٓٓةوة ((. 

تةواو, ئيرت ناس ية ناس تشاصا, و نات , بةاَلّ تةواو ... فقد فات اسٗاْٖةيٗات ... ٖةيٗات, 
, تؤ ... ئةى بةْذةى خوا ئةطةس بة ئوََيذ و ٖيواى ْةَاتَيجةِسى, طةساْةوة و فشطةت بؤ دوْيا 

سةحِ و بةصةيي خواى طةوسةيت, نة بؤ ئةواْةى ْوطيوة خؤيإ دةثاسَيضٕ و تةقواى خواى 
ة, وة ٖةس ئَيظتا خؤت بجاسَيضة و ( دووس بهةو)طاغ٘تطةوسةيإ ٖةية, ئةوة ية ٖةَوو طةساْى 

( بةَيَى ئَيظتا, ٖةس ئَيظتا, ئةصاْى بؤ؟ ضوْهة ية أآلْ ... أآلْدووس بهةوة ية ػرينةناْيإ )
ِسؤرى دواييذا ٖيض نةطَيو يةوإ و طةسةجناَى خشاثى ئةوإ ِسصطاسى ْابَيت, ئيال )تةْٗا( ئةو 

دووس طشتووة و بةسائةتى ىَل نشدووٕ, بةاَلّ  نةطاْة ْةبَيت نة ية رياْى دوْيادا خؤى يَييإ بة
و بةتاَيةيإ, و ػوَئ يإ بهةوَيت يةطةسى و طوَيِشايةَيى  طىئةو نةطةى ِساصى بَيت بةو ديٓة با

))مـ كون  يإ بهات, ئةوة باْط نةسَيو )َوْادي( يةى ية ِسؤرى دواييذا ٖاواس دةنات و دةَيَيت:

بد الشؿس الشؿس ويتبع مـ كون يعبد الؼؿر الؼؿر ويتبع مـ كون يعبد صقئو لؾقتبعف لقتبع مـ كون يع

. واتة: ٖةسنةغ ية دوْيادا ضي دةثةسطت و بةْذايةتى بؤضى يعبد الطقاغقً الطقاغقً((
دةنشد با ئَيظتاؾ ٖةس ػوَئ ئةو بهةوَيت, جا ٖةسنةغ خؤسى دةثةسطت ػوَئ خؤس 

 ةناْىطاغ٘ت(نةوَيت, وة ٖةسنةغ )دةنةوَيت, وة ٖةسنةغ َاْطى دةثةسطت ػوَئ َاْط دة
دةنةوَيت((. ٖةتا ية فةسَوودةنةدا دةطاتة طةس ئيُإ  كاْة)طاغ٘ت(دةثةسطت ئةوة ػوَئ 

))مو حيبسؽؿ وقد ذهى الـوس ؟ لقؼقلقن : لورقـوهؿ ، وكحـ أحقج  داسةنإ و ثَييإ دةطوتشَيت:

واتة:  .ا كوكقا يعبدون ، وإكا كـتظر ربـو((مـو إلقف القق  ، وإكو شؿعـو مـوييو يـويي : لقؾحؼ كؾ قق  ب
وةى وةطتاْذووة, يإ ضاوةِسَيي ضى دةنةٕ؟ وة خةَيهيؽ ٖةَووى ِسؤػنت؟ َيضى ػتَيو ئ
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دةَيَئ: ئَيُة ية دوْيادا يةوإ جيا بويٓةوة, وة ئَيُة يةّ ِسؤرةدا صؤس صياتش ية خؤَإ ثَيويظتى 
ُإ ية باْط دةسَيو بوو باْطى دةنشد و دةيووت: ٖةية, وة ئَيُة طوَي يإَإ بةو جيابووْةوة

با ٖةس قةوّ و طةيةى بطات بةواْةى نة ية دوْيادا دةيإ ثةسطنت, وة ئَيُةؾ ية دوْيادا تةْٗا 
 19دةنةئ ((.ثةسوةس دطاسَإ خواى تاى و تةْٗا َإ دةثةسطت, وة ئَيظتاؾ ٖةس ضاوةِسَيى 

 .(()) لورقـوهؿ و كحـ أحقج مـو إلقف ِسؤرةدا :جا طةسْج بذة ية وةاَلَى ئيُإ داسإ يةو 
 ئَيُة ية دوْيادا يةوإ جيا بويٓةوة, وة ئَيُة يةّ ِسؤرةدا صؤس صياتش ية خؤَإ ثَيويظتى َإ

 ((.ٖةية يإبةو جيابووْةوة

                                      
ُاَى بوخاسى ية نيتابى )ايتوحيذ( يةنتاثةسطتى و ئيُةاَى َوطةًيِ يةة نيتةابي )االميةإ( بةاوةسدا       : ئي( َتفل عًية19

 َٖيٓاوياْة.

   تةواوى فةسَوودةنة بةّ جؤسةية:
اُر   عّ أبٛ ضعٚد ارتدزٜ ه ماي : موِا ٙا زض٘ي اب ٓى ُس٠ زبِا َٙ٘ اهقٚاًرٞ   مراي : ه ٓرى تكرازْٗ يف زاٙرٞ اهػرٌظ ٗاهقٌرس إذا ك             

كرى   ؾخ٘ا   ه ه موِا : ال ه ماي : ه فإُلٍ ال تكازْٗ يف زاٙٞ زبلٍ ٣ً٘ٙر ه إال كٌا تكازْٗ يف زاٙتٌٔا ه رٍ ماي : ه ِٙادٜ ًِراد : هٚررٓب  
 ّ  مَ٘ إىل ًا كاُ٘ا ٙعددْٗ ه فٚرٓب أؾخاش اهؿوٚب ً  ؾوٚدٍٔ ه ٗأؾخاش اسٗراْ ً  أٗرأٍُ ه ٗأؾخاش كى آهلٞ ً  آهلتٍٔ ه حتٟ ٙدقٟ ًر
: كاْ ٙعدد اب ه ًّ بس أٗ فااس ه ٗغ)ات ًّ أٓى اهلتاش ه رٍ ٙؤتٟ ظٍِٔ تعسض كأُٔا ضساش ه فٚقاي هوٚٔر٘د : ًرا كِرتٍ تعدردْٗ   مراه٘ا      

ملْ٘ تطاكِا ُعدد عصٙس ابّ اب ه فٚقاي : كربتٍ ه مل ٙلّ ب ؾاحدٞ ٗال ٗهد ه فٌا تسٙدْٗ   ماه٘ا : ُسٙد أْ تطقِٚا ه فٚقاي : اغسب٘ا ه فٚ
ه فٌرا  يف أٍِ ه رٍ ٙقاي هوِؿاز٠ : ًا كِتٍ تعددْٗ   فٚق٘هْ٘ : كِا ُعدد املطٚذ ابّ اب ه فٚقاي : كربتٍ ه مل ٙلّ ب ؾاحدٞ ه ٗال ٗهرد  

ٍ : تسٙدْٗ   فٚق٘هْ٘ : ُسٙد أْ تطقِٚا ه فٚقاي : اغسب٘ا فٚتطاملْ٘ يف أٍِ ه حتٟ ٙدقٟ ًّ كاْ ٙعدد اب ًّ بس أٗ فرااس ه فٚقراي هلر   
ًا حيدطلٍ ٗمد ذٓب اهِاع   فٚق٘هْ٘ : فازمِآٍ ه ٗضترّ أحر٘ج ًِرا إهٚرٕ اهٚرَ٘ ه ٗإُرا نعِرا ًِادٙرا ِٙرادٜ : هٚوخر  كرى مرَ٘  را كراُ٘ا               

ا ه زبِر ٙعددْٗ ه ٗإمنا ُِتعس زبِا ه ماي : فٚأتٍٚٔ ادتداز يف ؾ٘زٝ غل ؾ٘زتٕ اهيت زأٖٗ فٚٔا أٗي ًسٝ ه فٚق٘ي : أُا زبلٍ ه فٚق٘هْ٘ : أُر   
فم ٙلوٌٕ إال اسُدٚا١ ه فٚق٘ي : ٓى بِٚلٍ ٗبِٕٚ آٙٞ تعسفُٕ٘   فٚق٘هْ٘ : اهطاق ه فٚلػ  عّ ضامٕ ه فٚطجد هرٕ كرى ًرؤًّ ه ٗٙدقرٟ ًرّ      
كاْ ٙطجد ب زٙا١ ٗنعٞ ه فٚرٓب كٌٚا ٙطجد ه فٚع٘د ظٔسٖ طدقا ٗاحدا ه رٍ ٙؤتٟ بادتطس فٚجعى بني ظٔسٜ أٍِ ه ه موِا : ٙا زض٘ي 

ًٗا ادتطس   ماي : ه ًدحكٞ ًصهٞ ه عوٕٚ الاطٚ  ٗكمهٚب ه ٗحطلٞ ًفولخٞ هلا غ٘كٞ عقٚفا١ ه تلْ٘ بِجد ه ٙقاي هلا : اهطعداْ  اب ه
ه املؤًّ عوٚٔا كاهلسف ٗكاه)ق ٗكاهسٙذ ه ٗكأااٗٙرد ارتٚرى ٗاهسكراش ه فِراج ًطروٍ ه ُٗراج شتردٗؽ ه ًٗلردٗع يف ُراز أرٍِ ه حترٟ ميرس             

ٌا أُتٍ بأغد هٛ ًِاغدٝ يف اذت  ه مد تدني هلٍ ًّ املرؤًّ ٣ً٘ٙرر هوجدراز ه ٗإذا زأٗا أُٔرٍ مرد صتر٘ا ه يف إار٘أٍُ ه        آاسٍٓ ٙطخب ضخدا ه ف
دِٙراز  ٙق٘هْ٘ : زبِا إا٘اُِا ه كاُ٘ا ٙؿوْ٘ ًعِا ه ٗٙؿًْ٘٘ ًعِا ه ٗٙعٌوْ٘ ًعِا ه فٚق٘ي اب تعاىل : اذٓد٘ا ه فٌّ ٗادمت يف مودرٕ ًققراي   

ه ٗحيسَ اب ؾ٘زٍٓ عوٟ اهِاز ه فٚرأتٍُ٘ٔ ٗبعكرٍٔ مرد غراش يف اهِراز إىل مدًرٕ ه ٗإىل أُؿراف ضرامٕٚ ه فٚخسارْ٘ ًرّ           ًّ إمياْ فأاساٖ٘ 
عسف٘ا ه رٍ ٙع٘دْٗ ه فٚق٘ي : اذٓد٘ا فٌّ ٗادمت يف مودٕ ًققاي ُؿ  دِٙاز فرأاساٖ٘ ه فٚخسارْ٘ ًرّ عسفر٘ا ه ررٍ ٙعر٘دْٗ ه فٚقر٘ي :        

ًّ إمياْ فأاساٖ٘ ه فٚخساْ٘ ًّ عسف٘ا ه ماي أب٘ ضعٚد : فرإْ مل تؿردمُ٘ٛ فرامس١ٗا : إْ اب ال     اذٓد٘ا فٌّ ٗادمت يف مودٕ ًققاي ذزٝ
ٙعوٍ ًققاي ذزٝ ٗإْ تم حطِٞ ٙكاعفٔا ه ه فٚػف  اهِدْٚ٘ ٗاملم٢لٞ ٗاملؤًِْ٘ ه فٚق٘ي ادتداز : بقٚ  غفاعيت ه فٚقدض مدكٞ ًّ اهِاز 

بأف٘اٖ ادتِٞ ه ٙقاي هٕ : ًا١ اذتٚاٝ ه فِٚدتْ٘ يف حافتٕٚ كٌا تِد  اذتدٞ يف محٚى اهطٚى ه مد ه فٚخسج أم٘اًا مد اًتخػ٘ا ه فٚوقْ٘ يف ُٔس 
ٍ زأٙتٌ٘ٓا إىل ااُب اهؿخسٝ ه ٗإىل ااُب اهػجسٝ ه فٌا كاْ إىل اهػٌظ ًِٔا كاْ أاكس ه ًٗا كاْ ًِٔا إىل اهعى كاْ أبٚض ه فٚخساْ٘ كأُٔ

اوْ٘ ادتِٞ ه فٚق٘ي أٓى ادتِٞ : ٓؤال١ عتقا١ اهسمحّ ه أداؤٍ ادتِٞ بػل عٌى عٌورٖ٘ ه ٗال ارل   اهوؤهؤ ه فٚجعى يف زمابٍٔ ارت٘اتٍٚ ه فٚد
 ًٗقوٕ ًعٕ ه مدًٖ٘ ه فٚقاي هلٍ : هلٍ ًا زأٙتٍ 
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ٍَ ئةوةػذا ئَيُة  واتة: ئَيُة ية رياْى دوْيادا خؤَإ يَي يإ جيا نشدْةوة, يةطة
ٍَ و ثاسة و ناسو باسى ئةوإ ٖةبوو, جا ضؤٕ يةّ ػوَيٓة طةوسة و ثَيويظتى َإ بة دسٖ ةّ و َا

دا يَييإ جيا ْابيٓةوة, جا يةّ فةسَوودةدا نؤَةَيَيو َةػخةَيى ِسَيطا ٖةية, يةواْةؾ ظٌٕٚعة
ـَ َطَؾُؿقا َوَأْزَواَجُفْؿ َوَمو َكوُكقا يَ ر نة دةفةسَوَيت: فةسَوودةى خواى طةوسة وا الَِّذي  دُبُدونعْ اْحرُشُ

واتة: ئادةى فشيؼتةنإ, ئةواْةى وا صوَيِ و طتةَيإ نشدوو َوػشيو بووٕ ية  .(22اهؿافات 
دوْيادا, خؤيإ و ٖاوػَيوة و ػوَئ نةوتووةناْيإ و ئةواْةى نة يةجَيطاى خواى طةوسة دةيإ 

 ثةسطنت ٖةَوويإ ثَيهةوة نؤبهةْةوة ((.

و دةطت و ثَيوةْذةناْيإ و ػوَئ نةوتةناْيإ واتة: ٖاوػَيوةناْيإ  دَوَأْزَواَجُفؿْ ر
ُْؿ َيْقَمئٍِذ ِِف اْلَعَذاِب ر يةطةس باتًَة ناْيإ, ثاػإ دواى ئةوة خواى طةوسة دةفةسَوَيت: َلنَِنَّ

 َّٓ َٓ إَِلَف إِ ْؿ  ُْؿ َكوُكقا إَِذا قِقَؾ ََلُ و َكَذلَِؽ َكْػَعُؾ بِودُْْجِرِمَّي * إَِنَّ ُكقن * إِكَّ ونُمْشَسِ  .(35-33 داَّللَُّ َيْسَتْؽِزُ
واتة: جا ئةَاْة ٖةَوويإ ثَيهةوة )ثَيؼةوا و ػوَئ نةوتة( ية طضا و ئاصاسدا ٖاوبةؾ و 
ػةسيهٔ, ئَيُة ئاوا بة َوجشيِ و َوػشيهةنإ دةنةئ, ضوْهة ية دوْيادا ناتَيو ثَييإ 

ة )اهلل(, خؤيإ صؤس جط دةووتشا: ٖيض خوايةى ْيية بةٖةم ػياوى بةْذايةتى بؤ نشدٕ بَيت,
 .((.بةصٍ دةصاْى

جا ئةى بةْذةى خوا ْةنةى ثؼت ٖةَيبهةيت و ِسوو وةسطَيِشَيت ية نةييُةى 
يةنتاثةسطتى, وة نةّ تةسخةَى بهةيت ية ٖةسدوو ئةسناْةنةى, نة بشيتية ية )ْةيف( و 

 ثؼت طريى )ئيظجات(, وة خؤت بةطةوسة بضاْيت ية ػوَئ نةوتٔ و ئيتباعى ٖةم و ساطتى و,
بهةيت و ٖةوَيى طةسخظنت و ْوؿشةتى بةيت, و  بةَةؾ ية دوا ِسؤردا بطيتة ِسيضى  طاغ٘ت

ٍَ ئةوإ و داٖاتووى ئةوإ  نؤ بهشَييتةوة ...  بة خةطاس و ٖةالى ضووةنإ, و يةطة

ثاػإ بضاْة )أعًِ(, نة خواى طةوسة ئةّ يةنتاثةسطتى و تةوحيذة ثاى و خايـة و ئةّ 
ٓة ئةطاطى و سةطةْةػى صأَ نشدووة, واتة ديٓى ئيظالّ, وة ٖةَييبزاسدووة و بٓةَاو بٓطي

ثاني نشدووة بؤ بةْذة يةنتاثةسطتةناْى, جا ئةوةى بةساطتى دةطتى بةّ ئاييٓةوة طشتبَيت 
ئةوة يَيى وةسدةطريدسَيت, خؤ ئةطةس بة ئاييَٓيهى ديهةوة بَيت ئةوة دةدسَيتةوة بة ِسوويذاو ية 

و إِْبَراِهقُؿ َبـِقِف َوَيْعُؼقُب َيو  رنإ دةبَيت, خواى طةوسةؾ دةفةسَوَيت: خةطاسةت َةْذة َوَوَّصَّ ِِبَ
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َّٓ َوَأْكُتْؿ ُمْسؾُِؿقنَ  َـّ إِ ـَ َلمَا ََتُقُت ي . واتة: ثَيػةَبةس ئيرباٖيِ و (132اهدقسٝد َبـِلَّ إِنَّ اَّللََّ اْصَطَػك َلُؽُؿ الدِّ
يةطةسة َةسطياْذا, ئةّ ئةَاْةتةيإ بة نوسةناْيإ  يةعكوب )طةالَي خوايإ يَي بَيت(,

ساطجاسد و وةطيةتيإ ثَي نشدٕ بة نةييُةى )الإية إالاهلل(و, طوتيإ: ِسؤَيةنامن...بَي طوَإ بٔ 
نة خوا ئةّ ئاييٓى يةنتاثةسطتى يةى ٖةَيبزاسدووة بؤتإ )واتة ئاييٓى ئيظالّ(, وة ئَيوةؾ 

 اثةسطتى مبشٕ((.ٖةس تةْٗا بة َوطوَيُاْى و يةنت

ـَ ِظـَد اَّلل الشما   روة دةفةسَوَيت:  واتة: بَي طوَإ تةْٗا ئاييٓى ئيظالّ الى  دإَن الدي
 خواى طةوسة ثةطةْذ و قبوَية ((.

ـْ ُيْؼبََؾ  رٖةسوةٖا دةفةسَوَيت:  ْشمَاِ  ِييـًو َلَؾ ـْ َيْبَتِغ َغْرَ اْلِ واتة: ٖةسنةغ ػوَئ  دَوَم
 ت جطة ديٓى ئيظالّ ئةوة يَيي وةسْاطريدسَيت((.ديَٓيهى ديهة بهةوَي

(دا يةٖودوة ئاطاداسبة, بةٖةَيةدا ْةضيت و وػةى دئ تةْٗا بةطةس )ْةؿشاْى( و )
بظةثَيٓى و, ثَيت وابَيت نة تةْٗا وػةى دئ ٖةس ئةّ دوو ديٓة دةطشَيتةوة و, ٖةس ئةّ دوواْة 

ةتةناْى ديهة بهةويت و, طةست يَي اليقٕديٓٔ, ْةخَيش.., ئيرت ػوَئ ديٓة طوَشايى و 
بؼَيوَيت, ْةخَيش..., بةَيهو وػةى )ايذئ( ئائ ٖةَوو ِسَيباص و َةْٗةج و ْيضاّ و حونِ و 
دةطتوسو و قاْوَْيهى داْشاو دةطشَيتةوة, نة خةَيهى ػوَيٓى دةنةوٕ و ثؼتطريى و ًَهةضى بؤ 

 دةنةٕ.

ة بةسائةت و تةبةسايإ يَي بهشَيت و, ئةَاْة ٖةَوو طؼت ثَيهةوة دئ و ئاييٓٔ, نة واجب
بةْذة يَي يإ دووس بهةوَيتةوة و ثَي يإ نافش ببَيت و ية خؤيإ و ػوَئ نةوتووةناْيإ 
دةسبطَيت, تةْٗا ِسَيباصى يةنتاثةسطتى و دئ و ئاييٓى ئيظالّ ْةبَيت, وة خواى طةوسة 

ٖةَوو ػَيواصةناْى جياواصى ِسَيباص و فةسَامنإ ثَي دةنات نة بةٖةَوو نافش و بَي باوةِسَيو بة 
واتة: ئةى حمُذ بة نافشو  دُقؾ يو أهُيو الؽولِرون* ٓ أظُبُد مو َتعبدونرِسَيطهةيإ ثَي يإ بًَةئ: 

ًََي و ثَييإ ِسابطةيةْة نة ئةوةى ئَيوة بةْذايةتى بؤ دةنةٕ و دةيجةسطنت َٔ  َوػشيهةنإ ب
وة دئ و ئاييٓى ػريى  دَلُؽؿ ييـُُؽؿ َو ِِلَ ييـا وتةى ... ْايجةسطتِ و, بةْذايةتى بؤ ْانةّ, ٖةت

 و نوفشى خؤتإ بؤ خؤتإ, وة دئ و ئاييٓى ئيظالّ و يةنتاثةسطتى خؤّ بؤ خؤّ((.
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جا ٖةس طةٍ و َيًًةتَيو, ية طةٍ و َيًًةتى نوفش, نؤ ببٓةوة يةطةس ٖةس ْيضاّ و 
ئاييٓى ئيظالّ بَيت, ئةوة دئ و ئاييٓى  َةْٗةج و دةطتوسَيو, نة َوخايةفة و درايةتى دئ و

ئةواْة نة ثَيى ساصي بووٕ ..., ئةَةؾ ٖةَوو َوطةَاو بةسْاَةناْى ديهةى وةى: )) ػيوعي 
يةت و, ئيؼرتانى يةت و, عةملاْى و بةعظي و, ٖاو ػَيوةيإ(( ئةَاْة و ٖةَوو ئةو بةسْاَة و 

ٌَ و فهشى رةْطاوى و قَيضاوى خؤيإ َةْٗةج و َةبذةئاْةى نة داَٖيٓشاوٕ و خةَيهى بة عةق
دةطشَيتةوة, واتة ئةَاْة يةطةسى ساصئ و بة ضانى دةصأْ  ٖةَييإ بزاسدووة و دايإ سػتووة و

طؼت دةضٓة َْيو باصْةى دئ و ئاييٓةوة, وة بةَةؾ دةبَيتة دئ و ئايني يإ, وةى دئ و 
يةواْةؾ نة دئ و ئاييٓة وةى دئ  ئاييٓى يةٖود و ْةؿاسا و صةبووس و ؿابيئة و ئيظالّ, وة

(, وة يَيشةوة بؤَإ دةسدةنةوَيت, نة دميونشاطىو ئاييٓةناْى ديهة, بشيتية ية دئ و ئاييين )
( ئايَٓيهى جياواصة ية ئاييٓى خواى طةوسة, وة يَيشةوة نؤَةَيَيو دةطتةوارة و دميونشاطى)

ٕ يةّ ئاييٓة طوَشايي و ضةواػة نةييُات باغ دةنشَيت و دةخشَيتة ثَيؽ ضاوت, نة تةعبري
ناسي ية, نة صؤسبةى خةَيهى ػوَيٓى نةوتووٕ و ػةيذاى بووٕ و بةٖؤيةوة طةسيإ يَي ػَيواوة 
ٍَ ئيظالّ, ٖةتا صؤس بةضانى بضأْ  و طوَشا بووٕ, بةَيهو صؤسَيو يةواْةى نة خؤيإ داوةتة ثا

باص و َيًةتى يةنتاثةسطتى و سصطاس نة ئةّ ديٓة )دميونشاطى( ِسَيباص و َيًةتَيهة جطة ية ِسَي
بووٕ, وة ِسَيطةيةنة ية ِسَيطة دةسضووةنإ ية ِسَيطةى حةم و ساطتةقيٓة, نة ػةيتإ يةطةس 

دةنات بؤ ئاطش, واتة ئةّ ِسَيطا ِسَيطاى بةسةو ئاطشة,  وةطتاوة و باْطةواص ِسَيطاى ٖةس يةنَيو يإ
 َيهيؽ بهة بؤ دووس نةوتٓةوةى ...جا تؤؾ دووس بهةوة يةّ ِسَيطاية, وة باْطى خة

 ...  بري خظتٓةوةيةى بؤ ئيُإ داسةنإ. تركلا هوٌؤًِني 

 .بَي ئاطانإ..  وة ئاطاداس نشدْةوةيةى بؤ ٗ تِدٚٔا هوػافوني .

 .طةسثَيطى ناسةنإ.. وة بياْو بِش نشدْى نةيًة سةم و ٗ إماًٞ اذتجٞ عوٟ املعاُدّٙ .

   ية خواى جيٗاْةنإ . وة داواى يَي خؤػبوٕ  ...ٗ ًعرزٝ إىل زش اهعاملني 
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  باضى
 دميوكساضى ديّ و ئاييِيَلى كوفسى دآيَِساوة

داُةز و ضةُد  شةزع ثةزوةزدطازيَلىيةكاُيض هة ُيَواْ ضةُد دميوكساضوة 
 لةوتةيةكداْ كة دةياْ ثةزضنتشويَِ

 )اهدميقساطٚررٞ(ئةؿةةٌ و بٓطةةيٓةى ئةةةّ وػةةة ثيظةةة     يةةة طةةةسةتادا  بضاْةةة, نةةة دةبَيةةت         
بضاْيت, وة ثَيؽ ئةوةى ٖيض ِسووْهشدْةوةيةى بهةئ يةطةس ئةةّ باطةة, ثَيويظةتة     دميونشاطي

( دميونشاطةةي, تَيبطةةةيت, ٖةةةتا )اهدميقساطٚررٞطةةةسةتا صؤس بةةة باػةةى يةةة واتةةاو َاْةةاي ئةةةّ وػةةة  
تى ئةةّ وػةة )غةةسبي يةة( يةة ثةَيؽ ضةاوى        وةسطَيِشو َوتةسجيُة طةس يَي ػَيواوةنإ واتاي ساط

بة َاْا و واتاي ديهةى دسؤييٓةة, و برِياصَيٓٓةةوة بةة    نةٕ ْةخةَيهى دا ْةػَيوَيٓٔ و, ضةواػةيإ 
 واتا و َاْاى ديهة و ية ثَيؽ ضاوى خةَيهة ْةصإ و داَاوةنةدا بيهةْة ئايةتى قوسئإ ...

وػةةيةنى )عةةسةبى يةإ    )اهدميقساطٚرٞ(  ة بضاْة نة ية ئةؿٌ و بٓةسةتذا ئةّ وػة ثيظة         
يةإ  اهدميقساطٚرٞ(  )يؤْاْي(يةة, نةة ئةةّ وػةةية )    نوسدى( ْيية, بةَيهو يةة بٓةسةتةذا وػةةيةنى    

(Democracy ):وػةيةنة ية دوو بِشطة ثَيو ٖاتووة, ئةواْيؽ , 

 ( واتة:  طةٍ يإ َيًةت يإ ػةعب .Demos)دميوغ  .1
 حونِ يإ ػةسيعةت يإ ياطا و دةطةاَلت. ( واتة: دةطةاَلت ياKratosٕنشاتوغ ) .2

  Demos   +Kratosوة بةةة طشَيةةذاْى ئةةةو دوو بِشطةةة و دةَةةج نشدْةةى بةةةّ ػةةَيواصة :         
 هدميقساطٚرٞ( ( دسوطت دةبَيت, نة بةصوباْى عةةسةبيؽ ثَيةي دةَيةَئ: )ا   Democracyوػةى )

و ػةةسعى طةةٍ( دةطشَيتةةوة,     نة واتانةى : )حونُى طةٍ( يإ )دةطةاَلتى طةٍ( يإ )ػةسيعةت
واتة ئةو حونُةى نة تيايذا تةواوى ػةسيعةت و دةطةاَلت بؤ طةية, وةى ية سةػٓوطةذا ٖةاتووة   
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واتةةة: طةةةٍ  .)) أْ اهػررعب ٓرر٘ ًؿرردز اهطررولاته  ررا يف ذهررم اهطررولٞ اهتػررسٙعٚٞ ((دةَيَيةةت: 
 اْيؼةوة((.طةسضاوةى تةواوى دةطةاَلتةناْة, ٖةتا بة دةطةاَلتى تةػشي  و ػةسع داْ

ًَةتى دميونشا            ( يةة,  ميقساطٛاهرد ى )طة ئةَة ية طةوسةتشئ و طةشْطرتئ خاطةيةت و خةطة
 يةالى ػوَئ نةوتوةناْى, واتة )حهِ ايؼعب يًؼعب( دةطةاَلتى طةٍ بؤ طةٍ .

يةبةةس ئةَةةؾ ٖةَيذةطةنت بةة ثِشوثاطةْةذة و باْطةةواص نةشدٕ و وةطةف و طةةْا نشدْةى,                   
يةنتاثةسطت خؤى ية خؤيذا و ية بٓةسةتذا, ية طةوسةتشئ و تايبةت َةْذ تةشئ  ئةَةؾ بشاى 

نةةةة ديٓةةةى ئيظةةةالّ و ِسَيبةةةاص و َيًةةةةتى   , طٚورررٕتايبةةةةت َةْذييةةةةناْى ػةةةريى و نةةةوفش و بةةةا  
دةنةةةات خةةةشاثرتئ درايةةةةتى يةنتاثةسطةةةتى ٖةَيذةوةػةةةَيَٓيتةوة خةةةشاثرتئ ٖةَيوةػةةةاْذْةوة, و 

 بةسةناَْي.درايةتى و بةس 

تؤ ية ثَيؼذا صاْيةت و تَيطةيؼةتى نةة ئةةو ئةؿةٌ و بٓةَايةةى خةواى طةةوسة يةة          ضوْهة         
ثَيػةَبةةساْى سةواْةة   ة, و ثَيٓاويذا ٖةَوو دسوطت نشاوةناْى بةدى َٖيٓاوة و نتَيبةناْى ْاسدوو

ت٘حٚررد ) :نةةشدووة, وة نشدويةةةتى يةةة طةةةوسةتشئ بٓطةةيٓة و نؤَيةنةةة يةةة ئيظةةالَذا بشيتيةةة يةةة 
يةنتاثةسطتى بةْذايةتى بؤ خواى طةوسة, وة دووس نةوتٓةوة يةة بةْذايةةتى نةطةاْى     (اهعد٘دٙٞ

عةةت يةةة تةػةشيعذا يةةةو بةْذايةةتى و عيبادةتاْةيةةة نةةة    ٢ٚلرراديهةة  ...  ضةةوْهة طوَيِشايةةَيى و   
َوػةشيو و بةة ٖةةالى    يةة  واجبة تةْٗا بؤ خةواى تةاى و تةةْٗا بهشَيةت, ئةطةةس ْةا ئةةوة َةشؤظ         

 ضووةنإ دةبَيت .

يذا ٖةيةةة, )حهةةِ ايؼةةعب طةة( دميونشا)اهرردميقساطٛئةةةّ تايبةةةت َةْذييةةةى نةةة يةةةديٓى         
يًؼةةعب( حةةونِ و دةطةةةاَلتى طةةةٍ بةةؤ طةةةٍ, بةةة دسَيةةزايي ََيةةزووى يةةة ٖةةيض ػةةوَيَٓيهى دوْيةةادا   

ى تةةةةْٗا طةةةجَيبةةةةجَي ْةةةةنشاوة و ْةٖاتؤتةةةة دي و, طةةةةسنةوتوو ْةةةةبووة, وة ديٓةةةى دميونشا    
تى صياتش ْةبووة, نة ضةْذ ضني و توَيةزَيهى نةَيٓةةى نؤَةَيطةة, ئةريادة و     دةطةاَلتَيهى ضيٓاية

     ٔ , وةى وتوياْةة )ديهتةةاتؤسى(  دةطةةاَلت و ويظةتى خؤيةةإ بةطةةس تةةواوى نؤَةَيطةةةدا دةطةةثَيٓ
 . يةو )دميونشاطي( ْيية

و  تإية ِسابةشدوودا و يةةالى )ئيػشيكةى( يةة نؤْةةنإ, ضةيَٓيهى ثَيةو ٖاتةة يةة نةاس بةدةطة                 
( طؼةةتى ػةةةسع داْةةةس و ئةةريادةى ًلورر طةةةوسة ثيةةاواْى قةةةوّ و ٖؤصةنةةإ, خةةاوةْى دةطةةةاَلتى )
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بةسصى خؤيإ بووٕ, نةضى تةواوى ئةو خةَيهة ِسةؾ و ِسووتةى ديهة نة صؤسيٓة بووٕ, تواْةا و  
 .ةدةطةاَلت وئريادةى ََيؼويةيةنيؼإ ْةبوو

اصَيهى ديهة ٖاتة ئةاساوة, نةة ضةةْذ ضةيَٓيهى     ػَيو 20.(عؿس اذتدٙثبةاَلّ ية ضاخى ْوَيذا )      
َةةاييني(  طةةةوسة يةةة خةةاوةٕ طةةاَإ و طةةةسَايةى صؤس و دةوَيةَةْةةذ, نةةة ثَييةةإ دةَيةةَئ )ايةةشأغ   

ًَةةةم و ئةةريادةى بةةةسصى خؤيةةأْ, وة ٖةةةس ئةةةو  يةةة ِسَيطةةةى حيةةضب و  أْخةةاوةْى دةطةةةاَلتى َوت
اى طؼةتى بةؤالى خؤيةإ و باْطةةواصيإ     وةطائيٌ و دةصطاناْى ساطةياْذٕ و ئيعالَةوة دةتةوأْ س 

ِسابهَيؼٔ و بيهةْة رَيش ناسيطةسى بؤضوٕ و تةػشيعةناْى خؤياْةوة, يةة نؤتايؼةذا بةة دةْةط و     
ِساى صؤسيٓة دةطةاَلتى َوتًَةم و ػةسيعةت و ئريادةى تةواوةتى دةبَيتة َةاَيى طةةسَاية داسةنةإ    

 َاييني(. )سأغ

ى حةونِ و دةطةةاَلتى نةَيٓةيةة ْةةى طةةٍ و      طة ة دميونشايَيشةوة بؤَةإ دةسدةنةةوَيت نة          
صؤسيٓة, وة دةطةاَلتى صؤسيٓة بؤ نةَيٓةية, بةةَيهو صؤسيٓةةى طةةٍ ضةواػةة دةنشَيةت يةة ثَيٓةاو        
نةَيٓةيةةةنى خةةاوةٕ طةةةسَاية و طةةاَاَْيهى صؤس, يةةإ يةةة ثَيٓةةاو حيةةضب و تةةاقِ و دةطةةتةيةنى  

و طةيؼةنت بةة ثةسيةةَإ و داسو دةطةتة ػةرينى       ,نةَيٓة بؤ بةجَي َٖيٓاْى َةساَة طاَلوةناْيإ
ة ى, نةة طةةدو ٖةػةتا ثًةة ثَيطةةواْةى ِسواَيةتة      طة ئةَةية ثَيٓاطةةى ْةاوةِسؤنى دميونشا   يةنةيإ,

 ...يةتىنة

ٍَ داْةإ و ػةرينة     طجا دميونشا        ى ية ٖةسدوو ِسووةنةيةوة, نوفشة بة خواى طةةوسة و, ٖةاوة
, وة ٖةَيوةػةةَيٓةسةوةى ِسَيبةةاص و َيًةةةتى يةنتاثةسطةةتى و   بةةة بةديَٗيٓةةةسى ئامساْةةةنإ و صةوى 

 :ؾديٓى ثَيػةَبةساْة , يةبةس ضةْذ ٖؤناسَيهى صؤس و جؤسا و جؤس, يةواْة

تةػةةةشي  و ػةةةةسيعةتى صؤسيٓةةةة و جةةةةَاٖري و  )دميونشاطةةةي( يةبةةةةس ئةةةةوةى  يةنةةةةّ:       
طةةوسة فةةسَاْى داوة   غوتة و حونُى خةواى طةةوسة ْييةة, وة خةواى     طاجةَاوةسة, يإ حونُى 

بة ثَيػةَبةسةنةى )ؿًى اهلل عًية وطًِ( بة حونِ نشدٕ بةوةى نة بؤى ْةاسدووة, واتةة حةونِ    
نشدٕ بةو حونُةى نة خواى طةوسة بةؤ ثَيػةَبةةسى ْةاسدووة, وة ِسَيطةشى ىَل نةشدووة يةة ػةوَئ        

تةةةوة نةةة طةةةٍ, وة ئاطةةاداسى نشدؤو س ٖةةةوةغ و ئةةاسةصوى ئوممةةةت و جةةةَاوةنةةةوتٓى ٖةةةوا و 

                                      
 تةْٗا ْاوة, ئةطةس ْا ية واقعذا )عـش احلذيذ(ة ...! اذتدٙث(( نة بةساطتى ضاخى ْوَي ) 20
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توػى فيتٓةى بهةٕ ية ٖةْذَيو يةو ػةتاْةى نةة خةواى طةةوسة بةؤى ْةاسدووة, وة دةفةةسَوَيت:        
ـْ َبْعاِ  َماور َٓ َتتَّبِْع َأْهَقاَءُهْؿ َواْحَذْرُهْؿ َأْن َيْػتِـُقَك َظا  دَأْكاَزَ  اَّللَُّ إَِلْقاَؽ  َوَأِن اْحُؽْؿ َبْقـَُفْؿ بَِا َأْكَزَ  اَّللَُّ َو

ئةى حمُةذ )ؿةًى اهلل عًيةة وطةًِ( ٖةةس دةبَيةت يةةْاو ٖةةَوو خةةَيهى و ػةوَئ           اتة: . و(49املائةذة 
نةوتواْت و خاوةٕ ْاَة ئامساْييةنإ بةوة حونِ بهةئ نةة خةواى طةةوسة بةؤى ْاسدويةت, وة      

يت, وة ئاطاداسبةةة نةةة الت ْةةةدةٕ و وْةنةةةيت ػةةوَئ ٖةةةواو ٖةةةوةغ و ئةةاسةصووى خةةةَيهى بهةةة  
يةةةة حةةةونِ و  اْةى نةةة خةةةواى طةةةوسة بةةةؤى ْاسدويةةت   و يةةةو ػةةةت ٖةةةَيت ْةةةةطَيِشٕ يةةة ٖةْةةةذيَ  

 21بشياسةناْى((. 

 ئةَةؾ ية ِسَيباص و َيًًةتى يةنتاثةسطتى و ديٓى ئيظالَذا.       

 ةتى ػةةرينذا بةْةةذة و  عةبيةةذةناْيإ دةَيةةَئ:ى و ِسَيبةةاص و َيًةةطةةبةةةاَلّ يةةة ديٓةةى دميونشا       
أٓر٘ا١ٍٓ ٗاحررز أْ تفرن عرّ بعرض ًرا ٙسٙردْٗ ٗ         ٗأْ احلٍ بٍِٚٔ  ا ازتكٟ اهػرعب ٗاتدر   ))

واتة: حونِ و دادوةسى بهة ية َْيواْيإ بةوةى نةة طةةٍ و ػةةعب ثَيةي      ٙػتْٔ٘ ٗ ٙػسعْ٘ ((.
ْةنةةٕ و  , وة ئاطاداسيؽ بة نة توػةى فيتٓةةت   ػوَئ وٖةوةغ و ئاسةصوةناْيإ بهةوةخؤػة و 

وَيت و داواى دةنةٕ و دةيهةٕ بةة ػةةسع و   ػتاْةى نة دةياْةية ٖةْذَيو يةو ٖةَيت خبةَيةتَيٓٔ 
 ياطا ((.

ى, واتةة ئةَةيةة بشيةاسى    طة ئاوا دةَيَئ و دةفًَتَيةٓٔ ... ئةَةيةة دةطةتوس و بشيةاسى دميونشا          
ى, ئةَةةةؾ نةةوفشَيهى ئاػةةهشا )بةةةواي( و ػةةرينَيهى ِسووْةةة ئةطةةةس جَيبةةةجَيي   طةةدميونشاديٓةةى 

ٍَ ئةَةػذا و ية ساطتى و واقيعةذ  ا ئةةو باسودؤخةةى تَييةذإ صؤس يةَةة خةشاو تةش و       بهةٕ, يةطة
ٍَ و بةاسو دؤخيةإ دةَيةَئ:          )) ٗأْ احلرٍ  بؤطةْرتة, خؤ ئةطةس قظةة بهةةٕ و بةذوَئ يةطةةس حةا

 ((.ماُْ٘ إال بعد تؿدٙقٕ ٗ ً٘افقتٕ بٍِٚٔ  ا ٜٙٔ٘ اهلاغ٘ت ٗ ًوؤٖه ٗال ٙطّ تػسٙ  ٗال
ٍَ و دةطةت و ثَيوةْذةنةةى     اطر واتة: حونِ و دادوةسى بهةٕ ية َْيوإ يةإ بةةوةى    غةوت و نؤَةة

                                      
اقَُيو يةة يةةٖودي يةةنإ دابةةصى, ئةةواْيؽ )ئةينب طةوسيا, نةةعب, ػةاغ(          ( ٖؤناسى دابةصيٓى ئايةتةنة بؤطةس ت 21

ناتَيو نؤبوْةوة و وتيإ با بطني )حمُذ( ية خؼتة بةسئ, و ثَيي بًَةئ ية َةطةيةى سةمجذا ثؼت طريى َإ بهة و 
بةاؾ دةصاْةى    با ئةو حونُة تةعتيٌ بهةئ و اليبةسئ, ئةوطا ئَيُةؾ ية ٖةْذَيو ػتذا بة طوَيةت دةنةةئ, خؤػةت   

ئةطةس ئَيُة ػوَيٓت بهةوئ تةواوى ٖؤص و تائيفةناْى ديهةةؾ ػةوَيٓت دةنةةوٕ, بةةاَلّ ثَيػةَبةةسى خةوا )ؿةًى اهلل        
 عًية وطًِ( بة طوَيى ْةنشدٕ, و حونِ و دادوةسى طةساْذةوة بؤ الى خواى طةوسة ./ تةفظريى ئبني عةباغ.
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ئةةاسةصووى دةنةةةٕ, وة ْابَيةةت ٖةةيض ياطةةا و تةػةةشيعَيو دةسبطةةَيت و دابٓشَيةةت ئةةيال دواى ئةةةوةى 
 ((.!!اصى دةبَيت و ثؼت طريى دةناتغوت ثَيي ِسطا

 ٓرا قمي ًدني ٗاقذ أبدا     بى ٓ٘ اهػسن باملعد٘د عدٗاُا

غوتةة, ئةةويؽ بةةطوَيشة و    طرا و دادوةسى صؤسيٓة يإ ى( حونِ طضوْهة )دميونشادووةّ:       
يةطةس بٓةَاى )دةطتوس(, ْةى يةطةس بٓةَاى ػةسيعةتى خواى طةوسة, ئةَةؾ ية )دةطتوس( و 

, نة صؤس ية قوسئإ بةسص و ثريؤص تةشو َوقةةدةغ   22نتَيبةناْياْذا ئاَارةى ثَي نشاوة و ْوطشاوة.
وة  ,دةطةةةتوس دةنةْةةةة ثةةةَيؽ حةةةونُى و سايةةةذةطشٕ, بةةةةو بةَيطةةةةى نةةةة حةةةونِ و بشيةةةاسى  تةةةش

 ػةسعةنةى دةطةاَلتذاسة يةطةس ػةسعى قوسئإ.

ى دا طةةةةٍ و جةةةةَاوةس ٖةةةيض دةطةةةةَيات و حةةةونِ و بِشيةةةاسَيهى      طةةةيةةةة ديٓةةةى دميونشا         
ٖةةتا يةنظةإ و    _ئةَةة ئةطةةس بةساطةتى دةطةةاَلت و تةػةشي  بةؤ ئةةوإ بَيةت        _وةسْاطريدسَيت 

ٍَ َاد ةنةةاْى سةػٓوطةةى دةطةةتوس, ضةةوْهة دةطةةتوس بابةةة طةةةوسةى تةةةواوى َوتةةابيل ْةةةبَيت يةطةةة
يذا ٖةيض  طة قاْوٕ و ياطاناْةو, نتَيبةى ثةريؤص و َوقةدةطةي ياْةة, وة يةة ديةٔ و ئةاييٓى دميونشا       

حظاب و ئيعتباسَيةو بةؤ ئايةتةةناْى )قوسئةإ( و )فةةسَوودة( نةاْى ثَيػةَبةةس )ؿةًى اهلل عًيةة          
بَيت ٖيض َادةيةنى قاْوْى يإ تةػشيعى دابٓشَيت يةطةةس  وطًِ( ْانشَيت, وة قةت ْانشَيت و ْا

ٍَ نتَيبةة ثةريؤص و َوقةدةطةةنةيإ, واتةة       بٓةَاى ئيظالّ, ئيال َةطةس ٖاوتاو َوافيل بَيت يةطةة
واْةةى نةة ػةاسةصإ يةة قةاْوٕ, ئةطةةس       )دةطتوس(, ئةطةس باوةِسيؽ ْانةٕ ئةوة بطةٔ ببجشطةٔ ية  

 ئَيوة يةّ قظة بة طوَأْ .

َْماِر ِماـُْؽْؿ  راى طةوسة دةفةسوَيت: خو        ْٕ ُشاقَ  َوُأوِِل ا ـَ آَمـُقا َأضِقُعقا اَّللََّ َوَأضِقُعاقا الرَّ و الَِّذي َ يو َأهيُّ

ِخارِ  ْٔ ُشاقِ  إِْن ُكـْاُتْؿ ُتْمِمـُاقَن بِاوَّللَِّ َواْلَقاْقِ  ا وُه إىَِل اَّللَِّ َوالرَّ ٍء َلاُريُّ ـُ  َذلِاَؽ َخاَلنِْن َتـَوَزْظُتْؿ ِِف ََشْ ْرٌ َوَأْحَسا

واتةةة: ئةةةى ئةةةو نةطةةاْةى باوةستةةإ َٖيٓةةاوة, طوَيِشايةةةَيى خةةواى طةةةوسة و      .(59اهِطررا١  دَتااْلِويمًا 

                                      
شام ٖةةاتووة: )طةةةسوةسى بةةؤ ياطةةاية, طةةةييؽ  طةسضةةاوةى   ( يةةة سةػٓوطةةى دةطةةتوسى ٖةَيؼةةةيي عَيةة  5( َةةادةى ) 22

 دةطةاَلت و ػةسعي بوْييةتى (.
عريام ٖةاتووة: )طةةٍ طةسضةاوةى دةطةةاَلت و ِسةوا      –( ية ثشؤرة دةطتوسى ٖةسَيُى نوسدطتإ 3ٖةسوةٖا َادةى )     

 بووْيةتى, نة ية ِسَيطاى داّ و دةصطا دةطتوسى يةناْةوة ثيادة دةنشَيت(.
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طوَيِشايةَيى ثَيػةَبةس )حمُذ( و ناسبةدةطتةناْتإ بهةةٕ )ئةواْةةى نةة وةى ئَيةوة ئيُةإ داس و      
إ ٖةةبوو, ئةةوة بيطَيِشْةةوة    , خؤ ئةطةس ية ػتَيهذا ِسَيو ْةنةةوتٔ و ْيةضاع تة   23.يةنتا ثةسطنت(

بؤ خواى طةوسة و ثَيػةَبةسةنةى, واتة قوسئإ و طوْٓةت, ئةطةس ئَيوة بةساطةتى ئيُةإ داسٕ و   
      ِ و  ئيُاْتةةإ بةةة خةةواى تةةاى تةةةْٗا و ِسؤرى دوايةةي ٖةيةةة, ئةةةوة ضةةانرتئ و خَيشتةةشئ حةةون

 ة ((.و ثاداػتى ٖةي طةسةجناّ

)) فإْ تِاشعتٍ يف غ٤ فسدٖٗ إىل اهػعب ٗ زتوطٕ َيَيت: بةاَلّ ية ديٓى )دميونشاطي(دا دة      
ئةطةةس يةة ػةتَيهذا ِسَيةو ْةنةةوتٔ و       ٗ ًوٚلٕ ٗفقرا هودضرت٘ز اه٘قرعٛ ٗاهقراُْ٘ اسزقرٛ ((.     

ْيضاع تإ ٖةبوو, ئةوة بيطَيِشْةوة بةؤ حةونِ و داد وةسى طةةٍ و ئةجنوَةةْى و طةةسنشدةنةى,      
 ة صةَيٓى يةنةى !! ((.بةثَيى دةطتوسة داْشاوةنةى و ياطا و قاْوْ

ـْ ُيوِن اَّللَِّ َأَلمَا َتْعِؼُؾقنَ ر        واتة: ئةؤف )ئةاخ( يةة ئَيةوة و يةةو       (67أسُدٚا١ دُأِف َلُؽْؿ َودَِو َتْعُبُدوَن ِم
ػتاْةؾ نة ية جَيطةى خةواى طةةوسة بةْذايةةتى بةؤ دةنةةٕ و دةيجةسطةنت, ئةةوة ئَيةوة تانةةى          

ٌَ تإ ْان ٌَ ْابٔ, تانةى عةق  24ناس ؟((. ةةْعاق

َيطةةى ديٓةى   وة يةطةس ئةَة, ئةطةس تةواوى طةٍ و جةَاٖري و جةَاوةس بياْةةوَيت يةة سِ          
اْةةةى ئةجنوَةةةْى ػةةرينى و تةػةةشيعى يةناْياْةةةوة حةةونُى ػةةةسيعةتى )دميونشاطةةى( و يةةة َي
يال غةوت ِسيطةةؾ بةذات ثَييةإ, ئة     طرا ٖةسطيض ْاتوأْ ناسى وا بهةٕ, ئةطةةس  خواى طةوسة بهةٕ, 

َةطةةةس يةةة ِسَيطةةاى )دةطةةتوس( و َةةادة و دةقةةةناْى يةةةوة ْةةةبَيت, ضةةوْهة )دةطةةتوس( بشيتيةةة يةةة  
ًَةةَى تةةةوسات و ئيٓجيًةةة           نتَيبةةة بةةةسص و ثةةريؤص و َوقةدةطةةةنةى ديٓةةى )دميونشاطةةى(, يةةإ ب

 تةحشيف و ػَيوَئ ساوةنةى بةطوَيشةى ػةٖوةت و ٖةواو و ٖةوةطي خؤيإ .
                                      

ٍِ  )بيٓةى:  ( تَي 23 ُِِل ًِرر ًِِس  ئةةو ناسبةدةطةتاْة دةطشَيتةةةوة نةة وةى ئيُةإ داساْةةٔ, واتةة يةنتاثةسطةنت و يةةة       ( َُٗأِٗهرٛ اِهرَأ
ةطةةت َيًةةةتى ئيظةةالَٔ, و حةةونِ و دادوةسى بةةة قوسئةةإ و طةةوْٓةت دةنةةةٕ, واتةةة حةةونِ بةدةطةةتوسةنإ و ياطةةا د   

بايةةةتى( ْانةةةٕ, ئةَةةةؾ ْابَيتةةة بةَيطةةة بةةؤ ئةةةو   ى و عيًُةةاْى و َاسنظةةي و حيضنشدةنةةاْى ديهةةةى وةى )دميونشاطةة
ئةمحةقاْةى نة بةّ ناس بةدةطةتة َوستةداْةةى ئةةّ صةَاْةة دةَيةني والت و ئةةيئُوس يةإ وةىل و ئةيئةةَش, وة فةةتوا          
دةدةٕ ٖةسنةغ دةسبطَيت يَييإ ئةوة خةواسجية, بةَيهو بة ثَيطةواْةوة دةسضوٕ و ػةس نشدٕ درى ئةةّ ناسبةدةطةتة   

 و نافشاْة وةى ْوَيز و ِسؤرو واجبة .َوستةد 
( خواى طةوسة ية طةس صاسى ثَيػةَبةس )ئيرباٖيِ(ةوة دةفةسَوَيت, ناتَيو ثَيػةَبةةس ئيةرباٖيِ طةةالَى خةواى يةَي       24

 غوت و بت و ثةيهةسةناْى بؤ طةٍ و قةوَةنةى ِسووٕ نشدةوة.طابَيت ػريى و خشاثى ثةسطتٓى 
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و,  بٚثَةسةى )عيًُاْى( ثيع و خةرٕسةتذا )دميونشاطي( بةسٖةّ و ٖةس ية بٓة طَييةّ:      
نةةض و َةيؤتهةةة ْاػةةةسعى و صؤَيةنةيةةةتى, ضةةوْهة )عيًُاْى(يةةةت يةةة بٓةسةتةةذا: َةصٖةةةب و      

ٍَ دةدات بةؤ جيانشدْةةوةى ديةٔ و ئةائ يةة ريةإ,        و بَي باوةسى ِسَيطهةيةنى نوفشى ية, نة ٖةو
 ةت و حونِ و دةطةاَلتذا .يإ جيانشدْةوةى دئ و ئائ ية دةوَي

غوت(, طابشيتية ية حونِ و دةطةاَلتى طةٍ, يإ حونِ و دةطةاَلتى ) وة )دميونشاطي(:        
يةطؼت حاَيةتةناْذا, يةإ بةة ٖةةَوو ػةَيواصةناْي يةةوة, حةونِ و داد وةسى خةواى طةةوسة و          وة

نشاطةةي( ٖةةيض حظةةاب و بةةةَيهو وةى بامسةةإ نةةشد و صاْيةةت ديٓةةى )دميوبةةةسص و َوتةةةعاٍ ْييةةة, 
ئيعتباسَيو داْاَْيت بؤ ػةسيعةتى َوحهةّ و بَي نةّ و نوستى خواى طةوسة, ئيال ثةَيؽ ٖةةَوو   

ٍَ َادةناْى )دةطتوس( دا.  ػتَيو دةبَيت بطوجنَيت و َوافيل بَيت يةطة

ٍَ ٖةواو ٖةوةغ و ئةاسةصوى طةةٍ            وة دووةّ ػتيؽ دةبَيت بطوجنَيت و َوافيل بَيت يةطة
يةإ داسو دةطةت و    طراغ٘ت ةَاوةس, وة ثَيؽ ٖةَوو ئةَاْةؾ ويظت و سةغبةت و ئةاسةصوى  و ج

 ثَيوةْذةنةى...

يةبةس ئةوة ئةطةةس ٖةةَوو طةةٍ, يةإ تةةواوى خةةَيهى و جةةَاوةس و جةةَاٖري, ثَيهةةوة                  
ًَةَئ: ئَيُةة دةَاْةةوَيت نةة        )طاغ٘تبةيةى دةْط بة   ( يةإ ئةةسباب و خوانةاْى )دميونشاطةي( ب
( بةوةى نة خواى طةوسة ْاسدويةتى, واتة ئَيُة حةونُى ئيظةالممإ   مبا أْضٍ اهللحونِ بهشَيت )

ئةوَيت, وة ْابَيت ٖيض نةغ يةطةٍ يإ ْوَيٓةسةناْى ية )ثةسيةَإ( و ئةجنوَةناْى تةػشي  و 
ػةةةسع داْةةإ, يةةإ نةةاس بةدةطةةتإ و داد وةسإ, ٖةةيض َةةاف و حةةةقَيهيإ ٖةةةبَيت يةةة تةػةةشي  و  

سع داْاْةةذا بةةةٖيض جؤسَيةةو .... وة دةَاْةةةوَيت حةةونِ و بشيةةاسى خةةواى طةةةوسة بةطةةةس         ػةةة
)َوستةد( ئةو نةطاْةى ية ئيظةالّ ٖةَيذةطةِسَيٓةةوة, و ئةةو نةطةاْةى صيٓةا دةنةةٕ و َةػةشوب        

   ٕ جَيبةةةجَي بهشَيةةت, وة دةَاْةةةوَيت حيجةةاب و     ,)َةةاددة طةةِش نةةةسةنإ( دةخةةؤٕ و دصى دةنةةة
ٔ بااَلثؤػى و داوَئ ثا , وة دةَاْةةوَيت ِسَيطةشى بهةةئ يةة      ني بةطةس ئافشةتاْذا جَيبةجَي بهةةي

خؤ ِساصاْذْةوة و تةبةسوج و فجوس و صيٓاو داوَئ ثيظى و َْيشباصى و جطةة يةةواْيؽ يةة فةطةاد     
ديةٔ و ئةاييٓى   بٓةَاناْى و خشاثةناسى و فةواحيؼةنإ, ئةوة يةنظةس ثَييإ دةَيَئ: ئةوة درى 

 !!  اصادييةناْييةتى)دميونشاطي( و ئ
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ضةةوْهة وةى يةةة طةةةسةتادا بامسةةإ نةةشد نةةة طةةةوسةتشئ و تايبةةةت َةْةةذ تةةشئ, يةةإ                
طةوسةتشئ بٓةَا و نؤَيةنةى دئ و ئةاييٓى )دميونشاطةي( بشيتيةة يةة دوو نؤَيةنةة, يةإ ديٓةى        

 )دميونشاطي( خؤى يةطةس دوو نؤَيةنة طشتووة, ئةواْيؽ:

 ٕ ئوممةت .طيادة و دةطةاَلتى طةٍ يا .1
  دإ ثَيذاْإ و ئيعرتاف نشدٕ بة َافةناْى تاى و ئاصادى و حوسي يةتى و ثاساطتٓى . .2

ديٓى )دميونشاطي(, دةسضوٕ و خؤ ئةاصاد نةشدٕ و   و ئاصادى  حوِسيةتئةَةية ... ئةَةية         
ى  ػةسع و ياطةاي )دةطةتوس(  تةحةسوس ية دئ و ػةسيعةت و طٓوسةناْى خواى طةوسة ... بةاَلّ 

صةَييٓى و قاْوٕ و قةواْيٓى وةصعى و داْشاوةنةيإ, اليإ ثريؤص و َوقةدةغ و ثةاسَيضساوة, يةة   
ديٓة )دميونشاطي( يةة نةوفشى و ثةيع و بؤطةْةنةياْةذا, بةةَيهو ٖةسنةةغ طةٓوسى ببةةصَييَن و         

ٔ دسَيةت, توْةذ تةشي   طضا و عيكةاب دة ثَيطةواْةى بهات و درى بوةطتَيتةوة و بةسةْطاسى بَيتةوة, 
طضاو عيكاب, وةى خؤيإ دةَيَئ )َةحهةَة( يةإ داد وةس )حةانِ( بشيةاسى دا بةة طةضاى ).....(      

 بة ثَيى َادةى )...( ية سةػٓوطي دةطتوس !

 تدا هلٍ حتٟ ٙلى هطاْ *فتدا هلٍ تدا هلٍ تدا هلٍ 

 يةْاو ضوٕ بؤتةةإ يةْةةةاو ضوٕ بؤتإ يةْاو ضوٕ بؤتةإ

ٍَ بووْ و بووٕووػإ ٖةتا ةةةةْاو ضوٕ بؤتي  ى صَإو ال

( ديةٔ و ئاييَٓيهةة يةة جَيطةةى ديةٔ و      دميونشاطةي نةواتة بشاى يةنتاثةسطةت, بضاْةة نةة )          
ة يةة جَيطةةى حةونُى خةواى طةةوسة, وة تةػةشي  و       طراغ٘ت( ئاييٓى خواى طةوسة, وة حةونُى ) 

تةاى و   ػةسيعةتى خواو ئةسبابة بةؾ بةةؾ و يةةت و ثةتةناْةة يةة جَيطةةى ػةةسيعةتى خةواى       
وة ٖةسنةغ ئةّ ػةسيعةت و حونُة ػرينى و نوفشى ية تةْٗا و بةَٖيض و بةتواْا )ئةيكةٖاس(, 

ٍَ بهات و وةسى بطشَيت و ثَيي ِساصى بَيت و تَيهةَيى ببَيت, ئةوة بةساطتى قبوَيى نةشدووة نةة    قبو
 ةسيعةتةى الَافى تةػشي  و ػةسع داْاْى ٖةبَيت, بةثَيى َادة و َوادةناْى دةطتوس, وة ئةو ػة 

 يعةتى خواى طةوسةى تاى و تةْٗا.ػةسجَيطةى ثَيؼرت بَيت ية 
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ئيرت جيةاواصى ْييةة, ئةطةةس دواى ئةَةة تةػةشي  و ياطةا دابَٓيةت يةإ ْةا, وة دةسبطةَيت و                  
    ٍَ شدٕ و بةةرداسى  نة طةسنةوَيةت بة دةْطذإ )ئيٓتخابات(ى ػرينى يإ ْا, ضةوْهة دةطةت تَيهةة

ٍَ َوػشيه ٍَ نشدْى و ِساصي بةووْى  نشدْى يةطة ةناْذا يةطةس دئ و ئاييٓى )دميونشاطي(, و قبو
بةوةى نة حونِ و تةػشي  بؤ ئةو بَيت, وة دةطةاَلت و طوَيتةى بةطةس نيتابى خواى طةةوسة و  
ػةةةسيعةتةنةيةوة بَيةةت, ئةةةوة بؤخةةؤى بةةة ئاػةةهشا نةةوفش و يةةةدئ دةسضةةووْة, وة طةةوَِشايي و    

ٍَ داْاْةة بةؤ خةوا       صةاَلَيةتَيهى ِسووٕ و ئاػه بةَي   -ثةسطةرتاوى –شاية, بةَيهو ئةةوة )ػةريى( و ٖةاوة
ٍَ و   . ٖاوتاٖاوة

ٍَ دةبةزَيشٕ و دةيهةْةة          ي        ة دئ و ئةاييٓى )دميونشاطةي(دا طةةٍ ئةةو ئةْةذاّ و ْواباْةة ٖةة
ٍَ و قةبيًةة و بٓةَاَيةة و حيضبَيةو ئةاصاد و          ْوَيٓةسى خؤيإ, وة ٖةةَوو تةاقِ و تائيفةة و نؤَةة

خؤيةإ, يةةَْيوإ ئةةو     ثةةسوةسدطاسى نةَى ٖةَيذةبةزَيشٕ و دةيهةْةة )ئةةسباب(     يةةوةى  ثؼهٔ  طةس
ديهةةدا, ٖةةتا بةة ويظةتى ٖةةواو ٖةةوةغ و ئةاسةصوى خؤيةإ          ثةسوةسدطاساْةىٖةَوو )ئةسباب( 

ػةسع و حونِ وياطايإ بؤ دةسبهةةٕ, و ضةييإ حةةصيَي بةوو وايةإ بةؤ بؼةةسعَيٓٔ, بةةاَلّ وةى         
ت يةطةس بٓةَاى َادةناْى دةطتوس بَيت و ية )ْـوص(ى ئةةو دةسْةضةَيت!!, واتةة    صاْيُإ دةبَي

طةةٓوسى دةطةةتوس ْةبةةةصَيَٓيت, ئةةيرت يةةةّ بةيٓةةةدا ٖةياْةةة ْوَيٓةةةس )َةةةعبود( ثةسطةةرتاوة ػةةةسع  
ا ئةةوةتا  ي... جا س بٓةَاى فيهش و ئايذؤيؤرياى خؤىداْةسةنةى ٖةَيذةبزَيشَيت بةطوَيشة و  يةطة

يإ خوا )إية( َيهةة يةة حيةضى عةةيالْى, وة ٖيواػةيإ      ( َيهة ية حيضبى فوالْى, ش)َزثةسوةسدطاس 
تَيذاية ٖةَيى دةبزَيشَيت بةة طةوَيشةى ٖؤصطةةسايي و خضَايةةتى, يةإ ئةةوةتا خةوا )إيةة( َيهةة يةة           

( َيهى ثةسطرتاوة يةة خضَةى فةوالْى, وة يةة َْيواْيؼةياْذا ٖةيةة بةة        )ٗرّٖؤصى فوالْى, يإ بت 
خوايةنى )طةيةفى( ٖةَيذةبزَيشٕ, وة ٖةْةذَيهى ديهةة خوايةةنى )ئيخةواْى( واتةة       ْياصى خؤيإ

)ئيخةةوإ املظةةًُني( ٖةَيذةبةةزَيشَئ, يةةإ ثةسطةةرتاوَيهى ِسيؼةةذاس, يةةإ ثةسطةةرتاوَيهى بةةَي ِسيةةؽ        
   25ٖةَيذةبزَيشٕ..

ـَ الادِّ  رخواى طةوسة دةفةسَوَيت:  وة        اْؿ ِما ُظاقا ََلُ َكوُء َُشَ ْؿ ُُشَ َٓ َأْ  ََلُ ـِ َماو ََلْ َياْلَذْن بِاِف اَّللَُّ َوَلاْق ي

اا َبْقااـَُفْؿ  واتةةة: ئةةاخؤ ئةةةو َوػةةشيهاْة )ئةةةبو جةةةٌٖ و ػةةوَئ    .(21اهػرر٘ز٠ د َكؾَِؿااُي اْلَػْصااِؾ َلُؼِِضَ

                                      
ةْذَيو بةْاو طةيةفى )تةيةفى( بة بظتَيو ِسيؽ و جضداػةيةنى نوستةةوة ضةوْةتة   ( وةى ئَيظتا ية واَلتى نوَيت ٖ 25

 ْاو ثةسيةَإ !!, و ية واَلتى )َيـش(يؽ )ئيخوإ ئةملوفًيع(ةنإ يةْاو ثةسيةَإ باْط دةدةٕ !
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نةوتوةناْى( ضةْذ خوايةنى ٖاوبةػيإ ٖةية, نة بةسْاَة و ػةسيعةتيإ بؤ دادةْةَئ, يةةوةى   
اى و تةْٗا ِسَيطشى يَي نشدووٕ, ئةطةس بةَيَيٓى خوا ْةبوواية بةة  نة بؤيإ ْيية بيهةٕ و خواى ت

دواخظتٓى طضا بؤ ِسؤرى دوايي, ٖةس صوو بشياس دسابوو يةة َْيةوإ ئةةوإ و ئيُةإ داسةناْةذا, بةة       
 يةْاو بشدٕ و غةصةبى خواى طةوسة بةطةس بَي ئيُإ و َوػشيهةناْذا ((.

ََٗررّ( (اْة ية ساطتيذا و ية بٓةسةتذا, ضةْذ بةت  جا ئةو ْوَيٓةس و ئةْذاّ )ثةسيةَإ        َيهةى  )
خوايةةنى دسؤيٓةةو َتُاْةة ثةَي ْةةنشاوٕ, يةة       )آهلرٞ(   و هو )أؿٓاّ( ثةيهةسَيهى ثةسطرتاو ,داْشاو

نةةوتواْيإ  نة خؤيةإ و ػةوَئ   ثةسطتطا و قةاَلناْى بةْذايةتى و ثةسطتٓيإ )واتة ثةسيةَإ(, 
دميونشاطةةي( و ػةةةسع و ػةةةسيعةتى دةطةةتووس, حةةونِ و    سيإ بةةؤ دةنةةةٕ و, بةةة ديٓةةى )  ديٓةةذا

وة ثةةَيؽ ػةةةسيعةتى بةةؤ دةطَيِشْةةةوة بةةة ثَيةةى َةةادة و َوادةنةةاْى سةػةةٓوغ و دةقةةى دةطةةتووس,   
ٖةَوو ئةَاْةؾ خوا و ثةسوةسدطاسة طةوسة نةيإ يإ بت و ثةيهةسة طةوسةنةيإ, حةونِ يةإ   

ةوة يةإ ئةةوةتا سةصاَةْةذى دةْوَيَٓيةت     دةنات, يإ ثَيؽ ٖةَوو ئةَاْة حونِ الى ئةوة, ٖةس ئة 
طةسؤى يإ ثَيؼةوا يةإ  يةطةسى يإ ْاساصى دةبَيت بة بشياس و تةػشي  يإ, ئةويؽ بشيتية ية 

 َةييو .

ْةةةاوةِسؤنى َيًًةةةةت و ِسَيبةةةاصى  نانًَةةةةو ئةةةةى بةةةشاى يةنتاثةسطةةةت )َوةحيةةةذ( ئةَةيةةةة          
. ْةةةى ديٓةةى خةةوا ... وة َيًًةةةت و   ... طرراغ٘تحةقيكةةةتى دميونشاطةةى ... بشيتيةةة يةةة ديٓةةى   

ى ثَيػةَبةسإ ... وة ػةسيعةت و ػةسعى خوا و ئاييٗةو صِسيباصى ػرينة ... ْةى َيًًةت و ِسَيبا
 ئةسبابة جياواص و ثةستةواصةناْة ... ْةى ػةسيعةت و ػةسعى خواى تاى و تةْٗاى قةٖاس .

َيو َصوِحَبِل ردةفةسَوَيت: ة ايظالّ( ية صاسى ثَيػةَبةس )يوطف(ةوة )عًيخواى طةوسة وة          

اور *  ُققَن َخْرٌ َأِ  اَّللَُّ اْلَقاِحاُد اْلَؼفَّ ـِ َأَأْرَبوٌب ُمَتَػرِّ ْج َّٓ َأْشاالسِّ ـْ ُيوكِاِف إِ ْقُتُؿقَهو َأْكاُتؿْ َماو َتْعُباُدوَن ِما  َاًء َشاؿَّ

ؽْ  ـْ ُشْؾَطوٍن إِِن اْْلُ و ِم َـّ َأْكَثاَر َوآَبوُؤُكْؿ َمو َأْكَزَ  اَّللَُّ ِِبَ
ـُ اْلَؼقُِّؿ َوَلؽِ ي وُه َذلَِؽ الدِّ َّٓ إِيَّ َّٓ َتْعُبُدوا إِ َّٓ  َّللَِِّ َأَمَر َأ ُؿ إِ

َٓ َيْعَؾُؿقن  (.40-39ٙ٘ض  طوسةتى  دالـَّوِس 

واتة: ئةى ٖةسدوو ٖاوِسَيى بةْذةاْةنةّ: ئاخؤ ضةْذ خوايةنى جيا جيا )َوتةفةسيل( 
ٍَ و بة دةطةاَلت بةطةس ٖةَوو بجةسطرتَئ ضانرتة, يإ ٖةس  يةى خواى تاى و تةْٗا و صا

ػتَيهذا ؟؟ ئةوةؾ ضاى بضأْ ئةواْةى ئَيوة ية جَيطةى خوا دةيإ ثةسطنت تةْٗا ضةْذ 
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ْاوَيهى بَي ْاوةِسؤنٔ, ئَيوة و باو و باثرياْتإ بة ئاسةصووى خؤتإ ْاوتإ ْاوٕ و نشدوتأْ بة 
نى بؤ ِساطتى ثةسطتٓى ئةواْة ْةْاسدووة, وة ٖةَوو حونِ خوا/ وة خواى طةوسة ٖيض بةَيطةية

و بشياسَيو تةْٗا و تةْٗا ٖةس ٖي خواية, وة دةبَيت تةْٗا ٖةس ئةو حانِ و بِشياس بةدةطت 
بَيت, وة فةسَاْى داوة نة: ئَيوة دةبَيت تةْٗا بةْذايةتى بؤ ئةو بهةٕ و ئةو بجةسطنت و 

ٌَ ...., ٖةس ئةو ئايٓة  طوَيِشايةَيى ئةو بهةٕ, ْةى ية حيضب و عةػريةت و طشوو و خَي
)يةنتاثةسطتى( ساطت و سةواو ثاية داسة, نة ثَيِ ساطةياْذى و باْطةواصّ بؤ نشدى, بةاَلّ 

 صؤسبةى خةَيهى ْاصأْ نة ئاييٓى يةنتاثةسطتى )تةوحيذ( ساطت و سةوا ية ((.

ُكقنَ َأإَِلٌف َمَع اَّللَِّ َتَعورٖةسوةٖا دةفةسَوَيت:            (.63ض٘زٝتٟ اهٌِى دىَل اَّللَُّ َظاَّ ُيرْشِ

نةواتة ئةى بةْذةى خوا ٖةَيبزَيشة ... يإ ديٓةى )خةوا( و ػةةسيعةتة ثانةنةةى و ضةشا               
ِسَيطا ِساطتةنةى ... يإ ديٓى )دميونشاطي( و ػريى و نوفش و ِسَيطةا السو يةةوَيش و   و ِسووْانةنةى 

 طتةّ ناس .غ٘تٟ طاو تةْٗا و قةٖاس ... يإ حونُى خشاثةنةى ... حونُى خواى تاى 

ـْ بِوَّللَِّ َلَؼِد ا ر         ـْ َيْؽُػْر بِولطَّوُغقِت َوُيْمِم ـَ اْلَغلِّ َلَؿ ْصُد ِم َ الرُّ ـِ َقْد َتَبَّيَّ ي ْشَتْؿَسَؽ َٓ إِْكَراَه ِِف الدِّ

و  َٓ اْكِػَصوَ  ََلَ تة: صؤس يَيهشدٕ و ئيجباسى نشدْى ٖيض نةطَيو ية وا .(256اهدقسٝ دبِوْلُعْرَوِة اْلُقْثَؼك 
خاوةٕ ْاَة ئامساْييةنإ )يةٖود و ْةؿاسا( ْانشَيت بؤ يةنتاثةسطتى و تةوحيذ دواى باوةِس 

, ٖةسدوونيإ ئاػهشإ و دياسى باطىَٖيٓاْى عةسةبةنإ, ضوْهة ئيُإ و نوفش, يإ و ٖةم و 
واتة بة ٖةَوو جؤسةناْييةوة, وةى  )طاغ٘ت(نشاوٕ, ٖةسنةغ بَي باوةِس و نافش ببَيت بة 

طوَيِشايةَيى فةسَاْى ػةيتإ و ثةسطنت و بةْذايةتى بت و دسوطت نشاوةنإ, وة باوةِس و 
بة  طشتووةئيُاْى تةواوةتى بَٗيَٓيت بة خواى طةوسة )اهلل( و ئةوةى ْاسدويةتى, ئةوة دةطتى 

إية إالاهلل( نة ثَيى دةَيَئ يةنتاثةسطتى يإ واتة )ال )اهعسٗٝ اه٘رقٟ(ثةت و نؤَيةنةى َةتيٓةوة 
تةوحيذى خواى طةوسة, وة ٖيض نات ئةو ثةت و نؤَيةنة َةتيٓة ثطشاْى يؤ ْيية, يإ ٖيض 

ةسطيض بة طضاى دؤصةخ طضا ػت بَي بةؾ ْابَيت, يإ ٖةنات خاوةْةنةى ية ْاصو بةسةنةتى بةٖ
ـِ  رٖةسوةٖا دةفةسَوَيت: ((.ْادسَيت َْرِض َضْقًظو أَلَغْرَ يِي ْٕ َاَواِت َوا ـْ ِِف السَّ اَّللَِّ َيْبُغقَن َوَلُف َأْشَؾَؿ َم

ِظقَؾ َوإِْشَحو ََ َوَكْرًهو َوإِلَْقِف ُيْرَجُعقَن * ُقْؾ آَمـَّو بِوَّللَِّ َوَمو ُأْكِزَ  َظَؾْقـَو َوَمو ُأْكِزَ  َظَذ إِْبَراِهقَؿ َوإِْشَا 

َْشَبوِط َوَمو أُ  ْٕ ـُ َلُف َوَيْعُؼقَب َوا َٓ ُكَػرِّ َُ َبَّْيَ َأَحٍد ِمـُْفْؿ َوَكْح ِْؿ  ـْ َرِبِّ وِِتَ ُمقَشك َوِظقَسك َوالـَّبِقُّقَن ِم
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ْشمَاِ  ِييـًو  ـْ َيْبَتِغ َغْرَ اْلِ ـْ ُيْؼَبَؾ ِمـُْف َوُهَق ُمْسؾُِؿقن *َوَم يـ َلَؾ وِِسِ ـَ اْْلَ ِخَرِة ِم ْٔ ض٘زٝتٟ آي عٌساْ  دِِف ا

83-85.) 

واتة: ئاخؤ ديَٓيهتإ دةوَيت ية جَيطةى ديٓى خواى طةوسة؟ نة ٖةسضى ية ئامساْةنإ          
و صةويذاية بياْةوَي و, ْةياْةوَي َوطوَيُإ و ًَهةضى فةسَاْى ئةوٕ و, ٖيض نةطَيو 
ْاتواَْيت ية رَيش دةطةاَلتى خوا خؤى البذات, وة ٖةَوواْيؽ تةْٗا ٖةس بؤالى ئةو 

بًََى خؤّ و طةيةنةّ باوةسَإ َٖيٓاوة حمُذ )ؿًى اهلل عًية وطًِ( تؤؾ ئةى , ...دةطةِسَيٓةوة
بةو ػتاْةؾ نة بؤ ئيرباٖيِ و ئيظخام و يةعكوب و ْةوةناْى ئةو )يوطف و بةو قوسئاْة, 

بشاناْى يوطف( ٖاتبوو, وة باوةسيؼُإ بةو )تةوسات( و )ئيٓجيٌ(ة نة بؤ َوطاو عيظا ٖاتووة 
سةناْى ديهة وةى )داود و طويةميإ ئةيوب( ٖةية, وة يةبةساَبةس و, وة بة تةواوى ثَيػةَبة

ٖيض نةطَيهياْذا جياواصميإ ْيية و, بِشواَإ بة ٖةَوويإ ٖةية, وة تةْٗا و تةْٗا طوَيِشايةَيى 
ئةوئ, وة ٖةسنةطَيو جطة ية بةسْاَةو ػةسيعةتى ئيظالّ ٖةسدئ و بةسْاَةيةنى ديهة بؤ 

دئ و بةسْاَةى خؤى ئةوة ٖةسطيض يَيى وةسْاطريدسَيت, وة ية  خؤى ٖةَيبزَيشي و بيهاتة
 دواِسؤردا ية ِسيضى بة خةطاس ضووةناْة ((.

 
 باضي

كة ديِى  بةتاهَاُةىبةهَطة  طوًاْ وئةو داُةوةى  وةالََلسدُةوة و ثوضةهَ
 ةوةسيَتثيَ دةزِاشيَِ)دميوكساضي( 

ُهَق الَّاِذي َأْكاَزَ  َظَؾْقاَؽ اْلؽَِتاوَب ِمـْاُف آَياوٌت  ر خواى طةوسة ية قوسئاْى ثريؤصدا دةفةسَوَيت:        

ـَ ِِف ُقُؾقِِبِْؿ َزْياٌغ َلَقتَّبُِعاقَن َماو َتَشاو و الَِّذي وٌت َلَلمَّ َـّ ُأ ُّ اْلؽَِتوِب َوُأَخُر ُمَتَشوِِبَ َبَف ِمـْاُف اْبتَِغاوَء اْلِػْتـَاِي ُُمَْؽَاٌت ُه

كَّ َواْبتَِغوَء َتْلِويؾِِف َوَمو َيْعؾَ  ـَاو َوَماو َياذَّ ـْ ِظـْاِد َربِّ اِشُخقَن ِِف اْلِعْؾِؿ َيُؼقُلقَن آَمـَّو بِِف ُكؾٌّ ِما َّٓ اَّللَُّ َوالرَّ ُر  ُؿ َتْلِويَؾُف إِ

ا اًي إِكَّ ـْ  َلاُدْكَؽ َرْةَ َٓ ُتِزْغ ُقُؾقَبـَو َبْعَد إِْذ َهَدْيَتـَو َوَهْى َلـَاو ِما ـَو  َْلَبوب * َربَّ ْٕ َّٓ ُأوُلق ا اوب  َؽ إِ ًَ اْلَقهَّ  دَأْكا
  (.8-7ض٘زٝتٟ آي عٌساْ 
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( يةةّ ئايةتةة ثريؤصاْةةدا بؤَةإ ِسووٕ دةناتةةوة نةة خةةَيهى        وتعاىل خواى طةوسة )طبخاْة       
ٍَ ػةسيعةتةنةيذا دوو جؤسٕ, يإ خةَيهى بةساْبةس ئايةتةناْى قوسئإ دوو جؤسٕ:  يةطة

ئايةتةةناْى قوسئةإ     ٖةةَوو اَةةصساو:  ػوَئ نةوتواَْيهى خةاوةٕ عةيًِ و تَيطةيؼةتَٓيهى د    .1
وةسدةطشٕ و ئيُإ بة ٖةَووى دةَٖيةٓٔ, وة دةم و ْةؿةة طؼةيت يةةنإ بةة تايبةتةناْةةوة       
دةبةطتٓةوة, وة ِسةٖاناْيؽ بة نؤت نشاوةنةإ, وة نةوست نشاوةنةإ بةة ِسووْةةنإ, وة ٖةةس       

ة و ئوؿةوية داَةةصساو   ػتَيو نَيؼةى ٖةبوو اليإ, يةنظةس دةيطَيِشْةوة بؤ دايهى يةة بٓطةيٓ  
ػةةةسعييةنإ ثؼةةتطريى يةطةةةس    نةةة بةَيطةةة و ئاػةةهشانإ, وة قاعيةةذة جةةَيطريو ثتةةةوةنإ,   

 ...دةنةٕ
نةة تةةْٗا ػةوَئ ػةتة ضةووٕ يةةى و         وة ػوَئ نةوتواَْيهى طةةس يةَي ػةَيواو و طوَاْةاوى:     .2

ئاػوبذا ثَيةى  طوَاْاوى يةنإ دةنةوٕ, نة تةْٗا دةطت بةواْةوة دةطشٕ و ية ثَيٓاو فيتٓة و 
ٍَ خةةةةؤؾ دةبةةةةٔ, وة ِسووؾ وةسدةطَيةةةةِشٕ يةةةةة ئايةتةةةةة َوحهةةةةةّ و ئاػةةةةهشا و سةوإ و       د

 ... داَةصساوةنإ يإ تةفظري نشاوةنإ

ية بابو باطي )دميونشاطةي( و ئةجنوَةةْى ْوَيٓةةساْى ػةريني و ٖةاو      وة ئا يَيشةدا ...         
( دةطةشٕ, وة ػةوَئ ٖةْةذَيو    ٗاهكرمي  اهصٙؼػَيوةياْذا, خةَيهى ِسيطهةى طوَشايي و طوَإ )

ِسووداو و بةطةةةسٖات و طوَةةإ و ػةةوبوٖاتة نةةإ دةنةةةوٕ و تةةةْٗا ئةواْةةة وةسدةطةةشٕ, بةةَي     
ئةوةى بيبةطةتٓةوة يةإ بيطةِسَيٓٓةةوة بةؤ ئةؿةٌ و بٓطةيٓة ئاػةهشا و نةؤت نشاوةنةإ يةإ           

َيزساوةنةةةى ... تةفظةةري نشاوةنةةإ, يةةة قاعيةةذةناْى ديةةٔ و بٓةةةَا داَةةةصساو و جةةَيطري و داسِ   
ٌَ و ِسووْانى بة تاسيهى بؼاسْةوة .  ئةويؽ تةْٗا يةبةس ئةوةى دةياْةوَيت حةم بة بات

يةبةس ئةوة ... يَيةشةدا و يةةّ باطةةدا بةة خَيشايةي ٖةْةذَيو يةةو طوَةإ و ػةوبوٖاتة                  
ة و ْاوداساْة باغ دةنةئ, وة بة ياسَةتى و ثؼتيواْى خةواى طةةوسة بةسثةضةيإ دةدةيٓةةو    

ٍَ يإ دةنةيٓةوة و وةاَلَيإ دةدةيٓةوة ...  ثوضة
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 طوًاُى يةكةَ: 

 )عٌى يوضف عِد ًوم ًعس(
  و طةوزةى ًيعس ثاشاالى عوية اهطالَ  يوضفثيَػةًبةز كازى 

بضاْة: ئةّ ػوبٗة و طوَاْة, نؤَةَيَيو يةو َوفًيع و َاية ثوضاْة خؤيإ ثيا       
 26بةَيطةيةنى َوحهةّ و ئاػهشايإ ثَي ْيية.ٖةَيواطيوة, نة ٖيض 

صؤس بَي ػةسَاْة دةَيَئ: ئةى يوطف )عًية طالّ( ثًة و َة ْـةبي وةصيشى وةسْةطشت,        
يإ ْةبووة وةصيش, يةالى َةييهَيهى نافش و بَي باوةس, نة حونُى بةوة ْةدةنشد نة خواى 

                                      
 ( تَيبيٓى: 26

ْى ئةّ طوسةتة يةطةس ٖةسنةغ تؤصَيو بة ووسدي تةَاػاى طوسةتى )يوطف( بهات دةبييَن نة صؤسبةى ئايةتةنا      
ٍَ ْةخؤػاْة ٖةَوو باغ و َةبةطتةناْى  يةنتاثةسطتى و حانُيةتى خواى طةوسة دةدوَئ, نةضي طبخإ اهلل ئةو د

 ئةّ طوسةتة َوباسةنة و ئةّ ضريؤنة طةوسةيإ ثَيطةواْة نشدؤتةوة.
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يةو حهوَةتة نافش و بَي باوةساْةدا طةوسة ْاسدبووى ؟ نةواتة يةبةس ئةوة بةرداسى نشدٕ 
دسوطتة, بةَيهو بةرداسى و ضووْة ْاو )بةسيةَاْةنإ( و ئةجنوَةْةناْى طةٍ و ٖاوػَيوة ػيإ 

 ... دسوطتة

 ئيٌَةط بة تةوفيقى خواى طةوزة ثيَياْ دةهَيَني:

ثؼت بةطنت و بةَيطة َٖيٓاْةوة بةّ طوَاْة يةطةس ضووْة ْاو )ثةسيةَإ(ةناْى يةنةّ: 
تةػشيعى, و ثؼت بةطنت ثَيي بةَيطةيةنى فاطيذ و باتيًَة, ضوْهة ئةّ )ثةسيةَإ(ة ػرينى 
ياْة ية بٓةسةتذا يةطةس ديَٓيو وةطتاوة ية جَيطةى ديٓى خواى طةوسة, ئةويؽ ديٓى 

ٍَ نشدٕ و حةساّ نشدٕ)دميونشاطي( ية, نة تَييذا خوايةتى )ئويوٖيةتى( تةػ بؤ  شي  و حةاَل
 اى تاى و تةْٗا . طةية ْةى بؤ خو

ـْ ُيْؼَبَؾ روة خواى طةوسة دةفةسَوَيت:  ْشمَاِ  ِييـًو َلَؾ ـْ َيْبَتِغ َغْرَ اْلِ واتة: ٖةسنةغ  دِمـفُ  َوَم
 ػوَئ ديَٓيهى ديهة بهةوَيت جطة ديٓى ئيظالّ ئةوة يَيي وةسْاطريدسَيت ((.

 اْطةواصى ئةوة بهاتيإ بباػة نةغ ٖةية صاتى ئةوة بهات يإ بوَيشَيت و ثَيي وابَيت 
نة ثَيػةَبةس يوطف )عًية ايظالّ( ػوَئ ديَٓيهى تش نةوتووة ية جَيطةى ديٓى ئيظالّ, يإ 
ػوَئ َيًًةت و ِسَيباصَيو نةوتووة ية جَيطةى َيًًةت و ِسَيباصى باواْى يةنتاثةسطتى ... يإ 

ة ؟؟ وةى ئةوةى حاَيى طوَيٓى خواسدووة يةطةس ِسيضطشتٓى؟؟ يإ بة طوَيشةى ئةو ػةسعى داْاو
 27 ؟؟..اّ ثةسيةَاْةناْى ئةّ صةَاْةيةذئةْ

                                      
ايظةًطات( واتةة طةةٍ يةإ َيًًةةت       ( وةى ية دةطتووسةناْياْذا ٖاتووة و ْوطشاوة نة )إٔ االَة أو ايؼعب ٖةو َـةذس   27

( ية ِسةػٓووطي دةطتوسى ٖةَيؼةةيي عَيةشام ْوطةشاوة, ٖةةسوةٖا     5طةسضاوةى ٖةَوو دةطةاَلتةناْة, طةيشى َادةى )
( ية ثةِشؤرة دةطةتوسى ٖةَيؼةةيي ٖةةسَيُى نوسدطةتإ, وة دةطةةاَلتى ياطةا داْةإ بةة َةةييو يةإ ثاػةا يةإ              3َادةى )

ٍَ 73( و )61طةةةيشى َةةادةى ) ئةجنوَةةةْى طةةةٍ دةبةطةةرتَيت, ( يةةة سةػٓوطةةى دةطةةتوسى ٖةَيؼةةةيي عةةريام بهةةة, يةطةةة
( ية ثشؤرةى سةػٓوطي دةطتوسى ٖةَيؼةيي نوسدطتإ بهة ./ ٖةسوةٖا ئةَةؾ ٖاوتايةة  54( و )53( و )40َادةناْى )

ٍَ دةطتوسى واَلتةناْى ديهةى وةى نوَيت و ئوسدوٕ و غةيشى ئةواْيؽ ....  يةطة
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و  ةصيٓذاْضؤٕ ػتى وا دةبَيت, يةناتَيهذا يوطف )عًية ايظالّ( نة بَي دةطةاَلتة و ية 
َٓ ُيْمِمـُقَن بِوَّللَِّ ر  بة ئاػهشا باْطةواص دةنات و دةفةسَوَيت: ,ةدةطت بةطةس َي َقْقٍ   ًُ ِمؾَّ إِِّنِّ َتَرْك

َي آَبوئِل إِْبَراِهقَؿ َوإِْشَحو ََ َوَيْعُؼقَب َمو َكوَن َلـَو َأْن ُكرْشِ َوهُ  ًُ ِمؾَّ َبْع  ُهْؿ َكولُِرون * َواتَّ
ِخَرةِ ْٔ ـْ ْؿ بِو َك بِوَّللَِّ ِم

ءٍ   (.38 – 37ض٘زٝتٟ ٙ٘ض  د ََشْ

ة )َيًةتى( ئةو نةطاْةّ واص يَيَٗيٓاوة, نة باوةسيإ ب ِسَيباصيواتة: ضاى بضأْ نة َٔ 
و باثريامن: ئيرباٖيِ و  ببا ِسَيباصيخوا و ِسؤرى دوايي ْيية, وة بؤخؤّ نةوتوَةتة ػوَئ 

َيُةؾ ئئيظخام و يةعكوب, ٖةسنةطَيهى ديهةؾ ئاوا بهات, ٖةس ئاوا طةسنةوتو دةبَيت, وة بؤ 
ْيية )خاْةوادةى ثَيػةَبةسإ و ػوَئ نةوتواْيإ( ٖيض ػتَيو بهةيٓة ٖاوبةؾ و ٖاوةَيى 

 ى طةوسة ((.خوا

ور ٖةسوةٖا دةفةسَوَيت:  ُققَن َخْرٌ َأِ  اَّللَُّ   اْلَقاِحُد اْلَؼفَّ ـِ َأَأْرَبوٌب ُمَتَػرِّ ْج َمو ر * َيو َصوِحَبِل السِّ

ـْ ُشْؾَطونٍ  و ِم ْقُتُؿقَهو َأْكُتْؿ َوآَبوُؤُكْؿ َمو َأْكَزَ  اَّللَُّ ِِبَ َّٓ َأْشَاًء َشؿَّ ـْ ُيوكِِف إِ َّٓ  َتْعُبُدوَن ِم َّٓ َّللَِِّ َأَمَر َأ ْؽُؿ إِ إِِن اْْلُ

َٓ َيْعَؾُؿق َـّ َأْكَثَر الـَّوِس 
ـُ اْلَؼقُِّؿ َولَؽِ ي وُه َذلَِؽ الدِّ َّٓ إِيَّ  (40-39ض٘زٝتٟ ٙ٘ض   د نَتْعُبُدوا إِ

ى ٖةسدوو ٖاوِسَيى بةْذةاْةنةّ: ئاخؤ ضةْذ خوايةنى جيا جيا )َوتةفةسيل( واتة: ئة
ٍَ و بة دةطةاَلت بةطةس ٖةَوو بجةسطرتَئ ضانرت ة, يإ ٖةس يةى خواى تاى و تةْٗا و صا

ػتَيهذا ؟؟ ئةوةؾ ضاى بضأْ ئةواْةى ئَيوة ية جَيطةى خوا دةيإ ثةسطنت تةْٗا ضةْذ 
و باثرياْتإ بة ئاسةصووى خؤتإ ْاوتإ ْاوٕ و نشدوتأْ بة  بْاوَيهى بَي ْاوةِسؤنٔ, ئَيوة و با

ٖيض بةَيطةيةنى بؤ ِساطتى ثةسطتٓى ئةواْة ْةْاسدووة, وة ٖةَوو حونِ خوا/ وة خواى طةوسة 
و بشياسَيو تةْٗا و تةْٗا ٖةس ٖي خواية, وة دةبَيت تةْٗا ٖةس ئةو حانِ و بِشياس بةدةطت 

وة فةسَاْى داوة نة: ئَيوة دةبَيت تةْٗا بةْذايةتى بؤ ئةو بهةٕ و ئةو بجةسطنت و بَيت, 
ٌَ ...., ٖةس ئةو ئايٓة طوَيِشايةَيى ئةو بهةٕ, ْ ةى ية حيضب و عةػريةت و طشوو و خَي

)يةنتاثةسطتى( ساطت و سةواو ثاية داسة, نة ثَيِ ساطةياْذى و باْطةواصّ بؤ نشدى, بةاَلّ 
 صؤسبةى خةَيهى ْاصأْ نة ئاييٓى يةنتاثةسطتى )تةوحيذ( ساطت و سةوا ية ((.



 

 
 

 (ديِةدميوكساضي ديّ )الدميقراطية 

 34 ثيَطةى طصُط

ةطةاَلتى و دةطت بةطةسى و الواصيذا ئايا يوطف )عًية ايظالّ( ية ناتى بَي دجا ياْى 
ثاػإ دواى دةطةاَلت و بة َٖيض بووٕ دةيؼاسَيتةوة و باْطةواصى بؤ دةنات و ِسايذةطةيةَْيت ... 

 ؟يَيى ثةػيُإ دةبَيتةوة!!؟

, ئةى ئةواْةى وةاَلّ َإ بذةْةوة ئةى ئةواْةى خؤتإ بة حةنيِ و ريش ئةصأْ 
 ...!فةيظةفة طوتاْذوْى

ة ئةى دةٖاقيٓةناْى طياطةت, طياطةت َةداسةنإ ْاصأْ نة وةصاسةتةنإ ثاػإ ئَيو
دةطةاَلت و طوَيتةى جَيبةجَي نشدٕ )تةْفيضى( ية و, ثةسيةَاْيؽ دةطةاَلتى ػةسع داْإ 

 ؟)تةػشي (ي ية 

وة ية َْيوإ ئةَة و ئةوةدا, واتة دةطةاَلتى جَيبةجَيهشدٕ و ػةسع داْإ ضةْذةٖا 
ية, ٖةس بؤية يَيشةدا ئةو ثَيوةس )قياغ( نشدْةى نة باْطةواصى بؤ دةنةٕ جياواصى و فةسم ٖة

  28ساطت ْيية و ٖةَيةية ...

                                      
ثَييإ واية و باْطةواصى ئةوة دةنةٕ نة وةصاسةتةةنإ صؤس َةتشطةي داستةشة يةة ثةسيةَاْةةنإ, بةَةةؾ        ( ٖةْذَيو 28

ثَييإ واية دةتوأْ ثةسيةَإ بهةْةة طةةْطةس و بةسةيةةنى خةةبات و جيٗةاد درى حهوَةةت, نةة يةةّ بةةسةدا جيٗةاد           
يي ياْةة, وة تَيذةنؤػةٔ تَييةذا تَيهؤػةاَْيهى     دةنةٕ جيٗادَيهى دةطتوسياْة!, وة خةبات دةنةةٕ تَييةذا خةةباتَيهى ياطةا    

ديبًؤَاطي و ئاػتى ياْة, وة نوَيشاييإ داٖاتووة و ْابيٓٔ نة ػةسع داْإ )تةػشي ( صؤس خةشاثرت و َةتشطةي داستةشة    
ية جَيبةجَي نشدٕ )تةْفيض(,  وة بةتايبةتيؽ ئةو تةػشيعةى نة ثَيى دةَيَئ جيٗاد و تَيهؤػةإ و خةةبات نةشدٕ يةة     

ٍَ َادةنةةاْى دةطةةتووس و ديٓةةى  و يةةة ثةسيةَاْةةذا ْانشَيةةت ٖةةةتا َواويةةذا, ٖةةيض ناتَيةةثَيٓ تةةابيل و ٖاوتةةا ْةةةبَيت يةطةةة
(: 6دميونشاطةةي, وة ٖةةةتا بؤئةةةوةى بةباػةةي تَيبطةةةى طةةةيشى ِسةػٓوطةةي دةطةةتوسى ٖةَيؼةةةيي عَيةةشام بهةةة َةةادةى ) 

اْةاْى ياطةا فيةذ ِساَيييةةنإ( وة ٖةةسوةٖا َةادةى       د -1)ئةجنوَةْى ْوَيٓةسإ ئةّ ئةسناْةى خةواسةوةى يةة ئةطةتؤداية:    
( ية ِسةػٓوطي ٖةَيؼةيي عَيشام : )طةسؤى نؤَاس ئةّ دةطةاَلتاْةى خواسةوةى ٖةية: .... طَيٗةّ: ثةطةْذ نشدٕ 73)

و دةس نشدْى ئةو ياطةاياْةى ئةجنوَةةْى ْوَيٓةةسإ دايةذةَْئ, ياطةاناْيؽ بةة ثةطةةْذ نةشاو دادةْةشَئ ثةاؾ تَيجةةِس            
( ية ثِشؤرة دةطتوسى ٖةةسَيُى نوسدطةتاْى عَيةشام:    40( ِسؤر بةطةس ْاسدْيإ بؤ طةسؤى نؤَاس(, وة َادةى )15وْى )بو

)ثةسيةَاْى نوسدطتإ دةطاَلتى تةػشي  و ياطا داْإ و طةسضاوةى بِشياس داْة يةطةةس ثشطةة ضةاسة ْةووغ طةاصةناْى      
ةطتوسى ٖةسَيُى نوسدطةتإ : )ثةسيةةَإ بَيجطةة يةةو ئةسنةةى      ( ية ثِشؤرة د53طةىل ٖةسَيُى نوسدطتإ (, وة َادةى )

داْةاْى تةػةشي  و ياطةا يةة      -1بة ثَيى ياطا ناسثَيهشاوةناْى ٖةسَيِ ثَيى دةطةجَيشدسَئ, ئةةّ ئةسناْةػةى يةطةةس ػةاْة,      
جطةة يةة    ( ية ثِشؤرة ِسةػٓوطةي دةطةتوسى ٖةةسَيُى نوسدطةتاْى عَيةشام:     54ٖةسَيُى نوسدطتإ (, وة ٖةسوةٖا َادةى )
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وة يةَةوة دةصاْى نة بةَيطة َٖيٓاْةوة و ثؼت بةطنت بة ضريؤنى يوطف )عًية ايظالّ( 
 يةطةس ِسَيجَيذإ و ػةسعاْذْى ثةسيةَاْةنإ قياطَيهى فاطيذة و بةٖيض جؤسَيو دسوطت ْيية,
ٍَ نشدْةوةى بةَيطة َٖيٓاْةوة ية ضوْة ْاو وةصاسةتةنإ  وة ٖيض ِسَيطشييةنيؽ َإ ْيية ية بةتا
و بةرداسى نشدٕ تياياْذا, يةبةس ٖاوبةػى ٖةسدوو ثؤطتةنة )جَيبةجَي نشدٕ و تةػشيعى( ية 

 نوفشدا ... 

إ, نة ية طوَِشاو طةس يَي ػَيواوةناْى وةصاسةتةن ثاػإ قياغ نشدْى صؤسَيو يةدووةّ: 
ٍَ خواى طةوسةدا  ةي يتطاغ٘رَيش طَيبةسى حوناّ و ناس بةدةطتة  نأْ, و تةػشي  يةطة

دائةَْئ و َوحاسةبة و درايةتى ػوَئ نةوتواْى ديٓى خواى طةوسة و ئةوييائةناْى دةنةٕ و, 
دؤطتايةتى دورَٓةناْى خواى طةوسة دةنةٕ, يةطةس ناس و ثيؼةى يوطف )عًية ايظالّ(  

ٌَ و بةتاَية, ية ضةْذ ِسوويةنةوة :قياطَي  هى فاطيذ و بات

ئةو نةطاْةى دةبٓة وةصيش و ناسبةدةطت ية رَيش طَيبةس و طايةى ئةّ حوناّ و حونُةتاْةةى   -1
دةبَيةت ئةيال   ٖةيض ضةاسى ْييةة و ْاضةاسة و     نة حونِ بة غةيشى حونُى خواى طةةوسة دةنةةٕ,   

و وةالئةو ًَهةضةى و دَيظةؤصى    ت, يةنةةيإ بطشَية   طوَيِشايةَيى و ِسَيةضى دةطةتووسة داْةشاوة وةصعةي    
نةةة خةةواى طةةةوسة يةنةةةّ ػةةت فةةةسَاْى داوة نةةة ثَيةةى نةةافش ببَيةةت و يَيةةى  طرراغ٘تهٖةةةبَيت بةةؤ 

ُيريادوَن أن َيَتحاوَكؿقا  ردةسبطَيت و درايةتى و دورَٓايةتى بهات, خواى طةوسةؾ دةفةةسَوَيت:  

وةسى  . واتةةةة: َوْافيكةةةةنإ بةةةؤ بشيٓةةةةوة و داد(60 دإىل الطاااوغقت َوَقاااد ُأِماااروا أن َيؽُػاااروا بِاااِف 
و بةسْاَةى غةةيشى بةسْاَةةى خةواى طةةوسة, يةة       )طاغ٘ت(نَيؼةناْيإ دةياْةوَيت بطٔ بؤالى 

 29ناتَيهذا فةسَاْيإ ثَي نشاوة نة بةو بةسْاَاْة نافش بنب و يَيي دةسبطٔ ((.

                                                                                                               
(,نة يةّ دةطتووسةدا ٖاتووة, ثةسيةَإ بةؤى ْييةة واص يةة دةطةةاَلتةناْى ياطةا      65حونُى بشطةى )حةوتةّ(ى َادةى )

 داْاْى خؤى بَٗيَٓيت (.
 تَيبيٓى يةنى طشْط :(  29

  ٖؤناسى دابةصيٓى ئايةتةنة:    
و غةةةيشى ئةةةواْيؽ بةةة   (رررلبةةةسى( و )ئةةينب نةةة طررٕئيُةةاَى )ئةمحةةةد( و )حةةانِ( و )بةيٗةةةقي( و )  

طةْةدَيهى ؿةحيذ ِسيوايةتيإ نشدووة بة تةحكيكى صاْاى فةسَوودة ْاغ امحذ ػانش و ػَيخ ئةةيباْى, نةة    
)) جاسَيهيةةإ ثيةةاوَيهى جويةنةةة و بةةةْاو َوطةةوَيُاَْيو )َوْافيل(َيةةو نَيؼةةةيةى نةوتةةة َْيواْيةةإ, جةةا بةةؤ      
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خبؤيت يةطةس ئةّ نوفشة, ثةَيؽ  بةَيهو جطة ئةَاْةؾ بة َةسج و ْاضاسى دةبَيت طوَيٓذيإ بؤ 
ئةةةةوةى ثًةةةةى وةصيةةةشى وةسبطشيةةةت ِساطةةةتةوخؤ بةةةة تةةةةواوةتى, ئةَةةةةؾ تةةةةواو وةى ئةْةةةذاّ  

ثاؾ ئةَة ٖةسنةغ ثَيى وابَيت يوطفى ساطتطؤى نةوسى ِساطةتطؤى بةةِسَيضى    , 30ثةسيةَاْةنإ... 

                                                                                                               

يٓة الى حمُذ ٖةتا حونِ و داد وةسميإ بهةات, نةابشاى   ضاسةطةس نشدْى نَيؼةنة, نابشاى جويةنة وتى: بابط
بةةةْاو َوطةةوَيُاْيؽ )َوْةةافيل( وتةةى ْةةةخَيش بةةا بطةةيٓة الى )نةةةعبى نةةوسى ئةػةةشةف(ى جويةنةةة, ثاػةةإ     
جويةنةنة وتى: َٔ دةَيَيِ با بطيٓة الى ثَيػةَبةسةنةتإ, نةضى تؤ بؤالى نةعبى بةستيٌ خؤسّ دةبةيت؟!, 

َيُإ )َوْافيل( بة ْاضاسى يةطةَييذا ضوو بؤالى ثَيػةَبةسى )ؿًى اهلل عًية وطةًِ(,  ئيرت نابشاى بةْاو َوطو
وة ثاؾ بةاغ نشدْةى نَيؼةةنةيإ, بةةقاصاجنى نةابشاى جويةنةة تةةواو بةوو, ثاػةإ نةابشاى بةةْاو َوطةوَيُإ             

ةس )سةصاى )َوْافيل( وتى َٔ بةّ حونِ و بشياسة ساصي ْةيِ و قايةٌ ْةاد, دةبةَي بطةني بةؤالى ئيُةاَى عوَة        
خةةواى يةةَي بَيةةت(, نةةابشاى يةةةٖوديؽ ػةةوَيٓى نةةةوت و ساصى بةةوو/ ئةةةوةبوو ضةةوٕ بةةؤالى ئيُةةاَى عوَةةةس و   
نَيؼةنةيإ بؤ باغ نشد, وة نابشاى يةٖودي خَيشا ثَيي ووت: ئةى عوَةس بضاْة ثَيؽ تؤ ئَيُة ضووئ بؤالى 

, نةضى ئَيظتا ئةّ بةْاو َوطوَيُاْة قايٌ ئةبا قاطِ )حمُذ( و, بشياسى بؤ َٓذا و َافةنةى طةساْذةوة بؤ َٔ
و ساصى ْابَيت بةة حةونُى حمُةذ و, َٖيٓاوَةة بةؤالى تةؤ, ٖةةتا تةؤ حةونِ َةإ بهةةيت/ ئيُةاَى عوَةةسيؽ              
فةةسَووى: جةا ضةؤٕ ػةتى وا دةبَيةةت؟! , نةابشاى بةةْاو َوطةوَيُإ )َوْةةافيل( وتةى: بةةَيَى/ ئيُةاَى عوَةةةس           

, ئَيظتا حونِ تإ ئةنةّ, ئيُاَى عوَةس بةثةية ٖةَيظةا و طةسايةةوة   فةسَووى: نةواية نةََيو ضاوةسوإ بٔ
بؤ َاَيةوة و مشؼَيشةنةى َٖيٓاو,  يةنظةس بةبَي قظة نشدٕ داى ية ًَى نابشاى بةْاو َوطوَيُإ )َوْافيل( و 

ُٕ))  طةسى ثةِسإ, و فةسَووى: ٌُ ةبَيت اتة: ٖةسنةغ ساصى ْة ر (( ًّٗ مل ٙسقٟ علٍ اب ٗ زض٘هٕ فٔرا ُحل
حةونُى ئةةبَيت, يةإ ئةاوا ئةةدةّ يةة ًَةى ((, ئةيرت ئةةوة بةوو خةواى             ةبة حونُى خوا و ثَيػةَبةسةنةى ئةو
ـْ َقْبؾِاَؽ ُيِرياُدوَن أرطةوسة ئةّ ئايةتةى ْاسدة خواسةوة:  ُْؿ آَمـُقا بَِا ُأْكِزَ  إَِلْقَؽ َوَمو ُأْكِزَ  ِما ـَ َيْزُظُؿقَن َأَنَّ ََلْ َتَر إىَِل الَِّذي

ًٓ َبعِ أَ  امَا ََ ُفْؿ  اْقَطوُن َأْن ُيِضاؾَّ بةؤ صيةاتش طةةيشى     .دقاًداْن َيَتَحوَكُؿقا إىَِل الطَّاوُغقِت َوَقاْد ُأِماُروا َأْن َيْؽُػاُروا بِاِف َوُيِرياُد الشَّ

 و اسػاد ايشمحٔ و ابٔ عةباغ بهة ... رلبةسى و ئينب نةطٕتةفظريى 
تاْى دوْيادا ٖاتووة, نة ثَيويظتة طةةسؤى يةإ طةةسؤى وةصيةشإ     ( وةى ئةَة ية َادة دةطتووسييةناْى صؤسبةى واَل 30

يةةإ وةصيشةنةةإ, يةةإ ئةْةةذاَى ثةسيةَاْةةةنإ, ثةةَيؽ ئةةةوةى دةطةةت بهةةةٕ بةةة ناسةناْيةةإ و َةْـةةةب و ثًةةةناْيإ    
ًََئ:  أْ أكرْ٘  ) امطٍ براب اهععرٍٚه   )بذسَيتَى, طوَيَٓيهى طةوسة ية بةسدةّ طةسؤى و َةييو و طةوسةناْيإ خبؤٕ و ب

( يةةة سةػٓوطةةي دةطةةتوسى 50َةةادةى ) يةةة.شتوؿررا هررى ًوررم )أٗ هوررس٢ٚظ أٗ هورر٘طّ( ٗأْ احررافغ عوررٟ اهدضررت٘ز(( 
ٖةَيؼةيي عَيشاقذا ٖاتووة: )) ئةْذاَى ئةجنوَةْى ْوَيٓةةسإ طةوَيٓذى دةطةتوسى دةخةوات يةة بةةسدةّ ئةجنوَةْةذا        

بةة خةواى طةةوسة و َةةصٕ, ئةةسى و بةسثشطةياسَيتى       ثَيؽ دةطت بةناس بووٕ, بةةّ ػةَيوةيةى خةواسةوة: طةوَيٓذ بَيةت      
ياطةةاييِ بةةة يَيبوِشاواْةةة و دَيظةةؤصاْة جَيبةةةجَي بهةةةّ, و ثاسَيضطةةاسى يةةة طةةةسبةخؤيي و طةةةسوةسى عَيةةشام بهةةةّ, و        
بةسرةوةْذى طةيةنةى يةبةس ضاو بطشّ, و ػةوْوخوْى بهةّ بةؤ طةةالَةتى ئامسةإ و صةوى و ئةاو و طةاَإ و ِسرَيُةة       
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ٍَ ئةوةػةةذا خةةوا  نةةوسى ِساطةةتطؤى بةةةِسَيض, ئةةاوا بةةووة و بةةةّ جةةؤسةى نةةشدووة      ى طةةةوسة , يةطةةة
ـْ ِظَبوِيَكو ادُْْخَؾِصََّي  ر دةفةسَوَيت: ُف ِم قَء َواْلَػْحَشوَء إِكَّ َف َظـُْف السُّ ئَيُةة  واتةة:   (.24يوطف دَذلَِؽ لِـَْْصِ

يوطةةفُإ ثاساطةةت يةةة نةةاسى خشاثةةة و فةحؼةةائو داوَيةةٔ ثيظةةى, ئةةةويؽ بةةة ٖةةؤى ئةةةو ئيُاْةةة    
يةة ٖةةَوو نةاسَيهى خةشاو و َوْهةةس الى       داَةصساوةيةوة نة ٖةي بوو, بؤ ئةوةى يةة ئايٓذةػةذا  

ئةا  بذةئ و بيجاسَيضئ, ضوْهة يوطف بةْذةيةى بوو ية بةْذة ٖةَيبزَيش دساوةنةاْى خؤَةإ ((.   
ة, وة دةسضةووة و ٖةَيطةساوةتةةوة يةة    ئةوة بةَي بةاوةس تةشئ و نةافش تةشئ و طةةْرتئ بووْةةوةس       

ع تةشو خةشاثرت و ػةةِسةْطَيض تةشة, ناتَيةو      ِسَيباص و َيًةتى ئيظالّ, بةَيهو صؤس ية )ئيبًةيع( ثةي  
َّٓ ِظَبوَيَك ِمـُْفُؿ ادُْْخَؾِصاَّيرطوَيٓذى خواسد و بَيجطةى نشد:  ُْغِقَيـَُّفْؿ َأْْجَِعََّي * إِ َٕ تَِؽ  واتةة:    .دَلبِِعزَّ

                                                                                                               
و فيذِساَيييةنةةى, و نةاس بهةةّ بةؤ ثاسَيضطةاسى يةة ئةاصاى يةة طؼةتى و تايبةتيةةنإ و طةةسبةخؤيي دادطةاو              دميونشاطي

ًََيِ ((.  ثابةْذ بووٕ بة جَيبةجَي نشدْى ياطانإ, بة ئةَاْةت و بَياليةْى يةوة, خواؾ ػايةتى ئةوةية نة دةي
شاقةذا ٖةاتووة: )) ئةْةذاَى ثةسيةةَإ ثةَيؽ دةطةت       ( ية ثِشؤرة دةطةتوسى ٖةةسَيُى نوسدطةتاْى عيَ   44وة َادةى )      

بةناس بووْى, ئةّ طوَيٓذة دةطتوسى يةة دةخةوات: بةة خةواى طةةوسة طةوَيٓذ دةخةؤّ, نةة بةسرةوةْةذى طةةىل ٖةةسَيُى            
نوسدطتإ و يةنَيتى و نةساَةت و َاف و ئاصادييةناْى ٖاواَلتيإ و طةاَاْى طؼةتى بجةاسَيضّ و, ثابةْةذى حونُةةناْى      

 ببِ, و ئةسنى ئةْذاََيتى بة ساطتى و دَيظؤصى يةوة ئةجناّ بذةّ ((.دةطتووس 
( دا ٖةاتووة: يةطةةس ٖةةس ئةْةذاََيو يةة ئةْذاَةةناْى ٖةةسدوو        79وة ٖةسوةٖا ية ٖاوػَيوةى ئةَةةدا يةة َةادةى )        

ٓذَيو خبةوات نةة   ئةجنوَةْى ثياو َاقواَلٕ و ْوَيٓةسإ ثَيؽ دةطت نشدٕ بة ناسةناْيإ ية ثَيؽ ئةجنوَةْةنةى طوَي
ئةَة دةقةنةيةتى: طوَيٓذ بة خواى طةوسة دةخؤّ, نة دَيظؤص د بؤ ثاػاو ْيؼتُإ, وة ثاسَيضطاسى ية دةطةتووس بهةةّ   

 .. تا دوايي(.
 جا توخوا ثَيػةَبةس يوطف )عًية ايظالّ( ٖةطتاوة بة ناسى وا ؟؟      
ٌَ و تةيبيظةةاتى ٖةْةةذَيو يةةة بةةة فيتٓةةة   وة ْةنةةةى ٖةَيبخةَيةةةتَيي و فشيةةو بةةذسَييت و تَيبهةةةو        يت بةةة فشتةةو فَيةة

ضووةنإ, نة دةَيَئ و دةفًَتَيٓٔ: طوَيٓذ دةخؤئ يةطةس ثاسَيضطاسى دةطةتووس, و ثاػةإ يةة دَيةى خؤَاْةذا بةة جيةاواص        
ي طةوَيٓذ يةة    ياطةا نيدةَيَيني: ) ية طٓوسى ػةسعذا(, ئةوة بابضأْ خؤيإ و خةةَيهى ٖةَيذةخةَيةةتَيٓٔ, وة ثَييةإ دةَيةيَ    

واتةة طةوَيٓذ يةطةةس     )) هٚظ اهٌٚني عورٟ ُٚرٞ اذتراه  ((   ػةسيعةتى ئيظالَذا بةو جؤسة ْيية, بةَيهو بةّ جؤسةية : 
ٍَ ْييةة, ئةطةةس بةوػةَيوةى جةةْابتإ بَيةت, نةة       تة يةطةةس ْييةةت و ئةريادةى خةؤى قبة     ْييةتى طوَيٓذ خؤس ْيية, وا و

و َةسج و ٖةةَوو طةوَيٓةناْى خةةَيهى فاطةيذ دةبَيةت و دةسطةاى دسؤ و       باْطةػةى بؤ دةنةٕ, ئةوة تةواوى طشَيبةطت 
طاَيتة باصى بةِسووى ٖةَوو طاَيتة باص و طاختةضى يةناْذا دةنشَيتةةوة, بةةاَلّ وةى ثَيػةَبةةسى خةوا )ؿةًى اهلل عًيةة       

َٚٞ امُلطَتخِو  ((وطًِ( ية ؿةحيخى َوطًيُذا دةفةسَوَيت:  ُِ ٌَٚني عوٟ  يةطةةس ْييةةتى طةوَيٓذ    واتة: طوَيٓذ . )) أه
دةسةنةية, يإ طوَيٓذ دةسةنةية, ْةةى طةوَيٓذ خؤسةنةة ((. واتةة يةطةةس ْييةةتى ئةةو نةطةةية نةة نةطةةنةى ديهةة            
طوَيٓذ دةدات, ْةى خاوةٕ طةوَيٓةنة ... بؤيةة ئةةو طةوَيٓاْةتإ يةطةةس ْييةةتى ئَيةوة ْييةة, بةةَيهو يةطةةس ْييةةت و            

 ئةدات, يإ طوَيٓذى داوٕ . غوتةية نة طوَيٓذتإ طائريادةى ئةو 



 

 
 

 (ديِةدميوكساضي ديّ )الدميقراطية 

 38 ثيَطةى طصُط

ػةيتإ طةوَيٓذى خةواسد بةة عيضةتةى خةواى طةةوسة و وتةى: طةوَيٓذ بَيةت بةة عيضةتةت, ئةةبَيت             
ت طوَشا بهةّ و ية دئ اليإ بذةّ, تةْٗا ئةواْةيإ ْةبَيت نة بةْذةى ثةاى و  ٖةَوو بةْذةناْ

ييةةة بةطةةةس ياْةةذا و ئةةةوييائى    ٖةَيبةةزاسدةى تةةؤٕ, يةةإ ئةواْةةة ْةةةبَيت نةةة َةةٔ دةطةةةاَل  ْ       
 (.83-82ص((.خؤتٔ

بة ْةص و دةقي ئايةتى قوسئإ, يوطف )عًية ايظالّ( ية بةْذة ٖةَيبزَيشدساوةناْى 
حةوت  و تايبةت تشيٓياْة, ئةوةتا خواى طةوسة ية طةسوى طادة, بةَيهو ية خواى طةوسةية

 !!ئامساْةوة ػايةتى بؤ دةدات

ى ئةةو حونُةتاْةةدا , ئةطةةس طةوَيٓذ    ساحةةتى  ية رَيش طةَيبةسى  اْةى دةبٓة وةصيش ئةو -2 
بةةَي ئةَظةةةساو طةةةس, ٖةةةس دةبَيةةت ئةةيال بةةَي طوَةةإ , خبةةؤٕ يةةإ ْةةةى خةةؤٕ ياطةةايي و دةطةةتوسى

نةيإ بهات و الْةةدات و  داِسَيزساوة تطريى و طوَيِشايةَيى ياطا و قاْوْة نوفشى و بَي باوةِسى يةثؼ
ضوْهة ئةو ٖيض ْيية, تةْٗا ئةوة ْةبَيت نة بةْذةيةنى ثَيطةواْةى ْةبَيت و يَيى دةسْةضَيت, 

ٌَ و فظةل و  دَيظؤصة بؤى و, خضَةت ناسَيهى طوَيِشايةَية بؤ داْةةسةناْى, يةة ٖةةم و ْاٖةةم و باتة     
 طتةّ و صوَيِ و نوفش و بَي باوةِسى.

؟؟, ٖةةتا نةاسى ئةةو    ى نةشدووة , ػةتى وا جا ئايا يوطفى ِساطةتطؤ )ؿةذيل( بةةّ جةؤسة بةوو     
ثًةةى طةةةىل نةوفش و بةةَي   َيةت بةةؤ بةَيطةة َٖيٓاْةةةوة يةطةةس دسوطةةتى و وةسطشتٓةى ثؤطةةت و     بطوجن

ٍَ   ػةةتَيو يةةةّ تؤَةةةت و ػةةوبٗةو قظةةة بة    ٖةسنةةةغ, جةةا  بةةاوةِسى ؟؟ نةةوسى تااَلْةةة بذاتةةة ثةةا
ثَيػةَبةسى خواى نوسى ثَيػةَبةسى خواى نوسى ثَيػةَبةسى خةواى نةوسى خؤػةويظةتى خةوا,     
ئةوة ٖيض طوَإ و ػةنُا ْيية ية نوفشى و بَي باوةِسى و صةْةذيكي و دةسضةووْى يةة ئيظةالّ و     

 طة, جا ٖةسنةغ ٖةية با ببَيت ..َوستةد بووْةوةى ئةو نة

ًٓ َأِن اْظُباُدوا اَّللََّ َواْجَتـُِباقا ردةفةسَوَيت: ضوْهة خواى طةوسة  اٍي َرُشاق َوَلَؼْد َبَعْثـَو ِِف ُكؾِّ ُأمَّ

واتةةة ئَيُةةة بةةؤ ٖةةةَوو طةةةٍ و ْةتةوةيةةةى )قةةةوََيو( ثَيػةَبةةةسَيهُإ    (36اهِخررى  دالطااوغقت

( )طراغ٘ت ى ِسةواْة نشدووة, ٖةتا بةْذايةتى خواى طةوسة بهةٕ و واص ية بةْذايةتى و طوَيِشايةَي
 بَٗيٓٔ((.
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ةسرةوةْةذى و َةؿةًةحةتة   ضوْهة ئةَة ئةؿٌ و بٓطةيٓةى بٓطةيٓةنإ و طةةوسةتشئ ب   
 ثَيػةَبةس و َْيشدساوةناْى ديهة ... الى ثَيػةَبةس يوطف )عًية ايظالّ(, و تةواوى  ية بووْذا

طةواصى وة, نة ية خؤػى و ْاخؤػى و ناتى الواصى و بةَٖيضيذا, باْجا ئايا دةضَيتة عةقًَة
يَيي ثةػيُإ بَيتةوة و ٖةةَيى بوةػةَيَٓيتةوة و بطةَيتة ِسيةض و     خةَيهى بؤ بهات, ثاػإ ٖةس خؤى 

ٍَ ئةةةوةى خةةواى طةةةوسة بةةة بةْةةذة ثةةاى و   طةةساْى َوػةةشيهاْةوة؟؟ ضةةؤٕ ػةةتى وادةبَيةةت, يةطةةة
 ٖةَيبزَيش دساوةناْى خؤى وةطفى نشدووة ...

ـِ ادَْؾِاِؽ  ريةةتى:  ٖةْذَيو ية صاْاياْى تةفظري, ية تةفظةريى ئا   دَماو َكاوَن لَِقْلُخاَذ َأَخاوُه ِِف ِييا

ية بةسْاَة و دةطتوسى ثاػةاى )َيـةش(دا ْةةبوو, يوطةف )عًيةة ايظةالّ(       واتة:  .(76ض٘زٝتٟ ٙ٘ض  
بشانةى خؤى بطشَي و طًى بذاتةوة الى خؤى و بيهاتةة نؤيًةة, يةة بةاتى دصييةنةة, بةةَيهو تةةْٗا        

ى يَيبةذا و دوو قةاتى ػةتة دصساوةنةةؾ ثَيةى بةزَيشَيت, بةةاَلّ يةة         ئةوةْذةى بةؤ ٖةةبوو نةة بِشَيهة    
ػةسيعةتى بابيذا, ئةو حونُة ٖةبوو, واتة دص بهشَيتة نؤيًة, بؤية نةشدى و يةطةةس ػةةسيعةتى    

 31((.ونُى دا بةطةس )بٓياَني(ي بشايذابابى ح

                                      
 بةسى و غةيشى ئةواْيؽ بهة .طٕو  رل( طةيشى تةفظريى ئينب عةباغ و ئينب نة 31
 ئةؿًى ضريؤنةنة بةّ جؤسة بوو:     

ثاؾ ئةوةى ثاػاى َيـش, خةوَْيهى بيين و نةغ ْةبوو بؤى ِساظة بهات, بةاَلّ ثَيػةَبةس يوطف )عًيةة       
ى يةةة صيٓةةذإ )طةةجٔ(دا بةةؤ نةةشدة ٖؤنةةاسى ْاطةةاْذْى بةةة ثاػةةاى )َيـةةش( و    ايظةةالّ( خةةواى طةةةوسة نةطةةَيه 

خةوةنةى بة فةسَاْى خوا بؤ ِساظة نشد, ثاػاى )َيـش(يؽ يةطةس ئةو صاْظت و عيًُةة نةة بةة طَيِشاْةةوةى     
خةو ٖةيبوو, نشدي ية دةطةاَلتذاس, ئةوةؾ بةة ْةؿةي ئايةةت ٖةةس بةة فةةسَاْى خةواى طةةوسة بةوو, نشايةة           

س, ثاػإ صؤسى ْةبشد قات و قِشى طشاْى ية واَلتى )نةْعإ( طةسى ٖةَيذا, وة بشاناْى )يوطةف( نةة   دةطةاَلتذا
ية )نةْعإ( دةريإ و ئةؿٌ و خانى يوطف بوو, بة فةسَاْى ثَيػةَبةس )يةعكوب(ى بابيةإ )عًيةة ايظةالّ(    

تَيو نة ضووْة رووسةوة بؤالى و خواسدٕ و ئاصوقة بهِشٕ, نا ةثةْايإ بشدة بةس )َيـش( و ٖاتٔ يةوَى صةخري
)يوطف( ئةّ ئةواْى ْاطييةوة, بةاَلّ ئةوإ )يوطف(يإ ْةْاطييةوة,ضوْهة ئةوإ ٖةس ية َٓةذاَيى يوطةفةوة   
ْةيإ بيٓيبوو, ثاؾ ئةوةى ثَيػةَبةس يوطف بة دةطتى خؤى باسة خؤساى و ئاصوقةنةى بؤ ِسَيو خظةنت, يةة   

إ ووتى: بشايةنى باونى تإ ٖةيةة دةبَيةت ئةةّ جةاسة ٖاتٓةةوة بيَٗيةٓٔ       دواى بِشَيهى صؤس ثشطياس و وةاَلّ يَيي
بؤّ, ضوْهة بؤيإ بةاغ نةشد نةة بشايةةنى تشيةإ ٖةيةة الى باونياْةة يةة خةانى نةةْعإ, وة فةةسَووى: جةا             
ئةطةس ئةّ جاسة ٖاتٓةوة بؤالّ و ئةوتإ بؤ ْةَٖيٓاّ ٖيض ػتَيو تإ ْادةََي, وة بةَي ئةةو َةيةْةةوة, ثاػةإ     
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ياطةاى   ئةّ ضريؤنة قوسئاْى ية بةَيطةية يةطةس ئةوةى, نةة ثَيػةَبةةس )يوطةف( قةاْوٕ و    
بةَيهو ٖيض حظاب و ئيعتباسَيهيؼةى بةؤ داْةةْاوة, بةةَيهو     ثاػاى )َيـش(ى جَيبةجَي ْةنشدووة, 

 يةطةس ئاييٓى باب و باثرياْى بووة و ٖةس بة ػةسيعةتى ئةوإ ناسى نشدووة ...

اسةدا ػتى يةّ جؤسة ٖةية, ػةتى  تةناْى ئةّ ِسؤرطغوطا ىئايا ية وةصاسةت و ثةسيةَاْةناْ
بَيتةةةةوة !!؟؟ بةةةاسودؤخى وةى وةصيةةةش تيايةةةذا وةى ئةةةةوة بَيةةةت ٖةةةةسوةى دةَيةةةَئ:    جَيةةةى دة وا

)دةويةةةتَيو يةةةْاو دةوَيةةةتَيو(, ئةطةةةس ػةةتى وا بةةووْى ْةةةبَيت دة نةواتةةة ئةةةّ قياطةةة بةةة ٖةةيض  
 جؤسَيو يَيشةدا جَيي ْابَيتةوة .

ة ثَيػةَبةةةس يوطةةف )عًيةةة ايظةةالّ( ٖةةةَوو ئةةةو وةصاسةتةةةى نةةة ثَيةةى بةخؼةةشابوو, بةة    -3
و 21دةطةاَلت و فةسَإ و تةَهيٓى خواى طةوسة بوو, ضوْهة خواى طةوسة ية ٖةةسدوو ئايةةتى )  

َْرِض  ر(ى طوسةتى )يوطف( دا دةفةةسَوَيت:   56 ْٕ ـَّاو لُِققُشاَػ ِِف ا ئَيُةة يةة   واتةة:   .دَوَكاَذلَِؽ َمؽَّ
ئ دةفةةسَووٕ:  خاني )َيـش( دا ثًة و ثاية و دةطةاَلمتإ بة يوطف دا((. ٖةْذَيو ية َوفةطش

ًََولِا/ ٍَ ئةصيةةت و   7)ئةوة دةطةةاَلت و ثايةيةةى بةوو الى خةواى طةةوسةوة ثةاؾ        ًََلِا:أٜ  ( طةا
وة بةةؤ ثاػةةا و جطةةة ئةةةويؽ ْييةةة نةةة صةسةسى ثةةَي بطةيةةةْٔ, يةةإ دووسى    تةةةعضيب و طةةجٔ , 

                                                                                                               

شاناْى طةِساْةوة بؤالى باونيإ و بؤيإ باغ نشد, ثاؾ قظةة و جيةذايَيهى صؤس, )يةةعكوب(ى باونيةإ ِساصي     ب
ٍَ يإ بؤ الى )يوطف(, واتة بؤ )َيـش(, بةةاَلّ )يوطةف( ويظةتى بةة ريشاْةة       بوو نة )بٓياَني( بَٓيشَيت يةطة

         ٖ َيٓةا, بةشدي يةة الى خةؤيي و ٖةةَوو      خؤ بةوإ بٓاطةَيَٓى, بؤيةة بةؤ جةاسى دووٖةةّ نةة )بٓيةاَني( يةإ بةؤ 
ػتةناْى تَيطةياْذ, وة ثَيؼى ووت نة بةتةَاية ية ِسَيطاى ػتَيهةوة طًى بذاتةوة, بؤية ناتَيةو نةة خةواسدٕ و    
ئاصوقةى بؤ ئاَادة دةنشدٕ, )عةياس(ى ثاػانةى خظتة ْاو باسةنةى )بٓياَني(ةوة, نة ِسؤػنت بة جةاِسدةسَيهى  

َيةت: ئَيةوة دصيتةإ نةشدووة, ئةةواْيؽ طةوَيٓذيإ خةواسد نةة ْةةيإ دصيةوة, بةةاَلّ            ووت: جاِسبذات و ثَييةإ بًَ 
يوطف ووتى : )عةياس( ثَيواْةنة ية باسى ٖةسنةطَيهتإ بةوو, ٖةةس ئةونةطةة بؤخةؤى تؤَيةةى ئةةو )عةةياس(ة        

اى دةطةت  دصى بهشداية ية جَيطٖةسنةغ ضوْهة ية ػةسيعةتى بابيذا )يةعكوب(, بَيت, واتة دةنشَيتة نؤيًة, 
بِشئ دةنشاية نؤيًة, بةاَلّ ية دةطتوسى ئةو ناتةى ثاػةاى )َيـةش( دا, دةبوايةة بِشَيهةى باػةيإ يةَي بذايةة و        

ى ٖةةبوو, ئةةّ   ًلو (, بةاَلّ يوطف دةطةاَلت و طوَيتةى تةواوةتى )ئةو ػتةػيإ دوو بةساَبةس ثَي بزاسداية
بٓيةاَيٓى نةشدة نؤيًةة .. بةؤ صيةاتش طةةيشى تةفظةريى        ناسةى ْةنشد, بةَيهو بة ثَيى ئاييٓى بةابي )يةةعكوب(   

 طوسةتى )يوطف( بهةسةوة ...
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ت خبةْةوة ية َةْـةب و ثؤطتةنةى, ٖةتا ئةطةس ثَيطةواْةى ثاػا و حونِ و طوَيتةنةػي بهةا 
... 

, نة ئةَِشؤ بووْةتة وةصيش و ئةْذاّ ثةسيةَإ ية رَيش جا بؤ ئةو بَي ػةسّ و بَي ئابِشواْة
ياْةةذا ةتةَيو صةاَل ةنةةإ, دة تةةوأْ يةةةو َةْـةةةب و ثؤطةةتة ِسطةةوايي  )طرراغ٘ت(طةةَيبةس و طةةايةى 

 دةطةاَلتى بةو جؤسةيإ ٖةبَيت, نةة يةساطةتيذا يةاسى و طاَيتةة بةاصى و َةطةخةسةيةنة بةدةطةت       
غوتةوة, ٖةةتا قيةاغ بهشَيةت بةة دةطةةاَلت و وياليةةت و طشتٓةة ئةطةتؤى ثَيػةَبةةس يوطةف           طا

ٍَ ئةو َٖيض و دةطةاَلتةى نة ٖةيبوو ؟؟)عًية ايظالّ(,     يةطة

 ى(ًلور  ثاػإ ثَيػةَبةس يوطف )عًية ايظةالّ(  دةطةةاَلت و )حةؿةاْة(ى تةةواوةتى )     -4
َؿاُف َقاوَ   ر وْهة خةواى طةةوسة دةفةةسَوَيت:   وةصاسةتةنةى ية ثاػاوة وةسطشت و ثَيةذسا, ضة   َلَؾااَّ َكؾَّ

َؽ اْلَقْقَ  َلَدْيـَو َمؽٌَِّي َأِمٌَّي  واتة: ناتَيو يوطف ٖاتة الى ثاػةا )َةةييو( و دواْةذى و     (.54يوطةف . دإِكَّ
ٍَ نشد, ثاػا ثَيى ووت: بةِساطةتى يةةّ ِسؤوة الى ئَيُةة ثية     اوَيهى ئةةَني و خةاوةٕ   وتو وَيزى يةطة

ى ثَيةذسا, بةةبَي   )ًلور ( ئيرت ٖةَوو دةطةةاَلت و ئةاصادي تةةواوةتى     ((.و ثًة و ثايةيت تدةطةاَل
ـَّاو لُِققُشاَػ ِِف  رنةّ و نةوستى يةة وةصاسةتةنةيةذا, بؤيةة خةواى طةةوسة دةفةةسَوَيت:         َوَكاَذلَِؽ َمؽَّ

ٌُ َيشوء  َْرِض َيَتَبقأ ِمـفو َحق ْٕ ة و دةطةةاَلمتإ بةة   واتة: ئَيُة يةة خةاني )َيـةش( دا ثًةة و ثاية     . دا
 يوطف دا, و ية ٖةس جَيطايةى خؤى بيةوَيت دادةْيؼَيت((.

ئيرت ٖةسضى بهات ٖيض َوساقةبةة نةاس و ضةاودَيشَيو ْييةة بةطةةس ٖةيض ٖةَيظةو نةةوت و         
نةةاس و نشدةوةيةةةنى يةةةوة, جةةا ٖةسضةةييةى بَيةةت, جةةا ئايةةا يةةةّ ِسؤرطةةاسةدا ػةةتى يةةةّ جةةؤسة يةةة  

ٍَ و         تةى )طاغ٘ت(وةصاسةتةناْى حوناَة  يةناْةذا ٖةيةة, يةإ تةةْٗا دةطةةاَلت و حةؿةاْةى بةةتا
يإ ئةطةةس ػةتَيهى يةَي    دسؤ و دةيةطةية ... ئةطةس وةصيش ياسى و طةَةيةنى بة نًهى خؤى نشد 

دةسنةوت ية ثَيطةواْة و َوخايةفة نشدٕ و دةسضووْى ية فةسَاْى طةسؤى و طةوسة يةإ ديٓةى   
ٍَ   يةْاو خةَيهى يةبةس حةيا ْةضووْىخَيشا الدةبشَيت, دوايؽ ثاػا و َةييو,  دةَيَيت يةبةس قبةو

, الى ئةوإ وةصيش ضيية؟؟ ية خضَةت نةاس  ْةنشدْى طةْذةَيى دةطتِ ية ثؤطتةنةّ نَيؼايةوة !!
و خادميَيهى طياطةتةناْى ثاػا و طةسؤى, ضؤٕ بيةوَيت بة ئاسةصووى خؤى فةةسَاْى ثَيةذةنات   

ةيَٗيٓةةةَى و دةيبةةةا, وة حةةةةم و َةةةافى ئةوةػةةةي ْييةةةة  و ِسَيطةةةشي يةةةَي دةنةةةات و الى دةبةةةات, و د 
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ثَيطةةةواْةى يةةةى فةةةسَاْى طةةةسؤى يةةإ ثاػةةا يةةإ دةطةةتووسة داْشاوةنةةة بهةةات, خةةؤ ئةطةةةس        
 ة و ػةسيعةت و ديٓةنةػى بَيت .ثَيطةواْة و درى خواى طةوس

ثَيةي وابَيةت و   )بة ئةْذاصةى َظةكاَيى دةْهةة طةةمنَيو( طوَةإ بةةسَيت يةإ       خؤ ٖةسنةغ 
ٍَ و ناسى طشتٓة ئةطتؤنةى ثَيػةَبةةس  دةطةاَلت و و يةَاْة بطوَيَٓيت و بؼوبَٗيَٓيت بة ػتَي حا

واتةةة ئةةةو وةصيةةشى يةةة نةةوفشى و بةةَي بةةاوةِسى يةةة جواْةةةى  خةةؤى       يوطةةفةوة )عًيةةة ايظةةالّ(, 
طةةوسةتشئ بوٖتةاْى نةشدووة, وة نةافش و بةَي      قَيةضةوٕ تةشئ و   ئةةوة   بؼوبَٗيَٓيت بة يوطةفةوة, 

 بة خواى طةوسة, وة ثاناْةى خواى طةوسةى بؤ يوطف بةدسؤ خظتؤتةوة ...   باوةِس بووة

ئةطةس صاْشا نة وةصيشايةتى و دةطةةاَلت و حةاَيى يوطةف )عًيةة ايظةالّ( يةة وةصاسةتةةناْى        
ئةّ ِسؤرطاسةدا بووْى ْيية, ئةوة ئيرت ٖيض َةجايَيو ْيية بؤ قياغ نشدٕ و ضةواْذْى, ئةيرت بةا    

ص و دةّ باصاْةةؾ بةاصاِسى دسؤيةإ بجَيطةٓةوة و واص يةةو جةؤسة ٖةاِساوة و        ئةو بَي ئيؽ و ضةْا بةا 
 .ٓٔ و ٖةسنةغ بِشواتةوة بؤ َاَيى خؤىوِسَيٓاْةيإ بَٗي

ٍَ نةسةوةناْى ئةّ ػوبٗة و طوَاْة, ئةوةية نة ٖةْذَيو يةة   طَيٗةّ: ية وةاَلّ و سةدة بةتا
وة بة خواى تةاى و تةةْٗا و باْطةةواصى    ئةًٖى تةفظري دةطَيِشْةوة نة ثاػا )َةييو( ئيُاْى َٖيٓا

يوطف, ئةَةؾ ية )َوجاٖيذ( ى قوتابي )ئةينب عةةباغ(ةوة طَيِشدساوةتةةوة, سةصاى خوايةإ يةَي      
 بَيت, ئةّ قظةؾ ثاَيٓةسى ػايةتى ئةّ ضريؤنةية ية بٓةِسةتذا ... 

َئ وة ئَيُة َةٌ دادةْةةوَيٓني بةؤ خةواى طةةوسة, وة ثَيُةإ وايةة و باوةسَةإ وايةة نةة ػةو           
نةوتَٓيهى طؼتى يإ ِسواَيةتى ئايةتَيو ية نيتابي خواى طةوسة ػايةْرتة ية قظةة و تةةئويالت و   

ٍَ و بةَي بٓةةَإ يةة بةَيطةة و بوسٖةإ و        ةم ػةقة و فًَتة فًَت و ضةْة باصييػ خةَيهى, نة بةةتا
ةس ضةْذ طوَإ و ػوبٗةيةنى ػةيتاْى صيةاتش بةةوالوة ٖيطةى تةش ْةني, ئةوةػةى بةَيطةيةة يةطة        

ئةّ قظةية, وتةى خواى طةوسةيةة يةة بةاسةى ثَيػةَبةةس يوطةفةوة )عًيةة ايظةالّ( دةفةةسَوَيت:         
َْرضِ ر ْٕ ـَّو لُِققُشَػ ِِف ا واتة: ئَيُة ية خاني )َيـش( دا ثًة و ثاية و دةطةاَلمتإ  .دَوَكَذلَِؽ َمؽَّ

 بة يوطف دا((.

وَيَٓيهى ديهةةةى خةةواى طةةةوسة يةةة ضةةةْذ ػةة  و , طؼةةت طةةريى يةةة  ة ويةةئةَةةةؾ بةةة نوستي
نةةة يةصةويةةذا دةطةةةاَلت و تةةةَهني  ِسووٕ نشدؤتةةةوة, بةةاسو دؤخةةى ئةةةو بةةِشوا داساْةةةى  قوسئاْةةذا 
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امَاَة َوآَتاُقا  ردةطشْة دةطةت و يةباسةياْةةوة دةفةةسَوَيت:     َْرِض َأَقاوُمقا الصَّ ْٕ ـَّاوُهْؿ ِِف ا ـَ إِْن َمؽَّ الَّاِذي

َكوَة َوَأَمُروا بِودَْْعُروِف َوََنَقْ  ُُمقر الزَّ ْٕ ـِ ادُْـَْؽِر َوَّللَِِّ َظوقَِبُي ا . واتةة: ئةواْةةى نةةوا ػايظةتةى     (41اذترج دا َظ
ئةوةٕ نة خوا ياسَةتييإ بذات و بةةسطشييإ يةَي بهةات, نةطةاَْيهٔ ئةطةةس خةوا يةةّ صةوييةةدا         

نةةةٕ, ثايةة داسو و بةةَٖيضيإ بهةةات و دةطةةاَلتيإ بةةذاتَى, ْوَيةزة فةةةِسصةنإ بةة ِسَيةةو و ثَيهةى دة      
صةنةةات دةدةٕ و, فةةةسَإ بةةة يةنتاثةسطةةتى و ضةةانة  و ًَهةضةةى فةةةسَاْى خةةواى طةةةوسة دةبةةٔ,

ٕ    ػريى و نوفش و ئةنةٕ و, ِسَيطشى ناسى و ِسووبةة ِسووى فةطةادو َٖيةضى     خشاثةة و فةطةاد دةطةش
 ((. ناْيؽ ٖةس بؤ خواى تاى و تةْٗايةػةِس ئةوةطنت, وة نؤتايي و طةسةجناَي ٖةَوو ناسة

يض طوَاْى تَيذا ْيية نة )يوطف( طةالَى خواى يَي بَيةت يةواْةة بةووة, بةةَيهو     ئةَةؾ ٖ
ية طادة و ٖةَيبزَيش دساوةناْى بووة, نة ئةطةس خواى طةوسة يةة صةويةذا دةطةةاَلت و َةناْةةتيإ     

و ِسَيطةشى يةة ػةريى و نةوفش دةطةشٕ, وة ٖةيض ػةةنو        دةنةةٕ  ثَي بذات فةسَإ بة يةنتاثةسطتى 
ْيية ٖةسنةغ بة ديٓةى ئيظةالّ ػةاسةصا بَيةت طةةوسةتشئ َةةعشوف يةإ ضةانة          تَيذا ىطوَاَْيه

بشيتيةةة يةةة )تةوحيةةذ( يةنتاثةسطةةتى, نةةة ئةؿةةٌ و بٓةةةَاى ئوؿةةوٍ و بٓطةةيٓةى باْطةةةواص و     
 , طةالَى خوا ية ٖةَوويإ بَيت .دةعوةى يوطف و باب و باثرياْى بووة

طةةف ٖةةةَوو نةةات ئاطةةاداسى وة طةةةوسةتشئ َوْهةةةس و خشاثةةةؾ بشيتيةةة )ػةةريى(, نةةة يو
دةنشدْةةةةوة خؤيةةةاْى يةةةَي بجةةةاسَيضٕ و دورَٓايةةةةتى و سقةةةة بةسايةةةةتى خواناْيةةةاْى دةنةةةشد, وة  
بةَيطةيةنى صؤس ئاػهشا و بِشاوةيةة نةة يوطةف دواى ئةةوةى خةواى طةةوسة دةطةةاَلت و تةةَهيٓى         

سَاْى نةشدووة بةةّ   وة فةثَيذا, ِساطتطؤ بوو بة ِسَيباصى باثرياْى يةعكوب و ئيظخام و ئيرباٖيِ, 
بةسْاَة و ِسَيباصة و درايةتى و بةسةْطاسى ٖةَيوةػَيٓةسةوةناْى و ٖةةَوو ئةوػتاْةػةى نةشدووة    
نة ثَيطةواْة و درى ئةو ِسَيباصة بووٕ, وة يوطف )عًية ايظالّ( جطةة يةة حةونُى خةواى طةةوسة      

اى طةةوسة  حونُى بة ٖيض ػتَيهى ديهة ْةنشدووة, وة ثةْاػى بؤ حونُى غةةيشى حةونُى خةو   
تة ثةسطرتاوةنإ ية جَيطةى خواى طةةوسة  طاغ٘ ْةبشدووة, وة ثةْاى بؤ خوا ػةسع داْةسةنإ و

ْةبشدووة, وة قةت ْةضةؤتة ثاَييةإ و َةواالتى بؤيةإ ْةةبووة و ثؼةتى ْةةطشتووٕ و ػةوَئ يةإ          
ثًةة  ْةنةوتووة و تةطًيُى فةسَاْيإ ْةبووة, وةى ضؤٕ ئةَِشؤ بة فيتٓة ضووةنإ دةيهةٕ ية 

 و ثؤطتةناْياْذا ....
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ٍَ يةإ بةة   يوطف ػتى واى ْة داس بَيةت, يةة   رنشدووة )جا و جاى( ٖاوبةػيإ بهات و يةطةة
وةى ضةؤٕ  و تَيهةةاَلوى دةطةتوسيإ ببَيةت,    داْإ و ْووطةيٓى تةػةشيعات و ػةةسيعةت داْاْيةإ,     
يةتى و ْهةوَيى ئةةو   بةَيهو صؤس بَي باناْة درائةَِشؤ بة فيتٓة ضووةناْى ثةسيةَاْةنإ دةيهةٕ, 

ٍَ و باسةيةةاْى نةةشدووة, و ئةةةو خشاثةةة و َوْهةةةسةياْى طؤِسيةةوة و فةةةسَاْى بةةة )تةوحيةةذ(       حةةا
يةنتاثةسطةةتى نةةشدووة و باْطةةةواصى بةةؤ نةةشدووة و ٖةةةوَيى بةةؤ داوة, وة ئةةةوةى ثَيطةةةواْةى بةةو  

ةسنةةةغ بَيتةةةوة و درى وةطةةتابَيت دووسى خظةةتؤتةوة و اليةةربدووة و ٖةَييوةػةةاْذؤتةوة, جةةاس ٖ
غ ةخةواى طةةوسة ... وة ٖةيض نة    ئايةتى بوبَيت )نائٓا َٔ نإ( ... وة ئةَةؾ بة دةم و ْةؿى 

وةطةفة, َةطةةةس  و بةاغ و وةطةفى ساطةةتطؤى نةوِسى دوو ِساطةت طؤنةةة ْانةات بةةة جطةة يةةّ بةةاغ        
ثةةةاى و  ة ِسَيبةةةاصةنةةةافشَيهى بةةةَي بةةةاوةِسى ثةةةيع ْةةةةبَيت, نةةةة دةسضةةةوبَيت و بةةةةسى بوبَيةةةت يةةة  

 .خاوَيٓةنةى..

وة ئةوةػةةى بةَيطةةة يةطةةةس ئةَةةة دةدات, بةَيطةيةةةنى ئاػةةهشا و تةئهيةةذ و بةةَي نوَةةإ,        
َوَقاوَ  ادَْؾِاُؽ اْئُتاقِِّن بِاِف رتةفظريى ئايةتةنةى طوسةتى )يوطف(ة نة خةواى طةةوسة دةفةةسَوَيت:     

َؽ اْلَقْقَ  َلَدْيـَو َمؽٌَِّي  َؿُف َقوَ  إِكَّ ثاػةاى َيـةش ووتةى:    واتة:  (.54ٙ٘ض . دَأِمٌَّي َأْشَتْخؾِْصُف لِـَْػِِس َلَؾاَّ َكؾَّ
يوطفِ بؤ بَٗيةٓٔ, بةا بيهةَةة يةاس و ْضيةو و ثةشغ و ِساى خةؤّ, بةؤ ِساطشتٓةى دةوَيةتةنةةّ, جةا            
ٍَ نةةشد, ثاػةةا ثَيةةى ووت:    ناتَيةةو يوطةةف ٖاتةةة الى ثاػةةا )َةةةييو( و دواْةةذى و وتةةو وَيةةزى يةطةةة

 و ثًة و ثايةيت((. اوةٕ دةطةاَلتثياوَيهى ئةَني و خبةِساطتى يةّ ِسؤوة الى ئَيُة 

يةإ  ئايا دةبَيت و قظةةيةى بَيةت يَيةشةدا نةة يوطةف بةة ثاػةا )َةةييو(ى َيـةشى ووت؟          
طةسطةاّ بةوو, وة يوطةفى نةشدة      ثَيةى بةةو جةؤسة   نة وا خَيشا تى ضي بوو؟ ظثاػاى َيـش طوَيبي

سيهى بةةاغ و ت وايةةة يوطةةف خةةةِسى خةةؤى؟ ئايةةا واى دةبيٓةةى يةةإ ثَيةة دةطةةةاَلتذاس و جَيةةي بةةاوة
خواطتى ثاناْةى خؤى بووة ية بوٖتاْةنةى عةصيضى َيـش )صوَيةةا( بؤى, نة نؤتايي ٖةاتووة  
و ِساطتى تيايذا دةسنةوتووة؟! ... يإ واى دةبيٓى باطى وةحذة و يةنَيتى ْيؼتيُاْى نةشدووة؟!  

 ة ؟! يإ ... وة ... وة يإ ضى؟؟يإ باطى نَيؼةى ئابوسى و ئيكتـادى نشدوو

شةدا ٖيض نةةغ بةؤى ْييةة ٖةةس يةخؤيةةوة قظةةبهات و تةفظةريى ئايةتةنةة بهةات بةة           يَي
ْةةةصاْى و ْةةةبووْى بةَيطةةة و عةةيًِ و تفةةةْط بةةة تاسيهيةةةوة بَٓيةةت, خةةؤ ئةطةةةس ٖةسنةةةغ يةةة    
خؤيةةةوة قظةةةبهات و تةفظةةريى بهةةات, ئةةةوة دسؤصْةةة و يةةة دسؤصْةناْةةة, بةةةاَلّ ئةةةوةى ديةةاسة و   
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َؿافُ راى طةوسة ئاػهشاية ية تةفظريى وتةى خو ٍَ    واتةة: جةا ناتَيةو     دَلَؾاَّ َكؾَّ يوطةف قظةةى يةطةة
َوَلَؼاْد َبَعْثـَاو ِِف  ر  ثاػا نشد ((. صؤس ِسووٕ و ئاػهشاية ية وتةنةى خواى طةةوسة نةة دةفةةسَوَيت:   

ًٓ َأِن اْظُبااُدوا اَّللََّ َواْجَتـُِبااقا الطااوغقت  ااٍي َرُشااق َ    (36اهِخررى  دُكااؾِّ ُأمَّ وو طةةةٍ و واتةةة ئَيُةةة بةةؤ ٖةةة
ْةتةوةيةى )قةوََيو( ثَيػةَبةسَيهُإ ِسةواْة نشدووة, ٖةتا بةْذايةةتى خةواى طةةوسة بهةةٕ و     

 بَٗيٓٔ ((. )طاغ٘ت(واص ية بةْذايةتى و طوَيِشايةَيى 

ًَ  روة ٖةسوةٖا وتةةى خةواى طةةوسة:     ْكا ـْ َأُْشَ
ـْ َقْبؾِاَؽ َلائِ ـَ ِما َوَلَؼاْد ُأوِحاَل إَِلْقاَؽ َوإىَِل الَّاِذي

يـ َلَقْح  وِِسِ ـَ اْْلَ َـّ ِم َـّ َظَؿُؾَؽ َوَلَتُؽقَك واتة: طوَيٓذ بَيت وةحى نشاوة بةؤ تةؤو ٖةةَوو    ( 65ايضَش دَبَط
طوَةإ ٖةةَوو   ثَيػةَبةساْى ثَيؽ تؤؾ, ئةطةس ػةسيو بؤ خواى طةوسة بِشياس بةذةيت, ئةةوة بيَ  

ٍَ دةبَيتةوة, و يةِسةْج بة خةطاسةناْيؽ دةبيت ((.  نشدةوة ضانةناْت  ثوضة

ُات( ية باْطةواص طرتيٓى طشْطةنإ )أِٖ املٗوة ٖةسوةٖا وتةى خواى طةوسة ية باسةى طشْ
ِخَرِة  ر و دةعوةى يوطف )عًية ايظالّ( دةفةسَوَيت:  ْٔ ـُقَن بِوَّللَِّ َوُهْؿ بِو َٓ ُيْمِم َي َقْقٍ   ًُ ِمؾَّ إِِّنِّ َتَرْك

َي آَبوئِل إِْبَراهِ  ًُ ِمؾَّ َبْع ءٍ ُهْؿ َكولُِرون * َواتَّ ـْ ََشْ َك بِوَّللَِّ ِم  دقَؿ َوإِْشَحو ََ َوَيْعُؼقَب َمو َكوَن َلـَو َأْن ُكرْشِ
  (.38 – 37ض٘زٝتٟ ٙ٘ض  

)َيًةتى( ئةو نةطاْةّ واص يَيَٗيٓاوة, نة باوةسيإ بة  ِسَيباصىواتة: ضاى بضأْ نة َٔ         
ب و باثريامن: ئيرباٖيِ و با ِسَيباصىخوا و ِسؤرى دوايي ْيية, وة بؤخؤّ نةوتوَةتة ػوَئ 

ئيظخام و يةعكوب, ٖةسنةطَيهى ديهةؾ ئاوا بهات, ٖةس ئاوا طةسنةوتو دةبَيت, وة بؤ ئَيُةؾ 
ْيية )خاْةوادةى ثَيػةَبةسإ و ػوَئ نةوتواْيإ( ٖيض ػتَيو بهةيٓة ٖاوبةؾ و ٖاوةَيى 

 خواى طةوسة ((.

ـِ َأَأْرَبوٌب ُمتَ َيو َصوِحبَ  ر: وتةى خواى طةوسة ية باسةيةوةٖةسوةٖا  ْج ُققَن َخْرٌ َأِ  اَّللَُّ ِل السِّ  َػرِّ

ْقُتُؿقَهو َأْكُتْؿ َوآَبوُؤُكْؿ َمو َأْكَزَ  اَّللَُّ َّٓ َأْشَاًء َشؿَّ ـْ ُيوكِِف إِ ور * َمو َتْعُبُدوَن ِم ـْ ُشْؾَطوٍن إِِن اْلَقاِحُد اْلَؼفَّ و ِم  ِِبَ

َّٓ تَ  َّٓ َّللَِِّ َأَمَر َأ ْؽُؿ إِ َٓ َيْعَؾُؿقن اْْلُ َـّ َأْكَثَر الـَّوِس 
ـُ اْلَؼقُِّؿ َولَؽِ ي وُه َذلَِؽ الدِّ َّٓ إِيَّ -39ض٘زٝتٟ ٙ٘ض   دْعُبُدوا إِ

40). 



 

 
 

 (ديِةدميوكساضي ديّ )الدميقراطية 

 46 ثيَطةى طصُط

واتة: ئةى ٖةسدوو ٖاوِسَيى بةْذةاْةنةّ: ئاخؤ ضةْذ خوايةنى جيا جيا )َوتةفةسيل( 
ٍَ و بة د ةطةاَلت بةطةس ٖةَوو بجةسطرتَئ ضانرتة, يإ ٖةس يةى خواى تاى و تةْٗا و صا

ػتَيهذا ؟؟ ئةوةؾ ضاى بضأْ ئةواْةى ئَيوة ية جَيطةى خوا دةيإ ثةسطنت تةْٗا ضةْذ 
ْاوَيهى بَي ْاوةِسؤنٔ, ئَيوة و باب و باثرياْتإ بة ئاسةصووى خؤتإ ْاوتإ ْاوٕ و نشدوتأْ بة 

ووة, وة ٖةَوو حونِ خوا/ وة خواى طةوسة ٖيض بةَيطةيةنى بؤ ِساطتى ثةسطتٓى ئةواْة ْةْاسد
و بشياسَيو تةْٗا و تةْٗا ٖةس ٖي خواية, وة دةبَيت تةْٗا ٖةس ئةو حانِ و بِشياس بةدةطت 
بَيت, وة فةسَاْى داوة نة: ئَيوة دةبَيت تةْٗا بةْذايةتى بؤ ئةو بهةٕ و ئةو بجةسطنت و 

ٌَ ...., ٖةس  ئةو ئايٓة طوَيِشايةَيى ئةو بهةٕ, ْةى ية حيضب و عةػريةت و طشوو و خَي
)يةنتاثةسطتى( ساطت و سةواو ثاية داسة, نة ثَيِ ساطةياْذى و باْطةواصّ بؤ نشدى, بةاَلّ 

 صؤسبةى خةَيهى ْاصأْ نة ئاييٓى يةنتاثةسطتى )تةوحيذ( ساطت و سةوا ية ((.

ٖيض طوَاْى تَيذا ْيية, نة ئةَةة طةةوسةتشئ و طةشْطرتئ قظةة و باْطةةواصى ثَيػةَبةةس       
ئةَةية ديٓى داَةصساو و ثتةو الى ئةو, وة ئةؿٌ و بٓةةَاى ْطةيٓة و ئوؿةوىل     يوطف بووة, وة

ئةطةس فةةسَاْى نةشد بةة ضةانةيةى ئةةوة      باْطةواص و دةعوةى و ِسَيباصو, ِسَيباصى باب و باثرياْى, 
طةوسةتشئ ضانةية نة دةيضاَْيت, وة ئةطةس ْةٖى و ِسَيطشى نشد ية خشاثةيةى, ئةةوة ْهةوَيى و   

ْةةةنشدووة ئةطةةةس ثَيطةةةواْة و درى ئةؿةةٌ و بٓطةةيٓةى باْطةةةواص و ناسةنةةاْى خةةؤى   ِسَيطةةشى ىَل
ْةبوبَيت, واتة يةنتاثةسطتى )ايتوحيذ( ... ئةطةةس ئةَةةؾ جةَيطري بةوو, ئةةوة وةاَلَةى َةةييو        

ى ئَيُةة  واتة: بةِساطةتى يةةّ ِسؤوة ال   (.54ٙ٘ض  .دإِكََّؽ اْلَقْقَ  َلَدْيـَو َمؽٌَِّي َأِمَّيٌ ربؤى ئاوا دةبَيت:  
 و ثًة و ثايةيت((. ثياوَيهى ئةَني و خاوةٕ دةطةاَلت

ٔ    ئةَةؾ بةَيطةيةنى ئاػهشاية ية ثَيػةَبةةس يوطةف    طةس ئةوةى نةة ثاػةا )َةةييو( ػةوَي
خةؤى  نةةوتووة و ِساصى بةووة يةطةةسى, وة َيًةةت و ِسَيبةاصى نةوفش و بةَي بةاوةِس          )عًية ايظالّ( 

ئيةةرباٖيِ و ئيظةةخام و يعكةةوب و يوطةةف نةةةوتووة,    جةةَي َٖيؼةةتووة و ػةةوَئ َيًةةةت و ِسَيبةةاصى  
 طةالَى خوايإ يَي بَيت .

يةطةةس   يإ ئةطةس دةتةوَيت بًََي: ٖيض ْةبَيت, يإ ية نةةَرتئ بةاسو دؤخةذا يَيةى طةةِساوة     
اوى ئةةاصادى سةٖةةاى بةةؤ يةنتاثةسطةةتى )تةوحيةةذ( و ِسَيبةةاص و َيًةةةتى بةةاب و بةةاثرياْى, يةةإ تةةةو  

ٕ  سةخظةاْذووة,  , وة طةةةوو اصى يوطةةف بةؤ ِسَيبةةاصى يةنتاثةسطةتى  ودةعةةوة و باْطةةو  بةةة قظةةنشد
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فةسَاْى ثةَي ْةةنشدووة بةة ػةتَيو نةة درى يةنتاثةسطةتى        نشدْى ٖةَوو طةسثَيطى ناساْى, وة
بَيت و ٖةَيى بوةػَيَٓيتةوة, وة ئةوةْذةت بةطة بؤ صاْيٓةى جياواصييةةنى طةةوسة يةة َْيةوإ ئةةّ       

ٍَ بةةة فيتٓةةة ضةةووةنإ يةةة ػةةوَئ نةةةوتواْى     بةةاسو دؤخةةةى يوطةةف )عًيةةة ايظةةالّ(      .... يةطةةة
غوتةنإ و ياسَةتى دةسةناْيإ, ية وةصاسةتةناْى ئةةَِشؤ, يةإ بةةرداس بووةناْيةإ بةؤ ػةةسع       طا

 32داْإ و تةػشي  ية ثةسيةَاْةناْيإ ...

                                      
 (  تَيبيٓى:32

ٖيض نةطَيو يةطةةس ئةةو قظةةى ِسابةشدوو ضةواػةة ْةةبَيت, يةة بةَيطةة َٖيٓاْةةوة بةوتةةى خةواى طةةوسة نةة يةة                     
ِّ َمِدرُى      ر طوسةتى )غةافش( يةطةةس صوبةاْى بةاوةِسداسَيهى طةيةنةةى فريعةوْةةوة دةفةةسَوَيت:        ًِر ُُٙ٘ضرُ    ٍِ ََٗهَقرِد َارا١َُك

ِٖ ِّ َبِعِد ًِ  ُٕ َِٙدَعَث اهوَّ  ِّ ٍِ َه ََٓوَم ُمِوُت ِٕ َحتَّٟ ِإَذا  ٍِ ِب َّا َاا١َُك ًِ ٍِ ِفٛ َغّم  ٌَا ِشِهُت َِاِت َف ِّ ( واتة: طوَيٓذ بةخوا 34د َزُضّ٘هاِباِهَد
       ٖ اتةة التةإ بةؤ ِسَيُٓوْيتةإ, نةضةى يةة ثةياَةنةةى        )يوطف(يؽ يةة ثَيؼةذا بةة ضةةْذإ بةَيطةة و ْيؼةاْةى ِسووْةةوة 

شد, ئةوطةا وتتةإ: ئةيرت خةوا     دَييذا بةووٕ, ٖةةتا ناتَيةو يوطةف َة      ئةويؽ نة ثَيى ٖاتبوو بؤتإ, ٖةس ية طوَإ و دوو
 دواى ئةو ٖيض ثَيػةَبةسَيهى تش ْاَْيشَيت((. يةبةس ضةْذ ٖؤناسَيو:

يةطةةس ئةةوةى نةة َةبةطةتى ئايةتةنةة ثَيةى )يوطةف نةوسى          ئايةتةنة بةَيطةيةنى ئاػهشاو بَي طوَإ ْييةة,  -1
يةعكوب( بَيت, ْةخَيش ... ِسةْطة ئةو )يوطف(ة َةبةطت ثَيى )يوطف(َيهى ديهة بَيت, ضةوْهة ٖةْةذَيو يةة    
صاْايةةاْى تةفظةةري دةفةةةسَووٕ ئةةةو )يوطةةف(ة )يوطةةف(ى نةةوسى يةةةعكوب ْييةةة, بةةةَيهو )يوطةةف( نةةوسى          

( 20كوبة, واتةة نةوِسةصاى ثَيػةَبةةس )يوطةف( خؤيةةتى, نةة بةؤ َةاوةى )        )ئةفشاْيِ( نوسى يوطف نوسى يةع
ٍَ يةْاوياْةةةذا باْطةةةةواصى نةةةشدووة, ئةَةةةةؾ يةةةة ٖةةةاوةَيى َوفةطةةةري )عبةةةذاهلل ى نةةةوسى عةةةةباغ(ةوة       طةةةا
طَيِشدساوةتةوة, واتة ئةَة تةفظريى ئينب عةباطة, ٖةسوةٖا ئةَةؾ وتةى ئيُةاَى ػةةوناْى و طةةعذي يةة,     

بهةيت, ػتَيهى ئاػهشاػة بةَيطةة ئةطةةس ئةطةةسى نةوتةة      )مسطيب(ػت طةيشى تةفظريى وة دةتواْيت بؤخؤ
 ْاو, بةناس ْايةت بؤ بةَيطة َٖيٓاْةوة ...

خؤ طشميإ ئةطةس, يإ فةِسةصةٕ, ئايةتةنةؾ َةبةطتى ثَيى )يوطف نوسى يةعكوب( بَيت, طةةالَى خوايةإ    -2
ْيية يةطةس ئةوةى نة ثاػةا )َةةييو(ى َيـةش يةطةةس      يَي بَيت, بةٖةَإ جؤس ئايةتةنة بةَيطةيةنى ئاػهشا

 نوفش و بَي باوةِسى خؤى َاوةتةوة, بةَيهو َةبةطتى ئايةتةنة ثَيى يةطةس صؤسبةى بةْو ئيظشائيًة ...

ئايةتةنة باطي نوفش و بَي باوةِسى )بةواي( ِسووٕ و ئاػهشاى ْةنشدووة, بةَيهو باطي ػةنو طوَةاْى نةشدووة,    -3
ت ية ناتَيهذا ية دَيذا بؼاسدسَيتةوة, وة ية ناتَيهى تشدا ئاػةهشا بهشَيةت, جةا ئةطةةس ئةةوة      وة طوَاْيؽ دةنشَي

جَيطري بوو نةة )يوطةف( ثايةة داس و دةطةةاَلت داس نةشاوة يةة صةويةذا, و فةةسَاْى بةة يةنتاثةسطةتى و ضةانة            
نةطةَيو قبةوٍ ْانةات     ئةوة يةة ٖةيض   ثَيؼرت بامسإ نشد, نشدووة و, ِسَيطشى ية ػريى و خشاثة طشتووة, وةى 

نة يةبةسدةَيذا و بة ئاػةهشا )ػةريى( بهةات ... بةةَيهو ٖةيض نةطةَيو صاتةى نةاسى خشاثةة و َوْهةةس ْانةات,            
ضةةوْهة ئةةةو حةةانِ و دةطةةةاَلت داس و يةٖةةةَإ ناتيؼةةذا ثَيػةَبةةةسى خةةوا بةةووة, وة خةةشاثرتئ ػةةت الى       

ةوة, و ية ِسواَيةتذا ِسَيباص و َيًةتى ئيُةاْى ْيؼةإ   ئةو)ػريى( بووة, بةاَلّ يةواْةية ئةَةى ية دَييذا ػاسدبَيت
دابَيت, ئةويؽ ية تشطي طوَيتإ و دةطةاَلتذاسى حةةم ... ئةَةةؾ ثَيةى دةوتشَيةت ْيفةام و دوو ِسوويةي, وة       
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ئةطةس يةواْةى بامسإ نشدوو ِسومنإ نشدةوة بةباػي تَيطةيؼتى, وة بة تةةواوى  ضواسةّ: 
بةووة يةةةقني و دَيٓيةايي, نةة بةةووٕ بةة وةصيةةشى يوطةف, يةإ طشتٓةةة ئةطةتؤى وةصاسةت بةةؤ         بةؤت 

يوطف, ثَيطةواْةى يةنتاثةسطتى )تةوحيذ( ْةبووة, وة درو ثَيطةواْة و ٖةَيوةػَيٓةسى َيًةةت  
 نة يةّ طةسدةَةدا دةبٓة وةصيش .و ِسَيباصى ئيرباٖيِ ْةبووة, وةى ضؤٕ ئةَة حاَيى ئةواْةية 

و بةريو بةاوةسى    ميإ يةإ فةةِسةصةٕ واى داْةَيني نةة ثاػةاى َيـةش يةطةةس نةوفش        طش ثاػإ
طشتٓة ئةطتؤى يوطف بؤ ئةةو وياليةةت و فةةسَإ    ناسنشدٕ و ى خؤى َابَيتةوة ... ئةوة باثرياْ

ِسةوايية بابةتَيهة ية بابةتة فةسعي و الوةنةى يةةنإ, نةة يةة بٓطةيٓةى ئاييٓةذا ٖةيض طشفتَيهةى         
ئةةوةى يةة ثَيؼةرتدا بؤَةإ طةابت بةوو, يةإ بؤَةإ جةَيطري بةوو, نةة يوطةف              يةبةسيةطةس ْيية, 

ٍَ خةواى طةةوسة ْةةنشدووة, بةةَيهو        ػريى يإ نوفش يإ ثؼتطريى نافشإ يإ ػةسع داْةاْى يةطةة
فةسَاْى بة يةنتاثةسطتى )تةوحيذ( نشدووة, و ِسَيطشى ْهوَيى ٖةَوو ئةو خشاثاْةػي نةشدووة  

, وة ٖةةةسوةٖا خةةواى طةةةوسةؾ يةةة بةةاسةى   و ثؼةةت طةةريى نةةافشإنةةوفش و تةػةةشيوةى ػةةريى و 
َظاًي َوِمـَْفوًجاورَةطائيًة فةسعى و الوةنى يةنإ دةفةةسَوَيت:    .(48املا٢ردٝ  دلُِؽاّؾ َجَعْؾـَاو ِماـُْؽْؿ ُِشْ

هُإ بةةؤ ٖةةةس يةةةنَيو يةةة ئةةةًٖى نيتابةةةنإ يةةةى بةةة دواى يةةةى ػةةةسيعةت و َةْٗةةةجيََ  واتةةة: 

                                                                                                               

ٍَ دةنشَيت, وةى خةواى طةةوسة دةفةةسَوَيت:     َحتَّرٟ  ردوو ِسواْيؽ ية دوْيادا بة ِسواَيةت ٖةَيظونةوتيإ يةطة
ََٓو ِٖ َزُضّ٘هاِإَذا  ِّ َبِعِد ًِ  ُٕ َِٙدَعَث اهوَّ  ِّ ٍِ َه نشد, ئةوطةا وتتةإ: ئةيرت    وةفاتى واتة: ٖةتا ناتَيو يوطف  (34دَم ُمِوُت

خوا دواى ئةو ٖيض ثَيػةَبةسَيهى تش ْاَْيشَيةت((. ئةَةة بةَيطةيةة يةطةةس ئيُةاْى ئةةوإ, بةة ثَيػةَبةةسَيتى         
 ..يةنةى, ئةطةس بة ِسوونةؾ و ِسواَيةتيؽ بَيت .

بةؤ  دإ  وة يَيشةدا ئاطاداسييةى ثَيويظتة, بؤ ٖةْذَيو يةو بة فيتٓة ضوواْةى نة ية ػوبٗة و طوَاْةةناْيإ             
ئةّ بابةتة, باطي باوةس داسةنةى خضَى فريعةوٕ دةنةٕ, بة بةَيطةى ئةوةى ئيُاْةنةى خؤى ػاسدؤتةوة ... ئَيُةةؾ  

ة؟ يةة َْيةوإ ْيةضاع و َؼةتوَِشى ئَيُةة و ئَيةوة يةة ضةريؤنى ئةةو نةطةة ئيُةإ            ثَييإ دةَيَيني: ِسووى بةَيطة ية نةوَي ية  
داسةدا؟ ية ِساطتيذا جياواصى و فةسقَيهي طةوسة و فشاوإ ٖةية ية َْيوإ ػاسدْةوة و نيتُاْى ئيُإ و ػةاسدْةوةى بةؤ   

ٍَ بةػذاسى نشدٕ ية نوفش و ػريى و تةػةشي  و ػةةسيعةت دا   ْةإ وةة نؤبوْةةوة و دةطةت     نةطَيهى بَي دةطةاَلت, يةطة
تَيهةاَلو نشدٕ يةطةس ديَٓيو ية جَيطةى ديٓى خواى طةوسة, ئايا دةتوأْ بؤَإ بظةملَيٓٔ نةة ئةةو نةطةة ئيُاْةذاسةى     
ئَيوة باطي دةنةةٕ ػةةسيعةتى داْةاوة, يةإ خةةسيهى تةػةشي  بووبَيةت؟ وةى ئَيةوة خةةسيهى ػةةسع داْةأْ, يةإ ئةةو              

ونُى خةةواى طةةةوسة نةةشدووة, وةى ئَيةةوة بةةةرداسٕ, يةةإ ئةةةو يةطةةةَييإ يةطةةةس    بةةةرداسى يةةة حةةونُى بةةة غةةةيشى حةة  
دميونشاطي يإ ديٓى غةيشى خواى طةوسة نؤبؤتةوة ٖةسوةى ئَيوة دةيهةةٕ؟؟؟ يةة ثَيؼةذا ضةاى يةة ػةتةنإ تَيبطةةٕ        

ًََييي و ضةْةباصى و ػةم ػةقاْة بَٗيٓ  ... ٔثاػإ بيهةْة بةَيطة .... ئةطةس ْا واص يةو صؤس ب
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َيػةَبةسَيو نة ْاسدووَأْ ػةةسيعةت و َةْٗةةجَيهُإ ْةاسدووة, يةةى بةة      داْاوة, يإ بؤ ٖةس ث
 دواى يةى نتَيب و بةسْاَةَإ بؤ ْاسدٕ, ٖةتا نؤتا ػةسيعةت نة ئيظالَة ((.

جةةا دةنشَيةةت ػةةةسيعةتى ثَيػةَبةةةسإ يةةة بِشيةةاسة فةةةسعي و الوةنيةناْةةذا جةةؤساو جةةؤس و  
)تةوحيذ(دا ٖةةَوويإ يةةنَيهٔ, واتةة جيةاواصي     جياواص بٔ, بةاَلّ ية باب و باطي يةنتاثةسطتى 

ئةةةةبو ٖةةةوسةيشة دةطَيِشَيتةةةةوة يةةةة ؿةةةةحيخى )بوخةةةاسى(دا ٖةةةاتووة يةةةإ ْييةةةة, بةةةةو بةَيطةةةةى 
إخاقة لعامات ييــاو كحـ معاوُش إكبقاوء )) ثَيػةَبةسى خوا )ؿًى اهلل عًية وطًِ( فةسَوويةتى: 

((.  ي بووكَقؽ و يايؽك جقوواز، ييـ و ئويـان ييكَقؽيواحد ((. واتي : ئَقؿيى كمميىَل ثَقغيمبيران برايـ ل
واتة: بشإ ية دايهى جياواص, بةاَلّ باونيإ يةنَيهة ... ئةَةؾ ئاَارةية بؤ ِسَيهى و ٖاوبةػةى و  
ِسَيههةوتٔ ية ئةؿٌ و بٓةَاى يةنتاثةسطتى و, جياواصى و جؤسا  و جةؤسى يةة فةةسع و فشوعةى     

ةنشَيةةت ٖةْةةذَيو جةةاس ػةةتَيو يةةة بةةابى ػةةةسيعةتى ثةةَيؽ   ئةحهاَةةةناْى ػةةةسعذا ... ضةةوْهة د
ٍَ نةةشاوة, بؤمنوْةةة وةى )غةْيُةةةت( نةةة ثَيةةى  خؤَاْةةذا حةةةساّ بووبَيةةت, ثاػةةإ بةةؤ ئيُةةة حةةةاَل
ٍَ بَيةت,           دةووتشئ دةطةتهةوتى جةةْط, وة ٖةةسوةٖا بةة ثَيطةواْةػةةوة, ػةتَيو بؤئةةوإ حةةاَل

تَيو يةطةس ئةواْةى ثَيؽ ئَيُة قةوسغ نشابَيةت   يإ ػبةاَلّ دوايي يةطةس ئَيُة حةساّ نشابَيت, 
بةةةاَلّ دوايةةي يةطةةةس ئَيُةةة ئاطةةإ نةةشاوة, ئةةيرت بةةةوجؤسة, يةبةةةس ئةةةوة ٖةةةس ػةةةسعَيهى ثةةَيؽ     

بةة بةَيطةةوة ثَيطةةواْةى     ػةسيعةتى ئَيُة ػةسيعةت ْيية بةؤ ئَيُةة, بةة تايبةةت ئةطةةس ػةتَيو      
 بَيت . ػةسيعةت

ّ( بةَيطةةى ؿةةحيذ ٖةيةة يةطةةس ْادسوطةتى ئةةو       ٖةسوةٖا ية ػةسيعةتي ئَيُةدا )ئيظةال 
ػتةى نة بؤ يوطف ػةسعي بووة, طةالَى خواى يَي بَيت, وة بؤ ئَيُة دسوطت ْييةة و حةساَةة   
يةطةةةس َةةإ نةةة ئةةةجناَى بةةذةئ, بةةةو بةَيطةةةى )ئةةينب حةةةببإ( و )ئةةةبو يةةةعال( و ئيُةةاَى      

وة ثَيػةَبةةسى خةوا )ؿةًى اهلل    بةساْى( و غةيشى ئةواْيؽ يةة ئةةبو ٖةوسةيشة وة دةطَيِشْةة    طٕ)
ـْ ))فةسَوويةتى: عًية وطًِ(  امَاَة َظا ُروَن الصَّ اَر الـَّاوِس، َوُياَمخِّ ُباقَن ُِشَ َلَقْلتََِّيَّ َظَؾاْقُؽْؿ ُأَماَراُء ُيَؼرِّ

َٓ َجوبًِقاو، ضًِقاو، َو َٓ ُُشْ َـّ َظِريًػو، َو ـْ َأْيَرَك َذلَِؽ ِمـُْؽْؿ َلمَا َيُؽقَك َٓ َخوِزًكاو َمَقاِققتَِفو، َلَؿ واتةة:   33.((َو

                                      
ه ٗأاسإ ابٛ  4669ْ يف ؾخٚخٕ كتاش اهطل باش طاعٞ االًاًٞ حدٙث زمٍ اذتدٙث أاسإ ابّ حدا( ؾخٚذ:  33

ه ٗااسإ ابّ حجس يف امللاهب اهعاهٚٞ كتاش  1077ٙعوٟ امل٘ؾوٛ يف ًطِدٖ ًطِد ابٛ ضعٚد ارتدزٜ حدٙث زمٍ 
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بةةَي طوَةةإ ٖةْةةذَيو ئوَةةةسائو ناسبةدةطةةت دةبٓةةة فةةةسَإ ِسةواتةةإ, نةةة خةةةَيهى خةةشاو و ْةةا     
َةطةةئوٍ يةةة خؤيةةإ ْضيةةو دةنةْةةةوة و ثؤطةةت يةةإ ثَيةةذةدةٕ و, ْوَيةةزةنإ يةةة نةةاتى ئةةةفضةَيى   

ئةةوة بةة ٖةيض    دةطةتاْة,  بة خؤياْذا دوا دةخةٕ, ئةطةس ٖةس نةطَيو ية ئَيةوة طةيؼةت بةةو نةاس    
 جؤسَيو ْةبَيتة: عةسيف و, ثؤييع و, باج طَئ و, طةجنيٓة واْيإ ((.

ئةوةى ِساطةت بَيةت ئةوةيةة ئةةو نةاس بةدةطةتاْةى نةة ثَيػةَبةةسى خةوا )ؿةًى اهلل عًيةة            
وطةةًِ( باطةةيإ دةنةةات, ناسبةدةطةةتى نةةافش و بةةَي بةةاوةِس ْةةني, بةةةَيهو فةةاجري و طةةةفيٗٔ, ضةةوْهة  

ئاطاداسى ػتَيو دةدات, ئةوة بةسدةواّ باطي خشاثى ئةةو نةاسة دةنةات, يةإ     نةطي ئاطاداس ناس نة 
باغ خشاو تشئ ػتى دةنات, خؤ ئةطةس ئةو حانِ و ناس بةدةطتاْة نافش بووْاية ثَيػةَبةةسى  
خةوا باطةةي دةنةةشدٕ, بةةةاَلّ طةةةوسةتشئ تةةاوإ و جةسميةة نةةة ئةةةوإ دةيهةةةٕ تةةةْٗا بشيتيةةة يةةة   

و نشدْةوةى نةطاْى خشاو ية خؤيإ ... يَيشةدا تةْٗا يةبةس ئةَةة  دواخظتٓى ْوَيزةنإ و, ْضي
ِسَيطةةشى و ْةةةٖي ئاػةةهشاى نةةشدووة يةةةوةى نةةة َةةشؤظ )ؿةةًى اهلل عًيةةة وطةةًِ( ثَيػةَبةةةسى خةةوا 

حانِ و ببَيتة )خاصٕ( واتة )طةجنيٓة وإ( يإ ... خؤ ئةطةس بووٕ بة ثيؼةى )طةجنيٓة( واْى 
ى و ْةٖي يَيهشابَيت و ية ػةسعي ئَيُةةدا حةةساّ بَيةت, ئايةا ئةةى      ناس بةدةطتاَْيهى فاجري ِسَيطش

 ضي بة بووٕ بة وةصيشى طةجنيٓة وإ, يةالى ثاػا و َةييهى نةافش و ناسبةدةطةتى َوػةشيو ؟؟   
َْرِض إِِّنِّ َحِػقٌظ َظؾِقؿر ْٕ ـِ ا واتة: يوطف بة ثاػاى َيـشى ووت:  (55ٙ٘ضر   دَقوَ  اْجَعْؾـِل َظَذ َخَزائِ

طةسناس و بةسثشطي خةصَيٓة و طةجنيٓة و واسيذاتى َيـةش, ضةوْهة َةٔ بةؤ ئةةو نةاسة       مبهة بة 
 ضاودَيشَيهى باؾ و, ثاسَيضةسَيهى صاْا و بة ئاطاّ ((.

                                                                                                               

ل)ٜه ٗؾخخٕ االهداُٟ زمحٕ اب يف اهطوطوٞ زٗاٖ ابّ حداْه ٗاب٘ ٙعم ٗاه 2222ارتمفٞ باش اهعسافٞ حدٙث زمٍ 
 (  790( ٗ ؾخٚذ اهرتغٚب ٗاهرتٓٚب بسمٍ )1/307( / )360اهؿخٚخٞ بسمٍ )

 تَيبيٓى:     
 فةسَوودةنة بةّ ػَيواصةؾ ٖاتووة بةاَلّ ػَيخ ئةيباْى سةمحةتى خواى يَي بَيت دةفةسَوَيت طةْةدةنةى الواصة:     
ه ٗهاسٗضطه عّ أبٛ ٓسٙسٝ زقٛ اب عِٕه ماي: ماي زض٘ي اب ؾوٟ اب عوٕٚ ٗضوٍ: ز٠ٗ اهل)اُٛ يف هاهؿػل     

)ٙلْ٘ يف آاس اهصًاْ سًسا١ ظوٌٞه ٗٗشاز١ فطقٞه ٗمكاٝ اُ٘ٞه ٗفقٔا١ كربٞه فٌّ أدزن ذهم اهصًاْ ًِلٍ؛ فم ٙلْ٘ 
 (.هلٍ اابٚا ٗال عسٙفا ٗال غسطٚا

 ٗاحطستاٖ تقكٛ اهعٌس ٗإُؿسً  ** ضاعاتٕ بني ذي اهعجص ٗاهلطى
 ٗاهقَ٘ مد أارٗا دزش اهِجاٝ ٗمد ** ضازٗا إىل امللوب اسعوٟ بم ًٔى
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ئةَةةة دةييًَيهةةى ؿةةةحيذ و بةَيطةةة و بوسٖةةاَْيهى ئاػةةهشاية, يةطةةةس ئةةةوةى نةةة ئةَةةة       
طخ بؤتةوة و طِشاوةتةوة ... يةػةسعى ثَيؽ خؤَاْذا بووة, وة ئةَةؾ ية ػةسيعةتى ئَيُةدا ْة

 34واهلل أعًِ.

ٞ  ) وة ( ئةَةةةؾ بةطةةة .... بةةؤ ئةةةو نةطةةةى ٖيذايةةةت و    ٓرررٖ كفاٙررٞ ... ملررّ أزاد اهلداٙرر
ِسَيُٓويي َةبةطتة, بةاَلّ ئةو نةطةى بة ضاى صاْةني و بةة بةاؾ صاْةني و قظةة و بؤضةوْةناْى       

ةوة ئةطةةس ضةيانإ يةة ثةَيؽ     ئةّ و ئةو ثَيؽ خبات بةطةس بةَيطة و دةييًةة ػةةسعي يةناْةذا, ئة    
ـْ رضاويذا يَيهبذةٕ ٖةسطيض ٖيذايةت و ِسَيطةى ِساطتى دةطت ْانةوَيت ....  ـْ ُيِرِي اَّللَُّ لِْتـََتاُف َلَؾا َوَم

ـَ اَّللَِّ َصاْقًئو ... . واتةة : ٖةسنةطةَيو خةواى طةةوسة بيةةوَيت نةافش و طةوَِشاى        (41املا٢ردٝ  د ََتْؾَِؽ َلُف ِم
 اَبةس خوادا ٖيطت ثَي ْانشَيت بؤى ((.بهات, ئةوة تؤ يةبةس

طوَاْة تةواو بهةّ, بة ثَيويظةتى دةصامن   وة ية نؤتاييذا ثَيؽ ئةوةى قظةنامن يةطةس ئةّ
نة ِسووْهشدْةوةيةى بهةّ يةطةس ئةوةى نة ٖةْذَيو يةو طوَِشاو بة فيتٓة ضةوواْة نةة ػةريى    

ٍَ نةةشدووة بةطةةةس يةنةةذا, و بةةة طوَةةإ و قظةةة  و بةةة ضةةاى صاْيٓةةةناْيإ, ِسَيطةةة و نوفشيةةا تَيهةةة
خةةؤؾ دةنةةةٕ بةةؤ ضةةووْة ْةةاو )وةصاسةت( و )ثةِسيةَاْةةة( ػةةرينى و نةةوفشى يةةةنإ, بةَةػةةةوة  
ٍَ نشدْةةى وتةيةةةني ػةةَيخي ئيظةةالّ ئةةينب تةمييةةة   داْاْيؼةةٔ و ْاوةطةةنت, وة ٖةطةةتاوٕ بةةة تَيهةةة

يةةي ثَيػةَبةةةس طشتٓةةة ئةطةةتؤى وةصيش و طوَاْةةةناْى خؤيةةإ, يةةةباسةى)سمحةةة اهلل( بةةة ػةةوبٗة 
ٌَ و ْاٖةةقي    يوطف الى ثاػاى َيـش,  وة ئةَة ية ِساطتيذا ػاسدْةوةى ٖةم و ساطتى ية بةة باتة

بَيةت,   ئينب تةمييةوة سةمحةةتى خةواى يةيَ   و دسؤ, وة دسؤنشدٕ و ئيفرتائة بةدةّ ػَيخى ئيظالّ 
 .ية ػتَيهذا نة ٖةسطيض ْةى ووتووة

( بهاتةة بةَيطةة بةؤ بةةرداسى نةشدٕ يةة       نى )يوطةف ؤػَيخى ئيظالّ ٖةسطيض ْةةٖاتووة ضةري  
تةػشي  و ػةسع داْةإ و نةوفش و ػةريى و حةونِ نةشدٕ بةة غةةيشى حةونُى خةواى طةةوسة ...           
ثةْا بةخوا ... بةَيهو ئَيُة يَيشةدا ػَيخى ئيظالّ و ديٓةنةى بةَيهو تةْاْةةت عةةقًَى ئةةو نةَيةة     

اْة, نة تا ئَيظةتا ٖةيض نةةغ صاتةى     ثياوة بة ثاى ِسادةطشئ ية ٖاوػَيوةى ئةّ جؤسة قظة ْاػشيٓ
ئةوةى ْةنشدووة ئةو جؤسة قظاْة بهات, تةْٗا يةّ دوايياْةى ئاخري ْةةبَيت, نةة نؤَةةَيَيو بةَي     

                                      
 , طشميإ ئةطةس يوطف )عًية ايظالّ( بووية طةجنيٓة واْى ثاػايةنى نافش.( ئةَةيإ طشميإ ئةطةس وابوو 34
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ني: ٖةةةتا بةةةو جةةؤسةى ئةطةةةس قظةنةػةةي يةةةّ وة دةَيةةَي دةنةةةٕ... ػةةةسّ و ئةةابِشو باْطةةةواصى بةةؤ
ًََيةت, جةا و جةاى      وة ْةخوَيٓيٓةوة, ضوْهة قظةى يةّ جؤسة ٖيض نةطَيهى ريةش سةبا ٌَ ْاي و عاقة

وةى ػةَيخى ئيظةالّ ئةينب    ى َوجاٖيةذ  عامل و سةباْى و يةخوا تشطة )فةصَيةٕ( ية صاسى ثياوَيهى 
.... جا ضؤٕ ػتى وا, نةة ئةةو قظةة و ٖةَيوَيظةتى يةةّ بةاسةوة ِسووٕ و       )الْضنية عًى اهلل( تةميية

ٔ   ئاػهشاية ... يرء أظظاؿ ادػسادتَّي، )):  ى( بةطةةس )قاعيةذة   نة ٖةَوو قظةناْى ٖةةس دةِسرَية

واتةة: دووس خظةتٓةوةى دوو خشاثةة و َةفظةةدةى      ((.صقؾ أظذ ادصؾحتَّي، ظـد التعاورضوحت
 ((., يةناتى در بووْةوةياْذاص تشيٓى دوو بةسرةوةْذي و ضانة طةوسة, بة بةدةطت َٖيٓاْى بةس

بةسرةوةْةذي   وة صاْيت نة طةوسةتشئ َةؿًةحةت و بةسرةوةْذي ية بووْةذا بشيتيةة يةة   
)تةوحيذ( يةنتاثةسطتى, وة طةوسةتشئ خشاثة و َةفظةدةؾ بشيتية ية خشاثةة و َةفظةةدةى   
ػريى و ٖاوبةػى داْإ )تٓذيذ( ... ٖةةسوةٖا ػةَيخى ئيظةالّ ئةينب تةمييةة باطةي نةشدووة, نةة         
ٍ )يوطف( طةالَي خواى يَي بَيت, ئةوةي ية تواْايذا بووة نشدوويةتى و ٖةطتاوة ثَيي بةؤ عةةد  

, ناتَيو بةاغ و وةطةفى طشتٓةة ئةطةتؤ و     ( داِحطَدٞو دادطةسى و ضانة و ئيخظإ, ٖةسوةى ية )
ـَ الَعدِ  واَْلر مو َقَدَر ظؾقف و يظاوُهؿ إىل))وياليةتى يوطف دةنات دةفةسَوَيت:   الياان َوَلَعَؾ ِم

طةةةسى و  واتةةة: ئةةةوةى يةةة تواْايةةذا بةةووة نشدوويةةةتى بةةؤ داد 35.((والحسااون بحسااى آمؽااون
 ((.يُإ و ضانة ناسى, بة ثَيى تواْاعةدايةت و خَيش و ضانة, وة باْطةواصى نشدووة بؤ ئ

واتةة: بةةاَلّ ئةةوةى    . )) يهٔ فعٌ املُهٔ َٔ ايعذٍ واالحظإ ((ٖةسوةٖا دةفةسَوَيت: 
 ية تواْايذا بووة, نشدوويةتى ية عةدٍ و ضانة ناسى ((.

ٍَ    وة ٖةسطيض باطي ئةوةى ْةنشدووة نة )ي وطف( طةالى خواى يَي بَيةت ػةةسيعةتى يةطةة
ػةةةسعي خةةواى طةةةوسة داْابَيةةت, يةةإ بةةةرداسى يةةة حةةونُى غةةةيشى حةةونُى خةةواى طةةةوسةدا       

ٍَ نةةسةوةناْى ديٓةى خةواى طةةوسةى نةةوتووة,          بَيتنشد , يإ ػةوَئ )دميونشاطةي( و ديٓةة بةةتا
ى ئةو نةَيةة ثيةاوة بةة ػةوبٗة     وةى ئةوة حاَيي ئةو طوَِشاو بة فيتٓة ضوواْةية, نة وتة ثانةناْ

ٍَ و طةقةتةناْياْةوة دةبةطتٓةوة و تَيهةَيى دةنةةٕ, بةؤ طةوَِشا نةشدٕ و طةةس يةَي        و بةَيطة بةتا

                                      
 (.68/ ف28( زتٌ٘ع اهفتا٠ٗ )ج 35



 

 
 

 (ديِةدميوكساضي ديّ )الدميقراطية 

 53 ثيَطةى طصُط

ٌَ و, ْةةووس و  ػةةَيواْذْى ئةجةةةس و طوجةةةسةنإ و,  ػةةاسدْةوةى ٖةةةم وساطةةتى  بةةة ْاٖةةةم و باتةة
  ِسووْاني بة صةاَلّ و تاسيهى ...

اثةسطةةةت ... قائيةةةذ و بةَيطةةةةَإ نةةةة ٖةةةةَوو نةةةات    ثاػةةةإ ئَيُةةةة ئةةةةى بشايةةةاْى يةنت  
ٖيطةى تةش ْييةة بةةوالوة, واتةة       و دةطةِسَييٓةوة بةؤالى نةاتى ْيةضاع و ْةانؤنى, تةةْٗا وةحةي يةة       

وتةى خواى طةوسة و وتةى ثَيػةَبةسةنةى )ؿًى اهلل عًية وطًِ( ... وة ٖةَوو نةةغ يةة دواى   
وة بة ِسويذا, خةؤ ئةطةةس ٖاوػةَيوةي ئةةوةى     ثَيػةَبةسةوة قظةى يَي وةسدةطريدسَيت و دةػذسَيتة

نة ثَيتإ وايةة يةة ػةَيخى ئيظةالَةوة وتشابَيةت, وة حاػةا نةة ػةَيخى ئيظةالَيؽ ػةتى واى ْةة            
ووتووة, ٖيض ناتَيو ْة يةو, وة ْةية ٖةيض صاْايةةنى يةةو طةةوسةتشى وةسْةاطشئ, ٖةةتا بةَيطةةى        

اَا ُأْكاِذُرُكْؿ بِاوْلَقْحِل ُقْؾ رت ... ؿةحيذ ية قوسئإ و طوْٓةمتإ بؤ ْةةَٖيٓيَ  واتةة:  .(45االُدٚرا١ . دإِكَّ
ًَةةَي َةةٔ تةةةْٗا بةة وةحةةى    ُقااْؾ َهااوُتقا رئاطاداستةةإ دةنةَةةةوة(( ...  -ْيطةةا–ئةةى )حمُةةذ( ثَييةةإ ب

ًَةَي دة بةَيطةةناْتإ بَٗيةٓٔ ئةطةةس ِساطةت         (.111اهدقرسٝ  . دُبْرَهوَكُؽْؿ إِْن ُكـْاُتْؿ َصاوِيقَِّيَ  واتةة: ثَييةإ ب
  ((.دةنةٕ 

يةبةةس ئةةوة ئاطةاداس بةة ... وة )تةوحيةذ( يةنتاثةسطةتى بةة دداْةة خةشَي ناْةت بطةةصة و            
ٌَ و ثةِشو      بيطشة, وة ْةنةيت  ية ِسَيطة البذةيت يإ بة ٖةَيةدا بطيت, بةة تةيبيظةات و فةشت و فَية

ثاطةْذةى ػوَئ نةوتواْى ػريى و دورَٓاْى يةنتاثةسطتى... وة يإ ثَيةت وابَيةت صةسةس َةْةذ    
دةبيت بة َوخايةفة و ثَيطةواْة نشدْيإ, وة ٖةَوو نات ية ئةةٌٖ و دةطةتةى وةطةتاو يةطةةس     

اُهؿ َماـ ))ديٓى خواى طةوسة بة, وةى ثَيػةَبةةسى خةوا باطةيإ دةنةات و دةفةةسَووَيت:       ٓ َيُُضُ

ؿ َحتااك ْةيإ واتةةة: ٖةسنةةةغ ثَيطةةةوا   ((.َيااوِِتَ أماار اَّلل َوُهااؿ ظااذ ذلااؽ خااوَلَػُفؿ َوٓ َمااـ َخااَذََلُ
بوةطتَيتةوة صةسةسيإ ثَي ْاطةيةَْيت, وة ئةوةػي نة درايةتى و صةّ و بةس بةسةناَْييإ دةنةات,  
ٖةةةتا فةةةسَاْى خةةوا دَيةةت ئةةةوإ ٖةةةس ئةةاوا دةََيٓٓةةةوة يةطةةةس ديٓةةى خةةواى طةةةوسة و ٖةةةم و     

 يةنتاثةسطتى ((.

 

 :طوًاُى دووةَ
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 (أن النجاشي مل حيكه مبا أنزل اهلل ومع ذلك كان مشلنا)
كسدووة, ُةبة حوكٌى خواى طةوزة حوكٌى ةبةشة( )ُةجاشي( ثاشاى )ح

 هةطةيَ ئةوةشدا ًوضوهٌَاْ بووة

بةٖةَإ جؤس, ٖةوةغ باصةنإ ٖةس بة ضريؤنى ثَيػةَبةس )يوطةف(ةوة طةةالَى خةواى     
ني ثاػةاى حةبةػةى نةةْاوى )ْةجاػةي( بةوو,      ؤيَي بَيت ْةوةطتإ, بةَيهو باصيإ ٖةَيذا بةؤ ضةري  

٘ يهةْة ثيٓةة و ثةةِسؤ نةشدٕ بةؤ نةاس نشدْيةإ يةة رَيةش طةَيبةسى ساحةةتى           ٖةتا ب تةة ػةةسع   طراغ
 ..داْةسةنإ, جا ئايا ببٓة فةسَإ ِسةوا, يإ ئةْذاَى ثةسيةَإ يإ ػتى تش.

بةة حةونُى ئةةوةى    صؤس ضاو قاييُاْة دةَيَئ: ْةجاػةى حةونِ و فةةسَإ ِسةوايةي ْةةنشد      
طةوَيُإ بوْيؼةى, وة ٖةةس يةطةةس ئةَةةؾ َايةةوة ٖةةتا        خواى طةوسة ْاسدويةتى, ٖةتا ثةاؾ َو 

ٍَ ئةَةػذا ثَيػةَبةسى خوا )ؿًى اهلل عًية وطًِ( بة بةْذةيةةني ؿةاو و ضةانة     َشد, وة يةطة
( يؼى يةطةس نشد و, فةسَاْى بة ٖاوةَيةةناْيؽ  )ؾمٝ اهػا٢بْوَيزى ْادياس و بشدووة,  ناسى ْاو

و ٖاوػَيوةى ئةّ قظة السو يةوَيشاْة, نة يةة   ْادياسى ...نشد نة ْوَيزى يةطةَيذا يةطةس بهةٕ بة 
 داَلَْيهى ِسةؾ و ْةخؤػةوة ْةبَيت ٖةسطيض دسوطت ْابٔ و دةسْاضٔ .

 ئيٌَةط بة تةوفيقى خواى طةوزة ثيَياْ دةهَيَني:

ثَيويظتة يةطةس ئةو نةطةى نة ئةّ ػوبٗة بةتاَيةة دةناتةة بةَيطةة, ثةَيؽ ٖةةَوو       يةنةّ:
ة بةَيطةةى ؿةةحيذ و ئاػةهشا و ِسةوإ و بةِشاوة, بؤَةإ بظةةملَيَٓى نةة ْةجاػةى         بة دةبَيةت  ػتَيو 

ثاػاى حةبةػة حونُى ْةنشدووة بةوةى نة خةواى طةةوسة داي بةصاْةذووة بةؤ طةةس ثَيػةَبةةس       
 ئيظالّ ثاؾ َوطوَيُإ بوْيؼى . )ؿًى اهلل عًية وطًِ(, واتة حونُى ْةنشدووة بة حونُى

ضوومن نشدووة بؤ ٖةةَوو قظةةناْيإ يةطةةسةتاوة بةؤ نؤتةا,      ثَيذا صؤس خؤّبؤ ٖةسضةْذة 
بةاَلّ ية قظة و قظةَيؤى و قايو قيًى ئةّ ئةو بةوالوة ٖيطى تش ية ٖةطبةياْةذا ْييةة, وة تةةْٗا    
 بةَيطةيةنى ساطت و ؿةسيذ ية نيتاب و طوْٓةتذا ْابيٓيت يةطةس ئةّ باطة ية قظةو قظةةَيؤنة 

   َ  (.111اهدقررسٝ . دُقاْؾ َهاوُتقا ُبْرَهااوَكُؽْؿ إِْن ُكـْاُتْؿ َصاوِيقَِّيَ روَيت: ناْياْةذا, وة خةواى طةةوسةؾ دةفةةةس
ًَةةَي دة بةَيطةةة   ٕ  واتةةة: ثَييةةإ ب ((. خةةؤ ئةطةةةس بةةة بةَيطةةة و   ناْتإ بَٗيةةٓٔ ئةطةةةس ِساطةةت دةنةةة
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بوسٖاْةوة ْةٖاتٔ يةطةس ئةّ باطة, ئةوة ية ساطت طؤنإ ْةني, بةةَيهو ئةواْةة يةة طاختةضةى و      
 دسؤصْةنإ ...

ئةوةى نة يةَْيوإ ئَيُة و ئةواْذا ػتَيهى ئاػهشا و حاػةا ٖةَيٓةةطشة, ئةوةيةة نةة     دووةّ: 
ٌَ بووٕ و تةواو بووْى )ػةسيعةت( َشدووة, وة ئةو ِسَيو بة دةقيكى ثَيؽ  )ْةجاػى( ثَيؽ ناَ

اْلَقااْقَ  ر( َةةشدووة, نةةة خةةواى طةةةوسة دةفةةةسَوَيت:   اهدقررسٝ(ى طةةوسةتى )111دابةةةصيٓى ئايةةةتى )

ـً َأكْ  ْشمَاَ  ِيي ًُ َلُؽُؿ اْلِ ق
َِ ًُ َظَؾْقُؽْؿ كِْعَؿتِل َوَر ًُ َلُؽْؿ ِييـَُؽْؿ َوَأَْتَْؿ ٓةنةتامن واتة: ئةَِشؤ ئايي. داَؿْؾ

ٌَ و تةواو , وة ضانة و بةسةنةتى خؤّ ِسػةتووة بةطةةستاْذا, نةة ئةاييٓى ئيظةالّ      نشدووٕ بؤ ناَ
َ٘ ُجَح) دئ و ئائ تإ بَيت ((. ئةّ ئايةتة ية ٍَ بةوو, وة  داع( اه ٍَ ئاوايي دابةصى و ْاص حةجي َا

ْةجاػي ثاػاى حةبةػةؾ بة َاوةيةةني صؤس ثةَيؽ فةةتذ و ِسصطةاس نشدْةى )َةنهةة( َةشدووة,        
 36و غةيشى ئةواْيؽ باطيإ نشدووة ... رلئينب نة غ(فحاوةى ضؤٕ )

جا ئةءةى يةطةس ْةجاػي ثَيويظت بةوو يةةو طةةسدةَةدا نةة حةونُى ثةَي بهةات, حةونِ         
ثَيةى طةيؼةتووة يةة ئةاييٓى ئيظةالّ, ضةوْهة حةونِ نةشدٕ و         نشدٕ و ناسنشدٕ بووة بةةوةى نةة   
ةوة بَيت نة ثَيى طةيؼتووة ية ػةسيعةت, ئةطةس ػتَيهى ثةَي  بناسنشدٕ يةّ ناتةدا دةبَيت تةْٗا 

َوُأوِحاَل رْةطات ٖةس يةخؤوة ناس و حونِ بة ضي بهات؟؟, ضوْهة خةواى طةةوسة دةفةةسَوَيت:    

ـْ َبَؾغَ  إَِِلَّ  ُْكِذَرُكْؿ بِِف َوَم
ِٕ . واتة: ئةّ قوسئاْةّ بؤ َْيشدساوة ٖةتا ئَيةوةى ثةَي برتطةَيِٓ    دَهَذا اْلُؼْرآُن 

 و ئاطاداستإ بهةَةوة ية طضاى خواى طةوسة و عةةصابي دؤصةخةي, وة بةؤ ٖةةس نةطةَيهى ديهةةؾ      
 نة ثَيى دةطات ((.

نةةة يةةو طةةسدةَةدا ٖؤنةاس و وةطةةيًةناْى     وة ٖةةسوةٖا ػةتَيهى ئاػهشاػةة الى ٖةةَووإ,           
ٌَ و طواطتٓةوة وةى ئَيظتا ْةبووة, ئةطةس ٖةْذَيو حونِ و  ٍَ  دةقي ْةق بووايةة,  بػةسيعةت ْةاص

ئةوا خَيشا بة ئاطةاْى بةة َةشؤظ ْةدةطةيؼةت و بةاَلو ْةدةبوويةةوة, َةطةةس دواى طةااَلَْيهى صؤس         
ى ِسَيطايةةني صؤس  خةَيهى خؤيإ ثاؾ بِشيٓ ْةبواية, يإ يةواْةػة ٖةس نةغ ْةى صاْيباية ٖةتا

بؤالى ثَيػةَبةسى خوا )ؿًى اهلل عًية وطًِ(, ٖةوسةٖا دئ ئَيؼتا ػتَيهى ْوَي بةووة   ْةضوْاية
ٌَ و تةةواو ْةةةنشابوو ...     وة يةطةةةس ئةَةةةؾ و قوسئةإ بةةة يَيؼةةاو دادةبةةصى و ػةةةسيعةتيؽ ناَةة
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عبةذاهلل ى  ) ى و جطة ئةويؼذا ٖاتووة نةة بةَيطةيةني صؤس ئاػهشا ٖةية, نة ية ؿةحيخى بوخاس
كـاو كساؾؿ ظاذ كبال صاذ اَّلل ظؾقاف وشاؾؿ قال ))دةطَيِشَيتةوة:  خواى يَي ِساصى بَيت (نوسى َةطعود

ظؾقـاو، وقاو : إن ِف الصاماة  الصماة لري ظؾقـاو، لؾاا رجعـاو ماـ ظـاد الـجاوَش شاؾؿـو ظؾقاف، لؾاؿ ياري

حةبةػةة يةة ْوَيةزدا طةةالَإ يةة ثَيػةَبةةسى خةوا        ئَيُة ثَيؽ ئةوةى بطةني بةؤ    واتة: ((.صغما
دةنشد )ؿًى اهلل عًية وطًِ( وة ئةةويؽ وةالَةى دةدايٓةةوة , بةةاَلّ ناتَيةو يةة حةبةػةة و الى        

 ,هشد بةةاَلّ وةاَلَةى ْةدايٓةةوة و   ْةجاػى طةسايٓةوة ثَيػةَبةسى خوا ية ْوَيزدا بوو طةالَإ يَي
واتةةة يةةة ْوَيةةزدا وتوَيةةز ٖةيةةة  ((إَن ِف َصااماِة َلُشااْغماً )) فةةةسَووى : ثةةاؾ تةةةواو بةةووْى ْوَيزةنةةة

ٍَ خواى طةوسةدا  37((.يةطة

ئةّ ٖةواَيةةيإ  ئةطةس ئةو ٖاوةَية بةِسَيضاْة نة يةالى )ْةجاػى( ثاػاى )حةبةػة( بووٕ, 
ٍَ ئةوةى صَاْى )عةسةبي(يإ بة ضانى دةصاْةى و, بةةسدةواّ ٖةةَوو نةات     ثَي ْةطةيؼتبوو,  يةطة

ٍَ و فةسَاْى ثَيػةَبةسى خوا بووٕ )ؿةًى اهلل عًيةة وطةًِ(,    ضاودَيشى ٖة نةة قظةة نةشدٕ يةة     وا
ٍَ ئةوةى نة ْوَيز عيبادةتَيهى ئاػهشاية و ثَيػةَبةةسى   ْوَيزدا ْةطخ بؤتةوة و طِشاوةتةوة, يةطة
ٍَ و جةَاعةةت بةؤ خةةَيهى            خوا )ؿًى اهلل عًية وطًِ( يةة ػةةو و ِسؤَيهةذا ثَيةٓج جةاس بةة نؤَةة

                                      
 ى: تَيبيٓ ( 37

ٍَ بووٕ بة خوَيٓذْى قوسئإ و ثاساْةوة و ))َهُػِػّم(( واتايى      ٍَ بووٕ و طةسقا و  ذٙلسئةوةية : ية ْوَيزدا َةػػو
ٍَ بووٕ بة ػتى ديهةوة ية  ععٌٟٚتة ٍَ نشدٕ و طةسقا خواى طةوسة ٖةية ... يةبةس ئةوة دسوطت ْيية خؤ َةػػو

 قظة و جوَية.
)) فقاي ىل بٚدٖ  ديهةدا نة َوطًيِ دةيطَيِشَيتةوة بؤَإ , ئينب َةطعود دةَيَيت : وة ٖةسوةٖا ية فةسَودةى       
واتة بةدةطت ئيؼاسةتى بؤ نشدئ و وةاَلَى دايٓةوة  )) فأغاَز إَهٛ((: وة ية سيوايةتَيهى ديهةدا دةفةسَوَيت  ٓلرا((

ى بة وتة بووة  واتة بة دةّ وةاَلَى ,,,, وة فةسَوودةنةى بوخاسى نة دةَيَيت : وةاَلَى ْةدايٓةوة َةبةطت ثَي
 ْةدايٓةوة , بةاَلّ بةدةطت وةاَلَى دايٓةوة.

وة فةسَوودةنةؾ بةَيطةى ئةوةية نة طةالّ نشدٕ ية نةطى ْوَيز خوَئ دسوطتة ئةطةس ية ْوَيزدا بَيت , وة      
, وة ْةطخيؽ ْة بؤتةوة , بةيهو نة طةالَيإ ىَل نشد ْهوَيى ىَل ْةنشدٕ )ؿًى اهلل عًية وطًِ( ثَيػةَبةسى خوا 

ئةوةى ْةطخ بؤتةوة تةْٗا وةاَلَذاْةوةى طةالَة بة دةّ , واتة بة وتة , بةاَلّ وةاَلّ داْةوةى طةالّ بة ئيؼاسةت ٖةس 
 .. وةى خؤى َاوةتةوة .. وةى ية فةسَوودةنةدا ٖاتووة
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ةى ئايا ضي بة تةواوى عيبادةت و ثةسطتؽ و تةػةشي  و حةذود و طةٓوسة ػةةسعي     دةنشد ... ئ
 يةناْى ديهة نة ٖيض نات وةى ْوَيز نشدٕ ِسؤرى )ثَيٓج( جاس دووباسة ْابٓةوة ؟؟؟  

ًَةَئ و      ئةى ٖيض ناّ يةواْةى نة ػوَئ ػرينى )دميونشاطي( نةةوتووٕ, ئةةَِشؤ دةتةوأْ ب
ئيظالّ يإ ديٓيةإ ثةَي ْةطةيؼةتووة, ٖةةتا قياطةة فاطةذ و       و باْطةواصى ئةوة بهةٕ, نة قوسئإ 

ٌَ و      ضةوت و باتًَةنةى بة حاَيى ْةجاػى يةوة بؼةوبَٗيَٓيت, يةة    ناتَيهةذا  ْةة ئةائ بؤخةؤى ناَة
 تةواو بوو بوو, ْة تةواوى ئايٓيؽ بةو طةيؼتبوو ؟؟؟

ٖةس ية قوسئاْةوة بةؤ  ثاػإ ئَيُة بةَيطةى ساطت و ؿةحيذ َإ يةبةسدةطتذاية,  طَييةّ:       
وْٓة و جةَاعةت, نةة  وَئ نةوتووإ و صاْاياْى ئةًٖى طفةسَوودة ثاػإ بؤ وتةى ٖاوةاَلٕ و ػ

)ْةجاػى( ثاػاى حةبةػة نابشايةنى يةنتاثةسطت بووة و, حةونُى بةة حةونُى خةواى طةةوسة      
يةةةتى بةيةةةى تاثةسطةةتى )َوةحيةةذ(ى َةةشد, ضةةوْهة ْةؿةةى ئا  نةةشدووة )مبةةا أْةةضٍ اهلل(, وةٖةةةس

َلَتِجَدنَّ َأَصادَّ الـَّاوِس ريةطةسة و, خواى طةوسة ية طوسةتى )ئةملائيذة(دا يةباسةيةوة دةفةسَوَيت : 

ُكقا  ـَ  َأُْشَ ـَ آَمـُقا اْلَقُفقَي َوالَِّذي ِذي او َكَصاورَ َظَداَوًة لِؾَّ ـَ َقاوُلقا إِكَّ ـَ آَمـُاقا الَّاِذي اِذي ًة لِؾَّ ْؿ َمَقيَّ ى َوَلَتِجَدنَّ َأْقَرَِبُ

ون َٓ َيْساَتْؽِزُ ُاْؿ  قِساََّي َوُرْهَباوًن َوَأَنَّ سِّ
 بةىَ :  حمُةذ  ئةةى ......  واتةة ( ٢٨املا٢ردٝ:   دَذلَِؽ بَِلنَّ ِمـُْفْؿ قِ

 ئةواْةةةى بةساْبةةةس جيٗةةإ خةةةَيهاْى تشيٓةةى بةطةةوود نةةة دةسدةنةةةوَيت بةةؤت و دةبيٓةةى طوَةةإ
ٕ  ئةةو  َٖيٓاوة, باوةسيإ ٕ  نةة  نةطةاْة ٔ  ٖةاوةَيى  و ْةؿةاسا  ئَيُةة :  ووتيةا  ,(ايظةالّ  عًيةة ) عيظةاي
 وة خةوا,  بؤ نشدؤتةوة يةنال خؤيإ طريٕ, طؤػة و خواثةسطت و صاْا تَيذاية ٖةْذَيهيإ ضوْهة

 جةاليةةةديٓى) و (بةةةسىطررٕ) ئيُةةاَى وةى تةفظةةري صاْايةةاْى(( ...  ْةةني فيةةضاوى و صإ خؤبةةةصٍ
 ئةةينب) و (رررلنةةة ئةةينب) و( نياجلاليةة) دةَيةةَئ ثَييةةإ نةةة ,(ئةحملةةةال جةاليةةةديٓى) و (طررٟطةةيو

ّ :  دةفةسَووٕ ديهة صؤسَيهى و  (عةباغ  ٖاتةة  ٖاوةَيةناْييةةوة  و ْةجاػةى  يةةباسةى  ئايةتةة  ئةة
ٍَ) خواسَى  ؿةًى ) خةوا  ثَيػةَبةةسى  ئةاَؤصاى  ى(ييةب طرا  ئةبو نوسى جةعفةسى) ناتَيو بوو,( ْاص

ٕ  جةؤسة  بةو ٓذٕ,خوَي بؤ ى( يع) طوسةتى و بشدٕ بؤ ثةْاى حةبةػة ية( وطًِ عًية اهلل  ئةةوا
وةى يةةةة ئايةتةنةةةةدا ٖةةةاتووة خةةةواى طةةةةوسة  / تةةةةِسبوو ِسيؼةةةيإ فشََيظةةةو بةةةة و طشيةةةإ تَيةةةش

اؼِّ ر دةفةةسَوَيت:   ـَ اْْلَ َّاو َظَرُلاقا ِما ْمِع ِِم ـَ الادَّ ُشقِ  َتَرى َأْظُقاـَُفْؿ َتِػاقُ  ِما َوإَِذا َشِؿُعقا َمو ُأْكِزَ  إىَِل الرَّ

ـَو آَمـَّ  ـُ بِوَّللَِّ َوَمو َج َيُؼقُلقَن َربَّ َٓ ُكْمِم وِهِديـ * َوَمو َلـَو  ؼِّ َوَكْطَؿعُ و َلوْكُتْبـَو َمَع الشَّ ـَ اْْلَ ـَاو  وَءَكو ِم َأْن ُيْدِخَؾـَو َربُّ

ا ُؿ اَّللَُّ بَِا َقاوُلقا َجـَّاوٍت َ ْ َّي *  َلَلَثوَِبُ
وِْلِ ـَ لِقَفاو َوَذلِاَؽ َجاَزاُء َمَع اْلَؼْقِ  الصَّ ََْنَاوُر َخولِاِدي ْٕ تَِفاو ا ـْ حَتْ ِري ِما
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 سَى نةوتةة  بوو طوَيبيظتى ْةجاػى ناتَيو:  دةفةسَوَيت بةسىطٕ ئيُاَى ٖةتا 38...د ادُْْحِسـَِّي
ّ ( وطًِ عًية اهلل ؿًى) خوا ثَيػةَبةسى بؤالى بَيت اتةٖ  و نةشد  دوايةي  نؤضةى  ِسَيطةةدا  يةة  بةةاَل

 ؾرمٝ ) ْاديةاس  ْوَيةزى  و نةشدةوة  ئاطةاداس  ٖاوةَيةناْى َةديٓة ية ٖةس خوا ثَيػةَبةسى ئيرت َشد,
ٍَ( اهػا٢ررب وةى يةةة ؿةةةحيخى بوخةةاسى و َوطةةًيُذا  ... نةةشد يةطةةةس بةِسَيضةناْةةذا ٖاوةَيةةة يةطةةة
 ٖاتووة

ئةطةةةس ئةَةةة طةةابت بةةوو, ئةةةوة ثَيويظةةتة بضاْشَيةةت نةةة )ْةجاػةةى( ثاػةةاى        ضةةواسةّ:  
ة حونُى خةواى  طةةوسة نةشدووة, واتةة حةونُى بةةوة نةشدووة نةة خةواى          )حةبةػة( حونُى ب

طةةةوسة بةةؤ ثَيػةَبةةةسى ْةةاسدووة )ؿةةًى اهلل عًيةةة وطةةًِ(, وة ٖةسنةطةةيؽ طوَةةاْى ثَيطةةةواْةى  
ئةَة ببات بةوة بًََيت )ْةجاػى( حونُى بة حونُى خواى طةوسة ْةةنشدووة, ئةةوة ٖةيض ِسَيطةا     

َةطةةس بةة بةَيطةة و    بةاوةِس نةشدٕ و وةسطشتٓةى قظةةنةى,      و َةجايَيو ْيية بؤ بة ساطت داْإ و
ُقاْؾ َهاوُتقا ُبْرَهاوَكُؽْؿ إِْن ُكـْاُتْؿ ربوسٖاْى ساطت و دسوطت ْةبَيت, وة خواى طةوسةؾ دةفةسَوَيت: 

ٕ  (.111اهدقررسٝ . دَصااوِيقَِّيَ  ًَةةَي دة بةَيطةةةناْتا وة بَٗيةةٓٔ ئةطةةةس ِساطةةت دةنةةةٕ ((..   واتةةة: ثَييةةإ ب
ٕ   و, ٖةةَوو ئةةو ػةتاْة    ضريؤنى )ْةجاػى( دةنةْة بةَيطة ٖةَوو ئةواْةػى  ى نةة باطةي دةنةة

ضةةوْهة ٖةةةَوو بةَيطةةةنإ ئةةةوة  يةةإ ْةةةى بةَيطةةةبٔ يةطةةةسَإ,  , بةَيطةةةٕ يةطةةةس يةباسةيةةةوة
فةسَإ ِسةوا و حانِ بووة بةةوةى نةة خةواى طةةوسة ْاسدوويةةتى يةةو        )ْةجاػي(نة دةطةملَيٓٔ 
 بووٕ, ضوْهة :طةيؼتى نة ثَيى حونُاْةناتةدا يةو 

                                      
 ( واتاى ئايةتةنة بةّ جؤسةية: 38

نة بؤ ثَيػةَبةس )ؿًى اهلل عًية )واتة ْةجاػى و ئةواْةى نة يةطةَييذإ( دةبَيت  )) ٖةسنة طوَييإ يةو قوسئاْة     
ٍَ دةطشئ, ضوْهة  وطًِ( دابةصَيٓشاوة, دةبيٓى فشََيظو ية ضاويإ دةِسرَي و, دَييإ تشطي خواى يَي دةْيؼَى و بة نؤ

... ئَيُة باوةسَإ َٖيٓا ثةسوةسدطاسَإ َيياْةوة دةَيَئ:ية ئاطتى حةم و ساطتى ضاى تَيطةيؼتووٕ, ئةوطاؾ يةْاخى د
ٍَ ػايةتاْذا ْاوَإ بؤ ساطتى و ٖةقياْةتى قوسئإ بٓوطة و مبإ نةسة ِسيضى  بةو قوسئاْةى ْاسدت, تؤؾ يةطة

, دةػًََئ: جا ضيُاْة باوةس بة يةنتاثةسطتى خواو, بةو ساطتيةى ية قوسئاْذا ئوممةتى حمُذ )ؿًى اهلل عًية وطًِ(
ٍَ ثياو ضانٖاتووة ْةَٖي خواى طةوسةؾ ية  اْذا مباْباتة بةٖةػت, ئيٓجآني؟, بةتةَاػني ثةسوةسدطاسَإ يةطة

ى ية )ػريو, بةساَبةس ئةوقظةوة نشديإ و ثاساْةوة: بةضةْذإ باخ و باخاتى بةٖةػت, نة جؤطةو ِسوباسَيهى صؤس
وة بؤ ٖةتا ٖةتاؾ تَييذا دةََيٓٓةوة, وة, بة خوِس بة بةسياْذا دةِسوات ثاداػتى داْة ٖةْطوئ و, عةسةم, و ئاو(

ئةوةؾ ثاداػتى ٖةَوو ضانة ناسةناْة, يإ ٖةَوو يةنتاثةسطتةناْة, ئةواْةؾ نة ْهوَيى يةنتاثةسطتى يإ نشدوو 
 باوةسيإ بة ْيؼاْة و ئايةتةناْى ئَيُة ْةبوو, ئةواْة ٖاوةَيى ئاطشى دؤصةخٔ ((.
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ئةوةى يةو ناتةدا يةطةس )ْةجاػي( واجب بووة, ػوَئ نةوتٓى ئةوة بووة نة خواى طةةوسة   -1
ْاسدويةتى و دايبةصاْذووة, واتة: بةجَيطةياْذٕ و ػةوَئ نةةوتٓى يةنتاثةسطةتى )تةوحيةذ(     

ظةةا و, بةةاوةِس َٖيٓةةإ بةةة ثَيػةَبةسايةةةتى )حمُةةذ( ؿةةًى اهلل عًيةةة وطةةًِ, وة بةةةوةى نةةة عي    
بةْةةذةو ثَيػةَبةةةسى خوايةةة/ .... وة ْةجاػةةى ئةَةػةةى نةةشد, ناتَيةةو ثةياَةنةةةى نةةة بةةؤ    

39ثَيػةَبةسى خواى )ؿًى اهلل عًية وطًِ( ْاسدوو و ِسةواْة نشد .
 

 

وة ٖةةةسوةٖا ثةةةميإ )بةيعةت(ةنةةةى )ْةجاػةةي( بةةة ثَيػةَبةةةسى خةةوا )ؿةةًى اهلل عًيةةة   -2
إ نشد )ْةجاػي( باطي ئةوة دةنةات: ) نةة   وطًِ( و نؤو نشدٕ بؤالى, يةو نتَيبةى نة بامس

خؤى و نوسةنةى يةطةس دةطةتى )جةعفةةس( و ٖاوةَيةةناْى ثةةميإ )بةيعةةت( يةإ داوة بةة        
ثَيػةَبةةةسى خةةوا )ؿةةًى اهلل عًيةةة وطةةًِ( و باوةِسيةةإ َٖيٓةةا بةةة خةةواى طةةةوسة, وة ٖةةةسوةٖا  

سد بةةؤالى )ْةجاػةةي( نوسةنةةةى خةةؤى نةةة ْةةاوى )أسمةةا بةةٔ االؿةةخِ ابةةٔ حجةةش( بةةوو ْةةا        
َبةسى خوا )ؿةًى اهلل عًيةة وطةًِ( و, ِسايظةجاسد و ثَيةي ووت نةة بةة ثَيػةَبةةسى خةوا          ثَيػة

. واتةة: ئةةى   )إْ غ٣  أْ آتٚم فعو  ٙا زضر٘ي ابه فرإُٛ أغرٔد أْ ًرا تقر٘ي حر (      بًََيت: 
ثَيػةَبةسى خوا )ؿًى اهلل عًية وطًِ( ئةطةس دةتةوَيت بَيِ بؤالت ئةةوة دَيةِ, ضةوْهة َةٔ     

ًََييت ٖةقة ((. جا ثَي دةضَيت يإ يةواْةيةة  ػايةت ى دةدةّ و باوةسّ واية, ئةوةى نة تؤ دةي
)ْةجاػي( ِساطتةوخؤ ثاؾ ْاسدْى ئةّ ْاَة و ِساطةجاسدةية َشدبَيةت, يةإ ثَيػةَبةةسى خةوا      
)ؿةةًى اهلل عًيةةة وطةةًِ( يةةةو ناتةةةدا ئةَةةةى يةةَي ْةويظةةتبَيت, واتةةة ْةةةى ويظةةتبَيت نةةة          

ى, جةةا طؼةةةت ئةَاْةةة ٖةةةَووى ػةةةتى ْاديةةاس و ْةةةا ئاػةةهشإ يةةةة      )ْةجاػةةي( بطةةَيت بةةةؤال  
ضريؤنةنةدا, بؤية بِشيةاس دإ ثَيةى يةطةةس ػةتَيو يةإ نشدْةى بةة بةَيطةة يةطةةس ػةتَيو بةة            

ةسطةةتى )تةوحيةةذ( و بٓطةةيٓة بِشاوةيةةي دسوطةةت ْييةةة, و جةةاى ئةةةوةى يةةة باطةةةناْى يةنتاث
 ناْى ديٓذا بَيت...)ئوؿوٍ(ى ية

 

و طةسخظنت و ْوؿشةتى )ْةجاػي( بةؤ ثَيػةَبةةسى خةوا )ؿةًى     وة ٖةسوةٖا ثؼتطريى  -3
اهلل عًية وطًِ( و ديٓةنةةى و ٖاوةَيةةناْى, ئةَةةؾ نةاسَيهى صؤس طةةوسة و طةشْط بةوو, نةة         

                                      
هة بة ْاوْيؼاْى )حهِ املؼةاسنة يف ايةوصاسة والةايع ايٓيابيةة( نةة يةة )صاد       ( طةيشى نتَيبةنةى )طًيُإ االػكش( ب 39

 ( طاَييذا َشد.72( ية تةَةْى )2012(/ عُش االػكش طاىل )60/ص3املعاد(ةوة وةسى طشتووة )ج
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)ْةجاػي( ية )حةبةػة( نؤو بةةس )َوٖاجري(ةنةاْى طةسخظةت و الى خةؤى طًةى داْةةوة و       
و سادةطةتى قوسةيؼةى ْةنشدْةةوة,    ثاساطتٓى و ئةَٔ و ئاطايؼى بؤ دابني نةشدٕ, و تةطةًيِ   

وة ْةػى َٖيؼت يإ ِسَيى ْةدا بة )ْةؿاسا( خاو ثةسطتةناْى )حةبةػة( نة دةطةت دسَيةزى   
ٍَ ئةوةػةةذا نةةة ئةةةوإ )جةعفةةةس( و ٖاوةَيةةة نةةؤو      بهةْةةة طةةةسيإ و ئاصاسيةةإ بةةذةٕ, يةطةةة

ظةةالّ( بةةةسةنإ بةةة ئاػةةهشا بةةريو بةةاوةسو عةقيةةذةى خؤيةةإ يةةةباسةى )عيظةةا(ةوة )عًيةةة اي     
 دةسدةبِشى و باْطةواصيإ بؤ دةنشد ... 

وة بطشة جطة ية ٖةةَوو ئةَاْةةؾ يةة نتَيبةنةةى )ئيةرباٖيِ االػةكش(دا ٖةاتووة دةَيَيةت:                 
ٍ  تْ٘ زام ًّ أٓى اذتدػٞ إىل اهِيبٗ ًعٕ ضإُٔ )اهِجاغٛ( بعث بابِٕ ))  ((.ؾوٟ اب عوٕٚ ٗضرو

ْةاسد بةؤالى ثَيػةَبةةسى    ةى يةة ئةةًٖى )حةبةػةة(    ( ثيةاوى ديهة  60واتة: ْةجاػى نوِسةنةى و )
خةوا بةوو   خوا ((. ئةَةةؾ تةةْٗا يةبةةس طةسخظةنت و ثؼةتطريى و ػةوَئ نةةوتٓى ثَيػةَبةةسى         

 )ؿًى اهلل عًية وطًِ( .

يةة باونييةةوة دةطَيِشَيتةةوة:     بوسةيةذة وة ية فةسَوودةيةني )ؿةحيذ(يؼذا ٖةاتووة نةة            
واتةة :  40.(( صذ اَّلل ظؾقف وشؾؿ خػَّي شوذجَّي أشقييـ لؾبسافاأن الـجوَش أهدى لرشق  اَّلل))

)ثةةاؾ ئةةةوةى بةةؤالى ثَيػةَبةةةسى خةةوا ثاػةةاى حةبةػةةة ( ْةجاػةةىيةةةو طةةةفةسةى نوسةنةةةى )
ْاسد بؤ ثَيػةَبةةسى خةوا )ؿةًى اهلل عًيةة     بة ٖةدية باوةِسى َٖيٓا( جوتَيو خوفى ِسةػى طادةى 

       ((.( , نة ئةويؽ يةثَيى نشدٕوطًِ

ٍَ ٖةةةَوو ئةةةّ بةَيطاْةػةةذا )عُةةش االػةةكش( بةةة دةطةةت و قاضةةةوة تَيهةةةوتووة و,           يةطةةة
باْطةةةواصى ئةةةوة دةنةةات نةةة )ْةجاػةةى( حةةونُى بةةة ػةةةسيعةتى خةةواى طةةةوسة ْةةةنشدووة, وة     

 ةدةّ ئةو بةْذة يةنتاثةسطتةوة .ئةَةؾ وةى صاْيت دسؤ و دةيةطة و بوٖتاْة ب

يةةة  بةةة ػةةةسيعةتى خةةواى طةةةوسة نةةشدووة بةةةَيهو حةةةم ئةوةيةةة نةةة )ْةجاػةةي( حةةونُى  
ٖةةَوو ئةةةو ػةتاْةى نةةة ثَيةى طةيؼةةتبووٕ يةة ػةةةسائيعةناْى ئةاييٓى ئيظةةالّ, وة ٖةسنةطةةيؽ      
ًََيةةت ٖةةةسطيض بةةاوةسى ثةةَي ْانشَيةةت, تةةةْٗا بةةة بوسٖةةإ و بةَيطةةةى ساطةةت و     ثَيطةةةواْةى ئةَةةة ب

                                      
( ٗ حطرِٕ االهدراُٟ ٗمراي حردٙث     3620برسمٍ )  باش ارتفاف اهطر٘د  –يف كتاش اهوداع ( حطّ ؾخٚذ : زٗاٖ ابّ ًااٞ 40
 طّ .ًّ طسٙ  بسٙدٝ.ح
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ئةواْى بؤ دةنشَيةت, خةواى   خؤ ئةطةس ْا ئةوة ية دسؤصْةناْة و حظابي دسوطت و بِشاوة ْةبَيت, 
ًَةَي دة     (.111اهدقرسٝ  . دُقْؾ َهاوُتقا ُبْرَهاوَكُؽْؿ إِْن ُكـْاُتْؿ َصاوِيقَِّيَ رطةوسةؾ دةفةسَوَيت:  واتةة: ثَييةإ ب

 بةَيطةناْتإ بَٗيٓٔ ئةطةس ِساطت دةنةٕ ((.

بَي طوَإ وَيٓة و منوْة ية ضريؤنى )ْةجاػي( دا بؤ حانِ و فةةسَإ ِسةوايةنةة   ضواسةّ: 
نة ٖةس ية بٓةسةتذا نافش بووة و ثاػإ ٖةس ية ناسو َةْـةبةنةى خؤيذا بةووة نةة َوطةوَيُإ    

ؿذم و ساطتطؤى و َوطوَيُإ بوْةنةى دةسخظتووة بة تةطةًيِ بةووٕ و ساصي بةووْى     بووة, جا
تةواوةتى بؤ فةسَاْى ثَيػةَبةسى خوا )ؿًى اهلل عًية وطةًِ(, ئةةويؽ بةة ْةاسدْى نوِسةنةةى و      

وة نوِسةنةةى بَٓيشَيةت بةؤالى    قةوَةنةى بؤالى ثَيػةَبةسى خوا )ؿًى اهلل عًية وطًِ(,  ثياواْى
ٖةتا ثَيػةَبةسى خوا ِسَيطةى بذات )ْةجاػةي( بةابي بطةَيت بةؤالى ثَيػةَبةةسى خةوا )ؿةًى اهلل        

وة ٖةتا طةسخظنت و ثؼةت طةريى و ػةوَئ نةةوتٓى خةؤى بةؤ ثَيػةَبةةسى خةوا و          عًية وطًِ(,
ت و ئاػةهشا بهةات, وة درايةةتى و بةسائةةتى خةؤى بةؤ ئةايني و ِسَيبةاصى طةةٍ و          ديٓةنةى دةسخبةا 

 باثرياْى دةسخبات و ئاػهشا بهات, نة درو ثَيطةواْةى بريو باوةِسى ِساطت و ٖةم بووٕ ...

وة ٖةسوةٖا ٖةوَيى ئةوة دةدات نة ٖةم جَيبةجَي بهةات و, فَيةشى ئةايني ببَيةت و, ْضيةو      
ييٓى ساطت و دسوطت, وة ٖةس يةطةس ئةو بريو باوةسة بة خواى طةةوسة  ببَيتةوة ية بةسْاَة و ئا

ٌَ بووْى ػةسيعةت و طةيؼةتٓى بةةو    بطات و مبشَيت, ئةَاْةؾ ٖةَووى ثَيؽ تةواو بووٕ و ناَ
 بووٕ بة تةواوةتى ...

فةةسَوودة و  دةقةةناْى قوسئةإ و   ئةَاْة وَيٓة و باطة ساطةتةناْى ئةةّ ِسووداوةٕ, نةة يةة     
و ؿةحيخةناْذا باغ نشاوة و طابت و جَيطري بووة, وة ئَيُة تةحةدا دةنةئ نةة   سة ساطترٕئة

وة ٖةسنةطةةةَيو ػةةةتَيو يةةةة ٖةسنةةةةغ بَيةةةت و وَيٓةيةةةةنى جيةةةاواص يةَةةةةَإ بةةةؤ بظةةةةملَيَٓيت, 
ثَيطةواْةى ئةَة دةصاَْيت و ثَيى واية ئةّ ػتة بةّ جؤسة ْيية, ئةةوة عةةسص و ئةةوة طةةغ, بةا      

اطةت و دسوطةتةوة بَيتةة ثَيؼةةوة, وة بؤَةإ بظةةملَيَٓيت, ْةةى بةؤ ئَيُةة          بة بةَيطةة و بوسٖةاْى س  
بةَيهو بؤ ئيُاَى بوخاسى و َوطًيُيؽ بظةملَيَٓى .... بةاَلّ بة بةَيطة و بوسٖإ ْةى بةة قظةةو   

 فةيظةفة يَيذإ... 

ئةوةى دةنشَيتة بةَيطة و ثَيوةس و قياغ َٖيٓاْةوة يةطةةس ئةةّ باطةة, بةَي طوَةإ قيةاغ و       
وةسَيهى ثيع و جياواصة, بة ئةْذاصةى جياواصى ئةسص و ئامساْةنإ, ئةةويؽ وَيٓةة و منوْةةى    ثَي
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ٍَ ئيظةالّ بةةبَي ئةةوةى خؤيةإ بةةسى بهةةٕ يةة درو             نؤَةَيَيهة يةخةَيهى نةة خؤيةإ داوةتةة ثةا
ٍَ ئيظالّ و يةٖةَإ ناتةذا صؤس بةة ئاػةهشا     ٖةَيوةػَيٓةسةوةناْى ئيظالّ, بةَيهو خؤيإ داوةتة ثا

ٍَ درو ٖةَيوةػةةَيٓةسةوةناْى ئيظةةالَ و فةةةخشةوة ئةةةوإ ٖةةةسطيض خؤيةةإ , يؽخؤيةةإ داوةتةةة ثةةا
بةسى ْةنشدووة و تةبةةسايإ ْةةنشدووة يةة ديةٔ و ئةاييٓى )دميونشاطةي(, وةى ضةؤٕ ْةجاػةى         

 تةبةساى نشد ية دئ و ئاييٓى َةطيخي )ْةؿشاْي( يةت ... 

ةنةةٕ و بةػةإ و باَييةذا ٖةَيةذةدةٕ و يةة      ْةخَيش بةَيهو بطشة َٖيؼتا طةتايؽ و َةةدحى د  
فشى يةةوة ...  وٖةَوو ػوَيَٓيهةوة باْطةواصى خةَيهى دةنةٕ بؤ ضوْة ْاو ئةّ ديٓة ػةرينى و نة  

وة ٖةةةس يةةة خؤيةةإ خةةوا و ئةةةسباب ٖةَيذةبةةزَيشٕ و دةيهةْةةة طةسضةةاوةى ػةةةسيعةت و تةػةةشي   
ٍَ يةإ بةةرداس دةبةٔ يةةو       بطةشة يةطةس ٖةواو ٖةوةطةى خؤيةإ بةؤ خةةَيهى دادةْةَئ ... وة       يةطةة

تةػشي  و ياطا داْاْة نوفشى ية, نة بةة طةوَيشةى بةْةذةناْى دةطةتووسة داِسَيةزساوة داْشاوةنةةى       
ٍَ دةبةٔ و ٖاوبةػةيإ دةنةةٕ يةطةةس ئةةو          دةطتى خؤياْة, وة صؤس طادةو ئاطةإ يةطةةَييإ تَيهةة

       ْ ى ديهةةؾ ... وة صؤس طةوس و   ئاييٓة نوفشى يةة, ٖةةس يةة ئةْةذاّ و وةصيشاْيةإ و غةةيشى ئةةوا
ثَيذاطشٕ يةطةس ئةو ػةريى و بةَي بةاوةِسى يةة, وة دورَٓايةةتى ئةةو نةطةاْةؾ دةنةةٕ نةة درى          
ٍَ دةدةٕ بةةةؤ تَيةةةو دإ و يةةةةبٔ دةسَٖيٓةةةإ و    دةوةطةةةنت و ثَيطةةةةواْةى سةفتةةةاس دةنةةةةٕ و ٖةةةةو

ٌَ بووْى ئةائ و, ثَيط ِسوخاْذْى ... ةيؼةتٓى قوسئةإ   وة ٖةَوو ئةَاْةؾ ثاؾ تةواو بووٕ و ناَ
  س(ي ػة....رٕو فةسَوودة و بطشة )ئة

جا توخوا ... بؤ خوا, ئايا ئةّ قياغ نشدْة ساطةتة ؟ نةطةَيو ثةاؾ نةوفش و ػةريى بةاوةِس       
دةَٖيٓةةَى و دةطةِسَيتةةةوة بةةؤالى ئةةاييٓى ئيظةةالّ و ٖةةةوَيى فَيةةش بةةووٕ و طةياْةةذْى و جَيبةةةجَي     

ٌَ و تةةةواو نشدْةةى فةسَاْةةةناْى دةدات, ثةةَيؽ ئةةةوةى نةةة ئةةةو  ٍَ ئةةةو  بوبَيةةتئاييٓةةة ناَةة يةطةةة
و ٖةوةغ و ػةٖوةتى خؤى نشدؤتةة خةواو ػةةسيعةتى خةؤى و خةةَيهى؟ يةة        نةطةى نة ْةفع

ٌَ بةةووة و, قوسئةةإ و طةةوْٓةتى ثةةَي طةيؼةةتووة, ئايةةا ئةةةّ دوو ػةةتة نةةؤ    ناتَيهةةذا ػةةةسيعةت ناَةة
 دةنشَيٓةوة؟ ئايا سةواية ئةّ دوقياطة نؤ بهشَيٓةوة ؟

 جتُعا وئ يتالقيا       حتى تؼيب َفاسم ايػشبإواهلل َا ا

بةَيَى !! نؤدةبٓةوة و يةنظأْ, بةاَلّ ية َيضإ و تةساصوى ٖةم و ساطتيذا ْا ... بةَيهو يةة  
(, ئةواْةى نة خواى طةوسة ضاوياْى نوَيش نشدووة ية ئاطةت ٖةةم و   ًلففنيَيضإ و ػايةْى )
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دةنةةةٕ بةةؤ ديٓةةى دميونشاطةةي و   نوَيشاْةةة ديٓةةذاسىساطةةتيذا ... تةةةساصوو باصةنةةإ , ٖةةةس بؤيةةة   
 ٖةَيوةػَيٓةسةوةى ِسَيباص و َيًةتى يةنتاثةسطتى ....

ار َِْسُ ُْ ـَ إَِذا اْكَتوُلقا َظَذ الـَّوِس َيْسَتْقُلقن * َوإَِذا َكاوُلقُهْؿ َأْو َوَزُكاقُهْؿ  ِػَّي * الَِّذي ون َوْيٌؾ لِْؾُؿَطػِّ

 ُ َؽ َأَنَّ
ُـّ ُأوَلئِ َٓ َيُظ  (.6-1ض٘زٝ امللففني )د ْؿ َمْبُعقُثقن * لَِقْقٍ  َظظِقؿ * َيْقَ  َيُؼقُ  الـَّوُس لَِربِّ اْلَعودََِّي* َأ

 

 :طوًاُى ضيَيةَ
 (ورىالشُة بِيَقراطِميُالدِ ةُيَشنِتَ)

 ُاو بسدُى )دميوكساضي( بة زِاويَر و شوزا )اهصوزى(

)يوطةف( و ضةريؤنى ثاػةاى    ئةَةؾ بةٖةَإ جؤس وةى طوَاْةناْى ضةريؤنى ثَيػةَبةةس   
حةبةػة نة ْاوى )ْةجاػي( بوو, نشاية ْاو ياسى و طاَيتة باصى يةناْى ٖةَيطةساوة نةإ يةةديٓى   

ًَهاو خؤسةنةةإ,     يةطةةةس ئيظةةالّ بةةؤ ديٓةةى دميونشاطةةي, ٖةةةتا ٖةْةةذَيو يةةة عةَاَةةة بةطةةةسة ضةة
زى جوَعةةدا و يةة   َٓاسةى َضطةوتةناْةوة ٖاواس يإ نشدووة بؤ ئةّ ػةوبٗة بةتاَيةة, وة يةة ْوَية    
, ئةةو  ٗاهعٚراذٗا براب  )خرياالياّ(دا وتوياْة: )دةبَيت بةة طةوسةتى ايؼةوسى بطوتشَيةت ثةسيةةَإ(.      

طوسةتةى نة خواى طةوسة بؤ بةْذة ثاى و يةنتاثةسطتةناْى خؤى ْاسد, ئَيظتة بةْةذة ثةيع و   
 َوػشيهةناْى ػةيتإ خؤيإ نشدووة بة خاوةْى...

ًََيةةت: خةةواى طةةةوسة بةةة بؤيةةة طةةةيش ْةةةبَيت الَةةإ  ئةطةةةس عةَاَةةة بةطةةةسَيهى َوِستةةةد ب
وة دةفةةةسَوَيت:  .دَوَأْمااُرُهْؿ ُصااقَرى َبْقااـَُفؿْ رثَيػةَبةةةسى )ؿةةًى اهلل عًيةةة وطةةًِ( فةةةسَووة     

َْماارِ ر ْٕ يةةإ ئةةةّ ئايةتاْةةة   ئةةةّ ئايةتاْةةة َةبةطةةت ثَيةةي يةةة ثةسيةَاْةةة...       .دَوَصااوِوْرُهْؿ ِِف ا
بةةةةّ جةةةؤسة ْهة ئةةةةويؽ ٖةةةةس ػةةةوساو َةػةةةوةسةتة ... ئةةةيرت  ثةسيةةةةَاْيؽ دةطشَيتةةةةوة, ضةةةو

ٍَ نشدْى ئةّ صاساوة ػةسعي ية  ٖةةب و  بةةّ َةص )دميونشاطي( يإ ْاو ْاوة بة )ػوسى(, بؤ تَيهة
نوفشى و بَي باوةِسى ية, ٖةتا دوايؽ طةس يةو خةَيهة ْةصإ و داَةاوة بؼةَيوَيٓٔ و بيةإ    ِسَيطهة 

 خؤيإ بةطةسياْذا ...نةْة ثًيهاْةى قادسَةى طةسنةوتٓى 
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 ئيٌَةط بة تةوفيقى خواى طةوزة ثيَياْ دةهَيَني:

س وةى طؤِسيٓى صاساوة و ْاوةنإ ٖيض بايةخَيهى ْيية, َادةّ ساطتى و ػتةنإ ٖة يةنةّ:
خؤيإ بٔ و ْةطؤِسابٔ ... جا ٖةْذَيو يةو حيةضب و دةطةتاْةى نةة بةْذايةةتى بةؤ دميونشاطةي       

ٕ طواية ئةوإ بؤية باْطةػة بؤ دميونشاطي دةنةٕ و ناسى يةطةس دةنةٕ, باْطةواصى ئةوة دةنة
دةس بةةِشئ و قظةةة نةةشدٕ و باْطةةةواصة, وةى خؤيةةإ دةَيةةَئ   دةنةةةٕ, َةبةطةةتيإ ثَيةةي ئةةاصادى سا

 يةّ جؤسة فًَةتة فًَتاْة . 41َةؿًةحةتى دةعوة!..بةسرةوةْذى و يةبةس 

ضةةةؤٕ يَيةةةى تَيذةطةةةةٕ و ضةةةؤٕ  ثَييةةةإ دةَيةةةَيني: طةةةشْط ْييةةةة ئَيةةةوة ضةةةي ْةةةاودةَْئ و   
٘ )دةيؼةسعَيٓٔ ... بةَيهو طشْط ئةوةية نة ئةو )دميونشاطي(ية ضيية نة حانُةة   ٕ ت(ةطراغ  نةا

جَيبةجَيى دةنةٕ و باْطةواصى ئَيوةى بؤ دةنةٕ, بؤ بةرداسى نشدْى و ئةةجناّ داْةى دةْةط دإ    
ي نةةة ئَيةةوة بةػةةذاسى  )ئيٓتخابةةات( يةةة ثَيٓاويةةذا و, وة ياطةةا و تةػةةشي  داْةةإ و فةةةسَإ سةوايةة  

ًَتةإ يةَي نةشدٕ, ئةةوة      تَيذادةنةٕ بةطوَيشةى ئةو دةبَيت؟؟؟  جا ئةطةس بة خةَيهى ثَيهةةْني و فَي
ٍَ خةواى طةةوسة بهةةٕ,        اوِيُظقَن اَّللََّ َوُهاَق َخاوِيُظُفؿْ رٖةسطيض ْةاتوأْ ئةَةة يةطةة َ ُْ  د.إِنَّ ادُْـَاولِِؼََّي 

ٕ )َوْافيكةةةةةنإ( دةياْةةةةةوَيت خةةةةواى طةةةةةوسة   . واتةةةةة: بةساطةةةةتى دوو ِسووةنةةةةا (142ااهِطررررا١ 
ااوِيُظقَن اَّللََّ روة  42ٖةَيبخةَيةةةتَيٓٔ, نةضةةى ْةةاصأْ خةةواى طةةةوسى ٖةَيخةَيةتَيٓةةةسى ئةواْةةة ((.  َ ُْ

                                      
( وة بَي طوَإ ئةو ئاصادى سادةسبشئ و وػةية نة دميونشاطي دةيةوَيت و دايٓاوة, ئاصادييةنى باتًَى بَي باوةسيية,  41

ضوْهة ناتَيو ديٓذاساْى دميونشاطي خواصى باْطةواصى دميونشاطي و ئاصادى سادةسبشئ دةنةٕ, َةبةطتيإ ثَيي 
تةى خواى طةوسة ْيية بة تةْٗا , بةَيهو َةبةطتى طةسةنى و بٓطيٓةييإ ئاصادى قظةو ئاصادى دسناْذْى فةسَإ و و

و نافشو و َوحليذ و َوػشيهةنإ و ئاصادى دةسبشيٓى بريو باوةسى ٖةيطةساْةوة ية دئ و جَٓيو  طاغ٘تطوفتاسى 
بةجَي نشابَيت بة ئاػهشا ية دإ و تةعٔ داْة ية ٖةَوو َوقةدةطاتةنإ, ئةّ نوفش و بَي باوةسى يةؾ يةواْةية جَي

واَلتاْى ِسؤرئاوا )غةسب( , بةاَلّ دميونشاطي يةتى واَلتة عةسةبي يةنإ ئةوة تةْٗا ئاصادى طؼت نوفش و ئيًخاد و 
صةْذيكةيةنى تَيذاية , واتة تةْٗا ئاصادى ية بؤ ئةو ناساْة, وة ئيظالَيؽ اليإ نؤت و صجنري نشاوة و دووس 

ْط خواصاْةؾ طةوسةتشئ ٖيواو ئاواتيإ ئةوةية نة خةَيهى بطةيةْٓة ئةو دميونشاطي يةى خشاوةتةوة, وة ئةّ با
 .ةػة , جا ئاطاداسبة وة نوفشيؽ يةى َيًةتة, وة ثًة ثً سؤرئاواى بَي باوةسى ية و جَيبةجَيى بهةٕ,

ية َوفةطشئ بؤ ئةوة  ( تيبيٓى: جياواصى ٖةية ية َْيوإ صاْاياْذا, ية باسةى َةبةطت ية وػةى )خذع( ٖةْذَيو42
ضووٕ نة دوو سوةنإ وا دةصأْ بةوةى ْوَيز دةنةٕ و ٖةْذَيو ية فةسائيضةناْى ئيظالّ جَيبةجَي دةنةٕ, ئيرت 
خوَئ و َاَيى خؤيإ دةثاسَيضٕ ية مشؼَيشى ئيظالّ, وة دةياْةوَئ بة سواَيةتى َوطوَيُاْةنإ فشيو بذةٕ, ْاصأْ نة 

فشيو داْى ئةوإ داْاوة, واتة ٖةتا ٖةَييإ بطشَيت بؤ طضاى دوا سؤر, ٖةْذَيهى ديهةؾ  خواى طةوسة ئةّ حونُةى بؤ
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َّٓ َأْكُػَسُفْؿ َوَمو َيْشُعُرون َْدُظقَن إِ َْ ـَ آَمـُقا َوَمو  واتة: دوو ِسووةنإ بةةالى خؤياْةةوة    (9اهدقسٝ دَوالَِّذي
ظابى خؤيإ خواى طةوسة و بةْذة ئيُإ داسةنةاْى فشيةو دةدةٕ و ٖةةَييإ دةخةَيةةتَيٓٔ,     و بةح

بةةةةاَلّ ْةةةاصأْ و بةةةَى ػةةةعوسٕ بةساَبةةةةس ئةةةةوةى نةةةة تةةةةْٗا خؤيةةةإ فشيةةةو دةدةٕ و خؤيةةةإ      
 ٖةَيذةخةَيةتَيٓٔ ((.

ٍَ ْانةات, يةا      ٕ جا طؤِسيٓى ْاوى ػتةنإ, بشياسو حونُةنإ ْاطؤِسَيةت, وة حةةساََيو حةةاَل
لتساتحؾـ ضوئػاي ))حةاَلَيَيو حةساّ بهات, ثَيػةَبةسى خوا )ؿًى اهلل عًية وطًِ( دةفةسَوَيت: 

ٍَ    واتة:  43.((مـ أمتل اْلؿر بوشؿ يسؿقَنو إيوه بَي طوَإ نؤَةَيَيو ية ئوممةتى َةٔ, َةةى حةةاَل
ٍَ دةنةٕ بة ْاوى ديهةوة((.  دةنةٕ بة ْاوى ديهةوة ((. يإ َةػشوب حةاَل

ٍَ ئةَةة ةدا صاْايةةإ ئةةةو نةطةةةيإ نةةافش نةةشدووة نةةة جَٓيةةو دةدات بةةة يةنتاثةسطةةتى يةطةةة
)ايتوحيذ(, يإ درايةتى بهات, وة ْاويإ يَي ْاوٕ بة يةدئ دةسضووةنإ يإ بةَي باوةسةنةإ, وة   
ٖةسوةٖا ئةوةػيإ نافش نشدووة نة ػريى بة ضاى دةصاَْى و باْطةػةى بةؤ دةنةات و نةاسى ثةَي     

/ وةى 44يَي دةَْيةت, واتةة ػةريى دةنةات يةة رَيةش ْاوْيؼةاْى نةاسى ديهةةدا ...         دةنات و ْاوى تشى 
ئةواْة دةيهةٕ, ديٓى ػريى و بَي باوةسى )دميونشاطي(يإ ْةاو ْةاوة بةة )ايؼةوسى( ... بةؤ ِسَيطةة       

 َفُدعدّا بعدّا. ثَيذاْى و ِسأصاْذْةوةى و باْطةػة نشدْى خةَيهى بؤ ضوْة ْاوى ...

ٕ   دووةّ:      و ضةةةةواْذْى )دميونشاطةةةةي( َوػةةةةشيهةنإ يةطةةةةةس )ػةةةةةوسا(ى      قيةةةةاغ نةةةةشد
يةنتاثةسطةةتإ و, ضةةواْذْى )ئةجنوَةةةْى ػةةوسا( بةةة ئةجنوَةْةةةناْى نةةوفش و فظةةوم و تةةاوإ و 
ٌَ و بةتاَيةة, ضةوْهة تةؤ ثَيؼةرت صاْيةت و بةؤت ِسووٕ          عـيإ, قياغ و ضواْذَْيهى طةةقةت و باتة

ةسيةةَإ َؤَيطةة و ثَيطةيةنةة يةة َؤَيطةة و      بوويةوة نة )ئةجنوَةةْى طةةٍ يةإ ْيؼةتُإ( يةإ ث     
ْةةى يةةةت, و نؤػةةو و طةسضةةاوةيةنى ديةةاسى ػةةرينة, نةةة خةةوا   رررٕبةةت ثةسطةةتى و وةثَيطةةةناْى 

                                                                                                               
بؤ ئةوة ضووٕ نة خواى طةوسة ية سؤرى دوواييذا ْوس و سوْانييةى دةدات بة دوو سوةنإ وةى باوةس داسةنإ, بةاَلّ 

اُعسُٗا ُقتدظ ًّ ) بَيت ... ئيرت دةَيَئ ناتَيو دةطةٕ بة ثشدى طريات دةنورَيتةوة, سةْطة واهلل اعًِ َةبةطت ئةَة
 طةدى.(13اذتدٙد: « »ُ٘زكٍ 

( ٗ زٗاٖ ابٛ داٗد ه ٗؾخخٕ 22704( ؾخٚذ: زٗاٖ االًاَ امحد يف ًطِدٖ عّ عدادٝ بّ ؾاً  زقٛ اب عِٕ بسمٍ ) 43
 ي حدٙث ؾخٚذ ...( ٗما90االهداُٛ زمحٕ اب يف ضوطوٞ اهؿخٚخٞ ٗؾخٚذ اهرتغٚب ٗاهرتٓٚبه ٗغاٙٞ املساَ بسمٍ )

 (.145/ف1اهدزز اهطِٚٞ يف أا٘بٞ اهِجدٙٞ( بلٞ )ج( طةيشى ) 44
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)ئةةةةسباب(ة نةةةاْى دميونشاطةةةي يةةةةناْى تَيةةةذا نؤبؤتةةةةوة, وة خةةةوا و ثةةةةسوةسدطاسة يةةةة يةةةةنرت   
و يةطةةةس بٓةةةَاو ياطةةا  جياواصةنةةاْى تَيةةذا نؤبؤتةةةوة, و ػةةةسيعةت و ياطةةا دادةْةةَئ يةةة ئايٓةةذا    

ـِ ر , خواى طةوسة دةفةةسَوَيت: 45..دةطتوسى ية صةَيٓى ية دةطتهشدةنةياْذا اْج َيو َصاوِحَبِل السِّ

قْ  َّٓ َأْشاَاًء َشاؿَّ ـْ ُيوكِاِف إِ اور * َماو َتْعُباُدوَن ِما ُققَن َخاْرٌ َأِ  اَّللَُّ   اْلَقاِحاُد اْلَؼفَّ ُتُؿقَهو َأْكاُتْؿ َأَأْرَبوٌب ُمَتَػرِّ

اوُه ذَ َوآ َّٓ إِيَّ َّٓ َتْعُباُدوا إِ َّٓ  َّللَِِّ َأَماَر َأ ْؽاُؿ إِ ـْ ُشاْؾَطوٍن إِِن اْْلُ او ِما ـُ اْلَؼاقُِّؿ َبوُؤُكْؿ َمو َأْكاَزَ  اَّللَُّ ِِبَ ي لِاَؽ الادِّ

َٓ َيْعَؾُؿقن َـّ َأْكَثَر الـَّوِس 
 .(40-39ض٘زٝتٟ ٙ٘ض   دَوَلؽِ

اخؤ ضةْذ خوايةنى جيا جيةا )َوتةفةةسيل(   واتة: ئةى ٖةسدوو ٖاوِسَيى بةْذةاْةنةّ: ئ
ٍَ و بةةة دةطةةةاَلت بةطةةةس ٖةةةَوو   بجةسطةةرتَئ ضةةانرتة, يةةإ ٖةةةس يةةةى خةةواى تةةاى و تةةةْٗا و صا
ػةتَيهذا ؟؟ ئةةةوةؾ ضةةاى بةةضأْ ئةواْةةةى ئَيةةوة يةة جَيطةةةى خةةوا دةيةةإ ثةسطةةنت تةةةْٗا ضةةةْذ   

خؤتإ ْاوتةإ ْةاوٕ و نشدوتةأْ بةة      ْاوَيهى بَي ْاوةِسؤنٔ, ئَيوة و باو و باثرياْتإ بة ئاسةصووى
خوا/ وة خواى طةوسة ٖيض بةَيطةيةنى بؤ ِساطتى ثةسطتٓى ئةواْة ْةْاسدووة, وة ٖةَوو حةونِ  
و بشياسَيو تةْٗا و تةْٗا ٖةس ٖةي خوايةة, وة دةبَيةت تةةْٗا ٖةةس ئةةو حةانِ و بِشيةاس بةدةطةت          

بةةؤ ئةةةو بهةةةٕ و ئةةةو بجةسطةةنت و بَيةةت, وة فةةةسَاْى داوة نةةة: ئَيةةوة دةبَيةةت تةةةْٗا بةْذايةةةتى  
ٌَ ...., ٖةةةس ئةةةو ئايٓةةة        طوَيِشايةةةَيى ئةةةو بهةةةٕ, ْةةةى يةةة حيةةضب و عةػةةريةت و طةةشوو و خَيةة
)يةنتاثةسطةةتى( ساطةةت و سةواو ثايةةة داسة, نةةة ثةةَيِ ساطةياْةةذى و باْطةةةواصّ بةةؤ نةةشدى, بةةةاَلّ     

 ية ((.صؤسبةى خةَيهى ْاصأْ نة ئاييٓى يةنتاثةسطتى )تةوحيذ( ساطت و سةوا 

                                      
( ية سةػٓوطي ٖةَيؼةيي دةطتوسى عَيشاقذا ٖاتووة: )) ئةجنوَةْى ْوَيٓةسإ ئةّ ناساْةى ية 61( وةى ية َادةى ) 45

ةسؤى نؤَاس ئةّ دةطةاَلتاْةى (دا ٖاتووة: )) ط73. داْاْى ياطا فيذساَييةنإ(, ٖةسوةٖا ية َادةى )1ئةطتؤ داية: 
. ثةطةْذ نشدٕ و دةسنشدْى ئةو ياطاو تةػشيعاْةى ئةجنوَةْى ْوَيٓةسإ دايذةَْئ, 3., 2.,1خواسةوةى ٖةية: 

( تَيجةس بووْيإ بةطةس ْاسدْيإ بؤ طةسؤى نؤَاس ((. وة 15تةػشي  و ياطاناْيؽ بة ثةطةْذ نشاو دةصاْشَئ ثاؾ )
توسى ٖةسَيُى نوسدطتاْذا ٖاتووة: )) ثةسيةَاْى نوسدطتاْى عَيشام دةطةاَلتى ياطا و ( ية ثشؤرة دةط40َادةى )

( 53ضاسة ْووغ طاصةناْى ٖةسَيُى نوسدطتإ((, وة ية َادةى ) و طةسضاوةى بشياس داْة يةطةس ثشطةتةػشي  داْإ 
سَيِ ثَيي دةطجَيش دسَئ, ئةّ دا ٖاتووة: )) ثةسيةَإ بَيجطة ئةو ئةسناْةى بة ثَيي ياطا ناس ثَيهشاوةناْى ٖة

( دا ٖاتووة: 54.داْاْى تةػشي  و ياطا ية ٖةسَيُى نوسدطتإ ((. وة ٖةسوةٖا ية َادةى )1ئةسناْةػي يةطةس ػاْة: 
( نة يةّ دةطتوسةدا ٖاتووة, ثةسيةَإ بؤى ْيية واص ية دةطةاَلتى 65(ةَى َادةى )7بةدةس يةو حونُى بشطةى )

 ى بَٗيَٓيت ((.ياطاداْإ و تةػشيعى خؤ
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َٓ َكؾَِؿاُي ر ٖةسوةٖا دةفةسَوَيت:  ـِ َماو ََلْ َياْلَذْن بِاِف اَّللَُّ َوَلاْق ي ـَ الادِّ اْؿ ِما ُظاقا ََلُ َكاوُء َُشَ ْؿ ُُشَ َأْ  ََلُ

ااا َبْقاااـَُفؿْ  واتةةةة: ئةةةاخؤ ئةةةةو َوػةةةشيهاْة )ئةةةةبو جةةةةٌٖ و ػةةةوَئ   . (21اهػررر٘ز٠  د اْلَػْصاااِؾ َلُؼِِضَ
ية, نة بةسْاَة و ػةسيعةتيإ بؤ دادةْةَئ, يةةوةى   نةوتوةناْى( ضةْذ خوايةنى ٖاوبةػيإ ٖة

نة بؤيإ ْيية بيهةٕ و خواى تاى و تةْٗا ِسَيطشى يَي نشدووٕ, ئةطةس بةَيَيٓى خوا ْةبوواية بةة  
دواخظتٓى طضا بؤ ِسؤرى دوايي, ٖةس صوو بشياس دسابوو يةة َْيةوإ ئةةوإ و ئيُةإ داسةناْةذا, بةة       

 بةطةس بَي ئيُإ و َوػشيهةناْذا ((.يةْاو بشدٕ و غةصةبى خواى طةوسة 

جةةا قيةةاغ نشدْةةى ػةةوسا بةةة ثةسيةةةَإ, قيةةاغ نشدْةةى ػةةرينة بةطةةةس يةنتاثةسطةةتى و      
تةوحيذدا, وة ئيُإ و بريو باوةسة بةطةس نوفشو بَي باوةسيذا ...وة قظة نشدْة بة ْةاوى خةواى   

خةواى   طةةس دْةة بة طةوسةوة بةبَي عيًِ و صاْظت, بوختةإ نشدْةة بةةدةّ ديٓةنةيةةوة و دسؤنش    
وة بَي باوةس بووٕ و درايةتى نشدٕ و ْهةوَيى نشدْةى فةةسَوودةناْى خةواى طةةوسة و      طةوسة وة, 

ٌَ و,  ت  اسيهى بةطةس ْووس و سووْانيذا .ػَيواْذْى ٖةقة بةطةس ْاٖةقيذا بة دسؤو و بات

قى ئةطةس ئةَة ِسووٕ بوويةوة, با بةْذةى َوطةوَيُإ ضةاى بضاَْيةت, نةة جيةاواصى و فةةس      
       ٍَ ئاػهشاو جةىل ٖةية ية َْيوإ, ئةو )ػوسا(يةى نة خةواى طةةوسة دايٓةاوة بةؤ بةْةذةناْى, يةطةة

ئةةةسص و ئامساْةةةنإ ... َْيةةوإ ى َشؤظةةةنإ, وةى جيةةاواصى ةئةةةو )دميونشاطةةي(ية دةطةةت نةةشد 
ةدى َٖيٓةشاو, يةإ   بةَيهو صؤس يةّ جياواصيية طةوسةتش و وةى جيةاواصى َْيةوإ بةةدي َٖيٓةةس و بة     

 ايل و َةخًوم , ضوْهة:خ

        ػوسا, ِسَيباص و َةْٗةج و ْيضاََيهى سةباْيي خوايية, بةاَلّ دميونشاطةي يةة دسوطةت نةشاوى
ةتةةى يةةَي سفٚلررْةيةةة, نةةة ػةةةٖوةت و ٖةةةواو ئاسةصوويةةإ طةةةس و   اَشؤظةةة نةةةّ و نوستئةةةو 

 تَيهذاوٕ ...

      شاطةةي نةةوفشو بةةَي ػةوسا, يةةة ػةةةسيعةت و ديةةٔ و حيهُةةةتى خةواى طةوسةيةةة, بةةةاَلّ دميون
 ئيُةةةاْى يةةةة بةةةة ػةةةةسيعةت و ديٓةةةى خةةةواى طةةةةوسة, وة ٖةَيوةػةةةَيٓةسى حةةةونِ و بِشيةةةاسة  

 ...ناْيةتى.

       وة ػوسا بؤ ئةو ػتاْة دةنشَيت نة ْةص و دةقي ئايةتى يةطةس ْيية, بةاَلّ نةاتى بةووْى
َٓ َماو َكاوَن دُِاوَ ر ْةص و دةقي ئايةت ئةةوة ػةوسا ْانشَيةت, خةواى طةةوسة دةفةةسَوَيت:       ـٍ َو ْمِم
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اؾَّ َذا َقَه اَّللَُّ َوَرُشقُلُف ُمْمِمـٍَي إِ  ََ ـْ َيْعاِ  اَّللََّ َوَرُشاقَلُف َلَؼاْد  ـْ َأْمِرِهْؿ َوَما ُة ِم َرَ
ُؿ اْْلِ َأْمًرا َأْن َيُؽقَن ََلُ

ًٓ ُمبِقـًو مَا بؤ ٖةيض ثيةاو و ئةافشةتَيهى بةاوةس داس ْييةة, ناتَيةو خةواو        (. واتة: 36أالحصاش  دََ

ةَبةسةنةى )ؿًى اهلل عًية وطًِ( , بِشياسى ٖةس ناسَيهيإ دا, بؤيإ ْيية طةسثؼةو بةٔ   ثَيػ
ية ناسةنةياْذا, وة ٖةسنةطيؽ طةسثَيطى فةةسَاْى خةواى طةةوسة و ثَيػةَبةسةنةةى بهةات,      

((./ بةةاَلّ دميونشاطةي   ٕ دةنات و طةةس يةَي ػةَيواو دةبَيةت    ئةوة ِسيطةى ساطت و ٖيذايةت وو
ة ٖةةةةَوو تى و طةَةةة نةةشدٕ و طاَيتةةةة بةةاصى بةةة ٖةةةَوو ػةةتَيو و يةة       بشيتيةةة يةةة طةةوناية   

حظةاب و  بايةةخ و  حونُةناْى خواى طةةوسة ٖةيض   وة فةسَإ و , دةسطايةنةوة بة ػةسيعةت
بةَيهو ئةوةى بايةخ و ئيعتباسى بؤ دةنشَيت, بةة تةةواوى َةةعٓا يةة     ئيعتباسَيهى بؤ ْانشَيت, 

نِ و بشيةةاسو ػةةةسيعةت و دةطةةةاَلتى طةةةٍ و ئةةاييٓى )دميونشاطةةي(دا تةةةْٗا و تةةةْٗا يةةة حةةو 
, ٖةةةسوةى يةةة دةطةةتووسة ْوطةةشاوةناْياْذا   46..َيًةتةةة يةةة ٖةةةّ و َةةةجاٍ و نةةاسو باسَيهةةذا  

واتة: طةٍ طةسضاوةى ٖةةَوو  أالًٞ ًؿدز اهطولات مجٚعا((. )ٖاتووة و ْوطشاوة و دةَيَئ: )
شي  و واتة داْاْى تةػة  هو)ملاْ ((.))اهتػسٙ  ٓ٘ ٗظٚفٞ االٗىل  دةطةاَلتةناْة ((. يإ دةَيَئ:
 ةسيةَاْة((.ياطا يةنةّ فةسَإ و ناسى ث

         دميونشاطةةي طةةةٍ بةةة بةةةسصتشئ دةطةةةاَلت دةصاَْيةةت يةةة بوْةةذا, نةةة بشيتيةةة يةةة بشيةةاسى
و وة ديةٔ و ئةاييٓى صؤسيٓةة, واتةة صؤسيٓةة ضةي بَيةت        صؤسيٓةى طةةٍ, وة تةػةشيعى صؤسيٓةة    

ٍَ دادةَْيةت و حةةساّ دادةَْيةت, واتةة        و ديةٔ ئةةوة دةب   بيةوَيت ػةسيعةت َيةت, صؤسيٓةة حةةاَل
ٍَ و حةةةساّ بةدةطةةت صؤسيٓةيةةة, وة صؤسيٓةةة خةةواو ثةةةسوةسدطاسة يةةة دميونشاطةةيذا ...    حةةةاَل
بةةةاَلّ يةةة ػةةوسادا طةةةٍ يةةإ صؤسيٓةةة ثةيوةطةةتة و فةةةسَإ ثَيهةةشاوة بةةة طةةةَ  و تاعةةةو          

و ثَيؼةةةواى َوطةةوَيُاْإ, وة ئيُةةاّ طوَيِشايةةةَيى بةةؤ خةةواى طةةةوسة و ثَيػةَبةسةنةةةى و ئةةةَري
ثةيوةطت ْابَيت بة دةْط و ساى صؤسيٓةةوة و حةونِ و بشياسةنةاْى, بةةَيهو بةة ثَيطةةواْةوة       

                                      
( ئةَةؾ بَي طوَإ ية دميونشاطي سؤرئاوا )غةسبذا(, بةاَلّ ية دميونشاطي واَلتى خؤَإ و عةسةبي بَي باوةس,  46

بايةخ و ئيعتباسى يةنةّ و ئاخري, طةسةتاو نؤتايي, تةْٗا بؤ ثاػا يإ ئةَري يإ طةسؤنة, ضوْهة بةبَي ساصى بووْى 
ةناْى و ئةجنوَةْةنةى ٖيض قيُةت و بةٖايةنى ْيية, ٖةَووى ٖةس بةدةطتى ئةو قظةو طوفتاسى طةٍ و ْوَيٓةس

 ئةوة, ضؤٕ بيةوَيت و نةى بيةوَيت دةيبةطتَيتةوة و ٖةَيى دةوةػَيَٓيتةوة و ياسى ثَي دةنات بة نةيفى خؤى ...
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صؤسيٓةةةة فةةةةسَإ ثَيهةةةشاوٕ بةةةة طوَيِشايةةةةَيى و طةةةةَ  و تاعةةةة بةةةؤ ئةةةةَري يةةةإ ثَيؼةةةةواى    
ٕ و بَي فةةسَاْى  َوطوَيُاْإ, ئةطةس طتةّ ناسو جائرييؽ بٔ, َادةّ فةسَإ ْةنةٕ بة تاوا

47خواى طةوسة...
 

     طةسضاوةى تةواوى  نةى تةْٗا صؤسيٓةية, وة ٖةس ئةوَيضإ و خوا ػايةٕ ودميونشاطي
صؤسيٓة ٖيض ػايةٕ و تةساصو و ػوَيٓةواسَيهى  ذاى ئيظالَ(ػوسا)ية ... بةاَلّ  ةدةطةاَلتةناْ

ةس صؤسيٓةدا بة حونِ و ْيية, بةَيهو خواى طةوسة ية قوسئاْذا فةسَإ و حونُى داوة بةط
ـْ َشبِقِؾ اَّللَِّ إِْن ر فةسَاَْيهى صؤس ئاػهشاو دةفةسَوَيت:  َْرِض ُيِضؾُّقَك َظ ْٕ ـْ ِِف ا َوإِْن ُتطِْع َأْكثََر َم

ُْرُصقن َْ  َّٓ َـّ َوإِْن ُهْؿ إِ َّٓ الظَّ . واتة: ئةى حمُذ )ؿًى اهلل عًية وطًِ( (116.أسُعاَ د َيتَّبُِعقَن إِ

بة, ئةطةس تؤ طوَيِشايةَيى صؤسبةى ئةواْة بهةيت نة يةصةويذإ, ئةوة ية ِسَيطةى ئاطاداس
خواى طةوسة )ٖةم( طوَشات دةنةٕ و الت دةدةٕ, ضوْهة ئةواْة تةْٗا ػوَئ طوَإ 

 نةوتووٕ و, ٖةَيؼة دسؤو طاختةناسى دةنةٕ ((.

ًَ بُِؿاْمِمـَِّيَ َوَمو َأْكَثُر الـَّاوِس َوَلاْق َحرَ رٖةسوةٖا دةفةسَوَيت:          واتةة: ئةةى   (. 103ٙ٘ضر   دْصا
حمُةةذ )ؿةةًى اهلل عًيةةة وطةةًِ( صؤسبةةةى خةةةَيهى ْابٓةةة ئيُةةإ داسو ثؼةةت يةةة ئيُةةإ دةنةةةٕ,        

 ٖةسضةْذة ئةطةس تؤؾ طووسبيت يةطةس ئيُإ َٖيٓإ يإ ((.

ِااْؿ َلَؽااولِرُ روة دةفةةةسَوَيت:          ـَ الـَّااوِس بِؾَِؼااوِء َرِبِّ واتةةة: صؤسبةةةى (. 8اهررسَٗد. ونَ َوإِنَّ َكثِااًرا ِماا
خةَيهى ئيُإ يإ ْيية بةوةى دةطةْةوة بة خةواى طةةوسة, واتةة صؤسبةةى خةةَيهى باوةسيةإ بةة        

 سؤرى دوايي و صيٓذو بووْةوة ْيية ((.

                                      
تى خواى طةوسة ( ئاطاداسبة ... ئةَة بؤ ثَيؼةواو ئةئيُة و فةسَإ سةواى َوطوَيُاْإ نة حونِ بة ػةسيعة 47

دةنةٕ, و دورَٓايةتى دورَٓاْى خواى طةوسة دةنةٕ, ْةى بؤ طوى و سطواتشئ و طةفي٘ تشيٓى خةَيهى ية فةسَإ 
 ؿاسا ... جا دووباسة ئاطاداسبة .!سةوا نافش َوستةدةنإ, ثؼتيوإ و ئةويياناْى يةٖودو ْة
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اُكقنَ روة دةفةسَوَيت:          َّٓ َوُهاْؿ ُمرْشِ ـُ َأْكَثاُرُهْؿ بِاوَّللَِّ إِ ةى واتةة: صؤسبة   (106ٙ٘ضر  د. َوَمو ُيْمِم
خةَيهى يإ ئةًٖى نيتاب باوةس ْاَٖيٓٔ بة خواى طةةوسة, ئةيال يةةو ناتةةدا ػةةسيو دادةْةَئ بةؤ        

 خواى طةوسة ((.
َٓ َيْشُؽُرونَ روة دةفةسَوَيت:        َـّ َأْكَثَر الـَّوِس 

.واتةة: بةةاَلّ صؤسبةةى خةةَيهى     (243اهدقسٝد َوَلؽِ
 طوثاغ و ػونشى خواى طةوسة ْانةٕ ((.

َٓ ُيْمِمـُااقنَ رفةةةسَوَيت: وة دة        َـّ َأْكَثااَر الـَّااوِس  واتةةة: وة صؤسبةةةى خةةةَيهى  (.21ٙ٘ضرر د.َوَلؽِاا
 ئيُإ بة خواى تاى و تةْٗا ْاَٖيٓٔ و بَي ئيُأْ ((.

َٓ َيْعَؾُؿااقنَ روة دةفةةةسَوَيت:         َـّ َأْكَثااَر الـَّااوِس  واتةةة: وة صؤسبةةةى خةةةَيهى (. 89أإلضررسا١دَوَلؽِاا
 ْةصأْ ((.

َّٓ ُكُػاقًراروة دةفةسَوَيت:         واتةة: صؤسبةةى خةةَيهى جطةة يةة      ( 40ٙ٘ضر  د َلَلَبكَ ْكَثُر الـَّوِس إِ
 طجًَةيي و بَي باوةِسى ٖيطى تشيإ ْاوَيت ((.

, و يةّ باسةوة ية قوسئاْذا صؤس ٖاتووةئةَة ية وتةو فةسَايؼتى خواى طةوسةية        
إكا الـوس كنبؾ موئي ٓ ))عًية وطًِ( دةفةسَوَيت:  ثَيػةَبةسى خوايؽ )ؿًى اهلل وةٖةسوةٖا

( سةوة وػرت وإ, صؤس بة طشاْى 100واتة: بَيطوَإ خةَيهى وةى طةد ) 48.((تؽوي  د لقفو راحؾي
و دةطُةٕ وػرتَيهى طواسيإ تَيذا دةدؤصيتةوة ((. ئيُاَى بوخاسى و َوطًِ ية عبذاهلل ى نوسى 

ى طةوسة ية ٖةَوويإ ساصى بَيت, وة ٖةسوةٖا ية ؿةحيخى َةسةوة سيوايةتيإ نشدووة, خواوع
ةَبةسى خوداوة )ؿًى اهلل عًية ػبوخاسيذا ئةبو طةعيذى خودسى سةصاى خواى يَي بَيت ية ثَي

يؼق  اَّلل تعوىل يو آي  لقؼق  لبقؽ وشعديؽ واْلر ِف )) وطًِ( دةطَيِشَيتةوة فةسَوويةتى: 

عٌ الـور قو  مـ كؾ ألػ تسعائي وتسعي وتسعَّي يديؽ لقؼق  أخرج بعٌ الـور قو  ومو ب

)وتضع كؾ ذات ةؾ ةؾفو وترى الـوس شؽورى ومو هؿ بسؽورى ولؽـ  لعـدهو يشقى الصغر

                                      
  بّ عٌس زقٛ اب عٌِٔا .( ًتف  عوٕٚ: زٗاٖ اهدخاز٠ ًٗطوٍه ٗغلٌٓا ًّ حدٙث عدداب 48

دياسة الى عةسةب وػرت دوو جؤسة, جؤسَيهيإ ئةوةية نة بةناسدسَيت بؤ ساحيًة, واتة بؤ طواسى, ِسووْهشدْةوة:       
نة ئةَة الى ئةوإ صؤس بة ْشخة, وة جؤسَيهى تشيؼيإ نة بةناسْايةت بؤ ساحيًة, ئةَةؾ تةْٗا ئةدةٕ ية ًَى و 

 جا ئاطاداسبة ية َةبةطتةنةى ثَيػةَبةسى خوا )ؿًى اهلل عًية وطًِ( !ئةى نةٕ بة قوسباْى, 
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هدٚم )ئادةّ دةَيَيت: واتة: خواى طةوسة دةفةسَوَيت: ئةى ئادةّ,  49.(( ظذاب اَّلل صديد(..

ةى ْاسدةى ئاطش دةسبَٗيٓة, وتى : ئاد خواى طةوسة دةفةسَوَيت:(, ٗضعدٙم ٗارتل يف ٙدٙم
ْاسدةى ئاطش ضيية؟ خواى طةوسة فةسَووى: يةٖةس ٖةصاسَيو ْؤطةدو ْةوةدو ْؤ(, ئايةو ناتةدا 
بطوى ثريدةبَيت, وة ٖةَوو دووطياَْيهيؽ نؤسثةنةى دادةَْيت و يةباسى دةضَيت, وة خةَيهيؽ 

هو طضاى خواى طةوسة صؤس دةبيٓيت وةى طةسخؤػٔ, بةاَلّ ية ساطتيذا طةسخؤؾ ْني, بةَي
ئةّ ػةسيعةت و بةسْاَةى خواو ديٓى خواية, نة بة ئاػهشا طوَِشايي و  50طةخت و طآَانة((.

طةس يَي ػَيواوى و الداْى صؤسيٓة سووٕ دةناتةوة, ٖةس بؤية خواى طةوسة بشياس دةدات و 
َّٓ َّللردةفةسَوَيت:  ْؽُؿ إِ و حونِ و بشياسَيو تةْٗا و واتة: ٖةَو.(40-39ض٘زٝتٟ ٙ٘ض   دإِِن اْْلُ

 ((. تةْٗا ٖةس ٖي خواية, وة دةبَيت تةْٗا ٖةس ئةو حانِ و بِشياس بةدةطت بَيت

بؤيةةة دميونشاطةةي الداْةةةو ػةةوَئ نةةةووتوإ و بةةاْط خةةواصاْى دميونشاطةةي قايةةٌ ْةةابٔ و,   
و ئاَادة ْني ًَهةو بٔ و ساصى بٔ بة حونُى خواى طةوسة و ػةسيعةتةنةى, وة بطةشة عيٓةادى   

َٙرررٞ ((ْهةةةوَيى دةنةةةةٕ و دةَيةةةَئ:  ٍُ إال ِهَثكَقِس ِْ اذُتلررر نِ و دةطةةةةاَلت تةةةةْٗا بةةةؤ . واتةةةة: حةةةو)) إ
((. جا خةجاَيةتى و تياضووٕ و دووسيي بؤ ئةواْةى ػوَيٓيإ دةنةوٕ و, يةطةس ِسَيطة صؤسيٓةية

ةسضةْذة ِسيؼةى  ِسَيطانةيإ دةسِؤٕ و بةطةس دميونشاطي ية نوفشى يةنةياْذا ثَي ٖةَيذةَْئ, ٖو 
دسَيز بَيت و ثؤػانةنةى نوست بَيت ... ٖةةس يةةّ دوْيةادا ثَييةإ دةَيةَيني بةةَيهو تةوبةة بهةةٕ و         
بطةِسَيٓةوة بؤيإ ضانرتة و ئاطإ تشة يةطةس يإ, يةةوةى يةةو ِسؤرة طةةوسةدا بيبيظةنت و ثَييةإ      

يٗاْةةةةنإ, جةةةا بووتشَيةةةت, نةةةة ٖةةةةَوو خةةةةَيهى دةوةطةةةتَيٓشَئ و نؤدةنشَيٓةةةةوة بةةةؤ خةةةواى ج 
ٕ دةياْةوَيت بطٔ بؤ حةةوصى )نةةو   س( بةؤالى ثَيػةَبةةسى خةوا )ؿةًى اهلل عًيةة وطةًِ(, بةةاَلّ        رر

                                      
 ( تةواوى فةسَوودةنة بةّ جؤسةية: 49

ٙق٘ي اب تعاىل ٙا آدَ فٚق٘ي هدٚم ٗضعدٙم ٗارتل يف ٙدٙم فٚق٘ي أاسج بعث اهِاز ماي ًٗا بعث اهِاز ماي ًّ كى      
تك  كى ذات محى محؤا ٗتس٠ اهِاع ضلاز٠ ًٗا ٍٓ بطلاز٠ ٗ }أه  تطعٌا٢ٞ ٗتطعٞ ٗتطعني فعِدٓا ٙػٚب اهؿػل 

ماه٘ا ٙا زض٘ي اب ٗأِٙا ذهم اه٘احد ماي أبػسٗا فإْ ًِلٍ زام ًّٗ ٙأا٘ج ًٗأا٘ج أه   {ٗهلّ عراش اب غدٙد 
ِٞ ًا ٗاهرٜ ُفطٛ بٚدٖ أزا٘ أْ تلُ٘٘ا زب  أٓى ادتِٞ أزا٘ أْ تلُ٘٘ا روث أٓى ادتِٞ أزا٘ أْ تلُ٘٘ا ُؿ  أٓى ادت

     أُتٍ يف اهِاع إال كاهػعسٝ اهط٘دا١ يف اود ر٘ز أبٚض أٗ كػعسٝ بٚكا١ يف اود ر٘ز أض٘د أٗ كاهسمٌٞ يف ذزاع اذتٌاز . 
 ختسٙج اهطٚ٘طٛ :  )حٍ ْ( عّ أبٛ ضعٚد.  

  .يف ؾخٚذ ادتاً 8142حتقٚ  اسهداُٛ :  )ؾخٚذ( اُعس حدٙث زمٍ: 
 (ى دةَْيشَيت بؤ دؤصةخ. / خواى طةوسة ثةْاَإ بذات.999سة )(نةغ خواى طةو1000( واتة ية ٖةصاس ) 50



 

 
 

 (ديِةدميوكساضي ديّ )الدميقراطية 

 72 ثيَطةى طصُط

:  إََنُاؿ َباَدلقا َو َغاَروا، لقؼقَلاو ألـبال صاذ فشيؼتةناْى خواى طةوسة ِسَييإ يَي دةطشٕ و دةوتشَيت

: ئةواْةة طؤِسييةإ, جةا ثَيػةَبةةسى خةوا      واتةة  51((. اَّلل ظؾقف وشؾؿ: )) ُشحؼًو ُشحؼًو دَِـ َبَدَ  َبعِدي
 52)ؿًى اهلل عًية وطًِ( دةفةسَوَيت: دووسى, دووسى بؤ ئةوةى ية دواى َٔ طؤِسى ((.

ٍَ و خةةانى نةةوفش و بةةَي بةةاوةسى  بةةةّ ػةةَيوةية )دميونشاطةةي( ئةطةةاغ و بٓةَانةةةى يةةة خةةؤ
و, ئةةو ناتةةى نةة    ئيًخادةوة طةسى ٖةَيذاو, يةطةس ضاوةناْى ػريى و فةطادى ئةوسوثا طةوسةبو

دئ يإ ية ريإ جيا نشدةوة, وة ئةّ دةطتةوارة ية ْاو ئةو نةؾ و ٖةوا دسوطت بةوو و طةةسى   
نةةةة ِسةطةنةةةةى ٖةةةيض  ْةةةاسةوايي يةةةةنى ٖةةةةَيطشتووة و,  فةطةةةاد و ٖةَيةةةذا, نةةةة ٖةةةةَوو رةٖةةةشو  

 وة يةة ثةيوةْذييةنى ْةَاوة بة خانى ئيُإ و باوةسةوة, يإ ئةاوداْى بةريو بةاوةسو ضةانةوة ...     
ْةةى تةواْى خةؤى بظةةثَييَن ئةيال دواى جيانشدْةةوةى ديةٔ         خاى و جيٗاْى سؤر ئاوادا ٖةةسطيض 

ْةبَيت ية دةوَيةت, واتة ٖةتا ئةو ناتةى دئ يإ ية دةوَيةت و دةطةةاَلت جيةانشدةوة, جةا ثةاؾ     
َايةتى ( و صيٓا و خواسدْةوةى عةسةم و, تَيهةاَلو نشدْى ِسةطةصو خضه٘اطئةوة ئيرت َْيش باصى )

     ٍَ و, و جطة ئةَاْةؾ ية خشاثة و فاحيؼةناْى ديهة, يةوةى دياسة و يةةوةى ْاديةاسة بةؤى حةةاَل
 نشدٕ ...

جا ئيرت ثاؾ ئةَة ٖيض نةغ َؼت و َِشو طتايؼى دميونشاطي ْانةات و, ْايطةوَيَٓيت بةة    
طةوى  , يإ )ػوسا(, تةْٗا دووإ ْةبَيت نة طَيٗةَيإ ْيية, يإ دميونشاطي يةنى نافشو بَي دئ

 و ِسطوايةنى ْةصإ بةَاْاو ْاوةِسؤنةنةى ...

 ٍَ ٍَ بةووة    وة ئَيظتاؾ صةَاَْيو تَيهةوتووئ نة دةطتةوارةنإ بةطةس يةنذا تَيهةة و ثَيهةة
بةيةنةناْى تَيذا نؤبؤتةوة, خؤ ثَيُإ طةيش ْةبَيت صؤسَيو يةة ثؼةتيواْإ و    و, ٖةَوو ػتة در

باَيى ئةةّ َةصٖةةب و ِسَيطةهة نةوفشى و بةَي بةاوةسى يةةدا        ػوَئ نةوتواْى ػةيتإ بةطةس ػإ و
ٍَ ئيظةالّ و باْطةةواصى ئيظةالّ          ٖةَيبذةٕ, بةَيهو طةيش يةوةداية ئةواْةةى نةة خؤيةإ داوةتةة ثةا
دةنةةةةٕ, بةػةةةإ وباَييةةةذا ٖةَيةةةذةَْئ و دةيؼةةةةسعَيٓٔ, ٖةةةةتا دوَيٓةةةَى بةةةوو خةةةةَيهاَْيو بةةةة          

بةةةة بيذعةةةةى  نةطةةةاَْيهُإ ىَل قةةةوت بوويةةةةوة)ئيؼةةةرتانى(يةت ٖةَيخةَيةةةةتاو فشيةةةوى خةةةواسد,  

                                      
 (.2291( ٗ ًطوٍ )6212( ًتف  عوٕٚ: زٗاٖ اهدخازٜ )51
(: واتة دووسى, دووسى, وة يةطةس ضاوطةنة دايٓاوة, وة دووباسةى نشدؤتةوة بؤ دَيٓيايي و جةخت ( )ضخقاه ضخقا52

 نشدْةوة.
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)ئيؼةةرتانيةتى ئيظةةالّ(, و ْةتةةةوة ثةسطةةتى )قةةةوَي يةةةت(و عةسةبطةةَيتى يةةإ )نوسدايةةةتى( و  
ٍَ يإ نشد بة ئيظالّ... وة ئةَتَيه ِشؤ صؤسَيو ية واْةى بةطةةس دةطةتووسة دةطةتهشدة صةَيٓةى     ة

ى بةةة )فةقيٗةةةنإ يةةإ ػةةاسةصاناْى  يةناْةةذا ٖةَيةةذةَْئ, و ػةةةسّ ْانةةةٕ يةةة ْاوْةةاْى بةْةةذةناْ  
قةةاْوٕ(, وةى ضةةواْذٕ و ػةةوبٗاْذٕ بةةة )فوقةةةٖاى ػةةةسيعةت(, و ٖةةةَإ دةطةةتةوارة ػةةةسعى    
ٍَ و حةةساّ و,        يةنإ بةناس دةَٖيٓٓةوة, وةى )َوػةشي ( ػةةسيعةت داْةةس و, ػةةسيعةت و, حةةاَل

ٍَ ئةَةػةذا ثَييةإ    , وة ثاػة )ستعر٘ز( جائيض و ِسَيطة ثَيةذساو و )َبةاي(, ِسَيطةة ثَيٓةةدساو      إ يةطةة
ئةوإ يةطةس ػتَيهٔ, بةَيهو ثَييإ واية ئةوإ ِسَيطا ساطةتةنةيإ دؤصيوةتةةوة و   واية و وادةصأْ, 

طةةوَيٓذ بةةةخوا  الحرر٘ي ٗال مرر٘ٝ إال برراب اهعوررٛ اهععررٍٚه يةطةةةس ِسَيطةةا ِساطةةت و دسوطةةتةنةٕ ... و 
ِساْذْةةةوةى ػةةتةنإ بةةؤ نةطةةاْى ئةَةةةؾ ٖةةيض ْييةةة تةةةْٗا ِسؤػةةتٓى عةةيًِ و عويةةةَانإ و, طة

ٍَ بووْى نةؾ و ٖةوا و صةَاْةنةة بةؤ نةطةاْى طةوى و بةَي       ٍَ بووٕ و بةتا غةيشى خؤى, وة ضؤ
 دةنةٕ ... ٕ ثَي خؤػبَيت و حةص يَي بَي ئاوائابِشوةنإ ْةبَيت, نة ضؤٕ يا

جةا داخ و حةطةةشةتة, بةةؤ ِسؤػةنت و ْةةةَاْى عةةيًِ و عويةةَانإ, وة داخ و حةطةةشةت, بةةؤ    
 ئ و, باْط خواصة يةخواتشغ و دَيظؤصةناْى ...د

َيَيِ يةة ْةاو خةَيهةة    ْاَؤيةة, ْاَؤييةةى نةة ٖاوػةَيوةى ْييةة, ْةا      وة طوَيٓذ بَيةت بةة خةوا,    
ٍَ ئيظةالّ و, ئةواْةةى نةة     ْةصإ و عةوا َ ةنة, بةَيهو ية َْيو صؤسبةى ئةواْةى خؤيإ داوةتة ثةا

واجبةات و ثَيويظةتى و َةةسج و َةبةطةتةناْى ْةاصأْ,       تَيٓاطةٕ ية واتاو َاْاى )الإيةة إالاهلل(, وة 
, وة صؤسبةةةيإ خؤيةةإ يةةة ػةةريى و    و و بةةةِسؤر, ٖةةةَيى دةوةػةةَيٓٓةوة  بةةةَيهو صؤسبةةةيإ بةػةةة  

ٖؤناسةنةةةاْى ػةةةرينةوة طالْةةةذوة و, ثاػةةةإ ثَييةةةإ وايةةةة و واى دادةْةةةَئ ئةةةةوإ يةنتاثةسطةةةنت 
نةةة ئةةةوإ يةةة بةةاْط خةةواصو داعيةةةناْى   )َوةحيةةذ(ٕ, بةةةَيهو صؤس يةةةوة صيةةاتشو ثَيؼةةيإ وايةةة   

 يةنتاثةسطتى )تةوحيذ(ٕ...

ذا نةؤ ببٓةةوة   ى عيًُة بؤ جاسَيهيؽ بووة بةا يةة نةؤِسَيه    وة ئةطةسدةبا بةخؤياْذا بطٓةوة, 
)الإيةة إالاهلل(, ضةوْهة ئةَةة يةنةةّ ػةتة      َاْةاى  ٖةتا تَيبطةٕ و فَيشبنب ية ساطتى و حةقيكةتى 

بنب, وة ٖةةتا َةةسج   ى ادةَى فةسص نشدووة نة بيضأْ و فَيشنة خواى طةوسة يةطةس ْةوةناْى ئ
ٍَ نةةسةوةناْى دةطةت ْوَيةزو ْوَيةز,       ٍَ نةسةوةناْى بضأْ و فَيشبنب, ثَيؽ فَيشبووْى بةةتا و بةتا
ضوْهة ٖةسطيض ْوَيزو دةطت ْوَيةز وةسْاطريدسَيةت يةةو نةطةةى بةةتاَيى نشدبٓةةوة, خةؤ ئةطةةس         
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نةشد, ئةةوة خؤيةإ ْةةبَيت ٖةيض نةةغ صةسةس ْانةات, بةةَيهو         ثؼتيإ ٖةَيهشدوو يوت بةسصي يإ 
 تةْٗا خؤيإ سةْج بةخةطاس دةبٔ ...

وة يَيشةدا بة وتةيةنى بةسصو بةْشخي ػَيخى فةسَوودة ْاغ )امحةذ( ػةانشى فةةسَوودة    
ْاغ نؤتايي بة قظةنامن دةَٖيِٓ, نة تَييةذا ِسةدى ٖاوػةَيوةى ئةةو نةطةاْة دةداتةةوة نةة وتةةى        

دةطؤِسٕ و تةحشيفى دةنةٕ و قظة و دسؤ بةةْاوى خةواى طةةوسةوة دةنةةٕ )ثةاى و       خواى طةوسة
بَيطةةةسدي بةةؤ خةةواى طةةةوسة(, ئةةةويؽ بةةة بةَيطةةة َٖيٓاْةةةوةيإ بةةة وتةةةى خةةواى طةةةوسة نةةة         

واتة: ناسو باسى َْيواْيإ بة ثشغ و َةػوةسةتة ((. بؤ . دَوَأْمُرُهْؿ ُصقَرى َبْقـَُفؿْ ردةفةسَوَيت : 
 ... دْى دميونشاطي نوفشو بَي باوةِسييَيبةجَي نشطةسخظنت و ج

َوَصاوِوْرُهْؿ ردا و يةة تةفظةريى ئايةةتى:    53..عٌدٝ اهتفطل(ية ثةساوَيض )ٖاَؼي( ثةستونى )

َْمرِ  ْٕ )) اختررٓا اهمعدرْ٘ باهردّٙ يف    دةفةسَوَيت:  دا.دَوَأْمُرُهْؿ ُصقَرى َبْقـَُفؿْ رو ئايةتى دا . دِِف ا
عدتٍٔ باهتكوٚى يف اهتاٗٙىه هٚ٘اطؤا ؾِ  اإلفسُج يف ًرِٔج   _ا١ ٗ غلًٍّٓ اهعوٌ _ٓرا اهعؿس 

اهِكرراَ اهدضررت٘زٜ اهرررٜ ٙصعٌُ٘ررٕه ٗاهرررٜ خيرردعْ٘ اهِرراع بتطررٌِٕٚ )اهِعرراَ اهرردميقساطٛ( ه      
ال١ اهمعدْ٘ غعازا ًرّ ٓراتني االٙرتنيه خيردعْ٘ برٕ اهػرع٘ش اإلضرمًٚٞ أٗ املِتطردٞ         ٓؤفاؾلِ  

ساد بٔرا اهداطرىه ٙق٘هرْ٘: )أإلضرمَ ٙرأًس باهػر٘ز٠( ٗضتر٘ ذهرم ًرّ          هإلضمَ. ٙق٘هْ٘ كوٌٞ ح  ٙر 
 . اسهفاظ ((

واتة: يةّ طةسدةَةدا طةَة نةسةنإ بة ئاييٓى ئيظةالّ, يةة صاْانةإ و غةةيشى ئةةواْيؽ,      
نشدوياْة بة توػَيوى طوَِشانشدٕ بة تةةئويٌ نةشدٕ, بةؤ ئةةوةى ٖةةتا نةاسو نةشداسى ئيفشةجنةى         

ٕ   سىدةطتو و  ْيضاَةيةنإ ية نةة بةٖؤيةةوة خةةَيهى    نؤبهةْةةوة,   يةى نة باْطةػةى بةؤ دةنةة
ثَي ٖةَيذةخةَيةتَيٓٔ و ية خؼتةيإ دةبةٕ, ئةويؽ بةْاو يَيٓاْى بة )ْيضاَى دميونشاطي(!, جةا  

ئايةتةةةى قوسئةةإ دسومشَيةةو يةةإ دسوطةةت نةةشدووة, نةةة ئوممةةةتى    ئةةةو طاَيتةةة ضةةيياْة يةةةو دوو 
بؤ ئيظالّ دةطةِسَيٓةةوة ثةَي ضةواػةة دةنةةٕ, )) قظةةيةنى       ئيظالَى يإ ئةو طةٍ و ْةتةواْةى

                                      
 (.65-64/ ٓاًؼ ف 3( عٌدٝ اهِفطله )ج 53
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/ ئةةويؽ دةَيةَئ: ئةاييٓى    54ساطت و حةم دةنةٕ و َةبةطتيؽ يإ ثَيةى ْاٖةةقى و باتًَةة ((...    
 ئيظالّ فةسَإ دةنات بة ػوسا, يإ ثشغ و ِساوَيز, ئةَاْة و ٖاوػَيوةى ئةّ قظاْة...

بةة ػةوساو ِساوَيزةة بةةاَلّ و ػةوسايةى و نةاّ        بةَيى بةساطةتى وايةة, ئيظةالّ فةةسَإ دةنةات     
( فةةةةسَإ دةنةةةات بةةةة وتعةةةاىل ػةةةوساية ئيظةةةالّ فةةةةسَاْى ثَيةةةذةنات؟ خةةةواى طةةةةوسة )طةةةبخاْة 

ًِرَ       ر: ثَيػةَبةسةنةى )ؿًى اهلل عًية وطًِ( و ثَيةى دةفةةسَوَيت   ًِِس َفرِإَذا َعَص ٍِ ِفرٛ اِهرَأ ُٓ ِِٗز ََٗغرا
ِٕ َ٘كَِّى َعَوٟ اهوَّ حمُذ( ية ناسةناْتذا ثشغ و ساوَيزو َةػوةسةت بةة ٖاوةَيةةناْت   ئةى )واتة: . دَفَت

بهة, ثاؾ ثشغ و ِساوَيز, ناتَيو يةَي بِشايةت بةؤ ئةةجناّ داْةى ناسةنةةت, ثؼةت بةةخوا ببةطةتة و          
  55بِشؤ ناسةنةت جَيبةجَي بهة ((.

  ٌ  واتاو َاْاى ئايةتةنة ِسووٕ و ئاػهشاو واصحة, ٖيض ثَيويظت بة تةفظري ْانةات و, تةةئوي
ٍَ ْانات, ئايةتةنة فةسَاَْيهة بؤ ثَيػةَبةسى خوا )ؿًى اهلل عًيةة وطةًِ( ثاػةإ بةؤ ئةةوةى       قبو
دواى ئةو دةبَيتة وةىل و يئةَش: نةة ساو بؤضةووْى ئةواْةة خباتةة ِسوو, نةة بةة ئةةٌٖ و نةطةاْى         

 واتةةة )أٗهرر٘ اسحررمَ ٗاهِٔررٟ(  خةةاوةٕ ِساو بؤضةةوْيإ دادةَْيةةت, ئةواْةةةٕ نةةة ثَييةةإ دةوتشَيةةت     
ريشو خاوةٕ فةِٖ و صيشةنني, ية ػتَيهذا يإ ية باطَيهذا نة جَيطةى طؤِسيٓةةوةى ِساو   ىنةطاْة

بؤضوْةناْة و جَيطةى ئيجتٗادة ية جَيبةةجَي نشْيةذا, ثاػةإ وتةة و بؤضةوْى ئةةوةيإ نةة يةة         
ٍَ دةبةزَيشَيت, ثاػةةإ طةةوسدةبَيت و      َْيواْياْةذا بةةة حةةم و ؿةةةواب و بةسرةوةْةةذى دةصاَْيةت ٖةةة

بةبَي ئةوةى ثةيوةطت بَيت بة ٖيض ساو َيذاطش دةبَيت يةطةس ئةجناّ داْى و جَيبةجَي نشدْى, ث
بؤضةةوَْيهى ٖةْذَيهةةةوة يةةإ نؤَةَيَيهةةةوة يةةإ نةطةةَيهى ديةةاسى نةةشاوةوة, يةةإ بةةة ساو بؤضةةوْى  

                                      
 ( ئةَةؾ وتةى ئيُاَى عةىل ية, ناتَيو بة خةواسجيةناْى ووت. 54
( ٖةْذَيو ية صاْاياْى تةفظري دةفةسَووٕ: ئايةتةنة ية جةْطى بةدسدا دابةصى, ناتَيو ثَيػةَبةسى خوا )ؿًى اهلل  55

ٍَ َوػشيهإ بهةٕ, ي إ ية دةسةوةي عًية وطًِ( ساوَيزى بة ٖاوةيةنإ نشد نة ئايا يةْاو ػاسى َةديٓةدا ػةس يةطة
ػاسى َةديٓةدا, ئةوةبوو ٖاوةَيةنإ دةسةوةي ػاسى َةديٓةيإ ٖةَيبزساد, بةاَلّ ثَيػةَبةسى خوا )ؿًى اهلل عًية 
وطًِ( ْاو ػاسى َةديٓةى ٖةَيبزاسد, بةاَلّ ثاؾ طوَي طشتٓى ثَيػةَبةسى خوا ية ساى ٖاوةَية بةِسَيضةنإ, و 

ةس سانةى ئةوإ و سانةى ئةواْى ثةطةْذ نشد و ضوو بؤ َاَيةوة و ثؤػانى برينشدْةوة ية ثَيؼٓياسةنةيإ, ٖاتة ط
ئاَادة نشد, ٖةسضةْذة دوايي ٖاوةَيةنإ ية سانةيإ ثةػيُإ بووْةوة و ٖاتٓة طةس سانةى طةسةتاى ثَيػةَبةسى 

ثةػيُإ  خوا, بةالّ ثَيػةَبةسى خوا )ؿًى اهلل عًية وطًِ( سانةى يةنةَى ئةواْى الى ثةطةْذ بوو, بؤية
ٍَ َوػشيهإ ... واهلل أعًِ   ْةبوويةوة و فةسَاْى نشد بطٓة دةسةوةى ػاسى َةديٓة بؤ ػةسو نوػتاس يةطة
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صؤسيٓة, ْة بةساو بؤضوْى نةَيٓة, ئةطةس يةطةةس ػةتَيو يةإ بِشياسَيةو يةةناليي بويةةوة ئةةوة        
 ةنوٍ دةنات بة خواى طةوسة, وة ئةو بِشياسة جَيبةجَي دةنات يةطةس ئةوةى دةيبيَٓيت ...تةو

وة ػةةتَيهى بةَيطةةة ْةويظةةت و حاػةةا ٖةَيٓةةةطشة, وة يةةةو ػةةتاْةية نةةة ٖةةيض ثَيويظةةتى بةةة  
بةَيطة ْيية, نة ئةواْةى ثَيػةَبةسى خوا )ؿًى اهلل عًية وطًِ( فةسَاْى نشدووة بة َوػاوةسة 

َيز نشدٕ يةطةَيياْذا, وة ئةواْةى دواى ئةةو فةةسَإ دةطشْةة دةطةت ويةةدواى ئةةو       و ثشغ و ساو
ػةةوَئ نةوتةةةى دةنةةةٕ يةَةةةدا, بةةشيتني يةةةو ثيةةاوة ضةةاى و ؿةةاحلاْةى نةةة يةطةةةس فةةةسَإ و    
طٓوسةناْى خواى طةوسة وةطتاوٕ, ئةواْةى نة تةقواى خواى طةةوسةيإ ٖةيةة, و ْوَيةزةنإ بةة     

دةدةٕ, و تَيهؤػةس و َةجاٖيذٕ ية ثَيٓاوى خةواى طةةوسةدا, ئةواْةةى    ضانى دةنةٕ و, صةناتيإ 
لقؾـال ماـؽؿ ُأوُلاقا ) )نة ثَيػةَبةسى خوا )ؿًى اهلل عًيةة وطةًِ( يةة باسةياْةةوة دةفةةسَوَيت:      

خةاوةٕ ٖةؤؾ و صيةشةنني و    نةة ريةشٕ و    ٔواتةة : بائةواْةة يةة دواَةةوة بة      56(( إحما  والـُفك
 ((....بةباػى يةدئ تَيطةيؼتووٕ 

اْى ديٓةى خةواى طةةوسة ْةني, وة     ٓة ئةوإ ية بَي باوةس و َوحليذةنإ ْني, وة ية درو دورَ
فاجريو طٓوس بةصَئ و فةسَإ نةس بة فةطاد و خشاثة نةاسى و َوْهةةسات ْةني, وة يةواْةة ْةني      

اى نة ثَييإ واية بؤيإ ٖةية و دةتوأْ ػةسيعةت و قاْوَْيو  دابَٓئ نة ثَيطةواْةى ديٓى خةو 
طةوسة بَيت, وة ػةسيعةتى ئيظالّ تَيهبذاو بي ِسوخَيٓةَى, وة ئةواْةة و ئةواْةة, يةة َْيةوإ نةافشو       

( دايةة, ْةةوةى   اهطر٘ط فاطكذا, ػوَئ و حونُى دسوطتيإ ية رَيش مشؼَيش )طةيف( يإ قاَطةي ) 
 ِساوَيزو طؤِسيٓةوةى ساو بؤضوْةناْيإ ....

وَيٓةةةى ئةةةّ ئايةتةةة وايةةة يةةة ِسووْةةى و     وة ئايةتةنةةةى ديهةةةى طةةوسةتى )ايؼةةوسى( وةى  
ِْؿ َوَأقَ رئاػهشايي دا,  ـَ اْشَتَجوُبقا لَِرِبِّ مَاَة َوَأْمُرُهؿْ َوالَِّذي َّو َرَزْقـَوُهْؿ ُيـِْػُؼاقن وُمقا الصَّ *  ُصقَرى َبْقـَُفْؿ َوِِم

ون ُؿ اْلَبْغُل ُهْؿ َيـَْتِْصُ ـَ إَِذا َأَصوَِبُ ة بةةدةْطى بةاْطى ثةةسوةسدطاسى    واتة: ئةةو نةطةاْةى نة    د.َوالَِّذي
وة بةةة ِسَيةةو و ثَيهةةى ئةةةويؽ بةةة يةنتاثةسطةةتى و طوَيِشايةةَيى خةةواى طةةةوسة,  خؤياْةةوة ضةةووٕ,  

ْوَيزيإ نشد, وة ناسو باسيإ ية َْيوإ خؤياْذا بة َةػوةسةت و ثشغ و ِساوَيز بوو, وة يةةو ِسصم  
ةو نةطةةاْةؾ نةةة ئةطةةةس طةةتةّ و  دةبةخؼةةٔ يةةة ِسَيطةةةى خةةوادا, وة ئةة و ِسؤصييةةةى ثَيُةةإ داوٕ 

                                      

( اهؿمٝ .432( ؾخٚذ : زٗاٖ ًطوٍ )  56
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ْاٖةقيإ بةساَبةس بهشَيت, تؤَيةى خؤيإ دةنةْةوة, وة تةطًيِ و ًَهةضةي طةتةّ نةاسإ ْةابٔ,     
 وة ٌَ ْادةٕ بؤيإ ((.

*      *     * 

 

 

 طوًاُى ضوازةَ:
 (وللف الفضُيب صلى اهلل عليه وسله يف حِالنَ ةُكَشارَمُ)

 دا(الفضول عوية وضوٍ( هة ثةمياُى ))ظوى اهلللسدُى ثيَػةًبةزى خوايبةذداز

دووباسة نؤَةَيَيهى ديهة يةو بةْاو ػاسةصاو باْط خواصة بةٖةالى ضواْة, ثةمياْى 
ٍَ بةناسة طةٕ و فاطيذةناْى خؤيإ نشد وة بةرداسى نشدْى ثَيػةَبةسى , وةفضوَييإ تَيهة

ةَبةسايةتى ثَيػةَبةسى خوايإ )ؿًى اهلل عًية وطًِ( ثَيؽ ْاسدْى قوسئإ و باْطةواصى ثَيػ
 خوا, دةضوَيٓٔ بة بةرداسى نشدٕ ية )ثةسيةَإ(ة ػةسع داْةسة ػرينى يةناْذا ...

اليإ واية ئةطةس نتَيبةناْيإ بةّ طوَاْاْة ثِش نشدةوة و ضاثَيهى جوإ و طشإ بةٖاى 
دةية بؤ بهةٕ و برِياصَيٓٓةوة دةتوأْ ئةو ٖةقةى نة خواى طةوسة بؤ صياتش ية ضواسدة طة

إ يةوةى خواى طةوسة ٖةسطيض ناسى ئاط ئةوإ بَي ياسةثاساطتويةتى بيؼَيوَيٓٔ و بيؼاسْةوة, د
ية و خائني و فاطيذةنإ طةسْاخات, وة ٖةسناتَيو بَيت ثؼتيإ ئةػهَيَٓى و ِسطوايإ دةنات, 

وئِـَِّيَ رطوسةتى )يوطف( دا دةفةسَوَيت:  َٓ هَيِْدي َكْقَد اْْلَ ٖةس دةبَيت ٖةَوو نات  (52د. َوَأنَّ اَّللََّ 
ٖةم و ِساطتى يةنإ طةسبهةوٕ بةطةس ْاٖةقى و دسؤو باتًَةناْذا ... ئةَةؾ بَي طوَإ 

 طوْٓةتَيهى خوايي )سةباْى( ية, نة خواى طةوسة دايٓاوة ...

 ئيٌَةط بة تةوفيقى خواى طةوزة ثيَياْ دةهَيَني: 



 

 
 

 (ديِةدميوكساضي ديّ )الدميقراطية 

 78 ثيَطةى طصُط

ٍَ ْاصاَْيت ثةمياْى  ئةو نةطةى ئةّ ػوبٗة دةناتة بةَيطة, يإ ئةوةتا ( ك٘ياهف)فضو
  تَيٓةطةيؼتووة و فَيش ْةبووة . ضيية, وة ووِسَيٓة دةنات بةوةى ْايضاَْى, وة قظة دةنات يةوةى

يإ ئةوةتا ساطتى و حةقيكةتى ثةمياْةنة دةصاَْيت, بةاَلّ دةيةوَيت ٖةم تَيهةَيى ْاٖةم 
ٌَ بهات بةطةس خةَيهيذا, ٖةتا ِسووْانى بجؤػَي   بة تاسيهى و ػريى بة ئيظالّ . تو بات

)اهدداٙٞ  ية (رلئينب نة)( وةى )ئينب ئيظخام( ية طريةنةيذا و فك٘يضوْهة ثةمياْى )
 دةطَيِشْةوة جطة ئةواْيؽ ية صاْايإ,و 58.ية تةفظريةنةيذا (٢ٌٚاًٟ م٘زطيب) داٗ 57ٗاهِٔاٙٞ(.

هػسفٕ ٗ _بّ ادعاْ )) ااتٌع  مدا٢ى ًّ مسٙؼه يف داز عدداب ناتَيو ِسوويذا نة: 
وً٘ا ًّ أٓؤا إال ماً٘ا ًعٕ حتٟ تسد ٗ تعآدٗا عوٟ أال جيدٗا  لٞ ًع فتعامدٗا _ُطدٕ

اُتٟٔ كمًٕ عوٕٚ ًعوٌتٕه فطٌ  مسٙؼ ذهم اذتو  حو  اهفك٘يه أٜ حو  اهفكا٢ى ((. 
قوسةيؽ ( ئةوناتة ئةجناّ دسا نة نؤَةَيَيو ية ٖؤصةناْى  فك٘يواتة: ثةمياْى ) .../زمحٕ اب

نؤبوْةوة ية َاَيى )عبذاهلل نوسى جودعإ( ئةويؽ يةبةس ػةسةف و ْةطةبى, وة يةنيإ طشت 
و ِسَيو نةوتٔ يةطةس ئةوةى نة ْابَيت ية ػاسى )َةنهة(دا ٖيض طتةّ يَيهشاوَيو ٖةبَيت, ية 
نةغ و ناسى خؤيإ و جطة ية نةطوناسى خؤيإ, ئيال ئةوإ دةضٓة ثاَيى و بةسطشى يَي 

ٕ ٖةتا ئةو ناتةى َاف و حةقةنةى بؤ دةطَيِشْةوة, وة قوسةيؽ ئةّ ثةمياْةيإ ْاوْا بة دةنة
 مياْى ضانة نإ ((.ة( واتة ثفك٘يثةمياْى )

ثةستوني )سمحة اهلل( ية دميةػكى ى رلوة ئيُاَى طرية صإ و َوفةطري, ئينب نة
 دةفةسَوَيت: ( دا ٗاهِٔاٙٞاهدداٙٞ )

ئ و بةسص تشئ ثةميإ بووة يةْاو عةسةبةناْذا نة ( بة ػةسةف تشفك٘يثةمياْى )
تائَيظتا بيظرتاوة, وة يةنةّ نةغ نة باْطةػةى بؤ نشدو قظةى يَي نشد, )صوبةيشى نوسى 

( بوو, وة ٖؤناسةنةػي ئةوةبوو نة ثياوَيو ية )صوبةيذى( يةنإ بة نؤَةَيَيو نةٍ عددامللوب
نوسى وائٌ( ػتةناْى يَي نِشى و ثاسةو  و ثةيو ػتوَةنةوة ٖاتة ْاو َةنهة, وة )ايعاؿى

حةقةنةى ثَيٓةدا, وة نابشاى )صوبةيذى( ثةْاى بشدة بةس نؤَةَيَيو ية ٖؤصة ٖاوثةمياْةنإ, 

                                      
 (.291/ ف 2( اهدداٙٞ ٗاهِٔاٙٞ البّ كقل زمحٕ اب )ج 57
 ( .1/169( ٗ )6/33( ادتاً  سحلاَ اهقساْ ) 58
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بةاَلّ ثؼتيإ تَي نشد و ئاَادة ْةبووٕ ياسَةتى بذةٕ ية طةْذْةوةى حةقةنةى ية )ايعاؿى 
شاى صوبةيذى ناتَيو ئةّ خشاثة و ة نشد, ئيرت نابنوسى وائٌ(, و نابشاى صوبةيذ يإ توِس

ٍَ ٖةَيٗاتٓى خؤس ضووية طةس نَيوى )ئةبي قوبةيع( , نة يةو  ػةسةى بيٓى, بةسة بةيإ يةطة
 ناتةدا قوسةيؼى يةنإ ية دةوسى نةعبةدا بووٕ, و بةٖةَوودةْطى يةوة ٖاواسى نشدو ووتى:

 ٙا آي فٔس ملعوَ٘ بكاعتٕ          بدلّ ًلٞ ُا٢ٛ اهداز ٗاهِفس
 ٗستسَ أغع  مل ٙقض عِستٕ    ٙا هوسااي ٗبني اذتجس ٗادَتجِس
 إْ اذتسَ ملّ ًات  كساًتٕ         ٗال حساَ هق٘ش اهفااس اهػدز

وة ٖةطتاو وتى: ئةو ٖةم خوسا , خَيشائةَةي بيظت( عددامللوب)صوبةيشى نوسى  نة
ية َاَيى )عبذاهلل  )ٖاػِ( و )صوٖشة( و )تيِ بٔ َشة(ثاؾ ئةَة بؤضى ثؼت طوَى خشاوة؟ ئيرت 

ذٜ ى نوسى جودعإ( نؤبووْةوة, وة ئةويؽ خواسدَْيهى ضانى بؤ ئاَادة نشدٕ و, وة ية )
َاْطى )حةساّ(دا ثةميإ يإ بةطت و بةَيَئ يإ دا بةخوا, نة يةى دةطت بٔ  ى( اهقعدٝ

ٍَ ٖةَوو طتةّ يَيهشاوَيو دابٔ ية درى ٖةس طتةّ ناسَي ٍَ يةنذا يةطة و, ٖةتا ثَيهةوة و يةطة
بري( و رٕتاوةنو دةسيا ثاسضة خوسيةى تةِس دةنات و, ػاخى )ٖةم و َافةنةى بؤ دةطَيِشْةوة, 

ٍَ ْةدةٕ,  )حةساؾ( ضةطجاوبٔ ية ػوَيٓى خؤياْذا, وة يةطةس ياسَةتى و بزَيوى رياْيإ نؤ
تى وة وتيإ بةساطضانةنإ,  )فك٘ي(يةبةس ئةَة قوسةيؽ ئةّ ثةمياْةيإ ْاوْا بة ثةمياْى 

ئةواْة ضووْةتة ْاو ناسى ضانة و ثياوةتى يةوة, ثاػإ ضووٕ بؤالى )ايعاؿى نوسى وائٌ( و 
 ػت وَةنةناْى نابشاى )صوبةيذى(يإ يَي طةْذةوة, و بؤيإ طةساْذةوة ...

( يؽ ية فةسَوودةيةنى )غشيب( ْاَؤدا باطي نشدووة نة ٖؤناسى  راب وة )قامسى نوسى 
 ثةمياْةنة بةّ جؤسة بووة: 

 َيهىّ(ى ٖات بؤ َةنهة, بة َةبةطتى حةج يإ عوَشة, وة نطٕرعنة ثياوَيهى )خة
ٍَ خؤى َٖيٓابوو نة ثَييإ دةووت: )ايكتوٍ( و جواْرتئ  ئةوةبوو  نض بوو,و طةؾ تشئ يةطة

 َى ووتى: نَي ثؼت طرييِرعٕطةْذو بشدى ػاسديةوة, وة خة )ْةبيٗى نوسى حةجاج( يَيي
ثَييإ ووت: بِشؤ ثةْا بةسة بةس ية, واتة )ْةبيٗى نوسى حةجاج(؟ دةنات ية درى ئةو نابشا

ٙا ذتو   ئيرت ضوو بؤالى نةعبة و بة دةْطى بةسص ٖاواسى نشد: )) )فك٘ي(هٖاوثةمياْاْى 
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( : ئيرت ئةواْيؽ ية ٖةَوو اليةنةوة بةسةو ثريى ٖاتٔ )فك٘ي(( ئةى ٖاوثةمياْاْى اهفك٘ي 
ةيإ ووت: ئةوة نؤَةنيت بؤ ٖات ضيتة يإ ضيت  و, مشؼَيشةناْيإ دةسَٖيٓابو و د

 59؟..دةوَيت

ئةويؽ ووتى: )ْةبيٗى نوسى حةجاج( طتةَى يَي نشدوّ بةوةى بة صؤس و طتةّ 
ةتا ضووْة نت ٖنطةنةَى يَي طةْذوّ و بشدويةتى, ئيرت ئةواْيؽ ضووْة ثاَيى و يةطةَيى ِسؤػ

إ ووت: ٖاواس بةَاَيت, خَيشا ئةو نطة بةسدةّ دةسطاى َاَيةنةى, ئةويؽ ٖاتة دةسةوة, و ثَيي
بطةِسَيٓةوة, ضوْهة ئةصاْيت ئَيُة نَيني و يةطةس ضى نؤبويٓةتةوة و ثةميإ َإ بةطتووة, 

( ووتى: باػة ثَيتإ دةدةَةوة, بةغ با تةْٗا ئةّ ػةو الّ مبَيَٓيتةوة ٖةْذَيو يةصةتى ٔربٚ)ْة
واتة: ْةخَيش ْايةَيني الت مبَيَٓيتةوة ئةوة ((.  ٗال غخب هقخٞ وتيإ : ْةخَيش ))يَي ببيِٓ, 

 ْذةى ئةْذاصةى دؤػيٓى حوػرتَيهيؽ ((. ئيرت ئةويؽ تشطا و نطةنةى ثَيذاْةوة ...

 ( دا وةَيَى:فك٘يوة صوبةيش يةباسةى ثةمياْى )

 ّ ًلررررررررٞ ظاملاال ٙقٍٚ بدل إْ اهفك٘ي تعامدٗا ٗ حتاهف٘ا     
 60فادتاز ٗاملعرت فٍٚٔ ضامل.       ٕ تعامدٗا ٗ ت٘ارق٘ا  اًس عوٚ                       

                                      
 ( ئاطاداسبة: 59
ئةطةس ئَيُة ئةَةَإ نشدة بةَيطة يةطةس دسوطتى ثَيو َٖيٓاْى يإ دسوطت نشدْى ِسَيهخشاوَيو يإ دةطتةيةنى      

بؤ طةس خظنت و ْوؿشةتى طتةّ يَيهشاوةنإ و ْهوَيى نشدٕ و درايةتى خشاثة ناسةنإ, ئةطةس دةوَيةتى  سضةنذا
ػةَبةسى خوا )ؿًى اهلل عًية وطًِ( وةطف و طةْاى داوة ئيظالَى ْةَا بَيت و ئيُاَيؽ ْةبَيت, بةو بةَيطةى ثَي

ٍَ ئةوةػذا ئةو يةناتى دةوَيةتى نوفشادا ئةو ثةمياْة بةطرتاو, ثَيؼةوايةى ْةبوو ....  بةطةس ئةو ثةمياْةدا, يةطة
ٕ, و ضةْذة ئةو بةَيطةيإ بهةيٓة بةَيطة يةطةس ئةوةى و  ئةوة بة بيذعة ضيُإ يةقةَيةّ دةدةةَيَيِ: ئةطةس ئَيُة د

َٖيشػيإ دةنشديٓة طةسو قظةى ْاػشئ يإ ثَي دةوتني ... بةاَلّ بةَيطة َٖيٓاْةوة ثَيي يةطةس دسوطتى طوَيٓذ 
خواسدٕ يةطةس ِسَيض طشتٓى ػريى و بةرداسى نشدٕ ية تةػشيعذا, بة طوَيشةى َادةناْى دةطتووسى ئيبًيع, و جطة 

ئةَةيإ ػتَيهة عةقًَة ثوتةنةيإ وةسيذةطشَيت, جا دووسى بؤيإ  ئةَاْةؾ ية طوَِشايي و ػرينيات و الداْيإ,
 دووسى بؤيإ ....

      
 ( اهدداٙٞ ٗاهِٔاٙٞ هوخافغ ابّ كقل . 60
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نة  ْةدا ئةو فةسَوودة دادة باغ دةنشَيتجا يةو ثةمياْةداو, ية دةوسى ئةو َةبةطتا
ئيُاَى )بةيٗةقي( و )احلُيذي( ِسيوايةتيإ نشدووة ودةطَيِشْةوة ثَيػةَبةسى خوا )ؿًى اهلل 

يار ظبداَّلل بـ جدظون حؾػو مو أحى أن ِل بف ةر لؼد صفدت ِف ) )عًية وطًِ( فةسَوويةتى: 

واتة: َٔ ية َاَيى عبذاهلل نوسى جودعإ بةرداسى  61.(( الـعؿ ولق أيظك بف ِف الشما  ٕجبً
ثةمياَْيو بووّ, نة بةالَةوة خؤػرتة, ية حوػرتة طوسة نإ, نة ضانرتئ حوػرتة يةالى 

ِ بؤى ئةوةى دةضِ بةدةَيةوة و بةرداسى عةسةبةنإ, خؤ ئةطةس ية ئيظالَيؼذا باْط بهشَي
 تَيذا دةنةّ ((.

يةتةنةدا ئةَةػى بؤ صياد نشدووة نة وة ٖةسوةٖا ئيُاَى )احلُيذى( ية ِسيوا
)) حتولػقا أن يريوا الػضق  ظذ أهؾفو  ثَيػةَبةسى خوا )ؿًى اهلل عًية وطًِ( فةسَوويةتى:

ؤ ئةوةى ضانةنإ و حةقةنإ بطةِسَيٓٓةوة . واتة: ٖاوثةمياْى بهةٕ ب(( وأٓ يعد طوَل مظؾقمو
بؤ خاوةْةناْيإ, وة ٖةتا ٖيض طتةّ ناسَيو ْةطةِسَيتةوة و ٖةسةػة ْةناتة طةس طتةّ 

 يَيهشاوَيو ((...

 دةكةيّ و دةهَيَني:اُة ئيٌَةط هيَسةدا ثسضياز هةو

اوةتى ئةجناّ وضانة و ثي ئةى بةْاو ػاسةصانإ و ئةًٖى فيك٘, باػة ئةّ ثةمياْة*..         
و بةَيطةيةنى تَيذاية و و ثةيوةْذييةنى ٖةية بة ضووْة ْاو  دةساْى ئةّ ثةمياْة

ٍَ خواى طةوسة دادةَْيت, يةطةس بٓةَاى دةطتووسى  ئةجنوَةَْيو, نة تَييذا ػةسيعةت يةطة
, ثؼت ئيبًيع, نة ئةْذاَاْى بة طوَيٓذ خواسدٕ يةطةس ِسَيض طشتٔ ية )ياطل(ى نافشو ياطاو

غوتةناْى در بة خواى طةوسة و ػوَئ نةوتوواْى ديٓةنةى طاَواالت بؤ بةْذة و  و طريى
دةنةْةوة, ئةواْةى نة بووْةتة ثؼت و ثةْاى دورَٓاْى خواى طةوسة و نوفشو ية دئ 

 دةسضووٕ يإ ؟؟؟

                                      
 ( زٗاٖ اًاَ اهدٚٔقٛ يف املؿِ ه ٗاذتٌٚدٜه ٗؾخخٕ االباُٟ زمحٕ اب يف ؾخٚذ فقٕ اهطلٝه ٗماي حدٙث ؾخٚذ. 61
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ٍَ خواى طةوسة و, ِسَيض  )فكَ٘ي(ئايا ثةمياْى *..         ػريى و نوفش و ػةسيعةت داْإ يةطة
تٔ ية ديَٓيو جطة ية ديٓى خواى طةوسةى تَيذا بوو, ٖةتا بيهةْة بةَيطة و بهشَيتة طش

 بةَيطةيةنى ساطت و ؿةحيذ ؟؟؟

تإ بةَيى ...: ئةوة دياسة ئَيوة ثَيتإ واية نة ثَيػةَبةسى خوا )ؿًى اهلل عًية تئةطةس و        
ػوَئ ديَٓيو نةوتووة ية وطًِ( بةرداسى نشدووة ية بة بَي باوةسى و ػةسيعةت داْإ, وة 

جَيطةى ديٓى خواى طةوسة, خؤ ئةطةس ئةو ية ئيظالَيؼذا باْطةواصى ئةَةى بؤ بهشاية ئةوة 
ثَيى ئاوا بَيت, ئةوة و دةيهشد و دةٖات بة دةَيةوة !! وة ٖةسنةغ بؤضووْى بةّ جؤسة بَيت 

ةساْةوةى ية ئيظالّ ٖةسدوو جيٗاْةنإ, جٓؤنة و َشؤظةنإ ػايةتٔ يةطةس بَي ئيُاْى و ٖةَيط
 ....ةْذيكيةنةىو ص

خؤ ئةطةس وتيؽ تإ ...: ْةخَيش ٖةسطيض نوفشو ػريى و ػةسيعةت داْاْى تَيذا          
ْةبووة, بةَيهو خشاثة و َوْهةسَيهيؽ ية َوْةنةساتةناْى تَيذا ْةبووة, وة ٖةَوو ئةوةػى 

ٍَ خوتَييذا بووة بؤ طةس خظنت و ْوؿشةتى طتةّ يَيهشاوةنإ و, بة ساوةنإ و, ٖاْا ٖاتٓى َا
 ٖاوػَيوةى ئةّ ناسة ضاناْة بووة...

ٍَ دةنةٕ و ِسَيطة  ئةى باػة ضؤٕ صاتى ئةوة دةنةٕ نة ئةّ  قياغ و ضواْذْة حةاَل
دةدةٕ بة خؤتإ يةطةس ضواْذْى بة ئةجنوَةٕ و َةجًيظةناْى نوفشو فظوم و ياخى بووٕ 

 ية خواى طةوسة ؟؟؟

ػايةتى يةنى وة  ا ثشطياسَيهي صؤس ِسووٕ و ئاػهشايإ يَي دةنةئ,*.. ثاػإ ئَيُة يَيشةد
ئةو ثشطياسة :  )ؿًى اهلل عًية وطًِ(, ية وةاَلَىِسوومنإ دةوَيت يةطةس ثَيػةَبةسى خوا 

ُٙط٣َوْ٘ در  َٗ  ٍُٔ طشَيت و واتة: بَي طوَإ ػايةتي يةنةيإ دةْوو (.19ايضخشف  َضُتلَتُب َغٔاَدُت
 ((...ةنشَيتثشطياسيؼيإ يَي د

ٍ(ةدا, جا ٖةس ضؤَْيو بَيت )َٔ فك٘جا ئةطةس نةطي بةرداس بوو يةو ثةمياْى )
َةبةطتِ خودى ثةمياْةنةية(, ئةطةس ثةمياْةنة وابوو: نة نةغ ْةتواَْيت بةرداسى تَيذا 
بهات و ئاَادةى ببَيت ئيال ية دةطتجَيو و طةسةتاى ٖاوثةمياْةنةدا دةبَيت طوَيٓذ خبوات 

ض طشتٔ و ئيخرتاّ ية )الت( و )عوصا( و )َةْاّ(ى طَيٗةّ, وة طوَيٓذ خبوات يةطةس يةطةس ِسَي



 

 
 

 (ديِةدميوكساضي ديّ )الدميقراطية 

 83 ثيَطةى طصُط

قوسةيؽ و ثؼتطريى و َواالتيإ و, ثؼتطريى بت و  خظتٓى ئاييٓى بَي باوةسى و نوفشيطةس
جةٖايةتيإ ... ثاؾ ئةَاْةؾ ئيٓجا طوَيٓذ خبوات يةطةس طةسخظنت و ْوؿشةت و ثؼتطريى 

 اسَةتى داْى دةطت نوست و داَاوةنإ, و ٖاوػَيوةى ئةّ ػتاْة ...طتةّ يَيهشاوةنإ و ي

ئةطةس باسو دؤخةنة ئاوا بواية, ثَيػةَبةسى خوا )ؿًى اهلل عًية وطًِ(  شةدادةَيَيِ: ئا يَي
ية ئيظالَذا دووباسة باْط بهشاية بؤ بةرداسى تَيذا دةنشد؟؟ يإ وةاَلَى دةدايةوة ئةطةس 

 ٖاوػَيوةنةى ؟؟؟

ٕ بذةْةوة ئةى بةسرةوةْذى خواصةنإ و خاوةْى قظةو قظةَيؤنةنإ... ئةى وةاَلّ َا
 َيٗشةجاْاتةنإ ...و خاوةْى ئاٖةْط 

ئةطةس وتيإ: بةَيَى, وةاَلَى دةدايةوة و بةرداسى تَيذا دةنشد, وة ٖةس بةو جؤسةؾ بوو, 
طةوسة  ئةوة تةواوى ئوممةت خؤيإ يَي بةسى نشدووة, وة ٖةَوو دسوطت نشاوةناْى خواى

 ػايةتى دةدةٕ يةطةس نوفشو يةدئ دةسضووٕ يإ ...

خؤ ئةطةس وتيؼيإ: ْةخَيش, حاػا وةييال, ثانى بَيطةسدى بؤ ثَيػةَبةس )ؿًى اهلل عًية 
 وطًِ( ػتى وا ْةبووة ...

رت فَبشبنب و بضأْ بةَيطة يئةوة دةَيَيني: دة ئيرت بةطة فًَتة فًَت و ضةْا باصى, ئ
 َيت و بةضى دةبَيت ...َٖيٓاْةوة ضؤٕ دةب

 

 طوًاُى ثيَِجةَ:
 ة(عوَالدَ ةُحَصلَ)مَ

 (ةلَسيِالوَ رُرِبَتُ ةُالغايَ) بةزذةوةُدى باُطةواش

)بازك٘ا العِٚلٍ.. ًّ قسبم عوٟ ادن فأعسض هٕ اآلاس أٙكّاه ًّٗ أار زدا١ن )      
 .(31 – 27ًّ شتتؿسّا  6ه٘ما )( (فم متِعٕ ر٘بم أٙكّا.. ًّٗ أار اهرٜ هم فم تلاهدٕ
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ِسيضى يةنةَى ػوبٗة و طوَاْةناْةوة, ضوْهة  إ نشدايةتةئةّ طوَاْةيإ ٖةم وابوو مب]
 ... [ْاَؤ ْيية و صؤس ية ََيزة ػتَيهى ْاطشاوةئةّ طوَاْة 

ضووْة ْاو ئةّ ئةجنوَةْاْةوة بةسرةوةْذى و َةؿًةحةتَيهى صؤسى تَيذاية,  دةَيَئ:
نة ئةو ئةجنوَةْاْة ٖةس يةبٓةسةتذا بةرةوةْذييةنى : بةَيهو ٖةْذَيو يإ ثَييإ واية

بؤ الى خواى طةوسة, وة بؤ نةييُةى حةم, وة وتوياْة: بؤ  ة: باْطةواصَٔوسطةية, وة دةَيَي
طؤِسيٓى ٖةْذَيو ية خشاثةناسى و نةَهشدْةوةى طوػاسةنإ يةطةس باْط خواصةنإ ... وة 

ٍَ بهةئ بؤ ْةؿاساو ػيوعى و ئةواْى ديهة دةَيَئ: ضؤٕ دةبَيت ئةو ػوَئ و ئةجنوَةْاْ ة ضؤ
بةسرةوةْذى حونُى ػةسيعةتى خواى طةوسة و بؤ ... وة ٖةْذَيهى ديهةؾ يإ دةَيَئ: 

طةثاْذْى ديٓةنةى ية ِسَيطاى ئةّ ئةجنوَةْاْةوة ... ئةَاْةو جطة ية خةياَيات و وِسَيٓة و 
 62سرةوةْذى باْطةواص دَئ و دةِسؤٕ .ٖةواو ٖةوةطةناْى ديهةيإ ...ٖةَووى ٖةس يةدةوسى بة

 

 :ثيَض ٓةًوو شتيَم هيَياْ دةثسضني و ثيَياْ دةهَيَنيئيٌَةط بة تةوفيقى خواى طةوزة 

ئايا نَي بةسرةوةْذى و َةؿًةحةتى ديٓةنةى و بةْذةناْى دياسى دةنات و دةصاَْيت, *.. 
 خواى طةوسة و صاْا؟؟ يإ قظةو طوَإ و بؤضوْةناْى ئَيوة ؟؟

 ةس وتيإ : ئَيُة.ئةط

دة نةواتة ديٓى خؤتإ بؤ خؤتإ, ديٓى خؤَإ بؤ خؤَإ,  *.. ئةوة ثَييإ دةَيَيني:
ئةوةى نة ئَيوة دةيجةسطنت ئَيُة ْايجةسطتني, ئةوةؾ ئَيُة دةيجةسطتني ئَيوة ْاى ثةسطنت ... 

                                      
يةّ باسةوة فةتوايةنى دووسو دسَيزى ٖةية, نة تَييذا ئةّ  ةمحةتى خواى يَي بَيتئينب تةميية س ( ػَيخى ئيظالّ 62

ٍَ دةناتةوة, بةْاوى بةسرةوةْذى باْطةواصةوة, وة ئَيُةؾ  ديشاطةَإ نشدووة و تةعًيل جؤسة قظةو ػوبٗاْة بةتا
ِفٚظ يف ادٙعٞ االبوٚظ( )اهق٘ي اهَإ يةطةس داوة و ثَيؼةنى َإ بؤ داْاوة و ية باَلو َإ نشدؤتةوة بةْاوى 

 دةتواْيت بطةِسَييتةوة بؤى بةطوودة ...
وة بشايامنإ ية )ْوس( بؤ بالونشدْةوةى ئيظالَى ية داْيُاسى ٖةطتإ بة ضاو نشدْى و تؤَاس نشدْى يةطةس     

 ناطَيتى دةْطى ..
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ـْ رضوْهة خواى طةوسة )عضوجٌ( دةفةسَوَيت:  ْضـَو ِِف اْلؽَِتوِب ِم ءٍ َمو َلرَّ واتة:  (.38االُعاَد.ََشْ
 ( دا ٖيض ػتَيو َإ فةساَؤؾ ْةنشدووة ((.ح امحف٘ظ٘)ٙاْ ه ئَيُة ية قوسئإ

َأحَيَْسُى روة خواى طةوسة يةطةس ئةو دميونشاطي خواصاْة و ٖاوػَيوةيإ دةفةسَوَيت: 

َك ُشًدى ْكَسوُن َأْن ُيْسَ
اَل دةنشَيت و ثؼت طوَيى واتة: َشؤظ وادةصاَْيت ٖةسوا بةِسة (38اهقٚاًٞد.اْلِ

ٍَ ْانشَيت ؟؟((.  دةخةئ ثاؾ َشدْى و يَيجشطيٓةوةى يةطة

َٓ ُتْرَجُعقنروة دةفةسَوَيت:  ُؽْؿ إَِلْقـَو  َا َخَؾْؼـَوُكْؿ َظَبًثو َوَأكَّ واتة: (. 115املؤًِْ٘ . دَأَلَحِسْبُتْؿ َأكَّ
 شدووة و ْاطةِسَيٓةوة بؤالَإ ؟؟((.ئَيوة ثَيتإ واية ئَيُة ئَيوةَإ ٖةسوا بةبَي ٖودة دسوطت ن

ئةّ بةاَلّ ية ِسَيباصو ديٓى دميونشاطي دا, ية دئ و ِسَيباص و َيًةتى ئَيُةدا ... ئةَة 
ئايةتة ساطخ و َوحهةَاْة ٖيض حظابو ئيعتباسَيهى بؤ ْانشَيت و ية ٖيض ػوَيَٓيهذا جَيي 

َشؤظ بؤخؤى َوػشي  و ػةسيعةت ْابَيتةوة, و ٖيض ػوَيَٓيو ْيية بؤيإ, ضوْهة الى ئةوإ 
داْةسة, واتة ٖةس خؤيةتى خاوةْى دسوطت نشدٕ و بٓيات ْاْى ػةسيعةت, ئيرت و ثَيويظت بة 

,  وة دةَيَئ: بةَيَى: َشؤظ ٖةسوا بة خؤسايي دسوطت نشاوة, وة ئاصادى و  !...قوسئإ دةنات 
ضى دةدات و ضي ْاوَيت ية حوسيةتى سةٖاى ٖةية يةوةى ضي ٖةَيذةبزَيشَيت, و بِشياس يةطةس 

ػةسيعةت و تةػشي  و دئ... وة طشْو ْيية ئةو ػةسيعةتةى نة دةيةوَيت و ٖةَيى دةبزَيشَيت, 
ٍَ نيتابى خواى طةوسةدا دةطوجنَيت يإ درى بَيت, بةَيهو طشْط ئةوةية نة  و  ثَيطةواْةيةطة

  درى دةطتوس و قاْوٕ ْةبَيت .

ـْ ُيوِن اَّللَِّ َأَلمَا َتْعِؼُؾقنَ ُأِف َلُؽْؿ َودَِو َتْعبُ ر        واتة: ئؤف )ئةاخ( يةة ئَيةوة و يةةو      (67أسُدٚا١ دُدوَن ِم
ػتاْةؾ نة ية جَيطةى خةواى طةةوسة بةْذايةةتى بةؤ دةنةةٕ و دةيجةسطةنت, ئةةوة ئَيةوة تانةةى          

ٌَ تإ ْانةْة ناس ؟((. ٌَ ْابٔ, تانةى عةق  63عاق

ة و بة دةطةاَلتة بةسرةوةْذى و طٓوسةنإ : بةَيى ٖةس خواى طةوسخؤ ئةطةس وتيؼيإ*.. 
دياسى دةنات, ضانرتئ دياسى نشدٕ, ضوْهة ٖةس خواى طةوسة بةدى َٖيٓشاوةناْى بةدى 

                                      
بةةس ئيةرباٖيِ طةةالَى خةواى يةَي      ( خواى طةوسة ية طةس صاسى ثَيػةَبةس )ئيرباٖيِ(ةوة دةفةسَوَيت, ناتَيو ثَيػةَ 63

 و بت و ثةيهةسةناْى بؤ طةٍ و قةوَةنةى ِسووٕ نشدةوة.طاغ٘ت بَيت ػريى و خشاثى ثةسطتٓى 
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َٖيٓاوة, وة ٖةس ئةويؽ صاْاية بة بةسرةوةْذى يةناْيإ, ضوْهة خواى طةوسة دةفةسَوَيت: 
: َةطةس خواى طةوسة ْاصاَْى نَيي دسوطت واتة (.103.أالْعاّدأٓ َيعَؾُؿ َخؾَؼ َوهَق َلطقُػ اَْلبرر

 نشدووة و ضؤْى دسوطت نشدوة, ية ناتَيهذا صؤس ووسدبني و بة ئاطاية ((.

: طةوسةتشئ بةسرةوةْذى و َةؿًةحةت ية بوْذا ضيية, نة خواى يَييإ دةثشطني*.. 
ْاسدووة, و  طةوسة ية نتَيبةنةى دا بِشياسى يةطةس داوة, وة ٖةس يةثَيٓاويذا ثَيػةَبةساْى بؤ

نتَيبةناْى دابةصاْذؤتة خواسةوة, و جيٗاد و ػةٖادةتيؼى يةّ ِسَيطةدا داْاوة, وة ٖةس ية 
 ثَيٓاويؼيذا دةوَيةت و خةالفةتى ئيظالَى دادةَةصسَيت ... ئةى باْط خواصاْى خةالفةت ؟؟؟

ٕ ئةطةس ية بةسرةوةْذى ية بطونةناْذا طةسيإ يَي تَيو ضوو, وة ية ئةؿٌ و بٓطيٓةنا
 ا .الياْذ

*.. ئةوة ثَييإ دةَيَيني: دة ئيرت ية وِسَيٓة و قظةى بَي تاّ بطةِسَئ و, داْيؼٔ و فَيشى 
ئةؿٌ و بٓةسةتى ديٓةنةتإ بنب, فَيشى واتاى )الإية إالاهلل( بنب, نة ٖيض نات دةعوة و 

هلل( جَيبةجَي باْطةواص و جيٗاد و ػةٖادةت وةسْاطريدسَيت ئيال ئةوناتة ْةبَيت نة )الإية إالا
 دى و واتاو َاْانةى صاْشابَيت .نشابَيت و ٖاتبَيتة 

خؤ ئةطةس وتيإ: طةوسةتشئ بةسرةوةْذى ية بوْذا بشيتية ية: ثانهشدْةوةى 
يةنتاثةسطتى بؤ خواى طةوسة, وة دووس نةوتٓةوة ية ٖةَوو ئةو ػتاْةى نة درئ و ٖةَيى 

 وةػَيٓٓةوة, ية ػريى و تةْذيذ .دة

دةضَيتة عةقًَةوة, يإ  ةنإ(َيَيني: ئةى ريشةنإ, ئةى )ئويو ئةيبابدةَييإ ث*.. ئةوة 
ٌَ دةي بِشَيت, نة ئةّ بةسرةوةْذى ية طةوسةى يةنال نشاوةى طؼتى ية بِشوخَيٓٔ ٍَ عةق , و تَيهة

)دميونشاطي(, وة  , واتة ةنإ بنب يةطةس ديَٓيو جطة ية ديٓى خواى طةوسة)طاغ٘ت(بة 
)دةطتوس(, وة  , واتةية جَيطةى ػةسيعةتةنةى وةسبطشٕ و ِسَيضى بطشٕػةسيعةتَيهى ديهة 

ٍَ خواى تاى و تةْٗا و بة دةطةاَلت و  ػوَئ نؤَةَية ثةسوةسدطاسَيهى ػةسع داْةس بهةوٕ يةطة
 قةٖاس ؟؟؟
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بةَةؾ طةوسةتشئ بةسرةوةْذى بِشوخَيٓٔ ية بووْذا, ئةويؽ يةنتاثةسطتى )تةوحيذ( 
ةوةْذى الوةنى و جوصئي و ... يةبةس ٖةْذَيو بةسرطاغ٘ت( بة ) و, دةسضووٕ و نافش بووٕ

 ْةػياو ؟؟؟  طوَاْاويي

و ثَيوةسو و عةقًََيو و و ػةسع و ديَٓيو بةَة ِساصى ية, جطة ديٓى دميونشاطي نوفشو 
 بَي باوةسى ْةبَيت ؟؟؟ 

ئةّ و دةَيَيت *.. ئةوة ضؤٕ ٖةْذَيهتإ جوسئةتى ئةوة دةنات, نة ثَيى واية 
وَةْاْة )َةجًيع( ية بةسرةوةْذى ية َوسطةيةناْة ... نة ية بٓةسةتذا الى ئةوإ ئةجن

)بةسرةوةْذى َوسطةٍ( بشيتية : يةوةى نة ػةسيعةت ػاٖيذى بؤ ْةداوة, ْة بة ِسَيطة ثَيذاْى 
ئايا ثَيتإ واية نة ػةسيعةتى ئيظالّ ػريى و نوفشى ئةى ْة بة ٖةَيوةػاْذْةوةى(, 

ٍَ ْةنشدؤتةوة نة ئاييٓى ئيظالّ  ٖةَيٓةوةػاْذؤتةوة, وة ٖةَوو ئايَٓيهى ثوضة
يةنتاثةسطتى ٖةَيذةوةػَيَٓيتةوة, وة ٖةَوو ِسَيباص و َيًةتَيو نة ِسَيباصو َيًةتى 

 ٖةَيذةوةػَيَٓيتةوة, ئيظالّ ثوضةىَل ْةنشدؤتةوة ..؟؟

و حةقَيهة  باْطةواصى بؤ دةنةٕ, وة ئةوة ة و باْطةواصَيهة نة ثَيتإ واية*.. ثاػإ ئةو
و بٓطيٓةى نة ثَيتإ واية سَيطشى ثَي دةنةٕ يةو ئةجنوَةْة ػرينى ياْةدا, ثاؾ ئةوةى ئةؿٌ 

و يةقةبشتإ ْا بٓطيٓةناْى باْطةواصى ئيظالَى و جةَظةسى طةوسةى حةقى ئاػهشاتإ ثؤػي 
ةْشَيت ٓة ساطت و ئةؿيًة و بةسرةوةْذي ية طةوسة دةَْيزسَيت و يةقةبش دي؟؟ وة ئايا ئةّ بٓط

ٖةتا يةطةس حظابى ئةو, َؼتوَِشو قظة يةطةس ػتة الوةنى و جوصئي و بطونةناْى ئائ 
 بهشَيت ؟؟؟

ٍَ  –نة َوْاقةػةى ئةو ػتة جوصئي و الوةنى ياْة دةنةٕ ثاػإ  وةى ئةوةى ٖةو
ٍَ ضى و ثؼت بةضي دةبةطنت ية داواناْتاْذا  و  -دةدات بؤ حةساّ نشدْى عةسةم دةضٓة ثا

 وة و ضؤٕ قظة دةنةٕ  ؟ى دةَٖيٓٓةبةَيطة بةض

ئايا دةَيَئ: خواى طةوسة فةسَوويةتى, يإ ثَيػةَبةسى خوا )ؿًى اهلل عًية وطًِ( 
 فةسَوويةتى ؟؟؟
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: ئةوة دسؤتإ نشد, ضوْهة ئةوة ٖيض يإ ئةطةس واتإ ووت ثاػإ ئةطةس ثَيتإ وابوو
يٓى دميونشاطي و ػةسيعةتى حظاب و ئيعتيباس و ْشخ و بايةخَيهى بؤ ْيية ية دئ و ئاي

دةطتوس, ئيال ئةوة ْةبَيت نة )دةطتوس( ػايةتى يةطةس داوة, و ْشخى بؤداْاوة ... بَي طوَإ 
... و ٖاوػَيوةيإ ية ياطاناْى  25.. وة َادةى  24ئَيوة دةَيَئ: َادةى دووةّ دةَيَي ... وة َادةى 

اوةسى تش ٖةية؟؟ ئايا ئةواْةى ئةّ نوفش و طوَِشايي, ئايا دواى ئةَة نوفشو ػريى و بَي ب
 ؤتة بةس ٖيض بٓطيٓة و ِسَيباصو يةنتاثةسطتى يةنيإ بؤ دةََيَٓى ؟؟تِسَيطةيإ طش

ـْ َقْبؾَِؽ ُيِريُدوَن َأنْ ر ُْؿ آَمـُقا بَِا ُأْكِزَ  إَِلْقَؽ َوَمو ُأْكِزَ  ِم ـَ َيْزُظُؿقَن َأَنَّ  َيَتَحوَكُؿقا إىَِل  أََلْ َتَر إىَِل الَِّذي

ًٓ َبِعقًدا مَا ََ ُفْؿ  ْقَطوُن َأْن ُيِضؾَّ ئةى حمُذ . (60اهِطا١د.الطَّوُغقِت َوَقْد ُأِمُروا َأْن َيْؽُػُروا بِِف َوُيِريُد الشَّ
 )ؿًى اهلل عًية وطًِ( ئةواْةت ْةبيٓيوة نة دةَيَئ  باوةسيإ بةوة ٖةية نة دابةصيووة بؤت

نةضي ئةو َوْافيكاْة بؤ بشيٓةوة و دادوةسى  و بةواْةى بؤ ثَيؽ تؤؾ دابةصيووة, )قوسئإ(
و بةسْاَةى غةيشى بةسْاَةى خواى طةوسة, ية  )طاغ٘ت(نَيؼةناْيإ دةياْةوَيت بطٔ بؤالى 

ناتَيهذا فةسَاْيإ ثَي نشاوة نة بةو بةسْاَاْة نافش بنب و يَيي دةسبطٔ و ناسى ثَي ْةنةٕ, وة 
نشدَْيهى بَي طٓووس, بؤية ئاوا طةس بؤ بةسْاَة ػةيتاْيؽ دةيةوَيت طوَِشايإ بهات طوَِشايي 

 دوْيايي يةنإ ػؤِس دةنةٕ ((.

وةاَلممإ بذةْةوة ... ئايا دةنشَيت ػةسيعةتَيو يإ قاْوَْيو يةو ثةسطتطا ػرينى و بت 
 ثةسطتى ياْةدا دابٓشَيت, بة ِسَيطايةى جطة يةّ ِسَيطة ػرينى و نوفشى ياْة ..؟؟

 ْاو قظة صإ و خاوةٕ ديذو بؤضوْةنإ ؟؟!!وةاَلممإ بذةْةوة ئةى بة

بَيت و يةطةسى دةطشئ,  نة دةتاْةوَيت بؤ خوا وة ئةو حونِ و فةسَإ سةواييةى
 دةتاْةوَيت بةّ ِسَيطةو ػَيواصة بيطَيِشْةوة ..؟؟

–ئايا ْاصأْ ئةَة ِسَيطةيةنى بَي باوةسى  و داخشاوة ... ضوْهة ئةطةس طةسنةوتوؾ بوو 

حونُى خواى طةوسة ْابَيت, بةَيهو حونُى دةطتوسو حونِ, ئةوة ٖةسطيض  -ْائةطةس واَإ دا
و ْابَيتة  حونُى طةٍ و حونُى جةَاوةس دةبَيت .. وة ٖةسطيض حونُى خواى طةوسة ْابَيت

, َةطةس ئةوناتة ْةبَيت نة ًَهةو بووٕ بَيت بؤ وتةى خواى طةوسة و, بةسْاَةى خواى طةوسة
بةاَلّ ئةو ناتةى ت و بةسْاَةنةى و, بةْذايةتى نشدٕ بَيت بؤى ... دَيهشاْةوة بَيت بؤ ػةسيعة
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تةطًيِ بووٕ بَيت بة ديٓى دميونشاطي و, ػةسيعةتى دةطتوس و دةطةاَلت و حونُى طةٍ و 
ٍَ )طاغ٘تحونُى حونُة ئةو جةَاوةس ... ئةوة  (ة, ٖةس ضةْذة يةٖةَإ ناتيؼذا يةطة

و يةى بطشَيتةوة, ضوْهة خواى طةوسة )طبخاْة ٖةْذَيو حونُى خواى طةوسةدا َوافل بَيت 
َّٓ َّللروتعاىل( فةسَوويةتى:  ْؽُؿ إِ .واتة: ٖةَوو حونِ و بشياسَيو تةْٗا (39ٙ٘ض  ةتى ض٘ز دإِِن اْْلُ

 و تةْٗا ٖةس ٖي خواية, وة دةبَيت تةْٗا ٖةس ئةو حانِ و بِشياس بةدةطت بَيت ((.

ونُيؽ بؤ خوابَيت ئةوة ةدا ْةوةدى حوةى ضؤٕ ئةطةدو ئيظالّ فةسَووى: ئةطةس يةط
 ., ضوْهة يةطةدا دةنةى بؤ غةيشى خوايةٖةس نوفشة

واتة دةبَيت حونِ تةْٗا بؤ طةٍ  ))إْ اذتلٍ إال هوِاع(( وة خواى طةوسة ْةى فةسَوو:
نِ ٖةس بؤ خواى تاى و تةْٗا واتة دةبَيت تةواوى حو دإٓ َّللربَيت((, بةَيهو فةسَووى 

 ((.بَيت

َٓ َتتَّبِْع َأْهَقاَءُهْؿ َواْحَذْرُهْؿ َأْن ر ٖا دةفةسَوَيت:وة ٖةسوة َوَأِن اْحُؽْؿ َبقْـَُفْؿ بَِا َأْكَزَ  اَّللَُّ َو

ـْ َبْعِ  َمو َأْكَزَ  اَّللَُّ إَِلْقَؽ  واتة: ئةى حمُذ )ؿًى اهلل عًية وطًِ( ٖةس دةبَيت  .(49املا٢دٝ دَيْػتِـُقَك َظ
نة  تةوتواْت و خاوةٕ ْاَة ئامساْييةنإ بةوة حونِ بهةييةْاو ٖةَوو خةَيهى و ػوَئ ن

خواى طةوسة بؤى ْاسدويت, وة ْةنةيت ػوَئ ٖةواو ٖةوةغ و ئاسةصووى خةَيهى بهةويت, وة 
ئاطاداسبة نة الت ْةدةٕ و ٖةَيت ْةطَيِشٕ ية ٖةْذَيو يةو ػتاْةى نة خواى طةوسة بؤى 

 64ْاسدويت ية حونِ و بشياسةناْى((. 

بةوةى نة خواى طةوسة ْاسدوويةتى((  دبَِا َأْكَزَ  اَّللَُّرخواى طةوسة دةفةسَوَيت: دةبيٓني 
 ((. بة ٖاوػَيوةى ئةوةى خواى طةوسة ْاسدويةتى ((.))  قى ًا أُصي اب وة ْةى فةسَوو: 

                                      
( ٖؤناسى دابةصيٓى ئايةتةنة بؤطةس تاقَُيو يةة يةةٖودي يةةنإ دابةةصى, ئةةواْيؽ )ئةينب طةوسيا, نةةعب, ػةاغ(           64

ة بةسئ, و ثَيي بًَةئ ية َةطةيةى سةمجذا ثؼت طريى َإ بهة و ناتَيو نؤبوْةوة و وتيإ با بطني )حمُذ( ية خؼت
با ئةو حونُة تةعتيٌ بهةئ و اليبةسئ, ئةوطا ئَيُةؾ ية ٖةْذَيو ػتذا بة طوَيةت دةنةةئ, خؤػةت بةاؾ دةصاْةى      

ى اهلل ئةطةس ئَيُة ػوَيٓت بهةوئ تةواوى ٖؤص و تائيفةناْى ديهةةؾ ػةوَيٓت دةنةةوٕ, بةةاَلّ ثَيػةَبةةسى خةوا )ؿةً       
واى طةوسة ./ تةفظريى ئةبني عةةباغ و جطةة    عًية وطًِ( بة طوَيى ْةنشدٕ, و حونِ و دادوةسى طةساْذةوة بؤ الى خ

 .... ئةويؽ
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واتة: حونِ بهة  )) ٗاْ احلٍ بٍِٚٔ  ا ُـ عوٕٚ اهدضت٘ز ٗاهقاُْ٘ ((.يإ ْةيفةسَوو: 
.. بةَيهو ئةَة قظةى اوة ((.ة ية دةطتوسو قاْوْذا ٖةية و داْشاْذا بةوةى نية َْيواْي

 َوػشيهةناْة, ية بةْذةى دميونشاطي و دةطتوسة دةطتهشدةنإ ...

ثاػإ ئَيوة ية نوَئ؟ ثاؾ ٖةَوو ئةَاْة ئَيؼتا ئَيوة يةطةس طوَِشايي و الداْةنةتإ 
... ئةوة تةجشوبة و ئةصَوْى  ؟؟اسْةوة طووس و ثَيذاطشٕ؟ ئةوة طةسى خؤتإ ية خؤاَل ئةػ

ئةواْةى دةوسو بةسى ٖاوػَيوةى خؤتإ ْابيٓٔ؟ ئةوة ية جةصائريو ئةوةؾ ية نوَيت .. ئةَةؾ 
ية َيـش و ئةواْى ديهةؾ, ئايا تا ئَيظتاؾ تَيٓةطةيؼتووٕ و دَيٓيا ْةبووٕ نة ئةَة ياسى و 

نى ِسَيطة داخشاوة, وة ٖةتا ئَيظتاؾ طةَةيةنى نوفشى و بَي ئيُاْى ية, وة طةَا طةيةنى ػري
غوت(ةوة, نةى طايةطةس ئةوة طاغ ْةبووْةوة نة ئةّ ئةجنوَةْاْة طةَةيةنٔ بة دةطتى )

وة ,  ةخات, وة و ناتَيو بيةوَيت ٖةَيى دةوةػَيَٓيتةوة..ذبيةوَيت دةيهاتةوة و نةى بيةوَيت داي
ساصى دةبَيت يةطةسى و بِشياسى  ()طاغ٘تٖيض قاْوَْيهى تَيذا داْاْشَيت, ٖةتا ئةو ناتةى 

 65يةطةس دةدات .. 

وة يةطةس  ئيرت بؤضى ئةوةْذة ثَي دادةطشٕ و طووسٕ يةطةس ئةّ نوفشة ئاػهشاية ... 
 ئةّ صةييًى و بَي دةطةاَلتى ية ئاػهشاية ؟؟

                                      
ئةو ياطاو بشياساْةى  -( يكى ثَيٓجةّ ية سةػٓووطي دةطتوسى ٖةَيؼةيي عَيشاقذا ٖاتووة: )أ138( َادةى )65

ةجنوَةْى طةسؤنايةتى دةنشَئ, بةَةبةطتى سةصاَةْذى يةطةسيإ بة ئةجنوَةْى ْوَيٓةسإ دةيإ دات, سةواْةى ئ
ئةطةس ئةجنوَةْى طةسؤنايةتى سةصاَةْذى يةطةس ْيؼإ ْةدا, ياطانإ دةطةِسَيٓةوة بؤ ئةجنوَةْى  -نؤى دةْط .. ب

ياسو ياطانإ ئةطةس ئةجنوَةْى طةسؤنايةتى ساصى ْةبوو يةطةس بش -وةصيشإ, بؤ دووباسة ضاو ثيا خؼاْذْةوةيإ, ج
( سؤردا يةبةسواسى طةيؼتٓيإ, جاسَيهى تش دةطةِسَيٓذسَيٓةوة بؤ ئةجنوَةْى ْوَيٓةسإ, 10بؤ جاسى دووةّ ية َاوةى )

( ى ئةْذاَةناْى بشياسى يةطةس بذات, نة ئيرت 5/3يةّ ناتةدا ئةجنوَةْى ْوَيٓةسإ َافى ئةوةى ٖةية بة صؤسيٓةى )
 رِبدسَيت, و بة ثةطةْذ نشاو دادةْشَيت ...ْاتواْشَيت ْاسةصايي يةطةس دةسب

( ية ثِشؤرة دةطتوسى ٖةسَيُى نوسدطتاْى عَيشام: طةسؤنى ٖةسَيِ طةسة ساى ٖةس 65وة ٖةسوةٖا َادةى )       
دةطةاَلتَيو, نة بةياطا ثَيي بذسَيت, ئةّ دةطةاَلتاْةى خواسةوةؾ ثيادة دةنات ... دووةّ: دةسنشدْى ئةو بشياساْةى 

( سؤر ية وةسطشتٓياْةوة بؤى ٖةية يةو َاوةيةدا ْاسةصايي يةطةس 15ةَاْى نوسدطتإ دايذةَْيت, ية َاوةى )نة ثةسي
ٖةَوويإ يإ بةػَيهيإ دةسبرِبَي و بيإ َْيشَيتةوة بؤ ثةسيةَإ بؤ ضاو ثياخؼاْذْةوةيإ, وة دواتش بشياسى 

  ثةسيةَإ ية باسةياْةوة بٓةبش دةبَيت ((...
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ٍَ ئةَةؾ دةبيٓني نؤ دةبٓةوة و ٖةساو ٖوسيا دةَْيٓةوة و دةَيَئ: ضؤٕ ئةو  ثاػإ يةطة
ًَني بؤ ػيوعى و بَي دئ و خاو ثةسطتةنإ ... ئةجنوَةْا ٍَ بهةئ و بةجَييإ بَٗي  جطةْة ضؤ

 ؟؟  يةواْيؽ ية َوحليذةنإ

وا اَّللََّ َصْقًئو رخواى طةوسة دةفةسَوَيت:  ـْ َيُُضُّ ُْؿ لَ ـَ ُيَسوِرُظقَن ِِف اْلُؽْػِر إَِنَّ َٓ حَيُْزْكَؽ الَِّذي َو

َعَؾ َلَُ  َّٓ ََيْ ْؿ َظَذاٌب َظظِقؿُيِريُد اَّللَُّ َأ ِخَرِة َوََلُ ْٔ ئةى حمُذ )ؿًى اهلل واتة: (. 176آي عٌساْدْؿ َحظ او ِِف ا
ثةية ثَيؼرِبنَي و بةو َوْافيل و بَي باوةساْة نة  عًية وطًِ( خةفةت باسو دَيتةْط َةبة,

و ئةواْة بة ٖةَيطةساْةوةيإ و يةدئ دةسضووْيإ ٖيض صياَْيدةنةٕ بؤ درايةتى نشدْى تؤ, 
ْاطةيةْٔ بة خواى طةوسة, وةى ضؤٕ ئةطةس ئيُإ و باوةسيؽ بَيٓٔ ٖيض طودَيو ْاطةيةْٔ بة 
خواى طةوسة, خواى طةوسة ئةيةوَيت ية دواِسؤردا ٖيض بةػَيهيإ ْةبَيت و بَي بةػيإ بهات, وة 

   66خواى طةوسة طضايةنى صؤس طةختى بؤ ئاَادة نشدووٕ ((.

و بةؾ َوحليذ و بَي باوةسةنأْ, ئةوة ثريؤصتإ بَيت, ئةؤَةَيى ئةطةس ئَيوة ية دةطتةو ن
و بةرداسى يةتإ .. بةرداسيإ بهةٕ بة نوفشو ػرينيإ ئةطةس دةتاْةوَيت, بةاَلّ ضاى بضأْ 
ٍَ و باسةدا و بةو ػَيوةية, تةْٗا ية طٓوسو حةدى دوْيادا ْاوةطتَيت,  نة بةرداسى نشدٕ يةو حا

( دا ثاؾ ئةوةى حةصةس و ئاطاداسى دةدات ية اهِطا١تى )بةَيهو وةى خواى طةوسة ية طوسة
ٖاوػَيوةى ئةو ئةجنوَةْاْة, وة فةسَإ دةنات بة جيابووْةوةى ػوَئ نةوتواْى و بةرداس 
ٍَ يإ داْيؼتووة وةى ئةوإ  بووةناْى, و داْةْيؼنت يةطةَيياْذا, ئةطةس ْا ئةو نةطةى نةيةطة

إِنَّ اَّللََّ َجوِمُع ادُْـَولِِؼََّي رئاطاداسييةوة دةفةسَوَيت:  دةبَيت و حظابي ئةواْى بؤ دةنشَيت, بة

ـَ ِِف َجَفـََّؿ َْجِقًعو واتة: خواى طةوسة نافشو دوو ِسووةنإ ية ئاطشى دؤصةخذا  (119د.َواْلَؽولِِري
 ثَيهةوة نؤدةناتةوة ((.

نى ئايا ثاؾ ٖةَوو ئةَاْة, دَيٓيا ْةبووٕ و يةقني تإ بؤ دسوطت ْةبوو نة ػري
ئاػهشاية, وة نوفشو بَي باوةسى ِسووٕ و بَي خةوػة, وة ئايا ْةتإ صاْى نة ئةوة ئاييَٓيهة جطة 

                                      
ية تةفظريةنةيذا دةفةسَوَيت: ئةواْة نؤَةَيَيو بووٕ ية تشطي َوػشيهةنإ َوستةد بووْةوة,  طيبوس( ئيُاَى ق 66

 بؤية ثَيػةَبةسى خوا )ؿًى اهلل عًية وطًِ( بة َووستةد بووْةوةيإ صؤس غةَباس بوو ..
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ة جطة ية ِسَيباصو َيًةتى يةنتاثةسطتى و تةوحيذ صو َيًةتَيهوة ِسَيباية ئاييٓى خواى طةوسة ؟؟
 67؟؟ ئيرت بؤضى ٖةس ٖةاَل ٖةاَلتاْة يةطةسى ... واصيإ يَي بَيٓٔ بؤخؤيإ .

ةَيَى واصيإ يَي بَئ و يَيى دووس بهةوْةوة بؤ ػوَئ نةوتواْى ئةٌٖ و َيًةتى خؤى, ب 
وة ػوَئ َيًةت و ِسَيباصى ئيرباٖيِ بهةوٕ )عًية ايظالّ(, نة ئةو ية َوػشيهإ ْةبووة و 
ًََئ )عًية ايظالّ(, ناتَيو ئةو الواصو بَي دةطةاَلت بوو  حةْيف بووة, وة وةى ْةوةنةى يوطف ب

ِخَرةِ  رديو ديواسةناْى بةْذةاْةداو دةيفةسَوو:  يةو ْٔ َٓ ُيْمِمـُقَن بِوَّللَِّ َوُهْؿ بِو َي َقْقٍ   ًُ ِمؾَّ إِِّنِّ َتَرْك

َك بِوَّللَِّ مِ  َي آَبوئِل إِْبَراِهقَؿ َوإِْشَحو ََ َوَيْعُؼقَب َمو َكوَن َلـَو َأْن ُكرْشِ ًُ ِمؾَّ َبْع ءٍ ُهْؿ َكولُِرون * َواتَّ د ـْ ََشْ
 (.38 – 37٘زٝتٟ ٙ٘ض  ض

)َيًةتى( ئةو نةطاْةّ واص يَيَٗيٓاوة, نة باوةسيإ بة  ِسَيباصيواتة: ضاى بضأْ نة َٔ 
باب و باثريامن: ئيرباٖيِ و  ِسَيباصيخوا و ِسؤرى دوايي ْيية, وة بؤخؤّ نةوتوَةتة ػوَئ 

ت, وة بؤ ئَيُةؾ ئيظخام و يةعكوب, ٖةسنةطَيهى ديهةؾ ئاوا بهات, ٖةس ئاوا طةسنةوتو دةبَي
ْيية )خاْةوادةى ثَيػةَبةسإ و ػوَئ نةوتواْيإ( ٖيض ػتَيو بهةيٓة ٖاوبةؾ و ٖاوةَيى 

 خواى طةوسة ((.

و ئةجنوَةْةناْى, وة بةسائةت و تةبةساى يَي بهةٕ  )طاغ٘ت(: دووس بهةوْةوة ية نةواتة
 َادةّ ئاواية. بَي باوةس بنب و ثَيى نافشو

اس, بةاَلّ صؤسبةى بًََيظةدو ػهشا ... وة ْوس و ِسووْانى دياس ئةوةية حةقى سووٕ و ئا
 .خةَيهى ْاصأْ

ـْ َهَدى اَّللَُّ َومِ ر  ًٓ َأِن اْظُبُدوا اَّللََّ َواْجَتـُِبقا الطوغقت َلِؿـُْفْؿ َم ٍي َرُشق ـْ َولََؼْد َبَعْثـَو ِِف ُكؾِّ ُأمَّ ـُْفْؿ َم

مَاَليُ  ًْ َظَؾْقِف الضَّ اتة ئَيُة بؤ ٖةَوو طةٍ و ْةتةوةيةى )قةوََيو( و (36اهِخى  دَحؼَّ
                                      

يجشةتى ية َةنهةوة ( ئةَةؾ ػوبٗةى َوْافيكةناْى قوسةيؼة ئَيظتا بؤ ئةَاْة َاوةتةوة, ناتَيو خواى طةوسة ٖ 67
بؤ َةديٓة يةطةس ثَيػةَبةسى خوا )ؿًى اهلل عًية وطًِ( و باوةس داسةنإ واجب نشد, ٖةْذَيو ية َوْافيل و دوو 
ٍَ نةئ بؤ نافشةنإ, يإ بؤ قوسةيؼى يةنإ, ٖةتا ضؤٕ بياْةوَيت  ِسووةنإ دةيإ ووت: ئَيُة ضؤٕ ئةّ خانة ضؤ

ةبةس ئةَة وايإ ْةدةوت, بةَيهو يةبةس خاتشى خؤيإ و بؤ ئةوةى ٖيجشةت ْةنةٕ ئاوا بهةٕ تَييذا, نة ية ئةؿًذا ي
.... 
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ثَيػةَبةسَيهُإ ِسةواْة نشدووة, ٖةتا بةْذايةتى خواى طةوسة بهةٕ و واص ية بةْذايةتى و 
 ( بَٗيٓٔ, جا خواى طةوسة ِسَيُٓويي و ٖيذايةتى ٖةْذَيهى يةو طةالْة نشد)طاغ٘تطوَيِشايةَيى 

, وة ٖةْذَيهيؼإ بةٖؤى صؤسى تاوإ و طاغ٘تبة  بة ئيُإ َٖيٓاْيإ و بَي باوةس بووٕ يإ
 ْهوَيى نشدْيإ طوَِشايي يةخةى طشتٔ ((.

ـْ ُيوكِفِ ر ور * َمو َتْعُبُدوَن ِم ُققَن َخْرٌ َأِ  اَّللَُّ   الَْقاِحُد اْلَؼفَّ ـِ َأَأْرَبوٌب ُمَتَػرِّ ْج َّٓ  َيو َصوِحَبِل السِّ إِ

ْقُتُؿقَهو َأْكُتْؿ َوآ وُه ذَ َأْشَاًء َشؿَّ َّٓ إِيَّ َّٓ َتْعُبُدوا إِ َّٓ  َّللَِِّ َأَمَر َأ ْؽُؿ إِ ـْ ُشْؾطَوٍن إِِن اْْلُ و ِم لَِؽ َبوُؤُكْؿ َمو َأْكَزَ  اَّللَُّ ِِبَ

َٓ َيْعَؾُؿقن َـّ َأْكَثَر الـَّوِس 
ـُ اْلَؼقُِّؿ َولَؽِ ي  (.40-39ض٘زٝتٟ ٙ٘ض   دالدِّ

اخؤ ضةْذ خوايةنى جيا جيا )َوتةفةسيل( واتة: ئةى ٖةسدوو ٖاوِسَيى بةْذةاْةنةّ: ئ
ٍَ و بة دةطةاَلت بةطةس ٖةَوو  بجةسطرتَئ ضانرتة, يإ ٖةس يةى خواى تاى و تةْٗا و صا
ػتَيهذا ؟؟ ئةوةؾ ضاى بضأْ ئةواْةى ئَيوة ية جَيطةى خوا دةيإ ثةسطنت تةْٗا ضةْذ 

خؤتإ ْاوتإ ْاوٕ و نشدوتأْ بة  ْاوَيهى بَي ْاوةِسؤنٔ, ئَيوة و باو و باثرياْتإ بة ئاسةصووى
خوا/ وة خواى طةوسة ٖيض بةَيطةيةنى بؤ ِساطتى ثةسطتٓى ئةواْة ْةْاسدووة, وة ٖةَوو حونِ 
و بشياسَيو تةْٗا و تةْٗا ٖةس ٖي خواية, وة دةبَيت تةْٗا ٖةس ئةو حانِ و بِشياس بةدةطت 

بؤ ئةو بهةٕ و ئةو بجةسطنت و بَيت, وة فةسَاْى داوة نة: ئَيوة دةبَيت تةْٗا بةْذايةتى 
ٌَ ...., ٖةس ئةو ئايٓة  طوَيِشايةَيى ئةو بهةٕ, ْةى ية حيضب و عةػريةت و طشوو و خَي
)يةنتاثةسطتى( ساطت و سةواو ثاية داسة, نة ثَيِ ساطةياْذى و باْطةواصّ بؤ نشدى, بةاَلّ 

 ية ((.صؤسبةى خةَيهى ْاصأْ نة ئاييٓى يةنتاثةسطتى )تةوحيذ( ساطت و سةوا 

: يَيى دووس بهةوْةوة و بةسائةت بهةٕ ية ػوَئ نةوتواْى و ػرينةنةى, ثَيؽ خةَيهيٓة
ئةوةى ناس ية ناس برتاصَيت ... وة ثَيؽ ئةوةى ئةو ِسؤرة بَيت نة ئةوة بةسص تشئ و طةوسةتشئ 
ػت دةبَيت نة خؤصطةى بؤ دةخواصٕ, ثاؾ يةدةطت ضووْى ناتةنةى و ناسيةناس تشاصإ, نة 

 و ِسؤرة ثةػيُاْى و حةطشةت و ٖةْاطة ٖةَيهَيؼإ ٖيض طوودى ْابَيت بؤتإ ...ئة
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َْشَبوُب* َوَقوَ  ر  ْٕ ًْ ِِبُِؿ ا َبُعقا َوَرَأُوا اْلَعَذاَب َوَتَؼطََّع ـَ اتَّ ـَ الَِّذي بُِعقا ِم ـَ اتُّ َأ الَِّذي ـَ إْذ َتَزَّ الَِّذي

ًة َلـََتَزَّ  َبُعقا َلْق َأنَّ َلـَو َكرَّ اٍت َظَؾْقِفْؿ َوَمو ُهْؿ اتَّ ْؿ َحََسَ ُءوا ِمـَّو َكَذلَِؽ ُيِرهيُِؿ اَّللَُّ َأْظَاََلُ َأ ِمـُْفْؿ َكَا َتَزَّ

ـَ الـَّور  . (167_166اهدقسٝ  دبَِخوِرِجََّي ِم

و َوػشيهةنإ طضاى  طاغ٘ت(واتة: ية ِسؤرى دواييذا, ناتَيو طةسنشدةوة و ثَيؼةوا )
ػا دةنةٕ ية ػوَئ نةوتةناْيإ و بةسائةتيإ ىَل دةنةٕ, وة ٖةَوو دؤصةخ دةبيٓني, خَيشا حا

ئةو ثةميإ و بةَيَيٓاْةيإ بري دةضَيتةوة نة ية دوْيادا دابوويإ بةيةى, يإ نة ٖيواى 
طةساْةوةيإ ْةَا بؤ دوْيا و تةوبة نشدٕ, وة ئةواْةػى ػوَئ ئةو طةسنشدة و ثَيؼةوا 

و دةَيَئ: خؤصطة ئةطةس ٖةس بؤ تةْٗا جاسَيهيؽ بووة  َوػشيهاْة نةتبووٕ ٖاواس دةنةٕ
دةطةِسايٓةوة دوْيا, ئةوة ئَيُةؾ يةخةَإ يَي ٖةَيذةتةناْذٕ و, بةسائةت و حاػاَإ يَي 
دةنشدٕ, وةى ضؤٕ ئةَِشؤ ئةوإ )طةسنشدة و ثَيؼةواو طةوسةنامنإ( خؤيإ ية ئَيُة بةسى 

بةو جؤسة ناس و نشدةوةناْى خؤياْيإ ثيؼإ  نشدوو حاػايإ يَي نشدئ, ئيرت خواى طةوسة
دةدات, بةٖةس دوواليإ, طةسنشدةنإ و ئةواْةؾ نة ػوَئ يإ نةوتبوٕ و طوَيِشايةَيى يإ 
ٍَ و نةطةس بؤ ٖةسدوو اليإ و, بؤ ٖةتا ٖةتاؾ ٖةس ية ئاطشى  بووٕ ية دوْيادا, وة دةبَيتة نؤ

 دؤصةخذا ثَيهةوة دةََيٓٓةوة ((. 

 

ًََئ  وة ٖةس ئَي ظتا يَيى دووس بهةوْةوة, وة ٖةس ئَيظتا داْى ثَيذا بَٓئ و بة خاوةْةناْى ب
وةى ضؤٕ ئَيُة ية نؤتايي  –ئةطةس ئَيوة يةطةس ِسَيباصى ئيرباٖيِ و ِسَيطةى ثَيػةَبةسأْ -

 قظةنامناْذا ثَييإ دةَيَيني:
 

 لسدةكاْاُساوة كاْ  ... و دةضتووزة دةضتقاُوُة د ىئةى بةُدة

 داُةزةكاْ...   ئةى ئةزباب و ثةزوةزدطازة شةزع ٓاوةالَُى ديِى دميوكساضي ئةى

 ئيٌَة
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و هة ئيَوة بةزيّ و تةبةزا هة خؤتاْ بؤ ُصيم بووُةوةًاْ هة خواى تان و تةُٔاًاْ  
 زِيَباشةكةتاْ دةكةيّ 

بوويّ و  يةكاُتاْ بيَ باوةزِيضتزثةو دةضتووزة شريكي و ئةجنوًةُة بت وة بة خؤتاْ 
 لسدوفسًاْ ثيَتاُك

وة هة ُيَواْ ئيٌَةو ئيَوةدا دووذًِايةتى و زِق و كيِة و بوغص بؤ ٓةًيصة دةضتى ثيَلسد و 
 دةزكةوت ٓةتا ئةو كاتةى ئيٌاْ دةٓيَِّ بة خواى تان و تةُٔا و بيَ ٓاوةيَ

 

 وظوى اهلل وضوٍ عوى ُبيِا حمٌد وعوى اهة وظحبة وضوٍ

 

 

 
 

 ثيَسِضت
 

َٖيٓاْى بوْةوةس و  يةؿٌ و بٓةسةتى بٓطيٓةى بٓطيٓةنإ ية بةدباطي: سووْهشدْةوةى ئ
 ْاسدْى ثَيػةَبةسإ: 

 )طاغ٘ت( صاساوةىثَيٓاطةى 
ٍَ خواى طةوسة  ذاْةسإاطي ئةوةى نة ػةسعب  غوتٔ و دووسنةوتٓةوة يَييإ واجبةطايةطة

 طاغ٘ت بةسصتشئ و ْضَرتئ ثًةو دةسةجةناْى نافش بووٕ بة 
 اطي ديَٓيهى بَي باوةسى ية و ػوَئ نةوتوةناْى َوػشيهٔباطي: ئةوةى دميونش

 ثَيٓاطة و ساطتى دميونشاطي
 باطى طشْطرتئ تايبةت َةْذييةناْى دميونشاطي و ئةوةى دميونشاطي نوفشَيهى ئاػهشاية 
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غوتة, بشيتية ية تةػشي  و طادميونشاطي تةػشي  و ػةسيعةتى صؤسيٓةية يإ حونُى 
 وس, ْةى ػتى تشحونُيإ بة طوَيشةى دةطت

 دميونشاطي بةسٖةَى عةملاْي يةتى بؤطةْة
 ساطتى و حةقيكةتى بةرداس بووةنإ ية دميونشاطيذا

 باطي: سةدو وةاَلّ يةطةس ػوبٗةو طوَاْة باتًَةنإ يةطةس ػةسعاْذْى ديٓى دميونشاطي
 وةاَلَةنإ يةطةس ئةو طوَاْاْةى نة ية نتَيبةنةى عُش االػكشدا ٖاتووة

 ةّ: ناسى ثَيػةَبةس )يوطف( يةالى ثاػاى َيـش طوَاْى يةن
ٍَ ئةوةػذا - طوَاْى دووةّ: ْةجاػى حونُى ْةنشدووة بة حونُى خواى طةوسة يةطة

 َوطوَيُإ بووة
 ْاوْاْى دميونشاطي بة )ػوسا( يإ ئاصادى بريو سا دةسبشئ طوَاْى طَيٗةّ:

  فك٘يًية وطًِ( ية ثةمياْى طوَاْى ضواسةّ: بةرداسى نشدْى ثَيػةَبةسى خوا )ؿًى اهلل ع
 طوَاْى ثَيٓجةّ: بةسرةوةْذى دةعوة و باْطةواص 

 بة فةشهَى خواى طةوزة تةواو بوو

 هة دوعاى بةخيَس بؤ ئيٌةو تةواوى بسا ًوجآيدةكاْ بيَبةط ًاْ ًةكةْ
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 :ة بّاُضاوةزواُى ئةَ ثةزتووك

 (تِةى دميوكساضي)في 

 اْ(ُى دميوكساضي خواشهة ديّ دةزضوو)البسدُى طوًاُةكاْ هةضةز 
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