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 نححسن اهّلل الرحهن الرح
ن و یوحهلد و لللا الهلا   یاهّلل ع ل ین و صل حالحهد هّلل رب العاله

 ن.حدائهن اجهعاع ین و لعنة اهّلل ع یالهداة الراشد

كوو یقوو العبد ووثلع  ووخو بعدد   عبسوود  للیملعنووقل ووثلعالوو لعبوویملجووالعجوو  خمل
ملجدوو الع  وو لیملولعبدوو بملعب لووی لعبف ضوو لعبد وویوو لولعبدموو  لعبد یووعبجل

ك لیملجالعبم ح ملعبمقثسلعبم  والع و لح حو لعبم مو نخم مثلك  مو لخحمسوجل ل
كدوونلعلووج للد وو لولعل بووذلح وو ح  لولموو ل بوو لك  وو لیدوونللل ووثللوو الموو ل

اء ححالتسألوا عن اشل  ملیصً لف جخدً لولحمتم ن  لح ی ً لولح ج عز  لضدیش 
مواللیف نل دد علولع لف جو عالعبدوةاولول بو لبم كدونلعالتجد لكن تسؤكن ان

م  لخثل یولعبدف قلولعبتخ بفلولعب ق قلح لیعبغلیع  لعبزم نللللیتثعل
مواللوزوللیولبمو لكدونلعال لع تف ق،یل لیقل ل  نلمتفق نلولب لللی جثلفح

لیتقوو لفوولعنل ئووقیتووقلولعوبیالوو بقلولع وو لجلیعهّلللولللوولی وو العبمسووعب لللوو
لعن وملیالحتویالعبم وحالح ل ملعاك نلعبثیالعولعبمت  ونیعبمد فقلیثخع

لبلمتوع جحلعخف   للالج لعص  ج ملولبوم الیالحو  عج ملولعبدو  جی  زو و لع  
لجووزللووالحمل وو لعجوو  للالمسوولم ملولموو ل بوو ل ووثیموود ج ملولعبسوو بم

الف  كوو عل ونلحمل وو لولیالول صوو للووالعبدموو لج وو لل موو  لعبصوو ب یعبمتووع ج
عجوثلمسوجل لموالعبمسو ئ لعل وملمد و للبوملیحص ص علخ فوً لموال قل و لولعنو

للی ووالعنلعهّللللوو   نقلصوود لعبدوو بملولخلوو لحدووخول للدووثل العهّلل   ملع  
  ملوللیشلحدویولعلو سللول و لموثعالعبدو بمی ج لعبدم لج  العبمسجل لوللل
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ك ن علیلل خف نل  العبمسعب لخ  لتثوالع ف كلولتستق لع اض ن.لولعنل العهّللل
 مل  وو لبمفوو وعلف خف  وو لخل مل ن ووملع علللم  وو لولبوومیلووالعبدوو سلشووفق لللوو

ولخلونللد و لعبمصودف  لولعب لو ئ لوللی  لحقلوحوحلتمالولبملك ن  لبملیحت
لیكتوو الول لعلووم  لفوولیجوو ل ك  وو لفووخلعبمط بووذلولعبمسوو ئ لبووملیت كوونلفوو

قو العبج و العنو لمو للومدد لخبو لعج زت و للیعنولینفسلیخفنللللیخط الحت
سل و علیق ب علبخالعولیسل  علع م لمالعب  علعبم یالعولبی ح ئد لع وبلیج  علف

كلید غخثلول خع م لح ب لعب ث كیبقل  علعبتع لیثلوبمالبم لوا  لللویثلع 
 لح  ج حو لولخوتوقلح خ لولاعیعم علولم لكدنلن للیبتقلول ك نعهّلللكف لیال بتقلت ب

ولمو ل بو للی لولعبقلذلعب فیقلمالعبدفسلعبزكیقً لح لد فلعبطل  لبم لفیحق
مو نل ن ومل وثلن وجنلل و ل ملخعبزمو نل  و الع  لو نلولل ئوملع لینلفخاأ
لمووال بوو لع  لخلالولبوومیعبسوو حقلی ًعلح بدسوو  لعبوویووز ملافحوو ًعلولعلتووثبنلا عیووكث

الولیدویللی لیللولیخفخالولعلتدثوعلحم ل یح  عاولعش عقلعب كالعب عح لعبمت
 لیونلعنلخم  ل و علع مو لح بملخالولاأییعب  لولعلتع ل علبل سدلیع ت ج علعب

 لعبق عجو لعبمسوتدثولییع زمو نلولت ولی نل و علع مو لولت كوقلفوینسولیعبلیؤ ح
 جلع م لج  لولعحتملنلعج حتقلفخلی  علعبزم نلعلتخ  لعهّلللل   نقلفلیف
ع مووو للیمووو نل وووثلعشوووت قلللوووخل  ووو لعزم نوووً ل ممووو نلعنیجووو عزلتعخلینفسووولیفووو

لیللوولیولعخوو لی لفخوو جلعبد وویووتوو كلعج حتووقلح بمللیف لووتخ  لعهّلللموو ولللوو
 وً لخعلیعمةالظ   ولفخ جلعبد ولین جلع ختص الولع  تص اللللیعج حتقللل

كو ل٭قلع حو عالیع متث البمالحقثالم لتقت لینفسلیف وج نللل فو نلمو ل
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كو ج لف خلولعبم ج لمالع خ عنلعنل٭ق اخدلملخم ل  و ب عل و علحتع ج علحو  عالع 
لبمالن جنلل   تقلولظ   للثعبتقلول  تونلخدتقلولعلتثبنل  یع م لع  

 قلب وقلیم وتقلولت ع علش  قلولحثعل و قلولز   لعن عالح قلولتوألت لعشود لعشوت
لمال  للدثخول  ك بم  لیالفدط   لع   ولع مواللینلع حمو لجو لعالوخوعبد ومل

 الفموال تو لنفسوً لخوم ملعیع  كلعب ودف لحتدلولیسد نلفخمالك لج   لول 
ك نیفم نم ل ت لعبد سلجم   عللیقت خق الم لخج دضلعبج ل لول  للیدً لول

ثلولعنم ل ب لبم لصو ال ل وقلح  حو االك جو اولخثلعب ثیال  علعبت كیع م لعب 
 ثلوخعولحث

 موالم ع د و لین نلعبقو عفلیلل

 

 ف ووووملعب قوووو خلع علبووووملیولموووو لللوووول

 

كدن  یود  ا   لمو لمددو الیكت وقلح بف الولیكت حوقلعبو لیفلقال س ها اهّلل
وقعت  ر دة  یق باًل ون  لرفق ء  الربعة للس لك ف ن ی   كنت تر ن یتكتب ل   

ه و حددفهدد  دسددمنر  لعهدد  ف یرأسدد یهدد ا  لهبهجددة فدد یو هددن یقلجدد یوعددرفم ن فدد
 یكت بً  وشحبنً  علد یتكتب ل ء ف لهلمهس    یش یرض ك و  انك و  ورك ب 

 ع  لهر تب  لهعروضة.حجه

كوو نلمددوولاقلل ل لحدووثلخ لعحم مووقل ح لولحووثالوللوو یووعب فلیبموو ل دلووملع  
ع خلولمو للین  حلمددلد لعو لعنیع خ ولولمق م ت  لك نلعب زمللللیش حلمدد

  و لیتدلو لحوقلبخع خلولم للی لح  حلمددمسج بقلف ثأنلیتدل لحقل ملن ج لعبخ
لیفولیفصو ً ل ولیسوتثلخ ثلح ب لو ع الفج عال و علعبسوؤعالخبقلم ع الول

 نووو لیموووالتد لی نووو للوووالعنووو ععلعبمووو ملح ب صووو العوبووویقووو لوصووو الفتد یعب ق
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 لوصووو الیووو م نلیول وووتلللوك  ن خو لقلللد وصللل نا لهلللن القللل ل لع هلللن ح بفصووو ال
 یابللواب الانللان  للتقلحووولیالوللوومیكوو ج عالعبجدوو نلف  خل  وو لحسوو ملعمدوو

 حق ق االخوان.
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 وصلل

 قمهح الخ و حق یوعن یف

 یاال لاق و  ل یاتنلا  لخهن لیسلن كت حوقللیقو الفوخعللملعنلعهّللللو   نقل
ة خلالعجودشو ح  للیفولول و العبصو  قن لهن انلا الحل  حتجخ یانفسهن حت

 یولا  قلد  ل ة وخالعجود یب  حة اصحال ب ب ی  یة  ها خفحجو رة كنهها ال ب ب
قد ع ن اولواااللجاب ان االستدالل لول  العب ض لةحال ب ب یة وجد  خالعجود
خ ل   ی ل یولات  وً ل و العهّللللو   نقلخولعهنلا حع لن اال  حهلا  خوا  نالك ال یع 

ن حولن  هل ر  لن ارجل  الجصلر كلرت یالرحهن ون تفاوت  لارج  الجصلر  لل تل 
 ر.حك الجصر خاسجًا و  و حسحنق ب الخ

ذلولیوو وو لجموو  للوو بملعبغلیلوو بملعب وو   ولعبوو لیعلبموو لن  نوو لفووفوو  
ال وثلت بوثعلموالعالولعملعولموالحالك لوبوثییالعبدس حد لعنلع خةختجسمقلاأ

عحث م لوحثالولع خلعبت ملعبم م ل  لع خل الولعملولعخلعخ لمالعب ضو علول
حللرم وللن خحللرم وللن الرمللا  وللا خلی ووً لحمدزبوو لعبدسووذلبقوو العبد ووخ وو لع

 ولی لعبمسوتدیوثولح   بو لعبدقلخو لعبمؤیوفدلمد لموالتلو لع  بو لعبدقل النسب
كمووو لفصووولد   لفووو طووو ج لخذلیووو لالووو ئلد لعنلعبغحم  حث تدووو لوللووو لیحووو ن عا مل

جووذلبمووالعاع لمد فوو لع خوو ولعب  لدوو لیطوو ج لعب وو   لفخعب وو   ولولعب وو لال
جوثلخموالعب و لالحمو للیذلم لخفیصخلیع خ ولعب    ولحتلید فلمددخلعن
 عب    .لیف

عب و لالعاللی ً لفوخعب    لعالولعملك ب لعلیم نلفخفدق العنقلكم ل
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كموو ل كوو ب لفوولیموو نلفووخولعملول عب وو لالتدوو كتلوللیعب وو   لتدوو كتلولتد لوو ل
كو ب للیم نلفختد ل لولكم ل ك ف عنلولعج عنلمؤمد نل لیمو نلفوخعب    لعج عنل

كو ف عنلولبمو لوبوثل ولعنونلتدلوملعنللت د مو خعب  لالوعبثعنلمؤمد نلولوعبثعنل
كووو نلبجسوووثكلیا  ووو ل ووو لعبدقووو لولعبووودفسلولشووو   ت لعبجسوووثلفممووو ل

كو نلخلجذلعنخوعبثعنلك ب للیعب     م نلبدقل لولنفس لوعبثعنلولبمو ل
لعبووجوجلعبمؤمدوو لولخعب وو لالمجوو  ًعللووالع لوو ع لول  تووجوجلعب جوو لعبمووؤمالع  

كمو ل و التدو ب لعبجوجلعبمو ف ول ثلات حالخجلیوبوعب موملع لیفولیعب ج لعبم ف لع  
جللات حجلل ن ل هحن و الهحجللحجللات ل هحثللات و الهحثلل ن ل خجحن و الخجحثللحل خج
كوو لوعحووثلخف  تووجوجل دوو كلعبمووؤمالعبموو ف ولول لعبموو ف لعبمؤمدوو لولعنموو لزوجوو ل

خ ل  لكلن ولن لید لنفسوقلكمو ل و التدو بیمالللیس لعخخلقنلمالضلدقلع 
ذلیوودتووقلولعبطیللثوو لعبمخل  وو لمووایتووجوجلعبخ خثلیووف بخ انفسللكن ااواجللًا 

لوو بملعب وو   ول جوو لعبلطوو لوللی وو لعبمخل  وو لمووالنفسووقلولعموو لفوویتووجوجلعبطخ
لیك لنفوسلحمو لتسودلی  لبتجزی لعك  لعخفیعبخلطلولمالح العنلعبس ل لعت

عبمؤمدوو للیتووجوجلعبموو ف لعب وو لدخ لول ووثلیووتووجوجلعبمووؤمالعبموو ف ولعب  لدخ ووثل
  .یعب ع د

الع  تو علبوقلحعبو لیفلی  التد بلولك ب لبم لك نلعب بثلجز لعب عبثلكم 
موو نلجووز لخلعب وو لالعنلیممووالفووخف لو جع للوا لللا وللن عجللاد  جلل ءاً عب دوو  ل

كو لجوز ل ك ف ًعلولجز لعبم ف لمؤمدً لولعنمو ل كلوقل م وقلحخو فلخعبمؤمال  و حقل
ت و حلولن اله یخل   الحلخلیعب    لل بملعبلط لولعبخلوطلف نوقلكمو ل و التدو ب



 

7 

سلج بووثلبلموو ف لولجووز لمدووقلعحووثًعلولعنموو لیبووفوو بمؤمال یت وللن الحللحللخلل   الهخ
سنلمدقلول لبقلولعنمو لیكمقل اولبلی م لفخعبم ف لك نلول ؤالولح ملقلك نل

لی لعجو یم نلعج علعبدق لاخلعب  لالعنلیقلول م علعبدمسلف حثلفی  لل  لف
ت بثلمالظلم لوعبثلعبودفسلولعبودفسلخلممالعنخ لیعبدفسل نلعبدق لعبدةاعن

كوو لعالخلممووالعنخ ل یووعب لم ن كوو ب ل ت بووثلتتت بووثلن لمووالعالعبدقوو لول
لزوجووً لمخل  وو لمووالنفسووقلولموواللخلبووم  وو لیدتووقلفجوجوو لعالعبدقوو للیتووجوجلع  

لیث ل  اولولعو   مو لمثل مو لفوی ولولزوج لعالعبدفسلم لم لخ یل   ولمد
 عبط  اولولعبق عاولبم لل فن.

 لولبموو لعلووتف لیولعمووقلبلدقوو لم مووثلولللوولیفوو  العب وو لد
ول وثلللوملعبدلمو  للابوا  و  االوة یانا و ع لمأللع صق عل  بقلیش علحت

 لیوعبف  و لعبد جلیعب و   لع مو لعبم ح مو لعلی نلعنلعبم ع لج  الع م لفویعب ح ن
كو ن علموالوبوثلعحلوخلؤمد علحقلبمحلالبمحف نلعبمف العب  سلیم ن علموالوبوثالولعنمو ل

 یاتنلا صلن و حكلن  لخن كوبوا حایالو ولی  بقلتد بلیفلعبملتسم ل  العب    
كوو ج علع وصووحعبوو لینزبوونلفوولالظ هللات كموو ل وو العهّلللفوویال لی  ل ووملصووملحموومل

ؤمالج ملعحثًعلح  لول یصثقلع وصخسلف نقل یعب لم  لمالك نلمالوبثلعحل
كوو نلمووالوبووثل  ملعمووالح  وصووحول ووملعبوو  لی  لول ووملللوویالعضوول ملعهّلللولمووال

ف  مووو للحووو ب لع  ملع والول ووو لم موووثم.لولعنمووو لعاع لیصووو عسلمسوووتق
عهّلللوبوثللیول وثلنفول  ل ملموالوبوثلم موثیال مد علح  وصحعبم ح م لعب 

الیملعبم و كیعج  لیالولنفیصلذلن حللالع  لن حلبمف الفم نلمالعبمغ  
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 یرًا ولن النلاف  هلن تجعنلحلرب انهلن امل  ن ك ع صود مللیتقلول  الفخمال ر
سلع جوو ولولع م موو لی لج وو الع جوو ولولع م موو لبووول لشوو لعنلعبموو ع ی انللا ونلل

وللا كللان وحهللد احللا احللد وللن رجللالكن و لكللن  لفقووثل وو العهّللللوو   نقلیعبجسووثعن
فوو بم ع لع جوو ولعب  لدوو لولع م موو لعب  لدوو لبلدقوو لن حلل رسلل ل اهّلل و خللاتن النج

 د ثلحقلعب حما.خمتسذلحقلعبجد نلولخخل لمالشد علنةا ملوللیعب 

ك بمف العب    ولبلیع م اولح بس  لف ولعم لعبدفسل سنلج دونلیك ف ول
كو لشو لوللیحدنلع والولعبث نلیولعنم ل لم مث بدد م لعهّللل ن م لعص ل

كمووو لعنلم موووثعلوللللی ووو كووو لخیوووجز  مووو ل  لولعبدقووو لوبوووث م لولیووو لعصووو ل
قلولعحو سلی لم لفیم عت قلعبدق لولعن الجملیلللیجز  م لفمالك نلعبمست ب

دوقلولیص العبدق ل و لم  كوقلولمسومدقلولعبدو ظ لموالللیقلحتیح    الولخ ف
مو نل و للقوً لظو   ًعلولخثالولعبدو ل لحلسو نقلخعبس م لمالع نقلولعب  لشلمال

جمو  لظو   علولح لدو للیعنلعبدد ص لع علت ك نل لیق لع لت یعب قلیح لدً للل
لول لولعنمتووقلولح كتووقلل ضووً لوللوو  ًلیوو وو لعبوودفسلعبد  تیوبمووالع علعلووت بنللل

قلیو و لتفیدوقلع علظ و  لفین  تً لظ   ًعلولولح لدً لول  علعبد و  لحدلیسمخلمقً ل
قلی لتسوومیوو عنیقلولح كتووقلحوو  اع ولعب یووولعلووت بنللللی عنیوون لعبوو وحلعب 

قلعبوودفسلعبد لقوو لیوودووقلع علظ و  لفی عنلحدیوو عنوً لظوو   ًعلولح لدووً لول و علعب یح
خلووو لعبووو حمالمووواللیفووولیقووو لول مووو علمووو لتووو یقلعنسووو نً لحقی لتسووومیعبقثلووو
 تف و .

لیمتسووذلحووقلعبجدوو نلفووخد ووثلحووقلعبوو حمالولخلیفوو  علظ وو لعبدقوو لعبوو 
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عبدو سلوللیفولیم وخم نللقً لظو   ًعلولح لدوً لف و لعبدقو لعبمجسوملخع نس نل
ك نلوبثلم موثلخد ثلحقلعب حمالولخ  لم ل متسذلحقلعبجد نلفلم لك نللقً ل
ب م مو لول موقلموالعبد سلف  لجز  مو لب موقلمواللیفلیم خلیوللل

دتدوو لولیعنلعهّللللجووالللدت موو ،ل وو العج ل ووثعهّللیدتووقلموواللی م موو لولل
كوو نلفوویدوو لشوویل  لموواللیخلقووقلشوولیدتد لفخلطدوو لج ووملولخلط ووملحدوو لفمووال
لعبیل لی ل بوو لمووالع خ وو ا.لولعموو لعبوو یووالیدوو لفوو نتملوعهّلللمدوو ،لعبوویدتدوو لحووا 

لیفولیم اولح بس  لتم عبدق لف  لعبدفسلع لیقلعبدفسلكم ل ك ن لفیال نلف
 م لیبدد م لعهّللل ن  لمد م لولعبلیعبد سلبدد  لعهّلللولتم نلحدنلع والولعبث ن

 لیوووت لمووو  لاوووث ً لولعلووو فل وووثاالف نوووقلموووالعب حیفووو ل فل بووو لفقوووثلعلوووق
لیع ك الللولبملیك نلمخت مً لحخ تملعهّلللم  وزًعلح  زلعهّلللع لعنلیعبمخت ملعب 

لیبغ لعبم ل  لبتتدظلحقلولبو لعا نو لعنلنفسو الللولیلللبغ لعبق ملولعنم ل ك تق
 نلمدقللج ً .خبغ لعب مم  لب أ

العبدقووو  ل لیعجووو علعبموووؤمدل ًلیووووللللفووو  علل فووونلعنلم موووثعًل
 و لع ملل ًلی  لع الولعنللللالف للملعنلم مثعًلیالولعبمد فقحعبم ف 

 لخووولع وبةلتهنن وللن انفسللهن و ااواجللا اوهللاححللالهؤون یاوللل یالنجلللیبق بووقلتدوو ب
 د لمق ملع ج ولول جو ل بو لصو ا لعزوعجوقلعم و ت ملولعبمو ع لحو  زوعجل دو ل

و   نلعبط   ونلكم ل  الل   نقلیولعو  العبطلیلللیعب  لالعنفسقلول لیف
 و لنفوسلالو اللیفدلوخ   لكن ون انفسلكن ااواجلًا ول  الانفسنا و انفسكن 

  بوقلعنو لوللیالفمالزلملعنلمددیؤمدعهّلللول  لزوجقلخل لمالنفسقلول  لعملعبم
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 لیوعنلعجو علتثدلیً لعجو  ملع خو لللویوعج عل  الع مو لعنلم موثًعلعجو  ملوللللیلل
خو فلعب و   لولعب و لالعمو لعب و   لف و   ل نل و العبلف و للیع الف  لللو

ك ب عبووثیع الولع ملتغللیطلوو لفووخ الولعمث ب وو لول وو لعبمت وو  المدووقلولعموو لح ووً ل
ولعنمووو للیعهّلللول لفووولیسلع خوووت فلفوووی ووو البووولیعبد وووعب ووو لالفووو نل

ف ختلفلمدد الح  خت فلوللثمقلكمو لعنلع الوللی لللخ لیع خت فلف
صوولذلع المووالعبوو كةاولوللیسلع خووت فلفوویختلووفلمدد  موو لولبووخع مل

جووو لولعنمووو لع خوووت فلولیع ن  ووو لولعب سوووالولعبقووو تلولعبطووو الولعبقصووو لولعب 
 احملع م.لیحص ال  الع مةالف

كل  لف  لفمال  ل  لعموالولنجو لولخاحملعب  لیولك ب لعخت فلع ممل
ك ملولمالبم كف لول لو لول و تلولبوجملول وثل و العهّللللو   نقلخلحسالول ق ل  ل

مو لهّللللی و الللوا وخت فل ن حل لن   ین الوحتسائ  ن عن النجأ العظخعن 
لیتوخبقوثلل ضونلو لولیول لهّلللموالن وعلعل وملمدولیعك و لمدولی ل خلجوج ل 

 لخوولووال وو الع لتق ل وو ،لوللووج لعجوو جدف ل لف حوونلعنیع مووملعبم ضوولیللوو
الیقلخ فلف   لولت ویسلفی نلال العهّلللبلل بذلیجالعجلی  ال  للل

سلیكمو لعنوقلبولیللولیقلخ فلولعنم لع خت فلفیسلفیبلعنلال العهّلل
لی لللووحطووالع ملول وولیصوولذلع العخووت فلولعنموو لع خووت فلفوولیفوو

ق و لخلبوملیحطوالعموقلعلیفولیموالشوقلیعنلعب قلیولب علرولنفسلعب ل ا
لی لول بوو ل نلعبوو بخوو  وو لعب  لیحطووالعمووقلعلیثلموواللوودثلفووی لولعبسوودخووعب  

ع جو عاللیقلعب حم لولظ   المال  لقلعبد عالول  لاحم لعهّلللللویح الح لدقلف
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قل حفضل اهّلل لیب  بقلتد لیفللالعب    لیعبفج الولك علرولیولنقمتقللل
وللف  لعهّللل و لالو العهّللاهع ن خر وها حفرحوا  و خحو برحهتا  جولك   

الموالنوةاالولیعنلعهّلللخلو لعبموؤمدلول و العبصو  قلیلللیاحمتقل 
قلولعمقلعج العبدةالولعمقلعب حم لولیاحمتقلف بمؤمالعخ لعبمؤمال جلیص غ ملف

 .یلللی ثلللمنلعنلعب حم ل 

 وووو لع ملولل ًلیوووو وووو لع الولعنللللعنلم مووووثعًللالولظ وووو یفت وووو
ول وو لم مووثلیعبمووؤمالوبووث م لخلقوونلم  تووقلمووالف وو لعهّلللولنووةاالعبوو 

 لول وو لعوالموو لف وو لمووالعهّلللولیووف وو لمووالعبمدخح بف وو ل نلعبدووةال وو للیلووم
 لولحوو ب للووم علح  موو لخووحوو لالعب  لینووةاالع والولصووةاتقلمووالاحموو لعهّلللول وو

ن اال  وللن رحللن وحللك و للللولك ح اللل ن وخت فلللیو اللیلتدوو بعبم ح موو لول وو العهّلل
 لع مو لولخو لجو االفو بم ع لح  خولیولعلومدلی كلعلدخعلیولنزالعبق  نلللخ قهلن 

ل ل و العبصو  قخوفو بم ع لحو ب الاالعب  لعبخط الم عجقلبم مث
ال ن ووملی لمختلفوویوو لاخووعب  لیاالع ا لعموو ملع ا لفمووالاحووملرحوو لفوو

لیختلفو نل و العبد وخمو  ونلخ لوعحوثلف لیشلیحثلعب لوعلید  ونلح خ
كو نلمواللدوثلخعتق علف عل لعبمؤمالف نقل د  لحدةالعهّلللولنةالعهّلللماللدثلعهّلللولبو ل

كثی لعهّلللب جثوعلفیا لالموالم موثی ًعلولح بجمل لم  ولعبمؤمدیقلعخت فً ل
 .یولصةات ملماللل

نسو نلمخلو قلمو لمددو العنلع لیلوالعب سوالجوالللولیول ثلرو
مواللیقلولعرحدو لموالعموقلوللوت لموالعهّلللفو بتیوجً لعرحد لمالعجیمالعرحد لل  لش
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مووالع ملعبووثملولعبل ووملوللیع العبد ووملولعبموو لولعبدصووذلولعبدوو وقلولعبتوو
قلیومو لفلیمالعهّلللعب و عسلعبخموسلولعبودفس.لعن و لعبولیعبجل  لولعب د لولعبت

ك مواللی  ئمو لحدفسو  لولعبتولیول ولفل  لم لحقل  عملعب وثنلول   توقیمالع ال
لحمو لموالع الف و علمثو لیم لحقلظ وةاالولصوةاتقلول لیع مل  جتوقلول تقو ملع  

 لفو  المدوقلعبمو  ولولمو لحوقل  عمووقلولع ملخولو بملعبفصو لولعبد   لیعب و لالفو
م وو لعبخوو فلوللی وو لعخووت فلولعبصووةاول وویسلفیمدووقلعبصووةاولولعبموو  ولبوو

ك نو للیلللیولعنم لعبخ فلفلم مثلیسلعبخ فلفیب ب لب ف  عل
 لعخو ول الولعملولخوالف بمؤمد نلعبمخل   نلمالم  ولعبد  ولولصوةاولعب  حعجة

عنمو لعبمؤمدو نلعخو وللول  العج لل وثعهّلللانها الهؤون ن اخوةلی  العهّلللتد ب
 اج لمد ملل قلل  لبقلع خ ون.لیحد لعالولعملولع علض اللل

 نوقلی لللیمالكف العحثلاخل علع البمولبم لك نل  علعبجوجلول 
موالخلم نلم رو لموالعا لعوللوم  لولبومخل ل   لعنیخل لمالعب    ح لعبدل

لللوو  ووً لخول وو الع ملعلی لللوویووتووجوجلحغخلولوبووثالفلووملیمدووقلعحووثلع  
 لولوبو جلعنو عالخوج م لعتص العبد  ولولعب  خ ل  علع الولتجویتجوجلنفس  لحغلبم

 اولخووعبجلی ا،لفووخووعلیحطد وو لول  وو العبوو بلی لولعنصوو  اقلفووخوو  موو عولعبلیعبد وو ولفوو
الیعبموؤمدلیسلفوینلعبد  ولولم ضو لعب لو ب لفو  علبوی لع  لجخمملیعبس مللل

ولالتك ل  اال  نفسلك لی لعم مل  العهّلللتد بیتجوجلحغخلعخل الوحثالف ج  ملبم
 ال الولعم. ملعحثًعلولكل ملعخ ی لعجی ل ملوحث  لف نلعم مل تجوجلنفسقلحغ

كوو نلعجوو ع ملمووالحموو نلب ووملعخوو ولمووالعب ضوو ل لول ووملعبوو خندوومل ووثل ال
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 لولعم ووملعبدقموو لنقموو لیعبفصوولیالفوو ج  ملعب لموو لظلموو لعجوویعب لموو لوللووج
لعن ووملاضوود علمووال ووثخووح توو لظوو   لعب   عمللی لولتدلموو علللوو ملعبوو بخووعب  لی لع  

 لعهّلللولموالعحسوال و لصو غلیالولتع ج علح  عحقلولعنص غ علحص غقلعب یعبمؤمد
لیعبو بلیصةاولولع حً لولخلقً لولخلقً لف ات د علمال ثلیمالعهّلللص غ لمالعب ب

قلعب حمو لشو عالمختلوفلعب عنوقلوعحوثلیوفلیخ جلمالحطدوقلعبو خك نللیعب 
ظوو   لعجسوو   ملمووالع وع لعبمفوو لوللیقلشووف  لبلدوو سلف ووفیووقتووقلفیحقلیفوو

 م ومللیفد نلب م وملولجو لای لولتدف لل  علعبمؤمدی لبلتغیع  ا  لعبمقت 
الولتملموو علحل جووت ملولتووع ج علحوو  عج ملولیجوو لعبمووؤمدیجوو علج یلوو و  ملفت لیفوو

ق بوو علتسووم لبقوو ب ملخت ملتدج وو لعجسوو م ملولعنلخووتصووةروعلحصووةا ملفوو  علاأ
سومد نلج و لولخفق  نلج و لولب وملع عنل خك ن ملخ ذلمسدثولفل مل ل ال 

ك حال یب ووملعلوو ل  ندوو ملجوو ل ووملعضوو لولعوبجوو ل وومل صوو ونلج وو لعنل ووملع  
لول ملم  ك ن.حعبغ فل نلولم   ؤمالعكث  ملح هّلللع  

تدو لمؤمدو لوبموالخقو الج  خسلك لموالیبلجالجدف لیول  الم ل
 لولعنلع و لعبمفو لیوعمو لوعهّلللعنلعبموؤمالبقللالول و ایجدل علعنسوً لبلموؤمد

لی ملمووو لفوووی ثووو نلعبوووحالی وعلعنسوووً لبلموووؤمدیبووومل عكلفقووو الصووولی لعتوووثایوووبمث
لیقل ووول.لعشوو الحلف وو ل عكلفوویووسوومد نلعبخ بوو لوللی  نلعبووخسووت یصووثوا ملف

ثلخحووثلیفوولموو ن.لول وو العجوو لل ووثعهّللخع لیوجوو  لمدت لوولیثلعبووخعب ووث
دت ملف لغو علول  لو علمود مل ومل و العنلعهّلللیشلیغ  لعبیعم وعلحت للیعل عا ملعبت

  ملف شومعزوعلموال بو لولن لغ ملكم لحلغدلخل ل  مً لبج دملولعبد الف م ن لعن
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كو عالفط و لخلد لولبمینف  ل لةج ملولا واللل  تمل الولك ج علول و ب عللو ح ل
 ملی لووةج ملولعنسوو  مل بوو ل ووملعللوو لعهّلللبسوو ن ملجوو دضلعب وو لفوولیعهّلللللوو
 ئوقلولع و لل لتوقلیم نل ب ل فدً للوالعوبیدطق نلحقلول لةج ملمدم ولفخف مل

 لیعبخ وو .لفخلقوو ل وو الع خوو عنلعب ضوو للعاضووقلیولبوو  ل بوو لموو لل ووثلعهّلللفوو
لیالولحف  ووملولعبووثف للوود ملولبوو  ل وو الع خوو عنلب قووی جوو لعنووسلعبمووؤمد

بوقلول لن صو لول لتلفوقلعبمو ف للی وً ل لحو محثًعلا یوثًعلوحخو   الف لیعبمؤمالف
كو نلیل ف لللیف لیلقوطلعب وذلعمو للومدنل و العجوخ لكمو لیولقطوقللخالج ل

نلع حم لفموالخعبمؤمالولعبمؤمالعلزلمالعبم  لعبمؤمد لعلزلمالل ثعهّلل
كل ووملج وو ئملل@جدفوو لینلع حموو لول وو العجووخووموودمملعبم  لیاأ عبدوو سل

ل ل ق بووقل لثووً لول وو الخزلحووالولعبمووؤماللجی لمووالعبمووؤمدیوو  بووقل لثووً ل وومل وو الع  
مو للیثخمتمو نلحوثخعجثلمودممل لثو لمؤمدو نللیعم لوعهّلللب لعنلل ثعهّلللیعج

كوووت  لع ووو لموووالیووو وووول.لفووو بمؤمالعبخووو ب ل للیثخم ملحوووثعلوووت للنلعنلع
الج وو علع موو لعنووسلول فوو علولی لعبدوو سلمووالعبمتملمووحنلع حموو لوللوو خووعبم  
 ق.خ  حق حقلعبم ف لول خ لیبلمؤمالحتلیحم

العبم ووضلولع خوو عنلیعبمووؤمدلیالعیالعبصوودفح وو لیول ووثلعشوو العبوو
 لیب ضووووو لالبوووووقلولع خووووو عنلعیمووووو نلعب عصوووووفخالح  ی الولعملولعبمتملمووووو

فقو الای عبموؤمدیعملیثقل  ال  ملاجو لح ب صو ولعبوخحثلیفلعج جدف 
العخ  نوو للووالع خوو عنلفقوو الع خوو عنلصوودف نلعخوو عنلعبثقوو لولی عبمووؤمدی لعمخوو

عخوو عنلعبمم شوو ولف موو لعخوو عنلعبثقوو لف ووملعبمووفلولعبجدوو حلولع  وو لولعبموو ال
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فلموالحثلعبثق لف ح البقلم بو لولحوثن لولصو لی لللیف  علكدنلمالعخ
 و لح وقلولعظ و لمدوقلعب سوالولعللوملعیص ف الولل  لمالل  عالولعكتمللو الولل

ذلینلع حم لولعمو لعخو عنلعبمم شو ولف نو لتصوخعبس ئ لعن ملع  لمالعبم  
  ملولیب ت لمد ملف تقطدال ب لمد ملول تطل المالواع ل ب لمالضم

عبمم شو لموالعح الب ملمو لحو ب علبو لموالل  و لعب جوقلولحو وولعبلسو نل وول.ل
 ض قلف ح الب ملمو لحو ب علبو لفو ن ملحم  للدقلولخقلولیوجقلعخلیت سملفخ

لحقوثالمو لعات ود علموالعمو لفو ععلحقوقلحقوثالعات و لقلعحمو ل لی و ب نلبو لع  
 لمووالحقووقلحقووثالیووجووذلللخالولع عج ووملف نموو لیعتصوو فقلحصووف  لعبمووؤمد
  ج ووقلولحوو لبوو العموو لولتلینلحقووقلف نموو لتووؤ خووعتصوو فقلولعنموو لعنوونلع علأ 

دمو لوجوث لموالختوقلعخو لی الف نونلمو ععل مو لل مو لحمقت ویت ع  ال لا
 ق.یع  الب د  لت عل

كلیو لعبط و علتغیوتغلیعب ضو علعبولیؤ حولرحم ل  لولیقللوجیومو نلفخً لیو ًعل
كمووو لیوووتخلیال ووو الللووویزمووو ولعبمسووولملیثخلوووقلحووو ب لفوووخ  وعلبل ضووو عل

علت ضو لب بوثكلل   لعبط و علول و العب و یوغخ ونلبلدم حلف نلعب ض علیتخ
مملح ب ضوو علمووالعب جووةاولفوو نلیول وو الللوولیدووثخحلوو العب سوو نلفوو نلعبلوو ال

ب  لوقلفلمو للی  حقلب لً لفخ  ملب سلاج للیعنقلك نلفلیول ثلرولیدثخعبل ال
 ملولع لوو لعبموو لنجوو ل بوو لعب جوو لحم وو ج  لب  لووقلب وو سلینووزالعبوو   لللوو

بقلعبدجو وللی جحل  لقلل ی لع علكم لاض لقلولاخ لمالب العب  یب سلف ب ض
 حط نلعبصةالعنق حً لف ح  ًللیدقلذلفخف نلعبم ع ل
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 ع صوثعفل الیكقط لعبم  لفو

 

 صوو اللووم ًللیفووملع فوو للیولفوول

 

 لل  لووقلولعنقل وونلیووتغلیعموو لحتوولیولح بجملوو لع علعات وو لمووال ووث
 لیووجملیموو نلحقووقلعل ووملولعجوو لح سووذلع ات وو علولعنوونلفوویتقلفیلووج

 .   خ ب لمم ملعم لم ععلع

كثخول  لولعموو لوبمووالحسوو ذلیووموو نلعب جوو لعخوو كل جخل ًعلعنیووممووال
جتووقلفوو  علی  لصووةاتقلولعنقل وونل یووعب  توو ل طد وو لعهّلللتغلیعات وو لقلمووال ووث

 لل  لووقلیووتغلیتووقلعنموو  للملووقلولعشوومعزز لمدووقلعولكموو لاضوو لقلحتووخاأ
كموو لیووعبقلوو المووالحلی لوبمووالبووقلموو  ولفوویوودموو العبمؤمدوو نلح بملیف ثل عتووقل
 سوذلخ ً ل عتً لمالعخ عنلعبثقو لبموالبو  لعبدو عا لولظو   ًعلخف ب لعلیعتخ

قو لیخ فلمدقلحقخ الولخم ن لعیالبدثملو    لحقلوللثملعلتحمالعبمم ش 
لی عتوقلولتتقولی لفت علوی نتوقلعبد ضویعبودفسلولع  و لولعبمو ال جو لخلیلل

لزلعهّللیومخ قلح لا و الولی   للخ ف لع لت الولحط  لمالع   عالولخلیل ضقلحت
دوً لی كموقلجمیحدوضلفلیثلحد وقلللویجد لعبخ خذلولیثلمالعبطیعبخ 
 نلولعحو الولعوضو قلولعلو العنلیالب لح ش فلجیج دم.لفت لیجدلقلفخ مل

الصودف نلعخو عنل الولعملولصودفلعخو عنلموالعب ضو علولحعبوثلیع خ عنلفو
 وصلق.لیش  لعهّلللحق قلك لوعحثلمد م لفلعنلیعتیل

موواللیتدوو  خالعبصوو لحوو لولع وو الحموو ل حثعبوولی ووملعللووملعنلعخوو كلفوو
 لتوجوالجوجوعالی لل ضوخوةیالف نلع خو ولعبثنیی لولعم لعبجسثعنی ل جیعخ

كوو ج ولعبووثنیوو مجوو ل لعنسوو الجح لوللوو و لعبموو  لولیعبووثن  لولعم مت وو لولید مل
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ول یت ون الحلحخ   الهخت و حون اله یخ   الحخلی لعنس ج  ل  العهّلللتد بحل 
لیفولیفو لل و ولح بدسوذلعبد ضور صلال  حل ك انلا عهلل  س ون ا حانا ل  ال

م موووثلجوووالع واللیفووولیلوووالللووولیمووو لرولیقووو ،لع لتووو ین وو لع ووو لعب ق
فو بد  وللیالع مو یقطوخجواللیللولیفولیمالصلذلف نلولم لرولیم مثلعحد

لیدو لعخو یدقلك ننلمالنفسللیللیالف ی   لح نتس العبطیع خ ولولالیف
ك نوونلجووز یللیزوج وو لولعلیف وو دوو لیللیوبووث  لولعلیف وولیدوو لعخوو یللدوو ل

 لحفتلوو لعبمووعخ  لمد وو لعم وو لول موو عللوو لیدوو لعخوو یصووةات  لعخوو  لمووالل
لیستد طلمم ل ك ن لولشو  ثل و علعبمو مل و العب سوالجوالللوخعبدسذل

ثلمووالحدثتووقلعبموو  ولولعنلیووذلمووال  حتووقلعبموو  ولولعنلحدووثلنسوو قلولعب دخووعبق 
ثلتغو لفتقطو لیوجسثلولعنلعبلیثلعبخ لماللیشلی لع  العبلی  النس قل لش

ق ل و الخ لعملصوثیوملعخو كلعحوذلعبی لب جو لحمویوولتقط لولت سوملول 
 لموال و علعب صو لمو ل ك نو لف نوقل طو ولیومفخوللیقخعنلك نلصوثلیعحذلعخ

قل لوتخ جنلیق لولب لتثج  لفید  علعب قخالعب مم لولاش  لمالیمالل
فتثج لولعلت و لول و اللش قلعبم ل  ل  ت   لعبمق ملیلج ً لولعنم ل ك ن اللل

 عبخت م.

 

 وصلل

 قحلیة و  لظ هرة و ون الحقحق ب الخبة  لحقحلیوعرفة ون  یف
 ه    لبص  وق و  : یو ف
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 ق،حلیق ب الخبة  لظ هرة و ون الحلیون  ی الول: ف

عب ض علولع تص فلحصوف للیتددقثللللیعبتلیعللملعنل  الع خ ول 
كو خح لالعب    وً لف وً لخ لج و الع خو ولعیولخعحوثلل لعولظ    و لكمو لمو لفو ل

جوذلخ لمو لیوق لف نلع خ ولولعبص   لولعبم زم لعمو لعخو لایلالع خ ولعب ق
م لوقلف حوثللیفولیعتخوم للیلزملمالم عل ت ملللخالولیمالم  ولل م لعبمسلم

 لولكمو البممو نلعبد و ولعبت مو لولع خ بوقلیثلتخصوخوب خلعبم زملموالمج
حدووضلعلوو عاكلف دوو لعخ توو نلعخوو ولل موو لوللیحدووضلعمووةاكلولعل لووقلللوولیفوو

كوو لعبمسوولملیعخوو ولخ صوو لففوو كوو لوعحووثللیجووذلللووخالعخوو ولولیعبد موو ل
كو نلعب عجوذلللوح ل یقلحق قلل م لكلی خ لی جوذللسو ًعلول لح جوً لفلو ل

لیعبوولیت لیتووعتلی لعب قوو قلعبتوویووالجمیبموو لعبمسوولملیؤ حوولعبمووؤمالعن
لی ملف وو لتوو خوولملفوو قل لثوو لع جوو لعخوو العبمسووحلجووةزلعنخ لولحوو جلمووثً ل یضوو

كو علخوكو ل لثو لعلی لع  لع لو ملفویتجوالجملممد لعنخ م علو وللید غوخ ملول
لی قوحالف ی لعبمسولمیوممدو لم علو ولجمخلیقلف  لت یعبم  لعبمسلمل خ

 لول مووو علف  ووو لعنلب خووو عنلعبد مووو لحق  وووً لل مووو لولیوووكفووو لموووال طملیفووو
 ب خ عنلعبخ ص لحق  ً لخ ص .

مو نلموالخول وثللوج للوالعل م لم ل ك العبص  قف ثلع خ عنلعبد
كخ موو نلخ طوو لفقوو العنلع حث وونلولحموو لخفل وو لولحموو لیوولزمدوو لحقووقلولعخ تووقل

  و لبو لموالصو ح  لفو  علخلیالعم لعحث م لف و لعبو یوج لیتخ لللخ ث
لعنختق الحقلعننلحقنلو لیظ  لب لمدقلمث لعب   لمدوقللیجخلتقلولعخ تقلع  
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عظ  الب لمدوقلفو نلجو  لمدوقلمو لتسوتثالحوقلوصفلمالنفسقلوللینقضلعب 
كو نلبمو للینقضلعب لیلل عظ  لب لخ جللدثكلمم لوصفلب لولعظ  الول

لعن قلیود و لفخ لولمو ل بو لیوعنوقلعنمو للمو ل بو لتقلیثلخلعظ  لب لن   ً لع  
ق و لمدوقل بو ل نلخلمثلوقلبوملی لفویومو نلعبتقخلمموالعنخسلممو لیف نلك نلبو

مثو للیتقوخ لمو لیتسوتقملبوقلولتفسولم عضود  لبوم لم عضدً لمالعزعب  للوالیبلتق
 للی لحموملعب و لولفدلوقلفمو لشویوالی  ملل  لظ   لحمم ملولفدل وملللو

زلحالجو حعبوثلیعبفسو  لفولیعبلیؤ ح لمم ل ید ملبمم نلعبتقیدم لعبمؤمالجخ
سلیولبولیمو نلعبو ع دخ ك ال دو لول و لع خولم نلبومخ ول.لعب جقلع خ لمالعف ع لع 

مو نلخ نلع خو ولعبد مو لفمو لموالعظ و لع یوجلیف  علعبخ و لفو نقل د لیحصث لج
م نقلج  لف و لخدقضلعخ   لمدقلم لخلصفلع لقلولبمخح  اك نلولوصفلمث لم ل

عهّللللوو ع للیعب وو   لهّلللولفوولیجووذلعخوو ت ملفووخالحموو نلعبوو خمووالع وو لظوو   لع 
 لصوو ب  لفوو نلعبمدصوو ملموواللصوومقلعهّلللولیووعلموو الصوو ب  لعولالیكوو ن علللوو

 ا.ی لعبمؤمدیع خ ولع خ ولعبد م لول  التجذلبجم  ال

 وت سلخالولیف لمالعبمؤمدخمخص ص لحط لیولعم لع خ ولعبخ ص لف 
لیمو لروعالعبمجلسوولیللوولیمو ل  بوقلعب سووالجوالللولی و لصوف  لللوویف

ك نوونلبوو لح جوو لولعضووط ا لعبووخحووثلی وو الفوو صوو   لعبدوو سللیثلعنل
علتدصو تقلنصو كلولدوً لبو لولعنلخثمتوقلحف و لولعنلخفص حذلمالك نلز

ثًعلخوقلیو لولعنلموث  لعبخولوثول ةلیعنلكلمتقل   لك م لولعنلحملنللل
مدو للیم بو ل لمو للوث  لولعنلاألیثًعلولعنل لمونلفوخو لیوح  حس نلمثلعب
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جوو   للی ًعللووثالولعنللووعبتقلعلطوو كلولعنللوومنللدووقلعحتووثأكلولعنلعحتلوویووخ
 لولیووولصووو  لحسووو  قلحخل  لولبووومیتصووو  لمدوووقلمصووولمالموووالبووومینلولبوووخوووتع 
نفسوقللی سوم لع و كلللولی لولعنلن زلتوقلفوخحق  و لعب و ورلیخو ب لفوخلبم

 بف ق.لی   نخولم لك نللیثلح بمددخعبخ  .لنقلنلعب ث

 لم ووملولحووث  ملفلووملخمووالل موو لعبدوو سلفلوومللول وو العج ل ووثعهّلل
كو نلمموالح مونلاخم ج ملولولث ملفلملخ  توقلولكملونلم وتوقلولیخلف ومل

كو نلول حوثلموالع خو ولعبخ صو لولعبد و ولولظ  للثبقلولوج ونلعخ توقلفو  نل
حقووقلولبووج للی لفووی للوودی ووخمالمووالتصوو  قل موو علبووج لیعبصوو   لفلوو

ك بث العنلم لحطیت  ذلعولیوذلتطی لحص  تقلف نلعبط  لممتسذل م قل
لی لحصو  تقلفوویحدوتالتدووتالولعن و لبدفسوو لولعتو لعهّلللول تصوو ذلموالت وو

علوث  للیقل  العبصوف  لعبتویفلماخلد لف  علعا  لعبص   لف ن  لمالبمخ 
لموالع خو ولعبد مو لف نوقل لفف لمدقلف عاكلمالع لثلعبل  وملع   ب لف ص  قلولع  

 حووثلوللیجووةزلبوو لتوو كلتلوو لع خوو ولولمدد وو للوود ملولتلوو لعبصووف  لعبتووخ 
 م نلع خلمدز ً للد  لعرحد نلخصل .خلعن

لی لمو بب جل لفقثل  العج عب سایلخصفلعهّلللحم ل خعنل  ی الول
عهّللل و ً للیقو الفوخعنوقللفقو العج عب سوالیت للدثلف نلفق العنوقلخو بخاأ

 صفلف م لجلسنلمدقلولت كتد لولعم لجلسنلمددو لحصفلعهّلللول خمً لیل 
قو الفقو الخع و لمو للمدوقلع علبوملی لللولیشولیقو المو لشو  لعخولت كتقلفقو ال و ل

 .د ًلی مملجمیتدزالحقلنقم لفتصلعم لتخ فلعنلعج عب سا
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م نلج حوثًعلبل و لولمدمو ًعلبف و ئ ل الخعنل لة و  لث لثة و  لر بعةح لث ن
و قلدنلل لی ل  بوقلتدو بیتفسولیفولولعب ثعولفقثل  العبصو  قلم مث

 ،لعنموو لخووع سللته ء بهللا خكفللر بهللا و خات اهّلل خللالكتللاب ان ا ا سللهعتن ا یكن  للحع لل
ئمو لفقوملموالع لیقو لفوخم الحقلولخج ثلعب  لولخلیج  علعب ج لعب لیلد

ك ئدً لمالك ن،لول  العج ل وثعهّلل كو نلللدثالول تق لثال ؤمالحو هّلللولحوموال
 قلمؤما.ید الفخقلعم ملعولیدتق لفخجلسلمجلسً لخ ملع خ لف یعب

 لمو لعنوزالیوً لحغیومو نلمفتخعنل ل لخ وسة و  لس دسة و  لس بعة و  لث وندة
 ملعولصووو  ًعللوووال ال كووو لعلوووثعئلیعبووولعهّلللعولاعا وووً للوووال كووو ل الم موووث

 لثوو لفقووثل وو العج ل ووثعهّللل میج  للووقلعولن صوو ً لبموو عبلم مووث
ع ل  لف تق لثو ملول تج بسو  مللی ل لنقمتقلللحمقت  لعهّلللولخمج بسل
ثلول ك نو لخوقلجثیو الولمجلسوً ل كو لعلوثعئد لفیوفتلیصفلك حً لفخقلیمجلسً لف

لولمجلسً لفیف نلح  و لیوع علعحتل و اصثللد لولعننلتدلملولخقلمالیقلاث 
ك نوو لللوو تقوو ملفوو نلعهّللللیحتوول 1تعب صووفلیعبدصووذلولمج بسووت ملفمووال

سلعبد صوذلموالنصوذلبدو لی و البوللدد ملول وثلللمونلعنوقخمقت ملولخ
عحغضلم موثًعلول الم موثلولعنمو للیق العنختجثلعحثًعللنل ن لبایع  لعب 

 د .دتیدلملعنمملتت ب ن لولعنمملمالشخعبد صذلمالنصذلبمملول  ل

ذلفقوووثل ووو الخووومووو نلموووالع ووو لعب وووثعلعولعب خعنل ل لم سدددعة و  لع شدددرة

                                                            

لعب صف:لعبط ج لعب يلخط  لللیقلعبخ ز.ل 1ت



 

22 

 وعللدووثلعبدوو سلی تصوو   علع وو لعب ووثعلول تج بسوو  ملفتصوولعج ل ووثعهّلل
دقلول و الالو الخلقلول  یالخلح لیعبم  للللك عحثلمد مل  الال العهّلل

عكث وعللف ظ  وعلعب  ع ولمد ملولیذلولعب ثعلمالحدثختملع  لعب خع علاألعهّلل
كویمالل  ملولعبق الف ع لو ملوللیعبفسو  لولفولیطمدو علفوخ لی ملولح  ت  مل

 تدلم نلمالحثل م.خ  رو ملعبد سلول خ

 وووو لولعبت موووو لفقووووثل وووو الحموووو نلمووووالع وووو لعب خعنل لة عشددددرةیدددد لح د
كو نلی عبمؤمدیعم  و لول و الحقو مالممو نلرخ ملع خو لف یوؤمالحو هّلللولعبحوالمال
 بت م لولعبمجلسلعبم د نلحقلعبس  . كلولم علالعخعلیلل

مو نلت اكوً لبلجم لو لولخعنل لة عشرة و  لث لثة عشرة و  لر بعة عشدرةح لث ن
نلعبصول ع لولت اكوً لبل و لیو لحو فظلبم ع یو للو الولایو نلعبمس جثلموالایعت

البمسووو جثلیلوووالم عكلووو لعبتووو اكلای عبموووؤمدیعملیحووو  خ عنلفقوووثلن ووو
  و ونلعبصول ولخفقوثل و العنل  موً ل لالولم و وات ملولمدو ك ت میعبمسلم
جدو لیعخو وعلموالفخ و ورون لول خ  رج ن لول خ عكل ن لول حمس جثن لف لیمدد لف

 وشو لعنلعمو لب وملحدو الت ود للی   وعلمدد لصل تد لجم لو لولعنوخجً لعولیش
ف متد لعبمسولم نللدت ت ن،ل  العبص  قخ ملعولی وا ملف ح    للللیف

  ووو وعلعبجم لووو لمووو لخلیحت ملولمدووو ك ت ملحتوووموووالمووو عكلت ملولم ووو ر
ك نت لفویعخت  وعلعخ عنمملحخصلتالول  العج ل ثعهّللیعبمسلم  ملیالف نل

لف لزال ملعلزال ملعلزالم  ف  للل ت و لولعب و لیم ع لیعبصول ع لفولیولع  
 س .یعبدس لولعبلیح  خ عنلف
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 ال الفقووثل وویوودووقلول ل نخموو نلمووال تدتفوو لحثخعنل و  لخ وسددة عشددرة 
 مج بستق.لی لب لفی الف لخیدقلول ل نخمال تدتف لحثلیعبد 

عنللو  لس دسددة عشددرة و  لسدد بعة عشددرة و  لث ونددة عشددرة و  لم سددعة عشددرة
لید غوخ لم نلف ج ًعلول لعحمقً لولك عحً لول لم جدً لفقثل  العج ل ثعهّللخ 

لید غوخلیعبف ج لول لع حم لول لعبم عالول  الللولی عخحلبلمسلملعن
جتدذلم عخ ول لث لعبمو جالولع حمو لولعبمو عالعمو لعبمو جالخلبلمسلملعن

دو لولمدو  كلخعمو ل لید لللیدختم نلمثلقلول ل ذلعنخالب لفدلقلولحجیف
 للو الولعمو لع حمو لف نوقلیوولمق رحتقلجفو  لول سو ولولمثخلوقلولمخ جوقللل

ولرحمو للبصو فلعبسو  للدو لولبو لعج وثلنفسوقلی جح لول ی لحخی لللی خ 
 لموالنطقوقلولحدوثالیو توقلوللوم تقلخی لموالحیوعاع لمدفدت لف  كلفم تقلخ

دقو لخث لولخدقو لحوثخشلی دج لمدقللح لمال  حقلولعم لعبم عالف نقل یخ
 ثثلح بصوثقلخعنقللیحتلیعحثو  لمط  لح خ لیثلكلم لعفدخ لعب ثیعب

تق علعبصثوالفو لید نلعبسخ ئملفیالعبد سلح بدثعوولفیجلیغ خصثقلولخفم ل
 عهّلللولعن  وعل نفسمم.

ً لول ل  ل لعب حملفقثلیم نلحخخعنل ة و  لعشرو  یو  لعشرو  و  لح د
عن  لخمسو لف تصو ح  ملوللی لحدخثلخحثلیفلایجالعب سلی  اللل

قو الخ كلولمص ح  لعبم عالف نقلحمدزب لعبسو عالخ ت     ملول ت عفق ملع
دوو لخمصوو ح  لعبف لوو لف نووقلح ل كلوخووذلولعخوو  لووثلبوو لعبق حثلولیووبوو لعب د

م بووقللیخوو ب لفووخ لف نووقلیوو كلولمصوو ح  لعب خخووح كلوو لعولع وو لمووال بوو لولع
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 و كلیدفدو لفخلثلعنخو ح كلولمص ح  لع حم لف نقلخقلولعیعح جلم لتم نلعب
 لثو للیكت العهّلللفولیوجثتقلملد نً لفلی كلولمص ح  لعبق ل لب حمقلف نخولع

   .خم عض ل مل  ألع 

م نلل ثًعلول لموالعبسوفل لخعنل ل لعشرو  و  لث لثة و  لعشرو  ة وحو  لث ن
عمووو كلف نووو لعنللیثلولعبسوووفل لفووویووو نست ووو لعبد لفقوووثل ووو العبصووو  ق

كوو ج كلولعنلنم وونلخوو ب كلولعنلولووثوكل عئتمدووت ملخوو ن كلولعنلحووث  كل
عبمقو ملبصوف ت مللیصث  كلول ثلعوا ن ل  علعبخ  لولعلتثبلد لحقلفخلم لثًعلبم
 .یعتخ لب خ ولبم لم لولیبمد فعبم كةاولع

و  لر بعدددة و  لعشدددرو  و  لخ وسدددة و  لعشدددرو  و  لس دسدددة و  لعشدددرو  و 
  لول لیووموو نلج  نووً لول لمووالع نوو عالول لمووالع ادخعنل  لسدد بعة و  لعشددرو  

 لولیوعرحد لع حمو لولعب خلی تق انلول ت عخلمالعبدس  لفقثل  العب    
نلعبقلوووذلیووو لوووثلمج بسوووت ملتملیبد وووعبج ووو نلولعبمووو عالول ووو الع

  لع وو الیووثلموو لعبدسوو  لولعبجلوو سلموو لع ادخعبجلوو سلموو لع نوو عالولعب ووث
  لیوووعوا نووو ل ووو علعبخ ووو لولعلوووتثبلد لحوووقل نلع خووو ولب جتمووو علولعبتوووزعوالولعح

  لمال  ج م.یقلبلغ  لف دث ملخیعبقلذلولمج بس ل ؤ  لمد ف

ة و  لثلثدن  و یدو  لثلثدن  و  لح د و  لث ونة و  لعشرو  و  لم سعة و  لعشدرو 
ول للیم نلمج ومً لول لعج صلول لمجد نً لول لوبوثلعبزنوخعنل ة و  لثلثن  ح لث ن

 ك لح ا.لیلالع ت عج مللللیعبد لیفقثلن لیع ل عج

 لول و لبو لیو محعت  لمواللعبغ شل  العج جدف و  لث لثة و  لثلثن  
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دوً لیعهّلللجملیوللوت  ونلعبو و م لول و لبو لاو شلخن صتلول تت و لموال
 فتدلم ن.

عن و وعلای عبموؤمدیم نلموالع شو عال و العمخعنل و  لر بعة و  لثلثن  
عهّللللیدزالحقلعبم  لع لمثو لبوقلعصو  حقلعبوخسلمالعحثلیمالت     نلف نقلب

ك ن علخ ك ن علشو عاًعلف و عاًعلولبوی اًعلفخیعنل لتمثلونلخسلعحوثلی اًعلولعنل مو  لع  
وللیدثخعنلص حذلعب  للیسی  الللول  العج عب سالبقللدثلم تق

 ف ن  لمالتق ان.لی  حالعبس  لح  

م نلم ث ً ل لل ثلبوقلول لعمو نلول ل مو لولخعنل و  لخ وسة و  لثلثن  
كوو لم ووثثل لخوو لحوو بت  لولعیوولللثوو قلفقووثل وو العج ل ووثعهّللی لم  كلول

كووالللوویل ووثلبووقلول لعموو نلول ل موو لول لم حوو المووالعو وو لعبدوو سللیثوو قلول
لدثكل ول.لعبم ع لعو  لعبد سلمالعخ عنلعبمم شو ولفو نلعخو عنلعبثقو لعجلو نل

 مال ب .

 لس دسددة و  لثلثددن  و  لسدد بعة و  لثلثددن  و  لث ونددة و  لثلثددن  و  لم سددعة و 
موو نلشوو االعبخموو لول لصوو حذلشووط نجلولنوو  لولخعنل  لثلثددن  و  الربعددن  

قوووو فلعبم صوووود  لول للوووو مً لخلشوووو ل ًعلجوووو حطلوللد ووووةالول لمخدثووووً لول 
 ؤ  لف وً للوالع تو عج ملوللینسلمللللعنلد لمالعئمتد ی لف ن لن یبلتم  

 عخ ت م.

قلمدز ووً للد وو لبووج لیووموو نلمووالت عخخلجووذلعنخف وو العرحدوو نلخصوول ل
كو نلحد و  لیودوقلعول نختتل ثلحصو  تقلولتدتفو لحث  الول و العبخصو الولعنل
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كل  ل علی عخً لف لعنلفلیخً لفحدضلج ل كو للیوعحثلع   تدثع   لت صو ولفو ل
دوو لعبدصوو صلی  لموو لعنوو لع تفیوو  لمووالعبملیووممدووقلعلووتخ عجلعبجزئخعحووثل

ق لولصف تقلجمل لخصثلیتد  لفلف وا ن   لبمم نلعبدص صلول حثلب لعن
كو لموالیودو لول نخ لیش التدفد لعخ تقلفلی الللیفم لمالالذلخ  كلول

تلوفلمو ل بو لخعخ توقلوللی لبو لفوی لخل الف ح االف نقیخلیالذلش اللل
 ولمووالیحصوولی ل  لووثولمووالعب مموو لبتموو نلللوویوو كلولعنوو لعلطیوودوو لول نخ 

 عخ عن لولتد فلج جثعن لمالتجةزلعخ تقلولمال تجةز.

ك    ئووووقلخعللووووملعنلعوالموووو لخلوووو لعهّلللمووووالنووووةالل متووووقلولج بووووقلول
كووو لمووواللووو ع ملولمووو  ون ملموووالیعبطلم موووث  ووو نلعبطووو   ونلولجدووو ل

لی لولنةالولكم الكمو لفوی ع لمالعشدقلعن عا ملفل ب ل ملعص لك لخیعبخ
كدووتملعوبووقلولعصوولقلولف لووقلولمدثنووقلولمعویوو اولعنل كوو لعبخخووعبج قلولمدت وو الولخوو ل

كموووو الیووووخلوووو لموووواللمووووسلعنوووو عا ملظلموووو  لعلووووثعئ ملبتموووو ملعبق حل  لول
ع لتدثع لولجد لمالعض ب ملك لش لولظلم لولنق لف ملعص لك لشو لول

كموو لوا لفووخوومدثنووقلولمعولف لووقلو  ملعموو لحعبدصوو صلولعنلموو للووةلیقلولمدت وو ال
لیال لوو  ملعهّللللوو   نقلعبوویول مدوو علج ووملحوول ال الم مووثخووتمسووم علح  

كفو وعلج و لفو بمؤمد نلمود ملعبسو حق نلولمود مل ع ج ح لول ومل الولعمو لعنمو وعلول
كووو ب لولبمووو لمقووو ملللووو لیعبمقتصوووثونلولمووود ملعبمتوووعخ ونلولعبمووو ف ونل

لیعبدوووةالولعب لمووو لف بسووو حق نلب وووثول ووو ج ملعبووولی اجووو للووو ق ملفوووحسوووذل
ك بسوو عجلعبمدخم ووثئ ملولعفدوو ئ ملعنفسوو مل ونووقل كموو لفوویووم نوو نللدووثال لی ل
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ت و لخ ةلیفولیب  لف ش  نلولل بد  لفوتألت لفو بقلیتجللیثلللخحث
م ل ون ملحو  نلعهّلللول وملعصو  الیمث بقلف ظ  للد  لعفد بقلف ؤ  لفد ب نلف

دقثلولعبق ضلولعب سوطلولعمو لعبمقتصوثونلف لوتد روعلحقوثالعنتفو علعب  لولعب
كو بجم ولحیدفد نلاخعنفس ملول  لیثل ویو  مل ن مل لف  لب ملول ؤ  ل

 وعلب ووودفلیسوووتدخل  ووو لولعبمتوووعخ ونلفلووومی ولبغیووو لمدیووو ولبدفسووو  لایمسوووتد
كف  ك نلفوخعلتدثع  ملولال  لج  لعب دثلحقثال  ملمو لی لعنفس ملمستقً لولعنل

ك ب ج اولمثً لحلیجلولتق یقلمق لت خجلول ةیجقلم یعل ع  ثلیوولج زلف ؤ  ل
 ووو لعلوووتدثع لجووو وزلعب ووو  لولی لضووو  لبوووقلتب ووو لن لموووال ونلح لوووثلوبموووالف

 و لفو  علیف لفیضودلیعب  عاول ن  لم ك  لمالعبدد ص لع رحد لولمد  لعبدو الول و
م  و للیةا و لعبوظ لی لظ   ولحدفسو  لولت تو جلفویع لعن  لالی  لمق لتتق ح ة
 هلنهن الالن ملل و  الیتقسولیكت حوقلفولیاللوم  ملعهّلللفوح   لول وؤ  لعبو یا

ول دوو كل  توونللرات حللا ن اهّللحلنفسللا و وللنهن وقتصللد و وللنهن سللاح  حللالخ
ع موو لحوو ب  لفلموو لعموو ت ملعهّللللوو   نقللیعبووثل ولولحصوولنلع ج حوو لول  وو

 و اللیلوطلولنزبو علعبوعا لل بملعب الولحص لعبلط لولعبخلی د كلول فد علف
لواللیمالحلیی خدقلولی ل لمال ل للالجی ل عالعب   لولع خت  البیعبثن

كثلعبثل ولولتستمم لعب ج لخ جلعبموؤمالولللیج قلبطو لعبمو ف لولیودقلولتتع
صووف  للیصووفت نلعولفوولیصووف لعولفوولیقلبطوو لعبمووؤمالفوویووخوو جلعبموو ف لوللل

فل المؤمال عتوً للحسذلع خت فلی لزعئل للالل ل لعوللالحطؤلللیل ض
كوو ف لمووالجم لیممووالع ت عحووقلكجوو   ولوع دوو لفووخ لج  توقل یووتلطو لحصووف  ل
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ك ف لتلط لحصوف  لموؤمالموالیل اولمتلطخ لج  لمالجم  لج  ت  لولب ال
لی و لول تو ی ل عالع ل ع لول ت  و لفیممالع ت عحقلف نلعبثنی لج  تقلفیجم

كوو ف لتلطوو ل لع لوو ع لولبوو المووؤمالعول ثولعولخوومووالج وو  للثول تسوو والع  
عخت فلعبم عتذلولب المؤمالتلطو لحصوف لموالصوف  للیج  لوعحثوللل

الولبو الحالعولعبمتوعخ حالعولحصف لمالصف  لعبمقتصثیالعبس حقحعبم ف 
العولیالعبسووووو حقیكووووو ف لتلطووووو لحصوووووف لعولصوووووف  لموووووالصوووووف  لعبموووووؤمد

المود ملیقخالولب الوعحثلتلط لحصف  لمالعبفو حالعولعبمتعخ حعبمقتصث
قلیوقلفو ن  لفیوتد ش المالعبدو سلولت عخلالعبف قلعبثلثلف  علمالشجنلعنعولم

دفدو لخ و لولیثعوملللخودو لی ل زمو لولل یقللوجیفلیقلصف لش ل یف نلك نلف
سوو واالبمثعومتووقلخصووف لموواللیدقلووذلعبووخد شوو المد وو لولخلیفلعبوو یعب وود

لالمالع و ید  لبمد ش الف للملعنقلمالصف لعبس حقحی  لولملمت  لبقلولتجیلل
دوقلخثلحفوظل خو حبمواللید غوخ  لف حم ل ونقلم لم لبم للوةیعب  المؤ  ولف

ك نوونلف نووقلخلعن ك ئدوو لموو ل البوو للوو  لفدلووقلحجحوود شوو لصوو حذل وو العبصووف ل
 ووو لح  عات ووو لولیتوووؤ  لفلیجدلووو لمثلوووقلمثووو لخ ووو  لتد شووو لعبدووو الف وووخلیحتووو
قل م ووقلولبوو عل وو الیووتجدل وو لنوو اًعلمثل وو لولعنوونلتدقلووذلعبلیف وو لحتوویتجف
كوو نلفخلووقلول  یالخلحوو لیعبموو  لللوولیعبد وو  لیقللووجیوودووقلحخوو فلمووال

د ملولص ا لمؤ  ولولملمقلفو نلخالولل  یالعبس حقی لعبمؤمدخا ب  لماللج 
 دتف لح ب لعبخل ل م قلكم ل  لمج المد وف.خد ش الخمال

كوو نلف ك ملوو لمووالعبسوو  لتخوو فلیووفو  علعا  لعبد وو ولفوو ن  لعنل قلصووف ل
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لی لف ویت لو لات و لعبتوع ل لصف تقلعب سود لبومح نفس لع نفد المد  لولللیلل
 لف تد شووو الول تسووو واالول ت عخوووقلعحوووثًعلفووو نلخوووم وووم ل ل ونلتلووو لعبقة

 لیقلصف لخید لولعنلك ننلفخ ل یالول  التفسثلللح لعبثخعبم عخ ولبتقة
ك مل لولل  ج لمق ةاولمغلةح ل ون  لفد ش الف نو لتدتفو لی لصف تقلعبسحا ب  ل

ً لیوتجوثلعخوً لخ بل كلولعخ ت لولعم لعنلعا  لعنید لول نخ لیحتل لعبصف لف
لعبمدصوو محموو  لخج لف ی لعبصووف  لعبسوویوومووالجم فوو لت  للای جووثلع  

ك ن ووو لموووالبطووو لعبسووو حق الولحالولعمووو لبطووو لعبمقتصوووثیحغل ووو لعبصوووف  لول
ل لخم  لخالف حعبمتعخ  ك بم  یودج لمد م لعحثلع   نلع حمو لفموالخو ل ومل

الولححو لعخلولعبصوف  لعبمتلطخو لموالعبمقتصوثلیذلحقویوللذلعخوً لحو لل
قلیوو لولتمموو لموو لفیووعبغلیثلتووؤ  لفوویووسوونلح ی ول ن وو لبح لضوو یووالاحعبمتووعخ 

 ولولیو وً لكثخ لمالعمث ب و لعی ل نلفیعخلیمد  لف امضللم لتجثلمد  لف
 لفو ف مل بو لف ن و لیو لعضثع   لا ب  لف صول   لحف و لمو لفیعنلك نلف

جوةزلخقلولموال یت عخلجةزلعنخ ل فلحقلمال  لثولصثا للالنةالولحمم لف
  لعبد س.حزعنً لتد فلحقلنفس لولل یولعجدلقلم

لیمو لت و ی عفقو لفحزعنلع خو ولنفسو لفمو لموالیوتجد لمل كلعنخولع
 لكم ل و لشوعنلعحدو  لیسلج فیخ بف لت م لمدقلعنقلبخقً لولك لمالیتزلمقلاف

كً لفت  قلولیورحمو لعبودق لف لم عفو لولیو م لماللثملافخك لوعحثللیعبزم نل
زلملعنلنفوسلعب جو لح عفققلول ب ل نلك لوعحثلح عفققلول حعب  لم لمال 

زعنلمو ل ك نو لولعنصوفلعبدو سلموالنفسو لولیسلك ب لولعبمیزعنلولبی  لعبم
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لعبو یلقخفلول ی  لعل ملمالك لتمل كو ل یلقخالصو  وعلول ح  لع   ل لی و لع  
ال و الكتوذلعصو  حد لیعلولجوالیملعم للومدنلمو لروعالل وثلع للویحظلل 

لیعنلعلوعبقللوالحو لعبموؤمالللولی  لولعم ونویلالعشلسعب نلعح ل ثعهّللخ
لیفلمو لججونل و لوقلفقلونللوعبت لفلوملتج دولیج دوخقلفسوعبتقلفلوملیعخ

خلققل لثً لعنص فللیتمف وعلعنلمالعشثلم لعفت  لعهّللللللعخ فلعنلیفق العن
بدفسوقلمدوقلوللی ضوحلحمو لقلموالنفسوقلع  لی خلی ضح لیعبم  لمالنفسقلحت

سللو   نلعهّلللولعب موثلیكو لحو البولیعبم الول ك لعهّلللللولیم عل ولع خلف
 ثلق.یقلفیهّلللولبماللدثلم لح ملعهّللللل

ك نوونلفیتدصووفلعبمووؤمدلجووذلعنخح بجملوو ل  لیووالمووالنفسوو لفوو نل
نفسو للی  لف نسذلعبودق لعبوی عفق كلفح عفق كلولحلجةزلبلد سلعنخصف ل 

 و لولعنلیالول ت ج لمواللوثملمو عفقت ملبو لفی  لولعت  لعبمؤمدولعلتزاللد
  ملف تق ج ملولعلتزاللد ملولعللملعنل ب لماللزملع مةا.یك نلف

 ة و  خبة  لثقة،حقحق ب الخبة  لحقحلیون  ی: فی لث ن

سلی الولع حووووثعالع جوووو عالولبوووویووووالع خیصوووویولعنموووو ل عكلحووووظلعبخص
ولعنمووو لع ووو ل بووو لع ووو لمووواللحم ووو ل لبمووو لخووو ئضلولمدووو ً لبمووو لنووو  ض

عن وملعبموفللینلع حم لولعلزلمالك لج   لعم للمدنل  الللخعبم  
حوثلعبثقو لف حو البوقللی لللویوولعبجد حلولع   لولعبم الف  علكدونلموالعخ

 ووقلولیم بوو لولحووثن لولصوو فلمووالصوو ف الوللوو  لموواللوو  عالولعكووتمللوو الولل
نلع حموو ل ووول.لخووبم   وو لعبسوو ئ لعن ووملع وو لمووالعحعظ وو لمدووقلعب سووالولعللووملع
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ت ملخالعوبج لعوبج لع  ل نللث ًعلولع ل م نلخط ًعلتدف وعلح لتوثعاللوةحف 
كووو لمدمووو سلول جووو وعلحصوووف  للوووج كووو لمد ووو سلفووو خف علیلووال ت مللوووال

بقو ئ مل وملعبمؤمدو نللیعمد علمالشو لعبد و  لعالعالشو  ً لعبویعب   لبلیجثث ملف
لول وووملحووو نلع  لووو نلع  لووو نلع  لووو نل نوووقلمووو لیوووقیعب ق ؤمالعكثووو  ملحووو هّلللع  

 م  ك ن.

كو لموالیبولجالجدف لی  الم ل تدو لمؤمدوً لولبموالخقو الج  خسل
 لولعنلع و لعبمفو لیوعمو لوعهّلللعنلعبموؤمالبقللالول و ایجدل علعنسوً لبلموؤمد

لی ملمووو لفوووی ثووو نلعبوووحالی وعلعنسوووً لبلموووؤمدیبووومل عكلفقووو الصووولی لعتوووثایوووبمث
قلول ووووووووو الیووووووووونلعبسووووووووومد خ بووووووووو لوللی  نلعبوووووووووخسوووووووووت یصوووووووووثوا ملف

نلع حموو لخووعبمؤمدوو لعلووزلمووالعبمووؤمالولعبمووؤمالعلووزلمووالعبم  عج ل ووثعهّلل
عبد سلكل ملج  ئمل  بقللنلع حم لول  العج جدف خمدمملعبم  لیفمالاأ

ل ل ق بووقل لثووً ل ووول.لفوو بمؤمالخزلحووالولعبمووؤماللجی لمووالعبمووؤمدیوو لثووً ل وومل وو الع  
 لعبدوو سلمسوولم نلولح للوو نلع حموو لولعنمووخوو لع وو لمووالعبم  یووعبخوو ب ل ل

صوثقلخج  لولی تموذلعبسوحول لیدصوخالف نلعبموؤمالموال یس علح بمؤمدیب
دمووو لولخصوووفلول خالعبمسووولملعنلعبمسووولملیدوووقلولجووویلملوووقل  بوووقلولعبفووو قلج

لی لللویصفلول  علعصط حلخ صلحد لولعبوثبخدم لحم خصفلولخعبمؤمال
كو نلمؤمدوً لكمو كو نلف لوقً لص  ل  علع صط حل و العهّللللو   نقلأفموال ال

ان ثل و الیوالعبمؤمالولعبف ل لولجد لعبف ل لمد فقً لحیستةونلفف قلجخ 
مو نلولخخو جلموالع لیموالزنولل ثعهّلللیول  العجن  ن الفاسق ن حالهنا ق
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 مً لموالشو  لام و نلمتدموثًعلحم نلولمالعفط لخمالش العبخم لخ جلمالع 
 وو لیموو  لللخل ویوونلعبم تمووذلبلم خووعاأل لبووقیووموو نلول خخوو جلمووالع 

العولبوقلیم نلل عحوقلكدو عالعبم و كیم نلولعنلل الج  لفخعتخ جقلمالع 
دوو العشووثلخخوو جلمووالع لوو ملع علزلووملعن وو لحوو الولبوو ب لخعنقطوو عل وو ال

ك   و لولیدو الللخقلحو عملولعنوقلیولللی ولول یعبد عالولعنلك نلمدت فً لح ن  ل
خ جوقلموالخع والولل و لول و لع و نللو عحً لموای لح الف نقلمد الللیعن  لا

 خ جقلمالع ل م.خم نلول خع 

لیعتخومدو لول وثلیوصفلعص  العبملیثلفخحثلیفلیول  اللل
لح بخطی  توقلولشو  حقلفولیقلح   لفیلل الحجحو وجدقلروحلعبقو ولولیجو لفی م 

جوو لفوو  عل مسوو  لیعبخطلی  دووقلفووحلیقوو  الروحلعب ووثنلحتووخبووقلروحلعب وو  ولول
تو الفو  علتو التو الخلیقلحتید  لفخسلیلمدقلفلیم نلولتفصخنق لمالع 

عبم وو ئ لعب سووالی ل جوویووقلفوو نللوو  لع خلووقلعهّلللنوو الج وودملول یووعهّللللل
لیعبزعنولیزنوح م نل  الندملولم  ونلعبم  ئ ل  الالو العهّللختخ جلمالع 

ثولجالزاعاول  ال خ لعجوالیس قلعبس اقلول  لمؤمالوللالل خول  لمؤمالول 
لجدفوو لیعجوولیفوو لللووی الولعظووالمد موو لعج حدلسلعبم صوو لوللموو لجووای وو

سلعبم صوو لفقوو العنوو ل نخوو جلع وو ل ل تدوو لعولع وو لملتدوو لمووالیفووتململعجووال وو
سلعموو لی لعجووال ووخووولعبوو ن ال وو الفقوو العجوو جدف لیعبمد صوولیموو نلفووخع 

سوو قلعبسوو اقلول وو لمووؤمالخول وو لمووؤمالول لیعبزعنوولیزنووح وو ال لالوو العهّلل
وللوووالم موووثلجوووالمسووولمللوووالثلشوووجنلیوووف   وووذلعنووونلولعصووو  ح لح
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موو نلع وو عالوللموو لولع لوو ملع وو عالح لموو لوللووج لخ وو الع لعحووث م 
 لیووالیعبوولیدصووخطوو علعهّلللف خلموو نلعنخموو نلفقوو الع خلووالع لعج ل ووثعهّلل

   .خ ب لمالعب وع

 لیوووالولظ ووو لبموووالن ووو لولعحصووو لعنلعبدصووو ول وووملعبمسووولم نلولایفت ووو
نلع حمو لولخوبمؤمالع  لمالعبم  عبدص ول ملعبمؤمد نلول ج ل ب لص الع

عبمسلم نلعخ ولولعبمؤمد نلعخ ولولعبمؤمدو نل وملعخو عنلعبثقو لولعبمسولم نل
عب صو لعبسو ج لول تت قو للیفولی ملعخ عنلعبمم شو ولكمو لمو للوالللو

لللیالولعبمسلمیالعبمؤمدیع خ ولج  وً لخالعین جلعبمم ش ولفللمؤمدلیالع  
فوً لخالولتد یلو لعبصوف  لتو ك ولبلمتقوع كو لتلد ف نلج  لولعحوذلعنخصف  ل
 ا.یالول لتةاًعلبلد ملی ً لبلس بمیالولت ایبلمؤمد

كوو نلل حووثًعلن لوومً لخ وو ملاجوو للفقوو العج ل ووثعهّلل قوو البووقل موو ملول
الصوفلی عبموؤمدی لعمخوخطوذلفقو الخول و للای عبموؤمدیعملیمجت ثًعلعبو

ك ندو لند و لعب سلعبفطوالیبمو ل مو ملعبموؤمال و لعخوقلفقو الیوبد لصوف لعبموؤمال
 لنفسوً لزعجو للی لصوثاًعلولع الشولی ل وقلعولو لشولیوج قلولحزنوقلفولیح  الف

كوو لفوو نلحوو  لللوو كوو لحسووال لحقوو  لول لحسوو  لول لو وو الول للیلووال
ثلیو لعبغملحدح دعلعبسمد للةخم العب فد لولخ الول لمغت الیل  الول لل

حفقو اللو  ل لعبصمنلو ةال كةالص ةالشمةالمغم ملحفمو المسو والیعب ملكث
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 لمتعف لول لمت ت لعنللی لع  یالعب ف  ل لیاصل 1تم خالعبد یق لبیعبخل
دوزقلضوو مقلت سوملولعلووتف  مقلتدلووملولخلخو قلولعنلا ووذلبوومخلضو  لبووم

كث كثی لللموقلل ویوم عجدتقلتف مل دجو لولخ خو لول ح لعب حمو ل یوملحلموقل
لذلللموقلنفسوقلعصولیجوةالفوخحمموقلول لیفلفویو خ ط لول ح ج لول خ 

ول للدوفلولل 2تموالعب و ثل لج و لول ل لو لیمالعبصلثلولمم  حتقلعحل
كووو یوووول لمتملوووفلول لمتدمووو لجمل 3ت لصووولف ملعبم عجدووو لخ لعبمد زلووو ل

تج و لخو ب لعبو  لخت تو لول خت وةالول خ لعنلللوذل یلثالعنلا ذلاف
 لعبف  الاع للوالیملخم ال لی لوص الحلیعبدقثلشفلی لعبد ثلوفیو 

قلیوددخمو ل یخو  لفخموال ونوقلول لیغلوظلللوخج لمخ بفلب  عال عهّللللجو
خ قلعبثدو  للومدقلولخال یالك فلبلمسلمیالم  مللالعبمؤمدحن ص لبلث

طل لعبج   لللمقل و عالخص فلعبلدذلحممقلول خعبطم ل ل قلول لیدمخ 
لی للدوفلحو والفویوالی شلوصو الفویولم الل بملح زمل لحف و شلول لحط

 لیوووفلح ووو ًعلافیووو خع ووو ًعلول لیقتفوووخول لحغوووثعالول ل 4تا للووو فل لحختووو یوووا
 توو للووت ًعلولحفلاوو ثلبلمل وو فل یع ا للوو نلعب وودلیحوو بخل للوو علفوو

                                                            

لبیالعبد خم :لعبمدق  .ل 1ت
ل ل :لعف شلعبجزع.ل 2ت
لل  الصلف:لكثی لعب لثل لی لعبم  .ل 3ت
لخت :لخثلق.ل 4ت



 

35 

كثخ  الشو ًعلح ًعل كو الولعنللو یوخلیعنلاألی لعب وم ی للی لعب ل یم فلل ًعل
لیطلو لللوخغفو لعبزبو ل خ لعبدثو ولولیوقخذلولیو فوظلعبغخذلولیست لعبدخلت ال

لیزكولینقولیالتقویالاصویصول قلعمویفلفیوحل 1تثعلجدتخول  االینصتلف
لیت ملللوووخووو سوووالح بدووو سلعب وووالولخجمووو لعبووو ك لولخق ووو لعبدووو الولخلیاضووو
عهّلللح وووزملوللوووزمللیقطووو لفوووخعهّلللحفقوووقلولللوووملوللی وووذلفوووخذلنفسوووقلیوووعبد
ت  و لبوقلخشلحقلم حلم ك لبلدو بملمدلوملبلج  و ل یطخحقلف حلول ل 2تخ قخ 
كو للوودخو فلبووقلا خقو لول خح  كو لنفووسلیعخلو للدوثالموواللودلیئلو ل قلول

ثلیوذلوحخو لرحقلا یث لحغخ قلش ا لحغمقل یعصلتللدثالمالنفسقلل بملحد
دوتقملبدفسوقلحدفسوقلولخت و لاضو الول یعهّلللبلیج  ثلفخعهّلللوللی ذلفخثلخج 
لووخطلرحووقلمجوو بسل  وو لعبفقوو لمصوو  قل  وو لعبصووثقلموو عزاللیفوولی عبحوو 

ح  وو لعبمسوومد للیملحدوو لب املوو لحفوویتوویلذلعالبخوو  وو لعب وو للوو نلبلغ 
ك   لحد ووو سلول لل 3تمووو لموووعم البمووو لشوووثول  ووو شلح ووو شخم جووو لبمووو ل
 خوو لولعنلحملعب وو ال ی لعبد وو لل وویووك وو ملحسوو مل  ل 4تذیحجسوو سلصوول

دلو لشو  تقلولو الخ  الیوحلیول دو لف لوتغدلییقلص  للق لف لوت یحخ للل

                                                            

لِجدت:لج نذ.ل 1ت
لخ ق:لضثلاف .ل 2ت
:لعبلطفلح بمسعب لولع    ا.ل 3ت لحش 
لشثخث.ل 4ت
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لع  تصو  لخ ل لصو عالویودط لحغخدل لحقثال خدل لحسثالوللف الخ لو سلع  
توقلخ بصو لیكو لح  توقلنلیقلعبت عض لخ ض لب حقلحط لتقلاع للدقلفویم 

دوو لن وو الل وو ولوللووم تقلفموو ولولك مووقلخ وو لاووشلول لخثیسلفیعلم بووقلبوو
 جو لعخو الولح ل یوعبسو لولعبد نلیً لن صتلفویحمم لمد ص ً لمت   ً لمت عخ

موو لعصوو حقلوللی ووزنلللووخول موو لف تووقللیعلووفلللووخمموو لحووقلول خغت حووقلول خ 
موزجلخعب خو  للی طو لفوحعب وثولول لیف و لفوخجةزلبوقلعب جو  لول خ ج لم ل ح 

ً لی ً لعملوقل لوحثًعلكسلقل عئمً لن  لقل  یقلحدخعب لملح بدلملولعبدق لح بص  لت 
ً لج لوقللو ً لعمو الیوزهّلللمت  دً ل جلقلخ شدً ل ل قل عك ًعلرحقل  ندو لنفسوقلمدف

فً لیً لخلقوقل مدوً لمدوقلجو االضودی وقلصو فیت لش  تقلك  موً لای قلمدً لب نخحج
كثی ثالبقلمتلیك  ال  ندً لح ب  خو بطلعبدو سلخ ًعل كو الیودً لص  الم ممً لعم ال

فخو لی لبیدصنلبلخخغدمل یتج لبخف ملولیسعالبخسلملولیصمنلبخدلملولیب
لیمدوقلفوللدو  لولعبدو سلیمالل عالنفسوقلمدوقلفولیتج  لحقلللیتململبخحقلول 

لیقلصو  لحتویولللیاعحقلعتدذلنفسقل خ توقلفو اعحلعبدو سلموالنفسوقلعنلحغو
دتص لبق،لحدثالممالت  لثلمدوقلحغوضلولنزع و لول نو المموالخلیم نلعهّلللعب خ

دوو لول لخسلت  لووثالتم وو ًعلول لل موو لول ل نوو الخثیالولاحموو لبووی نوو لمدووقلبوو
بمالحدوثالموالع و ل لف  لعم ملیحمالك نل  لقلمالع  لعبخلیقتثخخ ح لج ل

 عب  .

قلفقوووووو الیووووووً لللی  ل ووووووملو وووووو لمغ ووووووی وووووو الفصوووووو حل موووووو ملصوووووو
كدووونلعخ ف ووو للللای عبموووؤمدیعم قلول ووو ال مووو علتصووود لیوووعمووو لوعهّلللبقوووثل



 

37 

الفقوو العنلی عبمووؤمدی لعمخووعبموو علظلعب  بغوو لح  ل وو لفقوو البووقل  ئوو لفموو لح بوو ل
بسو ن للیج وزالفم وً ل تدوثلف نمو لنفوثلللوخدثوالولل  ً ل خلبم لعجً لبا

 ط نل ول.یش

 عظووذلعبسوو ب لیموو نل لووتةاًعلبلدموو لفیثلحط بووقلبخ ووثل ك نوو لعب ووث
كلف لولبویصثالمدقلمالاخم نلبقلل دً لخلیوعحثلوعحثلمد  لحتلیلل دلملی ل

 نلع حم .خ لع  لمالعبم  یعنلص حذل  العبصف  ل ل

د ملعخو عنل قو لیالجمویف  علل فنلصف  لعبمؤمالف للملعنلعبمؤمد
كوو لوعحووثلیووسلجی   لبووولعخوو عنلمصوو  د ملتدوو ك لول لتدوو ف لول لتخوو بفل نل

 الول خ توووقلولع لوووقلولعو  الولیووودوووقلول نخنفسوووقلول لیعتمدوووقلع خووو لللوووخموووؤمال
لمالك نل م علفقثل و العجو جدف خ  عبموؤمالموالعئتمدوقللم نلعبمؤمالع  

عم عب ملولعنفس ملولعبمسلملمالللملعبمسولم نلموالبسو نقلوللیعبمؤمد نللل
كو لوجوقلف و لعخلعبثقو لخحثلع لیف  علك نلك لوعحثلفلثاخ تم نلعبمطل لمال
قلخ ل ل ویجملی لعبمطل لعبص  قلفحث لحقلعخ المالك لوجقلول  لعبصثخ

قً لولتووودق لخ لصوووثحعبصوووثلیج ووو لتسوووملیولعبجووو م لب وووثو لعبصوووثع  لعبتووو
للل ووثعهّلللیلووالعجوولیموو لرولیعبصووثع  لحدقصوو  لول وو  تموو نلعبصووثع  لع  

عبصوثع  لوللی لمد و لف نسو قلعبولیقل  العب ثو لعولشویمالك ننلفح ثو   ل
مو نلخل لموالعبصوثع  لف وبوقلعنلیشولی لمد  لف تدس قلعبلیقلشیمالفخلمالبم

دقلولید لشویدوقلولشوخدو لزخزلی حول لعنیوتقلب لوعحثولولعبث نی تقلولل نحل 
تد بووقللج ًلیمددوو لشووخ لول لموو الولعب عحدوو لعنل خوو لو یوو الللیووغخعبث بثوو لعنل 
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سوووولم للدووووثلختجموووو ل وووو العبخصوووو العنل لیمقثاتووووقلولعبخ مسوووو لول وووو
 عبدم   .

لای عبموؤمدیمو للوم  ملحوقلعملیجم ل  العبصف  لكمً لمددوخول
كو لوجوقل یح لمؤمدوً لخثللم  ملح خ عنلعبثق لف نلمالتثو لحوقلموال مو نلع  

لنفس لولم ب لولع ل لولوبوثكلولیم  ً لخ بصً لف نقل حثلولعنلتث لحقللل
م لخ بنلولتث لحدف الع علعلع لولحدط الع عللعبنلولح اد ئوقلع علعحتجونلول
ح   بتووووقلع عللثوووو  لولج فقووووقلع علخ  وووونلولح لمووووقلع عللووووف نلولحدلمووووقلع عل

كو لحج لنلولح ف لتقلع علع ن نلول م عللو   لعبصوف  لفموالتثو لحوقلموال
وعهّللل ووملعبم ووفلوللینلعخوووجووقل وو لعبمووؤمالعبم ووضلول وو علع وو لمووالعبم  

 بجد حلولع   لولعبم الج ل ملعب وحلولعبدفس.ع

اجو للیعنم لعبمؤمد نلحد لعالولعملولع علضو الللول  العج ل ثعهّلل
لیثخوالی و التق  ونلجولیجو ج لعبجدفولیمد مللو قللو  لبوقلع خو ونلولرو

وللی دی  لتصوی لمصویوفقلنلجدلنلفثعكلرحم لحزننلمالالجدف لیعج
 لجو ج لخوفق الندومللیقخولصثلی وجلیفلیتد فل ب لع للیحتلیدزالجخعم ل

تلخوو ملمووالریفوولیدوو لعبجدوو نلولعجوو یالموواللیعنلعهّللللجوجوو لخلوو لعبمووؤمد
قلولعمووقلفوو  علعصوو الروحووً لمووالتلوو لیووروحووقلفلوو ب لعبمووؤمالعخوو لعبمووؤمال ج

حلووووثلمووووالعب لووووثعنلحووووزنلحزنوووونل وووو ال ن وووو لمد وووو لول وووو اللیع روعحلفوووو
جً لمدوقلیشولینلعشوتمعبموؤمالعخو لعبموؤمالك بجسوثلعب عحوثلعلعج ل ثعهّلل

 لجسثالولعروعح م لمالروحلوعحثولولعنلروحلعبموؤمالحل لیوجثلعبمل ب لف
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  شثلعتص ً لج وحلعهّلللمالعتص الشد علعب مسلج  ل ول.

لجو الفو نلعبمسولملولیالعبخ بصویالعبموؤمدیول  الع خ ول تت قو لع  
كوو نل قلمووالنفسووقلولم بوولیثوو لللووخدتفوو لح خوو  لعبمووؤمالولبمووالعبمووؤمال خعنل

لللوویوو عخحعبمسوولملف  جووثلمووالنفسووقلات وو لخلن وو لعبمم شوو ولفمووالبووملیقلع  
لیعحووثلفوو نلع نسوو نلللوولی بوو لللوولیخفووخموو نلعبم ووضلولعب    وو لول خع 

طو لیسولم نلبوقل بو لولبخالفو ن مل یطلو الم عخو ولعبموؤمدخ ولف ینفسقلحصو
  الولتوو كالم عخوو ولع شووخالع شوو  الول ی عخلعبمسوولمیوو لموو لعمث بووقلفلیووكوو لل

لی الفو نلع نسو نلخلو لموثنیالع خیع ن  الحدثملتممدقلمالم عخ ولعبمؤمد
عبط وو لول حووثل فوو ع المووالع جتموو علولع  توو عالولع خووت سلولعبمدوو م  لول

قلیووتدوو قلللخ لعبدوو سلولل وو ت ملیووتوو كلعخوو ولجمخلعبمؤعنسوو  لفمووالاعملعن
 وقلولحق ئوقلیللیسو نلفوف  لموالعفو ع لع نلیستغدخ الول خ تقلف نقل یدقلول نخ 

جذ،ل  البقم نل حدقلخ ً لمالعبمؤعخ الج لخالعیلالف  ل خ لف حثلبلمسلم
 لول و الیو لول تتخ للوثوًعلوعحوثًعلولعب عحوثلكثی لولعبفل لحعتخ لعبفلصث

 لولیعبووثنلیدفدوو نلفووخ لفوو ن ملیعبووثنلیعكثوو وعلمووالع صووث   لفوولعبصوو  ق
كتسو الع خو عنلولعلجوزلعلجزلعبد سلماللجزللالعیع خ ولول  اللل

عهّللللیموالعلوتف  لعخوً لفول لمالظف لحقلمود ملول و العبصو  قیمدقلمالض
 عبجد ل ول.لیتً لفیعلتف  لج

سونلهّلللف نو ل وثل ك نو لبو لعنلیول تزلمالعنلعخ ولعخ عنلعبمم ش ولب
ح خ تووقلولع ع لحقووقللیعخوو عنلعبمم شوو ولعخ عنوو لمووالعب ضوو ل لولعنوونلم علوو
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لهّلللولفویعبمدل ملعنلم عل ولح م لب الع ملبوح م لب العم لولمال عهّللللیسلع  
 لولع خوو ولعموو لیعبووثنلیدفدوو لفووخجوو ل وو لع وو العبق حوو  لولعل ووملعبمثةحوو  لول

 كلخو لعنت  ملمد شو لولافو لعبملفو  للدو لولعمو لنفدوقلعیعبثنلی كلفخنفدقلع
كوو نلع خل جخووع خوو ولشووف ل لعموو لعلیفوو  لولیوو كلحم عل توو لح مت وو لولعنل

لیدفدوو لفووخعنللیح توو لبدد وو لعهّلللف وو ب  لیولبمووال ووثلعات وو لمووال ووثلعموو 
ممو لولعمممو لفلسو فلعنلی لولع خ ولف نقلمد لولعننلمدقلولعنتم لموالعجیعبثن

  حلهحلعموقلكمو ل و العهّللللو   نقللی جو لعبوحتجوالع ل ع لولع مو ع لمدوقلول
علًا حهركهلا جححعل    یث حعضلا ع لحلاعلل الخجخب و حلث ولن الهحاهّلل الخج

 جهنن. یاع ا  ح 

 لولیووتدوو فلمووالتلقوو المووالع خوو عنل وو ل وو ل جلع علعا  لعنلتجصدددرة:
دو لیالمواللیعم لعملم ت  لمالعم ،لفو للملعنلعهّللللو   نقلخلو لعبموؤمد

وعحووثولولنووةالوعحووثلولروحلوعحووثولل حوونلولل وو  لحد وو  لمووالحدووضلفموو ل
النفسووقلی لولجوولیالعب وویوعحووثلموود ملنفووسلع خوو لولروحووقلولنووةاالول تدوو ف لجوو

ك نلجی غضلشح ل لیف تد ك لول ت  اضلف نلعب  لع عل لید م لتدو ف لفویجً لع  
 حسو لولعبمو  لحو ا لالوذلولوجو  لخ غضلعبم  ل نلعبدو الحو اولحعبط  لف بد ال

  لووو لفووو ب  و ولولی ت ووو لولحق   ووو لحووو ب  عاولولعبیعبدووو الول   ت ووو لول  عم ووو لولح
متدفوو ول  رحوو للد موو ل ن موو لضووثلموو لحووقللی لولمدثموو لب وو لول وویووعب لةحوو لمفد

مو الخ غضلعبدثملولعب قو  لح ولتم العبم  لولعب ج  لی  عم  لولوج    لف ب 
  لو ل  ت و لولن و ل  لفت وذلمو لیعبفد  لولت ذلعبد العبد ال نلحو ب  عاولولعب
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 وذلمو لخ و  لوجو  الولخ لمو للی غضلعب وحود ط  لف ج ل ب لخ  لولحقةخ
عبمؤمال نقلمالجدسقلنفسقلمالنفسوقلولروحوقلموال ذلخج نسقلف بمؤمالخ

ثو لی وذلعبمو ف ل نوقلموالجدسوقلنفسوقلعبخ خروحقلحم  تقلولصةاتقلولعبم ف ل
كو ب لعبموؤمال ج نسوقلع علخ وذلمو لخمالنفسقلولروحقلعبدجس لمالروحقلول

ك ننلفویً لعمل عتی الل ع لك نلل ضیالیاعالف لیً لف نلعبد الت ذلعب  عاولولب ل
 الحوو بد  لف نووقلیووالی لولعنلاعالفوویوو ووذلعبخخسوو لولعبمووؤمالعب جوو لبلمج ن

عنلعهّللللدتوقل و العج ل وثعهّللی ذل ب لعبد  ل م  ل نقلمدقلولمواللخ
دً ل ملنزعل  الید لمالعبد الفخلط م لجمید لمالعبجد لوللیلجوج لعخ لل

عوبجو لموالع م نو لولحسوالعبخلو لوللینلفوخومال  الول  المال  الفم لاأ
م لخلق علمدوقللید  ونلعبخد لعبجد لول ملیفمم لمس ملماللحسالعبسمنل

نلمال ؤ  لمال ل لع م ن لولل  لعبخلو لولعبزلو اولفممو لمسو ملموالخولم لاأ
 م لخلق علمدق.لید  ونلعبخد لعبد الول ملیل

عمل للدوو ل الم مووثیموالللیتدوو فلنفسو ل وو ل وولفو  علعا  لعن
   لمود ملعمل لفو نلكدونلیتصول یف ن  ل  لت   مل نفسو مل لبق عحو لعملبوثن

دوت ملیدت لمواللی ملروح لمالروح ملوللیت   ملف للملعن لمد ملولعب
 ت ملولتمو  لممو ت ملولعنو لموالع و لعبجدو لولعبمغفو ول م و لیحلییولت 

بوو لضوو حنللی وو  مل وو الللووخل ملم وو العنیسلموود ملول لعبوویفوو نلمووالبوو
ولبوو لصوو  نللیموو لعحغ وودلی غ وودحلعنلی وو ملعبمووؤمالللووی وو علخلیفیحسوو
عنللول و العجو جدف لیمو لعح دولی  دوخلعنلی و ملعبمدو ف لللولی لللویعبثن
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دتد لممو لخلقدو لمدوقلولیالولخل ل ل الشییلللیعهّللللجوج لخلقد لمالعلل
دو ل ن و لخلقونلممو لخلقدو لیعبلیخل لعحثعن ملمال ونل بو لول لوةج ملت و 

الولین لمواللووجولخلو للووثوالهق بل ن لیعبووكلال ان كتلاب االبلرار لیمدوقل وملتلوو
دت ملمموو لخلق ووملمدووقلولعحووثعن ملمووال ونل بوو لفقلووةج ملیخلوو ل لوو الشوو

  بوقللیعبلكال ان كتاب الفاارلی مل ن  لخلقنلمم لخلق علمدقل ملتلیعبلیت  
 ن.حل هكوب

ولبم لك ننلعبم   لولع اعك  لولعلت د ا  لتت ق لح بمد ل  لعبت م ل
كو نلعحوث م لعبطوفلمو ك ن لمالجدسلوعحثلول مو نلوعحوث م لعكثوفلخ لفل ل

فلبدووثملیووفلم  وو لعبلطیووست وود لعبمثخول لیم  وو لعبدوو بلیثاكلعبووثعنخوو 
لعنقل   وسلم  توقلخ لولعبمدو ف ولولبموال خ غ قلبدوثملعب وثحعبمد ل  لع  
دوو فلع نسوو نل وو ل وو لموود ملعمل لولخزعنلحووقلیووموو نلب وو لمخلف جووذلبوو ب لعن

لی وذلعبدو بخلیعبد بلیلخ ل نلملیولعبثعنلیالعبد بیزعنلعب ل ئطلجی ب لعبم
  ووقلولخقلیوولخلی وسلعبم  وو ل جوو لعبمد لو  ل ووملعبو خح  تصو العبث حوونلول

قلولحدوثالولحدوثالول مو علع شو قلف  شو قلولیولخلی سلج و لول مو عل وملعبو خ
زعنل  اعكلعبم   لولعحس لو  لولعنلیع نسذلف  نسذلفم لل المتص لم

كوو نلافوو لعبسووم  لف تد بوو ولع حصوو الوبمووالوضوو للیثخووقلع عهّللللوو   نقلولعنل
زعنلمو لیو و علعبملیثالللوخزعنلولعخف قل مم نلع  اعكلولع حس سلولیعبم

دلوملخلشلمواللو العنی لجخثلخحثلیفلیشلجالعبمدتم للالللیروعالج
كووو نلیعم وووذلبدووو لعملمووو غضلفل سلیً لفلووویووو وووذلبدووو لوبخموووت ال ل وووقلفووو نل
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كوو نل  لیووعبخ وو .لول لسلحم ووذلبدوو یً لبدوو لفلوویوو غضلوبحووحموو غضلبدوو لولعنل
فلن غ مملحدثلمو لل فدو لم لموملموالعهّلللیثلولكخحثلیفلب ل العهّلل

   ن لولت   علعلثع ن لعبخ  .یت غ  علعوبلح نلولمدزبتممل  ا

دوً لولوعزنونلیقخ ملولب وملی ملولعبویف  علل فنلعن لمد مللو ملعهّلللللو
ل می ئ مللوو ملعهّلللللوویووولعمت دتووقلح ووذلعوبل ل وو لح ووذل الم مووث

 وعت وملفو للملعنل ل و للی  و لممو للو ی لول لای جل مل لبغو  لول لبوثن
قلفوو ن  لمووالخوودت خ للووثال لشوو لیووقلول بیووذلفخووزعنل سووطل لریوودجوو لمیح

دتوو لولمووالروحوو لول وو لیخلوو لمووالللیعح  تووقلب عتووقل لبغوو  لف وو لعبوو 
 لول لعمو لولعنلیوسل و لموالعجی لولعم لولمالت غ قلحملقلفلویعخ كل ج

لعنووقلیوو عتووقلولتموو الحدووضلعلم بووقلف وو لعخوو كل جكدوونلت ووذل  لولعموو لع  
كدوونلتوو غضل عتووقلولت ووذلعلم بووقلوللیم ت وو لمووال ووث ح توو لبددووقلعهّلللولعنل

لعنقلعات و لموال وثیعبفصلیصف تقلف للملعنقلمالعج عمو لولمو للی لولح ت لع  
 و ن نلوللیقلول ت تو جلمدوقلعبویذلفخزعنل سطل لریت لمالعب مم لمیعلط

 ع ل  لمثعلولب لحلفلام صً .لیدقلعبملی تصغ

فلعللووملعنووقلیووقوو العو كلفمخفقوو العب جوو لللووعالاجوو لعح ل ووثعهّلل
كدوونلتوو  الف نووقللی  نحوو   كلول وو المسوودثولجووالحووفقوو العمووت ال ل وو لفوو نل
وعهّللل ح  لف ل قل ملاف لاألقلفق الصوث نللیعنلل ثعهّلللیس ل جیعب
لیلمو لبولی ل لیقثلعللمدمالح  لفلی ل لی لح ح  لل ل ل  للم لب لفخ
لیمووالعبووثل  ل وو العولتدلووملعنوولی تدسوودلعب سووالی ل جوویوو ل وو لول لیفوو
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دتقلیدتقلولعنوو لمووالشوویثل لب ووخووول لوونل وو للینفسوولیعنسوو كل وو الفتفموو  لفوو
كلی لونل تدسو ن دت لولیموالشوولیفلللمونل بو ل و العب جوو لعنویوو و الول

ع علعا  لل ل  عل  العب ج ل ل و ای لالیعن لتثل لب ملفق ال  لللمنلح 
عن و ل ل و لللدوثكلول و العج ل وثعهّلللیف ن  لمو لبولیتدلملم لب للدثلعن

ف نلعنم لص ح  لفو للملعنلعحوثكم ل ثعحوثثل وول.لول بو ل نوقلعنلكدونل
 ولولعنلیوم لعبمغی لصو ح  لتدمو لعبفطو ولعبسولیوعبفطو ولولتغلیً لللویعننلح  

جً لی و لشوو للیم ل م وو لفو نلوجوث لفوی ولعبسولیو  لعنونلفتدمو لعبمغیوتغ
  ل قلولع حثعثلمالعحثكم .لی ً لوجثلمثلقلفخف للملعنلص ح  لع

لی  لعهّلللفویوزعنلعحسالمال  علحدثلعحس سلحذلعوبیولح بجمل ل لم
البل وذلولیالح ب  ع لموثلحزعنلعشخ صً لمت    یعبقلذلول ثلوزن  لج  علعبم

كد لنجثلب ملح ً لفخعزمد للةلیع ت   لف لیال وثلحوثعبقلذلف جثن لیل لولم ل
عتقوو علل .ل و الالوو العهّللحووممدو نللوو الولظ و لمخووجونلعمو الحدووثلزمو نللة

ولل وذل الم موثخد  لحدةالعهّلللف  عل  نلعنلعب ج لخف عل لعبمؤمالف نقل
  مل  نلعنقلخل لموالنوةا ملولصو  لیالی ملح لم ح  لعخ ی العبخ ل قل

كموو لموو للووالعبصوو  قلیفوو نووةاالوللالمووایعنلعهّلللخلوو لعبمووؤمدلاحمووت مل
احمووت مللیاحمتووقلفوو  عل  وونلعنووقلخلوو لمووالنووةا ملولصوو  لفوولیصوو غ ملفوو

د و لحدوةالخعتق علف عل لعبمؤمالف نقللال  الال العهّلللفسج لعحث م
كو نلعبموؤمالموالنوةالعهّلللفللیعبدةالعبو لیعهّللل  الع تو لیخلو لمدوقلفو  عل  ونل

قللل اعه للوا عحووث نلموو للی حوووللیدمووخد وو لحدووةالعهّلللولنووةالعهّللل خف علووتقلف نووقل
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كو نلصو حذلعبموؤمالفواهّلل عه كن و رسولا و الهؤون ن  ی ح س حلوثلوللیفل ل
لعنوقلفولیجثلعبمؤمالم لعحثثلص ح قلفوخحلثل خ للیعبمؤمالف عواللی ل وقلع  

كلخع م ل لیزالب ودفلنوةاالفو  علتقو یومخ لعنوقلعحوثثلحوث ً ل م و لول یجثل
 بوو للیثثللوو ع لفووزلشووخ لعب وویوومخزلنوو علعب ووثثلفوو نلعز ع ل وو ولیوومخ

 زنللللوا موووو ل وووو العهّللللیزعنلللوووویثلفوووو  علوزنوووونل ل وووو لحوووو بمیووووذلولعب دخووووعبق 
 لی لمووالع اوو ع لعبدفسوو نلیشوولی لبسوو نقلعبوویوومخ ن ححالقسللهاف الهسللتق

  .ی لعبدق نیدیمی لول لع ا ع لعبیعب م ب

جً لمالعلم بقلولصف تقلولعح عبقلف  لیتدم لمدقلشلفم لمالعح  تقلولبم
كو لمواللیعتخومو للیعمو لفو  لحقوقلللولیولعم لم ت و لحثوثل یعخ كل ج ول

عح  تووقلولعنموو  لصووف لمدووقلعولصووف  لف ح ووقلولوعخووقلولبمووالعجتد ووقلموو ل
 لی لولم  فو لبو للوال صوثلعبسو یوقلموؤ  ولفیو عمنلتل لعبصف لا ب و لف

كوو نل عبخوو لوللیفوولیزلعبم موو لعبمطفوویدفدووقلشووملعب وو نخفوو نلعبمزكوو ملولعنل
زلولعبخو لیتلعب  نختلعبةا لرخلت لرلیول  دقلحتلبمالع علمسستقلحدط لعبةا 

ذلیوزلعبمطیجتدذلعبمزك مللال ب لعب و نی  لحقل م  لفلخعبزك ملوللیؤ ح
  و لخ وقلولی  ذللخولیثخ الحتویودفو ل عتوً لفلخقلمو لیو ملحوقلف نوقلفحوولبمال 

 ل وو لعنوو لت غ ووقلمطلقووً للی وومقلولمووالوجووث لفووی ووملبلی ووقلع صوولخر
 لعبم ل لولعنلوجوث لعنو لت وذللملوقلحقل و لیف جتد قلف نقلعبسملعبدق

 وووً لمةزونوووً لح بمتووو الولعبسووودقلولعلمووو الخعبموووةزونلولتمووو نلنفوووسلعبدمووو لع
زلی وثلبطو لح و نلیفق رحقلف نقلحمدزبو لعبوث العبوةا لعبج موثلعبو ل  یع وب
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تلخوزلفو  علزعاللدوقلریتلعب و نخ مقلب خق رحقلعبمزك ملولیتلعبةا لفخلت لرلیحت
 لموالم وضلیودو لعبیف نقلض الحقلم لو لبوقلفو ف ملمو لعبقجتد قلیزلفلیعب  ن

كووو لوعحوووثلمووواللیعب ممووو لللووو ن وووجلعبم ل ووو لعب سووود لولعلووو فلحوووقل وووثال
 زعن.یم علعبةزنلح بقسطلول تخس وعلعبمیعص  ح لولع 

 

 وصلل

    حقنق  خب    لثقةیب یف

ول وو علعب صوو ل  صووملعب  ووةالولم لوو لعبدفوو سل ووثلجوو كل ونلحملووقل
ك ج لولحص  لمال  لخعبق ولولعب صو ئ لول لیقلقلعوبع   ملوقلحو لحملوقلع  

كدوونلعبووخووؤ حصوو نلول یعبخص لع  لوو نلول دً لولیع نلحووقلضوودلیقلحوو لع عئووقلع  
ول ووثللیوللووت اللووالعب وودف لعحوو لیعنلعخف ئووقلعحجوولی ً لولعایحوو ج عزالشوو 

 لیوعوالعبمتو الموالعنت و جلعبزمو نلولع للی ب لمو ل وثمنلفولیعبلیعجس ن
 فووو لعخ عندووو لبل شوووثلولعبصووو عالولحلج لعهّلللعب  ووو العن بووو لعبجدووو الولعلووو

ك خ  ملو  ا.خسث  ملبثخ ال  علعب  العنقل

 ل و الجو ج لحومد ف لصدةح ل و علع مو لولولوةاال و علعبط لی لفیولن  
صوددتقللیعب جوقلعبو لید فل  علع م لللخك لمال لایجالعب سلیبدل

لعنللدثالم   لویقلحصةالمختلف لولجیتجللیع ت و  لخق الحف لمملولخلدتقلع  
 لغو عل و الجو ج لحلعنلی لعبیخلیم ن نلفخلم نلح بقل  اخمالعلثعئمملم ل

ندوملع عل صو وعللقصو  مل و اخ للی لعجالال العهّللل  لحدثل ب لشوخ لنل
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ت ملولیول لعموةا ملولل نلیعم عب ملولفلی  اك  ملفخلحق قلعخ عن ملولبملیف
تسول لموال ونوقلخسلذلعبمد وفلولتخ ل ون ملف د ب لیعلت ثوعلح ط ملعبثن

 تملوقلموالخقوقلول یطخ لولح ئ و لمو ل ی قلموالعفو  ل و العبوثنیصوخللخً لول
حقو قلعخ عنوقللینفسقلول   الم بقلولت تنلشملقلبم ل صو لفولیع وج علف

 لعجالال العهّلللم لح لعبمؤمالخثًعلول لنلخ  الج ج لف اتممنلوعهّلللامً لشث
 ووزنلب زنووقلع علحووزنلولخبف حووقلع علفو حلوللفوو حخلقلعبمووؤمال و ایووعخلیللو

كل وو لفخ لیوو لعبف نی لمووالحطوو ملعبووثنلیغتوودملح ووخ صوول  لول یدفوو لعمووةاال  لع  
فلیوفملیثی و نلوعحوثل لونللولی لولعب و لفویوعبخلی نلفوخوج خلیوعل الحتو

كوو ل وو علبلمووؤمالللوو  نلعبمووؤمالعخوو للقلعبمووؤمال وو ایووعخلیعوجووذلعهّللل
ممل و الیمو نلعخو الول و لعحو لحمو لللوخمو ل  و علع لیقلولعمقلللویعبمؤمال ج

قوو علعجوو عالخلثلعنخوو حمووالل عكل وو الیقووثالللووخجوو ج للوو   نلعهّلللولمووال
 عالعبسوو مل وو الجوو ج للیجتموو لمددوو لفووخدوو ن لعب ووةالعب سوو نلولخعبجدوو نلول

،لیعنت ولیحقو قلعخو عنلی ص  لفلی لعجالال العهّللل نخفقلنل لمنلوعهّللل
لصو الول و للی لللم نلفیولعللملعنلج ج لن لفخثلعب  خ  علعب ثلیتثج لف

  ا.یق الك علفم لظد لحغخ

 لث لعصد فلمد ملمال و لعك و للودً للی ملعللملعنلعخ عنلعبثق ل مللل
لدقلولمد ملمال  لعصوغ لمدو للودً لولبمو للیمد لولمد ملمالمس ولب لف

 الفلدفصو لیو لبغیولخ لبوقلمو لیولخ الول یو لبغیولخخصوقل خوعحثلمد ملحو ل
 دلملح لك لصدفلصدف.یحثولبلیعحثلمد ملللك لو
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لیال ووملعك وو للوودً لمدوو لولم ع نوو لح بسوواللوو  ل ووثم ملفووحعبوو لفدد الول
كووو ن ملعكثووو لح وووً ل الم موووثخوووعب   شووو    للیولعشوووثلل لوووً لولع ووو ل لول
ضلعبصو  لولضودفلیعب و   ل و لعبصود  لموالح ولیف نلعبسالفولب م

 وثنلولعبودفسلولعبدقو لولعوجلعب و  الول و ولعبلیعب ثنلولعبودفسلولعبدقو لعبو
 و الع مو لعرحدو نلولعمو لع علعن وثاللواللی ل  ولعبدق لولعبدفسلولعب ثنلفوخا 

كووو نلعك ووو للووودً لحتدوووثع لعب ووو ةالولعبسووودیع رحدووو لعنوووقلیالف ووو لولعنل  لووو لحالع  
مو نلعصوغ لی الفیوج و لعو و  لعبصول ولف وً للوالاخعبم  ب لولعب  ملم لغوً ل

 لعبم و لولعبقو ولخوبودفسلولعبدقو لفغ ثلضودفلعب وثنلولعیمالعب  المالح
 عب    لعرحد ن.لیف

ضلعبج و لولیعب  لالفصد  لعبسالحصد  لعبمو  لموالح ولیولعم لف
ول بوو لعبصوود  ل لل میعوجلعبدقوو لولعبقوو العبوولیعب دووثللووالع ئموو لعبوو

كلمو لی لولعب و زخلولع خو ولعبویعبوثنلی لم  عململو لعهّلللفویسخ لبقلف  لخن    ملول
ولعللووملولعل ووثلولعلقوو لوللی لعحقوویصوویقلولنفسووقلوللقلووقلفحثنوولیتقوو خصوودثلخ

كلمووو للیثلعبقثلوووخعب وووثلی لولفوووخووو لبووو ب لول لن  خوووعشووو قلح م موووقلول لا 
ك  لخو لول لن  خوا لیسلبم  تویوضدنلب ملللمً لافدنلب ملحلمً لب  لفو  

كووو لمسوووالفووو كثلی دووو كل كووو ل كتوووذللی لعبقوووثملفووویوووحووو  ملول كمووو ل عمووو  مل
لید مو لعلموثعلفووخعخو عنلمدو بمل خلمووالاللوع الیاجلولیعبولعج عب سوا

كثلیكوو لمسووالفوولیدمموو لللووخ  كوو ل عم نوو لول لشوو لعنللی لعبقووثملفوویووح دوو لول
الولعنمو لعبمو ع لعبم و لی خلعبم و العولعب و میسلع خو للوالعب ویبولم ع ا
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كوو نللیعب وو لد كوو نلح سووذلعب وو   لعصووغ للوودً لمووالعبمووتدلملولمثوو لموو ل ولعنل
موالحوقلل  و لوللوثب علخل لمو لبومیوعبم لیعنلع مو لفولل وثعهّلللیلوالعجولی وح

عبسوالمو لعنللیل ثعهّلللجوالجدفو لولزلمو علعنلعبمو ع لعبم و لفولی ج ل ب لعب
كو نلم لولیعبم ع لعبم  لفو ولموال و عللجوالجدفو لیعبدقو لولعبدلوملول و ل
ك حولسلمدو لموالبومیل وثعهّلللبولیعب  ال  العجو  ن لول و الی حملصوغحو نو لولی   ل

   لعبمسلم.یعب لیلعج ال مالعج العهّلللال العهّلل

ك وو ل وو لع  ووثملفوو عبدلووملوللیولع لوو  لفوولحووذلع ئموو لیفوو  خلع 
لعبخصخفل ووو علع خلحووو ل لیعبدمووو لولعبتقووو  صووو نل وووو العهّلللیسووولملبوووقلع  

ث الخخص لع خلولبملانفسهن و لو كان بهن خصاصة یؤ   ن ع یو ل   نقل
سوو لولوبووثكلولم بوو لولنفسوو لحدفلیتووؤ  الللوول لف حووثلولعنلی ل ونلشوولیح و

حو للی لم لخ ب لرح لولتجدلوقلجو لتدتقوثالعوبویخثم لولح م لولجم
كموو لروعالعبدسووم یووجملیمووالنفسوو لفوو ثلخحووثلیفوولی لموو ل وو لبوو ل

لیعبقوو  لللوولیثلفووخ بوو لعب ووثلیولعلوو مقلفقوو الفوولی نوو نیذلعبیووعبط 
عخ عنوووو للیت علوووول وووو لولعموووو كلعنیقلولعخوووو لعبد ووووثلللیووووشوووو وسلع لوووو ملعب

مموو للی  لبووقلولبوویووولع نقلیقخ لم مووثلولتصووثحتصووثلیللوولالبوو یعبمطوو حق
مالف ل لحقلمد ملحسثلف  ت ملولحج  لكسو  ملوللیرز  لعهّلللولف ل للل

مو لبو لحدفسو لیتقلفخم نلل وخع لی اجت لفلیخلت ملولمالك نلمد ملف
لینفسو لحتولیدو لع  توقلحمو لبو لللوخ لی لفویولمالك نلمد ملف ضً للل

 لمووالیوو  العكوو ملللیووع وو للدووثكلمووالم بوو لولعنلعوبدووقلخدلووملعهّلللمدوو لعنل خ
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 ب لعبخ  ،لولعب   ثلمال  علعبخ  ل  بقلولمالك نلمد ملف ضً لیع ل لولل
نفسو للیتؤ  الللل لعنی لف  لعبف ض لللخم نلولعب  خع لیفلیددخ لیلل

  لم لخ ب لعهّلل.یولجم

فدو  للل وثعهّلللیوللالعح نلجوالتغلوذل و الكدونلعلو فلمو لعجو
كوو نللووعبداجوولیبوو لیح جوو لف شوو العبوولیعبوو   المدووقلفوولی لمووالعصوو  حد ل

لیدوو لعنوو لعلوو فلع لعشوو العبوویقلف یووولع  ووذلعبلفم  وونلعنلع علعح ل ووثعهّلل
ثل و عل لونلندومل و الفموال و لخو ح كلخ لعح نلعخفق الل ً لف عالعج ل ثعهّللخع

قل لوونلندوومل وو الیوومثوو لموو لعنوونللللی لوونلاجوو لمووالعصوو  حد ل وو ال وو لللوو
كو نللو عفلعبف قلیف   ذلعب  و لخ لنلف  ط لعبطو عفل و الندومل لونلولعنل

فسوعبتقللل وثعهّلللیعجولیددوخقلیوقل ومل خلونلللیو  الندمل  الف   نلعب
 لعحو نل لوقل تو  ال لونلخعبمؤمالفق اللیلالح لعبمؤماللللیفقلنلعخ  ن

 لعح نلتق لمقلشط لم ب ل ملن و لخقلفق الیعزالعا  للللجدلنلفثعكلفلملیحل
الح لعحو نلعموو لتدلوملعنلعهّللللجوجوو ل وث ك لعبمووؤ  خووفقو اللی خلدوولمو لیفوو ألیعبو
توؤ  اللجدلونلفوثعكلفقو العمو لع علعنونل  لومتقلفلوملیعنفسو مل لونلحلولیلل

 .یتقلمالعبدصفلع خ لعنت یحدثلعنم لعننلول  لل ع لعنم لتؤ  الع علعننلعلط

 لحقووو قلعبموووؤمالبدوووثملت ملوووقلولعاع لیووولوووالجملج وووقخلولبوووم
عولنعخوو للیعب وو  لیلووتلللووخلدلووملل ووملحقووقلولبوومخلیحووثلحتووخ وو اللووالوعخلعن

ملمووقلخ لموو لیووشووط لموو لبوو لحفووتتلعبوو ملولتدووملبف وو لموو لجملبف وو ل  بووق
 بووقلولموو لخ بووقلرحووقلیع نسوو نلموواللقلووقلولنفسووقلولحثنووقلولج  ووقلولم بووقلولل
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ن وو لع جموو ال نلع جموو اللی لموو للووعالللوویووموو نل ووثلعجوو اللووالجمیف
لعبقوو  تملووقلخ ل ی تموو لولعبتفصووخ  وو لمسووتجالیول بوو لكمثوو لنوو عولفلیع  

ن و لع جمو الوللی لعب وج ولح واع  و لولعفد ن و لولعاصو ن  لولف ول و لللویجم
كوو لعحووثلولبمووالع علتفصوولنلولصوو ا لشووج ول خ لخ موو لعبدوو عول  مل وو لع  

كثیعبمتلیعبق   لعبمو ملحو ك لیوحقوقل نطلی ولفویالف ف ملول ثلوا  لعخ  ال
  .خ العبمع ةاولولعب ق قلعبم وعخ  االولعنم لندثلعبخص

عبجوو عالع عللیقلعبسووؤعالولعنل تسوو ققلفوویووفمووالحق  ووقلعنل تمثوو للل
قلولیوقلع علعل  لول تعخ لحثةحقلع علكسو لولع عل خلونلللیلج لول تلتللل

قلولخووثخالی لولعجلووسلجوویوودووً لولخصووقلح بت ی ملجمیلدووثال وو ملفسوولملللوو
ثكلول تمثو لموالیو ت و لج لوللیشولیدو لبوقلعبوی تجلسلخلفوقلول تغموزلحد

  ال  الف نلول  الف نلخ فً لبق بوقلول ت وج لحطو الصو  تقلف نمو لمثو ل
 لول تفوشلبوقللو ًعللی لمد  لشویسقطلللخلیعبد بملمث لعبدخل لتدت    لمت

مجلسوقلوللیول تغتذللدوثالعحوثًعلولعحفوظلبوقلشو  ثًعلعولا ئ وً لول تسو االفو
قلیوخثمتوقلول تو  للللیعلو  لعبقو ملعبو تطلذللةاعتقلولعنلك ننلبقلح ج ل

قلول تخ بفلحممقلولعم الول تخو بفلم و واتقلولعجلوقلی  بقلول تطداللل
الحالولع صوغ حمالحق قلع خو عنلعبمسو ولیعتخم للیثًعلللخولعك مقل  المج

ك  لم لم لیجملیت عللجذلعنیف  م.خملولعبتم یخصقلمالعبتد خد  لم لع 

كوو نلع خلعك  وو للوودً لمووالع نسوو نل وو لحمدزبوو لع الول وو لولح بجملوو لع عل
قلعكثوو لیوو ال نلظ ووةالعلووم  لع الولصووف تقلولعفد بووقلفیووبوو المووالالیعحموو
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ك نل  لیوجملی حودلوملنفسوقلل وثًعل عخو ًعلبمو  الولخبصف  لم عتقلولعبمؤمالعنل
قلشووم لموو لخ بووقلرحووقلولعب ووم ل وو لیووجووذلللخدلووملعنووقلخموو لبووقلهّللللوو   نقلول

م نل   وقلولحسوطقلولح كتوقلخلثلعنخ حلقلولیل لی الفعلتدم الم لعلط الم 
 حووظلنووةالعهّلللخلقلعنیووشووعنقلفدللوللووم نقلهّللللوو   نقلولعنف  ووقلولمددووقلبووقلجوو 

كوو نلعبدووةالعظ وو لولع  وو العحووثخلوو   نقلف  موو نلهّلللیقلبیووصوو فلموو لبووقلفخلیدموو ل
ذلیعنلعبدووةالم وولینفسووقلولاألیت قوو لبووقلعبتقوو الفوو  علن وو لعبووخلوو   نقلول

نفسوقلم دو للیصو فقلمو لبوقلبدفسوقلفولیذلح بج  لولفیلم لولعبدق لم ح ب 
م نووقلخسوو  قلعیعهّللللوو   نقلفلی  وو لللوویعشوو عكلعبوودفسلحوو هّللللوو   نقلعولت ج

لی الفویوص فلم لبقلماللق لولنفوسلولروحلولحوثنلولجو الولمو الوللخلعنلیعب
هّلللعلیصو لعبوخقلول و لخودت خذلخوقلول لریو لشو الفلی لعهّلللل   نقلعب یل 

 دً .یقخل   نقل

 لعهّللل و الیلو لیحمو الفولیلوالاجو لعوصولیفقثللج لعبدسوم 
ل اهّلل كهثلل حسلج ینفقل ن اولوالهن  لخوثلل ولا لیدتد لول  التد بی لعهّلللشیل 

ولشلاء خضلاع  لهلن خكل سلنج ة ولأة حجلة و اهّلل  یحجة انجتت سج  سناحل  
 یو یلانهلا قلولع ع لحق قلعبمؤمالوللالحخ لحقولیص  ونلللخالح ملعب 

لیفولی حوموؤماللیصو فلعبموؤمالفوخ وول.لفمو للر حسلابحلالصاب  ن اجر ن حغ
دوً .لیقخعهّللللیصو لعبوخ لعهّلللول  لیل لیص فقلفخ لظ   ولح   ولف نم لخعن عالعب  
لیجالصوو ب یووجوانوو لفلحلقووثالعنخلمووالبوومللووالعبموو ظملیعبمفدموولیفقووثلرو
لیصوو لصوو ب یصوولد لفلخلنقووثالعخل اتدوو لولمووالبوومخمتووذلبووقل وو عالزخعخ عنووقل
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م لبوقلفقوثللینفسقلفلیمتذلبقل  عالصلتد ل ول.لفمالع  العبمؤمالللخعخ عنقل
قوً لخعنلل لیع  لعهّلللل   نقلح لش لولمالحخ للدقلفقثلحخ للالعهّلللولعنلاأ

لعهّلللل   نقلمال ب لعبموؤمالفقوثلعخطوعل نوقل و العج ل وثعهّلللیع  العب
ل جو وحلعهّلللموالعتصو الشود علعب ومسلج و لول وثلعنلروحلعبمؤمال شثلعتصو ً 

فموالع و الموالعبموؤماللدو لعالم موثیحلغد لحو بت عت لعن وملخلقو علموالل
عنلعهّللللعهّللللوو   نقلول ووثلموو للووالعبصوو  قلی ملولمووالع وو الموود ملعبوویعبوو

خلوو للیعنلعهّلللت وو اكلولتدوو بلالمووالنووةاالول وو العج ل ووثعهّللیخلوو لعبمووؤمد
ك  لعبمؤمالمالنةالل متقلو قلیوعبموؤمالعولا للللی ئقلفماللدوالللوخج ال

 لولعنموو ل وو لشوو كلخووو لیسل وو لمووالعهّلللفوویل شووقلولبوولیعهّلللفوولیفقووثلا لللوو
الیوصو لمو لجولیب لك وفلعبغطو  للوالعبدو سلفد و وعلعبولط ن،لول  ایش

العبمووؤمالخ وودنلبلمووؤمالا وو ج ملوللوو لنلبووقلعمووةا ملول نوونلیعهّلللولجوو
ق  لعهّلللمالعحوثلخو لع لم المالعبسم  لبق ب علم لم  لیل لت ملولب لن  وعلعب

كلدوو لیدوو لولشوویثلعنلم عبخحووثلیفوولیلمووً ،لول وو العبدسووم  دتد لمدوو لول
 جم لتد لعبزك ولعبخ  .لی  ملللخك بجسثلعب عحثلول

 ج ووقلیعهّللللوو   نقلمووالعبمووؤمالفللی لع وو العبووحووسلل یح بجملوو لبوو
لینفسوقلفولیؤ  الللوحوالول لعبف عئضلولعبسدالموالع لمو یجملیع نس نللل

نفسوووقللی لخثمتوووقلولفووویشوووةاالولعصووو حلعمووو الولتوووثجلیسوووتدملقلفووویلقلوووقلف
سوتدملقلیحثنوقلفلیعمو الولفولیقلولفویوستدم لم و ل العب  لدو لولعب و   ولفیف
قلیوح جتقلولعب   فلح   تقلولعنف  لعمو الولعبد و لعبلیفلیخثمتقلولعبسدلیف
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صو فقل مو الول  و  لیج  وقلفلیفوقلولعبق البقلوللدقلول م علولیولع صغ  لعب
مو نلیم بوقلفلیالعبد سلوللدثلعب م ملولعبق  ولولفیح جتقلولعب ل ل لبقلج

ب جو لعم بو لص فقلبدفسوق،ل و العب و   خقلمم لیص فقل جلقلعحذلعبخم ل
ال و الیعخ عن لعبموؤمدلی لعملتدفققلللینفس لعحذلعبلیمد لتدفققللل
لیف نوو لن ووالموو لندفوو لللوودتد لی وو الفلسوونلمووالشوولینفسوولیجوو لعنفقووقلللوو

الیمملولمالعب عجید لولبمال  لعن لمالم  یالمالعخ عند لعحذلعبیعبمدت ل
خثمتوووقلوللیفقلفوووخ دوووثلخ  موووقلولوصووو ی بوووقلفیللیعبدجووو ولحم  وووتمملولفووو

خثم توقلوللیستدم ل وعحقلولل عملقلولح عملقلفخنفسقلوللی جتلخثمتقلللح
 فلعبصوث   لولعنجوتلعهّللللو   نقلولعشولیعنل بو لع و العبق حو  لعبولی ح

 عهّلللل   نق.لیعبثل ع لولعحسالعبصل ع لولعحسالمالك للم لعب

كوو لموو ل لیثلعهّلللللووخوولیثخلووقلفووخدووً لولیقخموو نلهّلللخلثلعنخوو حولح بجملوو ل
ك ووو لف نوووقلمقطووو علج صووو بقلعبووویوووعخلیصووو فقلفووویالفلیقووویعبقطووو لولعب عهّللللیقلع 

كوو نلللوو   الولخووع لموو الر لح  لولعبسوومد لفوو نللوو خوووجووقلعب لیلوو   نقلولبوو ل
ثلیوو  لولحخوودفوو لمووالوجووقلعب خللوومدتقل تدفوو لعحووثًعلول وو علعبدموو لولعنلبووم

لعنقل فقوثللیثلل والعبمؤمالولاض الف نقلع علل لولاضویدف لمالحخعبسمد لع  
لیولمواللو نلیمواللو لمؤمدوً لفقوثللو نلعهّللل  الالو العهّلللیل لعهّلللولاض

عهّلللموالع خو اللی لعحوذلعبولیلح وم ل وثلعهّلللفقثلل لعهّلللول و العجو جدف 
عنلعبد وثلموالل عو لیعهّلللعبولیعبموؤمالول و العج ل وثعهّلللعوحولیعبس والللو

 لاالولمووو لتلووو لخوووفقووو ال عو للی وووقلجدتووویح ب سووود لف جلیدیعتیوووبلیل ووو  



 

55 

لی حو لعبمؤماللو واًعلولبو لحتمو ولول و الیل ثلیثخ لللخعب سد ل  ال
دو لجو لیقلع خلوقلفقوثلجو لوعهّلللللیولللموؤماللو واًعلعنوقلیعحثكملع علع خ لللو

  لخو  لف نونلولعنللو اتقلرخو ل بو لموالعب وعیوالیعبلال العهّلللیوعهّللللل
لعنلل واالل والعهّلللف  عللم ل لخ لید غوخقلول خوقلول لخسو اولتدت ی  لفیع  

ة حلان السلاعة لتلیً لحق بوقلتدو بیقلتعلویوف خفلید غوخ ل  علعبمق ملكمو لیتفص
 .یكل نفس حها تسع یلتال هاحاكاد اخف

م ووث للیعبسووالولعبصوود  لعبوولیالمسوو وونلبوو لفووحول ووملعبوو : یو  لثدد ن
لیفوخعبق ولولعبد  سلولعبم  لولع ن س سلفل ملح ل ونلع عئقلخ سلعبقت  لول 

كووووو نلفووووو كووووو لموووووال ل   توووووقلم ووووو اكً لبلسووووو  لعب وووووثع لول وووووثلعشووووو اللیحوووووقلع  
 وو الولموواللثیووحوو ل ووؤ  لحلیثلعبسوو ج لعبووخعب ووثلیفوولای عبمووؤمدیعم

موو لبوو لحدفسوو لف بم علوو ولیتقلفخموو نللوو وخع لی اجتوو لفوولیكوو نلموود ملفوو
لف بصدفلع وال ملعوبیمق مقل  ح لمالم بو لوللی د لم ل ؤ  لع خ ولولع  

لی ولنسوو  لشووط ًعلمووالع خ وو العبوو عا ولفوویووعموو لع خوو ولعبمسوو وونلف قوو   ملكث
 تفةزلح بم عم.لیعبمق ملبم

لووقلیدووقلولم  تووقلول بیخوو لعبمسوولمل وو للعبمسوولملعل وو العج ل ووثعهّلل
غت حووقلول وو العبمؤمدوو نلخووثملخم حووقلول خ لمووقلول خخثلووقلول خخ نووقلول خ 

كیووحد وو ملبوو دضل  ثلیووفخم نوو نلخووثمً لحد وو ملبوو دضل وو الخفلیوو لول
قلعبمووؤمالیووعخلیمووالحوو لعبمووؤمالللوولحد وو ملحد ووً لول وو العجوو جدف 

ك حتوقخلةاتوقلوللی عاح   لج لتقلولخلعن دوقلفو  علمو  لخ لیق وخوللفو جللدوقل
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 ع لقلولوبثا.لیخلفقلف

لیم لحو لعبمسولملللولل ثعهّلللیسل لنل جیجالخدلیول  المدل
لول و للل قلوعجوذلعنلیوعبمسلمل و اللو  لحقو قلوعج و  لمو لمود الحو لع  

ذلیقلموالنصویوموالهّلللفخل لعهّلللولل لتوقلولبومخوجً لخو جلموالو ی لمد  لشویض
 لعخوو فلی لشووفیوولللیعنوولی لمدلووخوو وو اللی لوونلبووقلجدلوونلفووثعكلولموو ل وو

لح هّللل و العیت لعن سو لحو لخ لول ت فظلولتدلملول تدم ل  ال لنل ل  ولع  
لیت ذلبقلم لت ذلبدفس لولتم البقلم لتم البدفس لولعب  لعبث نلمد  لعن

دووقلیتدل لعموو الولعب وو لعبث بووثلعنیووتجتدووذللووخطقلولتت وو لم ضوو تقلولتطلعن
دووقلولیتموو نلللاجلو لولعب وو لعب عحو لعنلثكلوخووحدفسو لولم بوو لولبسو ن لول

 معلول تلو سلولخوللیج علول ت وخلقلولم  تقلولعب  لعبخ مسل ت   لولی ب
 لخو  ملف عجوذلیوسل خیم نلبو لخو  ملولبوخلولعب  لعبس  سلعنلید خ

م ووثلف عشووقلولعب وو لخصوود للد مووقلولخ حووقلولیغسوو ل یت دووثلخ  موو لفلعن
 ووقلولت وو ثلجد زتووقلولع علخدوو  لم ذل ل تووقلولتیووت وو ل سوومقلولتجلعبسوو ح لعن

سعبم  لولبموالت و  االخل   ئ  لول تلججقلعنلیللمنلعنلبقلح ج لت   االعب
 ت .ختقلج  ختقلولو خت لج  خم   اولف  علفدلنل ب لوصلنلو 

كتووذلعصوو  حد لیجووالعلوولیوللووالل ووثع لل سووعب نلعح ل ووثعهّلللخال وو ال
لیج دخلقلفسعبتقلفلمیعخلیلعنلعلعبقللالح لعبمؤمالللی  لولعم ونیلالعش

تمف وعلعنللعخ فلعنلیفق العنلیفلم لججنل و لقلفقلنللعبت لفلملتج د
لیخلقووقل لثووً لعنصوو فلعبموو  لمووالنفسووقلحتوولیمووالعشووثلموو لعفتوو  لعهّلللللوو
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لحم لی خلی ضح  عبمو اللیبدفسقلمدقلولم علو ولع خلفولی ضحقلمالنفسقلع  
ولعب موثلهّلللولبمواللدوثلمو لحو مللسللو   نلعهّللیك لح البلیول ك لعهّللللل

جوو علخ وو  لولخعبمسوولملعنل لیحوو لعبمسوولملللوولثلووقلول وو ایقلفیووعهّللللل
عخوو الفموو لعل ووملحوو للیدوو خوللیمتسووخدطووشلعخوو الول خوللی وحووعخوو الول 

 لعبمسلملم لت  قلبدفسو لیقلعبمسلم،لول  العحذل خیعخلیعبمسلمللل
كووالبووقلخًعلول  یووولعنلعحتجوونلفسوولقلولعنللووعب لف لطووقل تملووقلخ ملووقلبوو ل

 تووقلولع علشوو ثلفووجاالولعجلووقلولیالیظ وو ًعلف نووقلبوو لظ وو لع علاوو الف حف ووقلفوو
كوو نللل تسووعاللی لل ت ووً لف تف ا ووقلحتوویووعك مووقلف نووقلمدوو لولعنوونلمدووقلفوو نل

ف ل ووثالولعنلتم وو لبووقللی لف حمووثلعهّلللولعنلعحتلوویوو تقلولعنلعصوو حقلخیلووم
 لولع عل و العنونلخود م لموالعب  یجقلعفلعنقط لم لیف لدقلولع عل  العب ج ل خ

دمو ثلعبملوتلخ ل قلكمو للیم نلفخكف لعحث م لف  علعت مقلعنم ثلع لیلثو
 عبم  .لیف

قلولیوقلع علبقیوسولملللخلقلعبمسلملمالعب  لعنیعخلیول  البلمسلمللل
 قلع عل لو الولیجخسمتقلع عللطسلولخدصتلبقلع علا الولخد  الع علم  لولخ
صوثاالوللیعبموؤمالعبمو  ولبوقلفولیالحو لعبموؤمالللوت دقلع علم  لول  الموخ

موالظلموقلولعنللیع لقلولعبدص ولبوقلللولیم بقلولعبخلفلبقلفلیعبم عل ولبقلف
لی اولعبوخو قلفو  علمو  لعبجی ً لعخ لبقلحدصوحالولك نلا یعبمسلملیك نلن فل لف
م حقلولعنلخخ بقلولعنل خخ نقلولعنل خغ قلولعنل خ لمقلولعنل خ   الولعنل 

فقوثللی لولع عل  العنونللوثوخد م لو یسلجیق البقلعفلف نل  البقلعفلفلخ 



 

58 

كموو للیموو نلفووخكفوو لعحووث م لولع علعت مووقلعنموو ثلع  لیدموو ثلعبملووتلفووخ ل ووقل
موو العبموو  لخ ووذل لووزلع لووقلولخقلموو لیوو ووذلعبموو  لعبمسوولمل خخعبموو  لول وو ال
لدفو جلی ل جویو لول خود صو قلعب  خمو ال لوزلع لوقلولخقلمو لیعبمسلمل خ

 لولیوعبفقلیللولیدطوفلعبغدوخ لفق ال و لید للدثن لكثیجدلنلفثعكلعنلعب 
سل ووؤ  لی ل لفقوو البوویووت علوو نلفقخ لوللیتجوو وزلعبم سوواللووالعبمسووخ وو ل

 فد ل  ع.خد لمالید لعب یش

سوقلیكلیثالفخثخ لیقلفیعخلی لعحثكملعبلییجخعلول  العج جدف 
فوو للعجوو جدف لدوو لفقوو ای لموو عل فل بوو لفیووثفدووقلفقخعخوو لح جتووقلف یف

دطووو علعح م وووملحدوووثلول ووو الخل لفووو ب  كلع علفقووو العنلعبقووو ملبووومیووو لع عل لیشووو
 وو لخخ نووقلولخخ بووقلول خ لمووقلول خعبمسوولملعخوو لعبمسوولمل لعج ل ووثعهّلل

عبتدوووو لفلوللیعبت عصوووو لولعبتد  ووووثلللوووولیالع جت وووو  لفوووویعبمسوووولملیللوووو
كموو لتم نوو عللیحدووضلحتوولیعبم علوو ول  وو لعب  جوو لولتدوو لفلحد وو ملللوو

البموو لاوو اللوودمملمووالیالمغتموویمتوو عحملنكنحللرحهللاء بعموو كملعهّللللجوجوو ل
ول و اللل وثلالو العهّلللیقلمد و لع نصو الللویولللیمو لم ولیعم  مللل
لیدلوملعخ عنوقلولحو لللوخلعبمسولملع علعاع للوف ًعلعنلیحو لللولی  العبد 

ك نوو علعخوو ولجوو اولمت وو جخوولعخ عنووقلع عل ووثملعن عهّللللیالفوویعت الول وو العتقوو علعهّلللول
 الول وووو الیووووالتووووزعوروعلولت  وووو علولتوووو عك وعلعم نوووو لولعحیالمتوووو عحمیمت عصوووول
لی عاحو و  لج لتوقلولخلقلعبموؤمالعنیوعخلیمالح لعبموؤمالللولعج جدف 
ك حتووقلولخلةاتوقلول ع لووقلولوبووثالوللیدووقلفوو  علموو  لخلفوقلفووخ لیق وخفوو جللدووقل
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موالعهّللللعبموؤماللو د لحقو قلوعج و لیبلموؤمالللول  ال و الالو العهّلل
م بوقلوللیصوثاالولعبم علو ولبوقلفولیدوقلولعبو  لبوقلفویللیلجوج لع ج البوقلفو

قلحدوثلیوقو الفخ لجد زتوقلولعنل ی وخلم ضقلولعنلید  الفخل تقلولعنی  ملاخلعن
لخ   ًع.یم تقلع  

قل لثوو نلحقووً لیووعخلیبلمسوولملللوول وو الالوو العهّلللیول وو الللوو
لحوو   ع لعولعبدفوو ل سووت للةاتووقلولخ حملل  تووقلولحووغفوو لزبتووقلولخ جوو ع ولبووقلمد وو لع  

 فوظلخلتوقلولخ تقلولیملنصوخثخو توقلولی  لاحوق و لمد اتوقلولخ للث توقلولیقخ
توقلولخق و ل ثخذل ل توقلولیوجختتوقلولی و ثلمخدو  لم ضوتقلولخ متقلوللی لح
لیق ووخلتووقلولی فووظلحلخ سووالنصوو تقلولخ ووم لندمتووقلولخصوولتقلوللیموو فخ

  للوو مقلولحوو شووثلضوو بتقلولحقلولسوومنللطسووتخ ووف لمسووعبتقلولخح جتووقلول
دصو الخقلولخود  خقلول یووبلی عبحصثقلع س مقلولخ  لعند مقلولحذلك مقلولیطخ

  اللووالظلمووقلولعموو لنصوو تقلم ل مووً لیووظ بمووً لولم ل مووً لف موو لنصوو تقلظ بمووً لف
 وذلخ لمو لی ذلبقلمالعبخخخ بقلولخسلمقلول خعخ لحققلول لیدقلللیدیف

للومدنلالو العهّللم البدفسقل مل و اخم لم البقلمالعب  لخبدفسقلول
لیق ویمو لفی ملعبقحط ب قلحقلیجً لفیقلشیثعلمالحق قلعخیق العنلعحثكملبخ

 لفود الندوثلتلو لحو كو التطةلی ل بو لموالع خ و الممو لفویوالیقلعبویوبوقللل
لی لحو ك لع خ وو العبتووحووعب قو قلوعحووثًعلوعحوثًعلبسوو  ب لعب وو طلوللوثملعبتطة

مووعولولخمسوو نللیخوو جللوالم وو لعب  ووثلف وخل جووذلعبتمو عالعولموو ح ك  و ل
 خصل .
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د تموو نلم  تووق،للعنج دووق،لیتموو نلللعبموو ا،لالعنلیعلعبم علوو ولمدووقلفوو
ح ظمعتوق،للیتو ولعنز ت   لج لتوق،للتم نلخ  مق،لولعنلعنهد لق،لیتم نل بلعن
ك حتق،للعنط لةاتق،للیت عالعن تخلفوقلحدوثلم توقللعنل یددوق،لخ لیتق لعنلیتف جل
تمو البوقلمو لتمو اللعنج یدت ذلبقلم لت ذلبدفسو ،للعنب یع لقلولوبثا،للیف

تجتدوووذللوووخطقلولتت ووو لم ضووو تقلولت وووزنلب زنوووقلولتفووو حللعنل یدددبدفسووو ،ل
ثكلولخوودووقلحدفسوو لولم بوو لولبسوو ن لولیتدلعنلبیدد لعموو ا،لیووتطلعنه یددبف حووق،ل
ت وو للعنح یددخثمووق،لخلمووالبووقلخوو  ملعنخلت دووثلخ  موو لعنلبووملعنز یدداجلوو ،ل
كد تدو  لم ضوتقلكلعنلذل ل توق،یتجلعنط ی سمق،ل كدب ت و ثلجد زتوق،للعنل، 

كل و لفت صول  ،للعن بوقللیت ضولعنكدج ت   الح  جتقل   للؤعبقلولتدف لعموةاال
تسوعبقلع عللعنكه قلع عللعب ،لیتدطلعنك  بدفس لمدق،للیمالنفس لحم لت ض

عنلكدط  توق،لیت فوظلالعنكدح تمو نلبوقلظ و ًع،للعنكز عنل تملق،للكبعحتجن،ل
ت موثللق،ل لعنیتسوتدفلی لحتویونل تف ا وقلع عللتوذلللعل  تجوالشو   تق،ل

تم و لبوقلعمو ،للدوقلعنیتدلعنلدج ،لیعنلتد وثالع علعحتلولب  ،لیعهّلللعنلعص حقلخ
متقلع عللطس،للعنله تق،لیقلع علبقیتسلمللللعنل   لدز صوثاك،للیت  الفلعنلب تس 
كو نلا ئلعنلدح تدص الظ بموً لعولم ل موً ،للعن  وً ،لتعخو لحصوتقلموالع نفو العنل
ودب تج وزللالعل  تق،للعنو   ،لختد ص قلعب  لعنم تجوال   الع علم  ،للعنلط 
ود  ت و ثلموالعمو ا،للتغتملبمو لبوملعنوج عبتد لف،للیت عصلقلولتد  ثاللللعن
ودز ت  و لحسودق،للعنودب اجو لمواللوف ا،للقلعنیوتعتلعنوده تدلمقلع عللو ف  ،للعن
لیووقوو الفعنل توددط  تووق،لیت وو ملالعنوددح دوو ،لیللیتجلووقلفوولعن قلحدووثلم تووقلع  
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 لیووتقلعننددج تسووت للةاتووق،للعننددب توو حملل  تووق،للعنندد  تغفوو لزبتووق،لل ًع،لنلعنیووخ
ندددز  تق،لیملنصوووختوووثلعنندددب  توووق،لیتووو  لالعننددده تق ووو لمد اتوووق،للعننددد  لث توووق،ل

لیتمووو فلعنس توووق،لختق ووو ل ثلعنندددط  متوووق،للیت لووولعنندددح ت فوووظلخلتوووق،للعن
لتوق،لیت فوظلحللعنسدج ق،لت سالنص تلعنسب ت م لندمتق،للعنلس صلتق،ل

تو  للعنلسدزت شوثلضو بتق،للعنسب ت ف لمسعبتق،للعنسه ح جتق،للیتق لعنلس 
عد  تصوثقلع سو مق،للعنع ت و لعند موق،للعنسدط ذلك موق،لیوتطلعنسح ل مق،ل

عنلعد  تغوضللدوق،للولعنعدج ت سوالجو عاالولل و تق،للعنعب ق،لیوبلیت عبلعن
عدز مواللو  عا،للیتدو  لعنلبعدموالصو ف ا،للیتص فلعنعه  تطل قلح  نص ف،ل

لفویح و تقلول تسوملیقلفویوتمدلعنعدح تمتمللو ا،للعن عنلعدط  توق،لیالیقلع  
عنلفددج عنل ت لمووق،لفددب عنل تخثلووق،لفدد  عنل تخ نووق،لف  تدقوو ضلمدووق،ل

فدح ق،لخعنل تد  فز عنل تخ بق،لفب عنل تغ ق،لفه عنل تت مق،لف   تم حق،ل
صدد  ،لیعنل تقوو البووقلعنوونللووثوص عنل تقوو البووقلعف،لفددط عنل تسوولمق،ل

لیتم ولعنص  عنلت   الولتم مق،لصج ف علتق،للیتتقلعنصب تق  للت حق،للعن
صددب تووق،لیتووعتم لعموو الع عل خلوونلجلعنصدده توو لولع علخوو ج،لیمدووقلع عل خوو لج

ت فو لحوقللعنصدح وج وق،للیتت سملفولعنصز عم ك،لخثم لیتقلحیجلیتجلسلفلعن
لیتم ت ووقلفوولعنق جوو ،لی ا وو ل ددقلع علفیت وولعنصددط عبسووف لولعب  وو ،للیفوو

عنلقددج صوولتق،للیتسوو حققلفوولعنقددب عبمتوو ا،للیت ووث لح لوومقلفوولعنقدد  عبسووف ،ل
تلقوو الح ب  وو لوللعنقدده تخ بقووقلولتؤعبفووق،للعنقدد  العخ عنوو ،لی تمووثلعب جوو لجوو
لقددحتصوولقلولعنل طدوو ،للعنلقددزتدفوو للدووقلولعنلظلموو ،للعنلقددبل  وو لعب جووق،ل
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عنلت عحموقلوللیقدقلولعنلمددو لیوتدطلعنلقدط ،لیوقلولعنلعل  لعبیت سالعبلعن
عب  و لولعنل و الل وثلعبلقو  لوللیتقلفیعنلتص ف قلع علبقل حقت لفقلولتزعواال

لجحقدددتد نقوووقلع عللووو ف للدوووثلعبمف ا ووو ،للعنلبحدددقبووو لف ا توووقلحقوووثال والنخلووو ،ل
قلولبو لیوعنل تتو كلعبسو مللللهحدقدقلع علل ف ،لیت لعنل حقتستق لقلع عل ثم،للعن
كدوتمل لثو ،لیوح  و تقلالیعنل تدو جلبحدق ،لیوعبتقلیف عنل تدت ضوقللزحدق الع عل
قلولخوعنل تم رلطحقد ،لیودممو لح بملیعنل تو  ذلعب  وم لجلححقثق،لخحثلیف

كوو نلیووعنل تسوولمللللقكدد عنل ت جوو الفوو قلعبثلووث،للقددك تخ صوومق،ل قلعنل
عنلقكدددج ق،لیوووعنل ت وووثثلحمووو لعئتمدووو للللقكدددب،لی ًعلحخووو فلعبغدووویوووفق

عنل تقووو البوووقللقكدددبعنل ت سوووثا،للقكددده تممووو لحوووق،لعنللقكددد  ت ج وووق،ل
عنللقكدطق،لخوعنل تؤ لقكدحا،لیالولبسو نیعنل تم نلبقل عوج ولقكززلمن،ل

لث عتوقلوللةاعتوقللیعنل ت صلقلبعنل ت تق ا،للقالعنل ت بق،للق دق،لی ت 
عنللقلده الول تؤن وق،لیوعنل تدقلد  عنل تسوتخفلحوق،للقلج مً لم ،لح الج  لیبتد

عنل تصوثقلقلح  ق،لیدخقلم لیلللیعنل ت ولقلز لل ا،لخعنل ت لقلبتق،ل ت  
عنللقهد عنل تد  لل ضقلولم بقلول مق،للقنعنل تس ق،لقلط ق،لیلللی وحم ل

عنللقهد عنل ت م لعبس  لبق،للقهجقل  بق،لیعنل ت  للللقهبق،لی تطداللل
لقهدز لعب والحوق،للیعنل تسولقهدبت زنلب زنقلولتفو حلبف حوق،للعنلقهه تلددق،ل
عنللقهدطع عالولب لح ط لكلمو ،للیالللیعنل تدقهح فقلولب لح بد  ،لیعنل تخ
  لع نق.یثقلحغخعنل تدق لحثلقنق،لی ت  ك

ات تو لوللیمدو لفولیف  المعولولخمس نلحقً ل زمً لبلمؤمالعبمس و
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بوقلولمواللیق وخمو لولی ملعبقحوط ب و لعبموؤمالج و لخ و لحتدم لج  لولتؤ لعنلبم
كف لكم لمو لفولعنم  كو نلیجوالعلولیثلل وثع للخحوثلی  العب ق قل الفموال

 وم للواللو قلعبجوثلولیثعنلول و حً ل تخو  لع خو عنلفلیومالف ل نل و علعبم
ع وو للی لولوو لللووحووع وو لعب ووذلولعبوو  ع لولعنووقلبط لیثخ لفوویووع جت وو  لولب

لیالللویعرحو العب فو لولعب فو قلبولیعب ق قلل  للللیعوبلیعبدف قلحزنللل
 قلفو نلكدونلموالاجو ال و علعبمجو الفتقوثملولیبصثقلولع شوتعص  الع

لفتفستلف   ی   لعبغ عملولم لعحسالم ل لیعبمق ملول علعبتصثلیع  

 ل  لی  لعب ذلف للملح ب   لم لعب  

 

 حووقلولبووقللقوو لیفموو لعختوو االم وودل

 

وللووووشللوووو بمً لف ب ووووذلاعحتووووقل
 یلدوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 

 ولعوبووووووووقللووووووووقملولعخوووووووو ال توووووووو ل

 

 ح قلصوو  یووعبموو  لفلیولبمووالبووث

 

 ج  لعبف  لیلللی ولبمالع  یحل

 

لیولعبووو لینصووو ت لللموووً لحووو ب  
 یعا

 

  لو خف خت لبدفس لم للیمخ بفتل

 

ثًعلفمونلیلودلیویت لولعنلشجنلعن
 حووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووق

 

لفووووو بغ عملبوووووقلع ووووو یشووووو ل  ثًعلولع  

 

مق موو لفموو لظدوو لح وو لموواللوو للیبوو لفوولیف وو الحقوو قلعبمسوو و
وللیمق مو  لعبتقو لی ولعبدلوملولع  لو نلولصودثلیم ع ولیم نلولا وخلد ملع 

للیولعموووةال تصوووثلی ووو  لفتلووو لحقووو قل توووؤ ی ووو  ل یع حسووو نل  ع  
لف وو لفووح ووم لعبسوو ب لمد ووملعبدفوو لولعبغفوو عنلولخلعن لی ووث الح  حسوو نلولع  
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ثلخوجحعوالعب صو لموالع و عالجو ج لجواللی لحم لم لفوی عنلمخلثلم  نلولن  یعبد
 ح بدجزللالع ع لحق قلع خ عن.لیعبجدف

ك ن علفحول ملعب لو  لث لث:  وملعحدوثلمدو للیعبسوالعصوغ لمدو لعلیال
 لولعبدةالولعضودفلنفسوً لوللقوً لول و ولمدو لیضلولعبخیلالم ث لعبق ولولعبف

 لولعمو لول وملیو وً لعخ عنو ل جخ وً لحو لح سوذلمقو م ملول وملعخفل ملع
لیت علووولثلمووو لولعمووو كلعنخحوووثلیفووولای عبموووؤمدی ملعمیالعشووو العبوووحعبووو 

لی  لبقلولبوی لولع نقحم مثلولتصثلیقختصثلی لللالبیعخ عن لعبمط حق
مووالف وول لحووقلموود ملحسووثلفوو  ت ملولحج وو للیمموو لرز وو لعهّلللولف وول لللوو

ممو لرز و للیعنلت علولای عبمؤمدی ملعمیكس  ملولخلت ملعبخ  ،لفق الف
موو لیتقلفخ مللوو ویالف نووقل وو الفووحضلحخوو فلعبمسوو ویعبت دوولیعهّلللعبووثعالللوو

نفسوو لفوو  خ عنللیالع  تووقلحموو لبوو لللوویلعبف ضوولیبوو لحدفسوو لول وو الفوو
تج و لكسو  ملولتسوثلفو  ت ملمواللال ملعصغ ونلمد للودً ل حوثلموالعنحعب 

عب    ولعولعبدل ملولعبمد افلعب  لد للیحدضلم لرز  لعهّلللمالع م عالولعبق 
قلمق مووقلولیقت ووخثلمموو لخووت موو لعزختووقلولنفسووقلوللقلووقل ی نووقلب وودفلحد

قلیوف نونلتدفو للللیان را  استغن یهغحالنسان لان الیكم ل  التد بلیطغخ
قلموالم بو لولیحوثالولات توقلفت علولیتوقلفویمالف  لم ب لم لتمسو لحوقلحد

لةاتووقلولتفوو جللیظمعتووقلولتوو عالیقلولت وو  لج لتووقلولتوو ویووقلولم جخووتموو نل   
ع لوقللیم لولتخلفقلحدثالفویدقلولتم نلبقلعحً لج ًعلولعمً لاحخمال لیك حتقلولتق 

ذل ل توقلیوضلم لب لمالنفسلولج الولخ  ملولت و ل سومقلولتجدقلج دیولتد
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 توووقلولتوووجوالیقلع عللوووعالولت فوووظلایوووولتدووو  لم ضوووتقلولت ووو ثلجد زتوووقلولتدط
بموالحقوثالحوثل و عللیعبمس ولیم  لفلی لعب ق قلعبتحش   تقلول م علل 

لیكوو نلعحووً لولعب حموو لعبتوولیحق  ووقلحقووثالموو لبووقلمووالعبدووةالعبوو لیع صووغ لولتووؤ 
 ك ننلعمً .

لعب لهّلللل   نقلول لح ك لع   لهّلللولیول ب ل نقل لح لع   قلول للم لع  
ل وو لول لمد وو  ل ل وو لول لمقصوو  لع   لبووقلول لمد ووةالع    لحووذلول لحغووضلع  

 لحقوثالمو لبوقلموالنوةاالیوالیت و كلعبموؤمالعبوخل عالول لمل  نللوثعالولعنمو ل
 بووو لعبمقوووثعالوللیللووو  وووقلیقللووو   نقلفیووو جووو لعبحلووو   نقلولاحمتوووقلعول

ل حلمدقل   ال بو لعبدوةالولعب حمو لخحققلحقثالم للیؤ حقلولید  لعبخ ح قلولخ
لعبووووخ لع علحصوووو لب جوووو ل خووووول وووو علعبمقوووو ملولعبمد فوووو لولعب   عهّلللوللید وووو لع  

لعبخ  لعخ ج لول حقلول یت  كلع   لولینلشوخوم اأی ال  الللخخ فلع   جً لع  
 ولحدثا.نلعهّللل  لقلعولمدقلعخاأ

لعنلع خ عنلب مل لثلمق م  ل سومللی حظلعهّلللفخف بد افل عبم لع  
كثیمد ملبط الولیقو لفو ن عا ملعظ و لول  و ا ملعجویت ملا یو ولولحجذلعنیفت مل

 ووووملعب وووو   ونلعبم  وووو ونلعبموووو مل نلعبممملوووو نلعب عصوووول نلعبم صوووول نل
عبس حق نل نلعب   ونلولعبخ  م نلعبمخثوم نلولعبم جةج نلعبم ج نلولحعبم ث

 ملعبدووةالولیفوولی ت ملفسوو ویوو ل نخفووت ملمسوو ویعبف ضوول نلول سووملموود ملبط
 لیو لف وملعب و   ونلولبموالاخو لولعبد   یوعب لم لولعبلط ف لولعبمث فو لولعب جةج

كف یوووم  ووو ونلولعبمووو مل نلا  لخووو لعبممملووو نلول مووو علفل وووملمووو لب وووملحقوووثال
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ملموود ملف وو للووالحوو جت ملول سووخثللوود ملولخووجحسلب ووملموو لیعنفسوو ملولبوو
  ملف ووووملیوووو لعنفسوووو ملف ووووً للووووالاخووووفووووت ملن  صوووو ل  صوووو وللووووالكف یبط

 ونلعبمسووووت   ونلعبمسوووووتممل نلعبمست صوووول نلعبمسوووووت ثونلیعبمسووووتد
 ملیالع علن وو لعبدوو افلعبووحعبخوو  م نلعبم جةجوو نلعبمتووعخ ونلفوو  وب نل ووملعبوو 

عهّلللمد وووملوللی حووو ملیالع علن ووو لعبوووحعهّللل ووو ل ملولع ولوووط نل وووملعبووو لی حووو
د لو قلولخعهّلللحدث ملفلم لمود ملحو للی ح ملیالع علن  لعبحونل ملعب ع خ 

 ق.ی  لفلیعبمق ملعب لیقلفیح لعخلیؤ حل حثلبم لعحثلعن

ك نوو لعخووة لی نلولع والولعبثوو نخالمووالعبقسووملعبث بووثلف موو لمسوو وحفوو نل
ك نو لموالعبقسوملعبثو ن ف مو للیب م لعك و لولعل وملولحق مو لعجو لولعفخوملولعنل

ك نوو لمووالعبقسوومل نلولعبخمسوو و قسووملعبث بووثلعصووغ لمد موو لولع والعك وو لولعنل
كووو لعحوووثل حوووثلوللی نلولعبثووو نخع والف مووو لمسووو و ولعبث بوووثلعصوووغ لمد مووو لول

مو للیقلولح لمال  لعصغ لمدقلللخس وخمدقلولح لماللیح لع لللی علحلعن
قلفقثلمدو لعهّللللو   نقلید لولعوض د لولمال ص للالع ع لح لعخیش حد لولج

كق بوقللی و فلعبوخعبموؤماللی و فلعبوخعنلك لمو للی لت حققلع عهّللللو   نقل
عنلمواللو لل  بوقلیح بم  رحو لولمددولیً لفقوثلحو رزنیووبلیبلیمالع لیتد ب

مؤمد لفقثلل لعهّلللولمالزعالمؤمدً لفقثلزعالعهّلللولمالع  نلمؤمدوً لفقوثلحو االعهّللل
 ووثلموو للی العبتوو ل بوو لمووالع خ وویووالیولمووالوصوو لمؤمدووً لفقووثلوصوو لعهّلللعبوو

 ش  لعهّلل.لحدضلعخ لعنلیعتخحد   لول

فمالمد لح لمؤمالفقثلمدو لعهّلللحقوقلح ب و واولب و الع خ و الولبمو ل
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كل و لعبویم لموالصو  ت و كلخعهّللللو   نقلولعنمو للیتلع لت و العنلعب  كو  ل
 بو لعبدوةالولعب حمو لفمواللیقلمالنوةالعهّلللولاحمتوقلعبویعبمؤمالحقثالم لفلیعب
ح لعهّلللولمالمددقلحققلفقثلمدو لعهّلللحقوقلولموالع و للیحققلفقثلع لقیعبلیع 
حذلعهّلللولموال جو اللیح قلفقثل ص لفلیعهّلللولمال ص لفلیقلفقثلع  لللیلل

لیعهّلللول و علمددولیتقوثملعبولثلعنخوعبموؤمالحقوثالمو لت لیفقثل جو لعهّلللفقوثملعبو
ل مو علولموالعهّلللیقوثملعبوخع ل لو قدووا النفسكن و اتقلوا اهّلل  بقل للو   نقلع  

   علعب  الف ف ملاعشثًعلم فقً .

 

 وصلل

    حقنق  خب    لهك شرةیب یف

لی لولعم لولبمد ملاضد علمال وثیالعم ل ملمالعجی سملیول مللل
تثو لج وملعوللجتوقلفخ جو علح و    مللوالعنیج علج یح ت لولتصةروعلحصةاتقلولت 
كلولم بووو لولج  ووو لولنفسووو لولعمووو كلوللووو لیتسوووتعمد ملف توووعتمد ملللووو

 ملموالی ب لبم لتلط لج ملمال   الب الح ت لولظ  لللیح ب لولع ل لولل
الحعخ عنو لعبمم شو لیولعب ق قلف ملم سةج نلفلیعبفس  لولعبدف قلولع  

لی لول لعموو لولعنموو ل ووملمووالوبووثلعجوویووسوو علمووالعجیلوو علولعموو ل ووملبختجخلعنلیعبوو
ح مو لبو اللیت علولعنل یووللللعمو لی لولح ت لولاضد علموال وثیعبفص

  د لمق م ن:یل علف ختجخعنللی ملعبح ملولتثعریعم لولتم ش

 لولعمو لولیوال وملموالعجحالعبو ححق قلع خ عنلعبمم ش لیفل الول،
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م نلف و ل وؤ  لیخ ج عللالحثلع لوتلیح ت لحتلیبمد ملاضد علمال ث
 ملولم ن لولتت  ألمالعلم ب ملولتتدزاللالعفد بخق لعیت   ملحقل  لولحقلعن

ن  للان حو اخفلل  جناحللك ل هللؤونتت  لووثللووالمج بسوو مل وو العهّللللوو   نقل
 لمودمملعلت و للوالخ و للیج لیق لعنخلولبملء وها تعه  ن یب  یعصوك  قل ان

 لعجالحدونلالو العهّلللعنلخجالجدف لیم للی  ال لنلبم  لیثلعبد لخز
نذل تم وو نلعبمةجوو لمووالعبوو ح وو ج نلعبخمووةالولخمملی دوو لاجوو المووالموو عبی 
لخ لزخنق العن ملفس قلفج الفق ال للس غلبد لعنیف ثلوعهّلللمو لعبف لو لعبفو ج لع  

ذلعبو وحلوعهّلللیوثلعبفد للیعبد صذلبد لح حً لولبمال  ب علمؤمالعبدفسلخ 
لولعهّلللولال بقلولن اللدوقلاعضو نلول بو لعنلعهّلللید لمالعبثنیخ جلوبخلبا  لع  

وج وقلمسوتةاًعللةاتوقلعمدو لرولتوقلولل و ًلیقلموالعبو ن الم یومو لفلی   الللوخ
مد موقلعولتلقو الظو بملمواللی لم  بو لفوخوقلعهّلللر خو حلدو لعنیحوقلوبلیصوفخمو للیع ن

كف اولب ن قلفیقللدثلعبم  لفی ث لللخالعولی وب لعب  بم خو جلیم نل ب ل
عب سواللیال و ال جویعبد عبملعنلاجً لموالعبمدو فقلی ل نذلولفی لحغیمالعبثن

 لفقو العب موثلحوعبط لی و ج نلعبخمو لللوخدتممل  موً لیعنلمالشلیعبث ن
  .حعبط لیجدل مللللیهّلللعب 

جدفو للیعجولی و ال خلونلللولیعبدل لحسدثاللوالعلو  لعبقمولیولف
 و ال ل لوونللیزنوحلوالعبموؤماللیفقلونلبوقلجدلونلفوثعكلعخ  نولعب و   

 نذل وو الندوومل لوونلیوو وو العبمسووم ل وو ال ل لوونلفیلوو سل وو ال ل لوونلفیف
 لخو ل ن قلفق اللیشلیج  لف ی تمذلعبسحل سلول خول لیزنح جدلنلفثعكل
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اتنجلل ن كجللائر اال للن و الفللواح  اال  خن یالللولیعلوو  ل وو العهّلللت وو اكلولتدوو ب
قلموو ع ل لوونلجدلوونلفووثعكلیووسلفیبوولی لعبوو لیلووملعبمووؤمالح ب ووخول ووثللال هللن
 لعحوثًعل و ال ل لونلجدلونلفوثعكل وثللیط  لح وخلالعبد صذلبممللیعخ  ن

وللیدویسلجیتمملولبوخالعهّلللجو  حثخووللیق الحقو بخلیمؤمالعبم حثلعب عبلیعا
ح جو لوعحوثولمدو سللیقلفویول سلولعتخوللیزنح  العبمسم لولخدقلخ فلیج

كووو بتلعبلووو نل قووو عبد صوووذللی ووو لول وووثلعایجوووً لفیحطلیحووو جتلیً لفووویعب جوووقل
 قلللوو لیح جوو لف صوولیقلفوویووحوو ب لف تلید فدووخقلولیوولللیعبمخوو بفلبموو لعنوو

كثخف حووً لج وو للیحوو جتلیعب  وو لمتسوو لً لفووعب جووقلحسووال  لیوو ووذل  وو    ل
كث كثیعبصل ول ع م نو ل و اللیؤ یوست  علفخعبزك ولوللیؤ ح لعبصث  لی لعبص مل

تمل لووونل لوعهّلللجدلووونلفوووثعكلع لیوووالعوتحوووسلتوووثرونلموووالعی لعلووو  لبوووخووو
كو نلمتفو  ًعلح ب حثعنخوفق اللیتخ  نلعن  لعحتوثألیو لعلو  لعنلعهّللللجوجو لبمو ل

 و للو   وللو د لیعا لللیعبمو  لعبدو الللولی لفو ج لی لموالشول  یع ش
الی  ل ملن ذلعبم  للد  لفق ضل    لموالصوف وول بو لعبطوی بی ملم لبخع

لیدوو لول ووینل وومل وو ضل   وو لمووالعلووف لتلوو لعبطیوودتدوو لع وو لعب یللیول وو
كموو لت كوونلیدوو لشوویدتد ل ووملعصووطف ن لبدفسووقلفلوو لعنللیدوو لشوویل دتد لت كوونل
مووود ملول للووو قلول ل سلول لشووو العبمسوووم لول لعحوووثللیدتدووو لبمووو لزنووویل

عا للیعبم  لعبم بتلللولیجً لمم ل ك  لولبمالعهّللللجوج لعج یعكتسذلش
لی وو ل ووملن ووذلعبموو  للد وو ل وومل وو ضل   وو لول ووی بی ملولبخووملد نوو للوو د لع

دو لعلوثعئد لفلو لعنلیللید لخ  الول یللید لملد ن لمالحمعلمسد نلول یل
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قو وعلخلالولبومیویخلو لع  ملیتو و ملفول ملكم لعخ   لبمدتیعهّللللجوج لت كلل
توو وعللنلولبوومیوو جوو علعب خلزكوو علولبوومحلصوول علولبوومخلصوو م علولبوومخلالولبوومیح ب وو   ت

دوتمملیاللیدتویجم لعبطلیعحثًعلمد ملح سالخل لولبمالعهّلللت  اكلولتد ب
نلخووالفموو لاأیملولمزج موو لح بموو ئخوودووت ملفخلط موو لولل ك موو للوو كلع  یولل

 لمم ل ك  لموالشو المسوم للیعولشلی لعبمؤمالمالش لبفظلعولزنیمالعخ
م نقلعنم ل  لحمس  لعبد صوذلعجتو حلختقلول لمالعخسلمالج   ی الفلیعولا

نلمالعبد صذلمالحسالوجقلولحسوالخ ك  لولم لاألیج  لعبتی  العبس
توقلخسلمالج   ینلعولصث  لعولمد وفلفلیخل لعولص ملعولصل ولعولحجلج

موو نلعكتسوو   لول وو لعكتسوو المسوو  لخ لمووالمسوو  لع یوو لعنموو لتلوو لع ف
كو نلخع   لعلو  لخولیمو لفسومقل و البوی ملعبقحوم نل لنلجدلنلفوثعكلفو  عل
مو لنوزعلعهّللللجوجو لی ملعبقحم ض لوعحثلع علك نللی لولعب  لفیجم لعهّلللعبخخع

 لمو لیودتد لولنوزعلمسو  لعبد صوذلحجمیشولیم نلمد ملف   و لعبوخمس  لع 
لدصو الع واللی لعبلیعلثعئد لولل  لك لشلیج  لف    لللیسعكتس  علمالعب

ب وو لشوود لً لزعجوو ًعللیحووث لع لتوو لینلعب وومسلع عل ووخوومدووقلعحتووثألعموو لاألیعبوو 
 و لیا حنلحوثعلعبلیدً لمد  ل لنلجدلنلفثعكلعب مسلع عل خمتصً لج  لعولح 

كو ل لعخو  ل  الندوملیدً لمد  لبم لحثعلعبخعب د علكم لحثعلمد  لولب لك نلح  لو  ل
مدقلحوث ل لونلجدلونلفوثعكلتؤخو لحسود ت مللیج   العب لید  لعبخ للیش

ل و ل لونللیوعهّلللعبو لی مل و العیج تد لفتو  لعبویدو لولتؤخو للویفت  لعب  لعبوقلع  
 لعل  لعم لتتل ل و الخجدلنلفثعكلعخ ت  لمالكت العهّللللجوج ل  الندمل
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 وثالعهّلللحلفلوملهلاً ح فل رًا رح جاتهن حسلنات و كلان اهّللحجدل اهّلل سلیاولجك  لخع 
لبمملوعهّلللیل  .ی ثالبمملعنت حج ت ملحسد  لع  

ثلات و حثل ن ل خجحن و الخجحثحثات ل خجحالخجلیولش  ثل ب ل  بقلتد ب
ع فدو اللیعلقولل نخجات اولجك وج ؤن وهلا حج ن ل هحن و الهحجحجات ل هحاله

الی ووی لبلط وویالولع فدوو العبطیالموواللووجیالعبمخلوو  یثوویثوو لبلخ یعبخ 
زكو نلیحق وملفلیق بو نلعبدو سلفوخالعوبج لم  ؤنلممو لییالمالللیعبمخل  

 لموواللیذلول وو لجوو یووفسووق نلعبمووؤمالعبطخ لمووالعبزكوو وولوللیثلول وو لجوو یووعبخ 
كثخعبفس لول كو نلی لمالع خ و الولصو ی  ثلحم ل ك ن ل تلع لت و الفو  علموال

كو للیتو بخلجوذلعنخ ملیدخ ملولم و یمالشود عل الم موثلصول ع لعهّلللللو
 لع مو لخودت ملولشد ل مللو ع لتلطو لحخ وثلعمل لا یمال  لمخل قلمالل

 لولبو ب لعم نو لخجتدوذلصو  تقلخو العبسو عخ ل قلولبسو نقلوللیت  الفخعنقل
لی  ملمموو لموو لللوویووح جتدوو العبفسوو قلولعبفجوو الولعبموو عالولعبج وو نلولا

كوو نلم عب ل یمووالولبووخلً لعولبوومیووع لوو قللوو ع ل جوو لخوو فلسلع جتدوو الع  
لی ل وو لولحلسوو ن لولتجتدووذلصوو  تقلحتوولیقلفوویووقلولت عبیوو لفت عخخعبسوو ع

  لعولنم وو لیقلح   وو لعولن حتوو لمصوویووجوالبطخووقلجوو لولبوو لحووث نلللحووط وو لولخ
 وو لیثكلولبسوو ن لولتووثف للدووقلحموو لعلووتطدنلحف ووً لبدفسووقلعبطیووتدصوو الج

مثوو ل وو العب  بوو لبموو لموو لموواللووثملجوو عزللیجووةزلبوو لخ  نووقلفووخ لول یووعبزك
قلولیرحقلف ل لعننلرح لفلی لع م لعنقللصخ  نلع خ عنلول  علعخلب لا خ

 ص لاحم .
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 لیووثلعب قوو قلولعموو لحوو لعخخحووثلیفوولایجووالعب سوولی وو الللوو
 لعهّلللول لیمدصولیثكلوللزتو لول  تو لف تتخو اللو حً لللوخف نلتدلملعنقل

عل  لبوقلفو نلعلو یلوثوالولعبدصولیلثولبل لملبخل لعهّلللول تثعلنصو تقلللو
لفل لح هّلللولفیمالعهّلللعك ملللیعهّلللولع   حسدثاللواللیعبم فلی لمدقلول ل  ولع  

لی لعمو یوالیعبق عحو لللولیل ثعهّلللتمو نلبولیثل  ال لنل جیعبج ملجالعب م
كو ن علللولیقطدوقلشوخح ل  الندملحو لعبو حمل لیللل@عب م عمو كللی لولع عل

كو نلظو   الفوك نلب ملحقو نلحو لعبو حملولحو لع لو مل و علعبخ لی و لولعنل
كمو لمو للعبو حملعب و لالاحومل الم موثلیعب حملعب    لولبمالح لدوقلفو

صل  ن ولا خن یاللولل ثعهّلللیثل  ال لنل جخجحقلحسدثاللاللم لجالیفف
  عحتو ل ومللیم نلفوخاحمل الم مثلول ثللی  النزبنلفلوصلی اور اهّلل حا ان

قلحسوودثاللووالیووعحووث،لولف لولیشوولی لعنووقلفوولیقوو البل ووخ وو الف تموو نالممووال
عنلعبقوو ملل وو ال وو الالوو العهّللل ووثعهّلللیل ووثعهّلللجوواللوود نللووالعجوو

عموو عب ملولتطوو اللیصوول نلعاحوو م ملفتدموویم نوو نلجوو اولفخم نوو نلفجوو ولول یب
كو ن علعجو عاًعلجو اولولفیعلم ا ملفم قلحسودثاللوالعلو  لجواللمو ال و الیوفلع عل

 لالو العهّلللع و لخوفقو اللیعبد ولیعنلاجوً لعتولل ثعهّلللیلالعجلیحلغد
 ف ومملعهّلللحم لف اف و مل و الع علیولشوتلید لبیول طلیعج علع لت   ً للللیتیج

  ل ب لمالع خ  ا.یالیدً لعبیجم

فلیوال م علتجذلصلتقلفمیی لولعم لعبجسم نیف  علك نلاحملعج
كوو ن علعخ عنوو لمووالعجیووی لولعموو لعبدق نیووموو نلاحووملعجخ  لولعموو لیووالفوو  عل
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 ل طد م لحقوً لبلو حملفو نلی  ملللخ لصلت م لولیتجذلللفسق لفج ول
مواللی وحومو للیمددولی لحق نلح لعب حملولح لعب  لللیك ن علج اولفل مللل

 لعنلیوووجوووذلللخ وووً لخولعلیعبصووو ب  نلهّلللولعبطووو ب  نلبووولی ووو العبد ووو
كموو لموو لفووی  ملحوو بمد وفلولن ووخووعممدوو لعموو كلع حقوو قللیم مللووالعبمدموو ل

  اللوالظلموقلولعمو لیوولم ل موً لف مو لنصو تقلظ بموً لفلدص الظ بم ًلخلعبمسلملعن
م مللوالیعخو لحقوقلولعمو ك ملحو بمد وفلولن ولیدوقلللویدینص تقلم ل موً لف

مللو ج ملولیعبمدم لمالعل وملعبت عصو لولع ع لعب قو قلفتثقوفلعو  وملولتقو
 مللووالعبمدموو لح وو ولقلولتدموو لیتدلووملج ل ووملولتووعم  ملحوو بمد وفلولتد وو

لمج بسووووت ملولمصوووو ح ت ملموووو  عم علمووووالعلی لمموووو لم وووویووووحمث ب قوووو قلع  
 لف وووو الحقوووو قلع خوووو عنلیوووو الفیتلولخفوووونلتووووع یعبق وووولیالللوووویموووو عظ 

لعن ملاضد علمال ثیال ملمالعجحالعب حعبمم ش  ح تو لبددوقللی لولعم لع  
 عهّلل.

تلولیعب جووو لمووو لعنوووقلم عظوووذلبلق ووولی لمد فووو ل وووؤ  لعنووو لتووو حوووولل 
تس لحسو واالولتغوتملحغموقلول بو ل لج  لول لل ذلولیت  قلمالالیعبمس و

دج لیت ملف ن لحخم ن ملولو خ  لعبمدل ملعیحدثلم لوزننلنفس لح ذلع وب
 لج و لف حوثلولیودوت ملفو  علعح  ونلاجوً لموالای  لولمواللیومالجدسلع وب

 لولیو  و لموال بو لعنوقلموالعجی  لفیتم نل عتقلمالجدس لولجدسلع وبلعن
لعنقل ثلاض لمال ث ظو   الوللیددقلعهّلللولظ و  ل  و الب دوقلفوح ت لبلیعم لع  

 علم بقلولعفد بقلف ل فل ب .
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 لولعمو لیس علمالعجیالبحالعب ححق قلع خ عنلعبمم ش لیفل،ی لث ن
لعن ملاضد علمال ث ؤ  لحوق،لفو للملعنلبو العب جو ل یوعم لصل ع لعهّللللللیع  

ؤ  لحوعنمو لً للالشق وتقلولیثًعللاللد  تقلول لشقی  اللدخ ع لعم  لف لیف
جدلووقلف لووقً لعولخ سوودقلولرحموو لخ لعبخلوو لولرحموو للیسووخظوو   لعبموو  لف حموو للیفوو

 لخوو وی لعبثنخوو ل بوو لمووالعبصووف  لعب وو   ولول بوو ل نلع ا یووالیلوو  ً لعبوو
قلموالیوعبلی لتجو یتقلعب عتخعنم لتم نلمث ًعل ل ع لع نس نل ونل عتقلولعا 

دوو فلخل لت لووثونلولبموو لبوومعبسووم  لولموولیعبسووم  ل وو العهّللللوو   نقلرز مووملفوو
ك الولمسووعب للیو دوو علفوولیعبقوو مل وو علعبمددوو كوو لولعبمووع عشووم المووالشوو   لع 

قلجووزع لع ملمووالیووجوو ونلللخع مللی ووثلیعب ضوو علمثلووقلفوو نلعبلوو الموو  عملفوو
قلجوزع لعب بوثلمو لعنوقلیج ونلللخحطالعب بثللیعبث عالولعبدق الولع علت  العب

كوو نل وو لجووز لع ملعبسوود حطووالعب بووثللید  ووذلفووخولفموو لح بووقلثیبوو الوعحووثلفوو نل
ثلیحطالعب بثلعبسودلیث الفخ لفم لح بقلیولعنلك نلمالعجزع لع ملعب قلیعب ق

ملو لعهّللللی لفلیسلمالعجزع لع ملول لمالعجزع لعب بثلف نلعب یولعب  لعنقلب
ت  الوبثًعلعحثًعلولعبد و  لخ الوعهّلللع ثالمال ب لفجز لع مل یالیت  العبخ 
كو لشوخ عنل یعنس نً لولعب ت  الخ  لینفسوقل ع لولفولی لفولیت  العنس نً لول
قلب موً لولیود ونلفخحطالع نس نللو  لوللی الل  لف ب دط لولعبل ملفیا

 لخ وی لعبثنخمثلعل عضقل ل عتقلولمث ل عتقلمالعبسم  لولع ا خً لولی مً لل ض
ع ملمواللیع ملولعب بوثلولعنمو لعبلو الممو لعجتمو لفولیتم نلمو  ولب لو ع لفو

كو نلفووی لعبد ضووخوع لو ع لعبمسوتمثولمووالع ا  ع ملعولعب بوثلف وو للی للو ع ل
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 وثلخد نلعبل وملولعبوثملولخسمالعب بثلولخ لع ل ع لفمم لعنقلیدم لك نلتغخع
كل وو لحوو بد  لع ل ووث قطوو لولخدخلوو لولخدمسوو لولخفصووثلعولخ زالعولحعبد ووملول

 لولعبط لو لولیوعبخلیقلعبولویمخ لعخ  قلعب    ولف مو لیغخثقلول  ل  لفم ب لخ
  .یعب  لولعبمدصلیلقلعبیمخعم ل

قلعبلو الا و ل لوذلولیوؤ  لفحوعبمؤمدو للیف بم ف لح ب ع لع علاض لمال ث
 بوو للی لول بوو لبموو لعشوو قلللوویووع فدوو العب سوود لولع خوو قلعبزكلی لعبوویووم

كوو نلفوویعبلوو الحوو م ن وو لولعنت ووجلن ووجً لمدتووثً لح وو عاولخعبمؤمدووقلمووالعلیال
لیم ن وو لعبمسووتلزملب لتووثعالفووخ لولعفد ب وو لعبد شووج للووالعح كوو  لعبمؤمدوو

عب و عاولعبد شوج لمد و لعبمسوتلزملبلد وجللیعب  ك  لعبمستلزملب لتثعالفو
لی ووً لع وو العبووخ ووً لولبوو علتموو نلعلوو ع لعبمووؤمالعخعل عضوو  لعلیعبصوو بتلفوو

عفد بووقلوللی لعبمووؤمالفووی الول بوو لمووالحسووالتووثجیووع لتووثعالمووالعلوو ع لا
ق تووقلولح كتووقلوللووم نقلفوو  علعنتقوو للوو  لخشوو حقلولن مووقلوللع  عبووقلولعكلووقلو

كوو نلفیووالیعبمووؤمالعبوو كسوویوو لعبمووؤمال  لظوو   الیووغیعبصوو  غلفلی لعب  عنوویقلك  
ك نوووقل  وووذلخووو ب لولبموووالفووولیفووولیتووو ع ی ونلجووو   الف مخ ووو اللیعبد ووو ل
ب دً ل  لح بدسو  للعم لیالعات د علمال ثحثلف بمف العب خن  سلعولحث

ول و اللیطفتلمدخ لم لی شتلللح لولبمالیالبممعل ع لكم ل  لقیعب
 لیووتغا شللفاء ل نللاف حللخلل   وللن حهونهللا شللراب وخت لل  الوانللا  خلیعهّلللتدوو ب

لیالولحقووویظوو    ملحف وو ل ووو ول بوو لعبلووو الفصوو الظوو    ملظووو   لعبمووؤمد
قوللوا تسله  ختهن تعاجلك اجسلاوهن و ان خ ا ا رأالیظلم لعبسجلیح لد ملف
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الیظ وةا ملحولیفولیددوخن لونلوا ی ا لقوا الولقولهن كانهن خشب وسندة،  ا
دوت ملیق للیحط ن ملولحقلیفلیددخنهن حاطحش یقالوا لونا و ا ا خ وا ال ظ  وع

 قالوا انا وعكن انها نحن وستهلؤن.

كوو نللبوو العموو لیت علوول وو علعبمقوو ملعنلیف ب عجووذلبوو لفوو كموو ل
دوو  ونلی ملموو لعوبجوو لعبطغوو ملفخووتلوو لع لیفوولولع ئموو لیقلعبد وویوو علح
كو نلظو   ًعلللویجخز ملولحد نلجد ی خ ض  ملولم  ملی  نل ل ت ملحقثالمو ل

لعنلعب عجووذل كوو  الع   كدوونلتد فووقلعنووقلمدوو ف ل مووال  وو البوو الع ملف نوونلولعنل
قلفوو  علزعاللدووقلفتوودتللدووقلیووً لفیوو لم علوو ولل ضووقلفوو ععلل ضووقلموو  عملح  یوولل

 ف .ی للالع   عالعبمثیتد 

 لخو لعبد و ولمد وملمو لروعالمدةیفیكبجوملم عل ولعبل الوللی لللیولعبثب
ددو لولیمو لجینصود لفلبد لعنلید غخفلیكلل ثعهّلللیجالو ذل  ال لنل ج

الخلط ئدو لموالعبدوو سل و الفقو التوؤ ونلع م نوو لیددوو لولجویمو لجیال  مدو لولفیجو
 ملولتدووو  ونلم ضووو  ملولت ووو ثونلیمووو نلعب ووو   ولب وووملولللوووی ملولتقیعبووو

لیددویطخمالتدلوملعنوقللیعب   ملع  أللللثخثلعخ لبجخحثلیجد ئز ملول  الف
دمملخو لیعهّللللجوج لولعبةاعلفولیمملحتق یعبس ملولعوصلیعخ لحق بخمد ملول

ثلولع ع لع م نووو لوللووو العبسوووج  لولحسوووالخولع جت ووو  لهّلللولصوووثقلعب وووث
  لج ًعلولفو ج ًعلیمالعئتمدممللللیع وعلع م ن لعبلعبج عالف   علج  لم مث

 كملولحطلصووول علل ووو یطلولعبمخوویعم لحوو  ع لعبخوووخووو نلكوولفوو نلالووو العهّلل
ز ملولل  وعلم ض  ملولع وعلحقو   ملفو نلعب جو لمودمملع علواعلحعش ثوعلجد 
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 ل  علیع م ن لولحسالخلققلم لعبد سل لیثلولع خدقلولصثقلعب ثخ لیف
 ل  علع الجدف لولع علیمدقلعبس والول لیثخ لللخ ب لوللیس نیفلیجدف 

 ل وو علع الجدفوو لولعهّلللیووحوو  الوللوو االول لی لللوو ل بوو ل خوویووالیكوو نلللوو
كوو نللیعجوولیب ووث د لید لللوویلوو لمووالشوویعبق لیموو نلفووخعنلعب جوو ل

ثلوللم لخد  لع ع ملب م ن لولع    ملبل ق قلولعصث  ملبل ثخم نلزیف
وللیزلوللووو  وعلعبم ضوووحمملحووو بةاعلولع جت ووو  لولعشووو ثوعلعبجدووو یقووو الللوووخ

 علبلدوو سلموو لت  وو نل نفسوومملعموو لعح وو وعلموو ل وو ممملمسوو جثكملولعح وو
دوو فلحوو لجوو االول وو الخدوو فلجوو االحقووقلول خلعب جوو لموودمملعنلییسووت خ

عبمسوو جثلولحسووالعبجوو عالبلدوو سلولع  موو لعب وو   ولوللیمملح بصوول ولفوویللوو
لووالعبدوو سللیسووتغدخزلعنووقل حووثلبمووملمووالعبدوو سلعنلعحووثًعل حح ووةالعبجدوو 

عهّلللوللیملحتقووو می توووقلولعبدووو سل حوووثلب د ووو ملموووالحدوووضلول ووو العوصووویح
و قوللوا كت حوقللیق الفوخعكت فمملفت ب علعنلعهّللللجوج للی ت مل علعبد سللل

ز ملولعشوو ثوعلب ووملولح وومل وو اللوو  وعلم ضوو  ملولعح وو وعلجدوو لل نللاف حسللناً 
دو لخزلولتمو نلعبم  یویمو نلعبتمخلیمسو جث ملحتولی ملولصول علمد وملفویلل

تووجوالع لوو ع للیحتوولیددووخزلییووموو نلعبتمخلیموودمملولموود م،لع وو ال  بووقلحتوو
لتوو سلعبمووؤمالخقلفوو نل د بوو ل یووموو ل وومللللیلوود ملولت  وو لجوو علد ملللوو

حنا اللوخللو تللیح بم ف لولعبم ف لح بمؤمالعحثًعلول ب ل  بقلتد ب لن كفل وای لوا لعلو 
جذلم عل ولبط لعبموؤمالعب  صو لبلمو ف لخ لعبمؤماللالعبم ف لحتجخلفم لبم

  متق. ل ج لعبم ف لج ل ج لعبلط لولح
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قو لیبو العمو للوالحقلیت علولیمو نلحتوختجثلب ولع لولعللملعن لبا
ثلصول علخحوثلیً لول  الفیً لعول عتیدم لوجثتقلل ضخالعیقخم ن لحصثقلولخع
ك نو علبدو لزح كملولل  وعلم ض كملولعش ثوعلجد حل  لیف دوً لول تم نو علخز ملول

كوو لموو  ولولیب ملفجوو وعلعیعبدوو سلول ت غ وو ن لعبوولیدً لح   نوو لعبوویدوو لشوویلل دوو ل
كو نلعم كو لشو لول و ال  ل و للیجتمو لفویقو البخلای عبموؤمدیع فد عللدو ل

الك مو لیبولی ملفویم نلعفتق اكلعبخعبد سلولع لتغد  للد مللیع فتق العب
نزع و لل ضو لولحقو  للوزكلوللیم نلعلوتغد  كللود ملفوخ ت لولیولحسالل

سقللدثلا  قلولمل لنفخلسلمد لمالبمید ل الم مثلعللم علعنقلبی لشخ  ال
 سالص   لمالص  قلولمخ بقو لموالخ بقوقلولم عفقو لموالاعفقو لولخلمالبم

حسوواللیمجوو واولمووالجوو واالولمم ب وو لمووالم ب ووقلول وو الولووالنفسوو لللوو
 و لولیحسالخلق لولكفلبس ن لولعك ملالیعبص   لبمالص  نلف

 ع  لبغ كلولتف شللف كلولتسخ لنفس .

قلیوومووالفخل لع علبوومحووبط د ووعلحموواللوول ل وو علعخموو للول وو العجوو جدف 
مل لحوقلا و قلولحسوالخعهّلللولحلمللی جزاللالمد صخ لثلخص الواعل

خو بط علعبدو سلمخ بطو لعنللای عبموؤمدیعبص   لبمالصو  قلول و العم
ع نق و  للوالمملوللالعحث م یمملولعنلا تملحد علعبیمتملحم عللل

فلعبدوو سلنصوولیعبتوو   لعبوولعبدوو سلممسوو  لبلدووثعوولول وو الالوو العهّلل
ثالخوموالكوفل  و كلول و العج ل وثلعهّللخعبد سللیعبدق لول  الت  ذلعب

كثخثخومفو نللدوقلعخثًعلوعحوثولولخمفللد ملخلالعبد سلف نم ل  لیوالی ولعبویوً ل
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تدو فللیمو لم وی ب لمالع خ  الولعننلع علل فنلحق قلع خ عنل دو لولف
حقوثاللیع خو عنلعب ضو للیتو عخلف نوقل حوثلبو لعنلیمد ش ولع خ عنلعب ض ل

لیفوولیموو ل وو الللوولیقلعن وو لعبوویووبطخ ووملولعظ وو ا ملبوو لمموو لعنوونللل
ذلمد ملب ت ل تقطدال بو لیثلم لولعم لعخ عنلعبمم ش ولف ن لتصخحث

  ملولعحوو الب ووملموو لحوو ب علبوو لمووالیموود ملول تطلوو الموو واع ل بوو لمووالضووم
 ل   لعب جقلولح وولعبلس ن.

 دق:حتحدق

كتو العهّللل  مللو ملیولعخ و ال العهّلللللوعللملعن لحدثلمو لل فونلموال
د لوعحثولولروحلوعحوثولكمو ل و العهّلللینةالوعحثلولللعهّلللعنلم مثًعلول بق

كموو لوا لفووخووولت وو ثلحووقل لة حعضللها وللن حعلل خلل ولوو   نقل لی لعبم   لوو لول
دتمملوعحثولل حنلولل و  لحد و  لی اولعش ثلعنلعروعحمملولنةاكملوللخعبج

كوو ن علعحووً لفمل ووملعالولبوویموالحدووضلل فوونلعن وومللوو ملعهّلللللو سلعنلی ملعنل
كل ومللد لوعحثولفو  عل ومیحد  ملعالولحد  ملعمل ن ملنةالوعحثلولل

عنل  بووقلعنوو للیقوو لول وویقلنمتوو ل  یووعجوو عل وو الع موو لفلیعنوو لولللوولعالفق بووق
ح بمتوو الوللی وو لعبوو بلنفووسلعبمووتململولنفووسلالوو العهّلللیعشوو اولعبوو

كوو لعنسوو نلع عل وو العنوو ل حق بووقلعنوو للثلحووقلنفسووقلفوو اع لالوو العهّللخوو حعبسوود لول
لیحدلولی لللویثلحوقلمقو ملتسومخو یفلیولعمو ل  بوقلولللولینفسقلولنفسقللل

لفولیسمخ لیف نقلل  للدقلح لمقلوللل لیظ وةاالولعنو ل وثلحققدو لفولیح لملع  
 لمواللیق و لفو نلعب وخ  ل ونلحق یع ص العنلع لم  لم ض ل لب  ع  لع ش
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ثل لنفسوقلولخوعلملولالوملول لی ت جلعبخنفسقل لنفسقللدثلیثلنفسقلفیح
د و للدوقلخل الع علعاع لعنیوقلایسومخلی الحتویوع لوملظ وةاالبغلی تو جلعبوخعنم ل

كدوونلمووالع وو لعب مموو للیفوولثلعب ضوو خحووثلیعن وو لفوو عهّللللوو   نقلولعنل
 تووو جلخسلیثلفلوووخحوووثلی تخصووو لعب موووملفووو نلعب جوووقلوعحوووثل ووو الفووو

ثعلخولثل الج و ل نوقلع علبومخو الیولم  لبغنفسقلولبمدقلعخت البدفسقلعلیسمخلعن
 ث.خملعب ثیعبد لید فلف والم لعخت البدفسقلعبدلخلح لمقلبم

كموووو للیفوووولای عبمووووؤمدیعلووووملعملیفدلوووو مقوووو ملظ ووووةاالولصووووفتقل
اللووج للووالع لووملفقوو الصووف لبم صوو فلولظ ووةاالولصووفتقلیحوو وو ا

لحوو بدةالول ح ل یووشوود لقلفوو نلعبمد لحووقلفق بووقلعنوو لوخ صووفلع   عجوو عللیللوول  وو لع  
سلیدتقلع نج وو نلعجوو عل وو الع موو لفلوویولشوولای عبمووؤمدیعملی وو الع موو لع

لی وملموالعمو لولعنلنسو  علعنفسو ملعبولی لعب بخولو لیق الحد  ولعبد خك لمال
و دتقلی لشویوتخ لصو ح  لاخلبمل ً لف نلعح كخ لعیس علمالعجی لج لبیعج

لعرشل نخالشار و وهلا  وتًا و ونحون الاجال ب یالنحل ان اتخو یوحك ال یاوح
 توً لیتخو لموالعبج و الجخلقلعنیوعبلی لعهّلللعوحوخعبمدت  لج  لیولعبد  ل  لعب ب

لیسلبلو بیفلولید ش نلموالعبمو عبخمالعبد الولمالعب ج لمالعبدجملولمم ل
ل  العب یج  نوقللیعبو بلی و لعلومقلعی ك لفخوت فو لوللع نلعهّلللعنلی  لعبتوینلع  

ك  ل  .  لح بغثولولع ص الاج الول ملع ئم یفس تلبقلخعلملعهّلللع 

لموالعجلولك علعم لبوم لحو ب بل لولبومیوتوتممالع   تتخو للولبوملیتتوجوجلع  
 لولعنم لیمالمالعجخلمالمالعم لبمخلج لفمالبمیمال ونلعهّلللول لال بقلوب
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زكو نلعنفسو ملحالمالاج الی ل لةج ملعبمدم ل لصةالماللجخم علیعنط  لف
كموو ل وو التدوو بیووم  لع وب لعنفسوو ملح لوویحتسووم  كلل ن ین یالللو یالللن تللر اللللی  ل

تهو ا انتن و لحلاككن ولا حاال  اسهاء سه یشاء  ها  خون  ی كیانفسهن حل اهّلل 
ن كفل وا یجت وجو  اللوح  ها رأو  زلفة س ملنزالیولفانلل اهّلل بها ون س هان 

ثل نلخووفلموو للوومدنلعت وو ل ملموود ملموو للكنللتن حللا تللدع ن یل  للوا الللوحللو ق
 ل ل  ملحتل لع لوم  لول و ب علن والنقو لحفو نلولی نفس ملمالع لم  لعبزك
عبم ع لولبو علبو ل لونللیع لم  لولعختلف علفلیالفیف نلف جتمد علم لعبمؤمد

صووف ن ملحوو بدجزلولعبقصووةالول بوو لخقلیووب ووملصووف علمووالتدسوو  نلعنفسوومملعب
لصف  لمالاأوالج ص یب  لولیوعجلسو علموایالفو ف ملفلیعبسوجلی  ملفحسلع  

 لفو نلیوثلعجوالعجخوق العن لعجوالزخسلك لمالیثلفلخ لمالعم لفل لك نلعح كلز
كثخووز كوو نلمووالیووثلفوو خ كلمووالعجیوللوودلی لفموود ملشووقیووثًعل  لولعموو لمووال

دت ملفو فتتلید لوعحثولولمالشیال م لمالنةالوعحثلوللحعب لیم مثلوللل
ل لولعموو لول تقووو انلول توو عخلموووایووومسوو م ل ل ووو لولعلوو فلعخووو كلمووالعج

كووو لعحوووثلفووو نلصووو ل للی لعمل لول تست لووو لعبوووخوووتدووو فلعنوووقلموووالعجةلبوووم
 ع لت ل ال تق ا.

صوثالعبمتو الموالعنللیمو ل ك نو لفولیدو فخول تزلمالعنلم ل ك نو ل دو ل
عم  لل قً لب    لعبخ  لف نلم ل ك ن ل د لح لالمو للیعج لع م لوللللم مثعًل

 اجوو لفقووثمد لعوً لظوو   لل ل اجوو لحدووثیوون  لقتووقلولعا نوو لعنی ك نوو ل نفووً لولحق
 عبخ  ل ملتل ن الج  لدقلفت ص .



 

82 

 

 وصلل

 ه ون  الث رحمرتب علیفض   د ء حقنق  الخب   و و   یف

م  حث تدوو لعبد موو لولعبخ صوو لوللیعللووملعنوو لرحموو لل فوونلمموو ل ك نوو لفوو
كت د لف ملعبمدزبو للدوثلی لعب وعنلل ویوعجةح لعبمسو ئ لعنلعبموؤمالجللیمم ل

كو ئد نلحمحعب ل لمالشد عل الم مثعهّلللل   نقل نقلخل د نو لیال ومل
 ولیوالول وملشومسلع زالعبمدحالعبتموةیعهّللللجوج ل   لم ع  لصف  لتممو

انلا ارسل ناك  یها النجلیااخ ملیزالكم ل ك لعهّلللفحلم لبمی لع ط الع مم نلفیبجم
و  وو الحدووثلموو لرًا حللاهّلل حا نللا و سللراجًا ون یًا الللحللرًا و داعیشللا دًا و وجشللرًا و نللو

ف ووملشوومسلع زاللة حعضللها وللن حعلل خلل وول وو الجع نللا الشللهس سللراجًا 
كو عالولع  وعالول وث  ب علی لع  طو الفویو ولبجمیعبمد دتد لمدو لیشولكو لع 

 ك د علعب مسلمالعب مس.

لیوجو لبلمدی الج ل ل یج لمدی لی لللیولعننلتدلملعنلشد علك لمد  لع  
كموو ل وو لمدیوودموو ل وو لملی لللوویوو لمدینفووسل بوو لعبدووةالفوو بمد  لیووموو ل وو لمدی لفیوو ل

 لولظ ووةاالیووجوو لعبمدی ًعلع ل وو ل یوو لمدیوومووالعبمدخلحوودفسلعبدووةالولبوو  لعبدووةالبووم
كو لم وث للی لبم لحققد لفخ یح بمد م  حثلع شتق قلمالبجوملعت و  لصوق ل

عبمدطو قلفو نللیح وف م لفلیالعهّلللل   نقلفیم لصق لعبم ت لمدقلول ثلج
لح   لمم ل  لمال و العبمو  ول یالعب  الولعب  االولعبم  والو  جوثلع  

قل  الع ح فلیمالفخلل بملبملیقلعب   لولعب ع لولعب   لففی جثلفحصق للیف
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 لول وووثلللوووملعوبووو علع ب ووو العنلیقلعحوووثلموووال ووو العبصووویوووموووالفخلعبثلثووو لبوووم
لحم ل خم ل د ب ل لیع لتث اللل قلعبدو نلیومالفخلل بملبملی د لففیدلملع  
عبصووق لوللی لولعبدووةالمت ووثعنلفووی لعب توو لفوو بمدیووقلمدیوومووالفخلبووملولعبوو عولولعبوو ع 

م نلخلق العنلك لع  ل حثلولعنخم لك نللیجتقلول  علمددی لول یعبدةالصف لعبمد
 ج لصف لمؤ  ا.ی لیلل

  ملیو وثلظ و وعلب وملج وملولبغلج لظ وةالعئموت می لید لللیف ب 
 لعب  وةالف وملظو   لصوقلی  ملف ملظ ةالع ئم لولعب    لكم لم لفویج ملولحغ
لیعبوو   ل وو الللوولی ملفوویعبد وو  لول ووملمدوو نلیالظ  عنوویجوولع ئموو 
ظ   لعهّلللثاكلكم لعن مخذلممتد ل یالی لولح لدیعم م لولوصلیظ   
فود اللیثلولعمو لعبمدو نخحوثلیفولایجوالعب سولیقلكم ل  الللیولمد ن
 ل   ا.د لعمةالیمملعخت لد لمالنةال عتقلولف  لعبیقلولظ   الفیمد ن

مق موقللی للالح لالعب  لالول ثلع  م ملعب بلیف ملظ   لعب    لعبمد 
كوو نل تثاكووقلع حصوو الول ت وولی لل عبمووقلفووحلوو لیفوو طلحووقلخوو عل لیع  ع لع ل

 لولیوع لو عال نوقلفو قلشو   ع لعب للیع فم الول تمثلوقلاو عمضلعب دو نلفو
كو نل یالظ و عنیجولی  ملف  و م ملعبو بحم ل للق ب ملولمثاكلحص  مل  ع لمو ل

ك نً لمالمد نیعبلی حح  لفل ب لص روعل ملعبم ث  نللوالیعب جةجلیقلمالرحقل
كووو نلع مووو ملم وووث ً للوووالعهّللللووو   نقلح  ح   كمووو ل  لولیوووثلعبم نخوووعمووو م مل

 لولصو الحفلول لت وثخو لت  یو لولع وعللالعهّللللو   نقلموالاخعب ج  لیعب ح
ك نووً لولللمووً لوللمووً لمی وو فلعبووخكوو لموو ل لیعهّللللوو   نقلللوولی وو فً لعبوو مل
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لمووالحلیشوولی وو فلعبووخ ل لی لفوو نلعب وویوو لعب ع دیووقوو لع وبیعب ق ثلیوو لع  
 ملولیعهّلللللولیظ ةاالحو   ت عنلولع نتسو الولظ وةالعهّللللو   نقل و ل مصول

 العبممتدو للووالع  توو عنلولع نتسوو الیووذلعبغیوو ملف و لایعمو لعبمتقووثملللوو
ذلعبممتد للالیمق ملعب  ةال لعبغلی ف لفف والع  ت عنلولع نتس الولع ض

لعبویعبغ  ملولبو ب لوا  لع خ و الیةالفو لعضو ف لول لعنتسو الول لع تو عنلع  
لمووالعلموولی وو علعبمددوولیفوو ال ل ووقلف نم  وو لمووالیعهّللللوولیمتوو عت ول تدموو لع  

ف و لن والنسو  لل٭الض  لعب مسلموالاموثی ثلتدم لعبد٭ل  ع لج لقلول
 ع ل نلولع ل عا.لی  علعبم م الولمالعهّلللع لتد ن لفلیع خ  العب عا ولف

كوو نلخ وو اللفمد وو لعبمق  بوو لعبم وو ةاوللووالعبصوو  ق د وو عنلمووال
ح بدوو لولح عمدوو لوللوو فلعحم مدوو للیثد لولن وو لفووخحووثلیموودمملممووال ووثلرو

مملح كمووً لفوو  علحمووملح ممدوو لی ووثلجدلتووقلللوولی ضوو علحووقلحممووً لفوو نیفل
لیدو لعبو ع لللویدو لا لولعبو ع لللیح موملعهّلللوللللق لقلمدقلف نمو لعلوتخفخلفلم

 وو اللوومدنللیحمووزولعبثموو بلیحووثلعب وو كلحوو هّلل،لوللووالعجوولیعهّلللول وو لللوو
لیولمواللو نلیمواللو لمؤمدوً لفقوثللو نلق ال  الال العهّللخلعح جدف 

عحوثكمللی حو و ال لل وثلعهّلللیفقثلل لعهّلل،لوللالمف  لجاللم للوالعجو
لید لجو لوعهّلللللویقلع خلقلفقطلج لوعهّلللللی واًعلعنقلللمؤمالللیع علع خ للل

لی  الموالع خو لعبسو والللولل ثلعهّلللیال العهّلللوللالعجاللد نللالعج
الو العهّلللفقوثلوصو للیالو العهّلللولموالع خلوقلللولیعبمؤمالفقثلع خلقلللو

كو ب لموالع خو للللی ب لعبو ك حوً لولفویوعهّلللول مو لخعلیثلعبقثلوخعب وثلیقل
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 عبجد .لیزعالول  عحقللللی خ الزعالعخسلعیزعالمسلمً لفلمسلمل

زا لوللی خوعهّللل  العهّللللجوجو لعلیمالزعالعخ الفلول  العج ل ثعهّلل
 وو اللبوو ل  عحووً ل ونلعبجدوو ،لول وو العجوو جدف لیولبسوونلعاضوولی  عحوو لللوو
لیولزعئو لیفیتقل  العهّللللجوج لبوقلعنونلضویجلیمالزعالعخ الفلال العهّلل

لیموالزعالعخو الفولكلول ثلعوج نلبو لعبجدو ،لول و العج ل وثلعهّلل  علیلل
العبوفلیقلخثعلً لول لعلت ثعً لوك لعهّلللحقلل دیعتخم  لعولص  ل لیعهّلللف

 ف العنلل نلولل حنلب لعبجد لف نتملزوعالعهّلللولعنوتملوفوثللید  ونلفخمل ل
 بو لعنوتمل لمخلیبم ب لعبج دلمدزبق،لول  العج جدف لیعتخلیعب حمالحت

قووثالخصووف لعهّلللفمموو ل لیقووثالللووخعم نوو لعنووقل لیعنوو لتفوو سلفوولیدتد ل توو یشوو
صفتد لك ب للیقثالللخصفتد لولكم ل لیقثالللخصف لعهّلللك ب ل لیلل
زعالعهّلللحوصو ف قلف یعبموؤمالفلیلقویصف لعبموؤمالعنلعبموؤمالبلیقثالللخ 
عبةاقللالعب ج لت   لخ م لولعب ن التت   للالوج   م لكم لید  لعبخ

كوو ب .لع وو الن وو لعهّلللعبلیقووثالللووخفلیووفت  وو لفمخلیحتوو  موو لیصووف لمووال وو ل
 ع خ .لیم   لك لوعحثلمد م لب خ لولاحم لك لوعحثلمد م للل

لیح جوو لف نموو ل وولیمووالعتوو العخوو العبمووؤمالفوولول وو العج عب سووا
وللتدو خقلف نل  و ل بو لفقوثلوصولقلج  یل    لعبلیاحم لمالعهّلللت  اكلولتد ب

  و ئ  للولطلعهّللللیقثالللوخ لعهّلللولعنلا اللالح جتقلول  لخ  لم ص الج  
عنلعهّلللل  وو العبخ وو ،لول وو العج ل ووثعهّلللید  ووقلفووخقلشووج لً لمووالنوو الیوولل

ك  لیت وو اكلولتدوو ب  ئووقلفموواللدووالخخلوو لعبمووؤمالمووالنووةالل متووقلولجوو ال
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لی وو لمووالعهّلللفووسلیل شووقلولبوولیعهّلللفوولیقلفقووثلا لللوویووعبمووؤمالعولا للللیللوو
خلو للیعنلعهّلللت و اكلولتدو بلط ن،لول و العب ضو ی لولعنم ل و لشو كلشوخو 

 لفو بمؤمالخوث   ملبد لح ب  یاحمتقلولعخ لملیالمالنةاالولص غ ملفیعبمؤمد
د و لخقلولعمقلعج العبدةالولعمقلعب حم لف تق علف علو لعبموؤمالف نوقلیعخ لعبمؤمال ج

لیعجوو لی و العهّلللت وو اكلولتدو ب العجوو جدف خلو لمدووق،لول ولیحدوةالعهّلللعبوو 
،لول ووو النهنحلللرحهلللاء بقووو الخلیتلروحلعهّلللت ووو اكلولتدووو بخوووعبموووؤمالموووالرلیفووو

العهّلللولیوصو لمو لجولیب لك وفلعبغطو  للوالعبدو سلفد و وعلعبولعج ل ثعهّلل
العبمؤمالخ دنلبلمؤمالا  ج ملولل لنلبوقلعموةا ملول نونللو لت ملیج

ق و لعهّلللموالعحوثللموً ،لولخلم المالعبسم  لبقو ب عل م  و لع لیولب لن  وعلعب
لجوو وحلعهّلللمووالخحووثلیفوول وو العج ل ووثعهّلل ثلعنلروحلعبمووؤمال شووثلعتصوو ً 

 عتص الشد علعب مسلج  .

لیبوولیعنلموالع لی و علعبمددولی  لمتفقو لفوخولوثولروعلیعبقثلولیولفو
د ،لولی ب وحلیح رحتقل ملفس لعب بلیح بم  رح لولمالح رحدلیً لفقثلعاصثلبیوب

قوو الیموو لفی ملعبقحوو لعهّللللجوجوو لل ووثًعلمووالل وو  الیوودخ وو اللیلووالعبد وو
قوو اللوو   ن للوو   ن لعنوونلیفلیتدوو  نلموو لمددوو لعنلم ضوونلعنلیل ووث

وللیق الم  لعخ كلعبمؤمالفلملتدثالوللزتویاالعبد   ل تعبملول تم  لف
ت  لبوو لولیلدووثال ووملبتملفوونلح  عئجوو لفق وولیبوو للثتووقلب جووثتدلیج بوو
ك عم لل ث ب ل   ال و العهّللللا،لوللدقیعبمؤمالولعن لعاحملعب عحملیمال

كخو و اللیعجال  ملم ضنلفلملتدوثن الیفلعلو  كلولعنونلاالعبدو بمیو لاال
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لیتسوقدلت لفلمیلدثالولعلتسقلیفل للثتقلب جثتدلی  الم  لف نلل ث
ك تقلیفو نلولبو للوقلیالفقو العلتسوق كلل وثیفلولعننلاالعبدو بمیفق ال

كلیولعلتطدمت لفلملتطدمدلیلدثب جث ل ب ل فلولعنونلاالیو  الول
تطدمووقلولبوو لعلدمتووقلب جووث ل بوو للال وو العلووتطدم لفوو نلفلوومیعبدوو بم
 مل لووثلحووكوو للی وو مدخعنلج خووً للیثلعبمدوو وفلعبقثلووخ،لولعب ووثیلدووث

كوو نل دووق،لولیع نلبفووظلعبخ وو ل نقلووقلحدلی  وو نخ وو  لمؤمدووً لول خمو ع لول
متوذلبوقل و عالخعخ عنقللیجالص ب ی لفلجوانحلقثالعنخلمالبمللالعبم ظم

متووذلبووقل وو عالخعخ عنووقللیصوو لصوو ب یصوولد لفلخلقووثالعنخل اتدوو لولمووالبوومخز
 صلتد .

ق هلا اسلفونا انتقهنلا ولنهن لی  بوقلتدو بلیعنقل  الفلوللالعبص  ق
كعلووفد لولبمووالخلوو لخ لیعنلعهّلللت وو اكلولتدوو بن ح ا رقنللا ن اجهعلل علووفل

 ملمخل   نلم جةج نلفجد لاضو  ملاضو لل ض نلوحعلف نلولخ  لبدفسقلیعوب
قلولع    لیوونفسووقلوللووخط مللووخطلنفسووقلول بوو ل نووقلجدل ووملعبووثل ولعب

كو ب لولبویلل لیصو لعبوخعهّلللكمو للیصو لعبوخسلعنل بو لیقلفلو ب لصو روعل
ً لفقوثلیووبلی وً لموالع و نلبوخم ل  المال ب لول و العلیخلققلولبمال  علمدد

طو لعب لو الفقوثلعلو علعهّلللولخ ً لمالخ  العل  لویعبلیح بم  رح لول ل نلیح رزن
مو ل كو  للید نلعهّلللولك ل و علولشو  قلللوخ  حد ن لعنم لخ  حالح  العنلعب 

 و ك ل بو لولبو لخ  لممو لی  مو لموالع شویب لول م علعب ض لولعبغ ذلولا
عحووث  م لولعن ووع م للیعبمموو نلعتلووفلولعب ووج لول وو لعبوو لیصوو لعبووخكوو نل
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 موً ل نوقلع عل خلوقلعب وج لولعبغ وذلحثلیو حعبممو نللق العنخلبج زلبق ئ لعن
كو ب لیؤمالللحل لبمی لولع عل خلقلعبتغی خلقلعبتغ كو نل بو ل قلح  ح  ولولبو ل

دوو فلعبمموو نلمووالعبمموو نلول لعبقوو  المووالعبمقووثوالول لعبخوو ب لمووالخلبووم
ك لیعبمخل قلتد ب   ل لب  جو لی ًعل  لعبخ ب لب شویعهّللللال  علعبق اللل ًعل

 ش  لعهّلل.لقلف ف مل ب لعنیفلفیعلك نل لب  ج لعلت  العب ثلولعبمف  

مووالعتوو العخوو العبمسوولملف ك مووقلف نموو لعكوو ملعهّللللجوجوو لوللوللدووق
ضلاعفا للا و حقلر  اهّلل قرملًا حسلنًا  خ یون  ا الولی  بقلتد بلیفللدق

لیعبول مل  ضً لمالح ج لحوقحثخعلیسعالخلققلم لفخل  العنلعهّلللبمللنخلا اجر ك 
كو نلهّلللموالحو لف نمو ل و لب ب صول للیعن و لنزبونلفولق،لول و ایو ب لولمو ل

صووو لخلعنلید غوووخصووول ملخلقوووثالعنخلع مووو ملخ صووو لول وووثلل فووونلعنلموووالبوووم
متذلبوقل و عالصولت ملولصولت ملكمو لل فونلع و ع لعهّلللخعخ عنقللیص ب 

   لولع خ  ا.خ ل ب لمالع یالیج لج بقلعب

عهّللللو   نقلف نمو للی و فلعبوخعنلكلم للالولظ  لبمالن  لولعحص یفت 
كلمو للیق لللوخ عهّللللو   نقللیصو لعبوخعبموؤمالف نمو للی و فلعبوخعبموؤمالول

كو لجوز للید نتوقلولل   و لفو ج ی نلعبمؤمالل فلعبفص لففصو لعجوزع لك
كوو لجووز للیموو لخلوو ل جلووقلولصووف   للووالعبغ عئووذلولع لوو ع لحتوویف صوو ال

لیثلعو فوقلعهّلللولجو یو فلك لجز لح  لف یفط لعبد سللللیعبفط ولعبتلیلل
زلحوو لعبدجحملولتقووثیوضوو لعب موولیثلعموو لعهّلللفصوو ا لللوویووكوو لوعحووثلمد وو لح

ك حلنق لب الخن حولن  هل ر  لن ارجل  الجصلر كلرت ی ارج  الجصر  لل تل ملیعبدل
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 ر.حالجصر خاسجًا و  و حس

لحدثلعن  بقلفوی لولعبتط یممالبقل  علعبتفصخلولبم  لخومو  لعب  لی لع  
 لولخوو  لولع ل لوو لفلموو لعن وو لحموو  لعب  یوو ووقلج لةحوو لع نقی سووقلولت لحولحوو ل

ع ت  عل ملعنفص لولتط  لك لجز لموالعجزعئوقلموالع نو سلع لو ع لوللو فل
ً لیوو ووً لح  یفت ك وونلت كلیدوویجلعبط خالتلوو لع جووزع لحوو بتجویعب صوو لف صوو لجوو

كووثعالولع لوو ع لفلموو لحصوو لعبت كیصوو ف ك موو یووً للووالع  لذلتوو ملع جووزع ل
كووثعالمدز ووً للووالبوو ثلع ایعبم عتووذلصوو ف لیوو الظ وو لفیووً للووالشوو عئذلع  قللوو  

كوو عالولع  وعالع علموو لبوومیووطلحجمیعب عحووثلعبق وو العبم وو مووالعبم  وو لت مووً لخل لع 
لی   لفخل البمیً للالایً لحدفسقلادیم نلحقلح  خقلمم لیجذلفخم لیك مً لف قللو  

لعبت كلیعبغدوو قللوو لع حووثلیووعبم موو لظ وو لفلیذلعبتوو ملعبغدوویووعبمطلوو لفوو  علتووم 
كو نلعبم  و لن  صوً للمو لحوقلیولوالجملیعبم م لعبمستغد كلمو ل  لمو للو عالول

  لح قل  حن.یقلن  صً لح س قلایحق  الول وعمقلول   تقلك نلعب    لف

قللوو لیووصوولتلبلمدوو  نلظ وو لفخ ووً لیعنلعبم  وو لع علت كووذلت كلیع لتوو 
ممالعب  ك لولع فدو الولخحقلعبمد  نلول  لن   للم لحقل  عمقلول   تقلوللم ل

لعبمدووثنلعبدوو   للووالجمیووع  اعكلولعب وودةالف  وو لف  ل بوو لفلموو لیووقللوو  
كو نلیوحوثالظ و لفلیذلعبد   لولكمو لفویت كذلعبم   لت ك قللو لعبد و  لول

 لولعبدم ل ونلع  اعكلولعب ودةالیدی ً لص ب ً لبل  ك لعبط یذلم   الت كیت ك
 ووو  لعبدووو   للموو ل كووو لولبمووو لت كوووذل لفتدلووو لحووقلروحلعبدخوووولعب  كوو لع اع 

لی لولع  اعكلعبجزئوخو عنلعبص بتلبلدمو  لولعب  كو لع اع یذلعب یعبم   لت ك
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لعب   وً لصو ب ً لی ً لك ب لول م علبم لت كذلت كخ  لعلی عنلعب یتدل لحقلل  
 لولع  اعكلعبتوو ملعلووت  لروحلع نسوو نلعبم بموو لبموو لخووبلدموو  لولعب  كوو لع اع 

  ك ن .

 لعبمتفمموو لیوو ووقلعبف نیفلعبمووؤمالفصوولقلولوصوولقلففصوو لت كولع عللوو 
ذلیوووعبمتفتتووو لولل ووو لعجوووزع اللوووالع لووو ع لولعبغ عئوووذلعبم ندووو لموووالعبت ك

 لتصو  ملول لتمو ن لیولمالصثوالع فد اللالك لجز لمالالیثلعب   خعب ث
كو لفدو لی ً لح  یت ك نلت كلی ملوصل  لحت ً لولصثا لع فد الولع  و اللوال

كوو نلیللوو كوو لیووقلمووالایوومسووتجدً لفلموو ل  لتموو ن لول لتصوو  ملولعبمفوو و لعنل
كو لشولیكو لشولیقلمددوی لفلیش كو لیو لموالع ممو نلولع ممو نلفلی ل نل قل
كو لیو لف  علل  لعبموؤمالعجوزع الولزكلی لولص بتلبم لشلیش قلولصوثاللدوقل

ج لول موو لیفدوو لصوو الل بمووً ل عللووم  ل عئوو ولولعا ل وو اولولشوومسللوو ئ ولم وو
 عنلیووطوو لولجموو  لصوو فلولن وو  لنوو ملولحی ولوللد صوو لل ح  لولنجوو مللوویوومد

ولصوف  للیولفدو لعب ولیولعم لن و لیمت  كلح  اع ولولعنس نلن ل لولل لوب 
كو ب لظ و لیالی لعبی لول ع ل   تیرح ن  ل ب لمالعجزع لعبمل لف  علصو ال

ل  بقلتد بیف ن لهن انلا حتجخ یانفسهن حت یاال اق و   یاتنا  خهن لیسن لیقلل  
 ولهّللل المال  ا:د حء شه یكل ش یك  ب حك انا ع خ لح  او لنا

 اجو لینلعبدو سلفوخب لججتقلب أ

 

  عالیلوو ل لولع ا لفوولیولعبووث  لفوول

 

  :یولبددملم ل 

  اللوو عال حووسلمغفوو خعبووثلیموو لفوو

 

 ولعبفلو ع لیولعب ولیول و لعب مول
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عهّللللو   نقللیقلم و فً لعبویو  فلعبخ لم لیف  علص الك ب لص الجم
لول و للیعهّلللشولیطلو لللوخقلجو ل یوعهّلللم و فً لعبلی و فلعبوخ لمو لیجملو  لع  

عهّلللولحو بدمسلفلو ب للیقل و لع لو قلللویوقلولعنم لع لو قلللیمطل للل
عهّلللولحممووقلحمووملعهّلللولعلووفقلعلووفلعهّلللوللیصوو اللوو وااللوو والعهّلللولع عالع 

 ع لعهّلللولعلد مووقلعلدوو ملعهّلللول اولعهّلللولصوولتقلع ووخوو اتووقلزخاضوو الاضوو لعهّلللولز
لیقلعبو  لللویو  ولعهّلللولعبو  لللی  تقللیعهّلللولم ضقلم  لعهّلللولللیقللقیلق

  ل ب .یالیعهّلللعب

ثلعنلعهّلللجووو لج بوووقل ووو الخحوووثلیفووولجدفووو لی ووو العجووولیعن ووو لعبووو
لیتقو العبویقلولعنقلبیمم لعفت ضتقللللی لعحذلعبلیح لیل ثلیتق العبخم 

لیسوم لحوقلولحصو العبو خلیعح قلف  علعح  تقلكدنللمدقلعب لیح بد فل لحت
عج توقلوللی طشلج و لعنل لو نحولیثالعبتوخودطو لحوقلولخلی ص لحقلولبس نقلعبو ح

عهّلللموالع ع للیعم لع و العبولیتقلف  علك نلعم لعبمؤمال م علف یعلطلیعنللعبد
عهّلللمووالع خوو اللی لعحووذلعبوولیم ل ووثلعهّلللح وولحقووقلول ووثل وو العجوو جدف 

 لعف و لموالع ع للیم ل وثلعهّلللح ولعبمؤمالول و العج ل وثعهّلللی والللعبس
 ح لعبمؤما.

و عه لللوا لی  بوووقلتدووو بلیفووولیعبدسوووم لیول ووو العب سوووالجوووالللووو
كل وو لحدووثلعبت حلالصللالحات ثلولعلتقوو  لعبد وو ولولع م موو لولیوو  وو علعبفوو عئضل

ع ل لموالعلوثیوعهّلللولعلوتدم العبتقلیعل م  لف ض نل    لحق قلع خ عنلف
ثل  ووو  لحقووو قلع خووو عنلعشووو فلعلمووو الخحوووثلیفووولیعهّلللول ووو الللووو
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الول وو الیالولشوو قلعب ووةالعبدوویسووتجلذلموو  ولعبم ئموو لعبمقوو جخالیعبمتقوو
دتد لیالموالشویعشو فلعخو قلع ئمو لولعبف ضوللعب    لیم مثلجاللل
لیفوو لولعخوو لعبوودفسلب قوو قلع خوو عنلول وو العبصوو  قیووعلووتدم العبتق

خووو عنلموووالعف ووو لعبصوووث   لولعبصووول ع لولثلعبمد فووو لح قووو قلع خحوووث
سووعالخللووعبقلعنلیبفتوولعبزكوو ع لولعب ووجلولعبمج  ووثع لول ووثل وو العب ضوو 

 لعب سد لولعبمد فو لح قو قلع خو عنل وثلعلطو كلعهّللل بو لی ز قلعبتقحلرحقلعن
لجوالم موثلی لبدلویالول   ا ملول یبقثللعبنلعف  لشد العبص ب 

 لولع  وو  ملب قوو قلیووح بتق ل وو العلمل ووملیوومووالعكموو لعبدوو سلخصوو الخ
 ل خ عنوقلف و للدوثلیعبوثنلیمالت عضو لفولیعخ عنقلول  العب سالجاللل

  ل ب .یالیعبلل بذلیجالعجلید لللیالولمالشیقخعهّلللمالعبصث

الولظ و لعنلعف و لع لمو الع ع لحقو قلع خو عنلفو نل بو لع ع لیفت 
قللوثملیوم لف تخذلولك للم لخقلح لش لول لریح لعهّلللل   نقلاعج لعب

لع ع لحوو لعبمووؤمالف نووقلع ع لحوو لعهّلللم وو ف ً لوللیعب صوو العبوو عهّللللوو   نقلع  
كخوً لولیوثلعهّلللل نخولیق لفخ  لعحوثًعلفمو للمو لعح  ونلعولی وخسوقلف یثخ ل

نلحقً لخالفم لم لع یعخ عن لعبمؤمدلیالف وصلقلعبیعبدلیعهّلللاألیت صلقلعب
سوقلیكلیثلعهّلللول خو لفوخولی و لفوالفو للملعنوقلویمالحقو قلعخ عنو لعبموؤمد

دنلحقوً لیدنلحقوً لموالحقو قلع خو عنلفو للملعنو لضویدً لولك لمو لضویقخ
ذلف بزملم ل كو  لخً لمال ونلش لولریمالحق قلعهّلللل   نقلولع دتقلل ن

الیالولعب موثلهّلللاالعبدو بمحت لم  لاث ً لولكالمالعب و ك یب لفقثلعلق
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 و لی نلولفیوطو الحو ك   لعب خ ولیوثكلی لف و لع ع لحو لحو لف ویولعم لتف صو
 لووذلح وو لفوو نلعا  لشووط ًعلمووال بوو لف عجوو للیخطوو لللووخلمووالعبثوو عالموو لبووم

  ولجثًع.یكثلیتجثلم ل ك  لول لیعج عالعبط ل  لولعبمد صلیفلیعبم ف

 

 وصلل

 ع حقنق  الخب  حعق ب ون ض یف

كوووو نلعب صوووو لعبسوووو ج ل لعنوووو لعح  دوووو ل كوووو اللیغدووووخولعنل لووووال بوووو لع  
كوصلیحخص صقلف حف   .لعللملعن لبم لللمونلعنللیثًعلولم  بغً لفی لتع

  فلخعبمؤمالولك لم للی  فلعبخلیعهّلللل   نقل  لعب لی  فلعبخك لم ل
 لع  وو عالولیووجملیعهّللللوو   نقلول بوو لفوولیصوو لعبووخلیعبمووؤمالف وو لعبوو لیعبوو

 لیوعهّلللخ فلیللولیثلف تخفوخع ح عالولع فد الل ع لك نلحقلذلعولبس نلعول
عتقوو علف علوو لعبمووؤمالف نووقللی وو العبد وولیعبسووم  لحتوولیا لول لفووع لیفوو
 لوذللیعبولیسو خ ل  لف نمو ل بو للیدنلح لمؤمالفید  لحدةالعهّلللفل لضخ

ً لفقوثلیووبلیبولیموالع لیل قو ل  بوقلتدو بخ زنلولخمد لوللیتع خعبمؤمالول
ؤ  ن یلللن یو اللللولیل قووو ل  بوووقلتدووو بخ ووو لولیعبلیح بم  رحووو لول لووو نلیحووو رزن
 نًا.حر وا اكتسجوا  قداحته وا بهتانًا و ا هًا وجحن و الهؤونات حغحنالهؤو

لیولع عالع لیولعننلع علللمنلعنلل والعبمؤمالل والعهّلللوللو والعبد و
 یؤ  ن اهّلل و رسولا لعنهن اهّلل  ین یالولی مل ل  بقلتد بخلیعبد لیعهّلللولع 
لی ب لك لصث  لتصث نلف ط لححوللناً حا و االخرة و اعد  لهن عواحًا وهحالدن
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 لیكو لمدو وفلصوث  لولعبوثبلكو لمدو وفلبمو ل و الع مو ملی لول ویعبثن
ول یالتجه وا صدقاتكن حالهن و اال لیحط نلصث  ت لعجم ل  بقلتد بلیلل

قلولشووو  ثلصوووثقل ووو علیوووبموووالتصوووث تمللللیقووو لع  خلولبوووملیعللووو لع  
 طلو علحو بمالقو ل تخل لعنوقلبومخو و الع لیفوللوالعبجو ع لیمو لرولیعبمثل

كوو لع یووبمووالتتصووث  نللللیقلولحوو   یوومووالتتصووث  نللللیللوو لیقلول وو ل
ح ب لصث  لمالع عالحملم ل  ب  لولك    لفق ال وثعحطلنلجو كللف حط 

 ل ووملبموو لتوو العب جوو لمووالتلوو لعبملموو ل وو الخووح خ عنوو لولعلت وو ثلج وو الع 
ك نووونلیوووع نل وووثل   لعب  لمثةحووو  لصوووث  ت لولزعاللد ووو لع ح ووو سلول

عخ عنوقل  و للیدتمملعبخل لولك نل ثلتصوثقلللویقلعنقل  العن لمالشكلمت
عنوو لبوو للی لللوویصوود لحوو لولعبووثبخ لموو لیووعخلی بوو لفوو لت  لولعللووملعنلع 

عتقو علل و الالو العهّلللیتوع خ وج لعبموؤمالولخمو الخ ل و لمو للیخلنلف
 لولیو ل لعبجلیو ل وقل موةالخفلید و لحدوةالعهّلللولف علوتقلفوخف عل لعبمؤمالف نوقل

عن  ل ل و لفو  علعنمو لصو ح  لفو نلعحوثكم ل ثعحوثثلل  العج ل ثعهّلل
حقوووو للی لمقصووو لفووویووو كلول ووو لاخووو لعبموووؤمالعیوووفووو  ًعلع علعنمووو ل لوووذلعخ

ح نمو االفقوثللیدً لف  علتع یقخجً لیحققلولعحث نلشلیدً لفیقخفقث ص  لعننل
 ح لح لم ل ث ثمد .

كووو نللل مووو نلح بووو لعنلخفلیووومووو لعضوووم  لفمی ل بووو لفیوووفووو  عل
كلیفل ص   ثكلیوحقوقلجلیم نلح ب لعنل ص  لفخفلیحققلحلس ن ل مل

 ل لم ل لعبمفو لحو هّلللحتقلف نل ب لخم نلعنلع دتقلولع خفلیولج عاح ل ملك
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لیلالحو لعبموؤمالللولملولش  ثل ب لعنقللج لعج ل ثعهّللیعبد لیعبدل
عبمؤمالعل ملمال ب لبو لحوث تمملبمفو تمللیعبمؤمالفق الح لعبمؤماللل

سعب نلعح ل ثعهّللللالخال  الكتذلعص  حد لیجالعللیل ثع للعبخ  لوللال
لیج دوخقلفسوعبتقلفلوملیوعخلیعنلعلوعبقللوالحو لعبموؤمالللولی  لولعم ونویعش

تمف وعلعنللعخ فلعنلیفق العنلیفلم لججنل و لقلفقلنللعبت لفلملتج د
لی ضوح لیخلققل لثلعنص فلعبم  لمالنفسوقلحتولیعشثلم لعفت  لعهّللللل

لحم لقلمالنی خ عبمو الول كو لعهّللللیبدفسقلمدقلولم عل ولع خلفلی ضحفسقلع  
قلیوسللو   نلعهّلللولعب موثهّلللولبمواللدوثلمو لحو ملعهّلللللیك لح البلیلل
 لییع خلف نلعل ملعبم  مو  لت ولی ج لعبح ً لخ،لولعبث بثلعیثلقلعنت یف

الثلع عل و خحثلیفلح لعبمؤمالكم لعنلعل ملعبف عئضلع ع لحققلول  ا
كفوو للی لولع عل وو العنوونللووثوخوود موو لمووالعب  یقلعفلعنقطوو لموو لجیووعب جوو ل خ

عبمو  للیدمو ثلعبملوتلفوخ ل وقلكمو للیمو نلفوخعحث م لف  علعت موقلعنمو ثلع 
 تلع لت  ا.یقلص یثالللخ ل ب لمالع خ  الولیالیعب

لخ ل ی لاشوی لولتوث یو ل  یو و علعبمجو الت قلیج لبد لفو سولملبوقلع  
كوو لصووخعبمسوولم نلول  لع خصوو ن،لول وو لعنلوجووقلعهّللللوو   نقلعصوو ل ث قلع  

كموو الوللوود  ولولحقوو  لولندموو لولبوو ولولندوویووخ ملولمووالمق حلووقلوجووقلی لولنووةالول
 لولیط نلعص لك لش لولظلم لولنق لولشوق وولولفدو  لولشوق  لولتدغویعب 

قلعص حقلك لم ل ك ن لمالف ولوقلولیوجقلعهّلللولع عملعبد  لعبلیلثملفمالت جقلعب
كو لمو ل ك نو لیوط نلولع عملعبد و لعبیوجوقلعب ولیشدتقلولمالت جوقلعبوع قلعصو حقل
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 مالف ولقلولظلم تق.

ثلع علیووت قوو لعبت جووقلح خعهّللللوو   نقلبووقلعاكوو نلج وو للیف بت جووقلعبوو
ت قوو لعبت جووقلولحصوو لع  حوو الولبووقلمتمموو  لولخل لبووملیعنووتقضلمد وو لشوو

 ولعبم ملو لولممم  لع علحصلنلحصو لج و لع لوتد اولعبت مو لولع لت و 
 للیدوتق لشوخل لولبوملی لعنتق لمالكمو العبت جوقلشولیع علعنتق لمد  لش

موو نلع نسوو نلخج وو للی لعبمق موو لعبتوویووجوو لعبد لیتووقلفمثوو الع والعب یمووالم  
لعب سالولعبق  ضلولختلولعبمو یضلولع ل  لولعبصو یتلولع جیعنس نً لم لتدم 

المتمموو  لعبصووةاولموولی وولیعب سووالولعب  وو  لولعبجموو العبتوولیمثوو العبثوو ن
عاكوو نلعبت جووقلوللیعبفوو عئضلول وولیجوو لعبمق موو ل ووی لولممم تووقلف ب یع نسوو ن

لیجوووو لعبممملوووو ل وووویج وووو ل  عمووووقلولحدقصوووو  لعندثعمووووقلولعب لیعصوووو ب  لعبتوووو
م نلولحت ك  لتدو جلخج لع    الولع یج  لتمم ل لیعبمست    لولعبسدالعبت

 جتق.ی 

ت ق لع   و الخالولعاك نلج  ل ً لعص خط نلفلقلعیعب لیولعم لعبت جقلعب
 ووً لمتمموو  لولخقلولبووقلعیووثلع علعنووتق لعنووتق لع   وو العبتوو ملعبیووعبتوو ملح 

ممم  لع علحصلنلحص لج  لع ضط ملعبت ملولعب ق وولعبم ملو لفو  وال
 ووو لعبصوووةاولعبمتممووو لفمثووو الع والعبصوووةاوللی ووو لعبصوووةاولعبمق مووو لولعبثووو ن

تلوو لع ن  عفوو  لعبم دووثوللوواللیبثوو ن لولمثوو العیوو عنی لعب یووعبمق موو لعبد ل
عبممووو الف بصوووةاولعبمق مووو للین وووجلع لتوووثعالوللوووالعبمد لووو  لح  نسووو نلفووو

 وو لعبدوو الولعبصووةاولیعوجووذلعهّللللللیعبم وو ئ لعبتوولیعبم ج وو لب  حوو العبتوو مل وو
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عبمم و   لعبممملو لبخ وثلع  حو الولعمو لعبم و حلف و لحمومللیعبمتمم ل 
لف صووثالب فوو لعبدسوو لولعب وو جللیظوو    لول وو لصوو  اللووالخولع   موو نلفدوو لع  

تقلف  لظلم لولش لی لولل ل لولعم لمالم  یع نس نلعم لمالوج  الف  لنةالولخ
ً لیووموو نلوجوو  ًعلول لم  خ  موو ل یسلب نسوو نلجوو   لعخوو لای لولبوویولمدصوو

 صثاللدقلعبم  حلف ف م.خلیحت

للملعنلل لع   و الولع  حو الفو لیددخ لیولع علل فنل  علع ص لع ص
 حوثلوللیكل  لل ثل عخو لهّللللو   نقلموعمةالولمد ولیب نس نلمق م  لول  لف

ملفووقلعهّلللخكوو لموو عملول لیقلفوویوومتثوو لعموو الولن خكوو لمقوو ملوللید ووثلعهّلللفووخلعن
لموو لعتلیلوو   نقلفوو لمووالوجووثن لمت لدوو للقلمدوو  لعهّلللعنیووكوو لمقوو ملع   نعخوو لع  

لوو بملعب حووثولحوو بمث ع للی   نقلفووملفووقلعهّللللووخلدووثالعنوو لع علب وو بم نلف 
لمووالحلیملفووقلح ب حووثولفووخبدووثم  ل دوو كلول  ثلت وومدقلیوولوو بملعبمثوو ولع  

  سلل عبملعبمث ولك لل بملح س ق.ی  علعبقلیح لدقلوللللیبل حثولف

لللخ ل خل بملعبدق العوالمق ملعبد   لیف  نس نلف عبود جللیملفلع  
كل وو لفوومقوو ملعبدقوو لف دوو كلتدووثاجلعبلیحمقت وولیعبملوو لیفوو عئضلولعبسوودال

كل كلولیولتدثاجلعبم  م  لولعبمم و   لفولیف  لوعحثل لیم و ملوعحوثل
 بو لعبدو بملحو ب لعبفو  للیبفقثعنلعبمث ع ل د كلفو  عللمو لع نسو نلفو
فوووقلولعلوووت  لی لتم بیوووجملیعب عحوووثلولعجتدوووذل بووو لعبم ووو ملعب عحوووثلع 

 بو لعبدو بمللی لول ب لعبفو  لعب عحوثلفوخ لولعبددم لعبس مثخعبسد  ولع حث
 الفوو  عللموو لع نسوو نلیووحووذلعهّللللوو   نقلول بوو لعبم وو ملعب عحووثلحووذلا
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 ووو  ل  تووونلبوووقلعبسووود  ولولعلوووت  لید لعبغووو ع لولعبم جووو لعب خج ووو العب ووو 
 لولخو عنلولعنللموسلع مو لولخو بفلعبسود لعبم مثیوعبجد نلولت  لثللالعبد

العبجدو نلول عنلولت  لوثللویو ل  تونلبوقلعب وق وولولعلوت  لعبدخق لعبدلةخعبط 
 لخوالروعیق لعب و علعبم ویالولحقحعنلعب ذلولعب غضلعص لعبثلی لللیعبثب
لوووالعب وووذلولعبووو غضلعمووواللسووو ال ووو اللوووعبنلعح ل ووثعهّللخ لجوووالیف وو
لعب ذلولعب غضل وملتلوخم نل  لفق الول  لع خع  حجلب  لخو و الع لیم نلع  
ان اولجك حو العصكن الكفر و الفس ق حق  حكن و كر  ال ینا  خهان و اخكن االحال

  ن الراشد ن.

ل بملعبدف سلعم  ملعهّلللل   نقلح ج نلعبدل ملعب قو لوللیولبم لنزب علف
علتقوو  لعبدق ئووثلعبث حتوو لولن وو  مللووالعب وو    لعبم  حوو لولعبدق ئووثلعب  للوو ل

 لیدووقلتفصوویول وو علعبتمثوو ل وو لحدلی دوو لتمثوو  لع وعموو لولعبدوو ع یعبمجتثوو لف 
ل بملعبدف سلظ  لح بدل مللی لعب ذلهّلللف ب لعب ذلولعب غضلفلم لتفص

 ملیالظ وو عنیعب قوو لولبموو لظ وو لعبوو غضلهّلللتفصوو لحوو بدل ملعب  للوو لول وو ملجوو
حووذلعهّلللعبمصووةالولن وو  مللووالحغووضلعهّللللیعهّلللول لوو  ملعبوولیعبوولیعبووثعل

 فً .یً لمج  ًولبطی د لصةاًعلللمی لیعبمصةالولك ننلع وعم لولعبد ع 

ثلعب قو لولظ و  لخوملع جس ملتفصولنلتلو لعبدق ل بلیولبم لنزب علف
لیحصةاولعبط ل  لولتفصلنلتل لعبدل ملعب  لل لولظ   لحصةاولعبمد صو

كموو ل وو مل دوو كلوللوو ف ملشوو عیالظ وو عنیعب وو لجوولیفقوو مل علوو العهّلللحوو ل خ مل
 لمود ملف لوق نلفدو ف ملحوذلعهّلللعبمجسوملولحغوضلعهّلللیوفمد ملم تٍثلولكث
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 لعبفوو عئضلولعبسوودالولعبوو غضلعبمجسوومل وو لعبمجسووملولعب ووذلعبمجسوومل وو
لیدس قلعحثل  لوخل نس الع ل ملنس ً لبملای عبمؤمدی  العملیعبمد ص

لحمث ل بو لعنلع لو مل و لعبتسوللیدس قلعحثلحدثخول  مل و لیملولعبتسولیع  
 ل وو لع  وو عالولع  وو عال وو لعبدموو لولح لولعبتصووثحال وو لعبتصووثیقوویالولعبیقوویعب

قلولبمالعت المالرحقلفعخو الخاألیدقلللخعخ ل خلعبمؤمالبملعبدم ل  لع  ع لعن
لیلملووقلفوو لعبوو لیعنموو االفوولی حوولملووقلولعبموو ف للیدووقلفوویقخلی حووعنلعبمووؤمال

الح لمو ب ملیالولعبمدو فقحثالمو لل فو علعمو  ملفو لت  وعلعنمو العبمو ف یجلینفس
 ث .یعبخ 

فلجدوو لیووفلحد وو لعبد وو ولولت صوو لكخثلعب وو خ وو علعب ووثلیعن وو لفوو
كو عللیفولی حالیقیعبدم لولجد لع نم العبدم لول  العنلعبلایقیعب عبدمو لول

ل جو لعنلعبدمو لع علت  ویعبدمو لولبولیفلی حع نم ال ولتلطوفللیسل بو لع  
لیل بملعبدفو سلصو الللموً لمجو  ًعلولع علصودثلموال دو كلعبولیصدثلفلیحت

لوو بمللیلوو بملعبدقوو الصوو الح ووً لعولحغ ووً لولع علتدووزالعب ووذلعولعبوو غضلعبوو
 لمو لیولو بملع جسو ملتدوزاللموً لجو لجملیدف سلتصةالللمً لولع علتدوزالعبوعب
كل  لللمل ثلتجسملولجملیف  لعبدل ملكل  لحذلولحغضل وثلتصوةالیعبد بمل
لعب وذلولعبو غضلمجسومً لعولمصوةاًعل و العبصو  قلی للو لیسلشویفل

 م عحذلعهّلللماللص ال ملتمث :

 ع بووقلولعنوونلت  وو لح ووقلیتدصوو

 

  خفدووو الحوووثعبلی ووو علم ووو الفووول
 

كوو نلح وو لصوو   ً ل لدتووق  بوو ل

 

  یوو وذلمطخعنلعبم وذلبموالل
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 ف ف م.

لف لو بملعبدفو سللیظ ةا ملفولیف   لعبدق المستغد نللالعبدل ملع  
لفوو كوو علعرحوو اللیظ ووةا ملفولیولمسوتغد نللووالع لموو الع   لوو بملع جسوو ملول

لمالح ملولع جسو لیثلنجوب ملفیعبدف سلمستغد نللالع لم العب    ولع  
لیسوو علحمسووتغدیبمووالب اللووالعب ووذلولعبوو غضل نلعبوودفسل ل وو عملب وو لع  

 ح بدق .

 لبووقلمق موو نلمقوو ملعبوو ع لولمقوو ملعبدوو  لولم ع نوو للی ووملعللووملعنلعب وو
زولعبمق مو لبوقلجوز ل عتوقلی الف بصةاولعبممی لایحمق ملعب ع لمق مل  لحقل  لا

 لولعنمو للی ونلشول لی  لفو لعختصو صلب و لح وی لصةاولفلیولعم لعب ع لعبت
قلیو لبقلمق مل ع لول  لم لعندقوثللللی لعب  لف ب خعب ع لعبمطلق لولع لی 
 حقلولمق ملل  لول و ل ع وذلخقلعیث  قلولمدقلم ث الولعبیقلمی نقلولعخ لللیك

لیسلمدقلول لعبی البیقلمالبط لایولج  لولزعئ لول  حنلولعنم ل  للل قلول وثم  
 لولعمو لولعنمو لاضود علموالیو وملموالعجلصوف لعخو عنلی ب لفلیثالللخم ل
لقلولیح ت لبددقلعهّلللولعننلتدلملعنلعب    لت ح لبل  لال نقلتدزبقلولتفصلی ث

مالعب    لظ   ل ب لعب  لالفمو نلحو لحو لالخلظ ةاالولب لك نلمخ بفً لبقلبم
عب جو  لف    و نلحطو نلعبطفو ولل فدو لعنلعب و   ل حوثلوللیلزملمدقلعبطف ولفخول

 تق.ی عتلی ج لعب  لالفطخعنل

 لیتمو نلعبدفو سلشوقلمموالعنخثولف یم للودیف  علك ننلعبدق اللل
لمالح د  لی و لوللویسلمد و لول لعبیثلعبلطو لولعبخلوطلول و لبویوح ب ع لع  
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تم نللممالعنخثولح ب ع ل یج   الوللدص الولع علص ا لعبدف سللدلیعب
لموالحیع جس ملشق سلمد و لولیبولیبو ثلعبلطو لولعبخلوطلعیو لح بو ع لع  

ثولیولتمو نلعبودفسللودلیم نلعبم ث ل  لعبج و لعب وقخلممالعنخ  لندملیعب
سنلمدقلولیثًعلح بد  لولبمالتل لعبسد  ولبیم نلعبجسمللدخح بد  لول

ك نموو االولی ع لجسوومقلولنفسووقلشووقلیجوو   الولت قوولید  لعبوویقلوللوویوو لعب  ل
ت و لمد و لحسود ل لیعخ و المتو عت ولعنلحوذلللولیج لقلولب ب لوا  لفو

لودثلحوقللیج ل تدف لمد  لحسد لف نقلعنلحص لحذلللویج لولحغ قللیل
فلعبدقوو لفوو  عللموو لیووعبدقوو لولعبوودفسلولعبجسوومل عتووً ل نلعب ووذل وو لتمل

قلوللوودثلیوومدووقلولعبلی وولیفووقللوودثلوللوودث لحسوود  تقلعبوودفسلعبتوویحتمل
كو نلبلم وذلمواللوی و لمد و لولعبلیحسد  ت  لعبجسملعب  لیج لف وی و لفمو ل

 لعبط لو  لولمجتدوذلی لول  لل م لحجمی بد  لبسد  ول عتقلعبقطدقلحیف
 الیوالی الولعبویو لف و لموالایقلموالمدصوی ثولللحولم للی لعبمد صیمالجم

   العحثًع.خف 

 لع لموو الولعبصووف  لحلوو  للوو لیول تووزلمالعب ووذلولعبوو غضلفوو
كوو ب وحلفوولی لف مووقلولعنموو ل موو لفوویوو ووم لللیف عبجسووثلفط لوو للیع لموو ال

 لعبمووؤمالیؤ  لولمدصووحوو وو لروحلعبوو غضلف یسوومالفخنل یوودووثالمعبموو ف لل
كو لی ملعبقحؤ  لف  علك نلحقلروحلعب ذلف یسمالفخنل یلدثالم م لولاجو ل

وللیویعبمؤمالفثخلوقلروحلعب وذلف لیعصلقلاج لل ل لعبم ف لعبلی لعبلیش
لیولع و لبوقلول و علمددولیویعبمو ف لولحلی لعبموؤمالعبویع  لبلمؤمالولاجو لمدصو
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حعل   یث حعضلا ع لحلاعل الخجخب و حث ون الهح  اهّلل الخجحهحللی ب  بقلتد
جلات حن و الهحثحثات ل خجحالخج  بقللیولمددلجهنن یاع ا  حعًا  حركها جهح 

الولیثویث لبلخ یالولع لم العبخ ی یع لم العبص ب  لبلطلیددخن حجحل ه
ح بد عصووذلوللیؤتحووقوو ملولخالیعنلعبموو نذلمووالعبمووؤمدلیموو لرولی وو علمددوو

 بقل نذ.لی قح لیبقلوعحثًعلحدثلوعحثلحتلیفثخ

 لیووو لول وووثللمووو لعبمووو غضلحجمیوووف ووو لشوووق وول عتلولعمووو لحغ وووق
لموالبطو لل لعبط ل  لولبمیكم ل ك ن لولت كلجملیعبمد ص تصو قلحسود لع  

 ج   ا.لید  لعبی الوللیا

لعبمووو غضلول لیدصووخفقوو ل ووو ً لمطلقوووً لعنوووقل  لعبموووؤمالولیوووطخع    لع  
بلجد لح لم بقلعبمت ود  للوالح وقلولعبمو ف لمسوت جذللعبمؤمالمست جذ

لی لعلم بووقلعبمت وود  للووالحغ ووقلول بوو ل نلعبجدوو لبیووبلدوو الحجم سوونلع  
لحق ی لع لم العبص ب  لكم لعنلعبد البححق   لع لم العبط ب و لحسنلع  

ع خو ولعلمو اللیالولعبجدو لولعبدو الفوحی ویو لجدو لولنو ال نیعبثنلیف  لم الف
التاللل ن اال  وللا ول وو الهن وصللفهن یالحسلل ل وو العهّللللوو   نقلیووا ل لخووعخ و

لملوقلول بو للیلملوقلولعبمو ف لمدو الفولیف بمؤمالمتددملفولكنتن تعه  ن
جً لولبمووالعبدوو سلعنفسوو ملی لووملعبدوو سلشووخملولعنلعهّللل یزلعبدلووحوو لعبدجحتقووث

  لم ن.خ

  لعبدو الیم لعولثلعهّللللللی ل حم لوا لعنلعبم  لیولعنل  ال  ئ لفم لمدد
دتد لی لموالشوحشف لتد ل   لعبم و ل جذلعبد الولم ل  العبص  قحعولم ل
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ول وو الل حن وللن سللجحالهحسللن یوللا ع للقوو الخف موو لعبتوو ئ  نلفوو نلعهّللللجوجوو ل
كووو نلعب ووولی لموووالعمتوووح  ووو لعبم ووو لیعنمووو لشوووف لتلالووو العهّلل د لیفووو  عل

ك خ  كو نلعبلیقلولم لعب  ج لعبی ولفم لوجقلعبدس  لعبیصثالمدقل  وف ل لولعنل
موو ل لوونللید لولللوویفلتموو نلعبم ج وو لبلدوو الصوو  اوللووالعب وویووصووثالفمخ

موووالعبمفووو الولعبط لووو  لبلموووؤمالفمووو لوجوووقلعبدسووو  لولمووو لوجوووقللیعبمد صووو
 عن  لت جذلعبد البف لل  .لیعب ف ل لولم لمدد

موو ل ك نوو لف نووقلمسووتد طلمووالعبمتوو الولیذلفخوو لدوو لعنووقل لشوو لول لر
 لكمو لل فوونلی لولع نفسویوو  لع ف  خوولع لیعبدقلو لیعبسود لولمد ضوثلح بووثب

 شط ًعلمد  .

لی لتدوو  لللووخووصووةاولعخ ولیموو ل لوونلفوو للملعنلعبدو ال وولیولعمو لمددوو
ملیظ لعبم ف لولظ ةاالفم  ولعبد عالظ لعبم ف لولصةاتقلصةاولعبد الولعب م

لی  لولعبدقو االولعنو ععلعبدو عالعبتویوولعب لیثلولعبقط عنلولع فو لخولعبصث
 لولصةاتقلصةاولی عالعبثنلیم  وللملقلفلید  ل یدملولتل لعبم  ولحدج لیف

لی  وو لولعبموو  ولفوویعبزنوو لولعبلوو عسلولشوو العبخموو لول وو فلعبم صوود  لولا
لعنلعبموو  ولتتدووزالفووحعبووثعر موو للی لللوویعبووثنلیالوعحووثولولعبصووةاولمختلفوو لع  

مدووقللیظ ووةالعبموو ف لولظلووقلولوصووفقلول وولی لولتلوو لعبموو  ول ووید لووذلعبووثنخ
  و ل بو لخكو للو بمللیمو لولفویعبقلیعب و زخلعولفولی لعولفویعبوثنلیل ع لك نلف
ولهن وصلفهن یالحسللیجو لتد لوذل بو لعبدو بملول و ل  بوقلتدو بیعب صفلج 

فدفسلعبدمو لجًا و التال ن اال  وا كنتن تعه  ن حوم التظ ن نفس شح ال  بقل
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لللو  كللاللی یووولعبدموو لجووزع ل نلیولعب صووفل وو لعبجووزع لفوو بجزع للموو لعخوو و
ا هًا انهلا  یتاوحأك  ن اووال الخن ین، ان الوحن لت  ن الاححقحتع ه ن ع ن ال

 ن.یهة حالكا  ححهونهن نارًا، و ان جهنن لهح یأك  ن  خ

كو علعبجدو ل وخج دملعلیف بم ف لف كو نلول  لتدو  لخوصوةاولعخ ولیدم ل
ملظ وةالعبموؤمالولصوةاتقلعبجدو لولیظ وةالعبموؤمالولوصوفقلولمو  ولعبددولیلل

عبجدوو لولتلوو للیفوولیملعبتوویج الولعبقصووةالولعب ووةالولع ن وو الولعنوو ععلعبددووع شوو
 لولصةاتقلصةاولعبصول ولولعبزكو ولولی عالعبثنلیم  وللملقلفلید  ل یعبم  ولحد
الوعحوثولولعبصوةاولحعبوثعرلی   لمالع لم العبص ب  لولعبم  ولفیعب جلولا

مو لمددو العنللیثلروملكم لل فنلول ویعبجد لولعبددلیمختلف لف بمؤمالعحثًعلف
قو العبل  وملع خلدو لعبجدو ل و ال تقو لخدتقلیلم لاجً لموالشولعبص  ق

 عبجد .لی م علول  لعبل  مل تخ جد لمالعبجد لف نمملف

ك ن لایقخ  علحمملعبف  تلط لخوالحلط لولبمالرحمو لی لمتلطخیالع عل
لیعبو لیدو لعبمو ف ل و لعبدو عالعبد ضویعبمؤمالحلط لعبم ف لفم لمسوقلموالل

قوو لعبدوو الولصووف تقلظ ةا وو لولعنوو ععلع م وو ل وو العهّلللیصوو حقل نلعبموو ف ل عتووقلحقع
مسوقلخقلعبموؤمالیوف  علاكالعبلن ا هوا  تهسكن الناریالو یالتركنوا الل   نقل

  و لخ للیق لف  علمسلعبمؤمالمالل عحقلشیمالن االل عحقل م  ل نقلن الحق
د الخلیج دملعبتلیال مال ب لعبلط ل   الولعظ ال م  لولتل لع ظ 

دو الخ لی عالعبوثنلیقل بو لعبلطو لفو نلتط و للدوقلفویو  لعبمؤمالم  عملللیف
 عاللیتط و للدوقلفوخل  لعب و زخللو   ًعللو بمً لولعنلبومحو لولیعبوثنلیقلفویوم  عمللل
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لی  وو لظوو ل بوو لعبلطوو لفووخ لولوا لعب وو زخلحتلوو لعبقوو عاولولعبطف لوو لیعبووثن
دو الج صوفقلیةاوللو عالعب و زخلفصولیعب  عزخلحصوةاولتد لوذلعب و زخلول و

تط و لندو  لخل  لع خو وللو بمً لولعنلبومحوعب و زخللیط  لفو نلتط و للدوقلفوخلیحت
  لع خوو ولول بوو لعب وو لعبمووددمسلمووال بوو لعبلطوو لحووعب وو زخللیحوو هّلللمدووقلفوو

د الج صوفقلخمالج دملوللیصةاولعبط ق لع وبلی لول ختصةالحصةاولعخ وخ
 ا.حجحخ لعبجد لولف زلم لعبف جواللدقلف  علتط  لاس لولع حلیحت

م ج وو لبلدوو الوللیقلعبدوو الول وویووموو لعولووثلعهّللللللی ل ووحفصووتلعنلعبم وو 
كوو نللی لعبتوویعبدوو الع صووللیت ج  وو لبلموو ف ل وولیبمووالعبدوو العبتوو مووال خل وو ل

 ت جوذلخلو  ًعلوللی لعبتویعبد العب للیت ج   لبلمسلمل لیمخلثًعلولعبد العبت
  و لولعظ ب و لولحموالح  لیالج ودملول ومولیعبمد  للد  لح بط ق لع وبولی 
الوعضتلمم ل ك ن لفو نلعبدو الع صولیب  لم  ت و لموالظو لیسنلحد الخلثلولل  

ثو لولیم لش حد لولعبمو ف ل و ل عتوقلخ لیعن ععلعبد عاللللیعبم ف لولصةات  ل 
ك نونلعمل   یو عتقلف قلات  لع و   لزم ن  لولمو  ولن ا و لظل و لف و لممتوثلخو ل

كووو للی لولعبوووث ةالحووو لعنقطووو علول لزوعالبدفووو  لعبووو ع لفووو لع زمدووویوووجملیفووو
وقلفلویصوخع و   لولعمو لمو ل ً لموال ع لعبموؤمالیسلن شویذلعبمسولملموالمس 

لظو لعبمو ف للیعبد ف لف مو نلخعو  تقلولعنم ل  لمالعبخ اجلولعب  ص لمالموس 
لعبمسوولملمووال ظو لعب وو لولعب وو تلعبمدفصو لمووالعب وو تلعبمتصوو لفمو لمووس 

ثخل  لعبمسولملموالخولیالعبدو عالولبو علصو ا لعبدو العبتوعظ الم لبلم ف لم
  لج دمل لمالعصل  لف ف م.حح  
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ثخل  لعبمسولملمو لروعالخولی لولعبد العبتیع س ملعبتط لیثالللخلیولعب 
 وو لمد وو لخحسوود ل لی لللووخووعنلو ل وو ال وو الالوو العهّلللیعبدسووم 

لمو لی لمالعبسلیش  لمد و لیوذلتن لع ل و لموالعبتط یصوخج  لولعنلجلنلع  
قلیودج لمد و لح وف ل لم عبخلعنلیع خ ولعبلی لولج دضلعبد عالفیحم العبثن

دفوو لخج ل یلوولیولمخ بفوو لللوولی لعضووثع لللووخووالولعنلو حالعبطوو   ی وویعبط
لموو للیمد وو لشوو  لحوو بددملولعبصوو  لولعبسوود لیعبووثنلیدفد ملحط لوو ت ملفووخوو لع  

ل عئملعبد عال مل  العخ  وعلع خ ولف یف لی لللوخونلمالج وثلو م نلب ملع  
لم لیعبجد لحدلی ح  قلبمو نل بو لیو عبحد فلحقلعنقلب لك نلخ عالمم لحدقلعحثًعلع  

 لموواللیً لولجوو یوولللیز ع لحسوو ع لولنووثعم  لولعنلمووالتوو عبیووم لووقلولمووعوعالف
لمو لیعبدو الحدلی حو ئوقل یعلثعئقلوللولمل وب قو البوقلبو لكدونلی عالفحودوقلعحوثًعلع  

لموو لل ل وو علبموو نل بوو یووالیللوو كوو نلمسوو فً لللووحمووعوعكلولع   لی  شوو لمد وو لعنل
كمو لخلعنلینفسقلحم ل ونلعبمف لعبو د وفل و الحثنوقلح ب مو ملخد وفلحج ودمل

 ق.یدق للد  لح ف ل لم عبخ مللیعب  م

تفو تمملوللد لفو نلعبجدو لبوایعتق علعهّلللمد ش لعب ل مل  الال العهّلل
ثخ لخو لف و لیج ت  ل  الیتلعلم بمملفتد فس علفخعنلعحطع لحممللد  ل   

 وو الموال وو النفسووقلحمخ بفوو للیللوولی لولم  وویوج ودملعحووثلمووالم  
الولعبمؤمدووو  لولیولوع ووو لعبم  مووو  لولظلوووملعبموووؤمدلیم موووثلولللووو

قو البوقلم موثلولخمو ل و اًعللفسوً لی ملعبقح لج  لخخ بفلم لالملحقلمالعب  ع
 الولیوو لع خیوو لفوو نلعنوونل وو اللفووسل تصوولتلحم عفقوو لم عبخوولیللوو
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للیال تصو لعبوی نق لعب ةالعب سو نلول لم ئمو لعهّلللعبمقو جمد مو ل د بو لع  
عبط و للیثخ لعبویو لموالعبو ن الفیومو للللیددوخ دو لیتط  للدو لمو ل لح ن

لیثلفوخ قلعب وثعیصوخدو الجو دضل نةحوقلولمود ملموالیموالج ودملفلیع لل
قلیوقلم عبیو دوث ملعبحلتقطقلمال دو لولموال دو لموالخعبم   لج دضل نةحقل مل

مو نل نةحوقلع و لولخ لعب وذلولمود ملموالیولوتقطلعبطخدت ملكمو لی الشویالخم
  ملولمالع فو  لیالولایذلمالعبس لخثلولعبد عخط  لمد  لح ب ثعیعخفلف

قو الم توقلول وثلخ   الول  لل   لولمد ملماللیفلیثبی لبیعبثنلیع حثعنلفلیف
نلبقلحطوالم خقلیلللی لول  لیشلیمف للدقلف نلحقخ ث لنزلقلولیقلفیلللیحق

مفو للدوقلولعنلیل ققلحقلعب الفخ   الولخق لمالی ملم تقلفحلیولعضط عالف
ك نونل نةحوقلعكثو لولیتف  و نللدوقلفیل وثلفخحقلولبمو للی لعتلیشلیحق ط و لفو نل

ك نونلعكثو لولعل وملل و لمد و لیثلل ص  لعبقخعل ملل  لمد  لح ثع م لف نل
سلیعل م ومل نةحوً لبود لل عحً لولیمالج دملول  لعشثلم  لیعبط  لع لللیف

 ئدووو لولیال وبیدووو لولعبمووو عبیسوووم نلحم  خد لولبمووود ملیسوووم نلشوووخ وووؤ  ل
 ح لم بد .لیدد لولعت  لع  ان لولع تثیدتد لمالشیال لثعئد لعنلشحعبمد  

كو نلیودتد لمالخیثلشخحثلیفلول  بنلف لم   الع و لعبجدو لول
سو علیولبسو نقلبدو لبلعلثعئد لولعبمسولملحقل وقلی ئد لولمد  یعوبلید لولم عبیم  

لی لعبمةحق  لول ملم ل بو لفوحل لید لفیدتد لع علخ بف علعوعم ن لولن ع یمالش
ل صوو  للی لعولفووخوو لولعب زعخووط وو ونلمووال نووةج ملح ب  خعبجدوو لولبمووالحدووثلموو ل

لیموووالج ووودملحدووو عج  لعبووولیعبط ووو لع للووولیث  لعولفوووخمووو لحووو ن ععلشوووثعیعبق
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 .ی تد لعنت ح لینستدق  ملح  د للد  لولندقل ملعبلعن

الولیوی ل توثخ لللیدیذلعنلع جوزع لعبسوجخوح بجمل ل لشو لول لر
دو لعبمو ف لولمو لتلطو لحوقلیعنلعجزع لج دملولعظ ب  ل توثخ لعبجدو لعحوثًعلولل

ثخ لج وو لعبجدوو لعحووثًعلولخوولممووالعنخدوو لخ وو الول یعبمووؤمالمووالعظ ب وو لمووالل
لیولعب وف ل ل وثخ لعبجدو لخولی حثلمالعنتزععل ب لعبلط للالعبمؤمالحت

ال بو لعبلطو لولیلولی لمالج دمل یعنتزععلعبلط لمالعبمؤمالولعبط ق لعبدل
حسووذللوو ل لع نتووزععلولحطجووقلول موو للیج وودملللوولیمووثولب ووثلعبمووؤمالفوو

ك نوونل كثوو ولعب كوو نلول لتووقلفملموو ل ن شووج نلمووالشووثولع بتصوو قلولضوودفقلول
كو نلب ثوقلف كو نلع و لعبتیتل لع ظو العبصو لحوقل كلمو ل كو نل و لعكثو لول صو  ً ل

خو جلمد و لولختلو لعبط قو لوللیمو نلفوخعنقلرحم للیعل علعنتزعلً لولع  لب ثً لحت
لیخو جلفوخ دوثلولرحمو لحعب و زخلولبمو للیخ جلمد  لول و لفوخمنلولرحم لخبم ل
عوعئل  لعولحدثلعحق الند  لح هّلللول بو لعنلعبوثخ التلطخوقلج و لوللیم لفیعبق

دتووزعلخ زل ن وو للدووقلعحووثًعلفمد وو لموو لعبخوو وجلنزل وو للدووقلولم عبوو الشوو فد نلبووقلن
كوو ب لحموومللوو عالعب وو زخلفل حموو لیدتووزعلحطخدً لولمد وو لموو لخلوو  خوو جلخجووً لول

 عب  زخ.لیخ جلفخ لولرحم لیعبثنلیع نس نلمالل عالعب  زخلول  لف

عن ووومللیددوووخممللووو عالعب ووو زخلیعتخووو فلللووولیولبمدووولیولعمووو لمووو لرو
عالعب و زخلفمددو العنلتخ ف نلمواللو خع خ ولولبماللیدت ملفی فد نلشخ

 ملخوال لثو لولعی لثو لع سو ملولن و  لعبدو بملید لكم ل ك ن لللویعب لیعبلط لف
 لصو ف لولیو و لحدیثو لعولعبطیعب ص  ل لث لفم لصثاللد ملموالع لمو العبخ 
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 لیظو   لعجسو   ملعبد ضولیللولیمالعبلطو لعب و   لی   لف ی لروحلب  لا
 لی لولبلوثنیعبوثنلیفلی  لولعنم ل  لعولمالنفسلتل لع جسخ وی لعبثنخعبددص 

نلللالهن خاولجلللك لیقلع شووو اولحق بوووقلتدووو بیووو لولعبی ملحصووو  ل ووو علعبوووجاعلعبوووثنحوووول
و ول  بوقللاحوتكن الدنحح یجاتكن  حا  جتن طلیول  بقلتد بلجهن ون الكتابحنص
 لیو لف  لموال عتی بیولم لصثاللد ملج  علثلخلا نؤتا ونهاحرد  واب الدنیون 

 ملحصو  العب و زخلحوعب و زخلولبل و زخلوللیفلیط لحقلولعنم ل ج زخ ملعولمم لب
 لولعشو ج علخو لولج علوثلفؤع یعاضقلولم لصثاللد ملحثوععل ل لیف ن ملزال الف

لی صثونقلفیعاض  لفلی ملحص  الع خ ولف ن ملزال الفی لةج ملح قلفلیف
كل نلمموو لزالوو الفووخووتلوو لع ا لولب حموو ل لً لوی ل لوویعبووثنلیعا لعب وو زخلفوولیع

كل نلمموو لزالوو الفووخوو كوو نلیال لوویالع وبووی میووعبلیعا لع خوو ولفوولیع ً لفوو  عل
 ل ن  ل م لزال وملولی عالعبثنلی تل نلح  ف  لفیظ   لع جس  لفلیعبلط للل

كوو نلللوو كوو نلی  ت ملفیووخلیع عل  تلوو نلح فوو  لعب وو زخل ن وو ل موو لزال ووملولموو ل
  تل نلح ف  لع خ ول نقل م لزال م.ی لةج ملفلیلل

الحوووذلع اكووو نلع رحدووو لی لعبم قووو لعبمسوووت فیووو العبف  ووو لعبد جول ووو
الی ملعولجل و لموالعبقسومیعبمق ونلحصف ت ملعبم عب نل خ عن ملك لمد صو

 ملمووالتطوو قلحووذلعلووثع لعهّلللولیالفوو نل لووةج ملم ف ظوو لج  كوو لموو عبیع وبوو
  و نللوثو ملعحوثًعلعحوثًعلولعنلصوثاللود ملخ لف یو مللالحذلولمیعب ك علعب

سلندو  لحو هّلللموالج و لحوذلعلوثع لعهّلللولحوذلعبت و قلی مً لمو لفلوح لیمدص
وللج وووملولحوووذلعبمخ بفووو لبم موووثلولعالم موووثلیج وووملولحوووذلعبتعلووو
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 لیودصو نلح و   لعجسو   ملحصو فلنخ  لعهّلللولعنم لیمخ بف لعوبلیعبتدمثللل
 لولمخ بفو لب ضو لعهّلللولعنلعهّلللی المد مل ثم الول ل قلل بملح ن  لمدصیعولحخ
 لع علیسوو  العبمدصووخ لعنلشوو  لل حووقلولعنلشوو  لافوو لبووقلولی  نقلبووقلعبم وولوو 

ص ل لوةج ملخلعبتفنلولتد قلولتس العبط ل لع علت جقلف  الل م لعنلعبلط لبم
جال نلحو ا  لح لف ملیتل لعبمدصلیثل  ملعبخلی ب ملعب ی لوص بقلخخولا 

مو لی لعبقق مل ب لعبجاعلح وخ ملول ی ب لعبلی صثونقلفخعا لعب  زخلوللیف
 صووثل د بوو لفوو  علحفووظلخ ملول یوو بوو لعبلیعبوولی قووحف لیفدووخدووثملولخجوو ل

 لف خ تقلم ف ظو لی العبمدصیب ملنفسقلمالل عالعب  زخلحت كلخلیعبم عب
قووو ل وووملعب ووو ف  نلبقل وووقلولعبم لوووم نلیعب قلیالولفوووی ووویقلعبطیوووج  كووو لم عب

كموو ل لید للووم ن  لول بوو لعنووقل ووثل  وونلفوویمسوو لصوو حذلعبسووفخبزم مووقل
لع علن و  لیود و لعبخعبمو  ول لیفلیعب ثع  لعنلعبصةاولعبتلیمم لولفعب   لع  

نللدقلوج  ل  ج للدو لیقلولب لوبی لحد  كلعبیقلولعننلح فظلن  العبیعب
 ملحد ووو لی ملولن ووو  ملعبووویدت ملح بتفووو ت ملعبووویً لولحف  وووملبقلووو الشووویوووم ب

لخشوو  لعهّلللولعب وو زخلعلعب ووذلفوو  خ ولم ف ظوو لعن عنلعبموو  ول ووً لم فوو نلع  
ت و  لمد و لخ  لصةاولی   لفخ لع علعل جنلحس ذلعبلط لولعنص غنلیعب  زخ

   لول ب ل م ولعنص  ا  لولعل ج ج  لف ف ملاعشثًعلم فقً .یعبد ظ لعب

ثلعبسو ج لولعمو لعبتو ئ  نلفو نلعهّللللجوجو لخعب وثلیفلولعم ل  ب م
لیولعبتةحو لعبوعب جو عللیف للملعنلعبتةح ل وللحن ون سجحالهحسن یوا ع ق الخ

كو نلخ لعبصو یوع سو ملفمد و لعبتةحو لعبلف لیللولیقلول یعب ج علعبلیعهّللل    ل
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كقو ع وللوةاولعول لو  لخ لص ی الولحذلعولای لولخیعهّلللحدلیق الت نلعبخ   ل
كجی   لولمد  لعبفدلیعول ك لعولصل ولعولا  الولعب مو  لیعولالای اولعب سخ ل

كو نلیو لعبدلمیو بیولولمد و لعبخ لع لم العبم ج  لبلمغف حقلولل یلل دلوملخ ل
  و لموالعبدلو ملعب قو لعبم ج و لیح نلعهّلللعنلشو  لل حوقلولعنلشو  لافو لبوقلولا

كوو غضلعبمدصوویووبلمغفوو ولولمد وو لعبقل   وو لولح لولعصوول  لولمدووثن  لولمعوی ل
 ملولعشودت ملولعنو عا ملولعفدو ب ملول و العبتةحو لیولم عبلحذل الم مث

 قت  .یص لك لتةح لولحقعص لك لم جذلبلمغف ولولع

 ئ ملولعخلو لیوولعوبلفمالع نذل ن ً لف لت د لحذل الم موث
حوو  ملولت وو  لمووالعلووثعئ ملولصووف ت ملولعخ   ووملف وو لعمووالموواللوو عاللیفوو

 لحوقلولیولخمو للی بقل ب لعب ذلللویخلیع خ ولول ب لتةحتقلولعنلعلت د لف
 عالعب و زخل بقلفقثلعمالماللویخلی ملولعن الولعلت  قلحدةا ملفیاج لعب

ظو   لجسوثالحدمو لعوللیعهّللللو   نقلولعنلعظ و ل بو لفولیول  لت ئذل ئذلعب
مو ل و لعبموع ةالفقوثلعموالمواللی جوذلعبمغفو ولللوح لحوقلممو لیولخ و الف نوقلمو ل
ن یاولجك الوج لللحن ون سجحالهحسن یو وا ع  لول  لعبم سالیل عالعبثن

 وثب  لح لح   حو الم لحص لب ملمالعب لمو لیعلجاتهن حسناتحجدل اهّلل سی
 یاهّلل وللعهّلللل   نقلح بدةالعب  صو لب وملح  لت و عقلحو ب ج علولعبت جوقلف

ائهن الهلا وت حلن كفل وا اولیالن ر و اللو یخرجهن ون الظ هات الخن لونوا یالو
 ها خالد ن.حالظ هات اولجك اصحاب النار  ن   یخرجونهن ون الن ر الخ

 و اللیم نلجو لمد صوخلعنلیولم عبلیملف  لل  تیج لعاج لماللم
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ك ن علص   ی لعبد جیعبف   لعب عج كل  لع عل الموالعبقسوملع والیالمصوث ی لعول
 ملولی لمووو عبخووود ملج  یووو ولولوجووو الن ضووو ولتقووو لعلحووو نل  یووو  ونلعب ووو زخلحدیوووف

 ب ملولصووثا ملحدووةالعبدلووملعب موو لولیوومجوو وات ملبموو لعصوولتلعهّللللوو   نقلخ
كالعب عحو لفصو تلللو م ملولعصولتل  لعبس ل لعبم  قلموالمطلو لعبو یعب 

صثوا ملولللمو عللوالج  و نلولع لو نلعنلعهّللللو   نقلعنلشو  للو ج ملولعنل
  المالع نذل ن وً لفدلوملش  لاف لب ملولبدل ل ثلللمنلعنلعح ل ثعهّلل

سووتغف لولخلقلعنلشو  لل حووقلولعنلشو  لافوو لبوقلافوو لبوقلولعنلبوومیووعنلعهّلللمطلو للل
لافو لعهّلللبوقل  و لعنیوفدوثمللل  الم لمالل وثلع نوذل ن وً ل سوتغف لول و الخلقلع  

للیكفوووولعجوووو جدف  ح بدووووثملتةحوووو لول وووو ال لوعهّلللموووو لعاع لعهّلللمووووالعبدوووو سلع  
 لیووالیغف  وو لب ووملعبوویث ملولح بوو ن الفخووجیقوو وعلبووقلحوو بددملفخلالعنیخصوولت
  ب .

 ووو العبوووثواول واولت ع ووو لعبزمووو نللی ملفووویول وووثلتمفلووو عللووو ملعهّلللللووو
صثوالفدم و  لح ب مملولعبمد افلولع   عالح فد العهّللللو   نقلولح ص حلعب

الولیدوقلعصو حلجو عزخلعبمصوث یول بو لحدلصف تقلولف  ئ ل الم موث
 لجووووزع لیووووالخیشووووف ل لموووود ملب ووووملجووووزع ملعهّللللووووالع لوووو ملولعبمسوووولم

 وو العبف  وو لتقصوو للووالعحصوو ئقلعبسوود للیالولعهّلللب ووملحوو لللوویعبم سوود
مووالعل وومللیول وولو ان تعللدوا نعهللة اهّلل التحصللو الغوو  ل نلعب یووعبخط وو  لولج

لیعبوو   لفجوو لمد صوولیعبد وو  لولعجوو ل  ئووقلللوولیندموو  لعهّللللوو   نقلللوو
لولنووثالولعنل  موونل وو العبف  وو لیعبمصووث  لموو لشوو   الب ووملمووالعبقسووملع والع  
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كوو ب  قلعبدوو زالموواللوو  الع اكوو نللی لح ب وو سلعبخوو مسلعبوو یووعبد ج  وو ل
  ملولجو زخ ملول خو ت ملولیوصلتلحوقل نخ عج ل  العبف   لعا ل لیع رحد للل

 ملیالع ج عالول  لعبقی العبخلصیالع خیصیعنم لع خ لحقلمالح  نلعبخص
 ملح  لووو ملولیوووح قووو قلع خووو عنل مووو ولشوووج ولع اكووو نلولعب  صووو لموووالعبق

 لولحولةلی لو نل ب لف ن لمالعبزعملعبد سلح ب كالعب عح لفلیجخم نلولبم لخع 
ثعنلبمو لیو و علعبملیدو للدو نلعبقلوملفوی ملول وثلعاخحب ملع علج  ت مل ك لیعن
ع لم العبص ب  ،لفلد جو للیغ لولعب ثلعبم م لللیقلمالعبم ل  لعب لیف
كد لفلیعب كت د ل و العب لو ب ل جلوقلولوصولد ل و علعبقو الحسو  قلولیم ل قلعوً لول

كوو لموو ل كوو لموو لعهّللللیعبمووؤمال وو لعبم وو فلعبوولی وو فلعبووخ ووثل ووثمد لعنل ول
حوو للیعبمووؤمالفموو لموو ل صوو لعبمقصوو لفوولیعهّللل وو لعبم وو فلعبوولی وو فلعبووخ

قلف و لع ع لحو لیوحو لعخلیح لعهّلللل   نقلولكلم لع لی الفیقلف  لتقصیعخ
 عهّلللل   نق.

كث عبمؤمالمالح اللی  فلعبخ ًعلمم لیول تزلملك دضلع    العنل
ثلمو  لخحوثلیسو ج لفوعهّلللاعجو لعب صو لعبلی لعبیلختقلف ختقلولح  یعنس ن

 لیووو اتووقلولاختوووقلولم  رحتووقلولزخعهّلللولعلووتطد مقلولعلتسووق ئقلولضوو مقلولع 
عهّللل وملعنللی لفقثلفدلونلح بدسو  لعبویعخلی ب لفم لم لفدلنلح بدس  لعب
ل ق لم ل  لجوزع الموالعبخلو  لكمو ل وثمد لولخك نلم لفدلنل عتً لكم ل ثمد ل
كووو نلح ووو   لل قووو لجوووزع العخكلمووو لفدلووونلل ضوووً لولبطخوووً ل نقط لوووً ل وووملعنل

كو نلحخیعبوثنلیجسثكلفف كو نلحقل و لندو  للی بو لففوی لولعنل عب و زخلولعنل
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كو لخلیع خ و،لف ذلع خ عنل  لحذلعهّلللعب لیح هّلللفف  لیو ثمد لعنقلعص ل
سدثلحوقلعبدقو لولعبودفسلولعبجسوثلولخ لعبط ل  لولیولعبد م لحقلل م لحجم

حوقلج لوقللی وقخعنقلعص لك لش لولل ثمد لیحغضلع خ عنل  لحغضلعهّلللعب 
جدو لخً لولیالل ضویع وبولی لمد صویوجدو لعب وذلجمخولنفسقلولجسثالول

 لحلو لیمفخ لولیمفخش  لعهّللللً لولعنیالل ضح لل ل  لع خ یعب غضلجم
 یلهن كان لا ق لب او القل ی لك لوك  یو ان    علعب ص للیعخ عند لم ل ك ن لف
 د.حالسه  و  و شه

 

 وصلل

  ا و ثهر تهی تخ ا  الخب   و اكر فب  یعل لحث  یف

لعنو لعح  دو لعنلنفو  لبوقلخوالممو ل ك نو لبلفطوالف عیول ثلت  ثالول م عتوقلع  
كث لیمدقللللیخفخقلحدضلم لیوصً لن ك لف  ا.حع 

كث  ولظوو   ًعلولح لدووً لنقووً لوللقووً لعموو لیووعللووملعنلف عئووثلعتخوو  لع خوو عنل
كوو نلبووقلمووال لعیووخ لیللوولیخفووخ لف خووف ئثتووقلعب      وو البووقلحنلع نسوو نلع عل

مم و   لتثف للدقلحوقلوللیص  تقلولعلیب ولبقلفلیم بقلولجسثالولروحقلع
مصو ئذلت فو للدوقللیكو التفو جللدوقلحوقلولعلی م ملتم فللدقلحقلولعلیع

مس للدوقلحوقلخمؤنلتخفللدقلحقلولكمللثوللین عئذلتمد للدقلحقلولعلیحقلولع
بوقللیت ت سللدقلحقلولكملح ج لتق ولكملمدفد لت ص لبقلحقلولكملنفسل

 فظلبقلحقلولكملخبقلحقلولكملل  للیثلتدلخ  لت فظلبقلحقلولكملیحقلولكملا
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   سلبقلحق.خم ال

ولعكو ملوللیتم ململ لعهّللللو   نقلعلوزلولعجو لولعج ولیجً لفیول عظالش
ص   للیتم ململ لعهّلللل   نقلت عزلیمالعخل م علج ل عظالب ولفلیعش 

 عنوو  لمووالعكوو لعولیلتوو لع نسوو نلمووالصووف  لعب خلی  لولعنوو وویعخل موو عل 
 عنلولعنموو لبوو ولیووعنسلع نسوو نلحجموو  لعولن وو  لعولحخوولیشوو العولجموو علولعنوو

لید غووخع نسوو نلمووالصوو   لع نسوو نلولعبجلوو سلمدووقلولعنسووقلح  نسوو نلول 
كو لحیم نلع نس نلع  لمالعب خلعن  عنلعنسوقلولب توقلموالصو   لیو عنو  لول

نفسوقللیم لع علو  لحقلولعئتمدقلللوی نلع نس نل م عل لمخفل یجدسقلفم
 لمو لخ بوقلعهّلللیوجملیم بوقلولع لوقلولللولیللمقلوللقلقلوللللیدقلج لللخول 

نفسو لوللیمو نلعحو سلللوخم لع علح البقلنفسوقلولمو لخ ب و لعهّلللولی الول لخع
 لم نلك ب لح لعكت عثلول لمدو لول لعكو عالول لعلو عخم ب لمالنفس لول

توقلحثبوقلولی المو  علعلطخو لاالمالرز تقلعخً ل م علم  علمددتقلولمالمددتقلعیف
د ونو لخقو لمؤنتو لولخ ً لخمالعخً ل م علف ع  لمالعبمم ش ولول  لعخلعنلبم

م وووفلحدوووضلخمووو نلصووو ب لبووو للدوووثللوووثوكلولخجووو لولخ  ووو  لح علیفووو
ك وحو لولت وثخ م م لول مموالبو لعحوثعؤالموالخبوقلحدوضلمو للیف جلحدضل

ثلفموالخحدوضلعب وثعلیالحوقلللویً لولتستدیام لولتستعنسلحقل لل م لو
كوو  والف خجووثلصووثخلبووم فوو نلمووال لعخلبووقلولبوو للیتوو كالعبثوو نخقً لمسووت  قً لحووقل

دوً لولخ صو ل خشلول ی دوعلبوقللوحثل خثلف ی لوحیعبثنلیذلفخف  لا لیك بث ن
لعبط  ل حثلمالحد و ملبو دضلفمو لوعحوثلی لف نلع نس نلخل لمثنی ل ن
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جاعلحوومد شوو ملولمدوو   ملفموود ملموواللیلووزم ملفووخح جوو لولموو للیق ووخموود مل
خ وزلولمود ملخط والولمود ملموالخ صوثلولمود ملموالخالولمد ملموالحب خ 
جلووذلخ وو كلولموود ملمووالخولموود ملموواللی دووح تطووذلولموود ملمووالخمووال

صد لعبصود ل  لخولمد ملماللی علحولمد ملماللیم اخع متد لولمد ملمال
كحت ك نلعتخ  لع خ ولولبو لمم شو خالح م علف ب دلملولخولمد ملمال فلیوال

 وو ملولعصوو حلعمووةالمد شوو ملف ووً للووالمدوو   ملفوو بزملیتدلیقووثرونلللووخ
كو ن علموالعبمم شو لیعبل عزملف الحعب    لف ً للالعب  لالعتخ  لع خ ولولبو ل

 لموالیو ل لعبمت العجلقلف  عل لحلیشلحتیدخالولحعبثلیدت ملمد شقلفیب
  .ی ولعبثنیظ   لعب لیعتخ  لع خ عنلف م وللی لفیكث

فدو لعبط لو  لوللی كلللخ ولمد  لعل نتقلعیعب  لالفمثلیفلو  و  ثهرته
كتسوو اللیدوو لع نسوو نلمج  بوو لللوویفوو نلل لیع جتدوو اللووالعبمد صوو ع 

كوو نلبوو لعخلیالخلحوو لیقوو العبموو  لللووخكوو نللید شوو الحتووخممووال لووقلفوو  عل
ج  لولیولعبسولیعبمد صوعبط لو  لولعبد و  ع لمجتدوذللواللیم عظذللل

دملووقلولخمثوو لموو للیعنوونلتد شوو الولتجوو واالتمتسووذلمدووقل م وو لولت اووذلعبوو
موو عظ ت مللی حوود شوو لعبفسووق لولخل بوو لعموو لمجوو الم سوو سلبموو لعحووثلعن

  و ونلبوقلم  لوالب و لخً لولیً ل لویدوقل لویللیق ل     لفخلیعبمد صلیلل
 لوللیحدوووثلشووولج ًلیمثووو للمل وووملشووولی اوووذلعبوووحدوووً لبل  لووو لولحیً لولتجختسوووة

لی حود شو لعبدلمو  لولعبد و  لولخدم لمث للمل ملولموالخلیستعنسلج ملحتخ
 للیجً لحدوثلشویدوقلشویللیمث لم  لد  لفخعبدلملولعبط ل  للیم عظ ت مللل
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موو نلخل اووذلعنحوللی وو حلیً لحتوویً ل لووین وو ال لولیفوولیمثو ل وو تلعبمد صووخول
 ملولبو ب لزمو تلیثخ لمد وملفوخوفدو لمثو للمل وملولخعنوقللیك حث ملحتو

مجوو واوللیدوو للووالمجوو واولعبفسووق لولمد شوو ت ملولم عخوو ت ملولحثثدوو لللووین 
لیف  علعتخ لع نسو نلعخوً لفولی حول ب لعم لحثلیعبدلم  لولع  لعبز ثلولعبتق 

ً لولن وو اًعلیعهّلللح ب وو وسلعبمقثموو للووثً ل قووً لزع ووثًعلل حووثًعلولجوو واالوللوو واالبوو
 ملولخووموو والع لی لللوویصوویم وو لفلملووقل لی اووذلعبووحقلل دووقلولیوودجوو العبخ

 م.ی لجسیملولخیمثلقللثً ل قً لزع ثًعلل حثًعلول  علنف لل لی بیعبل

مو نلخمو ل  انو لول و ملبوقلح و ول  للیعنلع نس نلع علعتخ لعخً للللو ون  
صملع نسو نللوالخوللیدمخ للیالعنلحذلعب یلقلولم  تقلولمالعب یدقلول بیل
وللیعموو النفسووقلول وو لعلموولیم وو  لیسوو نلفوو  للدووثلع نیةحووقلولعحووذلع شوویل

لیعهّللل لبل و لیةحقلف نقلوعخ الفویللی ح الولیةحقلولعم لعخ الف  لایعصملمالل
الییثلعب صووویقووو للوووخالولل یثلعبم لووولیالوللووود للووویزعنوووقلعب ووو علعبم ووویولم
خ و الج وو لخقلولیوو  لعبح وثحقلولیو العخیووللی یوالفی مو لصول ع لعبمصوولیلل

لوقلیوشم لوشم لولوصوم لوصوم لولشود ًعلشود ًعلول بلقیالبقلم لفی حف  لم  تقل
قلممو لیولللیمو لخفولیطلدوقلللوخ الولیودوقلول نخج لقلمالعم ل خم للیقلعبخ ثح
دووثالحووقللوواللوو قلعب وو ب لولخملولیقلعبصوو عسلعبمسووتقخوو حعهّلللوللیقلاضوویووف

عمالموالعبمخو وفلیوالولبص ص ملفح  ل ط علعبمس ف ی لوللالل  لفخعبغ ع
سووم لموو لخ تووقلولیالیفوولی حوودووقلیعبمقصوو  لولللی لعبووصووخلی لحتووحولعبم وو  

 تمو لخقلبمو لیوةحوقلموالعخی لعبدو سلعحصو لحدحقلفو نللو یوعخلیق العبد سلفخ
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قلولیوو العخیووقلحدووضللیوو ووت قلللی   للوومدقلعب ووذلفحوودووقلولیللیغطووخلعن
سومد نلخ ونلولحق ب نلولی ملفی ت قلللخبمالعبد سلبقل لح  ملعوللثمقل 

كوو نلبوو لعخل كوو علیووق بوو نلفخ لوللووم لعبدوو سل تووی وو ثلاخفوو  عل تد ووقلولخ ل
م لموالعهّلللیمو لولاحمو لجسوید   لفتتو كل بو لعبدمو لول و الندمو لل خ

 ب لعنلل فنل ثاا.

لیؤ  لعخوو الفووحوو لولعبد وو الجوو لیوو نوو  لعبللیقلفوویووثل ل خخووعنلع خللو ون دد 
تدوو لعهّلللل لمسووتج ال م وو لع لبوومیوونفسووقل عئمووً لول لوو  الفلیعبووثل  لللوو

لح لمالعخح ب لعبلس نل  لولل  عت لعج ونلحو لی لولعنلم عبیولعنلعهّلللعج  
كو نلعهّلللعوبولی لف  عل ل لب لعخ كللالص فلعب وذلفویمالعخ مدوقللیعهّللل

كووو نلم عبووو كلعوبوووخوووح  ج حووو لولعبج الولعبوووثل  لف   كووو ل لووو  لیح بتوووعملی  ولول
صولتلبو لعمو لخالولحعبوثعرلی لتسودثلفویو لولعلتج ح لعهّلللول ل  لعخیم عب
مالعهّلللل   نقلف ل فل ثا  لولكاللی ً لمد لعخ خ كلول  العی ت لول ن خ

 ا.حمالعب  ك 

عهّلللولهّلللمج حوو ل مووثع لعهّللللیعصوو لح ووقلبوو لولح وو لبووقلفوولو ون دد 
ل   نقلولبطفقلولح قلبمم لف نلعهّلللل   نقلعج لحمم لمدممو لفو  علت  ج تمو ل

كوو نلعهّلللعوبوولیهّلللولفوو ح ووقلبمموو لول بوو للی لحمقت ووح  مموو لولعبدموولیعهّللل
  لم لم لولعحسا.یمالجملیعش 

 لیوو لولحووذلم عبیووحووذلم عبلی جوو لعبووحتن لعنلح وو لبووقللو ون دد 
ت قو لبو لخموالبو لموالت  وقل خلحذلعهّلللل   نقلولعننلب لبوملی ج لعبح
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لعنلی ذلعب وخ ل لیحذلعهّلللل   نقلف نلعب  د مو لمد لو  لولیمو نلجخل لع  
اللووو  ت لیدووو لولجووویالعهّللللووو   نقلعولجیدووو لولجووویمد لووو  لجلیعات ووو سلولع
ت قوووو لبوووو لعحووووثًعلحووووذلعهّللللوووو   نقلولحووووذللوووو  ت لخالف یعبمدصوووو م

لمووال وو علعب وو الفمووالبوومی ملصوول ع لعبمصوولیالللووی وویعبط مووالبووقلخلالع  
ذلیوووذلهّللللووو   نقلول لح یوووسلح  یالبوووید لولعبمووو عبیذلموووالعب ووویوووح 

 وقلخوعب وذلول لیفلعحثًعلمددود خ ملول یالصل ع لعهّلللللحع ئم لعبط   
كمووو لتووو  عهّلللوللیالهّلللولفوووی لعبمتووو عخیوووموووال ووو الع   ووو الالیعحوووثًعلح وتوووقل

عن وومللیجموو   ملوللووثملع اعك ووملبوو ولعب ووذلوللووثمل و  ووملح وتووقلحتوو
سوو والخت  وو نلك  ج نووذلولخك ب جوو اولعولعشووثل سوو ولوللی سوونل لووةج ملف وو

ك ن ملبم ك  ح لثل سوتعنسلخلو بملموالعبدو عبملول لیتد اف علفخلحد  ملحد ً ل
ك خحد  ملج دضلعحثًعلول  الع سلف   و لیمو لبویمو لولندمو لل خ ً لخصل ل

كو لخلی ص لحذلعهّلللعب خندم لع لج  ل لی لولحوذلع ئمو لعبو یو و لعصو ل
 ا.یقیم نلولعبخق لع یالولحقح  لعص لعبث

 قلبووقل لووذلحووللووالبووقلج نووذلعحووثًعلولبوومخل توو لح ووذلبوومحلمووالبووملو ون دد 
 خوو لبووقلج عنووذلفوو نلصوود العبط وو علحلخ وو لبووقلعلوو عفلولبوومخلًعلولبووملوو مث

لحلج ملعب ذلولحزنلعبدف سل خ  لحدخت ب لع    تو لحل لعب  ع لفم لبمیس  لع  
لیدو لعحوثًعلولبو علتو یم لولل  لعبط خالعبد ی نلبیصخذل یعب ج لح ذلح 

مت عضوودً للعهّلللخ وودً لخ وودً ل بوو ً للوو ً لمتسوو م ً لمت  شوو عًللیالفووحعبمتوو ع 
دووت مللوو ً لتجوو وز ملی وو لبحثولخ وو نت مل  یووكوو لوعحووثلحدلیمت سوومً لولتوو 
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لیً لفویزب لعبد سلمسوتقلیم  ةج مللم حً لفلیم لل ی ولا ت ملزع ثًعلفیكث
 موو م مللی  ملمسووت حثًعلفووحلثوو عت ملمسووتقً لبم  لوود ملمتسوومث ًعلبمدوو 

كثیوومست ح ووً للووالا كثیوو لم  ووةج مل  لخمللوو یبتسوول لعیوو لعبد وو ول عئووملعب  وو ل
كو لخ كو لشو لول و البو لندمو لعخو یوعبق  ا،لح بجمل لب ومل لی لولعجتدو ال

ت صو لبوقل و العبممو املوللیعهّلللعنولیمالعب جو لمتو ع ًعلهّلللمت  حوً لفوخلفم لبم
 قل  العبصف  لولع ح عا.ی جثلفحلیعبخص الولعن

كوو نلفوولیعب ووف ل لعبمق  بوو لفوولو ون دد  لعهّلللمؤمدوو ًللیع خوو ولفوو نلع خلع عل
قلح لكمو لت و ف  لحوقلع خ و الیك لمالبقللللیً لبقلشف ل لمق  ب لفیً لنقیتق
 ل بو لموالیوالیق،لعبویو  لع  العبخلو لعبلیعهّلللعب لی ف لعخ الفخفل یفم

 لول ووو العل وووملندمووو  لعهّللللووو   نقلولعنلتدوووثوعلندمووو لعهّلللیوووعبمدووو ف لعب  لد
  املولع ح عا. لعبمد ف لولعبخص الولعبممح ب لل لی ت ص   لول سللل

 ولجوثًعلمد و لمو لیوعتخ  لع خو عنلموالع خ و الفمثلی ثلللخولعم لم ل
عبجد لوللالبقمالعنوقللیتً لفیعهّلللعلتف  لجلیمالعلتف  لعخً لفل  العب ض 
 لول تتخو للوثوًعلوعحووثًعلولیو لولعبوفل لحعتخو لعبوفلصوثلی لحدوخو و ال حدوقل
 :ای عبمؤمدی لول  العمیعب عحثلكث

 عنلعبصووف  لفوو ن م لحوو خ یوولل

 

 لموو  لع علعلووتدجثت ملولظ ووةال

 

  ًعلعبفلخو لولصو حذیسلكثیولب

 

  یووووووووولعنللووووووووثوًعلوعحووووووووثًعلبمثل
 

 لالو الخو لیوسلبوقلفو سل یثخ لعبجدو لموالبوخ لول  الال العهّلل
عهّلللول ووووو اللیعهّلللولبمووووو لفووووو سل ووووو الندوووووملعنلموووووالفووووو سلعب جووووو لعخووووو الفووووو
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 لولیعبووثنلیدفدوو نلفووخ لفوو ن ملیعبووثنلیعكثوو وعلمووالع صووث   لفووعج ل ووثعهّلل
 هلا ق م نلج  لولعم لع خ ولف نلع  لج دمل  ب علخجلخ لف  عیعبثنلیع خ ولعم لف

علووتمث وعلمووالع خوو عنلفوو نللول وو النح  حهللخن و ال صللدحلنللا وللن شللا ع
بموو لمووؤمال لوو ولمسووتج ح لول وو العلووتمث وعلمووالع خوو عنلفوو نلبموو لمووؤمال

 ملج و لیمو فخثًعلخوالف نلب ومللدوثلعهّلللیؤمدشف ل لول  العكث وعلمالم عخ ولعبم
علجووزلعبدوو سلموواللجووزللووالعكتسوو اللای عبمووؤمدیموو لول وو العمی ملعبقحوو

عبموؤمالل لمالظف لحقلمد ملول  الال العهّللیع خ عنلولعلجزلمدقلمالض
ك  ل كو نلمعبفو لبلموؤمدی لعبمؤمدیملولخیملولعبمد ف لخذلبجخا   الول لیالمال

الولی غضلعبمووؤمدحووؤعبووفلول وو الشوو عالعبدوو سلمووالحعبفلول خوومال ی لفوویووخ
الع ح و لعب و ا نلبلدو سلیمو لعبمف  و نلجویت غ قل لوةج ملعبم و  ونلح بدم

قلعبسو ملیولللیمو ل وملتلوی ملعبقحو ملیزكحو ملول ید  لعهّلللعبخذلعوبج ل یعبد
 ل بوو لمووالع خ وو الولیووالیعبوون ق لل بهن حن و اللل  بللحدك حللالهؤونخللا ی للو الللو
 ع   ا.

لیفلیع حص الولكف كل  بقلتد بلی لم لل حقً لول ك ن ل نفً لل  ول وبمیولف
لیولفوون ح  حهللخن و ال صللدح هللا لنللا وللن شللا عق بوو نلخالعن ووملحصووف لعبموو ف 
ن حن و الل  بلحدك حلالهؤونخاول  بقلن حس ر وتقاح  یاخوانًا ع الیصف لعبمؤمد

سلبووقلیبوولالمؤبفوو ل م وو ل خ وو العهّللللوو   نقلفمووایفقلوو العبمووؤمدلق لل بهن
سلی لبویعبوثنلیع خ ولولمال لعخلبقلفولی لفحسلبقلصثی لبیعبثنلی لفحصث

لیملول لعخلمسوتف  لفوی لحموح لصثیعبثنلیسلبقلفیع خ ولفمالبلیبقلعخلف
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 سلحمؤمال طدً لبم لل فن.یسل ل قلمعب فً لحمؤمالبیعهّلللولب

 لممو لیوتلع لت و الفمثیعتخو  لع خو عنلموالصو لی ثلللخولعم لم ل
ل و لعب و لالوللیقلمالح العبم ل  لعب سد ،لعنلعب و   لللویثلللخولنجل ك 

سولمقلخلقً لبمخسل لل خقثالعنلخوف لعب    لفمم لعنلع نس نل لیعب  لاللل
لحووثبیوو تووثلعبحل  وو لولبووم  لیقلموو لعنلم وو ل العبجسووم نخوو ثح عفقووقلولح لیقلع  

الول لن ووو الولع لوووثع لع ووو لموووالعب ووو لی  لولعبطووو قلوعضووو  لولعبوووثنیصووو 
كووو ب ل  لی لعب ووو لالعبووو حوووسووول لل خلقوووثالع نسووو نلعنخعب ووودذلعشووو ل

ك بوو لخ لعحووثًعلحوولسوولمقل ووطلولبوومخلبووم سوولمقل بوو لموو لعنلم وو ل العب  لدوو ل
 لولف   الم لملولع لثع لمتم   ولولعب دذلوعفو ولولیمدطمس لولعبط قلخف

لً ل لزع لبوقلول یدو فل بوخً لول یلو لی توثحثلج  و ل خوثلف یذلوحخ  لا 
دجو لخعبمقصوثلوللیمثو ل و علعبسو ب لعبولی توثحلممواللو  ولعنخاعحل ل  ل

 لیسوت خلیم  لج لوً لوللط وً لولتد وً لفلدمو خ  الع لثع لعول لیثخمالع
لیدجو لولعجوخلمتدو للو  ولعنخمقصوثلجو للیص لمث ل  علعبس ب لعبوخلل  ولعن
لح لوو  ج  لولبوو علوا لعب فیع شوولیجوو خلعهّلللعن عنموو ل ووملل لوحوو ل ووملعبط یوو  لع  

كل وو لعبمخوو جلول وو علیثونللوو دخوو حتملموو نلح بملموو لولخ الوج ووً لب ووملمووال
ثلتدلملعنل ب لیح لیعب ص لع تلی ً لفخ نً لعیثلب لجخعحث  لولنجلیعبمدد

للوو  لخلمموووال حووثلعنخ خوو ال لیجووو  لعبووخمووالعوالع لیلوو   سوول لخطووو ولع  
  .یج ف

ل ملعب و علنصذلعلیالولعبد حق العنلعهّلللل   نقلعوضتلعبثخ 
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كلوقلعبولیالفو یقوین جو علمدو  جلعبلالولع ئم یعبم  لیح جو لمو ل بو ل
لی بوو علللوول ئووقیعتخوو  لع خوو عنلف نوو لنقوو العنلعهّللللوو   نقلولالوو بقلولعوب

 نلولعنوو لبوو ل وو البوو ل  ئوو لعنلیوودوو علعب وو عاعلولعبطوو قلح ب ی لحوو بق الولجحووعبط 
كو علخ مً لولخعلعدً لك علولك یمخلیمم لك علولك علولتم لی لعبحعبط  كو علول س اًعل

ثع لولعبوث   لخوممد لضو طل و العبت ثخمً لك علولك علف وً ل یولمستق
 ل م و لول  بثوً لیو وت قلللخً ل تعمالعبخط  للدثلعبط قلعبمت ود  لولیول  ن

مج  ثت ملولم  رحت ملم للی لول تقثالللح تعمالعبلص صلول ط علعبط 
الولاعحدوووً لعنللووو قلیلووو حلبووو لول لمدوووثل لخوووثلف یوووعن وووملعبووو فلولعنووونلوح

ك بط قلعب    ولفلیعب  لالب لف وملموالعهّلللولالو بقخسلك لعحوثلیسنل
ثلولمد و للو قلیمق م  لعبت حلیق  لفمد  لل قلفخ نلعبط قلولحق ی لجیفیك
لیع  ئ و لولمد و للو قلفولیعج عج  لولمد  للو قلفولی  لولمد  لل قلفیمد نلیف

عصو حلعبودفسللی  لولمد  لل قلفوی    لولمج بم  لیعاك ن  لولمد  لل قلف
لو عبملعبودفسلولمصو لث  لوللیولعخ    لولعح عب  لولصف ت  لولمد  للو قلفو

 مثعاج  .

لوعحووثللصوو الوللف ووملمووالعهّلللولالوو بقخلیفمووالعبوو  كوو ل بوو لع  
كلقلولا   لاأ الف  لعب عصو لعب و ب لولیعبدلین م سل   الف نلل فلعم  ل ب ل

قوثالخفلیوعبج  و لكلیف لولعبمسوت ثی لعب ودیوولبموالعب ل لعبم م لیعبثب
كلقلع لتو لی تثحلعن  لی لعبمسو ئ لعب و لیوعنلجملیمالكت الوللد ل ب ل

لفقخلسلبمو لعحوثلعنیقلولبیكت العهّلللوللد لن لیم ج  ولف قلیوسوتخ ج  لع  
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سولم علخ توثوعلج وثعالولحلالعنی لعبمت و لیقل خ لول حثلبجمیفقلیمتلم للل
قو لعكثوو لخم جو  ونلولعبط لعنلعهّلللم جو  لولعب لوو الولع ئمو لحث بتوقلمو 

 و لیم و علفخلمموالعنخفلیوثلخطو ًعلولعوفو لشو  ً لفمخومس ئً لولعكث لشود ً لولعز
مموالخال وملعبفق و  لعحد لعبو خحم ضلعبمت الولعبسد لعول  ب لع   لعب  

ق لخعبط لیممالعبسل كلفخعب   لحث ب لع   لعب  لح ش لولك لف لیعبسل كلف
سووول لخلحث بووو لعبفق ووو  لولعبتفقوووقلولعنلب ووو لللموووً ل خووو لولع   ل خووو ل حوووثلولعن

لیح و ئ ملول وملعخو ولخ صو لللولیم وخع و  ملوللیقتفوخعبس ب لج ثع ملول
سول لخطو ولخلالعنحالولع خو یقثالعحثلمالع وبخلعنقلبملی ثالم عت  ملع لت 

كوو ن عللوولم علخطوو ولبوو أوعلخطوو  ولول خ وو وعللووالخطوو ولولمووالع وو لعب وو   لولبوو ل
اللوود لولیوللووتلیالولعحووثیعبووفلولمووعتلی لفوویووكفوو كلتج حوو ل وو علعبجووملعبغف

  تثوعلخط ولوعحثو.حلبم

 ب لنفس لعن لكدنلك حوث ملجو لعللم ومللیولكف كلعب   ثللل
ً لیت توثللو لجً لولبومیت صو لشولاللد لولبمیمثولعرحدلیولعلمل ملولعتق  ملف

لحدثلعن للمو لحو هّلللوللی لع لوقلفو ن  لمو لعفو  وكلفوت  ج نلولتص   نلملع  
لو لیموثول للی لفویدی لولعفد ب لعبط یعخ   لعبدفس نلی ئقلولفیج ل بقلولعوب

عبتقثملخط ولوعحثولبوزع وكلولبقوثللی ملولب لز  لفی ثالم لتقثمنلعبلیلل
 لح بوقلللموً لولیتغخ   ملخسلملب ؤ  لعم  ملولخج العبمج ج نلعنلك لمال

كو ل نلوللیفولیت  خ سلعنقلخوللی حل لتقلوللی مقلج لولفحلیفللمً لولخلق ًل
كفو كلیعبس لی ثحق العب  لول  لخ ب لبد  ولب لولعهّللللیالولعنلفیح  لول
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  نل م تق.یعتخ  لع خ عنلولجلیعب ثللللی  علعب ص لفلیحم ل ك ن لف

 

 وصلل

    ع د  الخبةیب یف

كوومل  ووً لخعموو لم ووملع لوعحووثلول بوو لحوول لیم نوو علمدووً لفووخلعنلید غووخول
  نق.یتلحقلولجخعب مم لعبتص لیوجذلف

عللملعنلب خ ولكم لل فنلم عتذلولمق م  لفمالع خ ولعخو عنل قو ل
كموو لل فوونلحوو لولبموو لوعحووثلحووثل ولموود ملعخوو عنلمم شوو ولولبموو لوعحووثل

كوو نلحم ووثو ،لعللووملعنلع خوو عنلعبمم شوو  كوو ن علعكثوو ل ال لحووثلب ووملفملموو ل
 :ای عبمؤمدیعحسالكم ل  العم

  ًعلعبوفلخو لولصو حذیوسلكثیولب

 

  یووووووووولعنللووووووووثوًعلوعحووووووووثًعلبمثل
 

علتمث وعلمالع خ عنلفو نلبمو لموؤمال لو وللولكم ل  العبص  ق
لیالعخوو عنلفووحمسووتج ح لولبموو لمووؤمالشووف ل لول بوو لع خوو عنلعبمم شوو 

عتخو   ملولمصو ح ت ملوللی  ملللولیشلحدوید لولن  ملعبد بملولحد  للوخعب  
لخلولمخوووو بقت ملولمسوووو وات ملولبوووو   ملبووووممجوووو وات ملولمخوووو بطت مل خ وووو  

قووملب وو للموو  لف حووثلمووالعتخوو   ملولعلووتمث ا ملولع ع لخلد للوو  لولبوومخبل وو 
علووتمث ا مللسوو لول لحوو جلف نوو للیلووزملمووالع ع لحقوو   ملفووخحقوو   ملول 

ت وو الب ووملموو لحوو ب علبوو لمووالل  وو لعب جووقلولحوو وولعبلسوو نلولعبمخ بقوو لول
كو نلیعخ لج  للد ملولتل لعخو ولشو لثلتخ ملمالیعبمص ح  لفتدط  لولبمو ل
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سوتمث لخلد لولعبدمو لحمقت و   ل حوثلولعنخول حثلبمو لعحوثلموالحفوظلعب و 
لسو لولحو جلفو نل بو للیعبولیؤ حوحق   ملممو ل لیؤ حمال  الع خ عنلول

 ًعلموووالعب قووو قلیووو ووو  لولعنلكثید لعبغووو ع لولعبم جووو لعب خلوووالعب ووو لیمدفووو
كث ولع خو عخ   جو لعخو الحلعنلید غوخعنلعبموؤمال لینلع لتو ممالع ع   لم ل
كوو ن علمووعولعولعكثوو لعولع وو لولخ ملول خووثلمووال لثوو لعخووعز ممووالع ع ل وو علعب وو لع عل
كثخعخ الول لی علحلبلمؤمالعنلید غخ  لولبو لفدو لیومموالعبم علو ولمو لخلو ل

عبطو قلولعبوثوال م و لول مو علفو  علعلوتمث لمواللیول و لمتمفوفلللولیعمس
 قلول لح ج.یؤ ونلعبح ملحقثالم لیعبلی  الع خ عنلع 

كمو لخعبط لیولعم لع خو عنلفو قو لف وملعخو عنلعبمصو    لولعخو عنلعبثقو ل
ثلمد  لول لع  لولبدسو  لع خ و الخم ن علعرحد لعوللت ل لعزخلل فنلولحث ملعن

قوو لوللووث  مل ووملنت د وو لحموو لرز دوو لعهّلللمووالخعبط لیعتخوو   ملفوولیعبثعبوو لللوو
 ل  .یع بت  لولتف ص

 ،لولحوو ل ووملعبط یوو لعب فخووروعلی ل ووملعبسووف لولفوویووعب فل وو الالوو العهّلل
لزع للیعرحد لولم لزع ل و ملللولیعهّلللتد بلیعحذلعبص  ح لعبل  ا لو د لع  

 لال العهّللل  المالل ف لخلیع لعن جمملح  لعبد سل  ب علحللبغط م،لول  ا
ف للوولی تخوو جلفوویبدلوولوحووثالولمدوو لافووثالولضوو الل ووثا،لول وو ا

عنلعب جو لع عللی لللوخوالعحدوثلیط نلم لعب عحثلول  لمالع  دیوحثكلف نلعب 
لیلوف ،لول و الم لولی نلولعبثلثو لنفو لولروخل ف لوحثالف  لا ولولع  د نلا و

ك لزع الوحوثالولعبدو ئملفولبدالال العهّلللجالجدف  نلیوجلی لث لع 
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ع لجو  لاجو للحممو لعبف ولوحثا،لولك نلعج ل وثعهّلللیوحثالولعب عكذلف
دووو لفقووو الموووالصووو   لفقووو المووو لصووو  نلعحوووثًعلفقووو الخموووالع ووو لعبمث

كدوونلتقووثمنلعبلعج ل ووثعهّلل  ل حسوودنلع حوو ل وومل وو الوعحووثلیووعموو لبوو ل
لط ن نلول لث لص ذلولعرحد لافق  ،لول  الالو العهّللیط نلولع د نلشیش

ط ن نلولع  دوو نلبموو لولعبثلثوو لی لوحووثالشووحنلوحووثالولعبسوو یووجلیعب  ئوونلفوو
 ل بو لموالیوالیث،لعبوخ لعب فقو  لعرحدو لعب وثیوخل،لول  العج ل ثعهّللعنس

 ع خ  ا.

الوج ووً لیثونلمد وو للوو دخوو حتملموو نلح بملموو لولخولعنوونلتدلووملعن وومل
كل ووو لعبمخووو جلول وووملعب ع فووو نلللووو لیالولعبدووو ظ ونلفووویعبطتدجووولیب وووملموووال

 لیووو لولعبمملفووو نلبجمحوووعبخ لیمدووو نلللووویالولعبم یالولعبمغووو جیعبم ووو  
دق،لول وث  الخ ل خك لل بملح حم ملعهّلللل   نقلولش علیملولعبد لق نلفعبد عب
لخموو ل د بوو ل لی ووثلللووملعوبوو علع ب وو العنلع لووتث الللوولعب ضوو  دلووملع  
لیفولی لفم لخفی لج   ولكد   لعب جةجخعبد   ل د ،لول  العبص  قیحم ل 
 ،ل و العهّلللیوةجعب جلی لوجثلفخعبد   لی لولم لفقثلفخعبد   لیذلفی لعصیعب جةج
لن لهللن انللا الحلل حتجللخ یانفسللهن حتلل یاال للاق و  لل یاتنللا  للخهن لیسللن لیتدوو ب

 لعبدو عبملولع  طو الیوجملی ثلن   علج  الع خ  اللو بملث،لف مخعب ث
لیع لووف الب لووتلی لعبصوو   لفووحوول لیللوو م نللووالع خطوو الع ل لظوو   لع  

لح ب    لف  متث الج  لوع الی لعبسو بمیوجملیجوذلللوح ب  لالول لح لالع  
 ا.یعبد بملیف



 

128 

 لخووقوو لولعبمدت لوو نل حموو ملعب  خلوو بملعبط لیولموود ملعبسوو بم نلفوو
لیقتفوخ ملولحسول لج وثخل ل حوثلولعنخو لعب  حل لیفم م لعاع لعم  لعبسل كلف

لیفولی لول وثعولعبوةاحوك لل لیفلیمد العب ثلت  لعم  ملف ن مخع   ملول
 لیوجملیقلفویو الولعب و   لولعبوثل ولعبیعبغلیعهّلللفلی لولع    لللیك لل 

قوو لوجوو العتخوو  لعبصوو ذلولخلوو بملعبط لیم عتووذلعب جوو  لولمووالعوعموو  ملفوو
 لوحوثالمو لمو لعنلیم ملعبسوخت و لی لللوی لولعبسل كلوحثالولعبثبیح م لعبس

 لوحوثالولیط نلولعنقلملد نلفو  علحو ملعبسویمالل ف لوحثالش لعبد سلولعنقلش
وجووذلعتخوو  للنحاوللًا لونللخو ا یالحللهللا لح وا  حسلللیعبسووف لوعجووذلبق بووقلتدوو ب

لیحدفسووقلعبوولیع صوو  الولعبمصوو ح  ل م وو لولموواللوو ف لوحووثالفقووثلعبقوو
عبت لموووو ل وووو اللیعنووووقلعبقوووو  لعبوووولیعبت لموووو لول وووو لحوووو عملعب توووو لولعب جووووقلفوووو

كوو نللیط نلللوویموو نلعب ووخثلعجوو ألموو لخحووثلیفوولجدفوو لیعجوو ع نسوو نلع عل
لحط نلعشووثلموو لیعنلعب وولوحووثالول وو ا موو نلوحووثالخالیح  نسوو نلحوول ووم 

كوو نلحط نلعشووثلموو لیعنلعب وولً ،لول وو العج ل ووثعهّللیووخ ب  ووملح  نسوو نلع عل
ثالخووموو للی ل بوو لولرویووالیتالوحووثكلول تسوو ف نلوحووثكلعبوویوووحووثالول ت 

لیالولظ و لعنلفویف ا وق.لفت وخموثلخلعب حوثولبوملیعنلم لعص الع نس نلفلیلل
عبسوف للیعبت لم لول  لح عملفولیملولعبت حثلعبق  لعبدفسلعبیعب حثولخط لل 

ولعنلف للوقلشو لعبدو سلل نقلملدو نلحلدوالالو العهّلللیولعب    لیعب  لد
 ق لعحثًع.خجةزلعبت حثل   لعبط خف 

لی ل  وو ملعبصوو  لللووخووعنووقل وو الب  وو ملللووالعبصوو  قلیولموو لرو
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الی لولعبوو عا یعب حووثولل موو ل وو ولعبدقوو لفموواللقوو للووالعهّلللعلتووزالع وو لعبووثن
عب حوثوللیعب ح  لولص ح قلفلیم للدثلعهّلللولك نلعهّلللعنسقلفیااذلفل  لویف

ث،لف بم ع لعبدزب للالع شو عالخ ولعب ثی لل یل لولمدزالمالایعبدلیولاد الف
لیسلفویعجتدو الل مو لعبدو سلفو نلعبت حوثلعبصو فلبولیعلیولعبت حثلعبد فو

 اولخووزعبمسوو جثلوللی وو الع موو لعبم ح موو ل نووقل حووثلب ووملمووالع خووت فلعبوو
فلیو لعب زقلب وملفمیجلولت صخ لعبدلملمالم لقلولعبتجویع خ عنلولت ص

لی وو علعبمددوولیدوو لللووخد لعبت حووثلولعبتفوو  لعبصوو فلولعبق خعب وو لیجووةزلفووخ
 لیق الحدثالفماللق للالعهّلللعلتزالع و لعبوثنخنفسلعبخ  لف نقللیوعض  لف
ق لفقثلل فنلعنقلخط عبلی ً لولعم لفخ العیق لعلتزالع خخل  لولبمیالفیولعب عا 

لنفسً لعخ  لیت جوقلعبوخعهّلللل   نقلف لی لعبخل لعبیدقط للالجمخلیجةزلع  
لعح وووذللووو عالول خ الول یوووثلاخووو ح الول یوووا  ووو اللی الف بصووو  لللوووخووو جووو لع  

 و لیالفی لولعبو عا یعب حثولمال  ولعبدق لفماللق للوالعهّلللعلتوزالع و لعبوثن
 لعهّللللو   نق،لولعمو لمو لیوالی لعبویومخول لد  لن  لعحوثخحقل قل لحجسثالف 

 ات ملولص  ت ملولع خ للد ملخت ملولزخ الولم  ت ملولو یع خلی لعبیمخ
كمووو لل فووونلفووولیفووو ب لاعجووو لعبووو وصووو لحقووو قلع خووو عنللیعهّللللووو   نقل
 ملیشلوحووثالفوو نلعبغ بووذلللووی المت حووثلمتدوویووالع خیف بمد شوو لبلمووؤمد

وللیول و لی ملول تمثو لاأی لعخت فلفوج  لعب حثولولج  لعب العب عحثلول
الل ووو ت ملت جوووذلت وووتنلعب ووو الولحعبووو لی لعیبووو عل ووو العلتوووزالع ووو لعبوووثن

صو   للیللولیعب حوثولعلیعخت فلعب و الولعبتفو قلولعب ل و الف بصو  لللو
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  الل م ل  ولعبدق .یع خ

لی لموالعوبوی لف نلعب خعبم  لیم نلعبخ  لوعا ًعلفخل خ لعنلیولبقلمدد
كموو لح حعبسوو لی لعب حووثولح بدسوو  لعبووخووق وو  لول وو ل عبدقوو العبد  لخووول وو ل لیعتخووال

ف بت حثلم  و المدوقل للیعتخثلب ص  الع رحد لكم لخثلولل لعبتف یعبت ح
جوةزلبوقلعبتفو  لولعبت حوثلخ الف یو الولب عل  الل مو ل و ولعبدقو لولعمو لایمالا

 ط نلملد نلعنلفد .یعحثًعلولعنقلش

 لیكثلید لفی لوعحثلف للملعن ل ثلجیرحد لولعب  لعب فق  لعیولعم لل لعنلخ
صووثالخ جووثلع و لول حموالالو ئلد لولم  حث تدوو لول وثلحف ووقلمسوت ف  العنوقل 

لولبقلك   لعرحدو ل نلع  و لع و لفدو لعبف لو لولعبفدو ل و لح كو لیفیمالمؤ  الع  
صوثالخولعب  كو لم ث و لبل و عاولفو    لعوالمو للیكمو ل و الللولیعبمسم

دتق لموالت ونلظو لخلعوالصثواال   لعنلیم نلح اًعلول  لفخالمالفد لمؤ  
مووؤ  الولمووؤ  اللی للوو لیشوولی لعبوویوومخ حسل نووقل خوو اللوو كالیووالیمووؤ  العبوو

قلالةحوو لعصووً لول وو لیوو جووثلفحدتقوو لمووالم لووقلف خسلیتووقللوو ولبووقلفلووخح حث
ثلیوثاكلح بسم نلولع  و لموالحخعبقطذلف  لل كال لیدج لمت  كلللیح

 و لم وث لعب و عاولحو ا ل نوقلمفدو الول للید و للوالموؤ  العبو نفسقلم ل ط لعب
نفسوقل مو للیثلنفسوقلفویو لمطو وعلموالحیو حسل نوقلاخعبمفد الوللیح ك لف

  لو لی الولبم لم بنلعب  عاولولعبی لممتث لعم لایحثالالیمؤ  الف  لمستق لف
الیذلحصو لعب و العب لوذلعبو عحطلجویوعب و و ولب صو الع متوزعجلولعبت كلیعب
الی حسلبتممویالول  لال العب  العبیمالعبج تلیالولعب  العبمتلقی حسیعب
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  لوو لفتممدوونلول  لوونلولع  لوونلولعمتثلوونلف صوو لی لعب وو و ولولعبیوو  حل
مد وو لعب وو ا لعب لووذلفتموونلحوو ب لم عت ووقلولكملوونلولعئتلفوونلولعمتزجوونلول

سو ل لول و علعبیفیت ك نلف ص لمدقلع   لت مً لول  علم ع  ملعنلع   لم ح لعبم
لولفلی لم عتذلعب ج  لف لشیجملیفلیل  لیقل  العبم عتذلع رح لحتوی لع  

كثیعبم ك   لولعبم بثع لعبت م لولا كثیو لعبت مو لولبوقلوجو ال خو ل  ًعلیو ول ك نو ل
كت د لفمالعاع   لفلحل لیمد  لف  طل   لمالم  ن  .ی ل

كخل ملبم لك نلع   لمو لبوم ً لجیموالشوخل توقلبومیفیت كوذلعجوزع الولتمتوزجل
الیدووو لخ مسووو لمدتثبووو لجووویالع رحووو لل یوعحوووثًعلولع علت كوووذلحصووو لموووالجووو

قل طوذلیلوم   لع ل و  لعبموزعجلولنسوملیعبتلی  لع رح ل م  لول یفیعبم
العب و عاولولعب و و ولولی لجویود لج زخیعبم كذلول ل قلولم كزالولعولطقلول  لل 

صودثوعللدوقلولعنمو لخل ل و علعبموزعجلولبومیو وعلع ل و  لاحل  ل لولبمیعب لةح لولعب
 و لی و لح بدسو  لعبلی  العبمثو ع لعبو لیمالللی  لظ ةالعب عحثلعبف  لعبم 

  لی لمقثملوج  ًعلللخل شلعبط  لیعبد شلول  لمست للللینس  لعب حمالعب
عب مم لعنلعب عحثلعش فلمالعبمتمث لولع شو فللیف نلمالعبمق العبث حنلف

 لعبو حمالعلو  لخو و ل لیعبم وث لموالع خوسلفو ب لعب عحوثلعبو لیع  العبو
 لظ وو لخلوو بملعبط وو لی لفلموو لتدووزالفووخمم نووً لمووال وو العبط وو لیوجوو  ًعلولعللوو

عب جو  لوللی لعبمتعخ لظ ةااللد  لف  لعبفو تتلفوخالعبط  یح بمزعجلعبمت لطلج
لی لولع اكو نلع رحو ل وخعب  ةالحقلفتتلعهّلللولحقلخوتملول و العبط و لیعبخ تملف

لی وةالعلو عاالول بو لعبموزعجلوجوقلع رحو لعبو لشج نل ب لعب عحوثلولظیتف ص
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 و لوجو  ًعلی ً لمقثملللخ ب لعب عحثلول ل   لعبمستمثلمدقلعبممثلب  لول  لع
مو نلع خوسلمقوثمً لولخلعب ممو لعنلیمموالفوخ نقلعوحوثلولعشو فلمد و لول 

كو لع و لمثلوثلعبملیع ش فلمؤخ ًعلف  نلفو بم نلیوعب ج  لفمال ب ل  ب علعنل
 لخلوو شلعبط وو لیمالللوویقلعبوو حمالعبم ووخووعبمقووثملوجوو  ًعل ع وال وو لعب عحووثل

 و لعبموزعجللیوجوقلصول حلع شو عقلولعبمو نلعبثو نلی لللوخقلعبط و یوعبم كةالف
 لعبمو كةالخالعبط و ی لعبمت لوط لجویوفی لول  لعبمخذلعبط  یعب  ص لمالت ك

وجوووقلع نوووثاعجلولع نوووثم جلولع لوووتجد نلولعبمجمووو عللی لللوووخقلعبط ووو یوووف
لی لللوخقلعبط و یو لحمدزبو لعبجسوثلبو ب لعبموزعجلعبمو كةالف لیعبم كذلعب 
  .یج  لعبتفص

فو نلحجو  ملم كوذلمواللیع نس نلعبفلسوفلیالفیول ب لم  وحلم 
لیعبفتولی  لع رحدو لمفصوً لم و وحً لول ویوفیقلعبمیوروحلولنفسلولجسثلولف

ول  ل و ع  ملولعبفتو وللیول  لن ا ملولع صف لعب   لیولع حم لعب   لیعبم ش
تووو عج ملوللی لعبغل ووو لول ووویووومووو   ملولع ا لعبمقثلووو لولعكللی لول ووویوووغ جعب

كوو لع وو ل نوو ل توو  خلوو لعبوو حمالمووالتفوو و لفموو لع وو لمثلووثللیفوولیكوو ب ل
 مم .خ لوللیتملعب خ لولحقلیفی نلم ح لعبمیعبم

ك موو للیولبوو ب ل وو ب علفوو للووملعب سوو الولعبدووث لعنلعبسوو د للووث ل
سلمووالیالحدووثلعنل وو ب علعنلعب عحووثلبووعبفوو  لع والولعبووجوجلع ولی شووتم بقلللوو

م نلبمملخلممالعنخم نلعوالع لثع ل نقلزوجلول خلمتد لعنخعبدث لولع  د نل
فوو والع فوو ع ل لثوو لول وو لعوالع لووثع لولعوالع زوعجلعرحدوو لوللیعبوو ك لولبووقلع نثوو
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ك موو لفوولیعبسوو د لعواللووث لعشووتم لللوو لیعوالع فوو ع لولعوالع زوعجلف وو لعوال
لیع علعجتمدونللو وتقلول ول@ و ب علعنلعبسوت للوث لتو مل نلكسوةاوع لثع لول
موالموالخل و لعبو وحلبمو لبوملیتم مقلعنلعب عحثلعبو لی لولعب مم لفخلل للث 

كو نل  لیثخ لفوخوسلیعبدو شلبولیمالللوی لعبو حمالعبم وخوصق لعبم كذلول
صوق لحوثو لعبدو شلولحوثو لعبدو شللوت لج و  لعرحو لوللی  علع لت و الفو

ولعلووف لول وو لعبجسووثلولبوو ب لصوو ا لعبج وو  للووت لولول وو لعبوودفسللیعللوو
م ث لعبج و  للو حد  لولع  و ل وثلتوملحسوت لولكمو لحسو د لولعبممو الفو قل

ن جلعب مم لولعبصو عالوللی للللیك لشلی لعبمثج لفیعبتم ملولبم لك نلتثج
ك لعب ج  لوعحوثللیفلیعب مم لع  لعب عحثلولصف لعب عحثلعب  لل   نقلف 

خ   اللرحهن ولن تفلاوت  لارج  الجصلر  لل  ی  یوات   نقلولب عل  العهّلللل 
لرحك الجصلر خاسلجًا و  لو حسلحلنق لب الخن حون  ه ر  ن ارج  الجصر كلرت یت 

لعب مم لل رخلعاع لعهّلللل   نقلعن  وً ل نلخعصو  العبسول كلعلیً لفخم نلل  
د لخد لولعنلعب ووو خلووو بملعب ووو لیقووو لع ووو لمد ووو لفوووخلووو بملعبط لیع لووو ع لفووو
م م وو لح سووذلعبخلووطلولعبلطوو لولعبمووزجلولبوو علعن  فوونللووالعختلفوونلعح

ول وثللی لع لتوثعالعبودفسلع مو خا لیولعنلك ننللللین جلع لتثعالعب ع د
لعن  لللولی  لك لشیوض لف لیعبجو الیحسوذلعب موملعبثو ن لی لم ضدقلع  

 ع ل ع لولعبخلطلولعبمزج.لیمقت لیلل

  لعظ  لیل لعب مم لفق لفلم لك ننلعل عض  لع  لك نلخعبط لیولعم لف
ن وجلعب ممو لوللی و لللویالفیتم نللثولع صو  العبسو بملفل ب لبزملعن
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حسوذلعبج و  لعبسوت للیم ن عللت لللخلفل ب لبزملعنلیقیع لتثعالعب ق
م نو نلخسو ملولمدوقلیخ ملولائی و لشولیعب ع د لت نلم ث لعبج و  لعبو 

عبدوةاللیمد وفو لول ولوث لعاكو نلعبدو شلولعنو عاالع رحدو لعبلیل د لعولعرحد للل
مدوووقلعصوووف  للی  لولعبدوووةالع صوووف لعبووو یوووضلعب یمدوووقلعجووولیضلعبووو یع جووو

لیمدوقلعخ و  لعبخ و ولولعبدوةالع حمو لعبو لیعبصف ولولعبدوةالع خ و لعبو 
عبدوو شللیللوولیمدووقلعحموو  لعب موو ولعب ع دوو لت وونلعلووملعبوو حمالعبمسووت 

 لخو للث لعص  العبمس  لكم لك نلالو العهّلللی  لخ مس مللللیعب 
كوو نللوو شلعب  خوولوو شلعب  لیللوولیعبوو حمالعبمسووت   ل علعاكوو نلعرحدوو لخوو لول

كووو نلالووو العهّلللالولف لمووو یولعب سوووالولعب سووولیللووو  طووو  ملوللول
 ث م.یس ملوللیائ

 لیموو نلع صوو  اللووت لوللوو حد ملعب ووخلعنلید غووخعوالع موو للیففوو
ع موو لمستعنسوو نلحوو بمث ولولمست ح وو نلموواللیمال ن ووملم تووثؤنلفوویعبم وو

عب حوووثولوللیموووالل متوووقلعبصووو  لللووولی ملعبدقووو لعبووو یقووو لفوووخل حوووثولولبووومعب
كث ولعخلبم  تو ج للیت فلولعخت سلحتختد ل  علل بملعب حثولف حثلب ملمال
 سلعب حثولول ت ت قلعخ ل ملح  لعبتف  لفو نلعبت حوثلولعبتفو  لیت ملجیحد

كو لنو الولبو علبو لت حوثلعبم توثحعشثلح عاولول قلیونلللولتفو  لال ولی سً لمال
 لیومزعجوقلنو الالی  ل لولعح  نلالةح تقلولعخ لقلولحصلنلفیعب  عاولولعب

قلیوتسولطلللخخل لمالمو اجلموالنو الولخلیط نلعب ی لولت بثلمد  لعب یدیل 
ط نلیموسلعب ولی ولی لعبتویدی لعبط یف  علعحت  نلعخ لقلولت بث لعبد الا
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العبت حوثلولعبتفو  لنو لیعبم توثلیف ا قلفل لللطلللوخم  لخ ئقل ی لعلتحولل 
ك بطف لع علللطللل قلنو الی ج لولجفلولعحت  نلعخ لقلج  لولفسثلمزعجقل

لینت ك ملل دً لحتلذل ج لولجفلولعحت قلولب علعم ون لعنخفلولعبتع یعبتمل
ن ووجللی لولتجففوونلعب لةحوو  لللوولیجً لحدووثلشووی ملنوو العب وودةالشوویفوولیقوو خ

لی لولبو للولطلللولیعبفولیعب ت  لفلی لولع لتثعالكجف فلعبخ ذلفیعبتثج
ثولبثخدنلولعفسثتقلولعح  توقلفمو ب لعبسو ب لخعبخ ذلعب لذلن اًعلشث

قلیووقلنوو العب حووثولولعبتفوو  لفسووثلمزعجووقلولال وونلللیووبوو للوولطللللیعبم تووث
ط نلی لولت بثلمدقلعب ویخ بیعب  عاولولعح  نلعخ لقلولحص لبقلمد  لعبم ب

 ق.یولتسلطللل

موالعبمثو ولولحوثلعلتوثعالعبمثو وللمدو لعو ًلخعب مم لعنل لیفلیف  وب
عوالع مو للوت لول نللیم نلع ص  الفخلعنلید غیعبدث لعبت ملول  لعبست لف

لیعوالع م لعكث لف خ عنقلعكث لولحق   ملولص  ت مل زم لفو  علت  ولیجدسقلف
ن ووجلعب فوو للی لولتجففوونلالةح تووقلللووخووجحقلعبدوو العبغ یوونلفخووحد وو ملول ة

 لیعرحدوو لخ مسوو ملعب وولیقتصوو لللووخ عنووقلولعشوو   قلح ب فقوو لول وو لعمث بووقلولع 
رج وملوللیظلوقلعبولیسلم نلفویل ش ملفلیلللیب ملعب حمالعبمست لیعب   
 لولبو علخوعبد  لیعب حوثولولعشو قلح بم و  لی لعص  ال ن وملع و العبوی ملخ

لیعبسووو د لول ووو ب علمووو لزع لللووولیمووو لزع لللووویع رحدووو لولعبووو ملفلیوا لعبموووثحلفووو
لزع لبغط  ل نقل حوثلولی ملعبمث ولولعب لةح لولعبمیغلذلللخ مل نقلعبس د لع  

كثو للی لع علزع وعلللیمث لعبمیك لوعحثلفلی لك لوعحثلعبیمخلعن عبس د لفو  عل



 

136 

فلولیووو ل ووو لعبجفووو فلولحدوووثوعللوووالعبم وووث لولع لوووتدثع لبدووو العبتملیوووعبم
 ملعبد الولعنلمددونللود ملعحطوعلج وملعبممو الی ًعلعنلللطنلللیبتثخد علكث

   علعبدث .لیعبمم الولل ل لعب ص الولع    الفلیلف و

 لل  لوو ملیموو نلعبقوو ملخمسوو لولعب ووخلولعموو لع  وو لمووالعبسوو د لحوو ن
فوو نلعبخمسوو لفوو  لوللیدوویدوو لولعبوود ملعبط یخوو فلعبط لیللوولیجوو خفوو ب ل
 لولیمقوو ملنفووسلعب وولی ل ن ووملفوویال موو لعب ووی لحوو بق ملعبممتثلوویوولخعبفوو  ل 

ت لك ا ًا قسلهة  یالكلن اللوكر و للا االنثلمو نلزوجوً لخلولعنلمق ملعبمؤ  لولع   ل حث
كوو نلعب وولیلحملل  لیت ملولح ووملعب وویوو للوو ذلزوجیفوو  علصوو العبقوو ملفوو  ًعل
عب حثولولموالم و كل للیخ ج ملمالعبمث ولعبی لعبق ملزوجً لف نقلج  لبیصخ 

م نو علفو  ًعلولخلممالعنخعبدةالف لیم  كل لعب الولمالعب لم  لعبلیعبخل لعب
م نوو عللووت لولموو لخل ملفوو  ًعلف جووذلعنی لولظ ووةالنووةاالللووی وعلح ووملعب وویصووخ

لی لخمسوو لولعموو لعبثلثوو لفلموو لل فوونلفووی للوو د لعولعرحدوو لولموو لعب وویعب وو
  وعلعرحد .یصخ لیم نلعبق مل لث لولح ملعب خلجةزلعنخعبخمس ل 

لیزلفوح ل و بث ملفو ب لجو یالولعب ویمو نلعبقو ملع دوخلولعم لع  د نلحو ن
 لعبثلثوو لخووروعلیبوو علوا لعبثلثوو لنفوو لعوللووف لولوا ل لثوو لصوو ذلولفووعب مموو لول

نلع حموو لولخوو لع وو لموالعبم  یوعنوسلولبمووالعبمت مو لبمصوو ح  لوعحووثل ل
كوو لعحووثلبموو ل ك نوو لمووالال وو لعب وو عاولللیبوو لی وو لفوویقلولعبقوو  الللیووسلشووعنل

 لفو ب لحوظلیوالف   م لع ب  ی لعبلتخ لعبد  ولولعب  خ لول  ل یعبد سلع  ل ل
كو لعحوثلولبو علوا لیالولبویالولعبدق و  لعبمدتج ویالعبمو ملیب عصلع سلشوعنل
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كو نلوعحوثلت ونلوعحوثلی لعب فق  لعرحد لف نقلعنسذلح  العب لیخ  ،لولعم لع عل
ك عحووثلمتفوو  لبوومیف مووالت وونلعحووثلف نووقلشووعنلخللووزملمدووقلم وو والعبخمسوو ل

لیلولط نقلولن زلوقلفولی ب لفقثلض  لعهّلللفلیعب الج لولل لولك لمالع ل
ط نلاو ولی لف و لشویقلج دملولحجسلعبمصخ ئقلولح  لحغ ذلمالعهّلللولمعوخك  

 نلولعبثلثو للوف لولصو ذلولخوط ن نلا ویط نلاو ولولع  دو نلشویف ب عحوثلشو
 لعب فقو  لولیوط نلولع رحدو لخیا بذلعبد سلعبثلث لبم لمالعب لیعنسلبمالف

  ب .قلف ف ملیثلللخجحلعنلید غخ لعص  الولعبس د لجم ل لول یخ

كو ن عللوت ل  ملعللملعنقلع علوف ل  ملبلت  حذلولعبت ع  لولعبتصو حذلول
ً لخوً لولوعحثل مةخم نلوعحثلمد ملصف عوخل لعنیقلعب مم لع ب یتقت لیف ب 

لفووخً لولوعحووثللوو  عویووولوعحووثلحلغم ً لولوعحووثلیوول دووقلب لیً لولوعحووثلمدتووثً 
  الع خو لولحوقلل دوقلیقت خم لیً ل نلك لوعحثلمد ملع علعف سلفخمدتثً ل   

قلعب و لالولیوعبغ بوذللللی ب لعب عحوثلعبمدتوثالعبل ولی جد علعبح وعلیع علت 
دزبوووقلخعب ووو لالولعاع لتووو كلعب ووو   للیفووولیع علعفووو سل بووو لعبمدتوووثالعب ووو لد

سوق علخم علولیسوتقخع لتوثعالوللی جو لعبمو لعبوحلیحتولیعبمدتثالعبجسوم ن
  .یم ً لاث ً لول  لعمثع لعب 

ك ن علع كو لوعحوثلللوخل لعنیوعب ممو لعب ح نلیرحد لفمقت وولع عل لیمو نل
 لع و عب ملولعفدو ب ملولعحو عب ملیجملی ص لب ملع لتثعالفیل  لكم لم لب

ثلیود ملموالحیجمولیالب صو الع لتوثعالفویول ثلعلتغد عللوالعبمدتوثب
كو لوعحوثلمود مللیعب  لالولعب    لولشو  ثل و علعبموثل ع اكو نلع رحو لفو نل
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عبم ل  لعبغو ثلع ل وملعبمدوثالبمل وملفو ف مللیللمالیل  لولعبم لیلل
 لولعبمتو الولی لولع نفسوی  لع ف  خ لع یقلتجثالم عفقً لبجمی ب لولتثج لف

 عبسد .

ك یتخف ل اولخ ملعللملعنل  العب ل ب لعب   سومتلخلم لبومخم لولج   ول
عبزموو نلحمثل وو لوللقوو  لعملعبووث  للووالشوومل  لفوو ل فل ووثا  لولعاوو لم   وو ل

سلعنوقل وثلیفوضلخت م و لبوخل لبومیوم فلعحثًعلبث م و لولاحخلسد  لبمف ن  لح
جوو للیخخمووالم وو لیولمووالتقووثمدلیمووالعلوو فلیج وو لموو ل كوو  لموواللوو قد

كتمو الولعخفو الحل ج لعن ملبم  وعلمالعبزم نلع ت   لول مالع لقلع   ً لفلو عل
اًعلعولعبمتم نللو لیع  ل  علعبزم نلولعاع لعظ  الم لك نلفلیعنلمالعهّللللللیعب

ن اتقلوا و ی لان اهّلل ول  اللون اًعلفتق ل  لحق  الحسالولعلم لج  للمً لحسودً ل
 ن  ن وحسن ن.یالو

قو ل كو  لعالوذلمو لخولبم لك ننلعبمسعب لمالمسو ئ لعبسول كلولعبط 
ت وو للووالعبمج  بوو لولموو لی لعبم ل وو لعب سوود لولعخلحوول لی وو لللوویدوونلفیج

 كشللفنا بم ل وو لعب سوود ل ووً لملوو سلحل وو سلعخ وو لمووالعب مموو لعیعنووثاجلف
لهلن كلان للا ق لب او  ی للك للوك  ید و ان  لخلوم حدحلعنك  هاءك  جصلرك ال

مووالعشوو  نل وو اللیول وو ال خوو لموو ل ووثالعهّلللول  وولدحالسلله  و  للو شلله یالقلل
ولح لدً للق لعبسل كلعجم ً لولعب مثهّلللعوً لول خ ًعلولظ   ًعلیعب ل ب لح ل عالحق

 ملع حوثلعبثو مالموالشوو  لحولصو للی لفوثلمصودف  لولمؤبف وخولی وثلتمونلللو
لیالولع بوفلمواللودیالحدثلعبموعتیوللتلی لع والمالش ةاللد لعحثیعب ج
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ك م نلص ن  لعهّللللالل عاقلعب ث  نلح مثًعلمصل ً لمسوتغف ًعلیعب ج ولج لثول
لً لتمن.یمستق
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