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 محً الرحيهراهلل البصه 
 ( فةرموى:ا)وثَيغةمبةرى خ

).........ٜا َعػس األْصاز, أفال ةسضوٕٛ إٔ ٜورٖا ايٓواع ا     
ا  زذوووايهِ,  زذوووابِ شايػوووا٠ ٚايوووبعن, ٚةووورٖبٕٛ شسضوووٍٛ ال 

فٛايووورٟ ْ طوووٞ شٝووودٙ يوووٛ إٔ ايٓووواع ضوووًهٛا غوووعبا ٚضوووًهث   
األْصوواز غووعبا يطووًهث غووعا األْصوواز, ٚيووٛ  ابحووس٠ يهٓووث  
اَسأ َٔ األْصاز, ايًِٗ ازذوِ األْصواز ٚأشٓوا٤ األْصواز ٚأشٓوا٤      

 زٚاٙ األَاّ أمحد شٔ ذٓبٌ.أشٓا٤ األْصاز(. 

كى بةةة واتةةة: ئةةةى لَمةةةَلى ئةىؽةةارا ئانةةا رازى ىةةابً لةةة خةةةلَ  
ئَيةةةةةوةػ  مةةةةةةِرو ووَ و و حوظةةةةةةى  ةىينةتةةةةةةوة بر ىةةةةةةوةو

( ثةةَى بَيةةت و بيبةىةةةوةا شةةوَني  بةةةو    ثَيغةمبةةةرى خواتةةاٌ) 
زاتةةةى لةةة ىةفصةةى ميةةى بةةة رةشةةوة ئةطةةةر ٍةةةموو خةةةَل  بةةة       
ظةةيوَنك ا بةةر ٌ و ئةىؽةةارنغ بةةة ظةةيوَنك ا بةةر ٌ ئةةةوا مةةً       

لررٌ  ظيوى ئةىؽار رةطرمة بةرا وة ئةطةر لةبةر ثانةى لَض
ىةبوانةة ئةةةوا مةةً نةةةلَي  رةبةووو لةةة ثيةةاواىى ئةىؽةةارا خوانةةة   
رةحةةةه بةةةة ئةىؽةةةارو ىةةةةوةلاىى ئةىؽةةةارو ىةةةةوةى ىةةةةوةلاىى   

 ئةىؽار بكةنت.
 رازى بَيت( رةفةرموَنت: يَي)خوا لزدا٤ ئةبو رة
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( يف شعو  أضو ازٙ يف ايٝوّٛ ا واز     ) يكد زأٜتٓا َو  ايسضوٍٛ)  
 وس ٜودٙ عًو٢ زأضو٘     ايػدٜد ذت٢ إ ايسجٌ يٝضو  َؤ غود٠ ا   

شوؤ زٚاذوو١(.  عب اللةةة( َٚٚووا يف ايكووّٛ  ووا٥ِ ا  زضووٍٛ ال)
 3/901األضتعاب..د

واتةةة: ئةةةبو رةررا رةفةةةرموَنت: اةةارى وا رةبةةوو لةةة ر  ى ز ر  
طةرمةةةةة ا لةةةةةة ٍةىةةةةة َن  شةةةةةةفةررا لةةةةةة خسمةةةةةة  ثَيغةمبةةةةةةرى  

رةبونًا ئةوةى ة طةرمالةى ز ر بوو ثياو لة تييى  (خوارا)
وى رةخصوة شةر شةرىا ئا لةةو لاتةةرا لةة ىةاو     طةرمى ا رةش

(و عب اللةةى لةورى   )ٍةمووماى ا اطةة لةة ثَيغةمبةةرى خةوا    
 رةواحة ىةبَيت ر  ووةواىَي  ىةبوو.
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 بة ىاوى خوا
رنيةةةى لةةة مة عب اللةةةى لةةورى رةواحةةة)رةزاى خةةواى ىَل بَيةةت( 

لةورى خةزرةاة ا ثَيطةةنىا     ذوازح٢ رووىال او لةة ىةاو ىةةوةى    
ى خةةاوةٌ رةوظةةت و بةةة ئةةةرةي و ظةةاع َنكى زمةةاٌ      طةةةجنَيك

 ثاراو و ووتة خَػ بوو.
ظيعرةلاىى بَ ٍةَلياىى طةلةلةى بةلاررةٍَيياو ثارَنسطارى ىلََ  

رةلةةررٌ ثَىةةىا عب اللةةة ز ر زنةةرةا و وورنةةا بةةووا ٍَظةةَيكى     
شةةاو و ب َنكةةى ثةةالى ٍةةةبووا لةبةةةر ئةةةوة ٍةشةةوى بةةة تةةاَلى       

نةلى ضةق بةشووو رةبييةى لةة    ناىى رةلررو  ناىى بة ظَيوة
 ٍيض ظوَيكى تَي ا ىىية تا ٍةشت و ىةشوى ببسوَنيَى.

( لةة عةةةبةةرا   لَمةَلَي  لة خةزرةج لةطةَل ثَيغةمبةرى خوا)
لةةةة )ميةةةى( لةةةة ر  اىةةةى تةظةةةرنة لَبوىةةةةوةو لةشةةةةر رةشةةةوى  
موشةةةَلناٌ بةةةووىى خَنةةةاٌ ئاظةةةكرا لةةةررو ئيناىيةةةاٌ ٍَييةةةا بةةةة  

ة طةراىةةةوة بةةَ مةرنيةةة مةة رةناٌ  باىطةةةوازة ىوَىيةلةةةىا وة لةة 
رةرا بةةة لةةةط و لارةلةةةناٌ بةةةو ئينةةاٌ ٍَيياىةةةناٌ و ئيصةة و    
بوىياٌ و روور لةوتيةوةناٌ لة بت ثةرشوىو باشةى ٍةةَلض و   

( رةلةةةرر بةةةَ  لةةةةو  و رةوظةةةت و زاىيةةةارى ثَيغةمبةةةةرناٌ)  
طةلةلةةةناٌا ٍةةةتا واى ىَل ٍةةا  ئيصةة و لةةةىاو مةرنيةظةة ا بةةَ و 
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ة ضووة ىاو ضةى ةٍا رَل و رووىالى لررةوة. بونةوةو ئةو رني
لة ثَيعِرةوةى ئةو لةشاىةى لة شةرةتا موشَلناٌ بووٌ لة ىاو 
مةرنيةةةةرا: )عب اللةةةةى لةةةورى رةواحةةةة(ى ظةةةاع ى ظةةةارةزاو   

 ٍَمشةى  بوو.
عب اللةةةة موشةةةَلناٌ بةةةوو واى ىَل ٍةةةا  ٍةشةةةوى بةةةة ئةةةازارى و    

را شةربةشةةةوىو لةرامةةةة  و ىرخةةةة مر ةاىةنىيةلةةةةى رةلةةةر   
ٍةشةةةوى بةةةةو ىةةةوورة رةلةةةرر لةةةة رَل و ٍَظةةةى راثَظةةةيبو و     
ر ظيى لرربونةوةا ئية  ناىى بة ظَيوةنةلى خةَػ و اةواٌ   
رةٍاتة ثَيغ ضاوىا تا واى ىَل ٍةا  لةة خةةَلكى بةاىك رةلةرر      

 بَ ئيناٌ و ئيص و.
ٍةةروةٍا بةظة ى لةورى شةةةع ى ئةىؽةارنغ موشةَلناٌ بةةوو      

كى عب اللةةة نةةةا لةةة مَيةةررى عةةةمرةى لوةةى رةوواحةةةى خوظةة  
عن ى لورى مال  لة خاَلَزاى عب اللةى  شٛ ايدزدا٤ٍةروةٍا أ

لةةةورى رةواحةةةة بةةةوو موشةةةَلناٌ بةةةووا ئةةةةو خَيساىةةةة ثَيكةةةةوة       
نارمةةةةتى نةةةةلياٌ رةرا لةشةةةةر باىطةةةةوازلررىى خةةةةَلكى بةةةَ      
ئيصةةةة و و رزطارلررىيةةةةاٌ لةةةةة طةةةةومرانىا ئةةةةةوة بةةةةوو خةةةةواى  

لةشى لةة طةومِرانى   ثةروةررطار لةشةر رةشوى ئةماٌ ضةى اٌ 
 رةرٍَييا بَ ىاو رنيى خَى.
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عب اللةةةةةةة ثةةةةةةَيغ موشةةةةةةَلناٌ بةةةةةةووىى خوَنيةةةةةة ةوار بةةةةةةوو و    
خوَني ىةةةةةةوةو ىوشةةةةةييى رةزاىةةةةةىا بَنةةةةةة ٍةةةةةةوَلى رةرا بةةةةةرا   

 موشَلناىةلاىى فَيرى خوَني ىةوةو ىوشني بكا ا 
لةةة لةةاتى وةرزى حةةةج لررىةة ا موشةةَلناىاىى مةرنيةةة خَنةةاٌ       

بةةرةو مةلكةةو حةةج لةررٌا ئةةوة      ئامارةلرر بَ شةفةر لةررٌ  
بةوو حةةفوا ثيةةاو لةة موشةةَلناٌ بةةرةو مةلكةةة شةةفةرناٌ لةةررو       
لةوتيةةةرَى لةةة لةىاوناىةة ا عب اللةةةى لةةورى رةواحةةةو بةظةة ى  
لورى شةةع ى مَيةررى خوظةكةلةى تَية ابوو لةة ئةةو بةظة ة        
بةةةةاولى )ىوعنةةةةاىى لةةةةورى بةظةةةة (ى ٍةةةةاوةَلى ثَيغةمبةةةةةرى      

 (. خوانة)
(لةةةة ر  اىةةةى تةظةةةرنم او لةةةة )ميةةةى( لةةةة  ا)ثَيغةمبةةةةرى خةةةو

عةةةبةةةرا لةطةةةَل ئةىؽةةارةلاى ا لَبونةةةوةا ئةةةونغ لةةة رواى    
ىيةةوةى ظةةةوا ئةةةواىيغ بةنعةةةتياٌ ثَيةة ا لةشةةةر طوَنرانةةةَلى        

( لررىةةةى لةةةة خَظةةةىو ىاخَظةةةى اا ثَيغةمبةةةةرى خةةةواػ) 
ثةةةناىى ىَل وةرطةةرتً لةشةةةر ئةةةوةى لةةة ثارَنسطةةارى بكةةةٌ لةةة   

لةة لاتَيكة ا لةة لَضةياٌ لةرر بةَ  نةاٌا وة        خَىو موشَلناىاٌ 
م رةظةى راىةَى بةةة بةٍةظةت ئةطةةةر ئةةو ثةناىةةة بةرىةة شةةةرو      

( رواىةسة ثَيعةةواو   بةوةفابً بةرامبةرىا ثاظةاٌ ثَيغةمبةةر)  
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ىةةةةيبى ىَل ٍةَلبةة اررٌ لةةة ببيةةة لةةةفيل بةشةةةر طةلةلةناىةةةوة      
عًٝوووو٘ (ا ئةةةةةو ئةرلةةةةةػ اوبرنةةةةل)لةبةةةةةررةو ثَيغةمبةةةةةررا)

ثَىةةةى ٍةشةةةواو ئةةةةو ظةةةةوة ئةةةةو رةشةةةت ىيعةةةاىى        (ايطوووالّ
(ا وة ثَيغةمبةةةةةةرى ثَيعةةةةةةوالاىى رةلةةةةةرر بةةةةةَ ثَيغةمبةةةةةةر)

( عب اللةةةةى لةةةورى رةواحةةةةى ٍةَلبةةة ارر لةةةة ببَيوةةةة    خةةةوا)
 لورى خةزرةج. ذازح٢ثَيعةوا بَ بةىى 

ئةةةةوةبوو طةلةلةةةةى رازى بةةةووٌ ثَىةةةى و رواتةةةر لارةلاىيةةةاٌ      
اٌ بةةةَ بَضةةةووٌ و  ٍةةةةموو رةطةراىةةة ةوة بةةةَ  ى ئةةةةوو طوَنيةةة   

ٍةَلونصةةةةةوةلاىى رةطةةةةةر ا بةةةةةةو ظةةةةةَيوةنة بةةةةةة رَل َظةةةةةىو      
لامةراىىيةةةةةوة طةراىةةةةةوة بةةةةَ مةرنيةةةةةو رةشةةةةوياٌ لةةةةرر بةةةةة   
باىطةةةوازلررٌ بةةَ رَنطةةاى راشةةوى ئيصةة و و ضةةاوةِرواىى ئةةةو    

( رةررةلةةوَنت و ماَلةةلاىياٌ   ر  ةناٌ رةلرر لة ثَيغةمبةةر) 
سٌ و شةةربةرز رةبةً   رووىاا رةلاتةوةو رَنوة ىاوناٌ و رةنثارَن

 بة طةورةنى رَنينوىىيةلةى.
تا ئةوة بوو خواى طةورة ميةتى خَى ر اى  بةشةر عب اللةةى  
لورى رةواحةراو مي اَلَيكى بةوو ئةية ئةةونغ ىةاوى ىةا ذلنة        

(و لةةة خَظةونصةةوى ئةةةوا  بةشةةةر ىةةاوى ثَيغةمبةةةرى خةةوا) 
 ئية خةَلكى عب اللة ناٌ باىك رةلرر )أبا ذلن (.
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 انى سةركةوتنمذدةدةر
( لَضةى لةرر بةَ مةرنيةةو خةةَلكى بةةرةو       ثَيغةمبةرى خوا)

  ايو٘ ا   ث ى ضووٌ بة خَظىيةوةو بة ووتيةى )اهلل الة ( و )  
( ( ثَيعوازناٌ ىَل رةلررا بة طةنعويى ثَيغةمبةةرى خةوا)  ال

برانةةتى خصةوة ىَيةةواٌ لَضةكةراٌ و ثعةةويواىاىةوةا ئةةو لةةَض     
رةنى ةورةنعةةةى راط شةةةاى و لررىةةةةػ بةةةَ مةرنيةةةة رق و تةةةو 

ثياواىى ةةورةنغ خةةرن  بةوو لةة تووِرةنىة ا طِرنةاٌ رةطةر ا        
ضةةوىكة ةةةورةنغ ىةن ةونصةةت ئيصةة و بَ وبَيوةةةوةو ٍةةةواَلى      
بةىاو خةَلكى ا بِروا ا لةبةر ئةوة رةشوياٌ لرر بة ٍةِرةظةةو  
طوِرةظةا  لة لاتَيكة ا موشةَلناىاٌ لةة مةرنيةةرا ٍةشةوياٌ بةةو       

لامةةةةراىىو ئاشةةةانغ و رَل ئةةةارامى رةلةةةرر   ثةةةةِرى خَظةةةىو  
لةطةةةةَل ئةةةةوةى ٍةةةةموو مةةةاَل و خةةةاىوو شةةةةروةتياٌ بةةةة اةةةَى      
ٍَيعوبوو لة مةلكة لةضى خَناٌ بة رةوَلةمةى  رةزاىىةو بةةو   
ئيناىةوة لة ىوورَنكى ظةاراوةى لةة رَلياىة ا رروشةت لرربةووا      
ةورةنغ ٍةموو ماَل و شاماىياىى راط لرر بَ خَىو بةمةػ 

َييا بةَلكو بةربةشوى لة رَنى رنيةى خةوارا رارةىةا لةة     وازى ىةٍ
ىةطا  بة طة ىى عةرةيا اا ئانا موشَلناىاٌ واز لةة ةةورةنغ   
رةٍَييً لة بيةةوَنت بةة ئةارةزووى خةَى فةشةارو بةةِرةَ نى لةة        
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زةوىةةةةةةةةةةةةةةة ا بَ وبكاتةةةةةةةةةةةةةةةةوة   وةر انةةةةةةةةةةةةةةةةتى خةةةةةةةةةةةةةةةواو 
(و موشةةةَلناىاٌ بكةةةا  و ئةةةةماىيغ ٍةةةةر   )ثَيغةمبةرةةلةةةةى

 بً و ٍةروا راىيعً بَي ةىك 
لةو ماوةنةةرا لةة ر   لةة رواى ر   ٍاوبةةػ راىةةرةلاٌ زنةاتر       
رق و ةيييةةةاٌ تةةةاوى رةشةةةةى ا لةةةة رواى ئةةةةوةى ثَيغةمبةةةةرى    

( لةةة مةرنيةةة اةةَيط  بةةوو بيصةةوى لةةةوا لةةارواىَيكى        خةةوا)
ةةةةورةنغ لةةةة ظةةةامةوة رةطةِرَنوةةةةوة بةةةَ مةلكةةةةا لةبةةةةر ئةةةةوة   

َىا ٍاوةَلةةلاٌ رةرضةووٌ بةَ    لَمةةَلَي  لةة ٍاوةَلةةلاىى ىةارر بة     
ئةو لارواىة بة مةبةشوى رةشت بةشةةراطرتً و تةةمَى لررىةى    
ةةةةورةنغ و زنةةاٌ ىَل راىةةى بةةة ظةةَيوةنةلى ئةةابوورى بةةة ٍةةَى     
ثوةةِراى ىى ِرَنطةةاى ظةةاو لةةة لارواىىيةةةلاىىا لةةة ثةةاػ ئةةةوةى    
موىةةةةةافية و روورووةلةةةةةاٌ ئةةةةةةو ٍةواَلةةةةةةناٌ طةناىةةةةة بوو بةةةةةة  

طانةلى ترى طرتة بةةرو رزطةارى بةوو    لارواىةلةا لارواىةلة رَن
بةشةةةةةة مةتىو طةنعةةةةةوةوة مةلكةةةةةةا لارواىوةةةةةىيةلاٌ ئةةةةةةو  
ٍةواَلةةةةناٌ بةةةة شةةةةر لةلاىى ةةةةورةنغ راطةناىةةة  ئةةةةواىيغ      
ٍةشةةوياٌ بةةةو مةترشةةىية طةورةنةةة رةلةةرر لةةة ٍةِرةظةةة لةةة        
بازرطاىىيةلةةةةناٌ رةلةةةا ا لةبةةةةر ئةةةةوة لةةةة رق و توورةنىةةة ا  

وياٌ لرر بة ثي ٌ راِرظنت بَ خةرن  بوو رةخيكاٌا بَنة رةش
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طرتيةةى مةرنيةةةو ٍةةةموو ٍةةَزو ت ةلةةاىى ىيةةوة روورطةلةةةناٌ    
ًُِرًُدىَن ِلٌُْطِفُؤىا ُنيَر اللَِّه )لَلررةوةو بةرةو مةرنية لةوتيةة رَىا  

 ِ ِِِ ََْيا (ا بةةةةَ و شةةةةرةجناو بةةةة ر ِراوىةةةو شةرظةةةَِرى   .....ِبأأأْو
ُُأِم ن ُنأيِرِو ىَ   طةِراىةةوة )....  ( سأأير  8) (لوأأِي روأِرَو اْلفوأَُُِرىنَ  َىاللَّأُه 

 .الصف
* * * 

(رواى طةنعةةويى ئةةةو ٍةواَلةةة ثَىةةىا بةةة   ثَيغةمبةةةرى خةةوا) 
لة مةرنيةة رةرضةووٌ بةَ بةةرةىطارىو     خَىو ٍاوةَلةلاىىيةوة 

تةةةمَى لررىةةةى ةةةورةنغ و وةشةةةواى ىى لةةة شةةةيوورى خَىةةةو    
ٍةَلكةىةةةةةة ىى رةطةةةةةةى خَبةةةةةةةزلساىني و ٍةَلوةظةةةةةةاى ىةوةوةى   

. وة رةرخصويى رر و رةلةشةةلاىياٌ بةَ خةةَلكىا    خةوىةلاىى
(ى 2ئةمةةةػ لةةة مةةاىطى ثةة  زى رةمةزاىةة ا روىةة ا لةةة شةةاَلى ) 

 لَضى.
شوثاى ةورةنغ ٍةزار شةةربازى ظةةِرلةر بةووٌ لةة ثةِر ضةةا       
لرابووٌ و لةطةَلياى ا ضةى ةٍا ووَ  ى زنارةنةاٌ ثةَى بةووا لةة     

ة حةةةفوا ( شةةةرباز بةةووٌ لةة  303لاتَيكةة ا ٍَيةةسى موشةةَلناىاٌ )  
حوظةةةةو روو ٍَيصةةةةناٌ ثةةةَى بةةةوو لةةةة ٍاوةَلةةةةلاٌ ٍةةةةر شةةةَى 
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لةشةةةو بةةة ىةةَرة شةةوارى حوظةةةَن  رةبةةووٌا ٍةةةتا ٍةةةرروو       
 شوثالة لة بةرررا بةنةا طةنعنت. 

لةشةرةتارا ٍةاىى ٍاوةَلةلاىىة ا لةشةةر     (ثَيغةمبةرى خوا)
ئازانةتىو ايَارو رامةزراوىو ورةى بةرز رةلررىةةوةو ثَىةى   

))ٚايرٟ ْ طٞ شٝدٙ   ٜكاةًوِٗ ايٝوّٛ زجوٌ َوٓهِ     ٌ: رةفةرموو
واتةة:  فٝكتٌ ٖٚٛ  اشس َكبٌ غن َدشس ا  أدخً٘ ال اجلٓو١((.  

شوَني  بةو خوانةى ىةفصى ميى بةرةشوة ٍيض لةط ىىية لة 
ئَيوة لة ئةمِر  اةىطياٌ لةطةَل ا بكا  و ئاراو بطرَنت و بةرةو 

بكو رَنةةت ئةةي   رووى رو مةةً بوةشةةوَيت و ثعةةت ٍةَليةةةلا  و 
 خواى طةورة رةخياتة بةٍةظوةوة.

تةةا واى ىَل ٍةةا  طةةةرو و طةةوِرى و وورةو تامةةةزر ى ظةةةٍي ى     
طةنعةةةوة ئةةةةو ثةةةةِرى لةةةة ىةةةاو رَلةةةى ٍاوةَ ىةةة ا بةةةووٌ. ثاظةةةاٌ    

( خةةَى ٍةشةةوا بةشةةةرلررانةتى لررىةةى  ثَيغةمبةةةرى خةةوا)
شوثالةى لة اةىطةلةةرا بةة روعةاو ثاراىةةوةى شةةرلةوتً لةة       

ورةا ٍاوةَلةةةةةةلاىيغ خَيوةتَيكيةةةةةاٌ ٍةَلةةةةة ا بةةةةةَ    خةةةةةواى طةةةةةة 
(ا لةةةةاتَى عب اللةةةةةى لةةةةورى رةواحةةةةة    ثَيغةمبةةةةةرى خةةةةوا) 

( بييةةةةى ضةةةةٌَ بةةةةة لةةةةوَل لةةةةة خةةةةوا      ثَيغةمبةةةةةرى خةةةةواى) 
رةثاِرَنوةوةو ٍةَل ةلةرزَنت لَىى ضووة ثَيغ و فةرمووى: ئةى 
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( خةةةواى طةةةةورة ز ر طةةةةورةترة لةةةةوةى  ثَيغةمبةةةةرى خةةةوا)
( فةةرموى: ئةةى   نً. ثَيغةمبةرى خوا)بةَلَييةلاىى باط بكة

لةةوِرى رةواحةةة ئانةةا ضةةٌَ باشةةى بةةةَلَييى خةةوا ىةلةةةو  خةةواى    
 طةورة بةَلَييةلاىى ٍةر رةباتة شةرو خي فى ىالا .

( رووى وةرطَيِرانةةة ٍاوةَلةةةلاىىو ثاظةةاٌ ثَيغةمبةةةرى خةةوا)
م رةى راىَى بة شةرلةوتً بةشةر رو مياى او اَيطةو ظوَنيى 

ةلاىى رنةةارى لةةرر لةةة لَيةةرةرا فَ ىةةة لةشةةياٌ   ط ىةةى موظةةرنك
رةلو رَنت و ...وة لَيرةػ نةلَيكى تر ...وة لَيةرةػ نةةلَيكى   

 ترناٌ رةطلَيت..
اةةةةىك تةةةةواو بةةةوو بةةةة شةةةةرلةوتيى موشةةةَلناىاٌ بةشةةةةر بةةةَى  
بِرواناى ا وة موشَلناىاىيغ حةفوا لةشةرلررة رق لة رَلةةلاىى  

 بة رنل طرتً. ةورةنعياٌ لوظت و حةفوا لةشيعياٌ ىَل
لةةة لةةاتى اةىطيعةة ا خةةواى ثةةةروةررطار مة ئيكةةةتى ىةةاررة       
خةةواررةوة بةةَ نارمةةةتى راىةةى موشةةَلناىةلاٌا ٍةةةتا ثياوَنةة  لةةة 
ٍاوةَلةةةةةلاٌ رةفةةةةةرموَنت: مةةةةً ت ةلةةةةةو رةطرتةةةةة نةةةةةلَي  لةةةةة  
لافرةلةةاٌ ئةةةمبييى لةةة ثةةَيغ ئةةةوةى ت ةلةةةى بةربكةةةوَنت و   

ةمساىةةى ئةةةوةى لةةة   لَىةةى بةة ا  رةلةوتةةة شةةةر زةوى. بَنةةة ر   
 لوظوى مً ىةبووو و نةلَيكى تر بوو.
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وة خةةةواى طةةةةورة بةةةة ٍةةةَى مة ئيكةتةلاىةةةةوة تةةةرط و رَلةةةة     
راولَىةةةى خصةةةوبوة ىةةةاو رَلةةةى بةةةَى بِروالاىةةةةوةا وة لةةةو راوى    
موظةةةةرنكةلاٌ لةةةةةو ظةةةةوَنياىةرا لةةةةةوتبووٌ لةةةةة ثَيغةمبةةةةةرى  

لةشةةةرةتاى اةىطةلةةةرا رةشةةت ىيعةةاىى لرربةةوو      (خةةوا)
َنيةلاىياٌ بةة بَظةى ىةمابونةةوة. ئةمةةػ نةةلَي       لةشياٌ ظو

لةةةة ئينةةةاٌ و   (ثَيغةمبةةةةرى خةةةوا) بةةةوو لةةةة موعنيسةلةةةاىى  
بةةاوةرى لةةة رَلةةى ٍاوةَلةلاىىةةة ا زنةةار لةةرر بةةة ثَيغةمبةةةةرَنوى       

و وورةو ووزةنةةةةةةةةةةلى زنةةةةةةةةةةارو   (ثَيغةمبةةةةةةةةةةرى خةةةةةةةةةةوا) 
ئازانةتىيةةةةلى زنةةةاترى ثةةةَى بةخعةةةني بةةةَ خةةةةبا  لةةةررٌ لةةةة   

لةةةةةة تَيكَظةةةةةاٌ لةةةةةة طَِرةثةةةةةاٌ بةةةةةَ   خسمةتىةةةةة او لََليةةةةةةراٌ  
رةشةةةةوةبةرلررىى نةةةةةلَي  لةةةةة روو ئاماجنةةةةة ضةةةةالةلة: نةةةةاٌ     
شةرلةوتً وة ناٌ ظةٍي ىا لة ٍةةر نةةلَيكياٌ بطةرى خَيةرى     

 تَي انة. 
عب اللةى لورى رةواحةػ نةلَي  بوو لةو ثاَلةواىة ئازاناىةةى  
لةةة ر  ى بةةةرر لةةةو تاةيكررىةوةنةةةرا رةرضةةووا وة لةةة لةةاتى      

ىةاررى بةَ مةرنيةة     (ثَيغةمبةةرى خةوا)  ى اةةىك  تةواو بووى
لةةةة مةةة رة بةةة ا  بةةةة لةةةةط و لارنةةةاٌ لةةةة بةظةةةة بةةةةرزةلاىىو   
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شةةرةوةى ظةةار بةةةو شةةةرلةوتيةى لةةة خةةواى طةةةورة لررىيةةة  
 و موشَلناىاٌ.(ثَيغةمبةرى خوا)خةَ   بَ 

عب اللة ػ شوارى حوظةةلةوى بةوو رةرضةوو بةَ طةناىة ىى     
 ذازثَى لةطةَل زةن ى لورى ٍاوِر ()فةرماىةلةى ثَيغةمبةر
حوظةةلةى خَى رانةةو ىةاررى لةة     ()لة ثَيغةمبةرى خوا

م ة ب ا  بة لةط و لارناٌ لة بةظةى خةواروو ىسمانىيةةلاٌ.    
ٍةررولياٌ رةرضووٌ ٍةتا طةنعوية ةةرا ى ظارى مةرنية لة 

( ى رةمةةةزاٌ و لةةةوَنوة 09ضَيعةةت ٍةةةىطاوى ر  ى ظةةة ةى )
َىةةى ايةةا بوونةةةوةو بةةةرةو رووى    عب اللةةةى لةةورى رةواحةةة ل  

ظةةةوَنية بةةةةرزةلاٌ لةةةة  ى بةةةالورةوة لةوتةةةة رَىا بةةةة ٍةةةةموو     
تواىةةاى خةةَى بةشةةةر حوظةةةةلةنةوة ٍةةاورى رةلةةرر: )ئةةةى     

 (ثَيغةمبةةةةرى خةةةوا)لَمةَلةةةةى ئةىؽةةةار مو رةبَيةةةت لَيوةةةاٌ  
شةةةةة مةتةو موظةةةةرنكةلاٌ لةةةةو راوٌ و بةةةةةرنل طةةةة اوٌا لةةةةة    

ةبيعةةةةةةةةى تيانةةةةةةةةو روو لو راوةلاىياىةةةةةةة ا روو لورةلةةةةةةةةى ر
لوِرةلةى احلنةاج و ئةةبو اةةٍليغ لةو راوٌ لةطةةَل زةمعةةى       
لةةورى ئةشةةوةرو ئو ةنيةةةةى لةةورى خةلةةةلا وة شةةةوٍةنلى     

لةةة ىةةاو رنلةلاى انةةة لةطةةةَل   )ذٚ األْٝوواب(ٜؼلةةورى عةةةمروى 
 لَمةَلَي  رنلى ز ر(.
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عاؼةةنى لةةورى عةةةرى رةفةةةرموَنت: ٍةشةةواو و بةةةرةو ثةة ى      
ةراشةةويوة ئةةةى لةةورى رةواحةةة  عب اللةةة   ضةةووو و ووئ ئةةةوة ب

 ٤ الإٕ غووو فةةةةرموى: ئةةةةرَى شةةةوَني  بةةةة خةةةواا وة شةةةبةنيَى    
و ٍاوةَلةةةةةةةلاىى رةطةىةةةةةةةوة ئَيةةةةةةرةو (ثَيغةمبةةةةةةةرى خةةةةةةوا)

 رنلةلاىيعياٌ ثَىية بة لَ  لراوى.
ثاظاٌ عب اللة رةشوى لرر بة مو رةراٌ بة ماَلة ئةىؽةارةلاٌ  

وٌ لةة وائيةل و بةةىو    لة بةظى شةرةوة لة ئةةواىيغ برنوةى بةو   
. مةةةاَل بةةةة لةةةاَل مةةة رةى    خ١طُووو١عةةةةمروى لةةةورى عةةةةول و   

شةةةةرلةوتيى ثةةةَى رةراٌ و مي اَلةةةةلاىيغ بةةةة روانةةة ا بةةةة رةو    
رالررىةةةةوة رةنةةةاىوو : ئةةةةبو اةةةةٍلى فاشةةةة لةةةو راا ثاظةةةاٌ  
ئةىؽارةلاٌ ٍةمووناٌ لَبووىةوة لة ىوَن طة )مؽةلى( رواتةر   

ثَيغةمبةةةةرى ى بةةةَ بةةةةرةو ث ضةةةووى  )ايسٚذوووا٤(رةرضةةةووٌ بةةةَ 
  ا وة ث  زبانى ئةو شةرلةوتيةناٌ ىَل رةلرر.(خوا)
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 شاعريى ئيسالم
عب اللةةةةةى لةةةةوِرى ِرةواحةةةةة نةةةةةلَي  بةةةةوو لةةةةة ظةةةةاع ةلاىى       

(ا وةنةلَي  بووة لةواىةى لة ثارَنسطارناٌ ثَيغةمبةرى خوا)
موشةةةةلََناىاٌ. لةةةةوِرى ِرةواحةةةةة   و (رةلةةةةرر لةةةةة ثَيغةمبةةةةةر)  

رةرانةةةوةو رر لةةاىى ٍةَلةة ةماَلني و   بةرثةرضةةى بةةَى بةةاوةِراىى   
طاَلوةةةةى بةةةة ىةةةةزاىى و طومِرانيةةةاٌ رةلةةةررو ظةةةيعرى بةشةةةةر      

 ئيص و و ثِر طرامةلةن ا رةو .
(بةةةَ ٍةةةةموو ظةةةوَنيَي  ضةةةةلى تانبةةةةتى  ثَيغةمبةةةةرى خةةةوا)

بةةةلاررةٍَييا لةةة بةةَى بلةةوَى وضةةاا بَيةةت بةةَى و بةةَ ٍةةةةموو         
 ظوَنيَي  ثياوى رةخصوة ىاوى.

و ظاع ةلاىةوة شياٌ ٍةبووٌ: عةب َلَ ى وة لةشةرووى ٍةمو
لةةةوِرى ِرواحةةةةا وة حةشةةةاىى لةةةوِرى ثابةةةت و لةةةةعبى لةةةوِرى    

 مالي . لةٍةمووظياٌ ئةىؽارى بووٌ. 
حةشاٌ و لةعب بةرثةضى موظرنكةلاىني رةرانةوة بةةصةثَي 
وتً و طاَلوة ثَيكةررٌ ٍةَلوَنصةوة ىاظة نيةلاىياٌ رةررةخصةت     

 ىةلررٌ بةثةناٌ و ......ٍو . لة  ةررو رةشت ررَن ىو وةفا
بةةةةةةةَ و عب اللةةةةةةة لةةةةةةوِرى ِرةواحةةةةةةة زنةةةةةةاتر باشةةةةةةى خراثةةةةةةى  
موظةةةرنكةلاىى رةلةةةرر لةةةة لةةةوفرو لافربوىيةةةاٌ بةةةةخواو بةةةت    
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ثةرشةةةةةةةةويياٌ و زنيةةةةةةةةالررٌ و ئةجنامةةةةةةةة اىى حةرامةةةةةةةةةلاٌ. 
موظةرنكةلاىيغ بةطعةوى و ظةةاع ةلاىياٌ بةتانبةةتى ثَييةةاٌ    

لةشةةةةةرناٌ  وابةةةةوو لةةةةة ظةةةةيعرةلاىى حةشةةةةاٌ و لةةةةةعب ز ر   
ةورشةةةة وةا لةظةةيعرةلاىى عب اللةةة. بةةةَ و لةةة خةةواى طةةةورة 
ٍي انةةةةةتى رةراٌ و بةضةةةةالى موشةةةةَلناٌ رةبةةةةووٌ ئةةةةةو لاتةةةةة 
ٍةشوياٌ رةلةرر لةة ظةيعرةلاىى لةوِرى ِرواحةة ز ر بةةٍَيسترة       

 لةشةرناٌ وةا لة ظيعرةلاىى حةشاٌ و لةعب.
 را(عب اللة ز رَن  لةظيعرةلاىى بةشةةر ثَيغةمبةةرى خةوا)    

(بةة ضةالى رارةىةاو رةشةت خَظةى      ووتوةو ثَيغةمبةرنغ )
 ىَل رةلررو بَى رةثاِرانةوة.

 )عةروةى لوِرى زوبَير ( رةَلَيت :
)ظيعرى ٍيض لةشه ىةبيصووة ئةوةى ةى ظيعرةلاىى عب اللةة  

 لوِرى ِرةواحة بةخَيرانى و بة اةرنئىيةوة وتبَيوى (
 َيت:عب اللة لوِرى ِرةواحة رةطَيِرَنوةوةو رةَل

راىيعوووة  (ضوومة ىاو مسطةو  و بيييه ثَيغةمبةرى خوا)
لةةةةة شوضةةةةَيكى مسطةوتةةةة او لَمةةةةةلَيكى ز ر لةةةةةٍاوةَ ٌ بةةةةة       
ضةةةواررةورنةوةٌا لةةةة مييةةةاٌ بييةةةى ٍاوارنةةةاٌ لةةةرر: عب اللةةةة   
لوِرى ِرةواحة.. عب اللة لةوِرى ِرةواحةة.. ميةيغ ٍةشةوه لةرر      
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ظةوه و شةة مه   (باىطى لررو. بةةرةو  نةاٌ ِر   لة ثَيغةمبةر)
 ىَل لرر فةرموى: رابييعة لَيرة.

مييغ لةة بةررةمية ا راىيعةوه .ئيينةا فةةرمووى :ضةٌَ ظةيعر        
رةَلَييت طةر بوةوَنت بيَلَييت  وةلو بَلَييت بة نةوة شةةنربوو.  
ووئ: شةةةةةةنرى ئةةةةةةو ظةةةةةوة رةلةةةةةةو و بةةةةة ى ىَل رةلةمةةةةةةوةو  
ظةةةةةةةيعرةلةى بةةةةةةةَ ٍةَل ةبةشةةةةةةةوه .فةةةةةةةةرمووى رةى باشةةةةةةةى  

 بكة. موظرنكةلاٌ
ئةةةىَل.... ميةةيغ ٍيوةةه ئامةةارة ىةةةلرربوو بَنةةة بةة و لةةررةوةو    

 بةظيعرةوة ووئ:
 

 أْٞ ة سضث فٝو اخلن أعسف٘
 ٚال ٜعًِ إٔ َا خاْين ايبصس

 أْث ايٓيب َٚٔ حيسّ غ اعت٘
 ّٜٛ ا طاب يكد أشز٣ ش٘ ايكدز

 فخبث ال َا اةاى َٔ ذطٔ
 يف املسضًني ْٚصسا ناير٣ ْصسٚا
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(فةةةرمووى تةةَػ ئةةةى لةةوِرى ِرواحةةة خةةورا غةمبةةةرنغ )ثَي
 رامةزراو  بكا .

عب اللةةةةةةةة بةظةةةةةةة ارى اةةةةةةةةىطى )ئوحةةةةةةة (ى لةةةةةةةرر. وة لةةةةةةةةو      
تاةيكررىةوةنةظةةةةةةةة ا شةةةةةةةةةرلةو  و رو ميةةةةةةةةاىى ئيصةةةةةةةة مى   
. ِراضَلةلاى و بة باظةى رةورى خةَى بييةى بةة مشعةَيرو زوبةاىى      
بةَ  ئةوةبوو رواى تةواو بووىى اةىطةلة رةشوى لرر بةة طرنةاٌ   

 ثَيعةواى ظةٍي اٌ )حةمسة( وة ئةي وو :
 

 شهث ع٢ٓٝ ٚذل با شهاٖا
 َٚا ٜػين ايبها٤ ٚ  ايعٌٜٛ

 ع٢ً أضد اإلي٘ غدا٠ قايٛا
 أمحص٠ ذانِ ايسجٌ ايكتٌٝ

 أشا ٜع٢ً يو األزنإ ٖدج
 ٚأْث املاجد ايرب ايٛ ٍٛ

 عًٝو ضالّ زشو يف جٓإ
 خمايطٗا ْعِٝ   ٜصٍٚ

 أ  ٜاٖاغِ ا خٝاز  ربا
 ٌ فعايهِ ذطٔ مجٌٝفه
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 زضٍٛ ال َصطرب نسِٜ
 شأَس ال ٜٓطل اذ ٜكٍٛ

 
 أ  َٔ َبًؼ عين يؤٜا

 فبعد ايّٝٛ دا١ً٥ ةدٍٚ
 ٚقبٌ ايّٝٛ َاعسفٛا ٚذاقٛا
 ٚقا٥عٓا شٗا ٜػ ٢ ايػًٌٝ

 ْطٝتِ ضسشٓا شكًٝا ايبدز
 غدا٠ أةانِ املٛج ايعحٌٝ

 غدا٠ ح٣ٛ أشٛ جٌٗ  سٜعا
 عًٝ٘ ايطن ذا١ُ٥ جتٍٛ

 اشٓ٘ خسا مجٝعاٚعتب١ ٚ
 ٚغٝب١ عض٘ ايطٝف ايصكٌٝ

 َٚرتنٓا أ١َٝ جمًعبا
 ٚيف ذٝص١َٚ يدٕ ْبٌٝ

 ٖٚاّ شين زشٝع١ فاضأيٖٛا
 ف ٞ أضٝافٓا َٓٗا فًٍٛ
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وة لةةة لاتَيكةة ا لةةة )بةةةىو عةةامر( ئةةةو  ةةةررةناٌ لةةة ٍةةاوةَ ىى      
( لةةةةةةرر لةةةةةةة )بئةةةةةةر معوىةةةةةةة(را. لةةةةةةة لةةةةةةةىاو   ثَيغةمبةةةةةةةر )

لةةةةةةوِرى وةرةةةةةةةائى    ظةةةةةةةٍي ةلاى ا)ىافعى لةةةةةةوِرى بةةةةةةةرنلى  
 ئةخلةزاعى( تيابوو. بَنة عب وَلَ  بَى رةطرناو رةنو :

 زذِ ال ْاف  شٔ شدٌٜ
 زمح١ املبتػٞ حٛاب اجلٗاد

  اشس  ادم  ٚيف  اذا ٖا
 أنخس ايكّٛ قاٍ قٍٛ ايطداد

 
شوين  (فةرماىى لةرر بةة تةةمَى لررىةى)    وةثَيغةمبةرى خورا )

ناٌ ٍةَلوةظةةاى ةوة. ( لةةة لاتَيكةة ا ثةةةناٌ و بةَلَييةلةةة  ايٓضوون
وةئةمرى لرر بة لوظويى)لةعبى لوِرى ئةظرةل(ى رو ميى 
خوا. لةبةرئةوة عةب وَل ى لوِرى ِرةواحة ز ر رَل َػ بوو بةة  

 لوظويى لةعب و ئةو ظيعرةى ٍةَلبةشت:
 يعُس٣ يكد ذهث زذ٢ ا سب شعدٖا

 أطأزج يؤٜا قبٌ غسقا َٚػسشا
 شك١ٝ آٍ ايهاٖٝٓني ٚعصٖا

 دٖا نإ أغًبٗافعاد ذيٝال شع
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 فطاح ضالّ ٚأشٔ ضع١ٝ ع٠ٛٓ
 ٚقٝد ذيٝال يًُٓاٜا اشٔ أخطبا

 ٚأجًا ٜبػٞ ايعص, ٚايرٍ ٜبتػٞ
 خالف ٜدٜ٘ َاجين ذني اجًبا

 نتازى ضٌٗ األزض ٚا صٕ ُٖ٘
 ٚقد نإ ذا يف ايٓاع أندٟ ٚا عبا

 ٚغأع ٚعصاٍ ٚقد  ًٝا شٗا
 َا غٝبا عٔ ذاى فُٝٔ ةػٝبا

 الُٖاٚعٛف شٔ ض٢ًُ ٚاشٔ عٛف ن
 ٚنعا ز٥ٝظ ايكّٛ ذإ ٚخٝبا

 فبعدا ٚضركا يًٓضن َٚخًٗا
 إ اعكا فتس أٚ إ ال اعكبا

 
(لَضى ا لَتانى 3اةىطى ئوحور لة ماىطى )ظةواىل (شاَلى) 

ٍةةا  و ئةبوشةةوفياىيغ ثةناىىةة ا بةةة موشةةَلناىاٌ لةةة رةبةةَى    
شةةةةاَلى راٍةةةةاتوو لةةةةة بةةةةةرررا ثَييةةةةاٌ بطاتةةةةةوةو بةةةةةرةىطارناٌ  

( ٍةا  ثَيغةمبةةر)  لاتَى لة لةاتى ثةناىةلةةى    بوةشوَىا وة
بةةة ٍاوةَلةلاىيةةةوة رةرضةةووٌ بةةَ ئةةةو ثةناىةةةى لةةة ئةبوشةة ياٌ   
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(ظةو ماىةوةو ضةاوةِرواىى   8وتبوى. ئةوةبوو لة بةرررا ٍةظت)
ئةبوشةةةةةوفياىياٌ رةلةةةةةرر لةطةةةةةةَل شةةةةةوثالةى ةةةةةةوِرةنغ. ئةةةةةةبو 
و شوفياىيغ لةو لاتةرا بةخَىو شوثالةنةوة لة مةلكةوة بةرة

مةرنية لةوتبوة ِرَى. لة لاتى ِر ظةويي ا واى بةة بةاػ زاىةى لةة      
بطةِرَنوةةةوةو ظةةةِرىةلا . ئةةةوةبوو طةِراىةةةوة بةةَ مةلكةةةو ظةةةِرى 

( طةِرانةوة بَ ( ىةلرر. ثَيغةمبةرنغ )لةطةَل ثَيغةمبةررا)
 مةرنية.

( عةب ولَ ى لوِرى ِرةواحةةى لرربةووة   لةو لاتةرا ثَيغةمبةر)
بَنةةةة لةةةاتَى لةةةة طةِرانةةةةوة ئةةةةو ٍَىراوةنةةةةى    ئةةةةم ى مةرنيةةةة.

 ٍةَلبةشت :
 ٚعدْا أشاض ٝإ شدزا فًِ جند
 ملٝعادٙ  دقا ٚإ نإ ٚافٝا

 فاقطِ يٛ ٚافٝتٓا فًكٝتٓا
 ألشث ذَُٝا ٚافتكدا املٛايٝا

 ةسنٓا ش٘ اٚ اٍ عتب١ ٚاشٓ٘
 ٚعُسا اشا جٌٗ ةسنٓاٙ حاٜٚا

 عصٝتِ زضٍٛ ال أف يدٜٓهِ
 نإ غاٜٚاٚاَسنِ ايط٤ٞ ايرٟ 
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 فأْٞ ٚإ عٓ ت٢ُْٛ يكا٥ٌ
 فد٣ يسضٍٛ ال أًٖٞ َٚايٝا

 اطعٓاٙ مل ْعد ي٘ فٝٓا شػنٙ
 غٗاشا يٓا يف ظ١ًُ ايًٌٝ ٖادٜا

 
لاتَي  خواى طةورة ئةو ئانةتةةى ىةاررة خةوارةوة لةة شةورةتى      

 ( :أيػعسا٤)
ََٕٚايػُّوووَعَسش ٚمٚ ِم اِيَػوووا ٗم ٞ  (22)ا٤ َٜتَّوووبهعم َِ فهووو ٗمووو َّْ َِ َةوووَس َأ َٚاد   َأَيووو  ٌَ ُنووو

َٕ ُمووٛ َِٜٝٗ(225)    َٕ ًُووٛ ََووا َيووا َِٜ َع  َٕ َِ َُٜكُٛيووٛ ٗموو َّْ َٔ   (226)ََٚأ ِإيَّووا ايَّوورهٜ
َٚاَْتَصوسمٚا َهؤ َشَعوده     َ٘ َنخهنّا  ََٚذَنسمٚا ايَّ ََٚعُهًُٛا ايصَّايهَراجه  ٓمٛا  ََ آ

  َٕ َمٓكًََووا  َٜٓكًَهبمووٛ  َّ ُمووٛا َأ َٔ ظًََ ِم ايَّوورهٜ ََٚضووَٝعًََ ُمووٛا  -224زََووا ظًُه
227. 

واتة:)ظةةةةةةةةةاع ةلاٌ طومِرالةةةةةةةةةاٌ ظةةةةةةةةةوَنيياٌ رةلةةةةةةةةةةوٌ و    
ظيعرةلاىياٌ ثرة لة رر و رةلةشةا ىاناىبييى لةة ضةٌَ ٍةةمو    

 ٌ وةلةةةررةوة بةةةةو ةصةةةاىة ىالةةةةٌ لةةةة     -رَنطانةةةةلى رر  رةطةةةر
اطة لةو ئيناى اراىة ىةبئ لة لةررةوةى ضةالةرةلةٌ    -رةنَلَيً

ونةةةةةةارى خةةةةةةةوا ز ر رةلةةةةةةةٌ و بةةةةةةةة ظةةةةةةيعرةلاىياٌ رنيةةةةةةةى    
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ةررةخةٌ... وةشوةو لارة موظرنكةلاىيغ رةبييييةةوة  خواش
 ض ضارةىوشَيكي رةػ رةناىطرَنوةوة.

و حاشووث بةثةلةةة عةبةة ولَ ى لةةوِرى ِرواحةةةو حةشصةةاىى لةةوِرى  
لةعبى لوِرى مالية  شةَى لةَلةة ظةاع ةلة بةة طرناىةةوة ٍاتيةة        

 ( ووتياٌ :خسمةتى ثَيغةمبةر)
و  شةةةةةةةةوَني  بةةةةةةةةةخوا خةةةةةةةةةوا ىةةةةةةةةاوى بةةةةةةةةةررونً و ِرووِرةػ   

 ( فةرمووى:(لررونً. ثَيغةمبةر)ضر٢فَ)
)ىةخَير ئةى عب اللة ....ىةخَير ئةى حةشةاٌ .... ىةةخَير ئةةى    

َٕ لةعب... ٚمٚ ِم اِيَػا ٗم ٌَ       (224)َٚايػَُّعَسا٤ َٜتَّبهعم َِ فهوٞ ُنو ٗمو َّْ َِ َةوَس َأ َأَيو
َٕ ُمٛ َِٜٝٗ َٕ  (225)َٚاد   ًُوٛ َٕ ََا َيا َِٜ َع َِ َُٜكُٛيٛ ٗم َّْ َٔ  ِإيَّو  (226)ََٚأ ا ايَّورهٜ

ًُووٛا ايصَّووايهَراجه ََٚعُه ٓمووٛا  ََ ....)ئةماىةةةى لةةة ئةفةةةرموَى اطةةة  ..آ
 لةواىةى ئيناىياٌ ٍةنة و ٍو ... واتة: ئَيوة....(

ئةوةبوو رواى ئةوة عب اللة بةخَظةخاَلى و بةة رَل َظةىو رَل    
ئارامىيةةةةوة رةشةةةوى لةةةررةوة بةظةةةيعرة ىةةةةمرةلاىى بةشةةةةر    

ئةو لارةوة ِرةفوارى اواىى لة  ئيص م ا. تاواى لَيَا  بةٍَى
ىاو خةَلكي ا بَ ولررةوةو باشى ئةو ِر  اىةى خَى رةلرر بةة  
ٍةمو رَلصَزى و ئةماىةتَيكةوة.. تةا ئةةو بةرٍةمةة ىانابةةى بةَ      

 بةاَيََيعوني لة ئةرةبى ثاا و شا ى ئيص مى ... 
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  طةرِانةوة بة ثيادةيى
َ ثَيغةمبةر) شٓو٢  لَية اىى )  (بةرةو )املرنصيع( بةرَى لةو  بة
(و اةةةىطني لةطةةةَلياٌ. وة لةةةلاتى طةراىةوةىةة ا بةةَ  املصووطًل

مةرنيةةة لةةة ىيةةوةى ظةةةورا لةةة )العمية(رابةةةزىو ئةنونصةةت بةةة   
 ِر   بوَيوة ىاو مةرنية.

اابرى لةوِرى عب اللةةى ئةىؽةارى ئةةَلَى: مةً لةطةةَل عب اللةة        
 لوِرى رةواحةرا بووو لة اة ىطى )املرنصيع(.

ةو تةواو بونًا لة)واري العنية( رابةةزنً لةة   وةلاتئ طةِرانيةو
ىيوة ظةورا. لةو لاتةرا خةَلكى لة وَلاخةلاىياٌ  رارةبةةزنً و  

 رةضووٌ بَ خةوتً و ثعوراٌ.
   (ثَيغةمبةرى خوا)وومتاٌ: لوا 

 ووتياٌ: لة ثَيعةوةى خةَلكةلةرانةو خةوتووة .
عب اللة لةوِرى رةواحةة ثةَى ى ووئ: ئةةى اةابر بَضةى ثَيعةى        
خةةةةَلكى ىةلةةةةونً و لةةةة ثَيعةةةى ٍةمووناىةةةةوة ىةضةةةييةوة ىةةةاو 

 ماَلةوةماٌ  
ميةةيغ ووئ: ئةةةى بةةاولى ذلنةة . ىامةةةوَى ثَيوةةةواىةى لةةةط   

 بكةو. لةط ىابييه ثَيغ لةوتبَى.
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: شوَني  بة خوا ثيغةمبةر ىةٍى ىَل ىة لررونً فةرموى عب اللة
 لةثَيغ لةوتً .

 ووئ: بةَلاو مً ٍةر ثَيغ ىالةوو ...
 :رةفةرموَنت ب اا
عب اللةةةة خواحةةةافيسى ىَل لةةةررو ورةرضةةةوو بةرةومةرنيةةةة. لةةةة   )

 .(رواوة شةنرو رةلرر لةشةر رَنطا لةشى لةطةَل ىةبوو
:)ئةةةةةةةةةوة نةلةةةةةةةةةو ظةةةةةةةةوَي  بةةةةةةةةوو لةةةةةةةةة رةفةرموَنتاةةةةةةةةاب  

ىةٍى ىَل لرر. وةٍيض ظوَيكه ىةةبيييوة ٍَيية ةى   (ةمبةر)ثَيغ
 (ضاا بَيت(.شةربازطةو ثةنوةشت بووٌ بةلَمةَل و)اةماعة

( وةٍةابوو ئةطةةر لةة شةةفةر نةاٌ لةة       وةشوىيةتى ثَيغةمبةر)
اةىك بطةرانةتةوة بةظةو ىةرةطةرانةوة ىاومةرنية. بةَلكو لةة  
ضواررةورى ظةاررا خةنةةى ٍةة َلة ةراو شةةربازطةى رارةىةاو       
نةةةةةةةةةةلَيكى رةىةةةةةةةةةارر بةةةةةةةةةَ ٍةةةةةةةةةةواَل راٌ بةخةةةةةةةةةةَلكى لةةةةةةةةةة 

ى لةة خةةَلكى   (طةراوةتةوة. ئةوةنغ لةبةر ئةةوة ثَيغةمبةر)
لة ثِر ِراىةضَلةلَىو خةوناٌ ىَل تَي  ىةضَيت بَيية رةرةوة بةظةو 
بةةةَ ثَيعةةةوازى ىَل لررىةةةىا بةةةةَلكو بةةةةِر   رةضةةةووة ىاوظةةةار لةةةة 
لاتَيكةة ا لةةة خةةةَلكى خَنةةاٌ ئامةةارةلرروةو ظةةارناٌ ثالةةةوة      
لرروةو ئاوِرظَييى اارةوظةةاو و ِرَنطةاو باىةةلاىياٌ لةرروةو    
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 ٌ لةبةةةر لةةرروة بةةَ ثَيعةةوازى لةةررٌ لةةة     اةةل و بةةةرطى اواىيةةا
 (. ثَيغةمبةرى خَظةونصت )

 
 

 خواردنى كؤمةلَى خةندةق
رو ميةاىى ئيصة و ٍةةوَل و لَظعةياٌ زنةارلرر لةة )اولةلةةةو       
موىافيمني و ٍاوبةػ راىةراٌ( بَ ر انةتى لررىى رنيى خواو 
ظوَنً لةوتواىى. لةبةرئةوة ئةو ٍَيساىة لَبوىةوة ر ى ئيص و 

و ِروى مةرنيةةةةة ظةةةةاَ وناٌ ٍَييةةةةاا لةطةةةةة  خَظةةةةياى ا  و بةةةةةرة
ةفاٌ وفةزارةو  ةنرى ئةواىيعةياٌ(ٍَييابوو لةة   طٍَزةلاىى) ة

 عةرةبة رةظوةلىيةلاٌ.
(ىاضةةةةةةارلرر لةةةةةةة لةطةةةةةةة    ئةمةةةةةةة ثَيغةمبةةةةةةةرى خةةةةةةواى)  

ٍاوةَلةلاىىةة ا خةىةة ةةَيكى طةةةورة ٍة بكةةةىً ومةرنيةةةى لةةة     
خوانةاٌ ىَل بَيةت ز ر    رو مياٌ ثَى بثةارَنسٌ .ٍاوةَلةاىيغ رةزاى  

بةةةةةة طةةةةةةرو وطورىةةةةةو ىَل بةةةةةِراٌ و ر  شةةةةةَزى نةةةةةةوة ئةةةةةةرلى   
شةرظةةةةةاىياٌ بةةةةةةاَى رةٍَييةةةةةا لةةةةةة ٍةَلكةىةةةةة ىى خةى ةةةلةةةةةة 

(خةةةَى ٍةةةة  رةشةةةوا بةٍة لةىةةة ىى .ثَيغةمبةةةةرى خةةةواػ)
لةطةَلياى او ٍاىى رةراٌ و روعاى بَ رةلررٌ . ٍاوةَلةةلاىيغ  
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ِراى ِر  نةةاٌ تةةةرخاٌ بةةة وَنيةةةى لةةوِراىى ِر  ى ميخيةةةتى تَيكةة  
لرربوو بَ لةارلررٌ تيانة او ظةةواٌ رةطةراىةةوة ىةاوخَيساٌ و      
ماَلةةةلاىياٌ  بةةةَلاو ٍةةةبوو ظةةةوو ِر   بةةة ررَنةة انى لةةا  لةةارى   

 رةلرر تيان ا  
(بةةة ٍةةةةزاراٌ ِرةزاو  ٍاوةَلةةة ئازنسةلةةاىى ثَيغةمبةةةرى خةةوا)    

رةمحةتى خواتاٌ لةشةر . بةة ِراشةوى ئَيةوة ظانصةوةو ثيةاوى      
...زضوٞ  شٍةظنت . بةِراشوى ئةوئانةتةى لة بَتاٌ رابةزى:بة

ةابيلى خَتاىةا ئَيوة بةةو ٍةوَلةةتاٌ   د ال عِٓٗ ٚزضٛا عٓ٘...
بةٍةظةةواٌ لةةِرى. بةةةَلاو ىةةازا  ئَينةةةى فةرنكةةة موشةةَلناىاىى       
شةرةى بيصوةو ضى بكةةنً   ضةٌَ خَمةاٌ بةة ظةوَنيكةوتةى      

لةةةة لاتَيكةةة ا   ئةةةةو ِرَنبةةةازة بةةةساىني لةةةة ئَيةةةوةى لةشةةةةربووٌ .     
 رارَنكناٌ ىةخصوَتة شةر بةررَن  بَ خوا.

ئةوةىةة ةماٌ لةشةةةرة.. ئةوةىةة ة رةتةةوا  بَلةةَيه... ثةةةروةررطار    
لةباخةلاىى بةٍةظوا بةرن ارى ىاوضاواىى اواىى ئةو ٍاوةَلة 

 ...َنيآ...بَ خوا شوَلخاوة ئيناىياىة ظارماٌ بكة..
ة بةةوو. بةةةَلاو ئةمةةة ٍةَلوَنصةةت و لةةارى موشةةَلناىاىى راشةةوةةيي 

رووِرووة موىافيمةلاٌ خَناٌ لةو لارة ئةرزىيةوة بةضةى ةٍا 
بةٍاىةةةةةى رر . لةئةمةةةةةػ شةةةةي ةتى موىافيماىةةةةة لةٍةةةةةموو      
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شةةةةةررةو و ظةةةةوَنيَيك ا. بةةةةةو اةةةةَرة ٍةَلكةىةةةة ىى خةىةةةة ةق      
 ( ِر  ى خاناى . 21بيصت)

( لةطةةَل ٍاوةَلةلاىية ا   لة نةلَي  لةِر  ةلاى ا لةة ثَيغةمبةةر)  
ٍةَلكةىةة ىى خةىةة ةق بةةووٌ. ميةة اَلَيكى بييةةى لةةة لةةة  خةةةرنكى 

( لوَنوةةَيكى لراشةةةلةى ا ظةةوَيكى ٍةةةَلطرتبوو. ثَيغةمبةةةر) 
 باىطى لررو لَىى ثرشى: ئةوة ضىية لةلراشةلةت ا  

(ئةمة خورمانةو رانكه ئةونغ وتى: ئةى ثَيغةمبةرى خوا)
لة ىاوى)عةمرةى لوى ِرةواحة(نة بةمي ا ىارروَنوى بةَ بةاوله   

ىاوى)بةظةةة ى لةةةوِرى شةةةةع (ة لةطةَل)عب اللةةةةى لةةةوِرى    لةةةة
(عةبالةةةى رةواحةةة(ى خةةاَله تةةا بي ةةٌَ. ثَيغةمبةةةرى خةةوا)    

رالةىةةة و فةةةةرماىى بةةةة مي اَلةلةةةة لةةةرر لةةةة خورمالةةةة بةشةةةةر    
 رةشوى ا بِر َنيَيوة شةر عةبالةى.

 مي اَلةلةةةػ خورمالةةةى ِرظةةت.. تةةاواى ىَل ٍةةا  خورمالةةة لةةة  
(رةبةةةارى َوزى ثَيغةمبةةةةرةوة)ىَيةةةواٌ ٍةةةةرروو رةشةةةوى ثةةة  

بةشةر عةبالةى ا تاثِربوو بة اَرَن  ىةن ةطر  و ٍةررةباري 
 نة شةر عةبالةو بةو  و ن ا رةِر ا..

( فةةةرماىى لةةرر بةةة نةةةلَي  لةةة لَمةةةَلى    ثاظةةاٌ ثَيغةمبةةةر) 
 خةى ةق باىك بكا  و بَلَى:)وةرٌ ىاىةلةتاٌ خبٌَ(.. 



 )رةساى خواى ىلَ بيَت( ةواحةى رِى كورِةعبدالل                      ثالَةوانانى ئةنصار    
 
 

 

33 

وة لةة زنةاتر لةة شةَى     ٍةموو لَمةَلى ئةةٍلى خةىة ةق لَبووىةة   
( ثيةةةاو رةبةةةووٌ .ٍةةةةمووناٌ لةةةةو خورمانةةةةناٌ  3111ٍةةةةزار )

خوارر تا تَيربووٌا روانى لةشةنرى رةلةٌ رةبييً ٍيوى لَي 
 لةو ىةلررووة.  

(لةارَنكى طةةورةى لةررة شةةر     ئةو موعنيسةنةى ثَيغةمبةر)
رَلةةى ٍاوةَلةةاٌ و زنةةاتر ٍاىىةة اٌ لةشةةةر لةةارو ةورباىىةة اٌا و    

 تى زناترى لةىاو رَلياى ا رروشت لرر. اَػ و   ة
ئةةةو بيصةةت ر  ةى لةةة ٍاوةَلةةةلاٌ تيانةة ا ماىةةةوةو خةةةرنكى      
ٍةَلكةى ىى خةى ةق بةووٌ خَظةةنً ِر  اىَية  بةوو بة ناىةةوة      
لةطةَل ئةو ٍةموو ىارةحةتىو ترط و ئازارو ماى وو بوىةظة ا  

. 
ئةةةةوةػ لةبةةةةر ئةةةةوة بةةةوو لةةةة ئةةةةو ثياواىةةةة ز ر ثةنوةشةةةت و  

(ٍةةةبووة. ىةة ى خَظةونصةةوىياٌ بةةة ثَيغةمبةةةرةوة )  ثةنوة
( شةعا  لةمة ىةبوو لارناٌ تَي ا 01ٍةموو ر  َن  لة لة رة )

( ٍةةواَلى ثَيطةنعةت   رةلةرر .لةةو لاتةةرا ثَيغةمبةةرى خةوا)     
لةةةةة )بةةةةةىى ةوِرةنسة(لةةةةة اولةلةةةةةلاٌ ثةةةةةناٌ وبةَلَييةلةةةةةناٌ 

وظةرن   (نارمةةتى م ٍةَلوةظاى  تةوة لةطةَل ثَيغةمبةةرراو ) 
و موىةةةةةةةةافة و عةرةبةةةةةةةةةلاىياٌ راوةو ثعةةةةةةةةوياٌ طرتةةةةةةةةووٌ.   
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( ونصةةةةةوى ِراشةةةةةوى ئةةةةةةو ٍةواَلةةةةةةى بةةةةةَ   ثَيغةمبةةةةةةرنغ )
رةربكةةةوَىا لةبةرئةةةوة ضةةوار لةةةط لةةة ٍاوةَلةةةلاىى ىةةارر بةةةةةةَ  

 :)بةىى ةوِرنسة( لةئةماىة بوٌ
عب اللةةى   -شةةع ى لةوِرى مةةعاز    -)شةع ى لةوِرى عوبةارةا  

ِرى اوبةةنر (وة فةةرماىى ثَيكةررٌ    خةواتى لو -لوِرى ِرةواحة
لة ِراشوَيوى ئةو ٍةَلوَنصوةى )بةىى ةورنسة(ناٌ بَ رةربكةوَى 

 لة ثةناٌ ظكاى ٌ ناٌ 
ثعةةةةةت تَيكةةةةةررٌا وةفةرماىيعةةةةةى ثَيكةةةةةررٌ ئةطةةةةةةر )بةةةةةةىى     
ةورنسة(لةشةر ثةناىةلةى خَنةاٌ مابووىةةوة ئةةوا بةئاظةكرا     

  ٌ لة)بةةةةةىى  ئةةةةةو ٍةواَلةةةةة بَ وبكةىةةةةةوة. بةةةةةَلاو ئةطةةةةةر بيييةةةةا
ةورنسة( ةررناٌ لرروةو ثةناىةلةناٌ ٍةَلوةظاى  تةوة ئةةوا  
بةئاظةةةكرا بَلةةةاوى ىةلةىةةةةوةو بةةةة ا ةةةرةو ىََييةةةى ٍةواَلةلةةةةى  
ثَيبَلةةةَيًا ئةمةةةةػ لةبةةةةر ئةةةةوةى لةةةة ىةةةةوةلو ٍاوةَلةةةةلاٌ بةةةةو  
ٍةَلوَنصةةةوةى )بةةةةىى ةورنسة(ثعةةةوياٌ شةةةارربَيوةوةو وورةنةةةاٌ 

ئةوةنةةةة ِرَنةةة  و ثَيكىةةةو ىةخعةةةةراىاٌ لةةةةلارى   لةةةةو بَيوةةةةوة. 
ىةةةا ئةةا اوةطَيِرىو بةةَى شةةةروبةرى.. بةةةَلكو لةةارى  ئيصةة مي ا.

 رنيى خوا  ثَيونصوى بة راىانىو لَيساىىو ِرَن  و ثَيكى ٍةنة.
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ضةةةوار ٍاوةلََََةلةةةةػ طةنعةةةوية )بةةةةىى ةةةةورنسة(و بيييةةةاٌ لةةةة      
اىةوة ثةناىةلةناٌ ز ر بة شةخوى ظكاى وة. ئةوةبوو لة طةِر

 }(عضووٌ ٚايكوواز٠ ( ثَييةةاٌ وو : )بةةَ ى ثَيغةمبةةةرى خةةوا) 
بةمةػ ئاما ةناٌ لرر بَ ِرووراوى اةىطى )بيةى لةةحياٌ (لةة    
ظةةةةوَنيى ئةةةةاوى )الرايةةةةع(و  ةةةةةررى موظةةةةرنكني بةرامبةةةةةر      
)خوبةةةنبى لةةوِرى عةةةرى (و ٍاوةَلةةةلاىى بةرةشةةوى ئةةةو روو     

لةةرر ئةةةماىيغ  ةةةررناٌ لةواتةةة مةبةشةةوياٌ ئةةةوةبوو -ٍةةَزةا
 {.وةا ئةواٌ

 ( لة مةبةشوةلةناٌ تَيطةنعت.ثَيغةمبةرى خواػ ) 
لةةة ثاظةةاى ا )ٍاوبةةةػ راىةةةراٌ و اولةلةةةلاٌ و عةرةبةةةلاٌ(      
ضواررةورى مةرنيةناٌ راو ىسنكةى ماىطَي  ئابَلَةةناٌ خصوة 
شةر ئةو ظارةو رَنطةناٌ ىةةرةرا خةواررٌ بوةَيوة ىةاوى. بةةَلاو      

(ماىةةةةوة. ةَل ثَيغةمبةةةةررا)ٍاوةَلةةةاٌ بةرامةزراوىيةةةةوة لةطةةة
بةئارامطرىيةةةةةلى ز ر بةةةةَي وَنيةةةةةوةو رووراو روور ةصةةةةةناٌ   
بةموظةةرنكةلاٌ ئةةةو  و ضةةةاوةرواىياٌ ئةةةلررٌ ٍةةةتا خةةةواى     
طةورة ئةةو ىاخَظةىيةى لةشةةر ٍةةَلطرتً و بانةةلى ٍَييةا لةة        
خَينةةةةةةةةةةو رةوارى موظةةةةةةةةةرنكةلاىى ٍةَلةةةةةةةةة او ئاطرةلةةةةةةةةةاىى 

َِ   َٚ شلو اى ىةوةو تواىاى لَيِ نً .. َٝعهِٗ َٔ َنَ وسمٚا شهَػو ٘م ايَّرهٜ َزدَّ ايَّ
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ٜ ووّا     ٘م َقِٛ َّوو َٕ اي ََٚنووا  ٍَ ُمووَؤَهٓهنَي اِيكهَتووا ٘م اِي َّوو ََٚنَ وو٢ اي َٝووسّا  َِ ََٜٓوواُيٛا َخ َيوو
 25أ ذصاب /ز.َعِصٜصّا

 
 خورما بةشلةرى خةيبةر

عب اللةةةى لةةوِرى ِرةواحةةة روواةةار اةةةىطى لةةة خةنبةةةررا لةةرر  
(اةةىطياٌ لةطةةَل بكةا ا اةارى     )ثَيغ ئةوةى لة ثَيغةمبةر

(ى لَضةى  6نةلةو لة ماىطى ِرةمةزاى ا بوو لة شاَلى ظةظةى ) 
( لةطةةَل شةَي ٍاوةَلة ا ىةاررى بةَ خةنبةةر       لاتَي  ثَيغةمبةةر) 

تاٍةةةواَلى خةَلكةلةةةى بساىَيةةت و بساىةةَي ضةةياٌ رةوَى و باشةةى    
ضى رةلةٌ  وةٍةواَلى )ئةشة ى لةوِرى زارو (ى رو ميةى خةوا     

 ى بوو بساىَى.لة نةٍوور
عب اللةةة طةنعةةوة )خةنبةةةر (و ضةةووة ىةةاو بةةان و باخاتةةةلاىىا   
شةةةةةَى ٍاوةَلةلةةةةةة بَ وبووىةةةةةةوةو تةةةةةةوزنع بةةةةةووٌ لةةةةةةلوٌ و      
لةلةبةرةلاىي ا تاٍةموو رةىك و باشَيكى )خةنبةر(ناٌ زاىىو 
بَناٌ رةرلةو  ضياٌ رةوَى و ضياٌ راىاوة لة فَيةَل و ثةي ٌ و   

(. اولةلةػ بةو مةشةةلةى  ةر)تةَلةلة بَ ئيص و و ثَيغةمب
ئةةةةماىى ىةةةةةزاىى. عب اللةةةة ػ لةةةةةلَتانى مةةةاىطى ِرةمةزاىةةةة ا    
طةِرانةوة بَ مةرنية لةطةَل ٍاوةَلةلاىى او ٍةموو ٍةواَلةةلاىى  
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( ِراطةناىةةةة  لةةةةة رةىةةةةك و باشةةةةى     بةةةةة ثَيغةمبةةةةةرى خةةةةوا)  
 نةٍوورنةلاىى خةنبةر ..

)ئةشةةةة ى لةةةةوِرى زارو (ثيةةةةاوَنكى ئةةةةازاو  ةررلةةةةةرى لةةةةاول    
لةةةربوو. لاتَيةة  )أبةةورافعى نةةةٍورى (لةةو را نةةةٍور )ئةشةة ى   
لةةةوِرى زارو(نةةةاٌ ٍةَلبةةة اررو لررناىةةةة شةةةةرلررةو ثَيعةةةةواى    
خَنةةةةاٌ. لةولاتةرا)ئةشةةةة ( ٍةةةةةموو نةةةةةٍورى لةةةةةَلررةوةو     
ووتارَنكى بةَ راٌ و ووتى:)شةوَني  بةةخوا ٍةيض لاتَية  ذلنة        

نةٍوورىيةةةةةلاٌ ئةةةةي  نةةةةةلَي     ىةضةةةةووة بةةةةَ ى نةةةةةلَي  لةةةةة  
ٍاوةَلةةةلاىى بةةَ ىةةاررووةو تةةا تواىيونةةةتى لَيةةى لوظةةوووٌا     لة

بةةةةةَ و مةةةةً ظةةةةوَي  ئةلةةةةةو لةةةةة ٍاوةَلةةةةةلا   واتةةةةة نةةةةةٍوور      
ىةناىكرربَيت(. ووتياٌ: باظة تَ ضى رةلةنت لة ٍاوةَلةلاىت 

 ىةناٌ لررووة 
فةةاٌ(را رةطةةةِرَنه و لَنةةاٌ رةلةمةةةوة.    طوو١ووتةةى: بةةةىاو ) ةةة   

لةةَى لررىةةةوةو ئيينةةا  فةةاٌ(را ر ظةةت وطوو١ئةةةوةبوو بةىاو) ةةة
ووتى: )ئةى لَمةَلى نةٍوور. ئةِر نً بةَ ئةةو ظةوَنيةى مةاَلى     
ذلنةة ى لَييةةة ضةةوىكة ٍةةيض لةشةةَي  ىيةةة ئةطةةةر ظةةةِر لةلةةةَل        
لةشَيكى تر بةةةةةةكا  لةماَلةلةنة اا ئةةوا خةاوةٌ ماَلةلةة ئةطةةر      

 زةرةرَنكى لةميغ بَيت لَيى رةرا (.
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 ووتياٌ : بَضوىةلة  ز ر اواىة. 
ٍةواَلةةةةةى ٍةةةةاتيى )ئةشةةةة ى لةةةةوِرى زارو (ى نةةةةةٍوورى  ئةةةةةو

( ئةةةونغ )خاراةةةى لةةوِرى شةةوٍةنل  طةنعةةوةوة ثَيغةبةةةر)
( (ئةةةةو ٍةواَلةةةةى رانةةةة لاتَيةةة  ٍاتةةةة مةرنيةةةةو ثَيغةمبةةةةر)    

 ثرشيارى لَيكرر رةربارةى )خةنبةر(ا 
ئةونغ ووتى :لاتَية  مةً ئةةوَنه بةاَىََيعةت بييةيه ئةشة ى       

بةنةةةةةلى نةةةةةٍوورى بةةةةةرةو  ِروو  لةةةةوِرى زارو و ضةةةةةى  لةتي
 ئةٍاتً.

( ٍةةةاوةَلى بةةةاىك لةةةرر لةةةة   31( شةةةى)ثَيغةمبةةةةرى خةةةورا ) 
تياناى ا: )عةب اللَى لوِرى ئةىيض(ى تيارابوواوة عةب اللةَى  
لوِرى ِرةواحةى لررة ئةم ناٌ و فةةرماىى ثَيكةررٌ لةة بةةرةو     
ِرووى )ئةش ى لوِرى زارو ( بوةً و ىةخعةةنةلى بَرابِرَنة ٌ.    

ثَي ئةَلَيً ثَيةى بَلةَيً و ثاظةاٌ لةةىاوى بةةرٌ و بيكةو ٌ.        تاضى
 ضوىكة اةىك برنوية لة فَيَل و ثي ٌ)واحلري خ عة(. 

...مييةةاٌ تيةةابووو و  )ى لةةوِرى ئةةةىيض رةفةةةرموَنت:  اللةةةعب  
( عةب اللَى لورى ِرةواحةى لررة فةرماى ةماٌا ثَيغةمبةر)

ئةةةوة بةةوو  رةرضةةوونً لةةة مةرنيةةة تةةاىسنكى خةنبةةةر بونيةةةوة    
نةةةلَيكناٌ ىةةارر تةةا بةةة )ئةشةة ( ِرابطةنةةةىَى: )ئانةةا ئَينةةة بَيييةةة  
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ىةةاوةوةو رَلييةةابني لَيوةةاٌ   وة ئةةةو ظةةوةى بةةَى ٍةةاتوونً ثَيةةى  
  (.ِرابطةنةىني   

ووتى: بةَلَى مييغ ٍةر ئةوةو لة ئَيوة ئةةوَىو ميةيغ رَلييةا     
 لة ئَيوة   

 وومتاٌ: بةَلَى. 
( ئَينةةةةى )ثَيغةمبةةةةرى خةةةوا)ضةةةوونية  ى و ثَينةةةاٌ وو : 

ىارر تة    لةي َنى بَ ى و ضالة  لة طةَل ا بكا  و بوكاتة 
 شةرلررةى خةةةةةنبةر(.

ئةةةوةبوو تةةةمات طرتىةةو معةةاوةرةى بةةة اولةلةةة لةةرر بةةةةةَ ئةةةو  
مةشةةةةلةنة. بةةةةَ و نةةةةٍوور ضةةةوىةرةرةوةى ئةشةةة ناٌ بةةةة رَل   

يََعةوا لة لة ىةبوو. ووتياٌ: )ٍيض لا  ذلن  ثياوَن  ىةلاتة ث
 صرائيل بَيت(.ئيبةىى 

ئةشة  ووتةةى: بةةةةةةةةا ئةةةنكا ا ئَينةة لةةة ظةةِرو اةةةىك بَيواةةةة      
بوونً و ظةِرىالةنً. ئةوة بةوو ئةشة  لةطةةَلناٌ ٍاتةة رةرةوة     

(شةةةةةةةةى ثيةةةاوى نةٍوورنيةةةةةوة لةةةة لةةةةة   31لةةةة خةةةةةةنبةر بةةةةة )  
لة  طةَلي ابووٌ لةطةَل ٍةر نةلَي  لةو شةى لةشةرا نةلَيكناىى

 طةَل رابوو .....



 )رةساى خواى ىلَ بيَت( ةواحةى رِى كورِةعبدالل                      ثالَةوانانى ئةنصار    
 
 

 

41 

لةة ظةوَنيَيكة ظةةػ    -( قسقوس٠ حبواز  ئةِر نعوني تةا طةنعةويية)  
لةةونارا )ئةش (ثةظةيناٌ بوونةةوةو    -ميل لة خةنبةرةوة رورة

ِراى طَِرى و ترشاا ٍةتا بة اَرَن  لةة ىاوضةةواىى ا بةةرناٌ    
ئةلرر. ونصوى ثة مارى مشعَيرةلةى مً بة او رةرى بكةا .   

زاىىو تةَزَى ثةَيغ لةةوئ و لةة رَلةى خَمة ا        بةآلو بة فَيَلةلةنه
ووئ: )ئةتةوَي رةشةت بوةظةَييىو  ةرربكةةنت ئةةى رو ميةى      

 خوا....(. ئيينا ىسن  بوومةوة لَىى تا بسا  ضى رةلا .
ئةةةةةدلارةػ ونصةةةةوى مشعةةةةَيرةلةو رةربَييةةةةَى. ميةةةةيغ لةةةةة      

 ووظةةلةو  ةىىو ثَيغ لةوئ.
َي ئاومةةاٌ بةة اتَى ووئ:)ئةةةوة لةةةط ئةةةتواىَيت رابةةةزَنت و تةةَز

 بي َنيةوة( 
ئةوةبوو لةط راىةبةزى. خَو رابةزنه وئاوو را بةة ٍةةمووناٌ   
تاٍَيواظه لررىةوةا بيييه )ئةشة ( بةة تةةىَا لة نةلة ا بةشةةر      
ووَ  ةلةنةوة بوو. زةفةرو ىَل ٍَيياو بةمشعَيرةلةو نةا لَية اٌ  
 لَين ا بةظى خوارةوةى ةاضى ثةِرىو نةةا ثارضةة ِراٌ وةاضةى   
لةوتة شةرزةوىو لة ووظةةلةى لةوتة خوارةوة. لةو لاتةرا 
رارَنكى شةر رى ثَى بوو وةلو طَضةاٌ  لَيعةاى بةة شةةرم او     

 ظكاى ىو برني ارى لررو.
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(شةةةى لةشةةةةى لةةةة  31ئيينةةةا ئاوِرمةةةاٌ رانةةةةوة بةةةَ  ى ئةةةةو)  
لةطةَلىةة ا بةةووٌا ٍةةةمووناشاٌ لوظةةت اطةةة لةةة ثياوَنكيةةاٌ       

لةةةرر. لةشةةةيغ لةةةة موشةةةَلناىاٌ    ىةةةةبَيت بَمةةةاٌ ىةةةةط او ِراى 
 برني ار ىةبووٌ اطة لة مً....

(طةِرانيةةةةوة. لةةةةو لاتةةةةرا   ثاظةةةاٌ بةةةةرةو  ى ثَيغةمبةةةةر)   
(لةةةةىاو ٍاوةَلةلاىىةةة ا راىيعةةةوبوو ةصةةةةى بةةةَ    ثَيغةمبةةةةر)

ئةةةةلررٌ و ثَىةةةى ووتةةةً: )بابةةةةِرَى لةةةةونً بَشةةةةر طررةلةةةةو     
 ضاوةِرواىى خَيرنً لة برالاشاٌ(.

ا رةرضةةووٌ بةةةرةوث ماٌ. لةةاتَى طةنعةةوية  ئةةةواىيغ لةطةَلىةة 
شةةةر طررةلةةة ئَينةةةناٌ بةةةرى لةةررو ئَينةةةػ طةنعةةويية  ىةةو   

جنووانِ ال َوؤ ايكووّٛ   ٍةواَلةلةةةماٌ ثَىةة ا. ئةةةونغ فةةةرموى:)  
(... خةةواى طةةةورة ِرزطةةارى لةةررٌ لةةة لَمةةةَلى شةةوةو   ايعوواملني
 لاراٌ .

ميةةيغ لَيةةى ىسنةة  بومةةةوة تةةافوى لةةرر بةةة برني ارىيةلةةةى        
 ا. رواى ئةوة ئية ىة برني ارى ثَيوة ما ىةتةِرىو خوَنً شةرم

. وةرةشةةةةةوى ثةةةةة  زى ٍَييةةةةةا بةشةةةةةةر رةو وضةةةةةاوم او بةةةةةَو   
 ثاِرانةوة...
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(فةرماىى لرر بة ٍاوةَلةلاىى بَ اةىك وةثَيغةمبةرى خوا)
لةةررٌ و طرتيةةةى خةنبةةةةر. ئةةةوةبوو لةةةة مةةةاىطى ربيةةةع ا ول ى   

بةر(لةةةةةةة (لَضةةةةةةى ا رةرضةةةةةةوٌ بةةةةةةةرةو ِرووى)خةن7شةةةةةةاَلى)
عةب اللَى لوِرى ِرةواحةةػ لةطةة  ٍاوةَلةلاىة ا بةوو. وةظةاٌ      

( اةىطى رةلةررو ضةواررةورى ةةَلانةةا    بةظاىى ثَيغةمبةر)
لةةةَلالاىى خةنبةرى او خواى طةورة لةشةر رةشوى ِرزطةارى  

 ةىينةتةلةةةى  (لةةررو طرتيةةاٌ. ثةةاػ اةىطةلةةة ثَيغةمبةةةر)
ب اللةةَى لةةوِرى  بةشةةةر ٍاوةَلةلاىةة ا رابةةةػ لةةررو بةظةةى عة    

نعةةى انة تةةا ا ووازث( ِرةواحةظةةى او بةظةةةلةى ٍةموو)بةةةىى
ئةو بةظى بكا  بةشةرىياى ا ضةوىكة شةةرلررةو)ىةةيب(ناٌ   

(لةةرر لةةة ِرازى بةةوو. ثاظةةاٌ نةةةٍور راوانةةاٌ لةةة ثَيغةمبةةةر)  
بَيت بةوةى باخا  و بَيصواىى خورمالةناٌ بَ خَنةاٌ بَيةت و   

خَناٌ ظارةزاتربووٌ خَناٌ خسمةتى بكةٌ بَ خَناٌ ضوىكة 
 لةو بوارةرا.

(ِرازى بةةةوو بةةةةوةى لةةةة )مصةةةاةا ( بكةةةةٌ.  ثَيغةمبةةةةرنغ )
واتةةةة: خَنةةةاٌ خسمةةةةتى بكةةةةٌ و ئةةةاوى بةةة ةٌ وموشةةةَلناىاٌ      
بةظَيكياٌ بةربكةوَى لة بةةروبومى ئةةو باخاتةة. وةثَيةى وتةً:      

 )بةوة ِرازى ئة  لَيواٌ لة خواى طةورة ِرازىية ثَيى(.
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عب اللةةةى لةةوِرى ِرةواحةةةى لةةة مةةاىطى   ( ثَيغةمبةةةرى خةةوا) 
لَيكررىةوةى بةرى خورمالةرا رةرىارر بَ  نةاٌ لةة بةظةةلةى    
موشَلناىاىياٌ لةَي بصةوَييَيت. عةبة اهلل ػ بةة نةٍورىيةةلاىى      
خةنبةرى رةو : )ئةطةر ئارةزوو رةلةةٌ ئَيةوة خسمةةتى بكةةٌ     
و ىيةةوةى بةرةلةةةى ب ةىةةة ئَينةةة. وةئةطةةةر ئةةارةزوو رةلةةةٌ بةةَ   

 بَيت و خسمةتى رةلةنً و ىيوةى بةرةلةى بةةةةةَ ئَيوة(. ئَينة
(ضل ٍةزار) وةشةةق( واتةة: بةارى حوظةةى     41111ئةوةبوو )

لة بةرةلةى  لَيصةةى ٌا اولةلةة ئةةو بةظةة خورمانةةى بةة وة       
ز ر بةةوو لةبةرئةةةوة ئةةاَلوووٌ و زَنةةِرى  ىةةةلاىياٌ لةةَلررةوةو      

لة ئةمة ٍةةمووى  بررناٌ بَ  ى عب اللة و ووتياٌ: )ئةى عب ال
 بَ تَو ئية بةظى بةروبومى خورمالةماٌ لَينةشوَييً(.

عب اللة ػ تووِرة بوو ووتى : ) ئةى لَمةةَلى نةةٍور. شةوَني     
بةخوا ئَيوة خراثةنً لةشاىَيكً لة مً ِرةه لَيواىة. بةَ و ئةمة 
واو لَييالةةا  شةةوةو و زوَلنوةةاٌ لةةَي بكةةةو و مةةاَل و شةةاماىواٌ       

 خبَو(.
لةةةةةة رَلةةةةةى خَناىةةةةة ا ئةةةةةةناٌ وو  .......ئةةةةةا بةةةةةةو  ئةةةةةةواىيغ 

 رارثةروةرنة ئامساىةلاٌ و زةوى ِراط  بووة.
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ئية لةوةو روا عب اللة ٍةموو شاَلَي  بةظةلةى لةَي رةشةةى ٌ   
(را ظةٍي  بةوو خةواى لةَي ِرازى بَيةت...     َؤة١ٍةتا لة اةىطى )

ٍةةةةةةةزاراٌ ِرةمحةةةةةةة  لةةةةةةة طيةةةةةةاىى ثةةةةةةالى ئةةةةةةةو ٍاورَنيةةةةةةةى  
 (.ثَيغةمبةر)

************************ 
 

 جلَةوطزى حوشرتةكة
وَلذ(ى حورةنبيةةةةةةةرا ثَيغةمبةةةةةةةرى  رَنكةوتييامةةةةةةة )ؼةةةةةة لةةةةةةة 
(لةطةَل موظرليي ا ثةناىى بةشت لةشةر ئةةوةى لةة   خوا)

( شاَل اةىك ِروو ىةرا  لة ىَيواىياىة او شةاَلى   01بةةةَ ماوةى )
راٍةةةةةاتوػ رةطةِرَنيةةةةةةوةو رَنيةةةةةة ىةةةةةاو مةلكةةةةةة بةةةةةةَ حةةةةةةج و 

(ى لَضةى  7ى شةاَلى ) ذٚايكعود٠ ٌ. وة لاتَى ماىطى عةمرةلرر
( فةةةرماىى بةةة ٍةةاوةَ ىى لةةرر لةةة خَنةةاٌ   ٍةةا . ثَيغةمبةةةر)

ئامارة بكةٌ بَ شةفةرلررٌ بةرةو مةلكةةو ئةجنامة اىى حةةج    
و عةمرةلةةةةناٌ. وةفةرماىيعةةةى لةةةرر لةةةة لةةةةط رواىةلةةةةوَي     
 لةواىةى لة شاَلى ِرابرروو بةظ ارى )حورةنبية(ناٌ لرربوو.

(ٍةةاىى ٍاوةَلةةةلاىى رةرا لةشةةةر مةةاَل بةخعةةني     غةمبةةةر)ثَي
لةةةةةثَيياوى خةةةةوارا. ٍةةةةةروةٍا )ىاايةةةةةى لةةةةوِرى    اوىةةةة بى   
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ئةشلةمى (ى خصةوة ثَيعةى لارواىةلةة بةة حوظةةةلاىةوة لةة       
 لةرارشواىةلةرا بياٌ لةوةِرَنيَى. 

( لةطةةةَل خَنةة ا ضةةةا و ت ةةاق و ِرو و ةةةةَلغاىى     ثَيغةمبةةةر)
( شةر ئةشث شةوارى رةلةررو   011نةتى)ٍَييابووا وة شةر لا

ئةشثةلاىى خصوبووة ثَيعةوةو )ذلنة ى لةوِرى مةشةلةمة(ى    
لةةررة بةةةرثرط و ثَيعةةةواى ئةشةةث شةةوارةلاٌ. وة)بةظةة ى      
لةةوِرى شةةةع (ى مَيةةررى )عةةةمرةى خوظةةكى عب اللةةة لةةوِرى      
ِرةواحةةةةة(ى لةةةةررة بةرثرشةةةةى ثيارةلةةةةاٌ و ئةواىةةةةةى ضةةةةةا و 

َن  لةةةٍاوةَ ىى وتيةةاٌ :)ئةةةى ت اةيةةاٌ ثَيبةةووا لةولاتةةةرا ٍةىةة 
(تةةَ ضةةةلت لةطةةةَل خَتةةا ٍةةةَلطرتوة لةةة     ثَيعةمبةةةرى خةةوا) 

لاتَيكةةة ا ئةةةةواٌ مةةةةراياٌ لةطةةةةَل لةةةررنً لةةةة ىابَيةةةت بوةةةيية    
ىاوناىةوة بةةةة ضةةةةلةوة مةطةر ضةةلى شةةفةر مشعةَير بَيةت و     

 لة لَي ى ابَيت.
َينةةة بةضةةةلةوة ىاضةةيية ىةةاو حةرةمةةةوة. : )ئئةةةونغ فةةةرمووى

بةةةَ و لةةة ىسنكةةى خَماىةةةوة رانةة ةىَيني ٍةةةر لاتَيةة  ونصةةوياٌ     
 رةشت بوةظَييً باضةلةلاٌ لَيناىةوة ىسن  بَيت(.

( و ٍاوةَلةةةلاىى بةةةررةواو بةةووٌ لةشةةةر   ثَيغةمبةةةرى خةةوا) 
 ٌ ( َسايعٗووووسإوةلةةةةاتَى طةظةةةةوية )  (0)ِر نعةةةةنت و تةلبيةةةةةلرر
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لَمةةةَلَي  لةةة ةوِرةنعةةىيةلاٌ ئةةةو ئةشةةث شةةوارو ضةةةلاىةناٌ     
بييةةةةةى بةشةةةةةةرنةوةا بَنةةةةةة ثرشةةةةةيارناٌ لة)ذلنةةةةة ى لةةةةةوِرى 
مةشةةةةةلةمة(لرر لةةةةةةو بارةنةةةةةةوة  ئةةةةةةنغ فةةةةةةرمووى: ئةةةةةةوة    

 ( خَ طاَلوةىىيةا بةناىى لةوَى ئةلاتةوة. ثَيغةمبةرة)
ئةو لَمةَلةػ رةرضووٌ و ٍةواَلةلةناٌ بة ةةوِرةنغ ِراطةناىة    
لةةةة ضةةةياٌ بييبةةةوو لةةةة ئةشةةةث شةةةوارو ضةةةةا باشةةةياٌ لةةةرر.       

ترط و لةرز رانطر ا ثياواىى ةةوِرةنغ ووتيةاٌ:   ةوِرةنعيغ 
)ئَينةةة لةشةةةر ثةةةناٌ و بةةةَلَييى خَمةةاٌ ماونيةتةةةوةو ىةةةماٌ     
ظكاى وة   رةى باظة ذلن و ٍاوةَلةلاىى بَ اةىطناٌ لةطةةَل  

 رةلةٌ   
لةبةةةر ئةمةةة ةةةوِرةنغ )مكةةرزى لةةوِرى حةةةفؾ(و لَمةةةَلَيكى       

ا لةةة ئةةةواٌ   ( لةةة لاتَيكةة   لةطةَلةة ا ىةةارر بةةَ  ى ثَيغةمبةةةر)    
 ثَيياٌ وو : )شطٔ ٜأجخ(طةنعوبووىة 

)ئةى ذلن  ئَينة ىة بةمياَلىو ىة بة طةةورةنى  ةةررماٌ لةة تةَ     
ئانا بةضةلةوة رَنيوةة ىةاو طةلةلةة  لةة حةرةمة ا          ’ىةبيييوة

لةةة لاتَيكةة ا لةةة مةراةة ا بةةوو لةةة بةضةةةلى شةةةفةرةوة ىةةةبَيت       
 ط( ىةنةنوة ىاوةوةة ئةونغ مشعَيرى ىاو لَي ٌ و بة
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ئةةةونغ فةةةرمووى: )ئَينةةة بةةةو ظةةَيوةنة ىةةةبَيت ىانيةةة ىةةاوةوة    
 )واتة لةشةر بةَلَييةلةى خَماىني(

)مكرز(طةرِانةةةةةوةو ٍةواَلةلةةةةةى بةةةةة ةةةةةوِرةنغ ِراطةناىةةةة  لةةةةة    
( بةضةةةةلةوة ىانةتةةةة ىةةةاوةوة. ئةةةةونغ    ثَيغةمبةةةةرى خةةةوا) 

 لةشةر مةراةلةى لة خَى رابووى ثَيواٌ(.
ِرةنغ مةلكةةناٌ بةاَيََيعةت و   بةَ و ثياواىى ناخى بووى ةةو 

شةةةرلةوتية شةةةر بةةةرزانى ظةةاخةلاٌ و حةةةزناٌ ىةةةرةلرر لةةة   
تةماظةةةاى موشةةةَلناىةلاٌ بكةةةةٌ لةةةةلاتى تةةةةوال لررىياىةةة ا      

( فةةةةرماىى لةةةرر لةةةة   بةةةةرةورى لةعبةةةةرا.. وة ثَيغةمبةةةةر)  
 ببةشةَنوةوة. )ذٟ ايط٣ٛ(ووَ خةلاٌ لة 

ةةلةنةوة ( ضووة ىاو مةلكةةوة بةشةوارى حوظة   ثَيغةمبةر)
لةةة ىةةاوى )المؽةةوا,( بةةووا وة ٍاوةَلةةةلاىى لةضةةوار رةورنةةةوة      
رةِر نعةةةنت و مشعةةةَيرناٌ لةةةةلَي ٌ ٍةةةةَلطرتبوو وة تةلبيةةةةناٌ 

وةشةةةةةوا بةشةةةةةةر   )ذ٣ ايطووووو٣ٛ(رةلةةةةةرر. لةةةةةاتَى طةنعةةةةةوية   
حوظةةلةنةوة موشَلناىاىيغ بةضوار رةورنةةوةا ثاظةاٌ لةةو    

ضةةوار رةورى  بةرزانيةةةوة ضةةووة  ورةلةةةوة ئةةةنِرواىى بةشةةةر   
 مةلكةرا.
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لةةةةةةةةوِرى ِرواحةةةةةةةةةػ اَلةةةةةةةةةوى حوظةةةةةةةةةةلةى  ٣ عب اللةةةةةةةةة
( طرتبةةةةةوو ٍةةةةةةتا ضةةةةةووة ىةةةةةاوةوةو بةشةةةةةةر ثَيغةمبةةةةةةرى)

حوظةةةةلةنةوة بةةة ضةةواررةورى لةعبةةةرا شةةوِرانةوةو تةةةوافى 
لةةررا ٍةةةتا طَضةةاىةلةى ا لةةة)رولً( واتةةة طَظةةةى لةعبةةةى      
ثةةةة  ز. وةلةةةةةو لاتةةةةةرا عب اللةةةةة ػ ظةةةةيعرى رةٍَىيةةةةةوةو      

 ةن ةرموو:ر
 خًٛا شين ايهوووووو از عٔ ضبًٝو٘

 خًٛا فهوووٌ اخلٝوس يف زضٛي٘
 ٜوازب اْٞ َووؤَٔ   شكٝووًوو٘

 اعسف ذوول ايًوو٘  يف قبٛيو٘
 حنٔ قتًٓوانِ عًوو٢ ةأٜٚووًوو٘

 نُاضسشٓووانووِ ع٢ً ةٓصٜووًو٘
 ضسشا ٜصٜووٌ ابواّ عٔ َكٝوًوو٘

 ٜٚرٖوٌ اخلٝوووٌ عٔ  خًًٝووو٘
( رةشةوى ِراشةوى لةة )ئيخرامةلةوة(واتةة     خوا ) ثَيغةمبةرى

لةثَظةةالى حةةةج لررىةةةوة رةرٍَييةةابوو واتةةة ةةةََلى موبةةارةلى  
)اضوووطبعٛا ٚازًَوووٛا  :فةةةةرمووِروو  بةةةوو. وةبةةةة ٍاوةَلةةةةلاىى 

وةلةةومً واتةةة:  ٚزذووِ ال اَووسأ أزاٖووِ ايٝووّٛ قوو٠ٛ َوؤ ْ طوو٘(.    
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رةشةةةةةواٌ رةربََيةةةةةيً و  ظةةةةةاىواٌ ِروو  بكةةةةةةٌ را ةةةةةةزرَنً     
ةتى خوا لةولةشة بَيت لةةة ئينِر  ٍَيةسى خةَى ىيعةاىى    ِرةمح

 ئةواٌ ئةرا .
ثاظاٌ لةحوظةةلة رابةزى و بةةةةَ اةارى رووةو تةةوافى لةرر     
بةضواررةورى لةةةعبةرا. ثاظاٌ خَى و ٍاوةَلةلاىى شَى اةار  
بةِرالررٌ بةؼةفاو مةِروارا ِرانةاٌ لةررو اارةلةاىى تةرنغ بةة      

ظةةاٌ ر لكةنةةةا ئاونةةاٌ  لةةة   ٍَيواظةةى رةٍةةاتً و رةضةةووٌا ثا  
ئاوى زةمةسةو بةَ ٍَييةاو ئةةونغ لَيةى خةواررةوةو رةموضةاوى        
ثةة  زى ثةةَي ظةةت. ٍةةاوةَ ىيغ ثاَلةثةشةةوَناٌ بةةوو بةةَ ئةةةوةى  
لةو ئاوةى لة لة رةو وضاوى رَنوة خوارةوة بةرناٌ بكةةوَنت و  

 بة لةظياى ا بَيَييً لةبةر ث  زى.
شةةةرلةوَنوة شةةةر  وةلةةاتى ىيةةوةِر ػ فةةةرماىى بةةةبي ل لةةرر    

( شةَى ِر   مانةةوة   لةعبةو باىطى ىيوةِر  بلَيت. ثَيغةمبةةر) 
 لةمةلكةراو روانى طةِرانةوة بةرةو مةرنية.         
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 كوَرِى ئيمانى
عب اللةةةةةةى لةةةةةةوِرى ِرةواحةةةةةةة ِرةزاى خةةةةةةواى لةةةةةةَي بَيةةةةةةت ز ر  

( خَظ ةونصةةةةةت و  طوَنِرانةةةةةةَلى رةلةةةةةررو   ثَيغةمبةةةةةةرى)
ىى بةةةاَى رةٍَييةةاو بةةة ِر ل و مةةاَل  فةرماىةةةلاىىو راوالارنةةةلا

رةبووة في اىا وةٍةتا بَلَيةى رامةةزراو بةوو لةشةةر طوَنِرانةةَلى      
(. ِر  َنكياٌ عب اللة ئةٍا  بةةرةو  لررىى ثَيغةمبةرى خوا)

( و بييى لة ٍاوةَلةلاٌ لَبووىةتةةوةو  مسطةوتى ثَيغةمبةر)
 (ووتارنةةاٌ بةةَرةرا ا ثةةَيغ ئةةةوةى بوةةَيوة ىةةاو ثَيغةمبةةةر )

( بةةةةةٍاوةَلةلاىى فةةرموو:   مسطةو  طوَنى لَيبوو ثَيغةمبةر)
 ) رابييعً (.

عب اللةةة لةةةرةرةوةى مسطةةةو  بةةوو لةةة ى رةرطالةةةوة ىةٍاتةةة      
 وورةوةو ئةةةو ضةةةى  ٍةةةىطاوةى ىةةةىا ٍةةةتا بوةةَيوة  وورةوةو     
ثاظةةاٌ رابييعةةَىا ضةةوىكة ررةىةةك خانةىَيكةةة بةةَ بةةةاَيََيياىى   

بَنة لة رةرةوة راىيعت و طةوَنى  (. فةرماىةلةى ثَيغةمبةر)
( لةةةة ووتارةلةةةةى لةةةة ووتارةلةةةة رةطةةةر  ٍةةةةتا ثَيغةمبةةةةر ) 

 بوونةوة ........
بةةةةةةةةةةةَلَى .... ئازنسةلةةةةةا  ئَيةةةةةوة بيصةةةةةوبوتاٌ لةةةةةةةة خةةةةةواى      

..َٚٔ ٜط  ال ٚزضوٛي٘ فكود فواشفٛشا    شثةروةررطار رةفةرموَي 
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ة بَنةةةة ٍةَلثةةةةتاٌ رةلةةةرر بةةةَ ئةةةةو بررىةةةةو       ز.ععُٝوووا....... 
 .طةورةنة

بةَ و توخوا ئَينةى راماوو شةرلس ضى بكةنً و ضةٌَ ِرومةاٌ    
بَيةةةت بَلةةةَيني ظةةةوَنيى ةورئةةةاٌ لةةةةوتونً و لةضةةةى وةا ئَيةةةوة      

 ىاتواىني لار بكةنً بة ةورئاٌ ..
( بَنة ز ر ظارماٌ ئةو ٍةواَلة طةنعوةوة ثَيغةمبةرى خوا)

رة بوو شوثاشى لرر لةشةةر ئةةولارةو ثاِرانةةوة لةةخواى طةةو     
شادى ال ذس ا ع٢ً طٛاع١ٝ ال ٚطٛاع١ٝ  ))بَىو فةرمووى: 

واتةة: خةواى طةةورة رامةةزراونت زناربكةا  لةشةةر        (.زضٛيوو٘(
 (.طوَنِرانةَلى خةةواو طوَنِرانةَلى ثَيغةمبةر)

( وةنةةةلَيكى تةةر لةةة خَظةونصةةوىيةلاىى بةةةةةةةةَ ثَيغةمبةةةر) 
اوبوىى (بةةةوو رواى تةةةةو ئةةةةوة بةةةوو طةةةوَنى لةةةة ثَيغةمبةةةةر)    
 (.يهووؤ محوووص٠  شوووٛانٞ يووو٘(  ))اةةةةىطى ئوحةةةور رةن ةةةةرموو:  

واتة:بةَ و حةةمسة لةةط بةَى ىةاطرنى و لةشةى ىيةة. ئةمةةػ        
(لاتَي  فةرمووى لة بةةَ ى مةاَلى ئةىؽةارةلاى ا    ثَيغةمبةر)

 رةر نعت و طوَنى لة طرناىى ئافرةتةلاىى ظةٍي ةلاٌ بوو.
حارنصةى لةوِرى    عب اللةى لوِرى ِرواحة ِر نعت بَ ى )بةةىى 

خةزرةج (و ٍةموو ئافرةتةلاىياىى لَلررىةوةو بررىى بَماَلى 
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(ٍةةتا بةَ حةةمسةى شةةررارى ظةةٍي اٌ بطةرنً.       ثَيغةمبةر)
ٍةةةةروةٍا )شةةةةع ى لةةةوِرى موعةةةاز(نغ ٍةةةةماٌ لةةةارى لةةةررو    
ئافرةتةةاىى )بةةةىى عب ا ظةةَل(ى لة)ئةةةوط(لَلررةوة. لاتَيةة   

أزدج ٖرا, ازجعٔ  )َا)( ئةمةى بييى فةةرمووى:  ثَيغةمبةر)
واتة: ئةى ئافرةتةةلاٌ  (.(َأجٛزاج غن َٛشٚزاج, ٜسمحهٔ ال

مةةةةةةً ئةمةةةةةةةو ىةرةونصةةةةةةتا بطةِرَنيةةةةةةةوة بةثاراظةةةةةةوةوة تةةةةةةا  
طوىاٍبارىةةةبووٌ. خةةوا لَيوةةاٌ ِرازى بَيةةت و ِرةمحوةةاٌ ثَيبكةةا . 
وةز ر بةةةة توىةةة ى ىةةةةٍى لَيكةةةررٌ لةةةة طرنةةةاٌ و  واىةةةةوة بةةةَ     

 ظةٍي اٌ.
 

واحةةةة شوارضةةةالَيكى ئةةةازاو ثاَلةةةةواىَيكى  عب اللةةةةى لةةةوِرى ِرة
اةربةةةةزةبوو وةعةةةارةتى وابةةةوو خةةةوالَيى ِرازى بَيةةةت ٍةةةةررةو    
نةلةو لةط رةبةوو لةة رةررةضةوو بةَ اةةىك و ايَةار لاتَية         

(بةةةاىطى بكررىانةةةة. وةئةةةةخ  لةةةةط بةةةوو لةةةة      ثَيغةمبةةةةر)
رةطةِرانةةةوة لةاةةةىك. وةٍةةةررةو لةةة زنكرلررىةة ابووا وة ز ر    

و رَلى ئاَلورةى مسطةو  بووا واى لَيَةاتبوو  ةورئاىى رةخوَني 
 لَيى ايا ىةرةبووةوةو ىةرةضووة رةرةوة.
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وةبةةةىاوباىك بةةوو بةشةةي ةتى ئةةةوةوة لةةة لةةةىاو ٍاوةَلةةةلاىى      
(خَظةةةةى رةونصةةةةنت و خَظةةةةياٌ رةونصةةةةتا ثَيغةمبةةةةررا) 

وةٍةاىى رةراٌ لةشةةر زنكةرى خةوالررٌ و ثةظةيناٌ بووىةةةوة      
 لةتاواٌ.

ى زَورخَػ رةونصةت و عبة اهلل ز رلةارى     (عب اهللاشٛايدزدا٤)
لرربةةةوة شةةةةرى لةةةة ئةةةةو خةةةاَلَزاى عبةةة اهلل نةةةة. ئةةةةبورةررا       
رةفةرموَنت: )ثةىائةطرو بةخوا لةة ِر  َنة  بَيةت بةشةةرم ا لةة      
خَظةونصةةةةوى عب اللةةةةةو لةب بوةةةةَيوةوة. ئةطةةةةةر بةةةةةرةو ِروو   
بَاتبانةةة لةشةةةر ِرَنطةةاا رةى لَيعةةا بةشةةةر شةةيطن ا. وةئةطةةةر  

وة ثةةَيه بطةظةةوانة ئةنكَيعةةابة ىاوظةةاش او ئةةةنو :    لةثعةةونة
(واتة:ئةةى عةوةنر راىيعةة    ٜاعٛميس اجًوظ شٓوا ْوؤَٔ ضواع١    )

 باشاتَي  ئيناٌ تازة بكةنيةوة(. ئية ئةوةبوو رارةىيعوني.
ٍةةةتا خةةوا بيونصةةوانة نةةارى خوامةةاٌ رةلةةرر. ثاظةةاٌ رةنةةو : 

 ئةى عوةنر. ئةمة لَِرى ئيناىىية(.
ٍةةرطيس لةةماَل ىةضةَتة رةرةوة     ت:)عب اللةة خَيساىةلةظى رةَلَي

مةطةةةر روو رلةةا  ىوَنةة ى لةةررووة. وةٍةةةرطيس ىةطةِراوةتةةةوة     
 بَماَلةوة مةطةر روو ِرلاتى لررووة(. 
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عبةةة اهلل ىةةةةخَػ لةةةةو  و لةةةةىاو اَيطةةةةرا لةماَلةةةةوة مانةةةةوة. 
(شةةةةةةةةةةرراىى رةلةةةةةةةةةرر لةةةةةةةةةةلاتى  ثيغةمبةةةةةةةةةةرى خةةةةةةةةةوا)

(لة ى ثيغةمبةر)ىةخَظىيةلةن ا. ئةوةبوو لةو لاتةرا لة 
شةةةرى نةةةوة راىيعةةوبوو)عب اللة(ز ر ىةخَظةةىيةلةى طةةراٌ     

(روعةةاى بةةَلررو بةةوو بةةوو ضةةاوةلاىى ىوةةةا. ثيغةمبةةةرنغ)
)ايًووِٗ إ نووإ قوود ذضووس اجًوو٘ فٝطووس عًٝوو٘, ٚإ مل   فةةةرموى: 

 ٜهٔ ذضس اجً٘ فاغ ٘(.
واتة:ئةةةةى ثةةةةروةررطار ئةطةةةةر ئةاةةةةىل ىسنةةة  ٍةةةاتووة ئةةةةوا       

 وةئةطةر ئةاةىل روورة ظي اى ب ة. ئاشاىى بكة لةشةرىا
ئةةةةوةبوو عب اللةةةة ٍةَلصةةةانةوةو ٍَظةةةى ٍاتةةةةوة شةةةةرخَى و  
لةظى شوا بوو لةة ىةخَظةيةلةنو ئةةوةبوو ٍةشوانةوةوضةاا     

 .(بونةوة بة ٍَى ث  زى ثاِراىةوةلةى ثيغةمبةرى خوا)
-واحةةةى لةةوِرى رةعب اللةةة-ِرةزاى خةةوا لةشةةةر بةةاولى ذلنةة  

 رى ب اتةوة.بَيت و خوا ثاراظوى خَي
 

*************************** 
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 شةهيدى جةنطى موئتة 
( (ى لَضى ثَيغةمبةر)8لة ماىطى اةمارى ا ول ى شاَلى)

(ى ذازحوو١ لةظةةكرةلةى ىةةارر بةرةو)موئوةةة(و )زةنةة ى لةةوِرى     
 لررة شةرلررةى لةظكرةلةو فةرموى:
بَيوةة اَيطةةى.   اشٛطايوا  )ئةطةر ئةو لةو را بااةع ةةرى لةوِرى    

ِرةواحةةة بوةةَيوة  عب اللةةةى لةةوِرى اةع ةةةرنغ لةةو را بةةائةطةةةر 
 اَيطةى(.

خةَلكى خَناٌ ئامارةلرر بَ ٍَيرػ بررٌ و شازو ئامارةباػ 
(شةةَى ٍةةةزار اةةةىطاوةر بةةووٌ. لةةة    3111وة مارةنةةاٌ) -بةةووٌ

لاتَيكةةةةة ا لةةةةةة خةةةةةةَلكى خةةةةةوا حافيسنةةةةةاٌ لةةةةةة لةظةةةةةكرةلةو     
رة شةرلررةلاىى رةلرر)عب اللةى لوِرى ِرةواحة( رةشةوى لةر  

 طرناٌ. ووتياٌ: ئةى باولى ذلن  بَضى ئةطرنت  
فةةةةةرمووى: شةةةةوَني  بةةةةةخوا لةبةةةةةر خَظةونصةةةةوى روىيةةةةاو      
روورلةوتيةةةةةةوةو لةةةةةة ئَيةةةةةوة ىةةةةةاطرنه. بةةةةةةآلو طةةةةةوَنه ىَل بةةةةةوو    

(ئانةةةتَيكى لةةة ةورئاىةلةةةى خةةوارا رةخوَنيةة ةوة ثَيغةمبةةةر)
ٚإ َوٓهِ ا   لة باشى ئاطرى ر زةخى تيارابوو رةن ةرموو:ر

 ا نإ ع٢ً زشو ذتُا َكضٝازٚازدٖ
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واتةبةشةةةر  -واتةةة: ٍةرنةةةا لةةة ئَيةةوة رةبةةَى ثيانةة ا تَيثةةةِرببىَ   
ئةمةة ئةةمرى خوانةةو     -ط١ثعوى ر زةخ ا لةشةر ثررى ؼ ا

بِرنارى لةشةررراوة. اا مييغ ىةازا  ضةٌَ رةربةاز بةبه رواى     
 ئةوةى لةومتة شةرى(.

واٌ لةشةر موشَلناىاٌ ووتياٌ: )خواتاٌ لةطةَل بَيت و ىاخَظي
  بباو بةشة مةتى بواىطَيِرَنوةوة بَ ىاوماٌ(.

 ػ لة طوَنى لَيياٌ بوو بةظيعرةوة فةرمووى:عب اللة
 يهٓين اضأٍ ايسمحٔ َػ س٠

 ٚضسش١ ذاج فسع ةكرف ايصْدا
 اٚ طع١ٓ شٝد٣ ذسإ جمٗص٠
 حبسش١ ةٓ ر ا ذػا٤  ٚايهبدا

 ذت٢ ٜكاٍ اذا َسٚا ع٢ً جدحٞ
 زغدا ٜا ازغد ال َٔ غاش ٚقد

لةظكرةلة رةشوى بة ِر ظنت لةرر. عب اللةةػ ثةَيغ لةةو  و     
(لةةةررو ضةةةةى  بةنوةةةة ظةةةيعرَنكى بةةةَ  شةةة وى لةثَيغةمبةةةةر)

ٍَىييةةةةةةةةةوة لةةةةةةةةة تيانةةةةةةةة ا خةةةةةةةةوا حةةةةةةةةافيسى ىَل رةلةةةةةةةةرر.     
(روعةةةةاى خَيةةةةرى بةةةةَلررو عبةةةة اهلل لةطةةةةةَل ثَيغةمبةةةةرنغ) 

لةظكرةلةرا لةوتةِرَى و اار اار ئاوِرى رةرانةةوة بةَ رواوةو   
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(رةلةةةرر بةةةَ ئةةةةوةى تَيربَيةةةت بةةةة    كى ثَيغةمبةةةةرى)شةةةةنرَن
                        (ا وةلةطةَل خَن ا رةن ةرموو:بييييى ثَيغةمبةرى خوا)

 خًف ايطالّ ع٢ً اَس٤٣  ٚدعت٘
 يف ايٓدٌ خن َػٝ  ٚخًٌٝ.

رواتر بةررةواو بوٌ لةة ِر نعةنت تةا طةنعةوية)معاٌ( لةة زةوى       
طةنعةوة خةَلكةلةة لةةوا)ٍرةل(     ظاو و لةوَن ا رابةزنً. ٍةةوالَ 

(شةر ٍةةزار  011111(را رابةزنوة لة زةوى)البلماٌ(بة)َ بلة)
ِر مةةةةةةةوة . ٍةةةةةةةروةٍا ز رَنةةةةةة  لةةةةةةة عةرةبةةةةةةةلاٌ لةةةةةةة زنةةةةةةار  

(شةةةر ٍةةةزار رةبةةً ثاَليةةاٌ راوة ثَيةةوةى لةةة)خله      011111لةةة)
واةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةساو والمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةني(و ٍةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَزى تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر.   

 (رووشةرٍةزار   211111وةبوىةتة)
( بةةةةووا 3111ماىةةةةةوة لةةةةة  مارةنةةةةاٌ) موشةةةةَلناىاٌ لةةةةة)معاٌ(

 وةب ناٌ لةضارةشةرَن  رةلررةوة لة ئانا باظة
 ضى بكةٌ  

ٍةىةةةةةةةةةةة َنكياٌ ووتيةةةةةةةةةةةاٌ: ىامةنةةةةةةةةةةةةا رةىوشةةةةةةةةةةةني بةةةةةةةةةةةَ   
(ٍةواَلةلةةةةماىى ثةةةَى ِرارةطةنةةةةىني و  مةةةارةى   ثَيغةمبةةةةرو)

رو مييعةةى ثةةَى رةَلةةَيني. نةةاٌ ئةةةوةتا نارمةةةتيناٌ بةةَ رةىَيةةرَى   
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ثةةةَى رةلةةةا  بةظةةةوَي  و ئةةةةجنامى  لةةةةثياواٌ نةةةاٌ فةةةةرماشاٌ  
 رةطةنةىني.

ى لةةةةةوِرى ِرةواحةةةةةة ثةةةةةَيغ لةةةةةةو  و وورةى  عب اللةةةةةةآلو بةةةةةة
موشَلناىاىى بةةرزلررةوةو فةةرمووى: )ئةةى خسمةاٌ.. شةوَني       
بةخوا ئةوةى لة ئَيوة ثَيواٌ ىاخَظة ئَيصوا ٍةر ئةوةنة ثةاَلى  
بة ئَيوةوة ىةاوةو ئَيةوةى ىارر تةة رةرةوة بةَى لةظةةٍي ىية.      

نةةةػ ظةةةِرىالةنً بةةة  مةةارةو ٍَيةةسو ز رى. بةةةَلكو ظةةةِرناٌ    ئَي
لةطةَل ىالةنً تةىَا بةةو ئانيةة ىةةبَى لةةخواى طةةورة ِرَنةسرارو       
شةةةةربةرزى لةةةررونً ثَيةةةى. ٍةرنةةةةلَيكناٌ لةةةةو روو ثاراظةةةوة  
طةورةنةةةةةةةةى رةشةةةةةةةت رةلةةةةةةةةوَى....ناٌ شةةةةةةةةرلةوتً....ناٌ 

 ظةٍي ى(.
ثََلانيةةةةوة  موشةةةَلناىاٌ وةلةةةو مشعةةةَير بةعةةةةزو و وورةنةةةةلى

ثةةَيغ لةةةوتً ٍةةةتا طةنعةةوية لةظةةكرةلةى)ٍرةل( لةةة طوىةة ى    
)معارل( لة )البلماٌ(ا ثاظاٌ رو مةً رابةةزى بةةرةو خةوار تةا      

 موشَلناىاٌ طةنعنت ثَىياٌ لة طوى ى )موئوة(.
موشةةَلناىاٌ تَيةة  ِر اٌ لةطةةةَل ِر و راو اةةةىك رةشةةوى ثَيكةةرر.  

(ٍةَلطرتبوو وة (ئاآللةى  ثَيغةمبةرى)ذازح١)زةن ى لوِرى 
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ظةةةِرى رةلةةرر ٍةةةتا ظةةةٍي بوو لةةةو  بةةةٍَى ِرمَيكةةةوة لةةة      
 لَيى ا.

ئاآللةةى  طرتةوو بةةررةواو بةوو لةة       أش٢ طايااةع ةرى لوِرى 
ظةِر ٍةتا ظةةِر طةةرو بةوو. ئةةوة بةوو ئةشةثةلةى طة و لةوتةة         
خوارةوة. ئيينا بة ثَيوة ظةِرى رةلررو ٍةتا ئةميغ رةشةوى  

آللةةةةةى بةةةةة رةشةةةةوى ضةةةةةثى طةةةةر  ِراشةةةةوى ثةةةةةِرى ثاظةةةةاٌ ئا
تائةونعياٌ ثةِراى . ثاظاٌ لََلى ىةراو ئاآللةةى رنيةى خةواى    
بةٍةةةةةةةررو ةةةةةةةةََلى لةةةةةةةة ىيةةةةةةوةى مةةةةةةةابوو طةةةةةةةر  و ىةةةةةةةابوى   

 بةشةرشيطىيةوة ئةن ةرموو:
 ٜاذبرا اجل١ٓ ٚاقرتاشٗا

 طٝب١ ٚ شازد غساشٗا
 ٚايسّٚ زّٚ قد دْا عراشٗا
 نافس٠ شعٝد٠ أْطاشٗا

 َعًٞ إ  قٝتٗا ضساشٗا
 بةررةواو بوو ٍةتا ظةٍي  بوو.....

اللةةةة ال ...اللةةةةة الةةةة ... ئةواىةةةة ثيةةةةاوى ِر  ى مةررانةةةةةتنيا   
لةموشَلناىاى ا ثياوٍةٌ ِراشةوطٌَ بةرامبةةر ثةناىةلةةناٌ لةة     

 راناٌ بةخواى خَناٌ ...ئةوة ئائةماىةٌ.
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عب اهلل ى  لوِرى رِِةواحة ثَيغ لةو  و ئاَلالةى طر ا بةشةر 
و رابةزى و بةثَى رةِر نعت و لةطةَل خَىة ا  ئةشثةلةنةوة بو

 ةصةى رةلرر رةن ةرموو:
 أقطُث ٜاْ ظ يتٓص يٓ٘

 يتٓص ئ اٚ يتهسٖٓ٘
 إ اجًا ايٓاع ٚغدٚا ايسْ٘
 َايٞ ازاى ةهسٖني اجل١ٓ

 قد طاملا قد نٓث َط١ٓ٦ُ
 ٌٖ اْث ا  ْط ١ ف٢ غ١ٓ

 : ةرمووئيينا ئةن
 ٜاْ ظ إ   ةكتًٞ متٛةٞ

 ضكٝث ٖرا محاّ املٛج قد
 َٚا متٓٝث فكد اعطٝث
 إٔ ة ع٢ً فعًُٗا ٖدٜث

ئةنونصت وةلو زةن و اةع ةر بكا . تا لةوتةة ىةاو لةظةكرى    
ِر مةةةوةا ئةةةو ِر  ة تةةا ئَيةةوارة وةا و ظةةَيرى اةربةةةزة ظةةةِرى    
رةلررو رةاةىطا. ئةوة بوو ئامَزانةةلى ثارضةةنةا ئَيصةماىى    

 بَ برر لة تَزَن  طَظوى ثَيوة بوو.



 )رةساى خواى ىلَ بيَت( ةواحةى رِى كورِةعبدالل                      ثالَةوانانى ئةنصار    
 
 

 

60 

اهلل ئةمةة بطةرةو بي ةَ بةا تةَزَى وورةو وزة       ووتى: ئةةى عبة   
تةةَى بَيةةت ضةةوىكة ئةةةمِر  بةِراشةةوى ٍةةي ا بوونةةت. شةةةربازاىى  

 ئيص مى بَ خوا  ناو لةى زاىيوناىة ٍي لى ضىية 
عب اللةةةة ئَيصةةةماىةلةى طةةةر  و مةةة ى تةةةا ئةةةةوةبوو طةةةوَىى لةةةة  

 ةرنعكةو تةلب ى موااٍي ةلاٌ بوو لة طَِرةثاىى
فةِرَى راو بةةخَى وو : ......تةَػ لةة      اةىط ا. ئَيصةماىةلةى 

 روىيا ىالةونت و لة روىيارانت.
ئةةةوةبوو ثةةَيغ لةةةو  و ئاآللةةةى ٍةَلطرتةةةوة بةةة رةشةةوَيكىو    
بةرةشةةوةلةى ترنعةةى ظةةةِرى رةلةةرر تائةةةوةبوو بةةة ظةةةٍي ى  

 شةرى ىانةوة خوا لَيى ِرازى بَيت.
لةطةَل ظةٍي بووىى عب اهلل موشَلناىاٌ ظثرزة بووٌ و لارناٌ 

 تَي  ضوو ضوىكة ئَيصوا شةرلررةناٌ ىةما.
ّ  ئةةةةةوةبوو ) (ِراى لةةةةرروو ئاَلالةةةةةى   حاشووووث ٣ نووووِٛز٣ ٥وووو١قس٠

(ٍةةةةةَلطر  و موشةةةةَلناىاىى لةةةةَى لةةةةررةوة    ثَيغةمبةةةةةرى )
 -ٍاوارى لرر:حاشث(لةضواررةورى ثاظاٌ)

 )...موشَلناىاٌ...ثياوَن  ٍةَلب َنرٌ لة خَتاٌ بَ ئةم ى...(.
 ووتياٌ: تَ..
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رانةوةو)خالي ى لةوِرى وةلية ى(بييى. لةة وةلةو     ئاوِرى حاشث 
 ظَير ضاوى ئاطرى ئةلررةوة باىطى لرروو ئاَلالةى انة.

خاليةة  ووتةةى: تةةَ لةةة مةةً باظةةةى بيطةةرة. ضةةوىكة تةةَ زووتةةر     
 طةنعويوة شةرى.

رانةوةو ووتى: ٍةَليطرة خالي . تَ ظارةزاترى لةاةىك  حاشث
 وةا لة مً. 

لررةوةو رةشةوى لةرر بةة    ئةوةبوو خالي  وةرى طر  و بةرزى 
ظةةةةِرلررٌ و رن ةةةات لةةةررٌ لةموشةةةَلناىاٌ ٍةةةةتا موشةةةَلناىاىى   
ِرزطار لرر لةرةشوى رو ٌ و ٍةموو موشَلناىاىى لةوَى رةرباز 

 لرر.
لاتَيةةةة  خاليةةةة  خةَلكةلةةةةةى لةةةةة رةشةةةةوى رو مةةةةً رةرلةةةةررو     
 لةظةِرةلةى روورخصويةوة. بةرةو مةرنية ِرَنياٌ طرتة بةر.

(و موشةةَلناىاٌ وة رابةةةزنً ثَيغةمبةةةر)لاتَيةة  لةبةرزانةلاىةةة
بةرةو ث ناٌ ٍاتً. مي اَلةةلاٌ بةةتووِرةىو ةصةةثَي ووتيةةوة.     

(بةشةةةةةةةر ووظةةةةةةةةلةنةوة بةةةةةةوو   ثَيغةمبةةةةةةةرى خةةةةةةواػ) 
... مياَلةةةةلاٌ بطةةةرٌ و ٍةةةةَلياٌ بطةةةرٌ و لوِرةلةةةةى   :فةةةةرمووى

اةع ةةةةرو ب ةىَى...ئةةةةوةبوو عبةةة اهلل ى  لةةةورى اةع ةةةةرناٌ     
 وارى لررو لةبةررةمي ا رانيا.رانةو ٍةَلى طر  وش
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خةَلكةلة خََلياٌ رةلرر بةشةةرو ضةاوى لةظةكرةلةراو ثَييةاٌ     
 رةوتً: )نافرارا فررئ مً شبيل اللة(

واتة:ئةى ثعت ٍةَلكةرةلاٌ. لةاةىطى ثَيياوى خوارا ثعةواٌ  
 ٍةَلكرروو ِراتاٌ لرر.

 ( بَي ةىطى لررٌ و رةن ةرموو:ثَيغةمبةرنغ)
  ((.اللة كيَه الكرار اٌ ظا,ليصوا بال رار. ول))

واتةةةة:ِراناٌ ىةةةةلرروة. بةةةةَلكو خَنةةةاٌ مةةةةآلط راوة بَظةةةاآلو    
 بررىةوة اٌ ظا,  اللة.

( بةشةةةةةةةةةةةةةةرٍاتى ثاظةةةةةةةةةةةةةاٌ  ثَيغةمبةةةةةةةةةةةةةةرى خةةةةةةةةةةةةةوا)  
اةىطةلةى)موئوة(ى بَ ٍاوةَلةلاىى باط لرر لةشةر مييبةرو 
ٍةةةةةواَلى ظةةةةةٍي بووىى شةةةةةرلررةلاىى ثةةةةَي ِراطةناىةةةة ٌا  وة 

(لةبةٍةظةةةةو انة. ذازحوووو١لة)زةنةةةة ى لةةةةوِرى   ٍةةةةةواَلى راىةةةةىَ 
(خةةةةواى طةةةةةورة   اشووووٞ طايووووا  وةٍةروةٍا)اةع ةةةةةرى لةةةةوِرى  

رةشوةلاىى بَ طَِرنوة بة رووباَل لة بة ٍَنةوة رةفةرَى بةةىاو   
(واتة: اةع ةةرى  جع س ايطا٥سبةٍةظو ا. بَنة ىاوى رةبرر بة)

 باَل ار.
(ٍةةةةواَلى راىةةةَى لةةةة ةةرةوَنَلةوثَي ةفةلةةةةى    وة ثَيغةمبةةةةر)

 ى لوِرى ِرةواحة لةبةٍةظو انة. بةآلوةعب الل
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 نةلى ةاضةلاىى خوراوة ئةوةػ لةبةر ئةوةى روورَلى 
 ا لة نِرووى تَى لرر لةلاتى ظةٍي بووىى روو ٍاوةَلةلة

 . ِرةزاى خوا لةٍةمووناٌ بَيت )زةن و اةع ةرٌ(
 

 
 ىآخر دعيانُ ان احلمدهلل رب العُملني

 
 
)اشطوواٍ َوؤ  لةةة ىاميلةلةةةى  تَيبييى:ئةةةو ىوشةةراوة ىاميلكةنةةة   

وةرطَيةةررراوة بةرةشةةوكارنةلى  -ٚيٝوود ا ععُووٞ -ا ْصوواز(٣
        لةو و ثَيونصوةوة...

 وةرطَيِر..
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 سةرضاوةكان
 اشٔ ٖػاّ. -ايطن٠ ايٓب١ٜٛ -1
 قد٣.ايٛا–املػاش٣.  -2
 اشٔ ضعد. -ايطبكاج -3
 ايبدازٟ. - رٝس ايبدازٟ-4
 اشٔ عبد ايرب. -ا ضتٝعاب-5
 اشٛ ْعِٝ ا  بٗا٢ْ. –ذ١ًٝ ايألٚيٝا٤ -6
 ايط٢ًٝٗ. -ايسٚض ا ْف-7
 اشٔ اجلٛشٟ. -  ١ ايص ٠ٛ-8
 اشٔ ا حن. -اضد ايػاش١-9

 اشٔ ا حن. -ايهاٌَ يف ةأزٜذ-10
 اشٔ نخن. -ايطن٠ ايٓب١ٜٛ-11
 اشٔ ذحس ايعطكال٢ْ. -ا  اش١-12
 املكسٜصٟ–اَتاع ا مساع -13
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