
 

 ياغاي زووةو

 يَين ضِظطاضي غةضفطاظي()بةيَ

 (ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب)

اليةىي ثةيوةىسييَهي تؤننةي ٍةية بة حهنةةياغاييَهي تؤننةءمية ئةو ياغا
ثةيوةىسي مطؤظةناٌ  ضوةٍاءثانهطزىةوةي زةضووٌ ، ٍةنطزٌ ءثةضوةضزةضِةوؾت

 بةيةنةوة .

 ية ية زوو ؾويًَ ية قوضئاىي ثريؤظ ٍاتووة :ياغا وئة

جواىيةناىي  زلَ ثانيءبةضظيء وؾتضِةي احلؿطناتيَو باؽ يةتية غوضة-1

ې  ې  ى  ى  ائ  چ  :خواي طةوضة فةضموويةتي  ثؿتيواىاٌ زةناتء

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ   ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    یی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  

 ٩الحشر:  چجب  حب   

وة بؤ ئةو ٍةشاضاىةي نة يةثيَـ نؤضهةضاىسا ىيؿتةجيَ بووٌ ية مةزيية و  )واتة:
 طوماٌ ءؾو  ةؤض بهات بؤ الياٌ خؤؾياٌ زةويَ وئةوي ن ،نطزياٌ بة باضةطاي باوةضِ

عنةتاىةي يى يةبةض ئةو ييَو يئريةٍيض جؤضة حةغووزي و  اىساىابةٌ ية زيَي خؤي



ٌ ظؤض ، وة باوي ئةواٌ ئةزةٌ بةغةض خؤياىسا با خؤؾياوةبة نؤضهةضاٌ زضانة
 بجاضيَعيَت بةضِاغيت ضِةظيًي ءخؤي ية ضِشزيزةضووىي وة ئةو نةغةي  ،يَب ياٌثيَويػت

 .1(ٌغةضفطاظ ىةٍةض ئةوا

 

تاقيهطزىةوةء فتيةي مالَءميسالَ ية غوضةي ايتغابً ناتيَو باؽ ية-2

ڱ  ں  ں   ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ        ہ  چ  زةناتءزةفةضمويَت :

ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ   ﮲  

 چ﮳ ﮴   ﮵  ﮶  ﮷    ﮸  

 ٥6 – ٥5التغابن: 
زيَييا بً  ،تاقيهطزىةوةتاىً يء ميسايَةناىتاٌ ٍؤييوماٌ زاضابيَ ط ) واتة:

بوو يةخوا برتغً ئةوةىسةي نة  ظؤض طةوضةي الية .نةوا ثةضوةضزطاضتاٌ ثازاؾيت
وة ئةوةي  ،بؤ خؤتاٌ ضانرتة لَ و مًهةضي بً وة مالَ ببةخؿً زةتواىً وة طويَطِاية

و  خؤي ٍةض ئةواىً غةضنةوتوو زةضووىي ؼءىةف ضِةظيًي ءثاضيَعضاو بيَ ية ضطووني
 .2بووٌ (ضِظطاض غةفطاظو

 بةضِيَعامن:
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مع  : )امليعماىاييضِووي ظماىةواىيسا  ايؿح :ية بيةضِتساية
.زياضة ضِةظيًيء ( ثيَساططي يءريِض ثيَيةزاٌءييَططتيةوة ية طةل ضِةظيًيءضِشزيء3(طصح

 ياي طةوضة زاويتة ثالَ زةضووٌءىفػبؤية خو ،ضِشزي غةضيعةيَهة ية زةضووىي مطؤظسا
ضِظطاضي  ئاناضة ونة باوةضِزاض ىةتواىيَت ية ،بةيَاو ئةمة ماىايي واىييةوةئازةميعاز

بسات ئةوغا  ويَي ثانهطزىةوةي زةضووىي خؤينة ٍة بيَت بةيَهو ئاغاىة بؤ ٍةضنةغيَو
خواي طةوضةف بؤي ئاغاٌ زةنات ،ئيرت ٍةضنةغيَهيـ تواىي بة تةواوي ية ضِووي 

ثاى  ػرتاوةيىةو ةوة بةتةواوي خؤي يةو ئاناضة ىاثةغةىسءىاوةضِؤىءنطزاضني
 .غةضفطاظةناىي ضِؤشي زواييو بيَت ية ضِظطاضبوو بهاتةوة ئةوة يةنيَو زة

ياٌ اٍةضضةىسة ٍةىسيَو ية ظاى)يَت:ؾيَذ ؾةعطاوي غةباضت بة ووؾةي )ؾح( زةيَ
)ؾح( طؿتطريتطء بة ٍيَعتطة ية ضِةظيًي، ، بةيَاوؾح( ماىاي ضِةظيًية )ثيَاٌ واية

يَاو ضِةظيًي ية بة  ،بةضوىهة ضِةظيًي ية ؾح زضوغت زةبيَت ،وة ؾح ية ىيَو زةلَ زةضووىة
ؾةناىي جةغتةية، نةوابيَت ئةوةي ىيَو زلَء زةضووىة ية ٍةيَويَػتءنطزاضةناىي 

 .4جػتة ضِِِةىط زةزاتةوة (

غتية تيَطةيؿتووٌ بؤية عبسايطمحاىي نوضِي او ضٍِاوةيَة بةضِيَعةناٌ جواٌ ية
 قين ربِةضموو)ايف ية مايَي خواي طةوضة زةنطز زيفطوعوف)خوا ييَ ضِاظي بيَت( ناتيَو 

ضِةظيًي زةضوومن ئيرت ٍةض ئةو ثاضِاىةوةي  ( خواي طياٌ مبجاضيَعة ية ضِشزيءشح نفسي
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ييَ  ياٌضناتيَو ثػياجطة يةو ثاضِاىةوةية ٍيطي تطي ىةزةوت زووباضة زةنطزةوة،
 ضيية؟! يتةىَا زووباضةنطزىةوةي ئةو ثاضِاىةوةية نطزية ٍؤناضي

ضِء خطاثةي زةضوومن زظي ىانةو، ظييا ىانةو،ٍيض ئةطةض ثاضيَعاضومب ية ؾة فةضمووي
قويَاي تيَطةيؿتين ٍاوةيَاٌء ثيَؿيياٌ ية ماىاي  ئةوة بووة ناضيَهي خطاث ىانةو،ئا

 نةالَمي خواي طةوضة.

نؤمةييَو ية موفةغريةناٌ ية تفػريي ئةو ئايةتة)ومً يوم ؾح ىفػة( ووتوياىة )
يَطاي ييَ ططتووة،وضِيَطا ية ٍيض ؾتيَو ضِواتة ٍيض ؾتيَو وةضىةططيَت نة خواي طةوضة 

ة يًيء ضِشزيء ضطِيضماىي ثيَ نطزوة،ضوىهة )ؾح( ضِةظةىةططيَت نة خواي طةوضة ف
فطماٌ بة ئازةميعاز زةنات،ثةضوةضزطاض  يَطةواىةي فطماىةناىي خواءثةيامبةضةنةيث

 يوتهةي ضانةنطزٌ زةناتءضِيَططي ية خطاثةنطزٌ زةنات،بةيَاو )ؾح( فطماٌ بة
وضِيَططي ية ٍةموو جؤضة  ناتيَو ية زةضووىي مطؤظسا بيَت فطماٌ بة غتةمهطزٌ زةنات

 .5ضانةيَو زةنات (

 ،وبوىي حةظيخؤ ثةضغيت ءضِشزي يةضِظيًيء ) بطيتية ابً تينيةف زةيَيَت:)ايؿح (ة و
زةبيَتة ثايَيةضيَهي بة ئةمة يةزةضووىسا بيَت  ناتيَوئيرت،غاماٌ ءمالَ غةضوةت بؤ ظؤض
بؤ خاوةنةي ئةوي يةغةضي ثيَوغتة ية مافة زاضايةناٌ ىايسات،وغتةو زةنات بة  عٍيَ

مايَي نةغاىي تط،وثةيوةىسي خعمايةتي  خواضزىي ٌءغةىس
خواي طةوضة .6( بؤ خةيَو ظؤضي زةبيَت ءضِمء قييةيزةثططِيَييَت،وئريةييءحػووزي
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چ  چ  چ  ةتي :ئةو ضِاغتيةيي بؤ باغهطزويً ية قوضئاىي ثريؤظ ٍةوضةى فةضمووي

چ     ڇ  ڇ  ڇ     ڇ   ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  

ڑ   ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ        ڳ  ڳ  ڳ  

ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  

 ٥٩ - ٥1األحزاب:  چہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  

موغًناىً ية  طةضِيَيةضةوةي ضةوةءطوماٌ خوا زةظاىيَت بةو نةغاىةي نة غاضز نةبيَ):واتة 
جةىطء تيَهؤؾاٌ ،نة بة بطازةضةناىياٌ زةيَيًَ: وةضٌ بؤالي ئيَنة،ئيرت ئةواىة ىايةٌ بؤ 

يةئاغيت ئيَوةزا )موغويَناىاٌ( ضطوونً ئييحا ناتيَ  جةىطء تيَهؤؾاٌ ظؤض بة نةمي ىةبيَت .
غةيطت زةنةٌ )يةتطغي )بةٍؤي جةىطةوة( تطؽ و بيه ثةيسا بيَت زةياٌ بيين بةجؤضيَ 

 ،جةىط( ضاوياٌ بةو الوالزا زةغوضِيَ بة ويَيةي نةغيَ ية غةضةمةضطسا بيََؤؾي بةغةضزا بيَ
بةيَاو ناتيَ تطغةنة ضِؤؾت و ىةما بةظماىي تيص ظماىتاٌ ييَ زضيَص زةنةٌ )وة زاواي 

ة باوةضِياٌ ئا ئةواى ،غةىينةتتاٌ ييَ زةنةٌ( نةضي ضطووى و ضِشزةٌ يةغةض مالَ و غةىينةت
 .7(ناضيَهي ئاغاىةةلَ نطزةوة وة ئةمة بةالي خواوة ىةٍيَيا بوو بؤية خوا نطزةوةياىي ثوض

بؤتة ٍؤناضي بووىي ضِمءقيية بةضامبةض  زةضووىياىسا بووىي ضِشزيء ضِةظيًي ثيَساططي ية ىارء
 .فطماٌ نطزٌ بة ناضي خطاثءباوةضِزاضاٌ ءناضي خيَط

ي بايَا زةغت ة بسةيً نة ية غوضةي احلؿط ٍاتووة ثةضوةضزطاضتةيةو ئاي  وئةطةض غةضجنيَو
 زلَ نطاوةيي ئةواٌ زةنات بةضامبةض زةغتء ػيتءيوةخؤىاٌءباؽ يةبةضظي باوةضِي ثؿتيواى
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زيَي خؤياىياٌ بؤنطزىةوة ية طةلَ نةمي مالَءغةضوةتء  نة ضؤٌ مالَء ،نؤضبةضةناٌ  بة بطا

چ  بييا بةغة بؤ ثؿتيواىاٌ نة فةضموويةتي: ىاءغاماىياٌ،ئةو مسحء ثيًَََساىةي خواي ظا

ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  

ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    یی   ی  

 ٩الحشر:  چجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   

وة بؤ ئةو ٍةشاضاىةي نة يةثيَـ نؤضهةضاىسا ىيؿتةجيَ بووٌ ية مةزيية و  واتة:
ؾو ىابةٌ ية زيَي  ة ض بهات بؤ الياٌ خؤؾياٌ زةويَ وئةوي نؤ ،اوةضِنطزياٌ بة باضةطاي ب

بة نؤضهةضاٌ ، وة  ىيعنةتاىةي زضاوةبةخيًيةى يةبةض ئةوخؤياىسا ٍيض جؤضة حةغووزي و 
ئةو نةغةي خؤي ية ،وة ثيَي باوي ئةواٌ ئةزةٌ بةغةض خؤياىسا با خؤؾياٌ ظؤض ثيَويػت بً

 .8(يت( ٍةض ئةواىً غةض فطاظاٌضِشزي زةضووىي بجاضيَعيَت )بةضِاغ

نطزاضة ىاوةنيةناىي زيَي ثةضزةي يةغةضي ظاىاء ناض بةجيَ ية و ئايةتة ثريؤظة ثةضوةضزطاض
مةتي وؾيءغةالةخ ٍاوةيَة بةضِيَعةناٌ ية ثؿتيواىاٌ الزاوة نة بةيَطةٌ يةغةض ثانيءبيَ

 ية : نة ئةماىيـ بطيتني زةضووىي ئةماٌ ية ضِةظيًيءضِشزي ضريِي

طزةوةي يةنةو بطيتية ية )حيبوٌ(ثؿيواىاٌ نؤجبةضناىياٌ خؤف زةويَت ن-1
 نةٍاتووٌءميَواىساضياٌ نطزوٌ.

نطزةوي زووةو :)والجيسوٌ يف قسوضٍه حاجة مما أوتوا(خؤ ئةطةض ؾتيَهي وا ية ىاخياٌ -2
 ٍةبواية زةضزةنةوت.
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غيت ظؤضياٌ بة ئةواٌ خؤ ىةويػت بووٌ يةطةلَ بووىي ثيَوااليثار(نطزةوةي غيَيةو :)-3
ضاٌ خبةىة واىيءزيَجانياٌ واي ييَ نطزٌ نؤضبةئاناض جٍةىسيَو ؾت بةيَاو بةضظي باوةضِياٌ ء

 .ثيَـ خؤياٌ

أحد غفي نطزوةبة)ةػيت ءثيَؿدػنت ابً ايكيه ويخؤىةوي ئةواٌ وؾتة جواىةئا ئةو خوو ضِة )

واتة  (املناسل لة هذه، فجعل منشلة االيثارمن مج عبودية رب العاملني مدارج السالكني اىل
بةضةو ثةضغتين ثةضوةضزطاضي جيَاىياٌ ثايةو ثًةي  ًيةنيَو ية ثيَبًهةناىي غةضنةوت

 .ةوغيتءثيَؿدػتية خؤى

بةتة ثةضغتية)ؾح(ة،ٍةيَضِظيًيءخؤ ضِشزيءيَؿدػنت ثيَطةواىةي خؤىةوغيتءث االيثار()
 وغتيةتي .نةغي خؤىةوغت نةغاىي تط زةخاتة ثيَـ خؤي يةؾتيَو نة خؤي ظؤض ثيَ

سا ضِةظيًي تيَ وايؿحيح :ثيَساططة ية بةغتَيَياىي ؾتيَو نة ىيةتي،و ناتيَو بة زةغت زةٍيَييَت
بةخؿيَت ،نةوابيَت ضِةظيًي بةضٍةمي ؾحة، وؾحيـ فطماٌ بة ضِةظيًي ئامازة ىيية بزةناتء

 .9زةنات (

في يوقةم ٍةيَويَػتء غيتجا ئةطةض غةضجنيَهي خيَطا ية شياىي ٍاويَة بةضِيَعةناٌ بسةيً بة ضِا
 ةى ٍةيَويَػتباؽ يةي ىَاةت زاةجا ييَط ،بةضِيَعةناٌ ةٍاوةيَ اٌظؤض غةيط ضِوويساوة يةىيَو

ٍةضوةى ثيَؿةوا بوخاضي ية قحيحةنةي خؤيسا ية ئةىةغي نوضِي مايو بؤماٌ زةنةيً ،
ثيَغةمبةضي   بةضاٌ نؤضياٌ نطز بؤ ؾاضي مسييةي ثريؤظناتيَو نؤض :)زةطيَطِيَتةوةء زةيَيَت

ثةمياىي بطايةتي ية ىيَواٌ عبس ايطمحاىي نوضِي عوفء غعسي نوضِي ضبيعةنة  (ملسو هيلع هللا ىلص)خوا
نطز،غعسثياويَهي زةويَةمةىس بوو،بة عبس ايطمحاىي نوضِي عويف ووت ثؿتيواىاٌ زةظاىً نة 

ية  زةيهةو بة زوو بةف مً يةٍةمووياٌ ظياتط خاوةىي غةضوةتء غامامن،ئةو مايَةي ٍةمة
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 ميسالَءو ،عبس ايطمحاىي نوضِي عوف ووتي خواي طةوضة مالَ  خؤو خؤت زابةؾي زةنةو ىيَواٌ
 .10يَو زةنةو (يغةضوةتء غاماىت بؤخؤت ثريؤظ بهات، باظاضِو ىيؿاٌ بسة خؤو ناضءثيؿة

خؤىةوغتيَهة؟!خؤ ئةطةض بةؾيَهي نةميـ ية  ثيَؿدػنتءي يئةمة ض باوةضِءزةغتهطاوة
ي غعس بوو، يزةغتهطاوة خؤىةوغيتء وة بةيَطةي ؾةٍامةتيءئةمايَةنةي خبػتباية ثيَؿي 

 يةضي يووتهةي باوةضِءيَزةنات غةمل غةضوةتء غاماىيء ئامازةيي ىيوةي مالَءضاو نةثيَؿييابةيَ
 يَييَت .غعس زةغةمل ػيتيخؤىةو ي  ثيَؿدػنتءىزةغتهطاوة

ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  )يتط يةو ؾويَياىةي نة ئايةت يةنيَهي-2

ثةضوةضزطاض باغي ييَوة نطزوة تطغي ئافطةتة  ءبةضجةغتة زةبيَتتيازا (جب  

ٍةضوةى ثةضوةضزطاض نةي ،ةيةضِوو وةضطيَطِاٌءخؤبةطةوضة ظاىنيءثؿت ٍةيَهطزٌءىؿوظي ٍاوغةض

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ  فةضموويةتي: النساءية غوضِةي 

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  

 )واتة:  ٥21النساء:  چڦ  ڦ  ڦ  ڦ                ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

ئةطةض ئافطةتيَو ية يووت بةضظي ياٌ ثؿت ٍةيَهطزىي ميَطزةنةي تطغا، ئةوة ٍيض طوىاٍياٌ 
يةغةض ىية و ناضيَهي ضانة: ئةطةض ىيَواٌ خؤياٌ ضاى بهةٌ و يةغةض ؾيَواظيَو ضِيَو بهةوٌ 

 يَ مايف خؤي تابةضِيَعو غةضبةضظيةوة)وةى ئةوةي ئافطةتةنة زةغت ٍةيَططيَت يةٍةىس
ٍةميؿة ضِيَهةوتً و تةبايي ؾتيَهي ضاى و ثةغةىسة،  ،مبيَييَتةوة يةطةلَ ميَطزةنةيسا

زةنةٌ و تةىَا بةضشةوةىسي خؤياٌ و ضطووني ٍةضضةىسة خةيَهي بة غطوؾت حةظ بةضةظيًي 
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طةض ضانةناضو زةويَت، )ئةطةض قيامةت و بةٍةؾت و زؤظةر يةبةضضاو ىةطرييَت( جا ئة
اض بً و غتةمياٌ ييَ ىةنةٌ، طةضاىتاىسا(و خاوةٌ تةقواو ثاضيَعضِةفتاضجواٌ بً )يةطةلَ ٍاوغ

 .11( ئةوة زيَييابً بةضِاغيت خوا ٍةميؿةو بةضزةواو ئاطاية بة ناضو نطزةوةتاٌ

ثيَو ٍاتية بةوةي  بؤ ئافطةت قوحلء غةضباؾرتيً ضاضة ئا يةو ناتءباضو زؤخة
ية ٍاوغةضةنةي جيا  نة باؾرتيَهة يةوةي ٍةىسيَو مايف خؤي خؤؾبيَت ئةوة نةئافطةتةنة ية

واتة  وىي ئاناضي ؾوح( بةالَو بوٺ  ٿخواي طةوضة فةضموويةتي)بؤية ،بيَتةوة

تةواوي  ئافطةنة زةنات ضِاظي ىةبيَت مةطةض بة وةضططتين ظيًيء ضطوني وا يةةضِ خؤثةضغيتء
زةنات ئامازة ىةبيَت  زا واي ييوية ثيائةو ئاناضة بووىي ة مافء حةقةناىي خؤي ىةبيَت ،و

هات ، ئيرت بووىي ئةو ئاناضي غةضؾاىي ية حلء مافةناىي خيَعاىي جيَ بةجيَ ب يئةضنةناى
تطاظاٌءجيا بوىةوة  ييَوبةضء يةو باضو زؤخة زواجاض  خؤ ثةضغيتءضريِي ضِشزيةء

 .زيَتءشياىي ٍاوغةضطريياٌ نؤتايي ثيَ زةضِوات

ٍؤناضي ثططِاىسي ثة ةنةي خؤثةضغيتءضِشزيء ضِةظيًية،مثزنةبةضٍةوء حواناضي ؾئ ٍةيَبةتة
 .  بطاءٍاوضِيَءزؤغتاٌءخؤؾةوغتاىة يوةىسي زؤغتايةتي ىيَواٌ خوؾوء

ؾح ية ىيَو زةلَ زةضووىتء ضِةظيًي ية بة  خويَيةضي بةضِيَع : ئايا ناتي ئةوة ىةٍاتووة
زةغتءزلَ نطاوةءخؤت ضِابيَين ية بةبيت بة نةغيَهي ءؾةناىي جةغتةتا ال بسيت،

 ٍةبيَتءنةغيَهي خؤ ىةويػت بيت؟! يثارتئءيةناتي ثيَوغيت  غةض بةخؿني

ثيَ  تٍةض ضةىسة تؤ بةبةخؿي ثةضوةضزطاض ظياتطءظياتط قييت ٍةبيَتةبةءيزيَييا 
 . زةبةخؿيَتةوة
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