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 2011كإٌَ انزاَٙ ….. 1432 –صفش 

www.huda-n.com 

info@huda-n.com 

safinat.najat@yahoo.com 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عفُٛت انُضاة 

 انغُت انزاَٛت –انؼذد انزانذ ػشش 
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َؼززززض٘ يٕصَززززا صززززاعم انؼاززززش ٔانضيززززاٌ ٔا يززززت      

اإلعاليٛت صًؼاء فٙ ركشٖ اعخشٓاد اإلياو انغغٍ ابزٍ  

ػهٙ )انًضخبٗ( فٙ انغابغ يٍ شٓش صفش ٔكزنك بٕفزاة  

َبززٙ ا يززت ٔشززفٛؼٓا لززاحى انُبٛززٍٛ ٔعززٛذ انًشعززهٍٛ  بززٙ  

اهلل ٔعززاليّ ػهززٛٓى  صًؼززٍٛ فززٙ  انقاعززى يغًززذ صززهٕاث 

 انزايٍ ٔانؼششٌٔ يٍ ْزا انشٓش.

 

 يـٕضٕع انـؼـذد

 
 القرآى ّالحسٍي 

 ّحدة الِدف ّالوٌِج
ئٌ رزززٕسة اإليزززاو انغغزززٍٛ )ع( َٔٓرزززخّ انًباسكزززت يزززٍ  

ابززشص عززًاث ا عًززت ػهززٛٓى انغززالو ٔعززشكخٓى انضٓادٚززت   

ْٔٙ حًزم انشؤٚزت انغقٛقٛزت نالعزالو انًغًزذ٘ ا صزٛم      

ذَا يززٍ انًُاعززم حغززهٛا ا ضززٕاء ػهززٗ عززًاث  فقززذ ٔصزز

ْززززِ انززززٕسة ٔصزززاعبٓا ٔٔضزززغ يقاسَزززت ٔيقاٚغزززت فزززٙ  

بؼض  ٔصزّ انشزبّ يزغ كخزا  اهلل انؼضٚزض اننزش  يُٓزا        
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ْززٕ حغززهٛا انرززٕء ػهززٗ عززًاث ٔ ْززذا  كززال انؼهًززٍٛ    

 انشايخٍٛ انقشآٌ انكشٚى ٔ اإلياو انغغٍٛ )ع(.

 ٔيٍ ابشص ْزِ انغًاث ْٙ :

ٌ لانززذ بخهززٕد انغٛززاة ْٔززٕ يززغ انقززشآ خلووْا القوورآى: .1

رنززك  ٌززضي صذٚززذ ػهززٗ يززش انؼاززٕس فٓززٕ عززٙ ٚغززذرُا   

ٔٚخاطبُا انٕٛو كًا عذد ٔلاطم انًغزهًٍٛ فزٙ صزذس    

اإلعالو ٔعٛبقٗ عًٛا ابذًا.كزنك رٕسة اإلياو انغغٍٛ )ع( 

إى فٓزززٙ لانزززذة ٔبابٛزززت يزززابقٗ انزززذْش ٔفزززٙ رنزززك بٛزززم:  

 اإلسالم هحودي الْجْا حسًٌٍ البقاء.

ئٌ ْضش انقشاٌ ٚكًزٍ   :آى بٌسٍاى أُدافَُجر القر .2

فززٙ حززشع انؼًززم بززّ ٔيخانفززت يفاًْٛززّ َٔغززٛاٌ  ْذافززّ   

انازززغٛغت ْٔكززززا فزززاٌ ْضزززش انغغزززٍٛ )ع( ٔرٕسحزززّ     

صٚؼُززٙ حززشع ركززشِ  ٔ حززشع انبكززاء ٔانهنززى ػهٛززّ ٔئًَززا 

ْضززشِ ٚكًززٍ فززٙ َغززٛاٌ  ْذافززّ ٔحززشع انؼًززم بغززُخّ       

ٔػزززذو اصبخزززذاء بزززّ ٔبُٓرزززخّ فزززاننش  يزززٍ ئعٛزززاء      

نشؼاعش ْٕ حغشٚزك انرزًاعش يزٍ  صزم عًزم انًفزاْٛى       ا

انغقزززت انخزززٙ  بًٛزززج انشزززؼٛشة يزززٍ اصهٓزززا ص انخًغزززك      

 بانقشٕس ٔئًْال انضْٕش.

ئَُززا ئرا سبنُززا انقززشاٌ   القوورآى لووٍا  خوواخ حووا ٌ :   .3

بانخاسٚخ ٔحًغكُا بأعبا  انُضٔل َٔظشَا انٗ ئٌ اٜٚزت  

َضنززج فزززٙ رنززك انضيزززاٌ ٔنخهززك ا بزززٕاو فغغززم فاَُزززا     

انقشاٌ.كززنك َٓرزت انغغزٍٛ )ع( فآَزا حًزٕث       عًُٛج
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ئرا سبنُاْزززا بٕبزززاعغ انخزززاسٚخ   فغغزززم ْززززِ انُٓرزززت   

 حًٕث ارا بهُا  ٌ نٓا ظشٔفٓا انخاصت بٓا.

انقززشاٌ َززضل نٓذاٚززت انبشززشٚت  :القوورآى ُداٌووت للب وور .4

ٔاٚقاضٓا يٍ ٌفهخٓا ٌٔفٕحٓزا. ْٔكززا فزاٌ ػاشزٕساء     

شاُٚٛٓا انغغٍٛ )ع( اٚقرج ا يت آَزاع ٔ بقج فٙ شز 

)) انغٛززاة ٔبززذ صززشط بزززنك عززالو اهلل ػهٛززّ عٛززذ بززال 

إًووً لوون اخوورً أالووراا ّو بمووراا ّو هاسووداا ّو  الووواا   

ّإًوووا خرجووج لملووح اإل ووال  فووً اهووت جوودي )      

 .أ ٌد أى آهر بالوعرّف ّاًِى عي الوٌكر  

بال حؼانٗ )) انى*  :القرآى ٌِدي خصْ  الوخقٍي .5

   ً خقزٍٛ((. كززنك َزشٖ    رنك انكخا  ص سٚزم فٛزّ ْزذٖ نه

اٌ انغغٍٛ )ع( كاٌ يغكًا يٛزض بزٍٛ انخبٛزذ ٔاننٛزم     

فكهًزززاث انغغزززٍٛ ٔ فؼانزززّ ٔعزززٛشحّ صادث يزززٍ ْزززذٖ  

انًزززإيٍُٛ ٔانًخقزززٍٛ ٔبازززٛشحٓى ْٔزززٙ َفغزززٓا صادث   

انظانًٍٛ اننافهٍٛ انًكبهٍٛ بقٕٛد انذَٛا ٔانٕٖٓ ضالًص 

 ٔبؼذًا ٔػًٗ ػٍ انغق.

هقزززشاٌ ئٌ ن :القووورآى عوٍووو  ّلكوووي ٌاِووووَ الجوٍووو  .6

بٕاطٍ ٔاعشاسًا ٔػًقًا ص ٚفًٓزّ ػًزٕو انُزاط ٔنكزٍ     

فزززٙ انٕبزززج َفغزززّ فزززأٌ انقزززشآٌ عضزززت ػهزززٗ انضًٛزززغ   

بظززاْشِف فظززاْش  نفاظززّ يفٓززٕو نززذٖ انضًٛززغ .كزززنك  

َٓرت اإلياو فأٌ فٛٓزا اعزشاسا ٔلفاٚزا ص ٚفًٓٓزا ٔص     

 ٚذسكٓا ئص اهلل ٔ ٔنٛاءِ.

 فً القرآى الوحكن ّالوخ ابَ: .7
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ئٌ  كززش يزا ٚشْزم ا ػزذاء      :داءالقرآى ٌخٍف األع .8

يٍ انقزشاٌ ْزٕ دػٕحزّ انزٗ انضٓزاد ٔيقاسػزت انننزاة        

ٔسفززض انظهززى ٔانزززل. ٔاإليززاو انغغززٍٛ )ع( ٚخٛزز     

 ا ػذاء ٔٚشػبٓى  َّ  عٛٗ فشٚرت انضٓاد.

ٔسدث سٔاٚزززاث  :اسوووخحباخ ءوووراءة القووورآى ٌْهٍووو   .9

كزٛشة حذػٕ انٗ بزشاءة انقزشآٌ كزم ٚزٕو كززنك ٔسدث      

  ٍ صٚزاسة اإليزاو انغغزٍٛ )ع( كزم      سٔاٚاث حخغزذد ػز

ٕٚو ٔنٕ بأٌ حخٕصّ انٗ كشبالء ٔحقٕل: انغالو ػهٛزك  

 ٚا  با ػبذ اهلل.

: ٔسد ػزٍ  اءرأ القورآى بصوْث حوسٌي ّحس وي     .11

انشعززٕل ) ( اَززّ بززال: نكززم شززٙء عةهٛززت ٔعةهٛززت       

انقشآٌ انإث انغغةٍ. ٔكزنك ٔسدث سٔاٚاث ػزٍ  

ة ا عًت ا طٓاس ػهٛٓى انغالو فٙ انغزذ ػهزٗ بزشاء   

ا شؼاس ٔركش ياا  اإلياو انغغزٍٛ )ع( بازٕث   

عغةززٍ ٔعززضٍٚ نٛزٛززش ا عززضاٌ ٔٚشبززق انقهززم ٔٚززذس   

 انذيؼت.

ٔسد ػزٍ انشعزٕل ا كزشو ) (:     انقشآٌ نّ شفاػت: .11

)) يززا يززٍ شززفٛغ  فرززم يُضنززت ػُززذ اهلل يززٍ انقززشآٌ ((.     

ٔبال ) ( ))ابزش  انقزشآٌ فأَزّ ٚزأحٙ ٚزٕو انقٛايزت شزفٛؼًا        

ٍ )ع( فاَزززّ ٚشزززفغ نًزززٍ ركزززشِ  صزززغابّ((.كزنك انغغزززٛ

ٔبكٗ ػهّٛ ٔاَخٓش يُٓضّ ٔعؼٗ نخغقٛق  ْذافّ ٔبذ بال 

اإلياو انازاد  )ع(:))كهُزا عزفٍ انُضزاة ٔعزفُٛت انغغزٍٛ       

  عشع ٔكهُا  بٕا  انضُاٌ ٔبا  انغغٍٛ  ٔعغ ((.
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بال حؼانٗ )) َُٔضل يٍ انقزشآٌ   :القرآى الااء .12

ئص يززا ْززٕ شززفاء ٔسعًززت نهًززإيٍُٛ ٔص ٚضٚززذ انظززانًٍٛ   

لغزززززاسا((.ٔكزنك ٔسدث سٔاٚزززززاث يإكزززززذة ٔيضشبزززززت  

ٔعززًؼج باززي كزٛززشة فززٙ يغززأنت اصعخشززفاء بخشبززت       

انغغزززٍٛ )ع(  ٔ بزززانخبشع بقبزززشِ.ػٍ انُبزززٙ ) (: ئٌ    

إى اإلجابووت ححووج  انغغززٍٛ )ع( ّلززيال بزززالد لاززال :   

 ءبخَ  

. ٔ الٛززشًا َغززأل ّال ووااء فووً حربخووَ ّاأل وووت هووي ّلوودٍ

ٔشزززٛؼت انغغزززٍٛ )ع(  اهلل  ٌ ٚضؼهُزززا يزززٍ عًهزززت انقزززشاٌ

انؼزززززاسفٍٛ بغقًٓزززززا انًُخٓضزززززٍٛ َٓضًٓزززززا انًشزززززًٕنٍٛ  

 بشفاػخًٓا اَّ عًٛغ يضٛم.

 

 ػــهـــٕو

 

 فً هاء زهسم اإللٍِتالوعجسة 

 

و ئٌ يززاء صيززضو ٌٛززش  1791بززال  عززذ ا طبززاء فززٙ ػززاو   

صززانظ نهشززش  اعززخُادًا ئنززٗ  ٌ يٕبززغ انكؼبززت انًشززشفت        

ف  شيزت يُخفض ػٍ عنظ انبغش ٔفٙ يُخا  يكزت انًك 

 ٌ يٛززاِ اناززش  اناززغٙ حخضًززغ فززٙ ب ززش     يززٍ فززال بززذ  

يا  ٌ ٔصم رنزك ئنزٗ انًهزك فٛازم عخزٗ  صزذس        .صيضو

ٔحقزززشس ئسعزززال    ٔايزززشِ بزززانخغقٛق فزززٙ ْززززا انًٕضزززٕع  

ػُٛاث يٍ ياء صيضو ئنزٗ يؼايزم  ٔسٔبٛزت إلربزاث يزذٖ      

يؼزززٍٛ )ٔٚقزززٕل انًُٓزززذط انكًٛٛزززاعٙ   صزززالعٛخّ نهشزززش
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ٖ   (انزززذٍٚ  عًزززذ  ٔصاسة انضساػزززت  انزززز٘ كزززاٌ ٚؼًزززم نزززذ

 َّ حزى الخٛزاسِ    ٔانًٕاسد انًاعٛت انغؼٕدٚت فٙ رنك انغٍٛ

ٔكاَزج حهزك  ٔل يزشة حقزغ فٛٓزا ػُٛزاِ        نضًغ حهك انؼُٛزاث 

نى ٚكزٍ   انخٙ حُبغ يُٓا حهك انًٛاِ ٔػُذيا سآْا ػهٗ انب ش

 بشكزززت يٛزززاِ صزززنٛشة   ئٌ ٚازززذ  ٌيزززٍ انغزززٓم ػهٛزززّ    

ٕ  14ٔػشضزززٓا  بزززذيا 11صٚخضزززأص طٕنٓزززا   فش بزززذيًا حززز

يالٍٚٛ انضانَٕاث يٍ انًٛاِ كم عُت نهغضاس يُز عفزشث  

ٔبززذ  يؼززٍٛ انززذٍٚ  .ئبززشاْٛى ػهٛززّ انغززالوانُبززٙ فززٙ ػٓززذ 

ػًززززق  ٖرززززى طهززززم  ٌ ٚززززش ػًهززززّ بقٛززززاط  بؼززززاد انب ززززش

ئنزززٗ  ضل ئنزززٗ انبشكزززت نٛازززم اسحفزززاع انًٛزززاِ    ُزززف انًٛزززاِ

ػزٍ  بغززًا   ٔ لز ٚخُقم يٍ َاعٛت  لشٖ فٙ انبشكزت  كخفّٛ

نززى ٚضززذ  ٌّٛززش  َزز ٘ يززذلم حززأحٙ يُززّ انًٛززاِ ئنززٗ انبشكززت 

ُْٔا لنشث نًؼٍٛ انذٍٚ فكشة ًٚكٍ  ٌ حغاػذ فٙ  شٛ ًا

ْٔٙ شفا انًٛزاِ بغزشػت باعزخخذاو     انًٛاِس يؼشفت ياذ

كاَززج يٕصززٕدة فززٙ انًٕبززغ نُقززم يٛززاِ     ضززخًت خت رالززي

صيضو ئنزٗ انخضاَزاث بغٛزذ ٚزُخفض يغزخٕٖ انًٛزاِ بًزا        

ٌٛزش  َزّ نزى ٚزخًكٍ يزٍ يالعظزت       ا سْٚخٛظ نّ سؤٚت ياذ

فنهم يٍ يغاػذِ  ٌ ُٚزضل ئنزٗ    شٙء لالل فخشة انشفا

ّ   انًاء فزٙ   ُْٔا شؼش انشصم بانشيال حخغشع حغزج بذيٛز

شزفا انًٛزاِ فًٛزا حُبزغ يُٓزا يٛزاِ        صًٛغ  َغاء انب زش  رُزاء  

ٔكاَج حهزك انًٛزاِ حُبزغ بزُفظ يؼزذل عزغم انًٛزاِ         صذٚذة

يغخٕٖ انًاء فٙ انب ش نزى  بغٛذ  ٌ  ختانز٘ حغذرّ انًرال

خت ُْٔزززا بزززاو يؼزززٍٛ انزززذٍٚ بألزززز   ٚخزززأرش ئطالبزززًا بانًرالززز 
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انؼُٛاث انخٙ عٛخى ئسعانٓا ئنٗ انًؼايزم ا ٔسٔبٛزت ٔببزم    

ينادسحّ يكت اعخفغش يٍ انغزهناث ػزٍ اٜبزاس ا لزشٖ     

انًغٛنززت بًذُٚززت يكززت انًكشيززت فززألبشِٔ بززأٌ يؼظًٓززا       

ٙ انًؼايززم صافززت ٔصززاءث َخززاعش انخغانٛززم انخززٙ  صشٚززج فزز

ا ٔسٔبٛزززت ٔيؼايزززم ٔصاسة انضساػزززت ٔانًزززٕاسد انًاعٛزززت  

انغؼٕدٚت يخنابقت فانفزاس  بزٍٛ يٛزاِ صيزضو ٌٔٛشْزا يزٍ       

     ٔ  يٛزززاِ يذُٚزززت يكزززت كزززاٌ فزززٙ َغزززبت  يزززالط انكانغزززٕٛو 

غٕٛو ٔنؼم ْزا ْٕ انغبم فٙ  ٌ يٛاِ صيضو حُؼش ٛانًنُ

ٔنكٍ ا ْى يٍ رنك ْٕ  ٌ يٛزاِ صيزضو    انغضاس انًُٓكٍٛ

٘ ػهزززٗ يشكبزززاث انفهزززٕس انخزززٙ حؼًزززم ػهزززٗ ئبزززادة  حغخزززٕ

انخغانٛم انخٙ  صشٚج فٙ انًؼايزم   ٔ فادث َخاعش ىانضشارٛ

ٚضذس بُا  ٌ َشزٛش   ا ٔسٔبٛت  ٌ انًٛاِ صانغت نهشش  ٔ

ٍ        ٚرًا ئنٗ  ٌ ب ش صيزضو   نزى حضز   بزذًا يُزز ي زاث انغزُٛ

 يزٍ انًٛزاِ   ٔ َٓا داعًا يا كاَج حٕفٙ بانكًٛزاث انًنهٕبزت  

 ٌ صززالعٛخٓا نهشززش  حؼخبززش  يززشًا يؼخشفززًا بززّ  ٔ نهغضززاس

َظشًا نقٛاو انغضاس يٍ يخخه   َغاء  ػهٗ يغخٕٖ انؼانى

انًُؼشزت   انؼانى ػهٗ يذٖ ي اث انغٍُٛ بشش  حهك انًٛزاِ 

ٔاصعزززخًخاع بٓزززا ْٔززززِ انًٛزززاِ طبٛؼٛزززت حًايزززًا ٔص ٚزززخى       

 يززا حًُززٕ كًززا  َززّ ػززادًة ئنٛٓززا يؼانضخٓززا  ٔ ئضززافت انكهززٕس

يًزا ٚغزبم الزخال  طؼزى      نُباحاث فٙ اٜباسانفنشٚاث ٔا

ٔساعغخٓا  يا ب ش صيضو فال حًُٕ فٛٓا  ٚت فنشٚزاث   انًٛاِ

 .فغبغاٌ اهلل س  انؼانًٍٛ ثا ٔ َباح
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  لـال 
 الخااؤل ّالخمٍُر

انخفززاؤل ٔانخنٛززش ًْززا اصعززخذصل بغززادد يززٍ انغززٕادد     

)ػهٗ انخٛش ٔحشببزّ ْٔزٕ انخفزاؤل(  ٔ )ػهزٗ انشزش ْٔزٕ       

ٔكزٛزشًا يزا ٚزإرشاٌ ٔٚقزغ يزا ٚخشبزم يًُٓزا يزٍ          انخنّٛش(.

لٛززش  ٔ شززش ٔلاصززت فززٙ انشززش ٔرنززك حززأرٛش َفغززٙ.ٔبذ    

فشال  اإلعالو بزٍٛ انخفزاؤل ٔانخنّٛزش فزأيش بانخفزاؤل َٔٓزٗ       

ػٍ انخنٛش ٔفٙ رنك حاذٚق نكٌٕ يزا فًٛٓزا يزٍ انخزأرٛش     

حززأرٛشًا َفغززًٛا.  يززا انخفززاؤل ففًٛززا سٔ٘ ػززٍ انُبززٙ ) (:  

ضذِٔ.ٔكاٌ ) ( كزٛش انخفاؤل َقزم ػُزّ   حفاءنٕا بانخٛش ح

رنك فٙ كزٛش يزٍ يٕابفزّ.ٔ يا انخنّٛزش فقزذ ٔسد َقزاًل ػزٍ       

 يزى ا َبٛززاء فززٙ دػززٕاحٓى نٓزى كززإَا ٚظٓززشٌٔ صَبٛززاءْى   

 َٓى  طٛشٔا بٓى فزال ٚإيُزٌٕ ٔ صزا  ػزٍ رنزك  َبٛزاءْى       

بًززا عاصززهّ اٌ انخنٛززش ص ٚقهززم انغززق بززاطال ٔص انباطززم 

اهلل عززبغاَّ ٔحؼززانٗ ص انززٗ اننززاعش   عقززًا ٔاٌ ا يززش انززٗ  

انز٘ ص ًٚهك نُفغّ شٛ ًا فراًل ػٍ  ٌ ًٚهك ننٛشِ انخٛش 

ٔانشش ٔانغزؼادة ٔانشزقاء.بال حؼزانٗ )) بزانٕا اَزا حنٛشَزا       

بكززى نزز ٍ نززى حُخٓززٕا نُززشصًُكى ٔنًٛغززُكى يُززا ػزززا  انززٛى   

بانٕا طاعشكى يؼكى((  ٘ يا ٚضهم انزٛكى انشزش ْزٕ يؼكزى     

ٚززأحٛكى بززّ انخٛززش  ٔ انشززش ػُززذ اهلل.فٓززٕ ص يؼُززا  ٘ انززز٘ 

انززز٘ ٚقززذس فززٛكى يززا ٚقذسفٔبززذ ٔسدث  لبززاس كزٛززشة فززٙ     

انُٓززٙ ػززٍ اننٛززشة ٔفززٙ دفززغ شززإيٓا بؼززذو اصػخُززاء  ٔ      

بانخٕكم ػهٗ اهلل ٔانزذػاء. ففزٙ انكزافٙ باعزُادِ ػزٍ  بزٙ       
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ػبزززذ اهلل )ع(:)) اننٛزززشة ػهزززٗ يزززا حضؼهٓزززا ئٌ َْٕخٓزززا      

نزى حضؼهٓزا شزٛ ا نزى حكزٍ       حَٕٓج ٔاٌ شذدحٓا حشذدث ٔاٌ

(( ٔدصنت انغذٚذ ػهزٗ كزٌٕ حأرٛشْزا يزٍ انخزأرٛشاث      اشٛ 

انُفغاَٛت ظاْشة ٔيزهّ انغزذٚذ انًزشٔ٘ يزٍ طزش   ْزم      

انغزززُت: )) رزززالد ص ٚغزززهى يُٓزززا اعزززذ: اننٛزززشة ٔانغغزززذ    

ٔانظٍفبٛززم فًززا َاززُغ: بززال :ئرا حنٛززشث فززأيض ٔئرا      

يا فزٙ  عغذث فال حبغ ٔئرا ظُُج فال حغقق((.ٔفٙ يؼُاِ 

انكافٙ ػٍ انقًٙ ػٍ  بّٛ انُٕفهٙ ػٍ انغكَٕٙ ػٍ  بزٙ  

)ع( بززال: بززال سعززٕل اهلل ) ( كفززاسة اننٛززشة    ػبززذ اهلل

انخٕكم.بؼذ ْزا انبغذ انًبغا ػٍ انخفاؤل ٔانخنٛش  ػهزى  

ئٌ شززٓش صززفش يؼززشٔ  بانُغٕعززت ٔاٌ يززٍ انخنززأ  ٌ      

حخنٛزززش انُزززاط يزززٍ ْززززا انشزززٓش صٌ يزززٍ  ساد  ٌ ٚزززذفغ     

شزززٙء اصزززذٖ يزززٍ انازززذبت ٔ ا دػٛزززت ٔ   انُغٕعزززت فزززال 

اصعخؼاراث انًزكٕسة. ٔيٍ  ساد  ٌ ٚااٌ يًا ُٚضل فٙ 

ْزززا انشززٓش يززٍ بززالء فهٛقززم كززم ٚززٕو ػشززش يززشاث:)) ٚززا   

شذٚذ انقٕٖ ٔٚا شذٚذ انًغال ٚا ػضٚض ٚا ػضٚض ٚا ػضٚزض  

رنج بؼظًخك صًٛغ لهقك فأكفُٙ شش لهقك ٚا يغغزٍ ٚزا   

ئص  َزج عزبغاَك ئَزٙ    يضًم ٚا يُؼى ٚزا يفرزم ٚزا ص انزّ     

كُج يٍ انظانًٍٛ فاعخضبُا نّ ٔ َضُٛزاِ يزٍ اننزى ٔكززنك     

َُضززٙ انًززإيٍُٛ ٔصززهٗ اهلل ػهززٗ يغًززذ ٔانززّ اننٛبززٍٛ       

 انناْشٍٚ(( / يفاحٛظ انضُاٌ.

 

 يغـابـقـاث
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يزززاكٍ انًقذعزززت  صٚزززاسة انُغزززاء نأعكى يزززا(: 1انغزززإال )

  عذ يٍ انًغاسو : بًفشدٍْ بذٌٔ اصٔاصٍٓ  ٔ

فٙ يٕضٕع انقشآٌ ٔانغغٍٛ ٔعذة انٓزذ   (: 2انغإال )

ئٌ فزززٙ انقزززشاٌ انًغكزززى   9ٔانًزززُٓش ركشَزززا فزززٙ انُقنزززّ  

ٔانًخشزززابّف فًزززا ْزززٕ ٔصزززّ انشزززبّ بزززٍٛ انقزززشآٌ ٔاإليزززاو   

 انغغٍٛ )ع( فٙ انًغكى ٔانًخشابّ :

  صٕبت انؼذد انغابق :

بًا صزشٖ ػهزٗ    ة: ارا ػذ َٕػا يٍ ػذو اناليباص1س /ط

 انغضٍُٚٛ فال بذ يٍ حشكّ.  ْم انبٛج فٙ ْزٍٚ انٕٛيٍٛ

: ٚضٕص بكٛفٛت ص حُاعزم يضزال انهٓزٕ ٔ انهؼزم ف     2س /ط

بشززشال صٚكززٌٕ اعززخؼًانٓا بغغززم ػززش  انًغززم يشززُٛا     

 بؼضاء عٛذ انشٓذاء  سٔاعُا فذاِ.

: انغزٛذ يُٓزذ يكزٙ آل انغزٛذ      انفاعض بًغابقت انؼذد انغابق

 ػٛغٗ.

 

 

 

 َغأنكى انذػاء

 


