مامؤستاى.سةركةوتوو......
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هُ كُغايُتِ و كاضّ ثًؿُيِ زا

ُىوغًِِ
َ .سًسض حمٌس

ُٓوهًَط  2011ظايِِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1432كؤضِ

مامؤستاى.سةركةوتوو......

بةناوى خوداى طةورة و ميهرةبان

ثًَِاغِ َُٓ ثُضتىوكُ
*ُاوّ ثُضتىونً :اًؤغتاّ غُضكُوتىو هُ كُغايُتِ و كاضّ ثًؿُيِ زا
*ُـىوغـًِِ :سًسض حمٌس
*زيــعايـّ :غُضكُوت باهًػاُِ
*زاضِؾتِِ بُضط :ظاُا امحس
*ُؤضَّ ضــاخ :ضاثِ يُكَُ 2011
*تـــرياش 1000 :زاُُ
ضاخ :ضاثداُُّ ًِاضَُٓ -وهًَط ()07504456297

هُبُضيَىَبُضايُتِ طؿتِ كتًَبداُُ طؿتًُكاْ شًاضَّ غجاضزُِ ( ّ)921غاهَِ  2011ثًَسضاوَ
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ثًَؿلُؾُ:

 بُ زايم و باوكٍ. بُ ًُٓىو ُٓو ًاًؤغتاياُُّ فًَطياْ كطزَ. بــُ ٓــًُىو ٓــُو ًاًؤغــتاياُُّ زهَػــؤظاُُ هــُ غــُُ ُضّ ثــُضوَضزَ وفًَطكطزْ تًَسَكؤؾّ.
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ثًَؿُكِ
ثطِؤغـُّ ثــُضوَضزَ وفًَطكـطزْ دًــا هــُ ٓـًُىو كيُُــُكاُِ تـطّ شيــاْ بــُ
ٓاهؤظتطيّ و ططُ رتيّ ثطِؤغُكاُِ شياْ زازَُطيَت ضىُلُ هُكيـُن ثُيىَُـسّ
بُ خىزّ تاكِ كؤًُهَ ُوَ ُٓيُ هُكيُكِ تط خاهَِ يُكًُِ زَغـت ثًَلطزُـِ
بُضَوثًَؿضـــىوْ و طُؾـــُكطزْ و بًِـــاز ُـــاُِ شيـــاض و ؾاضغـــتاًُُتُ ُٓطـــُض
مباُـــُويَت خؤًـــاْ و ًًووُتُكـــًُاْ بـــُضَو ثـــًَـ ببـــُيّ زَبًَـــت هـــُُاو
قىتاخباُـــُوَ زَغـــت ثــٌَ بلـــُيّ هـــُ قىتاخباُـــُكاًُـ ثًَىيػـــتُ ُُخؿـــُ و
ثالُُكاْ هُ قؤُاغِ باخضُّ غاواياُُوَ زَغت ثًَبلات .يُكًَم هـُ ثايـُ ٓـُضَ
ططُ ُكاُِ قىتاخباُُف بىوُِ ًاًؤغتاّ كاضاًُ و غُضكُوتىوَ ُٓطـُض كـَُ و
كىضِّ هَُ كيُُُزا ُٓبىو ُٓوا ُاتىاُني ُُٓ اوَكامناْ زَغت ثًَبلُيّ ووكَتِ
يابــاْ بــُ ًاُ ًَــم زواّ كاضَغــاتِ ًَٓطؤؾــًٌا قىتاخباُــُكاُِ خــؤّ هُغــُض
ثامشاوَّ خؤيَ و ظبطّ كاضَغاتُكُ زاًُظضاُسَوَو شياْ و كُغايُتِ ًاًؤغتاّ
بؤ بُضظتطيّ ٓاغت بُضظكطزَوَ ُٓض بؤيُ بًُاوَيُكِ كـىضت ؾؤضِؾـِ ظاُػـت
و تُكُِهؤشياّ بـُضثاكطز و ٓاتـُ ضيـعّ وكَتـُ ٓـُضَ ثًَؿـلُوتىوَكاُِ دًٔـاْ.
هُُاو ًٌَُّٓ كىضز تاوَكى ًَٓػتا ًُُاُتىاًُىَ خؤًاْ هُ كؤغح و قُيطاُـُكاُِ
ثُضوَضزَ و فًَطكطزْ ضظطاض بلُيّ و ُُٓ او بُضَو ثًَؿلُوتّ بٔاويَصيّ هُبُض
ُٓوَ ًٌَُٓ هًُُٓىو كُؽ ظياتط ثًَىيػتٌاْ بُ ُُخؿُكًَؿاْ و زاُاُِ بُضُاًـُ
و ُىوغــًِِ بابــُت ُٓيــُ تــاوَكى كؤغــجُكاُِ بــُضزَباْ بؿــلًَِنيُ .ىوغــني
هُغــُض ثطِؤغــُّ ثــُضوَضزَ و فًَطكــطزْ هــُ ٓــًُىو بىاضَكــاْ بــُب َِ دًــاواظّ
بُظًاُِ ؾرييِِ كـىضزّ ظؤض كًُـُ بُتايبـُتِ ُٓطـُض هـُ ضىاضضـًَىَّ كتًَـ
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يــاْ هًَلؤهًُِوَيــُكِ ظاُػــتِ زا ب ًَــت .بؤيــُ كــاتِ ٓــُوَ ٓــاتىوَ بــُ ٓــًُىو
كيُكٌاْ َُٓ كُهًَُِ ثطبلُيُِوَ و ثُضَ بَُ بىاضَ بسَيّ.
ًــّ وَن ًاًؤغــتايُن ٓــُو تًَبًِــِ و زَضَدماًاُــُّ كــُ هــُ ًــاوَّ
زواُــعَ غــاهَِ كــاضكطز هــُُاو ُاوَُــسَكاُِ خىيَِــس فًَطيــاْ بــىوَ و تؤًــاضَ
كــطزووْ هُطــُيَ ٓــُو ؾــتاُُّ خىيَِسووًُتــُوَ و غــىزَ وَ وَضططتــىوْ بــُ
ثًَىيػتٍ ظاُِ بًاخنًُُ بُضزَغتِ ًاًؤغتاياُِ بُضِيَعَوَ بـُ تًَلـُيَ كطزُـِ
هُطـــُ َي ظاًُـــاضّ غـــُضزََ تـــاوَكى ببًَتـــُ غُضضـــاوَيُكِ بضـــىون هـــُثا َي
غُضضاوَكاُِ تط كـُ ًاًؤغـتاياُِ ثـًَـ خؤًـاْ ُىوغـًىياُُ و خػـتىوياُُتُ
بُضزَغــتِ ًٌَٓــُ .بــؤ ُىوغــًِِ ٓــَُ ثُضتىوكــُ طــُضِاوَ بــُُاو ظؤضبــُّ ٓــُو
ث ـُضتىون و ضؤشُاًــُ و طؤراضاُــُّ كــُ بــُظًاُِ كــىضزّ هُغــُض ٓــَُ بابُتــُ
ُىوغـــًىياُُ هُطـــُ َي غـــىوز وَضطـــطتّ هـــُ غُضضـــاوَ نُضَبًـــُكاْ و ثًَ ـــُّ
ُُٓتُضًَُت و ياُُكاْ.
ظؤض هُ ًاًؤغـتاياْ ثـؤي بـُ طؤضَِثـاُِ دـُُد زَضـىويَِّ ضؤشاُـُ ضـُُساْ
كًَؿُ و ططفـت هـُُاو قىتاخباُـُ ضووبـُضِووّ ًاًؤغـتا زَبِـُوَ ُُخىيَِـسْ و
بًَتاقُتِ و زيـاضزَّ قؤثًـُكطزْ و ُٓضَِؾـُكطزْ و تًَلضـىوُِ ٓـاضاًِ ثـؤي و
طىٍَ ُُططتّ بؤ بُضاًبُض و ًَِٓاُِ ٓاًًَطّ تُهُفؤْ و ويَِـُططتّ بـؤ ثؤهـُكاْ
و زَواَ ُــُكطزْ و غًابــاتِ ظؤض و ضيعُــُططتِِ يــُكرتو ضــُُساْ كًَؿــُّ تــط
بىوُُتــُ بُضبُغــت هُبــُضزََ ًاًؤغــتا وايــاُلطزووَ ث ِطؤغــُّ ثــُضوَضزَ و
فًَطكـــطزْ ُاؾـــطيّ و هُكـــُزاض بًَـــت هُكيـــُكِ تطيؿـــُوَ خـــىزّ ًاًؤغـــتاّ
بًَتاقُت كطزووَ .بُكََ ُٓوَّ ططُ ُ ُٓوَيُ كُ ًـطؤر ُابًَـت خـؤّ بـسات بـُ
زَغتُوَ ُٓضوَٓا ُاؾـلطيَت ٓؤكـاضّ غـُضُٓهَساُِ ٓـًُىو زياضزَكـاْ خبُيِـُ
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ُٓغــتؤّ تــُُٔا يــُن كيــُْ و يــُن كــُؽ بــُهَلى ٓــًُىوًاْ ُٓواُــُّ هــُُاو
ثطِؤغـــــُكُزايّ(سلىًُت وَظاضَت بُضيَىَبُضايُتًـــــُكاْ بُضيَىَبـــــُضَكاْ
ًاًؤغتاياْ قىتابًاْ زايم وباوكاْ) بُؾًَم هُو كَُ و كىضِياُـًُاْ زَكُويَتـُ
غــُض ؾــاْ كــُ ٓــًُطِؤ تىؾــِ ٓــاتىويّ ُٓضبؤيــُ ثًَىيػــتُ زاُــِ ث ًَــسابًَِني و
ٓــُوهَِ طؤضِاُلــاضّ بــسَيّ ًٌَٓــُ وَن ًاًؤغــتا غــُضَتا زَب ًَــت هــُ خؤًاُــُوَ
زَغـــت ثًَبلـــُيّ و ٓـــُدما بـــؤ بُضاًبـــُضًُٓ .ـــُف بـــُ خـــؤ ضؤؾـــِبريكطزْ
خؤثطِظاُػتلطزْ زَبًَـت بـُ طُضِاُـُوَ بـؤ ٓـًُىو ٓـُو ُىوغـطاوَ ظاُػـتًاُُّ
غُضزََ و وَضططتِِ تاقًلاضيًُكاُِ ضابطزوو كًُاًؤغتاياُِ ثـًَـ ًٌَٓـُ ثًَـِ
طُيؿتىوْ.
َُٓ ثُضتىوكُ باؽ هُ ًاًؤغتاّ غُضكُوتىو زَكـات كـُ ضـؤْ بتىاًَُـت بـُ
ضاغــترتيّ و ظاُػــتًرتيّ ضيَ ــا ٓــُوهَِ خــؤّ بــسات و هــُ بُد ًَ ُياُــسُِ ٓــَُ
ُٓضكُ ثريؤظَ غُضكُوتّ بُزَغت بًًََِٔت.
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ثانصة بهةماى طسنط
ٓ -1اُِ قىتابًُكُت بسَ كاتًَم كـاضيَلِ ضـان ٓـُدماَ زَزات ض َي ـاّ ظيـاتطّ
بؤ ضؤؾّ بلُوَ.
 -2ضيَعّ قىتابًُكُت ب طَ ُٓطُض زَتُويَت ضيَعّ تؤ ب طيَت.
 -3بــُ طوتىطــؤ و قػــُ هُطــُيَ كــطزْ قىتــابِ فًَطبلــُ كات ًَــم ثًَىيػــتًُكِ
ُٓبىو زاوا هُ تؤ بلات تؤف بؤّ دَِ بُدَِ بلُ.
ٓ -4اواض بُغُض قىتابِ زا ًُكُ و بُغُضيسا ُٓهٌَُؾاخُ.
 -5بُ ؾتًَم قىتابِ ًُتطغًَُِ كُ زَغُكَتت بُغـُضزا ًُـُ و ُاتىاًُـت دـَِ
بُدَِ ّ بلُيت.
ًًُٓ -6ؿـــُ كـــاضّ ٓاغـــاْ و ضيَ ـــاّ ٓاغـــاْ و ثطغـــًاضّ ٓاغـــاْ ٓاضاغـــتُّ
قىتابًُكُت بلُ خؤت هُ ؾتِ ٓاهَؤظ و ططاْ بُ زووض ب طَ.
 -7ضيَ ــا بــؤ ٓاتِــُ ثًَؿ ـُوَّ يُكــُ يُكــُّ قىتابًــُكاْ خــؤف بلــُ ٓــً
كاًًَلًاْ ثؿت طىَّ ًُخُ.
ًًُٓ -8ؿُ ضقت هُ كطزَوَّ ُاؾطيّ ببًَتُوَ ُُن كُغُكُ خؤّ.
 -9بُخؤؾرتيّ ُاو باُ ِ قىتابًُكُت بلُ.
 -10هًَبىضزَيًت ظؤض بًَت و غِىضيَلِ فطاواْ بؤ قىتابًُكـُت زابـني بلـُ بـؤ
ُٓوَّ ُٓهَُكاُِ ضان بلاتُوَ.
ًًُٓ -11ؿــُ وا غــُيطّ قىتابًُكــُت بلــُ كــُ بــُ تىاُــا و بــًَُٓعَ طىًــاُِ
خطاثِ بؤ ُٓهٌَُبُغتُ.
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 -12قػُيُن بؤ قىتابًُكُت ًُكـُ كـُ خـؤت بـُكطزَوَ ُـُت كطزبـَِ زاواّ
فًَطبىوُِ ؾتًَم هُ قىتابِ ًُكُ كُ خؤت ُايعاُِ.
 -13بــُضزَواَ خؤؾُويػــتِ و ططُ ــِ ث ًَــساُِ خــؤت بــؤ قىتابًــاْ زووبــاضَ
بلُوَ.
ُٓ -14ضطًع ثؿت هُ ٓاًؤشطاضّ قىتابًاْ ًُكُ ضىُلُ قىتابِ هـُ ٓـاو ظيـاتط
ثًَىيػتِ بُ ٓاًؤشطاضيًُ.
 -15بــُ غــُكَ كــطزْ و ضووّ خــؤف يُكــَُ ضــطكُّ ضووبــُضوو بىوُــُوَت
هُطُ َي قىتابِ زَغت ثًَبلُ.
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بةشى يةكةم
اليةنة طسنطةكانى كةضايةتى مامؤضتاى ضةزكةوتوو
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بةشى يةكةم
اليةنة طسنطةكانى كةضايةتى مامؤضتاى ضةزكةوتوو
ًاًؤغـتا ثايُيُكــُ هــُ ثايــُ ٓــُضَ ططُ ــُكاُِ غــُضكُوتِِ ثطِؤغــُّ
ثُضوَضزَ و فًَطكطزْ ٓاًازَكطزُِ ًاًؤغـتاّ بـُتىاُا و هًَٔـاتىو خـؤضّ ٓاغـؤ
ُٓهَـــسيََِِ و ًـــصزَّ غـــُضكُوتٌِاْ بـــُ طىيَـــسا زَزات .بُثًَضـــُواُُوَ كواظّ
كُغـــايُتِ ًاًؤغـــتا و ُعًـــِ ٓاغـــتِ ثـــُضوَضزَيِ و ظاُػـــتِ ٓـــُُ اوَكاُِ
ثًَؿلُوتّ ضازَططيَت و بُضبُغتًَلِ طُوضَ ثُيسا زَبًَت هُبـُضزََ بـُ ٓـُدماَ
طُياُــسُِ ٓــَُ ثطِؤغــُيُُٓ .واُــُّ بــري هــُ ثًَؿــلُوتّ زَكُُــُوَ غــُضَتا
هًُاًؤغــتاوَ زَغــت ثًَسَكــُْ كُغــايُتِ ًاًؤغــتا دًاواظيًــُكِ ظؤضّ ُٓيــُ
هُطـــُ َي كُغـــايُتًُكاُِ خـــاوَْ ثًؿـــُكاُِ تـــط ضـــىُلُ ٓـــُو ثُضوَضؾـــًاضَ
ثًَؿُواو ضابُضَ بًِازُُضّ كُغايُتِ ًطؤرُ ٓاًازَكـاضّ ًطؤرـِ غىزبُخؿـُ
بــؤ زآــاتىو بــؤ بــُ ٓــُدماَ طُياُــسُِ ٓــَُ ُٓضكــُ ثــريؤظَ ثًَىيػــتُ هــُ ظؤض
كيُُُوَ ًاًؤغتا خاوَُِ كُغـايُتًُكِ تـُواوبًَت ظاُايـاُِ بـىاضّ ثـُضوَضزَ
ٓاًاشَ بـُ ظؤضيَـم هـُو كيُُاُـُ زَكـُْ كـُ ثًَىيػـتُ هـُ كُغـايُتِ ًاًؤغـتازا
ُٓبًَت بؤ ُٓوَّ بتىاًَُـت بـُ ٓاغـاُِ و بـُب َِ كًَؿـُ و ططفـت غـُضكُوتّ هـُ
ثًؿُكُيسا بُ زَغت بًًََِٔت.
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يةكةم /اليةنى رةوشت
 -1ئامانخ هة كازكسدى.
ُٓضكِ غـُضَكِ ًاًؤغـتا فًَطكطزُـِ قىتـابِ و ثًَ ُياُـسُِ ًطؤرـِ زَغـت
ثــان و خعًــُت ىظاض و ظاُػــتدىاظَ ًًُٓؿــُ زَبًَــت ٓــَُ ٓاًادمــُ طُوضَيــُ
هُبُضضــاو ب ري َيـت هــَُ ٓاغــتُ بــُضظَوَ بــؤ ثًؿــُكُ بطِواُط َيــت ؾــتِ كوَكــِ
ُُكطيَتُ ٓاًادمِ غُضَكٌ وَكى بريكطزُُوَ هُ ًىوضُ و بُزَغت ًَِٓاُِ ثوـُ
و ثايُ و ضُُساْ ؾتِ تط بؤ ُٓوَّ هُ زآـاتىو غـىزّ بـؤ خـؤّ بـُ تايبـُتِ
خــان و خــُهَم و ًُؿــتٌاُُكُّ بُطؿــتِ ٓــُبًَت زَب ًَــت ًُبُغــتُكاُِ تــط
وَكوَ بِط َي ـت خــؤّ هــٌَ زووض خبطيَتــُوَ ُٓطــُض ًاًؤغــتا بــؤ ٓــَُ ٓاًادمــُ
طُوضَيُ كاضبلات ُٓوا ًٓ ٓؤكاضيَلِ خـىزّ و زَضَكـِ كـاضّ تًَِاكـات بًَـعاض
ُابًَت و ضِقِ هُ ثًؿُكُّ ُابًَتـُوَ بـُهَلى بـُ ثًَضـُواُُوَ ُٓضضـُُسَ شيـاْ
ُــاخؤف ب ًَــت و ٓؤكــاضّ بًَعاضكــُض زَوضّ بــسَْ بــُكََ ٓــُو بــُ سًُاغــُتًَلِ
ظؤضتطَوَ بُض هُ ؾاكَوّ ُُفاًِ زَططيَت و ضؤن زاُازات.
 -2يةضت بة بةزثسضيازيةتى كسدى.
ُٓضوَن ضؤْ زايم و باون خًُِ طُوضَ كطزُِ ًِساهَُكاًُُتِ فُضًاُبـُض
خـــًُِ ضاثُضِاُـــسُِ كاضَكُيـــُتِ ثـــؤهًؼ خـــًُِ كًُلطزُـــُوَّ تـــاواْ و
غُضثًَضِ يُكاُُ ًاًؤغتاف زَبًَت خـؤّ بـُ بـُضثطؽ بعاًَُـت هـُ زآـاتىوّ
ُٓو ًُٓىو قىتابًـُّ كـُ هـُ شيَـط زَغـتِ زايـُ ُٓغـت بـُو بُضثطغـًاضيُتًُ
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طُوضَيُ بلـات زَبًَـت بعاًَُـت هـُ قىتاخباُـُوَ شيـاْ زضوغـت زَبًَـت هـُ شيَـط
زَغتِ ُٓوَوَ تاكُكاْ ٓاضاغتُّ ُاو كؤًُ َه ا زَكطيَّ ُٓطُض ثًؿُكاُِ تـط هـُ
تُُٔا كيـًَُُلِ كؤًـُ َه ا بُضثطغـًاض بـّ ٓـُوا ًاًؤغـتا بُضثطغـًاضّ يُكـًُِ
ًُٓىو تاكًَلِ كؤًُ َه ايُ زَتىاًَُت بُ ُٓغتلطزْ بـُ بُضثطغـًاضيُتِ خـؤّ
شيــاًَُلِ ٓــاضاَ و ث ـطِ هــُ ظاُػــت و ظاًُــاضّ زضوغــت بلــات بــُ ثًَضُواُُؾــُوَ
كًُتُضخــًُِ كــطزْ و كواظ بــىوُِ ُٓغــتِ بُضثطغــًاضّ كؤًــُ َه ا بـــُضَو
ُُظاُِ و ُُفاًِ زَبـات بًُـُف ضيَـصَّ تـاواْ و كزاْ هـُُاو كؤًـُ َه ا ضوو هـُ
ظيـــازبىوْ زَبًَـــت هًَلؤهًِـــُوَ ظاُػـــتًُكاْ ٓـــُوَياْ غـــُةاُسووَ كـــُ ٓـــُو
كؤًُهَ اياُــُّ ضيَــصَّ تــاواْ و طُُــسَهًَاْ هــُ ٓاغــتًَلِ بــُضظ زايــُ ٓؤكــاضّ
يُكــًُِ زَطُضِيَتــُوَ بــؤ بــُضظّ ض َيــصَّ ُُخىيَِــسَواضّ باؾــرتيّ ضيَ ــاف بــؤ
بـــُضططتّ هـــُ زيـــاضزَّ ُُخىيَِـــسَواضّ زضوغـــت كطزُـــِ ٓـــُو ُٓغـــت بـــُ
بُضثطغًاضيُتُيُ كُ ثًَىيػتُ ًاًؤغتا بؤ خؤّ زضوغتِ بلات.
 -3ييَنهى و ثةهةنةكسدى.
ثطِؤغُّ ثُضوَضزَ و فًَطكطزْ يُكًَلُ هُ ٓاهَؤظتطيّ ثطِؤغُكاُِ شياْ
ثطِيــُتِ هــُ كًَؿــُ و ضُضًُغــُضّ ثطِيــُتِ هــُ ٓؤكــاضّ بًَعاضكــُض بُقــُز
طُوضَيِ و ثريؤظّ كاضَكُ ٓاغتُُد و هًُجُضَكاْ ظؤضْ بـُكََ بُضًُُٓكـُّ
ؾــرييّ و بــُ ض ـًَص و زهَدؤؾــلُضَ بؤيــُ هــُ ٓــًُىو كُغ ـًَم ظيــاتط ًاًؤغــتا
ثًَىيػتِ بُ ًٌَِِٓ و خؤططّ ُٓيُ هُبُضاًبُض ُٓو هًَؿاوَ ططفـت و كًَؿـاُُّ
كُ ضووبُضووّ زَبُِوَ ثُهُ ُُكطزْ هُ طُياُسُِ ثُياًُكُ و ضـاوَُىاضبىوْ
تاوَكى قىتابِ فًَطزَبًَت خا َهًَلِ ططُ ِ بُضظّ ضَوؾتِ ًاًؤغـتايُتًُ وَكـى
ُٓو دىتًاضَّ كـُ ظَوّ دـىاْ زَكًَوًَـت و بـصاضّ زَكـات و تـؤّ ثًَـىَ زَكـات
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ثاؾاْ هُ ضاوَُىاضيسا زَبًَت تاوَكى ثًَسَطات و ؾًِسَبًَت و بُضَُٓ زَزات.
فًَطبىوُِ كُغًَم هُ ُٓهوُوَ بـؤ يـا ٓـَُ ثًَىيػـتِ بـُ كـاتًَلِ زضيَصخايـُْ
ُٓيُ ًًُٓـ ثًَىيػتِ بـُ ٓاضاًًًـُكِ ظؤض ُٓيـُ بـُكََ زَبًَـت ٓـُوَف بـعاُني
كُ بُضًُُٓكُّ ؾرييّ و زهَدؤؾلُضَ وثازاؾتًَلِ طُوضَّ هُ زواوَيُ.
 -4دهَطؤشى.
ُٓضكِ ًاًؤغتا هُ ٓـًُىو ُٓضكـُكاُِ تـط ثريؤظتـط و بـُضِيَعتطَ ٓـُض
بؤيُ ثًَىيػتُ ًاًؤغـتا ظؤض ٓاطـازاضّ ٓـُوَ بًَـت كـُ ُٓوهَبـسات بـؤ فًَطكطزُـِ
تُواوّ قىتابًـُكاُِ دًـاواظّ ُـُكات هـُ ًَُـىاْ ٓـً يـُكًَم هـُ قىتابًـُكاْ
ٓاضاغتُ كطزُِ ظيطَكُكاْ و بطزًُاْ بُضَو ٓاًادمًَلِ ضووْ هـُ ٓـًُاْ كاتـسا
بُضَو ثًَؿربزُِ ٓاغت ُعًُكاْ و ظياتط خؤخُضيلطزْ ثًًَاُُوَ بُ ؾـًَىَيُن
ُاب ًَــت ًاًؤغــتا تــُُٔا يــُن قىتــابًـ ثؿــت طــىَّ خبــات .دــا ٓــَُ ثؿــت طــىَّ
خػتُِ بُُٓض ٓؤيُكُوَ بًَت بُهَلى هُغُضيُتِ ُٓويَ بسات ٓاغـتِ غـُضدَُ
قىتابًـــاْ هُيـــُكرت ُعيـــم بلاتـــُوَ و زهَػـــؤظّ خـــؤّ بؤيـ ـاْ زَضخبـــات ٓـــَُ
ُٓوكَُُؾِ ُابًَت هُغُض سًػابِ ًٓ يُن هُ قىتابًُكاْ بًَت.
خػـــتُِضِووّ تـــُواوّ ًَٓـــع و تىاُـــاّ شيـــطّ و دُغـــتُيِ هُكيـــُْ
ًاًؤغــتا ًُؿــاُُّ بــىوُِ زهَػــؤظيًُ زووض كُوتِــُوَ هــُ خؤخــُضيم كــطزْ
بــُكاضّ زَضَوَ و ُــًَُِٓاُِ كــاضّ ًا َهــُوَ بؤُــاو قىتاخباُــُ .كاضي ــُض ُــُبىوْ
بًُٓ قػُ و ُٓهَىيَػتًَم كـُ هُبُضاًبـُضّ ٓـُدماَ زَزضيَـت ططيِ ـِ زاْ بـُ
بُؾـًَم و ثؿــت ى َّ خػــتِِ بُؾ ـًَلِ تــطّ قىتابًــاْ كــاضيَلِ ُاثُضوَضزَيًــُ
ًاًؤغتا كاتًَم هُ قىتاخباُُيُ ًىهلِ قىتابًُ ُٓو ضؤشَ زَبًَت تُواوّ تىاُـاّ
خؤّ بؤ فًَطكطزُِ قىتابًاْ بُكاضبًًََِٔت ُابًَت بؤ ًٓ كاضيَلِ تط ٓـُو كاتـُ
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هُ قىتابًاْ بُ فريؤبسات و خؤّ بُكاضّ كوَكِ خُضيم بلات.
 -5خاكى بووى.
ثُضوَضؾًاضّ غُضكُوتىو ًٓ كات ؾاُاظّ بـُو ظيطَكـِ و هًَٔـاتىوَّ
خؤّ هُبُضزََ قىتابًـاْ ُاكـات ُاظيـاْ بُغـُض ُافطؤؾـًَت و خـؤ بُطـُوضَظاْ
ًُُ كُغايُتِ قىتابِ ُاؾلًًََِت و زَضووًُاْ ٓاظاض ُازات وَكى ًـطؤر ضيَعيـاْ
زَططيَـــت و ٓـــُهَؼ و كـــُوتًاْ هُطـــُيَ زَكـــات هـــُ شووضَوَ باغـــِ ًًَـــصووّ
ضابطزووّ خؤّ ُاكات و زاغتاْ و غُضوَضيُكاُِ خؤّ ُاكاتُ بابُتِ ُـاو ثـؤي
هــُ ُاخــُوَ خــؤّ بُخعًــُتلاض زَظاُ ًَــت و ضــاوَُىاضّ غىثاغ ـ ىظاضّ ُاكــات
ضـــىُلُ زَظاًَُـــت ٓـــَُ دـــؤضَ كاضاُـــُ ٓـــِ ًطؤرـــِ ُـــُظاْ و ُـــا ضؤؾـــِبريَ
بُزَضبطِيِِ ًُٓاُُّ غُضَوَ ثوُ و ثايُ و ضيَع و ؾلؤّ زازَبـُظيَت بُضَكـُت
هُ فًَطبىوْ ُاًًََِِ ُٓواُُّ هُ ثؤهسا خُضيلِ باغلطزُِ خؤيـاُّ هـُ ُاخـُوَ
ُٓغــت بــُ كــَُ و كــىضِّ خؤيــاْ زَكــُْ بــُ كــطزَوَ ُــاتىاُّ خؤيــاْ وَن
ًاًؤغتايُكِ غُضكُوتىو ًُؿاْ بسَْ بؤيُ ثُُا بـؤ ُاغـاُسُِ خؤيـاْ زَبـُْ
هُكيــُْ خؤياُــُوَ ُٓطــُض ًــطؤر ٓــُضكِ خــؤّ بــُبَِ كــَُ و كــىضِّ ُٓدماًــسا
زهَػؤظ و خُخمؤض و بُخؿِسَ بىو بُ طىيَطَّ بُخؿني و زهَػؤظّ خؤّ ضيَـعّ
زَطرييَت و ثوُ و ثايٍُ هُُاو قىتاخباُُ و َُٓ هـُُاو كؤًـُ َه ا بـُضظ زَبًَتـُوَ
ُابًَت ًطؤر ض َي ا بـُخؤّ بـسات بـُٓؤّ ظيطَكًُكُيـُوَ هـُ شووضَوَ خـؤّ بـُ
طــُوضَ بعاُ ًَ ـت و بُضاًبُضَكــُّ بــُ كــَُ و غــىون غــُيط بلــات ضــىُلُ بــُ
زهًَِايًُوَ ُٓهَىيَػتُكُ ثًَضُواُُ زَبًَتُوَ.
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 -6زاضتطؤيى.
ضاغت ؤيِ هُ قػُكطزْ و هُ كطزاض و هُ بُدَِ طُياُـسُِ ثُمياُُكاُـسا
ثًَىيػـــتًُكِ ططُ ـــِ كُغـــايُتِ ًاًؤغـــتايُ ثًؿـــُّ ًاًؤغـــتايُتِ واتـــا
ضاغت ؤيِ ُٓطُض َُٓ ضَوؾتُ هُ ًاًؤغتا دًا كطايُوَ ُٓوا ًٓ ثًَِاغُيُكِ
بؤ ُاًًًََِتُوَ هُطُيَ ُٓوَّ ًُٓىوًاْ ثًَىيػـتُ ضاغـت ؤ بـني بـُكََ ًاًؤغـتا
هُ ًُٓىوواْ ظياتط زَبًَت ضاغت ؤتطبًَت .ثًَغًُبُضًاْ (حمٌـس) زضوزّ خـىاّ
هُغُض بًَت ثًَـ ُٓوَّ ثُياًِ خىايِ بؤ بًَت بـُ (ضاغـت ؤ ) ُاغـطابىو ٓـَُ
ضاغــت ؤيًُ بــىوَ ٓــُويَِِ غــُضكُوتِِ باُ ُواظَكــُّ ٓــُض ٓــَُ غــُضوَضَف
فًَطًاْ زَكات كـُ ًىغـوٌَاْ وَن ًـطؤر ضيَـِ تًَسَضـًَت ٓـًُىو كـاضيَلِ ُٓهَـُ
بلات تُُٔا (زضؤ) ُاكات.
دًَِ خؤيـُتِ بـُ بريخؤًـاْ بًًَِِٔـُوَ هـُ قىتاخباُـُ ضـُُس قػـًُاْ
كطزووَ و هُبريًاْ كطزووَ ضُُس ثُميامناْ بُ قىتابِ زاوَ و ًُُاْ بطزوَتـُ
غُض ضُُس ضيٌَِـايِ دىامنـاْ ٓاضاغـتُّ قىتـابِ كـطزووَ و بـُكََ هـُ خؤًاُـسا
ًُــُ ضــُُس ثطغــًاضًاْ هًَلــطاوَ و بُضِاغــتِ وَكَبــاْ ُُزاوَتــُوَ ًُٓاُــُ و
ضــُُساُِ تــط كــُ ثُيىَُــسياْ بــُ كُغــايُتِ ًاًؤغــتاوَ ُٓيــُ بــىوُِ كــَُ و
كىضِّ هَُ كيُُُوَ كُهًًََِلِ ظؤض زَخاتُ كُغايًُتٌ ًاًؤغتاوَ.
 -7بةزِيَصى و ييننةت بةزشى.
ضيَعططتّ هُ كُغايُتِ و بؤضىوُُكاُِ قىتابِ طـى َي طتّ هـُ ضَخِـُ و
ثًَؿًِاضَكاْ وَكًَساُُوَّ ثطغًاضَكاُِ ُٓغتًَلِ ثؤظَتًظاُُ زضوغت زَكات
كّ قىتابِ بُضاًبُض بُ ًاًؤغتا هُ ثؤهسا ثطغـًاضَ ظؤض هـُ قىتابًـاْ كـطزووَ
كــُ كــاَ ًاًؤغــتاتاْ خــؤف زَو َيــتؤ وَكًَــِ ظؤضبــُياْ ٓــُوَ بــىوَ كــُ ٓــُو
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ًاًؤغــتايُّ ضيَعًــاْ زَطط َيــت و طىيٌَــاْ بــؤ زَطط َيــت و ثطغــًاضَكامناْ وَكََ
زَزاتــُوَ وَن بطازَضيَــم هُطــُهٌَاْ زَشّٓ .ــَُ ٓاكــاضَ قىتــابِ ضاظيــسَكات و
بُضظّ كُغايُتِ ًاًؤغتاف ضازَططيَت.
ًاًؤغــتا ًًُٓؿــُ ًٌٌٓــُت بــُضظَ خــُضيلِ ث ًَ ُياُــسُِ خؤيــُتِ
ٓاغتُُ ُكاْ غاضزّ ُاكُُُوَ و بُضَو ُٓهَسيَطّ ُابُْ بُهَلى بـُ ثًَضـُواُُوَ
ًاًؤغـــتاّ غـــُضكُوتىو ٓاغـــتُُ ُكاْ زَكاتـــُ ثُيـــصَ و ثايـــُ بـــؤ طُيؿـ ـ
بُغــُضكُووتّ و طُيؿ ـ بــُ ٓاًادمــُكاُِ ًُٓــُف وا بُٓاغــاُِ ُايُتــُ زّ
بُهَلى بُضزَواَ ثًَىيػتِ بُ ثًَ ُياُسُِ خىز و ٓاًىؾـؤّ ظاُايـاْ ُٓيـُ ٓـُض
وَن ؾـًَدِ طــُيالُِ زَفــُضًىوَّ( غــريوا ًـ ا ٌ ـٍ اهعاهًــُ) هُطــُي ًٌٌٓــُت
بــُضظاْ بــُ ضيَ ــازا ب ـطِؤْ ٓــُواْ زَبِــُ زايِــًُؤّ بــُضزَواًِ تــؤ كُغــاُِ
تًُبُيَ و بَِ ًٌٌُٓت زَبُِ طُوضَتطيّ بُضبُغ هُبُضزََ بُضزَواَ بىوُِ
تؤ غاضزت زَكُُُوَ و هُ ٓاًادمُ ضاغتُقًُِكُّ خؤت زووضت زَخُُُوَ.
 -8زووخؤشى و يةضتى خؤشةويطتى.
خؤؾىيػــتِِ واُُكــُ و ٓــُو ثُياًــُّ ٓــُهًَ طتىوَ طــُضَ و طــىضِّ و
ًُؿـــاُساُِ خؤؾُويػـــتِ بـــؤ بُضاًبـ ـُض ضووخؤؾـــِ و زََ بـــُ خُُـــسَيِ
بُضزَواًِ بُ ًاًؤغـتا زَبُخؿـًَت و غـُضدمِ قىتـابِ ظيـاتط بـؤ خـؤّ كـًَـ
زَكات .كاتًَم واَُُ بُ ثؤو زووًَِ ُاوَُـسّ زَطىوتـُوَ قىتابًًـُكٍ ٓـُبىو
هُغُضدَُ واُُكاْ ظؤض ظيطَن بىو بُكََ هُواُُكُّ ًّ وَن ثًَىيػت ُـُبىو
ٓاغتِ هُضاو واُُكاُِ تط ُـعَ بـىو ويػـتٍ ٓؤكاضَكـُ بـعا و ضـاضَّ بلـَُ
ضؤش َيــم قىتابًًُكــَُ بــاُ لطز و ثطغــًاضَ ه ًَــِ كــطز طــىوم( :كــىضِّ خــؤَ تــؤ
بؤضِ هُغُضدَُ واُُكاْ ظيطَكًت بُكََ هُواُـُّ ًـّ وَن ثًَىيػـت ًُـتؤ)
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طىتًِ( :اًؤغتا ضاغتًُكُّ ًّ سُظَ هُ واُُّ تؤ ًُُ ضىُلُ تؤ ًِت خؤف
ُاو َيــت) زواّ ًُــى كاتــصًًَط قػــُكطزْ ٓــُو ططيًَــَُ بــؤ كــطزَوَ و بــؤَ ضووْ
كــطزَوَ كــُ ًــّ ٓــُوَ خــؤف زَويَــت ضــُُس ُٓفتُيــُكِ ُــُبطز منطَكــاُِ
واُُكُّ ًّ هُمنطَّ ًُٓىو واُـُكاُِ تـط بـُضظتط بـىو ًُٓـُف ًاُـاّ وايـُ
تاوَكى خؤؾُويػتِ ُُزَيت بُ قىتابِ ُاتىاًُت ظاُػتِ ث َِ بسَيت.
ثًَغًُبُض (زضووزّ خىاّ هُغُض بًَت) وَن ًاًؤغتايُن بـؤ غـُضدَُ
ًطؤرايــُتِ ًًُٓؿــُ زََ بــُ خُُــسَ بــىوَ و ضووّ وَن ًــاُد طُؾــاوَ بــىوَ
ًٓ كات ضِوو ططشو تىضَِ زَضُُكُوتىوَ ُٓض ٓـَُ ٓؤكـاضَف بـىو كـُ خـُهَلِ
هــُزَوضّ كؤبىوُُتــُوَ و ثُياًُكــُياْ وَ وَضططتــىوَ .ظاُايــاُِ زَضووُِاغــِ
زَضياْ خػتتىوَ كُ ًطؤر ٓـُض ضـُُسَ ظيـطَن بًَـت بـُكََ هـُكاتِ طُياُـسُِ
ظاُػت و ظاًُاضيًُكُّ بؤ قىتابًًُكاُِ ضووططش وتىضَِ و تىُس بًَت ُٓوا تـُُٔا
( ّ)%20ظاًُاضيًُكــُّ غــىزّ زَب ًَــت ( )%80كــُّ تــط تــُُٔا ًاُــسوو بــىوْ و
بُفريِؤ ضىوُِ كاتُكُيُتِ خؤف ويػتِِ كاضَكُ و خـؤف ويػـتِِ قىتابًـاْ
و ضوو خؤؾِ و زََ بُخُُسَيِ هُ غًٌا ططُ ُكاُِ ًاًؤغتاّ غُضكُوتىوَ.
 -9نةزم و نيانى و ضهط فساوانى:
ًَُِٔــِ غـــُضكُووتِِ ظؤضبـــُّ كاضَكـــاْ ًُؿـــاُساُِ ُـــُضَ و ًُاًًُــُ
بُتايبـــُتِ بــــؤ ثطِؤغــــُّ فًَطكـــطزْ خــــا َهًَلِ ظؤض ثًَىيػــــتُ ضــــىُلُ وَن
ثًَغًُبُضًاْ زَفُضًىيَت(:اى الرفق ال يكىى يف شٌء اال زانه وال يهزس نزو شزٌء
اال شززهنه)(رواه انززهم نصز ) واتــُ ُــُضَ و ًُــاُِ هــُ ٓــُض ؾـتَِ ٓــُبىو ٓــًوال دــىاُِ
زَكات ُُضَ و ًُاًُـ هُ ُٓض ؾتَِ زووضخطايُوَ ٓـُو ؾـتُ ُاؾـطيّ زَبًَـت
ًٌٓــاًِ نــُو ضَظاّ خــىاّ هُغــُض ب ًَــت زَفُضًىيَت(:ز َهــُكاْ وَن طًاُــساضّ
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زضُِسَ واْ ُٓضكُغـَِ ُـُضَ و ًُـاُِ بُضاًبـُضياْ بِـىيََِِ ٓـُواًُـ ُـُضَ و
ًُاْ زَبّ( الق ىب وحشًة فمو تهلفهه اقب ت ع ًه).
ظ وو تــىضَِ ُــُبىوْ و ُٓهَُِضــىوْ و غــِد فطاواُــِ هــُ ثؤهــسا زَضطــاّ
غُضكُوتّ هُبُضزََ ًاًؤغتا واكَ زَكات و ضَوؾُكُ بُضَو ُٓو ٓاضاغتُيُ زَبـات
كُ ًاًؤغتا خؤّ زَيُويَت .غاهًََلًاْ هُ ٓاًـازَيِ واُـَُ زَطىوتـُوَ ثؤهًَـم هـُ
ثؤهُكاْ كًَؿُّ ظؤضياْ ُٓبىو هُطُيَ ًاًؤغتاياْ ًٓ ًاًؤغـتايُن ُـُبىو كـُ
طوُيِ هُو ثؤهُ ُُبَِ زواّ ُٓوَّ كُ ُعيلُّ ًاُ ًَم واَُُ بُو ثؤهُ طىوتـُوَ
ضؤشيَلًــاْ واُُكــُ تــُواو ببــىو تــُُٔا ضــُُس خىهــُكًَم ًــابىو ًِــًـ ُُٓــسَّ
تًَبًًٍِ تؤًاض زَكطز هُو كاتُ قىتابًًُن ٓات و طىوتًِ ((:اًؤغـتا زَظاُـِ تـؤ
ًاًؤغـــتايُكِ ظؤض باؾـــِؤمتمت) طـــىم بؤضـــِؤمتمت طـــىوتًٌَِٓ(:ـــُ ًُٓػـــايَ ٓـــُض
ًاًؤغتايُن ٓاتبًَـت بـؤ كًـاْ تىضًَِـاْ كـطزووَ و واُُكـًُاْ ثـَِ وَغـتاُسووَ
بــُكََ ٓــُوَ ًــاوَّ ًاُ ًَلــُ ًٌَٓــُ خــُضيلني و ٓــاشاوَ زَكــُيّ و ثــالْ بــؤ تــؤ
زازًََُني تاوَكى تىضَِت بلُيّ و زَضغُكُت بىوَغتًَِني بـُكََ تـؤ ٓـُض خـؤطط
بىويـت و تـُُٔا بـؤ دـاضيَلًـ هـُ ًٌَٓــُ تـىضَِ ُـُبىوّ بُضِاغـتِ بُغـُض ًٌَٓــُزا
ظاهَبىويت) .ثُيصَكاُِ غُضكُوتّ زَوضَ زضاوْ بـُ كؤًـُهًََم كًَؿـُ ثًَىيػـتُ هـُ
بُضاًبُضياْ ُُضَ و ًُاْ و غِد فطاواْ بني.
 -11باوةزِبووى بة طفتوطؤ و داى وضتاى:
ًطؤرِ غُضكُوتىو تُُٔا خؤّ ُابًًَِـت تـُُٔا ؾـتُكاُِ خـؤّ بُضِاغـت
ُاظاًَُـــت تـــُُٔا ًافـــُكاُِ خـــؤّ ُاخىيًََِتـــُوَ بـــُهَلى ًًُٓؿـــُ بـــُضزَواَ
خــُهَلًَلِ ظؤض هُبــُض زًَــِ خــؤّ زَبًِ ًَــت ُٓغــت زَكــات ٓــًُاًُـ ًافًــاْ
ُٓيــُ و ثًَىيػــتًاْ بُؾــتُ بــؤ ٓــُوَّ وَضّ ب ــطْ بؤيــُ بــُضزَواَ زَضطــاّ
طوتىطؤّ واكَيـُ و ٓاًـازَّ زاْ و غـتاُُ هُطـُي بُضاًبـُض ظؤض ًاًؤغـتا ٓـُْ
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كًَؿُّ ثؤهًاْ ظؤضَ ٓؤكاضَكُؾِ زَطُضيَتُوَ بـؤ ٓـُوَّ كـُ تـُُٔا هـُ ثؤهـسا
خؤيــاْ قػــُ زَكــُْ و طــىَّ بــؤ زاخــىاظّ و زاواكاضيًــُكاُِ قىتــابِ ُاكُُــُوَ
ٓاًازَُني ُٓطُض تُُٔا بؤ ضُُس ضطكُيُكًـ بًَت بىاض بؤ قىتابِ بطَِخػـًَِّ
و طوتىطؤ و زاْ و غتاُِ هُطـُي ٓـُدماَ بـسَْ ٓـَُ زَضطـا زاخػـتُِ هـُ ضووّ
قىتـــابِ هُكيـــُن زَبًَتـــُ ٓـــؤّ غـــُضُٓهَساُِ كًَؿـــُ هُكيـــُكِ تـــط ٓاغـــتِ
وَضططتِِ ظاًُاضيًُكاْ هُكّ قىتابِ كع زَكات.
 -11دةم ثاكى و يةهَطوكةوتى جواى:
ًٌَُٓ كُ ًِسايَ بىويّ زوو زياضزَّ ظؤض ظَق هُ قىتاخباُُكاْ بىوًُـاْ
ُٓبىو ُٓواًُـ بطيتِ بىوْ هُ ( هًَساْ و دىيَِساْ) هُكيـُْ ًاًؤغـتاياُُوَ.
كُ بُ زاخُوَ ُٓو زوو زياضزَيُ بُ ًٓ ؾًَىَيُن ثُضوَضزَيِ ُني و هُ ٓـً
وكَتًَلِ ثًَؿلُوتىوّ زوًُا ًُُ هُُٓضيٌَِ كىضزغـتاْ خؤؾـبُختاُُ بـُ ياغـا
ه ًَــساْ قُزَغــُ كــطاوَ بــُكََ زيــاضزَّ دــىيَّ زاْ ًَٓؿــتا ًــاوَ و بــُ ٓاغــاُِ
ُٓغتِ ثًَـ سَكطيَت ظؤضيَـم هـُ ًاًؤغـتاياْ بـُ ضـُكًَلِ زَظاُـّ بـؤ بـُضططّ
كطزْ هُ خؤياْ ُٓؾًاُُ بُ ٓؤكاضيَلِ ثُضوَضزَيِ زَظاًَُتُٓ .طـُض ًاًؤغـتا
زًَــِ ثــًؼ ب ًَــت ُٓهَػ ـُكُوتِ ُُؾــًا و ُاؾــطيّ ب ًَــت دــىيَّ بــُ قىتــابِ و
ًاهَُوَّ قىتابِ بسات ُٓبَِ ض دؤضَ ُُوَيُن بُضٓـَُ بًَـتؤمتمت ًٓػـالَ فًَـطّ
كطزوويّ كُ ُابَِ دىيَّ بُ ًٓ كُغًَم بسضيَت تُُاُُت ُٓواُُؾِ كُ ٓاوَيَ
بؤ خىا زازًََُّ ضىُلُ ٓـُواًُـ زَضطـاّ دىيَِـساًُاْ بـؤ واكَ زَبًَـت تـاوَكى
دىيَّ بُ خىا بسَُْٓ .طُض مباُُويَت هُ ثؤهسا بُضططّ هُ خؤًاْ بلـُيّ ٓـُوا
ضيَ اّ ظاُػتِ و ثُضوَضزَيِ ظؤضَ بُ ًُضدَِ ضؤؾـِبريمياْ زَضبـاضَّ ٓـُبًَت
و فًَطّ بىوبني ُٓو كات ثُُا بؤ دىيَّ زاْ و ُٓهَػىكُوتِ ُاؾطيّ ُابُيّ.
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دووةم /اليةنى ثيشةيى
 -1خاوةى كةضايةتيةكى بةزش.
ُٓواُــــُّ كــــاضّ ثــــُضوَضزَكطزُِ ًــــطؤر زَكــــُْ ثًَىيػــــتًاْ بــــُ
كُغايُتًُكِ بُضظ ُٓيُ منىوُُ بّ بؤ ًُٓىو كُغـًَم بـُكََ زَبًَـت بـعاُني
كُغايُتِ بُضظ ضِ يُؤ .ض ثًَىَضيَم بُ كاض بًَٔـِني بـؤ ٓـُوَّ بـُ ؾـًَىَيُكِ
ظاُػتِ هُو كُغايُتًُ ب ـُيّ كـُ ًٌَٓـُ زًَاُـُويَت ظؤض كـُااْ فًعكـطزْ و
خؤ زووض ططتّ و تًَلُيَ ُُبىوْ هُطـُيَ قىتـابِ بـُ كُغـايُتِ زضوغـتِ خـؤّ
زازًََُت كُغاُِ تط ُْٓ ُٓوَُسَ تًَلُهَّ هُطُ َي قىتابِ ًٓ دًاواظيًـُكًاْ
هــُ ُ ًَــىاْ خؤيــاْ و قىتابًــاْ ُــُ ًَٓؿــتؤتُوَٓ .ــَُ زوو دــؤضَ بــُ ؾ ـًَم هــُ
ظيازَضَوياْ تًَسايُ هُ ُٓض باضيَلسا زَبًَت ُٓو ضاغتًُ مبًًََِتُوَ كُ ًاًؤغـتا
ًاًؤغتايُ و قىتابًـ قىتابًُُٓ .و خاكَُُّ كُ كُغايُتِ ًاًؤغتا ضازَططْ و
بُ ًَٓعّ زَكُْ بطيتني هُ :
 -1ثطِظاُػتِ و ظاهَبىوُِ تُواو بُغُض واُُكُ و ضؤؾِبرييًُكِ بُضظ.
 -2خؤغىون ُُكطزْ و خؤ زووض ططتّ هُ طاهَتُ و قػُّ ٓـُظَهًاتِ هـُ ضازَ
بُزَض.
ُُ -3ؾاضزُُوَّ ضاغتًُكاْ و طُياُسُِ تُواوّ ظاًُاضيًُكاْ بُ قىتابِ.
 -4زازثُضوَضّ ودًاواظّ ُُكطزْ هُ ًَُىاْ قىتابًاْ.
 -5ضاغت ؤيِ هُ كطزاض و طىفتاضزا.
 -6خؤ ُٓهَُِ قىهتاُسْ هُ ًُٓىو كاضيَم.
 -7ضووخؤؾِ و بُؾُوقُوَ بىوْ بؤ طىتُِوَّ واُُكُ.
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 -2ثةزاوى ضةزكةوتو.
ًطؤر ُٓض كاضيَم ُٓدماَ بسات ضؤشاُُ و ًاُ اُُ ضووبـُضووّ ضـُُساْ
زَغت كُوت و بطِياضّ ططُد زَبًَتُوَ ُىوغًُِوَّ ًُٓىو ٓـُو زَغـتلُوت
و بطِ ياض و ُُخؿـُ و ضووزاوَ ططُ اُـُ هـُ ثُضاويَلـسا زَبًَتـُ طُوٓـُضيَلِ بـُ
ُطر و ًايُّ ؾاُاظّ بؤ زآاتىو ضىُلُ ُٓغتِ كاضكطزْ هُكّ ًطؤر بًَُٓع
زَكات و ًتٌاُُّ ظؤضّ بؤ ثُيسا زَكات .هُكيُكِ تط بُضزَواَ خاهَُ بًَُٓع و
كواظَكاُِ كُغـايُتِ خـؤت زَظاًُـت و غـىزّ هًَىَضزَططيـت و ُٓهَـُّ خـؤت
زووباضَ ُاكُيتُوَ ُٓطُض غُضُر بـسَيّ ظؤضبـُّ كُغـُ غـُضكُوتىوَكاْ هـُ
بىاضيَم هُ بىاضَكاُِ شيـاْ زواّ تًَجـُض بـىوُِ تًُـًَُُلِ ظؤض و خاُـُ ُؿـني
بىوًُاْ زَغت زَكـُْ بـُ بالَوكطزُـُوَّ يازَوَضيًـُكاُِ تًُـًُُاْ كـُ بـُ
خىيَِسُـــُوَياْ ًـــطؤر ضــًَصيَلِ ظؤض زَبًًَِـــت و هـــُ ٓـــًُاْ كاتـــسا زَبًَتـــُ
غُضضــاوَيُكِ ططُ ــِ ظاًُــاضّ بــؤ ٓــُو كُغــاُُّ كــُ تــاظَ ٓــُُ او بــؤ شيــاْ
زَٓاويَـــصْ و زَياُـــُويَت غـــُضكُوتّ بُزَغـــت بًَٔـــِّ هُطـــُيَ ٓـــُوَّ ٓـــَُ
بريَوَضياُُ بؤ كُغُكُ خؤّ ططُ ُ هًُُٓاْ كاتسا كُغاُِ تطيـ غىوزّ وَ
وَضزَطــطْ بؤيــُ ُٓطــُض ًــطؤر زَغــتلُوتىو و غــُضكُوتُِكاُِ ضؤش بــُ ضؤش
تؤًاض بلات ُٓوَ زَبًَتُ ثاهَجؿتًُكِ باف بؤ ضؤشاُِ زآـاتىو طـُضَ و طـىضِّ
و تىاُاّ ظياتط بُ كُغُكُ زَزات ٓـُو ًاًؤغـتاياُُّ زَياُـُويَت غـُضكُوتّ
بُزَغت بًَِّٔ ثًَىيػت زَكات ضَضاوّ َُٓ خاهَُ بلـُْ و ضؤشاُـُ و ُٓفتاُـُ
هُ زَفتُضّ يازطاضّ كُ ُاوّ بًَِني (ثـُضاوّ غـُضكُوتّ) غـُضدَُ خاهَـُ بـُ
ًَٓع و ضووزاوَ خؤؾُكاْ تؤًاض بلُْ.
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 -3بةزنامة زيَرى:
ًٓ كاضيَم بُبَِ بُضُاًُ ضيَصّ غُضكُوتىو ُـابَِ ٓـً كُغـًَم ُابًَـت
بــري هُغــُضكُوتّ بلاتــُوَ ُٓطــُض ٓــُُ اوّ نًُــُو بــؤ ُــُُابَِ ُاب ًَــت ٓــً
ُُٓ اويَلًـ بَِ ُُخؿُ و ثالًَُلِ ثًَـ وَختُ بِطيَـت ُٓواُـُّ غـُضكُوتّ
بُزَ غـت زًََٓـِّ هُيُكـَُ ٓـُُ اوياْ بـُ ُُخؿـُو ثالًَُلـِ وضز و ظاُػـتًاُُ
زَغتًاْ ثًَلطزووَ ثطِ ؤغـُّ ثـُضوَضزَ و فًَطكـطزْ هـُ ٓـًُىو بىاضَكـاُِ تـط
ظياتط ثًَىيػتِ بـُ بُضُاًُضِيَـصّ و زاُـاُِ ُُخؿـُ و ثـالْ ُٓيـُ ؾـتًَلِ ظؤض
ططُ ــُ ًاًؤغــتا خؿــتُّ ضؤشاُــُ و ًاُ اُــُ و غــاكَُُّ خــؤّ ٓــُبًَت هــُثايَ
ًُُٓؾسا خؿتُيُكِ تطّ ُٓبًَت بؤ ُٓهَػـُُ اُسُِ قىتابًـُكاُِ خـؤّ ٓـَُ
بُُاًُضيَصيُ بُضضاوضِوٌُ ثُيسا زَكات زازثُضوَضّ زَضُغجًََِِ كات بُفريؤ
ُاضِوات غُضكُوتّ زيًََِتُ بُض ضاو ُٓواُُّ بُ ُٓض بًاُىيُن ثؿت هُ زاُـاُِ
ُُخؿُ و ثالُِ ًاُ اُُو غـاكَُُ زَكـُْ ٓـُضطًع ُـاتىاُّ بـُ ضيَصَيـُكِ بـاف
غــُضكُوتّ بُزَغــت بٔ ًَــِّ بــُهَلى ضؤش بــُ ضؤش و هُطــُي تًَجــُضِ بــىوُِ كــات
ضووبُضووّ ططفت و كًَؿُ زَبُِوَ و ُاتىاُّ خؤياُِ وَ ضظطاض بلُْ.
 -4ثوةكانى كاز.
شياْ فطاواْ بىوَ ُٓضكـُكاُِ تـان ظؤضبـىوَ ًـطؤر ثًَىيػـت زَكـات هـُ
ضؤشيَلسا ضُُس كاضيَـم ٓـُدماَ بـسات بـُكََ ٓـُوَّ ططُ ـُ بعاُطيَـت كاًـُ كـاض
ططُ ُ و كاًُ كاض ططُ رتَ كاًُياْ غُضَكٌ يُ و كاًُياْ كوَكـٌ يـُ كاًًـاْ
كاتِ ٓاتىوَ و كاًًاْ زَكطيَـت زواتـط ٓـُدماَ بـسضيَت ض كاضيَـم ثُيىَُـسّ بـُ
ًافِ خُهَلُوَ ُٓيُ ض كاضيَم تُُٔا تايبُتُ بُ خىزّ كُغُكُوَ.
ثُضوَضزَ و فًَطكطزْ ططيِ ِ زاْ بُ ٓاًازَكطزُِ واُُيـُكِ بـًَُٓع

مامؤستاى.سةركةوتوو......

بُضظكطزُُوَّ ٓاغتِ ظاُػتِ و ثُضوَضزَيِ قىتابِ هُ كاضَ ُٓضَ ططُ ـُكاُِ
ًاًؤغتاْ ُاكطيَت بُ ٓـُض بُٓاُُيـُن و بـُ ٓاتِـُ ثًَؿـُوَّ ٓـُضكاضيَلِ تـط
ُٓو ٓاًادمُ غُضَكًاُُ وَك بِطيَـت و فـُضاًؤف بلطيَـت بـُو واتايـُّ هـُكاتِ
فــُضًِ قىتاخباُــُ دـٌَ بٔ ًَ َوــسضيَت و خــُضيلِ ُٓدماًــساُِ كــاضيَلِ تــط بًــت
ياخىز هُ كاتِ زَواًسا خؤ بُكاضّ تط خُضيم بلطيَت ًاًؤغـتاًاْ بًًِـىَ هـُ
قىتاخباُُ كاضّ فطؤؾتِِ ٓؤتؤًبًوِ كطزووَ ياخىز خؤّ خُضيم كـطزووَ بـُ
فطؤؾتِِ خاُىو و ظَوّ طـُهًَم دـاضيـ واُُكـُّ ضاططتـىوَ و خـؤّ خـُضيم
كطزووَ بُ دَِ بُ دَِ كطزُِ كاضّ ًاهَـُوَ ًُٓاُـُ و ضـُُساْ منىوُـُّ تـط
بُ بُضزَواًِ ًُٓىو غاهًَم زووباضَ زَبُِوَ.
 -5تواناى بةزيَوةبسدى.
بُضيَىَبطزُِ كؤًُهًَم قىتابِ هُ ثؤهسا كاضيَلِ ٓاغاْ ًُُ ضىُلُ ُٓض
يُكــُياْ هــُ كــُ غــايُتًُكِ دًــاواظ ثًَــم ٓــاتىوَ ُٓياُــُ ٓاغــتِ شيطيــاْ
دًاواظَ ُٓياُـُ ٓاغـتِ وَضططتًِـاْ دًـاواظَ ُٓياُـُ ٓاغـتِ ثـُضوَضزَيًاْ
دًاواظَ ُُٓسيَلِ تط هُ دُغتُ و بريكطزُُوَ دًاواظْ بؤ بُضيَىَبطزُِ ٓـُو
ٓــًُىوَ دًاواظيً ـُ ثًَىيػــتُ ثُضوَضؾــًاض خــاوَُِ ٓىُــُضيَلِ بــُضيَىَبطزُِ
بـــُضظ بًَـــت ٓـــُض ُٓهَُيـــُن هـــُ بطِياضيَـــم هُواُُيـــُ كًَؿـــُيُكِ طـــُوضَّ
هًَبلُويَتـــُوَ هُكيـــُكِ تطيؿـــُوَ تىاُـــاّ بـــُضيَىَبطزُِ ثـــؤي و ثاضاغـــتِِ
ياغــاكاُِ ضاططتِــِ ٓاضاًًُكــُّ و ضووبــُضوو بىوُــُوَ هُطــُي ططفتُكاُــسا و
ٓاًــازَكطزُِ وَكًًََلــِ زضوغــتِ ثًَؿــىَختُ بؤيــاْ خــا َهًَلِ بــُ ًَٓــعَ هــُ
خاهَُكاُِ تىاُاّ ًاًؤغتا هُ بُضيَىَبطزْ.
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 -6ثةزوةزشيازيَلى بة توانا.
ثًؿُّ ًاًؤغتايُتِ بؤيُ ثًؿُيُكِ ُٓغتًاض و ثريؤظَ ضـىُلُ هـُثايَ
ثطِؤغُّ فًَطكطزْ كُ خؤّ هُ خؤيـسا ٓـُضن و ًاُـسووبىوًَُلِ ظؤضّ زَويَـت
ثطِؤغـُّ ثــُضوَضزَكطزًُـ ُٓيــُ بًُـُف هــُ ثًؿــُكاُِ تـط دًــا زَبًَتــُوَ
هُبُض ُٓوَّ ثًؿُكاُِ تط تُُٔا ضاثُضِاُـسُِ كـاضْ بـؤ بُضاًبـُض بـُبَِ ٓـُوَّ
ٓــُضكِ ثــُضوَضزَكطزًُاْ ٓــُبًَت بــُكََ ًاًؤغــتا هــُثايَ ثطؤغــُّ فًَطكــطزْ
زَبًَت ثُضوَضؾـًاضيَلِ بـُ تىاُـا و بـًَُٓعيـ بًَـت ضـىُلُ زآـاتىوّ ٓـًُىو
ًًووـُتًَم هُبــُضَو ثـًَـ بـطزْ و زووضخػــتُِوَّ هــُ ُـُظاُِ و تــاواْ هُغــُض
ُٓغتؤّ ًاًؤغتايُ ُٓطُض كُغًَم باوكِ ضُُس ًِسا َهًَم بًَـت ٓـُوا ًاًؤغـتا
باوكِ ًُٓىو ًًووُتُ ُٓطُض ًِسا َهًَم كغاض بًَت ٓـُوا ضووّ طوـُيِ هـُ بـاوكِ
زَكطيَت بـُكََ ُٓطـُض ظؤضبـُّ ًًووـُت كغـاض و ُُخىيَِـُواض بـىوْ ٓـُو كـات
تــُواوّ طوُيًــُكاْ زَكُويَتــُ ُٓغــتؤّ ًاًؤغــتا ٓــُض وَن ضــؤْ ًًووــُتِ
ظيطَن و ثًَؿلُوتىو بُ بُضٓـًُِ زَغـتِ ًاًؤغـتا هُقُهَـَُ زَزضيَـت هُبـُض
ضؤؾِايِ َُٓ ضاغتًُ ًاًؤغتاياْ زَبًَـت ُٓغـت بـُ قىضغـِ ٓـُضكِ غُضؾـاُِ
خؤياْ بلُْ زوو ض َي اياْ هُبُضزََ زايُ ُٓويـ ياْ ًًووُتًَم بُضَو ُـُفاًِ
و ُــُظاُِ زَبـــُْ يــاخىز ًًووـــُتًَلِ ٓؤؾـــًاض و ظاُػــت خـــىاظ و ثًَؿـــلُتىو
زًََُِِٓ بُضَُٓ.
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سىَ يةم /اليةنى ذيرى
 -1خاوةى برييَلى بةييَص.
بىوُِ ُٓغت و برييَلِ بًَُٓع بؤ كُغـايُتِ ًاًؤغـتا ثًَىيػـتًُكِ ططُ ـُ
ضىُلُ ُٓو ُٓضكُّ ًاًؤغتا ُٓدماًِ زَزات َُٓ ثًَىيػتًُ زَخىاظيَت هُكيـُن بـؤ
ُٓوَّ تىاُاّ فًَطكطزُِ بًَُٓعبًَت كُ ضيَصَيُكِ ظؤضّ قىتـابِ هُبـُض زَغـت زايـُ
هُكيُكِ تط تىاُاّ زؤظيُِوَّ ٓاضَظووَ ؾاضاوَكاُِ ُـاو ُـاخِ قىتابًـاُِ ٓـُبًَت و
طُؾُياْ ثٌَ بسات د ُ هًُاُُ بتىاًَُت بطِياضّ هُدَِ بؤ ُٓضكًَؿـُيُن زَضبلـات
كاتًَم كُ ثُيسا زَبًَت و ضووبُضووّ زَبًَتُوَ.

-2يونةزى ضةيسكسدى.
ًطؤرــِ هًَٔــاتىو هــُ يــُن غــُيطكطزْ تــُُٔا تًُاؾــاّ يــُن خــا َي ُاكــات بــُهَلى
ُٓوهَسَزات ظؤضتطيّ ضووبُض ببًًَِت َُٓ دؤضَ غُيطكطزُُ بؤ ًاًؤغتا ظؤض ططُ ُ
بُ ؾًَىَيُن بتىاًَُت هُ غُيطكطزًَُلِ خًَطا شًاضَيُكِ ظؤض هـُ قىتابًـاْ ببًًَِـت
ضــىُلُ ُٓطــُض واُــُبىو ٓــُوا بــُ ؾــًَلِ ظؤضّ ثؤهُكــُ زَبًَتــُ ؾــىيَِِ ٓــاشاوَ و
غُضُٓهَساُِ زياضزَّ ُابُد َِ و ُاؾطيّ َُٓ دـؤضَ غـُيط كطزُـُ ُٓغـتًَلِ طـطُد
هُُاو ُاخِ قىتابِ زضوغت زَكات واّ هًَسَكات كُ ًًُٓؿُ ٓؤؾًاض و بُ ٓاطا بًَت.

 -3شيسةكى و زؤشهبريى فساواى.
وضيايِ و ٓاطازاضبىوْ هُ ضووزاوَكـاُِ ضؤشاُـُ و ؾـًلطزُُوَياْ بـؤ قىتابًـاْ
ٓــُضوَٓا ٓاؾــِا بــىوْ بــُ ظاُػــت و زآًَِاُــُ ُىيَلــاْ ٓــُبىوُِ ظاًُاضيــُكِ ظؤض
زَضباضَّ ًًَـصووّ كـؤُِ دًٔـاْ بُطؿـتِ و ًطؤرايـُتِ بـُ تايبـُتِ خىيَِسُـُوَّ
ُىَّ بؤ ضووزا و ثًَؿٔاتُكاْ هُضيَ اّ ُٓبىوُِ ثُضتىكداُُيُكِ بضىون هًُاهَـُوَ و
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غُضزاُِ كطزُـِ ث ًَ ـُكاُِ ُُٓتـُضًَُت ٓاغـتِ ظيطَكـِ ًاًؤغـتا زَضزَخـات هـُكّ
قىتابًــاْ بًُــُف تًَطِواًُِــِ قىتابًــاْ بــؤ ٓــُو ًاًؤغــتايُ زَطؤضِيَـت و ظيــاتط هًَــِ
ُعيـــم زَبِـــُوَ و طـــىيَِ خؤيـــاُِ بـــؤ زَكُُـــُوَ ضـــىُلُ قىتـــابِ ًاًؤغـــتا وَن
خُظيَُِيــُكِ ثــط ظاًُــاضّ غــُيط زَكــات وازَظاًَُــت كــُ ًاًؤغــتا وَكًَــِ ٓــًُىو
ثطغًاضيَلِ هُك ُٓيُ.
ُٓطُض ضِ ٓؤكاضَكاُِ ضاكًَؿاُِ ُٓغتِ وغُضدمِ بُضاًبـُض ظؤضْ بـُكََ
كاضي ـُض تطيًِــاْ ُٓوَيـُ كــُ ًـطؤر خــؤّ وَن كُغـًَلِ ظيــطَن ًُؿـاُِ بُضاًبــُض
بسات و وا هُ بُضاًبُض بلات كُ ًًُٓؿُ ثًَىيػتًاْ بُ ُٓو ُٓيُ .

 -4كةضيَتى داييَهاى كاز:
زياضزَيــُكِ ظؤض ُــُخىاظضاو هــُُاو ظؤضبــُّ ًاًؤغــتاياْ بــُزّ زَكطيَــت
ُٓويـ ُٓوَيُ ًاًؤغـتا هـُ غـُضَتاّ زَغـت بـُكاضبىوُِ تـاوَكى غـاكًََُلِ ظؤض بـُ
يُن ضيَضلُ و بُ يُن ؾًَىَ واُُكاُِ خؤّ زَهًََتُوَ تا وايوًَـسيَت قىتابًـاْ زَظاُـّ
ًاًؤغتا ضؤْ زيَتُ شووضَوَ و ضِ زَهًََت و ضؤْ دىهُ زَكات ُٓوَف زَطُضيَتـُوَ
بــؤ ٓــُوَّ كــُ ًاًؤغــتا غــاكَُُ كاضَكــُّ خــؤّ ُٓهَِاغــُُ ًََِِ و كيُُــُ بــاف و
خطاثُكاُِ خؤّ زيـاضّ ُاكـات بًُاُايـُكِ تـط ٓـُو كُغـُ هـُ تًُـُُِ ثًؿـُكُيسا
هُغُض يُن ؾًَىاظ زَضِوات و ٓـُضطًع بـري هـُ زآًَِـاْ بـؤ واُـُ طىتِـُوَ و ٓـُهَؼ و
كُوتِ خؤّ ُاكاتُوَ ًُُٓف بُضَو كواظّ زَبات و كـُهًًََِلِ طـُوضَ هُكُغـايُتِ
ُٓو كُغُ زضوغت زَبًَت.
ٍ كُؽ وا زَبًـِّ كـُ زآًَِـاْ كـاضّ ؾـتًَِ خؤضغـلُ و ًـطؤر هُطـُي
ُُٓس َ
هُزايم بىوُِ َُٓ تىاُايُّ ُٓيُ بـُكََ ًُٓـُ بؤضـىًَُلِ ُٓهَُيـُ ضـىُلُ ٓـًُىو
كُغًَم زَتىاًَُت ظيطَن و زآًَِاْ كاضبًَت ُٓطُض خـؤّ بًـُويَت .كُواتـُ زآًَِـاْ
كاضّ هُ ضُُس كُغًَم كؤُُبىوتُوَ ًُٓىوًاْ زَتىاُني زآًَِاْ كاض بني زَتىاُني
ؾتًَم بلُيّ كُغِ تط ُُيلطزبًَت بابُتِ ُىَّ بًًَُِِٔ بىوُُوَ.
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ضوارةم /اليةنى جةستةيى
 -1وةزشش و طةشتلسدى.
تــُضخاُلطزُِ كــاتًَلِ زيــاضّ كــطاو هــُ ضؤشيَلــسا بــؤ وَضظف كــطزْ و
سُغاُُوَّ دُغتُيِ ظؤض ططُ ـُ ضـىُلُ بـري و ُٓغـتِ ٓـًٌَّ زَبًَتـُوَ و
ٓـــاضَظووّ هُغـــُض كاضَكـــُّ ظيـــاز زَكـــات ًَٓـــع و تىاُايـــُكِ ظؤضتـــطّ بـــؤ
ثُيسازَبًَت ياخىز ضؤشاُِ ثؿىو طُؾتًَم بلات و هـُ ؾـىيَِِ كـاضكطزُِ خـؤّ
زووض بلُويَتُوَ.
 -2طسنطى داى بة هةش ضاغى.
ثًؿــُّ ًاًؤغــتايُتِ كــاضيَلِ قــىضؽ و ططاُــُ ٓــَُ ًاُــسووبىوُِ
دُغتُيِ هُطُهَُ َُٓ ًاُسووبىوُِ بريوًًَؿم ضاثُضِاُسُِ َُٓ ُٓضكُ طُوضَ
و قىضغاُُف بُ هُؾِ ًاُسوو و ُُخؤف ُٓدماَ ُازضيَت.
 -3ئاضتى دةنط.
ُعًِ ٓاغتِ زَُ ِ ًاًؤغتا و ُُطُيؿتِِ بُ طىيَِ ٓـًُىو قىتابًـاْ
خــا َهًَلِ كواظَ ظؤض دــاض ٓؤكــاضّ غــُضُٓهَساُِ كًَؿــُ و ططفتــُ هــُ ُــاو ثــؤي
هُكيُكِ تطيؿُوَ بُضظّ زَُد زَبًَتُ ٓؤّ بًَعاضّ و بًَتاقـُتِ طـى َي ط بؤيـُ
ثًَىيػتُ ًاًؤغتا بُؾًَىَيُن زَُ ِ خؤّ ُٓ َهربَِّ تـا ٓـُو ٓاغـتُّ زووضتـطيّ
قىتــابِ طىيَبًػــتِ زَبًَــت بــُب َِ ٓــُوَّ ٓــاواض بلــات هُطــُي بــًَُٓعكطزُِ
ٓىُُضّ زَضبطِيِِ وؾُ و ضاظاُسُُوَّ بؤ طىيَِ طى َي ط.
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ثيَهجةم /اليةنى كؤمةالَيةتى

 -1باوكيَلى ميًسةباى.

قىتابِ ًُٓاُُتًَلِ كؤًُهَ ايُ زَزضيَتُ زَغت ًاًؤغتا ًُٓىو زايم و
باوكاْ ضؤهَُكاًُاْ ًُٓاُُتِ ًاًؤغتا زَكُْ ًُُٓف ُُن تُُٔا بـؤ ًُبُغـتِ
فًَط كطزْ بُهَلى ضاوياْ هُوَؾُ بـُ دـىاُرتيّ ؾـًَىَ ًِساهَـُكاًُاْ ثـُضوَضزَ
بلطيَت هُ زآاتىو بؤ خؤياْ و بؤ كؤًُ َه اكُياْ غىز بُخـ بّ ُُبًَتـُ بـاض
بــــُ غــــُضياُُوَ ثًَىيػــــتُ ًاًؤغــــتا وَن بــــاوكًَلِ ًًٔطَبــــاْ بطِواًَُتــــُ
قىتابًــُكاُِ زَغــتًاْ ب طيَــت و ضيَ ــاّ ضاغــتًاْ ًُؿــاْ بــسات ططُ ــِ بــُ
كًَؿُكاًُاْ بسات و بؤياْ ضاضَغُض بلات ًًٔطَباُِ خـؤّ بُغـُضياْ ثـُخـ
بلــات و زَضووًُــاْ ٓــاضاَ بلاتــُوَ بــؤ ٓــُوَّ قىتاخباُــُ و خىيَِــسًُاْ خــؤف
بىويَت و ُُٓ او بُضَو غُضكُوتّ بًَِّ.
ُٓواُــُّ وا ٓــُظاُّ ثًؿــُّ ًاًؤغــتايِ تــُُٔا طىوتِــُوَّ واُُيــُ و
ثًَىيػت ُاكات خؤ بُ ثُضوَضزَّ قىتابِ خُضيم بلطٍَ ُٓواُُ هـُ ُٓهَُيـُكِ
طـُوضَزا زَشيــّ و ٓــُضطًع هـُ ثــُياَ و ثًؿــُّ ًاًؤغـتايِ ُُطُيؿــتىوْ ٓـَُ
دؤضَ بريكطزُُوَيُ وا ُٓظا ًُٓطؤكُ هُُاو كؤًُهَ ُّ ًٌَُٓزا ظؤضَ ظؤضيَـم
هُ ًاًؤغتاياْ ُٓوَ زووثات زَكُُُوَ و زَهَـًَّ( :خؤًـاْ كًَؿـًُاْ ظؤض كًُـُ
ٓــُودا خؤًــاْ بــُ كًَؿــُّ قىتــابِ خــُضيم بلــُيّ ًــّ تــُُٔا زَضغــِ خــؤَ
زَهٌَــُوَ و ســُقٍ بُغــُض ثــُضوَضزَوَ ًُــُ) ٓــَُ زَضبــطِيّ و تًَطِواًُِاُــُ
ُُخؤؾًُكِ كىؾِسَيُ و بُض بُغتًَلِ طُوضَيُ هُبُضزََ ثطِؤغُّ ثُضوَضزَ
ٓــُو كُغــاُُّ ثًؿــُّ ًاًؤغــتايًاْ قبى َهــُ ثًَىيػــتُ قبــىهَِ ٓــُوَ بلــُْ كــُ
ثُضوَضؾًاضيَلِ باف و باوكًَلِ بُ غؤظ و ًًٔطَباْ بّ.
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ثةيوةندى كؤمةالَيةتى بةييَص.

ًـــطؤر زضوغـــتلطاويَلِ كؤًُكَيُتًـــُ هـــُ ٓـــًُىو كاضوبـــاضيَلِ شيـــاْ
ثًَىيػتًاْ بُ يُكرت ُٓيُ ًٓ كُغًَم ُاتىاًَُت بُ تُُٔا بصيت و هُ كؤًـُ َه ا
خؤّ زووض خباتُوَ هًَلؤهًِـُوَكاْ زَضيـاْ خػـتىوَ كـُ بـؤ غـُضكُوتِِ ٓـُض
كاضيَم ثُيىَُسيُكِ كؤًُكَيُتِ تىُس و تؤيَ و بًَُٓع خا َهًَلِ ظؤض ثًَىيػت و
كاضي ــُضَ و ططُ ــُ ُاكط َيــت بــُبَِ بــىوُِ ثُيىَُــسّ كؤًُكَيــُتِ ٓــُُ او بــؤ
غُضكُوتّ بِطيَت بـؤ غُضخػـتِِ ثطِؤغـُّ ثـُضوَضزَ و ثًَ ُياُـسُِ تـاكًَلِ
كــاضا و كاضي ــُض ثًَىيػــت بــُوَ زَكــات ًاًؤغــتا هــُشياُِ قىتــابِ زاُــُبطِيَت و
خؤّ وَ بُزووض ُُططيَت بُهَلى ثُيىَُسّ كؤًُكَيُتِ بـًَُٓع هُطـُي قىتـابِ
و ًاهَُوَّ قىتابِ زا ٓـُبًَت ضـىُلُ ًُٓـُ ٓـُضكِ ًاًؤغـتا ٓاغـاُرت زَكـات و
ض َي ا ظياتط خؤف زَكات بؤ ُٓوَّ قىتابٌ بُ تُواوّ طى َّ بؤ ًاًؤغتا بلاتُوَ
و خؤّ بُ تُواوّ خباتُ شيَط زَغتِ ًاًؤغتاوَ.
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بةشى دووةم
مامؤضتا و ثؤل
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بةشى دووةم
مامؤضتا و ثؤل
ًاًؤغتا ُٓضضُُسَ ظيطَن و بُتىاُا و خاوَْ ُٓظًىوْ بًَت ُٓويَ و
تًَلؤؾاُُكُّ ؾىيَِِ خؤّ ُاططيَت و بُضٓـًُِ ُابًَـت تـاوَكى ٓـُو كُغـاُُّ
هُُاو ثؤهُكُزاْ ٓاًازَغاظياْ تًَسا ُُبًَت بؤ وَضططتِِ ظاُػت و ظاًُاضيًُكاْ
ياخىز خـىزّ ثؤهُكـُ بـُ ؾـًَىَيُكِ ظاُػـتِ ضيَـم ُـُخطابًَت ًُٓـُف بـُوَ
زَكطيَـــت كـــُ هـــُ ٓـــًُىو كيًَُُلـــُوَ كـــؤُرتؤهَِ ثـــؤي بلطيَـــت و غـــُضدَُ
ثًَساويػتًُ ظاُػتًُكاُِ بؤ زابني بلطيَـت هـَُ بُؾـُزا ُٓوهَـسَزَيّ ٓاوكـاضّ
ًاًؤغتا بلـُيّ و كاضٓاغـاُِ بـؤ بلـُيّ بـُ كؤًـُهًََم ظاًُـاضّ طـطُد ٓاؾـِاّ
بلــُيّ تــاوَكى ياضًــُتِ زَضّ ب ًَــت بــؤ كــؤُرتؤيَ كطزُــِ ثــؤي بــُ ؾـًَىَيُكِ
ظاُػــتِ و غــُضزًًَاُُ ٓــًُىو ٓــُو تــَُ و ًصاُــُّ هــُك بطَِويًَِِــُوَ كــُ
بُضضـــاوّ ططتـــىوَ و ُـــاتىاُ َِ ٓـــُُ اوّ غـــُضكُوتىواُُ بًَِـــت ضـــًرت بـــُ
ُُظاًًُـــُوَ ُُضـــًَتُ ُــــاو ثـــؤي و واُـــُظاًَُت واُــــُ طىتِـــُوَ تـــُُٔا خــــؤ
ٓاًازَكطزًَُلِ غازَيُ و ًٓ ثُيىَُسيًُكِ بُ قىتابِ و ثؤهُوَ ًُُ.
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هةنطاوى يةكةم

ثيَداويطتيةكانى ثيَش ضونةذووزةوة
 -1بةييَصى هة خؤ زيَلخطنت:
طــُهًَم دــاض ًاًؤغــتا هُثؤهــسا ثًَىيػــتِ بــُ (ثاضضــُ كاغــُظيَم يــاخىز
قُهًًََُم يا تُباؾري ).......زَبًَت بؤ ًُُٓ هُ قىتابًُكاُِ ياخىز هُثؤهُكُّ
ُعيلــِ زاوا زَكــات هــَُ كاتــُزا هُواُُيــُ ٓــُضا و زَُ ــُ زَُــد غــُضُٓهَبسات
ٓؤكاضَكُؾِ ُٓوَيُ كُ ًاًؤغتا ثًَـ ٓاتُِ ُاو ثؤي خؤّ ضيَـم ُُخػـتىوَ و
ثًَىيػــتًُكاُِ خــؤّ ُــًَُِٓاوَٓ .ــُوَّ زاوا زَكــطَّ ُٓوَيــُ كًُاًؤغــتا ثـًَـ
ٓـــُوَّ ٓـــُُ او بِــَِ بـــؤ ُـــاو ثـــؤي زَبًَـــت تـــُواوّ ثًَساويػـــتًُكاُِ خـــؤّ
ٓاًازَبلات و خـؤّ بـُ دـىاُِ ضيَـم خبـات ضيَ ـا ُـُزات كـُهًًََِلِ وا زضوغـت
ب ًَــت كــُ ببًَتــُ ٓؤكاض َيــم بُزَغــت قىتابًاُــُوَ بــؤ ٓــُوَّ ٓــاضاًِ ثــؤي ت ًَــم
بسَْ ًُُٓ هُكيُن هُكيُكِ تط ظؤض زووباضَ كطزُُوَّ َُٓ كـاضَ كُغـايُتِ
ًاًؤغتا كّ قىتـابِ كواظ زَكـات و قىتابًًـُكاْ ًاًؤغـتاكُ بـُ ًاًؤغـتايُكِ
بَِ بُضُاًُ و بَِ خـَُ (آٌـاي) زازَُـًَّ ًاًؤغـتاكُف ُاتىاًَُـت هًَجًَضـًُِوَ
هُطُ َي قىتابًاْ بلات هُغُض ُُ ًَِٓاُِ ثًَساويػتًُكاُِ خؤياْ.
 -2شانيهى شمانى جةضتة:
هُ كاتِ طىتُِوَّ واُـُزا ُٓطـُض ثؤهُكـُ ( )40كُغـِ تًـا بًَـت ٓـُوا تـُُٔا
( )80طىيَضــلُ طــى َي ط ًُــُ بــُهَلى ( )80ضــاويـ غــُيط زَكــُْ هُبــُض ًُٓــُ
ثًَىيػت زَكات ًاًؤغتا ظؤض وضيا بًَت زَبًَت بعاًَُت كُ ضؤْ( زَغـت و ضـاو
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و كؾــُ و ضووخػــاض و وَغــتاْ و ؾــىيَّ طــؤضيّ و )............خــؤّ بــُ كــاض
زًََِٓ ًَـت ًاًؤغــتا هُغــُضيُتِ خــؤّ كــؤُرتؤي بلــات و هــُ غىضـًَلِ ثؤهُكــُ
خؤّ ُُؾاضيَتُوَ .بؤ ًُُٓف ثًَىيػتُ ضَضاوّ َُٓ خاكَُُ بلطيَت:
ا-بُضزَواَ ضاوت هُغُض قىتابًُكاُت بًَت.
ب -وَغتاُت هُثؤي ضيَم بًَت و زووض بًَت هُ خؤ كضكطزُُوَ.
ز-قىتابًــُكاُت ظوو ظوو ب ًَــساض بلــُوَ تــاوَكى ُٓغــت بلــُْ تــؤ ٓاطــازاضّ
ُٓواًُت.
ز -هُ ؾىيًََِم بىَغتُ كُ تُواوّ ثؤهُكُ هُشيَط كؤُرتِؤهَِ خؤتسابًَت.
ه -بُُُضًِ و بُ باوَض بُخؤبىوُُوَ ضيٌَِايًُكاُت زَضبلُ.
ٍ -ثُهُ هُواُُ طىتُِوَ ًُكُ.
 -3فيَسكسدى بة ييَنا:
كُغِ غُضكُوتىو هُ ثؤهسا زَتىاًَُـت قىتابًـُكاُِ فًَـطّ ضـُُسَٓا ًٌَٓـا و
ًٓؿاضَت بلات بؤ ُٓو ًُبُغـتُّ كـُ خـؤّ زَيـُويَت يـاخىز بـؤ ٓـُو قػـُ و
طىفتــاضَ ثُضوَضزَيًاُــُّ كــُ زَيــُويَت بًاُ ُيــًَُُت بــَُ ٓــُُ اوَ زَتــىاُِ
كــاتًَلِ ظؤض بــؤ خــؤت ب ًَطيتــُوَ هُٓــًُاْ كاتــسا ووظَ و تىاُايــُكِ كــًُرت
زَضــىويَِِ ُٓو َهــساْ و بريكطزُــُوَ بــؤ بــُ ٓــُدماَ طُياُــسُِ ٓــَُ ٓــُُ اوَ
كـاضيَلِ ظؤض غـاُايُ تـُُٔا بُبريكطزُُوَيـُكِ كـَُ هـُزَضَوَّ ثـؤي زَتـىاُني
ضــُُسَٓا ضيَ ــا بسؤظيِــُوَ كــُ ثُيىَُــسّ ٓــُبَِ بــُ دىكُــسُِ دُغــتُ و
ًٌَٓاكطزْ بـُ يـُكًَم هـُ ُُٓساًـُكاُِ هـُف ٓـُضوَكى ضـؤْ بُضيَىَبُضايـُتِ
ٓاتىضــؤ بــُب َِ ٓــُبىوُِ ٓــً ثؤهًػ ـًَلِ ٓاتىوضــؤ هــُ ؾــُقاًُكاْ ضيٌَِــايِ
زَزاتُ ؾىفًَطاْ هُ ض َي اّ ًٌَٓاكاُِ غُض ؾُقاَ بًُُٓاْ ؾـًَىَف ضيًَِؿـاُسَض
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و ثُضوَضؾــًاضاْ زَتــىاُّ هــُ ضيَ ــاّ بــُكاض ًَِٓــاُِ ًٌَٓــاوَ بُضاًبُضَكــُياْ
فًَــطّ ضــُُساْ ؾــتِ بُغــىز بلـــُْ ًاًؤغــتاّ وا ُٓيــُ تــُُٔا بــُ زاُـــاُِ
تُباؾــريَكُّ زَغــتِ و كــًًَُم وَغــتا هــُ واُــُ طىتِــُوَ تــُواوّ ثؤهُكــُ
زَخاتـــُوَ شيَـــط كـــؤُرتؤهَِ خـــؤّ يـــاخىز بـــُ زَغـــت بُضظكطزُُوَيـــُن يـــا
غـــُيطكطزًَُلِ دًـــاواظٓ .ىُـــُض و ًٌَٓاكـــاْ ظؤضْ بـــُكََ طـــطُد ُٓوَيـــُ كـــُ
ًاًؤغتا غىز هَُ ًٌَٓاياُُ وَضب طيَت و كاضياْ ثَِ بلات بُكاضًَِٓاُِ ًٌَٓاكاْ
بُ تُُٔا ٓاًاُر ًُُ بـُهَلى ٓـُوَّ ططُ ـُ ًٌَٓـاّ ثًَىيػـت بـؤ كـاتِ ثًَىيػـت
بُكاض بًَِٔطيَت.
 -4بةضاوى كةضيَلى تس قوتابييةكةت يةهَنةضةنطيَهة:
ظؤض دــــاض وا ضيَــــم زَكــــُويَت ُُٓــــسيَم هــــُ قىتابًــــاْ ططفتًــــاْ هُطــــُ َي
ًاًؤغتايُن زَبًَت و خؤؾًاْ ُاويَت طـى َي طّ بـؤ ُاكـُْ و ُاضـُِ شيَـط بـاضّ
ضيٌَِايًُكاُِ ب طَ ظؤضداضيـ هـُ واُُكـُ ُاضـُِ شووضَوَ هُطـُيَ طُيؿـتِِ
َُٓ ُٓواهًََـُ بـُ بُضيَىَبـُض و زَغـتُّ ًاًؤغـتاياُِ قىتاخباُـُ ٓـًرت ٓـًُىو
ًاًؤغتاياْ خؤياْ زَكُُُ خاوَُِ ططفتُكُ و هُ كاتِ ضىوُُ شووضَوَيـاْ بـؤ
ُٓو ثؤهُ بُ ضاويَلِ تاواُباضاُُ غُيطّ قىتابًًُكاْ زَكـُْ بـُ تايبـُتِ بـؤ
ٓــُو قىتابًًاُ ـُّ كــُ خــاوَْ كًَؿــُكُْ ب ــطَ دــاضٍ وا ُٓيــُ غُضكؤُُؾــًاْ
زَكــُْ كــُ ًُٓــُف هــُ ؾــىيَِِ خــؤّ ًُــُ ضــىُلُ ُٓهَػــُُ اُسُِ ًاًؤغــتا
هُكيُْ قىتابًاُُوَ دًاواظَ ُٓطُض قىتابًُن هُ بُضاًبُض ًاًؤغـتايُن ُٓهَـُ
بلات هُواُُيُ ظؤض بُٓاغاُِ بُ قػُّ ًاًؤغتايُكِ تـط زاواّ هًَبـىضزْ بلـات
ُٓهَُ كطزْ زياضزَيُكِ ٓاغايًُ بـُكََ طـطُد ُٓوَيـُ هـُ ٓاغـتِ خـؤّ طـُوضَ
ُـــُكطيَت و زضيَـــصَّ ثًَِـــُزضيَت زَبًَـــت خؤًـــاْ زازوَضبـــني و هـــُ ضواُ ـــُّ
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خؤًاُُوَ قىتـابِ ُٓهَبػـُُ ًَِني ُـُوَن بـُ قػـُّ كُغـاُِ تـط غـعا بُغـُض
بُضاًبُضَكًُاْ بػُثًَِني خؤ خعاُسُُ ُـاو كًَؿـُّ ًاًؤغـتايُن كـُ هُطـُيَ
قىتابًًُكاُِ ُٓيـُتِ كـاضيَلِ تُُسضوغـت و ظاُػـتًاُُ و ثُضوَضزَيًاُـُ ًُـُ
ضىُلُ بَُ خؤ بُخاوَْ كطزُُ ططفتُكاْ خطاثرت زَبّ و زاوَكـُ ظيـاتط ٓـاهَؤظ
زَبًَت ظاُاياْ باؽ هُوَ زَكُُْٓ (:طُض ًاًؤغتايُن ططفتًَلِ ُٓبىو ُٓوا بؤ
ُٓواُِ تط بًَسَُد بىوْ باؾرتيّ ض َي ايُ ُٓطـُض ُـُياتىاُِ ضيَ ـا ضـاضَيُن بـؤ
كًَؿُكُ بسؤظُُوَ)
 -5زق هةدلَ يةهَنةطسة:
ثُيــسا بــىوُِ كًَؿــُ و غــُضُٓهَساُِ ططفــت هــُُاو ثؤهــسا كــاضيَلِ ٓاغــايًُ
بُتايبُتِ كاتًَـم قىتابًـُن يـاْ ثؤهًَـم ُٓهَػـىكُوتًَلِ ُاؾـطيّ و ُابـُدٌَ
بُضاًبـُض ًاًؤغـتا ٓـُدماَ زَزَْ غـُضُٓهَساُِ كًَؿـُ ثًَىيػـتِ بـُ ضاضَغــُض
ُٓيُ ثًَىيػتًؿُ بؤ ضؤشّ زواتط تُواوّ ضووزاوَكُ هُ بري بلطيَت بـؤ منىوُـُ
ُٓطُض تؤ كًَؿُيُكت هُطُيَ يـُكًَم هـُ ثؤهـُكاْ ٓاتـُ ثـًَـ هـُ ٓـًُاْ كاتـسا
تؤف ثؤهُكُت ًَٓىض كطزَوَ و ٓاًؤشطاضيـت زا بـُ قىتابًـُكاْ ثؤهُكـُ ٓاغـايِ
بىويُوَ ياخىز هُ ضيَ اّ بُضيَىَبـُضَوَ ططفتُكـُتاْ ضاضَغـُضكطز ثًَىيػـت
ُاكات بؤ ضؤشاُِ تط تؤ وا غُيطّ ُٓو قىتابًاُُ بلُيت كـُ ًَٓؿـتا تاواُبـاضْ و
كًَؿـُكُ كؤتــايِ ُــُٓاتىو بــُهَلى زَب ًَــت بــُ ؾـًَىَيُكِ وا بطِواًُتــُ قىتابًــاْ
كُضؤشيَلِ ُىَّ ُٓكَتىوَ و ٓـً كاضي ُضيـُكِ زويًََِـت هُغـُض ُـًُاوَ دـاضّ
وآُيُ هُبُضاًبُض كاضيَلِ ُاؾطيِِ قىتابًُن تا كؤتايِ غـايَ ًاًؤغـتا ٓـُوهَِ
تؤهَُ غُُسُُوَ زَزات بـُ ضـاويَلِ ٓاغـايِ غـُيطّ قىتابًُكـُ ُاكـات بـُهَلى
طُ َهَِ داضيـ بُ ُُٓقُغت هُ واُُكُف زَضّ ُاضىويََِِ ياخىز بـُططاُلطزُِ
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ثطغًاضَكاْ و ظؤضكطزُِ ُٓضكِ ًاهَُوَ تؤهَُ هُ قىتابًاْ زَكاتُوَ ًًُٓؿُ هُ
فطغـــُتًَم زَطـــُضيَت غـــعاّ قىتابًُكـــُ بـــسات ٓـــًُىو ًُٓاُـــُ هـــُ ٓاغـــتِ
كُغــايُتِ ًاًؤغــتا كــَُ زَكاتــُوَ د ــُ هــُوَّ ٓــَُ ضق ُٓ َه طتِــُ زووضَ هــُ
ٓاًادمــُكاُِ ثــُضوَضزَ و فًَطكــطزْ ٓــَُ غــا َي هُطــُيَ يُكــَُ ضؤشّ قىتاخباُــُ
ضىوًُ ثؤهًَلِ زواُعًَـِ ٓاًـازَيِ يـُكًَم هـُ قىتابًًـُ ٓاًـازَ بىوَكـاْ ظؤض
بًَتاقــُتِ ث ًَــىَ زيــاضبىو ًِــًـ ٓؤكاضَكــُيٍ ثطغــِ وَكًَــِ زاًــُوَ طــىتِ((
ًاًؤغتا ض ب َوًٍَ متمت ُٓو زَضغُّ ضؤيؿت ًاًؤغتايُكٌاْ هُكبىو هُ ثؤو زَيـَُ
ُُٓسَّ ُاخؤؾٌ هُ ًَُىامناْ ضويسابىو ُٓويـ كُ ًِِ ُاغًُوَ يُكـَُ قػـُّ
ُٓوَ بىو ثًَِ طىوم تؤ ًُٓػـايَ زَضُاضـِ ٓـَُ قػـُيُ هـُ ُاخـُوَ بطيِـساضّ
كطزووَ و تىوؾِ ؾؤن ٓاتىوَ)) َُٓ دؤضَ ضق ُٓ َه طتِـُ بـؤ ًـاوَّ زوو غـايَ
ُٓضطًع هُطُي كُغايُتِ ًاًؤغتا يُن ُاططيَتُوَ ضىُلُ بطِياض وايـُ ًاًؤغـتا
و خؤؾبىو بًَت.
تا غُض ًَٓػقاْ هًَبىوضزَ و َ
-6ضةزثيَضيةكاى بهاضة:
ططُ ُ ًاًؤغتا ثًَـ ُٓوَّ بضًَتُ ثؤي ًُٓىو ُٓو غُضثًَضًاُُ بعاًَُت كُ
قىتابِ هُ ثؤهسا زَيلات وَن( زضَُد ٓاتّ بؤ شووضَوَ ُـًَُِٓاُِ ثًَساويػـتِ
قىتاخباُــــُ ٓاًازَُــــُكطزُِ ٓــــُضكِ ًاهَــــُوَ ظؤضقػــــُكطزْ دىهــــُّ ظؤض
دًَ اطؤضِيّ ؾت خىاضز زضِاُسُِ كاغُظٓ....تس ).هُوَف ططُ رت ُٓوَيـُ ثـًَـ
ُٓوَّ َُٓ زياضزاُُ ضووبـسَْ تـُواوّ ضيَ اضـاضَكاْ هـُبريّ خـؤّ ٓاًازَبلـات
بًُـــُ ٓاًـــازَيِ زَضووُـــِ بـــؤ ثُيـــسا زَبًَـــت و زَتىاًَُـــت زازثـــُضوَض بًَـــت
هُبطياضزاًُـ و بُ يُكػاُِ غُيطّ ًُٓىو قىتابًُكاُِ بلات ُٓواُـُّ ثـًَـ
ضىوُُ ُاو ثؤي بري هُ ًٓ ؾـتًَم ُاكُُـُوَ و ثـًَـ بًًِـاْ ًُـُ بـؤ ضووزاُـِ
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ٓــً كاض َيــم و ٓــُهَؼ و كــُوتًَم ُٓواُــُ هُٓــًُىو كُغ ـًَم ظيــاتط زووضــاضّ
ططفت زَبُِوَ د ُ هـُوَف ظؤضبـُّ دـاض ُُٓـسيَم ضووزاو و زيـاضزَّ بضـىن
هــُُاو ثؤهــسا غــُضُٓهَسَزات بــُكََ بــُٓؤّ ًَُُِٓاُــُ ث ـًَـ ضــاو و ثًَؿــبًِِ
ُُكطزُُوَ ضووزاوَكُ طُوضَ زَبًَت و هُشيَط كؤُرتؤيَ زَضزَضًَت.
 -7ثةزة بة يونةزى دةزبسِيو بدة:
زَضبطِيِــِ وؾــُ ضــُكًَلِ زوو غــُضَ دــاضّ وا ُٓيــُ غــىز بُخؿــُ و
ُُٓــس َّ دــاضيـ زَبًَتــُ ٓــؤّ ططفــت بــؤ خاوَُُكــُّ بؤيــُ ثًَىيػــت زَكــات
ًاًؤغتا هُ زَضبطِيِِ وؾُكاْ ٓىُُضًُُس بًَـت ثـًَـ زَضبـطِيّ بـري هُٓـًُىو
ٓــُو وؾــاُُ بلاتــُوَ كــُ ًُــاظّ ُٓيــُ زَضيــاْ بربِ َيــت زَب ًَــت بعاُ ًَــت كــُ ض
كاضي ُضيـــُكًاْ زَبًَـــت هُغـــُض بُضاًبـــُض طـــُهًَم دـــاض ضوويـــساوَ ًاًؤغـــتا
ٓاًؤشطاضّ ضاكِ قىتابًاُِ كطزووَ بُكََ وؾُ و زَضبطِيُِكاْ بىوُُتُ كًَؿـُ
و كُف و ُٓوايُكِ ُآاضاًًاْ زضوغت كطزووَ بُبَِ ٓـُوَّ ًاًؤغـتاكُ ٓـً
ًُاظيَلِ خطاثِ ُٓبًَت كىضز زَ َهَِ ( قػُ بً ًَصَ بًًَصَ بًىيَصَ).
 -8كازنامة.
يــُكًَم هــَُ ٓؤكاضاُــُّ كــُ ضَغبــُتِ قىتــابِ بــًَُٓع زَكــات و ثــاهَِ
ثًَـــىَزََُِ بـــؤ غـــُضكُوتّ زضوغـــتلطزُِ فـــايوِ كاضُاًـــُّ قىتابًًـــُ ٓـــَُ
كاضُاًُيُ هُكيُْ ًاًؤغتاوَ ٓاًازَ زَكطيَت ُٓض قىتابًُن ضُُس ثُضِيَلِ بؤ
تُضخاْ زَكطيَت و ُاوّ تُواوّ هُغُض زَُىغطيَت تُواوّ ُٓو ضاككِ و كـاضَ
ضاكاُُّ كُ قىتابِ ُٓدماًِ زَزات و بُ زَغتلُوتِ زازََُِ هُ ُـاو ثـؤي و هـُ
قىتاخباُُ هَُ ضُُس ثُضَِ تؤًاض بلطيَت باؾرتَ قىتابِ ٓاطازاضّ َُٓ كاضَ بًَت
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و بًبًِـَِ ُٓدماًــساُِ ٓــَُ كــاضَ ُٓضضــُُسَ ٓ ًَــع و تىاُــاو كــاتِ ظؤض زَو َيــت
بُكََ بُضًًَُٓلِ ضان و زهَدؤؾلُضاُُّ زَبًَت.
 -9ئامادةكسدنى وانة.
ٓاًــازَكطزُِ واُــُ بــُض هــُ ضــىوُُ شووضَوَ كؤًــُ َهًَم كاضزاُــُوَّ ططُ ــِ
زَبًَت كُ ضاغتُوخؤ ٓؤكاضيَم زَبّ بؤ غُضكُوتّ هُ طىتِـُوَّ ٓـُو واُُيـُ
ًتٌاُُ هُكّ قىتابِ ظياز زَبًَت و ظياتط طى َي ط زَبًَت و ُٓغت و ؾـُوقِ بـؤ
واُُكــُ ضوو هــُ ظيــازبىوْ زَكــات د ــُ هًُــُ ًاًؤغــتاكُ كيــُُِ زَضووُــِ
بًَُٓعتط زَبًَت و بطوا بُخؤبىوْ ثُيسا زَكات زووض زَكُويَتـُوَ هـُ ُٓهَـُ و
ٓاهَؤَظّ زووباضَكطزُُوَّ ظؤض ضووُازات و ٓاطازاضّ كات زَبًَت.
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يةهَطةنطاندنى وانةى زابسدوو.

ُاب ًَــت ًاًؤغــتا واُُيــُن بــُ ضَّ بلــات و بضـًَت بــؤ واُُيــُكِ تــط بــُب َِ
ُٓوَّ واُُّ ضابطزوو ُٓهَُِغُُ ًََِِ بُبَِ ٓـُوَّ بعاُـَِ ٓاغـتِ وَضطـطتّ و
تًَ ُيؿــتِِ واُُكــُ ضــُُس بــىوَ هُبــُض ٓــُوَ زواّ تــُواو بــىوُِ واُُيــُن
ثًَىيػتُ ًاًؤغتا وَكًَِ َُٓ ثطغًاضاُُ وَضب طيَت:
أٓ -ايا واُُكُ ٓاًادمِ خؤّ ثًَلاوَؤ.
بٓ -ايا قىتابًُكاْ بُؾساضّ طُضًًًاْ ُٓبىوؤ.
ت ًٓ -ؾتًَم هُواُُكُ دًًَُِاوَ كُ ؾايُُِ ثًَساضىوُُوَ بًَتؤ.
خ -بابُتُكُ هُطُي ٓاغتِ قىتابًاْ ضؤْ بىوؤ.
زٓ -ايا ًّ وَن ًاًؤغتاّ واُُ ضاظيٍ و زهَدؤؾٍ بُ طىتُِوَّ واُُكُؤ
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هةنطاوى دووةم
قوتابييةكةت بهاضة...

 -1شانيهى ناوةكانياى:
ُاغًِِ ُاوّ قىتابًاْ هُكيُْ ًاًؤغتاوَ كاضي ُضيًُكِ ًٓذابًاُـُّ ُٓيـُ
ُاو ًَِٓاُِ قىتابِ هُكيُْ ًاًؤغتا هُكاتِ ثطغًاض كطزْ ُٓغـتًَلِ طـُوضَ هـُ
ُاخِ قىتابِ زضوغت زَكات ُٓضضُُسَ ُاغني و هُبُض كطزُِ ُـاوّ غـُضدَُ
قىتابًاْ كاضيَلِ ٓاغـاْ ًُـُ بـُكََ ثًَىيػـتًُكِ ططُ ـُ و ُاكطيَـت ثؿـت طـى َّ
خبطيَت.

ضةند زيَطاية بؤ ئاضاى هةبةزكسدنى ناوى قوتابياى:
ا -زابُؾلطزُِ ؾىيَِِ قىتابًاْ بُثًَِ ُٓهف و ب َِ ّ كىضزّ.
بُ -ىوغًِِ ُاوّ قىتابِ هُغُض تُختُكُّ بُضزًَِ بُ بُضزَواًِ.
ز -ضىاُسُِ ُاوّ قىتابِ بُؾتًَم كُ هُبريّ تؤ ُعيلُ.
ز -بُضزَواَ هُبريت بًَت و بُ ُٓضكًَلِ ثًَىيػتِ بعاُُ.
 -2حةش و ئازةشووى قوتابيةكةت بهاضة.
تًَلــُيَ بــىوْ هُطــُي َ ُــاخِ قىتــابِ و ُاغــًِِ ســُظ و ٓاضَظووَكــاُِ
كاضٓاغاُِ ظؤض بؤ ًاًؤغـتا زَكـات ضـىُلُ زَتـىاُِ بـُثًَِ سـُظّ قىتابًُكـُ
منىوُــُّ بــؤ بًًَِٔــُوَ و هــُ بابُتُكــُ ُعيلــِ بلاتــُوَ بًُــُف ُٓغــت و
تًَطِواًُِِ قىتابِ بؤكّ خؤت كًَؿسَكُيت و ًتٌاُـُّ هـُك ظيـاز زَكـُيت بـؤ
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ُاغـًِِ ٓـَُ ساهَُتـُف ثًَىيػـتُ هُغــُضَتاّ غـاهَُوَ ٓـُويَ بـسضيَت و بلطيَتــُ
بُضُاًُ و كاضّ هُغـُض بلطيَـت ُٓطـُض ًاًؤغـتا ضؤشيَـم زيـاضّ بلـات بـؤ ٓـَُ
ًُبُغــتُ و واظ هــُ طىتِــُوَّ واُُكــُ بًًََِٔــت زَتىاًَُــت ظؤضيَــم هًًَُُِٔــُ
ؾاضاوَكاُِ ُاو ُاخِ قىتابِ ٓاؾلطا بلات.
 -3ناضيهى يةضتى قوتابى:
ظؤضبُّ داض وا زَضزَكُوَّ كُ قىتابًاْ وآُغت زَكُْ كُ ُٓو كـاضَّ
ُٓواْ ًٓ غىزيَلِ ًُـُ خىيَِـس ُٓوهَـساًَُلِ بـَِ غـىزَ و زَضدمـاًًَلِ باؾـِ
ًُــُ هــُ زَضَدمــاًِ ًُُٓؾــُوَ كواظّ زَضووُــِ زايــاْ زَططيَــت و باوَضِيــاْ
بُخؤياْ ُاًًَِِ ثًَىيػتُ ًاًؤغتاّ ثُضوَضؾًاض بُضزَواَ كاض هُغُض ُٓغـتِ
قىتابِ بلات و ض َي اياْ بؤ ضؤؾّ بلاتُوَ ثًًَاْ ضاب ُيًَُُت كُ زآاتىوّ ٓـُض
طــُي و ًًووــُتًَم بُُــسَ بُخىيَِــسْ وخىيَِسَواضيًــُوَ ٓــُويـ هُزَغــتِ
قىتـــابِ زايـــُ فًَطيـــاْ بلات (ٓاًـــابىوُِ قىتـــابِ هـــُثؤي ًَِٓاُِ ثـــُضتىون و
ثًَساويػـــتِ خىيَِـــسْ ضيعططتِـــِ ٓـــاضاًِ ثؤي خـــاويَِِ ٓاوكـــاضّ يـــُكرتّ
ٓاًازَكطزُِ واُُكاُِ ضؤشاُُ بُؾـساضّ كـطزْ هُطـُي ًاًؤغـتا بـؤ طىتِـُوَّ
واُــُكاْ) هــُكاضَ ٓــُضَ ططُ ــُكاُِ قىتابًًــُ ُٓضضــُُسَ غــُضَتا هُواُُيــُ
قىتــابِ بــَُ زاواكاضيًاُــُّ تــؤ ثًَبلــَُُِ و ٓاوكاضيــت ُــُكات يــاْ بــُ طــطاْ
وَضيب طيَّ بُكََ بُضزَواًِ تؤ و غـىضبىوُت هُغـُض طُياُـسُِ ٓـَُ ضاغـتًاُُ
زَضًَتُ ُاو ُاخِ قىتابِ و هُُاوَوَ ُٓغتًَلِ طُوضَّ بـؤ زضوغـت زَكـات كـُ
ضيع هُ وتُكاُِ تؤ و ًاُسوبىوُِ خؤّ ب طيَت.
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 -4ناضيهى جؤزةكانى فيَسبوونى طويَطس:

ٓـــًُىو ًطؤرـــُكاْ بـــؤ فًَطبـــىوْ و وَضطـــطتّ وَكـــى يـــُن ُـــني ٓـــُض
كؤًــُهًََم كــُؽ ه ـُ ضيَ ــاّ يــُكًَم هــُ ُٓغــتُكاُُوَ ف ًَــط زَب ًَــت دًــاواظّ
ُٓغــتُكاْ ًطؤرــُكاًُـ ثــؤهني زَكــات و وايــاْ ه ًَ ـسَكات ضيَ ــاّ فًَطبىوًُــاْ
دًاواظ بًَت:
ا -فيَربوون لة ريَطاى ضاو:
ُٓو كُغاُُّ هُ ضيَ اّ ضـاوَوَ فًَـط زَبـّ ظؤض قػـُ زَكـُْ زَضِواُِـُ
زآاتىوّ خؤياْ تىاُـاّ بطيـاضزاُِ خًَطايـُ ُٓهَـُّ بُضاًبـُض ظؤض زَططيَـت و
ظوو زَضكِ ثَِ زَكات ؾتُكاْ دىاْ زَبًَِِ هُبُضكطزُِ باف ًُـُ زَيـُويَت
ًُٓىو ؾتًَم بعاًَُت هُ ضيَ اّ ًُؿاُساُِ ويَُِ و غُيطكطزُُوَ فًَطزَبًَت.
ب -فيَربوون لة ريَطاى طوىَ:
ٓــُو كُغــاُُ بــُٓؤّ بًػــتُِوَ ف ًَــط زَبــّ ظؤض قػــُ هُطــُي خــُهَم
زَكـــُْ ثطغـــًاضياْ ظؤضَ ســـُظ هـــُ ًِاقُؾـــُ و طوتىطـــؤ زَكـــُْ تىاُـــاّ
هُبُضكطزًُاْ بًَُٓعَ ُٓغت بًُُٓىو زَُ ًَم زَكات و زَتىاًَُت هًَلًاْ دًا
بلاتُوَ سُظزَكات ؾتُكاْ ُـُبًِ َِ بـؤ ٓـُوَّ دـىاْ ببًػـ َِ بـُ طـى َي طتّ و
هُبُضكطزْ فًَط زَبًَت.
ج -فيَربوون لة ريَطاى هةستةوة.
ٓــَُ دــؤضَ كُغــاُُ ظيــاتط ُٓغــتِ ُاخــُوَياْ بــُ ًَٓــعَ ٓــًٌَّ و
بًَسَُ ّ ًٓؿاضَت بؤ كطزًَُم ياْ تُُٔا زَغت بوَِسكطزًَُم بؤّ تـٌَ زَطـات و
كاضّ تًَسَكات زَغتِ ظؤض بـُكاضزيَِ َِ هـُ قػـُ كـطزْ زَضـًَتُ ُـاو وضزَكـاضّ
ؾــتُكاُُوَ بــريّ ٓ ـُضزََ هــُ ضابــطزووّ خؤيــُتِ ظؤض دىهــُ زَكــات بطيــاض
هُغُض ؾت زَزات بُ ثًَِ ُٓغت و ظَوقِ خؤّ.
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-5جياواشى ئاضتى تةمةى.
كُغــِ بضــىون هــُ فًَطبــىوْ و ُٓغــتلطزْْ وَضطــطتّ دًــاواظَ هُطــُ َي
كُغًَلِ طُوضَ ُابًَت بُيُن ضـاو غـُيطّ قىتابًـُكِ بِـُضَِتِ و قىتابًـُكِ
ٓاًازَيِ بلطيَت كاتًَم ًاًؤغتايُن هُ قؤُاغِ بِـُضَِتِ زَضـًَت بـؤ قؤُـاغِ
ٓاًـــازَيِ يـــاخىز بـــُ ثًَضـــُواُُوَ ثًَىيػـــتُ تـــُواوّ ُٓغـــت و ؾـــاضَظايِ و
ُٓهَػىكُوتِ خؤّ ب ؤضِيَت هَُ ُُخؿُّ خـىاضَوَ ُُٓـسيَم هـُو دًاواظيًاُـُ
زَخُيُِ ضوو كُ هُ ًَُىاْ قىتابًُكِ ٓاًازَيِ و قىتابًُكِ بُِضَِتِ ُٓيُ.
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قىتابِ تًُُْ بضىون (بُِضَِتِ)
ًًُٓ -1ؿــُ وَضطــطَ و بُؾــساضيلُض
ًُُ.
 -2تىاُاّ فًَطبىوُِ كواظَ ثًَىيػتِ
بُ زووباضَكطزُُوَّ واُُكُ ُٓيُ.
ُٓ -3هَػُُ اُسُِ ًُُ بؤ واُُكُ.
 -4هُ ضيَ اّ قػـُ بـؤ كطزُـُوَ فًَـط
زَبًَت.
 -5دــؤضّ زاًُؿــتِِ ٓاغــايِ ًُـــُ
ظؤض زَدىهًَـــت و هـــُ زاًُؿــ بًَـــعاض
زَبًَت.
ٓ -6اتِِ بؤ قىتاخباُُ ًٓذباضيًُ.

قىتابِ تًُُْ طُوضَ
(ٓاًازَيِ)
 -1هُطــــُيَ ٓــــُوَف وَضطــــطَ
بُؾساضّ هـُ ؾـًلطزُُوَّ واُُكـُف
زَكات.
 -2تىاُـــاّ فًَطبـــىوُِ بـــُضظ و
بًَُٓعَ.
 -3ظؤضدـاض ضَخِـُ هـُ ًاًؤغــتا
زَططيَت و واُُكُ ُٓهَسَغُُ ًََِِ.
 -4هُ ض َي ـاّ بُؾـساضّ ثًَلـطزْ
و ثطغًاض هًَلطزُُوَ فًَط زَبًَت.
 -5زاًُؿــــــتُِكاُِ ٓاغــــــايِ و
ياغايًُ.
ٓ -6اتِِ بؤ قىتاخباُـُ ٓـاضَظوو
ًُُساُُيُ.
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هةنطاوى سىَ يةم
يةهَطوكةوت هةطةلَ قوتابى
 -1زووخؤشى و قطةخؤشى هةناو ثؤهدا:
غطوؾــتِ واُــُ طىوتِــُوَ وايــُ ٓــُوَّ كــُوا هُثؤهــُ و طــىيَ طَ ظوو
بًَتاقــُتِ زايــسَططيَت و بــريّ زَضِوات بؤيــُ ثًَىيػــتُ ًاًؤغــتاّ ثُضوَضؾــًاض
ُــاوَ ُــاوَ قػــُّ خــؤف و ثُُــس و ُىكتــُّ كــىضت و هــُباض تًَلــُيَ بُواُُكــُّ
بلات بؤ ًَِٓاُُوَّ بـريّ قىتـابِ بـؤ واُُكـُ .بـُكََ ًاًؤغـتا زَبًَـت بـؤ دـَِ
بُدَِ كطزُِ َُٓ خاهَُ وضيا بًَت و ضَضاوّ َُٓ خاكَُُ بلات:
أ /زَبًَت ًاًؤغتا ثـًَـ ؾـؤخِ كطزُُكـُّ هـُوَ زهًَِـا بًَـت كـُ زَتىاًَُـت
بُٓاغــاُِ زَغــت بُغــُض كــُف و ٓــُواّ ثؤهُكــُزا ب طيَت ـُوَ و بً ًَطِيَتــُوَ
زؤخِ داضاُِ.
ب /ثًَىيػــتُ ٓــُو ُىكتــُ و قػُخؤؾــاُُ ثُيىَُــسياْ ٓــُبًَت بــُ واُُكــُ و
بابـُتِ ٓاًــازَكطاو زووض ب ًَــت هــُ تــىاُر وَ زاْ هــُ قىتــابِ يــاْ ؾــاضَكُّ يــاْ
نُؾريَتُكُّ ياخىز ٓايُِكُّ ياخىز ُٓضؾتًَلِ تط كُ هُ كّ قىتابًاْ ضيعّ
بــؤ زازَُط َيــت ضــىُلُ ٓــَُ ُىكتاُــُ هــُبريّ قىتــابِ تؤًــاض زَب ًَــت و ٓــُضطًع
هُيازّ ُاكات هُطُي ُٓوَف كُ ُاتىاَُِ وَكًَِ ًاًؤغـتاكُّ بساتـُوَ زَبًَتـُ
ططيًَــُن هــُ ُــاو زَضووُــِ قىتــابِ و بُضبُغــتًَم هــُ ًَُــىاْ ًاًؤغــتاكُ و
قىتابًُكــُ زضوغــت زَكــات زَضَدمــاَ ٓــَُ قىتابًــُ واّ ه ًَــسيَت بــُ بــاف و بــُ
خطاخ طىَّ بؤ قػُكاُِ ًاًؤغتا ضاُاططيَت و غىزّ هٌَ ُُبًَِِ.
ز /ظؤض كىضت بًَت و كاتِ واُُكُ ُُكىشيَت.
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 -2ياوزِيَيةتى نةوةن دوذمهلازى:
طُهًَم هُ ًاًؤغتاياْ بُتىُس و تًصّ ُٓهَػىكُوت هُطُيَ قىتابًُكاًُاْ
زَك ـُْ ٓــُضطًع زَضطــاّ خؤؾُويػــتِ خؤيــاْ ُاكُُــُوَ ُُٓــسيَلِ تــط هــُ
ًاًؤغـــتاياْ خؤؾُويػـــتًُكِ ظؤض و هُضِازَبـــُزَض زَزَْ بـــُ قىتـــابِ ٓـــَُ
زووكيُُُ ُٓضزووكًاْ خطاثّ و ظيَسَضِؤيًاْ تًَسايُ ًاًؤغتا زَبًَـت ًًُٓؿـُ
ٓاطازاضبًَـــت و غـــِىضيَم هـــًَُُىاْ خـــؤيِ و قىتابًُكـــُّ بًَٔوًَتـــُوَ ضـــىُلُ
ًاًؤغــتا غــُضكطزَّ ثؤهــُ غــُضكطزَف ًًُٓؿــُ ثًَىيػــتِ بــُ تىُــس و تــؤهَِ
ُٓيُ زَبًَت وضياّ ُٓوَف بني كُ تىُس و تؤهًَُكُ ُُطاتـُ ٓاغـتِ ضووبـُضوو
بىوُُوَ كىضز طىتُُِ(ُُُٓوَُسَ ؾرييّ بًت خبىضيًَت ُُُٓوَُسَ تاهًَـ بًت
فطَّ بسضيًَت).
-3كيَشلسدنى يةضتى قوتابى:
كُغايُتِ ًاًؤغتا ثًَـ ضـىوُُ شووضَوَ يـاْ هـُ كـاتِ ضـىوُُ شووضَوَ
كاضي ُضيًُكِ ضاغتُوخؤّ ُٓيـُ هُغـُض ُٓغـتِ قىتـابِ ُٓطـُض ًاًؤغـتا بـُ
باوَضبــُخؤبىوًَُلِ ظؤض و بُغــُض بــُضظّ بــُ ز َهًَلــِ طــُف و ضوويــُكِ خــؤف
ضىوَ ثؤهُكـُّ ضاغـتُوخؤ ُٓغـتًَلِ بـًَُٓع كّ قىتابًـاْ زضوغـت زَبًَـت و
ياضًُتًاْ زَزات بؤ ظضُ ِ و وضياّ و طى َي طتّ هُ واُُكُ بُ ثًَضـُواُُوَ بـَِ
ظَوقِ ًاًؤغتا و ًُؿاُساُِ بًَتاقُتِ هُ يُكَُ غاتِ ضىوُُ شووضَوَ ُٓغـتِ
وَضططتّ زَكىشيَت و بُضاًبُض ُٓغت بُ بًَعاضّ زَكات و خُواهَىو زَبًَت.
 -4دووزكةوتهةوة هة ياواز كسدى.
هُ كـاتِ ضووزاُـِ ٓـُض كـاضو كطزَوَيـُكِ ُاؾـطيّ و ُابـُد َِ هُثؤهـسا
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ُابًَت ثُُا بربزضيَت بؤ بُض ٓاواض كطزْ و قًصاُسْ ُٓضوَكى ُُٓـسَّ ًاًؤغـتا
ُــُن تــُُٔا ثؤهُكــُّ خؤيــاْ بــُهَلى ضــُُس ثــؤهًَلِ ُعيلــِ خؤؾــِ غــُخوَُت
زَكات ٓاواضكطزْ ًَٓع و تىاُـاّ ًاًؤغـتا هـُُاو زَبـات و ويَِـُّ ًاًؤغـتا كّ
قىتابًاْ ُاؾطيّ زَكات بَِ تىاُايِ و بَِ زَغـُكَتِ ًُؿـاْ زَزات ًُٓـُ د ـُ
هــُوَّ كــُ ٓــاواض كطزُُكــُ زياضزَكــُ ضــاضَ ُاكــات بــُهَلى طــُهَ َِ دــاض كًَؿــُّ
ظيــاتطّ هــٌَ زَكُويَتــُوَ هُبــُض ًُٓــُ ثًَىيػــتُ هــُدًاتِ ٓــاواضكطزْ ٓــَُ
ُُٓ اواُُ ضَضاو بلطيَت:
اً -اًؤغتا هُ كاضَكُّ بىَغتًَت و بُ ضاويَلِ ظويطاُُ غُيطّ قىتابًـُكاْ
بلات.
ب -ثًَىيػتُ ًاًؤغتا بُزَُ ًَلِ ُُضَ و كـع ُُٓـسَّ قػـُ بلـات بـؤ ٓـُوَّ
غــُضدمِ قــُتابِ بــؤ كّ خــؤّ كــًَـ بلــات و قىتابًــاْ سُظبلــُْ و بــعاُّ
ًاًؤغتا ض زَ َهًَت.
ز -بىَغتُ و غُيطّ ُٓو كُغـُ بلـُ كـُ زَتـُو َّ قػـُّ هُطـُ َي بلـُيت تـا
ُٓو بًَسَُد زَبًَت و زَضفُتِ تُنوًق ٓاويَؿتِِ ُاًًََِِ.
ز -بُ بُضظكطزُـُوَّ زَغـتُكاُت زاوا هـُقىتابًاْ بلـُ كـُ بًَـسَُد بـّ بـَِ
ُٓوَّ قػُ بلُيت.
ه -ثـاف ٓـَُ ُُٓ اواُـُ فطغـُتت زَبًَـت بـؤ ٓـُوَّ ثـُياًِ خـؤت بسَيتــُ
قىتابًاْ.
-5ييَنهى تاجى ضةزكةوتهة.
ُآــاضاًِ ثــؤي ُٓضضــُُسَ ظؤض ب ًَــت و هــُ غــِىض زَضضــىوُِ قىتابًــاْ
ضــــُُسَ ظيــــاز بًَــــت ثًَىيػــــت ُاكــــات ثــــُُا بربزضيَتــــُ بــــُض تــــىضَِيِ و
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خؤغــىوضكطزُُوَ بــُهَلى ضــُُسّ زَكطيَــت ثًَىيػــتُ ًاًؤغــتا خؤططبًَــت و
ًٌَِِٓ زَضووُِ خؤّ بجاضيَعيَت بًُُ طُوضَيِ خؤّ كّ قىتابًاْ زَضزَخاتَ
بُ َهَِ ًطؤرِ ًٌَّٓ زَظاًَُّ ضؤْ بريزَكاتُوَ و ضؤًُـ ضاضَغُض بؤ كًَؿُكاْ
زَزؤظيَتـــــُوَ تىضَِبـــــىوًُـ ٓـــــاططّ زَضووْ ُٓهَـــــسَكات و ضـــــطاّ بـــــري
زَكىشيًََِتُوَ.
 -6بةزبةزضتةكانى ثؤل بؤ قاشاجنى خؤت بةكازبًيَهة.
ُٓو كُغاُُّ ظؤضداض زَبُِ بُضبُغت هُكاتِ واُُ طىتُِوَ بؤ ًاًؤغـتا
ُٓوقىتابًاُُْ كُ هُزواوَ زازًَُؿّ ياْ ُٓواُُْ كُ ظؤض قػـُزَكُْ و ٓـُضكِ
ضؤشاُُ ٓاًازَ ُاكُْ ًاًؤغـتا زَتىاًَُـت تـُواوّ ٓـُو قىتابًاُـُ زَغـت ًُؿـاْ
بلات و بًاُاغًَت بؤ ُٓوَّ ُٓض يُكُياْ بُكاضيَلُوَ غُضقايَ بلـات و هُثؤهـسا
ؾتًَلًاْ زاوا هـٌَ بلـات بـؤ ٓـُوَّ ٓـُدماًِ بـسَْ بـؤ منىوُـُ ( ُـاو ُىوغـًِِ
قىتابًُ ُُٓاتىوَكاْ ياْ ًَِٓاُُ ثًَؿُوَياْ ياخىز بًلاتُ ُىيَِـُضّ خـؤّ بـؤ
ُٓوَّ ثطغًاض هُ قىتابًاْ بلات داضيىاف ُٓيُ زَتىاَُِ ُٓضكًَلِ بساتَِ و هـُ
كؤتايِ بُ منطَ ثازاؾتِ بساتُوَٓ...............تس).
 -7وزةى قوتابيةكانت بةزشبلةوة.
هــُ ضؤشاُــِ يُكــًُِ ٓاتِــُ قىتاخباُــُ ًاًؤغــتا زَتىاًَُــت بــُضزَواَ
ًُزسِ قىتابًاْ بلات هُغـُض ٓـًُىو ٓـُو كـاضَ باؾـاُُّ كـُ ٓـُدماًِ زَزَْ
وَن(ظوو ٓاًــازَبىوْ هــُثؤي ُــُدىكْ و قػــُُُكطزْ ٓاًــازَكطزُِ ٓــُضكِ
ًاهَُوَ بُؾساضّ كطزْ هُواُُكُ ثاضاغتِِ خـاويَِِ ثـؤي بطايـُتِ و ٓاوكـاضّ
ًَُىاْ قىتابًآْ.....تس.).بُضزَواَ بىوْ و غىضبىوْ هُغُض َُٓ كـاضَ ُٓغـتِ
قىتابِ بًَُٓع زَكات و ٓاُِ زَزات بؤ غُضكُوتّ.
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هةنطاوى ضوارةم
خاهَةكانى ضةزكةوتو هة ثؤل
ًطؤرِ ثُضوَضؾًاض زَتىاًَُت هُغُضَتاّ زَغتلطزْ بُخىيَِس تـاوَكى
كؤتايِ غايَ ثاضيَعطاضّ هُ غُضدَُ ًُٓىو ُٓو زياضزَ باف و ضاكاُُ بلات كـُ
خــؤّ هًَــِ ضاظيًــُ و بــاوَضِّ ثًًَــُتِ هــُ ضووّ فًَطكــطزْ و ثُضوَضزَيًــُوَ
ًُٓــُف بــُوَ زَبًَــت كــُ ثــُيطَِوّ بِــًُا ظاُػــتًُكاُِ ثــُضوَضزَ بلــات و
ًًُٓؿُ هُ ُٓوهَِ ثُيساكطزُِ ظاًُاضّ ُىَّ بًَت.
 -1ضةزةتاى وانةطووتهةوة(دؤزِاى ياى بسدنةوة).
واُُكاُِ يُكًُِ غُضَتاّ غـايَ ٓـُُ اويَلِ ططُ ـُ بـؤ زَغـتجًَلطزًَُلِ
زضوغت و ضىوْ بُضَو غُضكُوتّ هُبُض ًُُٓ ثًَىيػتُ ظؤض وضيا بـني ُٓطـُض
هُيُكــَُ ٓــُُ او غــُضُُكُوتني ٓــُوا تــا كؤتــايِ غــايَ زؤظَخ ًَــم بــؤ خؤًــاْ
زضوغت زَكُيّ كُ بُٓاغاُِ ُاتىاُني بُضطُّ ب طيّ بؤيُ ظؤض هُ ًاًؤغتاياْ
هَُ يُكَُ ُُٓ اوَ بًَعاضّ زاياْ زَططيَـت و ٓـُوهَِ خـؤ طىاظتِـُوَ زَزَْ بـؤ
قىتاخباُُيُكِ تط ثًَىيػتُ غُضَتاّ واُُكاْ بُ قػُّ دىاْ و ضووّ خؤف و
ٓاُــــساْ و ًُؿــــاُساُِ خؤؾُويػــــتِ و خــــُخمؤضّ زَغــــت ثًَبلــــُيّ زووض
بلُويِــُوَ هــُ ضووطــطشّ و غــُضكؤُُكطزْ و ؾــلاُسُُوَ و طــطاْ ًُؿــاُساُِ
خىيَِسْ و ُـعَ غـُيط كطزُـِ ٓـُضكِ قىتـابِ كـُ ٓـًُىو ًُٓاُـُ ضاطُياُـسُِ
غُضَتاّ ؾُضَِ هُطُي قىتابِ.
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-2ديازي كسدنى ئةزن.
ضؤشيَم هُ قىتاخباُُ ظَُ ِ تُواو بىوُِ واُُيُن هًًَسا ظؤضّ ثًَُِضىو
يُن ثؤو تُواو هُزواوَّ ًاًؤغتايُن ضاياْ زَكطز قىتابًُكاْ زاواياْ زَكـطز
ُٓو ُٓضكُّ كُ ًاًؤغتا زيـاضّ كـطزووَ ظؤضَ و كـَُ بلطيَتـُوَ ًاًؤغـتاكُف
هُبُض ُٓوَّ هُ ثطِؤططاًِ غايَ زواكُوتبىو ثًَساططّ زَكطز هُغُض بطياضَكُّ
زواّ ُٓضايــُكِ ظؤض بُضيَىَبــُضّ قىتاخباُــُ زاواّ هــُ قىتابًــُكاْ كــطز كــُ
ؾىيَُِكُ دًَبًَٔوّ و بضُِوَ ثؤهُكُياْ.
زيــاضيلطزُِ ٓــُضكِ ًاهَــُوَ و هًَجطغــًُِوَ و زاُــاّ منــطَ ٓــُضوَٓا
ثؿلًِِِ وَضَقُّ تاقًلطزُُوَّ قىتابِ زوو خاهَّ كُ ظؤضداض زَبُِ ٓؤكـاضّ
زضوغت بىوُِ ٓاشاوَ هُ ثؤهسآُُ .سَّ دـاضيـ بـُ ُُٓقُغـت قىتـابِ زَيلاتـُ
ُٓ َهًَم بؤ ُٓوَّ باضوزؤخُكُ تًَم بسات هُبُضًُُٓ ثًَىيػـت زَكـات ضَضـاوّ
َُٓ خاكَُُ بلطيَت:
-1ططُ ِ زاْ بُُٓضكِ ًاهَُوَ و ثؿت ىَّ ُُخػتِِ.
ُٓ -2ضكُكُ هُ ٓاغتِ قىتابًاْ بًَت ُُ ظؤضبًَت ُُكَُ.
 -3دُخت كطزُُوَ هُغُض ُٓوَّ قىتابِ خؤّ ُٓدماًِ بسات.
 -4ضاغتلطزُُوَّ ُٓهَُكاْ بؤ ُٓوَّ زووباضَ ُُبُِوَ.
 -5زَبًَت ًاًؤغتا هُوَ زهًَِا بًَت كُ تُواوّ قىتابًاْ طىيَبًػتِ ٓـُو بىوُـُ
و ُٓضكُكُياْ كّ خؤياْ تؤًاض كطزووَ.
ٓ -6اُساْ و زَغتدؤؾـِ هـُ تـُواوّ ٓـُو قىتابًاُـُّ كـُ ُٓضكُكـُياْ بـُد َِ
طُياُسووَ.
 -7ضَظيوِ ُُكطزْ هُزاُاُِ منطَ بؤ ُٓواُُّ كُ بُؾـًَىَيُكِ ضيَـم وزضوغـت
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ياْ ُٓواُُّ بُؾًَىَّ كوَكِ ُٓضكُكاُِ ًاهَُوَياْ بُ دًَ ُياُسووَ.
 -8زاُــاُِ كــاتِ ؾــًاو بــؤ ثؿــلًِِِ وَضَقــُّ تاقًلطزُــُوَ تــاوَكى ُٓ َهــُّ
تًَساُُكطيَت و زازثُضوَضّ بضُغجَِ.
 -9ضَخػــاُسُِ كُؾــًَلِ ٓــاضاَ و طــى َي طتّ بــؤ قىتابًــاْ هــُكاتِ زاُــُوَّ
منطَكاْ ضىُلُ ًُٓىو كُغًَم قابًوِ ُٓهَُكطزُُ.
ُٓ -11طُض ُٓضكُكُ تايبُت بىو بُثؤي ثًَىيػتُ ضَضاوّ كات بلطيَت و ُُطاتـُ
كؤتايِ واُُكُ.
 -11ضووْ كطُُوَّ تُواو زَضباضَّ ُٓضكـُكاْ بُؾـًَىَيُن ٓـً ططيًَـُن كّ
قىتابِ ًَُُٓوًَتُوَ.
 -12زاُاّ ثطغًاضَكاْ بُ ؾًَىَيُن بًَت كُ تُواوّ قىتابًاْ بتـىاُّ بُكيـُُِ
كَُ ًُىَّ منطَّ زياضّ كطاو بًَِّٔ خؤزووضططتّ هُ ثطغـًاضّ ُـاضِووْ و
ططاْ و زووض هُ واُُكُ.
 -13غعاّ ثًَىيػت بسضيَت بُ ًُٓىو ُٓو قىتابًاُُّ كُ كًُتُضخًُِ زَكـُْ
هُ ُٓدماَ ُُزاُِ ياخىز زواخػتِِ ُٓضكُكُ.
 -14باف ًُُ ًٓ ٓـُضكًَلِ تـط بـسضيَت بـُ قىتـابِ تـاوَكى ُٓضكُكـُّ ثًَؿـىو
تُواو ُُبَِ.
 -3تيَلةلَ نةكسدى.
ٓــًُىو بابــُتًَم غــُضبُخؤيِ تايبــُتِ خــؤّ ُٓيــُ بــًُٓ ؾ ـًَىَيُن
ُاكطيَت هُغِىضّ يُن واُُ زوو بابـُت ؾـًبلطيَتُوَ و تًَلـُيَ بلـطيَّ ُُٓـسَّ
داض بُٓؤّ ًاُـُوَّ كـات هُواُُيـُن يـاْ بـُٓؤّ تطغـاْ هـُ تـُواو ُـُكطزُِ
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ًُُٔــُز يــاْ ٓــُضٓؤكاضيَلِ تــط ًاًؤغــتا ثــُُا زَباتــُ بــُض تًَلــُهَلطزُِ زوو
بابــُتِ غــُضبُخؤ ًُٓــُف غــاضزّ و بًَتاقــُتِ كّ قىتــابِ زضوغــت زَكــات و
بــريّ تًَلــُيَ زَبًَــت و تىاُــاّ طــى َي طتّ و بُؾــساضيلطزُِ ُــاًًََِِ هًُــُف
تطغِاكرت ُٓوَيُ ًاًؤغتا بُظؤض و ضاوغىضكطزُُوَ ُٓضزوو بابُتُكُ تًَلُيَ
بلات و بُغُض قىتابًاُِ بػُثًََِِ.
 -4ثسدى ثةزيهةوة.
ًُٓىو واُُيُن كُ ًاًؤغـتا زَي َوًَتـُوَ هُضـُُس بُؾـًَم ثًَلٔـاتىوَ
ثًَىيػــتُ ظؤض وضيــا بــني هــُ ثُضيِــُوَ هــُ بُؾـًَم بــؤ بُؾـًَلِ تــط بــؤ ٓــُوَّ
ُآاضاًِ و ثؿًَىّ زضوغت ُُبًَت زَبًَـت ًاًؤغـتا زهًَِـا بًَـت هـُ تًَ ُيؿـتِِ
تُواوّ قىتابًـاْ هُبُؾـِ يُكـَُ ٓـُ ا بجُضيَتـُوَ بـؤ بُؾـِ زووََ ًُٓـُف
بــُوَ زَكط َيــت زاوا هُضــُُس قىتابًُيــُن بلط َيــت بــُكىضتِ بُؾــُكُ زووبــاضَ
بلُُُوَ ُىوغًِِ ضـُُس خـا َهًَلِ طـطُد تايبـُت بـُ بُؾـُكُ هُغـُض تُختـُ
ضَف باؾرتَ هـُ ًَُـىاْ بُؾـُكاْ وَغـتاًَُلِ كـىضت ٓـُبًَت هـُ بًَـسَُ ِ وَن
ثازاؾتًَم بؤ قىتابًاْ ثاؾاْ بُؾًَىَيُكِ غُضدمطاكًَـ بُؾـُكُّ تـط زَغـت
ثًَبلطيَتُوَ.
 -5ضود وةزطستو هة ئةشموونى كةضانى تس.
ٓــُُد بــؤ ٓــُوَّ ؾــًوُيُكِ ثــان و غــىز بــُخـ بُضٓــَُ بًَِٔ ـَِ هُغــُض
و ُٓ َهــسَططيَت ثؿتبُغــتِِ ًاًؤغــتا
ٓــًُىو طى َه ًَــم زًَُؿ ـًَتُوَ و ؾــتًَلِ َ
تُُٔا بُ ُٓظًىوُِ خؤّ بؤ كؤُرتؤي كطزُِ ثؤي بـُؽ ًُـُ بـُهَلى ًاًؤغـتاّ
غــُضكُوتىو بُبــُضزَواًِ ثطغــًاض هًُاًؤغــتاياْ زَكــات و ُٓظًىوُــُكاًُاْ
وَضزَططيَت وَن خؤّ ياْ هُطُي ُُٓسَّ زَغتلاضّ غىزّ وَ وَضزَططيَت.
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 -6بهيادنةزى:
ثًَىيػـــتُ ٓـــًُىو ُٓهَىيَػـــت و قػـــُيُكِ ًاًؤغـــتا ٓاًـــادمًَلِ بًِـــاز
ُُضاُــُّ هُثؿــتُوَ بًَــت بُتايبــُتِ كاتًَــم ًاًؤغــتا زَخــىاظَّ قىتابًــُن
ٓؤؾًاض بلاتُوَ ياخىز ضَفتـاضيَلِ ُاؾـطيِِ قىتابًـُن ضـان بلاتـُوَ زَبًَـت
ٓاًؤشطاضيُكاُِ بُو ؾًَىَيُ بًَت كُ قىتابًُكُ ثًَِ خؤؾُ ُُن زَضبطيِـُكاْ
بُ ؾـًَىَيُن بًَـت باغـِ خـىَ ُاؾـطيُِكُ بلـات و هُغـُضّ بـطوات و زضيَـصَّ
ثًَبسات بؤ منىوُُ ُٓطـُض قىتابًُكـُ ظؤض قػـُ زَكـات ثًَـِ بوَـَِ (ٓـُوَ ضـُُس
داضَ ًّ زاوات هًَسَكَُ بًَسَُد بًت بُكََ تؤ بُكاضَكـُت غـُخوَُم زَكـُّ)
يــاْ ب َو ـَِ (ٓــُوَّ ًــّ زَبًــٍِ ٓــًُىو قىتابًــاْ ب ًَــسَُ ًاْ ثاضاغــتىوَ تــُُٔا
ُُٓــسيَم ُــُبّ بـُضزَواًّ و ًــّ ضــاوَضواًُاْ زَكــَُ بــعا تــا كــىَّ زَضِؤْ).
بُٓــًُاْ ؾ ـًَىَ زَكط َيــت وؾــُّ دــىاْ و بًِازُُضاُــُ بــُكاضبًَِٔني هُؾــىيَِِ
دىيَِساْ و خؤتىضَِكطزْ و ؾلاُسُُوَ.
 -7بةكاز ييَهانى تةختةزِةش.
طُهًَم داض كُغـايُتِ ًاًؤغـتا هـُو ؾـتاُُ زَخىيَِسضيَتـُوَ كـُ هُبـُض
زَغتِ زايُ ضيَم و ثًَلًاْ ًاُاّ ضيَـم و ثًَلـِ ًاًؤغـتايُ و بـُ ثًَضـُواُُوَ.
تُختُضَف كـُ ًاًؤغـتا ظؤض بـُكاضّ زًًَََِٓـت ثًَىيػـتُ ٓـَُ خاكَُـُ ضَضـاو
بلات:
أ -بُضزَواَ ثان و خاويَّ بًَت.
ب -زابُؾلطزُِ تُختُضَف بؤ زوو بُف ياْ ظياتط.
تٓ -ــًُىو واُُكــُ ُُُىغــطيَتُوَ بــُهَلى ب ـُكىضتِ طــطُ رتيّ خا َهــُكاُِ
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واُُكُ بِىوغطيَت.
خ -بُكاض ًَُُِٓاُِ خىاضَوَّ تُختُضَف بؤ ُىوغني ياْ ويَُِ.
ز -بُكاضًَِٓاُِ تُباؾريّ ضَُ اوضَُد .
ح -وَغــتاْ هــُ كيــُكِ تُختُضَؾــلُ و ظؤض ثؿــت هــُ قىتابًــاْ ُــُكطيَت
هُكاتِ ُىوغني.
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هةنطاوى ثيَهجةم
زووبةزِوو بوونةوةى كيَشةكاى و ضازةضةزكسدنياى
ٓــُوَّ وا زَكــات ًاًؤغــتا هــُ قىتاخباُــُ ب ًَـعاض ب ًَــت و ثًؿــُكُّ خــؤّ
خــؤف ُــُويَت زضوغــت بــىوُِ كًَؿــُّ ظؤضَ غطوؾــتِ ثًؿــُّ ًاًؤغــتايُتِ
وايُ ُٓضكُ ٓاتُ ُاو غِىضّ قىتاخباُُ كًَؿُ طُهًَلِ ظؤضّ بؤ زضوغت زَبًَـت
ض هُطُي ًٓساضَ بًَت يـاْ هـُ شووضَوَ هُطـُيَ قىتـابِ بـُكََ ٓـُوَّ زووًًَـاْ
كاضي ُضيًُكُّ ظؤضتطَ هُغـُض ُٓغـت و ُـاخِ ًاًؤغـتا بـُ تايبـُتِ ُٓطـُض
ٓــُو ًاًؤغــتايُ تًُــًَُُلِ كــًُِ ٓــُبًَت هــُ ُــاو ثًؿــُكُّ يــاخىز ٓاغــتِ
ضؤؾِبريّ بؤ ضاضَغـُضكطزُِ ٓـُو كًَؿـاُُّ بـُضَو ضووّ زَبِـُوَ ُـعَ بًَـت.
ٓــُض بؤيــُ ثًَىيػــتُ بــُضزَواَ خىيَِــُواض ب ًَــت و ظاًُــاضّ ظؤضّ كب ًَــت هُغــُض
ُاغــًِِ بُضاًبــُض و دــؤضّ كًَؿــُكاْ و ض َي اكــاُِ ضاضَغــُضكطزًُآْ .ــُضوَٓا
ضاوكطاوَ بًَت بؤ ٓـُو كًَؿـاُُّ كـُ بـؤ ًاًؤغـتا ٓاوضِيَلـاُِ زضوغـت زَبًَـت
ٓــُويَ بــسات بعاًَُــت كًَؿــُكُ بــؤ غــُضّ ُٓهَــساوَ و ضــؤْ ضــاضَكطاوَ هــُ
هًَلؤهًُِوَيُكسا كُ هُغُض ًاًؤغتاياُِ ٓـُضيٍَ ٓـُدماباْ زا زَضكـُوتىوَ كـُ
ظؤضبـــــُّ ًاًؤغـــــتاياْ بـــــُبَِ ظاًُـــــاضّ ظاُػـــــتِ و هًَلساُـــــُوَّ كيُُـــــُ
دؤضبُدؤضَكاْ كًَؿُكاُِ خؤياْ ضاضَغُض زَكُْ ُٓضوَٓا بُ بَِ ثالْ و بُ
ؾـًَىَيُكِ نُؾــىايِ و بـَِ ثطغــلطزْ بــُ كُغــاُِ بــُ ٓــُظًىوْ ضووبـُضِووّ
كًَؿــُكاْ زَبِــُوَ كــُ ًُٓاُــُف ظؤضبــُّ دــاض هــُدًاتِ ضاضَغــُض كــطزْ
ططفتِ طُوضَتط بُزواّ خؤيسا زًًَََِٓت.
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هُ خىاضَوَ باؽ هُ ٓىُُضّ ضاضَغُضّ كًَؿُكاْ زَكُيّ .ضاضَغُضّ كًَؿـُ
ثًَىيػتِ بُ ضُُس ُُٓ اويَم ُٓيُ بؤ ُٓوَّ بُ ؾًَىَيُكِ ظاُػتِ و ضاغـت و
زضوغــت ثًَؿــِ وَ ب ري َيـت كــؤُرتِؤي بلط َيــت ٓــُض بؤيــُ ظاُايــاْ بــُ ٓىُــُضيَلِ
غُضبُخؤّ زازَُـًَّ وَكـى ٓىُـُضَكاُِ ًاًُهَـُكطزْ هُطـُ َي خـُهَم ٓىُـُضّ
غىز وَضططتّ هُ كات ٓىُُضّ خىيَِسُُوَٓ.........تس.
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يةنطاوةكانى ضازةضةزى كيَشة
 -1ثيَناسةى كيَشةكة:
غ ـُضَتا زَب ًَــت كًَؿــُكًُاْ ُاغــًبًَت و بــُ ِضيَلِ زياضميــاْ كطزب ًَــت و
ثًَِاغُيُكِ كىضمتاْ بؤ زاُابًَت.
 -2هؤكارةكانى سةرهةلَدانى :
ٓــَُ كًَؿــُيُ بؤضــِ غــُضّ ُٓ َهــساوَ و ٓؤكاضَكــاُِ ضــًُؤ ض كُغ ـًَم
بُضثطغــُ هــُ غــُضُٓهَساُِ تــاوَكى بــُ ُٓ َهــُ كُغ ـًَم و ؾــتًَلِ تــط ُُكُيِــُ
ٓؤكاض.
 -3ريَطا ضارةكان:
ُاب ًَــت بــؤ ضاضَغــُض تــُُٔا بــري هــُ يــُن ضيَ ــا بلُيِــُوَ ٓــًُىو كًَؿــُيُن
كؤًُ َهًَم ضيَ اّ ُٓيُ بؤ ضاضَغُضكطزُِ ُٓضوَٓا هُُاو ٓـُو كؤًُهَـُ ض َي ايـُ
زَبًَت باؾرتيّ ض َي ا ُٓهَبصيَطيّ.
-4دانانى بةزنامةى كاز:
ٓــــــُضكاتًَم كًَؿــــــُكًُاْ ُاغــــــٌ و ٓؤكاضَكــــــًُاْ زَغتًِؿــــــاُلطز و
ض َي اضاضَكامناْ خػتُ ضِوو زَبًَت بُضُاًُيُكِ وضزّ بؤ زابطيَصيّ بؤ ٓـُوَّ
بُ ؾًَىَيُكِ ثوُبُُسّ و ُُٓ او بُ ُُٓ او هُطُو بطِؤيّ و بُِبطِّ بلُيّ.
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ضةند يةنطاويَلى ثيَويطت
هةكاتى زووبةزوو بوونةوةى كيَشةدا:
 -1طُضِاُُوَ و زاْ ُاْ بُو ُٓهَُيُّ كُ كًَؿُكُّ وَ ثُيسابىوَ.
-2ثُهُُـُكطزْ و خـؤ ٓاضاًلطُُوَيـُكِ تــُواو هـُ كـاتِ ضووبـُضِوو بىوُــُوَ
هُطُيَ كًَؿُكُزا.
 -3طىًــاُِ باؾــت بــؤ كُغــُكاْ ٓــُبًَت و قىتابًــُكِ ظؤض هــُ كًَؿــُكُ ت ًَــىَ
ُُط َوًَِطيَت.
 -4ؾاضزُُوَ و ٓاؾلطاُُكطزْ و طُوضَ ُـُكطزُِ كًَؿـُكُ ظؤض ثًَىيػـتُ تـا
ض َي ا ضاضَّ بؤ زَزؤظضيَتُوَ.
ُٓ -5هَػى كُوتِ دىاْ و ُٓدماًساُِ كاضّ ضان هُطُيَ طىًاْ هًَلطاو.
 -6ثُُا ُُبطزْ بؤ ؾتِ ُاياغايِ و ٓاهَؤظ ُُكطزُِ.
 -7طىيَُِزاْ بُ قػُّ خُهَم و طُضِاًَُلِ وضز بؤ ضاضَّ كًَؿُكُ.
ًُٓ -8ىو كات بؤ ضووبُضِوو بىوُـُوَ هُطـُيَ كًَؿـُزا خـؤت ٓاًـازَ بلـُ بـُ
ضاضَغُض بىوُِ كًَؿُكُ زهًَِاًُبُ كُ غُض ُٓهَِازاتُوَ.
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يةنديَم كيَشة كة هة ثؤهدا زووبةزووى

مامؤضتا دةبيَتةوة ،هةطةلَ ضازةضةزةكةى.
 -1داواكازى قوتابى هة ثؤل.
وا ضووزَزات ُُٓسيَم داض هُثؤهسا قىتابًـُن ططفتًَلـِ زَبًَـت و زاواّ
ياضًُتِ هُ ًاًؤغتا زَكات هَُ كاتُ كُ ًاًؤغتا هُ ُاو ثؤهسايُ و واُُكـُ ؾـِ
زَكاتُوَ ثًَىيػت ُاكات بضًَتُ كّ قىتابًُكُو طىيَِ بؤ ب طيَت ضىُلُ ًُُٓ
كًَؿُّ ظياتط زضوغت زَكات ضىُلُ بَُ كاضَ ًاًؤغتاكُ ثؿت هُ قىتابًُكاُِ
تــط زَكــات و ٓاتىٓــاواض زضوغــت زَب ًَــت ضــاكرتيّ ضيَ ــا هــَُ بــاضَزا قىتابًُكــُ
بــاُد بلــُ بــؤكّ خــؤت و طــىيَِ بــؤ ب ــطَ و بُضــاويـ غــُيطّ غــُضدَُ
قىتابًُكاُِ تط بلُ تا ُٓغت بلُْ تؤ ٓاطازاضّ ُٓواُِ.
 -2يةهَطوكةوتة ناشسيهة شازاوةكاى.
كاتًَم ًاًؤغتا ُُٓسيَم قىتابِ زَبًًَِت هُ ثؤي ضَوؾت بُضظو طى َي طْ
بــُكََ ٓــً ضــاككًُكاْ ًُــُ و ُٓهَجــُياْ ًُــُ بــؤ فًَطبــىو هــَُ بــاضَزا كــاتًَلِ
ظؤضياْ بـؤ تـُضخات زَكـات هُخًًُاُـسا زَبًَـت بـؤ ٓـُوَّ بًاُ ؤضِيَـت ًُٓـُ
زَبًَتُ فطغُتًَم بؤ غُضُٓهَساُِ ُٓو ضَوؾتُ ُاؾطيِاُُّ كـُ ُُٓـسَّ قىتـابِ
هــُ كــُهًًََِم زَطــُضِيَّ ٓــُدماًِ بــسَْ بؤيــُ ُاب ًَــت ًاًؤغــتا ٓــَُ كُهًَِــُ بــؤ
قىتابِ بلاتُوَ هُدًاتِ ٓـَُ خـؤ خُضيللطزُـُ بـُ بُؾـًَم هـُ قىتابًـُكاُِ
ثًَىيػتُ بُضُاًٍُ تايبُتِ ُٓبًَت بؤياْ ُاوَُاوَ بُبريياْ بًَُِٔوَ كُ ًَٓـىَ
ثًَىيػتُ فًَطبّ وَكى قىتابًُكاُِ تط بُؾساضّ واُُكُ بلُْ.
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 -3طاهَتةضيانى ثؤل.
ُُٓــسيَم قىتــابِ خىيــاْ بــُوَ ططتــىوَ كــُ طاهَتــُداضّ بــُٓاوضِيَلاُِ
ثؤهُكــُياْ بلــُْ غــُضَتا ٓاطازاضكطزُــُوَ بــؤ ًُٓاُــُ ؾــتًَلِ ضــان و هــُباضَ
بــُكََ بــُ ٓــً ؾ ـًَىَيُن ُاب ًَــت فطاًــؤف بلــطيَّ ثًَىيػــتُ ٓــُُ اوّ تــطّ
ثـــُضوَضزَيِ بؤيـــاْ ب رييَتـــُ بـــُض بـــُكََ ُٓطـــُض بـــُضزَواَ بـــىوْ ثًَىيػـــتُ
بُضيَىَبُضّ قىتاخباُُّ هٌَ ٓاطازاضبلطيَتُوَ.
 -4كات كوشنت.
يُكًَلِ تط هُو كًَؿاُُّ كُ قىتابِ زضوغتِ زَكات هُ ثؤهسا وضوشاُـسُِ
بابُتًَلـُ كـُ ٓـً ثُيىَُـسّ بـُ واُُكـُوَ ُـُبًَت ثطغـًاضّ هُغـُض زضوغــت
زَكــات و زاوا هــُ ًاًؤغــتا زَكــات وَكًَــِ بساتــُوَ ظؤضبــُّ ٓــَُ كاضاُــُف بــؤ
كىؾتِِ كاتِ واُُكُيُ بُ تايبُتًـ ُٓطُض قىتابًُكـُ هُُٓغـتِ ًاًؤغـتاكُ
طُيؿتبًَت و بعاًَُت بُ ض بابُتًَم زهَدؤف زَبًَـت ٓـَُ زياضزَيـُ بـُض بـالَو و
ظؤضَ ًاًؤغتا زَبًَت ظوو ُٓغت بُو زياضزَيُ بلات و زاوا هُ قىتابًُكُ بلات
كُ ًُُٓ بؤ كؤتايِ واُُكـُ ٓـُ َه طَّ زَغـت بـُ ؾـًلطزُُوَّ واُُكـُّ خـؤّ
بلات ـُوَ ُٓطــُض ٓــُض بــُضزَواَ بــىو زَب ًَــت بــُ ُــُضًِ ث ًَــِ ب ىتط َيــت ٓــَُ
ثطغًاضَّ تؤ ًٓ ثُيىَُسّ بُ واُُكُّ ًٌَُٓوَ ًُُ ضاكرتوايُ قػـُّ هُغـُض
ُُكُيّ.
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 -5كةملسدنةوةى ئةزن.
طــُهًَم دــاض ضيَــم زَكــُويَت ٓــُو ُٓضكــُّ ًاًؤغــتا زيــاضّ زَكــات
قىتابًاْ بُظؤضّ زَظاُّ و ُاضَِظايِ زَضزَبطِْ ثًَـساططّ ًاًؤغـتا هـَُ ساهَُتـُ
ؾــتًَلِ بــاف ًُــُ ضــىُلُ هُواُُيــُ ٓــُضاّ بــُزواوَ ب ًَــت ثًَىيػــتُ طــىَّ بــؤ
قىتابًُكاْ ب رييَـت و ُُٓـسَّ طؤضاُلـاضّ ٓـُدماَ بـسات ُٓطـُض كـًًُـ بًَـت
هُٓــًُاْ كاتًؿــسا ُاب ًَــت ًاًؤغــتا ُٓوَُــسَ ُــُضَ ب ًَــت بــُ بضــىكرتيّ زاواّ
قىتابًُن بُؾًَلِ ظؤضّ ُٓضكُكُّ كَُ بلاتُوَ.
 -6طواشتهةوةى قوتابى.
ًاًؤغتاياْ بؤ ضاضَغُضّ ُُٓسَّ كًَؿُ قىتابِ هُ ؾىيًََِم زَطىاظُـُوَ
بؤ ؾىيًََِلِ تط ططفتُكُ هُويَىَ غـُض ُٓهَـسَزات كاتًَـم قىتابًُكـُ هُبـُضزََ
ٓاوضِيَلاُِ ضَتِ بطياضَكُّ ًاًؤغتا زَكاتُوَ و ٓاًازَ ُابًَت ؾىيَُِكُّ خـؤّ
دًَبٔ ًَ َو ًَــت .بــؤ ٓــُوَّ ٓــَُ كًَؿــُيُ غــُض ُٓهَِــُزات زَب ًَــت ٓــَُ ُُٓ اواُــُ
بًَِني.
أٓ -اطازاضكطزُُوَّ قىتابًُكُ كُ زَي ىاظيتُوَ.
بُٓ -و ؾىيَُِّ ًُؿاْ بسَ كُ بؤّ زَي ىاظيتُوَ.
ت -بًدـــُ ًَُـــىاْ زوو بطيـــاض (زَضـــًتُ ٓـــُوَّ يـــاْ بًَـــسَُد زَبًـــت و
واظزيًَِت).
 -7ييَهانى كةهوثةىل ناياضايى.
بُ ثًَِ ياغا ًَِٓاُِ ٓـاًًَطّ ًؤبايـى و ُُٓ ىغـتًوُ و ًوىاُلـُو هُبـُض
ُــُكطزُِ يُكجؤؾــِ هــُ ظؤضبــُّ قىتاخباُــُكاْ قُزَغُيــُٓ .ــُضكِ ًاًؤغــتا
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ُٓوَيُ هُ غُضَتاّ واُُكـُ بـُ ُـُضًِ قىتابًـُكاْ ٓاطـازاض بلاتـُوَ و ُاوَكـاْ
كّ خــؤّ تؤًــاض بلــات ٓــُضوَٓا ياضًــُتِ زَغــتُّ ضيَللــاضّ قىتاخباُــُ بــسات
ُٓطــُض ٓــُوهَِ بِــُبطِكطزُِ ًُٓاُُياُــسا بــُكََ ُٓطــُض بُضيَىَبــُض و هًصُــُّ
ضيَللــاضّ ب ًَــسَُد بــىوْ هــُ ٓاغــت غُضثًَضــًُكاُِ قىتــابِ ثًَىيػــت ُاكــات
ًاًؤغــتا خــؤّ غــُُ ُض هــُ قىتابً ـاْ ب ط َيــت و هُطــُهًَاْ تىُــس ب ًَــت بــُهَلى
ثًَىيػتُ وَكى ثًَؿًِاض بُضيَىَضبُضّ وَ ٓاطازاض بلاتُوَ .
 -8توانخ هيَداى.
ُُٓسَّ داض قىتـابِ تـىاُر هـُ ًاًؤغـتاكُّ زَططيَـت بـؤ ٓـُوَّ بًَـعاضّ
بلات و واُُكُّ ثَِ ضاب طيَت َُٓ زياضزَيُف دؤضاودـؤضَ ًاًؤغـتا ثًَىيػـتُ
بري بلاتُوَ و غُيط بلـات ٓايـا تىادمُكـُ زووبـاضَ و غـ َِ بـاضَ زَبًَتـُوَ هـَُ
ساهَُتُ ب َِ زَُ ِ و ثؿت طـى َّ خػـ بـاف ًُـُ زَبًَـت ضـاضَ بلطيَـت بـُكََ
ُٓطــُض تــُُٔا يــُن دــاض ضوويــسا باؾــرت وايــُ بُزوايــسا ُُضــًت و قػــُّ ظؤضّ
هُغُض ُُكطيَت.
 -9دةضت بوَهدكسدى.
ثطغــًاضكطزُِ ًاًؤغــتا و زَغــت بوَِــسكطزُِ قىتابًــاْ بــؤ وَكََ زاُــُوَ
طُهًَم داض كـُف و ٓـُواّ ثـؤي هُغـِىضّ خـؤّ زَتطاظيَِـَِ و بـُضَو ٓـاواض و
غُهبُ غُه زَضًَت ضىُلُ قىتابًاْ بُبَِ ًؤهَُت وَضططتّ ٓـًُىو ثًَلـُوَ
زَغت بوَِس زَكُْ بؤيُ زَبًَـت ًاًؤغـتا قىتابًـُكاُِ فًَطبلـات كـُ بـُ ٓـً
ؾــًَىَيُن هــُكاتِ ثطغــًاضكطزْ بــُبَِ ًؤهَــُت وَضطــطتّ هــُ ؾــىيَِِ خؤيــاْ
ُٓهَُِغ و ٓـاواض ُُكـُْ زَبًَـت قىتـابِ هـَُ باضَيـُوَ فًَطبلطيَـت و كيُُـُ
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باف و خطاثُكاُِ َُٓ زياضزَيُ بعاًَُت ُٓضوَٓا ُابًَت ًاًؤغتا ٓـُو كُغـاُُ
ُٓهبػــًََِِ كــُ ًؤهَــُت وَضُــاططْ و هـــُ غــِىض زَضزَضــّ بــُهَلى ثًَىيػـــتُ
بُضزَواَ ٓاطازاضبلطيَُِوَ هًُُٓاْ كاتـسا ٓـاُِ ٓـُو كُغـاْ بـسضيَت كـُ بـُب َِ
زَُ ِ زَغت بُضظ زَكُُُوَ و ًؤهَُت وَضزَططْ .بُخؿًِِ كـات بـؤ قىتابًـاْ
بؤ بريكطزُـُوَ هـُ كـاتِ ثطغـًاضكطزْ هًَـِ ؾـتًَلِ ثًَىيػـتُ .بـؤ ضظطـاض بـىوْ
هُوَّ ُٓض تُُٔا ضُُس كُغًَم زووبـاضَ ُُبِـُوَ هـُ ثـؤي زَكطيَـت ٓاضاغـتُّ
ثطغًاضَكاْ ُٓضداضَّ بؤ ضيعيَلِ ثؤهُكُ بًَت.
-11ثسضيازى دةزةكى.
كات ًَــم ًاًؤغــتا قــىي زَبًَتــُوَ هــُ طىتِــُوَّ واُُكــُ و زَض ـًَتُ ُــاو
وضزَكاضيُكاْ هُبُضاًبُضيؿسا قىتابًاْ بًَسَُ ّ هَُ غاتُزا قىتابًُن زَغـت
ُٓهَــسَبطِيَت و ثطغــًاضيَلِ زَضَكــِ زووض هــُ واُُكــُ زَكــات خــؤططتّ هــَُ
ُٓهَىيَػــتُ هُكيــُن ظؤض ثًَىيػــتُ هُكيــُكِ تــط زاْ بــُخؤزاططتًَِلِ ظؤضّ
زَويَـــت تـــاوَكى ٓـــَُ ًاًؤغـــتاكُ ُُكُويَتـــُ ُٓهَـــُوَ ٓـــًًُـ كُغـــايُتِ
قىتابًُكُ ُُؾًَىيَِسضيَت ضىُلُ هُواُُيُ بُ ُُٓقُغتِ ُُبًَت هُكيـُكِ تـط
ُابًَت ًاًؤغتا ُٓهَبضًَت و واظهُ طىتُِوَّ واُُكُ بًًََِٔت بُهَلى ثًَىيػتُ.
أ -بـــُخًَطايِ وَكًَـــِ قىتابًُكـــُ بسضيَتـــُوَ و ظوو بـــؤ خـــىزّ واُُكــُ
ب ُضِيًَُِوَ.
ب -زاوا هُ قىتابًُكُ بلط َيت ثطغًاضَكُ هُ بري ُُكات و ٓـُهَِ ب طيَـت بـؤ
كؤتايِ واُُكُ.
ت -فًَطبلطيَت كُ َُٓ دؤضَ ثطغًاضاُُ ثًَىيػتُ هُ زَضَوَّ ثؤي بلطيَت.
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-11نةشانيهى وةالَم الى قوتابى.
ثطغًاكطزْ هُ قىتابِ هُ ثؤهـسا و ُـُظاًُِِ وَكًَُكـُّ ُُٓـسيَم دـاض
ًاًؤغتا تىضَِ زَكـات و ٓاضاغـتُّ واُُكـُ تًَـم زَضـًَت و كًَؿـُّ تـط زضوغـت
و دــاض هُغــُض ٓــَُ ُٓهَىيَػــتُ ضووزاو طــُهًَلِ ظؤض ضووياُــساوَ
زَكــات طــُ َ
هُواُُؾــُ ٓؤكاضَكــُّ ًاًؤغــتاكُ خــؤٍ ب ًَــت ضــىُلُ ُــُيتىاًُىَ بــُ دــىاُِ
ثطغًاضَكُ ٓاضاغتُّ قىتابًُكُّ بلات زَبًَت هُكاتِ ثطغًاض كطزْ ضَضـاوّ
َُٓ خاكَُُ بلُيّ.
أ -ثطغًاضَكُ ضووْ بًَت و هُ ٓاغتِ قىتابًُكُزا بًَت.
ب -ثطغًاضَكُ هُ ضىاضضًَىَّ واُُكـُ زَضُُضـًَت و ؾـتًَلِ ُـىَّ ُـُبًَت
كّ قىتابِ.
ت -كىضت و ثىخت بًَت.
خ -وضز و زياضيلطاو بًَت.
ز -ثطغًاضَكُ بؤ بريكطزُُوَ بًَت ُُن بؤ ُٓهَبصاضزْ.
حٓ -اًاُر هًَِ فًَطكطزُِ قىتابِ بًَت ُُن بُٓاُُططتّ ثًَِ.
 -12ئاضتى شماى.
طُوَ داض ًاًؤغتا طوتىطؤ هُطُي قىتابِ زَكات بُكََ قىتابًُكُ تًَِاطات
و ًٓ وَكًًََم ُازاتُوَ َُٓ زياضزَيُ ظؤضداض زَبًَتـُ غـُضُٓهَساُِ كًَؿـُ هـُ
ُ ًَــىاْ ًاًؤغــتا و قىتــابِ بــُبَِ ٓــُوَّ ٓؤكاضَكــُّ بعاُط َيــت .كــُ هُواُُيــُ
ظؤضبُّ داض ٓؤكاضَكُّ ب ُضيَتُوَ بؤ ُٓو ٓاغتُّ كُ ًاًؤغتا هُ قػـُكطزُسا
زَضيــسَبطيَت .قىتــابِ غــُضَتايِ ظًــاًَُلِ غــازَ و غــاكاضّ ثًَىيػــتُ كــُ زووض
بًَت هُ وؾُّ قـىضؽ و زَضبطِيِـِ طـطاْ بـُ ثًَضـُواُُوَ قىتابًـاُِ ٓاًـازَيِ
ثًَىيػتُ ظًاًَُلِ ُٓزَبِ ثىخت و خًَطا هُطُهًاْ بُكاض بًَِٔطيَت.
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 -13ثشتلسدى هة قوتابى.
ٓــُو ًاًؤغــتاياُُّ ظؤض ثؿــت هــُ قىتـابِ زَكــُْ كًَؿــُياْ هــُُاو ثؤهــسا
ظيــــاتطَ ضــــىُلُ ظيــــاتط زازَبــــطِيَّ هُغــــُيطكطزُِ قىتابًــــاْ و دىهــــُ و
ضَفتاضَكاًُاْ ُابًِطيَت ُٓواًُـ فطغـُت وَضزَطـطْ و سـُظ و ٓـاضَظووَ كـح
كطاوَ و ؾاضاوَكاًُاْ بُبَِ ٓاطاّ ًاًؤغتا زَضزَخُْ َُٓ ثؿـت كطزُـُف هـُو
طُضِاْ و ٓاتىوضؤيُّ ًاًؤغتا ثُيسا زَبًَت كُ هُ ثؤي ُٓدماًِ زَزات.
 -14ثشلهيهى منسة.
كاتًَـــم ًاًؤغـــتا كاغـــُظّ تاقًلطزُـــُوَ زَزاتـــُوَ قىتـــابِ ٓـــُواًُـ
ُاضَِظايِ زَضزَبطِْ و ًاًؤغتا تىضَِ زَكـُْ و كًَؿـُ ثُيـسا زَكـُْ بـؤ ٓـُوَّ
َُٓ كًَؿاُُ ضووُُزَْ َُٓ خاكَُُ ضَضاو بلُ.
 -1ثؿلًِِِ وَضَقُّ قىتابِ بُ قُهًًََُم بلطيَـت كـُ دًـاواظ بًَـت هُطـُيَ
ُٓو قُهًَُُّ قىتابِ بُكاّ ًَِٓاوَ.
 -2غــُيطُُكطزُِ ُــاوّ قىتــابِ ضــىُلُ بــَُ غــُيطكطزُُ ويَِــُّ قىتــابٌ
زيَتــُوَ بــُض ضــاو ًُٓــُف كــاض زَكاتــُ غــُض منطَكــاُِ ثؿــلِني و زازوَضاُــُ
ُابًَت بُهَلى منطَكُ كًُرت ياْ ظياتط زَبًَت.
ٓ -3ــًُىو ثطغــًاضَكاُِ يــُن قىتــابِ بُيــُن دــاض ُُثؿــلًَِسضيَت بــُهَلى
ثًَىيػتُ ثطغًاضيَم بؤ ًُٓىو قىتابًُكاْ تُواو بلطيَـت ثاؾـاْ بضـًُِ غـُض
ثطغًاضيَلِ تط.
ُٓ -4و ثطغًاضاُُّ كُ قىتابِ ُٓهَُّ تًَسا كطزووَ زَغتًِؿـاُِ بلـُ ثاؾـاْ
ٓاضاغـــتُّ قىتابًـــُكاُِ بلـــُوَ بـــؤ ٓـــُوَّ وَكًَـــِ ضاغـــت وَضب ـــطْ و هـــُ
ُٓهَُكُياْ زهًَِابّ.
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هةنطاوى شةشةم

ضــصا و ثــاداشـت
ثـًَـ ٓــًُىو ؾــتًَم زَب ًَــت ٓــُوَ دــىاْ فــٍُٓ بلــُيّ بــُ دــىاُِ ت ًَــِ
ب ــُيّ كــُ ًُبُغــتٌاْ هــُ غــعازاُِ قىتــابِ ضيٌَِــايِ كــطزْ و ضــاكلطزْ و
فًَطكطزًُُتِ ُُوَن تؤهَُ و ضشاُسُِ ضِق و كًُِ بُغـُضيسا .هـُ ضواُ ـُّ ٓـَُ
تًَ ُيؿــتُِوَ باوَضًِــاْ بــُ غــعازاْ ُٓيــُ ضــىُلُ ٓاؾــلطايُ كــُ فًَطكــطزْ و
ضيٌَِايِ كطزْ هُ تًُُُِ ًِساهًَسا ٓاغاُرتَ هُوَّ كُ كُغُكُ طُوضَ زَبًَـت
ضىُلُ ًِسايَ ٓاًازَ باؾًُكِ هُ ضازَبُزَضّ ُٓيُ بـؤ فًَطبـىوْ و طؤضِاُلـاضّ
ظاُاياُِ بىاضّ ثُضوَضزَ تاوَكى َُٓ غـاكَُُف زشّ ٓـًُىو غـعازاًَُلِ ًِـسايَ
بىوْ بُكََ زواّ ُٓوَّ هًَلؤهًُِوَكاْ زَضياْ خػت كُ َُٓ دؤضَ بؤضـىُاُُ
ُُوَيُكِ واياْ هُ ُٓوضوثا بُطؿتِ و بُ تايبـُتِ هـُ وكيُتـُ يـُك طتىوَكاُِ
ًُُٓضيلا ثًَ ُياُسووَ كُ ٓاًازَّ ضُؾـتِِ ٓـً دـؤضَ غـعازاًَُم ُـني دـا
بُُٓض ٓؤيُكُوَ بًَت َُٓ هًَلؤهًُِوَياُُ بريّ ظاُاياُِ بُضَو ُٓوَ بـطز كـُ
زَب ًَــت ب ُضيَِــُوَ بــؤ ٓــُو ضاغــتًُّ كــُ ًِــسايَ زَب ًَــت ف ًَــطّ ضُؾــتِِ غــعا
بلطيَت هُ بُضاًبُض ُٓهَُكاُِ ُٓض ظاُاياْ خؤياْ َُٓ دـؤضَ غـعازاُاُُياْ بـؤ
ًِساهَِ كزَض زاُاوَ بُ ًُضدًَم غعا زاُُكُ دُغتُيِ ُُبًَت و ًٓٔاُـُكطزُِ
تًَسا ُُبًَت و كُغايُتِ ًِسا َي هُكُزاض ُُكات.

مامؤستاى.سةركةوتوو......

 -1ضصادانى قوتابى بة ييَشتهةوةى هة قوتاخبانة دواى تـةواوبوونى دةوامـى
ئةو زؤذة بؤ ماوةيةكى كةم:
هُطُي ُٓوَّ ُُٓسَّ غىزّ ُٓيُ بُكََ ضاكرت وايُ ًاًؤغتا بري هـُ ض َي ـاّ
تط بلاتُوَ ضـىُلُ ٓـُو ؾـًَىَ غـعازاُُ كؤًـُ َهًَم خـاهَِ كواظ بـُ زواّ خؤيـسا
زًَََِِٓ وَن:
ا -قىتابِ ظيـاتط ضقـِ ُٓهَسَغـتَِ و زَضووُـِ ُآـاضاَ زَبًَـت بُضاًبـُض بـُو
ًاًؤغتا.
بً -اًؤغــتا خؤؾــِ بُؾــساض زَبًَــت هــُ غــعاكُ و ًاُــسووبىوًَُلِ ظيــاتط
زَبًَِِ.
ز -كاتًَلِ ظؤض بُ بَِ غىز هُ ُٓضزووك زَضِوات.
 -2ضصاى طسووث نةن يةموو:
كاتًَــم ٓــاضاًِ ثــؤي تًَلسَضــَِ و ٓــاواضو قًصَهًَــساْ زضوغــت زَبًَــت
ظؤضبُّ ًاًؤغتاياْ هُ ُاكا و بـُبَِ بريكطزُـُوَ غـعاّ ٓـًُىو ثؤهُكـُ زَزَْ
َُٓ دؤضَ غعازاُُ ُٓهَُيُ ضىُلُ ظؤضيَم هُ قىتابًاْ بُؾساضياْ ُُكطزووَ هُ
خطاثُ كاضيًُكُ باؾرت وايُ بُ ططووخ غعا بسضيَّ واتُ ُٓو ؾىيَُِّ ُٓضاكُّ
هًَىَ زضوغت بىوَ ضيعّ زواوَ ياْ ُاوَُس ياْ ُٓض ؾىيًََِلِ تط ًُٓاُُ غعاكُ
وَضب طْ.
 -3ثيَدايةهَطووتو:
ًــُضز ًُــُ ؾــلاُسُُوَو قػــُ ثًَ ــىوتّ و زَضكــطزْ بــؤ قىت ـابِ كغــاض
ضاضَغــُض ب ًَــت بــُهَلى ظؤضدــاض ًــُزح كــطزْ و ثًَسآُ َهــساْ و ٓاُــساُِ ٓــُو
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كُغاُُّ ُآاضاًّ هُ ثؤي ضيَ اضـاضَيُكِ بـاف زَبًَـت بـؤ ضـاكلطزًُاْ كـىضز
زَ َهَِ (زوشًِِ خؤت بُ ؾـُكطاو خبِلًَِـُ) ُٓضضـُُسَ ٓـً كـُؽ قىتـابِ بـُ
زوشًِــِ خــؤّ ُاظاُ ًَــت بــُكََ ًًُٓؿــُ قػــُّ خــؤف ظووتــط ؾــىيَِِ خــؤّ
زَططيَت هُ ؾلاُسُُوَ و دىيَِساْ و قػُ ث َِ طىتّ.
 -4كيَشانةوةى ديازى.
ًاًؤغــتاياْ يــاْ قىتاخباُــُ هُغــُضَتاّ خىيَِسُــُوَ كؤًــُ َهًَم وَنــس و
ثــُمياْ و بُخؿــني بــؤ قىتابًــاْ وَن زيــاضّ زَخُُــُ ضوو تــاوَكى قىتــابِ
ٓاُبــسَْ بــؤ خىيَِــسْ زَكط َيــت هــُ كــاتِ غُضثًَضــِ قىتابًــُن يــاْ كؤًــُهًَم
قىتابِ ًاًؤغتا ُٓو كُغاُُ هُو زياضيًاُُ بَِ بُف بلات.
 -5طةوزة نةكسدنى ضصاكاى.
ٓ ـًُىو غُضثًَضــًُيُن غــعايُكِ خــؤّ ُٓيــُ ُٓواُــُّ بضــىوكّ زَب ًَــت
غعاكُؾًاْ غىون بًَت بُ ثًَضُواُُوَ غُضثًَضـِ طـُوضَ زَبًَـت غعاكُؾـِ تىُـس
ب ًَــت بــُكََ زَب ًَ ـت وضيــا بــني ؾــتِ بضــىون طــُوضَ ُُكــُيّ ظؤض هُطــُي قىتــابِ
ثًَساُُضني ُُوَن ُٓهَُّ طُوضَتط بلات وكؤُرتؤهَِ خؤّ هُزَغت بسات.
 -6تانةداى هة خوى ناشسيو.
قىتابِ وَن ًطؤر ًافِ ثاضاغتِِ كُغايُتِ خـؤّ ُٓيـُ ُابًَـت هـُ كـاتِ
ُٓهَُيــُن ٓ ًَــطف بلطيَتــُ غــُض قىتــابِ و كُغ ـايُتِ بطيِــساض بلط َيــت بــُهَلى
زَبًَت ثًَِ ب ىوتطيَت ًٌَُٓ ضقٌـاْ هـُتؤ ًُـُ وَن قىتـابِ بـُهَلى ضقٌـاْ هـُو
خــىَ ُاؾــطيُِيُ كــُ تــؤ ُٓتــُ بًُــُ قىتابًُكــُ ُٓهَــُّ خــؤّ زَظاًَُــت و
كُغايُتًؿِ ثاضيَعضاو زَبًَت.
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 -7ماهَةوةى قوتابى.
ظؤضبُّ غُضثًَضًُكاْ زَتىاُني هُ ض َي ـاّ ًاهَـُوَّ قىتابًـُوَ ضاضَغـُض
بلـــُيت بـــُ ٓاطازاضكطزُـــُوَّ بـــاوكِ يـــاخىز زايلـــِ هـــُ كـــاتِ ٓـــُض كزاْ و
ُاضِيَلًــُن ًُٓــُ كاضي ُضيًــُكِ ظؤضّ زَب ًَــت هُغــُض قىتــابِ و ٓــُوهَِ خــؤ
ضاكطزْ زَزات بـُ ثًَضُواُُؾـُوَ هُٓـُض كـاضيَلِ ضـان كـُ قىتـابِ ٓـُدماًِ
زَزات ُٓطــُض ٓــُوايَ ب ُيُُطيَتــُ ًــاهَِ قىتابًُكــُ زهَدؤؾــِ زَكــات و ٓــاُِ
زَزات بــؤ ُٓدماًــساُِ كــاضّ ظيــاتط بــُكََ زَبًَــت ٓــَُ ٓــُُ اوَ هــُ ض َي ــاّ
بُضيَىَبُضّ قىتاخباُُوَ ُٓدماَ بسضيَت.
ًَِٓ -8اُُ خىاضَوَّ منطَّ ظيطَكِ.
 -9باُد كطزُِ و ضٍَ ًُؿاُساْ و ضيٌَِايِ كطزُِ.
 -10ثؿت تًَلطزْ و ططيِ ِ زاْ بُ ُٓواُِ تط.
 -11طوُيِ هًَلطزْ و هؤًُ كطزُِ.
ٓ -12اطازاض كطزُُوَ و زاوا كطزُِ واظ ًَِٓاْ هُ كاضَكُ.
 -13ثضطاُسُِ ثُيىَُسّ بؤ ضُُس ضؤشيَم هُطُهَِ.
 -14طؤضيِِ ؾىيَِِ كزَض بؤ ؾىيًََِم سُظّ هًَِاكات بؤ ًاوَيُكِ كَُ.
 -15هًَساًَُلِ غىن.
 -16باُد كطزُِ بؤ شووضيَلِ تايبُت.
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بةشى سىَ يةم
ثًَىيػتًُكاُِ
كُغايُتِ ًاًؤغتاّ غُضكُوتىو
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بةشى ضىَ يةم

ثيَويستيةكانى
كةسايةتى مامؤستاى سةركةوتوو
 -1يةبوونى ثالنى كازى ضاالَنة و مانطانة و زؤذانة.
ظاُاياُِ بىاضّ كـاضطًَطّ هُغـُض ٓـُوَ يـُن زَُ ـّ كـُ ٓـُبىوُِ ثـالْ
يُكًَلُ هُ خاهَُ ُٓضَ غُضَكًُكاُِ غـُضكُوتِِ ٓـًُىو ثطؤشَيـُن و ٓـًُىو
كاضيَـــم ُـــُبىوُِ ثـــالْ واتـــا بـ ـ َِ غـــُضوبُضّ و تًَلـــُكَوبىوْ و بعضبـــىوُِ
غُضَزاوَكاْ .بؤ ًُٓىو كاضيَـم ثًَىيػـتُ بـعاُني هـُ كـى َّ زَغـت ثًَسَكـُيّ و
زًَاُُويَت ب ُيُِ كىَّ ُٓو ضيَ اياُُمشاْ هُبُضضاوبًَت كُثًًَسا تًَسَثـُضِيّ
ُٓطُض ثالُساُاْ بؤكاض ططُد بًَت ُٓوا بـؤ ثـُضوَضزَكطزْ و فًَطكطزُـِ ًـطؤر
ططيِ ًُكــُّ ظيــاتطَ ًاًؤغــتاّ غــُضكُوتىو زَبًَــت بعاًَُــت (كــُّ زَغــت
ثًَسَكات و هُ كىَّ زَغت ثًَسَكات وض كاتًَم تـُواو زَبًَـت ضؤشاُـُ و ًاُ اُـُ
ضــُُسّ ًازَكــُّ زَطُيــَُُِ بــُ قىتابًــاْ هــُ ضووّ ثُضوَضزَيًــُوَ ضــِ بــؤ
قىتابًاْ ثًًَُ و زَيُويَت ضؤْ ثُضوَضزَياْ بلات).............
ثالُساُاْ كاضيَلِ طؿت ريو بُضزَواًُ كُ ًطؤر بُضُاًُ ضيَصّ زَكـات بـؤ
طُيؿ بُ ٓاًادمُكاُِ .ياخىز كؤًـُ َهًَم كـاضّ ٓـعض و بـريَ هُغـُض ض َي ايـُكِ
ظاُػــتِ بــؤ بــُضظ كطزُــُوَّ ٓاغــتِ خىاغــت .ثالُــساُاْ ٓؤكــاضّ غــُضكُوتِِ
ًُٓىو كاضيَلُ و ض َي ايُكُ بؤ ظياز بـىوُِ بُضٓـَُ و طُيؿـ بـُ خىاغـتُكاْ.
زيــاضَ ثــالْ زاُــاًُـ ٓــُض هــُ بــُضظتطيّ يُكــُّ زَو َهــُت تــا بضــىكرتيّ زَظطــا
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ثًَىيػـتًُكِ غــُضَكِ يــُ و ٓــًُىو كيــُن باضَغــُّ زَكــُْٓ .ــَُ خاكَُــُف
ططُ ِ ثالْ زاُاْ زَخُُُ ضِوو.
 -1ضيعبُُسّ كاضَكاْ هُ ططُ رتيُِوَ بؤ ططُ رت و ثاؾاْ بؤ ططُد.
 -2غُضكُوتّ ًػؤطُضَ و ُٓضزََ هُبُض ضاوَ.
 -3بُٓاغاُِ زَتىاُني ضاوزيَطّ كاضَكاْ بلطيَت و بُضًُُٓكُّ ببًِطيَت.
 -4كاضَكاْ بُٓاغايِ خؤياْ زَ ِضؤْ و غُضًاْ هًَتًَم ُاضًَت.
 -5غىز هُ كات وَضزَططيّ و كاضيَلِ ظؤض بُ ًاوَيُكِ كَُ ُٓدماَ زَزَيّ.
 -6كاضَكاْ كُهَُكُ ُابّ و بَِ غُضوبُضّ هُكاض زضوغت ُابَِ.
 -7تىؾِ ثًَؿٔاتِ هُُاكاو ُابًت.
ٓ -8اغىزَيِ زَضووُِ زابني زَكات.
ًَٓ -9عّ ًطؤر كؤ زَكاتُوَ و بُباؾِ ٓاضاغتُّ زَكات.
 -10ياضًُتِ زَضَ بؤ غىز وَضططتّ هُ تُدطوبُّ كُغاُِ تط.
هُبُض بىوُِ ٓـَُ خاكَُـُّ غـُضَوَ ثًَىيػـتُ ًاًؤغـتا ٓـًُىو غـا َهًَم
ُُخؿُ و ثالُِ تايبُت بُخؤّ ُٓبًَت و هُغُضّ بـطِوات خـؤّ زووض ب طيَـت
هًُُٓىو ٓـُو قػـُ و تىادماُـُ كـُ هـُ ططُ ـِ ثالُـساُاْ كـَُ زَكُُـُوَ و بـُ
ٓؤيُوَ ًاًؤغتاياْ هُ زاُاُِ ُُخؿـُو ثالُـِ غـاكَُُ كًُتُضخـًُِ زَكـُْ و
دَِ بُ دًَِ ُاكُْ.
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 -2خويَهدنةوة و خؤ زؤشهبري كسدنى بةزدةوام
بًِازُاْ و زضوغتلطزُِ كُغايُتِ تـان كـاضيَلِ ٓاغـاْ ًُـُ بُتايبـُتِ
بؤ ًطؤرًَم كُ ثًَلٔاتُيُكِ وضز و ٓاهَؤظّ ُٓيُ ُُٓسيَم داض بـُ بضـىوكرتيّ
ؾت كاضي ُض زَبًَت و كُغـايُتِ هـُضظؤن زَبًَـت و زَضِوخًَـت دـاضّ وَٓـاف
وَكــى ؾــاخًَم ضووبــُضووّ غــُخرتيّ كًَؿــُّ شيــاْ زَبًَتــُوَ و تًًَــسا خــؤطط
زَبًَــــت و غــــُضزَكُويَتً .ــــطؤر بــــُ ؾــ ـًَلِ ُٓغــــت و غــــؤظ و نــــُتف و
خؤؾُويػتًًُ بُؾـًَلِ تـطّ نـُقى و شيـطّ و فلـطَ ٓـُض هـُو ضؤشَّ ًـطؤر
زضوغت بىوَ و خؤّ ُاغًىَ ظاُاياْ و بريًُُساْ و فُيوُغىفُكاْ هُغُض َُٓ
زوو كيُُــــُّ ًطؤرًــــاْ ُىوغــــًىَ و هًَلؤهًِــــُوَياْ هُغــــُض ُٓدماًــــساوَ
قىتاخباُُ طُهًَم زضوغتبىوْ ضـُُسيّ بـري و بـاوَضِّ فُهػـُفًاْ خػـتىوَتُ
ضوو بــــُكََ تــــاوَكى ًَٓػــــتا ؾــــًُُُسَفُضّ هًَلؤهًِــــُوَكاْ ُُوَغــــتاوَ و
بُضزَواًُ بُو ًاُايـُّ هُطـُ َي بـىوُِ ٓـُو ٓـًُىو ظاًُـاضّ و ظاُػـتُ هُغـُض
ثُضوَضزَّ ًطؤر بُكََ ًَٓؿتا ًطؤرُكاْ ثًَىيػتًاْ بُ بريّ ُىَّ و ض َي ـاّ تـط
ُٓيُ بؤ بًِازُاُِ كُغايُتِ خؤياْ.
ُٓضكِ ًاًؤغتا ضاغتُوخؤ تًَلُيَ بىوُُ هُطُيَ تان هـُ قؤُـاغًَلًـ كـُ
ًَٓؿتا ًطؤرـُكاْ ًازَيـُكِ خـاًّ و ٓـُويطيَلِ ُُؾـًَوسضاوْ .بؤيـُ ثًَىيػـتُ
ًاًؤغتا هُ ٓـًُىو كـُؽ ضؤؾـِبريتط و خىيَِـُض تـط بًَـت ؾـاضَظايًُكِ باؾـِ
ٓــُبًَت بــُ غــُضدَُ ظاُػــتُكاْ و ظاُػــتِ (ًطؤرِاغــِ)بُ تايبــُتِ .هُطــُيَ
ظاُػــت و زآًَِطاوَكــاُِ غــُضزََ بــطوات و ه ًَــِ زاُــُبطِيَت بــُ ً ًَــصووّ كــؤْ
ٓاؾِا بًَت و غىزّ هًَىَضب طيَت خىيَِسُُوَ بؤ ًاًؤغتا وَن خىاضزْ وايُ بـؤ
دُغتُ ُُبىوُِ زووًًـاْ هـُف كواظ زَكـات بـُكََ ًُٓـُّ يُكـًًُاْ نـُق َى
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كواظ زَكات و ٓاغتِ بريكطزُُوَ و زآًَِاْ تُغم زَكاتُوَ.
دًـــاواظّ ًـــطؤر هُطـــُيَ زضوغـــت كطاوَكـــاُِ تـــط بُتايبـــُتِ هُطـــُيَ
ظيِسَوَض و طًاُوُبُضاُِ تط ُٓوَيـُ كـُ ًـطؤر خـاوَْ شيـط و نُقوَـُ .بـُٓؤّ
َُٓ غًٌا تايبُتًُوَ بىوَتُ طـُوضَّ بىوُـُوَض و تىاُـا و زَغـُكَتِ ُٓيـُ بـؤ
هًَلؤهًِـُوَ و طـُضاْ هـُ بىوُـُوَضزآ .ـًُىو ؾـتًَم كـُ غـًٌاّ طُؾـُ كطزُـِ
ٓـــُبًَت ثًَىيػـــتِ بـــُ دؤضيَـــم هـــُ خـــىاضزْ ُٓيـــُ خـــىاضزُِ نـــُقوًَـ
خىيَِسُُوَيُ ُٓض كاتًَم خىيَِسُُوَ ُٓبىو بري و ٓؤؾِ ًطؤر طُؾـُ زَكـات
و كاضا زَبًَت و ظًًَُِيُكِ هُباض زَضَخػًَت بؤ فًَط بـىوُِ ظاُػـت و ٓـُدماَ
زاُِ زآًَِاُلاضّ بُكََ بُ ثًَضُواُُوَ ُُخىيَِسُُوَ ًطؤر تىؾِ بَِ تاقـُتِ و
ب َِ تىاُايِ هُبريكطزُـُوَ و ضق هًَبىُـُوَ هـُ وَضططتِـِ ظاُػـت زَكـات و تىاُـاّ
زآًَِــاْ كــاضّ كواظ زَكــات طــُهًَم دــاضيـ كاضي ــُضّ هُغــُض زَضووُــِ تــان
زضوغــت زَكــات و بــُ خىيَِسُُوَيــُكِ كــَُ تىوؾــِ غــُض ًَٓؿــُيُكِ تىُــسّ
زَكات .بؤيُ يُكـُ َ فـُضًاًَُم خـىاّ ثـُضوَضزطاض هـُ قىضٓـاُِ ثـريؤظ ٓاضاغـتُّ
ًطؤرُكاْ زَكات بطيتًُ هـُ خىيَِسُـُوَ ( اقـطا)ٓ .اتِـُخىاضَوَّ ٓـَُ ووؾـُيُ
وَكى يُكَُ وؾُّ قىضٓاْ خؤّ هُ خؤيسا ًاُا و ًُغعايُكِ تايبُتِ و فطاواُـِ
ُٓيُ كُ ثًَىيػتُ ًطؤرِ شيط ُٓهَىيَػتُيُكِ قىهَِ هُبُضاًبُض بلات.
هًَلؤهًِــُوَ ظاُػــتًُكاْ زَضيــاْ خػــتىوَ كــُ ( ٓ ّ) %70ــُو ظاًُــاضّ و
ظاُػتاُُّ ًطؤر هـُ شياُـسا فًَطيـاْ زَبًَـت هـُ ض َي ـاّ خىيَِسُُوَيـُ بُؾـُكُّ
تــطّ هــُ ضيَ ــاّ بريكطزُــُوَ و ثطغــًاض كــطزْ و طىيَ طتِــُوَ و تاقًلاضيًــُوَ
فًَطزَب ًَــت .هــُ ضيَ ــاّ ضاثطغًؿــُوَ ٓــُوَ غــُةاوَ كــُ ًطؤرــُكاْ ُٓوَُــسَّ هــُ
ضيَ اّ خىيَِسُُوَوَ فًَط زَبّ ظؤض ظياتطَ هُوَّ كُ هُ قىتاخباُُ فًَطّ زَبًَت.
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طسنطى خويَهدنةوة
 -1خُظيَُِيـُكِ طــُوضَّ ظاًُـاضّ هــُ ًًَؿـلِ ًــطؤر كؤزَبًَتـُوَ و زَتىاُط َيــت
بلطيَتُ زَضبطِيِِ دىاْ و قػُّ بُغىز بؤ خُهَم.
-2خؤ ضظطاض كطزْ هُ ُُفاًِ و ُُظاُِ.
 -3طُؾُ ثًَساُِ بري و ٓؤؾِ و ضاكن كطزُِ.
ٓ -4اغىزَيِ و ًٌَِِٓ و ٓاضاًِ زَضووُِ بُ ًطؤر زَبُخؿَِ.
 -5تًَ ُيؿتًَِلِ دىاْ و وضز بؤ ًاُاّ شياْ زضوغت زَكات .
 -6خؤضاكًَلُ بؤ شيط و نُقوِ ًطؤر.
 -7ثُيىَُسيُ كؤًُكَيُتًُكاْ بًَُٓع زَكات و غُضكُوتِِ ثًَسَبُخؿًَت.
 -8خىيَِسُُوَ طُؾتًَلِ ُاواظَيُ بؤ ضابطزوو.
 -9فطاواْ بىوُِ شياْ هُ بُضزََ ًطؤر.
ُ -10عيم بىوُُوَو ٓاوضيًَُتِ كطزُُ هُطُيَ ثًاوضاكاْ و ظاُا و بوًٌُتُكاُُ.

زؤشهبريو زؤشهبريبووى
ضؤؾِبريو ضؤؾِبريبىوْ يُكًَلُ هُو بابُتُ ظيِسوواُُّ كُ ًُٓطؤ وَن
فاكتـــُضيَلِ غـــُضَكِ و طـــطُد بـــؤ طُؾـــُ كـــطزْ و ثًَؿـــلُوتِِ ًًووـــُتاْ و
غــُضكُوتِِ ٓــُض بــري و بؤضــىًَُم وَن ثًَىيػــتًُكِ غــُضزًَِ بــُ طــطُد
زازَُطيَت ضىُلُ ًُٓطِؤ ضؤؾِبريّ بىوَتُ بُ ؾًَم هُ شياُِ ٓـًُىو تـاكًَلِ
ُــاو كؤًــُ َه ا بــؤ ٓــُوَّ ؾــاضَظايِ تــُواوّ بُغــُض بــاضوزؤخِ زَوضوبُضيــسا
ٓــُبًَت و بــُ غــاكاضّ بُغــُض ؾــتُكاْ طــىظَض ُــُكات و بتــىاُ َِ طؤ ِضاُلــاضّ
خبىهقًََِِ.
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زؤشهبري كىَ ية؟
وؾُّ ضؤؾِبري هُ ظًاُُواٌُ نُضَبًسا ضُُس ًاُايُكِ ُٓيُ

 -1زَضن ثًَلطزُِ ؾت و وَضططتِِ .
 -2طُؾُثًَساُِ ٓعضو هًَٔاتىويًُكاْ.
ضؤؾِبري بًُاُا طؿتِ يُكُّ واتُ (بطيتًُ هُ كؤّ ٓـُو ظاُػـت و ًُنطيوـُ
و ٓىُُضاُُّ كُ ثًَىيػت زَكات باف زَضكبلطيَّ)( .تثقًف) واتُ (ضيَلػـاظّ و
ضاغــتلطزُُوَّ ؾــتُكاْ و ضيَِــىيَِِ خــُهَلاُِ تــط بــُ ٓــؤّ ٓــُو ضؤؾــِبريَوَ).
هًَطَوَ بؤًاْ زَضزَكُويَت كُ ًطؤرِ ضؤؾِبري بطيتًـُ هـُ ًطؤرًَلـِ بريتًـص و
وضيا و بُ ُٓظًىْ و خاوَْ ٓعض و ٓؤف و ضاكن كـُ ظوو ُٓغـت بـُ ؾـتُكاْ
زَكات و زَياْ خىيًََِتـُوَ .ضؤؾـِبريّ ٓـُض كؤًُ َه ُيـُكًـ بطيتًـُ هـُ كـؤّ
غــُضدَُ تاكــُ ضؤؾــِبريَكاُِ ٓــُو ًًووُتــُ هــُ ضووّ ٓــايِِ و كــُهتىضّ و
ُٓخالقِ و كؤًُكَيُتِ و فُضُُٓ ِ .ضؤؾِبرييـ ُُن تـُُٔا بـؤ ًاًؤغـتا بـُ
هَلى بؤ ًُٓىو تاكًَلِ كؤًُ َه ا ططُ ُ ضىُلُ.
ً-1طؤرــِ ضؤؾــِبري خــؤّ زَُاغـٌَ و زَظاُـَِ هــُ ض ٓاغــتًَلسايُ ٓــُضن و
ًافُكاُِ خـؤّ زَظاًَُـت و هـُ شيـاْ ُآىًًَـس ُابًَـت و زهَدؤؾـِ زَزات بـُ
زَوضو بُضَكُّ خؤّ.
ً -2طؤرــِ ضؤؾــِبري ثـًَـ كُغــاُِ تــط زَضن بــُ ؾــتُكاْ زَكــات و زؤغــت و
زوشًِِ خؤّ زَُاغَِ ظوو ُٓهَِا خُهَُتَِ.
 -3ضيَع هُ كوتىضّ ُُتُوَكُّ خؤّ زَططيَت.
ً -4طؤرـــِ ضؤؾـــِبري كُغـــًَلِ ٓـــاظازّ خـــىاظَ و ضوو بـــُ ضووّ خطاثـــُ و
ضُوغـاُسُُوَ زَبًَتــُوَ و بـُضططّ هــُ ًافـُكاُِ بـَِ زَغـُكَتاْ زَكــات و
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زَُ ًاْ زَطُيًَُُتُ ُاوَُسَكاُِ بطِياض.
هًَطَؾسا بُ ثًَضُواُُوَ ُُبىوُِ ضؤؾِبريّ كُغـايُتِ كواظ زضوغـت زَكـات
و ضُُس ظياًَُلِ بؤ كؤًُهَ ا ُٓيُ.
 -1كًُِ ظاًُاضّ و ظاُػت زَضباضَّ ضووزاوَكاُِ ضؤشاُُ.
 -2زَبًَتـــُ ٓـــؤّ خـــَُ بضـــىكِ و خؤبُطـــُوضَ ظاُـــني و بـ ـ َِ غـــىزّ و
تًَُِطُيؿ هُ بُضاًبُض.
 -3ظوو ُٓهَدــــُهَتاْ هُبــــُضزََ ف ًَوَــــِ زوشًــــّ و غُضغــــاَ بــــىوَ بــــُ
ؾاضغـــتاًُُتِ ًًًوـــُتاُِ تـــط و ًَِٓـــاُِ بـــؤ ُـــاو ًًووُتُكـــُيِ و بـ ـَِ ضيَـــع
غُيطكطزُِ ؾاضغتاًُُتِ ًًووُتِ خؤّ.
ضؤؾِبريّ وَن غُضدَُ ثًَىيػتًُكاُِ تطّ شياْ ثًَىيػتُ هُ كُغايُتِ
غــُضدَُ تاكــُكاُِ كؤًــُ َه ا ٓــُبًَت بــُ تايبــُتِ بــؤ كُغــايُتِ ًاًؤغــتا
ثًَىيػــتًُكِ ساؾــا ُٓهَِــُططَ بُتايبــُتِ ؾــاكَوّ دًٔــاُِ ٓــًُطِؤ و قىضِغــِ
ُٓضكِ غُضؾاُِ َُٓ كيُُُياْ ظياتط ثًَىيػت كطزووَ.
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 -3ناضني و شازةشايى هة قؤناغى يةزشةكازى
قؤُاغِ ُٓضظَكاضّ كُتًايسا ًطؤر ًِساهَِ خـؤّ تًَسَثـُضيََِِ و بـُضَو
قؤُــاغِ كاًــى بــىوْ زَضــًَت تطغــِاكرتيّ قؤُــاغِ ًطؤرــُ ًاوَيُكــُ كــُ
زَتــىاُني كويَلــِ غــىزًُُسو ٓؤؾــًاض ثًَب ُيــُُني تــاوَكى غــىزّ ٓــُبًَت بــؤ
خان و خُهَم غُضكُوتّ هـُ بًِـاز ُـاُِ ٓـُواْ غـُضكُوتُِ هـُ زضوغـتلطزُِ
زآاتىويُكِ طُف و ضووْ ٓـُضكِ ًاًؤغـتايُ وَن ثُضوَضؾـًاضيَم ٓـَُ كـاُعا
بُُطخــُ بِاغ ـًَت و بــُضَو ٓاضاغــتُيُكِ زضوغــتِ ببــات هــُ ضووّ نــُقوِ و
زَضووُِ و كؤًُكَيُتِ و دُغتُيِ و ٓـايِِ و ضَوؾـتًُوَ ثـُضوَضزَّ بلـات.
ثًَىيػتُ بُ ضاوّ بـُظَيِ غـُيطّ بلـُيّ و هـُ ٓاظاضَكـاُِ ب ـُيّ و ياضًـُتِ
بسَيّ بؤ ظاهَبىوْ بُغُض كًَؿُكاُِ.

طسفتةكانى يةزشةكاز:

 -1هــُ دُغــتُو كؾــُزا ًطؤرًَلــِ تــُواوَ بــُكََ هــُ بريكطزُــُوَ ًِساكَُُيــُ
ثًَىيػتُ ُُٓ او بُٓـُُ ا ٓؤؾـًاضّ بلُيِـُوَ تـاوَكى ٓاغـتِ بريكطزُُوَؾـِ
ثًَسَطات ُابًَت كُغايُتِ بؿلًَِني و خؤًاُِ هًَتىضَِ بلُيّ.
ًًُٓ -2ؿُ بريّ كّ خؤيُتِ كُ بؤضِ كًَؿـِ ظيـازّ كـطزووَ و طؤضاُلـاضّ
دُغتُيِ خًَطايُ و ؾتِ تاظَ هُغُض كؾُّ ثُيـسا زَبـَِ ثُضوَضؾـًاض زَبًَـت
ٓــَُ زياضزاُــُّ هــُك بضــىون و ٓاغــايِ بلاتــُوَ ف ًَــطّ بلــات كــُ ُٓواُــُ ؾــتِ
كوَكني كاضّ ًطؤر ُٓوَيُ كُ بؤ زآاتىو خؤّ ثًَب ُيًَُُت و بري هـُ زواضؤش
بلاتُوَ.
ُٓ -3ضظَكاض ظؤض سُظُاكات بطِياض بُغُضيسا بػُثًَِسضيَت ٓـُض بؤيـُ ُابًَـت
ظؤض ضغتُّ زاخىاظّ هُطُهَِ بُكاض بًَِٔني.
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 -4شياُِ ًُٓىو خؤظطُ و ٓاواتُ كُ ظؤضبُياْ هُطُي واقعـِ شيـاْ ُـاطىدم َِ
زَبًَــــت فًَــــطّ زيــــاضّ كطزُــــِ ٓاًادمــــُكاُِ شيــــاْ بلطيَــــت و ثًَىيػــــتِ و
كُضغتُكاُِ ًَِٓاُُزّ بؤ ضووُبلطيَتُوَ.
 -5تُُٔا باوَضِّ بُ بطِياضَكاُِ خـؤّ ُٓيـُ ضَتلطزُـُوَّ قػـُّ بُضاًبـُض
بـُ بــًَُٓعّ خــؤّ زَظاُـَِ زَب ًَــت ف ًَــطّ بلــُيّ (بـُ َهَِ) كــطزْ و (ُــاظا ) هــُ
كُغـــايُتِ ًـــطؤر كـــَُ ُاكاتـــُوَ ُابًَـــت بطياضبـــسَيّ بـــُبَِ بريكطزُـــُوَ
ثاؾ ُظبىوُُوَ و زاْ ُاْ بُ ُٓهَُ ًٓ نُيبًَلِ تًَساًُُ.
ُٓ -6غـتِ خؤؾُويػــتِ بــُ ًَٓـعَ بُتايبــُتِ بــؤ دِػـِ بُضاًبــُض زَب ًَــت
خؤؾُويػتِ و دؤضَكاُِ خؤؾُويػتِ بؤ ؾـِ بلطيَتـُ و فًَـطّ خؤؾُويػـتِ
ضاغتُقًُِ بلطيَت.
ُٓ-7ضزََ هُُاو كًَؿُزا زَشيت و ًٓ ضاضَيُكِ ك ًُـُ ثًَىيػـتُ بـُضزَواَ
زَغتِ ياضًُتِ بؤ زضيَصبلطيَت ثًَىيػتُ تًَِ ب ُيُُني كُ بُٓاوكاضّ يُكرتّ
و ثطؽ ثًَللطزْ زَتىاُني تُواوّ كًَؿُكاْ ضاضَغُض بلُيّ .
ًًُٓ -8ؿــُ خــُضيلِ خؤيــُتِ و بــُضزَواًًـ هــُ خــؤّ ُاضاظيًــُ فًَــطّ
بلُيّ ًطؤر خؤّ خؤّ زضوغت ُـُكطزووَ ٓـًُىو كُغـًَم ُاتـُواوّ تًَسايـُ
ططُد ُٓوَيُ هُ شياْ ضَوؾتٌاْ دىاْ بًَت و ُٓوهَِ غُضكُوتّ بسَيّ.
 -9ســُظ بــُ ثًَلــُُني زَكــات ُٓطــُض بــُب َِ ٓــؤف بًَــت بــُ ؾــتًَلِ ٓاغــايِ
وَضيب طيّ و هؤًُّ ُُكُيّ و بُ ثًَساُِ ُٓضن و كاضّ غىون غُضقاهَِ بلُيّ.
 -10بُضزَواَ ًاُـسووَ و زهَـُضاوكًَِ ظؤضَ بـؤ زآـاتىوّ خؤّ ثًَىيػـتُ كـاتِ
سُغــاُُوَّ بــؤ ظؤض بلــُيّ و ٓــُضكِ غُضؾــاُِ قــىضؽ ُُكــُيّ منىوُــُّ
خـــُهَلِ غـــُضكُوتىوّ ًُؿـــاْ بـــسَيّ و ض َي اكـــاُِ غـــُضكُوتِِ بـــؤ ضؤؾـــّ
بلُيُِوَ.
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 -4شازةشايى هة يونةزى ضةزكسدايةتى
يُكًَم هُ ُٓضكُ غـُضَكًُكاُِ ًاًؤغـتا غـُضكطزايُتِ كطزُـُ ضـىُلُ
ٓــُض كُغـًَم ٓ ًَــع و تىاُــاّ خــؤّ بــُكاضًَِٓا بــؤ ٓــُوَّ خــُهَم ض َيــم خبــات و
ٓاضاغــتُياْ بلــات بــُضَو ٓــُو ٓاًادمــُّ كــُ خــؤّ زَيــُويَت ث ًَــِ زَطىتط َيــت
غُضكطزَ .غُضكطزايُتِ كطزًُـ ٓىُُضيَلـُ ثًَىيػـتُ بًـعاُني و ؾـاضَظايًٌاْ
هًَِ ُٓبًَت .بؤيُ ُُٓسَّ هـُ خاهَـُ ططُ ـُكاُِ كُغـايُتِ غـُضكطزَ زَخُيِـُ
ضوو.
 -1باوَضِيَلِ تـُواوّ بُكاضَكـُّ خـؤّ ُٓيـُ زهَٔـاضاَ و زَضووْ ٓاغـىوزَيُ
زووزي و ضِاضِا ًُُ.
 -2ثًَؿُواّ خُهَلُ هُ كُغايُتِ و ٓاغتِ ضؤؾِبريّ زا.
 -3غُضكطزَ كُغًَلُ ُٓوهَسَزات هُ ضىاضضًَىَّ كاضَكُّ خؤّ يُكَُ كُؽ
بًَت و كُغِ تط هُو ؾاضَظاتط و ظيطَكرت ُُبَِ.
 -4ثُيىَُــسّ كؤًُكَيــُتِ بــًَُٓعَ و ُٓهَػــىكُوتِ ضاغــت ؤياُُيُ خــُهَم
ثًَىيػتًاْ ثًًَُتِ و ثطغِ ثًَسَكُْ.
-5باوَضِّ بُخؤّ ُٓيـُ و تطغـِ هـُكاضكطزْ ًُـُ بـُ ثًَلًُُِـُوَ ثًَؿـىاظّ
هًَسَكات.
 -6بريكطزُُوَيــُكِ قــىهَِ ُٓيــُ بــؤ كًَؿــُكاْ زازًَُؿـًَت و بــُزواّ ضيَ ــا
ضاضَ زَطُضيَت و بُثُهُ بطِياض ُازات.
-7كًَؿُكاْ هُ ٓاغتِ خؤياْ طُوضَتط ُاكات و كاضّ خؤّ بُكُؽ ُاغجًَطَّ.
 -8كُغًَلِ وضيايُ هُ زَوضوبُضّ خؤّ تىاُـاّ كؤكطزُـُوَّ ظاًُـاضّ ظؤضّ
ُٓيُ و هًَلًاْ زَزاتُوَ.
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 -9خــاوَْ زيسطايــُكِ فطاواُــُ و ٓــًُىو كــُؽ زَبًًَِــت و بــؤ بُضاًبــُض
طى َي طَ و ًافِ قػُكطزًُاْ زَزات.
 -10تىاُاّ بطِياضزاُِ بًَُٓعَ.
 ًٌَّٓ-11و هًَبىوضزَيُ هؤًُكُض و ضووخًَُِض ًُُ.

 -5يونةزى مامةهَة كسدى هةطةلَ بةزامبةز.
ٓىُــُضّ ُاغــًِِ بُضاًبــُض و ًاًُ َهــُكطزْ هُطُهًَــسا بــؤ ًاًؤغــتا ظؤض
ططُ ــُ ضــىُلُ ثًؿــُكُّ ضاغــتُوخؤ ثُيىَُــسّ بــُ ًطؤرــُوَ ُٓيــُ فًَطيــاْ
زَكـات و زَغــتلاضّ ضَوؾـت و دىوهــُو طىفتاضيـاْ زَكــات ًطؤرـُكاًُـ يــُن
دــؤض ُــني هــُ بريكطزُــُوَ و ُٓهَػــىكُوت كــطزْ ُٓضيُكــُياْ بــُ ؾ ـًَىَيُن
فًَطزَب ًَــت و ت ًَــسَطات (ُٓياُــُ ُُضًــُ ُٓياُــُ تىُسوتًــصَ ُٓياُــُ بًَسَُ ــُ
ُٓياُــــــُ ٓــــــاشاوَ ضــــــِ يــــــُ ُٓياُــــــُ طــــــى َي طَ ُٓياُــــــُ بــــــُضَوضِووت
زَبًَتُوَٓ..............تــس)ٓ .ــًُىو ًــطؤرًَلًـ ثًَىيػــتُ فًَطبلط َيــت و بــُضَو
ضــاكُ ٓاضاغــتُ بلطيَــت ُاب ًَــت كؤًــُ َهًَم فًَطبلــُيّ و ثؿــت هــُ ُُٓــسيَلًاْ
بلُيّ .ططُد ُٓوَيُ بُضاًبُضَكُّ خؤًاْ بِاغني و بـُ ؾـًَىَيُكِ ضاغـت و
زضوغت ًاًُهَُياْ هُطُهَسا بلُيّ.
بؤ ُٓوَّ هُطُيَ قىتابِ غُضكُوتىو بًت ثًَىيػـتُ ُٓوؾـتُ بـُ قىتـابِ
بسضيَت كـُ خـؤّ ثًَـِ خؤؾـُ و خـؤّ زَيـُويَت ُـُوَن ٓـُو ؾـتُّ ًاًؤغـتا
خؤّ ثًَِ خؤؾُ يُكًَم هُ ُىوغُضَ بُُاوباُ ُكاْ بُُاوّ (زايى كاضيِذِ) هـُ
بابُتًَلِ خؤيسا زَطًَطيَتُ و زَ َهًَت (ظؤض سُظَ هُ ًاغِ ططتّ زَكـطز ٓـًُىو
ُٓو خىاضزُُ خؤؾاُُّ كُ خؤَ ثًٍَ خؤف بىو هُطُؾتُكَُ ًَِٓابىوَ هُطـُيَ
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خــؤَ زًَلــطز بــُ قــىكبِ ًاغــِ ططَكــُوَ بــُكََ ٓــً ًاغــًًُكٍ بــؤ ُــُطريا
ثاؾاْ بريَ كطزَوَ ًّ زَبًَت بؤ ططتِِ ًاغِ ٓـُو خىاضزُـُ بلـَُ بـُ قـىكبِ
ًاغِ ططتّ كُ ًاغِ خؤّ ثًَـِ خؤؾـُ ُـُن ًـّ بؤيـُ ُُٓـسَّ كـطًٍ ثُيـسا
كطزوو كطزَ بُ قىكبُكُوَ و زَغتٍ كطز بُ ًاغِ ططتّ) ًطؤرُكاًُـ ٓـُض
بــَُ ؾ ـًَىَيُْ كات ًَــم زَتىاًُــت غــُضدمٌ بُضاًبــُض ضابلًَؿــًت ُٓطــُض ٓــُو
ؾتُياْ ثٌَ بسَيت كُ خؤياْ ثًًَاْ خؤؾُ.

ئةو شتانة ضني كة كةضى بةزامبةز ثيَى خؤشة.
 -1كُؽ سُظُاكات ٓاًؤشطاضّ بلطيَت هُ ُاو كؤًُهًََم خُهَم.
خُهَم سُظ زَكُْ ُٓطُض ُٓهَُت كطز زاْ بُ ُٓهَُكُت زابًًَِت.
-2
خؤت بُطُوضَ ًُظاُـُ ضـىُلُ بُضاًبـُض ُٓغـت زَكـُْ تـؤ بضـىكًاْ
-3
زَكُيتُوَ.
خطاثُّ خُهَم بُبري خُهَم ًًَُُِٓوَ.
-4
زَغتُواشَّ( تؤ ُٓهَُّ) ( خُتاّ تؤ بىو) بُكاض ًًَُُِٓ.
-5
بُ ططيِ ِ ثًَساُُوَ هُ بُضاًبُض بطِواُُ.
-6
بُزََ ثًَساويػتِ خُهَم بطِؤ و ٓاوكاضياْ ثًَؿلُف بلُ.
-7
ضاكُّ بُضاًبُض بؤ خُهَم باؽ بلُ .
-8
ٓاُِ بُضاًبُض بسَ و زياضياْ ثًَؿلُف بلُ.
-9
بُ ظَضزَخُُُوَ بؤ بُضاًبُض بطِواُُ.
-10
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شازةشايانى
بوازى شانطتى دةزونهاضى طويَطسياى كسدووةتة ضةند دةضتةيةن.
 -1كُغِ ُاضِاظّ:
خــــاوَْ كُغــــايُتًُكِ ؾــــُضاُ ًَعَ بــــُ ظؤض ثطغــــًاضكطزْ ضووبــــُضِووت
زَبًَتُوَ بُضزَواَ كًَؿُ زَخىهقًََِِ قػُظاُُ.
ُٓهَػىكُوت هُطُهًَاْ
زَبًَت ًٌَّٓ بني و ُٓهَُِضني خؤت بُبًَُٓع بعاُُ هُبُضاًبُضّ قىتـابِ
تط بًَُِٔ ُاو بابُتُكُ و بُؾساضياْ ثًَبلُ.
 -2كُغِ ٓاواضكُضو بُطاضَطاض:
ظؤضبُياْ ظاًُاضياْ ُٓيُ هُغُض بابُتُكُ سُظّ هُ بُؾساضّ كطزُُ ُٓغت
بُوَ زَكات ًاًؤغتا ثؿت ىيَِ خػتىوَ.
ُٓهَػىكُوت هُطُهًَاْ
ؾلاُُوَ و غُضكؤُُكطزْ بؤ ًُٓاُُ باف ًُُ بـُ ثطغـًاضّ طـطاْ بُؾـساضّ
ثًَبلُ بُ ُُضًِ زاواّ هًَبلُ زاًُؿًَت.
 -3كُغِ زًَاًلاوّ:
ُاتىاًَُـــــت بؤضـــــىوُُكاُِ خـــــؤّ بـــــُ دـــــىاُِ زَضبطِيَـــــت ثًَىيػـــــتِ
بُياضًُتًُ ضِاضِاو زووزهَُ.
ُٓهَػىكُوت هُطُهًَاْ
ثًَىيػـــــــــتُ زَضبطِيِـــــــــُكاُِ بـــــــــؤ ضاغـــــــــت بلطيَتـــــــــُوَ و ثًَـــــــــِ
زووباضَبلطيَتُوَ ٓاُبسضيَت و زَغتدؤؾِ هًَبلطيَت.
 -4كُغِ ضارُكُض:

مامؤستاى.سةركةوتوو......

ظؤض بُزواّ ؾـتسا زَضوات هُواُُيـُ ًُبُغـتِ بًَعاضكطزُـِ بُضاًبـُض بًَـت
زَخىاظيَت بُضاًبُضَكُّ خباتُ ُاو بطِياضيَلِ ُٓهَُوَ ياْ بُزواّ ٓاًؤشطاضيـسا
زَطُضِيَت.
ُٓهَػىكُوت هُطُهًَاْ
هُطــُهَِ ثًَساُُضــني و ٓــُوهَِ ضاضَغــُضّ ططفتُكــُّ ُــُزَيّ بطِيــاضيَلِ
يُكالكُضَوَّ ُُخُيُِ زَغت قىتابِ تط هُ طوتىطؤكُ بُؾساضّ ثًَبلُيّ.
 -5كُغِ بًَسَُد:
بُؾساضيلُض ًُُ خؤّ بُطُوضَ زَظاَُِ بًَتاقُتُ بريّ هُزَضَوَّ ثؤهُ.
ُٓهَػىكُوت هُطُهًَاْ
ثطغـــًاضّ هًَبلـــُ زَضبـــاضَّ بؤضـــىوُِ خـــؤّ بـــؤ ؾـــًلطزُُوَّ ضآًَِـــاْ
ُٓهًبػًَُِ غىثاغِ بلُ بؤ بُؾساضيُكُّ.
 -6كُغِ نًِاز.
هُ بؤضىوُُكاُِ خؤّ زاُابُظَّ خؤثُضغتُ قػُّ بُضاًبُض وَضُاططيَت.
ُٓهَػىكُوت هُطُهًَاْ
بؤضىوُُكاُِ بلُ بُ خاهَِ طوتىطـؤ هُطـُ َي قىتابًـُكاُِ تـط ثًَـِ بوَـ َِ كـُ
كـــات كًُـــُ و بـــُف ُاكـــات زاواّ هًَبلـــُ طقتىطؤكـــاُِ بـــؤ زَضفـــُتًَلِ تـــط
ُٓهَب طيَت.
 -7كُغِ خاوَْ قػُّ كبُك:
هُواُُيُ خبىاظيَت ضووُلطزُـُوَ بـسات هُغـُض ؾـتِ كبـُك و زووض هُبابـُت
قػُ زَكات بُبَِ ًؤهَُت وَضططتّ ُٓهَسَغتَِ.
ُٓهَػىكُوت هُطُهًَاْ
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بُغُضَخؤ ًُيؿـلًَُِوَ بًًَِٔـُوَ بـؤ ُـاو بابُتُكـُ بـُب َِ ٓـُوَّ ُٓغـت
بلات ثًَِ ب َوَِ با بؤضىوُِ خؤّ زَضبربِيَت.
 -8كُغِ ُُضَ و ًُاْ:
ؾـــُضَ بُغـــُضيسا ظاهَـــُ زاواّ هًَبـــىوضزْ ظؤض زَكـــات ظؤضبـــُياْ ظيـــطَكّ
ٓاوكاضّ كُضَ.
ُٓهَػىكُوت هُطُهًَاْ
بُ ضاكُ باغِ بلُ كّ ٓاوضيَلاُِ ثؿت ىيَِ ًُخُ و ثطغًاضّ ٓاضاغتُ بلُ
ببُ بُ ٓاوضيًَُكِ ضان بؤّ.
 -9كُغِ هىوت بُضظ:
زََ بُٓاواضَ طى َي طيَلِ باف ًُُ تاُُ ظؤض زَزَت بُضاًبُض زَؾلًًََِتُوَ.
ُٓهَػىكُوت هُطُهًَاْ
ضاوت بـُضزَواَ هُغـُض بًَـت ثطغـًاضّ قىضغـِ ٓاضاغـتُ بلـُ ُُٓـس َّ دـاض
زَضكطزُِ هُ ثؤي باؾُ.
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 -6شازةشايى هة زيَطاكانى وانة طووتهةوة
ض َي اكــاْ و ؾ ـًَىاظّ واُــُ طىوتِــُوَ هــُ ٓــاًطاظَ ططُ ـُكاُِ ثطؤغــُّ
فًَطبىوًُُُٓ .ىو ٓـُو ثطِؤطـطاَ و بُضُاًـُ و ٓاًازَكاضيًـُّ كـُ هـُ غـُضَتاوَ
و خـُضز زَكطيَـت غـُضَدماًُكُّ
زَكطيَت و زآات و ًاُسوو بـىوًَُلِ ظؤضّ َ
زَكُويَتُ زَغت ًاًؤغتا ٓـُويـ بـُ ض َي ايـُن هـُ ض َي اكـاْ زَي ُيـًَُُت دـا
ُٓطُض ض َي اكُ طىدماو بىو ُٓوا ًاُسوو بىوُُكُ بُ فريِؤ ُاضِوات و ٓاًادمـُكاُِ
ثــُضوَضزَ زيَِــُ زّ بــُكََ بــُ ثًَضــُواُُوَ ُٓطــُض ٓــُو ض َي ايــُّ كــُ ًاًؤغــتا
بــُكاضّ ًَِٓــاوَ طىدمــاو ُــُبىو هــُ ٓــًُاْ كاتــسا ٓاًــادمِ خــؤّ ُــُثًَلا ٓــُوا
تــُواوّ ثــالْ و ُُخؿــُ و ُٓو َهــُكاُِ سلىًــُت و وَظاضَتــِ ثــُضوَضزَ ب ـَِ
بُضٓــُ َ زَبًَــت و ٓــُو ٓاًادمــُّ زيــاضّ كــطاوَ ًُبُغــتِ خــؤّ ُاثًَلًَــت
زَتىاُني ب َوًَني ًُٓىو كيُن غُيطّ ٓـُو ( )45زَقًقُيـُ زَكـُْ كـُ ًاًؤغـتا
زَضًَتُ ثؤي ُٓويـ وَغـتاوَ هُغـُض ٓـُو ض َي ايـُّ كـُ ًاًؤغـتا خـؤّ ٓـُهَِ
زَبصيَطيَت و قُُانُتِ ثًَِ ُٓيُ و ُاتىاُطيَت بـُ غـُضيسا بػـُثًَِطيَت بـُكََ
ض َي اكُ ُٓضضًُن بًَت زَبًَت ظاُػتِ بًَـت و هـُ ٓاغـتِ تًَ ُيؿـتِِ قىتابًـاْ
ب ًَــت و ٓــُو ض َي ايــُ ب ًَــت كــُ ثــُضوَضزَ قبــىهَِ بلــات كُواتــُ ض َي اكــاُِ واُــُ
طىوتُِوَ و ؾًَىاظّ زَضبطِيّ زوو خاهَِ بِضًُِيِ ثطؤغُّ فًَطبىوُُ .ظؤضيَم
هُ ًاًؤغتاياْ ض َي اكاُِ واُُطىوتِـُوَ و ؾـًَىاظّ واُـُ طىوتِـُوَ بُيـُن ؾـت
هُقُهََُ زَزَْ بُكََ هُ ضاغتِ زا َُٓ زوواُُ زوو ؾتِ هًَم دًاواظْ.
زيَطاطــانى وانــة طووتهــةوةٓ :ــُو ؾــًَىَ كطزاضَيــُ كــُ ًاًؤغــتا بــُ ٓؤيــُوَ
ظاًُاضيًُكُّ زَطُيًَُُتُ قىتابِ واتُ ض َي ايُكُ بؤ طُياُسُِ ظاًُاضّ.
شــيَواشةكانى وانــة طووتهــةوةٓ :ــُو دــؤضَ دــىكْ و ٓــُهَؼ و كــُوتْ قػــُو
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زَضبطِيِاُُيُ كُ ًاًؤغتا زَياْ كات و زَضياْ زَبطِيَت هُ كـاتِ ؾـًلطزُُوَّ
واُُكــُزا دــا ٓــَُ ؾـًَىاظَ تىُــس و تًــص و تطغـًَُِضَ يــاخىز ضووخــؤف و قػــُ
خؤف و زََ بُ خُُسَيُ ضووْ و ضؤؾُِ ياخىز ٓاهَؤظ و تًَلُهَـُ خـاو و بًَـعاض
كُضَ ياخىز طُضَ و طىضِ و غُضُر ضاكًَؿُٓ............تس .
زيَطاكانى وانة طووتهةوة
ٓاؾــلطايُ ظاُايــاُِ بــىاضّ ثــُضوَضزَ و فًَطكــطزْ هــُ كؤُــُوَ تــاوَكى ًَٓػــتا
ٓاًاشَيــاْ بــُ ضــُُسيّ ضيَ ــا كــطزووَ كــُ هــُ خــىاضَوَ بــُكىضتِ ُُٓــسيَلًاْ
زَخُيُِ ضوو:
 -1ضيَ اّ وتاضزاْ ( طريقةاحملهةر )
هُطــُي ضــىوُُ شووضَوَ بــؤ ُــاو ثــؤي ًاًؤغــتا زَغــتسَكات بــُ واُــُ
طىوتِــُوَ و ؾــًلطزُُوَّ بابُتُكــُ بــُ ب ـَِ بُؾــساضّ قىتــابِ ظاًُاضيًــُكاْ
زَخاتــُ ضوو زَُىوغ ـًَت و هُغــُض تُختــُ ضَف ظاًُاضيًــُكاْ تؤًــاض زَكــات
قىتابِ هُ ُىوغني و ؾًلطزُُوَ و ًِاقُؾُ كطزْ ًٓ ضؤ َهًَلِ ًُُ.
 -2ضيَ اّ ثطغًاض كطزْ ( طريقة األشئ ة)
َُٓ ض َي ايـُ هـُوَ خـؤّ زَبًًَِتـُوَ كـُ ًاًؤغـتا ضـىوَ شووضَوَ كؤًـُ َهًَم
ثطغــًاضّ ٓاًازَيــُ يُكــُ يُكــُ ثطغــًاضَكاْ ٓاضاغــتُّ قىتابًــاْ زَكــات و
ُٓواًُـ وَكََ زَزَُُوَ هـَُ ض َي ايـُ ًاًؤغـتا هـُ ؾـًلطزُُوَّ واُُكـُ كـَُ
بُؾساض زَبًَت ظياتط قىتـابِ واُُكـُ ٓاًـازَ زَكـات و هـُ ض َي ـاّ ثطغـًاضَكاُِ
ًاًؤغتاوَ وَكََ زَزاتُوَ َُٓ ض َي ايُ ظؤض هُ كؤُُوَ بىوُِ ُٓيُ و ضيَصَيُكِ
ظؤض هُ ًاًؤغتاياْ ثُيطَِوّ وَ زَكُْ.
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 -3ض َي اّ طوتىطؤ ( طريقة املههقشة)
َُٓ ض َي ايُ يُكًَلـُ هـُ ضيَ ـا ٓـُضَ كـؤْ و ٓـُضَ ططُ ـُكاْ ُُٓـسيَم هـُ
ًًَصووُىوغاْ زَي ًَطُُوَ بؤ غُضزًَِ(غىقطات) هَُ ض َي ايـُزا ثطغـًاض كـطزْ
ضؤ َهًَلِ ططُ ِ ُٓيُ بُكََ ُابًَتُ ٓاًاُر و بًُِاّ غـُضَكِ بـُهَلى طوتىطـؤّ
ٓ ـًٌَّ و هُغ ـُضخؤ هــُ ُ ًَــىاْ ًاًؤغــتا و قىتــابِ قىتــابِ و قىتــابِ ٓاًــادمِ
غُضَكًُ بًُُف تُُٔا ًاًؤغتا بُؾساض ُابَِ هُ ؾـًلطزُُوَّ واُُكـُ يـاخىز
تــُُٔا قىتــابِ وَكََ بساتــُوَ بــُهَلى ٓــُضزوو ك بُيُكــُوَ ثطغــًاض زَكــُْ و
ًِاقُؾُّ زَكُْ تاوَكى زَطُُُ ٓاًاُر و ًُبُغتِ خؤياْ.
 -4ؾًَىاظّ ططووخ (طريقة اجملمىعة)
ٓــَُ ض َي ايــُ هــَُ غــُضزًَُزا ظؤض بــاوَ هــُ ظؤضبــُّ وكَتــُ ث ًَؿــلُوتىوَكاْ
ثــُيطَِوّ وَ زَكط َيــت ضــُُس غــا َهًَلُ وكَتــاُِ تــاظَ ثًَ ُيؿــتىو بــُ ٓــُضيٌَِ
كىضزغتاًُؿُوَ بـُ ؾـًَىَيُكِ كـَُ و غـِىضزاض ثـُيطَِو زَكطيَـت هـَُ ض َي ايـُ
ثؤي زَكطيَتُ ضُُس ططووثًَم قىتابًـُكِ ٓاغـت بـُضظ و ظيـطَن غُضثُضؾـتِ
ططووثُكــُ زَكــات و ياضًــُتِ قىتابًــُ ٓاغــت ُعًــُكاْ زَزات بًُــُف طًــاُِ
ٓاوكــاضّ هــُ ثؤهــسا بــُ ًَٓــع زَبًَــت و ٓاغــتِ قىتابًــُكاْ هــُ يــُكرت ُعيــم
زَبًَتُوَ.
 -5ضيَ اّ ثطؤشَ( طريقة املشرو )
ٓــَُ ض َي ايــُ هــُ ضيَ ــا ٓــُضَ تــاظَ و ثًَؿــلُوتىوَكاُُ هــُ ظؤض َيــم هــُ ووكَتــُ
ثًَؿلُوتىوَكاْ ثُيطَِو زَكطيَت بُتايبُتِ ووكَتُ يـُك طتىوَكاُِ ًُٓـُضيلا
ٓــَُ ض َي ايــُف بطيتًــُ هــُوَّ كــُ قىتــابِ خــؤّ بُزوازاضــىوْ زَكــات و ثــالْ
زازًََُت و ثطؤشَ ثًَؿلُف زَكات ظاًُاضّ كؤ زَكاتُوَ و زَُىوغًَت و دَِ بُ
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دَِ زَكات بًُُف قىتابِ كُغِ يُكًُُ و ٓاغتِ فلطّ و بريكطزُـُوَّ هـُو
ثـــُضِّ بـــًَُٓعّ و ٓاًـــازَ باؾـــِ زايـــُ ضؤهَـــِ ًاًؤغـــتا تـــُُٔا ضـــاوزيَطّ و
ٓاغاُلاضيًُ.
 -6ض َي اّ ضريؤن ( طريقة القصة)
ثًَؿــلُف كطزُــِ ظاًُــاضّ هــُ ض َي ــاّ طًَطاُــُوَّ ضــريؤكًَم زَبًَــت بــُ
ًُضدًَم ضريؤكُكُ هُ بابُتُكُوَ ُعيم بًَت ظاُايـاْ بـُ ض َي ايـُكِ تُقوًـسّ
و زواكــُوتىوّ زازَُــًَّ بؤيــُ كُوتؤتــُ بــُض ضَخِــُ و تــىادمًَلِ ظؤض ٓــَُ
ض َي ايــُف ظؤضبــُّ دــاض بــؤ طُياُــسُِ ظاًُــاضّ بــُكاضزيَّ بــؤ ًِــسايَ ضــىُلُ
غُضدمِ ًِسايَ كًَـ زَكات و بُو ٓؤيُوَ فًَطّ ضُُساْ ظاًُاضّ زَبًَت.
 -7ض َي اّ طُضِاْ و ضآًَِاُِ ظاُػتِ (طريقة التدريب الع مٌ)
هَُ ض َي ايُ طُضِاْ و ضآًَِاُِ ظاُػتِ ثًؿاُساُِ ُُخؿـُ و ضـىوْ بـؤ ؾـىيَّ
و واقعــُ ضاغـــتُقًُِكُ هـــُ ضيَ ــاّ طُؾـــت كـــطزْ ٓــَُ ض َي ايـــُ بـــُظؤضّ بـــؤ
بابُتُكاُِ دىططافًا و ًًَصوو زَبًَت ضاغتُوخؤ قىتابِ زَضـًَتُ ُاودُضطـُّ
ؾىيَِِ ضووزاوَكُ بًُُف كؤًُهًَم ثطغًاضّ ططُ ـِ بـؤ زضوغـت زَبًَـت كـُ
ثًَىيػت زَكات ًاًؤغتا ضاغتُوخؤ وَكًَِ بساتُوَ.
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 -7يونةزى دةزبسِيو
ثًاويَم خاوَُِ كوًوًَلُ َُٓ كوًوُف ِٓ خُظيَُِيُكِ طـُوضَّ ثـ ِط
طُوُٓضَ ًُُٓ .ططُد ًُُ..مت طـطُد ُٓوَيـُ بعاًَُـت ضـؤْ بـَُ كوًوـُ زَضطـاّ
خُظيَُِكُّ زَكاتُوَ ظيطَكِ ًاًؤغتا ُٓوَ ًُُ واُُكُّ ٓـًُىو هُبـُض بًَـت
و ظاًُاضّ ظؤضّ هـُك بًَـت ظيطَكـِ ُٓوَيـُ بتىاًَُـت ٓـُو ظاُػـت و ظاًُاضياُـُ
ب ُيًَُُتُ قىتابِ و هًَـِ وَضب طيَـت و غـىزّ وَ ببًًَِتًُٓ.ـُف زَطُضيَتـُوَ
غُض ؾًَىاظّ زَضبطيّ
ًاًؤغتايُكِ ٓايِِ بُ طًَطاُُوَّ فُضًىوزَيُن خُهَم تىؾِ خُوبطزُُوَ
زَكات بُكََ ًُٓاْ فُضًىوزَ كّ ًاًؤغتايُكِ تطّ ٓايِِ خُهَلُكُ بُططياْ
زيََِِ ٓىُـُضّ زَضبـطِيّ وَكـى غـًشط وايـُ زَتـىاُني بُٓؤيـُوَ خـُهَم بـؤكّ
خؤًاْ كًَـ بلـُيّ .بؤٓـُوَّ زَضبطِيِـُكامناْ كاضي ـُضياْ ٓـُبًَت ثًَىيػـتُ
َُٓ خاكَُُ هُبُضضاو ب طيّ.
 -1بابُتُكــًُاْ زيــاضّ كطزب ًَــت و ٓاًازًَــاْ كطزب ًَــت و ظاًُاضميــاْ هُغــُض
كؤكطزبًَتُوَ.
 -2ظًامناْ ثاضاو بلُيّ بُ وؾـُّ دـىاْ و ُاغـم و غـُضدمطاكًَـ ُٓويـ بـُ
خىيَِسُُوَّ بُضزَواَ.
 -3بابُتُكُ زَغت ثًَُِكُيّ تاوَكى زهًَِا ُُبني كُ طى َي ط(قىتابِ) ٓاًازَيـُ
بؤ وَضططتّ.
 -4زَغت ثًَلطزْ بُ ضوويُكِ خؤف و غُضدمطاكًَـ.
 -5تًَلُيَ كطزُِ منىوُُ و ضووزاوّ كىضت و غُضدمطاكًَـ بُ بابُتُكُ.
 -6بُؾساضّ ثًَلطزُِ بُضاًبُض هُ طىتُِوَّ بابُتُكُ بُ ثطغًاض هًَلطزُِ.
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بري ضووُِ و تًَلُيَ ُُكطزْ و زَضُُضىوْ هُ غِىضّ بابُتُكُ.
خؤ ضيَلدػ هُؾًَىَ و دى و بُضط و وَغتاْ هُ ؾىيَِِ ؾًاو.
بُتاهَلطزُـــُوَّ ُُٓـــسَّ وظَ و تىاُـــاّ ظيـــازّ هـــُف ٓـــُويـ بـــُ خـــؤ
ًٌَِٓلطزُُوَ و ُٓهَلًَؿاُِ ُُٓاغُيُكِ قىيَ.
ٓاًازَكطزُِ ثًَساويػتًُكاُِ خؤت هُ ثؤي.
طؤضِيِِ زَُد و وضيايِ هُدىكُسُِ ُُٓساًُكاُِ هُف.
تًَ ُيؿ هـُ ُٓغـتِ بُضاًبـُض و ًَِٓاُـُوَياْ و كًَؿـلطزُُوَياْ بـؤ ُـاو
بابُتُكُ.
ثابُُسبىوْ و ضيَعططتّ هُكات.
ُاغًِِ ٓاغتِ قىتابًاْ و قػُ كطزْ هُ ٓاغـتِ ٓـُواْ و زووض كُوتِـُوَ
هُ بُضظ و ُعَ كطزُُوَّ ٓاغتِ زَُد.
وَكََ زاُُوَّ ثطغًاضَكاْ و زووضُُ كُوتُِوَ هًَِ.
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-8يونةزى ثةيوةندييةكاى
ًاًؤغتا ُابًَت كُغًَلِ زاخـطاو و زووضَثـُضيَع بًَـت بـُهَلى ثًَىيػـتُ
ًًُٓؿـــُ ثُيىَُسيًـــُكِ بـــًَُٓعّ هُطـــُيَ زَوضوبـــُض ٓـــُبًَت بـــؤ ًُٓـــُف
ثًَىيػــتِ يــُكِ ظؤضّ زَب ًَــت بــُ ظاُــني و ُاغــًِِ ٓىُــُضّ ثُيىَُسيًــُكاْ
ططيِ ـــِ و بايـــُر ثًَـــساْ بـــَُ ٓىُـــُضَ ظيطَكـــِ و ٓؤؾـــًاضيًُكِ ظؤض بـــُ
خاوَُُكُّ زَبُخؿًَت.
ظاُايــاُِ بــىاضّ ثُيىَُسيًــُكاْ طــُهًَم ثًَِاغــُّ دًاواظيــاْ بــؤ ٓــَُ
ضًُلُ كطزووَ ًُٓىوؾًاْ ططُ ِ ٓىُُضَكُ زَضزَخُْ ًٌَُٓ تـُُٔا ضـُُس
ثًَِاغـــُيُن زَخُيِـــُ ضوو ظاُـــا ٓـــىاضز بىُٔـــاَ زَهَـ ـَِ( ثُيىَُسيـــُكاْ ٓـــُو
ٓىُُضَيــُ كــُ ثــُضَ بــُ تًَ ُيؿــتُِكاْ زَزات هــُ ثًَِــاو ضُغــجاُسُِ ظيــاتط
بِــًُاّ بــاوَض بــُ يــُكرت كــطزْ) هــُ قىتاخباُــُّ فُضَُػــِ وا ثًَِاغــُ كــطاوَ
(ضــاككًُكُ ٓاًــادمِ كــاضّ خ ًَــطَ و ٓؤؾــًاضكطزُُوَّ خُهَلــُ) بــىي داضيــت
زَ َهـَِ (ثُيىَُسيًــُكاْ تًَلؤؾــاًَُلِ بُضزَواًــُ هــُ ضووّ ًٓساضيــُوَ بــؤ ثُيــسا
كطزُــِ ًتٌاُــُّ خــُهَم) زَب ًَــت ٓــُوَف بــعاُني كــُ شيــاُِ ثًَغًُبــُض بًِــاز
ُطابـىو هُغـُض ثـُضَزاْ بــُ ثُيىَُسيًـُكاْ هُغـُض ٓاغــتِ تـان و كؤًـُ َه ا بــؤ
طُياُسْ و بالَوكطزُُوَّ ثُياًُكُّ .
ٓىُُضّ ثُيىَُسيًُكاْ ظاُػتُ و ٓىُُضيَلِ ُىيَِ غُضزًَُ و زياضزَيـُكِ
بُضظّ ؾاضغتاًُُتُ و خؤّ هُ ًُٓىو بىاضَكاُِ شياُِ ًطؤر زَُىيًََِت كـاض و
ٓىُُضيَلِ خعًُت ىظاضّ و وَغـتاياُُيُ بـُ ًُبُغـتِ ططيَـساُِ ثُيىَُـسّ و
ُٓدماًساُِ زاْ و غتاْ هُ ًَُىاْ (زؤغت و زؤغت) و (زؤغت و ُـُياض) تـاوَكى
ٓاكاًًَلِ زضوغت و بُ دًَِ وَ ثُيسا ببًَت.
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ثُيىَُــسّ ُ ًَــىاْ (تــان و تــان) و ( تــان و كؤًــُيَ) و ( تــان و زَغــُكت)
ثًَىيػتِ بـُ ؾـاضَظايِ ظؤض ُٓيُ كـُ هـُ كؤًـُهًَم زَغـتىض و بِـًُاّ ظاُػـتِ
ثًَـــم ٓـــاتىوَ خؤ ٓاًـــازَكطزْ بـــؤ بـــُ ٓـــُدماَ طُياُـــسُِ ثُيىَُسيًـــُكِ
غــُضكُوتىو ثًَىيػــتِ بــُ كُغــًَلِ ظيــطَن و ظاُػــتًَلِ فــطاواْ و ُاغــًِِ
كُُاهَـــُكاُِ ثُيىَُـــسّ ُٓيـــُ ططُ ِ ٓـــَُ ٓىُـــُضَف هـــَُ خاكَُـــُ خـــؤّ
زَبًًَِتُوَ.
ًَِٓ -1اُــُ كايــُّ سا َهــُتًَلِ ه ًَــم ُعيــم بىوُــُوَ و ثُيىَُــسّ زوو قــؤهَِ
ياخىز ًُُٓكيُُُ.
 -2هُ ٓاكاًِ ثُيىَُسيًُكاْ ُٓضزووك ُٓغت بُ تايبُت ًُُـسّ و بـىوُِ
كُغايُتِ ثاضيَعضا و غُضبُخؤّ خؤّ زَكات.
 -3طىًاُُكاْ زَضَويًََِتُوَ و ٓاشاوَ و ًوٌالًَُلاْ هُُاو زَبات.
ُ -4عيــم بىوُــُوَ ضوو زَزات و ٓ ًَــع و تىاُــاّ ٓــًُىو كيــُن بــُضَو يــُن
ٓاًاُر ٓاضاغتُ زَبًَت.
ٓ -5ــاضاًِ و ٓاغــىوزَيِ زَضووُــِ زضوغــت زَب ًَــت و غــُضكُوتّ ظووتــط بــُ
زَغت زيَت.
 -6ويػت و خىاغتُكاُِ تاكُكاُِ كؤًُ َه ا ثاضيَعضاو زَبًَت.
 -7بُضططتّ هُ كؤغجُكاُِ غُض ض َي اّ غُضكُوتّ و وَكُاُِ ُاكؤكًُكاْ.
 -8ثُيسابىوُِ كُغايُتِ بُضظو كاضي ُض.
 -8بىوُُوَّ زَضطاّ زآًَِاُلاضّ.
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كؤتايِ باغُكُ
ُىوغـــني هـــُباضَّ بابـــُتًَم هـــُ بابُتـــُكاْ كـــاضيَلِ ٓاغـــاْ ًُـــُ و
ًاُسوبىوْ و ؾُوخنىًُُكِ ظؤضّ زَويَت بُتايبـُتِ ُٓطـُض بابُتُكـُ فـطاواْ
بًَت و ثُيىَُسّ بُ ضيَصَيُكِ ظؤضّ خُهَلـُوَ ٓـُبىو بـؤ هـُ زايلبـىوُِ ٓـَُ
بابُتــُ ًاُــسووبىًَُلِ ًَٓذ ــاض ظؤضَ ضُؾــت ُٓضضــُُسَ بــاوَضَ ُٓيــُ كــُ
غــىزيَلِ ظؤضّ زَب ًَــت بــُكََ هُٓــًُاْ كاتًؿــسا غــِىضّ ظاًُــاضّ بًَلؤتايًــُ و
ٓــُضطًع كؤتــايِ ُايــُت زهًَِ ـاَ ٓــَُ بابُتــُ ًَٓؿــتا تــُواو ُــُبىوَ و تــاظَ هــُ
غــُضَتايُتِ ًٓــىازاضَ كُغــاُِ زواّ ًٌَٓــُ ثــُضَّ ثًَبــسَْ و ظيــاتط ظاًُــاضّ
هُغــُض خبُُــُ ضوو ُٓضبؤيــُ ٓــَُ باغــُ بًَلــَُ و كــىضِّ ُــاظا و ًٓــىازاضَ
خىيَُِضاْ بـُ طـُوضَيِ خؤيـاْ هـُ ُاتُواويـُكا ببـىضْ و بـؤ ضاغـتلطزُُوَّ
ُٓهَُكا بَُ ُاو ًُؿاُُ ٓاطازاضَ بلُُُوَ.
(تُهـُفؤْEmail: haedar_sean@yahoo.com )07504993870 ( :
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