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 ـاظَى خودَى مةزن و دولوظانب ن
 

بسايَى ٌوضىٍآ بصاِة ٌوشين حةزاٌة د ئايَّى    
ئيطالالالٌَيدا ض ضالالوِمى بالالةزَى ٌسزظالالى ذ شلالالسَى  
خالالالالودَى ددةتالالالالة ثالالالالاؽ ؤةزوةضالالالالا   ّةيالالالالة 

يَيْ اوخسابمسِةلة بؤ دىَل ٌسزظَى ٌوضىٍآ وشاِال 
ئالالالالايّىد خالالالالودَى ذوآ زاشيكيالالالال  ٌوشيمالالالالا  

ثالالززش  حالالةزاٌمسيْ ض ضالالةِد بالالةوقآ ذ اوزئاِالالا
وضالالةِد حةديطالالَيْ ثَيةةٌكالالةزى ضالالالظ ىَل بالالْ     
وطوتَّيْ ئيٍاُ و ثَيؼ ضوويَيْ ظَى ئوممةتَى يَيْ 

 ضاه .
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 بةلطة ذ قورئانا ثريؤز /ئيَك

نَرِيل َلْونَ   خودَى دبَيري :    ْْ َوِمَن النَّاِس َمنن ََ
نَاَ ا  َِ ََْينِي ِعْلنَو َوََنرَّ ِِ ِِ اْلَحِدَِث لُِيِضلَّ َعن َسِبيِل اللَّن

ٌ  مهِونين  ُ ُزوًا أُ  سن ة  لمانان اةَن   ولَِئَك َلُوْو َعنَاا
(6) 

و ٌالسزظ ٔةِالة طوتّالا بالَى     / غسوظةلسِا ئايالةتىَ    
ٌسزظآ ثَى ذ ِزَيمالا   لو دا خَيس دلِسٓ ذبؤ ّٔدَى
 ِزَيمالا ضةزداضالووِىَ   بالةزةظ  ٔيدايةتَى وةزطَيِستالة 

د وئالةو تِساِالآ بالؤ خالؤ ض ئايالةتَيْ خالودَى       بكةٓ
ض وئاغمةجنةلا ٌةشٓ ٔةيالة  عةشاوآ  بؤ دٓدلة

 .ْ ثَى ِزةشيي ب لو دَى
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( خالالودَى ذَى ِزاشيكيالال   عبنند اب ِننن م نن   )   
دبَيري  : ئالةش ض خالودَى لالةُ ٌالةزةٌا خالودَى      
ذظَى ئايةتَى ضرتاِْ.. ضَى جالازا ضالويّد خالواز و    

تالالةبسى ئالالةظ طوتّالالة يالالا   طوتّالالا خالالؤ دوبالالازةلس. 
ظةطؤاض ى وئيٍاٌَى حالَ و شٔالةبى وئالق االيَ    

 .ئةوكاِى يا دزوض مسىو

( خالودَى  عبد اب ِنن عبناسوةزطَيسَى اوزئاَِى )  
: ئالالةظ ئايةتالالة يالالا ٔاتيالالة ذَى ِزاشى بيال  دبَيالالري  

خوازَى بؤ حةزاٌمسِا ضرتاَِى وتػ َيْ وةلى وَى 
ئيٍالالاٌَى تالالةبسى ئالالةظ طوتّالالة يالالا ظةطؤاضالال ى د  .

تة طالزا خالالودا وئيٍالالاٌَى ئالةوكاِى ئالالةظ طوتّالالة يالالا   
 .دزوض مسى
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: دبَيالالالري  )) ال احننندل  سَى اوزئالالالاَِىِزاظالالالةل  
ٓ -بازاثرت ذ ِزاظةلةزآ دبَيالرٓ ٌالةزةُ    -املفطالسو

 –ال سنني   -تة طالالزا  .ضالالرتاِْ( )لون  الحندَثذ
  .يا ئيٍاٌَى واحدى 

( دبَيالالالالري  : ض َٔيصتالالالالسيْ االمننننام المي بنننن )  
بؤضالووِا  بؤوضوٓ بالؤ غالسزظةلسِا ظالَى ئايالةتَى د     

 ( ية .  بْ ٌطدودعكد اهلل)
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 ةلطة ذ سوننةتا ثيَغةمبةرى سالظ ىلَ بندوو / ب

فن   )ليكن نن :ثَيةةٌكةز ضالظ ىَل بْ دبَيالري   -1
ننننني والَاننننني  أمرننننن  أيننننن ام َ نننننرحل ن الحننننني والحَي

ئيٍالالاٌَى بوخالالازى ئالالةظ حةديطالالة يالالا   والا ننا( (
 .ظةطؤاض ى 

غسزظةلسِا حةديطالَى /  ّٔالدةه دَى ذ ئوممالةتا      
 –بالالؤ شةالٌالالآ  –ٌالالْ ٔالالةبْ شِالالايَى وحالالةزيسى 

ةزةاَى وٌالالوشيمى حالالةالً لالالةٓ د  ئالالاِمو    وعالال
دبّياتدا ئةظ تػ ة حةزاٌْ بةىَل ّٔدةه لالةع دَى  
حةالً لةٓ . بسايَى ٌوضالىٍآ زاٌاِالا حةديطالَى    
ئةوة ِيّة لو ٌوشين ً وى دةٌى حساٌة ئةطالةز  
ً طةً شِايَى وظةخوازِا عالةزاَى بيال  د ِالةخَيس    
خؤ ئةطةز ض تَّى ذى بي  يالا حساٌالة وئالةُ دَى    
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خالالؤ طالالوتَّيْ شاِالالايَيْ حةديطالالَى    بالالؤ بسايالالَى  
وئيٍاٌَيْ ئوممةتَى ٔيّني د دا بؤ ٌة باؽ ديازبي  

 : و حوججةت ً ضةز ٌة ٔةٌييآ زابي 

 ئالاٌزةتَيْ  دبَيري  ))شيخ االسالم اِن تياين :
لو ٌسزظ ثَيظة ٌرويي دبي  حةديطا ضةحيح يالا  
ثَى ٔاتى لو حةزاٌْ د ئةو حةديطالة ذى ئةظةيالة   

د ضالةحيخا خالؤدا ذلاليظ     ئةوا ئيٍاٌَى بوخازى
ليكن نن فن  )  ثَيةةٌكةزى ضالظ ىَل بْ ظةطؤاضال ى 

ننننني والَاننننني  أمرننننن  أيننننن ام َ نننننرحل ن الحننننني والحَي
وئةظ حةديطة دلةظي ة ً بْ ٌةزجَيْ  (الا نا( و 

د ئالالاِمو ئالالةو ٌةزجةِالالة  يالالَيْ ضالالةحيح بوخالالازى
ئالالةويَيْ حالالةديظ ً دةظ ئيٍالالاٌَى بوخالالازى ثالالَى  

 .-صحيح-  دطةٔي ة ثال دوزض ييَى
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دةٌالالالَى ئالالالةظ حةديطالالالة  (يخ علننن  المننناةل)شننن
غالالسزظةلسى طالالوت : ّٔالالدةه ٌالالسزظ دَى ٔالالةبْ  

ٓ –شِالالايَى وحالالةزيسى   وعالالةزةاَى  –بالالؤ شةالٌالالا
وٌوشيمى حةالً لةٓ ض َٔيجةتا ضةِد دةويىَيْ 

 .والواش –  شبوات –غاؽ 

 دةٌَى بةحطَى حساٌمسِا :  ()أِ  حامند الَزالن
إحيننا   طؤالالداِا ضالالرتاِآ لالالسى دل َيكالالا خالالؤدا ) 

طوٌآ ئالايَّى ئيطالالٌَى    ( طوت: بَى م الندَنعلن  
طؤداِا بىويىَى وئاٌزةتَيْ ٌالوشيمَى ئالةوَيْ ض   

وضالووِا ٌالة ا    تَيىَى لازدلةٓ وةلى عودَى ...(
 ( يا حساٌمسى.مال  )

 )صنن تان ثَيةةٌكالالةز ضالالالظ ىَل بالالْ دبَيالالري :   -2
نن  ة ، و مزماة عنند ن ان  واالخي :مل  نان ف  الدنيا 
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ئالالالالةظ ( البنننزاة والضننننيا )  ئيٍالالالالاٌَى مصنننيب (عنننند 
حةديطة يا ظةطؤاض ى وئيٍاٌَى ئةوكاِى يا بالاؽ  

 . لسى  

غسزظةلسِا حةديطَى / دوو دةِقَيْ ٌةودوٓ د   
دوِيالالايَى وئاخسةتَيالالدا ٔةِالالة : بىويالالي د دةٌالالَى    

 ِدٍةتَيدا د واَيسى د دةٌَى ٌطيكةتَيدا .

دةٌالالَى بةحطالالَى ظالالَى  شننيخ االسننالم اِننن تياينن ()  
طوت: ئةظ حةديطة ض َٔيصتسيْ حةديطَى لسى 

حةديطة لالو شاِايالآ ذبالؤ حالةزاٌمسِا ضالرتاِآ      
لسيالالة بةوقالالة د ٔالالةزوةلو ٔاتيالالة ظةطؤاضالال  ذ    

(: يالازى  مزماة عنند ن ان ( لو )ابجاِي ِن عبد )
وٌالالرويي لسِالالة ض تػالال َى بالالَى ٌفالالا د وبىالالويال    

 غةي اِى ية.
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اب حنيم  )إن ثَيةةٌكةز ضالظ ىَل بْ دبَيالري :  -3
نننن  –أو حننننيم–علننننّ   ، الَانننني ، والاي نننني ، والكِ 

ف نلل  علن   سنييان:ينال  حيام(ويال كل م كي 
ننن  ، ينننال:  ئيٍالالالاٌَى   الطبنننل.ِنننن ِاَاننن  عنننن الكِ 

ئالالالةظ حةديطالالالة يالالالا   ئةمحالالالةد و ئالالالةبو داوودى 
ظةطؤاض ى وئةمحةد غالس وئيٍالاٌَى ئالةوكاِى يالا    

 .دزوض مسى 

غسزظةلسِا حةديطَى / خودَى يالا ً ضالةز ٌالْ      
آ خودَى يالاحساُ لالسى ظالةخوازِا    حساُ لسى ي

عةزةاَى ولسِا اوممازَى ولووبالة وطالوت : ٔالةز    
تػ ةلَى ٌسزظى ضمسآ لةت حساٌة . ضالو ياِى  

ميالةى (  ذطوت : ٌْ ثطيازا ) عةىل يَى لوِزَى بة
 لس لووبة ضيية د طوت: دةٔؤوة .
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فن   )ليكن ننثَيةةٌكةز ضالظ ىَل بْ دبَيالري :   -4
ذلننننك إذا  ننننام اخمنننن  خ نننن، ويننننا  وم ننننخ ، و 
، وضنننننننِي ا شنننننننِي ا الَاننننننن ة، واتَننننننناوا الميننننننننات

ئيٍاٌَى ئةمحةد و توزٌصى ئةظ حةديطة  ِالا ا( (
 يا ظةطؤاض ى وئيٍاٌَى ئةوكاِى يا دزوض مسى .

ضووِا خوازَيية دعةزديدا ض عةشاض و  : خ ،
 ئةغمةجنة . 

تَيوةزلسِا بةزا يآ طوزشَيْ ئاطسى يالآ   :يا  
 ئةغمةجنة . ٔةزتػ ةلَى دى  ض عةشاض و 

طؤازتّالالا غالالمىَى ٌسزظييالالة بالالؤ غالالمىَى   : م ننخ
  طياِةوةزى يآ ٔةز غمىةلَى لسَي   .

 ذِمَيْ ضرتاِكَير .  :المينات 
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غسزظةلسِا حةديطالَى / دَى دظالَى ئوممةتَيالدا    
وٌطالاله ٔالالةبي  د دةٌالالَى خالالةون  ينا و خطالال  

ْ ذِالَيْ  عةزةاَى ظةخوٓ وطؤَى خؤ بدةِة ضرتاَِي
 كدةٓ .د وٌوشيمَى وَيضرتاِكَير
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 / طوتنيَن ثيَش ضؤوييَن ضاكيَن ظىَىَــس
حةرامكرنا ئوممةتىَ ذ سةحابة وتابعييان د

 طوهدانا سرتان وموزيكيَدا .

( خالالالالودَى ذَى م نننن   اب ِننننن  )عكالالالالد -1
 الملن الَنا  َنب  النياق فن  زاشيكي  دبَيري : 

ئيٍاٌَى بةيٕالةاى   )ضرتآ ِفااَى ددويدا دضيّي (
ثػال ى   .وئةوكاِى يالا دزوضال مسى   يا ظةطؤاض ى 

ٔيّقَى ئيٍاٌَى ئةوكاِى طوت: ئةظ طوتّا عةبدووال 
لوِزَى ٌةضالدودى طالوتى ذ دةظ خالؤ ِالة طوتييالة      
بةومو ذليظ دةظَى ثَيةةٌكالةزى ضالالظَيْ خالودَى    
ىَل بْ د ضوِمى ٌسزظَيْ وةلو عةبدووالى ئالةظآ  
طوتّالالا ً دةظ خالالؤ ِابَيالالرٓ وئاووضالالى ذى ٔالالةٌآ  

ظالَى طوتّالا عةبالدووالى ٔالةبوو د      دي ّا ئةوكاِى بؤ
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ئاِمو ئاووضى ذى دبيّي  لو طوتّا عةبالدووالى  
ذدةظ خالالؤ ِةطوتيالالة بالالةومو ذليطالالَى ثَيةةٌكالالةزى  

 ضالظ ىَل بْ يا طوتى .

خالودَى ذوى وبالابَى    عاني(اب ِنن  )عكد -2
وى زاشيكيالال  طوتالالة ٌسزظالالةلى لالالو ئالالاٌزةتَى    
ٌوشيمَى وَيددا د بالةع بمالة تالة ئالةظسز ِززذا خالؤ      

ض بىويال غةي اِيظة بوزاِالد. ئالاِمو ئالةظَى    ٔةٌى 
ضةِدَى تةوبةبمة د ذطوتّا ظى ضةحابَى ثززش بالؤ  
ٌة ديازدبي  لو ٌوشين حةزاٌة ئالةوذى دةٌالَى   

 طوتيية ئاٌزةتَى ٌوشيمَى بىويال غةي اِى . 

إن الَننا  َنبن  ( طوت: الْن ب  )االٌاُ -3
النيننناق فننن  الملننن  كانننا َنبننن  الانننا  النننزة  ، وإن 
النناكي َنبنن  انَاننان فنن  الملنن  كاننا َنبنن  الاننا  
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ينننندة  -يالالالالا ظةطؤاضالالالال ى داِننننن نصنننني  . الننننزة 
 -  ئيٍالاٌَى ئالالةوكاِى يالا باغالالة لالالسى  و  -الصنال 

و آالت الطٌي  . -تحَي

ضرتآ ِفااَى ددويدا دضيّي  د لا ضةوا ئاظ 
د وشلسَى خالودَى ئيٍالاَِى    ضاِدَِى غويْ دلةت

ددويدا دضيّي  د لا ضةوا ئالاظ ضالاِدَِى غالويْ    
 دلةت .

يننال االمننام )عٍالالس بالالْ عكالالد اودصيالالص(     -4
نز إلنر عاني ِنن  االو(اع : كر  عاي ِنن عبند ال َز

لا ا(  والازمناة ِدعن  وإظواةك ا فيِ:ال ليد كراِا 
، ولمد  اا  أن أِ ث إليك من َجز ف  االسالم

ةضالالالائى يالالالا ظةطؤاضالالال ى ِسننن  . اننن  جُ  ،جارنننك
 .وئيٍاٌَى ئةوكاِى يا دزوض مسى 
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طالوت: عوٌالةزَى لالوِزَى     ىوشاعئيٍاٌَى ئالة 
عةبدوودصيصى خودَى ذَى زاشيكي  د ِاٌالةه بالؤ   
عوٌةزَى لوزَى وةويدى  سَيمس تَيدا طوتكوو يَى 
: ديازلسِا تالة بالؤ ئالاٌزةتَيْ ٌالوشيمَى وبىالويىَى      
ىَل بدعةيالالة د ئالالايَّى ئيطالالالٌَيدا د وٌالالْ لالالسة دد 

خؤدا د ئةش ئَيمَى  سَيمةُ ثسضا ثويطا ضةزَى تالة  
 برِبي .  

 

 

 

 



 ................................................. حوكمَى سرتان و موزيكَى دئاينَى ئيسالمَيدا

- 18 - 

وتنيَن ئةئيما وزاناييَن ئاينى ار/ طــض
 حةرامكرنا طوهدانا سرتان وموزيكيَداد

اوالد و    –طوت: دة فة  البصنيل( )الح ن -1
ض ٔيض زةِقةلى ذلازَيْ ٌوضىٍاِآ ِيّالة د   –

ذَى ؤةظاوَيْ عةبدووال لوزَى ٌةضدودى خودَى 
زاشيكيالال  دة فالالة غالالماِدٓ ود زوايالالةتا ئيٍالالاُ    
ئةمحةديدا ٔاتيية د لو ضةحابآ دة فالة ذدةضال َى   

 شازولآ دةزدئَيخط  وغماِدٓ.

: ئيطالالخاك لالالوِزَى عيطالالاى  (مننام مالننك)ان -2
د لالو  دبَيري : ٌْ ثطالياز ذ ئيٍالاٌَى ٌاوالن لالس    

ّٔدةه ذ خةومَى ٌةديَّى ضرتاِآ حةالً دلةٓ د 
: ض تّالَى  ٌالسزظَيْ    طوت ئيٍالاُ ٌالاومى طالوت   
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 اضق ظى لازى ً دةظ ٌة دلةٓ وٌةزةٌا وى ض 
 .( ئاِمو ً باذَيسَى ٌةديَّيية) ً دةظ ٌة 

ثةزتوولا )ئيٍاٌَى خةالً( د  أحاد(: )االمام -3
( ِنننالا يو  والنوننن  عنننن الانكننني خالالالؤدا )االٌالالالس

دبَيري : يا ذ ئيٍاُ ئةمحةدى ٔاتية ظةطؤاضال   
ًَ حةزاٌة.  دةٔو

: دةٌالالَى ّٔالالدةلآ تياينن (م اِنن االسنال شنيخ) -4
ذدزةو طوتني ئيٍاٌَيْ ٌوضىٍآ ٌوشيما حالةالً  
لسيْ. ابْ تيٍيالة زاضال يا ظالَى ضالةِدَى ديالازلس      
وطوت: ئةظ ضةِدة دزةوةلة ذ ليطالَى ئيٍاٌالآ   
ٔاتية لسٓ ويا ٔاتية شاِني لو ٔةز ضاز ئيٍاٌالآ  

االمننننننام أِنننننن  حنيينننننن  ، االمننننننام مالننننننك ، االمننننننام ) 
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(  ٌوشين يا حةزاٌمسى  أحادالْاف   ، االمام 
 د ئةوا ذ عودَى وغةيسى وَى ثَين دَٔي .

( اللوينان إغاثن ثةزتولا خالؤدا ) د المنيو( )اِنن -5
دبَيالالري : ٌوشيالالن ياحةزاٌالالة وٌوشيالالن ٔالالةٌى  

ي  وةلى عودَى جوزَيْ ئاٌزةتآ ض خؤظة دطس
 ... ٔ د. وبىويىَى ودأوىَل
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نا مكر/ فةتويَن زاناييَن ئاينى د حةراثيَنج
 طوهدانا سرتان وموزيكيَدا

نننز اِنننن  )ال المننن  -1 : ِنننا((الْنننيخ عبننند ال َز
ضرتآ ً دةظ مجٕالوزَى شاِايالآ حةزاٌالة وئةطالةز     
ٌوشيالالن ً طالالةً ضالالرتاَِى بيالال  وةلالالى عالالودَى  
ولةٌاَِى وثياِويَى ... ٔ د د ً وى دةٌى ً دةظ 
ٔةٌى شاِايَيْ ٌوضىٍاِآ ضرتآ حالةزاُ دبيال .   

 . 324ص د4  اوى إضالٌية ج

ؤةزوةضا )غيه ابْ باش(ى طالوت: ضالسودا   
ئايّى ئالةوا دةِقالَى دةٔالوىَل تَيالدابي  حةزاٌالة ض      
ًَ حةزاٌالة    ضوِمى دحةديطاِدا ٔاتيية لو دةٔالو

 .320د ص4.   اوى إضالٌية ج
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: يالالالا ذ ٔالالالةز ضالالالاز   االلبنننان ( )االمنننام -2
ئيٍاٌَيْ ٌوضىٍاِآ ٔاتيالة ظةطؤاضال  د ضالرتآ    

وت: بالَى  وٌوشين حةزاٌْ وئيٍالاٌَى ئالةوكاِى طال   
طوٌآ ٌوشين ض ٔةٌى ئاٌزةتَيْ وَيظة حةزاٌْ 
ذبةز حةديطَيْ ضةحيخَيْ ثَيةةٌكالةزى ضالالظ ىَل   

 بْ. 

اليمينننننننِ محاننننننند ِنننننننن صنننننننالح  )ال المننننننن  -3
طوت: ئةش غزةتَى ً بسايَيْ خؤ يالَيْ   ال ثيانين(

ٌوضالالىٍآ دلالالةُ ٔػالاليازبْ طالالؤَى خالالؤ ِةدةِالالة 
ً دويظ وآ لةضآ ِةضالْ  و ضرتآ وٌوشيمَى 

ْ ٌوشيمَى حةالً دلةٓ د ضوِمى بالةوقَيْ  ئةوَي
حالالالةزاٌمسِا ضالالالرتآ وٌالالالوشيمَى د ضالالالةحيح و  

 .322د ص4ئاغمساِة.   اوى إضالٌية ج
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 كـيـاهــدوم

بسايَى ٌوضىٍآ بصاِة دةض ويسى بؤ ذِمالآ  
يأاتية دآ لو دة فَى  ددأالوةت و جالةذِآ ىَل   
ًَ يآ دة فة يآ  بدةٓ ؤةزوةضا ضسودَيْ دةٔو

بي  ض طوٌآ تَيالدا ِيّالة دحالةزاٌْ    ٌوشين تَيدا
ذبةز وآ بةوقةيَيْ بالةزى ِولالة ٌالةديازلسيْ ذ    
ئايةتا اوزئاَِى وحةديطَيْ ثَيةةٌكةزى ضالظ ىَل بْ 
وطوتَّيْ ضةحابآ وتابديآ وئيٍاٌَيْ ظَى ئوممةتَى 
و  ةتوَيْ شاِايَيْ ئايّى يَيْ ٔةظطالةز  . بسايالَى   
ٌوضىٍآ ٔصزاخؤ بالاؽ بمالة وطالؤَى خالؤ ِالةدة      
وآ لةضالالآ ئالالةوَيْ ثػالال ى ظالالآ ٔالالةٌى بالالةوقآ  
ٌوشيمَى حالةالً دلالةٓ وبالال ئالةو لةضالة تالةاوا       
خالالؤدَى بمالالةٓ دةٌالالَى ض ِالالاظَى ئالالايّى ٌالالوشيمَى  
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حةالً دلةٓ د ضالوِمى بالَ  طوٌالآ ئالةظ ضالرتآ      
ضالالسودَيْ دةِقالالَى ٌالالوشيمَى ً طالالةً ٌسزظالالى     
دويسدئَيخْ ذخواِدٓ و طؤالداِا اوزئاِالا ثالزوش     

ٓ ض ضاظَى خؤ يَى دي ى د وئةظ ضةِدة ٌة ٔةٌييا
 وئةُ دشاِني .

بسايَى ٌوضىٍآ ثػ ى تالة ئالةظ ضالةِدة شاِالى     
بصزيرتيْ وةخ  خؤ ذ ضرتآ وٌالوشيمَى دويالس   
بَيخة وطؤَى خؤ بدة اوزئاِا ثزوش لا خؤدَى ض 

ََنا أََنهَونا الَّنِاََن آَمنُن ْا اْسنَرِجيُب ْا  ةزٌاَِى  دلالةت  
ِِ َوِلليَُّسنن ِل ِإَذا َ َعنناُكو  ِلَاننا َُْحيِننيُكْو َواْعَلُانن ْا َأنَّ ِللّنن

ننُيونَ  َْ ِِ ُتْح ُِ ِإلَْينن ِِ َوأَنَّنن َِ ََُحنن ُل َِنننْيَن اْلَاننْيِ  َويَنْلبِنن  اللّنن
 .24 االِفاً
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ئةى ئةوَيْ بالاوةزى ض  /  غسزظةلسِا ئايةتَى
وحةممالةدى  لالو خودايالة و ض ٌ   د يّاىٔخودَى 

يَى د بةزضالظا خالودَى   يلو ثَيةةٌكةزة ض طؤداز
ةزٓ ئةطالالةز وآ ٔالالويْ بالالالؤ وَى  ووثيةةٌكالالةزى 

و  يَى طاشيمسٓ  يا ٔالويْ ثالَى شَيّالدى بالق    يحةا
يا دِيالا وئاخسةتالا ٔالةوة    يدطؤداِا ٔةوة دا ضال

ٔةية ؤويْ ال طةوالالى خالودآ بالاوةزآ ال بالصاِْ       
ية ئةوة ٔةٌى تػ آ ض ِزَيظة دبةت َئّدى خود

ِاظكالةزا ٌسزظالى ووى   د ة يوئةوة يَى دغَي  بمةظ
 َىد وئالةو يالَى َٔيالراى    يوى دضدا يَى دوالَى يتػ 
لو ٔالويْ د بةزضالظَى بطالْ ئةطالةز وى      ديةَئّد

طاشى ٔةوة لسض ضوِمى ٌىمَى ٔةز تػ ةلى يَى 
يالالة ؤالالويْ بالالصاِْ لالالو ٔالالويْ بالالالالؤ ِززذةلالالا  يو
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ظجا ئالة  َيّالة لالالؤٌمسٓد  ٔ   دَىيطوٌآ تَيدا ِةب
ن دَى وى جصاى وةزطالست يالَى َٔيالراى    َيئٔةز 
  .يوى ب

ةضة بؤ وى لةضى يالَى  يا ذٌّظة ئةظ ضةِدة ب
زَيما دزوض  بظَي  د وبساَى خوغال ظى ئالةش ض   
خودَى لةُ حةذَى لسِا ٌْ بؤ تالة بالؤ خالودَى د    
ئةش ثاوداُ ظآ الثةزآ لالوُ بمالةُ و وةزطَيالِسُ د    
ضوِمى ٌْ باغى بؤ تة دظَي  واةد ٔصزِةلة ئةش 
يَى تة ذتػ ةلَى حةالً و خؤؽ ددةٌة ثاؽ  ئةش 

ا ضرتآ و ٌوشيمَى ض خودَى لةُ ئةطةز طؤداِ
يا حةالً با ئةش دا بةزى تة طالؤَى خالؤ دةٌالَى د    
بةىَل بسا ذبزِةلة ئةش وتالؤ وئالةُ ٔالةٌى عةبالدَيْ     
خودَيّة ودظَي  ئةُ ً دويظ وَى زَيمالَى بطالني   
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يا خودَى بؤ ٌالة زوِمالسى وديالازلسى د دا ئالةُ     
ٔةٌى ض ئةطالةزَى ديظطالووِا ظالَى ِزَيمالَى ً بالْ      

ً ثَيةةٌكةزى ضالظ ضيكةزا خودَى لوُ بكني ً طة
ىَل بْ وضةحابآ وٌسوظَيْ ضاه ً ِززذةلا وةضالا  

 لو ض ضيكةز ِةى ذبىى ضيكةزا خودَى .     
 

 -: ىـنـيـبـتيَ

ش يَيْ تة طز ٌْ تة طزا ئايةتَيْ اوزئاِا ثزو
يا  -ثزوش تة طزا اوزئاِا لسيْ ض ٔازيمازيا)

 .(ٌاٌوض ا تةحطني دوضمى
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 نبينا حممد وصلى اهلل على
 ،وعلى آلى وصحبى وسلم
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