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 بةندى يةكةم
 ))دزوضت كسدُى ئادةَ و زِيَصهيَِاُى((

 (ّ ًٓبًًى. نلِْىوَ بلؿِْ َُالًٓهُو هُكنًٌَِ -كِيَنيًَٓاِْ ٓاؿَّ  -ثًُو ثايُّ ٓاؿَّ  -ؿَكنُوتِٓ ٓاؿَّ )
 

 (1)"دةزكةوتِى ئادةَ"
ِ ؿَهعت ثع    ٓريؤنِ ػُيل نلؿِْ )ٓاؿَّ( بُو طفت و طؤ بُْاوباْطُّ ًَْىإ ػعىؿاو َُالًٓهُتعُناْ  

ؿَنات نُ يُُْٓـ دًَطايُنِ قىكٓإ ؿا ٖاتىوَ... يعُو طفوىطؤيعُؿا ػعىؿا ٖعُوايةِ ٓعُوَ بُةليٌعوُنإ       
ِ   ،(ّ ػؤّ ؿَؿات نُوا يُهُك )مَوّ( دًًًٌََٓٓو بؤ ػؤّ ؿاؿًََْتَال٥ه١)  نُ )ٓاؿَّ و وَٓعُو ْعُوَناْ

  ّ ّ  ؿا و ؿَياْهعات بعُػاوَِْ ؿَهعُآلت    يُتِ(و باآلؿَهوًإ ؿَنعات يعُمَو ؿا، بعُآلّ ةليٌعوُنإ    تًعا
يُنُّ، ْاتىاًَْعت   يُبًووِٓ ُّٓ ُٖوايةُ هُكهاّ ؿَبٔ، ٓىْهُ ُٓوَّ ؿَبًَوُ دًًٌَِٓٓ ػىؿا يُهُك مَوّ

ِ    ،وآلت و َىيةهًَهِ طُوكَو ةلاوإ ؿاَُمكيًََٓت و بُكيَىَ ببعات  يعُوَ وَى   نُيعُ كِووّ كَِظيعُت و ثعان
ّ       َىيةهُ ةلاواُْنُّ ٓامسإ بُكيَىَ بًَٔت، ؿا  ٓىْهُ ػعىؿا ثعًٍَ "ٓعاؿَّ"يٍ ػعُيةهِ تعلّ يُهعُكمَو

   ّ ؿا ٖعُبىوَ، يُبعُك َُٓعُ ةليٌعوُنإ ؿواّ      ؿكوهت نلؿووَو بُآلّ ُٖك نعلؿَوَّ ػلاثًعإ يُهعُك مَو
بًووِٓ ُٖوايةُنُ كِووؿَنُُْ ػىؿاّ ثُكوَكؿطاكيإ و ؿَيةًَٔ: )ٓايا يُهُكمَوّ ُٓو َلؤظاُْ ؿاؿًًََْت نعُ  

مَوّ ؿًًََىيَٓٔ و ػىيَِٓ تًَـا ؿَكِيَقٕ يُناتًَو ؿا ًََُُٓ بُثاى و ب طُكؿو ثريؤمت  كّ()ػلاثُ و بُؿنابُ 
يُو بؤ ًعىنلاُْ بعقيَلّ و هىثاهطىماكيًٌعت     نُ ًايووُّ ًهؤو كِيَنت ِْ ،كِاؿَطلئ يُُٖك ًوًَهِ وا

  ِ ِ  بُطُوكَو َُمْت ؿاؿًََْري؟( ةليٌوُنإ َُُٓيإ بُػىؿاّ ػؤيإ ؿَطىت ٓعىْهُ بعُسىنُ ّ  ثعانًنَي
ًَوعُ د ٌْعري، ٖعُكوَٖا ػؤيعإ بعُ           ػؤيإ، ػؤيإ بُباًرت ؿَبًِٓ يعُو َلؤظعُ ؿكوهعت نعلاوَّ نُؿَب
ًايووُتلو يُثًٌَرت ؿاؿَْا بؤ دًًٌَٓٓايُتِّ مَوّ، بُآلّ ػىؿا يُوَآلَِ ثلهًاكَ قُتًى َاوَنعُيإ ؿا  

ًًٌَإ ث  كِاؿَطُيًَُْت نُ )ُٓوَّ كِاموًًَُّْٗٓ ًاككاوَنُّ ُٓو َُهُيُيُو سًهُُتِ ػُيل نلؿِْ ٓاؿَ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ػىؿا ػؤّ ؿَيناًْت ُٓو ةليٌواُْ ْاينأْ(. ُٖكوَى ةُكَىويُ: ط

ٿ       (2)ٺ  ٿ  ٿ   ٿ   ٺ      ٺ    ٺ  ڀ        ڀ    ڀ       ڀپ  پ  پ

  .33البقرة /صٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ٹٹ      (3) ٹ

                                                 
 
ُ  -ٓعاؿَّ -بُناكًَُْٖٓاوَ وَى ُٓوَّ نُ بؤ ثًَغَُبُكاِْ ؿواّ  -ٓاؿَّ-ت بًِٓ: قىكٓإ ماكاوَّ )ثًَغَُبُكيَوِ(ّ بؤ ( 1) آلّ ّ بعُناكًَٖٓاوَ، بع

(يُى وت و ويَقّ يُطُألؿا نلؿووَو "ةعُكَإ بُٓعانُ"و "كِيَطعريّ يعُ ػلاثعُ"و "سعُآلأل"و       ٚاضط١ُٓوَّ ؿياكّ نلؿووَ نُ ػىؿا بُب  ًَاْطري و )
كِوو ؿا َاْاّ ثًَغَُبُكيَوِ ؿَطُيًَُْت. ًََُُٓ يُهُك ٓعُّ بٓاةُيعُ ٓعريؤنِ ٓعاؿَّ ؿَػُيٓعُ       "سُكاّ"ّ بؤ ؿياكّ نلؿووَ، ََُُٓ ػؤّ يُػؤّ

 ُٖكوَى ٓؤٕ يُقىكٓإ ٖاتىوَظ ََُُٓ ُٖك يُٓىاكًَٓىَّ ػووُٓكِووّ َُٖىو ٓريؤنُناِْ تلّ ثًَغَُبُكإ ؿا بُث ّ ٓاؾ و ًََقووّ َلؤظ.
 (ّ ثانِ ػىؿا. ذاتواتُ ؿووكػووُٓوَّ هًفُتِ دُهوُؿاكّ يُ )( ْطبض: )تطبٝض( 2)
 يُ هًفُتِ ػلاخ نلؿٕ. واتُ ؿووكػووُٓوَّ نلؿاكَناِْ ػىؿا ( ْكدع: )تكدٜظ( 3)
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 ثوة وثايةى ئادةَ

 
ِ      ػىؿاّ َُم ؿا  ٕ ؿواّ ػُيل نلؿِْ ٓاؿَّ ْعاوّ ٖعَُىو ًعوًَهِ يُطعُأل سُقًكعُت و ػاهعًُتُناْ

ةًَلؿَنات تانى يُهُك مَوّ باآلؿَهت بًَت و هىوؿّ تُواويًٌإ زيَ ببًًَٓت. ثاًإ ػىؿا ؿَيُويَت ٓعُوَ  
ماْوعت و   ثًٌاِْ ةليٌوُنإ بـات نُ ُّٓ بىوُْوَكَ تامَيُّ يُناكوباكويإ نُّ ؿَنعلؿَوَ يعُوإ ميعاتل   

ّ ُٖيُو ؿَبًَت بُٓاوّ ػؤًًإ ُٓو ؿياكؿَيُ ببًٓٔ. ُٖك بؤيُ ؿاوايإ زيَ ؿَنعات، ْعاوّ ٓعُْـ     ماًْاكّ
ًوًَهِ ؿياكّ نلاوو ػاهًُتُناًْإ ث  بًةًَت طُك ُٓوإ بُطىَإ و بؤٓىوِْ ػؤيإ واّ ؿاؿَْعًَٔ طىايعُ   

بعىوكؿٕ   ّ ؿا ؿَهوُوهإ ؿَبعٔ و ؿاواّ زيَ يُٓاؿَّ مياتل ًايووُّ د ًٌْٓايُتِ هُكمَوئ.. بُآلّ يُوَآل
يعُت كِاؿَطعلئ    يُػىؿاّ ثُكوَكؿطاكيإ ؿَنُٕ و ؿَيةًَٔ )ػىؿايُ ًَُُٓ ُٖك بُو ثاى و بًَطُكؿّ و ثريؤمّ

 ِ يُنًٌعت بُكاَبعُك ػىاهعوِ ػعؤت ْانعُئ ٓعىْهُ ٖعًض         نُ ُٖك ًايووُّ ػؤتُو ًٖض بُكُٖيةوعو
نُ ػؤت ةًَلت نعلؿبري و ثًَعت بُػٌعًبري، ُٖكػؤيٌعت ماْعاو       يُ تُْٗا ُٓوَ ُْبًَت ماْووًَهُإ ث  ِْ

ٓاطاؿاكّ يَُُٖىو ًوًَهـاو ؿاْايت يُُٖك ناكيَهـا نُ ؿَيهُيت(.. ثاًإ ػىؿاّ ثاى و ناكبُد  ؿاوا يُ 
بهات و يُو ماْووُّ ػؤيًإ ث  بطُيًَُْت، بؤيُ ث ّ ؿَةُكَىيَت:  )ٓاؿَّ( ؿَنات نُ ةليٌوُناًٍْ ةًَل

ياُْيإ ث  بًة  نُ َٔ ثلهًاكّ زيَ نلؿبعىوٕ( ٓعاؿًٍََ وَآلّ ؿَؿاتعُوَو     ُوايةِ ُٓو كِاهوِ)ُّٓ ٓاؿَّ ٖ
ثًُّ ػؤّ يُهُك ةليٌوُنإ ؿَكؿَػات نُػىؿا ث ّ بُػًٌىَ. ًٓرت يًَلَؿا ػىؿاَ كِووّ طفواك ؿَناتُوَ 

ؿا ُٖيُ يُو  ٕ و مَوَّةليٌوُنإ و ؿَةُكَىيَت: )ٓايا َٔ ثًَِ ُْطىتٔ نُ ُٖك ػؤّ ؿَمامن ِٓ يُٓامساُْنا
   ِ  ًواُّْ نُدطُ يُػؤّ نُهِ تل ْاياْناًَْت، ُٖكوَٖا ٓاطاؿاكّ يُُٖك وتُو طفواكيَهوعإ و يُٖعُك ًَْٗٓع

 .و ؿَكووُْناًٌْوإ؟( يُنِ ًَْى ؿأل
ڦ  ثىػوُّ ُّٓ باهُّ ثًٌَعىوَ يُّ ٓايُتعاُْوَ وَكطرياوَ نُ ػعىؿا تًايإ ؿا ةُكَىويعُ: ط

چ  چ  چ  چ    ڇ    (2)ڃ  ڃ   ڃ  ڃڄ  ڄ    (1)ڦ  ڄ  ڄ

                                                 
 
(عُ، واتعُ  املطُٝات( يًَلَؿا ْاوبلاوَنإ)أمسا٤واتُ ػىؿا ْاوّ َُٖىو ًوًَهِ ةًَلّ ٓاؿَّ نلؿ، َُبُهت يُ وًُّ ) )َٚعًَََِّ آدََّ االِضَُا٤َ ُنًََّٗا((1)

َ   -ٓعاؿَّ ع يُى ػووُ ؿيةِ   ػىؿا ماًْاكّ ًوُناِْ بُب ؿياكّ نلؿٕ و ؿَهوًٌٓاْهاكّ بعُطىيَلَّ تىاْعاّ ٓاَعاؿَيِ ػعىؿّ َعلؤظ       ععُوَ. ػعىؿا
يَواو ؿَهوىكَناِْ ػىؿإ نُ يُفيَل سىنُِ ماْوت و ياهاناِْ قاماْر و ميعإ  ماْووًَهِ ثًَىيووِ ػووؤتُ ؿيةًُوَ نُ ؿَكباكَّ كاهوِ ًوُنإ و كِ

ِ      َِطُمّ بًُعُكّ بعُ )َعريات( ٓعُو ٓاَعاؿَي     ٓىْهُ كِ ،ؿإ. واقًعًٍ ثٌوطريّ ُّٓ بريوكِايُ ؿَنات يعُوَ   يعُ هلوًعوًُّ يعُ )ٓعاؿَّ(ّ بعاون
يُو ياهاناِْ ًًَىَّ ثًَهٗاتُّ كؤفبُكؤف بُثًَِ تىاْاّ نؤْرتِؤأل نلؿًْعإ   بُتًَجُكِبىوِْ ٓاػُنإ بؤ َاوَتُوَ. ُٖك بََُُ ًًَُّْٗٓناِْ ُّٓ مَوّ

ٌٌ فِٞ األِزضِ خًََٖٓاِْ ةُكَايٌوُنُّ ػىؿاَ  ؿَؿؤمُْوَ يُطُأل بُؿّ  ( )َٔ يُهُك مَوّ دًًٌَِٓٓ ؿاْاوَ(. ًَِٝف١ّ)إِِّْٞ دَاعِ
كإ و ُٖكوَٖا ؿَكباكَّ ماْووُنُّ ٓاؿَّ طىتلاويٌُ ػىؿا يُْاػِ ٓاؿََـا ماْووًَهِ ػىيةكاْـووَ ؿَكباكَّ ْاوّ ٖعَُىو بىوْعُوَكإ و طًاْعُوَ   

مََإ و ٖاوفياِْ ػُيةهِ ؿًْا ؿَبٔ و ؿاًٌْوىّ ًَْى ؿًْعا  تل يُو ًواُّْ نُ ٖاو ٓامساُْنإ و مَوّى ٓافَأل و كووَى و ًٓاو ؿَكيانإ و ُٖكًوًَهِ
 نُّ ػىؿا. ٓاتادِ بُ ْاهًًٓإ ؿَبًَت تانى بُٓاهاِْ بوىاًَْت فياِْ تًَـا بُهُك بُكيَت. ُْػامسُ ُٓو نُهَُ دًًٌَِٓٓ ػىؿا ؿَبًَت يُهُك مَويُ

 : ُٖوايةِ ث بـَٕ، ٓاطاؿاكّ نُٕ يُْاوَنإ. أْب٦ْٛٞ: )أخربْٚٞ( (2)
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  گڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک  ڈڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       

 . 33-31البقرة/صۀ
 

 زِيَصهيَِاْ هة ئادةَ

ڱ  كوَى ػىؿا ةُكَىويعُ: ط نُ )ٓاؿَّ(ّ زيَ ؿكوهت نلا، ُٖ ،قىكٓإ باهِ ُٓو َاؿَيَُإ بؤ ؿَنات

-ب باوَكَِنعاِْ  واتُ )ُّٓ ثًَغَُبُك ُٓو ٓريؤنُ بعؤ  . 71ص/صڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ
بطًَلَِكَوَ نُناتًَو ػىؿا يُهُكَتاوَ كِووّ نلؿَ ةليٌوُنإ و ث ّ طعىتٔ ٓعُوا َعٔ َلؤظًَعو      -َُنهُ

 نلاوَو ًععًًَلاوَ(... ُٖكوَٖعا ػعىؿا يُّ نُ بُٓاو تًَهُأل ،)ُٓو ػؤيةُّ :يُقىكِ ؿكوهت ؿَنُّ(، قىكِ واتُ
.. واتُ: )ًَُٓعُ َلؤظُعإ   26احلجر/صھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  كِووَوَ ةُكَىويعُ: ط

و تععُكمّ ًٓٓوععاًَْو ؿا ؿكوهععت نلؿ(...ٖععُكوَٖا   يععُقىكِيَهِ بععؤَ و كَِْعع  كََِ و يُهععُك ًععًَىَ  
ظِ يُو قىكَِ وًعهُ  واتُ )ػىؿا َلؤ 14/ الررن  صے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳ةُكَىيُ:ط

 .. .ؿكوهت نلؿ، وَى ُٓو قىكَِّ نُ تاكِاؿَّ كَِقبىوُْوَ ؿَهىتًَٓليَت(
بُث ّ ُّٓ ٓايُتاُْ ػىؿا ٓاؿََِ يُقىكِيَهِ كََِ يُهُك ثُيهُكو تُكمّ َلؤظًَو ؿكوهت نلؿووَ تعا  

ِ ؿَٖعات، قؤْعا    ُٓو ناتُّ نُقىكَِنُ بُكِاؿَيُنِ وَٖا ووًو بىوَتُوَ نُ ُٓطُك ةىوّ ثًابهلايُ ؿَْط
ّ بُهُك قىكَِنُؿا ًَٖٓاوَو ثاًإ يُكِؤسِ ػؤّ ةىوّ ثًاؿانلؿووَو ًٓرت بىوَتعُ   قؤْاةًٍ طؤكاْهاكّ بُ

َلؤظًَهِ ثًَو ٖاتىو يُ طؤًت و ػىئَ و ًَٓوو و ُٓو ُْٓـاَاُّْ نُ بنووتٔ و ُٖهعت بُكٖعُّ ؿيَعٓٔ و    
.. ثاَ ُّٓ ػعُيل نلؿْعُ ػعىؿا ةعُكَإ بعُ      بُػىاهوِ ػىؿاو تًَفهليِٓ َلؤظًٍ يُ دِ و دىوألؿا ؿَبٔ

ةليٌوُناِْ ؿَنات نُ نلِْىوَ بؤ ٓاؿَّ بُكٕ )نلِْىوًِ كِيَنيًَٓإ( ُْى )نلِْىوًِ ثُكهذي( ٓىْهُ ػعىؿا  
ۋ  ط تل بجُكهذي. ػععىؿا ةُكَىويعُ:  ةُكَإ بًُٖض نُهععًَو ْانات نُدطُ يُػؤّ ؿكوهت نلاويَهِ

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ى  ائ

 ْا:  -ٓاؿَّ-. يُّ ٓايُتاُْؿا بُه  ػُآلت ػىؿا كِيَنّ يُ 29ر28احلجر/صۆئ  ۆئ  ۈئ  
 يُنُّ/ بُؿَهوِ ػؤّ ػُيكِ نلؿ. 

 ؿووَّ / يُكؤسِ ػؤّ ةىوّ وَؿَيًَٗٓاِْ ثًَـانلؿ. 
 نُ نلِْىوَ)هىوفؿَ(ّ كِيَنّ بؤ بُكٕ.  ،يُّ/ ةُكَاًٌِْ بُةليٌوُناِْ نلؿ ه 
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 ى "ئيبويظ" سُِووغى ًةالئيلةو ضةزكيَػىك
ةليٌوُنإ )َُالًٓهُ(ّ ػىؿا ُٖك َُٖىويإ بؤ بُد ًَٖٓاِْ ةُكَاُْنُّ ػىؿاّ ثُكوَكؿطاكيإ 

 بلؿ، تُْٗا )ًٓبًًى( ُْبًَت نُ ًَِ ُْؿاو بُُْكيوِ ػؤ بُمٍ ماْري و ْهىويةِ -ٓاؿَّ-نلِْىوًًإ بؤ 
ببات.. ػىؿا يُّ كِووَ يُ )ًٓبًًى(ّ ثلهِ )ُٖكُْٓـَ ػىؿا  -ٓاؿَّ-نلؿُْوَ قايٌ ُْبىو نلِْىوَ بؤ 

ؿواّ  -ٓاؿَّ-ّ ثلهِ ؿَكباكَّ ٖؤّ هىفؿَُْبلؿِْ بؤ  ػؤّ ماْايُو ٓاطاؿاكّ َُٖىو ًوًَهًٌُ( زيَ
ُٓوَّ نُ ةُكَاًٌِْ ث  نلؿووَ، نُِٓ )ًٓبًًى( بُوَ ثاهاو بؤ ػؤّ ؿيًََٓوُوَ طىايُ يُكِووّ ثًَهٗاتُو 

يُ )قىكِ( ؿكوهت  -ٓاؿَّ-باًرتَو ػؤّ يُ )ٓاطل( ؿكوهت نلاوَ بُآلّ  -ٓاؿَّ-يُوَ يُ  َِاؿؿَّ دُهوُي
نلاوَو ًٓرت بُكِاّ ػؤّ ٓاطل يُ قىكِ باًرتَو بُكِيَنتلَ، بُّ كَِْطَُ ُٓوثُكِّ يىوتبُكمِّ ثًٌإ ؿا. يُّ 

ُٓبُؿّى ًٌَُُٖيًٌِ ناتُؿاو بُٖؤّ ُّٓ بُمٍ مآًُْوَّ، ػىؿا يُبًُُٖت ؿَكّ ؿَنات و ُْةلَتًَهِ 
  (1)ےط ُٖك بُٖؤّ ػؤ بُطُوكَؿاْاًُْوَ تا كِؤفّ ؿوايِ زيَ ؿَنات. ػىؿا يُّ كِووَوَ ةُكَىويُ:

﮸  ﮹  ﮺ ﮻   ﮼  ﮽   ﮾ ﮿          (2)ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵ ﮶    ﮷  

        ڭ  ڭ  ڭ                                       ﯀  ﯁    
 (5)78-73ص/صۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ  حئمئىئ(4)ۇ  ۆ   ڭ  ۇ (3)

                                                 
 
( يُطُأل ػؤؿاُْواْـٕ بًًَُىَّ هُكػىاكنلؿُْوَ. ثاًإ يًُعُك  ؿا بعَُاْاّ   تريٌيُ ) نلِْىوَ بلؿٕ )هذىؿ( يُبًُّٓٔٓ مَإ ؿا ٌَ نُِٓ( 1)

  )ؿاْاِْ ْاوُٓوإ يُهُكمَوّ بَُُبُهوِ ثُكهذي و بُْـايُتِ( بُناكٖاتىوَ. بُآلّ يُّ ٓايُتاُْؿا َُبُهت يُنلِْىوًُنُ كِيَنيًَٓاُْ..
طىتىويُتِ نُ ْاويَهِ عُكَبًّعُو يُوًعُّ   "ابٛعبٝدد٠"   يُ بؤ )عُيُّ(. بُآلّ ةُيلَ عُكَبِ )اعذُٞ(٣ "ًٓبًًى" ْاويَهِ بًاِْ( أبًٝظ 2)

 األبعاد عٔ اشبري اٚ ايٝأع َٔ زمح١ اهلل(. )إبالي(َوَ وَكطرياوَ بَُاْاّ ؿووكػووُٓوَ يُػًَلو ٓانُيإ ب ٓىًََـّ يُكَِظيُتِ ػىؿا )
نلؿِْ ُٓو َُٓهُّ نُ ٓاطل يُ قىكِ باًرتَ يُبُك ُٓوَيُ ٓىْهُ ٓاطل ػاوَٕ تًٌعهِ ٖعُآلتىوّ بعُكمو دعىإ و ٖاوًعاِْ هلوًعوِ        اكّؿي( 3)

ّ بًَُٖنّ ُٖيُ، بُآلّ ػاى و ػعؤأل تعُْٗا نعاكيًَهلاوّ     يُناُْ، بُآلّ قىكِ تاكيهُ، ُٖكوَٖا ٓىْهُ ٓاطل ناكو ناكيطُكيِ ُٓهوًَلَو ُٖهاكَ ٓامساِْ
 ْفعاٍ( و ثُهٓـنلؿِْ يُهُكَ. )ا
 ( واتُ يُبًُُٖت ؿَكبٔؤ. َٔ ازب١ٓواتُ )( "َٓٗا" 4)
 "ت بًِٓ/ تُةوريّ ُّٓ ٓايُتاُّْ ثًٌَىو يُو بلِطُيُّ ثًٍَ ٓايُتُنإ و يًَهـاُْوَّ ُّٓ وًاُّْ ثُكاويَنَناِْ ْىوهُكؿايُ. "وَكطًَلِ(  5)
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 بةندى دووةم
 ))ئادةَ و ئيبويظ((

يًَبىكؿٕ يُ  –ُٖيةُّ ٓاؿَّ  -ةليىؿاِْ ٓاؿَّ يُاليُٕ ًٓبًًوُوَ  -( ٚا٤)سُػُيل نلؿِْ  -ؿَكنلؿِْ ًٓبًًى يُبًُُٖت )
 (.ُٓو بًُُٖوُّ نُ ػىؿا ٓاؿََِ تًا ؿاْابىو –ٓاؿَّ و ؿَكنلؿِْ يُبًُُٖت 

 
 هةبةٓةغت -ئيبويظ  -دةزكسدُى 

" -نلؿِْ يُنلِْىوَ بلؿٕ بعؤ ٓعاؿَّ    و ػؤ بُطُوكَؿاْإ و هُكثًَِٔ هناّ ًٓبًًى يُهُك هُكنًٌَِ
يعُ بُكاَبعُك ٓعُّ     -ّ ًٓبًعًى   بُآلّ ؿاواناكّ -ؿَكنلؿِْ بىو يُبًُُٖت" بُهُكًؤكّ و كِيوىانلاوّ

فّ قًاَُت َؤيةُتِ ث  بـاو بُميٓعـوويِ بًًًَٗةًَوعُوَ،   نُ تا كِؤ ،ؿا يُ ػىؿاّ ثُكوَكؿطاك ُٓوَبىو-هنايُ
  ّ ّ -ًٓبًعًى -يُنعُّ   ػىؿاَ يُبُك سًهُُتًَو " نُتًُْا ػىاهت و ٓرياؿَّ ػؤّ تًعاؿابىو" ؿاوانعاك

يُنعُّ طعىتِ )ػىؿايعُ يُبعُك ٓعُوَّ       ثُهٓـنلؿو بؤّ د بُد نلؿ... )ًٓبًًى( يَُُكِ ٖؤّ ؿاواناكّ
ُو سىنُُّ نُ يُْاوّ ؿَبُيت يُ ؿؤمَؾ ؿا، ٓعُوا هعىيَٓـ ؿَػعؤّ نعُ     يُبًُُٖوت ؿَكنلؿّ و هنات ؿاّ ب

و يعُ كِيَطاكِاهعوُنُّ    -ٓاؿَّ-ُٓوثُكِّ ُٖوأل و نؤًٌِ غَُُ ناك بؤ طىَلِانلؿٕ و يُكِآالؿاِْ ُْوَناِْ 
تؤَ ؿووكيإ ػَُُوَ، بؤ ُّٓ َُبُهوَُ ؿَبًَت َُٖىو ًًَىامو ٓاَلِاميَو بُناكبًَِٓ، ُٖكوَٖا يَُُٖىو 

و ةُةًةُت بىوٕ والواميًعإ بُٖعٍُ بعنامن تعانى      ٓاكِاهوُيُنُوَ بُُٔ هُكيإ و ناتُناِْ ب ٓاطايِ كِوو و
بهُّ ث ْعُمإ بعٔ و هىثاهعطىماك     ؿَطَُُ ًْامّ طىَلِانلؿٕ و تًَهـاًْإ، ًٓرت مؤكبُّ بُْـَناْت وا زيَ

و ؿَكنلاو يُكَِظيُتِ ػؤَعُوَ   اِْو هُكطُكؿ )بُهُكًؤكِّ :ؿايُوَو ةُكَىوّ بُآلّ ػىؿا بُكثُِٓ ،ُْبٔ
بلِؤ ؿَكَوَ يُبًُُٖت، هىيَٓـيٍ ؿَػؤّ نَُٔ ؿؤمَؾ ثلِ بهُّ يُ تؤو َُٖىو ُٓواُّْ ًعىيَٓت ؿَنعُوٕ.   

ٿ  ٿ  ٹ  ط ؿا ةُكَىويعُ:  نلاوَو ػىؿا تًاّ ََُُٓ ؿَقِ وتىويَقَنُيُ ُٖكوَى يُقىكٓإ ؿا ؿياكّ

ڃ  ڃ  ڃ        (2)ڄ  ڃ     ڄ     ڄ   ڦ  ڄ     (1)  ڦ      ڦ     ڦ    ڤ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤ

ژ     ڈ    ڈ       ڎ     ڎ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   (4)ڇ     ڇ      (3)ڇ  ڇ    چ  چ  چ  چ

ڱ  ڱ   (6) ڱڱ   (5)ک  گ  گ   گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  کژ   ڑ  ڑ  ک  ک

                                                 
 
 ٕ. واتُ هُكًؤكَِنإ، ب ؿَهُآلتُنا ( )ايؿاغسٜٔ(1)
 ػىؿا ػُيةهِ يُطؤكَِناًْاُْوَ ميٓـوو ؿَناتُوَ.  نُ ُٓو كؤفَّ (عُوَ ٖاتىَ، واتُبعحوًُّ) يُ()ٜبعجٕٛ(2)
(عُوَيُ بَُاْاّ )تًآىوٕ(. طىتلاويٌُ ؿاْاِْ طىَلِايًُ يُؿيةـا نعُ َُٓعَُ بريوبعاوَكِّ ثىوٓعُأل ؿكوهعت      إغٛا٤يُهُكٓاوَّ ) ( )أغٜٛتين(3)

 ؿَنات. 
ألقعدٕ هلِ ع٢ً ؾساطو ) نُٓاَلِامّ )عًِ(يًَلَؿا البلاوَو واّ ؿاؿًََْٔ بُٓكَِتِ كهوُنُ،وجؤكِاِْ كيَنَإ يُوبلِوايُؿإثهلِ( ()ألقعد4ٕ)

 ؿابًَِٓ و الياْـَّ(.  )ؿَبًَت يُهُك كيَطاكاهوُنُت بؤهُيإ بؤ:(بًَت، واتُاملطتكِٝ
 ( هُكًؤكِو ب ْلؾ. ضبكٛزاواتُ )( )َرؤَا( 5)
 ؿَكنلاوو ؿووكػلاوَ.  واتُ( )َدسٛزا( 6)
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 ..18-13األعراف/صڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ
يُاليُٕ )ًٓبًًى(عُوَو ؿَكنلؿِْ  -ٓاؿَّ-اّ ُٖيةؼُيةُتاْـِْ قىكٓاِْ ثريؤم يُدًَطايُنِ تلؿا ؿو

)ًٓبًًى( يُبًُُٖت و بُيةًَٔ ؿاِْ بُوَّ طىايُ يُهُك ُٓو هنايُ َُٖىو ٓاؿًََناؿيَو يُهُك كِآ 
الؿَؿات، بُآلّ يًَلَؿا قىكٓإ )واتُ يُّ دًَطايُو ُْٓـئ دًَطاٍ تلؿا( بُيةًَٔ و هىكبىوِْ )ًٓبًًى( 

ْـَكِاهت و ٓانُناِْ ػىؿا ثىوُٓأل ؿَناتُوَو ُٓو َقؿَيَُ بُباوَكِؿاكإ ؿَطُيًَُْت نُ ةًأَل بُكاَبُك بُ
يُ،  يُنِ ِْ بُكاَبُك ػىاْاهإ و بُْـَ باوَكِؿاكَناِْ ػىؿا ًٖض ناكيطُكّ -ًُيوإ-و تُيةُنُّ 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ       ڑ   ط ُٖكوَى ػىؿا يُّ ٓايُتاُْؿا ؿَةُكَىيَت:

ڱ  ڱ   ڱ  ڱ     ڳ     ڳ  ڳ    ڳ        گ      (1)ک     ک  ک گ  گ  گ  ک

       ہ  ہ   ہ   ہ  ھ   ھ    ۀ     (3)ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ (2)ں  

ۇ   ۆ    (7)ڭ  ۇ(6)ڭ  ڭ  (5)ے  ۓ     ۓ  (4)ھ  ھ  ے

  ائۋ  ۋ  ۅ  ۅ       ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ٴۇۆ  ۈ  ۈ

 ...65-61األسراء/ص ائ   ەئ  ەئ  
هعووّ زيَ بهعُٕ    -ٓاؿَّ -)ػىؿا بُةليٌوُناِْ طىت" َُٖىوتإ بًًَُىَّ ػؤَُٓاْـُْوَ بؤ  :واتُ

ْعُبًَت نعُ بعُ     -ًٓبًعًى -وكِيَنّ زيَ بًَٓٔ"، ةليٌوُنإ َُٖىويإ ُّٓ ةُكَاُْيإ د بُد  نلؿ تُْٗا 
نلؿووَ( ػىايُ تعؤ ٖعؤّ ٓعُوَّ    نلؿُْوَ طىتِ )ٓؤٕ نلِْىوَ بؤ نُهًَو ؿَبُّ نُ يُقىكِ ؿكوهت  ْهىويةِ

ت يُهُكوو َُٓوَ ؿاْاوَو ؿاواّ نلِْىوَ بؤ بلؿًِْ زيَ ؿَنُيت؟ بؤٓعِ يعَُٔ   ع   ٓاؿَّع ث بًة  نُ بؤِٓ  
نعُ  -بُكِيَنتلو باًرتت ؿاْاوَ يُ ناتًَهـا َٔ يُو باًرتّ؟ دا ُٓطُك بعُٖؤّ ٓعُّ نلِْعىوَ ُْبلؿَُْعُوَ     

ًُوَ تا كِؤفّ ؿوايِ تانى َُٖىو ُْوَناِْ ُّٓ َلؤظُ )ٓاؿَّ( مب ًًَٖةً -ةُكَاِْ تؤّ تًاؿا ثٌت طىآػوت
و وكيايًّاُْوَ  بُةليىؿإ و طىَلِانلؿٕ يُْاوبُكّ تُْٗا ُٓو ُْٓـ ُْوَ نَُُ ُْبًَت نُ بُٖؤّ ػىاثُكهوِ

 ؿَياْجاكيَنيت و يُطىْاه بُ ؿووكيإ ؿَنُيت، ُٓطُك ُّٓ ؿاوايُّ وَكطليت و بؤ ُّٓ َُبُهعوُ سيًًَٗةًوعُوَ،  
 ُٓوا ًٍَٓ يُهُك ُّٓ َُبُهوُّ و ٓاناَُناًٌِْ هىوك ؿَمب(.

 ّ ؿا بُُٖكًَِععُنلؿُْوَ يععُو دععؤكَ وَٓععُو ُْواْععُّ ٓععاؿًََناؿ   ػععىؿاَ يُطععُأل وَآلَععِ ؿاوانععُ

                                                 
 
 .. ٖؤيُنُيِ ث  بًة . .واتُ )ُٖوايةِ ث بـَ( ٓاطاؿاكّ نُ ( )أزأٜتو(1)
 بىوٕ.  واتُ كاياْـَنًٌَِ بُكَو طىْاه و ياػِ ( )ألستٓهٔ(2)
 واتُ بلِؤ بُالّ ناكو ػىاهوِ ػؤتُوَ.  ( )أذٖب(3)
 ّـاو ػووًُ ُٓو ؿاوَوَ نُ بؤّ ْابىوَوَ. (يًَلَؿا بؤ بُنُّ طلتُٓ، واتُ ةليىاضتفصاشوًُّ ) ( )أضتفصش(4)
نلؿٕ يُةُكَاِْ ػىؿا تىاْاّ ةليىؿاِْ ُٖكنُهًَهت ٖعُبىو ةليعىّ بعـَو بًاةعُكَ ْعاو ؿاوّ       واتُ بُو باْطًُُيُت بؤ هُكثًَِٔ ( )بؿٛتو(5)

 .ػؤتُوَ ٓىْهُ ُٖك ؿؤمَؾ د ّ تؤو ُٓواًٌُْ
 نُبامّ ؿَيناًْت و ؿَتىاًْت بؤيإ نؤبهُكَوَ(. واتُ )ُٖكِٓ يُةلِوةًَأل و تُيةُ ( )ٚأدًب عًِٝٗ(6)
  -ًٓبًًىع  نلؿِْ ػىؿا يًُىيَٓهُوتىاِْ واتُُٖك)هىاكَ(و )ثًاؿَ(يُى بٔ يُهُكثًَِٔ()خبًٝو ٚزدًو(7)
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ّ تعؤ بهعات    كِايُيةِ ةُكَىوّ:)ؿَبلِؤ بُالّ ناكو ًْامَنُتُوَو ُٖكنُهًَهًٍ يُوَُٓو ُْوَّ ٓاؿَّ طىآ
 اًٌُْ، ََُُٓ هنايُنِ تُواوو ثلِ بُثًَووِ نلؿاكَناًْاُْ(.ُٓوا ؿؤمَؾ هناّ تؤو ُٓو

ثاًإ ػىاّ َُمٕ يُهُك ُٖكًَُِنُّ بُكؿَواّ بىو و ةُكَىوّ: )ُْٓـَ تىاًْت هىوك بُ يُهُك يُكِآ  
بىوٕ، ُٖكوَٖا ُٓوثُكِّ نىكِوُْوَيإ و ةليىؿاًْعإ ؿا   الؿإ و ٖاْـاِْ ُْوَناِْ ٓاؿَّ يُهُك طىْاَو ياػِ

ُٖوأل و تُقُيال بـَ يَُُٖىو دؤكَ ًًَىاميَهِ ةلِيىؿإ ؿا و يعَُاألو هعاَاِْ    -ٖاوبًًُإ بُع اؿ  بؤ ةُه
ُ   -سُكاّ و ب باوَكِنلؿِْ نىكِو ُْوَيإ و ةليىؿاًْإ ؿا بؤ ةُهعاؿ   ثاًعإ بعُيةًَِٓ ؿكؤو    -ٖاوبًُعًإ بع

 ...ثىُٓيةًًٌإ ث  بـَ(
وَآلَُّ ػؤّ ؿَةُكَىيَت:)ُٖك بُيةًًََٓو نًُعُيوإ  ًٓٓذا ػىؿاّ ثُكوَكؿطاك بؤ كووٕ نلؿُْوَّ ُٓو 

كِاماْـُْوَّ نلؿاكَ ْابُد ناُْ. ؿَْا بُْـَ ػىاويوت  ياُْوَ تُْٗا ةليىؿإ و بًؼاتُ ؿيةِ طىْاٖهاكو ياػِ
ًٖض تىاْاو  -ًٓبًًى-ْاؿَٕ و-ًُيوإ-باوَكِيَهِ بُتًًٓإ ُٖيُ ًٖض بىاكيَو بُ  نُ ،و ؿيةوؤمَناِْ ػىؿا

ٓىْهُ تُْٗا ثٌوًإ بُػىؿاّ ػؤيإ بُهوىوَو ُٖكػىؿاَ بُهُ بؤ ثٌت  ،يُ هِ بُهُكياْـا ِْؿَهُآلتًَ
 ث  بُهذي و بُثٌوًىإ ؿاْإ(. 

 
 واءخةهق كسدُى حة

ػىؿاّ َُمٕ نُٓاؿََِ ؿكوهت نلؿ ٖاوهُكّ فياًٌِْ بؤ ؿاْاو ؿاواّ زيَ نعلؿ نعُ يعُ بًُُٖعت ؿا     
ماْايإ ًٓؼوًالف و بريوكِاّ َُٖعُدؤكيإ يُهعُك نعاتِ ػعُيل     ثًَهُوَ ؿأًٌْ و فياِْ تًاؿا بُكُْهُك. 

-يُبًُُٖعت ؿَكنعلؿو    ّ-ًٓبًعًى -نلؿِْ ٖاوهُكَنُّ ٓاؿَّ ُٖيُ، ُْٖـيَهًإ ؿَيةًَٔ: ناتًَو ػعىؿا  
تًاؿا ًٌْوُد  نلؿ، ٓاؿَّ ػؤّ يُبًُُٖت ؿا َابىوَوَو نُهًَو ُْبىو نُٖاوفئ و ٖاوٌْعًِٓ   ّ-ٓاؿَّ

   ّ ػوعت و ثاًعإ ثُكاهعىويُى يُثُكاهعىوَناِْ الّ ٓعُثِ يعع  نعلؿَوَو         زيَ بًَت، بؤيعُ ػعىؿا ػعُو
 ؿكوهت نلؿ. ّ-سُوا-يُدًَطاّـا طؤًوِ بؤ ؿاْاو ًٓرت يُو ثُكاهىوَوَ 

ناتًَو ٓاؿَّ يُػُو ُٖهوا ؿيوِ ُٓوا ٓاةلَتًَو يُالّ هُكيُوَ ؿاًٌْوىوَ. ًٓٓذا يَّعِ ثلهعِ: )تعؤ    
ِ )ُّٓ بؤِٓ ؿكوهت نلاويت؟(. سُواَ طىتِ )تانى يُطُيةِ ؿا نًًَت(؟ ُٓويٍ طىتِ )َٔ ٓاةلَمت(. طىت

ٻ  پ  پ  پ  بقيت(.. يُقىكٓاًٍْ ؿا ٓاَافَيُى بؤ ُّٓ اليُُْنلاوَ، ُٖكوَى ػعىؿا ةُكَىويعُ: ط  

ًَعىَّ يُيعُى ُْةوعُوَ ؿكوهعت نعلؿو يعُو          1النسرءء/صپ  ڀ  ڀ    ڀ واتُ )ُٓو ػىؿايعُّ نعُ ٓ
  چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ(. ٖعُكوَٖا ةُكَىويعُ: ط  ُْةوًُُوَ ٖاوهُكّ ػؤّ بؤ ؿكوهت نلؿ

 .189األعراف/ص
 

 فسيوداُى ئادةَ هةاليةْ ئيبويطةوة
ناتًَو ػىؿا ٓاؿَّ و ٖاوهُكَنُّ يُبًُُٖت ؿا ؿاْا كِيَطُّ ؿإ نُتاّ و ًَٓق يَُُٖىو ًعوًَهِ ًَْعى   

ؿكَػوًَو ُْبًَت و  بًُُٖت وَكطلٕ و بُٓاكَمووّ ػؤيإ يَُُٖىو بُكوبىوًََهِ غؤٕ، تُْٗا يُبُكوبىوَِ
ّ ْنيو ُْبُٓوَو تاَِ بُكَنًُِ ُْنُٕ، ؿَْعا طعُك وابهعُٕ ٓعُوا بعُو       ةُكَاًٌِْ ث نلؿٕ ُٖكطًن زيَ
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نلؿُّْ ةُكَاِْ ػىؿا هوًََُهِ طُوكَ يُػؤيإ ؿَنُٕ و بُّ ث يَُ هناّ يُهُك وَكؿَطعلٕ.   هُكثًَِٔ
يعُوَ بٔعًَوُ ًَْعى     تًَعـاؿَبًِٓ نعُ زيَ  "ًٓبًًى" يُؿيةِ ػؤّـا بَُُ ؿيةٌاؿ بىو ٓعىْهُ ؿَكوامَيعُنِ   

ؿَكووِْ ٓاؿَّ و فُْنُيُوَ، ًَُُِٓ نلؿ بُبابُتِ طفت وطؤو ٓاػاوتٔ يُطُيةًاْـاو ؿَهوّهلؿ بُ يًَعـوإ  
بؤيإ و ةليىؿاًْإ تانى يُبُكوبىوَِ ؿكَػوُ قُؿَةُنلاوَنُ غؤٕ و ثاًإ ٓانعاَِ ٓعُوََ ؿَكنعُوتِٓ    

ِ ُٓو بًُاُّْ عُوكَتًإ بًَت نُ  يعُنِ مؤكّ نعلؿ    ؿاثؤًلابىوٕ و ًاككاوَبىوُْوَ. "ًٓبًًى" ميعاؿَكِؤي
يُٖاْـاًْإ و هىوكبىوِْ يُهُك ػىاكؿِْ بُكوبىوَِ ؿكَػوُنُ بُو ةًًَةُّ طىايُ ػىؿا بؤيُ ُْيًٌَٗعوىوَ  

و يُو ؿكَػوُ غؤٕ تانى ُْبُٓ َُالًٓهُو يُبًُُٖوِ ثلِْامو ًْعُُت ؿا بَُُْلّ ًََُُْٓٓوَ. ًٓٓذا طُيًَ
 هىيَٓـّ بؤ ػىاكؿٕ يُهُك ُٓوَّ طىايُ ُٓو مؤكو ؿيةوؤمو بُثُكؤًُ بؤيإ و ٓاَؤفطاكيًإ ؿَنات.

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ػىؿاّ طُوكَ يُّ بُهُكٖاتُؿا ةُكَىويعُ: ط 

﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽        (2)ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵     (1)ے  ے  ۓ

               (3)    ﮾  ﮿   ﯀  ﯁               

 . 21-19األعراف/ص         ڭ       (4)
 

 ٓةهَةى ئادةَ
نُ ًٓبًًى" ؿوفًَٓاُْو ةليىيإ ؿَؿات، ٖعُك بؤيعَُ    ،ُٓوَيإ يُبريٓىوبىو عٓاؿَّ و سُواع ؿياكَ   

يُنوعُك  نعُ تاَُنًُعًإ ًُٓعت     ،نُوتُٓ ًَْى ؿاوَناِْ ثًالُْنُوَو يُؿكَػوُنُيإ ػىاكؿو دعا ٖعُك  
     ُ ُ   عُوكَتِ ُٖكؿوونًإ بعؤ يعُنرت ؿَكنعُوت، ٓعىْهُ يع ععُوكَتِ ػؤيعإ و ُْععُوكَتِ     وَوثعًٍَ ْع

ّ ًُكّ نلؿًْإ نُوتُٓ نؤنلؿُْوَّ ُْٖـيَو طُآلّ ؿكَػوُنإ و  بىو، ًٓرت يُبُك مؤكّ يُنرتيًٌإ ُْؿّ
مٌَْوِ نلؿٕ يُهُك ٓعُو  نلؿٕ و بُتىْـّ هُك ػؤيإ ث  ؿاؿَثؤًِ. يُو هاتُوَػوَُ ؿا ػىؿا باْطِ زيَ

ٕ  طىْاُٖيإ و بُطًُيِ نعُ يعُو ؿكَػوعُ ْعُػؤٕ و ثعًَِ       ،يُوَ ةُكَىوّ:)ُٓكآ ُٓوَ َٔ ؿاواّ زيَ ْعُنلؿ
 كِاُْطُياْـٕ نًُُيوإ ؿوفًََٓهِ ؿياكو ٓاًهلاتاُْ(؟!

" ُٖهوًإ بُكِاؿَو باكهوايِ ُٓو طىْاُٖيإ نعلؿ يُؿَكٓعىوِْ يُةعُكَاِْ    ا٤بًَطىَإ "ٓاؿَّ و سُو

                                                 
 
ُمن (يعإ )ؿاكػىكَعا(   ػًالف ودًاوامّ بريوكِا يًَُْى وتُّ ماْايإ ؿا ُٖيُ، ُْٖـيَهًإ طىوتىياُْ )ط)ايػذس٠(  ؿَكباكَّ ْاوودؤكّ ؿكَػوُنُ( 1)

اوّ ًٖض بىوَ، طىتلاويٌُ )ؿاكّ ُٖزلري( بىوَ، ُٖكوَى طىتلاويٌُ نُ ؿكَػوِ ػؤًُويووِ بىوَ، دطُ يُُْٓـ بؤٓىوًَْهِ ؿيهُ. بُآلّ باًرت وايُ ْ
 ؿكَػوًَهِ بؤ ؿياكّ ُْنُئ، ٓىْهُ ػىؿاّ طُوكَ ػؤّ ًٖض ْاويَهِ بؤ ؿاُْْاوَ. 

بَُاْاّ ػىكثُّ ػلاخ و ٓلثُّ ًَِْٗٓ ؿَطُيًَُْت، ٓىْهُ وَهىَهُّ ًُيوإ بؤ َلؤظ ُٓوَيُ نُ ػُيةهِ ٓعُْـ  وَهىَهُّ ًُيوإ يًَلَؿا  (2)
 و ُٖيةى و نُوتًًٌاُْوَ مياًْإ ث  ؿَطُيًَُْت.  ػىكثُيُنِ ػلاخ بُؿيةًإ ؿا ؿيَت يُو ػىكثُو ػُياآلُّْ نُ يُكِووّ دُهوُيّى طًاِْ

ُٓوَّ ببُٓ ؿوو ةليٌوُ" ؿَطُيًَُْت، َُبُهوِ يُوَ بىوَ نُ ٓؤٕ َُالًٓهُو ةليٌوُنإ ُْٓـئ ػاهًُت و نُ َاْاّ "بؤ  ( )تهْٛا ًَهني(3)
ّ وَى )ًَٖن و تَُُْـكيَقّ و ُْنُوتُٓ بُك طؤكِاْهاكًُّ ٓاماكبُػٍ و وَكِههاكَنإ(يإ ُٖيُ تؤ و سُواَ با وابٔ طُك يُؿكَػوُنُ  و تايبُشيُْـيِ

 غؤٕ. 
 هىيَٓـّ طُوكَّ بؤ ػىاكؿٕ نُ كِاهوطؤو ؿيةوؤمَ بؤيإ و بُو هىيَٓـَ ةليىّ ؿابىوٕ.  واتُ)قامسُٗا(  (4)
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ػىؿاؿا، بؤيُ مؤك مؤك ثًًُُإ بىوُْوَو يُػىؿا ثاكِاُْوَو بُّ ْنايُوَ كِووّ ؿوعايعإ نعلؿَ ثعُكوَكؿطاكو    
نلؿٕ و ؿَكٓىوَُْإ يُةُكَاِْ تؤ هوُػيإ يُػؤَإ نلؿ، دا تؤَ  طىتًإ: )ػىؿايُ ًَُُٓ بُو هُكثًَِٔ

ُْبًت و بُمَيًت ثًَُإ ؿا ُْيُتُوَو بُ يًَُإ ػؤَ بُو بُمَيًت ثًَُإ ؿا بًَوُوَ، ػؤ ُٓطُك يًَُإ ػؤَ 
  ؿَبري(..( و بُػٌٌِ ػؤت يًَُإ ُْبىوكيت ُٓوا يُمَكَكَُْـإ و كَِْر بُػُهاك يٛطف)

ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی     ېئ(1)ېئ  ېئيععُّ كِووًَععُوَ ػععىؿا يُبُهععُكٖاتًإ ؿا ةُكَىويععُ: ط 

حت    خب  مب  ىب   يب  جت    حب       جبيئ   ىئ   مئ    حئ     (4)جئ   (3)ی  (2)ی

پ  پ  پ  ڀ  ڀ     ٻ  ٻ  پ      ٻ  ٻ   ٱ خت  مت      ىت      يت  جث  مث      ىث  يث   

  .23-22األعراف/صڀ
 

 هيَبوزدْ هةئادةَ و دةزكسدُى هةبةٓةغت

  (5)ی  ی  جئ  حئ  مئ ىئطّ ثُهعٓـ نعلؿ:  ع   ٓعاؿَّ ع ػىؿاّ طُوكَ تُوبُو ثاًطُمبىوُْوَّ  

ُْـ وًُيُنِ ْناو ثاكِاُْوَّ ػوعوُ ؿيةعِ ٓاؿََعُوَو    واتُ)ػىؿا ٓ.. 37البقررة/صحب  خب  مب  ىب     جبيئ
ةًَلّ ؿاواّ يًَبىكؿٕ نلؿِْ بىو و ػىؿاَ ؿاوانُّ ثُهٓـ نلؿو تُوبُّ زيَ وَكطلت، بًَطىَإ ػىؿا ٖعُك  

 ػؤّ وَكطلّ تُوبُيُو ًَٗلَبإ و بُكَِظيًٌُ(. 
ك مَوّ ؿابُماْعـو ٖعُوايةِ   ػىؿا )ٓاؿَّ و سُوا(ّ يُبًُُٖوُوَ بؤ هُع  تُوبُع بُآلّ ؿواّ وَكطلتِٓ  

ُٓوًَِ ث ؿإ نُ وَُٓ و ُْوَيإ ؿَبًَت و يًَُْىإ ُْوَناًْإ ؿا ؿفايُتِ ؿكوهعت ؿَبًَعت )طعُك ػؤيعإ     
يُوَ(، ُٖوكَٖا ُٓوإ يُهُكمَوّ ًٌْعوُد  ؿَبعٔ و ٓعاوَؿاِْ     بـَٕ بُؿَّ ػؤثُهٓـّ و ٓاكَمووثُكهوِ

تَُُِْ فياِْ ؿًْاياُْو ؿواّ ُٓوَ ُٖك نُهُ بعؤ الّ  ؿَنُُْوَو َاوَيُنِ نَُِ تًاؿا بُهُك ؿَبُٕ نُ 
ّ كِاهت و ٖىًًاكيًإ ثًٌإ ؿَؿات، داُٖك نُهعًَو   ػىؿا ؿَطُكيَوُوَ. ػىؿاَ يَُاوَّ فياًْإ ؿا كِآ

 ؿواّ كِيَبامّ ػىؿا بهُويَت ُٓوا ْانُويَوُ ًَْى ُٖيةُو طىْاُٖناِْ ؿًْاوَ، ُٖكوَى بُؿبُػوًٍ ْابًَت تًاّ
ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿُمٕ ثًَعِ ةعُكَىوٕ: ط  ؿا. ػىؿاّ َ

 .25-24األعراف/صڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  

                                                 
 
نَُاْاّ )كِآ ًٌْاْـاًْاُْ بؤ ػىاكؿٕ يُبُكّ ؿكَػوُنُ( َُبُهت ث ّ ُٓوَيُ نُ تاًَإ  ،يُّ كِهوُيُؿا وًُّ )ؿالُٖا(( )فدالُٖا بػسٚز(: 1) 

دىكُٓتُ، واتُ دىكٓعُتِ ْاوُْتُبعُك بعؤ ػعىاكؿٕ يُبعُكوبىوَِ ؿَكػوُنعُ. وًعُّ )بغعلوك (يعإ          (( )ايدايد١  ًٌٓاْـاُْنُيَكِ) ًُٓوىوَ، طىتلاويٌُ
 ػووىوًُْ ًَْى ؿؤػِ تًآىوٕ و ُٖالنُتُوَ(.  :)ةلوك(عُنَُ بَُاْاّ ةليىؿاُْ بًُوِ ثىوُٓأل و بُتاأل.. . طىتلاويٌُ )واتُ

ع واّ بؤ ٓىوَ نُ )ٓاكَمووّ دٓوِ يُالّ ُٖكؿونًإ )ٓعاؿَّ و سعُووا(   زقدا كًًـ  ًًَؽ "فًُا ذاقا ايػذس٠ بدت هلُا ضٛآتُٗا"،ؿَكباكَّ ( 2) 
يإ ثُْٗاِْ بىوَو بُّ كَِْطَُ يعُ ؿَكنعُوتِٓ    ؿكوهت بىوَ، ُٓويٍ بُناكيطُكيِ ػىاكؿٕ يُ ؿكَػوُنُ، بُآلّ ػًَلا ٓاطاؿاكبىوُْتُوَ يُوَّ نُ زيَ

 اثؤًًِٓ نلؿووَ. ّ ؿ عُوكَتًإ ًُكَُماك بىوٕ و ُٖهوًإ بُثًَىيووِ
 ؿَهوًإ نلؿووَ بًُاكؿُْوَّ. ( )طفكا(: 3) 
 واتُ طُآل بُ طُآل يُى يُهُك يُى ػووىوياُْتُ هُك عُوكَتًإ. ( )خيؿفإ(: 4) 
هُ كِيٌعُّ  واتُ بُْـَنُ طُكِايُوَ بؤ هُك طىيَلِايعُيةِ ػعىؿاّ ػعؤّ، ٓعىْ     -تابَ ايعبدُ-واتُ ػىؿا تُوبُّ زيَ وَكطلت، بُآلّ ( فتاب عًٝ٘: 5) 

 واتُ طُكِاُْوَيُ.  -كدى -( تٛب١)
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ې  ى  ى    ېۉ  ې  ې  ۉۋ  ۋ  ۅ   ۅٖععُكوَٖا ثًَععِ ةععُكَىوٕ: ط 

 .123طو/صائ   ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  
 

 كة خودا ئادةًى تيَدا داُابوو ،ئةو بةٓةغتةى
دًايإ يُباكَّ ُٓو بًُُٖوُوَ ُٖيُ نُ يُقىكٓإ ؿا باي نعلاوَو ػعىؿا ٓعاؿََِ    ماْايإ بريِوكِاّ دًا

ؿَكٓىوِْ ث ؿابىو، بريِوكِايإ وايُ نُ ؿاػؤ يُهُكمَوّ يعإ   تًاؿا ًٌْوُد  نلؿبىو و ؿوايٍ ةُكَاِْ زيَ
مَوّ بىوبًَت،  نُ ث  ؿًََٓت ُٓو بًُُٖوُ يُهُك ،يُنالنلاوَتل ُٓوَيُ يُٓامسإ ؿا بىوبًَت؟ كِاّ كِاهورتو

 ص   ڀٻ  پ  پ  پ  پطٓىْهُ ػىؿا ٓاؿََِ يُهُك مَوّ ؿكوهت نلؿووَ ُٖكوَى ةُكَىويعُ:  
ًٓرت ػىؿا باهِ طىاهوُٓوَّ ٓاؿََِ بؤ ٓامسإ ُْنلؿووَ. ثاًإ يُاليُنِ تلَوَ ػىؿا وَهعفِ بًُُٖعوُ   

ُٓطُك ُّٓ بًُُٖوِ َُْلًُّ  نلؿووَ، داد١ٓ اشبًد( بُيةًَٔ يُهُكؿكاوَنُّ ٓامساِْ بُ بًُُٖوِ َُْلّ )
ڱ  بىايُ نُ ػىؿا ٓاؿََِ تًا ؿاْابًَت ُٓوا "ًٓبًًى" دىكُٓتِ ُٓوَّ ُْؿَبىو نُ بعُ ٓعاؿَّ بًةًَعت: ط   

كِيَُٓايًت ُْنُّ بؤ  -ٓاؿَّ–.. واتُ: )ُٓكآ 123طو/صڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  
يَت و بؤ َىيةهًَهًٍ نُ ُٖكطًن يُْاو ػىاكؿٕ يُ بُكوبىوَِ ؿكَػوِ َُْلّ نُ ُٖكنُهًَو بًؼىات ْاَل

(يٍ ػاُّْ ثلِ ْامو ًْعُُتُ، ُْى ُٓكى ث هجاكؿٕ، د١ٓ اشبًدْآًَت و نؤتايِ ْايُت(؟. بًُُٖوِ َُْلّ)
( دٓد١ اشبًدد  هجاكؿ نُ يُ بُكّ ُٓو ؿكَػوُ ؿياكيهلاوَ ُْػؤٕ.. ) عٓاؿَّ و سُواع ػىؿاَ ُٓو ُٓكنُّ بُ  

َُُٓ  ص،ی  ی  ی  ی  جئ      حئ  مئ  طوُبىاِْ وَهفهلاوَ نُ نُ يُ ٓامسإ ؿايُ وَٖا بؤ ًايو
 ،ؿا ؿاْلابىوٕ، بََُُ وا كِووٕ ؿَبًَوعُوَ  يُناتًَو ؿا نُ ٓاؿَّ و سُوا يُبًُُٖوًَو ؿا ؿَكنلاوٕ نُ تًاّ

نُ يُقىكٓإ ؿا باهِ نلاوَو يُكِؤفّ ٓعاػريَت ؿا   ،نُ )ُّٓ بًُُٖوُ( ُٓو بًُُٖوُ بُيةًَٔ ث ؿكاوَ ُْبىوَ
ِ   ػى يعُ بوعُغيًَٓري ؿَبًعٓري     ؿا بؤ باوَكِؿاكَ ٓانُػىامَناِْ ؿاْاوَ. يُ كوويُنِ تليٌُوَ طعُك ٓعُّ كِاهعو

يُ نلِْىوًِ كِيَن بؤ )ٓعاؿَّ( ببعات، ْعُةلَتِ زيَ ؿَنليَعت و يُبًُُٖعوُنُ       ناتًَو )ًٓبًًى( ٓاَاؿَ ِْ
يُ، ُٓوا ٖعُكطًن ُْيعـَتىاِْ   (عُنُ بىاد١ٓ اشبًدؿَكؿَنليَت، دا ُٓطُك ُّٓ بًُُٖوَُ بًُُٖوِ َُْلّ)

يُو بُػىكثُ ؿكوهت نلؿٕ بؤ ٓاؿَّ و  ّ ػىاؿا يُهُكّ بطاتُ ُٓو بًُُٖوِ َُْلّ يُناتِ كِم و تىوكَِيِ
 سُوا وَهىَهُّ ػؤّ بهات و ةليىيإ بـات. 

   ِ ّ  يَُُوَ بؤَإ ؿَكؿَنُويَت ُٓو بًُُٖوُّ نُ ػىؿا ٓاؿََِ تًا ؿاْعابىو ٓعُو بًُُٖعو يعُ   ْعَُل
نُ يُٓامسإ ؿايُ. ُٖكوَٖا ُٓو بًُُٖوُّ نعُػىؿا ٓعاؿََِ تًاؿاْعابىو يُثاكٓعُناِْ تعلّ مَوّ      ،ُْبىوَ

بُكمتلُْبىوَو ؿاكوؿكَػت و بُكوبىوّ و هًَبُكو ُٖك ًْعُُتًَهعِ ؿيهًُعِ ُٖك تًَعـا ٖعُبىوَ، ٖعُكوَى    
 ػعععععععععععععععععىؿاَ وَهععععععععععععععععفِ نععععععععععععععععلؿووَو ةُكَىويععععععععععععععععُ:   

ُ . 119-118طرو/صڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گط )تععؤ يععُّ  :واتع
بًُُٖوُؿا ُْبلهًت ؿَبًَت و ُْب  بُكط و ب ثؤًاى ؿَبًت، ُْ تىوًِ طُكَاو تًٓىيَوِ ؿَبًت و ُْبعُك  
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طُكَِّ ػؤك ؿَنُويت(.. نُِٓ ناتًَو ٓاؿَّ و سُوا بُ ثًالُْنُّ ًُيوإ يُؿكَػوُنُ ؿَػؤٕ ؿاؿَبُمُْ 
 ّ هُػوِ فيإ. هُك ػانِ بُؿبُػوّى َاْـويَوّى طلةواكّى تُدلَبُ

دا ُٖكنُهًَو بؤ بُيةطُّ بىوِْ )ٓاؿَّ و سُوا( يُبًُُٖوِ َُْلِّ ٓامسإ ؿاو ةعُكَإ ثًَهلؿًْعإ   
ص ؿياكّ ؿَنات، واتُ طُك ُٖك نُهعًَو    ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻبؤ هُكمَوّ ٓايُتِ ط ٖبدٛ(( بُؿابُمئ)

ُوَآلّ ؿا ثع ّ ؿَيةعًَري نعُ    (عُنُ بهات بُبُيةطُّ بًُُٖوِ َُْلِّ ٓامسإ، ُٓوا يٖبٛ(وًُّ ؿابُمئ)
بَُاْاّ طىاهوُٓوَ ؿيَت يعُ ْاوٓعُيُنُوَ بعؤ ْاوٓعُيُنِ ؿّ، ٖعُكوَى ٓعؤٕ ػعىؿاَ         ٖبدٛ(( وًُّ )

  ۈ نُ يُ وآلتًَهعِ طعُوكَ بطريهعًَُٓوَ:ط    ،بًَت( و طُيُنُّ نلؿووَ )هووّ ػىاّ زيَعَىهاع ةُكَاِْ بُ  

بطىامُْوَ بؤ وآلتًَهِ طعُوكَ   -إي-. واتُ )كِووبهُُْ 61البقرة/ص   ۉۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ
ٖععُكوَٖا ػععىؿاّ َععُمٕ ناتًَععو ةععُكَإ بععُ   ..ٓععىْهُ يععُوآ ثًَىيوععوًُّناْوإ ؿَهععت ؿَنععُويَت( 

يُنُوَ يُو ْاوُٓيُ بطىامُْوَو ؿَكبٔٔ ث يإ ؿَةعُكَىيَت:   ثًَغَُبُكَنُّ ػؤّ)ْىغ( ؿَنات بُنًُوِ
 .48ىود/صڇ  ڍ    ڍ  ڌ    ڌ  ط
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 يةم بةندى سَى
 واُةو ثةُديَم(( ))ضةُد

ٓاؿَّ يُنُّ نُي ُْبىوَ نُ ًٌْوُد ّ مَوّ  –ؿاوايُى بؤ ًهؤَُْـيِ طًإ  -ٓاناَِ يىتبُكميِ  -كِيَنيًَٓاِْ َلؤظ  )
 (يُػلاثُ.واُْيُى بؤ ػىثاكاهذي  –كِوآًِْ ماْوت بؤ َاؿؿَّ َلؤظ  -بىبًَت 

 

 زِيَصهيَِاُى ًسؤظ
ٕ ُٓوَيُ طىايُ كِيَعنّ يعَُلؤظ ْعُْاوَو ثًعُو ثايًُعِ بعُكم       يُنًَو يُو تريو تىازلاُّْ يًُٓوالّ ؿكاو
 )ز. أ. طلؤْبعاوّ(ؿا ّ ًٓوالّ"ّ ػؤكُٖآلتٓاهِ َُْوعايِ   ُْنلؿؤتُوَ، ُٖكوَى يُنوًَبِ "ًاكهواًَْوِ

يُوَ ؿاْعِ بعُ كِيَعنّ َعلؤظ ؿاْعُْاوَ تعُْٗا        ٖاتىوَ نُ ْىوهُك ؿَيةًَت: )ًٓوالّ يُهُكَتاّ هُكُٖيةـاِْ
ُبًَت. قىكٓاًٍْ ؿَيُويَت َلؤظ بُو قُْاعُتُ بطُيًَُْت نُ بُٓاوّ هىوى هُيلّ بُٓكَِتُ بُُْػوًَهِ ؿاْ

ِ    -طلؤْباوّ-يُنُّ ػؤّ بهات(. ُٖك نُهًَو بُوكؿّ هُكْر يُّ وتُيُّ  دُهوُيِ  يعإ ٖعُك وتُيعُن
ُكٖاتُنُّ، ّ بُه نُ بُهُكٖاتِ ٓاؿَّ يُقىكٓإ ؿا ويُ هُكَتايُوَ تا نؤتايِ ،ٖاوًًَىَّ بـات ؿَبًًَٓت

وَآلًََهِ تُواوَ بؤ ُٓو دؤكَ تريو تىازلاُْ، قىكٓاِْ ثريؤم بُ كِاؿؿَيعُى يعُ ثًُوثايعُ و قعُؿكّ َلؤظعِ      
يإ ًٖض كِيَباميَهِ نؤَُآليُتِ بُو كِاؿؿَّ كِيَنيًَٓاُْ  ،يإ ٓايًَٓو ،نًُٖض ةُيوُةُيُى ،بُكمنلؿووَتُوَ

يُ قىكٓإ ؿَيُويَت َلؤظ قاْع نات بُوَّ هىونايُتِ نُ طىا ،ُْطُيٌوىوَ، هُباكَت بُو تىازلُّ ؿيهَُ
ُ   بُبُٓكَِتُ دُهوُيِ نعُ بعُوكؿّ هعُكْر يعُقىكٓإ ؿَؿات      ،يُنُّ بهات، ُٓوَ ُٖك ػىؿّ ٓعُو نُهع

ؿَبًًَٓت ٓؤٕ قىكٓإ َلؤظ يُالوامّ و ب ؿَهُآلتِ ػؤّ ٓاطاؿاكؿَناتعُوَ، ٓعىْهُ هعُكزلِ بعُالّ ٓعُو      
 ؿكوهت نلاوَو ماْووًٍ ؿاِْ بُّ كِاهوِ ْطفد١( ػؤأل يإ يُقىكِ يإ يُ ٓاو) يُؿا كِاؿَنًًٌََت نُ يُ كِاهوِ

بعىوِْ زيَ ؿابلًَِْعت و    يُ بُبري َلؤظ ؿَػاتُوَ تانى ٓاكَمووّ يُػؤبايِ يُؿا ْاوَ. قىكٓإ بؤيُ ُّٓ كِاهوِ
يُتاواْعـا   ْعًًََُٖٓت و بًَعت بعاوَكِ بعُػىؿاّ ػعايكِ      بُّ ث يَُ يُهٓىوكّ ػؤّ ت  ُْثُكِيَت و واّ زيَ

 كِؤبًَٔت و ػؤّ يُهُكوو َُٖىو ُٓواُّْ ؿَوكوبُكيُوَ ؿابًَٓت.
تعانى   ،نُبؤيعُ َلؤظعِ ػعُيل نعلؿووَ     ،ػىؿاّ َُمٕ يُبُهُكٖاتِ ٓاؿَّ ؿا ُٖوايةِ ُٓوَّ ث ؿاوئ

   ُ ِ  مَوّ و ٓعاوَؿاِْ بهاتعُوَو طًعإ بُبعُك ًعوُ بع        هعُك  دًٌَٓعًًَٓو بًَعت يع ؿا بهعات و   طًاْعُناْ
ت و َاؿؿَو نُكَهُ ػاوَناِْ بُناكبًًََٓت و دىاْهاكّ و ؿآًَٖاًْإ تًَـا بُؿّ بًًََٓعت و بعُّ   بًازلىويةًًََٓ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  طتا بُكمتلئ ٓاهت ػؤّ ثًٍَ ػعات ث يعععإ ...   ،كَِْطَُ

ەئ   طٖاونات يُطُأل ُّٓ ُٖوايةُؿا كِووّ طفواك يُُْوَّ ٓاؿََِ ؿَنعات وؿَةعُكَىيَت:    صپ  پ

واتُ )ُٖك ػىؿايُ نُ َُٖىو ًعوًَهِ ثًَىيوعت و تايبعُتِ     ،صۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئەئ  وئ  وئ  
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يُ نُ ػىؿا َُٖىو ُٓو ٓاًََلو نُكَهُو ًت و  ؿا بؤ ػىيةكاْـووٕ. طىَاًٌِْ تًَـا ِْ بُفياْواِْ يُمَوّ
ؿا، ْاوّ َُٖىو ٓعُو   ّ َُنُ ثًَىيوواُّْ هامنلؿووَ نُ كِيَطا بؤ َلؤظ ػؤَ ؿَنُٕ يُناكّ دًًًٌَِٓٓ

)ػىؿا ُٓو ًواُّْ ةًَعلّ ٓعاؿَّ    :ص واتُڦ  ڦ  ڄ  ڄ  كَهُو ٓاَلِاماًُِْ ةًَلنلؿووَ: طنُ
يُناِْ ؿاو ْاووهًفُتِ َُٖىو ٓعُو ًعواُّْ بعؤ     نلؿو ثُكَّ بًَُناز و بُٖلَو ٖؤيُناِْ مآًِْ كِاهوِ

 يإ ؿَبًَت(.  ؿياكّ نلؿ نُ ٓاتادِ ث 
َلؤظُإ ؿيَوُ بُكٓاو، ُٓويٍ ةُكَإ نلؿِْ ػىؿايعُ   ّ-ٓاؿَّ-ؿواّ َُُٓ ؿضيًَُْهِ تلّ كِيَنيًَٓاِْ 

نُ نلِْىوًِ كِيَنّ بؤ بُكٕ وَى هوويًَهلؿًَْهِ بًُهؤياُْو بُطعُوكَؿاْإ ْعُى    ،(َال٥ه١بُ ةليٌوُنإ)
 ص..ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئطو بُْـايُتِ بعؤ نلؿْعِ.    نلِْىوًِ ثُكهوِٓ

ٓعإ يعُٓاؿَّ ؿا ٖعَُإ كَِيعنو تُقعـيل نعُ يعُٓاؿَّ ْعلاوَ         ؿياكَ يُناتِ بعاي نلؿْعِ بُهعُكٖاتِ كِيَنيًَ   
ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  يُُْوَناًٌْععِ ْععلاوَ. ػععىؿا يععُّ باكَيععُوَ ةُكَىويععُ: ط

 ..73األسراء/صڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں
ًَُُ كَِينَعإ يُْعُوَناِْ ٓعاؿَّ ْعاوَو ٖعَُىو نُكَهعُو ٓعاَِلاميَهِ ٖعُية         :واتُ طلتٔ و )بًَطىَإ ٓ

طىاهوُٓوَضيإ يُوًهاّْى ؿَكياؿا بؤ ةُكاُّٖ ًَٖٓاوَو يُػؤكاى وػىاكؿََُِْ بعاَ كِؤمضيعإ بعؤ تعُكػإ     
 ث ؿاوَ(.  َإ-فكٌ-نلؿووَو بُهُك مؤكبُّ َُػًىوقاتِ تليٌُإ ؿا كِيَنو 

 ُ ُ   نُوا بىو يُّ ٓايُتُؿا كِيَنو تُقـيل بؤ َُٖىو تانًَهِ طلؤّ ًٓٓواِْ ؿياكّ نلاوَ، ٓعىْه  ػعىؿا بع
ٕ  ،)ٓعاؿًََناؿ(  :ْاوؿيَليإ ؿَنات... واتُ )بدين آدّ(  )ْعُوَّ ٓعاؿََِ(... ًٓعـّ دًعاوامّ يعًَُْىإ       يعا

 ،يُ، هجِ ثًَوت بٔ يُ، ُٖكوَى يًَُْىإ كَِْ  و كَُِٓيةُنًًٌإ ؿا ِْ كَِطُميَو و كَِطُميَهِ ؿيهُؿا ِْ
 يُ.  َ  و بًَُٖن و الواميٍ ؿا دًاوامّ ِْيإ كًَِجًَوت، ٓاكّ بٔ يإ هاَِ تُْاُْت يًَُْىإ ًَْلو

َُُٓ ويَُٓطلتًَٓهِ ؿضيُِْ  صگ   گ  گ  ڳ  طُٖكوَٖا وكؿبُكَوَ يُّ كِهوُيُّ ًَْى ٓايُتُنُ 
ٓعىْهُ ػعىؿا ٖعؤّ طىاهعوُٓوَو ٖعات       ،يُ وَلؤظًٍ يُُٖك ًىيًََٓو ؿابًَت ػنَعُت نعلاوَ   ثايُبًةٓـّ

ؿووَ. ُٓوَ بىو يُ كِابلؿووؿا ٓافَآلٕ بؤ وًعهاّْى ثعاثؤكّ   و ؿَكياؿا بؤ بُيـَهت نل وٓؤنلؿِْ يُوًهاِْ
ؤ ًَُُٓ وًُّ )ظيًٓعاِٖ(ّ ٓايُتُنعُ   بٔىوى بؤ ًَْى ؿَكيا ٓاَلِامّ طُياْـٕ و طىاهوُٓوَ بىوٕ. بُآلّ َُٓلِ

يُهُك كِووبُكيَهِ ةلاواْرتّ واتانُّ ؿَبًٓري و مياتل يَِّ ت ؿَطُئ، ُٓويٍ بعُو هعلووَ و ًًٓٗاَعُّ    
ِ     نُػىؿا ب ّ طعُوكَ   َُلؤظِ بُػًٌىَو بُٖؤيُوَ تىاًْىيعُ ةلؤنعُو ًعَُُْـَةُكو ٓؤتؤَبًَعٌ و نًُعو

َُٓعَُ   صڳ  ڳ  ڳ  طؿكوهت بهات. ثاًإ وكؿبعُكَوَ يعُّ كِهعوُيُّ تعلّ ٓايُتُنعُ      
 ّ ؿا، ٖعُكوَٖا ةُكَايٌعوُنُّ    ويَُٓطلتًَٓهِ ُٓو ٓاهوُ باآليُّ َلؤظُ يُٓؤًُْتِ ػؤكاى و ػىاكؿْعُوَ

كِووٕ نلؿُْوَيُنِ دىاِْ ًإ و ًُونُتِ  صڱ   ڱ  ڱ  ں  ں ڱ طتلّ ػىؿاَ 
ٌ -َلؤظُ نُ كِيَنو  بُهعُك ٖعَُىو طًاْعُوَكإ و َعُػًىوقاتِ ؿيهعُؿا ُٖيعُ.. بعُّ كَِْطعَُ          ّ-فكد

يُّ نُ دًٌَٓعًِٓ ػىؿايعُ يُهعُكمَوّ و ةليٌعوُناًٍْ نلِْىوًعًإ بعؤ        ُٖهوهلؿِْ َلؤظ بُو كِاهوِ
بُهُك مؤكبُّ َُػًىوقاتِ ػعىؿاؿا ؿكاوَ، طعلْطرتئ    ّ-فكٌ-ىوَو ًهؤو بلؿووَو ًايووُّ كِيَنيًَٓإ ب

يعُنإ.   َوًوِو كِ ٖاْـَكٕ بؤّ يُهُك بُكمبىوُْوَّ طًإ و نُيةو وَكطلتٔ يُ ٓاَلِامَ ًَٖنبُػٌُ ٓاناكّ
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و  ًًِٓٓرت َُُٓ يُنىآو ُٓو ةُيوُةُ تامَ ؿاتاًلاوو ْاَؤياُْ يُنىآ ناتًَو بؤ َلؤظ ؿَكِوأْ بُٓاوّ بُؿب
يُوَ هُيلّ ؿَنُٕ و بُُْطبُت تلئ و بُؿبُػت تلئ َُػًىقِ يُقُيةعُّ ؿَؿَٕ و كَِٓعُيةُى و    كًَِبًِٓ

نُ يُمبًةؼاْعُّ فيعإ ؿا طعىمَكإ ؿَنعات      ،بُُّٓٓ بؤ داُْوَكيَهِ بًَنكاو يإ نلًََهِ ثًى ؿَطًَلُِْوَ
نُ طىايُ َلؤظ َُضيىًَْو بىوَو  ،ؿَيةًَتُٖكوَى )هاكتُك( طىَإ ؿَبات و وا ؿَيةًَت... يإ وَى )ًْوٌُ( 

 ؿا طَُُّ ث بهات.  يُنُّ يُ ؿكيَقو دُزلايةِ ػىؿا ػىيةكاْـوويُتِ بؤ ُٓوَّ يُفياُْ ُٓبُؿّ
ؿياكَ ُّٓ كِوآًُْ ؿَكؿَؿاكاُْ َُٖىو ٓىًََـيَو يُْاػِ َلؤظ ؿا ؿَنىفيَت و ؿَيهاتُ ًٌْاِْ تريَناِْ 

كِوآًِْ قىكٓإ بؤ َلؤظ َُٖىو ٓعاوات و ػىاهعت و ًعهؤيُنِ تًَعـا     و كًَِبًِٓ، يُناتًَهـا  ب ٓىًََـّ
 ؿكوهت ؿَنات و واّ زيَ ؿَنات ُٖهت بُ واتا بُكمَناِْ هُكبُكمّ و ٓابلِووَُْـّ بهات. 

 ئاكاًى هوتبةزشيى
واُْيعُنِ تعل وَكؿَطعلئ ؿَكبعاكَّ ؿووكنُوتٓعُوَ يُهعًفُتِ        َوَ-ٓعاؿَّ -ُٖك يعُو بُهعُكٖاتُّ   

زيَ الؿاِْ، ُٓويٍ ؿواّ ُٓوَّ نُ ػىؿا ٓانعاّ و ؿَكَزلاَُنعُّ بعؤ ؿيعاكّ نعلؿووئ،       يىوتبُكمّ و ػؤ
ناتًَو ػؤّ بُطُوكَ ماِْ و ًَِ بُةُكَاِْ ػىؿا ُْؿاو هُكّ بؤ نُض ُْنلؿ، ػىؿاَ  -ًٓبًًى-ٓىْهُ 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  يُبًُُٖت ؿا بُهُكًؤكِّ ؿَكّ نعلؿ، ٖعُكوَى ةُكَىويعُ: ط   

ِ  13األعرراف/صڦ   ڤ  ڦ  ڦ  يعُ يىوتبعُكمو    . واتُ )ؿَبلِؤ ؿَكَوَ يُ بًُُٖت ٓىْهُ بعؤت ْع
ّ ؿَكًٓت وًٓرت تؤ يُكِيوىانلاو و هُكًعؤكَِناًْت(. يعُّ    ؿا، يُبُك ُٓوَ ؿَبًَت زيَ نإ بًت تًاّيػؤبُم

ََ نرنَ  )ةُكَىويُ ) كِووَوَ ثًَغَُبُكيٍ  .. واتُ )ٖعُك نُهعًَو   ((هللا و  َوَضر َ َمْن تَنَواَضَع هلِل رِفَنَعُو َوَمنْن َت
كِيَنّ بعُكم ؿَناتعُوَ، بعُآلّ ٖعُك      ثايُو ثًُو يُبُكػىؿا ػؤ بُنُّ طلو يُػؤبىوكؿوو بًَت ُٓوا ػىؿاَ يُ

يًُعًهاكو   نُهًَو ػؤّ بُطُوكَ ؿاًَْت ػىؿاَ بٔىوى و هُكًؤكّ ؿَنعات(. ٖعُكوَٖا ثًَغَُبعُك    
ُُ )ري ؿا ةُكَىويُ: )ونًرب وػؤبُمٍ ماْ يًَهـاُْوَّ واتاّ يىوتبُكمّ ُ  َبْطُ  احلَقِّ َوَغمن َِ نْ اخرجرو ((النرنسسِ اْل

ًٌَعًٌَ نلؿْعُو بُهعىوى هعُيلنلؿِْ         ..مسرم  واتُ )يىوتبُكمّى ػؤبُمٍ ماْري الؿاُْ يعُ ٖعُم و َعاف ث
َاْاّ بُنُّ طلتِٓ ػُيةو و نعُّ نلؿْعُوَّ كِؤأل و    غُط ايٓاع(ػُيةهًٌُ(.. يُو ةُكَىوؿَيُؿا وًُّ )

ِ   ومَو كِ  يَنيإ ؿَطُيًَُْت، نُوا بىو )نًرب( و ػؤبُمٍ ماِْ )يُهُك ُّٓ ثًَىَكَ( ػؤثُهعٓـّ و َعٔ طعُكاي
يُنِ وَٖاًُ نُ ػاوَُْنُّ ؿَيُويَت ػؤّ بُ ثُكهرتاويَهِ هُك مَوّ بٔىيًَٓت و ٌَ بُُٖقًَو ْعُؿات  

ُنُهًَهِ تل بًَت يإ و ٓاَؤفطاكيٍ يُنُهًَهُوَ وَكُْطليَت. ٓىْهُ بُ )ًٓـيعاّ ػؤّ( ْايُويَت هُك ب
يُفيَل ةُكَإ و كاهجاكؿَّ يُػؤّ بُكمتلؿابًَت. بُّ ث يَُ هوَُهاكيَهِ بعُمَبلو مَْطًٌعُ ؿَكٖعُقِ    

ًٖض كِيَنو ػًَلو بًَليَهًًٌإ ث  كَِوا ْابًًَٓت، ٓىْهُ  ؿا ؿَبٔ و نُ يُفيَل ؿَهوِ َُٖىو ُٓو نُهاُّْ نُ
 لو بُكفَوَْـيًاُْ ؿاؿًََْت. ػؤّ يُوإ بًُايووُتلّ َُٖىو ُٓو كِيَنو ػًَ

ُٖك بؤيَُ يُقىكٓإ ؿا ٓاناًََهِ هُػت و ؿفواك بؤ يىوتبُكمّ و نًرب ؿاْعلاوَ، ٓعىْهُ بابعاّ ػعؤ     
واتُ )بًَطىَإ ػىؿا نُهاِْ ػؤبُمٍ مإ و  ص..  ھ      ھ    ھ  ھطبُمٍ مإ يُػىؿاوَ بًَنكاوَ: 

ياكَ طُك ػىؿاَ كِقِ يُٖعُك نعُي و تاقًَُعو ٖعُبًَت     ياُْو ؿ يىوتبُكمّ ػؤَ ْاويَت( بَُاْاّ كِقِ زيَ
ٓاكَْىوهًإ ػلاخ ؿَبًَت، ُٖكوَٖا ُّٓ كَِوًوُ ْاثُهٓـَ هنايُنِ هعُػوِ يُبُكاَبعُكؿا ُٖيعُ دطعُ     
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 .يُوََ نُ يُنؤَُيةِ باوَكِؿاكإ ؿَكؿَنليَت بؤ ًَْى نؤَُيةِ ُْةلَت يًَهلاوإ..
ۇ  ًُ يُ "ًٓبًًى"ّ ػؤبُمٍ ؿاُْك نعلؿو ةعُكَىوّ: ط  يُبُك ًَُُُٓ ػىؿا بُّ ًًَىَيُ كِووّ ُٖكَِ

)ُّٓ ًٓبًعًى يُبًُُٖعت    :واتُ. 78-77ص/صۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ  حئ  مئ      ىئ  
بلِؤ ؿَكَوَ ٓىْهُ ًٓرت تؤ يَُُٖىو ػًَلو نُكاَُتًَو ؿابلِاويت و تاكِؤفّ هناو يًَجلهعًُٓوَّ ٓعاػريَتًٍ   

ع دعفلمّ ؿَبًَوُ ٖؤّ نُّ بىوُْوَّ عُقأل. يُّ باكَيُوَ )ًُٓاّ ُْةلَتِ َٓت يُهُكَ(. ُٖكوَٖا يىوتبُك
يُهعًفُتِ يىوتبعُكمّ بٔعًَوُ ؿيةعِ َلؤظعُوَ بعُو        ُْٓـيَوُاؿم( ػىؿا زيَ ػىًبًَت طىتىويُ: )طُك  ّ

 كِاؿَيَُ يُعُقًةِ نُّ ؿَناتُوَ(. 
 

 داوايةن بؤ غلؤًةُديى طياْ
بؤ ًهؤَُْـيِ طًإ و ماأل بىوٕ بُهُك ٖؤناكَنعاِْ   يُبُهُكٖاتُنُّ ٓاؿَّ ؿا ؿاوايُى يَُلؤظ نلاوَ

  ِ  ؿا، ٓعععىْهُ ػعععىؿا يعععُ كِؤسعععِ ػعععؤّ بعععُٓاؿََِ بُػٌعععًىَ:        ػلاثعععُ يعععًَُْى ؿَكووْععع
ص.. ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھط

و يُالًُّ َلؤظعـا  نُ قىكَِ ،يَُاؿؿَيُى ؿكوهت نلاوَ -قىكٓاًٍْ ٓاَافَّ بؤ نلؿووَع   ًٓٓوإ ُٖكوَى
ؿا.. ماْوعوًٍ ؿاْعِ بعُوَ     طؤًت و ػىيَِٓ و يُ ػؤّ ؿَْىيًََٓت، يُ َاهىيهُناّْى ُْٓـاَُناِْ يًُِ

ًَعو ؿَيعت.         ؿاْاوَ نُالًُّ َلؤظ يَُُٖىو ُٓو ٓؤكطإ و َاؿؿاْعُ ثًَهٗعاتىوَ نعُ الًعُّ مَويًعإ زيَ ث
ِ  ذاتى ٖعؤطليِ َعلؤظ بعُػىؿ)   ثًَهٗاتِٓ َلؤظ يَُاؿؿَ ُْٓـ ةانوُكيَهِ زيَ ؿَبًَوعُوَ، وَ   (ععُ َلؤظع

   ِ ّ  يُنُيُوَ بؤ سُمنلؿِْ يُػؤكاى و ػىاكؿُْوَو ثؤًاى و ًٌْوطُو َاأل و هعاَإ و ثًُوثايعُو ٓعاالن
دٓوِ. ُٖكوَٖا َلؤظ يُهلوًوِ َاؿَنُيُوَ ثٍُ ؿَٖاويَت بؤ ٓاماكؿإ و يًَـإ و نىًذي و تؤيةُهُْـُْوَ 

َبىوٕ. دا وَى ٓؤٕ َلؤظ يعُو َاؿؿَيعُ ؿكوهعت بعىوَ بعُآلّ كامّ      و ػىئَ هُْـٕ و ػؤ ماألنلؿٕ و طُوك
طًعإ   ...صۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھط(يُى يعُ طًعاِْ ػعىؿا)كوغ اب( بُبعُكؿا نعلاوَ     ْفد١ةىو)

يَُلؤظ ؿا ؿاْلاوَ تانى بًبات  نُ ،يُنُ يُاليُٕ ػىؿا ػؤيُوَ بُبُكؿانلؿِْ َلؤظ )ْفؽ ايلوغ( كامو ًَِْٗٓ
ُػىؿاّ ػُيةكُْـَّ و بؤ هىثاهعطىماكيِ و طُكِاْعُوََ بعؤ الّ. ٖعُكوَٖا باْطًٌعِ      بُكَو باوَكًَِٖٓإ ب

و  ػؤكِاماْـُْوَ بُٓاناكّ بُٖاؿاكو دىاِْ وَى ؿاؿطُكّوؿَنات بؤبُؿّ ًَٖٓاِْ ٓرياؿَّ ػىؿا يُّ ؿًْايُؿا
: ُكَىيَتو ٓانُنلؿٕ و ػؤًىيووِٓ ُٖم و ٓانُ. ػىؿاَ ؿَكباكَّ بُْـَ باوَكِؿاكَناِْ ؿَةع  كِاهوطؤيِ

واتُ )ػىؿا بُكؤسِ ػؤّ  ..22اجملءدلر//ص ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦط
دًَطريو بًَُٖن ؿَنعات(.. َُبُهعت    ـايُنُ وؿَخياتُ ؿيةِ باوَكِؿاكاُْوَ ًُٓإ و باوَكِ يُؿيةًاْ نُ كِووْانِ

يَوِ ُْٓـامَيُنِ يُ نُ بُٖنكّ َلؤظ ؿابًَت ٓىْهُ فياِْ ميٓـو نُ )كِؤغ(يٍ تُْٗا ُٓو فياُْ ِْ، يُطًاُْ
يعُ طعُك طًاُْنعُ     و طًإ بًةٓـيًٍ ِْ ٖاوبًُِ ًَْىإ َلؤظ و ٓافَيةًٌُ. نُوابىو ُٓوَ ثًُّ ًهؤَُْـّ

و ػىؿاَ ةُكَاِْ بُ ةليٌوُنإ ُْؿَنلؿ نعُ نلِْعىوَ بعؤ     (يُوَسٝٛاْٞ)تايبُت بًَت بُفياِْ ميٓـويَوِ
ىكٓاًٍْ ؿا باهعهلؿِْ طًعإ بُبعُكؿا نلؿُْنعُ     َلؤظُ طًإ بُبُكؿانلاوَنُ )ٓاؿَّ( ببُٕ.. ُٖكوَٖا يُق

ُ    بَُُبُهوِ ؿَهجًَهلؿِْ فياِْ ميٓـَوَكّ يُبُؿَٕ ؿا ِْ ٕ  -يُ. ٓعىْهُ ًٓٓوعإ يع  ؿا-ٓعَُهِ قىكٓعا
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كِؤسًًٌعُ" و )ِكامّ ًُٓعإ بعُػىؿاو طُِكاْعُوَ بعؤ الّ ػعىؿاو ًعهؤّ         َتعِ ػعؤّ "َعاؿؿّ و   فٝطدس بُ
ِ     ّ يُطُأل )ػؤ ثُيهًٍَ نلؿٕ بؤ(1)كَِوًوُُْـّ( ّ(ؿا  مَوّ و هُكنلؿُْ هعُك تعاّ وٓعًَقّ ميٓعـَوَكيَو

 نؤنلؿووَتُوَ. 
نعُ بعاوَكِو كَِوًعت )ًُٓعإ و      ،يُّ باهُّ ثًٌَىوَوَو يُو َُٓهُّ قىكٓاُْوَ بؤَعإ ؿَكؿَنعُويَت  

ُٓػالم( يُطٌوطريتلئ واتاناًْإ ؿا ًوًَهِ ؿابلِاو يَُلؤظ ْري ُٖكوَى ًوًَهِ واَ ْري نعُ يعُؿَكَوَّ   
ّ قُواكَن ؿا هععُثًَٓلابًَت، بععُيةهى ٖععُكؿوونًإ )واتععُ بععاوَكِو كَِوًععت( يععُقىوآليِ      ُيععُوَ بُهععُك
َت)هلوًت(يُوَ هُكٓاوَ ؿَطلٕ، ُٓويٍ بُٖؤّ ُٓوَّ ػىؿا يعُكِؤسِ ػعؤّ بُبعُكؿانلؿووَ. ٖعُك     فٝطس

ووٕ ّ قىكٓاصيإ يُبؤٓعىوُْ طُْـَيةُنعُّ )ؿؤكنعاضيِ دىويُنعُ(وَ بعؤ كِ      و ثًَُٔواُْيِ يًَُُُوَ دىؿايِ
يُنإ ًٖض ودىؿيَهًإ يُػىؿّ ػؤيعإ   ؿَيةًَت: )بًَطىَإ نؤَُيةُّ كِيَوا كَِوًوِ-ؿؤكنايِ-ؿَبًَوُوَ نُ

يُنعُّ ًََعقووَ ؿا بعؤ كِووٕ     يُ(، ُٖكوَٖا ثًَُٔواُْبىوِْ قىكٓاصيعإ يُطعٍَُ تُةوعريَ َعُتليازي     ؿا ِْ
ِ  )بًَطىَ :يُ( ؿَيةًَت ؿَبًَوُوَ، )نُ ُٓو تُةوريَ َاؿؿَطُكايِ نعُ  ، يعُنإ ًعوًَو ْعري    إ بعُٖا كَِوًعو

و نؤَُآليُتِ و  يُقُواكَّ َلؤظُوَ هُكٓاوَيإ طلتبًَت، بُيةهى كَِْطـاُْوَيُنِ ُٓو طؤِاْهاكيًُ ٓابىوكّ
ؿا هُثًَٓلاوَ(. دىؿايِ  يُنُيُوَ بُهُكّ يُٕ نَُلؤظِ تًاؿا ؿَفّ و يُؿَكَوَّ قُواكَ َلؤيِ َُتليازي

ِ     و ثًَُٔواُْبىوِْ قىكٓإ  ُ  يُطُأل ُّٓ كِيَبامَ َُتليايًاْعُؿا َُهعُيُيُنِ هعُيلو ْعاَؤ ْع ٓعىْهُ   ،يع
َتعُ ٓعانُنُّ َعلؤظ و ٖعُيةى     فٝطدس ؿا ُٓو دؤكَ يًَهـاُْواْعُ بُبؤٓعىوِْ ػؤيعإ هلوًعت و      يُكِاهوِ

ونُوتًٌِ ؿَكِوػًَٓٔ، ٓىْهُ يُهُك بٓاةُّ تُةوريو يًَهـاُْوَيُنِ ميٓـَوَكّ و سُيىاًْاُْيُ بعؤ ٓعُو   
يعُناِْ   سُيىإ ؿَباتُوَو يُمؤكبُّ كِيَبامَ ُٓوكوثِ كَُِٓيةُنُنُّ بؤ -ؿاكويًٓنّ-نُ كِئهُّ  ،َّلؤظُ

ِ  ثُيلَِو نلا.هُؿَّ ْؤمؿََ و بَُٓاناِْ هُؿَّ بًووًَُإ ؿا  ع يعَُ َعلؤظ يُع    ُّٓ تُةوريَ ؿاكويٓع
 ؿا ْغلؤّ ؿَنات.  ؿاؿَبلِيَت و يُ ًَْى ٓايةُ ُٖكَ قىويةُناِْ سُيىاًَْوِ يُنُّ ػؤّ َلؤظايُتِ

 
 "ئادةَ " يةكةَ كةع ُةبوو كة ُيػتةجآى شةوى بوبيَت

ؿا ؿفّ ماْوعت و بُتاألنعُكَوَّ ْعُبىوَ بعُيةهى ًٌَُٖعُ       ٓايًِٓ ًٓوالّ يًُٖض َاوَو هُكؿًَََهِ
-ؤثؤيؤفيا(َ باهِ ُٓوَ ؿَنات نعُ يعُثًٍَ   ْجسٓاًََنّ بؤ بلِياكو ؿَههُوتُناِْ نلؿؤتُوَ. ماْووِ )ُٓ

ُْٓـإ دؤكّ تل يُ َلؤظ يُهُك مَوّ ًٌْوُد  بىوٕ. يًَُُـا ثٌوًإ بُهوىوَ بُيًَهؤيًُٓوَو  ؿا-ٓاؿَّ
ًَوعكاُْ كَِم بعىوَ يُبُكؿٓعىاُّْ نُيعُ هُكاْوعُكّ ؿًْعاؿا ؿؤمكاوُْتعُوَو          ثٌهًِٓٓ ُٓو نُيًُهعُكو ٓ

ُْـيَهِ تليٌعًإ بعؤ   بَُُمَْـَّ ماْايإ تَُُِْ ُْٖـيَهًإ بؤ يُى ًًَؤٕ هاأل يَُُوبُك ؿَطًَلُِْوَ و ٖ
 ُْوَ. ه  ٓاكَنُ ًًَؤٕ و ُْٖـيَهِ ؿيهُيإ بؤ نَُرت يُو تَُُُْ ؿَطًَلِ

بؤ صيىوُْ َلؤظِ )داوَ( بُنؤْرتئ َلؤظِ ٓاألٌْري ؿاْعلاوَ، ؿواّ ٓعُويٍ َلؤظعِ )بعُنري(و ًٓٓذعا      

                                                 
 
فدأقِ ٚدٗدو يًددٜٔ دٓٝفدّا فطدس٠ اهلل ايدا فطدس ايٓداع         ؿا ةُكَىويعُ: ط  يُ نلاوَ نُ ػىؿا تًاّ ُٖك يُقىكٓإ ؿا دُػت يُهُك ُّٓ كِاهوِ (1) 
 . صعًٝٗا
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ؤؿيوعًا(.  كِ)ثاًإ َلؤظعِ )بًًوعـاوٕ( و ؿواّ ٓعُويٍ )ًًَٖةعـبلز( و ثاًعإ َلؤظعِ       ، َلؤظِ )هؤيؤ(و
يُّ دؤكَناِْ بًُُكؿا َلؤظِ )ًْاْـَكتاأل( ؿيَت نُ وا ثع  ؿَٓعًَت    يُ مََُِْ يُنؤتايِ ُّٓ ثؤيًَٓهاكّ

( هعاأل تعا   130000بىو بًَت، ُّٓ دعؤكَّ ؿوايعٍ يعَُاوَّ ًَْعىإ )     باثريَّ كِاهوُوػؤّ َلؤظِ عاقأل
 ُتُوَ. ( هاأل ثًٍَ مايري فياوَو يُمؤك ًىيَِٓ ؿًْاَ ؿا بووبىو70000ْ)

قىكٓاًٍْ ٓاَافَّ بؤ ُٓوَ نلؿووَ نُ يُثًٍَ ٓعاؿَّ ؿا َعلؤظ ٖعُبىوَ، ٖعُكوَى يعُّ ةُكَايٌعوُّ       
( يعُّ  خًٝفد١ بؤ َاْعاّ وًعُّ )   ص،ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پطػىاؿايُ 

 ُٖيُ:ةُكَايٌوُّ ًَْى قىكٓإ ؿا ماْاياِْ تُةوري ؿوو بؤٓىوًْإ 
يإ ثرت يُنؤَُيةًَو يُدؤكّ َلؤظ ُٖبىوَ، بعُآلّ قلِيعإ    ،ًَويُنُّ/ بُك يُ ػُيل نلؿِْ ٓاؿَّ نؤَُية

مَوّ نلؿووَو ػىيَِٓ يُنرتيإ كًِوىوَ. دا بؤيُ ةليٌوُنإ  ٓىْهُ ػلاثُو ةُهاؿيًإ يُهُك ،تًَهُوتىوَ
( يُػىؿاوَ ؿَبًوذي يُنوُك هُكهعاّ ؿَبعٔ، ٓعىْهُ    خًٝف١ناتًَو ُٖوايةِ ؿكوهت نلؿِْ َلؤظِ دًٌَٓري)

نُ دًًٌَُٓٓنُ ؿَبًَت ُٖك يُو َلؤظُّ ُٓوهعاّ هعُكمَوّ بٔعًَت و يُهعُك تعُكمو       ،ٕ ؿَبلؿوايإ طىَا
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ُٖئُتِ ُٓوَّ ثًٌَىو بًَت، ٖعُك بؤيعَُ طىتبىويعإ ط..   

)ٓايا ٓعُو َلؤظعُّ تًَعـا ًٌْعوُد       :واتُ...33البقررة/ص ..  ٹٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ
ّ تًَعـا ؿَنعات و ػعىيَِٓ ْعاكَِواّ بُهعوُّ و       ُ ػلاثُو بُؿناكّؿَنُيت و ؿَيهُيوُ دًًٌَِٓٓ ػؤت ن

ؿوفَٓهاكّ تًَـا ؿَكِيَقيَت، يُناتًَو ؿا ًَُُّٓ َُالًٓهُت بُثاى و بُكمو ب  ػُوَ كِاتـَطلئ و بُثريؤمو 
 يُ؟!(. ِْو هُكوَكيت  نًُاياِْ َُمِْ ،ُتًَوطُوكَت ؿاؿًََْري و بُؿووكت ؿَطلئ يُُٖك كِواية

(ّ ًَْى ٓايُتُنُ ُٓوَيعُ  ػعىؿا بؤيعُ    خًٝفد١ ؤٓىوِْ ؿووََِ ماْاياِْ تُةوري يُهُك وًُّ )ؿووَّ/ ب
دًًٌَٓٓايُتِّ بهات يُ سىنِ و ةُكَاْلَِوايِ  ْاوَ تانى ػُالةُتِ ػىؿا بهات )واتُ (ّ زيَخًٝفد١ ْاوّ )

ثع ؿاوَ. بعُّ    باآلؿَهوِ بُهُك َعُػًىوقاتِ تعلؿا   نُوتًٌِ يُهُك مَوّ وؿاو َاةِ ُٖيةوى ْاو ػُيةهِ
كَِْطُ ؿَبًٓري ٓؤٕ قىكٓإ ًإ بًُاِْ يًَهؤيةًُٓوَناِْ ُٓو ماْووُ ؿَكِوات نُ ُٖوايةِ بىوِْ نؤَعُيةًَو  
يُبًُُكَإ يُثًٍَ ؿكوهت نلؿِْ ٓاؿَّ ؿا ث  ؿَؿات نُيُهُك مَوّ ًٌْوُد  بىوٕ و ؿوايًٍ قلِيإ ت  

 نُوتىوَ. 
 

 

 زِواُيِى شاُطت بؤ ًاددةى ًسؤظ
ٔ   قىكٓععإ ب ٕ    ،اهععِ ٓععُو َاؿؿَيًُععِ بععؤ نععلؿووي  .نععُ ٓععاؿَّ و ْععُوَناِْ زيَ ؿكوهععت نععلاو

ُ -قعىكَِ -طني()يُّ ٓايُتُؿا  ص،ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پط بٓعُكَِتِ   نع
نُ َلؤظِ يًَىَ ؿكوهت بىوَ، ويَلاّ ٓعُوََ قىكَِنعُ بُٓعُْـئ قؤْعا  ؿا كِؤًعوبًَت تعانى        ،ُٓو ًوُيُ

وَى ماْلاوَ يُ ػؤيةِ تًَهُأل نلاو بُ ٓاو طرياوَتُوَ. ػىؿاّ َُمٕ  طني(ٜؼَلؤظُنُّ يًَىَ ثُيـابىوَ. قىكِ)
َُبُهت يُ )ظيع  َوعٓىٕ(يٍ ٓعُو قعىكَِ      صھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  طةُكَىويُ: 

ُ  يُتُةوريَنُّ بٝكاٟٚ(نُ بؤُْنُّ ؿَطؤكِيَت. ) ،كًَُِيُ  ،ؿا ؿَيةًَت: )ُٓو قىكَِ طؤكِاوَ كََِ ؿاطُكِاوَيع
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نعُ ػعُيل نلؿْعِ     :ّ ٓاوَوَ يُهُكّ كََِ بىوَتُوَ. قىكٓإ بُكِاًعهاوّ ؿَيةًَعت   كيَقػايُِْنُ بُٖؤّ ؿ
ًٓٓوإ و بُٓكَِتًٌِ يُػؤأل و ٓاوَ. ػُيل بىوِْ ًٓٓواًٍْ يُػؤأل َُهُيُيُنُو واقًع ثٌوطرييِ ؿَنات 

لؿاكيَهعِ ًعًوُأل   و ماْووًٍ ؿاِْ ثًَـاؿًََْت. بؤ صيىوُْ طُك ثاكُٓيُى يُالًُّ َلؤظ بطليعت و ٓعُْـ ن  
نُ ػعؤيةِ مَوّ زيَ   ،ّ بُهُكؿا ُٓزلاّ ؿَيت ؿَبًًٓت ثًَو ٖاتىوَ يَُُٖإ ُٓو ٓؤكطإ و َاؿؿاُّْ ناكّ

نُ فيإ يُْاو  ،ثًَو ؿيَت. ُٖكوَٖا دطُ يُ ػؤأل ؿَكباكَّ ٓاوَنَُ ماْاياِْ ميٓـَوَكْاهِ يُو باوَكَِؿإ
بعُآلّ ٓعُْـ نُهعًَهِ نعُّ يعُو ماْاياْعُ يُهعُك         ٓاوّ هىيَلّ ٓؤقًاْىوهعُناِْ مووؿا ؿكوهعت بعىوَ،   

فيإ يُْاو ٓاوّ ًريئ ؿا ؿَهت ثًَهلاوَ. فيإ تُْٗا يعًَُْى ٓعاوؿا ؿَهعت ثع       :نُ ؿَيةًَت ،بريؿؤمَيُنٔ
نُ فيإ ُٖكطًن يعًَُْى   ،ّ ماْووًاُْ( البـَئ ؿَتىاْري بًةًَري بُيةهى بُب  ُٓوَّ )مؤك يُ وكؿبًِٓ ،ُْنلاوَ

ث  ُْنلؿووَ، ٓىْهُ َُٖىو ًعًَىَناِْ فيعإ بعُٖؤّ )ثلؤتؤثالمّ(ععُوَ بعُكؿَواّ ؿَبعٔ و       ٓاوؿا ؿَهوِ 
ؿا ؿَنعُٕ. يعُنًَو يُةُكُْٖطعُناًٍْ )ثلؤتعؤثالمّ( بعُوَ ثًَٓاهعُ        َىَاكَهُّ ٓاالنِ ػؤيإ يُْاوّ

ِ       ّ ًْى ًًُيِ نُ )َاؿؿَيُنِ ًرييِٓ ٓاوّ ،ؿَنات يعُ   يعُو بُبٓاةعُّ يُنعَُِ ٓعُو فياْعُ هلوًعو
َ  ،َْليَععتؿاؿ نععُ  ،نععُ ٖععَُىو ميٓععـَوَكَ طًاًُْبععُكَناِْ تععلّ يًَععىَ طًُععُ ؿَنععُٕ( ٓععُو َاؿؿاْععُ

ِ  ،)ثلؤتؤثالمّ(يإ زيَ ثًَو ؿيَت يُٓاوؿا ؿَتىيَُٓوَ يإ ثًَىَّ ؿَْىوهًَٔ يعُ   ٓىْهُ ٓاو ًوًَهِ بٓٔعًُٓي
ؿوو ًعوِ ثًَهعُوَ   يُ بؤ فيإ. فيإ و ٓاويٍ يعُّ ُٖهعاكَيُؿا    بؤّ.. ثلؤتؤثالمًٍَ ًوًَهِ بًُٓٔٓيِ

يُ نلؿووَو ةُكَىويُ:  يهاوو ٖؤطلّ يُنرتٕ ًًٖٔإ يُوّ تل دًاْابًَوُوَ، ػىؿاَ ٓاَافَّ بؤ ُّٓ كِاهوِ
.. واتُ )ٓاوَإ وا زيَ نلؿووَ نُ ُٖك ًوًَو يعُؿًْاؿا  33األنبيرءء/..ص ں   ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻط

 ت(. فيإ و ٖؤّ فياِْ تًَـا بًَت بُوَوَ ثُيىَهت و ميٓـووبًَ
 واُةيةن بؤ خؤثازاضنت هةخساثة

يُّ ٓريؤنُؿا ػىؿاّ َُمٕ ُٖوايةِ ؿوفَٓايُتّهلؿِْ "ًٓبًعًى" بُكاَبعُك باونُعإ "ٓعاؿَّ" ثع       
ؿَطُيًَُْت، ُٖكوَى كِووًٌِْ نلؿؤتُوَ نُ ٓؤٕ ُٖيةِ ػُيةُتاْـووَ بُ ػىاكؿٕ يُو ؿكَػوُّ نُ ْعُؿَبىو  

نلؿٕ يُةُكَاِْ ػىؿايُوَو بُؿكؤ و  يُ ْاو ُٖيةُو هُكثًَِٔ ُٖك يًًٌَِ ْنيو بًَوُوَ، نُِٓ بُوَ ػووِ
نلؿْعِ يُةعُكَاِْ ػعىؿا.     ةلِوةًأَل واّ زيَ نلؿ يُبًُُٖت ؿَكبهليَت، ُٓويٍ وَى هنايُى بؤ هُكثًَِٔ

بُكؿَواّ بعىوَو ُْبلِاوَتعُوَ.. تعاكِؤفّ     -ٓاؿَّ-يُنُّ )ًٓبًًى( بُكاَبُك  بُآلّ يُوناتُوَ ؿوفَٓايُتِ
 بُكؿَواّ ؿَبًَت.. -ٓاؿَّ-يُؿفّ ُْوَنآِْاػريَتًٍ 

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ٓاطاكؿَناتعُوَ:ط  ًُيوإُٖك بؤيُ ػىؿاَ ُْوَناِْ ٓاؿَّ يُةًأَل وتُيةُنُّ 

.. واتُ )ٖعؤ ْعُوَناِْ ٓعاؿَّ وكيعابٔ ًعُيوإ      27األعراف/ص ..ک  ک           ک  ک  گ  گ  
ةليعىؿاو يُبًُُٖعت    ّ -ٓعاؿَّ و سعُوا  -يهوإ طىَلِاتإ ُْنات و تُةلَتإ ُْؿات، وَى ٓؤٕ باوى و ؿا

 ؿَكّ ثُكِاْـٕ(. 
ؿياكَ ًُيوإ بُو دؤكَ ٓاؿَّ و سُواّ يُبًُُٖت ؿَكثُكِاْـووَ نُ بُٖؤّ ةليىؿاًْاْعُوَ ػوعوبىوًُْ   

 ِ ّ نعلؿووَ   بُك هناّ ػىؿاو يُبًُُٖت ؿَكّ نلؿٕ. وَى يَُُوثًًٌٍَ بامسإ نلؿ ػىؿا يُ كِؤسِ ػعؤي
ّ تًاؿايُ. بُآلّ نُوتؤتُ  ُّ كَِْطَُ َلؤظ كَِوًوُناِْ ٓانُو ؿاؿثُكوَكّى ػًَلػىاميِبُبُك ٓاؿَّ ؿاو ب
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بُك ُٓطُكّ ةليىؿاِْ ُٓو ًُيواُّْ نُ ُٖوأل ؿَؿات ُّٓ كَِوًعوُ بُكماْعُّ ؿاثؤًعًت و بعُكَو ػلاثعُّ      
ًَعلو ًعُِك( يعَُلؤظ ؿا ؿكوهعت بعىوَو َُٓعَُ          ببات. يَُُوَ ْانؤنِ ًَىإ ٓعانُو ػلاثعُ )ػ ْ ّ ِ  تعاق

و ُٖيةوُْطاْـِْ ْاػًُتِ. دا ُٓطُك َعلؤظ بُكاَبعُك ٖعُواو ٓاكَمووَنعاِْ ؿَكووْعِ       نلؿُْوَيُنُ بؤّ
بىوَهوًَت و بُهُكياْـا ماأل بًَت ُٓوا بًُْعُُت و كَِماَُْـِّ ػىؿا ًعاؿؿَبًَت و ؿَخياتعُ بًُُٖعوُوَ.    

 ُْـإ. بُآلّ طُك ػؤّ بـات بُؿَّ ُٖواو ػلاثُوَ ؿَبًَت بُيُنًَو يُمَكَكَ
ّ يُهعُك َعلؤظ( بعـويَري،     و ناكيطُكيِ يًَلًَـا وا باًُ ُْػوًَو ؿَكباكَّ )ًُيوإ و وَهىَهُناِْ

تانى ػىيَُٓكّ بُكِيَن هًةِ زيَ بهاتُوَو دًٗاؿّ ُْةوِ ػؤّ بهات و ًٓرت بطاتُ ثًُّ ًهؤَُْـيِ طًعإ  
 ٍ تًَـايُ.  نُ بُػوُوَكيِ ؿًْاو قًاَُتِ، و هُكوَكيِ كِؤغ

 
 تى ئيبويظ و غةيتاُةكاْضسوغ

)ًٓبًععًى( بععاونِ ٖععَُىو ًععُيواُْنإ و يُنععُّ كَِطُميٌععًاُْ. ٓععُو ػؤّععى ْععُوَو وَٓععُناِْ ٓععُو   
ڻ    ڻ     إُٖيةطُكِاوإُْ نُ هُك بُدًٗاِْ دٓؤنُٕ"دٔ".. ُٖكوَى ػىؿاَ يُباكَياْعُوَ ةُكَىويعُ: ط  

بععىو  -دععٔ-نُيُنؤَُيةععُّ  -ًبًععًىٓ-)تععُْٗا واتععُ..53الكهر//ص   ھۀ        ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     ھ
 نلِْىوًِ كِيَنّ بؤ ٓاؿَّ ُْبلؿو يُةُكَاِْ ػىؿاّ ػؤّ ؿَكٓىو(. 

     ِ ّ  )دٔ( دىكيَهٔ يُو كِؤسُ عُقًةعـاكَ ْاؿيعاكو يعاػ نعُ وَى َعلؤظ بُطىيَلِايعُيةِ و بُْـايعُتِ      ،ياْعُ
ِ  كِاهجًَلكاوٕ، بُآلّ يُ )َاؿؿَّ بًُُكّ(  انعُوٕ و بًُعًَىَّ ػؤيعإ    َعلؤظ ْ  ؿابلِكاوٕ و بعُك ُٖهعوُناْ

   ّ ةُكَىويعُ:   َوَ(ًٓبًعًى ) ْابًٓلئَ و بُويَُٓ كِاهوُقًُٓنًًُإ بُكٓاوّ َلؤظ ْعُػلاوٕ. ػعىؿا يعُباكَ
و نؤَُيةُنعُّ بُْعُوَو    )ًٓبًًى ػؤّ . وات27ُاألعرراف/ص(1)ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ      ڻط

ۇ  ۇ  طيُٓاطل ؿكوهت نعلاوٕ،   يٍ-ٔد-هُكباماًُْوَ ؿَتاْبًٓٔ، بُآلّ ًَٓىَ ْاياْبًٓٔ(. ُٖكوَٖا

يُوَوثًٍَ بُك يُؿكوهت نلؿِْ ٓعاؿَّ يعُٓاطليَهِ    يٌُإ-)دٔواتُ . 27احلجرر/ص (2)ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ
طًُِ ب  ؿوونُأل ؿكوهت نلؿووَ(.. ٖعُكوَٖا يُٓعريؤنُنُّ قىكٓعإ ؿا )ًٓبًعًى( كِوو ؿَناتعُ ػعىؿاو       

ووَ(.)دٔ( ُْٓـ ؿَهوُو تاقًَُهِ دؤكاودؤكيإ واتُ)َٓت يُٓاطل ؿكوهت نلؿ ص.    ط ؿَيةًَت: 
ًَىيإ ؿا ٓعانُػىامو ػىاثُكهعت ُٖيعُ، ٖعُكوَى طعىَِلاو ب باوَكِيٌعًإ تًَـايعُ..ط         ُٖيُ، ې  ې    يعُْ

 .. 11اجل /ص(3)ائەئ  ەئ    ائې   ې  ى  ى

                                                 
 
ُْبًَت، ٓىْهُ يُهلوًت ؿا مؤك ًعت ُٖيعُو يُُٖهعوُناِْ     بًَطىَإ ًَُُٓ نُ دٔ و ًُيواُْنإ ْابًٓري َاْاّ ُٓوَ ًُّْ نُ ًٓرت ودىؿيإ( 1)

    ُ نإ و َلؤظًٍ ْاؿياكٕ، ماْاياًٍْ طُيٌوىوُْتُ ُٓو كِاؿؿَيُّ ُْٖـيَو يُو ًوُ ًاككاواُْ يَُاوَيُنِ نعُّ يَُُوبعُكَوَ بـؤمْعُوَ وَى ًَهلؤبع
ِ     ناكَباو ُْٓـإ ًوِ تل. دا ٓايا ُٓو ًواُْ يُوَوبُك ُْبىوٕ و ُٓو ناتُ ٖاتىوْ  ُ ودىؿَوَ نُ َلؤظ ؿؤميآْعُوَ؟ ْعُػًَل.. ٖعُكطًن ٖعًض َلؤظًَهع

يُناِْ ُْطُيٌوىوَ. دٔ و ًُيواُْناًٍْ يعُو دًٗاْعُ    عاقأل وا ْايةًَت.. ؿياكَ ًٌَٖوا ُْٓـئ ًوِ ؿيهُ َاوٕ و َلؤظ ُّْ ؿؤميىُْتُوَو بًَُِْٗٓ
يُّ ؿوواَُْ )دٔ وًُيوإ( يُو بىوُْوَكإُْ نُ ُْنُوتىوُْتُ فيَل ُٖهعوُناِْ  ْاؿياكإُْ نُ قىكٓاِْ ثريؤم ُٖوايةِ ودىؿياِْ ث  ؿاوئ. ُٖكيُنُ 

  .َلؤظُوَ. واتُ ُٖهوُناِْ )بًٓري و بًوذي و بؤٕ نلؿٕ و ؿَهت يًَـإ و.. ٖوـ(
ُيُو يُو نىْاًُُْوَ ٓاطل بُبًةًَوُّ طًُِ ٓاطليَو ؿَطىتليَت نُ ؿوونُيةِ ُْبىوَ طىتلاويٌُ )ؿؤمَؾ( ُْٓـ نىًَْهِ بٔىونِ ٖ( ْاز ايطدُّٛ:  2)

 .ؿَكؿًََٓت. )وَكطًَلِ(
 .واتُ ُْٓـ كِئَهُيُنِ ًَُُُٖٓٔ و يًَو دىؿا( طسا٥ل قددّا: 3)
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 غةيتاُةكاْ دوذًِاُى ًسؤظّ
ُ     -ًٓبًًى-  ِ  ض ػعؤّ و ض ٓعُو ًعُيواْاُّْ نع ُ هُكهعُػواُّْ َعلؤظٔ   ؿإ ٓعُو ؿوفَٓع   يُطعُية

نُبُكؿَواّ ػىويإ طلتىوَ بُمياؿنلٕ و بًَُٖننلؿِْ ٖؤوٓاَلِامّ ػلاثُو ًُكِاْطًَنّ يُ ؿَكووْعِ ًٓٓوعإ   
ۈئ      ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ۆئوئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ..ؿا. ػععىؿاّ َععُمٕ ةُكَىويععُ: ط 

ئَعهُو  واتُ )ػُيةهًُٓ ؿواّ كِ. 169-168البقرة/ صىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ      ىئ
ٓاهُواكو ةُكَاُْناِْ ًُيوإ َُنُوٕ، ٓىْهُ بُكِاهوِ ُٓو ؿوفًََٓهِ ؿياكو ٓاًهلاتاُْ، ُٖكوَٖا ٓعُو  
بُٓلثُو وَهىَهُناِْ ػؤّ ٖاْوإ ؿَؿات بؤ بُؿناكّى ْاًرييٓرتئ نعاكّ ػعلاخ و واًعوإ زيَ ؿَنعات     

ُ   بًًةًَٔ نُ ْاينأْ(.ؿَكباكَّ ػىؿا  ًوًَو ك َلؤظًَعو ًعُيواًَْهِ ؿاْعاوَ نعُ     ػىؿاّ ثُكوَكؿطاك بعؤ ٖع
وَهىَهُّ بؤ ؿَنات. واتُ )يُْاػُوَ ؿَكووِْ ؿَؿويًََٓت و ػُيايةِ ؿَػاتُ هُك ٓعُو ًعواُّْ نعُ ٖعًض     
هىوؿو بُكفَوَْـًُّنِ كَِواّ تًَـاًُّْ بؤّ( وػلاثًُِ يُبُكٓاو ؿَكِاميًََٓوُوَو بُناكّ ْاثُهٓـو ْايُباك 

ِ ٓاهايِ، بُيةهى ثًَغَُبُكاًٍْ ُٖكيُنُيإ ػعىؿا ًعُيواًَْهِ بعؤ    ةليىّ ؿَؿات، ؿياكَ ُْى ُٖك َلؤظ
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     وؿاْاوَ، يُو تاقًهلُْواُْياْـا. ٖعُكوَى ةُكَىويعُ:ط  

منس مننَم منن أإن  قد و ن  )طًَلاوَتُوَ نُ ةُكَىويُ: ) . يُثًَغَُبُكيٌُوَ 112األن رء//ص..  ڃڃ  ڃ
فأونلم  فنأي رمن    ينلينومن اجلن.  نسلوا  واك  كرونوهللا هللاق  نسهللا  وأكي اد ا  هللا ايننس    وكل بة   ين

آيعُنِ يُكَِطعُمّ )دعٔ    )ًٖض نُهًَو يًَُٓىَ دًاُْنلاوَتُوَ يُوَّ نُ ٖاوكِ :واتُ ،رواه مسرم ((خبنرقد 
ّ ػىؿا؟ ةُكَىوّ: تُْاُْت بؤ وًُياتري( بؤ ؿاُْْلابًَت.. طىتًإ: تُْاُْت بؤ تؤَ ؿاْلاوَ ُّٓ ثًَغَُبُك

ُ ًٍَٓ تُْٗا بُوَ ُْبًَت نُ ػىؿا ياكَُتِ ؿاوّ  ةعُكَامن   يُهُكّ و َىهًةُإ بىَ و تُْٗا بُ ػًَلو ٓعان
 ث  ؿَنات(.

 
 غةيتاُةكاْ ضةزضاوةى خساثةْ هةدُيادا

يعُ   اكَمووُّٖٓكوَٖا ًُيواُْنإ باْطهُكاِْ ًُكِو تًَهـأْ يُهُك مَوّ. ُٖك ًُيواُْ نُ ُْةوِ َلؤظ 
ُ  ّ دٓى و ثًُو ثايًُِ يُال بًَُٖن ؿَنعات،   ُٖكًوًَو بًَت بؤّ دىإ ؿَنات و وػؤًُويووِ  دطعُ يع

 . ُٖك ًُيواُْ نُ ؿوفَٓايُتّى كِم و نًُٓ يًَُْى ػُيةهًٍِو ًًَىاْـْ ػىاهوِ ػؤهُثاْـٕ و هوَُهاكّ
نؤَُيةعُ   و تُْاْعُت ٖعؤمو تعريَ   و ًََعلؿ يعُفٕ ؿَنعات و     ؿا ثُكَ ث  ؿَؿات و بلا يُ بعلا دًاؿَناتعُوَ  

    ڍ    ڇ    ڇيَت. ػىؿاّ َُمٕ ةُكَىويعععُ: ط يُى ؿاؿَبلِ َُُٖدؤكَناِْ ُْتُوَّ ًٓوالًٍَ يُ

واتععُ )بُبُْععـَنامن بًةعع  نععُ باًععرتيِٓ قوععُو .. 53األسرراء/ص  ژژ   ڈ      ڈ     ڎ    ڎڌ     ڌ    ڍ 
وعُّ ْابُد ياْعُوَ ًَْىاًْعإ تًَعو ؿَؿات و ًعُكِو      طفواكيإ ُٖبًَت، ٓىْهُ بُكِاهوِ ًُيوإ يعُكِآّ ق 

ةًوُٓو ٓافاوَيإ يًَُْىؿا ؿَوكووفيًََٓت(. دا ًُيواًٍْ ًَْعىاِْ بعلِواؿاكإ بُوتعُّ كَِم و ٓعاماكؿَك تًَعو      
ؿَؿات نُ ُْٖـيَو داك يُ ُْٖـيَو نُهُوَ ؿَبًورتيَت ب  ُٓوَّ ٖىًًاكًُّنِ ٖعُبًَت يُهعُك ميعإ و    
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َم و ْاػؤًاُْ. ُٖكوَٖا ًَْىاِْ ًُٓاْـاكإ بُوَآلَِ ُٓو وتُ كَِم و ٓاماكبُػٌعاَُْ  ٓاهُواكّ ُٓو وتُ كِ
ِ     تًَو ؿَؿا نُ يُبُكاَبُكيإ ؿا ؿَطىتليَُٓوَ، ًٓـّ و  نًُِ هؤمو ػؤًُويوعوِ ؿَبًَعت بعُ ؿوفَٓايعُت

 ْانؤنِ... بُآلّ وتُّ ػؤَ ودىإ ًُيوإ ؿووك ؿَػاتُوَو ماَِ ؿآلًٍْ هاكِيَق ؿَنات. 
ؿاْععِ ٖععُفاكإ و  يععُ ؿَػاتععُ ؿيةععِ َلؤظععُوَ نععُ طىايععُ بُياكَععُتِ ُك ًععُيواُْ ٓععُو بععُؿطىَاِْٖعع 

و بُػًًِ ث   ؿَهطريؤيّهلؿًْإ َاأل و هاَإ يُْاوؿًََٓت، بََُُ ةُكَاّْبُؿَهطلتُٓوَو ٓاوٓٓؤنِ
ًايوعوُو  ات هىوكبًَت يُهُك بُْـنلؿِْ ثاكَو َعايةِ و ْعُؿاِْ مَنعات بُواْعُّ      زيَ ؿَى ؿَنات و واّ

. 268البقررة/ صڭ  ڭ    ڭ    ۇ  ۇُْؿاكٕ.. ُٖكوَى ػىؿاَ ةُكَىويُ: ط
)بًَطىَإ ًُيوإ بُوَهىَهُناِْ ػؤّ واتإ تًَـَطُيًَُْت طىايُ ػُكز نلؿِْ ثاكَو هاَإ يُكِآّ  :واتُ

ًَعت، ٖعُكوَٖا ًعُيوإ بعُو وَهىَهعا          ًَوُ ٖؤّ َُْاِْ هعاَإ و ٖعُفاكيوإ بعؤ ثُيعـا ؿَب ًَلؿا ؿَب ُْ ػ
 ةُكَاْوإ بُناكّ بُؿكَِةواكّى ٓاوٓٓؤنِ ث  ؿَنات(.

ػىاكؿُْوَو قىَاكنلؿًٍْ يُو نلؿاكَ ُٖك طُْـَآلُْٕ نًُُيوإ ةُكَإ بُ نلؿًْإ ؿَنات وهعىوكَ   َُّ
ؿا بؤ ػُيةهِ، ٓعىْهُ ؿوو ٓعاَِلامّ ؿيعاكٕ يعُ ٓاَِلامَنعاِْ هُكثًَٔعّى تًَهعـإ و         يُوَهُوَهُنلؿِْ

 (ّ ػىؿا.ذنسػُيةهِ و الؿاًْإ يُ ياؿو ) ّ ًَْىإ ؿوفَٓايُتِ
ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  : طيُّ باكَيًُُوَ ػىؿاّ َُمٕ ةُكَىويُ

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   

 91-93املءئدة/صڄ  ڄ   ڄ  ڄڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ
ؿاْلاوو بُػت طلتُٓوَ ُْٓـ ناكيَهِ ثعًى و  )بًَطىَإ َُّى قىَاكو ثُكهوِٓ بُكؿو ًوِ بُثريؤم  :واتُ

ُٓثُيةٔ يُناكوباكّ ًُيوإ و ًَٓىََ ؿَبًَت يًَّإ ؿووكنُوُْوَ تانى يُمَكَكّ ؿًْعاو هعناّ ٓعاػريَتًٍ    
كِمطاكبٔ. بُكِاهوِ ًُيوإ ؿَيُويَت يُكِآّ َُّ ػىاكؿُْوَو قىَاك نلؿْواُْوَ ؿوفَٓايُتّى كِم و نًٓعُ  

اؿّ ػىؿاو ْىيَقَناْوإ ؿابربِيَت. دا ٓايا ًٓرت ؿَهت يُّ ناكاُْ ُٖيةعـَطلٕ؟( ؿَهعت   غاتُ ًَْىاْواُْوَو يُي
ِ  و بُةريؤ ػُكز نلؿِْ ثاكَو بووّ بعؤ َعلؤظًٍ ثع      ثىويًٍ يُنًَهُ يُهًفُتُناِْ ًُيوإ و ةعُكَاْ

   ُ ا، بُػٌٌعُناِْ ػعىؿ   ؿَنات. ٓىْهُ ؿَهت بووّ ؿَبًَوُ ٖؤّ ث ُْماْري بًُْعُعُت و باوَكِْعَُإ بع
 ُ .. 27األسرراء/ص ی  جئ  حئ  مئ    یىئ  ىئ    ىئ  ی    ی إ:طُٖكوَى ةُكَىويع

   ِ  واتُ )بُب ًو نُهاِْ ؿَهت بوو ٖاوكِآو ٖاوكِيَبامّ ًُيوأْ، ًُيواًٍْ يُوثعُكِّ هعجًةُيّى ْهعىوية
 نلؿِْ ًْعُُتِ ػىؿا ؿابىوَ(.

بُٖؤّ ؿآًَٖاِْ دٌ وبُكطِ تُْو ؤ يُؿًْاؿا بووبؤتُوَ بُتايبُتًٍ يَُ نُ َُٓلِ ُٓو تًَهٔىوُْ دٓوًِ
يُ هعُكْر كِانًٌَعُناِْ ؿَكؿَػعات و     و تُههِ وَٖاوَ نُ ًىيَُٓ كِووتُناِْ دُهوُّ ٓاةلَت و دىاِْ
ّ ًُيوأْ. ُٖكوَٖا ُٓو تًَعو ٓعىوِْ    ػُيةهًٍ بؤ بُؿكَِةواكّ ٖاْـَؿات ُٖك يُةُكَإ ثًَـاِْ ثُْٗاِْ

اَِ نلؿْعُوَّ ياْعُناِْ ًعُواُْو ػاْعُّ كِووت و قىوتاْعُوَ      نُ يُُٓزل ،كَِوًوًُّّ يُدًٗإ ؿا بووَو
ثُكَّ هُْـووَو ثًاوإ و فْإ تًايإ ؿا بُب  ثىًاى ؿَبًٓلئَ و ُٓو بُؿناكّى ميٓاو ؿاويَعٔ ثًوعًّاُّْ   
ًَْى باكَِنإ و تًًاى نًٌَإ و كَِوتِ ًًَىاْهاكيًإ ٖعَُىوّ يُوَهىَهعُناِْ ًعُيوأْ. ػعىؿاَ ثعًٍَ      

ّ َُٖىو بُؿناكياْعُو ثعًٍَ بووبىوْعُوَو نُيةُنعُبىوٕ و مؤكبىوًٌْعًإ ٖعُوايةِ ثع ؿاوئ و        كِووؿاِْ ُٓ
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ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک           ک  ک  گ  ٓاطاؿاكّ نلؿوويُٓوَ، ُٖكوَى ةُكَىويُتِ ط

)ُّٓ ُْوَناِْ ٓاؿَّ وكيابٔ ًعُيوإ   :واتُ.. 27األعراف/ص  ڳگ  گ  گ  ڳ       ڳ    ڳ
ِ    ةليىتإ ُْؿاو طى ّ ًَٓىَ"ٓعاؿَّ و سعُوا" ّ ثع      َلِاتإ ُْنات وَى ُٓو ةليىؿاْعُّ نعُ ؿايعو وبعاون

يُبًُُٖت ؿَكنلؿٕ ناتًَو بُتُةلَؿاًْإ يُػىاكؿِْ بُكّ ؿكَػوُنُ دٌ و بُكطُنُياِْ يُبُك ؿاَعايةري و  
 عُوكَتِ يُنرت ببًٓٔ و ًُيوإ ث ّ بًٓري(.  -ٓاؿَّ و سُوا-وايإ زيَ ٖات نُ ُٓوإ واتُ 

 
 غةيتاْ ٓيض دةضةآلتيَلى بةضةز ًسؤظى باوةزِدازدا ُىية

باوَكِ كِؤًٓايًُّنِ مؤك ؿَػاتُ ؿَكوُْوَو ؿيةًٍ ثلِؿَنات يُْىوك. دا ُٓطعُك ؿألو ؿَكووٕ كؤًعٔ بعىوَوَ    
ُٓوا ًٖض وَهىَهُو تُةلَؿاًَْهِ ًُكِػىاماُّْ ًُيوإ يُٓاكاؿا ْآًًََت، ٖعُكوَى ػعىؿاَ ةُكَىويعُ:    

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ڱ  ں  ں   ڻ  ط

.. واتُ )ناتًَو قىكٓاْت ػىيَٓـ ثُْابطلَ بُػىؿا يُؿَهت ًُيواِْ 99-98النحر//صے  ے
ٓىْهُ ًُيوإ ًٖض ؿَهُآلتًَهِ بُهُك  اعٛذ باهلل َٔ ايػٝطإ ايسدِٝ(ؿَكنلاوو ُْةلَت يَّهلاو و بًة  )

 ٕ بُ ثُكوَكؿطاكّ ػؤيإ بُهوىوَ(. ُٓواُْؿا ًُّْ نُ باوَكِيإ ًَٖٓاوَو ثٌوًا
. واتعععُ: )ًَُٓعععُ  27األعررررافصڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ٖعععُكوَٖا ةُكَىويعععُتِ: ط 

 ًُيواُْناصيإ نلؿووَ بُؿؤهت و ٖاوكِآّ ب باوَكِإ(. 
ْعاو ؿألؿاو ٓعاوؿيَلّ   يُ بؤ ؿَكثُكاْـِْ ًُيوإ يعُ   يُويلؿو ياؿو ميهلّ ػىؿا بًَُٖنتل ِْ ًٖض ًوًَهًٍ 

ّ   يُٓاًهلاو ًَِْٗٓنلؿِْ  ػعىؿاَ ٓعاو كِؤًعٔ ؿَناتعُوَو ػؤًُويوعوِّ ٖعُم        ؿا. ميهعلو ياؿنلْعُوَ
وٖؤناكَناِْ ٓانًُِ يُؿَكووٕ ؿا بًَُٖن ؿَنات. َُيًِ ػلاثُو ًعوِ ثىوُٓيةًٌعِ تًَعـا الوام ؿَنعات     

 تاواّ زيَ ؿيَت ًُيوإ ًٖض ؿَكوامَيُى بؤٓىوُْ ًَْى ؿَكووُْوَ بُؿّ ْانات..
ک  ک  ک  ک   گ  گ    (1)ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑط: كَىويععُػععىؿاّ َععُمٕ ةُ

)تُقىاناكو ػىاثُكهوإ ُٓطُك ػعُيايةًَو يعإ وَهىَهعُيُنِ ًعُيواًْإ      :واتُ ..231األعراف/صگ
ِ      ،تىوَ ببًَت يُو ػُياآلُّْ بعىوٕ و هُكثًَٔعِ، يُنوعُك ٓعُوَيإ      نعُ َعلؤظ ُٖيةعـًََْٔ بعُكَو يعاػ

اِْ ؿوفًَٓاُْوَيععُو ٓععاَلِاميَهِ طىَلِاناكًّععُتِ. ُٓوًَععًإ نععُ ٓععُّ ػُيايةععُ يًُععُيو ،بُبريؿيَوععُوَ
نُ هناّ ػىؿا ُٖيُ بؤ ُٖكنُهًَو طُك ؿواّ ًُيوإ بهُويَت، بعُآلّ ثاؿاًعوِ تعُواو بعؤ      ،بُبريؿيَوُوَو

ؤًِٓ ُٖيةى و نُوت ُٖكنُهًَهُ نُ طىيَلِايُيةِّ ةُكَاُْناِْ ػىؿا ؿَنات، ًٓرت يُهُك بًٓايّّى ٓاوكِ

                                                 
 
 ( بُُٖك ػلاثُو ٓاماكو مياًَْو ؿَطىتليَت نُ تىوًِ َلؤظ ؿَبًَت. َّظ(  وًُّ )( )َط1ِٗ)
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َِْ ُٓو ٓاوَ ُٖم بًَُٓ ؿَبٔ نُ دًاوامِّ ًَْىإ ٓانُو ػلاثُ و ُٖم و ْاُٖقِ ث  ؿَنُٕ ؿَنُٕ و ػاو
 و ؿوايٍ ػىكثُو وَهىَهُّ ًُيوإ يُػؤيإ ؿووكؿَػُُْوَ(. 

مؤك ثًَىيووًٌُ يًَلَؿا ٓاَافَ بؤ ُٓو كِاهوًُّ بهُئ نُ ًُيوإ ُٖكطًن ْاتىاًَْت َلؤظ يُػٌوُ بعُكيَت  
كؿَطًَلِيَعت، يعُّ باكَيعُوَ ػعىؿا     َنُ َعلؤظ كِوو يعُياؿّ ػعىؿاو ميهعلو ويلؿَنعإ و     تُْٗا ناتًَو ُْبًَت 

.. واتعُ )ٖعُك   36الزخررف/صٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ   ڦ   ڦ  ڦ     (1)ٹ  ٹؿَةُكَىيَت: ط
ًَوعُ         نُهًَو ػؤّ ب  ٓاطانات يُميهلو ياؿّ ػعىؿا ٓعُوا ػعىؿاَ ًعُيواًَْهِ زيَ ْنيعو ؿَناتعُوَو ؿَب

ميهلّ ػىؿا، ػىؿاَ ًُيواِْ زيَ  طُك نُهًَو بُكؿَواّ بًَت يُهُك ياؿو بُثًَُٔواًُُْوَٖاوكِآّ، ؿياكَ 
 ؿووك ؿَػاتُوَ(. 

* * * 
نعُ   عُثىػوُّ قوإ يًَلَؿا ُٓوَيُ يُدًٗاِْ ْاؿياكؿا ؿكوهوهلاويَهِ ثُْٗاًٍْ ُٖيُو ْاوّ "ًُيوإ"ع 

َكووصيإ ُٖيُ، تُْاُْت ثُيىَْعـيِ ثًَعىَ   ُٖهوُناصيإ ؿَكنِ ث  ْانُٕ، بُآلّ ناكيطُكيِّ يُهُك ؿأل و ؿ
ًَن ؿَنعات.. ػعىؿاَ يُقىكٓاْعـا ٓعُّ ثُيىَْـًّعُّ بعُ          ًَعـا بعُٖ ؿَنات و ٖؤناكو ٓاَِلامّ ػلاثًُِ ت

( ْاوبلؿووَو يَُُوثًٍَ َاْاّ ُٖكيُنُياصيإ يًَعو ؿايعُوَ. ًَُٓعُ ًعىيَُٓواكيإ     ََدظ -ٚ-ْصغ-ٚ-ٚضٛاع)
اوَنًُِ ث ُْماْري. ناتًَهلؿِْ ٓعُو ًعُيواْاَُْ يُكِؤسعُنإ وَى    يُؿَكؿووصياْـا ؿَبًٓري ُٓطُكِٓ هُكٓ

يُنِ دُهوُ ؿَقؤميَوُوَ، طُك  ناكتًَهلؿِْ ًَهلؤبُناُْ يُدُهوُناْـا، ًَهلؤب ُٖزي ُٖكدؤكَ الوامّ
ِ    يُى يُػؤثاكاهذي َلؤظًٍ ُٖك هووِ بىوًَْعو يعُو ًَهلؤباْعُؿا بٓىيًََٓعت، واتعُ       و ٖعُك بع  ٓاطعاي

يُنإ و ؿَكَاُْنإ ؿا، ُٓوا ًَهلؤبعُنإ ؿمَ بعؤ ْعاو     يُبُناكًَٖٓاِْ ٓاًََلَ ثنيٌهِنَُوُكػُّ بًَت 
واُْناًٍْ بَُُٖإ ًًَىَ ٖعُوأل ؿَؿَٕ،  يدُهوُّ ؿَنُٕ و ُٖويةِ يُْاوبلؿٕ و نىًوِٓ ؿَؿَٕ. ؿياكَ ًُ

ُ ٓاَلِامّ )باوَكِّ تعُواو  بُآلّ ًَُُٓ ؿَتىاْري ػؤَاًْإ زيَ بجاكيَنئ بُكِيَطاّ بًَُٖننلؿِْ كِؤغ و طًاصيإ ب
و ثُكهوِٓ تُواو ُٖك بؤ ػىؿاو  ّ ثىػت و بُْـايُتِ ّ بُػىؿاو بُٓاوؿيَلِّ يُهُكَإ و بُثاكِاُْوَ زيَ

   ّ يعُوَ(، تعانى هعًفُتُ دىاْعُناِْ ٓعانُو       وامًَٖٓإ يُبُؿنلؿاكّ بَُُٖىو دعؤكيَهِ ٓاًعهلاو ْاؿيعاك
وٕ ؿا بُٔهجًَٔ.. بُّ كَِْطَُ قُآلناِْ ؿَكووٕ ثوعُو  ّ ُٖم و كِقُبُكايُتِّ ْاُٖم يُؿَكو ػؤًُويووِ

ؿَنلئَ بُكاَبُك ُٓو ًُيواْاُّْ نُباْطًُُ بؤ ػلاثُو بعُتاأل ؿَنعُٕ. سًهُعُتًٍ يُٓاطاؿاكنلؿْعُوَّ     
يعإ   و سُمَناصيإ بهعُئ و زيَ  قىكٓاْـا بؤ ًَُُٓ نُ يًُُيوإ ب ٓاطا ُْبري ُٓوَيُ ٓاوؿيَلّ ةًهلو ػُياأل

َى ٓؤٕ ٓاوؿيَلِّ دُهوَُإ و ُْػؤًعًُّناِْ ؿَنعُئ و يُطعُأل ودعىؿّ ٖعُك ٓعاماكيَهِ       بًَـاك بري و
ؿا ثُْا ؿَبُيُٓ بُك ٓاكَهُك بُٓاَلِامّ ثنيٌهِ. دا ُٖك ناتًَو ُٖهوُإ بُودىؿّ )َُيًًَهِ  دُهوُيِ

وُ كِاهت ؿَنُيُٓوَ: ؿَكووصيإ بؤ ػلاثُ يإ بُتاأل( نلؿ ُٓوا ثُْا ؿَبُيُٓ بُك ػىؿاو ؿَكووصيإ بُّ ةُكَايٌ
)ٖععُك ناتًَععو  :. واتعع233ُاألعرراف/صڌ  ڎ  ڎ    ڌچ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍط

                                                 
 
 ػؤّ تاكيو ؿَنات، يًَلًَـا َُبُهت يُتاكيهًِ ؿأل و ٓاوَ. ( واتُ ناتًَو بُكٓاوّ عػٞ ايسدٌيُعُكَبًـا ؿَطىتليَت )( )ٜعؼ( 1)
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يًُُيواُْوَ وَهىَهُّ ةُكَإ بُطىْاًَٖهت ث ؿكا يُنوُك ثُْا بُكَ بُك ػىؿا، ٓىْهُ ب طىَإ ػعىؿا  
ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  بًوععُكو ٓاطععاؿاكّ باكوؿؤػواْععُ(. ٖععُكوَٖا ػععىؿا ةُكَىويععُتِ: ط

    گ      گ      ک      ک     ک     ک     ڑ     ڑ    ڈ  ژ  ژ      ڎ  ڈڎ  

واتُ: )بًة  ثُْا ؿَبَُُ بُك ػىؿاّ ثُكوَكؿطاكو . 6-1النرررء//صڳ  ڳ  ڳ          گ     گ 
ػايل و ُٖيةوىكِيَُٓكّ ناكوباكّ ػُيةهِ. ػىؿاّ سانِ و ػاوَِْ ػُيةهِ. ػىؿاّ ثُكهرتاوّ كِاهعوُقًُّٓ  

ِ. ثُْاؿَطلّ بعُّ ػىؿايعُ يُػلاثعُّ ٓعُو وَهىَهعُناكَّ ؿَيعت و ؿَكِواتعُوَو ؿَيوعُوَو ػىكثعُو          ػُيةه
يُوَ. هعا ٓعًرت ٓعُو وَهىَهعُناكاُْ يُنؤَُيةعُّ       وَهىَهُّ ةُكَإ بُناكّ ػلاثُ ؿَػاتُ ؿيةِ ػُيةهِ

 )دٔ( بٔ يإ نؤَُيةُّ ًٓٓوإ َٔ ُٖك ثُْا بُػىا ؿَطلّ يًَّإ(. 
ًُيوإ بُهُكٓاوَّ وَهىَهُو ػىكثُّ ُْةى ؿاُْْلاوَ، بُيةهى ُْٓـ َلؤظًَهًٍ ُٖٕ يُقىكٓإ ؿا تُْٗا 

ٕ نت وَت وَى ًُيواُْنإ ُٖيةى و  ُٖيعُو يعُةليىؿاِْ ػعُيةهِ و ٖاْعـاِْ ػلاثعُو       نُوت و كَِةواكيعا
 ؿا وَى ًُيوإ وإ، ُّٓ دؤكَ َلؤظاَُْ بُُْٓعـاَاِْ سًنبعِ ًعُيوإ ؿاؿَْعلئَ، ٖعُكوَى      ًُكِاْطًَنّ

ىئ  يئ     جب  حب    مئی  جئ  حئ  یېئ  ىئ  ىئ     ىئ  ی      یػىؿاَ ةُكَىويُ: ط

)ُٓو َىًليو و ب باوَكِاُْ ًُيواًْإ بُهُكؿا ماأل بىوَو ػعىؿاو ميهعلّ    :واتُ.. 19اجملءدلر//صخب  مب
ػىؿاّ بريبلؿووْعُوَ، ُٓواْعُ يُنؤَىيةعُو سًنبعِ ًعُيوأْ، سًنبعِ ًعُيواًٍْ بًَطىَعإ مَكَكَُْعـو          

 ؤٕ(. كَِزلُكِ
 

 تةوبةكسدْ غةيتاْ زِاودةُيَت
ُتًًََٓت و بًاةاتعُ ٓعايةِ   بًَطىَإ ًُيوإ تىاِْ )ٓاؿَّ و سُوا( بُٖؤّ )ػىاكؿٕ يُؿكَػوُنُ(وَ ُٖيةؼُية

يإ قُؿَةُنلابىو. بُآلّ ٓاكَمووَناِْ ػًَلو ٓانُػىامّ يُؿيةِ )ٓاؿَّ و سعُوا(ؿا   نُ زيَ، ُٓو نلؿَوَيُّ
َّ نُوتبىوُْ ًَْى ؿاوَنُوَ. ُٖكُٓو ٓاكَمووَ دىاْاُّْ ٓانُػىاميًٌعًإ بعىو نعُ    بًَـاكبىوُْوَ ؿواّ ُٓو

يَُٓوَ بؤ الّ ػعىؿاو تؤبعُ بهعُٕ و    يًَهلؿٕ بطُكِ هُكنُوت بُهُك ػىكثُو وَهىَهُناِْ ًُيوإ ؿاو واّ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ    رثًًُُإ بىوْعُوَيإ كِابطُيعُْٔ و بًةعًَٔ: ط   

)ػىؿايُ ًَُُٓ هوُػيإ يُػؤَإ نلؿ و ُٓطُك تعؤَ يًَُعإ ْعُبىوكيت و    : واتُ ..23ف/األعراصڀ  
بُمَيًت ثًَُإ ؿا ُْيُتُوَ ُٓوا يُػُهاكَشيُْـإ و كَِزلُكِؤيإ ؿَبري(. ػىؿاَ )تُوبُ(ّ زيَ ثُهٓـنلؿٕ و 

حب  خب    جبىئ  يئ  ی  ی  جئ  حئ  مئ       بُؿَّ ْناو ثاكِاُْوَنًًُاُْوَ ٖات و ؿووعاّ زيَ وَكطلتٔ: ط

)ناتًَو ٓاؿَّ ثًًُُإ بىوبىوَوَ ػىؿاّ ثُكوَكؿطاكيٌِ ًًٓعٗاَِ ٓعُْـ    :.. وات37ُالبقرة/صمب  ىب  
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وًُيُنِ بؤ ؿاوانلؿِْ يًَبىكؿٕ ث  طُياْـو ُٓويٍ بُو وًاُْوَ تُوبُّ نلؿو طُكِايعُوَ بعؤ الّ ػعىؿاّ    
 يُ بؤ بُْـَناِْ(.  بُبُمَيِػؤّ، بًَطىَإ ػىؿاَ وَكطلّ تُوبُو يًَبىكؿووَو ًَٗلَبإ و 

بًَطىَإ ُٖك بُ تُوبُو ثُفيىإ بىوُْوَ ٓانُ بُهُك ػلاثُو ػًَل بُهُك ًُكِؿا ماأل ؿَبًَت، ٖعُك ناتًَعو   
ػًَليٍ بُهُك ًُكِو ػلاثُؿا ماأل ؿَبًَت ُٓوا ًُيواًٍْ ؿَبُميَت و َعلؤظًٍ بًُٖـايعُت و كِيَُٓعىوِّْ    

ِ باوَكِؿاك.. ُٓطعُك ٖعات و )ػىاُْػىاهعوُ( ثًَعت ُٖيةؼًًوعهاو      ػىؿا بُٖلََُْـ ؿَبًَت. دا ُّٓ َلؤظ
ْاو نُ كِيَطعُّ   طىْاًَٖهت نلؿ تُْٗا ُٓو كِيَطُيُت يُبُكؿَّ ؿايُ نُ )ٓاؿَّ(ّ باونت ثًٍَ ػؤت وَبُكّ

تُوبُو ؿَهجًَهلؿُْوَّ فياًَْهِ باًرتو ثانرتَ. ُٖك بعُّ ًعًَىَيَُ يُؿَهعُآلتِ ًعُيوإ و وَهىَهعُو      
  ؿَكًُّناِْ ؿَكبام ؿَبًت.ػىكثُ ةليى
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 ضوارةمبةندى 
 ))ضريؤكى قابيى و ٓابيى((

بعىٕ )هعووّ ػعىاّ يُهعُك( قىكٓعإ بُهعُكٖاتُنُياِْ        -ٓعاؿَّ -" قابًٌ" و "ٖابًٌ" نُ ؿوو نىكِّ 
 طًَلِكاوَتُوَ، ٓىْهُ ُْٓـئ ثُْـو سًهُُتِ بُهىوؿّ بؤ باوَكِؿاكإ تًَـايُ. 

(يُنِ ؿَكؿَؿاكبىو نُ تىعيُناِْ ًُكِػىامّى ػلاثعُناكّ تًَعـابىو و   غدؿ١ٝنُهًَوِ ) )قابًٌ( ػاوَِْ 
بىوٕ يُسىنُِ ُٖم( نؤْرتؤيةِ بريوٖؤَ و ٓاناكّ نلؿبىو  و ياػِ و طىْاٖباكّ ُْكيوُناِْ )تَُاعهاكّ

 ويُُٖم ؿووكّ ػووبىوُْوَ.
ّ   بُآلّ )ٖابًعٌ(ّ بعلاّ، ثًعاويَهِ ٓعانُػىامو يعُػىاتلي و ُٖقجعُكوَك       ؿا  بىو، يعًَُْىإ ٓعُّ و بلانعُ

ًَُالْ يُنِ عاؿَتِ ؿكووهت ببىو نُ مؤكداك يُهُك ًعوًَو ؿَنُويَوعُ ًَْعىإ ٓعاؿًََناؿاِْ ؿيهعُوَو      
بُؿكيَقايِ فياِْ بًُُكّ ًٌَُُٖ ؿووباكَو ُْٓـباكَ ؿَبًَوُوَ، ُّٓ ًَُالْ يَُ ًَُالْ ّ ًَْىإ ٓعانُو  

 ُ "قابًٌ" بلانُّ ػؤّ "ٖابًٌ" بهىفيَت. ػلاثُيُو يُنَُري ٓاناَِ بُوَ ؿَكنُوت ن
 يُنُّ ًَْىإ ُٓو ؿوو بلايُ، ؿوو وتُ ُٖيُ:  ؿَكباكَّ ٖؤّ ْانؤنِ

ػاوَِْ نًًَطُيُى بىوَ. ُٖكيُنُيإ بعؤ   يٍ-قابًٌ-ػاوَِْ كِاَُُْكيَو بىوَو  -ٖابًٌ-ؿَيةًَٔ  يةكةَ/
)ٖابًٌ( ُٓوَبىو نُ باًعرتئ َعُكِّ    يُى ثًٌَهَُ ؿَنُٕ. قىكباًُّْنُّ ْنيو بىوُْوَ يُػىؿا قىكباِْ

ؿا ُٖيةبقاكؿو نلؿًُّ قىكبعاِْ. بعُآلّ )قابًعٌ( ػعلاثرتئ دعؤكّ طعُصيِ يُنًًَةطُنعُّ         يًَُْى َُكَِناِْ
ُٖيةبقكاؿو نلؿّ بُقىكباِْ. ثاًإ ُٖكؿوونًإ قىكباًُْنعُيإ ثًٌَعهَُ بعُػىؿا نعلؿ. يُٓامساًٌْعُوَ      

يُنعُّ )قابًعٌ(ّ ثٌعت طعىآ      ُّ )ٖابًٌ(ّ ػىاكؿ، بُآلّ قىكباِْيُن ٓاطليَو ًَْلكايُػىاكَوَو قىكباِْ
ِ   ّ نُوا ػىؿا قىكباِْ ػوت. بََُُ )قابًٌ( ماِْ يُنعُّ ػعؤيِ    ّ بلانُّ ثُهٓـنلؿ، بعُآلّ قىكبعاْ

 ّ.  ثُهٓـ ُْنلؿووَ. يُبُك َُُٓ ًَٓلَيِ )سُهىوؿّ(ّ ث  بلؿو نىًوِ
ىإ )قابًعٌ( و )ٖابًعٌ( ُٓوَيعُ ؿَيةعًَٔ طىايعُ      يُنُّ ًَْ وتُّ ؿووًٍََ ؿَكباكَّ ٖؤّ ْانؤنِ دووةَ/

ّ    -يُهُكبًَت)ٓاؿَّ( هووّ ػىؿاّ  ؿا ػعىؿا ؿوو   َُٖىو داكيَو يُناتِ َٓعايةبىوِْ )سعُوا(ّ ٖاوهعُك
َٓـايةِ ث  ؿَؿا، واتُ ؿواُْيُنِ نىكِو نِٔ ث  ؿَبُػٌِ. ُٓوَ بىو يُنُّ داك )قابًٌ( يُطُأل نٔعًَهـا  

يهبىوٕ، ؿواّ ُٓواًٍْ )ٖابًٌ( يُطُأل نًَٔهِ تلؿا بُؿواُْ يُؿايهبىوٕ. ٓعُو  بًًَُىَّ ؿواُْ )تىأّ( يُؿا
نُّٔ يُطُأل )قابًٌ(ؿا يُؿايو ببىو دىاْرتئ ٓعاةلَت بعىو، ٓعاؿًٍََ ؿَيىيوعت بًهعات بُٖاوهعُكّ       
)ٖابًٌ(، بُآلّ )قابًٌ( ُٓوَّ ث ْاػؤَ بىو، بُيةهى طىتِ )َٔ مياتل ًايووُّ ُٓو نُّٔ ؿَبًَت يعَُٔ  

ّ    ،بهليَت، ٓىْهُ )ٖابًٌ( ؿَبًَت ُٓو ػىًهُّ ث بـكيَت َاكَ ؿا يعُؿايو بعىوَ. ٓعُّ     نعُ يُطعُأل ػعؤ
 (. (1) يُ بُيةهى تُْٗا بريِوكاّ ػؤتُ ةُكَاَُْ يُػىؿاوَ ِْ

                                                 
 
ُ يُُْٖـيَو تُةوريؿا واٖاتىوَ نُبُثَِّ ًُكيعُتِ ُٓو هُكؿََُّ هُكَتاّ فياِْ َلؤظايُتِ نىكِ بؤّ ًًُْاوَ ُٓو نُٔ غىاميَت نُبُؿواْع ( 1)

و ؿواُْيُنِ نىكِونِٔ ؿَبىو ُّٓ ؿوواُْ ًَْلوَ يَُ بُيُى ُْؿًًَإ، ؿا يُ ؿايو بىوَ. )سُووا(َ يُُٖك داكيَهِ َٓايةبىوّْـا بُههًَ يُطُأل ػؤّ
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يُى  بًَت( كِووّ نلؿَ نىكَِناِْ وث ّ طىتٔ )نُوابىو ُٖكيُنُتإ قىكباِْ ػىاّ زيَ )ٓاؿَّ(يٍ )هووّ 
يُنُّ زيَ وَكبطرييَت ُٓوا ًٍَٓ ٓعُو نٔعُّ زيَ َعاكَ     ٕ و ُٖكنُهًَهوإ قىكباِْثًٌَهَُ بُػىؿابهُ

 ؿَنُّ(. 
يُناًْإ ثًٌَهَُ نلؿ و ػىؿاّ َُمًٍْ تُْٗا قىكباًُّْنُّ )ٖابًعٌ(ّ ثُهعٓـنلؿ،    ُٓواًٍْ قىكباِْ

 وت ؿاوبلؿّ. يُنُّ قى ًٌْاُّْ ثُهٓـنلؿُْنَُ ُٓوَ بىو يُٓامساُْوَ ٓاطليَهِ ْاكؿَ ػىاكَوَو قىكباِْ
 يُنُّ كَِتهلاوَتُوَ يُؿاؾ و سُهىوؿّـا بلانُّ ػؤّ نىًت.  )قابًٌ( نُماِْ قىكباِْ 

يُنُّ )قابًٌ( قىكٓإ يُٓاَافَيُنّـا ٖؤيُنُّ كِووٕ نلؿؤتُوَ،  هُباكَت بُوَكُْطلتِٓ قىكباِْ
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  ؿا ةُكَىويُ: ط ُٖكوَى تًاّ

ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ     ڳگ  ڳ    گ  گ  گ 

﮷      ھہ  ہ  ہ   ہ ﮵     ﮶  ﮳   ﮴   ﮲   ھ    ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ 

﮿   ﯀   ﯁                ﮻﮸  ﮹  ﮺ ﮼  ﮽  ﮾ 

)ُّٓ ثًَغَُبُك ؿاهواِْ ُٖكؿوو نىكَِنُّ ٓاؿَّ )قابًٌ و ٖابًٌ(يإ  :.وات33ُ-27املءئدة/ص    
غىيَُٓكَوَو بُكِاهوِ بؤيإ بطًَلَوَ ناتًَو ُٖكؿوونًإ بؤ ْنيو بىوُْوَ يُػىؿاو يُكَِماَُْـّ ػىؿا  بؤ

ّ  يإ ثًٌَهَُ نلؿ، بُآلّ يُيُنًَهًإ ثُهٓـنلاو يُوّ تليإ ثُهٓـُْنلا، ُْٓوَّ زيَ قىكباِْ
ب تاوامن، ًٖض مياًَْهِ زيَ ثُهٓـُْنلا كِووّ نلؿَ بلانُّى ث ٍ طىت )ؿَبًَت بوهىفّ( ُٓويٍ طىتِ )َٔ 

ُْؿاويت، ػىؿاَ تُْٗا يُػىاثُكهوإ و تُقىاناكإ قىكباِْ وَكؿَطلٍَ. دا ُٓطُك ؿَهت ؿكيَقنُيت بؤّ و 
سيهىفيت ُٓوا َٔ يُكَِتـاُْوَّ تؤؿا ؿَهوِ ؿكيَقْانُّ بؤت تابت نىفّ، َٔ بًَطىَإ يُػىؿاّ 

ِٖ نىًوِٓ َٔ و طىْاُٖنُّ ثًٌَىوًت يُُٓهوؤ ثُكوَكؿطاكّ دًٗاًًْإ ؿَتلهِ، َٔ ؿََُويَت طىْا
يُنإ، ُٓوََ  ثُهٓـ ُْنلاو بُّ ثًََُّ ببًوُ يُنًَو يُؿؤمَػِ يُنُت زيَ بطليت نُ بُٖؤيُوَ قىكباِْ

ّ.  هناّ هوَُهاكاُْ(.ًٓرت ؿَكووُْ ًُكِػىامَنُّ )قابًٌ(ناكّ نىًوِٓ بلانُّ بؤ ٓاهإ نلؿو نىًوِ
 ٕ و مَكَكَُْـ بىو و بىوَ يُنًَو يُػُهاكَشيُْـإ(. بُو تاواُْ ؿميَىََ هُكطُكؿا

ک  ک  ک  ک  گ  گ  با ُْػوًَو ُٖيةىَهوُ بهُئ يُبُكؿَّ ٓعُّ ةُكَايٌعوُّ ػعىؿاؿا: ط    

يعُّ   (1) ص بًَطىَإ ٖعُك ػعىؿّ وًعُّ "تكعىّ"    ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳگ     گ  ڳ
لانُّـا باههلاوَو ٓاكِاهوُيِ نلؿبىو، بُي ةُكَايًٌوُؿا نُ يُهُكماكّ )ٖابًٌ(عُوَ يُناتِ ؿواْـِْ ب

بىوَ بؤ ُٓوَّ ػىاهوِ ًُكِػىامّ و ػلاثُناكّ يُؿَكووِْ )قابًٌ(ؿا كِيٌُنًٍَ نات.. بُآلّ ُّٓ ُٓطُكَ 
ّ وَى ؿَكووِْ )قابًعٌ(ؿا ٓعىْهُ )قابًعٌ(     ّ ًَْى ؿَكووًَْهِ ياػِ مؤك ؿووكبىوَ يُبُؿّٗاتِٓ نلؿَيِ

ىوَ. واتُ"يُػىاتلي" و"طىيَلِايُيةِ ةُكَإ" ْعُبىوَ، ُٖكبؤيعَُ ػعىؿا    ُْب "طاع١"ػاوَِْ "تكىّ" و 

                                                                                                                                 
 

ؿا يُؿايو بىوَ غىاميَت، بعُيةهى   بُيةهى ُٖكيُنُيإ ؿَبىو بُ ٖاوهُكّ يُنًَو يُؿواُْيُنِ تل، بُّ كَِْطَُ )قابًٌ( بؤّ ُْبىوَ ُٓو نُّٔ يُطُزي
 ُنُّ ػؤّ دىاْرت بىوَ، بؤيُ هىوكبىوَ يُهُكّ.)وَكطًَلِ(. ؿَبىايُ ػىًهُنُّ )ٖابًٌ( غىاميَت. بُآلّ واؿياكَ ػىًه

َاْايُنِ مؤك طُوكَوبعُكةلاواِْ ُٖيعُو واتانعاِْ )تلهعإ يعُ ػعىؿا( و )ػؤثاكاهعذي يُهعناّ ػعىؿا( و )ثعُيِلَوّهلؿِْ           "تك٣ٛ"  وًُّ (1) 
 و.. ُْٓـإ واتاّ تلّ يُّ دؤكَ ؿَطليَوُوَ )وَكطًَلِ(. ةُكَاُْناِْ( و )ؿووكنُوتُٓوَ يُو ًواُّْ قُؿَةُّ يَّهلؿووٕ( و )وكيايّى بًَـاكّ( 
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ؿاطعري  قىكباًُْنُّ زيَ وَكُْطلتىوَ، ًٓـّ ُٓو ٓهؤهِ و )سُهعىوؿّ(يُّ نعُ ٖعَُىو كِووبُْعـّ ؿيةعِ      
 ؿيةِ ثلِنلؿبىو يُكِم و نًُٓ، واّ زيَ نلؿبىو هىوكبًَت يُهُك نىًوِٓ بلانُّ.  نلؿبىو و

ُك ةُكَايٌعوُنُّ تعلّ ػعىؿا نُيُهعُك ماكّ بعلاّ َعُميةىوّ و ب ٓعاكَوَ سعاأل و         ؿواّ َُُٓ ؿيًَُٓ ه
ھ      ھں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہيَوُوَو ؿَةُكَىيَت: طُٖيةىيَووِ ؿَطًَلِ

. يًَلََ ؿا ؿَكووُْ ٓانُػىامَنُّ )ٖابًٌ(َإ ثًٌإ ؿَؿكيَت نُ 28املءئردة/صھ  ھ   ے  ے
وِ ٓانُو ػًَلػىامّ نؤْرتؤيةِ نلؿووَ ٓىْهُ ْايُويَت بُػلاثُ بُكاَبُك ػلاثُ ٓاويَوُّ "تكىّ"يُو ػىاه

يُ، ٓعىْهُ )ٖابًعٌ( يعُػىؿاّ ثعُكوَكؿطاكّ      ظىويةًَوُوَو )نىًذي(يٍ يُ كَِوًت و هًفُتُناِْ ُٓو ِْ
( دًٗاًًْإ ؿَتلهًَت. ُٖك نُهًَهًٍ يُػىؿا برتهًَت ؿَهوـكيَقّ بؤهُك نُي ْانات. )تلهإ يُػىؿاَ

ػىامإ بنأْ ٓؤٕ ػُيةهِ  ؿا. دآُطُك ثُكوَكؿياك و ٓانوامّ طُوكَتلئ كِيَطلَ يُتاوإ نلؿٕ يُهُك مَوّ
و ٓاطاؿاكّ ػعىؿا يعُناكوباكو ٖعُيةى و نعُوتًإ(و      كِيَُٓايِ ؿَنُٕ بؤ )باوَكًَِٖٓإ بُػىؿا(و )بُٓاوؿيَلّ

ِ   ،َٖايعإ بؤبًٓعات ؿَْليَعت   نلؿِْ( ُٓوا نؤَُيةطُيُنِ ثوُوّ و )هألنلؿُْوَ يُ هُكثًَِٔ و  نعُ ٓاًعو
نُ )كَِوًوِ ًُكِػىامّ(ّ بُهُكؿا ماأل ببىو نعلؿاكَ   ،ٓاهىوؿَيِ بايةِ بُهُكؿا ؿَنًًٌََت. بُآلّ )قابًٌ(

ص ﯀   ﯁                  و ْاًعععليُٓنُّ ٓعععُزلاّ ؿا: ط ٓعععُثُأل
ىوَ، بعُيةهى يعًَُْىإ )قابًعٌ(و ؿَكووْعُ     يُنَُ يًَُْىإ )قابًٌ( و )ٖابًعٌ(ؿا ْعُب   ْانؤنِ ..33املءئردة/

  ّ و ٓعاكَمووَ   ًُكِػىامَنُّـا بىوَ، ُٓو ؿَكووُّْ نُ ةُكَاِْ بُػلاثُ ث نلؿووَ، ْانؤنِ يعًَُْىإ ػعؤ
نُ )قابًٌ( ثُْا بُكيَوُ بُك ُّٓ ُٖواو  ،ؿابىوَ. ًٓٓذا ُٖك ؿَبىو يُناِْ وػىاهوُ ثًوُناِْ ػلاثُػىامّ

ِ   تع  يُٓاكَمووَ ًُكَِْطًَناُْ ّ و ُٓهعاكَتًإ ثع  قىكتاكنعات. وَزيَ     انى ؿاياصيلنًًََٓوعُوَو ػعؤّ يعُؿيً
ؿا ؿَهوُوَهإ ؿَبًَت و يُْطُكّ ػؤّ بؤ كِاْاطرييَت  يُبُكؿَّ ب  ؿَهُآلتِ ػؤّى كِؤٓىوِْ ٓاكَمووَناِْ

      ّ يعُ..   و تاواْهاكيٌِ ؿَطاتُ كِاؿَّ نىهوِٓ بلانعُّ. ٓعُّ تاواْعَُ تىْـوتًعقتلئ صيىوْعُّ سُهعىوؿ
)سُهىوؿّ(يٍ يُنُّ طىْاه بىوَ نُهُكثًَِٔ ػىؿاّ يُٓامساْعـا ثع  نعلاوَ، ٖعُوكَى يُنعُّ طىْعاِٖ       

بعلؿ، بعُآلّ   -ٓاؿَّ-سُهىوؿّ بُ-ًٓبًًى-نلؿًٌِْ يُهُكمَوّ ؿابىوَ. ُٓوَبىو يُٓامساْـا هُكثًَِٔ زيَ
 بلؿ.  -ٖابًٌ-سُهىوؿّ بُ -قابًٌ-يُهُك مَوّـا 

 

 واُةيةن هةقةهةزِةغةكةوة
ّ زيَ بهات و الًُنُّ يُوآؿا نُوتبىو.. ػىؿاَ  )قابًٌ( بلانُّ نىًت، ُْيـَماِْ ِٓ ناتًَو

يُوناتُؿا ؿوو قُيُكًَِِ ْاكؿَ ػىاكَوَ نُ ًُكِيإ يُطُأل يُنرتؿا ؿَنلؿو يُُٓزلاَِ ًُكِونىًواكّ 
ًٌِ بُُٖكؿوو قآ ًَْىاًْإ ؿا يُنًَهًإ ُٓوّ ؿيهُياِْ نىًت، ؿواّ نىًوِٓ، بُؿَْىونِ ػؤّى

 ٓايةًَهِ بؤ ُٖيةهُْـو ُٖيةًـايُ ْاوّى ْاًوِ. دا ناتًَو )قابًٌ( ؿيوِ ُٓوا قُيُكًَُِ بهىفَنُ قُيُكًَُِ
نىفكاوَنُ ؿًََْقيَت، ُٓويٍ ؿيةِ ُْكّ بىو و قايٌ ُْبىو نُ كَِظيِ يُو قُيُكًَُِ نَُرت بًَت و ػًَلا 

يةِ ثلِبىو يُسُهلَت و ثًًُُاِْ يُهُك إ ناتًٍ ؿا ؿَتُكَِ بلانُّ يُفيَل ػاى ؿا ًاكؿَوَو يُُٖ
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بؤيُ يُؿيةِ ػؤّـا طىتِ )تؤ بًة ّ َٔ بُمَيًِ يُو قُيُكًََُِ نَُرت  (1) نلؿَوَ ْابُد نُّ
نُ ػىؿا ؿَكباكَّ نؤتايِ بُهُكٖاتُنُ ، بًَت؟!(.."َُٖإ ُٖهت" يُقىكٓاًٍْ ؿا طًَلِاوَتُوَ

ېئ  ېئ    ېئائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ ۆئ   ۈئ  ۈئؿَةُكَىيَت: ط

 .. 31املءئدة/ صىئ  يئ  جب    مئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ

                                                 
 
 طىتلاويٌُ ناتًَو )قابًٌ( بلانُّ ؿَنىفيَت و ْاماًَْت ِٓ يُتُكَُنُّ بهات، ػىؿا قُيُكًًََِو ؿًََْليَعت نعُ ٓعاأل ُٖيةـَنعًَُْت و ػعؤأل     ( 1) 

ػىؿا كِيَن يُنىفكاو ؿًََْت ؿواّ َلؿِْ، ٓعًرت ؿيةوعُْ  و ثًُعًُإ    ؿَنات بُهُك تُكَِ نىفكاوَنُؿا. ناتًَو )قابًٌ(ّ بهىفيٍ ؿَبًًَٓت نُ ٓؤٕ 
 ؿَبًَت. 
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 بةندى ثَيهجةم
 ))ثيَػةًبةزيَتى ئيدزيظ((

ًٓـكيى )هووّ ػىاّ يُهُك( يُنًَهُ يُو ثًَغَُبُكاُّْ نُْاويإ يُقىكٓإ ؿا ٖاتىوَ. ػىؿا يُباكَيعُوَ  
ةُكَىويعُ:   . ٖعُكوَٖا 85األنبيرءء/صڍ  ڍ  ڌ        ڇچ  ڇ  ڇ  ڇةُكَىويُ: ط

)ُٖكوَٖا يُّ  :.. وات57ُ-56مرميص(1)چ       ڇ           ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     چڃ  ڃ  چ   چط
نوًَبُؿا)قىكٓإ( باهِ)ًٓـكيى( بُياؿبًَُٓوَنُ بُكِاهوِ ُٓو كِاهوطؤ و هُككِاهت و ثًَغَُبُكيَو بعىوَو،  

 َ(.ثًُو ثايُيُنِ بُكمَإ ث ؿاوًََُُٓ يُؿًْاو يُٓاػريَتًٍ ؿا 
بُ كَِوًوُدىاُْناِْ )ٓاكاّ طلّ و كِاهوطؤيِ و ثايُبُكمّ( وَهف نلؿووَ. ثىػوعُّ   ّ-ًٓـكيى-قىكٓإ 

وتُّ ماْايإ ؿَكباكَّ ُّٓ ثًَغَُبُكَ ُٓوَيُ نُ ُٓو يُنُّ نُهُ )دربيعٌ(ّ َُالًٓهعُت هلووًعِ بعؤ     
ًعٌ( تعانى يعُطىَلِايِ و    ًَٖٓاوَتُ ػىاكَوَ بعُ َُبُهعوِ كِيَُٓعىوِْ و ًٖـايعُت ؿاْعِ ْعُوَناِْ )قاب      

ُ -ب باوَكِيًإ ثاًطُم ببُٓوَو بطُكِيَُٓوَ بؤ الّ ػعىؿاو  بهعُٕ و ثاًعإ بعُث ّ ًعُكيعُتُنُّ      -تُوبع
  ِ يُنعُّ ْعُنلؿووَ. ٖعُكوَٖا     ظىويةًَُٓوَ. بُآلّ قىكٓإ بُؿكيَقّ باهِ فيإ و بُكْاَعُّ ثًَغَُبُكايعُت

ِ   هُكٓاوَيُنِ ثٌت ث بُهرتاو و دًَطريّ ًََعقوويًٍ ؿ  يعُ. ؿيعاكتلئ هُكٓعاوََ     َكبعاكَّ فيعاِْ ْع
يُ نُيًَلَؿا ُْٓـ بلِطُيُنِ زيَ ؿَػُيُٓ كِوو، بُآلّ ُْى بعُو   (2)تأزٜذ اسبهُدا٤( ؿَكباكَّ ؿوابًَت نوًَبِ )

يُنِ دًَطريّ ؿابًَٓري، بُيةهى تُْٗا يُؿَكووّ ماًْاكّ بُػًٌُٓوَ: )سُنًُإ  ثًَىؿاْطُّ نُبُُْٓـ كِاهوِ
ُٖيُ، ُْٖعـيَو ماْايعإ    -ًٓـكيى -دىؿاو دًاواميإ ؿَكباكَّ ًىيَِٓ يُؿايو بىوٕ و فياِْ  بريِوكِاّ يًَو

ُٖكَوعإ(يإ زيَ ْعاوَ، واتعُ )ثاؿًعاّ      ّ -)ٖعُكَى يعُؿايو بعىوَ و ْعاوّ     -ًَول-ؿَيةًَٔ: ُٓو يُ 
نلاوَ بعُ   ؿا ثاؿًايإ( و يُ )َٓف( يُؿايو بىوَ. طىتىوًًاُْ )بُمَاِْ يؤْاِْ )ُٓكًَى(عُو يُعُكَبِ

يُنإ(يٍ بُ )ػٓىؾ( ْاوبلاوَو يُعُكَبًٌـا نلاوَ بعُ )اػٓعىؾ(. ػعىؿاَ     ( يُالّ )عًرباِْ(3) )ٖلَى(
ُ       ؿا بُ )اؿكيى( يُنُّ يُقىكٓاُْ كِؤًُٓ عُكَبِ -ْاوّ بعلؿووَ.. ًٓٓذعا )ٖعلَى( واتعُ )ًٓعـكيى( يع

ُوَ و ػعىؿاَ بعؤ الّ ػعؤّ    ؿا طُكِاوَو ؿوايِ بؤ ًَوعل طُكِاوَتع   ؿَكٓىوَ وبُهُكاْوُكّ مَوّ -ًَول
ؿّ يعُ )سعُنًُإ( ؿَيةعًَٔ:     نلؿووَتُوَ، ََُُٓ ؿواّ ًُٖواو ؿوو هاأل يُتَُُِْ(.. نؤَُيةًَهِ بُكمّ

ِ  )ًٓـكيى( يُبابٌ يُؿايو بىوَو يُوآ ثًَطُيٌوىوَو فياوَ. يُهُكَتاّ (ّ غدٝح ؿا ماْوعوِ يعُ )   تَُعُْ
ػعىؿا ٓعُكنِ    طعُوكَ ؿَبًَعت   -ًٓعـكيى -اتًَعو نىكِّ )ٓاؿَّ( وَكطلتعىوَ نعُ بعاثريّ بعاثريَّ بعىوَ. ن     

                                                 
 
( واتُ: ًُكَف و ثًُّ ثايُّ ثًَغَُبُكيَوّى كيَنّ ْنيهِ يعُ  َهاّْا عًٝاثًُّ بُكم) -واتُ ػووُاُْ ثًُيُنِ بُكمَوَ( )ٚزفعٓاٙ َهاْا عًٝا( 1) 

ٚزفعٓدا يدو   (ّ ةعُكَىوَ: ) بُكم كاطلتىوَ، وَى ٓعؤٕ بعُ ثًَغَُبعُكّ ػؤ عإ )ذلُعـ      ّ يًَُْى ػُيةهًـا -ًٓـكيى–ػىؿاوَ. ػىؿاَ ْاوو كيَنّ 
( ُٓوَيُ نُ ػىؿا بُكمّ نلؿؤتُوَ بؤ ٓامسإ. يُٖعُكؿوو نوًَبعِ ةعُكَىوؿَ كاهعوُنإ )ايِعشًشري(ؿا      َهاْا عًٝا(. طىتلاويٌُ َُبُهت يُ )ذنسى

 بُيةطُّ ثٌوطريّهلؿٕ و بًَُٖننُكّ ُّٓ وتُيُ ُٖيُ. 
)اخباز ايعًُا٤(٣ )مجاٍ ايدٜٔ ابٞ اسبطدٔ عًدٞ    ْاوبلاوَو يُنوًَبِ)املٓتدبات املًتكطات(  يُوَ وَكَإ طلت نُ بُ)طبتؿس ايصٚشْٞ( يًَلَؿا يُ( 2)

 (يُوَيُ. بٔ ٜٛضف ايكفطٞ
 ٖلَى: يإ ٖىكَى يإ ٖىكَنيٍ ْامْاويَهُ وَى ٓؤٕ ؿوطىتليَت )قُيوُك (يإ )نًولا(.  (3) 
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ّ ث  ؿَهجًَليَت، ُٓويٍ كِيَطُ بُػلاثُناكاِْ ًَْعى ْعُوَناِْ ٓعاؿَّ ْعاؿات نُهُكثًَٔعِ       ثًَغَُبُكيَوِ
ّ ؿَنُٕ، بُآلّ مؤكبعُيإ بُقوعُّ    ( بهُٕ. فَاكَيُنِ نًَُإ طىيَلِايُيةِغٝحيًُُكيعُتُنُّ )ٓاؿَّ و

ناِْ ْانُٕ. ُٓويٍ ػؤّى ًعىيَٓهُوتىوَناِْ يعُو ْاوٓعُيُ ؿَكؿَٓعٔ و     ْانُٕ و ثُيلَِوِّ ٓاَؤفطاكيًُ
ّ ػعىؿا   ؿابىوٕ باْطُوام بعؤ كِآ  و ُٓواُّْ يُطُيةِ يُويٍَ ػؤّ ًَول،تا ؿَطُُْ  ،ًَِ كِيَطُ ؿَطلُْبُك

ؿَنُٕ و ػُيةهِ باْ  ؿَنُٕ بؤ ةُكَإ بُٓانُ و كِيَطلّ يُػلاثعُو طىيَلِايعُيةّى بُْـايعُتِ بعؤ ػعىؿا.      
كوَى طىتلاويٌُ )ُٓو باْطُوامّ بؤ )ٓايِٓ ػعىؿا(و )كِيَبعامّ ػىابُيعُى طعلتٔ(و )ثُكهعوِٓ ػعىؿاّ       ُٖ

ػايل(و )ثانقنلؿُْوَّ ؿَكووٕ يُهناّ ٓاػريَت بُناكّ ٓاى يُ ؿًْاؿا( نلؿووَ، دطُ يُٖاْـاِْ ػعُيةهِ  
ؿووٕ بُ دعؤكَ ْىيَعقيَو   يُهُك ػؤطلتُٓوَ )موٖـ( يُؿًْاؿا و ناكنلؿٕ بُؿاؿطُكّ، ُٖكوَٖا ةُكَاِْ ثًَهل

نُ ػؤّ بُُْٓـ هًفُت و نلؿاكيَو بؤّ كِووٕ نلؿووْعُوَو ةعُكَاِْ بعُكؤفوطلتًٍٓ ثع نلؿووٕ نعُ يعُ       
 نعلؿووٕ بعؤ بعُكَْطاك    بعٔ، ثاًعإ ؿاواّ دًٗعاؿّ زيَ    ُٖكَاْطًَو ؿا ُْٓـ كؤفيَهِ ؿياكّهلاو بُكؤفوو

أل و هاَاًْإ وَى نؤَُنًَو بؤ ْعُؿاكإ.  بىوُْوَّ ؿوفَٓاِْ ٓايًُٓنُيإ، دطُ يُ بُػًٌِٓ مَناتِ َا
ؿَنات(. يُو ًىيََُٓ  يُهُك ْكًَِ)ةّ(ّ ُْٓطىهوًًُنًُِ ْىهلابىو )باوَكِبُػىؿا هُكنُوتٔ ؿَهوُبُك

ًَوُوَ، ٖعؤّ           ؿا نُ ْىَيقّ َلؿووّ يُهُك ؿَنعلؿ ْىهعلابىو )بعُػوًاك ٓعُو نُهعُيُ نعُ بعُػؤّ ؿاؿَٓع
 ٓانُناًُْتِ( يُوتُناًٌِْ: نلؿَوَ  ػىؿايًٌُِةاعُت و تهاناكّ الّ 

ًَعت بعُِكاؿَّ )ًْعُعُت بُػٌعًِٓ ػعىؿا بعُ عُبعـَناِْ( هىثاهعِ ػعىؿا يُهعُك             ًٖض نُهعًَو ْاتىاْ
 ًْعُُتُناِْ بهات. 

ْىيَقنلؿٕ و كِؤفووطلتٓوإ  ُٓطُك ْناتإ يُالّ ػىؿا نلؿ، ًْامتإ ثاى بهُُْوَ، َُٖإ ًْامّ ثانًٌوإ يُ
 ؿا ُٖبًَت. 

ِ َُبُٕ يُهُك ػؤًبُػوًًإ يُُْٖـيَو ًوِ ؿًْاؿا ٓىْهُ ًَٓقوتاَِ ٓعُو ًعواُْيإ   سُهىوؿّ بُػُيةه
 َاوَيُنِ نَُُ. 

 ُٖك نُهًَو بُبًُِ ػؤّ قُْاعُت ُْناو يُوَ تًَجُكِيَت ًٖض ًوًَو ؿَويةَُُْـّ ْانات. 
فياِْ َلؤظ يُؿاْايِ ؿايُ.
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 بةندى يةكةم
 ((ضريؤكى ُوح)) 

بُكؿَواَِ)ْىغ( يُهُك  -ػؤبُمٍ مآًِْ ب  باوَكِإ  -باْطُوام بؤ الّ ػىؿا  -ثُكهوِٓ بت و ػىاوَْـَنإ )
 -ٓاوَكِثًَـاُْوَيإ بُالّ تىاْاّ ػىؿا  -ههاآل يُالّ ػىؿا  -ّ نىًٓـَ  ْهىويةِ –باْطُوامَنُّ 

 (ُٖكًَُِنلؿًْإ يُ ْىغ
  

 ثةزضتِى بت و خواوةُدةكاْ
ِ     (1) ،بًَت( يُنعَُري ثًَغَُبعُكَ   ْىغ )هووّ ػىاّ زيَ ّ ػؤيعُوَ بعؤالّ    نعُ ػعىؿا بُثعُياَِ ًٓالٖع

ِ    طُيُنُّ ْاكؿبًَت ناتًَو هُكيإ نلؿؤتُ هُك بت ثُكهوِ ؿا. ػعىؿاّ   و كِؤٓىوبىوٕ يعُ نفعلو طعىَلِاي
ؿَياْجُكهت، ُٓويٍ يُهُكماكّ طُوكَو  -ْىغ-بواًُِْ ًَٖٓاوَ نُ طُيُنُّ  َُمٕ يُقىكٓإ ؿا ْاوّ ُٓو

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  (2)ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  َ   ثًاوَاقىوآلًْاُْوَ نُ ؿَيعاْطىت:ط 

. واتُ.. )ُْنُٕ ؿَهبُكؿاكّ ػىاوَْـَناْوإ بٔ، بُتايبعُتًٍ بوعُناِْ   24و23نرو//﮲  ﮳  ﮴  ﮵
ةُكاَؤَ ُْنعُٕ(. دابًَطىَعإ بعُّ بواْعَُ ػعُيةهًَهِ       -ومظ ُْهل، يُعىخوَؿؿ، هىا ، يُةى-وَى 

 مؤكيإ يُكِآ الؿاوَو طىَلِايإ نلؿووٕ(. 
ٚالتدرزٕ  (يُنِ ؿيهًًُإ بؤ ػؤيإ ؿاْعاوَ، ٖعُكوَى يُٓايعُتِ )   آهل١ُْٓـ ػىاوَْـيَو) -ْىغ-طُيُنُّ  

ؤنُنإ بىوٕ، ٓىْهُ يُبعُك ٓعُوَّ   (ؿا ٓاَافَّ ث ؿكاوَو طىتلاوَ نُ ُٓو ػىاوَْـاُْ ُٓهوًَلَ طُكِآهلدتهِ 
تعا   ،(ٚاضدط١ ُّٓ ُٓهوًَلاُْ بًُُو ؿَكؿَنُوتٔ و بُكؤف بنك ؿَبىوٕ، يُبُك ُٓوَ بوُناًْإ نلؿبعىو بعُٖؤ)  

 يُػىاوََْـَناًْإ ْنيو بهُُْوَ. 
َ ؿا َابىوَوَو باْطِ ؿَنلؿٕ بؤ ثُكهوِٓ ػىؿا. يُّ باكَيُو )ْىغ( َاوَيُنِ ًٓذطاك مؤك يًَُْى طُيُنُّ

ى  ى  ائ  ائ ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ   يُنُّ ؿياكّ نلؿووَو ةُكَىويُ ط ػىؿا َاوَ مََُِْ

َإ ْاكؿ -ْىغ-واتُ )بًَطىَإ ًَُُٓ  .14ال نكبوت/صۇئ   ۆئ ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ
بؤالّ طُيُنُّ نُ َاوَّ ْؤهُؿو ثُزلا هاأل يًَُْىيإ ؿا َايُوَو باْطِ ؿَنلؿٕ بؤ الّ ػىؿا(. بُآلّ ُّٓ 

ُكيَهِ ُْطلت و ُٓزلاًََهِ بؤ ؿَهوُبُكُْنلؿٕ، ٓىْهُ فَاكَيُنِ نُّ ُْبًَت نُباوَكِّ َاوَ مؤكََ ب
ث ًَٖٓا، مؤكبُيإ باوَكِيإ ث ّ ًَُْٖٓا، يًَُْى ُٓو طُيُ بُؿبُػوُؿا ُٓطُك نىكِ بطُيٌوايُ تَُُِْ 

ت، بُّ ُْنُويَ -ْىغ-فيلّ)هٔ ايلًـ( يُنوُك باونِ ٓاَؤفطاكِّ ُٓوَّ ؿَنلؿ نُ ُٖكطًن ؿواّ 
                                                 

 
 -ْعىغ -)بًَطىَعإ  : (وَ ٖاتىوَ نُ ةُكَىويُسدٜح ايػفاع١يُ ) ى يُُٖكؿوو نوًَبِ )ُشًض(ؿا دًَطريَو يُثًَغَُبُكَوَ( ََُُٓ ُٖكو1َ)

بُيُنعُّ ثعُياّ و    -ٓاؿَّ-يُنُّ ثًَغَُبُكيَهُ نُ بؤ ػُيةهِ هُكمَوّ ًَْلكابًَت( ُْٖـيَو يُ ماْاياًٍْ يُناتِ يًَهـاُْوَّ ةُكَىوؿَنُؿا ثُياَِ 
 بُه يُّ ثًَغَُبُك ؿاؿًََْٔ.  -ْىغ-يٍ بُؿووّ و ثاًإ -ًٓـكيى-ِٖ 
 واتُ ؿَهعبُكؿاكيإ َُبٔ.  (الترزٕ) (2)
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بىوٕ ؿا ْغلؤ  و ياػِ كَِْطَُ َرياتِ هىوكبىوٕ يُهُك )ًريى(يإ بؤ يُنرت بُد  ؿًٌََٖت و يُهُكثًَِٔ
 ؿَبىوٕ. 

 
 باُطةواش بؤ الى خودا

ّ  "ْىغ" بُطُيُنُّ ػؤّ طىت: )َٔ ٖؤًـاكّ و ٓاطاؿاكيوإ ث ؿَؿَّ يُهُك هناّ تىْعـّ ػعىؿا و كآ  
دععا ًَٓععىََ تععُْٗا ػععىؿا بجُكهععذي و ٖععًض ًعععوًَو َُنععُٕ    كِمطاكبىوًٌْععوإ بععؤ كِووٕ ؿَنَُععُوَ، 

بُٖاوَأل)ًعليو( بؤّ، ٓىْهُ َٔ مؤك ؿَتلهعِ يُوَّ طعُك ًَٓعىَ ةُيعلّ ػىؿا بجكُكهعذي يإ ٖاوَيةِ بؤ 
ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ؿا هعنايُنِ هعُػت و تىْـتعإ بععـات: ط  ؿأًَْ ػىؿاَ يُكِؤفّ ؿوايِ

 .. 26-25ىود/ص ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ھڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ
ِ  ُٖكوَٖا )ْىغ( ث  ّ ػعىؿا بهعُٕ و يُػلاثعُو بعُؿناكّ ؿووكنُوْعُوَ،       ّ طىتٔ: )طُك ًَٓىَ طىيَلِايعُية

ػىؿاَ يُطىْاٖاِْ ثًٌَىوتإ ػؤَ ؿَبًَت و َاوَّ مياتلتإ بؤ ناكّ ٓعانُو قُكَبىونلؿْعُوَّ كِابعلؿوو    
ًْعُُتِ ػؤيوإ بُهُكؿا ؿَكِفيًََٓت تا ُٓو واؿَيُّ نعُ ػعىؿا بعؤ     ث  ؿَبُػًٌَت و ُٖك يُّ ؿًْايَُ ؿا

نؤتايِ فياِْ ؿاْاوٕ. ؿَْا طُك ُٖك هُكثًَِٔ يُػىؿاّ ثُكوَكؿطاكتإ بهُٕ ُٓوا ِٓ ؿّ َؤيةعُتوإ ثع    
ًَىَيُى ٓعُو هعنايُتإ بعؤ          ًٌَرتيٍ ؿَػات و نعت وثعلِ ُٖكيعُّ ؿًْايعُؿا بًُع ْاؿات، بُيةهى هنانُتإ ث

ک  ک  ک  گ   گ      گگ ڳ  ط نُ ًٖض ُٖهوِ ث  ْانعُٕ و ْعامأْ يعُنىآوَ ٖعاتىوَ.      ،ؿًََْليت

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ۀ(1)ڳ   ڳ  ڳ  ڱڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ

. 4-2نو//صھ   ے      ے  ھھ
 

 خؤ بةشي شاُيِى بآ باوةزِاْ
يإ يُُٖكًَِعُو ٓاطعاؿاكّ ػعىؿا    يُنُيُوَ ُْٓىوٕ و ٓاوكِيَهِ وا بُؿَّ ٓاَؤفطاكّ -ْىغ-بُآلّ طُيُنُّ 

ّ ُٓوًًَإ زيَ ؿَنلؿ نُ ُٓو ثًَغَُبُكيَو )واتعُ ًَْلِكاويَعو( بًَعت بؤاليعإ،      ُْؿايُوَ، تُْاُْت ْهىويةِ
 ََُُٓ يُبُكُْٓـ ٖؤيُى، وَى: 

: ُٓويٍ " واتُ ْىغ " َلؤظًَهُ وَى ػؤيإ نُ ُٖكوَى ُٓوإ ؿَػىات و ؿَػىاتُوَ ًٓرت )بعُكِاّ  يةكةم 
ٕ( ٓؤٕ نُهًَو وَى ُٓوإ َلؤظ بًَعت ثًَغَُبعُك ؿَبًَعت؟ ٓعىْهُ ثًَغَُبُك"يُؿيـوبؤٓعىوِْ ٓعُو       ُٓوا

                                                 
 
و طُياْـِْ )ًُُّ كَِسِ ع تَُعُِْ َعلؤظ ميعاؿ      ّ ػىؿاو ٓانُناكّ )بُطىيَلِايُيةِ (ماْايإ ُّٓ ٓايُتُيإ نلؿؤتُ بُيةطُيُى يُهُكُٓوَّ ن1ُ) 

 ؿَبًَت(.
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 طُيُؿا"ؿَبىايُ َُالًٓهُيُى بىايُ ُْى يُكَِطُمّ بًُُك بًَت. 
: ُٓواُّْ ؿواّ نُوتبىوٕ يُب نُي و ُٓوهاوإ بىوٕ، َُبُهوًإ يُّ نُهاَُْ ٓعُو ُٖفاكاْعُّ   دووةم

كإ و دىتًاكإ و ػاوَٕ ثًٌُ هاناكَنإ بىوَ. ُّٓ دؤكَ نُهاَُْ يُالّ ُٓو طُيعُ  ًَْى ًُٓٓناِْ نليَها
نعُوتىوٕ و ؿيعاكَ بُنُهعاِْ     -ْىغ-وا وَهف ؿَنلإ طىايُ بُب  تًَلِاَإ و تًَفهلئ و برينلؿُْوَ ؿواّ 

 ػاوَٕ ُٖيبُت و ثًاوَاقىويةًإ ؿاُْؿَْإ. 
يُّ ػُتاباكنلؿًًُْاْـا ؿيةًٓاُْبىوٕ  -ؿكؤنلؿٕ-ُ تؤَُتِ و باوَكِؿاكإ ب -ْىغ-: ػُتاباكنلؿِْ سآيةم 

 طىَإ" ُٖيةًإ ًٓٓبىو.  ٓىْهُ يُهُك "
ۇ  ۇۆ  ۆ ۈۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅۅۉ  ۉ  ې  ې    (1)ڭ  ڭط

. يُٓايُتًَهِ 27ىود/ صى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  (3)ې   ى  (2)ې
ُوَ ُْٖاتِٓ باْطُوامّ )ْىغ(َإ ثًٌإ ؿَؿات ؿيهًُـا ػىؿا ويَُّٓ ػؤبُمٍ ؿاْاِْ ُٓو طُيُ يُو بُتُْط

و كِوػواكّ ؿميَىّ طىَلِايًًٌإ ؿَكؿَػات، ُٖكوَٖا ويَُّٓ )ْىغ(يٌُإ وا ثًٌإ ؿَؿات نُ ثًاويَهِ 
بُٓاكاّ و بُهؤمَو ُٖوأل ؿَؿات ُٓو وَِٖ وبؤٓىوُْ ُٖيةُيُ يُعُقًةًإ ؿَكبًًََٓت و ث يإ ؿَيةًَت: )طُيؤ 

يُ نُ ًَٓىَ طىَإ ؿَبُٕ يُهُكّ، َٔ هُكّ زيَ تًَو ُْٓىوَ..  يُّ تًَـاِْ طىَلِايِبلِوا بهُٕ َٔ ُٓو 
َٔ ًَْلكاويَهِ)كهىٍ( يُثُكوَكؿطاكّ دًٗاًًْاُْوَو ُٓو كِاهجاكؿَو ةُكَإ و سىنُاُْتإ ث  ؿَطُيُمن نُ 

بُػوًاكيًواِْ بُ َٔ ؿاْاكؿوويُ بؤ كِاهت نلؿُْوَّ ناكوباكتإ.. َٔ بُوَ ٓاَؤفطاكيوإ ؿَنُّ نُ 
تًَـايُو ٖؤًـاكيًٌوإ ث  ؿَؿَّ يُهُك بُؿبُػوًًوإ، بًَطىَإ ُٓو ماْووَُ نُ ػىؿا ث ّ بُػًٌىّ 

يُ طُك  ًَٓىَ ْاينأْ(. ثاًإ ع ْىغ ع ُٓوَيإ بؤ كِووٕ ؿَناتُوَ نُ ًٖض ًوًَهِ هُيلو هَُُكَ ِْ
ثُْـو ٓاَؤفطاكّ كِيَُٓىًًْإ بهات و )ثًاويَهِ وَى ػؤّ( يًَُْى ُٓواُْوَ ببًَت بُثًَغَُبُكو بُ 

ّ زيَ بهُٕ، ُٖكوَٖا باْطًًٌإ بهات بؤ  ٓاطاؿاكيًٌإ بهاتُوَ يُهناّ هُػوِ ػىؿا طُك هُكثًَِٔ
چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   كِآّ ًاؿبىوٕ بُكَِظيُتِ ػىؿاو كِامّ بىوِْ: ط

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   

گ  ڳ   ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ        ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

 .63-63األعراف/صہ  ہ  
 

                                                 
 
 ِْ ثًاوَاقىوأل و ع ًُٓلاف ع وػاوَٕ ثًُّ نؤَُآليُتِ. واتُ نُها: (املأل) (1) 
 واتُ ُٖفاكَ ٓاهت ْنَُناصيإ و ب  ًَٖنو الوامَناصيإ. : (أزاذيٓا) (2) 
 بُكِاّ هُكث يِ و ب  تًَفهلئ ؿوات نُوتىوٕ. : (بادٟ ايسأٟ) (3) 
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 بةزدةواًيى ُوح هةضةز باُطةواشةكةى
ُٖك بُكؿَواّ بىو يُهُك باْطُوامَنُّ بَُُبُهوِ قُْاعُت ثًَهلؿِْ طُيُنُّ. ُٓوَ بعىو ٖعُك    -ْىغ-

ّ ؿَطىتٔ: )ُٓكآ باًُ ًَٓىَ بريِوكِاتإ ِٓ ؿَبًَعت يُهعُك    وت و ويَقّ يُطُألؿا ؿَنلؿٕ و ؿَيـواْـٕ و ث 
        ِ ًَغَُبعُكَيو ًَلَيعت و ث و ثعُياَِ   ساأل و باكوؿؤػِ َٔ يُطعُيةوإ ؿا طعُك ػعىؿا بُيةطعُّ كِؤًعِٓ بعؤ بٓ

يُو ًٖـايُتعُ   ث ببُػًٌَت و بُكَِظيُت و بُػٌٌِ ػؤّ كِيَُٓايًِ بهات، بُآلّ ًَٓىَ ػؤتإ يُّ كِيَُٓايِ
وَكطًَلِٕ و بَُاأل وهاَإ و ثًُو ثايُتاْعُوَ   بىوْوإ كِووّ زيَ نىيَلنُٕ و بُُْماْري و يُػؤبايِيُ  ػىؿايِ

ّ ػعىؿا   بٓامٕ، دا ٓايا يُّ باكوؿؤػُؿا ؿًًََت َٔ بُمؤك ْآاكتإ بهُّ يُهُك وَكطلتِٓ ؿئ و كِيَُٓايِ
بُكاَبُك طُياْـِْ ثُياَِ ػىؿاو ثُْعـو  ْانُّ نُ يُ يُناتًَهـا ًَٓىَ ْاتاُْويَت؟! ُٖكوَٖا َٔ ؿاواتإ زيَ

يإ ثاؿاًوًَهِ وَى َاأل و ثًُو ثايُّ ث  بـَٕ، بُيةهى ثاؿاًوِ َعٔ تعُْٗا    ،يُنامن ؿا )نلآ( ٓاَؤفطاكّ
 يُالّ ػىؿاّ ًَٗلَباُْ(. 

بؤ طُيُنعُّ ناكيطعُكّ ٖعُبىوَ، بعُآلّ ؿيوًعإ نعُوا ًعىَيٓهُوتىاِْ         -ْىغ -(ّ خطابواؿياكَ طىتاك)
و نؤَُآليُتِ  و ب ؿَهُآلتأْ ويًَُْىإ َُٓإ و ُٓو طُيَُ ؿا ُْٓـئ دًاوامّ قُبُّ ؿاكايِ يُُٖفاكإ

ؿاْا نُ )بؤ ٓعُوَّ بعاوَكِّ ثع بًَٓٔ ؿَبًَعت ٓعُو       -ْىغ-ُٖبىو، ُٖكبؤيَُ ُٓو َُكدُ طلاُْيإ يُهُك 
 ُٖفاكو ب ؿَهُآلتاُْ يُػؤّ ؿووكػاتُوَو يُؿيُٓنَُ ؿَكيإ نات(.. 

ؿَكْانُّ  -يُو باوَكِؿاكاُْ-ُوَآلَِ َُكدُنُيإ ؿا ث يإ ؿَيةًَت: )َٔ ُٖكطًن نُهًَهًإي -ْىغ-بُآلّ 
بُٖؤّ ؿاواناكّ ًَٓىَ وكِم ُٖيةطلتٓوإ يًَّإ، ٓىْهُ ُٓوإ ْنيهٔ يُالّ ػىؿاو كِؤفٍ ؿوايٍ بُهُكبُكمّ 

وا ؿَبًِٓ نُ طُيًَهِ ْعُمأْ  ؿَُٓٓوَ بُكؿَّ ػىؿاّ ػؤيإ و ثاؿاًوِ ػؤياًْإ زيَ وَكؿَطلٕ. بُآلّ ًَٓىَ 
 و ْامأْ َلؤظ بُِٓ الّ ػىؿا بُػوُوَك ؿَبًَت..

طُيؤ ًٖض نُهًَهًٍ ْاتىاًَْت َٔ كِمطاكبهات و هناّ ػىؿاّ زيَ قُؿَةُ بهعات طعُك ٓعُو باوَكِؿاكاْعُ      
تىاُّْ َعٔ  ؿَكنُّ ؿواّ ُٓوَّ باوَكِّ كِاهوًإ بُ ثُياَُنُّ ًَٖٓاوَ.. َُطُك ًَٓىَ ْامأْ ُّٓ ًعىيَٓهُو 

ثُكوَكؿطاكيَهًإ ُٖيُو هُكػُكو ياكَُتًـَكياُْ؟.. ثاًإ َٔ ثًَوإ ْايةًَِ ػاوَِْ طُزلًٓعُنإ)ػنآٔ(ّ  
ًًةًَِ يُةُيب و ْاؿياك ؿَمامن، ٖعُكوَى ْاًعًةًَِ    ٓامسامن و بُٓاكَمووّ ػؤّ ُٖيةى و نُوتًإ ثًَىَ ؿَنُّ. ْا

 ٓىْهُ َٔ تُْٗا َلؤظًَهِ. َٔ يُنًَهِ يُ َُالًٓهُتُنإ تانى ؿواّ نُوٕ، 
 -نُباوَكِؿاكَنأْ-ُٖكوَٖا ؿَكباكَّ ُٓواُّْ نُ ًَٓىَ بُٓاوّ هىوى وب سىكَُتًإ هُيل ؿَنُٕ 

ؿَكباكَّ ُٓوإ ْايةًَِ )ػىؿا ثاؿاًوِ ػًَليإ ْاؿاتُوَ( تانى بُّ وتُيُ ًَٓىَّ ث كِامّ نُّ، ٓىْهُ ُٖك 
 وًْإ ؿَماًَْت. دا ُٓطُك َٔ بُطىيَلَّ ػىاهت و ؿاواناكّتًُْا ػىؿا ػؤّ بًُْامّ ؿيةوؤمِّ ًَْى ؿَكو

ۆئ  ۈئ  ۈئ  يُناِْ ًَٓىَ ظىويةًَُُوَ طىَاِْ تًَـا ًُّْ نُ ؿَنُوَُ ًَْى طلووثِ هوَُهاكاُْوَ: ط
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ېئ  ېئ           ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ی    ی  جئ  حئ  مئ
ىئ  يئ  جب حب      (1)

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ
(2)

ٿ  ٿ  ٿ    ٿٺ  ٺ   ٺ  ٺ   ڀ  ڀپ    پ  پ      ڀ  ڀ  پ

ڄ  ڃ    (3)ڄ  ڄ   ڄٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ

ڎ  ڈ     (4)ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ

 . 31-28ىود/ص گ   گ گ  ڳ  گڑ  ک  ک  ک  ک  ڑڈ  ژ  ژ
 

 ُلووهَى كوغِدة
ُْبىو، بُيةهى بُوثُكِّ هُكنًٌَِ ناكيطُكِّ يُهُك ؿَكووِْ طُيُنُّ  -ْىغ-قوُناِْ 

وبُكبُكَناًُّْوَ كَِؿيإ ؿايُوَو طىتًإ )ُّٖ ْىغ تؤ مؤك ؿفايُتًت نلؿئ و ؿكيَقًَت ث ّ ؿاوَو دا 
-ْىغ-ُٓطُك يُباْطُوامت ؿا كِاهوطؤيت ؿَ ُٓو هنايَُإ بؤ بًَُٓ نُ ُٖكًََُِإ زيَ ؿَنُيت يُهُكّ. 

طىتِ )ُّٓ ناكَ تُْٗا بُؿَهوِ ػىؿايُ، ٓىْهُ ُٖكػؤّ هنانُتإ يُيإ ؿا  يٍ يُوَآلَِ ُٓو بُبُكناِْ
تىوَ ؿَنات طُك بًُويَت، طُك ويووًٌِ وابىو ُٓوا ًٖض كِيَطليَهِ يُبُكؿَّ ؿا ًُّْ. ُٖكوَٖا ُٓو 
ٓاَؤفطاكًُّّ نَُٔ ثًَِ طُياْـٕ هىوؿّ ْابًَت بؤتإ طُك ػىؿا ػىاهوِ وابًَت )بُٖؤّ ػلاثُّ 

هٓـ ْانُٕ( يُهُك طىَلِايًًُّنُتإ بواًًَْٗةًَوُوَ ُٓطُكِٓ َٔ يَُالوَ ًٖىاّ ػًَلو ػؤتاُْوَ نُ ُٖم ثُ
ػؤًًٌوإ بؤ غىامّ. ُٖكػىؿاّ ثاى و ب ٖاوتاَ ثُكوَكؿطاكتاُْ و ُٖك بؤالّ ُٓو يُكِؤفّ ؿوايّـا 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ؿَطُكِيَُٓوَو ُٓو ناتَُ يُهُك نلؿَوَناْوإ يًَوإ ؿَثلهًَوُوَ: ط

    (5)ں  ں    ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ    ہ  ہ   ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ےڱ  
﮹    ﮺          ﮻  ﮼  ﮽  ﮾ ﮷   ﮸  ﮳   ﮴     ﮵  ﮶  ﮲        ﯁      (6) ﮿ۓ  ۓ  ﯀ 

  .34-32ىود/ص

                                                 
 

ّ ؿَقِ ٓاًهلايُ يُٓايِٓ ػىؿاؿا نُبُيةطُيُ يُهُك ُٓوَّ ٖعُطًن  واتُ ٓايا ْآاكتإ بهُئ يُهُك وَكطلتِٓ؟! ََُُٓ يُنُ: (أًْصَهُٖٛا) (1)
 ْاًًَت ٓائ بُمؤكناكّى بُْآاكنلؿٕ بطُيُْليَت. 

ْانعُّ. يعُّ ؿووكَثُكَِينًّعُّ ع ْعىغ ع يعُوَكطلتِٓ "نعلآ يُهعُك باْطُوامَنعُّ"            واتعُ ؿاواّ نلآيعُنوإ زيَ  : (ال أضأيهِ عًٝ٘ َااّل) (2)
ِ  كِووناكيَهِ ثريؤم ُٖيُو و ويعُػؤبىكؿِْ بعؤ ػنَعُتِ كِيَبعامّ      ًاياِْ زيَ ووكؿبىوُْوَيُ، ُٖكوَٖا ًٌْاُْيُنُيًٌُْاُْناّْلِاهعوطؤيّىيُػؤبلِاْ

 ثُكوَكؿطاكّ، ََُُٓ كَِوًت و كَِةواكّ َُٖىو ثًَغَُبُكاِْ ػىؿاو تًَهلاّ ثًاوٓانإ و ٓانواماًٍْ بىوَ. 
 ؟ُٓكآ ُٓوَ ثُْـو عًربَت وَكْاطلٕ: (ترنسٕٚ) (3)
 واتُ بُٓاوّ هىوى و عُيب و عاكَوَ بؤيإ ؿَكِوأْ. : (تصدزٟ) (4) 
 ًَٓىَ مَةُكْابُٕ و ُٓطُكِٓ مؤكيٍ بٔ هُكنُوتىو ْابٔ. : (مبعذصٜٔ) (5) 
 .. واتُ طىَلِاتإ ؿَنات( (ٜكًًهِ) طىتلاويٌُ: بَُاْاّ واتُ يُْاوتإ ؿَبات( طىتلاوَ )بَُاْاّ يًٗههِ ع َ: (ٜػٜٛهِ) (6) 
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 ضلاآل هةالى خودا
نلؿ  و ؿاواّ زيَؿواّ ُٓوَّ ْىغ بُؿَهت طُيُنُيُوَ مؤك وَكِي و مويل بىو، ثُْاّ بلؿَ بُك ثُكوَكؿطاك 

ةلياّ نُويَت يُو ٓاماكاُْؿا نُ بُؿَهوًاُْوَ ؿَئًَقيَت، ُٓوَبىو طىتِ )ػىؿايُ باْطُوامّ طُيُنَُِ 
نلؿ بؤ باوَكًَِٖٓإ بُ تؤو وامًَٖٓإ يُبت ثُكهذي. مؤك كفؿو هىوكيٍ بىوّ يُهُك باوَكًَِٖٓاًْإ، يُّ 

َو تًايـا ؿَعىَمت نلؿووٕ، هآًرت بًُُو بىوبًَت يإ ثًَٓاوََ ؿا ًٖض بؤُْو َىْاهُبُيُنِ يُنًى ُْؿاو
يإ بؤ ثُكهوِٓ تؤ( بًَُٓ هُك كِآّ  بُ كِؤف، بُآلّ يُباتِ ُٓوَّ بُو )كِفؿّى باْطُوامو ؿاواناكياُّْ زيَ

نلؿًْإ مياتلبىوَ، َٔ ُٖك داكيَو بؤ ثُكهوِٓ تؤ باْطِ  بىوٕ و هُكثًَِٔ كِاهت و كَِوإ، نُِٓ ياػِ
ى يُ طىْاُٖناًْإ ببىوكيَت، نُِٓ ُٓوإ يُدًاتِ ُٓوَّ طىيَِ بؤ كِاؿيَلٕ ؿَهوًإ ؿَػووُ ْاو نلؿبٔ تان

يإ يُباْطُوامَنُّ بًَت، يََُُ ؿا مياؿَكِؤيًّإ يُكِوو وَكِطًَلإ  طىئَهُناًْاُْوَ تا ُْباؿا طىآ
اْطُوامََ ُْبًَت نُ بؤت ؿانلؿووَو نلاهُناًْإ بُهُكوطىآيإ ؿا ؿَؿا تا َُْبًٓٔ و طىآ يإ يُو ب

ْاكؿووٕ. بًَطىَإ ُٓوإ هىوكبىوٕ يُهُك كِوو وَكطًَلِاًْإ يُ باْطُوامّ ػىؿا وػؤيإ مؤك بُمٍ ؿَماِْ 
يُبُكاَبُك ًىيَٓهُوتِٓ و بُؿَُوَٖاتِٓ ثُياَُنَُـا. ثاًإ ػىؿايُ َٔ داك يُؿواّ داك باْطِ نلؿووٕ 

ىامّ َُُٖكَِْ  و َُُٖدؤك بىوَ، بؤ صيىوُْ ُْٖـيَو داك بؤ ثُكهوِٓ تؤ، باْطهلؿًٌِْ بُُْٓـئ ًًَ
بُٓاًهلا يُ نؤكِو نؤبىوُْوَناًْإ ؿا باْطِ نلؿووٕ، ُْٖـيَو داكيٍ بُدًادًا و يُى بُيُى باْطِ 

يُنإ  ػؤتإ بهُٕ، تُوبُ يُنفلو هُكثًَِٔ نلؿووٕ، ثًَِ ؿَطىتٔ: )ؿاواّ يًَؼىًبىوٕ يُثُكوَكؿطاكّ
َُمٕ تُوبُّ بُْـَناِْ وَكؿَطليَت و يُطىْاٖاًٍْ ؿَبىوكيَت، ثاؿاًوإ يُهُك  بهُٕ، ٓىْهُ ػىؿاّ

و ب  ؿاٖاتِ بؤ تُكِو ثاكاوو بُثًت ؿَناتُوَ و  تُوبُناْوإ ؿَؿاتُوَو مَوّ و ماكتإ يُؿواّ وًهاِْ
ك ؿَنُٕ. بَُاأل وهاَاًَْهِ مؤك كِمم كِؤميوإ ث  ؿَؿاتُوَو ًَٓىََ هىوؿو بُػٌٌِ مؤكّ يًَىَ ؿَهوُبُ

ُٖكوَٖا ػىؿا نىكِوُْوَيُنِ مؤكتإ ث  ؿَبُػًٌَت نُ ثايةجٌوِ بًَُٖن ؿَبٔ بؤتإ، دطُ يُوَّ ُْٓـئ 
باؾ و ؿاكهوإ و بًَوواِْ ثلِ بُكووبىوًٌَوإ بؤ ػؤًطىمَكاْوإ ةُكاُّٖ ؿيًََٓت يُطُأل ُْٓـئ كِووباكو 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭدؤطُيُؿا بؤ ٓاوؿاِْ مَوًُّناْوإ: ط

ائ  ەئ     (1)ۅ  ۅ  ۉ  ۉ      ې     ې  ې   ې  ى  ى  ائ

ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ    ىئ  ی  ی   ی  

ڀ    (3)ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ          ڀ  (2)ٱ    ٻ  ٻ  ٻی       جئ  حئ  مئ   

                                                 
 

واتُ نلاي و ثؤًانُناًْإ بُهعُك ٖعَُىو الًعُيإ ؿا ؿَؿا بُتايبعُتِ هعُكيإ، تعانى طعىآ بعؤ ع ْعىغ ع ْعُطلٕ و             : (ٚاضتػػٛا ثٝابِٗ) (1)
 ًُكَُماكّ بهُٕ. 

 واتُ يُى بُؿواّ يُى )َووابع(. : (َدزازّا) (2) 
 (يُ، يًَلَؿا واتُ )ُْٓـ باؾ و بًَوواًَْو(. د١ٓ(ّ )مجعنُ نؤ ): (دٓات) (3) 
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 . 12-5نو//ص ڀ     ٺ  
 

 بةالى تواُاى خوادا ثيَداُةوةياْ ئاوةزِ
اهوغفاك"ّ بعؤ طُيُنعُّ كِووٕ نعلؿَوَو دطعُ     -ؿواّ ُٓوَّ هىوؿّ "ؿاواّ يًَؼىًبىوٕ يُػىؿا -ْىغ-

ّ ًَْى ؿًْاَ ؿا بؤ بُؿياكػوذي، هُكزلِ كِانًٌَإ بُالّ قىؿكَت  يُوََ ٓاناّ و بُكوبىوَِ يُبُػوُوَكّ
ّ طىتٔ: )ُٓكآ ًَٓىَ ٓعؤٕ يُطعُوكَيِ و ؿَهعُآلتِ    و تىاْاّ ػىاؿا تانى بَُُيإ باوَكِبًَٓٔ، ُٓوَ بىو ث 

ٓاويًٓذُنُوَ تا ػىيَُٓ َُيًىَنُ  -ُٖك يُ-ُٓو ػىؿايُ ْاتلهٔ نُ بُُْٓـ قؤْاةًَو و يُكِيَطُّ ثًُناِْ 
ٺ  ٺ  ٿ   تا طؤًوجاكَ ًَٖٓاوِْ و ػُيكِ نلؿووٕ ثاًإ يُويٌعُوَ ًَٓوعكإ و طؤًعوِ ػووىوُْهعُك ط     ،و

 . 14-13نو// صٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ
ثاًإ )ْىغ( بُكؿَواّ ؿَبًَت يُهُك ؿواْـًْإ و ٓاوَكِثًَـاُْوَيإ بُالّ قىؿكَتِ ػىاؿا يُهُكووياُْوَ نعُ  
ٓؤٕ ُٓهوًَلَ طُكِؤنُناِْ ؿكوهت نلؿووَو َاْطِ يَُاوَّ هىوكِاُْوَناِْ ػؤّعـا هعىوكِاْـؤتُوَ تعانى    

ؤكيٌعِ نعلؿووَ بُٓعلاّ كِؤفطعاكو ًَٓعىَّ يُهعُك       مَوًّإ يًُُوؿا بؤ كِووْاى بهاتُوَ، ُٖكوَى ٓؤٕ ػ
مَوًٌّٓوُد  نلؿووَو ػؤكانًٌواِْ يُو كِووَناُْوَ ؿَهوُبُكنلؿووَ نُيُو ػانُوَ ؿَكِوئَ، ثاًإ ُٖك 
ؿَتاةاتُوَ ًَْى ُٓو ػانُ يُثاَ َلؿْوإ ويُكِآّ ْاًذي و )ؿةٔ( نلؿْواُْوَ، ؿوايٍ يُ كِؤفّ قًاَُت ؿا 

ّ بؤ تُػت و ٓاهعإ نعلؿووٕ    وَ ميٓـووتإ ؿَناتُوَ ُٖكوَٖا هُيلنُٕ ٓؤٕ مَويِبؤ سواب و يًَجلهًُٓ
 ًَٖٓاِْ ٓاَازلُناِْ تلتإ يًَىَ كِانًٌَٔ: تانى كِيَطاّ ةلاواِْ بؤ بُؿَهت ًَٖٓاِْ كِمم و بُؿّ

ڄ  ڄ  ڄ          ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ    (2)ڄ    (1)ڤ  ڤ  ڤ        ڦ  ڦ  ڦ  ڦ ط

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ   ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ   ڑ    چ  چ  ڇ    ڇ

 23-15نو//ص(3)ک  ک     ک  ک  
 
 




 

                                                 
 
بُوَ ؿَطىتليَت نُ يُهُكوو َلؤظُوَ بًَت و هًَبُكّ يُهُك بهات و بُو ةُما ةلاواَُْ ؿَطىتليَت نُ  مسا٤(يُعُكَبّـا وًُّ ): (مساٚات) (1) 

 ٓىاكؿَوكّ مَوِّ طلتىوَ. 
 ُيُهُك يُى كِيَلَوبٔ. ( واتُ ُْٖطاويَو يًَِ ْنيو بىوَتُوَ يإ واّ زيَ نلؿووَ نطابل طباقّا َطابك١ؿَطىتليَت ): (طباقّا) (2) 
 واتُ ةلاوإ، نؤّ )ةر(عُ نُ بُكِيَطايُنِ ةلاوإ ؿَطىتليَت. : (فذادّا) (3) 
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 ٓةزِةغةكسدُياْ هة ُوح
ععُوَ ُْٓعىو، ٖعُكوَى    -ْعىغ -نؤَُيةًَهِ نُّ ُْبًَت ًٖض نُي يُو َاوَ ؿكيَقَؿا بُؿَّ باْطُوامَنعُّ  

نُواتُ مؤكبُيإ بُؿَْطًُوَ ُْٓىوٕ  ..43ىرود/صڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ   وقىكٓاًٍْ ٓاًهلاّ نلؿووَ ط
وبعُدؤكَٖا تلهعاْـٕ و    ـ  ْعىغ ع و بطلَ بُؿكؤًًإ ؿَػووُوَو تُْاُْت وَهفِ )ًًَوِ(يإ ؿَؿايعُ ثعاأل    

ٿ        ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ٓاماكؿاًٍْ كِآيعإ يُطُياْعـِْ ثُياَُنعُّ ؿَطعلت.. ط    

ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  نعلؿ: ط  نلؿٕ(يعإ زيَ  . ُٖكوَٖا ُٖكًَُِّ بُكؿباكإ )كَِد9ِالقمرر/ص(1)ڤ  

ًٖض بانِ يُّ ُٖكًَِعُو طىكًَِعُيُ ْعُبىو،     ع  ْىغع . بُآلّ  116الشر راء/ص ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
 )طُيؤ.. ُٓطُك ودىؿّ َٔ يعًَُْىاْوإ ؿا : بُيةهى بُباوَكَِ ثوُوو ثؤاليُٓنُيُوَ بُكوَكِوويإ بىوَوَو طىتِ

، هُكتإ، ٓعُوا َعٔ واّ ْعابًِٓ و    بىوَتُ ًوًَهِ ْاكَِسُت يُ )بؤ طُياْـِْ ثُياَِ ثُكوَكؿطاكّ ثًَوإ(
بُيةهى ُٖك بُكؿَواّ و دًـؿيِ يُهُك باْطُوامَنُّ و ثٌوِ بُػىؿا بُهوىوَ. دا ًَٓىََ ًٓوإ بؤ ؿَنليَت 
بًهُٕ و يُهُك ناكّ ػؤتإ هىوكبٔ و ُٓوَّ بُػُيايةوإ ؿا ؿيَت ثًَِ بهُٕ و بُهُكَِ بًَٓٔ، ًٓرت ثٌعت  

ٌ ًُُناًٌْوإ ببُهذي يُواُّْ باوَكِيإ بُوَ ػىاوَْـَ بُٖاوب ِ   باطد  و ب ْاوَكِؤناُْ ُٖيُ، بعاًٖض ثعُْٗاي
يُنًٍ يُؿفايُتِ نلؿمن وٓاماكؿامن ؿا ُْبًَت، بُيةهى بُٓاًهلا ث ّ بُكَو كِووّ ببُٓوَو ٖعًض َؤيعُتًَهِ   

ٔ ؿواػووِٓ بؤ ؿأًََُْ. بُآلّ ؿيةًٓابٔ ُٖكطًن ًَٓىَ ْاتىأْ ًْامّ ػؤ ٓعىْهُ   ،تإ يُ ؿفّ َٔ بُؿّ بًَعٓ
ّ َٔ ؿَنعات، دعا ُٓطعُك ٖعُك كِوو يعُو باْطعُوامَّ        ػىؿاّ ثُكوَكؿطاكّ بُكَِظيُتِ ػؤّ هُكثُكًوِ

وَكطًَلٕ ُٓوَ ًٖض مياًَْو بَُٔ ْاطُيًَُْت، ٓىْهُ َٔ بؤ َُهُيُّ )بُؿَهت ًَٖٓاِْ ثاؿاًوِ ػؤّ يعُ  
ّ َٔ ُٖك يُالّ ػىؿا ػؤيُتِ نعُ ةعُكَاِْ ثًَهعلؿووّ     اؿاًوًَِٓىَ( ُّٓ ناكَّ كِاُْثُكِاْـووَ، بُيةهى ث

ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ط تعععُْٗا ًَهعععُض و ةُكَاْبعععُكؿاكّ ػعععؤّ مب:   

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    (3)ڀ   ٺ(2)ڀ

  چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  (5)ڦ  ڦ     ڦ    ڦ  ڄ  (4)ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

  .72-71يونس/ص ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇچ      چ  چ    ڇ  ڇ

                                                 
 
 واتُ كِآّ زيَ طريا بُدًَٓىويًَـإ و ُٖكًَُِّ كَِطيهلؿِْ طُك وام ًًََُْٖٓت.: (اشددس()1) 
 يُ(.  ىكي و ْاكَِسُت بىوَو ث ّ وَكِي بىوٕ، ُٓوَ َٔ بانِ يُوَ ِّْ َٔ يُهُكًَٓىَ ق )طُك ُٓكنِ ثًَغَُبُكيَوِ :يًَلَؿا واتُ: (َنبدُسَ) (2)
 ( بَُاْاّ فيإ و طىمَكامن يًَُْىتإ ؿا. اقاَا) واتُ: (َكاَٞ) (3)
 يُ نُ ناكؿاُْوَتإ ًاككاوَو ْاؿياك بًَت وثًَىيوت بُؿيةُكِاون  و وام وكَِاًٍْ ْانات.  واتُ ًٖض ٓاتادًَهِ بُوَ ِْ: (غ١ُ) (4)
ِ  ًَٖٓاِْ ُٓو ًْاماُّْ ًَْى ؿيةوإ بُكاَبُك بُ (: واتُ بُكؿَواّ بٔ يُهُك بُؿّاقكٛا ايٞ ٚال تٓظسٕٚ) (5) ؿَنعُٕ بًهعُٕ و ٖعًض ؿواّ     َٔ و ٓع

 َُػُٕ. 
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 بةندى دووةم
 

 ((الفـاوةكة))
 -كِووؿاِْ الةاوَنُ  -ؿَهجًَهلؿِْ الةاوَنُ  -ؿكوهت نلؿِْ نًُوِّ كِمطاكبىوٕ  -ْنانلؿٕ يُبُؿكؤػُكَوإ  )

 -نؤتايّٗاتِٓ الةاوَنُ  -)ْىغ( ؿاواّ كِمطاكبىوِْ نىكَِنُّ ؿَنات  -هُكْطىوّ بىوِْ نىكَِنُّ )ْىغ( 
 (ؿؤميُٓوَّ ُْٓـ ًىيَُٓواكيَهِ الةاوَنُ يُعًَلاقـا -يُنُ  ؿابُمئ يُنًُوِ

 
 ُصاكسدْ هةبةدزؤخةزةواْ

ًَٓاوّ كَِيُٓعايّهلؿِْ           ًَعت( ُٓوثعُكِّ نؤًٌعِ يعُث ًَغَُبعُك( )هعووّ ػعىاّ زيَ ب ؿواّ ُٓوَّ )ْعىغ ث
ُْوَيإ تعُْ  ؿَبعىوَوَ،   طُيُنُّـا ػووُطُكِ و ؿواّ ُٓوََ َُٖىو كِيَطُيُنِ بُكؿََِ بؤ كاهت نلؿ

ڄ   ڃ  ڃ   ڃ  و ههاآلّ يُؿَهت طُيُنعُّ يعُال نعلؿٕ: ط    ًٓرت ثُْاّ بلؿَوَ بُك ثُكوَكؿطاكّ ػؤّ

.. واتُ: 118-117الشر راء/صڃ           چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  
و ُٓوإ ؿابـَو  طىتِ: ػىؿايُ طُيُنُّ بُؿكؤيإ ػووىوَُوَ، دا تؤَ سىنُِ ػؤت يًَُْىإ َٔ -ْىغ-)

 ػؤّ و ُٓو بلِواؿاكاُّْ يُطُيةِ ؿإ كِمطاكبهُ(. 
ۈئ    (  1)ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ     ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ وُٖكوَٖا ْناّ تًآىوِْ يُو طُيعُّ نعلؿ: ط   

ٖعُكوَى يعُّ    ـ  ْىغـ . ْنانُّ 27-26نو//ص ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی        ی   ی  
َطُيًَُْت ؿاوا يُػىؿا ؿَنعات نعُ تانُنُهعًَهًٍ يعُناةلإ يُهعُكمَوّ      ٓايُتُؿا ٖاتىوَ َاْاّ ُٓوَ ؿ

ًًَُْٖةًَت، ٓىْهُ طُك ػىؿا وام يُناةلإ بًًََٓت و ُٓواًٍْ يُطىَلِايِ ػؤيعإ ؿا كِؤبٔعٔ ٓعُوا نُهعاِْ     
تليٍ يُهُك ُٖم الؿَؿَٕ و طىْاِٖ ػؤيإ يَُُٖىو ًىيًََٓو بووؿَنُُْوَو ةُهاؿو ػلاثُيإ بَُريات بؤ 

 وَُٓو نىكِو ُْوَناًًٌْإ بُد ؿيًَةٔ، ٓىْهُ ُٓوإ ُٖك َٓـاأل و ُْوَّ ناةلو بُكَِةواك ؿَػُُْوَ. 
 

 دزوضتلسدُى كةغتيى زِشطازبووْ
ّ ثُهععٓـنلؿ و ؿووعانععُّ بُد طُياْععـ.. بععُآلّ ثععًٍَ ٓععُوَّ طُيععُ       -ْععىغ-ػععىؿا ْنانععُّ  

بُثُياَِ ػؤّ ٖؤيُناِْ كِمطاكبىوٕ بؤ  بُؿكؤػُكَوَهُكنًُُنُّ يُْاوببات ػىاهوِ ثُكوَكؿطاك وابىونُ
 )ْىغ( وباوَكِؿاكإ هامنات.. 

ُٓوَ بىو ػىؿا هلوًوِ بؤ ْاكؿ نُ ًٓرت نُهِ ؿّ باوَكِْآًًََٖت و ْابًَت بُٖؤّ كَِةواكّ بُؿكؤػووُٓوَّ 
                                                 

 
 (: واتُ ُٖكنُهًَو نُ ًٌْوُدًَِ ػاْىويُى بًَت، واتُ نُهًإ زيَ ًًََُٖةُكَوَ. دّٜازا) (1) 
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َ ناةلإ و ٓاماك بُؿَهت ًُٓوًٓاُْوَ ؿيةوُْ  بًَت، ٓىْهُ ػىؿا َُٖىويإ هُكْطىوّ ؿَنات. ُٖكبؤيُ
يُنِ كِمطاكبىوٕ ؿكوهت بهات. ُٖوايةِ ُٓوًَِ ث ؿا نُيعُناتِ   ػىؿا ةُكَاّْـا بُ )ْىغ( نُبا نًُوِ

       ّ زيَ  ؿكوهت نلؿِْ نًُوًُّنُؿا يعُفَيل هُكثُكًعوّى ثاكَينطعاكِّ ػعىؿا ػعؤّ ؿايعُ، ٖعُكوَٖا ؿاوا
نفعلو ب باوَكًِّعإ،   نلؿباْطِ ًٖض نُهًَو يُناةلإ بؤ كِمطاكبىوٕ ُْنات ؿواّ ُٓوَّ كِفؿبعىوٕ يُهعُك   

ٓىْهُ سىنُِ هُكْطىوّ بىوِْ بُهُكؿا ؿاوٕ. )ْىغ( ؿَهوِ نلؿ بُؿكوهت نلؿِْ نًُوًُّنُو ًَٖٓاِْ 
تُػوُو ؿاكوبنَاكو، وَى ؿاكتاًعًَو نعاكّ ؿَنعلؿ. ٓعُّ طؤِكاْهاكًّعَُ يُٖعُيةى و نُوتّعـا نعُ يعُ          

بؤ هُكهاّ بىوِْ ناةلإ و ثاًإ طايةوُ  )باْطُوامناكيَهِ ؿيِٓ ػىؿا( وَ ببىو بُ )ؿاكتاًًَو( ٖؤيُى بىو
ًَعىَ طايةوعُ بعَُٔ و بعُو           ث نلؿِْ. )ْىغ(يٍ يُبُكاَبعُك طايةوعُثًَهلؿًْإ ؿا ثع ّ ؿَطعىتٔ )ُٓطعُك ٓ
باوَكِؿاكاُّْ يُطُيةِ ؿإ ؿَنُٕ، ُٓوا ًََُُٓ بُّ مواُْ طايةوُتإ ث ؿَنعُئ، ٓعىْهُ َعٔ ٓعُمامن ٓعًوإ      

ٓاوَكِيَوإ ؿَنات، ًٓـّ ُٓوها ؿَماْعٔ ن يعُ تىوًعِ هعنايُنِ وَٖعا      بُهُك ؿيَت و ض هناوتًآىوًَْو 
ؿَبًَت نُ يُؿًْاؿا هُكًؤكِو هُكطُكؿاِْ ؿَنات و يعُ ٓعاػريَتًٍ ؿا تىوًعِ هعنايُنِ ًٌَُٖعُيِ و      

 ُْبلِاوَ ؿَبًَت:

مئ  ىئ            يئ  جب    (1)ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی       ی  ی  ی    جئ  حئط

ٱ  ٻ  يت     جث  مث     ىتىب  يب   جت  حت  خت  مت     (2)حب  خب  مب  

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ        ٿ  ٿ     ڀٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ   ڀ

 . 39-36ىود/ص (4)ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  (3)ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ
 

 دةضجيَلسدُى الفاوةكة
ٔ يُنعُ بعىوَوَو ًٓٓذعا ًٌْعاُْناِْ ؿَهعجًَهلؿِْ هعنا ؿَ       )ْىغ( يُؿكوهت نلؿِْ نًُوِ نعُ   ،كنعُوت

يُوَ، ػىؿاَ ػًَلا ةُكَاِْ بُ )ْىغ( نلؿ نُيُُٖك دؤكيَهِ طًاْعُوَكإ و   تُقًُٓوَّ ٓاوبىو يُفيَل مَوّ
يُنُؿا ُٖيةطليَت تانى ؿواّ هُكْطىوّ بىوِْ  ًَْلو َ يُى( يُطُأل ػؤّ يُنًُوِ :ٓافَآلٕ دىوتًَو )واتُ

                                                 
 
 ؿيةوُْ  و ثُكيٌَإ َُبُ". واتُ"ًَٖٓـَ : (فال تبت٦ظ) (1) 
 و هُكثُكًوًُإ ؿايت.  واتُ يُفيَلٓاوؿيَلّ: (بأعٝٓٓا) (2) 
نُ ثًَغَُبعُكإ و َىداًٖعـاِْ كِآّ   ،(عذاب)هنايُى هُكًؤكِّ ؿَنات( ُْٖـيَو هنا) :واتُ (عراب خيصٜ٘دىإ وكؿبُكَوَ يُؿَهوُوافَّ ) (3) 

نُ)هناؿكاوإ( ؿَطُيًَُْوُ ثًُّ بُكمّ ًٓٓواِْ و ُٖك ُّٓ هنايَُ هنايُنِ ًعريئ   ،ُو هنايُيُػىؿا بُؿَهت هوَُهاكاُْوَ ؿَئًَقٕ ُٓوا ُٖك ٓ
يُيُالّ ُٓو ٓايىوؿَبىاُّْ، ٓىْهُ يُؿواّ ُّٓ هنايُ فياًَْهِ ػؤًّى ًاؿَاِّْ ًٌَُُٖيِّ يعُٓاػريَت ؿا ُٖيعُ، بعُآلّ ٓعُو      نلاوو هُكبُكمّ

َ      نُتىوًِ هوَُهاكإ ؿَبًَت هنايُنِ ،هنايُّ نُيعُكِؤفّ ؿوايعًٍ ؿا    ،هُكًؤكنُكَو يعُؿًْاؿا ثعُكؿَيإ يُهعُك كِوو ُٖيةعـََايةًَت. دطُيعُوَ
 هنايُنِ ًَٓذطاك هُػت تلو ناكيطُكتليإ تىوَ ؿَبًَت. 

 واتُ )ؿآِ( بَُاْاّ هنايُنِ ًٌَُُٖيّى ُْطؤكِ. : (َكِٝ) (4) 
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بُّ كَِْطَُ دؤكو كَطُميإ يُهُك مَوّ سيًًََٓت و َُٖىو ميٓـَوَكاِْ هُكمَوّ سيًَُٓٓوَو ماوومآ بهُٕ و 
نعُ ٖعَُىو نعُي و ناكوػنَعإ و      ،قلِيإ ت  ُْنُويَت. ُٖكوَٖا ػىؿا ةُكَاِْ ُٓوًَعِ بعُ )ْعىغ(ؿا   

يُنُؿا ٖعُيةطليَت تعُْٗا ؿوونُهعًإ يعُو )نعُي و نعاكَ        ٓآًاياِْ يُباوَكِؿاكإ يُطُأل ػؤّ يُطًُوِ
اوَكِيإ بُػىؿا ًَُْٖٓابىو، ُٓو ؿوو نُهَُ يُنًَهًإ ٖاوهُكَنُّ )واتُ ْنيهاُّْ( ُٖيةُٓطليَت ٓىْهُ ب

فُْنُّ ػؤّ( وؿووًًٌََإ يُنًَو يُنىكَِناِْ بىو. بًَطىَإ ؿياكَ ػىؿا ةُكَاِْ ثع ؿابىو ٓعُو ٓعُْـ    
  ِ  باوَكِؿاكَّ تليٍ ُٖيةبطليَت نُ يُػنّ و نُي و ناكّ ُْبىوٕ و فَاكًًَإ نُّ بىو، )ْعىغ(يٍ نًُعو

نُّ ٓاَاؿَنلؿو بًُُٓاْـاكاِْ طىت )هىاكبٔ و ػؤتإ بُياؿّ ػىؿا هعُكةلام نعُٕ ويعُناتِ كِؤًعوِٓ     يُ
ؿا ْاوّ ػىؿا بًَٓٔ، تُبُكِوى بُْاوَ ثريؤمَنعُّ بهعُٕ( ٓعىْهُ ػعىؿّ      نًُوًُّنُو يُناتِ وَهواًٌِْ

ؿا بهعُٕ و ٖعُك   يُنُ تانُ ٖؤّ ؿَههُوتِٓ كِمطاكّ ًُّْ، بُيةهى َُٖىو ؿيةًعإ ٓاكِاهعوُّ ػعى    نًُوِ
نعُػىؿا مؤك يًَبعىكؿوو    ،ػىؿاَ يًَؼىكِو كِاطريناكّ نًُوًُّنُيُ. دطُ يََُُ )ْىغ( بُياؿّ ػووُٓوَ

بُكَِظيُ بُكاَبُك بُْـَ باوَكِؿاكَناِْ، بُتايبُتًٍ ناتًَو يُو تًآعىوُْ كِمطعاكّ نعلؿووٕ، ثاًعإ ؿواّ     
ؿا يُٓاهت قُبُيِ و  َٖاوَ نُيُ قُبُيِ وبُكمُّٓوَّ ٓاوَنُ طُيٌوُ ْاوَكِاهوِ ًُثؤيًَهِ مؤك تىْـّ و

 يُنُ ؿَكِؤًت: بُكمّ ًٓانإ ؿا بىو، نًُوِ
ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ     (1)ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃط

ڍ    ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک       گ  گ  گگ  ڳ       ڳ  

 . 42-43ىود/ص ڳ     ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
 

 زِووداُى الفاوةكة
ْناّ يُناةلإ نلؿ يعُالّ ػعىؿاو ؿاواّ    -ْىغ-ُٖوكَٖا قىكٓإ ُٖوايةِ ُٓوًَِ بؤ طًَلاويُٓوَ نُ ناتًَو 

يَّهلؿبىو نُ تؤيةُ يُطُيُنُّ بوًًََٓت، ػىؿاَ ْنانُّ طريانلؿو يُٓامساْعُوَ بعاكاًَْهِ مؤكوبُيًٌَعاوّ    
بىو، ٖعُكوَى ػعىؿا ةعُكَاِْ     يُوَوثًٍَ مَوّ باكاِْ واّ بُػؤوَ ُْؿّوَٖاّ ْاكؿَػىاكَوَ نُ ُٖكطًن 

بُمَويٍ نلؿ نُيَُُٖىو بًُُناًُْوَ ٓاو بوُقًًََٓوُوَو ًٓـّ ٓاوّ ٓامسإ و ٓاوّ مَويٍ يُنًإ طلت و 
وَكِإ، نؤبىوُْوَو تا ُٓو الةاوَ طُوكَيُّ زيَ ثًَو بًَت نُ ػىؿا بُو ُْٓـامَيُ ؿايٓابىو بؤ يُْاوبلؿِْ ب با

ًَغَُبُكَنعُّ ػؤّ،دطعُ يُهعامنلؿِْ كِآّ ِكمطعاكبىوٕ بعؤ )ْعىغ(و ٓعُو         ََُُٓ يُهُك ؿاواناكّ ّ ث
و ثاكيَنطاكِّ ػىؿا ؿَكِوًت. ػىؿا  يُوَّ نُبُٓاوؿيَلّ بىوٕ بُٖؤّ ُٓو نًُوِ ؿا باوَكِؿاكاُّْ يُطُيةِ

 ُّٓ بُهُكٖاتُّ ؿياكّ نلؿووَو ةُكَىويُ:

                                                 
 

ع و ع ةىكإ(عُوَيُ َاْاّ بُكمبىوُْوَّ بًَُٖن ؿَطُيًَُْت، ُّٓ وتُيعَُ ناتًَعو    هُكٓاوَّ ُّٓ ةُكَإ )ةعٌ(عُ نُ يُ )ةىك: (ٚفاز ايتٓٛز) (1)
ُ  بؤ ٓاو بُناكؿيَٓليَت ُٓطُك ُٖيةكىيًَت و بلِواتى بُكمبًَوُوَ. وًُّ )تٓىك(يٍ َاْاّ هُكِووّ مَوّ ؿَطُيعًَُْت، نُواتعُ )ةعاك ايوٓعىك(     )مَوّ  :واتع

 ْـ(. يَُُٖىو دًَطا دؤكبُدؤكَناًُْوَ ٓاوّ ُٖيةكىآل
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چ  چ  چ   چ  ڇ  ( 1)ڃ  ڃ  ڃ      ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ط

 ڑ  ک  ک      ک   (3)ژ  ژ  ڑ    (2)ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ

 . 14-13القمر/ص
 

 ضةزُطوَ بوُى كوزِةكةى "ُوح"
)ْىغ( يُهُكَتاّ الةاوَنُؿا نىكَِنُّ ػؤّ برينُوتعُوَو هعؤمّ باونايعُتًًٍ واّ زيَ نعلؿ بعاْطِ زيَ       

ّ   ًَْى نًُوِبهات بؤ هىاكبىوِْ  ؿا، بًَطىَعإ ٓعُو نعىكََِ بعُٖؤّ      يُنُ يُطُأل تُواوّ نعُي و نعاك
يُنُوَ، بؤيُ )ْىغ( ث ّ طىت )نىكِّ هىاكبُ يُطعُيةُإ ؿا   يُوَ يُهُك نفل ؿوووكبىو يُنًُوِ هىكبىوِْ

بُآلّ ٓعُو   تانى يُهُكْطىوّ بىوٕ كِمطاكبًت، يُطُأل ُٓو ناةلاُْؿا َُبُ نُ ؿاًْإ بُؿيِٓ ػىاؿا ُْْاوَ(..
نىكَِ بُؿَّ ٖاواكّ باونًُّوَ ُْٖات و هىوكبىو يُهُك ياػّبىوٕ، هُباكَت بُكِووؿاوَنَُ واّ طىَعإ  
ًَعت، يُبعُك ٓعُوَ بُتعَُا بعىو بعُب  هعىاكبىوِْ         ؿَبلؿ نُ ُٓوَ ُْٓـ ناكَهاتًَهِ ٓاهايِّ هلوًوِ ب

ُك ًٓايُى نعُ ٓعاوّ الةاوَنعُّ    نًُوًُّنُ كِمطاكّ ببًَت، ًٓٓذا بُباونًًٌِ طىت )َٔ ثُْا ؿَبَُُ ب
ث ْاطات و يُهُكْطىوّ بىوًٍْ كِمطاكببِ( بُآلّ باونِ وَآلَِ ؿايُوَ و ث ّطىت )ٖعًض ًَٖنيَعو ًّْعُ    

نُ ػىؿا وَى هعنايُى بعؤ ب بعاوَكِاِْ ؿاْعاوَ(. وَزيَ      ،يُ كِمطاك بهات بوىاًَْت نُهًَو يُو هُكْطىوَِ
ُ  ،ًُوَ بًَٔت، طىَاًٌِْ وابىونىكَِنُ ُٖك ُْيىيوت بُؿَّ ٖاواكَنُّ باونّ بُتُقعُيالّ طُيٌعوُٓ    نع

هُك يىتهُّ ًٓانُ يُةُكم بىوٕ كِمطاك ؿَبًَت. بُآلّ ًَٖنّ ٓاوَنُو ُٖيةٔعىوِْ ًعُثؤيُنإ ٓعُو نعىكَِ     
 طىَلِاو ب  باوَكَِّ يىوٍ ؿا:

ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ        ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ط

﮷ ﮸  ﮹    ﮺  ﮻ ﮼  ﮽  ﮾     ﮶﮲ ﮳   ﮴  ﮵  ے   ے  ۓ  ۓ     (4)ھ  ھ  ھ

                               ﯁﮿  ﯀

                                                 
 

 باكاًَْهِ ًٓذطاك مؤكّ ػًَلا وبُيًَنَُ. : (َا٤ َُٓٗس) (1)
يُنُيُ. )ؿهل( نؤّ )ؿهاك(عُ وَاْاّ بنَاك ؿَطُيًَُْت. طىتلاويٌعُ )ؿهعل( اليُْعُناِْ     َُبُهت يُّ وَهفُ نًُوِ: (ذات ايٛاح ٚدضدس ) (2)

 يُنُيُ.  نًُوِ
 و ثاكيَنطاكيِ ًَُُٓ ؿَكِؤيٌت.  اوؿيَلّيُنُ يُهُك ٓاوَنُ بُٓ نًُوِ :واتُ: (دبسٟ باعٝٓٓا) (3)
 (4 ّ ّ نىكَِنُّ ػؤّ ْعُماًْبىو، واتعُ ناتًَعو     ( يُّ باكَيُوَ طىتلاوَ: )ْىغ ع بُنفلو ب باوَكِ

  ِ ِ   باْطِ ؿَنلؿ بؤ ًَْعى نًُعو نعُ بعاوَكِّ ْعًَُٖٓاوَ، ٓعىْهُ نىكَِنعُّ ٓعُو        ،يُنعُ ُْيعـَماْ
التهدٔ َدع   نلؿبىو. ؿَْعا ْعىغ ثع ّ ْعُؿَطىت )    يُّ ػؤّ يُال ٓاًهلا ُْ و ناةليَوِ ب باوَكيَوِ

 )يُطُأل ناةلإ ؿا َُبُ(.  :(، واتُافسٜٔهاي
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 . 44-42ىود/صېئ     ىئ  ىئ  ىئ      ېئ        ڭ  ڭ  ېئ
 

 داواى زِشطازبووُى كوزِةكةى دةكات (ُوح) 
َنُّ يُْاوؿَٓعًَت. بؤيعُ   ؿا ػلؤًا ناتًَو ؿيوِ ُٓوا ػُكيهُ نىكِـ   ْىغـ يُنِ مؤك يُؿيةِ  هؤم و بُمَيِ

يُوَ يُػىؿا ثاكِايُوَ نُ نىكَِنُّ كِمطاك بهات.. ُّٓ َُطُك يُوَثًٍَ ػعىؿا ػعؤّ بعُيةًَِٓ     بًَُهُِٓ
و نُي و ناكيٌِ ث  ُْؿابىو؟ ٓ  ػؤ نىكَِنًُِ يُنًَهُ يُو نُي وناكَّ و ػعىؿاَ   كِمطاكنلؿِْ ػؤّ

ـ   ْعىغ ـ اؿػىامتليِٓ سانُاُْ. بُآلّ ػىؿا يُوَآلَِ بُيةًَٔ يُهُك ُٖك ًوًَو بـات ؿَيباتُ هُك، ٓىْهُ ؿ
يُّ ث  ؿَؿات نُ )نىكَِنُّ ب باوَكَِو َاؿاّ ب باوَكِيٌُ ُٓوا بُيُنًَو يُنُي و  ؿا ُٖوايةِ ُٓو كِاهوِ

ًَِٓ ِكمطاكبىوًْعاِْ ثع ؿاوَ، ٓعىْهُ نىكَِنعُّ ْعُى ٖعُك بعاوَكِّ          ناكّ ؿاْاْليَت يُواُّْ نُ ػىؿا بعُية
هى هىوكيٍ بىوَ يُهُك نفلو ب باوَكِّ، دطُ يُوََ ُْٓـئ نلؿاكّ ْاَُٖىاكّ ٖعُبىوَ(.  ًَُْٖٓاوَ بُية

ُ  ،)ْىغ( ؿَطليَت ثاًإ ػىؿا كِيَطُ يُ ّ  نُ ؿاوايُى ُْنات ُٓطُك ؿيةًٓاُْبًَت يع ِ  و ًعًاو ّ ٓعُو   كَِوايع
َُهاكاُْوَ )ُٓواُّْ يُّ، ُٖكوَٖا ٓاطاؿاكيٌِ نلؿَوَ يُوَّ ُْنُويَوُ ًَْى نؤَُيةِ ُْمإ و هو ؿاواناكّ

وَى  ـ  ْىغـ نُ  ،ًُةاعُت يُهُك هناّ ػىؿا ؿَنُٕ ُٓطُكِٓ تاواْباكَنُ نىكِيًٌإ بًَت( ُٖكوَى ْابًَت
ُٓو دؤكَ نُهاُْ )هؤمّ باونايُتِ(يُنُّ بُهُك ػىاهوِ سعىنُِ ػعىاؿا يُهعُك ماأل ويُثًٌَعرت بًَعت،      

ّ    بُّ ُِْٖ و ٓاطاؿاكنلؿُْوَيُّ ػعىؿا ث  -ْىغ-بًَطىَإ  يعُّ تايبعُت    ًُعًُإ بعىوَوَ يعُو )ؿاوانعاك
بُكِمطاكنلؿِْ نىكَِنُّ( و ؿاِْ بُ طىْاُٖنًُِ ؿاْاو طىتِ )ػىؿايُ َٔ ُٖك ثُْا بُ تعؤ ؿَطعلّ و ػعؤّ    

امّ و ثاكيَنطاكيِّ تؤوَ طُك يَُُوال ؿاواّ ًعوًَهت زيَ بهعُّ نعُ ثع ّ كِ     ؿَػَُُ فيَلهايُّ ثٌوًىاِْ
ٌ ـ بُ ُْبًت. دآُطُك يًَِ ُْبىوكيت و و بُػٌٌعِ ػعؤت كَِظيعِ ثع  ُْنعُيت ٓعُوا يعُ نُهعاِْ          ـ  فكد
 ػُهاكَشيُْـو كَِزلُكِؤيإ ؿَمب(:

ٱ  ٻ  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ        ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   ط

ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ٿڀ   ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ       ٿ  ڀ(1)پ        پ  ڀ  ڀ  پٻ       ٻ  ٻ  پ

ڃ   چ   چ  چ  چ  ڇ    ڃڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ    

 . 47-45ىود/ص ڇ

                                                 
 

َُُٓ وَآلَِ ػىؿايُ يُبُكاَبُك ْناّ ع ْىغ ع ؿا ؿَكباكَّ كِمطاكبىوِْ نىكَِنُّى ُٖك يًَُُـا ٓاَافَيُنِ ٓاًعهلا    : (اْ٘ عٌُ غري ؾاحل) (1)
ِ   ّ ُٓو ًواُْ يُُٖيُ يُهُكُٓوَّ ْاًًَت َلؤظِ باوَكِؿاك ؿاوا ؿا، ٖعُكوَى ْاًعًَت    ْناؿا بهات نُثًَُٔواُّْ كِيَواناِْ ػىؿإ يعًَُْى َعُػًىوقات

 ؿاواّ ًوًَو بهات نُ بُث ّ )ًُك ( سُكاّ نلابًَت. 
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 كؤتايى ٓاتِى الفاوةكة
ّ الةاوَنُوَ َُٖىو نعاةلإ يُْاوٓعىوٕ و ْعَُإ، ػعىؿا ةعُكَاِْ       و ناكيطُكيِ ناتًَو بُٖؤّ هُػوِ

ُباكيًََٓت و ؿَهوِ زيَ بُمَوّ نلؿ نُ ٓاوَنُّ قىوت بـاتُوَو ةُكَاِْ بُٓامساًٍْ نلؿ نُ ّٓـّ باكإ ْ
 ؿاو نًُوِ ُٖيةطليَت، بُّ كَِْطَُ ٓاو يُمَوّـا َُْا ؿواّ ُٓوَّ ػىؿا بلِياكّ يُْاوبلؿِْ هوَُهاكاِْ

ّ -يُنَُ يُهُك ًٓاّ ْاوبلاو بُ )ًٓاّ  ( طريهعايُوَ. يعُو ٓلنُهعاتاُْؿا بعُمَاِْ "قعىؿكَتِ      -دعىؿ
ْاوٓىو و ؿووكبٔ يُكَِظيعُت و يًَؼىًعبىوِْ ػعىؿا،    ػىؿايِ" يُوَ بُوناةلَ يُْاوٓىاُْ طىوتلا: ))ُٖك يُ

        ُّٓ ناةلاِْ طىَلِا(( ُٖكوَى ػىؿاَ يُوَهفِ ُٓو ٓلنُهاتاُْؿا ةُكَىويُ: ط

. 44ىررررررررود/ص ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ېئ(1)             ڭ  ڭ  ېئ
تعؤَ ؿَهعت ٖعُيةطلَ    واتُ )ةُكَإ نلا بُمَوّى ث ّ طىتلا )ُّٓ مَوّ ٓاوَنُت ُٖيةُقَو ُّٓ ٓامسعإ  

يُوَو ناكّ تُةلو تىوْانلؿِْ ب باوَكِإ ُٓزلاّ ؿكا، ثاًإ  يُباكإ(. ًٓـّ ٓاو نُّ بىوَوَو ٓىوَ فيَل مَوّ
ؿا طىتلا: )ُٖكِ قلِنعلاوو يُْاوٓعىوبٔ    يُنُ يُهُك ًٓاّ )دىوؿّ( طريهايُوَو دًَطريبىو، يُؿوايِ نًُوِ

 طُزي هوَُهاك(. 
 

 يةكة دابةشيّ هةكةغتى
يُنُ يُهُك ًٓانُ كِاوَهواو مَويٍ ٓاوّ الةاوَنعُّ ُٖيةُعقّ، ػعىؿا ةعُكَاِْ بعُ       اّ ُٓوَّ نًُوِؿو

يُنُ ؿابُميَت و بًَٔوُ هُكمَوّ. ٓعُويٍ يُهعُك ػعانِ "َىُعٌ" ؿابعُمّ و       نُيُنًُوِ ،)ْىغ( نلؿ
َُٓوُْوَثاناَُْ ؿابىوٕ كِفاو بُهُك ُٓو و و ُٓو باوَكِؿاكاُّْ يُطُيةِ ػًَلوبُكَنُتِ ػىؿاَ بُهُك ػؤّ

بؤتُوَو بُكؿَواّ يًًٌَإ ؿكوهت ؿَبًَوُوَ، ُْٖـيَو ُْتُوََ  ؿا كِفاوَ نُ ُْٓـئ ُْتُوَّ باوَكِؿاكيإ زيَ
تُْٗا يُؿًْاؿا تاّ وًَٓقّ ػؤًًُّناِْ فيإ ؿًََٓقٕ، بُآلّ بُثًت وبُكَنُتِ ػىؿا ًاؿْابٔ ٓىْهُ يُهُك 

ت و ؿَياْبات بُكَو هناّ ػىؿا ض يُ ؿًْاو ض يُ كِؤفّ ؿوايعٍ  كِآّ كِاهت الؿَؿَٕ وًُيوإ ةليىيإ ؿَؿا
ڑ     ڑڇ  ڍ    ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژؿا. ُٖكوَى ػىؿاَ ةُكَىويُ: ط

)ةُكَإ نلا بُْىغ و ث ّ طعىتلا: )ٓعُّ ْعىغ     :.. وات48ُىرود/صک  ک     ک  ک  گ  گ
ًَلو بُكَنُتًَهِ دًَطرييٌُوَبؤ ػؤت و ٓعُو  و ٓاهايٌِ ًَُُٓوَ يُنًُوًُّنُ ؿابُمَو بُُْٓـ ػ بُٓاًوِ

ٓاكاؿا ؿَبٔ نُػؤًِ و ْامو ًْعُُتًإ  طٍُ و ُْواُّْ نُ يُتؤوَ ثُيـاؿَبُٓوَ. ُْٓـ طُيًَهِ ؿيهَُ يُ
 ث ؿَؿَئ و بُآلّ بُٖؤّ ب باوَكِّى هوَُهاكِّ ػؤياُْوَ تىوًِ هنايُنِ هُػوًإ ؿَنُئ(. 

                                                 
 

 ؼي ايكـيِ(. )وَكطًَلِ( (: نُ ًٓايُنُ يُنىكؿهواِْ تىكنًا، بُآلّ ؿاُْكّ ُّٓ نوًَبُ يُّ ثُكاويَنَؿا ؿَيةًَت: )دبٌ باغيىٌُ نإ َعلوةادٛدٟ) (1)
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 ثوختةى ضريؤكةكة
ـ -(ّ ؿَناتعُ ؿوايعري ثًَغَُبعُكّ ػعؤّ     خطداب ؤنُنُؿا كِووّ طىتعاك ) ػىؿا يُنؤتايِ ٓعري  و  -ذلُع

ؿَةُكَىويَت )ُّٓ ٓريؤنُّ نُؿَكباكَّ )ْىغ( و طُيُنُّ بؤَإ طًَلايوُوَ يُٖعُوايةهاِْ ْاؿيعاك )أػبعاك    
ايغًب(عُ.. تؤَ ُْػؤت و ُْطُيُنًُت ُّٓ ٓعريؤنُتإ بعُّ ًعًَىَ كِاهعت و ؿكوهعت و يًَهـاُْوَيعُّ       

ثًٍَ ُْبًووبىو نُوا بُهلووَ بؤَإ ْاكؿوويت، دا تؤَ ُّٓ )ذلُـ( يُهُك ٓعاماكؿاِْ طُيُنعُت   يَُُو
ٓاكاّ بطلَ وَى ٓؤٕ )ْىغ( يُثًٍَ تؤؿا ٓاكاَِ طلت، ٓعىْهُ بًَطىَعإ هعُكَزلاَِ نعاكّ تعؤَ ٖعُك       

گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  هُكنُوتُٓ وَى )ْىغ(. هُكَزلاَِ باًًٍ ًٌَُٖعُ بعؤ ػىاثُكهعواُْ(: ط   

 . 49ىود/ص ھ  (1)ہ     ہ  ہہ  ۀڱ            ں  ں  ڻ    ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ڱ  ڱڱ
(ّ بُهُك ؿوفَٓاّْـا هُكػوت وَى بًَطىَإ ػىؿا بُيةًَُٓنُّ بُد طُياْـو ثًَغَُبُكّ ػؤّ )ذلُـ 

ّ هُكػووبىو. ُٓو بُيةًَِٓ هُكػووُٓ يُطُوكَتليِٓ ُٓو بُيةًَٓاُْيُ نُ ؿَكباكَّ -ْىغ-ٓؤٕ يُوَو ثًٍَ 
ٞ قىكٓإ ؿًََٖٓليَُٓوَو نُوا هلووًًَهِ ػىؿايِ ) ـ -(يُو ْعاكؿِْ  ٚسٞ اهلد ِ  يعٍ  -ذلُع يعُنِ   كِاهعو

تُواوو سُقًكُتًَهُ، ٓىْهُ ػىؿا يُو هلووًُؿا )نُ قىكٓاُْ( ُٖوايةِ ُْٓـ ناكوباكيَهِ ْاؿياكو ُْماْلاوّ 
ك )ةُيب(يٍ نُي ْايناًَْعت تعُْٗا   كِاطُياْـووَ نُ كِووؿَؿَٕ و ؿوايٍ بُكِاهوِ كِوويإ ؿاوَ، ؿياكَ ْاؿيا

 ػىؿا ُْبًَت. 
 

 دؤشيِةوةى ضةُد غويَِةوازيَلى الفاوةكة هةعيَساق دا
ُٓوَّ يُقىكٓإ و ةُكَىوؿَّ ثًَغَُبُكَوَ ماْلاوَ ؿَكباكَّ بُهُكٖاتُنُ ؿَاليُت يُهُك ٓعُوَ ؿَنعات   

الةاوَنعُ بُطٌعوِ ٖعَُىو    نُ الةاوَنُ تُْٗا طُيُنُّ )ْىغ(ّ طلتؤتُوَ، َُٓعَُ وا ْاطُيعًَُْت نعُ    
ْاوُٓناِْ هُكمَوّ طلتبًَوُوَ، ٓىْهُ ًٖض بُيةطُيُنًٍ ًُّْ يُهُك ُٓوَّ َلؤظ يَُُٖىو ْاوٓعُناِْ  

ؿا فيابٔ، بُيةهى يُْاوُٓيُنِ تايبُتِ و هٓىوكؿاكؿا فياوٕ، ُٓويٍ ُٓو ْاوُٓيُيُ نُ بُك الةاوَنعُ   مَوّ
تًَلِواْري و بؤٓىوُّْ ُْبىوَ يُهُك ُٓوَّ ؿًَعًَت طعُك   نُوتىوَ. ًٖض نُهًَهًٍ يُماْايإ دىكُٓتِ ُٓو 

ّ الةاوَنُ، ٓىْهُ وا ؿياكَ )ؿؤميٓعُوَّ   بُيةطُيُنِ َاؿؿّ بُؿَهت ػليَت بؤ هُغياْـِْ كِووؿاِْ ةًعًِ
 ُْٓـ ٓاهُواكيَهِ ًََقوويِ بؤ هُغياْـِْ كِووؿاِْ الةاوَ طُوكَنُ( يُ َُساأل و ًًُْاوَنإ بًَت.

م(ؿا ٖات بؤ عًَعلام و هعُكنلؿايُتِ وَةعـيَهِ    1920ؤْاكؿ وويةِ(يٍ يُهُكَتاّ هايةِ )ناتًَو )هًَل يً
      ّ ؿا  ًَْلكاوّ ؿَنلؿ نُ َؤمَػاُّْ بعُكيواًْاو ماْهعؤّ "ثُْوعًعاًْا"ّ َُٓعُكيهاَ بًُعـاكبىوٕ تًعا

ةعـَ  و ًىيَُٓواكّ الةاوَنُ ُْبىو، بعُيةهى َُبُهعت يعُْاكؿِْ ٓعُو وَ     بَُُبُهوِ برينلؿُْوَ يُٓؤًُْتِ
 ِ يعُى ٖعُيةِ نُْعـبىوٕ نعُ      طُكِإ بىو بُؿواّ بًًَُو يًََُقووّ كِابلؿووؿا. ُٓو ٓاآلُّْ يُُْٓـ بعُكماي

                                                 
 
 هُكَزلاّ و عاقًبُت واتُ هُكةلامّ يُؿًْاؿاو هُكنُوتِٓ ٓاػريَت. : (ايعاقب١) (1) 
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َاوَّ ٓىاك ًٌَ يُهُكوو )ٓىوك(عُوَٕ يُدًَطايُى ؿا نُ بُْاوّ )تٌ ايعبًعـ( ْاهعلاوَو ٖعُوكَٖا ٓعُو     
واًَْهِ ًاٖاُّْ تًَـابىو، َُٖىو ٓاآلَُْ نُيًُاكّ )ٓىوك(ؿا ُٖيةِ نُْـٕ يُو دًَطايُّ نُ ُْٓـ طؤكِه

نُ بلِيَهِ مؤكّ يُقاخ و  ،يُنِ طُوكَ ُٓو ٓاآلُْ بىوُْ ٖؤّ ؿؤميُٓوَّ ُْٓـ ًًَٓٓو يُ قىكِاو بُقىوآليِ
 ِ بعىو، يعُو ٓعاَلِامو ٓاًََلاْعُّ نعُ يُٓعاػِ        ؿَةلَ طًةًُٓنإ و نُكَهُ بُكؿيُٓ ثاكيَنكاوَناِْ ؿاثؤًع

ٓلاوٕ، ُٖكوَٖا ُْٓـ ثُيهُكيَو يُقىكِّ هىوكنلاو و ُْٓـ ثاكُٓيُى يُو (ؿا بُناكًَٖايعؿس اسبذسٟبُكؿئ)
ؿيىاكَ بُقىكِ هىا  ؿكاواُّْ نُ ًىيَُٓواكّ ؿاكّ ًٓغًإ ثًَىَ بىوَو بعُ ثايةُثُهعوؤ يُهعُكيإ ؿاْعلاوٕ.     
ثٌهًِٓٓ ًَهلؤههؤبًٍ ؿَكّ ػووىوَ نُ ُٖك ٓاوَنُ ُٓو قعىكِو يًواواْعُّ )بُتعُكِّ يعإ بُوًعهِ(      

يُوَو نؤّهلؿووُْتُوَ، ََُُٓ ُْٓـ َاؿَيعُنِ تًَعـا بعىوَ نعُ ٓعاو       تُ فيَل ُْٓـ ًًَٓٓهِ مَوّػووؤ
يُْاوُّٓ ْاوَكِاهوِ كِووباكّ )ةىكات(عُوَ كِاّ َايةًىٕ. َُٖىو َُٓاَُْ بُيةطُيُى ؿكوهت ؿَنعُٕ نعُ   

ِ يُ نُوا يُ هُكؿًَََهِ ؿووك يُوَوبُكَوَ َُٖىو ُٓو ْاوٓعا  ؿفّ ودىؿّ الةاويَو ِْ بعىو.   ُّْ ؿاثؤًع
تىيَقيُٓوَناِْ )هًَليًؤْاكؿ( ٓاَافَ بؤ ُٓوَ ؿَنُٕ نُ بُكمايِّ الةاوَنُ يُ )بًوت وثًَعٓر ثع ( نعَُرت    

 ُْبىوَ. 
ُٖك بُكِاٍ )هًَل يًؤْاكؿ( الةاوَنُ َُٖىو ؿًْاّ ُْطلتؤتُوَ، بُيةهى الةاويَهِ بعًَُٖنّ بعاكإ بعىوَ نعُ     

ات(ّ طلتؤتُوَو َُٖىو ُٓو ْاوٓعُ قُكَبايةغعُ ٓاوَؿاْعُّ نُوتؤتعُ     هُكتاثاّ ؿؤيةِ ًَْىإ )ؿجيًُ( و )ةىك
 ًَْىإ ًٓانإ و بًاباُْوَ هُكْطىوّ نلؿووَ. 

ُّٓ ْاوُٓيَُ بًُْوبُت ؿاًٌْوىاُْناًُْوَ بَُُٖىو ؿًْا ؿاْلاوَ. ؿاًٌْعوىاِْ ٓعُو ؿؤيةعُّ ًَْعىإ ؿوو     
مؿَ تُػوُ )يإ تابًؤ( ْىوهًبىوَوَ وتًايـا كِووباكَنَُ ؿواّ الةاوَنُ بُهُكٖاتِ الةاوَنُيإ يُهُك ؿوا

باهِ هُكْطىوّ بىوِْ طٌت ؿاًٌْوىاِْ ُٓو ْاوُٓيُيإ نلؿووَ نُ تُْٗا ثًاويَهِ ػىاثُكهت و نعُي و  
يُوَّ نُ  ناكّ و ُْٓـ نُهًَهِ نُّ و ُْٖـيَو يُطًاُْوَكإ و ٓافَآلٕ كِمطاكيإ بىوَ بُٖؤّ ُٓو نًُوِ

ؿكوهوِ نلؿووَ و هىاكّ بىوٕ، ُٖك َُٓاًٍْ بُتُْٗا كِمطاكبىوًْإ بؤ  (-ْىغ-ثًاوَ ػىاثُكهوُنُ )واتُ 
 (1)ْىوهلابىو.

                                                 
 
 وَكطرياوَ  35د26. ٍ(امساعٌٝ سكَٞؤكع وَكطًَلِاِْ ) خُّٓ ُْٓـ ؿيَلَ نَُُّ ؿوايِ يُنوًَبِ )ُٓو مَوًُّّ يُهُكِّ ؿَفئ( ع كؤ (1) 
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 بةندى سَييةم
 ((ضةُد ثةُدو واُةيةن)) 

يُنواِْ يًَُْىإ ًُٓٓنإ  -ُْٓـ كِاهوًُّنِ ماْووِّ قىكٓإ  -كَِواْبًَقيِ قىكٓإ يُوَهفِ الةاوَنُؿا  )
 (ؿا  نىؿَتا بُهُك ثُيىَْـًُّ ْاؿكوهوُناِْ نُهايُتّى ػنَايُتِ -واُْيُى يًَُٖنّ ػؤكِاطلّ  -ؿا 

 
 زِةواُبيَريى قوزئاْ هةوةضفى الفاوةكةدا

ؿا ُٖيُ،  يُو تىْـتلئ ناكيطُكيًٌِ يُؿَكووِْ ًٓٓواِْ الةاوّ "ْىغ" ؿياكتلئ كِووؿاوّ ًََقوويِ
ًِ ناةلاِْ نلؿووَ، ُٖكوَى ُْػامسُ يُو كِووَوَّ ؿفواكتلئ هنايُ يُو هناياُّْ نُوا ػىؿا تىو

چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    يًٌُْاُْناِْ قىؿكَتِ ب ٖاوتاّ ػىاّ طُوكًَُ:ط

.. واتُ )ُٖوكَٖا طُزي)ْىغ( ناتًَو ثًَغَُبُكيإ بُؿكؤػووُوَ 37الفرقءن/صڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڍڍ
وًٌُإ يُٓاػريَت ؿا بُٓاووباكإ هُكْطىوػيإ نلؿٕ و نلؿَأْ بُثُْـو عًربَت بؤػُيةهِ وهنايُنِ هُػ

 بؤ هوَُهاكإ ٓاَاؿَنلؿووَ(. 

ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  (1)ٿ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ط

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

)ثًٍَ ُّٓ ب باوَكِاُّْ هُكؿََِ تؤ  :. وات14ُ-9القمر/ص ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      ک
ُٓو بُْـَ ًَْلكاوَّ ًَٓإ بُؿكؤ ػووُوَو باوَكِيإ ث  ًَُْٖٓاو طىتًإ  -ْىغ-غَُبُك( طُيُنُّ )ُّٓ ثًَ

نُ ثُياَِ ػىؿايإ ث  بطُيًَُْت. ُٓويٍ)واتُ ْىغ(  ،َُُٓ نابلايُنِ ًًَوُو ؿَكيإ نلؿ و ُْياًٌَْٗت
ؿا  تؤيةُّ وًَُٓكَوَ، ًََُُٓ يُٖاواكّ يُػىؿاّ ثُكوَكؿطاكّ نلؿو طىتِ ُٓوا َٔ بُميَٓلاوّ و تؤيةُّ بؤ ب

ؿَكوامَناِْ ٓامسإ )واتُ ُٖوكَناصيإ( بُطُكِػوت و ٓاويَهِ مؤكو باكاًَْهِ بُيًَنََُإ بُهُكؿا باكاْـٕ، 
ُٖكوَٖا ُْٓـئ ناًُْإ تُقاْـَوَو مَوضيإ يًَو ُٖيةوُقاْـو ًٓرت ٓاوّ مَوّى ٓاوّ باكاُْنَُ 

اًَْو نُيُوَوثًٍَ ؿَكَإ نلؿبىو بؤ هناؿاِْ ُٓو طُيُ هوَُهاكَ ثًَهطُيٌذي يُهُك بُد ًَٖٓاِْ ةُكَ
بُ هُكْطىوّ نلؿًْإ. )ْىغ(يٌُإ هىاكّ ُٓو ثاثؤكَِ نلؿ نُبُتُػوُو بنَاك بًًَُىَيُنِ َُسهُّ 

و ٓاوؿيَلّ ًَُُٓؿا ؿَكؤيٌت. ُٓو هُكْطىوّ  هُكثُكًوِ فيَل يُنُ يُ ؿكوهت نلابىو، بُآلّ نًُوِ
نُ قىكٓإ بؤ  ،ىو بؤ ُٓو نُهاُّْ ناةل بىوبىوٕ(. ُْٓـ قًُُْطُ ُٓو ويَُٓيُّنلؿَُْ هنايُى ب

الةاوَنُّ نًٌَاوَ.. باكاًَْو يُٓامساُْوَ، بُآلّ ُْى وَى باكإ بًَت، بُيةهى ٓاويَهُ ًَٓذطاك مؤك نُ 
ت، ُْى ُٖك الةاويَهِ بًَُٖنو يىوٍ ؿَكّ ُٖك ًوًَو بًَت، يَُالوَ مَويٍ ٓاوّ بُػىكِ يًَىَ ُٖيةكىيةًَ

                                                 
 
 ُكِوويا ُٖيةٌاػإ. (: واتُ ؿَكنلاو باشددس) (1) 
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يُوَ  يُوَ، ُٖكوَٖا تُْاُْت ُٖك يُو مَوّ بُيةهى يُ ُْٓـئ دًَطاّ َُُٖدؤكّ ،يُيُى دًَطايًٌُوَ
نُ )ًَُُٓ  ،ُْٓـئ ناًْاوّ بًَُٖن بوُقًَوُوَو الةاوَنُ بًَُٖنتلنُٕ.. دا ُٓطُك يُقىكٓإ ؿا وا بٗاتبايُ

ُوا َاْاّ ػىامكاوّ ُْؿَبُػٌِ، ( ٓٚفذسْا عٕٝٛ األزض -يُناِْ مَوضيإ تُقاْـَوَ ناِْ
.. ثاًإ بلِواُْ ُٓوا: ٓاوّ مَوّ و ٓاوّ ٓامسإ .يُى ٓىْهُ"مَوّ"َُٖىوّ يُنجاكُٓ ببىو بُ ُْٓـ ناِْ

بُيُى ؿَطُٕ تانى يُٓاناَِ ُٓوَوَ الةاوَ طُوكَنُ كِووبـات. بُْاوكِاهوِ ُٓو الةاوََ ؿا ثاثؤكَنُ 
 ّ ػىؿا كِيَطاؿَبلِيَت.  و ٓاطاؿاكّ و ٓاوؿيَلّ ُِٓيُوَو بًَُٖ بًُُٓاْـاكَ هُكًٌُْٓناِْ

يُّ ت يـإ و ٓعؤٕ   ثاًإ ػىيَُٓكّ بُكيَن..هُكزلِ وكؿ بـَ يًًَُىامّ ُٓو ٓايُتاُْو ُٓو ًٓكاعُ َؤهًكِ
ّ قايةبُناِْ( ٓاػاوتِٓ ث  كِيَو ؿَػليَت، ُٖكوَٖا بُوكؿّ هُكْر بـَ  ( و ًرييِٓيفظّ بًَقَ) )بُٓاهاِْ

ّ  (1)يَهؼووِٓ ًَْىاُْ دًانُكَوَناِْيُؿاْإ و كِ نعلاوَو   نؤتايِ ٓايُتُناِْ نُ يُهُك هًووًَُهِ ؿيعاك
 ًَٖنيَهِ ؿيهُّ يُؿَكبلِئ و ناكتًَهلؿِْ ؿَكووٕ بُقىكٓإ ؿاوَ. 

بلِواُْ ٓؤٕ ػىؿا وَهفِ نؤتايِ ٖاتِٓ الةاوَنُ يُّ ٓايُتُؿا بُو ؿَكبليُٓ ُٓؿَبًُّ ؿيًََٓوُوَ نُ 
             ط (، ُٖكوَى ةُكَىويُ:بالغةلئ ثًُّ كَِواْبًَقّ)طًُوؤتُ بًةٓـت

)ةَُإ نلاو  :. وات44ُىود/صېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ېئ        ڭ  ڭ  ېئ
بُمَوّ طىتلا ٓاوَنُّ ػؤت قىوت بـَكَوَو ُٖيةُقَكَوَ، بُٓامساًٍْ طىتلا تؤَ ؿَهت يُباكإ باكئ 

ُكَاُْنَُ د بُد  نلاو هوَُهاكإ هُكْطىوّ بىوٕ و بطلَوَ. ًٓـّ ٓاو نُّ بىوَوَو َُْاو ة
كِاوَهواو دًَطريبىو، يُوهاتاُْؿا بُطُزي هوَُهاكإ  -دىوؿّ-يٍ يُهُك ًٓاّ -ْىغ-ثاثؤكَِنُّ 

 طىتلا: ُٖك يُْاوٓٔ و ًََُْٓٔ(. 
ُ      ،ُٓو نُهُّ يُّ ٓايُتُ وكؿ ؿَبًَوُوَ ؿَبًًَٓت كتليِٓ نُؿضيُِْ الةاوَنعُ بعُنىكت تعلئ بًَعقَو ناكيطع

ّ تًَـا بُؿّ ؿَنُيت ٓىْهُ ػىؿا كِهعوُناِْ  (2)وَهف ؿَنات، بؤ صيىوُْ دىاِّْ بُهوُٓوَ)سؤ ايٓول(
ًَقًُّنعُ ٓاتعادِ ثع ّ         ثًَهُوَطلآؿاوَ بُثًوِ )واو(ّ طُياْـٕ و يُهعُك ٓعُو كِيَهؼوعوُّٓ نعُ كَِواْب

َ ٓعُويٍ ؿَكٓعىوِْ ػعُيةهِ    نلؿِْ طلْطرتئ ؿياكؿَّ الةاوَنُؿَهوِ ث نلؿوو ؿَبًَت. ػىؿاَ بُؿياكّ
ّ         ًَْىنًُوِ ؿا ؿًَعًَت،   يُنُيُ بؤ هُك وًعهاِْ، َُٓعَُ تعُْٗا يعُ نعاتِ ْعَُاِْ ٓعاو يُهعُك مَو

ُٖكبؤيَُ ػىؿا ةُكَإ بُمَوّ ؿَنات نُ ٓاوَنُّ ُٖيةُقيوُوَ، ٖعُكوَى يُةُكَايٌعوُنُّـا ٖعاتىوَ:    
ُيةُقيَت و بعُآلّ باكاْعُ بُيًٌَعاوَ مؤكَنعُ     ثاًإ ؿياكَ طُك ُٖك تًُْا مَوّ ٓاوَنُ ٖ.. ((3)ابلعي ماءك  )

                                                 
 

(: ماكاوَيُنُ بُو وًُيُ ؿَطىتليَت نُ ٓايُتًَهِ قىكٓاِْ ث  نؤتايِ ؿيَت. ثًُّ ََُُٓ يُٓايُتُنُؿا وَى ثًعُّ  فءصلةدًانُكَوَ) ًَْىاِْ (1)
 ّ ػؤّ يُكِيَهؼووِٓ طىتاكؿا ُٖيُ.  (ّ ًًعلَو ناكايِ َؤهًكِقءفيةهُكوا)

 نُ بطؤ)َوهًِ( ُْٓـ وًُيُى يُثُػٌإ و ُْٓـ ؿيَلَ ًًعليَو بًًََٓت نُ َُٖىويإ يُى يُؿواّ ،َيُّ بُهوُٓوَ)سؤ ايٓول(/ ُٓو دىاِْ (2)
 ٕ بًَت. ُى و يُنطلتىو و ثًَهُوَ بُهرتاوبٔ بًًَُىَيُنِ ها  و دىإ نلاو، ُْى ؿميَى و ثلِ يُ ػُوَ بٔ و تًَهـَكّ هًُاو ْاوَكؤنِ َُبُهوُناي

يُوَو يُبُك ُٓوََ نُيعُ   ّ ٓاو بُمَوّ ؿا بلِواُْ ٓؤٕ قىكٓإ ٓاوّ ػووؤتُ ثاأل مَوّ، ََُُٓ يُبُك ثُيىَهوِيُّ ةُكَاُْ: (ابًعٞ َا٤ى) (3)
 يُوَيُو ػؤك ؿَيهات بُُٖيةِ و ؿَبًَوُ ُٖوكيَو وثاًإ وَى باكإ ؿَكِفيَوُوَ مَوّ. بُٓكَِت ؿا يُ مَوّ
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ُْبلِيَت ُٓوا ػُيةهِ نًُوًُّنُ يُناتِ ؿَكٓىوٕ و ؿابُميًٓإ ؿا ٓاماكيإ ث  ؿَطُيٌت، يُواُْيعُ ٓعُو   
ٓاوَّ يُٓامساُْوَ ؿَٖاتُ ػىاكَوَ قُكَبىوّ ُٓو ٓاوَ بىوبًَت نُ مَوّ قىوتِّ ؿَؿا، يُبُكََُُٓ ػعىؿا  

ةُكَاِْ بُٓامسإ نلؿ نعُ )بُهعُو كِاوَهعوُ يعُْاكؿِْ بعاكإ(.       (1) ك اقلعاي( )ويء مسءبُّ ةُكَايٌوُّ 
)ابلعاي( و )اقلعاي(   يُّ ًَْىإ ٖعُكؿوو وًعُّ    يًَلََ ؿا بُدىاِْ كِاسيًَُٓ يُو دًٓاي و ًٓكاعُ َؤهًكِ

 وًعُّ  ( ُٖيةبقاكؿووَ ٓىْهُ نىكت و مياتل كِيَهُوتىوَ يُطُألابتلعيّ يُدًاتِ ))ابلعي(نُقىكٓإ بًَقَّ 
ٞ -ؿا.. ُٖكوَٖا هعُيلنُ ٓعؤٕ قىكٓعإ ناتًَعو ةعُكَاِْ )ُٖيةُعقَ       )اقلعي( ّ  ابًعد ؿا  (ّ ًَٖٓعاوَ بعُؿوا

)ياء   ُْيطىوتىَ )ًٓرت ُٓويٍ ُٖيةًُقّ( يإ بؤ ٓامساًٍْ ُٖك بُّ ًًَىَيُ، واتُ ٓايُتُنُ بُّ دؤكَ ْعُبىوَ 
وَ ؿَػاتعُ ٖعنكّ َلؤظعُوَ نعُ     ٓىْهُ َُُٓ ػُيايةِ ُٓ ،(فأقلعت اقلعي ويءمسءك، فبلعت أرض ابلعي

بىوٕ يًُإ و ًهؤّ بُكمّ ًٓالٖعِ يعُٓاكاؿا ؿَبًَعت، بعُيةهى قىكٓعإ تعُْٗا        ُٓطُكّ هُكثًَِٔ و ياػِ
ٓعىْهُ ةعُكَاِْ ًٓالٖعِ كَِت ْانليَوعُوَو      )ويءمساءك اقلعاي(    …يء أرض ابلعي() ًَٖٓـَّ ةُكَىوَ

 واتُ )ببُ.. ؿَبًَت(.  ون()كن فيكطُكؿووًٍْ هُكاثا َُٖىوّ ًَهُِٓ ُّٓ وًُيُيُتِ 
ٚغدٝ   يُؿواّ َُُٓ ػىؿا ٓاَافَ بؤ ُٓزلاَِ ثًَىيووِ ٓعُو ةُكَاْعُ ؿَنعات بعُّ كِهعوُ ػُبُكًّعُ )      

(يٍ ٓاَافَيُ بؤ بلِاِْ َاؿؿَّ ٓاو يُ ْاػِ مَوّ و غٝ واتُ )ٓاوَنُ كِؤًت و بنكبىو(، وًُّ ) (2)(املا٤
وَنُ بنكو بُْـ ُْؿَبىو. ثاًإ ػىؿا ُٓو ًْامَّ يُالةاوَنُّ بلِاِْ باكاِْ ٓامساًٍْ، ؿَْا طُك واُْبىايُ ٓا

( كِووٕ ؿَناتُوَو َاْانًُعِ ُٓوَيعُ نعُ ٖعُك نُهعًَو ػىؿابلِيعاكّ       (3)ٚقكٞ األَسُٖبىو بُّ كِهوُيُ )
يُْاوٓىوِْ ؿابىو، يُْاوٓىو و ُٖكنُهًَهًٍ نُػىؿا قُؿَكّ كِمطاكبىوِْ بؤ ؿاْابىو كِمطاكّ بىو. كِهوُّ 

ُٓو ًعىوكَ ثُػٍ ؿَنات نُيُْاوبلؿٕ و كِمطاكنلؿٕ بعُث ّ ةعُكَاًَْهِ د بعُد نلاوو     "َسٚقكٞ األ"
 (يَهِ ُٓو ػىؿايُ بىوَ نُُٖكطًن بلِياكو ةُكَاِْ كَِت ْانليَُٓوَ. قكا٤بلِياك )

ُٖوكَٖا قىكٓإ كِاوَهوإ و يُْطُكطلتِٓ ثاثؤكَِنُ يُهُك ًٓاّ )دعىوؿّ( بعُ بًَعقَّ )اهعوىت( وَهعف      
ُٖوايةِ ؿاًٌْعوًَٓهِ تعُواوّ   دا  (اضتٛا٤واتُ )بُكِيَهِ دًَطري بىو( ٓىْهُ يُ كِيَو دًَطريبىوٕ )ؿَنات، 

ًَعى         ًَعـا ًّْعُو، )بعُو دًَطريبىوًُْعِ( ؿيةعِ ػعُيةهِ ْ واّ تًَـايُ نُ ًٖض ػىاكّ والكّ ودىويةُيُنِ ت
   ُ َعَُ بُثًَٔعُواُّْ   نًُوًُّنَُ ًَُٖٔ بؤتُوَو ؿَكٓىوٕ و ؿابُميًًٌٓإ بعُب تلي ٓاهعإ نعلاوَ، ٓ

ٚقٌٝ بعدّا وًُّ يُْطُكطلتُٓ ٓىْهُ َاْاّ الكبىوٕ ُٖيةـَطليَت. يُؿوايٍ ؿا قىكآإ ٓايُتُنُ بُكِهوُّ )
( تانى ظًِ( نؤتايِ ؿيًََٓت نُ ْنانلؿًَْهُ يُ ؿفّ قُآلٓؤبىإ و وَهف نلؿًًٌْاُْ بُهوُّ )يًكّٛ ايظاملني

َىو ُٓواُّْ قُآلٓؤنلإ ًايووُّ يُْاوٓىوٕ بىوٕ، ََُُٓ ُٓو نُهاُّْ ؿواّ ُٓوإ ؿَفئ بنأْ نُ ُٖ
بؤ ُٓوَّ ُْباؿا وًََُٖو بًَوُ نايُوَ يَُُكِ ٓعُوَّ يُْاوٓعىوٕ )بعُباكَ طٌعوًُّنُّ( ٓعُو نُهعاَُْ       

 ؿَطليَوُوَ نُ ًايووُّ هنانُ ُْبىوٕ. 

                                                 
 

(1) ( ٞ ٜدا َطدس   ؿا بُ )َُدام( ْاهلاوَ، سُقًكُتِ وتُنَُ َُُٓيعُ )  يُ ماْووِ كَِواْبًَقّيُّ ةُكَاُْؿا ُٓوَ ؿَكؿَنُويَت نُ : (ٜا مسا٤ اقًعد
 )ُّٓ باكاِْ ٓامسإ بُهُ ػؤت بطلَوَو َُباكآ(. :( واتُايطُا٤ اقًع

 اْاّ مؤكبهات. ؿا بُٖىُْكّ )ًٌٓاكَت( ْاهلاوَو ُٓوَيُ ؿَبًَت بًَقَّ نُّ ؿَاليُت يُهُك َ ََُُٓ يُماْووِ كَِواْبًَقّ: (ٚغٝ  املا٤) (2)
( ْاهلاوَو ُٓوَيُ بطؤ )َوهًِ( َاْايُنِ بىيَعت وبعُو ًعًَىَيُ    األزادفََُُٓ يُماْووِ كَِواْبًَقّـا بُْاوّ ٖاوواتانإ ): (ٚقكٞ األَس) (3)

 تُعبريّ يَُّٓنات بُيةهى بُبًَقَيُنِ ؿّ تُعبريّ زيَ بهات نُ ٖاوواتاّ َُبُهوُنُو وًًَٓهُوتُّ بًَت. 
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 ى قوزئاْ يةكى شاُطتى ضةُد زِاضتى
ُكؿووُْؿا طىماكًت)تعبري(يَهِ وكؿ بُو وَهفُ ؿَبُػًٌَت قىكٓإ يُوَهفهلؿِْ تىاْاّ ػىؿا بُهُك ُّٓ ط

نُطُزي عُكَب ٓىاكؿَ هُؿَ يَُُوثًٍَ بُدؤكيَو ت ّ ؿَطُيٌٌذي و ٓعُو تًَطُيٌعوُٓيإ طىزلعاو بعىو     
بلؿٕ )اؿكاى(عُيإ ؿا نُ عُقًةًإ ث ّ طُيٌوبىو، نت و َت وَى ٓؤٕ َلؤظِ َُؿًَُْت  يُطُأل ُٓو ثُّ

هِ تامَوَ ثًٌَىامّ ؿَنات و ُّٓ ةُِٖ و تًَطُيٌوُٓيٌِ بُماْوعت و ماًْاكًّعُ   ػىامّ َُٓلِؤ بُةًَُُٖ
ٖاوٓععُكػُناًُْوَيُتِ، ٖععُكوَى بععُو ؿآًَٖاْععُ ماْووًاًُْععُوَيُ نُيععُبىاكّ ٓععُّ طُكؿووْععُؿا ثعع ّ 

وو طُيٌوىوَ. صيىوَُْ يُّ باكَيُوَ يُقىكٓإ ؿا مؤكَ، بُآلّ يًَلَؿا تُْٗا ؿوو صيىوُّْ ماْوعوِ ؿَػُيٓعُ كِ  
 نُ ؿَكباكَّ ٓريؤنِ )ْىغ( ٖاتىوٕ:

.. واتُ )ػىؿا يًَُْى ٓامساْعُنإ ؿا  16نرو//صڄ  ڄ          ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  يُنُّ/ ٓايُتِ ط
 ِ ؿاو، ػؤكيٌعِ نعلؿووَ بُٓعلايُنِ كِؤًعٔ      َاْطِ نلؿووَ بُكِووْاى نُكَوَّ مَوّ يُناتُناِْ تعاكيه

 نُكَوَّ يُْاوبُكّ تاكيهِ(. 
يُ ؿَكؿَػات نُ ػؤك يُٓلايُنِ ثلًٓطـاك)ايولاز ايىٖاز( ؿَٓعًَت، واتعُ    ػىؿا ُٓو كاهوِيُّ ٓايُتُؿا 

ٓلايُنِ كِؤًٔ نُكَوَّ ؿاطريهاو بُبًةًَوُيُى نعُ بعُ )كِؤٕ مَيعت( و )نشعىٍ( ؿَبليوعهًَوُوَ، ٓعلاَ       
يعُنِ  (نتًد١ (ّ ُٖيُ، ماْوت )عًِ(يٍ كِووِْ نلؿؤتُوَ نعُ )ػعؤك( تؤثُيةعُ)   ذاتٞ) كِووْانًُّنِ ػؤيِ

طامِّ طلِطلتىوَو ومَّ ػؤّ يُُْٓـ ناكيًَو و تُقًُٓوَيعُنِ ْاونًّعُوَ وَكطلتعىوَ. يَُعُؿا ماْوعت      
يُطُأل قىكٓإ تُباو ٖاوكِايُ نُ ػؤك يُبًةًَوُيُنِ ٓاطلئ ثًَو ٖاتىوَ. ٓعُّ بًةًَوعُيَُ ومَّ ػعؤّ يعُ     

 ُٓقِ ْاوػؤيِّ ػؤيُوَوَكؿَطليَت. 
بُ"كِووْانِ" نعلؿووَ، نعُوابىو ٓعًٍَُ تؤثُيةُيعُنِ تاكيهعُ و       ُٖكوَٖا قىكٓإ وَهفِ َاْ )قُل(ّ

يُوَ كَِْ  ؿَؿاتُوَ، ماْوعوًٍ َُٓعُّ هعُغياْـووَ نعُ      كِؤًٓايًُّنِ وَكطرياو)َهووب(ّ ُٖيُ و زيَ
 ّ ػؤّ يُػؤكَوَ وَكؿَطليَت.  َاْ  ُٖهاكَيُنِ تاكيهُو كِؤًٓايِ

 ـ  ْعىغ ــ  َ ُٓو ٓايُتُيُ نُيعُقىكٓإ ؿا يُهعُك ماكّ   َو ع ْىغــ  ّ ؿووَّ يُٓريؤنِ  ؿووَّ/ صيىُّْ ماْووِ
. يُّ ٓايُتعُؿا وا كِاطُيعُْلاوَ نعُ ػعىؿا ًَُٓعُّ      17نرو//صچ  چ  ڇ    ڇ  ڇػؤّ ؿا ٖاتىوَ ط

يُكِووَنًٌُوَ)ْبات( ؿكوهت نعلؿووَ و بعُكؿَواَِّ فياًٌْعُإ يُهعُك كِووَى بُْعـَ. ٓعُّ ٓايُتعَُ        
ِ )ٓاو َعىعذًنَّ هلوًعوُ(ّ ْىوهعُك )تؤَوعؤٕ نًعٓ (ؿا      يُ، ُٖكوَى يُنوًَب سُقًكُتًَهِ ماْووِ

ؿا ؿَيةًَت: )ماْاياِْ ميٓـَوَكْاهِ طُيٌوىُْتُ ُٓو ؿإ ثًاْاْعُّ نعُ ٖعَُىو طًاْعُوَكإ      ٖاتىوَ وتًاّ
يإ  ،يُنإ ؿَفئ يًَُْىاًْإ ؿا َٔ و تؤَ و طٌت بُنرتيايُى يُهُك ػىاكؿِْ كِووَى و بُكَُُٖ كووَنِ

 يُى ؿَػؤئ و ُٓو َاهِ ًوِ ُٓو طًاْـاكاُّْ نُكِووَنًإ ػىاكؿووَ، بؤ صيىوُْ َاهِيُهُك ػىاكؿِْ طؤ
ِ  يُنِ بٔىوى فياوَ، ُٓو َاهِ يَُ يُهُك ػىاكؿِْ ُْٓـ َاهِ  يُ بٔىوناَُْ يُهُك ػىاكؿِْ َاهع

َُ بُ نُ ُٓو ميٓـَوَكاْ ،ّ بٔىونرت يإ يُهُك ػىاكؿِْ ُْٓـ نلًََو فياوٕ يإ يُهُك ميٓـَوَكاِْ تلو
كِووَى فياوٕ.. ًٓـّ يُُٖك ًوًَو وكؿبًُٓوَو ُٓيةكعُ بُُٓيةكعُّ مزلريَنعُّ فيعاِْ يًَهـَيٓعُوَ ؿَبًعٓري       
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يُنُيُوَ ُٖك ؿًََٓوُوَ هُك كِووَى. نُوا بعىو كِووَنعُنإ بٓهعُو بٓاةعُّ ٖعُكََِ       يُوهُكّ نؤتايِ
َ(. بعُّ كَِْطعَُ ؿَبًعٓري    نُ كَِطُمّ َلؤيِ)دٓوِ بًُُكّ( يىتهُّ ُٖكََُنعُّ ؿاطرينعلؿوو   ،فيأْ

 ِ ياًُْعِ نعلؿووَ نعُث يإ ؿَفّ.     قىكٓإ بُنىكتِ وَهفِ ػؤكانِ َلؤظ و ُٓو كَِطُمو ٓؤكطاُْ ػعؤكان
  .ُٖكوَى ماْووًٍ يُ ُٓكػِ ْىآؿا ؿاِْ ثًَـاْاوَ(..

 
 يةكطاُى هة ُيَواْ ضيِةكاْ دا

ِّ بُهعُك ؿوو ٓعري ؿا ؿابعَُ    َوَ هلوًوِ نؤَُيةطعُّ بًُعُك  ـ   ْىغــ  قىكٓاِْ ثريؤم ُٖك يُهُكؿََِ 
نلؿووَ، ًِٓٓ يُنُّ ًِٓٓ ؿَويةَُُْـإ و طُوكَ ثًاوإ و ؿَهعُآلتـاكأْ نعُ يعُ هعُكؿََِ ْعىآؿا بعُ       
ؿَكَبُط و بؤكفوانإ ْاوبلاوٕ، ًِٓٓ ؿووًٍََ نليَهاكإ و ُٖفاكإ و ُٓوهاوَنأْ، نعُ ٓعُواًٍْ يعُّ    

ؿا ويَٓعُّ ٓعُو   ـ    ْعىغ ــ  قىكٓعاًٍْ يُ بُهُكٖاتُنُّ ْاو ؿَبعلإ. دا  -ثلؤيًواكيا–هُكؿََُؿا بًُِٓٓ 
ؿياكؿَ كِاهوُقًُٓيَُعإ ثًٌعإ ؿَؿات، نُ ُٖك ًِٓٓ ُٖفاكّ مَظيُتهًٍَ و ناكطُك بعُؿَّ باْطعُوامّ   
ثًَغَُبُكاُْوَ ٓىوٕ، ٓىْهُ يُو باْطُوامَؿا ؿاؿطُكّ و يُنواِْ و هؤم و بُمَيًإ بُؿّ نلؿووَ و بعُّ  

ؿَػليَوُ ًَْىإ ُٓوإ و ؿَويةَُُْـاُْوَ و ٖعَُىو ًعوًَهًإ يُطعُأل مايةُعإ و مَوت      كِيَواياَُْ يُنواِْ
ناكإ ؿا ث  ؿَنُٕ بُ ؿوو بًُُوَو ْاًًَٖةليَت ب بَُ و َُسلووّ بٔ. ؿياكَ ًِٓٓ ًُٓلاف و ؿَويةَُُْـإ 

ۅ  ۅ  : طياػِ بىوٕ و بُّ دؤكَ وتاَُْ بُكثُكِٓ باْطُوامَنعُيإ ؿاوَتعُوَ   -ْىغ-يُباْطُوامّ 

)ُٓو نُهُ بُْاو ثًاو َعاقىوأل و طعُوكَثًاوو    :.. وات27ُىود/صۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   
ؿَويةَُُْـَ ب باوَكِاُّْ طُيُنُّ )ْىغ( يُوَآلَِ باْطُوامَنُّـا ث يإ طىوت: بؤِٓ باوَكِت ث  بًَٓري، 

َُقَو ب  ؿَهعُآلتُناصيإ  ٓاػل ًَُُٓ ؿَتبًٓري َلؤظًَهًت وَى ػؤَإ و ؿًَبًٓري تُْٗا نُهُ بٔىوى و ط
باوَكِيإ ث  ًَٖٓاويت يُواُّْ نُ ب  برينلؿُْوَو تًَفهعلئ ؿوات نعُوتىوٕ(.. ٓعُّ وتُيعُّ ٓعُو نُهعُ       

يعُ،   ب باوَكَِ ؿَهُآلتـاكاَُْ وَهفًَهِ ًًَىامّ برينلؿُْوَيإ ؿَنات نُ ٓاويَوُّ يىوتبُكمّى ب  بانِ
وُوَ( يُناتِ ؿواْعـِْ ٓعًِٓ ٖعُفاكو ْعُؿاكيٍ ؿا ث يعإ      ُٓوإ )ُٖكوَى قىكٓإ يُهُك ماكيإ ؿَيطًَليَ

)ْاًععبًٓري ًَٓععىَ   :.. واتعع27ُىررود/صى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ     طىتععىوٕ: ط
ةُميةًَهوإ بُهُك ًَُُّٓ ؿَويةَُُْـو ًُٓلاف ؿا ُٖبًَت، بُيةهى تُْاُْت واطىَإ ؿَبُئ ًَٓىَ ؿكؤمْعٔ و  

ُّٓ ؿَويةَُُْـو ػؤبًُُٓلاف ؿاُْكاْعُ يعُو ٖعُفاكو ُْؿاكاْعُ باًعرتو       ُٖيةؼُيةُتًَُٓك بٔ(. بَُاْاّ طىايُ
 يُ بؤ بُيُنـّ طُيٌذي يُُٖك بريوباوَكِيَو يإ ػُباتًَهِ ٖاوبَُ ؿا.  بُكيَنتلٕ و ًٓـّ ؿَكةُتًَو ِْ

و  ؿابًَت يُهُكُٓوَّ طُك ُٓو نليَهاكو كََِ -ْىغ-نُ ًِٓٓ باآلؿَهوإ بُيةًًَٓإ بُ  ،واَ ؿَكؿَنُويَت
ؿا ؿاؿًٌَْٔ و  طُيةِ كِووت و ب  ؿَهُآلتاُْ يُ نؤكِو ُٓزلىوَُِْ ػؤّ ؿَكنات ُٓوا َُٓإ يُ

باْطُوامَنُّ ثُهٓـَنُٕ.. بُآلّ ُّٓ كَِةواكَ ُٖكطًن يُثًَغَُبُكيَهِ وَى )ْىغ( ُْوًَاوَتُوَو 
ٱ  ٻ   ط ُكِووؿا ؿَؿات:بُيةًَُٓنُيإ يَّىَكْاطليَت و ثًًٌَٓاكَنًًُإ كَِت ؿَناتُوَو ُّٓ وتُيُيإ ب

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ       ٿڀ   ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ڀپ    پ  پ      ڀ  ڀ  پٻ  ٻ  ٻ
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. واتُ )َٔ 33-29ىود/صڄ  ڄ   ڄڦ  ڦ   ڦ ڦ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ُٖكطًن ُٓواُْ ؿَكْانُّ نُباوَكِيإ ث ًَٖٓاوّ، هآًرت يُُٖك ًًَٓٓو بٔ، ٓىْهُ بُكِاهوِ ُٓوإ بُ ػىؿاّ 

وَكؿطاكيإ ؿَطُٕ، بُآلّ ؿَبًِٓ ًَٓىَ طُيًَهِ ُْةاّ و ُْمأْ. دآُّ طُزي ػؤّ طُك يُبُك ػاتلّ ًَٓىَ ثُك
ٓايا بريْانُُْوَو ، ُٓو باوَكِؿاكَ ُٖفاكاُْ ؿَكنُّ ؿوايِ ن  ؿَتىاًَْت َٔ يُهناّ ػىؿا كِمطاكنات، ؿَّ

ڃ  ڃ  ڃ  وَّ بريو بؤٓىوُْنعاًْعإ: طت  ْاطُٕ؟(. ثاًإ )ْىغ( بُكؿَواّ ؿَبًَت يُهُك ثىوُٓأل نلؿُْ

ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

. واتُ: )ُٖكوَٖا ْايةًَِ ُٓواُّْ نُ ًَٓىَ بُٓاوّ هىوى و ب كِيَنّ 31ىود/ص   گڑ  ک  ک  ک  ک  ڑژ
إ ْاؿاتُوَ، تانى ًَٓىَ بُّ بؤيإ ؿَكِوأْ و نُ يًُِٓٓ ُٖفاكو نُّ ؿَهوأْ، ْايةًَِ ػىؿا ثاؿاًوًَهً

 قوُيُّ كِامّ بهُّ، ٓىْهُ ُٖكػىؿاَ ٓاطاؿاكّ ًَْىؿأل و ؿَكووًْاُْ(.. 
قىكٓاِْ ثريؤم يُٓىاكؿَ هعُؿَ يَُُوبعُكَوَ نعاكّ نعلؿووَ بعؤ كِووػاْعـِْ ٓعُو دًاوامًّعُ ْابُد يعُ          

ِ نؤَُآليُتًّاُْ، ُٓويٍ يُو كِيَواياُْؿا نُ بُُْٓـئ ٓايُت ؿيعاكّ نعلؿووٕ و   ّ ًَْعىإ   ؿاواّ يُنوعاْ
ػُيةهًًإ نلؿووَ. بًَطىَإ ػىؿاّ َُمٕ يُبُهُكٖاتِ )ْعىغ(ؿا ويوعوىويُتِ ٓعُوَ كِووٕ بهاتعُوَ نعُ      

يُ، ٓىْهُ ُٓو  ؿَويةَُُْـإ و ؿَهرتِؤيٌوىإ ًٖض هًُايُنِ باًرتو دًانُكَوَيإ يُنُهاِْ ؿّ مياتل ِْ
يُ يُ َاف  طُّ ُٓهجاْـِْ يُنواِّْ ًَْىإ ػُيةهِيُّ نُ ػىؿا ػىامياكيُتِ نؤَُية نؤَُيةطُ َلؤظِ

و ُٓكنُنإ ؿا. بُباًرتؿاْاِْ ُْٖـيَو نُي يُ ػُيةهًًٍ يُُْٖـيَهِ تليإ تُْٗا يُهُك بٓاةُّ ماْوعت  
و تُقىاو يُػىاتلهاُْ، ُٖكوَى يُهُك بٓاةُّ ُٓو ػًَلوٓانُ مياؿَيًُُ نعُ ٖعُك تعانًَهِ نؤَعٍَُ بعؤ      

 ..نؤَُيةطُنُّ بهاتُ ؿياكّ
. واتعُ  13احلجررات/ص ..ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌػىؿاَ يُقىكٓاْـا يُّ باكَيعُوَ ةُكَىويعُ: ط..  

ۈئ  ۈئ  ېئ  )بًَطىَإ بُكِيَنتلئ نُهوإ يُالّ ػىؿا بُتُقىاتلئ تاْعُ(. ٖعُكوَٖا ةُكَىويعُتِ: ط   

يإ ُٖيُ . واتُ )ٓايا وَى يُى و يُنوأْ ُٓواُّْ ؿَمأْ و ماْوت وباوَك9ِالزمر/ص   ىئېئ  ېئ   ىئ   ىئ
 يُطُأل ُٓواُْؿا نُ ُْمإ و ب ماْوت و ب  باوَكِٕ(؟!. 

ٔ  َُُْـ طىآدا قىكٓإ واّ ؿاْاوَ طُك ثًاواِْ ػاوَٕ هاَإ و ؿَوية ثعُيلَِوناكّ   ،بًووِ ؿَْطِ ُٖم بع
 ُٖم بٔ ُٓوا ًَُالْ  و ْانؤنِ ًَْىإ ًُٓٓناِْ نؤَُأل يُٓاكاؿاُْؿَبىو. 

 
 

 واُةيةن هةٓيَصى خؤزِاطسيدا
يعُ بًَُٖنَيعُ نعُ     ػؤكاطلّ ُو هًفُتُ دىاْاُّْ نُ َلؤظ ػؤيًإ ث  بلِاميًََٓوُوَ ُٓو ػىاهت و ٓرياؿَّي

يُنِ هُك كِيَطُّ ث  ؿَبًَوُوَ، ثًَغَُبُكَنُّ ػىؿاَ  بُٖؤيُوَ بُكَو كِووّ َُٖىو نؤهح و ْاكَِسُتِ
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       ّ ًَنّ ػعؤِكاطل ًَعت( ثًُيعُنِ بععُكمّ يعُٖ بىوٕ و بعُكؿَواَِ ٓععُو  و هعىوك  )ْعىغ( )هعووّ ػعىاّ زيَ ب
ًَعت يعإ          باْطُوامَضيإ ثًٌعإ ؿَؿات نَُاوَيعُنِ مؤك ؿكَيعقّ ػاياْعـووَ ب ٓعُوَّ ٓرياؿَيعُنِ الوامب
عُقًـَيُنِ بًُكميَت. يُو ويَُٓ ؿياكاُّْ ُّٓ بُهُكٖاتَُ نُ قىكٓإ ؿَكبعاكَّ ٓعُو ٓعرياؿَ ثؤآليًٓعُّ     

ؿا بؤ هُك كيَبامّ ػىؿا بًُُو و  طهلؿِْ طُيُنُّػؤكِاطلتِٓ ؿَؿويَت بُكؿَواَِّ ب ثواُْوَيُتِ يُباْ
بُكِؤف وبُٓاًهلاو ًَِْٗٓ، بُآلّ ُٓو طُيُ مؤكبُّ ُٖكَمؤكيإ باْطُوامَنُيإ ثُهعٓـ ْعُنلؿو بُؿًََعُوَ    

ٖاتبىو نُ تؤمقايةًَو طىآيإ بؤ كِاُْؿَطلت و تَُاًاًًإ ْعُؿَنلؿ، ؿيعاكَ    ُْؿَٓىوٕ، تُْاُْت وايإ زيَ
وَكِطًَلإ و ٓاماكؿاِْ ُٖهت و ًعىوكّ بىوَ..دطُ يَُعَُ يُنعُؿاكيإ ؿَنعلؿو     ووزيَََُُٓ ؿواثًُّ كِ

ص ۉ  ۉ  ې   ې    (1)ۈ  ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅبًُععععًَت و ب عععععُقًةًإ وَهععععف ؿَنععععلؿ: ط
بُو ثًَغَُبُكَّ ػؤيإ ؿَطىت ُّٓ نابلايعُ ًعًَوُ )يعإ دٓؤنعُ      -ْىغ-)طُيُنُّ  :واتُ.. 25املؤمنرون/

ِ    ًًَوًإ نلؿووَ( يعُ   ودآًَىََ كِاوَهذي و ؿإ بُػؤؿابطلٕ تا ُٓو ناتُّ ٓاى ؿَبًَوعُوَو وام يعُّ ًعًَو
 ؿيًََٓت(. 

ّ )ْعىغ( ويَُٓيعُنِ ؿيهعَُإ يعُّ كِووَوَ ؿيَوعُ       و تؤنُُيِ ػىاهوِ ػؤكِاطلّ ُٖك هُباكَت بُ ثوُوّ
يُوَ بُكاَبُك  ٓامايُتِ ؿَنلا، نُِٓ ُٓو بُُٓيُْطِ و بُكٓاو نُنات  ُٖكًَُِّ مؤكّ يُطُيُنُيُوَ زيَ

ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ُٖكًَُِناًْإ ؿَوَهوا و يُ باْطعُوامّ ػعؤّ ثاًععطُم ْععُؿَبىوَوَ ط    

)ُّٓ )ْعىغ( طعُك وامْعًًَُٖٓت و نؤتعايِ بعُّ باْطعُوامَت        :. وات116ُالشر راء/ص ڦ  ڄ  ڄ  
اُْتلئ ًًَىامّ ثًاونىًوُٓ(.. ًًََُْٖٓت ُٓوا بًًَُىامّ بُكؿباكإ نلؿٕ ؿَتهىفئ، نُ ْاًرييٓرتئ و ؿكِْـ

يُبُكؿَّ ٓعُو ُٖكًَِعُيُؿا ثاًعطُم ْعُبىوَوَ، بعُيةهى ثعُْاّ بعلؿَ بعُك ػعىاّ           -ْىغ–بُآلّ بًَطىَإ 
ڄ   ڃ  ڃ   ڃ  ڃ           چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ   طثعععععععُكوَكؿطاكّ

ُوَ، داتؤَ سىنُِ واتُ: )ػىؿايُ وا ؿَبًًٓت طُيُطُّ بُؿكؤيإ ػووُ. 118-117الش راء/ص ڍ  ڍ  
ػؤت يًَُْىإ َٔ و ُٓوإ ؿا بهُو ػؤّ و ُٓو باوَكِؿاكاُّْ يُطعُيةِ ؿإ كِمطاكبهعُ يعُمويةِ و هعوًَُإ(.     

ّ "ْىغ"ويَُٓيُنِ كِؤًِٓ ؿيهَُإ  يُاليُنِ تليٌُوَ ُٖك ؿَكباكَّ ًَٖنّ ٓرياؿَّ بُٓاكاَِ و ػؤكِاطلّ
ِ ؿكوهت نلؿِْ نًُوًُّنُؿا نُطُيُنُّ طايةوُّ ث  يُُٖيةى و نُوتِ ؿَنُويَوُ بُكٓاو، ُٓويٍ يُنات

ؿَنععُٕ، نُٓععِ ٓععُو مؤك بععًَُُّٖٓى هععًُٓةلاواًُّْوَ ٓاوثؤًععًًإ زيَ ؿَنععات و بُثععُكِّ ٓععاكاَِ و  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ؿيةًٓايًٌُوَ بُتَُاّ هُكنُوتِٓ ػىؿايُنُ نُ ث ّ ببُػٌعععًَت: ط 

ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ        ڀپ    پ  پ  پ   ڀ

هعُكقايةِ ؿكوهعت نلؿْعِ     -)ْىغ :.. واتعع39ُو38ىرود/ص ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ

                                                 
 

يُ )دٓىٕ(عُوَ ٖاتىوَ يإ يُ )دٔ(يٌعُوَ، واتعُ )دٓؤنعُ(.. نعُوابىو      (جانةواتُ )ًًَوِ(يإ )ًًَوًَوِ( يُنِ ُٖيُ.. وًُّ ): (١ٓبِِ٘ ددِ) (1)
 نُ )دٓؤنُّ يُطُيةـايُو ًًَوِ ؿَنُٕ(.. )وَكطًَلِ( ،( َاْاّ ُٓوََ ؿَطُيًَُْتجاِنةبه وافَّ )
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نًُوِّ كِمطاكبىوٕ بىو و ُٖك داكيَهًٍ ُْٓـ نُهًَو يُب  باوَكِإ بُالّ ؿا ت ثُكيٓايعُ طايةوعُيإ ثع     
و َُٓلِؤَ بؤتُ ؿاكتعاَ   ؿَنلؿوهُكيإ باؿَؿا يُهُك ُٓوَّ نُ تاؿويَِٓ ُٖك باْطُوامّ بؤ ًُٓإ ؿَنلؿٕ

يٍ يُوَآلَِ ُٓو طايةوُ ثًَهلؿُْيإ ؿا ؿَيطىوت )طُك ًَٓىَ طايةوَُإ -ْىغ-و نًُوِ ؿكوهت ؿَنات.. 
ث  ؿَنُٕ ُٓوا بًَطىَإ يُكِاهوّـا ًَُُٓ طايةوُ بًَُٓىَ ؿَنُئ و ؿَماْري بُّ مواْعُ ٓعًوإ بُهعُك ؿيَعت،     

    ُ كًعؤكِنُك ؿَبًَعت و ثاًعإ يعُٓاػريَت ؿا هعنايُنِ      ُٓوهاَ ٓاى ؿَمأْ نعُ ن يعُ تىوًعِ هعناّ ه
 ّ ًايووُ ؿَبًَت(؟!.  ًٌَُُٖيِ

دا ؿاػؤ ٖؤناكّ ؿكوهت بىوِْ ُٓو ػىاهوُ بًَُٖنَّ ػؤكِاطلّ و هىوكبىوِْ و ُٓو كَِط و كِيٌايةُ تىْـَّ 
ٕ ُٓو باوَكَِ ّ ًَْى ؿَكووِْ )ْىغ(ّ ثًَغَُبُكّ ػىؿا يُنىآوَ ٖاتدي؟ بًَطىَإ ٓاوطِ َُٖىويا ػؤكِاطلّ

و ٓعاماك   بًَُٖنو ثوُوَّ بىو بُػىؿاّ ثُكوَكؿطاكّ و ثٌت ث  بُهوِٓ بىوَ نُيَُُٖىو تُْطقَو باكطلاِْ
 ًُٓوًَٓهـا ثٌوِ ث  بُهوىوَ. 

 
 و خصًايةتيدا ية ُادزوضتةكاُى كةضايةتى كودةتا بةضةز ثةيوةُدى

نَايُتِ" ًٌَُُٖو ُٖكؿَّ يُطلْطرتئ و ػ ّ ػاُْواؿَيِ بًَطىَإ "ثُيىَْـّ نُهايُتِ و يًَو ْنيهِ
    ِ طعُوكَّ هعؤمّ    ُٓو ٖؤناكَ بنويَُٓكاُّْ َلؤظ بىوَ نُ د ّ بايعُؾ و بُتُْطعُوَٖاتًٓإ بعىوَو بلِيَهع

ؿاًٌِْ بؤ تُكػإ نلؿووَ، ًٓوالًٍَ بايُػًَهِ ةلَو ؿياكّ بُّ اليعُِْ ثُيىَْعـّ    ًُػِِ و قىكباِْ
  ُ ؿاْعُوَو كِاثُكِاْعـِْ    كفَوَْـًُّناًٌْعِ يُهعُك ٓعاوكِ زيَ   نُهايُتًُّ ؿاوَ ٓىْهُ ًَنادعِ َعلؤظ و ب

 ُٓكنُناِْ ُّٓ ثُيىَْـًُّ سُهواهُ ٖاتىوُْ ٓاكاوَ. 
ؿا ُٖيُ تانى َاةُ تعُواوّ   وَزيَ َُكدًَهِ بُٓكَِتِ يُثُيلَويّهلؿِْ ثُيىَْـّ ػنَايُتِ و نُهايُتِ

  َ اْعُناِْ ًعُكيعُتُنُيُتِ، ٓعىْهُ    ػؤّ ث بـكيَت، ُٓويٍ باوَكًَِٖٓإ بعُػىؿا و د بعُد نلؿِْ ةُك
ِ      َلؤظِ َىهًةُإ ْابًَت نُهاِْ ب باوَكِو هُكثًَِٔ يعُوَو   نعاكو طىْاٖبعاك غاتعُ كِيعنّ ػؤًُويوعواْ

ّ بىئَ تُْاُْت طُك ُٓو دؤكَ نُهاُْ يُْنيهرتئ نُهى ناكّ يإ ػنَاِْ بٔ.. ُٖكوَى ػعىؿاَ   ػؤًِ
 يُّ باكَيُوَ يُقىكٓإ ؿا ةُكَىويُ:

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ     (1)ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ    ٱ  ٻ   ط

ص اٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ٹٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ
 )ْابًَت نُهاًَْو طُك باوَكِيإ بُػىؿاو كِؤفّ ؿوايِ ًَٖٓابًَت ب باوَكِإ و هُكثًَِٔ: واتُ.. 22اجملءدل//

يإ بلايإ يإ يُٖؤموعًُريَتًإ  ناكاًْإ ػؤَ بىيَت تُْاُْت طُك ُٓو دؤكَ نُهاُْ باونًإ يإ نىكِيإ
بٔ، ٓىْهُ نُهاِْ ػاوَٕ باوَكِ ػىؿا ًْعُُتِ ًُٓاِْ ث  بُػًٌىٕ و يُؿأل و ؿَكووًْإ ؿا ُٓو ًُٓاُّْ 

                                                 
 

 يإ يُةُكَاِْ ػىؿا نلؿووَ(.  ِٔ( بَُاْاّ )هُكثًَعؿ٢ اهلل) :واتُ: (ساد اهلل) (1)
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بًَُٖنو دًَطري نلؿووَ، ُٖك نُهًَهًًٌإ ػؤَ بىيَت تُْٗا يُثًَٓاوّ ػىؿاو هُكػووِٓ ؿيِٓ ػىاؿا 
 ػؤًًإ ؿَوئَ(. 

يٍ ؿا صيىوُْيُنِ ؿياكوو ميٓـوو و مؤك طلْطُعإ ثعًٍَ ٓعاو ؿَػعات يعُناتًَو ؿا      ؿاهواُْنُّ "ْىغ" يُ
الةاوَنعُؿا   ؿَطليَت ناتًَو ؿَبًًَٓت ُٓوا ػُكيهُ نىكَِنًُِ يُ -ْىغ -هؤمو بُمَيِ ثًاٖاتُٓوَ يُػُّ 

نعىكَِّ  ّ ؿَثاكيَوعُوَ ٓعُو    ْغلؤ بًَت و بُو هؤمو عاتًفُّ باوناُْيُ ؿاوا يُ ػىؿاّ َُمٕ ؿَنعات و زيَ 
ّ زيَ ؿَنات و ناكّ ثاكِاُْوَنًُِ بُو  يُ طًُيِ يُتًآىوٕ قىتاك نات، بُآلّ ػىؿا يُهُك ُٓو ؿاواناكّ

ًَلَيوعُوَو          دٌُٖ و ُْةاَِ ًَعت، وَى ؿَيط ًَعت نعُ ٖعُكطًن ْاًعًَت بُٓاوَيٓعُّ كَِةواكيعُوَ بًه يُ ؿاؿَْ
 ؿَةُكَىويَت:

ٱ  ٻ  يب  جت  حت    ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ        ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  ط

ص ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٿڀ   ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ       ٿ  ڀپ        پ  ڀ  ڀ  پٻ       ٻ  ٻ  پ
ٖاواكّ بؤ ػىا بلؿو ؿاواّ كِمطاكبىوِْ نىكَِنُّ  -ْىغ-)ناتًَو الةاو ُٖهوابىو  :واتُ.. 46-45ىود/

َّ َُٓو تؤَ بُيةًَٓت ُٖكبُد  ؿَنلؿ و طىتِ: )ػىايُ بًَطىَإ نىكَِنُّ يُنُي و ناكو ػاُْواؿ
طُيُْلاوَ ؿَكباكَّ كِمطاكبىوِْ نُهى ناكّ َٔ. ُٖك ػؤًت ؿاؿطُكتلئ سانًُت(، بُآلّ ػىؿا يُوَآلَِ 

ؿا ةُكَىوّ )ُّٓ ْىغ ُٓو نىكَِ نُهِ تؤ ًُّْو يًُُِٖٓ تؤ ًُّْ، ٓىْهُ ػاوَِْ  ٖاواكو ؿاوانُّ
ًَهِ زيَ َُنُ نُ ماْووت يُهُكّ ًُّْو ْاماًْت كَِوايُ يُ، ًٓرت ؿاواّ ًو نلؿَوَّ ػلاثُ نُ ب باوَكِّ

يإ ْا؟ َٔ ٓاَؤفطاكيت ؿَنُّ نُ ُْبًت بُيُنًَو يُواُّْ ْامأْ(. ًْام يُو بَُٓا دىإ و ب ويَٓاُّْ نُ 
ّ َلؤظ بهات بؤ نلؿاكو ُٖيةى و نُوتِ ٓاى  قىكٓإ يُثٌت ُّٓ ٓايُتاُْوَ ؿاياْـَكيَقيَت ُٓوَيُ كِيَُٓايِ

ًٖض ًُةاعُت و  :ٓاػريَت ؿا، واتُ ًَُٖٓكّ بُػوُوَكئ يُ ُّٓ نلؿاكاَُْ بُؿّ ىيوت نُ ُٖكوثًَ
هناّ ػىؿا طُك ُٓونُهُ  بىوٕ يُ كِمطاك ًُ يًُيًَهٓنيهِ، ناكايًُنًإ ْ و ُنِ نُهايُتِيًثُيىَيٓـ

كِاهوًَُ ُّٓ  يُهُك قىكٓاْـا تُٓهًـ يُ بًَت، ُٖك باوَكِو ياػِ نلاوَ ْنيهُ ب  ًُةاعُت بؤ
  ڳک  ک  ک   گ  گ      گ  گ  ڳ  ڳنلاوَتُوَ،وَى ػىؿاّ َُمٕ ةُكَىويُ: ط

ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

و  -ْىغ-)ػىؿا بؤ صيىوُّْ ُٓواُّْ ب باوَكِ بىوٕ فُْنُّ  :واتُ. 13التحرمي/ص ہ    ہ  ھ    
ُو ؿوو فُْ يُفيَل عًُُِت و هُكثُكًوِ ٖاوهُكِّ ؿوو ّ بُويَُٓ ًَٖٓاوَتُوَ بؤيإ، ٓ -يٛ( -فُْنُّ 

نلؿٕ و ٖاوبريوباوَكِيإ ُْبىوٕ، ُٓو ؿوو ثًَغَُبُكَ  بُْـَ ثًَغَُبُكَنَُإ ؿابىوٕ، بُآلّ ْاثانًًإ زيَ
ُْياْوىاًْىَ يُالّ ػىؿا ًوًَو يُهنايإ نُّ نُُْوَ يإ ًُةاعُت و هىوؿيَهًإ ث بطُئُْ، ٓىْهُ 

َِٓ ػىؿاو ثُياَُناًْإ بىوٕ، يُهناّ ُٓوََ ؿا ٓاطل بُقًوُُتًإ بىو و ث يإ طىتلاوَ فُْناًْإ ؿوف
 يُنإ ؿا(.  بلِؤُْ ًَْى ٓاطلّ ؿؤمَػُوَ يُطُأل ؿؤمَػِ

ّ  يدٛ( وٓىوِْ ٖاوهُكّ )ْعىغ( وٖاوهعُكّ )   كِووؿاوّ يُْاو يُ و هعوُّ و الؿاًْعإ    ( بعُٖؤّ طىْاٖبعاك
ُكّ قىكٓاِْ ُٖيُو ُٓوَيُ نُ: )نُهايُتِ و يًَو ْنيهِ ُٖك ٓعُْـيَو  يُكِيَطاّ كِاهوُوَ ثُْـيَهِ ناكيط

ثوُوو هؤمؿاكو َُسهُّ بًَت بُآلّ ْاًًَت بؤ َلؤظ هىوؿَُْـبًَت ُٓطُك َلؤظُنُ ب باوَكِو بُؿناك بًَت.. 
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مؤك داكيٍ ػُيةهِ بُُٖيةُ يَُُٓهِ كيَطاّ كِمطاكبىوٕ تًَطُيٌوىوٕ و بََُُ تىوًِ طعىَلِايِ بعىوٕ،   
ْهُ وايإ ماًْىَ طىايُ كِمطاكبىوٕ يُػؤًىيووِٓ ثًاواِْ ٓايًِٓ و ػؤ زيَ ْنيو نلؿْعُوَيإ ؿايعُ بعُ    ٓى

نلؿِْ نىيَلاُّْ ةُكَاًْإ( ب  ُٓوَّ ٓعُكنِ ػؤٓعانلؿٕ و يًَجلهعًُٓوَّ     )ؿياكّ بؤ بلؿٕ و طىآكِايُيةِ
نعلؿووَو بىوَتعُ ٖؤيعُى    ويقؿاًْإ يُُٓهوؤ بطلٕ. ُّٓ تًَطُيٌوُٓ ُٖيةُيعَُ ػلاثعُّ ؿَكٖعُقِ ؿيعٔ     

يُٖؤيُناِْ ؿوانُوتٔ و َت بىوٕ و تًَو ؿإ، يُدًاتِ ُٓوَّ يعُطلْ  تعلئ ثايةٓعُكَناِْ ٓانوعامّ و     
ثًٌَهُوتٔ و ًهؤَُْـّ بًَت. 











 
 
 
 


























 



 65                                                                               2رعی  زانس یت شه

 بةشى ضوارةم
 -هووّ ػىؿاّ يُهُك بًَت-هود 
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 ضةزةتايةن
 

ؿاهوإ طًَلَِوإ و ًاكَماياِْ ًََقوو و ؿَْ  و باهِ طُالٕ ًًًَُتِ عُكَبِ ؿيَليًٓإ بؤ ه  ٓري ؿابَُ 
 نلؿووَ:  

 "َطتعسب١ عُكَبِ "   "عازب١عُكَبِ "  "با٥د٠عُكَبِ " 
ّ نىكِّ -ُٖبىوٕ. طُزي )عاؿ( يُوَُّٓ )عاؿ (َىؿث٘ وَى )عاؿ( و )" ؿا ُْٓـئ طُزيبا٥د٠يُعُكَبِ "

 إكّ( بىوٕ. -ّ نىكِّ -عىْ-
يٍ نىكِّ )هاّ(ّ نىكِّ -إكّ( بىوٕ. ٓريَّ-ّ نىكِّ -داثس-ّ نىكِّ -َىؿث٘يٍ يُوَُّٓ )(َىؿث٘طُزي )

ٕ با٥د٠)ْىغ( بىوَ. ٖؤّ ْاوبلؿًًٌْإ بُ عُكَبِ " و يًَُْىٓعىوٕ و ٖعًض    " يُبُك ُٓوَيُ ُٓوإ ًٓبعاؿَبىو
" عازب١بُعُكَبِ " (َىؿث٘نُهًَهًإ يُو وَُٓيُ يُهُك مَوّ َُْاوَ، ُٖكوَٖا ٖؤّ ْاوبلؿِْ )عاؿ( و )

( زٚا٠بُث ّ كِاوبؤٓىوِْ ؿاهعوإ طًَعلَِوإ)   (1)(ؿا وَكطرياوَ.عسٚب١يَُاْاّ دًَطريّى كَِط ؿانىتاًْإ يُ )
 . عاد ايجا١ْٝ(ُنُّ )عاؿ االوزي( و عاؿّ ؿووَّ )ؿوو ٓري يُطُزي "عاؿ" ُٖبىوٕ بُْاوّ عاؿّ ي

و تريَ ثًَو ٖاتبىوٕ و َاوَّ ثعرت   ُْٓـئ ٖؤم ًَٖنتلئ ُْتُوَ بىوٕ و يُ هاَرتئ و بُ عاؿّ يُنُّ بُ ع
 " و "  ععاؿّ يُنعُّ   " نعُ ػعىؿا   ،ٓعُو كِووؿاوَ نعلؿووَ   هاأل فياوٕ. قىكٓاًٍْ ٓاَافَّ بعؤ  ُٖماك يُ
 . 5351النج /صڄ      ڦ     ڦ       ڦ       ڦ    ڤ   ڤ   ڤ ط َ:ًَْى بلؿوو ّ يُ"َىؿث٘

-ػًىؿ-ّ نىكِّ -ػىؿاّ َُمٕ ثًَغَُبُكيَهِ بُْاوّ )ٖىؿ(َوَ بؤ طُزي )عاؿ( ْاكؿ نُ يُػًًَةِ )عبـاب
ّ اكّ( بىوَ. )ػًىؿ( يُنًَو بىوَ يُو ٖؤماُّْ )ععاؿ( نعُ فَاكَيعإ     -عىْ-ّ نىكِّ -عاؿ-ّ نىكِّ 

َّ ٖؤمَنإ( بُِكاّ ُْٖعـيَو يًُعاكَماياِْ ٓعُّ بعىاكَ يعامؿَ ٖعؤم بعىوَ. ٖعُكوَٖا ػعىؿاّ          )واتُ فَاك
ّ -َىؿ( كَِواُْ نعلؿ نعُ يعُ ػًًَةعِ )ُعايةض     ث٘ثُكوَكؿطاك ثًَغَُبُكيَهِ بُْاوّ )ُايةض(عُوَ بؤ طُزي )

ّ -َعىؿ ثد٘ -ّ نعىكّ  -ػاؿك-ّ نىكِّ -عبًـ-ّ نىكِّ -َاهؽ-ّ نىكِّ -أهف-ّ نىكِّ-عبًـ-نىكِّ
 إكّ( بىوَ. -ّ نىكِّ -داثس-ىكِّ ن

                                                 
 
(َ ؿوو َاْا ُٖيُ: يُنًَُإ ُٓوإُْ نُبىوٕ بُعُكَب وَكَُِِِٓيةُنًإ َطتعسب١ؿَكباكَّ ٖؤّ ْاوبلؿِْ ًِٓٓ ه يَُِ عُكَب بُعُكَبِ )( 1)

ّ )إبلاًِٖ( بىوٕ. )هووّ ػىؿايإ يُهُك يًَُْى ًًًَُتِ عُكَب ؿا وٕ بىوَ، ؿووًٍََ: َاْاّ ُٓو ُْوَيُ ؿَطُيًَٓت نُ يُنىكِاِْ )امساعًٌ(ّ نىكِ
 . )وَكطًَلِ( 591ْ املعذِ ايٛضٝط(بًَت(. بلِواُْ )
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 بةندى يةكةم
 ))ضريؤكى ٓود((

ػاْىوَناِْ )عاؿ( و ػىاوَْـَناًْإ ع باْطُوام بؤ ػىؿا ع بُبريػووُٓوَّ بُػٌٌُناِْ ػىؿا ع وت ويَق  )
 (باوَكِإ  يُطُأل بت ثُكهوإ ؿا ع باْطُواميَو بؤ طُكِاُْوَ ع كِمطاكبىِْ باوَكِؿاكإ و يُْاوٓىِْ ب 

 
 خاُووةكاُى )عاد( و خواوةُدةكاُياْ

يععُقىكٓإ وا ؿَةاَليَوععُوَ نععُ ػععاْىو و ًععىيَِٓ ًٌْععوُد ّ طععُزي )عععاؿ( يععُؿؤيةِ )أسكععاف(ّ       
        پ      پ          ٻ       ٻ    ٻ       ٻػعععععىؿا ةُكَىويعععععُ: ط  (ؿا بىوبًَعععععت.سكدددددسَٛتْاوٓعععععُّ)

ّ غياوّ ؿَطُيًَُْت. يُقىكٓإ ؿا . وًُّ )أسكاف( نؤّ )سكف(عُ وَاْاّ ْاو21ُٓاألحقرءف/صپ
و  -يَُُٕ–ْاوّ َُوقًعُنُّ ؿياكّ ُْنلاوَ. بُآلّ ماْاياِْ ُٖوايةِ طُالٕ ؿَيةًَٔ: )َُوقًعُنُّ يًَُْىإ 

 َ(.-ًشل–و  -سكسَٛت–ؿا تا -عىَإ–
ٹ          ٿ  ٿ  ٹ بىو نُ يُ قىكٓاًٍْ ؿا باهِ نلاوَ:ط (1)طُزي )عاؿ( ًاكيَهًإ بًٓات ْابىو ْاوّ )ٓريَّ(

ّ نعلؿ بعُ    . واتُ )ٓايا ُْت ماًْىَ ػىؿاّ ثُكوَكؿطاكت 7ِٓ-6الفجرر/صٹ  ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ
طُزي )عاؿ(؟ واتُ بُو طُيُّ نُ ع ٖىؿ ع ّ ثًَغَُبُكيإ بؤ كَِواُْ نلاوَو ْاوّ باونًعإ )ععاؿ( بعىوَو      

     ُ سهعُّ ْاوبعاْطِ ؿَنلؿبعىو،    ٖؤميَو بىوٕ يُ )ٓريَّ( واتُ يُو ًعاكَّ بعُ بًٓعا و هعاػوُاِْ بعُكم و َ
 ػاْىوَناًْإ بُُْٓـئ هوىوٕ)عَُىوؿ(ّ ثوُو كِاطريابىو(. 

ماْاياِْ ًىيَُٓواكَنإ بُث ّ ُْٓـئ نلؿاكّ ثٌهٓري و يًَهؤيةًُٓوَّ وكؿيإ ث  يُهُك ُٓوَ ؿاؿَطلٕ نُ 
وكَ، ٓعىْهُ  ( ًٌَ يعُ ػؤكٖعُآلتِ ًعاكّ )عُقُبُ(ععُوَ ؿو    25ًىيَِٓ )ٓريَّ( ًٓاّ )كَّ( بًَت نُوا )

 بًَطىَإ يُتًٌُْت ًٓانُوَ ُْٓـئ ًىيَُٓواكّ ؿيَليِٓ هُكؿََِ داًًِٖ ؿؤمكاوَتُوَ. 
ُٖكوَٖا ماْاياِْ ُٖواأل و ناكوباكّ طُالِْ نؤٕ ؿَيةًَٔ نُ طُزي )عاؿ( ه  بوًإ ثُكهعوىوَ، يعُنًَهًإ   

بعىوَ. َُٓعُّ ثًٌَعىو     (2)ٖبا٤(بىوَ و ؿووًٍََ ْاوّ )ُُىؿ( بىوَو ه يًًٌَُإ ْاوّ) ؾدا٤(ْاوّ )
نىكتُ باهًَو بىو ؿَكباكَّ طُزي )عاؿ( تانى بًهُيُٓ ؿَكوامَيُنِ يًَـوإ ؿَكبعاكَّ ثًَغَُبعُكّ ػعىؿا    

 )ٖىؿ(. 
 

                                                 
 
بعُيةهى َُٓعُ يًُعوُ ُٓةوعاُْيًُّناِْ      ،نُ طىايُ ًاكيَو بُْاوّ )ٓريَّ(عُوَ يُنايعُؿا ْعُبىوَ   ،ؿا كِاّ وايُ يًََُقووَنُّ( "ابٔ خًدٕٚ" 1)

( ؿاٖعاتىوَ َاْعاّ ٖعؤم    ازّ ذات ايعُداد ُْنإ باهِ ؿَنُٕ، ؿَْا وًُّ )ٓريَّ( نُيُةُكَايٌعوِ ػعىؿا )  ًَْىؿاهواُْناُْو تُةوريْىوهُ نُّ ُٓمَى
 ؿَطُيًَُْت ُْى ًاك و وآلت. 

 / بُكطِ يُنُّ.  طربٟ(، تأزٜذ ايطربًََٟقووّ )( 2)
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 باُطةواش بؤ خودا
)ٖىؿ ثًَغَُبُك( باْطِ طُيُنُّ نلؿ بؤ ثُكهوِٓ بُتُْٗا و وامًَٖٓإ يُثُكهوِٓ بوُنإ، ٓىْهُ َُُٓ  

ۅ  ۅ    ۋۈ  ۈ  ٴۇ    ۋط يُهناّ كِؤفّ قًاَُت. يُّ باكَيُوَ ػىؿا ةُكَىويُ: كِيَطاّ ػؤثاكاهوُٓ

، ٖىؿّ بلاياصيعإ  -عاؿ-)بؤ الّ طُزي  :واتُ، 65األعرراف/ص ائ  ائ     ىۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى
ُ يإ بًةًَت: )طُيؤ تُْٗا ػىؿابجُكهذي ٓىْهُ دط نُ ثُياَِ ػىؿايإ ث  بطُيًَُْت و ث  ،بؤ كَِواُْ نلؿٕ

   ِ يعُ، ؿَّ ٓايعا يعُػىا ْاتلهعٔ و ػؤتعإ يُهعناّ هعُػوِ         يُو ًٖض ثُكهرتاويَهِ ؿيهعُتإ بُٖعُم ْع
ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ        ْاثاكيَنٕ؟((. ُٖكوَٖا ػىؿاّ َعُمٕ ةُكَىويعُ: ط  

 :واتععععُ.. 21األحقررررءف/ص ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ   ٹ  ٹ      ڤ   
اهِ ؿاهواِْ بلاّ طُزي عاؿ )ٖىؿ( بُبريبًَُٓوَ ناتًَو كَِواُْنلا بؤ اليإ و طُيُنُّ ػؤّ يُ )ُٖوكَٖا ب

ثًٍَ ػؤّى ؿواّ ػؤّ بؤ ٖؤمو طُيُناًْإ ًَْلكابىوٕ و َُٖىيإ ؿاوايإ ُٓوَبىو نُ: تُْٗا ػىؿا بجُكهذي 
ُزي )عاؿ( بريوباوَكيعإ وابعىو   و بُكِاهوِ َٔ تلي و ًْطُكاًِْ يُهناّ كِؤفيَهِ طُوكَ ُٖيُ بؤ ًَٓىَ(. ط

(ّ ػىؿإ و يُالّ ػىؿا ْناو ًعُةاعُتًإ بعؤ ؿَنعُٕ. بعُآلّ )ٖعىؿ(      غسنا٤طىايُ بوُنإ ُْٓـ ٖاوَيةًَو)
 يُوَآلًَإ ؿا ث ّ كِاؿَطُياْـٕ نُ )ًَٓىَ يُّ ًٓـيعايُتإ ؿا ؿكؤ ؿَنُٕ، ٓىْهُ نُي ًاياِْ ثُكهذي ِْ

ۓ  ﮲     ۓھ  ھ    ے  ے تِ )ٖىؿ(ؿا ػعىؿا ةُكَىويعُ:ط  يُ تُْٗا ػىؿا ُْبًَت، ُٖكوَى يُهىوكَ

ّ -)بؤ طُزي عاؿ،ٖىؿ :واتُ.. 53ىود/ص﮻      ﮼  ﮽      ﮾  ﮺﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸       ﮹
بلاياصيإ بؤ ْاكؿٕ نُث ّ طىتٔ: ُّٓ طُزي ػؤّ تُْٗا ػعىؿا )اب( بجُكهعذي، ٓعىْهُ بًَذطعُ يعُو ٖعًض       

ٕ ًَٓىََ نُ ٖاوَيةوإ بؤ ػىؿا ؿاْاوَ ؿكؤتعإ ُٖيةبُهعوىوَ يُهعُك    يُ، بًَطىَا ثُكهرتاويَهِ ؿيهُتإ ِْ
ُٓوَّ نُ طىايُ ػىؿا ٖاوَيةًَهِ ُٖبًَت(. بُآلّ ؿاػؤ ناكايِ ُّٓ باْطُوامَ يُهعُك طعُزي )ععاؿ( ٓعُْـ     

 بىوبًَت؟
ُ  ع ٖىؿع ٓاوّ هىوى هُيلّ   بًَطىَإ ُٓوإ بُ َو )ًعًَت و طَُعق   يإ ؿَنلؿ و كِيَنيإ زيَ ْعُؿَطلت و بع

يٍ ُٓو هًفُت و تؤَُتاُّْ كَِت ؿَنلؿَوَ و بُٓانعِ بؤّ كِووٕ ع ٖىؿع ؿكؤمًْإ وَهف ؿَنلؿ(. ؿياكَ  
 ؿَنلؿُْوَ نُ ُٓو ػؤّ ثًَغَُبُكيَهِ كَِواُْنلاوّ ػىؿاّ ثُكوَكؿطعععاكّ دًٗاًْاُْ و تُْٗا ٓاَؤفطاكّ

يعإ. ٖعُكوَى ػعىؿاَ     يعُ زيَ  ِ ِْيإ ث  ؿَطُيًَُْت و بُتَُاّ ًٖض ؿَههُوتًَهِ تايبُت و كِيَُٓايِ
ەئ  وئ   وئ  ۇئ           ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  بُهُكٖاتُنُّ يُقىكٓإ ؿا طًَلاوَتُوَو ةُكَىويُ: ط
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مئ  ىئ          حئ    (1) ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ

)طعععُوكَ :. واتععع68ُ-66األعرررراف/ص و  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    يئ  جب  حب
اوهىوكَنُكَوَ ب باوَكَِناِْ ُٓو طُيُ بُ )ٖىؿ(يإ طىت )ًَُُٓ بُطَُقَ ؿَتبًٓري ثًاوإ و ؿَهُآلتـاكَ ٓ

يعُ،   يُنِ تًاؿاِْ و واَ طىَإ ؿَبُئ ؿكؤ بهُيت(. ُٓويٍ ث ّ طىتٔ )ُّٓ طُزي ػؤّ ًٖض طَُقَيِ
ِ بُية ػىؿاتعإ   هى َٔ ثًَغَُبُكيَهِ يُػىؿاّ ثُكوَكؿطاكّ دًٗاًْاُْوَ بؤ الّ ًَٓىَ ًَْلكاوّ و ثُياَعُناْ

اؿَطُيعُمن وكِآ ثًٌَعاْـَكيَهِ هعُك    ث  ؿَطُيُمن، ُٖكوَٖا َٔ ثُْـو ٓاَؤفطاكيوإ بَُُٓاُْتعُوَ ثع  كِ  
 كِاهوامن(. 

 

 بةبريخطتِةوةى بةخػػةكاُى خودا
 ؿا بؤ قايٌ نلؿِْ طُيُنُّ بُطُكِاُْوَ بؤ هُك كِآ "ٖىؿ" )هووّ ػىؿاّ يُهُك بًَت(، يُُٖويةـاِْ مؤكّ

ؿا ؿَيىيوت ًْعُُت و  َواّ بىو يُهُك ؿواْـًْإ و يُ بًًَُهِ ؿيهُّ ُٓو ُٖوآلُّّْ كِاهت، بُكؿ
بُػٌٌُ مؤكَناِْ ػىؿايإ بُبريبًًََٓوُوَ.. ُٓوَ بىو ث ّ ؿَةُكَىوٕ: ُٓكآ ُٓوَ التإ هُيلو هَُُكَيُ 

 -نُ َِٓ- يُناِْ ػىؿاّ ثُكوَكؿطاكتإ يُهُك مَاِْ يُنًَو يُػؤتاُْوَ طُك كِيَُٓايِ و ٓاَؤفطاكّ
يُوَّ ًَٓىَ ت ّ نُوتىوٕ؟ ٓايا  ثًَوإ بطُيُْليَت و يُٓاناَِ ػلاخ وكياتإ ناتُوَ بُٖؤّ ُٓو طىَلِايِ

ػىؿا بُٖؤّ  نُ ،ؿواّ طُزي )ْىغ( َرياتطلّ مَوّ يُ بُ بريتإ ؿا ْايُتُوَ ػعىؿا نلؿووِْ بُ
لّ يُ دُهوُتإ و يُؿَهُآلتًٌوإ ؿا طىْاُٖناًْاُْوَ يُْاوّ بلؿٕ، يإ هُيل نُٕ ٓؤٕ ػىؿا ًَٖنّ ميات

ّ يُهُك بهُٕ ُْى  ث  ؿاوٕ، ُّٓ ًْعُُتَُ ُٓوَتإ زيَ ؿَػىاميَت نُ باوَكِ بُػىؿا بًَٓٔ و هىثاهِ
ُْمإ و ب باوَكِبٔ. دا ٓاَؤفطاكيِ َٔ بؤتإ ُٓوَيُ نُ ًْعُُت و بُػٌٌِ ػىؿا بُياؿ  هجًةُو ث 

پ   ڀ  ڀ  ط، ّ ؿًْاو ٓاػريَتًٌوإ ؿَهوُبُك نُٕبرييإ َُنُٕ تانى بُػوًاك بًَُٓٓوَو يُ

ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ٿڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

 . 69األعراف/ص ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڦڤ  ڦ  ڦ
بُآلّ طُيُنُّ )ٖىؿ( َاةِ هىثاهطىماكيًإ بُكاَبُك ُٓو ٖعَُىو بُػٌعٍ و ًْعُُتعُّ ػعىؿا بعُد       

ووَناًْإ ؿا ْغلؤبىوٕ و يُهُكمَويٍ ؿا يىتبُكمو ب  ثُكوابىوٕ. )ٖىؿ(يٍ ُْطُياْـ، بُيةهى يُُٖواو ٓاكَم
يُى هاػوُاًَْهِ طُوكَ بؤ ًاْامّ بُػؤوَ نعلؿٕ و بع     نُ يُهُك ُٖك بُكمايِ ،ث ّ طىتٔ: )باًُ ًَٓىَ

ٖىوؿَيِ بًٓات ؿًََْٔ و دىاْرتئ نؤًو و تُالكيٍ ؿكوهت ؿَنُٕ وَى ُٓواُّْ بُتَُاّ َُْلّى فياِْ 
ّ   ًٌَُيُِٖ يعُوَ ثعُالَاك    و مؤكؿاكّ ّ هُكمَوئ و ُٓطُك ثُالَاكّ ػُيةهًٍ بـَٕ مؤك بىتىْعـو تًعق

                                                 
 
َ بعؤ طُيُنعُّى، ٓعُّ    -ٖعىوؿ -كّ ػىؿا يُ(وَآلَِ ثًَغَُبُ يُنِ ِْ و عُقأل هىونِ ًٖض طَُقَيِ :نُ َاْانُّ)واتُ( )يٝظ بٞ ضدفا١ٖ(: 1)

ؿايُ ٓىْهُ ُْيىيووىوَ وَى ػؤيإ بـويَت و بُو ًًَىَيُ وَآلًَإ بـاتُوَ يُ ناتًَو ؿا ُٖك ػىؿّ ُٓو ُْياكو  وَآلََُ يُوثُكّ بُُٓؿَبّى كِيَنؿاكّ
 (ّ ٓاى بُؿّ ؿَنليَت. قد٠ُٚوكَو ثًٌَلَوّ )ؿابىوٕ، يُّ ُٖيةى و نُوتُّ )ٖىوؿ(ؿا ػىوكَِوًوِ ط ْاسُماًُِْ يُو ثُكّ ُْةاَّى طَُقَيِ
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ؿَؿَٕ و مَبل ؿَوًًََٓٔ يُناتًَو ؿا تىوكَِ ؿَبٔ و كَِسِ ْانُٕ، بؤِٓ يُػىاْاتلهٔ و ْاطُكيَُٓوَ بعؤ هعُك   
، ثُيلَوّ ُٓو كِيَطاكِاهوَُ بهُّٕ ةُكَاُْناِْ بهُٕ و  كِايُيةِ ّ كِاهت؟ ؿَبًَت يُػىا برتهٔ و طىآ كِآ

نُ َٔ ًَٓىَّ بؤ باْ  ؿَنُّ. طُزي ػؤّ برتهٔ يُو ػىؿايُّ نُ ُٓو َُٖىو ػًَلوبًَلَ ةلَيُّ بؤ ةُكاُّٖ 
ًَٖٓاوٕ ض يَُاأل و َٓاأل و ُْوَ بًَت يإ يُوآلؾ و طًاْـاكإ و ُٓو َُٖىو باؾ و بًَووإ و دؤطُو نعاِْ و  

ّ بُكاَبُك بُو َُٖىو ًْعُُت و بُػٌٌاُّْ ػعىؿا ب بعاوَكِو ثع  ْعُمإ و     كِووباكاُْ. دا ًَٓىََ ِٓ ؿ
ب باى و يىوتبُكمو مؤكؿاك َُبٔ، ؿَْا طُك وابٔ ُٓوا هعناّ هعُػوِ كِؤفّ ؿوايعِ ًايوعوُتإ ؿَبًَعت و      

 يُْاوتإ ؿَبات(:
   ۆئ  ۆئ ۇئ وئ  ۇئ وئ   (4)ەئ    ەئ  (3)ائ  ائ  ى    ى (2)ې (1)ې ې ې ط

 . 135-128الش راء/ ص    ی    ی ی ی     ىئ ىئ   ىئ   ېئ    ېئ   ېئ    ۈئ   ۈئ
 وتو ويَر هةطةأل بت ثةزضتاْ دا

َوَ ُْٓعىوٕ، هُكنلؿَناًٌْعًإ هعىوكبىوٕ يُهعُك ثُكهعوِٓ       طُزي )عاؿ( بُثري باْطُوامَنُّ )ٖىؿ(عع 
 بوُناًْإ، ُٖكبؤيُ بُ )ٖىؿ (يإ طىوت: )تؤ بُيةطُيعُنِ كِووْعت يُهعُك ِكاهعوِّ ٓعُو بُكْاَُيعُ بعؤ       

ؿَكُْػووىوئ، ًََُُٓ وام يُثُكهوِٓ ػىؿاوَْـَناصيإ ْآًَٖري و باوكِت ث  ْانُئ، يُو بعاوَكََِ ؿايعٔ   
نُ وا ؿياكَ ُْٖـيَو يُػىاوَْـَناصيإ ػلاثعُيإ ؿَكٖعُم نلؿبًعت، بؤيعُ تعؤَ قوعُّ ْابعُد يإ ثع          

كِاهعوِّ وتعُنامن، ًَٓعىََ     ؿَيةًًَت(.. )ٖىؿ( يُوَآلًَإ ؿا طىتِ: )ػىؿا ؿَنُّ بًُايُت)ًاٖـ( يُهُك
ًَعىََ ػؤتعإ و           ًَعىَ تع ّ نعُوتىوٕ، ؿَ ٓ ؿَنُّ بُ ًايُت يُهُك ُٓوَّ نعُ ب تعاوامن يعُو ًعرينُّ ٓ

ًَعلإ يعَُٔ و يُهعُك هعناؿامن ثاًعإ بعؤ          ػىاوَْـَناْوإ ٖاوناكوثٌوطريّ ّ يُنرت بٔ يُهعُك ثعًالٕ ط
هِ يعُو ثعًالٕ و ةلِوةًَالْعُّ ًَٓعىَ ًّْعُ      هاتًَهًٍ هنانُّ ؿوا َُػُٕ طُك تىاًْوإ، ًٍَٓ ًٖض تلهًَ

ًَىًَعُ، تُْاْعُت ٖعُك طًاْعُوَكيَو و ٖعُك            ٓىْهُ ثٌوِ بُهوىوَ بعُو ػىؿايعُّ نعُ ػعاوَِْ َعٔ و ٓ
بىوُْوَكيَهِ ميٓـوو كِوو يُّ باْطُوامَّ َٔ وَكطًَلٕ ُٓوَ ًٖض مياًَْهِ ثِ ْاطُيًَُْت، ٓىْهُ ٓاطعاؿاكّ  

ثًَِ طُياْـٕ، ػىؿاَ تىاْاّ يُهُك يعُْاوبلؿْوإ ُٖيعُو ؿَتىاًَْعت     نلؿووٕ و ُٓوَّ ػىؿا ث ّ هجاكؿووّ
طُيًَهِ تل دطُ يُ ًَٓىَ بًًََٓت و يُػانِ ًَٓىَؿا ًٌْوُد  بهات. بًَطىَإ ػىؿا تىاْاو ؿَهُآلتِ يُهُك 

 َُٖىو ًوًَو ُٖيُ(:
ٱ  جت  حت  خت   مت  ىت  يت  جث  مث     مب  ىب    يب  ىئ  يئ  جب  حب  خب  ط

                                                 
 
 واتُ ًىيَِٓ بُكم.. بُكمايِ. ( )زٜع(: 1)
 يُ.  (يٍ بُيـاػُ يإ َٓاكَيُ يإ ًٓاو ُٖك ًىيًََٓهِ بُكمايِعًََِواتُ نؤًهًَهِ بُكم و ثوُو نُ يُ ٓاآل)عًِ( بًَٔت. )( )آ١ٜ(: 2)
 َُاْاّ قُآلناًٍْ ؿَطليَوُوَ. واتُ سُومو ُٓهوًَلنِ ٓاو، طىتلاوَ ن( )َؿاْع(: 3)
 واتُ بؤيُ وا ؿَنُٕ تانى يُؿًْاؿا بُتَُاّ َُْلّى فياِْ ًٌَُُٖيِ بٔ. ( )ربًدٕٚ(: 4)
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پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    پپ ٻ  پ  (1)ٻ  ٻ  ٻ 

  چڄ   ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  ڄٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ٿٿ

ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک    ڈچ    چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ  ڎ   ڈ

 . 57-53ىود/ص   گ      گ  گ  گ         ڳ  ڳ  کک  ک
 يُنِ مؤكيإ يُ )ٖىؿ( و يُ باْطُوامَنًُِ ؿَكبلِّ و تُْاُْت يُ مؤكّ ثاًإ ُٓو طُيُ ؿاؾ و ًْطُكاِْ

يُناِْ بًَناك ببىوٕ، بُّ كَِْطَُ واميإ يُثُكهوِٓ ػىاوَْـَناًْإ بؤ ثُكهوِٓ ػىؿاّ  ّ ٓاَؤفطاكّ
ؿ نُ ّ ُٓوًًَإ ؿَنل ّ ؿَنلؿٕ بؤ ُٓو كِيَطُيُ، بُيةهى بُكَبُكَناِْ ثُكوَكؿطاك ًَُْٖٓا نُ )ٖىؿ( باْطِ

َُسايةُ ُٖكًَُِّ ُٓو هنا هُػواُْيإ بُهُكؿا بًَٗٓليَت، )ٖىؿ(يٍ يُو هاتُوَػواُْؿا ث ّ طىتٔ: )ُٖك 
ؿَبًَت كِم وتىوكَِيِ ػىؿاتإ بُهُكؿا بباكيَت و ٓاوَكِآّ هناّ ػىؿابٔ، ُٓوا ًٍَٓ يُطُأل ًَٓىَؿا 

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڇڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇٓاوَكِوامن(: ط

گ  گ     گڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک       ڎ 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ںگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں

 . 71و73األعراف/ص ۀ   
ٓعىْهُ   ،يُنِ كِؤسِ بايةِ بُهُك طُيُنُّ )ٖىؿ(ؿا نًٌَاوَ يُّ ؿَقُ قىكٓاًُْؿا ؿَبًٓري دؤكَ بُْـناكيِ

ِ  نلؿُْوَّ نىيَلاُّْ باووباثرياًْإ  الهايِ يعُنِ تًَلِواًَْعت وبرينلؿْعُوَّ زيَ مَوت     ٖعَُىو هُكبُهعو
نلؿووٕ، ُٖكوَٖا ؿَبًٓري ًَٖنّ بُيةطُنُّ)ٖىؿ( يُ ض ٓاهوًَهِ باآلؿايُ ناتًَو ٖعَُىو ػىاوَْعـَناًْإ   

ؿا ًٖض ًعوًَهِ ْعاوبلاو )َوعًُات(يإ تًَعـا بعُؿّ       ؿَنات بُ ُْٓـ ْاويَهِ بُتاأل نُ يُدًٗاِْ كِاهوِ
ى يُكِاؿَّ ُٓو ًواَُْ ؿا ْري نُ ْاوَناًْإ زيَ بٓليَت، ٓعىْهُ ٖعًض بُيةطُيعُى يُهعُك     ْانليت، ُٖكوَ

 نُ ودىؿّ ثُكهوًٓإ بوُغيًًََٓت.  ،يُ يُو ًَٖنيَهًًٌإ ِْ (ّ ُٓو بواُْ ِْأي١ٖٝٛػىاوَْـّ )
 

 باُطةواشيَم بؤ طةزِاُةوة
ْ  نلؿًْإ بؤ هعُك كِآّ كِاهعت و   طُيُنُّ )ٖىؿ( تىوًِ ه  هايةِ يُهُكيُنِ ب باكاِْ بىوٕ ؿواّ با

كِوو زيَ وَكُٓكػاًْإ. ُّٓ ه  هايةِ وًهاِْ و بعاكإ ُْباكيٓعَُ وَى ْاَُيعُنِ ٓاطاؿاكنلؿْعُوَ بعىو      
ؿَكباكَّ ْنيو بىوُْوَّ ٖاتِٓ هنايُى يُهُكيإ. يعُو هعاتاَُْ ؿا )ٖعىؿ(ّ ثًَغَُبعُكّ ػعىؿا ٖعُك       

ُوَيإ و، ث ّ طىتٔ: )ًَٓىَ يُػىؿاتإ بجاكِيَٓعُوَ و ْعنا   بُكؿَواّ بىو يُٓاَؤفطاكّهلؿًْإ و ٖىًًاكنلؿْ
يُالّ ػىؿاّ ػايكوإ بهُٕ نُيُو طىْاٖاُّْ ثًٌَىوتإ ػؤَ بًَت، ثاًإ بُتؤبُنلؿٕ بطُكيَُٓوَ بعؤ الّ  

                                                 
 
 واتُ تىوًت بىوَ. ػلاثُّ ُْٖـيَو ػىاوَْـَاْت تىوَ بىوَ. ( )اعرتاى(: )ََّطو( 1)
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مياْوعإ بعؤ ؿًََْليعت و     ػىؿا، طُكوا بهُٕ ُٓوا تؤبًُوإ زيَ وَكؿَطرييَت و بعاكاِْ بُيًٌَعاوّ مؤكو بع    
اتِ ٓاْـٕ و نٌوىنايةوإ مؤك ؿَبًَت. دطُ يُوََ ًَٖنّ مياتل ؿَػاتُ هُك ًَٖنتإ، دا تهاتإ بُوََ ؿاٖ

 زيَ ؿَنُّ يُّ باْطُوامََ كِوو وَكَُطًَلٕ و يُهُك نفلو هوَُهاكّ هىوكَُبٔ(:
ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ی  ط

 . 52ىود/ص ی   جئ    حئ
 

 و هةُاوضوُى بآباوةزِاْزِشطازبوُى باوةزِدازاْ 
       ّ ِ  -ٖععىؿ -ؿواّ بِلاِْ بعاكإ بعؤ َعاوَّ هع  هعاأل و ؿواّ ٓعُوَّ طُيُنعُ ُ   ْهعىوية ثعُياَِ   يعإ يع

ثًَغَُبُكَنُيإ نلؿو ُٖك بُكؿَواّ بىوٕ يُهُك نفلو طىَلِايِ و كِؤٓعىوًْإ يُتاواْعـا، ةعُكَاِْ ػعىؿا     
هنا هُػوُؿا ػىؿا)ٖىؿ(و ُٓو باوَكِؿاكاْعُّ  يَُُكِ ؿابُماْـِْ هناّ هُػت يُهُكيإ د بُد  نلاو يُو 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    (1)ڳ  ڱ  ڱؿا بىوٕ كِمطاكنلؿو طُزي تاواْباكاًْعإ يعُْاوبلؿ:ط   يُطُيةِ

 . 58ىود/ص ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ
يٍ قىكٓإ ُٓوَّ بؤ كِووٕ ُْنلؿوويُٓتُوَ، بُآلّ ُْٖـيَو  -ٖىؿ-ؿَكباكَّ ٓؤًُْتِ كِمطاكبىوِْ 

بُٖؤّ ؿووكنُوتُٓوَّ يُطُيُنُّ بىوَ  -ٖىؿ-وهإ ث يإ وايُ نُ َُهُيُّ كِمطاكبىوِْ يًََُقووْى
يإ يُوَكطلتِٓ باْطُوامَنُيإ و كِؤًوِٓ يُطُأل ُٓواُّْ باوَكِيإ ث ّ ًَٖٓابىو  ؿواّ ب ًٖىا بىوِْ زيَ

اكؿًٌِْ ُٖك ّ يُوآو بُػاى هج ؿا بؤ َاوَيُى تا ناتِ نؤِٓ ؿوايِ بؤ ًاكّ)َُنهُ( و فيإ تًاّ
. هناَ بؤ هُك طُزي)عاؿ( ُٓوَ بىو ػىؿا بؤ َاوَّ سُوت ًُوو ًُٖت كِؤفّ يُهُكيُى (2)يُوآ

ؿا بووبىوَوَ  كًَُِباو مكياًَْهِ هُػوِ بؤ ْاكؿٕ و َُٖىياِْ تُةلوتىْا نلؿ و الًُناًْإ بُهُك مَوّ
ًٔإ زيَ ْآًًََت، ًٓـّ يُو طُيُّ وَى ٓؤٕ ؿاكػىكَاّ ْاوبُتاأل يُكَِط و كِيٌُوَ ُٖيةـَنُْليَت و ًٖ

نُ يُْاوٓىوٕ ًٖض ُْؿَبًٓلا تُْٗا ػاْىو وًٌْوطاناًْإ ُْبًَت..ػىؿاّ َُمٕ ؿَكباكَّ ُّٓ هنايَُ 
ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ   (4)ى   (3)ې   ې  ې  ې  ىةُكَىويُ:ط

-6احلءق//صېئ  ىئىئىئ  ی  ی  ی  ی   (6)ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ      ېئ (5)ۇئ
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ؿا ةُكَىويُ:ط كَيُوَ ػىؿا َُمٕ يُٓايُتًَهِ ؿُّٖك يُّ با. 8

                                                 
 
 واتُ ةُكَاِْ ػىؿا بُٖاتِٓ هنا. ( )أَسْا(: 1)
 . 1/30(: يألشزقٞ -١اسباز َهبلِواُْ )( 2)
 بايُنِ ًَٓذطاك طُكّ يإ مؤك هاكؿ.  :واتُ( )بسٜض ؾسؾس(: 3)
 واتُ ُٓوثُكّ تىْـو بًَُٖن. ( )عات١ٝ(: 4)
 يُى يُؿواّ يُنِ يُبٔ ًَُٖٓك. ( )سطَّٛا(: 5)
 واتُ كَِط و يل و ثؤخ. ( )اعذاش(: 6)
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. 42-41الذارايت/ص(1)ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   ۀ  ڻ     ڻ ڻڻ     ں    ں
زيَ ًٌَُْٖت و  نُ تىعيى وًًَُٓاِْ،بايُنِ بًَُٖنّ يُْاوبُكَإ بؤْاكؿٕ-عاؿ-)بؤ هناؿاِْ طُزي:واتُ

 تا يُْاوّ ؿَبلؿو يًَهِ ُٖيةـَوًَاْـ(.  ،نُ ًٖض ًوًَهِ ُْؿًٌََٖوُوَ ،بايُنِ وَٖابىو

                                                 
 
 وًهِ وكؿبىو وَى كِووَنِ مَكؿّ وَكيى.( )ايسَِٝ: 1)
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 بةندى دووةم
 

 ))ضريؤكى ؾاهَح((
" ؿاواّ َىؿث٘" و ػىاوَْـَناًْإ ع باْطُوام بؤ ػىاثُكهوِ ع مياؿَكِؤيِّ نىًٓـَ ع "َىؿث٘ػاْىوَناِْ ")

ايةض" ع َىعذًنَيُى ؿَنُٕ ع تُقًُٓوَّ ؿوفَٓايُتّع هُكِبليِٓ سىًرتَنُ ع ثًالٕ ؿاْإ بؤ وًوِٓ "ُ
 (" َىؿث٘يُْاوٓىوِْ طُزي "

 

 ًود" و خواوةُدةكاُياْثهخاُووةكاُى "
َىؿ"ّ ؿياكّ ُْنلؿووَ، بُيةهى ُٖك ًَٖٓـَ يُةُكَايٌعوًَهِ ػعىاؿا   ثد٘ قىكٓإ ًًَىَّ ػاْىوَناِْ طُزي"

ِ  ، ؿَكؿَنُويَت نُ ػاْىو و ًىيَِٓ ًٌْوُد  يعُنِ   يإ يُُْٓـ ْاوُٓيُنِ ًاػاوّ يإ يُٓعُْـ بعُكماي
-)ُٖكوَٖا بلِواُْ ػىؿا ِٓ نلؿ بُطعُزي :.. وات9ُالفجرر/صڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ ُكؿئ ؿابىوَ:طب
ػاْىوَناًْإ زيَ ؿكوهت ؿَنلؿ و يُؿؤيةُنُؿا ًٌْعوُد    نُ بُكؿّ طُوكَّ ًَْىًٓاناًْإ ؿَبلِّ و-َىؿثد٘ 

ًعىيَُٓناِْ  ببىوٕ(.. يُّ ٓايُتُؿا َُبُهت يُ وًُّ ؿؤيةُنعُ )ايعىاؿ( ٓعُو )واؿٍ ايكلّ(يعُ بعىوَ نعُ       
( طىْـّ )احلذعل( بعُو ًعىيَُٓ    ايسٚا٠ًٌْوُد بىوِْ ُٓو طُيُّ يُػؤطلتىوَ. مؤكبُّ ؿاهوإ طًَلَِواًٍْ )

َىؿ( ْاوبلاوَ. ثد٘ نُ بُ )بريّ  ،ؿاؿًََْٔ و باهِ برييَهًٍ ؿَنُٕ -َىؿث٘ -هُكَنًُّّ ػانِ ًٌْوُاِْ 
ؤًعوىوٕ،  طِ ع تبىى ع بُالّ ُٓو بعريَؿا كِ   ؿا يُدُْ يُطُأل ٖاوَآلِْ  -ذلُـ-ثًَغَُبُكّ ثًٌَُوا إ 

( يُٓاوّ بريَنعُ غؤْعُوَو يُؿَوكوبعُكّ ٓعُو ْاوٓعُيَُ ؿاًٌْعٔ.       ؾدشاب١ بُآلّ كِآّ ُْؿاوَ بُٖاوَآلٕ )
(و ) عى(و )َٓعاف(و   ٖدد  -)ددد  ُْٓـئ بوًإ ثُكهوىوَ، يُواَُْ بوِ )وؿ(و -َىؿث٘-ُٖكوَٖا طُزي 

 . ٖوـ. ..(1)(و )الت(وَٓا٠)
 

 ؤ خواثةزضتىباُطةواش ب
َعىؿ" ْعاكؿ تعانى باْطًعإ بهعات بعؤ       ثد٘ ػىؿاّ َُمٕ )ُاحل(ّ ًَْلاوو ثًَغَُبُكّ ػؤّ بؤ الّ طُزي "

ثُكهوِٓ ػىؿاو وامًَٖٓإ يُ)بت ثُكهوِ(، ُّٓ ثًَغَُبُكََ بُطُيُنُّ ػؤّ طىت: )طُزي ػعؤّ تعُْٗا   
ُ يُػاى ؿكوهعوِ نعلؿووٕ و   ٖاوَيةِ، ٓىْهُ ُٖك ػىؿايُ ن ػىؿا ػؤّ بجُكهذي و ًٖض نُهًَو َُنُٕ بُ

و ٖؤو ٓاَلِامَناِْ ٓعاوَؿإ نلؿُْوًَعِ بعؤ هعامنلؿووٕ.      نُ ُٓو ػانُ ٓاوَؿإ بهُُْوَ ،ياكَُتِ ؿاوٕ
(و ٓاناُْيُ يُهُكتإ، ؿَبًَعت ًَٓعىََ وَى ٓعُكنِ    فكٌدانُوا بىو َاؿاّ ػىؿا ػاوَِْ ُٓوبُػٌٍ و )

                                                 
 

 (. 1تأزٜذ ايعسب قبٌ األضالّ. يًدنتٛز دٛاد عًٞ. زواُْ )( بل1ِ)
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ياُّْ ثًٌَىوتإ و تؤبُّ يُالبهُٕ و  ْاَو هُكثًَِٔهُكًاْوإ ؿاواّ يًَؼىًبىوِْ زيَ بهُٕ يُهُك ُٓو طى
ًَوإ ْنيهُو ْعناّ ْنانعاك طرياؿَنعات و يعُطىْاِٖ تؤبعُناك ؿَبىوكَيعت طعُك بعاوَكِّ          ؿيةًٓاَ بٔ ػىؿا ي

ۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئ    ۇئوئ  وئ (1)ەئ  ەئ  ط ث ًَٖٓابًَت و يُ ْنانَُ ؿا ؿيوؤمو كِاهوطؤ بًَعت: 

ص حب    خب  مب  ىب  جبی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ ىئ  ی  ی  ی         ىئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ
 . 61ىود/

 

 ى كوغِدة شيادةزِؤيى
ثًَغَُبُكَنُّ ػىؿايإ بُؿكؤػووُوَو بُؿَّ باْطُوامّ ػىاثُكهوّى ػىا بُيعُنطلتٔ و   -َىؿثد٘ -طُزي 

ُايةض( ثًَغَُبعُكيَهِ هُككِاهعت و ؿَهعجاى بعىو و ٖعًض       :يُػىاتلهاُْوَ ُْٓىوٕ يُناتًَو ؿا ُٓو )واتُ
 يإ ُْؿَويوت.  يُنِ يُهُك طُياْـِْ ثُياَُنُّ زيَ نلآ ثاؿاًت و

يُناِْ  يإ نلؿ يُ تاّ و ًَٓقَ ُٖهت ثُكهوِ يُنًَو يُ ؿاب و ُْكيوُناِْ ُٓو طُيُ ُٓوَ بىو مياؿَكِؤيِ 
ػؤيإ ؿا وَى ػىاكؿٕ و ػىاكؿُْوَو ؿاًٌْذي يُ ػاْىوّ طلْ  و قًُُْ  ؿا. )ُايةض(ّ ثًَغَُبُكيًٌإ 

ّ ُٓو ؿاب و ُْكيوُياِْ ؿَنلؿ وث ّ ؿَطىتٔ: )ٓايا واطىَإ ؿَنُٕ طىايُ ػىؿا  بُكُٖيةووِ
ؿَهبُكؿاكتإ ؿَبًَت يُهُك ُٓو سايةُتِ ْامو ًْعُُتُ مياؿ يُكِاؿَيُو يُػؤًوإ ؿيةًٓإ نُ هناّ ػىؿاتإ 

يُو بُكوبىوّ وػىكَا  تىوَ ْابًَت؟ ٓايا ُٖكوا بُٓاكَمووّ ػؤتإ يُو باؾ و بًَووإ و ناكيَن و كِووباكاُْ و
ًريئ و ثًَطُيٌوىاُْ غؤٕ و ػاْىو ًٌْوطاّ دىإ و طلْ  يُبُكؿّ ؿاتاًلاوّ ًٓانإ ؿكوهت بهُٕ و 

ّ  بُب بانِ و ْاَُهٔىالُْ تًايإ ؿا بقئ و ثاًإ هىثاهِ ػىؿا ُْنُٕ يُهُكيإ و نلِْىوًِ بُْـايُتِ
ّ َٔ بهُٕ يُو  رت يُػىؿا برتهٔ و طىيَلِايُيةِبؤ ُْبُٕ يُهُك ُٓو َُٖىو ًْعُُتُ طُوكاُْ؟ ؿَ ًٓ

ّ ةُكَاِْ ُٓو ؿَهت بوواُْ َُنُٕ  ّ ًَٓىَّ ث  ؿَنُّ. ُٖكوَٖا طىيَلِايُيةِ نُ كِيَُٓايِ ،ةُكَاْاُْؿا
ؿا  بىوٕ ؿَنُٕ، ُٓواُّْ نُػلاثُو بُؿناكّ يُمَوّ ياػِ و نُ مياؿَكِؤيِ يُهُك ػؤيإ بُنفلو هُكثًَِٔ

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ط يَطايُنِ ٓانوامّ ْامأْ:بووؿَنُُْوَو كِ

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڃ  

ڈ  ژ    ژ      ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     ڎ  ڎڈ

ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ     (2)گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ

ص ﮲   ﮳ ھ  ے  ے  ۓ  ۓ        (4)ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  (3)ڻ
 152-141الش راء/

                                                 
 
 َىؿ ع ُاحل ع ّ بلاياصيإ بؤ ْاكؿٕ. واتُ يُنُي و ناكّ ػؤيإ. ث٘واتُ بؤالّ طُزي ( )ٚاىل مثٛد(: 1)
 واتُ بُكووبىوَُنُّ ُْكّ و طُيٌوىوَ. ( )طًعٗا ٖكِٝ(: 2)
 مّـاو مياؿكَِوو يىوتبُكمٕ. واتُ ًاكَمإ يُؿاتآًًِ بُكؿو بًٓاها( )فازٖني(: 3)
ّ فيعإ َعلؤظ    يُ طلْطُ ُٖيُ نُ باًرت وايُ يُؿًْاؿا بُكِاؿَّ ثًَىيووِ يُّ ةُكَاُْؿا ٓاَافَيُى بؤ ُٓو كِاهوِ( )ٚال تطٝعٛا أَس املطسفني(: 4)

 ُٖواو ٓاكَمووَ ُْةوًُّناِْ مياؿبهات.  ُٖوأل بـات ُْى َُٖىو ُٖويًَهِ ُٖك بؤ بُكفَوَْـًُّ ؿًْايًُّناِْ بًَت و تاّ وًَٓقّ ػىاكؿََُّْى
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 ّ ؿَطىتٔ: ُٖك يُ وتُناِْ ؿيهُّ )ُاحل( ُٓوَبىو نُثِ
ٱ  ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ      ڀ  ٺ     ط

.. واتُ 74األعراف/ص ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  (1)ٿ  ٿ  ٿٺ   ٺ  ٺ
ؿو يُمَويٍ ؿا د ّ ٓانِ بؤ )ُٖكوَٖا ُٓوَ بُياؿ بًَُٓٓوَ نُ ػىؿا ؿواّ طُزي عاؿ ًَٓىَّ ًٌْوُد  نل

ؿا نؤًهِ دىإ ؿكوهت ؿَنُٕ و يًُٓاناًٍْ ػاْىو  نلؿُْوَ نُ يُ قُؿثاأل و ؿًَوايًُّناِْ مَوّ
ؿكوهت ؿَنُٕ و يُبُكؿّ ًاؾ ؿايـَتأً. دا ًَٓىََ ًْعُُت و ٓانُّ ػىؿا بُ ياؿبًَُٓٓوَو يُهُك مَوّ 

 َواّ َُبٔ(. ػلاثُو ٓاًىوب ًََُُْٓوَو يُهُك ةُهاؿو ػلاثُ بُكؿ
 
 

 " داواى ًوعجيصةيةن دةكةًْودثه"
يُنإ باوَكِيإ بُو بُكْاَُيُ ًَُْٖٓا نُ )ُايةض( ٓاَؤفطاكِّ ث  ؿَنلؿٕ، ُٓو كِيَطُ كِاهوًًُإ  َىؿّث٘

ُْطلتُبُك نُثًٌاِْ ؿابىوٕ، بُيةهى ُٖك بُػُيةُةاويإ ؿاؿَْاو طىايُ عُقًةِ تًَو ٓىوَو هًشليٍ َُٖىو 
ُْهوِ ؿاطرينلؿووَو واّ يًَهلؿووَ تا ػؤّ بُثًَغَُبُكيَهِ كَِواْعُنلاوّ ػىؿابناًَْعت.   ٖؤَ و ُٖهت و 
يُنُّ ثًٌإ بـات و بًوعُيةًًََُٓت   نلؿ َىعذًنَيُنًإ بؤ بُيةطُ يُهُك ثًَغَُبُكيَوِ ُٓوإ ؿاوايإ زيَ

ا بًًَُىَيُنِ ْآاهعايِ  نُبُكِاهوِ ثًَغَُبُكَ. ُٓويٍ يُبُكاَبُك ُٓو ؿاوايُؿا سىًرتيَهِ ًَٖٓا نُ ػىؿ
نُ ػلاثُّ ؿَكُٖم ُْنُٕ و ْابًَت ٓاماك بـكيَت ،ػُيكِ نلؿبىوو ةُكَاِْ ث نلؿٕ(2))ةري َ يىف( و ْاوامَ

و ؿَكبهليَت و هىاكّ ثٌوِ بدي و هُكّ بلِٕ، ُٖكوَٖا ػىؿا كِؤفيَهِ ؿياكّ نلؿبىو بؤ ٓاوؿاِْ سىًرتَنُو 
ُكًَُِّ هناّ هُػوًٌِ زيَ نلؿٕ طُك ؿَهعـكيَقّ بهُْعُ هعُك    بؤ ُٓواِْ تليٍ كِؤفيَهِ تلّ ؿاْابىو، ٖ

﮵  ﮶    ﮷  ّ ُٓواُْوَ: ط ّ سىًرتَنُ بُْـَ بُ هُالَُتِ و هُالَُتِ نُ هاةِ ،ّ طُياْـٕ وت 

﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮽    ﮾  ﮿  ﯀  ﯁     ې       ې  ې  ې  ى   ى  ائ   

. 156-153شررررر راء/الصۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ    ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ
ٱ  ٻ  جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث   ُٖك يُّ باكَيُوَ ػعىؿاّ َعُمٕ ةُكَىويعُ: ط   

. واتُ )ًَُٓعُ سىًعرتيَهُإ ؿاْعاوَو )ْعاكؿووَ( بعؤ      28-27القمرر/ص (3) پ           پ  پ  پٻ  ٻ  ٻ
       ُ ك ٓعاماكو  تاقًهلؿُْوَيإ و تؤَ )ُّٓ ُعاحل( ٓعاوَكِوإ و ٓعاوؿَيلّ هعُكَزلاًَإ بعُو ٓعاكاًٍَ يُهع

                                                 
 
 واتُ بُػٌٍ وًْعُُتُناِْ ػىؿا. ( )آال٤ اهلل(: 1)
 يُّ ػُيل نلؿِْ سىًرتَنُ طىتلاوَ نُ ُٓو سىًرتَ يُبُكؿيَهِ طُوكَوَ ؿَكٓىوَ.  ُٖك ؿَكباكَّ ُٓو ًًَىَ ْآاهايِ( 2)
ؿا نعُبؤّ تعُكػإ نعلاوَ(. واتعُ يعُكِؤفّ       ؿَنات بؤ ػىاكؿُْوَّ يُو كِؤفَّواتُ )ُٖك بًُُ ٓاويَو ػاوَُْنُّ بُْـّ ( )نٌ غسب ضبتكدس(:  3)

 هُكَّ ػؤّ ٓاَاؿَ ؿَبًَت. 
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ًُٓهُزلُيإ بطلَ و ثُيُ َُنُ. ثًًٌَإ كِاطُيُُْ ٓاوّ ٓعُو بعريَّ يًَّعإ ؿَػعىاكؿَوَ ؿابعَُ نعلاوَ       
يًَُْىإ ُٓوإ و سىًرتَنُؿا )كِؤفيَو بؤ ُٓوإ و كِؤفيَو بؤ سىًعرتَنُيُ( و ُٖكاليُْعَُ يعُكِؤفّ هعُكَ     

 ؿا ٓاَاؿَبًَت(.  )ْؤبُ(ّ ػؤّ
 

 تةقيِةوةى دوذًِايةتى
نُ بؤ َاوَيُى يًَُْىيإ ؿا َايُوَو يُطقوطًاّ هُكَمَويِ ؿَػىاكؿ. بُآلّ كِؤفيَعو ؿَٓعىوَ هعُك    سىًرتَ

ٓاوَنُو كِؤفيَهِ تليٍ كِآّ زيَ ؿَطريا. بًَطىَإ كِاطلتِٓ يُهُك ٓعُّ سايةعَُ بعُث ّ ويوعوِ موكبعُّ      
ٕ بعؤ ؿَكنعُوتبىو.   يا،ػُيةهِ بىو يُطُيُنُّ )ُايةض( ٓىْهُ يعُوَؿا كِاهعوِ ثًَغَُبعُكيَوِّ )ُعايةض(    

ََُُٓ ًِٓٓ ثًاوَاقىوآلٕ و ؿَهُآلتـاكاِْ ُٓو طُيعُّ تلهعاْـبىو و يعُ ْعَُإ وتًآعىوِْ َىيةعو و       
ؿَهععُآلتًإ ؿَتلهععإ. ٖععُك بؤيععَُ يُْاػععُوَ كِقًععإ يُسىًععرتَنُ ُٖهععواو ُٖيةىيَوععوِ كِنُبععُكّى   

ُهوِ بُو ُٖيةىيَووُ ًُكِػىامياُّْ ؿوفَٓايُتًًإ بُكاَبُك )ُايةض( و باوَكِؿاكإ طلتُبُك، )ُايةض(يٍ ٖ
ُٓوإ نلؿو ثًًٌَِ طىتٔ: )ُّٓ طُزي ػؤّ بؤِٓ ثُيُ يُؿاواّ ُٓو هعنايُ ؿَنعُٕ نعُ ثعًٍَ تُوبعُنلؿٕ      

نلاوَ(؟ بؤِٓ ؿاواّ يًَؼىًبىوٕ يعُػىؿاّ ثعُكوَكؿطاكتإ ْانعُٕ تعانى كَِظيًَهوعإ       ُٖكًَُِتإ ث ّ زيَ
وَآلّ ؿا وتًإ )ًَُُٓ تىوًِ ُْطبُتِ و ًىوَِ بىوئ بُٖؤّ . نُِٓ ُٓو طُيُ بُؿبُػوُ يُ.ث بهات(؟!.

تؤو ُٓواُّْ باوَكِيإ يُطُيةوآًَٖاوَ، ُٖكوَٖا تىوًِ ب باكاِْ و كَِزلُكؤيِ بىوئ يُو كِؤفَوَّ نعُ بعُو   
ؿا ًوًَهِ ُٓوتؤ بؤ ُْطبُتِ و ًعىوَِ يعُ    باْطُوامَوَ ٖاتىويُٓ الَإ(.. )ُاحل(يٍ طىتِ: )يُكِاهوِ

ِ   ،يُ ِْ ٓاكاؿا  ٓىْهُ َُٖىو ٖؤيُناِْ ٓانُو ػلاثُ و ػًَلوًُكِ يُالّ ػىؿاوَيُ، ػىؿاَ بعُّ ْاكَِسعُت
ٺ  ٺ   ٺ  ٿ   ٿ  يُ تاقًوإ ؿَناتُوَ تانى باوَكِبًَٓٔ و بنأْ ٖعُك ػعىؿا ثٌعت و ثُْاتاْعُ: ط    

ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ    (1)ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦٿ  

.. ؿَهعُآلتـاكَ ثايعُؿاكَ يىوتبعُكمَناِْ ٓعُو طُيعَُ      47-46لنم//اص   (2)چ  چ   ڃڃ  ڃ  ڃ
و بُكْاَُنُّ بُآلّ ٓعُو بعاوَكِؿاكَ بع      -ُايةض-هُكمٌَْوِ باوَكِؿاكاًْإ ؿَنلؿ يُهُك باوَكًَِٖٓاًْإ بُ

 ِ يعإ يُُٖيةىيَوعوِ ػؤيعإ ؿَنعلؿ و بؤًعًإ       ؿَهُآلتاَُْ يًُِٓٓ ُٖفاكإ و ُٓوهاوإ بىوٕ و ؿانعؤن
 ًَٖٓاوَ: -ُايةضع َنلؿُْوَ نُ ُٓوإ باوَكِيإ بُثُياَُنُّ ؿووثات ؿ

ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ   ط

ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    چڃ  چ  چ  چ

 . 76-75األعراف/ص ڈ    ژ  ژ  ڑ      

                                                 
 
 وات ًَُُٓ ًىوّ وُْطبُت بىوئ بُٖؤّ تؤوَ. ( )اطريْا بو(: 1)
 واتُ تاقِ ؿَنليَُٓوَ. ( )تفتٕٓٛ(: 2)
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 ضةزبسِيِى حوغرتةكة
ُؿا ٓاويإ بُؿيوِٓ باوَكِؿاكإ ُٖيةُٓؿَٖات. تُْاْعُت  ؿَهُآلتـاكإ و هُكاِْ ُٓو طُيُ ِٓ ؿّ بُو سايةُت

بُودىؿّ سىًرتَنَُ يًَُْىاًْإ ؿا. يُواًُُْ ًَٖٓـَ مٍ بىوبًَت نُ ٓافَيةُناِْ ُٓواِْ تلهعاْـبًَت، يعإ   
ٓاوَنُّ زيَ مَوت نلؿبٔ يُناتِ مؤكبىوِْ ٓاتاز ؿا بُ ٓاو، ٖعُوكَٖا واؿيعاكَ يعُوََ تلهعابٔ فَعاكَّ      

ُٖؤّ ُٓو سىًرتَوَ مؤكبًَت، واؿياكيٍ بىوَ َُٓاُْ َُٖىوّ واّ زيَ نلؿبٔ ُٖويةِ نىًعوِٓ  باوَكِؿاكإ ب
يُّ يُاليعُٕ ثًَغَُبُكَنُياْعُوَ ٓاكِاهعوُيإ نعلاوَ      سىًرتَنُ بـَٕ هُكَِكاّ ُٓو ٓاطاؿاكّ و ٖؤًـاكّ

َنُ بهُوٕ، نُٓعِ  ؿَكباكَّ هناؿاًْإ و ُٖكًَُِ زيَ نلؿًْاًٌْإ بُتًآىوٕ طُك بُػلاثِ تىػِٓ سىًرت
ُٓوإ ب باناُْ سىًرتَنُيإ هُكبلِّ و ؿاواًًإ يُثًَغَُبُكنُيإ نلؿ نُ ُٓو هنايُّ ُٖكًَُِّ ثع  زيَ  

نُ ُٓو ػؤّ ثًَغَُبُكيَهُ يُاليُٕ ػىؿاوَ بؤيإ كَِواُْ  ،نلؿووٕ ثًٌَِ ػات بؤيإ تانى بؤيإ بوُغيًًََٓت
ُكاَبُك ةُكَاِْ ػىؿا( )ُايةض( ُٖوايةِ ث  ؿإ نُوا هعناّ  نلؿُْياْـا ب نلاوَ. يُٓاهت ُٓو بُكَبُكناِْ

 ػىؿا ؿواّ هَِ كِؤف ث يإ ؿَطات و بُهُكياْـا دًَبُد  ؿَنليَت:
ک  ک  ک  ک   گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ           ڱ      ط

چ  چ    (1)چ..ُٖك ؿَكباكَّ واؿَّ هنانُيإ ػىؿا ةُكَىويُ: ط77األعراف/صڱ

 . 65ىود/صڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڍڇ  ڇ   ڇ  ڇ
 

 ثيالْ داُاْ بؤ كوغتِى ؾاهَح
ؿا ْؤ ثًاوّ ؿَهُآلتـاك ُٖبىو نُ ُٖكيُنُّ ُْٓـ نُهًَهًإ يُطُألؿا بعىو و ٖعُك   -َىوؿث٘-يًَُْى طُزي 

     ّ و ثًَهعُوَ يعًَُْىػؤيإ ؿا    يُنًًُإ هُكهُػت تلئ ب بعاوَكِ و بعُؿناكتلئ نعُي بعىوٕ يُهعُك مَو
ّ نؤببىوُْوَو ثًالًَْه نعُ   ،ًإ ؿاْابىو بؤ نىًوِٓ )ُايةض(. هىيَٓـيًٌإ بُ ػىؿا ػىاكؿبىو يُهُك ٓعُوَ

و نُي و ناكَناًٌِْ بهىفٕ، ثاًإ طُك اليُْطلإ و ػنَاِْ بًَٔ و بُؿواّ بهىفاًْعإ ؿا   بًَُِْٗٓ ػؤّ
ك ُٓوَّ طىايُ ؿابطلٕ يُهُ تاواُْنُيإ بهُٕ و ث  بطُكِئَ و ؿاواّ ػىيَُٓنُّ بهُٕ، ُٓواًٍْ ْهىويةِ يُ

 ُٓوإ ُْ ٓاطاؿاكّ نىًوِٓ بىوٕ و ُْ بًُـاكيًٌإ تًَـا نلؿووَ. 
بىوٕ ُْػٌُنُيإ وا ؿاكِيَقابىو تا بًًَُىَيُنِ نت  -َىوؿث٘ -ُٓو ْؤ ثًاوَ ؿَهُآلتـاكَ نُ هُكاِْ طُزي 

                                                 
 
ؤبُمٍ ؿاُْكاُْ، ػؤ ُٓطُك ُٖك تًُْا يُى نُهًٌعًإ ناكَنعُّ ٓعُزلاّ    ػىؿا ناكّ هُكبلِيُٓنُ)عكل(ّ ػووؤتُ ثاأل َُٖىو ُٓو ب  باوَكَِ ػ( 1)

ُ فتٓدادٚا ؾداسبِٗ فتعداط٢ فعكدس    ؿابًَت يُنًَهُ يُوإ ٓىْهُ ػىؿا يُدًَطايُنِ تلّ قىكٓإ ؿا ةُكَىويُ: ) ٕ :( واتع نُهعًَهِ هُكًعًَت و    )ٓعُوا
ًَلَنُيُوَو بُدىكُٓتعُوَ هعُكّ بعِلّ(، دعا ٓعًرت ٓعُو         ب ثُكوايإ يُػؤيإ باْ  نلؿو ناكَنُيإ ث هجاكؿو ُٓويٍ سىًرتَنُّ ػوع  وُ فيَعل  ٌع

بعاكَّ ٓعُوَّ   ب باوَكِاُْ بُثًالٕ ؿاْإ وقايٌ بىوًْإ بُكِاثُكاْـِْ ناكَنُ بًُـاكٕ يُد بُد نلؿِْ تاواُْنُؿا. يََُُ ؿا ثُْـيَو وَكؿَطعلئ ؿَك 
ك ناتًَهًٍ يُػلاثُيُى ب ؿَْ  بىوٕ و يُتىاْاًًإ ؿا ُٖبىو كِووبُكووّ بٓعُوَ  طُيًَو َُٖىويإ ٖاوناكو ثٌوًىاِْ يُنرتٕ يُٓانُو ػلاثُؿا و ُٖ

ُ .يُ ُٓوا ػىؿا بُهناّ تًَهلايِ و طٌوطري هناّ َُٖىويإ ؿَؿات يُهُك ُٓو ب ؿَْطِ :)ٚاتكدٛا فتٓد١   .. يُو باكَيًُُوَ ػىؿا يُقىكٓاْـا ةُكَىويع
 ..  25األْفاٍ/-التؿٝدي ايرٜٔ ظًُٛا َٓهِ خاؾ١(
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ُيإ بىو و بُآلّ ػىؿا ٓاطاؿاكّ ُٓو ًْامَُٓثُية ،و ثلِّ )ُايةض( و نُي و ناكو ػاُْواؿَنُّ بهىفٕ
ٓرياؿَّ وا بىو ُٓو ثًَغَُبُكَّ ػؤّ و ػاُْواؿَنًُِ كِمطاكنات يُو ثًالُْ، تًآىوًٍْ ُٖك بؤ ُٓو 

چ  ڇ  ڇ   ڇ       ط ثًالْطًَلِاُْبىو نُ ُْياْناًْبىو يُ نىآوَو ٓؤٕ يُْاو ؿَبلئَ:

ڑ  ڑ  ک  ک    (2)ژ  (1)ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ

ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ک  ک    گ  گ  گ  گ

  ےں  ں  ڻ                  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ  ھ     ھ  ھ   ھ

 . 52-48النم//ص ے      ۓ  ۓ   ﮲ ﮳      ﮴
 

 ًود"ثههةُاوضووُى طةىل "

﮹     ﮸ط بىوَ، ُٖكوَى ػىؿا يُو باكَيُوَ ةُكَىويعُ: ؾاعك١(َىوؿ ع بُُٓعياػُ ) ث٘-بلؿِْ  يُْاو

بُو ؿَْطُ طُوكَيُّ ٓاطليَهِ ٓامسعإ ؿَطىتليَعت نعُ     ؾاعك١(وًُّ ). 44الرذارايت/ص ﮻  ﮺  
ّ ًَْىإ ؿوو باكطُّ دًاوامّ ناكَبايِّ هاكؿو طعُكّ يعإ ثعؤمَتًغ و     ثًَو ؿيَت يُ ًىكًًَهِ ناكَبايِ

ًَوعُوَ،  ّ يُمَوّ ْنيو بب ًَْطُتًغ )َىدب وهايًب(، دا ُٓطُك ُٖوكيَهِ باكطُّ )َىدُب(ّ ناكَبايِ
ِ         ُٓوا تُموويُنِ ناكَبايِ ًَعت و بعُك باكطعُّ )هعايًب(ّ ناكَبعاي ّ  ّ بعُو ناكتًَهلؿْعُ ؿكوهعت ؿَب

يإ يُنطلتٔ )احتاؿ( يُتًَُْهِ هُك مَوّ ؿكوهت ؿَبًَت و يُنوُك  ،بىوُْوَ )اهوفلا ( ؿَنُويَت و بُتاأل
ُكوَٖا طُك بُكؿّ طُوكًَِ زيَ بًَت ُٖك ًوًَهِ هُك ُٓو ًىيَُٓ ؿَهىوتًًََٓت، ؿكَػت بًَت يإ َلؤظ، ٖ

 بًَت ؿَيلِووػًَت.  وكؿّ ؿَنات و طُك بًٓاو هاػوُاًٌِْ زيَ
نلؿُْوَنُو كِاؿَّ ًَٖعنّ   ( ويَلاِْ ؿَنات ثُيىَهوُ بُكِيَقَّ بلِّ بُتاألؾداعك١ كِاؿَّ ُٓوَّ نُ ُٓعياػُ)

مََري يُكمَّ  :/ واتُزدفد١ وًُّ ) يُنًُُوَ. قىكٓإ يُُْٖـيَو ًىئَ ؿا يُبليوِ ُٖكؿوو باكطُ ناكَبايِ
ؿَْ  و ٖاواكّ مؤك طعُوكَ(ّ   :/ واتُؾٝش١ؿَْطِ بُكمّ بًَُٖن( ووًُّ ) :/ واتُطاغ١ٝتىْـ( و وًُّ )

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     . ط67ىررررررود/صں         ں     ڱ        ڱ  ط ًَٖٓععععععاوَ بععععععُناك

 .. 78األعراف/ صں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ط..5احلءق//ص
(َ ْاوبلاوَ، يُواًُُْ ؾٝش١( ؿَْطًَهِ طُوكَ ؿكوهت ؿَنات بُوًُّ )ؾاعك١عياػُ)دا يُبُك ُٓوَّ ُٓ

يُكمَيُنِ واّ يُطُألؿا بًَت نُ يُ بىوَُيُكمَ بًَٔت و َُٖىو ؿيةًَو بُكِووؿاِْ يُكميُٓنُّ بًُكميًََٓت و 
د يعُنِ ؿيهعَُ   تانى  )ٜطػد٢(  كِآًةُنًًََٓت. يُواًُُْ يُد ّ ػؤيُوَ ثٍُ بٗاويَت و مياؿَكِؤيِ بهات

نُ قىكٓإ بُٓعُْـ طىمكاًعوًَهِ ؿّ بعؤ     /(. دا ُٓو وَهفاُّْ تلطاغ١ٝبطليَوُوَ، بََُُ ْاوبربيَت بُ )
 (ّ ؿاْاوَ ؿَكبلِيًَٓهِ ؿكوهت و تُواوَ نُ وَهفِ ًىيَُٓواك و ٖؤناكو ؿياكؿَناِْ ؿَنات. ؾاعك١)

                                                 
 
 ع هىيَٓـيإ ػىاكؿ. تكامسٛا باهلل(: )سًفٛا ايُٝني( ( )1)
 بًُُو ُٖيةـَنىتًُٓ هُكّ. ( )يٓبٝتٓ٘(: 2)
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 يةم بةندى سَى
 ))ضةُد ثةُد و واُةيةن(( 

ىيـا ع باْطُوام بؤ ًؤكَِ يُؿفّ مؤكؿاكاِْ ًَٗىكِ ع واُْيُى يُبىيَلّـا ع ٓاناَِ ػؤبُمٍ ؿاْإ ًَاْلَِوّ يُبقيَ)
 (تًآىوُْ ع ؿاواّ يةًَؼىًبىوٕ و تؤبُنلؿٕ و ًىيَُٓواكَناًْإ

 
 ًياُسِةوى هةبريَويدا

وَيُ ؿاواّ كِيَهِ يُ دىإ و بُٖاؿاكَناِْ قىكٓإ بؤ بًٓاؿْاِْ ُْتُوَيُنِ ها  و يُنطلتىو ُٓ يُكِيَُٓايِ
طلتعىوٕ،   نلؿووٕ و كِيَطُّ ؿَهت بووّ و ثُكَ و بوونلؿِْ ًْعُعُتِ زيَ  ؿا زيَ و ًَاُْكَِويِ يُبقيَىّ

ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ُٖكوَى يُ ٓايُتُنُؿا يُهعُك ماكّ )ٖعىؿ( ٖعاتبىو:ط   

ّ  هعووّ ػعىؿاّ يُهعُك بًَعت      -.. ثًَغَُبُكّ ػىؿا )ٖىؿ(129-128الشر راء/صەئ   ؿا  ع يعُو وتُيعُ
ثلهًاكيإ زيَ ؿَنات و ؿَيةًَت: )بؤِٓ ُٓو َُٖىو نؤًو و تُالكَ طُوكاُْ يًُعىيَُٓبُكمَنإ ؿا ؿكوهعت   
ؿَنُٕ؟ ٓايا بؤ ُٓوَيُ تانى كِاؿَّ ؿَويةَُُْـّ و ؿَهعت كِؤيٌعوىويًوإ بناْليَعت وَى ٓعُوَّ بُتعَُاّ      

  ُ ناكّ بًٓاوهعاػوُاِْ طعُوكَؿا هُكمٌَْعوِ    َاُْوَو َُْلّ بٔ يُهُك مَوّ؟(.. )ٖىؿ(ّ ثًَغَُبعُك يع
طُيُنُّ ؿَنات، ٓىْهُ ُٓوإ ُٓو دؤكَ ػاْىوبُكَيُيإ بَُُبُهوِ ًٌْوُد  بعىوٕ و سُواْعُوَ بًٓعاؿ    
ُْْابىو، ؿَْا هُكمٌَْوِ ُْؿَنلؿٕ يُهُك ُٓو ناكَ، بُيةهى بُسُمو ٓاكَموويإ يًُعاْامّ بعُػؤوَنلؿٕ و   

نؤًو و بايةُػاُْ بُكماُْيإ بًٓات ْابىو، ُٓوََ ُْكيوًَهِ عُبُهِ  و ػؤبُطُوكَمآًُْوَ ُٓو يىتبُكمّ
ؿا ويَلِاّ ُٓوََ  يُنِ بًَنكاوَ ٓىْهُ يُثٌت ُٓو ناكاُْوَ بُتَُاّ َُْليِ بىوٕ يُمَوّ و ؿَهت بوويِ

 ّ ؿًْاَ نَُُ.  نُ َُْلّ )ػًىؿ( َُسايةُ و ػؤًِ
   ُ وَو ًْعُُتععُناِْ ػىؿايععإ بريؿَػاتععُوَو )ُععايةض(ّ ثًَغَُبععُكّ ػععىؿاَ ع طُيُنععُّ وكيععا ؿَناتعع

بُتايبُتًٍ ًْعُُتِ ًاكَمايِ يُهُك ؿكوهت نلؿِْ ػاْىو يعُ ٓعًانإ ؿاو يعُ ؿاتاًعًِٓ بعُكؿّ ٓعُو       
نلؿٕ يُو ًْعُُتعُ، ٓعىْهُ بعُو     ُْمآًًْإ ْهىويةِ ًٓاياُْؿا، ُٖكوَٖا هُكمٌَْوًإ ؿَنات يُهُك ث 

ػىؿاّ ماْعاو ناكبعُد  ٖعَُىو ٓعُو َاْاياْعُّ يُيعُى وًعُّ        كَِةواكَيإ ػؤيإ بُمٍ وطُوكَ ؿَبًِٓ، 
 ڳ  گگ    گ    گ    ک      کط وَى ةُكَىويععُتِ: نؤنلؿووَتععُوَ، وَى)ةععاكٖري(ؿا

  ۀ(1)ڻ   ڻ   ڻ    ڻ     ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

                                                 
 
ًَـايعُ، ٓعىْهُ ةعُكَإ )ةعٌ(ععُنُ بعُث ّ          ( )فازٖني(: 1) يُؿَكبلئ )تعبري (ؿا بُ )امسِ ع ةاعٌ ع ّ ةاكٖري(عُوَ ًٓعذعامَيهِ َُعٓعُويِ ت

ِّ( يُؿَكوامَ )باب(ّ )َفسَِٙؤ صيىوُْ ةًعًِ )طؤكِاِْ ؿَكوامَ )باب(عُنُّ ؿَطىتليَت، ب ( ؿَطُيعًَُْت، يعُ   سدرم (ععُوَ َاْعاّ ماْعايّى ًعاكَمايِ )    َنسَ
ًَت. َُٓعَُ ٖعُكوَى يعُ قعاَىي ؿايعُ، ْعاوّ بهعُك )اهعِ            َأغِسٚ بََطسَ(يٌُوَ َاْاّ )َفسَحَؿَكوامَّ ) ( واتُ )يىتبُكمّ وػؤبعُمٍ ماْعري( ؿَطُيعُْ

 ُكؿوو َاْانُ ؿَنات. ايفاعٌ(عُنَُ ؿَاليُت يُهُك ٖ
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 . 153-146الش راء/ص   ہ   ہ    ۀ
و كِووثاَايِ نؤًو و تُالكّ بُكم بُكم  َُٓلِؤَ يُّ هُكؿَََُإ ؿا ُْٓـ مؤكٕ ُٓواُّْ بؤ ةُػلوًاْامّ

ًَٓعُوَ. ٓعُْـ مؤكيٌعُ ٓعُو ثعاكَو َايةعُّ نعُ          و طُوكَ بًٓاؿ ؿًََْٔ و بُب  بانِ و ب  ٖعىؿَيِ ؿَدىوية
يُبُكؿَهوِ ُٓو ؿَهت بوواُْؿايُ. ُْٓـََ ٓاتادًإ بُ كِاويَقناك و ت طُيُُْكَ تعانى كِآ بُٖعُؿَكؿاِْ   

يُيإ زيَ بىوًًََوُوَ. ٓعاػل   و ًًَُْٖةٔ ُٓو َُٖىو عُبُهًُت و مياؿَكِؤيُِٓو ثاكَو هاَاُْيإ زيَ بطلٕ 
ًًًَُت ض هىوؿيَهِ ثِ ؿَطات بُو نؤًهُ طُوكَ و كِاميَٓلاوَّ نُ ًًَؤُْٖا ؿيٓاك و ؿؤالكّ ت  ؿًََٓت 

هاكإ و تُْٗا ثًاويَهِ ؿَويةَُُْـيٍ ػؤًِ و سُواُْوَّ زيَ ؿَبًًَٓت و بُُٖماكإ ػُيةهِ ؿيهَُ يُنليَ
ؿا ػنَُت بهُٕ و ػؤيإ بلَِتًَٓٔ. بُآلّ ًًٖٔإ ػؤكانِ تُواو و ػاْىويُنِ  و ثًٌُطُكإ يُ ٓىاكؿَوكّ

باَ و بُكطِ كِيَو وثًَهًإ ُْبًَت، ُّٓ وا باًرت ُْؿَبىو طعُك ٓعُو ثًعاوَ ؿَويةَُُْعـَ ػعاوَٕ نؤًعهُ       
ؤكَّ يعُناكوباكّ فيعاِْ ًًًَعُت ؿا    ؿا بقيايُو َُٖىو ٓعُو ثعاكَو هعاَاُْ م    يُػاْىويُنِ َاّ ْاوَْـّ

يُ طلْطُناِْ تلّ ػعُيةهِ. ٓعايًِٓ    بُناكبًَٓايُ بؤ بُطُكِػووُٓوَّ نٌوىناأل و ثًٌُهُمّ و ثًَىيووِ
        ِ ؿا  ًٓوالّ ٓعُّ ٓعَُهُ ؿاؿطُكَيوًعُ نؤَُآليُتًعُّ يعُؿأل و ؿَكووْعِ ًعىَيٓهُوتىاِْ و ثعُيلَِوناكاْ

ُك نؤيةُنُ كِاهت و ؿكوهوُناِْ ؿاؿثعُكوَكيِ نؤَُآليعُتِ   دًَطرينلؿووَ تانى نؤَُيةطُّ ًٓوالَِ يُه
 ّ  بًٓات بٓليَت و ثاًإ تانى ؿَهُآلتـاكإ و سانُاِْ نؤَُيةطُّ ًٓوالَِ يُوثُكِّ ًُوةىوِْ و بًَعـاك

ؿا بٔ بؤ ٓاطاؿاكبىوٕ يُ ُٖك ةُكؿ و ؿَهوُ و تاقًَُو نعُ ثعاكَ و َعايةِ ًًًَعُت بعؤ ٖعُواو ٖعُوَي و        
ُناًْإ بُناكبًَٓٔ، ٓىْهُ َاأل و هاَاِْ ؿَويةَُُْـإ )بعُ تًَعلِواْري و ياهعاّ قىكٓعإ(،     ٓاكَمووَ طُْـَية

يُ بؤ ًًًَعُت، ٓعىْهُ    ؿا بًَت، بُآلّ هىوؿَنُّ هىوؿيَهِ طٌوِ ّ تايبُتِ ُٓطُكِٓ يُ َىيةهـاكيَوِ
ۈ     ۇ   ۇ     ۆ  ۆ     (1)ڭ  ڭ  ڭط ػععىؿا يُكِاهععجاكؿَّ ؿا بععؤ بععاوَكِؿاكإ ؿَةععُكَىويَت:    

ِ . 5النسرءء/صا(2)ۈ ّ َُٖىاُْع َُؿَُْ ؿَهت  واتُ )ثاكَو هاَاِْ طَُقَو ُْةاَُنإ ع نُثاكَّ طٌو
ػؤيإ نُ بُ ٓاكَمووّ ػؤيإ ُٖيةى و نُوتِ ثًَىَ بهُٕ، ٓىْهُ ػىؿا ُٓو ثاكَو هاَاُّْ نلؿؤتعُ ٖعؤّ   

 بُكِيَىَبلؿِْ فيإ و طىمَكاْوإ(. 
 

 ُى ًؤوزِداباُطةواش بؤ غؤزِؽ هةدذى شؤزدازا
ّ ةُكَاِْ مؤكؿاكَ ًَعٗىكَِناِْ ػؤيعإ    ػىؿا يُهُك ُٓوَ هُكمٌَْوِ طُزي )ٖىؿ( ؿَنات نُ ثُيلَِويِ

ھ    ھہ  ہنلؿووَو بُو نلؿاكًًَإ ًايووُّ تُةلوتىوْابىوٕ و ب بًُِ يُكَِظيُتِ ػىؿا بعىوٕ: ط 

                                                 
 
: )طَُقَو ْاؿإ و ُْةاَُنإ( ٕ بُو ؿَهت بووَ ثاكَؿاكاَُْ ؿَطىتليَت نُ ثاكَوَعايةِ ػؤيعإ يعُكيَطاّ ْاؿكوهعوُوَ ػعُكز و      ( )ايطدفٗا٤( 1)

   ٍ ِ  ّ عُقًًاْعُوَ يعإ بعُٖؤّ ػلاثعِ و     الوامّ يعإ بعُٖؤّ تًَهٔعىوِْ ػىوكَِوًعوًإ و     ،ثُكَ وبعوو ؿَنعُٕ، ٓعُوي ّ ًعًَىامَناِْ   ْاكِاهعو
 بُناكًَٖٓاُْوَ. 

 واتُ ػىؿا ُٓو َاأل وثاكَيُّ نلؿووَ بُٖؤّ كِاطلتِٓ يُْطُكو ٖاوهُْطِّ بقيَىّى طىمَكاْوإ وبًٓات ْاِْ بُكفَوَْـًُّناْوإ. ( )قٝاَّا(: 2)
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  ﮽﮼   ﮺  ﮻   ﮸  ﮹    ﮷   ﮵  ﮶   (2)﮴   (1)ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲             ﮳

ُّٓ ٓايُتُ باْطُواميَهُ بؤ كِمطاكبىوٕ . 63-59ود/ىرص                                    ﯀  ﯁         ﮾  ﮿
ؿا هُؿاّ بًَُٖنّ ث ؿَمكْطًًََٓوُوَ  يُفيَل كِنًَفِ مؤكؿاكَ ًَٗىكَِنإ نُ قىكٓإ يُبُك طىآّ ثُيلَِوناكاِْ

كَِسِ و بُمَبلومَْ  و ُٖك مؤكؿاكيَهِ بُكُٖيةووهاكّ  ُك ػؤهُثًًََٓهِ ب تانى ػؤيإ يُفيَل ؿَهُآلتِ ٖ
ُٖم كِمطاكنُٕ نُ ؿإ بَُاةًَو ؿاْأًَْ. ةُكَايٌوُنُّ قىكٓاِْ ثريؤميٍ )نٌ دباك عًٓـ( تعُعبرييَهِ  
وكؿو طلْطُ، ٓىْهُ ػىؿا ؿوو هًفُتِ بؤ مؤكؿاكّ ػؤهُثًَٔ تًاّـا نؤنلؿووَتعُوَ، هعًفُتِ )دبعاك( و    
هًفُتِ )عًٓـ(.. )دباك(يٍ بُو نُهُ مؤكؿاكَ ػؤبُمٍ مإ و ؿيةلَِقُ ؿَطىتليَت نُ )ؿيعاكتلئ ْعُكيوِ(   

 ؿا.  ( و كِؤٓىوٕ وهُكْطىوّ بىوٕ تًاّباطٌْهىويةِ نلؿٕ )عٓاؿ(عُ يُثًَٓاوّ بُكطلّهلؿٕ يُْاُٖم )
 ُ ْـ هعوَُهاكيَهِ يىوتبعُكمو   ًٓوالّ قايٌ ْابًَت نُ ًىيَٓهُوتىاِْ ػؤّ دًةُوّ فياًْإ بـَُْ ؿَهت ٓع

ّ ٖعُواو   ُٓواًٍْ بًاْهُٕ بُنؤيًُّ ػؤيإ و َُٖىو دؤكَ هناوًُٓهُزلُيُنًٌعًإ ث بٔعًَقٕ و بعُث    
ٓاكَمووَناًْإ بُناكيإ بًَٓٔ، بُيةهى بُثًَُٔواُْوَ ًٓوالّ ًىيَٓهُوتىاِْ ػؤّ ٖإ ؿَؿات يُهُك ٓعُوَّ  

بًَُٖنو ؿَهُآلتًإ ْعُؿَٕ، ٓعىْهُ بعُد ًَٖٓاِْ ٓعاكَمووّ     نُ بُكِووّ ُٓو هوَُهاكاُْؿا كِاثُكِٕ و طىآ 
مؤكؿاكإ ثًَُٔواُّْ باوَكِّ كِاهوُقًُٓيُ، باوَكِيٍ كِيَنونُكاَُت بعُؿَكووٕ ؿَبُػٌعًَت و َعلؤظ يُٖعُك     

 ،يُ ثاهاويَهًإ بؤ فيَلؿَهوِ و الوامّ ِْ ؿَهُآلتًَهِ ًَٗىكِ)ةًٌِ( كِمطاك ؿَنات، باوَكِؿاكاًٍْ ًٖض 
ؤكٕ، بُآلّ ؿَهُآلتـاكاِْ هوَُهاك و ب باوَكِ نَُٔ، ػؤ ُٓطُك بُكِاهعوِ بعاوَكِؿاكإ ػىاميعاكّ    ٓىْهُ م

ؿا قىكباِْ ؿَؿَٕ و ؿَهوًًٌإ ؿَنُويَت، بًَطىَإ ػىؿاّ َُمٕ و باآلؿَهوًٍ  كِمطاكّ بٔ ُٓوا يُثًَٓاوّ
و يًَُْىٓعىوُْ:   ك مَكَكَُْـّنُ ٓاكَْىوهِ هوَُهاكإ ُٖ ،يُقىكٓإ ؿا َقؿَّ ُٓوَّ بُباوَكِؿاكإ ؿاوَ

 . 15ابراىي /صہ  ہ   ۀ    (3)ۀ  ط
ٓعىْهُ طعىآ يَُوعت و ثعُيلَِوناكّ ةعُكَاِْ ٖعُك )دبعاك( و         ،بًَطىَإ طُزي )عاؿ(يٍ بؤيُ ةُوتإ
ّ ؿًْاو كِؤفّ ؿوايًًٌاُْوَ يُْاوٓىوٕ و ٖعَُىو نُهعًَهًٍ ٓعُو     )عًٓـ(يَو بىوٕ، بُُْةلَت يًَهلاويِ

ؿَبًَت طُك ًَهُِٓ ُٖواوٓاكَمووناِْ ُٖك هوَُهاكيَهِ يىوتبُكمو ؿوفًََٓهِ ُٖم ٓاكَْىوهُّ تىوَ 
 بًَت. 

 
 واُةيةن هةبويَسيدا

ُٖك يُؿاهواُْنُّ )ٖىؿ(ؿا واُْيُى يُهُك بىيَلّ و دىكُٓت و ػؤبُػت نلؿٕ يُثًَٓاوّ بريوباوَكِؿا بُؿّ 
( نلؿبًَعت، بعؤ   ْدرز ُْةوِ ػؤّ تُكػإ ) ؿَنليَت، ُّٓ واُْيُ ٓلايُنُ بؤ ُٖك ٓانُػىامو ٓانواميَو نُ

                                                 
 
ُ    )دباز(:  (1) ِ    َلؤظِ ؿَهُآلتـاكّ يىتبُكمو كَِتهُكَوَّ ُٖم و ثُهٓـ ُْنعُكّ. طىتلاويٌعُ ٓعُو نُهعُي ؿا  نُيعُناتِ ُٖيةٔعىوٕ و تعىوكَِي

 يُػُيةو ؿَؿات يإ ؿَيهىفيَت.
 ْهىويةِ ناك يُُٖم و ػؤباؿإ بُو ًَٖنو ؿَهُآلتُوَّ نُ ُٖيُتِ.)عٓٝد(:  (2)
 مَكَكَُْـو ةُوتاوَ. ( )خاب(: 3)
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ڀ    ڀ  ڀ   بريو باوَكَِنُّ ُٓوَتا )ٖعىؿ( ثلِ بُطُكووّ ٖاواك يُطُيُنُّ ؿَنعات و ث يعإ ؿَيةًَعت: ط..   

)َٔ  :. وات55ُ-54ىود/صٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ
 بؤ ػىاؿاْاُّْ ًَٓىَ، ًَٓعىََ ؿَنعُّ   ػىؿا ؿَنُّ بًُايُت يُهُك بُكآُت و ب تاواًِْ يُو ًريى و ٖاوَأل

بُكيَوِ و بُكآُتُّ يُكَِةواكَنُتإ، ؿَ ًَٓىََ ػؤتإ و ػىاوَْعـَناْوإ   بُٓاطاؿاكو ًايُت يُهُك ُٓو ب 
بَُُٖىو ًَٖنو تىاْاتاُْوَ ًٓوإ ث  ؿَنليَت بُكاَبُك بُ َٔ، بًهُٕ و تُْاُْت بؤ تانُ هعاتًَهًٍ يعًَِ   

نُ )ٖىؿ(  ،(فهٝدْٚٞ مجٝعداّ ْر بـَ يُو ةُكَايٌوُّ ػىؿا يُهُك ماكّ )ٖىؿ( )كِاَُوَهذي(. بُٓانِ هُك
يعُ يعُو    يإ ْاتلهًَت و بانِ ِْ، ياُْوَ نُوا ُٓو بًُٖض ًًَىَيُى زيَ يُ غاتُ طىآ ؿَيُويَت ُٓو كِاهوِ

يُهعناو   َُٖىو ةلِوةًًَةُيإ طُك َُٖىويًٌإ ثًَهعُوَ نؤببٓعُوَو ثعًالٕ وةعِلةًأَل كَيعو ػعُٕ، ٖعُوكَٖا       
   ّ ِ  ٓاماكؿاًْإ ْاتلهًَت هُكَِكاّ ُٓوَّ نُ ُٓوإ بًَُٖنتلو مؤكتليٍ بعٔ، ٓعُّ بعىيَل يعَُ   و ٓاوُْتلهع

ًٌْععاُْيُنِ دىاْععُ يععُ ًٌْععاُْناِْ ٓععُو باوَكِؿاكاْععُّ ؿيةًًععإ ثععلَِ يععُ ًُٓععإ و ٖععَُىو ُٖهععت و   
يُ،  يًُاطلؿاِْ ْاُٖم ِْيُ.. ًٓـّ ًٖض تلي و بًًَُهًإ  ُْٓـيٌَُيُنًًٌإ بؤ ػؤًىيووِٓ ٓانوامّ

يُنِ ث البعـَٕ.   ٓىْهُ باوَكِؿاكإ عُقًـَيُنِ وَٖايإ ُٖيُ نُ ؿَتىأْ ُٖك َُتلهّى مويةِ و مؤكؿاكّ
ُ   كِامّ ُّٓ بىيَلّ  طُيُنُيٌعِ ؿَيةًَعت:   يُّ )ٖىؿ(يٍ ُٓوَيُ نُ ُٓو ثٌوِ بُػىؿاّ ػؤّ بُهعوىوَو بع

ِِ إِِّْٞ تََٛنًَِّتُ ع٢ًََ ايَِّ٘ زَبِّٞ َٚزَ) (.. ؿياكَ ُٖك نُهًَهًٍ ثٌت بُػىؿاّ ثُكوَكؿطاكّ ببُهوًَت و ثعُْا  بُِّهد
بؤ ػايكِ ػؤّ بُكيَت نُهُكٓاوَّ طٌت ًَٖنيَهُ يعُودىؿؿا ٓعُوَ ًايوعوُّ ُٓوَيعُ ػعىؿا تلهعُنُّ       
بُٓاكاَِ بؤ بطؤكِيَت و الوامًُّنُيٌِ بُ )ًَٖن( بؤ بطؤكِيَت. َلؤظِ ػاوَٕ باوَكِّ ٓانوامو باْطُوامناك 

كِاطلّ و كِامّ بىوِْ  و ػؤ ٓاتادًَهِ ًَٖطذاك ةلَّ بُػىؿاو بُو ثٌت بُػىا بُهوُٓ ُٖيُ ٓىْهُ ؿيةًٓايِ
 يُنِ يُثًَٓاوّ كَِماَُْـّ ػىاؿا ث  ؿَبُػًٌَت.  بُُٖك دؤكَ قىكباِْ

 
 ئاكاًى خؤبةشي داُاْ تياضوُة

ُتُواُْ ؿياكّ نلاوَ نُ ب باوَكِو ُٖكوَٖا يُٓريؤنِ )ٖىؿ (ؿا بُكِووِْ هُكَزلاَِ ؿفواكّ ُٓو طٍُ و ْ
يىوتبُكمو يُهوُّ ؿا كِؤٓىو بىوٕ.. يُنًَو يُو طُالُْ )عاؿ( بىوَ نُ قىكٓإ هُكَزلاَُ ْاػؤًُنُضيإ بؤ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     ڳژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گط وَهف ؿَنات:

ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ڻڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ

-15فصمت/ص ﮸    ﮹  ﮺  ﮷﮶ ﮵       ﮴     ﮳﮲   ۓ ۓ   ھ      ے  ے   ھ 
. واتُ: )طُزي عاؿ بُْاُٖم يُهُك مَوّ ػؤيإ بُمٍ ؿاْاو طىتًإ )ؿاػؤ ن  يًَُُُٓ بًَُٖنتلَ؟ بُآلّ 16

بُيةطُو ًٌْاُْ كِؤًُٓناِْ ًَُُٓ ؿَنلؿ. يُهُك ُٓوَ ًََُُٓ كًَُِبايُنِ تىْـّ هاكؿو  يإ يُ ْهىويةِ
وَكِههُكَإ بؤ ْاكؿٕ يُُْٓـ كِؤفيَهِ ًىوّ و مؤك هاكؿو ثلِ تُخ و تؤمؿا تانى هناّ هُكًؤكّ و 
ب ؿَهُالتًإ يُفياِْ ؿًْاؿا ث بًَٔقئ، بًَطىَإ هناّ كِؤفّ ؿوايًٌإ تىْـتل و هُكًؤكِناكتلَ و ًٖض 

 ؿَكيَهًًٌإ ْابًَت(.  هُكػُكو ياكَُتِ
و ػؤ بُمٍ مإ ؿَكٓعىوٕ و بعًَُٖنّ ػؤيعإ ةليىيعإ ػىاكؿبعىو، بعُّ       ؿا يىتبُكم طُزي )عاؿ(يٍ يُ مَوّ

ّ كِاهت وَكطًَلِاو ػىؿاَ هُكًؤكِوكيوىاو هعُكطُكؿاِْ نعلؿٕ.    ّ ػىؿاو كِآ ث يَُ كِوويإ يُ كِيَُٓايِ
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يُْاوّ بلؿٕ و تُةلوتىْاّ نلؿٕ. ََُُٓ بًَطىَإ ثُْـيَهِ ناكيطُكَو قىكٓإ ؿَخياتُ بُك ٓاواصيإ تعانى  
 تًٓرتئ واُّْ زيَ وَكبطلئ. بُ

ُٓو ًٓـيعاو ػؤُٖيةهًٌَاُّْ ُٓو هُكؿََُّ طُزي )ععاؿ(يٍ ٖعَُإ ًٓعـيعاو ػؤُٖيةهًٌَعاِْ ؿَويةُتعُ      
طُوكَو مهلًَنَناِْ َُٓلِؤًُ نُ بُثلِوثاطُْـَّ ماْوت و َُؿًَُْتُوَ يُػؤيإ بايِ بىوٕ، ُٓو ؿَويةُتاُّْ 

ًّاُْوَ ةليىيإ ػىاكؿوووَو بُٖؤيُوَ يُكِآّ ُٖم اليعإ ؿاوَو  نُ بُٖؤّ ؿَهت كِؤيٌوىويّى ًَٖنّ َاؿؿ
طُيُ نَُـَهت و بٔىونُناًْإ نلؿووَ بُنؤيًُّ ػؤيإ و هُكوَت و هاَاًْإ مَوت نلؿووٕ و تُْاُْت 

و ْاكَِوايعإ طلتؤتُبعُك ض    يُثًَٓاوّ ؿَهت بُهعُكؿاطلتِٓ ٓعُو هعاَاُْؿا ٖعَُىو ًعًَىاميَهِ ْابعُد       
ًوُٓطًَلِّى ٓافاوَْاُْوَوَ، ض يُ ًًَىامَناِْ نلِيِٓ ويقؿاِْ ُْٓـ نُهعًَهِ ْعُةى ْعنّ،    يًًَُىامَناِْ ة

ياػىؿ ثُكتُوامَنلؿٕ و يًَو ؿابلِيِٓ ؿَهوُو نؤَُيةُ تًَهؤًُكَنإ تعُْٗا يعُثًَٓاوّ ؿَهعهُوتُناًْإ و    
ِٔ َأغَدُّ َِيُ ًُٓجلايًووُناًْإ ؿا، مَاِْ سايةًًٌإ ؿَيةًَت: ) بُكفَوَْـّ ََ٠َّّ ُٖكوَى نُ يُٓايعُتِ   (َّٓا ُق

 (ّ هىوكَتِ )ةًِت(يٍ ؿا ٖاتىوَ. 15فَاكَ )
بُآلّ ؿَبا ُْػوًَو ٓاويًَو ًَْٔ و بريبهُُْوَو ٓاوكيَو يًََُقووّ ْنيو بـَْعُوَ نعُ ناكيطعُكتلئ ثُْعـّ     

لتىوَ نُ هُكَكِاّ يُػؤطلتىوَ.. ٓايا ؿَكهًَهًإ يُو هُكَزلاَُ تايةُّ ُٓيةُاًْاّ ع ًٖوًُك ع عُوَ وَكُْط   
ُ   ؿكو ُناِْ ػؤباؿإ بُ ؿا ؿًَعًإ طعىت: )ٓعُيةُاًْا يُهعُكوو      مَوّ ًَٖنو قىوَتُوَو ػؤبُمٍ ؿاْعإ يع

َُٖىاُْوَيُ( نُِٓ ٓاناًَإ ؿواّ ُٓو َُٖىو ؿكو اُْ ُٖك َايةىيَلاِْ و يُْاوٓعىوِْ مؤكبعُّ الواًْعإ    
 ىاِْ دُْطِ دًٗاًُْوَ تىوًًإ بىو. بىو دطُ يُو بُمئ و هُكًؤكًَُّ نُ يُاليُٕ هُكنُوت

 
 .. غويَِةوازةكاُياْ.داواى هيَدوغبووْ و تؤبةكسدْ و

ػىؿاٍ ثُكوَكؿطاك ُْٓـ ياهايُنِ بؤ دًٗاِْ َاؿؿَ ؿاْاوَ تا بُطىيَلَّ ُٓو ياهاياُْ ناكوباكيإ بُكيَىَ 
تانى بُث ّ هًووًَُهِ  بًَٔت، ُٖكوَٖا ُْٓـ ياهاوكِيَوايُنًٌِ بؤ دًٗاِْ نؤَُيةطُّ بًُُكّ ؿاْاوَ

يُو كِيَواياَُْ ُٓوإُْ نُ قىكٓاِْ ثريؤم دُػوِ  …تؤنُُو َُسهُّ فياِْ نؤَُآليُتِ بُكِيَىَ بربيَت
يُهُكنلؿووٕ و نُوا: )ُٓطُك طىْاٖإ و نَُوُكػًَُُّنإ و هُكثًَِٔ نلؿٕ يًَُْى ُٖك ُْتُوَيُى ؿا 

ٓىوِْ ُٓو ُْتُوَيُ ُٖكوَى ٓؤٕ بُهُك طُزي )ٖىؿ( و تًُُُْ بوًَٓٔ ؿَبُٓ ٖؤيُى بؤ بُؿبُػوِ و يًَُْى
يُوَ ًٌَُُٖو ٓاؾ يُؿواّ ٓاؾ و ُْوَ يُؿواّ  )ُايةض( ؿاٖات. ػىؿاَ يُكِآّ ًَْلكاوإ وثًَغَُبُكاِْ

نُ ؿَهت يُتاوإ ُٖيةطلٕ و ؿاواّ يًَؼىًبىوٕ بهُٕ يُهُك ُٓو  ،ُْوَ ةُكَاِْ بُطلؤّ ٓاؿََِ نلؿووَ
ىويإ و تؤبُّ يُال بهُٕ تانى بُػٌٍ و ًْعُُتُناِْ ػىؿايإ ؿَهوهُويَت و ػُتاو طىْاٖاُّْ ثًٌَ

ّ بجاكيَنٕ. ُٓوََ )ٖىؿ(ّ ثًَغَُبُكّ  بُكَِظيُت و بُمَيِ بُٖلََُْـ بدي و ػؤيإ يُكِم و تىوكَِيِ
 وِْو ؿَيهاتُ كِآ صيى نُ قىكٓإ بؤَإ ؿَطًَلِيَوُوَ ،ػىؿايُ ٓاَؤفطاكّ طُيُنُّ ؿَنات بُو ًًَىَيُّ

ېئ  ېئ  ېئ ىئ  ىئ      ۈئ   ۈئ       ۆئ     ۇئ  ۆئ   ط يُى بؤ ًََُُٓ:

)ُّٓ طُزي ػؤّ ؿاوا يُػىؿاّ  :واتُ.. 52ىود/صىئ  ی  ی ی  ی جئ    حئ
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ثُكوَكؿطاكتإ بهُٕ نُ يُطىْاٖاِْ ثًٌَىوتإ ػؤَ بًَت وثاًإ بطُكيَُٓوَ بؤ الّ و تؤبُّ يُال بهُٕ، 
يُناِْ وًهاِْ و ب باكاِْ  َُتلهِ هِ مؤكتإ بؤ ؿَباكيًََٓت و يًَُٓىَ طُك وابهُٕ ُٓوا ػىؿاَ باكاًَْ

ؿَكبام ؿَبٔ وػًَلو بًَلّ نٌت و ناأل وبقيَىيًوإ مؤك ؿَبًَت وًَٖنيَهِ مياتليٌوإ بؤ ؿَػاتُ هُك ُّٓ 
 ًَٖنَّ ًَٓوواتإ(.

ّ   ُٖكوَٖا قىكٓإ ٓؤًُْتِ ٓاَؤفطاكّ ٺ  ات: طؿَنع  نلؿِْ )ُايةض ثًَغَُبُك( بؤ طُيُنعُّ ؿيعاك

واتُ: )بؤِٓ ؿاواّ يًَؼؤًعبىوٕ  . 46النم// صٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ٹٺ   ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ
ّ ػعىؿا بهعُوٕ(؟! ٖعُكوَٖا     يُهُك طىْاُٖناْوإ يُ ثُكوَكؿطاكتإ ْانُٕ ُٖتانى بُك كَِظيُت و بُمَيِ

واتعععُ: )ؿاواّ . 61ىرررود/ص(1) حب    خب  مب  ىب  جبحئ  مئ  ىئ  يئ)ُعععايةض( ث يعععإ ؿَيةًَعععت:ط 
ثاًإ بطُكيَُٓوَ بؤ الّ ػىؿا ٓىْهُ طُكِاُْوَو ؿاواّ يًَؼؤًعبىوٕ ٓعاَلِاميَهٔ    ،بهُٕ و ؼؤًبىوِْ زيَيًَ

و  بؤ طريابىوٕ وثُهٓـنلؿِْ ْنا وثاكِاُْوَتإ(. طىْاًٍٖ ُْى ُٖك ْاكَِوإ، بُيةهى ميإ بُدُهعوُو ععُقأل  
كَنُ هىوكبًَت يُهُكّ، دآُطعُك  هًووُِ نؤَُآليُتًٍ ؿَطُيًَُْت. ناتًَو مياًٌِْ مؤكَ نُ طىْاٖها

طىْاٖباك ػًَلا ٖىًًاكبًَوُوَو ؿاواّ يًَؼؤًبىوٕ يُػىؿا بهات يُهعُك ٓعُو طىْاٖاْعُّ ثًٌَعىوّ و ٓعُو      
ياُّْ ُٓزلاَِ ؿاوٕ ويًًٌَإ ثًًُُإ بًَوُوَ ُٓوا ُٓو ةُهاؿو ْاَُٖىاكيَُ بٓربِ ؿَبٔ و  ػلاثُو بُؿناكّ

 بٓاةُّ ُٓوََ ٓاى بىوِْ تاى و نؤَُأل َُيوُك ؿَبًَت. ًىيَُٓواكيإ ؿَهلِكيَوُوَ، يُهُك 
ََُُٓ كِيَواو هىُْٓتِ ػىؿايُ ؿَكباكَّ ػُيةهِ ػؤّ وبُكِؤًِٓ بؤ ُٖك يًَهؤيةًاكيَهِ ًََقووّ ؿَويةُتإ 

 َ نعُ كفؿٕ   ،ؿَكؿَنُويَت طُك بًُويَت يُٖؤيُناِْ كِووػإ و بُميِٓ ؿَويةُتإ بهؤيةًَوُوَ. ُٓو ؿَويةُتاْعُ
و ويَلإ بعىوِْ ػاْىوبعُكَو    هوُّ و ػلاثُناكّ، ُٓوا ػىؿاَ ُٖك يُؿًْاؿا بُالوامّى ثُكتُوامَيِ يُهُك

ًٌْوطايإ هنايإ ؿَؿات، ًٓـّ ؿَهُآلت و هُكَوكيٍ يُؿَهت ؿَؿَٕ و نؤَُيةًًٌإ يًَو ُٖيةـَوًًََت 
    ّ و  هُكًععؤكِّو  و تععَُاعهاكإ و ٓاوٓععٓؤنُ ؿاطرينععُكَناًٍْ ؿَهععوًإ بُهععُكؿا ؿَطععلٕ و الوام

 فيَلؿَهوُيًإ ث ؿًََٓقٕ. 
 
 

 

 

 
 

                                                 
 
( )ٚاضتػفسٚا زبهِ اْد٘ قسٜدب صبٝدب    كِهوُيُنِ وَىؿاُْكّ ُّٓ نوًَبُ ُّٓ ٓايُتُّ وَى ػؤّ ًَُْٖٓاوَ، بُيةهى يًَُْىإ ؿوو نُواُّْ طُوكَؿا ( 1)

اّ ثٌعهًِٓٓ  ًَٖٓاوَو يُؿواّ نُواُْنًُُوَ َاْاًِ بؤ يًَو ؿاوَتُوَو ْامامن ُٖيةُّ ٓاخ بًَت يإ بُٓايُتِ ؿاْابًَت بُو دؤكَ ًُاةُيُ، بعُآلّ ؿو 
 (ّ هىوكَتِ ٖىوؿَ. )وَكِطًَل( 61ًُّ ٓايُتِ )( بؤّ ؿَكنُوت نُ ًُاةُّ ٓايُتُنُ وَى ُٓو بُضٝٛطٞ(ّ )َفسدات ايكسإٓتُواو يُ )
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 -بةزايى: 
 " ئيربآيٍ ... باوكى ثيَػةًبةزاْ "

   ّ ِ -و -ًٓرباًِٖ)هووّ ػىؿاّ زيَ بًَت( يُالّ ًىيَٓهُوتىاِْ ُٖك هعَِ ٓعايًِٓ )يعُٖىوؿ -و -َُهعًش
   ّ ّ        ًٓوالّ( ثًعُو ثايُيعُنِ طعُوكَ ًَٓعإ و ْعناو ًعهؤؿاك يعُوَ   ُٖيعُ و ْاوَنًُعِ ًٌَُٖعُ بعُ كَيني

ويُ ثًَٓاوّ باْطُوام بؤ ثُكهوِٓ ػعىؿاو   -عُمّ-بُهرتاوَتُوَ.. ٓىْهُ يُنًَهُ يُ ثًَغَُبُكاِْ ػاوَٕ 
 ؿا دًٗاؿّ نلؿووَوػؤّ ػووىوَتُ بُك َلؿًٍْ يُ ثًَٓاوّ ُٓو بريوباوَكَّ نُ ًُٓاِْ ثعَِ  بُيُى ؿاْاِْ

ثُكوَكؿطاكّ ويُّ كِووًَُوَ صيىوُْيُنِ ميٓـووّ  و. فياًٌِْ مزلريَيُى قىكباِْ ؿإ بىوَ بؤ ػىؿآًَّٖابى
 بؤ َُٖىو طُالِْ ؿواّ ػؤّ يُهُك ؿيةوؤمّى ةُْابىوٕ بؤ ػؤًُويووِ ػىؿا ػووؤتُكِوو. 

غَُبُكاُْ(و ُٖكوَٖا ثًُو ثايُّ "ًٓرباًِٖ" وبُكميِ ًإ وًهؤّ يُوََ ؿا ؿَؿكَوًًَوُوَ نُ )باونِ ثًَ
ُٖك نوًَبًَو يُ ٓامساُْوَ بؤ هُك ثًَغَُبُكيَو يُ ثًَغَُبُكاِْ ؿواّ ػؤّ ًَْلكابًَوُ ػعىاكَوَ يعُ وَٓعُو    

و  نعُ ٖعًض دعَِ    -ًٓرباًِٖ-. ََُُٓ دَّى َُقاًََهِ وَٖايُ بؤ (1)ثُيلَِوناكإ و كَُِٓيةُنِ ػؤّ بىوٕ
ِ( ؿوو نعىكِّ ٖعُبىوَ وػعىؿا نلؿووْعِ بعُ      َُقاًََهِ ؿيهُّ ثَّٓاطات، ٓعىْهُ ٓعُو )واتعُ ًٓعرباًٖ    

 ثًَغَُبُكو ْاويإ )امساعًٌ( و )اهشام( بىوَ. )ًٓوُاعًٌ( باثريَطعُوكَّ ثًَغَُبعُكّ ًٓوعالّ )ذلُعـ(    

(2)
  ِيٍ بُُٓٓو )ُْهُبًإ(بؤ ٖعُكؿوو نىكَِنعُّ   -سًذام-و باثريَّ عُكَبِ "سًذام"َ و عُكَب-

 ؿَطُكِيَوُوَ.( 3)(-قٝراز-ٚ -ْابت-)واتُ بؤ  -ًٓوُاعًٌ
ؿا  يُ عُكَب ؿا نلؿووَ، ُٖكوَى ػىؿا تًاّ -ًٓرباًِٖ-(ّ اب٠ٛقىكٓاِْ ثريؤميٍ ٓاَافَّ بؤ باونايُتِ )

﮲    ۓھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ..كِووّ طفوععاكّ نلؿووَتععُ ًُٓاْععـاكاِْ عععُكَب و ةُكَىويععُ:ط

يُٓؿا ًٖض .. واتُ: )ػىؿا يُ بُكْاَُّ ُّٓ ؿ78احلر//ص ..﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ﮵﮳  ﮴
ناكيَهِ قىكي و مياؿ يُ تىاْاّ ػؤتاِْ ثَِ ُْهجاكؿووٕ، بُيةهى ُٖكوَى ًُكيعُتُنُّ )ًٓرباًِٖ(ّ بابعُ  

ؿاوَ ْعاوّ   ػؤّ ْاوّ )َىهًةُإ(ّ زيَ ْاوٕ(. )ًٓوشام(يٍ ػىؿا نىكِيَهِ ثَِ طُوكَتاُْو يَُُوبُك ُٖك
ت و َُٖىو كِؤيةُو ُْوَ ػىاثُكهوُناِْ )بِٓ ْاوؿَبليَ -ًٓولآًٌ-)يُعكعىب( بىوَ نُ بُ ْامْاو )يكب(ّ 

اهلآًٌ(يٍ بُ ُْوَو وَُّٓ ُٓو ؿاؿَْليَت، يعُو ْعُوَ ػىاثُكهعواَُْ ؿا ٓعُْـئ ثًَغَُبعُك ٖعُبىوٕ       
َليُّ( ؿوايًًٓاُْ و ُٖكوَى )ًٓٓذًٌ( ؿَيطًَلِيَوعُوَ نعُ بعُ ًعىيَٓهُوتىاِْ ػعؤّ      -ّ نىكِّ -و)عًوا

ِ طىتىوَ: )ًٓرباًِٖ باونواُْو ؿيةؼؤ و ػؤًعشاأل   َ بىوَ بُوَّ نُُّٓ كِؤفطاكَّ َٔ ببًًَٓت دا بًًٓىيعُت
  (4) بىوَ ث ّ(.

باونِ ثًَغَُبُكاِْ ؿواّ ػؤيُتِ، ُٖكوَى  -ًٓرباًِٖ -نُ ، قىكٓاِْ ثريؤم ٓاَافَّ بؤ ُٓوََ نلؿووَ

                                                 
 
 (. 167بُكطِ يُنُّ. الثُكَ ) -ابٔ نجري-"ّ  ايبدا١ٜ ٚايٓٗا١ٜبلِواُْ نوًَبِ " ( 1)
ِ   بُكِاّ تًَهلايِ ًاكَماياِْ كَُِٓيةُى )ُْهُب ْاهإ( كَُِٓيةُنِ ثًَغَُبُك( 2) ٕ  و يعُى ؿَْطع ٕ   -ّ ػؤيعا ّ -ؿَبُْعُوَ بؤ)ععـْا  -ّ نعىكِ

 ًٓرباًِٖ(. –ّ نىكِّ -يٍ كَُِٓيةُنِ ؿًََٓوُوَ هُك )ًٓوُاعًٌ-ـْإع-أؿؿ(و
 (.221( الثُكَ )1بُكطِ )تأزٜذ ايطرب٣( ) :بلِواُْ( 3)
 (. 56: 8)يىسُْٓا /  (4)
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ڃ   ڃ  ڃ    ڄڄ  ڄ  ڄڦ  ڦ  ڦ  ڦ ػىؿاّ َُمٕ يُّ كِووَوَ ةُكَىويُ:ط

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڍڇ  ڇ  ڍچ  چ  چ  ڇ  ڇ     چڃ

ڳ   گ (1)ک  گ  گ  گ ک ڑ  ک  ک  ڑڈ  ڈ  ژ  ژ

 ...86-84االن ء// صڳ  ڳ   ڳ
َإ بُ ًٓرباًِٖ بُػًٌىَو كِيَُٓايًٌُإ بؤ  -يُعكىب-و -ًٓوشام -)نىكِاِْ ُايةض و بُكِيَنّ وَى  :واتُ

ِ  َإ يُوَوبُك )بعؤ ٖعَُا  -ْعىغ-ّ  ػىا ثُكهوِ نلؿووٕ، وَى ٓؤٕ كِيَُٓايِ و  ٕ َُبُهعوِ ػىاثُكهعو
ٕ -باْطُوام بؤ ناكّ ٓاى( نلؿبىو، يعُ ْعُوَناِْ )ْعىغ(يٍ     ّ -ؿاوؿو هعىيُضيا -و  -ٓعُيًىب -و ّ نعىكِ

ػىامو ٓانُناكيٍ  و، كِيَُٓايِ نلاواِْ ٓانُ ّ بلاطُوكَّ-ٖاكوٕ-و َىهاو  -يُعكىب-ّ نىكِّ -يىهف
يعُسًاّ  -و-مَنُكيا-ثًَغَُبُكاِْ وَى -غْى-ثاؿاًوًإ ُٖك الّ ًَُُٓيُ، ُٖكوَٖا يُ ُْوَناِْ ؿيهُّ 

نُ َُٖىويإ بعُ ٓعانُػىامّ و موٖعـو     ،ُٖبىوٕ -ًًًٓاي-َُكيُّ(و-ّ نىكِّع و)عًوا-نىكِّ مَنُكيا
-يددٛ( -و-يىْى-و-ُٓيًُهُ -ّ نىكِّ ًٓرباًِٖ و-ًٓوُاعًٌ-ؿواّ ُٓوإ ػىاثُكهوِ ْاهلابىوٕ،ًٓٓذا

تل دًانلؿووُْوَو  بَُُقاَِ )ثًَغَُبُكيَوِ( يُ ػُيةهِٖاتىوٕ. ػىؿاَ َُٖىوياِْ  -ًٓرباًِٖ-٣ بساشا٣
 تلؿا بُوَ ؿاوَ(.  ةُميةِ ُٓواِْ بُهُك ػُيةهِ

يُوَ ُٓوََإ بؤ كِووٕ ؿَبًَوُوَ نُ "ًٓرباًِٖ" باثريَّ َُٖىاْعُ، بعاثريَّ دىويُنعُو     يُّ ؿَقُ قىكٓاِْ
و ؿَطُْعُوَ، ٓعىْهُ يُبٓٔعًُٓ    . ثًَغَُبُكاِْ ُّٓ هعَِ ٓايٓعَُ يُبُٓٓعُؿا ثًَع    .طاوكو، َىهًةُاًٌُْ.

ٍَ و تُقعُيويإ ؿاوَ، ٓعُويٍ نعاكنلؿٕ بعىوَ بعُو ةعُكَإ و         وُٓهًةًَهِ دًَطريٕ و بؤ يُى ًْاميٍ ٖعُو
نُػىؿا بؤياِْ ْاكؿووَتُ ػىاكَوَو نُثًٍَ ُٖك ًوًَهِ ؿيهَُ ؿَكباكَّ ثُكهعوِٓ ػعىؿا    ،كِاهجاكؿاُّْ

 بىوَ بُتُْٗا. 

                                                 
 
 يُ يًَُْى ُٓو ُْوَو وَٓاُْؿايُ.  بلاماّ ًٓرباًِٖ بىوَ. ُٖك بؤيَُ بُ ؿَاليُتِ ُٓو تًَهُآلوّ( )يدٛ(( 1)
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 بةندى يةكةم 
 

 ديازدةى بتجةزضتى(())ئيربآيٍ  و
ًٓرباًِٖ ؿا وا يُ باونِ  -"ًٓرباًِٖ"و ػىاوَْـَناِْ "بابٌ"-ثًَطُيٌوِٓ "ًٓرباًِٖ" يُ ػانِ"بابٌ" ؿا )

ةُحتًَهِ  -نلؿِْ"ًٓرباًِٖ  ؿاؿطايِ -ًٓرباًِٖ بوُنإ تًَو ؿًَهًًََٓت -ؿَنات وام يُ بوجُكهوِ بًًََٓت
 (ماْووًاُّْ قىكٓإ 
 
 دا –بابى  –هة خاكى ثيَطةيػتِى ئيربآيٍ 

َ (1)بُبععُكاوكؿ يععًَُْىإ ٓععُوَّ يععُ )هععفل ايوهععىئ(    نععُ ماْايععاِْ  ،ؿا ٖععاتىوَو ٓععُو ًععىيَُٓواكاُْ
نُ هُكؿََِ)ًٓرباًِٖ( ْاطُكِيَوُوَ بؤ ٖعُماكَّ   ،)ًىيَُٓواكْاهِ( ؿؤميآُْتُوَ ؿَطُيُٓ ُٓو ؿَكَزلاَُّ

ٕ ؿَبلا، بُيةهى بؤ هُؿَّ ْعؤمؿَ )يعاػىؿ باًعرت    ؿووََِ ثًٍَ مايري ُٖكوَى ُْٓـئ هاٍَ و عُواّ واطىَا
بىوَ نُ َُٓلِؤ بُ ْاوّ  -ًٓرباًِٖ-ّ نًـاِْ(يٍ الْهُّ -. ًاكؤٓهُّ )ٓىوك(2)بًةًري( بؤ هُؿَّ سُظـَ

)َغري( ْاهلاوَو ؿَنُويَوُ ؿًَوِ باًىوكّ ًَْىإ ُٖكؿوو كِووباكّ )ؿجيًُ(و )ةىكات(ععُوَ. ثاًعإ )هعفل    
ِ ايوهىئ( ُٓوََإ بؤ ؿ نعُ   ،ؿا ٓعىوٕ بعؤ ْنيعو ًعاكّ )سعاكإ(      َطًَليَوُوَ نُوا ًٓرباًِٖ يُطٍَُ بعاون

 ؿَنُويَوُ ُٓوثُكِّ ػؤكٓاواّ ًَْىإ ُٖكؿوو كِووباك. 
بعىوَ.   (3)هُكٓاوَ عُكَبًُّناًٍْ واّ بعاي ؿَنعُٕ نًُعىَيِٓ ٖاتٓعُ ؿًْعاّ )ًٓعرباًِٖ( يعُ )بابعٌ(        

ُ -ابٌ ؿاؿَيةًَت: )نُوتؤتُ ًَْعىإ  يٍ يُ وَهف نلؿِْ ػانِ ب(4)ًََقووْىوي )ياقىوت( -ةعىكات -و-ؿجيًع
ِ  (5)ّ ؿَطىتليَت: هىاؿ. عُوَو ُٓو ػانُيُ نُ ثَِ ّ  يُؿايو بىوِْ )ًٓرباًِٖ(يٍ يُ هُكؿََِ سعىنُلِاْ

ّ -نٓعإ–ّ نىكِّ -صيلوؿ – َ -ّ نعىكِ –ؿا بعىوَ(. ًََعقووَ هعُغياْـوويُتِ نعُ يعُو مََاْعُّ       -نعى

 ؿا باآلؿَهت بىوَ. -عًَلام-ؿا، ًاكهواًُْتِ " بابٌ" يُ ّ تًَـا فياوَ يُعًَلام -ًٓرباًِٖ






 

                                                 
 
 . )وَكطًَلِ(. -َىهعا  –ئ( يُنُّ بًُُ يُو ثًَٓر بًُُّ نوًَبُنُّ هفل ايوهى( )1)
 َاؿَ )ابلاًِٖ(.  –يًبوواِْ  –( ( )دا٥س٠ ايعازف2)
 (. 162ف  – 1)ز –( تأزٜذ ايطرب٣ 3)
 ( َعذِ ايبًدإ )بابٌ(. 4)
نُ طىتلاوَ )هىاؿ ايعلام( واتُ ُٓو ػانُّ ًَْىإ  ،وُْبُو طىْـو ًاكؤٓهاُْ ؿَطىتليَت نُ يُٓىاكؿَوكّ ًاكيَهِ طُوكَ ؿايُ. بؤ صيى( "ضٛاد" 5)

 وطىْـو نؤَُيةطُناِْ ٓىاكؿَوكّ. )وَكطًَلِ( بؿس٠( ٚ )نٛف١()
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 ئيربآيٍ و خواوةُدةكاُى بابى
ِٓ بىوبًَعت؟ مآًْعِ ٓعُو بريوباوَكَِيعإ ياكَعُتًُإ ؿَؿات بعؤ        -بابٌ-بُآلّ ؿاػؤ بريوباوَكِّ ػُيةهِ 

ؿَنُٕ. يُ نوًَبعِ   -آًًِٖرب-تًَطُيٌذي يُو ٓايُتُ قىكٓاًًْاُّْ نُ باهِ بريوباوَكِو عُقًـَّ طُيُنُّ 
يُٖعُك   -بُكِاّ ػؤيإ-ؿاٖاتىوَ نُ: )ػُيةهِ بابٌ ُْٓـَٖا ػىاوَْـيإ ُٖبىوَ، ٓىْهُ "قؿ١ اسبكاز٠" 

ًاكيَهًإ ؿا ػىاوَْـيَهًإ بؤ ثاكاهوِٓ ًاكَنُ ٖعُبىوَ. يُنعُكت و ْاوٓعُو ؿيَٗاتُناًٌْعًإ ؿا ٓعُْـ      
ؤمّ بؤ ْىاْـًْإ هُكَكِاّ ُٓوََ نُ بًًَُىَيُنِ كَِمسِ ػىاوَْـيَهِ بٔىونًإ ُٖبىوَ بؤ ثُكهوّٓى ؿيةو

ًَهُِٓ ػىاوَْـّ طُوكَتليًٓإ بىوٕ. ثاًإ وكؿَ وكؿَ فَاكَّ ػىاوَْـَنإ نُّ بىوْعُوَ ؿواّ ٓعُوَّ   
ًَعو ؿَؿكاْعُوَ نعُ ٓعُوإ ٓعُْـ كِوػوعاكيَهِ ػىاوَْـَطُوكَنعُٕ يعإ ٓعُْـ           ػىاوَْـَ بٔهؤيُنإ وا ي

ِ   هًفُتًَهًري. بُّ كَِ ِ  ْطَُ ػىاوَْـ )َلؿى( بىو بُ ػىاوَْـّ )بابٌ(و طعُوكَّ ػىاوَْعـَ بعابً  يعُناْ
تليٍ. ثاؿًاناًٍْ ُٖهوًإ بُ ٓاتادًَهِ ًَٖذطاك ةلَ ؿَنعلؿ بعؤ يًَؼؤًعبىوِْ ػىاوَْعـ، ُٖكبؤيعَُ      

  (1)و ًُكبُتًإ يُ ؿَوكّ ؿاؿَْا(. ُْٓـئ ثُيهُكيإ بؤ ؿَتاًّى تفاقِ ْاوَاٍَ و ػىاكؿََُِْ
و فيٓطُيُؿا نُ )ةلَ ػىاوَْـّ( بايةِ بُهُك ؿانًٌَابىو و ُْٓـَٖا ثُيهعُكيإ بعؤ ُٓهعجاْـبىوٕ و    دا يُ

ّ تُواوّ بُ "ًٓرباًِٖ" بُػًٌِ بىو، ُٓويٍ بعُ   ؿَياْجُكهذي، ػىؿاّ ثُكوَكؿطاك ٖؤًِ ها  و كِاهوِ
( يُنعُو ٖعُكػؤّ   كِاّ كِاهت و هلووًِ )وَسِ(ّ ثُكوَكؿطاكّ ػؤّ ماًْبىوّ نُ بًَطىَعإ ػعىؿا )اب  

ناكبُؿَهت و ؿَهُآلتـاكّ هُك ُّٓ طُكؿووُْيُ. يُبُكَُُٓ ؿَيُويَت كِيَُٓايِ طُيُنُّ بهات و كِمطاكيإ 
بهات يُوًوُ ثىٓعٍَُ و بُتاآلُْو بُ ٓاَؤفطاكّ و ثُْـو وتُّ دىإ كِووّ ٓاػاوتِٓ تَِ ؿَنعلؿٕ و ؿاواّ  

 .ؿَنلؿٕ يُّ زيَ وام ًَٖٓإ يُو سايةُتُ ْابُدَِ
ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ط ػىؿاَ ُّٓ بُهُكٖاتُّ يُ قىكٓإ ؿا باي نلؿووَو ةُكَىويُ:

﮲  ﮳ ﮴  ﮵    (2)ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے           ے  ۓ  ۓ 

﮻              ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁                 ﮸    ﮹  ﮺  ﮷   ﮶ 

األنبيءء ص  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  (3)                             
/51-56 

  ُ بعُك يعُ    :واتُ: )بًَطىَإ ًَُُٓ بؤ ثىٓعٍَُ نلؿُْوَّ بت ثُكهوّى بٓربِنلؿِْ نفلو ًريى يُوَوبعُك )واتع
و عُقٌَ و ةُُُٖ ثًَىيوت و  فيلّ َىهعاو ٖعاكوٕ(ًٓرباًُٖإ بؤ ُٓو ناكَ ُٖيةبقاكؿو ُٓوع   ثًَغَُبُكيَوِ

نُ ٖعُك ًَُٓعُ    ،ُٖك ًاياِْ ثًَغَُبُكاُْ، ُٓويٍ بُّ عُقٌَ و ةُُُٖ ْاوامَيُوَ ؿا نُ ًايووُيَُإ ثَِ
ّ طىتٔ:)ُٓكَّ ُٓوَ بؤ  و ثَِ و طُيُ بت ثُكهوُنًُِ باونِ يُ كِووّ نلؿَ ؿَماْري ًاياِْ ثًَغَُبُكيَوِ

                                                 
 
 ( وَا بعـٖا. 211ْ ) – 2ز –وٍ ؿيىكاْت  –( قؿ١ اسبكاز٠ 1)
 بُكؿَواّ بىوٕ يُهُك ػُكيو بىوٕ بُ ثُكهوًٓاُْوَ(. ( )عانفٕٛ(: )2)
 كوهوِ نلؿووٕ(. )ؿ –( )فطسٖٔ(: )خًكٗٔ( 3)
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ِ   وام يُّ بت ثُكهوِ ًٍ طىتًعإ  يعُ(؟ ٓعُواْ   يُ ْآًَٖٔ و هُك قايةِ بىوٕ نُ ًٖض هىوؿو مياًَْهًعإ ْع
ّ ٓعُواصيإ يعُّ نعاكَؿا     )ًَُُٓ ُٖك يُ مووَوَ ؿيىَاُْ نُ بعاب و باثرياصيعإ ثُكهعوىويأْ و ًعىئَ ثعَِ     

ِ  ُٖيةطلتىوَ(، ًٓرباًًٍُٖ ثَِ يعُنِ   ّ طىتٔ: )ؿَّ نُوا بىو ًَٓىَ ػؤتإ و باب و باثرياْوإ يُ طعىَلِاي
يعإ طعىت: ٓايعا تعؤ ثعُياًََهِ ِكاهعوت بعؤ         ثَِيُوَ  كِووٕ و ؿياكؿإ( طُيُنُّ يُ وَآلّ ؿا بُ تىوكَيِ

ًًٖٓاوئ يإ طايةوَُإ يُطٍَُ ؿا ؿَنُيت(؟ ُٓويٍ طىتِ: )ُْػًَل بُكِاهوِ ؿَؿويَِ و ػىؿاتإ ػىؿاّ ٓعُو  
ًَِٓ((. نعُوا بعىو ثاهعاوّ ٓعُو طُيعُ بعؤ          ٓامساْاُْو مَوّ يُ نُ ؿكوهوِ نلؿوٕ و ًٍَٓ بؤتعإ ؿَهعُغي

: ُٓوإ باب و باثرياِْ ػؤيإ وا ؿيىَ نُ ُٖك ثُكهوىويأْ و ًٓـّ َُٓاًٍْ ثُكهوِٓ بوُناًْإ ُٓوَ بىو
و الوامَيُ  يإ بهُُْوَ. ََُُٓ ُٖك ُٓو بًاْىوَ ْا بُدَِ يإ يَُُؿا ُٖيةطلٕ و الهايِ ؿَبًَت ًىئَ ثَِ

         ٕ و  نُ تًَهـَكإ و ػلاثعُ نعاكإ يعُ ٖعَُىومََإ و هعُكؿًَََو ؿا يعُ بُكبعُكَناِْ نلؿْعِ ٓانوعاما
كِاهوهُكَوإ ؿا ؿَكّ ؿَبلِٕ، بُآلّ ُْٓـ الوامَ ُّٓ بًاْىوَ! نُ عُقًةِ ػؤيعاِْ ثعَِ ثعُى ؿَػعُٕ و وَى     

 ٓافَآلًٍْ دًةُوّ ناكوباكّ ػؤيإ ؿَؿَُْ ؿَهت نُهاِْ ثًٍَ ػؤيإ !!
قىتاك نات، ُٖكوَٖا يُو ُٓةواُْو ًوُ طُْـٍََ و  )ًٓرباًِٖ( ويووىويُتِ طُيُنُّ يُ بت ثُكهوِ 
يُوَ هُك ُٖيةـَؿَٕ، تانى بًاْطُيًَُْت بُو سُقًكُتُ طُوكَيُّ  ىٓعُآلُّْ يُ ٓاناَِ ُٓو بت ثُكهوِث

نُ ثًَىيووُ طٌت َلؤظًَهِ هُك ُّٓ ُٖهاكَيُ ػىامياكّ بًَت، واتُ ثُكهوِٓ ػىؿاّ تاى و تًُْا وًٖض 
﮴  ڭ  ۇ  ؿَؿواْـ: ط ًوًَهًٌِ بُ ٖاوٍََ بؤ ؿاًَُْْت، ُٖكبُّ سُقًكُتَُ ًٓرباًِٖ طُيُنُّ ػؤّ

ۇ          ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       ۉ  ې      ې  ې  ې  ى  

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

.. واتُ:  82-75/الش راءصېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی  جئ  حئ
اكؿَّ بوجُكهوِ، بُ طُيُنُّ طىت: ّ بت و ؿي و ثىٓعُيةِ )ًٓرباًِٖ( ؿواّ كِووٕ نلؿُْوَّ بَِ نُيةهِ{

)ُٓكَّ ًَٓىَ بُ وكؿّ هُكزلوإ يُو ثُكهرتاواُْتإ ؿاوَ نُ ػؤتإ و باب و باثرياْوإ ثًَىَّ ػُكيو بىوٕ يُ 
ػؤ ُٓطُك ًٍَٓ بُ تهاو ؿاواّ ًَٓىَُٓو دؤكَ ًواُْ بجُكهوِ و بُ طُوكَو ثريؤميإ بطلّ }ؿيَل مََاُْوَ؟

ٔ و يُ كِؤفّ قًاَُتًٍ ؿا هىوؿيَهِ ثَِ ْاطُئُْ، تُْٗا ػىؿاّ ثُكوَكؿطاكّ ُٓوا ؿوفَِٓ هُكهُػوِ ؿَب
ّ كاهت و ُٖك ػىؿاًُ كِمم  )اب( ؿَثُكهوِ ٓىْهُ ُٖك ػىؿا ؿكوهوِ نلؿووّ و كِيَُٓايِ نلؿووّ بؤ كَِّ

ٕ ُٖك ؿَؿات و َُٖىو دؤكَ ًْعُُتًَهِ بؤ َُيوُك نلؿووّ، ؿيوا ػىاكؿٕ و ػىاكؿُْوَ ثَِ و كِؤميِ يُ
يُنِ ؿا ًًفاو ٖؤيُناِْ ٓاكَهُكّ بؤ ؿابري ؿَنات. ًٓٓذا ُٖك  ػىؿايُ يُ ناتِ ُْػؤًّى ْاهاةِ

ؿا  ػىؿاَ ػؤّ يُ ؿًْاو يُ كِؤفّ تُواو بىوِْ فياِْ ؿًْاّ ؿا َٔ ؿََليًََٓت و ثاًإ يُ كِؤفّ ؿوايِ
و يُ طىْاِٖ ببىوكيَت يُ كِؤفّ ميٓـووّ ؿَناتُوَ، ُٖكوَٖا ًٖىاو تهاّ ُٖك يُ ػىؿايُ نُ يًَِ ػؤًبًَت 

 . }ؿا ؿوايِ
باوَكِّ ُٓو نُهُّ نُ بُ َُٖىو طًإ و ُٖهت و ٖؤَ و دُهوُيُوَ ػعؤّ   -ًٓرباًِٖ-َُُٓيُ باوَكِّ  

 ِ و  بُ ػىؿاّ ثُكوَكؿطاكّ هجاكؿووَ.. ُّٓ باوَكًَُِ َُٖىو ػُّ و ثُفاكَيُى يُ ؿٍَ ؿَكؿَنات و ؿيةًٓعاي
ًَت. ٓعُّ بعاوَكَِ ْعُةى )ؿَكووٕ( يُ)ػؤتُهعًًِ نعلؿٕ بعُ ُٓةوعاُْنإ(        ّ مؤكّ ثَِ ؿَبُػٌ ناَُكاِْ
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كِمطاكؿَنات و ْاًًَٖةًَت ثُْابُكيَوُ بُك وَٖعِ و ػعُياٍَ.. ٓعىْهُ ٖعًض كامم و كِؤمّ ؿَكو ًعًفابُػٍ و      
يُ تُْٗا ػعىؿاّ ثعُكوَكؿطاكّ دًٗاًًْعإ     فيًُُْكو َليَُٓكيَو و يًَؼؤًبىويُنِ تاوإ و طىْاٖاًٍْ ِْ

 ًَت. ُْب
 

  )ئيربآيٍ( داوا هة باوكى دةكات واش هة بت ثةزضتى بيَِيَت 
ؿا يُثًٌَُوَّ َُٖىو بت ثُكهوإ ؿا بىو، تُْاُْت يعُنًَو بعىو يُواْعُّ     باونِ ًٓرباًِٖ يُبت ثُكهوِ 

ِ  بوًإ ؿَتاًِ ٓعىْهُ   ،ّ يعُال ْعاػؤَ و قىكهعًٍ بعىو     و ؿَياْفلؤًت. ًٓرباًِٖ ُّٓ كَِةواكَّ بعاون
 ،ؿا، ُٖك بؤيَُ بُُٓكنِ ػعؤّ ؿَبًٓع    يُوَو ػؤًُويورتئ نُهًٍ بىو يُ ؿيةِ نُي بىو زيَ ْنيهرتئ

يُنُّ ٓاطاؿاكّ ناتُوَ. بُآلّ ؿاػعؤ   باوَكّ نُ ؿَبًَت بُتايبُتِ ٓاَؤفطاكِّ بهات و يُهُكَزلاَِ بَِ
ثُكِّ ُٓؿَب و ُْكّ )ًٓرباًِٖ( بُض ًًَىاميَو قوُّ بؤ باونِ نلؿبًَت؟ بًَطىَإ بُ مَاًَْهِ ػؤَ و بُو

ٖعىوؿَ بعؤ ػوعوؤتُ     وًْاّْى بُبُيةطُّ عُقًةًُّوَ بؤّ ؿواوَو بوجُكهوًُّنُّ بُ ناكيَهِ ثىٓعٍَُ وبَِ
  ڤٹ   ٹ  ٹ  ڤط كِوو. ُٖكوَى ػىؿاَ بُهُكٖاتُنُّ يُقىكٓاِْ ثريؤمؿا طًَلِاوَتُوَو ةُكَىويُ:

چ  ڇ  ڇڇڇ    ڤ  ڤ          ڦ  ڦڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ 

گ    گڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑک کککگ

ڱ ڱ  ںں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ     ڱ   ڳ     ڳ ڳڱ   ڳ    گ

﮵      ﮲  ﮳    ۓھ  ے  ے  ۓ  ھۀۀ ہہہہ  ھ   ھ      ﮶       ﮴  

﮾  ﮿  ﯀﯁                       ﮽  ﮼    ﮺  ﮻      ﮹  ﮸﮷

ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ        ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ 

 ..49-41مرمي: صی     ی  جئ  یی
واتاو ًًهاكّ ٓايُتُنإ: بُكِاهوِ وتُيُنُو هؤمو ويقؿاِْ بًوُكاِْ ؿَُٖفيًََٓت. هُكْر بـَ يُوَّ ٓؤٕ 

(ّ )بابُ طًإ: يعا  ْددا٤ ؿا وتُناِْ بُ ٓاَلامّ باْطهلؿٕ ) يُنِ ًٓرباًِٖ يُ هُكَتاّ ُٖك ٓاَؤفطاكّ –
ْنيو نلؿُْوَّ مياتلو بنواْـِْ ؿيةِ يُطٍَُ بُناكًَٖٓاِْ ُٓؿَبًَهِ مؤكو  ؿَنات بؤ ػؤ زيَ ؿَهت ثَِ أبت(

 ُٖيةى ونُوتِ دىإ.
طًعإ و   بؤِٓ ًعوًَهِ بعَِ  {ّ ؿَيةًَت:  و ثَِ )ًٓرباًِٖ( هُكَتا بُيةطُّ عُقًةِ ؿَػاتُ بُك ٓاوّ باونِ

ُْ )ؿَبًًَٓت( و ُْ )تىاْاّ ُٓوًَِ ُٖيعُ ٓعانُيُى   بَُّٗهت و ُْهت ؿَثُكهوًت نُ ُْ )ؿَبًووًَت( و 
؟! ثاًإ ُٖك ٓاَؤفطاكيِ ؿَنات و بُُْكيوِ ٖاوهؤمّ ْىاْـًٌْعِ بعاْطِ   }يإ ػلاثُيُنت تىوَ بهات

ؿَنات بؤ الّ ُٖم و باونِ بُُْةاَِّ كَِٖا وَهف ْانعات، ْعُباؿا بعاونِ ٓعُوَ بعُ )هعىونايُتِ بعُ        
 وَكطريِيَت. ََ كِووّ زيَبريوكِاناِْ( ؿابًَٓت و يُهُك ُٓو
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   ِ يعُوَ ؿَكْعُػات و    ُٖكوَٖا ًٓرباًِٖ ػؤّ بُػاوَٕ ماْووًَهِ مؤك ؿاْاًَْت تانى ػعؤّ يُهعُكوو بعاون
يعُ نععُ يعُ ػععىؿاّ    ّ طىتععىوَ: )َعٔ ُْٖعـيَو ماْوععوِ ثعَِ    ّ تعُكَ ْععُبًَت. بعُيةهى ثعَِ    بَُعَُ زيَ 

بعُ ثَّعِ ٓعُو ماْوعت و ماًْاكياْعَُ       ثُكوَكؿطاكَُوَ بؤّ ٖاتىوَو بُآلّ َُٖإ ًعت بؤتعؤ ْعُٖاتىوَو   
يُنامن بهُ، ٓىْهُ َٔ كِيَطعاّ كِاهعوت ثًٌعإ ؿَؿَّ. ًعُيواًٍْ نعُ       و كِيَُٓايِ ثُيلَِويِ ٓاَؤفطاكّ

ِ     هُكثًَِٔ يعُّ نلؿوويعت و    ّ يُةُكَاِْ ػىؿا نلؿووَ ُٓو تانُ ؿوفَُٓتُنعُ ؿووٓعاكّ ٓعُّ طعىَلِاي
 بََُُ ؿَتطُيًَُْت بُهناّ هُػوِ ػىؿا(.

ّ ؿَيةًَت: )ٓاّ ُْٓـ هُيلَ! ُٓكَّ ُٓوَ )ًٓرباًِٖ( تؤ كِووت يعُ   باونِ بُثُيُو هُكهىكَِاُْوَ ثَِ نُِٓ
نعُوت و بريوكِايعُت ثاًعطُم     بوُنإ وَكطًَلِاوَو بُتَُاًْت بًاْجُكهوًت. ؿَهعا ُٓطعُك يعُّ ٖعُيةى و    

ا بعؤ ٓعُوَّ فياْعت ثعاكيَنكاو     يُ، ُٓوا بُكؿباكاْت ؿَنُّ. د ُْبًوُوَ نُ ؿَكباكَّ كِيَطلتٔ يُبت ثُكهوِ
 بًَت، ُٓوا وٕ بُ يُبُكٓاوّ و يًَِ ؿووك نُوَ بؤ َاوَيُنِ مؤك ُٓطُك كِمطاكبىوْت ؿَويَت(..

ؿا تُْٗا بُ وتُّ )هعالّ عًًعو( وَآلَعِ ؿايعُوَ بعُ       و ؿَكنلؿِْ ًٓرباًِٖ يُبُكاَبُك ُٖكًَُِّ باونِ
ماكيَهًٌت تىوَ ْايُت، بُيةهى يُاليُٕ َٓعُوَ  ْاطات و ًٖض ٓا َاْاّ: )يَُُٓوَ ًٖض ْاػؤًًُّنت ثَِ

ها  و هُيًِ ؿَبًت، يُػىؿاَ ؿَثاكِيَُُوَ يًَت ػؤَ بًَت و هنات ُْؿات. ُٖكوَٖا ػىؿاّ ثُكوَكؿطاكّ 
ُٖكؿَّ واّ كِآًَٖاوّ نُ كيَنّ زيَ بًَٓت و ْناو ثاكِاُْوَّ طريابهات. دا ُٓطعُك بعُ ٖعؤّ )ٓعُوَّ باْطعت      

بطات، ُٓوا ًٓعـّ ػعؤّ يعُ تعؤو ًًًَُتُنًُعت ؿووكَثعُكيَن        ٕ بُ ػىؿا( ٓاماكت ثَِؿَنُّ بؤ باوَكِ ًَٖٓا
ؿَطلّ، ُٖكوَى ػؤّ يُو ػىاوَْـاًُْوإ بُ ؿووك ؿَطلّ تانى ُٖك تُْٗا ػىؿاّ ثُكوَكؿطاك بجُكهوِ ُْوَى 

 بُ ثُكهوِٓ ُٓو ػىاوَْـاُْ وَى ًَٓىَ بُؿبُػت و كَِْر بُ ػُهاك مب(..
ُ ػىؿا ثاكِاُْوَيُّ )ًٓرباًِٖ( بؤ يًَؼؤًبىوٕ يُ باونِ، يُناتًَهعـا بعىوَ نُبعُيةًَِٓ    بًَطىَإ ُّٓ ْناو ي

و وا بُ تَُا  ٓىًََـ ُْبىوَ يُ باونِ نُ ًٌَٖوا )ًٓرباًِٖ( بَِ ،ؿكاوَو ثُهٓـنلؿٕ و طريابىوِْ ْناناِْ ثَِ
ؿوفَٓعِ ػىؿايعُو ْايعُويَت    بىوَ باوَكِ بًًََٓت، بُآلّ ؿواّ ُٓوَّ بُ كِووِْ بؤّ ؿَكنعُوت نعُوا بعاونِ    

 كِاطُياْـ، ابلاًِٖ( بَّاليُّْى بَّبُكّ بىوِْ ػؤّ زيَ–ؿَهبُكؿاكّ بت ثُكهوِ بًَت، ًٓـّ ُٓويٍ )واتُ 
ڃ  ڃ      چ  چ     چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ُٖكوَى يُقىكٓاًٍْ ؿاٖعاتىوَ: ط 
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 اْ تيَم دةغليَِيَت "" ئيربآيٍ بتةك
ّ بؤ ًهاْـِْ ُٓو بواُْ ؿاْا بىو نُ طُيُنُّ ؿَياْجُكهت،  ؿا بلياكيَهِ ثُْٗاِْ يُؿيةِ ػؤّ -ًٓرباًِٖ-

( بىو نُ ويووِ طُيُ عًُُٞٓوَ بىو هىيَٓـّ يُهُك تًَو ًهاْـًْإ ػىاكؿو ََُُٓ كِيَطُيُنِ نلؿَيِ )
اِْ ػؤيًإ غاتُ كِوو يُهُك ُٓوَّ نُوا ٓعُّ بواْعُ ٖعًض    بطُيًَُْت و بُيةطُّ كَِو ُٓواًُ نلاوَنُّ ت 
بعـات. ؿيعاكَ    يُو تُْاُْت ْاتىأْ ٓاماكّ نُهعًَهًٍ بعـَٕ طعُك مياًَْهًعإ زيَ     مَكَكو قامازلًَهًإ ِْ

يُنِ طُوكَّ يُهُك ؿَكووِْ ػُيةهِ ُٖيُو مياتليٌُ يُ طاكيطعُكِّ   )بُيةطُّ نلؿَيِ(يٍ ناكيطُكيِ
يِ بُمَإ. )ًٓرباًِٖ( بؤ ؿَكةُتًَهِ طىزلاو ؿَطُكِا تانى ًْامَنُّ ػؤّ بُؿّ بًًََٓت، ٓاَؤفطاكّى كِيَُٓا

ُٓو ؿَكةُتَُ يُ كِؤفيَهِ واؿا ٖاتُ ثًٌَُوَ نُ بُ )دُفِْ طُيُنُّ( ؿاؿَْلاو يُ ًاك ؿَٓىوُْ ؿَكَوَ بؤ 
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طُيةُإ ْايُيوعُ ؿَكَوَو  ّ طىت )ًٓرباًِٖ( َُٓلِؤ دُفُْو بؤِٓ يُ ٓاُْٖ  طًَلإ. يُو كؤفَؿا باونِ ثَِ
بًُـاكيِ ٓاُْٖطُنَُإ ْانُيت و ػعؤت ؿيةؼعؤَ ْانعُيت؟(، ٓعُويٍ ٓعُْـ ٖعُْطاويَو يُطعُيةًإ ؿا        
كِؤيٌت، بُآلّ ُٖك موو بًاْىويُنِ كَِواّ بؤ ثُيـابىو تا بُٖؤيُوَ بوىاًَْت ػؤيًإ زيَ ؿوا غات و ًَُْٓت 

لؿو طىتِ: )َٔ يُؿَكنُوتِٓ ُٓهوًَلَؿا ُٓوَ ؿَػىيَُُٓوَ يُطُيةًإ، ُٓوَبىو تَُاًايُنِ ُٓهوًَلَناِْ ن
ّ وػُكيهُ تىوًِ ببًَت(، طُيُنًُِ يُوَ ؿَتلهإ نُ )ًٓعرباًِٖ(  –تاعىوٕ–نُ يُهُك يًَىاكّ ُْػؤًِ 

ًَٖٓعا تعا    بُّ ُْػؤًًُّ ُٓواًٍْ تىوَ نات، دا بؤ ُٓوَّ ًَهلؤبُنُّ ُٓواًٍْ ُْطليَوُوَ واميعإ زيَ 
 وُ ؿَكَوَ بؤ ٓاُْٖطِ كِؤفّ دُفُْنُيإ.يُطُيةًإ ؿا ًَُْٓ

بىو و هعىوكيٍ بعىو يُهعُك     يُّ بوُناًْاِْ زيَ ُٓويٍ يُوكًَُِّّ يًَىَّ كِؤيٌوبىو طُكِايُوَ بؤ ُٓو دَِ
ؿاْعا بعىو. بوعُنإ     تًَو ًهاْـًْإ. دانُ ؿَكةُتِ بؤ كَِػوا ٓىو بؤ ُٓو ثُيهُكػاُْيُّ بوعُناًْإ زيَ 

 رتَوَ بىوٕ و طُوكَتليًٓإ واتُ )طُوكَنُيإ( يُثًٍَ َُٖىوياُْوَ بىو.ُْٖـيَهًإ يُ تًٌُْت يُن
ّ يُبُكؿَّ بوُنإ ؿا بلِيَهِ مؤك يُػىاكؿٕ و ػىاكؿُْوَ ؿاْلاوَ نُطُيُنُّ بًُٓعـؿيعاّ   )ًٓرباًِٖ( بًِٓ

بوعُنإ و  ْنيو نلؿُْوَيإ ثًٌَهًًُإ ؿَنلؿٕ، ُٓويٍ بُطايةوُ ثَّهلؿُْوَ كِووّ نلؿَ  و ػؤ زيَ قىكباِْ
ًَعو ٖعًض بوًَهعًٍ يُواْعُ وَآلًََهعِ ُْؿايعُوَ ؿووبعاكَ زيَ         زيَ َّ بؤِٓ ْعاػؤٕ؟( نات ّ  ّ ثلهري: )ُٓك

ثلهًُٓوَ: )ُٓوَ بؤِٓ ؿَْطوإ ْايُت؟( ًٓٓذا ؿَهوِ كِاهوِ بعؤ الك نلؿْعُوَو ٖعَُىوياِْ بُتعُوكيَو     
َتلئ ػىاوَْعـيإ( وتُْاْعُت   ًهاْـو وكؿوػاًِ نلؿٕ. تُْٗا بوُ طُوكَنعُياِْ ًٌَٖعوُوَ )واتعُ طعُوك    

 ًٌَٖت. و ؿوايِ ثُيهُكػاُْنُّ بُدَِ تُوكَنًُِ بُؿَهوِ ُٓو بوُ طُوكَيُؿا ُٖيةىاهِ
 ُّٓ بُهُك ٖاتُّ ثًٌَىو ًًهاكّ ُّٓ ٓايُتاُْ بىوٕ نُ ؿَخيىيَُٓٓوَ:

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     (1)ڦ  ڦ   ڄط

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک   گ  گ     گ      ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     (2)گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  .. ُٖكوَٖا يُ قىكٓإ ؿاٖاتىوَ: ط.93-83الصءفءت/صہ   ہ  

 ..58-57االنبيءء/صٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ (3)ٱ  ٻ  ی     ی جئ   
ٖىوؿَيِ بت ثُكهعوِ   و بَِ ِْ ُّٓ بواُْ بُيةطُيُنِ ُٖهوـاكّ يُهُك ثىٓعُيةِ)ًٓرباًِٖ بُ تًَو ًهاْـ

ػووُ بُكٓاوّ طُيُنُّ نُ: ُٓطُك ُْٓـ ػىاوَْـيَهِ كِاهوُقًُٓ بىوْايُ ُٓوا بُكطليًإ يُػؤيإ ؿَنلؿو 
 يإ ُٖبىايُ(.  مياًًٌْإ بُُٖك نُهًَو ؿَطُياْـ نًُْاميَهِ ػلاثِ زيَ

                                                 
 
َ، واتُ يُواُْيُ نُ ثُيِلَوّ َُْٗعُدِ )ْععىغ(يإ نعلؿووَ يعُ ػعىا بُيعُى طعلتٔ و ًُٓاْعـاكّ ؿا.         –ْعىغ–يُ نؤَُيةِ  –( )َٔ غدٝعت٘(  1)

 ؿَطُكِيَوُوَ، ٓىْهُ ُْٓـ ٓايُتًَهِ ثًٍَ ُّٓ ٓايُتاُْ باهِ بُهُكٖاتِ )ْعىغ( ؿَنُٕ.  )ْدٛح(بؤ )غٝعت٘(دا يُ  )قُري(٣ )ٙ(
 : واتُ بُ ثُيُ و ثُْٗاِْ ٓىو بؤ الّ ػىاوَْـَناًْإ. ( )فساغ اىل اهلتِٗ(2)
 واتُ ُْٓـئ ثاكُّٓ وكؿو بٔىوى، وكؿوػاَ نلاو. ( )دراذا(: 3)
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يُّ سُقًكُتُ تًَطُيٌت و يَِّ ٓاطاؿاك بىوَوَ،  -فاثؤٕع (ّ ًُٓجلاتؤكّ ثًٌَىوتلّ  ًُٓجلاتؤك )ًٖـيؤًِ 
ُٓوَ بىو ْاوبلاو ثُيهُكيَهِ مزي بؤ )بىوما( بًٓات ْاو ًٌَٖوا نعاكّ بًٓعات ْعاِْ بُتعُواوَتِ بُٓعُزلاّ      

يعُّ   م( بىَُيُكمَيُى كِووّـاو يُنوُك ُٓو بوًُعِ بعؤ وكؿوػعاَ نعلؿ.    1596ُْطُيٌوبىو نُ هايةِ )
 باكَيُوَ طًَلِاوياُْتُوَ نُ )ًٖـيؤًِ(ّ ًُٓجلاتؤك بوُ وكؿوػاَ بىوَنُّ ؿايُ بُك تريو بُهىونايُتِ ثَِ

ّ طىت: )ػؤ َٔ ثاكَو ثىويًَهِ ًَٖذطاك مؤكّ تًاؿا ػُكز نلؿيت ونُِٓ ُْت تعىاِْ ٖعُك    نلؿُْوَ ثَِ
 . (1)تُْٗا ثُكهوطانُّ ػؤيٌت بجاكيَنيت(

 
 ٍدادطايى كسدُى ئيربآي

ُٓو طُيُ ؿواّ ُٓوَّ ٓاُْٖطًإ بُكِؤفّ دُفُْنُياُْوَ طًَلا طُكِاُْوَ بؤ ًَْى ًاكو ؿيوًإ بوُناًْإ ِٓ  
ًٌْت و يُ ًَْى ػؤيعإ ؿا ثلهعًاكيإ ؿَكبعاكَّ مآًْعِ ٓعُو ؿَهعت        بُهُك ٖاتىوَ، بََُُ تلهًإ زيَ

ْـيَهًإ طىتًإ: )بًوعوىَاُْ الويَعو   وًًََُٓ هوَُهاكَ ؿَنلؿ نُ ًوُ ثريؤمَناًْاِْ ثًًٌٌََ نلؿووَ. ُٖ
عُ و ُْكيوِ وايُ نُ ععُيب و عاكيعإ زيَ بـؤميَوعُوَ و    -ًٓرباًِٖ-بُ ػلاثُ باهِ بوُنإ ؿَنات و ْاوّ 

طايةوُيإ ثَِ بهات، ُٖك ُٓويٌُ طىَاِْ ُٓو نلؿاكَّ زيَ بهُئ(. ُٖوايةِ ؿَهوـكيَقّ نلؿُْ هُك بوُنإ 
بًَعٓٔ تعا يُبعُك ٓعاوّ ػعُيةهِ       ع  ًٓرباًِٖع هُكبامَناًْإ طىت: ػًَلا  بُ سانُإ طُيٌت و ُٓواًٍْ بُ

ناتًَعو  ع   ًٓعرباًِٖ ع ّ بهُئ. ُٓو نُهاَُْ با بًَُٓ ثًٍَ و ًايُتِ بـَٕ يُهُك ُٓو قوعاُّْ    ؿاؿطايِ
 ؿاوٕ(.. الّ ُٓوإ ػُوَ و عُيبِ يُ بوُنإ ؿؤميىَتُوَو بُيةًَِٓ هُكَزلاَِ ػلاثِ ثَِ

ّ      لاو سانُإ زيًََٖٓ -ًٓرباًِٖ- -يإ ثلهِ: )ُٓكَّ ُٓوَ دعُْابت وات يعُّ ػىاوَْـاْعَُإ نعلؿووَ ٓعُ
ُٖهت بُوَ ؿَنات نًُٓـّ ؿَكةُتِ ثًَىيوت ٖاتؤتُ ع   ًٓرباًِٖع ؟!( يُ وَآلَِ ُّٓ ثلهًاكَؿا  -ًٓرباًِٖ

ؿٕ. بؤيُ بعُ  ؿَنل ٓاكاوَ بؤ طُياْـِْ َُبُهوِ ػؤّ و طُيٌذي بُو سُقًكُتَُ نُ ؿاواّ ؿإ ثًاْاِْ زيَ
ًععًَىاميَهِ ؿاْاياْععُ وَآلَععِ ثلهععًاكَنُيإ ؿَؿاتععُوَ بععُو كِهععوُيُّ: )نععُ تًَععو ًععهًَُٓكّ بوععُنإ  

ڇ  ڇ  بوُطُوكَنُياُْو ًايُتًٍ يُهُك ُٓو نلؿاكَ ثا اوَّ بوُناِْ ؿيهُيُ، ثًٌَعًإ ؿَيةًَعت ط  

(تىوكَِ بعىوَ  يإ بجلهٔ طُك ُٓوإ قوُ ؿَنُٕ(، ٓعىْهُ )بوعِ طعُوكَ    . )ؿَ زيَ.ص.ڍ  ڍ  
يُوَّ ُٓو َُٖىو بوُ بٔىوناُْ بجُكهذي و يُناتًَهـا ٓعُويٍ يُٖعَُىويإ طعُوكَتلبًَت، ٖعُك بؤيعَُ      

 ًهاْـووِْ(.
يُوَّ نُ بُثُيُ بُيُنـّ بًةعًَٔ:   ٓاطايِ ُٓو طُيَُ بَِ برينلؿُْوَو تًَفهلئ ؿَنُوُْ ًَْى ُٓو ؿؤػِ بَِ

يعٍ  -ًٓعرباًِٖ -هعُٕ مويةُوعإ نعلؿووَو بعُتاواْباك نلؿْعِ      )ًَٓىَ بُثُكهوِٓ ُٓو بواُّْ ْاتىأْ قوُ ب
ّ  هوَُوإ نلؿووَ(، بُآلّ ؿواّ ََُُٓ يىوتًإ بُكِاهوِ ؿا  يُى ؿاؿَفًََْت و ػًَلا هُكيإ يًُعُكَُماك

ّ ؿَيةًَٔ: )تؤ ػعؤت ؿَماًْعت ٓعُّ     ؿاو ثَِ-ًٓرباًِٖ-باؿَؿَٕ و ؿَطُكِيَُٓوَ هُك ٌَوىَلِيَهِ تل يُطٍَُ 
ؿَنُيت ثلهًاكّ ٓاػاوتًٓإ  إ يًَىَ ْايُت و ْاتىأْ قوُ بهُٕ، ًٓرت ٓؤٕ ؿاواّ ُٓوََإ زيَبواُْ ؿَْطً

                                                 
 
 . 133/ ف  5( قؿ١ اسبكاز٠ / ٍٚ دٜٛزاْت ز1)
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 ..بهُئ بؤَإ بـوئَ ؿَكباكَّ ُٓوَّ بُهُكيإ ؿا ًَٖٓلاوَ؟(. بهُئ و ؿاوايإ زيَ زيَ
ؿات و يُوناتَُ ؿا بُيةطُو ثاهاوّ ًٓرباًِٖ بعُدىاِْ ؿَْع  ؿَؿاتعُوَو يعُ مَْطعِ طىئَعهُناًْإ ؿَ      

 مَاًْإ الأل ؿَنات و بُّ وَآلَُ ناكيطُكَ قوُيإ ثَِ ْاًًَٖةًَت:
ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ط

ِ   . 67-66االنبيرءء/صھ   ھ  ھہ  ہ  ہ  ہ و  واتُ: )ٓايا ًَٓىَ يُ دًعاتِ ػعىا ثُكهعو
ؿَهعُآلتاُْ ؿَثُكهعذي    طًعإ و بعَِ   ُٖهعت و بعَِ   عًباؿَتِ ػىؿاّ ثُكوَكؿطاكّ دًٗاًًْإ ُٓو بوُ بَِ

يُ؟ بُكاهوِ َٔ مؤك ثُهت و بُؿاػِ يُو ناكَ ثًى و ْاَُٖىاكَتإ  نُتىاْاّ هىوؿو مياًَْهًإ بؤتإ ِْ
ِ       ،و يُػؤتإ و ُٓو بواُّْ يعُ   نُ يُدًاتِ ػعىؿا )اب( ؿَياْجُكهعذي. ؿَّ ٓعًرت تؤمقايةًَعو ععُقًةوإ ْع

 نُبريبهُُْوَو ثًًُُإ بُٓوَ؟(. 
ِ    ُّ ٓايُتُ يُ ٖعُك ٓعاؾ و هعُكؿًَََو ؿا بعَِ    ٓ ّ ُٓواْعُ ؿَكؿَػعات نعُ بعت و      ْلػعِ و ْعُةى ْنَع

ثُيهُكَنإ بُ ثريؤم ؿاؿًََْٔ ويُ دًاتِ ػىؿا ؿَياْجُكهعذي. بعُآلّ ُٓطعُك ْعُةاَِ)دٌٗ( يعُ ؿَكووْعِ       
ّ    ػُيةهِ ؿَطُْعُ  ّ نىيَلاْعَُ ؿآلٕ ؿاطرينعات، ًٓعـّ ؿَكووْعُنإ      ؿا ػعؤّ بُٔهعجًًََٓت و ؿََعاكطري

ًَعو ؿَبًعٓٔ طًةؤيةعُيإ         ٓاهوًَهِ بًَنكاو يُُٖيةوُْطاْـِْ باكّ كِاهوِ ّ ًعوُنإ ؿا. يعُ بعُك ٓعُوَ نات
ؿَنُويَوُ يًَقّ و ثُكؿَ يُهُك كِوويإ ُٖيةـََايةليَت و ًٖض بُيةطُ و بًاْىويعُنًإ بُؿَهعوُوَ ْآًًَََعت،    

بُك ؿيَعٓٔ و ثُْاؿَبُْعُ بعُك ٓعُو ًَٖعنَّ نعُ       يُنوُك وام يُ وت و ويَقو ؿََُتُقَِ و َىْاقًُُّ بُكاَ
يُناًْإ بؤ ؿاؿَثؤًًَت. ُٓو طُيُ بَِ باوَكََِ ؿواّ وت وويَق يُطٍَُ )ًٓرباًِٖ( و  كِيوىايِ و ًُكَُماكّ

ؿواّ َُْاِْ بلِوبًاْىويإ، سىنُِ َُكطًإ )بُ هىوتاْـٕ( بُهُكؿاؿا و ويووًإ بًوىوتًَٓٔ. بُآلّ ػىؿا 
ّ ةُكَىو:  ّ بُ ٓاطلَنَُ نلؿو ثَِ ِ ػؤّ كِمطاكّ نلؿو ةُكَاِْ هاكؿّ و هُالَُتِبُ تىاْاو قىؿكَت

ص ٓاطلَنَُ بُ ةُكَاِْ ػىؿا هاكؿو هىوى و ٓاهإ بعىو يُهعُكّ، واتعُ    ﮸  ﮹   ﮺  ﮻  ﮼  ط
 ًَٖٓـََ هاكؿُْبىوَوَ نُ هُكَاّ ببًَت.

ڄ  ڃ    ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ػىؿا يُّ باكَيُوَ ةُكَىويُ: ط

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

ڌ  ڎ      ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  

گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ڻ  ڻ  ڻ  

ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳     ھۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ

 .69-61االنبيءء/ص﮴ ﮵  ﮶   ﮷  ﮸          ﮹    ﮺  ﮻  ﮼  
يُ دًَطُيُنِ ؿيهُّ قىكٓإ ؿاو يُ وَهفِ ُٓو ًًَىَ ؿاؿطايِ نلؿُْوَّ )ًٓرباًِٖ(ؿا ػىؿا بُ ًًَىَيُنِ 

ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  نععىكت وناكيطععُك ةُكَىويععُتِ: ط

﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽   ﮾  ﮿     ﯀  ﯁         
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 98-94الصءفءت/ص
ُ ے  ۓ  ۓ  ﮲يُ ٓاهت ُّٓ ٓايُتعُؿا ُٖيةىيَوعوُ بهعُ: ط   دا ػىيَُٓكّ بُكِيَن ُْػوًَو   :ص.. واتع

ِ  ))ُٓكَّ ُٓوَ ًَٓىَ ُٓو بواُْ ؿَثُكهذي نُبُؿَهوِ ػؤتإ ؿاياْـَتاًعٔ و ؿكوهعوِ ؿَنعُٕ؟(..     بعُ نعىكت
ّ بعت ثُكهعوِ كِووٕ ؿَناتعُوَ..     و بُتايةِ يُنِ هُكهىكًَِٖٔ(و )باههلؿًَْهِ ٓاًهلا(قىكٓإ ثىٓعُيةِ

َبًًٓت ًٖض ْىوهُكو ُٓؿيب و كِاطُياُْكيَو ْاتىاًَْعت بعُو كِووٕ نلؿْعُوَ نعىكت وثىػوعُ      ََُُٓ وَى ؿ
َُبُهت بجًَهًَت، ََُُٓ تُْٗا يُتايبُشيُْـيُناِْ قىكٓاُْ. يُّ كِووًَُوَ وتُيعُى ُٖيعُ نعُ يُثُْعـَ     

نإ ْاثُكهعذي،  بُْاوباْطُناِْ )ٓري(عُو ؿَيةًَت: )ًٖض نُهًَو يُواُّْ ثُيهُكَنإ ؿاؿَتاًعٔ ػىاوَْعـَ  
      ّ يعُنِ ًَٓذطعاك مؤك يعًَُْىإ ُٖكيُنعُ      ٓىْهُ ؿَماْعٔ يعُض َاؿؿَيعُى ؿاؿَتاًعلئَ(!! بعُآلّ دًعاوام

ًَقيِ قىكٓعإ و ثُْعـَ ٓعًًُّٓنُؿا ُٖيعُ، ٓعىْهُ قىكٓعإ ٖعَُإ َاْعاّ بعُنىكت نلؿْعُوَ            يُكَِواْب
ُهععُك ٓععُوَّ نععُقىكٓإ بَّىيَُٓنععُّ ػععؤّ كِووٕ نلؿووَتععُوَو ٓععُّ نععىكت نلؿُْوَيععَُ بُيةطُيُنععُ ي

﮴  ﮵  ﮶  ﮷  تلّ ػىؿا بـَ ط يُ.. ؿواّ ََُُٓ هُكْر يُّ ةُكَايٌوُّ هلووًًَهِ ػىؿايِ

ص واتُ: ػىؿا ػؤيإ و ناكَنًًُاِْ ؿكوهت نلؿووَ، بَُاْاّ ُٓوَّ ػىؿا يَُلؤظ ؿا ٓاَاؿَيّى تىاْاّ بؤ 
ؿكوهعت ؿَنعلا، ٓعًرت     نُبوُناِْ زيَناكنلؿٕ تًَـا ػُيل نلؿووَ، ُٖكوَى ُٓو َاؿؿَيًُِ ػُيل نلؿووَ 

ٓؤٕ )َلؤظ(ّ ػُيل نلاوّ ػىؿا َُػًىوقًَهِ ؿيهُ )نُ بوُناُْ( ؿَثُكهوًَت؟ ُّٓ وا كِاهرتو ًايووُتل 
 يُ نُُٓو ػىؿاّ ػايكُّ بجُكهوًَت، ُْى بوًَهِ ؿكوهت نلاوو ؿاتاًلاو؟! ِْ

 
 فةحتيَلى شاُطتياُةى قوزئاْ 

قىكٓاًْاُّْ ثًٌَىو بـات ؿَبًًَٓت باهِ ُْٓـ كِووؿاويَهعِ واقًعّعى    ُٖكنُي بُوكؿّ هُكْر يُو ٓايُتُ 
كِاهوُقًُّٓ ًََقوويِ ؿَنات نُ ماْوت )عًِ(يٍ ؿَكنِ ثَّهلؿووٕ و ؿاِْ بُ سُقًكعُتًإ ؿاْعاوَ. بعؤ    

ڑ  ک     ک  ک  ک   گ  گ     صيىوُْ قىكٓإ ُٓوَ باي ؿَنات نُ )ًٓرباًِٖ( بؤ ٓامسعاِْ كِواًْعىَ: ط  

ًَلَناِْ نعلؿووَو يعُ ٖعُآلتًٓإ ؿا ٓعُوَّ ػىَيٓـؤتعُوَبؤ طُيُنعُّ نعُوا         ص واتُگ )تَُاًاّ ُٓهو
يعُ تًَـَطعُئ نعُ     يُ ًََقوويِ تلهٓاى ؿَبًَت(. يُّ ٓايُتُؿا ُٓو كِاهوِ يُنِ ػُكيهُ تىوًِ ُْػؤًِ

ًَلَ ػىَيٓـْعُوَوَ ػعُكيو بعىوٕ، )ًٓعرباًِٖ(يٍ ٓعُو ثاناُْيعُّ بع        ُطىيَلَّ ػُيةهِ ُٓو مََاُْ بُ ُٓهو
بريوبؤٓىوُْناِْ ػؤيإ بؤ ًَٖٓاوُْتُوَ يُهُك ُٓوَّ يُطُيةًإ ؿا ًَُْٓوُؿَكَوَّ ًاك بؤ ٓاُْٖطُنُيإ تا 

 بََُُ ؿَكةُتِ ًهاْـِْ بوُناِْ بؤ َُيوُك بًَت. 
يُنإ ؿيلاهُّ ُٓهعوًَلَناًْإ بعؤ ٓعُوَ     ؿَيةًَت: )بابًِقؿ١ اسبكداز٠(  ؿا ) )ويٌَ ؿيىكاْت( يُنوًَبُنُّ 
نعُ   ،ُنلؿووَ تانى ُْػٌُّ كِيَطاناِْ ناكوإ و ثاثؤكَِناًْإ بهًٌَٔ، بُيةهى ميعاتل ؿيلاهعُيإ نعلؿووَ   ْ

ِ   يإ بـات يُ ثًٌَبًِٓ ياكَُتِ و ٓاكَْىوهعًإ ؿا. بَُعَُ وا ؿيعاكَ ٓعُوإ      نلؿِْ ؿاٖعاتىوّ ػعُيةه
ُيالياْعَُ نعُ بعؤ مآًْعِ     )ُٓهوًَلَ ػىيَُٓكَوَ( بىوٕ مياتل يُوَّ طُكؿووْٓاي بٔ. دا ُٓو نؤًٍ وتُق

ّ مآًِْ دِ ودىوٍَ و ٖات و ٓؤّ ُٓهوًَلَناُْوَ ؿَػليَوُطعُكِ تعُْٗا ٓاكَموويُنعُ يعُو      ؿاٖاتىو يُ كَِّ
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 (1)يُنإ(. ٓاكَمواُّْ بابًِ
يعُناًْإ يعُ    ُٖكوَٖا قىكٓإ ؿَكباكَّ ؿاب وُْكيوُناِْ طُيُنُّ )ًٓرباًِٖ( ؿَؿويَت نُ ٓؤٕ قىكباِْ 

-ص.. بععُ َاْععاّ ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں    (2)ڱبععُ ػىاوَْععـَناًْإ ؿَنععُٕ: ط ػععؤكاى ثًٌَععهَُ
ناتًَو طُيٌوُ ُٓو ثُكهوطايُّ ػىاوَْـَناِْ طُيُنُّ تًَـا بىوٕ و )ؿيوِ ػؤكانًإ يُاليعُ(   -ًٓرباًِٖ

طًإ و ُٖهت وُْهعذي،   ُٓو ػؤكانُّ ثًٌإ ؿإ وؿاواّ يًَهلؿٕ بًؼؤٕ يُناتًَهـا ؿَيٌِ ماِْ ُٓواُْ بَِ
ُآلّ الهايِ طُيُنُّ ؿَنلؿَوَو طايةوُّ بُو ؿاب وُْكيوُ ْايُباكَ ؿَٖات. )ويأل ؿيىكاْت( يعُو نوًَبعُّ   ب

نُ ٓاتعادًَهِ مؤكيعإ بعُ يًَؼؤًعبىوِْ ػىاوَْعـَنإ       ،ؿاؿَيةًَت: )ثاؿًانإ وا ُٖهوًإ ؿَنلؿ ثًٌَىوّ
لِؿَنلؿ يُ ْىئَ و تفاقِ ْاوَعاٍَ و  ُٖيُ، بؤيُ ثُيهُكّ مؤكيإ بؤ ؿاؿََُمكاْـٕ و ْاو ثُكهوطاناًًٌْإ ث

ػىاكؿََُِْ. ػىاكؿٕ و ػىاكؿُْوََ مؤكتليِٓ ُٓو ٓاَلِامّ قىكباِْ نلؿٕ وػؤ يَّٓنيو نلؿُْوَّ ػؤيعإ  
 . (3)بىوَ يُ ػىاوَْـَناًْإ(

ثاًإ قىكٓإ باهِ ُٓوََإ بؤ ؿَطًَليَوُوَ نُ )ًٓرباًِٖ( ٖعَُىو بوعُناِْ ًعهاْـووَ تعُْٗا بوُٖعُكَ       
ص، يُّ ؿَقُّ قىكٓاًٌُْوَ تًَـَطُيت نُ طُيُنُّ ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  َنُيإ ُْبًَت ططُوك

ُْٓـَٖا ػىاوَْـيإ ُٖبىوَ، يُطعُأل ٖعَُىو ٓعُو ػىاوَْـاْعَُ ؿا ػىاوَْعـيَهِ طعُوكَيإ        -ًٓرباًِٖ-
   ّ ا ؿَيةًَعت:  ؿ ُٖبىوَ نُ )ًٓرباًِٖ( ًٌَٖوىيَوًُّوَو ُْيٌهاْـووَ. ُٖكوَٖا )ويأل ؿيىكاْعت( يعُو نوًَبعُ

ؿاؿَْلا، يُ تًٌُْت ُٓو ػىاوَْـًًَاُْوَ ٓعُْـئ   -بابٌ-بُطُوكَّ ػىاوَْـَنإ يُالّ ػُيةهِ  -)َلؿى
 ػىاوَْـّ ؿيهُيإ ُٖبىوَ(. 

بًَطىَإ ُّٓ كِاهوًاُّْ نُ قىكٓإ ُٖكػؤّ بُتًُْا باهِ نلؿووٕ و ماْووًٍ يُ ْنيهُوَ ؿاِْ ث ؿاْاوٕ، 
ـ  هُكنُوتًَٓهِ ماْووًاُّْ قىك (ؿاو يعُ فيٓطعُو   ٓاُْ، ٓىْهُ يُ هُكؿََِ ثًَغَُبُكّ ًٓوعالّ )ذلُع

يُ ًاككاوَناًٌِْ( َاوَيُنِ نُّ يَُُوبُك ؿؤمكاوُْتُوَ،  و ًَِْٗٓ ؿا ُْماْلابىوٕ. )كِاهوِ ؿَوكوبُكيٌِ
إ ُٓويٍ ؿواّ ُٓوَّ ماْايإ يُ ػانِ )بابٌ(ؿا ُْٓـئ ٓايةًإ ُٖيةهُْـو بُؿواّ ٓاهُواكّ نؤٕ ؿا ؿَطُكِ

و ثاًإ ُْٓـئ تابًؤيإ ؿؤمًُّوَ يُو تابًؤياُّْ نُ بُ مَاِْ )َوُاكّ( بريوباوَكَِناِْ ػعُيةهِ ٓعُو   
ًَعو           ًَُعا و ًٌْعاُْناِْ هعُك ٓعُو تابًؤياْعُيإ ي هُكؿََُّ )بابٌ(يإ يُهعُك ْىوهعلابىوَوَ، ًٓٓذعا ٖ

 دًانلؿَوَو ًًهاكيإ نلؿو يُ ْاوَكِؤنُناًْإ تًَطُيٌذي. 

                                                 
 
 ( َٚا بعدٖا. 211ف ) – 2ز –قؿ١ اسبكاز٠  -( 1)
 و ثُْٗاِْ ٓىو بؤ الّ ػىاوَْـَناًْإ. : واتُ بُ ثُيُ ( )فساغ اىل اهلتِٗ(2)
 َُٖإ هُكٓاوَ. ( 3)
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 مبةندى دووة
 (( ))ئيٌاُى ئيبـسآيٍ

 -بُيةطُ يُهُك ثُكوَكؿطاكيَوِّ ػىؿاّ تاى وتًُْا  -بُيةطُّ )ًٓرباًِٖ( يُهُك ثىُٓيةِّ ةلَػىاوَْـّ )
 (تىاْاّ ػىؿا يُهُك ميٓـوونلؿُْوَّ َلؿوإ

 
  بةهَطةى " ئيربآيٍ " هةضةز ثوضةهَىى فسةخواوةُدى

ُ يُو مََُٕ و فيٓطُيُّ ًٓرباًُِٖ تًَعـا فيعاوَ ػعُيةهِ    يُنإ ؿَكيإ ػووىوَ ن يًَهؤيةًُٓوَ ًََقوويِ 
يٍ )هووّ يَّبًَت( نُ ًُٓاِْ بعُ ػعىؿاّ تعاى    -ًٓرباًِٖ-)ػؤك و َاْ  و ُٓهوًَلَناًْإ( ثُكهوىوَ. 

طُيُنُّى ؿَكباكَّ ثُكهرتاوَناًْإ  وتًُْا ًَٖٓابىو ًٖض ُٖيًَهِ ةُكاَؤَ ُْؿَنلؿ بؤ قوُ نلؿٕ يُطٍَُ
و وت وويَقاُّْ يُطُيةًإ ؿابؤُٓوَ بعىو   ٍَُ ؿاؿَنلؿٕ وبؤيإ ؿَؿوا، يُنًَو يُو ؿََُتُقَِّ يُط ؿََُتُقَِ

ِ  ؿَيىيوت بُكِووِْ باهِ ثىٓعُيةِ نعاكّ ثُكهعوِٓ ػؤكوَعاْ  و ُٓهعوًَلَناًْإ بعؤ بهعات         و بعُتاية
 وبؤًًإ ؿَكػات نُ ثُكهرتاوّ كِاهوُقًُُٖٓك ػىؿاّ تاى وتُْٗايُ..

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  َُمٕ ةُكَىويُ: ط يُّ باكَيُوَ ػىؿاّ

ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      ک  ک    ڌڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   ڇ 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ     ڱگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ

-75االن ء//صۓ  ۓ   ے  ے   ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ
79 . 

ًًَّٓاْعُّ )َعىيةهِ طعُوكَو طعُكؿووِْ           )َاْاو ًًهاكّ ٓايُتُنإ(: بًَطىَعإ ػعىؿا ُْٖعـيَو يعُو ْٗ
يُنُّ، ثًٌاِْ )ًٓعرباًِٖ( ؿَؿا تعانى    بُكةلاواِْ فيَل ؿَهُآلتِ ػؤّ( نُ بُيةطُٕ يُهُك ثُكوَكؿطاكيَوِ

نًُُٓإ يُؿيةًإ ؿا دًَطريبعىوَو بُيةطعَُ غاتعُ بعُكؿََِ     يُو باوَكِؿاكَ ؿيةًٓاو بُيُقري طُيٌوىاُْ بًَت 
ّ ُٓو باوَكَِ ثىػوُّ. بُهُك ٖاتُنَُ ٓاوابىوَ: ُٓوا ًُو ؿاٖاتىوَو ثُكؿَناِْ  طُيُنُّ يُهُك كِاهوِ

ؿا ؿاًٌْوىوَو ثًَهُوَ هُكطُكَِ قوعُوباي   ؿاؿاوَتُوَ )ًٓرباًِٖ(يٍ يًَُْى نؤَُيةُ نُهًَهِ طُيُنُّ
وإُْ. يُو ًُوَؿا )ًٓرباًِٖ( بُ هىونُ ًْطايُنُوَ تَُاًاّ ُٓهوًَلَيُى يعُو ُٓهعوًَلَ   وطفت وطؤّ ًُ

َّعـَنات و          طُكِؤناُْ ؿَنات نعُ يعُٓامسإ ؿا ؿَؿكَوًعاُْوَو طُيُنعُّ ؿَياْجُكهعت، ًٓٓذعا كِوويعإ ت
ٔ يُهعُك بعريوكِاّ   بُطلضياًَْهُوَ ثًَّإ ؿَيةًَت )ُٓوَ ػىؿاَُ( واتُ با ٖعاوكِاّ ًَٓعىَ مب و واّ ؿاْعًَري َع    

ًَٓىَّ(، بُآلّ ًَٖٓـََ ْاػايًَُْت ُٓو ُٓهوًَلَيُ يُطٍَُ ؿاٖاتِٓ كِؤفؿا يُبُكٓاو وٕ ؿَبًَت و ٓاوا ؿَبًَعت،  
ػًَلا يُو هاتُؿا )ًٓرباًِٖ( بُٖاوًٌْٓاِْ ًُوّ ؿَيةًَت )َٔ باوَكِ بُثُكهرتاويَو ْآًَِٖ نُ ؿَكنعُويَت و  

ّ     -ًٓرباًِٖ-يُ نُ  هِ ؿاْايِثاًإ بنك ببًَت(.. ََُُٓ ًًَىاميَ ؿا  ُٖيةِ بعقاكؿووَ، ٓعُو يعُو ًعًَىامَ
ْلؾ ؿاُْْاوَو بريوباوَكَِناًًٌْاِْ يُهُكَتاؿا بُػلاخ و ْاَُٖىاك يُقُيةُّ  ثُكهرتاوَناًْاِْ بُهىوى وبَِ
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ّ     ّ بوُنُٓوَو ؿفايُتِ بهُٕ و طىَّ ُْؿاوَ ُْباؿا زيَ ا، ؿ ّ ػؤيإ بٔعاػٓٔ يُٓاهعت بًوعوِٓ بُيةطُنعُ
         َِ ّ  بُيةهى )بُطلضيإ( ػؤّ نعلؿَ ٖعاوِكاو ٖعاوبريو بؤٓعىوًْإ تعانى َوُاْعُيإ ؿَهعوُبُك بهعات و دع

ؿٍَ و ؿَكووًْإ ؿا بهاتُوَو بوىاًَْت يُويَىَ ؿيةًإ بهاتعُوَو ًعىيَُٓواكّ ُٖيةعُيإ يعُ      ًَْى وتُناًٌِْ يُ
ُهوًَلَيُى ؿا بُْـَ نُ بنكؿَبًَت و ََُُٓ نات، ُٓو بريوباوَكَِّ يُؿَكنُوتِٓ ٓ بريوباوَكِيإ ؿا بؤ ؿياكّ

 طؤكِاِْ تًَـايُ، طؤكِاًٍْ يُسايةُتِ ٖاتٔ و َُْاِْ ُٓهوًَلَنُؿا ثًَُٔواُّْ ػىايُتِ نلؿٕ و ثُكهرتاويَوِ
 يُ. 

ُٖكوَٖا )ًٓرباًِٖ( يُ ًَْى نؤكِ ونؤَُيةًَهِ ؿيهُ يُطُيةًإ ؿا نؤؿَبًَوُوَو ؿَبًًَٓت ُٓوا َاْ  يُثٌت  
ُوَ ُٖيةـيَت و )بُ كِؤًٓايِ ػؤّ( تاكيهِ ًعُو كِاو ؿًََْعت، ًٓٓذعا بُٖعَُإ طلضيعاِْ ثًٌَعىو       ٓاهؤيُن

ؿَيةًَت: )ُٓوَ ػىؿاَُ( وَى ثًٌاْـاِْ ٖاوكِايًُّى بؤيإ يُو بريوباوَكَِيإ ؿا نُ )باواّ ؿاًَْري َُٓعُيإ  
يُو ناتعَُ ؿا ػًَعلا )ًٓعرباًِٖ(    ػىؿايُ(، بُآلّ َاْطًٍ ًَٖٓـَ ْاػُيًَُْت نُ يُبُك ٓاوإ طىّ ؿَبًَت. 

ؿَيةًَت: طُك بًَوى ُٓو ػىؿايُّ ػُيةكِ نلؿووّ كِيَُٓايًِ ُْنات ُٓوا يُنؤَُيةِ طىَلِايعإ ؿا ؿَمب(.. ٓعُو   
 يُّ ؿإ ثًاْاُْؿا ؿوو ٓاَازلِ كَِٓاونلؿووَ:  يُنُّ: ثىٓعٍَُ نلؿُْوَّ ثُكهوِٓ َاْ . 

ٖاوَيةعُو ؿَكووْعِ    هُ ُٖيُ نُ ػىؿا )اب(ّ تعاى وتعًُْاو بعَِ   ؿا ثُكهرتاويَهِ ؿي ؿووَّ: بُآلّ يُكِاهوِ
 ػُيةهِ كِيَُٓايِ ؿَنات و ْاًًَٖةًَت طىَإ و كِاكِايِ بطاتُ قىوآليِ ؿَكووُْناًْإ.

ؿا، واتُ يُ كِؤفّ ؿواتلؿا ػؤك ُٖيةعـيَت ويعُ ْاودُكطعُّ ٓامساْعـا بعُدىاِْ       ًٓٓذا يُ ناتِ هُكيُبُياِْ
يٍ بُو نُهاُّْ يُطُيةِ ؿاًٌْوىوٕ -ًٓرباًِٖ-تًٌهِ ميَلِيِٓ ثُػٍ ؿَنات،  ؿَكؿَنُويَت و ثلًٓ  و

 ( َُُٓيإ ػىؿاَُ، َُُٓ طُوكَتلَ يُ ُٓهوًَلَنإ و يُ َاْ .. بُّ ثَِ  ڱڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ؿَيةًَت: )
طلضيعإ  بطلٕ و ٖاوكِاو ٖاوبريوبؤٓىوِْ بٔ يُؿواّ ٓعُو وتعُو    ّ زيَ ؿَنات طىَّ يُ ًَٖـّ ًَٖـّ وايإ زيَ

ّ ٓعُو ًعواُّْ تعل. ًٓعـّ يعُناتِ      ايٖٛٝد١( نلؿٕ يعُ ثُكهعرتاويَوِ)   و ْهؤيةِ كَِت نلؿُْوَيُّ ثًٌَىوّ
يإ كِاؿَطعًَُْت نعُ )ػعؤ بُؿووكطلتٓعُ      ُٓو بُكَزلاَُّ ًْامّ بىوَ ثَِ -ًٓرباًِٖ-ٓاوابىوِْ ػؤكيٍ ؿا 

ُٖك ؿَبًَت ػىيةكًَُٓكيَهًإ ُٖبًَت، يُثُكهرتاوَناًْإ( ٓىْهُ ُٓو ُٖهاكاُّْ ؿَكؿَنُوٕ وثاًإ وٕ ؿَبٔ 
 ػُوًُ.  ُٓويٍ ػىؿاّ ثاى وبَِ

يعإ   ؿَنات وثَِ ػؤّ )بُكّ و بُؿووك ؿَطليَت( يُثُكهرتاوَناًْإ كِوويإ تَِ-ًٓرباًِٖ-دا ؿواّ ُٓوَّ  
ّ ؿَيةًَت: )َٔ َُٖىو ًْامو َُبُهوًَهِ ػؤّ بؤ ثُكهوِٓ ػىؿاّ تاى وتًُْا تُكػإ نلؿووَ، ُٓو ػىؿايُ

يُ ؿووكَثُكيَن طلتىوَو ُٓو ثُكهعرتاوَ   ٓامساُْنإ و مَويِ ؿكوهوهلؿووَ، ُٖكوَٖا َٔ ػؤّ يُو طىَلِايِ
  ِ تعل ْاثُكهعوِ.    ثلِوثىوض و بُتاآلُْتامن ةُكاَؤَ نلؿووَو ٖاوٍََ بؤػىؿاَ ؿاْاًَِْ و يُثاٍَ ػعىاؿا ًعوًَه

يُ قىكٓإ ؿا بعُؿّ   يُنِ كِؤًِٓ ماْووِ وِيُاليُنِ ؿيهُوَ ُٓوَّ يُو ٓايُتاُّْ ثًٌَىو وكؿبًَوُوَ كِاه
 ؿَنات، ُٓوَيُ قىكٓإ ؿَكباكَّ ُٓو ًوُ ثُكهرتاواُّْ هُكؿََِ)ًٓرباًِٖ( ؿَؿويَعت وَى)ُٓهعوًَلَنإ و  

َاْ  وػؤك( نُ ُْٓـ ثُكهرتاويَهِ نؤٕ بىوٕ و ماْوت ؿاِْ بُ ودىؿيإ ؿاْعاوَ ؿواّ ٓعُوَّ بعُ ٖعؤّ     
وؿؤميُٓوَّ ٓاٍَ و ٓاهُواكَ ؿيَليُٓناُْوَ يُ ًََقووّ طُالٕ و ُْتُوَناِْ  ٓاَلِامَناِْ طُكِإ و ُٖيةهُْـٕ
ؿا ؿَكنُوتىوَ نُثُكهوِٓ َعاْ  يًُعاكّ )ٓعىوك(، واتعُ يعُ      -ًٓرباًِٖ-نؤيةًىَتُوَ. ُٖك يُهُكؿََِ 

 ؿا بىوَو ْاوّ )ْاْاك(يإ يَُاْ  ْاوَ. ُٖكوَٖا ػؤكيٍ ثُكهرتاوَو ْاوّ ) اي(يإ-ًٓرباًِٖ-ًاكَنُّ 
ًَلَّ )موٖعلَ( بعىوَ نعُ ْعاوّ          زيَ ًَلَناًٍْ يُنايُؿا بعىوَو ْعاوؿاك تليًٓعإ ُٓهعو ْاوَ، ثُكهوِٓ ُٓهو
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 ْلاوَ.  ّ زيَ(1)يٍ ْاوّ )َُكؿؤؾ(-َُكيؽ-ْلاوَ، ُٓهوًَلَّ  )عًُواك(ّ زيَ
ًَعقوويِ ؿَنعات يُهعُك         -بًِٓ ؿَنُئ وَى تَِ-قىكٓإ   ٓاَافَ بعؤ ٓعُْـ كِووؿاويَهعِ ِكاهعوُقًُّٓ َ
ِ  َاِْ)ابلاًِٖ ثًَغَُبُك(.ُٓو كِووؿاوَ ًََقوويِم  ياَُْ بُ ُْٖـيَو يُو ُٖواٍَ و ٓريؤنُ ُْماْلاوَ ةعُيب

( ٖعاتىوٕ وًعايُتِ بعؤ قىكٓعاًٍْ ؿَؿَٕ يُهعُك ٓعُوَّ       ياُْ ؿاؿَْلئَ نُ بؤ ثًَغَُبُكّ ػىؿا)ذلُـ 
 يُ. اهلٞ(هلوًًَهِ ػىؿايِ )

  
 وتةُيا  بةهَطة هةضةز ثةزوةزدطازيَتيى خوداى تان

ؿا )َُْلووؿ( ثاؿًابىوَ، ُّٓ ثاؿًايُ ًٓـؿيعاّ ػىايعُتّى ثُكهعرتاويَوِّ بعؤ    -ًٓرباًِٖ-يُ هُكؿََِ  
ٖاوَأل  ػؤّ نلؿووَ. باْطُوامّ )ًٓرباًِٖ(يٌِ ثَِ طُيٌوبىو يُهُك ُٓوَّ ؿَبًَت تُْٗا ػىؿاّ تاى و بَِ

وَْليَت. ُٖكبؤيَُ ثاؿًعا نُهعًَهِ ْعاكؿ    بجُكهرتيَت وُٖك ثُكهرتاويَهِ ؿيهُّ ةُيلّ ػىؿا )اب( بُال
بُؿواّ )ًٓرباًِٖ( ؿاو باْطِ نلؿ بؤ َايةِ ػؤّى يُ ًَْىاًْإ ؿا ٓعُّ طفعت وطؤيعُنلا نعُ قىكٓعإ بعؤّ       

 طًَلاوُْتُوَ:
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ط 

ک  ک  ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک    ڌڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

 258البقرة/صگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    گک  گ   گ
واتا و ًًهاكّ ٓايُتُنإ: )ٓايا ُْت بًًٓىَو ُٖوايةِ ُٓو نُهعُت ُْبًوعوىوَ نعُ يُٓاهعت بُيةطعُناِْ      

ٍ -ًُٓإ ؿا نىيَلبىوَو نُِٓ ٌَوىَلِّ يُطعٍَُ   ِ   -ًٓعرباًًُٖ و تعاى   ؿا نعلؿووَ ؿَكبعاكَّ ثُكهعرتاويَو
 ّ يُّ بىو نُػىؿا ثَِ َنًُِ، ُٓو َىيةو وهاَإ وؿَهُآلتُ ؿًْايِوتُْٗايِ ػىؿا، ٖؤناكّ ٌَت وَلِ

يُوَ. ُّٓ ثاؿًعايُ   بىوٕ ويىوتبُكمّى ػؤبُمٍ ؿاْإ و ًاْامّ بُقىؿكَتِ ػؤبايِ ؿابىو و ببىوَ َايُّ يُ
بًةًَت نُباْطُوام بؤ ثُكهوِٓ ؿَنات، ُٓويٍ  نلؿ هًفُتُناِْ ُٓو ػىؿايُّ ػؤّ ثَِ–ؿاواّ يًُٓرباًِٖ 

ُوَآلّ ؿاو ؿَكباكَّ هًفُتًَهِ ػىؿا طىتِ نُػىؿاّ ػؤّ ُٓو ػىؿايُيُ ػُيةهِ ؿَفيًَُْت و ؿََليًََٓعت  ي
ص ػىؿاّ ثاى وبَِ ػُوَ بٓاةُ ؿاكِيَعقّ فيعإ و بعُؿّ ًَُٖٓكيعُتِ، ٖعُك      چ  چ  ڇ   ڇ    ط

ِ ُٓويٍ بُةًعًِ فيإ يُ َلؤظ ؿَهًًََٓوُوَ. بُآلّ ثاؿًاّ )ةليىػىاكؿوو بًَُٖنّ ػؤّ(   بُدؤكيَو ْهعىوية
)ًٓعرباًِٖ(يٍ طعىتِ: )ٓعؤٕ     ،ص  ڌڇ  ڍ  ڍ  نلؿ نُطىتِ: َٔ ػُيةهِ ؿَفيُمن وؿَيعاصيليَِٓ ط  ّ زيَ

يُنًَهًإ ؿَنىفّ و بُو نىًوًُِٓ َاْاّ  ؿَتىاًْت(؟ ثاؿًا طىتِ: )ؿوو ثًاو نُ ًاياِْ نىًوٓٔ ؿيَِٓ و
وبََُُ َاْاّ وايُ فياْـووَعُ(. بًَطىَعإ   ْايهىفّ  ّ ؿَبىوكّ و وايُ َلاْـووَُ، ثًاوّ ؿووًٍََ زيَ

ًًَىاْـِْ سُقًكُتُ ٓىْهُ نلؿاكّ فياْـِْ كِاهوُقًُٓ تعُْٗا بعُ    ُّٓ قوُيُّ ثاؿًانُ بُ ُٖيةُؿآىوٕ و
ًَٖٓاُْ ٓاكاّ َُػًىوقًَهِ ميٓـوو يُ ُْبىو)عـّ(عُوَ ؿَبًَت. يُبُك ُٓوََ ؿَبًٓري )ًٓرباًِٖ( يُهُك ُٓو 
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(عُ ٌَوىَلِّ يُطُيةـا ْانات، بعُآلّ بعؤ يعُناليِ نلؿْعُوَو     َٓطلِ بُ يؤفيو )وتُيُّ ثاؿًا نُ ٓاتاد
ّ  بلِاْـُْوَّ ُٓو ٌَوىَلَِو ؿَّ نىت نلؿِْ ثاؿًا كِيَطُيعُنِ بُهعىوؿتلو ثوعُوتل ؿَطليَوعُ بعُكو ثعَِ      

ُ    ؿَيةًَت: واوَ ػؤكٓعا  )ؿَّ باًُ ُٓوَ ػىؿا ػؤك يُكِؤفُٖآلتُوَ ُٖيةـيًََٓت تؤَ ُٓطُك كِاهعت ؿَنعُيت يع
       ِ َِ ػؤ ُّٓ ثاؿًايُ ثلِوثاطُْـَّ ٓعُوَّ بعؤ ػعؤّ ؿَنعلؿ ٖاوبًُعِ ػىؿايعُ، ٖاوبًُع ٓ.)ًَُٓ و  ُٖيةِ ب

ًَعت ٓعُّ ثاؿًعا          ًُكانُتًٍ ؿَبًَت يُنواِْ ًَعت ؿَب ًَعـا كَِْع  بـاتعُوَو َعاؿاّ واب قىؿكَت وتىاْاّ ت
ًَت،نُٓعِ يُٓاهعت ٓعُّ    و ػؤ بُ ػىاؿاُْكَ تىاْاّ ػؤّ يُهعُك طعؤكِيِٓ كَِوتعِ ػعؤك بٓىيَٓ     ًٓـؿيعآِ

 و وَآلًََهِ ُْؿكناْـ(.  ؿا كِآًةُنِ -ًٓرباًِٖ -ؿاوايُّ
ًٌَعىوّ قىكٓعإ ؿا نُبُِكاًعهاوّ باهعِ ًٓعـؿيعاّ ػعؤ بعُػىاؿاْاِْ ثاؿًعايُ، ةعُحتًَهِ           يُّ ؿَقُّ ث

ُٖيُ ًـا ْاوّ ُٓو ػاُْواؿاُْ -ًٓٓطًوُكا -ماْووًاُّْ بؤ قىكٓإ بُؿّ ؿَنليَت، يَُؤمَػاُّْ )ا ىٍ(ّ 
يإ نلؿووَ يُؿواّ )الةاوَنُّ هُكؿََِ ْعىغ(عُوَ. يُو تابًؤياَُْ ؿا نُ ثعاكيَنكاوٕ  -بابٌ-نُ سىنُِ 

ويُ ًَْى ًىيَُٓواكَ ؿيَليُٓنإ ؿا ؿؤمكابىوُْوَ ٖاتىوَ نُ طىايُ: )ُّٓ ثاؿًاياُْ يُٓامساُْوَ ٖاتىوُْ ػىاكَّ 
مَويعِ ثعاى نلؿؤتعُوَو يعُ ػلاثعُو ًعًَىاْـٕ       بؤ هُك مَوّى سىنِ نلؿِْ هُك مَوّ، ؿواّ ُٓوَّ ػىؿا 

ثاآلوتىويُتِ، ُٖكوَٖا ُّٓ ثاؿًاياُْ ُْٓـ ػىاوَْـيَهِ ٓامساًْري وثًَىيووُ ػُيةهِ بًاْجُكهعذي(، ؿيعاكَ   
ؿا فياوَ. َُٓعَُ بًَطىَعإ    -بابٌ-وَى ماْلاويٌُ )ًٓرباًِٖ( يُ كِؤفطاكّ سىنُِ يُنًَو يُ ثاؿًاناِْ 

(ّ تًَعـا فيعابىو و يعُ    قىكٓإ ٓىْهُ يُو فيٓطُيُّ ثًَغَُبُكّ ػىؿا )ذلُـ  ةُحتًَهِ ماْووًاُْيُ بؤ
نُ )ًٓرباًِٖ( يُ ْاوُٓيُى ؿا فيعاوَو ثاؿًعاياِْ ٓعُو ْاوٓعُيُ ثلِوثاطاْعـَّ       ،ٓىاكؿَ هُؿَوَ ُْماْلاوَ

و ثُكهرتاوَيوًًإ بعؤ ػؤيعإ نعلؿووَ. َُٓعَُ بُيةهُيعُنِ كِؤًعُٓ يُهعُكُٓوَّ نعُ قىكٓعإ           ػىايُتِ
 يُ.  لووًًَهِ ػىؿايِه
 

 تواُاى خودا هةضةز شيِدوكسدُةوةى ًسدواْ 
باوَكِ بُ كِؤفّ ؿوايّى بُو ثاؿاًوِ ٓانُو هناّ ػلاثُيُّ ُٓو كِؤفَو بُ ميٓـونلؿُْوَّ َلؿوإ نُ ػىؿا  

ؿا ميٓعـوويإ ؿَناتعُوَ، بعُكؿَواّ تعا ٓعَُلِؤو تعا نؤتعايِ ؿًْعاَ يعُ طعلْطرتئ َُهعُيُناِْ             تًاّ
ٓأْ. َُتليايًووُنإ )َاؿؿَ ثُكهوُنإ(يٍ ٓعُْـ طىَاًَْهًعإ يُهعُك ٓعُّ باوَكِوعُقًـَيعُ      باوَكًَِٖ

ؿَنُٕ ْهىويةِ يُ بىوِْ ٓايُٓنإ بهُٕ. قىكٓعاًٍْ   ػلؤًاْـووَ نُ ُْٖـيَو نُي يُ باوَكاِلوامَنإ وازيَ
ايٝدّٛ  اتِٓ كِؤفّ ؿوايِ )يُ ُْٓـئ دًَطاؿا وَآلَِ ُٓو نُهُ ؿووؿٍَ وطىَاْـاكاُّْ ؿاوَتُوَ نُ بُؿّ ٖ

طىايُ ػىؿا يُوَ ؿَهوُوهاُْ،يُناتًَهـا ػعىؿا تىاْعاّ بُهعُك ٖعَُىو ًعوًَو       ( بُ ؿووك ؿاؿًََْٔ واآلخس
يُ،ٓىْهُ وَى ٓؤٕ َلؤظعِ يُهعُكَتاؿا ػعُيل     طلإ وٓاهُْ  ِْ يُطُكؿووْـا ُٖيُو ًٖض ًوًَهِ يُال

ُٓو دعؤكَ نُهعاُْ    ُت ُٖيُ، وَآلًََهِ قىكٓإ بؤنلؿووَ تىاْاًِ يُهُك ميٓـوونلؿُْوَّ بؤ كِؤفّ قًاَ
 ص.ڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  يُوَهف نلؿِْ قىؿكَتِ ػىؿاؿا ُٓوَيُ:ط

ُٖكُْٓـَ باوَكِّ ُٖبىو بُتىاْاّ ػعىؿا يُهُك ميٓـونلؿْعُوَّ َعلؿوإ    -بًَت هووّ زيَ-ًٓبعلاًًٍُٖ 
ثًَهلاوّ يُو باكَيُوَ يعُ ػعىؿاّ ثعُكوَكؿطاك    يُ كِؤفّ ؿوايّـا، بُآلّ ؿاواّ صيىوُْيُنِ بُكٓاو و ُٖهت 

و ؿيةًٓايِ يُ ؿَكووّْـا بُٔهجًَٔ، ػىؿاَ ُٓو ؿاوايُّ بؤ بُدَِ ًَٖٓعاو تىاْعاّ ػعؤّ     نلؿ تانى ٓاكاَِ
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ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ     ثًٌإ ؿا، ُٖكوَى قىكٓاًٍْ بُّ دعؤكَ بؤَعإ ؿَطًَلِيَوعُوَ: ط   

ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ٿ  ٿ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڀڀ  ڀ    ڀ  پپ

 ..263البقرة/صڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  ڃڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ
يُنِ يُػىؿا ُٖبىو و طىتِ: )ػىؿايُ ثًٌعامن بعـَ تعا بعنامن ٓعؤٕ       ؿاواناكّ -ًٓرباًِٖ-واتُ: )ُٖكوَٖا 

اوَ؟ ُٓويٍ طىتِ: بُيةِ ّ ثلهِ: ُّٓ َُطُك باوَكِت بُوَ ًَُْٖٓ َلؿوإ ميٓـوو ؿَنُيوُوَ(؟ ػىؿاَ زيَ
ٓؤٕ باوَكِّ ًَُْٖٓاوَ بُآلّ ُٖك بؤ ُٓوَّ ؿيةًٓاو ٓاكاّ مب(. ػىؿاَ بؤ وَآلَِ ؿاوانُّ ثَِّ ةعُكَىو: )ؿَ  
نُوا بىو ٓىاك بايةٓـَ بًَُٓو ثاكُٓ ثاكُٓيإ بهُو ُٖك بًًَُو يُو ثاكٓاَُْ غُكَ هعُك ٓعًايُى، ًٓٓذعا    

ُٓوَ بؤ الت و ميٓـوو بىوُْتُوَ. بُّ كَِْطَُ بناُْ ػىؿا باآلؿَهعت  باْطًإ نُكَوَ ؿَبًًٓت بُػًَلايِ ؿيَ
 وؿاْايُ(. 

ُٖك نُهًَو بُوكؿّ هُكْر يُّ ةُكَايٌعوُّ ػعىؿا بعـات بعؤّ ؿَكؿَنعُويَت نعُوا )ًٓعرباًِٖ( ٖعًض          
 ِ اّ يعُ، بعُيةهى ؿاو   طىَاًَْهِ يُ )باوَكِ بُ قىؿكَتِ ػىؿا و ميٓـوونلؿُْوَّ َلؿوإ بؤ كِؤفّ ؿوايِ( ْع

ويَُٓيُنِ يُ ويَُٓناِْ ؿيةًٓايِ )يُقري( نلؿووَو يُ ػعىؿاّ ثعُكوَكؿطاكّ ػعؤّ ثلهعًىَ )ٓعؤٕ َعلؿوإ       
 ٖدٌ ذبٝدٞ املدٛت٢ (،   ( ْعُى )ٓايعا َعلؿوإ ميٓعـوو ؿَنُيوعُوَ:      نٝدف ذبٝدٞ املدٛت٢   ميٓـوو ؿَنُيوعُوَ:  

اكيَو بؤ طىَإ وكِاكِايِ يُ ثلهًاكَنًُِ وَى ثلهًاكّ ُٓو َلؤظُيُ نُ ؿَيُويَت ؿآلكاّ وؿاَُمكاو بًَت وبى
ؿا ًًَُْٖةًَوُوَ. ُٖكوَٖا ثلهًاكّ عُقًةًَهُو ؿَيُويَت ػىاهت وسُمّ ػعؤّ يعُ ؿاوانعاكِّ     ًَْى ؿَكووِْ

يُؿا بُ ْاوّ عُقًةُوَ ثلهًاك  كِووٕ بىوُْوَّ ٓاًهلاّ سُقًكُت ؿا تًَل بهات، ُٖك بؤيَُ يُّ ؿاواناكّ
عُقًةًٌعُوَ وَآلَُنعُّ ٓعٓ  ؿَنعُويَت. ٓعُّ ؿاػعؤ وَآلَعِ        يُ ثُكوَكؿطاكّ ؿَنات و ُٖك بُ ْاوّ 

ّ ةُكَىوَ: )ٓىاك بايةٓعـَّ   ثُكوَكؿطاكّ ِٓ بًَت؟ بًَطىَإ ػىؿاَ يُ وَآلّ ؿا ةُكَاِْ ثَّهلؿووَو ثَِ
ميٓـوو بًَُٓو الّ ػؤت كِاياْطلَ تا بُ تُواوّ ؿَيآْاهًت ويُ بايةٓـَّ تليإ دًاؿَنُيعُوَ، ثاًعإ ؿواّ   

ًإ ثاكُٓ ثاكُٓيإ بهُو ُٖك بًًَُهًًٌإ يُهُك ًٓايُنِ ْنيو يُيُى ؿابَِٓ، ًٓٓذعا باْطًعإ   هُك بلِيٓ
نُكَوَ ؿَبًًٓت مؤك بُثُيُوػًَلايِ بُ ةلِئ وبُ ثًاؿَ ؿيَٓعُوَ بعؤ الت وفياًْعإ وَى دعاكّ ثًٌَعىو بعُ       

بعاآل ؿَهعوُ، ٖعُكوَى    بُكؿانلاوَتُوَ، ُٓوََ بناُْ ػىؿا ًٖض ًوًَهِ يُ ؿَهت ؿَكْآًَت وبعُ تىاْعاو   
 ػاوَٕ سًهُُتًَهِ بَّىيًَُُٓ يُ َُٖىو ناكوباكيَهـا(. 

)ًُٓاّ كِامّ( وتُيُنِ بُثًَنّ يُهُك ُّٓ بُهُك ٖاتُ ُٖيُو تًاّـا طىتىويعُ: )َُبُهعت يعُوَ ؿيعاكّ      
نُ الّ  نلؿِْ صيىوُْيُنِ ُٖهت ثًَهلاوَ يُ طُكِاْـُْوَّ طًاُْنإ ؿا بؤ دُهوُنإ بُكِيَطايُنِ ٓاهإ(.

 ػىؿا مؤك ٓاهاُْ.. 
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 يةم بةندى سَى
 (( ))ضريؤكـى ئيطٌاعيى

نؤض نلؿِْ )ًٓرباًِٖ( بُ  -ػىؿا "ًٓوُاعًٌ" بُ )ًٓرباًِٖ( ؿَبُػًٌَت  -نؤض نلؿِْ "ًٓرباًِٖ" بؤ ًَول )
 -قىكباّْـإ بُ"ًٓوُاعًٌ"  -"ًٓوُاعًٌ"ّ نىكِيُوَ بؤ ؿؤيةِ )َُنهُ( ع ُٖيةكىآلِْ ٓاوّ )مَنّ( 

 (نُعبُ بًٓات ؿًََْٔ  –"ًٓرباًِٖ" و "ًٓوُاعًٌ"  -رباًِٖ" و ٖاوهُكَنُّ "ًٓوُاعًٌ" "ًٓ
 

 ثيَػةًبةزيَتيى " ئيطٌاعيى "
ٺ   ٿ  نلؿووَو ةُكَىويُ: ط–ػىؿاّ َُمٕ بُ ؿَقًَهِ قىكٓاِْ ٓاَافَّ بؤ ثًَغَُبُكيَوِّ ًٓوُاعًٌ 

 . "ًٓوُاعًٌ" يًَُْى ُٓو ٖؤمَ عُكَبِ.54مررمي/ص ٹ      ٹ             ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ    ٿٿ  ٿ
ّ بؤ ػىاثُكهوِ نلؿووَ. يُ بُهُكٖاتِ يُ ؿايعو بعىوٕ و    ؿا نُ تًاياْـا فياوَ باْطُوامّ ػُيةهِ ياُّْ

 فياِْ " ًٓوُاعًٌ "ؿا ُْٖـيَو كِووؿاوّ طلْ  و هُكْر كِانًٍَ ٖعُبىوَو يعُّ بلِطاْعُّ "بُْعـّ هعَِ     
 ؿَنُئ. يُّ"ّ ُّٓ بًُُّ نوًَبُنُؿا باهًإ 

 
 كؤض كسدُى "ئيربآيٍ" بؤ "ًيطس"

َاوَيُى يُ ًاكؤٓهُّ )سُكِكإ(ؿا َايُوَو يُو َاوَيُؿا )هاكَ(ّ نِٔ َعاَِ ػىاهعت.    –)ًٓرباًِٖ( 
بُآلّ يُو ًاكؤٓهُيُ مؤك وَكِي بىو يُبُك ُٓوَّ ؿاًٌْوىاُْنُّ بُؿَّ باْطُوامَنُيُوَ ُْٓىوٕ وباوَكِيإ 

ّ    ( يدٛ(ًَُْٖٓا تُْٗا ) ثَِ ؿا ٓعُو ًعاكَ بعُدَّبًًَةًَت،     و ُْٓـ نُهًَهِ نعُّ ْعُبًَت، ُٖبؤيعَُ بلِيعاك
ک    ک    ک        کڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ڈڌ  ڎ     ڎُٖكوَى قىكٓاًٍْ ٓاَافَّ بؤ َُُٓ نعلؿووَ: ط 

ًَٖٓاو  و ُْٓـ نُهًَهِ نُّ باوَكِيإ ثَِ -يدٛ(-.. واتُ: )يُو ًاكؤٓهُيُؿا تُْٗا26ال نكبوت/صگ
ًٌَٖوًٓاِْ ؿاو طىتِ: ُٓوا يُبُكػىؿا َٔ ُّٓ  ًٓرباًِٖ( بلِياكّ دَِ -ٕ ُْػووُوَ. ُٓويٍ )واتُ بُؿكؤيا

 ؿيًَةِ ونؤض ؿَنُّ بؤ ًىيًََٓهِ ؿيهُ نُ ػىؿا ةُكَاِْ نؤض بؤ نلؿِْ ثعَِ  دَِ ععريام  ع ًاكؤٓهُيُ يُ  
 ؿاوّ )واتُ بؤ ًاّ(. ُٖك ػىؿاّ ثُكوَكؿطاكيٌُُ نُ بُ تىاْاو ؿاْايُ(. 

يُ هُػت وتىْـو تًقَّ بت ثُكهوإ بىو بُكاَبُك )ًٓعرباًِٖ( و ٓعُو    ؤّ ُّٓ نؤَُٓ ُٓو ؿوفَٓايُتِٖ
ُْٓـ نُهُ ًُٓاْـاكَّ يُطُيةِ ؿابعىوٕ ٓعىْهُ بعت ثُكهعوُنإ بعُؿَّ باْطُوامَنعُّ )ًٓرباًِٖ(ععُوَ        

 بُكّى بُ ؿووك طلتٔ و كِووّ يَّىَكطًَلإ. ُْؿَٓىوٕ و ًٓرباًًٍُٖ ػؤّ زيَ
وايٌِ ُّٓ ُٖيةىيَووُّ )ًٓرباًِٖ(ّ بُكاَبُك طُيُنُّ نلؿووَو يُ قىكٓاِْ ثريؤمؿا باهِ نلؿووَو ػىؿا ه

ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ٖعُيةطلتِٓ ؿاوَو ةُكَىويعُ: ط   ٖاِْ باوَكِؿاكاًٌِْ يُهُكٓعاويًَهلؿٕ وًعىئَ ثعَِ   

﮺      ہ  ہ  ہ          ھ  ھ  ھ  ھ  ے        ے    ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷     ﮸      ﮹
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﮾  ﮿  ﯀  ﯁                                  ﮽   ﮻  ﮼  

ع .. )يُ ُٖيةىيَوت و ٓاناكّ )ًٓرباًِٖ(ع 4املمتحن//ص    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ          
و ُٓو ًُٓاْـاكاُّْ يُطُيةِ ؿابىوٕ هُك ًَُل و ثًٌَُْطًُّنِ ٓاى بؤ ًَٓىَ ُٖيُ يُ ػؤبُكّ نلؿٕ و بُ 

لتٓوإ ؿا يُ طىَلِايإ نُ ناتًَو بُ طُيُنُّ ػؤيإ طىت: )ًَُُٓ بَِ تاوإ وبُكيري يُ ػؤتعإ و  ػؤ ؿووكط
َّعـاؿَبلِئ. بَُعَُ           ُٓو بواُّْ ؿَياْجُكهعذي، ٖعُكوَٖا ْهعىويةِ يعُو ناكَتعإ ؿَنعُئ و ػؤَاْوعإ ي

 َُطُك تعا ٓعُو ناتعُ    ؿوفَٓايُتّى كِم ونًُّٓ ًٌَُُٖيِ نُوتؤتُ ًَْىاصياُْوَو ُٖتا ُٖتايُ ْاسُمتاْري
 ُْبًَت نُ ثًًُُإ ببُٓوَو باوَكِبُ ػىؿاّ تاى وتًُْا بًَٓٔ(. 

ؿا بىوٕ بُكَو ػعانِ )ًعاّ( نُوتٓعُ كَِّ نعُ بعُ ػعانِ        ًٓـّ " ًٓرباًِٖ "و ُٓو ًُٓاْـاكاُّْ يُطُيةِ 
يُو ْاوٓعُيُ   ؿا َاُْوَ، ٓىْهُ تُْطاُْيُنِ هُػوِ وَٖا كِووّ )نٓعإ( ْاو ؿَبلاو َاوَيُنِ نُّ تًاّ

ّ يُ ػُيةهُنُ ؿَنلؿ، مؤكبُّ ؿاًٌْوىاُْنًُِ ؿووك نُوتٓعُوَو كِوويعإ يعُ     نلؿ نُ ُٖكًَُِّ بلهًَوِ
تل نلؿ بؤ ثُيـا نلؿِْ بقيَىّ ػؤيإ يإ بؤ ؿؤميُٓوَّ طقوطًاو ًىيَِٓ يُوَكِاْـِْ ٓافَيةُناًْإ.  ًىيَٓاِْ

 ؿا فيا. بُكَو وآلتِ )ًَول( كِؤيٌت وَاوَيُى تًاّ يُطٍَُ ُٓو ػُيةهَُ ؿا )ًٓرباًِٖ( يُوَّ ؿَكٓىو و
 

 خودا " ئيطٌاعيى " بة " ئيربآيٍ " دةبةخػـيَت 
)ًٓععرباًِٖ( يُ"ًَول"عععُوَ طُِكايععُوَ بععؤ" ةُيُهععوري"و فُْنًُععِ يُطععٍَُ ؿابععىو، ٖععُكوَٖا          

ّ ُٓوَّ ؿَػىاهت (يُنِ فُْنًًُإ يُطُأل بىو ْاوّ )ٖادُك( بىو. ًٓرباًِٖ يُ ْاػُوَ ًٖىاداز١ٜنًُْنَ)
        نُ نىكِيَهِ ُٖبًَت، ُٖك بؤيَُ يُ ػىؿا ثاكِايُوَ نىكِيَهِ ُايةض و ٓانِ ثَّببُػًٌَت: ط

واتُ: )ػىؿايُ بُهؤمو بُمَيِ ػعؤت نعىكِيَهِ يعُنىكَِ ٓعاى و طىيَلايعٍَُ و      .. 133الصرءفءت/ص       
هوِ بُو ػُياأل و ُْٓـيٌَُيُّ "ًٓرباًِٖ"ّ ببُػٌُ(. واؿياكبىو )هاكَ(ّ ٖاوهُكيٌِ ُٖ ُايةشُنإ ثَِ

ّ -ٖادعُك -ّ طىت: )ػىؿا َٓايةِ بَُٔ ُْؿاوَو يُبُك َُُٓ واّ بُٓاى ؿَبًِٓ  ًََلؿّ نلؿبىو، بؤيُ ثَِ
ٕ  ببُػًٌَت، نًُْنَّ غىاميَت، بًُهِ ػىؿا نىكِيَهت يُو فُْ ثَِ )هعاكَ(ّ ٖاوهعُكّ، فًَْهعِ     بًَطىَعا

ّ -ًٍ بىو وبُتَُاّ ُٓوَ ْعُبىو نعىكِّ ببًَعت. )ًٓعرباًِٖ(يٍ، ٖادعُك     ٓىو و بُتَُُٕ و ُْمؤن بُهاآل
ػىاهت و بىوَ ٖاوهُكّ. يُّ ٖاوهُكََ )ًٓوُاعًٌ(يإ بىو نُيُ )هفل ايوهىئ(ؿا وَهفِ بعُّ دعؤكَ   

ٚأَا امساعٌٝ فكد مسعت قٛيو فٝ٘ ٖٚا٤ْرا ابازن٘ ٚامنٝ٘ ٚانجسٙ ددّا ددّا ًٜٚدد اثدين عػدس ز٥ٝطدّا     نلاوَ: )
ُٓوا ْنانُمت ثُهٓـ نعلؿو طعىَّ بًوعوِ ؿاوا     -ًٓوُاعًٌ-.. واتُ: )هُباكَت بُ (1)أ١َ عظُٝد١(  ٚادعً٘

ناكيُنُت بىوّ و وا ثريؤمو بُثًت وبُكَنُتِ ؿَنُّ وطًُُّ ثَّـَنُّ و مؤك مؤك مياؿّ ؿَنعُّ و ؿوامؿَ  
كَت بععُ هُكؤنًٌععِ زيَ ؿَبًَوععُوَو ؿَيهععُّ بععُ ُْتُوَيععُنِ طععُوكَ(. َُٓععُ َنطًًَّٓععُ نععُ هععُبا  

ٓىْهُ )ذلُـ( يُ وَُّٓ )امساعًٌ(ععُو ععُكَبِ )سًذعام(يٍ ٖعُك يعُو       (نُّ )ذلُـ(يٍا١َُْتُوَ)

                                                 
 
 (. 20(. آ١ٜ )17ايفؿٌ ) (1)
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وَُٓيُٕ ُٖك ُْٓـَ ُٓو بُيةًَُّٓ )ؿَكباكَّ بىوٕ بُ ُْتُوَيُنِ طُوكَ( يعُ ْعُوَّ )امساعًعٌ(ؿا تعُْٗا     
 ( و ُْتُوَنُّ بُؿّ ٖات.يُهُك ؿَهوِ )ذلُـ

 
  يطٌاعيى"ى كوزِيةوة بؤ دؤهَى "ًةكلة"كؤضلسدُى "ئيربآيٍ" بة "ئ 

ؿواّ ُٓوَّ ػىؿا نىكِيَهِ وَى )ًٓوُاعًٌ( بُ )ابلاًِٖ( ؿَبُػًٌَت يُ )ٖادُك(ّ ٖاوهُكّ ؿووََعِ،   
ًٓرت ُّٓ ٖاوهُكَ )واتُ ٖادُك( ؿَهت ؿَنات بُ ػؤ ُٖيةٓإ و ًعاْامّ بعُّ نعىكَِوَ، بَُعَُ ثعُفاكَو      

ؿا ؿَبنويًََٓت و )هاكَ( ؿاوا يُ )ًٓرباًِٖ( ؿَنات نُ  يُنَُِ ؿََاكطريّ يُ ؿَكووِْ )هاكَ(ّ ٖاوهُكّ
ٖاتىوَ ْاتىاًَْت فيعإ يُطعٍَُ    ًٓوُاعًٌ( يُبُك ٓاوّ ؿووكػاتُوَ ٓىْهُ واّ زيَ-و -ُٓو ؿواُْ )ٖادُك

ّ ػىاهت و ٓرياؿَّ ػىؿا ُٓو ؿاوايُّ )هاكَ(ّ  )ٖادُك(ؿا بُهُك بُكيَت. ًٓرباًًٍُٖ بُةُكَاًَْهِ دَِ
ؿًََْليَعت و نعُ    -ًٓرباًِٖ-ِ بُدَِ ؿيًََٓت. ُٓويٍ يُ ناتًَهـا نُ ػىؿا ُٓو ةُكَاُْ بُ هلووَ بؤػًَناْ

ؿا ببات بؤ )َُنهُ(، يُو ناتَُ ؿا )ًٓوُاعًٌ( َٓـايةًَهِ  ؿَبًَت )ٖادُك( و )ًٓوُاعًٌ( يُطٍَُ ػؤّ
إ ؿا نُوتُ كَِّى تُْٗا ػىاهت ًريَػؤكَ بىو. )ًٓرباًِٖ( ُٓو َٓـايةُو ؿايهُنُّ بؤ هُةُك هامؿاو يُطُيةً

وٓرياؿَّ ػىؿاَ كِيَطُّ ثًٌإ ؿَؿا. ُٖك كِيَطايإ ؿَبلِّى ًَٖٓـَ كِؤًذي. تانى ػىؿا ةعُكَاِْ ثًَعـإ بعُ    
كِاوَهوإ يُ ػانًَهِ ٓؤيةِ ؿووك يُ بًٓاو ٓاوَؿاِْ، واتُ يُو دًَطُيُّ نُ ؿَبىو يُ ٓايٓـَيُنِ ْنيعو ؿا  

 ًاؿا بًٓاؿ بٓليَت. َايةِ ػىؿا )بًت احللاّ(ّ ت
بعىو ْعُٓاو و    )ًٓرباًِٖ( َٓـايةُنُو )ٖادُك(ّ طُياْـَ ُٓو ًىيَُٓ ٓؤأل و وًو وبليٓطُّ نُ ُْنُهِ زيَ

ؿاكو ؿكَػت و طقوطًا. ثاًإ بُدَِّ ًٌَٖذي وطُكِايُوَ. يُو ناتُؿا )ٖادُك( بُثُيعُو بُُٖيةعُؿاوإ ؿواّ   
ؿيًَةًت يُّ ؿؤيةُٓؤٍَ و وًو وبليٓطُؿا؟(.. ُّٓ  نًَُإ دَِّ طىت: )ُٓكَّ بؤ نىَّ ؿًَٓت؟ بؤ  نُوت وثَِ

نعلؿو ٓعُويٍ    ثلهًاكاُّْ ُْٓـَٖا دعاك زيَ ؿووبعاكَو ٓعُْـباكَ ؿَنعلؿَوَو ؿاواّ هعؤمو بعُمَيِّ زيَ      
نلؿوويعت(؟   ّ ثلهِ: )ٓايا ػىؿا ةُكَاِْ بَُُ ثَِ يُُْٖطاوْاِْ ػؤّ بُكؿَواّ بىو. ًٓٓذا )ٖادُك( زيَ

)بُية (، ًٓرت )ٖادُك( ًَُٖٔ بىوَوَ وطىتِ: )نُوابىو ػىؿا ةُكاَؤ إ ْانات(، يُطعٍَُ   )ًٓرباًِٖ( طىتِ
 و نىكَِنُّ تًاؿا ؿاْابىو. ُّٓ وتُيُؿا طُكِايُوَ بؤ ُٓو ًىيَُّٓ نُ )ًٓرباًِٖ( ػؤّ

وَّ يعُ  )ًٓرباًِٖ( ػؤيٌِ مؤك ػَُباك بىو وبُؿَّ كِيَىَ ػُكيو بىو ؿيةِ ثاكَثاكَ ببًَت يُبُك ؿووكنُوتُٓ
ٖاوهُكّى نىكَِنُّى يُ ػُةُت وثُفاكَؿا. ػىاهوِ ػىؿاَ يُهُكوو ػىاهوِ ًٓرباًُُٖوَ بىوَ. ُٓويٍ 
ػؤّ ؿابىَ ؿَهت ػىؿاو بُؿَّ طُكِاُْوَوَ يَِّ ؿَثاكِايُوَو بُّ وًاُّْ نعُ قىكٓعإ بؤَعإ ؿَطًَلَيَوعُوَ     

 ؿووعاو ْناّ يُالّ ػىؿا ؿَنلؿ:
ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ڍ     ط

گ  گ  گ   ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

 ..38-37ابراىي /صہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۀڻ  ۀ
َاْاو ًًهاكّ ٓايُتُنإ: )ػىؿايُ ُٓوا َٔ ُْٖـيَو يُنعُي و ْعُوَّ يعُؿؤيةِ )َُنهعُ(ؿا ًٌْعوُدَِ       

يُو يُالّ ُٓو َايةُتُوَ نُ يَُُوال بؤت بًٓاؿ ؿَْعًَِ و   ايةًَهِ زيَ ِْو نٌوىن نلؿووَ نُ ًٖض هُومايِ
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نُكِيَنو بُٖاّ طُوكَّ ؿَبًَت و نُي ْاتىاًَْت بُٓاوّ هىوى وبَّشىكَُتِ بعؤّ بلِواًَْعت ػىؿايعُ َعٔ     
ًْا بعؤ  نلؿ تانى ْىيَقبهُٕ يُالّ ُٓو َايةُتُوَو ُٓكنُناِْ ثُكهوٍ تُ تُْٗا بؤيُ ُٓوامن يًَلَؿا ًٌْوُدَِ

بهُٕ. دا ػىؿايُ ؿٍَ وؿَكووِْ ُْٖـيَو نُهًإ بُالؿابعُكَو باهعؤمو كَِظيًعإ     بُدَِ تؤّ تاى وتُْٗا دَِ
 يُؿا بُ ُْٖـيَو دؤكّ ًَعىَو بعُكوبىوّ ثعَِ    بؤيإ ُٖبًَت وكِؤميًًٌإ يُّ ًىيَُٓؿووكَ ؿَهت وٓؤيةُواِْ

و ٓاًهلاَإ  . ػىؿايُ تؤ يُ ًَِْٗٓ.ت بٔ.ببُػٌُ تانى يُهُك ًْعُُتُناْت هىثاهطىماكو ًىنلاُْ بقيَل
ٓاطاؿاكيت و ؿَماًْت ُْٓـَ ػُّ وثُفاكَّ بؤ نُي وناكو ُْوَنُّ يُؿٍَ ؿاسًُاكؿاوَ، ًٖض ًوًَهًٌت زيَ 

 يُ طُك ُٖك ُْٓـ بٔىونًٍ بٔ وتُْاُْت يُمَوّ يإ ٓامساًٍْ ؿابٔ(.  ثُْٗإ وًاككاوَ ِْ
 

 

 ٓةهَقوآلُى ئاوى " شًــصَ " 
 –ؿايُ بُك ةُكَاِْ ػىؿاو ٓاكاَِ طلت. بُكؿَواّ يُو ػعؤكاى وٓاوًَعِ ؿَػعىاكؿ نعُ      " ػؤّ"ٖادُك 

َُْاو تًٓىوّ ببعىو، نىكَِنًُعِ تًٓعىو بعىو،      ًٌَٖوبىو تا تُواو بىو و ًِٖٔ ثَِ بؤّ بُدَِ –ًٓرباًِٖ 
ُتًٓىإ ؿا. بًَطىَإ ُٓويٍ ُٖك بؤّ ؿَكِواِْ ناتًَو نىكَِنُّ تًٓىيَوِ مؤكّ بؤ ًَٖٓا بىو و كِاؿًَٓةُنِ ي

ٓاكَ بًَت  ٖات هُكهاّ وبَِ ؿّ ػؤّ بؤ كِاُْطرياو واّ زيَ ُّٓ ؿضيُُْ ؿيةوُميَُّٓ مؤك يُال ْاػؤَ بىو وِٓ
ؿًََٓت، ُٖك ُْٖطاوّ ؿَْاو كِاّـَنلؿو ػُكيو  ُٓوَّ بناًَْت بؤ نىَّ وبُّ الوالؿا بلِوات وبوىكيَوُوَ بَِ

نععُ  عَ. يععُو هعاتاُْؿا )ٖادُك(ٓعىوَ هععُك ًعىيًََٓهِ بُكمع    ببىوكيَوعُو  بعىو يعُ ٖعؤَ ػععؤّ بٔعًَت و    
ًَعت، بعُآلّ ٖعًض ًعوًَهِ ْعُؿّ، ًٓٓذعا ٖاتعُ         -بُ)ُفا(ْاهلاوَ وؿَيلِواِْ بؤ ُٓو ًىَيُٓ تانى ٓاو ببًٓ

ؿا تانى ٓىوَ هُك ًعىيًََٓهِ ؿيهعُّ    ػىاكَوَو وَى َلؤظًَهِ ًجلمَو َاْـوو ُٖوأل وتُقُياليُنِ مؤكّ
ِ   نُ بُ )َُكوَ( ،بُكم و ٓعاوّ ؿَهعت ُْنعُوت، ؿوايعِ طُكِايعُوَ بعؤ        ْاو ؿَبليَت ويعُويٍَ مؤكّ كِواْع

ـ  .)ُفا(َ ُٖك ٓاوّ بُؿّ ُْنلؿَوَ. . (1). ُّٓ ٖات وٓؤيُّ ًَْىإ )ُفا و َُكوَ( سُوت دعاكّ ػاياْع
ثاًإ يُؿوا داكؿا نُ كِووّ نلؿبىوَوَ )َُكوَ( طىَِّ يُ ؿَْطًَو بعىو وٓعاوكِّ بعؤ ؿايعُوَ ؿيوعِ ٓعُوا       

   ّ ّ ُٖيةهُْعـ تعا ٓعاو     ةليٌوُيُى يُةليٌوُنإ )َالٓهُ( يَُُوقًعِ )مَنّ( ؿايعُو بعُبايةِ ػعؤّ مَو
  (2) ؿَكنُوت.

)ٖادُك( ُٖك نُ ُّٓ ؿضيُُْ طلْطُّ بًِٓ مؤك ػؤًشاٍَ وًاؿَإ بىو وػًَعلا ػًَعلا ٌَعوِ يعُ ٓعاو ثعلِ        
او ُٖيةعـَقىآل َُيعُناًٍْ كِوويعإ    تًَلنعلؿ. ناتًَعو ٓع    ؿَنلؿو ؿَيهلؿ بُؿََِ نىكَِنُيُوَو ػؤيٌِ زيَ

تًَهلؿ.. نؤَُيةُ نُهًَهًٍ يُ ٖؤمّ )دىكُّٖ( يُْنيو ُٓو ًىيَُٓوَ ؿَكِؤيٌعذي و ؿيوًعإ ٓعُوا )بايةٓعـَ     
بُهُكيا و يُو ؿَوكوبُكَؿا ؿَهىكِيَُٓوَ(و يُيُنرتيإ ثلهِ: )ُٓو بايةٓـاُْ بُهُك ٓاويَو ؿا ؿَهعىوكييَُٓوَ،  

ؿؤيةُؿا ُٖبًَت(؟ طىتًإ: )ُْػًَل(.. ًٓٓذا يُنًَهًإ ْاكؿ بعؤ مآًْعِ ُٖوايةُنعُو    ُٓكَّ ماًْىتاُْ ٓاو يُّ 
                                                 

 
ؿا ٖعات وٓعؤّ يعًَُْىإ ؿا    -)يُبُك ََُُٓ ػعُيةهِ يُعع سعُز    ( ةُكَىويُ:ثًَغَُبُك )(1)

 ؿَنُٕ(. 
ِ   ّ ػؤّ يإ بُُٖكؿوو ؿَهوِ مَويِّ ؿَثٌهِٓ طىتلاويٌُ:)ًٓوُاعًٌ بُ ُٖكؿوو ثَِ( 2)  و يُو ناتاُْؿا ٓاو يُ فيَل ُٖكؿوو ثَِّ يعإ ؿَهعو

 يُوَ ُٖيةكىآلوَ(. 
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يعإ طعىت: )طعُك     طُكِايُوَ بؤ اليإ وَقؿَّ بىوِْ ٓاوّ ثَّـإ. ُٓواًٍْ ٓىوٕ بعؤ الّ )ٖادعُك(و ثعَِ   
 ُ ػًَلٖاتِٓ بوُويَت يُطُيةت ؿا ؿَبري و بُػؤًِ يُطُيةوا ؿَفئ و ٓاوَنَُ با ٓاوّ ػؤت بًَت(. ُٓويٍ بع

ٌْري بىوٕ ُٖتا )ًٓوُاعًٌ( طعُوكَ بعىو و بعايةو بعىو و ٓعاةلَتًَهِ       نلؿٕ و ًٓـّ يُتًٌُْوًُوَ دَِ زيَ
 ػىاهذي و ُٖك يُواًٌُْوَ مَاِْ)عُكَبِ( ةًَلبىو.  )دىكَُِٖ(ّ زيَ

 
 قوزباُى داْ بة " ئيطـٌاعيى "

بعُآلّ يعُبريّ ُْٓعىو بعىو و ثٌعت       ،ًٌَٖوبىو دَِ عَُنهُع )ًٓرباًِٖ( ُٓطُك ِٓ "ًٓوُاعًٌ"ّ يُ   
طىيٌَِ ُْػووبىو، بُيةهى داكوباك هُكؿاِْ ؿَنلؿٕ و ؿَطُكِايُوَ. )ًٓرباًِٖ( يُ يُنًَو يُو هعُكؿاْاُْؿا  

(ّ زؤٜاػُوًَْو ؿَبًًَٓت نُ تًاّـا ػىؿا ةُكَاِْ ثَّـَنات )ًٓوُاعًٌ(ّ نىكِّ هُكبربِيَت. ػُو بًٓري )
)هلووَ(و يُ ثًُو ثايُّ )َُٓليَو( ؿايُ نُيُػىؿاوَ بؤّ بًَت. يُبعُك  ثًَغَُبُكاًٍْ كِاهوُ ٓىْهُ وَى 

ؿا هىوك بًَت يُهُك كِاثُكِاْـِْ ةُكَاِْ ػعىؿا، ٖعًض ٖؤيعُنًٍ يعُو بلِيعاكَّ       َُُٓ )ًٓرباًِٖ( بلِياكّ
ثاًطُم ُْؿَنلؿَوَ، وَى ُٓو ٖؤيُّ نُ )ًٓوعُاعًٌ( تاقعُ نىكِيعُتِ، يعإ وَى ٓعُو ٖؤيعُّ نعُػؤّ        

 يُوَ، ًٖض ًوًَو يَُاُْ ثاًطُمّ ُْؿَنلؿَوَ. َُِْ ثريّنُوتؤتُ تُ
                      قىكٓاًٍْ بُهُكٖاتُنَُإ بُّ ًًَىَيُ بؤ ؿَطًَلِيَوُوَ: ط

             ڭ  ڭ  ڭ    ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  جئ  حئ  مئ      

ٱ  ٻ  ىث  يث  حج    ىت  يت   جث  مث   متىب   يب  جت   حت  خت  مبىئ  يئ  جب  حب  خب

ٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ڀٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ

ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ    

 ..112-99الصءفءت/صڍ
ؤنِ "ًٓرباًِٖ" ُٓوَ باي ؿَنات ناتًَو )واتاو ًًهاكّ ٓايُتُنإ(: يُّ ٓايُتاُْؿا ػىؿا يُ بًًَُهِ ٓري 

ّ    ػانِ طُيُنُّ دَِ  ؿيًَةًَت ؿاوا يُثُكوَكؿطاكّ ؿَنات نىكِيَهِ )ُايةض(ّ ثَّبعـات، ػعىؿاَ ؿاوانعاك
ؿَؿات نعُ )امساعًعٌ(ّ يُنعُّ     ّ ثعَِ (1)(غالّ سًِّٝ نىكِيَهِ ًَُٖٔ ) يُنُّ ثُهٓـ ؿَنات و َنطًَِٓ
ت وطًُُؿَنات وؿًََٓوُ ُٓو تَُُُْوَّ نُ ؿَتىاًَْت ػعؤّ ٖعُوٍَ   ؿَطا نىكِيُتِ. دانُ ُّٓ نىكََِ ثَِ

ؿا ػُوٕ بُوَوَ ؿَبًًَٓت ٓعُوا ػعىؿا ةعُكَاِْ     بـات و تىاْاّ ناكنلؿِْ ُٖبًَت، )ًٓرباًِٖ( يُ ْىوهوِٓ

                                                 
 
و ًعهؤَُْـّى هعُالكّ    يُ.. ُٖكوَٖا )سًًِ( َاْاّ بُٓاكاَِ و دٌُٖ وطَُقَيِ عُقًةِ يُ وًُّ )سًِ(عُوَيُ، )سًًِ( ؿفّ بَِ( )سًِٝ(: 1)

 . ؿَطُيًَُْت يُطٍَُ ودىؿّ ًَٖنو تىاْاؿا
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ًٓوُاعًٌ( هُكبلِيَت ٖعُك ٓعُْـَ تعُْٗا ٓعُو نىكَِتاقاُْيًُعِ ُٖيعُ،       : ثَّـَنات نىكَِنُّ ػؤّ )واتُ
ٍ َُهُيُنُ ؿَػاتُ بُكٓاوّ )ًٓوُاعًٌ( تانى ًُٓاِْ تاقِ بهاتُوَو بعُّ ًعًَىََ يُبعُك    )ًٓرباًِٖ(ي

 هعووّ زيَ -ؿا ناكَنُ يُباكتلو ٓاهإ تليٍ بًَت يُوَّ نُ بُمؤك وهوُّ هُكّ بربِيَت.. )ًٓوُاعًٌ( ؿيةِ
ِ  ؿا ؿَيةًَت:)بابُطًإ ُٓو ةُكَاُّْ ػىؿاثَِ يُ وَآلَِ باونِ -بًَت بعـَو بُثٌعوًىاِْ    ّ ؿاويت ٓعُزلاَ

ؿََبًًٓعت يعُنًَهِ يعُػؤِكاطلإ وقايعٌ بعىإ بُويوعت وٓعرياؿَّ ػعىؿا.. ًٓعـّ           -إ غدا٤اهلل -ػىؿاو 
نُُٖكؿوونًإ ػؤيإ ؿَؿَُْ ؿَهت ةُكَإ وبلِياكّ ػىؿاو بُ تعَُاّ كِاثُكِاْعـِْ ٓعَُلّ ػعىؿا ؿَبعٔ،      

و بُهعو ؿا ؿَخيعات( تعانى     ُك مَوّ)ًٓرباًِٖ( نىكَِنُّ بُ كِووؿا ؿَػات )واتُ ؿَّ وٓعاوّ ؿَػاتعُ هع   
ِ   يُثٌوُوَ هُكّ بربِيَت و كِوػواكّ نىكَِنُّ يُسايةُتِ هُكبلِيِٓ ؿا  ؿا ُْبًًَٓت، ًٓٓذا ٓعُقؤنُ بعًَُ

 ...ُٓقؤنُ ْايربِيَت( :بُآلّ ْايربِيَت )واتُ ،ؿيًََٓت
ّ  ّ  يُؿا ػىؿاّ ثُكوَكؿطاك باْطِ ًٓرباًِٖ ؿَنات وثَِ يُو هاتُ سُهاهُ ًََقوويِ -ؿَةعُكَىيَت: )ٓعُ

ؿَهت ُٖيةطلَ يُهُك بلِيِٓ نىكَِنعُت ٓعىْهُ َُبُهعوِ تاقًهلؿُْوَنعُشيإ ؿَهعت نعُوت        -ًٓرباًِٖ
نُطىيَلِايُيةًت و ةُكَاِْ ػىؿاّ ػؤت بُ ٓانِ كِاؿَثُكِيًَٓت، َُٓعُ ٓعُو تاقًهلؿْعُوَ     ،ويًَُإ كِاؿيًت

ؿا هُكنُوتىو بىويت، دايُ  وُْطاْـ وتؤَ تًاُّٖية طُوكَو ؿياكو كِؤًُٓ بىو نُ باوَكِوًُٓاِْ تؤَإ ثَِ
 بليوِ نىكَِنُت ُّٓ بُكاُّْ بؤَإ ؿاْاويت هُكبربَِ وبًهُ بُ ةًـاّ نىكَِنُت(. 

 
 ضةزبسِزاو كآ دةبوو؟

بُطىيَلَّ ؿَقِ قىكٓإ هُكبلِكاوَنُ )ًٓوُاعًٌ( ؿَبىو، ٓىْهُ بُهُكٖاتِ هُكبلِكاوَنُّ باي نعلؿووَ   
ڇ  ڇ  بُػًٌىَ نعُْاوّ )ًٓوشام(ععُ: ط   -ًٓرباًِٖ-تلّ بُ  نىكِيَهِ ثاًإ ػىؿا َقؿَّ ،و

ّ ڇ   ڍ    ڍ نلؿْعِ بُهعُكٖاتِ هعُكبلِيُٓنُ     ص ٖاتِٓ َقؿَّ نىكِيَهِ تل )اهشام( ؿواّ ؿيعاك
ًٌَعىو نعُ )ًٓعرباًِٖ(          بُٓاًهلاو كِاًهاوّ يُنُ )ًٓوشام( نعىكِيَهِ ؿيهُيعُو دىؿايعُ يعُو نعىكَِّ ث

تُوَ. بُآلّ دىويُنُنإ ًٓـؿيعاّ ُٓوَ ؿَنُٕ طىايُ هُكبلِاوَنُ )ًٓوشام( بعىوَ  نلاوَ بُهُكبلِيِٓ تاقِ
بُهُك بلِكاوَنُ ؿاؿًََْت و يُو بُهُك ٖاتُؿا هُكَتا باهِ -ًٓوشام-ٓىْهُ يُالّ ُٓوإ )هفل ايوهىئ( 

ًَٓاهاْـِْ ؿَنات و ةُكَايٌوًَهِ ػعىؿا ؿيعاكّ ؿَنعات طىايعُ بعُ )ًٓعرباًِٖ(ّ ةعُكَىوبًَت )نعى         كَِ ث
ابدٔ  ًُٓعاّ )  (1)(.عَؤكيُ–تاقاُْنُّ ػؤت نُ ػؤًت ؿَويَت و )ًٓوشاقُ( يُطٍَُ ػؤت ؿا ببُ بؤ ػانِ 

يععُوَآلَِ ٓععُو ًٓـؿيعايععُّ دىويُنععُنإ ؿا طىتىويععُتِ: )يععُو   -بًَععت كَِظيععُتِ ػععىؿاّ زيَ-( نددجري
ّ تاقاُْو نىكِّ يُنُّ نىكِ -ًٓوشام-بُْابُدَِ ؿاْلاوَ، ٓىْهُ  -ًٓوشام-ّ يفظ(ًٓـؿيعايُيإ ؿا بًَقَ)

بىوَ، بُآلّ دىويُنُنإ ُٓوَيإ بُثًَُٔواُْوَ باي نلؿووَ يعُ بعُك ًَٓلَيعِ     -ًٓوُاعًٌ-ُْبىوَ، بُيةهى 
نعُ يعُ)سًذام(ؿا    ،باونِ ُٓو عُكَباُْيُ -ًٓوُاعًٌ-يُبُكُٓوَّ  ،-عُكَب-)سُهىوؿّ( بلؿًْإ بُ 

                                                 
 
 (. 2( آ١ٜ )22ايفؿٌ ) (1)
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ُ ّ ثًَغَُبُكّ -بىوٕ ويُنًَو يُواًٍْ)ذلُـ ًٌْوُدَِ ُ -(، )ًٓوعشام(يٍ بعاونِ   ػىؿايع -يُعكععىب
واتُ)ًٓولآًٌ( نُدىويُنُنإ يُكَُِٓيةُنِ ُٓوٕ ويووىوياُْ ُٓو ثًُو ثايُيُ بؤػؤيإ بُنًٌَعهُٕ، بعُّ   

 . (2)ةُكَايٌوِ ػىؿايإ نلؿووَو بؤيإ مياؿ نلؿووَ((1)ّ كَِْطَُ ؿَههاكيِ
 

 ئيربآيٍ و ٓاوضةزةكةى ئيطٌاعيى
ٓىو بؤ َايةِ )ًٓوُاعًٌ( و  -َُنهُ -ؿا نُؿَٓىو بؤ  ( يُهُكؿاًَْو يُو هُكؿاْاُّْكِؤفيَهًإ )ًٓرباًِٖ

   ِ و ٓعُويٍ ُْيعـَماِْ ٓعُّ ًَىاْعُ بعاونِ       بُآلّ ُٓو يَُايةُوَ ُْبىو، بُيةهى تعُْٗا ٖاوهعُكَنُّ بًٓع
ّ  ا ثعَِ ثلهِ و ُٓو فَُْ يُ وَآلّ ؿ ّ زيَ-ًٓوُاعًٌ- ُٖوايةِ ًََلؿَنُيُتِ)ػُمووكيُتِ(، )ًٓرباًِٖ(

ّ ثلهِ، ُٓويٍ طىتِ  ثاًإ ؿَكباكَّ ساٍَ و باكوؿؤػِ طىمَكاًْإ زيَ كِاطُياْـ ًََلؿَنُّ ٓىوَ بؤ كِاو،
 زيَ -ًٓرباًِٖ-ّ طىمَكاًْاِْ يُال نلؿ. ًٓٓذا  )ًَُُٓ يُباكطلاِْ و ْاكَِسُتِ ؿائ( واتُ ههاآلّ ْاػؤًِ

ُْوَت يُال ُٖيُ(، ٓعُويٍ طعىتِ: )ْعُػًَل ًٖٔعِ     ّ ثلهِ: )ٓايا ًَىإ كِاؿَطليت؟ ٓايا ػىاكؿٕ وػىاكؿ
يُ(.. واتُ ًَىامن ْاويَت. )ًٓرباًِٖ( ُّٓ ٓاةلَتعُّ بعُ نُيباْىويعُنِ     ًُّْ و نُهًٌِ يًَُىإ يُال ِْ

ّ ؿاوَو وَكِي بعىوَ يعُفيإ    يُ بُو بًُُّ ػىؿا ثَِ بًِٓ نُ ْاكِامّ ٓاى ثُهٓـ ُْنلؿ ٓىْهُ ُٓوَّ زيَ
يُّ ُْطليَت.  ًَىاْـاكيَوِ نلؿ كِيَن يُو ٖاتٔ و يَُ نُواّ زيَ دطُ يُو ٓاوٓٓؤنِؿا.  يُطٍَُ ًََلؿَنُّ

بطُيُُْو ثًًٌَعِ   ّ طىت: )ُٓطُك ًََلؿَنُت ٖاتُوَ هووّ َِٓ ثَِ ُٖكبؤيَُ ؿواداك "ًٓرباًِٖ" ثَِ
ايٌِ ؿَبًِٓ بًةَِ با ًىيَِٓ بُك ؿَكطانُّ بطؤكيَت(.. )ًٓرباًِٖ( كِؤيٌت و )ًٓوُاعًٌ( بُدًا ٖاتُوَو و

نُ يَُاوَّ ؿَكٓىوِْ يَُاٍَ ؿا ًوًَو كِووّ ؿابًَت، بؤيُ يُٖاوهُكَنُّ ثلهعِ: ٓعُكَّ ٓعَُلِؤ نُهعًَو     
ُْٖات بؤ الت(؟ ُٓويٍ يُ وَآلّ ؿا طىتِ: )بُيةَِ ثًاويَهِ ثري ٖات و ٓاواو ٓاوابىو و ثلهًاكّ ؿَكبعاكَّ  

و ؿَكٓىوبىويت(.. ُٖكوَٖا يُٖاوهعُكَنُّ ثلهعِ:   نلؿّ وًٍَٓ ثًَِ كِاطُياْـ نُ يَُايةُوَ ًًْت  تؤ زيَ
نعلؿّ   ؿَنلؿيعت وؿاواّ زيَ  ُْؿاويت(؟ طعىتِ: )بعُيةَِ مؤك هعووّ زيَ    )ُّٓ باًُ ًٖض كِاهجاكؿَيُنِ ثَِ

ثًًٌَت بًةًَِ نُ ثًٍَ ؿَكطانُ بطؤكِيت(.. ًٓٓذا )ًٓوُاعًٌ( طىتِ: )ؿَ نُوا بعىو ٓعُوَ بعاونِ بعىوَ و     
ت دًاببُُوَو ًٓـّ تؤَ بلِؤ بؤ َايةِ باونت(.. بُّ كَِْطُ تُآلقِ ؿاو فًَْهعِ  نلؿووّ يًَ ةُكَاًٌِْ ثَِ

 تلّ ًَٖٓا. ؿواّ َاوَيُنِ تل )ًٓرباًِٖ( ٖاتُوَ بؤ َايةِ )ًٓوُاعًٌ(ّ نىكِّى ُٓو داكََ يَُايةِ ػؤّ
نعلؿ،  نعلؿو مؤك بعُػًَلٖاتِٓ    ؿا ُّْ بًِٓ، بُآلّ ٖاوهُكَ تامَنُّ بًٓعِ نعُ بُطعُكَِ ثًٌَعىامّ زيَ    

ّ ثلهععِ )ًَععىإ كِاؿَطليععت(؟ طععىتِ )بععُيةَِ(و بععًَُىاِْ ثُهععٓـنلؿو كِيَععنّ يععُٖاتٔ   )ًٓععرباًِٖ( زيَ

                                                 
 
قىكٓاِْ ثريؤم يُ مؤك ٓايُتّـا باهِ ُٓو ُْكيوعُ ْاٖعَُىاكَّ دىويُنعُناِْ نعلؿووَ نعُ       (1)

 ًْإ ؿَههاكّ نلؿووَ. واتُ )تُوكات( ؿَههاكّ نلاوَ. موكبُّ نوًَبِ ػىؿاو ةُكَايٌوُنا
 . 59. ف 1ايبدا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ. ز (2)
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نلؿ، ُٓويٍ يعُوَآلّ ؿا   ّ طلت، ًٓٓذا ثلهًاكّ ؿَكباكَّ باكوؿؤػِ فيإ و طىمَكاًْإ زيَ وًَىاْـاكيَوِ
َفئ وهىثاي بعؤ ػعىؿا(. هعىثاي    طىتِ: )ًَُُٓ سايةُإ مؤك باًُ ويُةُكَسّى كمم و كِؤمِّ ةلاوإ ؿا ؿ

ّ طىت: )ُٓطُك ًََلؿَنُت ٖاتُوَ مؤك هووّ َِٓ  وهوايٌِ مؤكّ ػىؿاًِ يُال نلؿ )ًٓرباًِٖ(يٍ ثَِ
بطُيُُْ و ثًًٌَِ بًةَِ با ًىيَِٓ ثًٍَ ؿَكطانُّ دًَطريناو بًًًَٗةًوُوَ(.. ًٓٓذا َايةٔعاوايِ يَّهعلؿو    ثَِ

ٌ( طُكِايُوَ بؤ َايةُوَو ٖاوهُكَنُّ ُٖوايةِ ٖعاتِٓ ثًعاويَهِ بعُ    كِؤيٌت. ًَٓىاكَّ ُٓو كِؤفَ )ًٓوُاعً
 طىت، )ًٓوُاعًٌ(يٍ ثعَِ  طُياْـو وَهفِ ًًَىَو كِوػواكِّ بؤ نلؿو كِاهجاكؿَنًُِ ثَِ هاآلٓىوّ ثَِ

ّ وت: )ُٓوَ باونِ بىوَو ةُكَاِْ ثًَهلؿووّ تؤ يُالّ ػؤّ بًًَٗةُُوَو ُٖكطًن يًَت دًاُْسيُوَ(. ٓعًرت بعُ   
 يَقايِ تَُُِْ فياِْ يُطٍَُ ؿا بلؿَ هُكو بىوَ ؿايهِ َٓـايةُناِْ. ؿك
 

 بِيات دةُيَّ  -كةعبة-"ئيربآيٍ" و "ئيطٌاعيى" 
)ًٓرباًِٖ( َاوَيُنِ ؿووكو ؿكيَق )ًٓوُاعًٌ(ّ ُْؿيبىو، ؿواّ ُّٓ َاوَ مؤكَ بؤ ناكيَهِ ثريؤمو طعُوكَ   

 -َُنهُ-اّ َُمٕ بىو بؤ بًٓاؿ ْاِْ " نُعبُ " يُ ٖاتُوَ بؤ الّ. ُّٓ ٖاتُٓوَيًُِ بُةُكَاًَْهِ ػىؿ
 تانى ببًَوُ يُنَُري َاٍَ بؤ ػىاثُكهوِ. 

يُوَ يُ ْنيو ٓعاوّ )مَنّ(ععُوَ نعُ     ؿا ؿَطُكِا تا بًِٓ-ًٓوُاعًٌ-)ًٓرباًِٖ( يُو ْاوُٓيُؿا بُ ؿواّ  
ايهعلؿ بعؤ بعُكَو    ػُكيهِ تآًًِ ترييَو بىو، بُكَو كِووّ كِؤًعت و )ًٓوعُاعًٌ(ّ نىكِيٌعِ بُثُيعُ كِ    

    ِ ِ  ثريَوَٓىوِْ وتىْـ باوًًَإ بُيُى ؿا نلؿو ُٖكيُنًُعًإ بًةًَوعُّ طعلِّ ػؤًُويوعو ّ  و ػؤًعشاية
 طُوكَيإ بؤ يُنرت ؿَكبلِّ.

طُياْعـ   ّ بؤ ػؤَ بىو، ُٖوايةِ ُٓوَّ ثعَِ  وكَِّ ًٓرباًِٖ ؿواّ ُٓوَّ بُؿيـاكّ نىكَِنُّ طُيٌت و دَِ
ػاْىويُى بؤ عًباؿَت و ثُكهوِٓ ػىؿا يُو دًَطُيعُؿا ؿكوهعت بهعات،     نلؿووَ نُوا ػىؿا ةُكَاِْ ثَِ

ٓاَافَّ بؤ دًَطُنًُِ نلؿ نُ يُهُك طلؿيَهِ بُكمّ ْنيو ػؤّ بًَت. )ًٓوُاعًٌ(يٍ طعىتِ: )ٓعُوَّ   
 ػىؿا ةُكَاِْ ثَِ نلؿوويت ُٓزلاَِ ؿَو ًٍَٓ يُّ ناكَ ثريؤمو ثلِبايُػُؿا ياكَُتًت ؿَؿَّ(.

ّ نىكِيٌعِ بعُكؿّ ؿَؿايعُ ؿَهعت،     -ًٓوُاعًٌ-َهوِ نلؿ بُبًٓات ْاِْ ػاْىوَنُوًٓٓذا )ًٓرباًِٖ( ؿ
و ٓاطعاؿاكّ   ّ ماًْاكّ ّ طىت: )بُكؿيَهِ ٓانِ بُكَّ تابًؼَُُ هُك طؤًُنُو دَِ ثاًإ )ًٓرباًِٖ( ثَِ

ٓعُويٍ  كِاؿَطُيًَُْت،  بًَت بؤ ػُيةهِ. يُو هاتُؿا )دًربيٌ( هلووًِ بُكؿَكًَُِنُ )احلذل االهىؿ(ّ ثَِ
ؿا ؿايـًََْت، يُطٍَُ ُٖك بًًَُهِ ناكّ بًٓات ْاُْنًًُإ ؿا ؿَياْطىت:  ُٖيةِ ؿَطليَت و يًُىيَِٓ ػؤّ

ڀ  ڀ  ٺ    ڀپ  پ    ڀطقبىوٍَ نُ بُكِاهوِ تؤ ػؤت بًوُكو ماْايت(.  )ػىؿايُ ُّٓ ناكََإ زيَ

 ص.ٺ  
لؿّ بُهاآلٓىو ُْيـَتىاِْ بُكؿَنعُ بعُكم   ناتًَو ًُٓٓناِْ ػاْىوَنُ بُكم بىوبىوَوَ )ًٓرباًِٖ(ّ ثريًَََ
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ْعاو ؿَبليَعت و ٓعًرت ٖعُك نعُ اليعُنِ        (1)بهاتُوَ، بُيةهى ٓىوَ هُك بُكؿيَو نُبُ )َُقاَِ ًٓعرباًِٖ( 
ؿيىاكَنُّ تُواو ؿَنلؿ ُٓو بُكؿَّ فيَل قآِ ؿَطىاهوُوَ بؤ تُواو نلؿِْ اليُنّرت ويُهعُكّ ؿَوَهعوا.   

 ؿَبىَوَ، ؿَهوِ ؿَنلؿ بُ ؿكوهت نلؿِْ ؿيىاكيَهِ تل..نُ يُ بًٓاتٓاِْ ُٖك ؿيىاكيَهًٍ 
بُّ كَِْطُ تا ناكّ بًٓات ْاِْ َُٖىو ؿيىاكَناِْ )نُعبُ( تُواو بىو، ُٓو بُكؿَ كًََُِ يُؿيَل مََاُْوَ 

-( خطاببُؿيىاكّ ثًٌَُوَّ نُعبُوَ ْىوهابىو ُٖتا هُكؿََِ دًًٌَِّٓٓ )ػُالةُت(ّ )عُلّ نىكِّ 
يُ ؿواوَ تانى ْىيَعقػىيَٓإ يعُ نعاتِ ْىيَعقؿا      نُ ؿواداك ُْػوًَو يُ َايةُنُ بلؿّ -ًَتّ كِامّ ب ػىؿا زيَ

 ؿا ًَُْٓت. هُكزلًإ بُالّ
 قىكٓاِْ ثريؤم يُّ ٓايُتُ كِؤًٓاُْؿا ٓاَافَ بؤ ناكّ بًٓات ْاِْ نُعبُ ؿَنات:

ى  ائ   ائ       ەئ  ەئ    ىٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېط

ۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی       وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ

ىث              مثمب  ىب   يب               جت     حت  خت  مت  ىت      يت  جث  خبی    ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀيث      حج   

 .127–125البقرة/ص
ياؿّ عُكَبَُىهعًةُاُْ نعإ نعُوا َايةعُ سىكَعُت ؿاكَنعُ        يُّ ٓايُتاُْؿا ػىؿا ُٓو ًْعُُتُ ؿَػاتُوَ 

ْنكطُيعُى بعؤ ػعُيةهِ نُبعُ      واتعُ هُكٓعاوَّ دعَِ    (2)َجابد١( )ايبًت احللاّ(ّ بؤ نلؿووُْتُ ٓاوطًَو )
َُبُهوِ عًباؿَت و ػىاثُكهوِ هُكؿاِْ بهُٕ. ُٖكوَٖا ػعىؿا نلؿوويعُتِ بعُ ًعىيًََٓهِ ؿيةًٓعايّى      

ف(، ٓىْهُ ُٖك نُهًَو بًَٔوُ ْاو ُٓو )سُكََُ(وَ ًٖض نُهًَو ْاتىاًَْعت  ًَُِٖٓ بؤ ُٖك تلهاويَو )ػآ
ٓاماكّ بـات. ُّٓ َُهُيُيَُ يُؿيَل مََاُْوَ ُٓهجاوَو ثريؤمّى قىؿهًُتًَهِ وَٖا بعُو َايةعُّ ػعىؿا    

 يُنُّ ببُميًََٓت. يُ ثُكفيِٓ ثريؤمّ ؿكاوَ نًُٖض نُهًَو بؤّ ُْبىوَو بؤّ ِْ
ًًٍُٖ واتُ ًىيَِٓ تًا كِاوَهواِْ(، نُ ػىؿاةُكَاّْـاوَ )بهليَوُ دًَطايعُى بعؤ   ؿَكباكَّ َُقاَِ ًٓربا

ْىيَقنلؿٕ( طىتلاوَ ُٓو بُكؿَيُنُ )ًٓرباًِٖ( يُهُكّ وَهواوَ بؤ بًٓات ْاِْ نُعبُ، طىتلاويٌُ ٖعَُىو  
 ُٓو سُكََُيُ نُيُ ٓىاكؿَوكّ نُعبُؿايُ.

(ّ ػعؤّ ؿَنعات بعؤ )ًٓعرباًِٖ( و )ًٓوعُاعًٌ(      ٚؾد١ٝ ًٓٓذا ػىؿا يُو ٓايُتاُْؿا ٓاَافَ بؤ كِاهعجاكؿَ) 
و بُؿػىويِ، ُٖكوَٖا يُ ثًوعِّ   ؿَكباكَّ ثانق نلؿُْوَّ َايةُنُ يُ ثًوِّ ٓاناكيِّ وَى بُؿنلؿاكّ

َُعٓععُويِ وَى ٖععاوٍََ بععؤ ػىاؿاْععإ )ًععلى(و بععت ثُكهععوِ، تععانى بععُثاى وػععاويَِٓ بععؤ تععُواف     

                                                 
 
 . 46. ف 1( ابٔ االثري. ز1)
ْنكطُ(َ ُٖيةـَطليَت يُطٍَُ بؤ طُكِاْعُوَّ ؿا. بعُٖؤّ )بعىوٕ بُٓعاوط بعؤ ػُيةهِ(يٌعُوَ        ماكاوَيُنُو َاْاّ )َُبُهت( و )دَِ( )َجاب١( 2)

ِ  و )تِـيل(ّ هُكؿاِْ هُكؿاْهاكاِْ ؿَؿات، دطُ يَُُيٌ و ٖؤطليِ ياك يُهُك كِاهوِناكيَهِ ماْلاوَو بلِ تعل   ّ كِؤسًإ بؤّى سُمنلؿِْ نُهعاْ
 ؿاُْ.  و ًٖىا ػىاهوًٓإ بُ طُيٌذي بُو ُٓكنِ هُكزيَ يُهُكؿإ نلؿِْ
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ًٌْٓاِْ ػىا ثُكهوّى، ٌَ نُض ونلِْىوَ بعؤ ػعىا بعُكاِْ     ناكاِْ)بُٓىاكؿَوكا هىوكِاواِْ( و، ػُيةىَت
 سيًًََٓوُوَ.

ّ  ،ثاًإ قىكٓإ ٓاَافَ بؤ ْنانُّ )ًٓرباًِٖ( ؿَنات ؿا يعُ ػعىؿا ؿَثاكيَوعُوَ ٓعُو ًعاكَّ نعُ        نُ تًعا
َايةُنُّ ػىؿاّ تًاؿا ؿَبًَت بهات بُ ًاكيَهِ ًَُٖٔ وؿاًٌْوىاُْنًُِ نعُ باوَكِيعإ بعُ ػعىؿاو كِؤفّ     

ػًَلوةُكَِناِْ مَوّ. ػىؿاَ ْنانُّ طريانلؿو  ّ بُكوبىوّ و ًَٖٓاوَ بُٖلََُْـنات يُ كِمم وكِؤميِ ؿوايِ
ؿانُ تُْاُْت ِكمقِ ُٓو نُهعاَُْ ؿَؿات نُيعُّ ؿًْايعُؿا بعُِكمقِ ػعىؿا ْعامأْ وؿاْعِ         ُٖوايةًٌِ ثَِ

بُآلّ يُ كِؤفّ قًاَُت ؿا ؿَياةاتُ  ثًَـاْأًَْ وهجًةُو ثَُّٓمأْ و ًىنلاُْ بقيَلّ كِمم وًْعُُتُناِْ ًْري،
 ؿفواكتلئ ٓاكَهُك.  بُك هناّ ؿؤمَؾ و

طُياْعـو ًعاكّ )َُنهعُ(ّ نعلؿَ      يُنُّ بعُدَِ  ّ طريانلؿو ؿاواناكّ-ًٓرباًِٖ-ػىؿا ْنانُّ .بُيةَِ.. 
ٖا ّ بهاتُ هُك، ػىؿا يعُْاوّ بعلؿووَ ٖعُكوَ    وآلتًَهِ ٓاكاّ ؤًَُٖ و ُٖك نُهًَو ويووبًَوِ ؿَهـكيَقّ

يُنِ مؤك بُؿاًٌْوىاُْنُّى ٖعَُىو دعؤكَ ًَعىَو     ُٓو ْنايًُِ طريانلؿ ؿَكباكَّ بُػًٌِٓ كِمم وكِؤمّ
بُكوبىوًََو نُ يُطٌت وآلتًَهُوَ بؤّ ؿَبليَت. يُ نؤتايِّ ٓايُتُنإ ؿا ػىؿا باهعِ ٓعُوَؿَنات ٓعؤٕ    

نُُْوَو، بُؿَّ ُٓو ناكاُْ ًُوَ )ًٓرباًِٖ وًٓوُاعًٌ( َايةُنُ بًٓات ؿًََْٔ وبٓاةُو ؿيىاكَناِْ بُكم ؿَ
 قبىوٍَ وثُهٓـنات.  يُػىؿا ؿَثاكِيَُٓوَ نُ ُٓو ُٓكنُ ثريؤمو طُوكَيُيإ زيَ
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 بةندى ضوارةم
 ))هة خاضيةتة بةزشةكاُى ئيربآيـٍ((

 -يُ ْناناِْ" ًٓرباًِٖ" -ثًُو ثايُّ " ًٓرباًِٖ ")
 (ًِٖ "بُػٌٓـَيِّ " ًٓربا -"ًٓرباًِٖ" َىهًةُاِْ ٓايًٓجُكوَك

 

 بةزاوزديَم هة ُيَواْ تةوزات و قوزئاْ دا هةضةز ضريؤكى ئيربآيٍ
ُٖك نُهًَو بُكاوكؿ بهات يًَُْىإ ُٓو ًًَىَ طًَلِاُْوَيُّ ٓريؤنِ )ًٓرباًِٖ( يُ )ايعٗعـ ايكعـيِ(و ٓعُو     

    ُ طعُك   ًًَىَٖاتُّٓ ٓريؤنُنُ يُ قىكٓاِْ ثريؤمؿا، دًاوامًُّنِ طُوكَّ تًَـا بعُؿّ ؿَنعات، بعؤ صيىوْع
ِ   (1)يُ)ايعٗـ ايكـيِ( ّ     ؿا ُٖك تُْٗا)فياِْ ًٓعرباًِٖ وطًُعت وكِووؿاوَنعاْ و  و بعُيةًَِٓ ػعىؿاَ بعؤ ػعؤ

ؿا( باي نلابًَت، بُآلّ قىكٓإ ُْٓـ ٓاَافَيُنِ نعىكت بعؤ    ُْوَناِْ ؿَكباكَّ نلؿُْ دًًًٌَٓٓإ يُمَوّ
ِ ّ "ًٓرباًِٖ" ؿَنات و يعُناتِ ٓعُو ٓاَعافَ نى    فياِْ ًُػِّى تايبُتِ ؿا ٓعُْـ اليعًَُْهِ    كتاًُْع

طلْطرتّ ؿاهواِْ )ًٓرباًِٖ( ؿياكّ ؿَنات، وَى باي نلؿِْ ثًُوثايُو كِيَنّ "ًٓعرباًِٖ" يعُالّ ػعىؿاو    
  ِ و تًٌعو ػووُٓهعُك كَِوًعوِ بعُكمّى      ّ دًٗاؿنلؿِْ يُ كَِِّ ػىاؿاو ًًهلؿُْوَّ بىًْعاؿّ ُْةوع

ىايُ يُى طلتُّٓ نُ )ًٓعرباًِٖ( باْطعُوامّ بعؤ    ؿاِْ.. ُٖكوَٖا قىكٓإ ؿَكباكَّ ُٓو ثُياَِ ػ قىكباِْ
ياُّْ بؤ ثىٓعُيةهلؿُْوَّ ناكّ بت ثُكهوِ ؿَخيووُٓ كِوو، ؿَؿويَت. دطعُ  –عُقًةِ  -ؿَنلؿو ُٓو بُيةطُ

يُوََ ؿَكباكَّ ػؤثاكيَنّ و يُػىاتلهاِْ ًٓعرباًِٖ و يُػىاثاكِاْعُوَّى بعاوَكِّ قعىوٍَ وؿيةوعؤمّى ػعىا       
و دععؤكَ باهععهلؿُْ ٖععُكطًن يععُ )عٗععـ ايكععـيِ(ؿا ْابًٓليَععت. َُٓععَُ   ويوععوًُّنُّ ؿَؿويَععت نُٓععُ

تايبُشيُْـًُّنِ تُْٗاّ قىكٓاُْ يُباي ويًَـوإ ؿا ؿَكباكَّ فياِْ )ًٓرباًِٖ(و كِيَعنو ثايُيعُنِ واّ بعؤ    
 يُنإ بُو ٓاقاكَ ُْطُيٌوىوَ.  ؿاؿًََْت نُ يُوَوبُك ًٖض نوًَبًَهِ ؿيهُ يُنوًَبُ ٓامساِْ

 
 " ئيربآيــٍ "  ثوـةو ثايةى

يًَلَؿا بؤ ػىيَُٓكّ بُكِيَن ُْٖـيَو يُو هًفُت و كَِوًوُ بُكماُّْ )ًٓرباًِٖ( ؿياكّ ؿَنُئ نُيُ قىكٓاِْ  
ثريؤمؿا باي نلاوٕ وػىؿا بُ ٖؤياُْوَ صيىوُْيُنِ كِؤًِٓ بؤ كِيَُٓايّى طىَّ كِايُيةّى هىثاهعطىماكّ ويَٓعا   

 ؿَنات..
ٹ         ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ     ٿ  ٹ ػىؿاّ َُمٕ ةُكَىويُ: ط

                                                 
 
ْىوهلاوُْتُوَ، )عٗـ اجلـيـ(يٍ  –هووّ يَّبًَت  –عًوا( )ايعٗـ ايكـيِ( بُ تُوكات و ُٓو نوًَبُ نؤْاُْ ؿَطىتليَت نُثًٍَ ٖاتُٓ ؿًْاّ ) (1)

 بُو نوًَباُْ ؿَطىتليَت نُ يُ ؿواّ ُٓو ْىوهلاوُْتُوَ. 
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ڇ  ڍ      ڇ       ڇ  ڇچ  چ  چ    چ    ڃ   ڃ            ڃ   ڃ           ڄ    ڄ   ڄ    ڄ

يُّ ٓايُتاُْؿا ػىؿا وَهعفِ "ًٓعرباًِٖ" وَٖعا ؿَنعات نعُ ُْتُوَيعُى        122-123النحر//صڍ   
بىوَ يُ ُْتعُوَنإ ٓعىْهُ ٖعَُىو ػاهعًُت و ُْكيوعُ      )ٓىػيُتًَو( بىوَ، واتُ بُ تُْٗا ػؤّ ُْتُوَيُى 

 ِ  دىاُْناِْ تًَـا نؤ ببىوُْوَ، ُٖك ُّٓ وًُيَُ وَى وتاكيَهِ ؿكيَقّ ؿَطُُُْ يُ هوايٍ نلؿِْ نُهعًَو
ّ " ًٓرباًِٖ "ؿا، ٓىْهُ َُٖىو ُٓو كَِوًوُ دىإ وٓاناكَ ثاى وػاويَٓاُّْ نُ بُكِيَقَّ دًادًا يُ ًَْعى  

ؿا )ًٓرباًِٖ( نؤّ نلؿووُْوَو بَُعَُ بعىوَ بعُو ثًٌَعُْطُّ      ػىؿا يُ ثًَغَُبُكَنُّؿا بووٕ  ػُيةهِ
ڤ  ّ ُٖيةبطرييَت و ثُيلَِوّ هىُْٓت وٓاناكّ بهليَت. ُٖكوَٖا ػىؿا واًِ وَهف ؿَنات ط ًىئَ ثَِ

بَُاْاّ "ًٓرباًِٖ" ُٓو ػىاويوت وػىا بُيُى طلَبىوَ نُ تُْٗاوبُ ثىػوِ ٖعُك   صڤ  ڤ  ڦ  ڦ
ػؤّ ثُكهوىوَو ًٖض نُهًَهِ ُْنلؿووَ بُ ٖاوبَُ و ٖاوَيةِ ػعىؿا. ثعًٍَ ٓعُّ هعًفُتَُ بعُ       ػىؿاّ

ٍَ َُٓاْعَُ ؿا         ص ؿايٓاوَ، واتُ ٌَ نعُض و ٹ  ڤ  ط طىَيِلايعُيةِ ٖعُك ةعُكَاًَْهِ ػعىؿا بعىوَ، يُطعُ
ص واتُ ًىنلاُْبليَقو هىثاهطىماكّ بُػٌٌُناِْ ػىؿا بىوَ، يُبُك ُٓوَ ًايووُّ   ڄڦ  ڄط

ص واتععُ ػععىؿا ٖععُيةِ بععقاكؿووَ بععؤ يُُٓهععوؤْاِْ ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ   ثًُيععُ بععىوَ: ط ٓععُو
ثُياَُنُّى هامو ٓاَاؿَو كَِيُٓىوِّْ نعلؿووَ بعؤ طلتُٓبعُكّ كِيَطعاّ ِكاهعوِ ٖعُم نعُ طُيُْعُكَيوِ         

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڇچ  چ  چ  چبُكَِماَُْـيِ ػىؿا.. تا ُٓو ًعىيَُّٓ ػعىؿا ؿَةعُكَىيَت ط   

يُ ؿًْاؿا ْاووياؿو ميهليَهِ باًِ بؤ ؿاْعاوَو يعُٓاػريَتًٍ ؿا يعُو ثًعاو ٓعانُ       ص، واتُ ػىؿاڍ
 بُػٌلاواُْ ؿَبًَت نُ ًْعُُتِ بُ ًُٖوِ ػىؿاو كَِماَُْـّ يُنُّ ؿَهت ؿَنُويَت.  ًْعُُت ثَِ

       ہ       ۀ  ہ     ط ُٖك ؿَكباكَّ وَهفِ كَِوًوُ بُكمَناِْ" ًٓرباًِٖ" ػىؿا يعُ قىكٓعإ ؿا ةُكَىويعُ:   

﮶  ﮷       ﮸  ﮹  ﮺    ﮵﮲  ﮳  ﮴        ۓۓ       ھ    ے  ے      ھ        ھھ       ہ       ہ   

.. يععُّ ٓايُتععَُ ؿا ػععىؿا وَهععفِ ٓععُو سايةُتععُّ "ًٓععرباًِٖ" ؿَنععات ناتًَععو )بُٓععُْـ 124البقررة/ص
تعاقِّ نلؿؤتعُوَو   كِاهجاكؿَيُنِ ًُكعّى ُْٓـ ةُكَاْهاكًُّى بُٓانُو بُكبُهعوهاكًُّى يُػلاثعُ(   

ُٓويٍ َُٖىوّ بُتُواوّ دًَبُدَِ نلؿووَوَاةِ تُواوّ تًَـا طُياْـووٕ، ؿواّ ُّٓ ُٖيةوُْطاْـُْ ػىؿاّ 
ثُكوَكؿطاكّ ثَِّ ؿَةُكَىيَت: )ُٓوا َٔ ؿَتهُّ بُ ثًٌَُوايُنِ ػعُيةهّى ٓعُواًٍْ ثابُْعـّ هعىُْٓت     

ات نُ ُْٖـيَو يُ ُْوَناًٌِْ بهات بُثًٌَعُوا،  ؿاوا يُ ػىؿا ؿَن -ًٓرباًِٖ-وكِيَوات ؿَبٔ( يُو هاتُؿا 
كِاؿَطُيًَُْت نُُٖكطًن هوَُهاكإ ُٓو ثًٌَُوايُتًُّيإ ؿَهت  ؿا ُٓوَّ ثَِ ػىؿاَ يُوَآلَِ ؿاوانُّ

ّ    ْانُويَت، يُّ ةُكَايٌوُؿا ٓاَافَيُى بؤ ُٓو كِاهوِ ؿا ٓعاى وػعلاخ    يُ نلاوَ نُ يعًَُْى ٓعُو ُْواْعُ
َ يُٓؤًُْتِ ُٓو ُٖوايةُّ ػىؿا بعُ )ًٓعرباًِٖ(ّ ؿَطُيعًَُْت هعُباكَت بعُوَّ      ُٖيُ.. يًَلَؿا هُكْر بـ

ؿَهت هوَُهاكإ ْانُويَت ٓىْهُ ًاياِْ ُٓوَ ْري نُػُيةهِ دًةعُوّ ػؤياًْعإ    اَا١َ(نُثًٌَُوايُتِ )
  ٕ  بـَُْ ؿَهت و بُثًٌَُواو هُكناكّ ػؤياًْإ بنأْ. ُٖكوَى ٓرياؿَّ ػىؿاَ وايُ َُٖىو ػعُيةهِ كِقًعا

يُهوَُهاكإ بًَت وناكوباكّ ػؤيإ ُْػُُْ بُك ٓٓطًإ. مويةِ و هوًٍَُ يُؿيعـّ قىكٓعإ ؿا بُماْعـِْ    
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ے  هٓىوكّ ياهاناِْ ػىؿاو ثُيلَِوُْنلؿِْ ةُكَاُْناًُْتِ، ُٖكوَى ػىؿاّ َعُمًٍْ ةُكَىويعُ: ط  

    ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  

﯁   ﮾﮽          ﮼         ﮻ ﯀                                ﮿  

 ..45املءئدة/ص      
  ڤٹ   ٹ  ٹ  ڤُٖكوَٖا ػىؿاّ َُمٕ ؿَكباكَّ ػاهًُتُ بعُكمَناِْ "ًٓعرباًِٖ" ةُكَىويعُ: ط    

.. بُ َاْاّ: )ُّٓ ذلُـ باهِ ؿاهواِْ ًٓرباًِٖ بعؤ طُيُنعُت بطًَعلَِوَ    41مررمي/ صڤ  ڤ          ڦ  ڦ  
ّ يَّىَكبطلٕ، ُٓو ثًَغَُبُكَّ بُ )ُـيل( وَهف نلاوَ نُ كِاهوطؤيِ )ُعـم( يَهعِ   بًُهِ ثُْـو واُْ

مياؿ يُ ِكاؿَو ًَٓذطاك مؤكّ ُٖبىوَ(، بًَطىَعإ "ًٓعرباًِٖ"يٍ ًعاياِْ ٓعُّ وَهعف وْامْاوَيعُ يُبعُك        
َبُك ّ مؤكو ةلَّ ػؤّ، دا هُكْر بـَ يُ ٓؤًُْتِ ُٓو وَهفُّ ػىؿا نُ ثًٍَ ُٓوَّ بُ ثًَغُ كِاهوطؤيِ

وَهفِ بهات بُ كِاهوطؤيِ وَهفِ نلؿووَ تانى بُٖاّ كِاهوطؤيًُإ ثًٌإ بـات، ٓعىْهُ يعُ نؤَُيةعُ    
. يُ وَهعفًَهِ ؿيهعُّ )ًٓعرباًِٖ(ؿا ػعىؿا ةُكَىويعُ:      .يُ. بًَُٖنو ثوُوَناِْ كِاطريناكّ ثًَغَُبُكيَوِ

ُ      :.. وات37ُالرنج /صېئ  ىئ  ىئط كًعاِْ نعُ   "ًٓعرباًِٖ" ٖعَُىو ةعُكَإ ونعاكو بعاكيَهِ ه
ًَٖٓاو َُٖىو ػُهًةُتًَهِ باوَكِو يكُناِْ تُواو نلؿ، ًٖض ةُكَاًَْهِ طعلْ    ػىؿاثَِّ هجاكؿووَ بُدَِ

ةُكَاًَْهِ هىثاهطىماكيِّ يُ بريُْؿَبلؿَوَو ًٖض ناكيَهِ طُوكََ يُ ناكيَهِ بٔعىونرتّ ؿاْعُؿَبلِّ.   
ؿياكّ ؿَنات و ؿَةُكَىيَت:  –رباًِٖ ًٓ –ُٖكوَٖا ػىؿاّ َُمٕ )بُ ةُكَايٌوًَهِ ؿيهُّ( ثًُوثايُّ 

.. واتُ: ػىؿا ًٓرباًُِٖ بُتايبُتِ ُٖيةبقاكؿووَو ثاآلوتىويُتِ و 125النسءء/صں  ں  ڻ   ڻط
ياُّْ نعُ مؤك يعُنرتيإ ػعؤَ ؿَويَعت(      كِيَنو نُكاَُتًَهِ واّ ثَّـاوَ وَى كِيَنو نُكاَُتِ ُٓو )ٖاوكَِّ

وكَِّ )ػًًٌ( طعىتلاوَ: ٓعُو ػؤًُويوعوُيُ نعًُٖض )ػُيعٍُ(و      بُيُنرتيِ ؿَبُػٌٔ(. ؿَكباكَّ َاْاّ ٖا
 و نؤتايِ يُ تُواوّ ػؤًُويووِ يُتِ يُ. طىتلايٌُ ُّٓ ٖاوكَِّ ؿا ِْ يُنُّ نُيُبُكيَو يُػؤًُويووِ

ؿا ُٖكَ ٓاى وثىػوُناِْ ػعؤَ ؿَويَعت، )ًٓعرباًِٖ(يٍ     و ُٓوثُكِّ ؿَطليَوُوَ، ػىؿاَ يًَُْىبُْـَناِْ
نُّ ونىوكِيِ بؤ ػىؿا ُٖبىوَو ػىؿاّ ػؤّ مؤك مؤك ػعؤَ ويوعوىوَ، يُبعُك     و و بَِّ تُوا ػؤًُويووِ

ؿا نلؿووَ، ػىؿاَ بؤ َُُٓ  و طُيُنُّ ػؤّ يُثًَٓاوّ ػىؿاّ ثُكوَكؿطاكّ ّ باونِ ََُُٓ بُكُٖيةووِ
 ّ ؿَهجاى و َُٓري(ّ ؿاْاوَ.  )ٖاوكَِّ :ّ ويووىوَو بُ )ػًًٌ( واتُ ػؤًِ

 
 ـــٍ " هة ُصاكاُى " ئيربآي

ُ   ؿووعاو ْنانلؿٕ يُ ًٓوالّ ؿا وا ْاهلاوَ نُ نلؤى وَؤػِ بُْـايُتِ َؤػعُوَ   يُ، داوَى ٓؤٕ َعلؤظ بع
و بُْـايُتًًٍ بُْناو ثاكِاُْوَوَ بُْـَ. ٓىْهُ ْناو )ؿاوانلؿْعِ ثًَىيوعوِ( يعُػىؿاّ     بُْـَ، ػىاثُكهوِ

دًةُوؿاُْ ؿَهت ةُكَاًُْتِ، ُٖك يُهعُك   و ثُكوَكؿطاك يُنَُري كِوايةُتِ َلؤظ وبُْـايُتِ بؤ ػىؿانلؿِْ
دؤكوًًَىَّ ْنانَُ سُقًكُتِ َلؤظ ؿَكؿَنُويَت نُ ؿاػؤٓعِ يعُػىؿا ؿَويَعت؟! ٓعُْـ ؿَهعهُوتًَهِ      
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 ّ ؿَويَت يإ ثًُوثايُّ كِؤسِ و َُعُٓوّ؟!  و ؿًْايِ َاؿؿّ
ػىيَٓعُكيٍ يعُو    تىوٕ وقىكٓاًٍْ ُْٖـيَو يُو ْناياَُْإ بؤ ؿَػاتُ كِوو نُيُهُك ماكّ )ًٓعرباًِٖ( ٖعا   

ْناياُْوَ بُكمّى طًإ بًةٓـِّ )ًٓرباًِٖ( وُٓو ثًُوثايُ َُعُٓوًُّّ بؤ ؿَكؿَنُويَت نُ ُٖيةِ بقاكؿبىو 
ِ  و واّ زيَ ؿا  نلؿبىو يُالّ ػىؿاّ ثُكوَكؿطاكّ ػؤًُويوت ببًَت، ٓىْهُ ُٓو )واتُ ًٓرباًِٖ( يعُْناناْ

بُيةهى ْناّ ُٓو، ْناّ َلؤظًَهِ باوَكِؿاكَ نُ ػىؿاّ ػؤّ  ؿاواّ نُكَهُيُى يُنُكَهُناِْ ؿًْا ْانات،
ْاهًىَو ًٓـّ َُٖىو ًوًَهِ ؿيهُّ يُبُك ٓاو بٔىوى بىوَ، ُٖك نُهًَهًٍ تعاَِ بعاوَكِّ ًُٓعوبًَت    

 ُٓوا ُٖك مياتل ؿاواؿَنات )واتُ باوَكِّ مياتل( ؿاوا ؿَنات.. 
ىئ  يئ  جب  حب  واُْيُنِ ْايابٔ بؤ بًةٓـِّ طًإ.. ط ََُُٓ ُْٖـيَو يُو ْناياُّْ " ًٓرباًِٖ "َ نُ صيىوُّْ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ       ڀ  ٺ  ٺ     ٺ      ٺ           خب  مب  ىب   

ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ      ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

 ..89–83الش راء/صڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃ  
َّببُػٌعًَت نعُ        يُّ ٓايُتاُْؿا )ًٓرباًِٖ( يعُ   ػعىؿاّ ػعؤّ ثاِكاوَتعُوَ سًهُعُت وؿاْايًّعُنِ واّ ث

بُٖؤيُوَ بريوباوَكِو قًَُِ كِاهوِ بؤ ؿَكنُويَت ويُ ْاكِاهت وهاػوُناِْ دًاناتُوَ، وًُّ )سهعِ( يعُ   
ٓايُتُنُؿا َاْاّ ُٓوََ ؿَطُيًَُْت نُؿاواّ يُػىؿا نلؿبًَت بًهات بُ سُنُّ )ؿاؿوَك(ّ ًَْىإ ػُيةهِ 

ّ ؿَثاكَِيوُوَ كَيُٓعىوًِْ بهعات بعؤ نعاكّ ٓعاى وٓعانُػىامّ تعانى يعُكِينّ          ُٖم، ُٖكوَٖا زيَ يُهُك
ًَعت نُكَِماَُْعـيِّ         ثًاوٓانإ ؿا ؿابٓليَت و يُؿواّ َلؿِْ بُباًعِ باهعِ بهلَيعت و يعُو نُهعاَُْ ب

بٔ، ٖعُك يعُو   ػىؿايإ يُكِؤفّ ؿوايِ )ٓاػريَت(ؿا ؿَهت ؿَنُويَت وبُ بًُُٖوِ ثلِ ْامو ًْعُُت ًعاؿؿَ 
ّ  ْناياُّْـا ؿاواّ يُػىؿا نلؿووَ نُ يُباونِ ػؤَ بًَت ويُو بَِ ِ  بعاوَكِ . (1)يعُّ ببىوكيَعت   و طعىَلِاي

ًٓٓذا يُثُكوَكؿطاكّ ؿاوا ؿَنات يُ كِؤفّ سواب و ميٓـوو نلؿُْوَؿا بُهناو ٓاكَْىوهِ ػلاخ هُكًؤكِو 
 ليعاّ طىْاٖبعاك ْانعُويَت ُٖكٓعُْـّ زيَ    هُكطُكؿاِْ ْعُنات، يعُو كِؤفَؿا نعًُٖض َعاٍَ و هعاَاًَْو ة     

نؤنلؿبًَوُوَ، ُٖكوَى نُ نىكِوُْوَناًٌِْ ْاتىأْ هىوؿيَهِ ثَّبطُئُْ ُٓطُكِٓ ػىاْاي وثًاو ٓانًٍ 
ّ  بىوبٔ، بُيةهى يُو كِؤفَؿا تُْٗا ؿيةًَهِ ها  وهُيًِ و )ثاكيَنكاو يُ بعَِ  ِ  بعاوَكِ و يُُْكيوعُ   و ؿوو كِوويع

 .. .ػاويَُٓوَ بُ ػىؿاّ ػؤّ بطات ؿَبًَت وَلؤظِ باوَكِؿاك بُو ؿيةُها  وبًَنكاوَنإ( هىوؿَُْـ 
ٺ  ٿ  ُٖكوَٖا )ًٓرباًِٖ( و )ًٓوُاعًٌ( ثًَهُوَ بُّ دؤكَ يُػىؿاّ ثُكوَكؿطاكيإ ؿَثاكِاُْوَ: ط 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڦٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

ڍ  ڍ     ڇ   ڇڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ

 ..129-128البقرة/صڌ

                                                 
 
 ُٖكوَى يُبُْـّ يُنَُِ ُّٓ بًُُؿا )بًُِ ثًَٓذُّ( ٓاَافََإ نلؿ بؤ ٓؤًُْتِ ُٓو ْناو ؿاواناكيِ يًَؼؤًبىوُّْ )ًٓرباًِٖ( يعُػىؿا بعؤ  ( 1)

ّ ْآىًََـ ُْبىوَو )واتُ يُ باونِ ْآىًََـ ُْبىوبىو(و ُٖكبُتَُاّ ُٓوَبىو بُؿَّ باْطُوامَنُيُوَ بًَت، بُآلّ  بىوَ نُ ًٌَٖوا زيَباونِ يُناتًَو ؿا 
 بُكّ نلؿو ؿووعاّ يًَؼؤًبىوِْ بؤ ُْنلؿ. )وَكطًَلِ(.  ّ ؿوفَِٓ ػىؿايُ ػؤّ زيَ ؿا نُماِْ يُؿوايِ
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واتاّ ٓاياتُنإ: )ػىؿايُ كِيَُٓىوًُْإ بهُ بؤ ُٓوَّ ؿوونُهِ ؿيةوؤمو ًَهُٓعِ ةعُكَاْت بعري، ْعُوَو     
وَُٓناًٌُْإ بهُ بُنؤَُيةًَهِ ؿيةوؤم بؤ ػؤت، ُٖكوَٖا ًًَىامّ عًباؿَت و بُْـايُتِ نلؿصيإ ةًَلنُو 

َإ تؤ يُبُك ُٓوَّ بعُكَِسِ و ًَٗلَباًْعت يُطعٍَُ بُْعـَناْت ؿا     ثُهٓـنُ، بًَطى تؤبُو طُكِاُْوََإ زيَ
)تؤبُ( يُ ُٖيةُناكو طىْاٖباكَ تؤبُناكَنإ وَكؿَطليت. ُّٓ ػىؿاّ ثُكوَكؿطاكَإ يعُ ًَْعى ٓعُو وَٓعُو     
ُْواَُْإ ؿا ثًَغَُبُكيَهًإ بؤ كَِواُْ بهُ تانى ُٓو ٓايُت وبُيةطُو ًٌْاْاُْيإ )ؿَكباكَّ بعىوٕ و تعاى   
وتًُْايِ تؤو طُوكَيِّ ًإ وًُونُتِ تؤ(يإ بؤ غىيًََٓوُوَو ُٓو ًُكيعُتُّ ًَْى نوًَبُ بُ هلووَ بعؤ  

       ِ ًَٓع ًَلنعات نعُ ِكاموْٗ ًَلنعات وٓعُو سًهُُتًُعًإ ة ًَلكاوَ نًُعوًإ ة ْ   ِ يعُنإ   ّ ةُكَاْعُ ًعُكع
ؿَكووًْإ يُ ٖعَُىو ؿاب  و هىوؿو نُيةهُناًْاِْ يُ ػؤطلتىوَ وًٓٓذا بُّ كَِْطَُ ؿٍَ و  وَُبُهوُناِْ

 وُْكيوًَهِ ػلاخ و طٌت هًفُتًَهِ ْاثُهٓـ ثاى بهاتُوَ(. 
ًٓوُاعًٌ(ّ طريانلؿو ُٓوَ بعىو يعُ ًَْعى    -و-بًَطىَإ ػىؿاّ بُكَِسِ وثُكوَكؿطاك ُٓو ْنايُّ )ًٓرباًِٖ 

اان ديننوة ىويُ: ))( بىو، يُّ كِووَوَ ةُكَوَُٓوُْوَناًْإ ؿا ثًَغَُبُكيَهِ يُػؤيإ بؤ ْاكؿٕ نُ )ذلُـ
ِ  -ًٓعرباًِٖ -.. واتعُ: )َعٔ باْطُوامَنعُّ    (1)((اب اىيم وبشسرة ينيسى ّ(.. -عًوعا -يُنعُّ   وَنطًَٓع

ُٓو ثًَغَُبُكَ بىو نُ ؿٍَ وؿَكووِْ عُكَبِ يُهًفُتُ ْاثُهٓـَنإ ثعاى نعلؿَوَو ةًَعلّ     )ذلُـ(يٍ 
ٕ   -قىكٓإ-نوًَبُنُّ نلؿٕ )نُ  هعىُْٓتِ ثًَغَُبعُكيَوِ بعىو(،    نعُ )  ،بىو(و ةًَلّ سًهُُتًٌعِ نعلؿ

يَُاوَّ ُْٓـ هايةًَهِ ؿياكّ نلاويٍ ؿا نلؿِْ بُُْتُوَيُنِ يُنطلتىو وثًَهُوَ بُهعلاوّ وا نُٓعانُو   
ؿا بوونلؿَوَ ؿواّ ُٓوَّ يُوَوبُك )يُثًٍَ ًٓوعالّ ؿا( ُٓوُْتعُوَ    كَِوًوِ دىاًْإ يُهُكاْوُكّ طًَوِ

و يَُُيـاُْناِْ ًعُكِػىاميٍ ؿا ويَعٌَ    ُْ ًَْى قىكَِكًَِِ بُؿناكّبُكْاَُيُ بىوٕ نُ نُوتبىو طىَلِاو بَِ
 بىوبىوٕ. 

     ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇۇ..َُُٓ بىو:ط -ًٓرباًِٖ-ْنايُنِ ؿّ يُ ْناو ؿووعاناِْ  

.. واتُ: )ُّٓ ػىؿاّ 5-4املمتحن//صخب حب    جب  يئىئ  مئ  حئ  جئ  ۋ  ٴۇ ۈ ۈ  ۆ  ۆ
َو ثٌوُإ ُٖك بُتؤ بُهوىوَو تُْٗا بؤ الّ تؤ طُكِاويُٓتُوَ ثُكوَكؿطاكَإ ناكوباكَإ ُٖك بُتؤ هجاكؿوو

ػىؿايُ طريؤؿَّ ُٓو ةًوُٓو . يُعًباؿَشيإ ؿا ٓىْهُ ٓاكَْىومسإ يُكِؤفّ قًاَُت ؿا ُٖك بؤالّ تؤيُ..
ّ تؤ الَإ ؿَٕ، يإ ًَُُٓ ػؤَإ َايُّ  بطُئُْ ويُكَِّ باوَكِإ ٓاماكَإ ثَِ بُآليَُإ ُْنُيت نُ بَِ

ّ  باوَكِإ بُ ٖؤّ ُٓوَّ ثًٌَُْ  و صيىوُْيُنِ ػلاخ بري بؤيإ و الهايِ وُٓو بُآلبري بؤ بَِةً
 .نىيَلاَُْإ بهُُْوَو ببًَوُ ٖؤيُى بؤ الؿاًْإ يُو ُٖم وكِيَطُ كِاهوُّ نُ ثًَىيووُ ثُيلَِويِ بهُٕ..

 وِ تؤ باآلؿَهت و ؿاْايت(. ياَُْإ ببىوكَ، بُكِاه ػىؿايُ يًَُإ ػؤَ بُو يُو طىْاِٖ مياؿَ كِؤيِ
 " ئيربآيـٍ " ًوضوٌَاُى ئايِجـةزوةز 

 طُيٌوىوٕ نُ وًُّ )ًٓوالّ( ْاويَو بًَت ثًَغَُبُكّ ػىؿا )ذلُـ(  مؤك نُي يُػُيةهِ عُواّ وا تَِ 
يُ ٓايُٓنُّ ْابًَت و ػؤّ يُنَُري نُي بًَت ُّٓ ْاوَّ ؿآًَٖا بًَت، بًَطىَإ ُّٓ بؤٓىوٕ وتًَطُيٌعوُٓ  

                                                 
 
 ( زٚاٙ امحد يف َطٓدٙ. 1)
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ًَغَُبعُكاِْ ػعىؿا ٖعَُىويإ          ُٖيةُيُ، ٓىْهُ بُثَِّ ٓعُو سُقًكُتعُّ نعُقىكٓإ ٓاًعهلاّ نعلؿووَ ث
بىوٕ يُهُكوو َُٖىوًًاُْوَ )ًٓرباًِٖ(عُ نُ ُّٓ ْاوَ )واتُ ْاوّ ًٓوالّ(ّ بعؤ ٓايًُٓنعُّ    (1)َىهًةُإ

ِ ثَّلِاهجاكؿووٕ. دا ُٓو ُٖيةبقاكؿووَو وًُّ )َىهًةُإ(يٌِ بؤ ًىيَٓهُوتىاِْ ؿاْاوَو وَُٓو ُْوَناًٌْ
( ًَٖٓابىو و ًٓوالًَإ يُُٓهوؤْا يُّ ٓايُتُؿا تُٓهًـ يُهُك ـعُكَباُّْ باوَكِيإ بُ ثُياَُنُّ )ذلُ

﮲    ۓھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ)َىهًةُاًَْوِ(يُنُيإ نلايُوَ، ُٖكوَى ػىؿاتًاّـا ةُكَىويُ: ط

يعُّ ٓايًٓعُؿا ٖعًض تعُْطِ و      واتُ: )ػعىؿا  ..78احل//ص﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ﮺    ﮵﮳  ﮴
باكطلاًُّْنِ واّ بُهُكؿاُْؿاوٕ نُ تىاْاتإ يُهُكّ ُْبًَت، دا ًَٓىََ ثابُْـّ ًُكيعُتِ ػىا بُيعُى  

 طلتُٓنُّ )ًٓرباًِٖ(ّ باونوإ بٔ نُيُوَوثًٍَ يُمووَوَ ًَٓىَّ باوَكِؿاكّ بُ )َىهًةُإ( ْاوبلؿووَ(. 
بهات نُيُهُك  -ًٓرباًِٖ  -يِ )ًُكيعُتِ ػىابُيُى طلتٔ(ّ ةُكَاِْ ثًَهلابىو ثُيلَِو )ذلُـ(يٍ  

ـ          ًَعو ؿَيعت، ٖعُكوَى ػعىؿا يعُ كِووّ طفواكّعـا بعؤ )ذلُع ّ -بَُٓاّ )ثُكهوِٓ ػىؿاّ تاى وتعُْٗا( ث
ک  ک       ک   (2) ڑڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ        ڑةُكَىويععُ: ط ثًَغَُبععُكّ ػععؤّ( 

ُ 123النحر//صک وََإ بعُتؤَ ؿاوَ نعُ ثعُيلَِويِ ًعُكيعُتِ     .. واتُ: )ثاًإ هلووًِ ٓع
ثىػوِ )ًٓرباًِٖ(ّ ٓايري ثُكوَكّ ػاوَٕ تانُ ٓايًِٓ كِاهت بهُ نُ ُٖكطًن ٖاوبَُ وٖاوَيةِ بعؤ ػعىؿا   

  ؿاُْْاوَو ُٖكؿَّ ػىؿاّ تاى وتُْٗاّ ػؤّ ثُكهوىوَ(.
 ًاُاى ئيطــالَ  

ٖعَُىو ثًَغَُبعُكاِْ ػعىؿاَ ٓعَُو      ؿايُ نُ يُ؟ سُقًكُتِ َاْانُّ يُِٓ ُّٓ باًُ )ًٓوالّ( ِٓ 
ؿا -ًٓوعالّ -يعُ ثًَٓاهعُنلؿِْ    -ّ ػؤًعبًَت  ػىؿا زيَ-وَُةٗىوَُنُيإ ثُيلَِونلؿووَ؟ )ابٔ تًًُُُ( 

ؿَيةًَت: )ًٓوالّ ُٓوَيُ َلؤظ تُْٗا ػؤّ تُهًًِ بُ ػىؿا بهات ُْى بُ ةُيلّ ػىؿا، ُٖكػىؿا بجُكهوًَت 
ُكوَٖا ثٌت بُػىؿاّ تعاى وتعًُْا ببُهعوًَت وتعُْٗا تهعاو      وًٖض ًوًَو ُْنات بُ ٖاوبَُ وٖاوَيةِ، ٖ

يُّ يُ كِاؿؿَيُى ؿابًَعت   ؿاواناكّ وتلهِ يُو ُٖبًَت.. بُتُواويٍ ػىؿاّ ػؤَ بىيَت وُٓو ػؤًُويووِ
نُ ًٖض َُػًىوقًَهِ بُو دؤكَ ػؤَ ُْويَت، تُْاُْت ػُيةهًٌِ يُبُك ػىؿا ػؤَ بىيَت ويُبُك ػىؿاَ 

ت، ؿؤهوايُتًٍ يُ ثًَٓاوّ ػعىؿاو هُكػوعوِٓ ؿيُٓنُّعـابهات، ٖعُكوَى ٓعؤٕ      كِقِ يُُْٖـيَهًإ ببًَ
ؿوفَٓايُتًٌِ يُطٍَُ ُْٖـيَو نُي ؿا يُثًَٓاوّ ػىؿاو هُكػووِٓ كِيَبامَنُّ ؿابًَت. دا ٖعُك نُهعًَو   
ػؤّ بُمٍ بناًَْت و كِوو يُػىاثُكهوِ وَكطًَلِيَت ُٓوَ َىهًةُإ ًُّْ، ُٖكنُهعًَهًٍ يُطعُأل ثُكهعوِٓ    

 ..(3)يُ( ػىؿاؿا ًوًَهِ ؿيهُ بجُكهوًَت ُٓويٍ ُٖك َىهًةُإ ِْ
يُ طُك ػىؿا بُّ َاْايُ هوايٌِ ُٓو نُهاُْ بهات نُ  َُُٓيُ ًٓوالّ و ُٓوَيُ َاْانُّ. ًٓـّ هُيل ِْ

ّ باثريَطعُوكَيإ   ؿَكِاميَُٓٓوَ ويُو بعىاكََ ؿا ًعىئَ ثعَِ    كَِٓاوّ ؿَنُٕ وهًفُت وٓاناكو نلؿاكيإ ثَِ
ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ط ُٖيةعـَطلٕ:  اِٖٝ عًٝ٘ ايطدالّ( ابس)

                                                 
 
 ( نُنوًَبًَهِ ؿيهُّ ْىوهُكّ ُّٓ نوًَبُيُ / بًُِ )َعِٓ االهالّ( يُنوًَبِ ْاوبلاوؿا. زٚح ايدٜٔ االضالَٞنوًَبِ ) بلِواُْ( 1)
 : واتُ كِوو وَكطًَلِ يُُٖك ٓايًًَٓهِ بُتاٍَ وبَّٓاوَكِؤى بَُُبُهوِ ثُيلَِونلؿِْ ٓايِٓ كِاهت. ( )سٓٝفّا(2)
 (. 87بلِواُْ )نواب ايٓبىات(، ْ ) (3)
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 ،125النسءء/صں  ں  ڻ          ڻ  ڱڱ   ڱ
َاْاو َُبُهوِ ُّٓ ٓايُتَُ ُٓوَيُ ُٓونُهُّ كِووّ عًباؿَت تُهًًِ بُ ػىؿا ؿَنات ُٓوَيُ عًباؿَت 

اؿَت ؿا تانُ َُبُهوِ )كَِماَُْعـّ  و بُْـايُتِّ ػؤّ تُْٗا تايبُت بُ ػىؿا ؿَنات ويُناكو باكّ عًب
ناكّ باَ ُٓزلاّ ؿَؿات. نعاكّ بعاَ    ػىؿايُ(، ٓانُناك)ذلؤ(يٍ ُٓو نُهُيُ ناكَناِْ ٓاى ؿَنات و

)سوٓات(يٍ ناكّ ٓانوامّى نلؿَوَّ ًًاوَ. ًٓوالًٍَ ُٓو ثُضيإ وبلِواْاَُيُيُ نُ )َعلؤظ بعُطًإ   
قايععٌ بىوًّْععُوَ( يُتععُكامووّ ػععىؿاؿا ؿاؿًََْععت..   وؿَكووٕ وؿٍَ وطفوععاكو ٓاكَمووَنععاّْى تىوكَِيّععى 

﮹  ﮺    ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁    )ًٓععرباًِٖ(يٍ بععُ طُيُنععُّ ؿَيةًَععت: ط 

ے    ھہ  ہ  ھ  ھ   ھ  (1)ۀ  ہ  ہ   .. ُٖكوَٖا ؿَيةًَت: ط4املمتحن//ص

اوا ٓع  -هعووّ زيَ بًَعت  -ّ "ًٓعرباًِٖ"   ، ًٓوالّ بىوٕ وَىهًةُاًَْو79ِاالن رء//صے  ۓ  ۓ
ک  ک  گ  ..بىوَ، يُبُك ََُُٓ ػىؿا بُ ٖؤّ ًٓوالّ بىوًُّْوَ ُٖيةِ بعقاكؿووَو ةُكَىويعُ: ط  

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ڻگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ں  ں   گگ

َإ بؤ طُياْعـِْ ثعُياػيإ ُٖيةبعقاكؿ يعُؿًْاؿا،     -ًٓرباًِٖ-.. واتُ: )بًَطىَإ ًَُُٓ 131-133البقررة/ص
ّ  نعلؿو ثعَِ   ُثًاوٓانإ و ُايةشاُْ، ٓىْهُ ناتًَو ػىؿاّ ثُكوَكؿطاكّ ةُكَاِْ ثَِيُكِؤفّ ؿوايٍ ؿا ي

ةُكَىو: )عًباؿَت بؤ َٔ ثىػت وتُكػإ نُو دًةُوّ ػؤمت ثَّبوجًَلَ(، ُٓويٍ طىتِ: )ُٓوا ػعؤّ ؿايعُ   
 ؿَهت ػىؿاّ ثُكوَكؿطاكّ دًٗاًًْإ و ًٓوالّ بىومن كِاطُياْـ(. 

 
  بةخػِدةيى " ئيربآيـــٍ "

تل  يُيإ نُثًٍَ ػؤيإ نُهِ ( يُ ًَْى بُكيَت يُهُك ُٓو بُؿكَِةواكّيدٛ(ػىاهوِ ػىؿا وابىو طُيُنُّ )
ِ  ّ ُْطُيٌوبىو، يُو طُيُؿا ثًاوإ ػؤيإ تىوًِ ػىويُنِ ْاثُهٓـو ْآاهايِ يُػُيةهِ ثَِ ّ  ّ دٓوع

يُهُك ًايوعوُ بعىو، ٓعُوَبىو     ( نلؿبىو، يُبُك ُّٓ ػىوًًَإ هناّ هُػوِ ػىؿايإيدٛا( وَى ًَْلبامّ )
 ػىؿاّ باآلؿَهت ُْٓـ َالًٓهُيُنِ ْاكؿ بؤ تُةلوتىوْانلؿًْإ، بُآلّ ٓعُو َُالًٓهاْعُ ةعُكَاًْإ ثعَِ    

نُٕ وَى ُْٓـ ًَىاًَْو يًًَُىَو كِوػواكّ ُْٓـ نعىكِيَهِ طعُْر ؿا    بُدَِ نلابىو ثًٍَ ُٓوَّ هنانُ دَِ
 هُكؿاِْ)ًٓرباًِٖ( بهُٕ. 

و ْامٖعُيةطلتِٓ ًَعىإ، طعُك تاثعامؿَ كِؤف ًَعىاًَْهِ       و بُهؤمّ اهلابىو بُ بُػٌٓـَيِ)ًٓرباًِٖ(يٍ ْ
ُْبىايُ ؿيةِ تُْ  ؿَبىو، ُّٓ ًَىاْاَُْ ؿواّ ُٓو َاوَيُ هُكيإ يَّـابىو، بؤيُ بُؿيوًٓإ مؤك ؿيةٌاؿبىو 

تا كَِْطِ  ،ّ نلؿَوَ ِو طىيَلَنُيُنِ قُيةُوّ هُكبلِّى بُٓاطل هىوكي وٓىوَ ؿَكَوَ بؤ الّ ػاُْواؿَنُّ
                                                 

 
٘ َُبُهت يُوًُّ كِوو)( 1) يُ، بُيةهى كِووّ ؿيةُ، ٓىْهُ كِووطُّ ؿَّ وٓاوو كِوػواكّ طؤْاّ َلؤظ ُٖكبعُ ؿيةعُوَ    ( يُّ ٓايُتُؿا ؿَّ وٓاوِْٚدد

 طؤْاو ؿَّ وٓاويٌِ كِووّ يُو ًىيَُٓيُ.  بًَت ُٓوا بُْـَو ؿيةِ َلؤظ كِووّ يُنىَّ
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ؿا هىوك ُٖيةطُكِاو ثاًإ ػووًُ بُكؿًََإ. بُآلّ ؿَهعوِ ٓعُو ًَىاْاْعُ     طؤًوُنُّ يُٓاناَِ نىآلويِ
 ِ يعُ،   ُْطًُوُ طىيَلَنُ هىوكنلاوَنُ، )ًٓرباًِٖ(يٍ ؿيوِ ُّٓ ًَىاْاُْ ًٖض ٓاكَموويُنًإ يُػؤكاى ْع

تًَو ًًٖٔإ يُطؤًوُنُ ُْػىاكؿ، ُٖك بؤيَُ يعُّ  ًٌْت نا يإ و تلهِ زيَ بََُُ نُوتُ طىَاُْوَ زيَ
نلؿٕ، ُٓواًٍْ يُوَآلّ ؿا ُٖوايةًإ ؿايعُ نُٓعَُإ    كِووَوَ يُطُيةًإ ؿا ؿواو ثلهًاكّ ٖؤّ ُْػىاكؿِْ زيَ

نعُ   ،ُْٓـ َُالًٓهُيُنٔ وػىؿا ْاكؿووِْ بؤ تؤيةُهُْـُْوَ يُػُيةهِ بُؿكَِةواكّ )هعـوّ( و )ععاَىوكَ( 
( ْاويإ ٖاتىوَ. يُوهاتُؿا )هاكَ(ّ ٖاوهُكّ "ًٓرباًِٖ"يٍ ثًَهُِْ ناتًَو يدٛ(ُزي )يُقىكٓإ ؿا بُ ط

ًَىاُْناِْ ْاهّى نًَُٖٓـًَِ ُْبلؿ ُٓو ًَىاْاُْ َنطًَِّٓ نىكِيَهًإ ثَّطُياْـ نعُوا ػعىؿا نعىكِيَهِ    
 )يُعكىب( ثَِ يٍ( ػىؿا نىكِيَهِ بُْاوّ-ؿَبُػًٌَت و ُّٓ نىكََِ )واتُ ًٓوشام بُْاوّ )ًٓوشام( ثَِ

يُ َٓعـايةِ ؿَبًَعت    ّ طىتٔ: )ٓؤٕ َٔ بُّ ثريّ ؿَبُػًٌَت.. نُِٓ )هاكَ( يُّ َقؿَيُ هُكهاّ بىو وثَِ
نُثريَفًَْهِ و ُّٓ ًََلؿًَِ )ًٓرباًِٖ( ُٖك ثريو بُهاآل ٓىوَ(؟ َُالًٓهُنإ يُوَآلّ ؿا طىتًإ: )ٓؤٕ تؤ 

ؿكَتِ ُٓو ػىؿايُيعُ نعًُٖض ًعوًَهِ ال ٓاهعوُْ      كَِاو ؿَبًت؟ َُُٓ بُقى يُّ َقؿَيُ هُكهاّ ووام و
يُ وُٖك ػىؿاَ ًَٓىَّ )بَُٓايةُّ ًٓرباًِٖ(ّ بُتايبعُتِ ػوعوؤتُ بعُك كَِظيعُت و بعُكَناتِ       وطلإ ِْ

  ِ يعُّ بُػٌعًِٓ    ػؤّ. ثاًإ ًٓرباًِٖ نُ ؿيةًٓا بىو يُ سُقًكُتِ هُكؿاِْ ُٓو ًَىاْاُْو يعُو َنطًَٓع
ّ، ًٓٓذا ؿَهعوِ نعلؿ بعُطفوىطؤ يُطعُيةًإ ؿَكبعاكَّ       نىكَِماّ ثَِ)ًٓوشام(ّ نىكِّ و )يُعكعىب(ّ 

( بُو ٓىًََـَّ بًُهِ ػىؿا بُٓاوّ هعؤمو بعُمَيِ بؤيعإ    يدٛ(يًَهؤيةًُٓوَّ ٖؤّ هناّ ػىؿا بؤ طُزي )
 يُ نلؿووَ وبُؿكيَقيٍ يُ )هفل ايوهىئ(ؿا ٖاتىوَ. بلِواًَْت، قىكٓاًٍْ ٓاَافَّ بؤ ُٓو ؿََُتُقَِ

ڭ  يُ قىكٓإ ؿا ثىػوُّ ُّٓ بُهُكٖاتًُِ يُّ ُْٓـ ٓايُتُؿا طًَلِاوَتُوَو ةُكَىويُ: طػىؿاّ َُمٕ 

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  ې  ې   ى    ۋٴۇ  ۋ  ۈڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ

     ىئ     ېئ     ېئ   ىئ  ىئ       ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ       ېئ   ۇئى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      ىئ  يئ  حئ  مئ         ی  ی      جئ    ی        ی

ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ    ٿڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  پپ  پ

     ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ ڄ  ڄ    ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ   ڤڤ

ڑ  ک  ک  ک    ڑڎ        ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڎڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    چ    
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 مبةندى ثَيهجة
 ))ضـةُد ثةُدو واُةيةن ((

 بت ثُكهوِ -قىكباّْـإ بُػؤ و بُنىكِ يُثًَٓاوّ ػىاؿا  -واُْيُى يُ ٓامايُتِ  -ؿيةفلاواِْ "ًٓرباًِٖ")
 (و ٖاوًًَىَناِْ

 

 دهَفساواُى " ئيربآيٍ " 
اًٍْ بعاوَكِؿاك  )ًٓرباًِٖ(ُٓو هُكًَُكُ كِؤًٓايِ بُػٌُبىوَ نُ ًٌَُُٖ ثًَغَُبُكاِْ ؿيهُّ ػعىؿا و  

يَُُٖىو ٓاؾ وهُكؿًَََو ؿا ثُيلَِوناكّ كِيَبامو ًىئَ نُوتىوّ كِيَبامَنُّ بىوٕ. تُْاُْت ٓعُو صيىوْعُو   
يُ بُكٓاوّ َُٖىو ٓاؿًََناؿيَو. ػعؤ ُٓطعُك سياْعُويَت     ثًٌَُْطُ دىإ و بُٖاؿاكًَُ نُػىؿا ػووىيَوِ

ا يُوَهعفِ)ؿيةفلاواِْ( باًعرتو وكؿتعل    وَهفًَهِ وا بؤ )ًٓرباًِٖ( ؿاًَْري نُُٖك ًعاياِْ ػعؤّ بًَعت ٓعُو    
ّ   يُؿَكبلِئ ؿا بُؿّ ْانُئ، ُٓو ؿيةُةلاواُّْ نُٓايعُت و  ِ  ًٌْعاُّْ بعُكم ِ  و ْعُكّ و  و ْاهعه و  ًْعاْ

كِم ونًٓعُو ْعُكيوًَهِ بًَعنكاو. ٓعُّ ٓعؤٕ )ًٓعرباًِٖ(        ُٖك ثاكيَنكاويٍ بىوَ يُ ها  و، بُهؤمّ بىوَ و
يُ نُُٖك ػؤّ باْطُوامّ بؤ هاةّى هعُالَُتِّ ؿٍَ نعلؿووَ و    ُِٖيةطلّ ُّٓ وَهف وُْكيوُ دىاْاُْ ْ

ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ؿَكباكَّ ٓاكَْىوهِ َلؤظًٍ يعُكِؤفّ قًاَعُت ؿا طىتىويعُ: ط   

بُكِاهععوِ طفوععاكيَهِ قًُععُْطُو يععُ    ...89-88الشرر راء/ص ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃ
 ُ ّ ْاطععات وٖععًض )كِيَبععاميَهِ  ةِ ثععَِثًُيععُنِ ًععهؤؿاكِّ ٓععُوتؤ ؿايععُ نععُ ٖععًض تًععؤكيَهِ ةُيوعع

ّ بُكمتل بًَت، ٓىْهُ ُٓو طفواكَّ باونِ ثًَغَُبُكإ )ًٓرباًِٖ( )نُػىؿا  كَِوًوُُْـّ(يٍ ْاتىاًَْت زيَ
(ؿا ًَٖٓاويُتِ( ُٓو ًْامَ ثانعُ بعؤ ٓعاؿًََناؿ    ايػعسا٤(ّ هىوكَتِ )89 -88يُهُكماكّ ُٓو يُٓايُتِ )

ّ  بُك طًًَُّٓ ٓاواًْإ يُثًَٓاوّ كِيَنو ًهؤّ َلؤظايُتِؿياكّ ؿَنات نُ ثًَىيووُ بًؼُُْ  ّ  و بعُػوًاك
 و هُالَُتِ ؿيةُناًْإ وثانواونلؿًْإ يُػلاثُو طىْاٖهاكّ.  ؿا وََُُٓ بايُؾ ؿاُْبُ هاةِ ًٌَُُٖيِ

ِ     -ًٓرباًِٖ-بًَطىَإ ْاوَْـّ طُوكَيِ يُ  ّ تًَعـا   ؿا ؿيةُ طُوكَنعُّ بعىوَ نُدًَطعُّ هعُكدُّ ػعُيةه
َِ دًعاوامّ هعا ٓعًرت يعُػنّ ونعُي ونعاكَ         ،وَبؤتُ ٓىْهُ ػؤّ بؤ بُػوًاكنلؿًْإ تُكػإ نلؿبىو بعُب

ّ ثًَىَ ُْبىوْايُ، ٓىْهُ ٓعُو هعىوك بعىوَ يُهعُك      يُنِ ػنَايُتِ ْنيهُناِْ بىوبٔ يإ ًٖض ثُيىَْـّ
ِ    طُياْـِْ ػًَلو ٓانُ ثَِ ّ  يإ و كِمطاكنلؿًْإ يعُو بعت ثُكهعو بووبىوبعىوَوَ و  نعُ يعًَُْىيإ ؿا    ،يعُ

نلؿبىوِْ بًَُْٔعريّ ؿيعاكؿَ ُٓةوعاُْيّى ًعوُ      يُى بىو نُوا عُقٌَ وٖؤًِ مَوت نلؿبىوٕ و بُْـايُتِ
ثىٓعٍَُ و بُتايةُنإ.. بُْـايُتًُّى بىو بُُْٓـ ُٓكنًَهِ مَكَكَُْـ ًجلمَّ نلؿبىوٕ وًَهُِٓ ُٓوًَِ 

ػىاكؿْعُوَو هعُكبلِيِٓ ٓعافٍََ بعُةريؤ بعـَٕ      يُى يُ ػىاكؿٕ و نلؿبىوٕ نُٓاَاؿَبٔ َُٖىو دؤكَ قىكباِْ
ّ ػىؿاّ تاى وباآلؿَهعت وتؤيةُهعًَٔ،    بؤيإ.. ُٓو بُْـايُتِ )عًباؿَت(عَُ ؿَبًَوُ ٖؤّ كِم وتىوكَِيِ

ٖعؤَ.   ٓىْهُ ُٓوَ كِوو وَكُٓكػاُْ يُ ثُكهوِٓ ػىؿاّ ػايل بؤ ثُكهوِٓ ُْٓـ ًوًَهِ نىيَلو نُكِو بَِ



 123                                                                               2رعی  زانس یت شه

ؿا هُكْطىوّ  اًِٖ"ْاتىاًَْت باونِ بُو سايةُتُوَ ببًًَٓت نُوا يُطىَلِايُِٖك بؤيَُ ؿيةُطُوكَنُّ "ًٓرب
( كِيَُٓعايِّ  َٓطدل بىوَو هُكطُكَِ بت ثُكهوًُّ، بُيةهى ػًَلا ُٖويةـَؿات بُبُيةطُّ عُقٌَ و يؤفيعو ) 

و بهات وكَِِّ كِاهوُقًُّٓ بُْـايُتّى ػىاثُكهوِّ ثًٌإ بـات. بُآلّ ُٓو باونُّ نعُ ععُقًةِ تُهعو    
ؿاػلابىو و وَى بُكؿّ يَّٗاتبىو، بُهناّ )هُػت و ُٖكًَُِّ بُكؿ باكإ نلؿٕ( بُكبعُكَناِّْ ؿَنعلؿ..   

  ﮼﮹  ﮺  ﮻  ﮸﮵   ﮶  ﮷ّ ؿَيةًَععت: ط ٓععُّ نععىكَِ بععُ ٓععاكاّ و فيلًَععِ يععُ وَآلّ ؿا ثععَِ  

بعُكِووؿا  ُّٓ ؿاواّ يًَؼؤًبىوُّْ )ًٓعرباًِٖ( بعؤ بعاونِ يعُ ؿواّ ُٖكًَِعُ يًَهلؿْعِ و       .. 47مررمي/ص..
ُٖيةجقاِْ، بُيةطُيُ يُهُك ؿيةوؤمّ و ثُكؤًِّ بؤ باونّى ؿَاليُتِ كِؤًًٌٓعُ يُهعُك ْعاواػِٓ ؿيةًَهعِ     

 ؿَؿات.  طُوكَّ وَٖا نُ بُ )ػؤًُويووّى هؤمو بُمَيِ( ناكؿَنات وزيَ
يَوُوَ نعُ يعُ   ؿيةُ طُوكَنُّ )ًٓرباًِٖ( كِؤيةُناًٌِْ ػووؤتُ ًَْى ُٓو هؤمو ُٓويُٓوَو يُػىؿا بؤيإ ؿَثاكِ

ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  )بععت ثُكهععوِ( بًععإ ثاكيَنيَععت و بععُؿووكيإ ػععات: ط

 ..35/ابراىي صڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  
 ّ  ُٖكوَٖا ؿيةُ طُوكَنُّ "ًٓرباًِٖ" هؤمو ثُكؤًِّ بؤ ُٓو نىكِو ُْوَو كِؤآلُّْ ػؤيٌِ مؤكَو هعُكةلام

ُْهعوِ ؿاطعري نعلؿووَ.     ىاهعوُ ٖعَُىو ُٖهعت و   نُُّٓ دؤكَ ػ ،و هُكبُكمّ بًًَُىَيُى بؤ ػىاهوىوٕ
ؿَبُػًٌَت قايٌ ْابًَت ُٖك ػعؤّ بُتعُْٗا ػعاوَِْ ٓعُّ ػًَعلو       ّ ثَِ تُْاُْت ناتًَو ػىؿا ثًٌَُوايُتِ

 ُ ھ  ھ    كِؤيةعُو ْعُوَناِْ ببُػٌعًَت: ط    بُػٌٌُ بًَت، بؤيُ ؿاوا يُثُكوَكؿطاكّ ؿَنات َُٖإ ثًَُ بع

 .124البقرة/ص..  ﮵﮲  ﮳  ﮴  ۓے  ے  ۓ
ؿَنات ؿاوا يُػىؿا بهات ُٖكؿَّ بُكِاطريناكّ ْىيَقو ْىيَق ػىيَِٓ  ُّٓ ؿيةُ طُوكَيُّ دطُ يََُُ واّ زيَ

ؿابًَٓت، ٓىْهُ ْىيَق طلْطرتئ ٖؤناكّ ْنيو بىوُْوَّ َلؤظُ يُػىؿاّ ثُكوَكؿطاكّ. وَ ُْبًَت َُُٓ ُٖك 
و ُْواُْيٌِ يُهُك َُٖإ نعلؿاكّ ْىيَعقنلؿٕ   بؤ ػؤّ ؿاوا نات، بُيةهى ؿاوا ؿَنات ػىؿا ُٓو كِؤيةُو نىكِ

 .ص..ى  ائ   ائ    ىۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېكِاطريو ؿاَُمكاونات: ط
ًٓٓذا ؿيةُ طُوكَنُّ )ًٓرباًِٖ( هؤم بؤ طُيُنًُِ ؿَكِيَقيَت هُكَكِاّ ٓعُوَّ ٓعاماكيَهِ مؤكيٌعِ ؿَؿَٕ    

ِ    وػؤياِْ زيَ ْانعات و ؿاواّ هعناّ    بعىوٕ زيَ  ؿووك ؿَػُُْوَ، بُآلّ ُٓو ؿوعاّ ةعُوتاًْإ يُهعُك يعاػ
ڦ  ڄ   ڄ  ڄ         ڄ  ثُيًًُإ بؤ ْانات، بُيةهى ؿَياْوجًَليَت بُكَِظيُت و يًَؼؤًبىوِْ ػعىؿا: ط 

 ص.چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چڃ  ڃ  چ  چ   ڃڃ
سُمْانات هنا بُك نُي بهُويَت تُْاُْت طعُك ًايووًُعِ بًَعت ٓعُوَتا      -ًٓرباًِٖ-ُّٓ ؿيةُ طُوكَيُّ 

ؿَطُئُْ. بُآلّ ُٓو ػًَعلا   ثَِ يدٛ((٣ُالًٓهُيُى ٖاتىوُْ الّ و ُٖوايةِ طُياْـِْ هنا بُطُزي )ُْٓـ َ
تىوًِ ُٓو طُيُ ؿَبًَت، ُٖك بؤيَُ طفت  تُيُناِْ ؿيةِ ؿَيُكيَُٓوَو ػُّ ؿَػىات بؤ ُٓو ناكَهاتُّ نُ

ٍَ ػعىؿاؿا ؿَنعات، تعانى بًُعهِ كَِظيعُتًَو بعُو يعاػ        ياْعُ بهعات وبعُوَ     ِوطؤيُى يُو باكَيُوَ يُطُ
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ڃ  ڃ  ثاًطُمبُٓوَ و تىوًِ ُٓو ناكَهاتُ تىْـو تًقَ ُْبٔ، ُٖكوَى ػىؿاَ يُباكَيُوَ ةُكَىويُ: ط

ؿَكبعاكَّ هعنانُّ    -واتُ: )ًٓرباًِٖ ..75-74ىرود/ص(3)ڇ  (2)ڇ  (1)ڃ  چ  چ   چ  چ    ڇ
اكيَعو بعؤ ٖعُيةطلتِٓ يعإ     ( يُطُيةُإ ؿا ؿَؿوا تا بُْعُكيوِ َعلؤظ ؿؤهعواُّْ ػعؤّ بى    يدٛ(هُك طُزي )

يُهُكػؤو ػُّ ُٖيةطلو طُكِاوَيُ(، بؤ ًًهاكّ ٓعُّ   -ًٓرباًِٖ-ؿواػووِٓ هنانُ بُؿّ بهات، بُكِاهوِ 
 هًفُتُ تَُاًاّ ثُكاويَنَناِْ ٓايُتُنُ بهُ.  هَِ

 
 واُةيةن هة ئــاشايةتى

ًـاناكّ يعُ ثًَٓعاوّ عُقًعـَو    ؿا واُْيُنِ ناكيطُك يُٓامايُتّى بىيَلّى ة-ًٓرباًِٖ-بًَطىَإ يُفياِْ  
ًَعـا            بريوباوَكِؿا ُٖيُ، ٓىْهُ ٓعُو كِووبعُكِووّ ٓعُو طُيعُّ ؿَوَهعوًَت نعُ نعلؿاكّ بعت ثُكهعوًّإ ت
ًَٓعإ يعُو بعت         ًَنَوَ ؿاواّ وامٖ بووبىوَتُوَ، بريوباوَكِيإ بُْاؿاِْ ؿاؿًََْت و بعُ بُيةطعُو صيىوْعُّ بعُٖ

طلاُْو باْطُواميَهِ ُْٓـ قىكهُ !! ػؤ ًٖض ًوًَهًٍ يعُالّ  ؿَنات، ٓاّ ض ؿاوايُنِ  يُيإ زيَ ثُكهوِ
ّ   َلؤظ يُ ناكّ طؤكِيِٓ )ُٓو بريوباوَكَِ بؤ َاوَيًُّ( طلاْرت ِْ ؿا ُٓوثعُكِّ   يُ نُ يُؿٍَ وؿَكووْعِ ػعؤ

ٍَ ؿاْعاِْ           ًَٓعـَّ )بُثىٓععُ ًَعـاوَ، ٖعُكوَى ٖعًض ًعوًَهًٍ ٖ بايُػِ بعُثريؤمؿاْإ و ًعهؤؿاكنلؿِْ ث
( تىوكَِّ ْانات.. يُبُكَُٓعُ ُٓكنُنعُّ "ًٓعرباًِٖ" مؤك هعُػت وؿفواكبعىوَو ٓاتعادِ       بريوباوَكَِناِْ

يُنِ وَٖابىوَ نُ بُٖؤياُْوَ بوىاًَْت بُكطُّ كِم ونًٓعُّ ٓعُو طُيعُّ     بُٓامايُتّى هُْطًّٓى ٓاكاَِ
 ًَعت:  ّ ؿَية يعُوَ ثعَِ   و بُ ُٖكًَُِو تىوكَِيِ ػؤّ بطليَت نُ يُنُّ ناكؿاُْوَّ يُباونِ ػؤيُوَيُتِ

ھ  ے  ُٓطُك وام يُّ قوُو باهاُْ ًًَُْٖٓت بُكؿباكاْت ؿَنُّ و، ؿَبلِؤ تا َاويت يًَِ ؿووك نعُوَكَوَ: ط 

ؿا بُؿّ  يُنِ بًوُكّ يًَُْى طُيُنُّ .. )ًٓرباًِٖ( ًٖض طى46َّمررمي/ص﮲  ﮳    ۓے  ۓ
كُٖيةووّى ؿوفَٓايعُتًّإ  بُيةهى يُبليوِ ُٓوَّ طىَِّ بؤ بطلٕ و ثُيلَِويِ ثُياَُنُّ بهُٕ بُ ،ُْنلؿ

نلؿو ؿَكيإ نلؿ، بُآلّ َُٖىو َُٓاُْ يُو َُبُهوُّ ػؤيِّ ثاًطُمُْنلؿَوَ و ًٖض تلي والوامًّعُى  
ؿا ُْٖات، بُيةهى ُٓنًَهِ ناكيطُكتلو بًَُٖنتلّ بُكِوويإ ؿا ُٖيةهًٌَا، ُٓنًَو نعُ بريوباوَكِيعإ    بُؿيةِ

اًٌْعًإ ُٖيةوعُنًًََٓت.. ٓعُوََ ٓعُنِ بعُكَْطاك بىوْعُوَّ       يًَُْىبُكيَت وبىًْاؿّ ًعوُ بُثريؤمطرياوَن 
(عُ بُؿَهت وباموو نًُىيَُٓواكيَهِ قىوٍَ تلّ يُبُكَْطاكبىوُْوَّ مَإ ُٖيُ، ٓىْهُ بعُكَْطاكّ  باطٌ)

يُ يُطُيةًإ ؿا، ُٓنِ )بُؿَهت وباموو بُكَْطاك بىوُْوَ( ُٓو ُٓنُ  بُقوُو وت وويَق بُ تًُْا هىوؿّ ِْ
َُزي(يُ بىو نُبوُناًْاِْ ثٌَّهاْـ.. بًَطىَإ ُٓزلاَِ ُّٓ ناكََ يُبُك ٓاوإ ؿياكَ: يعإ  نلؿَيِ )عُ

                                                 
 
 هناّ ػًَلا ْانات(. واتُ )بُٓاكاَُو سُم بُ مووهناؿإ و ( )سًِٝ(: 1)
ياُّْ نعُ تىوًعِ نُهعاّْرت ؿَبًَعت وبعُ تعاواِْ ػؤيعإ هعنابـكَئ هعُكَِكاّ           واتُ )ٓاه وْايةُو ػَُِ مؤكَ يُو كِووؿاو وْاكَِسُتِ( )أٚاٙ(: 2)

 يإ ؿاؿيَوُوَ(.  يُّ ػؤّ بُمَيًٌِ ثَِ بُو ُْكيوِ ُٖهت ْاههِ –ًٓرباًِٖ  –ًايووُبىوًًٌْإ، بُآلّ 
 واتُ يُُٖك َُهُيُو ناكوباكيَو ؿا بؤ الّ ػىؿا ؿَطُكِيَوُوَ و تؤبُ ؿَنات. : ( )َٓٝب(3)
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َلؿِْ ماْلاو، يإ قُْاعُت ثًََّٗٓاِْ قُوَُنُّ بُ وام ًَٖٓعإ يعُبت ثُكهعوِ.. َُٓعَُ ًعًَىاميَهِ      
ُغيًًََٓت نعُ ٓعُو   يُ بؤ طُيُنُّ بوع  و )عَُُزي( بىو نُ )ًٓرباًِٖ( وَ بُكّ ْا تانى ُٓو كِاهوِ نلؿَيِ

ثُكهرتاواُْيإ ْاتىأْ بُكطلّ يُػؤيًٌإ بهُٕ، ًٓعـّ ٓعؤٕ ؿَتعىأْ بعُكطلّ يعُوإ بهعُٕ و ٓعانُو        
. تانُ ًًَىاميَهِ بَّىيَُٓ بىو نُ "ًٓرباًِٖ" ويوعوِ  .بطُئُْ )وَى عُقًـَيإ وابىو(. ػلاثُيُنًإ ثَِ

  و ُْؿَبًٓٔ و ُْؿَؿوئَ، ناتًَو ثلهًاكيٌِ زيَُٓوَ بؤ طُيُنُّ ؿَكػات نُُٓو ثُكهرتاواُْيإ ُْؿَبًوذي
ؿَنليَت ؿَكباكَّ ُٓزلاَـَكّ ناكَنُ )واتعُ نعاكّ ًعهاْـِْ بوعُنإ( وَآلًَعإ ؿَؿاتعُوَ بعُوَّ نعُ         

چ  چ  بهُٕ طُك ُٓو بواُْ قوعُؿَنُٕ(: ط  )ُٓزلاَـَكّ ناكَنُ بوُ ُٖكَطُوكَنُياُْو ثلهًاكيًٌإ زيَ

اكَ ُّٓ ناكََ كِقًَهِ ًَٓذطعاك تىْعـّ   ص. ؿيچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
ًَعـا وكووفاو سعىنُِ )هعىوتاْـٕ تعا َلؿٕ(يعإ بُهعُكؿاؿا، بعُآلّ         طُيُنُّ تُقاْـَوَو طًاِْ تؤيةُيإ ت

 ِ يعُنِ وَٖعاَ ْعُبىو نعُ يعُٖؤَ ػعؤّ بٔعًَت و         )ًٓرباًِٖ( يُّ هاتُؿا ُْثًُؤناو تىوًِ هعُةًةُت
ّ باطٌ َُبـَُٓ  ُةاّ و بَِببىوكيَوُوَ، بُيةهى يُبُكؿَّ ُٓو نؤَُيةُ ْ ُ   ؿا ػىامَّ طُيُنعُ  )بعُؿيةًٓايِ يع

و بُطًاِْ ثلِ يُوكَو َوُاُْ بُػىؿا( وَهوا. بُكِاهوِ َُُٓ ؿَكهًَهِ طعُوكَو بعُٖاؿاكَ بعؤ     ٓاكَْىوهِ
      ِ ّ تًَعـا   باْطُوامناكاِْ ٓانوامّ تانى ػؤياِْ ثعَِ بًَُٖننعُٕ و ػاْعُناِْ طىَعإ و تعلي و الواميع

 اْهُٕ بُ ُْٓـ ؿَكووًَْهِ ٓاوقايِ وبىيَلتلو بُ ًَٖنتل. بوىيَُٓٓوَو بً
 

 قوزباُيداْ بة خؤ و بة كـوزِةوة هة ثيَِاوى خـوادا
َِ بعُ "ًٓعرباًِٖ" نعلؿ "واتعُ هعُكبلِيِٓ نىكَِنعُّ ػعؤّ           -ُٓو قىكباِْ ؿاُّْ نُ ػىؿا ةعُكَاِْ ثع

ؿِْ ةُكَاُْنُ بُوثُكِّ قايٌ و، بُؿََُوَ ٖاتِٓ )ًٓرباًِٖ(و )ًٓوُاعًٌ(يٍ بؤ دًَبُدَّهل-ًٓوُاعًٌ
بىوٕ و يُػؤبىكؿُْوَ، يُطُوكَتليِٓ كِووؿاوَناِْ ًََقووّ قىكباِْ ؿإ ويُبُٖاؿاكتليًًٌٓاُْ، ُْػامسُطُك 

   ِ يعُ ًَْعى واقًعًَهعِ     يُو طؤًًُْطاياُْوَ بؤ ُٖكؿونًإ )ًٓرباًِٖ و ًٓوُاعًٌ( بعلِواْري نعُ ػوعوبىوْ
ّ   ٓاوَكِوإ ُْنلاوَوَ. بؤ صيىوُْ هُكْ ؿا  ر بـَ يُ )ًٓرباًًَُٖو(ّ ثُكؤَ بؤ نىكِوُْوَ نعُ يُتَُعُِْ ثعري

    ِ و ًٖعىاّ فيعاّْى    يُنًُْنَيُى )ٖاوهُكّ ؿووََِ( َٓايةًَهِ بىوَ وُّٓ َٓـايةعَُ طًعإ وػعىيَِٓ ؿيةع
َرياتطلّ ْاوو ْاوًٌْاًُْتّى نُِٓ ُٓوا ػىؿا ةُكَاِْ ثَّـَنات بًهات بُقىكباِْ تانى باوَكِو ًُٓعاِْ  

ّبهاتُوَ و كِاؿَّ بُؿََُوَٖاتِٓ ةُكَاُْنُّ وثًُّ طىيَلِايُيةًٌِ ببًًَٓعت. )ًٓعرباًِٖ(يٍ يعُّ    ثَّواق
نلؿِْ ُّٓ ناكَ تلهٓانُ يُطعٍَُ نىكَِنُّعـا ؿَؿويَعت وؿيةًٌعِ ػُكيهعُ يُػعُّ        باكَيُوَ و بؤ دًَبُدَِ

اتُوَو ؿَيةًَت: )َِٓ بابُ وثُفاكَؿا يُدَِّ ػؤّ ؿَكًَٓت، بُآلّ )ًٓوُاعًٌ(ّ نىكِّ بُهاْايِ وَآلَِ ؿَؿ
  متيب  جت   حت  خت( ؿَبًًٓعت َعٔ ػعؤ كِاطعلّ(: ط    إ غدا٤ اهلل ؿكاوَ بًهعُ، )  طًإ ض ةُكَاًَْهت ثعَِ 

ّ  صىت  يت   جث  مث  ىث  يث   ؿا  .. قُيةًٍَُ ؿَهوُوهاُْ يُٓاهت وَهفِ ْاوَكِؤنِ ٓعُّ وتُيعُ
ِ ؿإ بُ ُْةى يُ ثًَٓاوّ ػىاؿا( ت نُكِامّ بىوِْ تُواوّ )بؤ قىكباِْ ؿاْعِ   ًاؿا كَِْ  ؿَؿاتُوَ.. قىكبعاْ

 نىكَِنَُ بُػؤّ. 
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ؿا، ٓىْهُ بعاوَكِ ٓعُْـ    بُكِاهوِ َُُٓ بًةٓـتلئ ويَُّٓ باوَكِ و ًهؤؿاكتليًًٌٓاُْ يًََُقووّ َلؤظايُتِ
يُ، ُٖكوَٖا تًؤكيَعو   يُ نُمَإ بًازلىيَوُوَو بؤ ػُّ بُبانلؿِْ َاوَيُى ِْ ثلِوثاطاْـَو ًٓـؿيعايُى ِْ

)اإلميدإ(  ؿا ويٌََ بًَت، بُيةهى باوَكِ  يُ نُعُقٌَ بُؿواّ ؿؤميُٓوَّ ثُْٗإ و ْاؿياكَناِْ ؤكاَُْ ِْيُو تً
ًَبعُدَّهلؿِْ ِكاهعجاكؿَو           دًَطريّ و ػؤ َُسهعُّ نلؿْعِ تعُواوَ يعُو ٓرياؿَيعُّ ػعىاؿا نُبُْعـَ بُد

ّ ػىؿاؿا. ٓعاّ ٓعَُلِؤ ٓعُْـ    ؿإ بُُٖك ًوًَهِ بُْلؾ وطُوكَو طلإ بُٖا يُثًَٓاو ةُكَاُْناّْى قىكباِْ
ّ بايعُػِ تعُواوّ َعلؤظٔ و     ثًَىيووُإ بُّ ؿَكهُ طُوكاُْيُ يُ مََاًَْو ؿا نَُاٍَ و نىكِو ٓاةلَت دَِ

ٖاتىوَ يُدًاتِ  يَُُٖىو ًوًَو يُالّ ػؤًُويورتٕ و تُْاُْت يُالّ ُْٖـيَو نُي وَى ثُكهرتاويإ زيَ
ًَعت بعُبام وبليكعِ ؿًْعاّ ةعاّْى        ْلػُ ط ػىؿا.. ٓاّ َلؤظًٍ ُْٓـ بٔىوى وبَِ ًَعو ثُيىَهعت ب ُك نات

 يُتِ.  ّ فياِْ نُٖؤّ ودىؿو هُكٓاوَّ بُكؿَواَِ ،يُ َُْلَ بجؤًًَت بلِاوَوَو ٓاو يُو كِاهوِ
 

 و ٓاوغــيوةكاُى  بتجةزضـتى
نًٍَ ؿايُوَ بؤ كِيٌُ و سُوت هُؿَ يَُُوبُك )ًٓرباًِٖ( هُؿاّ ثَِ ٖاواكيَو بابًِ ُٖفاْـو ْنيهُّ هِ 

نلؿْععِ بوجُكهععوِ.. ٖاواكيَععو بععُكؿَواّ يُٖععَُىو ٓععُكػًَو و ٖععَُىو فيٓطُيععُى ؿا هععُؿاّ ػععؤّ   
ؿَمكْطًًََٓوُوَ، ٓىْهُ بوجُكهوِ، ُٓو ثُكهوٌُ بَّٓلؾ و ثىٓعُيةُيُ نُهىونايُتّى بَّشىكَعُتّهلؿِْ  

ٓاهُواكَناِْ يُؿَكووِْ  بُعُقًةِ ًٓٓواِْ تًَـايُو ؿَكَزلاَِ ُٓةواُْو وَِٖ وًوُ بُتاٍَ وثىٓعُيةُناُْو
ُْٓـ نؤَُيةطُيُى ؿا تا نؤتايًُّناِْ )هُؿَّ بًووُّ(ّ ْاهلاو بُهُؿَّ ماْوت وكِووْانِ ُٖكَابىو. 
بؤ صيىوُْ ًٌَٖوا تا َُٓلِؤَ ُْٖـيَو ٓائ يُدًٗإ ؿا بلِياكّ ُٓهجاْـِْ ُْٓـ بوًَهِ وَى ًَُٖايعُى بعؤ   

لَناِْ ٓامساُْوَ تا ٓافَيةُناِْ نًًَةطعُو بايةٓعـَناِْ ٓامسعإ و    ًوُ بُثريؤم طرياوَناِْ ؿاوَ، ُٖك يُُٓهوًَ
 تُْاُْت تا َُضيىوٕ وَاكو ةًٌ وَاْطا نُ بُثريؤميإ ؿَطلٕ وبوًإ بؤ ؿاؿَتأً وؿَياْجُكهذي.. 

ّ بوجُكهوِ يُّ مََاَُْإ ؿا ِٓ بًَت نُعُقًةِ ًٓٓواِْ تًاّعـا   دا ؿاػؤ ًًهاكو ثاهاوّ بُكؿَواَِ 
ّٓى ثُّربؿِْ كِيَطاّ كِاهت طُيٌوىوَ؟! طُك بُ ؿواّ مآًِْ ُٓو ٖؤناكَ ًاككاوَو ثايةُٓكاْعُّ  بُ ٓاوكِؤً

َلؤظ ؿا يُهُك )بت ثُكهوِ( بطُكِيَري ؿَبًٓري بُْـٕ بعُٖؤناكّ الهعايِ نلؿْعُوَّ بعاب وباثرياًْاْعُوَ.      
ناتًَعو ؿَكبعاكَّ ٓعُو     قىكٓاًٍْ بُ كِاًهاوّ يُٓىاكؿَهُؿَ يَُُوبُكَوَ ُّٓ كِاهعوًُّّ دًَطرينعلؿووَ  

ّ تًَـا بووبؤتُوَو نُ طُيُ بعت ثُكهعوُنَُ ٓعُو ًعًهاكو      هُكؿََُّ )ًٓرباًِٖ( ؿواوَ نُبت ثُكهوِ
ثاهاواُّْ الهايِ نلؿُْوَّ نىيَلاُّْ باب وباثرييعإ يُثُكهعوِٓ بوعُناًْإ ؿا ػوعوؤتُ كِوو، ٖعُكوَى      

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ک  ک   ک  گ     ػىؿاّ َُمٕ يُ باكَياُْوَ ةُكَىويُ: ط

ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    

 ًٓرباًِٖ–تؤَ ٓريؤنِ  -ذلُـ-.. واتُ: )74ُّٓ–69الشر راء/صھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ       ﮲  
نِ و باوَكَِناِْ ًَْى طُيُنُّ ػؤت بطًَلَِوَو بؤيإ باي نُ ناتًَعو )ًٓعرباًِٖ( باْطعُوامّ بعاو     بؤ بَِع 

ّ طىتىوٕ: )ُّٓ ًواُْ ٓري نُ ؿَياْجُكهذي(؟ ٓعُواًٍْ طىتىوياْعُ )َُٓاْعُ ٓعُْـ      طُيُنُّ نلؿووَو ثَِ
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ّ ثلهعًىٕ )ؿَّ ناتًَعو    بوًَهٔ ؿَياْجُكهوري وبُكؿَواّ ػىوَإ بُ ثُكهعوًٓاُْوَ طلتعىوَ(، ٓعُويٍ زيَ   
 ُوَتأْ؟ ٓايعا ٖعًض هعىوؿيَهوإ ثعَِ    يإ ؿَثاكِيَُٓوَ طىَّبًووِ ؿووعا و ثاكِاْع  ؿووعايإ ال ؿَنُٕ و زيَ

بًَعٓٔ(؟، ٓعُواًٍْ يعُ وَآلّ ؿا     ؿَطُئُْ وًٖض مياًَْهًإ بؤتعإ ُٖيعُ طعُك ُْياْجُكهعذي و واميعإ زيَ     
طىتىوياُْ: )بؤيُ ُّٓ بواُْ ؿَثُكهوري ٓىْهُ باب وباثرياًٌُْإ ُٖك وا ؿيىَ(، واتُ دعا ًَُٓعَُ ؿَبًَعت    

ٖععُك تععُْٗا ٓععُو وَآلَععُّ طُيُنععُّ ًٓععرباًِٖ ؿَكبععاكَّ بععت  الهععايِ ٓععُوإ بهُيٓععُوَ( بًَطىَععإ 
نلؿْعُوَّ بعاب و باثرياًْاْعُ ْعُى بعُ ٖؤنعاكيَهِ ؿّ(، ؿإ        ثُكهوًُّنُيإ نُوا بُ )ٖؤناكّ الهايِ

يعُ. ٖعُكوَٖا قىكٓعاِْ     ثًاْاًَْهِ ْاكِاهوُوػؤيُ بُو سُقًكُتُؿا نُ بوُناًْإ ًٖض هىوؿو مياًَْهًإ ِْ
ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ناُْيعُنّرتّ بعت ثُكهعوًُّنُيإ ؿَنعات: ط    ثريؤم ٓاَافَ بؤ ثا

بُ  -ؿواّ كِمطاكبىوِْ يُ ٓاطلَنُ-.. واتُ: )ًٓرباًِٖ 25ال نكبروت/ص..ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ
  ِ يعإ   يعُ باوَكِيَهوعإ ثعَِ    طُيُنُّ ػؤّ طىت: ًَٓىَ نُ ُٓو بواُْ يُ دًاتِ ػىؿا ؿَثُكهذي بؤ ٓعُوَ ْع

ًٌَعوُٓوَّ ٓعُو ثُيىَْعـّ و           هوإ ثعَِ ُٖبًَت يإ قُْاععُتًَ  ًَعت، بعُيةهى بعؤ ثاكاهعذي و ٖ ًَٓعا ب يعإ ٖ
يُّ ًَْىإ ػؤتاُْ يُهُك سوابِ سُم وبريوباوَكِّ كِاهت ناتًَو يُو ثُكهوطاياُْ ثًَو ؿَطُٕ  ػؤًُويووِ

يعُ ًَْعى ٓعُو    يُ  ونؤؿَبُٓوَو يُ فياِْ ؿًْاؿا ٓاوتإ بُ يُنـّ ؿَنُويَت( ؿياكَ ُّٓ كِوايةُتُ نؤَُآليُتِ
 ؿَهوُ وتاقِ ونؤَُآلُْؿايُ نُ عُقًـَو بريوباوَكِبُ طلْ  وبُدًـؿّ ْاطلٕ. 

ًَُاؿاكَنعإ          َلؤظِ َُٓلِؤّ ًاكٌْري وًاكهواِْ ػعىاميٍ ٓعُْـَٖا دعؤكّ تعامَّ يعُ بوعُ كََِنّعى ٖ
نإ ؿآًَٖاوَو يُ دًاتِ ػىؿا ؿَياْجُكهوًَت، يعُو بواْعَُ )نُهعًَوِ ثُكهعوِ(يُ نُهعُكؤى وثًٌَعُوا      

تا  ،(ياِْ وَى ُْٓـ ثُكهرتاويَو بؤ ؿاكًِوىوُْوَغدؿ١ٝيُواُّْ نُ ًَٖنو ؿَهُآلت وثلِوثاطاْـَ نُهًَوِ )
نلؿووٕ ػؤيإ يُ ثًعُّ   يُدًاتِ ػىؿا بجُكهرتئَ وُْٓـ وَِٖ وُٓةواُْيُنًٌِ بؤ ٖؤًْىُْوَ نُ واّ زيَ

ؿابٓليَت نُ ًٖض بىاكيَو بؤ بُكُٖيةووِ  يُنِ وَٖا ؿا ببًٓٔ وقوُو طفواكيًٌإ بُ ُْٓـ كِاهوِ ػىايُتِ
و بُ ْاكِاهت ؿاًْإ ُْبًَت. يُنًَهّرت يُو بواُّْ نُ َلؤظ ػؤّ َُٓلِؤ ؿكوهوِّ نلؿووَ )بوعِ ُْتعُوَو   

يعُنإ( ناتًَعو )ُْتعُوَ(يإ بعُ هُكٓعاوَيُنِ       ؿياكؿَّ ُْتُوَ ثُكهوِ( يُ وَى ُٓو نلؿَوَيُّ )ْامّ
يإ بؤّ ُٖبىو و تُْاُْت ؿكو ًَهِ ؿف بُ سعُم و   ًُاّ يُنُّ و هُكَنِكَِٖاّ ياهاو قًُّ ؿاؿَْاو ًٓٓو

ّ َلؤظايُتًًإ بؤ ؿاْا بىو وَى ؿكو عِ )ٓعُيةُاًْا يعُ هعُكوو َُٖىاُْوَيعُ( و بعىوَ ٖعؤّ         ؿاؿطُكيِ
ُٖيةطريهاِْ دُْطِ ؿووََِ دًٗاِْ و يُّ دُْطَُ ؿا ْنيهُّ سُةوا ًًَؤٕ َلؤظ بىوُْ قىكبعاِْ. ػعؤ   

( و ًْعامّ بعاآلو   َطًدل وُإ ْلؾ وبُٖاّ ػؤّ ُٖيُ، بُآلّ ُْى تا كِاؿَّ بُ ثريؤمؿاْاِْ كَِٖعا ) ؿياكَ ًٌْ
هُكَنِ. ٓىْهُ ٓاَازلِ بُكمتلو بُٖاؿاكتل نُ ثًَىيووُ َلؤظ ُٖوٍَ وتُقُيالّ بؤ بـات تعُْٗا ثُكهعوِٓ   

اكَّ )كِيَنطعلتٔ يعُ َعلؤظ و    ٖاوَيةُو ثُيلَِوّ نلؿِْ ُٓو كِاهجاكؿَو ةُكَاْاُْيُتِ ؿَكبع  بَِ ػىؿاّ تاى و
 ؿاُْ كَِْ  وكَِطُم(.  طىَّ ػؤًُويووِٓ و ُٖيةى ونُوت يُطٍَُ ؿانلؿِْ بُؿاؿو َاةجُكوَكّ، بَِ
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 بةندى شةشةم  
 (( " لـوط " ))ضريؤكــى

 – -ةليٌوُنإ يُ كِيَطُيإ ؿا بؤ " هُؿوّ " -"يدٛ(ثُياَِ "  – -"يدٛ(بُؿ كَِةواكيِ طُيُنُّ " )
(" يدٛ(هناّ ػىؿا بؤ طُيُنُّ "  –-" ؿا  يدٛ(يُ ًَىاْـاكيِّ "  ةليٌوُنإ

 

 " لـوطبةد زِةفتازيى طةهةكةى "
بًَعت( يعُ ًعاكّ )سُكِكإ(ععُوَ )نُؿَنُويَوعُ       هعووّ زيَ  -يَُُو ثًٍَ باهِ ُٓوََإ نلؿ )ًٓعرباًِٖ  

ُ    -عريام-بانىوكّ وآلتِ ؿوو كِووباك واتُ ٍَ ٖاوهعُكَنُّى ٓعُو   َوَ( نؤِٓ بعؤ )ةُيُهعوري( نعلؿووَ يُطع
ّ -يددٛ( ّ ًَٖٓا بىو يُهُكووًعًاُْوَ بلامانعُّ ػعؤّ )    نُهاُّْ باوَكِيإ ثَِ ٖعاكإ(. ثاًعإ   -ّ نعىكِ

( ؿواّ بوو بىوُْوَو تًُُُْ هُْـِْ بلهًَوِ يُ ةُيُهوري، ٓىوٕ بؤ )ًَول(. ًٓٓذعا  يدٛ()ًٓرباًِٖ( و )
ايةُنعُ بعُواًٍْ ؿَطعات، يعُ )ًَوعلَوَ(      يُ ثاَ ُٓوَّ بعاكطلاِّْ بلهعًَوًُّنُ هعىوى ؿَبًَعت وُٖو    

 ّ بُػًٌبىوٕ.  ؿَطُكِيَُٓوَو ٓافَيةًَهِ مؤكيًٌإ ثَّـَبًَت نُ ثاؿًاّ )ًَول( ثَِ
تُهعو ؿَبعٔ    ؿياكَ ُّٓ ٓافَآلَُْ ثًَىيووًإ بُ ًََلط ويُوَكِطايُ، دايُ بُك ُٓوَّ يُوَكِطعُنإ نعُّ و  

ؿا ْابًَوُوَ، ًٓرت بُٖؤّ َُٓعُوَ ٓعُْـئ ٖعُكاوْانؤنِ    يإ تًا وٓافَيةُناِْ ُٖكؿوونًإ بُتُواوَتِ دَِ
(ؿا كِووؿَؿات، )ًٓعرباًِٖ( واّ بعُباَ ؿَماًَْعت بعؤ     يددٛ( يًَُْىإ ًىاُْناِْ )ًٓعرباًِٖ( وًعىاُْناِْ )  

( ؿَنات ناّ يدٛ((ؿا ؿابَُ بهات، يُّ كِووًَُوَ ؿاوا يُ )يدٛ(يُنُ يُطٍَُ ) ًٌَُْٖوِٓ ْاتُبايِ، مَوّ
ُيةِ بقيَليَت، ُٓويٍ ثاكُٓ مَوِّ )ُٓكؿَٕ( ُٖيةـَبقيَليَت نُيُ ُٖكؿوو ًعاكّ )هعُؿوّ(و   اليُّ ؿَويَت ٖ

)عَُىوكَ( وْاوُٓناِْ ؿَوكوبُكيإ ثًَو ٖاتبىو وػؤيٌِ يُ ًاكّ )هُؿووّ( ؿاًٌْت. ػُيةهِ ُّٓ ًاكَ 
لئ ػعُيةهًٍ بعىوٕ،   ًُكّ تع  ويقؿإ تلئ وبَِ باوَكِتليًٓإ بىوٕ، ُٖكوَى نُ بَِ بُؿناكتلئ ػُيةو و بَِ

 ّ َِ        دُكؿَو كِيَطلبىوٕ بعؤ ؿم ٍَ يعُ ًعىَيِٓ نؤبىوْعُوَّ ػؤيعإ ؿا نعاكّ ْابعُد و  و ِكاووكِووت، بُنؤَعُ
يُنِ تامًًَإ ؿآًَٖابىو نُيُوَوبُك  ْاًرييًٓإ ؿَنلؿ، يًُٖض ناكيَهِ ْاًريئ ُْؿَطُكِاُْوَ، بُؿنلؿاكّ

كِيَطعاّ   نلؿٕ و ( بىو. ػىؿاَ بؤكِيَُٓايِيٝٛا(ًَلبامّ )نلؿبىو، ُٓوََ ْ ًٖض نُهًَو يُُْوَّ ٓاؿَّ ُّْ
(ّ بعؤ كَِواْعُنلؿٕ تعانى يعُ ٓانعاَِ ػلاثعِ نلؿَوَناًْعإ        يدٛ( كِاهت ثًٌإ ؿاًْإ ثًَغَُبُكّ ػؤّ)

 ٓاطاؿاكيإ بهاتُوَو بًاْرتهًًََٓت يُهناّ هُػوِ ػىؿا. 
 

 " لـوطثةياًـى " 
ٖعاِْ ؿَؿإ    ٓإ بُ ػعىؿاو بُهعناّ ػعىؿا ؿَيرتهعاْـٕ و    ( طُيُنُّ ػؤّ باْ  ؿَنلؿ بؤ باوَكًَِٖيدٛ()

َعٔ ثًَغَُبعُكّ ػعىؿاّ بعؤ الّ ًَٓعىَ،      {ّ طىتىوٕ:  يُهُك وامًَٖٓإ يُ طىْاَ وبُؿناكّ.. ُٖكوَٖا ثَِ
 ؿَهجاى و ًَُِٓٓ يُطُياْـِْ ثُياَِ ػىاؿا، دا ًَٓىََ يُهناّ ػىؿا وكيابٔ و ُٓوَّ َٔ ةُكَاْوإ ثعَِ 
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و ثاؿاًوًَهِ ْاويَت يُهُك باْ  نلؿِْ ًَٓىَ بؤ كِيَطاّ  ػؤ َٔ ًٖض نلَّ نُٕ، َِٓ ّ بُدَِ ّ ؿَنُّ دَِ
كِاهت وؿكوهت، ٓىْهُ ثاؿاًوِ َٔ تُْٗا الّ ػىؿاّ ػاوَِْ )َعايًهِ( دًٗاًْعإ و ثُكوَكؿطاكياْعُ،    

كَِةواكبهعُٕ  يعُوَ   يُ هلوًت وًَنادِ ػؤتإ تًَو بـَٕ وبُ ثًَُٔواُّْ فياِْ ٓاهايِ ًٓرت بؤتإ كَِواِْ
وناكّ ْاًريئ و بُؿنلؿاكّ يُطٍَُ )ًَْليُٓؿا( بهُٕ وبُّ كَِْطَُ ُٓو فُْٖاوهُكاُّْ ػؤتعإ ةعُكاَؤَ   
نُٕ نُ ػىؿا بؤّ ػىيةكاْـووٕ، ٓىْهُ ؿاػىامِّ كِاهوُقًُٓو ٓاهايًٍ ُٓوَيُ )ًَْل( ثُيىَْـّ بُ )َعَِ(  

ًَٓىَ ُْكيت وًَنادِ ػؤتإ ؿًَعًَىيَٓٔ   ؿا(. ًٓـّ ٓؤٕ ّ ٖاوهُكّ وَبهات يُ )ثُيىَْـًُّنِ ًُكعِ
.. بُآلّ ُٓو }يُ طُوكَيُ يُهٓىوك تًَجُكِيىٕ يُ ُٓزلاّ ؿَؿَٕ؟ بُكِاهوِ ًَٓىَ بُّ هُكثًَِٔ وُّٓ بُؿنلؿاكّ

يعإ   نعلؿو ثعَِ   طُيَُ يُ دًاتِ ُٓوَّ بُؿَّ ؿاواو باْطُوامّ ثًَغَُبُكَنُياُْوَ بٔٔ، ُٖكًَِعُيإ زيَ 
ك وام يُّ طًُيّى هُكمٌَْت نلؿْاُْت ًًَُْٖٓت ُٓوا يُّ وآلتُت ؿَكؿَنعُئ(..  طُ ع  يدٛ(عطىت: )ُّٓ  

 (يٍ طىتِ: )َٔ ؿفّ ُٓو نلؿاكَتامن، كِقِ يُّ ناكاُْتإ ؿَبًَوُوَ(..يدٛ()
 َُُّٓ ثًٌَىو ًًهاك و واتاّ ُّٓ ٓايُتاُْ بىوٕ نُ ػىؿا تًايإ ؿا ةُكَىويُ:

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ       ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀط

ڤ  ڦ  ڦ        ڦ  ڦ  ڄ      ڤٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

   (1)ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڇڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ

 ..169–163الش راء/ص(2)ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ    ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ
ِْ ؿيهًًُإ ٓعُزلاّ ؿَؿا، وَى نعلؿاكَ ْاًعرييُٓنإ بعُ     هُكَكِاّ تاواِْ )ًَْلبامّ ُّٓ طُيُ ُْٓـئ تاوا

ٓاًهلا يُ ًَْى نؤكِو نؤَُيةُناًْإ ؿا و كِيَطلتٔ يُ طًُوًاكإ و كِووت نلؿُْوَيإ و مَوت نلؿْعِ ثعاكَو   
ّ ُٓو  (يٍ بُ تىْـّ بُكبُكَناِْيدٛ(َايةًإ و ثاًإ ؿَهـكيَقّ نلؿُْ هُك ٓابلِوو و ْاَىوهًإ، ؿياكَ )

ياُّْ طُيُنُّ ؿَنلؿو يُهناّ هُػوِ ػىؿا ٓاطاؿاكو وكياّ ؿَنلؿُْوَ. بُآلّ  تاوإ و بُؿكَِةواكَُّٖىو 
(يعإ طعىت: )ُٓطعُك كِاهعت     يددٛ( و يىوتبُكم بىوٕ وبعُ )  ُٓو طُيُ ُٖيةطُكِابىوُْوَ و ػؤيإ بُمٍ ؿَماِْ

 موو بُثُيُ بؤَإ بًَُٓ(..ؿَنُيت و كِاهوطؤيت يُو ُٖكًَُِيُت ؿا ؿَكباكَّ ٖاتِٓ هنا بؤَإ ُٓوا ُٖك 
    ھ    ہ  ہ   ھ  ھ  َُُّٓ ثًٌَىوَ واتاّ ُّٓ ٓايُتاُْيُ نُ ػىؿا تًايإ ؿا ةُكَىويُ: ط

﮸      ﮶     ﮵         ﮴       ﮳      ﮲      ۓ        ۓ    ے        ے       ھ ﮷ 

       ﯁  ﯀﮾  ﮿    ﮼   ﮽      ﮺  ﮻       ﮹

 ...29–28ل نكبوت/ا ص       
 

                                                 
 
 )عاؿوٕ(: واتُ )ؿَهـكيَقناكو تًَجُكِيُٓكّ ياهاناِْ ػىؿا(.  (1)
 ّ ؿَبًَوُوَ(.  ايكايري(: واتُ )مؤك كِقِ زيَ( )2)
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  فسيػتةكاْ هة زِيَطةياْ دا بؤ " ضـةدوَ " 
( ناتًَعو وَى ٓعُْـ   َال٥هد١ يَُُو ثًٍَ يُ ؿاهواِْ )ًٓرباًِٖ(ؿا باهِ ٓعُوََإ نعلؿ نُةليٌعوُنإ )    

ًَىاًَْو الّ ُٓو اليإ ؿا، يُ كِوػواكّ ُْٓـ نىكِيَهِ ُْودعُوإ ؿاػؤيعإ ثًٌعإ ؿابعىو، يعُنًَو يعُو       
( بُٖؤّ يددٛ( بُ )ًٓرباًِٖ(يإ طُياْـ ُٓوَ بىو ُٓوإ بُكِيَىَٕ بُكَو يُْاو بلؿِْ طُيُنُّ )ُٖواآلَُْ نُ

ّ ُّٓ ةليٌواُْ ػُيةهِ ًعاكّ   ؿا. ُٓويٍ بُّ ُٖوايةُ ؿيةوُْ  بىو ناتًَو ماِْ كِؤٓىوًْإ يُ بُؿكَِةواكّ
-ليٌوُناِْ طىت: )ٓعَِ ػعؤ  (ّ بلاماّ ػؤّ تًَـايُ. ُٖك بؤيَُ بُةيدٛ()هُؿوّ( يُ ًَْى ؿَبُٕ ٓىْهُ )

يُ، بُآلّ تًآعىوُْنُ تعُْٗا بعؤ     ّ زيَ-يدٛ(-يُ(، ُٓواًٍْ طىتًإ )بُيةَِ، ًََُُٓ ؿَماْري  ّ زيَ-يدٛ(
ِ     -يددٛ( -ُٓو ناةلاُْيُ نُ باوَكِبُ ػىؿا ْآًَٖٔ. ؿَْا  ؿإ  ونُي ونعاكّ و ٓعُو ًُٓاْـاكاْعَُ يعُ طعُية

ْعُبًَت نعُ تىوًعِ ٖعَُإ هعناّ       -يدٛ(-ُْٗا ٖاوهُكَنَُُّٖىويإ ثاكيَنكاوو كِمطاكنلاوٕ يُوهنايُ ت
ْاٖعَُىاكّ   ٓىْهُنلؿَوَّ بُؿو ،يٍ بًَت ُٖك كِمطاكّ ْابًَت-يددٛ( -ناةلإ ؿَبًَت هُكَكِاّ ُٓوَّ فِْ

 باوَكِّ(.. بَِ ُٖبىوَو،ػًاُْتِ يًََُلؿَنُّ نلؿووَو، مؤك هىوك بىوَ يُهُك بُكبُكَناِْ و
إ )ةليٌوُنإ(و )ًٓرباًِٖ( واتاّ ُّٓ ٓايُتاُْيُ نُ ػىؿا تًايإ ؿا ُّٓ طفت وطؤيُّ ثًٌَىوّ ًَْى

ڀ  ٺ    ڀپ  پ  پ     پ  ڀ  ڀ  (2)ٻ     ٻ   (1)ٱ  ٻ  ٻط ةُكَىويُ:

ڤ        ڦ  ڦ  ڦ     ڤٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ٹٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

 ..32–31/ال نكبوتص(3)ڦ  ڄ  ڄ
 

  داـ  لـوطـفسيػتةكاْ هة ًيواُدازيى 
( يدٛ(ًٌَٖت وبُكَو ًاكّ "هُؿووّ" نُوتُٓ كَِّى يُويٍَ بىوُْ ًَىاِْ ) ليٌوُنإ )ًٓرباًِٖ(يإ دَِة 

بُآلّ ُٓو ُْيـَماِْ َُٓاُْ ٓري ونًَٔ.. ُٖكوَٖا ُٖهوِ بًُُكَُماكّ و باكطلاًُّْنِ مؤكيٍ ؿَنلؿ يُو 
وٕ و ؿَتلهعا يعُوَّ طُيُنعُّ    ٖاتُٓيإ ؿا، ٓىْهُ ُٓوإ )واتُ ُّٓ ًَىاْاُْ( مؤك دىإ و كِووطعَُ بعى  

ؿَهـكيَقّ بهُُْ هُك ٓابلِوويإ، ؿياكَ ُٓكنِ ًَىاْـاكيَوًًٍ واؿَػىاميَت نُ بًاْجاكيَنيَت يُ ُٖك ٓعاماكو  
ياًُِْ بُ بريؿاٖات نُيُ  هوًََُو و، يُ ُٖك ناكيَهِ ْاػؤَ وْابُدًٍَ بُ ؿووكيإ نات. ُٓو َُتلهِ

ؿا طىتِ: )َُٓلِؤ كِؤفيَهِ هعُػت   ؿَبًَت، ُٖك بؤيَُ يُؿيةِ ػؤّ ياُْوَ تىوًًإ ُٓزلاَِ ًَىاْـاكيَوِ
( يُ ًَْى ُٓو طُيُ يدٛ(وْاػؤَ وثلِيُ ٓاماكَ(. بًَطىَإ ُٖوايةِ ٖاتِٓ ُٓو ًَىاُْ دىإ وقؤماُْ بؤ الّ )

بىوُْوَ ( ؿَٓىوٕ ويُٓىاك ؿَوكّ طلؿبيدٛ(بُؿنلؿاكَؿا بووبىوبىوَوَ وػًَلاو بُُٖيةُؿاوإ بُكَو َايةُنُّ )
(يٍ ؿيوِ ُٓوا بُؿنلؿاكإ تًَهلِايعُ  يددٛ( وبُتَُاّ ُٓزلاَـاِْ بُؿكَِةواكّ بىوٕ يُطٍَُ ُٓو ًَىاْاُْؿا. )
طُيٌععوبىو، يُبُكَُٓععُ ؿاواّ يُهععُكاِْ  ؿَوكّ َايةُنععُّ نؤبىوُْتععُوَو يععًُْامَ طُْـَيةُنًُععًإ تععَِ

                                                 
 
 )َُالًٓهُناصيإ(.   :: واتُ( )زضًٓا(1)
 ؿَبُػًٌَت.  ُ بُ)ًٓرباًِٖ(نُوا ػىؿا نىكِيَهِ بُ ْاوّ )ًٓوشام( ثَِؿاْ : َُبُهت َنطًَِٓ( )ايبػس٣(2)
 واتُ يُنًَو يُواُّْ َاوُْتُوَو ًايووُّ هنانُٕ. ( ايػابسٜٔ: 3)
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باَ يُطُيةًإ ؿا( يعُ دًعاتِ ٓعُوَّ    طُيُنُّ نلؿ نُٔناِْ ػؤّ غىامٕ )وَى ثًٌاْـاِْ َاَُيةُيُنِ 
ػىاهذي نُيعُ ًَْعى ٓعُو     تىػِٓ ًَىاُْناِْ بهُوٕ بؤ َُبُهوِ بُؿكَِةواكّ، ُٖكوَٖا ًٖىاّ ُٓوًَِ زيَ

ٌَ ٖعُبًَت وَعٌ بعُ ٖعُم بعـات ويعُ ْاٖعُم             طُيُ بُؿناكَو هُكاِْ ًَعٗىكِيإ ؿا ثًعاويَهِ فيعلو عاقع
 يُ.  نلؿُْوَّ طُيُنُّ وؿووكػووُٓوَيإ يُو طىَلِايِثاًطُمبًَوُوَو ياكَُتًٌِ بـات يُهُك ٖىًًاك 

يإ طىت: )تعؤ ٓعاى ؿَماًْعت ًَُٓعُ ٖعًض       ( قايٌ ُْبىوٕ، بُيةهى ثَِيدٛ(نُِٓ ُٓو طُيُ بُ وتُناِْ ) 
ٓعاى   -ًعو  ػؤت بعَِ -يإ، بُيةهى  يُو بُتَُاّ مَواز ْري زيَ ٓاكَموويُنُإ يُ ػىاهوِٓ نُٔناْت ِْ

ْآعاكبىو بُٓاًعهلا ٖعُوايةِ ٓعُو َُتلهعًُّ بعُ ًَىاْعُناِْ         -يدٛ(-ًٓٓذا  ؿَماًْت ًُٓإ ؿَويَت(.
ؿَنات، بؤيُ بُ كِاًهاوّ ثَِّ طىتٔ: )ُٓطُك بُ ٖؤّ َاُْوَّ مياتلتإ  بطُيًَُْت نُ ػُكيهُ كِوويإ تَِ

ْعُؿَنلؿو   وؿووّ زيَ يُالّ ًَٖنو تىاْاّ ُٓوَّ ُٖبىايُ بؤ بُكَوكِوو بىوُْوَّ ُٓو بُؿكَِةواكاْعُ، ٓعُوا هعَِ   
 ؿَنلؿٕ، ػؤ ُٓطُك نؤَُيةًَهِ بًَُٖنيٌِ يُ ػنّ ونُي و ناكو اليُْطل ُٖبىايُ بؤ ثٌت ثَِ بُكطليًِ زيَ

بُهوًٓإ يُناكّ ثاكاهوِٓ ًَٓىَؿا ُٓوا ثُْاّ بؤ ؿَبلؿٕ، بعُآلّ بُؿاػعُوَ ٖعًض تعُطبريو كِيَطُٓعاكَيُنِ      
 يُ ًَٓىَ(.. ُٓوتؤ بُؿّ ْانُّ بؤ بُكَْطاكبىوُْوَيإ وبُكطلّ نلؿٕ

ياُّْ ثًٌَىوَ تُةوريو ًًهاكّ ُّٓ ٓايُتاُّْ تلٕ نُ ػىؿا تًايإ ؿابًًَُهِ  ُّٓ ٓاػاوتٔ و ؿََُتُقَِ
 بُهُك ٖاتُنُّ تًَـا طًَلِاوَتُوَو ةُكَىويُ:

ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ    (2)ڳ  ڱ  ڱ  (1)گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳط

﮳     ﮲(5)ے  ۓ  ۓ  (4)ھ  ے    ھ  ھ    ھۀ  ۀ  ہ  ہ                 ہ  ہ  (3)ڻ

﮺  ﮻  ﮼  ﮽   ﮾  ﮿  ﯀  ﯁                   ﮹(6)﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸

 .83-77ىود/ص(7)                        ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇ

                                                 
 
يُنِ بؤ ؿكوهعت بًَعت ٓعىْهُ واّ بؤؿَٓعىو َُٓاْعَُ       بىوَ ٖؤّ ُٓوَّ ْاػؤًِ – يدٛ( –واتُ )ٖاتِٓ ةليٌوُنإ بؤالّ ( )ض٤٢ بِٗ(: 1)

 ؿا ةليٌوُ )َالٓهُ( بىوٕ(.  َايةِ ُٓوؿا ؿَنُوُْ بُك ؿَهـكيَقِّ بُؿكَِةواكإ ، بُآلّ يُكِاهوِ َلؤظٔ ويُ
( واتعُ )يعُ ومَو   قدكت بداالَس ذزعداّ   واتُ )ؿيةوُْ  وثُكيٌَإ بىو(.. بؤ صيىوُْ يعُ مَعاِْ عُكَبّعـا طعُك بطىتليَعت: )     ( )قام بِٗ ذزعّا(: 2)

 (يٍ بؤيُ ؿيةوُْ  بىوَ ٓىْهُ ُْيوىاًْىَ ًَىاُْناِْ بجاكيَنيَت. يدٛ()تىاْاتاُْبىوَو ؿَكَقُتِ ُْٖاتىويت(. 
 واتُ )بُثُيُو ُٖيةُؿاوإ ؿَٖاتٔ بَُُبُهوِ بًًِٓٓ ُٓو ًَىاُْ دىاْاُْو ؿَهـكيَقّ نلؿُْ هُك ٓابلِوويإ(. ( )ٜٗسعٕٛ(: )ٜطسعٕٛ(: 3)
نٔعُناِْ ػوعوؤتُ كِوو بعؤ مَواز يعُو      -يدٛ(  -ؿابًَت ؿَكباكَّ ُٓوَّ ٓؤٕ يُواُْيُ ُْٖـيَو نُي ثلهًاكيَو بُػُيايةًإ ( ٖؤال٤ بٓات٢: )4)

بؤيُ واّ نلؿووَ تُْٗا وَى َاَُيةُيُنِ دىاِْ ع يدٛ(  -بُؿكَِةواكاُْ و ثًًٌَٓامّ ُٓوَّ بؤ نلؿووٕ، يُ وَآلَِ ُّٓ دؤكَ ثلهًاكاَُْ ؿا طىتلاوَ )
ُّ، ََُُٓ بؤ ُٓوَّ ًُكَُماكبٔ وتُكيل بُٓوَ و ؿَهت يُ ًَىاْعُناِْ ٖعُيةطلٕ(،   يُن هُكماكَنِ، ُْى بَُُبُهوِ طُيٌوُٓ هٓىوكّ عَُُزي

 طىتلاويٌُ )َُبُهت يُ نُٔناِْ ػؤّ "بٓاتِ" واتُ ٓاةلَتاِْ ُْتُوَنُّ بُ تًَهلِا( ٓىْهُ ُٖك ثًَغَُبُكيَو باونًَهُ بؤ ُْتُوَنُّ(. 
 َ يُ نلؿَوَّ )ًَْلبامّ(. واتُ ػىاهوِٓ ُٓو نٔاُْو فًَْٗٓإ ثانرت( )ٖٔ أطٗسيهِ(: 5)
 واتُ بُ ٖؤّ ًَىاُْناصيُوَ عُيب باكو يُنُؿاكّ َُنُٕ. ( )ال ربصٕٚ يف قٝفٞ(: 6)
 يدٛ((ّ ػؤّ يُّ وتُيُّ ) هُكهاَِ ذلُـ بُك بًَُٖنيَو وػؤَِ ثَّوُكػُّ. ثًَغَُبُكّ ًٓوالّ بُكَُ ثُْا واتُ( )آٟٚ اىل زنٔ غدٜد(: 7)

ػعؤَ بًَعت يُهعُك ٓعُوَّ     ع  يدٛ(ع ةُكَىويُ: )ػىؿا يُ   يُوَ ثًَغَُبُك َىوؿَيُؿا نُ )غاكّ( طًَلِاويَوِثًٌإ ؿاوَ، ُٖكوَى يُو ةُك يدٛ(()
)ٜػفس اهلل يًٛ( اْ٘ نإ يٝأ٣ٚ اىل زنٔ غدٜد ٖٚٛ زب٘ ثُْاّ ؿَبلؿَ بُك )بًَُٖنيَو( يُ ناتًَو ؿا بًَُٖنَنُ ُٖك ػىؿاّ ثُكوَكؿطاكو ػايكًٌِ بىوَ( )

 ٚخايك٘((. 
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  -لـوط  -ضـصاى خودا بؤ طةهةكةى 

ؿا ثُكَّ ؿَهُْـ وُٓويٍ ْعُيوىاِْ بعىو   (يدٛ(يُ ناتًَو ؿا ُٖكاو ٖىكياو بُيت وبايؤكَ يُبُكؿَّ َايةِ ) 
ُٓو طُيُّ ػؤّ قايٌ نات بعُ ثاًعطُمبىوُْوَ يعُو ًْعامَ ػلاثعُيإ، يعُو هعاتاُْؿا ةليٌعوُنإ )نعُ          

بعىوٕ( ٖعَُىو ٓعُو    -يددٛ( -يُكِوػواكو هًُاّ ُْٓـ َلؤظًَهِ طُْر ودىإ ؿا ػؤيإ ؿَْىاْـو ًَعىاِْ  
 ُٓوََ ؿواّ ُٓوَّ ػُكيو بىوٕ ًْامَ ْاكَِوانُيإ دًَبُدَِ بُؿكَِةواكاُْيإ تىوًِ نىيَلّ وْابًٓايِ نلؿ،

نىيَليإ نلؿٕ ٓعًرت ثعُكَ وبووبىوْعُوَو يًَعو      بهُٕ وًَٖٓـَّ َُْابىو نُ تىػًٓإ نُوٕ، بُآلّ ُٖك نُ
ياْعُوَ ٖعاتبىوٕ، ٖعُكوَى ػعىؿاَ      دًابىوُْوَو بُهُك ًؤكِّ وكِيوىايِ طُكِاُْوَ بؤٓعُو ًعىيَٓاُّْ زيَ  

.. واتعُ: )ٓعُو طُيعُ    37القمرر/صگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ةُكَىويُ: ط
ِ    نلؿ كَِّ -يددٛ( -بُؿكَِةواكَؿاوايإ يُ  ؿا بهعُٕ، بعُآلّ ًَُٓعُ     يإ بـات بعُؿنلؿاكّ يُطعٍَُ ًَىاْعُناْ

نىيَلَإ نلؿٕ يُ هُكؿَهوِ ُٓو ًَىاْاُْ وناكيطُكّ و ًىيَُٓواكّ كِوآًِْ هُك ٓعاواًْاصيإ هعلًُِّوَ،   
 و وكيانلؿُْوَنامن(.  ُّٓ بُؿناكإ بًَٔقٕ ُٓو هناياُْو ٓاناَِ ٓاطاؿاكّ ؿَ ًٓرت

( ْاهعاْـو ثعُكؿَيإ يُهعُك سُقًكعُتِ ٓعُكى و      يددٛ( ثاًإ ًَٖٓـَّ ُْبلؿ نُ ةليٌوُنإ ػؤيإ بعُ )  
كِاطُياْعـ يعُ ؿواّ ٓعُوَّ ٓعاوّ ػُيةهعُ       نُهًَوِّ ػؤيإ الؿا وٖؤّ ٖاتًٌٓعًإ بعؤ ٓعُو ًعاكَ ثعَِ     

(يٍ يددٛ( كَيإ نىيَلنلؿ بُ ةُكَاِْ ػىؿا، تانى ُْتىأْ ؿَكبامو قىتاكبدي، دطُ يُ كِمطاكنلؿِْ )بُؿكَِةوا
(يإ طىت: )ْاتىأْ ًٖض ٓاماكيَو بُ ػؤيٌت بطُئُْ، تُْاْعُت  يدٛ(يًُُكِو ػلاثُيإ، يُّ باكَيُوَ بُ )

ُٓواْعُّ ًُٓاًْعإ    ْاتىأْ يُهُك ًََُُٓ هُكمٌَْت و ػُتاباكت بهُٕ، دا تعؤَ ػعؤت ونعُي ونعاكو    
ًَٖٓاوَ ٌَُُٓو يُّ ًاكَ ؿَكٓٔ و نُهوإ ٓاوكِ بؤ ؿواوَ ُْؿاتُوَ تانى كِاؿَّ ُٓو هنا هُػوُ بعُ ٓعاوّ   

نلؿوويت ْابًَعت يُطعُيةوإ    ّ زيَ ُْطُيًَُْت، بُآلّ ٖاوهُكَنُت نُ ْاثانِ ػؤّ ُْبًًَٓت و مياًَْهِ ثَِ
 تًآىوٕ بهُويَت نُتىوًِ ُٓو طُيُ ؿَنليَت، واؿَّ دَِؿابًَت، ٓىْهُ ُٖك ؿَبًَت بُك ُٓو هناهُػوُّ 

يُ و ُّٓ واؿَيَُ ْنيهُ(. ناتًَو ُٓو هنايُّ نعُ   نلؿِْ هناّ يُْاوبلؿًًٌْإ بُكَبُياِْ هبُيَِٓ بُدَِ
ِ  بعُدَِ  ػىؿا ؿايٓابىو بؤيإ وبلِياكّ دعَِ  ِ      نلؿْع ّ ٓعُو ًعاكَّ    ؿابعىو ٖاتعُؿّ، ٓعًرت بعُكمّى ْنَع

نععلاو بُهععُكيُى ؿا تععُػت نععلا، ٖععُكوَٖا  بععىو وَى يععُى زيَ ًَععـا ًٌْععوُدَِ(ّ تيدددٛ(نُطُيُنععُّ )
يُٓامساًٌُْوَ بُكؿباكإ نلإ بُ دؤكَ بُكؿيَو نُيُقىكِّ تىْـو نؤبؤوَّ يُهعُكيُى وكَِم وبعُكؿئ ثًَعو    

 ّ ٓعُو  ٖاتبىو ويُى يُؿواّ يُى وبُ ًًَىَيُنِ وكؿو كِيَو ػلاو وَى باكإ بُهعُكيإ ؿا ؿَبعاكّ بعُ ثعَِ    
ِ   ؿابىو، ؿياكَ هناّ ػىؿاَ ْنيهُ يُ هوَُهاكاِْ بعُؿنلؿاكو زيَ  هناؿاُّْ نُ ػىؿا بلِياكّ  يعإ ؿووكْع

 يُ..
يئ  جب        حب    (1)ىئ  مئىئ   ىئ  ی      ی  ی  ی  جئ  حئػععىؿاّ طععُوكَ ةُكَىويععُ: ط  

                                                 
 
 ( وَٖاتىوَ، واتُ يُ بًُِ يُنَُِ ًُوؿاكِؤّ. ضسٟواتُ ًُوكَِويًإ ثَّبهُ. يُ )س(: ( )أض1)
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مح  جخ    جحيث  حج  مج  ىثىت  يت    جث  مث  متمب  ىب  يب  جت  حت   خت  (1)خب

پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ٻ  ٻ    (2)ٱ  ٻ  ٻحخ  مخ   

ٓعععُو ثاكٓعععُ   ..83 –81ىرررود/صٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٺڀ  ٺ  ٺ  ٺ  (3)ڀ
مَوًَُّ نُبُك ُٓو هنا هُػوُّ ػىؿا نُوتىوَ َُٓلِؤ بُ ؿَكياّ َلؿوو )ايبشل اغيًت( ْاهلاوَ، يإ بعُ  

 . يدٛ(( )حبري٠ يٛ((ؿَكيآُّ )
(عُ ثًٍَ ُٓو كِووؿاوَ يُ ٓاكاؿا ُْبىوَ، بعُيةهى يعُ   ُْٖـيَو يُ ماْايإ كِايإ وايُ طىايُ ُّٓ )ؿَكياّ َلؿوو

نعلؿووَو تعُػوِ    ٓاناَِ ُٓو بىَُيُكمَيُ بىوَ نُ هُكوػىاكو بانىوكوباًىوكّ ُٓو وآلتُّ وَى يُى زيَ
نلؿووَو بُّ ٖؤيُوَ ْنيهُّ )ٓىاك هُؿ َُتل( ْنّ تل بىوَتُوَ يُ كِووّ ؿَكيا. يُّ هاآلُّْ كِابعلؿووَ ؿا  

يُهعُك   يددٛ(( بوونلاُْوَ ؿَكباكَّ ؿؤميُٓوَّ ُْٓـ ٓاهعُواكيَهِ ًعاكَناِْ طُيُنعُّ )    ُْٓـ ُٖوايةًَو
(4) يًَىاكّ ؿَكياّ َلؿوو.



































                                                 
 
 واتُ يُ بًًَُهِ تاكيهِ ًُوؿا، يإ يُؿوايري بًُّـا. ( )بكطع َٔ ايًٌٝ(: 1)
 واتُ ناتًَو واؿَّ هناؿاصيإ ٖاتُ ثًٌَُوَ.  ( )دا٤ أَسْا(: أ٣ )عراب اهلل(:2)
 اّ يُى، ػًَلا ػًَلا ؿًََْلكإ يُو بُكؿَ طًةًُٓ ثوُوو كَِقُ. واتُ يُى يُ ؿو( )َٓكٛد(: 3)
 (ّ َاَؤهوا )عبـايىٖاب ايٓذاك(. قؿـ االْبٝا٤بلِواُْ نوًَبِ )( 4)
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 بةندى حةوتةم
 ))ضةُد ثةُـدو واُــةيةن((

بُكطلّ  -هناّ ػىؿا بؤ ًَْلبامإ -يُناِْ ًَْلبامّ مياُْ تُْـكوهوِ -ٓاطاؿاكنلؿُْوَ يُ ًَْلبامّ)
 (ؿٕ يُ ًَىإنل

 
  ئاطادازكـسدُةوة هة ُيَسبـاشيى

ؿا تاواِْ )ًَْلبامّ( بُ ناكيَهِ مؤك ؿميَىو ْاًريئ ؿاْعلاوَو ُٖكًَِعُّ تىْـيٌعِ يعُ     -يدٛ(-يُ ٓريؤنِ 
 ؿا بؤ ُٓزلاّ ؿَكاِْ.  ػىؿاوَ تًَـايُ يُهُك هناّ هُػت يُ ؿًْاو كِؤفّ ؿوايِ

يُناُْ، ٓىْهُ بُيةطُيُنِ كِووٕ وؿياكَ يُهعُك   كَِةواكّ ِٓ بُؿ)ًَْلبامّ(يٍ يُ ْاًرييٓرتئ و طُْـَيةرتي 
يُنِ طُوكًَِ يُهُك نؤَُيةطُّ بًُُكّ  ؿا.. َُتلهِ ودىؿّ ةُهاؿو ُْػؤًِ يُ ًَنادِ َلؤظايُتِ

 ُٖيُ وَلؤظ ًؤكِؿَناتُوَ بؤ ٓاهوًَهِ ْنَِ ٓاكَمووّ ٓافَيةًاُْو تُْاُْت ػىاك ٓافَيةًاَُْ. 
ًَهِ مؤكّ بُباههلؿِْ َُهُيُنُ ؿاوَو يُُْٓـئ ًىيَٓـا هُكمٌَْوِ ُٓزلاَعـَكاِْ  قىكٓاِْ ثريؤم بايُػ

تًَعـا بعوو   يٛا((ٜدإ  يٍ نعُ ًَْلبعامّ )  -يدٛ(-طُيُنُّ ُٓو تاواُْ طُوكَيُّ نلؿووَو كِيوىاّ نلؿووٕ.
ُ ؿَهعـكيَق  بىوبىوَوَ، بُ ُْٓـئ هًفُتِ بًَنكاوو ْاًريئ يُقىكٓاْـا وَهف نلاوٕ.ػىؿا يًُعىيًََٓو ؿا بع  

      ڇ      چ    چ     چ    چ       ڃ       ڃ      ڃ     ڃ      ڄ      ڄ   ط ناكو تُداومناك وَهفًإ ؿَنات:

يُّ ٓايُتاُْؿا هُكْر يُ وًُّ )قىّ عاؿوٕ(  .. 166– 165/ الشر راء ص   ڌ       ڍ        ڍ    ڇ       ڇ
ُكّ هعٓىوكَناِْ ًعُكيعُتِ ػعىؿإ، ٖعُكوَٖا ؿَهعـكيَقناكو      بـَ، بَُاْاّ ُٓوإ تعُداومناكو تًَجُكِيَٓع  

يعَُ بعىوٕ بعُو تاواْباكاْعُّ نعُ ؿَبًَعت        تَّجُكِيَُٓكّ ُٖك بُٖاوقًًََُهِ كِاهت و ؿكوهعذي، بعُّ ثعَِ   
. يُ ًىيًََٓهِ ؿيهُّ قىكٓإ ؿا ػعىؿا  .ّ ؿَؿكيَوُوَ. تاواُْنُيإ بٓربِبهليَت بُو هنايُّ بُكثُكًٓإ ثَِ

وئ  وئ  ۇئ     ەئې  ې    ى  ى  ائ  ائ  ەئإ ؿَنعععععععات:طبُدعععععععٌُٖ وَهعععععععفً 

يُ ؿَطليَوعُوَ نعُ ؿفّ ماْوعت )عًِ(ععُ،      ، دٌُٖ وَى ٓؤٕ َاْاّ ُٓو ُْةا55َِالنمر//صۇئ
َاْاّ بُؿناكّ و ًُكَِْطًَنيًٍ ؿَطلَيوُوَ، َلؤظِ بُؿناكو الهاكيٍ ْابًَت بىاكيَهِ يُبُكؿَّ ؿا سيًًََٓت 

يَت و ثُالَاكبـات و تُكِو وًو ثًَهُوَ بوىوتًًََٓت، بُيةهى ؿَبًَت كَِّ بؤ ُٓوَّ بُٓاكَمووّ ػؤّ ُٖيةوىوكِ
يُناِْ هعنابـكيَت. ٖعُكوَٖا ػعىؿا بعُ هعًفُتِ       الهاكّ يُ ُٖيةى ونُوتِ بطرييَت و يُهُك بُؿناكّ و

ائ    ائۉ  ې  ې     ې  ې  ى  ى)ميعععععععاؿَكِؤيِ( وَهعععععععفِ نعععععععلؿووٕ: ط

يععإ نععلؿووَ و يععُو  ووؿا ميععاؿَكِؤيِ.. بععُ َاْععاّ يععُ ٖععُواو ٓععاكَم81االعرراف/صەئەئوئ
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هٓىوكاَُْ تًَجُكِيىٕ نُ ػىؿا بؤ بُْـَناِْ نًٌَاوٕ. مياؿَكِؤيعاًٍْ ُٓوؿؤهعت وٖاوكًَِّاْعُّ ًعُيوأْ     
 يإ بطلئ.  نُ ثًَىيووُ بُكَو كِوويإ بىوَهوري و كِيَطُيُ مياؿَكِؤيِ،نُوا نؤَُيةطُنُيإ ؿًًََىيَٓٔ و
يُيععُ، نُٓععِ ؿَبًوععري وؿَبًععٓري )َلؤظععِ   ـّ ؿفّ ٓععُّ بععُؿكَِةواكّناتًَععو ؿَبًععٓري قىكٓععإ بُتىْعع 

ّ ُّٓ هُؿَيُؿا(يُُْٖـيَو  يُنِ ؿوايِ ثًٌَهُوتىوػىام و ًاكٌْري( يُنؤتايِ هُؿَّ بًوت ؿاو يُ )هَِ
 ّ ِ    وآلتاِْ ػؤكٓاواؿا بُٓاًهلا ؿَهوِ نلؿَوَ بُ ُٓزلاّ ؿاِْ ُٓو بعُؿكَِةواك ّ  يعُ بُثاهعاوّ هُكبُهعو

ّ ياهاؿاْاًٍْ يُو وآلتاُْؿا(، نُ بُكِاهوِ يُالّ  ّ)ؿَهُآلتـاكيَوِ بُقؤهوُٓوَّ ٓاوثؤًِ تانُنُهِ و
 ٖاتُٓ.  ًَُُٓ دًَطاّ هُكهىكَِإ و هُيل زيَ

 ِ ؿإ بععععُو دععععؤكَ  ثععععَِ ّ ًُػِععععِ و تانُنُهععععِ َاْععععاّ)كَِّ  دععععا ٓايععععا هُكبُهععععو
يإ و،  ُٖؤّ كِوو وَكطًَلِاِْ ثًاوإ زيَٓاكَمووَّ)ًَْلبامّ(ؿَطُيًَُْت(،نُ ٓاناكّ ٓاةلَتاًٍْ تًَو بـات ب

ًٓٓذا هًووُِ ػًَناًٍْ تًَو بـات؟ ُٓو هًوعوُُّ نعُ هعوىوُْنُّ يُهعُك بُكثلهعًاكيَوِ و هعؤم و       
 بُمَيِ كِاوَهواوَ. 

ٓايا هُكبُهوِّ ًُػِِ َاْاّ ثُى ػوعوِٓ ٓعُو تعؤوَ ؿَطُيعًَُْت نعُػىؿا بعؤ ٓعاوَؿإ نلؿْعُوَّ         
اكَمووَناًٍْ بُبَِ كِيَهؼُكيَو ثٌت طىَّ غلئَ؟ بًَطىَإ ََُُٓ بىًْاؿّ طُكؿووِْ ؿاْاوَ و ُٖهت و ٓ

 يُنُّ بُ تُواوَتِ يُْاو ؿَبات.  نؤٍََُ و ٓاهايٍ وًَُِٖٓ
 

  يةكاُى ُيَـسباشيىيشياُة تةُدزوضت
ِ     )ًَْلبامّ( هُكَكِاّ مياُْ نؤَُآليُتِ  ّ َعلؤظ   يُناِْ، ُْٓـئ ٓاهعُواكّ ػلاثعِ يُهعُك تُْـكوهعو

-هًالٕ-و-يُناِْ )موٖلّ ُ، ٓىْهُ وَنى ميٓا ُْٓـئ ُْػؤًِ تىوًِ َلؤظ ؿَنات، وَى ُْػؤًُِٖي
يُناِْ ثًَوت وَى سُهاهًُتِ ثًَوت و ػىكاْعُ دؤكاودؤكَنعاِْ تعلّ.     ماَِ ُْكّ وًٌ( و ُْػؤًِ-و

تا ُٓو  ّ َاهىيهُّ طىًري ُٖكوَٖا )ًَْلبامّ( ُْٓـ ًٌْاُْيُى يُهُك )نؤّ( ؿكوهت ؿَنات وَى الوامّ
ػىاهعت و ٓعرياؿَ ػعؤّ ثعًى      كِاؿَيُّ نُ تىاْاّ ػعؤكِاطلتٔ يُهعُك ثًوعايّهلؿِْ ْآًًَََعت و بعُبَِ     

نؤّ و َُْاِْ ُٓو ؿَموويُ ػىيَٓاُّْ ٓىاكؿَوكيإ طلتىوَ، ثاًإ قىوٍَ ؿَبًَوُوَ تعا   ؿَنات،دطُ يُؿكِاِْ
ِ    ،ايُ ًًَىَّ قىوُٓنًَو ؿًََٓت. نؤًٍَ ثلَِ يُ ُْٓـَٖا ًَهلؤبِ وَٖ  نُ ؿَُٓٓ ًَْعى ُْٓـاَعُ دٓوع

يُنُّ تاواْباكّ ًَْلبامَوَو يُهُك بؤكِّ ونىِْ ًَننلؿٕ ٓاوهإ )ايوٗابات( ؿكوهعت ؿَنعُٕ. يُواًُْعُ    
يُوَ ُّٓ ػىوَ ْاًرييُّٓ طلتبًَت، ٖعُك   ( ًَْلََىوى ببًَت طُك يُناتِ َٓـايةِصبين عًٝد٘ ناكيًَهلاوَنُ )
ؿاثؤًعًَت.. بعُّ    يُّ ػؤّ ثعَِ  ٌإ ؿَؿات تانى ُٓو نُّ و نىكِّّ مياتل يُ ػؤّ ؿا ثً بؤيَُ ثًاوَتِ

ًَعت يُهعُك ٖعُك ناكوبعاكو          كَِْطَُ بؤَإ ؿَكؿَنُويَت ػىؿاّ َُمٕ ٖعُك ةعُكَاًَْهِ بعُ َعلؤظ نلؿب
ّ ػىؿّ َلؤظ بىوَ، ُٖك ًوًَهًٍ مياِْ َلؤظِ تًَـا ُْبىوبًَت  و بُػوًاكّ َُهُيُيُى تُْٗا بؤ هاةِ

 وَ. ّ سُكاّ ُْنلؿو زيَ
 

  ضـصاى خودا بؤ ُيَسبـاشاْ
ّ باهًٌُ قىكٓإ بُكِووِْ باهِ ُٓو هنا هُػت وتىْـو تًقَّ نلؿووَ نُ تىوًِ ُٓزلاَعـَكاِْ ٓعُّ    دَِ

نلؿاكَ ْاًعرييُٓ وكياببٓعُوَو    يُ ٖاتىوَ تانى طٍُ وُْتُوَناِْ ؿيهَُ يَُُتلهِ ُٓو دؤكَ بُؿكَِةواكّ
يُّ تًَـا بوو ببىوَوَ  ؿووّ( واتُ ُٓو ْاوُٓيُّ نُ ُّٓ بُؿكَِةواكّػؤيإ يًُُكِو ػلاثُناِْ بجاكيَنٕ.)هُ
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 ؿا ةُكَىويُ: ّ نُوتُ بُك ُٓوهنا هُػوُّ نُيُقىكٓإ ؿا ناكَهاتُنُيإ ؿياكّ نلاوَ، ُٖكوَى ػىؿا تَِ
)وآلتُنعععُياصيإ فيَعععلَو   واتعععُ:..74احلجرررر/صٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹط

ٓاطل هىوكنلاوَ بُكؿباكاصيإ  يُٓامساًٌُْوَ بُبُكؿّ طًةًِٓ بُ نلؿو زيَ فووكنلؿو هُكوو ػىاكضيإ وَى يُى
 نلؿٕ(. 

 بًَطىَإ قىكٓاِْ ثريؤم َُٖىو طُالِْ هُكمَوّ يُّ نلؿاكَ ثًى وطُْـَيةُ ٓاطاؿاك ؿَناتُوَو ؿاوايعإ زيَ 
ٛ ؿَْ  ُْبٔ وبٓربِّ بهُٕ تانى تىوًِ َُٖإ هعناّ هعُػوِ طُيُنعُّ )    ّ بَِ ؿَنات زيَ ( ْعُبٔ،  (يدد

( وهنا تىْـَنُياِْ نلؿووَ، ؿواّ ٓعُوََ  يدٛ(ٓىْهُ قىكٓإ يُناتًَو ؿا باهِ ؿاب وُْكيوِ طُيُنُّ )
ِ 83ىرود/صٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ..ُّٓ كِهوُيُّ ًَٖٓاوَ: ط  .. بُ َاْاّ "بًَطىَإ هنا ؿووكْع

ُّ ٖعُك نُهعًَو   ( ؿَنُٕ، بُيةهى هعناّ ػعىؿا ًايوعو   يدٛ(يُ يُو نُهاُّْ َُٖإ كَِةواكّ طُيُنُّ )
 ؿَبًَت طُك َُٖإ نلؿاكّ ُٓوإ ُٓزلاّ بـات ". 

ِ     ُّٓ ُٖكًَُِ ػىؿايِ و َعُوؿاّ ةلاواْعِ ػعؤّ ُٖيعُ و      يُ بُ تًَجعُكِبىوِْ ٓعاؾ وهعُكؿََُنإ نعاكاي
كِيَوايُنِ ُْطؤكَِ بؤ ٓاطاؿاكنلؿُْوَّ طُالٕ يُ ٓاناَِ ةُهاؿّ و بُؿناكّ، ُٓو َُٖىو بُآلو ناكَهاتُّ 

ِ   يُ هُكؿََ يعُناِْ ٖعُكؿوو    ِ ْىيٍَ ؿا بُهُك ُْٖـيَو يُ طُالِْ هُكمَوّـا ٖات بعُ ٖعؤّ َُيٓعُت
يُنُوَ ًٌَٖوا يُ بريُْٓىوُْوَ و هاّ و تلهًإ يعُ ٖعنكّ ؿًْعاؿا َعاوَ، ٖعُكوَٖا ٓعُو        دُْطُ دًٗاِْ

يإ بؤ ٖوـ( ثُْـّ مؤك …ياُّْ )وَى بىَُيُكمَو الةاوو طُكؿَيىوٍ وطلِنإ و َُٖىو ناكَهاتُ هلووًوِ
 )ثُْـ وَكطلإ( تًَـايُ. 

 
  ئيطـالَ و ضـصاى ُيَسباشيى

يُّ كِووَوَ ًٓوالّ هناّ تىْـّ بؤ ُٖك نُهًَو ؿاْاوَ طُك نلؿاكّ )ًَْلبامّ( ُٓزلاّ بعـات. ُْٖعـيَو يعُ    
ِ ناك( ؿَبًَت بُكؿباكإ )كَِدِ( بهليَت ها ًٓرت فْ يٝٛا(ماْاياِْ ًٓوالًٍَ بريوكِايإ وايُ نُوا َلؤظِ )

ّ -ًُٓاّ ُٓظيُؿ-و  -ًَٖٓابًَت يإ ْا، ُّٓ سىنَُُ كِاّ ُٖكيُنُ يُ ثًٌَُواياِْ بُكِيَن )ًُٓاَِ ًاةًعِ
ونؤَععُيةًَهِ مؤك يععُ ثًٌَععُواياِْ تليٌععِ يُهععُكَ، بُيةطًُععًإ يععُّ باكَيععُوَ ٓععُو  -سُْبععٍُ-نععىكِّ

(ععُوَو ٓعُويٍ يعُ    ةُكَىوؿَيُيُ نُ)اَاّ اظيـ(و ثوعجؤكِاِْ هعىُْٓت )أٖعٌ ايوعٓٔ( يعُ )ابعٔ عباي      
))من وج متوه يعمل ينمل  وم لوط فس تلوا الفسيننل ؿا ةُكَىويُ:  طًَلِاوياُْتُوَ نُ تًاّ ثًَغَُبُكَوَ
بعىو ٓعُوا يعُو    -يددٛ( -واتُ: )ُٖك نُهًَهوإ بًِٓ ػُكيهِ ٖعَُإ نعلؿاكّ طُيُنعُّ     واملفعنوهللا بنو((

 يٝدٛا( بًَت( ؿَبًَت  زيَ ػىؿاّ )كَِظيُتِ-فُابى سًٓ-سايةُتُؿا بهُكو ناكيًَهلاويٍ بهىفٕ(. بُكِاّ ًُٓاّ
 يددٛ(( ناك يُهُك يىتهُّ بُكمّ ًٓايُنُوَ بُكبـكيَوُوَو ثاًإ بُكؿباكإ بهليَت وَى ٓعؤٕ طُيُنعُّ )  

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  نلؿْعِ ةُكَايٌعوُنُّ ػعىؿا: ط    ٓاوايإ بُهُكؿاٖات، ََُُٓ بعؤ دًَبعُدَِ  

 . 83ىود/صٹ
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 بةزطـسى كسدْ هة ًيـواْ
واُْيُنِ بُ نُيةهِ ؿيهُ ُٖيُ يعُ   -بًَت هووّ ػىاّ زيَ-ثًَغَُبُك"ؿا  يدٛ(ُهُكٖاتُّ "ُٖك يُّ ب 

نلؿٕ بُ َُٖىو دؤكَ ٖؤناكو ٓاَلِاميَهِ ًًاو. بًَطىَإ ًَعىاًٍْ يعُ    بُكطلّ زيَ كِيَنيًَٓإ يُ ًَىإ و
  َ ّ  فياِْ ًٓٓواًًُْإ ؿا بلايُنُاُْ نُبُ ًًَىَيُنِ ناتِ ثُْاَإ بؤ ؿيًََٓعت بعُ  نلؿْعِ   ُبُهعوِ بعُؿ

  ّ ِ   ًٌْوطايُى بؤ تًَعـا سُواْعُوَ ِ  و ثٌعىوؿاِْ يُْاكَِسعُت ّ هعُةُك، يعإ بعُ َُبُهعوِ      و َاْعـويَو
 ّ  ؿاوانلؿِْ فََُػؤكانًَو بؤ قىتاك بىوٕ يُسايةُتِ بلهًَوِ، ياػىؿ ؿاواّ ثاكيَنطاكّ ؿَنات يُ ؿَهعـكيَق

ِ يُى نُ ػُكيهُ ؿَنليَوُهُكّ. ُٓو )واتُ ًَىإ( بلايُنُ يعُوَو دًةعُوّ ناكوبعاكّ     اُْ يُاليُِْ َلؤيع
و َلؤظ ؿؤهعوّى   و َُٖىو طلةت ونًٌَُيُنِ ػووؤتُ بُكؿَهوُإ. دا ًٓرت ُٓوَ ناكيَهِ دىاًََلّ ػؤّ

ّ ثًَغَُبعُكّ ػعىؿاَ يُنُهعًَوِ    -يدٛ(-ؿا ؿاغلئَ؟  يُ طُكؿَكنليَت وؿَكطانإ بُكِووّ هؤم ثُكوَكّ
نلؿٕ و قىكباِْ بؤؿاِْ بُْلػرتئ ًت(  يَن يًَُىإ ْإ و بُكطلّ زيَؿا ٓاناكّ بُكمّ )ك ػؤّ غدؿ١ٝ(٣)

ثًٌإ ؿَؿات، ُٓويٍ ناتًَو ؿَبًًَٓت نُوا ًَىاُْناِْ )نَُُالًٓهُ بىوٕ( وبُآلّ يُ ًعًَىَو كِوػوعاكّ   
يعُ ؿَنعات نُبعُ ٖعؤّ      ُْٓـ الويَو ؿا ػؤيإ ؿَكػووبىو، ُٖهت بُؿكوهت بىوِْ ُٓو طلةت وباكطلاِْ

َيوِ نلؿًْاُْوَ تىوًِ ؿَبًَت، ٖعُك ٓعُْـَ بًَطىَعإ ؿَيوعىاِْ ٖعُك يُهعُكَتاوَ بعًَُىاًْإ        ًَىاْـاك
ثُهٓـُْنات وؿَكطاّ َايةُنُّ بُكِوويإ ؿا ؿاػات وػؤّ يُ ُٓطُكّ ٖاتُٓ ٓاكاّ ٓعُو طلةعت وتعُْ  و    

لِاّ ٓعُوََ ؿَبًعٓري   ُٓيةَُاُْ بُ ؿووكبطليَت نُ تا ُٓوناتُ يُو دؤكَ ْاكَِسُتًاُْ بُ ؿووكبىوَ، نُِٓ ويَ
ٓؤٕ ثًٌَىامّ يُ ًَىاُْناِْ ؿَنات و ؿَكووًٌْعِ مؤك بعَِ ٓعاكاّ و ًْطُكاْعُو ٓعاوَكَِِّ كِووؿاوّ مؤك      

ص ڱ   ں  ں  ؿَنات ويُ ؿيةِ ػؤيٌّـا ؿَيةًَت: )بُكِاهوِ َُُٓ كِؤفيَهِ مؤك هُػت وْاػؤًعُ(: ط 
يُ ػؤيإ ؿَطُيُْٓعُ الّ َايةُنعُّ بعًُْامّ    . وَى ٓاوَكِواًٍْ ؿَنلا ُٓو طُيُ بُؿكَِةواكَ بُث77ُىرود/

يإ طلْ  تلئ و بُْلػرتئ  (يٍ بؤ بُكطلّ نلؿٕ زيَيددٛ( ؿَهـكيَقّ نلؿُْ هُك ٓابلِووّ ًَىاُْناِْ.. )
و ُٓو ثًًٌَٓاكَ ؿَػاتُ بُكٓاوّ َُٖىو  يإ بؤ تُكػإ ؿَنات نُ نُٔ دطُكطؤًُناِْ ػؤيُتِ قىكباِْ

يعإ كِاؿَطُيعًَُْت نعُوا ٓاَاؿَيعُ      ُ بُكؿَكطاّ َايةُنُّى بُكِاًهاوّ ثعَِ ُٓو بُؿكَِةواكاُّْ نُ ٖاتىوْ
يإ يُ دًاتِ ُٓوَّ بُو ًًَىامَ ْآًٓواِْ  نُٔناِْ ػؤّ )بُ كِيَواّ مَواز و بًُىوؿإ( َاكَ بربِيَت زيَ

 يُ ؿَهـكيَقّ بهُُْ هُك ٓابلِووّ ًَىاُْناِْ.  و بُؿناكّ
ّ ثاًإ نُ ؿَبًًَٓت ُٓو بُؿكَِةواك يعإ   اُْ ُٖك هىوكٕ يُهُك ًْامَ ػلاثُنُيإ، بري ؿَناتُوَ ٓؤٕ بعُكطل

بهات وبًَُٖن بُكثُكًٓإ بـاتُوَ، بؤ ُّٓ َُبُهوَُ ؿَيُويَت ًَٖنّ ػؤّى ًَٖنّ ًَىاُْناًٌِْ يُى  زيَ
ِ     بهات. ثاًإ ؿَيُويَت بُكاوكؿيإ ثعَِ  ُنًإ ثَِي ػات و بُكطلّ ؿا  بهعات يُطعٍَُ ًَٖعنّ ؿوفَٓعُناْ

ؿا ٓىًََـ ؿَػىاميَعت طعُك    يُو ؿَهوُوهأْ يُ بُكطلّ، ًٓرت يُوَّ َبًًَٓت ًَٖنَنُّ ػؤيإ ُٓوَْـَ ِْوؿ
            ڭ  ڭ  ڭ       ..بهلؿايعُ.. ط  ّ يُ ًَىاُْناِْ ثعَِ  ًَٖنيَهِ طُوكَتلّ ُٖبىايُو بُكطلّ

 .83ىود/صڭ  ۇ
نلؿِْ..  كِيَن يُ ًَىإ ْإ و ثاكاهوّٓى بُكطلّ زيَ نُوا بىو يَُُؿا واُْيُنُإ بؤ ؿياكّ نلاوَ ؿَكباكَّ

ـ     ( بُبريؿيَوعُوَ نعُ ٓعؤٕ    ُٖك يُّ كِووًَُوَ ُٓو كِاهجاكؿَو ٓاناكَ بعُكمّ ثًَغَُبعُكّ ػؤ عإ )ذلُع
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ِ  بُوثُكِّ ثُكؤًِ يعُوَ   و هىوكبىوُْوَ دُػوِ نلؿووَتُ هُك كِيَنْإ يُ ًَىإ و ُٓوًَِ بُ بعاوَكِؿاكيَو
((. واتعُ: )ٖعُك   منن كنس  ين من وهلل والينوم افلن  فليَن م ضنيفوُٖكوَى ةُكَىويُ: )) ثُيىَهت نلؿووَ،

نُهًَو باوَكِّ بُػىؿاو كِؤفّ ؿوايِ ًَٖٓابًَت ؿَبًَت كِيَن يُ ًَىاِْ بطليَت(.
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 بةندى يةكةم
 ))ضريؤكى " ئيطحاق " و " يـةعقوب "((

ُْوَنإ  -نىكتُيُى يُ فياِْ )ًٓوشام( و )يعُعكىب(  -ّ )ًٓوشام( و )يعُعكىب(  ثًَغَُبُكيَوِ )
 (ّ )يىهعف(  ثًَغَُبُكيَوِ –

 
 ى " ئيطحاق " و " يـةعقوب " ثيَػةًبةزيَتى 

ّ   -هووّ ػىؿاّ يَّبًَت-نىكِّ )ًٓرباًُُٖ(  -بًَت ّ ػىؿاّ زيَهوو-ًٓوشام    يُ "هعاكَ"ّ ٖاوهعُك
يُوَ، يُنىكِ و ُْوَناِْ )ًٓوشام(يٌُوَ ثًَغَُبُكاِْ )بُْى ًٓولآًٌ( ٖاتىوٕ، يُثًٍَ َُٖىوًعًاُْوَ  

 . بًَت هووّ زيَ -)يعُعكىب(ّ نىكِّ 
يعُ ًٓوعُاعًٌ و   -)واتُ يُُٖكؿوو نىكَِنعُّ ػعؤّ    يُ ُْوَناِْ "ًٓرباًِٖ"َوَ(يٍ ْب٠ٛثًَغَُبُكيَوِ )

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ..ط َوَ بععععىوَ(، ٖععععُكوَى ػععععىؿاَ ةُكَىويععععُ:-ًٓوععععشام

 ..27ال نكبوت/ص..
ّ )ًٓوععشام(ّ نععلؿووَ نععُ يُثًَغَُبععُكإ و يععُ  ٖععُكوَٖا ػععىؿا يععُقىكٓإ ؿا باهععِ ثًَغَُبععُكيَوِ

ا كًِوىوَ وَى ٓؤٕ باونًٌعِ بعُوَ بُٖلََُْعـ    ٓانإ)ُاحلري(عُو ػىؿا كَِظيُت وبُكَنُتِ ػؤّ بُهُكؿ
نلؿووَو َُالًٓهُناًٍْ َقؿَيإ بُ )ًٓرباًِٖ( ؿاوَ يُهُك بىوٕ بُ باونِ ُٓو نىكَِ، ُٖكوَى ةُكَىويُ: 

ژ  ژ   ڑ  ڑ    ڈڇ  ڇ  ڇ   ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈط

ِ ػؤّ بعؤ  .. واتُ: )ؿواّ ُٓوَّ ػىاهوِ ػىؿا وابىو نُ ًْعُُت113-112الصرءفءت/صک  ک  
ببُػًٌَت، ؿواّ َُٓاُْ َقؿَّ بُػًٌِٓ )ًٓوعشام(َإ   ّ ثَِ-ًٓوُاعًٌ-ًٓرباًِٖ مؤك وتُواو نات و 

طُياْـ نُػىؿا ُٓويٍ بُ يُنًَو يُ ثًَغَُبُكَ ُايةض وٓانُناِْ ؿاؿًََْت. ُٖكوَٖا ًَُُٓ بُكَنعُتِ   ثَِ
نًٌعًإ ؿا ثًعاو ٓعاى وَلؤظعِ     بُػٌِ، يُْعُوَناِْ ُٖكؿوو  -ًٓوُاعًٌ و ًٓوشام-ؿئ وؿًْاَإ بُ 

ُايةض ُٖبىوَو يَُُٖإ نات ؿا َلؤظِ بُؿناكو مؤكؿاكيٍ ُٖبىوٕ نعُ بُٓاًعهلا بعُٖؤّ بُؿناكًّعُوَ     
 هوًَُإ يُ ػؤيإ نلؿووَ(. 

ّ )يعُعكىب(يٌِ نلؿووَو يُّ باكَيُوَ كِووّ طفواكو  ُٖكوَٖا ػىؿاّ ثُكوَكؿطاك باهِ ثًَغَُبُكيَوِ
ٻ     ٻ   ٻ    ٻ       پ  پ   پ  ( و ةُكَىويُ: طَُبُكَنُّ )ذلُـةُكَايٌوِ نلؿؤتُ ثًَغ

.. 163النسءء/صڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ     ڀپ  ڀ  ڀ
واتُ: )ًَُُٓ هلووًِ )وَسِ(ّ ثًَغَُبُكيَوًًُإ بؤ تؤ )ُّٓ ذلُـ( ْاكؿووَ، وَى ٓؤٕ يَُُوثًٍَ بؤ 

ُكوَٖا بؤ )ًٓرباًِٖ(و )ًٓوُاعًٌ(و )ًٓوشام(و ْاكؿووَ، ٖ -ْعىظيإ  -)ْعىغ(و ُٓو ثًَغَُبُكاُّْ ؿواّ
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 يٍ ْاكؿووَ(. -يعُعكىب -)يعُعكىب(و ُٖكؿوامؿَ )نىكِو ُْوَناِْ(
" و "يعُعكىب"ّ (1)ؿا هوايٌِ "ًٓرباًِٖ" و "ًٓوشام ُٖكوَٖا ػىؿاّ َُمٕ يُّ ةُكَايٌوُّ 

       ڃ       ڃ   ڄڃ    ڄ       ڄ        ڄ      ڦ        ڦ            ڦ    ڦط نلؿووَ و ةُكَىويُ:

.. ػىؿاّ َُمٕ يُّ 47 –45 ص ص ڇ ڇ ڇ ڇ    چ چ چ         چ       ڃ
تلّ ػىؿا يُثًَغَُبُكاِْ  ؿَنات نُ بُْـَناِْ --ٓايُتاُْؿا ةُكَإ بُ )ذلُـ(ّ ثًَغَُبُكّ ػؤّ 

ي نلؿِْ ُٓو هًفُتُ تل بُياؿ بًًََٓوُوَ، يُطٍَُ با وُٓواِْ –وَى )ًٓرباًِٖ وًٓوشام و يعُعكىب( 
ّ  يُوَ ثَِ بُكماُْيإ يُ ًَٖنو يُػىاثُكهوّى يُ َُٖىو ُٓو ًْعُُتاَُْ نُ يُ ثُياَِ ثًَغَُبُكيَوِ

 بُٖلَوَك ببىوٕ. بُكِاهوِ ػىؿاَ َُٖىو ُّٓ ثًَغَُبُكاُّْ ثاآلوتىوَو بُ ٖؤّ هًفُتًَهِ دىإ و
َ يُهُك كِؤفّ ٓاػريَت وُٖكؿَّ بُياؿّ ػؤيإ بُكمَنُوَ ُٖيةًبقاكؿووٕ نُ ميهلوياؿّ بُكؿَواًَإ بىو

ٓاطاؿاكنلؿؤتُوَ، يُبُكَُُٓ ثًَغَُبُكإ  ًَٖٓاوَو بُياؿّ ػُيةهًًٌإ ًَٖٓاوَتُوَو ػؤيإ و ػُيةهًًإ زيَ
يًَُْى َُٖىو كِؤيةُناِْ كَِطُمّ ػؤيإ ؿا ُٖيةبقاكؿَو ؿَهًٌٓإ نلاوّ ػىؿا بىوٕ. يُو ؿَقُ قىكٓاًُّْؿا 

باوَكِؿاكإ بُؿّ ؿَنليَت يُ هُك ُٓوَّ ؿَبًَت كِؤفّ ؿوايِ )ٓاػريَت( دَِ ٓىًََـّ  واُْيُنًٍ بؤ
بهىًًَت تانى ْنيو بىوُْوَ يُ ػىؿاو  بُكٓاواِْ بًَت و بُناكّ ٓاى و كَِزلِ بُكؿَواّ بؤّ تَِ

 يُنُّ ؿَهطريبًَت.  كَِماَُْـّى كَِظيُت وًَٗلَباِْ
 

 ةعقوب "كوزتةيةن هة ذياُى " ئيطحاق " و " يـ
قىكٓإ ًوًَهِ ُٓوتؤّ ؿَكباكَّ فيعاِْ ًُػِعِ وتايبعُتِّ "ًٓوعشام" بعاي ْعُنلؿووَ، ٖعُكوَى         

ؿَكباكَّ )يعُعكىب(ّ نىكِيٌِ ًٖض ًوًَهِ واّ باي ْعُنلؿووَ تعُْٗا ٓعُوَ ْعُبًَت نعُ )يععُعكىب(       
ُْؿا نعُ يعُ ٓعريؤنِ    ؿا )يىهف(ّ نىكِّ زيَ وٕ ؿَنليَت، يُطٍَُ تُواوّ ُٓو كِووؿاوو بُهُك ٖاتا يُفياِْ

)يىهف(ؿا )هووّ زيَ بًَت( َُٖىوّ باي ؿَنُئ، بُآلّ يًَلَؿا ثىػوُّ ٓعُو باهعاُّْ )اٖعٌ ايهوعاب(     
    ِ تعلّ وَى ٓعايًِٓ يعُٖىوؿّ وَُهعًشِ(      ؿَػُيُٓ كِوو نُٓؤٕ ٓعُوإ )واتعُ ًعىيَٓهُوتىاِْ ٓايٓعُناْ

 -ؿَكباكَّ )ًٓوشام(و )يعُعكىب( ؿياكيًإ نلؿووَ:
ّ -ًٓوعشام -ُٖهت بُ ْنيو بىوُْوَّ واؿَّ نؤِٓ ؿوايِّ ػؤّ ؿَنات، ًٌَٖعوا   -آًًِٖرب-)ناتًَو 

ّ داًٌٖ و ْاَؤ بُ ٖؤمَنعُياِْ بعؤ   -نُْعاِْ-نىكِّ فِْ ًَُْٖٓابىو و باونًٌِ ُْيـَويوت ٓاةلَتًَهِ 
َّعِ َوُاْعُّ بعىوَو ناكوبعاكّ         -ًٓعرباًِٖ -غىاميَت. يُبُك ٓعُوَ   ػنَعُتهاك)ػاؿّ(يَهِ ػعؤّ نعُ د

ُ      َايةُنُّ ثَِْاو و نٔعًَهِ يعُ    -عًَعلام -هجاكؿووَ، كِاؿَهجًَليَت بُوَّ بٔعًَت بعؤ ًعاكّ )سعاكإ( يع
ٖؤمَنُّ ػؤّ بؤ بًًََٗٓت. ػنَُتهاكَنَُ بُٓاوؿيَلّ و هُكثُكًوِّ ػىؿا بُكَِّ ؿَنُويَت تانى ؿَطاتُ 

                                                 
 
 ( واتُ )ثَّـَنًَُْت(، بؤيَُ واْاوْلاوَ ٓىْهُ ؿايهِ )اهشام( يُؿيةِ ػؤّٜكشوؿَوتليَت، بَُاْاّ ) يٌِ ثَِ–يِشو  –بُمَاِْ )عًربّ( ( 1)

اتُؿا تَُُِْ ثًَهًُْىَ ناتًَو ةليٌوُنإ َقؿَّ نىكِيَهِ ثَّـَؿَٕ و ُٓويٍ ثريَفًَْهُ و ثريبىوَ و يُتَُُِْ َٓايةبىوٕ تًَجُكِيىَ، تُْاُْت يُون ؿا
 ( هاٍَ بىوَ. 100( هاٍَ و تَُُِْ ًََلؿَنًُِ هُؿ )90ػؤّ طًُوؤتُ ُْوَؿ )
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( بىوَو نِٔ زفك١نُ ْاوّ ))ساكإ( ونِٔ )بوىًٌٓ(ّ نىكِّ )ْاسىك(ّ بلاّ )ًٓرباًِٖ(ّ بؤ ُٖيةـَبقيَليَت 
     ّ ؿا ؿَيًًََٗٓعت و ؿَطُكِيَوعُوَ، ًٓٓذعا يعُ      بلاّ ًٓرباًِٖ )نُٔ بلامانعُّ ًٓعرباًِٖ( بعىوَو يُطعٍَُ ػعؤ

 )ًٓوشام(ّ َاكَ ؿَنُٕ.
( هاٍَ يُمَوادِ ػؤّ ؿوو نىكِّ )ؿواُْ(ّ يُفُْنُّ ؿَبًَت، يُنًَهًإ ْعاوّ  20)ًٓوشام( ؿواّ بًوت )

  ُ ِ       )عًوىو( بىوَ نعُ عُكَبع ؿا وا  نإ بعُ )ايععًّ(ّ ْاوؿَبعُٕ، ؿووًٌََعًإ يعُناتِ يعُؿايو بعىوْ
ّ قآِ بلانُيُوَ طلتىوَو ْاوّ ؿًََْٔ )يععُعكىب(، ٖعُكوَٖا بعُْاوّ     ؿيَوُؿَكَوَ نُؿَهوِ بُ قىيُثَِ

 (يٍ ْاهلاوَ.(1))ًٓولآًٌ
َبىو و يعُثًٍَ  )عًّ(ّ يُ )يعُعكىب( مؤكتل ػؤَ ؿَويوت ٓىْهُ ْؤبُك -بًَت هووّ زيَ-)ًٓوشام( 

ُٓوؿا يُؿايو بىوَ، نُِٓ ؿايهًإ )كةكُ( يعُعكىبِ ميعاتل ػؤًىيوعوىوَ ٓعىْهُ ٓعُو بٔعىونرت بعىوَ.       
يُباكَّ ُّٓ ؿوونىكَِوَ بُهُكٖاتًَهًٍ ؿَطًَلُِْوَ نُوا داكيَهًعإ )ًٓوعشام( ٓعاكَمووّ يعُ ػؤكانًَعو      

ؿا يُهُك ٓعُوَ   )يعُعكىب( يُطٍَُ ؿايهِؿَبًَت و ؿاوا يُ)عًّ( ؿَنات ُٓو ػؤكانُّ بؤ بًًََٗٓت. بُآلّ 
كِيَو ؿَنُوٕ نُ ثًٍَ )عًّ( ػؤكانُنُ بؤ )ًٓوشام( ببات، ٓعُويٍ ؿَخيعىات و ؿوععاّ بعؤ ؿَنعات.      

ؿَنعات، ؿايهًعإ ُٖهعت بعُّ سايةُتعُّ       )عًّ( بَُُ ؿَماًَْت و يُبلانُّ مويل ؿَبًَت و ُٖكًَُِّ زيَ
بلاّ )كةكُ(  :ت هُكؿاِْ بلانُّ ػؤّ )البإ( بهات، واتًَُْىاًْإ ؿَنات و ةُكَإ بُ "يعُعكىب" ؿَنا

و يُوَّ الّ ُٓو سيًًََٓوُوَ تانى كِم و تىوكَِيِّ بلانُّ  -عًَلام-وػايةِ )يعُعكىب( يُ ػانِ )ساكإ( يُ 
( ؿاوا يعُ )ًٓوعشام(ّ ًََلؿيٌعِ    زفكد١ ًَٖىك ؿَبًَوُوَ، ُٖكوَٖا نًَٔو يُ نٔاِْ ُٓو ػايةُّ غىاميَت. )

ُ ُٓويٍ يُاليُٕ ػؤيُوَ َُٖإ ةُكَإ بُ )يعُعكىب(ّ نىكِيإ بهات و بُو ًْامَ كِايوجًَليَت و ؿَنات ن
 ؿووعاًِ بؤ بهات.

)يعُعكىب(يٍ ناك بُّ ةُكَاُْ ؿَنات و ؿًََٓت بؤ الّ )البإ(ّ ػايةِ و يُالّ ؿًًََََٓوعُوَو ػنَعُتِ   
ثَّبـات، بُآلّ ػايةِ يُدًاتِ ُٓو نُٔ،  ّ ؿا )كِاسًٌ(ّ نِٔ ؿَنات تا يُ بُكاَبُك ُٓو ػنَُتهلؿُّْ

ٌ -ؿَؿات. هعُك يُبعُياِّْ كِؤفّ ؿوايعِ بعُػايةِ ؿَيةًَعت: )َعٔ        (ّ نُٔ طُوكَّ ثَِي١٦ٝ)  ّ زيَ-كاسًع
 ّ ؿَيةًَت: )ًَُُٓ عاؿَت و ؿاب وُْكيوُإ واِْ ٓىْهُ ٓانرتو دىاْرتيٍ بىو، ػايةًٌِ ثَِ ،ػىاهوبىويت(

َ بًُىو بـَئ، ػؤ ُٓطُك ُٖك ُٓو ػىًهُياْت ؿَويَت ُٓوا ؿَبًَعت  نُ نِٔ بٔىوى ثًٍَ نِٔ طُوك ،يُ
سُوت هايةِ تليٍ يُالّ ناكبهُيت ًٓٓذا ثًَت ؿَؿَّ(. ُٓويٍ سُوت هاٍَ ناكؿَنات ودطُ يعُ )ئًعُ(،   
)كِاسًٌ(يٍ ؿَػاتُ ثايةِ، واتُ ُٖكؿوو ػىًهُنُ ثًَهُوَ يُيُى نات ؿا ٖاوهُكّ ؿَبٔ، ُّٓ ؿياكؿَيَُ 

 ًُكيعُتِ ُٓو ناتُيإ ؿا ُٖبىوَ.يُكِيَواو 
)البإ(يٍ )نُػُمووكّ يعُعكىب و ػايةًٌعِ بعىوَ( ؿوو نعًُْنَ بعُ ُٖكيُنعُ يعُو ؿوو نٔعُّ ػعؤّ         

                                                 
 
، يعإ نؤٓعُك، ؿيَعت، )ًٓعٌ(يٍ     -َلؤظ-يإ  -ُٖيةبقيَلكاو-ًٌٓ(، )ًٓولا( بَُاْاّ )بُْـَ( يإ ًٓولآًٌ( وًُيُنِ يًَهـكاوَ يُ )ًٓولا( و )( )1)

بامّ بَُاْاّ ػىؿا، نُوابىو وًُّ )ًٓولآًٌ( َاْاّ بُْـَّ ػىؿا )عبـاب (يإ ُٖيةبقيَلكاوّ ػىؿايعُ، طىتلاويٌعُ َاْعاّ دعُْطاوَك، يعإ هعُك      
 َىداًٖـ يُطٍَُ ػىؿايُ. ػىؿايُ، ُٖكوَٖا طىتلاوَ َاْاّ ةُكَاْـَّ 
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ؿَبُػًٌَت، ُٓو نًُْنَيُّ بُ )ئًُ(ّ ؿَبُػٌعًَت ْعاوّ )ميفعا( بعىوَو ُٓوًَعًإ نعُ بعُ )كاسًعٌ(ّ         
ُْنُّ يعُعكىب( ُٖك يُنُو نًُْنَّ ػؤّ بُ ؿَبُػًٌَت ْاوّ )بًُٗ( بىوَ، نُٔناًٌِْ )واتُ ُٖكؿوو ف

)يعُعكىب(ّ ًََلؿيإ ؿَبُػٌٔ. بُّ كَِْطَُ )يعُعكىب( ٓىاك فِْ ؿَبًَت و يعُو فْاْعُ ؿوامؿَ نعىكِّ    
 ؿَبًَت:

  )بؤ صيىوُْ يُ )ئًُ(ّ فِْ ُّٓ نىكِاُّْ ُٖبىوَ )كِآؤبري( و )ًَُعىوٕ( و )الوّ( و )يُٖىوما
 و )يُهانل( و )موبؤيىٕ(. 

 ُكِاسًٌ(يٍ، )يىهف( و )بًٓاَري(ّ ُٖبىوَ.  ي( 
  .َيُ )بًُٗ(َ، )ؿإ( و )ْفوازي(ّ بىو 
  .َيُ )ميفا(َ، )داؿ( و )ًُٓري(ّ ُٖبىو 

ؿَنات َؤيةُتِ  ؿواّ تًَجُكِبىوِْ بًوت هاٍَ بُهُك َاُْوَّ )يعُعكىب( يُالّ )البإ(ّ ػايةِ، ؿاواّ زيَ
ؿَؿات. )يععُعكىب( بعؤ ٓعُو     ػايةًٌِ َؤيةُتِ ُٓوَّ ثَِ بـات نُ بطُكِيَوُوَ بؤ الّ نُي وناكّ ػؤّ،

ْنيعو   -ةُيُهوري -يُ  :َُبُهوُ ػؤّ بؤ طُكِاُْوَ ٓاَاؿَ ؿَنات، بُآلّ ُٖك نُ يُ ػانِ )نُْعإ( واتُ
ؿَطات نُوا )عًوؤ(ّ بلاّ، )بُٓىاك هُؿ ثًاوَوَ يُؿفّ وَهواوَو ػؤّ بعؤ   ؿَبًَوُوَ ُٖوايةِ ُٓوَّ ثَِ

يُنِ طُوكَ بعؤ بلانعُّ    يٍ يَُُ ؿَتلهًَت و ؿووعاّ هُالَُتِ ؿَنات، ًٓٓذا ؿياكّهامنلؿووَ(، ُٓو
ّ    ٓاَاؿَ ؿَنات و بُُْٓـ ثًاويَهِ يعُ دعىإ و طُوكَيعُّ     ؿا بؤّ ؿًََْليَت. )عًوى( ناتًَعو ٓعُو ؿيعاك

بلانعُّ ؿَبًًَٓععت ؿيةععِ ْععُكّ ؿَبًَععت، ٖععُك بؤيعَُ ْاوٓععُنُ بععؤ بلانععُّ ٓععؤٍَ ؿَنععات و ؿَكِوات بععؤ   
 ناِْ)هعري(.ًٓا

ًٓرت )يعُعكىب( ؿيَوُوَ بؤ الّ )ًٓوشام(ّ باونِ و يُ ًاكؤٓهُّ )سعربوٕ( يُطعُيةِ ؿَفّ نعُ ٓعَُلِؤ     
 بًُاكّ )اخلًًٌ( ْاو ؿَبليَت. 

)ًٓوشام( هُؿو ًُٖوا هاٍَ فياوَو يُو ًُٓهُوتُؿا ًَْقكاوَ نُ )ًٓعرباًِٖ(ّ بعاونِ تًَعـا ًَْعقكاوَ يعُ       
 ًاكؤٓهُّ " ػًًٌ ". 

 
  ةكـــــــاُْــةو 

( ْاهلاوٕ و بُ ُٖكيُنُيإ اضبا(ُٓو ؿوامؿَ نىكِو نىكَِماياُّْ )يعُعكىب(ٕ نُوا بُ ) االضبا((ُْوَنإ )
يُ دىويُنُؿا وَى تريَيعُنِ عُكَبعُ و ٖعُك     ضبط(ؿَطىتليَت، واتُ نىكِ، يإ نىكِّ نىكَِنُّ. ) ضبط()

ُْوَ. ُٖك نعىكِيَهًٍ يعُ نعىكِاِْ )يععُعكىب(     دىويُنُنإ( ػؤيإ بؤ يُى باوى ؿَطًَلِ-ُٓواًٍْ )واتُ 
يعُ ؿوامؿَ نعىكِو    بدين اضدسا٥ٌٝ(  ، ٓعىْهُ ٖعَُىو )  بدين اضدسا٥ٌٝ(  (يَهُ يُ ُْوَناِْ )ضدبط باونِ ُْوَ)

 ُْوَنُّ )يعُعكىب(عُوَ ثُيـابىوٕ ومؤكبىوٕ. 
 يُّ ُْواَُْ ؿا بُّ ًًَىَيُ ثًَغَُبُكيَوِ ؿَكنُوتىوَ: 

 َوِ يُ )َىها و ٖاكوٕ و ُٓيًاي و ُٓيًُهُ (ؿا ؿَكنُوتىوَ.يُُْوَّ )الوّ(ؿا ثًَغَُبُكي 
         ًَغَُبعُكَيوِ يعُ )ؿاوؿ و هعىيُضيإ و مَنعُكيًا و يعُسًا و عًوعا ؿا (يُْعُوَّ )يعُٖىوما(ؿا ث

 ؿَكنُوتىوَ. 
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 ؿا ثًَغَُبُكيَوِ يُ "يىْى"ؿا ؿَكنُوتىوَ. (يُُْوَّ )بًٓاَري 
 

 
 -يوضـف  -ى  ثيَػةًبةزيَتى

ّ ثَِ هجاكؿووَ "يىهف"َ، يُ  نُػىؿا ُٓكى وثًُّ ثًَغَُبُكيَوِ -يعُعكىب-ُْواُّْ يُنًَو يُو نىكِو  
قىكٓإ ؿا يُ ماكّ يُنًَو يُ باوَكِؿاكاُْوَ نُ ٓاَؤفطاكيِ طُيُنُّ نلؿووَو بُّ دؤكَ ٓاكِاهوُيإ ؿَنات 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ّ )يىهف(يإ بُبريؿيًََٓوُوَ، ٖاتىوَ نُ: ط و ثًَغَُبُكيَوِ

.. 34غرررررررررررررررررررءفر/ص  ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٺپ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  پ
واتُ: )ُٓوَّ نُ يُ بَُٓايةُّ )ةريعُوٕ( باوَكِّ ًَٖٓابىو بُطُيُنُّ طىت: ُٓكَّ يُ ياؿتاْعُ يَُعُوثًٍَ   

يٍ بؤ الّ باب وباثرياْوإ بُ ٓعُْـئ بُيةطعُو ؿَاليعُتِ ٓاًعهلا )يُهعُك      -يىهف-ثًَغَُبُكيَهِ وَى 
ّ ػؤّ( ًَْلكابىو و باْطِ ؿَنلؿٕ بؤهُك كَِِّ كِاهت، نُِٓ بُكؿَواّ  و كِاهوطؤيِ ّ ثُياَُنُّ وِكِاه

يُ طىَاًَْهِ ًاككاوَّ ًَْى ْاػِ ػؤتإ ؿا بىوٕ يُهُك ُٓو ثُياَُّ بعؤّ ًَٖٓعابىوٕ، تُْاْعُت ناتًَعو     
ٕ ٓاًهلانلؿو ْهىويةًوإ يُو ّ ػؤتا َلؿيٍ ُٓو طىَاُّْ ًَْى ْاػِ هًُٓتإ ؿَكبلِّ و ًْفام و ؿووكِوويِ

 ثُياَُنلؿو طىتوإ: ًٓـّ يَُُوال ػىؿا ًٖض ثًَغَُبُكيَهِ ؿيهُ ْاًَْليَت(. 
  ّ ِ    ُٖكوَٖا ػىؿا هىوكَتًَهِ قىكٓاِْ بُ هىوكَتِ )يىهف( ْاوبلؿووَو تًعا و  ؿا بعُكِووِْ باهعِ فيعاْ

ِ    و تاقًهلؿُْوَّ يُطٍَُ بلاناِْ َُيُٓتِ ّ -ُوَّ بعُ فُْنعُّ )ععُمين   نلؿْع  ؿا ؿَنعات، دطُيعُ تعاق
ًَِل(و، ٓىوُْ ًَْى ميٓـإ و، باْطُوامنلؿِْ بؤ ػعىؿا و، ثاًعإ ؿَكٓعىوِْ يُميٓعـإ و، يًَهـاْعُوَّ      

بعُٖؤّ   -ًَوعل -ػُوُْنُ بؤ ثاؿًاو، يُُٓهوؤطلتِٓ ثؤهوِ وَماكَتِ ؿاكايّى ًٓٓذا ٖاتِٓ بلاناِْ بؤ 
ّ بُهُك ٖاتُنُ، ُٖكوَى  ِْ دطُ يُ هاتُناِْ ؿوايِيُوَو، ؿواتل ْاهًُٓوَّ بلانا باكاِْ و بَِ وًهاِْ

 يُّ بُْـاُّْ ؿاٖاتىوؿا بُؿكيَقّ يُ بُهُكٖاتُنُ ؿَؿويَري.
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 بةندى دووةم 
 ))" يوضف " و فيَوَى بساكاُى ((

كِمطاكنلؿِْ "يىهف" و  –-"يىهف" يُبريَنُؿا  -ثًالٕ طًَلِإ يُ"يىهف" -ػُوُْنُّ "يىهف" )
 (ّ ثاؿًاّ بُ وَميلَنُ ةلؤًوِٓ

 
 خةوُةكةى " يوضف "

-و  -)يىهف :ؿا ُٖكؿوو نىكَِ بٔهؤيُنُّ، واتُ يًَُْى تُواوّ نىكَِناِْ -بًَت هووّ زيَ-" يعُعكىب 
ؿَؿإ. قىكٓعاِْ ثعريؤم هعُكَتاّ ٓعُّ      بًٓاَري(ّ بُتايبُتِ ػؤَ ؿَويوت و يُواّْـّ مياتل بايُػِ ثَِ

ؿا ؿَبًًَٓت ُٓوا )يامؿَ ُٓهوًَلَ(و )ػؤك(و )َاْ (  ِْيُػُو -يىهف-ؿَنات نُ  ٓريؤنُ بُوَ ؿَهت ثَِ
ِ  بًَُهُِٓ ؿا ٓعُّ ػُوْعُ بعؤ     يُوَ نلِْىوَ )هىفؿَ(ّ بؤ ؿَبُٕ. هُكيُبُياِْ يُناتِ يُػُو ُٖهعواْ

باونِ ؿَطًَلِيَوُوَ و باهِ ُٓو كِووؿاوَ ْاَؤو هُكهىكًَُِٖٓكَّ ًَْى ػُوُْنُّ بؤ ؿَنعات. )يععُعكىب(ّ   
يُ ؿَبات نُ نىكَِنُّ يُ ٓايٓـَؿا ػعاوَِْ كِيَعنو ثًعُو     ّ ػُوُْوَ ثُّ بُو ثًٌَبًِٓباونًٌِ يُنوُك يُ

ثايُيُنِ تايبُتِ ؿَبًَت، ض يُالّ ػىؿاو، ض يُالّ ػُيةهًًٍ. بُآلّ تلهعِ ُٓوًَعِ يَّعِ ٖعُبىو نعُ      
اِْ ببُٕ، ُٖك بؤيَُ ؿاواّ زيَ ؿَنات ُّٓ ػُوْعُّ ػعؤّ بعؤ بلانع     بلاناّْرتّ ًَٓلَيِ)سُهىوؿّ(ّ ثَِ

بىوًَعًَٓٔ.   ُْطًَلِيَوُوَ تانى ًُيوإ ةليىيإ ُْؿات بُوَّ ثًالِْ بؤ بٗؤُْٓوَو ؿَهوًَهِ ْاَُكؿاُّْ زيَ
ًٓٓذا بؤيٌِ كِووٕ ؿَناتُوَ نُ يُ ثاًُكِؤفؿا هُكؿاكيَهِ ةُكَاْلَِواو طىيَلِايُيةًهلاو ؿَبًَت، ػىؿاَ بعؤ  

َُٖىو دؤكَ ػُوًَْهِ ؿَنات، دطُ يعُوَّ ًْعُعُت و   ثًَغَُبُكايُتِ ؿَيجايةًَىيَت و ةًَلّ يًَهـاُْوَّ 
كَِظيُت بُهُك )يىهف(و بَُٓايةُّ " يععُعكىب"ؿا ؿَكِيَعقيَت، وَى    بُػٌٌِ ػؤّ بُ ػًَلو بُكَنُت و

 ٓؤٕ يُوَو ثًٍَ )ًٓرباًِٖ(و )ًٓوشام(يٌِ يُو بُػٌٍ وًْعُُتُ مؤكاُْ بُٖلَوَك نلؿبىو..
 إُْ نُؿَخيىيَُٓٓوَ:ُّٓ ؿيَلِاُّْ ثًٌَىو واتاّ ُّٓ ٓايُت

ٱ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى    ى  ائ  ائ           ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ط

ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ   ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ    (1)ٿ       ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

                                                 
 
ٓعُو كِووؿاوو بُهعُك    –( أسادٜدح واتُ )ًًهاكويًَهـاُْوَّ ػُوٕ(.. تُٓىيٌ نلؿٕ كِووٕ نلؿُْوَّ ٖؤنعاكو عًًًُتُنُيعُ. )  ( )تأٌٜٚ االسادٜح(: 1)

ُيٌذي و مآًْعِ َُبُهعت وٓعَُهِ    ٖاتاَُْ ؿَطليَوُوَ نُيُناتِ ػُوتٔ يإ بًَـاكيًٍ ؿا ؿيَُٓ نايُوَ. َُبُهت يُواُّْ " ناتِ بًَـاكّ " تًَط
 و كِيَبامو ياهاناُْ. نوًَبُ ٓامساًُّْنإ و وتُّ ػُيةهِ
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ڇ  ڇ  ڍ    ڍ    ڄ  ڄ  ڄ       ڃڃ   ڃ     ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ       

 7–4يوس//ص(1)ڌ
 

  ثيالْ طيَسِاْ هة " يوضـف "
نىكَِناِْ "يعُعكىب" ؿيوًإ باونًإ ًَٓذطاك مؤك )يىهف( و )بًٓاَري(ّ بلا طٔهُيإ ػعؤَ ؿَويَعت،    

بًًَُىَيُى نُ ًٖض نىكِيَهِ تليإ ًَٖٓـَ الّ باونِ ػؤًُويوت ًُّْ، ُٖك بؤيُ بَُعُ ثُهعت وتعىوكَِ    
ُ )بُكِاوبؤٓىوٕ و ًٓـؿيعاّ ػؤيإ( ٓعَُإ ٓعُْـ نُهعًَهِ بعًَُٖنو بعامووٕ و ياكَعُتِ       بىوبىوٕ، ٓىْه

باونًإ ؿَؿَٕ و ُٓو ثًت وبُكَنُت وهىوؿَّ بؤ باونًإ ثُيـاؿَنُٕ مؤك يُ هىوؿّ ُٓو ؿوونىكَِ بٔىونُ 
اهعوِ  مياتلَ بعؤّ، ٖعُكوَٖا بعُو ًٓـؿيعايعُّ ػؤيعإ طىايعُ باونًعإ بُُٖيةعُؿا ٓعىوَو يعُ ٖعُم و كِ           

 ؿا.  ؿووكنُوتؤتُوَ بُٖؤّ ُٓوَّ يىهف و بلابٔىونُنُّ ثًٍَ ُٓوإ ػووىوَ يُ هؤمو ػؤًُويووِ
يُبُك ََُُٓ ًْامّ ػلاخ يُ ؿَكووًْإ ؿا هُكّ ُٖيةـاو ويووًإ بُ ثعُْٗاِْ طًَٔعُيةًَو بعؤ )يىهعف(      

قىتاكنعُٕ، هعا ٓعًرت بعُ      زيَبًَُٓٓوَو يُ ًَْى ػؤيإ ؿا كِيَو نُوتٔ يُهُك ُٓوَّ يُْاوّبعُكٕ و ػؤيعاِْ   
ّ طُكِاْعُوَو   ًٌَٖعوِٓ يعُ ػعانًَهِ ؿووكّ وَٖعا نُٖعُكطًن كَِّ      نىًوِٓ كِاهوُوػؤّ بًَت، يإ بُدَِ

ٖاتُٓوَ ُْماًَْت )َُُٓ طُك ٖاتى يَُلؿٕ كِمطاكّ ببىو يُو ًىيَُٓ ؿووكَ(، ُٓو نىكِاُْ وا طىَاًْإ ؿَبلؿ 
اونًإ و ًٖض ُْياكو ثًٌَعربِنًَهاكيَهِ ؿيهعُيإ يعُّ كِووَوَ    نُ بُّ ناكَيإ ؿَنُوُْ بُك ػؤًُويووِّ ب

يُنُيإ تؤبُ ؿَنُٕ و بعدي بعُ ٓعُْـ     ْآًًَََت، ُٓويٍ ؿواّ ُٓوَّ يُثاَ ُٓزلاَـاِْ ناكَ ػًاُْتهاكّ
نُهًَهِ ٓاى و ثًاو َاقىوٍَ، ؿياكَ كِايإ وا بىوَنُ ػىؿاَ تؤبُيإ زيَ وَكطليَت و باونًًٌإ ثاهعاويإ  

 هٓـ ؿَنات. يَّجُ
يُنًَو يُو نىكِاُْ ثًًٌَٓاكيَو ؿَػاتُ بُكؿََِ بلاناِْ هُباكَت بُوَّ با )يىهف( ُْنىفئ، بُيةهى ؿووك 

ّ برييَهُوَ، بًُهِ ُٓوهاَ ناكواًَْو بًَت و ؿَكّ بًَُٓٓوَو  ّ ؿَيُٓ بِٓ قىوآليِ يُٓاواِْ ػُيةهِ ةلَِّ
ٕ )نُ ؿابلِيِٓ يىهفُ يُباونِ( بُؿّ بًَٓٔ ويعُ طىْعاِٖ   يَُ ًْامّ ػؤيا يُطٍَُ ػؤيإ ؿا بًبُٕ، بُّ ثَِ

 نىًوًٍٓ بُؿووكبٔ..
نلؿِْ ناكَنُيإ.. ُٓوَبىو هُكَتا ٓىوُْالّ  بلاناًٌِْ ُّٓ كِايُيإ ثُهٓـنلؿ وؿَهوًإ نلؿ بُ دًَبُدَِ

ٕ ؿا ببُْعُ  باونًإ و بُةلِوةًٌََ ؿاواّ ُٓوَيإ يُ باونًإ ؿَنعلؿ كِيَطعُيإ بعـات )يىهعف( يُطعٍَُ ػؤيعا      
 ؿووك ؿَػاتُوَ.. ؿَكَوَ، ََُُٓ ؿواّ ُٖهت نلؿًْإ بُوَّ نُ باونًإ يىهفًإ زيَ

ًَُعُ ثُيعـا نعلؿووَ نعُوا يىهعفُإ زَي ؿووك         َّ بابُ تؤ ض طىَاًَْهعت يعُ ٓ ُٓوإ بُ باونًإ طىت: )ُٓك

                                                 
 
ّ بؤ بُْعـَناِْ، بعؤ    واتُ بُهُك ٖاتِ )يىهف وبلاناِْ( ُْٓـئ ثُْـو ًٌْاُّْ تًَـايُ يُهُك قىؿكَتِ ػىؿاو هؤمو بُمَيِ( )آٜات يًطا٥ًني(: 1)

ِ        قوويُِٓو نُهاُّْ ثلهًاك ؿَكباكَّ كِووؿاوَ ًََ ؿا  يُنإ ؿَنُٕ و يُٓاناَعُ وهعُكَزلاَُناِْ ؿَنؤيةٓعُوَو بعُؿواّ ثُْعـو عًعربَت و واْعُناْ
 ؿَطُكِئَ. 
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ؿووثات ؿَنُيُٓوَ نعُ   ؿَػُيُوَو ُٖهت بُ ٓاكاَّى سُواُْوَ ْانُيت ناتًَو يُطُيةُإ ؿايُ؟ ًَُُٓ بؤتِ
ػؤ إ ؿَويَت و هؤموبُمَيًُإ بؤّ ُٖيُ، دا هبُيَِٓ يُطٍَُ ًَُُٓؿا بًًَٓلَ بؤ ُٓو ًََلطاُْ تعانى يعُوَّ   
ياكضيإ يُطٍَُ ؿا بهات و ُْػوًَو ببنويَت و وَى ًَُُٓ ًَٓق يُػىاكؿٕ و ػىاكؿُْوَ وَكطليَت. ػعؤ ًَُٓعَُ   

 مياتليٍ هىوكئ يُهُك ثاكاهوِٓ(. يَنئ وو وَى ػؤَإ ؿَيجاك يُتِ ٓاطاَإ زيَ
باونًًٌإ نُ مياؿ يُ كِاؿَ ُٓو نىكَِ بٔىونُّ ػؤّ ػؤًـَويوت، وَآلَِ بؤ نىكَِناِْ ُٓوَبىو نعُ مؤك  

ػُّ وؿيةًٓابًَت  ّ ؿووك نُويَوُوَو تلهِ ُٓوًَِ ُٖيُ طُك بَِ ػَُباكو ؿيةوُْ  ؿَبًَت طُك )يىهف( زيَ
 ٓاطا بٔ وطىكط بًؼىات. ّ بَِ ُ( ُٓوا يُوَ ؿَتلهًَت ُٓوإ زيَيإ )واتُ يُو نىكِاْ زيَ

ُٓواًٍْ هىَيٓـيإ بؤباونًعإ ػعىاكؿ يُهعُك ٓعُوَّ ْعًًَُٖةٔ ٓعُو دعؤكَ ناكَهعاتاُْ كِووبعـات و ٖعُك           
ْاػؤًًُنًٍ بُؿّ بًَت َايُّ عُيب و ًُكَُماكّ ؿَبًَت بؤيإ. يُبُك ٓعُوَ مؤك هعىوك بعىوٕ يُهعُك     

َى باونًٌِ ػؤيإ بُثُكؤَ ثًٌإ ؿَؿا )تُْاُْت يُويٍ بُثُكؤًعرت( تعانى يُبعُك    ثاكاهوِٓ يىهف و و
 ٓاوّ ػُيةهِ وَى نؤَُيةًَهِ ًهوت وكَِزلُكِؤ ؿَكُْنُوٕ..

 َُُّٓ ثًٌَىو ثىػوُّ َاْاّ ُّٓ ةُكَايٌوُّ ػىؿايُ يُّ ٓايُتاُّْ هىوكَتُنُؿا:
گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ک    ک  گ    (1)ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ          ڑ  ڑ  ک  کط

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  

﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺     (2)ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳    ﮴ 

﮾   ﮿    ﯀ ﮽                            (3)﮻  ﮼  ﯁ 

                     ڭ     ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    

 ..14–8يوس//صۋ  جئ       حئ  مئ  ۈ  ۈ  ٴۇ
 

  " يوضـــف " هة بيــــسةكةدا
"يعُعكىب" كَِّ بُ نىكَِناِْ ؿَؿات نُ )يىهف( يُطٍَُ ػؤياْعـا بُكْعُ ؿًَعت وؿَك، ٓعُواًٍْ بلؿيعإ      

يعإ ؿايعُ ًَْعى     وبُثَِّ ُٓو ثًالُْ وكؿوُْػٌُ بؤ نًٌَلاوَّ نُ يًَُْى ػؤياْـا يُهُكّ كِيَهُوتبىوٕ ةعلَِّ 
َوَ نعُ يعُو    عع  يىهعفع   ُوَ. يُو هاتَُ ؿا ػىؿاّ طُوكَو ًَٗلَبإ ُٓوَّ ػووُ ًَْىؿٍَ و مَيِٓبريَن

ٓاكاّ وًْطُكإ ُْبًَت، ُٖكوَٖا كِؤفيَهًٍ ؿيَعت نعُ ٓعُّ ُٖوايةعُ بعُبلاناِْ       سايةُتُ كِمطاكّ ؿَنات وبَِ
نُ  ،يإ ؿَطُيًَُْت ًٍ ؿا ثَِبطُيًَُْوُوَ هُباكَت بُو كَِةواكَ ْآًٓواًُّْ ؿَكُٖقِ نلؿيإ، يُناتًَه

ؿا كِاوَهوًَٓلاوٕ و ُٓوثُكِّ ٓاتادًًٌإ ثًَُّتِ و بُػُيايةًًٌإ ؿا ْايُت نُ  ُٓوإ َُٖىويإ يُبُكؿََِ

                                                 
 
 " نؤَُيةًَو "، نؤَُيةُ نُهًَو. ( )عؿب١(: )مجاع١( 1)
 يُ )هري(عُوَ ٖاتىوَ، واتُ ُٓواُّْ بُكَِّـا ؿَكِؤٕ. ( )ايطٝاز٠(: 2)
يىهف ؿا  –(عُوَيُ، بَُاْاّ ها  نلؿُْوَو ثانق نلؿُْوَّ نلؿاكوطفواك. واتُ ًَُُٓ يُطٍَُ ْؿاس١ –و  – ْؿٛح –و  – ْؿضيُ )( )يٓاؾشٕٛ(: 3)
 ًْامو ثاى وهُككِاهوًري.  بَِ –
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 ّ )يىهف( يُو كِؤفَؿا. َُُٓ )يىهف( ػؤيُتِ، ُٓويٍ يُبُك ثايُبُكمّ
ؤفَ ؿَطُكِيَٓعُوَو ػؤيعإ بُؿيةوعُْ     بلاناِْ )يىهف( ؿواّ ُٓزلاّ ؿاِْ ناكَنُيإ هعُكيًَُٓىاكَّ ٓعُو كِ  

ّ ؿَيةعًَٔ:   بُكمؿَبًَوُوَو ؿَُٓٓ الّ باونًإ وثعَِ  وةَُطري ثًٌإ ؿَؿَٕ وؿَْطِ ٖاواكو طلياًًٌْإ زيَ
ّ كِانلؿٕ وتريُْٓـامّ بىوئ و )يىهعف(َإ يُالّ نٍُ وثٍُ  )بابُطًإ َُٓلِؤ ًَُُٓ هُكطُكَِ ثًٌَربِنَِ

انى ثاكيَنطاكيًإ يَّبهات بُآلّ طىكط ػىاكؿبىوّ وًََُُٓ يَّعِ ؿووكبعىوئ.   وًت وَُنُناصيإ ؿاْابىو ت
ّ بىوبًَعت   نعُ كِقُعإ زيَ   ،ٓىْهُ بُوَ تاواْباكَإ ؿَنُيت ،ُٖكُْٓـَ تؤ باوَكِبُقوُناًٌُْإ ْانُيت

 كَِواًٍْ بًَت(. طُكِٓ ُٓوَّ ؿَيًةًَري كِاهت و
ئَ كَِْ  نعلاوَ، بعُآلّ ناتًَعو )يععُعكىب( ٓعاوّ      ًٓٓذا نلاهُنُّ )يىهف(ّ واثًٌإ ؿَؿَٕ نُ بُػى

بُنلاهُنُ ؿَنُويَت، ؿَهبُدَِ ؿكؤنُياِْ بؤ ؿَكؿَنُويَت، ٓىْهُ ُٓو ػىيَُّٓ بُهُك نلاهُنُؿا نلاوَ 
ّ يعُ   ػىيَِٓ نىكَِنُّ ًُّْو نلاهُنَُ ُْؿكِابىو، يإ ؿًًََت )يعُعكىب( بُ سىنُِ ْاهري وًاكَمايِ

يعإ ؿَيةًَعت: )بًَطىَعإ ًَٓعىَ      ؤو ؿَيُهُيُياِْ بؤ ٓاًهلابىوبًَت، ُٖكبؤيُ ثَِنىكَِناِْ( ُٓو ؿك )ْاػِ
نلؿووٕ. ًٍَٓ بًًَُىَيُنِ كِيَعو وثًَعو    ؿَكووِْ ػؤتإ ناكيَهِ تلهٓانِ بؤ َُيوُكنلؿٕ و َُُّٓ ثَِ

نعُّ بعؤ   ٓاكاّ ؿَطلّ نًُٖض وَكِي بىوٕ وبَّٔىًََـًُّنِ تًَـاُْبًَت. تُْٗا يُػىؿاَ ؿاواّ ياكَعُتِ ؿَ 
ؿَكػووِٓ باكّ ِكاهوُقًُّٓ ُٓو قوُوباهُ ثىوُٓيةُتإ، دطعُ يعُ ػعؤِكاطلتٔ يُبعُك بعاكّ طلاْعِ ٓعُّ        

 ..-يىهف-تاقًهلؿُْوَيُّ ؿووكبىومن يُ
ُّٓ بًُُّ ثًٌَىوّ ؿاهواُْنَُ ثىػوُّ يًَهـاُْوَّ ُّٓ ٓايُتاُْبىو نُ ػىؿا تًايإ ؿا ؿَةُكَىيَت: 

ڀ     ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ       ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پط

ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ       ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    

ڍ  ڌ    ڍڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڄڄ  ڄ

 . 18–15يوس//صڑ  ک    ک  ک  ک     ڑژ  ژ  ڈڌ  ڎ  ڎ  ڈ
 

  زِشطازكسدُى "يوضف " وفسؤغتِيى بة وةشيسةكةى ثادغا
ؿَٓىوٕ(و نُهًَهًإ بؤالّ بريَنعُ ؿًََْعلٕ    -ًَِل-ؿَثُكِيَت )نُ بُكَو واًَْو يُبُكؿَّ بريَنُوَ تَِناك 

ؿا  تانى ٓاويإ بؤ بًًََٓت، ُٓويٍ هُتًةُنُّ ؿَهوِ ًؤكِؿَناتُوَ بؤ ػعىاكَوَ و )يىهعف(يٍ ػعؤّ ثعَِ    
يةٌاؿ ؿَبًَت و بُثُيُ ؿَطُكِيَوعُوَ  ُٖيةـَواهًَت ويُبريَنُ ؿيَوُ ؿَكَوَ. ُّٓ ثًاوَ ٓاوؿَكًََُٖٓ مؤك مؤك ؿ

بؤ ًَْى ٖاوكِيَهاِْ تا بُػؤًشايةًُّوَ ثًَّإ بًةًَت: )َقؿَ َعقؿَ ٓعُوَ نعىكِيَهِ ُْودُواْعُ "ةعالّ"(..      
يُْاو نٍُ وثُيعُناًْإ ؿا ؿًَعاكُْوَو بًُعت وَعُنًَهِ ػؤيعاِْ ؿاؿَْعًَٔ يُوًعت         -يىهف-ُٓواًٍْ 

بُُْٓـ ؿكًََُٖهِ نعُّ ؿَةلؤًعٔ تعا     -ًَول-إ )يىهف( يُيُن وَُناُّْ نُ ؿَياْفلؤًت. ناكوأِْ
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ػًَلا يُنؤٍَ ػؤياِْ نُُْوَ ُْباؿا نُي وناكّ ثًَّعإ بطعُٕ ويًًَعإ بوعوًَُٓٓوَ. نلِياكَنعَُ وَميعلّ       
ؿَبًَت، ُٖك نُ ؿَيهلِيَت ؿَيًَٓليَوُوَ بؤ َايةُنُّ ػؤّ و ٖاوهُكَنًُعِ )نعُْاوّ مويُخيا(يعُ    ( 1)ثاؿًا

ّ ؿَيةًَت: )بُٓانِ ُٖيةى ونُوتِ يُطٍَُ ؿا بهُو كِيَنّ مؤك  ؿاو ثَِ بُوَّ ٓاى بًَت يُطُيةِكِاؿَهجًَليَت 
بطُيًَُْت، يعإ بعؤ ٓعُوَّ     بطلَ تانى فيإ وطىمَكاِْ يُالَإ ػؤَ ؿَبًَت و بؤ ُٓوَّ هىوؿَإ ثَِ زيَ

 بًهُئ بُنىكِّ ػؤَإ ونىكَِإ بًَت(. 
يَنيَهِ مؤكّ بؤ )يىهف( يَُايةِ وَميلَنُّ ثاؿًاؿا َُيوُكنلؿ، دا ُٖكوَى ٓؤٕ ػىؿا ثًُيُنِ بُكمو كِ

ُٖكواَ ؿَهُآلت وهُكبُهوِّ يُ بُناكًَٖٓاِْ طٌت دؤكَ َىيةعو ونعٍُ وثعُيًَهِ وَميلَنعَُ ؿا بعؤ      
َُيوُكنلؿبىو، َُُٓ دطُيُ ثًُوثايُيُنِ بًةٓـ يُػانِ  ًَولؿا، ُٖكوَٖا ػىؿا هلوًوِ يًَهـاْعُوَّ  

ىو. بًَطىَإ ػىؿاّ َُمٕ ػؤّ بُتىاْايُ يُكِاثُكِاْـِْ ُٖك ناكيَو ؿا بًُويَت وٓرياؿَّ بُػًٌب ػُوِْ ثَِ
 يُهُكبًَت. بُآلّ مؤكبُّ ػُيةهِ ًَِْٗٓ و كِامّ سًهُُتِ ػىؿا ْامأْ.

 ِ ؿا بعؤ ؿكوهعت بعىو،     ناتًَو "يىهف" طًُُّ نلؿ و ثًَطُيٌت وًَٖنو بامووّ تُواوّ يُقؤْاةِ الويَوع
بُػٌِ. َُُٓ ثاؿاًعوُو ٓعُّ دعؤكَ     ّ ًوُنإ وماْووًَهِ بُهىوؿّ ثَِ ًِْٓ ًَِْٗٓػىؿا سًهُُت وما

 ثاؿاًوَُ ػىؿا ُٖكًاياِْ ٓانُناكإ وػىاْاهإ ؿَنات..:
ڻ  ڻ  ۀ     ڻڻ  (2)ں  ںڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ڳگ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳط

ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     (3)ۀ  ہ  ہ

﮽  ﮾ ﮹     (4)﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸ ﯀  ﯁    ﮿﮺  ﮻  ﮼  

                                     

 22–19يوس//صۈ  ۈ  ٴۇ  ۆ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ

                                                 
 
بىوَو ٓعُو نؤطعاؿاك )عُمين(ععُّ هعُك نؤطعاو طُزلًٓعُناِْ )ًَوعل( بعىوَ يُهعُكؿََِ يعُنًَو يُثاؿًعاناِْ             فٛطٝفاز(ُّٓ وَميلَ ْاوّ )( 1)

 (ؿا. )ًٖهوؤي
 : )ًاكؿياُْوَ(. أضسٚٙ() (2)
ٕ  (وَوَيُ. ػىؿا ةُكَىويُ: )اغرتٚٙ( بُثًَُٔواُّْ نلِيًإ )باعٛٙواتُ ةلؤًوًإ ) ٙ(:)ًلو (3) /  ()ايبكدس٠ ٚيب٦ظ َاغسٚا ب٘ اْفطِٗ يٛ نداْٛا ٜعًُدٛ

َٚٔ ايٓاع َٔ ٜػرتٟ ْفطد٘ ابتػدا٤ َسقدا٠    ُ: )باعىٖا(. ُٖكوَٖا ػىؿا يُّ باكَيُوَ ةُكَىوي –ةلؤًوىوَ  ( بَُاْاّ )ُْةوِ ػؤياًْإ ث102َِ
 .. واتُ )يًَُْى ػُيةهّـا نُهاِْ واُٖيُ نُ ػؤّ بُػىؿا ؿَةلؤًًَت وُْةى وطًاِْ ػؤّ يُدًٗاؿؿا تُكػإ ؿَنات(. (207()ايبكس٠ / اهلل
وًىيَِٓ ؿاًٌْذي وثًعُو َعُقاَِ ًَْىَعايةِ بعؤ وا      واتُ )َاٍَ)أنسَٞ َجٛاٙ(:  واتُ ًىيَِٓ ؿاًٌْذي وسُواُْوَو ثًُوَُقاَِ ًَْىَاٍَ..َجٛاٙ(: ) (4)

 يَّبهُ نُ بُكِيَن و طُوكَ بًَت يُالَإ(. 
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 يةم بةندى سَى
 ))" يوضف " و ُةزيتى ضةواغةكازيى ذُةكة ((

 (يىهف وٓاةلَتُنإ  -فُْنُّ "عنين " يىهف ةليىؿَؿات )
 

  دةدات ذُةكةى " عصيص " يوضف فسيو
    ِ يعَُ ٖؤيعُنِ    ػىؿاّ َُمٕ بلِيَهِ مؤكّ يُدىاِْ و قًُُْطِ بُ "يىهعف" بُػٌعّبىو، ٓعُّ دعىاْ

بىو.. )مويُخيا(ّ فِْ )عُمين(، )واتُ فْعِ وَميعلّ ثاؿًعا(َ     يُناِْ فياِْ ّ تاقًهاكّ بُآلوَُيُٓتِ
 ُٖهت وُْهوًٌِ طلِّؿَؿاو  و ؿيةِ بؤّ زيَ يُّ )يىهف(ّ ؿَبًِٓ ّ ػؤّ ُّٓ دىاِْ بُٓاوّ ًًًََُٓيِ

طلتبىو. ُْػامسُ نُُّٓ نىكَِ دىاُّْ بُبُْـَ)عُبـ(ّ ػؤّ ؿاؿَْاو ًَهُِٓ ةعُكَإ وًٌٓعاكَتِ ػعؤّ    
ؿا بُكاَبُكّ ؿكوهت ببىو بُالوَ ٓاهإ بعىو..   بىو، ُٖكبؤيَُ ُٓو َُٖىو هؤموُٓوئ وٓاكَمووَّ يُؿيةِ
 و دىإ وًؤؾ وًُْ  بىو.. كَتاّ تَُُِْ الوّبًَطىَإ ُّٓ فُْ ػؤيٌِ فًَْهِ طُْر وُْكّ وًْإ ويُهُ

ٍَ بعىو يُؿَكػوعوِٓ ُٖهعت وهعؤمّ ػعؤّ بعؤ            َاوَيُى يعُو سايةعُتِ ٓايىوؿَبىوُّْعـا َايعُوَو ؿووؿ
ّ هلوًوًٌعِ   "يىهف".. بُآلّ ًَٖٓـَّ ُْػاياْـ نُ عاتًفُ و هؤمّ بُدؤًِ بُهُكؿا ماٍَ بى و الوامّ

ؿو يُُٖيًَو ؿَطُكِا نُداَِ هؤمو ٓاكَمووّ بُهعُكؿا قًةعح   ؿاطرينل َُٖىو ًعىكو ُٖهت وُْهوًَهِ زيَ
 ناتُوَ..

نلؿ بُدًَبُدَِ نلؿْعِ   ُٖكبؤيَُ كِؤفيَهًإ ُٖزي ودىؿّ )يىهف(ّ بُتُْٗا يَُاٍَ ؿا قؤهوُوَو ؿَهوِ
و ػوعوُٓكِووّ   و دىوآلْـِْ ٓاكَمووّ ًْامَنُّ.. هُكَتا نُوتُ ةليىؿاِْ بُٓاٍَ وطؤكِنلؿِْ ػؤًُويووِ

و ُْٓـاَعُ ُٖهعت بنوَيٓعُناِْ دُهعوُّ )َُٓعَُ ؿواّ ٓعُوَّ نُٖعَُىو ؿَكطانعاِْ          يُناِْ دىاِْ
َّبهعُو وَكَ بعُ الّ ؿا ٓعُوا َٓعًٍ ػعؤّ بعؤ            ًٌَعِ طعىت: )ؿَّ كِووّ ت َايةُنُّ تىْعـ ؿاػوعوبىو( وث

 هامنلؿوويت(..
ِ ّ ؿووكن و وَى نُهًَهِ مؤك ثُهت و تىوكَِ زيَ )يىهف(يٍ بُُْكيوِ يُػىاتلهاِْ ػؤّ  ُوتُوَو ْهعؤية

طىت: )َٔ ثُْاّ بلؿَ بعُكػىؿا تعانى يعُطىْاه مب     ّ ّ يُةُكَاُْنُّ نلؿو ثَِ ّ يُو نلؿاكَو هُكثًَِٔ
ثاكيَنيَت. ًٓـّ ٓؤٕ طىْاه ؿَنُّ يُناتًَو ؿا ػىؿا ًََلؿَنُّ تؤّ بؤ كَِػواْـّ نُُٓويٍ طُوكَّ َٓعُو  

واْانعُّ   ؿاوّ. ُْػًَل ًوِ ِ يًَُْى َايةُنُّ ؿا ثَِْاوّ وًىيَِٓ سُواُْوَو ثًُو َُقاًََهِ ٓان كِيَنّ زيَ
        ِ ؿا نعلاوَ   ٓىْهُ بُِكاهوِ ُٖك نُهعًَو هعوُّ وػًاْعُت بهعات يُبُكاَبعُك ٓعانُيُى ؿا نعُ يُطعُية

 هُكنُوتىو وهُكةلام ْابًَت(.
ك بىو ُْؿا، بُيةهى ُٖك هىو -يىهف بُآلّ ػىؿا ؿيةِ ُٓو فُّْ نىيَل نلؿبىوَوَ وًٖض بايُػًَهِ بُوتُناِْ

يُهُك ُٓوَّ ؿَهوِ يُطٍَُ ؿا تًَهُآلو بهات. تُْاُْت ُْةوِ هُكنًٌَِ ػؤّ ةُكَاِْ ٓعُوَّ ثَّهعلؿ   
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ّ كِاهوُقًُّٓ ػىؿاّ بُؿّ نلؿو ػؤّ بُو ْىوكَّ  كِووْانِ -يىهف-نُ ثُالَاكّ بـات )يُوهاتَُ ؿا 
ببعات وبُكبعُكَناِّْ )طىْعاَ     ػىؿا ثاكيَنكاوو بُٖلََُْـ نلؿو َُيٌ وُٖواّ ُْةى ُْيوىاِْ مَةُكّ ثَِ

ؿووكػوعوُوَ،   بىوِْ( ثًٌإ ؿا بُّ كَِْطَُ ػىؿا ػلاثعُّ ميٓانعاكّى ْاثعانِ )ػًاْعُت(ّ زيَ     وياػِ
ّ    و بَِ ػىاثُكهواُْ بىو نُ )بُثىػوِ ٓىْهُ يُو بُْـَ ػىاويوت و  طلَّ وطؤٍَ وثعًَض وثعُْا( و بُؿيةوعؤم
 يُوَ ػىؿاّ ػؤيإ ؿَثُكهت.

ؿا و بؤ ؿَكبام بىوٕ يُٓٓطِ ُٓو ٓاةلَتُ دؤَ هُْـووَ، ػؤّ طُياْعـَ  -يىهف-ِ يُطُكَُّ ػؤكِاثوهاْ
نلؿ تعا ْعًًَُٖةًَت    ؿا كِاّ الّ ؿَكطاّ فووكَنُ تا بُثُيُ يُ فيَلؿَهوِ ُٖيةًَت، ٓاةلَتُنَُ ػًَلا بُؿواّ

ِ يُو فووكَ ؿَكًَٓت و نلاهُنُّ يُؿواوَ كِانًٌَا بؤ ًَٖٓاُْوَ ًَْى فووكَنُّ، بُآلّ نلا  هُنُّ ؿكِاو تعىاْ
 ّ ؿَكًَٓت بؤ ؿَكَوَ..

يُو ٓلنُ هاتاَُْ ؿا نت وثلِ ُٖكؿوونًإ الّ ؿَكطانُ ًََلؿَنُيإ بًِٓ نُ ؿَٖاتُوَ بؤ َايةعُوَ. يعُو   
ِ    هاتُؿا ػًَلا فُْنُ ؿَهجًٌَؼُكيِ و  ّ نلؿ بؤ تؤَُتباك نلؿِْ )يىهف( بعُتاواِْ ٖعُويةِ ثعُالَاكؿاْ

ِ  ؿَهـكيَقّ نلؿُْ هُكّ، ًٓٓذا ّ يعُو تاواْعُ نعلؿو     ؿاواّ ميٓـاِْ نلؿِْ ؿَنلؿ. )يىهف(يٍ ْهعىوية
طىتِ نُوا ُّٓ فُْ ػؤّ ُٖويةِ ثُالَاكؿاِْ ؿاوَو ويووىويُتِ ػًاُْت يًََُلؿَنعُّ بهعات و ٓعًٍَُ    

 )واتُ يىهف ػؤّ( بُكطلّ يُػؤّ نلؿووَو وَآلَِ ؿاوانُّ ُْؿاوَتُوَ.
ػعُكيهِ تاواْبعاكنلؿِْ يُنعـّ بعىوٕ، نُهعًَهِ ْنيعو        يُناتًَهـا )يىهف( وفُْنُّ )عُمينّ ًَول(

)ْاهًاو(ّ ٓاةلَتُنُ بُهُك ُٓو قوعُوباي وٌَعت وَلَِيعإ ؿا ٖعات و ؿواّ تًَطُيٌعذي يُكِووؿاوَنعُ،       
سىنًَُهِ ػؤّ تًاؿا ؿاو طىتِ: )ُٓطُك نلاهُنُّ ُّٓ نعىكَِ يُثًٌَعُوَ "يُبُكؤنًعُوَ" ؿكِابًَعت ٓعُوَ      

ؿا، ٓىْهُ َاْاّ وايعُ نىكَِنعُ ًَٖلًعِ بلؿؤتعُ هعُكّ و       ت يُّ ًٓـؿيعايُّبًَطىَإ فُْنُ كِاهت ؿَيةًَ
بُكَو كِووّ ٓىوَو فُْنَُ بُكطلّ يُػؤّ نلؿووَو نلاهُنُّ بؤ ؿكِاْـووَ. ػؤ ُٓطعُك نلاهعُنُّ ٓعُّ    
   ِ  نىكَِ يُؿواوَ ؿكِابًَت ُٓوَ َاْاّ وايُ فُْنُ ثُالَاكّ ؿاوَو ُٓو تُْٗا بُكطلّ يعُػؤّ نعلؿووَو ٖعُوية

 ؿاو ُٖك نىكَِنُ كِاهت ؿَيةًَت و كِاهوطؤيُ. ؿَكبامبىوِْ ؿاوَو بُّ ثًََُّ فُْنُ ؿكؤ ؿَيةًَت يُوتُناِْ
  ِ يعُّ   ًََلؿّ فُْنُ تَُاًاّ نلاهُنُّ )يىهف(ّ نلؿو ؿيوِ نُوا يُؿواوَ ؿكِاوَو طُيٌوُ ٓعُو كِاهعو

اُْ و َعُنلو تُيةُنُباميٌعًإ طعُوكَو    بُفُْنُّ ػؤّ بًةًَت: بُكِاهوِ ُّٓ نلؿَوَيُ يُةلِوةًٌََ وَُنلّ فْ
طلاُْ(.. ؿياكَ ُّٓ ًََلؿَ سُمّ نلؿووَ ُٓو نعلؿاكَ ًعُكَُماكّى ٓابلِووبُكاُْيعُ ثعُكؿَثؤَ بهليَعت و      
بٌاككيَوُوَ، ُٖك بؤيُ ػًَلا بُ يىهف ؿَيةًَت: )َُُّٓ نُ تىوًعت ٖعات يعُبريػؤتِ بعُكَوَو بًٌعاكَوَ      

يٌِ طعىت: )تعؤَ ؿاواّ يًَؼؤًعبىوٕ يعُػىؿا بهعُ بعؤ ٓعُّ        ويُالّ نُي باهِ َُنُ(.. بُفُْنُّ ػؤ
 طىْاُّٖ نُ نلؿت و تؤبُّ تُواو يُالّ ػىؿا بهُ، بُكِاهوِ يُّ ناكَت ؿا يُطىْاٖهاكاًْت(.

ؿا  تلّ هىوكَتُنُيُ نُ ػىؿا تًاّ َُُّٓ ثًٌَىو تُةوريّ ُّٓ ٓايُتاُّْ الّ ػىاكَوَّ بًًَُهِ
  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀپ      ڀ  ڀ  ڀ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ ةُكَىويُ: ط

ڄ  ڄ  ڄ        (1)ڦ  ڦ  ڦٹ      ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ٹٿ  ٿ  (1)ٿ    ٿ

                                                 
 
طىتلاوَ َُُٓ ؿوويًَهـاُْوَّ ُٖيُ، يُنًَُإ: َُبُهوِ يُو طُوكَيُّ ػؤيُتِ نعُ )ععُمينّ ًَوعلَ( واتعُ )وَميعلّ طُزلًٓعُو       ( )اْ٘ زبٞ(: 1)
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  يوضــف وئافــسةتةكاْ
ىهعف( نُوتعُ هعُكماكّ نؤَُيةعُ ٓعاةلَتًَهِ ْاوًعاكو       ُٖواٍَ و قوُو باهِ )ٓايىوؿَيِ ُٓو فْعُ بعُ ي   

ًَىػؤيإ ؿا ؿَياْطىتُوَو يعُالّ يعُنرت باهعًإ ؿَنعلؿو ؿًَعًإ طعىت: )فُْنعُّ         يُنؤكِونؤَُيةُناِْ ْ
و ويووىويُتِ بعُؿناكيِ يُطعٍَُ ؿابهعات،     "عنين" نىكَِ ػنَُتهاكَنُّ ػؤّ ُٖيةٓاوَ بؤ ناكّ ْابُدَِ

مًُّنُيُوَ ُْٓىوَ. واؿياكَ ُٓو فُْ ًَٖٓـَ سُمّ يُو نىكَِيُ نُٓاكاَِ يُبُك بُآلّ ُٓو نىكَِ بُؿَّ ؿاػىا
و ػؤًًَت  ٓاكاَِ بلِيىَو ؿيةِ ثاكَثاكَ نلؿووَو طًُوؤتُ قىآليِ ؿيةِ، دا تؤبًةَِّ ثًَىيوت بُو َُٖىو بَِ
يعُنِ تعُواوو    يِنلؿُْبهات و ثُالَاكّ بـات، بُكِاهوِ بُطلتُٓبُكّ ُّٓ ًًَىامَّ، نُوتؤتُ ًَْى طىَلِا

 ؿووكنُوتُٓوَ يُُٖم(..
يإ ؿَنلؿ و بُْعُكيوِ فْاْعُّ   (ُّٓ قواُّْ ًِٓٓ ٓاةلَتإ نُ يًَُْى ػؤيإ ؿا ٓاوا باهِ فُْنُّ )عُمين

ؿَطلت بُػىؿّ فُْنُّ )عُمين( طًُوُوَو ثَِّ كِاطُيُْلا نعُ يعُ ًَْىفْعإ ؿا     ػؤيإ تىاْر وثالكيإ تَِ
ويٍ بَُُ ثُهت ؿَبًَت و ؿَيُويَت )يىهف( و )دىاِّْ يىهعف( ثًٌعاِْ   ٓؤٕ باهِ ؿَنليَت.. ؿياكَ ُٓ

 ُٓواًٍْ بـات تا ّٓـّ بُْاُٖم يُػؤكِا هُكمٌَْوِ ُْنُٕ وثاناَُْ بؤ ُٖيةىيَووِ ػؤّ بًًََٗٓوُوَ..

                                                                                                                                 
 

 ّ نلؿؤتُوَ، ؿووًًٌََإ: َُبُهوِ يُػىؿاّ ثُكوَكؿطاكيُتِ نُُٓو ٖؤناكاُّْ بؤ ػىيةكاْـووَ.  َِؿايُو د ّ وآلتُنُيُ(و ُّٓ يَُايةِ ؿاكايِ
( نُ بؤفُْنُيعُو )ويوعوىويُتِ ناكَنعُّ يُطعٍَُ     ُٖت ب٘ماْايإ يُّ باكَيُوَ ُْٓـ بريوكِايُنًإ ُٖيُ، هُباكَت بُ )( )ٚيكد ُٖت ب٘ ِٖٚ بٗا(: 1)

ِ  يٛال إٔ زأ٣ بسٖإ زب٘(ناكَّ يُطٍَُ ؿابهات( ًٓٓذا يىهفًٍ ) بهات تا ُٓو ؿابهات يإ مؤكّ زيَ ّ كِيَطاكِاهعوُّ ػعىؿاّ    واتُ طُك ُٓو كِؤًعٓاي
ّ ػعىؿاّ يُبرينلؿايعُ ٓعُوا     ّ ًٌَُُٖيِ ّ ػىؿاو ةُكَإ وٓاوؿيَلّ ّ ػىؿا ُٖيةى ونُوتِ ُْنلؿايُو هاّ وطُوكَيِ بُؿّ ُْنلؿايُو بُكِيَُٓايِ

٘ ّ كِيَطاّ كِاهوِ ػىؿا نُيًَلَؿا بُ ) ُطٍَُ ؿاؿَنلؿ. واتُ بُؿّهلؿِْ كِووْانِ( ُٓو نلؿاكَّ يِٖ بٗا) نعلاوَ ُْيًٌَٗعوىوَ    ( طىماكًوِ زيَبسٖإ زبد
ّ ػؤّ )نُػىويُنِ  تليٍ يُكِاّ ماْايإ ُٓوَيُ: )يىهف( بُثايةُٓكّ ػىوّ هلوًوِ ُٓو ػُياٍَ و )َُِٖ( و بؤٓىوُْ ثًَُٔواُْيُّ ُٖبًَت. كِايُنِ

٘ ّ َُٖىو َلؤظًَهُ( ػُكيو بىوَ َُٖإ ػُياٍَ ثُيلَِو نات، بُآلّ بُؿيوِٓ ) ِٓاهاي بُهرتاوَ.  ّ زيَ ّ نُوتُٓ ًَْى ُٖيةُو هُكثًَِٔ ( كَِّبسٖإ زبد
يـئ يُنُ بُعًُُِت وثاكاهوِٓ. َاَؤهوا )ذلٌ ا و ؿَكنُوتِٓ ٓاوؿيَلّ ّ ػىؿا يُهُكّ (يٍ واتُ ٓاوؿيَلِّ ًٌَُُٖيِبسٖإ زبَُ٘بُهت يُ )

( ُٖدت بد٘  (َ )ابٔ سنّ( ؿَيةًَت: )عالَد١ "بؤ بُكطلّهلؿُْ( َاَؤهواّ )ِٖٚ بٗا " بؤ بُنًٌَهلؿٕ و"ُٖت ب٘بٔ علبٌ(يٍ يُّ كِووَ وَ ؿَيةًَت: )"
 (َ َُٖإ َُبُهت بىوَ. ِٖٚ بٗاَُبُهوِ نىًذي و )
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 بؤ ُّٓ َُبُهوُ كِؤفيَو ؿاوَتًإ ؿَنات وًىيًََٓهِ ُْكّ وػؤًًإ بُ )هُكئ وؿؤًُى(و )نُكَهُّ دعَِ 
ِ  ـاُْوَو قاض كِانًٌَإ وًٌُْٓو ؿاؿاُْوَ( بؤ كِيَو ؿَػات وّ ثاية يعُنِ ؿيعاكيٍ يًُعًَىامّ     مياؿَ كِؤيع

ًَٓإ وٓاَِلامّ سُواْـُْوَؿا ثًٌعإ ؿَؿات، ٖعُك وَى ٓعؤٕ َُٓعُ ًٌَُٖعُ ؿاب وْعُكيوِ ؿَهعت         كَِيني
 كِؤيٌوىإ و ؿًْاثُكهواُْ.

يإ ؿا دًَطري ؿَبعٔ، فُْنعُّ )ععُمين( ةعُكَإ     ّ ػؤ باْطهلاواًٍْ ؿواّ ُٓوَّ ؿئَ وؿاؿًٌَْٔ ويُدَِ
ؿَؿات  بُنًُْنَناِْ ؿَنات ػؤكانًإ بؤبًَٓٔ، ػؤيٌِ ُْٓـ ُٓقؤيُى ؿيًََٓت وُٖك فًَْو وُٓقؤيُنِ ثَِ

تانى بُؿَهوِ ػؤيإ طؤًت وػؤكاى وًَىَو هُومَناًْإ يُت يُت بهُٕ بُثًَُٔواُّْ ُٓو عاؿَتُّ نُ 
و بىوْايُ بؤ يُت نلؿْعِ ػؤكانعُنإ وؿًَعبىايُ نعًُْنَناِْ بعؤّ يعُت       ؿَبىايُ ُٓقؤنإ يُهُك ًََنيَ

 بهلؿْايُ، بُآلّ ؿياكَ يَُُؿا َُبُهوًَهِ طلْطِ ُٖبىوَ. 
ثُت ؿَنُٕ وبُؿَّ  يُناًْإ ثَِ يُت و ٓاةلَتُ ًَىاُْناًٍْ ُٓقؤناًْإ بُؿَهوُوَ ؿَطلٕ و ػىاكؿََُِْ

طايةوُو طُخ ؿَبٔ. يُو هعاتُ ْاهعهاُْؿا )مويعُخيا(ّ     ْإ ػىاكؿًٌُْوَ ػُكيهِ قوُّ ػؤَ وثًَهُْري و
فِْ )عُمينّ ًَول( ػًَلا ةُكَإ بُ )يىهف( ؿَنات نُ بًَٔت بؤالّ ٓاةلَتُنإ وػعؤّ ثًٌعاًْإ ؿات   
تا يُْنيهُوَ بًبًٓٔ. ُٓواًٍْ ٖعُك نُٓعاويإ بُ"يىهعف" ؿَنعُويَت تُموويعُنِ تىْعـ ؿَياْطلَيعت و        

ويَُٓيُّ )يىهف(، ُٖكبؤيَُ يُو وَػوُؿا نت وثلِ ٖعَُىويإ   اؿَبُؿَكو بَِيُ يُكِ كِاؿًَٓةُنٔ بُو دىاِْ
   ّ ّ هُكهعىكَِإ و   بَِ ُٓوَّ ٓاطايإ يُػؤيإ بًَت ؿَهوِ ػؤيإ بُُٓقؤنإ بليٓعـاك ؿَنعُٕ يُبعُك مؤك

يُٖؤَ ػؤٓىوًْإ بُؿيوِٓ )يىهعف( يعُناتِ يعُت نلؿْعِ ػؤكانعُناًْإ ؿا. تُْاْعُت يُبعُك ِكاَعإ         
ؿاِْ مؤكيإ ُٖهت بُٓاماكّ ماَُناِْ ؿَهوًإ ْانعُٕ.   ّ ُٓو نىكَِو هُكْر زيَ ُْوَيإ يُدىاِْووكؿبىو

ّ َلؤظُوَ بىوَ. ثاًإ  ّ ٓاهايِ يُ بُطُوكَ ؿَطلٕ ٓىْهُ يُهُكوو دىاِْ ُٓوإ بُّ ًًَىَيُ ُٓو دىاِْ
ّ  نىوكِيِ نُّ و و بَِ تُواويِو  ّ ْاػِ يُ، بُيةهى ةليٌوُيُنِ بُكِيَنَ بُدىاِْ ؿَيةًَٔ: )َُُٓ َلؤظ ِْ

 كَِوًوُناِْ(.
ِ  نُ ؿَبًًَٓت ًَىاُْناِْ ٖاوؿيـو ٖاوبًُعِ بعىوٕ يعُ هُكهعىكَِإ و     ،فُْنُّ)عُمين( يعإ ؿا   ٖعؤطلي

ؿَناتُوَ بؤيإ و  بُ"يىهف"و نُ َُٖإ ُٖهت وةُكينَيإ ُٖيُ، ػًَلا يُو هاتُؿا )ْاػِ ؿيةِ ػؤّ(ًِ
يًَُْت وثًًٌَإ ؿَيةًَت: َُٓعُ ٓعا ٓعُو نعىكَِ ُْودُواُْ)ةوِ(يُيعُ نعُ       ؿَطُ بُٓاًهلا ًْامّ ػؤيًإ ثَِ

يُّ ػؤّ َُهت  بىوِْ ؿَنلؿ.. َِٓ ػؤ ًَٓىًَِ بُو دىاِْ هُكمٌَْوِ َٓوإ يُهُك ػؤًىيوذي وسُمزيَ
.ٓعا َُٓعُ ٓعُو    .ٖعات ػؤتعإ ماَعـاكنلؿ.    نلؿٕ و يُبريػؤتاِْ بلؿُْوَ تعاواّ زيَ  وهُكهاّ نلؿو ًًَوِ

.ًَٓوواَ يُهُكَُٖإ ًْعامّ ػعؤّ   .نُّ بؤ كِابىاكؿٕ ونُِٓ ُْيًٌَٗت. ُ نُ ويووِ ثُيهًٌَُِْودُواُْي
هىوكّ وهىيَٓـ ؿَػؤّ يُهُك ُٓوَّ طُك طىيَلِايُيةًِ يُّ ةُكَاُّْ ؿا ُْنات ُٓوا يُميٓـاِْ تىْعـ ؿَنعُئ   

 بًَت(.ع هُكننو ًٓٗاُْنلاوع تانى
ُْؿا وكَّ بُكُْؿاو تُْاُْت يًُٖض يُنًَو يُو ٓاةلَتاًُْعِ  بُآلّ )يىهف( يُبُكؿَّ ُٓو ُٖكًَُِو طىكًَِا

وَكطلٕ. بؤيُ  هىوؿّ زيَ بطلٕ و ّ زيَ كِاُْؿَبًِٓ طُك يُو باكَيُوَ ٓاَؤفطاكيًإ بهات تا ُٓواًٍْ طىَّ
ّ ثاكِايُوَ نُ ميٓـاُْنُّ بؤ بلَِػوعًًََٓت، ٓعىْهُ فيعاِْ ًَْعى      ثُْاّ بلؿَبُك ػىؿاّ ثُكوَكؿطاكّ وزيَ

نُُٖك ػلاثعُو   ،نلؿِْ ػىؿا. ثاًإ ؿاواّ يُثُكوَكؿطاكّ نلؿ اِْ بُباًرت ؿَبًِٓ وَى يُ هُكثًَِٔميٓـ
ِ    يُّ ٓاةلَتُناِْ زيَ مياًَْهِ ُٓو َُنلو تُيةُنُبامّ ّ َعُيٌ   ؿووكػاتُوَ تعانى ُْنُويَوعُ بُكَُتلهع

ُكَِّ الؿَكَنإ. ػعىؿاَ ْعناو   يُناًْإ و بُّ كَِْطَُ ببًَت بُيُنًَو يُُْةاّ و طَُقَ ي نلؿٕ يُؿاواناكّ
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ثاكِاُْوَناِْ طريا نلؿو طىْاَ و تاواِْ زيَ ؿووكػووُوَ، ٓىْهُ ُٖك ػىؿايُ نُ بًوُكّ ْعناو ثاكِاْعُوَّ   
 ...يُتِ ثُْابُكاِْ

 ََُُٓ ؿَقِ ٓايُتُناِْ تايبُت بُّ بًُُّ ؿاهواُْنُيُ:
يب  جت  حت  خت  ىب     مب(1)جب  حب  خب  يئىئ  ىئ    ی  ی  ی  ی      جئ  حئ    مئ  ىئ  ط

پ  پ  پ   ڀ      ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    (2)ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ     پمت   

ٿ  ٿ  ٿ        ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦ           ڄ  ڄ    ٺٺ

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ   (3)  ڇڃ  چ  چ   چ  چ  ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ

گ   ڳ  ڳ     ڳ    گ  گ  گ  کڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک     ک  (4)ڎ

 .34–33يوس//ص ڻ      ۀ  ۀ       ہ  ڻڳ  ڱ       ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ
 
 

                                                 
 
 يُناِْ(.  ُ قىوآليِّ بلِيىَو طًُوؤت ّ ُٓو نىكَِ ثُكؿَّ ؿيةِ )ػؤًُويووِ :واتُ( )غػفٗا سبا(: 1)
 ػوت(.  نلؿو كِيَهِ واتُ )هامّ( )أعتدت(: 2)
 نلؿو ُْيًٌَٗت(.  ُْؿإ بىو وبُتىْـّ بُكطلّ و كَِّ–عًُُِت  –واتُ )ػىامياكّ ( )اضتعؿِ(: 3)
 واتُ: )ًَهُض وًٓٗاُْنلاوإ(. ( )ايؿاغسٜٔ(: 4)
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 بةندى ضوارةم
 ))"يوضــــف " هةشيِـــداْ دا((

 -"يىهف " باْطُوام بؤ ثُكهوِٓ ػىؿاّ تاى وتُْٗا ؿَنات  -نلؿِْ  تؤَُتباك نلؿِْ "يىهف " و ميٓـاِْ )
 (ّ يًَو ؿَؿاتُوَ"يىهف" ػُوِْ ُٖكؿوو ٖاوَيةُنُ

 

  كسدُى تؤًةتباز كسدُى " يوضف " و شيِداُى
بَُٓايةُنًُِ كِايإ  يُهُكاْوُكّ ًاكؿا بووبىوَوَ، عُمين و -يىهف-ناتًَو ُٖوايةِ فُْنُّ"عُمين"و  

    ِ  وابىو نُ بؤ ُٓوَّ يُعُيب و عاك و قوُو باهِ هُك مَاِْ ػُيةهًٍ كِمطعاكبٔ، تعُْٗا نعاكّ ميٓعـاْ
كِيَطُٓاكَيُو ؿَبًَت تاواُْنَُ غليَوُ ثاٍَ ُٓو، هعُكَكِاّ ٓعُوَّ نعُ بًُعًَىَيُنِ كِووٕ     نلؿِْ"يىهف"

 يًٌإ بؤ ؿَكنُوتبىو.  -يىهف-ّ تاواِْ و ؿَهجانِ و ؿاوئَ ثانِ وٓاًهلا بَِ
ؿا تًَهُيةُيُنِ ثًَهٗاتىو يُ "ػعُّ" و "ًعاؿّ" بعىو..     باكوؿؤػِ "يىهف" يُناتِ ٓىوُْ ًَْى ميٓـاِْ

ّ بؤ ُٓوَبىو ٓىْهُ بُهوُّ وبُْاُٖم ؿَػليَوُ ميٓـاُْوَو يُؿَكَزلاَِ ُّٓ طلتَُٓ ؿا يُواُْيعُ  ػَُُنُ
يُكِيَنوسىكَععُتِ نععُّ بًَوععُوَ، بُتايبععُتِ يععُالّ ٓععُو نُهععاُّْ يُسُقًكععُت ٓاطععاؿاكْري.. ًععاؿّى   

و ٓاًعىوب  ًَول( ؿَكؿًََٓت و يَُعُنل -ػؤًشايةًًٌِ بؤ ُٓوَبىو نُوا يَُايةِ طُوكَّ ػؤّ )عُمينّ 
)ٚزّب ضبٓد١ ؾدٓعتٗا    ؿووك ؿَنُويَوُوَ.. بُآلّ ٓىوُْ ًَْى ميٓـاًٌِْ هُكَتاّ ػًَلوٓعانُيُى بعىو بعؤّ:   

يُى ؿا ػُآلتًَو ُٖبًَت(، ُٓوَبىو ٖاونات يُطعٍَُ ميٓعـاِْ نلؿْعِ     .. )يُواُْيُ يُْاػِ َُيُٓتَِٓش١(
ٓـاْععُوَ، يععُنًَهًإ: هععُكؤنِ يىهععف ؿا ؿوو نععىكِّ ُْودععُواًٍْ يُؿاكوؿَهععوُّ ثاؿًععا ؿَػليَٓععُ مي
نُْاوّ)َُحلُب( بىو. ُّٓ ؿواُْ ،ٓاونًٌَُنإ بىو و ْاوّ )ُْبؤ( بىو، ؿووًًٌََإ هُكؤنِ ْاُْوانإ بىو

 ثًالٕ طًَلِإ يُؿفّ ثاؿًا طريابىوٕ. –بُتاواِْ 
ْعُوَ..  ؿواّ َاوَيُى يُميٓـإ وْاهًِٓ )يىهف( ُٖكيُنُيإ ػُوًَْو ؿَبًًَٓعت و بعؤ )يىهعف(ّ ؿَطًَلِ   

يُنًَُإ ؿَيةًَت: يُػُومن ؿا ؿيوِ تليَِ ؿَطىًِ تا )َُّ(ّ زيَ ؿكوهعت بهعُّ(، ؿووًٌََعًإ ؿَيةًَعت:     
ّ ؿَػىاكؿ(.. ٓعُّ ؿوو نعىكَِ ؿاوا    )ًٍَٓ ػُومن بُوَوَؿّ نُ ْامن يُهُك هُكّ ُٖيةطلتبىوو بايةٓـََ زيَ

ؤيإ ؿَكنُوتبىو ماْوعوِ تُةوعرينلؿِْ   يُيىهف ؿَنُٕ ُٖكؿوو ػُوُْنُيإ بؤ يًَو ؿاتُوَ ؿواّ ُٓوَّ ب
 ّ تًَـايُ.. و ٓانُػىامّ ػُوِْ ُٖيُو يُطٍَُ ََُُٓ ؿا هًفُتِ ػؤثاكيَنّ

)يىهف(يٍ يُطٍَُ ُٓوَؿا ٓاَافَ بؤ ًْعُُتِ ػىؿا ؿَنعات يُيًَهـاْعُوَّ ػعُوٕ ؿا، ؿإ بًُْعُعُتًَهِ     
  ِ مآًًْعاِْ ثَّعـاوَ، بعؤ صيىوْعُ      ؿيهَُ ؿا ؿًََْت نُ ماْووِ ْاؿياكَنإ )َغًبات(عُ وػعىؿا هلوًعو

ِ   ؿَتىاًَْت دؤكّ ُٓو ػؤكانُيإ ثَِ  بًةًَت نُ يُميٓـإ ؿا ثًَّإ ؿَؿكيَت ثًٍَ ُٓوَّ بًبًٓٔ و بعنأْ ٓع
يُ. ػىؿاَ ُّٓ َُهُيُ ةُيبًًاُّْ بُتايبُتِ بُو هجاكؿووَ، ٓىْهُ تُْٗا ػىؿاّ بًُعًَىَيُنِ ثىػعت   

وُْيٌِ ًٌَٖوىوَ ٖاوبَُ و )ًعُكيو( بعؤ    ُْنلؿووَ بُٖاوَيةِطُكؿ ثُكهوىوَو ًٖض نُي وًوًَهِ  وبَِ
ٓىْهُ ػؤّ ؿووكَثُكيَنطلتىوَ يُكِيَبامَ ُٓوتُنُّ ُٓو طُيُّ باوَكِيإ بعُبىوِْ   ،ػىؿا ؿابٓليَت، ُٖكوَٖا

 يُو باوَكِيٍ بُكِؤفّ ؿوايِ ْآًَٖٔ: ػىؿا ِْ
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   ﮹  ﮺   ﮸ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷ط

        ﯀ ﯁                          ﮿﮻     ﮼ ﮽     ﮾

حئ    جئ         ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ     ۈ      ۈ  ٴۇ  ۋ

 . 37–35يوس//ص حب  خب    مب  ىب  يب   جت  حت  خت  مت  ىت  يت    جبمئ  ىئ  يئ
 

 "يوضف" باُطةواش بؤ ثةزضتِى خوداى تان و تةُٔا دةكات
ُٓو طلتىوػاُْيُ مؤك ٖاوهؤمو ٖؤطلّ )يىهف( بىوٕ و كِيَنيَهِ مؤكيًٌإ بُٖؤّ يًَهـاُْوَّ  ميٓـاًًْاِْ 

كِؤفُْيًُُوَ ُْٖـيَو يُُٖوايةعُناِْ ْاؿيعاك )ةعُيب(ّ ةًَلنعلؿٕ،      ػُوُْناًْاُْوَ يَّـَطلت نُيُّ نوو
ؤيًإ بؤؿَكػعات نعُ   يُوَ ْاهٓاَُّ ػ )يىهف(يٍ َُُّٓ بُُٖيةًَهِ يُباكو ثًَىيوت ؿَبًِٓ تا يُّ كَِّ

   ِ يعُ، ًٓعـّ ؿَهعت ؿَنعات      يُض بَُٓايةُيُنِ كَِهُُْو ُٓكنِ كِاهوُقًُّٓ هُكًعاِْ بُكاَبعُكيإ ٓع
ّ  بُٓاَؤفطاكّ نلؿًْإ وباْ  نلؿًْإ بؤ هُكٓايًِٓ ػىؿاّ تاى وتُْٗا، ثاًإ كِووٕ نلؿُْوَّ ثىوُٓيةِ

 ببُهوًَت. يُ ثٌوِ ثَِ ِ ِْنُ ًٖض بُيةطُوًٌْاُْيُن ،)كِيَبامّ ٖاوٍََ بؤ ػىاؿاْإ(
ّ ؿَطىتٔ: )َعٔ ٖعًض ٓعايًَٓهِ ؿاْعًَُٖٓاوَو ؿاُْكًِعوىوَ، بعُيةهى        )يىهف( بُّ ًًَىَيُ ؿَيـواْـٕ وثَِ

      ِ ّ  ًىيَٓهُوتىوّ ٓايًِٓ كِاهوُقًُّٓ باب وباثريامن )ابعلاًِٖ و اهعشام و يعكعىب(ّ نعُ ػعىؿا كِيَُٓعاي
َ كِاهت وؿكوهوُّ نُ ؿَكباكَّ ثُكهوِٓ ػىؿايعُ بُتعُْٗا.   نلؿووٕ بؤهُك باوَكِّ كِاهوُقًُٓو ُٓو عُقًـ

ََُُٓ ةُمٍَ وبُػٌٌِ ػىؿايُ يُهُك ًَُُٓو يُهُكػُيةهًٍ ناتًَو ًَُُّٓ بعؤالّ ػعُيةهِ ْعاكؿ تعانى     
ِ     كِيَُٓىوِْ يعُ بعُ    يإ بهُئ بؤ هُك ٓايِٓ كِاهت. بُآلّ مؤكبُّ ػُيةهِ ٓعُّ ةعُمٍَ وبُػٌٌعُ ػعىؿاي

ِ  و ْهىويةِ باوَكِّ و باوَكًَِٖٓاُْوَ وَكْاطلٕ، بُيةهى بُبَِ هىثاي وًىنلاُْ بقيَلّ ّ  نلؿُْوَ بُكبعُكَناْ
 ..ؿَنُٕ(.

يعإ ؿَيةًَعت: )ٓايعا ٓعُْـ      ثاًإ "يىهف "يُؿواْـِْ ُٖكؿوو ٖاوكَِِّ ًَْىميٓـاِْ بُكؿَواّ ؿَبًَعت وثعَِ  
وبَّٗاوَيةعُّ نعُ بُهعُك    ػىؿايُى بؤ َلؤظ باًرتَ نٌَُ بؤ ُٖكيُنُيإ نُض نات، يإ ٓعُو ػعىؿا تعاى    

َُٖىو ًوًَو ؿا باآلؿَهوُ؟ ُٓو ػىاوَْـَ ًَُُُٖٓٔ ويًَو دىؿاياُّْ ًَٓىَ ؿَياْجُكهذي يعُدًاتِ )اب(  
تُْٗا ُْٓـ ْاويَهٔ نًَُٓىَ ػؤتإ وباب و باثرياْوإ بؤ ُٓو وَِٖ وػُياآلُْتإ ؿاْاوٕ نعًُٖض ودىؿيَهًعإ   

ى يإ بُيةطُيُنِ )عُقًةِ(يٌوإ يُهُك ًعُكعًُتِ ثُكهعوًٓإ   يُ، تُْاُْت ًٖض بًاْىويُ يُواقًع ؿاِْ
بُؿَهوُوَ ًُّْ بؤ قُْاعُت ثًََّٗٓاِْ ُٖك نُهًَو نُ يعُدًاتِ ػعىؿا)اب( بًاْجُكهعوًَت. يًَعلََ ؿا     
سىنُِ دًانُكَوَ يُهُك )مآًِْ ػىؿاّ ُٖم وُٓوَّ ًايووُّ ثُكهوُٓ( ُٖك بؤ ػعىؿا)اب( ػؤيعُتّى   

تل نُض ُْنليَت. دا ُٖك َُُٓيُ  ًُٓـّ ةُيلّ ػؤّ ُْثُكهرتيَت وٌَ بؤ ًٖض ًوًَهِةُكَاِْ نلؿووَ ن
ٓايِٓ كِاهت وكَِوإ نُ بُُْٓـَٖا ؿَاليُت وبُيةطُوَ بؤ َلؤظ كِووٕ بىوَتُوَ. نُِٓ مؤك نُي يُػعُيةهِ  

 ْاياُْويَت بُّ بُيةطُكِؤًٓاُْ كِيَُٓايِ بهلئَ وثُّ بُّ كِاهوًُّ ثلًٓطـاكََ ْابُٕ:
ٺ  ٿ  ٿ    ٺپ  پ                ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ        ٻ  پط
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ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ       ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ  

گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ   گڑ  ک  ک  ک        ک   ڑڈ     ڈ    ژ  ژ  ڎ(1)ڍ  ڌ  ڌ  ڎ

 .43–38يوس//صڳ  ڱ
 

 خةوُةكاُى ٓةزدوو ٓاوةهَةكةى هيَم دةداتةوة -يوضـف  -
يُناِْ بؤ ُٖكؿوو ٖاوكِيَهُّ ًَْى ميٓـاِْ تُواو ؿَنات، ؿيَوُ هعُك   يىهف ؿواّ ُٓوَّ ثُْـو ٓاَؤفطاكّ

ّ  َِوَآلَِ ثلهًاكَناًْإ يُهُك يًَهـاُْوَّ ػُوُْناًْإ، بؤ تُةوريّ ػُوِْ هُكؤنِ ٓاونًٌَُنإ، ثع 
بًَعت   ؿَؿَّ وَعقؿَت زيَ  ؿَيةًَت: )تؤ ُٖك ػؤًبًت وٓاوت كِووٕ بًَت ُٓوا َٔ َعقؿَّ كِمطاكبىوْعت ثعَِ   

تاواًْت يُو ثًالُْؿا نُ تؤًِ تًَـا تاواْباكنلابىويت، بُّ  ثاؿًا يُفياْوا ؿَتًًَٗةًَوُوَ يُبُك بُكآُت وبَِ
ٌِ ثاؿًا ؿًًَََُٓوَ(.. ؿَكبعاكَّ يًَهـاْعُوَّ   مواَُْ ٓاماؿ ؿَنليًَت و يُهُك ناكّ داكاْت وَى ٓاونًَ

ػُوِْ هُكؤنِ ْاُْواناًٍْ، ؿَيةًَت: )بُآلّ تؤ ُّٓ هُكؤنِ ْاُْوايإ ؿَبًَت يًَِ ببىوكيت طُك بُكِاهوّى 
كِاًهاواُْ ػُوُْنُت بؤ تُةوريبهُّ، ٓىْهُ ؿَبًَعت يعُناكوباكو ٓاكَْىوهعِ ػعؤت ٓاطعاؿاك بهليًَعت،       

و ػُوُّْ ؿيىتُ ثاؿًا سىنُِ نىًوٓت بُهُكؿا ؿَؿاو يُؿاك ؿَؿكيًَت وبايةٓـََ ُٓويٍ ُٓوَيُ بُثَِّ ُٓ
ًَوعُوَ نعُ تعؤ بًُعـاكيت نعلؿووَ يعُو ثًالْعُؿا يعُؿفّ          ؿوايِ يُهُكت ؿَػؤٕ، ٓىْهُ بؤيإ كِووٕ ؿَب

 ..ثاؿًا(.
ُ  ثاًإ "يىهف" كِووؿَناتُ ُٖكؿوونًإ وثَِ ّ كَِْطعُ ؿاوَ  يإ ؿَيةًَت: )ًٓرت ػىؿاّ َُمٕ بلِياكّ ػؤّ بع

نُ َٔ بؤّ كِووٕ نلؿُْوَ، ُّٓ بلِياكََ ًٖض كِيَطلو بُكبُهوًَهِ يُبُكؿََـا ْابًَت. َٓعًٍ يُػؤَعُوَو   
ّ هلووَ وًًٓٗاَِ ػىؿاّ ثُكوَكؿطاكّ ؿَؿويَِ يَُُكِ يًَهـاْعُوَّ   بُٓاكَمووّ ػؤّ ْاؿويَِ، بُيةهى بُثَِ

 ُٖكؿوو ػُوُْنُّ ًَٓىَ(..
كّ ٓاماؿبىوِْ بؤ ؿيَت ويُناتًَهـا ػُكيو بىو يُميٓـإ ؿَكؿَٓىو، )يىهف( ؿاواّ هُكؤنِ ٓاونًٌَإ بلِيا

نلؿِْ( بُثاؿًا بطُيًَُْت ناتًَعو   بُهُكٖاتِ يىهف وَُهُيُّ ميٓـاِْ :يًَهلؿ بُهُكٖاتِ ػؤّ )واتُ
ٓعاو   ّ نعلاوَ تعانى يعُناكوباكّ بهؤيةًَوعُوَو     ّ ؿَطات، يُطٍَُ باي نلؿِْ ُٓو مويةِ وهعوَُُّ زيَ  ثَِ

تاواُْو ثاًعإ ٓعُو مويةعِ وهعوَُُّ      بَِ -يىهف-نُ ،ؿا غًًٌََٓوُوَو بؤ ثاؿًا كِووٕ بًَوُوَ بُنًٌَُنُّ
ِ    يُهُكالبات نُ بُْاكَِوا ؿَكُٖقِ ّ يُكِاؿَبعُؿَكّ   نلاوَ. بُآلّ هُكؤنِ ٓاونًٌَعُنإ يُبعُك ػؤًعشاية

نعععُ  ،بريّ ؿَٓعععًَتػعععؤّ بُبؤْعععُّ يُميٓعععـإ ؿَكٓعععىوًُّْوَو يُبعععُك ناكوبعععاكّ مؤكيٌعععِ يعععُ
ؿا ُٖيُ ناتًَعو   باهِ)يىهف(وطلةوُناِْ يُالّ ثاؿًا بهات. ؿياكَ ََُُٓ ػىويُنُو يُمؤكبُّ ػُيةهِ

ياِْ تُْطاُْيإ بريؿَنُٕ. بًَطىَإ  يُوَو ٖاوكَِّ يُؿواّ تُْطاُْيُى ؿَنُوُْ ػؤًّى ًاؿّى ٓاهىوؿَيِ
تليٍ يُميٓـإ ؿاَايُوَ،  ىهف( ُْٓـ هايةًَهِبُٖؤّ ُٓو يُبريٓىوُْوَيُّ هُكؤنِ ٓاونًٌَُناًٌُْوَ )ي

                                                 
 
 بُيةطُ، صيىوُْ، ثاناُْ، ثاهاو ... ( ضًطإ: 1)
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 ( هاٍَ ؿَطُيًَُْت..9-3ٖاتىوَو َاْاّ ًَْىإ )بكع ضٓني( ُٖكوَى يُٓايُتُنُؿا وًُّ )
ُّٓ ؿيَلاُّْ ثًٌَىوَ ثىػوُّ َاْاّ ُّٓ ةُكَايٌوُّ ػىؿايُ يُّ ٓايُتاُّْ بًًَُهِ ؿيهعُّ هعىوكَتِ   

ہ  ہ  ہ       ۀ  ۀ    ڻڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ"يىهعععف"ؿا: ط

ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳         ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹    ھہ  ھ

 .42–41يوس//ص  (1)﮺  ﮻    ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁  

                                                 
 
 ( هاٍَ ؿَطُيًَُْت. 9 – 3اتُ )ُْٓـيَو( نُ بؤ َاوَّ ًَْىإ )و( )بكع(: 1)
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 بةندى ثَيهجةم 
 ))يوضـــف.. وةشيسى ثادغا((

ًُٓوَ يًَهؤية -"يىهف" ػُوُْنُّ ثاؿًا يًَو ؿَؿاتُوَ  -هُكؤنِ ٓاونًٌَُنإ يُالّ "يىهف" -ػُوِْ ثاؿًا )
 (ثاؿًا وَماكَتِ ؿاكايِ بُ "يىهف" ؿَهجًَليَت -يُثًالُْنُ 

 
  خةوُـى ثادغــا

ّ  ،ؿواّ ُٓو ُْٓـ هايةُّ ِ    نُ )يىهف( يُميٓـإ ؿا بُهعُك ّ ًٓالٖعِ وابعىو    بعلؿ ػىاهعوِ هُكثُكًعو
ُبًَت بوجًَليَت، ػىؿاَ طُك ٓرياؿَّ يُهُك ًعوًَو ٖع   يُميٓـإ ؿَكبًَٔت و بُكمتلئ ثًُّ ؿًْايًٌِ ثَِ

داكيَهًإ يُناتِ ْىوهوّٓـا، ػعُوًَْو ؿَبًًَٓعت وبَّٔعاكاَِ     (1)ٖؤناكَناِْ بؤ ؿَهوُبُكؿَنات. ثاؿًا
ؿَنات وتلي وبًُِ يَّـًٌَْعًَت، ؿيعاكَ ػعُوًَْهِ هعآَاى بعىوَ، بؤيعُ ٓعُْـئ )نعاٖري( و سعُنًِ          

وام سعُوت َاْطعاّ قُيةعُو    يإ ؿَيةًَت: )َٔ يُ ػُومن ؿا ؿيوِ سعُوت َاْطعاّ يعُكِو ال    نؤؿَناتُوَو ثَِ
   ِ  ؿَػؤٕ. ُٖكوَٖا سُوت طىيةُطُصيِ هُومو سُوتِ وًهِ بًِٓ، طُيؤ ًَٓىََ َاْاّ ُّٓ ػُوْعُّ بعؤ ًع

 و كِووٕ نلؿُْوَّ َُبُهوُنُيوإ ُٖيُ(..  بهُُْوَ طُك تىاْاّ تُةورينلؿِْ
إ يَّوًَو ٓىو و ُٓو هُك يإ بؤ ثاؿًا طلتبىو بُو ػُوُّْ ْاوبلاو ثًُؤنإ وهُكي ُٓو نؤَُيةَُ نُ طىَّ

تًَهٔىوًًُْإ ثًَىَ ؿياكبىو. يًَُْى ػؤيًٌإ ؿا كِاويَعقيَهًإ نعلؿو ؿوايعِ وَآلًََهعِ واّ ثاؿًعايإ       زيَ
ّ ػؤياُْوَ هُكٓاوَّ طلتبىو، وَآلَُنًًُإ ٓعُوَبىو طىايعُ ٓعُّ دعؤكَ      ؿايُوَ نُ يُدٌُٖ و ُْةاَِ

    ُ ناكوباكو ٖعُيةى ونعُوتِ كِؤفاْعُؿا، بعُيةهى تعُْٗا ٓعُْـ       ػُوْاُْ ًٖض ثًَىؿاْطًَهًعإ بعؤ ؿاْاْليَعت يع
ْاوَكِؤنُناُْ نُ يُُٓزلاَِ ُْٓـ ػُووػُيايةًَهِ ثاؿًا ػؤيعُوَ   تًَهُيةُيُنِ ُْٖـيَو يُػُوُْ بؤَ وبَِ

ؿكوهت بىوٕ وٓاَافَ بؤ ًٖض ًوًَو ْانُٕ.. نُِٓ يُطعٍَُ َُٓعَُ ؿا ٓعُو نعاٖري و سُنًُاْعُ ؿاًْعإ       
 يُ..  إ ويَلِاّ ُٓو قواًًُْإ ًٖض ماْووًَهًإ يُباكَّ يًَهـاُْوَّ ػُوُْوَ ِْبُوَؿاْابىو نُ ُٓو

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

ٻ  پ  پ      ٻٱ  ٻ  ٻی   ی  ی    ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ی   ۈئۈئ

.44–43يوس//صپ   پ
 
 

  ضـةزؤكى ئاوكيَػةكاْ هةالى يوضـف
ّ يُثلهًاكّ ثاؿًا بىو ؿَكباكَّ ػُوُْنُّى ٓاطاؿاكّ وَآلَِ ناٖري  ونًٌَُنإ ناتًَو طىآهُكؤنِ ٓا 

                                                 
 
)ثاؿًاًىاُْنإ(،ُْٖـيَو : ْلاوَ،واتُ يإ زيَ،نُ ْاوّ)ًٖهوؤي(، يإ ؿاطرينلؿووَو يُواَُْ بىوَ-ًَول-نُ، بًاًًْاُْ بىوَ ُّٓ ثاؿًايُ يُو (1)

 ؿًََْٔ. تليٍ بُ)ةًًٓكِ(يإ ؿا ًََقووْىوي بُعُكَبًإ ؿاؿًََْٔ، ُْٖـيَهِ
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و ؿَهوُ و ؿايُكَنًُِ بىو يًًَُىامّ يًَهـاُْوَّ ػُوُْنُّـا نُ دطُ يُ ثًٌاْـاِْ ُْةاًًَإ يُبابُت 
ًَعلا ٓعُّ )ؿضيعُِْ طفعت و طع          ؤو يًَعـوإ  تُةوريّ ػُوُْوَ تعُعبرييإ يعًُٖض ًعوًَهِ ؿّ ْعُؿَنلؿ، ػ

يُػُوُْ(ياؿطاكَناِْ كِابلؿووّ بُبريًَٖٓايُوَ و كِوػواكّ )يىهف(ّ نُوتبىوَوَ بُكٓعاو. ٖعُكوَٖا يعُو    
ّ )يىهف(ّ يُ تُةوريَناِْ ػُوٕ ؿا بؤ ؿَكنُوت،  و ًاكَمايِ هاتُؿا هُكؤنِ ٓاونًٌَُنإ يًَٗاتىويِ

ثاؿًايإ ؿاوَو ثًّإ ؿَيةًَت: )َٔ ؿَتىامن  ُٖك بؤيَُ نت و ثلِ كِوو ؿَناتُ ُٓو نؤَُيةُّ نُ ٓىاك ؿَوكّ
نُهًَهوإ بؤ ؿَهًٌٓإ نُّ نُ ُٓو ػُوُْتإ بؤ تُعبري نات ُٓويٍ نعىكِيَهِ ُْودعُوإ )ةوِ(ععُيُ و    

َو َٔ و هُكؤنِ ْاُْوايإ يُطُأل ُٓوؿا يُميٓـاْـا بىوئ، َُٓعَُ بعُو بُيةطُيعُّ ًَُٓعُ     -يىهف-ْاوّ 
ِ ْاُْوانإ( ُٖكيُنَُإ ػُوًَْهُإ ؿّى بؤَإ طًَلِايُوَو ُٓويٍ نعُ  ُٖكؿوونُإ )واتُ ػؤّ و هُكؤن

بؤّ يًَهـايُٓوَ، كِاهوطؤو ميلَى بعىو يُيًَهـاْعُوَّ ػُوْعُناصيإ ؿا، ٓعىْهُ ٖعُكؿوو ػُوُْنعَُإ وا       
ؿَكٓىوٕ و بُث ّ يًَهـاُْوَنُّ ُٓو بُؿّ ٖاتٔ. دا ُٓطُك دُْابِ ػاوَٕ ًهؤّ )ثاؿًاَإ( ؿًَََٓليَت 

 ُٓوا ؿَِٓ بؤ الّ و تُةوريّ ُٖكَ كِاهت و ؿكوهوِ يُهُك ػُوُْنُّ بؤ ؿيَُُٓوَ(.  -يىهف-الّ بؤ 
ثاؿًاو َُٖىو ُٓواُّْ ٓىاك ؿَوكيٌِ قايٌ بىوٕ بُوَّ ُٓو نابلايُ )هُكؤنِ ٓاونًٌَُنإ( بًَٓلٕ بؤ الّ 

وَ ؿكيَعقَّ نعُ يَّعِ    ؿا نلؿ ؿواّ ٓعُو َعا   )يىهف( يُميٓـإ ؿا. ُٓويٍ هُكؿاِْ يىهفِ يُميٓـاُْنُّ
 ؿابلِابىو و يُميٓـإ ٓاماؿ نلابىو داكيَهِ تل ؿيـاكّ نلؿَوَ، بُآلّ طىَاِْ ُٓوًَِ ُٖبىو نعُ طًعُيِ زيَ  

ّ يُالّ ثاؿًعا ْعُنلؿووَو طلةوُنعُّ ثع      -يىهف-بهات يُهُك ُٓوَّ ؿواّ يُميٓـإ ؿَكٓىوِْ باهِ 
وُوَ نُ بُٖؤّ ُْٓـ كِووؿاويَهِ تايبُت بُػؤيعُوَ  ُْطُياْـووَ، يُبُك َُُٓ ػًَلا ثاهاوّ ُٓوَّ بؤ ؿيًََٓ

بؤ ثاؿًا بهات. ؿواّ ُّٓ ثاناُْيَُ ٖؤّ هُكؿاُْنُّ  -يىهف-بريّ ٓىو بىو باهِ نًٌَُو طلةوُناِْ 
بؤ كِووٕ ؿَناتُوَو ث ّ ؿَيةًَت: )ُّٓ ُٓو نُهُّ يَُُٖىو وتُيُنت ؿا كاهوطؤ بىويت ػُوًَْهُإ ُٖيُ 

ُو بؤَإ يًَو بـَكَوَ، ػُوُْنَُ َُُٓيعُ  سعُوت َاْطعاّ قُيةعُويإ يُػعُوا      نُ ػُيةهًَهِ تل ؿيىياْ
نُ سُوت َاْطاّ يُكِوالوام ؿَياةؤٕ، ُٖكوَٖا سُوت طىيةُطُصيِ هُوميإ يُطُأل طىيةُ طُصيِ وًو  ،ؿيىَ

بًة  تا ؿا ثًَهُوَبًًٓىَ يَُُٖإ ػُوٕ ؿا. دا يىهف تؤَ سُقًكُتِ ُّٓ ػُوُْو ُٖوايةُ ًاكاوَنُضيإ ث  
 ...ّ كيَنو ثًُو ثايُّ تؤ يُ ماْوت ؿا بنأْ( ًٍَٓ بُػاوَُْنُّ بطُيُصيُوَو بًُهِ ُٓواًٍْ طلْطِ

ُّٓ ُْٓـ ؿيَلَّ ثًٌَىوَ ًًهاكو واتاّ ُّٓ ؿوو ٓايُتُّ هىوكَتُنُيُ نُ ػىؿا تًايإ ؿا ةُكَىويُ: 
ٿ  ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ    (1)ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺط

ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    (2)ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ

 .46-45يوس//ص چ  چ     چ
 

                                                 
 
 )ؿواّ َاوَيُنِ مؤك بريّ نُوتُوَ(.  :واتُ( )ادنس بعد أ١َ(: 1)
 ؿا.  الوامّ يُ يُ نُ ويَُّٓ ِْ، ُٓو ٓافَيةُ ُٖكَ يُكِو الوامَّ :و )عذف(َ،واتُعذفا٤(نؤ)طيع(ّ ) )عذاف(: (2)
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 يوضـف خةوُةكةى ثادغا هيَم دةداتةوة
"يىهف" نُ طىآّ يُّ دؤكَ ػُوُْ ؿَبًَت بؤّ ؿَكؿَنُويَت ُٓوَ ُٖوايةِ ٓعُْـ ناكَهعاتًَهِ ْاػؤًعُ    

وُْنعُؿا ٖعُوايةِ ٓعُو ناكَهعاتاُْيإ ثع       يُؿاٖاتىوؿا. ُٓويٍ ويَلِاّ ُٓوَّ يُهُكَتاّ يًَو ؿاُْوَّ ػُ
تعا بوىاًَْعت يعُو    ،ؿَيةًَت، بُآلّ يَُُٖإ ناتـا ُْٓـ ٓاكَهُكيَهِ ثًَىيوت و ًًاويًٌإ بؤ ؿَػاتعُ كِوو 

 ؿَكبامبٔ. (ًَول)قُيلاُْ نىًٓـَيُّ ُٓو كِؤفطاكَّ
ٓعُّ ػُوْعُ وآلتعِ     "يىهف" بؤ تُةوريّ ػُوُْنُّ"ثاؿًا" بُهُكؤنِ ٓاونًٌَُنإ ؿَيةًَت: )بُطىيَلَّ

ّ بُهُكؿاؿيَت، بُآلّ ؿَبًَت ُٓو  و ؿإ و ػًَلو بًَلّ نٌوىنايةِ "ًَول" سُوت هايةِ ثلِ يُؿاٖاتِ ؿَةأل
و ماكاُْتإ هاأل يُؿواّ هاأل بُكؿَواّ بهًًَةٔ و طُمن و دؤّ تًَـا بًَٔٓٔ و نؤًًٌَهِ مؤك غُُْ طُكِو  مَوّ

ناًْإ ؿا بًاًًَْٗةُٓوَو ؿَهوًإ ثًَعىَ بطعلٕ و ًَٖٓعـَّ زيَ َعُػؤٕ     ُٓوًَِ ؿَيـكووُْوَ يًَُْى طىيةُطُصيُ
تُْٗا نًََُهِ واّ ُْبًَت نُ هُةًةُتِ و ْاكَِسُتًوإ ًًَُْٖةًَت، ٓىْهُ ؿواّ ُّٓ سُوت هايةِ ثلِ ػًَعلو  

 ِ و ب ؿاٖاتِ(يوعإ تعىوَ ؿَبًَعت و ٓعُوَّ يعُوَوثًٍَ ٖعُيةوإ        ػؤًّى ؿاٖاتُ، سُوت هايةِ )وًعهاْ
َو ثاًُنُوتوإ نلؿبىو بُناكّ ؿيَٓٔ و ًِٖٔ واّ زيَ ْاًًَٖةًَوُوَ َُطُك تُْٗا ُٓوَْـَّ ُْبًَت نعُ  طلتىو

يًُوإ هايةًَهِ بُؿاٖات و ثعلِ ػًَعلو    و ُْبىِْ ببًَت بُ تؤو بؤ ٓاْـْوإ. ؿواّ ُّٓ سُوت هايةِ ُْٖاتِ
بُ بُكُّٖ و ؿاٖعاتِ مؤك ؿَبىفيَوعُوَو    بًَلتإ بؤ ؿيَت نُ ػُيةهِ بُ )باكإ( ؿَبىوفيَُٓوَو مَوّ و ماكيٍ

 ػؤكاى و ُٖك ًوًَهِ وَى )تلآ و مَيوىوٕ( نُ كِؤٕ وًُكبُتًإ ُٖبًَت بؤ ػُيةهِ ؿَهوُبُك ؿَنات.
ڈ        ڈ  ژ    (1)ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎُكوَى ػىؿاَ ةُكَىويُ: طٖ

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ    گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ 
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 هيَلؤهَيِةوة هةثيالُةكة
هُكؤنِ ٓاونًٌَُنإ تُةوريّ ػُوُْنُّ بؤ ثاؿًا بلؿَوَو ثاؿًاَ مؤكّ ث  ًاؿَإ بىو و ماًٌِْ نعُ  

ِ    ُٓو يًَهـاُْوَيُ يُطُأل ػُوُْنُّ ًَة ععُقًةِ   ّ ؿا ؿَطىزلًَت و ُٓوََ بُيةطُيُ يُهعُك تعُواويِ و نعا
 ِ طلْطعِ   يًَهـَكَوَنُّ، بؤيُ ةُكَاِْ نلؿ بًًَٗٓٔ بؤ الّ ػؤّ تا ؿاواّ كِووٕ نلؿُْوَّ ُْٓـ اليعًَُْه

و ُٓو ػىاهوُّ ثاؿًاّ ثعَِ طُياْعـ، بعُآلّ    -يىهف-ُٓو ػُوُّْ زيَ بهات. ًَْلكاوّ ثاؿًا ٓىو بؤ الّ 
لؿ ٓعُو تؤَُتعُ ْاكَِوايعُّ يُهعُك     )يىهف( مؤك ثُكؤًِ ٓىوُْ ؿَكَوَّ ميٓـإ ُْبىو، بعُيةهى ؿاواّ نع  

البربيَت نُ بُْاُٖم ػلاوَتُ ثايةِ، ؿَْا ُٖك هىكَ يُهُك َاُْوَ يُميٓعـإ ؿا. ؿاواناكيٌعِ يًَُْلكاوَنعُ    
ُٓوَ بىو بطُكيَوُوَ بؤ الّ ثاؿًاو ؿاواّ زيَ بهات يُو ثًالُْ بهؤيةًَوُوَ نُ يُؿفّ ُٖيةبُهعرتابىو و ٓعُو   

                                                 
 
ّ ُّٓ ٓايُتُ باهِ نلؿووَ ماْوعوِ ْعىيٍَ ثع ّ طُيٌعوىوَ نعُ      ؿا بًًًَٗةُٓوَ( ُٓوَ نُ َاْاّ ُٓوَيُ يًَُْى طىيةُطُصيُنُّ( )فرزٚٙ يف ضٓبً٘(: )1)

يعُنإ و   ًٌَِٖوُٓوَّ ؿاُْويًَةُ يًَُْى طىيةُطُصيُناًْإ ؿا يُناتِ ُٖيةطلتٔ و ثاًعُنُوت نلؿًْعإ ؿا ًعًَىاميَهِ ثاكاهعوًٓاُْ يُةانوعُكَ هلًَعو      
( ُت و َاؿؿَ ػؤكانًُناِْ ؿَثاكيَنكيَت. دا نُوابىو )ذلُـ ثًَغَُبُك)يًََُلووَ مياْبُػٌُنإ، دطُ يََُُ ؿاُْويًَُنُ بُّ ًًَىامَ َُٖىو هًف

ِ َُٓعُّ  نُ قىكٓاِْ ػىؿاّ بؤ ٖاتىَ يُنىآ ُّٓ كِاهوًُّ ماْووًاُّْ يُػؤوَ ًَٖٓاوَ طُك ػىؿا بؤّ ُْْاكؿبًَوُ ػىاكَوَ؟ ِٓ ػؤ )تُوكات(يٍ باه
يُنُّ  اهوِ َُُٓ َىعذًنَيُنِ ماْووِ قىكٓاُْو بُيةطُيُ يُهُك كِاهوِّ ثًَغَُبُكيَوُِْنلؿوووَ تا بطىتليَت يُتُوكاتُوَ ًَٖٓاويُتِ، بُيةهى بُكِ

 (.ذلُـيٍ)
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ؿاوَتِ فُْنُّ )عُمينّ ًَول(ؿا ٓاَاؿَببىٕ و ؿَهوِ ػؤيإ تًَـا بلِيبىو  ٓاةلَتاَُْ باْ  بهات نُيُ
 بىوٕ تانى ُْٓـ ًاًٖـيَهِ ُٓو نًٌَُيُّ بٔ.  نلؿِْ ِٓ يإ بجلهًَت ٖؤيُناِْ ميٓـاِْ زيَ

ّ بُثاؿًعا طُياْعـ. ؿيعاكَ ثاؿًعانَُ هع وؿووّ ْعُنلؿووَ       -يىهعف -ًََْلكاوَنَُ طُكِايُوَو ثُياَِ 
ّ ُٓوَّ ؿاواّ نلؿبىو. بؤ ُّٓ َُبُهوَُ ْىيَُٓكّ ػؤّ بؤ الّ ُٓو ٓاةلَتعُ ؿاوَتهلاواْعُ   يُيًَهؤيةًُٓوَ

يإ زيَ ؿَنات، يُو ناتُؿا فُْنُّ -يىهف-ؿًََْليَت و ؿاواّ كِووٕ نلؿُْوَّ سُقًكُتِ ُٓو َُهُيُيُّ 
ؿَيةًَت: )ٓعُكآ بؤٓعِ    ْىيَُٓكّ ثاؿًا( بُ ٓاةلَتُنإ :)عنين(يٍ يُطُيةًإ ؿا ٓاَاؿَ ؿَنليَت. ُٓو )واتُ

ًَعىَؿا          -يىهف-ًَٓىَ ويووىوتاُْ  ةليىبـَٕ و تىوًعِ ُٖيةعُّ بهعُٕ؟ ٓايعا ؿيىتاْعُ َعُيًًَهِ بعُالّ ٓ
ُٖبىبًَت؟ ٓايا ثًَهًُْىَ بؤتإ؟ ٓايا ًٖض طايةوُو طُثًَهِ يُطُأل نلؿووٕ ُٖتا ًَٓىََ بُتَُاّ ةليعىؿاِْ  

 يُ؟(.. ت نُ بؤ ًَٓىَ دىإ و ًًاو ِْبٔ و دىكُٓتِ ؿاوايًَهلؿِْ ُٓو ناكَتإ ُٖبىبًَ
       ِ و  يُوَآلَِ ُّٓ ثلهًاكاُْؿا ٓاةلَتُنإ طىتًإ: )ثعاى و بًَطعُكؿّ ٖعُك بعؤ ػىؿايعُو َاًعايةو يعُثان

 ًَُُٓ ًٖض ػلاثُيُنُإ زيَ ُْبًووىوَ و ُْؿيىَ(.. -يىهف-ٓابلِووَُْـيِ 
و ؿاْعاّ يُوَؿايعُ    ِ نُ بًَطىَإ فيلّيُو هاتُوَػوُؿا )مويُخيا(ّ فِْ )عُمينّ ًَول( واّ بُٓاى ماْ

نلؿٕ ُٓوا ُٓو ٓاةلَتاُْ ًعايُتِ يُهعُك ٓعُو     ؿإ بُ واقًع ؿابًَٓت، ٓىْهُ ُٖك هىوكبًَت يُهُك ْهىويةِ
نلؿ و طُك  -يىهف-وتُو ُٖيةىيَووُّ ثًٌَىوّ ؿَؿَٕ نُ بُكِاًهاوّ طىتبىوّ )َٔ ؿاواّ بُؿنلؿاكيِ يُ 

 ؿَنليَت(. ػىاهوُنُّ د بُد  ُْنات ميٓـاِْ
ِ  يإ يُواًُُْ ويقؿاِْ ػؤّ يُؿواّ ُٓو ًايُتِ  -يىهعف -ّ  ؿاُّْ ٓاةلَتُنإ يُهُك ثانِ و ثانعـاويَٓ

 ِ ؿا ْعُبًَت   بًَـاك بىوبًَوُوَو ًٖض كِيَطُيُنًٌِ يُو باكوؿؤػُؿا يُبُكؿَّ َُْابًَت تُْٗا ؿإ ْإ بُكِاهعو
 -يىهف-ا ُٖيةًًَٓت بؤ ناكّ ْاًُكعِ، بُآلّ ّ ؿاوَ ت-يىهف-ػؤّ( ُٖويةِ يُػٌوُبلؿِْ  -نُوا )ُّٓ 

يُبُكاَبُك ُٓو دؤكَ ُٖويةُؿا ػؤكِاطلو هُْطري بىوَو بُّ ث يَُ كِاهوطؤيُ يُتؤَُتباكنلؿِْ فُْنُؿا بُو 
 دؤكَ ُٖوآلُْ.
بُيةطُّ بؤ ُّٓ ؿإ ثًاْاُّْ بُوََ ًَٖٓايُوَ نُ ؿَيُويَت )يىهف( ت بطُيًَُْت  -عُمين-ثاًإ فُْنُّ 

ًَْت نُوا )ُّٓ فُْ ػؤّ( ُٖكطًن سُمّ ْعُنلؿووَ ميٓعـاِْ نلؿْعِ )يىهعف( بهعات بُٖؤيعُى بعؤ        و بنا
ؿا، ٓىْهُ  تؤَُتباكنلؿّْى بؤ ًٌَٖوُٓوَّ تؤَُتُنُ ثًَىَّ و بؤ ػًاُْت يَّهلؿِْ يُناتِ ْاؿياك بىوِْ

 ػىؿا كِآ بُهُكطلتِٓ ثًالِْ ػآًٓإ ْاؿات.
واّ يًَبىكؿٕ يُهُك ُٓوَ بهات نُ ُْةوِ َلؤظ ػىامياكو ثُكؤًِ يُؿوايًٌـا فُْنُّ )عنين( ؿَيُويَت ؿا

ّ  ػلاثُناكّ ّ ؿَنعات بعُكَِسِ و بعُمَيِّ     يُ، تُْٗا ُٓو ُْةوُ ُْبًَت نُ ػىؿا ؿَيجاكيَنيَت و ٓعاوؿيَل
 ػؤّ.. ػىؿاَ يًَبىكؿوو ًَٗلَباُْ بؤ تُوبُناكإ..

﮹   ھہ  ھ  ھ      ھط ﮳   ﮴   ﮵  ﮶ ﮷    ﮸  ﮲     ﮼﮺ ﮻   ے  ے  ۓ  ۓ 

                          (1)﮽   ﮾  ﮿  ﯀ ﯁        

                                                 
 
 بىو(؟.. ض ثُيىَهوًُّنوإ ثًَىَّ ُٖبىو؟ واتُ )ناكتإ بُوَ ِٓ( )َا خطبهٔ(: )َاغأْهٔ( 1)
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ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ  حئ   مئ  ىئ       (1)ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ڭ  

پ  پ  پ  پ  ڀ        ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱيئ   جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت            مت  ىت   
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 دةضجيَسيَت -يوضـف-ثادغا وةشازةتى دازايى بة 

يٌِ بؤ كووٕ بىوَوَ، بََُُ َوُاُّْ  و ؿاوئَ ثانِ -يىهف–ّ  تاواِْ ّ بَِ كِاهوِ -ًَول–ثاؿًاّ 
–و تًَطُيٌعوىويِ   ّ ْنيو بًَوُوَ، بًَطىَإ ثًٌَرتيٍ ميلَنِ مياتل بىو ث ّ و سُمّ نلؿ مياتليٍ زيَ

وُْنُيُوَ بؤ ؿَكنُوتبىو، دطُ يُو كِاويَقو تُنبريََ نعُ بعؤّ نلؿبعىو    ّ بُٖؤّ يًَهـاُْوَّ ػُ-يىهف
    ِ ببعىو. ثاؿًعا نعُ     -ًَوعل -هُباكَت بُكِمطاكبىوٕ يُو تُْطقَ ٓابىوكًُّّ نعُ يعُو كِؤفطعاكَؿا تىوًع

يُنِ ػنَايُتِ يُكِووّ  ؿا ثُيىَْـّ-يىهف-بىو( واّ ؿَبًِٓ نُوا يًَُْىإ ػؤّ و  -ٓاهًايِ-)بُكَِطُم
 . َُٖىو ُٓو ٖؤناكاَُْ ٓاهُواكيَهِ بًَُٖنّ يُؿَكووِْ ثاؿًعاؿا د ًٌَٖعوبىو واّ زيَ  .َ ُٖيُ.كَِطُمَو

 نلؿبىو )يىهف(ّ مؤك مؤك ػؤَ بىيَت و ُٖيةًبقيَليَت بؤ ُْٖـيَو ناكوباكّ طلْطِ ػؤّ.
 يُنُّ اِّْ بُ ب تاو-مويُخيا-تا )ُٓزلاَِ يًَهؤيًَُٓوَو ؿإ ثًاْاِْ  -يىهف-ًَْلاوّ ثاؿًا ٓىو بؤ الّ 

ؿا( ث  بطُيًَُْت دطُ يُطُياْـِْ ُٓو َُبُهوُّ ثاؿًاَ بعُ يىهعف هعُباكَت بعُوَّ نعُ ؿَيعُويَت       
دًةُوّ ناكيَهِ ث  بوجًَليَت. )يىهف(يٍ ب  ًٖض طىَإ و كِاكايًُّى ػىاهعوُنُّ ثاؿًعاّ دًَبعُد     

ًاؿَامن بُ تعؤ(. ًٓٓذعا   نلؿو ٓىو بؤ الّ.. يُوؿيـاكَؿا ثاؿًا ث ّ طىت: )بًَطىَإ َٔ مؤك هُكهاّ و 
بُكِاهعوِ يعُالّ ًَُٓعُ     -ُّٓ يىهف-بُطىتاكّ بُيةًَٔ و ؿيةًٓانلؿُْوَ كِووّ نلؿَ يىهف و ث ّ وت: )تؤ 

 كيَنو ثًُو ثايُيُنِ طُوكَت ُٖيُو يُ َُٖىو ًوَهًٍ ؿا َوُاُْت ث  ؿَنُئ(.
ؿ يُٓاهت ُٖك تُْطاُْيعُى ؿا  ّ هُكًاِْ ؿَنل )يىهف( بُّ ثًُو ثايُ طُوكَيُوَ ُٖهوِ بُيًَجلهلاويَوِ

ؿا )وَى ُٓوَّ ُْباؿا نُهاِْ بًَُٖنو  ؿا بًَت يُهاآلِْ ب باكاِْ و ُْؿاكّ-ًَول-نُ بُهُك ٖاووآلتًاِْ 
ًٌَعرت هعوُّ يعُػؤّ نلابعىو، يعاػىؿ           ًَنَنعإ بهعُٕ( وَى ٓعؤٕ ث ؿَهت كِؤيٌوىو هوُّ يُ ٖعُفاكو ب ٖ

ُػؤّ نلابىو.. يُبُك َُُٓ سُمّ نلؿ نعُ ناكوبعاكّ   يُّ ب )هىونايُتًًإ ث بهُٕ( وَى ُٓو هىونايُتِ
ؿاٖاتىوّ ُٓو ػُيةهُ ب ًَٖنو نُّ ؿَهوُ يُُٓهوؤّ ػؤّ بطليَت و ػؤّ كِاهوُوػؤ يُػنَعُتًإ ؿا بًَعت   
تانى مويةِ و هوًَُإ يُهعُكالببات. ًٓٓذعا ؿاواّ يُثاؿًعانلؿ بًهعات بعُ بعاوَِكثًَهلاو )ًَُٓٓعـاك(ّ        

ِ )هُكثُكًوّهلؿٕ و ُٖيةطلتِٓ ػعؤكاى و ثاًعُنُوت نلؿْعِ بعؤ هعاآلِْ      طُزلًُٓناِْ وآلت، تا ُٓكن
وًهاِْ و ُْٖاتِ( بطليَوُ ؿَهت. ٓىْهُ ُّٓ ناكّ هُكثُكًوًاكًُّ ٓاتعادِ بُؿَهعجانِ و ماْوعت و    

ّ كِاؿيىٕ. يُهعُك ٓعُو    (َُٖىو ُّٓ َُكداُّْ تًَـايُو ثاؿًاَ زيَ-يىهف-يُو ًٍَُٓ )واتُ  ًاكَمايِ

                                                 
 
 واتُ ؿَكنُوت و دًَطريبىو. ( )سؿشـ(: 1)
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-ّ  َُٖىو ناكوباكيَهِ ٓابىوكيِ -يىهف-يُّ و ًٓـّ  قايٌ بىو بُو هُكثُكًوًاكيَوِ بًُٓٔٓيَُ ثاًا
ّ ػعؤّ   تانى بُ ويوت و ؿاػىاميِ -ًَول-ّ يُُٓهوؤ طلت و ؿَهُآلتًٌِ بؤ ؿاْا يُهُكػانِ -ًَول

ّ ُٖيةى و نُوتِ تًَـابهات و بُكفَوَْـيِ طٌوِ بجاكيَنيَت. ؿياكَ ََُُٓ ػىاهوِ ػىؿا ػؤيُتِ يعُناك 
ؿاو ًْعُُتِ ػؤّ بُو بُْـَ ٓاناُّْ ؿَبُػًٌَت نُ ؿَياْجايةًىيَت و ُٖيةًإ ؿَبقيَليَت بؤ  بُْـَ ٓانُناِْ

ُٓو ناكَ طلْ  و َُمْاُْ، يُؿًْاَ ؿا ثاؿاًوًإ يُهُك ٓعُو نعاكَ ٓعاى و بَُُُٓناْعُ ؿَؿاتعُوَ نعُ       
رت يعُوَّ ؿًْاًعًإ ؿَؿاتعُوَ، ٓعُو     ُٓزلاًَإ ؿاوَ، ثاًإ يُ كِؤفّ ؿوايِ )ٓاػريَت(ؿا ثاؿاًوًَهِ ٓان

ثاؿاًوُّ كِؤفّ ؿوايِ بؤ ًُٓاْـاكإ و ػىاثُكهواُْ نُ ًُٓاِْ كِاهعوًإ ثع  ًَٖٓعاوَو يعُػىؿاّ ػؤيعإ      
 يُى و هناّ ػىؿا ؿَثاكيَنٕ.. ؿَتلهٔ و ػؤيإ يَُُٖىو دؤكَ طىْاه و هُكثًَِٔ

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     ٹڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ط

ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ    ڄ 
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 بةندى شةشةم
 ))يوضف و ُاضيِةوةى بساكاُى((

ىهف" "بًٓاَري"ّ بلاّ بُباكَوُ "ي-طُكِاُْوَّ بلانإ بؤ الّ "يُعكىب"ّ باونًإ  -بلاناِْ "يىهف" يُ ًَول )
 (بلاناِْ "يىهف" ؿاواّ كَِسِ و بُمَيِّ زيَ ؿَنُٕ -ؿَطليَت 

 
 -ًيطس  -بساكاُى " يوضف " هة 

وا ؿَكٓىو نُ كِاهوُو ؿَبًَت ُٓو َاوَّ ػؤًِ و ْاػؤًعِ و   -ثاؿًا-يًَهـاُْوَنُّ )يىهف( بؤ ػُوِْ 
هايةِ ثلِ يعُؿاٖاتِ نٌعوىنايةِ و ثعلِ يُػًَلوبُكَنعُت     يُ بُؿّ بًَت، ُٓوَبىو يُنُّ داك سُوت  باكطلاِْ

  ّ ِ  ٖاتُثًٌَُوَو )يىهف(يٍ بُهُيًكُو تُطبريّ ػؤّ هُكثُكًوِ ناكوبعاكّ ٓعابىك ّ ؿَنعلؿو   و ؿاكايع
بُكوبىَِ مؤكو مياؿ يُثًَىيووِ ٓاَاك ؿَنلؿو يُطُزلًُٓؿا ؿايـَْا. ًٓٓذا وَى ٓاوَكِوإ نلاوبعىو سعُوت   

ّ ػوعوُوَ، بُتايبعُتًٍ يُٓعُْـ     و طلاِْ و ب ؿاٖاتِ كِووّ ت نلؿٕ و بلهًَوًِهايةِ وًو و ب باكاِْ 
ٓىْهُ ػُيةهِ ُٓو وآلتاُّْ ؿَوكوبُكيإ ػؤيعإ بعؤ ٓعُو دعؤكَ      ،وآلتًَهِ ؿكاوه يإ ؿا )وَى ةُيُهذي(

َى ُٖك هاآلُْ ٓاَاؿَ ُْنلؿبىو و ُٖوايةِ قات و قلِيًإ ُْماًْبىو. بًَطىَإ )يعُعكىب( و نىكَِناًٌِْ و
بًوعوِ نعُ كِمم وكِؤمّ يعُالّ     -يععُعكىب -ػُيةهًَهِ تل تىوًِ باكطلاّْى تُْطاُّْ فيإ بىوٕ، بُآلّ 

ػُيةهِ ًَول ُٖيُو يُوَوثًٍَ ػؤيإ بؤ كِؤفطاكيَهِ ٓاوا هامنلؿووَ، ُٖكبؤيَُ َُٖىو نىكَِناِْ باْ  
ات بٔٔ بؤ ًَول و ُٓوَّ ُٖياُْ يعُ  ّ نىكَِ بٔىونِ ُْبًَت( و ؿاوايإ زيَ ؿَن-بًٓاَري-ؿَنات )تُْٗا 

 نٍُ و ثُزي بامكطاِْ و يُ ميى و يُ ًوِ تليٍ يُطُأل ػؤيإ ؿا بًبُٕ تا يُوآ بًطؤكُِْوَ بُ طُمن و دؤ. 
يُّ باونًاُْوَ ؿئَ و ؿَٓٔ بؤ "ًَول". ؿياكَ ُْٓـ نُهًَهًًٌإ  بُؿَّ ُّٓ ؿاواناكّ -يىهف-بلاناِْ 

ٕ  بؤ ٓاوَكِواِْ ًَىَيُ ْآاهعايًُّو بعُو فَعاكَ بُنعُّ           نلؿِْ طُيٌعوًٓا ًَعو ٓعُوإ بعُو ًع ؿاْعلاوَ نات
يعإ )ػؤيعإ ؿَنعُٕ بعُ      ؿاُْْلاوَياُْوَ )نُد ّ هُكْر و كِاَإ و ٖؤّ ؿكوهوبىوِْ بُؿطىَاًًٌُْ زيَ

ؿا. )يىهف(يٍ يُو ناتُؿا  يُنؤًهُنُّ -يىهف-ْاوًاكؿا، بؤيُ ؿَهبُد  ؿَياْطلٕ و ؿَياْبُٕ بؤ الّ 
وُوَ بُٖؤّ كِوػواكو كَِْ  و كِوويإ و قوُ و طفواكيإ و دٌ و بُكطُ ةُيُهعوًًُّٓناًْاُْوَ.  ؿَيآْاهًَ

بُآلّ ُٓوإ )يىهف(ّ بلايإ ْاْاهُٓوَ، ٓعُويٍ يُبعُك مؤكّ ٓعُو دًعاوامّ و طؤكِاْهاكياْعُّ بُهعُكّ       
كِوػواكيٌعِ.. بًَذطعُ    ّ تًَجُكِبىوِْ َاوَّ يُيُنرت ؿابلِاًْإ و طعؤكِاِْ كَِْع  و   ؿاٖاتىوَو يُبُكمؤكّ

ِ  -ؿاكايِ-يُوَماكَتِ  -يىهف-يُوََ بُ ٖؤّ ودىؿّ  يًُعًُوَ، ٖعُكوَٖا    و بُو دٌ و بُكطعُ تايبعُت
ثاؿًاّ ًَول  -يىهف-يُطُيةًإ ؿا ؿَؿواو ْاويٌِ طؤكِكابىو، ٓىْهُ يُدًاتِ  -ًَول-بُمَاِْ ؿيَليِٓ 

 (1) (.ْابىو )ُفٓات ةعًٓع ْاويَهِ تامَّ بؤ ؿاْابىو و ْاوّ زيَ

                                                 
 
يُو َاْاّ )ػؤكانِ فيإ(يإ "ػىاكؿََعُِْ ميٓعـووَنإ" ؿَطُيعًَُْت، بُيًَهـاُْوَيعُنِ تعليٍ       ؿوو وًُّ نؤِْ ًَولّ( )ؾفٓات فعٝٓع(: 1)

     ٕ و  َاْاّ "كِمطاكنُكّ دًٗإ" ؿَطُيًَُْت، ُٖكؿوو يًَهـاُْوَنَُ ُٓو َُبُهوُ ؿَبُػٌٔ نُ ع يىهف ع ٖؤناكّ ؿَهعوُبُكبىوِْ كِؤميعِ ميٓعـوا
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)يىهف( بلاناِْ ػؤّ بًَُىإ ؿاْا )يُدًاتِ ُٓوَّ بًًَُىَيُنِ ؿّ ُٖيةى و نُوتًإ يُطُأل بهعات( و  
ْاًْإ و طُمن دؤّ بُمياؿَوَ و ثرت يَُاةِ ًًاوّ ػؤيإ بؤ نًٌَإ )واتُ يُو هعُْطُّ تعاّ    ؿواّ كِيَنزيَ

إ و َُٖىو ثًَـاويووًُّنِ هُةُكّ بعؤ  تُكامووَنُ مياتلّ بؤ نًٌَإ( و تُْاُْت ػؤكانِ كِيَطاًِ ث ؿ
ؿَهوُبُكنلؿٕ. ناتًَو بلاناِْ ػؤيإ بؤ كِؤيٌذي هامؿَنلؿ، ث ّ طىتٔ: )بلايعُنِ بٔعىونوإ ُٖيعُ نعُ     

 ہ  ہ   ھيُباونواْععُوَ بلاتاْععُ، بععؤّ بًَٗععٓٔ يععُداكّ ؿاٖاتىوتععإ ؿا نععُ ؿيَععٔ بععؤ ًَوععل ط    

طُكَ ؿيَُُٓ هعُك ٓعُّ ناكاْعُتإ و دعاكيَهِ تعل      . طُك بلانُتإ ًَُْٖٓٔ ُٓوَ نؤهح و ت59ُيوسر//ص(1)
ًٖض ؿاُْويًَةُيُنوإ بؤ ْانًٌَِ، ُٖكوَٖا ٓاطاؿاكيٌوإ ؿَنَُعُوَ يعُوَّ طعُك ٓعُّ      -ًَول-بًَُٓوَ بؤ 

 بُد ُْنُٕ كِآ ْاؿَّ ث  بًَُٓٓوَ ْاو وآلتُنُّ(.  ؿاوايُّ د 
اطاؿاكيٌعِ نلؿْعُوَ يعُ ٓانعاَِ     ناتًَو يىهف ُٓو ؿاوايعُّ يعُ ًَىاْعُناِْ )واتعُ بلانعاِْ( نعلؿو ٓ      

ًَُعَُ          ًَٓاِْ بلانعُيإ يعُالّ باونًاْعُوَ، ٓعُواًٍْ ث يعإ طعىت: )ٓ د بُد ُْنلؿِْ ؿاوانُّ و ْعُٖ
بًًَُىاميَهِ وكؿو ؿاْاياُْ يُطُأل باونُإ ؿا ػُكيو ؿَبري تا يُو ػىاهوُّ ػؤّ وامؿيًََٓت و كِيَُإ ؿَؿات 

ّ      بلا بٔىونُنَُإ بؤ )ًَوعل( بًَعٓري. ؿية   يعُت د بعُد     ًٓاًعت ؿَنعُئ يعُوَّ ًَُٓعُ ٓعُو ؿاوانعاك
. دا يُهاتًَهـا بُتَُاّ كِؤًذي بىوٕ. )يىهعف( ةعُكَاِْ بُناكَُْعـاِْ ػعؤّ نعلؿ نعُ بعُ        .ؿَنُئ(.

ثُْٗاِْ ُٓو ْلػُّ بؤ طُمن و دؤنُ ًَٖٓابىويإ غُُْوَ ًَْعى نعٍُ و ثُيعُناًْإ ب ٓعُوَّ ٓعُوإ )واتعُ       
ّ ًَول بُػؤكِايِ ُٓو ٖعَُىو طعُمن و دعؤو     بُوَ بهُٕ نُوا وَميلّ ؿاكايِ بلاناِْ( يُو هاتُؿا ُٖهت

ؿَيىيوت بلاناِْ ُٖك ناتًَو ؿَطُْعُوَ بعؤ ةُيُهعوري و     -يىهف-ثًَـاويووًُّ مؤكَّ ث ؿاوٕ، بََُُ 
زيَ بهعُٕ و   )سطدٔ ايظدٔ(٣  ّ ْلػُطُكِيَٓلاوَنُ يُ ًَْى ًوىَُنُناًْإ ؿا ؿَبًٓٔ، ُٖهت بُطىَإ باًِ

 نُ بُكِاؿَيُنِ ًَٖطذاك مؤك بُػٌٓـَو ؿَهت بووبىوَ يُطُيةًإ ؿا. )يىهف( بؤيُ ُّٓ ناكَّ ؿوايِ بنأْ
يُ بؤيإ و با  ّ نلؿ تانى بلاناِْ ٖإ بـات يُهُك ُٓوَّ بطُكِيَُٓوَ بؤ الّ و بٌنأْ ُٓو بُهؤمو بُمَيِ

 …ُٓواًٍْ ػًَلو ٓانُّ مياتلّ زيَ كِاببًٓٔ
 نُ ػىؿا تًايإ ؿا ةُكَىويُ: ،ُّ بًُُّ بُهُكٖاتُنُيُُّٓ ٓايُتاَُْ ثىػوُّ ٓ

ڱ  ڱ        ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ط

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    (1)﮲  ﮳   ﮴  ڭ  (2)ھ  ھ  ھھ  ے    ے    ۓ  ۓ

                                                                                                                                 
 

  باكاِْ. و بِ ٍ بُوناكَّ ػؤّ نُ طُمن و دؤّ ُٖيةطلتىوَو يُطُزلًُّٓ ْاوَ بؤ مََاِْ ُْؿاكّػؤكانًإ و كِمطاكبىوًْإ بىوَ يَُلؿٕ، ُٓوي
 وُِّٓ كهوُيُ )آوىٌْ ب ؾ يهِ َٔ أبًهِ( ُٖك نُ بُباونًإ طُياْـووَ يُنوُك ٖنكو ُْٓـيٌَُّ )يعُعكىب(ّ باونًاِْ دىوآلْـووَ و ػوعوىيَ ( 1)

ؿا ُٖبًَت؟ ؿَْا نع    ُّ ثًاوَ ًَولًُّّ هُكثُكًوًاكّ هُكطُزلًُٓناِْ)ًَولَ( ض ًْاميَهِ يُّ ؿاوايُّيُ طىَإ و ثلهًاكَوَ يُوَّ نُ ٓاػؤ ٓ
يُنِ بُوَوَ ُٖيُ؟ ُّٓ باًُ ُٓو ٖؤياُْ ٓري نُ ٖاْـَكّ بىوٕ  ّ طىتىوَ نُ ُّٓ نىكِاُْ بلايُنًإ يُباونًاُْوَ ُٖيُ؟ ُّٓ ََُُٓ ض ثُيىَْـّ ثِ

 يُّ ع يىهف ع وَى بلووههُْاَُيُى بًَت يُػؤيُوَ بؤ باونِ يإ ًَُٖايُى بًَت و نُي ُْماًَْت ًِ ًََٓت ُّٓ ؿواناكّيُ؟ يُوَ ؿ بؤ ُّٓ ؿاواناكّ
ْعُت  بهاتُوَ تُْٗا ع يعُعكىب ع ُْبًَت، َُُٓ دطُ يُوَّ نُ ع يىهف ع َُٖىو ثًَـاويووّى نُكَهُيُنِ هُةُك بؤ بلاناِْ ؿابري ؿَنعات و تُْا     

يُطُمن و دؤ بؤّ نًٌَايىوٕ بُػؤكِايِ ؿَياْـات . )يعُعكىب( يُّ َُٖىو ًَُٖاو ًٌْاْاُْ ُٓوَ ت ؿَطات نُوا ع يىهف ع ّ نىكِّ   ُٓو بلَِ مياؿَيُّ 
     ٔ  . ثعَِ يُ ع ًَول ع َ، بُيةطَُ بؤ ُّٓ دؤكَ تًَطُيٌوُّٓ ع يعُعكىب ع ُٓوَيُ ناتًَو نىكَِناِْ)بؤ داكّ ه يُّ( بُتَُاّ هُكؿاِْ ع ًَول ؿَب

 ؿا بطُكِئَ(..  )نىكَِناِْ ػؤّ بلِؤُْوَو بُؿواّ ُٖوايةِ ع يىهف ع و بلانُّ :واتُ(،   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پًَت: )يإ ؿَية
 واتُ )مؤكّ ؿَنُّ، مياؿّ ؿَنُّ(.. ( )أٚيف(: 2)
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ۈ    ٴۇ          ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې     ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  

 .62-58يوس// صۆئ  ۈئ   ۈئ    ېئ  ېئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ   ۆئ  
 

 ى باوكياْ-يـةعقوب -طةزِاُةوةى بساكاْ بؤ الى 
بععُو ػععؤكاى و ؿاٖاتععُّ ًَٖٓابىويععإ طُكِاْععُوَ بععؤ الّ باونًععإ و ؿَْعع  و باهععِ  -يىهععف-بلانععاِْ 

يُوَ، دطعُ  هُةُكَنُيإ و ُٓوَّ يًَُْىإ ػؤيإ و وَميلّ ؿاكايِ ُٓو وآلتُؿا كِووّ ؿابىو بؤ باونًإ طًَلِا
ّ      يُباي نلؿِْ ُٓو َُٖىو ًَىاْـاكيَوِ يُنُيٌعًإ   و كيَنيًَٓعإ و بايعُؾ ث ؿاًُْعًإ. ثاًعإ ؿاوانعاك

ث طُياْـ نُ ُٓطُك داكّ ؿاٖاتىو ُٓو بلا بٔىونُيإ )بًٓاَري( يُطُأل ػؤيإ ؿا بؤ ًَوعل ْعًَُٖٓٔ ٓعُوا    
اؿاك نلؿُْوَيَُ ؿاوايإ يُباونًإ نلؿ كِآيإ ًٖض ػؤكاى و ؿَةأل و ؿاًَْهًإ بؤ ْانًًٌََت. يُبُك ُّٓ ٓاط

ث بـات يُطًُوِ ؿووًََإ ؿا )بًٓاَري(يٍ يُطُأل ػؤياْـا بعُكٕ تعانى ٓعُو ػعؤكاى و طعُمن و دؤيعُّ       
ٓاتادًإ ث يُتِ ؿَهوًإ نُويَت. ُٓوًًَإ بؤ باونًإ ؿووثات نلؿَوَ نُ ُٓوإ ٓاوؿيَلّ و ثاكيَنطعاكيِ  

 زيَ ؿَنُٕ.
ّ  يُناتِ بًووِٓ يعُنِ كِابعلؿووّ يعُؿألؿا فيايعُوَ و كِؤفطعاكّ       ُّٓ ؿاوايُؿا )يعُعكىب( ُْٓـ يعاؿاوَك

ّ نُوتُوَ بري، بؤيُ يُ وَآلَِ ٓعُّ ؿاوايعَُ ؿا دعاكيَهِ ؿّ ػعُّ و ثعُفاكَ ؿيةعِ       -يىهف-ؿاوانلؿِْ 
لاّ ّ بع -يىهعف -بليٓـاك نلؿو كِووّ ت نلؿٕ و طىتِ: )ٓؤٕ َوُاُْتإ ث بهُّ؟ وَى داكّ ثًٌَىو؟ نعُ  

و ُْتاْجاكاهت؟ يََُُ ؿا ُٖك  نلؿِْ بٔىونوإ وٕ نلؿوَو ثابُْـ ُْبىوٕ بُبُيةًَُٓنُتاُْوَ بؤ ثاكيَنطاكّ
ثُْا بُػىا ؿَطلّ بؤ ثاكاهوِٓ نىكَِنُّ ٓعىْهُ ػعىؿا بعًَُٖنتلئ و ٓعانرتئ ثعاكيَنَكَو ًَٗلَبعاْرتيِٓ       

 ًَٗلَباْاًٌُْ(.
ّ ًَول ْلػِ ؿَةأل و ؿاُْنُّ بعؤ كَِت   نُ وَميلّ ؿاكايًٌَِٖوا بُوًًَإ ُْماًْبىو  -يىهف-بلاناِْ 

نلؿووُْوَو ثاكَو َايةُنُياِْ يُُٖطبُناًْإ ؿا ؿاْاوَ، بُآلّ ؿواّ نلؿُْوَيإ ؿيوًإ نعُ ٖعَُىو ثعاكَو    
َايةِ ْلػِ ؿَةأل و ؿاُْنًًُإ زيَ وَكُْطرياوَ، ًٓرت َُُٓيإ نلؿَ ٖؤيعُنِ يعُباك بعؤ ؿيةٓعُكّ نلؿْعِ      

نى قايٌ بًَت بُْاكؿِْ )بًٓاَري( يُطُيةًإ ؿاو بعؤ ًَٖٓعاِْ ػعؤكاى يعُ )ًَوعل(. بُتعُواويٍ       باونًإ تا
ؿيةًٓايإ نلؿ يُوَّ مؤك هىوكؿَبٔ يُهُك بايُؾ ث ؿاِْ، يُهُكوو َُٓاًُْعُوَ بعىوِْ نعىكَِ بٔعىونُنُ     

يإ، ٓىْهُ وَميعلّ  يُطُيةًإ ؿا بُُْةُكيَهِ تل ؿاؿَْليَت و باكّ سىًرتيَهِ ؿّ يُػؤكاى مياؿ ؿَنات بؤ
 ؿاكايِ بلِياكّ ؿابىو ُٖك ثًاويَو يُباكّ سىًرتيَو مياتلّ ث  ُْؿات يُو ؿاٖاتُ.

بُآلّ ُٓو َُكدُّ ػووُ هُك نىكَِناِْ نُ يُناتًَهـا )بًٓاَري( ؿَْرييَت يُطُيةًإ ؿَبًَت ثُضيإ بُػىؿاّ 
ٖعًض بُكبُهعوًَهًٍ كِآّ ٓعُوَيإ زيَ    ثُكوَكؿطاك بـَٕ يُهُك ُٓوَّ ُّٓ نىكَِ بٔىونُّ بؤ بًَٗٓٓعُوَو  

ُْطليَت َُطُك َلؿٕ ُْبًَت يإ َُطعُك ؿوفَعٔ ٓعىاكؿَوكيإ بطليَعت و كِآّ ًَٖٓاْعُوَيإ زيَ بطليَعت،       
 ُٓواًٍْ َُكدُنُّ باونًإ ثُهٓـنلؿو هىيَٓـيإ ػىاكؿ بُػىا نُبًجاكيَنٕ.

كَ كاهوًُنِ يُ وتُناًْاْـا بعُؿّ نعلؿ،   )يعُعكىب( بُو ثُضياُّْ نىكَِناِْ ًَٖىك بىوَوَ ؿواّ ُٓوَّ دؤ

                                                                                                                                 
 
 ًَىاْـاكإ، واتُ َٔ )ٓانرتيِٓ ًَىاْـاكامن و ًَىإ بُٓانِ كاؿَطلّ(.. ( )املٓصيني(: 1)
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ٖات قايٌ بًَت بُْاكؿِْ )بًٓاَري( يُطُيةًإ ؿا، ثاًإ بُمَيِ بَُُٖىويإ ؿاٖاتُوَو ُّٓ  بََُُ واّ زيَ
يُّ واّ يَّهلؿ ٓاَؤفطاكيًإ نات بُوَّ ناتًَو ؿَُٓٓ ْاو )ًَول(ععُوَ يُٓعُْـ ؿَكوامَيعُنِ     بُمَيِ

كزلِ ػُيةهِ بُالّ ػؤيإ ؿا كِاُْنًٌَٔ و ٓعاواِْ ثاهعُواْإ ٓعاوؿيَليًإ    دًادًاوَ بُٔٓ ْاوَوَ تانى هُ
ُْنُٕ، ٓىْهُ يُواُْيُ َُُٓ ؿيةوُْطًإ بهات طُك بُ نؤَعُأل ثًَهعُوَ يُيعُى ؿَكوامَّ ًعاكَوَ بٔعُٓ      
ْاوَوَ، ُٓويٍ )واتُ يعُعكىب( تىاْاّ ُٓوَّ ًّْعُ مَكَكو ميعاًَْهِ يعُو ًُٓعُٓيإ زيَ ؿووكغاتعُوَ،      

 ..يةهى تُْٗا ػىؿاّ تاى و باآلؿَهت تىاْاّ ؿووكػووُٓوَّ ٓاماكو مياِْ ُٖيُ.بُ
َُُّٓ ثًٌَىو ثىػوُّ واتاو ًًهاكّ ُّٓ ُْٓـ ٓايُتُّ تلَ يُبُهُكٖاتُنُؿا نُػىؿا تًايإ ؿا 

ٱ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ      مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب   ةُكَىويُ: ط

ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺڀ  ٺ    ٺ  ڀڀ    ڀ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     پ  پ  پ  پ

  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ    ڇڃ   چ  چ  چ        چ  (1)ڃ  ڃ

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ    گڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  ک  ک

ۓ    ﮲  ﮳        ۓہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ہں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ۆۇ  ۇ  ڭ﮴

ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ۆئې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ      ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ

 . 68-63يوس//صَ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     
 
 

 ى بساى بةبازًتة دةطسيَت-بِياًني-"يوضف" 
ّ  ٓىوُْوَ بؤ )ًَول(و طُي -يىهف-بلاناِْ  ؿاو )بًٓعاَري(ّ بعلا    ٌوُٓوَ الّ "يىهف" يُ ؿيعىاِْ ػعؤ

طٔهًًُإ يُطُألؿابىو، ٓعُويٍ ًَىاْعـاكّهلؿٕ، ثاًعإ بُتعًُْا و بعُدًا يعُبلاناِْ ؿيهعُّ يُطعُأل         
ؿا ؿاًٌْت و بُِكاًهاوّ ػعؤّ ث ْاهعاْـَوَو ثع ّ طعىت نعُ ٓعُو )يىهعف(ّ بعلاّ          )بًٓاَري(ّ بلاّ

يإ بُو ؿيـاكَ ْاوامَيعُ يُكِاؿَيعُنِ واؿابعىو نعُ بعًُٖض ًعوًَو        و ػؤًشايةِ وْبىويُتِ.. ًٓـّ ًاؿّ
نعُ تىوًعِ ض ػعُّ و     ،طىماكًوِ زيَ ْانليَت.. ُٓوإ ُٖكؿوونًإ باهِ كِابلؿووّ ػؤيإ بؤ يُنـّ نعلؿ 

 ػُةُت و ٓاماكيَو بىوٕ بُٖؤّ كِم و نًُٓو ةلِوةًًَةِ بلاناًْاُْوَ..
ِ    )يَُُو يُو ؿيـاكَؿا بُبلانُّ طىت:(يىهف)  ال ًٖض ثُهت و تىوكَِ َُبُ يُهعُك ٓعُو كَِةوعاكَ ْعاَلؤي

                                                 
 
 واتُ: ػؤكاى بؤ نُي و ناكَإ ؿيَٓري.  ( )منري أًٖٓا(:1)
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ٓىْهُ ُٓوَتا ػىؿاّ َُمٕ ؿَهُآلت و ثًُو ثايُو كِيَنّ ثِ بُػٌعًىّ و   ياُّْ ؿَكُٖقِ ًَُُٓ نلؿووياُْ،
 ُٓوَ تؤَ ًَٓووا يُبُك هايُّ ٓاوؿيَلّ و هُكثُكًوًاكيِ َٔ ؿايت(..

ؤّ بًًَٗةًَوُوَ وَى كِآػؤًهلؿٕ بؤ ٓعُو َُكدعُّ نعُ    ًٓٓذا )يىهف( واّ ث ػؤَ بىو ُّٓ بلايُّ الّ ػ
ؿَبًَت ؿايو و باونًٌِ بًَٗٓٔ بؤ ًَول. ًًَىامّ وَبُكْلاويٌِ بؤ ُٓو َُبُهوُ )واتعُ بعؤ ًٌَٖعوُٓوَّ    
بلانُّ يُالّ ػؤّ( ُٓوَ بىو نُ تؤَُتِ ؿمّ نلؿِْ غاتُ ثاأل و بُو ٖؤيُوَ ؿَهبُهُكّ نات تانى ُٖك 

ّ الّ ػؤّ بًَت و ٖاوكآ نلؿْعِ )يىهعف(ّ بعلاّ ٓعُو تؤَعُت       ّ تُْٗايِّ بًَت، )بًٓاَري(يٍ بعؤ كِام
  ّ نعلؿٕ( تؤَعُتباكنلؿِْ ٖعَُى     ػووُٓ ثايةُّ ثُهٓـ نلؿ. ؿياكَ تؤَُتباكنلؿِْ )بًٓعاَري(يٍ بعُ )ؿم

ًَوِ و          بلاناُْ، ٓىْهُ ٓعُوَ هُكًعؤكِيإ ؿَنعات و نوويعإ الك ؿَنعات و بعؤ تَُ نلؿًٌْعًإ يُنُهع
نُّ ؿَناتُوَ، ُٖكوَٖا ُّٓ تؤَُتبانلؿُّْ )بًٓاَري( ُٓو بلاياُّْ ؿَػاتُ ًَْى تُْطقَيُنِ  يإ، طُوكَيِ

 ّ بُكؿَّ باونًاُْوَ، دطُ يُوَّ ػُّ و ثُفاكَيُنِ مؤكيًٌإ تىوَ ؿَنعات بعؤ تؤيةعُ زيَ    ًُكَُماكيِ
ًَو يُهُك ُٓو ةًًَةُّ نلؿُْوَيإ يُهُك ُٓو بُؿناكًُّّ ؿَكُٖم )يىهف( نلؿبىويإ، ُٓوَتا ُٓويٍ بُةًًَة

ًٌَعىو طعُمن و دؤيعإ بعؤ          موويإ هنايإ ؿَؿات. بؤ ؿكوهت نلؿِْ ٓعُّ ةًًَةعَُ )يىهعف( وَى دعاكّ ث
ؿَنًًٌََت و باكيَهِ مياتليٌإ بُٖؤّ ودىؿّ نُهًَهِ تلَوَ )نُ بًٓآًَُ( بؤ ؿاؿًََْت. بُآلّ بُؿَهوِ 

إ ثع  ؿَنًٌَعا ؿَػاتعُ ًَْعى نعٍُ و ثُيعُناِْ       يعُّ نعُ ػعؤكاى و ؿاُْويًَةعُي     ػؤّ ُٓو تُكامووَ كَِمسِ
)بًٓاَري(ّ بلايُوَ، واتُ )بُٓاْكُهت وِْ ؿَنات و يُ ةُكَاْبُكَناِْ ػؤّ ؿًَعاكيَوُوَ تعا بعُؿواّ ؿا    

 بطُكِئَ و بنأْ نَِ ؿميىيُتِ(.
ُْؿا تُْٗا يُوَ، دا يُبُك ُٓوَّ يُو هاتا ةُكَاْبُكاِْ)يىهف( بُؿواّ تُكامووَنُؿا طُكِإ و وُْياْـؤمّ

  ِ يعُى ٓعُواًْإ بعُؿميِٓ تُكامووَنعُ      ًوًإ بؤ ُٓو بلاياُْ ث نًٌَابىو، ػًَلا بًَّٗض طىَعإ و ؿوو ؿيةع
ّ طعىتٔ: )ٖعؤ    نلؿٕ و ثَِ ػُتاباك نلؿ، بؤ ُّٓ َُبُهوُ يُنًَو يُو ةُكَاْبُكاُّْ )يىهف( ٖاواكّ زيَ

ًوعوِٓ َُٓعُ تلهعًإ زيَ ًٌْعت و بعُكَو كِووّ      ناكواُْنُ كِاوَهذي ًَٓىَ ؿميوإ نلؿووَ(، ُٓو بلاياُْ بُب
ٖاواكَنُ كِؤيٌذي و يًَّإ ثلهري نُ ؿاػعؤ ٓعًّإ زيَ وٕ بىوبًَعت، ٖاواكناكَنعَُ ثَّّطعىتٔ )بعُؿواّ       

يُنُؿا ؿَطُكِيَري و ػُآلتًَهًٍ ؿاْلاوَ بؤ ُٓو نُهعُّ ؿَيـؤميوعُوَ، ػُآلتُنعَُ بعاكّ      تُكامووَ كَِمسِ
هىيَٓـيإ ػىاكؿ يُهعُك ٓعُوَّ ب تعاوإ و ب ٓاطعإ يعُ ؿمّ و       -يىهف- سىًرتيَهُ يُػؤكاى(. بلاناِْ

يُ نعُ تعاواِْ ؿمّهلؿْعِ ٓعُزلاّ      يإ ثلهري )هناّ ُٓو نُهُ ِٓ زيَ -يىهف-بُؿناكّ، ةُكَاْبُكاِْ 
ّ ػؤيإ يُوَآلَـا طىتًإ: )هناّ ُٓو نُهُّ تُكامووَنُّ  ؿابًَت؟(، نىكِاِْ )يعُعكىب( يُبُك ب تاواِْ

ت ُٓوَيُ وَى بُْـَيُى )كقًل( بطرييَت، ٓىُْ َُُٓ هناّ عاؿيالُْيُ بعؤ ٓعُو طىْاٖهعاكَّ ؿمّ    ؿمّ بًَ
يُو نُهُ نعلؿووَ نعُ ٓعانُّ يُطعُألؿا نعلؿووَ(.. بًَطىَعإ ٓعُّ هعنايَُ يًُعُكيعُتِ بَُٓايةعُّ           

 ؿا بؤ ؿم ؿاْلابىو.()يعُعكىب
ٌهًِٓٓ نٍُ و ثُزي بلانإ ثًٍَ )بًٓعاَري(  ًٓٓذا ؿواّ ُّٓ وت و ويَقَ ةُكَاْبُكَنإ ؿَهوًإ نلؿ بُ ث
    ّ يُنعُ( ؿاكِيَعقكاوَ، ثاًعإ نعٍُ و ثُيعُناِْ       تانى وا ؿَكُْنُويَت نعُ ُْػٌعُيُى بعؤ )َُهعُيُّ ؿم

 يإ ؿَكًَٖٓا. )بًٓاَري(يإ ثٌهِٓ و تُكاموووَنُيإ تًَـا بًِٓ و زيَ
كِآًةُنري و واقًإ وكَِا، ٓىْهُ وايإ يُوَ، يُنوُك  بلاناِْ )يىهف( ناتًَو تُكامووَنُيإ يُوآؿا ؿؤمّ

 ّ طعلت و بعُبلِياكّ    ؿَماِْ نُ تىوًِ ُٓعياػُيُنِ تلهٓاى بىوٕ. بُّ كَِْطَُ ةًًَةُنُّ )يىهف( هعُك
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بلاناِْ َاةِ ُٓوَّ ُٖبىو نُ )بًٓاَري( بُ باكَوعُ بطلَيعت، واتعُ بعُو بلِيعاكو َُكدعُّ نعُ بعُث ّ         
 ؿا بًَت وَى بُْـَيُى ؿَطرييَت(. ثُيُناِْ يُنٍُ و ًُكيعُتِ ػؤيإ )ُٓو نُهُّ تُكاموووَنُ

ػىؿاَ بُّ ًًَىَيُ ناكَنُّ بؤ )يىهف( كِيَو ػوت، ٓىْهُ ُْيـَتىاِْ بلانُّ ػؤّ بُث ّ ًعُكيعُتِ  
تل هعناّ ؿميعإ ؿَؿا، بعُآلّ بًَطىَعإ ػعىؿا كِيَُٓعايِ        )ًَول( بطليَت، بُيةهى يُ )ًَول( بُياهايُنِ

آو ًىيَُٓ بطليَوُبُك بؤ ًٌَٖعوُٓوَّ )بًٓعاَري(ّ بعلاّ يعُ الّ ػعؤّ.. بعُّ       )يىهف(ّ نلؿ ُٓو دؤكَ كِ
ث يَُ ػىؿا بُ ويوت و ػىاهوِ ؿاْاياُّْ ػؤّ ُٖك نُهًَهِ بىيَت بُماْوت و ؿاْايِ و كِاويَقّ دعىإ  
ثايُبًةٓـّ ؿَنات، وَى ٓؤٕ ُٓو بُٖلاُّْ بُ يىهف ؿابىو، يُهُكوو َُٖىو ماْووُُْـيَهًٌُوَ نُهًَهِ 

ُو ماْاتلو ؿاْاتل ُٖيُ، ػىؿاَ يُهُكووّ َُٖىوياُْوَيُ، ؿَبا ٖعًض َلؤظًَعو يعُػؤبايِ ْعُبًَت بعُو      ي
 ماْووُّ ُٖيُتِ. 

حب   خب    مب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت    جبی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   يئط

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ىت   

ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  

ک  گ    کڍ  ڍ  ڌ  ڌ             ڎ   ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ک

ڻ  ڻ    ںگ       گ  گ  ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ       ڱ  ں

ڭ     ﮴ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ےۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے(1)  ڻڻ

 . 76-69يوس//ص ۇ  ۆ  ۆ  ۇ  

                                                 
 
 يإ نلؿبىو ػىؿاَ بُةًًَةًَهِ يُو ًُُٓٓ هناّ ؿإ. -يىهف-َُبُهت يُّ كهوُيُ ُٓوَيُ يُبُكاَبُك ُٓو ةًًَةُّ مووؿا نُيُ ( )ندْا يٝٛضف(: 1)
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 داواى زِةحٍ و بةشةيىى هىَدةكةْ -يوضف-بساكاُى 
يُنُ يُنٍُ وثُيُناِْ )بًٓاَري(ؿا بلانعاِْ يىهعف( مؤك ًعُكَُماك بعىوٕ،      بُؿَكًَٖٓاِْ تُكامووَ كَِمسِ

    ُ نعُّ  بُآلّ بُثاناُْيُنِ ْاَُٖىاكّ وَٖا ػؤيإ ثُكاْـَوَ نُ تعُْٗا )بًٓعاَري( ْعُبًَت ٖعَُىو نؤَُية
يٍ، بُوَّ طىتًإ -يىهف-ػؤيإ بُب تاوإ ؿأًَْ، ثاناًًُْإ تىاْر ؿاًَْو بىو يُو بلا طٔهُيُيإ و يُ 

)ًوًَهِ هُيلو هَُُكَ ًُّْ طُك ُّٓ نىكَِ بٔىونُّ يُطُيةُاُْ، ؿمّ بهات )ٓعىْهُ )مكِبلايعإ بعىوَ(    
هف نُ يُؿايو و باونعُوَ بعلاّ بعىو    ّ نلؿبىو )واتُ يى يَُُوبُك ؿمّ (1)ُٓوَ بًَطىَإ بلايُنِ تليٌِ

 ُْى مكِبلا(.
ّ    )يىهف( بُّ تىازلُ ثُْٗايِ ؿا ثع ّ طعىتٔ: )ًَٓعىَ ػؤتعإ ػعلاثرتئ       يُيإ بًَعـاكبىوَوَو يعُؿيةِ ػعؤ

كَِةواكتإ ُٖبىوَ و نَُرتئ كَِينتإ ٖعُبىوَ بعُٖؤّ ُٖيةبُهعوِٓ ٓعُّ ؿكؤيُتاْعُوَ، ٖعُك ػعىؿا ػعؤّ         
ًٓـيعاياُْتإ(.. واتُ )يىهف( بُٓاًهلا وَآلَِ ُْؿاُْوَو يُ ؿَكووٕ و ْاػِ ٓاطاؿاكيٌُ يُو ثلِوثاطُْـَو 

ِ  ؿيةِ يعُ؟ ٓايعا ٓعُو بلاياْعُ ػؤيعإ ٓعُْـ ؿمَيعو ْعُبىوٕ نعُ           ؿا ٓاوا وَهفِ ؿَنلؿٕ.. ُّٓ ٓايا وا ْع
 )يىهف(يإ يُباونًإ ؿمّ و ةلِآيإ ؿايُ ًَْى بريَنُوَ؟

إ يُبُكؿَّ ؿاُْبىو بؤ كِمطاكنلؿِْ )بًٓاَري( تُْاُْت يعُدًاتِ  يُّ ناتَُ ؿا )بلانإ( ًٖض كِيَطُٓاكََنً
ًٖض باز و ًوًَهِ تليٍ بؤيإ ؿَكبام ُْؿَنلا تا بوىأْ ثابُْـبٔ بُو ثُضياُّْ بُػىؿايإ ؿابعىو يُبعُكؿَّ   

ٕ   باونًإ ؿا. ُٖك بؤيَُ ؿَهوًإ نلؿ بُ ؿاواّ كَِسِ و بُمَيِ يُ )يىهف( و مؤك تهايإ زيَ  نعلؿو ث يعا
طىت: )ُّٓ نىكَِ ُْودُواُّْ يُطُيةُإ ؿايُ باونًَهِ بُهاآلٓىوّ ثريّ ُٖيُو مؤكّ ػؤَ ؿَويَت و ُٓطُك 
بُب  ُٓو بًُٔٓوَ مؤك ػَُباكو ؿيةوُْ  ؿَبًَت بؤّ، ًََُُٓ ثعُضياصيإ بعُػىؿا ؿابىونعُ بًجعاكيَنئ، دعا      

ُ يُّ كِووَوَ ٖعُك ٓعانُو ياكَعُتِ و    يُدًاتِ ُٓو يُنًَهُإ بطلَو يُدًَطُّ ؿايٓ و ُٓو بُكَآلنُ، ًَُٓ
 كِاؿَبًٓري(.. بُػٌٓـَيًت زيَ

                                                 
 
باكّ )واتعُ عًَلاقعِ ٓعَُلِؤ(ّ د ًٌَٖعوىوَ و بعُكَو      ناتًَو يُطُأل )يعُعكىب(ؿا وآلتِ ًَْىإ ؿوو كِوو -يىهف  -طىتلاوَ: )كِاسًٌ(ّ ؿايهِ ( 1)

ّ وٕ بىوَ )واتُع البعإ(ّ   ؿا بلؿووَ نُ يُميَلِ ؿكوهت نلاوَو ِٖ )البإ(ّ باونِ بىوَو زيَ )ةُيُهوري( كِؤيٌوىوٕ ثُيهُكيَهِ بٔىونِ يُطُأل ػؤّ
ّ )كِاسًٌ(ّ نِٔ بىوَ ُْ يُالّ نُهًَهِ ؿّ، ٓىْهُ )ؿايهِ يىهعف(  ؿا و ُْيـؤميىَتُوَو ُْ يُال ّ وٕ بىوَ( و طُكِاوَ بُؿواّ باثريَّ يىهف زيَ

ثُيهعُكَ  ُٓو ثُيهُكَميَلِيُّٓ يُنىكتاِْ ُٓو سىًرتَؿا سًُاكؿابىو نُ هىاكّ ثٌوِ ببىو. ناتًَو)يعُعكىب(و ػًَناُْنُّ ؿَطُُْ )ةُيُهوري( ٓعُو  
ّ ث ؿَنُٕ، طىوتىوًًاُْ طىايعُ )يىهعف( ثُيهعُكَ     ىو نُ َٓـاآلٕ ياكّبُؿَهت يىهفُوَ ؿَبًَت و ياكّ ث ؿَنات ٓىْهُ يُو بىونًُىًُيُ ؿَٓ

ؿا )يىهف( ًٖض كَِةواكيَهِ يُو ًُُّٓٓ بَُٓـايةًًٍ ُْْىاْـووَو ًٖض ًعوًَهِ يُنعُي    ميَليُٓ بٔهؤيُنُّ يَُايةِ باثريَّ ؿميىَ. بُآلّ يُكِاهوِ
 ُْؿميىَ.
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)يىهف( يُوَآلَِ ؿاوانُيإ ؿا ث ّ طىتٔ: )ثُْا ؿَطعلّ بعُػىؿا يعُوَّ نُهعوُّ يعُب  تعاوإ بهعُّ و        
يُنًَهِ تل تاِْ يُد ؿا ؿاًَِْ، ُٓوََ ُٖك َُسايةُ طُك بُثًَُٔواُّْ سىنُِ ًُكيعُتُنُتاُْوَ ٖعُيةى  

ُّ نُ هناّ بُ )بُْـَؿاْاِْ( ُّٓ دؤكَ تاواْهعاكَّ ؿاْعاوَ، دطعُ يَُاْعَُ ياهعاّ ثاؿًعاّ       و نُوت ن
)ًَول(يٍ كِآ ْاؿات ب تاواًَْو يُهُك تاواِْ نُهًَهِ ؿّ هنا بـَّ. ػؤ ُٓطُك وا بهعُّ ٓعُوا يعُنًَو    

 ؿَمب يُهوَُهاكإ(..
ُْياْوىاِْ يُنًَهِ تليإ يعُدًاتِ  ب ٓىًََـ بىوٕ و  (يىهف)بلاناِْ ؿواّ ُٓوَّ يُقُْاعُت ث ًَٖٓاِْ 

ؿابًَٓٔ، بُدًا يًَُْى ػؤيإ ؿا نؤؿَبُٓوَو ؿَهعت ؿَنعُٕ بُكاويَعقنلؿٕ ؿَكبعاكَّ ُٖيةىيَوعوِ       -بًٓاَري-
ػؤيإ بُكاَبُك باونًإ. يُُٓزلاَِ كِاويَقَنُيإ ؿا قايٌ ؿَبٔ بُو بريوكِايُّ )كِآؤبري(ّ بلاطعُوكَيإ نعُ   

ُيُيُتإ يُبريبٔعًَت نُثعُضياْوإ يُهعُكّ بعُػىؿا ؿا يُبعُكؿَّ باونوعإ ؿا       طىتبىوّ: )ْابًَت ُٓو َُهع 
يعٍ  -يىهعف -و طُكِاْـْعُوَّ بُهعا  و هعُالَُتِ.. ٓعىْهُ ؿَكبعاكَّ      -بًٓاَري-ؿَكباكَّ ثاكاهوِٓ 

يَُُوثًٍَ ثُضياِْ ثاكاهوًٓوإ ث ؿاو بُآلّ بُوٕ نلؿِْ ُٓو نىكَِ )ُٖكَ ػؤًُويووُّ( ػُّ و ػُةُتًَهِ 
سيًَُُٓوَو  -ًَول-ٕ ث ؿا. ًَٓوواَ َٔ ػؤّ يُٓاهت َُهُيُيُنِ ًُكَُماكناكّ ٓاواؿا ؿَبًَت يُ مؤكتا

بَُالوالؿا ُِْٓ ُٖتا ُٓو ناتُّ باونِ يُكِوّ كِاهوُقًُّٓ باكوؿؤػُنَُإ ت ؿَطات و َؤيةُتِ طُكِاُْوَّ 
ًًََٓت و، ٖعُك ػعىؿاَ   ّ ػعؤّ ٓعرياؿَّ طُكِاْعُوَّ بعؤ ؿَكَِػوع      ث ؿَؿات، يإ ػىؿا بُسىنُِ ًٓالِٖ

 ؿاؿطُكتلئ سانُُ(.
ًَٓىَ بُب  َٔ بطُكِيَُٓوَ بؤ الّ باونِ و {بلا طُوكَنُيإ ؿواّ ؿَكبلِيِٓ ُّٓ كِايُ بُ بلاناِْ تلّ ؿَيةًَت: 

ّ  ّ نىكِّ )تُكامووّ كَِمسِ-بًٓاَري-بطُئُْ نُ  بًةًَٔ و ُٖوايةِ ُٓوًَِ ثَِ سُقًكُتِ كِووؿاوَنُّ ثَِ
َو بُياهاّ )بُعُبـؿاْإ( سىنِ ؿكاوَ. َُٖىو َُُٓ إ بُٓاوّ ػؤَإ ؿّ، ػؤ ُٓطُك يُ ًَول(ّ ؿميى

)ةُيب(َإ بناًْبايُ و ُٖوايةِ ُٓو كِووؿاوََإ ثًٍَ )كِووؿاِْ( ث  بطُيُْلايُ ُٓوا ُٖكطًن يُطُأل ػؤَإ 
 .}ؿا َُْإ ؿَبلؿ

ُْ ُٖيُ نُ ثًَُإ طُياْـيت ُٓوا ؿَتىاًْت بؤ ُٖكوَٖا ث ّ بًةًَٔ: )بابُ طًإ ُٓطُك تؤ طىَاْت يُّ ُٖواآل
بهعُيت تعانى    -ًَوعل -يةًَهؤيًُٓوَو بُؿواؿآىوِْ وتُو ُٖوايةُناصيإ ُْٓـ ًَْلكاويَهعِ ػعؤت كَِواْعُّ    

ًايُتِّ ُٓو ػُيةهُّ ُٓويٌَت بؤ بًَُٓٓوَ، ُٖك ػؤيٌت بُتًُْا ؿَتىاًْت ُٓو ٖاوكِآياُّْ هُةُكّ ُّٓ 
ناكواُْنُؿا يُطُيةًإ ؿا بىوئ وطُكِاوُْتُوَو ثلهًاكيإ يُو باكَيُوَ زيَ بهعُ  داكََإ باْ  نُيت نُ يُ

 تانى كِاهوِّ قوُّ ًَُُٓت بؤ كِووٕ بًَوُوَ(..
تا ًَٓلَ ثىػوُّ يًَهـاُْوَّ ُّٓ ُْٓـ ٓايُتُّ ؿيهُّ تايبُت بُ ٓريؤنِ )يىهف( بىو نُ ػىؿا يُّ 

ې  ى  ى    ېۅ  ۉ  ۉ  ې   ې ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ ط بًُُّ هىوكَتُنُؿا ةُكَىويُ:

ۈئ  ۈئ  ېئ      ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ۆئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  وئائ   ائ  ەئ  ەئ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  جب  حب  خب  مب  ىب     يئی  ی  ی  ی  جئ                  حئ  مئ  ىئ
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ٿ  (1)   ٿٻ  پ     پ  پ  پ  ڀ  ڀ        ڀ       ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڌ  ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ    ڍڃ  ڃ     چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

ڑ  ڑ    ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  

 .82-77يوس//صۀ  ۀ   ڻڻ    ڻ  ڻ  (3)ڱ   ڱ  ں  ں  (2)ڱ

                                                 
 
ْآىًََـ بىوٕ يًَُْىػؤيإ  -يىهف-واتُ: )ناتًَو بلانإ يُ (،فًُا أضتٝأضٛا َٓ٘ خًؿٛا ظبّٝاُيُ: )بُدىاِْ هُكْر بـَ يُكَِواْبًَقيِ ًَْى ُّٓ كِهو (1)

: واتُ )ْآىًََـّ نُوتُ قىوآليِ ؿَكووًْاُْوَ وتًاّـا دًَطريبىو(، )ػًِعىا(َ واتعُ )يُطؤًعُيُى ؿا ٖعَُىو     اضتٝأضٛا(ؿا بُدًا كِاويَقيإ نلؿ(، )
( واتُ: )بًَُِْٗٓ نُوتُٓ بريوكِا طؤكيُٓوَ(.. نُوابىو ٓعُو كِهعوُيُ   ظبّٝاِ نؤبىوُْوَ بؤ كِاوَفيَو يُهُك ُٓو َُهُيُيُ(، )بلانإ بُدًا و ؿووك يُػُيةه

ًَعبًِٓ  يُتلؤثهِ كَِواْبًَقّى ًٓعذامّ نىكت نلؿُْوَؿايُ، ٓىْهُ بُُْٓـ وًُيُنِ نُّ ويَُّٓ سايةُتِ ُٓو بلاياْعُ ؿَطليَعت نعُ ْآىًََعـّ و كِ    
ًَّعإ ؿووكنُوتؤتعُوَو، ػؤيعإ بريوِكانعاِْ ػؤيعإ تعاوتىآ ؿَنعُٕ و، ٓعُو ُٖيةىَيوعوَُ ٓاَعاؿَ ؿَنعُٕ بعؤ             يُؿَكوو ًْإ ؿا ُٓهجاوَو ػُيةهِ ي

ًَىَيُنِ ًّْعُ و بُية         ًَى ُّٓ ِكهوُيُ وَى ٓعُو طُوٖعُكو َلواكًّعُ وايعُ نعًُٖض وَيٓعُو ٖاوًع ًَهُوتُٓوَّ باونًإ. دا ًٓرت وًُناِْ ْ طعُو  ٓاوث
نُّ، يُطُّ ًىيَِٓ قىكٓاًٍْ ؿا )ثاكاوّى كَِواْبًَقيِ(يُكِهوُيُنِ وَى ُّٓ ْطٝكّ٘ مَاِْ قىكٓإ و تؤنُُيِ و ًَٖنّ َُ ٌُ يُهُك ثاكاوّؿَاليُتً

 يُؿا ثًَهُوَ نؤبىوُْوَ.  كِهوُ قىكٓاِْ
يًَعلََ ؿا واتعُ ؿاًٌْعوىاِْ ْاوٓعُنُ. ٓعىْهُ       ّ بٔىوى يإ طُوكَ ؿَطىتليَعت  ( بُُٖك ْاوُٓيُنِ ٓاوَؿاِْقس١ٜيُقىكٓإ ؿا وًُ )( )ايكس١ٜ(: 2)

 )عُكَب( ْاوّ ًىيَُٓنُ ؿَبُٕ و ؿًًَاُْويَت بنأْ ن ّ تًَـايُ. 
 ياُّْ نُ ُٓو سىًرتاُْيإ بُناكًَٖٓاوَ يُناكواُْنُيإ ؿا.  واتُ ناكواًَْو يُسىًرت، يًَلَؿا واتُ ُٓو ناكوأِْ( )ايعري(: 3)
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 بةندى حةوتةم
 ))بةيةن طةيػتِةوةى " يـةعقوب" و " يوضف"((

 -بلانإ "يىهف" ؿَْاهُٓوَ  -ّ ػُّ و ثُفاكَ "يعُعكىب" ًَْٔري)
 -"يعُعكىب" ُٖوايةِ هاةِ و هُالَُتِّ " يىهف"ّ ثِ ؿَطات 

 (ثًَو طُيٌوُٓوَّ ثل ًُوم و و ًاؿّ و.. بُؿّٗاتِٓ ػُوُْنُّ "يىهف" 
 

 "يـةعقوب" ُيَضريى خةَ و ثةذازة
ىويإ ٖاتٓعُوَ بعؤ الّ "يععُعكىب"ّ    و بلا طُوكَنُيإ ُْبًَت( ُٓواِْ ؿّ َُٖ-بًٓاَري-بلانإ )تُْٗا 

باونًإ و ُٖوايةِ ُٓو كِووؿاوَ تامَيُّ بُهُكيإ ؿا ٖاتبىو ث  طُياْـ، ُّٓ ُٖوايةعَُ هعُكيُْىآ ػعُّ و    
ّ وكووفاْـَوَو، ٓاماكَ ؿَكووًُْناًٌِْ ؿوو ًَٖٓـَّ ؿّ مياتل بىو بؤ يُؿَهت ؿاِْ  ػُةُتُناِْ ًَْى ؿيةِ

ٓىْهُ ؿكؤو ؿَيُهُّ مؤكّ يَّبًوعوبىوٕ، ٖعُك قوعُيُنًإ بعؤ      ،ُنلؿٕنىكِّ ؿووََِ، باوَكِيٌِ ث  ْ
بهلؿايُ الّ ُٓو د ّ باوَكِ ُْبىو، تُْاُْت طُك بُكِاهوبًَقيٍ بـواْايعُ ٓعىْهُ ؿَكؿَؿاكو َُيٓعُتباكّ    
ناكَهاتًَهِ ثًٌَرت بىو بُٖؤّ هُكْطىّ نلؿِْ بلانُّ تليإ )يىهف(ععُوَ، ٖعُك بؤيعَُ )يععُعكىب(     

ِٓ ُّٓ ُٖوايةُ تامَيُؿا بُكِاًهاوّ تاواْباكّهلؿٕ و ث ّ طىتٔ: )بًَطىَإ ُٖواو ٓعاكَمووّ  يُناتِ بًوو
ُْةووإ ناكّ يُنؤأل نلؿُْوَّ )بًٓاَري(ّ بؤ كِاماْـووُْوَ، وَى ٓؤٕ يَُُوبُك ٖعَُإ بعُآلتإ بُهعُك    

-يُنىآ ؿَيناِْ  -فيىه-ؿا(. ؿَْا ُٓو وَميلَّ ًَول )واتُ -يىهف-بلانُّ تلّـا ًَٖٓا، )واتُ بُهُك 
يُبُكاَبُك وَٖا تاواًَْهـاو بُ ًُكيعُتِ ًَُُٓ بُبُْـَ )عُبـ( ؿَطرييَت طُك ًَٓىَ بلِياكو ةُتىاّ  -بًٓاَري

ًَعت: )َعٔ          ًَِلايعُ(.. ُٖكوَٖا)يععُعكىب( بعُنىكَِناِْ ؿَية واتإ يُوآ بؤ ُْؿايعُو ثًالْوعإ يُهعُك ُْط
يَطُ ٓاكَيُى ًعو ْابعُّ تعُْٗا ٓعُوَ ْعُبًَت بعُدىاِْ و       يُبُكاَبُكّ ُّٓ نًٌَُيَُ ؿا ًٖض تُطبريو كِ

ّ ػىؿا مب و ؿاواّ زيَ بهُّ َُٖىو نىكَِنعامن بعؤ    ؿاْاياُْ ٓاكاّ بطلّ و ُٖك بُتَُاّ كَِسِ و بُػٌٓـَيِ
بطًَلِيَوُوَ، ٓىْهُ ُٖك ػىؿايُ نُ بُماْوت و عًًُِ ػؤّ يَُُٖىو ًوًَو ٓاطاؿاكَو سًهُُتِ يَُُٖىو 

 ُٖيُ(. ناكوباكيَو ؿا
ًٓٓذا )يعُعكىب( كِووّ زيَ وَكطًَلإ و ػُّ و ثُفاكََ َُٖىو دُهوُّ ؿاطلتبىو و ؿاؾ يُؿواّ ؿاػعًٍ  

ّ بريؿَػوعوُوَو ؿَيطعىت: )ٓعاّ ض ؿاؾ و    -يىهعف -كِووّ ت ؿَنلؿ.. ناكَهاتِ )بًٓعاَري( ناكَهعاتِ   
ّ ػُّ و ثُفاكَؿا هجِ  ُٖيُ(. كًًََُِّٓ ٓاويٌِ يُمؤكّ و تىْـّ -يىهف-سُهلَت و َاتًَُُّنِ بؤ 

ّ ُٖبىو ب  ُٓوَّ ؿَكّ بلِيَت و قوعُيُنِ   بىو بىو و َُْابىو، دطُ يُو كِم و تىوكَِيٌّ نُ يُنىكَِناِْ
 ْاػؤًًإ ث بًةًَت..

كِؤفإ ٖات و كِؤًعت و )يععُعكىب(يٍ ػعىوّ بُٓعُسنإ و ػَُاناًْعُوَ طلتبعىو و ببعىو بعُٖاوكَِيًإ.         
و نُ بُّ َُٖىو ػُّ و ػُةُتُوَ تىوًِ كِووؿاويَهِ ْاػؤَ ببًَت، بؤيُ نىكَِناًٌِْ تلهِ ُٓوَيإ ُٖبى
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ث يإ طىت: )طُك ُٓوَْـَ برينُيوُوَ يُ )يىهف( ُٓوا ػُّ و ٓعاماكو ْاكَِسعُتًًت ميعاؿ ؿَنعات تعا واّ      
 يَّـيَت ػُّ و ػُةُت َُٖىو دُهوُت ؿَتىيًََٓوُوَو بُكَو َلؿْت ؿَبات(..

يُنِ يُهُكّ ُْبىو، بُآلّ وَآلَِ ؿاُْوَو ث ّ طىتٔ: )َٔ هعهاآلّ   ايُِّٓ وتُيُّ نىكَِناِْ ًٖض ناك
ػؤّ يُالّ ًَٓىَ ُْنلؿووَ. بُيةهى ههاآلّ ُٓو ػُّ و ثُفاكَو ؿاػاُّْ تُْٗا يعُالّ ػعىؿا ؿَنعُّ و ٖعُك     

 نأْ(.يُػىؿا ؿَثاكيَُُوَ، ٓىْهُ ُٓو كَِظيُتُ مؤكو ةلاواُّْ نُ يُػىؿاوَ بُؿِّ ؿَنُّ و ؿَينامن ًَٓىَ ْاي
بًَطىَإ باوَكِو َوُاُْ بُػىؿا ًٖىا ؿَفيًَُْوُوَ، ػُّ و ثُفاكََ ُْيوىاِْ )يععُعكىب( بع ًٖىا نعات    
يُطُكِاُْوَّ ُٖكؿوو نىكَِنُّ بؤ الّ، ٓىْهُ ُٓوَّ يعُٖنكؿا دًَطريببعىو نعُ ٖعُكؿوونًإ ميٓعـووٕ و      

ُوَ بُ بلا طُوكَنُيإ و يُطُأل ُٓوؿا و بطُْ-ًَول-َاوٕ، بؤيُ ةُكَإ بُنىكَِناِْ ؿَنات بطُكِيَُٓوَ بؤ 
َُٖىويإ بُؿواّ )يىهف( و بلانُّـا بطُكِئَ و يُ هؤمو كَِظيُتِ ػىؿاَ ب ٓىًََـ ُْبٔ، ٓىْهُ تعُْٗا  

 ب باوَكِإ و هُكطُكؿاُْنإ يُكَظيِ ػىا ب ٓىًََـٕ..
 ت: ََُُٓ ٓايُتُناِْ تايبُت بُّ بًُُّ ؿاهواُْنُيُ نُ ػىؿا تًايإ ؿا ؿَةُكَىيَ

﮵   ﮶   ۓے  ے   ھھ  ھ  (1)ہ  ہ  ہ  ھط ﮸    ﮹    ﮺     ﮷ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  

            (2)﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁           

     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   (3)                 

ٱ  ٻ  ۋ  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب     (5)ۈ  ۈ  ٴۇ   (4)ۇ  ۇ       ۆ  ۆ

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  (6)  ڀڀٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  

 87- 83يوس//ص ٿ
 

 دةُاضِةوة -يوضف-بساكاْ  
نىكَِناِْ )يعُعكىب( بؤ بُد ًَٖٓاِْ ةُكَاُْنُّ باونًعإ و بَُُبُهعوِ طعُكِإ بعُؿواّ )يىهععف( و      

إ ؿا، ٓىوُْوَ بؤ )ًَول( بؤ ؿؤميُٓوَيإ و ؿَههُوتِٓ ُٓو ؿاُْويًَةعُو ػؤكانعَُ نعُ ثًَىيوعوً     بلانُّ

                                                 
 
 و ٓاهإ نلؿووٕ(. واتُ )بؤّ دىإ ( )ضٛيت يهِ(: 1)
ّ وَٖا كًًََُِّٓ ٓاوّ ؿاثؤًِ نُ طًةًَُٓنًُِ هجِ بىو، ُٓويٍ يُبعُك   واتُ يُػُّ و ػُةُت ؿا ثُكؿَيُنِ هجِ( )ٚابٝكت عٝٓاٙ َٔ اسبصٕ(: 2)

( يُهعُك  قدػط ايةُثُهعوؤ ) ّ ةلًََوو(.. بًَطىَإ يُٓاناَِ ثُفاكَّ قىوألؿا سايةُتًَهِ ؿَكووِْ )ْفوٌ(ّ وا ثُيـا ؿَبًَت نعُ بُٖؤيعُوَ ث   مؤكّ
ؿا بُ )ٓاوّ ًري( ْاوؿَبليَت، بََُُ كِووْعِ وبليكعُو ثلًعٓطِ     ُٖكؿووٓاوّ َلؤظ مياؿَبًَت و )طًىنؤَا(ّ بُهُكؿا ؿيًََٓت، يإ نُ يًَُْى ػُيةهِ

َى هجِ ؿَكؿَنُويَت، دا بلِواْعُ قىكٓعإ   َُٖىو كِووناكّ ثًَووِ ٓاو ْآًًََت و ٓاوَنُ وكؿَوكؿَ ب ًَٖن ؿَبًَت تا بُتُواوَتِ ًَٖنّ ْآًًَََت و و
ُ ٓؤٕ وَهفِ سايةُتِ )يعُعكىب( ؿَنات بًًَُىَيُى نُ ماْووِ َُٓلِؤَ ثٌوطرييِ ؿَنات. ؿياكَ تُْٗا يُبُكُٓوَّ هلووًًَو )وسٌ(ّ ػىؿايًّع 

 ُْى ؿَهُٗيةبُهوِ َلؤظًَو بًَت. 
 واتُ )ػُكيهُ يُهُك يًَىاكّ تًآىوٕ بًَت(. ( )سسقّا(: 3)
 ؿا باهِ بهات.  بَُاْاّ هُػورتئ ػُّ نُػاوَُْنُّ ٓاكاَِ يُهُك ْاطليَت و يًَُْى ػُيةهِ (بحوًُّ))بجٞ(:  (4)
ُ   (:امنا اغهٛ بجٞ ٚسصْٞ اىل اهلل) (5)   و ًعرييِٓ بًَعقَناًْإ نعُ ض     هعاْايِ ؿاكًِعذي   بناُْ ٖاوكِيَهِ و ثًَهُوَ طىزلاِْ وًُناِْ ُّٓ ٓايُتعُ يع

 يُنًٌِ يُؿآلْـا ُٖيُ.  ض ناكيطُكّ ّ يُؿَكووِْ َلؤظ وًىيَُٓواكيَهِ طُوكَ
ِٚحِ اهللِ(: 6)  واتُ )ؿَكطاّ كِمطاكّى كَِظيُتِ ػىؿا( ... ًٖىاو ٓىًََـو َوُاُْ بُػىؿا...( )زَ
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    ِ و طُزلًٓعُنإ )واتعُ بعؤ الّ يىهعف( يعُؿيىاِْ       ث يُتِ. ؿياكَ ُٖك ٓعىوُْوَ بعؤ الّ وَميعلّ ؿاكايع
بهُٕ يُناكّ ٓاماؿنلؿِْ )بًٓاَري(ّ بلا بٔعىنًإ   ّ زيَ ؿا، بؤ ُٓوَّ ؿاواّ كَِسِ و بُمَيِ وَماكَتُنُّ

يُٓتًاُّْ ػؤيإ بؤ نلؿ نعُ  ياًًُْإ ؿا، باهِ ُٓو ُٖفاكّى نُهاهِ و َُ ؿا، يُهُكَتاّ ُّٓ ؿاػىامّ
ػُيهِ ْاوُٓنُياِْ تُْطُتاو نلؿووَ، ََُُٓ بَُُبُهوِ ٓعُوَّ ؿيةعِ ْعُكّ بًَعت بؤيعإ و ٓعَُاًٍْ       

.. ًَُٓعُ ػؤَعإ و   (ُّٓ عُمينّ ًَوعل )بُٓاَازلُنُّ ػؤيإ بطُٕ، ُٓوَبىو ث يإ طىت: )ُّٓ ًاماؿَ 
لهًَوّى ُٖفاكّ بىوئ، ٓعُّ دعاكََ ٓعُوَّ    ػُيةهى نُي وناكَإ تًَهلِا تىوًِ باكوؿؤػًَهِ هُػوِ ب

ًَٖٓاوَاُْ بؤ التإ )بَُُبُهوِ ْلػِ ػؤكاى و ؿاُْويًَةُ( ُْٓـ ًت و َُنًَهِ نَُُ يعُوَّ َاوَاْعُو   
ّ  و طؤكِيٍ ِْ ًاياِْ ٓاأل ًَُعُ ٖعُك بُتعَُاّ هعٓ  ةلاواْعِ و         يُ يُبُك ْاهعام و طىزلاًْعإ، بعُآلّ ٓ

ٓري نُ ُّٓ داكََ طُمن و دؤّ تُواوَإ بؤ بهًٌَعًت و ٓعُوَّ ميعاؿ    ّ تؤئ و يًَت كِاؿَبً ػًَلوَُْـيِ
يَُاةِ ػؤ اُْ وَى بُػٌٍ و )ُُؿَقُيُى( ثًَُإ بـَيت، بًَطىَعإ ػعىؿاّ ًَٗلَبعاًٍْ ثاؿاًعوِ     

 ػًَلَوَُْـو بُػٌٓـَنإ بُٓانرتئ ػُآلت ؿَؿاتُوَ(.
ُ دؤكيَعو ؿَنعُٕ نعُ طىماكًعت يعُ      ّ ػؤيإ بع  )يىهف( بؤّ ؿَكنُوت بلاناِْ ههاآلّ سايةِ باكطلاِْ

كَِظياًًُْإ بؤ ُْٓـ ؿأل و  باكوؿؤػِ تُْطاُْو فياًَْهِ ثلِ يُمَظيُت ؿَنات و ُٓو ؿألو ؿَكووُْ كَِم و ب 
ؿَكووًَْهِ ُْكّ و ْاهو و ًَُٖٔ طؤكِكاوٕ، ُٓويٍ بُّ ػُّ و َُيُٓتِ و ب  ٓاكَيًُيإ ؿيةِ ْعُكّ بعىو و   

ػلؤًا، ُٖك بؤيَُ بلِياكّـا نُهًَوِّ كِاهعوُقًُّٓ ػؤيًعإ بعؤ ؿَكػعات و     يًَبىكؿٕ و يُػؤبلِاِْ تًَـا 
ػؤيًإ ثِ بٓاهًًََٓوُوَ تانى ُٓواًٍْ و ؿايو و باونًٌِ غاتعُ ثعاأل ػؤّعى وايعإ زيَ بهعات يَُعُوال       

يُوَ، دا ػًَعلا نُهعًَهِ يُةُكَاْبعُكاِْ ْعاكؿ بعُؿواّ       و ػؤًطىمَكاِْ بهُوُْ ًَْى ًاؿّى ناَُكاِْ
ؿا، ثاًإ كِووّ ت نلؿٕ و طىتِ: )ٓايا ؿَمأْ وُٖهووإ بُطُوكَيِ ُٓو تاواْعُ نعلؿووَ    َري(ّ بلاّ)بًٓا

   ِ ِ  نُ ؿَكُٖم )يىهف( و بلانُّ نلؿتعإ؟ ٓايعا طُْعـَية ّ ٓعُو نعاكَ ْاًعرييُّٓ ػؤتعإ بعؤ       و ٓعُثُية
    ِ يعُ ياؿتاْعُ    يعُوَ ٓعُزلاَوإ ؿا؟ ٓايعا    ؿَكنُوتىوَ نعُ يُهُكٓعاوَّ دُٖايعُت و مؤكؿاكّ و نعُوؿَْ

)يىهف(تإ يُباونِ ؿابلِّى ةلِيَوإ ؿايُ ْاو تاكيهايِّ بريَنُوَ؟ ؿَكباكَّ )بًٓاَري(يٍ ُٓوَ ؿياكَ ٓؤٕ 
يًٌُوَ(  ؿيةوُْ  و ػَُباكتإ نلؿ بُٖؤّ يُؿَهت ؿاِْ بلانُّ )ًكًل(يُوَ )واتُ بلاّ يُ ؿايو و باونِ

 ...(.كَهاتُؿا ٖاوبَُ و ٖاوػَُِ بًَت..ّ فياْوإ زيَ مَوت نلؿ تانى يُو نا و ًَٓقّ ًرييِٓ
بلانإ يُناتِ بًووِٓ قوُناِْ )يىهف(ؿا ةًهعلّ ػؤيعإ يُٓعُقِ َُبُهعوُناِْ ْنيعو نلؿبعىوَوَو       
بُوكؿّ هُكزلًإ يًَُُٖاو ًٌْاُْناِْ طؤْاّ ؿَؿاو بُدىاِْ طىآيإ يُُْةُُّ ؿَْطِ طلتبىو تعا وايعإ   

يُ نُهًَوِّ ُٓو نُهُ بهُٕ نُ بؤيإ ؿَؿويَت و ٓاػؤ يىهفُ يَّٗات يُو قؤْاةِ ُْْاهًُٓياُْوَ طىَإ 
يإ ْا؟! يُبُك َُُٓ ػًَلا بُثًُؤناوًُّوَ يًَّإ ثلهِ: )ٓايا تؤ يىهفًت(؟ )يىهعف(يٍ يُوَآلَعـا بعؤ    
بُكِاهت ؿاْاِْ طىَاُْنُيإ طىتِ: )بُيةَِ، َٔ يىهفِ، ُّٓ نعىكََِ )واتعُ بًٓعاَري( بلانَُعُ، ػعىؿاّ      

ِ   ثُكوَكؿطاك بُ و بُٖعَُىو بُػٌٌعًَهِ )كِيَعنو     ًْعُُت و بُمَيِّ ػؤّ يعُو َُتلهعًّاُْ ثاكاهعوىيٓ
ؿَهُآلت و ؿَويةَُُْـّ( بُٖلََُْـّ نلؿووّ. ُٓوََ َُٖىوّ ثاؿاًوِ ػىؿا ػؤيُتِ يُهُك ُٓو تُقىاو 
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وٕ يُّ يُو تاقًهلؿُْوَو َُيُُْتًاْعُؿا، ػعىؿاَ بًَطىَعإ ثاؿاًعوِ ٓعانُناكإ       ػؤثاكيَنّى ػؤكِاطلّ
 ْانات(..

ٍ بُّ وتاُّْ ًَُْٖٓابىو نُ بؤيإ ؿَكنُوت ُّٓ ثًاوَ بُكِاهوِ بلا وٕ بىوَنُياُْ و  )يىهف( ًٌَٖوا ؿوايِ
يُنوُك يُو هاتُوَػوُؿا كَِْطًإ مَكؿبىو يُتلهإ و هُكيإ ؿاػوت و ًُكَُماك بىوٕ، ثاًإ ويوعوًإ  

ّ بلانُيإ كِمطاك بٔ، بُآلّ ًٖض ثاناُْو ثاهاويَهًإ ثاناُْيُى كِيَو ػُٕ تانى ػؤيإ ب تاوإ نُٕ و يُهنا
بؤ كِيَو ُْػلا. بُيةهى تُْٗا كِيَطاّ ؿإ ثًاْاِْ كِاهوُقًُٓيإ يُبعُكؿَّ ؿابعىو نعُ ث يعإ طعىت: )ؿَهعا       
وَيةوِٖ ػىؿا تؤّ بُٖؤّ ػؤثاكيَنّ و ػؤكِاطلّى ٓعانُػىامّ و ثًعُو ثايعُّ بعُكمَوَ يًَُُٓعُ بُٓعانرت       

ِ تؤّ بُهُك ًَُُٓؿا بُو كَِوًواُْت ؿاوَ يُناتًَهـا ًَُُٓ طىْاٖهاكئ و ػؤثاكيَن )بُتُقىا( و ؿاْاوَو ةُمية
)ػؤكِاطل( و )بُٓاكاّ( ُْبىوئ و يُطفواكو نلؿاكَإ ؿا ُٖيةَُإ ؿَكُٖم نلؿوويت. ؿاواّ يًَبىكؿٕ يُػىؿاو 

 اُْيُؿا هناَإ َُؿَ(..يُػؤيٌت ؿَنُئ، تؤَ بُهؤمو ُْكّ و ًْإ بُ يُطُيةُإ ؿاو يُّ تُْط
ْانليَعت، َٓعًٍ    )يىهف(يٍ ث ّ طىتٔ: )َُٓلِؤ ًٖض طًُيّى هُكمٌَْوًَهوإ يُهُك نلؿاكَناْوعإ زيَ 

 ؿاواّ يًَبىكؿٕ و كَِظيُتوإ يُػىؿا بؤ ؿَنُّ، ػىؿاَ بُكَِظيرتيِٓ بُكَِظياُْ(.
ُ باونِ ٓعاوّ يُؿَهعت ؿاوَ   ُٖوايةِ تُْـكوهوِّ باونِ زيَ ثلهري و ُٓواًٍْ طىتًإ ن -يىهف-ًٓٓذا 

ّ ُٓو َُٖىو ػُّ و ثُفاكَيُوَ نُ يُ كووؿاوَناِْ )يىهعف(ؿا   و مؤكيِ )واتُ نىيَل بىوَ( بُٖؤّ هُػوِ
بُهُكّ ٖاتىوَ. )يىهف(يٍ نلاهُنُّ ػؤّ بُبلاناِْ ؿاو ؿاواّ زيَ نلؿٕ بًؼُْعُ هعُك ؿَّ و ٓعاوّ،    

ُبلاناِْ ؿَنات داكّ ؿاٖاتىو يُطُأل تًَهلِاّ نُي ٓىْهُ بُوَ ٓاوّ ٓاى ؿَبًَوُوَ.. دطُ يََُُ ؿاوا ي
 و ناكيإ ؿا بًَُٓوَ بؤ )ًَول(.

َُُّٓ ثًٌَىو ًًهاكّ واتاّ ُّٓ ٓايُتاُّْ بًًَُهِ ؿيهُّ بُهُكٖاتُنُ بىو نُ ػىؿا يُهىوكَتُنُؿا 
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ    يُوَو ةُكَىويُ: ط طًَلِاويَوِ

ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ      ڃڄ  ڃ  ڃڄ  ڄ     (1)َ  ڄ

گ    گک  ک  ک  ک  گ  ڑڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ڳگ  ڳ   ڳ

  ﮷﮴ ﮵   ﮶  ﮳ۓ   ﮲  (2)ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ

﮾  ﮿  ﯀  ﯁             (3)﮸  ﮹  ﮺  ﮻   ﮼  ﮽

 . 93-88يوس//ص  

                                                 
 
 واتُ )ػلاخ و ب نُيةو(( )َصدا٠(: 1)
 واتُ: )ًٖض طًُيّى طاماْـَيُى َُْاوَ(. ( )ال تجسٜب(: 2)
ًُيُ تُةورييَهِ ؿيهَُ يُكِووّ مَاُْواًُّْوَ ُٖيُ، بؤ صيىوُْ وًُّ )قًُّ( بُو ثًُ بُكمو بعُٖاؿاكََ واتعانلاوَ نعُ    بؤ ُّٓ و( )قُٝؿٞ(: 3)

طعُك   )يىهف( يُ )وَماكَتِ ؿاكايِ(يُوَ ؿَهوِ نُوتىوَ يإ بُو كِاهجاكؿَيَُ واتانلاوَ نُ يُثاًانُّ )ًَول(عُوَ وَكّ طلتعىوَ.. يُعُكَبّعـا  
)نلاهُنُ بـَٕ بُ ؿَّ وٓاوّ  )فأيكٛٙ ع٢ً ٚد٘ أبٞ(ٜؼ واتُ: ن  ُّٓ ثًُو ثايُ بُكمَّ ث ؿاويت؟ َُبُهت يُ ٖرا ايكُٝـ( َٔ قُؿوبطىتليَت )

   ٔ (. باونِ ؿا( َُبُهت يََُُ واتُ )ماًْاك و ٓاطاؿاكّ بهُٕ يُسايةُت و ثًُو ثايُّ ُْٖىونُّ َٔ و َُٖىو ماًْاكًُّنِ يُهُك َعٔ ثع  بطُيعُْ
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 ى ثآدةطات-يوضف-ى  "يـةعقوب" ٓةواهَى ضاغى و ضةالًةتى

يإ نلؿو ُٓكنِ دًَبُد  نلؿًًٌْإ يُُٓهعوؤطلت.  (بلاناِْ " يىهف" طىيَلِايُيةِ ُٓو ةُكَاُّْ )يىهف
بؤ ُّٓ َُبُهوَُ هىاكثٌوِ وآلػُناًْإ بىوُْوَو مؤك بُثُكؤًّىػًَلايٌُوَ بعُكَو ةُيُهعوري )بعؤالّ    

ونًإ( ؿَكِؤًوُٓوَ، ٖاونات يُطُأل ُٓوَؿا نلاهُنُّ )يىهف(يًٌإ بؤ ُٖيةطلتبىو، دطُ يُُٖيةطلتِٓ با
 ّ ُٓو وآلتُؿا. َنطًَِّٓ ؿَهت بُناكبىوِْ يُثؤهوِ وَماكَتِ ؿاكايِ

بىو )يعُعكىب(يٍ ُٖهوًَهِ ًعاككاوَّ يعُال    دا ناتًَو ناكواُْنُيإ يُػانِ )ًَول( ُْػوًَو تًَجُكِّ
بىو يُهُك ْنيو بىوُْوَّ واؿَّ ٓاوثًَهُوتُٓوَّ بُ )يىهف(ّ نىكِّ.. )واتُ وَى ٓؤٕ يُةُيبعُوَ  ػىيةكا

ُٓو ُٖوايةُّ بُ ؿألؿا ٖاتبًَت( ُٖك بؤيُ ُّٓ ُٖوايةُ بُنُي و ناكّ ػعؤّ و بعُ ْعُوَناِْ )نىكِمانعاِْ(     
ُّ و ثًَِ وايعُ ٖعَُىو   ؿَن -يىهف-ؿَطُيًَُْت و ث يإ ؿَيةًَت: )َٔ ُٖهت بُ بؤٕ و بُكاَُ ػؤًُنُّ 

طًإ و دُهوُّ ؿاثؤًًىّ، ػؤ ُٓطُك يُبُك ُٓوََ ُْبًَت نُ يُّ قوُيُّ ؿا بًُوًَو ػُوًباكّ نُٕ ُٓوا 
يُباكَّ يىهفُوَ ُٖوايةِ مياتلّ ث  ؿَوتٔ. بُآلّ ًَٓووا ُٓو ميٓـووَو واؿَّ بُيُى طُيٌوُٓوَ إ ْنيعو  

 بؤتُوَ(..
عكىب( ُْطُيٌوبىوُْوَ بؤ الّ نُ )يُعكىب( ُّٓ ُٖوايةعُّ بُنعُي و   ؿياكَ تا ُٓو هاتُ نىكَِناِْ )يعُ

ًٌَعوا يُقوعُناِْ ْعُبىو بعىوَوَ نعُ ْعُوَناِْ بُطًعُيِ و          ناكو ُْوَناِْ ؿيهُّ ؿَطُياْـ... بعُآلّ ٖ
هُكمٌَْوُوَ هىيَٓـيإ بؤ ػىاكؿ يُهُك ُٓوَّ طىايُ ُٓو )واتُ يعُعكىب( ُٖك ؿووكَ يُواقًع و بُكؿَواّ 

ؿا ْغلؤ بىوَ بُٖؤّ مياؿَكِؤيّهلؿِْ يُػؤًىيووِٓ )يىهف(و ػىوطلتِٓ بُ باي نلؿْعِ   ػُياأليُػُو و 
 ًٌَُُٖيًُّوَ.

نُِٓ )يعُعكىب( ويَلِاّ ُٓوَّ كَِسُٓو هُكمٌَْوِ ُْوَناًٌِْ يُال طلإ بىو بًَت، ًَٖٓـَ بايعُػِ ثع    
ُْؿا، بُيةهى يُٓاهت ُٓو قوُ كَِم  يُيإ ثؤًري و طىآّ بُو ٓاػاوتُٓ وًو و نىكتبًِٓ ُْؿإ و ٓاوّ زيَ

و ْاػؤًاُْيإ ؿا ب ؿَْ  و ػؤكِاطل بىو، ػعؤكِاطلّ و بع  ؿَْطًُّنًُعِ وَى وَآلًََعو وابعىو بؤيعإ.       
)يعُعكىب( ُٖك يُهُك ُٓو ُٖهوُ ثاى و ثلًِٖىايعُ بعىو بعؤ ٓعاوَكِواّْهلؿِْ نعاتِ ٓعاوثًَهُوتُٓوَّ       

و هعُالَُتِّ )يىهعف(ّ    ىهف( ٖات و َنطًَِّٓ هاةِنىكَِنُّ تا ُٓو هاتُّ ُٖيةطلّ نلاهُنُّ )ي
 ث طُياْـ.

يعُنِ وَٖعا كِووّ تع نلؿ نعُ فيعاًَْهِ ْعىآّ        ؿا ؿكا ػؤًِ و ًاؿّ دا ناتًَو نلاهُنُ بُهُك طؤْاّ
ِ    بُطًاِْ بُػٌِ  يُوَو بُػىاهوِ ػىؿاَ ٓاوّ بؤ طُكِايُوَو ٓاوّ ُٖيةٗاتُوَ بُ ؿيعذي. ثاًعإ َنطًَٓع

                                                                                                                                 
 

(يٍ )ُٖكوَى يُنوًَبُناِْ مَاُْواِْ و ةُكُْٖ (ؿا ٖاتىوَ َُبُهت يُٓاوهاةِ و بًٓايِّ )ؿيةُ( يإ بَُاْاّ ماْوعوُ نعُ   ّابؿدري َاْاّ وًُّ )
 ماْووِ يُهُك يىهف ؿَبًَت.. واتُ يُهُك ٓاوكِؤًِٓ)بِريَ( ؿَبًَت بُسايةِ )يىهف(ّ نىكِّ و ٓاطاؿاك ؿَبًَت يُ باكوؿؤػُنُّ. 
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 يةُت و ناكوباكيَهِ )يىهف(ّ بؤ باي نعلؿو ثًًٌَعِ طعىت نعُ يىهعف ؿاواّ زيَ     ؿَك)ايبٌري( َُٖىو سا
 يُوَ بٔٔ بؤ الّ يُ ًَول.  ؿَنات )يعُعكىب(ّ باونِ بُػؤّ و نُي و ناكو هُكدُّ ُْوَناِْ

يُو هاتُؿا )يُعكىب( كِووّ نلؿَوَ نُي و ناكو ٓعُو ْعُوَو نىكَِماياْعُّ يُٓعىاك ؿَوكّ بعىوٕ وثع ّ       
ِ  كِاطُياْـٕ نُ  ِ  بريبهُْعُوَ يُكِاهعو ّ  ّ ثًٌَعبًٓ و سُقًكعُتِ ُٖهعت نلؿُْنعُّ بعُوَّ ٓعُو       يُنعُ

ّ ػىؿا تًَطُيٌوىوَو ؿَكنِ ثع نلؿوَ نعُ ٓعُوإ ٓعاوا ؿَكنعِ       بُدؤكيَهِ وَٖا يُكَِظيُت و ًَٗلَباِْ
اُْيإ و نلؿ يُهُك ُٓو ُٖيةىيَووُ ْايُباكو قوُ كَِم و ْاػؤً ث ْانُٕ. ُٓواًٍْ مؤك ؿاواّ يًَبىكؿًْإ زيَ

نلؿيُالّ ػىؿا ؿاواّ يًَؼؤًبىوًْإ يُطىْاُٖناًْإ بؤ بهات، )يعُعكىب(يٍ بُيةًَِٓ ث ؿإ  تهاًًإ زيَ
يُهُك ُٓوَّ ؿاواّ يًَبىكؿًْإ يُػىؿا بؤ بهات و بؤيإ بجاكِيَوُوَ نُػىؿا يُو طىْاٖاْعُيإ ػعؤَ بًَعت    

 ...ُكَِسِ و ًَٗلَبآُْىْهُ تُْٗا ػىؿاّ تاى و تًُْاو ب ٖاوَأل يًَبىكؿووَو ب
ېئ  ېئ  ىئ  ( 3)ۈئ  ۈئ   ېئ  ۆئۆئ  (2)ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   (1)ائ  ائ   ەئط

ڀ    ڀ  ڀ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پىئ       ىئ  ی  ی    ی   

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ       ڦ  ڦ  ڦ  

 .98-94يوس//صڃ        ڃ  ڃ      ڃ      ڄڦ    ڄ    ڄ  ڄ
 

 -يوضف-ٓاتِى خةوُةكةى  و بةدى ثيَم طةيػتِةوةى ثسِ غةوق و غادى
ؿواّ ُٓوَّ )يعُعكىب( ُٓو ؿاوايُّ ثًَطُيٌت، ػًَعلا ةعُكَاِْ بعُنىكَِناِْ نعلؿ ٖعَُىوو نُكَهعُو       

و بُمووتلئ نات بُؿيعـاكّ )يىهعف(ّ نعىكِّ     و ًاؿّ ٓاَلِاميَهِ هُةُكّ بؤ ٓاَاؿَنُٕ تانى بُػؤًِ
( نُي 70ٍ بُثُيُ ػؤيإ و هُكدُّ نُي و ناكّ ًَْى بَُٓايةُنُيإ نُ فَاكَيإ سُةوا )بطات، ُٓواًْ

بىو ٓاَاؿَ نلؿ بؤ هُةُك بَُُٖىو نُكَهُو ٓاَلِاميَهِ ثًَىيووُوَ، ناتًَو )يىهف(يٍ يعُالّ ػؤيعُوَ   
 ّ هعامنلؿ بعؤ    ُٖوايةِ ٖاتًٓإ و بُكِآ نُوتًٓاِْ ث  طُيٌت ػًَلا ػؤّى ُْٓـئ ثًاوَاقىيةِ ُٓو طُيعُ

 ثًٌَىامّهلؿٕ و بُثريَوَٓىوًْإ يُهُك هٓىوكّ )ًَول(. 
نُيٌوُٓ )ًَول( وؿيوًإ ُٓوا )يىهف( يُثًٌَىامّ نلؿًْعإ ؿايعُ.. )ؿيعاكَ     -يعُعكىب-بَُٓايةُنُّ  

  ّ يعُّ "يععُعكىب" وَهعف نعُئ يُٓاهعت ٓعاوثًَهُوتُٓوَّ        يًَلَؿا ْاتىاْري كِاؿَّ ُٓو ػؤًعّى ًعاؿ

                                                 
 
وًُّ )ةًِت( يُدًابىوُْوَ  -ًَول  -ؿَكٓىوٕ يُ  -يىهف  -تُ )ناتًَو ناكواُْنُ يُباكَطاّ )وغيا ةًِت ايعري(: وا (1)

( واتُ )ٓعُو نُهعاُْ يعُو    فازقٛٙ( بَُاْاّ )فؿٌ ايكّٛ عٔ املهإ ٚ اْفؿًٛا عٓ٘)ةٌِ(عُوَ ٖاتىوَ، بؤ صيىوُْ ؿَطىتليَت )
 ّ َُْإ(.  دًَطُيُ دًابىوُْوَ، زيَ

 و ثًُو ثايُو ؿَويةُت و هُكنُوتٔ(يٍ ؿيَت.  بَُاْاّ )ًَٖن( )زٜض(: 2)
: )واتُ بُطَُقَّ ؿاؿًََْٔ، يإ ػُيةعُةاو، يعاػىؿ بعُؿكؤّ ؿَػُْعُوَ(. ٓعاوطِ      ( )تفٓدٕٚ(3)

 ةُكَاِْ )تفًٓـ( بؤ تًَو ٓىوِْ عُقأل و بريو ٖؤًًٍ بُناكؿيَت.  
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ْهُ ُّٓ وَهفُ يُهُكووّ ومَو تىاْاّ ْىهُكَوَيُو يُ ومَو تًّٓـا ًُّْ باهِ بهعات و  ؿا، ٓى نىكَِنُّ
َاةِ تُواوّ ث بـات، ُْػىامَآل يُثاَ ُٓو َعاوَ ؿووكوؿكيَعقَّ يًَعو ؿابعلِإ و ؿواّ ٖاتٓعُٓاكاّ ٓعُو       

 يُ(.  ؿا ػاوَِْ ؿَهُآلت و ثًُو ثايُو ؿاكايِ كِؤفطاكََ نُ )يىهف( تًاّ
و يُدًَطُيُنِ بُكمو بعُٖاؿاكؿا ؿايًٌٓعاْـٕ و ؿاواًعِ يًَهعلؿٕ      اونِ ػووُ ثاأل ػؤّ)يىهف( ؿايو و ب

ؿا بًَُُِٖٓ و ٓاهىوؿَيّى بُ ياكَعُتِ و نؤَعُنِ ػعىؿا طعىمَكإ بُكُْهعُك. ثاًعإ       (ًٓـّ يُ )ًَول
-ؿا ؿَكِؤًت تانى طُيٌوُٓ بٓهُو باكَطاّ سهىَُت و ٓىوُْ فووكَوَ. يُويٍَ -ًَول-نُفاوَنُ بًَُْى 

باوى و ؿايهِ يُتًٌُْت ػؤيُوَو يُهُك نىكهعِّ ةعُكَاْلَِوايِ ؿاًٌْعاْـ وَى كِيَنيًَٓعاًَْهِ      -يىهف
يُؿا ُٖهوًَهِ طعُوكَو   و ًاؿّ مياتل و بايُؾ ث ؿاِْ ًايووُيإ. )يعُعكىب( ونىكَِناًٌِْ يُو ػؤًِ

  ّ ًَٓعابىوٕ. يُبُكاَبعُك   ٖ ةلَيإ بُو َُٖىو كِيَنو ًهؤيُ نلؿ نُ ػىؿا يُهُك ؿَهوِ )يىهف( بعؤّ بعُؿ
نلؿ، هووَنَُ دؤكَ ػؤ ٓعَُاْـُْوَيُى   عاؿَت و كِيَواّ كَِٓاونلاوّ ػؤيإ هوويَهًإ زيَ َُُٓؿا بُ

بىو نُ بُطىيَلَّ ؿابى ُْكيوِ ُٓو هُكؿََُ ػُيةهِ ٓاوا بُو دؤكَ هوويإ يعُ هعُكؤى و ةعُكَاْلَِوايإ    
)يىهف(ؿا ووكوفاْـَوَ نُ بُ َٓـايةِ بًًٓبىوّ، بؤيُ  ؿَنلؿ. ُّٓ هووََ ياؿطاكّ ػُوُْنُّ يُؿَكووِْ

يُؿواّ وَبرينُوتُٓوَّ ػُوُْنُّ، بعُباونِ طعىت: )َُٓعُ تُةوعريو يًَهـاْعُوَّ ٓعُو ػُوَُْعُ نعُ         
ًَلَ(و )ػعؤك(و         ًَِ طىتًت )َعٔ يُػعُومن ؿا ؿيعوِ ٓعُوا )يعامؿَ ُٓهعو ًَِلايوُوَو ث بَُٓـايةِ بًًِٓ و بؤّ ط

بُٕ(.. دا ًَٓوواَ ػىؿاّ ثُكوَكؿطاكّ ُّٓ ػُوُّْ بؤ بُؿّ ًَٖٓعاّ، ٖعُكوَٖا   )َاْطًٍ( نلِْىوًِ بؤ ؿَ
ًَىَيُّ نعُ ب تعاواًًُِْ هعُغياْـو            َّٓعاّ و ٓعانُّ يُطعُأل ؿانعلؿّ، ٓعُويٍ بعُو ًع ػىؿا كَِينّ مؤكّ ي

و ثًَع  -ًَول-يُميٓـاًٍْ ٓاماؿّ نلؿّ و ًَٓىًَِ يُؿًَت و فياِْ بًابإ ًًًٌُْٓوَ بؤ ًَٓلَ ًَٖٓا تا يُ 
بطُيُٓوَ ؿواّ ُٓوَّ )ًُيوإ( ثُيىَْـيِّ ًَْىإ َٔ و بلاناصيِ تًَو ؿا.. َُٖىو َُٓاَُْ بُب  ويوت 

يُطُأل بُْـَناّْـاو ماْعاو   يٛطف٘و ٓرياؿَّ ػىؿاّ ًَٗلَبإ بُُٓزلاّ ُْؿَطُيٌت، ٓىْهُ ػىؿا بُهؤمو بُ
كِاْـِْ ٖععَُىو ناكوبععاكيَهِ ٓاطععاؿاكَ يُٖععَُىو ًععوًَو ؿا، ٖععُكوَى ؿاْععاو بُسًهُُتًٌععُ يُُٖيةوععىو 

 ...ؿا( َُػًىقاتِ
)يىهف( ؿواّ ُٓوَّ قوُناِْ تُواو نلؿو بُتًَلو تُهُزي ؿَكباكَّ َُٖىو ُٓو ْامو ًْعُُتاُّْ ػىؿا ؿوا 

يعُوَ يعُػىؿا ثاكِايعُوَو     نُ ث ّ بُػًٌىَ، كِووّ نلؿَ ػىؿاو بُمَاِْ ًىنلاُْ بقيَلّى هىثاي طىماكّ
ُْٓـ َُٓتباكو قُكماكّ بُكباكَطاّ تؤّ!! َٔ ؿَبًَعت ؿإ بٓعًَِ بعُو ٓعانُو      طىتِ: )ُّٓ ثُكوَكؿطاك َٔ

بُػٌٌُ مؤكاُْت ؿا، تؤ بًَطىَإ سىنِ و ؿَهُآلتًَهِ وات ث  بُػًٌىّ نُ ثًَىيوعوُ هىثاهعت بهعُّ    
يُهُكيإ.. ُّٓ ُٓو ػىؿايُّ نُ ب ُٓوَّ صيىوُْيُنِ ثًٌَرتت يُالبىوبًَت )ٓامساُْنإ و مَويٌعت( بعُّ   

ىَدىإ و ب ويَُٓيُ ؿكوهت نلؿووَ، تؤ ػاوَِْ ناكوبعاكو هُكثُكًعوًاكّ ًْعُعُت و ثاؿاًعوِ َٓعِ      ًًَ
يُؿًْاو ٓاػريَت ؿا، دا بُو ًًَىَيَُ بؤالّ ػؤمت بطًَلَِوَ نعُ يُهعُك ُٖهعت و طًعاًَْهِ قايعٌ بعى و       

ْعُّ تعُْٗا هعُكبؤتؤ    تُهًًِ بىو بُوَمب نُ بؤ َُٖىو ثًَغَُبُكإ و بُْـَ ٓانُناِْ ؿيهُت ؿاْاوَ، ُٓوا
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ؿاؿَُْويَٓٔ و تُْٗا ًَهُِٓ ةُكَإ و ًُكيعُتِ تؤٕ. ُٖكوَٖا سيؼُكَ ًَْى نؤَُيةِ ُٓواْعُّ كِيَُٓايًعت   
 نلؿووٕ بؤ ٓانُ و ٓانُػىامّ يُبُْـَ ػىاويوت و ؿيةوؤمَناْت(...

ڍ  ڍ  ڌ      ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    (1)چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇط

ں    ڱگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  کک ژ  ڑ  ڑ   ک     ک    

  ۓھ  ے  ے  ۓ   (3)ہ  ھ  ھ  ھ   (2)ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ

﮵    ﮶  ﮻   ﮷﮲          ﮳  ﮴  ﮼    ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    (4)﮸  ﮹   ﮺    

ۆئ   ۆئ  ۈئ    ۇئى     ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ىې

 ...131-99يوس//صۈئ

                                                 
 
نُ يُو ناتُؿا ٓىوَ بؤ )ًَول(؟ طىتلاوَ: )كِاسًٌ( ؿايهعِ بعىوَ(،    : واتُ )ؿايهِ و باونِ(.. بُآلّ ؿاػؤ ؿايهِ "يىهف" ن  بىوبًَتأبٜٛد٘( ( )1)

تلاويٌعُ:  بُآلّ يُ )هفل ايوهىئ(ؿا واباههلاوَ نُ يُو كِؤفَؿا ؿايهِ ُْبىوَ، ٓىْهُ )يىهف( تَُُِْ ؿَ هاآلٕ بىوَ نُ ؿايهِ وَةاتِ نلؿووَ، طى
بعىوَ   -يىهعف -بىوَ نُ يُوَوثًٍَ نًُْنَيعُنِ ؿايهعِ بعىوَو ؿايعُِْ      -بًَٗ٘- )ُٓو ؿايهُّ يُطُيةًإ ؿا ٓىوَ بؤ ًَول و بُؿايهِ ؿاْلاوَ ْاوّ

َ يُ عىكف و ؿاب و ُْكيوِ عُكَب ؿا بُؿايو باْ  ؿَنليَت يُبعُك ٓعُوَّ ٓعُكنِ ؿايعو     َسب١ٝ(يَُاوَّ فياِْ ؿايهّى ؿواّ َلؿًٌِْ. ؿايإ )
 كِاؿَثُكِيًََٓت. 

ِ ةلاوإ نُ ػُيةهِ ػًًَةُنّى ؿيَٗعاتِّ تًَعـا   واتُ )ؿًَت و ًََلطًَه( )ايبدٚ(: ايباد١ٜ.. 2)
 بقئ(..  

 )واتُ: ًًَىاْـّى ةًوُٓيِ و طًَلًًََىيَِّٓ نلؿ(. ْصغ(: ) (3)
(ّ هعىكَتُنُ( قىكٓعإ ٓعُو ٓعريؤنُّ     100بُّ ٓايُتُّ ؿوايِ )واتُ بُٓايُتِ فَاكَ )( 4)

 ُو ٓريؤنُ نلؿووَ.نىكت و ثىػت نلؿؤتُوَو تًاّـا ٓاَافَّ بؤ طلْطرتئ كِووؿاوّ ًَْى ٓ



 رعی رگرتین زانس یت شه حومكی وه                                                                             182

 

 

  مبةندى هةشتة
 ةوة((-يوضف-))ضةُد ثةُدو واُةيةن هةضريؤكى 

 
مياُْناِْ تًَهُآلوبىوِْ  -ّ ػىؿا  بُيةطُ يُهُك تاى و تًُْايِ -واُْيُى يُهُك باوَكِ يُ "يعُعكىب"َوَ  )

ٓابلِووَُْـيِ  -هىوؿّ ٓانُنلؿٕ  -بُكَزلاَِ ٓاكاّ طلتٔ  -واُْيُى يُهُك ؿاوئَ ثانِ  -ُٖكؿوو كَِطُم 
 (ّ باونإ يُ ًَْىإ كِؤيةُناًْإ ؿا  ؿاؿطُكيَوِ –ؿا  يًَبىكؿٕ يُناتِ ؿَهُآلتـاكيَوِ -ٕ وٓاناكّ دىا

 
 واُةيةن هةضةز باوةزِ هة )يـةعقوب(ـةوة

ؿا ُٖيُو يعُناتِ كِووؿاْعِ ناكَهعاتًَو ؿا     باوَكًَِٖٓإ بُػىؿا طُوكَتلئ ًىيَُٓواكّ يُؿَكووِْ ًٓٓواِْ
، ُٖكوَٖا ؿيةًٓايًٌِ بؤ ؿَكَِػوًًََٓت تانى بُٖؤّ ُٓوَوَ ػعؤكِاطلو  ؿَبُػًٌَت ّ ثَِ هُبىوكّى ٓاكاَِ

ًَعت. ٓعُّ بعاوَكَِ يعُ ٖعُيةى و نعُوتِ         بُوكَبًَت يُ بُكؿَّ ُٖك كِووؿاوو َُتلهِ يُى ؿا نُ تىوًعِ بب
     ِ ِ   )يعُعكىب(ؿا بُ دىاِْ كَِْطِ ؿاوَتعُوَ، ٓعُويٍ يُمزلريَيعُى نعاكو ُٖيةىيَوعو و  ؿا يعَُاوَّ فيعاْ

.. بؤ صيىوُْ ناتًَو ُٖوايةِ يُْاوٓىوِْ ػؤًُويوعت تعلئ نعىكِّ    .ؿا نلؿِْ كِؤيةُناِْ يَُٓايِّ كِيًًَُىام
ػؤّ ث ؿَطات نُ طىايُ طىكط ػىاكؿويَوِ، )بلِواُْ قىكهايِ ػُةُتِ ُّٓ كِووؿاوَ يُهُكّ ُْٓـَ(و ؿاػؤ 

 ؿا ؿكوهت بهات؟! ض ماّ و ناكؿاُْوَيُنًٍ يُؿَكووِْ
إ ؿَكنُوت )يعُعكىب( يُبُكاَبُك ُٓو كِووؿاوَ ؿيةوُميَُٓؿا ثُْا بؤ ػىؿا ؿَبات و بًَطىَإ ؿيوُإ و بؤَ

ٓاكاّ يُهُك ُٓو بُآليَُ ؿَطليَت، بُآلّ بُ ض ًًَىَيُنِ ٓاكاّ طريّ؟ بًَطىَإ بُو ٓاكاَعُ دىاْعُّ نعُ    
ژ  كّ ؿَبلِيَت: ط.. ؿَبًٓري بُّ وتُ ْايابَُ ؿَ.و ههاآليُنِ تًَهُأل ْابًَت ًٖض ًْطُكاّْى ؿيةُكِاون 

)هُبليَهِ دىإ و ًٖض وَكِي بىوٕ و ثلتعُو بؤيةُيعُنِ    :.. واتُ.صڑ  ک    ک  ک  ک     ڑژ
 ..تًَـا ُْبًَت و ػىؿاَ ثُْاو ثٌوًىامن بًَت يُٓاهت ُٓو ًٓـيعاو ؿكؤو ؿَيُهُ ٓاًهلايُتإ ؿا(.

 ّ ًٓالِٖ ثلِ يُ هؤمّ هُكثُكًوِ يُاليُنِ ؿيهًُُوَ )يعُعكىب( ُٖكوا ؿَبًٓري نُ بُباوَكِيَهِ قىوأل و
ّ    يُوَ باوَكِؿاكَو بُ َوُاُْو ؿيةًٓاّ يعُنِ   يُوَ ػؤّ ث هجاكؿووَ، ُْػامسُ ناتًَعو نىكَِنعاِْ ؿاػعىام

ؿيهُّ ؿَػُُْوَ بُكٓاو و ؿاواّ يَّـَنُٕ كِآيإ بـات )بًٓاَري(ّ )مكِبلايإ( و )نعىكَِ بٔعىونِ ػعؤّ(    
-ويٍ ًٌَٖوا َاكاْطامَو ؿَكووِْ ماَـاكَ بُو ناكَهاتُّ ثًٌَىوّ يُطُأل ػؤيإ ؿا ببُٕ بؤ )ًَول(، ُٓ

-و، طىَاًٌِْ يَُُٖىو دِ و دىوأل و ُٖيةى و نُوتًَهًإ ؿا ُٖيُو، يُػُّ و ٓاماكّ دىؿايِّ -يىهف
ؿايُ، ؿاػؤ ٓؤٕ وَآلَِ ُّٓ ؿاواناكيُ تامَيُيإ بـاتعُوَ؟ بًَطىَعإ بُٓعُْـ وًعُيُى وَآلًَعإ      -يىهف

ًَعت... بعاوَِك بُهعؤمو يعىتفِ ػعىؿاو َوُاْعُ         ُٖكيُنُيإ باوَكِّ بعًَُٖنّ زيَ ؿَؿاتُوَ نُ  ثعُػٍ ؿَب
ؿا بُْاكؿِْ )بًٓاَري(ّ دطُكطؤًُّ يُطعُيةًإ ؿا، واتعُ    بُؿاؿطُكّ و كَِظيُتِ ػىؿا يُناتِ قايٌ بىوِْ



 183                                                                               2رعی  زانس یت شه

باًرتئ ص.. واتُ: )ػىؿا بًَُٖنتلئ وٺ    ٿ  ٿ    ٺڀ  ٺ    ٺبُّ وًاُْ وَآلًَإ ؿَؿاتُوَ: ط
 ثاكيَنَكَو ُٖك ػؤيٌِ بُكَِظيرتيِٓ بُكَِظياُْ(.

يُنِ ؿَكووِّْ يُةُكَإ  و ًَُِٖٓ ُٖكوَٖا ؿَبًٓري )يعُعكىب( ثٌوِ بُػىؿا بُهوىوَو بََُُ ٓاكاَِ
ًَليَت بعُوَّ يُطًُعوِ         و بلِياكّ ػىؿايِ ًَعت، ٓعُويٍ ناتًعو نىكَِنعاِْ ِكاؿَهعج يُوَ بؤ ؿَهوُبُك ؿَب

ًول( تُْٗا يُيُى ؿَكوامَوَ ُُْٓٓ ًَْى ُٓو وآلتُوَ، بُيةهى يُُْٓـ ؿَكوامَيُنُوَ تانى ؿووًََإ ؿا بؤ )َ
ُْنعُٕ و ػلاثُيعُنًإ ؿَكٖعُم     هُكْر و ٓاوكِّ ثاهُواْاِْ ًاك يُهُكيإ دًَطري ُْبًَت و طىَاًْعإ زيَ 

ِ )ًَوعل(يٍ ؿا  ُْنُٕ، ُْػىامَآل َُٓإ ػُيةهِ )ةُيُهوري( و يعًَُْىإ ػعُيةهِ )ةُيُهعوري( و ػعُيةه    
 ؿوفَٓايُتِ ُٖبىوَ.

)يعُعكىب( ٖؤّ ُّٓ كِاويَقو تُنبري بؤ نلؿٕ و ٖؤًـاكّ ثًَـاُّْ وا يًَو ؿايُوَ نعُ ٓعُو ْاتىاًَْعت ٖعًض     
ص، ٓىْهُ طُك ػىؿا ػىاهوِ   ۓہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےےقُماو قُؿَكيَهِ ػىؿايإ يُهُك البات:ط

  قو ٓاَؤفطاكّ نلؿًُِْ هىوؿَُْـ ْابًَت بؤيإ.يُنِ يُهُكيإ ُٖبًَت، ُٓوا ُّٓ كِاويَ ْاػؤًِ
يُنُّ بُكؿَواّ ؿَبًَت و بُّ كِهوُيُ ؿَياْـويًََٓت نُ )باوَكِّ مؤكو  ثاًإ )يعُعكىب( يُهُك ٓاَؤفطاكّ

ۆ  ۈ    ۆۇ  ۇ  ڭۓ    ﮲   ﮳     ﮴  ۓػؤؿاْععُ ؿَهععت ٓععرياؿَّ ػععىؿا(ّ زيَ ُٖيةععـَقىيةًَت: ط   

ُ .صۈ ًَعت يُثٌعت بعُػىا        .. يًَلَؿا )يعُعكىب( واُْيع ًَعل ؿَنعات يُهعُك ٓعُوَّ ؿَب نُإ ة
 ّ ؿا  بُهوًٍٓ ؿا ٖؤو ٓاَلِام بطليُٓ بُكو وكياو ٓاطاؿاكيٍ بري يُمَكَوميإ، ٓىْهُ هلوًت يُكَِوتِ ػعؤ

هًووًَُهِ بؤ ؿاْاوَ نُ كِاؿَو فَاكَّ )ٖؤػىيةكًَُٓناِْ( بُث ّ ٖؤيُنإ بًَت. َلؤظِ ًُٓاْـاك و ػاوَٕ 
هُيُ نُ ٖؤيُناِْ كِمطاكبىوٕ بُناك بًًََٓت و يُٖعَُإ نعاتًٍ ؿا َوُاْعُّ بُقعُؿَكّ     باوَكِيٍ ُٓو نُ

ػىؿا ُٖبًَت.. ٓاطاؿاكّى وكيايّى ػؤثاكيَنيًٍ ُٓو ٓؤقلَو ٓاكاَِ بُؿَكووِْ بًُُكّ ؿَبُػٌٔ يعُناتِ  
 يُى ؿا. كِووؿاِْ ْاػؤًِ

ِ -ُ )يعُعكىبّ ب يُنُّ )يعُعكىب(يٍ بؤ نىكَِناِْ ٓاكاَِ و ًَُِٖٓ ٓاَؤفطاكّ و واّ  ػؤّ( بُػٌع
زيَ نلؿ ُٓوَْـَ ؿاؾ و سُهلَت ُٖيةُٓنًًٌََت و بُب  ٓىًََـيًٍ ػُةُت ْعُػىات يعُكِووؿاويَهِ نعت و    

ّ )قُماو قُؿَك( طُك تىوًِ نىكَِناِْ ببًَت، بُتايبُتًٍ نُ ُٓو يُّ كِووَوَ ًَٖٓعـَ الوامو كًَِعبري    ثلِّ
َبُكْاِْ ٖؤو ٓاَلِامّ طىزلاوؿا ُْنلؿووَ، ٓىْهُ ناتًَو ُٓكنِ يُنًٌِ يُ و ُْبىوَو ًٖض هووّى ؿكيَغِ

 يُنًُِ يُهُك نُّ و هىوى بىوَ. ػؤّ بُد  طُياْـوَ، ًٓـّ ناكيطُكّ كِووؿاوَ نت و ثلِّ

ّ نعىكَِ  -بًٓعاَري -هُكْر بـَ يُسايةُتًَهِ ؿيهُّ ... )يعُعكىب( ُٖوايةِ نت و ثلِيِ )بُبُْعـَطلتِٓ     
َ ث  ؿَطُيعُْليَت.. ٓعُّ كِووؿاوَ يعُْاناوَ تامَيعَُ ناكَهعاتُنُّ )يىهعف(ّ       َو-ًَول-نٔهُ(ّ يُ 

ؿَنُٕ  بريؿَػاتُوَو بُْـاوّ ػُّ و ثُفاكَناِْ ؿَتُقًًََٓوُوَ.ناتًَو نُي و ناكَناًٌِْ طًُيِ ُٓوَّ زيَ
هعِ  طىايُ بىوَ بُ ٖاوكآ و ٖاوؿََِ ػُّ، ؿَبًٓري وايإ ت  ؿَطُيعًَُْت نُهعهاآلّ ٖعُك ػعُّ و ؿَكؿيَ    

. يعُّ كِهعوُيَُ ؿا   .ص.ۈ  ۈ  ٴۇ ۇ  ۇ       ۆ  ۆبُٓاماكّ تعُْٗا يعُالّ ػعىؿا ؿَنعات: ط    
دىاْرتئ واتاّ " باوَكِو ػىكِاطلّ" يُبُكاَبُك ُٓو ناكَهعاتاُْؿا ؿَكؿَوًعًَُٓوَ نعُ مؤكدعاك ػُكيهعُ      

ِ ًُٓاْـاكّ وَى .. بُآلّ َلؤظًَه.بريوٖؤًِ َلؤظ يُْاوؿَبُٕ يإ نُ َلؤظ بُكَو ُٖكَي و كِووػإ ؿَبُٕ
  ِ ؿا بُواْعُّ ؿَوكوبعُكّ ؿَيةًَعت:     )يعُعكىب( يُناتِ بًووِٓ ُٖوايةِ ُْٖاتُٓوَّ ؿووَّ نعىكِّ بٔعىون
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ص واتُ )َٔ ػَُِ ُٖكَ طُوكَو طلامن ؿَػَُُ بُكؿََِ ػىؿاو ههاآلّ ناكوباكّ ٖعُك  ۇ       ۆ  ۆط
يُهُك البلؿِْ ػَُُنعُّ ُٖيعُ، دعا     الّ ُٓو ؿَنُّ، ٓىْهُ ػىؿا ُٖكػؤّ بُكَِسِ و ًَٗلَباُْو تىاْاّ

ِ  ًٓرت َٔ ههاآلّ ػؤّ ْابَُُ بُكؿََِ ُٓو بُْـاُّْ نُ يُٓاهت نًٌَُُنًٌَِ كِؤفطاكو ْاكَِسُتِ  يعُناْ
 يُ(..  ؿا ًٖض ًَٖنو تىاْايُنًإ ِْ

بُؿّ  ؿواداك ُٖك يُّ الياُْوَ ؿضيًَُْهِ تل يُ طًُبًّٓى ٓىًََـَواكيِ )يعُعكىب( بُباوَكَِ ثًوُوَنُيُوَ
ًَليَت بعُ هعؤكا  نلؿْعِ )يىهعف( و )بًٓعاَري( و ٖعُويةِ            ًَعو نىكَِنعاِْ ِكاؿَهعج ؿَنُئ، ٓعُويٍ نات

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ؿؤميًُٓوَيإ، ُٓوَتا ث يإ ؿَيةًَعت: ط 

 ص..ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ڀڀ
َنعات و ؿاواّ يَّعـَنات يُكَِظيعُت و    )يعُعكىب( بُّ وتاُْ )باكّ ؿَكووِْ(ّ َلؤظِ ًُٓاْـاك ؿياكّ ؿ

يعُ بًُْعُعُتِ فيعإ و     ّ ػىؿا ب ٓىًََـ ُْبًَت، ٓىْهُ ب ٓىًََـّ )ي ي( ث ُْماْري و ب باوَكِّ بُمَيِ
بُػاوَِْ ًْعُُتُنَُ )نُػىؿايُ(، ٓىْهُ فيإ و ٓرياؿَّ َلؤظ ًٓفًًر ؿَنات و ؿَهوُوهاًٌِْ ؿَنات 

يُ، بطلَ ًُٓإ  ُآلّ باوَكِ )ًُٓإ( ؿوفَِٓ هُكهُػوِ ب ٓىًََـّيُ ػؤػووُٓ هُك كِآّ ناكواِْ فيإ، ب
ُٖكػؤّ ٓىًََـَو ًٖىايُ بُكَِظيُتِ ػىؿا، هآًرت تُْطاُْو بطعلَو بعُكؿَ ُٖكٓعُْـيَو مؤكو ٓعلِبًَت و،     

ًِ يُى ػؤ ص يُؿواّ ُٖك ْاػؤًِۇ  ۇ  ۆ         ۆ        باكوؿؤؾ و مََاَُْ ُٖك ُْٓـيَو طلإ و ٓايةؤم بٔ، ط
 ُٖيُ يُؿواّ )تُْطاُْو باكطلاِْ(يٍ ٓاهىوؿَيِ و ٓاماؿّ ُٖيُ..(.

 
 بةهَطة هةضةز تان و تةُيايى خودا

ػىؿا يُنَُري ٓاَاْر و ثريؤمتلئ و باآلتليِٓ ُٓو ٓاَازلاًُُْ نعُ   ٚسداْٝد١(٣ و تاى وتًُْايِ) يُنًُتِ 
 ؿا ٖاتىوَ.  ًٓوالّ يُثًَٓاوّ بُؿًَّٗٓاِْ

بُؿيلاهُيُنِ طٌوطريّى َُُٖاليُُْ يُقىكٓاِْ ثريؤم بهؤيةًَوُوَ هعُكزلِ بعُالّ   ُٖك نُهًَو بُوكؿّ و 
ُْٓـئ بُيةطُّ َُُٖدؤك و ًَُُُٖٓٔ ؿاؿًََٓت يُهُك تاى و تًُْايِّ ػعىؿا، دطعُ يعُو بُيةطاْعَُ     

 ُ تِ قىكٓإ كَِػُّٓ يَُُٖىو ُٓو بريوباوَكَِ ؿَههلؿو َلؤظهلؿاَُْ طلتىوَ نُ ؿاًْإ بُ تانًَوِ و يُنًع
ػىؿا ؿاُْْاوَو يُ دًاتِ ُٓوَ تًَهُيةِ )ًريى(و ٖاوبَُ بعؤ ػعىؿا ؿاْعإ بعىوٕ و بايعُػًَهِ طعُوكَيإ       

 ْاوَكِؤى ؿاوَ.  و ُٓةواُْو ًوِ ثىوض و ب  بُػُياأل
قىكٓإ ُٖك تُْٗا كَِػُّٓ يُ ثىوُٓيةِ ُٓو بريوباوَكَِ ؿَهعهلؿو ؿاتاًعلاواُْ ْعُطلتىوَ، بعُيةهى بُٓعُْـ      

كَِػُّٓ ػؤّ ؿَهُغيًًََٓت و عُقًةِ َلؤظ وا يَّـَنات دطُ  َٓطكٞ(ٜؼُقًةِ( و يؤفيهِ )بُيةطُيُنِ )ع
 يُؿإ ثًَـاْإ ًٖض ؿَكباميَو بُؿّ ُْنات.

     ِ  قىكٓاِْ ثريؤم ناتًَو ؿَكباكَّ فيآْاَُّ ثًَغَُبُكإ ؿَؿويَت نُ ػعىؿا كَِواْعُّ نعلؿووٕ بعؤ كِيَُٓعاي
ثُْـو ٓاَؤفطاكياُْياصيإ بؤ ؿَطًَلِيَوُوَ نُ يُباْطعُواميإ ؿا بعؤ   نلؿِْ ػُيةهِ، يُهُكماكّ ُٓواُْوَ ُٓو 

و غِسى(  -ّ ػىؿا ٓاكِاهوُّ طُيُناًْإ نلؿووٕ و بؤ وامًَٖٓاًْإ يُ )ٖاوَأل بؤ ػىؿا ؿاْإ  تاى و تًُْايِ



 185                                                                               2رعی  زانس یت شه

 ثاًإ ػووُٓكِووّ ُٓو بُيةطُ كِووٕ و ٓاًهلاياُّْ طُواِٖ يُهُك ودىؿّ ػىؿا ؿَؿَٕ..
َُ قىكٓإ ٓريؤنُناِْ نلؿووَ بُٓاَلِاميَو بؤ ُٓهجاْـِْ عُقًـَّ يُى ػىا ثُكهوِ )تىسًعـ(  بُّ كَِْط

 يُؿأل و ؿَكووُْنإ ؿاو ؿَكًَٖٓاِْ ُٓو بريوباوَكَِ ؿَههلؿاَُْ يًَّإ و كِيٌُنًٍَ نلؿًْإ.
ًُّْنُّ ؿَنات يًَلَؿا صيىوُْيُى يُهُك ماكّ "يىهف" ؿيًَُٓٓوَ ناتًَو ٓاَؤفطاكيِ ُٖكؿوو ٖاوكآ ميٓـا

حئ  مئ  ىئ    جئڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ     ۈ      ۈ  ٴۇ  ۋ وط و ث يإ ؿَيةًَت:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ        حب  خب    مب  ىب  يب   جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث     جبيئ

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ    ٺڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ پ  پ  پٻ  پ

ڃ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ       

ڈ     ڈ      ڎڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ

-38يوس//ص گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ    گڑ  ک  ک  ک        ک   ڑژ  ژ
43.. 

يُّ ٓايُتاُْؿا )يىهف( ُٓم ؿَػاتُ هُك كِيَبامّ كِاهت و ؿَيةًَت نُ ُٓو ػؤّ ٓايًَٓهِ ؿآًَُْٖاوَ، بُيةهى 
ّ نلؿووٕ بؤ هُك عُقًـَو  وباوَكِّ ُٓو باب و باثريَ ػىاثُكهواُْيُتِ نُ ػىؿا كِيَُٓايِيُهُك كِيَبامو بري

بريوباوَكِّ ِكاهوُقًُٓ، واتُ بؤ ػىا بُيعُى طعلتٔ و ثُكهعوِٓ ػعىؿاّ تعاى و تعًُْاو بع  ٖعاوَأل. ٓعُّ          
ِ عُقًـَيَُ يُمََاًَْهُوَ بؤ مََاًَْهِ ؿّ ْاطؤكِيَت و ُٖكيُى عُقًـَيُ، ٓىْهُ ْاًًَ  ت و َاقىوأل ْع

يُ يُ ُٖك كِؤفو هُكؿًَََو و عُقًـَيُى ُٖبىوبًَت، ػىؿاّ َُمًٍْ عُقًـَيُنِ واّ بؤ ثًَغَُبعُكاِْ  
ِ  ػؤّ ؿاُْْاوَ نُ يُ ثًَغَُبُكيَهُوَ بؤ ثًَغَُبُكيَهِ ؿّ طؤكِابًَت. ٓىْهُ يُنًُتِ ّ ػعىؿا   و تعانًَو

ؿا، ٖعُك   نلؿِْ دُػت نلؿُْ هُكّ و ؿانؤنِ زيَ ُباْطُواميَهُ َُٖىو ثًَغَُبُكإ تًَهلِا بًُـاكبىوٕ ي
 بريوباوَكِيَهًٍ ؿفو ثًَُٔواُّْ عُقًـَّ ثًَغَُبُكإ بىوبًَت ُٓوا يُٓايُٓنًًُإ ؿا ْاَؤيُ.

ًٓٓذا ؿَبًٓري يىهف بُُٖكؿوو ٖاوَيةُ ميٓـاًُّْنُّ ؿَيةًَت: )ؿَّ ٓايا ًريى و ٖاوبَُ بؤ ػىاؿاْإ )بُو 
ؿفبُيُى و بُو ػىاوَْـَ َُٖىو دؤكو َُُٖكَِْطاُْوَ( باًعرتَ يعإ ػىابُيعُى     َُٖىو بريو ؿيـو بؤٓىوُْ

طلتٔ و ثُكهوِٓ ػىؿاّ تاى و ب ٖاوَأل؟( بًَطىَإ بىوِْ )ةلَػىاوَْعـّ( ععُقًةِ َعلؤظ تًَعو ؿَؿات و     
وبؤُْو  َُٖىو ًوًَهِ بؤ تًَهُأل و ثًَهُأل ؿَنات و ؿَخياتُ ًَْى طًَقاوَ ب هُكوبُٓناِْ ُٓةواُْو ػُكاةات

يُناُْوَ، ُٖكوَٖا نؤَُيةِ َلؤظايُتًًٍ يًَو ؿاؿَبلِيَت و ػُيةهِ ؿَنات بُؿوفَِٓ  كِآ و كَِمسُ وَُِٖ
يُنرت، ُٓويٍ يُٓاناَِ ُٓوَّ ُٖك ٖؤمو ؿَهوُو تاقًَُو ػىاوَْـيَو بؤ ثُكهذي ؿياكّ ؿَنُٕ نُ دىؿايُ 

بُيعُى طعلتٔ و يعُى ػىاثُكهعوِ" َعلؤظ      يُػىاوَْـَناِْ طٍُ و ٖؤمو تريَناِْ ؿّ، يُناتًَهـا "ػىؿا 
يُنؤت و ثًَىَْـّ ًوِ ثلوثىوض و ُٓةواُْ كِمطاك ؿَنات و ٓاَاْر و ناكّ َُٖىو ؿَهعوُو نؤَُيةعُناِْ   
ػُيةهِ يُى ؿَػات و ُٖوأل و تُقُيال بؤ يُى ًْامّ ثعريؤم كِيَعو ؿَػعات، ٓعُويٍ ػؤيُنالنلؿْعُوَ بعؤ       

بُكْاَُنُّ و ثًاؿَنلؿِْ ُٖك ناكيَهِ ٓانِ ثًَىيوعت بعؤ    ػىؿاّ تاى و ؿيةوؤمّ يًُىيَٓهُوتِٓ ػىؿاو
 ُٓو َُبُهوُ.

ثاًإ )يىهف( يُهُك قوُناِْ بُكؿَواّ ؿَبًَت و ث يإ كِاؿَطُيًَُْت و ؿَيةًَت: )ُٓو بواُْو َُٖىو ٓعُو  
ًواُّْ نلؿووتأْ بُػىاوَْـّ ثُكهرتاوتإ نُ يُ ُٖك ؿياكؿَيُنِ هلوًعوِ بعٔ و ٖعَُىو ٓعُو نعلؿاكو      
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دعا ٓعؤٕ ؿَبًَعت     .نُ بؤتإ ؿاْاوٕ، َُٖىويإ ماؿَّ بريّ ػؤتإ و ْاويًَٓلاوّ ػؤتعأْ..  ،هُآلتاَُْؿَ
ػؤتإ ُْٓـ ًوًَو بهُٕ بُػىاوَْـ يُو ًواُّْ ؿآًَٖلاو و ؿاتاًعلاوّ ؿَهعوِ ػؤتعأْ و ٖعًض بُيةطعُو      

 ًٌْاُْيُنِ طىزلاويإ يُهُك ًُّْ تانى ًُكعًُتًَهِ ث  بـَٕ..
رتاوََ نُ ثًَىيووُو ُٖقُ بجُكهرتيَت ُٖك )اب( ػؤيُتِ بُتًُْا. ثُكهوِٓ ػعىؿا)اب(َ  ُٓو ػىؿا ثُكه

بُتًُْا، ُٓو كيَطا كِاهت و ؿكوهوُيُ نُ ثًَىيووُ هُكدُّ طلؤّ بًُُكّ بًطلُْبُك. وَزيَ رلابٔ مؤكبعُّ  
يُوَيعُ نعُ    َلِايِّ ٓاطعاؿاكْري، ٓعُويٍ بعُٖؤّ ٓعُو ْعُماْري و طعى       يُ ْامأْ و زيَ ػُيةهِ ُّٓ كِاهوِ

 )ُٓواُّْ دًةُوّ ةًهلو بريو ٖؤًًاًْإ يُؿَهوـايُ( بُهُكيإ ؿا ًَٖٓاوٕ. 
 

 شياُةكاُى تيَلةآلوبووُى ٓةزدوو زِةطةش
يُٓريؤنِ )يىهف(ؿا يُّ كِووًَُوَ ؿضيًَُْو بُؿّ ؿَنُئ، ؿضيُِْ ُٖويةـاِْ ٓاةلَتًَو بعؤ بُُٖيةعُؿابلؿِْ   

ًٌَُُٖيِّ ُٓو ٓاةلَتُ بؤ بُؿَهت َٖٓاِْ ًْامَ ْاكَِوانُّ، ٓعاةلَتًٍ  ثًاويَو، تُْاُْت ُٖوأل و ػىوّ 
و ةلِوةًًَةِ ةليىؿإ و كِانًٌَعاِْ ثًعاو    و ب ًَٖن بًَت، بُآلّ بُسىنُِ دىاِْ ُٖكُْٓـَ َُػًىوقًَهِ الوام

 ؿا ؿًًََت ببًَوُ ُٓو نُهُ بًَُٖنَّ نُ ْابُميَٓليَت.  بُالّ ػؤّ
نلؿ ُٖويةِ يُػٌوُبلؿِْ "يىهعف"   -عُمينّ ًَول-وٕ نُ واّ يُ فُْنُّ ُّٓ ٓايا ُٓو ٖؤياُْ ِٓ بى 

و ودىؿّ ًٌَُُٖيِ )يىهف( يُْاو نؤًهُنُ يعُالّ  -يىهف-بـات؟ بًَطىَإ تًَهُآلويِ فُْنُ يُطُأل 
ُٓو فُْ يُو ٖؤناكو ثايةُٓكاُْ بىوٕ نُ طلِّ ػؤًُويووًًإ بُكؿايُ ًَْى ؿيةِ فُْنُ.. يُبُك ٓعُوَ ؿَبًعٓري   

يٌ و ٓاكَمووّ ؿًََٓوُ هُك ُٓو نىكَِ دىإ و بُويكاكَو ؿَيُويَت بُ يعَُ و الكّ ػؤّعى ؿَكػوعوِٓ    َُ
دىاًُّْناِْ دُهوُّ ُٖيةِ ػُيةُتًًََٓت، بؤ ُّٓ َُبُهوَُ ؿاواّ ُٓزلاَـاِْ ُٓو نلؿاكَّ زيَ ؿَنعات،  

ُبُك هُكبُكمّ و كِيَنّ ػؤّ نُ سُكاّ و ْاكَِوايُ بؤ ُٖكؿوونًإ، ُٓويٍ )واتُ يىهف( كِآّ ث  ْاؿات و ي
و تلهإ يُػىؿا ػؤّ ْاؿات بُؿَّ ُٖواو ٓاكَمووَنُيُوَ.. نُوابىو ثًَهعُوَبىوِْ ثًعاوو فْعِ ْاَعُسلَّ     
يُدًَطايُنـا ؿووك يُٓاوؿيَليِ نُي و ناكو نؤَُأل ؿَبًَوُ ٖؤّ ُٓو مياُْ طُوكاُّْ نُ ٓاناَِ ْايُباكيإ 

ك ؿواكِؤفّ ثًاوو فٕ ؿَبًَت، يُبُك َُُٓ ٓايًِٓ ًٓوالّ بُتىْـّ ُٖيُ، ُٖكوَى ناكيطُكيِ ػلاثًٌِ يُهُ
ػُيةهِ ٓاطاؿاك و وكيا ؿَناتُوَ يُثًَهُوَ َاُْوَّ ثًاوو فٕ يُد ّ ٓؤألؿا بُب  ودىؿّ نُهًَهِ ْنيهِ 

 فُْنُ وَى باونِ، يإ َاَِ، يا ػايةِ..
 واُةيةن هةضةز داويَّ ثاكى

و ػؤثعاكيَنيِ نعُّ ويَٓعُّ طعُزلًَهِ دعىإ و قعؤمّ وَى        اطلّيُّ كِووًَُوَ يُٓريؤنِ )يىهف(ؿا ػعؤكِ 
)يىهف( بُؿّ ؿَنليَت يُبُكؿَّ ُٓو تاقًهلؿُْوَ هُػوُّ نُوتُٓبُك تَُاعِ ًعُٖىَت و يُػٌعوُبلؿٕ   
ؿا، يََُُ ؿا واُْيُنِ ناكيطُك ُٖيُ يُهُك ؿاويَعٔ ثعانِ و بُكَْطاكبىوْعُوَّ ٓعاكَموو و هعُكنُوتٔ      

وكَتلئ ثُْـو صيىوُْ ؿاؿَْليَت بؤ ُٓوَّ ٓعُْـَٖا نعىكِّ الوّ ؿّ ًعىئَ ثع ّ     ؿا، ُٓوََ بُطُ بُهُكّ
ُٖيةبطلٕ، يُواُّْ َُبُهعوًإ طُيٌعوُٓ بعُ )ٓاهعوًَهِ بعاآلّ ًعهؤو كَِيعنّ ًٓٓوعاِْ(. "ٓعاكَمووّ          
دٓوِ"يٍ ُٓو ًَٖنَ تىْـو هُكًًواُْيُ نُ ٓعُْـئ طعُوكَثًاوّ ًََعقووّ نعؤٕ و ْعىآ يُثاؿًعايإ و       

ؿاو ًًَإ بؤ نُض نلؿووَ، بُآلّ هعُكنُوتٔ   هُكنلؿَناِْ هىثا بُٓؤى ؿاٖاتىوٕ يُ بُكؿََِ هُكؤنإ و
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ثًاواُْ، ُْػامسُ طُك  ؿا نًًًِ طُوكَيِ و ًهؤّ كِاهوُقًُّٓ طُوكَ بُهُك ُّٓ ًَٖنَّ ٓاكَمووّ دٓوًِ
 هُك )يىهف( ؿاٖات. نُ بُ ،بلؿٕ(و )ُٖكًَِاُْ( بًَت ٓاكَمووَنُ ٖاوناتِ ُٓو دؤكَ )باكوؿؤؾ(و )يُػٌوُ

ُٓوا فُْنُّ وَميلّ ثاؿًا ؿَكةُتِ َاُْوَ يُطُأل )يىهف( ؿاّ ٓٓ  نُوتىوَو . هُكْر بـَو برينُكَوَ..
و ُْٓـاَُ هعُكْر كِانًٌَعُناِْ دُهعوُّ و ٖعَُىو      ػؤيٌِ فًَْهِ مؤكدىإ و دُسًًَةُ و َُٖىو دىاِْ

ًٓٓذا بُٓاًهلا ؿاواّ بُد ًَٖٓاِْ ٓاكَمووَنعُّ   ًًَىامو كِيَواناِْ َُنلبامّى ةليىؿاًٍْ بُناكؿيًََٓت،
ّ  ّ ت  نُوتبىو واّ ؿَػىاهت طىيَلِايُيةِ-يىهف-ؿَنات. ُٓو دؤكَ باكوؿؤؾ و ٍُٖ و َُكدَُ نُ  زيَ

فُْنُ بهات و بُثُيُ يُو هىوكبىوٕ و ثُكؤًًُّوَ بُؿَّ ٓاكَمووَ دؤَ هُْـووَنُّ ُٓو فُْوَ بٔعًَت،  
   ُ ؿا يعُ ٖعُكَِتِ الوّ و هعُكتاّ واآلبعىوِْ ؿَكووٕ بعؤ ػؤًُويوعوِ و       ٓىْهُ )يىهف( ػعؤّ يعُو ناتع

نًةجُهُْـِْ ٓاكَمووَ ؿايُ.. يُهعُكوو َُٓاًُْعُوَ ٓعُّ الوَ يعَُايةِ فُْنُؿايعُو يعُفَيل ؿَهعُآلت و        
زغبد١ ٚ  ّ ٓاماكؿاِْ ُٖيُ، واتعُ ٓعاكَموو و تعلي )    ّ ُْنات َُتلهِ ًَٖنيًٌِ ؿايُو ُٓطُك طىيَلِايُيةِ

هُوَ يُيُى نات ؿا ػلابىوَ بُكؿَّ.. ؿيوإ يُاليُنِ تلَوَ تلهِ ُٓوًَِ ْابًَت ُٓطُك فُْنُ ثًَ زٖب١(٣
ٓىْهُ ُٓو فْعُ ػعؤّ ؿاوانعاكو ؿَهجًٌَعؼُكو ٓاكَموبعامَو ٖعَُىو        ،ْاكِامّ بًَت يإ هُكمٌَْوِ بهات

بعؤ ٓعُو فْعُ    ؿَكطاناِْ ؿاػووىوَو ٓاوؿيَلو هًؼىكِاًٌِْ ؿووكػووىوَتُوَ. ويَلاّ َُٓاْعَُ )يىهعف(   
نلِكابىو و بُْـَو )ػيًىى(ّ بىو و َاةِ ٓىوُْ فووكَنعُّى ٓعىوُْ ؿَكَوَو يُطُيةعـا َاُْوًَعِ ٖعُبىو،      

 ب ُٓوَّ نُهًَو ْهىويةِ يُو َاةاُْ ُٖبىايُ..
و ػؤًُويووِ مياؿ ؿَنُٕ و طلْطرتئ و بًَُٖنتلئ ٖؤناكّ  و ٖاوهؤمّ يُتِ ؿياكَ ُٓو َاةاَُْ ٖاوكِآ

يُؿا )يىهف(  كَمووّ فُْنُ بىوَ، نُِٓ يُٓاهت َُٖىو ُّٓ ٖؤناكو ثايةُٓكو مًََُٓهامّبُد ًَٖٓاِْ ٓا
كِووّ زيَ وَكؿَطًَلِيَت و بُث ّ ُٓكنِ ثاكاهوِٓ ًُكَف و ْىاْـِْ ؿيةوؤمّ و وَةاؿاكّ بؤ ًََلؿَنُّ نعُ  
 )ْابًَععععععععععععت ػًاْععععععععععععُتِ زيَ بهععععععععععععات( ثعععععععععععع ّ ؿَيةًَععععععععععععت:     

ّ   اؿاكّٖاْـَكّ وَة.. ص   ٹٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺط ِ  يُنُ يًَلَؿا بُهعرتاوَ بُٓعاوؿيَل  ّ ػعىؿاي
نُ ػؤّ بُثانِ بًًَٗةًَوعُوَو   ،يَُ واّ يُؿَكووُْ ثاى و تًَُنَنُّ )يىهف(نلؿ يُوَ، ُٖك ُّٓ ٓاوؿيَلّ

 ؿا. تىػِٓ ُٓو طىْاُٖ طُوكَيُ ُْنُويَت يُطُأل فِْ بُكثلهُ طُوكَنُّ
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-ٌىو يُٓريؤنُنُؿا بعُؿّ ؿَنعُئ نُثًعُو ثايعُّ     ُٖكوَٖا ُٖيةىيَووًَهِ ؿيهُّ ٖاوًًَىَّ َُُّٓ ثًَ
 ّ ث  بُكمؿَبًَوُوَ، ُٓوَبىو ناتًَو ػاصيُنُّ )واتُ ٓاةافُْنُّ( داكيَهِ ؿّ وبًُعًَىاميَهِ بع   -يىهف

 ّ ؿا ؿَياْعُويَت َعُيٌ و ٓعاكَمووّ     ًُكَاُْ ثًالٕ ؿَطًَلِيَت و يُطُأل ُْٓـ فًَْهِ ؿاوَت نلاوّ ٖعاوكِآ
نلؿِْ زيَ ؿَنُٕ طعُك ؿاوانعُيإ    نُٕ و ؿوايٍ ُٖكًَُِّ ؿَهطرينلؿٕ و ميٓـاِْ بُالّ ػؤيإ ؿا بُنًٍَ

، كَِت ناتُوَ، ُٖيةىيَووِ كَِوًوُُْـاُّْ )يىهف( يُبُكاَبُك ُٓو ُٖكًَُِو طىكًَِاَُْ ؿا ُٖك واؿَبًَت
فياِْ هُكننّ و  )نُوَكؿَطًَليَت و فياِْ ًَْى ميٓـإ  يُوَ كِوويإ زيَ نُ بُوثُكِّ ثانـاويَِٓ و هُكبًةٓـّ

 و فيَلؿَهوُيِ و ٓاماك ًُٓوُٓ( ُٖيةـَبقيَليَت يُ دًاتِ )فياِْ ًَْى ْامو ًْعُُتِ ب  بانِ و ؿًْا ثُكهوِ
نُ ُٓو فياُّْ ًَْى ميٓـاِْ يُدًاتِ ُٓو فياِْ هُكنلؿُْ  ،كؤٓىوٕ يُُٖواو ٓاكَمووؿا( يُػىاَ ؿَثاكِيَوُوَ

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک     .. طيٓـاِْ يُٓعاكَ بٓىوهعًَت  يُ بؤ َُيوُكنات و م هُك ٓاكَمووبامّ

  ص..  کک
 

 بةزةجناًى ئازاَ طستّ
َوَ ؿَكّ ؿيَٓري ٓاكاَطلّ و ػؤ ٓاى نلؿْعُ  -يىهف-ثُْـيَهِ ؿّ يُو ثُْـو واُْ بُهىوؿاُّْ يُٓريؤنِ  

       ِ ًَعت بعُ تىَيٌعىوّ َعلؤظ يُطًُعوِ تَُعُْ اًعإ  ؿا و ث بُ هُبلو ٓاكاَِ، تانى ٓاكاّ طلتٔ )ُعرب( بب
بُكَزلاَِ ٓاى و بُثًَنّ يًَىَ ؿَهت نُويَت. بًَطىَإ ٓاؿًََناؿ نُ ؿيَوُ ػاُّْ فياِْ ؿًْعاوَ ٓعُْـئ   
طلةوًٍ يُ )ؿَكؿَهُكّى كِووؿاوو ًٍَٓ و ٓاماكو ٖعُفاكّ و ُْػؤًعِ(ّ تعىوَ ؿيَعت، دطعُ يَُاْعَُ       

تًَو، ياػىؿ ميإ نلؿٕ، بعؤ  يُؿَهت ؿاِْ ػؤًُويووًَو يُنُي و ناكو ٓآًايإ، يإ بُؿّ ُْٖاتِٓ ٓاوا
   ّ ًَىَناِْ ؿيهًُعًإ ٓاتعادِ ٖعُك بعُٓاكاّ طعلتٔ و ؿإ         َُٖىو ٓعُّ طلةعت و ؿَكؿَهعُك ياْعُو ٖاوًع

 بُّ ث يَُ هُكنُوتٔ و هُكةلامّ و بُػوًاكيِ ؿَهوُبُكنات.  بُػؤؿاطلتُٓ تانى بُهُكيإ ؿا ماأل بًَتظ
زلاَُنعُيإ هعُكنُوتٔ و ًعىيَِٓ ًايوعوُو     مزلريَيعُى طريوطلةوعُ نعُ ٓانعاّ و بُكَ     -يىهعف -فياِْ  

ِ   و فياِْ ناَُكاِْ ثايُبُكمّ بعُوَ ؿَهعت ثع  ؿَنعات نُيُنعُي ونعاكّ       (يىهعف )يُ. هعُكتاّ فيعاْ
ّ ثًَىَ ؿَنليَت و ؿووك يعُ   ؿووكؿَػليَوُوَو ةلِآ ؿَؿكيَوُ ْاو بريَوَوثاًإ يُوآ كِمطاكؿَنليَت و بامكطاِْ

و ٓاماكَ ثُْ  ػىاكؿووَّ ًَْى ؿيةعِ يُهعُك ؿابلِاْعِ يُنعُي و     نُي و ناكّ ؿَفّ، دُ يُو َُٖىو ػُّ 
و يُهُك ةلِوةًًَةِ بلاناِْ، ًٓٓذا ؿَنُويَوُ ًَْى قؤْاةًَهِ تفت و تايةُوَ ناتًَو بُ مويةعِ و مؤكؿاكّ   ناكّ

ُ    يُثاؿاًوِ ؿاوئَ ثانّى َُٓاُْتجاكيَنيِ  تِؿا يُميٓـإ تىْـ ؿَنليَت، يُواُْيُ ُّٓ دعؤكَ ٓعاماكو َُيٓع
بهعات   و ب باوَكِّ بُياهاناِْ ُٖم و اؿثُكوَكّ ٖعُيةًَٓت و واّ زيَ  ياُْ ُْٖـيَو نُي بُكَو ب ٓىًََـّ

ػؤّ غاتُ ْاوباوًَِ بُؿناكّ و ػلاثُوَ، بعُآلّ ػعُيايةِ )يىهعف( بعُالّ ٖعًض ًعوًَو يعُو ػُهعًةُتُ         
وباوَكَِنعُّ بعُٓاكاّ و يعُػؤبىوكؿوو    ؿَبًَت يُهُك كِيَوعاو بري  ْاًرييٓاُْؿا ْآًَت، بُيةهى بُكؿَواّ دًَطري

يُناِْ، بُتَُاّ كَِظيُتِ ػىؿاّ ًَٗلَباًْعُتِ و ٓعاوَكِواِْ كَِويٓعُوَّ     ؿَبًَت يُهُك بُآلو َُيُٓتِ
قُيلاُْنُيُتِ نُ بُمؤكو هوُّ بؤّ ػىيةكًَٓلابىو، باوَكِو قُْاعُتًٌِ بُػىؿاو عُؿايعُتِ ػعىؿا ٖعُبىو،    

ِ ميٓـإ ؿا باْطُوامّ بؤ ثُكهوِٓ ػىؿاّ تاى و تًُْا ؿَنلؿ، ًٓعـّ  يَُُٖإ نات ؿا، يُتاكيهايًُّناْ
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ًَعو يعُ )بعاوَكِو َوُاْعُّ بعُػىؿا( ثاًعطُمّ ْعُنلؿَوَ.           َُٖىو ُٓو ْاػؤًعّى ؿَكؿَهعُكياُْ تؤمقاية
ثع    تفطدري ايدسؤ٣(٣  يُثاؿاًوِ ُٓو دعؤكَ بعاوَكِو َوُاُْيعَُ ؿا ػعىؿا بعُٖلَّ يًَهـاْعُوَّ ػعُوٕ )       

ُٖلَيُ بهاتُ ٖؤيُى بؤ كِمطاكبىوِْ يُميٓـإ و يُُٓهوؤطلتِٓ بُكمتلئ ثًعُو ثايعُّ   بُػًٌبىو، تا ُٓو ب
يُناِْ فياًٌِْ بُٖلََُْـبىو، بًَطىَإ )يىهف( ػؤيٌِ  نُ يُكِيَنو ًهؤو ؿَهُآلت و ػؤًِ ،ؿًْايًٍ

ـ ّ ػؤّ ث  كِ ُٓو بُكَُِٖ ٓاكاَطلتُّٓ ؿياكّ نلؿووَ )نُ ٓاناكو نُهًَوِ وًعُيُ   اماْـَوَ(و بُّ ٓعُْ
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   نُ )ػىؿا يُهُكماكّ ٓعُو يُٓايُتُنعُؿا ةُكَىويعُتِ(: ط    ،طىماكًوِ زيَ نلؿووَ

  ..ص.ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ
 

 ضوودى ضاكةكسدْ
يُٓريؤنِ )يىهف(ؿا بُٖاؿاكنلؿٕ و ػؤًُويوعت نلؿْعِ )ْعُكيوِ ٓعانُنلؿٕ( بعُؿّ ؿَنلَيعت يُطعُأل         

اِْ يُبُؿَهوًَٗٓاِْ بعُػوًاكِّ ؿًْعاو ٓاػريَتًٌعـا.. بعُآلّ     ؿياكّهلؿِْ ًىيَُٓواكَ دىإ و بُنُيةهُن
يُ؟ ًٓعـّ ض َاْايعُنِ ُٖيعُ؟ ٓعانُنلؿٕ )اسوعإ( ثًَٔعُواُّْ ػلاثعُنلؿٕ         ٓانُنلؿٕ )ًٓشوإ( ِٓ

يُ، ُٖكوَٖا َاْاّ بُتري نلؿِْ ناكو دىإ نلؿًْعُتِ.. يُنعُّ هعىوؿّ ٓعانُنلؿٕ نعُ ػعىؿا        إضا٠٤()
ڭ  ڭ    ڭ  ّ )يىهف( ؿياكيِّ نلؿووَ، ُٓوَيُ نعُ ةُكَىويعُتِ: ط  يُٓريؤنِ )يىهف( ؿاو ؿَكباكَ

نُوابىو بُث ّ ُّٓ ٓايُتُ)يىهف(ُّٓ عًًِ و سًهُُتُّ  ..صۈ  ۈ  ٴۇ  ۆۇ  ۇ  ۆ
يُنِ ٓاهايِ.ؿياكَ ًْعُُتِ  ؿا ث  ؿكاوَ، ُْى يُبُكػؤًُويووِ يُبُكاَبُك كَِةواكّ ٓانُنلؿِْ ثًٌَرتّ

ِ فيأْ بؤ نُهاِْ ػاوَٕ ؿَكووِْ طُوكَو ٖعُكطًن يُطعُأل ًْعُعُتِ    عًًِ و سًهُُتًٍ باًرتئ ًْعُُت
 َاأل و هاَإ ؿا بُكاوكؿْانليَت. 

ّ بُ )يىهف( بُػٌِ؟ بًَطىَإ ثًعُو ؿَهعُآلت و ةعُكَاْلَِوايِّ يعُ ثاؿاًعوِ ًٓشوعإ و        ػىؿا ِٓ
  ڑڈ   ڈ  ژ  ژ  ڎڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎؿا ث بُػٌِ.. ط ٓانُنلؿِْ

.. ُّٓ ٓايُتُ بُيةًًََٓهِ ًٓالًُّٖ يُهُك ُٓوَّ ٖعُك نُهعًَو ٓعانُناك    56يوسر//صک  ڑ  ک  ک  
)ذلؤ( بًَت ػىؿا ؿَهُآلتِ سىنُِ يُهُك مَوّ ث  ؿَبُػًٌَت و ؿَخياتُ بُك كَِطيُتِ ػؤّ يُو كِووَوَ، 

 اوَ.يُ، بُيةهى بُوَهفُنُوَ بُهرت نلاوَوَ ثُيىَهت ِْ عَُ بُنُهًَهِ ؿياكّعطا٤(ُّٓ بُػٌٍ )
ص هعُيلنُ ض تُٓوعريو   ڑ  ک  ک    کُٖك يُو ٓايُتعُؿا بعُدىاِْ هعُكزلِ ٓعُّ كِهعوُيَُ بعـَ: ط      

ًىيَُٓواكيَهِ ًرييِٓ يُهُك ُْةوِ بًُُكّ ُٖيُ، ََُُٓ َُكًََُٖهِ هاكيَقناكّ ماّ و بليُٓناُْ بعؤ  
طلتعىوَو ٖؤيعُنِ   ُٓو َلؤظُ ٓانُناكو يُػؤ بىكؿوو و ؿيةطُوكاُّْ ٓاكاًَعإ يُهعُك َُيُٓتًّعُناًْإ    

ٖاْـَكيًٌاُْ بؤ بُكؿَواّ بىوٕ يُهُك ػُبات و تًَهؤًاًْإ يُكِآّ ٓانُنلؿًْإ ؿا، دا َلؤظ بعُو نعاكَ   
ٓاى و ػنَُتُ بُهىوؿو دىاْاُّْ نُ بؤ نؤَُيةطُّ ػؤّ ُٓزلاًَإ ؿَؿات ؿَطاتُ ثًُّ بًةٓـو ْاوبعاْطِ  

ؿا نلاوَ، ُٖك نُهعًَهًٍ نعاكّ ػعؤّ بُٓعانِ     دىإ و ث مآًِْ ػُيةهِ يُواُّْ نُ ٓانُنُيإ يُطُأل 
بهات، واتُ ثوُووو كِيَو و ثًَو و ب  ػُوَ ُٓزلاَِ بـات ُٓوا ػُيةهًٍ مياتل كِوو ؿَنُْعُ هعُك نعاكو    
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بُكَُّٖى َوُاُّْ ث  ؿَنُٕ و كِيَنيٍ يُُٖوأل و ثًٌُناِْ ؿًََْٔ، ؿَّ ٓايا ثاؿاًوِ ٓانُ ٖعُك ٓعانُ   
  .ص..ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ يُ؟ ط ِْ

يُ نعُ ػعُآلت و ثاؿاًعوِ ٓعانُناكّ      ُٓوَ ؿَكباكَّ هىوؿّ ٓانُناكّ يُؿًْاؿا، بُآلّ طىَاِْ تًَـا ِْ
يُكِؤفّ ؿوايِ )ٓعاػريَت(ؿا مؤك يعُو هعىوؿو بُكَُٖاْعُّ ؿًْعاّ ميعاتلو طعُوكَتلٕ، ٖعُكوَى ػعىؿاّ          

ؿَةعُكَىيَت:   ثُكوَكطاك ػؤّ يعُثا اوَّ َُبُهعوُنُو يعُو ٓايُتعُّ ؿواتعل ؿا َُٓعُ كِووٕ ؿَناتعُوَو       
 ٓىْهُ ثاؿاًوِ ٓاػريَت ثريؤمتلو طُوكَتليٌُ يُثاؿاًوِ ؿًْا.  ،صگ   گ   گ  ط

 ئابسِوًةُدى و ئاكازى جواْ
ُٖكوَٖا يُٓريؤنِ "يىهف" ؿا ؿَكهعًَهِ ناكيطعُك ُٖيعُ ؿَكبعاكَّ ثاكَينطعاكّ يعُ ٓعابلِووّ ٓعاى و          

ثًَعىَ ْعُيهًَت و تىوًعِ ػلاثُيعُى ْعُبًَت.      بؤ ُٓوَّ ًٖض ثُيةُيُنِ ْاًرييِٓ بُكطلّهلؿٕ يُ كَِوًت 
ناتًَو )يىهف( وَى ُٓو َلؤظُ هُْطًُّٓ نعُ ُٓوهعاوَو هعوُّ يَّهلاوبعىو و بعؤ َاوَيعُنِ مؤكيعٍ        
يُتاكيهايًُّناِْ ميٓـإ ؿا بىو ب  ُٓوَّ طىْاًَٖهِ نلؿبًَت، ناتًَو بلياكّ ٓعاماؿبىوِْ ثع  ؿَطعات و    

ًَعت و بعُو َقؿَيعَُ        ؿاواّ ُٓوَّ زيَ ؿَنليَت بُؿيـاكّ ثاؿًع  ًَٓعـَ ثُكؤًعِ ؿَكٓعىوٕ ْاب ا بهعات، ٖ
ًاطًُهُو ًاؿَإ ْابًَت، بُيةهى قايٌ ًُّْ يُميٓـاُْنُ ؿَكًَٓت ُٖتا ُٓو تؤَُتُّ يُهُك الؿَبُٕ نعُ  
بُ ْاُٖم ؿوايإ ػووبىو، ُٖك بؤيَُ بُْىيَُٓكَنُّ ثاؿًا ؿَيةًَت: )َٔ ُٖكطًن يُميٓـإ ْايَُُؿَك ُٖتا 

ُنًٌَُنُّ ؿَنؤيةليَوُوَو ُٓو بىػواُّْ بؤّ ُٖيةبُهرتاوَ بعُؿكؤ ؿَػليَوعُوَ(.. نًٌَُنًُعِ    ؿواّ ُٓوَّ ي
ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳     ھہ  ھ  ھ      ھيُتلةلَؿإ و َُنلبامِّ ٓاةلَتُنإ ؿا بُْـبىو.. ط

ص.. دا ناتًَو ثاؿًعا نعُ يعُو ٓاةلَتاْعُو يعُ فُْنعُّ       ﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ﮻
ؿَنؤيةًَوُوَو يُُٓزلاَِ يًَهؤيةًُٓوَؿا بُكآُت و ؿاوئَ ثعانِ و كِووهعجًَوِّ ٓعُّ     ّ ًَول(يٍ-)عُمين

الوَّ بؤ ؿَكؿَنُويَت ُٓوها )يىهف( قايٌ ؿَبًَت بُؿَكٓىوٕ يُميٓـإ بُهعُكبًةٓـّ و بعُٓابلِووّ بعُكمو    
اَ بُ يىتفِ ػعؤّ  يُوَ، ََُُٓ تانى يُباكَيُوَ ُْطىتليَت طىايُ يُهُك تاواًَْو طرياوَو ثاؿً ب تاواِْ

ّ ػؤًبىوَو ةُكَاِْ ٓاماؿبىوِْ يُميٓـإ بؤ ؿَكنلؿووَ. ُٖكوَٖا بُث ّ يًَهؤيةًٓعُوَ يعُو نًٌَعُيُ     زيَ
 ٓابلِووَُْـّى كَِوًوبُكميِّ )يىهف( كِووٕ بؤتُوَو تُْاُْت ثاؿًاّ ث  هُكهاّ و ػؤًشاأل بىووَ. 

ى ميٓـإ ًاكَمايُ يُ تُةورينلؿِْ ػُوٕ و يُكِاويَقو يُداكّ يُنُّ ؿا ناتًَو ثاؿًا ماًْىيُتِ ُّٓ الوَّ ًَْ
، واتُ )ُٓو ص  ھھ      ھؿاْاِْ كِآو ًىيَِٓ طلْ  ؿا بؤ بُكَْطاكبىوُْوَّ ناكَهات و يًَكُوَإ، ؿَيةًَت: ط

نابلايُّ بؤ بًَٓٔ(. بُآلّ ناتًَو ؿواّ يًَهؤيةًُٓوَ )يُنًٌَعُو تؤَُتعُ بعؤ ُٖيةبُهعرتاوَنُّ( بُكآعُت و      
واتعُ )ٓعُو ثًعاوَ ثعاى و      صائْنتُنوِ  بِنِو َأْوَتْلِلْهنُو لِنَنْفِسن ّ بؤ كِووٕ ؿَبًَوُوَو ؿَيةًَعت ط -يىهف- ثانِّ

ب تاواُّْ بؤ بًَٓٔ تانى بُتايبُتِ بؤ ػؤَِ ُٖيةبقيَلّ و ؿَهًٌٓإ نلاوّ ػؤّ بًَت(.. بَُاْاّ تانُنُهِ 
طُيُْلايعُ الّ، يُنوعُك )وَماكَتعِ    هُككِاهت و د ّ َوُاُّْ ػؤّ بًَت. ُٓوَ بعىو ناتًَعو )يىهعف(    

 و ب  تاواِْ و ؿاوئَ ثانِّ زيَ بُؿّ نلؿبىو.  ؿاكايِ و طُزلًُٓنإ(ّ ث  هجاكؿ ؿواّ ُٓوَّ ًاكَمايِ
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 دا هيَبوزدْ هةكاتى دةضةآلتدازيَتى

ؿا ؿَكهًَو ُٖيُ بؤ ٓاوثؤًًِ ويًَبىكؿٕ يُ طىْاٖهاكو هُوؿا يُطعُألنلؿِْ  -يىهف-ُٖكوَٖا يُؿاهواِْ 
بُٓانُو يُطُألؿا دىوآلُْوَّ بُباًِ يُدًاتِ ُٓوَّ ػلاثُّ ؿَكُٖم بهليَت يعإ تؤيةعُّ يَّبهليَوعُوَ.    

يُوَو ث يإ طُيٌعوُوَ ؿَيوعىاِْ تؤَعُتباكيإ نعات بُٖعُك دعؤكَ        )يىهف(يٍ ناتًَو بلاناِْ ْاهًِٓ
 ُ كاَبعُك ٓعُو ثًالْعُيإ ؿا    تاواًَْو تانى بًاةاتُ ميٓـاُْوَو َُٖىو دؤكَ ٓاماكو ًُٓهُزلُيُنًٌعًإ يُب

و بُهٓ  ةلاواّْى ػؤالؿإ يُةًهلّ تؤيةُهُْـٕ ُْيىيوت ػؤّ  ث بًَٔقيَت، بُآلّ بًُهؤّ باآلّ ؿَكووِْ
غاتُ ًَْى ُٓو ٓاهوُ ْنَُّ نُ نُهاِْ هاؿَو هاناك بُثًَِ ؿاب و ُْكيوِ ػؤيإ تًايـا هُكْطىوّ ؿَبٔ. 

ت ؿابىو، فياِْ ٓعُو نُهعاَُْ نعُ ػلاثعُيإ ؿَكٖعُم      بًَطىَإ ػؤ )يىهف( ؿَهُآلت و سىنُِ يُؿَه
ؿابىو، ؿَيوىاِْ بُةُكَاًَْو تؤيةُ يُ َُٖىو ُٓو نُهاُْ بهاتُوَ نُ  نلؿبىو يُبُك ًٌٓاكَتًَو و وتُيُنِ

ُٖكيُنُّ بُدؤكيَو ػلاثُيإ ؿَكُٖقِ نلؿبىو. بُآلّ يُبُكاَبُك ػلاثُنُيإ ؿا )ُٓو( بُ ٓانُ يُطعُيةًإ  
 وتِ نلؿبىو. ؿا ُٖيةى و نُ

هُباكَت بُبلاناًٌِْ ُٖك بُ ٓانُ يُطُيةًإ ؿا ؿَدىويةًَوُوَو مياؿ يَُاةِ ػؤيإ طُمن و دؤو ػؤكانًعإ  
بؤ ؿَنًًٌََت و ْلػُنًًُإ بُثُْٗاِْ بؤ ؿَطًَلِيَوُوَ، ََُُٓ يُناتًَهـايُ نُ ػؤّ ث ُْْاهاْـووُْتُوَو 

ُْ. يُؿوايًٍ ؿا نُ يىهف ػؤّ ث يعإ ؿَْاهَعًَٓوُوَو   بلاناِْ ْامأْ ُّٓ وَميلَّ ًَول )يىهف(ّ بلايا
بلاناًٌِْ ؿَمأْ َُُٓ وَميلّ ثاؿًايُ، ػًَلا يُو هاتُؿاو يُو ؿؤػُ تلهٓاى و بُهاَُؿا ُٖهت بُكِاؿَو 
باكهوايِ ُٓو تاواْعُيإ ؿَنعُٕ نعُ ؿَكٖعُقِ ٓعُو بعلا بٔعىونُيإ ٓعُزلاًَإ ؿابعىو، ٖعُك بؤيعُ ؿإ            

ص: واتُ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  و ث ّ ؿَيةًَٔ طبُُٖيةُنُيإ ؿاؿًََْٔ 
)ؿَها بُػىؿا بًَطىَإ ؿَكنُوت نُػىؿا ػؤّ تؤّ بُٖؤّ تُقىاو ػؤثاكيَنّى ػعؤكاطلّ و ٓعانُنلؿُْوَ   
يًَُُُٓ بُباًرتو بُكِيَنتلؿاْاو نُِٓ ًََُُٓ تاواصيإ ؿَكُٖم نلؿيعت و تعُقىاو هعُبلو ٓاكاػيعإ يعُطفواكو      

. يُبُكاَبُك ُّٓ ؿإ ثًَـاْاُْ كِووٕ و ٓاًعهلايُّ بلاناّْعـا ؿَبًعٓري )يىهعف( بُٓعُْـ      كَِةواكؿا ُْبىو(.
وتُيُنِ ًريئ وَآلًَإ ؿَؿاتُوَ نُ ثلِٕ يُ هؤمو ُٖهوِ بلاياُْ و ٓاوثؤًري يعُو تاواْعُّ بُكاَبعُكّ    

ص.. واتعُ )ٓعَُلِؤ ٖعًض      ﮷﮴  ﮵  ﮶  ﮳ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲نلؿووياُْ، ُٖكوَى )ؿَيةًَعت: ط 
 يّى طاماْـَيُنوإ زيَ ْانُّ و ؿاوا يُػىؿاَ ؿَنُّ يًَوإ ببىكيَت(.طًُ

 
 دادطةزيَتيى باوكاْ هة ُيَواْ زِؤهَةكاُياْ دا

   ِ ّ َاَُيةععُّ باونععإ يُطععُأل كِؤيةععُنإ ؿا     ؿوادععاك يُٓريؤنِ)يىهععف(ؿا واُْيععُى يُهُك)ٓععؤًُْت
و سُهعُؿناكَو ٓاتادًٌعِ بُهعؤمو    بُؿاؿويُنواِْ( بُؿّ ؿَنليَت.. َٓـايةًٍ بُهلوًوِ ػؤّ ؿََاكطري

ْامّ باوى و ؿايهًُتِ، دا ثٌوطىآ ػووِٓ يُُٖك باكوؿؤػًَهـاو نَُوُكػَُِ يُالواْـُْوَّ ُٖهعت و  
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و ؿََعاكطرييًٍ بعُػًَلايِ    ؿا كِقًَهِ ًاكاوَّ بُكاَبُك بلاناِْ يُؿألؿا ؿَػىيةكًًََٓت. ػؤثُهٓـّ ُْهوِ
ُك ؿايو و باوى تانُ كِؤيةُيُنًإ بُدًا يُكِؤيةُناِْ تل ػؤَ بىيَت يًَُْىإ بلانإ ؿا ثُيـاؿَبًَت، ٓىْهُ ط

ًَىاًْإ ؿاو بعُكؿَواّ         ًَوعُ ٖعؤّ ُٖيةطريهعاْـِْ ٓعاطلّ ؿؤفَٓايعُتِ يعُْ و ْامّ مياتلّ ث بـَٕ ُٓوَ ؿَب
 نًةجُهُْـٕ ؿايُ، ؿوايٍ ؿَبًَوُ ٖؤّ ثٔلاِْ ثُيىَْعـّ يعًَُْىإ ػًناْعُنإ ؿا.يعُّ     بُؿكيَقايِ تَُُٕ يُ

يُوَ ٓىْهُ )يعُعكىب( ًٌْاُْناِْ  ٓريؤنَُ ؿا )يىهف( بُتايبُتِ ْنيهُ يُ ؿيةِ )يعُعكىب(ّ باونِ
ؿا بُؿّ نلؿبىو، ُٖك يُبُك ََُُٓ يعُ بلانعاِْ ؿيهعُّ بُباًعرت ؿاؿَْعاو      -يىهف-ّ يُ  ثًَغَُبُكيَوِ

ت و ًٌْاُْناًٌِْ يُوَؿا ةُميةِ ُٓوّ بُهُكؿا ؿَؿإ. ََُُٓ كِم و نًُّٓ بلانإ يُو كِووَوَ ؿَوكووفيًََٓ
ّ نىكَِ طٔهُّ ؿَطليَت يُناتًَهـا ػُوُْنعُّ  -يىهف-ؿَكؿَنُوٕ نُ ؿواّ ُٓوَّ )يعُعكىب( طىآ بؤ 

ّ ٓايٓـَّ يُو ػُوُْؿا  بؤ ؿَطًَلِيَوُوَو نُ ُْٓـئ ثًٌَبًِٓ و َىعذًنَ يُهُك ثايُبُكمّ و ًهؤَُْـيِ
بؤ بلاناِْ ُْطًَليَوُوَ ُْباؿا ةًأَلو تُيةُنُيُنِ بؤ كِيَو ؿَنات ُٖكطًن ُّٓ ػُوُْ  بُؿّ ؿَنات، ؿاواّ زيَ

 .ص..ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀػُٕ: ط

 

 وتةم
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 بةندى يةكةم
 ))ضريؤكى غوعةيب((

يُْاوٓىوِْ  -ُٖكًَُِنلؿٕ يُ"ًىعُيب"  -طايةوُنلؿِْ طُيُنُ بُ)ًىعُيب(  -ّ ػُيةهِ "َُؿيُٕ "  طىَلِايِ)
 -ػُيةهِ "َُؿيُٕ" 

 ("أؾشاب األٜه١طُزي ًَْى ؿاكهواِْ ٓلِ"
 

(ٕ. يُ وَهعفِ  "ًىعُيب" يُنًَهُ يُ ٓىاك ثًَغَُبُكَ عُكَبُنُ )ٖىؿو ُايةض و ًىعُيب و ذلُـ
و كَِواْبًَقّ  (ّ ثًَغَُبُكإ ْاوبلاوَ بُٖؤّ مَاْجاكاوّخطٝب)ًىعُيب(ؿا وا طًَلِكاوَتُوَ نُ بُ وتاكبًَق)

 بؤ باوَكًَِٖٓإ بُثُياَُنُّ.  ؿا و كِاهت ثًَهاِْ ًْام و َُبُهت يُباْطهلؿِْ طُيُنُّ
(عُوَ يُ ؿَوكوبُكّ )ًاّ( ََعإطُيُنُيٌِ ػُيةهِ )َُؿيُٕ( بىوٕ نُ ًاكيَهُ و ؿَنُويَوُ ْاوُّٓ )

 (. يٛ(ّ )سًذام( و ْنيو ؿَكيآُّ ) ويُهُك كِآ
. نعىكِّ )ابعلاًِٖ اخلًًعٌ(    ّ-َُؿيعُٕ -ػُيةهِ ُٓو طىْـَ عُكَب بىوٕ و كُِٓيةُنًإ ؿًََٓوُوَ هُك 

ناكو ثًٌُّ كِؤفاًًُْإ بامكطاِْ بىوَ ٓىْهُ ًاكَنُيإ ويَووطُيُنِ ؿياكّ بامكطاِْ و َُيةبُْـّ ٖات 
 وٓؤّ ناكواُْنإ و بامكطاُْنإ بىوَ.

 
 طوًسِايى خةهَلى ًةديةْ

باوَكِيإ بُػىؿا ُْؿًََٖٓاو، ًوِ تليإ ؿَثُكهت، يُهُوؿاو ٓعايةىيَليِ و نعلِئ و    -َُؿيُٕ-ػُيةهِ 
ذي ؿا ػلاثرتئ ػُيةو بىوٕ. ُٓطُك ًوًَهًإ بفلؤًوايُ، يُنًٌَاُْوَو تُكامووَنُيإ نعُّ ؿَنعلؿَوَو   ةلؤً

 بُْاتُواوّ ؿَياْهًٌَا. 
نلؿٕ  ػىؿاّ َُمٕ ثًاويَهِ يُػؤيإ بؤ ْاكؿٕ نُ )ًعًب(ّ ثًَغَُبُكو ًَْلؿكاوّ بىو، ُٓويٍ باْطِ

ّ نلؿبىو. ٖعُكوَٖا   ُْٓـ َىعذًنَيُى ثٌوطرييِبؤ ثُكهوِٓ ػىؿاّ تاى و تُْٗا. بًَطىَإ ػىؿاَ بُ
ّ     بُد ياْعُّ زيَ  )ًىعُيب( كِيَطُّ ُٓو نلؿاكَ ْاًعريئ و ْعا   و  طعلتٔ و ةعُكَاِْ ثًَهعلؿٕ بُؿاؿطعُك

ّ ٓاطاؿاكنلؿُْوَو بؤّ ؿووثات نلؿُْوَ نُ ٓعُو َعاأل و هعاَاُْ     و، يُهُكَزلاَِ هوَُهاكيِ ؿَهجانِ
ٓانِ  ًرتَ بؤيإ يُو َاٍَ و هاَاُّْ بُسُكاَِ نؤّ ؿَنُُْوَ طُك بُسُآليةُّ ػىؿا ث يإ ؿَبُػًٌَت با

ًًٌَعِ         ًَٓٔ نعُ بعؤ ٓعُو َُبُهعوُ ث يعإ ؿَطُيعًَُْت. ث بلِوا بُّ وتاُّْ بهُٕ و باوَِك بُو ثُياًَُِ ب
ُُْك ياُْ بًاْجاكيَنيَت، بُيةهى ُٓو تًُْا تًَطُي يُ يُو بُؿنلؿاكّ نُ ُٓو ػؤّ تىاْاّ ُٓوَّ ِْ ،كِاطُياْـٕ

 و ٓاَؤفطاكيَهِ هُككِاهوُ بؤيإ.
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڤٹ  ڤ  ڤ   ڤ يُّ كِووَوَ ػىؿا ةُكَىويُ: ط
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چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ       چڃ  ڃ  چ  چ   ڃڃ

ڑ  ک   ک  ک  ک    ڑڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ

ں  ڻ   ڻ   ڻ    ںگ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ

 ..86-84ىود/ص
ّ طعىتٔ:   نُث  ، نُ بُؿناكو هوَُهاكبىوٕ )ًعًب(ّ بلاياصيإ بؤ ْاكؿٕ -َُؿيُٕ-)بؤ ػُيةهِ :واتُ

  ِ يعُ،   )ُّٓ طُزي ػؤّ تُْٗا ػىؿا بجُكهذي ٓىْهُ دطُ يُو ًٖض ػىؿايُنِ ثُكهرتاوّ كِاهعوُقًُٓتإ ْع
ِ ُٖكوَٖا يُنلِئ و ةلؤًذي ؿا ةلِوةًأَل َُنُٕ و ناتًَو ػؤكانًَعو يعإ ٖعُك ثًَىي    يعُى بعؤ ػعُيةهِ     وعو

نُ ًَٓىَ  ،، ٓىْهُ َٔ بُكِاهوِ بؤّ ؿَكنُوتىوَ و بُْاتُواوّ َُيهًٌَٔ تُكامووَنُ َُطلُْوَ ؿَنًٌَٔ يُ
ؿا ؿَتاْبًِٓ.  و ؿاكايِ يُ، بُيةهى يُػًَلو ػؤًِ يُ ِْ ًٖض ٓاتادًَهوإ بُو ةلِوةًأَل و طنّ و تُكامووبامّ

وِ كِؤفيَهِ ثلِ تلي و بًِ و يُْاوبُك بدي نُ ٓعُو كؤفَ يُٖعُك   طُكوا بهُٕ ُٓوا ؿَتلهِ تىوًِ هناّ هُػ
 بُكيَهىثًَهِّ ؿاوَ. دا ُّٓ طُزي ػؤّ تُكاموو و نًٌَاُْو ثًَىاُْ  ٓىاك الوَ تلي و بًِ طَُاكؤّ ػُيةهِ

و ؿاؿطُكّ و ٖاوهُْطِ د بُد نُٕ و ًت وَعُنِ ػعُيةهِ بُهعىوى و نعُّ هعُيل َُنعُٕ و ْلػعِ        
مَوّ نعاكّ   ٓٔ، ٓىْهُ بَُُ ًًَىاْـٕ و ةُهاؿّ بُؿّ ؿيَٓٔ و ْاًبًَت ًَٓىَ يُهُكنُكَهُناًْإ ًَُهًَ

ؿا ُٓو ثاكَو ثىويُ سُآليةُّ نُ ػىؿا بُقًوعُُتِ   تًَهـَكاُّْ وَٖا تىْـوتًق ُٓزلاّ بـَٕ. بُيةهى يُكِاهوِ
 ّ ثُيعـاّ ؿَنعُٕ طعُك     نلؿووٕ باًرتَ بؤتإ يُو ثاكَو ثىويُ سُكِاَُّ نُبُو ناكَ ْاكَِوايُّ تعُكامووبام

باوَكِتإ بُّ وتُيُو بُو قًوُُت و بًُُ ؿياكّ نلاوًَوإ ُٖبًَت. دآًرت ًٍَٓ ُٓو ثعاكيَنَكو ٓعاوؿيَلَ   
ًِْ نُ َُٖىو تاواُْناْوإ ببقيَلّ و هناتإ بـَّ يُهُكّ، بعُيةهى تعًُْا ًَْلكاويَهعِ ػعىؿاو ٓاَؤفطعاكّ      

 ناكيَهوامن.(.
 اُْوَّ ٓريؤنُنُيإ ؿا ةُكَىويُ:ُٖك يُّ باكَيُوَ ػىؿا يُطًَلِ

ڇ    ڇڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄط

ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ   ڑ    ڎڌ   ڌ  (1)ڍ  ڍ

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    گڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ

 ..85األعراف/صڱ
 .-واتاّ ُّٓ ٓايُتُّ هىوكَتِ )أعلاف(يٍ واتاّ ٓايُتُناِْ ثًٌَىوّ هىوكَتِ)ٖىؿ(َ

يُنُّ ُٓو طُيُ ُٓوَ بىو يُهُك كِيَطاّ َايةِ )ًىعُيب( و ٖعُك كِيَطايعُنِ ؿّ    ىَلِايِبُؿناكّ و ط
ّ ٖات وٓؤّ ُٓو نُهاُْيإ ؿَنلؿ نُ ؿَٓىوٕ بؤالّ )ًىعُيب( تعانى يعُكِيَبامّ    كِاؿَوَهوإ وٓاوؿيَلّ

    ٕ يعُباوَكِؿاكإ   ػىؿايإ ؿووكػُُْوَ. ُٖكوَٖا ثالكو تريوتىازلًعإ يُثُياَُنعُّ ؿَؿاو ثاًعإ ُٖكًَِعُيا

                                                 
 
( ع َىعذًنَع يُ. ٓعىْهُ )ًعىعُيب( َىعذًنَيعُنِ واّ بعؤ ؿاْعلاوَ نعُ بُيةطعُ بعىوَ يُهعُك           ّب١ٓٝيًَلَؿا َُبُهت يُ وًُّ )( )ّب١ٓٝ(: 1)

 و َاًُٖتِ ُٓو َىعذًنَيُّ )ًىعُيب(ّ بؤ باي ُْنلؿووئ.  يُنُّ، بُآلّ قىكٓإ دؤكو ٓىًُْتِ كِاهوطؤيِ
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     ّ ِ  ؿَنلؿ. )ًعًب(يٍ يُهُك ُٓو كَِةواكاُْ هُكمٌَْعوِ ؿَنعلؿٕ و ٓاَعافَّ بعؤ ْايعُباك ّ  و ْاًعرييٓ
كَِةواكَناًْإ ؿَنلؿو، ؿواّ ََُُٓ ًْعُُت و بُػٌٌُ ب ثاياُْناِْ ػىؿاّ بُبري ؿًََٖٓاُْوَ، وَى ُٓو 

ؤكّ نلؿبعىوٕ و ٓعُْـئ نعىكِو ْعُوَّ     ًْعُُتُ ُٖكَ ؿياكو بُكٓاوَّ يُؿواّ نَُِّ فَاكَيعإ ػعىؿا م  
 نلؿبىوٕ.. ؿيهُيإ زيَ ثُيـا ببىو و ثاًإ يُؿواّ ُٖفاكّى ُْؿاكّ ػىؿا ؿَويةَُُْـّ

يُؿا كِانًٌَا نُ ؿَبًَعت   هُكزلِ ُٓو طُيُّ بُالّ ُٓو كِاهوِ -ًىعُيب-–يُّ بُٓاطا ًَٖٓاُْوَياْـا 
 َةواكاِْ ثًٍَ ُٓواِْ نلؿووَ.ثُْـو ؿَكي وَكطلٕ يُو هنا هُػوُّ ػىؿا تىوًِ بُؿكِ

ًٓٓذا بُكِاًهاوّ بريِوكاّ ػؤّ بؤ ؿَكبلِئ و ث ّ طعىتٔ: )ًَٓعىَ ؿابعَُ بعىوٕ بُهعُكؿوو تعاقِ ؿا،       
تاقًَُهوإ باوَكِتإ بُػىؿا ًَٖٓاوَو باْطُوامَنُّ َٔ بُكِاهت ؿاؿًََْٔ، تاقًَُهِ ؿيهًُوإ باوَكِ بُػىؿا 

ُوَ، ًٓـّ ًٍَٓ ػىؿا ؿَنُّ بُسُنُّ و ؿاؿوَك يًَُْىاصيإ ؿا يُهعُك  ْآًَٖٔ و باْطُوامَنُّ بُؿكؤ ؿَػُْ
 ؿا ْانؤنري، ػىؿاَ باًرتئ سانُُ يُّ َُهُيُيُؿا..( ُٓو َُهُيُيُّ تًاّ

ُّٓ ٓايُتاُّْ ؿَخيىيَُٓٓوَ بًًَُهِ تلّ بُهُكٖاتُنُيُ نُ يُّ ؿيَلاُّْ ثًٌَىوؿا ًًهاكو واتايإ 
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ ػلايُ كِوو: ط

ۓ   ﮲  ﮳   ﮴    ۓھ  ھ  ھ  ے  ے   ھہ  ہ

﮵  ﮶  ﮷  ﮸           ﮹   ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾   ﮿  ﯀   ﯁     

 87-86األعراف/ص               
 

 طاهَتةكسدُى طةهةكة بة " غوعةيب"
ّ بعايؤكَ وتعٔ و   ُٓو طُيُ طايةوُيإ بُقوُناِْ "ًىعُيب" ؿَٖعات و يىوتبعُكم ب ثعُكوابىوٕ وبعُؿَ    

و ؿياُْتُّ ػؤت ٓاوا ناكّ ت  نلؿوويت و نلؿووتِ  يُوَ ث يإ ؿَطىت: )ُٓكآ نابلا ُّٓ ْىيَق طايةوُداكِّ
بعاب و باثرياصيعإ يَُعُوثًٍَ ٖعُك      نُ ،بهُيت بُكِابُكيَو بؤ ًَُُٓو تا ؿاواّ وامًَٖٓاِْ ُٓو بواَُْإ زيَ

و َاَُيةعُ   ُٖيةوعىنُوت ًًَُٖةًت بعُٓاكَمووّ ػؤَعإ   ثُكهوىويأْ، ثاًإ هىوكيٍ بًت يُهُك ُٓوَّ ْ
   ِ و  بُثاكَو هاَاصيإ بهُئ، ُٓكآ تؤ ٓؤٕ ٓاوا يُطُيةُإ ؿَدىويةًًَُوَ يُناتًَهعـا بُهعًفُتُناِْ ٓعاكاَ

 و ٖؤ ُْـّ يُالّ ًَُُٓ ْاهلاويت؟(. فيلّ
َّ ُٓطُك َٔ يُهُك يُوَآلًَإ ؿا )ًىعُيب( ث ّ طىتٔ: )ُّٓ طُزي ػؤّ ُٖك ػؤتإ بريبهُُْوَ يُو

ّ باَ و  ّ باوَكِؿاكيَوِ بُػىؿاّ ثُكوَكؿطاك مب وػىؿاَ كِمم و كِؤمّ كِيَباميَهِ كِووٕ و ٓاًهلاو ؿيةًٓايِ
تُواوّ ث بـات، ٓايا بؤّ ُٖيُ يُطُأل ُٓو َُٖىو ًْعُُتاُّْ ػعىؿا ػًاْعُت يُثُياَُنعُّى هُكثًَٔعِ     

ٔ بًَطىَإ بعُّ ثُْعـو ٓاَؤفطاكياْعُّ بعؤ ًَٓعىَ تعُْٗا       (يُناِْ بهُّ؟ َأَس ٚ ْٗٞيُةُكَإ و كِيَطلّ )
ِ ٓانوامّى ػؤَ نلؿِْ  بًَعت يعُّ كِووَوَ ٖعُويةِ     ػؤتعامن َُبُهعوُو ًَٖٓعـَّ يعُتىاْاّ ؿا     باكّ فيعاْ

   ِ ّ ػعىؿاَ ْعُبًَت َعٔ يُطُياْعـِْ ٖعُم ؿا       ٓانلؿِْ ًَٓىَ ؿَؿَّ، ؿياكَ طعُك بُياكَعُتّى ثٌعوًىاْ
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 بُػىؿاّ تاى و تُْٗا ؿَبُهوِ و ُٖك بؤالّ ُٓويٍ ؿَطُكِيَُُوَ(. هُكنُوتىو ْامب، ُٖك بؤيَُ ثٌت
ًَعت ٓعُو ْعانؤنّى         ثاًإ يُبًًَُهِ تلّ وتُناِْ ؿا )ًىعُيب( ث ّ طعىتٔ: )ٓعُّ طعُزي ػعؤّ ْاب

ِ  ؿفايُتًُّّ بُكاَبُك َٔ ُٖتاُْ ٖاْـَكتإ بًَت بؤ كِفؿّ و هعىوك بعىوٕ يُهعُك ب بعاوَكِّى      و ْهعىوية
(تعإ  يدٛ( ُػوِ طُيُنُّ)ْىغ( يإ طُزي)ٖىؿ( يإ طُزي )ُايةض( يإ طُيُنُّ )بََُُ َُٖإ هناّ ه

يُ، ؿَ ًٓرت ثُْـو عًربَتًإ  تىوَ ببًَت، ٓ  ػؤ نات و ًىيَِٓ يُْاوٓىوًًٌْإ ًَٖٓـَ يًَُٓىَوَ ؿووك ِْ
بهُٕ تعا  زيَ وَكبطلٕ تانى َُٖإ هناّ ُٓوإ تىوًِ ًَٓىََ ُْبًَت. ُٖكوَٖا ؿاواّ يًَؼؤًبىوٕ يُػىؿا 

و بؤ هُك كِيَبعامَ كِاهعوُنُّ،    يُوَ بطُكِيَُٓوَ بؤالّ يُ طىْاُٖناْوإ ببىكيَت. ؿواّ ُٓوََ بُثًًُُاِْ
ؿاواّ يًَبىكؿٕ يُهُك ُٓو كَِةواكَ ْاؿكوهواُْو ُٓو تاواُْ ْاًرييًٓاُْتإ بهُٕ.بًَطىَإ ثُكوَكؿطاكّ َٔ 

 َناِْ:ّ مؤكَ بؤ بُْـَ تؤبُناكو طُكِاو كَِظيُت و بُمَيِ
     ﮲  ۀ  ۀ ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ط

﮶    ﮴     ﮳ ﮺  ﮻   ﮼  ﮽    ﮾   ﮿ ﯀   ﯁            ﮵     ﮹   ﮷    ﮸ 

     ۇ    ۇڭ  ڭ    ڭ   ڭ                                    

ٻ  پ  پ  پ     (2)ٻ  (1)ٻ     ٱ  ٻ       مئ   حئ        جئ     ۋ     ٴۇ     ۈۈ    ۆ    ۆ  

       ڤ    ڤ ٹ ٹ ٹ      ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿپ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

 ..93-87ىود/ ص ڄ    ڦ    ڦ     ڦڦ    ڤ    ڤ
 

 -غوعةيب-ٓةزِةغةكسدْ هة
ُٓوَ ُٖيةىيَوت و سايةُتِ )ًىعُيب( بىو يُباْطُوامَنُّ و باْطهلؿِْ طُيُنُّـا، بعُآلّ نُهعاِْ    
مٍ مإ و يىوتبُكمّ ًَْى طُيُنُّ ُٖكًَُِيإ يَّهلؿو بُكِقِ نىيَلاْعُو تىوكَِيًّعُوَ ث يعإ طعىت:     ػؤبُ

)ًَُُٓ ػؤت و ُٓواُّْ باوَكِيًٌإ ث  ًَٖٓاويت يُّ ًاكََإ ؿَكؿَنعُئ و ُٖكؿًَعبًَت ؿَكتعإ نعُئ،     
ُ     ؿا ُْبًَت نُ ثًًُُإ بٓعُوَو بطُكِيَٓعُوَ  َُطُك يُناتًَو   ّ ػؤَعإ نعُوامتإ زيَ  بعؤ هعُك ٓعُو ٓايٓع

 ًَٖٓاوَ(.
)ًىعُيب( بُكثُِٓ ؿاُْوَو ث ّ طىتٔ: )ُٓكآ ٓعؤٕ ؿَطُكَِيًٓعُوَ بعؤ هعُك ٓعُو ٓايٓعُّ نُيُبعُك        

ّ ؿَبًَوُوَ. ُٓوَ َُسايةُو ُٖكطًن ْابًَت، ٓعىْهُ طعُك    ّ( كِقُإ زيَ و ْاًايووُيِ )ْاتُواوّى ًًَىاوّ
يُطُأل كِيَبعامَ   ىَ ُٓوا ؿكؤو ؿَيُهُ بؤ ػىؿا ُٖيةـَبُهوري و ؿكؤبًًَُٓوَ هُك ُٓو ٓائ و كِيَبامَ ُٓوتُّ ًَٓ

ؿا ؿَنُئ ؿواّ ُٓوَّ نُػىؿا ُٖك ػؤّ ًَُُّٓ ػووؤتُ هُك كِآّ كِاهت. يُبُك ُٓوَ بؤَعإ   كِاهوُنُّ
نعُ   ،ْعُبًَت  ْاًًَت بُػىاهت و ٓاكَمووّ ػؤَإ بًًَُٓ هُك ٓايِٓ ًَٓىَ، تُْٗا بُػىاهت و ٓرياؿَّ ػىؿا

ؿا( بًًَُٓوَ بؤ هُك ٓايُٓنُتإ، َُٓعَُ ٖعُك مؤك مؤك    وَكطًَلِإو كِوو يُُٖم  َُُ يُناتِ طىَلِايِ)ًَٓ

                                                 
 
 واتُ ٖاْـَكّ تاواْهاكّ و طىْاٖهاكيوإ ُْبًَت.  ٜهطبٓهِ(( )الجيسَٓهِ(: )ال1)
 واتُ بُكبُكَناِْ نلؿْوإ بُكاَبُك بُ َٔ. ( )غكاقٞ(: )َعاداتٞ( 2)
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بًًَٓعُ هعُك ؿيٓعِ     بطليٓعُ بعُك و  ّ طعىَلِايِ   ؿووكَو ُٖكطًن ْاًًَت ًَُُّٓ ًُٓاْـاكو ػىاثُكهعت كِآ 
و يًَُعإ كِامّ ْابًَعت    ؿَهوهلؿّ ًَٓىَ، ٓىْهُ ػىؿاّ ثعُكَكؿطاكو ٓاطعاؿاكّ ناكوباكَعإ قايعٌ ْابًَعت     

بطُكِيًَُٓوَ بؤهُك كِئَهُ ثىوُٓيةُنُتإ، ُٖكػىؿاَ بُماْووِ ػؤّ وبُعًًِ و ٓاطاؿاكيِ ػعؤّ ٖعَُىو   
نعُ   ،ّ ؿَثاكِيًَُٓوَ ًىيًََٓهِ تًُْىَو بُهُك َُٖىو اليُى ؿا باآلؿَهوُ، ًََُُٓ ؿاواّ زيَ ؿَنُئ و زيَ

ؿاؿوَكّ يععًَُْىإ ًَُٓععُو ًَٓععىَؿا بهععات و ُٖكػؤيٌععِ يُنععُّ ػععؤّ  بععُكِيَبامَ كِاهععت و ٖععُم ػععىامّ
 ؿاؿطُكتليِٓ ؿاؿوَكاُْ(.

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ط

ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ        ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ    ڦ  ڦ  

ڦ   ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ       ڇ  ڇ        ڇ  

ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ          ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ 

 ..89-88األعراف/صڳ
داكيَهِ تل طُيُنُّ ؿَهوًإ نلؿَوَ بُُٖكًَُِيًَهلؿِْ و طىايُ ُٓطُك يُبُكػاتلّ ٖؤمو تريَو نُي 

ِ -ًعىعُيب -ؿيعاكَ و ناكّ ُْبًَت بُكؿباكاِْ ؿَنُٕ،  ُ      ػعاوَْ  ٖعًض ًَٖعنو ؿَهعُآلتًَهِ واَ ْعُبىو نع
بًَت يُبُكؿَّ ناكّ نىًذي و بُكؿباكإ نلؿّْعـا، بعُيةهى ٓعُو ػعاتلو ػؤتلاُْيعَُ َٓعُتًَهِ        بُكبُهت

ؿَههلؿّ ػؤيإ بىو. ُٖك بؤيَُ )ًىعُيب( ب  ثًَض و ثُْاو بُ وكَّ بُتًُٓوَ ث يإ ؿَيةًَت: )ٓاػل ُّٓ 
تُٓيعُ نعُ مؤك   طُزي ػؤّ ٓايا ٖؤمو تريَنُّ ػاتليعإ مؤكتعلَ، يعإ ػعىؿا ميعاتل ًايوعوُّ ٓعُو ػاتلطل       

بُؿَهُآلت تلو بًَُٖنتلَ يُٖؤمو تريَو ُٓو نؤَُيةُّ ؿواّ نُوتىوٕ و نُؿَبًَت ةُكَاُْناًٌْعِ ثعُيلَِوّ   
بهليَت، يُناتًَو ؿا ًَٓىَ ثٌت طىيَوإ ػووىوٕ و كِاهجاكؿَناِْ ػىؿاتإ ةُكاَؤَ نعلؿووَو ثٌعووإ زيَ   

  ُ طٌعت نلؿاكيَهوعإ و ٖعَُىو ًعوًَو ؿَماًَْعت و      ُٖيةهلؿووٕ؟ بُكِاهوِ ػىؿاّ ثعُكوَكؿطاكّ ٓاطعاؿاكَ ي
 َاَُيةُ يُطُأل ُٖك َلؤظًَو ؿا بُطىيَلَّ ناكو نلؿَوَنُّ ؿَنات(:

ڌ  ڌ      ڍڇ  ڇ  ڍ  ڇڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ        ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇ قط

گ  گ  ڳ    گڎ  ڎ    ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ

 ..92-91ىود/صڳ    ڳ  
 

 لى "ًةديةْ"هةُاوضووُى خةهَ
بىوًْإ  ؿَكٓىو، يُٓاناَِ هُكنًٌَّى ياػِ -َُؿيُٕ-بؤ يُْاوٓىوِْ ػُيةهِ  -ًٓالِٖ-بلِياكّ 

و باوَكِؿاكاِْ يُو هنا هُػوُ كِمطاكنلؿ و -ًىعُيب-يُكِيَبامّ ػىؿا، بُآلّ ػىؿا بُكَِظيُتِ ػؤّ 
(يُنِ تىْـو ؾاعك١َتليٌكُ)ب باوَكِاِْ تُةلوتىوْا نلؿ، ُٓويٍ بُو هنا هُػوُّ نُ ُٓعياػُو ُٖوك

بًَُٖنّ بؤ ُٖيةهلؿٕ و يَُُٖإ نات ؿا بىَُيُكمَيُنِ قايِ و بًَُٖنيٌِ يُطُأل ؿابىو )نُ بُ ُٖوكَ 
تليٌكُو بُ بىَُيُكمَنَُ( واّ يَّهلؿٕ تًَهلا َُٖىويإ بُهُكؿَّ و ٓاويإ ؿا تُػت بٔ و بهُوٕ و 
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ُواكيًٌإ َُْاو تُْاُْت يُٓاناّ ؿا واؿَماْلا نُ يُْاوبٔٔ. ًٓـّ نؤتايِ بَُُهُيُنُيإ ٖات و ٓاه
ُٖكطًن يُو ػانًُـا ُْفياوٕ. ؿَّ ُٖك تُةلوتىْا بٔ ػُيةهِ َُؿيُٕ و ُٖك ؿووكبٔ يُكَِظيُت و هؤمّ 

﮴     ط َىؿ(يٍ ثًٍَ ػؤيإ يُو كَِظيُتُ ؿووكبىوٕ:ث٘ػىؿا وَى ٓؤٕ طُزي ) ۓ  ۓ    ﮲  ﮳ 

                     ﯁        ﯀    ﮿       ﮾    ﮵  ﮶ ﮷   ﮸  ﮹  ﮺   ﮻  ﮼  ﮽

 ..95-94ىود/ص                                              
و هُيلّ نلؿ ٓعًًإ بُهعُكٖاتىوَ بعُؿَّ     يُْاوٓىوِْ ُٓو طُيُّ ػؤّ بًِٓ سايةِ-ًىعُيب-ناتًَو

ىتِ: )ٓاّ طُزي ػؤّ.. ػؤ َٔ بُتُواوّى نلؿٕ يُهووِ ُْْىاْـٕ و ؿكيَغِ يُطُأل ُْنلؿًْاُْوَ ط ػؤبُكّ
ب  تُّ وَق ةُكَاُْناِْ ػىؿاو ثُياَُنُّ ثُكوَكؿطاكتامن ث كاطُياْـٕ و طُك ًَٓىَ ناكتعإ ث بهلؿْايعُ   
 ِ  ُٓوا بُػوُوَكو ًاؿَإ ؿَبىوٕ، ُٖكوَٖا مياؿ يُكِاؿََ ٓاَؤفطاكيِ نلؿٕ، نُِٓ ًَٓىَ ُٖكيُهُك ٓعُوت

ـّ ٓؤٕ ػَُوإ بؤ غؤّ و ٓؤٕ يُثًَٓاوتإ ؿا ؿيةوُْ  ؿَمب ؿواّ ُٓوَّ ُٖك هعىوك  و طىَلِايِ َاُْوَ، ًٓ
ې    ېۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېبعىوٕ؟!!: ط  بىوٕ يُهُك ب باوَكِّى ياػِ

 ..93األعراف/صى   ى  ائ  ائ
 

 (أصحاب األيكةطةىل ُيَو دازضتاُى ضسِ )
تىوْا نعلؿو )ًععىعُيب( و باوَكِؿاكَنععاِْ  ّ تععُةلو-َُؿيععُٕ-ػعىؿاّ َععُمٕ ؿواّ ٓععُوَّ ػعُيةهِ   
يُنِ بُثًت ؿا  ( نُ طُيًَو بىوٕ يُ ثاكُٓ مَوّاؾشاب األٜهد١ قىتاكنلؿ، )ًىعُيب(ّ كَِواُْنلؿ بؤالّ)

ؿَفيإ و ؿاكو ؿكَػوًَهِ مؤكو ٓلِيإ ُٖبىو و ٓاويَهِ مؤكّ ُٖيةكىآلوّ فيَلمَويًٌإ ُٖبىو، ْاوُٓنًًُإ 
ِ َوَ ب-َُؿيُٕ-يُْنيو ًاكّ  ّ ٖعُبىوٕ يُهعُك ٖعَُإ     ىو و يُّ ػانَُ ؿا نؤَُيةُ نُهًَو يُػعُيةه

 ؿا. و تاواْباكّ كِئَهُّ ػُيةهِ )َُؿيُٕ( بىوٕ يُبُؿناكّ
)ًىعُيب( ث ّ طىتٔ: )بًَطىَإ َٔ يُػىؿاّ ثُكوَكؿطاكّ دًٗاًًْاُْوَ ًَْلكاوّ بؤ كِيَُٓىوِْ و كِآ 

ؿَطُيُمن و كِآّ كِاهوِ ػىؿاتإ ثًٌإ ’ُياَِ ػىؿاتإ ث يُوَ ث ثًٌاْـاِْ ًَٓىَ وبَُُٓاُْت و ؿَهجانِ
ّ َٔ بهعُٕ بعُو ًعًَىامَّ ةُكَاْعُناِْ      ؿَؿَّ. ًَٓىََ ػؤ بجاكيَنٕ يُهناّ هُػوِ ػىؿا و طىيَلِايُيةِ

و ثاؿاًعوًَهِ يعًَُٓىَ    ثًٌاْـاُْؿا ٖعًض نعلآ   ػىؿا ثُيلَِو بهُٕ. ُٖكوَٖا َٔ يُبُكاَبُك ُّٓ ناكّ كِآ
 ثاؿاًوِ َٔ تُْٗا يُالّ ػىؿاّ ثُكوَكؿطاكّ دًٗاًًْاُْ(.. ْاويَت، ٓىْهُ

بعُ  يُنًَهِ تل يُو ٓاَؤفطاكياُّْ )ًىعُيب( بؤ ُٓو طُيعُ ٓعُوَ بعىو ثع ّ ؿَطعىتٔ: )بُٓعانِ و       
نًٌَاُْو ثًَىاُْ بُد بطُئُْ و بُؿاؿطُكّى تُكامووّ ُٖم ناكوباكّ ػُيةهِ بعُكِيَىَ بعُكٕ و    يَهىثًَهِكِ

ؿا كِؤَُٓعٔ،   كَِواناًْإ نُّ َُنُُْوَ، بُؿناكّ و ػلاثَُ يُ مَوّـا َُنُٕ وتًاًّٖض ًوًَو يُ َاةُ
 يُهناّ ػىؿا برتهٔ نُ ًَٓىَّ ؿكوهت نلؿووَو نُ ُْتُوَ بًَُٖنَناِْ ثًٍَ ًَٓىًَِ ؿكوهت نلؿووَ(..

   ُ يب(ؿا ُّٓ ثُْـو ٓاَؤفطاكياُْ ناكيإ ُْنلؿَ هُك ؿأل و ؿَكووِْ ُٓو طُيُ، بعُيةهى يعُوَآلَِ )ًعىع
 طىتًإ: )تؤ ثًَغَُبُك ًْت، بُيةهى تُْٗا يُنًَهًت يُو نُهاُّْ بُك هًشلو دعاؿوو نعُوتىوٕ و وات زيَ  

ٖاتىوَ بُّ دؤكَ وكِيَُٓ بهُيت و ُّٓ قواُْ ُٖيةبنكِنًًَٓت.. تعؤ تعُْٗا نُهعًَهًت وَى ًَُٓعُو يعُفياِْ      
ياَُ دىآ ؿَنُيُوَ؟ ُٖك بؤيُ ًَُٓعُ  ؿا وَى ًَُُٓ َلؤظًت، دآؤٕ ػؤت يُ ًَُُّٓ َلؤظ بُو ثُ بًُُكّ
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بُؿكؤمًَْهت ؿاؿًََْري يُثلِوثاطاْـَو ًٓـيعاناْت ؿاو، بُكِاهوطؤت ؿاْاًَْري يعُو َُهعُالُْؿا نعُ باْطُعإ     
و طؤأل بًت يُو ثُياَعُؿا نعُ باْطعُوامّ     ؿَنُيت بؤاليإ. ػؤُٓطُك باْطُوامناكيَهِ كِاهوُقًُٓو ب طلآ

 اّ ػؤت ؿاوا بهُ يُٓامساُْوَ هنايُنُإ بؤ بًَٓليوُ ػىاكَوَ(..ًَُُّٓ بؤ ؿَنُيت ُٓوا يُػىؿ
ٓاطعاؿاكَ يعُو بعُؿناكّ و     ماْعا و )ًىعُيب( يُ وَآلًَإ ؿا طىتِ: )ػىؿاّ ثعُكوَكؿطاكّ ٖعُكػؤّ   

ّ    ياُْتإ و ُٖكػؤيٌِ ؿَماًَْت ًايووُّ ض هنايُنٔ نُ هُكثًَِٔ ؿا بؤتعإ   يعُناتِ ؿيعاكّهلاوّ ػعؤ
 بًَٓليَوُ ػىاكَوَ(..

ّ      ؿياكَ ُٓو طُيُ بُكؿَواّ بىوٕ يُ ؿا،  بُؿكؤػوعوُٓوَّ )ًعىعُيب( و بعاوَكِ ث ْعًَُٖٓاّْى بعُؿناك
يُبُكاَبُك ُٓوََ ػىؿا طُكَايُنِ تىْـو تًقّ بُهُكؿا ًَٖٓعإ نعُ ُْٖاهعُيإ تعُْ  بعىو و تىوًعِ       

هعُ بعـَٕ و   ٖات كِانعُٕ و ؿَكبٔعٔ بعؤ ؿًَعت وؿَك تعانى ُْٖا      تُْطُُْةُهًُّنِ ُٓتؤ بىوٕ وايإ زيَ
 ُٖوايُنِ باَ و ةًَٓو ُٖيةُقٕ، يُويٍَ ُٖوكيَو بعايةِ بُهعُكؿا نًٌَعإ و َعقؿَّ ػًَعلو ػؤًعًًإ زيَ      

 ّ ّ     ٓاوَكِوإ ؿَنلؿ و ػًَلا َُٖىويإ يعُفيَل ؿا عُويَٓعُوَ، بعُآلّ    ؿا نؤبىوْعُوَ تعانى يُبعُك هعًَبُكَنُ
ؿٕ، ُٓو كِؤفََ كِؤفيَهعِ بُهعاّ و ثعلِ    ُٖوكَنُ ُْٓـ بلوههُو ُٓعياػُيُنِ تىْـّ ت طلتٔ و يُْاوّ بل

 .بىو..يُهناّ هُػت و ثلِ يُ تلي و بًُِ مؤك 
ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  (1)ۅ  ۉ     ۉ  ط

ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ىئ  ىئىئ  ی  ی  ی      ی  جئ  

ٻ  پ  پ  پ     پ     (3)ٱ  ٻ  ٻ  ٻيث  حج  مج      جح  مح       يب  جت  حت  خت   مت   ىت  يت  جث  مث  ىث  (2)حئ   مئ    يئ  جب  حب    خب  مب  ىب

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ                  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ         (4)ٹ

  چ  چچ  چ  ڇ        ڇ  ڇ      ڇ  ڍ   ڍ      ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ       ژ   ژ  ڑ

 ..191-176الش راء/صڑ  ک  ک    ک     ک   
 

                                                 
 
و َاْاّ ؿاكوؿكَػوِ مؤكو ؿاكهواِْ ٓلِ ؿَطُيًَُْت نُ يل وثؤيإ تًَهُزي يُنرت بىوبًَت، ُّٓ وًُيُ نؤ)طيع(ّ)تهوري(َ( )األٜه١(ٜإ) األِٜو( 1)

 ( يُ. أٜه١تاى )َفلؿ(َنُّ )
 : واتُ ُٓواُّْ يُنًٌَاُْوثًَىاُْ ؿَؿمٕ و نَُِ ؿَنُُْوَو بُتُواوّ ًوُنُ ْانًٌَٔ. املدطسٜٔ() (2)
 واتُ ػُيةو و طُالِْ ثًٍَ ًَٓىَ. ( )ازبب١ً(: 3)
 واتُ ُْٓـ بًًَُو يُهنا. ( نطفّا: 4)
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 بةندى دووةم
 ))ضةُد ثةُدو واُةيةن((

 (ٖاْـإ يُهُك ؿَهجانِ -ناكيطُكّ ْىيَق  -بَُٓاناِْ ٓانوامّ  )
 

 بِةًاكاُى ضاكطاشى
يُبُهُكٖاتُنُّ "ًعًب"ؿا قىكٓاِْ ثريؤم ُٓو ًًَىامَ دىإ و ؿكوهوَُإ بؤ ؿَكؿَػات نُ ثًَىيووُ 

ٓانُػىامو ٓانوام بًطلَيوُ بعُك تعانى ناكيطُكيعُنِ بُتعُوفَِ ٖعُبًَت يُٓعانُنلؿٕ وِكاهعت        َلؤظِ 
       ؿا. ػىؿاّ َُمٕ يعُماكّ )ًعًب(ععُوَ ؿَطًَلِيَوعُوَو ؿَةعَُىيَت: ط     نلؿُْوَّ نؤَُيةطُنُّ

ٴۇ  ۋ   ۈۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۇ    ڭ  ڭ      ڭ  ڭ          

              ُ بهُ يُ ٓاهت ُّٓ ةُكَايٌعوُّ ػعىؿا: ط  ص.. ُْػوًَو ُٖيةىيَووجئ  حئ  

ص نُ يُهُك ماكّ )ًعًب(عُوَ ًَٖٓاويُتّى ُٓويٍ يُّ وتُيعُؿا ٓعُوَ بعؤ طُيُنعُّ         
ؿووثات ؿَناتُوَ نُ َُٖإ كَِةواكو ُٖيةى و نُوتِ ُٓوإ ْاْىيَٓٔ يُناتًَو ؿا ؿاواّ ًٌَُْٖوِٓ ؿَنعات  

 يإ. زيَ
ّ    يًَلَؿا واُْيُ و  نِ بؤ َلؤظِ كِاهت نُكَوَو ٓانُػىام تًَـايُ ؿَكبعاكَّ ٓعُوَّ ؿَبًَعت مؤك بعُوكؿ

ًَعت و طفوعاكّ بعُ كَِةواكًّعُوَ ببُهعوًَت و          ٖىًًاكّ يُوَ ٓاطاؿاكّ ُٖك طفوعاكو كَِةوعاكيَهِ ػعؤّ ب
كَنِ ناكيطُكيِ مياتليعإ يُقوعُّ كِووت و هعُكما    ُٖيةوىنُوتثًَُٔواُّْ يُنرت ُْبٔ. ٓىْهُ كَِةواكو 

و ُٖهت و ُْهوًإ  يُنِ ناكيطُكيٍ نُ عُقًةِ ػُيةهِ ُٖيُ، ُٖك وتاكو سًهُُت و ثُْـو ٓاَؤفطاكّ
ؿا ْابًَت طعُك ٓعُو    يُنِ ُٓوتؤيإ يُؿأل و ؿَكووِْ طىآبًوواِْ بُنًٍَ ؿَنات ٓاهُواكّ طُوكَو ناكايِ

ت و ناك بعُ كِيَوعاناِْ ْعُنات و    ػُتًب و وتاكبًَقو باْطُوامناكَ ػؤّ يُنَُري نُهِ ثُيلَِوناكيإ ُْبًَ
يُنُّ ةُكَاْهاكيإ بُٓانُو كِآ يُػلاثُطليإ ُْبًَت، ُٖك بؤيعَُ ػعىؿا هُكمٌَْعوِ طعُيًَو ؿَنعات      
يُهُك ُٓوَّ يُناتًَو ؿا ةُكَإ بُػُيةهِ ؿَنُٕ بؤ ٓانُنلؿٕ، نُِٓ ػؤيإ بُو ةُكَاُْوَ ثابُْـ ْابٔ، 

 ..44بقرة/الصۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ: طُٖكوَى ةُكَىوويُتِ
ص ػىاهعوِ      ڭ  ڭ      ڭ  ڭطيُبًُِ ؿووََِ ٓايُتُنُؿا يُماكّ )ًىعُيب(عُوَ 

بُؿّ ؿَنليَت يُٓانوامّى ًِٓالغ ؿا نُ تانُ ػىاهوًَهُ تُْٗا يُبُكػاتلّ ػىاّ طُوكَيُو  -ًىعُيب-
    ُ َبعُكإ يعُ   ؿووكَ يُُٖك ًْاميَهِ َاؿؿّ يإ بُكفَوَْـًّعُنِ تايبعُتّى ًُػِعِ. ٓاَازلعُناِْ ثًَغ

ََُُٓ ٓاَلِامّ بُؿَهعت ًَٖٓعاِْ هعُكنُوتٔ بعىوَو ٖعُك       َُٖىو قؤْاةُناِْ ًََقووؿا ٓاوا بىوَ، ُٖك
كِاهت و ؿكوهوُيُ نُ ؿَبًَت َلؤظِ ٓانُػىامو باْطُوامناكّ )ٓانوامّ( بًطليَوُ بُك  ََُُٓ ُٓو كِيَطا

ُٖا و بٓعَُاّ دعىإ و بعاآل يُواْعُّ     بؤ طُيٌذي بُهُكنُوتٔ و بؤ ُٖيةبقاكؿٕ و بُد طُياْـِْ ُْٓـئ بع 
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  ُ  ،باوَكِّ ث ياُْ. دا بًَطىَإ ُٖك َلؤظِ ٓانُػىامّ كِاهوطؤو ؿابلِاو يُ ُٖك ًْامو ٓاكَموويعُنِ ُْةوع
يُنإ مؤكداك ُٖك ػؤيعإ ثعُكؿَ يُهعُك كِووّ     يُُٓزلاّ ؿا هُكنُوتىوَ. بُآلّ ًْامو ٓاكَمووَ تايبُتِ نُ

 يإ تىوَ ؿَبًَت.  و ػُهاكَشيُْـّ يَٓٔ و ؿَطؤكِئَ و ؿوايٍ كَِزلُكِؤيِػاوَُْناًْإ الؿَؿَٕ و ًهوت ؿ
ًٓـّ ٓؤٕ سُقًكُت هُكْانُويَت يُناتًَو ؿا ُٖك ػىؿاّ )ػايكِ طُكؿووٕ( و )بُكِيَىَبُكّ ٓامساُْنإ 

ۇ  ۆ  طؿا ٓاَافَّ بعؤ ؿَنعات:    ّ و مَوّ( ؿاكِيَقَكّ بىوَو ُٖك سُقًكُتًٌُ نُٓايُتُنُ يُنؤتايِ

 ص.ٴۇ  ۋ  جئ  حئ    ۈۈ ۆ 
 

 كازيطةزيى ُويَر
َلؤظ ؿياكّ نعلاوَ، وَى   ُٖيةوىنُوتُِٖكوَٖا يُبُهُكٖاتُنُّ )ًىعُيب(ؿا ٓاهُواكّ ْىيَق يُهُك 

ۀ  ٓؤٕ طُيُنُّ )ًىعُيب( ٖؤّ باْطُوامَنُّ ُٓو ثًَغَُبعُكَيإ بعؤ ْىيَعقَناِْ ؿَطًَلِايعُوَ: ط    

 ص.﮳ ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲ 
ّ ْىيَقيإ يُهُك)ًىعُيب(و ًىيَٓهُوتىاِْ نلؿبىو  بًَطىَإ طُيُنُّ)ًىعُيب( تًَبًِٓ ناكيطُكيِ

نُ ٓؤٕ ُٓو ْىيَقَيإ باكوؿؤػِ بؤ طؤكِيًىوٕ و يُثُكهوِٓ ةعُيلّ ػعىؿا كِمطعاكّ نلؿبعىوٕ بؤثُكهعوِٓ      
ِ ػىؿاو يُةلِوةًًَةِ هُوؿاو َاَُيةعُّ نًٌَعاُْو ثًَىاْعَُ ؿووكّ ػوعوبىوُْوَ     و ؿاؿطعُكّ،   و بؤؿَهعجان

و ثالكو بايؤكَطىتُٓوَ ُّٓ قوُيُيإ ث طىتٔ:)ُٓكآ ُٓوَ ْىيَقَنُتإ ؿاواتإ زيَ  ُٖكبؤيَُ بُيىوت بُكمّ
ؿَنات وام يُثُكهرتاوَناِْ ػؤَإ و باوو باثرياصيإ بًَٓري؟(ٓىْهُ يُٖنكّ ػؤيعإ ؿا بلِياكيعإ وايعُ نعُ     

 ..ْاياُْويَت ُٓو سايةُتُّ ػؤيإ بطؤكِٕ
ّ ًىيَٓهُوتىاِْ)ًىعُيب(ّ طؤكِيبىو، ٓىْهُ ْىيَعقنلؿٕ   بُية  بًَطىَإ ْىيَق باكّ ؿَكووِْ و ُْةوِ

( بؤ َُبُهوِ ؿكوهت نلؿِْ ويقؿاًَْهِ ثاى و بًَطُكؿَ يًَُْى َلؤظ ؿا، ؾال٠و ثُيىَْـّ بُػىاوَ بُهذي )
(ّ ُْةى يَُلؤظـا ؿَبنويًََٓت َساقب١ٓاوؿيَلّ ) ُّٓ ويقؿاُْ ػاويََُٓ ُٖهت و ُْهوِ ثاكيَنناكّ )تكىّ(و

و بُكؿَواّ كِؤفّ ؿاؿطايّى يًَجلهًُٓوَّ بريؿَػاتُوَ، ُٓو كِؤفَّ نُػىؿاّ َُمٕ يُباكَيعُوَ ةُكَىويعُ:   
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ط

ىو َلؤظًَععو ؿَماًَْععت )كِؤفّ يًَجلهععًُٓوَو قًاَععُت ٓععُو كِؤفَيععُ ٖععَُ :.. واتعع33ُآل عمرران/صٿ
ٓععّهلؿووَو ض دععؤكَ َُسهَُععُو هععنايُنِ بععؤ ٓاَععاؿَنلاوَ؟ ٓععُويٍ بععُٖؤّ ٓععُو ْاَععُو ثععُكِاوّ  

يعُناِْ تًعاؿا ْىهعلاوَ، ًٓعـّ يعُو       نُ ثًٌاِْ ؿَؿكيَت و نُ َُٖىو ػلاثُو بُؿكَِةواكّ ،نلؿَواُْيُتِ
 …بًَت و ُٖكطًن ث ّ ُْطات(ؿا َاوَيُنِ مؤك ؿووك ُٖ ناتُؿا سُمؿَنات يًَُْىإ ُٓو كِؤفَو ػؤّ

يُو كِيَطلّ ناكّ ْاًريئ و ْاثُهٓـَ، ْىيَعق َعلؤظ يعُّ     يُبُك َُُٓ ْىيَق بُكبُهوِ طىْاه و بُؿناكّ
دًٗاُْ ثلِ يًُُثؤزي ةًوُٓو طىْاُٖوَ كِمطاك ؿَنعات و ؿَيطُيًَُْوعُ ٓاهعؤّ ةلاواْعِ كَِظيعُتِ ػعىؿاو       

قىكٓإ بُّ ةُكَايٌوُّ ػعىؿا ناكيطعُكيِ ْىيَعقّ ؿيعاكّ      ُٖواكّ ثإ و بُكيِٓ ؿيةًٓايِ. يُّ كِووًَُوَ
بًَطىَععإ ْىيَععق  :.. واتعع45ُال نكبرروت/ص  ىۉ  ې  ې  ې  ې     ىط  نععلؿووَ



 213                                                                               2رعی  زانس یت شه

بُكطلّ ؿَناو كِآ ْاؿات )بُناكّ ْابُد ّ وَٖا نُ ؿَطاتُ كِاؿَّ ميٓاو ًُكِواٍ ثًوِ( و ناكّ ْابُد ّ 
ِ هاةِ بًُُكّ كِآّ ث ْاؿَٕ وَى نىًعذي و تًَهعـإ و   وَٖاَ نُ )ًٖض ياهاو ؿاب و ُْكيت و عُقًةًَه

 ٓاًىوب ْاُْوَ(..
ؤًـا نؤَُيةطُّ بًُُكّ ُْٓـ ٓاتادِ بُو ْىيَعقَ كِاهعت و ؿكوهعوُ    ؿاػؤ يُكِؤفطاكيَهِ وَى َُٓلِ دا

ُٖبًَت نُ َلؤظ يُػىؿاّ ػؤّ ْنيو ؿَناتُوَو يُفيَل ٓٓطِ َُٖىو ثُكهرتاويَهِ ثىوُٓأل و بُتاأل و يُفيَل 
ُٓثؤنِ َُٖىو ؿَهعُآلتًَهِ هعوَُهاك ِكمطعاكّ ؿَنعات و ثاًعإ يُٖعَُىو بعُؿناكّى ةُهعاؿيَهًٍ         

 بىوَ. ؿَيجاكيَنيَت نُ تًُُُّْ هُْـووَو ٓاكَهُكنلؿِْ ٓايةؤم
 

 ٓاُداْ هةضةز دةضجاكى
ؿا بُؿِّ ؿَنُئ باْطهلؿِْ طُيُنُيُتِ بؤ -ًىعُيب-ياُّْ يُٓريؤنُنُّ ُٖك يُو ٓاَؤفطاكّ

( و ؿاؿطُكّ يُ نلِئ و ةلؤًذي و وامًَٖٓإ يُطنّى تُكامووبامّ و أَا١ْثاكاهوِٓ هجاكؿَ ) ؿَهجانِ و
نُّ نلؿُْوَّ هُْطِ نٍُ وثُزي ةلؤًلاوو، ؿَهت ُٖيةطلتٔ يُػلاثُو ًًَىاْـٕ يُهُك مَوّ. ٓىْهُ ُٓو 

وُٓ بُك هناّ ياُْ ؿَبُٓ ٖؤّ كِم و تىوكَِيِّ ػىؿاّ تؤيةُهًَٔ و ػؤػو و ػلاثُناكّ تُكامووبامّ
ْاكؿو بُٖؤّ بُؿناكّ ػؤياُْوَ  -ًىعُيب-تىْـوتًقّ، وَى ٓؤٕ ػىؿا هنايُنِ تىْـّ بؤ طُيُنُّ 

تُةلوتىوْاّ نلؿٕ. ؿياكَ ًٌَُُٖ )ًىعُيب( طُيُنُّ وكيا ؿَنلؿَوَ يُو ناكَ ْاَُٖىاكاُْ، ُٖكوَى 
ڃ  ..َناتُوَ.. طؿا ٓاطاؿاكيإ ؿ ػىؿاَ يُهُكماكّ ُٓو ثًَغَُبُكَيُوَ يُةُكَايٌوُنُّ

چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  ڎ  ڎ     چ(1)چ  چ

ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ    ڑڈ  ڈ  ژ  ژ

 .85-83ىود/صَ  گ  
ُٓوَّ ًاياِْ باهًٌُ مؤكبُّ ؿَويةُتُ ثًٌَهُوتىوَناِْ َُٓلِؤ مؤك هىوكٕ يُهُك كِاطلتِٓ نًٌَعاُْو  

بُهُػوِ.. ٓايًِٓ ًٓوالًٍَ ًٌَُُٖ يُؿاْاِْ كِيَواو ث ناكاِْ  ّ هُْطُنإ و هناؿاِْ ياكّ ٓاوؿيَلّ
هًووُُ ثًَىيوت و ًًاوَناِْ نؤَُيةطُّ بًُُكّـا ؿَهجًٌَهاكو ثًٌَُْطِ َُٖىو ياهايُنِ ؿّ بىوَ، 
هُكَكِاّ ََُُٓ ًٓوالّ ُٖك بُوَْـَ وامّ ًَُْٖٓاوَ، بُيةهى بُكمتلئ بُٖاو ًهؤّ بعُناكوباكّ هعُوؿاو   

ُيةهِ ؿاوَو ؿاواًِ زيَ نلؿووٕ بُٓاوّ هىوى هُيلّ نُيىثُزي يُنرتُْنُٕ و بُْاكَِوا ٓايةىيَليِّ ًَْىإ ػ
 ُٓنُُْوَ..يُْلؾ وهُْطّهَُ

( يًَعلَؿا ٖعَُىو دعؤكَ ُٖهعت و ُْهعوًَهِ      أغٝا٤وًُّ ) ص.ڑ  ک   ک  ک  ط 
يعُو   بُناكٖاتىوّ ًَْى طٌت َاَُيةُيُنِ ػؤبُػؤّ ػُيةهِ ؿَطليَوعُوَو ٖعَُىو ًعوًَهًٍ ؿَطليَوعُوَ    

       ِ ًَىاُْ بعُناكؿئَ، ٖعُكوَى ٓعَُو و واتعا َُعُٓوًّعُناِْ كَِينطلتٓعِ ػعُيةه ًٌَاُْو ث و  ًواُّْ بؤ ن
                                                 

 
(1 )  ّ وؿاو يعُنلِئ وةلؤًعذي ؿا ُٓوَيعُ ٓعَُِلؤ ُْٖعـيَو هعُومَةلؤَ و ؿووناْعـاك يُهعُكوو         بعامّ يُتعُكامو   ُٖكوَٖا يُصيىوُْناِْ ةعًَأل وطعن

ايُويَت تانى هٓـووقُناِْ ًَىَو هُومَياُْوَ ًَىَ ها  و دىاُْناًْإ ؿاْاوَو يُفيَليًٌاُْوَ ُٓو ًَىَو هُومَ كميىو ًًَىاواُْيإ ؿاْاوَ نُنُي ْ
ؿَهُآلتـاكإ و سهىَُتِ ُٖك وآلت و ْاوُٓيُى بُؿَهوًَهِ بًَُٖنو ٓاهٓري يُو نُهاُْ بعـَٕ و ٓعُو    نلِياكَناًْإ ُٓواًُ بهُٕ، دا مؤك ثًَىيووُ

ياًًُْإ بٓربِ بهُٕ نُ تًُُُْ ؿَهًًََٓت و ؿاب و ُْكيوًَهِ تُقًًـيًٍ ؿاؿًًَََٖٓعت و ٓعابلِووّ ووآلتُنعَُ ؿَكِووًعًًََٓت،      ةلِوةًَأل و تُكامووبامّ
 قًِٓ ػىؿاّ باآلؿَهت يُػؤيإ.  دطُ يُ ووكوفاْـِْ ػًُِ و
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كِيَنيًَٓاًٌْإ ؿَطليَوُوَ بُث ّ كِؤأل و بُػٌٍ و ُٓو قىكباًّْاُّْ ػؤيإ يُنؤَُألؿا. ثاًإ ؿاْاِْ ٖعُك  
 يُناِْ. ماْووِتىاْانُهًَهًٍ يُو ثًُيُؿا نُ ًايووُيُتِ بُطىيَلَّ ثوجؤكِّى ومَو 

كِاهجاكؿَيُنُ يُػىؿاوَ نُ ػًَلو بُكَنُت يَُُٖىو اليُنُوَ  صڑ  ک   ک  ک  ط 
نؤؿَناتُوَو يُبؤتُّ ثُْـو واُْ بُكمَناًٍْ ؿايُ. ُْٓـ ثًَىيووًٌُ ٓعَُلِؤ ٖعَُىوَإ ًٌَُٖعُ ٓعُّ     

تانى بُكووبىوَِ ًرييِٓ ؿَهعهُوت  يُناِْ ظىويةًًَُٓوَ  بُكمَ بًةًًَُٓوَو بُث ّ ٓاكِاهوُو كِيَُٓايِ ثُْـَ
ّ  يُناِْ نؤَُيةِ و ٓانوامّ ؿا  زيَ بًُٔٓٓوَو َُٖىو ُٓو بُكَُٖاُّْ يًَىَ ؿَهت ػُئ نُيُْاػِ ػعؤ

 بؤّ ُٖيةطلتىوئ.
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 يةم بةندى سَى
 ))ضريؤكى ئةيـوب((

 (هىيَٓـَنُّ "ُٓيعىب" -"ُٓيعىب" يُقىكٓإ ؿا  -ّ "ُٓيعىب"  َُيُٓتِ)
 

 "ًةيِةتيى "ئةيـوب
يُو ثًَغَُبُكاُْيُ نُ قىكٓإ ٓاَافَّ بؤ ثًَغَُبُكيًَوًإ نلؿووَ، ٖعُكوَى ػعىؿا يعُ     (1)"ُٓيعىب"

 باهِ نلؿووَو ةُكَىويُ: ؿا بؤ ذلُـ  كِوو نلؿُْ طفواكّ
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ڀٻ     ٻ   ٻ    ٻ       پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀط

 . 163النسءء/ص..ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  
ناكو بُ تُقىا بىوَو بعُكَِسِ و بُهعؤمبىوَ بعؤ ٖعُفاكإ و، ػعُرلؤكو يعُػؤطلّ       "ُٓيعىب" مؤك ثاكيَن

بًَىَفْإ و ُٖتًىإ بىوَو، كِيَنّ مؤكّ يًَُىإ ؿَطلت و باْطِ طُيُنًُِ بؤ ثُكهعوِٓ ػعىؿاّ تعاى و    
مؤك تًُْا ؿَنلؿ. ماْاياِْ "تُةوري" و "ًََقوو" واّ ؿَطًَلُِْوَ نُ "ُٓيعىب"ػاوَِْ َاأل و هعاَاًَْهِ  

      ّ و ماكّ  بىوَ يَُُٖىو ًُٓٔ و دؤكيَو يًُْعُعُت و بُْعـَو نعًُْنَو يعُٓافَأل و َعُكِوَاآلت و يعُمَو
(ّ ْاوُّٓ )سىكإ( بىوَ. دطُ يَُاَُْ ػاوَِْ نىكِو ُْوَو نُي و نعاكيَهِ  بج١ٓٝنُ يُػانِ ) ،ةلاوإ

َإ و نىكِو نعُي و ناكاْعُّ   مؤكو بَُٓايةُيُنِ طُوكََ بىوَ.. يُْاناوؿا َُٖىو ُّٓ ًْعُُت و َاأل ها
ًَعت. ٖعًض ُْٓعـاًََهِ هعا           ًَٓلَيوُوَو يَُ و الكيٌِ تىوًعِ ٓعُْـئ دعؤكَ ؿَكؿو بعُآل ؿَب زَي ؿَهو

ؿا ْآًًَََت تُْٗا ؿيةِ و مَاِْ ُْبًَت نُ ميهلو ياؿّ ػعىؿاّ طعُوكَّ ث بهعات، بًَطىَعإ      يُدُهوُّ
ّ ؿا بُٓاكاّ و ػ ُٓويٍ يَُُٖىو ُٓو بُآلو ًَشُٓتاُّْ يعُّ   ؤكِاطل بىو و باوَكِّ بُثاؿاًوِ ُٓو ػعؤكِاطل

 ...ًُوو كِؤف يُياؿّ ػىؿاؿا بىو و ًَٓىاكَو بُياِْ بؤهاتًَو ػىؿاّ يُبري ُْؿَنلؿ..ُٖبىو.
يُنًُِ بُدؤكيَهِ وا ثُكَّ هُْـ نُ ًٖض نُهًَو ُْيـَتىاِْ يُالّ ؿاًًٌَْت. بُيةهى وَى  ُْػؤًِ

و تانُ ٖاوًًٌَْٓو و ٖاوػًََُهِ َُْا.  ّ ؿووكنُوتُٓوَ َ َُٖىإ زيَؿا ٖاتىو يُ كيىايُتًَهِ ًََقوويِ
ؿابعلِاو،   تُْاُْت يًُاكَنُّ ػؤّ بلايُ ؿَكَوَو يُهُكَْىيًَهُيُنِ ؿَكَوَّ ًاك ةلِآ ؿكاو ػُيةهًٌِ زيَ

 نُهًَو َُْابىو تا هؤميَهِ بؤ بٓىيًََٓت، تُْٗا ٖاوهُكَنُّ ػؤّ ُْبًَت نُ ٖعُكؿَّ ٓعاوؿيَلّ ؿَنعلؿو   
و هؤمّ يُوَوبُكّ "ُٓيعىب"ّ ًََلؿّ يُياؿ ُْنلؿبىو و،  بايُػِ تُواوّ ث ؿَؿاو، ٓانُو يُػؤبىكؿوويِ

بُوثُكِّ كِيَنو ثًَنآًُْوَ يُػنَُتِ ؿابىو. ُٖكوَٖا بُكؿَواّ ٖات و ٓؤّ ؿَنعلؿو ةُكاَؤًعِ ْعُؿَنلؿو    

                                                 
 
ع هووّ ػىؿاّ يَّبًَت، ٖاوهُكيٌِ ْاوّ )يًا( بىوَ يدٛ(  يُوَُّٓ "ابلاًِٖ"عُ )هووّ ػىؿاّ يُهُكبًَت(، ؿايهًٌِ )نِٔ  "ُٓيعىب( "1)

ّ نىكِّ يُعكىب( ٖاوهُكّ -يىهف–ّ نِٔ -نُ نِٔ)يُعكىب( بىوَو طىتلاويٌُ ْاوّ)كَِظيُ(ّ نِٔ )ًٓفلآًِ( بىوَ، ُٖكوَٖا طىتلاوَ )ٌَُْا
ٟ  ّ-بىوَ. )ابٔ دليل ( هاأل بىوَ، طعىتلاوَ نعُ   93يٍ( واّ ؿياكّ نلؿووَ نُوا "ُٓيعىب" ناتًَو نؤِٓ ؿوايِ نلؿووَ تَُُِْ ُْوَؿو ه  )-طدرب

وؿؤػًَعو ؿا ٖعُك بعؤ الّ ػعىؿا     يُوََ مياتل فياوَ. )ابٔ عباي( يُّ باكَيُوَ طىوتىيُ: )بؤيُ بُ "ُٓيعىب" ْاوبلاوَ ٓىْهُ يَُُٖىو سايةُت و باك
 طُكِاوَتُوَو ُٖك ثُْاّ بُػىؿا طلتىوَ(. 



 رعی رگرتین زانس یت شه حومكی وه                                                                             216

 

 

فَوَْـيِ ُٓو كووًُّناّْى بُث ّ بُّ ؿَؿا يُهُك بُد طُياْـِْ ثًَىي ناكوباكّ بؤ كِاؿَثُكِاْـو ياكَُتِ
 ِ ؿابعىو و بعؤ    ؿَدىآليُوَ، يُطُأل ُٓوََ ؿا ُّٓ ٖاوهُكَّ "ُٓيعىب" يُسايةًَهِ ُٖفاكّى نُّ ؿَكاَعُت

ػعُيةهِ بعُنلآ، تعانى ػعؤكاى بعؤ       ٓاكَهُكّ ُّٓ طلةوَُ ثُْاّ ؿَبلؿَ بُك ًٍٓ نلؿٕ و ػنَُتهاكيِ
قعىكي و طلاْعُناِْ يُُٓهعوؤ بطليَعت، بًَطىَعإ ٓعُّ       ًََلؿَ ُْػؤَ و ثُنهُوتُنُّ ثُيـانات و باكَ 

فًُِْ )وَى ػؤّ( بُٓاكاّ و ػؤكِاطل بىوَ يُهُك ُٓو ناكَهاتِ يُؿَهعت ٓعىوِْ َعاأل و نعىكِو ُْوَيعُو      
ًَلؿَنعُّ بىوبعىو، دطعُ يُؿَهعهىكتّى ْعُبىوّْى            يُهُك ٓعُو ٖعَُىو ؿَكؿو ثُتايعَُ نعُ تىوًعِ َ

 يُّ ثًٌَىويإ. ىو ًْعُُت و بُػوًاكّػنَُتهاكيًٍ بؤ ػُيةهِ يُؿواّ ُٓو َُٖ
  ِ ياْعَُ وكَو ػعؤِكاطليِ ثعرتّ بعؤ "ُٓيععىب" ميعاؿ نعلؿو         َُٖىو ُّٓ ؿَكؿو ْعُبىوِْ و َُيٓعُت

يُوَ ػعؤّ كِاؿَطعلت و هعىثاي و ًعىنلاُْبقيَلِّ      ( و باوَكِو قُْاعُت بُثاؿاًوِ َُيُٓتِاستطاببُ)
ّ    ػىؿاّ ؿَنلؿ، تُْاُْت بًًَُىَيُى ػؤّ كِاطلتىوَ نُ يُنعُّ يُٖعُك    ًٌَُُٖ صيىوْعُ يُهعُك ػعؤكِاطل

َُهُيُو ناكوباكيَهِ يُو دؤكاُْؿا ؿًََٖٓليَوُوَ. ُٖكوَٖا صيىوُّْ يُهُك ٖعَُىو ٓعُو بعُآلو ًَشُٓتعُ     
 (1) ًَُُُٖٓٓاُّْ ث ؿًََٖٓليَوُوَ.

( 30ًَٔ)ؿَكباكَّ َاوَّ َُيُٓتًُّنًُِ، ماْايإ وتُو بريوكِاّ يًَو دىؿايإ ُٖيُ، ُْٖـيَهًإ ؿَيةع 
يُؿا بىوَ، ُْٖـيَهًًٌإ ؿَيةًَٔ)سُوت هعاأل و ٓعُْـ َاْطًَعو بعىوَ(، ُْٖعـيَهِ       هِ هاأل يُو َُيُٓتِ

 يُؿا بىوَ(. ؿيهًًُإ ؿَيةًَٔ )ُٖفؿَ هاأل يُو َُيُٓتِ
ؿَكباكَّ بُهُكٖاتًٌِ ُٓوَ طًَلِكاوَتُوَ نُ ٖاوهعُكَنُّ ثع ّ طىتعىوَ: )ٓعُّ "ُٓيععىب" طعُك       

ًوُوَ ُٓوا كِمطاكت ؿَنات يُّ بُآلياُْ(.. ُٓويٍ يُوَآلًَـا طىتىويُتِ: )َٔ سُةوا يُػىؿاّ ػؤت بجاكِيَ
هاأل بُها  و هُالَُتِ فياوّ و ُٓطُك سُةوا هايةِ ؿيهُ ؿواّ َُُٓ بُُْػؤًِ و ْاكَِسعُتِ بعقيِ ٓعُوا    

 ؿا(. تًاُّٖك نَُُ بؤ ػؤكِاطلتِٓ 
داكيَو ٓاماكيَو يإ بُآليُنِ ْىآ كِووّ ت نلؿبًَعت  ُٖك يُباكَّ ُٓو سايةُتُيُوَ طًَلِكاوَتُوَ نُ ُٖك 

 طىتىويُتِ: )ػىؿايُ تؤ ػؤت يًَت هُْـووَُوَو ػؤت ثًَت بُػًٌىّ(.
ُٖكوَٖا ًََقووْىوهُنإ ُْٓـَٖا كِووؿاوو ؿاهواًْإ يُ"ُٓيععىب" طًَلِاوَتعُوَو يعُّ كِووَ هعىوؿيإ     

و  (ْاوؿَبليَعت ٖذداد٠ يُٖىوؿ بؤ تُوكات نُ بُ)وَكطلتىوَ يإ يُ)تُةوريّ  هفل ايىب(-يُ)نوًَبِ ُٓيعىب
و  ُّٓ هُكٓاواَُْ د ّ ثٌت ث  بُهذي و َوُاُّْ ماْاياِْ ًٓوالّ ْري، ٓىْهُ ٓعُْـئ ًعوِ ْابعُد    

 ٓاػٓلاوَ. ْاكِاهوًإ تًَهُألنلاوَو ُْٓـَٖا كِووؿاوّ ُٖيةبُهرتاويٌِ ت 
َ يُو ًََقووْىوهاُّْ نُ دؤكّ ُٓو ؿَكؿو ُْٖـيَو يُكِاظُناكإ )َفولوٕ(ّ قىكٓاًٍْ كَِػُٓيإ طلتىو

  ّ ؿا ؿَيةًَعت:   بُآلياُّْ "ُٓيعىب"يإ ؿياكّ نلؿووَ. يُّ باكَيُوَ َاَؤهوا)اظيـ اغيلاةعٌ( يُتُةوعريَنُ
بىوَ نعُ طىايعُ طُيٌعوبًَوُ     -ُٓيعىب-يُّ تىوًِ )ُٖكِٓ طًَلِكاوَتُوَ يُكِاؿَو ُْٓـامَّ ُٓو َُيُٓتِ

ووكنُوُْوَو، ػؤياِْ زيَ بجاكيَنٕ و، يُثًعُو ثايعُو ًعهؤّ ثًَغَُبعُكيَوًإ     ّ ؿ كِاؿَّ ُٓوَّ ػُيةهِ زيَ
يإ ؿابًَت و، ٓعًرت دطعُ يُٖاوهعُكَنُّ     ؿابُماْـبًَت و بلؿبًَوًإ بؤ ؿَكَوَّ ًاكو، يُهُك ْىيًَهُ ةلِآ

                                                 
 
 . 1( ايبدا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ ألبٔ نجري، ز1)
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ُ   ػؤّ نُهِ ؿّ هُكؿاِْ ُْ ّ نلؿبًَت و ُٖك ُٓويٍ ػؤكاى و نُكَهُّ ثًَىيووِ بؤ بلؿبًَت، ٖعَُىو ٓع
نُ بُ)اهلآًًًات( ْاوؿَبليَت و نُد ّ  ،قوُو باهاُْ يُو ُٖوايةُ ؿكؤو ؿَيُهُ ٖؤْلاواُّْ دىويُنُناُْ

ِ  بُهرتاوّ بُ ًٖض بلِوا ثًَهلؿٕ و َوُاُْ ث بىوًَْو ْري، ٓىْهُ ًٖض بُيةطُيُنِ ثٌت ثِ يعُ   ًَٖنيإ ْع
ِ    ،يُنُّ بوعُغيًًََٓت، ٖعُكوَٖا   نُكِاهوِ ثًَغَُبعُكيَوِ ُٓوَيعُ ْابًَعت     ٓعىْهُ يعُنًَو يَُُكدعُناْ

ّ     ،ثًَغَُبُكَنُ ُٓو دؤكَ ُْػؤًّى ؿَكؿاُّْ ُٖبًَت  ،نُؿَبُٓ ٖعؤّ ؿووكنُوتٓعُوَّ ػعُيةهِ يعُؿَوك
ّ ٓاوابًَعت ْاتىاًَْعت ثُيىَْعـّ بُػُيةهعُوَ بهعات و كِيَوعاو        يُبُك ُٓوَّ ُٖك ناتًَو ساأل وتُْـكوهوِ

 (1) سىنُُناِْ ػىؿايإ ث  بطُيًَُْت(.
 

 وب" هةقوزئاْ دا"ئةيـ
يُنُّ "ُٓيعىب" ّ نلؿووَو ٓاَافَّ بعؤ ًعًَىامّ    قىكٓاِْ ثريؤم بُطىيَلَّ ثًَىيوت باهِ ُْػؤًِ

يُػىاثاكِاُْوَنًُِ نلؿووَ نُ ٓؤٕ يُالّ ػىؿا ْناّ نلؿووَو ثاًإ ػىؿاَ ْنانُّ طريانعلؿووَو ٓعاكَّ   
ًٌِْ بعؤ طًَلاوَتعُوَ، يعُّ باكَيعُوَ     يُنُّ نلؿووَو ًًفاّ ث بُػًٌىَو كِؤيةُو نُي و ناكَنا ُْػؤًِ

 ػىؿاّ َُمٕ ةُكَىويُ:
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   ڤ  ڦ        (2)ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹط

 ..84-83األنبيءء/صڃ  ڃ     ڃ  چ  چ   (3)ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڄڦ   ڦ   ڦ
ىب  يب    (4)ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب      مبُٖكوَٖا ػىؿا ةُكَىويُ: ط

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ  يت  جث  مث     مت  ىت  ختجت  حت

 ..44-41ص/ص  (6)ڤ  ڤ  ڤٹ  ٹ   ٹٿ    ٿ  ٹ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٿ  (5)ڀ  ڀ   ٺ
يُّ ٓايُتاُّْ هىوكَتِ )ْ(ؿا ػىؿا ٓاَافَ بؤ بُهُكٖاتِ "ُٓيعىب" ؿَنات و يعُمَاِْ ُٓويٌعُوَ   

ياُْيُ نُ يعُناتِ   ُوَػوِص ُٓو وَهىَهُو ػىكثُ هاتجب  حب  خب      مب  ىب  بَُُبُهوِ يُط
يُ(و، يُ  ّ ُٓو بُآلو َُيُٓتِ ؿا كَِت بىوٕ و ثُْاّ بُػىؿا طلتىوَ يُ )قىكهِ ؿا بُؿيةِ يُنُّ ُْػؤًِ

)ب  ٓىًََـّ يُكَِظيُتِ ػىؿا(و يُ )وَكِي بىوٕ يُ فإ و ٓاماكّ ُْػؤًعِ( نعُ َُٓاْعُ ٖعَُىوّ ٓعُْـ      
ِ  وَهىَهُيُنٔ بُؿيةِ َلؤظ ؿا كَِت ؿَبٔ يُناتِ  ؿا، ُٖكبؤيعَُ يُبُكاَبعُك َُٓاْعُؿا     ٓعاماكو ُْػؤًع

      ِ  ثُْاّ بُػىؿا طلتىوَ نُ يُواُْ بًجاكيَنيَت و بُؿووكّ نات، هعا ٓعًرت بعُٖؤّ البلؿْعِ بعُآلو َُيٓعُت
                                                 

 
 ( تفطري املساغٞ، يألضتاذ امحد َؿطف٢ املساغٞ. 1)
(2 )ُ،١َّ  يُنِ ٖاوًًَىَيإ ؿَطىتليَت.  ّ ًَْىؿَكووٕ و ُٖكباكطلاِْ بُؿَكؿو ْاكَِسُتِ( )ايكُّّس(: ب٘)قَ
(3( ) ِ طىتلاوَ نُوا نُي و ناكو ػاُْواؿَّ"ُٓيعىب" َُٖىويإ يُ ْاناوؿا َعلؿووٕ تعُْٗا ٖاوهعُكَنُّ ْعُبًَت،     (: ٚآتٝٓاٙ أًٖ٘ َٚجًِٗ َعٗد

 ؿوايِ ػىؿا ميٓـووّ نلؿووُْوَو ًَٖٓـَّ ُٓواِْ تليٍ نىكِو نُهىناكّ تلّ ث بُػًٌىَ. طىتلاويٌُ ػىؿا ثاؿاًوِ يُهعُك ْعَُاِْ ٓعُو نعُي و    
 بُُْٓـ كِؤيةُيُنِ ؿّ ؿاوَتُوَو يُؿًْاؿا يُدًاتِ ُٓوإ ُْٓـ َٓـايةًَهِ ؿيهُّ ث بُػًٌىَ. ناكَّ 
 واتُ بَُاْـويَوِ وطلاِْ. ( )بٓؿب(: 4)
 واتُ ؿَههًَو طًاّ وًو يإ ؿَههًَو كَِحياُْ. ( )قػجّا(: 5)
ّٚاب(: 6) طىَإ ػعىؿاّ َعُمٕ بُةُكَايٌعوِ)ْعِ ايعبـ(هوايٌِ"ُٓيععىب"ّ     )واتُ مؤكثُْا ؿَباتُ بُكػىؿاو بؤ الّ ػىؿا ؿَطُكيَوُوَ(، بًَ( )َأ

ىؿا بطليَت نلؿووَ، ٓىْهُ هًفُتِ )أّواب(ّ ؿاوَتُ ثاأل، ُّٓ هوايٌُ ُٖك َلؤظًَهِ ػاوَٕ باوَكِّ وَٖاَ ؿَطليَوُوَ نُ بًًَُىَيُنِ مؤك ثُْا بُػ
 وبؤالّ ػىؿا بطُكِيَوُوَ. 
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ناًُْوَ بًَت يإ بُٓاهإ نلؿِْ ٖؤيُناِْ البلؿٕ و ؿَكنلؿِْ ُٓو وَهىَهُو ػىكثُ يُْاناواُْ بُهُبلو يُ
 َ.يُنِ دىاُْو ٓاكاَِ

و ًًَىامّ ٓاى بىوُْوَو ًًفا وَكطلتًٌِٓ، ػىؿا بُّ ًًَىَيُ كِيَُٓىوِّْ نلؿووَو، ث ّ  بؤ ٓىًُْتِ
)ُّٓ ُٓيعىب بُقآت يُمَوّ بـَو ثًَت بهًٌَعُ   :ص. واتُمت  ىت  يت  جث    ختجت  حتةُكَىوَ: ط

ؿا ػعىؿا   َوّؿاو ُٓوَّ ػىؿا ةُكَاِْ ثًَهلؿوويت دًَبُد ّ نُ(، ُٓوَبىو ُٖكنُ ثع ّ ؿا بعُم   بُمَوّ
ّ غىاتُوَ، "ُٓيعىب" ُٓو  ناًْاويَهِ هاكؿّ بؤ ُٖيةكىآلْـو ةُكَاِْ ث  نلؿ يُو ٓاوَ ػؤّ بٌىات و زيَ

ِ     ةُكَاْاُّْ بُد طُياْـو ػىؿاَ بُو ٖؤيُوَ َُٖىو ٓاماكو ُْػؤًِ  يُنِ يُهعُك البعلؿ يعُو ُْػؤًع
 ياُّْ نُ ؿَكَوَو ْاوَوَّ دُهوُّ تًُْبىو.

يُّ نلاوَ  يُتُةوريَنُيـا ؿَيةًَت: )يُّ ٓايُتُؿا ٓاَافَيُى بؤ دؤكّ ُٓو ُْػؤًَِاَؤهوا )اغيلاةٌ( 
( بىوَ، وَى ُْػؤًًُّناِْ ُٓننضيا و طُكِّى طىزي وثًَوت األَساض ازبًد١ٜيُناِْ ثًَوت ) نُ يُُْػؤًِ

 يعُناِْ طعُؿَو طىكٓعًًُو هعِ و..     يُنِ ْاوَنِ بىوبًَت وَى ُْػؤًِ ٖوـ، ُْى ُْػؤًِ…ٓاوهإ و
ِ  ٖوـ، ؿياكَ ُٓو ُْػؤًِ  ياُّْ ثًَووًٍ يَُ َاْـوو ؿَنُٕ و تىْـتلئ ٓاماكيٌِ ؿَؿَٕ، بُآلّ ُْػؤًع

 ّ نىًٓـَ ْري.
ُٖك يُو ٓايُتُؿا ٓاَافَو ثًَٓاهُيُى ُٖيُ بؤ دؤكّ ُٓو ٓاوَّ يُفيَل ث يُوَ ُٖيةكىآلوَ نُيُ ٓاويَهِ 

ياُْ ُٖيُ. ثاًعإ ٖعُكوَى يُةعُكَاِْ     ػؤًِنربيوِ بىوَو هىوؿيَهِ مؤكو ًًفابُػٌِ بؤ ُّٓ دؤكَ ُْ
بُناكبلؿِْ ٓاوَنُؿا ٖاتىوَ باهِ زيَ ػىاكؿُْوًَِ نلاوَ، وَى ٓؤٕ َُٓلِؤَ ُْٓـإ دؤك يُّ ناًْاواْعُ  

ؿيهععُؿا ُٖيععُ و طُكَاو)سععَُاّ(يإ زيَ ؿكوهععت نععلاوَو ٓععُْـَٖا  يُٓععُوكوثاو يُ)ًَوععل( و وآلتععاِْ
ِ   ُْػؤًعععِمهعععواُُْٖواك )ٌَعععوِ( و ُْػؤًعععؼاُّْ بعععؤ    يعععُ  يعععُناِْ ثًَوعععت و ُْػؤًععع

 (يُناًًٌْإ زيَ بًٓات ْلاوَ.باطينْاوَنِ)
 

 ضويَِدةكةى "ئةيـوب"
ِ    يُنُّ داكيَهًإ "ُٓيعىب" يَُاوَّ ُْػؤًِ  ؿا هىيَٓـيَو ؿَػىات يُهُك ٓعُوَّ طعُك يُُْػؤًع

 ُٓكنِ هُكًاِْ يُنُّ ٓاى بىوَوَ هُؿ قأَِ يُٖاوهُكَنُّ بـات، يُبُك ُٓوَّ داكيَهًإ يُُْٖـيَو
ّ ْىاْـبىو، بُآلّ ؿواّ ٓاى بىوُْوَّ ؿيةِ ْعُكّ ؿَبًَعت، ٓعىْهُ فُْنعُّ بُٓعانِ ػنَعُتِ        ؿا هووِ

يُنُيٌِ ًَٖٓـَ ُْبىو، ػىؿاَ هىيَٓـَنُّ "ُٓيعىب"ّ بُهىوى تلئ هناّ ٖاوًُٓعٔ   نلؿبىو و هووِ
يإ ؿَههًَو كَِحياُْ بُؿَهوُوَ نلؿ ؿَههًَو يُطقوطًاّ وًو  بؤ بلؿَهُك، ُٓويٍ بُو دؤكَّ ؿاواّ زيَ

يُؿا بىوَو بُّ ٖؤيَُ هىيَٓـَنُّ  بطليَت و بُيُى داك يُفُْنُّ بـات، َُُٓ يُكِاؿَّ ُٓو هُؿ قأَِ
بلؿُْهُكَ ؿَكباميَهِ ب  وَيعُ بعؤ    بلؿؤتُ هُك ب  ُٓوَّ ٓاماكّ ٖاوهُكَنُّ بـات، ُّٓ ًًَىامّ هىيَٓـ

 يُّ ةُكَاُْناِْ ػىؿاّ ػؤّ بهات، بُتايبُتًٍ  ت و طىيَلِايُيةُِٖك نُهًَو يُػىا برتهًَت و بُتُقىابًَ
ُ   ُٖيةوىنُوتًَهِ ٓعاكاّ و كِاهعوطؤو ٖعاوماّ و     يُّ ًُُّٓٓ هىيَٓـ بلؿُْهُك ؿا ؿَكُٖم بُو ٖاوهعُكَ بع

 ..ٓانُػىامَّ.
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. )ٓععُّ .ص.ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿُٖكبؤيععَُ ػععىؿا بُ"ُٓيعععىب"ّ ةععُكَىو: ط   
بُؿَهوُوَ بطلَو بُيعُى دعاك يُفُْنعُتِ     -يإ كَِحياُْ-ى يُطقوطًاّ وًو "ُٓيعىب" ؿَههًَهِ بٔىو

 ..ث بـَ و هىيَٓـَنُت ًَُهًَُٓ(.
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 بةندى ضوارةم
 ((…))ضةُد واُةيةن هة "ئةيـوب"ةوة

 (ُْكَِ يُطُأل ٖاوهُكؿا -تًُاكنلؿٕ -ثُْابلؿُْ بُك ػىؿا -ًَُيُٓتِ يُهُكػؤكِاطلتٔ )
 

 خؤزِاطستّ هةضةز ًةيِةتيى
اهواِْ "ُٓيعىب" وُٓو ًَشُٓتُّ تىوًِ بىوَو ٓعُو ًعًَىامّ يُػىاثاكِاْعُوَو ؿاوانلؿْعِ ٓعاى      يُؿ

ّ ؿواّ ٓعُو َاوَيعُو    بىوُْوَيُّى، ُٓو ًْعُُتُّ ػىؿاَ يُ ُٖيةطلتِٓ بُآلو ٓاى بىوُْوَّ يُُْػؤًِ
 ِ و َُٓاْعُؿا  ؿا، يُٖعَُى  ثاًإ يُو بُػٌٍ و ًْعُُتُ ُْٓـإ ًَٖٓـَ ث ؿكاواُّْ ؿواّ ٓاى بىوُْوًَع

(ّ ػؤيعإ يُٖعُك بعُآلو    قد٠ُْٚٓـئ ؿَكي و واُْ بؤ باوَكِؿاكإ ُٖيُ تانى "ُٓيعىب" بهُٕ بُثًٌَُْ )
يُى ؿا نُ تىوًًإ ببًَت، ٓىْهُ ثًَغَُبُكاًٍْ يُبُآلو ًَشُٓت ب بعَُ ْعُبىوٕ، تُْاْعُت     ْاكَِسُتِ

دؤكَنعاِْ ؿّ يُػعُيةهِ، ٖعُكوَى    ُٖك ثًَغَُبُكإ تىوًِ هُػت تلئ بُآلو ناكَهات ٖاتىوٕ، ثاًإ 
أش  النسس بأيء  األ  يسء  مث الهنسحلو   مث األملنل مث امللنل  ةُكَىويُ )) -ذلُـ-ثًَغَُبُكّ ػىؿاَ 

ؿا  .. واتععُ )يععًَُْى ػععُيةهِ(1)((ي تلننى ال جننل ينلننى إسننف دينننو  فننأ  كننس  د دينننو  ننأيبة زينن  د بأيئننو
ُآلو ناكَهعات بعىوٕ، ؿواّ ٓعَُاًٍْ ثًاوٓعانإ، ثاًعإ      ثًَغَُبُكإ بُثًُّ يُنُّ تىوًِ تىْـتلئ بع 

يُنُّ تاقِ ؿَنليَوُوَ، ٖعُتا كِاؿَو ثًعُّ    ٓانرتإ و ٓانرتإ، َلؤظًٍ بُطىيَلَّ ٓائ و كِاؿَّ ؿيٓـاكّ
 يُناًٌِْ مياتل ؿَبٔ(.. ؿيٓـاكّ و ًُٓاُْنُّ مياتلو بًَُٖنتلبًَت، ُٓوا بُآلو ْاكَِسُتِ

ِ  يُّ ةُكَىوؿَيُوَ بؤَإ ؿ و بُؿبعُػوِ ْاطُيعًَُْت،    َكؿَنُويَت نُبُآلو ناكَهات َاْعاّ ُْطبعُت
يإ ػلاثُناُْوَ،  ،ٓىْهُ ض )بُػوًاكّ( وض )بُؿبُػوِ(يٍ يُّ ؿًْايُؿا ثُيىَهت ْري بُنلؿَوَ ٓانُنإ

بًَطىَإ ؿًْاَ ػاُّْ ػُآلت و هناؿإ ًُّْ، بُيةهى ػاُّْ تاقًهلؿُْوَو، نًًَةطُيُنِ كِؤفّ ؿوايًٌعُ،  
ُكُّٖ و ٓاناَِ ػؤكِاطلتًٍٓ بُؿَهت ًَٖٓاِْ ثاؿاًت و ػُآلتِ نلؿَوَ ٓانُناُْ بعُ ٓعُْـإ ًَٖٓعـَ،    ب

نلايُوَ نُ َُٖىو َاأل و هاَإ و نُي و ناكّ زيَ هُْلايُوَو ٓعُْـئ   "ُٓيعىب"يٍ ناتًَو بُوَ تاقِ
لؿ، يعُٓاناَِ َُٓعُؿا   ٓاماكو ُْػؤًِ كِووّ يُدُهوُّ نلؿ، ػؤّ كِاطلت و ًىنلاُْ بقيَلّ ػىؿاّ ؿَنع 

ّ بؤ طًَلِايُوَو ُْٓـإ ًَٖٓعـَّ تعل    نلؿو بُمَيِّ ثًَـا ٖاتُوَو هاةِ و تُْـكوهوِ’ػىؿاَ كَِظيِ ث 
ِ  ’يَُاأل و هاَإ و نىكِونُي و نعاكّ ثع    .. ٖعُك بؤيعَُ ػعىؿا يعُؿواّ ٓعريؤنُنُّ      .يعُوَ  بُػٌع

ثُكهواِْ ؿّ تانى ٓاكاّ ص )ُٓوَ ياؿػووُٓوَيُنُ بؤ ػىاچ  چ  "ُٓيعىب"َوَ ةُكَىويُ: ط

                                                 
 
 ( ايبدا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ ألبٔ نجري. 1)



 211                                                                               2رعی  زانس یت شه

بطلٕ وَى "ُٓيعىب" و ُٓو ثاؿاًوُ طُوكَيًًُإ وَى ُٓو يُؿًْاو ٓاػريَت ؿا ؿَهطري بًَت(. دا ُٓطعُك  
بُْـَناِْ ػىؿاو ػىاثُكهوإ َُيُٓتِ و ٓاكاَِ "ُٓيعىب" بُياؿّ ػؤيإ بًَُٓٓوَ نُ باًرتئ ًٓٓوعاِْ  

 يُناِْ ؿًْا( كِاؿًََٖٓٔ. يُهُك ْاكَِسُتِ هُكؿََُنُّ ػؤّ بىوَ، ُٓوا ػؤيإ بُ)ٓاكاّ طلتٔ
ُٖكوَٖا ٓاكاّ طلتٔ يُكَِوًوِ ثًَغَُبُكإ و ُٓنِ ثاكيَنناكإ و ٓانوامإ بعىوَو ٖعُك ثًَغَُبعُكو،    
ثًٌَُواو، ٓانواميَو تُْٗا بُ ٓاكاّ طلتٔ هُكنُوتىوٕ. د ّ باهًٌعُ قىكٓعاِْ ثعريؤم بايعُػًَهِ مؤكّ     

لؿِْ ؿاوَو يُثًُو ثايُّ بُكمنلؿؤتُوَو هوايٌعِ مؤكّ ػاوَْعاِْ ٓعُّ    بُٓاكاّ طلتٔ و وَهف و هوايٍ ن
كَِوًوُ بُكمَّ نلؿووَو بُّ كِاؿَيَُ هوايٌِ ًٖض كَِوًوًَهِ ؿيهُو ػاوَْاِْ ًٖض كَِوًوًَهِ ؿيهعُّ  
ُْنلؿووَ، يُقىكٓإ ؿا ْنيهُّ سُةوا داك باهِ ُّٓ كَِوًوُ بُكمَ نلاوَو، نُٓعِ ٓعاوا طلْطعِ بُباهعِ     

بععُّ كَِوًععوِ ٓاكاَطلتٓععُّ  -ذلُععـ-ًَهِ باًععِ ؿّ ْععُؿكاوَ. ثًَغَُبععُكّ ثًٌَلَويٌععُإ كَِوًععو
)ٓاكاّ طلتٔ ًْىَّ باوَكَِ(. ُٖكوَٖا ةُكَىويُ: : . واتُ.(.الهرب  هف األميس كِاهجاكؿووئ و ةُكَىويُ: )

و ػؤّ بعُٓاكاّ  .. واتُ)ُٖك نُهًَ((ومن يهرب يهربه هللا ومس أينط  اإ  ينطسء لراً وأووع منن الهنرب))
ؿَكّ ؿَبًَت يُو ٓعاكاّ طلتٓعُؿا،    طلتٔ كِابًًََٗٓت و بُكطُّ باكَطلاُْناِْ بطليَت، ُٓوا ػىؿاَ ياكَُتِ

نعُ دطعُ يعُ)ٓاكاّ طعلتٔ( بُٖلَيعُنِ بُهعىوؿتلو طعُوكَتلو مؤكتعلّ ؿَهعت           ،يُ ًٖض نُهًَهًٍ ِْ
)ٓعاكاّ طعلتٔ    :(.. واتُايؿرب َط١ّٝ ايٓؿسنُوتبًَت(. ثُْـيَهِ بُْاوباْ  و ثلِ َاْاّ عُكَبًٍ ؿَيةًَت: )

 دًةُوطلّ هُكنُوتُٓ(.
 

 ثةُابسدُة بةز خودا
ُٖكوَٖا يُبُهُكٖاتُنُّ "ُٓيعىب"ؿا واُْيُنِ بُهىوؿ ُٖيُ ؿَكبعاكَّ ثُْابلؿْعُ بعُكػىؿاو ْعناو     

ّ، وَى ٓؤٕ "ُٓيعىب" ْناّ يُال نعلؿ.. ًٓٓذعا َعٌ نعُض نعلؿٕ بعؤ ػعىؿا و ؿووععانلؿٕ          ثاكِاُْوَ زيَ
 بُْاوَدىإ و ثريؤمَناِْ و بُهًفُتُ بُكمَناِْ تانى ُٓو بُآليُّ نُ تىو إ بىوَ اليبات يُهُكَإ. 

 
 تيٌازكسدْ

ِ     ُٖك يُو ّ تًُعاكنلؿٕ و   بُهُكٖاتُّ "ُٓيعىب" واُْيُنِ ؿّ بعُؿّ ؿَنليَعت ؿَكبعاكَّ ثًَىيوعو
ٓاوَ غىاتُوَو ػؤّ زيَ بٌعىات  بُناكًَٖٓاِْ ؿَكَإ ٓىْهُ ػىؿاّ َُمٕ ةُكَاِْ بُ"ُٓيعىب" نلؿ يُو 

نُيُفيَل ث يُوَ ُٖيةكىآل، بًَطىَإ ػىؿا بُب  ُٓوََ يُتىاْاّـا ٖعُبىوَ ًعًفاّ بعؤ بًَٓليَعت يعُدًاتِ      
 بهات. ُٓوَّ ؿاواّ طلتُٓبُكّ ُٓو ًًَىامو ٓاَلِامَّ تًُاكنلؿِْ زيَ

 
 ُةزًى هةطةأل ٓاوضةزدا

ِ كؿَٖاويَعقكيَت يعُباكَّ ثًَىيوعوِ    ؿيوإ يُّ ؿاهواُّْ "ُٓيعىب"ؿا واُْيعُنِ تعل ؿَ    ُٖيةوعىنُوت
ؿا باَ وبَُُُٓى بىو   و تُْـكوهوِ و هاةِ ؿَويةَُُْـّناتِ  ٓانُوَ يُطُأل ٖاوهُكؿا، "ُٓيعىب" يُ

ِ ؿا بُٓانِ  ياُّْ و ْاكَِسُتِ ؿا. فُْنًُِ يَُاوَّ ُٓو ُْػؤًِ يُطُأل فُْنُّ يُطعُألؿا   ُٖيةوعىنُوت
تُْٗا ُْٓـ ُٖيةُيُنِ نعُّ ْعُبىوبًَت    ،ؿا بُٖاْايُوَ ٓىوَ هاتُوَػوُناِْنلؿووَو يُمؤكبُّ ُٖكَمؤكّ 
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يُنِ نَُِ ْىاْـووَو ُٓوََ بُبُكاوكؿ يُطُأل ُٓو َُٖىو ٓاكاّ و  نُوَى ُٖك َلؤظًَهِ ؿّ دؤكَ هووِ
ؿا  ّ.. بُآلّ يُناتِ ُٓو ُٖيةُ وكؿو بٔىوناُْ.ؿا د ّ هناؿاًَْهِ ُٓوتؤ ُْبىوَ ُٖوٍَ و بُتُْطُوَٖاتُّٓ

"ُٓيعىب" هىيَٓـّ زيَ ػىاكؿووَ نُوا ؿواّ ٓاى بىوُْوَّ ؿَبًَت تَُ ّ نات، بعُآلّ ٖعُك ؿواّ ٓعاى    
يُنُ ػىؿاّ طعُوكَ ةعُكَاِْ ثع نلؿووَ نعُ هعنايُنِ ٓاماكبُػٌعِ ْعُؿات وَى         بىوُْوَّ يُُْػؤًِ

ًُْعهاْـِْ  يُى بؤّ، يعُدًاتِ ٓعُوََ ػعىؿا َؤيةعُتِ كِآ وًعىَيًَٓهِ ٓاهعاِْ ثع ؿاوَ بعؤ          وَةاؿاكّ
هىيَٓـَنُّ، ُٓويٍ وَى ثًٌَرت طىشيإ ُٓوَ بىوَ نُ ؿَههًَهِ طقوطًا يعإ كَِحياْعُّ بٔعىونِ ثًَهعُوَ     

 بطُيًَُْت. بُهوىوَو بُيُى داك ؿاويَوِ يُفُْنُّ ب ُٓوَّ ٓاماكّ ث 

 "ذوالكيفل"ى  ثيَػةًبةزيَتى

ڍ  ڍ  ڌ      ڌ  ڎ    ڇچ  ڇ  ڇ  ڇػىؿاّ َُمٕ ةُكَىويُ: ط

-ًٓـكيى-ًٓوُاعًٌواتُ )ثًَغَُبُكاِْ وَى . 86-85األنبيرءء/صژ  ژ  ڑ  ڈڎ  ڈ
يُثًَغَُبُكاِْ بُٓاكاّ و ػؤكِاطل بىوٕ، ًَُُٓ ُٓواصيإ ػووؤتُ بعُك هعايُّ هعؤمو     ُٖكيُنُيإ-ذٚايهٝفٌ

ڍ   ڌ  ڌ  كَِظيُتِ ػؤَإ و ُٓوإ يُ ٓانإ وُايةشإ بىوٕ(.. ُٖكوَٖا ػىؿا ةُكَىويعُ: ط 

. واتُ )ُٓو ثًَغَُبُكاُّْ تعليٍ بعُياؿ بًَٓعُوَ، وَى )امساعًعٌ(     48ص/ص ژ  ڈ  ژ    ڈڎ  ڎ
 ( نُ َُٖىويإ يُٓانإ و ُٖيةبقيَلاوإ بىوٕ(..ذٚايهٝفٌ( و)ايَٝطَعو)

ٌ -)يُو ٓايُتاُْؿا وا ؿَكؿَنُويَت نُ  ؿَيةًَت:-ّ ػىًبًَت ػىؿا زيَ-(نجريابٔ ) ثًَغَُبعُك   -ذٚايهٝفد
وًَٖٓإ و دؤكَ هوايٍ نلؿُّْ نُ قىكٓإ يُطعُأل ٓعُو ثًَغَُبُكاْعُّ تعلؿا     بىوبًَت ُٓويٍ بُث ّ ُٓو ْا

ْاوّ ًَٖٓاوَ، تانُ بُيةطُّ بُْاوباْطًٍ يُّ كِووَوَ ُٖك ُٓوَيُ(. بُآلّ قىكٓإ ُْبعُنىكتِ و ُْبُؿكيَعقّ   
باهعِ   باهِ ٓؤًُْتِ باْطُوامو ثُياَِ ُّٓ ثًَغَُبُكَو باهِ ُٓو طُيُّ ًَْلكاوَ بعؤ اليعإ ْعُنلؿووَو   

-فياًٌِْ ُٖك ُْنلؿووَ. ًاكَماياِْ ًََقووَ واّ ؿاؿًََْٔ نُ ٓعُّ ثًعاوَ نعىكِّ "ُٓيععىب" بىوبًَعت      
و، ْاويٌِ يُبٓعُكَِت ؿا )بًٌعل( بىوبًَعت و ػعىؿا ؿواّ "ُٓيععىب" نلؿبًَوعِ        -هووّ ػىؿاّ زيَ بًَت

و ةُكَاِْ يُُٓهوؤ طلتىوَو (ّ زيَ ْابًَت ٓىْهُ َُكدِ ُْٖـيَو عًباؿَت ذٚايهٝفٌبُثًَغَُبُكو ْاوّ )
 (1) َُكدُناًٌِْ بلؿؤتُ هُك.

 
 

                                                 
 
ّ    -ذٚيهٝفٌواتُ -ىتلاويٌُ ُٓوط( 1) نعلؿٕ و   ثًَغَُبُك ُْبىوَ، بُيةهى عُبـيَهِ ُايةشِ ػعىؿا و باْطعُوامناكيَهِ ٓعانُبىوَو ٓعُكنِ ؿاؿوَك

ْعلاوَ، ٓعىْهُ    ّ زيَ)ذٚايهٝفٌ( بُد طُياْـِْ ُٖقِ يًَُْى طُيُنُّـا يُُٓهوؤ طلتىوَو ُٓو ُٓكناًُِْ بُٓانِ كِاثُكِاْـووَو بُّ ٖؤيًُُوَ ْاوّ
ٓعىْهُ   ،( ؿَطُيعًَُْت ذٚايطدُه١ ( يعإ ) ذٚاسبدٛت (يٍ َاْاّ )ذٚايٕٓٛ( ْاوبلاوَ و )ذٚايُٕٓٛةايُتِ ُٓو ُٓكناُّْ نلؿووَ. وَى ٓؤٕ )يىوْى( بُ)ن

ؿَنُئ.  ( بُتُواوّ ٓاَافَّ بؤإْػا٤ اهلليُ طُوكَنُ )واتُ ُُْْٖطُنُ( يُؿَكياؿا قىوتِ ؿاوَ، ُٖكوَى يُبًُُناِْ ؿاٖاتىوّ ُّٓ نوًَبُؿا ) َاهِ
 )وَكطًَلِ(
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 سةرةتايةك:

 

 -ٓـازوْ-و-ًوضـا-ثيَػةًبةزيَتى

حت         )عُمّ(. ػىؿاّ َعُمٕ ةُكَىويعُ: ط  َىهعا ثًَغَُبُكيَهُو، يُنًَهًٌُ يُثًَغَُبُكاِْ ػاوَٕ

-ؿا بُهُكٖاتِ-قىكٓإ-يُ. واتُ )ُٖكوَٖا 51مررمي/صجث  مث             ىث  يث  حج  مج    يتخت  مت  ىت
َىهعا( ُٖيةبقاكؿَو ثاآلوتُنلاوّ ػعىؿا بعىوَو ٖعُوكوَٖا     :)واتُ بُياؿبًَُٓوَو بًؼىيَُٓوَ نُ ُٓو-َىهعا

ُ    بىوَ(.-ُٖوايةبُك)ثًَغَُبُكيَو(ّ  ٓعىْهُ   ،ُّٓ ثًَغَُبُكَ ْامْاو )يكب(ّ ؿويَٓعلاوّ ػعىؿا)نًًِ اب(يع
ػىؿا بُب  )ٓاَلِامو ٖؤناكيَهِ ْاكِاهوُوػؤ( ؿواْـوويُتّى قوُّ يُطُألؿا نعلؿووَ. ٖعُكوَى ةُكَىويعُ:    

ص ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺط
نعُ  ؿا ثاآلوتىًَت بُّ ثُياَعُّ   ًَْى ػُيةهِتؤّ ُٖيةبقاكؿووَو يُ َٔ-َىها-)ُّٓ :. وات144ُاألعرراف/

بؤّ ْاكؿوويت و بُ وتُو ؿواْـِْ كِاهوُوػؤ يُطعُيةوا، دعاتؤَ ٓعُوَّ ثعًَِ ؿاويعت يُثعُياّ و        بُ هلووَ
 هىثاي طىماكّ ػىؿاّ ثُكوَكؿطاكت بُ(.  وَكبطلَو-تُوكات-الثُكَناِْكِاهجاكؿَو 

ػىؿا ُٓويٌِ كَِواُْ نلؿووَ وَى  يُو-َىها-لاّ ب)ٖعاكوٕ(يٍ )هووّ ػىؿاّ زيَ بًَت( بُكَُِٓيةُى 
ثايةجٌت و ياكيـَؿَكيَو بؤ )َىهعا(، بُتايبُتِ يُناتًَو ؿا )َىهعا(ّ ؿَْاكؿ بؤ الّ ةريعُوٕ تا ثُياَِ 

يُنِ )َىهعا( بعىوَ نعُ    ػىؿاّ ث  كِاطُيًَُْت. ؿاْاِْ )ٖعاكوٕ( بُياكيـَؿَك و ثايةجٌت يُهُك ؿاواناكّ
 ُكوَكؿطاكّ نلؿووَ:ٓاكِاهوُّ ػىؿاّ ث

)َىهعا ؿاواّ نعلؿ   :واتُ. 31-29طو/صى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ط
ػىؿايُ يُنُي و ناكّ ػؤّ يُنًَو بهُيت بُثايةجٌت و ٖاوناكّ نُُٓويٍ )ٖععاكوٕ(ّ بعلاّ بًَعت تعانى     

كَطلاُْاِْ ثًَغَُبُكيَوًِ نُّ و ٖاوبَُ و ٖاوػَُِ نا ػؤَِ ث  بًَُٖنبهُّ و يُّ ناكوباكَّ ؿا بًُـاكّ
 بًَت(. 

ِ    ّ-َىهعا-ػىؿاَ ؿاوانُّ  ّ  دًَبُد  نلؿو )ٖعاكوٕ(ّ يُطُألؿا ْعاكؿو، بُكَِظيعُت و بُػٌعٓـَي
 ٖعاكوٕ(.. -بُ :ػؤّ ثًُّ ثًَغَُبُكيوًٌِ ث ؿا، )واتُ

  .53مرمي/صپ  ڀ    ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ط
 ضةوضاُةوةى )بِو اضسائيى(

بًَت( ُٓوََإ باي نلؿ ٓؤٕ )يىهف( نعُوتبىوَ   (ؿا )هووّ ػىؿاّ زيَيَُُوثًٍَ يُٓريؤنِ )يىهف
ثًٍَ )باونِ و نىكِو ُْوَناِْ باونِ( بؤ طىمَكإ نلؿٕ يُوآلتِ )ًَول(ظ ثاًعإ ٖعُك يعُو هعُكؿََُّ     
ػؤيإ ؿا ؿاواّ يُثاؿًاّ )ًَول( نلؿووَ باونِ و ػاُْواؿَنُّ يُػانِ )داهإ(ؿا ًٌْوُد  بهات نعُ  
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ّ .(يُ.ضفط اسبٓد١ انىوكّ )بُيةبًى(عُوَو يُنًَو يًُاكَناِْ ْاوّ )ؿَنُويَوُ ب يعُّ   . ؿياكَ ُّٓ ؿاوانعاك
      ُ نعُي و   :)يىهف( بُٖؤّ ُٓوَوَ بىوَ نُ ُٓو ػانُ ًًاو بعىوَ بعؤ يُوَكِاْعـِْ ٓعافَأل. ٓعُواًٍْ )واتع

كوؿؤػُ يُهُكؿََِ يُوَ ػُكيو بىوٕ، ُّٓ با ناكَنُّ يىهف( بُناكوباكّ بُػًَىنلؿِْ ٓافَأل ويُوَكِاْـِْ
 ..بىوٕ.يُوَ هُكقاأل  )ثاؿًا ًىاُْنإ(ؿا بىوَو يُو كِؤفَطاكَؿا ػُيةهِ بًُىاْهاكَيِ

ًَناْعِ ٖعُفؿَ        -أمحدظ )يُؿواّ ُٓواًٍْ كِؤفطاك طعؤكِكاوَو   ّ يُنعُّ( ٖعات نعُ يُنعُّ ثاؿًعاّ )ػ
ؿووَّ( ٖعاتىوَ و  ّ -زعُطدٝظ ثاؿًايِ(يُنُ بىوَ نُ َُٖىو )ثاؿًا ًىاُْنإ(يإ ؿَكنلؿووَ. ثاًعإ ) 

( بُكَو مؤكبىوٕ ؿَٓٔ و فَاكَيإ مياتل ؿَبًَت و وَُٓو ُْوَيإ ميعاؿ ؿَنعات،   بين أضسا٥ٌٝ) ناتًَو ؿيوِ
تلهاوَ يُوَّ ببُٓ ثايةجٌوًَو بؤ ؿوفَٓاِْ)ًَول(، يُبُك َُُٓ ُٖويةِ وَكِي نلؿًْاِْ ؿاوَو يُقىكهرتئ 

اتعُوَ، دطعُ يعُوَّ تُقُياليعُنِ ًَٖذطعاك مؤكّ ؿاوَ      ناكؿا بُناكّ ًَٖٓاوٕ تانى ًَٖنيعإ نعُّ والوامن  
يُّ باكَيعُوَ طعىتلاوَ: )نعاٖري و داؿوطعُكَناِْ ٓعُو       ،يُثُكتُوامَ نلؿًْإ ؿا بؤ ُْٓـ ؿَهوُو تاقًَُو
ؿَهوِ  ؿاٖاتىوؿا ُٓو َىيةو و ؿَهُآلتُّ ُٖيُتِ يُهُك هُكؿََُ ُٖوايةِ ُٓوَيإ بُةريعُوٕ ؿاوَ نُ يُ

 ...ٕ يُْاو ؿَبليَت(اؿا ؿَفي تًاّ نُ َ يُؿايو بىوَناِْ ُٓو َاوَيُّيُنًَو يُنىكَِ تام
ةريعُوًٍْ بُبًووِٓ ُّٓ ُٖوايةُ ؿَتلهًَت و ةُكَإ ؿَؿات بُنىًوِٓ ُٖك نعىكِيَهِ تعامَ يعُؿايو    

ؿياكَ ثرياًٍْ يُو َاوَيُؿا مؤكيإ زيَ ؿََلؿ بعُٖؤّ   .بىوّ )بٓى اهلآًٌ(، ُٖتا فَاكَيإ مؤك ُْبًَت..
ـوو بىوِْ مياؿ يُتىاْايإ يُناكؿا. يُبُك َُُٓ هُكاِْ )قًبوًُّنإ( ٓىوُْ الّ )ةريععُوٕ( وث يعإ   َاْ

( وتؤَ بين أضسا٥ٌٝ) طىت: )ُٓوا َلؿٕ بُمؤكّ كِووّ نلؿؤتُ ثريًَََلؿو بُهاآلٓىوَناِْ ُْوَّ ًٓولآًٌ
ُكًاِْ ًَُُٓو دطُ يعُػؤَإ  بهُوُْ ه ناكَناًْإَٓـايةُ نؤكثُناًْإ ؿَنىفيت و، بُّ ث يَُ ػُكيهُ 
 ..نُهًَهًإ زيَ ْآًًَََوُوَ بؤ بُكؿَهوّى ػنَُتهاكّ(.

ؿا نُ هايةًَو َٓـاآلٕ بهىفٕ و هايةًَهِ تليٍ واميعإ زيَ بًَعٓٔ، تعانى     ًٓٓذا )ةريعُوٕ(يٍ ةُكَاِْ
يعُؿايو   َُٖىو ُْوَناِْ )اهلآًٌ( يًَُْى ُْٓٔ، يُو هعايةَُ ؿا نعُ )ْعؤكَّ ُْنىًعوِٓ َٓـايةعُ تعامَ      

 ؿا بُػًَى نلا. بىوَنإ بىو(، )ٖعاكوٕ( يُؿايو بىو، بؤيُ وامّ يًََّٗٓلاو ُْنىفكاو يُٓاًََنّ باوى وؿايهِ
نُ ْؤكَّ واتُ هايةِ هُكبلِيِٓ َٓـاآلٕ بىو، يُبُك َُُٓ ٖعُك   ،بُآلّ )َىهعا( يُو هايةُؿا يُؿايو بىو

 بُ)ةريعُوٕ( ُْطُيٌت.ًٓرت ُٖوايةِ يُؿايو بىوِْ  نُ ٖاتُ ؿًْاوَ، ػًَلا ؿايهِ يُبُكٓاوإ ًاكؿًُّوَو،
ػىؿاّ َُمٕ ٓاَافَّ بؤ ُّٓ هوَُُ طُوكَيُّ ةريعُوٕ نلؿووَ نعُ ؿَكٖعُم ْعُوَّ )ًٓوعلآًٌ( و     

 ُٖكوَى ةُكَىويُ:…هُكبلِيِٓ َٓـايةُناًْإ ُٓزلاَِ ؿاوَ.. 
ھ  ھ     ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲    (1)ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہط

﮶   ﮾  ﮿            ﯀    ﮽(2)﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼     ﮳  ﮴  ﮵ 

﯁                              

 . 5-3القصص/ص
                                                 

 
 )ةريعُوٕ(: ْامْاويَو بىو بُناكؿًََٖٓلا بؤ ُٖك ثاؿًايُى يُثاؿًانؤُْناِْ)ًَول(. ( 1)
 واتُ)ٓاةلَتُناًْإ ْانىفيَت و ؿَياًًَْٗةًَوُوَ تانى بًاْهات بُُْٓـ نؤيًُيُنِ ػؤيإ(. )ٜطتشٞ ْطا٤ِٖ(:  (2)
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بؤ  ت)يُُٖواأل و بُهُكٖاتِ َىهعا وةريعُوٕ باكّ سُقًكُت وكِاهوُقًُّٓ كِووؿاوَناِْ ًَْىاًْاْ :واتُ
و  بًَت، بؤ ُٓو نُهاُّْ باوَكِيإ ث  ًَٖٓاويت ّ مياتل ؿَطًَلِيُٓوَ تانى ٖؤيُنِ ثُْـ وَكطلتٔ و كِيَُٓايِ

ُٓواَُْ يَُُوال باوَكِت ث  ؿيَٓٔ. بًَطىَإ ةريعُوٕ نابلايُنِ هوَُهاكو كِؤٓىوّ ًَْىمؤيةِ ونفلو تاوإ 
 ػؤبُمٍ ماْري بىو ودًاوامِّ ؿَػووُ ًَْىإ ؿاًٌْوىاِْ وآلتُنُيُوَو وَى يُى هُوؿاو َاَُيةُّ يُطُأل و

يُناِْ يعُػؤّ ْنيعو    بُيةهى نلؿبىوِْ بُُْٓـ ؿَهوُو تاقًَُهُوَ، ُٓوَبىو َُٖىو ًَولّ ؿا ُْؿَنلؿٕ،
   ّ و ٓاةلَتعُناًْاِْ بعؤ    نلؿبىوَوَ نُِٓ طُزي )بُْىًٓولآًٌ(ّ ؿَُٓوهعاْـَوَو نىكَِناًْعاِْ هعُكؿَبلِ

ُّ كَِةوعاكَ  و بُؿناكّ الّ ػؤيإ ؿًٌََٖوُوَ، تانى ُٓو طُيُ قلِنعات، بُكِاهعوِ ةريععُوٕ بع     نؤياليُتِ
   ّ نعُ ناكوباكيعإ ٖعُك     طُْـَآلُّْ يُؿفّ )بٓى اهلآًٌ( يُنًَو بىوَ يعُو مؤكؿاكَ تًَهعـَكو طىَلِاياْعُ

ًًَىاْـٕ و طًَلًًََىيَِٓ بىوَ. بُآلّ ًََُُٓ يُؿفّ ُٓو مؤكؿاكَ ػىاهوِ ثًَىيووُإ يُهُك ُٓوَ بعىوَ نعُ   
 ّ و ؿَهعُآلتًإ ث ببُػٌعري و ثاًعإ بًاْهعُئ      ُٓوهاوإ و ب ؿَهُآلتإ بًَُٖننُئ و ةُميةِ هعُكبُكم

بُثاؿًاو هُكنلؿَوثًٌَُوايإ، ُٖكوَٖا بًاْهعُئ بعُدًَطريَوَوَرياتطلّ تعُػوِ ةريععُوٕ و َىيةعو و      
 ًََُُنُتُنُّ(.
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 بةندى يةكةم
 ثيَػةًبةزيَتى(( ثيَؼ-ًوضـا-))ذياُِاًةى

  -بُػًَىنلؿِْ "َىهعا" يُنؤًهِ ًاٖاُّْ "ةريعُوٕ"ؿا  )
 -"َىها" يُ ػانِ "َُؿيُٕ"  -ٓاًهلا بىوِْ "َىهعا"و كِانلؿِْ -هعا" بُٖاْاّ )ًٓولآًًًُّى(عُوَ ؿًََٓت "َى

 (فًَْٗٓاِْ "َىهعا"
 

 بةخيَوكسدُى "ًوضـا" هةكؤغلى غآاُةى "فريعةوْ"دا 
ؿا َايعُوَ. ثاًعإ ناتًَعو ؿايهعِ      ٖاتُٓ ؿًْاّ، ُْٓـ َاْطًَو يُٓاًََنّ ؿايهِ"َىهعا" يُؿواّ 

ّ ٖاتُٓ ؿًْاّ ُٓو نىكَِّ بناًَْت و بًهىفيَعت و ْعًًًََُٖت    لهِ ُٓوَّ زيَ ًٌْوبى نُ ةريعُوٕ بًَُِْٗٓت
يُٓاًََنّـا سيًًََٓوُوَ، ػًَلا بُ هلووَ و ًًٓٗاَِ ػىؿا هٓـووقًَهِ هامنلؿ تانى "َىهععا"ّ نىكثعُّ   

اهععًَوُوَو، ًْٓٓذععا بؤيععُّ نععلؿ تععا بًٓ هععاواّ ت غععات و بععُ)مةت( كَِْطععِ هععٓـووقُنُّ طععىكِّ و 
بُهٓـووقُنُوَ "َىهعا"ّ ُٖيةـايُ كِووباكّ ًًُْوَ، ََُُٓ يُ هعاتُوَػوًَهـا بعىو نعُ ػعىؿا تعلي و      

نُ "َىهعا"ّ دطُكطؤًعُّ بعؤ ؿَطًَلِيَوعُوَو،     ،ًْطُكاِّْ زيَ ؿووكػووبىوَو َقؿَّ تُواوّ ث ؿابىو
نُ هٓـوقُنُ بُْاو ٓاوَنُؿا ؿَكِؤيٌت  ،ايُٓايٓـََ ؿا ؿَيهات بُيُنًَو يُثًَغَُبُكإ. دا يُو َاوَيُؿ

ُْٓـ نُهًَو يُؿَهت وثًَىَْـّ )ةريعُوٕ( بُؿيًإ نلؿو ؿَكيإ ًَٖٓاو بلؿياُْوَ بعؤ َعايةِ )ةريععُوٕ(،    
 ّ ؿا )واتععُ  يععُويٍَ هععٓـووقُنُيإ ُٖيةجٔععلِّ، فُْنععُّ )ةريعععُوٕ( ٓععاوّ بععُ َٓععـايةًَو نععُوت تًععا

اتاُْؿا ػؤًُويووِّ ُٓو َٓـايةُّ ؿَػاتُ ؿيةعُوَو ؿَماًَْعت   ( و يُنوُك ػىؿاَ يُو ٓلنُه(1)"َىهعا"
بدين  طُك )ةريعُوٕ(ّ ًََلؿّ بًبًًَٓت و بناًَْت )نىكَِ( ؿَهبُد  ؿَيهىفيَت، وَى ٓؤٕ َُٖىو نعىكِاِْ ) 

و ًعاؿّ   (ّ نىًوبىو، ُٖك بؤيَُ بُو ًََلؿَ هوَُهاكَّ ؿَيةًَت: )ُّٓ نىكَِ ؿَبًَوُ ٖؤّ ػؤًِاضسا٥ٌٝ
بُك ُٓوَ َُيهىفَ بًُهِ هىوؿَإ ث بطُيًَُْت يإ تانى بًهُئ بُنىكِّ ػؤَعإ و ٓعّرت   َٔ و تؤ، يُ

 ٓاوا ب نىكِو وَداؾ نىيَل ُْبري(. )ةريعُوٕ(ّ ًََلؿيٌِ بُو كِايُ قايٌ بىو و بؤ فُْنُّ ػؤيِ ًٌَٖوُوَ.
ليٌعّى  بُّ كَِْطُ"َىهعا" يعُو َُكطُهعاتُ ِكمطعاكّ بعىو، بًَطىَعإ ةريععُوٕ و )ٖاَعإ(ّ وَمي       

هُكبامَناًًٌْإ ُْياْـَماِْ نُ قُؿَك ض ًوًَهِ يُْاػِ ػؤّـا بؤ سًُعاكؿاوٕ و ٓعُو َٓـايةعُّ نُيعُ     
ٓاوَنععُيإ ؿَكًَٖٓععاوَ ؿَبًَععت بععُؿوفًَٓإ و بُهُكٓععاوَيُنِ ػععُّ و ًْطععُكاًًْإ و، بععُٖؤناكيَهِ   

 يُْاوٓىوًْإ يُٓاناَِ ب باوَكِّى كِؤٓىًْإ يُهوُّ ؿا.
ىهعا" يُهاتُناِْ ُٖيةـاُْ ًَْى كِووباكو ؿَكًَٖٓاُْوَّـا، ُّٓ ؿاػؤ سعايةِ ؿايهعِ   َُُٓ بىو سايةِ"َ

ٓؤٕ بىوبًَت؟! بًَطىَإ ؿايهِ ُٖك نُ ُّٓ نؤكثُيُّ ُٖيةـَؿاتُ ًَْى كِووباكَنُوَ، ػًَعلا نٔعُنُّ ػعؤّ    
                                                 

 
يُ نؤُْنإ  ِ )يًَهـكاو(عُو يُؿوو بلِطُّ )َىو(و)ًا( ثًَو ؿيَت، )َىو( يُمَاِْ ًَولّهُباكَت بُوًُو ْاوّ)َىها( طىتلاوَ نُ وًُيُن( 1)

ًَت، بؤيعَُ وا ْعاوْلاوَ        ًَت و )ًعا(َ َاْعاّ )ؿكَػعت( ؿَطُيعُْ ٓعىْهُ ناتًَعو ؿايهعِ ثع ّ طُيٌعوؤتُوَ يعًَُْىإ        ،ؿا َاْاّ )ٓاو( ؿَطُيعُْ
يعُو َاْاّ)َٓعـاأل(    نُ وًُيُنِ نؤِْ ًَولّ ،َ )َىهعا( يُ وًُّ )َى(عُوَ وَكطرياوَ)ٓاو(و)ؿكَػت(ؿا بًٓلاوَتُوَ، ُٖكوَٖا طىتلاوَ ُّٓ ْاو

 ؿَطُيًَُْت. 
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ٓعاوؿيَلِّ   ػىًهُنُّ َىهعا( بُؿواّ ٓاهُواكّ هٓـووقُنُؿا ؿًََْليَت و يَُُوؿايُنِ ؿووكَوَ :)واتُ
ؿَنات تاؿَبًًَٓت ٓؤٕ ُٖيةـَطرييَوُوَو بؤ َايةِ )ةريعُوٕ( ؿَبليَت، بؤيُ بُُٖيةُؿاوإ ُٖوايةُنُ بُؿايهِ 

ؿا ٖؤَ و عُقًةِ يُال ْآًًََعت و ؿيةعِ    ؿَطُيًَُْت و ُٓويٍ بُبًووِٓ ُٓو ُٖوايةُو يُتلي و ب ٓاكاَِ
ت تُْٗا ياؿو ةًهلّ َىهعا ُْبًَت و ػُكيو بىو يعُو  يَُُٖىو ًوًَو ػايةِ ؿَبًَوُوَو ًِٖٔ تًَـا ْآًًََ

و ب ٓاكاًَُّّـا ًًَُّْٗٓنَُ ٓاًهلانات و ثُكؿَ يُهُك َُهُيُنُّ ػؤّ ُٖيةـاتُوَ، بعُآلّ   ثُكِؤًِ
ػىؿا ؿيةِ دًَطري ؿَناتُوَو ؿَيهات بَُلؤظًَهِ ًُٓاْـاكو ثٌت بُهوىو بُثُضياِْ ػعىؿاو ؿيةًٓعا ؿَبًَعت    

 نُّ بؤ ؿَطًَلِيَوُوَ.يُوَّ نُ ػىؿا نؤكثُ
دا ناتًَو "َىهعا" يَُايةِ ةريعُوٕ ؿابىو ُْٓـئ ٓاةلَتِ ؿايُٕ و ػاوَٕ نؤكثعُّ ًعريَػؤكَّ بعؤ    
ؿَيٓٔ تانى يََُُهِ ػؤيإ ًريّ ث  بـَٕ، بعُآلّ ٓعُّ َٓـايةعُ ًعريّ ٖعًض نُهعًَهًإ ْعاػىات. يعُو         

)َعٔ فًَْعو    :ُوٕ( و فُْنعُّ ؿَيةًَعت  َاوَيَُ ؿا ػىًهُنُّ ؿَطاتُ الّى بُؿَهت وثًَىاْـَنُّ )ةريع
ّ ثع  ؿَؿَٕ و   ؿَْاهِ نُ ؿَتىاًَْت ًري بُو َٓـايةُ بـات و كِيَِ بـَٕ باْطِ بهُّ بؤتعإ(. ٓعُواًٍْ كِآ  

ؿا، )ؿياكَ َُبُهوِ ُّٓ نٔعُ )ؿايهعِ َىهععا( بعىوَ(، ًٓٓذعا ػًَعلا        قايٌ ؿَبٔ بُوَّ بًًَٓلٕ بُؿواّ
موو ٖؤطلّ ؿَبًَت و َعَُهِ ؿَطليَوعُ ؿَّ و    يٍ-َىهعا-الّىبؤ  ؿاو ؿَيًًََٗٓت ؿًََٓت بُؿواّ ؿايهِ

َُٖىو ؿايُُْناِْ تل كَِت ؿَناتُوَ. بُّ كَِْطُ ؿايهعِ "َىهععا" بُتعُواوّ بعؤّ كِووٕ ؿَبًَوعُوَ نعُ       
 ؿَطًَليَوُوَ.ثُضياِْ ػىؿا كِاهت و كَِواُْ، ؿواّ ُٓوَّ هاوا دطُكطؤًُنُّ بؤ 

 ُيُ نُ ؿَخيىيَُٓٓوَو ػىؿا تًايإ ؿا ةُكَىويُ:َُُّٓ ثًٌَىو ًًهاكّ ُّٓ ٓايُتاْ
ڦ    ڦ    ڦٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ   ڤ   ڦ  ٿٺ  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  ٿط

ڇ          ڇڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  (1)ڄ     ڄ  ڄ  ڄ

ک    ڑڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ

ڻ      ںڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںک  ک    ک  گ    گ  گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ھ   ے  

﮵  ﮶  ﮷      ﮸    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ           (2)ۓ  ﮲    ﮳  ﮴  ۓے

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

                                                 
 
ًَقّعـا مؤك يًَٗعاتىو بعىوَ، ثع ّ طىتعىوَ         داز١ٜيُوَ طريِكاوَتُوَ نُ ُٓو طىآّ يُ نًُْنَ)( ي٘)أؾُعٞ(1) (يُى بعىوَ يعُمَإ ثعاكاوّ و ِكَواْب

َاًُيةو ُْٓـ كَواْبًَقيت(. نًُْنَنَُ ث ّ طىتىوَ )ُٓكآ ؿاػؤ ؿواّ ُّٓ ةُكَايٌوُّ ػىؿا ًٖض ثًُو و،  )بُكِاهوِ د ّ هوايٍ و هُكهىكَِاِْ
ٞ ( نُيُيُى ٓايُت ؿا ؿوو ةُكَإ )أَعل( و ؿوو قُؿَةعُ)  ٚداعًٛٙ َٔ املسضًني.. تاوَنى)ٚأٚسٝٓا اىل أّ َٛض٢ٓاهوًَهِ كَِواْبًَقّ َابًَت: ) ( و ْٗد
 ؿَ بُػٌِ ثًَهُوَ نؤنلؿؤتُوَ. ؿوو ُٖوايةِ)َنطًَِٓ ؿاك( وَق

 واتُ ) يَُُوؿايُنِ ؿووكَوَ(. ( )عٔ دٓب(: )عٔ بعد( 2)
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 .13-7القصص/صۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  
ؿواّ ٓعُوَّ َعاوَّ ًعريػىاكؿِْ تعُواو بعىوَ، ٖعُك        -َىهععا -نُواو ٓاهايًٌُ  ِ هلوًوًِوًَه

بىوبًَت و ُٖك يُويٍَ واتُ )يُنؤًهِ ًاٖاُّْ ةريعُوًٌْعـا( بعُػًَىنلابًَت. دعا     ؿا-ةريعُوٕ-يَُايةِ
   ِ ّ بعؤ ػىيةكعاوَ ػعىؿا ماْوعت و سًهُُتًٌعِ ثع         ناتًَو طُوكَ بىوَو ثًَطُيٌعوىوَو ًَٖنيَهعِ طعُزل

بُػًٌىَ. ػىؿا ُّٓ دؤكَ ثاؿاًوُ ُٖك بعُ ٓعانُناكإ و بعاوَكِؿاكاِْ ٓعانُػىام ؿَبُػٌعًَت، ٖعُكوَى       
 . 14القصص/ص پ  ڀ   ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ وط ةُكَىويُ:

 

 دةضيَت ةوة-يةن بةٓاُاى ئيطسائيوى -ًوضـا -
و تىاْايُنِ مؤكّ ُٖبىو. بُهُبلؿو دُهوُيُنِ بًَُٖن ؿا-ةريعُوٕ-يَُايةَِىهعا تا ُٖكَِتِ الوِّ 

يُو سُقًكُتَُ ب ٓاطا ُْبىو نُ ُٓو ػؤّ ْاَؤيُنُ يَُايةِ ةريعُوْـا، ٓىْهُ ًٓولآًًًُّنُو يُنًَهُ 
يُو طُيُ ُٓوهاوَيُ. يُبُك ََُُٓ ُٖكؿَّ ثايةجٌوًَو بىو بؤ ًٓولآًًًُّنإ و ًُكِو ػلاثُّ طُيُنعُّ  

ٕ نعلؿٕ.. بعؤ صيىوْعُ:    ةريعُوِْ زيَ ؿووك ؿَػووُٓوَو بعُكطلّ زيَ ؿَ  ّ -َىهععا -)كِؤفيَهًعا  يُنؤًعهُنُ
ةريعُوٕ ؿًََٓوُ ؿَكَوَو يُْاناوؿا ػؤّ ؿَنات بُْاو ًاكؿا بع  ٓعُوَّ نُهعًَو ثع ّ بناًَْعت و يعُوآ       

 ِ يعُو يُطُيُنعُّ    ؿَبًًَٓت ؿوو ثًاو يُطُأل يُنـّ بًُُكِ ٖاتىوٕ و يُيُنرت ؿَؿَٕ، يُنًَهًإ ًٓوعلآًً
و  ؿَبعات -َىهععا -بعؤ يُنُ ٖاْا  يُطُيُنُّ ةريعُوُْ، يُو ناتُؿا ًٓولآًًِ و، ُٓوّ تليًٌإ ػؤيُتِ

ؿاواّ ياكَُتِ و بُٖاْاوَ ٖاتِٓ زيَ ؿَنات. َىهعاَ بُٖاْايُوَ ؿًََٓت و ٌَوُنؤيةُيُنِ وَٖعا تىْعـ   
بعُنابلاّ )ةريععُوِْ(ؿا ؿَؿات نعُ يُنوعُك يععُْاوّ ؿَبعات و ُْٖاهعُّ زيَ ؿَبلَِيعت، بعُآلّ موو يععُو         

يًَؼؤًعبىوٕ يعُػىؿاَ ؿَنعات     وؿاواّ-ًُيواِْ ؿاؿًََْعت -بُنلؿاكيَهَِيُّ ثًًُُإ ؿَبًَوُوََو نلؿَو
ّ ؿَثاكِيَوعُوَ تؤبعُو ثًُعًُإ بىوْعُوَّ زيَ وَكطليَعت و ْعُيهات        يُهُك ُٓو طىْاُّٖ نعُ نعلؿّ وزيَ  

ى يعُّ بًُعُّ   ّ ؿَبىوكيَعت و تؤبعُّ زيَ وَكؿَطليَعت، ٖعُكوَ     بُياكيـَؿَكيَهِ تاواْبعاكإ. ػعىؿاَ زيَ  
 بُهُكٖاتُنُّ ؿا ةُكَىويُتِ:

   ڦڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤط

ڍ    ڇچ  چ  ڇ   ڇ  ڇ    چ(1)چ    ڃ    ڃ  ڃ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

ک      گ     گ      گ  گ  ڳ    کڈ      ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک     ک    ڈ  ڍ  ڌ  ڌ      ڎ  ڎ  

 . 17-15القصص/صں  (2)ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ ڳ 
 

                                                 
 
-يُهُك ُّٓ كهوُيُ ُْٖـيَو يُػؤكُٖآلتٓاهإ ُْٓـ طىَاًَْهًإ ؿكوهت نلؿووَ ؿَكباكَّ ُٓو كووؿاوَّ طىايُ( )فٛنصٙ َٛض٢ فكك٢ عًٝ٘(: 1)

ِ   طىْاًَٖهِ طُوكَّ بُٖؤّ نىًوِٓ نُهًَهُوَ ٓ-َىها ِ  ُزلاّ ؿاوَ يُناتًَو ؿا ًٓوعالّ ًٓعـيعاّ ثعان و )عًِعُُت(ّ ثًَغَُبعُكإ    و ب طىْعاٖ
ريععُوٕ(  ؿَنات، ًََُُٓ يُوَآلًَإ ؿا ؿَيةًَري: قىكٓإ بُكِووِْ باهِ ُٓو ناكَهاتُّ نلؿووَ نُ َىهعا ٌَوُنؤيةُيُنِ يُنابلاّ هعُك بعُٖؤمّ )ة  

ّ ؿاوَو  وَ )ًٓولآًًًُّنُ(. ٌَوُنؤيةَُ يُكِيَنَإ ؿا يًَـاًَْهُ بُ َُُٓى. َىهعاَ بَُُُٓى زيَؿاوَ تانى ًًَُْٖةًَت ؿَهوـكيَقّ بهاتُ هُك ثًا
ٞ َُبُهوِ نىًوِٓ ُْبىوَ، د ّ باهًٌُ بؤ ماًْاكِّ ثرت )َىهعا( يُو ناتُؿا ًٌَٖوا ُْبىو بىو بُثًَغَُبُك)كهعىٍ( يعإ ُٖوايةبعُك )    (يعُنِ   ْبدد

 ػىؿا. 
 ُ) ياكَُتِ ؿَك(، )ثٌوًىإ(. وات( )ظٗريّا(: )َعّٝٓا( 2)
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 ئاغلسا بووُى " ًوضـا" و زِاكسدُى
بؤ كِؤفّ ؿووَّ )واتُ كِؤفيَو يُؿواّ نىًوِٓ نابلاّ ةريعُوِْ(، "َىهعا" ؿَٓعًَوُوَ بعؤ ْعاو ًعاكو     

 ِ لياّ يعُ(ّ نعُؿويَِٓ بعُة    يُٓاًهلا بىوِْ نلؿاكَنًُِ ؿَتلهًَت، بُآلّ ؿَبًًَٓت ُٓو ثًاوَ )ًٓوعلآًً
ًَٓاوؿا بٌَُعوُنؤيةُيُى نىًعوبىو، ٓعُوا ػعُكيهِ          طُيٌوبىو و نابلاّ هعُك بعُػًًَةِ ةريععُوِّْ يعُث

ؿَناتعُوَ تاهعُكّ ػعات     ؿاو ؿووبعاكَ ؿاواّ بُةليانعُوتِٓ زيَ   ًُكِنلؿُْ يُطُأل ثًاويَهِ تلّ ةريعُوِْ
 بُهُكيا. 

ُ ؿَبًَوُوَ نُ َُٖىو كِؤفيَعو سعُمّ   )َىهعا(َ كِقِ يُو نلؿَوَ ًُكِاْطًَنياُّْ ثًاوَ ًٓولآًًًُّن
ؿَنات. ًٓٓذا ؿَنُويَوُ  يُ ًُكِو ُٖكاو ٖىكيايُو يُهُك ُٓوَ هُكمٌَْوِ ؿَنات و طًُيًُّنِ مؤكّ زيَ

ًَْىاًْاُْوَو ْاوبقيًإ ؿَنات بؤ بلِاْـُْوَّ ْانؤنًُّنُيإ و ثاٍَ بُُٖكؿوونًاُْوَ ؿًََْعت و يُيعُنرتيإ   
كِؤفيَو يُوَوبعُك ثًعاويَهِ    يُو-َىهعا-ٖؤمَنُّ )ًٓولآًًِ( نُ هُك بُ  ؿووكؿَػاتُوَ، نُِٓ نابلاّ

بؤيعُ   يُنُ( بهىفيَت، ٖعُك  يُهُك نىفكاوَ وا طىَإ ؿَبات طىايُ)َىهعا( ؿَيُويَت ُٓو )واتُ ًٓولآًًِ
 نىًت(.ث ّ ؿَيةًَت: )ُٓكآ ؿَتُويَت ًٍَٓ بهىفيت وَى ٓؤٕ ؿويَِٓ نُهًَهت 

نعُ ٓعُّ وتُيعُ ؿَبًوعًَت وَى ؿإ ثًاْعاًَْهِ ِكاًعهاواُْ بعُكطىآّ         ثًاوَ ةريعُوًُّْنعَُ ٖعُك  
ِ ؿَنُويَت، ٓىْهُ يُكِؤفّ ثًٌَىوَوَ تا ُٓو ناتُ طُيُنُّ ػؤّ ُْياْعـَماِْ نع  ثًاوَنعُّ      ؿويَٓ يعاْ

اويإ ث  ؿَؿات و ػًَلا ثًاوَ ةريعُوًُّْنعَُ ٓعُو   ونىًوىوَ، بُّ ًًَىَيُ نابلاّ ًٓولآًًِ ُٖوايةِ تُ
ُ بُ نُي و ناكو ًَْى ٖؤمَنُيإ ؿَطُيًَُْت. ُٓواًٍْ َُٖىو ػؤيإ هامؿَنُٕ و بُطىكدِ ؿَنُوُْ ُٖواية

 ؿاو يُْاوبلؿِْ.-َىهعا-بُؿواّ ػؤ بؤطُكِإ 
ًعاكَوَ بُثُيعُو بُُٖيةعُؿاوإ ػعؤّ ؿَطُيًَُْوعُ       يُوثُكِّ -َىهعا-ؿيةوؤمّ يُو هاتاُْؿا ثًاويَهِ 

ُّْ طُيُنُّ)ةريعُوٕ(ّ ٓاطاؿاك ؿَناتُوَو ٓاَؤفطاكيٌِ ؿَنعات  آّ و يُو ػؤهامؿاالّ)َىهعا(ّ ٖاوكِ
 )َىهعا(َ ٓاَؤفناكيِ ؿَكًَٓت تانى ؿَهوًإ ث ّ ُْطات. -ًَول-يُيُهُك ُٓوَّ ػؤّ قىتاك نات و 

ِ  يُنُّ زيَ وَكؿَطليَت و بُتلي ِ    و ًْطعُكاْ ياْعُوَ ُٖيةعـيَت و ْعناَ يعُالّ      يعُنِ ٓاهعايِ و وكيعاي
 ُ يُؿَهت طُزي هوَُهاكإ كِمطاكّ نات.ثُكوَكؿطاكّ ؿَنات ن

ُّٓ ٓايُتاُّْ ػىاكَوََ بًًَُهِ تلّ بُهُكٖاتُنُيُ نُيُّ ؿيَلِاُّْ ثًٌَىوؿا يًَهـكاُْوَ: 
ھ  ھ   ھ  ے  ے      ۓ    ھ(1)ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہف أ  ط

     ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸     ﮹  ﮺  ﮻   ﮼  ﮽  ﮾  ﮿   ﯀       ﯁    

                                  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

خت    حتۈ  ۈ  ٴۇ     ۋ  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت

                                                 
 
 واتُ )يُؿووكَوَو بُؿَْ  و ٖاواكيَهِ بُكمَوَ ٖاْاّ بؤ ؿَبات و ؿاواّ بُةلياطُيٌوِٓ زيَ ؿَنات(. ( )ٜطتؿسخ٘(: )ٜطتٓؿس ب٘( 1)
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 ًوضـا هةخاكى " ًةديةْ"
لؿَ هُكٓعاوَّ  طُيٌوُ ػعانِ "َُؿيعُٕ" و كِووّ نع    يًَُولَوَ-َىهعا-مؤكؿواّ َاْـووبىوًَْهِ 

يُنُّ ػؤّ بٌهًًََٓت و تًَل ٓاو غىاتُوَ، يُو ناتَُ ؿا ؿيوِ ُٓوا ػُيةهًَهِ مؤك  ٓاوَنُّ تانى تًَٓىيَوِ
ًَنّ           قُكَبايةغِ يإ يُهُكّ ؿكوهعت نعلؿووَو ثايةُثُهعوؤّ يُهعُك ؿَنعُٕ و ٖعُك نُهعُو ثٌعوِ بعُٖ

وَنُ، يُتًٌُْت ٓاوَنًُعُوَ ؿوو نٔعِ   ؿا بؤ هُك ناًْا دُهوُيِّ ػؤّ بُهوىوَ يُثًٌَربن و ْؤكَبلِّ
بًِٓ نُ كِاَُُْكَِنُيإ ؿَيُوَكِاْـو ت يإ ؿَػىكِئ تانى يُٓاوَنُ ْنيو ُْبُٓوَ. دا ناتًَو ْنيو بعىوَوَ  

يإ بجلهًَت بؤِٓ ْاتىأْ َُكَِناًْإ ٓاو بعـَٕ؟ ٓعُواًٍْ يعُوَآلّ ؿا ث يعإ ووت: )ًَُٓعُ بؤيعُ        تا زيَ
ِ ٖاتىويُٓ ًَٓلَ تانى َُكِ يعُ مؤكَّ ثًعاوإ ْعاتىاْري ٓاويعإ      َناصيإ ٓاو بـَئ، بُآلّ يُبُك ُٓو قعُكَبايةغ

 .بـَئ تانى ًىاُْنإ ؿَكِؤٕ(..
ُٓو وَآلََُ ؿَاليُتًَهِ كِووُْ يُهُك ودىؿّ ُٓو دؤكَ الوامّى ًُكّ و ٓابلِووَّ يعُٓاةلَتإ ؿايعُو   

باكيعإ يعُو دعؤكَ باكوؿؤػاْعُّ ثايةُثُهعوؤو      وايإ زيَ ؿَنات نُ ػؤيإ ؿواغُٕ يُبُد  طُياْعـِْ ناكو 
و تًَهُآلوبىوِْ ثًاوإ و ٓاةلَتإ ؿا، ًٓٓذا ُٖكؿوو نُٔنُ ٖؤّ ٓعُو سايةُتعُّ ػؤيعإ بعاي      قُكَبايةغِ

)بؤيُ ًَُُٓ ػؤَإ ٖاتىوئ بؤ يُوَكِاْـٕ و ٓاوؿاِْ ُّٓ ٓافَآلُْ ٓىْهُ باونُإ ثًعاويَهِ   :ؿَنُٕ و ؿَيةًَٔ
ِ ُّٓ قوُيَُ يُوتُناًْإ ؿا وَى ُٓوَيعُ نعُ ويوعوبًَوًإ كَِسعِ و بعُمَيِ      ثريو بُهاآلٓىوَ(.  -يعُؿية

ظىيةًَٓٔ. ؿياكَ ػًَلا ةريَت و دىاًََليِ)َىهعا( ػلؤًاوَو َُكَِناًْاِْ بعؤ ٓعاوؿاوٕ و ٖعًض     ؿا-َىهعا
نو تىاْايُنِ يُؿا ًَٖ نُهًَهًٍ ُْيوىاًْىَ كِآّ زيَ بطليَت، ٓىْهُ يُطُكَُّ ُٓو ثايةُثُهوؤو قُكَبايةغِ

 بطلٕ.نُ ُْياْوىاًْىَ بُكَْطاكّ ببُٓوَو كِآّ ٓىوُْ ثًٌَُوَّ ٓاوَنُّ زيَ  ،وَٖايإ تًَـا بُؿّ نلؿووَ
ؿواّ َُُٓ )َىهعا( ٓؤتُ بُكهًَبُكيَو تانى عُهًَوُوَو ًَٖعنّ بُبعُكؿا بًَوعُوَ. بعُؿَّ ثٌعىوؿإ و      

َ بُتًُّٓ نلؿووَو طىتىويُتِ: )ػىؿايعُ َعٔ   ػؤسُهاْـُْوًَُوَ هىثاهِ ػىؿاّ يُهُك ُٓو ًَٖنو باموو
يُّ ثًَت بُػًٌىّ ُٖك ُٖفاكو ةُقريّ بُك قاثِ تؤّ و، ُٖكؿَّ  هُكَِكاّ ُٓو َُٖىو ًَٖنو تىاْا دُهوُيِ

 بُتؤيُ(.ٓاتادِ 
و ًعُكّ و ًعهؤوَ ؿيَعت بعؤ الّ)َىهعا(و ثع ّ        ؿواّ َاوَيُنِ نُّ يُنًَو يُنُٔنإ بُكِووهىكّ

ِ نُ باونِ با ،ؿَيةًَت ؿاْعِ   ْطِ ؿَنات بؤ الّ ػؤّ تانى ثاؿاًوِ ُٓو ناكّ ٓاوؿاُّْ بـاتُوَ يُياكَعُت
يُنعُّ باونًعإ دًَبعُد  ؿَنعات. ٓعُّ       )َىهعا(َ بُػؤًِ و هىوكبىوُْوَ ؿاواناكّ. .ؿا. نُٔناِْ

يعُ؟ نعُوابىو ؿَبعا كيَطانعُ يُطعُأل ٓعُو نٔعُؿا         َُطُك يُو نات و ًىيَُٓؿا ُٖك ػؤّ ْاَؤو ُٖفاك ِْ
ًَوُوَو بطاتُ الّ ُٓو باونُ بُهاآلٓىوَيإ. ُٖك واًِ نلؿ، ُٓوَبىو طُيٌعوُ الّ ٓعُو ثريًَََعلؿَو    بجًَٔ

يُطُيةِ ؿاًٌْت و وت و ويَقيَهِ مؤكّ يُطُألؿا نلؿو َُٖىو كِامو ًًَّْٗٓعُنِ ػؤيٌعِ بعؤ بعاي نعلؿ،      
 ّ ّ يُٓاهعت ؿا ٖعُبىو و   و بُػٌعٓـَ  ثريًَََلؿّ ؿًْاؿيوُو بُهاآلٓىوَ ُٖيةىيَووًَهِ ْاوامَّ دىاصيعُكؿ

 هوَُهاكإ..ؿيةًٓاًِ نلؿَوَ يُهُك كِمطاكبىوِْ يُؿَهت طُزي 
يُثًٍَ وَكطلتِٓ ثُياَِ ػىؿاؿا..  يُ-َىهعا-فيآْآَُُّّ ٓايُتاُّْ ؿَخيىيَُٓٓوَ قؤْاةًَهِ تلّ 
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ۀ  ۀ  ہ       ڻڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ   ڻ  ڻ  ڱگ         ڳ   ڳ  ڳ  ڳ

 .25-22القصص/صہ
 
 -وضـاً-ذْ ٓيَِاُى

طُْر و فيلو كَِوًوبُكم بىو، ض ُٓو ثريًَََلؿَو ض ُٖكؿوو نُٔنُيٌعِ   نىكِيَهِ-َىها-ُٓوَّيُبُك  
ث ّ ؿيةٌاؿو و ػؤًشاأل بىوٕ، ُٖك بؤيَُ يُنًَو يُنُٔناِْ طىتِ: )بابُ ٓعُّ ثًعاوَ بعُنلآ بطعلَ بعؤ      

 نعات، ٓعىْهُ بُكِاهعوِ ثًعاويَهِ     يُوَكِاْـِْ ٓافَيةُناصيإ تانى بُؿَكاَُتِ ُٓو ناكَ بقيَىضيإ بعؤ ؿابعري  
 بًَُٖنو ؿَهجانًٌُ(.

باونُ ثريَنًًُإ واّ ؿَبًِٓ نُ ًٓـّ بَُُبُهوًَهِ ػىامكاوّ ػؤّ ؿَطعات، بؤيعُ بُثُيعُ نُوتعُ     
دًَبُد نلؿِْ ػىاهوِ نُٔناِْ و بؤ ُّٓ َُبُهوَُ َُكدًَهِ ؿاْاو ؿاواّ يُ)َىهعا( نلؿ نُ َاوَّ 

ًىاِْ َُكَِناًْإ بًَت، يُبُكاَبُك ُّٓ ناكََ ؿا يُنًَو يُ نٔعُناِّْ  ًُٖت هاأل ناكيإ يُالبهات و 
زيَ َاكَ ؿَنات، ػؤ ُٓطُك ؿواّ ُٓو َاوَّ ًُٖت هايةُ ؿوو هايةِ تليٍ مياؿ بهعات و يُػنَعُتًإ ؿا   

 ؿَنات.بًَت ُٓوَ ٓانُيُنِ دىإ و ػًَليَهِ مياؿَيُ نُ بؤ ػؤّ 
ثريًَََلؿَنُّ بُد ًَٖٓاو هُكثٌهِّ نلؿ يُهُك ُٓوَّ  َىها ُٓو َُكدُّ ثُهٓـ نلؿو ؿاواناكيِّ

يُُٖك َاوَيُنًإ ؿا ٓاَاؿَيُ يُػنَُتًإ ؿا بًَت واتُ يُ ًُٖت هعايةُنُ يعإ يعُ ؿَ هعايةُنُؿا. ٓعًرت      

                                                 
 
 ْاوُٓيُنُ يُؿَوكوبُكّ نُْـاوّ )عُقُبُ(ويُْنيو نؤتايِ بانىوكًُّوَ. ( )َدٜٔ(: 1)
 )تهاناكّ يُػىؿاّ ثُكوَكؿطاكّ نُ كِيَُٓايًِ بهات بؤ هُك كِآّ كِاهت(.  :واتُ(: ايطبٌٝ عط٢ زبٞ إ ٜٗدٜين ضٛا٤( )2)
( تانى ةُكَايٌوُنُ نىكت ايفاظ( ُٖيُ، نىكت نلؿُْوََ واتُ نُّ و ثىػت نلؿُْوَّ ُْٖـيَو يُبًَقَنإ)اجياشيُّ ٓايُتُؿا نىكت نلؿُْوَ)( 3)

ّ نُ ُٓوَّ ٓريؤى ؿَطًَلِيَوُوَ ُْٓـ نُكتًَهًٌِ زيَ بربِيَت ب ُٓوَّ ًٖض ًوًَو يُبًُٓٔٓو ْاوَكِؤنِ و ناكيطُك بًَت، ثىػت نلؿُْوََ بُو ًًَىَيُ
ا بُػٌعًٓـا  بولِيَوُوَو ثىػوُّ ٓريؤنُنَُ يُُْٓـ ؿَهوُوافَيُى ؿا نىكت ناتُوَ، بُآلّ طُك يُو ؿَهوُوافاُْ بربِيَت ُٓوا َُٖإ ًَٖنّ تلّ يَُاْ

واتُ )ؿيوِ نؤَُيةُ نُهًَو يُهُك ٓاوَنُبىوٕ (، ٚدد عًٝ٘ أ١َ َٔ ايٓاع ٜطكٕٛ)تُؿا بُنىكتِ ةُكَايٌوُنُّ ػىؿا ٖاتىوَْآًًَََت، وَى يُّ ٓايُ
(يعٍ واتعُ) نٔعُنإ َعُكَِناٌْ ػؤيعإ يُٓاوَنعُ       ترٚدإ.. َُبُهت يُ )ٜطكٕٛ: أٟ ٜطكٕٛ أغٓاَِٗ َٚٛاغِٝٗ(و ٓافَأل و َُكَِناًْإ ٓاوؿَؿا(: )

( واتُ )َىها( ػًَلا َعُكَِناِْ ٓعُو ؿوو نٔعُ بًُعُكّ و     )فطك٢ هلُا(، ُٖك يُو ةُكَايٌوُّ ػىؿا ٟ متٓعإ َٛاغُٝٗا عٔ املا٤أؿووكؿَػووُوَ( )
 (. ٜعين ضك٢ هلُٗا غُُٓٗاب ؿَهُآلتُّ ٓاوؿا: )

يُتُ يُهعُك بعىوِْ باًعرتئ هعًُاّ     يُناْـا!! ُّٓ كِهوُيُ ؿَال ُْٓـ ًرييُٓ ُّٓ كِهوُيُو ُْٓـ هاْاًُ يُبُك طىآ(: متػٞ ع٢ً أضتشٝا٤( )4)
)دىاِْ( يُ نُٔنإ ؿا نُ دىاِّْ ًُكّ و سُيايُ، قىكٓاِْ ثريؤميٍ ُّٓ هًفُتُّ ؿياكّهلؿووَ بؤ وَهف نلؿٕ و هوايٌِ ٓعُو نٔعُ بًُعُكّ و    

 ًهؤياُّْ نُ ػؤيإ بُو هًفُتُ بُكمَ كِاماْـؤتُوَ.
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 ..كِيَهُوتٔ.ُٖكؿونًإ يُهُك َُهُيُنُ 
ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳         ھہ  ھ   ھ  ھػىؿاّ َُمٕ ةُكَىويُ: ط

﮸   ﮹ ﮴  ﮵  ﮶            (3)﯀  ﯁  (2)﮺     ﮻    ﮼  ﮽  ﮾     ﮿  (1)﮷ 

         ڭ   ڭ  ڭ  ڭ                   

-26القصص/صىئ  يئ  جب  حب  خب  مئۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  جئ  حئ  ۆۇ  ۇ    ۆ
28.  

                                                 
 
 يهُّ بُٖاوهُكت(. واتُ )يًَت َاكَ ؿَبلِّ(، ) ؿَ( )أْهشو(: )أشٚدو(: 1)
 واتُ ناكَُْـيَهِ بًت يُناكّ يُوَكِاْـِْ ٓافَيةُناصيإ ؿا( ًٌِٓ ًىاْهاكضيإ بؤ بهُيت. ( )تأدسْٞ(: )تهٕٛ أدريّا يٞ(: )2)
 هٓري: هاآلٕ، )ًُٖت هايةُنُ(. ( )سذر(: 3)
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 بةندى دووةم
 ))ثيَػةًبةزيَتى " ًوضـا" و "ٓازوْ"((

َىهعا و ٖاكوٕ ثُياَِ  -ُكَإ بُ "َىهعا" ؿَنات بًَٔت بؤ الّ "ةريعُوٕ" ػىؿا ة -هُكَتاّ ثًَغَُبُكيَوِ  )
"ةريعُوٕ" ةُكَإ  -وت و ويَقيَهِ ًَْىإ "َىها" و "ةريعُوٕ" ؿَكباكَّ ثُكوَكؿطاكيَوِّ ػىؿا  -ػىؿايإ ؿَطُئُْ 

 (ؿَنات بُبًٓات ْاِْ نؤًهًَو بؤ هُكنُوتٔ بؤ ٓامسإ.
 

 ضةزةتاى ثيَػةًبةزيَتى 
نلاوَّ يُػنَُتِ )ثريًَََلؿ(عُنُؿا بلؿَهُك، ثاًإ بُػؤّى  عا( َاوَّ ُٓو ُْٓـ هايةُ ؿياكّ)َىه

(. يُوآ يًُُويَهِ َىباكَى ؿا ػىؿا ضدٝٓا٤ ٖاوهُكَنُيُوَ بُكَو باًىوك بُكِآنُوتٔ تا طُيٌوُٓ نًَىّ )
لََُْعـنات. يعُو   بُٖ -َىهعا –ػىاهوِ وابىو نُ بُ)كيَنو ًهؤ(و )ثًَغَُُكيَوِ( و )ةُكَايٌوِ ػؤّ( 

بُهُكؿا ٖاتبىو وُْيـَماِْ كِوو يُنىآ بهعات، ٖعُك    ناتَُ ؿا )َىهعا( كِآّ زيَ ُٖيةُ بىو بىو و ًُوّ
نلؿو بُٖاوهُكو ػًَناُْنُّ ػؤّ طىت: )يُد ّ ػؤتإ  ؿاو يُؿووكَوَ ٓاطليَهِ بُؿّ يُو دؤكَ سايةُتُّ

ِ بُؿّ نلؿووَو ؿَِٓ بؤٓعُوَّ طلِيَهوعإ بُنؤتعُكَ    سيًَُٓٓوَو يًَلَ دًَطريبٔ، ٓىْهُ وا يُؿووكَوَ ٓاطليَه
يُنُّ( كِيَطاّ ػؤَإ بـؤميُٓوَ، ياػىؿ ػؤَاِْ ث طعُكّ نُيٓعُوَ،    ؿاكيَهُوَ بؤ بًَِٓ تانى )بُكِؤًٓايِ

 يإ ثلهًاك يُنُهاِْ ْنيو ٓاطلَ بهُّ ؿَكباكَّ كِيَطاَإ و كِيَُٓايًُإ بهُٕ بؤ هُك كِآّ ػؤَإ(.
الّ ٓاطلَنُ كِؤًت و ُٖك نُ ْنيو بىوَوَ يُنوُك طىآّ يُباْطًَهِ ػىؿايِ بىو  ًٓٓذا)َىهعا(بُكَو

ُٓوَ َٔ)ػىؿاّ ثُكوَكؿطاكمت( يُطُيةوا ؿَؿويَِ، تؤَ ؿَبًَت يعُّ  -َىهعا-نُ ث ّ ةُكَىو:)كِاوَهوُ ُّٓ
تؤوَ، ٓىْهُ و يُػؤبىكؿًَْهًٍ يُ دًَطُيُؿا ثًَووَناْت ؿا بهًُْت)يُبُك كِيَنّ ًىيَُٓنُ( وَى بُُٓؿَبِ

 ؿايت(. (ط٣ٛتؤ يُؿؤيةِ ثانهلاوَّ)
ُّٓ ةُكَايٌوُ طُوكَيُّ يُػىؿاّ ػؤيُوَ بًوت ؿَكباكَّ َعقؿَّ بعىوٕ بعُ    -َىها-ُٖك يُويٍَ ؿا

ى ػىؿا ث ّ ةُكَىو: )ُّٓ َىهعا َعٔ تعؤّ بعؤ     ثًَغَُبُكو يُُٓهوؤْاِْ ناكوباكَ هُْطًُٓناِْ، ُٖكوَ
بطلَ بُٓانِ يَُُّ بُهلووَ بؤت ؿيَت: َٔ ُٖك ػعؤّ ػعىؿاّ و   ناكّ ثًَغَُبُكيَوِ ُٖيةبقاكؿووَو طىآ 

  ِ يعُو تعؤَ ٖعُك تعُْٗا َعٔ بجُكهعوُو        ْاوّ )اب(يُو ًٖض ػىؿايُنِ ثُكهرتاوّ ؿيهُ دطُ يعَُٔ ْع
طىيَلِايُيةِ َٔ بُ، ُٓوََ بناُْ نُ كِؤفّ قًاَُت بعُب ًٖض طىَاًَْعو ؿيَعت و ؿَبًَعت ٖعَُىو نُهعًَو       

نلؿَوَناِْ بهليَت، تؤَ ًًَُْٖةًت ًٖض ًوًَو ُٓو كِؤفَت يُبريبباتعُوَو كِآّ  ذلاهُبُو ؿاؿطايٌّ يُهُك 
ناكو نلؿاكّ ٓانُت يُثًَٓاوّـا زيَ بطليَت. ُٖك نُهًَهًٍ باوَكِ بُٖاتُٓؿِّ وَٖا كِؤفيَو ُْنات ٓعُوا  

 ػؤّ ًايووُّ هنا هُػوُنُّ ؿَنات(..
    ِ ، وَى ٓعُوَّ ؿاواّ زيَ نعلؿ نعُ    ؿا-َىهععا -ثاًإ ػىؿا ُْٖعـيَو يعَُىعذًنَناِْ ػعؤّ ثًٌعاْ

طؤٓاُْنُّ ؿَهوِ )واتُ ؿاكَؿَهوُنُّ( ةلِآ ؿاتعُ هعُك مَوّ و ػًَعلا ببًَعت بعَُاكيَهِ كِاهعوُقًُّٓ       
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طُوكَو ػؤّ يىوٍ نات و ظىويةًَت و بنويَت و تلي وبًِ غاتعُ ؿيةعِ بًُٓكاًْعُوَ. ٖعُكوَٖا ػعىؿا ؿاواّ      
ًَوعُوَو هعُيلّ نعات ٓعؤٕ كَِْطعِ ؿَهعوِ هعجِ        يعُوَو ؿوايعِ ؿَ   يَّهلؿ ؿَهوِ غاتُ طريةاِْ ًَٓ كّ ب

ًَوُوَو ثلًعٓ  ؿَؿا نعُ وَى َعاْ  و ػعؤك كَوْعُقًَهِ تايبعُتِّ          ًَىَيُى ؿَؿكَوًع ُٖيةطُِكاوَو بًُع
 وَكطلتىوَ..

ًٓٓذا ػىؿا ةُكَاِْ ث ؿَنات نُ ؿَبًَت بعُّ ؿوو َعىعذًنَ طُوكَيُوَ)ؿاكبُؿَهعوُنُّ و ؿَهعوِ     
الّ ةريعُوٕ و ثُياَِ ػىؿاو كِآّ كِاهوِ ث  كِاطُيًَُْت، ٓىْهُ بُكِاهوِ ٓعُو  ًَْىطريةاِْ(يُوَ بًَٔت بؤ

 ثاؿًايُ يُهٓىوكّ ػؤّ ت ثُكِيىَو يُمويةِ و هوُّ ؿا كِؤٓىوَ.
ًَىيوعوِ بُوثعُكِّ         دا يُبُك ُٓوَّ نعاكّ بعُكَو كِوو بىْعُوَّ هعوَُهاكيَهِ وَى )ةريععُوٕ(يٍ ث

عا( ؿاواّ يُثُكوَكؿطاكّ نعلؿ نعُ هعًُّٓ ةعلاوإ نعات بعؤ       يُ، )َىه و ُٓيُْطِ و ٓاوقاضيِ ٓامايُتِ
وَكطلتٔ و يُ ُٓهوؤْاِْ ُٓو ثُياَعُ طعُوكَو طلاْعُ و ؿَكنلؿْعِ ٖعُك ػعُّ و ثُفاكَيعُى يُهعًُّٓ و         
ياكيـَؿَكيٌِ بًَت يُ مَإ كَِواّْى ؿَكبلِيِٓ وتُناّْـا، ُٖكوَٖا )ٖاكوٕ(ّ بلاًعِ يُطعُأل ؿابٓليَعت و    

ّ يُطُياْـِْ ُٓو ثُياَُ قىكهُؿا، ػىؿاَ ُّٓ ْناو ؿاواناكياُّْ )َىهعا(ّ ثُهعٓـ  بًهاتُ ثايةجٌوًَو بؤ
 نلؿو ُٖكِٓ ؿاواّ نلؿبىو ث ّ بُػٌِ بؤ ٓاهإ نلؿِْ ناكَنُّ.

يُّ ٓايُتاُّْ ػىاكَوََ ؿا نُ )ػىيَُٓكّ ػؤًُويوت( ؿَياةىيًََٓوُوَ، ػىؿا وَهفِ هُكَتاّ ثعُياّ  
ـا ؿَنات و بًًَُىَيُى يُطىماكًت و ؿَكبلِيِٓ ب ويَُٓ وَهعفِ ؿَنعات   و بىوٕ بُثًَغَُبُكّ َىهعاّ تًَ

 (ّ ػىؿا ؿَكؿَػات:زبٛب١ٝنُهاّ و ًهؤّ َُقاَِ بُكمّ ثُكوَكؿطاكيَوِ )
﮺   ﮻  ﮼  ﮽  ط ﮶   ﮷  ﮸  ﮹  ﮵   ﮴    ﮳   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ﮲ 

                         ﮾    ﮿  ﯀  ﯁ 

پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ      ڀ   ٺ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ پ  ڭڭ 

ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    (2)ٹ    ٹ        ٿ    (1)ٿ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ 

ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  

ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڱک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ

ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ    ﮲  ﮳    ڻ    ڻ 

﮴  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې     ې  ې  ې  ى  

ىئ   ی            ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      (1)ەئ  ەئ     وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  (3)ى  ائ  ائ

                                                 
 
 كؤفّ قًاَُت.( )ايطاع١(: 1)
 ػُيةهِ بنأْ نُّ ؿيَت. ْاَُويَت ناتِ ٖاتِٓ ؿياكّ بهُّ و( )أناد اخفٝٗا(: 2)
 ثايةجٌوًَو، ياكيـَؿَكيَو.( )ٚشٜسّا(: 3)
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  36-9طو/صيب ی        جئ  حئ  مئ   ىئ    يئ  جب  حب  خب   مب  ىب    ی  ی
 

 خودا فةزًاْ بة )ًوضـا( دةكات بضيَت بؤ الى فريعةوْ
ػىؿاّ َعُمٕ )َىهععا(ّ هعامو ٓاَعاؿَ نلؿبعىو بعؤ ث هعجاكؿِْ ثُياَُنعُّى ٖعَُىو ٓعُو ْعناو            

ؿا  ؿاواناكياًُِْ بؤ دًَبُد  نلؿ يُٓايًُتِ طُياْـِْ باْطُوامؿا، ُٓوَ بعىو )ٖعاكوٕ(ّ بلايٌعِ يُطعُأل    
و ُٓو بلايعُّ بٔعٔ بعؤالّ ةريععُوٕ بعُو َعىعذًنَ و بُيةطعُ         نُ )َىهعا( ػؤّْاكؿو ةُكَاِْ ث نلؿ 

يُى يُ ميهل و ياؿّ ػعىؿا و   بًَُٖناُْوَ. ُٖكوَٖا وكياّ نلؿُْوَ يُوَّ نُ ًٖض هووِ و نَُوُكػَُِ
ؿا ُْْىيَٓٔ. بُآلّ ؿاواّ يَّهلؿٕ نُ بؤ َُبُهوِ طُياْـِْ ثُياّ و باْطعُوام بعؤ هعُك     طُياْـِْ ثُياَِ

ٓىْهُ ُٖك ٓعُوَ نعُ يُهعوُّ و     بٔٔ-ةريعُوٕ-الّايري و كيَبامّ كِاهوِ ػىؿا يُنُّ داك بُتايبُتِ بؤ ٓ
 يُنًٌُ. طىَلِايِو  مؤكؿاكّـا كِؤٓىوَو مياؿَكَِويِ نلؿووَو هُكٓاوَّ َُٖىو بُؿناكّ

و بعُطفواكّ  ًٓٓذا ػىؿا ًَْلكاواِْ ػؤّ )واتُ َىهعاو ٖاكوٕ(ّ كاهجاكؿ بُوَّ نُمؤك بُُْكّ و ًْاِْ 
يُنُّ نُّ بًَوُوَو  ٓاػاوتُٓ يًَُناز و هلوًوِ مؤكؿاكّ ًًَىَهاؿَو ًريئ )ةريعُوٕ( بـويَٓٔ تانى بُّ 

ُٓويٍ بُُْكَِ طىآ بطليَت، بًُهِ وتُنإ بُؿأل و ؿَكووِْ بطُٕ و ٓعُواًٍْ بُوتعُّ دعىإ و ْاهعو     
ت، ُٓوَبىو )َىهعا و ٖعاكوٕ( بُػىؿايإ يُوَ و بُّ كَِْطَُ يُػىؿا برتهًَ بُٔٓ ْاػِ قىآليِ بريو ٖؤًِ

و طىَاصيعإ وايعُ طعُك ٓعُّ ثُياَعُّ ث بطُيعُْري        ؿَتلهري-ةلعُوٕ-ّ وؿكِْـَيِ)ًَُُٓ يُؿيةلَِقِ  طىت
مؤكيُوَ هعناَإ بعـات يعإ مووتعل ؿَهعوُإ زيَ بىوًَعًًََٓت(..ػىؿاَ         يُواُْيُ بُٖؤّ كِم و تىوكَِيِ

ٓعىْهُ   ،)َُتلهٔ يُو ناكَهاتُّ نُوا طىَإ ؿَبُٕ بُهُكتإ بًَعت  يُوَآلَِ ُٓو وتُيُيإ ؿا ةُكَىّ:
 ؿَتاْجاكيَنّ(..َٔ ػؤّ يُطُيةوامن و ؿَبًووِ و ؿَبًِٓ و يُمويةُِ ُٓو 

ًَعلكاوّ ٓعُو ػىؿايعُئ نعُ تعؤَ            ًَُعُ ؿوو ْ ثاًإ ػعىؿا ؿاواّ زَي نعلؿٕ بُ"ةريععُوٕ" بًةعًَٔ: )ٓ
ّ ػؤت ػىاوَْـيَو بًت. دا بعؤت كَِوا ًّْعُ نعُ ْعُوَّ     بُْـَيُنًت يُبُْـَناِْ، ُْى بُث ّ ًٓـؿيعا

"ًٓولآًٌ" بُؿيٌ و نؤيًُ ؿابًَِٓ و ٓاماؿيًإ زيَ مَوت بهعُيت، بعُيةهى ؿَبًَعت ٓعاماؿ و هُكبُهعوًإ      
نُيت، تانى بوىأْ بُ ٓاماؿّ و بُػىاهوِ ػؤيإ يُطُأل ًَُُٓؿا بًَٔ، ُٖكوَٖا َاةِ ُٓوَت ًُّْ ٓاماكيإ 

ىكي و طلإ ؿا و بًإ ُٓوهًًًَُٓوَ. ًََُُٓ بُيةطُّ تُواوو كؤًُٓإ ث يُ يُهُك ُٓوَّ بـَيت يُناكّ ق
نُ كاهجًَلاوئ بُطُياْـِْ ُّٓ وتاُْ بُتؤ.. ٓاًوِ وبُػوًاكيٍ بؤ ُٓو نُهُيُ نُ ؿواّ ُٖم ؿَنُويَت و 

 ؿيًََٓت(..ثُيلَِوّ ؿَنات وباوَكِ بُػىؿاّ تاى و تُْٗا 
 ،بُوإ ؿَنات و ةُكَاِْ ػؤّ نُ ػىؿا،  بُهُكٖاتُنُ بىويهُّ َُُّٓ ثًٌَىوَ بًًَُهِ ؿ

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ     ہ  ہ  ہ      ط ؿَةُكَىيَت:

﯀    ﮿ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳    ﮴  ﮵  ﮶  ﮷    ﮸      ﮹  ﮺   ﮻  ﮼  ﮽   ﮾

                                                                                                                                 
 
 ثٌوِ بًَُٖن بهُ بُٖؤّ ُٓوَوَ. ( اغدد ب٘ اشزٟ:1)
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 .47-42طو/صۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ
 

 "ًوضـا" و "ٓـازوْ" ثةياًى خوداياْ دةطةيةُّ
   ّ  ،"َىهعا" و "ٖعاكوٕ" بُؿَّ ةُكَاِْ ثُكوَكؿطاكياُْوَ ٓىوٕ و ثُياَُنُيإ طُياْعـ، يعُو وتاْعُ

تعُّ ٖعُم ؿَكبعاكَّ ػعىؿا، ًٖٔعِ تعل       طُياْـ ُٓوَ بىو ٓعُو بًَذطعُ يُو   ّ-ةريعُوٕ-بُنُ"َىهعا" 
ْايةًَععت.ػىؿاَ بُٓععُْـ)تايبُشيُْـّ و َىعذًنَيععُنِ بععُؿَك يععًَُٖنو تىاْععاّ َلؤظ(ثٌععوطريّ نععلؿووَ 

ٕ -يُنُ بُكِاهوِ ُٓو ثًَغَُبُكّ ػىؿايُ،ُٖكوَٖا ؿاواّ  ،بؤًايُتِ و بُيةطُ يُهُك ُٓوَّ  نعلؿ -ةريععُو
 ُيُهوري(..)ة ؿا بلِؤٕ بؤ كِآ بـات)بٓى اهلآًٌ(يُطُيةِ

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ػىؿاّ َُمٕ يعُّ باكَيًُعُوَ ةُكَىويعُ: ط   

ڀ  ڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  (1)ٱ 

 .135-134األعراف/صٿ
ثًٌَىوّ ػؤيإ(ّ يُال هُيلو هَُُكَ بىو، بؤيُ يُوَآلَِ  بُػًَىنلاوّ-)َىهعاّ)ةريعُوٕ( وتُناِْ 

ِ  و-َىهعا-نلؿِْؿا ؿَهوِ نلؿ بَُُٓت باكإ  يُنُّ ناكّوتُو ؿاوا و  باي و ػىاهِ ٓانُ يُطعُألنلؿْ
ِ     ّ بُػًَىنلؿِْ ًَْىَايةِ ػؤّ يُناتِ َٓـايةِ ياْعَُ واّ زيَ   ؿا، ؿياكَ ٓعُّ ٖعَُىو َٓعُت و ثًعاوَت

ووك بطليَعت  ؿَػىامٕ نُ ؿَبٌَ بُوَةاو بَُُُٓى بًَت بؤ )ةريعُوٕ( و يُدًاتِ ٓعُّ باْطعُوامَ ػعؤّ بعُؿ    
 بهات.يُُٖك ٖؤيُى نُ وَكِهِ 

ثاًإ )ةريعُوٕ( وَى ُٖك مؤكؿاكيَهِ ُٖيجُكهت و ػؤثُهٓـّ ؿّ )َىها(ّ بُوَ تاواْباك نعلؿ نعُ   
ثًاويَهِ يُطُزي )ةريعُوٕ( نىًوىوَ وبُو ناكََ نُ تاواًَْهِ نىًوُٓ طىْاٖبعاك بعىوَو ْانُويَوعُ بعُك     

 ؿَنات و ًاياِْ ُٓوََ ًُّْ نُ ثلِوثاطُْعـَّ )يُُٓهعوؤْاِْ   كَِظيُتِ ُٓو ػىؿايُّ ؿاواّ ثُكهوِٓ زيَ
 ؿابًَٓت.ُٓكنِ ثُياَِ ػىؿا( بؤ ػؤّ بهات و ػؤّ بُثًَغَُبُكو ًَْلكاوّ ُٓو

ٓعُوَّ ؿووثعات نعلؿَوَ نعُ ٓعُو ٖعُكطًن َُبُهعوِ         ؿا-ةريعُوٕ-يُوَآلَِ ُٓو قواُّْ-َىهعا 
ٌوُنؤيةُيُنِ ثًاؿا نًٌَاوَو ُْيناًْىَ ٓعُوَ ؿَبًَوعُ   نىًوِٓ نابلاّ )ةريعُوِْ( ُْبىوَ، بُيةهى تُْٗا َ

ٖؤّ َلؿِْ، ثاناُّْ ػؤيٌِ يُُٖآلتِٓ ؿا ُٓوَبىو ث ّ طىت: )ًٓـّ َٔ ؿَتلهعاّ هعناّ بعـَٕ يُهعُك     
ُ نىًوًَٓو نُ ُٖكطًن يُوَو ثًٍَ ػؤّ بؤ ٓاَاؿَ ُْنلؿووَ. ُٖك بؤيَُ  ؿَكٓعىوّ و ٖعُآلمت    -ًَوعل -يع

 ثًَغَُبُكيَوِ(.سًهُُت و ماْووِ ث  بُػًٌِ و ُٖيةِ بقاكؿّ بؤ ناكّ يُؿَهووإ. ؿواّ ََُُٓ ػىؿا 
نُ طىايُ بَُٓـايةِ بُػًَىيإ نلؿووَ، طعىتِ: )ٓعُكآ تعؤ     ،يُوَآلَِ ُٓو َُٓت باكاُّْ )ةريعُوٕ(ؿا

َُٓتِ ًِٓ بُهُكؿا ؿَنُيت؟ ٓايا تُْٗا بُػًَىنلؿِْ َٔ يَُٓـايةّـا بُْامو ًْعُُتًَو ؿاؿًًََْت يُناتًَو 

                                                 
 
 هىوكّ يُهُكّ، ًاياِْ ُٓوَّ. ( )سكٝل(: 1)
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ؿا تًَهلِاّ ُْوَناِْ )بٓى اهلآًٌ(ت ؿيٌ و يُػوري نلؿووَ؟ ػؤ ُٓطُك يُتاةِ َٓعـايةًِ ؿا ٓعانُيُنوإ   
يُطُأل َٔ ؿا نلؿبًَت ُٓوا يَُُٖإ ناتـا تا َُٓلِؤ هعُكدُّ كؤيةعُناِْ طُيُنعُّ َعٔ )بٓعى اهعلآًٌ(       

ياكؿَيعُ ؿيةوعُْطِ و ٖعاوماّ و    بُؿَهت هُكًؤكِّ و فيَلؿَهوُيِ فيَل سىنُِ تؤوَ ؿَْايةًَٓٔ، ًٍَٓ بُو ؿ
 باكوؿؤػًإ(..ٖاوٓاماكيامن و هىوكّ يُهُك ٓانلؿِْ 

 ُّٓ وت و ويَقََ بًًَُهِ ؿيهُّ ٓريؤنُنُ بىو نُ ًًهاكّ ُّٓ ُْٓـ ٓايُتُ بىو:
ٱ  ٻ  ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ    ىئ  يئ  جب   حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت   ط

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ 

 .22-18الش راء/صٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ
 

 -خودا-ثةزوةزدطازيَتىوتوويَريَلى ُيَواْ "ًوضـا" و "فريعةوْ" دةزبازةى 
)ةريعُوٕ( ثُياَِ)َىهعا(ّ بًُوًَهِ ْاَؤو ةُكيب ؿاْاو ؿَهوِ نلؿ بُؿََُتعُق و ٌَعت و َعلِ    

ثلهِ: )َعا كّب ايععاغيري(، َىهعاَ بعُ )ةريععُوٕ(و      (ّ ػىؿا و يَُىهعاّ زبٛب١ٝيُهُك ثُكوَكؿطاكيَوِ)
     ّ و ٖعَُىو ٓعُو    ؿَهت و ثًَىَْـَناِْ طعىت: )ثعُكوَكؿطاكٍ دًٗاًْعإ ثعُكوَكؿطاكّ ٓامساْعُنإ و مَو

 ببُٕ(..ًواُّْ يًَُْىاًْإ ؿايُ طُك ًَٓىَ ثُّ بُكِامّ تىاْاّ ػىؿاّ تًاؿا
ايُوَو بُهُكهاًَُّوَ طىتِ: )ُٓكآ طىيَوإ يعُو  بُالّ اليُْطلاّْـا ؿ يُو ناتُؿا ةريعُوٕ ٓاوكِيَهِ 

قواُْيُ؟( )َىهعا(َ بُكَؿَواّ بىو يُوتُناّْـاو طىتِ: )ثُكوَكؿطاكّ ًَٓىَ ثُكوَكؿطاكّ باب و باثرياِْ 
 ؿاُْبىوَ.ثًًًٌٌَٓواُْ( نُ ُٓو ناتُ )ةريعُوٕ( ُٖك يُٓاكاَ 

نُ )َىهععا( ًعًَوُ، ٓعىْهُ     ،يُقُيةُّ ؿايُوَآلَِ ُّٓ وتُيَُ ؿا )ةريعُوٕ( ػؤّ بؤ كِاُْطرياو واّ 
 ِ ؿا طععىتِ: )ػععىؿا  ؿَكبععاكَّ ٓععُْـ َُهععُيُيُنِ ْاؿيععاك ؿَؿويَععت. بُآلّ)َىهعععا(يُؿكيَقَّ وتععُناْ
 ٖؤ ُْـبٔ(..ثُكوَكؿطاكّ ػؤكُٖآلت و ػؤكٓاواو َُٖىو ُٓو ْاوٓاُّْ ًَْىاًًٌْاُْ طُك ًَٓىَ فيلو 

ؿا ؿَكباكَّ ُٓو ؿََُتُق يُّ  نُ ػىؿا تًاّ ،ٕ ؿآََُُ بًًَُهِ ؿيهُّ بُهُكٖاتُنُيُ يُقىكٓا
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ط ًَْىإ )ةريعُوٕ(و )َىهعا( ؿَةُكَىيَت:

چ      چ            چ    چ  ڇ  ڇ       ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    ڃڃ

ڳ  ڱ      ڳژ      ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ

 .28-23ش راء/الصڱ
ًَعو ؿيوًعإ ٓعُوا ةريععُوٕ بعُؿَّ باْطُوامَنُياْعُوَ ْآعًَت و كِووّ زيَ         دا )َىهعا و ٖعاكوٕ( نات

وَكؿَطًَلِيَت ٖؤًـاكيًإ ث ؿا يُهُك ُٓوَّ نُوا ػىؿا هلووًِ بؤ ْاكؿووٕ يُهُك ُٖوايةِ هعناؿاِْ ٖعُك   
 انات.ْنُهًَو يُواُّْ بُكثُكِٓ باْطُوامَنُيإ ؿَؿاتُوَو ثُهٓـّ 

نعلؿٕ، ٓعُواًٍْ ت يعإ     يُو هاتُؿا )ةريعُوٕ( ؿَكباكَّ سُقًكُتِ ثُكوَكؿطاكَنعُيإ ثلهعًاكّ زيَ  
طُياْـ نُ ػىؿاّ ثُكوَكؿطاك ُٓو ػىؿايُيعُ نعُ ٖعَُىو ًعوًَهِ ؿكوهعت نعلؿووَو فيعاِْ بُُْٖعـيَو         
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ياْعُيإ بعُث ّ ٓعُو    يُؿكوهوهلاوإ و َُػًىوقاتِ ؿاوَ و ثاًإ كِيَُٓىوِّْ نلؿووٕ بؤ ثاكاهوِٓ ٓعُو ف 
 ػىيةكاْـووِْ.ًًَىامو ػىاهت و ةُكينَ تايبُتًاُّْ نُيُْاػًإ ؿا 

ثاًإ ةريعُوٕ ثلهًاكّ ؿَكباكَّ ساأل و ناكوباكّ ُْتُوَناِْ ثعًٍَ ػؤيعإ نعلؿ نعُ ؿاػعؤ ٓعًّإ       
تِ بابُتِ ثُكهوبًَت و ٓايا ؿَنُوُْ بُك كَِظيُت يإ هناّ ػىؿا؟ ؿياكَ )ةريعُوٕ( بُّ ثلهًاكَ ويووىويُ

تا)َىهعا( ؿووكػاتُوَ يُْاوَكِؤنِ َُبُهوُ بًُٓٔٓيًُّنُّ ػؤّ، يإ بؤ  ،طفت و طؤنُ بطؤكِيَت بُوَّ
بهات. بُآلّ )َىهعا( يُوَآلَِ ُٓو  ُٓوَّ ؿاواّ ماْوت و ماًْاكيِ يُهُك ُْٖـيَو َُهُيُّ ةُيبِ زيَ

ُوَ بؤ عًًُِ ػىؿاو نُ ُٖك ػعىؿا ػعؤّ   ثلهًاكَؿا ناكّ مآًِْ باكوؿؤػِ ُْتُوَناِْ ثًٍَ ػؤيإ ؿَبات
ؿَماًَْت ًًٓإ ثُكهوىوَو ٓاكَْىوهًإ بُنىآ طُيٌوىوَ؟ ٓىْهُ ماْوت و ماًْاكّ يُو باكَيعُوَ تعُْٗا   

ؿا ًٖض ُٖيةُيُى ْانات و )هعبشإ   (ؿا ْىوهلاوَو ػىؿاَ يُسىنِ و بلِياكّيٛح احملفٛظيُالّ ػىؿايُو يُ )
ُكوَٖا ًٖض نُهًَهًٍ يُبُْـَناِْ ػعؤّ يعُبريْانات يُٖعُك نعات و     ُٓو دؤكَ ًواُْ( ٖ يَُُٖىو-اب

 بىوبٔ.ًىيًََٓو ؿا 
ثاًإ)َىهعا( ُْٖـيَو يًٌُْاُْناِْ قىؿكَتِ ػؤّ بؤ فَاكؿٕ نُ َُٖىويإ بُيةطُٕ يُهُك ودعىؿّ  

   ّ و بُيـَهعت نلؿْعِ بعؤ     ػىؿاو َُٖىو نُهًَهِ فيلو ٖؤ ُْـ ؿَكنعِ ث ؿَنعات، وَى كِاػوعوِٓ مَو
ِ وباكاْـِْ ٓاو يُْ ٓامساُْوَو هُومبىوِْ ُْٓـَٖا دؤكّ كِووَى و طقوطًاو ؿاكو ؿكَػت بُو ٓعاوَو  ػُيةه

 يُنَُ.. بُمَوّفياِْ َلؤظ و ٓافَيةًٍ بُو بُكوبىوَاُّْ مَوّ و بُ ٓاوو 
ی  ی  جئ  حئ     مئ  ىئ  يئ  جب  حب            خب   مب  ىب  يب  جت  حت     خت  مت  ىت  ط

پ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پجح  مح  جخ  حخ  مخ      جس  حس    يت  جث   مث   ىث  يث  حج   مج 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ    (1)پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

-48طو/ص ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ڄڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ
54. 

 "فريعةوْ" فةزًاْ دةكات بةبِيات ُاُى كؤغليَم بؤ ضةزكةوتّ بؤ ئامساْ
ؿّ و هععىوكبىوُْوَ مؤك ٖععُوأل و تُقععُيالّ ؿا نُ)ةريعععُوٕ(باْ  بهععات بععؤ " َىهعععا"بُوثُكِّ كِف

 بىو.ؿا ػُكيو  ؿا و يُّ كِووَوَ مؤك يُطُيةِ باوَكًَِٖٓإ بُػىؿا يًَُْى نؤكِ و نؤَُيةِ ػؤّ
نعُ ٓعُّ باوَكًَِٖٓاْعُ يًُعإ و      ،بُآلّ يُبُك ُٓوَّ )ةريعُوٕ( بُبؤٓعىوِْ ػعؤّ واّ طىَعإ ؿَبعلؿ    

ميًََٓت و تلي و هاَِ يُالّ ػُيةهِ نُّ ؿَناتُوَو كِيَنو ًعهؤّ نعاأل ؿَناتعُوَ، بؤيعُ     ًُونُتِ ؿاؿَبُ
ةُكَاًَْهِ بؤ وَميلَنُّ ػؤّ )ٖاَإ( ؿَكنلؿو ؿاواّ يَّهلؿ تُالكيَهِ بُكمّ بعؤ بًٓعات بًَٓعت تعانى     

 بًٓاهًَت.بلِواًَْت بؤ )ػىؿانُّ َىهعا(و 
ُْبىوَ نُ ًٖىاّ ُٓوَ غىاميَت و بُهاػوُاًَْهِ بًةٓعـ   ؿياكَ)ةريعُوٕ( بُو كِاؿَيَُ ُْةاّ و هاويًهُ

ٓامسإ بُيـَهت نات، بُآلّ بُّ ناكَّ ويووىويُتِ ُٓو طُيُّ ػؤّ ةليى بـات و ُٓواًُيإ بهات تانى 
                                                 

 
 ؤ َلؤظ كَِػواْـووَ.واتُ كِاّ و ٓاهاِْ نلؿووَ وَى بًٌَهُو دؤالُْ، واتُ ػىؿا مَويِ وَى ثًَؼُف و ًىيَِٓ ْىوهذي ب( )َٗدّا(: 1)
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 بؤ ؿكوهت ُْبًَت.-ةريعُوٕ-يُتىاْاّ ًٖض ًو و طىَاًَْهًإ 
تُٓ هُكّ و كِوآًِْ بؤ ٓامسعإ ٓعِّ   ُّٓ ٓاػؤ ةريعُوٕ ؿواّ تُواوبىوِْ نؤًهُنُ و ؿواّ هُكنُو

بُو ػُيةهُّ ٓىاكؿَوكّ ػؤّ كِاطُياْـبًَت؟ كِاظُناكإ و ػاوَْعاِْ )تُةوعري( يعُّ كِووَوَ ٓعُوَيإ بعاي      
  ّ ؿا بىوبًَعت بعُكمّ    نلؿووَ ناتًَو )ٖاَإ( ُٓو نؤًو و تُالكَ بًةٓـَّ تُواو نلؿووَو ًَٖٓعـَّ يعُتىاْا

َ ٓؤتُ هُك باًْقَّ ؿوايري بايةُػاُّْ نؤًعهُنُو ترييَهعِ ٓاكِاهعوُّ    نلؿؤتُوَ، )ةريعُوٕ(يٍ ؿواّ ُٓو
، ًٓٓذعا )ةريععُوٕ(   (1)ؿا)هُكّ تريَنُ( ػىيَٓاوّ بىوَ ٓامسإ نلؿووَ و طىايُ يُناتِ ٖاتُٓوَّ تريَنُّ

 نىًت(.ٖاواكّ نلؿووَو طىتىويُتِ: )ٓاطاؿاكبٔ ُٓوا ػىؿانُّ َىهعاّ 
هِ ؿاهواُْنُ بىو و تُةوريو ًًهاكّ ُّٓ ُْٓـ ٓايُتَُ بىو نُ ُّٓ ُْٓـ ؿيَلَِّ ثًٌَىوَ قؤْاةًَ

ڄ  ڄ   ڄ     ڄ  ڃ  ڃ  ط ؿا ةُكَىويُتِ: ُٓو بًُُّ ؿاهواُْنُ ؿَطًَلُِْوَ و ػىؿا تًاّ

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ       ڍچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چڃ    ڃ

 ڳ ڳ (2)ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگڳ   ڳ

ہ  ھ     ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ںںڱ  ڱ  ڱ   ڱ

 .37-36غءفر/ص (3)ھ  ھ   ھ  ے

                                                 
 
 بًَطىَإ ةريعُوٕ يُوَو ثًٍَ بُؿَهوِ ػؤّ تريَنُّ بُػىئَ كَِْ  نلؿبىو تا بًُٓٔٓو ُٓهًةِ َُهُيُنُ يُو طُيُ بٌاكيَوُوَ. ( 1)
 بَُاْاّ)ابىاب ايوُىات(،واتُ ُٓوؿَكطاياُّْ ٓامسإ و ُٓوكِيَطاياُّْ بُكَوُٓوآ ؿَٓٔ. ()اضباب ايطُٛات(:2)

 )يُْاوٓىوٕ وػُهاكَشيُْـّ(.  :واتُ( )تباب(: 3)
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 يةم بةندى سَى
 ))تيَلؤغاُى " ًوضا" و طةهةكةى((

باوَكِؿاكيَهِ  -ػؤ كِاطلتِٓ "َىهعا" و ًىيَٓهُوتىاِْ  -َىعذًنَناِْ "َىهعا" وباوَكًَِٖٓاِْ هًشلبامَنإ )
 (بُػؤوَ ْاميِٓ ةريعُوٕ.-باوَكِؿاكَنُ باْطُوام بؤ كمطاكّ ؿَنات  -ُوَ بَُٓايةُّ )ةريعُوٕ( ٖؤمَنُّ بُٓاطا ؿيًََٓو

 

 ًوعجيصةكاُى " ًوضـا" وباوةزِٓيَِاُى ضيحسباشةكاْ
      ِ يُنعُّ( نُوتعُ    ٌَوىَلِّ ًَْىإ "ةريععُوٕ" و " َىهععا" يُهعُك )َُهعُيُّ ثُياَعُ ػعىؿاي

ُى بؤ هُغياْـِْ كِاهوِّ قوُناِْ غاتُ قؤْاةًَهِ تىْـتلَوَو )ةريعُوٕ( ؿاواّ يُ "َىهعا" نلؿ بُيةطُي
كِوو. "َىهعا"َ ػًَلا يُو ناتُؿا ؿاكؿَهوُنُّ ؿَهوِ ةلآؿايُ هُك مَوّعى يُنوعُك بعىو بعُو َعاكَ      
طُوكَيُّ نُ بُِكاهوِ ؿَدىوآليعُوَو نعُي طىَعاِْ يُدىويةعُ وبناوتٓعِ ْعُبىو، ٖعُكوَٖا "َىهععا"         

ٓطُ بُتًٓاُّْ ثًٌاِْ ؿإ نعُ تَُاًآعًًاِْ هُكهعاّ    و ثلً ؿَهوًٌِ يُطريةاِْ ؿَكًَٖٓاو بُو هجًَوِ
 ؿَنلؿ.

و بُآلّ بُٓاْكُهت و بُؿََاكطريِّ ػؤيإ بُكؿَواّ  ةريعُوٕ و ؿَهت و ثًَىَْـَناًٌِْ ُٓوَيإ بًِٓ
بىوٕ يُهُك بُؿكؤػووُٓوَّ "َىهعا" و، ُٓو ؿوو ؿياكؿَيًُعًإ بُهعًشلو ُٓةوعاُْبامّ ؿاْعا، يعًَُْى      

إ ؿَكباكَّ "َىهعا" نلؿو ث يإ يُهُك ُٓوَ ؿاؿَطعلت طىايعُ ٓعُويٍ هعًشلباميَهِ     ػؤًًإ ؿا كِاويَقي
ًاكَمايُو َُبُهوِ يُّ هًشلبامًَُّ ؿَكنلؿِْ َُٓاُْ يُػانِ )ًَول( تانى ػؤّ بهعات بُثاؿًعاّ   

 ووآلتُنُيإ.
ويَعقناكو  ًٓٓذا )ةريعُوٕ( يُو كِاويَقناكاُّْ ػؤّ ثلهِ نُ بؤ َُهُيُّ "َىهعا" ِٓ بهُٕ؟ ٓعُو كِا 

ثًاوَاقىوآلُّْ ٓىاك ؿَوكيٌِ ٓاَافَّ ُٓوَيإ بعؤ ةريععُوٕ نعلؿ نعُ بعؤ َاوَيعُنِ تعليٍ )َىهععا         
وبلانُّ( يُالّ ػؤيإ بًًَٗةُٓوَ ُٖتا ؿًََْلٕ بُؿواّ هًشلبامَناِْ ػؤيإ ؿاو يُهُكاْوُكّ )ًَول(عُوَ 

ـَٕ. ٓعىْهُ طعُك ٓعُو    نؤيإ بهُْعُوَ تعا يُبعُكؿَّ )َىهععا(ؿا ٖعَُإ هعًشلّ وَى ٓعُو ثًٌعإ بع         
َىعذًنَيُّ "َىهعا" ثًٌاِْ ؿابىوٕ و نُ ُٓوإ بُهًشليإ ؿاؿَْا، ُٖك نُهًَهِ ؿّ َُٖإ ٖىْعُكّ  
ٓاوا ثًٌإ بـات و تىاْعاّ ٓعُوَّ ٖعُبًَت، ٓعُوَ بًَطىَعإ َىعذًنَنعُّ )َىهععا( يعُباك ؿَبعات و          

 باْطُوامَنًُِ ثىوُٓأل ؿَبًَوُوَ. 
يُ َُٖىو اليُْطلو نعاكطىماكاِْ بعؤ هُكاْوُكّ)ًَوعل( ْعاكؿ بعُؿواّ      )ةريعُوٕ( بُث ّ ُٓو بريوكِا

هًشلبامَناِْ ووآلت ؿا و فَاكَيُنِ مؤكيإ زيَ طُياْـُْ نؤًهِ ثاًا بؤ بُكبُكَناِْ نلؿِْ)َىهععا(.  
بُآلّ ثًٍَ ُٓوَ ؿاوايإ يُ ةريعُوٕ نلؿ نُ نلآيُنِ مؤكيإ ثّبـات طُك بُهُك)َىهععا(ؿا هعُكنُوتىو   

ؿا. )ةريعُوٕ( بُو َُكدُ قايعٌ بعىو و ثعُضياِْ ثع ؿإ نعُ تُْاْعُت ؿَياْهعات         ّ هًشلبامّبٔ يُناك
 يُػؤّ.بُنُهاِْ ْنيو 

دعع ّ باهًٌععُ يععُو هُكؿََُؿا)هععًشلو ُٓةوععاُْناكّى داؿووطععُكّ( بايععُػًَهِ طععُوكَيإ       
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 ِ إ ؿَؿاو ػععُآلتً’يععُنِ تايبععُتًًإ ثعع  يُووآلتِ)ًَوععل(ؿا ٖععُبىوَ و ثاؿًععاو هععُكنلؿَنإ طلْطعع
بُهعععًشلبامإ ؿَبُػٌعععِ. ٓاهعععُواكّ ٓعععُّ ؿياكؿاْعععُ يعععُّ ؿوايًاْعععُؿا يُاليعععُٕ ؿَمطعععاّ        

 ًىيَُٓواكْاهِ)ًَولّ(يُوَ ؿؤمكاوُْتُوَ. 
نععلاو بععؤ ثًَععو طُيٌوِٓ)هععًشلبامَناِْ ةريعععُوٕ(و )َىهعععا(ٖاتُ ثًٌَععُوَو   واؿَّ كِؤفّ ؿيععاكّ

اِْ ثًَعو طُيٌعوُٓنُو بًًٓٓعِ هعًشلو     دَُاوَكيَهِ مؤكيٍ يُػُيةهِ ُٓو ووآلتُ باْطهلابىوٕ بؤ َُيـ
ّ    ّٜٛ ايص١ٜٓداؿوو، ُٓو كِؤفََ بُكِؤفّ ػؤكِاماْـُْوَ) ّ  ( ْاهعلابىو، واَ ؿاؿَْليَعت نعُ بعُكِؤفّ)وَةاؿاك

ُ  (1)كِووباكّ ًٌْ نعُ  بعىوَ يعُو مََاُْؿا،)َىهععا(     ( ْاوبلابًَت، ُّٓ كِؤفََ طُوكَتلئ دُفِْ ٓعُو طُيع
يإ ثلهِ: )ٓايا يُنُّ داك ًَُُٓ ؿَهعت بعُ    هِ نىكتِ ًَْىاًْإ ؿا زيَو ويَقيَ هًشلبامَناِْ بًِٓ يُ وت

هىوكبىو يُهُك ُٓوَّ ؿَبًَت ُٓوإ يُنُّ داك هًشلّ ػؤيإ (َىهعا)صيايٌِ هًشلَناصيإ بهُئ يا تؤ؟(
 بـَٕ.ثًٌإ 

ُو ُٓو نُكَهُناِْ ُٓواًٍْ ُْٓـ طىكيى و ؿاكؿَهوًَو بىو و َُٖىويإ ةلِآ ؿايُ هُك هُنؤّ ًاْؤن
دًَطايُيإ )بُث ّ هًشلّ ػؤيإ( ثلِنلؿ يَُاكّ َُُٖدؤك بعًَُْلو َع و طعُوكَو بٔعىونًاُْوَ، ٖعُتا      

ؿَطُيعُْٔ،   َىهعاو ُٓو دَُاوَكَّ يُوثًٍَ ٓاَاؿَبىوٕ وايإ ؿَماِْ ؿئَ و ؿَٓٔ و ؿَدىويةًَُٓوَو ٓاماك
 يًٌَّٓت.ؿيةُكِاون يُنِ مؤكيإ ُٖك بؤيَُ ػُيةهُنُ يُؿضيُِْ ُٓو َُٖىو َاكَ مؤك تلهإ و هاّ و 

ؿياكَ ةريعُوٕ و طُيُنًُِ بُوَ ًعاؿو ؿيةؼعؤَ بعىوٕ و ؿيةًٓعا بعىوٕ يُهعُكنُوتِٓ هعًشلبامَنإ        
بعُآلّ  . .بًاْبعُميًََٓت. و)بُؿيـو بؤٓىوِْ ػؤيإ(وايإ ؿَماِْ َىهعا ْاتىاًَْت بُكاَبُكيإ بىوَهعوًَت و  

َهوُنُّ ػؤّ ةلِآ ؿاتُ هعُك مَوّ، ٓعُويٍ ةعلِآّ ؿاو    نُ ؿواّ ُٓوإ ؿاكؿ ؿا-َىهعا-بُػىؿا هلوًِ 
ًَعلا نُوتعُ قعىت ؿاْعِ ٖعَُىو َاكَنعاِْ ٓعُوإ و           ًَعلا ػ ؿَهبُد  يُوآؿا بىو بُ َاكيَهِ طعُوكَو ػ

 نلؿَوَ.ؿا ثىوُٓأل  و ةلِوةًًَةًَهًإ يُناكّ هًشلبامّ يَُاوَيُنِ نُّ ؿا َُٖىو ؿكؤو ٓاوبُهوِ
ىكَِاو هًشلبامَناًٍْ بؤيإ ؿَكنُوت نُبُكِاهوِ ُٓوَّ)َىهعا( ةريعُوٕ و طُيُنُّ مؤك هُكيإ ه

ِ   ؿا ُٖكطًن هًشل ِْ ُٓزلاَِ  يُو هًشل ْاتىاًَْت كِؤيةِ ٓاوا بطًَلِيَت، بُيةهى ُٖك تًُْا ًَٖنيَهعِ ػعىؿاي
 يُ نُ ؿضيُِْ ٓاوا صيايٍ ؿَنات، ُٖك بؤيَُ هًشلبامَنإ يُوآؿا نلِْىوًًإ بؤ ػىؿا بلؿو طىتًإ )ٓعُوا 

 ًَُُٓ باوَكَِإ بُػىؿاّ ثُكوَكؿطاكّ دًٗاًًْإ ًَٖٓا، بُػىؿاّ َىهعاو ٖاكوٕ(.
يععُوَ بععؤّ كِووٕ بععىوَوَ نععُ بًَطىَععإ يععُّ كِآو كَِمسععُّ كِؤفّ    ةريعععُوًٍْ بُٓععانّى ؿيةًٓععايِ

ِ (ؿا )َىهعا(ّ بؤ ُْبُميَٓلاوَ، بُيةهى ش١ُٜٓٓفِْ) ّ -َىهعا -ؿا يُكِاهعو بُماْعـووَ، بعُآلّ ويوعوِ     ٓعُو
ُمئ و ًهووِ ثُكؿَثؤَ نات و الكِّ يُهُك بهات، بؤ ٓعُّ َُبُهعوَُ ب ًعُكَاُْ بُٖعَُىو     نُب

هًشلبامَناِْ طىت: )َىهعا ػؤّ طُوكَو َاَؤهواّ ًَٓىَيُ يُهًشلؿاو ُٖك ػؤّ ةًَعلّ هعًشلباميِّ   
لِاّ )ةريعُوٕ( ويَع . .يُْاوبلؿ(.نلؿووٕ، بؤيُ بُهُكتإ ؿا هُكنُوت و بُهًشلَنُّ ػؤّ هًشلّ ًَٓىَّ 

تا ُٓو كؤفَ هعًشلبامَناِْ ْعُؿيبىو.    ،نُ)َىهعا( ُٖكطًن ُٓواِْ ُْْاهًىَو ،ُّٓ قوُيَُ ٓاى ؿَيناِْ

                                                 
 
 بُكطِ يُنُّ. ) وَكطًَل(.  )املعذِ ايٛضٝط(ًَولع ( ؿاؿَْليَت، بلواُْ قاَىهِ -يإ بُكِؤفّ )ًهاْـِْ بُكبُهوِ نُْـاو يُ( 1)
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بُميى و ؿؤكِاو ًٌَُُٖ ثاهاويَهِ هُيلو هعَُُكَ بعؤ ػعؤّ     ِيُ نُ َلؤظ دا ؿياكَ طىَاًٌِْ ت ؿا ِْ
 ؿيًََٓوُوَ.

نعلؿو ًَٖعنو مَبعلّ ناكيطعُكّ ػعؤّ      )ةريعُوٕ(ؿواّ ُٓو قوُيُ بُتىْـّ ُٖكًَُِّ يُهًشلبامَنإ 
 بهُٕ(.ثًٍَ ُٓوَّ ؿاواّ َؤيةُت ئَُ  ًَٖٓا-َىهعا-بُثًٌإ ؿإ و ث ّ طىتٔ )ُٓكآ ٓؤٕ باوَكِتإ 

و ُٖيةوعىوكِاْـِْ كَِوتعِ ًٓعـكاى و     ُٖيةوىنُوتبُّ قوُيُّ ؿوايٍ ػؤّ وا ؿَيُْطاْـ طىايُ َاةِ 
ووْعِ ُٓواًٌْعُوَ ؿَنعات، ٖعُكوَٖا ػؤيٌعِ وا      َُعليفُياِْ ُٖيُو ٖعُك ػعؤّ كَِةوعاك بعُْاػِ ؿَكو    

ؿَكؿَػوت طىايُ ػُكيو بىوَ كِآّ ُٓو باوَكًَِٖٓاُْيإ ثّبـات، بُآلّ ُٓوإ بُو باوَكًَِٖٓاُْيإ تاواًْعإ  
ثاًإ ُٖكًَِعُّ ؿَهعت بعلِئ و قعاض     ُْػىاهوىوَ. ٓىْهُ ثًٌَرت َؤيةُتًَهًإ يُ)ةريعُوٕ(  ،ُٓزلاّ ؿاوَ

 ؿاكػىكَاوَ.يُ ُٖكًَُِّ يُقُْاكَؿإ و ُٖيةىاهًًٓإ بُيكُناِْ  بلِيِٓ يَّهلؿٕ، دطُ
هُكَِكاّ ُّٓ َُٖىو ُٖكًَُِو طىكًَِعُيَُ هعًشلبامَنإ تؤمقايةًَعو يعُو باوَكًَِٖٓاْعُيإ ثاًعطُم       
ُْبىوُْوَ، بُيةهى طىتًإ: )ًَُُٓ بؤ الّ ثُكوَكؿطاكَإ ؿَطُكِيًَُٓوَو هناّ تؤَ تُْٗا يُبُك ُٓوَيُ نعُ  

نلؿ و ًَهُِٓ بُيةطُو ًٌْعاُْ كِووٕ و ٖعُم ؿَكػعُكَناِْ ػعىؿاّ      صيإ بَُىهعا ًَٖٓاو بلِواَإ ث ًُٓا
 بىئ(..ػؤَإ 

ًٓٓذا ُٓو باوَكِؿاكَ تاماُْ بُؿَهوِ ؿوعاو ثاكِاُْوَوَ كِوويإ يُقاثِ باكَطاّ ػىؿانلؿو يُْناناًْإ ؿا 
ك و طُوكََإ ثع  ببُػٌعُ بعؤ بُكطعُطلتُٓإ     يُنِ مؤ طىوتًإ )ُّٓ ػىؿاّ ثُكوَكؿطاكّ ًَُُٓ ٓاكاَِ

 سياصيليًَٓت(.يُهُك هناناِْ ةريعُوٕ وبًَُهُِٓ تُواوو ػؤتُهًًِ ناكّ َُٖىو كِيَواو كيَبامَنُت 
َُُّٓ ثًٌَىوَ طًَلِاُْوَّ ُٓيةكُيُنِ تلّ ؿاهواُْنُو ًًهاكّ ُّٓ ٓايُتاُْبىو نُ ُّٓ بًُُّ 

ٿ  ٹ  ٹ              ٹ  ٹ     ڤ  ڤ    ط كؿطاك تًايإ ؿا ةُكَىويُ:ؿاهواُْنُ ؿَطًَلُِْوَو نُ ػىؿاّ ثُكوَ

ڤ  ڤ        ڦ  ڦ ڦ ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک     (1)چ  ڇ  ڇ  ڇ

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں    (2)ک  ک   گ  گ

ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے    ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ

﮾  ﮿ ﯀    ے  ۓ  ۓ ﮲   ﮳ ﮴   ﮵  ﮶ ﮷    ﮸  ﮹  ﮺ ﮻  ﮼  ﮽ 

                   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ﯁  

ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی          ی  ی  ی   جئ  حئ   

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ىئ  يئ  جب   حب  خب     (3)مئ

                                                 
 
 )االًلاف( واتُ )ثًاو َاقىوآلٕ و نُهاِْ ْاهلاو و ػاوَٕ ثًُو ثايُّ نؤَُآليُتِ(. ( )املأل(: 1)
 واتُ ناكَنُّ ؿواغُو بًًًَٗةُوَ.  ( )أزد٘(:2)
 بُهُكًىكِّى مَيًًِ طُكِاُْ ؿواوَ و ؿؤكِاْـًْإ. ( )اْكًبٛا ؾاغسٜٔ(: 3)
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ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤڤ    (1)ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ        چ    (2)ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  

 ..126-136األعراف/ص(3)ک
 
 

 و غويَِلةوتواُى -ًوضـا-خؤزِاطستِى
بًَُٖناُّْ نُ )َىهعا( ثًٌعاّْـإ، بًّٓعى بعُآلّ ٖعُك     )ةريعُوٕ( بُٓاوّ ػؤّ ُٓو بُيةطُو ًٌْاُْ 

نعلؿٕ. نُهعاِْ بعُْاو ثًاوَعاقىوألو      و ْهىويةِ ؿاو هىوكبىو يُهُك الكّ بُكؿَواّ بىو يُنفلو ب باوَكِيِ
)اًلاف(ّ طُيُنًُِ هُكمٌَْوًإ نلؿ يُهُك ُٓوَّ ٓاوّ ْىقاْـووَ يعُو ؿياكؿَيعُّ نعُوا )َىهععاو     

ؿا ؿَثُكهذي و بُّ ٖؤيًُُوَ)ثُكهوِٓ ةريعُوٕ و ػىاوَْعـَناِْ(يإ ةعُكاَؤَ   ًىيَٓهُوتىاِْ( تُْٗا ػى
 بىو.نلؿووَ. بُكاّ ُٓو )طُوكَ ثًاواُْ( ُٓوَ ٖؤناكيَهِ تًَهـإ و ةُهاؿّ هُك مَوّ 

نُ طىتِ: )ٓعؤٕ ٓعاويإ زيَ ؿَْعىوقًَِٓ؟     ،ُٓوَّ ؿا يُهُك ةريعُوًٍْ ُٓواِْ ًَُٖٔ نلؿَوَو بُيةًَِٓ
ٓعًرت ؿَهعوِ نعلؿ     نىكَِناًْعإ بهعىفّ و ٓاةلَتُناًٌْعًإ بعؤ نؤياليعُتِ بًًَٗةُعُوَ(.       ؿَبًَت ٖعَُىو 

 نُوتُ هناؿإ و ُٓوهاْـُْوَّ ػُيةهِ.  بُدًَبُد نلؿِْ ُٓوُٖكًَُِ ْايُباكَّ و تىْـتل
بًَطىَإ )بٓى اهلآًٌ(يٍ ههاآلّ سايةِ ػؤيإ يُالّ )َىها( نلؿ يُهُك ُٓوَّ ُْٓـَ نُوتىوُْتعُ  

ؿاواّ يَّهلؿٕ ٓاكاّ بطعلٕ يُهعُك ٓعُو بُآليعُّ      "َىها"َ-ةريعُوٕ-يُكِاؿَبُؿَكِّ و هوَُِ بُك موية
تىوًًإ بىوَو تُْٗا ثٌت بُػىؿا ببُهذي و ؿاواّ نؤَُى و ياكَعُتِ يَّبهعُٕ. ثُضياًٌْعِ ثع ؿإ نعُ      

      ُ ٓاماكّ بعُآلو  ُٓطُك ُٓوإ بُتُقىاو ثاكيَنناكو يُػىاتلي بٔ ُٓوا هعُةلامو ٓعاماؿ ؿَبعٔ. بعُآلّ َُٓعُ يع
ْاكَِسُتًُّناًْاِْ نُّ ُْنلؿَوَ، بُيةهى بُةَُباكًُّوَ طىوتًإ: )ًَُُٓ يُثًٍَ ٓعُوَؿا بعُّ ثُياَعُوَ    
بًًَت بؤ الَإ، ٓاماك ؿَؿكائ، وَى ٓؤٕ ؿواّ بىوًٌْت بُ ثًَغَُبُك ُٖك ٓعاماك ؿَؿكيَعري(. )َىهععا(َ    

يُتإ يعُنىةلو طعىَلِايِ(    و تُقىاو )ػؤثاكيَنّٖاوػَُّى ٖاوهؤمِّ بؤ ؿَكبلِئ و ث ّ طىتٔ: )ًَٓىَ بُ
تهاو ْنا يُ الّ ػىؿاّ ثُكوَكؿطاكتإ بهُٕ بًُهِ ػىؿا ؿوفَُٓنُتإ يُْاوبُكيَت و بواْهات بُ دًٌَٓري 

و يُو وآلتُّ بُيةًَِٓ ث ؿاوٕ، ثاًإ ؿواّ ََُُٓ تاقًوإ بهاتعُوَو ببًًَٓعت و )ببًعٓٔ( ض     يُهُك مَوّ
 ّ ؿَؿَٕ و، تا ثاؿاًووإ بـاتُوَ يإ هناتإ بـات يُهُكيإ..ناكو نلؿَوَيُى ُٓزلا

                                                 
 
 واتُ ةلوةًأل، تُةلَؿإ، ُٓواًُناكّ. ( )املهس(: اشبداع: 1)
 خ ؿا، يإ بُثًَُٔواُْوَ.: يُ ُٖك اليُى يُاليُناِْ دُهوُوَ، وَى بلِيِٓ ؿَهوِ كِاهت يُطُأل بلِيِٓ قآِ ُٓ( )َٔ خالف(2)
يُوًُّ )اهالّ(عُوَيُ واتُ ػؤتُهًًِ نلؿِْ َلؤظ بُطًإ و دُهوُ و ُٖهت و ُْهوُناًُْوَ بعُػىؿاو ػؤيُنالنلؿْعُوَّ بعؤ    ( )َطدًُني(:  3)

 ػىؿا و ًٖض ػىؿاو ثُكهرتاويَهِ تل دطُ يُ )اب( ُْثُكهوًَت و يًُٖض كِوويُنُوَ ؿاًْإ ث  ؿاًَُْْت. 
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﮵   ﮶  ے   ھ ﮴   ﮼      ﮷ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮺   ﮻  ﮸  ﮹ 

           ﮾  ﮿  ﯀  ﯁       ﮽ 

 -127 / األعراف ص      
129 . 

 باوةزِدازيَلى بِةًاهَةى )فريعةوْ( ٓؤشةكةى بةئاطاديَِيَتةوة
ًىيَٓهُوتىاِْ بُو ًًَىَ ببًًَٓت، بؤيُ  و-َىهعا-نُؿا َُْا  )ةريعُوٕ( ِٓ ؿّ يُ سُوهُيةُو تىاْاّ

ٕ ؿاْإ بؤ نىًوِٓ "َىهعا" و يُكيٌُ ًَٖٓاِْ ُٓوَّ بُتًَهـإ و ػؤّى ٖؤمَنًُِ ؿَهوًإ نلؿ بُثًال
 ْاوؿَبلؿ(.. ػىؿاّ َُمٕ يُّ باكَيُوَ ةُكَىويُ: ةُهاؿيإ

پ     ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ     ٺ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پط

 ..26غءفر /صٿ  ٿ  
ِ كِآ و ًىئَ بعىوٕ يُػؤهعامؿإ ؿا بعؤ    و طؤكِ نلؿِْ بريوكِا و ؿاْاْ دا ناتًَو َُٖىويإ هُكقايةِ ٓاأل

نىًوِٓ )َىهعا(، ثًاويَهِ ًُٓإ ؿاك يُبَُٓايةعُّ )ةريععُوٕ( نعُ ًُٓاُْنعُّ ًعاكؿبىوَوَ، ويعقؿإ و       
ؿَنات و -َىهعا-يُو ٓامايُتًُّوَو بُكِووِْ بُكطلّ  ةريَتِ دىاصيُكؿاُّْ ؿَبنويَت و بُوثُكِّ ٓاوقاضيِ

  ُ ٕ    بُٓاًهلا ث يإ كِاؿَطُيعًَُْت نع يُبعُك ٓعُوَّ ؿَيةًَعت )اب ثُكوَكؿطاكَعُ(      )ْابًَعت ثًاويَعو بهعىف
  ٕ -بُتايبُتًٍ نُ بؤ ُّٓ )وتُيُّ( ُْٓـئ َىعذًنَّ يُهُك كِاهوطؤيِّ ػؤّ ًَٖٓاوَتُوَ، ػعؤ طلضيعا

طُك ُٓو ؿكؤَ بهات ُٓوا مياًَْو بًَُٓىَ ْاطُيًَُْت، بُآلّ ُٓطُك كِاهعوطؤبًَت ٓعُوا تىوًعِ    -واّ ؿاًَْري
 و يُو هناياُْ ؿَبٔ نُ ٖؤًـاكيِّ ث ؿاوٕ يُهُكيإ(.ُْٖـيَ

ُٖكوَٖا ُٓو ثًاوَ باوَكِؿاكَ بُٖؤمَنُّ طىت: )ًَٓىَ ُٓطُكِٓ َُٓلِؤ ػاوَِْ ؿَهُآلت و ًَٖنيٍ بعٔ  
 ؿا، ُّٓ ن  ؿَتىاًَْت هناّ ػىؿاَإ زيَ ؿووكػاتُوَ ناتًَو بُكَو كِووَإ ؿَبًَوُوَ(. يُمَوّ

وِ ُّٓ ثًاوَ باوَكِؿاكًَِ نلؿو ًٓـيعاّ ٓعُوَّ بعؤ ػعؤّ ؿَنعلؿ طىايعُ      نُِٓ )ةريعُوٕ( بُكُٖيةو
 ّ طُيُنُّ ؿَنات بؤ هُك كِآّ كِاهت و بُد . كِيَُٓايِ

ؿا هناّ هُػوِ ػىؿا و مَبعلّ   يُؿكيَقَّ وتُناِْ-ةريعُوٕ-ثاًإ ثًاوَ باوَكِؿاكَنُّ ًَْى بَُٓايةُّ
ُٖك يُؿًْاؿا طعُالِْ ثعًٍَ ػؤيعإ بعُٖؤّ نعلؿَوَ       ناكيطُكّ يُّ ؿًْايُؿا بُبري ؿَػووُٓوَ، وَى ٓؤٕ

ْابُد  و ْاًرييُٓناًْاُْوَ تىوًِ ُٓو هنا هُػوُ بىوٕ و نُوتىوُْ بُك كِم و ػُ ِ ػىؿا. دطُ يََُُ 
يُ هناّ ؿفواكّ كِؤفّ ٓاػريَتًٌِ ٓاطاؿاك نلؿَوَو، ُٓو كِؤفَّ  نُ ب باوَكِإ ٖعُويةِ ٖعُآلتٔ يُؿَهعت    

 آلّ ًٖض ؿَكوامَيُنًٍ بؤ ُٖآلتٔ يُو هنايُ بُؿّ ْانُٕ.هناّ ػىؿا ؿَؿَٕ و بُ
ُّٓ ثًاوَ باوَكِؿاكَ يُبًًَُهِ ؿيهُّ وتُناّْـا ُٓوًَِ بُياؿًَٖٓاُْوَ نعُ باْطعُوامّ ثًَغَُبعُكإ    

   ِ يعُ، بعُيةهى    بُؿكيَقايِ ًََقوو يُٓاكاؿابىوَو ُّٓ باْطُوامَّ )َىهعا(َ َُهُيُيُنِ تعامَو كينثعُكِ ْع
ًَغَُبعُكَيوّى هعُغياْـِْ كِيَطعاّ ِكاهعوُوَ بعؤ الّ بعاوو        يُوَوبُك )يىهف (يٍ بُو بُيةطُو ًٌْعاْاُّْ ث
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باثرياْوإ ًَْلكاوَ و ُٓواًٍْ طىَاًْإ يُكِاهوِ وتُناِْ ؿَنعلؿو تُْاْعُت ناتًَعو نؤٓعِ ؿوايعِ نعلؿ،       
ّ     -يىهف-ؿَياْطىت )ًٓرت يَُُوال ؿواّ بعؤ كووٕ   ػىؿا ثًَغَُبعُكيَهِ تعل ْاًَْليَعت(، يُؿوايّعـا ٓعُوَ

و هُك زيَ تًَو ٓىوٕ. ٓعىْهُ ناتًَعو يعُكِآّ     نلؿُْوَ نُ ُّٓ ُٖيةىيَووُ ػلاثُيإ ؿَبًَوُ ٖؤّ طىَلِايِ
   ِ ّ ًٖـايعُت كِؤًعٔ ْاناتعُوَو ؿيةًعإ يعُوَٖا كيَطايعُى        كِاهت الؿَؿَٕ ػعىؿاَ ؿَكووًْعإ بعُكِووْان

 وَكؿَطًَلِيَت.
نُو واتاو ًًهاكّ ُّٓ ٓايُتاَُْ بىو نُ ػىؿا تًايإ َُُّٓ ثًٌَىو طًَلِاُْوَّ بًًَُهِ تلّ ُّٓ ٓريؤ

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ؿا ةُكَىويُ: ط

ڑ  ک  ک  ک  ک    ڑڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڎڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ         ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    گگ       گ

﮵   ﮶ ﮷   ﮸   ھ  ے   ھہ  ھ  ھ  (1)ۀ  ہ  ہ   ہ ﮴    ے   ۓ  ۓ     ﮲  ﮳ 

﯁              ﮽   ﮾       ﮿  ﯀  ﮼   ﮺   ﮻              (2)﮹ 

ی  ی    (3)           ڭ  ڭ   ڭ  ڭ      ېئ  ىئ  ىئ  ىئ        

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  خب  مب   ىب  يب  جت  حت  خت     مت     حبجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب    (4)ی  ی

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ    ٺڀ   ڀ  ڀ ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  

 . 34-28غءفرصڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ٹٹ
 

 
 باوةزِدازةكة باُطةواش بؤ زِشطازيى دةكات

ؿاو ُٓو ثًعاوَ بعاوَكِؿاكََ بعُكؿَواّ بعىو يعُباْ        ةريعُوٕ و طُيُنُّ مياتل كِؤٓىوبىوٕ يُطىَلِايِ
ِ  نلؿًْإ بؤ هُك كِيَطُّ ُٖم و كِاهت و كَِوإ،  بؤ ُّٓ َُبُهوُ ٓاَؤفطاكّ نلؿٕ نُ بُّ ؿًْا بلِاوَو ةعاْ

يُ تُةلَُْػؤٕ و ناك بؤ )كِؤفّ ؿوايِ و ػاُّْ َاُْوَّ ًٌَُُٖيِ( بهُٕ، ٓىْهُ يعُوآ ػعىؿا ُٓطعُك    
هناّ ناكّ ػلاخ وَى ػؤّ و بُكِاؿَّ ػؤّ بـات، بُآلّ بًَطىَإ بُباًرتئ ًًَىَ ثاؿاًوِ نعاكّ ٓعانُ   

 انُػىام سُم يُ ُٖك ًوًَو بهات ث ّ ؿَبُػًٌَت.ؿَؿاتُوَو َلؤظِ ٓ
ثاًإ ُٓو ثًاوَ ًُٓاْـاكَ طًُيِّ يَّهلؿٕ يُهُك ُٓوَّ نُ يُناتًَو ؿا ُٓو باْطًإ ؿَنات بؤ هعُك  

                                                 
 
 ّ ػىؿا.  هناّ هُػت و نُوتُٓبُك تىوكَِيِعراب(: ( بأع )1)
 هنا )هنا يُهُك ُٓو ؿاب و ُْكيوُ ْاَُٖىاكَيإ يُبُؿكؤ ػووُٓوَّ ثًَغَُبُكإ ؿا(. ( دأب : )دصا٤(: 2)
 )كِؤفّ قًاَُت(. )تٓاؿ( واتُ باْ  نلؿٕ بؤ كِؤفّ سًُلو بؤ نؤبىوُْوَّ ػُيةهِ و ذلاهُبُنلؿًْإ. ( ّٜٛ ايتٓادِ: 3)
 واتُ ًَٓىَ ؿووك ؿَنُوُْوَو تُقُيالّ كانلؿٕ ؿَؿَٕ.( )تٛيٕٛ َدبسٜٔ(: 4)
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يُنعُّ ػؤيعإ. ٓعُو     كِآّ ًُٓإ و ػىاْاهِ، نُِٓ ُٓوإ ؿاوا يُّ ؿَنُٕ بًَوُ هُك كِآّ نفلو ب باوَكِّ
ْطُوام بؤ ثُكهوًٓإ ؿَنُٕ ًٖض هىوؿيَهًإ يُؿًْاؿا ث  ْاطُيًَُْت و، يعُكِؤفّ  ػىاوَْـاُّْ نُ ُٓوإ با

 ؿَطُكِيَُٓوَ.قًاَُتًٍ ؿا ًُةاعُتًَهًإ بؤ ْانات، ٓىْهُ َُٖىإ ُٖك بؤ الّ ػىؿا 
ًٓٓذا ٓاطاؿاكيٌِ نلؿُْوَ يُوَّ نُ وَػوًَو ؿيَوُ ثًٌَُوَ ويعاؿّ ٓعُو ثُْعـو ٓاَؤفطاكياْعُّ ٓعُّ      

 ؿَهجًَليَت.ًٍَُ ناكوباكّ ػؤّ ُٖك بُػىؿا ؿَنُُْوَو، ٓ
ؿياكَ ُٓو طُيُ يُهوَُهاكو ب ًُٓاُْ برييإ يُنىًوِٓ ٓعًٍَُ نعلؿَوَ، بعُآلّ ػعىؿا يعُو نعلؿَوَ       

و بُػوًاكّ بىو يُناتًَهـا ٓاكَْىوهِ بَُٓايةُ و ٖؤمّ  و ٓاكَْىوهًٌِ ُٖك هُةلاماّ ػلاثُيإ ثاكاهوِ
 بىو.ةريعُوٕ بُؿبُػوّى ٓاكَكًَِِ 

ًَىاميَهِ وَٖعا قًُعُْ  و دعىإ          قىكٓاِْ ثريؤم ُّٓ باْطعُوامو ٖعاواكَّ ثًعاوَ باوَكِؿاكَنعُّ بًُع
ًَعت و وات زَي ؿَنعات )بُقُْاععُتًَهِ تعُواوو         ًَعىَ ثعُػٍ ؿَب ؿاكًِوىوَ نُ ؿيةوؤمّ و ِكاهعوطؤيِّ ي

كِؤسِ( و )تُوفًََهِ بُباوَكِّ مؤك بُهُكٓاوَ ػىؿايًُّنُّ(عُوَ بًؼىيًَُٓوَو ثاًإ )ُٖهوجًَهلؿًَْهِ 
 بُنًٌَهلؿِْ ٓامساِْ بؤ طُيٌذي بُػىؿات( تًَـا ؿَػلوًًًََٓت..

ۓ  ۓ       ﮲  ط ةُكَىو داكآ َُٖى ٓايُتُنإ غىيَُٓوَ نُ ُٓو ؿايُيؤطُت بؤ ؿَطًَلُِْوَ:

﮿ ﯀     (1) ﮳      ﮴    ﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾

                                         (2)﯁        

ٻ  ٻ  ٻ    ڭ  ڭ     ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ   

ٻ  پ  پ  پ  پ         ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿ    

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

ڍ  ڌ  ڌ   ڍ       (3)ڃ          ڃ  چ   چ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

  ڳڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڑڈ  ڈ  ژ         ژ  ڎڎ

  .45-38غءفر/ص ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ 
 
 

                                                 
 
واتُ )ُّٓ ؿًْايُ تاّ و ًَٓقيَهِ نَُُو ػُيةهِ بؤ َاوَيُنِ نُّ ؿَئًَقٕ. ثاًإ بُنؤتايِ ٖاتِٓ تَُعُْوإ  (: امنا ٖرٙ اسبٝا٠ ايدْٝا َتاع( )1)

ًَقَ، وَى ْعُبىوِْ َعاأل و هعاَإ يعإ يُؿَهعت ؿاْعِ            ُّٓ تاّ و ًَٓقََ نؤتايِ ؿيَت، يإ بُ َُْاِْ ٖؤيُناْ ًَٓعاِْ ٓعُو تعاّ و ٓع ِ بُؿَهعت ٖ
 تُْـكوهوّى ٖاوًًَىَناًْإ.

 : واتُ ػاُّْ دًَطريبىوٕ و َاُْوَ بُوَُْلّ تًايـا(.( )داز ايكساز(2)
إ(ؿا يُهٓىوك تًَجُكِبىوٕ و كِؤٓىوٕ تًايـا ُٓواْعُٕ  واتُ ُٓواُّْ يُ ) مويةِ و مؤكؿاكّ و ٖابًُِ بؤ ػىاؿاْ(: ٚإ املطسفني ِٖ اؾشاب ايٓاز( )3)

 نُ ػىؿا ؿَياةاتُ ًَْى ٓاطلّ ؿؤمَػُوَ. 
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 -فريعةوْ-ُاشيِىبةخؤوة 

و )ؿَهُآلتِ ثاؿًايِ(يٍ ٖؤَ و  يُنُّ ةريعُوٕ ُٖك كِفؿو ؿََاكطري بىو يُهُك ُْةاَِ و طىَلِايِ
ا َُٖىو بَُٓايةُو ٖؤمَنُّ نؤنلؿَوَو داكِّ بعُْاويإ ؿا  ُٖهت و ُْهوِ زيَ ؿاطرينلؿبىو، يُّ ثًَٓاوًَـ

ُِْٖ )كِآث ؿإ و قُؿَةُنلؿٕ( ًِْ؟ ٓايا  ؿاو ث ّ طىتٔ: )ُٓكآ طُيؤ َٔ ثاؿًاّ ًَولو ػاوَِْ َُٓلو
ؤٕ؟ ُّٓ َٔ باًرتًِْ يعُّ ثًعاوَ   كِوباكّ )ًٌْ( و يل و دؤطُيُناِْ بًَُْى نؤًو و تُالكو باػُنامن ؿا ْاكِ

-بعىوَ -َىهععا -يُ)َُبُهوِ يُ ِْؿَهُآلت و ب نُهُّ نًُٖض ػنَُتهاكو بُكؿَهوًَهِ بٔىوى و ب 
َٔ باًرتًِْ يُّ ثًاوَ الأل و مَإ طرياوَّ نُ ػُكيهُ ُْتىاًَْت تُعبري يُ واتُو  (؟-هووّ ػىاّ يَّبًَت
 بهات؟َُبُهوُناِْ ػؤّ 

   ّ )ٓعُّ نابلايعُ ٖعًض هعًُايُنِ     ؿا ؿَيطعىت:   ثاًإ )ةريعُوٕ( يُؿكيَقَّ دعاكِو ٖعاواكَ ْاهعامَنُ
يُ، ًٓرت ٓؤٕ ؿَتاُْويَت ًىيَِٓ نُوٕ ب ٓعُوَّ ٓعُْـ بامُْيعُنِ ميَعلِّ بعؤ       ّ تًا ؿياك ِْ هُكؤنايُتِ

ِ   ًَْلكابًَوُ ػىاكَوَو ػؤّ ث  ةليٌعوُنإ)َالٓهُ(   بلِاميًََٓوُوَ وَى ػؤكِاماْـُْوَّ ثاؿًايإ؟ ٓعُّ بؤٓع
ّ بـَٕ  َ بلِؤٕ و ٓايىوؿَّ بٔ و طُواِٖ )ًايُتِ( يُهُك كِاهوطؤيِؿإ ْايُٕ تا ثؤٍ ثؤٍ يُؿوايُو يُطُيةِ

 ؿَكِؤٕ؟(.و ثايةجٌت و ياكيـَؿَكّ بٔ، وَى ٓؤٕ ؿَهوُوؿايُكَّ ثاؿًاو ناكطىماكاِْ يُؿوايُوَ 
)ةريعُوٕ( بُّ قوُ ثىوُٓأل و بُتاآلُْ عُقألو ٖؤًِ ُٓو طُيُّ بُيـَهت نلؿو ُٓواًٍْ طىيَلِايُيةًًإ 

 ُْؿَنلؿ..ِٓ بىوٕ، ٓىْهُ طُيًَهِ ؿووك يُػىاو ُْةاّ بىوٕ و طىيَلِايُيةِّ ةُكَاِْ ػىؿايإ نلؿو ًَهُ
ُّٓ ُْٓـ ؿيَلَّ ثًٌَىوَ تُةوريو كِاظُّ ُّٓ ُْٓـ ٓايُتُيُ نُ ػىؿا بًًَُهِ ؿاهوانُّ ث  

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ      طًَلِاوَتُوَو ةُكَىويُ: ط

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  ک  ک  گ  گ  گ  ڌ    ڍڇ  ڇ   ڍ

ڻ    ڻگ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ     ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ

 ..54-51الزخرف/ص ۀ    ۀ  ہ
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 بةندى ضوارةم
 و طةهةكةى(())ضازةُووع خساثى فريعةوْ 

 -ةريعُوٕ" و طُيُنُّ ؿَكٓىوِْ )بٓى اهلآًٌ( و يُْاوٓىوِْ " -نلؿٕ  ُٓو ناكَهاتاُّْ نُػىؿا تىوًِ)
 (ؿا ٓاكَْىوهِ ٖؤمَنُّ "ةريعُوٕ" يُكِؤفّ ؿوايِ

 
 ئةو كازةضاتاُةى كة خودا تووغىلسدْ

ّ دىإ و وتُّ بُهعىوؿّ )َىهععا( نعاكّ ْعُنلؿَ هعُك )ةريععُوٕ(و ُْيىيوعت         ثُْـو ٓاَؤفطاكّ
بعىوٕ   بىوٕ و يىت بعُكم  ِو طُيُنًُِ مياتل يُػؤيإ باي ببًًَٓت، بُيةهى )ةريعُوٕ( ػؤّ هىوؿيَهًإ زيَ

 كِؤٓىوبىوٕ.ؿَؿاو يُ مويةِ و هوُّ ؿا  ؿاو باوَكِؿاكاًًٌْإ مياتل ٓاماك يُمَوّ
يُبُكاَبُك ُّٓ كَِوًوُؿا )َىها( كِووّ نلؿَ ػىؿاّ ثُكوَكؿطاكّى يَِّ ثاكِايعُوَو طعىتِ: )ػىؿايعُ    

طُوكَثًاواِْ ٖؤمَنُّ بُػًٌىَ  بًَطىَإ تؤ َُٖىو ٖؤو ٓاَلِاميَهِ ػؤًطىمَكاِّْ ؿًْات بُةريعُوٕ و
نُكَهُو نٍُ و ثُزي دىاْهاكّ و ػؤكِاماْـُْوَّ ًَْى ؿًْاوَ تا َاأل و هاَإ و دٌ و بُكطِ طلإ  ُٖك يُ

بُٖا و نؤًو وباػُّٔ َُُٖكَِْ  و ؿَهُآلت و سىنُعـاكّ. بعُآلّ ٓعُّ ثعُكوَؿطاك ٓعُوإ يعُدًاتِ       
ّ   هىثاهطىماكّ و ثًَناْري بُّ ًْعُُتاُْ، طىَلِ يُٖعَُإ نعات ؿا    ،ابىوٕ و كِويإ نلؿؤتعُ نفعلو ب بعاوَكِ

َايةًعإ يُْاوبعُكَو    باوَكًَِٖٓعإ و ًُٓاْعـاكّ ؿووكػوعوؤتُوَ، ؿَّ ػىايعُ تعؤَ ثعاكَو       ػُيةهًًٌإ يُ
 ببًٓٔ(.ْاثىوتًإ و ؿيةًإ كَِقرتو كًَِرتنُ تا ًاياِْ ًُٓاْـاكّ ُْبٔ و تا بُٓاوّ ػؤيًٌإ هناّ هُػت 

نلؿٕ و )ٖعاكوٕ(ّ بلايٌِ بعُد ّ َوُاْعُّ ػعؤّ     وتاُْ ؿووعاو ْناّ يُالّ ػىؿا زيَ )َىهعا( بُّ
ؿا ُٓويٍ ٖاوكِامو ٖعاوبريوكِاّ تعُواوّ بعىو يعُو ؿاواناكًّاْعُؿا.       يُناتِ ػىيَٓـِْ ؿووعاناِْ ،ؿاْابىو

ٕ بعؤ بعُؿّ   ػىؿاَ يُوَآلَِ ؿوعاناًْاْـا ث ّ ةُكَىوٕ: )ُٓوا ؿووعاناْوامن طريا نعلؿو ؿاواناكيعُناْوا  
ةعُكاَؤَ   ب باوَكِاُْؿًََِٖٓ، ًَٓىََ بُكؿَواّ بٔ يُهُك كِؤيٌذي بُو كِيَطا كِاهوُؿاو كِئَهُّ ُٓو ُْةاّ و 

)ُٓو كِيَطُيُّ نُ بؤ ًَٓعىَ كِووٕ نلاوَتعُوَ    نُٕ نُكِيَطُّ كِاهت و ُٖقِ كِووٕ نلاوَّ ًَٓىَ ْامأْ، واتُ
 نأْ(..ب ًِٖٔ زيَ وَكؿَطًَلِٕ و ْايُُْويَت ُٓوإ كِووّ زيَ

ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ      ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ط

ٱ  ٻ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ  جب   حب     ېئېئ

 ..89-88يونس/صٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ   ڀ  ڀ   
ّ   ّ-َىها-ْنانُّػىؿاّ ًَٗلَبإ  يعُناِْ بعُؿّ ًَٖٓعاو ؿَهعوِ نعلؿ       طريانلؿو ؿووععاو ؿاوانعاك

و )نعُّ نلؿْعُوَّ   ب بعاكاّْى وًهُهعايةِ(  )وَكمّ ُهناؿاِْ ةريعُوٕ و طُيُنُّ، ُٓوَبىو هُكَتا بعُ  ب
و ؿاكوؿكَػت( هناّ ؿإ بُو ًََُٓـَّ نُ َُُٓ ببًَوُ ٖؤيُى بؤ بعُػؤؿا ٓعىوُْوَو    نٌوىناألبُكوبىوَِ 

عععُوٕ(ّ ثاؿًععاّ بُٓاطاٖاتٓععُوَيإ يععُ الوامّ و ب ؿَهععوُآلتًًإ و يُؿَهوُوهععاّْى ب ٓععاكَيِّ )ةري
ًَعنّ ػعىؿاؿا، تعا بعُّ كَِْطعَُ ثُْعـو عًعربَت وَكبطعلٕ و بعُؿَّ           ػؤبُػىاوَْـ ؿاُْكيإ يُبُكاَبُك ٖ
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 بُآلّ بُهلوًت و ُْكيوِ يىتبُكميًإ ٖعًض ثُْعـو عًربَتًَهًعإ كَِٓعاو     وَ بٔٔ،-َىهعا-باْطُوامَنُّ
 ُْؿَنلؿ يُو ناكَهاتاُّْ تىوًًإ ؿَبىو.

ُ ًَْى ػؤًّى مؤكيِ ؿاٖات و بُكوبىوَُوَ ؿَياْطىت: )ًَُُٓ ػؤَإ ًايوعوُّ  ُٓوإ طُك بهُوتٓايُت
ُْؿاكّ و ب باكاِْ ببىْايُ يعاػىؿ   وًهُهايةِ وٓىْهُ يُػُيةهِ تل ٓانرتئ( ػؤ ُٓطُك تىوًِ  ،ُٓوَئ

اك ؿَنلؿ تاواْب يإ-ًىيَٓهُوتىوَناِْناكَهاتًَهًإ يَّبكُوَايُ ػًَلا بُو ثُكِّ كًَِبًًُّٓوَ )َىهعا( و 
و ُٓواًْإ بًُىوّ و ُْطبُت ؿاؿَْا يًَُْى ػؤيإ ؿاو طىايُ ُٖك تىوًِ ًعىوَِ و ُْطبعُتًّإ ؿَنعُٕ.    
بُآلّ ُٓوإ ُْياْـَماِْ نُ )ُٓو ػًَلوبًَلَّ كِوويإ ت ؿَنات( يإ )ُٓو ًُكِوػلاثُيُّ تىوًعًإ ؿَبًَعت(   

 اوَ.َاوَّ بؤ ؿاْل َُٖىوّ يُالّ ػىؿاوَ تُقـيل نلاوَو كِاؿَو
ٱ  ٻ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   ط

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٺپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  پٻ  ٻ  ٻ  پ

 131-133االعراف/ صٹ  ٹ  ٹ
بُآلّ ُْكيوُ ًعُكِػىامَنُّ ةريععُوٕ و طُيعُ ػلاثُناكَنعُّ كِآّ ث ْعُؿإ ًَهُٓعِ ٓعُو كَِيوعاو         

ّ ثُياَُنعُّ ؿَهعُغياْـ. بعُيةهى ٖعُك      نُ كِاهوِ ،بٔ ِ)َىهعا(و بُيةطُو ًٌْاُْناْؿَهوىوكَ كِؤًُّٓ 
 ـا.بُكؿَواّ بىوٕ يُػلاثُو تاواْهاكيًاْ

دؤكَ ناكَهاتًَهِ تلّ بؤ ْاكؿٕ، بؤ صيىوُْ الةاويَهِ  يُّ قؤْاةُّ هناؿاًًٌْإ ؿا ػىؿاّ َُمٕ ُْٓـ
 ُ مَكؿيَهِ مؤكيٌعِ بعؤ   طُوكَّ بؤ ْاكؿٕ نُ َُٖىو نُيىثٍُ و نًًَطُناًًٌْإ ؿاثؤًًَت، ُٖكوَٖا نىيًع

   ٕ ُ  ْاكؿٕ تانى بُكَُُٖناِْ ؿَةأل وؿاًْإ بؤ غؤٕ. ُٖكوَٖا هعٔ ونًوُيةًُعِ بعؤ ْاكؿ  )نعُ داُْوَكيَهع
،ثاًعإ بعؤقًَهِ ًٓذطعاك    (ٓافَيةًٍ ؿَطُيعًَُْت  َلؤظ و بُ بُكوبىوَِ نٌوىنايةِ ؿًًََىيًَٓت و ميإ بُ

بىوبىوُْوَو فياِْ زيَ وَكِي نلؿبعىوٕ   ٕ ؿا بوونُ يَُُٖىو دًَطُيُنِ طٌوِ و تايبُتًًا،مؤكّ بؤ ْاكؿٕ
ٕ   و ٓاكاَِ و ًَُِٖٓ زيَ تًَو ؿابىوٕ، نلؿبعىوٕ   نعُ واّ زيَ ، ؿواّ ََُُٓ ؿَكؿو ثُتايُنِ واّ بعؤ ْعاكؿ

 بعىو  يُكِو الوامػىئَ يُؿَّ و يىتًاُْوَ ؿَكًَٓت و بُّ ٖؤيًُُوَ ٓاوَناًْإ ثًى ؿَبىوو يَُ و الكيًٌإ 
 بىو.

اكيَو هنايُى يُو هناياُْيإ تىوَ ببىايُ ػًَلا بُ)َىها(يإ ؿَطىت: )ُٓطُك ػعىؿا ٓعُّ   ُٓوإ ُٖك د
ّ هناو بُآليَُإ يُهُك ُٖيةطليَت ُٓوا باوَكِّ ث  ؿيَٓري و )بٓى  يُطعُألؿا ؿًََْعلئ و ٓاماؿيعإ     اهعلآًٌ(

و باوَكِيإ ثٌت طىآ ؿَنُئ(، نُِٓ ُٖك نُ ػىؿا هنانُّ يُهُك الؿَبلؿٕ ُٓو بُيةًَُّٓ ػؤيإ ؿًَهاْـ
 ؿَػوت.

ُٖكوَى ػىؿاَ يُطًَلاُْوَّ ُّٓ بُهُكٖاتُيإ و باي نلؿِْ قؤْاةُناِْ هناؿاًْإ ؿا ةُكَىيُ: 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  ط

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  
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ڳ  ڳ    ڳ  (1)گ   گ  گ  گ  کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک

ص   ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ
 .135-132األعراف/

 
 دةزضووُى )بِو اضسائيى( و هةُاوضوُى )فريعةوْ( و طةهةكةى

ُٓويٍ يُطُأل طُيُنُّ ػؤّ )بٓى اهلآًٌ(ؿا  ،-ًَول-يُنُ ؿَكٓٔ  ،ػىؿا ةُكَاِْ بُ )َىهعا( نلؿ
 كِؤًذي.و )ةُيُهوري( بُكَ َوَ-ًَول-يُػانًُِويَو بًَُِْٗٓ 

)ةريعُوٕ( بُوَّ ماِْ و ػًَلا ناكبُؿَهواِْ ػؤّ بؤ ُٖكيَُُناِْ تلّ وآلتُنُّ ْاكؿ بؤ نؤنلؿُْوَّ 
ػُيةهِ بُمؤكو هوُّ تانى هىثايُنِ طُوكَ ثًَو بًَٓٔ و ؿواّ)بٓى اهلآًٌ(نُوٕ و بًاْطلُْوَ ثًٍَ ُٓوَّ 

 كِابهُٕ.بؤ )ةُيُهوري( 
-ًَول-ػُيةهِا ًٖض تلي و ًْطُكاًُّْنِ ثًٌإ ُْؿاو تُْٗا ُٓوَّ يًَُْى ؿ )ةريعُوٕ( يُّ ناكَّ

ِ    ؿا  بوونلؿَوَ طىايُ: )ُٖآلتىوَنإ ُْٓـ نُهًَهِ نَُٔ و ًٖض سوابًَهِ وايإ بعؤ ْانليَعت و َُتلهع
يععُ. بععُآلّ تىوكَِيععإ نععلؿووئ و بععُٖؤّ ٓععُوَّ َععاأل و هععاَإ و ميَععلو ػٌععًةِ  يععُنِ ٓععُوتؤيإ ْععِ

صياًْإ ؿميىَ ؿَبًَت تؤيةُيإ يَّهُيُٓوَو ؿوايإ نُوئ. ًََُُٓ ٖعُكؿَّ بعُوكؿّى وكيايًّعُوَ    ٓاةلَتُنا
 ؿَنلؿ(.  ُٖيةوىنُوتًاصيإّ دِ ودىوألو  ٓاوؿيَلّ

و هُكباماِْ هىثانًُعًُوَ نُوتٓعُ ؿواّ )َىهععا(و )بٓعى اهعلآًٌ( وًَوعليإ        )ةريعُوٕ( بُػؤّ
ٓايةوىوٕ و ػاْىوَ ػؤَ و كِاماوَناًْاُْوَ دع  ًٌَٖعت تعانى ٓعُو      بَُُٖىو باؾ و بًَووإ و طُزلًُٓناِْ

باوَكِؿاكاُْ بطلُْوَ، بُآلّ بًَطىَإ َُٖى ُٓو ًعواُْيإ بعؤ )ُٖتاُٖتايعُ( و بًٌَُُٖعُيِ د ًٌَٖعت      
طُكِٓ واًًإ ماًْبًَت طىايُ بًًَُىَيُنِ ناتِ بُد ّ ؿًًََٖةٔ، ٓىْهُ ُٖكطًناو ُٖكطًن ُْطُكِاُْوَ بؤ 

 ؿا.ُْنُيإ و يُدًاتِ ػؤيًٌإ )بٓى اهلآًٌ( بىوٕ بُػاوَِْ َُٖى ُٓو ًْعُُتاُْ يُ )ةُيُهوري( ًٌْوُا
ّ ٓريؤنُنُؿا باي نلاوَ )بٓى اهلآًٌ( ناتًَو طُيٌوُٓ نعُْاكّ   ٓىْهُ ُٖكوَى يُّ ؿيَلاُّْ ؿوايِ

تِٓ ػعؤك يعُ ؿََعُو    )ؿَكياّ هىوك( يُهُك نُْـاوّ )هىيَى(، )ةريعُوٕ( و هُكبامَناًٌِْ يُطُأل ُٖآل
بُياِْ ُٓو كِؤفَوَ بُؿواياُْوَ بىوٕ، يُو ناتَُ ؿا َُٓإ )واتُ بٓى اهعلآًٌ( وايعإ ماْعِ يُْاوؿَٓعٔ و     

ًٌْت و بُ )َىها( يإ طعىت: )ٓعُٖا    بؤيُ تلي و ؿيةُكِاون يُنِ تُواويإ زيَ ةريعُوٕ ؿَياْطليَت، ُٖك
تًَهُإ يُبُكاَبُكّـا ًُّْو ؿَكياَ يُبُكؿَػيإ ؿايُ، ُٓوا ةريعُوٕ ثًَُإ ؿَطاتُوَو ًٖض تىاْاو ؿَهُآل

 (..دا ّٓبهُئ؟ 
)ًٖض تلهًَهوإ ُْبًَت ٓىْهُ ػىؿاّ ثُكوَكطاكّ يُطعُأل ؿايعُو كِيَطعاّ     طىتِ:-َىها-ؿايُوَآلًَإ 

 ؿَؿات(.كِمطاكبىومن ثًٌإ 
اؿا بهًًٌََت، ُٓويٍ يُوهاتُ وَػوَُ ؿا ػىؿا هلووًِ ُٓوَّ بُ )َىها(ؿا نُ ؿاكؿَهوُنُّ بُؿَكي

واّ نلؿو ٓاوّ ؿَكيانُ ثاكُٓثاكُٓ بىو و ؿكمّ ت  نُوت و ؿوامؿَ كِيَطُّ وًهاِّْ زيَ ثُيـا بىو، واتُ 
                                                 

 
 واتُ )هنا( َُبُهوِ يُو هناياُْيُ نُ يُو ٓايُتُّ ثًٌَرتّـا باي نلاوٕ. ( ايسدص: 1)
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بُفَاكَّ ُٖك ؿوامؿَ نىكِو ُْوَنُّ )بٓى اهلآًٌ(. ٓاوَنَُ يًَُْىإ ُٓو كِيَطاياُْؿا وَى ٓعًاّ بعُكمّ   
 ثُكِيُٓوَ.نلاوَو تُػت نلاواُْيإ ؿا كِؤًذي و يُؿَكيا زيَ ٖاتبىو. ًٓـّ )بٓى اهلآًٌ( بُو كِيَطُ

ُٖك يُو هاتُؿا ػُكيو بىو ةريعُوٕ و تاقُُنُّ بطُُْ ُٓو دًَطُيعُّ نعُ )بٓعى اهعلآًٌ( يًَعىَّ      
يُؿَكيانُؿا بُؿّ نلؿو ػؤيإ ثًانلؿ تا ؿوايإ نُوٕ، بعُآلّ ؿَهعبُد  )ٓاوَنعُ(     كؤًذي، و كيَطُيُنًإ
نإ ؿاػلاُْوَو ٓاوّ ؿَكيا ةريعُوٕ و هُكبامَناِْ يعىوٍ ؿاو ٖعَُىوياِْ ػٓهاْعـو    يُنِ  طلتُوَو كِيَطُ

 ؿا بىوٕ كِمطاكنلؿ. يُطُيةِ-بٓى اهلآًٌ-يَُُٖىو ُٓواُّْ  و-َىهعا-ػىؿاهُكْطىوّ نلؿ، بُّ كَِْطَُ 
 نعُ يعُو   ،قىكٓاِْ ثريؤم باهِ يُْاوٓىوِْ ةريعُوٕ و هُكبامَناِّْ يعُ ٓعُْـئ ٓايعُت ؿا نعلؿووَ    

ٓايُتاُْؿا ُْٓـئ ثُْـو عًربَت ُٖيُ، دطُ يُوََ ٓايُتُنإ بُُْٓـئ ًًَىامّ ؿاكًِعذي و كَِواْبًَعقّ و   
ٖىُْكّ ػلاوُْ كِوو، بؤ صيىوُْ يُ ُْٖـيَو دًَطُّ قىكٓإ ؿا وَهفِ ناكَهاتُنُ بُُْٓـ ٓايُتًَهِ نعىكت  

ـيَو دًَطُّ ؿيهَُ ؿا بُٓعُْـ ٓايعُتًَهِ   نُ بُػًَلايِ بُؿواّ يُنـا ؿئَ، يُُْٖ ،نلاوَ و ثلَِاْا ؿياكّ
يعإ وكؿبًَوعُوَو ُٖيةىيَوعوُ     ؿكيَق وَهفِ ناكَهات و بُهُكٖاتُنإ و قؤْاةُناًْإ نلاوَ تانى َلؤظ زيَ

يُٓاهوًإ ؿا بهات و بُةًهلّ ػؤّ ُٓم غاتُ هُكيإ و هُك ُٓو َاْا دىإ و قىوآلْعَُ نعُ يعُػؤيإ    
 طلتىوٕ.

َاْانُت بُثىػوِ و بُنىكتِ ث ؿَؿات و يًُعًهاكو تُةوعريّ ؿكيَعق ؿووكت    ُْٖـيَو يُو ٓايُتاَُْ 
 ِ ِ  ؿَػاتُوَ. دا بُّ َُٖعُكَِْط يُيٌعًإ )ًٓكعاعًَهِ َؤهعًكِ(ّ ٖاوًعًَىَّ ًعًعلو       و ًَُُُٖٓعٓ

 هُكواؿاكيٌُ.ُْ ثُػٌاِْ  ُْ ًًعل وؿَػىيةكًًََٓت نُ  (1)ثُػٌاِْ هُكواؿاك)هذع(
ې  ې  ط بًًَُهِ ُّٓ ؿاهواُْ بُو ًًَىَ ٖىُْكياُْ وَهف ؿَنُٕ:ُّٓ ٓايُتاَُْ نُ ؿَخيىيًًَُٓوَ 

ې  ې  ى   ى  ائ        ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب    

ٺ   ڀ  ٺ  ٺ   ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀمب   ىب  يب  جت  حت  خت  مت  ىت  يت              (2)خب

ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ             ٹٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ    (4)ڦ   ڦ  ڄ  ڄ      (3)ڦ

 ..67-52الش راء/ص ڌ  ڌ  ڎ      ڎ    ڍڇ  ڇ  ڍ
سعايةِ  ؿا بًًَُىَ ؿَكِبليًَٓهِ تل وَهفِ ُٓو طؤكِاْهاكيًّعُّ   ُٖكوَٖا )قىكٓإ( يُدًَطُيُنِ ؿيهُّ

                                                 
 

ّ ٖاوكِيَهِ يُنـيًإ ُٖيعُ وَى هعُكواّ ) ًعًعل(    ؿا بُو كِهواُْ ؿَيةًَٔ نُ نؤتايًُّناًْإ هُكوا) قاةًُ( يُمَاِْ عُكَبِضذع( ( وًُّ )1)
 بُآلّ نًٍَ )ومٕ(ّ ؿيَلَنإ وَى يُى ْري. 

 واتُ )ػاْىوّ ػؤَ و ؿياكو كِاماوَ يَُُٖىو كِوويُنُوَ(. ( )َكاّ نسِٜ(: 2)
 واتُ: ) ُٖك بًًَُهِ ٓاوَنُ يًَُْى كِيَطانإ ؿا وَى ًاػًَهِ طُوكَبىو(. (: نٌ فسم نايطٛد ايعظِٝ( )3)
(4( ) ٔ واتُ: )يُّ ناتُؿا ةريعُوٕ و نؤَُيةُنُضيإ يَُىهعاو طُيُنُّ ْنيعو نعلؿَوَو )بعُّ ث يعُ يُؿَكيانعَُ ْنيهُعإ       (: ٚأشيفٓا ثِ اآلخدسٜ

    ُ ٕ ضيانلؿُْوَ( تانى كِئَهُّ ػؤيإ وَكطلٕ و بَُُٖإ كِآّ َىهعا و طُيُنُّـا بلؤٕ. بُآلّ َىهعاو طُيُنعُّ ؿَكٓعىوٕ و ةريععُوٕ و نؤَُيةُنع
 يُٓاوَنُؿا ًٌَٖوُوَو ػٓهاْـَأْ(. 
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بؤ يُْاوٓعىوٕ و تعُةلوتىوْا بعىوٕ، ٖعُكوَى يعُّ       ثلِ ْامو ًْعُُتُوَةريعُوٕ و طُيُنُّ ؿَنات يُفياِْ 
 ٓايُتاُْؿا بُؿّ ؿَنليَت:

چ    چ  چ  چ  ڇ       ڇ  ڇ    ڃ(1)ڦ  ڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃط

ک  ک    کڑ  ڑ  (2)ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ             ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ

ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ    (3)گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ        ڱ ک 

 ..31-23الدخءن/صہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ
ًٓٓذا قىكٓإ باهِ ٓاناَُ ٓانُنُّ ػؤكِاطلتِٓ )بٓى اهلآًٌ( ؿَنات نُ يُُٓزلاَِ ُٓوهاُْوَيإ و 

    ُ كّ ػوعوبىوٕ و ؿوفَٓعاِْ بعؤ    ػؤُْؿاُْ ؿَهت ةريعُوٕ و كَِت نلؿُْوَّ مويةعِ و هعوَُُوَ ػعىؿا هع
 يُْاوبلؿووٕ، ُٖكوَى يُّ ٓايُتاُّْ قىكٓإ ؿا ةُكَىويُ:

  ۅڭ  ۇ  ۇ  ۆ        ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ط

ەئ  ەئ  وئ          وئ  ۇئ  ۇئ    ائۉ  ۉ       ې   ې  ې  ې  ى   ى  ائ

 ..137األعرف/ص(4) ۆئ  ۆئ  ۈئ
كؿَ يُهُك ْاػِ ؿَكووْعِ ُٖيةـَؿاتعُوَ يعُناتِ    ّ )ةريعُوٕ( ؿَكؿَػات و ثُ ثاًإ قىكٓإ نُهًَوِ

نُ تعا ٓعَُلِؤَ ٓعُو     ،ؿا و ٓاَافَ بؤ ًٌَٖوُٓوَو َاُْوَّ تُكَُنًُِ ؿَنات يُؿًْاؿا هُكْطىّ بىوِْ
 َاوَتُوَ..تُكَُ وَى ػؤّ 

ُٓوَبىو ةريعُوٕ ثًٍَ ُٓوَّ طًاِْ ؿَكًَٓت ًُٓاُْ سًُاكؿكاوَنُّ ًَْى ؿيةِ ػؤّ ٓاًهلا ؿَنعات و  
نعُ   ،كِاؿَطُيعًَُْت  ؿيًَٓت تانى ػىؿا يُو َُكطُهاتُ كِمطاكّ نات، بُآلّ ػىؿا يُوَآلّ ؿا ُٓوَّ ث باوَكِ

ؿا بىوَو بعاوَكِّ   بىوٕ و هُكثًَِٔ ٓؤٕ كِمطاكّ ؿَنات يُناتًَهـا ُٓو مؤكؿاكَ تا ُٓو سايةُتُ ُٖك يُياػِ
 نلؿووَ.بُ ثُياَُنُّ َىهعا ًَُْٖٓاوَو ؿفايُتًٌِ 

نُ ؿَبًَت ُٓو تُكَُّ بًًَٗةًَوُوَو الًعُنُّ بعَُلؿوويِ وبع      ،ايةِ ُٓوَّ ث  ؿَؿاتبُآلّ ػىؿا ُٖو
يُنِ بُهُكؿابٌَ ثًٌاِْ ػُيةهِ بـات تانى ببًَوُ بُيةطُوًٌْاُْ بؤ نُهاِْ ؿواّ  ُٓوَّ ًٖض طىكِاْهاكّ

 وَكْاطلٕ!ػؤّ. مؤك نُهًٍ يُػُيةهِ ب ٓاطإ يُو بُيةطُو ًٌْاْاُْو عًربَتًإ زيَ 
ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ    ٹٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٺ ط

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  

ژ  ڑ          ڑ  ک  ک    ژڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ

                                                 
 
ّ  ؿَؿات وزيَ بَُاْاّ )ًَُٖٔ و نلاوَ ؿَبًَت وَى باكّ ٓاهايِ ػؤّ ؿواّ ُٓوَّ َىهعا، بُؿاكؿَهوُنُّ ػؤّ زيَ )ضانّٓا(..واتُ ( )زّٖٛا(: 1)

 ؿَثُكُِْوَ(
 ؿابىوٕ(.  ُت و ٓاهىوؿَيِو سايةًَهِ ثلِيُْامو ًْعُ يُػؤًطىمَكاِْ :واتُ(: ْع١ُ ناْٛا فٝٗا فانٗني( )2)
 وَكُْطريا(.  واتُ)َؤيةُتًإ ث  ُْؿكا بؤناتًَهِ تل و ًٖض تؤبُو ؿووعايُنًإ زيَ(: َٚا ناْٛا َٓظسٜٔ( )3)
 نُ بًٓاتًإ ْابىوٕ(.،تًَهـإ واتُ)ُٓو نؤًو و تُالكو ػاْىوبُكَ َُُٖكَِْ  و كِاماواًًُْاصيإ بؤ)ٜعسغٕٛ(:  (4)
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 ..92-93يونس/صک  ک
  ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈطيُّ ٓايُتُؿا هُكْر بـَ يُو ةُكَايٌعوُّ ػعىؿا:   

َىعذًنَيعععُنِ  (يعععَُآٜددد١ٓعععُّ بُيةطعععُو ًٌْعععاُْ)  ..صڑ  ک  ک  ک  ک        ژ  ڑ  
 نُ هلووَ)وسٌ(يَهِ ػىؿايِ ،يُّ ًايُتِ ؿاًَْهُ بؤ قىكٓإ يُهُك ُٓو كِاهوِماْووًاُّْ)قىكٓإ(عُو 
ثًَغَُبُكّ ػىؿايُ، ٓىْهُ ٓعُّ ٓايُتعُ ٓاَعافَ بعؤ )ًٌَٖعوُٓوَّ الًعُّ        يُو بًَطىَإ )ذلُـ(يٍ 

بُثاكيَناوّ( ؿَنات تانى ػُيةهِ بًبًٓٔ و بُبًًِٓٓ ٓعُّ تُكَعَُ عًعربَت و ؿَكي    -عُوٕةري-َلؿووّ
 ؿاؿًََْٔ.وَكطلٕ، ُْػامسُ ُٓواُّْ نُ ػؤيإ بُػىاوَْـ 

بؤ كِووٕ نلؿُْوَّ مياتلّ ُّٓ اليُُْ ٓاَافَيُى بؤ )تعُوكات(يٍ ؿَنعُئ نعُ باهعِ ٓعُّ كِووؿاوَّ      
)بٓى اهلآًٌ(ّ ُٓوهاْـؤتُوَو بُناكّ ًَٖٓعاوٕ   بُتىْـّ-ًَول-(ّ)ةريعُوٕنلؿووَو ؿَيطًَلِيَوُوَ ٓؤٕ 

ؿا. َُٓعَُ يُٓاهعُواكّ ٓعُو ٓعايةُ ؿيَليٓاْعُوَ      (1)يُ بًٓات ْاِْ ُٖكؿوو ًعاكّ)ةًوؤّ(و )كَِعُوعًى(  
 ْلاوٕ.ؿَكنُوتىوَو ماْلاوَ نُ ؿوو ًاكّ ٓاوا ُٖبىوٕ و بُةُكَاِْ ًا )كَعَُوًوِ ؿووَّ( بًٓات 

 (2) َلؿ(.-ًَول-)ثاؿًاّات( ؿَيةًَت: ؿواّ ََُُٓ )تُوك
 بىوَ.بؤ )َُؿيُٕ(و يُثًٍَ بىوِْ بُثًَغَُبُكؿا (َىهعا)ؿياكَ ََُُٓ يُناتِ ُٖآلتِٓ

ؿووَّ(.  ّ-كَِعُوًى-ّ نىكِّ-)ًَٓفواغؿواّ َلؿِْ ُٓو )ًايُ( نىكَِنُّ ٓؤتُ هُك سىنِ، واتُ 
وَو ؿواّ )َىها( نعُوتىوَو ػٓهعاوَ ؿواّ   بُّ ث يَُ )ًَٓفواغ( ُٓو ةريعُوُْ بىوَ نُ يُ ًَول ؿَكٓى

ُٓوَّ )َىهعا( يُاليُٕ ػىؿاوَ ًَْلكابىو بؤ الّ بَُُبُهوِ باْطُوام بؤ ٓايِٓ ػعىؿاو ٓعاماؿنلؿِْ )بٓعى    
 .-ةُيُهوري-بؤاهلآًٌ( و كِآ ث ؿاًْإ 

ِٓ( ٓعُو  ّ ماي -1900)الًُنًُِ تا ًَٓووا ثاكيَنكاوَ وَى ٓؤٕ قىكٓإ باهِ نلؿبىو. بُآلّ تا هايةِ 
تُكَُ ُْؿؤمكابىوَوَ، واتُ ؿواّ هًامؿَ هُؿَ يُٖاتِٓ قىكٓإ ُٓو َُهُيُيُ مياتل بؤ ػُيةهِ هُكمََري 

ؿؤمكايعُوَ،  )آَشتدب ايجداْٞ(دا   ( يًَُْى ٓايةُنإ ويعُطؤكِّ  األقؿدس كِؤًٔ بىوَوَو تُكَُنُّ يُْاوُّٓ )
 )ًَول(ؿايُ.َُٓلِؤَ ُٓو تُكَُّ )ةريعُوٕ( يَُؤمَػاُّْ 

ّ ًاياِْ باهًٌُ وَى يُ ًىيَُٓواكّ طؤكَِنُّ)َٓفواغ(عُوَ ؿَكنُوتىوَ بُو ًعًَىَيُ طؤكَِنعُّ   ُٓوَ
ًَعت، ٓعىْهُ )َلؿْعِ ٓعُو( كِووؿاويَهعِ         ،هامو ٓاَاؿَ ُْنلاوَ نُ ًايووُّ ثاؿًعايُنِ وَى ٓعُو بىوب

 ٔ ِ تعا طعؤكِ   ،ٓاوَكِوإ ُْنلاو بىوَ نُ بُّ ًًَىَيُ غٓهًَت وَُٖىو هُكبامَناِْ يُْاوٓع ّ بعؤ   ّ تايبعُت
 ٓاَاؿَ بهُٕ. 

 

                                                 
 
  11اآل١ٜ:  -األٍٚ  ( ضفس اشبسٚز: ايفؿ1ٌ)
 . 23اآل١ٜ:  -( ضفس اشبسٚز: ايفؿٌ ايجاْٞ 2)
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 ضازةُووضى ٓؤشةكةى )فريعةوْ( هةزؤذى دوايىدا
نُ يُؿَكياؿا ػٓهًَٓلإ و هُكْطىوّ نلإ.  ،يُؿًْاؿا-ةريعُوٕ-ٖؤمَنَُُُّٓبىو ٓاناّ و هُكَزلاَِ 

(ؿا هناّ مؤك هُػت تليعإ بعؤ ؿاْعلاوَو قىكٓعاِْ ثعريؤم باهعِ ٓعُو هعنايُّ         آخس٠بُآلّ يُكِؤفّ ؿوايِ )
بًٌَُُُٖيِ يُهعُكيإ ؿَبًَعت،    ًُو و كِؤفقًاَُتًٌِ ةُكاَؤَ ُْنلؿووَ نُ هناّ ُٓبُؿيِ ؿؤمَػُو 

ؿياكَ ُٖك نُهًَهِ باوَكِؿاكيٍ بُهُكزلِ وكؿ ثُْـو عًربَتِ مؤكّ يَّبُؿّ ؿَنعات، ٖعُكوَى ػعىؿاَ    
 يُباكَياُْوَ ةُكَىويُ:

ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ    ڳگ  گ  گ   گ  ڳط

ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ    ڻڻ  ڻ

ۓ  ﮲  ﮳  ﮴ ﮵   ۇ                ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  

 ..47-45غءفر/صۅ
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 بةندى ثَيهجةم
 ((-أرض امليعاد-بةزةو خاكى ذواْ  ))هةزيَطادا

واؿَّ ؿيـاكيَهِ )َىهعا(  -ًْعُُتُناِْ ػىؿا بؤ )بٓى اهلآًٌ(  -ثا اوَّ بوجُكهوِ يًَُْى )بٓى اهلآًٌ(ؿا  )
بُكمنلؿُْوَّ  -هناؿاًَْهِ )بٓى اهلآًٌ( و... ثاًإ يًَبىكؿًْإ  -)بٓى اهلآًٌ( و ثُكهوِٓ طىيَلَنُ  -يُطُأل ػىؿاؿا 

 -كوو وَكُٓكػاْـِْ )بٓى ًٓولآًٌ( يُٓىوُْ ًَْى ػانِ ثريؤمَوَ  -ًٓانُ بُهُك )بٓىاهلآًٌ(ؿا 
 (ًٌ(. كِآ زيَ وٕ بىوِْ )بٓى اهلآ

 
 ثامشاوةى بتجةزضتى هةُيَو )بِو اضسائيى(دا

 ِ يعُثًَٓاوّ بعاْ  نلؿًْعإ ؿا بعؤ      ّ بعُٖؤّ )بٓعى اهعلآًٌ(و    بًَطىَإ "َىهعا" ُْٓـئ َُتلهع
ثُكهوِٓ ػىؿاّ تاى و تًُْا تىوَ ببىو. بُآلّ تًُْا ُٓو َىعذًناُّْ نُ ػىؿا ُٓوّ ثِ بعًَُٖن نلؿبعىو   

 بٓربِبهليَت.وُو ثا اوَيُنِ بوجُكهوًّإ تًَـا بُي بىوٕ بؤ ُٓوَّ ُٖك طُكؿو ػًة
يُطعُأل   بوجُكهوًُّّ نُ يُوَوبُكوَزيَ هُكَكِاّ ََُُٓ داكوباك هُكيإ ؿَنلؿَوَ هُك ُٓو ؿياكؿَّ 

 ًَولًُّنإ ؿا ػىويإ ثًَىَ طلتبىو. 
 بىوٕ، دا ؿاوايإهوِ بؤ صيىوُْ ناتًَو يُؿَكيانُ ثُكِيُٓوَ بُالّ طُيًَو ؿا تًَجُكِئ نُ هُكقايةِ بوجُك

 ؿَيجُكهذي.يُ "َىهعا" نلؿ بوًَهًإ بؤ تُكػإ نات وَى ٓؤٕ ُٓو طُيَُ )بت(يإ ُٖيُو
و ُٓو كِاهوًُّّ بؤ ؿووثات نلؿُْوَ نُوا ٓعُو   هُكمٌَْوِ نلؿٕيُهُك ُٓو ؿاواناكيُيإ  "َىهعا" 

ىوٓعُيةٔ و يُٖعُك ناكونلؿَوَيعُنِ    ؿا تًَجُكِبىوٕ و )بوجُكهذي( يُهُك ٓعايًَٓهِ ْاتعُواوو ث   طُيُّ بُالّ
 هُػوُ.بُْـايُتًًإ ؿا كَِزلُكِؤو مَكَكَُْـٕ، بُّ كَِْطَُ ٓاكَْىهًإ ُٖك تًآىوٕ و هناّ 

ّ ػؤّ ؿَكبلِّ يُهُك ُٓوَّ ٓؤٕ ؿَبًَت ٓعُوإ ؿاواّ ثُكهعرتاويَهِ ؿّ    ثاًإ "َىهعا" هُكهاَِ
كِيَنّ يَّٓاوٕ و ةُميةِ ؿاوٕ بُهعُك ُْتعُوَناِْ   دطُ يُػىؿاّ ثُوَكؿطاكّ دًٗاًْإ بهُٕ نُ بُتايبُتِ 

)هُكثُكًوِ نلؿًْإ( يُُْتُوَو طُالِْ يُناِْ)هلووَ بؤ ْاكؿٕ(و  تلّ ُٓو مََاُْيإ ؿاو بُتايبُشيُْـّ
 تلّ دًا نلؿبىوُْوَ..

ٱ  ُّٓ ٓايُتاُّْ ؿَخيىيَُٓٓوَ ٓاَافَ بؤ ُٓو ُْكيوُيإ ؿَنات، وَى ػىؿا تًاّـا ةُكَىويُ: ط

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ  ٿ        ٿ    ڀپ   ڀ  ڀ  (1)ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پٻ   

                                                 
 
واتعُ: هعُكقايةّبىوٕ، يُوًعُّ )عهىف(َوَيعُ بعَُاْاّ ِكوونلؿْعُناكيَو و ػعُكيو بعىوِْ ًٌَُٖعُيِ ثًَعىَّ بَُُبُهعوِ            ( )ٜعهفٕٛ(: 1)

 )بُطُوكَؿاْاِْ(. 
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ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ٿٿ

 .143-138األعراف /صڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ
 

 ُيعٌةتةكاُى خودا بؤ )بِو اضسائيى(
ؤكُٖآلت و بُآلّ ٓاويإ ؿَهت ُْؿَنُوت بؤ )بٓى اهلآًٌ( بُكؿَواّ بىوٕ يُكِؤًذي تا طُيٌوُٓ بًُِ ػ

ػىاكؿُْوَّ ػؤيإ و ٓاوؿاِْ ٓافَيةُناًْإ. بؤيُ ػًَلا ههاآلّ ػؤيإ بُ"َىهعا" كِاطُياْـو بُؿَّ ثلتعُو  
نلؿ. ُٓويٍ بؤ ُٓو َُبُهوُ ةُكَاِْ يُػىؿاوَ بؤ ٖاتبىو نُ بُؿاكَنُّ ؿَهوِ  بؤيةُوَ ؿاواّ ٓاويإ زيَ

و ُٖك تريَيعُى ناًْعاويَهِ بُكنعُوت و    (1)تُقًًُوَ ؿا، ؿوامؿَ ناًْاوّ زيَ ّ و زيَيُبُكؿ بـات و، ناتًَ
 بُد ًَٖٓا.ناكوباكّ ػؤياًْإ ثَِ 

( و يُويٍَ ػؤك طُكًَُنِ ًَٖٓعـَ بعُتًِٓ   ضٝٓا٤ؿواّ ََُُٓ طُيٌوُٓ ؿًَوُناِْ ًُُْٔؿوكطُّ )
ْاُْت ًٖض ؿاكو ؿكَػوًَهًٌعِ زيَ  ُٖبىو و ًٖض ػاْىوبُكَو ًٌْوطُيُنًٍ ُْبىو نُتًاّـا ؿأًٌْ و تُ

ُْبىو تا يُفيَل هًَبُكَنُّـا وٓاًَْو بـَٕ. بؤ ََُُٓ ههاآلّ سايةِ ػؤيإ يُالّ "َىهعا" نلؿَوَ نعُ  
ُْٓـَ َاْـوو و ْاكَِسُت بىوٕ، "َىهعا"َ يُػىؿا ثاكِايُوَ بؤيعإ وػعىؿاَ ٖعُوكيَهِ هعجِّ ثعاى و      

 .ثاكاهوِٓبًَطُكؿّ بؤ ْاكؿٕ و يُطُكَاّ ػؤك 
نُ ػؤكاى وتىيٌَىوّ كِيَطُيإ بُكَو تُواوبىوٕ ؿَٓىو "َىهعا" ؿاواّ يُػىؿا نعلؿَوَ   ،يُبُك ُٓوََ

َّ( نُ داكيَهِ ؿّ ػؤكانًإ بؤ ؿابري بهاتُوَ، ػىؿاَ طُمؤو بايةٓـَّ بؤ ْاكؿٕ نعُ يعُقىكٓإ ؿا بعُ      )ََد
َّ()َُٕو)هًىّ( ْاوبلاوٕ.  اكيَوُ هُك بعُكؿو طعُآلّ ؿكَػعت و    نُ َاؿَيُنِ ًرييُٓو يُٓامساُْوَ ؿَب =ََ

و، وتاًٌَِ  ()واتُ بؤ هُك بُكؿو ؿكَػت وَى باكاًَْهِ هىوى و نُّ بًَُٖىاًِ ؿيَوُ ػىاكَوَ بؤ هُكيإ
وَى ُْٖطىئ ًرييُٓ، )هُيىا =هًىّ(َ بايةـاكّ )نىكِنىكَِ( يإ )ًُالقُ( )هعىَاِْ(يُو بًُعًَىَيُنِ   

 ؿاؿَثؤًٔ.ُٖؤّ مؤكّ فَاكَياُْوَ مَوّ ٓلِو ثؤٍ ثؤٍ يُى يُؿواّ يُى ؿئَ و ب
دا ػىاَ ناتًَو بُةُمألو بُػٌٌِ ػؤّ ُٓو ًُْعُتاُْيإ ث ؿإ ةُكَاِْ ث نلؿٕ يُو ػؤكانُ بعاَ  
و ػؤًاُْ غؤٕ، بُآلّ ُٓوإ بُو ًْعُُتاُْيإ ُْؿَماّْى يُدًاتِ ًعىنلاُْبقيَلّ يُهعُكيإ نُٓعِ ؿاواّ    

ُْبىو. بُّ ثًََُّ مويةِ و هعوًَُإ يعُػؤيإ نعلؿ، ٖعُكوَى يعُّ      ػؤكانِ تليإ ؿَنلؿ و سُميإ يُواُْ 
 ٓايُتُؿا ؿَخيىيًَُٓوَ: 

پ  پ   پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    پٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻط

ڦ    ڤٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   (2)ٿ   ٺٺ  ٺ

چ   چ    چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ڄڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ

                                                 
 
يُناِْ َىها( ْاهلاوٕ، َُٓلؤِ ٓاوّ  ى(عُوَو ْنيهًٌٔ يًُاكّ)هىيَى( و بُ)نآُِّْ ناًْاواُْ نُوتىوُْ بًاباِْ ػؤكُٖآلتِ نُْايةِ )هىيَ( 1)

 ُْٖـيَهًإ نَُبىوُْوَو ُْٖـيَهًًٌإ نىيَلبىُْوَ. 
  …بَُاْاّ: تُقًُٓوَ، يإ ُٖيةكىآل( )اْبذطت(: )اْفذست( 2)
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 "ًوضـا" هةطةأل خودادا وادةى ديدازيَلى
ؿَبعات و   يُْاو-ةريعُوٕ-طُياْـبىو نُوا ػىؿاّ َُمٕع ًَولع يُ "َىهعا"ُٖوايةِ بُ)بٓى اهلآًٌ(

  ُ ـ     نوًَبًَهًٍ بؤ َُٓإ ؿًََْليَت ؿَكباكَّ)ةُكَإ ثًَهلؿًْعإ بع  ٓعُْـ ناكيَعو(و )كِيَطلتًٌٓعًإ يُٓعُْ
 بهُٕ و يُهُكّ بلِؤٕ.ناكيَهِ تل(وَى بُكْاَُيُى نُ ثًَىيووُ ثُيلَِويِ 

ّ يُْاوبلؿ، "َىهعا" ؿاواّ يُػىؿاّ ثُكوَكؿطاكّ نلؿ ُٓو نوًَبعُيإ بعؤ   -ةريعُوٕ-دا ناتًَو ػىؿا
)طدٛٚز(  بًَٓليَت. ػىؿاَ بؤ ُٓو َُبُهوُ ةُكَاِْ بُ "َىهعا" نلؿ بًَٔت بؤ الّ كِاهوِ قُؿثايةِ ًٓاّ 

 وػىاثُكهوِ بًَت.( كِؤف يُوآ سيًًََٓوُوَو ػُكيهِ بُْـايُتِ 30و هِ )
"َىهعا" ُّٓ ةُكَاُّْ دًَبُد  نلؿو ناتًَو هُّّٗ  كؤفّ تُواو نعلؿ، ػعىؿا ةعُكَاِْ ثع  نعلؿ      

 ( كؤفّ تليٍ يُوآ سيًًََٓوُوَو بُكِؤفوو بًَت بؤ َُبُهوِ تُواونلؿِْ ػىاثُكهوِ و عًباؿَتُنُّ.10ؿَ)
كِاُْوَيُ بلِوات، )ٖعاكوٕ(ّ بعلاّ   ُٖكوَٖا "َىهعا" بُكيُوَّ بُكَو ُٓو ناكّ ػىاثُكهوّى يُ ػىاثا

يُد ّ ػؤّ ؿاْاو يُكِاهجاكؿَيُنِ ثًَىيوت ؿا ث ّ طىت: )بلاّ تعؤ يعًَُْى طُيُنعُّ ؿا دًٌَٓعًِٓ بعُو      
يَهىثًَو بهُو، وكياَ بُ يُوَّ ثُيلَِويِ كِيَبعامّ تًَهعـَكإ و   ناكوباكيإ بُكِيَىَبُكَو ناكيإ بؤ ٓاى و كِ

 ةلِوةًأَل و تُيةُنُباميًإ(.طىَلِايإ بهُيت وٖىًًاكبُ يُ
ؿواّ ُٓوَّ "َىهعا" ٌٓ كِؤفَنُّ تُواو نلؿ، ػىؿا بُةُكَايٌوِ ؿيَلئ و ُٓمَيِّ ػؤّ ؿواْـّ و 

 بُّ ؿواْـَُْ ثًُو ثايُيُنِ وَٖاّ ث  ؿاوَ نُ يُػُيةهِ دًانلؿؤتُوَ.
ـو بُدؤًِ تًَعـا  ؿا ػىاهوًَهِ ًَٖطذاك تىْ َىهعا يُناتِ بًووِٓ ةُكَايٌوِ ػىؿاّ ثُكوَكؿطاكّ

ػلؤًابىو بؤ ؿيوِٓ ػىؿاو، ؿاواّ يُثُكوَكؿطاكّ نلؿ ػؤّ ثًٌإ بـات تانى )بًبًًَٓت(، ػعىؿاَ ثع ّ   
 )ئ تساْٞ(. ةُكَىو: )ُٖكطًن ْاَبًًٓت(

ثاًإ ػىؿا يُهُك ُٓو ؿاواناكيًُ ويووِ بُكِووِْ "َىهعا" ٓاطعاؿاك ناتعُوَ يعُوَّ بًَطىَعإ ٓعُو      
وتؤّ نلؿووَ نُ ًٓاناًٍْ بُكطُّ )ُٖيةطلتِٓ ٓعُو ؿاوايعُ( ْعاطلٕ و ْعاتىأْ     ؿاواّ ًوًَهِ طُوكَّ ُٓ

ػىؿا ببًٓٔ(، دا بؤ ُٓوَّ ماًْاكِّ تُواو يُّ باكَيُوَ بؤ "َىهععا" ٓاًعهلانات ثَّعِ ةعُكَىو: )تعؤ      
وعوا  ْاتىاًْت بؤ َٔ بلِواًْت و ُٖكطًن ومَّ )بؤ َٔ كِوآًْت( ْابًَت، بُآلّ بلِواُْ بؤ ٓعُو ًعاػُ نعُ ًَٓ   

ُْػوًَو يُْىكّ ػؤَِ ثًٌإ ؿَؿَّ و، نُ مؤك يُتؤَ بًَُٖنتلو تىْـتلَو، هُيلّ نُ ٓعِ بُهعُكؿيَت و   
طُك يُد ّ ػؤّ َايُوَو، تىاِّْ ػؤّ كِاطليَت يُبُك ؿيوِٓ ْىكّ َٔ و ُٖيبعُت و ًعإ و ًعهؤّ ؿا،    

 ام يَُُ بًَُٓ(.ُٓوا تؤَ ؿَتىاًْت سيبًًٓت، ػؤ ُٓطُك ًٓانُ ومَو تىاْاّ ُٓوَّ ُْبىو تؤَ و
ناتًَو ػىؿا ُْػوًَو يُْىوكّ ػؤّ ثًٌاِْ ًٓانُؿا يُنوُك وكؿوػاَ بىو و يُطُأل مَويٌعـا تعُػت   
بىو، يُّ هاتُوَػوُؿا "َىهعا" نُوتُ هُكمَوّى يُٖؤَ ػؤّ ٓىو وًٖض ُٖهت و ُْهوًَهِ يُبُك هاّ 

ُوَ طىتِ )ػىؿايُ ُّٓ ثُكوَكؿطاك َٔ و بًُِ ُٓو كِووؿاوَ طُوكَيُ تًا َُْا، بُآلّ نُ ٖؤًِ بُبُكؿا ٖات
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ُٖكؿَّ بُثاى و ب ػُوَ و طُوكَت كِاؿَطلّ بُ ًًَىَيُى نُ ُٖك ًايووُوقابًًِ َُقاَِ بُكمّ ًهؤّ 
تؤبًَت و ؿاواّ يًَبىكؿٕ و وَكطلتِٓ تؤبُت يَّـَنُّ، دا وا َٔ ػؤّ بُيُنُّ باوَكًَِٖٔ بُطعُوكَيِّ تعؤ   

 يُّ مََاُْؿا ؿاؿًََِْ(.
ؿا بعؤ "َىهععا"    ػىؿاّ باآلؿَهت و ثُكوَكؿطاكّ دًٗاًْإ يُبًًَُهِ ؿيهُّ ٓاػاوتِٓ ؿواّ َُُٓ

ؿاو هًفُتِ مياتلّ ث بُػٌعًىَ بعؤ يُُٓهعوؤْاِْ     ث ّ كِاطُياْـ نُ ُٖيةّبقاكؿووَ يًَُْى َُٖىو ػُيةهِ
نُ ثلِٕ  ّ تُواكت(ّ ث  ؿَؿات-اهفاك -ُٓكنِ ثًَغَُبُكيَوِ، بؤ ُّٓ َُبُهوَُ ثُياَُناِْ ػؤّ )واتُ

 يُ ثُْـو ٓاَىفطاكّى كِيواو ُٓسهاَِ ثًَىيوت بؤ )بٓى اهلآًٌ(.
ةُكَاًٌِْ ث نلؿ نُ طُيُنُّ ػؤّ بُٓانرتئ و طُوكَتلئ كِيَواو ُٓسهاًَعُوَ ثابُْعـنات، واتعُ    

بعىو و   يُهُك ُْػٌُّ ؿاكِيَقكاوّ باًرتئ كِيَوايإ بلِوٕ، بؤ صيىُْ طُك كِيَوايُى يُو كِيَواياُْ بؤ ؿوو نعاك 
 بُآلّ ناًَإ ثاؿاًوًَهِ مياتلّ ُٖبىو با ُٓوَيإ ُٓزلاّ بـَٕ.

ثاًإ ػىؿا ُٓو طُيُّ "َىهعا" واتعُ )بٓعى اهعلآًٌ(ّ يعُوَ ٓاطعاؿاكنلؿَوَ نعُ يُةُكَاْعُناِْ        
ؿَكُْٓٔ، ؿَْا ؿَنُوُْ بُك هناّ هُػت وَى ٓؤٕ نُهاِْ تلّ يُياػًًإ و يُةُكَإ ؿَكٓىاِْ هنا ؿاوَ 

 ..وْاّ نلؿووٕ.و تُةلوتى
َُُّٓ ثًٌَىو تُةوريو ًًهاكّ ُّٓ ٓايُتاُّْ الّ ػىاكَوَيُ نُ بًًَُهِ تلّ ؿاهواُْنُ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ؿَطًَلِيَوُوَو ػىؿا تًايإ ؿا ةُكَىويُ: ط

ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ  ھ  ے    ڻں  ڻ

﮸   ﮹ ﮷   ﮶   ﮲   ﮳   ﮴  ﮵  ﯀     ﯁  ﮻    ﮺ے  ۓ  ۓ  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿   

  ڭ                                   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   

پ  پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

ڄ   ڄ   ڄ    ڦٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ

 . 145-142األعراف/ص
 

 ةزضتِى طويَسةكة)بِو اضسائيى( وث 
يًَُْى ؿيةِ )بٓعى اهعلآًٌ(ؿا َعابىو، ٓعُويٍ     -بوجُكهوِ-ػًةوُّوَى ثًٌَرتيٍ بامسإ نلؿ ٓاهُواكو 

بععُٖؤّ بُهععُكبلؿِْ تَُععًَُْهِ مؤكيععإ يُطععُأل ًَوععلًُّنإ ؿا، كِوايةععُتًَهِ ٓععُّ هًفُتًُععًإ     
ُ  يُطىيَلَنُثُكهوّـا كَِْطِ ؿَؿايُوَ، طىيَلَنُ ثُكهرتاوَناًًٌْإ طُك ؿا، الًعُيإ  -ًَوعل -سيلؿْايُ يع

  ِ طعُكَهلاو( يعإ يعُ )نىوكَيعُى( نعُ بعُ        َؤًَا ؿَنلؿو يُطىكِهواًَْهِ تايبُتِ ْنيو يعُ )ًعىيًََٓه
 )هلابًىّ( ْاوؿَبلا ؿًََْقكإ. 
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ًَى )بٓعى اهعلآًٌ( نعُ يعُ قىكٓاْعـا بعُ )هعاَلٍ( ْعاوبلاوَ ٓعُّ ؿياكؿَيعُ             ثًاويَهِ ةًًَةباميٍ يُْ
ًَْت بؤ ُٓوَّ ةليىيإ بـات، ُٓوَبىو ْاوبلاو طىيَلَنُيُنِ بؤ ًَٖٓابىوٕ و ث ّ طىتبىوٕ: بُؿَكةُتًَو ؿَما

   ّ و يعُّ َعاوَ ؿكيَعقَّ     )َُُٓ ػىؿاتاُْو ػىؿاّ "َىهعا"ًُو يًَلَؿا يُبريّ ٓىوَو كِوًعوىوَ بعؤ ؿيعـاك
 ؿا بُوَوَ ػُكيهُ(. بنكبىوِْ

ُنعُّ ػعؤّ كِاطُياْعـبىو نعُوا يُهعِ كِؤف      بًَطىَإ "َىهعا" بُك يُكِؤًوِٓ بؤ ؿيـاكّ ػىؿا بُطُي
مياتلّ ث ْآًَت، بُآلّ ُٓو ناتُّ ػعىؿا )ؿَ كؤفّ تليٌعِ بعؤ ؿَهعجًَهلؿُْوَّ كِؤفوو يُهعُكؿاْابىو و      
َاوَّ بنكبىِْ ؿكيَقَّ نًٌَابىوٕ، ُٓواًٍْ يُو وكَو عُمَُّ ثًٌَىويإ تًَعـا ْعَُابىو و، بُؿوانعُوتِٓ    

تبىوًًإ: )بُكِاهوِ )َىهعا( يُواؿَّ ػؤّ ؿوانُوت و بُيةًَُٓنُّ بؤ َىهعا هوت و الوامبىو بىوٕ و طى
 ُْبلؿيُٓ هُك(.

   ِ ؿا دعىوآلو ٓعُّ ُٖيعٍُ قؤمتعُوَو بعؤ       ًٓرت يُّ هاتُ وَػوُؿابىو نُ )هاَلٍ( ًْعامّ ػعلاخ يعُؿية
-ًَوعل -دًَبُد نلؿِْ ًْامَ ػلاثُنُّ ُْٓـ ػٌألو طُوُٖكيَهِ يُو فْاُّْ )بين اهلآًٌ( هُْـ نُ يُ

ًٌةُناًْاِْ ُٖيةـايُ ٓاطلَوَ تا تىاُْوَو ًٓٓذا ثُيهُكّ  عُوَ ًَٖٓابىويإ و بُػؤياُْوَ نلؿبىو و َُٖىو ػ
طىيَلَنُيُنِ زيَ ؿكوهت نلؿٕ و بُكِيَطايُنِ تايبُتِ ُْٓـامَيًٍ ؿايواًّى نىًَْهِ يُّ هُكًُّوَ بعؤ  

ؿَْطعِ َاْطعا يُؿًََعُوَ ؿَكؿَٓعىو.     ُٓو هُكّ ت نلؿ تا ُٓطُك )با( ثًاّـا بلِؤًوايُ ؿَْطًَهِ وَى 
ّ نؤبىوُْتعُوَ ػًَعلا ةعُكَاِْ ثًَهعلؿٕ نعُ       )هاَلّ( نُ ؿيوِ )بٓى اهلآًٌ( طىآّ بعؤ ؿَطعلٕ و زيَ  

 بًجُكهذي.
يُو ناتُؿا )ٖعاكوٕ( بُثُيُ بُكَْطاكيإ بىوَوَو ت ّ طُياْعـٕ نعُ ٓعُوإ ةليعىؿكاوٕ و مؤك ٖعُوأل و      

ِ طىيَلَنُنُ ثاًطُميإ ناتُوَ، بُآلّ ْعُيوىاِْ و ٓعُواًٍْ ث يعإ    تُقُياليٌّـا بؤ ُٓوَّ تا يُثُكهوٓ
 كِاطُياْـ نُ هىوكؿَبٔ يُهُك ثُكهوِٓ ُٖتا "َىهعا" ؿيَوُوَ بؤ اليإ.

يُوالًُوَ "َىهعا" يَُاوَّ ؿيـاكو وتىيَقّ يُػنَُت ػىؿا ٓعُو ُٖوايةعُّ يعُػىؿاوَ ثع  ؿَطعات      
 اِْ ؿووكػووىوُْوَو طىَلِاٍ نلؿووٕ.نُوا)هاَلّ(طُيُنُتِ تُةلَؿاوَو يُٓايِٓ ػؤي

  ِ ؿا ؿيَوعُوَ بعؤ    "َىهعا" بَُُ مؤك مويل و ثُهت ؿَبًَت و يُ تىْـتلئ سايةُتِ ؿيةوعُْطِ و تعىوكَِي
  ّ -اليإ و ث يإ ؿَيةًَت: )ُٓكآ ػىؿاّ ثُكوَكؿطاكتإ بُيةًًََٓهِ ثريؤمو طُوكَّ ث ُْؿإ ؿَكبعاكَّ ٓعُوَ

كِاهت و كِووْانِ تًَـايُ بؤتإ؟ ٓعُّ ٓايعا ْعامأْ ػعىؿا ٓعُو بُيةًَٓعُّ        تإ بؤ ؿًََْليَت نُ كِآّ-تُواكت
بُؿًَّٗٓاوَ، ياػىؿ بُٖؤّ ؿكيَقبىوُْوَّ َاوَّ بنكبىومن يًَوإ ًُٓاُْنُتإ بُنىةلو ب باوَكِّ طؤكًُِّوَ؟ 

اْعُتإ  يإ ُٖك ويووىتاُْ نلؿاكيَهِ ػلاخ ُٓزلاّ ؿَٕ و ػىؿا يُػؤتإ مويعل بهعُٕ و، بَُعَُ ٓعُو ثُضي    
 بٌهًَٓٔ نُ بَُٓوإ ؿا ؿَكباكَّ ػؤكِاطلّ و َاُْوَ يُهُك ًُٓإ و باوَكِؿاكّ؟(.

ُٓواًٍْ يُوَآلَِ ُٓو ثلهًاكاُْؿا بُ "َىهعا" يإ طىت: )ًَُُٓ بُػىاهت و ٓاكَمووّ ػؤَعإ ٓعُو   
ُنِ ؿَكبعلِّ و  ثُضياَُْإ ًُْهاْـ نُ بُتؤَإ ؿابىو، بُيةهى )هاَريّ( ٖات و طىَلِاٍ نلؿئ و بريوكِايع 

ًٌةُّ نُ ثًَُاُْ و يُ ًَولّ يُناصيإ هُْـووَ نُوتىيُٓ بُك كِم  ث ّ طىتري طىايُ بُٖؤّ ُٓو ٓايةوىوٕ و ػ
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ًٌةُ َُٖىوّ بىوَ بُُْٓـ طىْاًَٖو يُهُكًاصيإ و يُهُكَإ الْآعًَت  ، ّ ػىؿا و تىوكَِيِ ٓىْهُ ُّٓ ػ
ْاٖاْعَُإ يُهعُكبىايُ طُكِاْعُوَّ تعؤَ ؿوا ؿَنعُوت،      ُٖتا ُْطُكِيًَوُوَ بؤ الَإ، بُيةهى ُٖتا ُّٓ طى

بريوكِاّ ُٓويٍ وابىو نُ ؿَبًَت َُٖىويإ ةلِآ ؿَيُٓ ْاو ٓعاطلَوَ تعانى ػىؿاَعإ كِامّ بهعُئ و تعؤَ      
ًٌةُناصيإ ةلِآ ؿايُ ْعاو ٓعاطلَوَ، )هعاَلّ( بعُّ      بطُكِيًَوُوَ بؤ الَإ، ًٓرت باوَكَِإ ث نلؿ و َُٖىو ػ

دىوآليُوَو ػؤيٌِ ُٖكِٓ ُٖبىو يُميَلِو ميى ةلِآّ ؿايعُ ْعاو ٓاطلَنعُوَ، ًٓٓذعا يعُو       كَْطُ يُطُيةُإ
ًٌةُّ ًَْى ٓاطلَنُوَ ثُيهُكّ طىيَلَنُيُنِ بؤ ؿَكًَٖٓائ و ث ّ طىتري: )َُُٓ ُٓو ػىؿايُتاُْ  َُٖىو ػ

( طدٛز ىّ )ٓاطايعُو ٓعىوَ يعُ نًَع     ّ بعَِ  نُ ؿَبًَت بًجُكهذي، ُٖوكَٖا ػىؿاّ َىهعاًُ نُ ًَٓوعوا زيَ 
 بًـؤميَوُوَو ْاماًَْت يًَلَيُ(.

ؿاػؤ عُقًةِ ُٓو طُيُ ُْٓـ نُّ و هىوى و ْاتُواو بىوبًَت، تؤ بًة ّ ُْياْناًْبًَت نُ ٓعُو ثُيهعُكَ   
يُ و ْاتىاًَْت هىوؿيإ ث بطُيًَُْت يإ مياًْإ زيَ ؿووكػاتُوَ؟ تُْاُْت تىاْاّ  ًٖض هىوؿو مياًَْهِ ِْ

 ًًٌاِْ ُْبىوَ ٓىْهُ َاؿؿَيُنِ ب طًإ و ب ؿَْ  بىوَ.وَآلّ ؿاُْوَّ قوُيُن
ثاًإ "َىهعا" كِووّ نلؿَ )ٖعاكوٕ(ّ بلاّى بُتىْعـّ كِاّوُناْعـو تىْعـ كِيعٍ و قعقّ كِانًٌَعا و       

يُوَ ث ّ طىت: )ُٓكآ بؤِٓ ناتًَو ُٓو ػُيةهُت يُو سايةُتِ طىَلِايًُّؿا بًِٓ و ؿيوت ُٓوا  بُتىوكَِيِ
ِٓ طىيَلَنُنُؿايُو تُةلَؿكاوٕ، بؤِٓ ػًَلا ْعُٖاتًت بعُؿواّ ؿا و ثعًَِ بطُيوعُوَو     َُيًًإ بُالّ ثُكهو

 ُٖوايةِ ُٓو باكوؿؤػُيامن ث  بطُيًُْت؟(
ّ بَُ بَُ -بٓى ًٓولآًٌ-)ٖعاكوٕ(يٍ يُوَآلَـا ث ّ طىت: )يُوَ ؿَتلهاّ نُ وابناًْت َٔ طُزي 

واّ هاَلّ نُوتدي، ُٖكوَٖا يُوََ تلهعاّ تعؤ   نلؿووَو بًًَُهًإ ؿواّ تؤ نُوتدي و بًًَُهِ تليًٌإ ؿ
ثًَِ بًة يت: َٔ تؤّ يًَُْىيإ ؿا د ًٌَٖوىوَ نُٓعِ تعؤَ ٖاتىويعت بعُؿواّ ؿا. يعُناتًَو ؿا ةعُكَاْت       

 ثّهلؿّ نُ يًَُْىياْـا سيًَُُٓوَ و ًٓرت ًٍَٓ ٓاوَكيَِ نلؿيت ُٖتا طُكِايوُوَ.(
ُ ؿواّ َُُٓ "َىهعا" طًُيِ و طاماْـَيُنِ ًَٖطذاك  ّ -ةلَّ يع نعلؿ نعُ بببعىَ ٖعؤّ كِآ      -هعاَل

ؿا طىتِ: )َٔ يَُُٖىو نُي مياتل ؿََناِْ تؤ يُهُك ُٖقًت  يُوَآلَِ-هاَريّ-يَّوًَو ؿاًْإ. نُِٓ
-و ثُيلَِويِ نلؿبىويت و ُْٖـيَو يُؿيُٓنًُوِ وَكطلتبىو، بُآلّ ؿوايِ وامّ يًََّٗٓاو طُكِاَُوَ بعؤ هعُك  

نلؿّ و بؤّ دىإ نلؿبىوّ تا واّ زيَ ٖاتبىو نُ ُٓو نعلؿاكَ ٓعُزلاّ   ََُُٓ ُْةوِ ث ّ -طىيَلَنُثُكهوِ
 بـَّ(..

ًٓرت "َىهعا" ث ّ طىت: )ؿَبلِؤ وا نُوتًوُ بُك هناّ ػىؿا و هنانَُ ُٓوَيُ يُؿًْاؿا ٖعُتاَاويت  
)واتُ ؿَهوِ يَُُّؿَ((، ٓىْهُ بُوَ ٓاماكيَهِ مؤكّ ؿًَُٓت طُك ُٖك نُهًَو -ال َواي-ؿَبًَت بًةًًَت 

 ّ يعُؿًْاؿا واّ زيَ ٖعاتبىو   -ؿَهوِ زيَ بـايُ يإ ؿَهوِ بُك ُٖك دًَطُيُنِ دُهوُّ بهُوتايُ. هعاَري
 .-واتُ ؿَهوِ زيَ ُْؿَيت-بُُٖك نُهًَو بطُيٌوايُ ؿَبىو ث ّ بطىتايُ )الَواي(

ؿَكباكَّ هناّ ٓاػريَتًٍ "َىهعا" ث ّ طىت: )كِؤفّ ؿوايٍ واؿَّ هنايُنِ ناكيطُكتل ُٖيُ بؤت 
 اتىاًْت يَِّ ؿَكبامبًت(.و ْ

ثاًإ "َىهعا" بُكَو ثُيهُكّ طىيَلَنُنعُ كِؤيٌعت و هعىوتاْـّى ٖعَُىو ػؤيةًٌََُعِ ثا عاوَّ       
 هىوتاوًُّنُّ بًَُْى ؿَكياؿا بوونلؿَوَ.
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يَُالًُوَ )بٓى اهلآًٌ( مؤك ثًًُُإ بىوٕ يعُو طىْاٖعُ طُوكَيعُّ نلؿبىويعإ و يعُػىؿاّ َعُمٕ       
بًَت و يًَّإ ببىكيَت. ػىؿاَ بؤ وَكطلتِٓ ُٓو ْنايُيإ هلووًِ بؤ "َىهعا" ْاكؿ ثاكِاُْوَ يًَّإ ػىَ 

نُ ؿَبًَت بؤ بُد طُياْـِْ تؤبُنُيإ ػؤيإ بهىفٕ، واتُ ػؤنىًوُٓنُيإ بُو دعؤكَ بًَعت نعُ ٖعَُىو     
ُنِ ٓاكَمويُنًإ نح نُُْوَو ؿَكووًْإ يُػلاثُو بُؿناكّ ثاى نُُْوَو ػؤيعإ يُٖعُك سعُمو ٓاكَموويع    

ػعىؿاَ تؤبعُو    ُْةى ؿابلِٕ، بَُاْاّ ُْةوِ ػؤيإ يُوَؿا بهىفٕ ُْى بُدُهوُ ػؤيإ يُْاوبُكٕ، ُٓوها
 ؿَنات. ثًًُُاًّْإ زيَ وَكؿَطليَت و ْناناِْ يًَؼؤَ بىوًْإ طريا

َُُّٓ ثًٌَىو قؤْاةًَهِ ؿيهُّ ُٓو ؿاهواُْ ثلِ ؿَكي و ثُْـَّ قىكٓإ و ًًهاكّ ٓعُّ ٓايُتاْعَُ   
 ػىؿاّ ماْاو ناكبُد  تًايإ ؿا ةُكَىويُ: بىو نُ
  ﯀ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽ ﮾   ﮿ط

                       ﯁              

ۈ  ٴۇ    ۋ  جئ  حئ  مئ    (1)ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڀ  ڀ  ڀ

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڄڦ   ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

گ  گ  گ  گ     کڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ک  ک

ڱ    ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ     ڱڳ   ڳ  ڳ  ڳ      ڱ       ڱ

ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ ﮲   ﮳  ﮴  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ہ  ھ  ھ 

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  

ىئ   ىئ  ىئ    ېئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ۇئائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ائى

 98-93طو/صىب  يب   جت  حت  مبی  ی    ی  ی  جئ   حئ       مئ  ىئ  يئ  جب  حب     خب
َُىو ٓاكَموويعُنِ ْعُةى ػؤيعإ ؿابعلِٕ و ٓعُو      بؤ َُهُيُّ ػؤنىًوُٓنًًُإ بُو كَِْطُّ نُ يُٖ

 ٓاكَمواُْ بهىفٕ يُدًَطُيُنِ تلّ قىكٓإ ؿا ٓاَافَّ بؤ نلاوَ و ػىؿا تًاّـا ةُكَىويُ:
  (2)ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱط

                                                 
 
 واتُ بُػىاهوِ ػؤَإ.  ( )مبًهٓا(: )بأختٝازْا(1)
 هِ( واتُ ػايل و نلؿطاكتإ نُ ؿكوهوِ نلؿووٕ. بَُاْاّ )ػايك( )باز٥هِ(: 2)
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 ...54البقرة/صم  ۀ   ہ  ہ  ہ  ۀڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ
 

 اغاْ هيَبوزدُياْضصاداُيَلى "بِو اضسائيى" و ث
)بٓى اهلآًٌ( بؤيإ ؿَكنُوت نُ بُكِاهوِ ُٓوإ مويةًُإ يُػؤيإ نعلؿووَ و طىْعاًَٖهِ طُوكًَعًإ    

ُٖيةبعقاكؿٕ تعا يُطعُأل ػؤّعـا      "َىهعا"َ سُةوا ثًعاوّ زيَ  ،بُٖؤّ ثُكهوِٓ طىيَلَنُنُوَ ُٓزلاّ ؿاوَ
ىَطلتبعىو يعُناكّ ثُكهعوّٓى ميهعلو     واتُ بعؤ ٓعُو ًعىيَُّٓ نعُ ػعىوّ ثًَ      -(طدٛٚز )بًاْبات بؤ ًٓاّ 

ثًاواًُِْ بؤيُ بلؿ بؤ ُٓوآ تعانى ًَهُٓعِ و طىيَلِايعُيةِ بعؤ ػعىؿا ثًٌعإ ؿَٕ و        ُّٓ-ؿا ياؿنلؿُْوَّ
 طىْاُٖناًْإ.ثًًُُاِّْ ػؤيإ ؿَكبلِٕ يُهُك 

 داناتًَو طُيٌوُٓ ُٓو دًَطُيُ ػىؿاّ َُمٕ يُطُأل "َىهعا"ؿا قوُّ نلؿو ؿواْـيِ. نُِٓ تاقًَُو
ؿَؿويَت، بعُيةهى ُٖيةطُكِاْعُوَو    ؿا-َىهعا-يُطُأليُو ثًاواُْ باوَكِيإ بُوَ ًَُْٖٓا نُ ُٓوَ )ػىؿايُ(عُو 

باوَكِت ث  ْآًَٖري ُٖتانى ػىؿا بُٓاوّ ػؤَإ و بُب  ودعىؿّ   ًَُُٓ-َىهعا-)ُّٓبىوٕ و طىتًإ  ياػِ
 ؿَبًٓري(..بُكبُهوًَو 

بلوهعهُيُى هعناّ ؿإ و ػوعوِٓ     إ ػىؿا بُؿَْطِ ٖعُوكو يًًُ يُ ْابُدَِ ُٖك ؿواّ ُّٓ ؿاواناكّ
ؿاو نىًوِٓ، ثاًإ ؿواّ ُٓو َلؿُْيإ ميٓـووّ نلؿُْوَ، ٓىْهُ بًَطىَإ "َىهعا" مؤك بؤيعإ   بُمَوّ

و طَُقَّ ًَْعى   عُقأل ثاكِايُوَو ؿاواّ يُػىا نلؿ ٓاوثؤًِ بهات يُوناكَ ْاَُٖىاكَّ ُْٖـيَو نُهِ بَِ
هعناّ ٖعَُىإ ْعُؿات،     هُكنًٌَعُوَ كَِةواكَ ْاؿكوهوُّ ُٓو ُْٓـ نُهعُ ْعاؿإ و    بُٖؤّ ُٓوباػؤيإ و

 ث ؿاُْوَ.يإ ػؤَ بىوو فياِْ  ُٓوَبىو ػىؿاَ زيَ
ًٓٓذا يُّ هاتُؿا "َىهعا" ؿاواّ كَِظيُت و ًَٗلَباِّْ ػىؿاّ بؤ طُيُنُّ نعلؿ، يعُوَآلَِ ٓعُّ    

ًَبىكؿٕ و كَِظيعُت بعؤ ٓعُوإ( بُْعـَ بُػىاهعوِ      ؿاوايُؿا ػىؿا ُٖوايةِ ُٓوَّ ث طُياْـ نُ َُهُيُّ )ي
ًٓالِّٖ ػؤيُوَ. ُٖكوَٖا ُٖوايةِ ُٓوًَِ ث طُياْـ نُ كَِظيُت و بُمَيِّ ػعؤّ بعؤ نُهعاِْ يعُػىا     
تلي و بُتُقىا ْىوهًىَ، ُٓواُّْ نُ مَناتِ َاأل و هاَاًْإ ؿَؿَٕ و باوَكِ بُ ٓايُتُناِْ ػىؿا ؿيَعٓٔ و  

 ؿَنُٕ..و كِيَواو ةُكَاُْناِْ ثُيلَ
   (3)ۉ  ۉ  ې(2)  ۅۋ  ۋ  ۅ  (1)ۈ   ۈ  ٴۇػىؿاّ َُمٕ ةُكَىويُ: ط

ۈئ   ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ۆئوئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ەئې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    حب  خب  مبىب  جبجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  یىئ  ی   ی  ی

  ٹٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ڀپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ

                                                 
 
 واتُ يُقُوَُنُّ، يُٖؤمَنُّ ُْٓـ نُهًَهِ ُٖيةبقاكؿ. ( )قَٛ٘(: 1)
واتُ بؤ ُٓو ناتُّ نُ ػىؿا ؿايٓابىو تًَبري و ؿاواّ يًَبىكؿٕ بهُٕ يُهُك ُٓو ناكّ طىيَلَنُ ثُكهوُّٓ نُ ُْٖـيَو نُهِ ُْةاّ و ( )ملٝكاتٓا(: 2)

 ى ػؤيإ ُٓزلاًَإ ؿابىو. طَُقَّ ًَْ
 واتُ يُكميُٓوَّ بًَُٖن، َُبُهت يُيُكيُٓوَّ ًٓانُيُ بُو ؿَْطُ بًَُٖنَّ ُٖوكَ بلووههُنُ. ( )ايسدف١(: 3)
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 . 156-155األعراف/ص ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ڤ  ڤ    ڤ 
ؿَكباكَّ ؿَْطُ بًَُٖنَنُّ ُٓو ُٖوكَ تليٌكُيَُ نُ يًُاػُنُّ ؿاو يُكاْـبىويُوَو ُٖكوَٖا ػىؿا 

ھ         ے  ے  ۓ  ۓ    ھہ  ہ  ھ   ھُٓواِْ بُهُكمَوّ ؿاػووبىو، ةُكَىويُ: ط

﮼  ﮽   ﮾  ﮿ ﯀   ﯁    ﮻﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷    ﮸  ﮹  ﮺

 .. 56-55بقرة/الص
 

 
 بةزشكسدُةوةى ضياكة بةضةز )بِو اضسائيى(دا

"َىهعا" ُٖك بُكؿَواّ بعىو يُهعُك ِكاهعت نلؿْعُوَّ )بٓعى اهعلآًٌ(، بعُآلّ دعاك يعُ ؿواّ دعاك           
بلؿِْ زيَ نعلؿٕ و ًعاػِ    ٖات ػىؿا ُٖكًَُِّ يُْاو تا واّ زيَ ،بُكُٖيةووِ و ؿيةلَِقِ مياتلّ زيَ ؿَبًٓري

يإ بُكمنلؿَوَ، ُٓواًٍْ ًَٖٓـَ تلهإ وايإ ؿَماِْ ؿَنُويَوُ ػىاكَوَ بُهُكيإ ؿا، (ّ يُهُك هُكطٛٚز)
 ُٖيةطليَت.يًًُإ يُهُك  ّ ثاكِاُْوَ نُ ُٓو َُتلهِ بؤيُ ؿَهبُد  ثُْايإ بلؿَوَ بُك ػىؿاو زيَ

كؿووٕ ؿيةوؤمًُّوَ ُٓو ةُكَإ و ُٓسهاَُّ بؤّ ْا بُوثُكِّػىؿاَ ةُكَاِْ ث  نلؿٕ نُ بُٓانِ و 
ثابُْـ بٔ ثًًَاُْوَ ب  ُٓوَّ ًٖض ْاكَِمايِ و ثلتُو بؤيةُيُنًإ يًَىَ بًَت، ُٖكوَٖا ؿيلاهُّ َُٖىو ٓعُو  

ّ ب ٓاطعاو   ًواُّْ ًَْى نوًَبِ ػىؿا بهُٕ و يَِّ بهؤيةُٓوَو يَِّ ت بطُٕ و ناكّ ث  بهُٕ و، ْابًَت زيَ
 كِاهت.وكري( و ػىاثُكهواِْ ةاةٌ بٔ، تانى بُّ ًًَىَيُ بطُُْ ثايُّ ثاكيَنناكإ)َ

البلؿٕ ؿووباكَ يُ كِآّ ػىؿا اليإ ؿايُوَ. ػؤ ُٓطُك ةُمأل و  دا ناتًَو ػىؿا ُٓو ػًَُُِ يُهُك
 كَظيُتِ سُنًُاُّْ ػىؿا ُْبىايُ ُٓوا ُٖك كَِزلُكِؤو ػُهاكَشيُْـ ؿَبىوٕ:

ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ط

 ..64-63البقرة/صڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ   ڎ    ڇچ  چ  چ   چ  ڇ
 

 زِوو وةزضةزخاُى )بِو اضسائيى( هةضووُة ُيَو خاكى ثريؤشةوة
تعا   ،ةُيُهعوري(  -بعؤ ػىؿا ةُكَاِْ بُ "َىهعا" نلؿ نُ )بٓى اهلآًٌ( ببات بؤ ػانِ ثريؤم )واتعُ  

 بدي.يُوآ ًٌْوُد  
ـ وتُيُنِ ثًَىيوت طُيُنُّ ؿواْعـو ٖعَُىو   "َىهعا" بؤ دًَبُد نلؿِْ ُّٓ ةُكَاُْ هُكَتا بُُْٓ

وَى ُٓو ًْعُُتُ ؿياكَّ نُ ُْٓـئ ثًَغَُبُكيإ يًَُْىؿا ؿَكنُوتىَو  ًَٖٓاُْوَ،ًُْعُتًَهِ ػىؿاّ بُبري 
نلؿووٕ تانى يُطىَلايِ كِمطاكيإ نات و كِآّ كِاهوًإ ثًٌإ بـات، ُٖكوَٖا ًْعُعُتِ   ػىؿا بؤّ كَِواُْ

مطاكّ نعلؿووٕ ؿواّ ٓعُوَّ يعُفياًَْهِ نؤياليعُتِ و بُْـايعُتِ فَيعل ؿَهعُآلتِ        ّ ث ؿاوٕ و كِ ٓاماؿيِ
ؿا بىوٕ، دطُ يعُ ٖعَُىو ٓعُو ًْعُُتعُ مؤكاْعُّ نعُ بُتايبعُتِ ث يعإ ؿكاوَو          )ةريعُوٕ( وتاقُُنُّ
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بؤيعُ ٓعُكنِ ٓعُواًٍْ يُبُكاَبعُك ٓعُّ ًْعُُتعُ مؤكو        دًانلاوُْوَ،يُػُيةهِ تلّ مََاِْ ػؤياِْ ث  
 بهُٕ.ُؿا ُٓوَيُ هىثاهِ ػىؿا بهُٕ و ُٖك ةُكَاًَْهِ ث ؿاوٕ بُٓانِ ثُهٓـّ بهُٕ و ثًاؿَّ طُوكاْ

بهعات، ٓعُْـ نُهعًَهِ ؿيعاكو      ًٓٓذا "َىهعا" ثًٍَ ُٓوَّ ؿاواّ ٓىوُْ ًَْعى ػعانِ ثريؤميعإ زيَ   
لتًٓإ يُو ُٖيةهُوتىوّ يُطُيُنُّ ْاكؿ بؤ وَكطلتٔ و نؤنلؿُْوَّ ماًْاكّ يُهُك ُٓو ػانُ و هىوؿ وَكط

 ياُْ. ماًْاكّ
ُٓواًٍْ ناتًَو طُكِاُْوَ بؤ الّ "َىهعا" ُٖوايةِ ُٓوَيإ ثع  ؿا نعُوا طعُيًَهِ بعًَُٖنّ تًَـايعُو      

 َُٖىويإ نُيةُطُت و باآلبُكمٕ و ًاكَناًًٌْإ )بًُىوكاو قُآلّ بًَُٖن( َُسهُّ نلؿووَ. 
ت و طىيَلِايُيةِ ةُكَاِْ "َىهعا"يإ ْعُنلؿ  ياُْ تلهًإ زيَ ًٌْ )بٓى اهلآًٌ( بُّ ُٖواأل و ماًْاكّ

بُيةهى يُدًاتِ ٓعُوَ ث يعإ طعىت: )ٓعُّ      ػانُنُوَ،يُُٓكنِ كِوو بُكِووبىوُْوَّ ُٓو طُيُو ٓىوُْ ًَْى 
"َىهعا" بًَطىَإ يُو ػانُؿا ُْٓـَٖا ًٓٓواِْ نُيةُطُت و بًَُٖن ُٖيُو ًََُُٓ ؿَكَقُتًإ ْايعُئ و  

ًَُعُ ْآعًُٓ ْعاوّ. ٖعُك نعاتًَهًٍ زيَ       ث يإ ْاويَلئ، دا ٖعُتا   ًَعـابًَت ٓ ّ ؿَكٓعىوٕ ٓعُوا    ٓعُواِْ ت
 (ؿاواناكيُنُت بُد  ؿَطُيُْري و ؿَكِؤيُٓ ْاو ُٓو ػانُوَ.

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ط

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ          ۓ  ﮲  ﮳  

﮹   ﮺  ﮻  ﯁        ﮴  ﮵  ﮶   ﮷  ﮸  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿   ﯀ 

 ..22-23املءئدة/ص             
 

 زِآ ىلَ وْ بووُى )بِو اضسائيى(
   ؿياكَ ًٌَُُٖ يُُٖك نؤَُيةُو ؿَهوُو تاقًَُو ؿا دطُ يُودىؿّ نُهاِْ ػلاخ يَُُٖإ نعات

يُواْعُّ نعُ ػعىؿا    ُٖبىوٕ. يًَُْى ُٓو ػُيةهَُ ؿا ؿوو ثًاو ) كِيَهىثًَهًٍؿا ُْٓـ نُهًَهِ بُُٓؿَب و 
يُهععُك تععُقىاو بُْـايععُتِ كِاهععت بُٖلََُْععـّ نععلؿووٕ و ًٖـايععُتِ ؿاوٕ( كِوو ؿَنُْععُ طُيُنععُيإ و 

هُك ُٓو طُيُ)واتُ يُػانِ ثريؤمؿا(و ُٖيةهىتُٓ  ث يإ ؿَيةًَٔ: )ًَٓىَ بُٔٓ نُ ،يإ بُوَ ؿَنُٕ ٓاَؤفطاكّ
ؿَنُويَوُ  ُٓوإ ؿَتلهٔ و هاّ و بًًَُهِ مؤك ثلِنوىهُك ْاودُكطُّ ًاكَنُيإ يُؿَكوامَّ ًاكَوَو ًٓـّ 

ًَْىؿيةًاُْوَو ؿَبُمٕ، ًَٓىََ بُهُكيإ ؿا هُكؿَنُوٕ، بُآلّ يُّ ناكَؿا ؿَبًَت ثٌت بُػىؿا ببُهعذي طعُك   
 . (ًَٓىَ بُكِاهوِ باوَكِتإ ث ّ ُٖيُ

ِ ًَٖٓعـَ ْابعُد  و   يًًُإ ثُهٓـ ُْنلؿ و يُوَآلّ ؿا قوعُيُن  وَزيَ )بٓى اهلآًٌ( ُٓو ٓاَؤفطاكّ 
ّ يًَىَ ؿَٖات، قوُنًُعًإ ٓعُوَبىو    بىوٕ و تلهٓؤنِ ّ و ياػِ ْاًرييًٓإ ؿكناْـ نُ بؤِْ ثًوهُيِ

ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ؿا بؤّ طًَلاويُٓتُوَو طىتبىويعإ ط  نُ قىكٓإ يُٓايُتُ بُْاوباْطُنُّ

ُٓو طُيُّ ْاو ػعانِ  واتُ )ُّٓ َىهعا تؤ ػؤت و ػىؿانُت بلِؤٕ و ظُْطٔ يُطُأل  .صٺ  ٺ  
 ؿاًٌْوىوئ(.ثريؤمؿاو، ًََُُٓ وا يًَلَ 
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ؿوائ ُٖوأل و تُقُيالّ ٓعُو   طُيُنُّ(ؿا بىو،ََُُٓ ؿوايري )ويَووطُّ هىوكِّ فياِْ َىهعا يُطُأل 
هُةُكَ ؿكيَقَّ بىو نُ ُٓوَّ بُٓاوّ ػؤّ ؿيوًِ: كِوو وَكُٓكػاِْ طُيُنُّ بعىو يُٓعىوُْ ًَْعى ػعانِ     

 ثريؤمَوَ. 
ّ ؿاػؤ "َىهعا" )يُؿواّ ُٓو َُٖىو نؤًٌُ قىكي و ثعلِ يُمَظيُتُّعـا بعؤ كِاهعت نلؿْعُوَّ      ُٓ 

طُيُنُّ( و يُٓاهت ياػّبىوِْ بُكؿَواًَإ ؿا ض ُٖيةىيَوت و ناكؿاُْوَيُنِ بىوبًَعت؟ ٓايعا دطعُ يعُ     
 كيَطُيُنِ تلّ طلتؤتُبُك؟باهِ سايةِ ػؤّ يُالّ ػىؿا ًٖض 

ُو بُتايبُتًٍ يُؿوايري سايةُت ؿا وثاَ بًًووِٓ ٓعُو قوعُ ْابُد يعُ    ُٓو ُٖكؿَّ يُو دؤكَ سايةُتاْ
ّ ؿَثاكِيَوُوَو ؿَيةًَت: )ُّٓ ثُكوَكؿطاك بُكِاهوِ َٔ ًٖض ؿَهُآلتًَهِ يُهُك نُي  كِووؿَناتُ ػىؿا و زيَ

يُ تُْٗا يُهُكػؤّ و بلانُّ ْعُبًَت. ؿَتعؤَ ٓعُّ ػىؿايعُ بعُسىنُِ ؿاؿوَكّ و عُؿايعُتِ ػعؤت         ِْ
 بهُ.(ّ يًَُْىإ َٔ و ُٓو بُؿناكو ياػًّاُْؿا ؿاؿوَك

ػىؿاَ بُؿَّ ُّٓ ؿاواناكًُّوَ ؿيَت و ْناّ طريا ؿَنات و ٖعُوايةِ ُٓوًَعِ ثع  ؿَؿات نعُ ؿَبًَعت      
( و يعُو  ضدٝٓا٤ يإ و ؿَبًَعت يعُبًاباِْ )   ُٖتانى )ٌٓ هاأل( سُكاّ بًَت زيَ )األزض املكدضد١( ػانِ ثريؤم 

كِآيإ زيَ تًَو ًَٓت و ٓعاوَؿاِْ ْعُبًٓٔ. ٖعُكوَٖا ػعىؿاّ َعُمٕ ؿاواّ يعُ       َاوَ ؿكيَقَؿا بًَٔ و بٔٔ و 
"َىهعا" نلؿ نُ ًٖض ؿيةوُْ  و ػَُباك ُْبًَت بؤ ُٓو طُيُ ُْةاَُّ يُةُكَاُْناِْ ػعىؿا ؿَكٓعىوٕ و   

 طىيَلِايُيةًًإ ُْنلؿووَ.
ُنُ ؿَطًَلِْعُوَو ػعىؿا   بىو نُ ُّٓ بًُُّ ؿوايِّ ؿاهعواْ  ُّٓ بلِطُيُّ ؿوايٍ ًًهاكّ ُّٓ ٓايُتاُْ 

 تًاياْـا ؿَةُكَىيَت:
ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ط

  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پی  ی  ی  جئ  حئ                 مئ  ىئ     یىئ

ڤ    ڤڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ

ڇ    چچ چ  چ    ڃڃ  ڃ  ڃڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

 ..26-23املءئدة/صڇ  ڇ  ڇ  ڍ
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 بةندى شةشةم
 وة(( "ًوضـا"))ضةُد ثةُدو واُةيةن هةضريؤكى 

 -ٓاناَِ ب باوَكِّ و هوَُهاكّ  -كاهت نلؿُْوَّ طُالٕ ؿواّوًَهٔىًْإ  )
 -ٓاماؿيِ طُالٕ  -هُكنُوتِٓ ُٖم بُهُكْاُٖم ؿا  -تؤنُُيِ و ثوُويِ بريوباوَكِ 

ٓاػاوتٔ  -ؿَكٓىوٕ يُفيَل كِنًَفِ ؿاب و ُْكيت  -ٓاماؿبىِْ بلِواؿاكإ  -يُكِيٌُ ًَٖٓاِْ هوُّ  -باْطُوام بؤ ػُبات 
ثريؤم كِاطلتِٓ ػىؿاو  -يُ نؤُْنإ  ثىوُٓألنلؿُْوَّ عُقًـَّ ًَولّ -باوَكًَِٖٓإ يُكِآّ عُقًةُوَ  -بُوتُّ ُْكّ 

 (كِيَنيًَٓاِْ تُواو و ًايووُّ
 

 تيَلضوُياْ اضت كسدُةوةى طةالْ دواىزِ
 ّؿا بُهُك ؿَبُٕ و َاَُيةُّ تىْـو  بًَطىَإ ُٓو طُالُّْ نُ فيإ يُفيَل ٓٓطِ مويةِ و هوَُهاك

ْاػؤًًإ يُاليُٕ سانُُناًْاُْوَ يُطُألؿا ؿَنليَت، ُٓوا كَوًعت و ٓاناكيٌعًإ تًَعو ؿَؿكيَعت و ةًَعلّ      
 قُكاك و بًَُٖن ؿَنُٕ.هُكًؤكِّ و مَيًًِ ؿَبٔ، بُّ ث يَُ مياتل سىنُِ هوَُهاكإ بُك

ػؤ ُٓطُك ُٓو سىنُُ ثلِ يُةُؿكو هوَُُ بؤ َاوَيُنِ ؿووكو ؿكيَق غايعًَُْت، ٓعُوا ػعىو و كَِوًعوُ     
ًًَىاوَناِْ ًَْى ػُيةهًًٍ مياتل كَِط ؿاؿَنىتٔ و ؿَُٓهجًَٔ وظ بَُرياتًٍ بعؤ ْعُوَناِْ ؿواّ ػؤيعاِْ    

ّ ػؤيإ و ُٖك َلؤظًَهِ  ٓىاَُْ هلوًت و نُهًَوِ دؤكَ ػىو ُْكيوُ تًَو ؿًًََٖةُٓوَ، تُْاُْت ُٖكُّٓ
 ؿاؿَكِيَقُْوَ.ؿّ 

َتعِ  فٝطدس هًُاّ فياِْ)بٓى اهلآًٌ( و باكوؿؤػِ طىمَكاًْإ ٓاوابىو، مويةُِ ةريعُوُْنإ هلوًت و 
ؿا و َؤكنِ هىونايُتّى هُكًؤكِّ و تلهٓؤنِ ثًَىَ ْابىوٕ، تا ُٓو ناتعُّ  -ًَول-ُٓواِْ تًَو ؿابىو يُ

ىهعا"ّ بؤ كَِواُْ نلؿٕ و باْطِ نلؿٕ بؤ دًٗاؿو تًَهؤًإ يُناكّ ٓىوُْ ًَْعى ػعانِ ثعريؤمَوَ،    ػىؿا"َ
بُآلّ ؿَكووُْ مَيًٌ نلاوَناًْإ نُ بًَُهُِٓ و بُْـايُتِ كِاٖعاتبىوٕ كِآّ دًٗعاؿّ ثع  ْعُؿإ، ٖعُك      

 يعُو بًاباْعُؿا   بؤيَُ قىكٓإ باهِ ُٓو هنايَُإ بؤ ؿَنات نُ ػىؿا ػووًُ هُكيإ و َاوَّ ٓعٌ هعاأل  
ڄ  ڄ  ًٌَٖوًُٓوَو كِآيإ زيَ وٕ ببىو و ؿاواّ يُ "َىهعا"َ نلؿ ًٖض ػُةُتًَهًإ بؤ ْعُػىات: ط 

ص. ََُُٓ ٓعُو  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چچ  چ  چ   ڃڃ  ڃ  ڃ(1)ڄ  ڄ
ثُكوَكؿَ ػىؿايًُّيُ نُ ثُكوَكؿطاكّ دًٗاًًْإ ُٓواِْ ث  طؤَ نلؿ، واتُ بؤيُ َاوَّ ُٓو ٓعٌ هعايةُ   

ابإ ؿا ًٌَٖوًُٓوَ تانى هًفُتُ دىاُْناِْ )ٓامايُتِ و ؿيًَلّ و بًَُٖنّ و َوُاُْ بُػؤنلؿٕ(يإ تًَـا يُبً
ؿكوهت ببًَت، ُٓو ُْوَ )دًٌ(عُ نؤُْ بلِؤٕ و ًََُْٓٔ نُ )ًَهُِٓ هوَُهاكّ ببىوٕ و نؤياليُتًإ يُال 

ِ  و ُْكيوِ دىاًََلًّريئ و ٓاهايِ ببىو( و ؿواّ َُٓإ ُْوَيُنِ ْىآ طًُُبهُٕ نُ )ػى ّ  و ٓامايعُت

                                                 
 
 يُوَ.  يإ(،َُبُهوِ يُ)بًت اغيكـي(عُ نُتا ُٓوٌَٓ هايةُ ُُْٓٓ ْاوّ واتُ)سُكاَُ زيَ()ضبس١َ عًِٝٗ(: 1)
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ّ       ػًًَةُنِ ِ  و ٓعاوقاضيِ(يإ تًَعـا بُٔهعجًَت و يُٖعَُإ نعاتًٍ ؿا بُؿاؿطعُك ّ ًعُكيعُت   و كِيَُٓعاي
 بُػوُوَكبٔ.

ػىؿاّ ؿاْاو باآلؿَهت بُّ ًًَىَيُ ثُكوَكؿَّ نلؿٕ تا تىاْاّ ُٓوَيإ ث  بعـات و هعاميإ نعات بعؤ     
ًَعلاّ ٓعُكى و        ٓىوُْ ًَْى ػانِ ثريؤمَوَ، بُّ كَِ ْطَُ تىاْعاّ ػؤنعؤْرتؤأل نعلؿٕ و بُؿََعُوَ ٖعاتِٓ ػ

يُناًْإ ُٖبًَت و تاَِ فياِْ كِاهوُقًَُٓ بًَٔقٕ.. فيعاِْ َلؤظًَهعِ ٓعاماؿو بعُكِيَنو      ةُكَاُْ ًُكعِ
 بًَُٖن، ُْى فياِْ نؤيًُيُنِ هُكننو ؿاَاو.

نُ بًَطىَإ  ،ُٓوََ بُٓانِ بناْرييُ وَكطلئ و  ًََُُٓ ؿَبًَت ثُْـو عًربَت يُّ ثُكوَكؿَ ػىؿايِ
كِاهت نلؿُْوَّ طُالٕ ؿواّ تًَو ٓىوًْإ بُثًَطُياْـِْ ُْوَيُنِ ْىآّ وَٖا ُٓزلاّ ؿَؿكيَت و ؿَبًَت ُّٓ 

 ٓاناكَ بُكماُْيإ تًَـا بُٔهجًَت:
ّ نُهاِْ ؿًَت و ؿَك، واتُ وَى ؿاًٌْوىاِْ ؿًَت و ٓعًانإ ٓعاماو ؿيًَعلو     / يُنًَُإ ٓامايُت1ِ

 ػىامو ػاوَٕ بامووّ ثؤآليري بٔ. ٓاماؿّ
 / ؿووَّ ٓاناكّ ُٖكَ بُكمو دىاًٍْ ناكنلؿُْ بًُُكيعُتِ ػىؿاو ػؤكِاطلتٔ يُهُك كِيَطُ كِاهوُن2ُّ

 و ثًاؿَنلؿِْ كِيَبامَ عاؿيالُْنُّ. 
ًٓذعا  با يًَلَؿا ُْػوًَو ٓاو يًَو ًَْري و بُوكؿّ بريبهُيُٓوَ يعُباكوؿؤػِ نؤَُيةطعُّ ٓعَُلِؤَإ و ٓ   

يُّ نُ هُكدُّ طلؤّ بًُعُكّ و نؤَُيةطعُناًْاِْ    بُٓاوّ تًفهليُٓوَ بلِواْري بؤ ُٓو ةُهاؿو طىَلِايِ
 تًَو ؿاوَ و ؿاػؤ ض ٖؤناكيَهِ ُٓوَْـَ تًَهـَك و طًَلًًََىئَ بؤ ُّٓ َُبُهواُْ بُطُكِ ػلابٔ؟

ُهعاؿًُّ ٓاكِاهعوُ نعلؿووَ    بًَطىَإ ؿياكتليِٓ ُٓو ٖؤناكاُّْ نُ الوإ و ُْوَّ ْىآّ بُكَو ٓعُّ ة 
يععُنإ، بُكْاَععُ ُٖهععت وكووفيَٓععُناِْ تُيععُةنيؤٕ، كِؤفْاَععُو طؤظععاكَ  َُٓاْععُٕ: )ةًًُععُ هععًَُٓايِ

 تًَهـَكَنإ(، )دطُ يُو ٖؤناكَ ؿياكاُّْ نُ كِؤفاُْ بُناكؿيَٓلئَ و يُػُيةهِ ثُْٗاًْري(..
قًَٓري و وام بًَٓري تعا بُكٖعُّ ًَٖٓعُكإ و    دا ٓايا ناكيَهِ كِاهوُ طُك ٓاو يُ َُٖىو ُٓو ٖؤناكاُْ بٓىو

ؿَكًَُٖٓكاِْ ةًًُُ نىًٓـَنإ و، ناكبُؿَهواِْ هعُك كِؤفْاَعُو طؤظاكَنعإ بُٖعُواو ُٖوَهعِ ػؤيعإ       
ًٌَعاُْوَّ ثعاكَو ثعىوٍ بعٔ،         ُٖيةوىنُوت نُٕ و ُٖك ػُكيهِ تًَهـإ و ميعاؿنلؿِْ ؿاٖعاتِ َعاؿّى ن

 تُوَو الوامنلؿِْ كِؤيةُناِْ و ػاوو ػًًٔو نلؿًْإ بًَت؟تُْاُْت نُ يُهُك سوابِ طىَلِا نلؿِْ ُْ
ُ   ُّٓ ٓايا ناكيَهِ كِاهت و ؿكوهوُ طُك الهايِ ةًًُُ بًاِْ ٓعُو   :يُ هُكًًَىيَُٓنإ بهُيٓعُوَ، واتع

 نُ مؤكبُّ نؤَجاًْا بُكُّٖ ًَُٖٓناًْإ يُفيَل ؿَهُآلتِ دىويُنُؿايُ؟ ،ةًًُاُّْ
امو ًععًَىاماُّْ ْععاوَكِؤنِ ةًًُععُناًْإ بهععُئ و وَػوًَهععِ مؤك ٓايععا ؿًَععًَت ثععُيلَِويِ ٓععُو كِيَبعع

 يُناًْاُْوَ بُهُكبُكئ؟ بُتَُاًانلؿِْ ةًًُُ ُٓواًُناكّ
ُّٓ بؤِٓ سهىَُت و ناكبُؿَهواِْ وآلتُ عُكَبِ و َىهًةُاُْنإ ٖعُويةِ بُكٖعُّ ًَٖٓعاِْ ةعًًِ و     

ُ  ًاْؤطُكيِ ْابُد ياْعَُ قُؿَةُنعُٕ نعُ ععُقأل و      ّ بُهىوؿو ثُكوَكؿَيِ ْاؿَٕ و، ثاًإ ُٓو ةًًُع
 ٖؤًِ ػُيةهِ تًَو ؿَؿَٕ و ٓاناكيإ ؿًًََىيَٓٔ؟

بؤِٓ سهىَاتِ وآلتُ عُكَبّى َىهًةُاُْناِْ تل هاْوؤك )ٓاوؿيَلّ(يُنِ تىْـو ًًاو ْاػُْعُ هعُك   
و تًَهعـاِْ  ُٓو ةًًُاُّْ نُ يُؿَكَوَّ وآلتُناًْاُْوَ ؿًََٖٓلئَ و باْطًُُ بؤ كِووت و قىوتّى ةليعىؿإ  

 كَِوًوِ كِؤيةُناِْ ُْوَّ ْىآ ؿَنُٕ؟ 
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بؤِٓ ُّٓ سهىَُتاُّْ وآلتاِْ )َىهًةُإ ٌْري( ُٓو كِؤفْاَُو طؤظاكاُْ تَُ  ْانُٕ يإ ؿاْاػُٕ نُ 
عُيب و عاكّ ػُيةهِ ؿَكؿَػُٕ و ُْٓـ َُهُيُيُنِ ٓابلِووٓىوٕ ؿَقؤمْعُوَو ويَٓعُّ ٓعاةلَتِ كِووت و    

يُنُّ ؿا بوو ؿَنُْعُوَ تعانى يُاليُنعُوَ ٖعُواو ُٖوَهعِ ٓعُْـ نُهعاًَْهِ        ًُُْٔ ثؤًوُ يُالثُكَِّ 
 بُؿكَِةواك تًَلنُٕ و يُاليُنِ تليٌُوَ بلَو بُبامكطاًُّْ ًٖض و ثىوض و بَِ بُٖانُّ ػؤيًٌإ بـَٕ؟

ٞ  بؤِٓ سهىَاتِ ععُكَبِ هعَُاّ ػؤكٖعُآلتِ )    (و هعَُاّ بًعاِْ يُبُكْاَعُناِْ    ايدسقـ ايػدسق
يعُ؟ ٓعُّ دعؤكَ هعَُايُ تعُْٗا بعؤ        ٕ نُ تُْٗا بؤ ػلؤًاْـِْ ٓاكَمووّ دٓوِ ػُيةهِتُيُةنيؤٕ الْابُ

بنواْـِْ ٓاكَمووَ ٓافَيةًُّناِْ نُهعاِْ ُْةاَعُ، بُتايبعُتًٍ ٓعاكَمووّ الوإ نعُ يعُٓاناَِ ٓعُوَوَ        
 مياًَْهِ مؤك بُ ؿَكووٕ و ًًَىامّ ُٖيةوىنُوتًإ ؿَطات.

مؤكّ تًَعـا    ُْ قُؿَةُ ْانُٕ نُ ؿَوكّ نىًذي و تاواْهاكّيإ بؤِٓ ُٓو ةًًُُ ثؤيًوِ و داهىوهًا
ؿَبًٓليَت و بُّ ٖؤيًُُوَ ناك يُ ةًهلو ُٖيةوىنُوتِ طُزلُنإ ؿَنُٕ و ًٖوعرتياّ ؿمّ و تاواْهعاكّ و   

 كِاوو كِووت يُبريو ٖؤًًإ ؿا ثُكَ ث  ؿَؿَٕ؟
ُُْ بُكؿَّ ُٓو َُٖىو َىؿيًَِ ُٖوكَٖا بؤِٓ سهىَاتِ وآلتُ َىهًةُاُْنإ بُكبُهوًَهِ ثًَىيوت ْاػ

دٌ وبُكطاُّْ نُ يُؿَكَوَّ وآلتُناًْاْعُوَ ؿًََٖٓعلئَ و ًعىيَُٓ ٓابلِووؿاكَنعاِْ دُهعوُّ ٓاةلَتعإ و       
ُْٓـاَُ هُكْر كِانًٌَُناًْإ ؿَكؿَػُٕ و نُ َُٖىو ٓايًَٓو ؿفّ ُٓو كِيوىانلؿُْ بعىوٕ؟ بًَطىَعإ ٓعُّ    

ًُٓناًْاُْوَ طلِّ ٓعاكَمووّ الوإ و ُٖهعت و ُْهعوًإ ػعؤَ     دؤكَ دٌ و بُكطاُْ بُ َؤؿيًَُ َُُٖ ُٓ
ؿَنُٕ و ؿَكي و ؿَوكّ قىتاغاًًُْإ زيَ تًَو ؿَؿَٕ و تىاْاناًْإ ًٓفًًر ؿَنُٕ يُناكّ هىوؿبُػٍ بعؤ  

 ػؤيإ وُْتُوَنًًُإ و ثُنًإ ؿَػُٕ..
و بؤطُِْ ُٓو ًاكهعواًُْتُ  ُٓكآ تىػىا َُُٓ ًاكهواًُْتُ؟!! ُْػًَل، بُيةهى ُْٓـ اليًَُْهِ ؿَكؿَؿاك

 ًًَىاوَّ ػؤكٓاوايُ نُ ُٖكًَُِّ ػلاثرتئ ناكَهات يُنؤَُيةطاّ ٓاؿًََناؿ ؿَنات.
 

 ئاكاًى بآباوةزِى و ضتةًلازى 
ْاهلوًوِ و ٖعَُىو  َلؤظ ُْٖـيَو داك ُْٓـ ثلهًاكيَهِ بُػُياأل ؿاؿيَت يُهُك ناكَهاتِ هلوًوّى  

، يُو ناكَهاتاَُْ وَى: )ٓعُو بىَُيُكماْعُّ نعُ ٖعَُىو ًعوًَو      ُٓو كووؿاوو ثًٌَٗاتاُّْ تىوًِ ؿَبٔ
يُْاوؿَبُٕ، ُٓو الةاواُّْ نُ هاَاِْ ُْتُوَيِ يُؿَهت ؿَؿَٕ و ثُكَ وبووّ ؿَنُٕ و ٖعُماكإ نعُي   

تىْـو يُى يُؿواّ يُناُّْ نُ ُٖكِٓ َلؤظ بًٓعاتِ   ؿَنىفٕ و ٓاواكَ ؿَنُٕ، ُٓو طُكؿَيىوٍ و طًَقَيةىونُ
ِ تًَـا بُهُك بلؿووَ تًَو ؿَؿَٕ، ٓعُو دعُْ  و ًعُكِو ًعؤِكاُّْ نعُ هعُكنلؿَ بُتعَُا  و        ْاوَو تَُُْ

 ٓاوٓٓؤنُنإ ُٖيةًإ ؿَطريهًَٓٔ و دطُ يُ ٓاناَِ ويَلاِْ و َايةهاوزي ًِٖٔ تليإ زيَ بُؿّ ْايُت(..
آلَعِ بلِْعـَ   ؿا ثلهًاك يُٖؤو ةانوُكّ َُٖىو ُّٓ كِووؿاوو ناكَهاتاُْ ؿَنعات و وَ  َلؤظ يُؿيةِ ػؤّ

ّ ؿَبات و واّ زيَ  ًَبًِٓنُ قُْاعُتًَهِ ث بًًَٓت. ؿياكَ ََُُٓ بُكَو كِ-واّ ٓٓ  ْانُوآ )قاطع(٣
        ِ ًَعت و ػؤًعِ طعىمَكاِْ زيَ هعًَُْت و ٓعاكاَ ّ  ؿَنات نُ يُ طؤًًُْطايُنِ كًَعُوَ بعؤ فيعإ بلِواْ

 ؿَكووًٌِْ زيَ بًٌَىيًََٓت.
ُٓو هناو ٓاماكاُّْ نُ تىوًِ َلؤظ ؿَبٔ يُقىكٓإ ؿايُو ٖعُك  وَآلَِ ُّٓ ثلهًاكاُّْ َلؤظ ؿَكباكَّ 

ؿا ٓعُّ وَآلَاْعُ بُكٓعاوؿَنُوٕ، بُتايبعُتًٍ      قىكٓإ تىاْاّ وَآلّ ؿاُْوَياِْ ُٖيُو يُُْٓـ دًَطايُنِ
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يُٓريؤنِ "َىهعا"ؿا، نُ بُكِووِْ ٓاَافَ بعؤ ٖؤناكَنعاِْ ٓعُو ناكَهعاتاُْ ؿَنعات و دعُػت يُهعُك        
 )طىْاه نلؿٕ( ؿَنات. اكاُْ: )ب باوَكِّ(و )هوَُهاكّ(وؿياكتليِٓ ُّٓ ٖؤن

ؿوو ماكاوَٕ يُ قىكٓعإ ؿا بعؤ طىماكًعت )تععبري( يعُ )بعاوَكِ       )ظًِ ٚنفدس(ٜؼ  هوَُهاكّ وب باوَكِّ 
ًَُْٖٓإ بُػىؿا( يإ )ٖاوَأل بؤ ػىاؿاْإ( و كِوو وَكُٓكػإ يًُُكيعُتّى، ؿَكٓىوٕ يُ هٓىوكّ كِيَواناِْ 

ُزلاّ ؿاْععِ طىْععاِٖ مؤكو َُٖععُدؤكو تاواْهععاكّى ًععُكِػىامّ، ٖععُكوَى ػععىؿاَ  ٓععُو ًععُكيعُتُو ٓعع
ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ط: ؿا ؿَةعُكَىيَت  يُقىكٓاُْنُّ

ُ    . 56آل عمرران/صک  ک  واتُ: )ُٓواُّْ ب باوَكِبىوٕ هعنايُنِ هعُػوًإ ؿَؿَّ ض يعُؿًْاؿاو ض يع
 كِؤفّ ؿوايًٍ ؿا(.

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى      ٖععععععععععُكوَٖا ؿَةععععععععععُكَىيَت: ط 

ُ 59الكهر//صى بعُٖؤّ ػلاثعُ و بعُؿناكّ و    -طىْعـ بعٔ يعإ ًعاك    -، واتُ: )ػُيةهِ ُٓو ْاوٓعاْ
 ّ ػؤياُْوَ يُْاوَإ بلؿٕ و واؿَّ يُْاوبلؿًًٌْاصيإ ؿياكّ نلؿبىو(. ب باوَكِّ

 ػىؿاّ َُمٕ دؤكَناِْ يُْاوبلؿٕ و ٓاَلِامَناًٌِْ باي نلؿووَو ةُكَىويُ:
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ٿٺ  ٺ  ٿط

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ    ڄڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

 ..43ال نكبوت/صچ  
ػىؿاّ طُوكَو باآلؿَهت يُّ ٓايُتُؿا ُْٓـ دؤكيَو يُو هناياُّْ ػؤّ ؿياكّ ؿَنات، نُ ؿايٓابىوٕ بؤ 

تىْـ يًَُْى بعلؿووَ نعُ وكؿَ    ويًَهِيُناِْ ثًٌَىو، يُنًَو يُو طُالُّْ بُ طُكؿَيى طُالٕ و ُْتُوَ ياػِ
ميؽ و ُٓوّ ثًَىَ بىوَ، طُيًَهِ ؿيهًُِ بُٓعُعياػُو ٖعُوكَ بلوهعهُ تعُةلوتىوْا نعلؿووَ، ٖعُكوَى       

ؿا كِؤٓىوٕ. دطعُ يعُوَّ نعُ ٓعُْـ نعُي و طعُيًَهِ        ؿابلؿووَو تًاّ ُْتُوَيُنِ تلّ بُقىوآليِ مَوّ
 بلؿووٕ. بُ)يُٓاوؿا ػٓهإ و ْغلؤبىوٕ( هناؿاوَو يُْاوّ 

    ِيَوعُوَ نعُ تىوًعِ    يُؿاهواُْنُّ "َىهعا"َ ؿا ػىؿا بُهُكٖاتِ ٓعُو هعناؿاَُْإ بعؤ ؿَطًَل
)ةريعُوٕ( و طُيُنُّ بىو بُٖؤّ هوَُهاكيًإ وكِوو وَكٓعُكػاًْإ يعُ ًُٓعإ و باوَكًَِٖٓعإ، ٖعُكوَى      

گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ں    (1)گ   گؿَةععععُكَىيَت: ط

ص ہ  ہ             ہ  ہ  ھ    ۀۀ   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
.. واتُ: )ةريعُوٕ ػؤّ و ي َكبامَناًٌْعِ يُمَوّعـا يىتبعُكمو ػؤبعُمٍ مإ بعىوٕ و      43-39القصص/

بُْاكَِوا ػؤيإ ةُكم ؿَنلؿ و وايإ ؿَماِْ بؤ الّ ػؤَإ ْاطُكِيَٓليَٓعُوَ، ًَُٓعَُ يُتؤيةعُّ ٓعُو ُْكيوعُ      
ؿا ػؤّ و هُكبامَناًُْإ هناؿا و يُؿَكياؿا ػٓهاْـَأْ، دا بلِواُْ ْايُباكاُّْ هوَُهاكّى ب باوَكِيًإ 

                                                 
 
 ريعُوُْ، واتُ ُٓو ػؤّ بُمٍ طلت. َُبُهت يُ ة( )اضتهرب ٖٛ(: 1)
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 هُكَزلاَِ هوَُهاكإ ٓؤٕ بىوَ؟ (. 
  ُٖكوَٖا قىكٓإ وَهفِ ٓاناَِ باكوؿؤػًإ ؿَنات ناتًَو يُؿَكيانُؿا هُكْطىوّ ؿَبٔ و

ؿَبقيَليَت تانى ثُْـو يُنُيُنُ َُٖىو ُٓو بًَووإ و نؤًو و تُالكو نُكَهُ ٓاَلِاماُّْ ػؤًطىمَكاًًْإ 
ڇ       ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ٓاَؤفطاكيِ زيَ غاتُ كِوو: ط

ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ          کژ  ڑ  ڑ

باؾ و بًَووإ و ناًْاوو دؤطُيُّ هامطاكيإ بُد ًٌَٖت..  )ٓاّ ُْٓـواتُ: .. 29-25الدخءن/صڱ
ماكو نؤًو و تُالكيإ بُد ًٌَٖت.. دطُ يُو فياُْ ثليُْامو ًْعُُتُّ نُ نًًَطُو مَوّى  ٓاّ ُْٓـ

بُػؤًِ و ًاؿَاِْ بُهُكيإ ؿَبلؿ، بُآلّ ؿياكَ بُٖؤّ بُؿناكّ وب ًُٓاِّْ ػؤياُْوَ َُٖىوضيإ 
واتُ )بٓى اهلآًٌ( بؤ ُّٓ ٓاكَكًَِّى هُكَزلاًًَُإ ًٖض  -ؿّيَّوُْـُْوَو ؿاَاُْ ؿَهت طُيًَهِ 

ُْ يُٓامسإ و ُْيُمَوّ بؤيإ ؿيةوُْ  و ػَُٓاى ُْبىو، ُٖكوَٖا هنانًًُإ يُ واؿَّ ػؤّ نُهًَو 
 ؿواُْػلا(..

 ِگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  طّ قىكٓإ ؿَكباكَّ  بُوكؿّ بلِواُْ بؤ ُّٓ كِهوُيُّ ؿواي

اُْ: )ْعُ  وهُكْر بـَ يُو ؿضيُُْ كَِواْبًَقًُّّ قىكٓإ ؿَكباكَّ ٓاكَْىوهِ ٓعُو هعوَُهاك   صڳ        ڱ
ُ  ٓامسإ و ُْ مَوّ بؤيإ ُْطليإ( ُّٓ ؿضيُُْ كَِواْبًَقّ ِ      َيع و ٓعاماك   ٓعُو نؤتايًّعُ ثعلِ يعُ بُؿبعُػو

ؿا ًٖض َُػًىوقًَو ػَُباك ُْبىوَ بؤيإ تُْاُْت طعُك   بُػٌُّ هوَُهاكإ بُكدُهوُ ؿَنات نُ تًاّ
 ُْؿَبىو.ؿيةوُْ  ُٖبىايُ بؤيإ ثُهت و  )ْطل(٣ًإ )طياؿ(يٍ تىاْاّ ٓاػاوتٔ ط بَِ

 ُِٖيُ:يَوُوَ ُّٓ ًْاماُّْ دا ناتًَو قىكٓإ ُّٓ كِووؿاواُْ يًََُقووّ ؿيَلئ ؿَطًَل- 
 1-    ؿاوا يُ ػُيةهِ ؿَنات تَُاًاّ ًََقووّ نُهاِْ ثًٍَ ػؤيإ بهُٕ و بُٓعاوّ هعىوؿبًٓري و

 ؿَكي يَّىَكطلتُٓوَ ًََقوو غىيَُٓٓوَ. 
 2-  كَنعاِْ يُْاوٓعىوِْ ٓعُْـ ُْتُوَيعُى و َاْعُوَّ ٓعُْـ       يًَهؤيةًُٓوَو ؿيلاهعُنلؿِْ ٖؤنا

 ُْتُوَيُنِ ؿّ يُكِابلؿووؿا. 
 3-     كِؤًٔ نلؿُْوَّ ُٓو سُقًكُتُّ نُوا بُػوًاكّ و هُكةلامِّ َعلؤظ تعُْٗا بًُُٓاْعـاكّ و

نلؿَوَّ ٓاى بُؿّ ؿيَت، طىْاه وتاواْهاكيًٍ هُكزلاًََهِ ػلاخ و نىًعٓـَيإ ُٖيعُ يُهعُك كَِطعُمّ     
 ناؿ. ٓاؿًََ
      ُّقىكٓاِْ ثريؤم بًًَُىَيُنِ طٌوِ ُّٓ ًْاماُّْ ؿووثات نلؿؤتعُوَ، ٖعُكوَى يعُّ ةُكَايٌعو

 ػىؿاَ ؿا كَِْ  ؿَؿَُْوَ:
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 ڳ     ڱ  ڱ     ڳڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک    گ         گ  گ  گ        ڳ  ڳط

.. واتُ: 21غءفر/ص(1)ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ       ہ  ہ  ہ  ہ  ھ
آ باًُ ُٓو ػُيةهُ بُهُك مَوّ و وآلت و ْاوُٓناِْ تلؿا ُْطُكِاوٕ تانى بلِوأْ بؤ ٓاهُواكّ طُالِْ )ُٓك

هوَُهاكّ ثًٍَ ػؤيإ نُ بُض هُكَزلاّ و ٓاكَْىوهًَو طُيُْلاوٕ؟ ػؤ ُٓو ٖؤمو ُْتُواُّْ ثًٍَ ُٓوإ 
َؿاًًًٌْإ يُوإ ؿياكتلو طلْ  تل ًَٖنو تىاْا ؿَهُآلتًإ يَُاًٍْ مياتل بىوَو ًىيَُٓواكّ بًٓاهامّى ٓاو

بىوٕ بُآلّ بُٖؤّ طىْاُٖناِْ بًُّٔاّْى بُؿناكيًاُْوَ ػىؿا هناّ ؿاوٕ و يُْاوّ بلؿووٕ بُّٔوَّ 
 .(ثاكيَنَكيَهًإ ُٖبًَت و يُهناّ ػىؿا بُؿووكيإ نات

 
 تؤكٌةيى و ثتةويى بريوباوةزِ

 ٕؿا بُٔهجًَت و يُؿألؿا دًَطريبًَت ٓعُوا   بريوباوَكِّ ها  و عُقًـَّ كِاهت طُك بُٓانِ يُؿَكوو
ًٖض ًَٖنيَهِ َاؿؿّ د ّ ث  يُم ْانات و الّ ْابات. ََُُٓ ؿَكهعًَهُو يُهعًشلبامَناِْ ةريععُوِْ    
ًَعو بعُ قُْاعُتعُوَ بعاوَِك بُثُياَُنعُّ "َىهععا" ؿَيعٓٔ و، يعُناتًَهًٍ ؿا ُٖكًَِعُ           وَكؿَطلئ نات

ّ طُك ُْطُكِيَُٓوَ ُٓوا ُٖكيُنُ وقاض و ؿَهوًإ ؿَبلِيَعت و  تلهٓانُنُّ ةريعُوًٍْ ؿَبًوذي يُهُك ُٓوَ
ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ثاًعععععإ ٖعععععُيةًإ ؿَواهعععععًَت بعععععُؿاكؿا: ط 

 .124االعراف/صڃ
  ُٓاػؤ ٓؤٕ وَآلَِ ةريعُوًْإ ؿابًَوُوَ؟ تؤ بًةَِّ يُُٖكًَُِنُّ تلهابٔ؟ ُْػًَل بُيةهى بُّ وت

ؿإ و يَُلؿٕ  ِْ َلؤظِ تًَـا كِاؿًَٓةُنًَت بُٖؤّ ُٓو قىكباِْطُوكَو طلْطُ وَآلًَإ ؿايُوَ نُ ؿَكوو
ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ؿا ُٖيةِ طلتىوَ: ط ُْتلهاُْوَّ نُيُثًَٓاوّ بريوباوَكِو يُؿوو تىآّ ػؤّ

ژ  ژ  ڑ ڑ  ک  ک     ڈڇ  ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

وٕ ؿا هًشلبامَنإ طىتًإ ًَُُٓ ُٖك واتُ: )يُبُكاَبُك ُٖكًَُِنُّ ةريعُ.. 126-125األعراف/ص
ؿَبًَت بؤ الّ ػىؿا بطُكِيًَُٓوَو سيلئ، تؤَ بؤيُ ػُتاباكَإ ؿَنُيت ٓىْهُ باوَكَِإ بَُىهعا ًَٖٓاوَ، 
نُ بُيةطُوًٌْاُْ كِؤًُٓناِْ ػىؿاّ بؤ ًَٖٓاوئ و ًَهُِٓ ُٓو بُيةطُو َىعذًناُْ بىوئ، ثاًإ كِوويإ 

يُنِ مؤكو بُتًُٓإ ث  ببُػٌُ تانى بُٖؤيُوَ  ثُكوَكؿطاكّ ًَُُٓ ٓاكاَِنلؿَ ػىؿاو طىتًإ: ُّٓ 
بُكطُّ هناّ ةريعُوٕ بطلئ و بُو هنايُ يُبريوباوَكَِنَُإ ثًًُُإ ُْناتُوَ، ُٖكوَٖا يُهُك ُٓو 

 باوَكَِ سياصيليَُٓ نُ بُتُواوَتِ ػؤَإ تُهًًُِ َُٖىو سىنِ و ةُكَاُْناْت نلؿبًَت(.
 ُبا ُٖيةىيَوو ِ ؿا بهعُئ، هعُيلنُ ٓعؤٕ     يُنِ نىكت يُبُكؿَّ ُّٓ ٓايُتُ ثريؤمَو واتا بعُكمَناْ

                                                 
 
 واتُ ثاكيَنَكيَو نُ يُهناّ ػىؿا بًاْجاكيَنيَت. ( )ٚام(: 1)
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واتعُ: ًَُٓعُ بعؤ الّ ػعىؿاّ ثعُكوَكؿطاكَإ       ص..چ   چ  چ  چ  طهًشلبامَنإ ؿَؿويَعٔ و ؿَيةعًَٔ:   
  بًَت يعإ ؿكَْع   بريوباوَكََِ ٓاماكو ناكيطُكيِّ ناكَهات نُّ ؿَناتُوَ، ٓىْهُ موو ُّٓ-ؿَطُكِيًَُٓوَ

َلؤظ ُٖك بؤ الّ ػىؿا ؿَطُكِيَوُوَ، ػؤ ُٓطُك مووتل بؤ الّ ػىؿا بطُكِيَٓليَوُوَ، ُٓوا ًٖض ميإ و نعُّ و  
َاؿاّ ُٓوَ بُػىاهوِ ػىؿا ػؤيُتِ و بؤ طُيٌوُٓ بُؿيعـاكّ ػعىؿاو بُؿَهعت     ،يُ يُنِ تًَـا ِْ نىوكِّ

 ثاؿاًوِ.ًَٖٓاِْ كَِماَُْـّ و 
 ژ  ژ  ڑ طتُيُّ تليإ نُ ْعناّ تًَعـا ؿَنعُٕ و ؿَيةعًَٔ:     ُٖكوَٖا بُوكؿّ بلِواُْ بؤ ُّٓ و

ٓىْهُ بُكِاهوِ ُْٖـيَو داك ٓعُو فإ و ٓعاماكَ ْاػؤًعاُّْ نعُ َعلؤظ بعُٖؤّ        صڑ  ک  ک   
ًَقيَت يعإ بعُٖؤّ يُؿَهعت ؿاْعِ نُهعًَهِ ػؤًُويوعوًُّوَ         ُْػؤًّى ُٖفاكّ و ُٓوهاُْوَوَ ؿَئع

ثعٍُ ؿا بًؼُْعُ ؿؤمَػعِ     ٓعىاك ِٓ بعُػىؿا(ّ البعـَٕ و بعُ ُٖك   يُواُْيُ يُهُك كِاهوًًَُٖةِ)باوَكِو يعُقً 
ِ     و كًَِبًِٓ ب باوَكِّ ؿا  يُوَ. دا ْنانُّ ُٓو هًشلباماُّْ نُ تامَ ًُٓاًْعإ ًَٖٓعابىو يعُبٓر و بٓعاواْ

وكَو تًًَٓهِ ثؤآليًِٓ سًُاكؿاوَ يُهُك بُكطُطلتِٓ ًٍَٓ و ٓاماكّ هناناِْ ةريعُوٕ و يُهُك بعُكؿَواّ  
ِ     واُْوَ يُو كِيَلَِوَ ًُٓاِْ و باوَكِؿاكيَوِبىوِْ ب ث يعُ طعُك    يُّ نُ ًٖض بعانِ يعُٓاناّ و ٓعُزلاَِ ْع

 يُى و ُٖك ٓؤًَْهًٍ بًَت. ُٖكِٓ
ًٍَٓ و ٓاماكَ ناكيطُكَناًٍْ تىْـتلئ و قىكهرتئ ُٓو ًًَىاماُْيُ نُ ُْةوِ بًُعُكِّ ثع  تعاقِ    

ؿّ دُوُٖكو ْاوَكِؤنِ عُقًـَيُ و ػىيَٓـُْوَّ ثًُّ ؿَنليَوُوَ. ُٓوَ ُٓمَىوًَْو و تاقًهلؿُْوَيُنِ ػى
يُو ًُٓاُْ كِوونَُ  طريبىوًُْتِ يُؿَكووٕ ؿا.. ُٖك بؤيَُ قىكٓإ بُدًـؿّ ًُٓاْـاكإ وكيا ؿَناتُوَدًَ

و الوامَّ نُ ػؤّ ْاطليَت يُبُكؿَّ كِووؿاوو طؤكاْهاكًُّناِْ هُكؿَّ ؿاو ًٖض هىوؿيَهِ ُْ يُؿًْاو ْعُ  
 يّـا ثَِ ْاطُيًَُْت، ُٓويٍ يُّ ٓايُتُؿا:يُ كِؤفّ ؿوا

ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ    ڻں  ں  ڻ  ڻ  ڻ(1)  ڱڳ  ڳ          ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱط

.. واتُ: )ُْٖـيَو نُي ناكّ ػىاثُكهوِ 11احل//ص  ے  ے   ۓ   ۓ    ھھ  ھ  ھ
ّ ثُيلَِويِ ٓايًِٓ ػىؿا بُؿيةًٓايّى يُقًُٓوَ ْانات، بُيةهى يُهُك باكيَهِ بُكفَوَْـثُكهواُّْ ػؤ

يُنِ تايبُتِ ؿَهت نُويَت  يُوَ هىوؿو بُكفَوَْـّ ؿَنات، بؤ صيىوُْ طُك بُٖؤّ باوَكِ و ػىاثُكهوِ
يُى بًَت يُهُك ًُٓاُْنُّ، ُٓوا يُو  ُٓوا ًاؿو ؿيةًٓا ؿَبًَت، بُآلّ طُك تىوًِ تاقًهلؿُْوَو ْاكَِسُتِ

ًبًِٓ ؿَكؿَبلِيَت. بُّ كَِْطُ ؿًْاَ و كِؤفّ ؿوايٌِ يُؿَهت يُّ ثًًُُإ ؿَبًَوُوَو كَِ باوَكِؿاكيَوِ
و كَِزلُكِؤيًُّنِ ٓاًهلايُ بؤ  بَُ ؿَبًَت، ََُُٓ ػُهاكَشيُْـّ ؿًََٓت ويُػًَلو بًَلّ ُٖكؿونًإ بِ

 الواماُْ(.ُٓو دؤكَ ؿَكووٕ 
 

                                                 
 
يعُ و بُبٔعىونرتئ تاقًهلؿْعُوَّ وَى ِكووؿاوَيهعِ نعاتِ يعإ ٓاماكيَعو         واتُ يُهُك كِووناكيَهِ ٓايُٓنُ بُٓاكاّ و دًَطريِْ( )ع٢ً سسف(: 1)

 ؿَكِووػًَت و يُكِآ الؿَؿات. 
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 ضةزكةوتِى ٓةق بةضةز ُآةق دا
 باطدٌ" ْاٖعُم " ؿَناتعُوَ ؿَكبعاكَّ ٓعُوَّ    يُنِ ؿيهَُإ بؤ ؿووثعات   ٓريؤنِ "َىهعا" كِاهوِ

ًىيَٓهُوتىاِْ مؤكّ يُؿَوكّ ػؤّ نؤنلؿبًَوُوَ، ٖعُك   ُٖكُْٓـيَو باآلؿَهت بىوبًَت و ؿؤهت واليُْطلو
 ببُميَت.ؿا يُبُكؿَّ ُٖم ؿا  ؿَبًَت يُؿوايِ

ًعُو  دا ُٓو هًشلباماُّْ يعُوَوثًٍَ ًعوًَهِ بعُتاألو ْاٖعُقًإ ثًٌعإ ؿَؿاو ػعُيةهًًإ ثع  ُٓوا       
و ٖؤًععًإ ؿاطرينلؿبعىوٕ، ُْياْععـَماِْ نعُ ػععىؿا ثٌعوطريِّ "َىهعععا"ّ     ٓاوبُهعت ؿَنععلؿو ععُقأل  

ثًَغَُبُكّ بَُىعذًنَيُنِ بًَُٖنتل يُو هًشلَّ ٓعُوإ ؿَنعات، ٖعُكوَى قىكٓعإ بعؤّ طًَلِاويٓعُوَ:       
ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی          ی    ۇئائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئط

 .118-117األعراف/ص
ؿا ًَُالْ ّ ٖعُم يُطعُأل ْاٖعُم ؿا ثًٌعإ ؿَؿات نعُ       ُٓوََ هاتُوَػوًَهِ نىكتُو قىكٓإ تًاّ

 ؿَنُويَت.عُنُ يُبُكؿًََا بُٓؤنا ؿيَت و )باطٌ(ًَٖٓـَّ ث  ْآًَت ْاُٖم 
ؿياكَ هًشلبامَنإ ػؤيإ يَُُٖىو نُي مياتل ؿَياْناِْ يُهُك ْاُٖقٔ و ُٓوَّ ؿَيهعُٕ ثىوٓعُيةُ،   

نُ ُٓوَّ "َىهعا" ًَٖٓاويُتِ بؤيإ ُٖقُو كاهعوُ،  ، يَُُٖىو نُهًَهًٍ مياتل ت طُيٌوبىٕ ُٖكوَٖا 
 ًَٖٓا.ُٖك بؤيَُ ُٓوإ يُثًٌَُْطِ ُٓو نُهاُْ بىوٕ نُ باوَكِيإ بُػىؿاّ َىهعا 

ؿياكَ )ةريعُوٕ(يٍ ُٖكًَُِّ تَُ نلؿٕ وهناّ هُػت و ٓاماكبُػًٌإ زيَ ؿَنات. ٓعُواًٍْ ٖعًض   
و ؿَكووْععِ ثععلِ يُباوَكِياْععُوَو بععُطًاًَْهِ بععُكمّ  ُٖكًَِععُنُّ ؿاْععأًَْ، بععُيةهى بععُؿأل بايععُػًَو بععؤ

ى  ى  باوَكِؿاكيَوًُّوَ نُ ًٖض بىاكيَهِ بؤ طىَإ يًَهلؿِْ تًَـا َُْاوَ وَآلَعِ ؿَؿَْعُوَو ؿَيةعًَٔ: ط   

.. واتعععُ: )ًَُٓعععُ باوَكَِعععإ بعععُػىؿاّ   73طرررو/ص..ائ  ائ          ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ
ثُكوَكؿطاكّ ػؤَإ ًَٖٓا تانى يُطىْاه و ػُتاناصيإ ػؤًبًَت و يُو هًشلَ إ ببىكيَت نعُ تعؤ بعُمؤكو    

 هوُّ ْآاكت نلؿبىوئ بؤ بُناكًَٖٓاِْ(. 
ؿا ؿَكباكَّ )كِووؿاوّ باوَكًَِٖٓعاِْ هعًشلبامَنإ(    ّ ماْا يُوَهفًَهِ دىإ وكَِواِْ ػىّ(1))أػفٍ(

ؿوو ؿضيعُِْ ػؤصيعايٍ نعلؿٕ     ؿا-"َىهعا" و هًشلبامَنإ-بىُْوَنُّ ًَْىإ  كِووبُكِووطىوتىيُ: )يُناتِ 
يُنًَُإ: ُٓوَيُ ناتًَو طىكيى و ؿاكؿَهوُناًْإ ةلِآ ؿَؿَْعُ مَوّ   ،هًشلبامَنإ ؿَبًٓليَت )ايكدا٤(٣ 

ص نععُ بععؤ ثًٌععإ ؿاْععِ ب بععاوَكِّى ْهععىويةِ نععلؿٕ بععىوَ يُثُياَُنععُّ "َىهعععا".  ..ڄ  ڃ  ڃ  ط
يُناتًَو ؿا باوَكِؿيَٓٔ بُ َىهعا نُ ُٓو َاكَ طُوكَيُّ يُؿاكؿَهوُنُيُوَ ثُيعـا ؿَبًَعت و    ؿووًًٌََإ:

 )واتُ يُو ناتُؿا، صڈ  ڈ  ژ  طَُٖىو َاكَناِْ ُٓوإ ؿَػىات و ُٓواًٍْ هىفؿَ بؤ ػىؿا ؿَبُٕ: 

                                                 
 
 يُماْا بُْاوباْطُناِْ ماْووِ كِيَنَاُْ يُمَاِْ عُكَبّـا. ألخفؼ(: ( )ا1)
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يُ ةلَطُوكَيُّ  ُٓو دًاوامّ ّ تًَبًِٓهُكيإ بؤ هىفؿَبلؿٕ و هىثاهِ ػىؿا ؿاؿَُْويَٓٔ(.. دا بُوكؿّ 
ّ  :هًشلبامَنإ بهُ(.. واتُ)ايكا٤(٣ ًَْىإ ُٖكؿوو سايةُتِ ػؤًٌْاْـإ و صيايٍ نلؿٕ  ّ ًَْعىإ   دًعاوام

 . (1)صڈ  ڈ  ژصط..ڄ  ڃ  ڃ  طُٖكؿوو ٓايُتِ
 

 ئاشاديى طةالْ
ُٖك يُو ٓريؤنُّ "َىهعا"ؿا بلِيعاكؿاِْ )َعاةِ ٓاكَْىوهعِ وٓعاماؿِّ طعُالٕ وَعاةِ ِكمطعاكبىوٕ        

 فياِْ فيَل سىنُِ هوَُهاكَ ؿَهُآلتـاكَنإ( بُؿّ ؿَنليَت. ؿَهت نؤياليُتّىيُ
ةُكَايٌوُّ ػىاؿا كَِْ  ؿَؿاتعُوَ ؿَكبعاكَّ )بٓعى اهعلآًٌ( و ًْعُعُتِ يُهعُكيإ و        ُٓوََ يُو

نلؿٕ، ُٓو بُْـايُتًُّّ نعُ َاوَيعُنِ    ياكَُتّـاًْإ ناتًَو يُهُكًؤكِِّ بُْـايُتِ ةريعُوٕ كِمطاكّ
                  ط: و تاآلويإ زيَ ًُٓعت، وَى ؿَةعُكَىٍَ   ؿكيَق مووػاو ومؤك

.. واتُ: )ػىاهوِ ؿاْاياُّْ ًٓالّٖعِ ًَُٓعُ   5القصرص/ص          
وابىو نُ ةُميةِ كِمطاكبىوٕ و هُكبُكمّ بُو ُٓوهعاواُْ بعـَئ و بًاْهعُئ بعُ ثًٌَعُوايإ و َرياتطعل و       

 ؿا(.  َىيةو و ؿَهُآلتِدًَطلَواِْ ةريعُوٕ يُ
نُ ًٖض ُْتُوَيُى َاةِ  ؿَؿاتيُ داكِّ ُٓو كِيَوا بُكمَ ًُكعًُّ بُطىآّ ؿًْاؿا ُّٓ ؿَقُ قىكٓاِْ 

نُ بًؼاتُ فيَل ًَٖنو  ،يُ بُنؤيًُنلؿٕ و هُكًؤكِنلؿِْ طُيًَهِ تلّ ًُّْ و ًٖض ٓاتاز و ثاهاويَهًٌِ ِْ
مَوت نات. ػؤ ُٓطُك وابهات ٓعُوا ػعىؿا يُنؤَعُى و     ُٖفَىوٕ و نؤْرتؤيةِ ػؤيُوَو هاَإ و ؿاٖاتِ

نلؿِْ ُٓو طُيُ هوُّ يًَهلاوَؿايُو هُكػُكّ ؿَبًَت و يُنؤت و ثًَىَْـّ نؤيًعُنلؿٕ و هعوُّ    ثٌوًىاِْ
 ؿَنات.ناكّ كِمطاكّ 

فِ نلؿووَ يُهُك ُٓو طٍُ و ُْتُواُّْ نُ يُفيَل كِنًَ ؿا ُْٓـَٖا بُيةطُّ تؤَاك ًََقووَ يُالثُكَِناِْ
بعىوٕ، بًَطىَعإ هعُكَزلاَِ ٓعُو هعوَُهاكاَُْ هعُػت و ؿفواك بعىوَ،         هوَُهاكإ ؿَكٓىوٕ و ٓاماؿ

نلاوإ بُكِوويإ ؿا كِاثُكِيىٕ و ثُالَاكيإ ؿاوٕ و بُتىْـتلئ ًًَىَ  بُتايبُتًٍ ناتًَو ُٓوهاوَو هوُّ زيَ
 نلؿووُْوَ.تؤيةُيإ زيَ 

كاوَ، ُٓويٍ يعُّ  لِايِ يُهُك هًاهُتِ بُنؤيًُنلؿٕ ؿَكبُٖك يُهُك ماكّ "َىهعا"َ ًٓـاُْ و ْاكَِم
.. "َىهعععا" 22الشرر راء/صٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ط ٓايُتععُّ قىكٓععإ ؿا

طىت نُ ُٓو باهِ بُػًَىنلؿِْ )َىهععا(ّ ؿَنعلؿو َٓعُتِ بُهعُك ؿا     ؿَناتًَو ُّٓ وتُيُّ بُةريعُوٕ 
   ُ ّـا ثعُكوَكؿَنلاوَ، بؤيُ"َىهععا"َ ثع ّ    ؿَنلؿ طىايُ َٓـايةًَهِ ب نُي بعىوَو يُنؤًعهِ ًعاٖاْ

ؿَنُيت يُناتًَو ؿا َُٖىو كِؤيةُناِْ طُيُنعَُت بُعُبعـّ ػعؤت     بُهُكؿاؿَيةًَت: )ٓاػل تؤ ٓؤٕ َُٓمت 
 ؿَياْهىفيت؟(..ؿاْاوَو هنايإ ؿَؿَيت و

َُبُهععوِ ٓععُّ وتُيععَُ ؿا ُٖيةُععُتًَهِ بىيَلاْععُ ُٖيععُ يُهععُك ؿيععاكؿَّ بُْـايععُتّى   يععُ واتععاو 

                                                 
 
 )ايػعسا٤(. ( يُهىوكَتِ 46و 44بلِواُْ ُٖك ؿوو ٓايُتِ )( 1)
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و، ثاًعإ وكيانلؿْععُوَّ ةريعُوًٌْععُ يعُو ػؤبععُمٍ ماْعري و ػععؤ ةُكمنلؿْععُو،     ُنلؿِْ ػععُيةهِبُنؤيًع 
 يُناًِْ.  كَِػُٓيُنِ تىْـو ناكيطُكيٌُ يُكَِةواكَ ْآًٓواِْ

 
 باُطةواش بؤ خةبات

يُؿاهواِْ باوَكًَِٖٓاِْ طُيُنُّ "َىهعا"و ػؤكِاطلتًٓإ يُبُك ٓاماكو ًُٓهُزلُّ "ةريعُوٕ"ؿاو، 
اهجاكؿَو ٓاَؤفطاكياُّْ "َىهعا"َ بؤيإ يُهُك )ٓاكَطلّ و ػُبات طًَلِإ( واُْيُى بؤ باوَكِؿاكإ يُو كِ

ُٖيُ تانى يُ ثًَٓاوّ عُقًـَيإ ؿا بُكؿَواّ بٔ يُهُك ػُبات و تًَهؤًإ، دا ُٓو نُهاَُْ نُ باوَكِيإ 
ًوِٓ ؿَؿإ، "َىهعا"َ بُثُياَُنُّ "َىهعا" ًَٖٓابىو )ةريعُوٕ( مياتل ُٖويةِ ٓاماكؿإ و نى

ٖاوهؤمّ و ٖاوػَُِّ بؤ ُٓو باوَكِؿاكاُّْ ٖؤمَنُّ ؿَكؿَبلِّى ٖاِْ ؿَؿإ يُهُك ٓاكاّ طلتٔ و َقؿَّ 
﮳    ﮴  ﮵  ﮶  ےھ  ھ  ھطهُكنُوتِٓ ث ؿَؿإ:  ﮲     ﮷ے  ۓ  ۓ 

ص يُّ ٓايُتُؿا "َىهعا" اليُْطلو ًىيَٓهُوتىاِْ ػؤّ كِاؿَهجًَليَت يُهُك ﮸  ﮹
تُقىابٔ و ػؤيإ  نؤأل ُْؿإ و بُث ّ ُٓو هًفُتاَُْ بُيةًَِٓ هُكنُوتًٓإ ث  ؿَؿات طُك بُػؤكِاطلّى 
فيَل باكَطلاُْناِْ ٓاماكو فإ ؿا ؿَْايةًَٓٔ و  ػىؿا بجاكيَنٕ. بُآلّ ُٓوإ يُ ّ ةُكَاُْناِْ يُهُكثًَِٔ

ؿاو ض  ِ بىوٕ بُثًَغَُبُكّبُؿَّ ٖاواكو ْايةُياُْوَ ههاآلّ سايةِ ػؤياِْ ث  ؿَطُئُْ ض يُثًٍَ نات
﯀   طؿواّ ُٓوََ، ُٖكوَى ػىؿا يُهُك ماكّ ُٓوإ طًَلاويَوًُّوَ يُقىكٓإ ؿا:  ﮽   ﮾  ﮿  ﮼  

ص، "َىهعا"َ يُوَآلَِ ُٓو ٖاواكو ْايةُو هاناآليُيإ ؿا باهِ ُٓطُكّ يُْاوٓىوِْ   ﯁      
ُؿا يُػؤبىكؿًَْهِ يُّ وَآلَ ..ص.           طؿوفَُٓناًْإ بؤ ؿَنات: 

بهليَت، ٓىْهُ  نوىثلِّكِووٕ و ٓاًهلا ُٖيُ يُوَّ نُْابًَت ثُيُقافَ بؤ كِمطاكبىوِْ ػًَلاو هُكنُوتِٓ 
يُْاوٓىوِْ ؿوفَٔ بُؿَهوِ ػىؿايُو طُك ػىؿا ػىاهوِ وا بًَت موو يُْاوًَٓت ُٓوا ُٓو ناكَ ثًٍَ 

ُكيَت ُٓوا ناكَنُ ؿوا ؿَػات، بُآلّ ػىؿا ؿَػات، طُك ػىاهوًٌِ يُهُك ُٓوَ بًَت ؿكَْ  يُْاوّ ب
بُيةًَِٓ ُٓوَيإ ث  ؿَؿات نُ موو بًَت يإ ؿكَْ  ُٖك يُْاويإ ؿَبات تانى َُٓإ واتُ ُٓوهاوَناِْ 
)بٓى اهلآًٌ( يُهُك ناكو نلؿَوَّ ػؤيإ يُو َاوَيُؿا ُٖيةوُْطًًََٓت، ُٖكوَى يُثا اوَّ ٓايُتُنَُ 

 .129األعراف/ص            ..ط: ؿا ؿَةُكَىيَت
دا ُٓطُك ُٓو بؤٓىوُْ دىاُْ بهُويَوُ ًَْى ؿيةِ بلِواؿاكاُْوَو كِووبُْـّ بريوبؤٓىوًْإ ؿاطرينات يُهُك 
ُٓوَّ نُ بُب  ًٖض طىَاًَْو ػىؿا بُهُك ؿوفَٓاًْعإ ؿا هعُكيإ ؿَػعات طعُك يُػعُبات و دًٗاؿيعإ       

 ُْؿَٕ.بُكؿَواّ بٔ و نؤأل 
اوا كَِط ؿانىتًَت يُناْطاّ ٖنكو برييإ ؿا ُٓوا طُوكَتلئ ناكيطُكّى كِؤيةِ ؿَبًَت طُك ُّٓ بؤٓىوُْ ٓ

يُ بُتري نلؿِْ ًُُُٖت و بًَُٖننلؿِْ وكَو عُمّ و هلِيُٓوَّ تلي و يُكم يُ ًَْى ؿَكووٕ و، كَِواْـُْوَّ 
 ؿا. ب ٓىًََـّ يًَُْى ؿأل
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 هةزِيػة ٓيَِاُى ضتةَ
صيىوُْيُنِ ٓاًهلايُ يُهعُك كِيٌعُنًٍَ نلؿْعِ هعوُّ و      ؿا-ُوٕةريع-بُهُكهُكنُوتِٓ "َىهعا" 

هوَُِ مؤك بهات و ُْكيوِ )يُهوُّ ؿا كِؤٓىوٕ(  قىكٓإ ؿَخياتُ بُك ؿيـَّ ُٖك ُْتُوَيُى نُ سانُُنُّ
 ُٖبًَت. )طػٝإ(٣

 -ؿاوَتُوَ:َْطًإ ؿياكؿَناِْ )يُهوُّ ؿا كِؤٓىوٕ(ّ )ةريعُوٕ(يٍ يُّ ػاآلُْؿا كِ
اطُياْـبىو: ؿا كِ ػؤّ بًَُْى وآلت و طُيُنُّ )اي١ٖٝٛ(٣ٕ( داكِّ ػىايُتِ و ثُكهرتاويَوِ )ةريعُو  -1

 . 38القصص/صڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ط
)ةريعععُوٕ( نععؤت و مزلععريّ ػوععوبىوَ هععُك بريوباوَكَِنععاِْ ػععُيةهِ و ٓابًةىوقععُّ عععُقأل و     -2

-ةريعُوٕ-كِيَطُؿاِْاوَكِ بًُوًَو بًًَٓت تُْٗا بُ ٖؤًًاًٌِْ ؿابىو و ًٖض نُهًَو يُػُيةهِ بؤّ ُْبىو ب
 . 123األعراف/ص..  ٿڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ..ُْبًَت: ط ػؤّ

)ةريعُوٕ( ُٓو طُيُّ بَُ بَُ نلؿبىو و ػُيةهِ نلؿبعىو بُٓعُْـ تعاقِ و نؤَُيةًَهعُوَ تعانى       -3
لِؤ َُٖإ هًاهُتِ )ثعُكت  بُٓاهاِْ ؿَهت بطليَت بُهُكيإ ؿا وَى ٓؤٕ ًُٓجليايًنّ و ؿاطرينُكاِْ َُٓ

نُو ماأل بُ( بُهُك ُْتُوَ الوامَنإ ؿا ثًاؿَ ؿَنُٕ يإ وَى ٓؤٕ سانُِ هوَُهاكو ؿيهوعاتؤك ثعُْا بعؤ    
ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ُّٓ هًاهُتُ ؿَبات يُ ثًَٓاو بعُكؿَواَِّ سىنُعُ مايةُاُْنُّعـا: ط   

 . 4القصص/ص...﮴  ﮵  
گ   گ  ًوعوِٓ وًعُّ )ٖعُم(ؿا نعُكِنلؿ: ط    )ةريعُوٕ( ُٖكؿوو طعىآّ ػعؤّ يُٓاهعت ب    -4

 . 39القصص/صگ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ
)ةريعُوٕ( بُو مويةِ و هوَُُ يُكِاؿَبُؿَكَّ ػؤّ واّ زيَ ٖعاتبىو ٖعَُىو ٖؤنعاكو ٓعاَلِاميَهِ      -5

اِْ )بٓى اهلآًٌ( و ثًاواِْ بهىفيَت و ٓاةلَتاًًٌْإ بُميٓـوويِ مَبلو مَْ  و قلِنلؿٕ وَبُك ًَْت و نىكِ
 .127األعراف/صڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ُالّ ػؤّ بًًَٗةًَوُوَ: طي

قىكٓاِْ ثريؤميٍ ؿَكَزلاَِ ُٓو )يُ هوُّ ؿا كؤٓىوُّْ ةريعُوٕ و ُٓو ػؤبُمٍ ماْري و بُؿكؤ 
 َِٓٓ ّ بُهُكٖات و ض بُكوبىوًََهِ زي ػووُٓوَّ بُيةطُو ًٌْاُْناِْ ػىؿا(ّ ؿياكّ نلؿووَ نُِٓ

 ..11عمران/آل ص...ڄ        ڦ     ڦ    ڦ     ڦ       ڤ      ڤ     ڤ     ڤ      طيُوَ: 
ّ       ََُُٓ ثُْـو عًربَتًَهُ ؿا كِؤٓعىوٕ و، ؿَكي و   بعؤ ٓعُو سانُعُ مايةُاْعُّ نعُ يعُمويةِ و مؤكؿاك

واُْيُنًٌُ بؤ طُالِْ فيَل ؿَهوُوُٓوهاوَ تانى ػؤكِاطلابٔ و بُكَو كِووّ مويةعِ و مؤكؿاكّ ببٓعُوَو نعؤأل    
 و ثٌوًىاِْ ػىؿا هُكنُوتٔ بُؿَهت ؿيَٓٔ. ؿا بُياكَُتِ ٓىْهُ يُؿوايِ ُْؿَٕ
 

 ئاشادبوُى بسِوادازاْ
كِمطاكبىوٕ و ٓاماؿيِ باوَكِؿاكاصيإ يُوَؿا بؤ كِووٕ ؿَبًَوُوَ نُ ػىؿا ٓؤٕ َؤيةُت ؿَؿات بُ "َىهعا"و 

ٕ( هعُكبامَناِْ هعامؿَنات و   ثاًإ ٓؤٕ )ةريعُو و-ًَول-يُُٓو باوَكِؿاكاُّْ يُطُيةّـابىوٕ تا ؿَكٓٔ 
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يُطُيةًإ ؿا ؿواّ "َىهعا" و باوَكِؿاكإ ؿَنُوٕ و يُْنيو نُْاكّ ؿَكيانُوَ بُؿيًإ ؿَنُٕ، يُو هاتَُ 
 ،ؿا ٖاوَآلِْ "َىهعا" ٓاوكِؿَؿَُْوَو تلهًإ يَّـًًٌََْت و بىاكّ ُٖآلتِٓ مياتليًٌإ يُبُكؿَّ ؿا ْابًَت

ُكؿَّ ؿا َاوَو ؿَكياَ ٖعُك ًعُثؤٍ ؿَؿات و ًٓعـّ وا طىَعإ ؿَبعُٕ      ٓىْهُ ؿَبًٓٔ تُْٗا ؿَكيايإ يُب
 ؿَٓٔ.طىايُ ؿوا هاتًاُْو يًَُْى 

بُآلّ "َىهعا" مؤك ػؤكِاطلو ب ػُّ ؿَبًَت يُبُكؿَّ ُٓو دؤكَ تلهُّ نُ َُٖىو ُٖهت و ُْهعوًَهِ  
ّ كِهوُ بُدؤًُّ ثلِ يعُ  ٖاوَيةُناِْ ؿاطري نلؿبىو و ًٖض ثُهوِ و َاتًًَُُّٓنًٍ ؿَكْابلِيَت، بُيةهى ُٓ

ي ْهِدينطبًةًَوُّ باوَكِؿاكّ ؿَكؿَبلِيَت بؤيإ و ؿَيةًَت:  بِ ي س   ص.ِإنَّ م ِعي ر 
ُّٓ كِهوُيَُ صيىوُْيُنِ ميٓـووَ و قىكٓإ ؿَخياتعُ بُكٓعاوّ ٓعُو َىداًٖـاْعُّ يعُثًَٓاوّ ػعىاؿا       

بعُيةهى   ،ؿاوو ناكَهعاتُنإ ؿا تًَـَنؤًٔ و ٖاًْإ ؿَؿات نعُ ٖعًض مويعلو ب ٓىًََعـ ْعُبٔ يعُناتِ كوو      
ًَٓعُوَو ؿيةًٓعابٔ          َُٖىويإ يُنُ بُيُنُ يعُْاػِ ؿَكووًْاْعُوَو بُوثعُكِّ ؿيةًٓايًّعُوَ ٓعُّ كِهعوُيُ بًة
يُهُكنُوتِٓ بُكَّ ُٖم بُهُك ْاُٖم ؿاو، َوُاًًُْإ بُو كِاهوًُّ بًَُٖن بًَت نُ ػىؿا هعُكػُكياُْ.  

ِ يُطُأل )ةري يًَُُالْ ّوَى ٓؤٕ "َىهعا"  يعُوَ كَةوعاكّ نعلؿووَو     عُوٕ(ؿا بُ وكَو َوُاُْو ؿيةًٓعاي
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    وقىكٓاًٍْ ؿَقِ بُهُكٖاتُنُّ بؤ طًَلِاويُٓوَو ػىؿاّ َُمٕ ةُكَىويُ: ط
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 دةزضووْ هةذيَسزِكيَفى داب و ُةزيت
ّ ٓععريؤنُؿا ويَٓععُّ ماأل بععىوِْ ؿاب و ُْكيوععُ باوَنععإ بُهععُك طععُزي قىكٓععإ يُد يععُنِ تععلّ ٓععُ

)ةريعُوٕ(ؿا ؿَكؿَػات، ُٓويٍ ناتًَو "َىهعا" باْطًإ ؿَنات بؤ هُككِآّ كِاهت و ُٓواًٍْ يُوَآلَِ 
.. واتُ: )ٓايعا  78يرونس/صی  ی  ی  جئ   (1)ىئ  ىئ  یطؿا ث ّ ؿَيةًَٔ:  باْطُوامَنُّ

ْعًًَُٖةًت و  باْطُوامَإ ؿَنُيت تانى يُهُك ؿاب و ُْكيوِ باب و باثرياصيعإ  بؤ ُٓوَ ٖاتىويت بؤالَإ و 
 (.هُك عاؿَتًَهِ ؿّ؟  سياةُيُ

بًَطىَإ ؿَهُآلتِ ؿاب و ُْكيت يُاليُِْ نؤَُآليُتًُّوَ ْلؾ و هُْطِ تايبُتِّ ػؤّ يُالّ ُٖك 
هح و بُكبُهوًَو ؿكوهت نعات  ُْتُوَيُى ُٖيُ، يُواًُُْ ُّٓ ؿَهُآلتُّ ؿاب و ُْكيت ُْٖـيَو داك نؤ

بهات ُٖكؿَّ ًَهُض و وابُهوُّ ُٓو ؿاب  يُهُك كِآّ طًُُنلؿٕ و ثًٌَهُوتِٓ ُٓو ُْتُواُْو وايإ زيَ
تُْاُْت  ،و ُْكيواُْ بٔ نُ بَُريات يُنُيُثىوكّ باب و باثريإ و ثًًٌَُٓ ؿيَليُٓناًْاُْوَ بؤيإ َاوَتُوَ

 بٔ! يُناًٍْ طُك ؿف و ثًَُٔواُّْ كِاهوِ
ؿوانُوتٔ و وًعو ٖعُآلتٔ و ؿؤطُعابىوِْ    يُّ كِووَوَ بًَطىَإ عاؿات و ؿاب و ُْكيت ُْٓـ ٖؤيُنِ 

ُٖك طُيةًَهُو واّ زيَ ؿَنات تىاْاّ دِ ودىوأل و ُْٖطاوْاِْ ُْبًَت يَُُيـاِْ ثًٌَربن ّ ُْتُوَنإ ؿا و 
                                                 

 
 واتُ تانى ) كِووَإ ث  وَكُٓكػًًَٓت بؤ هُك ؿاب و ُْكيوًَهِ تل(. ( يتفتٓا: 1)
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بًَت، ٓىْهُ طُوكَتلئ مياًٍْ نُ كِوو يُنإ  يُ نؤَُآليُتِ ْاًًَٖةًَت ٖاوكَِوت و ٖاومََاِْ طؤكِاْهاكّ
نلؿْعُوَّ   )الهايِ ،ؿَطليَتؿَناتُ نؤَُيةطُ بًُُكًُّنإ و كِآّ طلتُٓ بُكّ كِيَطاّ هُكنُوتًٓإ زيَ 

 باثرياُْ(.نىيَلاُّْ باب و 
نلؿُْ هعُك باْطعُوامناكاِْ ٖعُم و     نلؿُْوََ يُُْٖـيَو نؤَُيةطُؿا بىوَتُ ٖؤّ ؿَهـكيَقّ الهايِ

ُؿاًْإ، وَى ٓؤٕ مؤك يُ ثًَغَُبُكإ و نُهعاِْ ٓعانُػىام و ثًاوٓعاى ٓاوايعإ بُهعُكٖاتىوَو      ًُٓهُزل
ؿَهوـكيَقيًإ نلاوَتُ هُكو تىًِ ًُٓهُزلُؿإ بىوٕ يُو نؤَُألو طُالُّْ نُ ُْياْوىاًْىَ يُفيَل كِنًَفعِ  

 قىتاكبٔ.ؿاب و ُْكيوُناًْإ ؿَكٓٔ ويُ ؿاوونؤتُناِْ 
ّ دىاْهاكِّ قىكٓإ يُؿَكِبلئ و ؿاكًِوِٓ ثلهًاكو ٖؤيعُناِْ هُكهعىكَِإ ؿا   ُٖكوَٖا اليًَُْهِ تل

ّ ػُيةهِ ؿَنات يًُىيَٓهُوتِٓ نىيَلاُّْ ؿاب و ُْكيوُناِْ بعاب   ُٓوَيُ باهِ ب هُيًكُيِ و ْابًٓايِ
ناكاِْ و باثرياًْإ ؿاو بُناكًَٖٓاِْ ُٓو ؿاب و ُْكيواَُْ بؤ ؿفايعُتّهلؿِْ ٓانوعامخيىامإ و باْطعُوام   

كِآّ ُٖم، قىكٓإ ؿَثلهًَت: )ٓؤٕ ؿَبًَت َلؤظ دًةُوّ فئ و بريوٖؤًِ بـاتُ ؿَهت ٓعُو باووباثرياْعُّ   
نُ بُعُقًةِ ها  ُْدىوآلوُْتُوَو كِيَطاّ ٖؤ ُْـيًإ ُْطؤتؤتُبُك يإ يُهُك ُْةاَّىطىَلِايِ بعىوٕ؟ (  

 ُّٓ ثلهًاكََ واتاّ ُّٓ ةُكَايٌوُّ ػىؿا بُكدُهوُ ؿَنات:
ٺ  ٺ    ٿ  ٿ    ٺٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺط
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 ئاخاوتّ بةوتةى ُةزَ 
     ناتًَو "َىهعا"و )ٖعاكوٕ( ةُكَاِْ ػىؿايإ ث طُيٌوبىو ؿَكباكَّ باْ  نلؿْعِ )ةريععُوٕ( بعؤ

ُوامَو ُٓكنُناِْ، بعُآلّ ض ًعًَىاميَو؟   ػىاثُكهوِ، ٓاتادًًٌإ بًًَُىاميَو بىو بؤ ٓاهإ بىوِْ ُٓو باْط
نلؿٕ و ةُكَاِْ ث نلؿٕ نُ بُو ثُكّ ْعُكّ و   ٓؤٕ ةريعُوٕ بـويَٓٔ؟ بًَطىَإ ػىؿا ًَُُِٓ بؤ َُيوُك

ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       طًْاّْى طفوعاكّ ًعرييُٓوَ )ةريععُوٕ( يُثعُياَِ ػعىؿا ت بطُيعُْٔ:       

 .صے
 ًَِوعُ صيىوُْيعُنِ         ،و بُهعىوؿَ يُنِ طُوكَ بُكِاهوِ كِيَُٓاي نعُ قىكٓعإ ؿيعاكيِ نعلؿووَ تعانى بب

ثععُيلَِونلاو يُٖععُك ٓععاؾ و مََععإ و باكوؿؤػًَععو ؿا، ٓععىْهُ طععُك ٖاونععات يُطععُأل ةععُكَإ بُٓععانُو 
ِ     )األَس بداملعسٚف ٚايٓٗدٞ عدٔ املٓهدس(    قُؿَةُنلؿِْ ػلاثُ  و  ؿا ْعُكّ و ًْعاًًًٍْ ٖعُبًَت ٓعُوا نعاكاي

وِْ َلؤظ مياتلَ تانى يُطىَلِايِّ ػؤّ بطُكِيَوُوَو ؿَهت ٖعُيةطليَت، ٖعُكوَٖا   ًىيَُٓواكّ يُهُك ؿَكو
ّ  ،ؿَكةُتِ برينلؿُْوَ يُو باكوؿؤػُّ بؤ ؿَكَِػوًًََٓت ؿا ؿَفّ و بعُوكؿيٍ يعُو ٓاَؤفطاكياْعُ     نُ تًعا

 طُيُْلاوٕ.نُ ث ّ  ،ؿَنؤيةًَوُوَ
 ِْؿا ؿايعـًََْت و   لػًًََٓت و يُثًُّ ًًاوّّ بؤ ؿَْ يَُ كِيَنو طُوكَيِ ُٖك ُّٓ ًًَىامّ ُْكّ و ًْا

ًَعلَّ نعُ         وايٌِ زَي ؿَنات ٓاَاؿَ وطىَيِلايُأل بًَت بؤ بًوذي و وَكطلتِٓ ٓعُو كَِيبعامَ دعىإ و ثعِل يعُ ػ
و قُْاعُت ث ًَٖٓاِْ تًَـاكَِْ  بـاتُوَ )واتُ يُ  ؿَػليَوُ بُكٓاوّ، بُتايبُتًٍ طُك ًٌْاُّْ قايًهاكّ

َقّى قوُّ كَِم و تىوكَِيِ( ٓاهعُواكّ  و ؿيةلِ ُنُؿا(، بُآلّ ؿياكَ ًًَىامّ )مؤكناكّي ًًَىامَ ُْكّ وًْاِْ
 ِ بعىوٕ و   ْايُباكيإ ُٖيُو َلؤظِ باْطهلاو بؤ كِآّ كِاهت مويلؿَنات ومياتل ٖاًٌِْ ؿَؿات يُهُك يعاػ
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 تُنًُٓوَو ؿووكثُكيَنّ و ثاًإ وَكُْطلتِٓ ٓاَؤفطاكّ.
 

 باوةزِٓيَِاْ هةزِآى عةقوَةوة
      ُّٖك يُو ٓريؤنُ ثلِ يُثُْـو ؿَكهُّ "َىهعا"ؿا )ًًَىامّ ْايعابِ بُيةطًَُٖٓاْعُوَ يُهعُك ودعىؿ

الّ )ةريعُٕ( وباْطِ ؿَنعات   ؿًََٓوُػىؿا( ثًٌإ ؿكاوَ، بؤ صيىوُْ يُّ ٓريؤنُؿا بًًُٓإ ٓؤٕ )َىهعا( 
هُكْر ؿإ يُهلوًت  كِِّ واتُ يُبؤ )باوَكًَِٖٓإ بُػىؿا( يُكِآّ عُقألو ػووُٓطُكِّ ةًهلو ٖؤًًُوَ، 

بعُٖؤّ يًَهـاْعُوَو    ؿَنعُٕ  هُكهىكًَِٖٓاُّْ نعُ واّ زيَ و يَُُٖىو ُٓو َُػًىوقات و طًاًُْبُك و ًوُ 
 ببًَت.هُكْر ؿإ و ثاًإ بُقُْاعُت ًَٖٓاِْ تُواوَوَ )ًُٓاِْ بُػىؿا( بؤ ؿكوهت 

    ّ ٕ( ؿاًٌْعوىوٕ و ٓعُويٍ   ؿا يعُالّ )ةريععُو   هُيلنُٕ ُٓوَ )َىهعا( يُ يُطعُأل )ٖععاكوٕ(ّ بعلا
ص، )َىهععا( يُوَآلَعـا   ىب  يب  جت  حت     يعإ ؿَثلهعًَت: ط   ؿَيُويَت بناًَْعت نع  ػىؿاياْعُو زيَ   

ص، مت  ىت  يت  جث   مث   ىث  يث  حج   مج  ّ ػىؿاّ بؤ ثًَٓاهُ ؿَنات: ط ْاهٓاَُو ُٓكى و طُوكَيِ
وقات ػعىؿا ؿكوهعوِ نعلؿووٕ و    نُ َُٖىو ؿكوهوهلاوَنإ و َعُػًى  ،ًَْتُيُّ ٓايُتُؿا قىكٓإ كِايـَطُي

يعُنِ ٓاًعهلاو    بُهًووًَُهِ تايبُتِ ًَٖٓاوًُْ ٓاكاوَ. ُٖك ؿكوهوهلاو)رلًىم(يَهًٍ بُُْٓـ تابُشيُْـّ
ثُْٗاِْ نُ ػىؿا ث ّ بُػًٌىٕ، دىؿايُ يُواِْ ؿّ، ثاًإ ًًٓٗاَِ بُُٖك َُػًىوقًَهِ ميٓـوو ؿاوَ نُ 

 إ بهات. يُّ بؤّ ؿاْاوَ طىمَك بُو ؿَهوىوكَ تايبُتِ
      ُُّٖك ػىؿّ ُّٓ ٓايُتَُ ُْٓـئ نوًَب بُ مزلريَو بُكطُناًْاُْوَ نعىكت ؿَناتعُوَ يعُو نوًَباْع

ؿَكباكَّ ماْووِ ميٓـَوَكْاهِ )ٓافَأل و داُْوَك و ًََعلو و وبايةٓعـَو طًاْعـاكاِْ ًَْعى ٓعاو( ْىوهعلاوٕ.       
ا زيَ ؿَنعات بعُوكؿّ يعُو ٖعَُىو     ْىوهُكاِْ ُّٓ نوًَباُْو ماْعا ًعاكَماو ثوعجؤكَناِْ ٓعُّ بعىاكََ و     

ميٓـَوَكاُْ بهؤيةُٓوَو هُكهاًٍَ بٔ يُو َُٖىو كِامو ًًَُّّْٗٓ نُ يُْاػِ فياًْعإ ؿا ؿاْعلاوَ ناتًَعو    
و، يًًَُىامّ ماوومآو مؤكبىوًًٌْإ ؿَنؤيةُٓوَو ؿيلاهعُّ )ػؤثاكاهعوًٓإ( و   بُوكؿّ بؤ فياًْإ ؿَكِوأْ 

ٓاِْ كِؤمّ(و )ُٖيةوىنُوتِ ًَْىإ ػؤيٌعًإ( ؿَنعُٕ، بًَطىَعإ ٓعُو     ًٌَٖوُٓوَّ كَِطُميإ( و)بُؿَهوًَٗ
ًًٓٗاَُّ نُ فياِْ ُٓو ميٓـَوَكاُْ بُكِيَىَؿَبات، يإ باًرت وايُ )بُماكاوَّ قىكٓإ بًةًَري( ُٓو )ًٖـايُت( 

ُ       و كِيَُٓايًُّّ يُهعُك   نُ فياِْ ُٖكيُنعُيإ بًُعًَىَيُنِ تايبعُتِ بعُكِيَىَؿَبات بعًَُٖنتلئ بُيةطُيع
 ّ -)َُبُهت يُ ودىؿّ هلوًت و ُٓو طُكؿووُّْ نُ ؿَههلؿّ ػىؿايُ( و يُهُك )ثىوُٓيةِّ ُٓو تًعؤك

 َّ نُ َاؿؿَ ثُكهت و َُتليايًووُنإ ؿَيهُُْ ثاهاوّ يًَهـاُْوَّ ثُيـابىوِْ طُكؿووٕ(. -كِيَهُوت
( و )ةريعُٕ( و ببًعٓري ٓعؤٕ   ؿواّ َُُٓ با بطُكِيًَُٓوَ هُك ػىيَٓـُْوَّ كَِوتِ ؿيـاكّ ًَْىإ )َىهعا

، ٓعُْـئ دعؤكّ تعلّ يُؿكوهعوهلاواِْ      )َىهعا( ؿواّ ػووُٓكِووّ ُٓو ٓايُتُّ بىوِْ ػىؿاّ ؿَهُغياْـ
ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   اػىؿاؿيعععاكّ ؿَنعععلؿ: ط 

-53طرررررررررررررررررررررو/صڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    ڄڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ
ّ ثُوكَكؿطاكَإ ُٓو ػىؿايُيُ نُ مَويِ وَنى بًٌَهُو ثًَؼُةِ َٓـاآلٕ بؤ كِاػووىوٕ واتُ: )ػىؿا.. 54

ِ  ُْٓـئ كِ يُؿا و نلؿويُ بُد ّ سُهاُْوَتإ، ُٖك يُّ مَوّ  يَطاو داؿَّ بؤ هامنلؿووٕ تعانى ثًَىيوعو
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اوّ باكاْعُوَ  يُناِْ ػؤتاِْ ثَِ بُد بًَٗٓٔ و، يُ ٓامساًٌُْوَ باكاِْ بؤ ْاكؿووْعُ ػعىاكَوَو بعُٖؤّ ٓع    
     ِ ّ بعؤ ؿَهعوُبُكنلؿووٕ، ًَٓعىََ يعُو      ُْٓـَٖا دعؤك يُطعقوطًاو ؿَةعألوؿإ و بعُكوبىوَِ نٌعوىناية

بُكوبىوَاُْ غؤٕ و، يُطقوطًاّ مَويٍ ٓافَيةُناْوإ بًُوَكِيَٓٔ، بُكِاهوِ يَُُٖىو ٓعُّ ؿكوهعوهلاواُْؿا   
ؿطاكيَوِّ ػعىؿا بعؤ ُٓواْعُّ ػعاوَِْ     ُْٓـئ بُيةطُوًٌْاُّْ كِؤًٔ ُٖيُ يُهُك بىوِْ ػعىؿا و ثعُكوَك  

 عُقألو تًَفهليٓٔ و ٖؤ ُْـو فيلٕ(. 
 صڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  دا تًَبًِٓ بهُو هُكْر بعـَ يعُوَّ ٓعؤٕ ٓايُتُنعُ بعُّ كِهعوُيُ ط      

نؤتايِ ث ًَٖٓاوَ واتُ )بُكِاهوِ يُو َُٖىو ؿكوهوهلاواُْ و يُو ؿضيُُْ طلْطاُْؿا ُْٓـئ بُيةطُّ كِووٕ و 
يُ و ٖعَُىو ٓعُو    ُٖيُ بؤ ُٓواُّْ ػاوَِْ عُقًةٔ )أويٌ ايِٓٗ(. ٓىْهُ ػىيكاْـِْ ُّٓ مَوّ ثلًٓطـاك

يُ ساًا ُٖيةُٓطلَّ نُ ًٖض  ؿإ ُْٓـ بُيةطُيُنِ ؿياك ؿَػُُْ كِوو بؤ هُغياْـِْ ُٓو كِاهوِ ًواُّْ تًاّ
و  بىُْوَك نُ َُٖىو عاقألو  ْانليَت، واتُ بؤ هُغياْـِْ ودىؿّ ػىؿا، ودىؿّ ػايكِ مَوّ طىَاًَْهِ زيَ

 يُ ؿيًََٓت. ٖؤ ُْـيَهِ ػاوَٕ ٖؤًِ ها  قُْاعُت بُّ كِاهوِ
ّ ؿَنلؿ و ؿاِْ بُو بُيةطعُ   و هُكنًٌَِ ًُّ بُؿكؤ ؿَػووُوَ و الكًّناتًَو)ةريعُوٕ(يٍ ُّٓ كاهو

 ػىؿاَ َىعذًنَّ ؿاكؿَهوُنُو ًوُناِْ ؿيهُّ ثًٌإ ؿا. ياُْؿا ُْؿَْا، عُقًةِ
ثريؤم بؤيُ هُكْر و كِوآًُْإ بُالّ تًَفهلئ و وكؿبىوُْوَ يعُو بُيةطعُو ًٌْعاْاُّْ ًَْعى      دا قىكٓاِْ

ًَٓعإ و دىاْهعاكِّ ػعىؿا يعُ         ًًٌََت تانى بُٖؤّ َُٓاُْوَ ُٖهعت بعُ قعىؿكَتِ ؿاٖ طُكؿووٕ ؿا ِكاؿَن
كِاهعت و ٖعُم   ػىيةكاْـٕ ؿا بهُئ و ثاًإ باوَكِ ًَٖٓاًٌُْإ بعُػىؿا بُقُْاععُت و تُهعًًِ بعىوًَْهِ     

ػىاماُّْ واوَ بًَت نُ بُوكؿّ ؿيلاهُّ بىوُْوَكو بُيةطُو ًٌْاُْناِْ تايبُت بُ ودىؿّ ػعىؿا بهعُئ،   
بؤ ْاهًِٓ ػىؿاو ٖعُك تعًُْا    ّ ػُيةهِ ُٓوََ ؿياكَ كِيَطايُنُ بؤ بُيةطًَُٖٓاُْوَ يُهُك ػىؿاو كِيَُٓايِ

 يُ بُك. ًٓوالًٍَ طلتىيَوِ
ٓهُوتىاِْ بُةُكَاِْ )باوَكِبًَٓعُ، ثاًعإ بريبهعُكَوَ( كِاؿَهعجًَليَت و،     نُِٓ ُْٖـيَو ٓايِٓ تل ًىيَ

ًٓٓذا بؤ قُْاعُت ث ًَٖٓاًًٌْإ ثُْا ؿَبُُْ بُك ُٓو َىعذًنَو ًوُ هعُيلو هُكهعىكًَِٖٓاُّْ نعُ يعُ     
 ّ زلًَعت،  يُناًْاْعـا بطى  ثًَغَُبُكاًْاُْوَ ؿَكنُوتىوٕ و بؤيإ ؿَطًَلُِْوَ بُو ًًَىامَّ يُطُأل بُكفَوَْعـ

 يُناتًَهـا ًٓوالّ كِيَطُّ قُْاعُت ًَٖٓاِْ عُقًةِ نلؿؤتُ بٓاةُيُى بؤ باوَكًَِٖٓاِْ ػُيةهِ. 
 

 "ثووضةألكسدُةوةى عةقيدةى ًيطسىية كؤُةكاْ"
 ( ِؿا ؿَكباكَّ ثُوَكؿطاكيَو)ٕ(ّ زبٛب١ُٖٝكوَٖا يُو ؿيايؤط)سىاك(َّ ًَْىإ "َىهعا" و )ةريعُو

ُ  ػىؿا دىاْرتئ و بًَُٖنتلئ  وَآلّ يُهُك ؿياكؿَو ؿاب و ُْكيوُناِْ )ٖاوبَُ بؤ ػىا ؿاْإ(ّ ًَوعلًّ
نؤُْنإ بُؿّ ؿَنُئ، ُٓوََ يُّ ٓايُتُّ قىكٓإ ؿا نُ ػىؿا يُهُك ماكّ "َىهععا" ؿيعاكّ نعلؿووَو    

 يُبًًَُهِ طفت و طؤنُيإ ؿا ةُكَىويُ:
 چ    چ       چ      چ         ڃڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ط

ڇ  ڇ       ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ      ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک   

ڳ  ڱ            ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڳگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ
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 ..29-23الش راء/صڻ  ۀ  
 ِْيُ وكؿبًَوعُوَ يُيُنعُّ ٓلنُهعات ؿا وَهعفًَهِ تًَهلِايّعى َُٖعُطري        ُٓوَّ يُّ ؿَقُ قىكٓا
نُ ُٖك ػعىؿا ػعؤّ ٓعُو تعاى و      ،ّ ػىؿا يُهُ ُّٓ طُكؿووُْ(بُؿّ ؿَنات ٌ( بؤ )ثُكوَكؿطاكيَوِ)ًاَ

 ؿا.  ًُ يَُىيةهًِتًُْا)واسـ(َيُ نُ ًٖض نُهًَهِ ؿّ كِنُبُكو بُكُٖيةووهاكّ ةًعًِ ْ
 ِ ٓعُو   بًَطىَإ ُٖك ماْايُنِ يًَهؤيةًاكو يًَهـَكَوَّ )عُقًـَ ؿيَليُٓناِْ ًَولو بريوباوَكِّ ػعُيةه

يُوَ ؿَبًًَٓت ٓؤٕ قىكٓإ وَآلًََهِ ثىػت و ثلَِاْاّ بؤ هُكدُّ ُٓو  هُكؿََُ(يُكِآّ ُّٓ ؿَقُ قىكٓاِْ
  ّ ؿا ٓاَافَيُنعُ بعؤ ٓعُو     بريوباوَكَِ ؿيَليٓاُّْ ػُيةهِ ًَولّ نؤٕ ؿياكّ نلؿووَو ََُُٓ ػعؤّ يعُػؤ

بعُؿًْا طُياْعـووَ ثعًٍَ ٓعُوَّ     يُّ نُ قىكٓإ ُٖوايةِ ُْٓـ ًعوًَهِ ًََعقوويِّ كِاهعوُقًُّٓ     كِاهوِ
 ماْوت)عًِ( ثُّ ث  بلؿبًَت.

ًٌَعىوَ ؿَبًعٓري سًىاكَنعُ بُثلهعًاكيَهِ )ةريععُوٕ( ؿَهعت ث ؿَنعات:         هُباكَت بُو ٓايُتاُّْ ث
چ        ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃص، )َىهعاَ( وَآلَعِ ؿَؿاتعُوَ: ط  ڦ  ڦ  ڦط

َُّ قىكٓإ يُهُك ماكّ "َىهعا"( كَِت ؿاُْوَيُنِ ُّٓ وَآلَُّ )َىهعا( )يإ ُّٓ وَآل. صچ            چ    
 بووبىوٕ.ؿا  نؤْاُْيُ نُ يُو هُكؿََُؿا باوبىوٕ و يًَُْى ػُيةهِ ؿياكّ ُٓو عُقًـَ و بريوباوَكَِ

بؤ صيىوَُْ يُو هُكؿََُؿا ػىاوَْـيَهًإ بُْاوّ )ْىوت( بؤ ٓامسإ ؿاْابىو و بريو بؤٓىًٌْعًإ وابعىو   
ِ طىايععُ ٓععُّ ػىاوَْععـَ   ؿا الكبؤتععُوَو ًععًَىَّ  ٓععاةلَتًَهِ مؤك مٍ و طُوكَيععُو دُهععوُّ يُطععُوكَي

 بؤتُوَ.ؿا ًؤكِ  ًُُْٔنُواُْيُنِ وَى طىَُمّ وَكطلتىوَو بُهُك مَوّ
 ( بىوَ.-ْىوت-)نُ بُ كِاّ ػؤيإ ًََلؿُّٖكوَٖا ػىاوَْـيَهًإ بُْاوّ )ةًب( بؤ مَويٍ ؿاْابىو 

َّ )ايفكدا٤ ازبداف(  ُبىو نُ ْىيَُٓكايُتِ ُٓو ثاْوايًُّ وًهُ ػىاوَْـيَهِ ؿيهُيإ بُْاوّ )ًىو( ٖ
 .(1)ؿَّهلؿًَْىإ ٓامسإ و مَويِّ 

)َاْ (يٍ الّ ُٓوإ ػىاوَْـيَو بىو و ؿيَليٓرتئ ػىاوَْـّ ثُكهرتاويإ بىوَ يعُ )ًَوعل(ؿا. بعُآلّ    
 .(2)بُث ّ ٓايًِٓ كَِمسِ ُٓو مََاُْيإ )ػؤك( طُوكَتلئ ػىاوَْـيإ بىوَ

إ يُطُكَُّ طفت و طؤنُؿا )ةريعُوٕ( بُوثعُكِّ وام وكَِعإ و ًعاْامّ بُػؤنلؿْعُوَ وتعُناِْ      ثاً
يعإ   يُوَ كِووؿَناتُ نُهاِْ ٓىاكؿَوكّ ػؤّ و زيَ )َىهعا( ؿَؿاتُ بُك تىاْر و بًًَُىاميَهِ طايةوُداكِّ

 ص؟!ڇ  ڍ  طؿَثلهًَت: ُٓكآ طؤيَوإ يُّ قوُو باهاُْيُ؟ 
ُٓوَّ يُ ٓاػاوتِٓ ػؤّ بُكؿَواَُو ػىؿايإ وا ثع  ؿَْاهعًًََٓت نعُ بًَطىَعإ     اّ وَزيَ"َىهعا"ويَلِ

 ص..ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  طػىؿاّ ػؤيإ و ػىؿاّ باب و باثرياًًٌْاُْ: 
ّ ةريعُوْعُ ٖعُكوَى كَِت ؿاُْوَيعُنِ     ؿفّ ػىاوَْـيَوِ بىيَلآُُّّْ وتُيَُ بُكثُكض ؿاُْوَيُنِ 

ّ نُ ُْٓـ ػىاوَْـيَهِ بؤ َلؿووَناًٍْ ؿاْعابىو  طً٘عُقًـَ بايُناًٌُْ، ُٓو  عُقًـَّ ؿيَليِٓ ًَولّ
                                                 

 
 . )االضتاذ: عباع بَٝٛٞ(ى ةاْـيًُ(، وَكطًَلاِْ بؤ عُكَبِ َِل( يُ ؿاْاِْ )ؿكيىتىٕ( و )دا-بلِواُْ نوًَبِ )ًَول( 1)
 . 156/ ْ 2)وٍ ؿيىكاْت( ز )قؿ١ اسبكاز٠(٣ بلِواُْ( 2)
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هعواِْ  هواِْ )َٓف/ هكاؿَ( و )ػٓوِ ٓعًَُٓوى(ّ ػىاوَْعـّ طؤكِ  وَى: )ػىاوَْـ )ههل( ػىاوَْـِْ طؤكِ
 (1))اجيى(.

ًَى ٓايُتُ نعُ )نُيُهعُك ماكّ"َىهععا" ٖعاتىوَ( كِيَطعُ بُثُكهعوِٓ ثاؿًعا         ُٖكوَٖا ُٓو وتُيُّ ْ
َنُيُوَ بًٓعات ؿَْعلاو   ْاؿات: )ٓىْهُ يُناتِ َلؿِْ ثاؿًاؿا ثُكهوطايُى يُتًٌُْت طؤكَِلؿووَناًٍْ 

 (2)ةُكَإ بُبُكؿَاَِّ ثُكهوِٓ ؿَنلا بُوثًَىؿاْطُّ ػىاوَْـيَهِ َلؿووَ(.
بُآلّ )ةريعُوٕ(ّ ػؤبُمٍ مإ بُكبُكَناِّْ )َىهعا(ّ ؿَنعلؿو بعُّ وَآلَعُ طايةوُداكًِّعُ وَهعفِ      

كّ ػىؿاّ بؤ ؿَهت و ثًَىَْـو نُهاِْ ٓىاكؿَوكّ ػؤّ وا ؿَنلؿ طىايُ )ًَْلكاويَهعِ  )َىهعا(ّ ثًَغَُبُ
 ..ص!ژ      ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ًًَت( ٖاتىوَ بؤ التإ: ط

يُّ ةريعُوٕ و ب ُٓوَّ بانِ يُو وتُ ْابُد ياْعُّ ٖعُبًَت    )َىهعا(َ ب طىآؿاُْ ُٓو طايةوُداكِّ
ا و بُكثُض ؿاُْوَّ )ةريعُوًٍْ(، ٖعُكوَى ػعىؿا يُهعُك ماكّ    بُكؿَواّ بىو يُهُك ْاهاْـِْ مياتلّ ػىؿ

 .صڳ  ڱ  ڱ  ڳگ  گ  گ  ڳ  ڳيَوُوَ: طؿَيطًَلِ
    ،يُّ ٓايُتُؿا وًُّ )ًَُليل( و )َُةليب( بؤ ؿَاليُت و طىماكًوُ يعُػؤكو كِؤًعٓايًُّنُّى

ت يُدًَطُيعُنِ  يُو هًووُُ ؿياكَّ دًٗإ يُػىالُْوَّ مَوّ بُؿَوكّ ػؤكؿا نُ وا يُ يعُ ػعؤك ؿَنعا   
ؿياكّهلاوّ ػؤيُوَ ُٖيةبًَت و ث ّ بطىتليَت )ػؤكٖعُآلت/ ٌَعلم( و يُدًَطُيعُنِ بُكاَبُكيٌعًُوَ     

يًَٓهُ بعؤ ٖعَُىو   ٓاوابًَت و ث ّ بطىتليَت )ػؤكٓاوا/ َغلب(. وًُّ )وَا بًُٓٗا(َ يُو ٓايُتُؿا ؿَكبلِ
يُهُك ُٖيةعـيَت و هعىوؿ يعُ كِووْعانِ و      ُٓو ًاك و ؿيَٗات و طقوطًاو كِووَى و طًاًُْبُكاُّْ نُ ػؤكيإ

 ومَّ طُكًَُّنُّ وَكؿَطلٕ. 
تاْعُّ "َىهععا" كَِت ؿاُْوَيعُنِ هعُكدُّ ٓعُو ؿيـوبؤٓعىوٕ و بريوبعاوَكَِ        ونُوابىو َُٖىو ٓعُو  

ػىاوَْـيَهِ )تايبُت  وًاكؤٓهُيُىُٓهجاواُّْ ُٓو هُكؿََُّ ػُيةهِ ًَولّ ؿيَليُٓنُ بؤ ُٖك ْاوُٓ 
و )اوميعليى( و )باهعت( و    ػىاوَْـَناِْ )أَعٔ( و )اوْعىكيى( و)اْعىبًى(   ْابىو، وَى بُػؤّ(يإ بؤ ؿا

 .(3))عٓكت()ٖىكيى( و 
بُآلّ )ةريعُوٕ( ؿواّ ُٓوَّ ًٖض وَآلًََهِ ث  ْآًًََت ُٖكًَِعُ ؿَنعات يعُ " َىهععا" و ثع ّ      

ں  ں  ڻ  : طؿَنعُّ( ؿَيةًَت: )طُك دطُ يُػؤّ ُٖك ػىؿايعُنِ ؿّ بجُكهعوًت ٓعُوا يُميٓعـاْت تىْعـ      

 ص.ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
قىكٓإ يُّ ٓايُتُؿا ٓاَافَ بؤ )ػىاوَْـيَوِ ةريعُوٕ( ؿَنات و باهِ ُٓوَ ؿَطًَلِيَوُوَ نُ بًَطىَعإ،  

عُوٕ ػؤّ بُػىاوَْـّ ثُكهرتاو ؿاْاوَ، ُّٓ ٓاَافَ قىكٓاًَُْ سُقًكُتًَهِ ًََقوويًُّ و نوًَبُناِْ رية
باي نلاوَ نُوا )ثاؿًا( يُالّ ًَولّ )قؿ١ اسبكاز٠(دا يُنوًَبِ  ًََقووَ ٓاَافَيإ بؤ نلؿووَ، ُٖكوَى

ٖعُك تعُْٗا بعُطىيَلَّ     زع( -)آَدٕٛ  نؤُْنإ ػىاوَْـيَو )ايُ( بىوَو ُٖكؿَّ ثُكهرتاوَ، بؤ صيىوُْ نىكِّ 
ُْنلؿووَ، بُيةهى بُث ّ َاةِ )بُػىاوَْـ يُؿايو بعىوِْ(   ّ-ًَول-سىنُِ )َاةِ ػىاوَْـيَوًُّنُّ( 

                                                 
 

 )عباع بَٝٛٞ(.  )ؿكيىتىٕ و داى ةاْـيًُ( وَ، وَكطًَلاِْ)َؿس(٣  ( يُنوًَب1ِ)
 َُٖإ هُكٓاوَ. ( 2)
 َُٖإ هُكٓاوَ. ( 3)
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 .(1)بًَت(مَوّ تا َاوَيُى ًٌْوُاِْ ػؤّ  كِامّ بىوَ بُوَّلؿووَ نُ طىايُ ُٓو )ػىاوَْـيَو(َو سىنُِ ن
زلاَُّ نُوا ًَولًُّناِْ هُكؿََِ موو ُْٓـئ ػىاوَْـيإ َيُّ باهُّ ثًٌَىوَوَ ؿَطُيُٓ ُٓو بُك

َعافَّ بعؤ ٓعُو    ُٖبىوَ دطُ يُ بُػىاؿاْاِْ ثاؿًاياًٌْعًإ، قىكٓعاِْ ثريؤميعٍ بعُكِووّْى بعُوكؿّ ٓا     
ک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ      ڳ   : طسايةُتُيإ نلؿووَ، ُٖوكَى ػىؿا ؿَةعُكَىيَت 

واتُ: )كِاويَقناكإ و ثًاوَعاقىوآلِْ ةريععُوٕ ث يعإ    . 127األعراف/ص ...ڱ  ڱ  ڱ  ڱ
باكَعإ  طىت: )ُٓكآ تؤ َىهعا و طُيُنُّ ٓاماؿ ؿَنُيت و واميإ يَّـيًَٓت نُ مَوّ تًَعو بعـَٕ و ناكو  

 بًٌَىيَٓٔ وتؤَ ثٌت طىآ ػُٕ و ُْػؤت و ُْػىاوَْـَناًٌْت ُْثُكهذي(؟ (
يععُ طلْطاْععُّ نععُقىكٓإ باهععًإ ؿَنععات و ؿَياةاتععُ كِوو ػععؤّ يُػؤّععـا  بًَطىَععإ ٓععُو كِاهععوِ

ؿَهجًٌَهُكًُّنِ ماْووًاُّْ قىكٓاُْ و ثًٍَ َُٖىو ماْوت و عًًًَُهِ ؿّ باهِ نعلؿووٕ و بعُك يعُ    
اْلاوٕ و تُْاُْت )تا َاوَيُنِ نُّ(ّ ًََقوويِ يَُُوثًٍَ نُي ْعُيناًْبىوٕ، واتعُ تعا ٓعُو     قىكٓإ ُْم

ناتُّ نُ ٓايةُنإ يُ )ًَول( ؿؤمكاُْوَو ُٖيةـكاْعُوَو يعُ ًًَّْٗٓعُناِْ ٓعُو ًعىيَُٓواكاُْ نؤيةلايعُوَو       
 ماْانإ ًَُٖاو كََِنَناًْإ ْاهًُّوَ و يًَهًإ دىؿا نلؿُْوَو ًًًإ نلؿُْوَ.

 
 ثريؤش زِاطستِى خوداو زِيَصهيَِاُى تةواو و غايطتةى

بُكِاهوِ بًُُكيُت مؤك داك يُقؤْاةُ دًادًاناِْ ًََقووؿا تىوًِ طىَلِايّى ُٖيةُّ مؤكّ ؿَكٖعُم  
 بىوَ.بُػىؿا بىوَو يَُُهُيُّ عًباؿَت ؿا ؿوٓاكّ الؿإ و هُكَكِؤيِ 

لؤيِ )ػايكِ ػؤّ( بُٓعُْـ ػعُياأل و وًََُٖعو    بؤ صيىوُْ ُْٖـيَو داك بًُُكيُت و كَِوتِ ناكواِْ َ
         ُ ًَٓلاويعإ تًَهعُيةِ ًعإ و ًعهؤّ ػعىؿا نعلؿووَو بع ٓعُْـ   وَيٓانلؿووَ و َُٖىو بًـععُو ًعوًَهِ ؿاٖ

يعَُ بًعاْىو و بعُٖاْايإ     نُ ُٖكطًن عُقًةِ ها  ثُهٓـّ ْانات، بُّ ثعَِ  ،كِوػواكيَهِ وايإ ٓىاْـووَ
 ا بُُٖواو ٓاكَمووّ ػؤيإ ًَٖلَ بهُُْ هُك ٓايُٓنإ.باوَكِو َىحلًـإ ت ؿاوَتُ ؿَهت ب 

ّ كَِٖاّ ؿَكباكَّ ػىؿاّ ػعايل ًَٖٓعاوَو ػعىؿاّ     قىكٓاِْ ثريؤم ُٖكؿَّ ؿفّ ُّٓ ؿياكؿاُْيُو كِاهوِ
   ٿٺ  ٿٿطبُثاى و ثريؤم و بع  ػعُوَ كِاطلتعىوَو بعًُٖض َُػًىوقًهًٌعِ ُْٓعىاْـووَ:       

 .. 113طو/صې    ې   ى      ى  ط.. 11الشورى/ص
 ِػايل" و بُؿيًَُٗٓكّ  يُٓريؤنِ "َىهعا" يُقىكٓإ ؿا وَهفًَهِ وكؿو تًَلوتُهُزي "طُوكَي ّ

نُ داكوباك بُ )ٓعُكنِ ػىيةكاْعـِْ( يعُوَ     ،طُكؿووٕ بُؿّ ؿَنُئ، وَهفًَو ؿووكَ يُو دؤكَ هًفُتاُّْ
 ثاأل..ؿَيهًَٓٔظ )الوامّ(و )هووِ(ّ يُُْٖـيَو كِووَوَ ؿَؿَُْ 

  ُتُهُيَُ ؿَكباكَّ طُوكَيِّ ػايل يُو ٓاػاوتُّٓ ًَْىإ )ػىؿا( و )َىها(ؿا  تًَلوُٓو وَهف
 ؿَبًٓري ناتًَو "َىهعا" ؿاوا يُ ثُكوَكؿطاكّ ؿَنات )ػؤّ( ثًٌإ بـات و ػىؿاَ وَآلَِ ؿاواناكّ

                                                 
 
 161ف-ٍٚ دٜٛزات-( قؿ١ اسبكاز1٠)
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ًانُ نُ ُٓو )واتُ "َىهعا"( ُٖكطًن ْاتىاًَْت )ػىؿا( ببًًَٓت، بُآلّ ػؤّ بؤ ٓ ،يُنُّ بُوَ ؿَؿاتُوَ
﮸   ط  تا ثا اوَّ كِووؿاوَنُ ُٖكوَى قىكٓإ بؤَإ ؿَطًَلِيَوُوَنُ: و...ؿَكؿَػات  ﮵  ﮶  ﮷ 

﮿     ﯀    ﯁              ﮺﮹            ﮻  ﮼  ﮽  ﮾ 

  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ             

 .143األعراف/صۆ
   نععُ ػىؿايعإ يُوثععُكِّ   ،ويُنعُنإ يعُنىآ  و ٓعُو نوًَبعُ ًععًَىاواُّْ دى   ًٓعـّ َُٓعُ يععُنىآ

نُ )بؤ صيىوُْ( وبُث ّ نوًَبُناِْ ٓعُوإ: )طىايعُ ػعىؿا تعانى      ،ؿا ؿاْاوَو و ؿَهوُوَهواِْ ب ؿَهُآلتِ
 (1) ؿا طلتىوَو ُْيبُماْـووَ.-يُعكىوب-يُطُألّ  هُكيُبُياِْ مؤكاْبامّ

  ِىوَ("ّ ػىاوَْعـّ ُْتعُوَيِّ   َ ؿا ٖاتىوَ: )بًَطىَإ " يُٖ)قؿ١ اسبكداز٠( ُٖكوَى يُنوًَب
دىويُنُنإ )بُكِاّ ػؤيإ( ٓاماو بُمَبل بىو، بُآلّ وا ُْؿَبًٓلا نُ يُ ُٖيةُ بُؿووكبًَت، طىَاًًٌْإ وابىو 
نُ طىايُ ْاًرييٓرتئ ناكّ ُٖيةُّ ُٓوَيُ َلؤظِ ػُيل نلؿووَ. ُٖك بؤيعَُ ؿَيبًًٓعت ؿواّ يُؿَهعت    

طدايٛت  -واتُِ ٓاؿَّ و، يُهُك كِامّ بىوًٌِْ بُوَّ )ًآىوٍ، ؿاِْ ؿَكةُت ثًًُُاُْ يُهُك ػُيل نلؿْ
ثاؿًا بًَت و، ثاًإ ؿَبًٓري هات يُؿواّ هات ثُهت و تىوكَِو، تًٓىو بؤ ػعىئَ و، ؿووؿأل و ْآعاكاّ و    (

َُُٓ يُناتًَو ؿا ُٓو )واتُ ػىاوَْـ( ميٓـووًُو ْاًًٖةًَت ًٖض بًًَُهِ ػؤّ ببًٓليَعت تعُْٗا    طؤكِاوَ...
ِ ُْبًَت، ثىػوُّ طفواكيٍ يُّ باكَيُوَ ُٓوَيُ ًٖض ُْتُوَيُى يُُْتعُوَ ؿيَليٓعُنإ )ػىاوَْعـيَهِ    ثٌو

 (2) ُْبىوَ(..-دىويُنُ-ػىاوَْـَّّ بؤ َُٖىو ًوًَو( وَى ُّٓ  ٓاؿََِ

                                                 
 
 (.30-24بلِواُْ )هفل ايوهىئ( ُٖكؿوو ) ةٌِ(ّ )ؿووَّ( و)ه يُّ(. الثُكَِ )(  1)
 ْىوهًِٓ)ويٌ ؿيىكاْت(طؤكِيِٓ بؤعُكَبِ)ّ.ذلُـ بـكإ( (340بُكطِ ؿووَّ،الثُكَِ) (،قؿ١ اسبكاز٠بلِواُْ)(2)
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 بةندى حةوتةم
 ))ًوضـا و عةبدة ؾاهَحةكةى خودا((

 (  َعُبـَ  بُكُٖيةووِ "َىهعا" -ؿَنات ّ ماْوت " ؿاوا "َىهعا -ُايةشُنُ طُيٌوِٓ "َىهعا" بُعُبـ ّ
 (ُْٓـ واُْيُى يُّ ٓريؤنُوَ. -كِامو َُبُهوِ عُبـَ ُايةشُنُ يُ نلؿاكَناِْ  -ؿَنات ُايةشُنُ 

 
 طةيػتِى " ًوضـا" بةعةبدة ؾاهَحةكة

ُْناِْ نلؿِْ ةُكَا ؿا بؤ طُيُنُّ ؿَكباكَّ ػىاثُكهوِ و طىيَلِايُيةِ داكيَهًإ )َىهعا( يُوتاكيَهِ
هّعـا نع  ماْعاتلَ(؟    ّ ؿَثلهعًَت: )يعًَُْى ػُية   ؿا ثًاويَو زيَ ػىؿا بؤيإ ؿَؿويَت و يُنؤتايِ وتاكَنُّ

ٌْوِ ؿَنات ٓىْهُ ماْووِ ُٖك بُو ْعُؿاوَ،  َ)َىهعا( ؿَيةًَت: )َٔ(. ػىؿاَ يُهُك ُّٓ وَآلَُّ هُم
يُّ ث   َُ ػىؿا هلووًِ ُٓو كِاهوِيُويٍ ماْاتلَ يُو هُكؿََُؿا، يُبُك ُٓ بُيةهى عُبـّ واّ ُٖيُ نُ

ُٖيعُ و يعُتؤ ماْعاتلَ(.     -ؿَكيعا طُيٌوِٓ ُٖكؿوو  ثًَو-يُْاوُّٓؿَطُيًَُْت و ؿَةُكَىيَت: )عُبـيَهِ 
ّ   )َىهعا(َ زيَ ؿا  ّ ؿَثلهًَت و ؿَيةًَت: )ُّٓ ثُكوَكؿطاك ٓؤٕ ث ّ ؿَطُّ؟ ( ػىؿا يعُوَآلَِ ؿاوانعُ

نعُوَو يُٖعُك ًعىيًََٓو ٓعُو     ُٖعُيةطلَو بًؼعُكَ مًًََُي  يعُى يُطعُأل ػعؤت     ث ّ ؿَةُكَىيَت: )َاهِ
 يُ(... يُوََّاهًُّت زيَ وٕ ببًَت ُٓو عُبـَ ُايةشَُ 

   ِ يَهِ ُْودعُواِْ  يعُنِ ٖعُيةطلت و نُوتعُكِآو نعىكِ     )َىهعا( بؤ د بُد نلؿِْ ٓعُو نعاكَ َاهع
و ؿَكيعا( )َىهععا(   ناكطىماكّ ػؤيٌِ يُطُألؿا بىو، دا ناتًَو طُيٌوُٓ )ْاوُّٓ ثًَو طُيٌوِٓ ٖعُكؿو 

نُوت، يُو َاوَ نَُُّ  و ُْػوًَو ػُوّ زيَ ؿاًٌْت تا وٓاًَْو بـات، بُآلّ يُو وٓاُْؿا وَُْوميَو طلتِ
و، بََُُ فيعاِْ ؿَهعت ثع      دِ و دىوأل وَيُنُيإ تُكِبىو و نُوتُ ؿا باكاًَْو باكّ و َاهِ ػُوَنُّ

 نلؿَوَو طُكِايُوَ بؤ ًَْى ؿَكيا.
اكبىوُْوَّ يُوػُوَ نَُُّ ةُكَاِْ بُنىكَِ ػنَُت طىماكَنُّ نلؿ نُ ثًَهعُوَ  "َىهعا" ؿواّ بًَـ

     ُ بُعُبعـَ ُعايةشُنُ، بًَطىَعإ    : ؿَهت بُ كِؤيٌذي بهُُْوَ تانى ؿَطعُٕ بعُو َُبُهعوُّ ػؤيعإ، واتع
يُنعُّ ثع  بطُيعًَُْت. بعُآلّ ناتًَعو ُٖهعوًإ        نىكَِنَُ يُبريّ ٓىوبىو ُٖوايةِ يُؿَهت ؿاِْ َاهِ

ُ نعلؿ ػؤكانُنعُ ٓاَعاؿَ نات    وِ نلؿ )َىهععا( ؿاواّ زيَ بُبلهًَ ِ  -)واتع ُ  َاهع ٍ  -يُنع  نعُ يعُوَوثًَ
يُؿَهعت   وٕ بعىوٕ و  بلفاْـبىوًًإ(، ًٓٓذا يُو هاتُوَػوُؿا نىكَِنُ َاهًُّنُّ بُبري ؿيَوُوَو ُٖوايةِ

  ؿَطُيًَُْت.-َىهعا-بُؿاِْ 
و بُ نىكَِ ناكطىماكَنعُّ ؿَيةًَعت:    )َىهعا(َ ُّٓ ُٖوايةُّ وَى َقؿَيُنِ ػؤَ بُكطىآ ؿَنُويَت 

 ِ  )َُُٓبىو ٓاَازلِ ًَُُٓ، ؿَبىايُ ُّٓ َاهًَُّإ زيَ وٕ ببًَت، ؿَبا بؤ ُٓو د يُ بطُكِيًَُٓوَ نُ َاهع
 بىوَ(..يُنُّ زيَ وٕ 
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دا ناتًَو طُيٌوُٓوَ بعؤ ٓعُو دًَطُيعُّ نعُ ٓاَعازلِ هعُكَنِّ هعُةُكَنُيإ بعىو ٓعُو عُبعـَ           
 )َىهعا(ث ّ بطات.ُ ث ّ بُيةًَِٓ ػىؿا وا بلِياك بىو يإ بًِٓ نُ ب(1)ُايةشُ

بىوٕ نُ ُٓو بًُُّ هُكَتاّ ٓريؤنُنُ  َُُّٓ ثًٌَىو ثىػوُّ َاْاو ًًهاكّ ُّٓ ٓايُتاُْ
ۇئ   ۆئ  ۆئ    (2)ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئؿَطًَلُِْوَو نُ ػىؿا تًايإ ؿا ةُكَىويُ: ط

  (4)ىئ   ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   (3)ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ       (5)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀيئ   

ڦ  ڦ   ڦ  ڦ         ڄ  ڄ  ڄ    ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  (6)ٿ  ٿ  ٿ   ٹ

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ   ڎ    (7)چ  چ  چ   ڃڄ  ڃ  ڃ             ڃ

 .65-63الكه//ص(8) ڎ  ڈ  ڈ  ژ
 

 

 ةكاتًوضـا داواى شاُطت د
نلؿ قايٌ بًَعت بعُوَّ نعُ يُطُيةّعـا      "َىهعا" ناتًَو بُعُبـَ ُايةشُنُّ ػىؿا طُيٌت ؿاواّ زيَ

بطُكِيَت و ياوَكو ٖاوهُةُكّ كِيَطاّ بًَت، تانى ماْووِ زيَ وَكطليَت، عُبـَ ُايةشُنُ يعُوَآلّ ؿا ثع ّ   
 ِ يعُناتًَو ؿا ٖاوهعُةُكّ    و ٓعُْـ نلؿاكيَهعِ َعٔ بطليعت     طىت: )تؤ ْاتىاًْت ٓاكاّ يُهُك ٖاوكِآيعُت

طىت: )ٓعاػل تعؤ ٓعؤٕ ػعؤت ِكاؿَطليعت و بع ؿَْ  ؿَبًعت يُٓاهعت ٓعُْـ           ث ّكِيَطاًَت(، ُٖكوَٖا 
 تؤٕ؟( وَٖاؿا نُ بُ كِوايةُت ثًَُٔواُّْ كِيَواو ًُكيعُتِ ُٖيةوىنُوتًَهِ

يًُٖض  و هُكثًًٍَٔ ُٖيةوىنُوتُناْتطىتِ: )ثٌت بُػىؿا ؿََبًًٓت بُٓاكاَِ يُهُك  )َىهعا(َ 
 ْانُّ(.ةُكَاًَْهت 

يُطُأل  ُٓطُك-َىهعا-)ُّٓؿووباكَ ُٓو ثًاو ٓاى و عُبـَ ُايةشُّ ػىؿا ؿاواّ زيَ نلؿو ث ّ طىت: 
نلؿَوَيعُنِ ثلهعًاكّ زيَ    َٔ ؿَطُكِيًَت ُٓوا ُٓو َُكدُت يُهُك ؿاؿًََِْ نُ ْابًَت ؿَكباكَّ ًٖض نعاكو 

ٖعًض دعؤكَ قوعُيُى يَُاْعُ بهعُيت ٖعُتا ػعؤّ         ًَعت وْاب-ٓىويتوات نلؿو بؤ وا  بؤ-بًةًًَتبهُيت و 
 بؤ كِووٕ ؿَنَُُوَ: ُٖيةوىنُوتُناصيتًًَُّْٗٓناًْت ث  ؿَيةًَِ و َُبُهوِ  يُؿوايّـا كِامو

                                                 
 
َُبُهت يُبُْـَيُنِ ػىؿايُ نُ ٖعُكؿَّ بُْـايعُتِ    يُ، بُيةهى يًَلَؿا َُبُهت يُعُبـّ ُايةض َلؤظًَهِ بُْـَو نؤيًُّ نُهًَهِ ؿّ ِْ( 1)

 بؤ ػىؿا ؿَنات، َلؤظُناًٍْ َُٖىويإ بُْـَو عُبـّ ػىؿإ. 
 واتُ بُكؿَواّ ؿَمب يُكِؤيٌذي. ( ال أبسح: 2)
 واتُ ) بؤ َاويُنِ مؤك يُمََُٕ( بُكِيَطاؿا ؿَكِؤّ. ( أَكٞ سكبّا: 3)
 ؿَكٓىوٕ يًَىَّ بُكَو ؿَكيانُ. يُوَ بؤ  واتُ )ؿَكباميَو(ّ ؿؤمّ( ضسبّا: 4)
 واتُ: َاْـويَوّى باكطلاِْ. ( ْؿبّا: 5)
ِ      ُٖكُْٓـَ يُمَاِْ نىكؿّ( )سٛت(: 6) يعُنِ   ؿا َاْاّ ) ُُْْٖ ( ؿَطُيًَُْت، بُآلّ يُماْووِ كِيَنَعاِْ عُكَبّعـا بُٖعَُىو دعؤكَ َاهع

 -وَكطًَلِ–ناكًَٖٓلاوَ، يإ بؤ دؤكيَو يَُاهِ. ّ بٔىوى بُ طُوكَو بٔىونًٍ ؿَطىتليَت، يُّ ُْٓـ ٓايُتَُ ؿا بؤ َاهِ
 واتُ: ُٖكؿوونًإ طُكِاُْوَ بؤ هُك ُٓو كِيَطايُّ ثًٌَىويإ و ًىئَ ث ّ ػؤيإ ُٖيةطلتُوَ. ( فازتّد ع٢ً آثازُٖا: 7)
   بُػًٌبىو. يُ( ث يُنُإ ؿَكباكَّ ػؤَإ نُ )ُْٖـيَو ماْووِ ةُيب ماِْ واتُ: ماًْاكّ( ٚعًُٓاٙ َٔ يدْا عًُّا: 8)
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ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ  ڱ    (1)ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳط

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ہ  ہ   ہ  ھ     ھ  ھ    (2)ں  ں  ڻ        ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ        ہ

﮼  ﮽ ﮾   73-66الكه//ص﮲  ﮳   ﮴ ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺ ﮻   
 

 ى عةبدة ؾاهَحةكة دةكات ًوضـا بةزٓةهَطتى
   ُ ِ  كِآ "َىهعا" و عُبـَ ُايةشُنُّ ػىؿا بُهُك كِؤػعِ ؿَكيعاؿا نُوتٓع يعُى بعُاليإ ؿا    و نًُعو

ِ   تًَجُكِّ، ُٓواًٍْ ُٖكؿوونًإ ؿاوايإ يُ ٖعُيةًاْطلٕ يُطعُأل ػؤيعإ ؿا.    يُنعُ نعلؿ    ػاوَْعاِْ نًُعو
يُنُ بىوٕ. بُآلّ يَُاوَّ هىاكبىوًْإ ؿاو يُْاناو عُبـَ ُايةشُنُ  ؿاوانُيإ ثُهٓـنلاو هىاكّ نًُوِ

ِ       بُٓاْكُهت نىًَْهِ نلؿَ ؿيىاكيَهِ نًُوِ ؿا  يُنُوَ نعُ يُتُػوعُ ؿكوهعت نلابعىو و ؿَنعلا يعُؿواي
 بهليَوُوَ.بُٓاهاِْ ٓاى 

نُ ؿَكباكَّ ٓاكاّ طلتٔ و  ،عُبـَ ُايةشُنُ ثًُؤناو ُٓو ثُضياًُِْ بريٓىوَوَ )َىهعا( بُّ نلؿاكَّ
بُكُٖيةووِ ُْنلؿِْ بىو يُهُك ُٖك نلؿاكيَهِ ُّٓ ثًاوَ ٓانُّ ػىؿا. بؤيُ بُتُوهُوَ يَِّ ثلهِ: )ٓؤٕ 

بُكِاهعوِ  ّ ُٓو نُهاُّْ كِيَنيإ زيَ طلتىوئ؟ ٓايا ؿَتُويَت هُكْطىوًَإ نعُيت؟   نىٕ ؿَنُيوُ نًُوِ
 ْىاْـ(.كَِةواكيَهِ ْابُدًَت 

بُآلّ يُوَآلَـا ُٓو بُْـَ ٓانُّ ػىؿا ثُضياُْنُّ ًَْىاًْاِْ بريػووُوَ. "َىهعا"َ ػًَعلا ُٖهعوِ   
 ٓىوبىو.نلؿ ٓاوثؤًِ يُو ُٖيةُيُّ بهات، ٓىْهُ بريّ  بُُٖيةُّ ػؤّ نلؿو ؿاواّ زيَ

 ِ َواّ بععىوٕ و يععُكِيَطايإ ؿا نععىكِيَهِ  ّ يُنععـّ بععُكؿ ؿواّ َُٓععُ يُهععُك كِؤيٌععذي و ٖاوكِآيععُت
ًََلؿَٓـايةعُّ  ؿا ياكِّ ؿَنلؿ. بُْعـَ ٓعانُنُّ ػعىؿا ٓعُو      يُطُأل ٖاوَيةُناِْ ًََلؿَٓـايةًإ بًِٓ نُ

 نىًوِ.يُ ًىيًََٓهِ ؿووكو يُوآ  تا طُياْـّ ،دًا نلؿَوَ بُةًَأل يُ ٖاوَيةُناِْ
ت بًَت و بُتاواًَْهِ ؿكِْـاُّْ ؿَبًِٓ، ٖعُك  "َىهعا" يُؿاػِ ُّٓ نلؿاكََ ػُكيو بىو ؿيةِ يُت يُ

يٌِ ثلهِ: )ُٓكآ بؤِٓ ُْةوًَهِ ثعاى   يُوَ بُكُٖيةووِ ثًٌإ ؿا و زيَ بؤيُ بُوثُكِّ ثُهوّى تىوكَِيِ
 ؿا(.و ب تاواْت نىًت ب ُٓوَّ تاواًَْهِ نلؿبًَت؟ بُكِاهوِ تاواًَْهِ ؿميَىت ُٓزلاّ 

َٖا تىْـّ "َىهعا"ؿا ُٖك ًَٖٓـَّ ث نلا بعُ وتعُّ ثعلِ    عُبـَ ٓانُنُّ ػىؿا يُٓاهت طفواكيَهِ و
يُوَ ث ّ بًةًَت: )ُٓكآ ثًَِ ُْطىتًت تؤ ًٖض ٓاكاًََهت بؤ ْاطرييَعت يُٓاهعت    و هُكمٌَْوهاكّ ْاكَِمايِ

 ؿَنُوٕ؟!(نلؿِْ كِيَطاّ ؿا بُكٓاوت  و ٖاوكِآيُتِ ياوَكّؿا نُ يُناتِ  ُٖيةوىنُوتآُُّْو 
و طىتِ: )طُك  يُّ ؿوايٌِ ؿَكبلِّ ٕ بىوُْوَّ ػؤّ يُهُك ُّٓ بُكُٖيةووِؿووباكَ "َىهعا" ثًًُُا

نلؿيت، ًٓـّ ٖاوكِآيُتًِ َُنُو ػؤمت زيَ ؿابلَِ، ٓىْهُ بُكِاهوِ  يَُُوال ثلهًاكّ يُهُك ُٖك ًوًَو زيَ

                                                 
 
 : واتُ ةًَلّ ماْووًَهِ بهُ يُو ماْوواُّْ نُ ػًَلو ٓانُت يًَىَ ؿَهطري بىوٕ.( زغدا1)
 : واتُ مآًِْ ًت يُكِيَِ تاقًهاكّ و تُدلَبُوَ.( خربا2)
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 ْاطلّ(.ثاهاوّ ػؤدًانلؿُْوَت ُٖيُو ْاُٖقت 
بىوٕ و، ػؤيإ نلؿ بُ طىْـيَو  ٕ ُٖتا َاْـوو و بلهِثاًإ بُكؿَواّ بىوُْوَ يُ كِؤيٌذي و ًَٖٓـَ طُكِا

يإ يُػُيةهِ طىْـَنُ نلؿ، بُآلّ ػُيةهِ طىْـَنُ ٓاَاؿَ ْعُبىوٕ ًَىاْعـاكيًإ    ؿاو، ؿاواّ ػىاكؿََُِْ
ًَىَيُنِ ْاًعريئ ؿَهعوًإ بُكِووياْعُوَ ْعاو ػؤكانًعإ ث ْعُؿإ. نُٓعِ يعُناتِ            بهُٕ، بعُيةهى بًُع

ؿيىاكيَهًإ بًِٓ ػُكيو بىو ُٖكَي بًًََٓتظ ثًاوَ ُعايةشُنَُ ٓعانِ نعلؿَوَو     طُكِاُْوَيإ يُو طىْـَ
 ْايُوَ.بًٓاتِ 

 
ِ   ؿا ُْيوىاِْ ب ؿَْ  بًَت، بُيةهى بُثُيعُ   "َىهعا" يُٓاهت ُّٓ ُٖيةىيَووًُِ  ثع ّ طعىت: )بؤٓع

تعىاِْ نعلآّ    ٓانُو ثًاوَتِ يُطُأل طُيًَهِ ٓاواؿا ؿَنُيت و ؿيىاكيإ بؤ كِاهت ؿَنُيُوَ؟ ٓ  ػؤ ؿَت
 بهلؿايُ(.ُٓو ناكَيإ زيَ وَكطليت تانى بًُِ ػؤكانُنَُاِْ 

َايةٔاوايِ يَّهلؿْعِ كِامو  يُ عُبـَ ُايةشُنُ يُ"َىهعا"دًابىوَوَو ثًٍَ  ًٓرت ؿواّ ُّٓ بُكُٖيةووِ
 كِوو.ؿا ؿَخيُيُٓ  ّ نُ يُّ بلِطُيُّ ؿوايِ ،اطُياْـُٓو نلؿاكاًُِْ ث كِ يُناِْ ًَِْٗٓ

 ٓايُتاُّْ تايبُت بُّ بًُُّ ٓريؤنُنُيُ: ََُُٓ ُٓو
ۇئ  ۆئ     (1)ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ىۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېط

ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ     حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  

  ٱمج     (2)حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت  يت        جث  مث  ىث  يث  حج

ڀ  ڀ        ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ٿٿ

ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     چڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ  چ   چ

 . 78-71الكه//ص ژ  ڑ     ڑ  ک       ک  ک  ک  ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ
 زِاش و ًةبةضتى عةبدة ؾاهَحةكة هةكسدازةكاُى 

ىاثُكهت و ثًاوٓانُّ ػىؿا ثًٍَ ُٓوَّ يُ "َىهعا" دًابًَوُوَ، كِامو ًَّْٗٓى َُبُهوِ ُٓو بُْـَ ػ
 ..-بًَتيًَّإ ب ؿَْ   ُْيوىاِْ-"َىهعا"َُٖىو ُٓو نلؿاكاُّْ ػؤّ بؤ كِووٕ نلؿَوَ نُ 

عُبـَ ُايةشُنُ طىتِ: )هُباكَت بُ نىٕ نلؿْعِ ؿيعىاكّ نًُعوًُّنُ يُبعُك ٓعُوَ بعىو نعُ ٓعُو         
َم هِ ُْٓـ ُٖفاكيَو بىو و دطُ يُوَ ًٖض ًوًَهِ تليإ ُْبىو، ماًْبىوًِ ثاؿًايُنِ ؿيةعلِ نًُوًُّ َىية

يُنِ ٓاى و ب ػُوَ ؿا ؿَطُكِيَت تا مَوتّهات و ؿَهت بطليَعت بُهعُكيا.    ُٖيُو بُؿواّ ُٖك نًُوِ

                                                 
 
 واتُ ًوًَهِ ْايُباكو ناكيَهِ ْاكَِوا. ( غ٦ٝا إَسّا: 1)
 نلؿاكيَهِ ْاًريئ و ْآًٓواِْ. ( ْهسّا: 2)
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ُآلّ ناتًَعو  ؿا ٓاى بهليَوُوَ، بع  يُؿوايِ نُ يُ ػُوًباك بهُّ بُو ُْٓـامَيُّ ًٍَٓ ويووِ ُٓو نًُوِ
ثاؿًانُ بُو ػُوًُوَ بًبًًَٓت با وا بناًَْت بُنُيةهِ ْايُت و وامّ زيَ بًًََٓت و بًـاتُوَ ؿَهت ػاوَْعُ  

 ُٖفاكَناِْ.
يُوَ ًٌْاُْناِْ ػلاثُو بُؿناكيِ تًَـا  َٓـايةِ ٓىْهُ ُٖك يُ ،َٓـايةًُِ بؤيُ نىًتؿُٓو نىكَِ ًََل

بعىوٕ وظ َٓعًٍ    يَهىثًَعو كِؿايهًٌعِ ؿوو ًُٓاْعـاكّ ٓعاى و     نُ باوى و ،ؿَكنُوتبىو، دا يُبُك ُٓوَّ
يُوَ ُٖكاهاًْإ نات و تُْطًإ ث  ُٖيةًَٔٓت و، ُٓواًٍْ يُبُك  نُ بُو ػلاثُو بُؿناكّ ،ؿَتلهاّ يُوَّ

يُّ نُ ؿايهإ و باونإ بؤ كِؤيةُناًْإ ُٖيُ ُْتىأْ بُكَْطاكّ ببُٓوَو  و هؤمَ عاؿَتِ ُٓو ػؤًُويووِ
و هوَُهاكّ. دا بؤيُ نىًوِ تانى ُٓو بعاوى و   ؿا )ُٓو ػؤّ( بُنًًٌَإ بهات بؤ هُك ب ًُٓاِْيُٓاناّ 

ؿايهُ ًُٓاْـاكَ كِمطاكنُّ يُؿَهت ُٓو َٓـايةُ ًُكِػىامَّ ؿاٖاتىو و يعُدًاتِ ٓعُوَ ػعىؿاّ ًَٗلَبعإ     
 ٕ.بؤيانُ بُكَِسِ و بَُُُٓى بًَت  ،ًَهِ باًرتو ُايةض تلّ وايإ ث ببُػًٌَتَٓـاية

ؿا َاْـوو بعىوّ ٖعِ ؿوو َٓعـايةِ ٖعُتًى و      نُ يُ كِاهت نلؿُْوَّ ،نُ بًٓامت ْايُوَو ،ُٓو ؿيىاكََ
ب نُهِ ُٓو ْاوُٓيُ بىو و يُفيَل ؿيىاكَنُؿا طُزلًُٓيُنًإ ُٖبىو و، باونًًٌإ نابلايعُنِ ثًاوٓعاى و   

ت تا ُٓو ناتُّ ُٖكؿوو َٓـايةُنُ ُايةض بىو، ػىاهوِ ثُكوَكؿطاكيٌت وابىو ُٓو طُزلًُٓيُيإ بؤ بجاكيَنيَ
 طُوكَ ؿَبٔ و ثًَـَطُٕ و ؿَكّ ؿيَٓٔ.

دا َُٖىو ُٓو نلؿاكاًُِْ يعُػؤوَو بعُ نؤًٌعهاكّ )ادوٗعاؿ(ّ ػعؤّ ْعُبىو، بعُيةهى بُهعلووَ و         
بعىو نعُ يعَُاوَّ يعاوَكّ و      ُٖيةوعىنُوتاُّْ .. ََُُٓ تُةوريو كِووٕ نلؿُْوَّ ُٓو .ةُكَاِْ ػىؿابىو

 بطليت(.يَطاَإ ؿا بُكٓاوت نُوتٔ و ُْت تىاِْ ٓاكاّ يُهُك زيَ ب ؿَْ  بىوًْإ ّ كِ ٖاوكِآيُتِ
ُعايةشُنُّ   عُبعـَ -)َىهععاو ُّٓ ٓايُتاَُْ بًًَُهِ ؿوايِ و نؤتابلِطعُّ ٓعُو ٓعريؤنُ نىكتعُّ     

 ػىؿا(َإ بؤ ؿَطًَلُِْوَ نُ ػىؿا تًايإ ؿا ةُكَىويُ:
ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ ڻ  ڻ   گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ            ڱ  ڱ  ڱ    ط

﮴    ﮳   ۀ  ۀ  ہ      ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲ 

ۆ  ۈ  ۈ       ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې                ې     (2)ۇ  ۆ  (1)ڭ  ۇ

ۈئ  ۈئ   ېئ    ۆئوئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  (3)ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ          ەئ

 .82-79الكه//ص (4) ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی  ی    ېئېئ

                                                 
 
 ثانقتلو ُايةض تل. ٠: ( شنا1)
 يُنِ مياتلّ ُٖبًَت بؤيإ، ُْكّ و ًْإ بًَت.  واتُ هؤمو بُمَيِ( زمحّا: 2)
 واتُ: تانى ث ؿَطُٕ و ٖىًًاك وعاقأل ؿَبٔ. ( ٜبًػا أغدُٖا: 3)
ّ  (ّ ُٓو هىوكَتُ نُيُّ بُْـَ هع 82تا  60ثىػوُّ ُّٓ ٓريؤنُ تُْٗا يُ هىوكَتِ )نٗف(ؿايُ يُ ٓايُتِ فَاكَ)( 4) ؿا  ُكبُػؤيُو يعُو بلِطُيعُ

 باهِ يًَىَنلا. 
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 ضةُد واُةيم هةَ ضريؤكةوة
 يُّ ٓريؤنُؿا ُْٓـئ ثُْـو واُّْ بُهىوؿ بُؿّ ؿَنلئَ، وَى: 

* ٖاْـإ يُهُك ؿاوانلؿِْ ماْوت و ةًَلبىوٕ و بُؿَهت ًَٖٓعاِْ ماًْعاكيِ ثعرت.. يعُّ بُهعُكٖاتُؿا      
ًَهِ واّ ُٖيعُ نعُ   ٓىْهُ ماًْبىوّ ماْوعو  ،"َىهعا" ؿواّ ثًاويَهِ ُايةض يُبُْـَناِْ ػىؿا نُوتىوَ

ُْطلتبىو نُ بًَٔت  يُنًُِ( كِآّ ُٓوَّ زيَ و ْايناًَْت. ؿياكَ ثًُو ثايُّ )ثًَغَُبُكيَوِ يُتِ ػؤّ ِْ
 ؿا بطُكِيَت. بُؿواّ ماْوت و ماًْاكّ

ًَنّ ٓرياؿَو هعىوكبىوٕ يُهعُك طُيٌعذي بعُٓاَاْر تُْاْعُت طعُك بُكبُهعوُنإ         * واُْيُى يُهُك ٖ
بطاتعُ ْاوٓعُيُنِ    ًَهًٍ بٔ، ُٖكوَى ٓؤٕ "َىهعا" بانِ ْعُبىوَ يعُوَّ طعُك   ُٖكُْٓـيَو و ُٖك ٓؤْ

ؿووكّ وَى )ْاوُّٓ ثًَو طُيٌوِٓ ُٖكؿوو ؿَكيا( و يإ بُكؿَواّ َاوَيُنِ مؤك ؿووكو ؿكيَعقيٍ بربِيَعت:   
)ٖععُك ؿَبًَععت بععلِؤّ و ٖععُْطاو  :واتععُ. (1)صوئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ط

ًُّٔٓ َُبُهوِ يُْاوُّٓ ثًَو طُيٌوِٓ ُٖكؿوو ؿَكيا، يعاػىؿ طعُك تُْاْعُت    تانى ؿَطَُُ بٓ ،ُٖيةًَِٓ
 هُكؿًَََهِ مؤكيٌِ يُمََُٕ بلِيبًَت(. 

*     ّ ؿا، ٓععُّ ُٓؿَبععُ دىاْععَُ يععُّ    واُْيععُى يُهععُك ٓععُؿَبِ ةًَلػععىام يُطععُأل َاَؤهععوانُ
ؿا  ص يععُّ وتُيععُّک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  وتُيُّ"َىهعععا"ؿا كَْعع  ؿَؿاتععُوَ: ط

(       ّ و  َىهعا( ػؤّ ؿَػاتُ ٓاهوِ ػىَيٓعـناكيَهِ ٓعُو عُبعـَ ُعايةشُّ ػعىؿاوَو َعاةِ هُكثُكًعوًاك
 ًَٓوعُوَ ٓعُويٍ موو ٓاطعاؿاكو بًَعـاك    ّ بؤ ؿاؿًََْت نُ ُٓطُك يعُ َُهعُيُيُى بعُٓاطاّ بًَ    َوايُتِثًٌَلِ

ؿاواّ يًَبىكؿٕ بهات و  يُنِ وكيانلؿَوَ، ػًَلا نلؿو يُهُكثًَِٔ بًَوُوَو، يإ ُٓطُك ُٖيةُيُنِ بؤ ؿياكّ
 بُيةًَِٓ طىيَلِايُيةِ نلؿِْ ث بـات و هُكثًَِٔ زيَ ُْنات.

* واُْيُى يُهُك ُٓوَّ بًَطىَإ ػىؿا باوَكِّ َلؤظ ؿَثاكيَنيَت و ْاًًَٖةًَت بُٖؤّ باكوؿؤػِ فياْعُوَ  
ُ يُبُك ُٓوَّ يُهعُك  نبًَٔت وَى يُكِووؿاوّ نىًوِٓ ُٓو ًََلؿَٓـايةُؿا ؿَكؿَنُويَت  نن ببًَت يإ يُْاو
يُنُ يعُباوى و ؿايهعِ ػعؤّ     طُوكَ ؿَبىو و ُٖك بُو نفلو هوُّ و ياػِ بىوًُِْ ُٖك نفلو هوَُهاكّ

 ُٖكاهإ ؿَنلؿو ًُٓاًْاِْ ؿًًََىاْـو يُواُْيُ ْآاكيٌِ بهلؿْايُ بؤ ثاًطُم بىوُْوَ يًُُٓاُْنُيإ.
طىآ ْاػات، بُيةهى يُُٖك دُوكو تعُْ    نُوا ػىؿا ُٖكطًن ُٖفاكإ ثٌت ،ى يُهُك ُٓوََُ* واُْي

و ُٓيةَُُيُنِ كِؤفطاك ؿَياْجاكيَنيَت و ؿواّ باكطلاِْ تىوًِ ػؤًطىمَكاًْإ ؿَنات، وَى يُكِووؿاوّ نىٕ 
َ يُنُ ػُوًباكو عُيبـاك بهات، بعُّ   َنُؿا كِووٕ ؿَبًَوُوَ تانى بُوَ نًُوِنلؿِْ ؿيىاكّ ثاثؤكِ  ث يعُ

 كؿا ُْطليَت.ثاؿًا مؤكؿاكَنُ ؿَهوِ بُهُ
نُ بُكِاهوِ ػىؿا )بؤ كِيَنيًَٓعإ يُباونعُ ٓعاى و ثًاوباًعُنإ( هعاَإ و       ،* واُْيُى يُهُك ُٓوَّ

ػًٌَت و يُهُك ُْٖـيَو بُؿناكّ و الؿاِْ نؤَُيةطُناًْإ ٓعُوإ هعنا   ًُْعُُتِ طُوكَ بُكِؤيةُناًْإ ؿَب
َى يُناكّ كِاهت نلؿُْوَو بًٓات ْاُْوَّ ْاؿات. بُيةهى فياِْ ػؤَ و ٓاهىوؿَيإ بؤ َُيوُك ؿَنات. و

                                                 
 
 نُ ًُٖوا هاأل يإ مياتل بًَت. ) وَكطًَلِ( ،ؿا وًُّ"سكب"بَُاوَيُنِ ؿكيَقّ مََُِْ ؿَطىتليَت يُمَاِْ عُكَبِ( 1)
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ؿا طُزلًُٓيُنِ بُْلؾ ُٖبىوَو َعىيةهِ ؿوو َٓعـايةِ ٖعُتًى بعىوٕ و      نُ يُفيَلّ ،ُٓو ؿيىاكَؿا ؿَكنُوت
 باونُناًْإ ُٓو هاَاُْ بُْلػُّ بؤ ثاكاهوبىوٕ.
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 ی ژایننامه
 

 ع هووّ ػىاّ يَّبًَت ع داوود
 ع ع هووّ ػىاّ يَّبًَت سولةميان
 ع هووّ ػىاّ يَّبًَت ع ئيميةسع
 ع هووّ ػىاّ يَّبًَت ع ئيمياس
 ع هووّ ػىاّ يَّبًَت ع يوونس
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 ضةزةتايةن

)ؿاوؿ( ثًَغَُبُكيَهُ يُثًَغَُبُكاِْ )بٓى اهلآًٌ(و ػىؿا يُيعُى نعات ؿا ثًَغَُبعُكيَوّى ؿَهعُآلت و     
ُ  ثاؿًايًٌِ ث بُػٌِ كو ثاؿًعاَ  بىو، ُٖكوَٖا ػًَلوبًَلّ ؿًْاو ٓاػريَتًٌِ ث ؿابىو. ُٓو نُ ثًَغَُبع

يُناًْإ يُؿواّ )َىوها( بعؤ ٖاتىَتعُ ػعىاكَوَو بعؤ      بىوَ، يُنًَهًٌُ يُو ثًَغَُبُكاُّْ نوًَبُ ٓامساِْ
 ًَْلكاوَتُ ػىاكَوَ، ُٖكوَى ػىؿاَ يُّ باكَيُوَ ةُكَىويُ: (1)ػىؿّ )ؿاوؿ( نوًَبِ )مَبىوك(

 .55األسراء/ص﮲  ﮳  ﮴     ۓھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ط
ِ   بُثًُّ )ثًَغَُبُكيَوِ )ؿاوؿ(عُو ػىؿا ُٓويٌِ ّ)هىيُضيإ(يٍ نىكِ و  و ثاؿًايِ( طُياْعـووَو، ؿاْعاي

سًهُُتِ مؤكيٌِ ث  بُػًٌىَ، تُْاْعُت يُبعُك مؤكيعِ ؿاْعايِ و سًهُُتًٌعِ ْامْعاوّ )هعىيُضياِْ        
 ؿاْلاوَ.سُنًِ(ّ بؤ

ُ ْاوّ ؿَكنُوت و ْاوباْطِ  )ؿاوؿ( يُنُّ داك نُ  اميَو بعىو يُهعىثاّ   هعُكب  ثُيـا نلؿ ُٓو ناتُ بىو نع
( يعُو مََاْعُؿا بعُكَْطاكيِ هعُكنلؿَّ ؿوفَٓعإ      طددايٛت )ًاوٍ(ؿاو ُّٓ هُكنلؿَيَُ )واتُ طددايٛت  

 نىًوىويُتِ.و  و ًُكِّ ؿَهوُو يُػُ بُماْـوويُتِ بىوَتُوَو بُمؤكاْبامّ دًًات(-)دايىت
ّ    طدايٛت)بُآلّ ؿاػؤ ) ؿَهعت بهعُئ بُباهعِ     ( ن  بًَت؟ ُّٓ )دايىت( ن يُ؟ باًعرت وايعُ بعُك يعُوَ
دعايىت( بُػىيَٓعُكإ بٓاهعًَٓري و     -و-طدايٛت)ّ )ؿاوؿ(و )هىيُضيإ( ُّٓ ؿوو هُكنلؿَيُ  ثًَغَُبُكيَوِ

اُْوَّ ُٓو كِووؿاواُّْ نُ ٖاومََاِْ فياِْ ٖعُكؿوونًإ  ػؤًهاكّ تُكػإ نُئ بؤ طًَلِ هُكَتايُنِ كِّ
 بىوٕ.

                                                 
 
 )مَبىوك( نوًَبًَهُ ؿَكباكَّ ثُْـو ٓاَؤفطاكّى هىثاي و هوايٌِ ػىؿا. ( 1)
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 بةندى يةكةم 
 " و "داود" ((طـالوت))"

بىوِْ  -ؿَنُٕ )بٓى اهلآًٌ( ؿاواّ ثاؿًايُى  -يإ  بُميِٓ )بٓى اهلآًٌ( و هُْـِْ ؿاكََُيوُنَُ زيَ)
هُكنُوتِٓ  -" هىثانُّ ُٖيةـَهُْطًًََٓت طدايٛت" -" طدايٛتًٌْاُْناِْ ثاؿًايِّ "-" بُثاؿًاطدايٛت"

 -" طدايٛت"
 (بُثاؿًاوؿ" " و بىوِْ "ؿاطدايٛت" َلؿِْ -"دايعىت" "ؿاوؿ" و نىًوِٓ 

 
  بةشيِى )بِو اضسائيى( وضةُدُى دازةًةيتةكةؽ هىَياْ

نُ يُُْوَناِْ )يىهف( بىو ناكوباكّ )بٓى اهعلآًٌ(ّ   ،ْىوٕ(-ّ نىكِّ-)يىًُ ؿواّ َلؿِْ"َىوها"، 
طلتُ ؿَهت و ُٖك يُطُأل ُٓويٍ ؿا )بٓى اهلآًٌ( ٓىوُْ ًَْى ُٓو ػانُ ثعريؤمَوَّ نعُ ُٓوهعا بعُيةًًَٓإ     

 ةُيُهوري(.-)ػانِىو، واتُ ث ؿكاب
ناتًَو ٓىوُْ ًَْى ُٓو وآلتُوَ يُنَُري ًاكيَو ؿاطرييإ نلؿ )ُٓكحيا( بىو، طىتلاويٌُ )ٓؤكًعُيًِ( بعىوَ،   

   ِ و هعُكننّ بعؤ    ػىؿا ةُكَاِْ ث ؿابىوٕ ناتًَو يُؿَكطاّ ًاكَنُوَ ؿَُٓٓ ْاوَوَ بعُو ثعُكِّ )ًَهُٓع
واتُ: )ُّٓ ثعُكوَكؿطاك ؿاواّ يًَبىكؿْعت زيَ ؿَنعُئ و     )سِّط١(ػىؿا(وَ بُٔٓ ْاو ًاكَوَو ُٖكوَٖا بًةًَٔ: 

طىْاُٖناصيإ بؤ بولَِوَ(. بُآلّ ٓعُو طُيعُّ )بٓعى اهعلآًٌ( هُكثًَٔعًًإ يُةُكَاُْنعُّ ػعىؿا نعلؿو         
دًاتِ ُٓوَّ ؿاواّ يًَبعىكؿًٍْ يعُػىؿا بهعُٕ     و ػؤبُمٍ مآًُْوَ ٓىوُْ ًَْى ًاكَنُوَو يُ بُيىوتبُكمّ

يُ بؤ ْاكؿٕ و  يإ مويلبىو و يُٓامساُْوَ هنايُنِ يُهُك ُٓو هُكثًَِٔ يإ ْىاْـ. ػىؿاَ زيَ ّكَِةواك بُؿ
 .مؤكيِ ؿإ..بُو هنايُ ٓاماكيَهِ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ُٖكوَى ػىؿاَ ؿَقِ ُّٓ كِووؿاوَ يُّ ؿوو ٓايُتُؿا ؿَطًَلِيَوُوَ: ط

ٿ  ٿ     ٿپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ    ٿ

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ٹ 

 .59-58البقرة/صڃ     ڃ
ّ يًَُْىإ ؿا ؿَنلؿٕ  )يىًُ ( ناكوباكّ )بٓى اهلآًٌ(ّ يُ )ةُيُهوري(ؿا طلتُ ؿَهت و سىنِ و ؿاؿوَكيِ

ِ (يُى سىنِ و ؿاؿوقاق٢ّ نلؿو ؿواّ ػؤيٌِ تا َاوَيُى ُْٓـ ؿاؿوَك) تا ُٓو ناتُّ نؤِٓ ؿوايِ  َكيع
 ُٖبًَت.ّ يًَُْىاًْإ ؿانلؿ ب ُٓوَّ ثاؿًايُنِ بًَُٖنو ػاوَٕ ؿَهُآلتًإ 

وّ طُالِْ ؿكاوهًًَإ و ؿَبىايُ بُكطلّ آلؿياكَ يُو َاوَيَُ ؿا )بٓى اهلآًٌ( ًٌَُُٖ ؿَنُوتُٓ بُك ًا
ُأل يُػؤيإ بهُٕ، بؤ ُّٓ َُبُهعوَُ ؿاب و ْعُكيوًَهِ تايبعُتًًإ ٖعُبىو نعُ ُٓطعُك دعُْطًإ يُطع        

ؿوفَٓاًْإ ؿا بطًَلِايُ ؿاكََُيوِ ثُضيإ)تابىت ايعٗـ(يإ يُبُكؿَّ ػؤيإ ؿاؿَْا تانى بًهُُْ ٖؤيُى بعؤ  
 عُمًَإ.هُكنُوتًٓإ يُدُْ  ؿاو بُكمنلؿُْوَّ وكَو 
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بُآلّ يُبُك ٓعُوَّ يعُو َاويعُؿا     ؿَبُٓوَ،يُنإ  ؿا كِووبُكِووّ ةُيُهوًِٓ داكيَهًإ يُدُْطِ ػىيَٓاوّ
كِقِ يُ )بٓى اهلآًٌ( ُٖهوابىو بُٖؤّ ُٓو َُٖىو تاوإ و ػُتاياُْياُْوَ، يُو دُْطعُؿا بعُمئ و   ػىؿا 

طلتٔ و ثًاوَناًًٌْإ يعُػانِ   يُنإ ٓاةلَتُناًْإ بُنؤيًُ ػلاثرتئ ًهووًإ تىوَ بىو و ةُيُهوًِٓ
بعؤ َعايةِ )ؿادعىٕ(ّ    ػؤيإ ًاكبُؿَك نلؿ و تُْاْعُت )ؿاكََعُيوِ ثُضيإ(يٌعًإ يَّوعُْـٕ و بلؿيعإ      

 ػىاوَْـيإ.
)بٓى اهلآًٌ( يُهُكؿََِ ؿاؿوَكإ ؿا يعُفياًَْهِ ؿًَعوُنًًاُْ )بعـوٍ(ؿا ؿَفيعإ و ؿََاكطريًّعُنِ      

ّ ػاياْـو يعُو ناتعُؿا ثًٌَعُوايُنًإ     -م(خ. 1040ُّٓ سايةُتُ تانى هايةِ ) ٖؤمثُكهوًًٌإ تًَـابىو،
يعُى ٓعاآلؿا نعؤّ نلؿْعُوَو دًةعُوّ       يعُى ػوعت و يعُفيَل   تًَـا ُٖيةهُوت نُ َُٖىو ٖؤمو تريَناًْاِْ 

و بىوَ يُنُّ ثاؿًا يًَُْى )بٓى اهلآًٌ( ؿا، ُّٓ ثاؿًعايُ   ةُكَاْلَِوايِ و سىنُـاكيًاِْ طلتُؿَهت ػؤّ
 ( ْاوبلاوَ.طدايٛتيُقىكٓاًٍْ ؿا بُ )بُْاوّ )ًاوأل( ْاهلاوَو  ؿا-دىويُنُ-يًََُقووّ

 
 ن دةكةْ)بِو اضسائيى( داواى ثادغاية 

)بٓى اهلآًٌ( ؿواّ ُٓو ًهووُيإ و يُؿَهت ؿاْعِ )ؿاكََعُيوِ ثعُضيإ( تىوًعِ الوامّعى هُكًعؤكِّ       
 ،ببىوٕ، بؤ كِمطاكبىوٕ يُؿَهت ُٓو سايةُتُ ُْٓـ نُهًَهِ ْاهلاوو ثًاو َاقىويةًإ ؿَُٓٓ الّ )هاَؤًٌَٓ(

ّ   نُ ثًَغَُبُكيَو و ؿاؿوَكيَهًٍ بىو و ؿاواّ زيَ ؿَنُٕ ثاؿًايُنً ؿا  إ بؤ ُٖيةبقيَليَت تعانى يعُفيَل ٓعاآل
و يعُ   نؤببُٓوَو بوىأْ دُْ  و نىًواكّ ؿوفَٓاًْإ بهُٕ، )هاَؤًٌَٓ(يٍ طُيُنُّ ػؤّ ٓاى ؿَْاهِ

ّ ثلهعري:   ٓاطاؿاك بىو و ؿَيناِْ يُدُْ  ؿا ُْٓـ ب ؿَهُآلت و الوامٕ، ُٖك بؤيُ زيَكَِوًت و نلؿاكيإ 
ِ    ةُكم بهليَت ًُكِ ُْنُٕ، ٓايا واِْ )يُواُْيُ ُٓطُك دُْطوإ يُهُك يعإ يعُو   ، يعُ؟( ٓعُواًٍْ ْهعىوية

بؤٓىوُْ نلؿو طىتًإ: )ٓؤٕ ًُكِْانُئ يُناتًَو ؿا َاةعُناصيإ مَوت نعلاوَو، ؿوفَٓاصيعإ يًٌُْعوُاِْ     
 ؿَكيإ نلؿووئ و، كِؤيةُو ُْوَناًْإ زيَ دًا نلؿوويُٓوَ؟(. ػؤَإ

ًَٖٓعإ و   ( كِاهت ؿَكٓىو، ُٓوَبىو ناتًَو ػىؿا ُٓو ػىاهوُّ بؤ بُؿّبًَطىَإ ُٓو بؤٓىوُّْ )هاَؤًٌَٓ
دُْطًٌِ يُهُك ةُكمنلؿٕ كِوويإ يُو ةُكِمَ وَكطًَلِا تُْٗا نؤَُيةًَهِ نًَُإ ُْبًَت، ُٖكوَى ػعىؿاَ  

 ؿَكباكَّ ُٓوَ سايةُتُيإ ةُكَىويُ:
ٿ  ٿ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     ط

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڦٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ٹٿ  ٿ

  ڎڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڇڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ

 .246البقرة/صڈ  ڈ  ژ  
 

 " بةثادغا طـالوتبووُى "
)هاَؤًٌَٓ( ُٖوايةِ ُٓوَّ بُ )بٓى اهلآًٌ( طُياْـ نعُوا ػعىؿا ؿاواناكًُّنعُياِْ دّبعُد  نعلؿووَو      
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َو يُُْوَّ )بًٓاَري(َ، بُآلّ ُٓو طُيُ ؿَهوًإ نعلؿ بعُ ثلتعُو    طدايٛت"ايُتِ بؤ ؿاْاوٕ، ُٓويٍ "ثاؿً
 طددايٛت" بؤ ثاؿًايِ نلؿ، ٓىْهُ )كِايإ وابعىو( " طدايٛت"( بؤيةُو بُكُٖيةووًًإ يُهُك )ُٖيةبقاكؿِْ "

ًَهِ ًايوعوُتل يعُو ٖعُبًَت،    ػاوَِْ بَُٓايةُيُنِ ْاوؿاك ًُّْ، بُيةهى )ُٖك بُكِاّ ػؤيإ( ؿَبىايُ نُه
ًَغَُبعُكَيوِ(يٍ         ًَعت و )ث ًَى )بين اهعلآًٌ(ؿا ؿَبعىو ثاؿًعا يُْعُوَناِْ )يعُٖىوما( ب ؿياكَ ُٓوها يُْ

يُنًَو بىو يُ كِؤيةُناِْ )بًٓعاَري( نعُ بعُ كِؤيةعُناِْ طعٍُ و      طددايٛت"  يُُْوَناِْ )الوّ( بًَت، بُآلّ "
 بُػُيةهِ عُواّ ؿاؿَْلإ.

ٖعُفاك بعىو و َعاأل و    طددايٛت"  نلؿًْإ يُهُك ؿاْاِْ ُّٓ ثاؿًعايُ ٓعُوَبىو "   ُيةووِٖؤيُنِ تلّ بُكٖ
 ّ ُْبىو، يُالّ دىويُنَُ َاأل و هاَإ بُطُوكَتلئ ٖؤّ ثايُ بُكمّى ثًاو َاقىويةِ ؿاؿَْليَت.  ؿاكايِ

ـ هعًفُتًَهِ  ّ بؤ ُٖيةبقاكؿووٕ و ُْٓطدايٛت"ؿا طىتِ: )ػىؿا " )هاَىًٌَٓ( يُوَآلَِ بُكُٖيةووهاكاِْ
وَٖاًِ ث  بُػًٌىَ نُ ًاياِْ ثاؿًايُتِ بًَت، بؤ صيىوُْ هًفُتِ ماْايِ مؤكّ ث ؿاوَ ؿَكباكَّ مآًِْ 

    ِ يعُوَ، ٖعُكوَٖا ػعىؿا     ناكوباكّ هًاهِ و بُكِيَىَبلؿِْ نعاكّ ةعُكَاْلَِوايِ بُسًهُعُت و ٓاوهعاة
طليَت و بُكَْطاكيِ ؿوفَٓإ ببًَوُوَ، ّ واًِ ث ؿاوَ نُ بوىاًَْت ػؤّ يُدُْ  ؿا كِا ًَٖنيَهِ دُهوُيِ

ّ بعؤ ُٖيةبعقاكؿووٕ ٖعُكػؤّ ٓاطعاؿاكو ماْعاتلَ يعُناكوباكّ       طدايٛت"ثاًإ بًَطىَإ ُٓو ػىؿايُّ نُ "
ؿاو، ُٖك ػىؿاَ ػؤّ ُٖيةوعىكِيَُٓكّ ناكوبعاكَ َُٖعُدؤكَناِْ طُكؿووْعُ بعُث ّ ػىاهعوِ        بُْـَناِْ
بععُو نُهععُ ؿَؿات نععُ ًايوععوُيُتِ و يُبععُك  و، ٖععُك ػؤيٌععِ َععاةِ ثاًععايُتِ   ّ ػععؤّ ًٓالٖععِ

 يُ..( سًهُُتًَهًٌُ نُ دطُ يُػىؿا ًٖض نُهًَو ْاماًَْت ِٓ
َُُّٓ ثًٌَىوَ ثىػوُّ تُةوريّ ُّٓ ٓايُتُ بىو نُ ػىؿا يُبًًَُهِ ُٓو بُهُكٖاتُؿا ةُكَىويُ: 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڳڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گط

ہ  ہ    ہ  ھ   ھ  ھ  ھ    ہۀ  ۀ ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

 .247البقرة/ص﮸  ﮹ ﮺     ﮷﮲   ﮳  ﮴ ﮵   ﮶  ۓے  ے  ۓ
 

 " طـالوتى " ُيػاُةكاُى ثادغايى
قىكٓاِْ ثريؤم يُبًًَُهِ تلّ ُّٓ بُهُكٖاتُؿا ٓعُوََإ بعؤ ؿَطًَلِيَوعُوَ نعُ )هعاَؤًٌٓ(ّ ثًَغَُبعُك       

 ِ آًٌ(ّ طىتعىوَ: )يًٌُْعاُْناِْ ثاؿًعايِ    بعُ )بٓعى اهعل    "طددايٛت" ّ  ؿَكباكَّ ًٌْاُْناِْ ثاؿًعاي
ًَوعُوَ نعُ هعىَبىزي          "طدايٛت"  ُٓوَيُ بعُكَو هعُكنُوتٓوإ ؿَبعات و، ٓعُو ؿاكَ َُيوًُعوإ بعؤ ؿَيٓ

ّ تًَـايُ وَى ُٓو تعابًؤ  -هُكبُكميوإ و ٓاكاَِّ ؿآلْوإ و ُْٓـ ٓاهُواكيَهِ بُدًَُاوّ َىوهاو ٖاكووٕ
اِْ ػىؿايإ يُهُك تؤَاك نلابىو، ُٓو ؿاكَ َُيوعَُ َُالًٓهعُنإ   ْىوهلاواُْ )ايىاغ(عُّ نُ كِاهجاكؿَن

 ُٖيةِ ؿَطلٕ و ؿَيًَُٗٓٓوَ(.
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  يُّ باكَيُوَ ػىؿا ةُكَىويُ: ط

ۈئ  ۈئ     ۆئې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ

 . 248البقرة/صېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ             ىئ  
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 هَدةضةُطيَِيَت" ضوثاكةى ٓةطـالوت"

طُيُنُّ باْ  نلؿ بؤ دًٗاؿنلؿٕ يُثًَٓاوّ ػىؿاؿا و ٖاِّْ ؿإ يُهُك دعُْ  و نىًعواكّ   "طدايٛت" 
ُٓو ؿوفَٓاُّْ يُوَوثًٍَ فيَلؿَهوُو مَيًًًإ نلؿبىوٕ، ؿواّ ُّٓ باْطُوامَّ بؤ دًٗاؿ، هىثايُنِ طُوكَ 

ُْ   "طدايٛت"يُفيَل بُيـاػِ  ِ   ؿا نؤبىوَوَو ُٓويٍ بلؿْعِ بعؤ دع ّ    يُطعُأل ٓعُو ةُيُهعوًٓ نعُ   ،ياْعُ
و  ّ ؿَنلؿٕ و بُهُكنلؿَيُنِ ٓاماو ٓعُيُْطًٍ ْاهعلابىو، تُْاْعُت ٖعُواأل     هُكنلؿايُتِ (1))دايعىت(

و هُكنُوتُٓناِْ يًَُْى َُٖىو طُالِْ ؿكاوهع يإ ؿا بووبىبعىوَوَ و ٖعَُىويإ     ؿَْطىباهِ ثايةُواًَْوِ
 تىػِٓ ُْؿَنُوتٔ. يَِّ ؿَتلهإ و ػؤيإ زيَ ؿَثاكاهت و 

هُكبامَناِْ بلؿو يُوآلتِ ػؤيإ ؿووكّ ػووُٓوَو يُْاوُّٓ ؿوفَٔ ْنيو بىوُْوَو يعُوآؿا   "طددايٛت"  
ويووِ ٓعُو هعُكباماُّْ ػعؤّ تعاقِ بهاتعُوَو ثًعُّ )وكَو ػؤِكاطليًعإ يُهعُك دعُْ (          "طددايٛت"  

ِ و طىآكِايُيةِ نلؿًْإ بناًَْت، بؤ ُٖيةوُْطًًََٓت وكِاؿَّ ٓاكاَِ  يُ يُو ناتُؿا نُ ُٓوإ تىوًِ َاْعـويَو
يُنِ مؤكيٍ ببىوٕ ث ّ طىتٔ: )ًَٓىَ يُّ هُةُكَؿا بُكِووباكيَو ؿا تًَجعُكِؿَبٔ و ػعىؿاَ بعُّ     و تًٓىيَوِ

ناك( دًاناتُوَ، بؤيُ ُٖك نُهًَو يُٓاوّ ٓعُو   كِايُأل( يُ)هُكثًَِٔ كِووباكَ تاقًوإ ؿَناتُوَ تانى )طىآ
تاًٌَِ ُْنات ُٓوَ يُ ًىيَٓهُوتىاِْ َُٓ، بُآلّ ُٖك نُهعًَهوإ مؤك تًٓعىوّ بعىو     كِووباكَ ُْػىاتُوَو

يُنُّ ث  بٌهًًََٓت، دا ُٖك نُهعًَو يعُو    ُٓوَ بؤّ ُٖيُ نُ ثلِ ُٖكؿوو ؿَهوِ غىاتُوَ تانى تًٓىيَوِ
 يُ(. بلَِ ٓاوَ مياتل غىاتُوَ ُٓوَ يُ ًىيَٓهُوتىاِْ َٔ ِْ

نعلؿو  "طددايٛت"  ّ كووباكَنعُ مؤكبعُيإ هُكثًَٔعًًإ يُةُكَاُْنعُّ     نُِٓ ُٓوإ ناتًَو طُيٌعوُٓ ال 
ًَّعإ ؿَػعىاكؿَوَ نعُ ُْٖاهعُيإ يُهعُك ْعُؿَؿا ب ٓعُوَّ         بُدؤكيَو هُكيإ ْا بُٓاوّ كِووباكَنُوَو ي

 ؿأًَْ نُ كِآّ ٓاو ػىاكؿُْوَّ تُواوّ ث  ُْؿابىوٕ."طدايٛت" بايُػًَو بؤ ةُكَاُْنُّ 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ      پ  پ    پ       ط: وَ ةُكَىويُػىؿاّ َُمٕ يُّ باكَيُ

ڤ  ڤ  ڤ      ٹ(2)ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

 . 249البقرة/ص...  ڦڤ   ڦ

                                                 
 
 ) دًًُات( ْاوبلاوَ. يُتُوكات ) ايعٗـ ايكـيِ(ؿا بُ ( 1)
ِ -طددايٛت  كِامو سًهُُت يُو ةُكَاُّْ ( 2) يعإ ث بٌعهًَٓٔ(    ؿا نُ) ُْؿَبىو هُكبامَنإ مياتل يُٓٓطًَو ٓاو يُو كِووباكَ غؤُْوَو تُْٗا تًَٓعىيَو

بعؤ ُْػٌعُيُنِ دعُْطِ وًْعاميَهِ     ُٓوَيُ تانى هىثانُّ يُهُك بُكطُطلتِٓ َُٖىو دؤكَ ْاكَِسُتّى َُتلهًُّنِ نىًواك كِابًًََٗٓت، يُواًُُْ 
و ؿوفَٓاًْإ  ثًَىيووِ يُثٌوُوَ بىوبًَت، ُٖكوَى َاَؤهوا )ذلُـ ابى مٖلَ(َ ؿَيةًَت: ) ُٓو كووباكَ بُكبُهوًَهِ دًانُكَوَّ ًَْىإ )بٓى اهلآًٌ(

يُوَ ؿَتلها طُك بًَت و يُالّ كِووباكَنعُ  )طدايٛت ( ، و ْاكَِسُتًُّوَ طًُوبىوُْ هُك كِووباكَنُ بىو، )بٓى اهلآًٌ(يٍ مؤك بَُاْـوويّى تًٓىيَوِ
بـَْعُوَو ثًَهعُوَ بعُو دعؤكَ      سيًَُٓٓوَو َُٖىو نُكَهُيُنًإ ثلِيهُٕ يُٓاو و تًَليٌِ زيَ غؤُْوَو هعو و طُؿًَعًإ ثع قىكي نعُٕ و ثعايةِ زيَ     

يإ بناًَْت و يُكِووباكَنُ بؤيإ بجُكُِْوَو ؿووكيإ ػُُْوَ. دا  ػلِبىوُْوَيُّ ْنيو ْاوُّٓ ؿوفَُٓوَ يَِّ ؿأًٌْ و بُّ كَْطَُ نوىثلِ ؿوفَٔ ثَِ
ويووىويُ يُيُنُّ هاتُوَػوِ يُْاناوؿا ب كاوَهوإ و ثٌىوؿإ يُكِووباكَنُ بجُكُِْوَ ثًٍَ ُٓوَّ ؿوفَُٓناًْإ ُٖهت بعُودىؿّ   )طددايٛت ( بؤيُ 

طًُّنإ ؿا، ٓىْهُ )ثُالَاكؿاِْ ةُةًةُت طرياُْو يُْاناو( بًَُٖنتلئ و نعاكاتلئ  وًىيََُٓ مؤك طىزلاوَ يُطُأل تُنوًهُ دُْ ُٓوإ بهُٕ. ُّٓ كِآ
 ُٓنُ. 
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 "طـالوتضةزكةوتِى "

كِيٓعُوَو  و َاْـويَوِ كِاطلتبىو( يُكِووباكَنُ ثُ يُطُأل )ُٓو ًُٓاْـاكاُّْ ػؤيإ يُهُك تًَٓىيَوِ "طدايٛت"
يُٓاهت ُٓو نؤَُيةُ مؤكاُّْ ؿوفَٓاًْعإ   ،ػؤيًٌإ بُ ُْٓـ نُهًَهِ نُّ و نؤَُيةًَهِ بٔىوى ؿَبًِٓ

 ؿا ؿواّ ُٓوَّ يَُإ )واتُ يُّ ًُٓاْـاكاُْ( مؤك نُي ػؤيإ ؿواػووبىو و يُطُيةًإ ُْٓىوبىوٕ.
يُفَاكَ مؤكَنُّ ؿوفَٔ تلهابىوٕ  يُوَ و ْابُكابُكّ ُْٓـ نُهًَهًًٌإ نُ بُٖؤّ ُٓو سايةُتُ ْآاهايِ

 و ُٓو َُٖىو هُكبامَّ ْايُئ(.-دايىت-طىتًإ: )َُٓلؤ ًَُُٓ ؿَكَقُتِ 
بُآلّ ثؤيًَهِ ؿيهُيإ يُمؤكيِ فَاكَّ ؿوفَٔ ُْتلهإ ٓىْهُ بُؿيةًٓاًُّوَ ؿَياْناِْ نعُ ٖعُك ؿَبًَعت    

ًىَ نُ ُْٓـَٖا داك ٓعُْـ نُهعًَهِ   سيلٕ و بُػىؿاّ ػؤيإ بطُُْوَ، ُٖك بؤيَُ طىتًإ: )ُٓكآ ُْتاْناْ
نُّ نؤَُيًَهِ مؤكيإ بُماْـوَ و بُياكَُتِ ػىؿا بُهُكيإ هُكنُوتىوٕ. ؿَبا ًَُٓعَُ يُهعُك سايةعُتِ    
كِووبُكِووبىوُْوَّ ؿوفَٔ ػؤكِاطلو بُٓاكاّ بري، ٓىْهُ ػىؿاَ بًَطىَإ ُٖك يُطعُأل ٓعاكاَطلتىإ ؿايعُو    

 ثايةجٌت و هُكػُكيإ ؿَبًَت(.
اتًَو ُٓو ًُٓاْـاكاُْ بُكَو َُيـاِْ نىًواكّ )دايىت(و هىثانُّ ؿَٓىوٕ يعُػىؿا ثاكِاْعُوَ ؿيةًعإ    دا ن

 و يَُُيـاِْ ًُكِيٍ ؿا ُٓهجاويإ نات و، هُكيإ ػات بُهُك ؿوفَٓاًْإ ؿا. ثلِبهات يُهُبلو ٓاكاَِ
)دايعىت(ّ نىًت و ػىؿا (يٍ ؿاوؿػىؿاَ ُٓو ْناو ثاكِاُْوَوَيُّ َىداًٖـاِْ طريانلؿو هُكّ ػوذي، )

 هجاكؿ. ّ ث  هجاكؿو ماْوت و ؿاْايِ ّ )بٓى اهلآًٌ(ّ ث  ناكّ ثاؿًايِ
ًَوِ، ػعؤ ُٓطعُك ػعىؿا ُعايةشإ و         بًَطىَإ ػىؿا ُٖك ػؤّ هُكػُكّ عُبـَ ُعايةض و هعُك ِكاهعوُناْ

   ُ ْععـيَو ٓععانُػىاماِْ بُهععُك تًَهععـَكإ و بععُؿَكَِةواكإ ؿا هُكُْػوععوايُ و تُْاْععُت طععُك ػععىؿا ٖ
يًُععُكِػىاماِْ بُهععُك ُْٖععـيَهِ ؿيهععُيإ ؿا ماأل ُْنلؿايععُ ٓععُوا مَوّ ٓععاوَؿإ ُْؿَنلايععُوَ، بععُيةهى 

ًَىاْـ و ػُيةهًًإ طعىَِلا ؿَنعلؿ، بعُآلّ ػعىؿا ٓعانُو ةعُميةِ ًَٖذطعاك مؤكو         هُكاْوُكّ مَوّ يإ ؿًَ
 ؤك بُٖلَوَك نلؿووَ.يُوَ ُٖيُو َُٖىاِْ بُْامو ًْعُُتِ َُُٖد بُكؿَواَِ بُهُك طٌت ػُيةهِ

نُ ُٓو بًُُّ بُهُكٖاتُنُ ؿَطًَلُْوَو ػعىؿا  ،ثًٌَىَ تُةوريو ًًهاكّ ُّٓ ُْٓـ ٓايُتُيُ ُّٓ بلِطُيُّ
 تًايإ ؿا ةُكَىويُ: 

ڇ    چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چط..

ک    ڑ(1)ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ

                                                 
 
ؿاوَ نُ نؤَُيةًَهِ نُّ بُياكَُتِ ػىؿا هُكنُوٕ بُهُك نؤَُيةًَهِ  واتُ: )ُْٓـئ داك واكِووّ(: نِ َٔ ف١٦ ق١ًًٝ غًبت ف١٦ نجري٠ بأذٕ اهلل( )1)

بُوَ ياكَُتِ ؿاوٕ نُوا بُٓاكاّ و يُهُكػؤبىوٕ و وكَيإ بُكمبىووَو ثابُْـّ ةُكَاِْ هعُكنلؿَنُيإ بعىوٕ   مؤكؿا(. نؤَُيةِ نًٍَُ ُٖكؿَّ ػىؿا 
ُبىوَ و، بُّ كَِوًواُْ ياكَُتِ ػىؿاو هُكنُوتًٓإ بُؿَهت ًَٖٓاوَو هُكنُوتىوٕ بُهُك ُٓو نؤَُيةعُ مؤكَؿا نعُ ْاتعُواوّى نعُّ و نىوكِيًعإ ٖع      

وِ كِينَنإ و ثابُْـّ بُةُكَاِْ هُكنلؿَياُْوَ، بُيةطَُ يُهُك ُّٓ كِاهوًُّ مؤك يُو دُْطعُ ْابُكابُكاْعُّ ًََعقووّ    و يُنًَ يُٓاكاَّى ػؤكِاطلّ
طلْطرتئ ٖؤناك ُْبىَ يُهُكنُوتِٓ هىثايُى بُهُك هىثايُنِ ؿيهُؿا. ََُُٓ هىُْٓت و ؿاب  )نجدس٠( نؤٕ و ْىآّ دُْطُناُْ نُ مؤكيِّ فَاكَ

ِ  ُْـَناِْو ُْكيوِ ػىؿايُ بؤ ب  و، قىكٓاًٍْ ؿَخياتُ بُكؿيـَّ ُٖك طُيًَهِ ُٓوهاوَو فيَلؿَهوُ يُو طُالُّْ نُ ؿَياُْويَت هُكوَكّى هُكبُهعو
 بًَٓٔ.  ّ ػؤيإ بُؿّ
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 )داود( و كوغتِى )جاهـوت(، ياْ )جوهيات(
ْعُنلؿووَ، بعُآلّ    )قىكٓاِْ ثريؤم( بُؿكيَعقّ باهعِ )ٓعؤًُْتِ نىًوِٓ)دايععىت(ّ بُؿَهعوِ "ؿاوؿ"(     

يُنوًَبِ )ايعٗـ ايكـيِ(ؿا بُؿكيَقّ باهِ ُّٓ كِووؿاوَ نلاوَ. ًََُُٓ يًَلَؿا ثىػوُيُى يُو باهُّ ًَْى ُٓو 
 ؿَػُيُٓ كِوو:  (1)نوًَبُ )واتُ نوًَبِ ايعٗـ ايكـيِ(

اِْ )بعُْى  يُنإ هُكبامَناًْإ نؤنلؿَوَ بؤ دُْ  يُؿفّ )بٓى اهلآًٌ(. )ًعاووأل( وثًعاو   )ةُيُهوًًِٓ
بُكَو كِوويإ وَهوإ و ُٖك ثؤيًَهًإ يُهُك ًٓايُى دًَطري بىوَو و يًَُْىاًًٌْإ ًعًىيَو   ًٓولآًٌ(يٍ

  ّ ّ  ُٖبىوَ، ُْٓـ كؤفيَو تًَجُكِّى ُٓو ؿوو هىثايُ ًٖض اليُيهًإ دىكُٓتِ ًَٖلَ نلؿُْ هعُك ٓعُوّ ؿ
 ُْبىو.

ّ   يُناُْوَ ثًاويَه ؿواّ ُٓوَ يُهُكبامطُّ ةُيُهوًِٓ و  )دىيًعات(بىو  ِ نُيةُطُت و مَبعُيالغ نعُ ْعاو
ْاوَكِاهوِ ًًىَنُؿا كِاوَهواو  ػؤّ ُٓنـاكنلؿبىو، ٖاتُ ؿَكَوَو كًََِهِ طُوكَّ بُؿَهوُوَ طلتبىو و يُ

ّ ُٓو ُٖيةبقيَلٕ  ثًاويَهِ ػؤيإ بؤ مؤكاْباميِ نلؿٕ با نلؿو باْطِ زيَ ٖاواكّ )بٓى اهلآًٌ( كَوكِووّ بُ
بوىاًَْعت َعٔ    ثًاوَ ُٖيةبقيَلكاوَّ ًَٓعىَ  )ُٓطُك ُٓو َُكدًٌِ ُٓوَبىو طىتِ: ُيـاُْوَ بؤّ،و بًًَٓلُْ َ

ًَٓعىَ ؿَبٓعُ    و بًهىفّ ٓعُوا  ببُّ  َٔ مَةُكّ ث  ػؤ ُٓطُك ببُميًََٓت ُٓواؿَبًُٓ نؤيًُو ػنَُتهاكتإ،
 ًَُُٓ(. ػنَُتهاكاِْ  نؤيًُو

  ّ ُ    ناتًَو )ًاووأل(و هعُكبامَناِْ طعى ًٌْعت و ْعُياْىيَلا    ّ)دىيًات( بعىو، تلهعًإ زيَ  يعإ يعُّ قوعاْ
ّ ُٓوّ ْعُبىو، ٓعُويٍ بعُكؿَواّ بعؤ َعاوَّ ٓعٌ كؤف        بُكَوكِووّ ببُٓوَو نُهًًٌإ تىاْاّ مؤكاْباميِ

 ّ ؿَنلؿٕ. بُياًْإ و ًَٓىاكإ ػؤّ باؿَؿا بُهُكيإ ؿاو بُكبُكَناِْ
 ِ ُ ؿا يُهعُك ٓععُوَّ ٖععُك نُهعًَو يععُ)ب   )ًعاووأل(بلِياكو بععُيةًَٓ  )واتععُ ٓى اهععلآًٌ(بوىاًَْت ٓعُو نابلايعع
 َاكَبهات.َايةًَهِ مؤكّ ث  ببُػًٌَت و نُٔنُّ ػؤيًٌِ زيَ  دىيًات(بهىفيَت، ثاكَو

يًُاكّ)بًت حلِ( ثًاويَو نُْاوّ )يُهوِ(بىو ه  نىكِّ ػؤّ بؤ ًَْعى هىثانُّ)ًعاووأل( ْعاكؿبىو تعانى     
  ِ ُ     ظُْطٔ يعُؿفّ ةُيُهعوًٓ ْاوّ)ؿاوؿ( بعىو ْعاكؿبىو بعؤ الّ بلانعاِْ     يعُنإ، نعىكِّ ٓىاكًٌََعِ نع

بَُُبُهوِ مآًِْ باكوؿؤػًإ. ُّٓ نىكَِ)ؿاوؿ( ناتًَو هُكؿاِْ هىثاو بلاناِْ ؿَنات ؿَبًًَٓت ُٓو ثًاوَ 

                                                 
 
)ايعٗـ اجلـيـ(يٍ ْىوهلاوُْوَ، ؿياكَ -بًَت نوًَبِ )ايعٗـ ايكـيِ( بُو ُْٓـ نوًَبُ طُوكاُْ ؿَطىتليَت نُ ثًٍَ يُؿايو بىوِْ )عًوا( هووّ زيَ( 1)

 ؿَطىتليَت. ) وَكِطًَل(-تُوكات-بُواُّْ ؿواّ )عًوا( ؿَطىتليَت، ُٖكوَٖا يُالّ )ُْهلاًُّْنإ( وًُّ ) ايعٗـ ايكـيِ( بُ
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ؿَنات و ػُيةهِ ًَْى  و بُهاّ و مَبُالسُ)واتُ دىيًات( كِؤفاُْ ؿاواّ مؤكاْبامّ و كَِباميًإ زيَ نُيةُطُت
ًَعى و وتعُ          ُّٓ هىثايًًُإ ػؤ ّ زَي بع ؿَْ  ؿَنعُٕ و ؿَتلهعٔ و ْعاوَيلٕ وَآلًََهعِ ٓعُو ٖعَُىو دٓ

بؤيُ ةريَت و ٓامايُتِ يعُؿيةِ)ؿاوؿ(ؿا ؿَدىويةًَعت و ؿاوا يُ)ًعاووأل(ؿَنات     ْاًرييٓاًُِْ بـَُْوَ. ُٖك
 ؿوفَُٓؿا.كِآّ بـات نُ بًَٔت بؤ مؤكاْبامّ يُطُأل ُٓو 

ّ ٓاطاؿاك ؿَناتعُوَ، بعُآلّ    و ب ثُكوايِ ـّ يُُْكيوِ ب بانِ)ًاووأل(يٍ سُهىوؿيِ ث  ؿَبات و بُتىْ
ؿا َؤيةُتِ مؤكإ يُطُألؿا طلتِٓ ٓعُو نابلايعُّ ثع ؿَؿاو قُيةغاًَْهًٌعِ ؿَناتُبعُك ُٖكٓعُْـَ        يُؿوايِ

ٓىْهُ بُ ثؤًري و ؿانُْـِْ ُٓو دؤكَ قُيةغاْعُ كِاْعُٖاتبىو، ثاًعإ طؤٓعاُْنُّ      ،ْاماًَْت ثًَىَّ بلِوات
َ ؿَطليَت و ثًَٓر بُكؿّ يىي و ػلِ يًًُىَنُ ُٖيةـَبقيَليَت و ؿَياْهاتُ ًَْعى تىيٌَعىوَنُيُوَو،   بُؿَهوُو
 ؿَطليَت.يُنًٍ بُؿَهوُوَ  قؤُٓقاِْ

ؿا، )دىيًعات( ػًَعلا ُٖيةـَنىتًَوعُ هعُك )ؿاوؿ(و      ناتًَو ؿَطاتُ الّ )دىيًات(و ؿواّ ٌَوىَلِ يُطُيةِ
ِ   هلَويًََٓت، بُآل ؿَيُويَت كًََِهِ ت   ّ )ؿاوؿ( يُو بُؿَهت وبلؿتل ؿَبًَت و مووتعل بعُكؿيَهِ يُقؤٓعُقاْ

 ؿا )بُتُويًَةِ(ؿا( وًٓـّ نابلا مَبُالسُنُ ؿَنُويَوُ هُكمَوّ يُنُيُوَ ت ؿَطليَت و ؿَيـات بُْاوُٓواِْ
و  و بُ ًٌَلَنُّ كِيَطاّ زيَ ؿَتًَُْت و ؿًَََُٓوُوَ. )ؿاوؿ(يٍ ؿَهبُد  بلووهو ٓاها بامؿَؿاتُ هُكّ

 هُكّ يُدُهوُّ دًا ؿَناتُوَ.
يُنإ يُوهاتُؿا نُ ؿَبًٓٔ ُٓوا هُكنلؿَ بُمَبلو مَْطُنُيإ نعىفكا، تعلي و بًًَُهعِ مؤك     ةُيُهوًِٓ

ًَعى كِينَناًْاْعُوَ، ثاًعإ ُٖيةعـئَ و ُٖكيُنعُّ بُاليعُى ؿا         ًَىّ ؿَنُوَيوعُ ْ ؿاياْـَطليَت و ٓافاوَو ثٌ
 ؿَنىفٕ.  اِْ ؿوايإ ؿَنُوٕ و فَاكَيُنِ مؤكيإ زيَكِاؿَنُٕ، بُآلّ )ًاووأل(و هُكبامَن

 " و بووُى "داود" بةثادغاطـالوتًسدُى "
( ػؤَ بعىو  طدايٛت"ؿاوؿ" ؿواّ ُٓوَّ )دىيًات(ّ نىًت، ساألو طىمَكاِْ يُالّ )ًاووأل( )واتُ يُالّ 

)ًعاووأل( ؿاؿَطليَعت و   و يُثًٌَُوَّ َُٖى ثًاواِْ هىثاّ )بٓى اهلآًٌ( ؿاؿَْلا، بُآلّ )سُهىوؿّ( ؿيةِ 
و هؤمّ َُٖىو كِؤيةُناِْ  واّ ؿاؿًََْت طىايُ )ؿاوؿ( كِنُبُكيَهِ تلهٓانِ بًَت، ُْػامسُ نُ ػؤًُويووِ

يعُّ   و ٓهؤهِ طُزي )بٓى اهلآًٌ(ّ بؤ ػؤّ ؿَهوُبُك نلؿبىو. بؤيُ ًَٖٓـَّ ث  ْآًَت ُّٓ سُهىوؿّ
ّ   )ًاووأل( ؿَبًَوُ كِقًَهِ نىًٓـَو ُْٓـ داكيَو ُٖ ؿا تىوًعِ   ويةِ نىًوِٓ ؿَؿات، بعُآلّ يعُو ُٖوآلْعُ

 ْىًىهوِ ؿَبًَت.
ؿواّ َاوَيععُى دععُْطِ )دًبععى ( يععًَُْىإ )بٓععى اهععلآًٌ( و)ةُيُهععوًًُّٓنإ(ؿا بععُكثا ؿَبًَععت و    

ًٓولآًًًُنإ ثٌت ُٖيةـَنُٕ و كِاؿَنُٕ و، يُؿواوَ هع نىكِّ )ًعاووأل( ؿَنعىفكئَ، ثاًعإ تريٖاويَعقَ      
نإ )ًاووأل( بُؿّ ؿَنُٕ و ترييَهِ ت ؿَطلٕ و بُهعُػوِ بليٓعـاكّ ؿَنعُٕ. )ًعاووأل(يٍ     يُ ةُيُهوًِٓ

بُُٓنـاكَ ثاكيَنطاكَنُّ( ؿَنات نُػًَلا  ٌعًَلَنُّ ؿَكبًًََٓعت و    :ةُكَإ بُ ُٖيةطلّ ُٓنُنُّ )واتُ
ُٕ، بعُآلّ  يُى  ًٌَلّ زيَ بـات و بًهىفيَت تانى ؿوفَُٓناِْ ُْيهىفٕ و هعىونايُتِ بُالًعُنُّ ُْنع   

بُد  ْانعات و ْايهىفيَعت. ٓعًرت )ًعاووأل(يٍ      )ُٓى ُٖيةطلَ ثاكيَنطاكّ ناكَنُ(ّ ُٓو ةُكَاُّْ بؤ دِ
  ّ ؿا ؿَؿات و  يُوهاتُؿا ػؤّ  ًٌَلَنُ بُؿَهوُوَ ؿَطليَت و ؿَئُقًًََٓت و ػؤّ بُهُك ْىونعُ تًقَنعُ

 ػؤّ ؿَنىفيَت.
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 ًًٌ(ّ َُٓلِؤ و يُوآ ثًاواِْ )يُٖىوما( ٖاتىوٕ بؤ الّ)ؿاوؿ( ؿواّ َُُٓ ٓىوَ بؤ )سربوٕ( واتُ ًاكّ )اخل
و ثٌوطرييًإ  ثاؿًاّ َايةِ )يُٖىوما(. ػُيةهُ عُواَُنُّ )بٓى اهلآًٌ(يٍ طىيَلِايُيةِ و نلؿووياُْ بُ

بؤ نىكَِنُّ )ًاووأل( نُْاوّ )ًُٓبؤًت( بىوَ، ثًٌإ ؿاوَ، بعُٖؤّ َُٓعُوَ ٓعُْـ دعُْطًَو يعًَُْىإ      
و ثًاواِْ )ًُٓبؤًت(ؿا بُكثا بىوَ تا يُٓاناَِ دُْطُنإ ؿا نىكَِنُّ )ًاووأل( نىفكاوَو  ثًاواِْ )ؿاوؿ(

ثاؿًاّ َُٖىو طُزي )بٓى اهعلآًٌ(و ٓعُو كِؤفَّ نعُبىوَ بُثاؿًعا      ؿواّ ُٓو ناكَهاتاُْ )ؿاوؿ( بىوَ بُ
يعُ ًعاكّ    ىوَ...بيُنًُِ ٌَٓ هاأل  ايكـيِ( تَُُِْ هِ هاأل بىوَ، َاوَّ ثاؿًايِ ايعٗـ-بُث ّ)ُٖك 

وه  هاأل ثاؿًاّ َُٖىو طُزي  )سربوٕ( سُوت هاأل و ًَُ َاْ  ثاؿًا بىوَو يًُاكّ )ٓؤكًُيًِ( هِ
 َ بىَ..-يُٖىوما-و)ًٓولآًٌ( 

-هىيُضيإ-ناتًَوثاًإ )ؿاوؿ( ثًٍَ ُٓوَّ سيليَت )هىيُضيإ(ّ نىكِّ ػؤّ نلؿووَ بُدًًٌَِٓٓ ػؤّ، دا 
وَ ناكوباكّ باونِ تعُوانلؿووَو بعُكؿَواّ بعىوَ يعُ )ةعُحتِ( وآلتعإ و       د ّ باونِ و ؿَهبُناك بى ٓؤتُ

ًََُُنُتِ فيَلؿَهُآلتِ ػؤّ يُهُك ًًَىاميَهِ ْىآ كِيَو ػووىوَوتُوَو ثُيهُك)ًٖهٌ(ععُنُّ بًٓعات   
 ْاوَو سًهُُتًٌِ ث  بُػٌلاوَ.
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 بةندى دووةم
 ))ضيـسؤكى "داود"((

 -َىيةو و سًهُُتِ "ؿاوؿ"-"ؿاوؿ"ّ ػىاثُكهت  -ًةطُنُؿا سىنُـإ يَُُهُيُّ نًَ -"ؿاوؿ"ّ ؿاؿوَك  )
 (نوًَبُنُّ "ؿاوؿ"  -َىعذًنَناِْ "ؿاوؿ"

 
 "داود"ى دادوةز

ػؤّ بؤ ٓىاك كِؤف ؿابَُ نلؿبىو: كِؤفيَو بؤ بُْـايعُتِ و عًبعاؿَت..    كِؤفطاكّ -بًَت زيَ"ؿاوؿ" هووّ 
ّ ػعُيةهِ.. كِؤفيَهعًٍ بعؤ ناكوبعاكّ      و كيَٓىوِْ كِؤفيَو بؤ ؿاؿوَكّ و قُماوَت.. كِؤفيَو بؤ ٓاَؤفطاكّ

 ػؤّ.تايبُتِ 
ِ   داكيَهًإ يُكِؤفيَو يُو كِؤفاُّْ  ّ ػعؤّ بعىو نوعىثلِ ؿوو نعُي بعُب       ؿا نُ ْؤكَّ ناكوبعاكّ تايبعُت

َُٖىو ؿيىاكو ؿَكطاو ثُزلُكَناِْ َايةُنُّ ت  ؿَثُكِٕ و ؿَٓعُٓ فووكَوَ بعؤ    ٓاطاؿاكبىوِْ ثاهُواْاِْ يُ
يعإ ؿَتلهعًَت و واطىَعإ ؿَبعات      يعُؿا زيَ  ؿا، ُٓويٍ يُو سايةُتُ يُْاناو ونوىثلِّ شلابُنُّالّ يًَُ

 ّ ُٖبًَت. َُٓاُْ ًْاميَهِ ػلاثًإ زيَ
بُآلّ ُٓوإ بُ "ؿاوؿ" ؿَيةًَٔ: )َُتلهُ، ًَُُٓ ؿوو نُهِ ْانؤى و ْاسُمّ يعُنرتيري و يعُنًَهُإ َعاةِ    

تانى بُُٖم و ؿاؿطُكّ سىنُِ ػؤت يًَُْىاصيإ ؿا بعـَيت، دعا    ُٓوّ تلّ ػىاكؿووَو بؤيُ ٖاتىويُٓ الت
 تؤَ مويةِ يُنُمسإ َُنُو كِيَُٓىوًُْإ بهُ بؤ هُك كِيَطاّ كِاهت و كِووْاى(.

و بلاّ  ًٓٓذا ُٓوَّ َاةِ ػىكابىو ههاآلّ ػؤّ ػووُكِوو و طىتِ: )ُّٓ نابلايُ"واتُ ٖاوكِيَهُّ" ٖاوكِآ
( هُك َُكَِو، ًٍَٓ تُْٗا يُى هُك َُكِّ ُٖيُو ٓاوّ بلِيىَتُ ُٓو تانُ 99)و ػاوَِْ ُْوَؿوْؤ ٓايًًُُٓ

َُكَِّ َٔ و، ؿَيُويَت يًَُِ بوًَُْت و بًؼاتُ ثاأل َُكَِناِْ ػؤّ، ؿياكَ ًٍَٓ مؤك تُقُيالّ ؿاوَ ٓعُو  
ك نعؤيةِ  ؿاوايُّ بُْاكَِوا ؿابًَِٓ بُآلّ يُوَؿا ًهووِ ػعىاكؿووَ، ٓعىْهُ بعُمَاِْ كَِم و ٌَعوىَلِّ مؤ    

 ث ؿاوّ(. 
"ؿاوؿ" ؿواّ بًووِٓ ُٓو قواُْو بُو ًًَىَ طًَلِاُْوَيُ واّ زيَ ٖعات طًعُيِ يعُػاوَِْ َعُكَِ مؤكَنعإ      
بهات يُهُك ُٓوَّ َُكِيَهِ ٖاوكِيَهُّ ؿاطري ؿَنات، بلِياكو سىنًٌُِ وابىو نُ ٓعُّ نابلايعُ هعوَُِ    

  ُْ ـئ ٖاوبعَُ و ًعُكيهِ ؿّ كِيَطعاّ هعوَُِ     نلؿووَ يُ ؿاوانلؿِْ ُٓو تانُ َُكَِؿاو ٓعُويٍ وَى ٓع
طلتؤتُ بُكو طىايُ مؤك نُي ٓاوا كَِةواك ؿَنُٕ يُناتًَهـا ُٓكنِ كِاهوُقًُٓيإ ُٓوَيُ نُ بعُ عُؿايعُت   

 ظىويةًَُٓوَ.
ؿا طىتِ: )ُٓو تَُا  و ٓاو ت بلِيَُٓ ْعُكيوِ مؤك نعُي    يُناِْ ُٖكوَٖا"ؿاوؿ" يُؿكيَقَّ ٓاَؤفطاكّ

ِ    -ا باوَكِؿاكاِْ بُويقؿإ و ٓعانُػىام ْعُبًَت  يُ تُْٗ يُػُيةهِ ؿا  نعُ فَاكَيعإ يُنؤَُيةطعُّ ًٓٓوعاْ
 (.-نَُُ

ٖاونات يُطُأل وتِٓ ُّٓ وًاُْؿا"ؿاوؿ"ػًَلا بًَـاك بىوَوَو بُٓاطا ٖاتعُوَ يعُوَّ نعُوا بًَطىَعإ )ٓعُّ      
ث يإ و ٓاطاؿاكيٌعِ  ؿووثًاوَ ْاسُمَّ يُنـّ( ػىؿا ػؤّ بُّ دؤكَ ْاكؿووِْ بؤالّ تانى تاقِّ ناتُوَ 
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ناتُوَ يُو دؤكَ سىنِ و بلِياكاُّْ نُ يُطُأل ثًُو َُقاَِ ٓعُوؿا ْاطىزلًَعت و )ْابًَعت تعُْٗا طعىآ بعؤ       
يُنًَهًإ كِاؿيَليَت و ُٓوّ ؿّ ةُكاَؤَ نات و يُنوُك بُبًووِٓ ههاآلّ اليُى، اليُنُّ ؿّ ػعُتاباك  

ػؤًعبىوٕ يعُ ثعُكوَكؿطاكّ     وعُوَ ػًَعلا ؿاواّ زيَ  نات(، ُٖك بؤيَُ ناتًَو يُّ ُٖقًكُتُ ٖىًًاك ؿَبًَ
  ِ يُنعُّ زيَ وَكطليَعت، ػعىؿاَ     ؿَنات و نلِْىوَ و هىفؿَ بؤ ػىؿا ؿَبات تانى ػىؿا تؤبعُو ثًُعًُاْ

يعُوَو ثاؿاًعت و    تُوبُّ زيَ وَكؿَطليَت و هُك يُْىآ يُوََ ؿيةًٓاّ ؿَناتُوَ نُ ٓعُو ٖعُك ْنيهعُ زيَ   
 ٓاكَْىوهًٌِ ُٖك بًُُٖوُ.

ڃ    (1)ڄ  ڃ  ڃ  ڃى يُّ ٓايُتاَُْ ؿا ؿَقِ بُهُكٖاتُنُ ٖاتىوَو ػىؿا ةُكَىويُ: طُٖكوَ

ژ  ژ  ڑ  ڑ    (3)ڈ  ڈ   ڎڌ  ڌ  ڎ  ڍچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  (2)چ   چ

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ    ں  ں     ڻ       (5)گ    گ      گ  گ   (4)ک  ک  ک  ک

  (8) ے  ۓ             ۓ  ﮲  ےہ  ھ  ھ  ھ   ھہ  ہ   ہ     (7)ڻ  ۀ  ۀ  (6)ڻ  ڻ

           (9)﯀  ﯁      ﮿﮳    ﮴   ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹ ﮺  ﮻  ﮼    ﮽   ﮾

  .25-21ص/صۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  وئ                   ائ  ەئ  ەئ  وئ
 ،ونُ ث ّ بُٖلََُْـ نعلؿووَ  ،ّ ُٓو بُػٌٌُ بؤ "ؿاوؿ" ؿَكػات ؿواّ َُُٓ ػىؿا ويووىويُ طُوكَيِ

و ػُالةُتَُ ُْٖـيَو داك وا  نُ ُٓوَيُ نلؿوويُ بُ دًٌَٓري )ػًًفُ(ّ ػؤّ يُهُك مَوّ، ُّٓ د ًٌِْٓ
يُى ببًَت و ُٖواو ٓاكَمووّ ػؤّ بهات بُسانِ و ؿاؿوَك، ُٖك بؤيَُ  يَُلؤظ ؿَنات تىوًِ هوَُهاكّ

وَكّ بهعات و   ؿا ؿاؿ هِنُ بُ تُكامووّ ُٖم و ؿاؿطُكّ يعًَُْىإ ػعُية   ،ؿَنات ػىؿاّ َُمٕ ؿاواّ زيَ
ؿَبًَت يُُٖواو ٓاكَمووَناِْ ُْةى ؿووكنُويَوُوَ، ٓىْهُ )ٓاكَمووّ ُْةى( كِووّ َلؤظ يُو كِيَطا كِاهوُّ 

يَت نُيُهُك ؿاؿو عُؿايُتِ كَِٖا كِاطرياوَ، دا ُٓو نُهاُّْ يُكِآّ كِاهوِ ػعىؿا الؿَؿَٕ  ػىؿا وَكؿَطًَلِ
                                                 

 
 واتُ )ٓريؤنِ ْانؤنُنإ(( ْبأ اشبؿِ: 1)
َعاألؿا. وًعُّ )توعىكوا( نعُ ةعُكَإ )ةععٌ(يَهِ       واتُ يُهُكووّ ًىوكاّ َايةُنُوَ ؿابُميُٓ ػىاكَوَو ػؤيعإ نعلؿ بعُْاو    ( تطٛزٚا باحملساب: 2)

 )غسفد١( يُ يُ وًُّ )هىك(عُوَو ٖعاتىووَو )هعىك( بعُؿيىاكّ ًعىوكايُنِ بعُكم ؿَطىتليَعت. وًعُّ )ًَشعلاب(يٍ يًَعلَؿا َاْعاّ فووك          )َاق٢(
 ؿَطُيًَُْت. 

 هوَُِ نلؿووَ، يُهٓىكّ ُٖم ت  ثُكِيىَ. ( بػ٢: 3)
 هٓىوكّ َُبُميَُٓ.  واتُ يُُٖم ت َُثُكَِو( التُػطط: 4)
 : كِآّ كِاهت.. بُكْاَُّ ُٖم. ( ضٛا٤ ايطسٜل5)
 ُٖيةطلَو تُْاموزي يُهُكبهُو َٔ ؿاْ  بُػاوَِْ )بُنُةًًِ( نُيُُٓهوؤّ ػؤّ ؿابًَت.  واتُ بًهُ بَُىيةهِ َٔ.. ؿَهوِ زيَ( أنفًٓٝٗا: 6)
 َُٖىو كيَطُيُنِ زيَ بُهوىوَُوَ. : واتُ بُقوُّ مؤك و ٌَت و َلِ نؤيةِ ث ؿاوّ و ( عصْٞ يف اشبطاب7)
 واتُ ٖاوبًُاِْ يُنـّ، ُٓواُّْ ًُكيهِ يُنرتٕ يُناكوباكّ َىيةو و َايةـاكيَوّـا. ( اشبًطا٤: 8)
هِ واتُ )ؿاوؿ ماِْ نُ ًَُُٓ تاقًُإ نلؿؤتعُوَ(. ؿَكبعاكَّ ٓعُّ تاقًهلؿُْوَيعُ طعىتلاوَ: )ؿاوؿ ٓعُو ِكؤفَ ػعؤّ يُػعُية        ( ٚظٔ داٚد امنا فتٓاٙ: 9)

و ْانؤنُنإ ؿا ًٖض ًىوكاو بُكبُهوًَو  ُٖكؿَّ بؤ ناكّ ؿاؿوَكّ ٓاَاؿَبًَت و يًَُْىإ ػؤّ)قاقٞ( ًاكؿؤتُوَ، يُناتًَو ؿا باًرت وابىوَ نُ ؿاؿوَك
ّ -ؿاًَُْْت، ََُُٓ بىوَتُ ٖؤّ ُٓوَّ ؿوو ثًاوَ ْانؤنُ ًىوكاّ ًَشلاب ببُميَٓٔ و بُٔٓ فووكَوَ بؤ الّ ُّٓ تاقّهلؿُْوَيُ  ؿاوؿ ع( ُٖك ؿَكباكَ

ِ        طىتلاوَ: )بؤيُ بُتاقِ ًَهًإ طلتىوَو طىآّ يعُوّ تليعإ ْعُطلتىوَ(. بُطىتُيعُنِ ؿّ ؿَكبعاكَّ ٓعُّ تعاق  نلؿُْوَ ؿاْلاوَ ٓىْهُ طىآّ يُيُن
ّـايُو ََُُٓ تاقًهاكّى و ؿَهُآلتـايَو نلؿُْوَيُ( نُ ُٖهت ؿَنات بُوَّ يَُُوقًعِ ثاؿًايِ نلؿُْوَيُ: )ؿاوؿ ُٓوناتُ ماًْىيُتِ َُُٓ )تاقِ

 ُٖيةوُْطاْـًَْهُ يُػىؿاوَو تلهاوَ يُوَّ ُْباؿا بهُويَوُ ُٖيةُوَو مويةِ و هوُّ بهات وَى مؤكبُّ سانُاِْ ؿّ(. 
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ؿا بؤ ؿاْلاوَ. َُٓعَُ بعُٖؤّ ٓعُوَّ)ٓاناَِ مويةعِ و      كِؤفّ ؿوايُِٓوَ بًَطىَإ هنايُنِ هُػوًإ يُ 
 ..ٓىوَتُوَ. يُبريهوُّ و يُكِآ الؿاًْإ( 

ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  َُُٓبىو كِاهجاكؿَّ ػىؿا بؤ"ؿاوؿ"، ُٖكوَى ةُكَىويُ: ط

ىب  يب  جت    حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث    مبی     جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب

 . 26ص/صيث  حج
 

 حوكٌداْ هةًةضةهةى كيَوَطةكةدا
ًُويَهًإ كِاَُُْكِيَو ؿَنُوُْ ًَْى نًًَةطُنُيُنُوَو ًىاُْنًًُإ يُطُألؿا ْابًَت، بُتُواوّ ُٓو نًًَةطُيُ 
ؿًًََىيَٓٔ، ػاوَْاِْ نًًَةطُنُ الّ "ؿاوؿ" ههاآلّ ػؤيإ ؿَنُٕ و ث ّ ؿَيةعًَٔ: )ٓعُّ ثًَغَُبُكَنعُّ    

إ نًَووَو ٓاْـووَو ٓانلؿووَ تا ُٓ كِؤفَّ واؿَّ ؿكويَُّٓ بىوَ، بُآلّ كِاَُْعُكِّ  ػىؿا، ًَُُٓ مَويِ ػؤَ
 ًٌَُْٖوىوَ(.َُٖىويإ ػىاكؿووَو، ًًٖٔإ يع   بووبىوُْتُوَو ؿا ت ُّٓو ٖؤمَ بًُُو ت ّ نُوتىوَو

ًاكاُْ كِاهوُ؟(، يإ ؿَثلهًَت: )ُٓكآ قوُّ ُٓو دىت ػاوَُْناِْ ُٓو كِاَُُْكَِ باْ  ؿَنات و زيَ "ؿاوؿ"
ُٓواًٍْ ؿَيةًَٔ: )بُية (.. ًٓٓذا يُدىتًاكَنإ ؿَثلهًَت: ْلػِ بُكوبىوَُنُتإ بُُْٓـ َُمَْـَ ؿَنعُٕ؟  

ٓافَيةـاكَناًٍْ ؿَثلهًَت: )ُّٓ ًَٓىَ ْلػعِ َعُكَِناْوإ    ( ُٓواًٍْ ْلػُنُّ ػؤيإ ث ؿَيةًَٔ. ثاًإ يُ
 ؿَنُٕ.ـَّ بُُْٓـ َُمْـَ ؿَنُٕ؟( َُٓاًٍْ بُْلػًَو َُمْ

نُ بُ  ،ؿَبًًَٓت ُٖكؿوو ْلػُنُ يًَو ْنيهٔ و بلِياكّ ؿاؿوَكّ نلؿُْنُّ يُ ًَْىاًْإ ؿا ُٓوَبىو "ؿاوؿ" 
ًًَطُنعُيإ ٓعُو ِكاَُْعُكَِتإ بعـَٕ           ًَعىَ بعؤ قُكَبىونلؿْعُوَّ ميعاِْ ن ًَعت ٓ ٓافَيةـاكَنإ ؿَيةًَت: )ؿَب

 بُدىوتًاكَنإ(.
نُ ؿَبًَت و ثًًٌَٓاكيَو ؿَػاتُ بعُكؿََِ بعاونِ   ، ؿَّ ؿاؿطايِ نلؿُْيُو ناتُؿا)هىيُضيإ(ّ نىكِّ ٓاَا

نُ با  ،ّ ؿَيةًَت: )َٔ بريوكِايُنِ يُهُك ُّٓ نًٌَُيُ ُٖيُو واّ بُٓاى ؿَمامن )واتُ بُكؿََِ ؿاؿوَك(وث 
ٓافَيةـاكَنإ َُكَِناًْإ بـَُْ ؿَهت دىتًاكَنإ بُو َُكدُّ ٓعُّ دىتًاكاْعُ هعىوؿ يعُػىكّ و ًعريو      
بُكَُُٖناِْ وَكطلٕ، يُبُكاَبُكيٍ ؿا نًًَةطُنُيإ زيَ وَكطلٕ و بًهًًَةٔ و بًًَٔٓٔ و ٓاوّ بـَٕ و بقاكّ 
بهُٕ تانى نٌوىنايةُنُ ث ؿَطات، دا ناتًَو واؿَّ ؿكويَُٓنلؿِْ ٖاتُ ثًٌَُوَ با ٓافَيةـاكَنإ نًًَةطُنُ 

 .وَطلُْوَ(.. زيَبـَُْوَ بُدىتًاكَنإ و يَُُٖإ ناتًٌـا َُكَِناًْإ 
 بلِاْـَوَ. ث بىوٕ و َُهُيُنُيإ  ا بُ)دىتًاكَنإ و ٓافَيةـاكَناًٌُْوَ( بُو سىنُُكِامَُّٖىويإ تًَهلِ

 بُو سىنُُت كِاهوًت ثًَهاوَ(.طىتِ: )نىكِّ ٓاى بؤّ ٓىويت،  "ؿاوؿ"يٍ 
 ؿَكنلؿ.ؿا  انؤىيًَُْىإ ُٖكؿوواليُِْ ْ ّ ُٓو ةُتىايُّ)هىيُضيإ(بلِياكّ ػؤّ بُث ًٓرت"ؿاوؿ" 

ػىؿاّ ثُوَكؿطاك يُ قىكٓاِْ ثريؤما ٓاَافَّ بؤ ُّٓ هُطىمًَوُيُّ َُهُيُّ نًًَةطُنُ نلؿووَو 
 يُباكَيُوَ ةُكَىويُ:
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ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    (2)ڱ       ں  ں  (1)ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱط 

﮲     ھہ  ھ  ھ  ھ  ہ(3)ۀ  ۀ   ہ  ہ ے   ے  ۓ  ۓ 

 .79-78األنبيءء/ص﮵  ﮶  ﮴﮳
 

 خواثةزضت "داود"ى
بًَطىَإ "ؿاوؿ" َلؤظًَهِ بًُُٓإ و ػىاثُكهت بعىوَو ٖعُكطًن هعاتًَو يعُياؿّ ػعىؿا ب ٓاطاْعُبىوَ،       

 و عًباؿَتُّ )ؿاوؿ(ّ نلؿووَو ةُكَىيُتِ: ُٖكوَى ػىؿاّ َُمًٍْ وَهفِ ُٓو ػىاثُكهوِ
ٿ  ٹ     (5)ٿ  (4)ڀ    ڀ   ڀ   ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ڀٻ  پ  پ  پ  پط

 . 19-17ص/صڤ  ڤ  ٹ       ٹٹ   ٹ
ثًَغَُبُكّ  ّ عُبـ و-ؿاوؿ-ؿَنات نُ  يُّ ٓايُتاُْؿا ػىؿا ةُكَإ بُ ؿوايري ثًَغَُبُكّ ػؤّ )ذلُـ(

ًَنيَهعِ         بعُياؿ بًًََٓوعُوَو  ػىؿا  َّىَكبطلَيعت، ٓعىْهُ "ؿاوؿ" ػعاوَٕ ٖ ًٌَعُْطِّ ي واْعُّ بُهعىوؿّ ث
ؿَنات، واتُ ػاوَِْ ُٓو بعاوَكَِ ثؤآليًٓعُو ٓعُو    وَهفِ  (األِٜدد ذا بىوَو بُهًفُتِ ) باوَكِؿاكاُّْ ب ويَُٓ

ًَعت و يُبُكاَبعُك ٖعُك دعؤكَ           ًَنَ بعىوَ نعُ يُبُكاَبعُك ٖعًض تُْطاُْيعُى ؿا الوام ْاب ؿيُٓ قايِ و بُٖ
 هوًََُهًٍ ؿا هُكًؤكِو ؿَهوُوَهإ ْابًَت.

ّٚابُٖكوَٖا ػىؿا بُهًفُتِ )  اّ يًَؼؤًعبىٕ  ( وَهعفِ ؿَنعات، واتعُ )ؿاوؿ( بعُكؿَواّ )تُوبعُ( و ؿاو     أ
يَوعُوَو يُٖعَُىو نعاتًَهِ    ؿَنات و يُهُك بٔىنرتئ ُٖيةُ )تُوبُ( ؿَنات و بؤالّ ػعىؿاّ ػعؤّ ؿَطُكِ  

 ؿَطليَت.)ْاػؤًِ و ػؤًِ( و )ًَِْٗٓ و ٓاًهلا( ثُْا ُٖك بُػىؿا 
بًَطىَإ ػىؿا )بُث ّ ُّٓ ٓايُتاُْ( ًاػُناِْ بؤ بُيـَهت )توعؼري( نعلؿووَو ٓعُو ًعاػاَُْ يُطعُأل      

و كِؤف بُ )مَاًَْهِ تايبُتِ( نُ َلؤظِ ٓاهايِ ث ّ ْاماًَْت تُهبًض و ميهعلّ ػىؿايعإ    ؿاوؿ"ؿا ًُو"
                                                 

 
 واتُ )نًًَةطُنُ(. ( اسبسخ: ايصزع: 1)
 ؿا يُوَكِإ بُب  ُٓوَّ ًىاًَْهًإ يُطُألؿا بىوبًَت(.  واتُ )بًُُو ت ّ( ْفػت فٝ٘: 2)
(3 )( ٕ -َإ يُسىنُُنُّ ت طُياْـ بىو و ًاكَماّ ناكوباكّ سىنُلِاِْ ببىو.( ََُُٓ ٓاَافَيُ بؤ ُٓوَّ نُ -)هىيُضيإ :واتُ(: ففُٗٓاٖا ضدًُٝا

ِ     -هىيُضيإ -يعَُ بعُ    سُقِ ثًَهاوَو طُك واُْبىايُ ػىؿا بُتايبُتِ ةُِٖ و تًَطُيٌوِٓ ث  ُْؿَبُػٌِ. ؿيعاكَ بُػٌعًِٓ ٓعُو ةُُٖعُ تايبعُت
ٚنداّل  ّ ث نابىو و َاْعاّ ةُكَايٌعوُنُّ ػعىؿاَ)    ؿَاليُت يُهُك بُُٖيةُؿآىوِْ"ؿاوؿ" ْانات، ٓىْهُ ُٖكيُنُو الّ ػؤيُوَ كِاهوِ-إهىيُضي

 نُ بًَطىَإ نؤًٌهاكإ )دلوٗـئ( َُكز ِْ ،يَُ بُؿّ ؿَنليَت ( ُّٓ سُقًكُتُ ؿَطُيًَُْت. يُّ هُكطىكوًوُيُوَ ُٓو كِاهوِآتٝٓا سهُّا ٚعًُّا
اهعت )يعإ ْنيعو تعل     ُ يَُُٖىو َُهُيُيُى ؿا بوىأْ ُٖم بجًَهٔ. بُيةهى ثًَىيووُ طُك يعُناتِ سعىنِ ؿإ يُهعُك َُهعُيُيُنـا سعىنًَُهِ كِ      ي

ّ يُكِاهوِ( يإ ػلايُ بُكٓاو ٌَوىَلِ ُْنُٕ و يُهُك سىنًَُهِ ػؤيإ هىوكُْبٔ، بُيةهى َُٖإ كَِةواكّ"ؿاوؿ" يإ ُٖبًَت ناتًَو يعُسىن   ُِ ػعؤ
(َإ يعُ ٓعُسهاّ و   دٛاش األدتٗادؿا ؿًََْت، ُٖكوَٖا يُّ بُهُكٖاتُوَ ًًاويِ نؤًٌهاكّ) ثاًطُمؿَبًَوُوَو ؿإ بُو سىنُُّ )هىيُضيإ(ّ نىكِّ

يةعُنلؿًٍْ ؿا  يُ يُُْٖـيَو َُهُيـا ُٖيةُبهات، بُآلّ يُبُكاَبُك ُٖ بلِياكؿا بؤ كِووٕ ؿَبًَوُوَو ماْاّ نؤًٌهاكيٍ)َىدوًُٖـ( يُواُْيُو ؿووك ِْ
نُ )هىيُضيإ( ُٖقِ ثًَهاوَ، بُآلّ هوايٌِ ُٖكؿوونًًٌاِْ ثًَهعُوَ نعلؿووَ. واتعُ     ،يُى ثاؿاًوِ ُٖك ُٖيُ، ػىؿاَ ُٖكُْٓـَ واّ كِاطُياْـووَ

 )هوايٌِ ؿاوؿ و هىيُضيإ(ّ ثًَهُوَ نلؿووَو كَِػُّٓ يُ"ؿاوؿ" ُْطلتىوَ. 
 تا بُكَبُياُْوَيُ.  ،ٓاوابىوٕبُو ناتُ ؿَطىتليَت نُيُناتِ ػؤك( ايعػٞ: 4)
 واتُ ناتِ ػؤكُٖآلتٔ. ( األغسام: 5)
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-نُنلؿووَ و ػىؿايإ بُثاى و ثريؤم و ب  ػُوَ كِاطلتىوَ، ًًَىامّ بُثريؤمؿاْإ و تُهبًشاتِ ًاػُنإ 
ُٖهعوًاكاُّْ دُهعوُّ( و    ث ّ ماًْىَ بُٖؤّ ُٓو )ُْٓـاَُ "ؿاوؿو نُ "-َلؤظِ ٓاهايِ ث ّ ُْماًْىَ

 بُػًٌىَ.ُٓو ماْوت و بُٖلَ تايبُتًُّيُوَ بىوَ نُ ػىؿا ث ّ 
ُٖكوَٖا بايةٓـَناًٍْ يُؿَوكّ "ؿاوؿ" نؤؿَبىوُْوَ يُناتِ تُهبًشات و بُثاى و ب طُكؿ ؿاْاِْ ػىاؿا و 

 ؿَنلؿ.بًُـاكّ ُٓو ميهلو تُهبًشاتاُّْ ُٓويإ 
   ڈڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈّ ةُكَايٌوُّ ٓاَعافَّ بعؤ نعلؿووَ: ط   ُٖكوَى ػىؿاَ يُٓايُتًَهِ ؿيهُؿا بُ

 . 13السبأ/ص...  کژ  ژ  ڑ  ڑ
 

 ًوهَم و حيلٌةتى "داود"
يُ د يُنِ تلّ قىكٓاْـا ػىؿا باهِ ُٓو ًْعُُتاُّْ تلّ ؿَنات نُ بُ ؿاوؿّ بُػٌعًىٕ و يُباكَياْعُوَ   

 .. واتعععُ ًَُٓعععُ َىيةعععو و 23ص/ص(1)ڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄط: ةُكَىويعععُ
ّ هُكبامو ًْعُُتِ مياتل( بًُٖن نلؿو ثًُو  ّ ػؤَإ و مؤكّ ًََُُنُتِ"ؿاوؿ"َإ بُ)هاّ و ثٌوًىاِْ

ًَغَُبعُكَيوًُإ ث بُػٌعِ و ماْوعوِّ تعُواو و ماًْعاكّ يُهعُك ياهعاو ًعُكيعُت و كَِيوعاّ           ثايُّ ث
ُٖؤيُوَ بوىاًَْت ُٖم و قُماوَتًٌُإ بؤ َوؤطُكنلؿ نُ ب سىنُـاكضيإ بؤ ؿَهوُبُكنلؿو تىاْاّ ؿاؿوَكّ

يُْاُٖم دًابهاتُوَو نًٌَُّ ًَْىإ ْانؤى و كِنُبُكَنإ يُناليِ ناتُوَو بلِياكّ ثًَىيووًإ يُُٖك دؤكَ 
 َُهُيُيُى ؿا بؤ بـات. 

 
 ًوعجيصةكاُى "داود"

ثاًإ ػىؿا ُٖك هُباكَت بُٓريؤنِ "ؿاوؿ" باهِ ُْٓـ اليعًَُْهِ طعلْ  و تايبعُتِّ ؿيهعُّ فيعاِْ      
و ٓاَافَ بؤ ُْٓـ ناكيَهِ ْآاهايِ و هُكهىكًَِِٖٓ ؿَنات نُ َلؤظِ ٓاهايِ ْاتىاًَْت ُٓزلاًَإ  ؿَنات

ڱ       ڱڱ  ڱ  ڳک  ک    ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳبـات، ُٖكوَى ةُكَىويُ: ط

َاْاّ ُّٓ ٓايُتُ ُٓوَ ؿَطُيًَُْت نُوا بًَطىَعإ ػعىؿا ٓاهعِٓ بعؤ     . 11-13سربأ/صں   ں   ڻ
ٓاطل ُْكّ و ًٌ نلؿؤتُوَ )ياػىؿ ُٓو َىعذنَيُّ بُؿَهعوِ ػعؤّ ةًَعل نعلؿوَ( و ًَٖٓعـَ       "ؿاوؿ" بُب 

ٖاتىوَو ًٓـّ بُب  ُٓوَّ ُٓنىَ يإ ٓاطلّ بؤ  ٓاهُٓنُ ُْكّ بىوَتُوَ يُبُك ؿَهوّـا تاوَى َؤَِ زيَ
ِ بععُناكبًًََٓت ًٌٓععِ ثعع نلؿووَو، ٓععُْـ قععُيةغاًَْهِ واّ زيَ ؿكوهععت نععلؿووَ نععُ بععُ تىْععـو تععؤية   

ؿايلًِوىوُْتُوَو ُٓيةكُناِْ بُقُؿَكيُى و بُهُْ  و ًَٓىَّ يُنوإ ثًَهُوَ بُهوىوٕ، ؿياكَ ٓعُّ دعؤكَ   
و بنواْـِْ دُهوُ يُ ثؤًُكَنُّ ْاطليَت و وَى ُٓو دؤكَ قُيةغاُْ ٓاهعايًُّّ   قُيةغاُْ كِآّ دِ و دىوأل

 تل ُْبىوَ نُ يُيُى ثاكُٓ ٓاهٔ ثًَو ٖاتبىوٕ.
ۈ    (2)ۆ  ۆ  ۈد يُنِ تعلؿا ًٌٓعاكَتِ بعؤ َُٓعَُ نعلؿووَ: ط     قىكٓاِْ ثريؤم يُ 

                                                 
 
واتُ ماْووِ بلِاْـُْوَّ ْانؤنًُّنإ. ََُُٓ بُو وتُيُ ؿَطىتليَت نعُ ثىػوعُّ َُبُهعوُنُ )بعُب  نعىكت نلؿُْوَيعُنِ       ( )فؿٌ اشبطاب(: 1)

 ْاتُواو( يإ ) بُب  ؿكيَقنلؿُْوَيُنِ ْاكِيَو( ببُػًٌَت. 
 بُثؤًانِ دُْطِ )قُيةغإ( و بَُُٖىو دؤكَ ُٓنًَهًٍ ؿَطىتليَت. ( يبٛع: 2)
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واتُ )ًَُُٓ "ؿاوؿ"َإ ةًَلّ ؿكوهت نلؿِْ ثؤًعانًَهوإ نعلؿ   . 83األنبيرءء/ص(1)   ۅٴۇ  ۋ  ۋ
نُ قُيةغاُْ و يُٓاهٔ ؿكوهت ؿَنليَت تانى ٖؤّ ػؤثاكهعوٓوإ بًَعت يعُو  ٌعًَلو كَِاْعُّ ؿوفَٓاْوعإ       

 يُناتِ دُْ  و نىًواكؿا(. 
 

 كتيَبةكةى "داود" 
ػىؿاّ طُوكَ يُقىكٓإ ؿا ْاوّ ُٓو نوًَبًُِ ؿياكّ نلؿوَ نُ بؤ "ؿاوؿ"ّ ْاكؿووَو بعُ )مَبعىوك( ْعاوّ    

َنس َداُووَد زَبُورًابلؿووَ: ط  .صَوآتَنينْ
بُوًُّ )َناَري( ْاوؿَبليَت و ُّٓ وًعُيُ بُٓعُْـ قُهعًـَيُى ؿَطىتليَعت نعُ      -أٌٖ ايهواب-بُآلّ الّ

ؿا ؿَكنُوتىوٕ و ٓاواميإ بؤ ؿاْلاوَو وَى هعلووؿو بُهعوُّ كِؤسعِ     و ٖىْلاوَيُنِ ٓايًِٓيُُْٓـ ًًعلو 
ّ ػىؿاو ؿكوهوهلاوَ ععُدًب و هُكهعىكًَُِٖٓناِْ ؿَنعُٕ، ُْٖـيَهًٌعًإ      ؿَوتليَُٓوَو باهِ طُوكَيِ

اُْ )َعناَري(  بؤةًَلبىوِْ كِاهجاكؿَناِْ ػىؿاو باههلؿِْ ثاؿاًت و هناناًُْتِ، مؤكبُّ ُٓو هلووؿو ْناي
"ؿاوؿ" ؿَطُكِيَٓليَُٓوَ، ُْٖـيَهًًٌإ ؿواّ ػؤّ ؿاْلاوٕ، ُْٖـيَهِ ؿيهًًُإ بُث ّ ثعؤئًَ نعلؿٕ و   بؤ 

 يَهؼووِٓ )ُٖإ(و )اتٗإ(و )هًًُإ(و )اهاف(و )دـوتٗٔ(و)َىها(و )نىكِاِْ قىكغ(ٕ. كِ

                                                 
 
 دُْ  و ًُكِو ًؤكِتإ. ( بأضهِ: 1)
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 يةم بةندى سَى
 ))ضريؤكى ضوهةمياْ((

 -تاقًهلؿُْوَّ "هىيُضيإ"  -ًََلويُنُ "هىيُضيإ" و بًووِٓ قوُّ )
 (ُٓهجُناِْ "هىيُضيإ"  -بُيـَهت نلؿِْ )با( و )دٔ( يُػنَُت "هىيُضيإ"ؿا 

 

 "ضوهةمياْ" و بيطتِى قطةى ًيَسوهةكة
تايبُتًٍ ماْووِ سىنِ  بىو، بُ ُْٓـئ ًت بُٖلََُْـ نلؿ ػىؿاّ ثُكوَكؿطاك"ؿاوؿ" و"هىيُضيإ"ّ بُ

و  ّ ُٓو ًْعُُتاُّْ ػىؿا نلؿبىو و مؤكيِ كِاؿَّ طُوكَيِ وو ثًَغَُبُكََ ُٖهوًإ بُو كِيَوانإ، ُّٓ ؿ
تُواوّ كًِوىوَ بُ هعُكَإ   ّ-فكٌ-ونُ بُػٌٍ  ،ؿَياْطىت:)هىثاي و هوايٌِ مؤك بؤ ُٓو ػىؿايُّ

 ث  بُػًٌىئ(.ةلَّ  ؿاو يَُُٖىو بُْـَ باوَكِؿاكَناِْ ؿيهُّ بُٖلََُْـتل نلؿووئ و ماْووًَهِ
ّ   ناتًَو "ؿاوؿ"  ّ ؿا  نؤِٓ ؿوايِ نلؿ، "هىيُضيإ" بُتًُْاو يًَُْى َُٖىو نىكَِنعاِْ ؿيهعُ -َرياتطعل

ُ    َنُّ-َىيةو-و-ثًَغَُبُكيَوِ  بىو، "هىيُضيإ"يٍ ناتًَو ناكوباكّ َىيةو و ؿَويةُتُنعُّ بعاونِ طلتع
ّ  ؿَهت َُٖىو هُكَى ٖؤمو ثًاوَاقىوآلٕ و ماْاياًٌْعِ نعؤنلؿَوَو وتعاكيَهِ بعؤ ػ     ؿا  ىيَٓـْعُوَو تًعا

بُتايبُتِ باهِ َُٖىو ُٓو ًْعُُت و بُػٌٌُ مؤكو طُوكاُّْ نلؿ نُ ػىؿا ث ّ ؿاوَو ؿاْعِ بُٖعَُىو   
 ؿاْا.(و ٓانُيُنِ ػىاؿا فكٌ)

ّ ػؤّ يُمؤك ًت بُٖلََُْـيِ نلؿووّ.. ةًَلّ  (و ًَٗلَباِْفكٌ"هىيُضيإ" طىتِ )بُكِاهوِ ػىؿا بُ )
يَُُٖىو قوعُو باهعًَهًإ تَّبطعُّ، َُٓعُ      ؿووّ و تىاْاّ ُٓوًَِ ث ؿاوّ نُمَاِْ ٓافَأل و بايةٓـَّ نل

دطُ يُ َىيةو و ثًَغَُبُكيَوِ و ثاؿًايِ، بًَطىَإ ُّٓ َُٖىو ًْعُُتُ طُوكَو ب ٖاوتاياَُْ ٖعُك يعُ   
 يُ(.  ةُمأل و بُػٌٓـَيِ ػىؿاّ ثُكوَكؿطاكَوَيُو، يُنُي ثُْٗإ ِْ

نعُ ٖعَُىو هعُكبامَناِْ بٔعٔ بعؤ الّ.. هُكبامَناًٌْعِ        ؿَناتؿاوا ُٖكوَٖا كِؤفيَهًإ "هىيُضيإ" 
بَُُٖىو ٓري و تىَيعقو كَِطعُمَ دًادًاناًْاْعُوَ يعُ )َعلؤظ( و )دعٔ( و )بايةٓعـَنإ(، الّ نؤؿَبٓعُوَو         

ّ ػؤياِْ يُهُك ُٖك ةُكَاًَْو بؤ ؿووثات ؿَنُُْوَ. "هىيُضيإ" بُّ هُكباماُْيُوَ ؿَنُويَوُ  طىيَلِايُيةِ
و ؿَكِؤٕ تا ؿَطُُْ ؿؤيةًَو نُ ًََلوويُيُنِ مؤكّ تًعاؿابىو. يعُو ؿؤيةعُؿا "هعىيُضيإ" طعىآ بًوعوِ        كِآ

ًََلويُيُى ؿَبًَت نُ بُطٌت ٖاوكيَهاِْ ؿَيةًَت: )ٖؤ ًََلويُنإ وكيابٔ ُٓوَ "هىيُضيإ"و هعُكبامَناِْ  
ى ثًَوإ ثًا ًَُْْٔ و ثاْوعإ ُْنُْعُوَ   بُْاوُّٓ ًَٓىَؿا ؿَكِؤٕ و ػًَلا ػؤتإ يُنىُْناْوإ ؿا بٌاكُْوَ تان

 يُناتًَهـا بُهُكتإ ؿا ؿَكِؤٕ و ُٖهت بُودىؿّ ًَٓىَ ْانُٕ(.
ناتًَو "هىيُضيإ" طىآّ يُقوُناِْ ُٓو ًََلويُيُ بىو مؤك ًاؿو ػؤًشاأل بىو بُو ًًٓٗاَُّ ًََلويُنُ و 

 تًَـابىو..طُكّ" و "كَظيُت" بُو قواًُِْ نُ باهِ بُػٌٌُناِْ ػىؿاّ يُ "ثًَغَُبُكيَوِ" و "ؿاؿ
ُٖكوَٖا ؿيةٌاؿبىو بُو تايبُشيُْـياُّْ نُ ػىؿا ث ّ ؿاوَ، ض يَُىيةو و ؿَهُآلت و ض يُ ُٖهعت نعلؿٕ   

 ْابًووًَت.بُقوُو ٓاػاوتِٓ ُٓو ًََلويُيُّ نًُٖض نُهًَهِ تل ُٖهوِ ث  ْانات و قوُيإ 
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بهعُ نعُ    )ٓعُّ ثعُكوَكؿطاك ًٌَُٖعُ واّ زيَ   ُٖك بؤيَُ ؿَهوِ نلؿ بُ ْناو ثاكِاُْوَ يعُػىؿاو طعىتِ:   
يُهُك ًْعُُتُناْت و، ُٖك بُو ةعُمأل و هعؤمو بُمَيًعَُ     ًىنلاُْبقيَلّيُ هىثاهطىماكّ و  مببُكؿَواّ 

 سيؼُكَ كِينّ ُٓو بُْـَ ٓاناُْتُوَ نُ كَِماَُْـيِ تؤيإ بُؿَهت ًَٖٓاوَ(. 
   ُ نعُ ػعىؿا تًايعإ ؿا ٓعُو اليُْعُّ ٓعريؤنِ        ُّٓ بلِطُيُّ ثًٌَىوَ واتاو ًًهاكّ ٓعُّ ٓعُْـ ٓايُتُيع

 "هىيُضيإ"ّ ث طريِاوُْوَو ةُكَىويُ: 
 
ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ             ڤ  ڤ     ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿط

ڇ     چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ       ڃ  چ  چ             چ  ڄڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ

ک  ک      ک  ک  گ  ڑ     (1)ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ   ژ  ڑ

ڻ  ڻ  ڻ      (2)گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ

ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲   ﮳   ﮴     (3)ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ

 19-15النم//صڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ
 

 تاقيلسدُةوةيةكى "ضوهةمياْ"
ؿَناتُوَو واّ زيَ ؿيَت طُك بًىيووايُ  يُنِ هُػت تاقِ داكيَهًإ ػىؿاّ َُمٕ "هىيُضيإ" بُ ُْػؤًِ

                                                 
 
"هىيُضيإ"نُ ؿَٖاتُٓ الّ، يُيُنُّ هُكبامَوَ يُالّ ػؤّ ؿَيًٌَٗوُٓوَو كِايـَطلت تانى َُٖىو ٓعُواِْ تعل ؿَٖعاتٔ و    هُكبامَناِْ( ٜٛشعٕٛ: 1)

 ُنُويَت يُطًُوُنُؿا. ؿواْ ػلِؿَبىوُْوَ تانُهًإ زيَ
با "هىيُضيإ"و هُكبامَناِْ ثًَوإ ثًأًَُْْ و ُْتأًًٌَْ يُناتًَهـا ُٖهوًٌِ ث ْانُٕ  ): واتُ (:ال حيطُٓهِ ضًُٝإ ٚدٓٛدٙ ِٖٚ ال ٜػعسٕٚ( )2)

هُ طلضيإ طُك ُٓوإ ًََلويُناًْإ بهىًوايُ و يُواُْيُ ُْتاْبًٓٔ(، ُّٓ وتُيُّ ًََلويُنُ ثاناُْنلؿًَْهُ يُدًاتِ "هىيُضيإ" و هُكبامَناِْ، ٓىْ
ًٓٔ و ث يعإ  ُٓوا )بُُٖيةُ نىًذي( ؿَبىو و بُٓاْكُهت ُْؿَبىو. بًَطىَإ"هىيُضيإ"يٍ ُٓو طىَاُّْ ًََلويُنُّ بُكِاهت ؿاْاوَ نُ يُواُْيُ ُْياْب

وٕ و ُٖكطًن ُْياْىيووىَ ًََلويعُ بهعىفٕ، ُٖكبؤيَُ"هعىيُضيإ"    ثًابًَٓٔ. ؿَْا ُٖك بُث ّ طىَإ و بؤٓىوِْ ًََلويُنُ ُٓوإ بُكَِسِ و بُمَيِ بى
 بهات مياتل هىثاهطىماكو ًىنلاُْبقيَلّ ػىؿا بًَت.. بُبًووِٓ قوُناِْ ًََلويُنُ يُػىا ؿَثاكِيَوُوَ نُ واّ زيَ

يًُعُوَ   )ب ًَٖن(ؿا بًَوُوَ. يُّ ؿَقُ قىكٓاِْيُّ بُهُكٖاتَُ ؿا تًَبًًُّٓنِ دىإ بُؿّ ؿَنليَت يُهُك ُٓوَّ نُ ثًَىيووُ )بًَُٖن( بُمَيِّ بُ 
ّ ػؤيإ ُٖيُ. ُٖكوَٖا ُٓوَ إ  ُٓوََإ بؤ كِووٕ ؿَبًَوُوَ نُ ًََلوويَُ يُُْٓـ ػاْىويُنِ تايبُت بُػؤيإ ؿا ؿَفئ، واتُ نؤَُيةطُّ تايبُتِ

اًَْهِ تايبُتًًٌإ يًَُْى ػؤيإ ؿا ُٖيُ. دطُ يَُاْعَُ ٓعُوَّ   بؤ ؿَكؿَنُويَت نُ )وكيايّى بًَـاكّ( يُكَِوًوُ طلْطُناِْ ًََلويُٕ. تُْاُْت مَ
ماْلاوَ ُٓوَيُ ُٓوإ نؤَُيةطُيُنِ كيَهىثًَو و كِيَهؼلاويإ ُٖيُو بُ كِاؿَيهِ مؤكيٍ ميلَى و بُهعُيًكُٕ  -ًََلوويُ-تآَُلؤ ؿَكباكَّ نؤَُيةطُّ

ُْيُ يُناكوباكؿا، نؤَُيةعُ دًادًانعاِْ ًََلويعُ ٖعُكؿَّ سُمؿَنعُٕ يُد يعُى ؿا       و مؤك سُميإ يُناكنلؿٕ و تًَهؤًإ و طلتُٓبُكّ ًًَىامّ ؿاْايا
ًَهعُوَ وتىيَعق بهعُٕ و ثلهعًاك يُهعُك طعُيًَو َُهعُيُّ ثُيىَهعت           ًَهِ تل داكوباك بُؿيـاكّ يعُنرت بطعُٕ و ث ًَهُوَ بؤنات  بُيُى بطُٕ و يُنات

هُنَُإ ؿَكُْٓري بُوَْـَ وامؿيَٓري، ؿَْا طُيًَو ماًْاكِّ تلَعإ ؿَكبعاكَّ ًََلويعُ    بُناكوباكيإ يُيُنـّ بهُٕ، دا بؤ ُٓوَّ مؤك يُ ْاوَكِؤنِ با
 ؿياكّ ؿَنلؿ.

 واّ يَّبهُ، ٖامن بـَ، كِاطريّ نُ يُهُك.( أٚشعين: 3)
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 ؿَبًَوُوَ.ؿا ٓاى  يُنُّ ؿاًًٌَْت وَى دُهوُيُنِ ب طًإ ؿَنُويَت، بُآلّ يُؿوايِ يُهُك نىكهِ
 ِ يعُنِ بىوبًَعت    يُواُْيُ ٖؤّ تىوَ بىوِْ "هىيُضيإ" بُّ ُْػؤًًُّ يُٓاناَِ هووّى نَُوُكػعَُ

واُّْ ميَـَكِؤيِ يُتُْـكوهوًإ ؿا ؿَنُٕ و بايعُػًَهِ  ؿَكُٖم بُُْةوِ ػؤّ وَى ٓؤٕ )ُْٖـيَو نُي يُ
ِ    ث  ْاؿَٕ( تىوًِ ؿَبٔ. دا ُٖك ناتًَو َلؤظ تىوًِ ُْػؤًِ ِ  يُى ببًَعت و ٖعؤّ هعُكَن  ّ ُْػؤًع

 ِ ؿا ٓعُوا ثًَىيوعوُ ؿاواّ يًَبعىكؿٕ يعُػىؿا بهعات و بايعُػِ        ّ يُنَُ ميَـَكِؤيِ بىوبًَت يُتُْـكوهعو
 بـات..ػُوو ػؤكاى و ثؤًانِ  و تُواويٍ بُباكّ تُْـكوهوِ

يُ ؿاواّ يًَبىكؿِْ يُػىؿا نلؿووَو ُٖك ثُْاّ بعؤ ثعُكوَكؿطاكّ    ؿياكَ "هىيُضيإ"يٍ ؿواّ ُٓو ُْػؤًِ
  (2)ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   (1)ڻ  ڻبلؿووَ، وَى ػىؿاَ يُّ باكَيُوَ ةُكَىويُ: ط

 . 35-34ص/ص...ھ  ھ  ھ  ھ     ے
 

 خودا بة "ضوهةمياْ"ى بةخػيوةئةو ُيعٌةتة تايبةتياُةى كة 
 )با( و )جن( لةخزمةت سولةميان دا: 

ًَبعىكؿِْ يعُػىؿا نعلؿ يُهعُك نَُوُكػعَُِ ْىاْعـِْ بُكاَبعُك          "هىيُضيإ" يُطُأل ُٓوَؿا نعُ ؿاواّ ي
 نلؿ َىيةو و هاَاًَْهِ وَٖاّ ثَِ تُْـكوهوِ و دُهوُّ، يَُُٖإ ناتـا ْنايُنِ تليٌِ نلؿو ؿاواّ زيَ

ُ ُٖكطًن بًُٖض نُهًَهِ تلّ ُْبُػٌعًبًَت، ػعىؿاَ ؿووععاو ثاكِاْعُوَّ طريانعلؿ و ٓعُّ       ببُػًٌَت ن
 ْعًُُتاُّْ ث  بُػٌِ: 

يُنُّ: قىؿكَت و ؿَهُآلتِ يُهُك )با( ث بُػٌِ و )با(ّ بؤ بُيـَهت نلؿ نُ بُةعُكَاِْ "هعىيُضيإ"   
 ػؤّ بلِوات بؤ ُٓو ًىيَُّٓ ؿَيُويَت. 

ِ (3)ددٔ ٚ غدٝاطني  لؿٕ )توؼري(ّ )دعٔ( و نؤَُيةعُّ )  ؿووَّ: كِاّ نلؿٕ و بُيـَهت ن ؿا بعؤ   ( يُػنَعُت
كِاثُكِاْـِْ ُْٓـ ناكوباكيَهِ طلْ  نُ ُْٖـيَهًإ وَهواّ بًٓاهعامِّ نؤًعو و قعُآلّ ثوعُو بعىوٕ و،      

 ِ ّ ؿَكيانعإ بعُناكًَٖٓاوَ تعانى طُوٖعُكو بعُكؿّ بعُْلؾ و ؿوكِو        ُْٖـيَهًًٌاِْ بؤ ٓىوُْ ًَْى قعىوآلي
ؿَكبًَٓٔ، ػىؿا يَُُٖإ ناتـا دٓؤنُ ب باوَكَِناًٌِْ ػوعوبىوَ فيَلؿَهعُآلت و نعؤْرتؤيةِ     َُكداِْ بؤ

 ُٓويٍ َُٖىوياِْ ؿَبُهوُوَ بؤ بُكطلتٔ يًُُكِو ػلاثُيإ.  "هىيُضيإ"عُوَو
ويَلِاّ َُٖىو ُّٓ َىيةو و ؿَهُآلتاَُْ نُ ػىؿا بؤ "هىيُضيإ"ّ كِيَو ػووبىو، َاةِ ُٓوًَِ ثع ؿابىو  

َمووّ ػؤّ ُٖيةوىنُوت و كَِةواكيإ ثًَىَ بهات و بًُِ ُٖك نُهًَهِ تليٌعِ يَّبعـا يعإ يُٖعُك     بُٓاك
 ُْؿات..نُهًَهِ بطليَوُوَو بًُِ نُهِ زيَ 

يُطُأل َُٖىو َُٓاَُْ ؿا ثًُو ثايُيُنِ بُكميٌِ يُالّ ػىؿا يُؿًْاؿا ُٖبىو، يُكِؤفّ ؿوايٌـا باًرتئ 

                                                 
 
 واتُ تاقًًُإ نلؿَوَ. (فتٓا: 1)
 واتُ طُكِايُوَ بؤ هُك تُْـكوهوّى بايُؾ ؿإ بُباكّ تُْـكوهوِّ دُهوُّ. ( أْاب: 2)
 يُنإ ؿا بُواتاّ )دٔ(و ُٖك َُػًىوقًَهِ ياػًًٍ ٖاتىوَ.  يُُْٖـيَو َاْاّ كِاظُنلاوّ ًَْى ةُكُْٖطُ عُكَبِٜإ )غٝطإ(  ،)غٝاطني( وًُّ(3)
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 نُ بًُُٖوُ، ُٖكوَى ػىؿا ةُكَىويُ:ثاؿاًت و ًىيَِٓ سُواُْوَّ ُٖيُ 
﮸    ﮹  ﮺      ﮻   ﮼  ﮽ ﮾   ﮿  ﯀    ﮷ھ  ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶ط

       (3)    (2)                   (1)﯁  

 . 43-35ص/صۈ   ۈ     (6)ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  (5)    ڭ  (4)  
تلؿا بًًَُىَيُنِ طلْ  تل باهِ ٓؤًُْتِ بُيـَهت نلؿِْ )با( بؤ هىيُضيإ ؿَنات قىكٓإ يُدًَطُيُنِ 

  ِ يعُوَ تعا ػؤكٓعاوابىِْ تانعُ كِؤفَيعو( نعىكت نلؿؤتعُوَو         نُ كِيَطُّ يُى َاْطِ بؤ َعاوَّ )يُبعُياْ
 هُةُكّ ث نلؿوَ.بُةُكَاِْ )هىيُضيإ( ػؤّ بؤ نىآّ بًُويَت طىاهوىويُتًُّوَو 

فطاكّ ُّٓ هُؿََُّ ًَُُٓؿا ًَٖٓـَ ةُكيب ًُّْو َلؤظ َُٓلِؤ ماْووِ بعؤ هعُةُكّ   ُّٓ َُهُيُيٍ يُكِؤ
ؿووكيٍ بُيـَهت نلؿووَو يُكِآّ ؿآًَٖإ و ؿكوهعت نلؿْعِ ةلِؤنعُوَ يَُاوَيعُنِ نعُّ ؿا يَُوعُكّ       

 ؿًْاوَ بؤ ُٓو هُكّ ؿًََٓت، دطُ يُ ؿآًَٖاِْ ُٓو َىوًُناُّْ نُ َلؤظ ث يإ طُيٌوُ هُكَاْ .
ٖا قىكٓإ باهِ ُٓوََ ؿَطًَلِيَوُوَ نُ ػىؿا ناًْاويَهِ يُمَوّ بعؤ )هعىيُضيإ( تعُكػإ نعلؿووَو     ُٖكوَ

ؿا بُةُكَاِْ ػىؿاو بعؤ ٖعُك    دطُ يُبُيـَهت نلؿِْ)دٔ( يُبُكؿَهوِ .َوِ تىاوَّ يًَىَ ُٖيةكىآلوَ..
ٓاِْ ةعُكَاِْ ػعىؿا   ناكيَو ويووبًَوِ. ُٖك نُهًَهًٍ يُ )دٔ(و ػُيةهاِْ بُكؿَهوِ كِوويإ يُبُد ًَٖ

ِ     طىيَلِايُيةِ :وَكطًَلِابًَت )واتُ ؿا ؿَياةاتعُ ْعاو    ّ )هىيُضيإ(يإ ُْنلؿبًَت( ٓعُوا ػعىؿا يعُكِؤفّ ؿوايع
ٓاطلَبًةًَوُؿاكَنُّ ؿؤمَػُوَ. بًَطىَإ ُٓو )دِٓ(ياُْ يُهُك ػىاهوِ )هىيُضيإ( َُٖىو دؤكَ ناكيَهِ 

ثُكهوطُو نؤًو و تُالكو، ؿاتآًًِ ثُيهُكو، نًٌَاِْ ويَٓعُّ  بًٓاهاميًإ ُٓزلاّ ؿَؿا وَى بًٓات ْاِْ 
ٓافَيةِ ؿكِْـَو بايةٓـََ، دطُ يُ ؿكوهت نلؿِْ ُْٓـ قاثًَو بعؤ ػعؤكاى وَى سعُومَ طعُوكَنإ و ٓعُْـ      

 قابًَُُيُنًٍ بؤ ًٌَٓت يًَٓإ نُيُبُك طُوكَيِ و باكهوايًإ ُْؿَدىوآلٕ.
نعُ بعُ بَُٓايةعُو ْعُوَناِْ )ؿاوؿ(ّ بُػٌعًبىو ؿاواّ       ،ُػىؿاّ َُمٕ ؿواّ باهعهلؿِْ ٓعُّ ًْعُُتاْع   

ّ ػىؿاتإ بهعُٕ و   يإ ؿَةُكَىيَت: )ُّٓ ػًًَةِ )ؿاوؿ( ُٖك طىيَلِايُيةِ ؿَنات و ثَِ هىثاهطىماكيًإ زيَ
 يُنوإ يُهُك ُٓو َُٖىو ًْعُُتُّ ث ّ بُػًٌىٕ(.. و هىثاهطىماكّ بًجُكهذي وَى ًىنلاُْبقيَلّ

ے  ے    ۓ  ۓ     ﮲ ﮳     (8)  ھھ  ھ  ھ  (7)ہ   ہڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہط

                                                 
 
ُْت باّ بًَُٖنو تُْا :نلؿووَ، واتُ زخدا٤( واتُ ننو ًَٖىاَ و كِاّ نلاو،.. ػىؿا يًَلَؿا وَهفِ َُٖىو دؤكَ)با(يُنِ  بُ ُْكّ و ًَٖىاَ )زخا٤:  (1)

 "هىيُضيإ"ّ ػؤَ و ٓاهإ نلؿووَ.  ػؤنلؿؤتُوَو بؤ طُكؿَيىويًٌِ هىوى و يُهُك
 : بُمزلريو ثًَىَْـ بُهرتاوُْوَ بًًَُىَيُى ُٖكيُنُو بُوّ ؿًُّوَ بُهرتابًَوُوَو َُٖىويإ بُيُى مزلريَ ثًَىَْـ نلابٔ. ( َكسْني2)
 ، مزلري(. َ، واتُ )ثًَىَْـ-ُفـ-نؤ)طيع(ّ( أؾفاد: 3)
 بُٓاكَمووّ ػؤت بًُِ ُٖك نُهًَهِ يَّبـَ. ( فآَٔ: 4)
 بُٓاكَمووّ ػؤت يُُٖك نُهًَهِ بطلَوَو ُْيـَيت ث ّ طُك ًايووُّ ًُّْ. أَطو:  (5)
 واتُ )ْنيو ػلاوَ يًَُإ و بُكِيَنَ(. ( يصيف٢: 6)
 واتُ )تىاْـووَاُْتُوَ(. ( اضًٓا: 7)
 واتُ )َى(( ايكطس: 8)
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﮽     ﮾  ﮿   ﯀   ﯁              (1)﮷  ﮸  ﮶﮳    ﮴    ﮵ ﮻    ﮼  ﮹    ﮺ 

  ڭ              (6)    (5)               (4)  (3)      (2)

 . 13-12سبأ/ص ڭ   ڭ
 :-سولةميان-ئةسثةكانى

نُٖعُيبىوٕ و نعُداكوباك ؿَخيوعوُٓ     ،ُٓو ُٓهعجُ كَِهعُْاُْ بعىو   -إهىيُضي-ًْعُُتًَهِ ؿيهُّ ػىؿا بؤ
 .بُكٓاوّ ػؤّ..

كِؤفيَهًإ )هىيُضيإ( ؿاوا يُ ناكطىماكاِْ ؿَنات نَُُٖىو ُٓهجُناِْ بعؤ بًَٗٓٓعُ بُكؿَهعوِ. دعا نعُ      
َيةًَت: نلؿُْوَ ؿ و ًاْامّ ؿَياًَْٗٓٔ كِوو يُو نُهاُّْ ٓىاكؿَوكّ ػؤّ ؿَنات و بُمَاِْ هىثاهطىماكّ

)َٔ بؤيُ ُّٓ دُيةُبُ ُٓهجُّ ػؤَ ؿَويَت تانى ياؿو ميهلّ ػىؿايإ ث  بهَُُوَو ؿيٓعِ ػىؿايعإ ثع     
 يُ(. بُكم كِاطلّ، ٓىْهُ َٔ يُثًَٓاوّ ؿًْاؿا ػؤًِ ْاوئَ و بؤ ؿَويةَُُْـّ و هاَاْـاكّ ِْ

تانى يُبُكٓاوإ َُْإ، بُآلّ ؿا كِؤًذي  ثاًإ ؿَهت نلا بُ ثًٌاْـاِْ ُٓهجُنإ و َُٖىويإ بُ بُكؿََِ
ّ بؤ ؿيوِٓ ُٓهجُنإ ؿاَُْلنايُوَ، بعُيةهى بعؤ دعاكّ ؿووََعًٍ      )هىيُضيإ( بُوََ طلِّ ػؤًُويووِ

ؿا بًَٗٓليَُٓوَ، ُّٓ داكَيإ )هعىيُضيإ( ميعاتل يُُٓهعجُنإ ْنيعو      ؿا نُ ُٓهجُنإ بُ بُكؿََِ ةُكَاِْ
 آو قآًإ ؿا ؿًََٖٓا.بؤوَوَ ؿَيالواْـُْوَو ؿَهوِ بٌَُ و هُكو طى

 -ُّٓ ناكََ بؤ ُْٓـ َُبُهوًَو بىَ، وَى:
▪   ُ بىوْعُوَّ   بعُكَْطاك  بؤ بايُؾ ثًَـاِْ تُواويإ يُبُك ُٓوَّ يُو هُكؿََُؿا طُوكَتلئ ٓاَلِام بعىوَ يع

 ؿوفَٓإ ؿا. 
كّ هًاهعِ و  نُ مؤك بايُػِ بُ كِيَو ػووِٓ ناكوبعا  ،ؿا وا ؿَكؿَنُويَت يُّ ُٖيةى و نُوتُّ هىيُضيإ ▪

 ؿَويةُت ؿاوَو مؤكبُّ ناكَناًٌِْ ُٖك ػؤّ كِاهوُوػؤ ُٓزلاَِ ؿاوٕ. 
ِ    ؿياكيٌُ وا ▪  ُٓو ػؤّ ماْاتل بىوَ يُنُهاِْ ؿّ يُبىاكّ مآًِْ باكوؿؤػِ ُٓهعح و ػعُوَ و ُْػؤًع

ت عُّ ُٓهجُناًٍْ ويووىيُتِ ٓاطاؿاكّ باكوؿؤػِ تُْـكوهوًإ بًَ)اضدتعساض( يُناًْإ. بُو ثًٌإ ؿإ 
 و بًإ ثٌهًَٓت تا ٓاػؤ ًٖض ًٌْاُْيُنِ ُْػؤًًًإ ثًَىَيُ؟!

 -ؿا ػىؿا ةُكَىويُ:-هىيُضيإؿَكباكَّ ُّٓ ُٓهجاَُْ يُٓريؤنِ 
ڑ    (8)ژ  (7)ڍ     ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ڍڇ  ڇ  ڇچ  چ  ڇط

                                                 
 
 واتُ )البـات(( ٜصغ: 1)
 نؤّ وًُّ ) ًَشلاب(َ ويًَلَؿا َُبُهت يُ نؤًو و تُالك، يإ يُثُكهوطُ، يإ يًٌُْوطُيُ. ( ضبازٜب: 2)
 نؤّ )دفٔ(عُو بُو قاثُ ؿَوتليَت نُ ػىاكؿِْ تًاؿاؿَْليَت. ( دفإ: 3)
 واتُ ) وَى سُومَ طُوكَنإ( ( نازبٛاب: 4)
 كؿاثؤًلاوَ ؿَطىتليَت نُ ًٌَٓوِ تًا زيَ ؿَْليَت. نؤّ )قـك(َو بُو َُزلُيةُ هُ( قدٚز: 5)
 واتُ دًَطريو ُْدىوآلو. ( زاضٝات: 6)
 يُ يُُٓهجـا.  بُو دؤكَ ُٓهجُ ؿَطىتليَت نُ ؿَهوًَهِ ؿَػاتُ هُك ث ّ )بُه داك( بؤ ُٖهوإ، ََُُٓ يًٌُْاُْناِْ كَِهُِْ( ايؿافٓات: 7)
 ُ بُػًَلايِ ؿَكِؤٕ و ُْٖطاوّ ؿكيَق ؿًََْٔ. بُو ُٓهجُ تًقكَِواُْ ؿَوتليَت ن( ازبٝاد: 8)
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ڱ    (3)ڱ  ڱگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  (2)گ  گ  گ    (1)ڑ  ک     ک  ک  ک

 . 33-33ص/صں  ں

                                                 
 
يًَلَؿا َُبُهت يُوًُّ )ػًَل( ُٓهجُناُْ، )عُكَب( يُنؤٕ ؿا ُٓهجًإ بُوًُّ )ػًَل( ْاو ؿَبلؿ و)ػًَل(يًٌإ بؤ َاأل و هعاَإ بعُناك   ( اشبدري:  1)

 ؿًََٖٓا. واتُ ػىؿّ )ػًَل(يإ بَُاأل و هاَإ ْاوؿَبلؿ.
واتُ: )ؿيةِ ثلِ بىوَ يُػؤًُويووِّ دؤكَ باوَكِو ػًَلػىامًُّى نُ يُ ميهلو ياؿنلؿْعُوَّ ثُكوَكؿطاكَعُوَ   (: ذنس زبٞاسببت سب اشبري عٔ ( )2)

 هُكٓاوَّ طلتىوَ، ٓىْهُ ُّٓ ُٓهجاُْ ٓاَلِامّ ػًَلو ٓانُٕ يُدًٗاؿّ كِآّ ػىاؿا(.
اى و تًُْاّ ػؤَ بىيَت، ػؤ ُٓطُك ُٖك ًوًَهًٌِ يُؿًْاؿا ػؤَ بىيَت ََُُٓ واُْيُنُ بؤ َلؤظِ باوَكِؿاك ؿَكباكَّ ُٓوَّ ؿَبًَت تُْٗا ػىؿاّ ت

َ بًَعت  ؿَبًَت يُثًَٓاوّ ػىاؿا ػؤًِّ بىيَت، ٓىْهُ ؿَبًعَوُ ٖؤّ بُياؿًَٖٓاُْوَّ ػىؿاو هىثاههلؿِْ، ُٖكوَٖا ؿَبًَت كقِ يَُُٖىو ُٓو ًواُْ
 نُيُكِآّ كِاهوِ ػىؿاّ الؿَؿَٕ. 

 ث نلؿ. واّ زيَ نلؿ، ؿَهوِ ( طفل: 3)
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 بةندى ضوارةم
 "((بهء" ضة))"ضوهةمياْ" و غاذُى 

ْاَُيُى يُ "هىيُضيإ"َوَ بؤ  -طفوىطؤيُى يًَُْىإ )ثُثى( و "هىيُضيإ"ؿا  - ٤"ًََُُنُتِ "هُبُ )
 -تُػت و تاكادِ بُيةكًى" يُبُكؿَّ "هىيُضيإ"ؿا  -وَآلَِ "بُيةكًى" بؤ ْاَُنُّ "هىيُضيإ"  -"بُيكًى" 

 (نؤِٓ ؿوايِّ "هىيُضيإ"  -"بُيةكًى" يُنؤًهِ "هىيُضيإ"  -و تاكادِ ػؤّ ؿَْاهًَوُوَ  "بُيةكًى" تُػت
 

 "بهءًةًوةكةتى " ضة
يعُنِ   (َوَ، ثًَىيووُ ُْٓـ ماًْاك٤ٍّ ُٓوَّ بًُٔٓ ًَْى بُهُكٖاتِ "هىيُضيإ" يُطُأل )ًافِْ هُبًَُث

 غُيُٓ كِوو.  "٤"هُبُطٌوِ ؿَكباكَّ ًآًٌِْ )ًََُُنُت(ّ 
 ؾدٓعا٤( ػانًَهُ يُ)يَُُٕ( و ًاكّ )َُٓلَب(ّ تًَـا بىوَو ؿووكّ ًَْىإ ُّٓ ًعاكَو ًعاكّ )   "٤هُبُ"

ٓىْهُ ًعىيَِٓ ًٌْعوُد     ،ْاوبلاوَ "٤بُ "هُبَُاوَّ ه  كِؤف يُ كِؤيٌوِٓ ثًاؿَيُ. ُّٓ ػانَُ بؤيُ 
( بىوَ، ُّٓ ثًاوَ ٕسطاقُ-ّ نىكِّ -يُعلوب-ّ نىكِّ -يًُذىب-بىوِْ نىكِو ُْوَناِْ )هُبُِٓ نىكِّ 

ْلاوَ ٓىْهُ يُنُّ نُي بىَ يُثاؿًاياِْ ععُكَب   نىكِّ يًُذىب( بؤيُ ُٓو ْاوَّ زيَ "٤ّ"هُبُ:)واتُ
 ًَٖٓاوٕ.و بؤ يَُُِْ (1)نُ ؿيٌ و نؤيًُّ كِاطلتىوَ

ّ بًٓعات  (2)بُكبُهت)هعـ(ّ )َعُٓلَب(   "و٤"هُبُُْٖـيَو يًََُقووْىوهإ ؿَيةًَٔ: )ُّٓ ثاؿًايُ ًاكّ 
ناتًَو: بُكبُهوُنُّ )َُٓلَب(يٍ بُٖؤّ الةاوَ تىْـَنُوَ ُٖيةٔىوَو ُٖكَهِ ًَٖٓاوَ، ػعُيةهِ   ْاوَ(.

ُٓو ْاوُٓيُ بُْاوُٓناِْ تعلّ وآلت ؿا بووبىوُْتعُوَو ٖعُك ٖؤمَيعو كِووّ نلؿؤتعُ اليعُى. )ععُكَب(        
ُيًَهِ ثُكتعُوامَو  ثُْـيَهًإ ؿآًَٖاوَو بؤ ٖعُك طع   "٤"هُبُؿَكباكَّ ُٓو ثُكتُوامَبىوُّْ ؿاًٌْوىاِْ 

 .(3)ثُكتُوامَبىوٕ()ُٓو ًًًَُتُ : واتُ ذٖب ايكّٛ أٜدٟ ضبأ( ٜإ )اٜادٟ ضبأ(،يًَو ؿابلِاو ؿَيةًَٔ: )
ُ يُنوًَبِ )ايعٗعـ ايكعـيِ(ؿا ْعاوّ ْاوٓعُنُ بعُ       ٖعاتىوَو هعُْوُكيَهِ بامكطعاًًٍْ بعىوَو،      "٤"ًعُب

بامكطاًًْعإ نعلؿووَ، ٖعُكوَٖا بُهعاَاِْ مؤكو      يُناْـا هُوؿاو َاَُيةُّ بامكطاُْناًْإ يُطُأل عًرباِْ
 .(4)ْاهلاوَؿا  ودىؿّ ٓايةوىوٕ تًاّ

ُ اوَتُوَ طىايُ ًافِْ ُٖك يُ )عٗـ ايكـيِ( )يُتُوكات(ؿا ُٓو ٓريؤنُيإ وا طًَلِ بُنُفاوَيعُنِ   "٤"هعُب
وًرتّ يُ )بؤٕ  ؿا باكّ ُْٓـئ مؤك طُوكَوَ هُكؿاِْ )هىيُضيإ(ّ يُ )ٓؤكًُيًِ( نلؿووَو يُو نُفاوَيُّ

ًٌةِوبُكاَُ(و  ؿا بعلؿووَو نلؿووْعِ بعُ ؿيعاكّ بعؤ )هعىيُضيإ(و ًعافِْ         يُطُأل ػؤّ (5)بُْلؾ( )ميَلِو ػ

                                                 
 
 ( َعذِ ايبًدإ: يٝاقٛت. 1)
 ( تأزٜذ ايعسب قبٌ األضالّ يًدنتٛز دٛاد ع2ًٞ)
 ( َعذِ ايبًدإ يٝاقٛت. 3)
 (. 13اآل١ٜ) _( 38األؾشاح ) _(22اآل١ٜ) _(27األؾشاح) _( سصقٝاٍ 4)
 (. 2(، اآل١ٜ )10( ضفس املًٛى ايجايح، االؾشاح )5)
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 ؿَبُٕ. ْاو (1))َاقد٠(( ب٤ُهُبُ)ًُبُٓٔ واتُ: 
بًَطىَإ قىكٓاِْ ثريؤميٍ بُ ًًَىَيُنِ نىكت و ثًَىيوت ٓريؤنِ هُكؿاُْنُّ ًافِْ )هُبُِٓ( بؤ الّ 

اويُٓتُوَ ب  ُٓوَّ ْاوّ )ًافُْنُ(ّ ؿياكّ نلؿبَت، بُآلّ تُةوريناكاِْ قىكٓإ ؿَيةًَٔ ( بؤ طًَلِ)هىيُضيإ
  (2) يُنإ(. ْاوّ )بُيةكًى(بىوَو يُنًَو بىوَ يُنٔاِْ)تىببُعِ

 
 و )ضوهةمياْ(دا-ثةثو-طفتوطؤيةن هةُيَواْ

يُنًَو يُواَُْ  بُػًٌبىو-ُضيإهىي-بُيَُُوثًٍَ باهِ ُٓوََإ نلؿ نُ ػىؿا ُْٓـ بُٖلَيُنِ طلْطِ 
تىاْاّ تًَطُيٌذي يُ مَاِْ بايةٓـَ بىو. بايةٓـَّ )ثُثى(يٍ يُنًَو بىو يُو طًاًُْبُكاُّْ نعُ )هعىيُضيإ(   

 ّ ػؤيإ ؿَيـواْـٕ.  يُالّ ػؤّ بُػًَىّ ؿَنلؿٕ و بُمَاِْ تايبُتِ
يـؤميوُوَو ٓاهُواكيَهًٌِ بُؿّ ْانات، ؿا ؿَطُكِيَت، بُآلّ ْا كِؤفيَهًإ )هىيُضيإ( بُؿواّ )ثُثى(عُنُّ

يًَُْى بايةٓـَنإ ؿا ْابًِٓ؟ تؤ بًة ّ بعُي   (3)(ٖدٖدؿَنات و ؿَيةًَت: )ُٓكآ بؤِٓ َُٓلِؤ ثُثى) بؤيُ ٖاواك
تًُْا يُّ ناتُؿا بنك بىوبًَت نُ َٔ ُٖوايةِ ؿَثلهِ؟ يإ يعُمووَوَ بعنكَو َعٔ ُٖهعوِ بعُ ْاؿيعاكبىوِْ       

 ؿَبًَت؟(.بُب  ٓاطاؿاكبىوِْ َٔ بنك ُْنلؿووَ؟ ُّٓ باًُ ٓؤٕ 
ؿا هناّ )ثُثى(عُنُ بـات بعُو ًعًَىَيُّ    ؿا تىوكََِ بىو بىو و بلِياكّ )هىيُضيإ( يُطُأل ُٓو ثلهًاكاُّْ

طُوكَبًَت هعُكّ   طُك طىْاُٖنُّنُ يُثُكَِناِْ بربِيَت ياػىؿ يُ قُةُهًَهـا بُْـّ بهات، يإ تُْاُْت 
ثاهاويَهِ ًًاوّ ُٖبًَت وبُيةطُّ ثًَىيوت يُهُك ٖؤّ ؿياكْعُبىوِْ غاتعُ كِوو   بربِيَت، بُآلّ طُك )ثُثى( 

 ؿَبىوكيَت.ّ  ُٓوا زيَ
ُْٓـ هاتًَهِ نُّ طُكِايُوَ بؤ الّ )هعىيُضيإ(و ٖعؤّ    َاوَّ بنكبىوِْ بايةٓـَنَُ ًَٖٓـَّ ُْبلؿو ؿواّ

ؿَهعت نعُوتىوَ نعُ     َيعُنِ ْعاَؤ  كِاطُياْـو طىتِ: )بًَطىَإ َٔ ماًْاكيِ يُهُك ؿياكؿ ؿياكُْبىوِْ ث 
ًٌَٖوا تؤ ًِٖٔ يُباكَوَ ْاماًْت. ُّٓ دعاكََ وا ٖعُوايةًَهِ كِاهعت و تعُواوّ ؿَكبعاكَّ )ًََُُنعُتِ       

بُكِاهوِ يُوآ ؿيوِ ٓاةلَتًَعو سعىنُِ ٓعُو ًََُُنُتعُ ؿَنعات و ثاؿًعاياُْو        .بؤ ًَٖٓاويت.. (٤هُبُ
 ُ آلتـاكيَوًُّو يعُْامو ًْعُعُت ؿا ؿَفّ، ٖعُكوَٖا    ػاوَِْ َُٖىو دؤكَ ًَٖنو ٓاَلِاميَهِ دُْطّى ؿَهع

تُػت )علَ(يَهِ طُوكَّ ُٖيُو بُطُوُٖكو َلواكّ بؤّ كِاميَٓلاوَتُوَ، دا هُكَكِاّ ُٓوَّ نُ ػىؿا ُٓو 
ْعُْاوَ   َُٖىو ًْعُُتاُّْ بُيًٌَاو بُهُك ػُيةهِ ُٓو ًََُُنُتُؿا كًِوىوَ، نُِٓ ًٌَٖوا ؿاًْإ بُوَؿا

ُُت و بُػٌٌِ ػىؿايُو تُْاُْت باوَكِيإ بُػىؿاَ ًَُْٖٓاوَو ْايجُكهعذي، بعُيةهى   نُ ُٓوَ َُٖىوّ ًْع
ّ بؤ ؿَبُٕ. ؿياكَ ًعُيواًٍْ ةليعىّ ؿاوٕ وؿيةًعاِْ     يُدًاتِ ُٓوَ)ػؤك( ؿَثُكهذي و نلِْىوًِ بُْـايُتِ

                                                 
 
 . 104(د ف2دٛاد عًٞ(. )ز( تأزٜذ ايعسب قبٌ األضالّ يًدنتٛز )1)
سًُُكّ(ّ ثاؿًاّ يَُُُْوَ ؿاٖاتىوَ، ػُيةهِ)َُنهعُ(  ٣ -أبٛ َندِسب ْامْاوّ ثاؿًاطُوكَناِْ )يَُُٕ(بىوَٕ، ُّٓ وًُيَُ يُْاوّ)( تىببُ ( )2)

 ًًٓإ بُهُكٖات. )وَكطًَلِ(. )أبٛ َنسب( ٓاى ؿَمأْ نُ ُٓو طُيُّ
يةًَٔ: ُّٓ بايةٓـَيُ ؿَْىنًَهِ باكيو و ؿكيَقّ ُٖيُو ثؤثُٓيعُى بُهعُكيُوَيُو يُباكهعوايِ نؤتلؿايعُو     بُنىكؿّ )ثُثىوهًًَُاْهُ(ّ ث ؿَ( ٖدٖد: 3)

 ثُكِيَهِ ػُت ػُت و كَِْطًِٓ ُٖيُ. )وَكطًَلِ(.
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وِٓ ػىؿاّ تاى يُهُك كِآّ كِاهت و كَِوإ الؿاوَ. ُٓواًٍْ كِيَُٓىوِْ ُْنلاوٕ بؤ هُك كِآّ كِاهت و ثُكه
و تًُْا. ُٓوإ ًُيوإ طىَلِاّ نلؿووٕ و ؿووكّ ػووىوُْوَ يُ هىفؿَبلؿٕ بؤ ُٓو ػىؿايُّ نُ ٖعُك ٓعُو   
ًايووُّ ثُكهوُٓو ُٖك ػىؿاًُ ؿَماًَْت ض كِووَنًَو يُْاػِ مَوّـا سًُعاكؿكاوَو ض طُزلًُٓيعُنِ بعؤ    

ًْاميَعو يعُؿأل و    ، ُٖك ػؤيًٌِ ؿَماًَْعت ض كِامو ػُيةهِ تًَـايُو، باكاًٍْ يُٓامساُْوَ ؿًََْليَوُ ػىاكَوَو
ًًًَٓعإ ٓاطعاؿاكَ. بًَذطعُ يعُّ ػىؿايعَُ ٖعًض         ؿَكووِْ ػُيةهِ ؿايُو يَُُٖىو نلؿاكيَهِ ٓاًعهلاو ْٗ

 عُ(.ايعظِٝ()ايعسؽ يُو ػاوَِْ تُػوِ طُوكَ ثُكهرتاويَهِ ؿّ ِْ
ُنُتُ ث ّ طىت: )ًَُُٓ يُو َُهُيُيُ ناتًَو )ثُثى( قوُناِْ تُواونلؿ. )هىيُضيإ( ؿَكباكَّ ُٓو ًََُ

ّ قوُناْت ؿا ؿَٓري و ؿَبًَت بؤَإ كِووٕ بًَوُوَ نُ ؿاػعؤ تعؤ كِاهعت     ؿَنؤيةًُٓوَو بُؿواّ باكّ كِاهوِ
ًًَت يُّ وتاُْت ؿا يإ يُ ؿكؤمْاًْت، سعىنِ ؿاًٌْعُإ بُهعُكتا بعُطىَيلَّ ٓعُو سُقًكُتاُْيعُ نعُ         ؿَية

 ..ؿَبًَوُوَ(.يَُُوال بؤَإ كِووٕ 
ُّٓ طفت و طؤيُّ ثًٌَىوّ ًَْىإ )هىيُضيإ( و )ثُثى(َنُّ، ًًهاكّ ُّٓ ٓايُتاْعُّ الّ ػىاكَوَيعُ نعُ    

 ُٓو بًُُّ بُهُكٖاتُنُ ؿَطًَلِيوُوَو ػىؿا تًاياْـا ةُكَىويُ:
ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ     ط

     (2)ىئ  ىئ  ىئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ    (1)وئ   وئ  ۇئ  ۇئ

ڀ  ڀ    (3)ٱ    ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀی  ی    ی  ی  جئ  حئ   

ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      (4)ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ        (5)ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ            ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

ڑ        ک    چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ    ڇ       ڍ  ڍ  ڌ   ڌ    ڎ  ڈ  ژ   ژ  ڑ
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 واتُ )بُبُيةطُيُنِ كِووٕ و ٓاًهلاوَ(. ( بطًطإ َبني: 1)
  واتُ ُٓوَّ تؤ ُْتناًْىَ َٔ ماًْىَُ.( أسطت مبا مل ذبط ب٘: 2)
 . ّ ثاؿًا، تُػت و هُنؤّ ةُكَاْلَِوايِ واتُ نىكهِ( عسؽ: 3)
 يُنإ( ُْٓـ يًَهؤيةًُٓوَيُنِ ماْووِ ) ُٓوإ هىفؿَيإ بؤ )ػؤك( ؿَبلؿ(. هُباكَت بُ سايةُتِ )ػؤكثُكهوِٓ هُبُِٓ :واتُ( ٜطذدٕٚ يًػُظ: 4)

ُ ) يُنإ ْاويإ و يُو ػىاوَْـاُّْ هُبُِّٓ ُٓو سايةُتُيإ هُغياْـووَ، وَى ؿَكنُوتىوَ ُْٖـيَ ّ ْىيٍَ كِاهوِ ٘ عع و ) ًٖعبى(و  (ٚ )٥ًُٝٝكد٘( كثتد
ك( ْاهلاوَو بُ ػىاوَْـّ بُكَنُت و ثًت و ةُكِ ؿاْلاوَ، ثت٘ك(يٍ نىكِّ ػؤك بىوَ، ػؤكيٍ بُ )ؿايهِ عُثت٘بىوَ، )عُ )ذات بٛعدإ(و ذات محِٝ()

يٍ َاْاّ )ذات بٛعدإ(ٓاويَهِ ًَٖذطاك طُكّ ؿَٓٔ،  ٌهُنإ، ُٓو تًٌهاُّْ نُ يُبىوَ، واتُ ػاوَِْ تً ) ذات األغع١(٣يٍ َاْاّ )ذات محِٝ(
ًَبِ)تع كيؽ ايععلب قبعٌ         نُ يُمَوّ ،َاوَيُنِ ؿووكّ ُٖيُ، َُبُهت يُوََ ُٓو ػؤكَيُ يُوَ ؿووكَ، بؤ ماًْاكّ ميعاتل يعُّ باكَيعُوَ بِلواْعُ نو

ّ ؿيَليٓعِ   يُّ ًَْى قىكٓاًٍْ( بُيةطُيُنِ ماْووِ ) ُّٓ باهُ ًََقوويِ :. ََُُٓ واتُبُكطِ ؿووَّ و بُكطِ ثًَٓذُّ-ّ ؿنوؤك دىاؿ عًٌ-االهالّ
 الّ ػُيةهِ ُْماْلاوٕ.  نُ يُ ،ياُّْ ؿَكػووِٓ ُٓو كِاهوِ و ؿًََٓوُ ثاأل َُٖىو ُٓو َىعذًناُّْ تل يُ قىكٓاُْ
 واتُ ) طُزلًُٓ(و ) كِووَى و ًَٓٓلاوَنإ(ّ مَوّ. اشبب٤:  (5)
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 ُاًةيةن هة"ضوهةمياْ"ةوة بؤ " بةهَقيظ"
"هىيُضيإ" بؤ ؿَكػووِٓ ُٓو سُقًكُتُّ نُ )ثُثى( ٓاًهلاّ نلؿ، ْاَُيُنِ ثع ؿاو ةعُكَاِْ ثع نلؿ    

ؿاواًِ يٌَ نعلؿ يُْنيهعُوَ ٓعاوؿيَليِ ٓعُو فْعُو       "،٤هُبُ"بُيةكًى"ّ ًافِْ "ةلِآّ ؿاتُ بُكؿَهوِ 
 بهات و طىآيإ زيَ بطليَت و بناًَْت ٓاػؤ ِٓ ؿَيةًَٔ و ض وَآلًََهًإ بؤ ْاَُنُّ ُٖيُ. طُيُنًُِ 

 "٤هُبُ")ثُثى( بؤ د بُد طُياْـِْ ُّٓ ةُكَاُْ ْاَُنُّ "هىيُضيإ"ّ ُٖيةطلت و بُكَو ًََُُنُتِ 
  ّ يعُوَ، ثاًعإ    ةلِّ و ُٖيةًـايُ بُكؿَهوِ )بُيةكًى(. ُٓويٍ ْاَُنُّ ُٖيةطلتُوَو نلؿًّعُوَو ػىيَٓعـ

َُٖىو ثًاو َاقىوآلِْ طُيُنُّى هُكنلؿَناِْ ًََُُنُتِ نؤنلؿَوَو ث ّ طىتٔ: )طُيؤ َٔ ْاَُيُنِ 
. تهايعُ  .يُ )ًا هىيُضيإ(عُوَو بؤ ٖاتىوَو َُُٓ ؿَقُنُيُتِ: )بُْاوّ ػعىؿاّ بُػٌعٓـَّ ًَٗلَبعإ.   

و بُطًإ ػؤتإ تُهًًُِ بُكْاَعُّ   ؿألبًَٓٔ و بُ َُطلٕ، بُيةهى ؿَبًَت باوَكِ يُٓاهت َٔ ػؤتإ بُطُوكَ
 .بهُٕ(..كِاهوِ ػىؿا 

 ّ و  داؿواّ ُٓوَّ "بُيةكًى" ْاَُنُّ بؤ ػىيَٓـُْوَ كِووّ ٓاػاوتِٓ نلؿَ ُٓو نُهاُّْ ٓىاكؿَوكّ ػعؤ
بؤ  كيَطُيُنِؿاواّ كِاويَقو تُطبريّ ؿَكباكَّ ْاوَكؤنِ ُٓو ْاَُيُ يَّـَنلؿٕ و، ث ّ طىتٔ: )طُيؤ ػؤتإ 

و تُطبرييَهِ بؤ بهُٕ، ٓىْهُ بُكِاهوِ َٔ ًٖض سىنًَُو ْاؿَّ و ًٖض ةُكَاًَْهًٍ تُبُِْٓ ْانُّ  ؿأًَْ
 ُْبًَت(.تُْٗا بُثلي و كِاو بلِياكّ ًَٓىَ 

ؿا طىتًععإ: ًَُٓععُ ػععاوَِْ ًَٖنيَهععِ تىْععـو ناكيطععُكو فَععاكَيهِ مؤكيععٔ،   ٓاَععاؿَبىاًٍْ يععُوَآلَِ
بُآلّ ػؤشيإ هُكثٌو نلؿووَ يُ ُٖك ةُكَاًَْهت ؿا نعُ بعُ    بُتُواوَتًًٍ ٓاَاؿَّ دُْ  و نىًواكئ،

 ؿَبري(.ًََُُّٓ ؿَنُيت، ًََُُٓ طىيَلِايُيةِ ُٖك ةُكَاًَْهت 
ک  ط.. يُّ ًَْىإ ثاؿًا فُْنُو طُيُنُضيإ بؤ ؿَطًَلُِْوَ ثلي و كِا ْاوػؤيِ ُٓوُّٓ ٓايُتاُّْ قىكٓاًٍْ 

ڱ  ں       ں  ڻ      ڻ  ڻ     گ    گ     گ  گ      ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲         (1)ڻ          ۀ

﮴    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ ۉ  ۉ    (3)ۅ   ۅ  (2)﮳ 
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)ْاَُيُنِ طلْ (، ) ْاَُيُنِ ثريؤم( بؤيُ بُوًُّ )نليِ( ْاوبلاوَ ٓعىْهُ َعؤكنلاوَ. طىتلاويٌعُ: ًعافُْنُ بؤيعُ وا وَهعفِ       نسِٜ: ( نتاب 1)

 ْاَُنُّ نلؿووَ ٓىْهُ وتُّ ُْكّ و ٓاَؤفطاكيِ يُ ًًَىامّ باْطُوامَنُؿا تًَـابىوَ. 
 يَهِ كِاُْثُكِاْـووَ. ًٖض ةُكَاًَْهِ بُد ُْطُياْـووَ.. ًٖض ناك( قاطع١ اَسّا: 2)
 واتُ ) ٓاَاؿَ ؿَبٔ بؤ ثلي و كِاو كِاويَقنلؿٕ(. ( تػٗدٕٚ: 3)
 واتُ مؤك مؤك ٓاماو بُدُكبُمَو ؿيًَلٕ. ( اٚيٛا بأع غدٜد: 4)
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 وةآلًى "بةهَقيظ" بؤ ُاًةكةى "ضوهةمياْ"
ُو ثلي و كِايُّ "بُيةكًى" يُطُأل هُكإ و ةُكَاْـَناِْ طُيُنُّـا بؤّ ؿَكنُوت نُ طُيُنعُّ  ؿواّ ٓ

بىوُْوَيإ ُٖيُ مياتل يُوَّ سوابًَهِ تل بؤ ْاوَكِؤنِ ْاَُنعُّ "هعىيُضيإ"    َُيًِ دُْ  و كِووبُكِوو
ٓعُزلاَِ طٌعت نًٌَعُو    بهُٕ، بُآلّ ُّٓ ٓاةلَتُ ثاؿًايُ َلؤظًَهِ فيلو تًَطُيٌوىو بىو و بُدًـّ بعؤ  

 تًَهٌهاو،ناكوباكيَهِ ؿَكِواِْ، بؤيُ ويووِ مياُْناِْ دُْطًإ بؤ كِووٕ ناتُوَ، ُْػامسُ يُهُك اليُِْ 
. ُّٓ ثًاو َاقىوآلٕ و ةُكَاْعـَو هعُك يًُعهلاِْ هعىثا.     .يُّ باكَيًُُوَ ث ّ طىتٔ: ُّٓ طُزي ػؤّ.

يإ)الؿآيُنُوَ(ويَلإ و ػعاثىوكّ ؿَنعُٕ و    ،ًاكيَو بًَطىَإ هىثاو يًُهلّ ثاؿًايإ طُك ث بًَُٓٓ ًَْى
يععُى ؿا ؿَؿَٕ و بُتععُواوّ ؿَيٌععًَىيَٓٔ، تُْاْععُت هععىونايُتِ   ٖععَُىو بًٓععاو هععاػوُاًَْهِ بُهععُك 

وب سىكَُتِ بُؿاًٌْوىاُْنًُِ ؿَنُٕ، ػؤ ُٓطُك ُٓواًٍْ )واتُ يًُهلّ هىيُضيإ( كِوبُكِووّ ػؤَعإ  
ئ ٓعُوا ٖعَُإ ناكَهعاشيإ بُهعُكؿَيٓٔ يعُناتًَو ؿا طعُك هعُكنُوٕ        نُيُٓوَو دُْطًإ يُطُألؿا بهعُو 

 ؿا(.بُهُكَإ 
ًَٓٓذا ؿواّ ُّٓ قوُيُ )بُيةكًى( بريوكِاّ ػؤّ يُو باكَيُوَ ؿَكؿَبلِيَت و ث يإ ؿَيةًَعت: )بُكِاهعوِ َعٔ    

ُ  ًْامّ وايُ نُ با هُكَتا ُْٓـ ًَْلكاويَهُإ بُؿياكّ ضيإ" و طُيُنعُّ  يُنِ طُوكَوَ كَِواُّْ الّ "هعىي
يُ يُ ؿألو ؿَكووًْإ ؿا ٓعُْـَ؟ ٓعىْهُ ًٌَُٖعُ ؿيعاكّ و      بهُئ و بناْري كِاؿَّ ناكيطُكيِ ُٓو ؿياكّ

ّ     ًوِ دىإ ناكايِ  يُنِ مؤكّ يُؿيةِ ثاؿًايإ ؿا ُٖيُو وام يُ ًُكِوًؤكِ ؿيَعٓٔ و كِيَعن يعُػاوَِْ ؿيعاك
يَّىَكبطليَعت ٓعُوَ ؿيعاكَ نُٓعُو ػؤيٌعِ      يُنَُ ؿَطلٕ، دا ُٓطعُك " هعىيُضيإ" ٓعُّ ؿياكًّعَُإ     

ثاؿًايُنُو بُّ دؤكَ ًواُْ قايٌ ؿَنليَت نُثاؿًاياِْ ث قايٌ ؿَبٔ، ػؤ ُٓطُك ثًَغَُبُكيٍ بًَت ٓعُوا  
بًُٖض ًًَىَيُى بُؿياكّ كِامّ ْابًَت و َُٖىو ػىاهت و ًْاميَهِ ُٓوَيُ ُٖكؿَبًَت ثعُيلَِويِ ؿيُٓنعُّ   

ُٓكاَُْإ بعؤ ٓعُوآ بعُو َُبُهعوُيُ نعُ ٓعُوإ )واتعُ ْىَيٓعُكَناصيإ(         بهُئ، نُوابىو ْاكؿِْ ُّٓ ْىيَ
ُٖوايةًَهِ كِاهت و ؿكوهت و ؿيةًٓايًُإ يُهُك هىيُضيإ و ًََُُنُتُنُّى كِاؿَّ ًَٖنو يًُهلَنُّ بعؤ  

 بًَُٗٓٓوَ(.
و، ناتًَعو  يُنًًٌإ بؤ "هىيُضيإ" ثع بى  وَةـَنُّ " بُيةكًى" بُكَو ةُيُهذي نُوتُٓكِآو ُْٓـ ؿياكّ 

طُيٌوُٓ ُٓو وآلتُ. ؿيوًإ ًََُُنُتًَهِ طُوكَيُو ُْٓـئ نؤًو و تُالكّ تًَـايُو هىثايُنِ بًَُٖنّ 
ُ واًًإ ُٖيُ نُ ًََُُنُتِ ) ( يُٓاهعوًإ ؿا ًعوًَهِ دع ّ بعاي ًّْعُ، وَةـَنعُ بُؿيعـاكّ        ٤هعُب

إ" كَِتعِ نعلؿَوَو ثع ّ    "هىيُضيإ" طُيٌذي و ؿياكًُّنُّ "بُيةكًى"يإ ث  طُياْـ، بعُآلّ "هعىيُضي  
يعإ )ْعاكؿِْ    ،و هعاَإ(  كِاطُياْـٕ نُ ُٓو ناتًَو ْاَُنُّ بؤ ْاكؿووَ بَُُبُهوِ ٓاوتًَربِئ يُ )َعاأل 

ِ        ؿياكّ( ُْبىوَ، بُيةهى ؿاواّ ُٓوَّ زيَ ًَعت و ثعُيلَِوي ًَٓ ًَعت بعؤ الّعى بعاوَكِ بعُػىؿا ب ّ  نلؿووَ نُ ب
 بًًََٓت.بُكْاَُنُّ بهات و وام يُ )ثُكهوِٓ ػؤك( 

يُّ كِووَوَ "هىيُضيإ" بُوَةـَنُّ طىت: )ٓايا ًَٓىَ بؤ ُٓوَ ٖاتىوٕ نُ َاألو هاَاًَْهِ بُؿياكّ بعـَْ   
يُناتًَو ؿا ػىؿاّ َُمٕ يُو َاألو هاَاُّْ ًَٓعىَّ باًعرت ث بُػٌعًىّ؟ ػعىؿا ًََُُنعُتًَهِ ٓعاواّ       

ًِ بؤ بُيـَهت )توؼري( نلؿووّ، -ـَبايةٓ-و-و با-َلؤظ-و-دٔ–ػووؤتُ فيَل ؿَهُآلتِ َُٓوَو تُْاُْت 
يُ، بُيةهى  ُٖكوَٖا ػىؿا ثًُو ثايُّ ثًَغَُبُكيَوِّ ث بُػًٌىّ. ًٓرت تَُاعِ يًُٖض َاأل و هاَاًَْو ِْ

ًٖىاّ ًٖـايُت و ؿؤميُٓوَّ كِآّ كِاهوإ بؤ ؿَػىامّ، ًَٓىَ ػؤتإ ؿيةوإ بُؿياكّ ػؤًُو يُبُك ثُيىَهت 
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و َعاأل و هعاَإ    ًاو ًوُ هُيلو هَُُكَناًُْوَ سُم يُ وَكطلتِٓ ؿياكّبىوِْ مؤكتإ بُػؤًىيووِٓ ؿْ
 ّ ُّٓ و ُٓو(. ؿَنُٕ، بُآلّ َٔ واًِْ و يُو دؤكَ ثاؿًاياُْ ًِْ نُ ٓاوّ بلِيبًَوُ ؿياكّ

ّ      ثاًإ "هىيُضيإ" يُنؤتايِ قوُناِْ  ؿا بُوَةـَنُّ طعىت: )بطُكِيَٓعُوَ بعؤ الّ طُيُنعُتإ و ؿيعاك
ُ  يُنععُيإ بععؤ بُكْعع )َىيةععو و ؿَهععُآلت و  ُوَو ٖععَُىو ٓععُو ؿياكؿاْععُّ يًَععلَ ٓععاوتإ ث نععُوت يعع
بطًَلُِْوَ. ػؤُٓطُك بُؿَّ باْطُوامَنَُاْعُوَ بعًَٔ و طىيَلِايعُيةًُإ بهعُٕ و بعاوَكِ       ػىاثُكهوًُإ(بؤيإ

قُهُّ بُػىؿا  باوَكِّ سيًَُٓٓوَ ُٓوا بُػىؿا بًَٓٔ ُٓوا كِمطاكو هُكةلام ؿَبٔ، بُآلّ ُٓطُك يُهُك نىةلو ب 
هىثايُنِ وايإ ؿَنُيُٓ هُك نُ ًٖض تىاْايعُنِ بعُكطلّ يعُػؤنلؿًْإ ْعُبًَت و ؿَكَقعُتِ ُْيعُٕ و،       

 يًُاكّ )هُبًٍُٓ( بُؿيًّى هُكننّ و نؤيًُيِ ؿَياًًَُْٗٓٓ ؿَكَوَ(.
بًُعُّ  ُّٓ بلِطُيُّ ثًٌَىَ طًَلاُْوَّ قؤْاةًَهِ تلّ ٓريؤنُنُو تُةوريّ ُّٓ ٓايُتاُّْ تايبُت بعُو  

 بُهُكٖاتُنُيُ نُ ػىؿا تًايإ ؿا ةُكَىويُ: 
ی  ی  ی     ىئۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئط

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ی  جئ  حئ   مئ    ىئ     يئ    جب  حب  خب   

ڤ    (1)ڀ  ٺ   ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ               ٹ  ٹ    ٹ  ٹ

 . 37-34النم//ص(2) ڦ   ڤ   ڤ     ڤ
 

 تةخت و تازاجى " بةهَقيظ" هةبةزدةَ "ضوهةمياْ"دا
وَةـَنُ بُكِآّ ػؤيإ ؿا طُكِاُْوَو ػُبُكّ َُٖىو ًوًَهًإ بًُعافٕ "بعُيةكًى" طُياْعـ، ض ؿَكبعاكَّ     

 ؿياكًُّنُّ.و، ض ؿَكباكَّ ٖؤّ كَِت نلُْوَّ  ًَٖنّ هىيُضيإ و يًُهلَنُّ
ؿَْ  و باهاُْ تًَطُيٌت نعُ بًَطىَعإ "هعىيُضيإ" ثًَغَُبعُكيَهِ ًَْعلكاوّ      "بُيةكًى"بُبًووِٓ ُٓو 

يعُى   ًٖض هُكثًَِٔ "بُيةكًى" ْاتىاًَْتاهوطؤًُ يُو ُٖكًَُِو طىكًَِاُّْـا، ًٍَُٓ، واتُ ػىؿايُو كِ
 ّ  يُةُكَاِْ "هىيُضيإ" بهات، بؤيُ بُػؤّـا ٖاتُوَو ػؤّ كِيهؼوت تا يُطُأل ثًاوَاقىوآلِْ طُيُنعُ

 الّ.ا بٔٔ بؤ ؿ
يَىَيُ بؤ الّ، يُّ كِووًَُوَ ويوعوِ ُْٖعـيَو يعُو    "هىيُضيإ" الّ ػؤيُوَ ماًْبىّ نُوا "بُيةكًى" بُكِ

 ثًَغَُبُكيَوِياُّْ )نُػىؿا ث ّ ؿاوٕ( ثًٌاِْ بـات تانى بُيةطُيُنِ ؿياكبٔ يُهُك  َىعذًنَ تايبُتِ
 يُنُّ.

يُٓىاكؿَوكّ بعىوٕ و ثع ّ طعىتٔ: )ناَوعإ تعُػت و       ٓاالناُّْ بؤ ُّٓ ناكََ كِووّ نلؿَ ُٓو )دٔ(عُ
و طُيُنُّ بطُُْ الّ وباوَكِبًَٓٔ، تانى  نُػؤّ ،بؤ ؿيَٓٔ ثًٍَ ُٓوَّ ّ-بُيةكًى-ّ ةُكَاْلَِوايِهُنؤّ 

                                                 
 
 يُ.  ؿا ِْ واتُ ًٖض ومَو تىاْايُنًإ يُكِووبُكووبىوُْوَّ( القبٌ هلِ بٗا: 1)
 واتُ ًَهُض و مَئًً. ( ؾاغسٕٚ: 2)
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بُوَ تىاْاو قىؿكَتِ ُٓو ػىؿايُيإ ببًٓٔ نُ باْطِ نلؿووٕ بعؤ ثُكهعوِٓ و ٖعُكوَٖا تعُػت و تعاكادِ      
 ؿا(.نُ ٓؤٕ طُيُْلاوَتُ ًَٓلَ يُثًٍَ ػؤيإ  ،َ ببًّٓٔ ػؤيًٌإ يًَل ثاؿًايِ

بًَُٖنو ٓاالنُنُيإ بىو طىتِ: )َٔ تُػت و  نُ ُٖكَ ،يُدٔ( يَو-)عًفليتيُؿا  وَآلَِ ُّٓ ؿاػىامّ يُ
ّ  ،تاكادًت بؤ ؿَيعِٓ ثعًٍَ ٓعُوَّ يعُّ نؤبىوُْوَيعُّ ٓعَُلِؤت ُٖيةوعًت        و سعىنُِ تًَعـا    نعُ ؿاؿوَك

 بُياِْ ّ"هىيُضيإ" كِؤفاُْ يُ و ةُكَاْلَِوايِ ؤبىوُْوَو َُدًًوِ ؿاؿوَكّد ّ باهًٌُ ن -ؿَنُيت(.
 ػُيةهِ.تاناتِ ًْىَكِؤ بىوَ بؤ كِاثُكِاْـِْ ناكوباكّ  ،يُوَ

ُٖكوَٖا ُّٓ )عًفليوُ( طىتِ: )َٔ تىاْاّ يُهُك ُٖيةطلتِٓ ُٓو تُػت و تاكادُ ُٖيُو ؿَهعجانِ يُهعُك   
 ؿابًَت(.نُ ت ّ  ،بُْلؾو طُوكُٖكيَهِ  ثاكاهوِٓ ُٖك ػٌأل

نُ ػىؿا ياكَُتِ "هىيُضيإ"ّ ث  ؿَؿإ و ماْووِ يُهعُك   ،بُآلّ يُنًَو يُو ةليٌوُ )َُالًٓهُت(اُّْ
يُنإ ُٖبىو بُ "هىيُضيإ"ّ طىت: )َٔ يَُاوَيُنِ نَُِ ػًَلاتل يُٓاوتلوناًَْو ؿا ُٓو  نوًَبُ ٓامساِْ

 ِٓ(.ؿًََٖيُّ بُيةكًوت بؤ  تُػت و نىكهِ سىنُلِاِْ
ًٓٓذا ؿَهبُد  ُٓو تُػوُّ طُياْـَ الّ "هىيُضيإ". يُو ناتَُ ؿا "هىيُضيإ" نُ ؿيوِ ُٓوا تُػت و 

ؿا ؿاْلاوَ هعىثاي و هوايٌعِ ػعىؿاّ نعلؿو طعىتِ: )ٓعُّ هعُكنُوتٔ و         تاكادِ ُٓو ًافُْ يُبُكؿََِ
ُمأل و بُػٌٌعِ ػىؿايعُو   نلؿُْ يُٓاَاؿَنلؿِْ ػًَلاّ تُػوِ "بُيةكًى" يُبُكؿَػيـا ُٖك يُةع  ثٌوًىاِْ

يإ ساًعا   ،نُ ٓايا يُهُك ُٓو ًْعُُتاُْ هىثاهِ ؿَنُّ ،تاقًهلؿُْوَيُنًًٌُتِ بؤ َٔ هُباكَت بُوَّ
دا َٔ بُكِاهوِ ُٖك هىثاي و ًعىنلاُْبقيَليِ ثعُكوَكؿطاكّ ؿَنعُّ يُهعُك ٓعُو       ؟ؿَنُّ و نىةلاُّْ زيَ

  ُ بقيَليٍ ٖعُك بعؤ هىثاهعطىماكَنُيُو ٖعُك     َُٖىو بُٖلَو بُػٌٌاُّْ. ؿياكَو ب ًو هعىوؿّ ًعىنلاْ
ٓىْهُ هىثاهطىماكّ َاْاّ بُؿَهوًَٗٓاِْ ًْعُُتِ مياتلو  ،نُهًَو هىثاي بهات، ػؤّ قاماْر ؿَنات(

بُكؿَواّ بىوًٌِْ ؿَطُيعًَُْت بعؤ عُبعـّ ًعىنلاُْبقَيل. ػعؤ ٖعُك نُهعًَهًٍ هىثاهعطىماكّ ػعىؿاو          
نُّ ْابًَوعُوَو   ب باى و ب ػَُُ يُ بُْـَناّْى ًِٖٔ زيَ ًىنلاُْبقيَلّ ُْبًَت ُٓوَ ؿياكَ ب طىَإ ػىؿا

 ُٖك ػىؿاَ بُػٌٓـَو ؿَهت بووَ بُةُمألو بُػٌٌِ بؤ تًَهلاّ َُػًىوقاتِ ػؤّ:
ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ط

 ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک       ک  گ  گ  گ    گ   

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  (1)ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ
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 " بةهَقيظ" تةخت و تازاجى خؤى دةُاضيَتةوة
كًى"ؿا بًَعٓٔ بعؤ   اْهاكّ بُهُك هًُاّ تُػت و تاكادُنعُّ "بعُية  "هىيُضيإ" ةُكَاِْ ؿا ُْػوًَو طؤكِ

                                                 
 
 واتُ ػًَلاتل يُ ٓاوْىوقاًَْهت.. يإ يُُٖيةًَٗٓاُْوَّ ثًًَةىوّ ٓاوت ؿواّ ْىوقاْـِْ. قبٌ إ ٜستد ايٝو طسفو: ( 1)
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ؿَيٓاهًَوُوَ يإ ْا؟ يإ ْاماًَْعت نعُ ٓعُوَ     و يًَِ وكؿ ؿَبًَوُوَ، ؿَػليَوُ بُكٓاوُّٓوَّ ناتًَو ؿيَت و 
 يُنُيُتِ؟. ثاؿًايِ ّ عُكَ و تُػت ونىكهِ

ٖات و تُػت و تاكادِ ػعؤّ ػلايعُ بُكٓعاوّ، ْعُػوًَو كِاوَهعواو ُٖيةىيَوعوُيُنِ        دا نُ "بُيةكًى" 
ؿا نلؿو ؿيةًٓا ُْبىو يُوَّ ٓاػؤ ُّٓ عُكًُ ِٖ ػؤيعُتِ يعإ ْعا؟     يُوَ يُٓاهوِ و ؿووؿيةِ بُهُكهاَِ

بهات طىَاِْ ٖعُبًَت يعُوَّ نعُ َُٓعُ عُكًعُنُّ       ٓىْهُ ُْٓـ ًٌْاُْيُنِ واّ تًَـابىو نُ واّ زيَ
 ػؤيُتِ.

نُ يُ  ،ًُت ؿًََٓتنلا: )ٓايا ُّٓ تُػت و عُكًُّ بؤّ ؿَكِواًْت يُو عُك يُوهاتُوَػوُؿا ثلهًاكّ زيَ
 ًٌَٖوىوَ؟(.وآلتُنُّ ػؤت بُدًَت 

 ُٓويٍ يُوَآلَـا طىتِ: )وَى ُٓو وايُ(، ًٓٓذا ؿواّ هُكزلِ تُواو و، يًَىكبىوؿُْوَّ بُٓانِ، بُؿيةًٓايِ
و ًَٖٓاًٌِْ بؤ ٓعُّ دًَطُيعُ َىعذًنَيُنعُ     نُ َُُٓ ُٖك عُكًُنُّ ػؤيُتِ ،يُوَ بؤّ ؿَكؿَنُويَت
ُضيإ"، ٓىْهُ ُّٓ تُػت و تاكادعُ بًُعًَىَيُنِ تىْعـو َُسهعُّ يعُو نؤًعهُ       يَُىعذًنَناِْ "هىي

 ؿكابىو.و نؤًو و تُالكَنًُِ بُٓانِ قفأل  ؿا ُٖيةطريابىو ؿاػلاوَّ
بًَطىَعإ ًَُٓعُ يَُعُو    )ُٖك بؤيُ ػًَلا ؿواّ ؿيوِٓ ُّٓ َىعذًنَيُ "بُيةكًى" بُ "هىيُضيإ"ّ طىت: 

ّ تؤَإ ماًْبىو، ُٓويٍ بعُٖؤّ ٓعُكنِ )ثُثى(ععُنُوَو     َُبُكيَوِّ ثًَغ اهوِثًًٌٍَ تىاْاّ ػىؿاو كِ
ًَعىَ. ٓعُو           ًَٓايٓعُوَ ؿواّ ْاكؿًْعإ بعؤ الّ ٓ يُكِآّ ُٓو ُٖوايةُ تاماًُْعُوَ نعُ ْىَيٓعُكَناصيإ بؤيعإ ٖ

يُو ًَُُٓ يُو ناتعُوَ باوَكَِعإ ًَٖٓعاوَ، بعُآلّ      بىوٕ يُهُك ُّٓ كِاهوِ ُٖواآلَُْ ُْٓـ بُيةطُيُنِ ؿّ
ؿا ُٓوَ بعىو ًَُٓعُ يعًَُْى     ّ ٓاًهلانلؿِْ ًُٓاُْنَُإ و ؿَكػووِٓ َّ نؤهح و بُكبُهت بىو يُكِآُٓو

     ِ ؿا كِؤٓعىو و َُْاْعـَتىاِْ تانعاتِ     ّبعاوَكِ  طُيًَهِ ب باوَكِؿا ؿَفئ نُ تعا بًٓعُ قاقايعإ يعُنفلو بع
 ..تؤ(.ٓاَاؿَبىوصيإ يُالت ؿَكّ بلِئ. بؤيُ ًاكؿبىوَاُْوَ تا طُيٌوًُٓ الّ 

ُّٓ بلِطُيَُ واتاو كِاظُّ ُّٓ ُْٓـ ٓايُتُّ تل بىوٕ نُ ؿَكباكَّ ُّٓ بًُُّ ٓريؤنُنُيُو ػىؿا 
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ       ٴۇ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ     ۉ     ۉ  ې  ې  ې  ةُكَىويُ: ط

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ      (1)ې      ى  ىائ  ائ  ەئ         ەئوئ  وئ  ۇئ

  جئ  حئ  مئ       ېئ  ېئ      ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی    (2)ېئ
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طىتلاوَ ُّٓ كِهوُيُ يُقوُناِْ )هىيُضيإ(َ: واتُ) ماْووُإ ث ؿكاوَ ؿَباكَّ ػىؿاو تىاْاّ ػىؿا ثعًٍَ ٓعُوَّ "بعُيةكًى"    ( ٚاٚتٝٓا َٔ ايعًِ: 1)

ؿكابًَت( طىتلاويٌُ َُُٓ قوُّ "بُيةكًى" بىوَو َاْاّ ُٓوَ ؿَطُيًَُْت طىايُ يُثًٍَ ُٓو َىعذًنَيُؿا ماْووِ يُباكَّ ودعىؿّ  ُٓو ماْووُّ ث 
 ػىؿاوَ ُٖبىوَ. 

ُكهعوِٓ  )ٖا( يُوًُّ )ُـٖا( بؤ ةُكَاُْنُّ "هىيُضيإ"( ؿَطُكِيَوعُوَو واتعُ هعىيُضيإ كِآّ ث    )قُري(٣)كِآّ زيَ طلت( ٓاوَيةٓاو ( ٚؾدٖا: 2)
وَيةٓاوَنعُ  ػؤكّ يَّطلتىوَو سُقًكُتِ ُٓو كِيَطايُّ بؤ كِووٕ نلؿؤتُوَ نُ ؿَبًَت بًطليَوُ بُك نُ )ثُكهوِٓ ػىؿاّ تاى و تًُْايُ(. ػعؤ ُٓطعُك ٓا  

 كَِنُّـا بىوَ. )ٖا( بؤ ةُكَاِْ "بُيةكًى" بًَت ُٓوَ َاْاّ وايُ ٖؤّ ؿَكُْػووِٓ باوَكَِنُّ يُوَوثًٍَ ُٓوَبىوَ نُ يًَُْى طُيُ ب باوَ
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 "بةهَقيظ" هةكؤغلى "ضوهةمياْ"
ّ وَٖاَ ثًٌاِْ "بُيةكًى"  و ًاناكيَهِ ُْٓـامياكيِ "هىيُضيإ" بؤ ُٓوَّ دىاْرتئ ًًَىَّ بًٓاهامّ 

بـات نُ ُٖكطًن دطُ يُ "هىيُضيإ" نُهِ تل ُْيبىوَو نُ ُٓو ًافَُْ ُْيبىوَو ُْيـيىَ، ةُكَاِْ بعُ  
ِْ ًاكَماو ثوجؤكِاِْ بًٓاهامّ نلؿ نؤًهًَهِ بؤ ؿكوهت بهُٕ. ُٓواًٍْ ُٓو دعؤكَ نؤًعهُيإ   وَهوايا

بؤ ؿكوهعت نعلؿو، )ٖعؤيةًَهِ ًَىاْـاكّ(يٌعِ بُتايبعُتِ بعؤ بًٓعات ْعلا نعُ كِووبُْعـّ مَوًُّنعُّ            
و يًُىوًُيُنِ تُْو و تُػت و يىوي ؿكوهت نلابىو و ٓاويًٌإ بعُ فيَعلؿا بعلؿ تعا وَى سعُوميَهِ ٓعا      

 ؿَكنُويَت.
ِ   َ"هىيُضيإ" يُبًُِ هُكَو ّ ؿاًٌْعت و ْعاكؿّ بعُؿواّ     ّ ثاًعايُتِ زيَ  ّ ٖؤيةُنعُو يُهعُك نىكهع

ًَعى ٓعُّ          ًَٓعا ث يعإ طعىت: )بعلِؤ ْ "بُيةكًى" ؿا بؤ ٓاوثًَهُوتِٓ يُ نؤًهُنُؿا. دا نعُ بُيةكًوعًإ ٖ
 "هىيُضيإ"(.نؤًهُوَ بؤؿيـاكّ

و واّ ؿَبًِٓ طىايُ ثعلَِ يعُٓاو، بؤيعُ ناتًَعو     هُكّ هىكَِا  ّناتًَو نؤًهُنُّ بُو ًًَىَيُ ؿ ُٓويٍ 
ث ّ ْايُ فووكَوَ ُٖك ؿوو قآِ ُٖيةهلؿ تانى دًُناِْ تُكِ ُْبٔ )بعُكِاّ ػعؤّ(، ًٓٓذعا بعُ ٖؤيةُنعُؿا      

 ّ ِ  نعُ ٓعُكمّ فووكَنعُ تعُكِ     ،كِؤًت و "هىيُضيإ"يٍ ػًَلا ؿيةًٓاّ نلؿ يعُوَ يعُ و ٖعُويةِ ؿا ٓعُو     ْع
ًًَٖةًَت و ث ّ طىت: )ُّٓ ٖؤيةُ يًُىوًُيُنِ تُْو و هاف ؿكوهعت نعلاوَ( ؿيعاكَ    ُا ْهُكهىكَِاُّْ تً

 كِاُْٖاتبىو."بُيةكًى" يُوَو ثًٍَ ُٓو دؤكَ ًىيَٓاُّْ ُْؿيبىو و ثًًٌَإ 
ثاًإ نُ ُٓو َُٖىو كِيَنيًَٓاُْ مؤكو ب ويَُٓيُّ "هىيُضيإ"ّ بًّٓى ُٓو سُقًكُتُ كِؤًًُٓعِ ؿَكبعاكَّ   

ّ ثُْٗإ ببىو، يُنوُك بُمَاِْ ثاكِاُْوَوَ كِووّ نعلؿَ ثعُكوَكؿطاكو طعىتِ:     وٕ بىوَوَ نُزيَػىؿا بؤ كِو
)ُّٓ ػىؿاّ ثُكوَكؿطاكّ، بُكاهوِ َٔ بُٖؤّ ثُكهعوِٓ ػعؤكَوَ هعوَُِ يعُػؤّ نعلؿ، دعا وا يُطعُأل        

اًًْإ ُٖك هىيُضيإ ؿاو )وَى ُٓو( ًَهُِٓ َُٖىو ةُكَإ و بُكْاَُنُمت، ٓىْهُ ُّٓ ثُكوَكؿطاكّ دًٗ
 ..بجُكهرتيًَت(.ػؤت ًايووُّ ُٓوَّ 

 
 ى "ضوهةمياْ" كؤضى دوايى

ی  ی  ی   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  قىكٓإ بُّ ةُكَايٌوُّ ػىؿا باهِ َلؿِْ "هعىيُضيإ" ؿَنعات: ط  

حب  خب  مب    ىب    يب  جت   حت      خت  مت   ىت  يت   جث    جبی   جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ

 ..14سبأ/صمث  ىث  
كِاظُناكإ و ػاوَْاِْ تُةوري ُْٓـئ وتُو بريوكِايإ ؿَكباكَّ تُةوريّ ُّٓ ؿَقعُ قىكٓاًّْعُ ُٖيعُ نعُ     

ياِْ باهُ و يُعُقًةُوَ ْنيو بًَت ُْٖـيَو بريوكِايإ ؿووكَ يُوَّ عُقأل ثُهٓـّ بهات. بُآلّ ُٓوَّ نًُا
ُّٓ طًَلِاُْوَيُّ َاَؤهوا )عبـايىٖاب ايٓذاك(عُ، نُبُّ ًعًَىَيُ كِووؿاوَنعُّ يُٓعُْـ هُكٓعاوَيُنِ     

 طًَلِاوَتُوَ:ثُيىَهوُوَ 
)"هىيُضيإ" ناتًَو ؿََليَت، )دٔ( ث ّ ْامأْ، ؿواّ ْاًذي و بُػاى هجاكؿِْ، نىكَِنُّ ػؤّ ناكوباكّ 

وُ ؿَهت، يُو ناتًُـا )دٔ(عُنإ يًُعىيًََٓهِ ؿووكّ وَى )تعُؿَىك( ؿَبعٔ و هعُكطُكَِ     وآلت ؿَطليَ
"هعىيُضيإ" هعنايإ   يُى يُناكَناًْاْـا ْانُٕ يُتلهعِ ٓعُوَّ ْعُباؿا     ناكّ ػؤيإ ؿَبٔ و ًٖض هووِ
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 بـات.
طؤٓعاُْنُّ   بُآلّ ؿواّ َاوَيُى يُنًَو يُ )دٔ( بَُلؿِْ "هىيُضيإ" ؿَماًَْت ٓعىْهُ ؿَبًًَٓعت ٓعُوا   

ّ ػعىاكؿووَ، ًٓعـّ بعُٖؤّ نلَعُ      نُوتىوَو ػًَلا ُٖيةِ ؿَطليَوُوَو هُيلؿَنات نلّ زيَ (1)مَوّ يُهُك
كِيَنبىوِْ )نلّ ت بىوِْ(ّ طؤٓاُْنُيُوَ ُٓوَ يًَو ؿَؿاتُوَ نُوا ؿياكَ "هىيُضيإ" َاوَيُنِ مؤكَ ٓعُّ  

يُوَ بعىوَ، يعا بعُٖؤّ َلؿْعُوَ      تايبُتِ و، ََُُٓ بُٖؤّ كِووؿاويَهِ نُوتؤتُ هُكمَوّ طؤٓاُّْ زيَ
 ًٌَٖوىوَ.يُى د ّ  ياػىؿ يُبُك ُْػؤًِ

يُ بُؿواّ ٖؤّ كِووؿاوَنُؿا ؿًََٓت تا ُٖوايةِ َلؿْعِ "هعىيُضيإ" ؿَماًَْعت. بَُعَُ      ًٓٓذا ُٓو دِٓ
ُٓطُك ُٓوإ يُ ساًاُٖيةُٓطلَيإ بؤ كِووٕ ؿَبًَوُوَ نُ  يُوَ ُٓو كِاهوِ َُٖىو دُٓنإ بُيُقري و ؿيةًٓايِ

يُ ْاؿياك )ةُيب(يإ بناًْبايُو ماْووِ كِووؿاوَ ُْبًٓلاوَناًْإ ُٖبىايُ ُٓوا يُو هعناّ بع  ؿَهعُآلتّى    
هناّ ناكّ هُػت و َاُْوَ يُو ناكَؿا يَُاوَّ َلؿْعِ   :يُيإ ؿا ُْؿََاُْوَ(. )واتُ باكوؿؤػِ مَيًًِ

 هىيُضياْـا(.
 -طىتلاوَ:ىيُضيإ" ُٖكوَٖا ؿَكباكَّ ُّٓ كِووؿاوَّ َلؿِْ "ه

ؿا ؿَبًَت و َلؿٕ يُػُّ ث ؿَطليَت و ُٓويٍ يعُو ناتعُؿا ًعاِْ     )كِؤفيَهًإ "هىيُضيإ" يًَُشلابُنُّ
ؿَػعؤٕ و   ؿا. ثاًإ نلّ ؿيَت و ؿَهت ؿَنُٕ بُػىاكؿِْ طؤٓاُْنُو بًًَُهِ زيَ ؿابىو بُهُك طؤٓاُْنُّ

ُ ُٓو بًُُ ػىكاوََ ُٖكَي ؿيًََٓت و ٖاوهُْطًُّنُّ تًَ هعُك مَوّ. َُٓعَُ    (2)و ؿَؿات و ؿَنُويَوع
 ؿَهجًَلٕ.. ًٓٓذا نُهىناكّ ؿئَ و ُٖيةِ ؿَطلٕ و بُػانِ  ؿَاليُت يُهُكَلؿِْ ؿَنات

بُآلّ ثًٍَ ُٓوَ يُٖؤّ َلؿُْنُّ ؿَنؤيةُٓوَو ؿواّ يًَهؤيًَُٓوَنُيإ بؤيإ ؿَكؿَنعُويَت نعُ َاوَيعُنِ    
 ِ . ناتًَعو ٓعُو )دِٓ(ياْعُّ )يعُناكوباكَ قىكهعُنإ ؿا      ّ نعلؿووَ  )ُْنىكت و ُْؿكيَقيٌُ( نؤِٓ ؿوايع

ُٖوايةِ ْاؿيعاكو )ماْوعوِ    ُٓطُكبُناكؿًََٖٓلإ( ُٖوايةِ َلؿِْ "هىيُضيإ" ؿَبًوذي ت ؿَطُٕ نُ ُٓوإ 
ةُيب ماِْ(يإ ُٖبىايُ تا ُٓو َاوَيُّ ًَْىإ )َلؿِْ هىيُضيإ( و )مآًِْ ُٓوإ بُُٖوايةُنُ( يُو هناّ 

 .ُْؿََاُْوَ(..هىونايُتِ ث نلاوًُّؿا تُهؼريبىوٕ و 
وَى يًََُقووّ بُهُكٖاتُنًُُوَ كِووٕ بؤتُوَ "هىيُضيإ" ناتًَو بعؤ ْعاو ًَشلابُنعُّ ػعؤّ بٔعىايُو      

ّ بؤ ػىاثُكهوِ بهًٌَايُ، ُٓوا نُي ُْيـَتىاِْ بًَٔوُ الّ،  ػُيةىَتِ تًَـا بطلتايُو بُتُْٗا طؤًُطريّ
 ، وا ؿياكَ ناتِ َلؿًٌِْ يًَُشلاب ؿا مؤكّ ػاياْـووَ ُٖتا يُؿوايِّ ث بـايُ َُطُك نُهًَو ػؤّ كِآ

 ؿاو يُثاَ َاوَيُى بُو سايةِ يُؿًْا ؿَكٓىوُْيإ ماًْىَو بُػانًإ هجاكؿووَ. 

                                                 
 
(1)   ّ  ُٖيةطلتِٓ طؤٓإ يُو هُكؿََاُْؿا بًٌُْاُْيُنِ هُكؤنايُتِ ؿاْلاوَ. دا ُٖكنُهًَو ) وَى هىيُضيإ( ثاؿًا بىوبًَت، ًٌَُٖعُ طؤٓعاُْنُ

 ث  بىوَو قُت ةلِآّ ُْؿاوَ ُٓطُك ها  و تُْـكوهت بىوبًَت. 
 ؿَطُيًَُْت.-َلًٍْ-ْاو ُٓو ٓايُتُيُو َاْاّ )َىت( واتُ )خَسَّ(٣ؿا بؤ َاْاّ وًُّ ُّٓ كِهوُيُ يًًُهاكّ ٓايُتُنُ )ؿَنُويَوُ هُك مَوّ((2)
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 بةندى ثَيهجةم
 ))ضةُد ثةُدو واُةيةن((

 -يُػؤثلهًُٓوَ  -اػريَت ُٖوألؿإ بؤ ؿًْاو ٓ -ناتُ بُباَ ؿاْلاوَناِْ ػىاثُكهوِ  -واُْيُى يُهُك ؿاؿطُكّ )
واُْيُى  -ػؤكِاطلتِٓ عُقًـَ يُٓاهت تُةلَؿاكيَوِّ َاأل و هاَإ ؿا  -ثًاؿَنلؿِْ هًووُِ كِاويَقناكّ 

 (ؿَكباكَّ يُػؤبىكؿوويِ 
 

 واُةيةن هة ضةز دادطةزى
يُٓريؤنِ "ؿاوؿ"ؿا ؿَكهًَو يُهُك ؿاؿطُكّ ُٖيُ، دطُ يُؿياكّهلؿِْ ُٓو َُٓهاُّْ نُؿَبًَت 

ؿطُكيَوًًإ يُهُك ثًاؿَبهليَت تانى سانِ و ؿاؿوَك ُْنُوُْ ًَْى مويةِ و هوَُُوَ. ََُُٓ يُو ٖاواكّ ؿا
ېئ  ېئ     ؿَكؿَنُويَت نُبُو ثًَغَُبُكَّ ػؤّ ؿَةُكَىيَت: ط "ؿاؿاوؿبُٓاطآًَٖاُْوَّ ػىؿا بؤ"

ىب  يب  جت    حت    مبىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب

 . 26ص/صىت  يت  جث  مث  ىث  يث  حجخت  مت  
ًَغَُبعُكّ ػعؤّ )ؿاوؿ(         ًَبُنعُؿا ِكاظعُنلا( ػعىؿا ث يُّ ٓايُتُؿا )وَى يُبُْـّ ؿووََِ ٓعُّ بًُعُّ نو

 ،ؿا بُكِيَبامّ)سُم(. واتُ بُو كِيَبامّ ؿاؿطُكاُْيُّ نلؿٕ يًَُْىإ ػُيةهِ كِاؿَهجًَليَت بُسىنِ و ؿاؿوَكّ
 ؿَنات.يَوُوَو ُْتُوَّ باوَكِؿاكاًٍْ ًِٓالغ نُ َُٖىو ناكوباكيَهِ ث  كِاهت ؿَنل

 البـات؟نُ وا يُسانِ ؿَنُٕ يُكِآّ ُٖم  ،بُآلّ ُٓو ٖؤناكو ةانوُكاُْ ٓري
بًَطىَإ ؿياكتلئ ٖؤناكّ ُٓو يُٖعُم الؿاْعُ ًعىَيٓهُوتِٓ ٖعُواو ٓعاكَمووَ، ٓاكَمووثُكهعوًًٍ يعُّ        

 ػىوُْكيوُ ْايُباكاُْؿا كَِْ  ؿَؿاتُوَ: 
 ؤيةُ هُْـُْوَ يُْاسُمّ ػؤّ. سُمنلؿٕ يُ ت (1
 ػؤًىيووِٓ ؿَهُآلتـاكإ و ػنَإ.  (2
 مويةِ نلؿٕ يُ ب ًَٖنإ و كِنُبُكاِْ ػؤّ.  (3
 و مياؿنلؿِْ ْاوباْ . تًَلنلؿِْ تَُا  و ٓاكَمووَناِْ ػؤثُهٓـّ (4

ِ ُّٓ ٓىاك ُْكيوَُ ؿياكتلئ ػاهًُتِ ُْٖـيَو يُقامّ و سانُُناُْ. ُٖك بؤيَُ ػعىؿا ؿواّ كِاهعجاكؿْ  
ؿا بهات( ث ّ ؿَةُكَىيَت: )ؿواّ  نُ )بُكيَبامّ )ُٖم و ؿاؿطُكّ( سىنِ يًَُْىإ ػُيةهِ ،)ؿاوؿ( بُوَّ

 اهلىّ(.ُٖواو ٓاكَمووّ ػؤت ُْنُويت = وال توبع 
 ّ نعلؿووَ و تًٌعهِ ػوعوؤتُ هعُك ٓعُو       يُؿوايًٌـا قىكٓاِْ ثريؤم ٓاهُواكَناِْ ُٖواو ٓاكَمووّ ؿيعاك

ًَُٖٓكّ بعُػوًاكّى هعُكنُوتِٓ طُوكَيعُ     ػىؿا الؿَؿات، كِآّ ػىؿاَ بُؿّٓاناَُّ نُ َلؤظ يُكِآّ 
 ؿا.يُؿًْاو قًاَُت 

ُٖكوَٖا ٓاهُواكيَهِ تلّ ًىيَٓهُوتِٓ ُٖواو ُٖوَي، ؿَكٓىوُْ يُو كِيبامَ كِاهوُّ نُ ػعىؿا ُْػٌعُّ   
 ؿوايًُّ.بؤ نًٌَاوَو بُّ ث يَُ نُوتُٓبُك هناّ هُػوِ كؤفّ 
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بؤ )ؿاوؿ( دىاْرتيِٓ ُٓو كِاهجاكؿاُْيُ نُ قىكٓإ ؿياكيِّ نلؿووٕ و، نُ سانِ و  ُّٓ كاهجاكؿَيُّ ػىؿاَ
قامّ يُ نُوتُٓ ًَْى ُٖيةُوَ ؿَثاكيَنٕ و ْاًًَٖةٔ سىنُِ تىْعـو ْاعاؿيالْعُ ؿَكنعُٕ يعُو سىنُاْعُّ نعُ       

ْعُت  ( ُٖيعُو تُْا قكدا٤ هُكَزلاًََهِ ْايُباكيإ بعؤ هعُك هًوعوُِ ؿَويةعُت و كِيَنوًعهؤّ ؿاؿوَكّ )     
 بٓاةُوَ ُٖيةـَتُنًًََٓت. بىًْاؿيًٌإ يُ

 
 كاتة بةباؽ داُساوةكاُى خواثةزضتى

ُْٓـ وَػوًَو ؿَهًٌٓإ نلاوَ بعؤ عًبعاؿَت، ٖعُكوَى يعُ ؿَهعوُوافَّ       "َوَؿاوؿ"ُٖك يُ ٓريؤنُنُّ 
 .18ص/صٿ      ٿ      ٿ     ٺ     ٺ     ٺ ٺ     ٓايُتُ ثريؤمَنُوَ ؿَةاَليَوُوَ: ط

ميهلّ ػىؿا و  بُتايبُتِ دًانلاوُْتُوَ بؤ تُهبًشات و )ايعػٞ ٚ األغدسام( ؿا ُٖكؿوو وَػوِ يُّ ٓايُتُ
تا بُكَبُيإ و ناتِ  ،ْىيَق و بُػؤؿا ٓىوُْوَ، ناتِ )ايعٌٌ( يُ وَػوِ ػؤك ٓاوابىوُْوَ ؿَهت ث  ؿَنات

 )قش٢(.ًٌَٓوُْطاو)اًلام( نُوَػوِ ػؤكُٖآلتُٓ، واتُ 
ُ بؤ ياؿّ ػىؿا ؿَاليُتُ يُهعُك ًعهؤو طلْطعِ ث ؿاًْعإ، بؤيعُ ًايوعوُّ       تُكػإ نلؿِْ ُٓو ؿوو نات

بىوِْ َلؤظِ باوَكِؿاك يُهُك عًباؿَت و ػىاثُكهعوِ يعُو    ؿَهًٌٓإ نلؿًٌْٔ ٓىْهُ ٖؤيُنُ بؤ هىوك
 وَػوُؿا.ؿوو 

ْعـا  (ّ ُٓو عًباؿَتُؿا ُٖيُ نعُ تًايا فكٌو ) ؿياكَ ض )وَػت( و ض )ًىئَ(يٍ ناكايِ تُواويإ يُٓانِ
ُٓزلاّ ؿَؿكيَت. ٓىْهُ يُناتِ ٓاوابىوِْ ػؤكو ؿكيَقبىوُْوَّ ًعُوطاكؿا ؿَكووْعُناِْ ػعُيةهِ ثىػعت و     

يُوَو ُٓهعوًَلَناًٍْ يعُٓامسإ    نُ ٓؤتُ باوًَِ ًَُِٖٓ ،هاف ؿَبُٓوَو بُوكؿّ بؤ ُٓو هلوًوُ ؿَكِوأْ
ؿَكووٕ يعُو نعؤت و ثًَىَْـاْعُّ    ؿا بُ تًٌهُ كِؤًٔ نُكَوَناًْاُْوَ ؿَبًٓلئَ، ٖعَُىو َُٓاْعَُ ؿألو   

 و)كِؤفطاكّ دُزلاأل و ثلِ يُمَظيُت و باكطلاِّْ ناكنلؿٕ( ٓاماؿ ؿَنعات و واّ زيَ ؿَنعات بعُ طعىكدِ كِو    
 ػىؿاوَ.ّ  بهاتُ باكَطاّ ثُوَكؿطاكّ بُ تُهبًشات و ًىنلاُْبقيَلّ و بُكمكِاطلتِٓ ًهؤو طُوكَيِ

ؿا ؿَكؿَنُويَت وتًٌو  ُتِنُ هلووًت يُؿكَوًاوَتلئ كِواية ،ًَُٖوإ ناتِ ُٖآلتِٓ ػؤك يُبُياًْإ ؿا
ًٓطِ ػؤّ بَُُٖىو اليُى ؿا ؿَكِفيًََٓت و ٖعَُىو طعلؤّ َعلؤظ و بايةٓعـَو ٓعافَيةِ زيَ بُٖلََُْعـ       و ثلِ

و  ػعىؿاّ نلؿطعاك  ؿَبًَت، َُٖىو َُٓاَُْ ُٖهوًَهِ كِؤسِ يُؿيةِ َلؤظ ؿا ؿَبنويًََٓت و ؿاواّ ميهعلّ  
 كِاطلتِٓ زيَ ؿَنات. ثُكهذي و بُكم

 
 ٓةوأل داْ بؤ دُياو ئاخريةت

مؤك نُي يُػُيةهِ وا تًَـَطُٕ طىايُ ْاًًَت َلؤظ )ًإ بًُاِْ ُٖويةعـاِْ بعؤ كِؤفّ ؿوايعِ( ٖعُوأل بعؤ      
إ و ُْويوعوًُٓتّى، َاْعُوَّ   ؿًْاَ بـات، ٓىْهُ ؿيٓـاكّ )تعـئ( بعُكِاّ ٓعُوإ كِوو يعُؿًْا وَكطًَعلِ     

 ؿًْايُ.يُو، كَِت نلؿُْوَّ بَُ و)ًِْب(ّ  وت و ًىيَُٓناِْ بُْـايُتِّ ًَْى َنطُ ًٌَُُٖيِ
ُّٓ دؤكَ وَِٖ و بؤٓىوُْ ْاكِاهواَُْ يُُْٖـيَو نات و دًَطُؿا بُدؤكيَو بووبىوَتُوَ تا طُيٌوؤتُ ٓعُو  

ُٓةًىِْ  كِاؿَيُّ نُ )باْطًًُُٓاِْ نفلو ب باوَكِّ( ْاًرييٓرتئ )وَهف( بؤ )ؿئ( ؿابًَٓٔ و بًةًَٔ )ٓائ
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 طُالُْ(..
بُآلّ َُتليايًووُنإ ْامأْ نًُٓوالّ ؿًْعاو ٓعاػريَت ثًَهعُوَ ؿَبُهعوًَوُوَو بُتعُواوناكّ يُنعـيًإ       
ؿاؿًََْت. بُث ّ كِيَواناِْ ًٓوالّ َلؤظ ؿَبًَت بًُِ ثًَىيووِ ػعؤّ يعُ )ؿًْعا( وَكطليَعت و تىيٌَعىّ      

وَى يُّ ةُكَايٌوُّ ػىؿاؿا كِووٕ ؿَبًَوعُوَ:  ّ ثاًُنُوت بهات. ُٖك تُواويٍ بؤ هُةُكّ كِؤفّ ؿوايِ
ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ    ۈئوئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  وئى  ى     ائ  ائ  ەئ     ەئط

 ص.     ىئىئ
ُٖكوَٖا ًٓوالّ ةُكَإ ؿَنات بُؿابري نلؿِْ ُٓو ٓاَلِامو نُكَهُ ثًَىيوعواُّْ بًٓعات ْعاِْ ًَٖعن وَى     

َُ ُٖك بُث ّ ةُكَإ و ةُكَايٌوِ ػعىؿا  ُٓى و تفاقِ دُْطِ بؤ ثاكاهوِٓ ًٌْوُإ يُؿوفَٓإ، َُٓ
 ص. ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ط

ػىؿاًُ بؤ "ؿاوؿ" ؿَكباكَّ ُٓى  كِاهجاكؿََُُّٓيُ واتاو َُةٗىوَِ )ؿئ( يُؿيـّ ًٓوالَـا و َُٖإ 
ڱ    ڳگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳيُى )بؤ ًَُٓعَُ(: ط  و تُقَُُّْى، وَى كِيَُٓىّْى ةًَلناكّ

ؿا ةُكَإ بُ"ؿاوؿ" ؿَنات نُقُيةغإ ؿكوهت بهات. يُو هعُكؿَََُ ؿا  ص. ػىؿا يُّ ةُكَايٌوُ  ڱڱ
 يُػؤنلؿٕ. قُيةغاًٍْ طلْطرتئ ٓاَلِام بىوَ بؤبُكطلّ بىوَ،دُْ  و نىًواك بُتريو كِّ و  ًٌَل 

يُّ هُكؿََُؿا ؿواّ ؿآًَٖاِْ ُٓنُ نىًعٓـَنإ ثعُكَ بُٓعُنِ بعُكطليًٍ ؿكاوَ، ثًَىيوعوُ       َُٓلِؤَ 
ًَٓاِْ ٓعُو ٓعُناُْ بعـَٕ و بعُكطليًإ يعُػؤيإ ث بهعُٕ          ؿيٓـاكاًٍْ ٖ ُويةِ ؿكوهعت نعلؿٕ و بعُناكٖ

 يُبُكاَبُك ُٓو ُٓنُ ثًٌَهُوتىوَ ويَلاْهاكًُّّ ؿوفَٓإ ؿا.
نعُ ٓعؤٕ ػعىؿا ؿواّ     ص  ڱڱ  ڱطثاًإ بُوكؿّ هُكْر بـَ يُ ؿوايري كِاهجاكؿَّ ُٓو ةُكَايٌوُ 

ٕ ةُكَإ بُػؤّى ًىيَٓهُوتىاًٌِْ ؿَنات ثابُْعـبٔ بعُناكّ   كِاهجاكؿِْ "ؿاوؿ" بُؿكوهت نلؿِْ قُيةغا
ّ ؿًْاو ٓاػريَتًإ. ٓىْهُ ؿًْاو ٓعاػريَت يُؿيعـو تًَلاوًْٓعِ )ؿيعٔ(ؿا ثًَهعُوَ       ٓانُوَ بؤ بُكفَوَْـّ

طلآؿكاوٕ و يُنرتيًٍ تُواو ؿَنُٕ. بًَطىَإ )ًَٖنّ هُكبامّ( ُْتُوَ يُ ؿوفَٓإ ؿَثاكيَنيَت و ْاًًَٖةًَت 
ًَٖٓإ و نعاكّ ٓعانُؿا كَْع  ؿَؿاتعُوَ     وُ فيَل ٓٓطِ ؿاطرينُكإ. )ًَٖنّ كِؤسِ(يٍ نعُ يعُباوَكِ  بهُويَ

 ّ ُْتُوَّ ؿيٓـاك ؿَنات بؤ هُك ٓانُػىامّى ْاًًَٖةًَت ػلاثُو بُكنلؿاكيًّإ تًَـا بووبًَوُوَ. كِيَُٓىوِْ
 

 هةخؤ ثسضيِةوة
ُٓوَ ُٖيُ يُهُك ٓعُو ُٖيةعُو طىْعاَ و ػُيايةعُ     ُٖكوَٖا يُٓريؤنِ "ؿاوؿ"ؿا واُْيُى ؿَكباكَّ يُػؤثلهً

﯀  ﯁    ػلاثاَُْ نُ بُؿيةِ ؿاٖاتىوٕ. ُٖكوَى يُةُكَايٌوُنُّ ػىؿاَ ؿا بؤَإ كِووٕ بىوَوَ: ط

 ( ُٓوَ بًَت نُ ػىؿاّ َُمٕ تاقِفتٓاٙص. دا تؤ بًة ّ َُبُهت يُ )                  
ًَعت؟ َاْعاّ ٖعَُىو َُٓاْعُ يُٓاكاؿايعُ. بعُآلّ        ّ نلؿبًَوُوَ يإ طريؤؿَّ ةًوُٓ )واتُ  بُآليعُى(ّ نلؿب

َُبُهوِ بًُٓٔٓيِ يُةُكَايٌوُنُّ ػىؿا ُٓوَيُ "ؿاوؿ" ُٖك نُ طىَاِْ نُوتُٓ ًَْى ُٖيةعُّ يعُػؤّ   
 ػىؿا.نلؿووَ ػًَلا ؿاواّ يًَؼؤًبىوِْ يُػىؿا نلؿووَو طُكِاوَتُوَ بؤ الّ 

ّ كِووُْ بُُٖيةُؿا ؿًََٓت يإ يُُٖم الؿَؿات؟ يََُُ  ُواو زيَبًَت نُ ت ُّٓ ؿاػؤ سايةِ ُٓو ؿاؿوَكَ ِٓ
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ؿا واُْيُنِ ناكيطُك ُٖيُ ؿَكباكَّ هىوك بىوٕ يُهُك يُػؤثلهًُٓوَو ػؤ طلتُٓوَو ػؤُْويووِ يعُناتِ  
ًَهِ ْابُد  يُٖنكؿا، ٓىْهُ ؿَهبُكؿاكيِ ؿَكووٕ و دًةُو بؤًٌ نلؿْعِ ؿَبًَوعُ ٖعؤّ    ثُيـابىوِْ ػُياية

 تًَو ٓىوِْ ُٓو ؿَكووُْ. ًًَىإ و 
دا ُّٓ َلؤظِ ػاوَٕ باوَكِ ُٖك داكيَو ؿَكووْت ؿاواّ ُٓزلاَـاِْ ناكيَهِ ْابُد ّ زيَ نلؿيعت يعاػىؿ   

ِ  ػُيايةِ ًَٓلَيِ ثَِ  بلؿٕ يإ كِم ونًُٓيُى بُكاَبُك َلؤظًَهِ بلات بُؿأل ؿاٖات ُٓوا ثًَىيووُ ثعُيلَوي
لا ؿاواّ يًَؼؤًبىوٕ يُػىؿا بهُيت و بًَُهُٓعِ و نلِْعىوَ   ثًَغَُبُكّ ػىؿا بهُيت و ػًَ "ّؿاوؿ"ّ 

بؤ بلؿُْوَ بطُكِيًَوُوَ بؤ الّ و تؤبُّ يُال بهُيت تانى ػىؿاَ يًَت ػؤَ بًَت، ٓىْهُ ػىؿا يُٖعَُىو  
ًَهًٍ ؿَثلهًَوُوَ، تُْاُْت يُو ػىكثُو ػُيايةُ ثُْٗاّْى ًاككاواُّْ ًَْى ؿيةًٍ ؿَثلهًَوُوَ نُ بريوػُياية

 ص.ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    يُ: ط يإ ٓاطاؿاكِْ وا ؿَماًَْت نُي زيََلؤظ 
بًَطىَإ ُٓوََ ًًَىاميَهِ ؿاْاياُْيُ يًًَُىامَناِْ قىكٓإ بؤ ٓانلؿِْ ؿأل و ؿَكووٕ. ؿياكَ ناكّ ْابُد  

َعلؤظ ؿَؿَٕ و   يُُٖيةوىنُوتِو ػُيايةِ ػلاخ طُك ُٖكوا ب ٓاكَهُكنلؿٕ ةُكاَؤَ بهلئَ مياًَْهِ مؤك 
 ؿَؿَُْوَ.يُهُك كَِةواكَناًٌِْ كَِْ  

ّ كِامّ بًَت( طىوتىيعُتِ: )ٖعُك نُهعًَو ًْعاميَهِ      )ػىؿا زيَ عُةفإ(-ّ نىكِّ-)عىمسإيُّ باكَيُوَ 
ّ  ْايُباك يُؿيةِ يعُى بًَعت، ػعىؿا ثعُكؿَ يُهعُك كِووّ ُٖيةعـََايةًَت و        ؿا بٌاكيَوُوَو بُتَُاّ بعُؿناك

 ؿَنات(.ٓاًهلا  بُمَاِْ ػؤيٌِ ث ّ
 ؿا ؿَيةًَت:  ًاعري )مٖري بٔ ابٌ هًُِ(َ يُّ كِووَوَ يُؿيَلَ ًًعليَهِ

 وق  لسهلس ختفى ينلى النسس تعلم  لليقوومهمس تَن ينن  قم يء من 
واتُ: )َلؤظ ُٖك هلوًت وًَنادًَهِ ُٖبًَت و بُُٖك دؤكَ ػُياألو ػًًكُتًَهًٌِ وا بناًَْعت يُػعُيةهِ   

 َماْليَت(. ثُْٗاُْ ُٓوا ُٖك ؿ
 

 ثيادةكسدُى ضيطتٌى زِاويَركازيى
كِا يُطعُأل ناكبُؿَهعت و    ُٓطُك سانُإ و ؿاؿَوَكإ تُْٗا ثٌت بُبريوكِاّ ػؤيإ ببُهذي و كِاويَقو ثعلي و 

ًُّْ ٓعُّ ُْكيوعُيإ ببًَوعُ ٖعؤّ ؿَكنلؿْعِ ٓعُْـ        ثُيىَْـيـاكإ و ًاكَماو ماْايإ ؿا ُْنُٕ ُٓوا ؿووك
و نىكًِّإ تًَـا بًَت و مياًَْهِ مؤكيٍ بُبُكفَوَْـًُّناِْ طٍُ بطُيًَُْت، ًََقوو  سىنًَُهِ وا نُ نُّ

ُْٓـئ صيىوُّْ يُّ باكَوَ يُػؤطلتىوَ. ُٖك ؿاؿوَكيَهًٍ تُْٗا بُكِاّ ػؤّ سىنُِ ؿابًَت ٓعُوا بىوَتعُ   
 هُكٓاوَيُى يُهُكٓاوَناِْ تًَهـاِْ طٍُ. 

يُ يُ ًَْى طعُالٕ ؿا،   ًَٖٓاِْ ػًَلو ٓانوامّ ايُ نُ ٖؤّ بُؿًّىوكاو كِاويَقنلؿًٍْ هًووًَُهِ يُباكّ و
ٓىْهُ )بريوكِاّ بُنؤَُأل( و )كِاّ تًَهلايِ( كِيَو تل و كِاهرتَ يعُبريوكِاّ تانُنعُي و، ٓعُْـ ععُقًةًَهِ     

 عُقًةًَو.يُنطلتىوَ بُهىوؿتلَ يُ تانُ 
اويَعقناكّ ثًٌَعهَُ ؿَنعات، ٓعُويٍ     قىكٓاِْ ثريؤم يُّ كِووَوَ ؿَكهًَهُإ بؤ ثًعاؿَنلؿِْ هًوعوُِ كِ  

بُتايبععُتًٍ يععُو هععاتُوَػواُْؿا نععُ  "َععإ بععؤ ؿَطًَلِيَوععُو٤َ"هععُبُناتًَععو بُهععُكٖاتِ ًععافُْنُّ 
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ُٖكًَُِنُّ "هىيُضيإ"ّ ث  ؿَطات يَُُكِ ًَٖلَ بؤ هُك ًََُُنُتُنُيإ و، ؿاػؤ ض ُٖيةىيَووًَهِ بؤ 
وَو ؿاواّ د بُد نلؿِْ يَّهلؿووٕ؟ ْعُػًَل بعُيةهى ٖعَُىو    وَبُكًَْت؟ ٓايا تُْٗا بُكِاّ ػؤيُوَ ثابُْـبى

ثًاوَاقىوآلٕ و كِيٍ هجًاِْ طُيُنُّ نؤنلؿؤتُوَو ث ّ طىوتعىوٕ: )بُكِيَنيٓعُ يعُّ باكَيعُوَ كِاويَعقيَهِ      
يُطُألؿا بهُٕ و ةُكَاًَْهِ بؤ ؿَهًٌٓإ نُٕ، ٓىْهُ بُكِاهعوِ َعٔ ٖعُكطًن بعُبريوكِاّ ػعؤّ كَِةوعاكّ       

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ياكيَهِ هُكبُػؤّ ْعُؿاوَ(: ط   ثلي و كِاو ٓاَاؿَيِّ ًَٓىَ بلُِْنلؿووَو بُب

يُّ  ص، يََُُ ؿا ُٓم ػلاوَتُ هُك ُٓو ثلْوًجِ كِاويَقناكّۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ
َويِ ؿَنُٕ. بُآلّ ٓعُْـ ْعاويَهِ دعؤكاو    نُ كِيَواو ؿَهوىوكَناِْ سىنِ يُدًٗاِْ ثًٌَهُوتٓؼىامؿا ثُيلِ

ثريإ، ُٓزلىوَُِْ طٍُ و ُْٓـَٖا ْاوّ  ُٓزلىوَُِْ-ثُكيَُإ-ُٓزلىوَُِْ ْىيَُٓكإ-وَىْاوَ  دؤكيإ زيَ
 ؿيهُ.. 

كِاويَقنلؿٕ نؤيةُنُيُنِ ثوُوَ يُنؤيةُنُناِْ سىنُِ كاهت و ؿكوهت و ػًَعلو بًَليَهعِ مؤك بعؤ ًًًَعُت     
مؤك داك بُٖؤّ ُٖواو ٓاكَموو و بُؿَهت ؿيًََٓت و يَُُٖإ نات ؿا بُؿووكيٌِ ؿَطليَت يُو مياْاُّْ نُ 

      ِ و  تَُاعهاكيِ ُْٓـ هُكنلؿَيُنُوَ تىوًِ ؿَبٔ، يعُو هعُكنلؿاُّْ نعُ بعًُْام و ٓاَعازلِ ًُػِع
 ؿَدىويةًَُٓوَ.ّ ػؤيإ  تانُنُهِ

ثابُْـنلؿبىو بُػؤيُوَو ٖعُك ًَُُٓعُ نعُ ًٓوعالّ ؿاواّ      "ي٤ٌِ"هُبُ"ثلاْوًجِ ًىوكا" ًافُْنُّ 
ؿووًًُتِ بُ بَُٓايُى يُ بَُٓاناِْ سىنُِ ًٓوالَِ.. ُٓوَتا ٖعُك يعُقىكٓإ   ثًاؿَنلؿِْ نلؿووَ و نل

( و ؿاواّ كِاويَقناكّ و ثلي و كِاّ يُطعُأل  ؿا ػىؿا كِووّ ةُكَايٌوِ ؿَناتُ ثًَغَُبُكَنُّ ػؤّ )ذلُـ
ّ   َوَشسِوْرُىْم ِد اأَلْمن ِ ؿَنات: ط ؿا زيَ ٖاوَآلِْ ثعُكوَكؿطاك   ص. ُٖكوَٖا يُد يُنِ تعلّ قىكٓعإ ؿا ػعىؿا

َوَأْمنُ ُىْم هوايٌِ ُٓو ًُٓاْـاكاُْ ؿَنات نُ ًىوكاو كِاويَقناكيًإ نلؿؤتُ كِيَوايُنِ سىنِ و ؿَةُكَىيَت: ط
نَنُهمْ   ص. ُشوَرى بَنينْ

 
 خوزِاطستِى عةقيدة هةئاضت تةفسةدازيَتىى ًاألو ضاًاْ دا

لكاواْعِ "بعُيكًى" ؿياكًّعُناِْ    ػؤكِاطلتِٓ عُقًـَ يُو وتُيُّ هعىيُضيإ ؿا ؿَكؿَنعُويَت ناتًَعو ًَْ   
ٻ  پ  پ     پ    ؿَػُُْ بُكؿَهت و ُٓويٍ بُو نُكَهُ ؿَطُُٕ و بُْلػاُْ تُةلَ ْاػىات و ث يإ ؿَيةًَت: ط

ص، بَُاْاّ ُٓوَّ نُ ػىؿا ث ّ بُػًٌىّ يعُ كَِظيعُتِ مؤكّعى يُثًعُو ثايعُّ      پ  ڀ  ڀ   ڀ
ُ َعاأل وهعاَاُّْ نعًَُٓىَ بعؤّ ؿيَعٓٔ.      ثًَغَُبُكيَوّى يُماْوت طُيًَو ٓانرتو باًرتٕ يُو  َعاألو  -ٓعىْه

 نُكَهُيُنِ ناتًُّو ؿياكؿَيُنِ ؿًْاّ بلِاوَيُ.-هاَإ
يُناُْ يُاليُُْ َاؿًُّنإ، بؤ صيىُْ ُٓو ث ّ  َُبُهوِ "هىيُضيإ" يَُُؿا بُطلْطرتؿاْاِْ اليُُْ كِؤسِ

ًَٖٓعاوّ( بعُيةهى طىتىويعُ: )باًعرتَ      ُْطىتىوٕ: )ُٓوَّ ػىؿا ث ّ بُػًٌىّ مؤكتلَ يُوَّ نُ ًَٓىَ بؤتإ
ص، بًَطىَععإ يَُععَُ ؿا َُبُهععوِ اليُْععُ كِؤسًُّناًْععُتِ، ٓععىْهُ   ڀ  ڀ   ڀيععُوَ(: ط

يُطؤًًُْطاّ باوَكِؿاكاُْيُوَ مؤك مؤك باًرتو ٓانرتَ يُاليُُْ َاؿؿًُّناِْ، بًَطىَإ يُهُكَتاّ فيعاِْ  
و طعريؤؿَّ بعىوٕ، ٖعُك ٓعُو َعاأل و هعاَاَُْ       َلؤظايُتًُّوَ ػُيةهِ بُ َاأل و هاَإ تاقِ نلاوْعُوَ 
 كِآثًٌاْـَكّ َُٖىو كَِةواكو ُٖيةى و نُوتًَهًإ بىوَ.
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"بُيةكًى"يٍ طىَاِْ وابىوَ طىايُ "هىيُضيإ" وَى ُٖك ػُيةهًَهِ ؿّ ؿَنُويَوُ بُك ناكيطُكيِّ َاألو 
ًَلَيعت           تعانى يعُ ْاػعُوَ     هعاَإ و بعُوَ تعُةلَ ؿَؿكَيعت، ٖعُك بؤيعَُ ؿياكًّعُنِ تايبعُتِّ بعؤ ؿَْ

    ِ ّ ُٖيةـاتعُوَو ثاًعإ ٓاهعُواكّ ٓعُو      ُٖيةًوُْطًًََٓت و ثُكؿَ يُهعُك نُهعًَوِ و ٓاَعازلِ بٓٔعًُٓي
ؿا بناًَْت.. دا ٓايا ُٓو ؿياكًُّ ٖؤناكيَو بىو بؤ ب ؿَْ  بىوِْ "هعىيُضيإ" و   يُ يُؿَكووِْ تاقًهاكّ
 ًَٖلًُّ نُ ُٖكًَُِّ يُهُك ث ؿَنلؿ؟!نلؿٕ يُباْطُوام بؤ كِآّ ػىؿاو، وامًَٖٓإ يُو  ٓاوثؤًِ

پ     پ  پ  ڀ  ُْػًَل!! بُيةهى "بُيةكًى" تعُْٗا ٓعُّ وَآلَعُّ يُ"هعىيُضيإ"َوَ ثع  طُيٌعوُوَ: ط      

ص.. َُُٓ وتُيُى بىوَ يُماكّ "هىيُضيإ"عُوَو، ثاًإ تانى ببًَوُ ؿَهوىوكيَو بؤ نُهعاِْ  ڀ   ڀ
واّ ػؤيٌِ بُؿأل و بُمَإ بًًةًَوعُوَو، طٌعت ثًٌَعُواو    ؿواّ ػؤّ و بؤ ُٓوَّ ُٖك ٓانُػىاميَهِ تلّ ؿ

ٌ -قامًُّنًٍ يُبُكاَبُك ًىيَٓهُوتىاِْ بُكتًٌ ؿَكإ ؿا ػؤياِْ ث  كِاطلٕ و ب ؿَْ  ُْبٔ يعُ   و -باطد
 يإ ُْيُقًَٓٔ.-باطٌ-و ناكّ و ػلاثُناًْإ و هُكبؤ ْاُٖقِ بُؿ

بعُكمو ًعهؤؿاكو، ثابُْعـّ بُُٖقعُوَو، كِوو     ُّٓ وتُيُّ "هىيُضيإ" بؤ دًَطرينلؿِْ َُٖىو بُٖايعُنِ  
وَكُٓكػإ يُ َُٖىو هًُايُنِ تُةلَؿاكّ ؿًْايُ، ها ًٓرت هًُاّ بُمٍ ؿاْعإ يعإ َعاأل و هعاَإ يعإ      

 ثايُّ بُكموطلإ بًَت..
ؿياكًُّنُّ "بُيةكًى"يٍ يُكِاهوِ و بٓر و بٓاوإ ؿا تُْٗا بُكتًًًَو بىوَو ويووىويُتِ ناكتًَهلؿًَْهِ 

ك "هععىيُضيإ" ثعع  ؿكوهععت نععات تععانى واميععإ زيَ بًًََٓععت وظ يُهععُك ٓععُو نععىةلو طىَلِايّععى   يُهععُ
)ػؤكثُكهوِ(يُ يًََُُُنُتِ ػؤيإ ؿا سيًَُٓٓوَ. وَزيَ "هىيُضيإ" هُكمٌَْوًًٌإ ؿَنات يُهُك ٓعُو  

يُيإ ؿيةؼؤًعٔ،   نُ )ُٓوإ ػؤيإ( بُّ ؿياكّ ،يُ و ْاػِ ُٓوإ ؿَػىيًََٓوُوَو ث يإ كِاؿَطُيًَُْت ؿياكّ
 .صڀ  ٺ   ٺ      ٺ  )ُْى هىيُضيإ(: ط

كِوايةُتُناِْ ُّٓ ؿًْايُو ًوُ ةليىؿَكَناِْ تُةلَ ْاػىات و تُْاُْت ناكيٌعِ ت ْانعُٕ،    "هىيُضيإ" بُ
نُ ًٖض بُٖايُنِ )َعُتليازي(   ،ًَٖٓاِْ سُقًكُتًَهِ ًَٖٓـَ طُوكَو ثريؤمؿايُ ٓىْهُ ُٓو يُُٖويةِ بُؿّ

 يُ.  اوتاّ ِْٖاوهُْ  و ٖ
 

 واُةيةن دةزبازةى هةخؤبوزدويى
يُّ ؿاهواُّْ "هىيُضيإ" يُطُأل "بُيةكًى"ؿا واُْيُنِ كِؤًًٍٓ يُهُك )يُػؤبىكؿوويِ( ُٖيُو هُكباكّ 
ُٓو َُٖىو ثًُو ثايُو ؿَهُآلتَُ تىوًِ ػؤبُمٍ ماْري ْابًَت و يُهُك ُٓو ماْووُ مؤكاَُْ يعُػؤّبايِ  

 ْابًَت..
َنُؿا ؿَكؿَنُويَت ؿواّ ُٓوَّ َاوَيُى بلمؿَبًَعت و ؿَطُكِيَوعُوَو ثع ّ    -ثُثى–وتُّ  ُّٓ ُْكيوَُ يُ

 ..ص.ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی    ی  ی  جئؿَيةًَت: ط
بُوؿّ هُكْر بـَ يُو سايةُتُ و هُيلنُ "هىيُضيإ"ّ ثًَغَُبُك نُ ػىؿاّ َعُمٕ ٓعُو ٖعَُىو ؿاْعايّى     

يعإ بع     َنُ ماًْىيعُتِ، ٓعُّ زيَ  -ثُثى–ُْٖـيَو ُٖواأل نُ ماْووُ مؤكو دؤك بُدؤكاُّْ ث ؿاوَ نُِٓ 
ٓاطابىوَ، ُّٓ بايةٓـَ الوامَّ نُ بُو وتُيُ قوُّ يُطُألؿا ؿَنعات وَى بُكبعُكَناِْ )حتعـٍ( يعُى وايعُ      
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يُبُكاَبُك "هىيُضيإ"ؿاو َاْايُنِ مؤكيٍ ؿَطُيًَُْت يُبُكاَبُك ماْووِ ُٓوؿا، دطُ يُوََ واُْيُنِ 
وَكِؿاكاًٍْ ؿياكّ نلؿووَ يُهُك ُٓوَّ نُ ُٖكُْٓـَ َلؤظ بطاتُ ُٖك ٓاهوًَهِ ؿيعاكو بعاآل   طُوكَّ بؤ با

يُماْوت و ماًْاكّـا، ُٖك ؿَبًَت يُ ب ؿَهُآلترتئ َُػًىوقاتِ ػىاؿا ماًْاكيعُنِ بعاآلتل يعُِٖ ػعؤّ     
 بُؿّ بهات، هآًرت يُُٖك دؤكَ بىاكيَو يُبىاكَناِْ َُعليفُؿا بًَت.

ِ  -ثعُثى -ُٖيةىيووِ "هىيُضيإ" يُبُكاَبعُكّ   بُآلّ ُّٓ ؿاػؤ بىوبًَعت؟ تعؤ بًةع ّ تىوًعِ      َنعُؿا ٓع
ّ      -ثعُثى –يُػؤيابِ بىوٕ بىوبًَت و ٓعُو ُٖوايةعُّ    و  َنعُّ ةعُكاَؤَ نلؿبًَعت" ٓعُّ ٓايعا )ثايُبًةٓعـ

ٔ  ثاؿًانإ ػؤياِْ–ؿََاكطرييِ ًاٖاُْ( وَى ُٓو هًفُتاُّْ نُ  واّ يعُ "هعىيُضيإ"    -ثًَىَ ؿَيعُْطًَٓ
 ؿ نُ يُهُك ُٓو بُكبُكَناًُّْ هناّ ثُثى بـات؟نل

ُْػًَل.. بُيةهى تانُ وَآلَِ "هىيُضيإ" يُناتِ بًًووِٓ ُٓو ُٖوايةُؿا نُ ثُثى ث ّ ؿَطُياْعـ ٓعُوَبىو   
ص. ژ   ژ  ڑ  ڑ        ک  ک  نُ يُباكّ كِاهوّى ؿكوهوِ قوُناِْ ؿَنؤيُٓوَ تا بنأْ وايُ يإ ْا؟!: ط

ِ اُْ بؤ ثُهٓـنلؿِْ ماْوت يُ ثُثىَنُوَو بعُؿواؿا ٓعىوِْ   ََُُٓ وتُيُنِ كَِو يعُنإ. ٓعىْهُ    كِاهعو
يُنِ ػؤّ ْعُنلؿووَ طعُك بُٓعانِ     يُْاػِ ػؤيُوَ ُٖهوِ بًُٖض نُّ و نىوكِّى ًىوكَيِ "هىيُضيإ"

بطليَت ُٓطُكٓعِ ػؤيٌعِ ثًَغَُبعُكيَو بًَعت و      طىآ بؤ ؿَْ  وباهُنُّ ُٓو بايةٓـَ الوامو ب ؿَهُآلتُ
هِ مؤكيٌِ يُماْوت و ماًْاكّ ث  بُػٌعلابًَت، ٖعُكوَى ػعىؿاَ وَهعفِ عًًُُنُّ"هعىيُضيإ"و      بلِيَ
ٿ  ٿ      ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿؿا نلؿووَو ةُكَىويعُ: ط  يُّ ةُكَايٌوُّ "ّؿاوؿ"

 ...صٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ِ  نُ يُهُك بايُػِ ماْوعت و طعُوكَيِ و  ،ُّٓ ٓايُتَُ بُيةطُيُ ُ  ثايُبعُكمي ُْـإ و ماًْعاكإ،  ّ ماْوعو

نُ بؤ ماْاياًٍْ تانى هىثاهِ مؤكّ ػىؿاّ َُمٕ بهُٕ يُهُك ُٓو ماْوعت و   ،ُٖكوَى ٓاطاؿاكنلؿُْوَيُ
ِ  فكٌ(٣نُ بُ ) ،سًهُُتُّ و بعُٖاّ بعُكمّ ماْوعوًٍ بعُكٕ و      ػؤّ ث ّ بُػًٌىٕ و، ثُّ بعُطلْط

ُ  يعُ.  ُٓيُنِ ِْنُ ًٖض ٖاوتاو ٖاوويَ ،ت بطُٕ نُوا ماْوت يُٓاهوًَهِ باآلّ واؿايُ بًُعًَهِ تعلّ    يع
نععلاوَ يُٓاهععت مؤك نععُي  هععىيُضيإ" و ؿاوؿ"ٓععانرتؿاْاِْ ماْوععوُُْـاِْ وَى ٓايُتُنععُؿا باهععِ بععُ

ََ ؿياكَ ٓاَافَيُ نُ بؤ ُٓوَّ نعُوا نُهعاِْ تعل    )تفكٌٝ(يُبُْـَناِْ تلّ ػىاؿا و ُّٓ بُٓانرتؿاْاُْ 
ّ ماْووُنُيُ، بُّ ث يَُ هُكزلِ  ٓـّ و بُٖاؿاكايِيُػىاك ُٓواُْوَ ؿاْلاوٕ، ََُُٓ ُٖك بُث ّ ثايُبًة
   ِ ؿا كِاؿَنًٌَعًَت و ثًَىيوعوُ ُٓوثعُكِّ ػؤبُنعُّ طعلو       ماْايإ بُالّ ُٓو ٓانعاكَ دىاْعُّ يعُػؤبىكؿووي

ؿا نُهاّ تل ُٖيُ نُ يُبىاكّ  يُػؤبلِاوبٔ ٓىْهُ ُٖك يًَُْى عُبـَناِْ تلّ ػىؿاو َُػًىقاتِ ؿيهًُِ
بعىو يعُ    يُبىاكيَهِ ػؤيُوَ ٓاطاؿاكتل -ثُثى–ُوإ يُثًٌَرت و ٓاطاؿاكتلٕ، وَى ٓؤٕ ؿا ي ماْوت و ماًْاكّ

 "هىيُضيإ" ؿَكباكَّ سايةِ ُٓو طُيُّ ػؤكيإ ؿَثُكهت. 
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 بةندى شةشةم
 ))ثيَػةًةزيَتى ئيوياع((

اكَّ نُ يُُْوَناِْ طُزي )بٓى اهلآًٌ( بىوٕ، واتُ يُواُّْ ؿووك نُوتىوُْوَ بؤ ُٓو ً يٍ-ًًًٓايطُزي 
ؿَثُكهعت. ػعىؿاَ    (1)َُٓلِؤ بُْاوّ ًاكّ )بُعًُبُى( ْاهلاوَ، ُّٓ طُيَُ بوًَهًعإ بعُْاوّ )بعُعال(   

 ب ٖاوَأل.ثًَغَُبُكّ ػؤّ )ًًًٓاي(ّ بؤ ْاكؿٕ تا باْطًإ بهات بؤ ثُكهوِٓ ػىؿاّ تاى و 
ػعىؿاو يعُكِم و   )ًًًٓاي( ثُياَِ ػىؿاّ بُطُيُنُّ طُياْـو ث ّ طىتٔ: )ُٓكآ بؤٓعِ ػؤتعإ يُهعناّ    

و  ؿَثُكهذي-بت-ْانُٕ؟ ٓايا )بُعال(ّ -يُػلاثُبُٓانُو كِيَطلّ  ةُكَإ-ثُيلَِويِّ ْاثاكيَنٕ و  تىوكَِيِ
نُ َُٖىو دًٗاِْ بُدىاْرتئ ًعًَىَ ؿكوهعت نعلؿووَ؟     ،ثُكوَكؿطاكَتإ ؿيَٓٔ وام يُ ثُكهوِٓ ُٓو ػىؿا

نْم كّ ػؤتإ و باب و باثريَ ثًًٌَُٓناًٌْعواُْ: ط تانُ ػىؿاّ ًاياِْ ثُكهذي ُٖك )اب(يُو، ثُكوَكؿطا َُ رَبُّ
ْم اأَلورِليَ  َُ  ص.َوَربُّ آَوِئ

بُآلّ ُٓو طُيُ باْطُوامّ ثًَغَُبُكَنُيإ بُؿكؤػووُوَو بُؿًََُوَ ُْٓىوٕ. هناّ ُٓو ناكًًَإ ُٓوَيُ 
اِْ باْطعُموامّ  نُ ػىؿا يُؿًْاو ٓاػريَتًٍ ؿا ػووىوًُْ بعُك ػًُعِ و قًٓعِ ػعؤّ بعُٖؤّ بعُؿكؤؿاْ      

ثًَغَُبُكنُياُْوَو تُْٗا ُٓو بُْـَ ٓاى و ؿيةوؤماُّْ يَّذًانلؿووُْوَ نُ بُكِاهوِ باوَكِيإ ثِ ًَٖٓعابىو  
 بوجُكهواُْوَ.و ُْٓىوبىوُْ كِينّ ياػِ و 

ّ بًَطىَإ ػىؿا بُكيَنيَهِ مؤكَوَ باهِ  نعلؿووَ و يُهعُكماكّ ُٓواْعُّ ؿواّ ػعؤّ ٖعاتىوٕ       )ًًًٓعاي(
وأل و تُقُيالّ نلؿووَ ٓىْهُ يُ باوَكِؿاكَ ؿيةوعؤمو ٓعاالى و كَِوًعوبُكمَنإ بعىوَ، ػعىؿاّ      هوايٌِ ُٖ

 :َُمٕ يُّ ٓايُتاُْؿا ُٖك ًَٖٓـَ باهِ فيإ و ثُياّ و باْطُوامّ ُّٓ ثًَغَُبُكَّ نلؿووَ و ةُكَىويُ
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  ط

ٻ  ٻ  پ  پ  پ    (2)ٻ  ٻ ٱ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   

ٿ  ٿ  ٿ              ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    (3)پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ
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ؿا بىوَ بُثًَغَُبُك( بُوتُيهِ كِاهت و هاةهلاوَ ؿاْاْليَت. ُٖكوَى طىتلاويٌُ: -بُعًُبُى-ؿَكباكَّ ُٓوَّ نُ طىتلابًَت: )ًًًٓاي يًُاكّ ( 1)

 ؿَياْجُكهت(.  ْاوّ ٓاةلَتًَو بىوَ نُ يُدًاتِ ػىؿا-) بُعال
 واتُ بؤ هنا ٓاَاؿَؿَنليَت ض يُؿًْاو ض يُ كِؤفّ ؿوايًٍ ؿا. (حملكسٕٚ: 2)
يُطُأل )ًًًٓاي( ؿابىوٕ، ُٖك بؤيَُ بُ نؤ  نُ ،نؤ )طيع(ّ )ًًًٓاي(عُو َُبُهت يُ )ًًًٓاهري(يٍ ُٓو نؤَُيةُ باوَكِؿاكَ ؿيةوؤماُْيُ( ايٝاضني: 3)

 و، ض بؤ ًىيَٓهُوتىاًٌِْ.  هُنإ(يإ بؤ ؿاْلاوَ، ض بؤ )ًًًٓاي( ػؤّواتُ ًًًٓا= )طيع( ْاوّ ) ًًًٓاهري
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 ى ئةهيةضةع(( ))ثيَػةًبةزيَتى
)ُٓيًُهُ (يٍ يُثًَغَُبُكاِْ )بٓى اهلآًٌ( بىوَ و قىكٓاِْ ثريؤم ًٖض ًوًَهِ واّ يُهُك فيعاِْ بعاي   

ُٓوَْـَ ُْبًَت نُ ْاوّ يُطُأل نؤَُيةًَو ثًَغَُبُكّ تلؿا ًَٖٓاوَ، واتُ يُو ثًَغَُبُكاُّْ  ُْنلؿووَ تُْٗا
(ّ هىوكَتِ )ْ(و ٓايُتِ 48يُؿوو ًىيَِٓ وَى ٓايُتِ فَاكَ ) ُٖكوَى-ث بًَٗٓليَتنُ ؿَبًَت باوَكِيإ 

 : يُطُأل ُْٓـ ثًَغَُبُكيَهِ تلؿا ْاوّ ٖاتىوَ)األْعاّ( (ّ هىوكَتِ 86فَاكَ )
 . 48ص/صڈ  ژ  ژ    ڈڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎط
. 86األن ء//صڳ  ڳ  ڳ   ڳ    گک  گ  گ  گط

ّ )ًًًٓاي( باْطُوامّ بؤ كِآّ ػىؿا  طىتلاوَ ُّٓ ثًَغَُبُكَ ٓاَؤماّ )ًًًٓاي( بىوَو ؿواّ نؤِٓ ؿوايِ
ّ   نلؿووَو ؿاواّ ػىاثُكهوِ ي( ثع ّ  نعُ )ًًًٓعا   ،ّ يُػُيةهِ نلؿووَ يُهُك ُٓو بُكْاَعُو ًعُكيعُتُ

 هجًَلكابىو، يُهُكؿََِ ُٓوؿا تاوإ و طىْاٖهاكيًٍ مؤكبىوَ. 
ؿيعاكّ نعلؿووَو ٓاَافَيُنًٌعِ     -ًًًٓعاي -بُّ كَِْطُ ؿَبًٓري قىكٓإ بًُعًَهِ نعَُِ يُبُهعُكٖاتِ    

-ّ "ُٓيًُهُ " ؿاوَ، يُناتًَهـا نوًَبعُناِْ ًََعقوو بًُعًَهِ مؤكيعإ يُبُهعُكٖاتِ       بُثًَغَُبُكيَوِ
 ىامّ ؿَهُٗيةبُهوِ دىويُنُنإ باي نلؿووَو ثلِٕ يُُٓةواُّْ )ًٓولآًًًات(.بًًَُ -ًًًٓاي

( كِيىايُتًَهِ بُهُكٖاتُنُّ ؿياكّ نلؿووَو ًَُٓعَُ يعًَُْى ٓعُْـَٖا    طربٟبُآلّ يُّ باكَيُوَ َاَؤهوا )
ََُُٓ ْعُى بعُو   ( ُٖيةـَبقيَلئ، طرب٣ كِيىايات و طًَلِاُْوَّ تلؿا نىكتُّ ًًَىَ طًَلِاُْوَنُّ ُٓو )واتُ:

نُ سُقًكُتًَهِ ثىػت وب طلآ و طؤأل بًَت، بعُيةهى تعُْٗا يعُنوو كِؤفْعُّ ٓاطاؿاكبىوْعُوَ       ،ثًَىؿاْطُّ
 ؿَخيُيُٓ كِوو: 

بًَت" ناتًَو ؿاواّ يُ )بٓى اهلآًٌ( نعلؿ نعُ وام يعُ بوجُكهعوِ بًَعٓٔ و       "هووّ ػىاّ زيَ -ًًًٓاي-
يُنُيإ  إ بُؿَّ باْطُوامَنُيُوَ ُْٓىوٕ و وَآلًََهِ ؿاواناكّثابُْـّ باوَكِو ػىاثُكهوِ بٔ، بُآلّ ُٓو

يٍ ؿووعاو ْناّ يُالّ ػىؿا نلؿو طىتِ: )ػىؿايُ ٓعُوا )بٓعى اهعلآًٌ( بُكثُكٓعِ     -ًًًٓاي-ُْؿايُوَ، 
باْطُوامَنُيإ ؿايُوَو تُْٗا كِيطاّ باوَكًَُِْٖٓإ بُتؤو ثُكهوِٓ ةُيلّ تؤيإ ُٖيةبقاكؿ. دعاتؤَ ٓعُّ   

طُوكَ و باآلؿَهت ُٓو ًْعُُتاُّْ ثًَت بُػًٌىٕ و ُٓو بعاكوؿؤػِ ػؤًعطىمَكاًُّْ بعؤت ؿابعري     ػىؿاّ 
 نلؿووٕ بًطؤكَِ بُباكيَهِ تلؿا(..

ػىؿاَ هلووًِ ث ؿاو وَآلَِ وابىو نُ: )ًَُُٓ يَُُوال ناكوباكّ كِمم و كِؤميًإ ؿَؿَيُٓ ؿَهعت تعؤ و،   
 َيت(.ػؤيٌت هُكبُهت بُ نُ ٓؤٕ يُوَؿا ةُكَاًْإ ؿَؿ

 بطلَوَ و ًٓرت ًًٖٔإ بؤ َُباكيَُٓ(. ػىؿاَ بؤ َاوَّ هِ يٍ طىتِ: )ؿَّ ػىايُ باكاًْإ زيَ-ًًًٓاي-
ؿَطليَوُوَو بُٖؤّ ًَُُُٓوَ ُٖكٓعِ ٓعافَألو نٌعوىنايةًَهًإ ٖعُبىو يعُْاو ؿَٓعًَت و        هاأل باكاًْإ زيَ

 يُنِ مؤكَوَ. ػُيةهًٍ ؿَنُوُْ ًَْى مَظيُت و ْاكَِسُتِ
نلؿبىوٕ، يُبُك ٓاويإ ووٕ بىو بىو و يُُٖكد يعُنًٍ بىايعُ كِمم و    ؿواّ ُٓوَّ ؿووعاّ زيَ -ًًًٓاي-

تُْاُْت يُّ كِووَوَ ناك طُيٌوبىوَ كاؿَيُى يُُٖك َايةًَعو بعؤِْ )ْإ(يعإ     .ّ ػؤّ بؤ ؿَٖات.. كِؤميِ
 وَٕ َايةُنإ ؿَنلؿ.يًَلَيُ( و بُؿواّـا ؿَطُكِإ و ػلاثُيإ ؿَكُٖم ػا-بهلؿايُ ؿَياْطىت: )ًًًٓاي

( ٥ٛخطٛب–ّ نىكِّ -كِوو ؿَناتُ َايةِ فًَْو نُ نىكِيَهِ ُٖبىو بُْاوّ )ُٓيًُهُ  -ًًًٓاي–داكيَهًإ 
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ؿووعاّ ػًَلو ٓاى بىوْعُوَّ يعُالّ ػعىؿا بعؤ ؿَنعات و       -ًًًٓاي-و ُّٓ نىكََِ ُْػؤًًًُنِ ُٖبىو، 
  ِ و -ًًًٓعاي -، بعُّ ٖؤيًُعُوَ بعاوَكِ بعُ     يعُّ تًَعـا ْآًًََعت    نىكَِنَُ ٓاى ؿَبًَوُوَو ٓعُو ُْػؤًع

       ِ ًَعىَّ، بعؤ ٖعُك ًعىَيًَٓهًٍ بٔعًَت يُطعُية ًَعت ث ؿا  ثُياَُنُّ ؿَيًَٓت و ثُيلَِوّ ؿَنات و ثابُْـ ؿَب
 ؿَبًَت.

ؿا ؿَبًَعت،   ؿَنُويَوُ تَُُُْوَو ثريؿَبًَت، بُآلّ )ُٓيًُهُ ( ًٌَٖوا طُزلُو يُُٖكَِتِ الويَوِ -ًًًٓاي-
بوجُكهوِ ًَٖٓا ُٓوا ًٍَٓ يُػىؿا  بُطُزي )بٓى اهلآًٌ( ؿَيةًَت: )ُٓطُك وامتإ يُ -ًًًٓاي–كِؤفيَهًإ 
  .نُ باكوؿؤػِ فيإ و طىمَكاْوإ ػؤَ نات و يُو تُْطاُْيُ كِمطاكتإ نات(.. ،ؿَثاكِيَُُوَ

 -ًًًٓاي-ُٓواًٍْ َُٖىو بت و ثُيهُكو ثُكهرتاوَ ؿاتاًلاوَناًْإ ةلِآ ؿَؿَٕ و يُْاويإ ؿَبُٕ، ًٓٓذا 
بؤيإ ؿَثاكِيَوُوَو ؿاواّ ػؤًطىمَكاًًْإ يُػىؿا بؤ ؿَنات. ػعىؿاَ تُْطاْعُيإ يُهعُك ُٖيةعـَطليَت و     

 بُٖاْاياُْوَ ؿيَت و باكاًْإ بؤ ؿَباكيًََٓت.
بُّ كَِْطُ وآلتًإ ؿَبىوفيَوُوَو ؿَنُوُْوَ ًَْى ػًَلو ػؤًِ. بُآلّ بُ تعُواوَتِ ثاًعطُم ُْبىوْعُوَ يعُو     

ؿابعىوٕ و يُهعُك بعاوَكِّ ِكاهعت و ثعُيلَِونلؿِْ ًعُكيعُتِ ػعىؿا دعًَطري          يُّ تًَِ  باوَكِّسايةُتِ ب
نعُ كؤسعِ بهًٌَعًَت و     ،بًٓري يعُػىؿا ثاكِايعُوَ   نُ ُٓو ُْكيوُ ْايُباكَّ زيَ ،يٍ-ًًًٓاي-ُْبىوبىوٕ، 

ىؿاَ ُٓو ؿووعايُّ ؿّ بُؿَهوًاُْوَ ُْتًًَوُوَ. ػ بًباتُوَ بؤ الّ ػؤّ تانى قىتاكبًَت يُؿَهوًإ و ِٓ
 طريانلؿو كِؤسِ نًٌَاو بُكمّ نلؿَوَو بؤ الّ ػؤّ.

 بُآلّ ؿواّ ُٓو )ُٓيًُهُ (ّ بؤ كَِواُْ نلؿٕ وَى ثًَغَُبُكيَو تانى يُهُك باْطُوامَنُّ بُكؿَواّ بًَت. 
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 بةندى حةوتةم
 ))ضريؤكى يوُـظ((

 -ٓاكَْىوهِ طُيُنُّ "يىْعى"  -ُْٖ  ؿا"يىْعى" يُههِ ُْ -"يىْعى" باْطُوام بؤ ػىؿا ؿَنات  )
 (نلؿُْوَّ طُيُنُّ.  كِمطاكبىوِْ "يىْعى" و كِيَُٓىِْ

 

 "يوُـظ" باُطةواش بؤ خودا دةكات
ؿا ثايوُػوِ ؿَويةُتِ )ٓاًىوكّ( بىو، واتُ ُٓو ؿَويةُتُّ ؿَهُآلتِ بُهُك -َىوهأل-" ُْيُٓوا" يُػانِ

ايوُػوُنًُِ ؿَويةَُُْـتلئ و طُوكَتلئ ًاكّ ػؤكُٖآلت مؤكبُّ وآلتاِْ نًٌىَكّ"ٓاهًا"ؿا ُٖبىوظ ث
 بىو يُو هُكؿََُؿا.

ِ  ّ كِمم و كِؤمّ مؤكيِ ّ ميعاؿ يعُِكاؿَو بع  هٓىوكيٌعًإ ببىوْعُ ٖعؤّ طىَِلابعىوٕ و         و، ؿَويةَُُْعـي
. هُكباكّ َُٓاْعَُ ػعُيةهِ )ُْيٓعُوا( بوجُكهعت بعىوٕ و      .بىوٕ و بُؿناكّ و طىْاٖهاكيًإ. يُػؤبايِ

َكِيإ بُ ػىؿاّ َُمٕ ُْؿًََٖٓا. ُٖك بؤيَُ ًايووُّ هناّ يُْاوٓىوٕ ؿَبىوٕ طُك ػىؿاّ ًَٗلَبعإ  باو
يإ بؤ كَِواْعُ ؿَنعات،   (1)بُكَِظيُت و هؤمّ ػؤّ ةليايإ ُْنُوتايُ، بؤ ُّٓ َُبُهوَُ ػىؿا "يىْعى"

بعُػىؿا و تُوبعُنلؿٕ و    بًَت( باْطًإ ؿَنات بؤ هُكًُٓإ و باوَكًَِٖٓإ "يىْعى"يٍ )هووّ ػىاّ زيَ
ِ        ثًًُُإ بىوُْوَ يُبُؿنلؿاكّ و  يُناًْإ. بُآلّ ٓعُوإ ٖعُك ِكفؿ ؿَبعٔ يُهعُك ٓعُو سايةعُتِ بوجُكهعو

ياْعُيإ و بعُؿَّ باْطُوامَنُيعُوَ ْآعٔ. ًٓٓذعا "يىْععى" ُٖكًَِعُّ ٖاتٓعُ          و بُؿكَِةواكّ طىَلِايِ
 َنُوُْ بُك ُٓوهنايُ.نُ ؿواّ َاوَيُى ؿ ،ؿَنات ػىاكَوَّ هنا بؤ هُكيإ زيَ

نُ ػىؿا ثع ّ   ،"يىْعى" يُو بلِوايُؿا بىو نُ ًٓـّ بُتُواوَتِ ثُياَِ ػىؿاّ طُياْـووَو ُٓو ُٓكنُّ 
ِ         هعجاكؿبىو بعُد    بععىوٕ و  ّ طُياْعـووَ. بؤيعُ بُؿيةوعُْطِ يعُو ًعاكَيإ ؿَكؿَٓعًَت و بعُٖؤّ )يعاػ

 ..باوَكِّ(يُوَ بُد ياْـيًَةًَت. هىوكبىوًْإ يُهُك بَِ
"يىْعى" ث ّ وابىو نُ ُٓطُك ُّٓ ًاكَ بُب  َؤيةُتًَهِ ػىؿا د بًًَةًَت ُٓوا ػىؿا يَّعِ ْاثلهعًَوُوَو    

هناّ يُهُك ْاؿات، بؤيُ ُٖك ؿَكِؤًت و كيَطُّ ؿَبلِّ تا طُيٌوُ هُك نُْاكّ ؿَكياو يعُوآ ثعاثؤكِيَهِ   
هُكًٌْٓاِْ ؿَنات دًَطُيعُنِ  بًِٓ نُٓاَاؿَّ هُةُكبىو و ػُكيو بىو ؿَكؿَٓىو، ُٓويٍ ػًَلا ؿاوا يُ

بؤ بهُُْوَو يُطُأل ػؤيإ ؿا بًبُٕ، ُٓواًٍْ ؿاوانُّ دًَبُد  ؿَنُٕ و يُطُأل ػؤيإ ؿا ؿَيبُٕ.

 

                                                 
 
ّ نعىكِّ  -"يىْعى"نىكِّ )َُتوِ( يُ، طىتلاوَ) َُتوِ( ْاوّ باونًُتِ، طىتلاويٌُ ْاوّ ؿايهًُتِ، ُْٖـيَو يُ)أٌٖ ايهواب(يٍ بُ ) يؤْإ( 1)

 َُٓواّ( ْاوؿَبُٕ. 
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 "يوُـظ" هةضلى ُةٓةُط دا
ثاثؤكَِنُ ؿَهوِ بُ كِؤيٌذي نلؿ و ٓىوَ ْاوَكِاهوِ ؿَكياوَ، يُو ناتعُ ؿا ػعىؿا طعُكؿَيىويًَهِ بعًَُٖنّ     

ِ     يُهُك ؿَكيا ُٖية ّ هعُكْطىوّ بعىوٕ    هلؿ و واّ يَّهعلؿ ًعُثؤيُناِْ بُتىْعـّ بًعُكميًََٓت و َُتلهع
يُواُْناًٍْ يُطعُأل ٖعَُىو هُكٌْعًُٓناِْ تعلؿا مؤكتلهعإ و طىتًعإ: )بُِكاهعوِ         غىيةكًًََٓت، نًُوِ

ؿ يُهعُك  نُهًَهِ طىْاٖباكَإ يُطُألؿايُ، بؤيُ واَإ بُهُك ؿيَت(. ًٓٓذا يًَُْى ػؤيإ ؿا كِاويَعقيإ نعل  
ُٓوَّ يُنًَهًإ يُثاثؤكَِنُوَ ُٖيةـَُْ ْاو ؿَكيا تانى ػؤياِْ ث  بجاكيَنٕ، بؤ ُّٓ َُبُهوَُ بًُعًَىامّ  
تريوثٌو )قىكعُ كِانًٌَإ( نُهًَهًإ ُٖيةـَؿايُ ْاو ؿَكياوَ، ُٓوَبىو يُُٓزلاَِ ُٓو تريوثٌهُؿا ؿَبىايُ 

"يٍ باهعِ بُهعُكٖاتِ ػعؤّ بعؤ طًَلِابىوْعُوَ،      ثًَغَُبُكّ ػىؿا "يىْعى" غُُْ ؿَكيانُوَ، "يىْععى 
نُ طىْاٖباك بًَعت و بعُٖؤّ ٓعُوَوَ     ،يُ ُٓواًٍْ طىتًإ: )ُّٓ نابلايُ ثًاوٓانًَهُو ُٖكطًن َاقىوأل ِْ

يَهُوت بُك ُٓو نُوتىوَ(. يُبُك ُٓوَ داكيَهِ تعليٍ  تىوًِ ُّٓ طُكؿَيىويُ بىوبري، تريوثٌهُنَُ بُ كِ
 كَ ُٖك نُوتُوَ هُك "يىْعى".تريوثٌهًإ نلؿَوَو ؿووبا

ًٓرت "يىْعى"يٍ ػؤّ ٓاَاؿَنلؿ بؤ ؿانُْـِْ دًُناِْ و ػؤُٖيةـاُْ ًَْى ؿَكيعاوَ، بعُآلّ ٓعُوإ ث يعإ     
ػؤَ ُْبىو ػؤّ ةلِآؿات. ُٖك بؤيَُ بؤ داكّ ه يُّ تريوثٌهًإ كِانًٌَاو ُّٓ داكََ ُٖك نُوتُ هُك 

بىوَو بؤ َُبُهوًَهِ طُوكَ بىوَ، ؿواداك ُٖيةـكايُ ْعاو   "يىْعى"، ؿياكَ ُٓوَ بُػىاهت و ٓرياؿَّ ػىؿا
 ؿَكيانُوَو، يُو هاتُؿا ػىؿا ُُْْٖطًَهِ بؤ ْاكؿو "يىْعى"ّ قىوت ؿا.

 ػىؿا يُقىكٓإ ؿا باهِ ُّٓ بُهُكٖاتُّ "يىْعى"ّ طًَلاوَتُوَو ةُكَىويُ:
   (4)ڳ   ڳ  ڳ  (3)گ  ڳ  (2)گ  گ   گ  (1)ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  ک  کط

. 142-139الصءفءت/ص(5)ڱ  ڱ  ں  ڱ  ڱ
 

 ضازةُووضى طةهةكةى "يوُـظ"
نُ طعريؤؿَّ هعنايُى ؿَبعٔ و     ،يإ كِووٕ بىو "يىْعى" طُيُنُّ ػؤّ بُد ًٌَٖت، ُٓواًٍْ زيَناتًَو 

ًٌْاُْناِْ ؿَكنُوتبىوٕ، ػىؿاَ ًْامّ تُوبُنلؿِْ ػووُ ؿيةًاُْوَ تا بطُكِيَُٓوَ يعُطىْاٖإ. ٓعُواًٍْ   
 ّ ثًٌَىويإ ثًًُُإ بىوُْوَ و بُكطِ ثانِ باوَكِو ًهؤؿاكيًإ ثؤًِ و يُػىؿا ثاكِاْعُوَ زيَ يُو نلؿاكاُْ

                                                 
 
كَِتِّ )أبل( ُٓو دؤكَ كِانلؿُْيُ نُ نُهًَو بؤ قىتاكبىٕ يُؿَهت ٓاةايُنِ يإ يُؿَهعت نؤياليعُتِ   واتُ )ُٖآلت.. كِاّ نلؿ( َاْاّ بُٓ( أبل: 1)

يُتِّ ُٖك ُٖيةبًَت.. بؤيُ بُ "يىْعى" طىتلاوَ )أبل( ٓىْهُ بُب  ةُكَاِْ ػىؿا ؿَكٓىوَ يإ يُؿَهت بُْـايُتِ)عبىؿيُ( ُٖآلتىوَ. ، بُآلّ بُْـا
هوُقًَُٓ ُٓوَيُ َلؤظِ ػىاثُكهت وام يُُٖك دؤكَ سُمو ٓاكَموويُنِ بًًََٓت و ػؤّ بؤ ػىؿا و ػنَُتِ كِيَبامَنُّ بؤ ػىؿا بىوَ و بُْـايُتِّ كِا

 تُكػإ بهات. 
 واتُ ثاثؤكّ ثلِ يُباك.. يإ ثلِ يُ ػُيةو. ( ايفًو املػشٕٛ: 2)
 واتُ تريوثٌهِ نلؿ. بًُـايِ قىكعُكِانًٌَاِْ نلؿ. ( ضاِٖ: 3)
 اتُ يُواُْبىو نُ تريوثٌهًإ بُهُكؿا ؿًَهًَوُوَ. و( املدسكني: 4)
 واتُ ُٓو نلؿاكَ ْاَُٖىاكَ ؿَنات نُ ٖؤّ طًُيِ و طاماْـَيُو كِووبُكِووّ كَِػُٓ ؿَبًَوُوَ. ( ًَِٝ: 5)
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يإ ػؤَ بًَت. ُٖكوَٖا ثًاوإ فْإ و كِؤيةُناًْإ تًَهلِا ؿَطليعإ و َعاةِ ػعىكاوّ ٖعَُىو نُهعًَهًإ      
ويَٓعُو   اكوؿؤػًَهِ بع  ؿَطُياْـَوَو ٓاهُواكّ مويةِ و هوَُِ يُنرتيإ ؿَهلًُِّوَ، ََُُٓ بُكِاهوِ بع 

ٖات ػىؿاَ بُكَِظيُت و بُمَيِّ ػعؤّ هعناّ يُهعُك     بُهاّ و طُوكَبىو نُبُهُكيإ ؿاٖات و واّ زيَ
 ُٖيةطلتٔ.

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ   پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ         ط: ُٖكوَى ؿَكباكَيإ ةُكَىويُ

 .98يونس/ص ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ  
ًَعت ٓعُوا         ِْ ُٖك ٓاوايِبَُاْاّ ؿاًٌْوىا ًَٓاب و ًعاكو ًاكؤٓعهُيُى باوَكِيعإ بعُػىؿاو كِؤفّ ؿوايعِ ٖ

باوَكًَِٖٓاُْنُيإ هىوؿَُْـ بىوَ بؤيإ، بُآلّ ًٖض طُيًَو وَنى طُيُنُّ "يىْعى" باوَكِيإ ًَُْٖٓاوَ نُ 
هُك البلؿووٕ و ْامو ّ فياِْ ؿًْاّ يُ و هُكطُكؿاِْ ُٖك ؿواّ باوَكًَِٖٓاًْإ ػىؿاَ هناّ فيَل ؿَهوُيِ
 ًْعُُتِ فياًٌِْ تانؤتايِ تًَُُْإ ث  بُػًٌىٕ.

 زِشطازبووُى "يوُـظ" و زِيٌَِووُىلسدُةوةى طةهةكةى
"يىْعى"ّ قىوت ؿا، ػىؿا ًًٓٗاَِ بُو طًاْـاكَ ؿا نُ ٖعًض ٓعاماكيَهِ "يىْععى"    ناتًَو ُُْْٖطُنُ  

و وايٌِ ماِْ ًٓرت ؿََليَعت. بعُآلّ وكؿَ    ُْؿات، "يىْعى"يٍ يُ بؤًايِ ههِ ُُْْٖطُنُؿا تُػت بىو
وكؿَ ُٖك ٓىاكثُزي نُوتُوَ طيىدىوأل و ًٓٓذا بؤّ ؿَكنُوت نُوا ًٌَٖوا ميٓـووَو، ػًَعلا نلِْىوًعِ بعؤ    

ِ  ػىؿا بلؿو زيَ نعُ ب ويَٓعُ بًَعت و ٖعًض      ،ّ ثاكِايُوَو طىتِ: )ػىؿايُ ثُكهوطُيُنِ وات بؤ وَبعُكؿًََْ
 (.نُهًَهِ ؿّ ٓاوا ُْيجُكهوبًت

ثاًإ تآُْـ كِؤفيَو يُههِ ُُْْٖطُنُؿا َايُوَو بُكؿَواّ َُٖىو ٓإ وهاتًَو يُميهلو يعاؿو بعُثاى و   
 ؿا ؿَيجُكهت. ثريؤم كِاطلتِٓ ػىؿا )تُهبًشات( ؿابىو و يُهىفؿَطاّ ػؤّ

ّ  ّ بُثُكوَكؿطاكيَوِ ؿواّ َُُٓ ْناّ الّ ثُكوَكؿطاكّ نلؿ و ؿاِْ ننؤيةِ و بُْـايُتِ ؿا  ّ ػىؿاّ ػعؤ
 ؿا بُب  َؤيةُت ؿاِْ ػىؿا. ْايُوَو ؿاِْ بُوََ ؿاْا نُ هوَُهاك بىوَ يُناكّ بُد ًٌَٖوِٓ طُيُنُّ

نعُ   ،ػىؿاَ ْناّ طريانلؿو تُوبُو ثًًُُإ بىوُْوَّ زيَ ثُهٓـ نعلؿ و هلووًعِ بعُ ُُْْٖطُنعَُ ؿا    
 "يىْعى" ةلِآ ؿاتُ ؿَكَوَو يُهُك مَوًُّنِ وًو و ٓؤيةُواِْ ؿايبًَٓت.

عى" ناتًَو يُههِ ُُْْٖطُنُ ٖاتُ ؿَكَوَ ُْػؤَ و ؿَكؿَؿاك و َاْـوو بىو، ػىؿاَ ؿكَػوًَهعِ  "يىْ
نُ مؤك ثإ و ؿكيَقٕ وَى طُآلّ نايةُى  ،(ّ بؤ كِواْـ، واتُ يُو طُآلياُّْٜكطدني ٓلِو ثلِ طُآلّ وَى نىيُنُ)

ُ  ،بعؤ ؿَهعوُبُك نعلؿ    و ُٓو كِووَناْعُّ يُهعُك مَوّ بُكمْابٓعُوَ، ؿاكيَهعِ بعُّ دعؤكَ طُآلياْعُوَ         نع
 َػواْـبىو.هًَبُكيَهًٌِ بؤ ػؤثاكاهذي يُطُكَاّ ػؤك بؤ كِ

يُّ سايةُؿا َاوَيُى َايُوَ تانى ٓاى بىوَوَ و تلي و ٓاماكّ َُْاو ؿَكووِْ ًَُٖٔ بىوَوَ، ًٓٓذا ػعىؿا  
ُهُؿ ٖعُماك  نُ بُد ّ ًٌَٖوبىوٕ و فَاكَيإ ثرت ي ،ةُكَاِْ ث نلؿ بطُكِيَوُوَ بؤ الّ ُٓو طُيُّ ػؤّ

نُي ؿَبىو، ُٓويٍ طُكِايُوَ بؤ اليإ و باْطِ نلؿُْوَ بؤ هعُك كِيَطعُّ ًُٓعإ و ػىاْاهعِ و ثعُياَِ      
ػىؿاّ ث  طُياْـٕ، ُٓواًٍْ كِآّ ًٖـايُت و ػىْاهًًإ طلتُبُك، ًٓـّ ػىؿا ُٓو طُيُّ ػووُ فياًَْهِ 

 تا يُفيإ ؿابىوٕ. ،بُػوُوَكو ٓاهىوؿَوَ
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ھ   (2)ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ (1)ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ  ُٖكوَى ةُكَىويُتِ: ط
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    ڳ    گ       گ    گ    (7)گ     ک      ک (6)ک  ک  ط  ُٖكوَٖا ػىؿا يُباكَياُْوَ ةُكَىويُ:
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 . 88-87األنبيءء/ صھ ے   ھ  ھہ   ھ  ہ  ہ ہ  ۀ

                                                 
 
 واتُ يُْىيَقػىيَٓإ. ( َٔ املطبشني: 1)
 واتُ كِؤفّ ؿوايِ. (ّٜٛ ٜبعجٕٛ: 2)
 . ُٖيةُإ ؿايُ ؿَكَوَ واتُ ًَٖٓاَاُْ ؿَكَوَ،( فٓبرْاٙ: 3)
 واتُ ٓؤيةُواِْ.. بًابإ.. . ؿًَت و هاكا. ( ايعسا٤: 4)
 واتُ ُْػؤًِ. ( ضكِٝ: 5)
ْعاوبلاوَ ٓعىْهُ ُُْْٖطُنعُ قعىوتِ     )ذا ايٕٓٛ(  واتُ ْامْاوَنُّ"يىْعى" وًُّ )ْىٕ(يٍ واتُ )ُُْْٖ ( بؤيَُ بُ)ذٚايٕٓٛ(  : يإ( ذا اي6ٕٛٓ)

 ُٓوؿا بىوَ. ؿاوَو بُهُكٖاتُنُّ يُطُأل 
 اوَكِ. واتُ يُثًَٓاوّ ػىاؿا مويل ببىو يًَّإ. بًَطىَإ َلؤظِ باوَكِؿاك تُْٗا يُثًَٓاوّ ػىاؿا تىوكَِو مويل ؿَبًَت يُػُيةهِ ياػِ و ب ب( َػاقبّا: 7)

 ب باوَكِ. 
نعُ ٖعُكطًن ْاتىاْليَعت هعنايُنِ      طىتلاوَ َاْاّ ُٓوَيُ طىايُ)"ًٓبًًى" يُػٌوُّ بلؿووَو ُٓوَّ ػووؤتُ ؿيةِ"يىْععى"َوَ ( ئ ْكدز عًٝ٘: 8)

ٓىْهُ ٖعُك وتٓعِ ٓعُّ     ،ٖنكّ ثاى و ُْكيوِ بُكمّ ثًَغَُبُكإ يُ( ََُُٓ وتُيُنِ ْاثُهٓـ و ْاَاقىويةُو ؿووكَ يُ بـكيَت و يُتىاْاّ ًَُُٓؿا ِْ
( طىتىوياُْ: ) واتُ يىْعى طىَاِْ وابعىوَ نعُ   ٘ئ ْكدز عًٝباكَّ َاْاّ ُّٓ ةُكَايٌوُوَ ) يُنُ، بُآلّ مؤكبُّ ماْايإ يُ باوَكِّ قوُيُ نفلو ب 

        ُ  ًَُُٓ تىوًِ باكطلاِْ و هنايُنِ تُْطاُّْ ْانُئ، طىتلاويٌُ: ) َُبُهت يُِكهوُّ )يعٔ ْكعـك( ٓعُو قعىؿكَت و تىاْايعُ و ٓعُو قُؿَكًَعُ نع
 ّ ْانُئ(.  يُى سىنُِ ْاؿَئ و ؿاطايِنُ ًَُُٓ بُهنا ،)"يىْعى" يُو بلِوايُ ؿابىو :ؿاؿوَكّى قُماوَتِ ث  ُٓزلاّ ؿَؿكيَت(. واتُ

 تاكيهايِ ؿَكيا(. -تاكيهايِ ًَْى ههِ ُُْْٖطُنُ-يُنإ": )تاكيهايِ ًُو "تاكيهايِ :واتُ( ايظًُات: 9)
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 بةندى هةشتةم
 ))ضةُد ثةُدو واُةيةن هة "يوُـظ"ـةوة((

طلتٔ يُناكّ  ٓاكاّي -ثُْابلؿُْ بُكػىؿا يُناتِ تُْطاُْؿا  -)ػىاثُكهوِ( َلؤظ يُ تُْطاُْ كِمطاك ؿَنات )
 (امؿا.باْطُو

 
 )خواثةزضتى( ًسؤظ هة تةُطاُة زِشطاز دةكات

 ِ و ػىاثُكهعوِ( يعُباكوؿؤػِ    يُنًَو يُو واُْو ؿَكهاُّْ يُٓريؤنِ"يىْعى" ؿا ُٖيُ ُٓوَيُ )بُْـايعُت
 ؿا.ؿا ٓاَلِاميَهِ طلْطِ كِمطاكبىوُْ يُ)باكوؿؤػِ تُْطاُْو ْاكَِسُتِ( ًًَُٓيِ و ًَُِٖٓ

نُ "يىْعى" ثعًٍَ ٓعُوَّ ُْٖعُْ  قعىوتِ      ،ََإ بؤ كِووٕ ؿَناتُوَػىؿاّ َُمٕ يُّ بُهُكٖاتُؿا ُٓو
بـات وتىوًِ ُٓو تُْطاُْيُ ببًَت، ًٌَُُٖ ُٖك يُياؿّ ػىؿاو تُهبًشات و عًبعاؿَت ؿابعىوَ، ػعىؿا    

، يععععُّ صڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  يُباكَيععععُوَ ةُكَىويععععُ: ط
ٔ اغيًِري= واتعُ يُْىيَعق ػىيَٓعإ و نُهعاِْ ؿَّ بعُميهلو      ةُكَايٌوُؿا وًُّ )َٔ اغيوبشري( َاْاّ )َ

ِ  ؿووعا( ؿَطُيًَُْت، ٓىْهُ  ؿا ْىيَعقّ مؤكّ ؿَنعلؿو ٖعُكؿَّ كِووّ     "يىْعى" يُناتِ ػؤًعِ و ٓعاكاَ
 ؿَنات.يُقاثِ باكَطاّ ػىابىوَ، ػىؿاَ يُو تُْطاُْيُ كِمطاكّ 

كاوَتعُوَ  ( ُٖيُو يُ )ابٔ عباي(عُوَو طًَلِيُّ باكَيُوَ ةُكَىوؿَيُنِ بُْاوباْطِ ثًَغَُبُكيٍ )ذلُـ
ٔ -)واتُّ ُٓوّ  ٓاَؤفطاكّ نُ ثًَغَُبُك ق  معلمن  كلمنست  )عبعاي(ّ نعلؿووَو ةُكَىويعُ: )    ابع

. واتُ: )َٔ ُْٓـ ((اإفظ هللا حيفظ   اإفظ هللا جت ه جتسى   تع ف اىل هللا د ال لسء يع ف  د الش ة
. .َعاةِ ػعىؿا بجعاكيَنَ ػعىؿاَ ؿَت ثعاكيَنٍَ.     -ؿَهجًَلّ:ًْإ كِات َوّ نلؿوًُيُنت ةًَلؿَنُّ و بُثُيلِ

   ِ . ػعىؿا  ..(ّ ػعؤت ؿا ؿَبًًٓعت   َاةِ ػىؿا بجاكيَنَ و يَُُٖىو وَػوًَهعا بًجُكهعوُ)ػىؿا يُثٌعوًىاْ
ؿا بٓاهُو بُكمو ثريؤمّ كِاطلَ ػىؿاَ يُناتِ تُْطاُْو باطلاًْوعـا ؿَتٓاهعًَت و ٓاطعاّ     يُناتِ ًًَُٓيِ

 ؿيَت(.اْاتُوَ يًَوُو بُٖ
ػؤًِ و ثلِ يعُْامو ًْعُعُت ؿا و كِوو وَكِطًَعلإ يعُكِيَطا      بُآلّ بًَطىَإ يُبرينلؿِْ ػىؿا يُسايةُتِ ػًَلو

 ..ؿا. ْآاكاَِاهوُنُّ، ؿَبًَوُ ٖؤّ مويلنلؿِْ ػىؿاو بُتُْطُوَ ُْٖاتِٓ يُسايةُتِ تُْطقَو كِ
نُ ةريعُوٕ يُناتِ  ،يُ ؿاوَ اَافَّ بُو كِاهوِبُهُكٖاتُنُّ )َىهاو ةريعُوٕ(يٍ ؿا قىكٓإ ٓ وَى يُ

ؿا هوَُهاكيَهِ ب ويَُٓو ب باوَكِ بىوَو بعُو ٖعَُىو ػًَعلو ػؤًعِ و ًْعُُتاْعُّ       ّ ٓاهايٍ و ٓاكاَِ
ّ ػعؤّ ؿَبًَعت و ػُكيهعُ هعُكْطىوّ      ػىؿاّ ُْماًْىَو ناتًَو ؿَنُويَوُ ؿَكيانُوَو تىوًِ ٓاكَكًَِِ

وُوَو باوَكِّ ث  ؿًًَََٖٓت، ُٖكوَى ػعىؿاّ َعُمٕ يُهعُك ماكّ ةريععُوٕ     ؿَبًَت، ػًَلا ػىؿاّ بريؿَنُويَ
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  )ػؤيُوَ( قوُناِْ ًَٖٓاوَو باهُنُّ طًَلِاوَتُوَ: ط

نُ ُٓو  ،ّ كِاؿَطُيُْليَت بُيةهى ث . ُّٓ تؤ بًة ّ ُٓو باوَكَِّ زيَ وَكطريابًَت؟ ُْػًَل.. ،صڃ  ڃ  
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ِ     ًاوَكَِ ثُهٓـ ْدؤكَ ب ِ     ًُ و تؤ يعُوَو ثعًٍَ يعُناتِ ػًَعلو ػؤًع و  و نعُيف و هعُةات ؿا ٖعُك يعاػ
چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  طًَلًًََىئَ بىويت، ًٓـّ ٓؤٕ ؿَتىاًْت ػىؿا تعُةلَ بعـَيت؟!: ط  

 . صڇ
 

 ثةُابسدُة بةزخودا هةكاتى تةُطاُةدا
ت ؿَكباكَّ ثُْابلؿُْ يَباوَكِؿاك بُؿّ ؿَنلواُْيُنِ تل بؤ ًٓٓواِْ  "يىْعى"ؿاُٖكوَٖا يُّ بُهُكٖاتُّ 

 البات.بُك ػىؿاو ؿووعاو ثاكِاُْوَو يُسايةُتِ تُْطاُْو ػُّ و باكطلاّْـا تانى ػىؿا ُٓو سايةُتًُُّهُك
ڱ  ڱ  ڱ  طيًَُْى ههِ ُُْْٖطُنُؿا ُٖك ثُْا بُػىؿا ؿَطليَت و يَِّ ؿَثاكِيَوُوَو ؿَيةًَت:  "يىْعى" 

ھ    ھڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ   ہ   ھں     ں  ڻ  ڻ    ڻ  

 .صھ  ے     
وَهعفِ ثعُكوَكؿطاكّ بعُّ     ٖعاتىوَ، ٓعُو )واتُ"يىْععى"(   يُّ ٓايُتُؿا نُيُهُكماكّ ُّٓ ثًَغَُبُكَوَ 

 صََُُٓ وَهفًَهِ تًَلو تُهٍُ و تُواوّ ثُكوَكؿطاكيَوِڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻطكِهوُيُ ؿَنات
 يُى، ُٖك يُؿواّ ٓعُو  و ب ؿَهُآلتِ و ؿكيَغِ ّ و نىوكِّّ ػىؿاو ثاى و ب ػُوَ كِاطلتًُٓتِ يُُٖك نُ

)َععٔ يععُنًَو بععىوّ :واتععُ. صڻ       ڻڻ ۀط: كِهوُيًُععُوَ وَهععفِ ػععؤّ ٓاواؿَنععات 
نُ هوَُِ يُػؤّ نلؿووَ بُ ٖؤّ الواميِ ُْكيوِ َلؤيّى نَُوُكػًٌَُِ يُبُد طُياْـِْ ،يُهوَُهاكإ

 ػىؿا(ّ  َاةِ ثُكوَكؿطاكيَوِ
نلؿُْ تانى ػىؿا ُٓو  و تُوبُ ؿا و كِاطُياْـِْ ثًًُُاِْ َُٖإ نات ؿا ؿإ ْاُْ بُ طىْآُِّٖ كِهوُيُ يُ

 نلؿووَ.يُّ يُهُك ُٖيةطليَت، ػىؿاَ ْناو ؿاواّ زيَ وَكطلتىوَو كِمطاكّ  ػَُُ طُوكَيُو ُٓو باكطلاِْ
        ُ ًَىامّ يهاْعـِْ ٓعُّ ُٖوايةعُ بعُنؤتايِ ٓايُتُنع ن  وَ: طؿواّ ُّٓ كِهواَُْ بلِواْعُ بعؤ ًع ِِ ِلَ   ُنْن ََ وََكن

ُّٓ ثُكاويَنَ قًُُْطُّ ٓايُتُنُ بُيةًًََٓهُ يُػىؿاوَ بؤ باوَكِؿاكإ يُهُك ُٓوَّ نُ يُػُّ و  ،صاْلُمنْ ِمِنيَ 
تُْطاُْ كِمطاكيإ ؿَنات طُك بُْـايُتِ و عًباؿَتًإ ُٖك بؤ ػىؿابًَت و ُٖكؿَّ ثُْابُكُْ بُكػىؿا، وَى 

 كِاهوُقًُٓيُّ.ًُ ًػىاثُكهو ٓؤٕ"يىْعى"كِمطاكنلاوَ بُو
ـ ُٖيعُ نعُ    يُّ باكَيًُُوَ ةُكَىوؿَيُنِ ثًَغَُبعُك    طًَلِاويَوًًعُوَو نعىكِّ ابعى وقعاْ(     ّ-)هعع

ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ]دينوة ذي النو  د بطن احلوت  ))تًايـا ةُكَىويُ:  ثًَغَُبُك 

واتعُ:  . ((ونتِسب هللا ديننسءه  مس دينس هبس ين   مسلم  نُ وىنو مَن وب ادّ ا[ڻ  ڻ  ۀ  
 صڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀُُْْٖطُنُؿا ط )ْنانُّ "يىْعى"يُههِ

 ِ  ْنايُنِ ًَٖٓـَ طُوكَيُو ناكيطُكَ نُ ُٓطُك ُٖك بُْـَيُنِ ػىاثُكهوِ َىهًةُإ يُناتِ تُْطاُْيعُن
 طريا ؿَنات و بُٖاْايُوَ ؿيَت(.  ؿا بًؼىيًََٓت و ثُْاّ ث بباتُ بُكػىؿا ُٓوا ػىؿاَ ْناو ثاكِاُْوَّ
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 ئازاَ طستّ هةكازى باُطةواشدا

ُٓوَيُ َلؤظِ ػاوَٕ باوَكِ ؿَبًَت بُٓانِ َُٖىو كِيَُٓىوّْعى   "يىْعى"ؿاواُْيُنِ ؿّ يُبُهُكٖاتُنُّ
يُنِ ػىؿا دًَبُد  بهات و بُوثُكِّ ٓاكاَّى ؿإ بُ ػؤؿاطلتُٓوَ باْطعُوام بعؤ كِآّ ػعىؿا     ٓاَؤفطاكّ

يعُنِ تلهعٓانِ ٓعاواّ ْعُنات نعُ ٖعُكطًن يعُوَوثًٍَ         تانى ػىؿا طريؤؿَّ تُْطقَو ْاكَِسُتِ ،بهات
 بُهُكبًًََٓت.ؿا ُْؿَٖات طُك ػىؿا بُٖؤّ ب ٓاكاًَُّوَ ُٓوَّ بُػُيايةِ

ُٖآلتٔ يُو َُيـاُّْ نُ ػىؿا بؤّ ؿياكّ نلؿووَو ػؤّ ُْػووؤتُ بُك ُْٓـ  ثُيُّ نلؿووَ يُ "يىْعى" 
ّ وا بىوَ نُ ًاياِْ ُٓوَ ُْبىوَ ثًَغَُبُكيَو  ٓاهايِ ٓاكاّ طلتٓـا. ََُُٓ كَِةواكيَهِ ْآُكنًَهِ تل يُ

نُ كِووّ زيَ وَكؿَطًَعلِٕ و ػلاثعُّ    ،ؿا بًطليَوُ بُكو ثُْاّ بؤ ببات يُيُنُّ ُٖيةىيَووِ ػلاثِ طُيُنُّ
 ؿَنُٕ.ؿَكُٖم 

 ّ َُهُيُنُّ بؤ ؿَكنُويَت، ٖعُك  اهوِكّ كِبا نُ ،ػىؿاوَ وَكطليَت نُواتُ ُٖك ؿَبىايُ واُْيُنِ وا يُ
ُ   ،ؿَبىو ػىؿا ؿَكهًَهِ تلّ ؿابات بُو كَِْطُّ تُْطاُْيُنعُوَ بًبعات بعؤ تُْطاُْيعُنِ تعايةرتو       نعُ يع

)ًَْى ههِ ُُْْٖطُنُيُ(و ثاًإ كَِظيُتِ ػىؿا ةلياّ نُويَت و يُو تاكيهايًاُّْ ًَْى هعهِ   نُ ،تىْـتل
يُنِ وًهاِْ و يُويَىَ بطُكِيَوعُوَ بعؤ ٓعُو ًعاكَّ بعُد ّ       بؤ هُك مَوُُّْْٖطُنُوَ ؿَكّ بًًََٓوُوَ 

ّ كِاهعوِ ػعىؿا بعُوكَو َوُاُْيعُنِ بعًَُٖنتلَوَو       ًٌَٖوبىو و ؿَهت بهاتُوَ بُباْطُوام بعؤ هعُك كِآ  
 مياتلَوَ.يُنِ  بُؿَكووًَْهِ نلاوَو هٓطفلاواِْ

 ِ ّ    ًٓـّ ػىؿاَ ياكَعُت ّ  ّ ؿَؿات يعُو ُٓكنعُ ثعريؤمَ ِ   ؿا، ػعىؿا ؿا بعؤ ؿوايعري    َعُمٕ يُةعُكَاًَْه
ًَعت يعُبىاكّ باْطعُوامنلؿٕ بعؤ ػعىاؿا و وَى          ثًَغَُبُكيٌِ ؿاواّ زَي ؿَنعات بعُٓاكاّ و يُهعُكػؤ ب

 "يىْعى" يُؿَهت طُيُنُّ كِاُْنات و بُب َؤيةُتِ ػىؿا بُد يإ ًًَُْٖةًَت:
ک   ک  ک  گ  گ         ڇ   ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ    ڎ   ڎ  ڈ      ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ  کط

 .53-48القم /ص گ   گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  
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 بةندى يةكةم
 ((-يةحيا  -و  -شةكةزييا  -))ضريؤكى 

 -ببُػًٌَت مَنُكيًا" ؿاوا يُػىؿا ؿَنات نُ نؤكيَهِ ث  ")
 (ثًَغَُبُكيَوًِ "يُسًا" و هًفُتُناِْ  -"مَنُكيًا" بُػًٌِٓ "يُسًا" بُ  َنطًَِّٓ

 
 آ ببةخػيَت"شةكةزييا" داوا هةخودا دةكات كة كوزِيَلى ث

َنُكيًا" يُنًَهُ يُثًَغَُبُكاِْ ػىؿاو تَُُِْ ػؤّ يُباْطُوام بؤ ػعىؿاو ػنَعُتِ )ثُيهعُكّ    م"
بُهُكبلؿووَ، ُٓو ُٖكؿَّ ًٖىاّ ُٓوَّ ؿَػىاهت ػىؿا نعىكِيَهِ ثع  ببُػٌعًَت     -قىؿي-ثريؤم(ّ ًَْى 

و، ثاًإ يُتلهِ ُٓوَّ ْعُباؿا  اهوِ ػىؿاتانى يُؿواّ ػؤّ بُكؿَواّ بًَت يُهُك باْطُوامَنُّ بؤ كِآّ كِ
ّ  طُيُنُّ يُؿواّ بعُآلّ   ،طعىَِلابدي. ٓعىْهُ ٓعُْـ ًٌْعاُْيُنِ طىَِلايًعإ يُهعُك ؿَكنعُوتبىو        ػعؤ

ّ ٖاوهُكَنًًُُوَ ًٖىاو ٓاواتِ  و ُْمؤنِ و بُٖؤّ ثريّ بُهاآلٓىويِ ػؤّمَنُكيًا" بُٖؤّ ثريّ و "
مَنُكيًا"ّ ػاوَٕ "ًإ ببًَت.. نُِٓ هُكباكّ ُٓوََنُ َٓـايةًَه ،نن بىوبىوَوَو بُتَُاّ ُٓوَ َُْابىو

بُكبُهعوًَو يُبعُكؿَّ قعىؿكَتِ     نعًُٖض نؤهعح و  ،باوَكِ و َوُاُّْ مؤك بُػىؿاّ ثُوكَكؿطاكّ، ؿَيناِْ
 يإ ُٖك دؤكيَهِ تل. ، يُ و يُ ٓاكاؿابًَت، ها ًٓرت نؤهجِ ثريّ و ثُى نُوتُيِ بٔ ؿا ِْ ػىؿايِ

مَنعُكيًا" ؿَٓعًَوُ ًَْعى    "يعَُ ميعاتل يعُوَوَ بعىوَ نعُ كِؤفيَهًعإ       ٖؤّ ؿكوهت بىوِْ ُّٓ َوُاُْ
ثُيهُكَنُوَ بؤ الّ )َُكيُّ( نُ ًُوو كِؤفّ يُوآ بُهُك ؿَبلؿو ؿَبًًَٓت ػىاكؿٕ و ػىاكؿُْوَو ًَعىَّ  

ّ ؿَثلهًَت: )َليِ تؤ ُّٓ َُٖىو ًْعُُتُت يُنىآ بىو(؟ ٓعُويٍ يُوَآلَعـا ثًَعِ     ْاوَػوِ يُاليُو زيَ
ّ ػؤّ بعُب  سًوعاب و تُقعـيل بُٖعُك      )َُُٓ يُاليُٕ ُٓو ػىؿايُوَ بؤّ ؿيَت نُ كِمم و كِؤميِ ؿَيةًَت:

ًًًإ ؿَبُػًٌَت(. نُهًَو ؿَؿا يُواُّْ نُ بُػىاهوِ ًٓالِٖ  ّ ػؤّ ث
طُوكَّ بؤ ؿَكنُوت و ؿيوعِ ٓعؤٕ    مَنُكيًا" نُ ُّٓ بُيةطُو ًٌْاُْ كِؤًٔ و ثلًٓطـاكاُّْ ػىؿاّ"

ػٌٓـَيِّ ػؤّ كمقِ )َليُّ(ّ نض و ب ٖاوهعُك ؿَؿات، بَُعُ ميعاتل ٖعاِْ ػعؤّ      ػىؿا بُنُكَّ و بُ
ؿَؿات يُهُك بُتري نلؿِْ ًٖىاو ٓىًََـو، يُػىؿاّ طُوكَ ؿَثاكِيَوُوَو ؿَيةًَت: )ُّٓ ثُكوَكؿطاك بًَطىَإ 

و ُٓوَ يُناِْ ثريّ و نُُْةوِ بىوّ  وَى ؿَبًًٓت َٔ ثًاويَهِ بُتَُُٕ و بُهاآلٓىوّ و تىوًِ ُْػؤًِ
ؿاوَو، ويَعلِاّ ٖعَُىو    َُٖىو ًَٓوكاُْناًٌِْ ب ًَٖنو الوام بىوٕ و، ُٓوََ هعُكّ نًٌُْعاُّْ ثعريّ زيَ   

يُوَ بُتَُاّ تهانلؿمن يعُتؤ نعُ ٓعُّ ؿاوايعُّ ثُهعٓـنُيت و نعىكِيَهِ ثع          َُٓاَُْ بُوثُكِّ ثُكِؤًِ
ػعؤّ بُنُهعًَهِ بعُػوًاكو )ْعنا     ببُػًٌت، َٔ يُّ ْنايَُـا ػؤّ بُب ٓىًََـو ب بَُ ؿاْاًَِْ، بعُيةهى  

وَكطرياو( ؿَبًِٓ، ػىؿايُ َٔ بُّ ؿوعايُّ ًٖض تَُاعًَهِ يُؿًْاو ًٖض َُبُهوًَهِ ٓاهايًٌِ يُ وَٓعُو  
يُ، بُيةهى ؿَبًِٓ ُٓوا نُي و ناكو ػنَامن ػُكيهُ ؿَبُٓ ًُكِػىاماِْ ًَْى طُيُنُّ و ؿيةًٓا  ُْوَّ مؤك ِْ

بؤ بُكِيَىَ بربيَت و ؿواّ ػؤّ يُ)ثاَ َلؿمن( ناكَناِْ ػُيةهِ بُؿاؿطُكّ ًِْ يًًَإ نُ ناكوباكّ ٓايًًٓإ 
ّ فُْنًُِ بُآلّ ػىؿايُ تؤ ُٖك بُتىاْايت يُهُك طريانلؿِْ ؿوععاّ و   دًَبُد نُٕ، دا هُكَكِاّ ُْمؤنِ
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لّ بُقىؿكَتِ ػؤت ؿَتىاًْت نُ نىكِيَهِ ثِ ببُػًٌت تانى يُماْوت و ٓايًٓـا َرياتطلّ بًَت و َرياتطع 
 .ًََُُنُتًٍ بًَت يُػًًَةِ )يُعكىوب(ؿا ُٖكوَٖا ػىؿايُ بُطىيَلِايُأل و ػؤًُويووِ الّ ػؤتِ ؿابٓ ..

نُ هُكَتاّ ُّٓ ٓعريؤنُ ؿَطًَلِْعُوَو ةُكَايٌعوِ ػعىؿاّ      ،َُُّٓ ثًٌَىو ًًهاكّ ُّٓ ٓايُتاُْ بىو
 و )َليِ(ؿا يُػؤطلتىوَ:)آٍ عُسإ(طُوكَّ يُ ؿوو هىوكَتِ وَى 

ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ    ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ         ط

ٱ  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث     حج  مج     متىب  يب  جت  حت  خت   مبىئ  يئ  جب  حب  خب  مئجئ  حئ

 .38-37آل عمران/صٺ        ٺ  ٺ  ٺپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٻٻ  ٻ  ٻ
ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ   پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ  ط

  (1)ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

ڍ  ڍ    ڇچ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  (2)ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ

 . 6-2مرمي/ص ڌ  
 

 بة " شةكةزييا" -يةحيا-ى بةخػيِى  ًصطيَِى
ِ     ّ-يُسًا–ػىؿاّ َُمٕ ْناّ  ّ  طريانلؿو ُْٓـ ةليٌوُ)َُالًٓهُ(يُنِ  ْعاكؿ بعؤ الّ تعا َنطًَٓع

ِ ث  ؿَبُػًٌَت و ْاوّ )يُسًا(يٌِ بؤ ُٖيةـَبقيَليَت، ٓعُّ ْعاوََ ٖعُك بعُ     يَهث بـَٕ نُوا )ػىؿا نىكِ
تايبُتِ بؤ ُٓو نىكَِ ؿاْلاوَو يُوَوثًٍَ نُهِ تلّ ثع  ْاوْعُْلاوَو ػًَعلو بُكَنعُتِ ػعىؿاّ بُهعُكؿا       

ؤّ ؿَكِفيَت و باوَكِ بُنوًَبِ ػىؿا ؿيًََٓت و طُوكَّ طُيُنُّ ؿَبًَت و يَُُٖىو ُٖواو ٓاكَموويعُنًٍ ػع  
 ؿَطليَت(.بُؿووك 

ٓعىْهُ ػعؤّ ثًعاويَهِ بُهاآلٓعىوَو فُْنًُعِ ُْمؤنعُو        ،"مَنُكيًا" يُّ َقؿَيُ هُكهاّ ؿَبًَت
يُكِؤفاِْ طُزلًـا َٓـايةِ ُْبىوَ و ؿاػؤ ًَٓووا ٓؤٕ ُْوَ ؿَػُُْوَ؟ يُوَآلَِ ُٓو ثلهعًاكاُْيـا وَآلَعِ   

و ٓعُو نعاكََ ٓاهعاُْ يعُالّ. ٓعُّ َُطعُك       ؿَؿكيَوُوَ: )ػىؿا بُّ كَِْطُ ػىاهوِ ػؤّ دًَطري ؿَنعات  
 .(..يَُُوبُك تؤًِ ًَُْٖٓاوَتُ بىوٕ نُ ثًٌَرت ًوًَهِ د ّ باي ُْبىويت؟ 

يُو هاتُؿا"مَنُكيًا" يُػىؿاّ ثُكوَكؿطاكّ ؿَػىاميَت نُ ًَُٖايُنِ بعؤ ؿيعاكّ نعات تعا بعُٖؤّ      
يًَُْت نُ ًَُٖاو ًٌْاُّْ مآًْعِ  ُٓوَوَ بناًَْت فُْنُّ ههِ ثلَِ )ساٌَ(. ػىؿاّ طُوكََ ثًَِ كِاؿَطُ

ِ    "مَنُكيًا"( ٖعُتا هع    :ُٓو ُٖوايةُ ُٓوَيُ ُٓو ػؤّ )واتُ ؿا بعـويَت و   كِؤف ْاتىاًَْعت يُطعُأل ػعُيةه
                                                 

 
ت بطلُْ ًٌْوىوَ نُ ؿواّ ػؤّ، واتُ )يُثاَ َلؿمن( ػنّ و نُي و ناكَ ْنيهُنامن ؿَهُآل : واتُ َٔ تلهِ ُٓوَّ زيَ( خفت املٛايٞ َٔ ٚزا1ٞ٥)

 بطلُْ ؿَهت و ؿئ ننو الوامنُٕ و يُبُيِٓ بُكٕ. 
 نُ ُايةض بًَت و دًةُوّ ناكوباك بطليَوُ ؿَهت يُ ؿواّ َُْاِْ ػؤّ. ،: واتُ )نىكِيَو يُثٌوِ ػؤّ(( ّٚيّٝا2)
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ُ  بهات، تُْٗا بُٓاَافَّ ؿَهت بنواْـٕ ُْبًَت، يعإ   هُوؿاو َاَُيةُيإ يُطُألؿا ِ  بعُ دىويةع  و سعُكَنات
ِ  ٓاوو هُك كِاوًَاْـٕ، ياػىؿ بُُٖك ً  ًَىاميَهِ تل يُو ًًَىاماُّْ نُ نُكِوآليُنإ يُ تًَطُياْعـِْ ػعُيةه

 ؿًََٖٓٔ.ؿا بُناكّ 
ُٖكوَٖا ػىؿاّ طُوكَ ةُكَاِْ ث  ؿَنات نُ يَُاوَّ ُٓو ه كِؤفَؿا ميهلو ياؿّ ػىؿا مؤك بهات ظ 

قوعُنلؿِْ يُطعُأل    بُياًْإ و ًَٓىاكإ ْىيَق وتُهبًشات مؤك غىيًََٓت، ٓىْهُ هُكَكِاّ ُٓوَّ طُك تىاْاّ
ُٖكوَى ػىؿاّ طُوكََ ُٖيُ.. ؿا ُْبًَت، بُآلّ ػؤ تىاْاّ ػىاثُكهوّى بُْـايُتِ و تُهبًشاتِ  ػُيةهِ

 طريابىوِْ ْنانُّ و ًَُٖاّ مآًِْ ةُكَىويُ: ؿَكباكَّ ًًَىامّ
گ  گ  گ  گ  (1)ڎ   ڎ   ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک   ط

ڻ  ڻ  ڻ   ۀ    (2)ں         ڻ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں

﮲   ﮳   ﮴  ﮵ ﮷    ﮶ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ 

    (5)  (4)﮿ ﯀   ﯁         (3)﮸ ﮹    ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾

 11-7مرمي/ص(7)    (6)    
 ٿ ؿا ؿَةُكَىيَت: ط ػىؿاّ َُمٕ يُدًًَُنِ تلّ قىكٓإ و يُةُكَايٌوًَهِ تلّ ٖاوًًَىَّ

  (8)ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ  ڄ

ڌ   ڌ    ڍڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

ڱ     ڱک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ   کڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک

 . 41-39آل عمران/صڱ  ڱ  ں  ں  ڻ
 

 و ضيفةتةكاُى -يةحيا-ثيَػةًبةزيَتيى 
"مَنُكيًا"ههِ ثلِبىو، دا نَُاوَّ هو ثلِّ )ظيٌ(عُنُّ ؿاّ طُوكَ ٖاتُؿّى فُْنُّ ػىاهوِ ػى 

ٖاتُ ؿًْاوَ، ػىؿاّ طُوكََ ُْٓـ بُٖلَو هعًفُتًَهِ طعُوكَّ ثع  بُػٌعًبىو وَى      -يُسًا–تُواوبىو 
ىهت و يُنِ ًَٖذطاك مؤكو، باَ تًَطُيٌذي و، ةُكَاًٌِْ ثًَـابىو نُ )تُوكات( غىيًََٓوُوَو بُٓ ميلَنِ

                                                 
 
 ُْبىوَ.  يُسًايَُُوبُك ًٖض نُهًَهُإ بُوْاوَ ُْْاوَ، بَُاْاّ يُوَوثًٍَ نُي ْاوّ (مل ظبعٌ ي٘ مسّّٝٝا:1)
 ّ وا ؿاّ نُ ًٖض ٓىًَـيَهِ بُطُكِ نُوتُٓوَّ ٓاالنًِ تًاَُْاوَ.  واتُ يُسايُتًَهِ ثريّ وبُهاآلٓىويِ( عتّٝا: 2)
 واتُ ه  ًُوّ تُواو( ثالخ يٝاٍ ضّٜٛا: 3)
 ًىيَِٓ ْىيَقنلؿٕ.( احملساب: 4)
 واتُ ًٌٓاكَتِ بؤ نلؿٕ( أٚس٢: 5)
 ( يُ.قش٢ُْطاو) َاوَّ ًَْىإ هجًَـَ )ةذل( و ًٌَٓوبهس٠: . (6)
 نؤتايِ كِؤفطاك تا ناتِ ػؤكٓاوابىوٕ.( عػّٝا: 7)
: واتُ ُٓو ثًاوَّ ػؤّ يُٓاكَمووّ ُْةى ؿَطليَوُوَو بُالّ ٓاةلَتـا ْآًَت، هُكَكِاّ بىوِْ ومَو تىاْاًِ يُو كووَوَ. طىتلاويٌُ ( سؿٛزا8)

 يَوُوَ.ُٓو ثًاوَيُ نُ مؤك ػؤّ ؿَطليَوُوَو يُُٖواو ٓاكَموو ؿووك ؿَنُو
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 بهات.كِيَواو ؿَهوىوكَناّْ ناك بُْاوَكِؤى وٓاالنّى وكَّ بُكمَوَ 
بًٓا نلؿبىو بعؤ تًَطُيٌعذي يُماْوعوِ ؿيعٔ و      ُٖك يَُٓـايةًُوَ ماْاو ؿاْاو ّ-يُسًا-ػىؿاّ طُوكَ  

ثععُيلَِوّهلؿِْ سىنُععُناِْ ًععُكيعُت، ٖععُكوَٖا ػععىؿاّ طععُوكَ يععُؿَكياّ ب ثايععاِْ كَِظيُتًّععُوَ  
بُػًٌبىو، ٖعُكوَى يُبعُؿناكّى نعلؿاكّ ٓعُثُأل و      -يُسًا-بُ بُهؤمو ؿيةًَهِ ًَٗلَباِْ ؿَكووًَْهِ 

و يُفياًْعـا تانعُ    ْابُدًًٍَ ثاكاهوبىوّ و ثانِ نلؿبىوَوَو ثاًعإ نلؿبعىوّ بعُ عُبعـيَهِ طىيَلِايعُأل     
 ُْنلؿ..ُٖيةُيُنِ 

كَِوًوبُكم بًَت يُطُأل بعاوى  ُٓوثُكِّ ٓاى و بَُُُٓى و دطُ يُوََ ػىؿاّ طُوكَ واّ زيَ نلؿبىو نُ
 ؿا.. و ؿايهِ

ثًاويَهِ ؿيةلَِم و ػؤبُمٍ مإ ُْبىو، بُيةهى يُػؤبىكؿوو و ؿيةُٓكّ بىو، بُّ كَِْطَُ  َ-يُسًا–ًٓـّ  
يُػىؿاّ طُوكَوَ هووّ طُكّ و ًَُِٖٓ و ؿيةًٓايِ يُُٖك ميإ و ناكَهاتًَو زيَ نلابعىو و ٖعُك يعُ كِؤفّ    

ؤفّ يُؿًْا ؿَكٓىوّْى.. تا كِؤفّ ؿوايِ )قًاَُت(يٍ يَِّ ب ػعُّ و بُٖلََُْعـ   يُؿايو بىوًُْوَو تا كِ
 بهليَتُٓويٍ ميٓـوو ؿَنليَوُوَ تانى سوابِ ػؤّ يُبُكؿََِ ػىاؿا يُطُأل  يُو كِؤفَؿابىو نُ بًَطىَإ 

 ُٖكوَى ػىؿاّ طُوكََ ؿَكباكَّ ُّٓ بًُُّ ٓريؤنُنُّ ةُكَىويُ:
ٺ  ٺ    ٺ(2)ڀ (1)ڀ  ڀ  ڀ پ  پ  پ  پ     ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻط

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ    (3)ٺ  ٿ  ٿ   ٿ   ٿ  ٹ  ٹ

  .15-12مرمي/صڦ

                                                 
 
 واتُ هؤمو كَِظيُت و ُٓويًَٓو يًَُُُٓوَ.. بَُاْاّ ػىؿا ػووىيَوًُّ بُك هؤمو كَِظيُتِ ػؤّ. ( ٚسٓاّْا َٔ يدْا: 1)
 . واتُ )ػًَلو بُكَنُت( َإ ثًَـاوَ.. يإ يُطىْاٖإ ثاآلوتىوَاُْ( شنا٠: 2)
 اوا ُْبىَ.. هُكثًًَٔهاك يُةُكَاِْ ػىؿاّ ثُكوَكؿطاكّ، واتُ يُسًا ٓ( عؿّٝا: 3)
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 بةندى دووةم 
 و هةدايم بوُى "ًةضيح"(( -ًةزيةَ-))ضريؤكى 

"دًربيٌ" و  -ةليٌوُنإ َنطًَِٓ بُ "َُكيُّ" ؿَطُئُْ  -ثًُو ثايُّ "َُكيُّ" يُالّ ػىؿا  )
"عًوا" يُهُك بًٌَهُوَ  -ِ "َُكيُّ" بُ "عوًا"وَو يُؿايو بىوِْ "عًوا" ههجلِبىوْ -"َُكيُّ"

 (ؿَؿويَت 
 

 هةالى خودا -ًةزيةَ-ثوةو ثايةى 
باونِ "َُكيُّ"( يًَُْى )بٓى اهلآًٌ(ؿا ثًاويَهِ طعُوكَبىو و فُْنًُعِ ْعُمؤى بعىو و      ّ-)عًُلإ

ِ  َٓـايةًَهِ ُْبىو بىو. بُآلّ ُّٓ فُْ ثُْاّ بعلؿَ الّ ػعىؿاّ    ِ  طعُوكَو بًَُهُٓع ّ  يعُوَ زيَ  و مَيًًع
ًَعو ػعىا ٓعُو نعىكَِّ ثع          ببُػٌعًَت،  ايُوَ نُ ػىؿاّ طُوكَ نىكِيَهِ ث  ثاكِ ْعُمكّ نلؿبعىو طعُك نات

نات( بؤ ػنَُت و طىيَلِايُيةِّ ٖعَُىو سعىنِ و ةعُكَاًَْهِ ػعىؿاو      ؿَبُػًٌَت تُكػاِْ نات )وَقفِ
 ػىؿا.ػنَُت نلؿِْ َايةُ ثريؤمَنُّ 

ٗلَباًٍْ ْناو ثاكِاُْوَّ ُٓو فُّْ )عًُلإ(ّ طريانلؿ. ًٓٓذا فُْنَُ ُٖهوِ بُ ودعىؿّ  ػىؿاّ ًَ
ٕ نٔعاًٍْ   ؿياكَؿا ؿَنلؿ، بُآلّ ناتًَو َٓـايةُنُّ بىو ؿيوِ )نُٔ(  نؤكثُيُيُى يًَُْى ههِ  وَى نعىكِا

اويٌعِ ْعا   بُآلّ ُٖك هىثاهِ ػىؿاّ نلؿ يُهُك ُٓو بُػٌٌُ و ْ ؿَهت ْاؿَٕ،بؤ ػنَُتِ ثُكهوطانإ 
و ُْوَناًٌِْ يُ ةلِوةًًَةِ ًعُيوإ  ّ ػؤّ "َُكيُّ" و ؿوعاّ الّ ػىؿاّ طُوكَ بؤ نلؿ نُ ٓابلِو و ًهؤ

 بُؿووك نات.
دا وَى ٓؤٕ فُْنُّ )عًُلإ( ُْمكّ نلؿبعىو نعُ َٓـايةُنعُّ تعُكػإ نعات بعؤ ػعىؿاو ػنَعُتِ         

ٌ بىو بُوَّ نُ ُٓو نٔعُ يُػنَعُتِ   ثُيهُكَنُ، ػىؿاّ طُوكََ ُٓو ُْمكو ؿياكيُّ زيَ ثُهٓـنلؿو قاي
 بُكمّ و ؿاوئَ ثانِ ثاكاهوًِ.  يُى بؤ ُْمكَنُو ًٓرت يُهُك كَِوًت ثُيهُكَنُؿا بًَت وَى وَةاؿاكّ

ًَىيوعوِ           ًَعو )عًُعلإ( َعلؿووَ ٓعُّ نٔعُ بٔعىوى بعىوَو ث يُاليُنِ تليٌُوَ وا ؿَكؿَنُويَت نات
ُػًَىّ بهات و ثُوكَكؿَّ بهات، بعؤ ٓعُّ َُبُهعوُ    بُهُكثُكًوِ و يُػؤطلتِٓ نُهًَو ُٖبىوَ تانى ب

 ثُيهُكَنُ.ؿايهِ ؿَيوجًَليَت بُهُكثُكًوًاكاِْ 
ُٓواًٍْ يًَُْى ػؤياْـا ْاتُبا ؿَبٔ يُهُك ُٓوَّ ناًَإ "َُكيُّ" يعُ ػؤبطليَعت و هُكثُكًعوًاكّ    

كنِ هُكثُكًعواكيُنُ بعُ   بًَت، بؤيُ ثُْاؿَبُُْ بُك ًًَىامّ تريوثٌو )قىكعُ( كِانًٌَإ و يُُٓزلاَـا ُٓ
 ؿَهجًَلكيَت."مَنُكيًا" 

"مَنُكيًا"َ نُ ًََلؿّ ثىوكّ "َُكيُّ" بىوَ ًَشلابًَو بؤ "َُكيُّ" ؿاؿًََْت تانى دطُ يُػؤّ 
اهوُقًُٓو يُهُك َُٓعُ  ّ كِ نُي ًَُْٓت بؤ الّ، ًٓٓذا كِيَُٓايِ ؿَنات بؤ هُك ػىاثُكهوّى بُْـايُتِ

عُدًب و هُكهىكًَِِٖٓ بؤ ؿَكؿَنُويَت، ُٓوَبىو ُٖكداكيَو نُ  ٕ ؿياكؿَيُنِبُكؿَواّ ؿَبًَت تا كِؤفيَهًا
ؿًََٓت بؤ الّ "َُكيُّ" يًَُشلابُنُؿا، ؿَبًًَٓت ػؤكانًَهِ يُاليُو ُّٓ ػؤكانَُ ًٖض نُهعًَو بعؤّ   
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ػؤّ" نُهِ ؿيٍ يُو ناتاُْؿا ُْٓىوٕ بعؤ الّ "َُكيعُّ". ٖعُك بؤيعُ      -"مَنُكيًآًَُْٖاوَو دطُ يُ 
كهاًَُّوَ يًَِ ؿَثلهًَت: )ُٓكآ "َُكيُّ" تؤ َُُٓت يُنىآ بىو؟( )َُكيُّ( يُوَآلَعـا ؿَيةًَعت:   بُهُ

 ؿَيـات(..)َُُٓ يُالّ ُٓو ػىؿايُوَيُ نُ بُويووِ ػؤّ كِمم و كِؤمّ بُُٖك نُهًَو بـات، 
َُُّٓ ثًٌَىوَ واتا وًًهاكّ ُّٓ ٓايُتإُْ نُ ػىؿاّ طُوكَ بًًَُهِ ٓريؤنُنُيإ تًَـا 

ۓ   ۓ    ےڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ےؿَةُكَىيَت: ط َطًَلِيَوُوَوؿ

﮿    ﯀  ﯁     ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽   ﮾ 

                                     

ىئ  يئ  جب  حب    مئۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ  حئ  ۇڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ

 ..37-35عمران/آل صىت  يت  جث  مث  ىث  يث     حج    متجت  حت  خت ىب  يب    مبخب
يُاليُنِ تليٌُوَ ػىؿاّ َُمٕ ٓاَافَ بؤ ُٓو ْاتُبايًُّّ ًَْىإ هُكثُكًوًاكاِْ ثُيهُكَنُ 

نلؿِْ "َُكيُّ"عُوَ يًَُْىاًْاْـا ؿكوهت بىوَو  نُ بُٖؤّ ُٓكنِ يُػؤطلتٔ و هُكثُكًوِ ،ؿَنات
ّ ؿا نُ يُٓاكِاهوُّ ثًَغَُبُكّ ػؤّ ذلُـ َى يُّ ةُكَايٌوُّقىكعُّ يُهُك كياؿَنًٌَٔ، ُٖكو

ې    (1)ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ۋۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ] نلؿووَو ةُكَىويُ:

 .44آٍ عُسإ/[ ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ
 

 فسيػتةكاْ ًصطيَِى بة "ًةزيةَ" دةطةيةُّ
ىو بىو ٖعُوألو نؤًٌعًَهِ ًَٖطذعاك    "َُكيُّ" ناتًَو طُوكَ بىو و وَى ٓاةلَتاِْ ثًَطُيٌوىو بايةو ب

مؤكّ بؤ ػىاثُكهوِ و بُْـايُتِ تُكػإ نلؿبىو. بُوثُكِّ ومَو تىاْاًًُوَ عًباؿَتِ ػىؿاّ بًُعًَىَيُى  
ؿَنلؿ نُ ب طىَإ يُو هُكؿََُؿا ٖاوًإ و ٖاو ويَُّٓ ُْبىو، ٓاهُواكّ ٓعُو تعُقىاو يُػىاتلهاًُْعِ    

ُٖك بعُؿيوِٓ مؤك ؿيةٌعاؿ ؿَبعىو، يُبعُك َُٓعَُ ةليٌعوُنإ        بُكَِْطًَو بؤ "مَنُكيًا" ؿَكؿَنُوت نُ
نُ ػعىؿا بُتايبعُتِ ُٖيةًبعقاكؿووَو يُٖعَُىو ٓاةلَتعاِْ ؿًْعاّ        ،ّ ُٓوَيإ ثًَـا )َُالًٓهُ( َنطًَِٓ

 بُباًرت ؿاْاوَو ةُكَىويُ:
ے   (2)ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھط

                                                 
 
واتُ تريَناًْإ بؤ قىكعُو تريوثٌو ُٖيةـَؿا تاناًَإ ُٓكنِ هُكثُكًوّى ثعُكوَكؿَنلؿِْ "َُكيعُّ" يُُٓهعوؤ بطليَعت.     ( ًٜكٕٛ أقالَٗدِ:  1)

 طىتلاوَ َُبُهت يُوًُّ )أقالّ( يُّ ٓايُتُؿا ُٓو قُيةَُاًُُْ نُ )تُوكات(يإ ث  ؿَْىوهًُّوَ. 
و ُٖيةِ بعقاكؿووّ(.. َُبُهعت يُوًعُّ )ايععاغيري(      واتُ )ػىؿا بُهُك َُٖىو ٓاةلَتاِْ دًٗاْـا ةُميةِ ؿاوّملني: ( ٚاؾطفاى ع٢ً ْطا٤ ايعا2)

ؿواّ  يُواُْيُ ٓاةلَتاِْ هُكؿََِ "َُكيُّ" ػؤّ بًَت ياػىؿ تًَهلاّ ٓاةلَتاِْ ؿًْا و بُّ كَْطَُ "َُكيُّ" يَُُٖىو فْاِْ ؿًْاّ ثًٍَ ػؤّعى 
 ػؤّ باًرت بىوبًَت. 



 339                                                                               2رعی  زانس یت شه

.43، 42: عُسإ آٍصے  ۓ  ۓ ﮲     ﮳ ﮴   ﮵
ّ ُٓوًًَإ ثًَـا نُ ػىؿاّ طُوكَ نىكِيَهِ ث ؿَبُػًٌَت و ُٖك تعًُْا   ُكوَٖا ةليٌوُنإ َنطًَِٖٓ

ّ َلؤظ( ُّٓ نىكََِ  بُوًُّ )ببُ: ُنٔ( ػُيكِ ؿَنات )ََُُٓ دىؿايُ يُو ًًَىامَ باوو ماْلاوَّ ماوومآ
ؿَبُػٌعًَت و ػعاوَِْ   َُكيُّ(عُو ػىؿا يُؿًْاؿا ثًُو ثايُيُنِ بعُكمّ ثع    _ّ نىكِّ _ْاوّ )َُهًض 

ؿَهُآلت و كِيَنو ًهؤَُْـّ ؿَبًَت، دطُ يَُُ يُكِؤفّ ؿوايٌـا ػاوَِْ ثًعُو ثايعُّ بًةٓعـ و ٖاوًعاِْ     
بُْـَ ُٖيةبقيَلكاوَ يُػىؿا ْنيهُنإ ؿَبًَت و يُطُأل ُٓوإ ؿاؿَبًَت، يُنًَو يُو هًفُتُ تابًُتًاُّْ تعلّ  

ؿا قوُؿَنات و بًًَُىَيُنِ ؿاْاياَُْ  وايُ، يُبًٌَهُنُّ)عًوا( ُٓوًَُ نُ يُ ناتًَهـا َٓـايةًَهِ ها
ؿَؿويَت نُ تُْاُْت ناتًَو طُوكَ ؿَبًَت و وَى ثًاويَهِ تُواوّ زيَ ؿيَت ُٖك ًَٖٓـََ تىاْاّ ٓاػعاوتِٓ  

ّ ؿاْابًَت. ُٖكوَٖا ػىؿاّ  و طُوكَيِ يُى يًَُْىإ سايةُتِ َٓـايةِ ؿاْاياُّْ ؿَبًَت، واتُ ًٖض دًاوامّ
 ؿاْاوَ.َ ُٓوّ بُ يُنًَو يُ ثًاوٓانإ و ُايةشإ طُوك

"َُكيُّ" هُكّ هىكِؿًًَََٓت يُوَّ نُ نىكِّ ؿَبًَت يُناتًَهـا ًٌَٖوا ػؤّ نُٔو ًىوّ ُْنلؿووَ، 
بُآلّ ةليٌوُنإ ُٖوايةِ تىاْاو قىؿكَتِ مياؿ يُكِاؿَّ ػىؿاّ ث كِاؿَطُئُْ يُهُك ُٖك ناكوباكيَو نُ 

ا ػىؿاّ َُمٕ و باآلؿَهت بلِياكّ يُهُك ُٖك ًوًَهـا بًَت و ػىاهوِ يُهُك ػىاهوِ يُهُك بًَت. د
ؿكوهت بىوِْ ُٖك َُػًىوقًَو بىوبًَت، ُٓوا ثًَِ ؿَةُكَىيَت)ببُ( و ُٓويٍ ؿَهبُد  )ؿَبٌَ(.. )نٔ 

وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ةًهىٕ(. ُٖكوَى يُّ بًُُّ ٓريؤنُنُؿا ةُكَىويُ: ط

ٱ  ٻ  ٻ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   ىئ     (1)ېئ  ېئ  ېئ     ىئ

ٿ  ٿ   ٿ    ٿٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ   (2)ٻ

  .47-45عمران/آل  صڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ڦ  ٹٹ  ٹ  ٹ
ؿايهًعُوَ تعانى ٖاتٓعُ ؿًْعاّى،      بىو ُٓو سايةُتاُّْ نُبُهُك َُكيُّ ؿاٖات ُٖك يُ ْاو ههِ َُُٓ

ُٓانًًٍ تًَبًِٓ ُٓو سايةُتُ ْاههاُّْ ؿَنليَت نُ ناتًَو نؤكثُّ ًَْى هعهِ ؿايهعِ   ثُكوَكؿَبىوِْ.. ب
ناتُناِْ فياِْ ؿًْاّ و َُٖىو قؤْاةعُناِْ و ٖعُتا    ثانًنَيًـا بىوَ تابىوَ يُفيَل هايُّ ػىاثُكهوِ و 

ؿٕ بىوَ طُيٌوؤتُ تَُُِْ طُوكَبىوًٍْ. بًَطىَإ ُّٓ طًُُنلؿُْ ثانًنَيًَُ هُكَتايُنِ كِآػؤَ نل
ّ ػؤّ ُٖيةًبعقيَليَت   بؤ ُٓوَّ ػىؿاّ طُوكَ بُػىاهوِ ًٓالِٖ :بؤ َُهُيُيُنِ بُهاّ و ُٖيبُت، واتُ

وَى ؿايهِ نُهًَو نُ )بُكِيَواو ٓاَلِامَ ماْلاوَناِْ ماوميَِ ٓاهايِ( يُّ ؿايهُ ُْبًَت، تعانى ببًَعت بعُ    
ِ ًعاككاوَو ميعاؿَكِؤيِ تًَعـا نعلاويٍ كِووٕ     بُيةطُو ًٌْاُْيُنِ بُْاوباْطِ ػىؿاّ طُوكَو ُٖك اليًَُْه

يَت، ٓىْهُ َُٖىو فياِْ ناتُوَ بُو كَِْطُّ نُ طىَاِْ طىَاْـاكإ و مَاِْ ُٖك ؿكؤ ُٖيةبُهوًَهًٍ بربِ

                                                 
 
َ بَُاْاّ طُوكَ(. ) َُهًض(يٍ ْامْاوّ بىوَ، طىتلاوَ )بؤيُ بُ "َُهعًض" ْعاوبلاوَ ٓعىْهُ    -ماكاوَّ بُعُكَبِ نلاوّ) يًُىو ( عٝط٢: 1)

ُت ؿَهوِ بُهُك ُٖك نُهًَهِ ؿَكؿَؿاكو ُْػؤَ ؿآًَٖابًَت ٓانِ نلؿؤتُوَ(.. طىتلاويٌُ )بؤيُ بُ"َُهًض"ْاوبلاوَ ٓعىْهُ بعُثريؤمّ و بُكَنع   
 نلاوَ(. ُٖكوَٖا طىتلاوَ: ) ٓىْهُ بُكؤِْ مَيت ػؤّ َُهض نلؿووَو ثًَغَُبُكاًٍْ ُٖك بُوَ َُهشِ ػؤيإ نلؿووَ(. َُهض 
 واتُ )بًٌَهُ.. الْهُ( ُٓو د يُّ نُ َٓـايةِ ًريَػؤكّ تًا ثايةـَػليَت. ( املٗد: 2)
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 نُيُبُكَناِْ تؤَُتباكيٌِ ؿووكؿَػاتُوَ. "َُكيُّ" ُٓو دؤكَ طىَاُْ ْابُدًًَاُْ ثىوُٓأل ؿَناتُوَو يُ
 

 "جيربيى"و "ًةزيةَ"
َُكيُّ" تُكػإ )وَقف( نلابىو بؤ ػنَُتِ ثُكهوطُو ػىاثُكهعوِ تًًَعـا، ٓعُويٍ ػعؤّ ؿووكَ      "

 ؿَثُكهت.و بُتًُْا يُبًُِ ػؤكُٖآلتِ ثُكهوطُنُوَ ؿاؿًٌَْت و ػىؿاّ تًَـا  ثُكيَن طلتبىو يُػُيةهِ
)دًربيعٌ(  ْاكؿَ الّ. ُٓويٍ  ّ)دًربيٌ(ػؤّ  )زٚح األَدني(٣ ؿا بىو نُ ػىؿا  يُّ دؤكَ سايةُتُّ

يُكِوػواكّ ثًاويَهِ كِاهت و كِيَو و ب ػُوًـا يُالّ ؿَكنُوت تانى "َُكيُّ" بُاليُوَ ٓاهايِ بًَعت و  
و واّ بؤ ؿَٓىو طىايُ  يًَِ ُٖيُٓيُت، بُآلّ ناتًَو "َُكيُّ" ُٓو ثًاوَّ بًِٓ بُ ٓاؿًََناؿيَهِ ؿَماِْ

يُوَ ثًَِ طىت: )َٔ ثعُْا ؿَطعلّ بعُػىؿا     ؿَيُويَت ػلاثُيُنِ ؿَكُٖم بهات، ُٖك بؤيَُ بُ ًْطُكاِْ
يًُُكِو ػلاثُّ تؤ و ٖاْا بؤ ػىؿا ؿَبُّ نُ بُكَِظيِ ػؤّ ثعانّى ٓعابلِووّ بجاكيَنيَعت، دعا ُٓطعُك تعؤَ       

 ؿووكنُويوُوَ(.ثًاويَهِ يُػىاتلي و بُتُقىايت ُٓوا ؿَبًَت يًَِ 
ؿًَٓت، بعُيةهى ةليٌعوُيُنِ يعُ    )دًربيٌ(يٍ ثًَِ طىت: )َٔ ٓاؿًََناؿيَو ًِْ بُو كَِْطُّ تؤ بؤّ 

يَهِ ُعايةض و ػىاثُكهعت و ب ػعُوَ و    ( و ػىؿا ْاكؿووَِ بعؤ الّ تعؤ تعانى نعىكِ    َال٥ه١ةليٌوُنإ )
 ببُػٌِ(.طؤًهلاوّ ًَْى ػًَلو بُكَنُتت ث  

يَهِ ؿَبًَعت يُناتًَهعـا   " َُكيُّ" يُّ وتُيُّ )دًربيٌ( هُكهاّ بىو و يَِّ ثلهِ: )ٓؤٕ َعٔ نعىكِ  
 ًِْ(؟!و ًََلؿيَو ُْٖاتىوَ بُالَـاو، ٓ  ػؤ ٓاةلَتًَهِ ؿاوئَ ثًوًٍ ًٌَٖوا نِٔ 

يُنععُ ٓاوايععُ وَى ػععؤت ؿَيةًًَععت.. بععُآلّ ػععىؿاّ  )دًربيععٌ( يُوَآلَععـا ثًَععِ كِاطُياْععـ: )كِاهععوِ
ثُكوَكؿطاكت ةُكَىويُتِ: )بًَطىَإ ؿكوهت نلؿِْ َٓـايةًَو بُب  ودىؿّ باونًَو نعاكيَهِ مؤك ٓاهعاُْ   

انى ببًَوُ بُيةطُيُنًٍ يُهُك تىاْاّ مؤكو طُوكَّ، ُٖكوَٖا تانى ببًَوُ ٖؤّ كَِظيُتًَو بعؤ ٓعُو   يُالّ و ت
نُ كِآّ كاهوِ ث  ؿَطلُْبُك. َُهُيُّ ؿكوهت نلؿِْ )عًوا(َ ناكيَهِ بلِياك يُهُكؿكاوّ  ،نُهاُّْ

 بًَت((..يَُُوثًٌَُإ بىوَو ُٖك ؿَبًَت بُؿّ 
قؤْاةاُّْ ٓريؤنُنُ يُّ ٓايُتاُْؿا ؿَطًَلِيَوُوَو ؿَةُكَىيَت: ُٖكوَى ػىؿاّ ثُكوَكؿطاكيٍ ُّٓ 

   (2)ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     (1)ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃط

ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک  ک           ک  گ  گ    (3)ڍ   ڍ      ڌ

 ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ   (4)گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

 ..23-16مرمي/ص(5)ہ  ہ
                                                 

 
 )ػؤّ ؿووكػووُوَ(.. )ؿووكَثُكيَنوػؤثُْاؿَك بىو(. ( اْتبرت: 1)
 : )ثُكؿَيُى( بؤ ػؤ سًُاكؿإ يًَّإ. بّاسذا (2)
 كِؤساِْ( بىوَ، طىتلاويٌُ ُٖك يُ ) كِؤغ( ػُيل نلاوَ. _كِؤسُنُ واتُ ) دًربيٌ(عُ، بؤيَُ بُ )كِؤغ( ْاوبلاوَ ٓىْهُ طًاْجُكوَك ( زٚسٓا: 3)
 واتُ )نىكِيَهِ ثاآلوتُ يُُٖك تاوإ و طىْاه و ناكيَهِ ْاًريئ(. ( غالَّا شنّٝا: 4)
 -يًُفلؤَ -)ميٓاناك(( بػّٝا: 5)
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ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    (1)ٱ    وُٖكوَٖا ػىؿاّ طُوكَ يُّ باكَيُوَ ؿَةُكَىيَت: ط

 . 91األنبيءء/صپ  پ     ڀ  ڀ   (2)پ
بًَطىَععإ ًَُٓععَُ يععُو ٓايُتععُؿا بُيةطُيععُنِ ؿيععاكو كِؤًععٔ يَُُهععُيُّ يععُؿايهبىوِْ )عًوععا(ؿا 

ُمِْ بُكٓاوَاِْ ؿَبًٓري، ُٓو بُيةطعُ ؿيعاكو كِؤًعَُٓ    )بُب باوى( بُؿّ ؿَنُئ و بُناكيَهِ ًَٖذطاك َ
ُٓوَيُ: يُؿايو بىوِْ )عًوا( بُب  ودىؿّ باونًَو ُٓو تىاْاو قىؿكَتُ ب ٖاوتايُّ ػىؿا ٓاًهلا ؿَنعات  
نُ يُناكّ ػىيةكاْـِْ ًوُناْـا ثابُْـّ ًٖض ٓاَلِامو ٖؤناكيَو ًُّْ يُو ٖؤناكاُّْ نُ دًٗاًْإ يُهعُك  

 ت و يُو هًووًَُُـا نُ بؤّ ؿاْاوَ..بُكِيَىَ ؿًََٓ
 ب  باوى( ؿَنُُْ بُيةطُيُى يُهُك ػىؿايُتِ ػُيةهِ )ؿكوهت بىوِْ "عًوا" بُ ُْٖـيَو نُهًٍ يُ

و طىَإ  و تىاْر ؿإ يُ ؿايهِ ػُيةهِ َُُٓ ؿَنُُْ ٖؤيُى بؤ تري ّ ػىؿاّ َُمٕ، بُآلّ ُْٖـيَهِ تل يُ
 وو يَُُٖىو ُٓو دؤكَ نُهاُْ ؿَنات و ث يإ ؿَةُكَىيَت:نلؿٕ يُ ودىؿّ"َُهًض". ػىؿاّ طُوكََ كِ

 .59آٍ عُسإ/ص(3) ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲    ﮳    ﮴      ﮵  ھہ   ہ   ہ    ہ  ھ  ھ   ھط
يُ نُ ناكّ ػُيل نلؿِْ )ٓاؿَّ( يُناكّ ػُيل نلؿِْ عًوعا هُكهعىكًَِٖٔ تعلَ،     طىَاًٌِْ تًَـا ِْ

ؿكوهعت نعلاوَ، بعُآلّ )ٓعاؿَّ( يعُ )ػعاى(        -َطُمّ ػؤّٖاوكِ-ٓىْهُ )عًوا( يَُ يًُٓيُنِ َلؤظ و 
 ؿكوهت نلاوَ.

 

 ضلجسِبووُى "ًةزيةَ" بة "عيطا"وةو هةدايم بووُى "عيطا"
ّ ةليٌعوُّ ػىؿا(ةعىوّ   -)دًربيٌ نُ، ػاتىو"َُكيُّ"ّ كِوو هىوك و ثاى ؿاوئَ يُو هاتُوَػوُؿا  

ؿَكباكَّ نٔعًَو   نُ ؿاػؤ ػُيةهِ ب ٓاطآِ،وؿياكَ"َُكيُّ"ُٓوًَِ يُػُيايةـابى ثًَـانلؿ، ههِ ثلِبىو،
 ؿَيةًَٔ ناتًَو ههِ ثلِبًَت و، ب ُٓوَّ ًََلؿيَهِ ُٖبًَت َٓـايةِ ؿَبًَت؟!

 ُّٓ دؤكَ بريو ػُياآلَُْ "َُكيُّ"ّ مؤك تلهاْـو مؤك ب  ٓاكاّ و ًْطُكاِْ نلؿو، تلهًَهِ مؤكّ زيَ
و ناتاُْؿا ٓىو بعؤ ًعىيًََٓهِ ؿووك يُػعُيةهِ و    ًٌْت و سُمّ يُػؤؿابلِإ و طؤًُطريّ ؿَنلؿ.. بؤيُ يُ

 ًاكؿُْوَو يُبُكٓاويإ وٕ بىو. ػؤّ زيَ
ًٓٓذا يُوآ ناتِ َٓـايةبىوِْ ٖاتُ ثًٌَُوَو فإ طلتِ و يُبُك ٓاماكو فاِْ َٓـايةبىوِْ ثُْاّ بلؿَ بُك 

ُٓوَّ برينُوتُوَ قُؿّ ؿاكػىكَايُى تانى ػؤّ ث  سًُاكؿات و ػىيٌِ ث  كِابطليَت، ُٖك يُو هاتًُـا 
نُوا َؤك و ثُيةُيُنِ ْاًرييِٓ ثًَىَ ؿَيهًَٓٔ و ػُيةهِ ػُتاباكّ ؿَنُٕ، ٖعُك بؤيعَُ ًٖعىاّ ٓعُوَّ     

                                                 
 
 َُبُهت يُ " َُكيُّ" َ. ( ٚايا: 1)
ِ    واتُ ) يُكِؤسِ ػؤَإ ةىوّ ًًَُّْٗٓنُإ يَُِْٗٓ( فٓفدٓا فٝٗا َٔ زٚسٓا: 2) تع نلؿ( نعُ )عًوعا( و    -ؿا يُناِْ ودعىؿّ نؤكثُيعُ يُهعه

يًَو دىؿايإ ُٖيُ، ُْٖـيَهًإ ؿَيةًَٔ: )ةىوت نلؿُْ نُ يُػىؿا ػؤيُوَ فياُْنُّ بىوَ، هُباكَت بُوَّ ةىوّ ت نلؿووَ ماْايإ بريوكِاّ َُُٖ دؤكو
(. ُْٖـيَو ماْاّ تعليٍ  ْٚفدت فٝ٘ َٔ زٚسٞبىوَ، ٓىْهُ ػىؿا ًًَىامّ ػىيةكاْـِْ )عًوا(ّ بُ)ٓاؿَّ( ٓىاْـووَو ؿَكباكَّ ٓاؿًٍََ ةُكَىويُ: )

ًَىإ ماْايعإ يعُبريوِكاؿا يُهعُك ٓعؤًُْتِ ةىوت نلؿُْنُيعُ. بعؤ صيىوْعُ        ؿَيةًَٔ: )ُٓوَّ ةىوّ ت نلؿووَ )دًربيٌ( بىوَ(. ؿواّ ََُُٓ  ْاتُبايِّ ْ
ةىوّ بُباػُيةِ"َُكيُّ"ؿا نلؿووَو ) باػُأل )دًب(يٍ بُطريةاِْ نلاي و بُةُحتُّ هًَُٓ ؿَطىتليَت( تانى ةىوَنعُ  -ُْٖـيَهًإ ؿَيةًَٔ: )دًربيٌ

 َنُ يُ ؿًََُوَ بىوَو طُيٌوؤتُ ًَْى ههّى ًٓـّ ؿَهبُد  يُو هاتُؿا ههِ ثلِبىوَ(. طُيٌوؤتُ ًَْى َٓـايةـإ)كَِسِ(ّ، طىتلاويٌُ ةىو
 واتُ ) يُطىَاْبُكإ(. ( َٔ املُرتٜٔ: 3)
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ؿَػىاهت نُ بُك يُو كِووؿاوَ سيلؿايُ ياػىؿ ًَٖٓـَ ب  ْاو و ب  نُيةو بىايُ نُ الّ ًٖض نُهًَو ًعاياِْ  
 باي نلؿٕ ُْبىايُ.

ؿاّ ث  طُيٌت و هؤمو هُكثُكًوِ ػىؿا بعايةِ بُهعُك ؿانًٌَعاو    ّ ػى و بُمَيِ يٛطدف بُآلّ نوىثلِ 
ؿَْطِ )دًربيٌ(ّ يُْنيهُوَ بًوت نُ يُػىاكوو ػؤيُوَ بىو و باْطِ يَّـَنلؿ ًٖض ػَُِ ُْبًَت و ػىؿا 
كِمم و كِؤميًٌِ بؤ بلِياكؿاوَ و با يُوَ ؿيةًٓا بًَت، ُٖكوَٖا با قعُؿّ ؿاكػىكَانعُ كِاوًَعًًََٓت، ٓعىْهُ     

ًَعِ        ػىكَاي ُنِ تُكِو ثًَطُيٌوىوّ بؤ بُكؿَؿاتعُوَو بُٓاهعاِْ و ًٌٓعوًٗاوَ بعؤّ ؿَػىكَيعت. ثاًعإ ث
ّ  كِاطُياْـ يُٓاوّ ُٓو دؤطُيُ ثانَُ غىاتُوَ نُ يُفيَل ؿكَػوُنُوَ ؿَكِؤيٌت، تانى و  ثع  ًَٖعىك    ػعؤ

 ت.و، ًٖض ػُّ و باى و تلهًَهِ ُْبًَ ّ ػؤّ ؿيةًٓا بهاتُوَو بًَوُوَ هُكباكّ ٓاهايِ
ّ نلؿ و ثلهًاكّ ؿَكباكَّ ٓعُو َٓـايةعُ    ُٓطُك ُٖك نُهًَو هُكمٌَْوِ ،ثاًإ )دًربيٌ( ةًَلّ نلؿ

نُ ؿاػؤ َُُّٓ يُنىيَىَ ًَٖٓاوَ، با ٓعُويٍ ٖعًض وَآلًََهًعإ ُْؿاتعُوَو ٖعُك       ،يًَهلؿ و يًًَإ نؤيةًُوَ
وُنلؿٕ طلتؤتعُوَو ْعُمكّ كِؤفووّ   نُ: )َٔ ػؤّ يُق ،تُْٗا بُ ًٌٓاكَتًَو بًاْـويًََٓت و ت يإ طُيًَُْت

 ..قوُُْنلؿمن يُهُك ػؤّ ؿاْاوَو ؿَبًَت َُٓلِؤ يُطُأل نُهـا ُْؿويَِ(.
نُ ػىؿاّ َُمٕ قؤْعاةًَهِ   ،ُّٓ بلِطُيُّ ثًٌَىوّ ُّٓ بُْـََ واتاو ًًهاكّ ُّٓ ٓايُتاُّْ قىكٓاُْ

 ؿَةُكَىيَت:  بُهُكٖاتُنُيإ تًَـا ؿَطًَلِيَوُوَو
ې      ې  ې    ى  ى     (3)ې  (2)ۉ  ۉ  (1)ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅط

  (5)وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  (4)ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ

پ  پ  پ    ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻيئ     (6)ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ

 . 26-22مرمي/صپ  ڀ     ڀ   ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
 
 
 

                                                 
 
 ؿووك. ( قؿّٝا: 1)
 ْآاكّ نلؿ.. مؤكّ بؤ ًَٖٓاو تُْطِ ث  ُٖيةِٔٓ. ( فأدا٤ٖا: 2)
 هو ًٌَُٓ وفاِْ تىْـّ َٓـايةبىوٕ. ( املداض: 3)
تُ: ًوًَهِ يُبرينلاوو و ب بايُػِ وا نُ ُٖكطًن ًاياِْ باههلؿٕ و وَبريٖاتُٓوَو ؿيةوُْ  بىوِْ ػُيةهِ ُْبًَت ناتًَو يُبُكٓعاو  وا( ْطّٝا: 4)

 ْآًًَََت و يُْاو ؿًََٓت. 
ٍّ( بُو ثًاوَ طُوكَو ؿياكاُْ ؿَطىت( ضّسّٜا: 5) ليَت نُ ػاوَِْ كَِوًعت و  واتُ )دؤطُيُ ٓاويَو( طىتلاويٌُ َُبُهت يُ " عًوا" يُ، ٓىْهُ )هل

 ٓاناك وثًُّ بُكمٕ. 
يُ كِواْطُيُنِ ماْووًًٌُوَ هعُغيًَٓلاوَ نعُ    نُ ًٌَٖوا تُكِوُْكَُو وًو ُْبىوَتُوَ، ،بُبُكوبىوَِ ُٓوؿاك ػىكَايُ ؿَطىتليَت(زطبّا دّٓٝا: 6)

يُوَ هىوؿّ مؤكّ  هإ ُٖكي نلاو(ؿايُ ويُكِووّ تُْـكوهوِّ ػؤكانِ مؤكّ تًَـايُو يًًَُىَّ طرياوَيُنِ)بُٓا ػىكَاّ تُكِو ػاو َاؿؿَّ هُكَنِ
 بؤ ٓاةلَتاِْ مَيووإ ُٖيُ. 
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 " عيطا" هةضةز بيَػلةوة دةدويَت
ِ  بُكِاهوِ ؿوا يعُ ًَْعى طُيُنًُعًُوَ، وَى     ّ ُٓوَّ "َُكيُّ" ُٓو َٓـايةُ "عًوا"ّ بعىوَ بلؿويَوع

كِووؿاويَهِ ًَٖٓـَ قىكي و يُْاناو ؿياك بىوَ يعُاليإ نُٖعَُىاِْ ثًُعؤناْـووَ، ض ُٓواْعُّ ٓاطعاؿاكّ      
" يُنُّ بىوٕ و ض ُٓواَُْ نًُٖٔعًإ ؿَكبعاكَّ بُْـايعُتِ و عًبعاؿَتِ "َُكيعُّ      تُقىاو ػىاثُكهوِ

ُْؿَماِْ، ٓىْهُ ًوًَهِ هُيلو هعَُُكَّ واّ ثًٌعإ ؿإ نعُ تعا ٓعُو كِؤفََ الّ ٓعُوإ بُنٔعًَهِ        
ّ    نوىثلِّىًََلؿ ْاهلابىو، ُٖك بؤيَُ ؿياكؿَ  ًىوُْنلؿوو و بِ ؿا ٖؤنعاكيَهِ   يُْاناوَنعُ ػعؤّ يعُػؤ

 ُ تايبعُتِ نعُوا بُيةطعُّ    تاواْباكنلؿٕ بىو، ٓىْهُ )ًوِ نوىثلِّ( بىاك بُبرينلؿُْوَو تًَفهلئ ْعاؿات، ب
ًٖض ثاناْعُو ثعًَض و ثُْايعُنِ تًعاؿا     ػُتاباكنلؿٕ يُٓاكاؿايُو ٖؤناكيٍ بُبًٓلاويَهِ َاؿؿيُوَ ؿياكَ و 

 َُْاوَتُوَ.
 اهجاكؿَو كِيُٓايَِويِ كِناكؿاُْوَّ ػاتىو " َُكيُّ"يٍ يُبُكاَبُك ُٓو طًَقَيةىونُيُؿا ُٓوَبىو ثُيلِ

كاطُياْـو بُ ًٌٓاكَت هعُكزلِ ٓعُو ػُيةهعُّ بعؤ الّ نعىكَِ       ّ ػؤّ يُنُّ )دًربيٌ(ّ نلؿو ب ؿَْطِ
 كِانًٌَاو ؿاواّ يًَهلؿٕ قوُّ يُطُيةـا بهُٕ. ثايةؼلاوَنُّ

يُبُك ُٓوَّ وا تًَـَطُيٌذي طىايُ "َُكيُّ" طايةوعُيإ   ؿا ُٖيةٌاػإ وثًَُِٓواًٍْ مياتل تىوكَِ بىوٕ 
ّ     ًَث  ؿَنات، ٓىْهُ يُوَوبُك ُْياْـيبىو َٓعـاية  ؿا،  و يعًَُْى بًٌَعهُوَ قوعُبهات يعُو تَُُُْنَُعُ

ِ   " وَآلَِ تًَلو"عًوابُآلّ ِ  تُهُزي يُهعُك ثعان ِ  و ب تعاواْ ّ ؿاْعُوَو بعؤّ هعُغياْـٕ     ّ ؿايهع
ٌ -نوًَبِنُػىؿا ؿَيًًََٗٓوُ ٓاػاوتٔ و ثًَِ طىتٔ: )َٔ عُبـّ ػىاّ و يَُُوال  بعؤ ؿًََْليَعت و    ّ-ًٓٓذًع

ِ   هىوؿوؿََهات بُ ثًَغَُبُكيَو و بُ نعاكّ ػًَلوٓعانُتإ ؿَمب،    َىباكَنِ ؿَنات وَاَؤهعواّ كِيُٓعاي
طُوكَ ةُكَامن ث  ؿَنات يُهعُك ْىَيعقنلؿِْ بعُكؿَواّ و مَنعات ؿاْعِ َعاأل و هعاَإ         ُٖكوَٖا ػىؿاّ

يَُاوَّ فيامن ؿا، دطُ يُوَّ نُ ةُكَاًٌِْ ث  ؿَنات ٓانُ يُطُأل ؿايهُـا بهعُّ و كيَعنّ تعُواوّ زيَ    
ياػِ ؿاُْْاوَو هُكثًًَٔهاكّ ةعُكَاِْ   وإ ػىؿاّ َُمٕ َِٓ بُنُهًَهِ ػؤبُمٍ مإ و يُػىابًَِٓ، ؿي

كِؤفّ ٖاتُٓ ؿًْاّ و يُكِؤفّ يُؿًْا ؿكَٓىوٕ و يعُكِؤفّ   ْامب، ًَُّٖٓى هُالّ و ٓاهايٍ يُهُك َٔ بىوَ يُ
 . (ميٓـوو بىوُْوَيٌِ ؿا

 إُْ نُ ػىؿاّ طُوكَ تًاياْـا ةُكَىيُ:َُٖىو ُّٓ ؿيَلِاُّْ ؿوايًٍ َاْاو كِاظُّ ُّٓ ٓايُت
ڄ  ڄ            ڄ    (2)ڦ  ڦ  ڄ  (1)ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ٹٿ  ٹ   ٹ  ٹط

ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  ڌ            ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ڇڃ   ڃ  ڃ  ڃ           چ  چ  چ  چ  ڇ

                                                 
 
 تاواًَْهِ مؤك طُوكَو هُػت نُ َٓـايةًَهت ب باوى ُٖيُ. ( فسّٜا: 1)
ٖ  ( ٜا أخت ٖازٕٚ: 2) ُيعُ يُهعُك َاْعاّ ٓعُو     واتُ )ُّٓ ػىًهُنُّ ٖاكوٕ(. ؿَكباكَّ وًُّ )ٖاكوٕ( يًَلَؿا دًاوامّ بريوكِا يعًَُْى ماْاياْعـا 

يعُ(. َُبُهعوًٍ يعُو قوعُيُّ ػعُيةهِ ٓعُو       -َىهعا -يُ(و ؿاػؤ )ٖاكوٕ( ن بًَت؟ بؤ صيىوُْ ُْٖـيَو يُماْايإ ؿَيةًَٔ: )بلانُّ )ػىًو و بلايُتِ
هِ ٓعُو ػىاْاهعُت   هُكؿََُ بُ"َُكيُّ" ُٓوَبىوَ نُ )ًَُُٓ يُناكّ عًباؿَت و ػىاثُكهوًوـا وَى )ٖاكوٕ(ّ ػىاثُكهوُإ ؿيىيعت و بُػىًعهًَ  

)ٖعاكوٕ(ؿا   يُقُيةُّ ؿَؿَئ(. بًَطىَإ "َُكيُّ" يُنىكِاِْ )ٖاكوٕ(ّ بلاّ )َىها( بىوَو بُكَُِٓيةُى بلاوَتُوَ هُك )ػىًو و بلايُتِ(يُى يُطعُأل 
نُ بُعُكَبٍ ؿَطىتليَت: )يعا أػعا   ُّٓ بلايُنِ)شيًِ(. يإ  :ٓىْهُ يُُْوَّ ُٓو بىوَ، ُٖكوَى ٓؤٕ بُ )تًَُُِ(يُى ؿَطىتليَت: )ياأػا شيًِ( واتُ

إ ايعلب( ُّٓ بلاّ عُكَب. ُٖكوَٖا طىتلاوَ: يُو هُكؿََُؿا يًَُْى )بٓى اهلآًٌ(ؿا ػىا ثُكهوًَو ُٖبىوَ نُ ٖعُك ػعؤّ بعؤ ػىاثُكهعوِ تعُكػ     
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ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  

ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ    ڱ  ڱ  ڱ

 .33-27/مرميصھ  ھ  

                                                                                                                                 
 

يَبامّ ُٓو ثًعاوَ ػعىؿاّ ثُكهعوىوَو    نلؿووَو ْاوّ )ٖاكوٕ( بىوَو "َُكيُّ"يًٌإ يُناكّ ػىاثُكهوّـا بُ ػىًهًَهِ ُٓو ؿاْاوَ، ٓىْهُ يُهُك كِ
 واتُ وَى ُٓو ػؤّ وَقف نلؿووَ.  …وَى ُٓو ػؤّ بؤ ػنَُتِ َايةِ ػىؿا و عًباؿَت تُكػإ نلؿووَ
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 يةم  بةندى سَى
 ))ثةياًى "عيطا" ((

 - َنطًَِٓ ؿإ بُ ٖاتِٓ "ذلُـ" -ّ "عًوا"  ثًَغَُبُكيَوِ –طىَلِايِ )بٓى اهلآًٌ( )
نؤتايِ  -عًوا"ّ " دىيُنُ" يُؿفّ " بُكبُكَناِْ -َىعًذًنَناِْ "عًوا" -ًىيَٓهُوتىاِْ "عًوا"

 (باْطُوامّ "عًوا" بؤ ػىا بُيُنطلتٔ بىوَ. -"عًوا"
 

 طوًسِايى )بِو اضسائيى(
ناتًَو)بٓى اهلآًٌ( يُكِآّ كاهت اليإ ؿاو يُ هٓىوكّ ًُكعِ ػىؿا تًَجُكِئ و هُكْطىوّ بىوٕ يُ 

كََ طُيًَو ًوِ سُكاًٌَُوَ، ًٓرت ػىؿاّ طُو يُكِآّنؤنلؿُْوَّ َاأل و هاَإ ض يُكِآّ سُآلأل و ض 
سُآليةِ زيَ سُكاّ نلؿٕ يُو ًواُّْ نُ يُوَ ثًٍَ سُآلأل بىو بؤيإ، ُٖكوَٖا ػىؿاّ طُوكَ يُّ باكَيُوَ 

 ةُكَىويُتِ: 
﮳ ط ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮽    ﮾     (1)ۓ  ۓ  ﮲ 

          ﮿  ﯀  ﯁              

 .161-163النسءء/ص
ُ     بريوباوَكِيَهِ كِؤسُِْٓـ  ُٖكوَٖا ُٓوإ يُ كِؤفّ  اليإ ؿابىو، ٓعُوَبىو نؤَعُيةًَهًإ ْهىويةًًعإ يع

.. َُٓعَُ  .و ميٓـوونلؿُْوَ ؿَنلؿ، بُّ ث يَُ ْهىويةًًإ يُهناو يًَجلهعًُٓوَو ثاؿاًعت ؿَنعلؿ    ؿوايِ
ُٓوَّ ُٖهت ؿا ب  بىوَ ٖؤّ ْغلؤبىوًْإ يُُٖواو ٓاكَمووَنإ ؿاو كؤٓىوًْإ يُبُؿناكّ و ُٖوَهجُكهوِ

 بُهناو يًَجلهًُٓوَ بهُٕ. 
 

 ثيَػةًبةزيَتيى " عيطا"
( هايةًـا ؿواّ ٓعُوَّ هلووًعِ )وَسعِ(    30ػىؿاّ ثُكوَكؿطاك عًواّ نلؿ بُثًَغَُبُك يُتَُُِْ )

 يُثُكوَكؿطاكيُوَ ث  طُيٌت و ةًَلّ )تُوكات( و )ًٓٓذًٌ(ّ نلؿ، ُٖكوَى ػىؿا ػعؤّ ؿَةعُكَىيَت: ط  

 48عمران/آل صڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
املءئدة صٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ...ط
/46 

ؿإ بُػُيةهِ و بُ طُياْـِْ ثُياَِ ػىؿا ث يإ و  دا ؿواّ َُُٓ"عًوا" ؿَهوِ نلؿ بَُنطًَِٓ
نُ  ،ٖاتىوَ ُٓوََوّ نلؿِْ، ٓىْهُ وَى ثًَِ كِاطُياْـبىوٕ ُٓو بؤ نلؿٕ بؤ ثابُْـّ ثًَىَّ و ثُيلِ باْطِ
بـات يُثًَٓاوّ طًَلِاُْوَّ دىيُنُنإ بؤ هُك كِيَِ كِاهت و بُكطلتٔ يُو طىَلِابىوُْيإ و،  يالتُقُ

                                                 
 
 دىيُنُنإ. -واتُ ) يُٖىوؿ(( ٖادٚا: 1)
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 نُ ؿَكباكَّ كَِواو ْاكَِوا )سُآلأل و سُكاّ( يُ ،كووْهلؿُْوَو كَِواْـُْوَّ ُٓو ًٓؼوًالف و ْاتُبايًَُ
ؤيإ سُآلألناتُوَ بُةُكَاِْ ػىؿا، يإ سُكاّ نلابىو، ب ًَْىاًْاْـا ؿكوهت ببىو، ثاًإ ُٓو ًواُّْ زيَ

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ُٖكوَى ػىؿاّ طُوكََ ؿَةُكَىيَت:ط

ڇ  ڇ    ڇڄ  ڃ  ڃ ڃڃ  چ  چ چ  چ   ڇ  ڄڦ  ڦڄ  ڄ

 . 64 -63ايصخسف/صڍ
 

 (داْ بةٓاتِى )حمٌد  ًصطيَِى
يَهِ ؿيهُّ ػىؿا يُثاَ يُنًَو يُو ُٖواآلُّْ يُثُياَِ "عًوا"ؿا بىو َقؿَؿاُْ بُٖاتِٓ ثًَغَُبُك

 "عًوعا"وَ ؿَطًَلِيَوعُوَو  (، ُٖكوَى ػىؿاّ طعُوكَ يُهعُكماكّ   )ذلُـ :واتُ َ(-)ُٓظيُؿػؤّ نُْاوّ 
 ؿَةُكَىيَت:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ       ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ   وط

 ..6الص// صڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ    ٹٿ  ٹ  ٹ  ٹ
ًَغَُبعُكّ           )عًواّ :واتُ نىكِّ "َُكيعُّ" طعىتِ: )ٓعُّ طعُزي )بٓعى اهعلآًٌ( بًَطىَعإ َعٔ ث

ًَبعُناِْ ثعًٍَ ػعؤّ و تُوكاتًٌعِ،         ًَٓعُكو بُِكاهعت ؿاْعُكّ نو ًَىَو، باوَكٖ كَِواُْنلاوّ ػىؿاّ بؤ الّ ٓ
 (.(’َ-)ُٓظيُؿُٖكوَٖا َقؿَتإ ث ؿَؿَّ ؿَكباكَّ ٖاتِٓ ثًَغَُبُكيَو يُؿواّ ػؤّ نُْاوّ 

ُماكاوَو بًَقَّ )ثًَغَُبُك( ْاوّ َقؿَ يُهُكؿكاوَنُّ ؿَبلؿ، ُٖكوَٖا بُ بًَقَّ "ًَوًا" "عًوا" ب
" بًَقَيُنِ تُعليب نلاوّ ماكاوَّ يؤْاِْ )برييهًوىي(عُ نُ يعُ  فازقًٝطبًَطىَإ " "يٍ.فازقًٝط و "

 .(1)ذلُـ واظيـ(يُنُّ ًٓٓذًًـا ُٖيُو َاْاّ )برييهًوىي(يٍ بُ مَاِْ يؤْاِْ واتُ ) تُكدَُُ يؤْاِْ
 

 غويَِلةوتواُى "عيطا"
تاقًَُو  نُ ،يُنإ( بىوَوَ ووّ ٌَوىَلِو ًُكَِقوُّ )ُـوقِ" يُباْطُوامَنُيـا كِووبُكِ "عًوا

ووّ بىوٕ يُدىيُنُنإ و ْهىويةًًإ يُكِؤفّ ؿوايِ )ٓاػريَت( و هناو ثاؿاًوُناِْ ؿَنلؿ، ُٖكوَٖا كِووبُكِ
اهت اليإ ٕ بىوَوَ نُ بُٖؤّ بريوكِا ُٓوتُ ٓايًًُّٓناًْاُْوَ يُعُقًـَّ كِيُ الكَناًًٌْا هُكنلؿَ ٓايِٓ

بُآلّ"عًوا" بُو بُيةطعُ بعًَُٖنو قُْاععُت ث ًَُٖٓكاُْيعُوَ     ْىوهُكو نآًٖإ(.  و-)ةليوِؿابىو، وَى

                                                 
 
ثلهًاكيَو يُ ؿنوؤك )نعاكيؤ   بٝا٤()قؿـ األْؿَكباكَّ وًُّ )برييهًوىي( َاَؤهواّ ماْاو عُيالَُ)عبـايىٖاب ايٓذاك(ّ ؿاُْكّ نوًَبِ ( 1)

ًَت. َاَؤهع          ًَٔ ٓعُّ وًعُيُ َاْعاّ )ٓعاكاّ ثع ؿكاو( ؿَطُيعُْ ًَت: )قًُعُنإ ؿَيةع وا ًًْٓى(ّ كؤفُٖآلتٓاهِ ًٓوازي ؿَنات، ُٓويٍ يُوَآلَـا ؿَية
ٕ(ؿا ُٖيعُ، ْعُى ثلهعًاك يُقًُعُيُى     )عبـايىٖاب( ث ّ ؿَيةًَت: )َٔ ثلهًاك يُؿنوؤكيَهِ وَى تؤ ؿَنُّ نُ )بلِواْاَُّ ؿنوؤكات يعُٓاؿابِ مَعا  

ًَت: )َاْاّ وًعُنُ واتعُ ٓعُو نُهعُّ سَُعـو هىثاهعِ مؤكَ(. ؿوايعِ َاَؤهعوا )ايٓذعاك( يَّعِ            ًَت و ؿَية بهُّ(. ًٓٓذا ؿنوؤك ؿاِْ ث  ؿاؿَْ
ُٓويٍ ؿَيةٌَ )بُية  وايُ(.. قىكٓعاِْ   أظيـ بًَت؟( -يُ نُوا يُدًاتِ )سَُـ( ؿَثلهًَوُوَ: )ٓايا َُُٓ ًايووُّ بُباًرتؿاْإ و ٓاَلِامّ )أةعٌ( ِْ

 )َٚبػسّا بسضٍٛ ٜأتٞ َٔ بعدٟ امس٘ أمحد(. يُّ هُغياْـووَ يُّ ٓايُتُّـا  ثريؤميٍ مياتل ُٓو كِاهوِ
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ِ و ّ كِيَبامَنًًُاِْ بؤ كِووٕ نلؿُْوَ، هُكَكِاّ ُٓوََ يُهعُكْهىوية  َُٖىوياِْ ب ؿَْ  نلؿو ْاكِيَهِ
 بىوٕ.ب باوَكِيًإ ُٖك بُكؿَواّ 

تُوفَِ الكّ و هُكثًَٔعِ يًَُْىاًْاْعـا ثُكَؿَهعًًََٓت و ًٌْعاُْناِْ      دا ناتًَو"عًوا" ؿيوِ ُٓوا
ب باوَكِيٍ مياتل يُؿيةًإ ؿَُٓهجًَت، بُكَو كِووّ َُٖىويإ وَهواو ثًَِ طىتٔ: )ن  ًىيَٓهُوتىوّ َٓعُ  

يُوَآلَـا ػًَلا ُٓو قىتابًاُّْ نُباوَكِيإ ث  ًَٖٓابىو، بُٓامايعُتِ و   ؟(كيَبامّ ػىاؿايُطُكِاُْوَ بؤ هُك 
ٓاوقاضيًُّوَ باوَكِّ ػؤيإ ٓاًهلا نعلؿ ٖعُك ٓعُْـَ نُفَاكَيعُنِ نعًٍَُ بعىوٕ يُٓعاو نؤَعُآلِْ         

 ُٖكوَى قىكٓإ بؤَإ ؿَطًَلِيَوُوَ.. ب باوَكِؿا،
ی    ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ېئەئ   ەئ   وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئط

ٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ی  ی  ی  جئ  حئ   

 ..53-52آل عمران/صپ
يُ ْنيهُناِْ ؿَطُيًَُْت(، ٓعُواًٍْ   يُّ ٓايُتُؿا وًُّ )سىاكيىٕ( َاْاّ )ٖاوَآلِْ عًواو قىتابِ

ُٓواْعُ بعىوٕ نعُ     و-ْعاوؿَبلئَ  ؿوامؿَ ثًاو بىوٕ و بُمَاِْ ُّٓ هعُكؿََُ بعُ )َقؿَناكإ=َبٌعلئ(    
ؿا ْاكؿووِْ بؤ الّ ػُيةهِ ًىيَُٓناِْ تل تانى َقؿَّ ٖاتِٓ ُٓو ٓايُٓ تامَيُيإ ثع    يُفياِْ )َُهًض(
 بطُئُْ.

 
 ًوعجيصةكاُى " عيطا"

ّ   ،يُى ؿَنعلؿ  يُو هُكؿََُؿا ثًاواِْ ٓايًِٓ ُٖهوًإ بَُُتلهِ ؿاوٕ، ٓعىْهُ ٓعُوا    نعُ طعَُاكؤ
  ُ ِ  "عًوا" ٖاتىوَو هُكمٌَْوًإ ؿَنات يُهعُك كِؤٓعىوًْإ ي ؿاو يُهعىوكبىوًْإ   ٖعُواو ٓاكَمووثُكهعو

 يُناًْإ و يًَُْى ػُيةهِ و ًَِْٗٓ ثُكؿَالؿإ يُهُك ناكّ ْابُد  يُهُك بُؿناكّ، ُٓوَبىو ؿَهوِ نلؿ بُ
 ؿا كِووّ كِاهوُقًُٓياِْ باي ؿَنلؿ و ؿَكؿَػوت.

ّ ِّ بهعُٕ و  اّ ؿَْ  و كيَهُوتِٓ ًَْى ػؤيعإ بلِياكياْعـا بُتىْعـّ ؿفايعُت    ُٓواًٍْ بُتًَهلِ  بعُؿكؤ
غُُْوَ، بؤ ُّٓ َُبُهوَُ ويووًإ ًُكَُماكّ بهُٕ و ؿاواّ ُْٓـ بُيةطُيُنِ بًَُٖنيإ بؤ هعُغياْـِْ  
ثُياَُنُّ زيَ ؿَنلؿ، ػىؿاّ طُوكََ بؤ ُٓو ناكَ بُُْٓـ َىعذًنَيُنِ طُوكَ ثٌعوطرييِ نعلؿ، وَى   

 ُّٓ َىعذًناُْ: 
وهت نلؿو ثاًإ ةىوّ ثًانلؿو، بُةُكَاِْ ػعىؿا بعىو بعُ    يُقىكِ ًًَىَّ ثُيهُكيَهِ بايةٓـَّ ؿك -1

 بايةٓـَيُنِ ميٓـووّ كِاهوُقًُٓ. 
ٓانلؿُْوَّ نُهًَهِ نىيَلو ْابًٓا نُ ُٖك يَُٓـايةًُّوَ بُنىيَلّ يُؿايو بىوَ و باونًٌِ نعىيَل   -2

 ى ؿَبىوَوَ. بىوبًَت، بُوًًَىَيُّ ؿَهوِ بُٓاواِْ ؿاؿًََٖٓاو بُةُكَاِْ ػىؿا ٓاوّ ؿَيبًّٓى ٓا
ؿَهت ًَٖٓإ بُهُك نُهًَهـا نُتىوًِ ُْػؤًِ بُيةُنِ بىوَو ثُيةُّ هجِ نُوتؤتُ ثًَوعوًُوَو   -3

 بُياكَُتِ ػىؿا ٓانِ ؿَنلؿَوَ. 
 نلؿُْوَّ َلؿوإ بُةُكَاِْ ػىؿاو )يُكِآّ باْطهلؿًْإ يإ ؿَهت يًَـاًْاُْوَ(.  ميٓـوو -4
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ِ  ػُيةهِ يَُايةُوَ ُٖكًُٓنًإ غىاك -5 و ٖعُوايةِ ٓعُو    ؿايُو ثاًُنُوت نلؿايُ، "عًوعا" ؿَيناْع
 ػؤكاى و ثاًُنُوت نلاواُْياِْ ث  ؿَطىتٔ. 

 ةُكَىويُ: "عًوا"وَػىؿاّ طُوكَ ُّٓ ثًَٓر َىعذًنَيُّ باي نلؿووَو يُهُك مَاِْ 
   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ    ڍچ   چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ..ط

ڱ  ڱ  ڱ    ڳگ  ڳ  ڳ  ڳ گ  گ  گ    کک  ک   ڑ  ک     ڑ 

 ..49عمران/ آلص ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ           ہ    ڻڱ  ں   ں  ڻ
يعُنإ )قىتعابِ و ًعىيَٓهُوتىاِْ(     ؿاواّ سُواكّ َىعذًنَيُنِ تليٌِ ُٖبىو نُ يُهُك "عًوا" 

بُتعُواويٍ   ُٓوَ بىو ػىاًَْو ػؤكاى يُ ٓامساُْوَ ًَْلكايعُ ػعىاكَوَ بعؤ اليعإ تعايَِّ غعؤٕ و       ؿا ثًٌإ 
 "عًوا"ًًإ بؤ بوُغيًَٓليَت.ّ ثُياَُنُّ يُباوَكِيإ ؿيةًٓا بٔ و بنأْ نُ يُهُك كِآّ كِاهذي و كِاهوِ

"عًوا"َ ْناّ يُالّ ػىؿاّ ثُكوَكؿطاك نلؿ و يَِّ ثاكِايُوَ ُٓو قاثُيإ بؤ بًَٓليَوُ ػعىاكَوَ نعُ    
 ؿاوايإ نلؿبىو:

ى    ېۉ  ې  ې  ې  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉط

ى  ائ  ائ   ەئ    ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   

ڦ  ڦ     ڦٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ
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 عجيصةكاُىحيلٌةت هةًو
يَن ثلهًاكيَهِ بُػُياألؿا ؿيَت يَُُكِ ُٓوَّ بؤِٓ َىعذًنَناِْ "عًوعا" بعُو   يًَلَؿا ػىيَُٓكّ بُكِ 

دؤكَ بىوٕ؟ ؿَكباكَّ يًَهـاُْوَّ ٖؤّ ُٓو دعؤكَ َىعذًناْعَُ طعىتلاوَ: بعؤ ػعُيةهِ ٓعُو كِؤفطعاكَّ        
      ُ )كِؤغ( ٖعُبىو و باوَكِيعإ    "عًوا" ثًَىيوت و ًًاوبىوٕ ٓعىْهُ يعُو هعُكؿََُؿا ػعُيةهِ الكيًعإ يع

   ُ نعاكيَهِ ْآاهعايّى    بُودىؿّ ُْبىو، ُٖكبؤيَُ )َُهًض( بَُىعذًنَيُنِ وَٖاوَ ٓىوَ بعؤ اليعإ نع
ًَُٓكّ ِكاهعوِّ ثُياَُنًُعِ بعىو، يُٖعَُإ ناتًٌعـا دعاكِيَهِ ِكاهعوُقًُٓ و         هُكهىكًَِٖٔ بىو و هُغي

 (يٍ بىو يُهُك بىوِْ )كِؤغ(.قاطعبُٓبلِ )كِاهوطؤياُّْ سُقًكُتِ طًإ )كِؤغ( بىو و بُيةطُيُنِ 
ُٓو قىكَِّ نُثُيهُكّ بايةٓـَيُنِ زيَ ؿكوهت نلؿبىو و ةعىوّ ثًعاؿَنلؿ و نعُ بُةعُكَاِْ ػعىؿاّ      

يُ ْىآيُّ بؤ ؿَهُغياْـٕ نُوا ًعوًَهِ تعل بعًَُْى     طُوكََ ؿَبىو بُبايةٓـَيُنِ ميٓـوو، تًُْا ُٓو كِاهوِ
نَُلؿبىو  ،َطُمّ ػؤيٌِ ًُّْو فياِْ بُبُكؿا نلؿووَ، دا ُٓو َلؤظُّدُهوُ قىكِيُٓنُؿا كِؤًوىوَو يُكِ

و نُعًوا باْطِ ؿَنلؿو ميٓـوو ؿَبىوَوَو وَآلَِ باْطُنُّ ؿَؿايُوَ بُيةطُ بعىو يُهعُك ٓعُوَّ نعُوا     
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 ؿَبًَوَُوَ..ؿَبًَت بُثًَِ ُٓو باْطهلؿُّْ "عًوا" و فياِْ تًَـا ؿكوهت  طًاًَْو يُو دُهوُيُؿا دًَطري
ؿاْايّى سًهُُتِ باْطُوامَنُّ بىوَو بؤ ثُكوَكؿَّ طًاِْ و باوَكِ بُ  بُثًَِىعذًنَناِْ "عًوا" َ

ميٓـووبىوُْوَ بىوَو، نُ بًَطىَإ فياًَْهِ تلّ ؿواّ ٓعُّ فياْعُّ ؿًْاَعإ ُٖيعُو َلؤظعِ ٓعانُػىام       
 نا ؿَؿكيَت. ثاؿاًوِ ناكَ ٓانُناِْ تًاؿا ؿَؿكيَوُوَو َلؤظِ ػلاثُناكيٍ يُهُك ػلاثُناِْ ه

 ى جوهةكة هة دذى "عيطا"يبةزبةزةكاُ
ػىؿاّ َُمٕ بُو َىعذًنَ كِؤًٔ و طُوكاُْ ثٌوطريّ "عًوا"ّ نلؿ نُ بًَطىَإ ٖعَُىو مَاًَْعو   

 طىَاِْ يُؿيةـا ُْؿًٌََٖوُوَ.يُٓاهوًاْـا آلأل ؿَبىو و َُٖىو ػاوَٕ طىَاًَْهًٌِ ؿيةًٓا ؿَنلؿ و 
كَِواُْ نلابىو ؿيةلَِم و ثُهت بىوٕ يَّعِ و ؿفايعُتًّإ ؿَنعلؿ و     بُآلّ دىيُنُنإ نُ "عًوا"يإ بؤ

ًَىَيُى ٖعُويةًإ ؿَؿا كِآ يُػعُيةهِ بطعلٕ و ْعًًَُٖةٔ طعىآ كاؿَيعلٕ بعؤ باْطُوامَنعُّ، تعا           بَُُٖىو ً
 بطًَلِٕ.يُؿوايًٌـا ثًالِْ يُؿف 

نلؿِْ و ؿيوًعإ   باْطُوام دا ناتًَو مؤك َاْـووبىوٕ يُو ةلِوةًَوُْؿاو ًهووًإ ػىاكؿ يُ ًٌَُْٖوِٓ
ُٖك هىوكَ يُهُك طُياْـِْ ثُياَُنُّ و ُٖفاكإ و ب ؿَهُآلتاًٍْ بُكؿَواّ بُؿَّ باْطُوامَيُوَ ؿئَ  وا

ّ و وَُِٖ ُٓو ُٖواآلْعُيإ ؿَػوعوُ    و يُؿَوكّ نؤؿَبُٓوَ، ًٓٓذا ؿَهوًإ نلؿ بُٖاْـاِْ كِؤَُنإ زيَ
ا" بععؤ يععُْاوبلؿِْ َىيةععو و ًََُُنععُتِ )قُيوععُك( و  بععريو ؿيةًاْععُوَ نععُ طىايععُ باْطععُوامّ "عًوعع 

 ؿَهُآلتُنُيُتِ..كِيٌُنًٌَهلؿِْ 
يُّ كِيَطُيًُُوَ تىاًًْإ سانُِ كِؤّ ٖإ بعـَٕ بعؤ ٓعُوَّ ةعُكَاًَْهِ تايبعُت بعؤ ؿَهعطرينلؿِْ        

بؤ دًَبعُد نلؿِْ ٓعُّ ةُكَاْعُ     ؿَكنُٕ.."عًوا" ؿَكنُٕ و سىنُِ يُهًَـاكَؿإ )يُػاض ؿإ(يٌِ بؤ 
هُكبامَ كِؤَاًُّْنإ ؿَهوًإ نلؿ بُ طُكِإ بُؿواّ "عًوا"ؿا، يُو ناتًُـا يًَُْى ٖاوَآلًْـا ثًعاويَهِ  
ؿووكِوو )َٓاةل( ُٖبىو نُ ؿكؤو ؿَيُهُّ بؤ ُٖيةـَبُهذي و ؿوومَاِْ و هًؼىكِِّ يُهُك ؿَنعلؿ، بعُآلّ   

ٔعًَت و ٓعًرت بعُٖؤّ ٓعُوَوَ     ػىؿا كِوػواكّ ُٓو ثًعاوَ ؿووكِووَّ بًُعًَىيُى طعؤكِّ نعُ يُ"عًوعا" ب     
هُكبامَنإ طلتًإ و وايإ ماِْ "عًوا"يُ، ُٓويٍ ثًُؤناو مَاِْ تُتُيةُّ ؿَنعلؿ، ػعىؿاّ طعُوكََ    

بُهعُكؿا ؿكاو  بَُُٓلّ ػؤّ ب ؿَْطِ نلؿبىو ؤًِٖ بؤ ُْؿَطىتلا.. يُبعُك ٓعُوَ سعىنُِ يُػآعـاِْ     
 بُك ؿَهوًإ.ُ بًَطىَإ ػىؿا كِمطاكبىوِْ بؤ ْىهًبىو و ُْنُوت "عًوا"َ

طًَلِاوَتُوَ نعُ ػعىؿاّ طعُوكَ كِيَعِ ْعُؿاوَ "عًوعا"        وَٖآُّ بُهُكٖاتُّ  كاهوًِقىكٓاِْ ثريؤم 
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ط بهىفٕ، بُيةهى يُؿَهت ُٓوإ كِمطاكّ نلؿووَ، ُٖكوَى ةُكَىويُتِ:

ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڈڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڇ  ڇڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ

 .. 157النسءء /ص...گ  گ  گ   کک  ک  کڑ  
َاْاّ ُّٓ ٓايُتُ ُٓوَ ؿَطُيًَُْت نُ )ُٓوإ بُ ًٓـيعا و ثلِوثاطُْـَّ ػؤًًإ ُْياْوىاًْبىو"عًوا" 

و وايعإ   يعُػاض ؿابعىو  ، بُآلّ ثًاوَ يُوٓعىيَٓلاوَنُيإ  ُٖكوَنى ًٓـيعاّ ؿَنُٕ بهىفٕ يإ يُػآِ بـَٕ
 ـابىو(.نُهًَهِ ةُيلّ ُٓويإ يُػآ بُيةهىؿاوَ، نُ يُػآًإ  "عًوا"يُماًْبىو 

 طىَاًْإ يُّ كِاهوِ نُ )ُٓوآُُّْوَ ؿَطُيًَُْت  ص…ڍ   ڍ  ڌ   ڇٓاياتُنُ ط ُّٓ بًُُّ 
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يُ ُٖيُو يُهُك ُٓو بريوكِايُٕ طىايُ "عًوا" ػؤّ يُػاض ؿكابًَت و هىوكٕ يُهُك ٓعُّ بؤٓعىوُْ، ٓعُوَ    
 اْووًَهِ بُيةطُؿاك و كِووٕ وٓاًهلايإ يَُُكِ هُغياْـِْ بؤ ٓىوُْنُيإٓىْهُ ًٖض م بُُٖيةُؿآىوٕ،ؿياكَ 

 ويًَةٔ(.، بُيةهى ُٖك بُؿواّ طىَاًْاْـا يُ ِْ
ّ   قىكٓاِْ ثريؤم ؿواّ باي نلؿْعِ عًوعاو ٓعُكى و ثعُياَِ هُكًعاِْ،      نىًعذي و    باهعِ َُهعُيُ

َإ و بؤٓعىوُْ ُٖيةعُنإ يعُو ؿوو    نُ طى ،ثُزلُّ ٓاَافَّ بؤ ُٓوََ ؿكيَقنلؿووَ يُػآـاًٌِْ نلؿووَو
ِ    و )يُػاض ؿإ(عُوَ هُكيإ ُٖيةـاوَ، ُّٓ ًًَىَ(َُهُيُيُّ )نىًذي يعُنِ   طًَلِاُْوَيعُّ قىكٓعإ كِاهعو

يُناًٍْ(ؿا ُْٓـ تاقًَُو ُٖبىوٕ ْهىويةًًإ يعُ كِووؿاوّ   يُ و تُْاُْت يًَُْى ػىؿّ )َُهًشِ ًََقوويِ
ِ  يُػاض ؿإ و نىًوِٓ"عًوعا" نعلؿووَ، و   ِ   َى )هاتليٓىهعًُّنإ(و )َعُكنًؤْ  يعُنإ(و )ثاكؿيوعًاْ

يُنإ(و ُْٓـئ ٖؤمو تريَّ تليإ يُو ٖؤمو ؿَهوُو تاقُاُّْ نُ ٖعُكطًن ؿاًْعإ بعُو طىَاْعُ هعُيلو      
 هَُُكاُْؿا ُْْاوَ نُ طىايُ )َُهًض( يُػاض ؿكابًَت و نىفكابًَت.

( ٓؤٕ َُٖىو ُٓو ُْػىيَٓـَواكّ وَنى )ذلُـػؤ ُٓطُك يُكِآّ قىكٓاُْوَ ُْبًَت ُٓوا ثًَغَُبُكيَهِ 
اهوًاُّْ ؿَماِْ نُ تا ُٓو كؤفَ يُالّ طُزي عُكَبِ ُٓو هُكؿََُ ُْماْلاوو ثعُْٗاِْ بعىوٕ؟ بًَطىَعإ    كِ

    ِ ّ  ََُُٓ يُو بُيةطُ كؤًٔ و ثلًعٓطـاكاُْيُ يُهعُك ٓعُو كاهعو نعُ قىكٓعاِْ ثعريؤم هلوًعًَهِ      ،يعُ
تانى ُٓو  (ّ كَِواُْنلاوّ-)ذلُـيُ ػىاكَوَ بؤ الّ  ّ ْاكؿويَوِ( بىوَو ُٖك ػىؿا ػؤٚسٞ اهلٞػىؿايِ)

ؿّ يُطًَعقاوّ طىَاْعُ    سُقًكُتُّ د ّ ػًالف و ْاتُبايّى طىَاْـاكيًإ بىو بؤيإ كِووٕ بهاتُوَ و ِٓ
 ب بًُٓٔٓناْـا ُْتًًَُٓوَ. 
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 كؤتايى "عيطا"
 بًَت؟ٖاتّ بُهُك  ُّٓ باًُ ُٓطُك "عًوا" يُػاض ُْؿكاوَ، ؿاػؤ ِٓ

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  قىكٓإ بُّ ةُكَايٌوُّ ػىؿاّ طُوكَ وَآلَِ ُّٓ ثلهًاكَّ ؿاوَتُوَ: ط

ٕ  ايٓطا٤ّ هىكَتِ 158وهُكَتاّ ٓايُتِ  157ص نؤتايِ ٓايُتِ  ڱڳ  ڳ ٕ -.. واتعُ )ٓعُوا  و-دىيُنعُنا
ا بُوَِٖ و طىَاِْ بُيةهى تُْٗ نُ َُُٓ "عًوا"يُو يُػاض ؿكاوَ،هوَُهاكإ بُ ؿيةًٓايًُوَ ُْياْناًْبىو 

 ّ ػؤيإ وايإ ؿاْابىو طىايُ ُٓوَ عًوايُو نؤتايًإ ث  ًَٖٓاوَ(.  َُمْـَناكيِ
   ّ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ؿا ؿَةعُكَىيَت: ط  ُٖكوَٖا ػىؿاّ طُوكَ يعُّ ةُكَايٌعوُّ تعل

.. واتُ )ػىؿا بُعًواّ ةُكَىو: ٓعُّ  55عمرران/ آل ص...ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
ٓاكْىوي و نؤتايِ ٖاتٓت ؿَؿَّ و بُكمت ؿَنَُُوَ بؤ الّ ػؤّ و، ْاًًَٖةِ نعُي   عًوا ُٓوا َٔ بلِياكّ

بُهُكتا ماألبًَت و بوهىفيَت و، ؿَكبامت ؿَنُّ يًَّإ و، ثانت ؿَنَُُوَ يُو نلؿاكَ ُٓثُيةُّ نُ ٓعُوإ  
 بهُوٕ(نُ ؿَياُْويَت بَُُبُهوِ يُػآـاْت تىػٓت 

ص يُّ ةُكَايٌوُّ ػىاؿا، مؤكبُّ كِاظعُناكإ و َىةُهعريئ باهعِ    َورَاِفُعنَ  ِقَ ر هُباكَت بُ كِهوُّ ط
ُٓوَيإ نلؿووَ نُوا بًَطىَإ ػىؿا "عًوا"ّ بُدُهوُو كِؤسُوَ بؤ الّ ػؤّ بُكمنلؿووَتُوَ. يُُْٓـئ 

ٖاتىوَ نعُ "عًوعا" وَى ًٌْعاُْيُى يعُ ًٌْعاُْناِْ       ةُكَىوؿَّ كاهت )ُشًض(ّ ثًَغَُبُكيٌـا
ٱ  ٻ  ٻ  ؿيَوُ ػىاكَوَ بؤ هُك مَوّ، وَى ػىؿاّ طُوكَ ؿَةعُكَىيَت: ط  ٖاتِٓ كِؤفّ قًاَُت

ص، ٖاتُٓػىاكَوَيٌِ بؤ ْاوَكِاهوِ ُْتُوَّ َىهًةُاْاُْ و تًَهُيةًإ ؿَبًَت و سىنِ بًُُكيعُتِ ًٓوعالّ  
ًَبعِ ػعىؿا )قىكٓعإ( ؿَبُهعوًَت و فيعاِْ هعُك مَوّ ػعاوئَ           ؿَنات. يُسىنِ نلؿًًٌْـا ثٌعت بعُ نو

 مويةِ و مؤكؿاكّ. وَو ؿاؿ و يُنواًِْ تًاؿا بوو ؿَناتُوَ، ؿواّ ُٓوَّ ثلِنلابىو يُؿَناتُ
 بُآلّ بُثًَِ بريوكِاّ ؿووََِ كِاظُناكإ و َىةُهريئ "عًوا" تا ناتِ َلؿِْ بُطىيَلَّ َاْا كِوايةُتِ

ُ قِ يُنُّ ٓايُتُنَُ وَةاتِ نلؿووَو ًٓٓذا بُكمنلاوَتُوَ: ط ُ لَْينوِ َبْل َرفَنَعُو اَّللر )ٓعُْـ ثًُيعُى الّ    :ص واتع
ڍ  ػىؿا بُكمنلاوَتُوَ(، وَى ٓؤٕ يَُُٖإ َُبُهوـا ػىؿا ؿَكباكَّ )ًٓـكيى(يٍ ةُكَىويعُتِ ط 

 ...57مرمي/ صڍ  ڌ  
دا ُٓطُك بٌطىتليَت: ؿواّ ُٓوَ "عًوا" بؤ نىآ كِؤًوىوَو ٓاكَْىوهِ بُنىآ طُيٌعوىوَ؟ وَآلَعِ   

ىؿا ُّٓ ؿوااليُُّْ ٓاكَْىوهِ "عًوا"ّ باي ُْنلؿووَو بؤّ كِووٕ ََُُٓ ٓاهاُْو ُٓوَيُ نُبًَطىَإ ػ
ُْنلؿوويُٓتُوَ، ًََُُٓ ماًْاكّ يُّ كِووَوَ ُٖك بؤ ػعىؿا ؿَطًَلِيٓعُوَو بُب بُيةطعُ باهعِ َُهعُيُيُى      

 ْانُئ نُ ػىؿا ػؤّ ًِٖٔ واّ يُباكَوَ باي ُْنلؿبًَت. 
 

 بووة-خوا بةيةكطستّ-باُطةواشى "عيطا" بؤ
ؤًًَهِ ها  و ويقؿاًَْهِ ُٖقجُكوَكَوَ ُٓو ٓايُتاُّْ باهِ "عًوا" و ٓايُٓنعُّ ؿَنعُٕ،   طُك بُٖ

غىيًَُٓٓوَ، ُٓوا بُكِاهوِ بؤَإ ؿَكؿَنُويَت قىكٓإ دُػت يُهُك ٓعُو سُقًكُتعُ كِؤًعُٓ ؿَنعات نعُ      
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ّ بًُعُك و،  "عًوا"َ ُٖك َلؤظًَو بىوَو ثًَغَُبُكيَهِ ػىؿا بىوَو ْاكؿوويُتِ بؤ كِيَُٓايّهلؿِْ طلؤ
ؿا، بُْـايعُتِ   ثُياَُنًُِ باْطُوام بىوَ بؤ يُنواثُكهوِ و ػىابُ يُى طلتٔ يُبُْـايُتِ و ػىاثُكهوِ

 و عًباؿَتًٍ تُْٗا ثاى و ثىػت بهليَوُوَ بؤ ػىؿا و ُٖك ػىؿا بجُكهرتيَت.
ّ  ذات( و هًفُتُناًْـا نُ )ذاتثاًإ ػىابُيُى طلتٔ يُ ) َلؤظعِ   (يَهِ َاؿؿّى تُبعُِْٓ نلاواْعُ

 ؿا ًٖض ٖاوًًَىَو ث ٓىيَٓلاو )ٌَابُ(يَهِ ًُّْ و ُْ يُنُي بىوَو ُْ نُهِ زيَ ًُّْو يُهًفُتُناًٌِْ
بىوَو، ُٖك وَى ػىؿاّ طُوكََ ػؤّ يُكووّ طفواكّ ٓاكِاهوُنلاويـا بؤ َُهًشًُنإ و )اٌٖ ايهوعاب(  

 ؿَةُكَىيَت:
ٺ  ٺ    ڀپ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  (2)ٻ  ٻ  ٻ  پ  (1)ٱ  ٻط

ڦ  ڦ    ڦڤ  ڤ   ڦ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  (3)ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ    ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چڃ  ڃ  چ       چ  ڃڄ  ڄ  ڃ  ڄڄ

 ..171النسءء/ صژ  ڑ  ڑ  ژڈ  ڈ
ًَٓىَ مياؿَكِؤيِ يُ ؿيُٓنُتاْـا َُنُٕ و ُٓو هٓىوكاُْ َُبُميَٓٔ  -ًٓٓذًٌ-واتُ )ُّٓ ًىيَٓهُوتىاِْ 

ٓاوَو قوُو باهِ بُتاأل و ْاُٖم يُهُك ػىؿا َُيةًَٔ وَى ُٓوَّ طىايعُ ػعىؿا نعىكِّ ُٖيعُو     نُ ػىؿا ؿاي
"عًوا" نىكِّ ُٓو بىوَ، ٓىْهُ بُكِاهوِ )َُهًض( "عًوا"ّ نىكِّ "َُكيُّ" تُْٗا ثَغَُبُكيَو بىوَ 

َيُى بىوَ بعؤ  (ّ )ببُ = ُنٔ( ٖاتؤتُ ؿًْاوَو ُّٓ وًُيَُ َقؿن١ًُو بُ وًُيُى ) وَى ثًَغَُبُكاِْ ؿّ
ًَعت بعاوَِك بعُػىؿا و            ًَعىََ ؿَب "َُكيُّ" و ؿوايِ طًعإ بُبعُك الًعُّ "عًوعا"ّ نىكِيعـا نعلاوَ، ٓ

باب و نعىكِو  -ثًَغَُبُكَناِْ بًَٓٔ و َُيةًَٔ )ه  ػىاوَْـ ُٖيُ( يإ ػىؿا ثًَو ٖاتىوَ يُ ه  )أقٓىّ(ّ
ًُْعوإ باًعرتو بُهعىوؿتلَ بؤتعإ، ٓعىْهُ      طًاِْ ثريؤم، وامبًَٓٔ يُّ قوُو باهُ ثىوُٓآلُْو ُّٓ وامًَٖٓا

بُكِاهوِ ُٖك ػىؿا )اب( تانُ ثُكهرتاويَهُو ثاى و ب ػُوَ و ؿووكَ يُوَّ نىكِّ ُٖبًَت، ُٖكوَٖا ػىؿا 
ػاوَِْ َُٖىو ٓامساُْنإ و مَوّى َُٖىو بىوُْوَكّ ًَْىاًْاُْ و ٖعُك ػؤيٌعِ بُهعُ بعؤ ثاكيَنطعاكّ و      

 يُ(..  طريو وَنًًًَو ِْثًَىيووًِ بًُٖض ياكيـَؿَكو دًَ
 ُٖكوَٖا يُّ باكَيُوَ ػىؿاّ طُوكَ ةُكَىويُتِ:

  (6)﮷  ﮸  ﮹  ﮺  (5)ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  (4)ےط

 ص  ﮻   ﮼   ﮽  ﮾  ﮿   ﯀  ﯁                         
                                                 

 
و بؤ َُهًشًُّنإ يإ دىيُنُنإ يإ بؤ ُٖكؿوواليإ ثًَهُوَ بُناكؿيَت. (عُْدا٤)ٓاَلِاميَهِ باْ  نلؿٕ : ( ٜا أٌٖ ايهتاب1)

واتُ يُو هٓىوكاُْ ت ثُكَُِبٔ نُ ػىؿا ؿياكيّهلؿووٕ. :  تػًٛا يف دٜٓهِ( ال2)

و بُب ودىؿّ ٓاَلِامّ ٓاهايِ )بىوَ(.)ُنٔ=ببُ(  واتُ ُٓو نُهُيُ نُ بُوًُّ( نًُت٘: 3)

 يُنإ( واؿَيةًَٔ.  واتُ ُْهلاًُّْنإ) َُهًشِ( قايٛا: 4)
 ُٓزلاّ ؿَؿَٕ ناتًَو ؿَيةًَٔ ػىؿا نىكِّ بؤ ػؤّ ؿاْاوَ. واتُ ناكيَهِ ًَٖطذاك بُؿو ْاًريئ ( إّد ّا: 5)
 ؿكميإ ت ؿَبًَت و وكؿو ػاَ ؿَبٔ. ( ٜتفطسٕ: 6)
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 .92-88مرمي/
 ُٖكوَٖا ػىؿاّ ثُكوَكؿطاك ةُكَىويُ:

ۅ  (1)ۋۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ط

  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ   ۉۅ  ۉ
 75املءئدة/ص

ًَغَُبعُكاِْ تعل ٖعاتىوَو          -)َُهًض :واتُ ًَغَُبعُكيَو بعىوَو يعُؿواّ ث ّ نعىكِّ َُكيعُّ( تعُْٗا ث
نعلؿووَو   بُكْاَُناِْ ثًٍَ ػؤّ بُتاأل بىوُْوَو ؿاواّ ثابُْـبىوِْ ػُيةهِ بُو بُكْاَُو ثُياَُ تامَيُوَ

يهًٌِ بُ طفواكو نلؿاك يُطُأل ػعىاؿا كاهعوطؤ بعىوَو ٖعُكؿوونًإ )عًوعاو ؿايهعِ( َعلؤظ بعىوٕ و         ؿا
ػؤكانًإ ؿَػىاكؿو ؿياكَ بُػىاكؿِْ ػؤكانًٍ وَى ُٖك َلؤظًَهِ ؿّ ثاًُكِؤنًإ ٖعُبىوَ، دعا بلِواْعُ    

ُٓوإ ٓعُْـ طعىَلِإ و   ٓؤٕ بُيةطُو ًٌْاُْناصيإ يُهُك ُٓو َُهُيُيُ بؤ كِووٕ ؿَنُيُٓوَو ؿوايٍ بلِواُْ 
 ..ٓؤٕ ًُيوإ يُػٌوُيإ ؿَبات و ْاًًًََٖت يُّ بُيةطُو ًٌْاْاُْ وكؿببُٓوَ(.

يُو ٓايُتاُْؿا هُكْر بـَ ٓؤٕ ػىؿاّ َُمٕ بًَقَّ )َُهًض(ّ بُوًُّ )نىكِّ َُكيُّ: ابٔ َليِ(عُوَ 
ُكيُّ"عُ ْعُى نعىكِّ ػعىؿا    يُّ نُوا "عًوا" نىكِّ "َ يهاْـووَ تانى ػُيةهِ بًَـاكناتُوَ يُو كِاهوِ

 )هبشإ اب(.
  ِ ِ يعُنإ يعُو كِ   يُّ كِووَوَ ؿنوؤك )عبـاحلًًِ ذلُىؿ( ؿَيةًَت: )ػىؿا ناتًَعو َُهعًش يعُ وكيعا    اهعو

ص، ُٓوَ كِووٕ ؿَبًَوعُوَ     ۉۅ  ۅ  ۉؿَناتُوَ نُ َُهًض و ؿايهِ ػؤكانًإ ؿَػىاكؿ ط
ّ ؿَبًَت بُػىئَ و طؤًعت و ًَٓوعو    و زيَ ػىاكآؿا ؿَكِواتُ  نُوا ُٓو نُهُّ ػؤكاى ؿَػىات و بُيًُِ

ّ ؿًًََََٓوعُوَ ؿَبًَعت بُثاًعُكِؤنًَهِ ميعاؿَو يُيًُعِ       و، عُكَقًٌِ زيَ ؿَكِفيَت و ثاًعإ ٓعُوَّ زيَ  
ؿا سيًًََٓوُوَ مياِْ ث ؿَطُيًَُْت.. دا وَى كِووٕ و ٓاًعهلايُ َعُػًىوقًَهِ يعُّ     ّ ؿَكؿًََٓت و طُك تَِ

ظًَهِ ًَهُِٓ ُٖك دؤكَ كِيَواو ؿاب و ُْكيوًَهِ َلؤيِ بًَت يُو كِيَوعاياُّْ نعُ   تُكمَ ُٖك ؿَبًَت َلؤ
(2)ّ بؤ ؿكوهت ْانُٕ( يُثًُو ثايُّ ثًَغَُبُكيَوًٌِ نُّ ْانُُْوَو نُّ و نىوكِّ

….. 
ثاًإ قىكٓإ كِووؿاويَهِ ٓايٓـََإ يُّ باكَيُوَ بؤ باي ؿَنات نُ يُكِؤفّ قًاَُتـا ٓعُّ طفوىطؤيعُ   

إ ػعىؿاو عًوعاؿا ؿَيوعُ ٓعاكاوَ، ٖعُكوَى ػعىؿاّ طعُوكَ ػعؤّ يُقىكٓاْعـا ٓاَعافَّ ثع  ؿاوَو            يًَُْى
 ةُكَىويُتِ:

ڑ    ژچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژط

ں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   ڻ    ڱڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱ  ڳک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  (3)ڑ

                                                 
 
 واتُ ) ػىوُْكيوِ ُٓو: كِاهوطؤيّى كِاهت ثُكوَكًُّ(. ( ؾدٜك١: 1)
 )عبداسبًِٝ ضبُٛد(.  ؿنوؤك ) ايتفهري ايفطًفٞ يف األضالّ(٣ بلواُْ نوًَبِ (2)
 ) مؤك مؤك بُكمو ثريؤمو بُؿووكيت يُوَّ نُ ٖاوَيةت ُٖبًَت(. واتُ ( ضبشاْو: 3)



 رعی رگرتین زانس یت شه حومكی وه                                                                             354

 

 

ۈ      ۆھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ڭ  ۇ  ۇ  ۆہ    ہ  ھ  ھ    ہۀ  ۀ  ہ

 ص ى  ائ  ائ           ەئ  ەئ    ىۉ  ۉ  ې      ې  ې      ې  ۅۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ
 .118-116املءئدة/

ِ  -واتُ هُباكَت بُو ثلِوثاطُْـَو ًٓـيعاياُّْ طُيُنُّ "عًوعا" نعُ طىايعُ     ؿوو  -عًوعا و ؿايهع
ِ ػىاوَْـٕ، هُباكَت بَُُ ػىؿاّ طُوكَ يُ ؿا و بعُٓاَاؿَبىوِْ ٓعُو طُيعُو بعُ َُبُهعوِ       كِؤفّ ؿوايع

هُكمٌَْت نلؿًْإ، يُ "عًوا" ؿَثلهًَت: )ُٓكآ "عًوا" تؤ يُؿًْاؿا بُو ػُيةهعُت طىتبعىو )ػعؤّ و    
  ّ ؿا ؿَيةًَعت: )ػىؿايعُ ثعانِ و     ؿايهِ يُدًاتِ ػىؿا بجُكهذي؟( "عًوا"َ يُوَآلَِ ػعىاّ ثعُوكَؿطاك

ؤّ ُٖبىوَ ُٓو وتُيُيإ ث  بًةًَِ، ػؤ طلضيإ ُٓطُك ثًٌَِ طىتدي ُٓوا ػعؤت  ب ػُوًِ ُٖك بؤ تؤيُو ٓؤٕ ب
ماًْىتُ و ُٖك ػؤيٌت ؿَماًْت ًِٓ يُؿأل و ؿَكووِْ ػؤَـا سًُاكؿاوَ، ٓىْهُ بًَطىَإ ُٖك ػؤت ماْاو 

ّ ٓاطاؿاكّ ْاؿياكَناًْت، دا ػىؿايُ وَى ػؤت ٓاطاؿاكبىويت َٔ تُْٗا ٓعُو ةعُكَإ و كِاهعجاكؿاُّْ تعؤ    
، يُؿًْاؿا ث ؿَطُياْـٕ و ُٖكِٓ تؤ ةُكَاْت ث ؿابىو ُٓوَّ ث  كاطُياْـٕ نُ ؿَبًَعت ٖعُك تعؤ بجُكهعذي    

ٓىْهُ ثُكوَكؿطاكّ َٔ و ثُكوَكؿطاكّ ُٓواًًٌْت، ُٖكوَٖا َٔ ًايُت و ٓاطاؿاكّ نلؿاكَناًْإ بعىوّ  
 ُ َٓعت بعلؿَوَ بعؤ الّ ػعؤت و      يُؿًْاؿا و بُوكؿّ ٓاوؿيَليِ ؿَنلؿٕ ُٖتا يُفياْـا بىوّ، بُآلّ ؿوايِ نع

نؤتايِ بَُاوَّ طُياْـِْ ثُياَُنُّ ٖات، ُٖك ػؤت ٓاوؿيَلو ٓاطاؿاكّ ناكوباكيإ بىويت و ؿواّ ٓعُوَ  
َٔ ًٖض يُباكَياُْوَ ْامامن، دا ُّٓ ػىؿاّ ًَٗلَبإ ُٓطُك يُهُك ُٓوَ هنايإ بـَيت ُٓوَ ٖعُك بلِيعاكو   

وتت يُهعُك عُبعـَناْت ُٖيعُو ؿيعاكَ ًايوعوُّ ٓعُو       ُٖيةوىنُوتِ ػؤتُ و ُٖك ػؤت َاةِ ُٖيةوىنُ
هنائًُ، بُآلّ ػؤ ُٓطُك يًَّإ ػؤًبًت ُٓوَ ًَُٖوإ ُٖك بلِياكّ ػؤتُو ُٓواًٍْ ُٖك عُبـو بُْـَّ 
تؤٕ و ُٖك ػؤيٌت باالةؿَهت و ؿاْايت و َُٖىو ناكيَهِ ًٓالًٖاُْت يعًَُٖنو ؿَهعُآلت و سًهُعُتًَهِ    

 طُوكَوَ هُكٓاوَ ؿَطلٕ(. 
ّ ٓايُتاُْؿا كَِيباميَهِ دعىإ و بُهعاّ و ًعهؤؿاكّ ٓعؤًُْتِ ٓاَؤفطعاكّ و باْطعُوام بعؤ ِكاهعت         يُ

 .نلؿُْوَّ بريوبؤٓىوٕ ُٖهت ث  ؿَنليَت نُ ؿَكباكَّ سُقًكُتِ باكو ؿؤػِ َلؤظًاُّْ عًوايُ
ص     ۆئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئيُ ةُكَايٌوُنُّ ػىاؿا نُ يُهُك ماكّ "عًوا"وَ ٖاتىوَ و ةُكَىويُ: ط

ّ "عًوا" ثًٌإ ؿَؿكيَت نُ ثلِيُتِ يُهؤمو بُمَيِ  و هايهؤيؤفيِ ُِْ سايةُتًَهِ نلاُْوَّ ؿَكووِْؿضي
بؤ طلؤّ ٓاؿََِ و، يَُُٖإ ناتـا ؿإ ْاُْ بُ تىاْاو ؿَهُآلتِ ػىؿاو بُثريؤمّ و سًهُُتًًٌـا يُهعُك  

 ػؤًبىوًْإ(. َُهُيُّ )هناؿاِْ بُْـَناِْ( ياػىؿ )زيَ
يُتُ ًىيَُٓواكيَهِ طُوكَّ يًَُْى ؿأل و ؿَكووُْ باوَكِؿاكَناْـا ُٖيُو يعُّ باكَيًُعُوَ   بًَطىَإ ُّٓ ٓا

ٕ  يُ ثًَغَُبُكّ ػىؿا )ذلُـ ُٖهعواوَ بعؤ ْىيَعقنلؿٕ و تابعُياِْ ٓعُو       (َوَ طًَلِكاوَتُوَ نعُ ًعُويَهًا
 ص ػىيَٓـووَو وتىوَتُوَ. ..   ۆئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئؿوعايُّ ًَْى ٓايُتُنُّ ط
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 اُى" و شؤزتسيّ زِيَص و خؤغةويطتى بؤ ئيطالَئاييِى "ُةضس

 
يُناِْ  يُ طلْطاُّْ نُ مؤك نُي ْايناًَْت ُٓوَيُ ًٓوالّ بُتًُْا ٓايِٓ ُْهلاِْ يُنًَو يُو كِاهوِ

ٓىْهُ ٓايِٓ "ُْهلاِْ" يُطُأل  ،يُوَ يَُُٖىو ٓايُٓناِْ ؿّ دًانلؿووَتُوَ بُٖؤّ كِيَنو ػؤًُويووِ
 (1)(ايتجًٝحّ بُ هًإ ؿاْإ )اوَْـيَوِّ َُهًض( و )يُػاض ؿإ( و بريوباوَكُِٓوًَـا نُ ْهىويةِ يُ )ػى

ؿَنات يَُُٖإ ناتـا بُٓاًهلا كِايطُياْـووَ نُ ْنيهرتئ ٓايُٓ يًُٓوالَُوَ يُكِووّ هؤمو ػؤًُويووِ 
ے    ے  ۓ     بؤ ْىاْـًُْوَ، ُٖكوَى قىكٓاًٍْ بُّ ةُكَايٌوُّ ػىؿا ؿووثاتِ ؿَناتُوَ: ط

﮶ ۓ   ﮽     ﮷﮲     ﮳  ﮴     ﮵  ﮻       ﮼  ﮸  ﮹  ﮺ 

 ..82املءئدة/ص                  ﯁﮾  ﮿  ﯀ 
و  ُٓواُّْ ػؤًُويووِ ؿا-أٌٖ ايهواب-نُهاُّْ)ُّٓ ذلُـ تؤ بًَطىَإ ؿَبًًٓت يًَُْى ُٓو : واتُ

ْريظ ُّٓ وتُيًًُإ يُنا نُ طىتىوياُْ: ًَُُٓ ُْهلاِْ ،هؤميإ مياتلَ بؤ باوَكِؿاكإ ُٓو نُهإُْ
يُوَيُ و مووتليٍ ٌَ بُُٖم ؿَؿَٕ، ََُُٓ  و ُٖهت ْاههِ و ًَاْلَِوّ يُطًاًَْهِ يُػؤبىكؿوويِ

ٓىْهُ ُْٓـ ثًٌَُواو ماْايُنِ وايإ ُٖيُ، نُ بُٓانِ ًىيَٓهُوتىاًْإ ثُكوَكؿَ ؿَنُٕ و ًَٖٓـَ 
 وَى دىيُنُناًٍْبىوُْتُوَو،هُكطُكَِ ؿًْاو ػؤًِ و ٓاكَمووَناِْ ْري و بؤ ػىاثُكهوِ يُنال

  مإ ْري(.يىوتبُكمو ػؤبُمٍ 
ِ تلّ قىكٓاْعـا هوايٌعِ ٓعُو نُهعاُّْ نعلؿووَ نعُ بُِكاهعوِ        هُٖكوَٖا ػىؿاّ طُوكَ يُ ًىيًََٓ 

ًىيَٓهُوتىوّ َُهًض بىوٕ و يُهُك كِيَبامَنعُّ كِؤيٌعوىوٕ و بُكَِوًعت و ٓانعاكّ ٓعُو دىوآلوُْتعُوَ:       
يَن اتنر َنُعوُه رَْأَفًة َوَرْْحَةً  َوَجَعْلَنس ِد  ُنُلوبِ ط َِ  .27احلديد/ ص الر

ؿايهِ( و ؿاْإ ْعإ بعُ    -و بؤ-)َُهًضدا ؿواّ ُٓوَّ باهِ يًَىَنلاوَ ض يُّ كِوآًُّْ قىكٓاْـا بؤ 
يعُّ   ثًَىؿاْ  و ُٓكمَ و بُكمِّ ثًُو ثايُّ الّ ػىؿايإ ؿاو، ض يُودىؿّ ُّٓ دؤكَ كِيَنو ػؤًُويووِ

ِ ًَْىإ ُٖكؿو يعُناًٍْ ٖعإ بعـات     و ٓايُٓنَُ ؿا، ثًَىيووُ ُّٓ دؤكَ باهاُْ َىهًةُاُْنإ و َُهعًش
ّ ًَْىاًْإ يُهُك بُؿّ ًَٖٓاِْ ٓانُو بُكفَوَْـيُ كَِواناِْ  يُهُك هؤمو ػؤًُويووِ يُنـّ و ٖاوناكّ

ؿَطليَوعُوَ و  ُٓو نفلو ب باوَكِّ و ًًٓشاؿَّ نُ ػُكيهُ هُكاْوُكّ دًٗإ  يُؿفَّلؤظايُتِ و وَهوإ 
 تُْ  بُ نؤَُآلِْ ًُٓاْـاكإ ُٖيةـًََٓٓت. 

                                                 
 
( بُو ه نىٓهُّ ثريؤمًُّ ؿَيةًَٔ نُ يُُٖك ه  ُٓهًةُنُّ الّ ػؤيإ )ايتجًٝح بريوباوَكِّ بُهًإ ؿاْإ، يإ ؿاْاِْ ه  بًُّٓٔٓ ػىايُتِ( 1)

ِ )ذاتْاوؿَبليَعت و طىايعُ يعُ     تجًٝدح ( -ًـَّثًَو ؿيَت واتُ يُ ) باوى و نىكِو كِؤسِ ثريؤم( ثًَو ؿيَت و بُ )عُق ( ؿايعُ.  )أيٖٛٝد١  (ّ ثُكهعرتاويَو
 )وَكطًَلِ(
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 بةندى ضوارةم 
 ))ضةُد ثةُدو واُةيةن((

 (بؤ هُكػووِٓ ٓايًِٓ ػىا باْطُوام -ثاكيَنناكّى هىوؿَناِْ  -باَ ػىاهوِٓ ُْوَّ )
 

 خواضتِى ُةوةى باؽ
ِ و ٓاكووميُنِ  ػىاهذي و ويووِٓ َٓـاأل ػىويُنُ يُؿَكووِْ َلؤظايُتِ  و هلووًوًٌعًُتّى   ٓاهعاي

 َت و ةُكينَّ َلؤظايُتِفٝطدس . بًَطىَإ ًٓوالًٍَ .بُ كََُِى )ةُكينَ(ّ َاُْوَّ كَِطُم ْاوؿَبليَت.
يُ، ُٖكوَى يُٓريؤنِ ثًَغَُبعُكّ ػعىؿا )مَنُكيًا(ًعـا هعًُاّ      ُْطلتىوَو ثًَُٔواًُِْ ِْ ّ بُؿووك

ِ هلوًوِ َلؤظ ؿَنًًٌََت يُػىاهعذي و ػؤًُويوعوِٓ َٓعـاأل    ؿا. يًَُُعـا "مَنعُكيًا"     و ٖعُوألبؤؿاْ
صيىوُّْ ثًٌَُْطًَهِ ٓاى ثًٌإ ؿَؿات، ٓىْهُ ثًاويَهِ بُتَُُٕ و بُهاآلٓىووَو فُْنًُعِ يُتَُعُِْ   

َظيُتِ ػىؿا ؿَؿات و بُْناو ثاكِاُْوَ ؿاواّ كِ ّ ًًاوّ ههجلِّى ماومآؿا َُْاوَو، يُطُأل ُٓوًَـا يُقاثِ
 ص.  ٺپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀوَيُنِ ٓانِ ث  ببُػًٌَت: طؿَنات يُو تَُُُْؿا ُْ زيَ

ًَُعَُ يُهعُك ٓعُوَّ ػىاميعاكّ كِؤيةعُّ بعاَ بعري و هعىوكبري يُهعُك            َُُٓ ٓاَؤفطاكّ يُنُ بعؤ ٓ
ّ ًاْامضيإ بٔ، ًَََُُٓ يُطفواكو نلؿاكَاْـا هُكًَُعل   َوًوبُكمو د ثًَطُياْـِْ وَُٓيُنِ ُايةض و كِ

و ٓاهىوؿَيِ فياصيإ بعٔ و ثايةجٌعت و ياكيـَؿَكيٌعُإ بعٔ      ؤيةُناصيإ ٖؤّ ػؤًِو ثًٌَُْطًإ بري تانى كِ
يُُٖك كِووؿاو و ناكَهاتًَهـا نُ تىو إ ببًَت، دطُ يُوَّ يعُؿواّ َلؿًٌْعُإ طُزلًُٓيعُنِ بعُْلػِ     

 ؿَبري.ثاًُنُوت نلاوَإ ؿَبٔ و بُْناو ؿوعاناًْإ ًاؿو بُٖلََُْـ 
ادّ منن النأيث   ينملنواذا منست اد سنس  ا قطنع ةُكَىويُتِ: )) ذلُـُٖك بؤيَُ ثًَغَُبُكّ ػىؿا 

((.. واتُ )ناتًَو ٓاؿًََناؿ ؿََليَت َُٖىو نعاكو     ة جسرية  او ينلم ينتفع بو  أو ول   سحل ي ينو لو
(ػًَليَهعِ بعُكؿَواّ وَى ٓعاْـِْ    1نلؿَوَيُنِ ٓانًُِ نؤتايِ ث ؿيَت تُْٗا يُهع  بعىاكؿا ْعُبًَت: )   

(بُدًًٌَٗعوِٓ ماْوعوًَو، يعإ    2إ ؿكوهت نلؿِْ َنطُوتًَو يإ ُٖك ًوًَهِ ٖاوًًَىَيإ. )ؿكَػوًَو ي
(كِؤيةُيُنِ ٓاى و ػىاْاي نُ ْناّ يُالّ ػعىؿا بعؤ   3طُياْـِْ ماْووًَو نُ هىوؿّ بؤ ػُيةهِ ُٖبًَت، )

 بهات.(.
 ّ كَِظيعُتِ ػعىؿاو زيَ   ُٓوَّ دًَِ ٓاَافَ ث ؿاًٍْ بًَت ُٓوَيُ "مَنُكيًا" ناتًَو كِووّ نلؿَ قاثِ

و ثًَعناْري بًُْعُعُت و بُػٌعٓـَيِّ ػعىؿا      ّ ؿَثاكِايُوَ نُ نىكيَهِ ث  ببُػًٌَت، يُوثُكِّ ًَهُِٓ
 بىو.ّ ػؤّ ؿاؿَْاو، بُتَُاّ بُؿّٗاتِٓ ٓاواتُنًُِ  ؿابىو، ؿاِْ بُالوامّى ؿَهوُوهاِْ

َّجاكِاُْوَّ بؤ ُٖك ًوًَو نعُ يَّعِ   ََُُٓ واُْيُنُ بؤ باوَكِؿاكإ يُٓؤًُْتِ ثُْابلؿُْ بُك ػىؿاو ي
ؿَػىامٕ. ثاًإ يُناتِ طريابىوِْ ْناو ثاكِاْعُوَو بعُؿّٗاتِٓ ٓاواتعـا ثًَىيوعوُ َعلؤظ بُكِاؿَيعُنِ مؤك       
هىثاي و هوايٌِ ػىؿا بهات. ػىؿاّ ػؤّ بُكمو ثريؤم كِاطليَت و بُثاى و تُواوّ بناًَْت يُٖعُك نعُّ و   
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ًَهِ ث  ؿكابىو، ًٌٓعاكَتِ  و ؿوعانُّ طريابىو بىو و َقؿَّ َٓـايةنىوكًُِّى، ٓىْهُ "مَنُكيًا" ناتًَ
بؤ نُهىناكو ًىيَٓهُوتىاِْ نلؿ نُ ُٓواًٍْ)وَى ػؤّ( ػىؿا بُثاى و ثريؤم كِاطلٕ و بُياًْإ و ًَٓعىاكإ  

 بهُٕ. (1)ُٖكؿَّ )تُهبًشات(
ًعِ نُهعاِْ ػىاْعاي و    واُْيُنِ تل نُيُّ ٓريؤنُوَ ؿَكّ ؿيَٓري ُٓوَيعُ طعُك َٓعـاآلٕ يعًَُْى باوَ    

بُتُقىاؿا ثُكوَكؿَ بهلئَ ُٓوا بُؿووك ؿَبٔ يُ بُؿناكّى، ثاًإ يُُٖك دؤكَ َُتلهًُّنًٍ ؿَثاكيَنكئَ، 
ثًٌَلَِو و هُكًَُكًٌُإ يُّ كِووَوَ ُٓو دؤكَ ثُكوَكؿَ ْايابُّ "مَنُكيًا"يُ بؤ "َُكيعُّ". ٓعُوَبىو   

يُ يُ َايةِ ػىؿاؿا  بُو ًًَىامَ كاهت و ؿكوهوُ ثُوَكؿَيُِّٓ نُٔ ناتًَو نُوتُ الّ مَنُكيًا و ُٓويٍ 
بُػًَىّ ؿَنلؿو يَُُٖىو ٓاَلِاميَهِ ػلاخ و يُُٖك دؤكَ ٖؤيُنِ ناكيطُكّ ْايُباكّ ؿووك ػووبىوَوَ.. 
ؿياكَ بُّ كَِْطَُ نًَٔهِ ػىاثُكهوِ وَى "َُكيُّ" ؿَطاتعُ ٓعُو ثًعُ بعُكمَّ يُػىاتلهعإ و ْنيعو       

ُْاُْت قىكٓاًٍْ بُّ دؤكَ هوايٍ و كِيَنيًَٓاُْ طُوكَيُ هوايٌِ ؿَنات و يُٖعَُىو  بىوًٍْ يُػىؿاوَ. ت
ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ٓاةلَتاِْ ؿًْاّ بُٓانرتؿاؿًََْت: ط

 ص. ھ  ھ  
 

 ثازيَصكازى و ضوودةكاُى
و ؿابري نعلؿووَ.  ػىؿاّ َُمٕ كِمم و كِؤميِ ػُيةهِّ يُّ فياِْ ؿًْايُؿا بُثًَِ ُْٓـ ٖؤناكو ٓاَلِاميَ

بُآلّ َلؤظ بُُٖوأل و تُقُيالّ مؤكو هُػوِ ػؤّ بُؿَهوِ ؿيًََٓت. ٓعُّ ٖعُوأل و تُقُياليعَُ بًُعًَهِ     
نلؿووَ نُ ٓعُْـ  ؿياكّ ٖؤّ ؿابري نلؿِْ كِمقِ ػىؿايُ. ُٖك بؤيَُ ػىؿاّ َُمٕ ةُكَاِْ بُ باوَكِؿاكإ 

ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ناتًَو بعؤ نؤًعٍ و نعاكنلؿٕ تعُكػإ بهعُٕ: ط     

 ص.ڦ  ڦ  
يُى ُٖك تُْٗا بُ ُٖوأل و ناكنلؿِْ مؤكّ َلؤظ بعُؿّ ْايعُت، ٓعىْهُ     بُآلّ ػؤ َُٖىو كِمم و كِؤمّ

ّ ػؤّ بًًَُهِ ةعلَّ كِمم   بًَطىَإ ػىؿاّ طُوكَ ُْٖـيَو داك بُب ٖؤناكو ٓاَلِامو، بُػىاهوِ ًٓالِٖ
ِ   بُُْٓـ نُهًَو يُعُبـَناِْ ػؤّ ؿَبُػًٌَت يُو عُب يعُنِ ػعؤّ    ـاُّْ نُوا بعُثًَِ َعُكاّ و ؿاْعاي

ث يإ ؿَؿات، ب ُٓوَّ ُٓو نُهاُْ ُٖويةًَهِ مؤكيًٌإ بؤ ؿابًَعت، ٖعُكوَى ػعىؿاّ طعُوكَ ػعؤّ يعُّ       
 ص.گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  کڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   کباكَيُوَ ؿَةُكَىيَت: ط

ؿاّ طُوكَوَو ؿَيبُػٌعًَت بُٖعُك نُهعًَو نعُ     ّ ػى يُناِْ ػُيةو بُْـَ بُكِامو ًَِْٗٓ كِمم و كِؤمّ
ػؤّ ػىاهت و قُؿَكّ يُهُكبًَت و بُثًَِ ةُكَإ و سًهُُتًَهِ ثًَىيووًٌِ بًَت، ُْٖعـيَو يعُو كِامو   

ياُّْ مؤكبىوِْ كِمم نُ قىكٓإ ؿَكّ ػووىوٕ ُٓوَيُ: بًَطىَإ يُػىاتلهإ و ثاكيَنناكّ )ايوكىّ(  ًَِْٗٓ
ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  مقِ ثانُ، ُٖكوَى ػىؿاّ طُوكَ ػؤّ ةُكَىويُ: طٖؤيُنِ بُؿَهت ًَٖٓاِْ كِ

                                                 
 
 طىتلاوَ يًَلَؿا بَُاْاّ بُثاى كِاطلتِٓ ػىؿا يُُٖك ػُوًًَهُ، طىتلاويٌُ َاْاّ ْىيَقّ طُياْـووَ يُالّ ُٓوإ. ( تطبٝشات: )ايتطبٝض( 1)
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 ص.پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  
ُٖكوَٖا يُٓريؤنُنُّ "َُكيُّ" و "عًوا"ًـا قىكٓإ ًَِْٗٓ تُقىاو يُػىاتلهاِْ بؤ ؿَكػووىوئ. 

   ُ َعَُ ٖعُك   بؤ صيىوُْ "َُكيُّ" ثانرتئ ػؤكانِ بؤ ؿَٖات و ؿَيطىت: )َُٓعُ يُػىؿاوَيعُ(، ؿيعاكَ ٓ
يُٓاهُواكَناِْ ُٓو ثاكيَنناكّ و تُقىاو يُػىاتلهاُْيُ نُ ػعىؿا وَى كَِوًعوًَهِ ثعاى بُتايبعُتِ ثًَعِ      

ىب  يب  جت  حت     مبىئ  يئ  جب  حب  خب  مئۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ  حئبُػًٌبىو: ط

و نًُُ يُّ ٓايُتُؿا وًُّ )احمللاب( هُكزلت كِاؿَنًًٌََت بُالّ ُٓ صىت  يت  جث  مث  ىث  يث     حج    متخت
يُّ نُ َُكيَُِ تًَـابىوَو ُٖك ُّٓ نًُُ ػاويًَُُٓ نُ هًفُتِ تُواوّ )ثاكيَنناكّ و ؿووكبىوٕ  عًباؿّ

 يُ طىْاٖإ( بُو دؤكَ ػىاثُكهواُْوَ ؿَيهًًََٓت.
ُ   نُ"َُكيُّ" ،ُٖكوَٖا برينُكَوَ يُو ٓلنُهاتُ ْاههاُّْ سايةعُتًَهِ   َٓـايةُنُّ ُٖيةعـَطليَت و يع

و  بُكِاهوِ َعلؤظ تًايعـا تعُكيل ؿَبًَوعُوَ     طُيُنُّ ؿَنُويَت، نُ كّ ٓاواؿا ٓاوّ بُْاػؤَ و ًُكَُما
  ُ ِ     ٓاوؿا ؿَػات و مَاًٌْعِ يع ّ ٓعُو تعلي و يعُكمَّ نعُ يعُ       و مؤكّ طعؤ ؿَنعُويَت يُبعُك طعُوكَي

ُٓوَ  ّ ٓاواوَ تىوًِ ؿَبًَت. بُآلّ ػًَلا يُويَـا ػىؿا ًًٓٗاَِ ُٖيةىيَووًَهِ ثلِ يُعُيب و عاكو ًىوكَيِ
ُ       ،بُ "َُكيُّ" ؿَطُيًَُْت بعا ًٌٓعاكَت بعؤ     ،نُ بعؤ وَآلّ ؿاْعُوَّ ٖعُك تعىاْر و ثالكيَهعِ ػُيةهُنع

َٓـايةُنُّ بهات، ُٓويٍ بًٌُٓاكَت هُكزلِ ُٓوإ بُالّ َٓـايةُنُؿا كِاؿَنًًٌََت و، َٓـايةُنَُ يًَُْى 
     ِ ؿَؿكنًًََٓعت، َُٓعَُ ٖعُك     ثًَؼُةُنُّـا ؿيَوُ قوُنلؿٕ و باًعرتئ ًعايُتِ و طفوعاك يُهعُك ؿايهع

َىعذًنَيُنِ "عًوا" بىوَو َايُّ كِيَنو نُكاَُتًٍ بؤ ؿايهعُ كَِوًعوبُكمو ثعاى ؿاويَُٓنعُّ بعىوَ،      
 ؿَنات. ٓىْهُ ػىؿا ُٖكطًن عُبـَ ٓاى و ثاكيَنناكَناِْ ةُكاَؤَ ْانات و ثٌوًىاًًْإ زيَ

. ..صڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں    ڳ: طؿا ؿَكباكَيإ ؿَةُكَىيَت ُٖكوَى يُةُكَايٌوِ بُكمو ثريؤميٌِ
نُوا بىو تعُقىاو ػؤثعاكَينّ يعُ طىْعاه و يُهعناّ ػعىؿا ٖعؤو        .صۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ         ط

ٓاَلِاميَهُ بؤ ثُيـابىوِْ كِمم و ػؤًطىمَكاّْى كِمطاكبىوٕ يُ تُْطاُْ. ًََُُٓ مؤك مؤك ثًَىيوعوُإ بعُو   
ٓاناكّ ػؤَاِْ ث  بلِاميًَُٓٓوَو تىيٌَعىوّ هعُةُكّ قًاَعُشياِْ     هًفُتُ بُكمو دىْاْايُ تانى كَِوًت و

َّجلِنُئ، بؤ ُٓوَّ ض يُ ؿًْاو ض يعُ كِؤفّ ؿوايعِ )ٓاػريَت(يٌعـا بُػوعُوَكو ًعاؿَإ بعري. ٓعىْهُ         ي
بُكِاهوِ ُٖك )تُقىاو ػؤثاكيَنّ( باًرتئ تىيٌَىوّ ناكواِْ فياُْ، ُٖكوَى ػىؿاّ طعُوكََ يعُّ كِووَوَ   

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  طو ثًًَعإ ؿَةعُكَىيَت:    نُ تىيٌَىويإ ثلِنُٕتُقىاناكإ ؿَنات  ةُكَإ بُ

 …ص  ڦڤ
 

 باُطةواش بؤ ضةزخطتِى ئاييِى خودا
ًَعو يُطعُأل         باْطُوام بؤ هُكػووِٓ ٓايًِٓ ػىؿا يعُو وتاْعُّ "عًوعا"ؿا بؤَعإ ؿَكؿَنعُويَت نات

ُباوَكِّ ُْٖـيَهًاْـا ؿَنات و، ًًَٖةًَهِ ؿا ؿَؿويَت و ُٖهت بُ ودىؿّ طىَإ و نُّ و نىوكِّ ي طُيُنُّ
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.. ؿيعاكَ  ص  ېئەئ   ەئ   وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئطدًانُكَوَ يًَُْىاًْاْعـا ؿاؿًََْعت:   
   ِ ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  طو بع ثًَض و ثعُْا ٓعُوَبىوَ:     وَآلَِ ًعىيَٓهُوتىإ )أِْاك(يٌعِ بُكِاهعو

ٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ی  ی  جئ  حئ   

 .صپ
اؿَنًٌَعًَت نعُ   بؤ ٓعُو نؤَُيةعُ نُهعُ كِ    هوايٍو  ُتُؿا قىكٓاِْ ثريؤم ؿَهوِ كيَنو طُوكَيِيُّ ٓاي

ًَٓاوَو ًُٓاُْنًُعًإ ٓاًعهلا نعلؿووَو، ٓاَاؿَيًعإ ؿَكِبليعىَ بعؤ هُكػوعوِٓ         باوَكِيإ بُ "عًوا" ٖ
 بىيَت.ٓايُٓنُو بانًإ ُْبىَ يُوَّ نُ ُْٓـَ قىكباِْ و ػؤبُػت نلؿِْ 

ِ    كِاهوِ َُُٓ بُ ؿيعـَّ   ؿاْعُو، ػعىؿا ؿَخياتعُ بعُك     َ صيىوُْيعُنِ قًُعُْطِ بعاوَكِؿاكّى قىكبعاْ
و ْعُكيوًإ بعلِؤٕ، ػعىؿاّ طعُوكََ يعُّ       باوَكِؿاكإ تانى ًىئَ ثًَِ ُٓوإ ُٖيةطلٕ و يُهُك ٓاناكو ؿاب

َو باكَيُوَ ةُكَإ بًُُٓاْـاكإ ؿَنات نُ وَى ًىيَٓهُوتىوَناِْ "عًوا" بٔ و َُٖإ ُٖهت و عُقًـ
ی  ی  ی  ی             جئ    حئ  مئ      ىئ  يئ  جب     حب  خب  مب  ىب  يب       طوكَّ ُٓواًْإ ُٖبًَت: 

 ..ص  مثخت  مت  ىت  يت  جث   حتجت
ُٖك باوَكِّ كِاهوُقًًُُٓ َلؤظِ باوَكِؿاك ٖإ ؿَؿات بؤ هُكػووِٓ ٓايًِٓ ػعىؿاو بعُكم كِاطلتٓعِ     

ِ  بعُكطلّ زيَ  و، َلؿٕ يُ هِػُية و، طُياْـِْ َقؿَّ هُكةلامّ بُ ًإ و ًهؤّ طلتُٓبعُكّ   ؿا و نلؿْع
ّ       .َُٖىو كِيَباميَهِ ػؤبُػوهاكّ بؤّ.. و  ٓعىْهُ هُكػوعوِٓ ٓعايًِٓ ػعىؿا هُكػوعوِٓ ؿاؿثعُكوَك

 يُ. يُو، دًَطرينلؿٕ و ُٓهجاْـِْ ُٖم و يُْاوبلؿِْ هوُّ و ػلاثُناكّ ٓانوامّ
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