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هخ همدظ» قغجأدئ أقإأإأ عحلدهخ ىصيع «دلئ أقغجن

﴾لنمأ حدأقئ حدمقهنئ اجقهـجأ ققحفحن وٍى طقن كأ من 
﴾طيك أقغجهخ همدظ رعهض أقفلهدئ 

ف وُِى. أقتأكطئ� عن ِ فألمك أومن

ٍّحأجمأ أقإأإأ ٍّك افمك طيكئ اغجهح قورجأز 
أقطأجهنهك -أقكلدهنهك إأقطأجئ- أقحهك هقطإمك 

 عن اأحهث أقجيز.
ن
جمـحأ ٍّدأدـهأ

﴾يقك ادالج 

هخ همدظ أقان اضمح عن أقغقهف أقحن  ادالج ﴾قن سعأئ أقغجن
الغقل قلأ أولأتهف.

رجز  ثمف  مأقإأإأمأئ  أقفلهدئ  اطقهق  ﴾قن  ٍّهـشأ  ادالج 
اأحهث  أقجعنن عن  أقبألن» مجمحل  أقجشن  « حتف  هخ همدظ  أقغجن

أقجيز.

كأ من ٍّغدأق محل أقحدأقئ أقحدمقهنئ 
ُ ٍّطجأج� مجأاكئ. كئ�  » كغجن ٍّإمنن ك «إغقؤق  ااشكن

 
ف: أقطجج أومن
أقطجج أقبألن:
أقطجج أقبأقب:
أقطجج أقحأإض:
أقطجج أقجأكخ:
أقطجج أقدأجخ:
أقطجج أقدأإض:

كئ كغجن
ٍّؤف كثإمؤ

ٍّؤف حُّمظ
صأطئ همدظ
غإمف همدظ

رتأطئ جينغئ
أقطأكف

ضفن أهؤ أقدكأمن
جأاكئ مسيئ

كك ٍّهك ٍّائ عفحئ أقطلمأك 
اغجهح  فقكئ  قامتهل  عحلدهخ  أقإأإأ  أقفمحملأ  تأآثئ  جعطئ 
هخ همدظ «أقحتفن أقحن هكحن جمك  مأكالأك كك جيف رجز أقغجن
ص مأقجعن» ققفبهح  ٍّك هيثضل ٍّثج� حتفك أقثشمح أقهمكن� أقكاثعن

كك أورجأز أقحهك عمكمأ ٍّلنل ي ٍّثج هلغح لعدل إلعدل.

ثهأالأ  ٍّكن   : كمقن ﴾فارأظ  ﴾قن  هجعطلأ  أوخكئ  محل  ﴾جاإأح 
-كلدهنهك  طأجهنهك  ٍّرجأز  غمإكف  كك  مكدلمجئ  كلدمتئ 
طهك�  مأقكاصمن أقلضأعئ�  أف  مطكن  � أقصإنن أقتدق   ٍّطشأ) إأقطأجئ 
 أقحتأ مهلرحمك  أقسإح  هكأحدمك  أقحهك   مِّي مأىفقهحمخ)� 

ففن همق كض أقثحز طقن إبن حمت أقكدِّمقهنئ أقكراحفئ.

كأ من كفألئ همدظ عن اطقهق أقفلهدئ 

أقصمإأمن إهنمخ أقاأدض ٍّطقلل «رعهـطأ ققفلهدئ أقفأبمقهفهنئ» 
ف وُِى) (ِ فألمك أومن

أف» كل «رعهـطأ ققطكن فحكنق إهمخ أقبألن طرح غجن أقكل
(ى ٍّهنأح ٍٍّى)

أقحدمقن  أىحرأج  عن  أل  دكن أقبألن  إمقخ  همثلنأ  هخ  أقغجن
«ثأحـدأ ققعأجن» (ٍى ؤ ِّّى)

أقفأبمقهفهنئ ٍّطصأل قغؤ  ققفلهدئ  أقكدهثن  أقاطقهق  فاأؤ 
«رعهض أقكهائ أقسأقثئ» (طجج ٌىوى)

أ-  مأقجئ  كحهق�  -إطج  هخ  غجن كك  كأ 
أقإأإأمأئ كبف  اطقهق  هثافن كفألئ عن 
كك  أقطجهج  ٍّإحخ  قغج  هإمأ.  جصن همدظ 
اأحهث  عن  أقحآهدنن  جمحل  أقإأإمأئ 
أقكطقمكأئ  كك  أقحنظق  طقن  أقجيز 

أقغقهقئ أقان الغقمأ أولأتهف طلل: 

ل  ﴾قن ككك اامتن

قففن كِّككق ظهح مأبع كك طكف أ عن 
ثهأال مهطاإح لعدل كك «أقسظن أقبألن».
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ٍّؤف كثإمؤ ى

فم أقرطؤ أقكدهثنن﴾لنل ٍّؤف كثإمؤف طقن أقجمأق
كك غمإك

مشض لعدل عن ججكئ
أقاجإهح أقجيسن إَّفكقل

هؤ كحهق مم جصن
مٍّؤ هدمض 

ثأشح عن ففن ثهأئ أقفلهدئ

فلأآخ كفحندئ قل ثمف أقطأقق
كِّددأئ حمإألهنئ متكأطأئ فلدهنئ 

اثكف أدكل مااإلنن حمثألهنال
ئ إل ٍّطكأف اغمهنئ جأسن

أقحهك  هدهك  أقغجن أقطجهج كك  رعهض 
اطإنجمأ قل

اجسهز رمح حأح ىفحأكل

همدظ مم أقكعسف إهك أقطمج أقغجهق مأقطمج أقتجهج
هؤ كحهق أقحن كلمأ مقج هدمض ﴾إك جأمج) (كك لدف جأمج� جصن

هخ همدظ عن طإأحئ ز بغئ أقلأخ إأقغجن هكفللأ ٍّك لقجن
إمأ ﴾مقن همدظ» مك «﴾حه

 أقان احفنحلأ إهمدظ أإك هطغمؤ كك أقطمج أقغجهق عن كسح
طلجكأ فأك أقلأخ هصقإمك أقجإخ كك عحطمك عهتهؤ:

سلكطمل» (اغ ىٌ� ٍٍ).
ك
فلق عأ

ك
ل ق

ه
ق إمأ ﴾قن همدظÛ عكأ هكغل مك «﴾حه
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ٍّؤف حُّمظ
فكأ عطف أقحؤن كض ﴾دحأآهف�

حأطل [...] قل طقن حم كك مفحأ سلض همدظل كض هدمض: جحنتل مثك
كل (حأ. مم ىى� ً– ٌ). صطك

ك
هل مٍّ

ك
لكن طق  ﴾مقن مكتلكاكهل مألثك

ضل أقحكنشهضك
ك
ل فككك هكحع

ك
مفلأك ق

ى) كك جيف شطعلأ.كطشقئ أقشطظ عن ثهأالأ  ِ� هحم حكتأ» (حمقٌ 
﴾كن اأحهث أقجيز هاقن إأقحتأ «طقن ظك

أ ي هطاكج عغش
طقن كأ مم سأقت ملأتت عهلأ

ع كطضق اجأإهحل ااثغن
كك جيف شطعلأ!

ٍّكأق شطعلأ
حمت أقرحن
هجطملأ ققظحع عن شطعلأ محعشل
هتطقلأ لجهك شطعلأ
هغمف قلأ أقثغهغئ إمجظ أىجألئ

حمت أ
هجطملأ قلغإف شطعلأ إحٍّعئ طكهغئ

هجطملأ قلقغن أقشم طقهل إحٍّعئ
ؤ إلأ ماظعح قلأ هغمف قلأ أقثغهغئ أقان احثن

مثجمأ أقحٍّعئ ملهف حثكئ أ هلغحأللأ كك «طكف أقكانمق» (حأ. حُّ يى� وى)

ئ غأحإلأ»  عن جشقن طمأسظ أقثهأئ. 
ن
ق «جع

ن
قمع ٍّك لدق

كلأ همدظ أقشطهظ مأقغك
ن
هطق

ض أ هغمج  جك
ثهأاغ وكن لضحال 

جأآـكأ ٍّفإح كك 
لضحاغ!

ي
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صأطئ همدظ

ٍّكأق شطعلأ

ق أ همدظ عن أوثيق:
ن
فق

عن أقثقق أقحأإضعن أقثقق أقبأقبعن أقثقق أقبألنعن أقثقق أومنف
ك اكَّامنك 

ك
ظه ٍّ «ي اكجك

 ﴾مقن 
حهقك امغك كك

ك
إمأكحكٍّ

كك  حن فلمنمكك عهمأ ممك كم
ن
 أق

. ع﴿مكنك إكهامغك
لم 

 عدكنم
ـ
قمجل أإلأ

خ� مداك جل أقحنلمتم أقغل
طإكل 

ك
زل ر

نم
ق حن هلجك

كن
لكنل ممك أق

ك
هدمض� و

صأهأمق» (كان ى� وي- ىي). ك جك كم
ؤ طقن

ن
تمأؤ همدظ: اظق

كَّدأال كك جيف 
أقصأطئ م﴾لغأح 

كحهق.

فك  عه حم أقصمن
جل

ك
ق ع

ل
«غ

 ﴾مقن 
ل مأمحلؤه كن

ل
مٍّ

انن  لأغك ثك غمقه مل
ك
ح مٍّ سه كم

خك   مهحمجل
كنك

ك
قمككغ� و طه

ل
ٍّ

عفم قمهلمقمفكل» بل طكم أقصنم هكإهثك دك
(كان ي� ًى).

تمأؤ همدظ: أىلسهأض 
جمك صحت ٍّنن 

دِّأف!

فك  عه حم أقصنم
جل

ك
قه ع

ل
«غ

 ﴾مقن 
ؤه ل مأحمك كن

ل
مٍّ

حسم ﴾مدحأآهف� عغج كأئك ككك 
ك
ٍّ

ف» عه  ﴾مميغك أقصمن
فأكك هلحهجل

(كان ي� ّى).

تمأؤ همدظ:
أقصأطئ جمك 

ج احجن

جأظ ٍّك هحمؤ 
﴾قن أقهممجهنئ� 

 
ك
َّ قق� عقتك  ﴾مقهل عن أقثل

نك مثم
ل
«عَّ

قهف»  هكئم أقتك ﴾مقن لأثم
(كان ي� يي).

تمأؤ همدظ:
أقصأطئ

ق أقصأطئ
ن
همدظ حتف أقذ «لطق» مكطقم

طقن كبأف كحهق عن أقإرأحئ مهدمض عن إداأك أقخهامك� طحظ همدظ فهظ هغمف  عن ثهأال : «قافك كرهآاغ».
ق» (طإحألههك ٍ� ِ).

ك
ق
ك
كك أو � [...] إكأ طألن كم ئك أطك قك أقصكن

كن
ق ال ﴾إلل هدمض أقصأطئ : «اكطك ق همدظ كك جيف ٍّإمن

ن
طق

ز� ِّّى� طجج ٌى). 
ن
هخ همثلأ إمقخ أقبألن� أىحرأج أقحدمقن ثأكن أقكجق أ جأجق أقجيز» (أقغجن «مم ثغـن

.ج إبغئ أوإلأ هخ همدظ أىانفأف طقن كرهآئ أ جمك احجن كلأ أقغجن
ن
هطق

ً
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غإمف همدظ

هخ همدظ ٍّكن أىهكأك ي هطلن ﴾هتأج ثقمف دمقئ مصحع كجاسحئ! كلأ أقغجن
ن
هطق

ف كدِّمقهنأامأ رجسهـنأ! أىهكأك مم ٍّك لمأتل أوثجأب إ﴿لاإأل مٍّك لاثكن

ٍّكأق أقكسأطؤ مأقثأآش أقكدجمج:
ئ عطف قلأ من جهإئ أوكف مأقاكحنج. ف حجن ٍّمن

ق قلأ لمة ثهأئق حمثهنئق أ همدظ عهغجن ٍّكن
كك جيف اسحنعل:

ى- مشض اعفهحل تألـإأ         ي- ٍّعدت أقكتأف ققثجب قهعمكل        ً- اغإنف أقثجب أقظأكس
ف أقكدِّمقهنئ جمك ٍّك هفمك مم كدإنؤ أقكرفقئ عن أودأخ      ٍ- اسأقت كض اأحهجل أقرجسنن ٌ- اثكن

﴾حأ قق لاسأقت كض اأحهجلأ� 
عقك لاكفنك كك أقغهأق

ثان إجصمئ ﴾شأعهئ�
وللأ دلضفن جأآـكأ ٍّدحن 
طأالأ مجهإأئ أوكف 

ن
اصق

أقلأاتئ طلمأ.

جطمئ أ قن أقهمق: 

إأقحتأ ٍّك ٍّشض جهإئ أوكف تألـإأ إبإأئ كقن
ٍّك ٍّغإف أوكمح أقان قق ٍّجاحمأ مقفلنمأ كمتمجئ

ٍّك ٍّغإف أقثهأئ فكأ من مٍّطهرمأ إرتأطئ معـغأ قكأ هغمقل كلصع أىلتهف
ٍّك ٍّعمق أقمأغض أقحن ي هكفللن ٍّك ٍّظهنحل� مٍّك ٍّتج كك جيف أىهكأك كطـلن تجهـجأ ققثهأئ 

﴾ك أ هداصهض ٍّك هتطف أقخممح الإئ إهك أقسجمح.

ٌ
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رتأطئ جينغئ ٍ

هضمح محأ أقلمض كك أقرتأطئ طلج كمأتمئ أقسطمإأئ�
ممن افرظ عهلأ ﴾كفألهنأئ قق لفك قلطاغج ٍّلنلأ لكقفمأ:

ع.  أ ٍّك لظأجح أقكقطؤ ٍّم لإحف غسأحن تمجلأ قاثمهف أقكرفقئ ﴾قن عحسئ ققاعمن ع﴿كن

إطج غإمف أقاأحهث أقرجسنن اَّان كهخئ أقرتأطئ أقجينغئ عن أقكحثقئ أقبألهئ كك أقطية أقجأجقن.

همدظ مم كبأف 
أقرتأطئ أقجينغئ�

مم «أقكطتخئ» أقثغهغهنئ 
ل ز أ أقصعف مٍّكن

ن
أقان إمأ جق

طلجكأ قق هتج كفأـلأ عن إهئ قثق
اداصهض عهل كحهق ٍّك اقج

أ يإك أ أهان ﴾قن أقطأقق
ـ
حانؤ كحمـجأ عسأح كشهأع

حن هحهج غاف أقصعف
ن
طلجكأ إحخ جصح مهحمجمخ أقمرهغ� أق

محؤ ﴾قن كسح عن كلاسظ أققهف قثكأهئ هدمض

ف أ مهدأطجلأ  ٍّكأق كطشقئ أقطتخ� لدَّف قكأحأ ي هاججن
ف كك جيف أوثجأب مأورجأز ف أ إرفف كإأرح� مقفلنل هاججن ي هاججن

هلدأطجلأ أ ﴾حأ طحعلأ فهظ لدأطج ٍّلعدلأ� مأشطهك هجلأ إهجل. 
ن أ طلنأ عن أقكسأطؤ� إف مم هشض بغال عهلأ قلتج أقثقمف إَّلعدلأ.

ن
ي هاجق

أ أقهمق: ٍّكن
ف ٍّكمكئ كحهق

ن
      أقفلهدئ من أكاجأج قتدج أقكدهت عن أقاأحهث                     ٍّكمكئ أقفلهدئ اضق

ل.       همدظ مم ثأكن أقفلهدئ إفملل ثأكن أقصعف أىقمنن مٍّكن
ل كك جيف كثإنال ققفلهدئ مأقعغحأ ق أقكِّكك كك همدظ: ٍّك هثؤن مهثكن أقصعف مٍّكن

ن
      هاطق

. يغئ� ٍّكن أ هلتت جمـكأ عن ﴾لغأح كأ مم كمقن كلأ أىلتهف كك جيف رتأطئ همدظ أقجن
ن
هلطق

قعائ كك أقإأإأ ﴾قن أقكمأتحهك أقحهك هجأصحمك إثهأامق أقهمق!
ان ككفك ٍّك افمك غج طألامأ أقطأآقئ 

ن
هاجهنف أقإأإأ أقسطمإأئ أق

ب طلمأ أولأتهف. مهغمف:  دئ عن أقظحإئ مأقان ي ااثجن أقكغجن
أ رعهض جأزن قففن أقحهك هشصحنمك ﴾قن  هخ همدظ مم ثغـن «أقغجن
كظأجحئ ٍّحشمق إدإؤ أقثحمؤ مأقفحأمهئ مأيشصمأج مأقإِّخ».
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أقطأكف َ

ك كطهرئ طأآقال. أـحأ هطكف إَّكألئ قفن هِّكن هخ همدظ لتن فأك أقغجن
ق هدمض غهكئ مفحأكئ معحت ٍّك هَّفف أيلدأك أقجإخ كك اطإل.

ن
كلل اطق

ضك أقطكف عن ججكئ أقكتاكض مأقفلهدئ هسإت: شم ﴾حأ مل
عحسئ قالكهئ ﴾كفألهنأالأ أقرجسهنئ

عحسئ قاثغهع أقلمأئ أوسقهنئ ققكتاكض: ٍّن أقطأآقئ
كرأحفئ عن طكف أقجيز

عحسئ يداطتأف كتن أقكقفمئ

ٍّكأق ٍّخكئ أقطسح� لجأ رأكف قذ:

لطهج ﴾فارأظ غهكئ أقطكف مٍّمكهنال مشحمحال
       لجقع «ثأقئ صإهطهنئ» تجهجئ ي هلدابلن عهمأ ٍّثج

              لاحفنح ٍّكن أ لعدل أقحن سأح إرـحأ قق هثاغح أقطكف
                     لحأتض ٍّمقمهنأالأ كض عغجأك أقطكف مكرفقئ أقإصأقئ. 

هخ همدظ غهكئ مفحأكئ ٍّك هطكف أىلدأك قفن هتلن بكحئ ٍّاطأإل. كلأ أقغجن
ن
هلطق

هخ همدظ أقطأكف لاشحنض ﴾قن أقغجن
أ القخكلأ إأقغمف:

ـ
ثان لتج صحغ

ي رأؤن مي رطؤ مي ٍّدحئ� إي طكف!
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ضفن أهؤ أقدكأمن  ُ

ئ أقسثهثئ من أقان : أوإمن
حن هطإنح طك طجق أكايغ أهجح. 

ن
�ممم أق حن مم أقثؤن أقثغهغنن

ن
اعاحس ثإـنأ طعهـعأ� أق

ف  ماثمن أقكَّقمظ�  اعمع  ثحنئ  إصحهغئ  ؤن  ثم
ال إف  ٍّإـجأ�  أقكثمح  عن  لعدمأ  اشض  ي 

أماكأكمأ طك حأامأ. 

طأقق أقهمق إثأتئ هإأ هطصمك حمأامق طقن كبأف همدظ عن أقخمأة فكأ 
عن ثهأئ أقافحنخ عهفملمأ طيكئ طقن تكأف أقثؤن معحثل إفملمق:

صهك
ن
ظهح أقكادق

ي هإثبمك طك أداكيغ أهجح قهكومأ عحأظمق
ي هجقصمك إهك أقدقصئ مأيداإجأج

هكهنخمك إهك أقججكئ مأقجلمض
همأتممك جمك غكض

هثإنمك جمك ارتهض طقن أيانفأقهنئ
ٍّغمهأ كاثحنحمك كك ففن لخطئق ﴾قن أقاجكهح

همدظ مم كبأف أوؤ أقسأقت
أقحن مشض كحهق مهدمض عن كثمح ثهأال.

صأل. همدظ مم ضفن أهؤ أقدكأمنن طقن أوحس إأقلدإئ قهدمض� عمم هثحدل مهثكهل مي هلعسف طلل ٍّإـجأ قهاإض جل
ئ قهخ ٍّك هسإت قىلدأك ﴾إك� إف ٍّك هطالن إل إكدِّمقهنئ. ﴾كن كطهأح أوإمن

ئ اتأمل. ف رجز كأ كدِّمقهنئ ثهأئ رجز جح� ع﴿لنل إصحهغئ كأ هكأحخ أوإمن عن ففن كحنئ هاثكن

ئ إرففق فأكف  كك هطهذ أوإمن
حن ي هغض عن اتحإئ «طهذ» ثهأئ أوإلأ إجـي طلمق

ن
أوؤ أق

حن هدأطج أإلل عن ﴾إحأخ عحأجال
ن
أوؤ أق

حن هحن ٍّك أإلل ٍّسإت كداغيـن مهدهح مثهـجأ عن جحمؤ أقثهأئ
ن
أوؤ أق

جك إل ﴾قهل فن هحطأل مم حن هشض لعدل عن كمشض همدظ عهطحظ ٍّكن حقغ أيإك قهخ أإلل� ﴾لنكأ طل
ن
أوؤ أق
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جأاكئ مسيئ

كأ مم أقمجظ كك محل أقحدأقئ 
هخ أقطضهق� ثان لصقؤ رعأطال ملارإنل إعشأآقل مألجعأطل. الكهئ ثإنلأ قمحأ أقغجن

فكأقمق»�  مهإقظمأ  أقغجأدئ  جحؤ  «قهانإطمأ  أقكِّكلهك  هدأطجمك  هدهك  أقغجن ﴾كن 
مثهأامق من أقجقهف أقكقكمخ ىكفألهنئ طهذ أىلتهف.

هخ همدظ سيئ ققغجن
ز�

ن
أقديق طقهغك هأ ثأكن أقكجق
هؤك أقطححأ كحهق. مجصن

Ûقغج أآاكلغ أ طقن أإلل
Ûئ كحهق بغامأ مإغك مشطك
مكطغك سأحك هدمضل حتـي.
ٍّهنمأ أقصمإأمن همدظ�
فكه ٍّـإأ قلأ لثك ٍّهـشأ�

جلأ عن جحؤ أقثهأئ. مٍّحرم
� خه قلأ أقلطكئك مأقحثكئك مأقرتأطئك كم

﴾قاك
لأ كك ففن رحن. كم مأثه

كهك.
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