
ي راٍتي رقً    ييييييييييييييييييييي 1  ِفًي كِّي ٌيٍت   أ وي اطمَةيرل َّ
 

ي راٍتي ي كِّي ٌيٍت   ًِف
ةٌةيووبلالٌةي قٌةُةيورللحامةُةي سَّ  رل ُّ

 
 تألٌف

يإ  رهٌَميرلسقٌلًِف  ي نُة ٌنِف  أ ًي اطمَةيوصامُةيرلدِّ

يولورلدٌلِفيولمماٌيلِفي   غَ ي ُةيللُة

 يوللم لمٌنَي

  مٌنَي
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ي راٍتي ي كِّي ٌيٍت   ًِف
قٌةُةيورللحامةُةي  رل ُّ

ةٌةيووبلالٌةي   سَّ

 

TELEGRAM : @Aboufatma 

 GMAIL : NGUILIISSAMEDDINE@GMAIL.COM 

PAGE FACEBOOK : HTTPS//:M.FACEBOOK.COM/ ييورللحامةي ّسةيووبلالرل قٌة  

FACEBOOK : Issam877@outlook.fr 

Whatsapp : 0021620962183 

 Imo : 0021620041767يييييييييييي                        ي

tel: 0021620962183 

         0021620041767 

mailto:NGUILIISSAMEDDINE@GMAIL.COM
https://m.facebook.com/??????
https://m.facebook.com/??????
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ي لمانِف ي ِفيرل َّ   مِف

لٌمِفي  رل َّ
 

ْ ًعاي تـــــــا ً* تَّ *ٌايقـــا ًءيمُّ  

يثور ًييييييييييييييييييييييييي* * دوــــــــائَكيٌزدردُة  

يلالً* ييَماي ٌ ونُة * َمايأد ِف  

يوذر ًيييييييييييييييييييييييي* يأْوي ًِف ةِفييلدٍت يحسَّ * ًِف  
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ي راٍتي   ًي كِّي ٌيٍت
قٌةُةيورللحامةُةي  يرل ُّ

ةٌةيووبلالٌةي   سَّ
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ي راٍتي رقً    ييييييييييييييييييييي 9  ِفًي كِّي ٌيٍت   أ وي اطمَةيرل َّ
 

ٓشٌ  ٓويِّ
 ٍِ َٝٗ ْٖ ًُ رخهللِ ٓ َّٕ حُلَٔي هللِ ٗلٔيُٙ ٝٗٔظؼ٤ُ٘ٚ ٝٗٔظـلَُٙ ٝٗؼٞ ا

َْ كََل  ِ٠٣ ْٖ ٓٝ ُُٚ ََّ ِٙ هللاُ كََل ٠ٓ ْٖ ٣ٜي ْٖ ٤ّٓجخِص أػٔخَُ٘خ ٓ أٗلَٔ٘خ ٝٓ

َّٕ ٓلًٔيح   ٝأٜٗيُ ُُٚ ٛخى١َ  َّٕ ََل اََُٚ اَلَّ هللاُ ٝكيُٙ ََل ٣ََٗي ُُٚ ٝأُٜٗي أ أ

 .ػزيُٙ ٍُُٝٓٞٚ 

 

ُ٘ٞح  ) َٓ َٖ َءح ٣ ٌّ َٜخ حُ ْْ ح٣َخ أ٣َُّ ْٗظُ أ َٝ َّٖ اَلَّ  ٞطُ ُٔ ََل طَ َٝ  ِٚ طَّوُٞح هللاَ َكنَّ طُوَخطِ

 ْٕ ٞ ُٔ ِِ ْٔ  102آٍ ػَٕٔ (ُٓ

 

َٜخ  ) هَِن ٓ٘ َّٝ حكيس  َّٝ  ٍْ ٖ َّٗل َٓ  ْْ ٌُ ١ٌّ َهَِو ْْ حَُ ٌُ رَّ ٍَ ُّ اطَّوُٞح  خَّ حَُّ٘خ ٣َخ أ٣َّٜ

١ٌِ طْ ٗٔخًء ٝحطَّوُٞح هللاَ حَُّ َّٝ ح  ًَ خ ٍؿخًَل ًؼ٤ َٔ َٜخ ٝرغَّ ٜٓ٘ ِٚ  آءُٝؿ َٕ ر ُٞ

ْْ ٍه٤زًخ َٕ ػ٤ٌِ َّٕ هللاَ ًخ َّ ا  1حُّ٘ٔخء (حألٍكخ

 

َٖ ءحُٓ٘ٞح حطَّوُٞح هللاَ ٝهُُٞٞح هَٞلً ٓي٣ًيح ) ٣ ٌَ َٜخ حُ ْْ ¤ ٣خ أ٣َّ  ٣ُِٜق ٌُ

ح  ًُ َُ كٞ ْٖ ٣ُطِغ هللاَ ٍُُٓٞٚ كوْي كخ ٓٝ ْْ ْْ ًٗٞرٌ ٌُ َُ ْْ ٣ٝـل أػٔخٌُ

خ ًٔ  71حَلكِحد (ػظ٤

 

 

 



ي راٍتي رقً    ييييييييييييييييييييي 10  ِفًي كِّي ٌيٍت   أ وي اطمَةيرل َّ
 

خ رؼُي  َّٓ .   أ

ٍي ٠َِّٛ  َّٔ َُ حُٜي١ِ ٛي١ُ ٓل ََّ ٝه٤ َِّ ٝؿ َّٕ أٛيَم حُلي٣ِغ ًظخُد هللاِ ػ كب

ََّ ريػٍش  ََّ ٓليػٍش ريػٍش ًٝ َٜخ ًٝ ٍِ ٓليػخط ََّ حألٓٞ ٗ َْ َِّٓ ٝ ِٚ هللاُ ػ٤ِ

رؼيُ  َٝ  ٍِ ََّ َٟلٍُش ك٢ِ حَُّ٘خ . َٟلٍُش ًٝ

 ُٖ ََّ رخٍد ٣ٌٔ ً َٕ ْْ ٣طَهٞ ٍِ ؿؼِٜ ِّ ػ٠َِ ؿِٔغ حُٔخ ِٞ حَُّ٘خ َّٕ طٌخَُذ رؼ كب

 ِّ ، ٝحٌَُل ِٖ ٣ خٍِس رخُيِّ ْْ ا٠َُ حُظِـّ ََ رؼ٠ٜ ، كظ٠َّ ٝٛ ٍِ ْْ رخُٔخ ٍَّ ػ٤ِٜ ْٕ ٣ي أ

خ  َّٔ ، كِ ٍْ ١ِٝ ٝحَلٓظ٘لخِء رََل ػِ ََ ػ٠َِ ػِّٞ حُظَّيح ، ٝكظ٠َّ حُظَّطلُّ ٍْ رََل ػِ

ِش رٌظخِد هللاِ طؼخ٠َُ  َّٓ ِي حُؼخ ُّٔ ْْ حُل٤ِ٘ق ٝطٔ ِّ ري٣ٜ٘ ٞح رو٘خػخِص حَُّ٘خ ُٔ ػِ

ح  ٌَ ِٕ ك٠٤ُغ ٣يُٙ ٣ٝوَأُ ٝٛ َّ رخُوَآ ْٖ ٛذَّ ٝىدَّ ٣ؼخُُؾ حَُّ٘خ ٓ َُّ ً ٌَ أه

٤ًَِِّ٘ش حُظ٢ِ  ه٠َ حُ َُّ ْْ ػخُىٝح ا٠َُ حُ ٍِ أَّٜٗ َُّ حألَٟح أهّق حألَٟحٍِ، ٝٗ

 َِ ل ِّٔ َِ رخُ ل ِّٔ ، ًٔؼخُـِش حُ َْ َِّٓٝ ِٚ ٍُ هللاِ ٠َِّٛ هللاُ ػ٤ِ َٜخ ٍٓٞ ٠َٜ ػ٘ ٗ

ِٕ ُِؼَلِؽ أٝ حَلٓظـخػشُ  ْٝ حَلٓظؼخٗشُ رخُـخ َِ حُؼطِق ُألُٝحِؽ، أ ٝٓل

 ِّ َٖ حإلَٓل َِ ٝٓوٌَؽ ٓ ٌَ ٓلز٢ٌ ُِؼٔ ح ٌَٗى أًز ٌَ ٛ َُّ رخألٓٞحِص، ًٝ

ُ ََل ٣٘لُغ ك٢ِ حُؼَلِؽ ك٢ِ  ِّ ألَّٗٚ َٞ ٣ؼيُّ ىؿًَل ػ٠َِ حَُّ٘خ رخ٤ٌُِِِّش، َٝٓغ ٌٛح ٛ

َٖ رَِّشً، ُٝحُىٝح ػ٠َِ ًَُي حُوِطخُص حُؼَلؿ٤شُ حُظ٢ِ  َْ ٣ِ٣ُي حُط٤ِّ ٢ٍٗء، ر

 ِٚ ٠ ر َٛ خ أٝ َٓ ًُٞح  ٍُ ٝطَ خ َٜخ ح٠َُّ َٜخ حَُّ٘خكُغ ٝك٤ ٢ٛ ٓـٔٞػشُ أػ٘خٍد ك٤

ٍَ ٝكزَِّش حُزًَِش ٣ُِٝض  ْٖ ػٔ ٓ َْ َِّٓٝ ِٚ ٍُ هللاِ ٠َِّٛ هللاُ ػ٤ِ ٍٞٓ

ح  ٌَ ِٚ ك٢ِ ٛ ْٖ أػُن ك٤ ، ُٝوْي كيَّػ٢ِ٘ ٓ ٍِ ِى ؿِٔغ حُٔخ ََّ ح ُٔـ ٌَ ٛ َُّ ًٝ ، ِٕ ٣ظٞ َِّ حُ

َٜخ  ٣ََّ٘ؼِش ََٝل ػِٞٓ َْ ُُٚ رخُ ِّٖ ََل ػِ ِّٔ ح ١خػً٘خ ك٢ حُ ًَ َّٕ ٤ًٗوخ ًز٤ حُزخِد أ

 َّ ٍَ ٤ُؼخَُؾ حَُّ٘خ ِٙ ا٠َُ رٍِي آه ْٖ رِي ٓ َُ ُ ََل ٢ِِّٜ٣ ػ٠َِ حألٍؿِق ٣ٔخك َْ اَّٗٚ ر

خ هللاُ  َٓ  ٍِ َٖ حُٔخ ُ ؿَٔغ ٓ ٍَ أَّٗٚ َِّ كو ِٚ ٣ٝظليَُّع رٌ َّْ ٣ؼُٞى ا٠َُ أٍٟ ه٤ِش ػ َُّ رخُ

، ٌْ ِٚ ػ٤ِ  ر



ي راٍتي رقً    ييييييييييييييييييييي 11  ِفًي كِّي ٌيٍت   أ وي اطمَةيرل َّ
 

 ٍَ ِٚ هخ ْٖ ٗٞػ٤َِّش ٍه٤ظ خ ٓؤُُض ٓوخ١ز٢ِ ػ َّٔ ْٖ ٤ًَٗخٍص : ُٝ ََل طوُِٞ ٓ

 ْٕ ح حُزخِد ىػُٞص هللاَ طؼخ٠َُ ٓخثًَل ا٣َّخُٙ أ ٌَ ٛ ْٖ ًُ رخهللِ طؼخ٠َُ، ٝٓ ٝحُؼ٤خ

َٜخ ػ٠َِ  َٜخ ٝػَلؿ ِٚ أٗٞحُع حإلٛخرخِص ٝأػَحٟ ََ ٢ُِ طؤ٤َُق ًظخٍد ك٤ ِّٔ ٤٣

ٍَ ََٝل َٟلَلٍص،  ِْ رََل هَحكخٍص ََٝل ٤ًَٗخٍص ََٝل ىؿ ِْ حُو٣ٞ ٤ِ َّٔ ِؾ حُ حَُّٜ٘

 ٍٕ َّ طز٤خ َْ ٓوخ ٤ُ ُّ ٍٝ ٝػَلٍؽ ٝحُٔوخ َٕ ًظخرَ٘خ ًظخَد أػَح خ ًخ َّٔ ُٝ

ِٚ، حًظل٤ُض  ِْ ٜٝٓطِلخط ح حُؼِ ٌَ َٖ ََٝل ُظؼ٣َِق ٛ ٠َُلَلِص حُٔ٘لَك٤

َٜخ  َِّ اٛخرٍش أػَحٟ َّْ ؿؼُِض طلَض ً َٜخ، ػ َٕ طل٤ِِ رظ٤ِٜ٘ق حإلٛخرخِص ىٝ

َّْ ؿؼُِض طلَض  ِٚ، ػ ْٝ كخُشَ ٜٓخر ِٚ أ َٚ كخُظ ََ ػ٠َِ حُوخٍِة ط٘و٤ ٜٔ٤ُ

 ََ ْْ أًظْذ طلخ٤ُ ح ُٝ ٌَ َٜخ، ٝحهظَُٜص ػ٠َِ ٛ َٜخ ٍٝه٤ظ ََّ كخٍُش ػَلؿ ً

 ِٚ َٚ كخُظ ََ ػ٠َِ حُوخٍِة ط٘و٤ َّْٓغ ٢ًْ ٣ٜٔ ْْ أطٞ َٜخ ُٝ حإلٛخرخِص ٝأٓزخر

َٖ حإل١خُِش ك٢ِ  ٓ َُّ ِٚ كلعُ ًَُي ََٝل ٣ٔ ََ ػ٤ِ ٜٔ٣ٝ ِٙ ْٝ ؿ٤َ ِٚ أ ٍٝه٤شَ ٗلٔ

خ  َّٔ ُ َّْ َٜخ، ػ ُّ حطِّزخػ شً ؿّيًح، ٝاٍٗخىحٍص ٣ِِ َّٔ ، ٝأٟلُض كٞحثَي ٜٓ َِ حُظَّلخ٤ُ

ِٚ ػ٠َِ  أ٤ُٜٗض رخَد حَُه٤ِش ؿؼُِض رخرًخ ك٢ِ حُلـخِٓش حَُّ٘ز٣ِٞش ٝحهظَُٜص ك٤

َٖ حُلـخِٓش َٓغ أٓٔخِء  َُ ػ٠َِ حُوخٍِة ٓؼَكشَ أٓخً ِّٜ ِٟٝغ ِٜٓوخٍص طٔ

 ْٝ ٍَ رؤىٍَُّش أ َٕ طط٣ٞ َٜخ، ٤ًٝل٤َِّش حُلـخِٓش حُؼ٤ِِٔش، ىٝ حإلٛخرخِص ٝأٓخً٘

 ًُُِّٚ َٕ َّٕ حُوَآ ُض أ ِش، ػْ ر٤َّ٘ َّٓ َُ ػ٠َِ حُؼخ ََ حألٓ ْٝ ؿ٤ََ ًَُي ٤ُٜٔ ٍَ أ طلخ٤ُ

 ٢ ِٗ ِٚ، ٝحٓظـ٤ُ٘ض ػ٠َِ حُلٞح َِ ر ْٝ حُـ٤ ِْ أ ُض ٤ًل٤شَ ٍه٤شَ حُ٘ل ٗلخٌء ٝر٤َّ٘

 َّ خ أ٣ٍُي ا٠٣خكُٚ أٓخ َٓ ح ٝؿؼُِض  ًَ َٜخ ًؼ٤ ُّْ ر َّٕ حُوخٍَة ََل ٣ٜظ ٢ أ ِٔ ُؼِ

 ْٕ ْٖ ٗخَء هللاُ طؼخ٠َُ أ ح ٌُ ًَ َٕ ًظخرًخ ٛـ٤ ٌٞ٣ ْٕ ِٚ، ٝكخُُٝض ؿخًٛيح أ ٌِ٘ٓ

ٍُ هللاَ  ح ٝأٓؤ ٌَ خ حهظخٍُٙ هللاُ طؼخ٠َُ، ٛ َٓ ِْ كخُو٤َسُ ك٢ِ  ح حُلـ ٌَ َٕ ك٢ِ ٛ ٌٞ٣

، ِْ ِٚ ح٣ٌَُ خ ُٞؿٜ ًٜ ح حٌُظخَد هخُ ٌَ ٛ ََ ْٕ ٣ـؼ َْ أ  حُؼظ٤

 

 



ي راٍتي رقً    ييييييييييييييييييييي 12  ِفًي كِّي ٌيٍت   أ وي اطمَةيرل َّ
 

 

 ِٚ َِ ر ِٚ ٝحُؼخٓ ِٚ ٝٓخٓؼ ِٚ ٝهخٍث ِٖ كٔ٘خِص ٓئُِّل ْٕ ٣ـؼُِٚ ك٢ِ ٓٞح٣ُ ٝأ

 ِٙ ْٖ ػزخى ْٕ ٣ـؼَِ٘خ ٓ ٣خَء ٝأ َِّ ْٕ ٣ـِّ٘زَ٘خ حُ ِٚ ٝأ ٍِ ػ٤ِ ح ِٙ ٝحُيَّ ٝٗخَٗ

 َٖ َٖ أ٤ٓ ََ َُ٘خ ُٝٞح٤ُيَٗخ ُٝٔ٘خ٣وَ٘خ ٤ُِِٔٔٔٝ ْٕ ٣ـل َٖ ٝأ  .حُٔو٤ِٜ

 

 

 

 ًٝظذ

َْ حُ٘و٢ِِ٤ ُٖ حرَح٤ٛ ِٖ ر ٣ ُّ حُيِّ  أرٞ كخ١ٔشَ ػٜخ

 ِٚ ِٚ ُٝٔ٘خ٣و ََ هللاُ ُُٚ ُٝٞحُي٣  ؿل

 َٖ ٤ُِِٔٔٔٝ 

 َٖ  آ٤ٓ

 

 

 

 

 



ي راٍتي رقً    ييييييييييييييييييييي 13  ِفًي كِّي ٌيٍت   أ وي اطمَةيرل َّ
 

 تممٌدٌةي
ةِفي ٌَّ قٌةِفيرلمَّ و يرل ُّ  م وطُة

يورلم ت قًِف رقًِف يلل َّ ،يوهذهِفيرلم وطُة قٌةِفيرلمَّ وٌةِفيم وطٌة .لل ُّ  

يوحكَّ،يو يوسَدي ِفيوزَّ يرلمق وكِف ًِّ لتَّىيت وَنيرلّ قٌةُةيولَىيرلوحلِفيرلم و

يورلمعوذدِفيو ٌَ يذلَك،ي قْديرمت َطيرلمَّ رُةي ولت وَني عٌدًديوْنيرلّم كِف

يو  رقًِف ًيولَىيرل َّ سًةيٌس غِف ٌّ يلَما،لَمايم وطاًيمع يرلتس ُّلُة يرلم ت قًِف  

مْي وَس ُة :يي ٌاسَمايودُة  

ي* رقًِف غاَءيورلم ت قًِفأْنيٌعتقَدي كٌّيمَنيرل َّ يرلمِّ ي ِفييإالَّيٌ ونُةياَلييأنَّ يي ٌدِف

رقًِفولدهُة،يواَليٌ تيدمُةييتعالَى ي قٌتلِفي ٌ َييرل َّ يييذ  َيي ًِف  ِفيتعالَىيور ملُة

بلمُةيأوي ٌ هْمي يولٌممُةيرل َّ يرلمبلئ ةِفيأويرألس ٌاءِف يذ  ُة يوحكَّ،ي بَليٌحوزُة وزَّ

يرلّ قٌةِف،ي ي ِفيصلَّىي ُةيولٌلِفيو لََّمي مًي ًِف بلدُةيولىي  وكِف يرلصَّ إالَّ

،ي يورح ةٌة يرللدٌثِف ي ًِف يوسلُة ًِّ يرلمسم وذلَكيلت وَني عٌدًديوْنيرلّم كِف

قَىيَمايلْميٌ ْني:"يو ٌلِفيقوللُةيصلَّىي ُةيولٌلِفيو لَّمَيرلم ٌِفف اَلي أَسي ال ُّ

ي.(أي حليم لميونيووفي نيمالكيرألمحعً)ي." ٌلِفيم كٌةي  

ي*ي ي َمايٌحبُة ةِفيو ع ا ريٍت ٌَّ يرلع   يورألل فِف ي األلغاظِف أْنيت وَنيرلّ قٌةُة

يذلكَي يولَىيرمت رطِف .يمغمومةٍت،يوأحمَميرلعلماءُة  

ي*ي يمْني ٌايٍتي َمايٌحبُة يرل  ٌمِف يرلق  نِف ي َماي ًِف
قٌةُة ي،يأْنيت وَنيرل ُّ و ذ  ِف

يولَىتعالَى ِفي رقًِف يأْويٌق أَهايرل َّ يولَىيرلم ٌضِف رقًِف يٌق أَهايرل َّ ،ي لٌثُة  

 



ي راٍتي رقً    ييييييييييييييييييييي 14  ِفًي كِّي ٌيٍت   أ وي اطمَةيرل َّ
 

 

ي يرلم ٌضُة يلٌم َبيمسلُة ي ذلَكيأْنيتُةق أَيولَىيرلماءِف  يسغ لِف،يوٌحوزُة

يأْنيتُةق أَي ٌويِفييأْويٌغت كَي لِف،ي َمايٌم نُة يأْويولَىيرلزُّ .يولَىيرلع كِف  

ي*ي يوٌحبُة ي ًِف رقًِف يٌ تعمكَيرل َّ ،ي قٌتلِفيأالَّ مٌةيمْنيرأللغاظِف يَمايهويمل َّ

يورللَّعنِفي بِّ .يي ال َّ

ي ييوٌحبُة ي َيتعالَىيقاكَي ًيرلق  نِف ؛يألنَّ قٌةِفيَمْنيهَوي ا  ٌة يٌقوَمي ال ُّ أالَّ

نَي":يرل  ٌمِفي قٌِف تَّ َنيرْلمُة ُةيمِف
كُةي َّ َتَق َّ ٌَ َماي يأْني،(27رلمائددي)"يإِفسَّ يللم لمِف يوٌحوزُة

ًدي ي ُةيوسمْمي علُةوريذلَكيم َّ ًَ لا َةي ض يرلصَّ يإس اساًي ا  رً؛يألنَّ ًَ ٌ ق

هْميرل َّ وكُةي .يصلّىي ُةيولٌلِفيو لَّميولَىي علممْييوأق َّ  

ي يوٌحبُة رقًِف يمَنيورلم ت قًِفأْنيٌؤمَني كٌّيمَنيرل َّ ي  بٌة ًَ قٌَةيه يرل ُّ يأنَّ

َماي إ رددِفي ِفيتعالَى يولٌ ْييسا عًةي ذرتَما،يوإسَّ يمسغعتَمايرأل  ابِف ،يوأنَّ

ي ِفيتعالَىيوقْدير تعاَذي  وكُةي ِفيصلَّىي ُةيولٌلِفي أتْييل وسَمايمْني بلمِف

يقاكَي ي ِفيتعالَىيلٌثُة ي  لمايِف ي:ي"مْنيسزكَيمسزاًلي قاك:ي"و لَّمَّ أووذُة

يلتَّىيٌ تلكَيمْني هُةيمًءٌة يَماييلَايلْميٌض َّ يمْنيم ِّ ايِف امَّ ي ِفيرلتَّ   لمايِف

.( ورهيم لم)"يمسزللِفيذلكَي  

ًَي يرللُّغةِفيه ي ًِف قٌةُة .(أسظ ير نيمسظو ي ًيل انيرلع ب)يرلعوذدُة،:يورل ُّ  

ي اهللِفيوأ مائلِفيو لماتلِفي يرال تعاذدُةيإالَّ يرال تعاذدُةيواَليٌحوزُة ًَ يه  الّ قٌةُة

ا اِفي يرل َّ يرللدٌثِف اي ًِف سَّ ٌَّ . َماي   

 

 



ي راٍتي رقً    ييييييييييييييييييييي 15  ِفًي كِّي ٌيٍت   أ وي اطمَةيرل َّ
 

يإْنيذهَبيإلَىي* رقًِف يأْنيٌ وَنيمقتسًعاي ال َّ يولَىيرلمصابِف وأيًٌ ريٌحبُة

اي ٌلِفي ي ٌلِفييلكٌة،يو ذلَكيإْني اَنيماّ ً ي األم ُة رقًِف ،ي إْني اَنيٌ  هُةيرل َّ  راٍت

ي يأْنيٌيتاَ ي راٍت يولَىيرلمصابِف يذلَك،ي كْيٌحبُة يودرلتلِف،يأْوي ٌ ِف و ًِف

ي ي ٌعالجُة يٌ لِّمُةيللُةيوٌطٌعلُة،يوإْني اَنيرلمصابُة يإلٌلِفيثمَّ يسغ لُة ت تاحُة

قٌةِفيمقتسًعاي َماي ٌَ ي يرل ُّ ةٍتي علمِف يأْنيٌ وَنيولَىيقساوةٍتيتامَّ ي ٌحبُة سغ لُة

يأم َها .ماً اي ًِف  

يأْنيٌ وَنيقدوًديل سًة،ي أْنيي* قٌَةي ٌحبُة ييرمتمَنيرل ُّ يرلذِف رقًِف ايرل َّ وأمَّ

ي ً،ي بَليٌحوزُة يرلمَّ وِف يرلعدرلةِفيوأْنيٌ وَنيطالً ايللعلمِف
تحتمَمي ٌلِفيم وطُة

يحاهبًلي رقًِف ٌُةق كُةيم ًوايواَليو ً ايواَليوقبًليأْنيٌ وَنيرل َّ ٌُةعقكُةيواَلي واَلي

يرلعقٌددِفي َنيمْنيولمِف يولٌلِفيولَىيرألقكِّيأْنيٌتم َّ يرلمَّ وٌةِف،ي ٌحبُة  العلومِف

يتلتَمايإلَىيأْني يرلتِفًيتسد الُة ةِفيو كِّيرلغ ورِف رل لٌمةِف،يمْنيأ  اسَمايرل تَّ

ي الضَّ و دِفي ٌنِف ،يوٌتعلََّميماهَويمعلومٌةيمَنيرلدِّ يرإل بلمِف ٌصكَيإلَىيسورقضِف

ي يرلمورقٌيِف ةِفيثمَّ ٌَّ ةِفيورلل  ٌَّ ما دِفيرلل م يرلمٌاهِفيإلَىيرلطَّ  درًٌةيمْنيأسوررِف

يإْني ،يوٌتعلََّميمٌأًيمَنيرلتَّحوٌدِف يرللجِّ يثمَّ ومِف يرلصَّ يرلزَّ ادِفيثمَّ بلدِفيثمَّ يرلصَّ ثمَّ

ي ي عَديذلَكيأْنيٌمتغكَي العلمِف يللُة ،يوٌ تل نُة يق رءَديرلق  نِف  اَنيٌ ٌدُة

ي رقًِف َميرل َّ ي  ر لِف،ي  لََّمايتقدَّ يوٌط َاي كَّيأ ور لِفيلاكَيأوقايِف ًِّ رلم و

ي يرلعلمِف ةِفي ًِف َديلسغ لِفيولغٌ هِفيوأسغَميلؤلمَّ ٌَ ةِفي اَنيأْ  ٌَّ يرلمَّ و يرلعلومِف  ًِف

.يورلعبلالِفي  

ي* ي كْيٌحبُة يرلماكِف يحممُة يرألولدُة لُة يأْنياَليٌ وَنيهمُّ رقًِف يولَىيرل َّ  َمايٌحبُة

يرلم لمٌنَي يرألَذ يونِف كُةيهَوي  مُة يرألوَّ لُة .أْنيٌ وَنيهمُّ  

 

 



ي راٍتي رقً    ييييييييييييييييييييي 16  ِفًي كِّي ٌيٍت   أ وي اطمَةيرل َّ
 

 

 

كُةي يرألوَّ  رل ابُة
 

 

 

 

 
 



ي راٍتي رقً    ييييييييييييييييييييي 17  ِفًي كِّي ٌيٍت   أ وي اطمَةيرل َّ
 

 أصوكُةيرإلصا ايِفي
:و ٌلِفييم ةُةي صوكٍتي  

،يو كُّيإصا ةٍتي ٌَ يرليم ةِفيرلتِفًي ةِفييمسٌة ٌَّ ول يرل ُّ يأصوكَيرإلصا ايِف إنَّ

يمْنيهذهِفيرألصوكِفي ي  رٌة يإالَّ ًَ . ٌتمُّيذ  َهايماه  

كُةي* :رلغصكُةيرألوَّ  

ي–:ييرلل دُةي1 ي مٌطانٍت يمصلوبٌة ي ق ٌنٍتي–يل دٌة يمصلوبٌة .يل دٌة  

اسِفً* :رلغصكُةيرلثَّ  

يحا َّةٌةي–:ييرلعٌنُةي2 ي-يييوٌنٌة يودودٍت ي–وٌنُة يل ودٍت يت ر مٌةٌةي–يوٌنُة يوٌنٌة

ي مٌطانٍتي– يمصلو ةٌة .يوٌنٌة  

الثُةي* :رلغصكُةيرلثَّ  

ي3 يرلَق ٌنِف يرلقم يِّيي)يت لُّطُة ىي الو ورسِف .(مايٌ مَّ  

ر مُةي* :رلغصكُةيرل َّ  

ي  كِّيأسورولِفي4 ل ُة يو  وولِفي–يرل ِّ يرلم ضِف ي–ي ل ُة يرلص فِف ي ل ُة

يذلكَي .و ٌ ِف  

:رلغصكُةيرليامسُةي*  

ي أسورولِفي5 ي أسورولِفي–يرلمسُّ يرلعاماِف يذلكَي–يمسُّ .يو ٌ ِف  

***************************************** 



ي راٍتي رقً    ييييييييييييييييييييي 18  ِفًي كِّي ٌيٍت   أ وي اطمَةيرل َّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ي راٍتي رقً    ييييييييييييييييييييي 19  ِفًي كِّي ٌيٍت   أ وي اطمَةيرل َّ
 

كُةي  رلغصكُةيرألوَّ

*رلل دُةي*  

:يأو رضلُةي  

ي1 يرلح مِف ي امكِف ي2يل ر دٌةي ًِف ي3ي ثٌانٌة ي4يو و ةٌة يتعطٌكٌةي5ي ور ٌسٌة

يمتسقِّكٌةي7ي لغمٌةي6 ي8يصدررٌة ي9يتسمُّدٌة يحلديٌة ي10يطغحٌة ي بَلي  بٍت ي11يقلاٌة

ي اوايِف يولَىييرلطَّ ي12ودمُةيإق اكٍت يرلمغاصكِف يرلسَّومِفي13يأاَلمٌةي ًِف .يمما كٌةي ًِف  

: ائددٌةي  

ي داللتٌنِفي.يأي مَمايٌمتازرنِف ي إسَّ يأْوي ق ٌنٍت ي مٌطانٍت يرلمصلوبُة :يرلل دُة  

ي1 .يورل ور ٌسُةي2يرلو و ةُة  

: ائددٌةي  

ي داللةٍتي.يب يتمتازُة يرلق ٌنِف ي:يو و ةُة ي صويٍت د ِف يرلصَّ َمايتأتِفًي ًِف أسَّ

ي أسِف يرل َّ ي ًِف ي ت ونُة يرلعا ضِف ايو و ةُة ،يوأمَّ يرإلس انِف يضمٌ ِف  صويِف

ي يهَويصويُة مٌ ِف يرلضَّ ي صويِف ،يورلقصدُة مٌ ِف يرلضَّ ي ٌَ يصويِف  صويٍت

ي ي ًِف ويُة ،ي إْني اَنيرلصَّ يسغ لُة يرلمصابِف يأْويتقوكُةيصويُة يسغ لُة رإلس انِف

ي ويُة ،يوإْني اَنيرلصَّ يرلق ٌنِف يسغ لِفي مَذريصويُة يرلمصابِف ي صويِف د ِف رلّصً

ي ،يورلمقصودُة يرلعا ضِف ي مَذريصويُة مٌ ِف يرلضَّ يصويِف ي غٌ ِف أسِف يرل َّ  ًِف

ي ا  ٌةي ًٌة ي مَويحسِّ ايرلعا ضُة يسغ لِف،يوأمَّ يرإلس انِف يهَويمٌطانُة   الق ٌنِف

 



ي راٍتي رقً    ييييييييييييييييييييي 20  ِفًي كِّي ٌيٍت   أ وي اطمَةيرل َّ
 

 

ي لَ يأْويولَّملُة يرلم لَميإْنيتعلََّميرل ِّ ًَّ يرلحس ي،يورألصكُةيأنَّ أْويم لمٌةيمعتدِف

،يو ُةيتعالًىيأولم ي قْدي غَ ،ي لاللُةيلاكُةيرإلسسِف .أْويما  لُة  

:ي ائددٌةي  

يأْويدلٌكٌةيدرممٌةي يٌ غٌانِف ،ي كْيدلٌبلنِف يللل مِف ي كَّيرألو رضِف  ُة
يتو ُّ .اَليٌمت طُة  

 

يرلل دِفي :وبلالُة  

ًَي*.ي يوه و ِف يهذهِفيرل ُّ يولَىيرلماءِف يأْويرلمصابُة رقًِف :يوهَويأْنيٌق أَيرل َّ

ي ريٍتي7)رلغاتلةُة ًيي(يم َّ ريٍتي3)يو ٌةيرل   ِف يي(يم َّ ريٍتي3)ورلزلزلةُة (يم َّ  

ريٍتي3)ورلغٌكُةي يي(يم َّ ريٍتي3)ورلسَّص ُة ريٍتي3)ورل ا  وَنيي(يم َّ ي(يم َّ

ي ريٍتي3)ورإليبلصُة يي(يم َّ دٍتي21)ورلغلاُة يي(يم َّ ريٍتي3)ورلسَّاسُة ييي(يم َّ وٌم  لُة

يأْويٌق أُةيهوي رقًِف يٌق أُةيولٌلِفيرل َّ يولَىيظم ه،يثمَّ يٌ تلقًِف ،يثمَّ رلمصابُة

ي يٌدٌلِفيولَىيأما نِف يرآلتٌةِف،يمَميوضمِف يورلعٌنِف ولَىيسغ لِفي قٌَةيرلل دِف

يإْنيأم نَي د ِف يورلصَّ .رأللمِف  

: ائددٌةي  

ي*.ي يرل ٌيِف يأْويأثسائلِف،ي تلصٌنُة يق كَيرلعبلالِف يو قٌتلُة يرل ٌيِف يتلصٌنُة ٌحبُة

يإصا ةِفيرل ٌويِفي يم لثُة ل ِف يرل ِّ ي صكِف يو ٌأتِفًي ًِف يرلعبلالِف .سصفُة  

 



ي راٍتي رقً    ييييييييييييييييييييي 21  ِفًي كِّي ٌيٍت   أ وي اطمَةيرل َّ
 

يورلعٌنِفي يرلل دِف : قٌةُة  

ي* حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *  مِف  

ريٍتي7ي) و دُةيرلغاتلةِفي املةًي* .(يم َّ  

ي* حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف يرل َّ ي ِف ي*:ي  مِف

نَي*رلم) قٌِف تَّ ًد يلِّْلمُة لِفيهُة َبي ٌِف ٌْ يالَيَ  َتابُة ي*َذلِفَكيرْل ِف بِف ٌْ سُةوَني ِفاْلَغ ٌُةْؤمِف ٌَني رلَّذِف

ٌُةسغِفقُةونَي ْمي ايَ َزْقَساهُة مَّ بلَديَومِف مُةوَنيرلصَّ ٌُةقٌِف كَي*َو سزِف
سُةوَني ِفَمايأُة ٌُةْؤمِف ٌَني ورلَّذِف

ٌُةوقِفسُةونَي ْمي نيَقْ لِفَكيَو ِفاآليِفَ دِفيهُة كَيمِف سزِف
َكيَوَمايأُة ٌْ نْيوأُةي*إِفلَ ًد يمِّ لَـئِفَكيَولَىيهُة  

ونَي ْغلِفلُة مُةيرْلمُة ْميَوأُةولَـئِفَكيهُة مِف ْميأَأَْسَذ َتمُةْميأَْمي* َّ ِّ مِف ٌْ يَولَ وريَ َورءٌة َنيَ َغ ُة ٌْ يرلَّذِف إِفنَّ

سُةون ٌُةْؤمِف ْمياَلي ْ هُة ْميَوَولَىي*لَْميتُةْسذِف مِف ْميَوَولَىيَ ْمعِف َيَتَمي يَولَىيقُةلُةو ِفمِف  

ٌمٌةي يَوظِف ماَودٌةيَولَمُةْميَوَذربٌة ْمي ِف هِف اي اهللي*أَْ َصا ِف قُةوكُةي َمسَّ ٌَ يَمْني َنيرلَساسِف َومِف

سِفٌنَي ْؤمِف ْمي ِفمُة يَوَمايهِف يرآليِف ِف ْومِف ٌَ ٌني مسُةوريوَماي*َو ال وَني يَورلَّذِف ٌُةيادوُة

ونَي ْمعُة ُة ٌَ يأْسغُةَ مُةْميَوَماي ونيإالَّ وُة ْمي ُةي*ٌُةَيادِف يَ َزرَدهُة  ًيقُةلُةو مْميَمَ ضٌة

ٌُةَ ذِّ ُةونَي يألٌمٌةي ِفَماي اسُةوري ي*م ًضايَولَمُةْميَوذربٌة وري ًِف دُة كَيلممياليتُةغ ِف َوإِفَذريقٌِف

ْصلِفلونَي يمُة يَقالُةوريإِفَسَمايَسْلنُة وَنيَولَ ْنياَلي*رأل ضِف دُة ْغ ِف ْميرلمُة مُةْميهُة أاَليإسَّ

ونَي ْمعُة ُة يَ َماي َمَني*ٌَ نُة يَقالُةوريأَسُةْؤمِف سُةوريَ َماي َمسايرلسَّاسُة كَيلممي مِف وإِفَذريقٌِف

نياَلٌْعلَمُةونَي يَولَ ِف َغَماءُة ْميرل ُّ مُةْميهُة يأاَليإسَّ َغَماءُة وإَذريلَقُةوريرلَّذٌني َمسُةوري*يرل ُّ

ي َمايَسْلنُة ْميإسَّ ايَمَع ُة ْميَقالُةوريإسَّ ٌسِفمِف اطِف ٌَ ايَوإَذريَيلَْوريإِفلَىيَم َقالُةوري مسَّ

ئُةون ْ َتْمزِف ْعَممونَي*مُة ٌَ ْمي اسِفمِف ٌَ ْغ ْمي ًيطُة هُة دُّ مُة ٌَ ْميَو ي ِفمِف ْ َتْمزِف ُة ٌَ أُةولَئِفكي* ي

بَللََةي ِفالمُةَد يَ َمايَ  ِفَلْييتِفَحاَ تُةمُةْميوَمايَ اسُةوري َنيرْمَتَ ْوريرلضَّ رلَّذِف

ٌنَي ْمَتدِف يَذَهَبي*مُة ايأضاَءْييَمايَلْولَلُة ييرْ َتوَقَديَساً ريَ لَمَّ يرلَّذِف َمَثلُةمُةْميَ َمَثكِف  
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ونَي ٌُةْ صِف ُة ياَلي لُةَمايٍت يظُة ْميَوَتَ َ مُةْمي ًِف هِف يً مُةْمياَلي* ي ِفسُةو ِف ًٌة ْم ي ُةْ مٌةيوُة َصمٌّ

ونَي ْ حِفعُة ْحَعلوَني*ٌَ ٌَ ي يوَ ْ اٌة يَوَ ْودٌة لُةَمايٌة لِفيظُة ي ٌِف َماءِف َنيرل َّ يمِف ٌِّبٍت أَْويَ َص

ي لِفٌطٌة يو يمُة يَلَذَ يرلَمويِف اِف َوروِف َنيرلصَّ ي َذرسِفمْميمِف أََصا ِفَعمُةْمي ًِف

ٌنَي لِفيَوإذري* ِفال ا ِف ِف لََّمايأَضاَءيلَمُةْميَمَمْوري ٌِف ْمي ُة يأَْ َصاَ هُة ْيَطفُة ٌَ ي يرلَ ْ اُة َ ادُة ٌَ

ي يَولَىي ْميإنَّ هِف ْميوأْ صا ِف مِف وريَولَْويَماَءي ُةيلََذَهَبي ِفَ ْمعِف ْميَقامُة مِف ٌْ أْظلََميَولَ

ٌ ٌةي يَقدِف كِّيَمًءٍت (.ي20-1)رل ق دي*.ي( ُة  

حٌمِفي يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي يرل َّ *:يي  مِف  

لِفٌمُةي) يرل َّ ْلَمنُة َويرل َّ يالَّيإِفلََليإِفالَّيهُة رلِفدٌة يوَّ ْميإِفلَلٌة ي*َوإلَمُة ُة يَيْلاِف ي ًِف إِفنَّ

ي يرلَّتِفًيَتْح ِف يَورْلغُةْلكِف َما ِف يَورلسَّ كِف ٌْ يرللَّ يَورْيتِفبلَفِف يَورألَْ ضِف َماَوريِف  رل َّ

اي ِفلِفي ٌَ يَ أَْل اءِف نيمَّ يمِف َماءِف َنيرل َّ اَسيَوَمايأَسَزكَيّ ُةيمِف يرلسَّ سَغمُة ٌَ ي ِفَماي يرْلَ ْل ِف  ًِف

ي َلابِف يَورل َّ احِف ٌَ يرل ِّ ٌفِف ةٍتيَوَتْص ِف كِّيَد  َّ ْني ُة َمايمِف ي ٌِف رألْ َضيَ ْعَديَمْوتِفَمايَوَ ثَّ

ْعقِفلُةونَي ٌَ ي يلَِّقْومٍت ايٍت ٌَ يآل يَورألَْ ضِف َماءِف َنيرل َّ ٌْ يَ  َ يِّ ِف يَمْني*رْلمُة َنيرلسَّاسِف َومِف

ِفي ّ ايهللِّ ّ ً يلُة ٌَني َمسُةوْريأََمدُّ يّ ِفيَورلَّذِف بِّ ٌُةلِف ُّوَسمُةْميَ لُة يّ ِفيأَسَدردرًي ونِف نيدُة يمِف يِفذُة تَّ ٌَ

يّ َي ٌعاًيَوأَنَّ ِفيَحمِف
ّ َديهللِف يرْلقُةوَّ َ ْوَنيرْلَعَذرَبيأَنَّ ٌَ وْريإِفْذي ٌَنيَظلَمُة ٌََ  يرلَّذِف َولَْوي

يرْلَعَذربِفي ٌدُة (165-163)رل ق ديي(َمدِف  

ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:ييييييي  مِف

ي) يَماي ًِف يَواَليَسْومٌةيۚيلَّلُة َسةٌة هُةي ِف ذُة ٌُّومُةيۚياَليَتأْيُة يرْلَق ًُّ َويرْلَل يهُة َليإِفالَّ
ُةياَليإِفلََٰ
َّ 

ْعلَمُةيَماي ٌَ يۚي ي ِفإِفْذسِفلِف سَدهُةيإِفالَّ يوِف ْمَغمُة ٌَ يي يۗيَمنيَذريرلَّذِف يرأْلَْ ضِف يَوَماي ًِف َماَوريِف رل َّ

ي ِفَمايَماَءيۚي لِفيإِفالَّ ْلمِف ْنيوِف يمِّ ءٍت ًْ وَني ِفَم ٌُةلِفٌطُة ْميَوَمايَيْلَغمُةْميۖيَواَلي ٌمِف دِف ٌْ َنيأَ ٌْ  َ

ي ًُّ َويرْلَعلِف مُةَمايۚيَوهُة هُةيلِفْغظُة ئُةودُة ٌَ يَورأْلَْ َضيۖيَواَلي َماَوريِف يرل َّ ٌُّلُة ْ  ِف َمي ُة َو ِف

ٌمُةي ْ غُة ْي*رْلَعظِف ٌَ يۚيَ َمني ًِّ َنيرْلَغ يمِف ْمدُة َنيرل ُّ ٌَّ  َ يۖيَقديتَّ ٌنِف يرلدِّ اَليإِفْ َ رَهي ًِف  
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ياَليرسغِفَصاَميلََمايۗي ْثَقىَٰ ْ َودِفيرْلوُة يرْ َتْمَ َكي ِفاْلعُة ِفيَ َقدِف
ني ِفاهللَّ ٌُةْؤمِف يَو ويِف ا ُة  ِفالطَّ

مٌةي يَولٌِف ٌمٌة ُةيَ مِف
يإِفلَىي*َو َّ لُةَمايِف َنيرلظُّ مُةميمِّ حُة ٌُةْي ِف ٌَني َمسُةوري يرلَّذِف ًُّ ُةيَولِف

َّ 

يإِفلَىي َنيرلسُّو ِف وَسمُةميمِّ حُة ٌُةْي ِف ي ويُة ا ُة مُةيرلطَّ هُة اؤُة ٌَ وريأَْولِف ٌَنيَ َغ ُة يۖيَورلَّذِف رلسُّو ِف

ونَي َمايَيالِفدُة ْمي ٌِف يۖيهُة ا ِف يرلسَّ ئِفَكيأَْصَلابُة
يۗيأُةولََٰ لُةَمايِف (ي257-255)يرل ق دي(رلظُّ

ري) .(ثبلثيم َّ  

حٌمِفي يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:يييييي  مِف  

ْميأَْوي) يأَسغُة ِف ُة وْريَماي ًِف يَوإِفنيتُةْ دُة يرألَْ ضِف يَوَماي ًِف َماوريِف يرل َّ ِفيماي ًِف
َّ هللِّ

َماءُةي ٌَّ يَمْني بُة ٌُةَعذِّ يَو َماءُة ٌَّ يلِفَمْني ْغغِف ُة ٌَ مي ِفلِفيّ ُةيَ  ْ  ُة ٌُةَلا ِف  تُةْيغُةوهُةي

ٌ ٌةي يَقدِف ءٍت ًْ كِّيَم لِفي*َوّ ُةيَولَىي ُة ني َّ ِّ لِفيمِف ٌْ كَيإِفلَ سزِف
وكُةي ِفَمايأُة  َمَنيرل َّ ُة

ي َنيأََلدٍت ٌْ يَ  اُة لِفلِفيالَيسُةَغ ِّ تُة ِفلِفيَو ُة ُة كٌّي َمَني ِفاهلّلِفيَوَمآلئِفَ تِفلِفيَو ُة سُةوَني ُة ْؤمِف َورْلمُة

ٌ ُةي َكيرْلَمصِف ٌْ َسايَوإِفلَ ْغَ رَسَكيَ  َّ ْعَسايَوأََطْعَساي ُة لِفلِفيَوَقالُةوْريَ مِف ني ُّ ُة ي*مِّ ٌُةَ لِّفُة الَي

ْذَساي َسايالَيتُةَؤريِف َمايَمايرْ َتَ َ ْييَ  َّ ٌْ ْ َعَمايلََمايَمايَ َ َ ْييَوَولَ ّ ُةيَسْغً ايإِفالَّيوُة

ٌَني يَولَىيرلَّذِف َسايإِفْصً ريَ َمايَلَمْلَتلُة ٌْ كْيَولَ َسايَوالَيَتْلمِف ٌَسايأَْويأَْيَطأَْسايَ  َّ إِفنيسَّ ِف

ايَورْ غِفْ يلََساي يَوسَّ ْلَسايَمايالَيَطاَقَةيلََساي ِفلِفيَورْوفُة َسايَوالَيتُةَلمِّ نيَقْ لِفَسايَ  َّ مِف

ٌنَي يرْلَ ا ِف ِف ْ َسايَولَىيرْلَقْومِف -284)يرل ق دي(َورْ َلْمَس يأَسَييَمْوالََسايَ اسصُة

286.)  

ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:ي  مِف  

ٌُّومُةي*رلم) يرْلَق ًُّ َويرْلَل قاًي*ّ ُةياَليإِفلَـَليإِفالَّيهُة َصدِّ يمُة َتاَبي ِفاْلَلاِّ َكيرْل ِف ٌْ كَيَولَ َسزَّ

ْوَ رَديَورإلِفسحِفٌكَي لِفيَوأَسَزكَيرلتَّ ٌْ َد ٌَ َني ٌْ يَوأَسَزكَي*لَِّمايَ  ًد يلِّلسَّاسِف نيَقْ كُةيهُة مِف

ٌدٌةي يَمدِف يّ ِفيلَمُةْميَوَذربٌة ايِف ٌَ وْري ِف  ٌَنيَ َغ ُة يرلَّذِف  رْلغُةْ َقاَنيإِفنَّ
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ورستِفَقامٍتي
يذُة ٌزٌة ي*َوّ ُةيَوزِف يَوالَي ًِف يرألَْ ضِف ي ًِف ءٌة ًْ لِفيَم ٌْ ْيَغَىيَولَ ٌَ يّ َيالَي إِفنَّ

َماءِفي (.5-1) كيوم رني(رل َّ  

حٌمِفي يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:يييي  مِف  

يالَي) يَق ئِفَماًي ِفاْلقِفْ طِف ْلمِف ْولُةوْريرْلعِف
يَوأُة َويَورْلَمبلَئِفَ ةُة يالَيإِفلَـَليإِفالَّيهُة لُة َديّ ُةيأَسَّ َممِف

ٌمُةي يرْلَل ِف ٌزُة َويرْلَعزِف (.18) كيوم رنيي(إِفلَـَليإِفالَّيهُة  

يي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
يرل لٌمِفي*يأووذُة ي ِفيرل لمانِف *:ييييي  مِف  

ي) ْنيَتَماءُة مَّ ْلَكيمِف يرْلمُة رُة يَوَتسزِف ْلَكيَمْنيَتَماءُة يتُةْؤتِفًيرْلمُة ْلكِف يَمالِفَكيرْلمُة قكْيرللَّممَّ

ي ءٍت ًْ كِّيَم َكيَولََىي ُة يإِفسَّ ٌْ ُة َكيرْلَي دِف ٌَ ي ِف كُّيَمْنيَتَماءُة يَوتُةذِف يَمْنيَتَماءُة زُّ َوتُةعِف

ٌ ٌةي َني*َقدِف يمِف ًَّ يرْلَل الُة يَوتُةْي ِف كِف ٌْ يرللَّ َماَ ي ًِف يرلسَّ يَوتُةولِفجُة َما ِف يرْلسَّ كَي ًِف ٌْ يرللَّ تُةولِفجُة

يلِفَ ابٍتي ٌْ ِف ي ِفَغ يَمْنيَتَماءُة اُة يَوَتْ زُة ًِّ َنيرْلَل َييمِف ٌَّ يرلََم الُة يَوتُةْي ِف ٌِّيِف ي*رْلَم يِفذِف تَّ ٌَ ي الَّ

َسي ٌْ كْيَذلِفَكيَ لَ ْغعِف ٌَّ سِفٌَنيَوَمْني ْؤمِف يرْلمُة ونِف نيدُة ٌَ َءيمِف ٌَنيأَْولِف سُةوَنيرْلَ ا ِف ِف ْؤمِف رْلمُة

يوإِفلَىي ِفي مُةي ُةيَسْغَ لُة ٌُةَلذِّ ُة ُة سمُةميتُةَقاًديَو قُةوْريمِف يأَْنيَتتَّ يإِفآلَّ ءٍت ًْ يَم َني ِفي ًِف مِف

ٌ ُةي (.28-26) كيوم رني(رْلَمصِف  

ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ ي*:يييي  مِف  

يرْ َتَو ي) يثُةمَّ امٍت ٌَّ
ةِفيأَ تَّ ي ِف يَورألَْ َضي ًِف َماَوريِف ييَيلََايرل َّ مُةيّ ُةيرلَّذِف يَ  َّ ُة إِفنَّ

ْمَسيَورْلَقَمَ ي يَلثِفًٌثايَورلمَّ ْطلُة ُةلُة ٌَ َماَ ي كَيرلسَّ ٌْ ًيرللَّ ٌُةْغمِف ي َولَىيرْلَعْ شِف

ي يَتَ اَ َكيّ ُةيَ بُّ يَورألَْم ُة يرْلَيْلاُة هِفيأاَلَيلَلُة ي ِفأَْم ِف َ ريٍت َ يَّ وَميمُة َورلسُّحُة

ٌنَي ٌنَي*رْلَعالَمِف ْعَتدِف يرْلمُة ٌُةلِفبُّ يالَي لُة ًةيإِفسَّ ٌَ ْغ ًوايَويُة ْميَتَض ُّ وْريَ  َّ ُة وْري*رْدوُة دُة َوالَيتُةْغ ِف

ي ٌبٌة يَ ْلَمَييّ ِفيَق ِف وهُةيَيْوً ايَوَطَمًعايإِفنَّ يَ ْعَديإِفْصبلَلِفَمايَورْدوُة يرألَْ ضِف  ًِف

سِفٌنَي ْل ِف َنيرْلمُة (.56-54)يرألو رفي(مِّ  

 



ي راٍتي رقً    ييييييييييييييييييييي 25  ِفًي كِّي ٌيٍت   أ وي اطمَةيرل َّ
 

ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:ي  مِف

وَ ي) دُة يصُة ٌَْمفِف ْميَو مِف ٌْ ْميَولَ ْ  ُة ْسصُة ٌَ ْميَو هِف ٌُةْيزِف ْميَو ٌ ُة دِف ٌْ
ُةي ِفأَ
ْ مُةمُةي َّ ٌُةَعذِّ ْمي قاتِفلُةوهُة

سِفٌنَي ْؤمِف يمُة (.14)رلتو ةيي(َقْومٍت  

ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:ييي  مِف  

ي) و ِف دُة يرلصُّ يلِفماي ًِف غاءٌة ْميَومِف ْنيَ  ِّ ُة يمِف
َظةٌة ْميَمْووِف يَقْديحاَءْت ُة َمايرلسَّاسُة ٌُّ ٌأَ

سِفٌنَي ْؤمِف يلِفْلمُة دً يَوَ ْلَمةٌة َوي*َوهُة وريهُة ْغَ لُة ٌَ ِفيَو ِفَ ْلَمتِفلِفيَ  ِفذلِفَكيَ ْل
ي َّ قُةكْي ِفَغْضكِف

ونَي ْحَمعُة ٌَ اي مَّ يمِف ٌْ ٌة (.57)يٌوسسي(َي  

يي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:ييييي  مِف  

وسِفَماي) ْني ُةطُة يمِف الُة ْي ُة ٌَ لُةبًلي يذُة ًي ُة ُةكَيَ  ِّكِف يَ اْ لُة ِف َم ريِف كِّيرلثَّ ْني ُة يمِف لًِف ي ُة ثُةمَّ

ي ًةيلِفَقْومٍت ٌَ يذلِفَكيآَل ي ًِف يإِفنَّ يلِفلسَّاسِف غاءٌة لِفيمِف ي ٌِف يأَْلورسُةلُة ْيَتلِففٌة يمُة َم ربٌة

ونَي َتَغ َّ ُة (.69)رلسلكيي(ٌَ  

ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:يي  مِف  

ٌَني) الِفمِف يرلظَّ ٌدُة زِف ٌَ سِفٌَنيَواَلي ْؤمِف يلِفْلمُة
يَوَ ْلَمةٌة غاءٌة َويمِف يمايهُة َنيرْلقُةْ  نِف كُةيمِف َوسُةَسزِّ

(.82)رإل  رءيي(إِفالَّيَي اً ر  

ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*أووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:ي  مِف

ونَي) َساياَليتُةْ َحعُة ٌْ ْميإِفلَ ْميَوَ ًثايَوأَسَّ ُة َمايَيلَْقَسا ُة ْ تُةْميأَسَّ ي*أََ َل ِف ُةيرْلَملِفكُة
َ َتَعالَىي َّ

ٌمِفي يرْلَ  ِف يرْلَعْ شِف َويَ بُّ يهُة ياَليإِفلََليإِفالَّ ِفيإِفلًَماي َيَ ياَلي*رْلَلاُّ
يَمَمي َّ ْدرُة ٌَ َوَمني

ونَي يرْلَ ا ِف ُة ٌُةْغلِفحُة ياَلي لُة لِفيإِفسَّ سَديَ  ِّ يوِف َمايلِفَ ا ُةلُة ي ِفلِفيَ إِفسَّ ي* ُةْ َهاَنيلَلُة بِّ َوقُةكي َّ

ٌنَي رلِفمِف رل َّ ٌْ ُة (.118-155)يرلمؤمسوني(رْ غِفْ يَورْ َلْميَوأَسَييَي  

 



ي راٍتي رقً    ييييييييييييييييييييي 26  ِفًي كِّي ٌيٍت   أ وي اطمَةيرل َّ
 

ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:  مِف  

يي) ٌنِف ْمدِف ٌَ ييَيلََقسِفًيَ ْمَوي ي*يرلذِف نِف ْ قٌِف ٌَ سِفًيَو مُة ٌُةْطعِف َوي ييهُة َوإِفَذري*يورلذِف

نِفي يَ مُةَويٌِفْمغٌِف ْضيُة (.80-78)يرلمع رء(يَم ِف  

حٌمِفي يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفيي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:  مِف  

ي) ْصَ احٌة َمايمِف ْمَ ادٍتي ٌِف هِفيَ مِف يَمَثكُةيسُةو ِف يَورألَْ ضِف َماَوريِف يرل َّ *ي ُةيسُةو ُة

َحاَحةٍتي يزُة ي ًِف ْصَ احُة ْنيَمَحَ دٍتي*يرلمِف يمِف ٌُةوَقدُة ي يٌة يد ِّ َمايَ ْوَ بٌة يَ أَسَّ َحاَحةُة رلزُّ

يَولَْويلَْمي ًءُة ٌُةضِف تُةَماي ٌْ يَز َ ادُة ٌَ ةٍتي ٌَّ ةٍتيَواَليَ ْ  ِف ٌَّ تُةوَسةٍتياَليَمْ قِف ٌْ َ اَ َ ةٍتيَز مُة

ي يَسا ٌة ي*يَتْمَ ْ لُة َماءُة ٌَ هِفيَمْني ْمدِفيي ُةيلِفسُةو ِف ٌَ ي يَولَىيسُةو ٍت ي ُةي*يسُةو ٌة بُة ٌَْض ِف َو

ي مٍتي*يرألَْمَثاكَيلِفلسَّاسِف يَولٌِف كِّيَمًءٍت (.ي35)رلسو ي.ي(و ُةي ِف ُة  

ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*أووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:ي  مِف

يَصًغّا) ا َّايِف يَزْحً ر*َورلصَّ رحِفَ ريِف ْ ً ر*َ الزَّ يذِف ايِف ٌَ الِف ْمي*َ التَّ يإِفلََم ُة إِفنَّ

اِفي*لََورلِفدٌةي يرْلَمَما ِف َسمُةَمايَوَ بُّ ٌْ يَوَمايَ  يَورأْلَْ ضِف َماَوريِف يرل َّ اي*َ بُّ سَّ ٌَّ ايَز إِفسَّ

بِفي ٌَسةٍتيرْلَ َور ِف اي ِفزِف ٌَ ْس َماءيرلدُّ دٍتي*رل َّ ا ِف يمَّ َطانٍت ٌْ كِّيَم ني ُة وَني*َولِفْغًظايمِّ ْ َمعُة ٌَ اَلي

كِّيَحاسِفبٍتي ْني ُة ٌُةْقَذ ُةوَنيمِف ي*إِفلَىيرلَملَ ِفيرألَْوبَليَو وً ريَولَمُةْميَوَذربٌة لُة دُة

بٌةي رصِف يَثاقِفبٌةي*وَّ َمابٌة يمِف َفيرلَيْطَغَةيَ أَْتَ َعلُة يَمْنيَيطِف ا ايي(يإالَّ (.10-1)رلّصً  

ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:  مِف  

يۗي) ًٌّ يَوَوَ  ِف ًٌّ يۖيأَأَْوَحمِف اتُةلُة ٌَ لَْيي  ايلََّقالُةوريلَْواَلي ُةصِّ ًٌّ َولَْويَحَعْلَساهُةيقُةْ  ًسايأَْوَحمِف

ي ْميَوْق ٌة ي َذرسِفمِف سُةوَني ًِف ٌُةْؤمِف ٌَنياَلي يۖيَورلَّذِف َغاءٌة ًد يَومِف ٌَني َمسُةوريهُة َويلِفلَّذِف قُةكْيهُة

ٌدٍتي يَ عِف َ انٍت نيمَّ ٌُةَساَدْوَنيمِف ئِفَكي
ْميَوًمىيۚيأُةولََٰ مِف ٌْ َويَولَ (.43)ي صليي(َوهُة  

 

 



ي راٍتي رقً    ييييييييييييييييييييي 27  ِفًي كِّي ٌيٍت   أ وي اطمَةيرل َّ
 

ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:  مِف  

َقبلنِفي) َمايرلثَّ ٌُّ ْميأَ يلَ ُة َ انِفي*َ َسْغ ُة ُة َمايتُةَ ذِّ يَ  ِّ ُة ي الءِف ي*َ  ِفأَيِّ ايَمْعَمَ يرْلحِفنِّ ٌَ

وري يَ اسغُةذُة يَورألَْ ضِف َماَوريِف يرل َّ ْنيأَْقَطا ِف وريمِف يرْ َتَطْعتُةْميأَنيَتسغُةذُة يإِفنِف َورإلِفسسِف

ْلَطانٍتي وَنيإِفالَّي ِف ُة َ انِفي*اليَتسغُةذُة َمايتُةَ ذِّ يَ  ِّ ُة ي الءِف َمايمُةَورظٌةي*َ  ِفأَيِّ ٌْ ُة ٌُةْ َ كُةيَولَ  

َ رنِفي يَ بليَتسَتصِف يَوسُةَلاسٌة ا ٍت نيسَّ َ انِفي*يمِّ َمايتُةَ ذِّ يَ  ِّ ُة ي الءِف ي*َ  ِفأَيِّ َ إِفَذريرسَمقَّيِف

َهانِفي يَ َ اَسْييَوْ َدًديَ الدِّ َماءُة َ انِفي*رل َّ َمايتُةَ ذِّ يَ  ِّ ُة ي الءِف ياَلي*يَ  ِفأَيِّ ْوَمئِفذٍت ٌَ  َ

اَليَحانٌةي يوَّ ُةيَوْنيَذْس ِفلِفيإِفْسسٌة َ انِفي*ٌُةْ أَك َمايتُةَ ذِّ يَ  ِف ُة ي اَلءِف ي*َ  ِفأَيِّ ٌُةْعَ فُة

ًيَورألَْقَدرمِفي َورصِف ي ِفالسَّ
ٌُةْؤَيذُة ْمي ُة ٌَماهُة مُةوَني ِف ِف ْح ِف (.41-31)رل لمني(يرلمُة  

ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:  مِف  

ْعَسايقُةْ  ًَساي) ايَ مِف يَ َقالُةوريإِفسَّ َنيرْلحِفنِّ يمِف يرْ َتَمَميَسَغ ٌة لُة يأَسَّ ًَّ يإِفلَ ًَ قُةكْيأُةولِف

َسايأََلًدر*َوَحً ا َكي ِفَ  ِّ اي ِفلِفيَولَْنيسُةْم ِف يَ  ََمسَّ ْمدِف ييإِفلَىيرل ُّ ْمدِف ي*ٌَ يَتَعالَىيَحدُّ لُة َوأَسَّ

َ ًةيَواَليَولًَدر َيَذيَصالِف َسايَمايرتَّ مُةَسايَولَىي ِفي*َ  ِّ قُةوكُةيَ غٌِف ٌَ يَ اَني لُة وأسَّ

ً ا*َمَطًطا يَولَىي ِفيَ ذِف يَورلحِفنُّ ايأَْنيلَْنيَتقُةوكَيرإلِفْسسُة ايَظَسسَّ يَ اَني*َوأَسَّ لُة َوأَسَّ

ْميَ َهًقا وهُة يَ َزردُة ْنيرلحِفنِّ يمِف َحاكٍت وَني ِف ِف وذُة عُة ٌَ ي َنيرإلِفْسسِف َحاكٌةيمِف مُةْميَظسُّوري* ِف َوأَسَّ

ْ َعَثي ُةيأََلًدر ٌَّ لِفَئْيي*َ َمايَظَسْستُةْميأَْنيلَْني َماَءيَ َوَحْدَساَهايمُة ايلََمْ َسايرل َّ َوأَسَّ

ًٌدريَومُةمُةً ا يرآلَني*َلَ ً ايَمدِف مِف ْ َتمِف ٌَّ ،َ َمْني ْممِف َديلِفل َّ يَمَقاوِف دُة ايَسْقعُة سَّ اي ُة َوأَسَّ

َماً ايَ َصًدر يمِف حِفْديلَلُة (.9-1)يرلحني(ٌَ  

حٌمِفي يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:  مِف  

ِفي) ةِفي َّ ٌَ ْنيَيْم ًوايمِّ َتَصدِّ ًعايمُّ يَيامِف َتلُة ٌْ يلََّ أَ لَْويأَسَزْلَسايَهَذريرْلقُةْ  َنيَولَىيَحَ كٍت

ونَي َتَغ َّ ُة ٌَ يلََعلَّمُةْمي ي*َوتِفْلَكيرأْلَْمَثاكُةيَسْض ِف ُةَمايلِفلسَّاسِف يياَليإِفلََليإِفالَّ ُةيرلَّذِف
َوي َّ هُة

لِفٌمُةي يرل َّ ْلَمنُة َويرل َّ َماَددِفيهُة يَورلمَّ بِف ٌْ َويَوالِفمُةيرْلَغ ي*هُة يياَليإِفلََليإِفالَّ ُةيرلَّذِف
َوي َّ هُة



ي راٍتي رقً    ييييييييييييييييييييي 28  ِفًي كِّي ٌيٍت   أ وي اطمَةيرل َّ
 

ي َتَ  ِّ ُة يرْلمُة ا ُة يرْلَح َّ ٌزُة يرْلَعزِف نُة مِف ٌْ َم يرْلمُة نُة ْؤمِف بَلمُةيرْلمُة يرل َّ وسُة يرْلقُةدُّ َويرْلَملِفكُة هُة

ٌُةْم ِف ُةونَي اي ِفيَومَّ
ْ َلاَني َّ يرأْلَْ َماءُةي* ُة يلَلُة يرْلمُةَصوِّ ُة يرْلَ ا ِف ُة ُةيرْلَيالِفاُة

َوي َّ هُة  

ٌمُةي يرْلَل ِف ٌزُة َويرْلَعزِف يَوهُة يَورأْلَْ ضِف َماَوريِف يرل َّ يَماي ًِف يلَلُة ٌُةَ  ِّحُة ْ َسىي ي(رْللُة

(.24-21)رللم ي  

ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:  مِف  

ٌ ٍتي) يَقدِف كِّيَمًءٍت يَوْهَويَولَىي ُة ْلكُة هِفيرلمُة دِف ٌَ يي ِف ييَيلََايرلَمْوَيي*يَتَ اَ َكيرلذِف رلذِف

ي يرلَغغُةو ُة ٌزُة يَوَمبلًيوْهَويرلَعزِف يأَْلَ نُة مِف ٌِّ ُة
ْميأَ ْ لُةَو ُة ٌَ اَديلِف ٌَ ييَيلَاَي*ورلَل يرلَّذِف  

ي يَ اْ حِفمِف يٍت نيَتَغاوُة يمِف ْلَمنِف يرل َّ يَيْلاِف ايَتَ  ي ًِف َ اًقايمَّ يطِف َ ْ َميَ َماَوريٍت

و ٍتي ني ُةطُة يي*رْلَ َصَ يَهكْيَتَ  يمِف َكيرْلَ َص ُة ٌْ سَقلِفْبيإِفلَ ٌَ ي نِف ٌْ َت يرْلَ َصَ يَ  َّ يرْ حِفمِف مَّ
ثُة

ٌ ٌةي أًيَوْهَويَل ِف وًماي*َيا ِف حُة اي ِفَمَصا ِفٌَحيَوَحَعْلَساَهاي ُة ٌَ ْس َماَءيرلدُّ ايرل َّ سَّ ٌَّ ولقديز

ي ٌ ِف عِف يَوأَْوَتْدَسايلُةمُةْميَوَذرَبيرل َّ ٌنِف اطِف ٌَ ي*يلِفلمَّ ْميَوَذربُة مِف وري ِفَ  ِّ ٌَنيَ َغ ُة َولِفلَّذِف

ي ٌ ِف َميَو ِفْئَسيرلَمصِف ي*يَحَمسَّ يَتغُةو ُة ًَ ًٌقايَوهِف وريلََمايَممِف عُة َمايَ مِف *يإَذريأُةْلقُةوري ٌِف

ي ٌ ٌة ْميَسذِف أْتِف ُة ٌَ يَ أَلَمُةْميَيَزَستُةَمايأَلَْمي َمايَ والٌة ي ٌِف ًَ لََّمايأُةلقِف ي ُة َنيرلَغٌظِف يمِف زُة ٌَّ يَتَم َتَ ادُة

يإِفْنيأَْستُةْمي*ي ْنيَمًءٍت كَي ُةيمِف ْ َسايَوقُةْلَسايَمايَسزَّ يَ َ ذَّ ٌ ٌة َقالُةوريَ لَىيَقْديَح َءَسايَسذِف

ي يَ  ِفٌ ٍت يَضبَلكٍت ي ًِف ي*يإٍتالَّ يأَْصَلابِف اي ًِف سَّ يأَْويَسْعقِفكُةيَماي ُة ايَسْ َممُة سَّ َوَقالُةوريلَْوي ُة

ي ٌ ِف عِف ٌ ِفي*يرل َّ عِف يرل َّ َْصَلابِف ْلًقايألِف ْميَ  ُة (.5-2)رلملك(َ اْوَتَ  ُةوري ِفَذْس ِفمِف  

ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:  مِف  

ْ َ ي) وريرلذِّ عُة ايَ مِف ْميلَمَّ هِف ٌُةْزلِفقُةوَسَكي ِفأَْ َصا ِف وريلَ ٌَنيَ َغ ُة يرلَّذِف َ ادُة ٌَ َوإِفني

يلََمْحسُةونٌةي لُة قُةولُةوَنيإِفسَّ ٌَ ٌنَي*َو يلِّْلَعالَمِف ْ  ٌة يذِف َويإِفالَّ (.52-51)يرلقلمي(َوَمايهُة  

ريٍتي3)ي .(يم َّ  

 



ي راٍتي رقً    ييييييييييييييييييييي 29  ِفًي كِّي ٌيٍت   أ وي اطمَةيرل َّ
 

ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:  مِف  

ٌَمي) َساي كَيإِفْ َ رهِف ٌْ نيَ ْضلِفلِفيۖيَ َقْدي َت ُةيمِف
مُةي َّ اَسيَولَىيَماي َتاهُة وَنيرلسَّ دُة ْل ُة ٌَ أَْمي

ًٌما ْلً ايَوظِف ميمُّ َساهُة ٌْ َتاَبيَورْللِفْ َمَةيَو َت ريٍتي3(ي)ي54)رلس اءيي.(رْل ِف .(يم َّ  

ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:  مِف  

ْني) يَمايلََمايمِف يرأْلَْ ضِف ْنيَ ْواِف ْييمِف َوَمَثكُةيَ لِفَمةٍتيَي ِفٌَثةٍتيَ َمَحَ دٍتيَي ِفٌَثةٍتيرْحتُةثَّ

(.26)يإ  رهٌمي(َق ر ٍتي  

حٌمِفي يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*أووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:  مِف  

غُةَمايَ  ًِّيَسْ غاًي) س ِف ٌَ يَ قُةكْي يرْلحِفَ اكِف ْ َئلُةوَسَكيَونِف ٌَ َهايَقاًوايَصْغَصًغا*َو َذ ُة ٌَ *يَ 

َوًحايَواَليأَْمًتا َمايوِف (.107-105)يطلي(اَليَتَ  ي ٌِف  

ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*أووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:ي  مِف  

ي) يَماي ًِف يَواَليَسْومٌةيلَلُة َسةٌة هُةي ِف ذُة ٌُّومُةياَليَتأْيُة يرلَق ًُّ َويرلَل يهُة  ُةياَليإِفلََليإِفالَّ

ْعلَمُةيَماي ٌَ ي ي ِفإِفْذسِفلِف ْسَدهُةيإِفالَّ يوِف ْمَغمُة ٌَ يي يَمْنيَذريرلذِف يرألَْ ضِف يَوَماي ًِف َماَوريِف رل َّ

ي ِفَمايَماءَي لِفيإِفالَّ ْلمِف ْنيوِف يمِف وَني ِفَمًءٍت ٌُةلِفٌطُة ْميَوَمايَيْلَغمُةْميَواَلي ٌمِف دِف ٌْ َنيأَ ٌْ  َ 

ي ًُّ مُةَمايَوْهَويرلَعلِف هُةيلِفْغظُة دُة ؤُة ٌَ يَواَلي يَورألَْ ضِف َماَوريِف يرل َّ ٌُّلُة ْ  ِف َمي ُة َو ِف

ٌمُةي ريٍتي3ي.)ي(رلَعظِف .(ييم َّ  

ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف لٌمِفي*أووًذي اهللِفيمَنيرلمَّ يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:ي  مِف  

ْلَزرلََماي) يزِف لَةِفيرألَْ ضُة يأَْثَقالََماي*يإََذريًزْلزِف يرألَْ ضُة َوَقاكَي*يَوأَْيَ َحيِف

يَمالََماي يأَْيَ اَ َهاي*يرإلِفْسَ انُة ثُة يتُةَلدِّ ْوَمئِفذٍت َكيأَْوَلىيلََماي*يٌَ يَ  َّ ْوَمئِفذٍتي*ي ِفأَنَّ ٌَ  



ي راٍتي رقً    ييييييييييييييييييييي 30  ِفًي كِّي ٌيٍت   أ وي اطمَةيرل َّ
 

ٌُةَ ْوريأَْوَمالَمُةْمي يأَْمَتاًتايلِف يرلسَّاسُة ْصدُة ُة َ هُةي*يٌَ ٌَ ً ري ٌْ دٍتيَي ْثَقاكَيَذ َّ ْعَمكْيمِف ٌَ َ َمْني

َ هُةي*ي ٌَ ري دٍتيَمّ ً ْثَقاكَيَذ َّ ْعَمكْيمِف ٌَ ريٍتي3ي).َوَمْني .(يم َّ  

ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*أووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:ي  مِف  

وَني) َمايرلَ ا ِف ُة ٌُّ ٌَ يأَ وَني*يقُةكْي يَمايَتْع ُةدُة ي*ياَليأَْو ُةدُة وَنيَم يأَْو ُةدُة َوآَليأَْستُةْميَوا ِفدُة

ايَوَ ْدتُةْمي*ي يمَّ ي*يَوآَليأََسايَوا ِفدٌة وَنيَم يأَْو ُةدُة ي*يَوآَليأَْستُةْميَوا ِفدُة ًَ ْميَولِف ٌسُة ُة ْميدِف لَ ُة

ٌنِفي ي3.)ي(دِف ريٍت .(يم َّ  

ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*أووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:ي  مِف  

ي) َوي ُةيأََلدٌة ي*يقُةكْيهُة َمدُة لِفْدي*ي ُةيرلصَّ ٌَ ٌُةولَْدي*يلَْمي غُةًؤري*يَولَْمي ي ُة ْنيلَلُة ٌَ ُة َولَْمي

ي3.)ي(أََلدٌةي ريٍت .(ييم َّ  

ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*أووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:ي  مِف  

ي) يرلَغلَاِف ي ِفَ بِّ وذُة يَمايَيلََاي*يقُةكْيأَوُة َنيَم ِّ يإِفَذريَوَقَبي*يمِف اِف يَ ا ِف ْنيَم ِّ َومِف

ي*ي َقدِف يرلعُة ي ًِف غَّاَثايِف يرلسَّ ْنيَم ِّ يإِفَذريَلَ دَي*يَومِف دٍت يَلا ِف ْنيَم ِّ ريٍتي3)ي(َومِف .(يم َّ  

حٌمي لٌم*أووذي اهلليمنيرلمٌَّطانيرل َّ لمانيرل َّ *:ي  مي يرل َّ  

ي) يرلسَّاسِف ي ِفَ بِّ وذُة ي*يقُةكْيأَوُة يرلسَّاسِف ي*يَملِفكِف ي*يإِفلَلِفيرلسَّاسِف يرلَوْ َورسِف ْنيَم ِّ مِف

ي ي*يرلَيسَّاسِف يرلسَّاسِف و ِف دُة يصُة ي ًِف سُة ٌُةَوْ وِف يي ةِفيَورلسَّاسِفي*يرلذِف َنيرلحِفسَّ .(مِف  

ريٍتي3)ي .(يم َّ  

 

 

 



ي راٍتي رقً    ييييييييييييييييييييي 31  ِفًي كِّي ٌيٍت   أ وي اطمَةيرل َّ
 

يورلعٌنِفي* يرلل دِف ةِفيضدَّ سَّ يمَنيرل ُّ *أدوٌةٌة  

ي لطاسكَي* يوحمَكيووظٌمِف ًيلحبلكِف ي َمايٌس غِف يلَكيرللمدُة .ٌاي بِّ  

ي َمايصلٌََّييولَىير  رهٌَميوولَىي دٍت يملمَّ يوولَىي كِف دٍت يرللَّمميصكِّيولَىيملمَّ

ي َماي دٍت يملمَّ يوولَىي كِف دٍت يو ا ْكيولَىيملمَّ يمحٌدٌة َكيلمٌدٌة ير  رهٌَميإسَّ  كِف

يمحٌدٌةي َكيلمٌدٌة يرلعالمٌَنيإسَّ ير  رهٌَمي ًِف . ا  َييولَىير  رهٌَميوولَىي كِف  

يو ادهِفيومْني يمْني ض لِفيووقا لِفيوم ِّ ايِف امَّ ي ِفيرلتَّ ي  لمايِف أووذُة

يوأْنيٌلض ونَي ٌاطٌنِف يرلمَّ ريٍتي3).يهمزريِف ي.(يم َّ

يمْنيهمزهِفيوسغيلِفي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف يمَنيرلمَّ يرلعلٌمِف مٌمِف ي اهللِفيرل َّ
ييأووذُة

ريٍتي3ي).يويسغثلِفي ي.(يم َّ

ي ِفي ي  لمايِف ايِفييأووذُة امَّ مةٍتيرلتَّ يالَّ يوهاّمةٍتيو كِّيوٌنٍت .ييمْني كِّيمٌطانٍت

ريٍتي3) ي.(يم َّ

يماييلاَي يمْنيم ِّ ي ِفيرلتاّمايِف ي  لمايِف ريٍتي3ي.)يأووذُة ي.(يم َّ

ي ٌطانِف يمَنيرلمَّ يو لطاسلِفيرلقدٌمِف يو وحلِفيرل  ٌمِف ي اهللِفيرلعظٌمِف
أووذُة

حٌمِفي ي.رل َّ

؛ي يوألاذ ُة يمايأحدُة ي اهللِفيوقد تلِفيمْنيم ِّ .ي(يم ريٍتي7)أووذُة

ي يو ادهِفيومْنيم ِّ يمْني ض لِفيووقا لِفيوم ِّ يرلعظٌمِف ًِّ ي اهللِفيرلعل
أووذُة

ي يوم  ٍّ ي كِّيمعلنٍت يومْنيم ِّ يورلحنِّ يرإلسسِف إ لٌَسيوحسودهِفيومْنيمٌاطٌنِف

ي ي السَّما ِف يمايٌظم ُة يومْنيم ِّ ي السَّما ِف يوٌ منُة ي اللٌَّكِف يمايٌظم ُة ومْنيم ِّ

ي ٌَما يمايٌع الُة يومْنيم ِّ ماءِف يمايٌسزكُةيمنيرل َّ يومْنيم ِّ ي اللٌَّكِف ي.وٌ منُة



ي راٍتي رقً    ييييييييييييييييييييي 32  ِفًي كِّي ٌيٍت   أ وي اطمَةيرل َّ
 

ي دٍت يوس ٌَكيملمَّ يماير تعاَذي َكيمسلُةيو دكُة ي َكيمْنيم ِّ رللَّمميإسًِّيأووذُة

ٌَُّكي يماي ألَكيمسلُةيو دَكيوس  صلَّىي ُةيولٌلِفيو لََّميوأ ألَكيمْنييٌ ِف

يواَليلوكَي يوولٌَكيرل بل ُة يصلَّىي ُةيولٌلِفيو لََّميوأسَييورلم تعانُة دٍت ملمَّ

يرلعظٌمِفي ًِّ ي اهللِفيرلعل َديإالَّ ي.واَليقوَّ

ي يإَذريوقَبيومْنيم ِّ ي ا اٍت يماييلَايومْنيم ِّ يمْنيم ِّ يرلغلاِف ي  بِّ أووذُة

يإَذري يلا دٍت يإَذريل َد،يومْنيم ِّ يلا دٍت يومْنيم ِّ يرلعقدِف ي ًِف غَّاثايِف رلسَّ

يإذريل دَي يلا دٍت ريٍتي3).يل َد،يومْنيم ِّ ي.(يم َّ

لٌمِفي يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي.  مِف

ي ِفي ي ِف،ي  مِف ي ِف،ي  مِف ي.  مِف

ي ِفيو ُةيأ   ٌةي ي.  مِف

ي ماءِف يرل َّ يواَلي ًِف يرأل ضِف ي ًِف يمَمير ملِفيمًءٌة يياليٌض ُّ ي ِفيرلذِف   مِف

يرلعلٌمُةي مٌمُة ريٍتي3ي)وهَويرل َّ .ي(يم َّ

ي يلا دٍت يأْويوٌنِف ي كِّيسغسٍت يٌؤذٌَك،يمْنيم ِّ ي ِفيأ قٌَك،يمْني كِّيمًءٍت   مِف

ي ِفيأ قٌكَي ريٍتي3ي) ُةيٌمغٌَك،ي  مِف .ي(يم َّ

ي يإَذريل َد،يوم ِّ يلا دٍت يٌمغٌَك،يومْنيم ِّ ي ِفيٌْ  ٌَك،يومْني كِّيدرءٍت   مِف

ييوٌنٍتي ي ِفي، كيذِف ريٍتي3)ي  مِف ي.(يم َّ

َسايي ي  ِّ ي عضَسايٌمَغىي قٌمَساي إذنِف يأ ضَساي  ٌاِف ي ِفيت  ةُة ي  مِف

ريٍتي3) يأْويولَىيسغ لِفي.ي)ي(يم َّ يولَىيرلم ٌضِف ي(.وٌسغثُة

ي يأسَييرأللدُة يياَليإلَليإالَّ َكيأسَيي ُةيرلذِف يأسَّ رللَّمميإسًِّيأ ألَكي أسًِّيأممدُة

ي غًؤريألدٌةي ييلْميٌلْديولْميٌولْديولْميٌ ْنيللُة يرلذِف مدُة ي.رلصَّ
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ياَليمغاَءيرللَّممي ا ًِف يأسَييرلمَّ ،يورمفِف يرلسَّاسِف يرل أَسي بَّ يإالَّيأذهبِف

ي ي. قًمامغاؤَكيمغاًءياَليٌغاد ُة

يمغاؤَكي ياَليمغاَءيإالَّ ا ًِف يأسَييرلمَّ ،يورمفِف يرلسَّاسِف يرل أَسي بَّ أذهبِف

ي قماًي ريٍتي3ي).مغاًءياَليٌغاد ُة ي(يم َّ

يأْنيٌمغٌَك؛ي يرلعظٌمِف يرلع شِف ي بَّ ريٍتي7)أ أكُةي َيرلعظٌمِف .ي(يم َّ

يو  دَهايووص َما يرلعٌنِف ريٍتي3)رللَّممي ا ْكيولٌلِفيورذهْبيوسلُةيل َّ ي.(يم َّ

ي وحِف يمَنيرل ُّ ،يرللَّمميرص ْفي كَّيدرءٍت يول دٍت رللَّمميري اْلي كَّيوٌنٍت

ريٍتي3).يورلح دِفي ي(يم َّ

يررللَّممي يي اْلي كَّيوٌنِف يأْويل ودٍت يديليْيودودٍت ي،يمْنيلٌثُة ي دَّ رللَّممَّ

ي،يرل صَ ييا ئاًيل ٌ رًي يو  دَهايووص َماررللَّممَّ يرلعٌنِف رللَّممي،يذهْبيل َّ

يورلل دِفير يررللَّممي،ي طكْيتأثٌَ يرلعٌنِف ةٍت،يي اْلي كَّيوٌنٍت ي اْلي كَّيررللَّمميالمَّ

يرك يدِف،يمآلَّيرلعٌونِف ةٍت،رللَّمميأي اْلي كَّيوٌنٍت ٌَّ يريرللَّمميقو ي اْلي كَّيوٌنٍت

يمعح ةٍتيضا دٍت،ي اْلي كَّيريرللَّمميدٍت،قدٌم يويوٌنٍت يمتعحِّ ةٍتي كَّيوٌنٍت

يتعحَّ ْييريرللَّمميضا دٍت، ٌسةِفيي اْلي كَّيوٌنٍت ييأوح ْييوتعحَّ يْيو الزِّ

ْي،ي يسظ ْييوررللَّمميوأض َّ زْييري اْلي كَّيوٌنٍت سْييو  َّ  تل سْييوتمعَّ

ْي،ي يسظ ْييوأم ضْييوأهل ْييوأض َّ يدٍتي كَّيسظ ورللَّمميأي اْلي كَّيوٌنٍت

.ييت  َّ ْييوماي  َّ يْي

يلا دررللَّممي يدٍتيلاقدأْوييدٍتيي اْلي كَّيوٌنٍت يم غضةٍتييي ٌثةٍتييو كَّيسغسٍت يلزوركِف

يتمسيْي عمِف ي،يرلسِّ يررللَّممَّ ةٍتيي اْلي كَّيوٌنٍت ٌَّ يلا قو ذهْبيررللَّمميدٍت،ييأْويوٌنٍت

يريرللَّممي،ل ر َديرلعٌنِفي يوس دٍت يوم ضٍت يوتعبٍت ذهْبيمايلكَّي   َمايمْنيألمٍت

يو د ِف يرلصَّ ي ًِف م ِفيأوضٌاٍت يرلظَّ ي ًِف وحِفيريرللَّممي،لمٍت ي ال ُّ ي طكْيأثَ ي كَّيوٌنٍت
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ي  ٌ ررللَّممي،يمتزحيْير يريرللَّممي،يممليْيمًءٍتييل كِّيدٍتيي اْلي كَّيوٌنٍت مفِف

يأْويلا دٍتي يوائنٍت يررللَّممي،يمْني كِّيوٌنِف يمْني كِّيوٌنٍت َفيرللا دُةيوُةيمفِف يصِف

اممِفي َما يرل َّ ا دِف،ي اْليريرللَّممي،يو سغسِف يرلضَّ  كَّيي اْليريرللَّممي كَّيرلعٌونِف

ا دِفيرآلتٌةِفيمَنييرلعٌونِفي يورألصدقاءِفيرلضَّ يورلمعا فِف ي اْليريرللَّممي،رألقا بِف

يررللَّممي،ييوأسغَسيرلحانِّيأوٌنِفي دٍتيي اْلي كَّيوٌنٍت يأْويضا َّ حاكِف مْنيرل ِّ

يأصا يْي يأْويرألطغاكِف يأصا ْييررللَّممي،يرلسِّ اءِف يرل ٌويِف ي ًِف ي اْلي كَّيوٌنٍت

يرل ٌيِفي يزٌسيِف يسظ ْييوَماي  َّ ْيي اي حَمايوري اْلي كَّيور تق ْييأْوي ًِف

يودودٍتي يو كَّيوٌنِف يوحانٍت يمْنيإسسٍت ادِف يرلل َّ .ييأوٌنِف

ا ٌَ يأٌوَبيمْنيوحعلِفيوألملِفييرللَّممي ايوٌَني،ي امَفيض َّ ر مْفيوسَّ

يطا ْيي اسغلقيْيي ا ْيي تغلغليْييحاءْييوًٌساي،رلسَّاظ ٌَنيورللا دٌنَي

ي اسقطعيْي ي ٌلِفيسا ٌة .يي الت قيْيي أصا َمايإوصا ٌة

ي يرلتِفًيساَمي َمايأصلابُة ايِف امَّ ي ِفيرلتَّ ي  لمايِف قٌمِفيرل مفِفيسعوذُة ي.يورل َّ

لٌمِفي يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي  مِف حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
يي.أووذُة

ي" كُة ٌُةْم ِف َمايَ  يَمَسامِف ْيي ًِف َتَو َّىيرأْلَْسغُةَسيلِفٌَنيَمْوتِفَمايَورلَّتِفًيلَْميَتمُة ٌَ ُةي
َّ 

َ ًمّى يمُة كُةيرأْلُةْيَ  يإِفلَىيأََحكٍت ٌُةْ  ِف َمايرْلَمْوَييَو ٌْ .يي"رلَّتِفًيَقَضىيَولَ

يرل َّ ٌسَةيولٌَسا يألاِف ي.رللَّممَّ

يي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي.  مِف

يأََمَسًةيسُةَعاً ا" يرْلَغمِّ ْنيَ ْعدِف ْميمِف ٌْ ُة يأَْسَزكَيَولَ .يي"ثُةمَّ

لٌمِفي يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ونَي:ي"  مِف ي ِفلِفيلََقادِف ُة ايَولَىيَذَهابٍت .يي"َوإِفسَّ

لٌمِفي يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ْمَتمُةونَي:ي"  مِف ٌَ َنيَماي ٌْ َسمُةْميَوَ  ٌْ .يي"َولِفٌكَيَ 
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لٌمِفي يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:ي"  مِف ْنيَ  ًِّيَ إِفَذريَحاَءيَوْودُة يمِف َقاكَيَهَذريَ ْلَمةٌة

يَ  ًِّيَلًقّا اَءيَوَ اَنيَوْودُة يَد َّ .يي"َ  ًِّيَحَعلَلُة

ي لٌمِف يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يَ َحَعْلَساهُةي"  مِف ْنيَوَمكٍت لُةوريمِف ْمَسايإِفلَىيَمايَومِف َوَقدِف

.يي"َهَ اًءيَمْسثُةوً ر

ي  ًِّرللَّمميأسَيي ليُة يأسَييولٌَكيتو َّ يوأسَييياَليإلَليإالَّ يرلعظٌمِف يرلع شِف  بُّ

ييمايماَءي ُةي اَنيوما ًِّ ي اهللِفيرلعل َديإالَّ لْميٌمأْيلْميٌ ْنياَليلوكَيواَليقوَّ

ي َيقْديألاَطي  كِّيمٌ ٍتيأيأولمُةي،رلعظٌمِفي يوأنَّ يقدٌ ٍت ي َيولَىي كِّيمًءِف نَّ

يي.ولماًي

ي ةٍتيأسَيي يذٌة ي كِّيدر َّ ًيومْنيم ِّ يسغ ِف ي َكيمْنيم ِّ رللَّمميإسًِّيأووذُة

يم تقٌمٍتي ي  ًِّيولَىيص رطٍت .يي ساصٌتَمايإنَّ

ي كَّيمً يورلمَّماددِفي بَّ يوالَميرلغٌبِف يورأل ضِف ماوريِف يرللَّممي اطَ يرل َّ ءٍت

يأ يأممدُة يوملٌ لُة ًيونَّ يسغ ِف ي َكيمْنيم ِّ يأسَييأووذُة يمْنيآَليإلَليإالَّ م ِّ

هُةيإلَىيم لمٍتي ًي وءرًيأْويأح َّ يوَمَ َ لِفيوأْنيأقت َفيولَىيسغ ِف ٌطانِف .يرلمَّ

ي يٌايمحٌَبيرلدواءِف يٌاي ر َميرل بلءِف غاءِف كَيرلمِّ يٌايمسزِّ رللَّمميٌايور َميرلعطاءِف

ي يو قمٍت أسزكْي لمًةيمْني لمتَكيومغاًءيمْنيمغائَكيولَىي كِّيم ضٍت

ي.و بلءٍتي

يواَليت لسِفًيإلَىي يمأسِفًي لَّلُة يأصلْحيلًِف ي  لمتَكيأ تغٌثُة ٌُّومِف يٌايق ًُّ يٌايل

ًيط  َةيوٌنٍتي ي.سغ ِف

ي يرلعظٌمِف يرلع شِف يوهَوي بُّ ليُة يهَويولٌلِفيتو َّ ي ُةياَليإلَليإالَّ ًَ يل  

ريٍتي7) ي.(يم َّ
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يأسَيييلقتسِفًيوأَسايو دَكيوأَسايولَىيومدَكي رللَّمميأسَيي  ًِّياَليإلَليإالَّ

يلَكي سعمتَكي يأ وءُة يَمايصسعيُة ي َكيمْنيم ِّ يأووذُة ووودَكيَماير تطعيُة

يأسيَي سوَبيإالَّ يرلذُّ ياَليٌغغ ُة لُة ي إسَّ ي ذس ِفًي ا غْ يلًِف يوأ وءُة ًَّ ي.ول

يإلٌلِفي ٌُّومُةيوأتوبُة يرلق ًُّ يرلل يهوَّ يياَليإلَليإالَّ يرلذِف ي َيرلعظٌمِف يأ تغغ ُة

ي.( بليوددٍتي)

ي يرلعظٌمِف ًِّ ي اهللِفيرلعل َديإالَّ ي)اَليلوكَيواَليقوَّ ي.( بليوددٍت

ي.( بليودد)يل  َساي ُةيوسعَميرلو ٌكُةي

ي اتلِفي َمايصلٌََّييولَىي كِف ٌَّ يوولَىيأزورحلِفيوذ  دٍت رللَّمميصكِّيولَىيملمَّ

ي ٌاتلِفي َماي ا  َييولَىي كِف يوولَىيأزورحلِفيوذ ِّ دٍت إ  رهٌَميو ا ْكيولَىيملمَّ

ايٌصغوَنيو بلمٌةي دِفيومَّ يرلعزَّ َكي بِّ ،ي  لاَني  ِّ يمحٌدٌة َكيلمٌدٌة إ  رهٌَميإسَّ

يرلَعلَمٌنَي يهللِفي بِّ ي.يولَىيرلم  لٌَنيورللمدُة

ي

ي قوكِفيي) يرلمصابُة يهَوي:ي"ويٌؤم ُة يياَليإلَليإالَّ يرلذِف ي َيرلعظٌمِف أ تغغ ُة

يإلٌلِفي ٌُّومُةيوأتوبُة يرلق ًُّ ي(. بليوددٍتيي)("يرلل

ي

قٌةِفي : عَديرل ُّ  

ي ُة كٍتي* :  سامجُة  

ي*.ي ي ٌَني قٌةِفيرلمَّيصِف ممُة يرلحَّ يوٌم نُة ا قةُةيولَىيرلماءِف يرل َّ قٌةُة تُةق أُةيرل ُّ

ي يو و دُةيرلغلاِف يتُةق أُةي و دُةيرلغٌكِف ،يثمَّ ٌيِف يورلزَّ يمَمي قٌةِفيرلماءِف أْويرلسَّغسِف
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ي ي د ٍتي"مَميإضا ةِفيي(  ًعاي  ًعا) عدَهايولَىيرلماءِف قٌةِفي"يأو راِف ق كَيرل ُّ

يمًعا د ُة يورل ِّ يٌ َقىيرلماءُة ًْ  .  

 ي

ايق كَيرلسَّومِفي ًٌّ يٌوم يوٌغت كُةيمسلُة يرلمصابُة يمسلُة .(يأ ا ٌمَي3).وٌم بُة  

ًِّي* يرلم ق يرلماءِف يم بِف :  سامجُة  

ي ٌ هُةي َماي  َايمَني* يأْويٌ قًِف ا اِف يرل َّ يرلم قًِف يمَنيرلماءِف يرلمصابُة ٌأيذُة

يأًٌضاي قٌةِفيوٌق أُةيولٌلِفيرلمعوذتٌنِف دٍتي21)رل ُّ يي(يم َّ يمسلُة يوسصفٍت ولَىيلت ٍت

ي ،يوٌم بُة يرلٌومِف ي ًِف يمْنيرلماءِف أويأ ثَ ،يرلمممُةيأْنيٌأيَذيمقدرَ يَمايٌم بُة

ي يولَىيأْنيٌ مكَيذلَكيرلماَءي ًِف يق كَي كِّيصبلدٍتي مغايٍت يرلمصابُة مسلُة

ا ًٌّ َديٌوم يرل  َّ يوٌعٌدُة يصلوريٍت .(يأ ا ٌمَي3).يمسِف  

هانٍتي* يردِّ :  سامجُة  

ا قةِفيوٌق أُةيولٌلِفي*.ي قٌةِفيرل َّ ي ال َّ ًٍّ يم ق يزٌَييزٌتونٍت يرلمصابُة ٌأيذُة

ريٍتي7) عدَهايرلغاتلَةي يرل   ًِفيي(م َّ
ريٍتي3)وأٌةُة يي(يم َّ ورإلسم رحُة  

ريٍتي3) يي(يم َّ لزلةُة ريٍتي3)ورلزَّ يي(يم َّ ريٍتي3)ورلسَّص ُة ورل ا  وَنيي(يم َّ  

ريٍتي3) يي(يم َّ ريٍتي3)ورإليبلصُة يي(يم َّ ريٍتي3)ورلمعوذتٌنِف ،يي(يم َّ مَميرلسغثِف

تلِفي اي ٌَني   تلِفيو  َّ يومُة ي لِفيح دهُةيأْوي أ لُةيو ق تلُة .وٌدهنُة  

ي* يوصغتانِف ي م بِف يرلمصابُة ٌُةؤم ُة مًةي يمتقدِّ يرلمصابِف إْني اسْييلالةُة

ي ي كَّيلٌلةٍتيووصغةٌة يوورلددٌةيلبل ماكِف ءِف ًُّ يورلددٌةيللتق تانِف ٌَّ ر تغ ر 

يمَنيرلسَّومِفي يوسَديرال تقاظِف .للتَّطمٌ ِف  
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يرألولَىيأ مٌتَما*. يرليا ٌةِفي"رلوصغةُة ًَي"رل امغةُةيلئلصا ايِف :يوه  

يرلمطلوسةِف،ي1 ودرءِف ةِفيرل َّ يمَنيرلل َّ ي  ٌ تٌنِف ي2يملعتٌنِف يزٌيِف ي وبُة

،ي ،ي3زٌتونٍت يمطلونٍت ي مادٍت يلبُّ يلل ةٍتي4يملعقتانِف ي5يملعقتانِف يملعتانِف

ٌَيي يرلزَّ يسُةظٌفُة ،يثمَّ ي كُّيهَذريمَمي عضٍت يٌيلطُة حِفَد،يثمَّ يإْنيوُة سح ٌكِف يرلزَّ زٌيِف

،ي أْنيٌق أَيولٌَماي يمَميرلسَّغثِف ،يوتُة َقىي لَُّماي إيبلصٍت مَميرلتَّل ٌكِف

ريٍتي7)رلغاتلةَي ريٍتي3)،يو ٌَةيرل   ًِفي(يم َّ ي(يم َّ ريٍتي3)،ورإلسم رحُة ي(يم َّ

لزلةِفي ريٍتي3) و دُةيرلزَّ ريٍتي3)، و دُةيرلغٌكِفي(يم َّ ،يورل ا  ٌونَي(يم َّ  

ريٍتي3) ريٍتي3)،يرإليبلصُةي(يم َّ ريٍتي3)،يرلمعوذتانِفي(يم َّ ي(يم َّ ٌُةم بُة ،يو

يلٌبًلي عَديصبلدِفي ي علَىيد عايٍت يولَىيد عةٍتيورلددٍتيإْنيأم َن،يوإالَّ رل وبُة

يوهَذري كَّيلٌلةٍتيإلَىيأْني عاَميثبلَثَةي اوايٍت يرلطَّ يولَىيمعددٍتيلْميتأ كِف رلعماءِف

يولَىيرلستائجِفي يرلم ٌضُة .تطمَ يرلمعددُةيواَليٌ تعحكِف  

 

يأ مٌتَماي*. اسٌةُة يرلثَّ يرل اطسةِفي"رلوصغةُة ا غةُةيلئلصا ايِف ًَي"رلسَّ :يوه  

ي1 ًيرلمطلونِف سام ِّ يمَنيرل َّ ي  ٌ تانِف ي2يملعتانِف روسدِف يمْنيرل َّ يملعتانِف

ي يإلٌَماي3رلمطلونِف ةِفيرل   ةِفيرلمطلوسةِفي ذلَك،يثمَّيٌضافُة يمْنيل َّ يملعتانِف

يقا ودٍتي ي لَُّماي ًِف يوتُةوضمُة ه ِف يرلزَّ يماءُة يومثللُة يرلو دِف يمْنيماءِف ي وبٍت سصفُة

يلتَّىيتمتؤلَيرلقا و دُة،ي يإلٌَمايرلماءُة ٌُةظافُة ًدريو ٌِّ يح يوت الُّ يوسصفٍت يلت ٍت ذريُة

ٌُةق أَيولٌَمايرلغاتلةُةي ي أْني يمَميرلسَّغثِف ريٍتي7)وتُة َقىي لَُّماي إيبلصٍت ،ي(يم َّ

يرل   ًِفي
ريٍتي3)أٌةُة ي(يم َّ ريٍتي3)،ورإلسم رحُة لزلةِفي(يم َّ ي3)و و دُةيرلزَّ

ريٍتي ريٍتي3)،ي و دُةيرلغٌكِفي(م َّ ريٍتي3)،يورل ا  ٌونَي(يم َّ ي3)،يرإليبلصُةي(يم َّ

ريٍتي ريٍتي3)،يورلمعوذتانِفي(م َّ ي عَدي اوةٍت،يوتُة تعمكُةي(يم َّ ،يواَليتُة تيدمُةيإالَّ



ي راٍتي رقً    ييييييييييييييييييييي 39  ِفًي كِّي ٌيٍت   أ وي اطمَةيرل َّ
 

يلتَّىي"يرل امغةِفي" عَديوصغةِفي ي كَّي اوةٍتي وبٌة   اوةٍتيولَىيرألقكِّيثمَّ

.يٌأتِفًير ماكٌةيمدٌدٌةي  

يإْنيلْميتوحْدي) يرل ودرءُة ةُة يٌ تغَسىيوسلُةيو ذلَكيرلل َّ لْويلْميٌوحْدي روسدٌة

اسوالِفي ي ال َّ ضُة .ي(تعوَّ  

ًي" سام ِّ يرل َّ يهذهِفيرلوصغةِفي قْطيألنَّ ودرَءي ًِف يرل َّ ةُة يرلل َّ اسوالُة يرل َّ ضُة ٌُةَعوِّ

يوصغةِفي ،يول ْني ًِف يرل   ةِفي"يرل امغةِفي"َقويٌّ ةُة ي ٌَمايل َّ .تحبُة  

 

يأ مٌتَماي*ي الثةُة يرلثَّ يورلحَّ دِفي"رلوصغةُة وحِف ًَي"رلمطمِّ دُةيلل ُّ :يوه  

يرلمطلوسةِفي1 ودرءِف ةِفيرل َّ يمَنيرلل َّ يمْني2يملعقتانِف ي  ٌ تانِف يملعقتانِف

ي يتُة َقىي لَُّماي3و كٍت يرليلطِف ًدريوأثساءِف ٌِّ ،يتُةيلطيح يزٌتونٍت يزٌيِف ي وبِف يسصفُة

ي أْنيٌق أَيولٌَمايرلغاتلةُةي يمَميرلسَّغثِف ريٍتي7) إيبلصٍت ،ي(يم َّ  

يرل   ًِفي
ريٍتي3)وأٌةُة يي(يم َّ ريٍتي3)ورالسم رحُة لزلةِفي(يم َّ ي3)،ي و دُةيرلزَّ

ريٍتي ريٍتي3)،ي و دُةيرلغٌكِفي(م َّ ريٍتي3)،يرل ا  ٌونَي(يم َّ ي3)،يرإليبلصُةي(يم َّ

ريٍتي ريٍتي3)،يرلمعوذتانِفي(م َّ يوسَدي(يم َّ يرلصَّ احِف يم ام َدي ًِف يتُةم بُة ،يثمَّ

ي ي عدَهاي   مِف يٌوملُة يرلمصابُة
،يوٌ دأُة ٌاِف يولَىيرل ِّ يمَنيرلسَّومِف رال تقاظِف

يأًٌضا ايٍت ٌَّ يم ق .تم ريٍت  

 

يلحامةٍتي"*.ي ي"ي  سامجُة يتُة تعمكُةي عَدي كِّيَماي  َايلتسظٌفِف رللحامةُة

ي يم كِف ي ًِف يولَىيسالٌةِفيرل اهكِف يثبلثةِفي ؤوسٍت ي وضمِف ييوت ونُة رلح مِف

يأولَىيمَني ي أسٍت ي وضمِف ،يوت ونُة يولَىيرللزرمِف ،يوأ  عةِفي ؤوسٍت مثلّثٍت

ي ي أ  مِف كِف يرألوَّ يأولَىيمَنيرل أسِف يثانٍت ي أسٍت يثمَّ ي ق ريِف ي أ  مِف سبِف
يرلذَّ وحبِف
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يولَىي الٌةِفيرلٌمَسىيورآلي ُة ي ٌسمَمايولَىيرلسَّ ي أسٌة ي أ ٌنِف يثمَّ  ق ريٍت

يرللحامةُةيولٌلِفيمسًعاي اًتايي).رلٌ َ   ،يوتمسمُة يرلغق يِّ ي ق دٍتيمَنيرلعمودِف يهَوي ي ُة يرلذسبِف (وحبُة  

 

: ائددٌةي  

يورلمطمِّ دُةي*." يورلسَّا غةُة يرل امغةُة ي"يرلوصغةُة يأيبلطِف تُة تعمكُةيإلي رالِف

يرإلصا ايِفي ي كِّيأسوررِف ي أسورولِفيو ًِف ل ِف يورل ِّ يورلل دِف .رلعٌنِف  

: ائددٌةي  

يي) يمَنيرلغمِف يرلمورءِف يهَويإي رالُة قٌةِف،يورلسَّغثُة يمَميرل ُّ يورلسَّغخُة يرلسَّغثُة ٌحبُة

ي لا ةِفيوإق ر ِف يرلصَّ غكُةيأًٌضايلَمايث َييمْني عكِف ،يورلتَّ ٌاِف يمَنيرل ِّ مَميمًءٍت

يصلَّىي ُةيولٌلِفيو لََّميولَىيذلَك،ي كْيدواؤهُةيصلىي ُةيولٌلِفي رل َّ وكِف

يقاكَي ي عضَساي:ي"و لََّميٌدكُّيولىيذلَكيلٌثُة يأ ضَساي  ٌاِف ي ِفيت  يُة   مِف

َسا ي  ِّ سايوائمةي ضًي يوسما)"يٌُةمَغىي قٌمَساي إذنِف يم لميمنيلدٌثيأمُّ .(أي حلُة  

: ائددٌةي  

يرلعبلالِفي*.ي ي كِّيإصا ةٍتيوهَويسصفُة ي ًِف يو قٌتلُةيض و يٌّ يرل ٌيِف .تلصٌنُة  

*************************************** 
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اسًِف  رلغصكُةيرلثَّ

*رلعٌنُةي*  

:يأو رضَما  

ي1 ٌاُة ي2يرلضِّ ًٌّي3يرلسِّ ٌانُة يسصغ ي ث دُةيرلسَّومِفي4ومتسقِّكٌةيييصدررٌة  

ي5يورليموكُةيورل  كُةي يرألط رفِف ي6يتسمٌكٌةي ًِف ي7ي ثٌانٌة ي8ي ور ٌسٌة

ي9ل ر دٌةي يرأل تافِف يرلحمحةِفيمَني10يثقكٌةي ًِف ي ًِف ق ةِفيوأوحارٌة يرل َّ ي ًِف يمدٌّ

ي يقْدي11رليلفِف ي المصابُة يمصلوً اي دمورٍت ثائبُة ،ي إْني اَنيرلتَّ ثائبُة يرلتَّ

يأْوير تدَوىيرلعٌَني ي عٌنٍت ي12أصاَبيسغ لُة يرلسَّومِف
ي14يرلتَّعطٌكُةي13يقلَّةُة

ي بَلي  بٍتي .م ضٌة  

ةُةي.أ ٌَّ يرلتَّ ر م ي يم ةِفيدالئكَي:يرلعٌنُة ي1:يتمتازُة ييرلل ر دُةي2يرل ور ٌسُة

ي3ي يرأل تافِف ي4يثقكٌةي ًِف يرلحمحمةِفيمَنيرليلفِف ي ًِف َق ةِفيوأوحارٌة يرل َّ ي ًِف يمدٌّ

ةِفي5 ٌَّ يرألم رَضيرلعضو يت  ِّبُة ةُة ٌَّ يرلتَّ ر م ديرإلصا ايي العٌني)يرلعٌنُة ي(رلعٌنيرلت  مٌةيهًيتعدُّ

ي مٌطانٍتيي.يب يمصلو ةٌة ي داللتٌنِفي:يوٌنٌة ي1:يتمتازُة يٌ ونُة ثائبُة يرلتَّ

ي يرلسَّومِفي2مصلوً اي دمورٍت
ي.يقلَّةُة

يرلعٌنِفي.يالي ي:ير تدواءُة َ يرلمصابُة ٌُةظمِف يوهَويأْني ٌاءِف يمَنيرل ِّ ٌ ونُة

ي يذلَك،يوهذهِفيم ُّ رءِف يمْنيح َّ ي العٌنِف ي ُةغٌَةيمدللِف،ي ٌصابُة يللسَّاسِف ملا سلُة

ي المصابِفي مُةيرللالةُة يٌصل َما،يوتتقدَّ يواَليتيلُةويمْنيمٌطانٍت يرلعٌنِف يأسوررِف
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ي

يإلَىيأْنيتص َحي ٌاءِف يوٌتوَبيإلَىي ِفيتعالَىيمْنيرل ِّ يإْنيلْميٌعالْجيسغ لُة

ا ًٌّ ي.م ًضايوضو

ي

ي:يومْنيأسوروَمايأًضا.يد يوذلَكيٌ ونُة ي العٌنِف يسغ لُة أْنيٌصٌَبيرلم ٌضُة

ي ي اهللِفيتعالَى،ي مذرنِف يورلعٌاذُة يللت  ُّ ِف يوهَوي ابٌة ي السَّغسِف حبِف مَنيرلعُة

ا قةِفي يرل َّ يصال َماي كَّيرألو رضِف ي ًِف يوتحدُة يرلعٌونِف يمْنيم ِّ يرلسَّووانِف

لَُّما ي.أويحُة

يرلودودِفي.يه ير سَماي:يوٌنُة يإلَىيَمايٌعح َماي ًِف يتسظ ُة ،ي األمِّ يرلملبُّ يوٌنٌة ًَ ه

،ي األصكُةي يلزوحَمايأويرلع سُة وحةُة ،يو ذلَكيرلزَّ ي عٌنٍت ي تصٌ لُة كُة واَليتُة  ِّ

يلزوحَمايول ْنيمَمي وحةُة يرليٌَ يو ذلَكيرلزَّ يللُة ير سَمايوتلبُّ يتلبُّ يرألمَّ أنَّ

يور ددٌةي ي العٌنِف ْكي إصا تَمايللُة ي،يذلَكيإْنيلْميتُة  ِّ يدلٌكٌةيولَىيأنَّ يرألث ِف و ًِف

ي ِفيتعالَىيولٌمْميمَميحبللةِفيقد هْمي قْديأصا ُةوري لا َةي ضورنُة رلصَّ

كيأييقولكيت ا كي ي)ي. عضمْمي العٌنِفي ي(تُة  ِّ

يرلل ودِفي.يو ي:يوٌنُة ،يوهَويرل َّ  ةُة يرليالصِف ريمْنيرلل دِف يحّدً يق ٌ ةٌة ًَ ه

يول ْني يوًٌسايمْنيلا دٍت يت ونُة يرلل ودِف ،يووٌنُة يرلسِّعمةِفيمَنيرلغٌ ِف يزوركِف  ًِف

يهَوي يرأليٌ ِف ياَل،يول ْني ًِف يزوركَيرلسِّعمةِفيويمُةم نٌة يأْنيٌ وَنيٌ ٌدُة مم نٌة

ر يمدٌددٌةيحّدً ًَ يوه ي.ل ودٌة

يرلحا َّةُةي.يز يواَليمْني:يرلعٌنُة يواَليمْنيل ودٍت ياَليمْنيودودٍت يوٌنٌة ًَ وه

ي يمْني  ٌبٍت يوٌنٌة ًَ ،ي كْيه يرلعٌنِف يلسغ لِفيواَليمْنير تدواءِف رلمَّيصِف

كْي ٌُة  ِّ ي.أوحَبي َماي أَ ي لْمي
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ي:ي ائددٌةي

يٌ غٌانِفي ،ي كْيدلٌبلنِف ي كِّيرألو رضِف يتو ُّ ُة يرلتَّميٌصِف ي ًِف ي.اَليٌمت طُة

ي

يرلعٌنِفي ي:وبلالُة

يولَىيرلماءِفي* يأْويرلمصابُة رقًِف ي:يٌق أُةيرل َّ

ريٍتي7)رلغاتلَةي ًيي(م َّ يرل   ِف ريٍتي3) ٌةُة ريٍتي7)رالسم رحيي(م َّ يي(م َّ لزلةُة رلزَّ

ريٍتي3) ريٍتي3)رلغٌكُةيي(م َّ يي(م َّ ريٍتي3)رلسَّص ُة ريٍتي3)رل ا  وَنيي(يم َّ ي(م َّ

ي ريٍتي3)رإليبلصُة يي(م َّ ريٍتي3)رلمعوذتانِف وٌق أُةي عدَهايأْوي عَدي ٌةِفيي(م َّ

ًي ي املةًي"رل   ِف ودِف يإلَىي"ي و َديرل َّ يمْنيذلَكيرلماءِف يرلمصابُة وٌم بُة

ي.أْنيتمتلَ ي طسلُةي
ي

يٌدهُةيولَىيصد هِفي*. رقًِف يرل َّ يولَىيظم هِفيوٌضمُة يرلمصابُة ثميٌَّ تلقًِف

يلَماي ا قةِفيوٌظٌفُة يرل َّ يورلعٌنِف وٌق أُةيولٌلِفيأْويولَىيسغ لِفي  قٌةِفيرلل دِف

ودِفي" ي"ي و َديرل َّ يولٌلِفي و َديرالسم رحِف
قٌةِفيٌق أُة يرل ُّ ي ي ِف  املًةيو ًِف

دًي21) ي)يأيي.(يم َّ ودِف يٌق أُةي و َديرل َّ يورلعٌنِف دي" عَدي قٌةِفيرلل دِف م َّ

دًي21"ورالسم رحي"يورلددًي ي("م َّ

ي

ي*. ةُة ٌَّ ،يو ٌأتِفًي ٌغ يرلعبلالِف يو قٌتلُةيوهَويسصفُة يرل ٌيِف يتلصٌنُة ٌحبُة

يرأل  ورِفي ًدي ًِف يم َّ يثمَّ يٌوًماي عَديٌومٍت يثمَّ ي كَّيٌومٍت يت ونُة
قٌةُة ي.ذلَك،يورل ُّ

ي

ي
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ير ت اكٍتي* ي:  سامجُة

ا قةِفيومعَماي*. قٌةِفيرل َّ ي ال ُّ يرلم قًِف ي الماءِف  و دُةي"ٌغت كُةيرلمصابُة

ي"يرل ودِفي دًي21) املًةيو و دُةيرالسم رحِف يمَميي(يم َّ يرلماءِف ي ًِف مَميرلسَّغثِف

يمْني د ٍتي"إضا ةِفي َدي"يأو راٍت دَّ يمُة يمْنيذلَكيرلماءِف يوٌم بُة  ٌلِفيق كَيرلسَّومِف

يلتَّىيوإْنيي(يٌوًما21) يرلغ كَيورلمُّ َبيمْنيذلَكيرلماءِف واَليٌقطمُة

سْييلالتلُةي ي مَويي).تل َّ يرل ا دِف يرلم قًِف ي الماءِف إْنيأم َني الغ كُةيٌ ونُة

يوأسغمُةي دُة ٌْ ي(أ 

ي
ي

يرلم قًِف*. يرلماءِف يم بِف ي:  سامجُة

يوتُةق أُةي*.ي يولَىيرلماءِف يورلل دِف يللعٌنِف ا قةُة يرل َّ قٌةُة ي)تُةق أُةيرل ُّ ودِف  و دُةيرل َّ

ي( املةًي دًي21)،يو ودُةيرالسم رحِف ي عدَهايولَىيي(يم َّ يرلسُّو ِف ي ٌايُة
وتُةق أُة

ي ريٍتي7)رلماءِف َديي(يم َّ يولَىيمعددٍتيياوٌةٍتيمدَّ يمْنيذلَكيرلماءِف ٌُةم بُة ي21)و

نَيي(ٌوًما يتل َّ لُة يولْويمعَ يأسَّ يرلم قًِف يم َبيرلماءِف ي.واَليٌقطمُة

ًَي*. يه يرلسُّو ِف ي: ٌايُة

ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي.  مِف

ي ْصَ احُة يرلمِف ْصَ احٌة َمايمِف ْمَ ادٍتي ٌِف هِفيَ مِف يَمَثكُةيسُةو ِف يَورألَْ ضِف َماَوريِف يرل َّ  ُةيسُةو ُة

َ اَ َ ةٍتي ْنيَمَحَ دٍتيمُة يمِف ٌُةوَقدُة ي يٌّ يدُة ِّ َمايَ ْوَ بٌة يَ أَسَّ َحاَحةُة َحاَحةٍتيرلزُّ يزُة  ًِف

ي يَسا ٌة يَولَْويلَْميَتْمَ ْ لُة ًءُة ٌُةضِف تُةَماي ٌْ يَز َ ادُة ٌَ ةي ٌَّ ةٍتيَواَليَ ْ  ِف ٌَّ تُةوَسةٍتياَليَمْ قِف ٌْ َز

ي ي ُةيرألَْمَثاكَيلِفْلسَّاسِف بُة ٌَْض ِف يَو َماءُة ٌَّ هِفيَمْني ٌَمدِفيي ُةيلِفسُةو ِف ي يَولَىيسُةو ٍت سُةو ٌة

مُةي ي.(ي و ديرلسُّو 35).يَو ُةي ِف كِّيَمٌ ٍتيَولٌِف
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ي

هانٍتي*.ي يردِّ ي:  سامجُة

يو عدَهاي ا قةُة يرل َّ قٌةُة ودِفي)تُةق أُةيرل ُّ ي( و دُةيرالسم رحِفي)وتُةق أُةيي( و دُةيرل َّ

دًي21) يرلسُّو ِفي)وي(م َّ ا قةِفي(ي ٌايُة ريٍتي7)رل َّ يي(م َّ يوٌدهنُة ٌتونِف يرلزَّ ولَىيزٌيِف

ي لِفيأيي طُة يإْني اَني حبًليوٌتممَّ ي لِفي ق تلُةيومع هُةيوللٌتلُة رلمصابُة

دِفي يوَماي ٌَنيرل ُّ َّ يورأللمِف يأما َنيرلتَّعبِف يدهاًسايلمع هِف،يوٌدهنُة ٌحمللُة

ي لِفي ق تَمايو أ َمايتلَييلحا َمايوأما َني ورل ُّ  ةِف،يورلم أدُةيتم حُة

يورألسَثى،يوهَذري عَدي دِفيورل ُّ  ةِف،يوهَذري السِّ  ةِفيللذَّ  ِف ،يوماي ٌَنيرل ُّ َّ رأللمِف

دِفي يلمدَّ ةُة ٌَّ يرلعمل دُة يوتحدَّ يوق كَيرلسَّومِف يرلم قًِف ي الماءِف ي.ي(يٌوًما21)رلغ كِف

ي

يورلل دِفي*. يرلعٌنِف يوبلالِف ي:تأ ٌدُة

ي*.ي يإْنيأم َنيو صويٍت اوايِف مَّ ي ال َّ ي عَديصبلدِفيرلغح ِف ودِف ي و َديرل َّ  مارُة

ي ِفيتعالَىيمَميمتا عةِفيرلقا  ي ذ  ِف َريرأل مارُة دَّ يلتَّىيتصَّ ِة ك٢ِ واكٍت

 ِٚ ي  و دِفيهَحءط يرلم قًِف يمْنيرلماءِف ودِفي"يورلمُّ بِف ي"يرل َّ يرلوقيِف يسغسِف  ًِف

دُةي يرل  َّ يوتعادُة يرلم قًِف ًةي  ٌ ًديمَنيرلماءِف ٌَّ ي م ولَىيأْنيٌم َبيرلمصابُة

َدي ي ذلَكيمدَّ يوٌ َقىيرألم ُة يواَليي(يٌوًما21) عَديصبلدِفيرلمغ بِف  بَليرسقطارٍت

ي.ت ا كٍتي

يورلل دِفي*. يرلعٌنِف يوبلالِف ي:تأ ٌدُة

،ي*.ي يمسلُةيوٌ تقًءُة يرلم ٌضُة يوٌم بُة يولَىيرلماءِف تق أُةي و دُةيرلملكِف

َدي يي.(يٌوًما21)أْويأ ثَ يإلَىيي(ثبلثَةيأٌامٍتي)مدَّ
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ي

يورلل دِفي*. يرلعٌنِف يوبلالِف ي:تأ ٌدُة

ي*.ي ًةيرلماءُة يمسلُة،يوياصَّ يوٌم بُة يرل ا دِف يرلم قًِف ي الماءِف ٌغت كُةيرلم ٌضُة

ي يلتَّىيٌحفَّ يوٌل  لُة يرلم قًِف يرلماءِف ي ًِف يقمٌصلُة يرلم ٌضُة ،يوٌغمسُة رل ا دِف

ي.ولَىيح ملِفيإْنيأم َنيذلَكيولْميٌيَمىيرلم ضَي

يورلل دِفي*. يرلعٌنِف يوبلالِف ي:تأ ٌدُة

ي"يرلسُّو ِفي"تق أُةي و دُةي*.ي يمَميرلسَّغثِف يولَىيرلماءِف  املًةي عَديصبلدِفيرلغح ِف

ي يٌ تقًِفءُة يثمَّ يذلَكيرلماَءي لَّلُة يثمَّيٌم بُة  ٌلِفي كَّيثبلَثيأْوييمَسي ٌايٍت

يإْنيماَءي ُةيتعالَىي يمَنيرلمصابِف يرلعٌنُة ي.تي الُة

غكِفي*.ي يمَنيرلطِّ يرلعٌنِف ي: لبُة

ي يح متلُة يوتُةدهنُة يمعلُة ًُّ ٌُة َقىيرلص  يو يرلم قًِف ٌيِف غكُةي الزَّ يرلطِّ ٌُةدهنُة ي

ي ٌيِف ي الزَّ يدهسلُة رياَليٌ تلبُّ غكُةيلاّ ً يلٌموسةٍت،يوإْني اَنيرلطِّ وصد هُةي سصفِف

ي الزٌيِفي يرلل ر دِفيولٌلِفيوإْنيلْميٌيَمىيذلَكيٌدهنُة ي.يمٌَةيطغٌانِف

ي

ي: ائددٌةي

يرلعبلالِفي يسصفُة ًَ يأييإصا ةٍتيوه يو قٌتلِفي ًِف يرل ٌيِف يتلصٌنُة ي.ٌحبُة

يرلمَّم ِفي*.ي يأْويثبلًثاي ًِف تٌنِف يم َّ يورللزرمِف ي.وسيتمُةي لحامةٍتيولَىيرل اهكِف

ي*************************************

ي
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الثُةي يرلغصكُةيرلثَّ

يرلق ٌنِفي*  *ت لُّطُة

ي1ي:أو رضلُةي يرلع ادريِف ي ًِف يرلعقٌددِفيثمَّ ي ًِف ي2يرلو و ةُة ي3يرليوفُة

ي ي4 لوكٌةيمدوومٌةي ممودٍتيحاملةٍتيللحمارِف ي5ي ور ٌسٌة يرلسَّغسِف ي6ي بلمٌةي ًِف

ي بلدُةي7رلمَّكُّ ًةيرلصَّ يوياصَّ يرلع ادريِف ي ًِف ي8يودمُةيرلتَّ  ٌزِف يمدٌدٌة يس ٌانٌة

ي سنِف يورل ُّ ي9للغائضِف ةِفيلؤل كِف ٌَّ م يرلمَّ ي10ي قدرنُة يم انٍت ي ًِف ودمُةيرال تق ر ِف

ي ي11ورلدٍت يرلعزلةِفيورالسغ ردِف ي12يلبُّ يوودمُةيرال ت رثِف يرهماكُةيرلسَّغسِف

ي يرلل  ةِفي13 المظم ِف يوتسمٌكٌةيأْويثقكٌةي ًِف اٌة ي14يأوهامٌةيٌصل َمايتع ُّ

ةِفي ٌَّ يصبلل ي ًِف يرلمغ طُة بلدِف،يورلمَّكُّ يرلصَّ ي  عايِف يوددِف ي ًِف رلمُّكيرلمغ طُة

ي.رلوضوءِفي

ي

ي: ائددٌةي

ي يووصٌانِف ئايِف ٌِّ يرل  يرلم َءيلغعكِف يٌد مُة يمبلزمٌةيلئلس انِف ًٌّ يهَويحس رلق ٌنٌة

ي يمَنيرل م ِف يإْنيلْميٌعصلِفيمبلزملُة يرلق ٌنُة ًُّ ي ِفيتعالَى،يوهَذريرلحسِّ أورم ِف

ي ِفيتعالَىيلقوللِفي ي أم ِف كُةيلمٌطانٍت يٌتلوَّ لُة ي إسَّ يرليٌ ريِف يإلَىي عكِف لُة وٌتوحَّ

ي:ي"تعالَى َطاًسايَ مُةَويلَلُة ٌْ يَم يلَلُة ٌِّضُة يسُةَق ْلَمنِف يرل َّ ْ  ِف يَوْنيذِف ٌَّْعشُة َوَمْني

ٌنٌةي ي.و يأولمي(36رلزي في)"يَق ِف

ي

ي
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يرلق ٌنِفي*. يت لُّطِف ي*:يأ  ابُة

ًةي1 يوامَّ ٌنِف يرلدِّ يونِف ًة،يورل عدُة ي ِفيتعالَىيياصَّ يوْنيذ  ِف ي2يرل عدُة

يولَىيذلَكيأْويإ  امُةي يدوَنيص  ٍت يوزٌزٍت يمْني قدِف
ةُة ٌَّ يرلسَّغ  دمايُة رلصَّ

ي ي القضاءِف يَمايٌ  هُةيدوَني ضاءٍت يولَىي عكِف ييلٌَسي3رإلس انِف يرلذِف يرلغ ر ُة

ي ِفيتعالَىي ي4 ٌلِفيذ  ُة يرليٌ ريِف يأْويودمُةي عكِف ا مِف يرلسَّ يرلعلمِف ي5يودمُةيطلبِف

اي ٌَ س ي الدُّ كُة يرآلي دِفيورلتم ُّ ي ِفيتعالَىي6س ٌانُة ي ِفيتعالَىي لبِّ ي ٌ ِف يلبُّ

يرلق ٌنَي7 ٌانِف اوةِفيٌقوِّ يمَميقلَّةِفيرلطَّ يورلل دُة ي.يرلعٌنُة

ي

 

يرلق ٌنِفي يلت لُّطِف يرلمعسويُّ ي:رلعبلالُة
ي

ي1 يأسَي،يورلمورض ةُة يتعلملُة ٌَّنٍت يمع َةيمَميرلتَّو ةِفيمْنيذسبٍت يياصَّ يرال تغغا ُة

ا،يمثبًليتقوكُةي ًٌّ يو ًدريٌوم َذيرلمصابُة يِّ ي أْنيٌتَّ ي:ي"ولَىيرالِف تغغا ِف أ تغغ ُة

يإلٌلِفي ٌُّومُةيوأتوبُة يرلق ًُّ يهَويرلل يياَليإلَليإالَّ يرلذِف دٍتي100)"ي َيرلعظٌمِف ي(يم َّ

بلدِفيَ ًي يورلملا ظةُةيولَىيرلصَّ ما دِفيقدَ يرلم تطارِف
ورلملا ظةُةيولَىيرلطَّ

يولْوي   عتٌنِفي يرللٌَّكِف يوقٌامِف ورتبِف ي.وقتَمايمَميرل َّ

ي2 يلصنِف ي تابِف ًةيوتُةق أُةي لََّما،يوتحدَهاي ًِف يياصَّ يورلم اءِف يرلصَّ احِف يأذ ا ُة

ي يللمٌخِف ي. لملُةي ُةيتعالَى"يرلقلطاسِفً"رلم لمِف

ي
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ي3 يياصًة،يورالمتغاكُةي لِفيولًمايومدر  ًةي للاِف ًٍّ يق  س يو دٍت يرتِّياذُة

يسغ لُةيوالي  اي ًيرلغائددِفي ،ي األم ُة ،يولْويو َ يرألست سايِف ي.رلتغ ٌ ِف

ي4 يمعَمايرلذ  ُة يٌ ونُة يرلعزلةُة يوإْنيصا يِف يرلعزلةِفيورالسطورءِف يونِف يرال تعادُة

ي ي الحماوةِف،يحماوةُة كُة ،يورألولَىيرلتم ُّ ي المصابِف ياَليٌ تغ َديرلق ٌنُة ًْ ل 

ئَبي:"رلم لمٌَنيلقوللِفيصلَّىي ُةيولٌلِفيو لَّمَي يرلذِّ ماوةِف،ي إنَّ  علٌَكي الحَّ

يرألل اسً)"يٌأ كُةيمَنيرلقاصٌةِفي سلُة يأ ِفًي( ورهُةيأ ويدروديورلسَّ ائًيول َّ يقاكَيرلعٌسِفًي ًيم حِف

يرل عٌددِفي:يأي"يرلقاصٌةُةي:ي"(18/3)دروَدي يرلقطٌمِف ادُةيرلمسغ ددُةيونِف رلمَّ

ي.يييييمسلُةي

،يوذلَكي5 ي ٌدهُةيضعٌفٌة ي َمايت لََّطيهَويولٌَكي إنَّ لَّْطيولَىيرلق ٌنِف يت َّ

ي اق ْأي يللمل مِف يو و تلِفي لَما،ي إْنيو وَسيلَكي السَّظ ِف  ميالغتلِفي ًِف

،ي اَني ي ُةيوسلُة ًَ يرلمؤمٌَنيومَ ي ض رلق  َنيوه َذر،يو اَنيهَذري عكُةيأمٌ ِف

ي كَّيرللٌَّكِف يوٌقومُةيحُة ي أْنياَليٌقوَميرللٌَّكَيٌعا  لُة يللُة ٌطانُة إَذريو وَسيرلمَّ

يمسلُة،يو ُةيأولمُةي يتغ ُّ ٌاطٌنُة يرلمَّ ي.لتَّىيأص ليِف

يورلح مِفي6 يرل ٌيِف ٌِّ ةِفي ًِف رئلةِفيرلط يرل َّ
،يودٌمومةُة يرل ٌيِف ي.يتلصٌنُة

ورمِفي7 يورال ت اكُةي لِفيولَىيرلدَّ يرلم قًِف يرلماءِف ي.يم بُة

ي8 ًُّ ًي قْديقاكَيرلس  يرلمَّ وِف يرلعلمِف يهَويطلبُة يرل ابِف يَماي ًِف يوأيًٌ ريوأهمُّ

ي:".....صلَّىي ُةيولٌلِفيو لَّمَي يرلعلمِف يأحسلتَمايلطالبِف يرلمبلئ َةيلتضمُة وإنَّ

يي.( ورهيأ ويدروديورلتِّ مذي)...."ي ًضاي َمايٌصسمُةي ي ٌقت بُة يمٌطانٍت   اهللِفيقلًِّيأيُّ

َكيقلًِّيأ أٌَييٌوًماي يأحسلتَمايولٌلِف؟يو   ِّ يورلمبلئ ةُةيورضعةٌة مْني م ٍت

؟ي يق ٌنٍت يأصٌَبي ت لُّطِف لُة ي علملِفيوحَلي ِفيتعالَىيأسَّ يم تمٍت يلقٌقًِف طالَبيولمٍت

ي...أحْبيسغ كَي ايو  عةٌة ٌَ س يرلدُّ ي ًِف لُةيو ِفيوزٌّ ًي إسَّ يرلمَّ وِف ،ي علٌَكي العلمِف
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اي ٌَ س يرلدُّ ي ًِف يرآلي دِف،يومتعةٌة ي ًِف ايوأمانٌة ٌَ س يرلدُّ ي ًِف يرآلي دِف،يولصنٌة  ًِف

يرآلي دِفي ي.وسعٌمٌةي ًِف

ي

يرلماديُّي يرلق ٌنِفييرلعبلالُة  :لت لُّطِف

يوي1 ير تغ ر ٍت يإحل ايُة يو ماكٍت ًيمَنيللحمازِفيتطمٌ ٍت يرلمضمِف

يمسَمايرلق ٌنُةي يرلتِفًيٌ تغٌدُة ا دِفيورأليبلطِف يرلضَّ يرألسزٌمايِف ،ييورلتطمٌ ُة

ًَي ستَماي ا ًقايوه ٌَّ يرلتِفًي  ي الوصغايِف يورلمطمِّ دُةي:يٌ ونُة ا غةُة يورلسَّ ي.رل امغةُة

يلحامةٍتيي2 يي كَّييمَسيوم َديٌوًماحل ايُة مومِف يورل ُّ يإلزرلةِفيرلمَّورئبِف

يي ييٌح ِف يرلذِف ٌطانِف يولَىيرلمَّ مِف يمحَ  يرلدَّ يو واِفيوتضٌٌاِف ي دَميري ًِف  نِف

ي َماي مِف .يصلَىي َيولٌلِفيو لَّمَيي َ يرلمصطَغىيأمحَ  يرلدَّ

ورئكَيورلعصائ َيي3 يرلم قِفىيورل َّ يرلماءِف ي م بِف يرلح دِف .يت طٌبُة

يي4 يو لََّماي اَنيرلماءُة يرلم قًِف يرل ا دِف  ثَ ي  ودًدي لََّمايأرال ت اكُةي الماءِف

ي ٌاطٌَنييلقْييمْنيما الٍت يرلمَّ يألنَّ يوط دهُةيمَنيرلح دِف يرلق ٌنِف َ ي ًِف
أثَّ

يٌؤذٌممْي يرل ا دُة ي الماءُة .يمْنيسا ٍت

ًُةي5ي ييرلمم يتديكُةيإيورلقٌامُةي  لبليٍت ي سماطايٍت  ٌعةِفيورلقٌامِف
لَىيرلطَّ

ي يرلق ٌنُة َملُة ٌَّ ييو يرلذِف يورلغمِّ يلٌي اَليمَنيرلممِّ رل ُّ وَ يولَىيرلمصابِف

.ي ٌلِفي

يي6 يرلم قًِف يرلماءِف ٌاضةِفيمَميم بِف .يثساَءيرلتَّم ٌنِفيأرلقٌامُةي ال ِّ

،يواَليس تعمكُةيرل يوَ يييدٌمومةُةي7 يورلح مِف يرل ٌيِف ٌِّ ةِفي ًِف يرلط ورئحِف رل َّ

ي مَوي يرلعس  ِف ٌِّ ةٍتيم الةٍت،يأْويوودُة ،ي س تعمكُةي كَّي رئلةٍتيط ريللذ رئمِف
 ّدً
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ايرلم أدُةي بَليٌلكُّيلَمايم ًوايأْنيتي اَليمتعطِّ ًد،ي إْني ،يوأمَّ ٌِّبٌة ط

ي ٌتَما ي ًِف يمسَما،ي كْيتتعطَّ ُة يرلق ٌنِف نُة .يي حْيي ذلَكيزرَديتم ُّ

ي8 يوو كٍت يمْنيتم ٍت ٌطانُة يرلم ا  ةِفيرلتِفًيٌ  هَمايرلمَّ يأ كُةيرألمٌاءِف

ةِفيرل   ةِفي يول َّ يزٌتونٍت ي.وزٌيِف

ي: ائددٌةي

ٌُة تعمكُةي ًي كِّيرإلصا ايِفي) يي( كُّيَماي  َاي

ي

 

يرلق ٌنِفي يت لُّطِف ًُّ ول يرل ُّ ي:رلعبلالُة

رلق ٌنِفييت لُّطِفيي قٌةُةي  
 

ايماءًييرلمصابُةييٌم بُةي ًٌّ ريٍتيي7)ي الغاتلةِفييم ق ًِّييو ٌةِفيي(م َّ ي3)يرل   

ريٍتي ريٍتيي7)يورالسم رحُةيي(م َّ لزلةُةيي(م َّ ريٍتيي3)يورلزَّ ريٍتيي3)يورلغٌكُةيي(م َّ (م َّ  

ريٍتيي3)يورل ا  ونَي ريٍتيي3)يورإليبلصُةيي(م َّ ريٍتي3)يورلمعوذتٌنٍتيي(م َّ .(م َّ  

رقًِفيوٌضمُةييظم هِفييولَىيرلمصابُةييٌسامُةييثمَّي يوٌق أُةييصد هِفييولَىيٌدهُةييرل َّ

ريٍتيي7)يرلغاتلةَييولٌلِفي ،يممَيي(م َّ -------{يثميرلسَّغثِف  
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ي* حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف يرل َّ ي ِف ي*:ي  مِف

نَي*رلم) قٌِف تَّ ًد يلِّْلمُة لِفيهُة َبي ٌِف ٌْ يالَيَ  َتابُة ي*َذلِفَكيرْل ِف بِف ٌْ سُةوَني ِفاْلَغ ٌُةْؤمِف ٌَني رلَّذِف

ٌُةسغِفقُةونَي ْمي ايَ َزْقَساهُة مَّ بلَديَومِف مُةوَنيرلصَّ ٌُةقٌِف كَي*َو سزِف
سُةوَني ِفَمايأُة ٌُةْؤمِف ٌَني ورلَّذِف

ٌُةوقِفسُةونَي ْمي نيَقْ لِفَكيَو ِفاآليِفَ دِفيهُة كَيمِف سزِف
َكيَوَمايأُة ٌْ نْيوأُةي*إِفلَ ًد يمِّ لَـئِفَكيَولَىيهُة  

ونَي ْغلِفلُة مُةيرْلمُة ْميَوأُةولَـئِفَكيهُة مِف ْميأَأَْسَذ َتمُةْميأَْمي* َّ ِّ مِف ٌْ يَولَ وريَ َورءٌة َنيَ َغ ُة ٌْ يرلَّذِف إِفنَّ

سُةون ٌُةْؤمِف ْمياَلي ْ هُة ْميَوَولَىي*لَْميتُةْسذِف مِف ْميَوَولَىيَ ْمعِف َيَتَمي يَولَىيقُةلُةو ِفمِف  

ٌمٌةي يَوظِف ماَودٌةيَولَمُةْميَوَذربٌة ْمي ِف هِف اي اهللي*أَْ َصا ِف قُةوكُةي َمسَّ ٌَ يَمْني َنيرلَساسِف َومِف

سِفٌنَي ْؤمِف ْمي ِفمُة يَوَمايهُة يرآليِف ِف ْومِف ٌَ ٌني مسُةوريوَماي*َو ال وَني يَورلَّذِف ٌُةيادوُة

ونَي ْمعُة ُة ٌَ يأْسغُةَ مُةْميَوَماي ونيإالَّ وُة ْمي ُةي*ٌُةَيادِف يَ َزرَدهُة  ًيقُةلُةو مْميَمَ ضٌة

ٌُةَ ذِّ ُةونَي يألٌمٌةي ِفَماي اسُةوري ي*م ًضايَولَمُةْميَوذربٌة وري ًِف دُة كَيلممياليتُةغ ِف َوإِفَذريقٌِف

ْصلِفلونَي يمُة يَقالُةوريإِفَسَمايَسْلنُة وَنيَولَ ْنياَلي*رأل ضِف دُة ْغ ِف ْميرلمُة مُةْميهُة أاَليإسَّ

ونَي ْمعُة ُة يَ َماي َمَني*ٌَ نُة يَقالُةوريأَسُةْؤمِف سُةوريَ َماي َمسايرلسَّاسُة كَيلممي مِف وإِفَذريقٌِف

نياَلٌْعلَمُةونَي يَولَ ِف َغَماءُة ْميرل ُّ مُةْميهُة يأاَليإسَّ َغَماءُة وإَذريلَقُةوريرلَّذٌني َمسُةوري*يرل ُّ

ي َمايَسْلنُة ْميإسَّ ايَمَع ُة ْميَقالُةوريإسَّ ٌسِفمِف اطِف ٌَ ايَوإَذريَيلَْوريإِفلَىيَم َقالُةوري مسَّ

ئُةون ْ َتْمزِف ْعَممونَي*مُة ٌَ ْمي اسِفمِف ٌَ ْغ ْمي ًيطُة هُة دُّ مُة ٌَ ْميَو ي ِفمِف ْ َتْمزِف ُة ٌَ أُةولَئِفكي* ي

بَللََةي ِفالمُةَد يَ َمايَ  ِفَلْييتِفَحاَ تُةمُةْميوَمايَ اسُةوري َنيرْمَتَ ْوريرلضَّ رلَّذِف

ٌنَي ْمَتدِف يَذَهَبي*مُة ايأضاَءْييَمايَلْولَلُة ييرْ َتوَقَديَساً ريَ لَمَّ يرلَّذِف َمَثلُةمُةْميَ َمَثكِف  

ونَي ٌُةْ صِف ُة ياَلي لُةَمايٍت يظُة ْميَوَتَ َ مُةْمي ًِف هِف يً مُةْمياَلي* ي ِفسُةو ِف ًٌة ْم ي ُةْ مٌةيوُة َصمٌّ

ونَي ْ حِفعُة ْحَعلوَني*ٌَ ٌَ ي يوَ ْ اٌة يَوَ ْودٌة لُةَمايٌة لِفيظُة ي ٌِف َماءِف َنيرل َّ يمِف ٌِّبٍت أَْويَ َص

ي لِفٌطٌة يو يمُة يَلَذَ يرلَمويِف اِف َوروِف َنيرلصَّ ي َذرسِفمْميمِف أََصا ِفَعمُةْمي ًِف

ٌنَي لِفيَوإذري* ِفال ا ِف ِف لََّمايأَضاَءيلَمُةْميَمَمْوري ٌِف ْمي ُة يأَْ َصاَ هُة ْيَطفُة ٌَ ي يرلَ ْ اُة َ ادُة ٌَ
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ي يَولَىي ْميإنَّ هِف ْميوأْ صا ِف مِف وريَولَْويَماَءي ُةيلََذَهَبي ِفَ ْمعِف ْميَقامُة مِف ٌْ أْظلََميَولَ

ٌ ٌةي يَقدِف كِّيَمًءٍت (.ي20-1)رل ق دي*.ي( ُة  

حٌمِفي يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي يرل َّ *:يي  مِف  

لِفٌمُةي) يرل َّ ْلَمنُة َويرل َّ يالَّيإِفلََليإِفالَّيهُة رلِفدٌة يوَّ ْميإِفلَلٌة ي*َوإلَمُة ُة يَيْلاِف ي ًِف إِفنَّ

ي يرلَّتِفًيَتْح ِف يَورْلغُةْلكِف َما ِف يَورلسَّ كِف ٌْ يرللَّ يَورْيتِفبلَفِف يَورألَْ ضِف َماَوريِف  رل َّ

اي ِفلِفي ٌَ يَ أَْل اءِف نيمَّ يمِف َماءِف َنيرل َّ اَسيَوَمايأَسَزكَيّ ُةيمِف يرلسَّ سَغمُة ٌَ ي ِفَماي يرْلَ ْل ِف  ًِف

ي َلابِف يَورل َّ احِف ٌَ يرل ِّ ٌفِف ةٍتيَوَتْص ِف كِّيَد  َّ ْني ُة َمايمِف ي ٌِف رألْ َضيَ ْعَديَمْوتِفَمايَوَ ثَّ

ْعقِفلُةونَي ٌَ ي يلَِّقْومٍت ايٍت ٌَ يآل يَورألَْ ضِف َماءِف َنيرل َّ ٌْ يَ  َ يِّ ِف يَمْني*رْلمُة َنيرلسَّاسِف َومِف

ِفي ّ ايهللِّ ّ ً يلُة ٌَني َمسُةوْريأََمدُّ يّ ِفيَورلَّذِف بِّ ٌُةلِف ُّوَسمُةْميَ لُة يّ ِفيأَسَدردرًي ونِف نيدُة يمِف يِفذُة تَّ ٌَ

يّ َي ٌعاًيَوأَنَّ ِفيَحمِف
ّ َديهللِف يرْلقُةوَّ َ ْوَنيرْلَعَذرَبيأَنَّ ٌَ وْريإِفْذي ٌَنيَظلَمُة ٌََ  يرلَّذِف َولَْوي

يرْلَعَذربِفي ٌدُة (165-163)رل ق ديي(َمدِف  

ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:ييييييي  مِف

ي) يَماي ًِف يَواَليَسْومٌةيۚيلَّلُة َسةٌة هُةي ِف ذُة ٌُّومُةيۚياَليَتأْيُة يرْلَق ًُّ َويرْلَل يهُة َليإِفالَّ
ُةياَليإِفلََٰ
َّ 

ْعلَمُةيَماي ٌَ يۚي ي ِفإِفْذسِفلِف سَدهُةيإِفالَّ يوِف ْمَغمُة ٌَ يي يۗيَمنيَذريرلَّذِف يرأْلَْ ضِف يَوَماي ًِف َماَوريِف رل َّ

ي ِفَمايَماَءيۚي لِفيإِفالَّ ْلمِف ْنيوِف يمِّ ءٍت ًْ وَني ِفَم ٌُةلِفٌطُة ْميَوَمايَيْلَغمُةْميۖيَواَلي ٌمِف دِف ٌْ َنيأَ ٌْ  َ

ي ًُّ َويرْلَعلِف مُةَمايۚيَوهُة هُةيلِفْغظُة ئُةودُة ٌَ يَورأْلَْ َضيۖيَواَلي َماَوريِف يرل َّ ٌُّلُة ْ  ِف َمي ُة َو ِف

ٌمُةي ْ غُة ْي*رْلَعظِف ٌَ يۚيَ َمني ًِّ َنيرْلَغ يمِف ْمدُة َنيرل ُّ ٌَّ  َ يۖيَقديتَّ ٌنِف يرلدِّ اَليإِفْ َ رَهي ًِف  

ياَليرسغِفَصاَميلََمايۗي ْثَقىَٰ ْ َودِفيرْلوُة يرْ َتْمَ َكي ِفاْلعُة ِفيَ َقدِف
ني ِفاهللَّ ٌُةْؤمِف يَو ويِف ا ُة  ِفالطَّ

مٌةي يَولٌِف ٌمٌة ُةيَ مِف
يإِفلَىي*َو َّ لُةَمايِف َنيرلظُّ مُةميمِّ حُة ٌُةْي ِف ٌَني َمسُةوري يرلَّذِف ًُّ ُةيَولِف

َّ 

يإِفلَىي َنيرلسُّو ِف وَسمُةميمِّ حُة ٌُةْي ِف ي ويُة ا ُة مُةيرلطَّ هُة اؤُة ٌَ وريأَْولِف ٌَنيَ َغ ُة يۖيَورلَّذِف رلسُّو ِف

ونَي َمايَيالِفدُة ْمي ٌِف يۖيهُة ا ِف يرلسَّ ئِفَكيأَْصَلابُة
يۗيأُةولََٰ لُةَمايِف (ي257-255)يرل ق دي(رلظُّ

ريٍتي3) .(يم َّ  
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حٌمِفي يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:يييييي  مِف  

ْميأَْوي) يأَسغُة ِف ُة وْريَماي ًِف يَوإِفنيتُةْ دُة يرألَْ ضِف يَوَماي ًِف َماوريِف يرل َّ ِفيماي ًِف
َّ هللِّ

َماءُةي ٌَّ يَمْني بُة ٌُةَعذِّ يَو َماءُة ٌَّ يلِفَمْني ْغغِف ُة ٌَ مي ِفلِفيّ ُةيَ  ْ  ُة ٌُةَلا ِف  تُةْيغُةوهُةي

ٌ ٌةي يَقدِف ءٍت ًْ كِّيَم لِفي*َوّ ُةيَولَىي ُة ني َّ ِّ لِفيمِف ٌْ كَيإِفلَ سزِف
وكُةي ِفَمايأُة  َمَنيرل َّ ُة

ي َنيأََلدٍت ٌْ يَ  اُة لِفلِفيالَيسُةَغ ِّ تُة ِفلِفيَو ُة ُة كٌّي َمَني ِفاهلّلِفيَوَمآلئِفَ تِفلِفيَو ُة سُةوَني ُة ْؤمِف َورْلمُة

ٌ ُةي َكيرْلَمصِف ٌْ َسايَوإِفلَ ْغَ رَسَكيَ  َّ ْعَسايَوأََطْعَساي ُة لِفلِفيَوَقالُةوْريَ مِف ني ُّ ُة ي*مِّ ٌُةَ لِّفُة الَي

ْذَساي َسايالَيتُةَؤريِف َمايَمايرْ َتَ َ ْييَ  َّ ٌْ ْ َعَمايلََمايَمايَ َ َ ْييَوَولَ ّ ُةيَسْغً ايإِفالَّيوُة

ٌَني يَولَىيرلَّذِف َسايإِفْصً ريَ َمايَلَمْلَتلُة ٌْ كْيَولَ َسايَوالَيَتْلمِف ٌَسايأَْويأَْيَطأَْسايَ  َّ إِفنيسَّ ِف

ايَورْ غِفْ يلََساي يَوسَّ ْلَسايَمايالَيَطاَقَةيلََساي ِفلِفيَورْوفُة َسايَوالَيتُةَلمِّ نيَقْ لِفَسايَ  َّ مِف

ٌنَي يرْلَ ا ِف ِف ْ َسايَولَىيرْلَقْومِف -284)يرل ق دي(َورْ َلْمَس يأَسَييَمْوالََسايَ اسصُة

286.)  

ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:ي  مِف  

ٌُّومُةي*رلم) يرْلَق ًُّ َويرْلَل قاًي*ّ ُةياَليإِفلَـَليإِفالَّيهُة َصدِّ يمُة َتاَبي ِفاْلَلاِّ َكيرْل ِف ٌْ كَيَولَ َسزَّ

ْوَ رَديَورإلِفسحِفٌكَي لِفيَوأَسَزكَيرلتَّ ٌْ َد ٌَ َني ٌْ يَوأَسَزكَي*لَِّمايَ  ًد يلِّلسَّاسِف نيَقْ كُةيهُة مِف

ٌدٌةي يَمدِف يّ ِفيلَمُةْميَوَذربٌة ايِف ٌَ وْري ِف  ٌَنيَ َغ ُة يرلَّذِف  رْلغُةْ َقاَنيإِفنَّ

ورستِفَقامٍتي
يذُة ٌزٌة ي*َوّ ُةيَوزِف يَوالَي ًِف يرألَْ ضِف ي ًِف ءٌة ًْ لِفيَم ٌْ ْيَغَىيَولَ ٌَ يّ َيالَي إِفنَّ

َماءِفي (.5-1) كيوم رني(رل َّ  

حٌمِفي يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:يييي  مِف  

يالَي) يَق ئِفَماًي ِفاْلقِفْ طِف ْلمِف ْولُةوْريرْلعِف
يَوأُة َويَورْلَمبلَئِفَ ةُة يالَيإِفلَـَليإِفالَّيهُة لُة َديّ ُةيأَسَّ َممِف

ٌمُةي يرْلَل ِف ٌزُة َويرْلَعزِف (.18) كيوم رنيي(إِفلَـَليإِفالَّيهُة  
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يي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
يرل لٌمِفي*يأووذُة ي ِفيرل لمانِف *:ييييي  مِف  

ي) ْنيَتَماءُة مَّ ْلَكيمِف يرْلمُة رُة يَوَتسزِف ْلَكيَمْنيَتَماءُة يتُةْؤتِفًيرْلمُة ْلكِف يَمالِفَكيرْلمُة قكْيرللَّممَّ

ي ءٍت ًْ كِّيَم َكيَولََىي ُة يإِفسَّ ٌْ ُة َكيرْلَي دِف ٌَ ي ِف كُّيَمْنيَتَماءُة يَوتُةذِف يَمْنيَتَماءُة زُّ َوتُةعِف

ٌ ٌةي َني*َقدِف يمِف ًَّ يرْلَل الُة يَوتُةْي ِف كِف ٌْ يرللَّ َماَ ي ًِف يرلسَّ يَوتُةولِفجُة َما ِف يرْلسَّ كَي ًِف ٌْ يرللَّ تُةولِفجُة

يلِفَ ابٍتي ٌْ ِف ي ِفَغ يَمْنيَتَماءُة اُة يَوَتْ زُة ًِّ َنيرْلَل َييمِف ٌَّ يرلََم الُة يَوتُةْي ِف ٌِّيِف ي*رْلَم يِفذِف تَّ ٌَ ي الَّ

َسي ٌْ كْيَذلِفَكيَ لَ ْغعِف ٌَّ سِفٌَنيَوَمْني ْؤمِف يرْلمُة ونِف نيدُة ٌَ َءيمِف ٌَنيأَْولِف سُةوَنيرْلَ ا ِف ِف ْؤمِف رْلمُة

يوإِفلَىي ِفي مُةي ُةيَسْغَ لُة ٌُةَلذِّ ُة ُة سمُةميتُةَقاًديَو قُةوْريمِف يأَْنيَتتَّ يإِفآلَّ ءٍت ًْ يَم َني ِفي ًِف مِف

ٌ ُةي (.28-26) كيوم رني(رْلَمصِف  

ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ ي*:يييي  مِف  

يرْ َتَو ي) يثُةمَّ امٍت ٌَّ
ةِفيأَ تَّ ي ِف يَورألَْ َضي ًِف َماَوريِف ييَيلََايرل َّ مُةيّ ُةيرلَّذِف يَ  َّ ُة إِفنَّ

ْمَسيَورْلَقَمَ ي يَلثِفًٌثايَورلمَّ ْطلُة ُةلُة ٌَ َماَ ي كَيرلسَّ ٌْ ًيرللَّ ٌُةْغمِف ي َولَىيرْلَعْ شِف

ي يَتَ اَ َكيّ ُةيَ بُّ يَورألَْم ُة يرْلَيْلاُة هِفيأاَلَيلَلُة ي ِفأَْم ِف َ ريٍت َ يَّ وَميمُة َورلسُّحُة

ٌنَي ٌنَي*رْلَعالَمِف ْعَتدِف يرْلمُة ٌُةلِفبُّ يالَي لُة ًةيإِفسَّ ٌَ ْغ ًوايَويُة ْميَتَض ُّ وْريَ  َّ ُة وْري*رْدوُة دُة َوالَيتُةْغ ِف

ي ٌبٌة يَ ْلَمَييّ ِفيَق ِف وهُةيَيْوً ايَوَطَمًعايإِفنَّ يَ ْعَديإِفْصبلَلِفَمايَورْدوُة يرألَْ ضِف  ًِف

سِفٌنَي ْل ِف َنيرْلمُة (.56-54)يرألو رفي(مِّ  

يرلعقدِفي ي كِّ : ٌايُة  

حٌمِفيي-ي1 يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*أووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييي:ي  مِف

ٌَضًةي) يَ  ِف يَوَقْديَ َ ْضتُةْميلَمُةنَّ نَّ وهُة يأَْنيَتَم ُّ ْنيَقْ كِف يمِف نَّ َوإِفْنيَطلَّْقتُةمُةوهُة

يَمايَ َ ْضتُةْمي يَ سِفْصفُة يَوأَْنيإالَّ َ احِف ْقَددُةيرلسِّ هِفيوُة دِف ٌَ يي ِف َويرلَّذِف
ْعغُة ٌَ ْعغُةوَنيأَْوي ٌَ أَْني

َي ِفَمايَتْعَملُةوَني
ي َّ ْميإِفنَّ َس ُة ٌْ ريرْلَغْضكَيَ  ْقَو يَواَليَتسَ وُة يلِفلتَّ َتْعغُةوريأَْقَ بُة

ٌ ٌةي .(237) و ديرل ق ديي(َ صِف  
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حٌمِفيي-ي2 يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*أووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييييي:ي  مِف

نيَتْلتِفَمايي) ييمِف يَتْح ِف يَوأَْوَسابٍت يِفٌكٍت نيسَّ يمِّ
ةٌة يَحسَّ ْميأَنيَت ُةوَنيلَلُة يأََلدُة ُة َودُّ ٌَ أَ

ي ةٌة ٌَّ يذُة ِّ يَولَلُة َ  ُة يرْل ِف يَوأََصاَ لُة َمَ ريِف كِّيرلثَّ ني ُة َمايمِف ي ٌِف يلَلُة رأْلَْسَما ُة

ي ايِف ٌَ مُةيرآْل ُةيلَ ُة
ي َّ ٌِّنُة  َ ٌُة يَ اْلَتَ َقْييَ َذلِفَكي لِفيَسا ٌة ي ٌِف يَ أََصاَ َمايإِفْوَصا ٌة َعَغاءُة ضُة

وَني ْميَتَتَغ َّ ُة ي.(266) و ديرل ق ديي(لََعلَّ ُة  

حٌمِفيي-ي3 يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*أووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييييي:ي  مِف

نيلَِّ اسِفًيي) ْقَدًديمِّ ييَورْللُةكْيوُة يأَْم ِف ْ يلًِف ِّ ٌَ ييَو يَصْد ِف يرْمَ ْحيلًِف َقاكَيَ بِّ

ي ْغَقمُةوريَقْولًِف .ي(28ي:25) و ديطليي(ٌَ  

حٌمِفي-ي4 يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*أووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ييييييييي:ي  مِف

ًدريلَّْنيي) يلََكيَمْووِف َ اَسيَوإِفنَّ ادِفيأَنيَتقُةوكَياَليمِف ٌَ يرْلَل يلََكي ًِف َقاكَيَ اْذَهْبيَ إِفنَّ

ي ي ًِف لُة َغسَّ يلََسْس ِف يثُةمَّ لُة َقسَّ ًغايلَّسُةَل ِّ لِفيَوا ِف ٌْ ييَظْلَييَولَ َكيرلَّذِف ْ يإِفلَىيإِفلَمِف يَورسظُة تُةْيلََغلُة

يَسْ ًغاي مِّ ٌَ .(97) و ديطلييي(رْل  

حٌمِفيي-ي5 يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*أووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييييي:ي  مِف

ايي) سَ ّثً .(6) و ديرلورقعةييي(َ َ اَسْييَهَ اًءيمُّ  

حٌمِفيي-ي6 يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*أووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييييي:ي  مِف

يي) كِف َوَّ ْميألِف هِف ا ِف ٌَ نيدِف يمِف َتابِف يرْل ِف ْنيأَْهكِف وريمِف ٌَنيَ َغ ُة ييأَْيَ اَليرلَّذِف َويرلَّذِف هُة

َني وسُةمُةميمِّ صُة اسِفَعتُةمُةْميلُة مُةميمَّ وريَوَظسُّوريأَسَّ حُة ْي ُة ٌَ يَمايَظَسستُةْميأَني رْلَلْم ِف

ْوَبي مُةيرل ُّ يقُةلُةو ِفمِف ْلَت ِف ُةوريَوَقَذَفي ًِف ٌَ يلَْمي ثُة ٌْ ْنيَل ُةيمِف
مُةي َّ ِفيَ أََتاهُة َّ  

ي يرأْلَْ َصا ِف ولًِف
ايأُة ٌَ وري سِفٌَنيَ اْوَت ِف ُة ْؤمِف ييرْلمُة دِف ٌْ ْميَوأَ ٌمِف دِف ٌْ ٌُةوَتمُةمي ِفأَ ٌُةْي ِف ُةوَني ُة

  و ديرللم يي(2)
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لٌمِفيي-ي7 يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي  مِف حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
يييييييي:يأووذُة

ْزَ َكيي(1)أَلَْميَسْمَ ْحيلََكيَصْدَ َكيي) ييأَْسَقَضيي(2)َوَوَضْعَسايَوْسَكيوِف رلَّذِف

ْ َ َكيي(3)َظْمَ َكي ٌُةْ ً ريي(4)َوَ َ ْعَسايلََكيذِف ي ْ  ِف يَمَميرْلعُة (5)َ إِفنَّ  

ٌُةْ ً ري ي ْ  ِف يَمَميرْلعُة َكيَ اْ َ ْبيي(7)َ إِفَذريَ َ ْ َييَ اْسَصْبيي(6)إِفنَّ َوإِفلَىيَ  ِّ

ريٍتي3)(إلسم رحِفي و دير)ي(ي8) .(يم َّ  

حٌمِفيي-ي8 يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*أووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييييي:ي  مِف

ْلَزرلََماي) يزِف يرأْلَْ ضُة لَيِف ْلزِف يأَْثَقالََماي(ي1ي)إِفَذريزُة يرأْلَْ ضُة َوَقاكَيي(2)َوأَْيَ َحيِف

يَمايلََماي يأَْيَ اَ َهايي(ي3ي)رإْلِفسَ انُة ثُة يتُةَلدِّ ْوَمئِفذٍت َكيأَْوَلىيلََمايي(4)ٌَ يَ  َّ  ِفأَنَّ

ٌُةَ ْوريأَْوَمالَمُةْميي(5) يأَْمَتاًتايلِّ يرلسَّاسُة ْصدُة ُة ٌَ ي ْوَمئِفذٍت ْثَقاكَيي(ي6)ٌَ ْعَمكْيمِف ٌَ َ َمني

َ هُةي ٌَ ً ري ٌْ دٍتيَي َ هُةيي(ي7)َذ َّ ٌَ ري دٍتيَمّ ً ْثَقاكَيَذ َّ ْعَمكْيمِف ٌَ  و ديي(8)َوَمني

دًي21يأوي11ي)رلزلزلة .(يم َّ  

حٌمِفيي-ي9 يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*أووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييييي:ي  مِف

يي) َوةُة ي*يرْلَقا ِف َوةُة ي*يَمايرْلَقا ِف َوةُة ي*يَوَمايأَْدَ رَكيَمايرْلَقا ِف يرلسَّاسُة ٌَ ُةونُة ْوَمي ٌَ

ي يرْلَمْ ثُةوثِف ي*يَ اْلَغَ رشِف يرْلَمسغُةوشِف ْمنِف يرْلحِفَ اكُةيَ اْلعِف ايَمنيَثقُةلَْيي*يَوَت ُةونُة َ أَمَّ

ي ٌسُةلُة ةٍتي*يَمَورزِف ٌَ رضِف ٌَمةٍتي َّ يوِف ي*يَ مُةَوي ًِف ٌسُةلُة ايَمْنيَيغَّْييَمَورزِف *َوأَمَّ  

ي ةٌة ٌَ يَهاوِف لُة ُةمُّ ْلي*ييَ أ ٌَ ي*يَوَمايأَْدَ رَكيَمايهِف ةٌة ٌَ يَلامِف (1:11ي) و ديرلقا وةي(*يَسا ٌة  

حٌمِفيي-ي10 يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*أووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

يي) َ اثُة ُة مُةيرلتَّ ْ تُةمُةيرْلَمَقا ِفَ ي*يأَْلَما ُة يَ ْوَفيَتْعلَمُةوَني*يَلتَّىيزُة ي*يَ بلَّ يَ بلَّ ثُةمَّ

ي*يَ ْوَفيَتْعلَمُةوَني نِف قٌِف ٌَ ْلَميرْل يلَْويَتْعلَمُةوَنيوِف يرْلَحلِفٌَمي*يَ بلَّ نَّ ي*يلََتَ وُة ثُةمَّ
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ي نِف قٌِف ٌَ َنيرْل ٌْ َمايَو سَّ ي*يلََتَ وُة ٌمِف عِف يرلسَّ يَونِف ْوَمئِفذٍت ٌَ ي يلَتُةْ أَلُةنَّ مَّ
 و ديرلت اث يي(*يثُة

.ي(8ي:ي1)  

حٌمِفي يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*أووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

يي-ي11 كِف يرلغٌِف َكي ِفأَْصَلابِف َفيَ َعكَيَ  ُّ ٌْ ي*يألَْميَتَ  يَ  ْمي ًِف َدهُة ٌْ ْحَعكْيَ  ٌَ أَلَْمي

ي كٍت ً ريأََ ا ِفٌكَي*يَتْضلٌِف ٌْ ْميَط مِف ٌْ ي*يَوأَْ َ كَيَولَ ٌكٍت حِّ ْني ِف ْمي ِفَلَحاَ دٍتيمِّ ٌمِف *يَتْ مِف

أْ ُةوكٍتي يمَّ دًي21) و ديرلغٌكي.يَ َحَعلَمُةْميَ َعْصفٍت .(م َّ  

حٌمِفيي-ي12 يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*أووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

وَني َمايرلَ ا ِف ُة ٌُّ ٌَ يأ وَني1قُةكْي يَمايَتْع ُةدُة وَني2يآَليأَْو ُةدُة يَوآَليأَْستُةْميَوا ِفدُة  

ي يَمايَوَ ْدتٌةْمي3َم يأَْو ُةدُة ي4يَوآَليأََسايَوا ِفدٌة وَنيَم يأَْو ُةدُة ْمي5يَوآَليأَْستُةْميَوا ِفدُة يلَ ُة

ي ٌنِف يدِف ًَ ْميَولِف ٌسُة ُة ريٍتي3)رل ا  ون.ي6دِف .(يم َّ  

حٌمِفيي-ي13 يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*أووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ي َوي ُةيألدٌة ي1قُةكْيهُة َمدُة لِفْدي2ي ُةيرلصَّ ٌَ ٌُةولَْدي3يلَْمي غُةًؤري4يَولَْمي ي ُة ْنيلَلُة ٌَ ُة يَولَْمي

ي ريٍتي3) و ديرإليبلص.ي5أََلدٌة .(يم َّ  

حٌمِفيي-ي14 يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*أووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

يي) يرْلَغلَاِف ي ِفَ بِّ وذُة يَمايَيلََايي(1)قُةكْيأَوُة ْنيَم ِّ يإِفَذريي(2)مِف اٍت يَ ا ِف ْنيَم ِّ َومِف

يي(3)َوَقَبي َقدِف يرْلعُة ي ًِف غَّاَثايِف يرلسَّ ْنيَم ِّ يإِفَذريَلَ َديي(4)َومِف دٍت يَلا ِف ْنيَم ِّ َومِف

ريٍتي3) و ديرلغلاي(ي5) .(يم َّ  
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حٌمِفيي-ي15 يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*أووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ي يرلسَّاسِف ي ِفَ بِّ وذُة ي1قُةكْيأَوُة يرلسَّاسِف ي2يَملِفكِف ي3يإِفلَلِفيرلسَّاسِف ْنيَم ِّ يمِف

ي يرلَيسَّاسِف ي4رلَوْ َورسِف يرلسَّاسِف و ِف دُة يصُة ي ًِف سُة ٌُةَوْ وِف يي ةِفي5يرلَّذِف َنيرلحِفسَّ يمِف

ريٍتي3) و ديرلسَّاس.ي6َورلسَّاسِفي .(يم َّ  

 

غاءِفي يرلمِّ : ٌايُة  

حٌمِفي-1 يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييييييي:  مِف

يي) ٌَْمفِف ْميَو مِف ٌْ ْميَولَ ْ  ُة ٌَسصُة ْميَو هِف ٌُةْيزِف ْميَو ٌ ُة دِف ٌْ
ُةي ِفأَ
ْ مُةمُةي َّ ٌُةَعذِّ ْمي َقاتِفلُةوهُة

سِفٌَني ْؤمِف يمُّ وَ يَقْومٍت دُة يَمني*يصُة ُةيَولَىَٰ
ي َّ تُةوبُة ٌَ ْميۗيَو َظيقُةلُةو ِفمِف ٌْ ْبيَ  ٌُةْذهِف َو

ٌمٌةي مٌةيَل ِف ُةيَولٌِف
يۗيَو َّ َماءُة ي.ي(15ي:ي14ي)(رلتو ة)ي(ٌَ  

حٌمِفي-2 يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييييييي:  مِف

مُةيي) يرْلَعلٌِف ٌمُة مِف َويرل َّ يۚيَوهُة َما ِف يَورلسَّ كِف ٌْ يرللَّ يَمايَ َ َني ًِف ي(رألسعام)ي(َولَلُة

(13).  

حٌمِفي-ي3 يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*أووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :ييييييييي  مِف

ي) يلَِّماي ًِف َغاءٌة ْميَومِف ني َّ ِّ ُة يمِّ َظةٌة ْووِف ميمَّ يَقْديَحاَءْت ُة َمايرلسَّاسُة ٌُّ ايأَ ٌَ

سِفٌَني ْؤمِف يلِّْلمُة ًد يَوَ ْلَمةٌة يَوهُة و ِف دُة .(57ي)(ٌوسس)ي(رلصُّ  

حٌمِفي-4 يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) ٌدُة زِف ٌَ سِفٌَنيۙيَواَلي ْؤمِف يلِّْلمُة
يَوَ ْلَمةٌة َغاءٌة َويمِف يَمايهُة َنيرْلقُةْ  نِف كُةيمِف َوسُةَسزِّ

يَيَ اً ري ٌَنيإِفالَّ الِفمِف ريٍتي3)(82ي)(رإل  رء)ي(رلظَّ .(يم َّ  
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حٌمِفي-5 يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يي:  مِف

ي) َح ِف َنيرلمَّ ٌُةوًتايَومِف ي ُة َ اكِف َنيرْلحِف ييمِف يِفذِف يرتَّ يأَنِف ْلكِف َكيإِفلَىيرلسَّ يَ  ُّ َوأَْوَلىَٰ

مُةوَني ْع ِف ٌَ اي مَّ لُةبًليۚي*يَومِف يذُة ًي ُة ُةكَيَ  ِّكِف يَ اْ لُة ِف َمَ ريِف كِّيرلثَّ ني ُة يمِف لًِف ي ُة ثُةمَّ

لِفَكي
َٰ
يَذ ي ًِف يۗيإِفنَّ يلِّلسَّاسِف َغاءٌة لِفيمِف ي ٌِف يأَْلَورسُةلُة ْيَتلِففٌة يمُّ وسِفَمايَمَ ربٌة ني ُةطُة يمِف الُة ْي ُة ٌَ

وَني َتَغ َّ ُة ٌَ ي ًةيلَِّقْومٍت ٌَ ريٍتي3)ي(69ي:ي68ي)ي(رلسلك)ي(آَل .(يم َّ  

حٌمِفي-6 يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييي:ي  مِف

ي) نِف ْمغٌِف ٌَ يَ مُةَوي ْضيُة ريٍتي3)(80ي)(رلمع رء)ي(َوإِفَذريَم ِف .(يم َّ  

حٌمِفي-7 يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييي:ي  مِف

ي) ًٌّ يۖيأَأَْوَحمِف اتُةلُة ٌَ لَْيي  ايلََّقالُةوريلَْواَلي ُةصِّ ًٌّ َولَْويَحَعْلَساهُةيقُةْ  ًسايأَْوَحمِف

ي سُةوَني ًِف ٌُةْؤمِف ٌَنياَلي يۖيَورلَّذِف َغاءٌة ًد يَومِف ٌَني َمسُةوريهُة َويلِفلَّذِف يۗيقُةكْيهُة ًٌّ َوَوَ  ِف

ْميَوًمىي مِف ٌْ َويَولَ يَوهُة ْميَوْق ٌة يأ َذرسِفمِف ٌدٍت يَ عِف َ انٍت نيمَّ ٌُةَساَدْوَنيمِف ئِفَكي
ي( صلي)ي(ولََٰ

(44).  

حٌمِفي-8 يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييي:  مِف

ي) ومِف يرلسُّحُة مٌةي*يَ َسَظَ يَسْظَ ًدي ًِف ٌَني*يَ َقاكَيإِفسًِّيَ قٌِف ْد ِف ِف يمُة َ َتَولَّْوريَوْسلُة

ي.ي(90ي:ي88)يرلصا اييي(  

حٌمِفي-9 يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يي:ي  مِف

ي) يَوَوَذربٍت ي ِفسُةْصبٍت َطانُة ٌْ سِفىيرلمَّ يأَسِّىيَم َّ لُة ٌُّوَبيإِفْذيَساَد يَ  َّ ْ يَوْ َدَسايأَ َورْذ ُة

ي*ي يَوَمَ ربٌة دٌة ْغَتَ كٌةيَ ا ِف ْحلِفَكيَهَذريمُة ي(42ي:ي41رآلٌةي)يصيي(رْ  ُةْضي ِف ِف  

ريٍتي3) .(يم َّ  
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حٌمِفي-10 يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :ي  مِف

ٌَني) رلِفمِف يَوأَسَييأَْ َلمُةيرل َّ يرلضُّ ُّ ًَ سِف يأَسًِّيَم َّ لُة يَ  َّ ٌُّوَبيإِفْذيَساَد َٰ َوأَ

َعمُةْمي*ي ْثلَمُةميمَّ يَومِف َساهُةيأَْهلَلُة ٌْ يۖيَو َت نيضُة ٍّ يَ َ َمْغَسايَماي ِفلِفيمِف َ اْ َتَحْ َسايلَلُة

ٌَني يلِفْلَعا ِفدِف َٰ  َ ْ َسايَوذِف سدِف ْنيوِف ريٍتي3)ي(84ي:ي83)يرألس ٌاءيي(َ ْلَمًةيمِّ .(يم َّ  

حٌمِفي-11 يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ييي:ي  مِف

ي) لُةودُة يحُة ْسلُة يمِف يَتْقَمعِف ُّ ًَ َثاسِف َتَما ِفًمايمَّ َتاً ايمُّ ي ِف ٌثِف كَيأَْلَ َنيرْلَلدِف ُةيَسزَّ
َّ 

َد ي لِفَكيهُة
َٰ
ِفيۚيَذ ي َّ ْ  ِف يذِف ْميَوقُةلُةو ُةمُةْميإِفلَىَٰ هُة لُةودُة يحُة نُة يَتلٌِف مُةْميثُةمَّ ْيَمْوَنيَ  َّ ٌَ ٌَني رلَّذِف

ي ْنيَهادٍت يمِف ُةيَ َمايلَلُة
ي َّ ٌُةْضلِفكِف يۚييَوَمني َماءُة ٌَ يي ِفلِفيَمني ْمدِف ٌَ ِفي

رلزم يي( َّ

(23).  

يرلحن ،يول اِف يرلعذربِف : ٌايُة  

حٌمِفي-1 يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييي:ي  مِف

يَمايي) يَواليَسْومٌةيلَلُة َسةٌة هُةي ِف ذُة ٌُّومُةياليَتأْيُة يرْلَق ًُّ َويرْلَل ُةياليإِفلََليإِفاليهُة
َّ 

ْعلَمُةي ٌَ ي ْسَدهُةيإِفالي ِفإِفْذسِفلِف يوِف ْمَغمُة ٌَ يي يَمْنيَذريرلَّذِف يرألَْ ضِف يَوَماي ًِف َماَوريِف يرل َّ  ًِف

لِفيإِفالي ِفَمايَماَءي ْلمِف ْنيوِف يمِف ءٍت ًْ وَني ِفَم ٌُةلِفٌطُة ْميَوَمايَيْلَغمُةْميَوالي ٌمِف دِف ٌْ َنيأَ ٌْ َمايَ 

ي ًُّ َورْلَعلِف مُةَمايَوهُة هُةيلِفْغظُة ئُةودُة ٌَ يَورألَْ َضيَوالي َماَوريِف يرل َّ ٌُّلُة ْ  ِف َمي ُة َو ِف

ٌمُةي ريٍتي3)(255:ي)ي و ديرل ق دي(رْلَعظِف .(يم َّ  

حٌمِفي-ي2 يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*أووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :ييييييي  مِف

َحْيي) لََّمايَسضِف ْميَساً ري ُة مِف اتِفَسايَ ْوَفيسُةْصلٌِف ٌَ وري ِف  ٌَنيَ َغ ُة يرلَّذِف إِفنَّ

ًٌزري َيَ اَنيَوزِف
ي َّ وقُةوريرْلَعَذرَبيۗيإِفنَّ ذُة ٌَ َ َهايلِف ٌْ لُةوًدريَ  ْميحُة ْلَساهُة ميَ دَّ هُة لُةودُة حُة

ًٌماي .(56)رلسِّ اءيي(َل ِف  
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حٌمِفي-3 يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييييييي:  مِف

ًٌدريي) ِفيَقْديَضلُّوريَضبَلاًليَ عِف ي َّ وريَونيَ  ِفٌكِف وريَوَصدُّ ٌَنيَ َغ ُة يرلَّذِف *يإِفنَّ

ًٌقاي مُةْميَط ِف ٌَ ْمدِف ٌَ ْغغِفَ يلَمُةْميَواَليلِف ٌَ ُةيلِف
ي َّ ٌَ ُةنِف وريلَْمي وريَوَظلَمُة ٌَنيَ َغ ُة يرلَّذِف *إِفنَّ  

ًٌ ري ٌَ ِف ِفي لِفَكيَولَىي َّ
َٰ
َمايأََ ًدريۚيَوَ اَنيَذ ٌَني ٌِف َمييَيالِفدِف ٌَايَحَمسَّ يَط ِف رلسِّ اءيي(إِفالَّ

ي.ي(169ي:ي167)  

حٌمِفي-4 يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييييييي:  مِف

يي) يرأْلَْ ضِف ْ َعْوَني ًِف ٌَ يَو ولَلُة َيَوَ  ُة
ٌُةَلا ِف ُةوَني َّ ٌَني يرلَّذِف َمايَحَزرءُة إِفسَّ

ي ْنييِفبَلفٍت لُةمُةميمِّ ْميَوأَْ حُة ٌمِف دِف ٌْ َميأَ ٌُةَصلَّ ُةوريأَْويتُةَقطَّ لُةوريأَْوي َقتَّ ٌُّ  َ َ اًدريأَْني

يرآْليِفَ دِفي ايۖيَولَمُةْمي ًِف ٌَ ْس يرلدُّ ي ًِف لِفَكيلَمُةْمييِفْزيٌة
َٰ
يۚيَذ َنيرأْلَْ ضِف ٌُةسَغْوريمِف أَْوي

ٌمٌةي يَوظِف .(33)رلمائدديي(َوَذربٌة  

حٌمِفي-5 يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييييييي:  مِف

يي) يَمَعلُة ْثلَلُة ٌعاًيَومِف يَحمِف يرألَْ ضِف يلَمُةْميَماي ًِف وريلَْويأَنَّ ٌَنيَ َغ ُة يرلَّذِف إِفنَّ

ـمٌةي يأَلٌِف ْسمُةْميَولَمُةْميَوَذربٌة كَيمِف اَمةِفيَمايتُةقُة ِّ ٌَ يرْلقِف ْومِف ٌَ ي ْنيَوَذربِف وري ِفلِفيمِف ْغَتدُة ٌَ ي(لِف

.(36)رلمائددي  

حٌمِفي-6 يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ييي:ي  مِف

ي) َنيرإلِفسسِف يرْ َتْ َثْ تُةْميمِف يَقدِف ايَمْعَمَ يرْلحِفنِّ ٌَ ٌعاًي ْميَحمِف هُة ْلمُة ُة ٌَ ْوَمي ٌَ َو

يَوَ لَْغَسـايأََحلََساي َساي ِفَ ْعضٍت َسايرْ َتْمَتَميَ ْعضُة يَ  َّ َنيرإلِفسسِف ْميمِف هُة ـاؤُة ٌَ َوَقاكَيأَْولِف

ْلَييلََسا ييأَحَّ لُةي،يرلَّذِف َمـايإِفالَّيَمايَمـاَءيرللَـّ ٌَني ٌِف ْميَيالِفدِف يَمْثَور ُة ا ُة ي،يَقاكَيرلسَّ إِفنَّ

ـمٌةي ٌمٌةيَولٌِف َكيَل ِف ٌَنيَ ْعضاًي ِفَمايي(128)،يَ  َّ الِفمِف َوَ َذلِفَكيسُةَولًِّيَ ْعَضيرلظَّ

ْ  ِف ُةـوَني ٌَ (ي129)َ اسُةوري  
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اتِفًي ٌَ ْمي  ٌْ ُة وَنيَولَ قُةصُّ ٌَ ْمي ْس ُة كٌةيمِف ْمي ُة ُة أْتِف ُة ٌَ يأَلَْمي يَورإلِفسسِف ايَمْعَمَ يرْلحِفنِّ ٌَ

ْميَهَذر ْومِف ُة ٌَ ْميلِفَقـاَءي وَس ُة ٌُةسذِف ُة ادُةي،يَو ٌَ ْتمُةمُةيرْلَل َسايَوَ  َّ ْدَسايَولَـىيأَسغُة ِف َقالُةوريَممِف

ٌـَني مُةْميَ اسُةوريَ ا ِف ِف ْميأَسَّ مِف وريَولَـىيأَسغُة ِف دُة ايَوَممِف ٌَ ْس (130)رلدُّ  

وَني يَوأَْهلُةَمايَ ا ِفلُـة ْلمٍت
ْملِفَكيرْلقُةَ  ي ِفظُة ْنيَ  َُّكيمُة ٌَ ُة كٍّيي(131)َذلِفَكيأَْنيلَْمي َولِف ُة

وَني ْعَملُـة ٌَ اي يَومَّ َكي ِفَغا ِفكٍت لُةوريَوَمايَ  ُّ ايَومِف مَّ يمِف يي(132)َدَ َحايٌة ًُّ َكيرْلَغسِف َوَ  ُّ

ْلَمةِفي ويرل َّ يَ َمـاي،يذُة َمـاءُة ٌَ ْميَماي ْنيَ ْعدِف ُة ْ َتْيلِفْفيمِف ٌَ ْميَو ْ  ُة ٌُةْذهِف َمأْي ٌَ إِفْني

ٌـَني ي َي ِف ةِفيَقْومٍت ٌَّ ِّ 
ْنيذُة ْميمِف يَوَمـاييأَْستُةْميي(133)أَسَمأَ ُة وَنيآليٍت يَمايتُةوَودُة إِفنَّ

ٌـَني ْعحِفزِف .رألسعامي(134) ِفمُة  

حٌمِفي-7 يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييييي:  مِف

ي) ُةْلقًِف ٌَني َمسُةوريۚيَ أ تُةوريرلَّذِف ْميَ َث ِّ َكيإِفلَىيرْلَمبَلئِفَ ةِفيأَسًِّيَمَع ُة ٌُةولِفًيَ  ُّ إِفْذي

ْسمُةْمي يَورْض ِف ُةوريمِف ْوَبيَ اْض ِف ُةوريَ ْوَايرأْلَْوَسااِف وريرل ُّ ٌَنيَ َغ ُة يرلَّذِف يقُةلُةوبِف  ًِف

ي كَّيَ َسانٍت ي*ي ُة ولَلُة َيَوَ  ُة
ي َّ ٌُةَماقِفاِف يۚيَوَمني ولَلُة َيَوَ  ُة

مُةْميَماقُّوري َّ لِفَكي ِفأَسَّ
َٰ
َذ

ي َقابِف يرْلعِف ٌدُة َيَمدِف
ي َّ ي*يَ إِفنَّ ا ِف ٌَنيَوَذرَبيرلسَّ يلِفْلَ ا ِف ِف وقُةوهُةيَوأَنَّ ْميَ ذُة لِف ُة

َٰ
ي(َذ

ي.(14ي:ي12ي)رألسغاكي  

حٌمِفيي-8 يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييي:ي  مِف

َي)
ي َّ نَّ َييَولََٰ ِف ٌْ َييإِفْذيَ َم ٌْ َيَقَتلَمُةْميۚيَوَمايَ َم

ي َّ نَّ ْميَولََٰ ِف َ لَْميَتْقتُةلُةوهُة

مٌةي يَولٌِف ٌمٌة َيَ مِف
ي َّ يَ بَلًءيَلَ ًسايۚيإِفنَّ ْسلُة سِفٌَنيمِف ْؤمِف يرْلمُة ًَ ْ لِف ٌُة يَولِف رألسغاكيي(َ َمىَٰ

(17).  
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حٌمِفي-9 يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييييييي:  مِف

ٌَْض ِف ُةوَنيي) ي
وريۙيرْلَمبَلئِفَ ةُة ٌَنيَ َغ ُة َتَو َّىيرلَّذِف ٌَ يإِفْذي َولَْويَتَ  َٰ

ي ٌاِف وقُةوريَوَذرَبيرْلَل ِف ْميَوذُة وَهمُةْميَوأَْدَ اَ هُة حُة .(50)رألسغاكيي(وُة  

حٌمِفيي-10 يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :ي  مِف

وَ ي) دُة يصُة ٌَْمفِف ْميَو مِف ٌْ ْميَولَ ْ  ُة ٌَسصُة ْميَو هِف ٌُةْيزِف ْميَو ٌ ُة دِف ٌْ
ُةي ِفأَ
ْ مُةمُةي َّ ٌُةَعذِّ ْمي َقاتِفلُةوهُة

سِفٌَني ْؤمِف يمُّ ُةي*يَقْومٍت
يۗيَو َّ َماءُة ٌَ يَمني ُةيَولَىَٰ

ي َّ تُةوبُة ٌَ ْميۗيَو َظيقُةلُةو ِفمِف ٌْ ْبيَ  ٌُةْذهِف َو

ٌميٌةي مٌةيَل ِف .ي(15ي:ي14)يرلتو ةيي(َولٌِف  

حٌمِفيي-ي11 يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*أووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :ي  مِف

ي) يَوسِفٌـدٍت ا ٍت كُّيَح َّ وريَوَياَبي ُة ْنيي(15)َورْ َتْغَتلُة ٌُةْ َقىيمِف مُةيَو َ رئِفلِفيَحَمسَّ ْنيوَّ مِف

ي ٌـدٍت يَصدِف اءٍت كِّيي(16)مَّ ْني ُة يمِف أْتِفٌلِفيرْلَمْويُة ٌَ يَو لُة ٌغُة ٌُة ِف ي َ ادُة ٌَ يَوالي لُة وُة َتَح َّ ٌَ

ي ـظٌة يَ لٌِف ْنيَوَ رئِفلِفيَوَذربٌة مِف يوَّ ٌِّيٍت َوي ِفَم َمايهُة يوَّ .إ  رهٌمي(17)َمَ انٍت  

حٌمِفيي-12 يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ييييي:ي  مِف

يي) يرألَْصَغـادِف سِفٌَني ًِف َق َّ يمُة ْوَمئِفذٍت ٌَ ٌَني مِف ْح ِف َ َ ر ِفٌلُةمُةْميي(49)َوَتَ  يرْلمُة

ي ـا ُة وَهمُةمُةيرلسَّ حُة يَوَتْغَمىيوُة َ رنٍت ْنيَقطِف يَمايي(50)مِف كَّيَسْغسٍت ُةي ُة
َيي َّ ْحزِف ٌَ لِف

ي،يَ َ َ يْي يرْللِفَ ـابِف ٌمُة َيَ  ِف
ي َّ .إ  رهٌمي(51)إِفنَّ  

حٌمِفيي-13 يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ييييي:ي  مِف

اًيي) ٌّ ثِف َميحِف مُةْميَلْوكَيَحَمسَّ َ سَّ يلَسُةْلضِف ٌَنيثُةمَّ اطِف ٌَ مُةْميَورلمَّ َكيلََسْلمُةَ سَّ (ي68)َ َوَ  ِّ

اًي ٌّ تِف يوِف ْلَمنِف يَولَىيرل َّ ٌُّمُةْميأََمدُّ ٌَعةٍتيأَ كِّيمِف ْني ُة يمِف َونَّ يلََسسزِف يي(69)ثُةمَّ يلََسْلنُة ثُةمَّ

اًي ٌّ لِف ْميأَْولَىي ِفَمايصِف ٌَنيهُة ي.م ٌمي(70)أَْولَمُةي ِفالَّذِف  
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حٌمِفيي-14 يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يي:ي  مِف

ٌَني) ةٍتيَ اَسْييَظالِفَمًةيَوأَسَمأَْسايَ ْعَدَهايَقْوماًي َي ِف ٌَ ْنيَقْ  َوَ ْميَقَصْمَسايمِف

وَنيي(11) ْ  ُةضُة ٌَ ْسَماي ْميمِف وريَ أَْ َسـايإِفَذريهُة ـايأََل ُّ (12)َ لَمَّ  

وَني ْميتُةْ أَلُـة ْميلََعلَّ ُة سِف ُة لِفيَوَمَ ا ِف ْ تُةْمي ٌِف ْت ِف
ـوريإِفلَىيَمـايأُة وريَورْ حِفعُة اليَتْ  ُةضُة

ـٌَنيي(13) ايَظالِفمِف سَّ اي ُة لََسـايإِفسَّ ٌْ ايَو ٌَ ْميي(14)َقالُةوري َ َمايَزرلَْييتِفْلَكيَدْوَورهُة

ٌـَني دِف ٌدرًيَيامِف ْميَلصِف .رألس ٌاءي(15)َلتَّىيَحَعْلَساهُة  

حٌمِفيي-15 يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :ي  مِف

ْني) يمِف ابٌة ٌَ َعْييلَمُةْميثِف وريقُةطِّ ٌَنيَ َغ ُة ْميَ الَّذِف مِف يَ  ِّ وري ًِف يرْيَتَصمُة يَيْصَمانِف َهَذرنِف

ٌـمُةي مُةيرْلَلمِف مِف و ِف ءُة ي ُة ْنيَ ْواِف يمِف ٌُةَصبُّ ي ْميي(19)َسا ٍت وسِفمِف ي ُةطُة ي ِفلِفيَماي ًِف ٌُةْصَم ُة

ي ودُة لُـة يي(20)َورْلحُة ٌـدٍت ْنيَلدِف يمِف مُة وريي(21)َولَمُةْميَمَقامِف حُة ْي ُة ٌَ وريأَْني لََّمـايأََ ردُة  ُة

ي ٌـاِف وقُةوريَوَذرَبيرْلَل ِف َمايَوذُة وري ٌِف ٌدُة وِف
يأُة ْنيَ مٍّ ْسَمايمِف .رللجي(22)مِف  

حٌمِفيي-16 يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ييي:ي  مِف

ي) ـومِف
قُّ يَمَحَ َديرلزَّ يي(43)إِفنَّ يي(44)َطَعامُةيرألَثِفٌـمِف ْغلًِف ٌَ ي ْمكِف َ اْلمُة

ي ـونِف يرْل ُةطُة يي(45) ًِف ٌـمِف يي(46)َ َغْلًِفيرْلَلمِف وهُةيَ اْوتِفلُةوهُةيإِفلَىيَ َورءِف ذُة يُة

ي يي(47)رْلَحلِفٌـمِف ٌـمِف يرْلَلمِف ْنيَوَذربِف لِفيمِف مَّيصُة ُّوريَ ْوَايَ ْأ ِف
َكيي(48)ثُة ْايإِفسَّ ذُة

ٌـمُةي يرْلَ  ِف ٌزُة وَنيي(49)أَْسَييرْلَعزِف ستُةْمي ِفلِفيَتْمَت ُة يَهَذريَماي ُة .رلدياني(50)إِفنَّ  

حٌمِفيي-17 يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:ي  مِف

ي) يأَثِفٌـمٍت اكٍت
كِّيأَ َّ كٌةيلِف ُة ٌْ ْ َتْ  ِف رًيي(7)َو يمُة ٌُةصِف ُّ ي لِفيثُةمَّ ٌْ ِفيتُةْتلَىيَولَ

ي َّ ايِف ٌَ ي  ْ َممُة ٌَ

ي ـمٍت يأَلٌِف ْ هُةي ِفَعَذربٍت ْ َمْعَمايَ َ مِّ ٌَ (8)َ أَْنيلَّْمي  
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ي ٌـنٌة مِف يمُة ورًيأُةْولَـئِفَكيلَمُةْميَوَذربٌة زُة َيَذَهايهُة ئاًيرتَّ ٌْ اتِفَسايَم ٌَ ْني  (9)َوإِفَذريَولِفَميمِف  

ْني وريمِف َيذُة ئاًيَواليَمايرتَّ ٌْ ٌُةْغسِفًيَوْسمُةْميَمايَ َ  ُةوريَم مُةيَوالي ْميَحَمسَّ ْنيَوَ رئِفمِف مِف

ٌـمٌةي يَوظِف ـاَءيَولَمُةْميَوَذربٌة ٌَ ِفيأَْولِف ي َّ ونِف وريي(10)دُة ٌَنيَ َغ ُة ًد يَورلَّذِف َهَذريهُة

ـمٌةي يأَلٌِف ْحزٍت ْني ِف يمِف ْميلَمُةْميَوَذربٌة مِف يَ  ِّ ايِف ٌَ .رلحاثٌةي(11) ِف   

حٌمِفيي-18 يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:  مِف

ي) َقلـَانِف َمايرلثَّ ٌُّ ْميأَ يلَ ُة يي(31)َ َسْغ ُة ُة َ ـانِف َمايتُةَ ذِّ يَ  ِّ ُة ي الءِف ايي(32)َ  ِفأَيِّ ٌَ

ي َمَوريِف يرل َّ ْنيأَْقَطا ِف وريمِف يرْ َتَطْعتُةْميأَْنيَتسغُةذُة يإِفنِف يَورإلِفسسِف يَمْعَمَ يرْلحِفنِّ

ي ْلَطـانٍت وَنيإِفالَّي ِف ُة وريياليَتسغُةذُة يَ اسغُةذُة َمايي(33)َورألَْ ضِف يَ  ِّ ُة ي الءِف َ  ِفأَيِّ

ي َ ـانِف يي(34)تُةَ ذِّ َ رنِف يَ بليَتسَتصِف يَوسُةَلاسٌة ْنيَسا ٍت يمِف َمايمُةَورظٌة ٌْ ُة ٌُةْ َ كُةيَولَ

يي(35) َ ـانِف َمايتُةَ ذِّ يَ  ِّ ُة ي الءِف يَ َ اَسْييي(36)َ  ِفأَيِّ َمـاءُة يرل َّ َ إِفَذريرسَمقَّيِف

ي َهـانِف يي(37)َوْ َدًديَ الدِّ َ ـانِف َمايتُةَ ذِّ يَ  ِّ ُة ي الءِف ُةيي(38)َ  ِفأَيِّ ٌُةْ أَك يالي ْوَمئِفذٍت ٌَ  َ

ي يَواليَحـانٌّ يي(39)َوْنيَذْس ِفلِفيإِفسسٌة َ ـانِف َمايتُةَ ذِّ يَ  ِّ ُة ي الءِف يي(40)َ  ِفأَيِّ ٌُةْعَ فُة

ي ًيَورألَْقَدرمِف َورصِف ي ِفالسَّ
ٌُةْؤَيذُة ْميَ  ٌَماهُة مُةوَني ِف ِف ْح ِف َمايي(41)رْلمُة يَ  ِّ ُة ي الءِف َ  ِفأَيِّ

ي َ انِف ـوَنيي(42)تُةَ ذِّ مُة ْح ِف ي ِفَمايرْلمُة بُة ٌُةَ ذِّ مُةيرلَّتِفًي هِفيَحَمسَّ و ُةوَنيي(43)َهذِف ٌَطُة

ي ي نٍت ٌمٍت َنيَلمِف ٌْ َسَمايَوَ  ٌْ يي(44)َ  َ ـانِف َمايتُةَ ذِّ يَ  ِّ ُة ي الءِف َولِفَمْنيي(45)َ  ِفأَيِّ

ي َتـانِف لِفيَحسَّ يي(46)َياَفيَمَقاَميَ  ِّ َ ـانِف َمايتُةَ ذِّ يَ  ِّ ُة ي الءِف (ي47)َ  ِفأَيِّ

.رل لمن  

حٌمِفي-ي19 يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*أووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

كَيَمْنيأَْلَقىَٰي ايأَنيسَّ ُةوَنيأَوَّ يَوإِفمَّ ًَ ايأَنيتُةْلقِف يإِفمَّ امُةوَ ىَٰ ٌَ َقاكَيَ كْي(ي65ي)َقالُةوري

َمايَتْ َعىَٰي ْميأَسَّ هِف ْل ِف ني ِف لِفيمِف ٌْ كُةيإِفلَ ٌَّ ٌُةَي مُةْمي ٌُّ صِف َ الُةمُةْميَووِف (66ي)أَْلقُةوۖريَ إِفَذريلِف  
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وَ ىَٰي لِفييِفٌَغًةيمُّ يَسْغ ِف َكيأَسَييرأْلَْولَىَٰي(ي67)َ أَْوَحَسي ًِف يقُةْلَساياَليَتَيْفيإِفسَّ

يَ الِف ٍتۖي(ي68) دُة ٌْ وريَ  َمايَصَسعُة وۖريإِفسَّ ٌسِفَكيَتْلَقْفيَمايَصَسعُة مِف ٌَ ي يَماي ًِف َوأَْلاِف  

يأََتىَٰي ثُة ٌْ يَل الِف ُة يرل َّ ٌُةْغلِفحُة ي(ي69ي)َواَلي اي ِفَ بِّ ًدريَقالُةوري َمسَّ حَّ َلَ دُةي ُة يرل َّ ًَ ُةْلقِف َ أ

ي وَنيَومُةوَ ىَٰ . و ديطل.ي(70)َها ُة  

حٌمِفيي-ي20 يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*أووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ا َّايِفي رحِفَ ريِفي(1ي)َصّغًايَورلصَّ ايِفي(2ي)َزْحً ريَ الزَّ ٌَ الِف ْ ً ريَ التَّ مْييإِفنَّي(ي3ي)ذِف َم ُة يإِفلََٰ

بُّي(ي4ي)لََورلِفدٌةي َماَوريِفيي َّ ييرل َّ َسمُةَمايَوَمايَورأْلَْ ضِف ٌْ اِفييَوَ بُّييَ  ا(ي5)رْلَمَما ِف يإِفسَّ

ا سَّ ٌَّ َماءَييَز ايرل َّ ٌَ ْس ٌَسةٍتييرلدُّ بِفيي ِفزِف نيَولِفْغًظا(6ي)رْلَ َور ِف كِّييمِّ َطانٍتيي ُة ٌْ دٍتييَم ا ِف يمَّ

ونَييالَّي(ي7) عُة مَّ ٌُةْقَذ ُةونَييرأْلَْولَىَٰييرْلَمئَلِفييإِفلَىيٌَ َّ نيَو كِّييمِف وً رۖي(ي8ي)َحاسِفبٍتيي ُة لُة يدُة

بٌةييَوَذربٌةييَولَمُةمْي فَييَمنْييإِفالَّي(9ي)َورصِف َمابٌةييَ أَْتَ َعلُةييرْلَيْطَغةَييَيطِف يَثاقِفبٌةييمِف

مْي(10) مْييَ اْ َتْغتِفمِف نْييأَميَيْلًقايأََمدُّييأَهُة ايَيلَْقَساۚييمَّ ميإِفسَّ نيَيلَْقَساهُة ٌنٍتييمِّ يطِف

بٍتي زِف ونَييَوحِفْ يَييَ كْي(ي11)الَّ ْ َي ُة ٌَ وريَوإِفَذر(ي12ي)َو ونَيياَلييذُة ِّ ُة ْذ ُة ُة يٌَ

ةًييَ أَْوريَوإِفَذر(13) ٌَ ونَيي  ْ َتْ يِف ُة َذريإِفنْييَوَقالُةور(ي14)ٌَ
ييَهَٰ ْل ٌةييإِفالَّ يمُّ ِفٌنٌةيي ِف

ْتَسايأَئِفَذر(ي15) ايمِف سَّ َظاًمايتُةَ رً ايَو ُة ايَووِف وثُةونَييأَئِفسَّ َسا(ي16ي)لََمْ عُة يأََو َ اؤُة

لُةونَي ونَييَوأَستُةمْييَسَعمْييقُةكْي(ي17ي)رأْلَوَّ َما(ي18ي)َدريِف ُة ًَييَ إِفسَّ يَورلِفَددٌةييَزْحَ دٌةييهِف

مْييَ إِفَذر ونَييهُة سظُة ُة ايَوَقالُةور(ي19ي)ٌَ لََسايٌَ ٌْ َذريَو ْومُةييَهَٰ ٌنِفييٌَ َذر(ي20)رلدِّ ْومُةييَهَٰ يٌَ

ييرْلَغْصكِفي ستُةميرلَّذِف ور(21)تُةَ ذِّ ُةونَيي ِفلِفيي ُة ٌنَيييرْلمُة ُة وريرلَّذِف يَوأَْزَورَحمُةمْييَظلَمُة

ونَييَ اسُةوريَوَما ْع ُةدُة ن(ي22ي)ٌَ ونِفييمِف ِفييدُة
مْيي َّ وهُة َ رطِفييإِفلَىَٰييَ اْهدُة يرْلَحلِفٌمِفييصِف

مْي(ي23) مُةميَوقِفغُةوهُة ْ ئُةولُةونَييإِفسَّ مْييَما(ي24ي)مَّ ونَيياَلييلَ ُة مُةيييَ كْي(25ي)َتَساَص ُة يهُة

ْومَي ٌَ ْ َتْ لِفمُةونَييرْل مُةمْييَوأَْقَ كَي(ي26ي)مُة ييَولَىَٰييَ ْعضُة َتَ اَءلُةونَييَ ْعضٍت (ي27ي)ٌَ

مْييَقالُةور ستُةمْييإِفسَّ ُة ٌنِفييَونِفييَتأْتُةوَسَساي ُة مِف ٌَ وسُةوريلَّمْييَ كييقالُةور(28ي)رْل يَت ُة
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سِفٌنَي ْؤمِف ميلََسايَ انَييَوَما(29)مُة ٌْ ُة نيَولَ ْلَطانٍتۖييمِّ ستُةمْييَ كْيي ُة ٌنَييَقْوًماي ُة يَطا ِف

َسايَ َلاَّي(ي30) ٌْ َساۖييَقْوكُةييَولَ ايَ  ِّ مْي(ي31)لََذرئِفقُةونَييإِفسَّ َسا ُة ٌْ ايَ أَْ َو ايإِفسَّ سَّ ٌنَيي ُة يَ اوِف

مُةمْي(ي32) ْوَمئِفذٍتييَ إِفسَّ ْمَت ِف ُةونَييرْلَعَذربِفيي ًِفيٌَ ا(ي33)مُة لِفكَييإِفسَّ
َٰ
يَسْغَعكُةييَ َذ

ٌنَي مِف ْح ِف مُةمْي(ي34ي) ِفاْلمُة كَييإِفَذريَ اسُةوريإِفسَّ لَيياَلييلَمُةمْييقٌِف
ييإِفلََٰ ُةييإِفالَّ

ونَيي َّ ْ َتْ  ِف ُة يٌَ

قُةولُةونَي(35) ٌَ ايَو ويأَئِفسَّ ْحسُةونٍتييلِفَماوِف ٍتيي لِفَمتِفَسايلََتا ِف ُة يَحاءَييَ كْي(ي36ي)مَّ

اَيي ِفاْلَلاِّي نَييَوَصدَّ ْ َ لٌِف مْي(ي37ي)رْلمُة مِفييرْلَعَذربِفييلََذرئِفقُةويإِفسَّ ُة يَوَما(ي38)رأْلَلٌِف

ييتُةْحَزْونَي ستُةمْييَمايإِفالَّ ا اي.ي(39)يَتْعَملُةونَيي ُة .رلصَّ  

حٌمِفيي-ي21 يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*أووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :ي  مِف  

ييَتَ اَ كَي هِفييرلَّذِف دِف ٌَ ْلكُةيي ِف وَييرْلمُة كِّييَولَىَٰييَوهُة ءٍتيي ُة ًْ ٌ ٌةييَم ي(ي1ي)َقدِف يَيلَاَييرلَّذِف

ادَييرْلَمْويَي ٌَ مْييَورْلَل ْ لُةَو ُة ٌَ مْييلِف ٌُّ ُة وَييَوَمبًلۚييأَْلَ نُةييأَ ٌزُةييَوهُة (ي2ي)رْلَغغُةو ُةييرْلَعزِف

ي َ اًقاۖييَ َماَوريٍتييَ ْ مَييَيلَاَييرلَّذِف ايطِف نِفييَيْلاِفيي ًِفيَتَ  َٰييمَّ ْلَمَٰ نيرل َّ يٍتۖييمِف يَتَغاوُة

نيَتَ  َٰييَهكْييرْلَ َص َييَ اْ حِفمِفي و ٍتييمِف نِفييرْلَ َص َييرْ حِفمِفييثُةمَّي(ي3ي) ُةطُة ٌْ َت سَقلِفبْييَ  َّ يٌَ

كَي ٌْ ًئايرْلَ َص ُةييإِفلَ وَييَيا ِف ٌ ٌةييَوهُة ايَولََقدْي(4ي)َل ِف سَّ ٌَّ َماءَييَز ايرل َّ ٌَ ْس ي ِفَمَصا ِفٌحَييرلدُّ

وًمايَوَحَعْلَساَها حُة ٌنِفۖيي ُة اطِف ٌَ ٌ ِفييَوَذربَييلَمُةمْييَوأَْوَتْدَسايلِّلمَّ عِف ٌنَي(ي5ي)رل َّ يَولِفلَّذِف

ور مْييَ َغ ُة مِف مَۖييَوَذربُةيي ِفَ  ِّ ٌ ُةييَو ِفْئسَييَحَمسَّ َمايأُةْلقُةورييإِفَذر(6)رْلَمصِف وري ٌِف عُة يَ مِف

ًٌقايلََما ًَييَممِف زُةييَتَ ادُةي(7ي)َتغُةو ُةييَوهِف ٌَّ نَييَتَم ظِفۖييمِف ٌْ لََّمايرْلَغ ًَيي ُة َمايأُةْلقِف يَ ْوالٌةيي ٌِف

مْييأَلَمْييَيَزَستُةَمايَ أَلَمُةمْي أْتِف ُة ٌ ٌةييٌَ ٌ ٌةييَحاَءَسايَقدْييَ لَىَٰيييَقالُةور(8ي)َسذِف ْ َسايَسذِف يَ َ ذَّ

كَييَمايَوقُةْلَسا ُةييَسزَّ
ني َّ ءٍتييمِف ًْ ييأَستُةمْييإِفنْييَم يلَوْييَوَقالُةور(ي9ي)َ  ِفٌ ٍتييَضبَلكٍتيي ًِفيإِفالَّ

ا سَّ ايَمايَسْعقِفكُةييأَوْييَسْ َممُةيي ُة سَّ ٌ ِفييأَْصَلابِفيي ًِفي ُة عِف مْييَ اْوَتَ  ُةور(10ي)رل َّ ي ِفَذس ِفمِف

ْلًقا َْصَلابِفييَ  ُة ٌ ِفييألِّ عِف .رلملك.ي(11ي)رل َّ  
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حٌمِفيي-ي22 يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*أووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :ي  مِف  

َماءِفي والِفييَذريِفييَورل َّ ْومِفي(1ي)رْل ُة ُة ٌَ ودِفييَورْل دٍتي(2ي)رْلَمْووُة (ي3ي)َوَمْممُةودٍتييَوَماهِف

ودِفييأَْصَلابُةييقُةتِفكَي ا ِفي(4ي)رأْلُةْيدُة مْييإِفذْي(ي5ي)رْلَوقُةودِفييَذريِفييرلسَّ َمايهُة ٌْ ودٌةييَولَ يقُةعُة

مْي(ي6) ْغَعلُةونَييَمايَولَىَٰييَوهُة سِفٌنَييٌَ ْؤمِف وريَوَما(ي7ي)مُةمُةودٌةيي ِفاْلمُة ْسمُةمْييَسَقمُة يإِفالَّييمِف

سُةوريأَن ِفييٌُةْؤمِف ٌزِفيي ِفاهللَّ ٌدِفييرْلَعزِف ي(ي8ي)رْلَلمِف ْلكُةييلَلُةييرلَّذِف َماَوريِفييمُة ۚييرل َّ يَورأْلَْ ضِف

ُةي
كِّييَولَىَٰييَو َّ ءٍتيي ُة ًْ ٌدٌةييَم ٌنَييإِفنَّي(ي9ي)َممِف سِفٌنَييَ َتسُةوريرلَّذِف ْؤمِف َسايِفييرْلمُة ْؤمِف يَورْلمُة

تُةو ُةوريلَمْييثُةمَّي مَييَوَذربُةييَ لَمُةمْييٌَ ٌاِفييَوَذربُةييَولَمُةمْييَحَمسَّ ٌنَييإِفنَّي(ي10ي)رْلَل ِف يرلَّذِف

لُةوري َمسُةور الِفَلايِفييَوَومِف ايٌةييلَمُةمْييرلصَّ ييَحسَّ نيَتْح ِف لِفكَييرأْلَْسَما ُةۚييَتْلتِفَمايمِف
َٰ
يَذ

ٌدٌةييَ  ِّكَييَ ْطشَييإِفنَّي(11ي)رْلَ  ِفٌ ُةييرْلَغْوزُةي لُةي(ي12)لََمدِف وَييإِفسَّ يٌُةْ دِف ُةييهُة

ٌدُةي ٌُةعِف وَي(ي13)َو ودُةييرْلَغغُةو ُةييَوهُة و(ي14)رْلَودُة اكٌةي(ي15)رْلَمحِفٌدُةييرْلَعْ شِفييذُة يَ عَّ

ٌدُةييلَِّما ٌثُةييأََتاكَييَهكْي(16ي)ٌُة ِف سُةودِفييَلدِف يَ كِفي(18ي)َوَثمُةودَيي ِفْ َوْونَي(ي17)رْلحُة

ٌنَي وريرلَّذِف ٌبٍتيي ًِفيَ َغ ُة ُةي(ي19ي)َتْ ذِف
نيَو َّ ميمِف لِفٌطٌةييَوَ رئِفمِف وَييَ كْي(ي20ي)مُّ يهُة

حِفٌدٌةييقُةْ  نٌةي ييلَْوحٍتيي ًِف(ي21ي)مَّ ْلغُةوظٍت (.رل  وال.ي)(22)مَّ  

حٌمِفيي-ي23 يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*أووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :ي  مِف  

َماءِفي اِفييَورل َّ ا ِف اُةييَمايأَْدَ ركَييَوَما(ي1ي)َورلطَّ ا ِف ْحمُةي(2ي)رلطَّ اقِفبُةييرلسَّ (ي3ي)رلثَّ

كُّييإِفن ايَسْغسٍتيي ُة َمايلَّمَّ ٌْ سظُة ِفي(ي4)َلا ِفظٌةييَولَ ٌَ مَّييرإْلِفسَ انُةييَ ْل لِفاَييمِف لِفاَي(ي5ي)يُة ييُة

ن اءٍتييمِف الُةي(ي6ي)َدر ِفاٍتييمَّ ْي ُة نيٌَ نِفييمِف ٌْ ْلبِفييَ  َ رئِفبِفييرلصُّ لُةي(ي7ي)َورلتَّ يَولَىَٰييإِفسَّ

لِفي ْومَي(ي8ي)لََقادِف ٌةييَ ْحعِف َ رئِف ُةييتُةْ لَىيٌَ نيلَلُةييَ َما(ي9ي)رل َّ دٍتييمِف يَساصِف ٍتييَواَلييقُةوَّ

َماءِفي(10) ْحمِفييَذريِفييَورل َّ ي(11ي)رل َّ ْدرِفييَذريِفييَورأْلَْ ضِف لُةي(ي12)رلصَّ يلََقْوكٌةييإِفسَّ
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وَييَوَما(ي13)َ ْصكٌةي مُةمْي(14ي) ِفاْلَمْزكِفييهُة ونَييإِفسَّ ٌدُة ًدريٌَ ِف ٌْ ٌدُةي(ي15)َ  ًدريَوأَ ِف ٌْ يَ 

كِفي(16) ٌنَييَ َممِّ ْلمُةمْييرْلَ ا ِف ِف ًدرييأَْممِف ٌْ َو ا ا.ي)(17) ُة ي(.رلطَّ  

حٌمِفيي-ي24 يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*أووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :ي  مِف  

ي َوةُة يي(1)رلَقا ِف َوةُة يي(2)َمايرلَقا ِف َوةُة يي(3)َوم يأَْدَ رَكيَمايرلَقا ِف ٌَ ُةونُة ْوَمي ٌَ

ي يرلَمْ ثُةوثِف يَ الَغَ رشِف يي(4)رلسَّاسُة يرلَمْسغُةوشِف ْمنِف يرلحِفَ اكُةيَ العِف (ي5)َوَت ُةونُة

ي ٌسُةلُة ايَمْنيَثقُةلَْييَمَورزِف ةٍتيي(6)َ أَمَّ ٌَ رضِف ٌَمةٍتي َّ يوِف ايَمْنييي(7)َ ْمَوي ًِف َوأَمَّ

ي ٌسُةلُة يي(8)َيغَّْييَمَورزِف ةٌة ٌَ يَهاوِف لُة ُةمُّ ْليي(9)َ أ ٌَ َم يأَْدَ رَكيَماهِف يي(10)وَّ َسا ٌة

ي ةٌة ٌَ (.رلقا وة.ي)(11)َلامِف  

ٌطانِفييمنَيي اهللِفييأووذُةي* حٌمِفييرلمَّ لمنِفيي ِفيي  مِفي*رل َّ لٌمِفييرل َّ :رل َّ    

َتَ  َءلُةوَني} ٌَّ ي مُةْميَولَىيَ ْعضٍت ي*يَ أَْقَ كَيَ ْعضُة ْسمُةْميإِفسًِّيَکاَنيلًِف َقاكَيَقائِفكٌةيمِّ

ٌنٌةي َنيي*يَق ِف قٌِف َصدِّ َنيرلمُة َكيلَمِف قُةوكُةيأَئِفسَّ اي*يٌَ َظاًمايأَئِفسَّ ايتُةَ رً ايَووِف سَّ ْتَسايَو ُة أَئِفَذريمِف

ٌسُةوَني وَني*يلََمدِف لِفعُة طَّ يرلَحلِفٌمِفي*يَقاكَيَهكْيأَْستُةْميمُّ يَ َورءِف لََميَ َ  هُةي ًِف
.يَ اطَّ

(.57-51)رلصا ايي{  

ٌطانِفييمنَيي اهللِفييأووذُةي* حٌمِفييرلمَّ لمنِفيي ِفيي  مِفي*رل َّ لٌمِفييرل َّ :رل َّ  

ي} ٌنٌة يَق ِف َطاساًيَ مُةَويلَلُة ٌْ يَم ٌِّْضيلَلُة يسُةَق ْلَمنِف يرل َّ ْک ِف يَونيذِف ٌَْعشُة وإسَّممي*يَوَمني

وَني ْمَتدُة وسمميونيرل َّ ٌكيوٌل  ونيأسَّمميمُّ َلتَّىيإِفَذريَحاَءَسايَقاكَي*يلٌصدُّ

ي ٌنُة يَ  ِفْئَسيرلَق ِف نِف ٌْ َق َسَكي ُةْعَديرلَمْم ِف ٌْ سِفًيَوَ  ٌْ َييَ  ٌْ ايلَ -36)،يرلزي ف{ٌَ

38.)  

ٌطانِفييمنَيي اهللِفييأووذُةي* حٌمِفييرلمَّ لمنِفيي ِفيي  مِفي*رل َّ لٌمِفييرل َّ :رل َّ  

ْني} لِفيمِف ٌْ يإِفلَ يأَْقَ بُة يَوَسْلنُة لُة ي ِفلِفيَسْغ ُة سُة َولََقْديَيلَْقَسايرإلِفسَ اَنيَوَسْعلَمُةيَمايتُةَوْ وِف

ي ٌدِف يرْلَو ِف يي{16}َلْ كِف َماكِف يرلمِّ يَوَونِف ٌنِف مِف ٌَ يرْل يَونِف انِف ٌَ َتلَقِّ َتلَقَّىيرْلمُة ٌَ إِفْذي
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ٌدٌةي يَوتِفٌدٌةيي{17}َقعِف بٌة لِفيَ قٌِف ٌْ يإِفاليلََد نيَقْوكٍت يمِف ْلغِفظُة ٌَ َوَحاءْييَ ْ َ دُةي{18}َماي

يَتلِفٌدُةي ْسلُة سَييمِف يَذلِفَكيَماي ُة ي ِفاْلَلاِّ ْومُةيي{19}رْلَمْويِف ٌَ يَذلِفَكي و ِف يرلصُّ َوسُةغِفَخي ًِف

ي ٌدِف يي{20}رْلَووِف ٌدٌة يَوَممِف َعَمايَ ائِفاٌة يمَّ كُّيَسْغسٍت سَييي{21}َوَحاءْيي ُة لََقْدي ُة

ي ٌدٌة ْوَميَلدِف ٌَ َكيرْل َطاءَكيَ َ َص ُة ْنيَهَذريَ َ َمْغَسايَوسَكي ِف يَ ْغلَةٍتيمِّ {ي22} ًِف

ي يَوتِفٌدٌة يَهَذريَمايلََديَّ ٌسُةلُة يي{23}َوَقاكَيَق ِف يَوسِفٌدٍت كَّيَ غَّا ٍت َمي ُة يَحَمسَّ اي ًِف ٌَ أْلقِف

يي{24} ٌبٍت يمُّ ِف ْعَتدٍت يمُة ٌْ ِف يلِّْلَي ارٍت سَّ ِفيإِفلَماًي َيَ ي{25}مَّ
ييَحَعكَيَمَمي َّ رلَّذِف

ي ٌدِف دِف يرلمَّ يرْلَعَذربِف اهُةي ًِف ٌَ نيَ اَنيي{26}َ أَْلقِف يَولَ ِف تُةلُة ٌْ َسايَمايأَْطَغ يَ  َّ ٌسُةلُة َقاكَيَق ِف

ي ٌدٍت يَ عِف يَضبلكٍت يي{27} ًِف ٌدِف مي ِفاْلَووِف ٌْ ُة يإِفلَ ْميُة يَوَقْديَقدَّ وريلََديَّ مُة َقاكَياليَتْيَتصِف

يلِّْلَع ِفٌدِفيي{28} يَوَمايأََساي ِفَظبلمٍت كُةيرْلَقْوكُةيلََديَّ ٌُةَ دَّ َميي{29}َماي ْوَميَسقُةوكُةيلِفَحَمسَّ ٌَ

ٌدٍتي زِف نيمَّ يَوَتقُةوكُةيَهكْيمِف يرْمَتؤْليِف ريٍتي3)،(ا)ي{30}َهكِف .ي(م َّ  

ٌطانِفييمنَيي اهللِفييأووذُةي* حٌمِفييرلمَّ لمنِفيي ِفيي  مِفي*رل َّ لٌمِفييرل َّ :رل َّ  

َ ْيي} وِّ ي ُة ومُةيرسَ َدَ ْييي{1}إِفَذريرلمَّْمسُة َ ْييي{2}َوإِفَذريرلسُّحُة ٌِّ َوإِفَذريرْلحِفَ اكُةي ُة

لَْييي{3} طِّ يوُة َما ُة َ ْييي{4}َوإِفَذريرْلعِف مِف يلُة وشُة لُة يي{5}َوإِفَذريرْلوُة َوإِفَذريرْل ِفَلا ُة

َ ْيي حِّ َحْييي{6} ُة وِّ يزُة ئِفلَْييءُةيَوإِفَذريرْلَموْيي{7}َوإِفَذريرلسُّغُةوسُة {8}وَددُةي ُة  

يقُةتِفلَْيي يَذسبٍت َ ْييي{9} ِفأَيِّ يسُةمِف فُة لُة َطْييي{10}َوإِفَذريرلصُّ َماءي ُةمِف َوإِفَذريرل َّ

َ ْييي{11} عِّ يأُةْزلِفَغْييي{12}َوإِفَذريرْلَحلِفٌمُةي ُة ةُة َولِفَمْييي{13}َوإِفَذريرْلَحسَّ

ايأَْلَضَ ْيي يمَّ يي{14}َسْغسٌة سَّسِف مُةي ِفاْليُة يي{15}َ بليأُةْق ِف سَّسِف يرْل ُة رْلَحَور ِف

يإِفَذريَوْ َعسَيي{16} كِف ٌْ يإِفَذريَتَسغََّسيي{17}َورللَّ ْ حِف {ي18}َورلصُّ  

ي ٌمٍت يَ  ِف وكٍت يلََقْوكُةيَ  ُة لُة يي{19}إِفسَّ ٌنٍت يَم ِف ييرْلَعْ شِف سَديذِف دٍتيوِف ييقُةوَّ {ي20}ذِف

ي ٌنٍت يأَمِف يَثمَّ َطارٍت يي{21}مُة مي ِفَمْحسُةونٍت يي{22}َوَمايَصالِف ُة ُة َولََقْديَ  هُةي ِفاأْلُة ُةاِف

ي ي ِفَضسِفٌنٍتيي{23}رْلمُة ِفٌنِف بِف ٌْ َويَولَىيرْلَغ ي{24}َوَمايهُة َطانٍت ٌْ يَم َوي ِفَقْوكِف َوَمايهُة

َنيَتْذَه ُةونَي{25}َ حِفٌمٍتي ٌْ ٌَني{26}َ أَ يلِّْلَعالَمِف ْ  ٌة َويإِفاليذِف لِفَمنيي{27}إِفْنيهُة
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َمي ْ َتقٌِف ٌَ ْميأَني س ُة ي{28}َماءيمِف ُةيَ بُّ
َماَءي َّ ٌَ يأَني وَنيإِفالَّ َوَمايَتَماؤُة

ٌنَي اديم ديورلد()رلت وٌ )،ي{29}رْلَعالَمِف ًٌّ قٌة(ٌوم .ييبلفيرل ُّ  

ٌطانِفييمنَيي اهللِفييأووذُةي* حٌمِفييرلمَّ لمنِفيي ِفيي  مِفي*رل َّ لٌمِفييرل َّ :رل َّ  

ي) يَماي ًِف يَواَليَسْومٌةيلَلُة َسةٌة هُةي ِف ذُة ٌُّومُةياَليَتأْيُة يرلَق ًُّ َويرلَل يهُة  ُةياَليإِفلََليإِفالَّ

ْعلَمُةيَماي ٌَ ي ي ِفإذسِفلِف ْسَدهُةيإِفالَّ يوِف ْمَغمُة ٌَ يي يَمْنيَذريرلَّذِف يرألَْ ضِف يَوَماي ًِف َماَوريِف رل َّ

ي ِفَمايَماَءي لِفيإِفالَّ ْلمِف ْنيوِف يمِّ وَني ِفَمًءٍت ٌُةلِفٌطُة ْميَوَمايَيْلَغمُةْميَواَلي ٌمِف دِف ٌْ َنيأَ ٌْ  َ

ي ًُّ مُةَمايَوْهَويرلَعلِف هُةيلِفْغظُة ئُةودُة ٌَ يَواَلي يَورألَْ ضِف َماَوريِف يرل َّ ٌُّلُة ْ  ِف َمي ُة َو ِف

ٌمُةي ريٍتي3) ٌاييرل   ً.ي(رلَعظِف .(يم َّ  

ٌطانِفييمنَيي اهللِفييأووذُةي* حٌمِفييرلمَّ لمنِفيي ِفيي  مِفي*رل َّ لٌمِفييرل َّ :رل َّ  

ْزَ كَييَوْسكَييَوَوَضْعَساي*يَصْدَ كَييلَكَييَسْمَ حْييأَلَمْي يي*يوِف ي*يَظْمَ كَييأَْسَقضَييرلَّذِف

ْ َ كَييلَكَييَوَ َ ْعَسا ْ  ِفييَممَييَ إِفنَّيي*يذِف ْ  ِفييَممَييإنَّيي*يٌُةْ ً ريرلعُة يَ إِفَذري*يٌُةْ ً ريرلعُة

ريٍتي3)يرالسم رحي.َ اْ َ بْييَ  ِّكَييَوإِفلَىي*يَ اْسَصبْييَ َ ْ يَي .(م َّ  

ٌطانِفييمنَيي اهللِفييأووذُةي* حٌمِفييرلمَّ لمنِفيي ِفيي  مِفي*رل َّ لٌمِفييرل َّ :رل َّ  

وَني} َمايرْلَ ا ِف ُة ٌُّ اأَ ٌَ وَني*يقُةكْي يَمايَتْع ُةدُة ي*ياَليأَْو ُةدُة وَنيَمايأَْو ُةدُة َواَليأَْستُةْميَوا ِفدُة

ْمي*ي يَمايَوَ دتُّ ي*يَواَليأََسايَوا ِفدٌة وَنيَمايأَْو ُةدُة ْميَولِفَىي*يَواَليأَْستُةْميَوا ِفدُة ٌسُة ُة ْميدِف لَ ُة

ي ٌنِف ادًييم 11)ي{دِف ًٌّ قٌةِفي ذلكَيي(يٌوم يرل ُّ .و ًِف  

ٌطانِفييمنَيي اهللِفييأووذُةي* حٌمِفييرلمَّ لمنِفيي ِفيي  مِفي*رل َّ لٌمِفييرل َّ :رل َّ  

لَةِفييإِفَذر ْلزِف ْلَزرلََمايرألَْ ضُةييزُة يرإلِفْسَ انُةييَوَقاكَيي*يأَْثَقالََمايرألَْ ضُةييَوأَْيَ َحيِفيي*يزِف

ْوَمئِفذٍتيي*يَمالََما ثُةييٌَ ْوَمئِفذٍتيي*يلََمايأَْوَلىيَ  َّكَيي ِفأَنَّيي*يأَْيَ اَ َهايتُةَلدِّ ْصدُة ُةييٌَ يٌَ

ٌُةَ ْوريأَْمَتاًتايرلسَّاسُةي ْعَمكْييَ َمنْيي*يأَْوَمالَمُةمْييلِف ْثَقاكَييٌَّ دٍتييمِف ً ريَذ َّ ٌْ َ هُةييَي يَوَمنْيي*يٌَ

ْعَمكْي ْثَقاكَييٌَّ دٍتييمِف ريَذ َّ َ هُةييَمّ ً لزلةُةيي و دي.ٌَ ريٍتيي3)يرلزَّ .(م َّ  
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ٌطانِفييمنَيي اهللِفييأووذُةي* حٌمِفييرلمَّ لمنِفيي ِفيي  مِفي*رل َّ لٌمِفييرل َّ :رل َّ  

فَييَتَ  يأَلَمْي ٌْ كِفيي ِفأَْصَلابِفييَ  ُّكَييَ َعكَييَ  ْحَعكْييأَلَمْيي*يرلغٌِف مْييٌَ َدهُة ٌْ كٍتيي ًِفيَ  يَتْضلٌِف

مْييَوأَْ َ كَيي* مِف ٌْ ً ريَولَ ٌْ مْيي*يأََ ا ِفٌكَييَط ٌمِف نْيي ِفلِفَحاَ دٍتييَتْ مِف ٌكٍتييمِّ حِّ يَ َحَعلَمُةمْيي*ي ِف

أْ ُةوكٍتييَ َعْصفٍتي ريٍتيي3)يرلغٌكِفيي و دُةيي.مَّ .(م َّ  

ٌطانِفييمنَيي اهللِفييأووذُةي* حٌمِفييرلمَّ لمنِفيي ِفيي  مِفي*رل َّ لٌمِفييرل َّ :رل َّ  

وَييقُةكْي) َمدُةيي ُةييأََلدٌةيي ُةييهُة لِفدْييلَمْييرلصَّ غُةًؤريلَلُةييٌَ ُةنْييَولَمْييٌُةولَدْييَولَمْييٌَ ي.(أََلدٌةيي ُة

ريٍتي3)يرإليبلصُةي .(م َّ  

ٌطانِفييمنَيي اهللِفييأووذُةي* حٌمِفييرلمَّ لمنِفيي ِفيي  مِفي*رل َّ لٌمِفييرل َّ :رل َّ  

ي) يرْلَغلَاِف ي ِفَ بِّ وذُة يَمايَيلََاي*قُةكْيأَوُة ْنيَم ِّ يإِفَذريَوَقَبي*مِف اٍت يَ ا ِف ْنيَم ِّ َومِف

َقدِفي* ي ِفىيرْلعُة غَّاَثايِف يرلسَّ ْنيَم ِّ يإِفَذريَلَ َدي*يَومِف دٍت يَلا ِف ْنيَم ِّ يييييييرلغلا.(َومِف

ريٍتي3)ي .(يم َّ  

ٌطانِفييمنَيي اهللِفييأووذُةي* حٌمِفييرلمَّ لمنِفيي ِفيي  مِفي*رل َّ لٌمِفييرل َّ :رل َّ  

ي) يرلسَّاسِف ي ِفَ بِّ وذُة ي*يقُةكْيأَوُة يرلسَّاسِف ي*يَملِفكِف ي*يإِفلَلِفيرلسَّاسِف يرْلَوْ َورسِف ْنيَم ِّ مِف

ي ي*يرْلَيسَّاسِف يرلسَّاسِف و ِف دُة ي ِفىيصُة سُة ٌُةَوْ وِف يي ةِفيَورلسَّاسِفي*يرلَّذِف ْنيرْلحِفسَّ يي(مِف  

ريٍتي3ي)يسرلسا .(يم َّ  

يرلق ٌنِفي يل قٌةِفيت لُّطِف يوأدوٌةٌة : ٌايٌة  

حٌمِفي يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لِفٌمِفي*أووذُة يرل َّ ْلمنِف ي ِفيرل َّ : ِفْ مِف  

ٌَني{1ي}ي يرْلَعالَمِف يهلّلِفيَ بِّ يي{2}رْلَلْمدُة لِفٌمِف يرل َّ ْلمـنِف يي{3}رل َّ ْومِف ٌَ ي َمالِفكِف

ي ٌنِف يي{4}رلدِّ ٌنُة اَكيَسْ َتعِف ٌَّ يوإِف اَكيَسْع ُةدُة ٌَّ َميي{5}إِف َ رَطيرلمُة َتقٌِف َســــايرلصِّ رهدِف

الٌَِّنيي{6} ْميَوالَيرلضَّ يَولٌَمِف وبِف يرلَمغضُة ْميَ ٌ ِف ٌَنيأَسَعمَييَولٌَمِف َ رَطيرلَّذِف صِف

(.يرلغاتلةي)ي{7}  
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حٌمِفي* يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*أووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

َنيي{1}رلم} قٌِف تَّ ًد يلِّْلمُة لِفيهُة َبي ٌِف ٌْ يالَيَ  َتابُة سُةوَنيي{2}َذلِفَكيرْل ِف ٌُةْؤمِف ٌَني رلَّذِف

ٌُةسغِفقُةونَي ْمي ايَ َزْقَساهُة مَّ بلَديَومِف مُةوَنيرلصَّ ٌُةقٌِف يَو بِف ٌْ سُةوَنيي{3} ِفاْلَغ ٌُةْؤمِف ٌَني ورلَّذِف

ٌُةوقِفسُةوَني ْمي نيَقْ لِفَكيَو ِفاآليِفَ دِفيهُة كَيمِف سزِف
َكيَوَمايأُة ٌْ كَيإِفلَ سزِف

أُةْولَـئِفَكيي{4} ِفَمايأُة

وَني ْغلِفلُة مُةيرْلمُة ْميَوأُةْولَـئِفَكيهُة مِف ني َّ ِّ ًد يمِّ (.5-1ي)دُةيرل ق ي{5}َولَىيهُة  

حٌمِفي* يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*أووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

مُةي} يرْلَعلٌِف ٌمُة مِف َويرل َّ َ مُةمُةيّ ُةيَوهُة ْ غٌِف ٌَ .م دًيي(21)رل ق دُةيي(137)َ َ   

حٌمِفي* يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*أووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ي} يَماي ًِف يَوالَيَسْومٌةيلَّلُة َسةٌة هُةي ِف ذُة ٌُّومُةيالَيَتأْيُة يرْلَق ًُّ َويرْلَل ّ ُةيالَيإِفلَـَليإِفالَّيهُة

ْعلَمُةيَماي ٌَ ي ْسَدهُةيإِفالَّي ِفإِفْذسِفلِف يوِف ْمَغمُة ٌَ يي يَمنيَذريرلَّذِف يرألَْ ضِف يَوَماي ًِف َماَوريِف رل َّ

لِفيإِفالَّي ِفَمايَماءي ْلمِف ْنيوِف يمِّ ءٍت ًْ وَني ِفَم ٌُةلِفٌطُة ْميَوَمايَيْلَغمُةْميَوالَي ٌمِف دِف ٌْ َنيأَ ٌْ  َ

ي ًُّ َويرْلَعلِف مُةَمايَوهُة هُةيلِفْغظُة ودُة ؤُة ٌَ يَورألَْ َضيَوالَي َماَوريِف يرل َّ ٌُّلُة ْ  ِف َمي ُة َو ِف

ٌمُةي ريٍتي3)أٌةيرل   ً{255}رْلَعظِف (.م َّ  

حٌمِفي* يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*أووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

كٌّي َمَني ِفاهلّلِفي} سُةوَني ُة ْؤمِف لِفيَورْلمُة ني َّ ِّ لِفيمِف ٌْ كَيإِفلَ سزِف
وكُةي ِفَمايأُة  َمَنيرل َّ ُة

ْعَساي لِفلِفيَوَقالُةوْريَ مِف ني ُّ ُة يمِّ َنيأََلدٍت ٌْ يَ  اُة لِفلِفيالَيسُةَغ ِّ تُة ِفلِفيَو ُة ُة َوَمآلئِفَ تِفلِفيَو ُة

ي ٌ ُة َكيرْلَمصِف ٌْ َسايَوإِفلَ ْغَ رَسَكيَ  َّ يّ ُةيَسْغ اًيإِفالَّيي{285}َوأََطْعَساي ُة ٌُةَ لِّفُة الَي

ٌَسايأَْوي ْذَسايإِفنيسَّ ِف َسايالَيتُةَؤريِف َمايَمايرْ َتَ َ ْييَ  َّ ٌْ ْ َعَمايلََمايَمايَ َ َ ْييَوَولَ وُة

نيَقْ لِفَساي ٌَنيمِف يَولَىيرلَّذِف َسايإِفْص رًيَ َمايَلَمْلَتلُة ٌْ كْيَولَ َسايَوالَيَتْلمِف أَْيَطأَْسايَ  َّ

ايَورْ غِفْ يلََسايَورْ َلْمَسايأَسَيي يَوسَّ ْلَسايَمايالَيَطاَقَةيلََساي ِفلِفيَورْوفُة َسايَوالَيتُةَلمِّ َّ  َ

ٌنَي يرْلَ ا ِف ِف ْ َسايَولَىيرْلَقْومِف ".ي و دُةيرل ق دِفي"ي.ي{286}َمْوالََسايَ اسصُة  
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حٌمِفي* يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*أووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

وَييقُةكْي) َمدُةيي ُةي*أََلدٌةيي ُةييهُة لِفدْييلَمْي*رلصَّ غُةًوريلَلُةييٌَ ُةنْييَولَمْي*ٌُةولَدْييَولَمْييٌَ .(أََلدٌةيي ُة  

ًيمنْي .أمامِف  

لمنِفيي ِفيي  مِفي) لٌمِفييرل َّ (رل َّ  

وَييقُةكْي) َمدُةيي ُةي*أََلدٌةيي ُةييهُة لِفدْييلَمْي*رلصَّ غُةًوريلَلُةييٌَ ُةنْييَولَمْي*ٌُةولَدْييَولَمْييٌَ ي.(أََلدٌةيي ُة

.يلغًِفيمنْي  

وَييقُةكْي) َمدُةيي ُةي*أََلدٌةيي ُةييهُة لِفدْييلَمْي*رلصَّ غُةًوريلَلُةييٌَ ُةنْييَولَمْي*ٌُةولَدْييَولَمْييٌَ .(أََلدٌةيي ُة  

. وقًِفيمنْي  

وَييقُةكْي) َمدُةيي ُةي*أََلدٌةيي ُةييهُة لِفدْييلَمْي*رلصَّ غُةًوريلَلُةييٌَ ُةنْييَولَمْي*ٌُةولَدْييَولَمْييٌَ .(أََلدٌةيي ُة  

.تلتِفًيمنْي  

وَييقُةكْي) َمدُةيي ُةي*أََلدٌةيي ُةييهُة لِفدْييلَمْي*رلصَّ غُةًوريلَلُةييٌَ ُةنْييَولَمْي*ٌُةولَدْييَولَمْييٌَ .(أََلدٌةيي ُة  

.ٌمٌسِفًيونْي  

وَييقُةكْي) َمدُةيي ُةي*أََلدٌةيي ُةييهُة لِفدْييلَمْي*رلصَّ غُةًوريلَلُةييٌَ ُةنْييَولَمْي*ٌُةولَدْييَولَمْييٌَ .(أََلدٌةيي ُة  

.ممالًِفيونْيي  

وَييقُةكْي) َمدُةيي ُةي*أََلدٌةيي ُةييهُة لِفدْييلَمْي*رلصَّ غُةًوريلَلُةييٌَ ُةنْييَولَمْي*ٌُةولَدْييَولَمْييٌَ .(أََلدٌةيي ُة  

حٌمِفي يرل َّ ٌطانِف يمَنيرلمَّ يرلعلٌمِف مٌمِف ي اهللِفيرل َّ
ي ِفيي*أووذُة يي  مِف رلَّذيياليٌض ُّ

يرلعلٌم مٌمُة يوهَويرل َّ ي ًيرأل ضِف .مَمير ملِفيمًءٌة  

ي لطاسكَي يوحمَكيووظٌمِف ًيلحبلكِف ي َمايٌس غِف .رللَّمميلَكيرللمدُة  
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ي َمايصلٌََّييولَىيإ  رهٌَميوولَىي دٍت يملمَّ يوولَىي كِف دٍت رللَّمميصكِّيولَىيملمَّ

ي َماي دٍت يملمَّ يوولَىي كِف دٍت يو ا ْكيولَىيملمَّ يمحٌدٌة َكيلمٌدٌة يإ  رهٌَميإسَّ  كِف

يمحٌدٌةي َكيلمٌدٌة يرلعلمٌَنيإسَّ يإ  رهٌَمي ًِف . ا  َييولَىيإ  رهٌَميوولَىي كِف  

تضامُةييت رمُةيواَليياَليييرلتِفىتكَييأص لَسايوأم ٌَسايو عزَّيمي َّي  مكَي

يسلتحبُةيو  لطاسكَي مْني َمايوائًذرييرلل َسىي لِّما،يو أ مائَكييرلمسٌمِف

ي يرمٌاطٌنِف يَمايٌ  حُة يومْنيم ِّ يومْني كِّيمعلْنيأْويم  ٍّ يورلحنِف إلسسِف

،يومْني ي اللٌَّكِف يوٌ منُة ي السَّما ِف يَمايٌ  حُة يومْنيم ِّ ي السَّما ِف يوٌ منُة  اللٌَّكِف

يَماي ي كَّييَييو  أيَييوذ أيلقيَيم ِّ يإ لٌَسيوحسودهِف،يومْنيم ِّ ،يومْنيم ِّ

يم تقٌمٍتيأسيَيدر ةٍتي ي  ًِّيولَىيص رطٍت ي ساصٌتَمايإنَّ
.ي يذٌة  

ي ي اهللِفيأووذُة اير تعاَذيمسلُة َسايممَّ ٌُّ يوموَ ىيووٌَ ىيوس  دٍت ي  رهٌمَيريملمَّ

بلمُةي بلدُةيورل َّ ي كِّيولٌمْميرلصَّ يومْنيم ِّ يرأل ضِف ًي ًِف يمايٌ غِف يمْنيم ِّ

يم ٌدٍتي ي كِّيمٌطانٍت يومْنيم ِّ يوسٌدٍت ا ٍت .ح َّ  

ي دٍت ٌَُّكيملمَّ يَماير تعاَذي َكيمسلُةيو دَكيوس  ي َكيمْنيم ِّ رللَّمّميإسًِّيأووذُة

َكي ٌَّ يَماي ألَكيمسلُةيو دَكيوس  صلَّىي ُةيولٌلِفيو لَّميوأ ألَكيمْنييٌ ِف

يواَليلوكَي يوولٌَكيرل بل ُة يصلَّىي ُةيولٌلِفيو لََّميوأسَييرلم تعانُة دٍت ملمَّ

يرلعظٌمِفي ًِّ ي اهللِفيرلعل َديإالَّ .واَليقوَّ  

يَماييلَايوذ أَيو  أَي يمْنيم ِّ ايِف ي ِفيرلّتامَّ ي ِفَ لِفَمايِف ييأووذُة ي تنِف ومْنيم ِّ

ي ٌَماي يَمايٌع الُة يومْنيم ِّ ماءِف يَمايٌسزكُةيمَنيرل َّ يومْنيم ِّ يورلسَّما ِف رللٌِّكِف

ي ِفى يَمايٌلجُة ييومْنيم ِّ يمسَما،يرأل ضِف يَمايٌي الُة يم ِّييومنْييومْنيم ِّ

يطا ورلسَّما ِفييرللٌَّكِفييطور اِفي يإالَّ يٌط اُة ي كِّيطا اٍت يًقايومْنيم ِّ يٌط اُة

يٌاي لمنُةي ريٍتيي3) يٌ ٍت .(م َّ  

ةٍتي يالمَّ ةٍت،يومْني كِّيوٌنٍت يوهامَّ ةِف،يمْني كِّيمٌطانٍت امَّ ي يرلتَّ ي  لمايِف .أووذُة  
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ريٍتي3) (يم َّ  

يو ايأيافُة ي اهللِفيممَّ َك،يأأووذُة يحا ُة ي لِفيألًدر،يوزَّ ،ي ُّي  ًِّيواَليأم كُة لذ ُة

. ُةييلَلي ٌ َكيٌاإوحكَّيثساؤَك،يوتقدَّ ْييأ ماؤَك،يواَلي  

ي3ي) ريٍت .(يم َّ  

ا ويِفي يورلطَّ ي الحِّ يِف يو غ يُة ي اهللِفيرلعظٌمِف ي الع ودِفي،يأمسيُة ور تم  يُة

يولٌمٌةي ريٍتي3)رلوثَقىياَليرسغصاَميلَمايو ُةي مٌمٌة .ص اًلايوم اءًيي(يم َّ   

يولٌَسي،لٌَسيو رَءي ِفيم َمى،ي مَمي ُةيلمْنيدَواوي،ل  َىي ُةيو َغى

.و رَءي ِفيمستَمى  

يياَلي ي اهللِفيرلَّذِف سيُة يهَو،يإتلصَّ يإلمِفًيوإلَليإالَّ ،يوروتصميُة لَلي كَّيمًءٍت

، ي كَّيمًءٍت ،ي  ًِّيو بُّ يياَليي   ًِّيرلعظٌمِف يرلذِف ٌُّومِف يرلق ًِّ يولَىيرلل ليُة وتو َّ

،ي يرلعظٌمِف ًِّ ي اهللِفيرلعل َديإالَّ ي بَليلوكَيواَليقوَّ يرلم َّ ،يور تد عيُة ٌمويُة

ي ُةيوسعَميرلو ٌكُةي ًَ ي3ي)ي.ول   ريٍت .ي(يم َّ  

يب ،يوأوتصميُة دِفيورلحَّ  ويِف ييرلعزَّ ي ذِف سيُة ييرلملكِفيتلصَّ ،ويذِف يرلمل ويِف

يياَلي يرلذِف ًِّ يولَىيرلل ليُة ،يوتو َّ يرٌمويُة وسَماي-يوسلُةي–ص ْفيوسًِّييرللَّممَّ

يقدٌ ٍتييوسممي– َكيولَىي كِّيمًءٍت ريٍتيي3)رألذ ،يإسَّ .(م َّ  

،يٌايَذررللَّممي يرلعظٌمِف ،يورلمنَّ يرلقدٌمِف لطانِف ،يويرل ُّ يورلوحلِفيرل  ٌمِف رل لمايِف

، يرلم تحا ايِف ،يورلدووريِف ايِف امَّ ي–رمغَماي-ييرمغلِفي–يرللَّمميرمغسِفًيرلتَّ

سًِّي سلُةي–رمغمميولصِّ سَماي كَي-ييلصِّ يلصِّ يوأوٌنِف يرلحنِف يمْنيأسغسِف

ي ريٍتي3)رإلسسِف (يم َّ  

ي َمايصلٌََّييولَىيإ  رهٌَميوولَىي دٍت يملمَّ يوولَىي كِف دٍت رللَّمميصكِّيولَىيملمَّ

ي َماي دٍت يملمَّ يوولَىي كِف دٍت يو ا ْكيولَىيملمَّ يمحٌدٌة َكيلمٌدٌة يإ  رهٌَميإسَّ  كِف

يمحٌدٌةي َكيلمٌدٌة يرلعالمٌَنيإسَّ يإ  رهٌَمي ًِف .يي ا  َييولَىيإ  رهٌَميوولَىي كِف  

ي ِفيرلسُّو ِفي يرلسُّو ِفي،  مِف ي ِفيسو ُة ي ِفي،ي  مِف ،ي  مِف يولَىيسو ٍت ي ِفيسو ٌة ي  مِف
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يييلَاي ي يرلذِف ،ي  مِف يومد ِّ يرألمو ِف لمايِف ييرلظُّ يهللِفيرلذِف ،يرللمدُة رلسُّو ِف

و ِفييح كِفييولَى لََّميمو ىَييلَايرلسُّوَ يو .يرلطُّ  

، ي ِفيرل ا ًِف ي ِفييي  مِف ا ً  مِف ،ي،رلمَّ ي ِفيرلمعا ًِف يياَليي  مِف ي ِفيرلذِف   مِف

يرلعلٌمُةيمَمييٌض ُّي مٌمُة يوهَويرل َّ ماءِف يرل َّ يواَلي ًِف يرأل ضِف ي ًِف ي.ر ملِفيمًءٌة

ي ِفيولَىي ،ي  مِف يومالًِف ي ِفيولَىيأهلًِف ًيودٌسِفً،ي  مِف ي ِفيولَىيسغ ِف   مِف

يأوطاسِفًي  ًِّ،ي ريٍتي3)(   ُةيأي ُةي،   ُةيأي ُةي،   ُةيأ ُةي) كِّيمًءٍت .(يم َّ  

ي ماءِف يرل َّ يواَلي ًِف يرأل ضِف ي ًِف يمَمير ملِفيمًءٌة يياَليٌض ُّ ي ِفيرلذِف   مِف

يرلعلٌمُةي مٌمُة ريٍتي3)وهَويرل َّ .(يم َّ  

ةٍت،يرللَّمم ٌَّ يأ ألَكي  ًحايق ًٌ ا،يوص ً ريحمٌبًل،يوأ ألَكيرلعا ٌَةيمْني كِّي ل

ي َميرلعا ٌةِف،يوأ ألَكيرلغنَيردويوأ ألكَييرلعا ٌةِف،يوأ ألَكيرلمُّ َ ولًَ يونِف

َديإيواَليي،رلسَّاسِفي يرلعظٌمِفيالَّيلوكَيواَليقوَّ ًِّ ريٍتيي3).ي اهللِفيرلعل .(م َّ  

هِفيٌأ لَمي ي َكيمْنيم ِّ ي كَّيم  وهٍتيأَساي ٌلِفيوأووذُة رللَّممي َكيأ تد مُة

رلمٌنَي ريٍتيي3).رل َّ .(م َّ  

ي َكيي) يرللَّمميإسِّىيألت سُة يإسسٍت يومْني كِّيمٌطانٍت يومتح ِّ ٍت مْني كِّيظالمٍت

ييإلٌكَيوحانٍتي يأم ِف ضُة .(،يوأ وِّ  

يٌؤذٌَكي) ي ِفيأو قٌَكيمْني كِّيدرءٍت يٌؤذٌَكيو  مِف يومْني كِّيمىءٍت مْني ل ِف

ي ُةيٌمغٌكَي يلا دٍت يووٌنِف ريٍتيي3)،( ال ٍت .(م َّ  

َكي يإ  رهَميإسَّ ي َمايصلٌََّييولَىيإ  رهٌَميوولَىي كِف دٍت يملمَّ يوولَىي كِف دٍت رللَّمميصكِّيولَىيملمَّ

ي ي َماي ا  َييولَىيإ  رهٌَميوولَىي كِف دٍت يملمَّ يوولَىي كِف دٍت يو ا ْكيولَىيملمَّ يمحٌدٌة لمٌدٌة

ايٌصغونَي دِفيومَّ يرلعزَّ َكي بِّ ي  لاَني  ِّ يمحٌدٌة َكيلمٌدٌة يإ  رهٌَمي ِفًيرلعالمٌَنيإسَّ

يهللِفي يو بلمٌةيولَىيرلم  لٌَنيورللمدُة

يرلعالمٌنَي ي. بِّ
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ي: ائددٌةي

ي يرلمطمِّ دُةي ًِف قٌةِفيم ام ًديوتم بُة ي عَديرل ُّ يورلسَّا غةُة يرل امغةُة تم بُة

ي.رلصَّ احِفي

ي: ائددٌةي

يرأل  ورِفي ًدي ًِف يم َّ يثمَّ يٌوًماي عَديٌومٍت يثمَّ ي  سامًحا،ي كَّيٌومٍت يت ونُة
قٌةُة ي.رل ُّ

يرلمَّم ِفي ًدي ًِف يم َّ ي.ثمَّ

ير ت اكٍتي ي:  سامجُة

ي يللُة ٌُةضافُة يو ا قَةيولَىيرلماءِف قٌَةيرل َّ يرل ُّ ي د ٍتي"ٌق أُةيرلمصابُة "يو قايُة

ي يوإْني اَنيرلماءُة يق كَيرلسَّومِف يمسلُة ي كَّيلٌلةٍتيوٌم بُة يرلمصابُة ٌَغت كُةيمسلُة و

ي يرلسَّومِف يٌسامُةيولَىيطما دٍتيمَميق رءدِفيأذ ا ِف َديثمَّ ٌْ  ا ًدري اَنيأل َنيوأ 

دِفي ي(يٌوًما21)لمدَّ

يرلم قًِف يرلماءِف يم بِف ي:  سامجُة

ي ي كِّيوقيٍت ي ًِف يرلمصابُة يمسلُة يوٌم بُة ا قةُةيولَىيرلماءِف يرل َّ قٌةُة تُةق أُةيرل ُّ

ي ي عَديصبلدِفيرلغح ِف يمسلُة ً،يوٌم بُة يماءهُةيرلطَّ ٌعِف ي  ٌ دٍتيوٌحعللُة ايٍت ٌَّ   م

ي و دِفي ي ًِف ي"يا"وهَويٌ ممُة ويُة يرلصَّ يإْنيأم َنيوٌ ونُة اوايِف مَّ  ال َّ

ي ذلَكييييي ي ِفيتعالَىيو عَديرلمغ بِف ي ذ  ِف َريرأل مارُة دَّ ايلتَّىيتصَّ ًٌ وال

ي.(يٌوًما21)

ي
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ي

هانٍتي يردِّ ي:  سامجُة

ي يح ملُة يرلمصابُة يوٌدهنُة يورلتَّم ِف ٌيِف يولَىيرلزَّ
ا قةُة يرل َّ قٌةُة تُةق أُةيرل ُّ

ًةي أ لُةيوصد هُةيوَماي ٌَني ،يوياصَّ يو عَديرال ت اكِف يق كَيرلسَّومِف ٌيِف  الزَّ

ًٍّي يم ق يوتم ٍت ٌيِف يمْنيذلَكيرلزَّ يرلصَّ احِف ي ًِف دِف،يوٌغط ُة ي.رل ُّ  ةِفيورل  َّ

ي: ائددٌةي

يرلعبلالِفي يوهَويسصفُة يرلق ٌنِف يوبلالِف ي ًِف دٌة يمؤ َّ يو قٌتلُة يرل ٌيِف ي.تلصٌنُة

يرلمَّم ِفي*.ي ي ًِف يأْويثبلثٍت تٌنِف يم َّ يورللزرمِف  .وسيتمُةي لحامةٍتيولَىيرل اهكِف

***************************************** 

ر مُةييرلغصكُةي رل َّ  

ي" ل ُة ي"ي أسورولِفيرل ِّ

ي:أو رضلُةي

يوموًما* ل ِف يرل ِّ ي:أو رضُة

ي1 يٌأتِفًيوٌذهبُة أسِف يرل َّ ي ًِف يأْوي ٌَ يمزمنٍت يمزمنٌة ي2يصدررٌة ي3يرلغثٌانُة

ي ي4إ ردديرلقًءِف م ِف يرلظَّ يأ غكِف يرلمعددِفيألٌاًساي5يألمٌةي ًِف ي6يألمٌةي ًِف يرستغاخٌة
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ي يرل طنِف ي7 ًِف ي8يرلصَّ رُة دِف ،ي إْنيلْميٌتأ َّ يرلمصابِف يت لُّمُةيرلحسًِّيولَىيل انِف

يرألم ُةي يللُة قٌَةي ٌظم ُة يرل ُّ ي لِفي لً ريٌ ممُة يمْنيأنَّ  .رلمصابُة

ي

يي)ي:مبللظةٌةي َكيم لو ٌة يأسَّ ( ٌَفيتع فُة  

قٌةِفي دويةٍتيأْويي) يرل ُّ يأثساَءي مارِف يتيدٌ ٍتيإْنيمعَ يرلم ٌضُة يأْويرهتزرزٍت

يح دهِفي ي ًِف يأْويتغٌ ٍت يأط ر لِفيأْويصدررٍت ةِفيي لِفي ل ٌةيي موَي ًِف ٌَّ هَذريمَمي ق

ي يواَليرلل دِف يرلعٌنِف يمْنيحملتَمايأو ضُة ا قةِف،يواَليٌ ونُة يرل َّ رألو رضِف

ي يمَنيأو رضٍت ملُة ي َماي سقدِّ ل ِف يرل ِّ يإلَىيسورِف َةيسسظ ُة ،يومْنيثمَّ واَليرلق ٌنِف

،ي ل ِف يرل ِّ يوسَديرألط اءِفيولَىيأسوررِف يٌعالجُة يوضويٌة ي مَويم ضٌة .(وإالَّ  

يالملالَةيي) قٌةِفي مَويمصابٌة يرل ُّ يأثساَءي مارِف يإَذريأصا لُةيمًءٌة لُة رلمعَسىيأسَّ

ي يسورٍت يأيُّ يسسظ ُة لُةي ل ٌة وٌ َقىي عدَهايأْنيسعلَميسوَريرإلصا ةِف،ي إَذري اَنيأسَّ

ي يمَنيأو رضِف ملُة يهَو،يوهَذري َماي سقدِّ ل ِف .(مَنيرل ِّ  

ي1 يرلم ضِف :يي ل ُة  

ي يرآلالمُةيرلتِفًيٌمع ُة دُة ي َماتتعدَّ يوتتسقَّكُةيمْنيم انٍت يرلم ضِف ي  ل ِف يرلم لو ُة

ي يألبلمِف يرلمت   دُةي ًِف يورألو رضُة هسِفً،يورلسِّ ٌانُة
يرلذِّ آليَ ،ي ٌَ يرلمُّ ودِف

؛ي  رلٌقظةِفيورلمسامِف

يومْني يي ل ِفييأو رضِف :رلم ضِف  

ي يرلم ضِف يل ل ِف
ةُة ٌَّ يرلح د :رألو رضُة  

ةٍتيمسَما ٌَّ يح م دِفيأو رضٍت ي عدَّ يرلم ضِف ي  ل ِف يرلمصابُة :ٌمع ُة  
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يرلح مِفيي-ي1 يمْنيأوضاءِف يوضوٍت ي ٌلِفيألمٌةيدرئمٌةي ًِف يماديٍّ .يي بَليم ضٍت  

يي-ي2 يرلصَّ رِف يسو ايِف يلدوثِف يي)ت  ر ُة ةُة ٌَّ يرلعص  .(رلتمسُّحايُة  

يللح دِفيي-ي3 ًٌّ يأْويملكٌةي ل يرلح دِف يمْنيأوضاءِف .ملكُةيوضوٍت  

يويي-ي4 يورلممِف ممِف يورل َّ ي السَّظ ِف يرللورسِف كُةيألدِف
ي...يتعطُّ وْنيرلعمكِف

ا ًٌّ ي.سمائ  

ي صو دٍتيمؤقتةٍتيي-ي5 يرللورسِف كُةيألدِف ي ص هُةيي؛يتعطُّ يرلم لو ُة  ٌغقدُة

يإلٌلِفي عَدي ت دٍتيأْوي،ي حأدًي .يرلسُّطَايلغت ريٍتيٌغقدُةيوٌعودُة  

يي-ي6 ي األوماكِف يرلعامُةيوودمُةيرلقد دِفيولَىيرلقٌامِف عفُة ةِفيرلضَّ ٌَّ .رلٌوم  

ًٍّيي-ي7 يط ِّ ي  بٍت رئمُةي دونِف يرلدَّ دررُة .رلصُّ  

يولَىيصد هِفيي-ي8 يمًٌئايٌضغطُة ي أنَّ ؛ي ٌمع ُة يرلتَّسغسِف يمدٌديٌة ًِف .ضٌاٌة  

يي-ي9 ي أنَّ يرلم لو ُة ؛ي ٌمع ُة ييورأل حكِف ًةيلؤلٌدِف يياصَّ سمٌكُةيرلم تم ُّ رلتَّ

ًي يٌدٌلِفي،يولىيقدمٌلِفيسمبًليٌممِف يح ملِفي لِّلِفي،يأْوي ًِف .يأْوي ًِف  

ييي-ي10 يرلغق ِف يرلعمودِف ي ًِف ي لِفيرلم ٌضُة يٌمع ُة م ِف يرلظَّ ألمٌةيدرئمٌةي ًِف

ي ًةيرلغق ريُة يي(رلقطسٌةيي)يرل غلَىوياصَّ ي  بٍت .ييٍّيمادوَمايتلتَماي دونِف  

يم تم ٍّيي-ي11 ي م كٍت يرلح مِف يوضبليِف .يألمٌةي ًِف  

يرلسِّ اءِفيي-ي12 يظاه ًدي ًِف يوٌ ونُة ع ِف يرلمَّ ياَلي،ي قوطُة يرلوقيِف يسغسِف و ًِف

يرلط ًِّ يللعبلالِف .ٌ تحٌبُة  
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ًيمثكَيي–ي13 يرلمضمِف يرلمعددِفيورلحمازِف ددٌةي ًِف ي:يمما كٌةيمتعدِّ رلمغصِف

يرلم تم ُةي ،يرلقًءُة ،يورإل ماكِف ،يورإلم اكِف ي،يرلم تم ِّ ي ًِف أْويرل   ةُة

يدوَنيرلتقً يرلمَّمٌةِفيءِفيرلقًءِف .يو قدرنِف  

ي يرلم ضِف يل ل ِف
ةُة ٌَّ غ  يرلسَّ :رألو رضُة  

ي يأ ث ُة لُة يياصًةيأسَّ يللم لو ِف ًِّ يرلسغ  يمْنيرلحاسبِف ل ِف يرل ِّ يأو رضُة دُة تتعدَّ

ل ِفي يتأثُّ رًي ال ِّ ي،يرلحورسبِف :يومْنيهذهِفيرألو رضِف  

يرلعزلةِفيي-ي1 ةِفي،يلبُّ يرلعامَّ عايِف يو  رهٌةِفيرلتحمُّ .ورالسطورءِف  

يرلمق َّ ٌنَيي–ي2 يورألصلابِف يرألهكِف ةُة ٌَّ .  ره  

يرألق  ٌنَي-ي3 قةِفي ًِف يرلثِّ .ي قدرنُة  

همةِفيي-ي4 ،يمَميرلدَّ يورألمياصِف ةٍتيلؤلمٌاءِف ٌَّ يط ٌع ي ٌ ُة سظ ريٌة

يوَزَوَ اسلُةي يرل ص ِف يوميوصِف .ورال تغ ربِف  

يي-ي5 ي أْنيٌياَفيمَنيرلقططِف يمْني كِّيرألمٌاءِف ًِّ يط ٌع ي ٌ ُة يوفٌة

يرلسَّاسِفي ،يأْويمْني عضِف ًورل بلبِف يط ٌعِف ي ٌ ِف .يي م كٍت  

يي-ي6 دٌدُة يرلمَّ يولًٌدررليوفُة .يلاكَيرل قاءِف  

يي-ي7 ي أنَّ ًةيإَذريميًصارلمُّعو ُة يياصَّ ي كِّيم انٍت ي ًِف ًييلغلُة يٌ ر قلُةيوٌممِف

بلمِفي
يرلظَّ يولدهُةي ًِف . اَنيٌ ٌ ُة  

يرلبلَّيي-ي8 ييورلمت  ِّ ُةييرل  اءُة يللُةي  بٌةي،إ ردِف .يوألٌاًساياَليٌ ونُة  
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ًةيوقَييي–ي9 يياصَّ يرلتسغُّسِف يوضٌاِف ي األ اِف يورلمُّعو ُة يرلم تم ُّ رلقلاُة

يللغ رشِفي هابِف .رلذَّ  

يورألما نِفيي-ي10 يورألمياصِف يلؤلمٌاءِف يرلمدٌدُة .رلسِّ ٌانُة  

ي–ي11 يوقيِف يق ر ةِفيديوكِف ي ًِف يرلعص ِف يرلمصاَبيمْني عدِف يٌستابُة ييوفٌة

ي يمَميضٌاءِف يإالَّ يواَليٌستمِفًيرليوفُة يمْنيرللٌَّكِف ل ِف يرل َّ يإلَىيوقيِف رلمغ بِف

الًِف يرلتَّ يرلٌومِف ي ًِف .رلمَّمسِف  

 

ي يرلم ضِف يل ل ِف
ةُة ٌَّ يرلعقل :رألو رضُة  

يوص  لُةيوْني يرلمَّيصِف يهَويريتبلكُةيتورزنِف يرلم ضِف يمْني ل ِف رلمقصودُة

ي ط ٌقةٍتي  ٌ دٍتيمْني ًُّ يرلعقل يرلحاسبُة ةِفيلذلَكيٌتأثَّ ُة ٌَّ مزرولةِفيلٌاتلِفيرلط ٌع

ي يرلم ضِف . ل ِف  

يرلعقلًِفولَىومْنيأو رضلِفي :يرلحاسبِف  

ًُّيي-ي1 يرلذهس .رلم ودُة  

.يرلتَّغ ٌ ِفيولَىودمُةيرلقد دِفيي–ي2  

يرل بلمِفيي-ي3 ي ًِف يرلتَّ  ٌزِف يتا مةٍتيمَميودمِف يأمو ٍت ي ًِف .رلتَّغ ٌ ُة  

يرأللدرثِفيي–ي4 يأْويتغ ٌ ُة يرألمياصِف ي ممِف
.صعو ةُة  

يرلم لو ُةيي-ي5 ،ي بَليٌد كُة ييأنَّيرلحسونُة يرأل عاكَيرلتِفًيٌقومُةي َمايمْنيأ عاكِف

.رلمحاسٌنِفي  
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يرأللبلمِفي ي ًِف يرلم ضِف ي ل ِف ي:أو رضُة  

يورلتِفًيتدكُّي يرلٌقظةِفيوأثساَءيرلسَّومِف يرأللبلمُةي ًِف يهَذريولَىتت  َّ ُة يأنَّ

ي يرلم ضِف ي  ل ِف .رلمَّيَصيمصابٌة  

يي-ي1 يٌمتفُة يهاتفٍت لُةي مارُة لُةي،ي ٌمويُةيي أسَّ يلْنيوأسَّ ي م ضٍت يم ٌضٌة

.ئِفلِفي،يأْويلٌَسيهساَكيأمكٌةيمْنيمغاٌُةمغى  

يألٌاًساي-ي2 يرلمت  ِّ دُةي ثًٌ ريمَميقلَّةِفيرلسَّومِف
و ث تلِفي،يرأللبلمُةيرلميٌغةُة

.يأيَ  ألٌاًسا  

يي–ي3 ي ًِف يسغ لُة يرلمَّيصِف يأم المْميرلم تمَغى ؤٌةُة يأمياصٌة يولوللُة

.م و ةٌةي  

يسغ لُةيملمواًليي–ي4 يرلمَّيصِف يولَى ؤٌةُة يأمياصٌة يومْنيٌلمللُة يسعشٍت

ي.م و ةٌةيأم المْمي  

يرلٌقظةِفيي–ي5 يأْوي ًِف يأثساَءيرلسَّومِف يمت  ِّ ٍت ي  اءٍت يأصوريُة . مارُة  

يي–ي6 يز قاءٍت ي قمٍت ييوْيأظمو ُة ددٍتيمَنييوْيألم رءٍت يأما َنيمتعدِّ ي  مةٍتي ًِف

ي ،يتظم ُة دٌٌنِف يو ٌَنيرلثَّ م ِف يرلظَّ ق ةِفيو ًِف يورل َّ يرلغيذٌنِف ًةي ًِف ؛يياصَّ رلح مِف

يرلعاماِفييمَنيرلسَّومِفيرال تقاظِفي عَدي يمنيمسِّ .،يوقْديت ونُة  

يرلعامِفي يولَىيرلمسظ ِف يرلم ضِف ي ل ِف :أو رضُة  

ي ويولٌلِفي عضُة يوٌ دُة ي مظم هِفيرلعامِف يرلم ضِف ي  ل ِف اَليٌمتمُّيرلم لو ُة

يمسَما :رلعبلمايِف  
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يورلسظا ةِفيي-ي1 يوسظا ةِفيرلمبل سِف يرلعامِف ي المظم ِف ودمُةيرالهتمامِف

.رلميصٌةِفي  

يوي–ي2 ع ِف يرلمَّ يإهماكُةيللاِف يقصِّ يرالهتمامِف يمَميودمِف . سظا تمَمارألظا  ِف  

رهٌةِفيحدرًيي-ي3 يرلغ ٌ ةِفيورلزَّ يرأللورنِف يذريِف يرلمبل سِف .يريتٌا ُة  

ي يرلم ضِف ي ل ِف :أسوررُة  

ددٌةيمسَما يمتعدِّ يأسوررٌة يرلم ضِف :ل ل ِف  

ةِفي1 ٌَّ يرلعص  يورلتمسُّحايِف يرلصَّ رِف :ي ل ُة  

يوص ٌةٍتي يولتمسُّحايٍت يللالةِفيرلصَّ رِف يرلم ضِف ي  ل ِف يرلم لو ُة ضُة ٌتع َّ

دَيمْني ت دٍتيأليَ  يدوَنيأْني يتلَكيتتلدَّ ،يوقْديت ت طُة يأْويم انٍت ي زمانٍت

،ي يللم ٌضِف ةُة ٌَّ يرالحتماوٌةِفيورليا ح َ ريِف يألٌاًسايمَميرلمؤثِّ رلتمسُّحايُة

ال ِفي يورل َّ ل ِف دِفيرل ِّ تَمايولَىيقوَّ يقوَّ ي ًِف يتلَكيرلتمسُّحايُة .يوتعتمدُة  

ةِفي2 ٌَّ يرلعضو يرألم رضِف :ي ل ُة  

،ي يحمٌَميأسلاَءيرلح دِف يتصٌبُة يو المٍت يألم رضٍت يرلم لو ُة ضُة و ٌلِفيٌتع َّ

ي يورليموكِف يورإل هااِف ي التَّعبِف يهَذريرلسَّورِف يمْنييبلكِف يرلم لو ُة وٌمع ُة

ي ي الغلصِف يرلم ٌضِف ،يووسَديقٌامِف ةِفيأوماكِف ٌَّ ي أ يرلقد دِفيولَىيرلقٌامِف وودمِف

ي ةِفيأم رضٍت ٌَّ يمْنيأ يرلح مِف
،يو بلمةُة ي ا َّةِفيرلغلوصايِف ي بلمةُة ٌَّنُة رلط ِفًيٌت 

ةٍتيأْوي.يوضوٌةٍتي ٌَّ ي صو دٍتي ل يرلم ضِف ي  ل ِف يرلم لو ُة وقْديٌتأثَّ ُة

ي ي ألمِف يآليَ ،ي تا ًديٌمع ُة يمْنيم انٍت يرلح دِف كُةيرأللمُةي ًِف
ةٍت،يوقْديٌتسقَّ ٌَّ حزئ
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يوه َذر،يو كُّيذلَكي يرلمغاصكِف ي ًِف ي ألمِف يوتا ًديأيَ  يٌمع ُة أسِف يرل َّ  ًِف

دٍتي ةٍتيملددَّ ٌَّ يوضو ةِفيأم رضٍت ٌَّ يأ .ٌلصكُةيدوَنيتلدٌدِف  

يرللورسِفي3 يتعطٌكِف :ي ل ُة  

ةِفي يرلياصَّ يرللورسِف كِف يلتعطُّ يهَذريرلسَّورِف يمْنييبلكِف يرلم لو ُة ضُة ٌتع َّ

ي يللم لو ِف يتلَكيرللورسُة بًليدرئًما،ي بَليتعودُة يتعطُّ يورلممِّ يورل ص ِف ممِف  ال َّ

ي ِفيتعالَى ي إذنِف يرلم ٌضِف يومغاءِف ل ِف يرل ِّ ي عَديإ طاكِف .إالَّ  

يإلَىيوقيٍتي يرللاكُةيمْنيوقيٍت كُةيتعطبًليمؤًقًتا،يوٌتقلَّبُة .وقْديتتعطَّ  

لكِفي4 يرلمَّ :ي ل ُة  

يمْنييبلكِفي يرلم لو ُة ضُة ل ِفيهَذريرلسَّورِفييٌتع َّ ييمَنيرل ِّ ًٍّييلملكٍت يأْوي ل

يمسطقةٍتيمعٌسةٍتي ،يأْوي ًِف يرلح مِف يأسلاءِف يحمٌمِف يي ًِف يرهتزرزِف يأْويملكٍت ًٍّ حزئ

ي منِف بًلي ت ًديمَنيرلزَّ يمعطَّ يوسلوهِف،يوٌ َقىيرلعضوُة أسِف يأْويرل َّ يأْويرلقدمِف  الٌدِف

ي ضُة يرلل  َةيمطلًقا،يوقْديٌتع َّ يومدهِفي بَليٌ تطٌمُة يإلَىي ا اِف يٌعودُة ثمَّ

،ي يرلملكُةيمسطقَةيرلٌدِف ،ي تا ًديٌصٌبُة يمتسقِّكٍت ًٍّ يحزئ يلملكٍت رلم لو ُة

ةٍتي ٌَّ يط  يأ  ابٍت يوه َذر،يو كُّيذلَكيدوَنيتلدٌدِف وتا ًديأيَ  يمسطقَةيرلقدمِف

ي ِفيتعالَى ي إذنِف ل ِف يرل ِّ ي عَديإ طاكِف يإالَّ يللُةيوا ٌتلُة سةٍتيواَليتعودُة ٌَّ .مع  

يرلحسونِفي5 :ي ل ُة  

يتأثًٌ ريم امً ري ةٍتيتؤثِّ ُة ٌَّ ةٍتيووص  ٌَّ يسغ  يرضط ر ايٍت هَويو ا دٌةيوْنيوقورِف

يو أ ي ٌظم ُة يوقكُةي؛هُةيقْديأصٌَبي الحسونِفينَّيولَىيرلم لو ِف يٌ ونُة يلٌثُة

ي ً ارلم لو ِف ٌِّ ر  دُةيمتغ يرلذَّ يرلتَّ  ٌَزيأْويوييوسدهُةييوتضعفُة اَليٌ تطٌمُة

ي ي ًِف دُة يرلت دُّ ،يوٌزدردُة يدوَنيووًٍتيأْويإد ركٍت غ ٌَ يأْويرلتَّمٌٌَزيوٌتصَّ فُة رلتَّ
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يرلق ر  ي كِّيريِفيرتِّياذِف ي ًِف يرلمكُّ ،يوٌزدردُة يرلم لو ِف يط ارُة ٌَّ ُة ،يوتتغ

ياَليٌمتمُّي مظم ِفي ايٌحعللُة ْنيلوللُة؛يممَّ يممَّ ،يوٌطوكُةييو لُة يواَليهِفيرألمٌاءِف

يٌح يمبل  لِف،يوألٌاًسايَماي يوٌقومُةي تمزٌاِف ي األطغاكِف يرلمور رِف ي ًِف

يرل بُّي تمُةيمبل  لِف،يوٌزدردُة ييورلمَّ يو ٌ هُةيمَنيرألمو ِف يو بلمُةيرلسَّغسِف

يوإي رحلُةي ل ِف يإ طاكُةيرل ِّ يإَذريتمَّ يذلَكيإالَّ يوسلُة ،يواَليٌسغكُّ يرلمسا ٌةِفيللعقكِف

ي ِفيتعالَى .ي إذنِف  

يرليموكِفي : ل ُة  

ي يحمٌَميأوضاءِف دٍتيتصٌبُة ي صو دٍتيم تم َّ يليموكٍت يرلم لو ُة ضُة ٌتع َّ

يأْوي صو دٍتيمؤقَّتةٍتي يرلح َميمْني ت دٍتيأليَ  يل َبي،رلح مِف يتصٌبُة

ي يوودمِف يورليموكِف يدرئًماي الغتو ِف يرلم ٌضُة يوتأثٌ هِف؛ي ٌمع ُة ل ِف يرل ِّ تحدٌدِف

يٌذ  ُةي يسماطٍت يأْويمما  ةِفيأيِّ .رلقد دِفيولَىيرلعمكِف  

يرال تلاضةِفي6 يرلسَّزٌفِفي):يي ل ُة ( ل ُة  

يهَذري يرلم أدُةيمْنييبلكِف ضُة يتتع َّ يرلسِّ اَءي لٌثُة يرلسَّزٌفِف ي ل ُة ٌصٌبُة

يأْوي صو دٍتي ياَليٌسقطمُة يٌ ادُة يدرئمٍت يلسزٌفٍت ل ِف عةٍتيرل ِّ يمتقطِّ ي ت ريِف ي ٌ ِف ي ًِف

ي يرلقد دِفيولَىيرللٌضِف يوودمِف يورلوهنِف عفِف يرلم أدُةيوادًدي الضَّ ،يوتمع ُة

يأْوييا حلِفي يرلمسزكِف ي ًِف يومكٍت .يمما  ةِفيأيِّ  

ي يسزٌَفيرلم أدِفيمَنيرلمٌَّطانِفيولَىرألدلَّةُة :يأنَّ  
ي يحلشٍت ي ُةيوسَماي-يوْنيلمسَةي سيِف ًَ يي):يقاليْي-ي:ي ض يأ تلاضُة  سيُة

ي  وكَي ِفيصلَّىي ُةيولٌلِفيو لََّمير تغتٌتلِفي لٌضًةيمدٌدًدي ثٌ ًدي حئيُة

يلٌضًةي ثٌ ًديمدٌدًدي َمايتَ  ي ٌَماي:ي قليُةي ٌاي  وكَي ِفيإسًِّيأ تلٌضُة

ٌاَم؟ بلَديورلصَّ  قْديمسعتسِفًيرلصَّ
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مَي:ي قاكَي يرلدَّ يٌذهبُة لُة يرل   َفي إسَّ يلكِف يمْنيذلكَي:ييقاليْي،أسعيُة .هَويأ ث ُة  

ييثوً ا:يقاكَي يمْنيذلكَي:يقاليْي،ي اتيذِف ً:ييقاكَي،هَويأ ث ُة َماي:يقاليْي،ي تلحمِّ إسَّ

ا يثّحً .أثجُّ  

ي إْني:ي قاكَيلَما يمْنيرآلي ِف ي قْديأحزأَيوسكِف يأٌمَماي عليِف ي أم ٌنِف   م كِف

يأولمُةي يولٌمَماي أسيِف ي.قوٌيِف  

ٌاطٌنِفي:ي قاكَيلَما يرلمَّ يمْني  ضايِف َمايهذهِفي  ضةٌة ي،إسَّ َةيأٌامٍت ي تلٌضٌَني تَّ

ي ِفي يولمِف يتعالَىأْوي  عةٍتي ًِف ير ت لًِف ي طوللِفي...يثمَّ م سديرإلماميي)ي(رللدٌثُة

ي(.267صلٌحيأ ًيدروودي)يوي(ألمد  

يرألثٌ ِفي ي:يرال تلاضةُةيي):يقاكَير نُة ي عَديأٌامِف مِف يرلدَّ ي الم أدِفيي والُة أْنيٌ تم َّ

يي)ي(لٌضتَمايرلمعتاددِفي يرللدٌثِف ي ِفًي  ٌبِف (.469ي/ي1-يرلسماٌةُة  

ي لملُةي ُةي مِف ٌِّ يرلق يم ًضايوثقبًليي):يتعالَىقاكَير نُة ييٌؤثِّ ُة يرلذِف ل ُة ورل ِّ

ي ةُة ،يتع  لُةيوامَّ يموحودٌة ايو غًضايوسزًٌغايو ٌَ يذلَكيمْنيرآلثا ِف ووقًدريولّ ً

يذوًقاي َمايأصٌَبي لِفيمسلُةي يمسمْميقْديولملُة ،يو ثٌ ٌة ي/ي5 درئميرلتغ ٌ يي)ي(رلسَّاسِف

ي(.412ي:ي411  

يأْوي يأْويل دٌة يأْوي ل ٌة ايوٌنٌة يإمَّ يرال تلاضَةيأصلَمايإصا ةٌة يأنَّ رليبلصةُة

يسزٌَفي يإث اَييأنَّ ،يوَمايأ دَساي مذهِفيرألدلَّةِفيإالَّ يوضويُة ،يأْويم ضٌة مسٌة

يإصا ةٌةي لُة يأييأسَّ ٌطانِف .رال تلاضةِفيهَويمْنيرلمَّ  

ي يرلم ضِف ايوأيًٌ ري ل ُة ًٌّ يتللٌبًليمسطق يللُة ًسايواَليتحدُة ٌَّ يوضًوريمع يٌتلفُة

يولَّتلِفي ي).ي ًِف يرلمويِف يهَويسغ لُةي ل ُة ي.(وٌ ونُة

ي* يرلم ضِف ي*رستَمىي ل ُة

ي*************************************
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2 َِ َُ حُظَّؼط٤ : ٓل  
 ِٖ َٞ : ٝٛٞ ػ٠َِ ٗٞػ٤ ٝحِؽ ٝٛ َِّ ِٖ حُ ٌَ ػ َٞ طؼط٤ ٌَ ؿِث٢ٌ ٝٛ طؼط٤

َِّ ٢ٗءٍ  ٌَ ٢ًٌِِّّي أ١ ك٢ِ ً ، ٝطؼط٤ ٍُ .حُٜٔ٘ٞ  

ِث٢ِ ُـّ َِ حُ َِ حُظَّؼط٤ ُٝ ٓل : أػَح  
ِّ ٣ؤط٢ِ ٣ٌُٝٛذ  أ ََّ َِ حُ شً 2ٛيحٌع ك٢ِ ًخٓ َّٛ ٍِ ٝهخ ي َّٜ  ٤ٌٟن ٗي٣ٌي ك٢ِ حُ

 َِ َل َّٔ َِ ا٠َُ ٝهِض حُ َِ ٝهِض حُؼٜ ْٖ أٝحه َُِّ٘ٝى 3ٓ َِ ٝحُ  ًؼَسُ حُظَّل٤ٌ

ِّ 4ح٢ٌُِ٘ٛ  ٌْ ك٢ِ حُٔؼيِس 5 هٌِن ك٢ِ حَُّ٘ٞ َِ 6 أَُ َِ حُظَّٜ ٌْ ك٢ِ أٓل  7 أُ

ٍَ هز٤ٍق  ُٞ حُوطَّخِد رََل ٓزٍذ 8أك٤خًٗخ ٍإ٣شُ حُوطَّخِد ك٢ِ ٌٗ ٍُ 9 ٍك  كَح

ِٚ ُِٔوطٞرِش  ، 10حُوخ١ِذ َٓغ كزِّ ِّ  أكيحُع ؿ٣َزشٌ ُِوخ١ِذ ػَ٘ي حُظويُّ

 َِ ًٌَّ ُِ َُ َٕ حُظَّؼط٤ ْٕ ًخ ِْ أ٣ظًخ ا ُٕ رخُؼٌ ٌٞ٣ٝ.  

:كخثيسٌ   
َّٕ حَُٔأسَ حُظ٢ِ  َٞ أ ٛ َِ َِ حُظَّؼط٤ ِّٖ حُؼخِٗن ٝٓل َٖ ػَلٓخِص حُـ حُلَُم ر٤

َٝ ٣ُؼظَيٟ  ُؽ أ َّٝ َٜخ طظِ ٟ أَّٗ ََ ْٝ ط ِّ أ ٢ِٜ رخَِلكظَل خ ط٘ظ ًٓ ٟ أكَل ََ َٜخ ػخٌٗن ط ر

َٜخ ٝ يو تأتِفًيػ٤ِ يو ٌَ يذلَكيمَنيرلعبلمايِف يرلمَّع ِف مْنيوبلماتلِفيت اقطُة
بلنِفي ي بلهَمايٌعطِّ يرلعاماِف يومسُّ يرلتَّعطٌكِف .ي ًي ا َما،ي  ل ُة  

 

َُ ح٢ٌُُِِّّ  : حُظَّؼط٤  

 َِّ ُٕ ٓؼطًََّل ك٢ِ ً َّٕ حُٜٔخَد ٣ٌٞ ِث٢ِ اَلَّ أ ُـّ َِ حُ ِٝ حُظَّؼط٤ ُْ أػَح ُُٚ ٗل

َِ ًُيَ  ْٝ ؿ٤ ٍَ أ ْٝ ٓل ٍْ أ ْٝ ػِ ٍَ أ ػٔ ْٝ ْٖ ُٝحٍؽ أ .٢ٍٗء ٓ  

  

:كخثيسٌ   
، كخُٞحؿُذ ) ِّْ ْٝ حُٔ ِٖ أ ْٝ حُؼ٤ ْٖ حُلِٔي أ ٓ َٕ ٌٞ٣ ْٕ ُٖ أ خ ٓزَن ٣ٌٔ َٓ  َُّ ً

٢ْ ََل ٣وظ٢َِ  ٌَ َٜخ ُ ِٝ حُظ٢ِ ًظزظُ ْٕ ٣يهَِّن  ك٢ِ حألػَح ػ٠َِ هخٍِة حٌُظخِد أ

 ْٕ ، ٝا ٍَ َُ طؼط٤ َٞ ٓل ٍَ كٜ ُٝ ٓل َِ أػَح َٕ َٓغ حُظَّؼط٤ ْٕ ًخ َُ كب ِٚ حألٓ ػ٤ِ
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ْٝ كٍٔي  ٍٖ أ ْٖ ػ٤ ٓ ٌَ َٞ طؼط٤ ْٝ كٍٔي كٜ ٍٖ أ ُٝ ػ٤ َِ أػَح َٕ َٓغ حُظَّؼط٤ ًخ

ح ك٢ِ رو٤َِّش حإلٛخرخِص  ٌَ ٌٛٝ).  

 

 

ي**********************************

يرلتَّصغٌحِفي3 ي:ي ل ُة  

يرلتَّصغٌحِفي ي ل ِف :يأو رضُة  

ي1 م ِف يرلظَّ يأ غكِف يو ًِف يورلعٌسٌنِف أسِف يرل َّ ي2يألمٌةي ًِف يو ًِف يرلحس ٌنِف يوألمٌةي ًِف

يأْنيت وَنيضا ًٌةي يرألالمِف ي ًِف
،يواَليٌمت طُة لمِف ي3مسطقةِفيرل َّ يودمُةيرستظامِف

ي4رلدو دِفيرلمَّم ٌةِفي يثمَّ ورالِف يرلزَّ امِف ٌَّ يأ ي ًِف يأْويتعبٌة يثمَّيص رٌة ابِف
يرليطَّ ي  ظُة

ي يثمَّ يرإلٌبلالُة يإْنيتمَّ يلللمكِف ي  صٍت يثمَّيودمُةيوحودِف ورالِف ي عَديرلزَّ ودمُةيرإلٌبلالِف

يهَويومكٌةي يرلتَّصغٌحِف يرللمكُة،يويبلصًةي ل ُة يإْنيتمَّ يرإلحماضِف لدوثُة

لُةي يألسَّ ي َماي لَ يتصغٌحٍت يرلمصا َةيتعلمُةيأنَّ َضايأييأنَّ كَي ال ِّ مِف يوُة  ل يٌة

كَيلَماي علمَما . ُةعِف  

: ائددٌةي  

ي يولَىيٌدِف يأْنيٌ وَنيرلعبلالُة ٌلِف،يي ٌحبُة يأ ًدري كْيٌقوِّ ي  ل ٍت ياَليٌعالجُة ل ُة رل ِّ

يمْنيولملِفي نٍت ًيمتم ِّ يرلم وِف يللعلمِف يطالبٍت ًٍّ يم و . راٍت  
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ر يحّدً ةٌة : ائددٌةيمممَّ  

يرللقٌقةِفيواَليٌد وَنيأسَّمْمي ل دٌة؛ي يمَنيرلمعالحٌَنيهْمي ل دٌةي ًِف  ثٌ ٌة

مٌَني  كِّيأسورومْم،ي ٌَنيورلمسحِّ ٌِّ ولاس ر ٌَنيورل ُّ ر ٌَنيورلموَّ مسمْميرلع َّ

يم لًمايأْوي ا ً ر،ي  كٌّيمسمْمي ي اَنيرلحنُّ ي ورءٌة ورلذٌَنيٌعالحوَني الحنِّ

،يوَماي ي كَّيهَذري ل ٌة يأنَّ لٌحُة يمَني ِفيتعالَىيورلصَّ يوسدهُةي  رمةٌة يأنَّ ٌظنُّ

لٌمةِفي ي قلَّةِفيولممْمي العقٌددِفيرل َّ ٌطاسِفًيإالَّ يرلمَّ يهَذريرلغخِّ وري ًِف  قطُة

ةًي ةِفيوامَّ ٌَّ يرلمَّ و ًةيورلعلومِف يياصَّ يرللدٌثِف .و علومِف  

:ي ائددٌةي  

يإْنيماَييدوَنيتو ةٍتي مَوي يمَنيرلملَّةِف،يصال لُة يمي الٌة يأ   ٌة لَ ي غ ٌة يرل ِّ إنَّ

،يهَذري لُةي ال ٌة َميولْوي اَنيحاهبًلي أسَّ يحمسَّ ي ًِف يميلَّدٌة هالكٌةيالملالَةييالدٌة

يرلقاوددِفيرلتِفًيتقوكُةي ي حمللِفي التولٌدِفي:ي"لعمومِف يرلم لَّفُة ".اَليٌعذ ُة  

ي يوذ ِف ي ًِف يرلعلماءِف ،ياليتبلفِف يهذهِفيرلقاودَدي ٌَمايسظ ٌة يأنَّ لٌحُة ورلصَّ

يرلعقٌددِف،يل ْنيمَميهَذري لْنيٌ لَميلتَّىيوإْني اَنياَلي ي حمللِفي ًِف رلم لَّفِف

يلقوللِفيتعالَى يولَىي كِّيم لمٍت يوٌنٍت يولَميرلعقٌددِفي  ضُة :ييييييييٌعلمُة،يألنَّ

ي "ي ياَليإِفلََليإِفالَّ لُة يولَىيذلَكي(ي و ديملمد19)"ي اْولَْميأَسَّ يرلعلماءِف ،يوإلحمارِف

وري ،ي َمايأحمعُة يمَنيرأللوركِف يولٌلِفي لاكٍت يرلي والُة ياَليٌحوزُة ةٌة يلحَّ ورإلحمارُة

ي ريو ًِف يولَىيذلَكي ثٌ دٌةيحّدً يرل تابِف ي ًِف ل ،يورألدلَّةُة يرل ِّ يوامكِف ولَىي غ ِف

يرلعم دِفيرلمع و ةِف،يوقْدي يرإل بلمِف يمْنيسورقضِف ةِفيأًٌضايوهَويساقضٌة رل سَّ

ي ي قليُةي38سظمتَماي ًِف ل ُة :ي ًٌتا،يومسَمايرل ِّ  
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لِفيَوَقمْي يَوَمْني ٌِف ْل ُة يرُةْل ِّ ا ِفمُة  َورْل َّ
لِفيرْقَتـَسـمْي ـْلـمٌةيأَْويَوـَمـكٌةيأَْوي ِـف  يييييييييييييييييييوِف

 
يَورأْلَْلَ ــابِفي يلِفؤْلَْزَورالِف ْ فِف  َ اْلصَّ

ييَورأْلَْ َ ربِفي يلِفؤْلَْوَدرءِف  يييييييييييييييييييَورْلَعْطفِف

 
لُة ي مْني:يرلمعَسى يهَويرل ِّ يرإل بلمِف ا َميمْنيسورقضِف اقَضيرل َّ يرلسَّ أنَّ

يأْوير تحاَ ي لِف،يأْويلتَّىيرقتسَمي يللُة يأْويذهَبيلمْنيٌعَملُةلُة يأْويوملَّلُة تعلَّملُة

يصلَّىي ُةيولٌلِفي دٍت لُةيلبلكٌة،ي قْدي غَ ي َمايسزكَيولَىيملمَّ  لِفيأْويرقتسَمي أسَّ

يرلم لمُةي يمْنيذلَك،يويبلصًة،ياَليٌلتاالُة يرللذ ُة و لََّميقواًليورلًدر،ي اللذ ُة

ي يلورئحلِفيووسدهُةيرل َّ ميرلمثاسِفًيورلق  نُة يأْويلقضاءِف يللعبلالِف ل ِف لل ِّ

يصلَّىي ُةيولٌلِفيو لَّمَي ًِّ يرلس  ةُة يو سَّ .رلعظٌمِف  

********************* 

َُ حُظَّل٣َِن  أػَحُٟٚ 4   : ٓل

1 ٍَ َِّ ٓل َٞ ه٣َ٘شُ ً ٛ ِّ أ ََّ َِّ حُ َُ ك٢ِ ً ٌَّخٓ يحُع حُ ُّٜ ِّ 2 حُ خ َٔ ُّ حُظِ  ػي

 ِٖ ٝؿ٤ َِّ َٖ حُ ٓ ٍَّ ٌُ ٍِ حثُي 3حألػٌح َِّ َُ ك٢ِ حُطََّلِم 4 حُـ٠ُذ حُ  5 حُظَّل٤ٌ

٢ِٓ رخُطََّلِم ََل ٗؼ٣ًٍّٞخ  ََّ ٝؿ٤ِش 6ًؼَسُ حُ َِّ  ٣٘وُِذ 7 ًَح٤َّٛشُ حُٔؼخَِٗس حُ

ر٢ِ  َّ َُ ا٠َُ حُ ل ِّٔ ح حُ ٌَ  ٍإ٣شُ 9 طليُع حٌَُح٤َّٛشُ رـظشً رََل ٓزٍذ 8أك٤خًٗخ ٛ

ٍَ هز٤ٍق ؿّيًح  ٝؿِش رٌ٘ َِّ ْٝ حُ ِٝؽ أ َِّ َٖ 10حُ َُ أك٤خًٗخ ك٢ِ حَُِٜٝد ٓ  حُظَّل٤ٌ

 ٍِ ِٚ 11حُِٔ٘ ُّ ر خ َٗخ ٝحَلطِّٜ ِِّ َّ٘يِّ ك٢ِ حُ ٔخِع 12 ًؼَسُ حُ ِـّ ِس ك٢ِ حُ ٌَّ ُّ حَُِّ  ػي

ْٕ كيَع ؿٔخٌع  ح ا ٌَ ٛ13 ٍِ َِ ك٢ِ حَلٗظلخ ََ ا٠َُ كيِّ حُظَّل٤ٌ ٜ١َِٞ ٣ ح ه ًَ  14 ا

ٝؿِش  َِّ ْٝ حُ ِٝؽ أ َِّ َٖ حُ َِ رََل ٓزٍذ 15حُوُٞف رََل ٓزٍذ ٓ  ًؼَسُ حُٔ٘خً

َِع، 16ٝرََل ىحِع ا٠َُ ًَُي  َّٜ َُ ا٠َُ حُ ِٙ ) هْي ٣ٜ ٌٛ َٕ ْٕ طٌٞ ٣ٝـُذ أ

ْٝ حُلٔيِ  ِٖ أ ْٝ حُؼ٤ ِّْ أ ِٝ حُٔ َٖ أػَح ُٝ هخ٤ُشً ٓ .(حألػَح  

*********************** 
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ر٢ِ 5 ََّ َُ حُ :  ٓل  
ُٖ : ريح٣شً  ر٢ِ حُؼ٤ ََّ ْٖ أٓزخِد حُ ٍَ، كٔ َِ ٓل ٍَ ٝرـ٤ ُٕ رٔل ر٢ُ ٣ٌٞ ََّ حُ

ْٝ حُظل٣َِن  ِٝ أ َِ حَُٔ ٌَ ًٔل ٌَ آه ْٝ ٓل ُّْ حُؼخِٗن أ ٓ ْٝ  ٝحُلُٔي أ

ْٕ ٣ٔزَِّذ ٍرطًخ  ْٖ أ ح ٣ٌٔ ٌَ ٛ َُّ ٝحِؽ، كٌ َِّ ِٖ حُ َِ ػ ْٝ حُظَّؼط٤  أ

 ِٕ َٞ هٔٔخ ِٝؽ ٝٛ َِّ ٝؿِش ٍٝر٢ٌ ُِ َِّ ، ٍر٢ٌ ُِ ِٕ ر٢ُ ٍرطخ ََّ ح ٝحُ ٌَ ٛ : ََ هز

ٝحِؽ ٝرؼَيُٙ  َِّ .حُ  

 

ؿشِ  ِّٝ ر٢ِ حُٔظِ ََّ ُٝ حُ خ أػَح َّٓ : أ  

َٜخ رل٤ُغ 1 َٕ اٍحىط ٔخِع ىٝ ِـّ ٍَ حُ ٍٞ كخ خ رؼ َٔ َٜخ ُزؼ٠ٜ َٞ حُظٜخُم كو٣ٌ ٛ 

َٜخ َٝٓغ ٝؿِٞى  َٜخ ُِٝؿ ح َٓغ كزِّ ٌَ َٜخ ٛ ْٕ ٣ٞحهؼ َٝؽ ََل ٣ٔظط٤ُغ أ َِّ َّٕ حُ أ

ح َٓغ رو٤َِّش  ٌَ َٜخ، ٛ َٜخ ََل طٔظط٤ُغ كظَق هي٤ٓ ٍؿزٍش ك٢ِ حُـٔخِع، اَلَّ أَّٗ

 ِٝ َِ 3 ٛيحٌع ٣ؤط٢ِ ٣ٌُٝٛذ 2حألػَح ٜ َِ ح٠َُّ ٌْ ك٢ِ أٓل ٌْ ك٢ِ 4 أُ  أُ

 ِٖ ُٕ أك٤خًٗخ 5حُؼخِٗش ٝحُزط ِٖ أك٤خًٗخ 6 حُـؼ٤خ ٌْ ك٢ِ حُزط ِْ 7 أُ ك ََّ ٌْ ك٢ِ حُ  أُ

ٍْ ٗي٣ٍي ؿّيًح ػَ٘ي حُـٔخِع رََل ٓزٍذ كو٤و٢ِ 9 ًَح٤ٛشُ حُـٔخِع 8  ٝؿُٞى أُ

ٌٍ ٝٛيحٌع ٗي٣ٌي أػ٘خَء حُـٔخِع 11 اؿٔخٌء أػ٘خَء حُـٔخعِ 10  12 ىٝح

َٖ حُلَِؽ  ََ ؿ٣َزٍش ٓ َٖ حُلَِؽ 13هَُٝؽ ٓٞحث  14 هَُٝؽ ٍحثلٍش ٤ِّٓجٍش ٓ

ٍُ حُـ٢ِّ٘ أػ٘خَء حُـٔخِع 16 حٗظلخٌم ك٢ِ حُلَِؽ 15حٗٔيحُى حُلَِؽ   كظٞ

17 ِْ ك ََّ ح...... أٝ ٣ٌِٗق ك٢ِ حُ ٌَ ٛ َُ .ٝؿ٤  

 

ر٢ِ ُِلظ٤خِص حُؼِرخٝحصِ  ََّ ُٝ حُ خ أػَح َّٓ : ٝأ  
ٝحِؽ ٓٔزوًخ 1 َِّ ؿزِش ك٢ِ حُ ََّ ُّ حُ َٜخ هخ١ٌذ رََل 2 ػي ُ َّ ْٕ ٣ظويَّ  حُزٌخُء رؼَي أ

ٍٙ 3ٓزٍذ  ْٕ ٣٘وَِذ حُلذُّ ا٠َُ ًَ ُٖ أ ؿْض ٣ٌٔ َّٝ ْٕ طِ  ٍإ٣شُ ٓ٘خٓخٍص 4 ا

ْٝ 5ؿ٣َزٍش رؼَي حُوطزِش  ََ ػخى١ٍّ أ َِّٜ٘ٞس حُـ٤ِٔ٘ش ٤ٛـخًٗخ ؿ٤ ٌٕ حُ  ٤ٛـخ

ََ ػخى١ٍّ  ٍّ رًَٝىح ؿ٤ .رٍَٝى طخ  
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ؽِ  ِّٝ ُٝ ٍر٢ِ حُٔظِ : أػَح  
َِ أػ٘خَء ػ٤َِِّٔش حُٔزخَِٗس 1 ًٌَّ ٍِ حُ ُّ حُويٍِس ػ٠َِ حٗظ٘خ ٤ُن أػ٘خَء 2 ػي  ح٠ُِّ

 ٍُ ٍَ حَلٗظ٘خ ْٕ ٛخ ْٝ 3حُـٔخِع ا ٍْ ك٢ِ حُو٤٠ِذ أػ٘خَء حُـٔخِع أ ٍُ رؤُ ؼٞ ُّ٘  حُ

ٍٍ 4رََل ؿٔخٍع  ٝؿِش رََل ٓزٍذ ٓؼوٞ َِّ  ًَُٙ حُـٔخِع رٜلٍش 5 ًَُٙ ؿٔخِع حُ

ٍش  َّٓ  ٓٔخٍٓشُ حُؼخىِس 7 حٍطوخُء حُو٤٠ِذ أػ٘خَء ػ٤ِِٔش حُـٔخِع 6ػخ

ٝؿِش  َِّ َُ حُؼخىِس ػ٠َِ حُ ٝؿِش ٝطل٤٠ َِّ ؿزشُ 8ح٣ََُِّٔش َٓغ ٝؿِٞى حُ ََّ  حُ

َّٕ حُٜٔخَد طو٢ٌّي   َٗخ َٓغ أ ِِّ َّْ 9حُ٘ي٣يسُ ك٢ِ حُ ْٕ ط ُّ رؼَي حُـٔخِع ا  حُٞٓٞح

َٗخ10 ِِّ َّ٘يُّ ك٢ِ حُ ُٝ حُـ٣َزشُ حُظ٢ِ طوُغ رؼَي ػ٤َِِّٔش حُـٔخِع 11 حُ  حألػَح

َٜخ  ْٝ أػ٘خث َٛخ 12أ َْ ًَح٤َّٛشُ ػطَ َٛخ ُُٚ، ر ٝؿِش َٓغ طؼطَُّ َِّ  ًَُٙ ٍحثلِش حُ

طُٚ  ْٞ ؿ٤ََّ ْٖ حُـٔخِع 13ُٝ َِ ٣ُٔ٘غ ٓ ْْ ٗي٣ٌي ك٢ِ حُظَّٜ ُٖ 14 أُ ُّٔ  طَْل

ْٝ رؼيُٙ  ٣ٍَِي حُـٔخُع أ ْٕ أُ ِٖ رََل ؿٔخٍع ُٝٓٞء حُؼَلهِش ا ٝؿ٤ َِّ َٖ حُ .حُؼَلهِش ر٤  

ُٝ ٍر٢ِ حألػِدِ  : أػَح  
ْٝ ٝهظ٤ًّخ،  خ أ ًٔ َِ ىحث ًٌَّ ٍِ حُ ُّ حٗظ٘خ ِٚ ػي ِٝ حُؼِرخِء ُْٝى ػ٤ِ ََ أػَح ٓؼ

خءِ  َِّ حُِّ٘ٔ ً ِٙ ًَُ ََ ا٠َُ  ٜ٣ ْٕ ُٖ أ ٌُٔ٣ٝ .  

:كخثيسٌ   

 ْٝ ِٕ أ َْ ػَلٓظخ َٜخ ك٢ِ حُٜٔخِد، ر ًَِّ َٕ ْٕ طٌٞ ِٝ أ ََل ٣٘ظ١َُ ك٢ِ حألػَح

١ ك٢ِ  ِّٝ ُ ٣ـُذ حُظََّ خ أَّٗٚ َٔ ْٝ ػَلٓشٌ ىحٓـشٌ طٌل٢ِ ُؼزِٞص حإلٛخرِش، ً َُ أ أًؼ

َٝ ٓظ٘خرٜشٌ  َّٕ حألػَح ِٚ كب و٤ .حُظَّ٘  

:كخثيسٌ   

 ْٕ ُٖ أ َِ حُظَّل٣َِن ٣ٌٔ ٟ، ًٔل ََ ْٕ ط٘وَِذ حإلٛخرشُ ا٠َُ اٛخرٍش أه ُٖ أ ٌٔ٣

ِٝ ٣٘وُِذ ا٠َُ ٍر٢ٍ  َُ حَُٔ ُْ ًٌَُي، ًٌَُٝي ٓل ٣٘وَِذ ا٠َُ ٍر٢ٍ ٝحُؼٌ

.أ٣ظًخ  

:كخثيسٌ   

 ِٚ ْٖ ر َٛخ ك٢ِ حُؼَلِؽ، ًٔ َٛخ ٝأٗيُّ ُْ أظَٜ ح طؼيَّىِص حإلٛخرخُص ٣ـُذ طوي٣ ًَ ا

ح٤ًَّٔشُ  ُٖ حُظََّ ُّ حُؼ٤ ٌٖ طَح٤ًَّٔشٌ ٗي٣يسٌ ٝظخَٛسٌ، كظويَّ ٍَ ٝػ٤ َُ طؼط٤ ٓل

ٌَح ٌٛٝ َِ ِّٔل َُ ا٠َُ حُ ُٖ ٗ٘ظو خ ػُٞـِض حُؼ٤ َٓ ح  ًَ َِ كب ل ِّٔ . ػ٠َِ حُ  
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6 َِ َُ حُز٤ِٞص ٝحُؼٞحث : ٓل  

 َِ ل ِّٔ ُٝ اٛخرِش حُز٤ِض رخُ  حكظَحُم ٜٓخرِق حُز٤ِض 1: أػَح

ٍَّ ٝرََل ٓزٍذ  ٍَ ٓٔظٔ طَِّذ 2رٌ٘ ٍُ خ  َٔ ٜٓ ٍِ ٠ ك٢ِ حُِٔ٘ َٟ ٍُ 3 كٞ  ظٜٞ

ٍَ رََل ٓزٍذ  ِٝ 4كَ٘حٍص ٝٗٔ ْٝ حألؿَح ٍِ أ َٖ 5 حهظلخُء حألٓٞح ٌَ ر٤  ٓ٘خً

ٌٝ ؿٔخػ٢ٌّي ألكَحِى حألَِٓس رََل ٓزٍذ 6أكَحِى حألَِٓس رََل ٓزٍذ  َٓ 7 

ٌْ 9 ٍإ٣شُ ه٤خَلٍص 8ٓٔخُع أٛٞحٍص   حػظيحءحٌص ؿ٤ٔ٘شٌ أػ٘خَء 10 ًٞحر٤

ْٝ ُِلَىِ  ِٞ أ ِّ ُِزؼ .حَُّ٘ٞ  

ْٝ حُلٔيِ  ِٖ أ ُٝ اٛخرِش حُز٤ِض رخُؼ٤ :أػَح  
1 ِٞ ْٝ حُزؼ َِّ أ ٍِ ػَ٘ي حٌُ ٤ِن ك٢ِ حُِٔ٘ ٍُ رخ٠ُِّ ؼٞ ُّ٘ ٍِ ُِز٤ِض 2 حُ ح َّٝ ُِّ   هَِّشُ حُ

ُّ حطِّلخِم أكَحِى حألَِٓس 3 ِٞ 4 ػي ْٝ ُِزؼ ٌَ ُِـ٤ِٔغ أ  ًَح٤َّٛشُ 5 طؼط٤

ِٞ 6حُزوخِء ك٢ِ حُز٤ِض  ْٝ ُِزؼ َِّ أ ٌُِ ِّ ٍُ ًٝؼَسُ حَُّ٘ٞ َُ ٝحُؤٞ  7 حٌُٔ

 ٍِ ََ أكَحُى حألَِٓس ُِِٔ٘ خ ىه َٓ ح  ًَ .ًؼَسُ حُظَّؼخثِذ ا  

 

 ٍِ َٖ ك٢ِ حُِٔ٘ ُٝ ٝؿِٞى ٤ٗخ٤١ : أػَح  
ِّٖ حُؼزُغ 1 ِٖ ٝحُـ ْٖ ػخىِس ح٤ُ٘خ٤١ ٓ َّٕ ح أل ٌَ  طُِق 2 حهظلخُء حأل٤ٗخِء، ٛ

ُُ ٝطخٍسً  ، طخٍسً حُظِلخ ٍَّ ٍَ ى١ٍٍّٝ ٝٓٔظٔ ٍِ رٌ٘ حأل٤ٗخِء ك٢ِ حُِٔ٘

ح  ٌَ ِٞ 3حُٜٔخر٤ُق ٌٝٛ ََ حػظيحءحٌص ػ٠َِ حُزؼ ُٖ إٔ ط٤ٜ ٌٔ٣ 4 ٌٖ ٌٔٓ 

ْٖ 5ٓٔخُع أٛٞحٍص ٍٝإ٣شُ ه٤خَلٍص  ٓ ِْ ؿ ََّ ٍِ رخُ  ٍٝحثُق ٤ِّٓجٍش ك٢ِ حُِٔ٘

 ِٚ .ط٘ظ٤ل  

  

َٜخ َُّ اٛخرخِص حُز٤ِٞص ػَلؿ ِٚ ٤ٓٝؤط٢ِ ًُيَ : ًٝ .رَه٤ِش حُز٤ِض ٝطل٤ٜ٘  
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َّٔخروشِ * َِ حُ ل ِّٔ *ػَلُؽ ؿ٤ِٔغ أٗٞحِع حُ  
 

شٌ  َّٓ : ٜٗخثُق ٛخ  
َّٕ حُـ٢َِّّ٘ ٣ُٔٔغ ط٘و٤َٜي *. ح أل ٌَ َْ ٍرُغ حُؼَلِؽ، ٛ ٤ِ َّٔ َٚ حُ و٤ َّٕ حُظَّ٘ ا

ْٝ ٣وخَف  ْٝ ٠٣ؼَق أ ِٙ أ ْٕ ٣وََؽ ُٞكي خ أ َّٓ ُ ٛخٌُي، كب ُْ أَّٗٚ ُإلٛخرِش ك٤ؼِ

ُٖ َُي  َْ ٣ُز٤َِّ ٤ِ َّٔ َٚ حُ و٤ َّٕ حُظَّ٘ خ أ َٔ ح ٣ٔخػُي ػ٠َِ حُؼَلِؽ، ً ٌَ ٛ َُّ ًٝ

َٜخ ََ ػَلؿ .حإلٛخرشَ ك٤ٜٔ  

ٞح *. ُٔ ْٕ ٣ؼِ لخَء، ٣ٝـُذ أ ِّ٘ ْٕ ََل ٣ٔظؼـُِٞح حُ ، أ َٖ خثِق ُِٜٔخر٤ َٖ حَُّٜ٘ ٓ

َٕ حٗوطخعٍ  ٍَ ىٝ ُٕ رزَٗخٍٓؾ ػَلِؿ٢ٍّ ًخٓ َّٕ حُؼَلَؽ ٣ٌٞ .أ  

.* َّٕ ِْ حُٜٔخُد أ ، ٤ُٝؼِ ٍَّ َُّ ىٝحٍء ٓ َُ ػ٠َِ حُؼَلِؽ، كٌ ز َّٜ َٖ حُٜ٘خثِق حُ ٓ

 ْٖ خ َٗ٘رُٚ ٓ َٔ ْٕ ًخْٗض اٛخرظُٚ ػ٣ٞ٠َّشٌ، ك َٞ هللاُ طؼخ٠َُ كظ٠َّ ا َّ٘خك٢ِ ٛ حُ

 ِّ َٕ ػَلًؿخ َُِّ٘خ ُٕ هللاِ ح٢ٌُِٗٞ ُظٌٞ َٜخ اً ٌَ ك٤ خ ٢َٛ اَلَّ أٓزخٌد ٗل َٓ أى٣ٍٝش 

لخءَ  ِّ٘ َٜخ حُ .كََل طؼظوْي ك٤  

 

َّٕ ٜٗق حُؼَلؽ ٛٞ طل٤ٜٖ حُز٤ض ٍٝه٤ظٚ ٤ٓٝؤط٢*. خثِق أ َٖ حَُّٜ٘ ٓ.  

 

شٌ  َّٔ :كخثيسٌ ٜٓ  
ُٕ ٍه٤ِش حُز٤ِض ٝطل٤ُٜ٘ٚ ٤ٓٝؤط٢ِ ٤ًل٤َّشُ  ٍُ ػَلِؽ ؿ٤ِٔغ حإلٛخرخِص ٣ٌٞ َّٝ أ

 َِ ح ك٢ِ حٌُظخِد ُظ٤ًِٞي أ٤َِّٔٛش حألٓ ًٍ ح َٓح ٌَ ٍُص ٛ ََّ ِٖ ٝهْي ً  حُظَّل٤ٜ

 ُ ِٚ، ٝٓزُذ ًَُي أَّٗٚ ِٚ ٝطل٤ٜ٘ َٞ ٍه٤شُ ر٤ظ َُّ ٜٓخٍد ٛ ً ِٚ خ ٣زيأُ ر َٓ  ٍُ َّٝ كؤ

 َّٕ خ أ َٔ َٕ حإلٛخرشُ ك٢ِ حُز٤ِض ٤ُْٝٔض ك٢ِ حُٜٔخِد، ً ْٕ طٌٞ ِٖ أ َٖ حٌُٔٔ ٓ

 ْٕ خ أ َّٓ َٖ حُز٤ُض ا ِّٜ خ ُك َٓ ح  ًَ ِٚ، كب و٤ ْٖ حُظَّ٘ َٞ ؿٌِء ٓ َٖ حُز٤ِٞص ٛ طل٤ٜ

ْٕ ٗل٢َِ حُٜٔخُد رؼَي ٍه٤ِش  ْٝ ٣ِىحَى طؼزًخ، كب َُ أ ْٝ ٣ظؤػَّ ٣٘ل٠َ حُٜٔخُد أ

َّٕ حإلٛخرشَ ك٢ِ حُز٤ِض  ٌَ ىحٌٓؾ ػ٠َِ أ ح ى٤ِ٣ ٌَ ِٚ كٜ  حُز٤ِض ٝطل٤ٜ٘

َّٕ أهَل١َ حإلٛخرِش  ٌَ ػ٠َِ أ َٞ ى٤ُ ح ؿ٤ٌي أ٠ً٣خ ٝٛ ٌَ ََ حُٜٔخُد كٜ ْٕ طؤػَّ ٝا

ُ ٣ـُذ  ِّ أَّٗٚ ْٖ حُٔؼِٞ ًْض، ٝٓ ََّ ٍَ هْي طل ْٝ ٓل ْٝ كٍٔي أ ٍٖ أ ْٖ ػ٤ ٓ ِٚ حُظ٢ِ ك٤
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ْٕ حُىحَى حُٜٔخُد طؼزًخ  خ ا َّٓ ِٚ، ٝأ ْٝ حُلِٔي ُؼَلؿ ِٖ أ ْٝ حُؼ٤ َِ أ ل ِّٔ طل٣َُي حُ

١ٌِ ك٢ِ حُٜٔخِد ٖٓ  ِٝ حُ ٌَ ػ٠َِ هِٞف حُؼخٍ َٞ ى٤ُ ح ؿ٤ٌي أ٠ً٣خ ٝٛ ٌَ كٜ

 ِٖ ْٖ كٞحثِي طل٤ٜ َُ ػَلؿُٚ، ٝٓ ح ٣ٜٔ ٌَ ، ٝرٜ ِّْ ْٝ حُٔ َِ أ ل ِّٔ حِء حُ ََّ ؿ

َٜخ كظَسَ  ح ػَُٞؾ ٝؿَي ر٤جشً ٤ِٓٔشً ٤ُو٢َ٠ ك٤ ًَ َّٕ حُٜٔخَد ا حُز٤ِٞص أ

ِٕ هللاِ  ُٞ ٝٗل٢َ ربً َٕ حُز٤ُض ٜٓخرًخ ٝهْي ػَُِٞؾ ح٣َُٔ ْٕ ًخ ٗوخٛظُٚ، كب

 ،ٟ ََ سً أه ََّ ٓ ُٞ َْ ح٣َُٔ ٍِ حُٜٔخِد حٗظٌ َّْ ػخَى ا٠َُ ًَُي حُِٔ٘ طؼخ٠َُ ػ

 ِٚ و٤ ٍُ حُظَّ٘ َّٝ َٞ أ ُٖ حُز٤ِض ٍٝه٤ظُٚ ٛ ُٕ طل٤ٜ ح حُٔ٘طِِن ٣ٌٞ ٌَ ٛ ْٖ ٓٝ

ٍُ حُؼَلؽِ  َّٝ  .ٝأ

 

**************************  

 

:ػَلُؽ حُز٤ُٞصِ   

ُٖ حُز٤ِض ٍٝه٤ظُٚ  :طل٤ٜ  
1 ََ ٍٍ ٝطٔخػ٤ ٞٛ ْٖ ٓخٍص ٤ًََّٗٝخٍص ٓ ََّ ْٖ ٓل خ ك٢ِ حُز٤ِض ٓ َٓ  َُّ  اهَحُؽ ً

 ْٝ ٍٖ أ ْٝ ًخٛ حٍف أ ََّ ِٕ حُز٤ِض هْي ًَٛذ ا٠َُ ػ خ ٌَّ َٕ أكُي ٓ ْٕ ًخ ح ا ٌَ ٛ ٍُ ٝكَٝ

ٍَ ٝأػطخُٙ ًَُي  ٌَ 2ٓخك ََ حُزيِء رلظِق حألرٞحِد ٝحُ٘ٞحك  طٜٞثشُ حُز٤ِض هز

ََ حُزيِء  ِٖ هز ٓ َِّ َٖ حُ ٍَ ٤ٌُل٢ِ 3ٓيَّسً ٓ  حُوَحءسُ ػ٠َِ حُٔخِء ك٢ِ اٗخٍء ًز٤

 ِٚ َِ هِوظ َٕ ٓخًء رخٍم ػ٠َِ أٛ ٌٞ٣ ْٕ ِٖ أ َٖ حُٔٔظلٔ َِّ حُز٤ِض، ٝٓ ً ِّٕ َُ

َٖ ٝاَلَّ  ْٕ أٌٓ ح ا ٌَ ٛ ،ٍِ ٍِ ٝحُزلخ ِٕ ٝحألٜٗخ ٍِ ٝحُؼ٤ٞ ٍِ ٝحألرخ ِٙ حألٓطخ ٤ًٔخ

ٍٍ " اٟخكشُ 4كٔخُء حُل٘ل٤َِّش ٣ٌل٢ِ  َٖ ًَُي " ٍِٝم ٓي ْٕ أٌٓ  5ُِٔخِء ا

 ِْ ٍُ حُل ََ روخ َٖ حُٔخِء ٢ًْ ٣ٜ ِْ رخُوَِد ٓ حُوَحءسُ ػ٠َِ حُٔخِء ربُٜخِم حُل

 ِٚ ِٚ َٓغ حَُّ٘لِغ ػ٤ِ حصٍ 7) طُوَأُ حُلخطلشُ 6ا٤ُ ََّ ٓ )           ٢ ِٓ آ٣شُ ٝحٌَُ

حصٍ 3) ََّ حصٍ 3)ٝحإلَٗ٘حُف  ( ٓ ََّ ُُِشُ ( ٓ َِّ حصٍ 3)ٝحُ ََّ ٓ)  َُ حصٍ 3)ٝحُل٤ ََّ ٓ) 

 َٕ حصٍ 3)ٝحٌُخكَٝ ََّ ٓ )  ُٙ حصٍ 3)ٝحإلهَل ََّ ٓ )  ِٖ حصٍ 3)ٝحُٔؼًٞط٤ ََّ ٓ ) ،

ٟ ٍٛٞص 7 َٞ ، رؤه َٕ ٍُ ًخ ٌِ ٝكظُق ٍِٓٞس حُزوَِس ػ٠َِ أ١ِّ ؿٜخ  ؿُِن حُ٘ٞحك

يََّع حألٓٔخُع  َّٜ ْٕ ط ٍٖ ا٠َُ أ ح 8ٌٓٔ ٌَ ٛٝ ،ِّ ِّٕ حُز٤ِض رخٌُؤ  حَلٓظلظخُف رَ
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َّٔوِق ك٢ِ  ْٖ أػ٠َِ حُ ٓ ِٖ َٖ ح٤ٔ٤ُ َِ ؿَكٍش ك٢ِ حُز٤ِض ٓ ْٖ آه ٓ ُٕ ٌٞ٣

ًّٗخ َٓغ هَحءِس  ٝح٣َخ ٍ َِّ َّٕ حُ َُ ٣ٝ َّ ٌَ حٌُؤ ْٕ ٣ؤه ٤َِْخ، رؤ ح٣ِٝش ح٠َ٘ٔ٤ُ حُُؼ َِّ حُ

َِ حُز٤ِض  ٍُ ػ٠َِ ًخٓ َٜخ أرًيح، ٣ٝيٝ َٕ حٗوطخٍع ػ٘ ٢ ىٝ ِٓ ًُ 9آ٣ِش حٌَُ  حطوخ

 ٟ ََ سً أه ََّ َِ حُز٤ِض ٓ ِٚ حُٔخُء حَُٔه٢ ٣ٝطُٞف ػ٠َِ ًخٓ خٍم ٣ُُٟٞغ ك٤ روَّ

 ِٚ َٕ رنِّ حُٔخِء حَُٔه٢ِ ك٤ خِم ََٝل ٣ظَُى ٌٓخًٗخ ىٝ ٝح٣َخ رخُزوَّ َِّ ْٖ رخطزَّخِع حُ ٌُٝ

شً، ٝحُؼ٤خَد حُيحه٤َِِّش  َّٓ َٛخ ٝحُؼ٤ِّخَد ػخ َِ ُٝٝح٣خ َٖ حُيَّحه ٓ َٖ كظ٠َّ حُوِحث

ُٚ رخُٔخِء  ََ ٝحُٞٓخثَي، ََٝل ٣ظَُى ٤ٗؤً اَلَّ روَّ ٣ََّٔ َٕ ٝحُ شً ٝحُلَِح َّٛ هخ

َٕ حٗوطخٍع أرًيح  ٢ ىٝ ِٓ  حُوَُٝؽ ا٠َُ ػظزِش 10حَُٔه٢ِ َٓغ هَحءِس آ٣ِش حٌَُ

َٜخ َٕ حٗوطخٍع ػ٘ ٢ ىٝ ِٓ َٜخ رخُٔخِء حَُٔه٢ِ َٓغ هَحءِس آ٣ِش حٌَُ ِّٗ  حُزخِد ٍٝ

َٛخ رخُٔخِء حَُٔه٢ِ 11أرًيح  َٜخ ٢َٛ ُٝٝح٣خ ِّٗ ٍِ حُز٤ِض ٍٝ  حُوَُٝؽ ا٠َُ أٓٞح

َٕ حٗوطخٍع أرًيح  ٢ ىٝ ِٓ ََ رخُٔخِء 12َٓغ هَحءِس آ٣ِش حٌَُ خ كُِؼ َٓ  َُّ  ٣ُؼخُى ً

ٍَ ٝأ١ُّ  ٍَ ٝٓخِء ٍٍٝى ُٝٛ ْٖ ػط ِٚ ٢ٌٗء ٓ سَ ك٤ ََّ ِٙ حُٔ ٌٛ ْٖ حَُٔه٢ِ ٌُ

حكٍش  َّٞ ًُٝ ٍحثلٍش ك ٍِ ٢ٗ13ٍء  ٍُ ٍٗٔٞع ًحُص ٍحثلٍش ٤١ِّزٍش إلٛيح  اٗؼخ

ٍُ ٍحثلشً ٤١ِّزشً  ََ أ١َّ ٢ٍٗء ٣ٜي ْٕ ٣ـؼ َٖ أ ْٕ أٌٓ ، ٝا ََ ٍحثلِش ٤١ِّزٍش ََل أًؼ

َّْ 14كـ٤ٌِّي  ََ َٓه٢ِ ػ ْٝ ؿ٤ َٕ أ ْٝ ػٍٞى ٝؿُِٔٚ رٔخٍء َٓه٢ِ ًخ خ أ ًٜ ٌُ ػ  أه

 ٢ ِٓ َٞ ٣وَأُ رآ٣ِش حٌَُ ٛٝ ِٚ ٍِ هطِّ َّٝ ٍِ ٣زيأُ ك٢ِ أ ٍَ حُِٔ٘ ُْ ه٢ٍّ كٞ ٍٓ

َّٔطِق  ْٖ ُِز٤ِض ٓل٢٤ٌ ٣ٜؼُي ػ٠َِ حُ ٌ٣ ْْ ُ ْٕ َٜخ ػَ٘ي حٗظٜخِء حُو٢ِّ، ا ٤ٜ٘٣ٝ

 ٢ ِٓ َِ ٓل٢ٍ٤ َٓغ هَحءِس آ٣ِش حٌَُ َّٔطِق ك٢ِ ٌٗ ٣ٝو٢ُّ هطًّخ ىحث٣ََّخ ػ٠َِ حُ

َِّ ػظزٍش رخٍد  ً َّ ْٖ ُُٚ ٓطٌق ٣و٢ُّ أٓخ ٌ٣ ْْ ُ ْٕ ِٚ، ا َٓغ ريح٣ِش حُو٢ِّ ا٠َُ ٜٗخ٣ظ

َٜخ َٓغ حٗظٜخِء حُو٢ِّ  ٢ ٤ٜ٘٣ٝ ِٓ ِٚ أ٣شَ حٌَُ ُ َّٝ ك٢ِ حُز٤ِض هطًّخ ٣ٝوَأُ ك٢ِ أ

 ٟ َٞ ُِ رؤه ُٕ ٍٓٞسُ حُزوَِس ك٢ِ حُـٜخ ح ٝطٌٞ ٌَ َِّ ػظزخِص حُز٤ٍض، ٛ ك٢ِ ً

َِّ َٛلٍس 15ٍٛٞص  سً ػوَذ ً ََّ ٓ ٍّ ٞ٣ ََّ سُ ً ََّ   طؼخُى حٌُ

 ٌٍ َِ ٝؿًيح رؼَي حُٔـَِد ٝرؼَي ؿٍي رؼَي : ٓؼخ ُٖ حُز٤َض رؼَي حُؼٜ ِّٜ َّ طل ح٤ُٞ

ح  ٌَ ْٝ ه٢ٍء 16حُؼ٘خِء ٌٝٛ ْٖ ؿَحثَذ أ خ كيَع ٓ َٔ ٜٓ َٖ َّٖ حُظَّل٤ٜ  ََل طوطَؼ

ََّ حُيَّٝحِء  ً َّٕ ْْ أ َٖ أرًيح ٝحػِ َّٖ حُظَّل٤ٜ َِ ًَُي، كََل طوطَؼ ْٝ ؿ٤ ٍٝ أ َٓ ْٝ أ

ٌَّي  ٓ.  
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 ٌَ :طل٣ٌ  
َْ طلويُٙ  َٜخ ر ُ ََ خِء ََل أٛ َّٔ ٝح حُوِػزَلِص، ك٣ِخىسُ حُِِٔق ك٢ِ حُ ٍُ حكٌ

 ٍُ ٞ خ حُطَّٜ َّٓ ، كؤ ٌْ ٌَ ٝٗـ ٌٍ ١ٝخٛ ِٙ ػَلػشٌ ١ٜٞ ٣ٍُٜٞظُٚ، كؤٗٞحُع ح٤ُٔخ ُ١

 ْْ ُ ١ٌِ ِٚ حُ َِ هِوظ َٞ حُٔخُء حُزخه٢ِ ػ٠َِ أٛ َٞ ٛخٌُق ُِؼخىِس ُِٝؼزخىِس ٝٛ كٜ

خ حُٔخُء  َّٓ ْٝ ٣ٍلُٚ، أ ْٝ ١ؼُٔٚ أ ِٚ حُؼَلػِش ٢َٛٝ ُُٞٗٚ أ َْ أكُي أٝٛخك ٣ظـ٤َّ

 ِٙ ُ ٛخٌُق ُِؼخىِس، ًخُطَّزِن ٝؿ٤َ َُ ٛخٍُق ُِؼزخىِس ٌَُّٝ٘ٚ َٞ ؿ٤ َُ كٜ حُطَّخٛ

ََ أكُي  ١ٌِ طـ٤َّ َٞ حُ ٛ ٍُ ٞ ٍِ، ٝحُٔخُء حُطَّٜ ٞ َٖ حُٔخِء حُطَّٜ َُّ ه٤ٔشً ٓ َٞ أه ٛٝ

خ ٓخُء  َّٓ َِ، كؤ َُّ ٝكظ٠َّ ٓخُء حٍُِٞى ٝحُِٛ َٜخ حُُِٔق ٝحُو ٘ٓ ٍَ ِٚ رطخٛ أٝٛخك

 ِٚ ِٚ ٠َِّٛ هللاُ ػ٤ِ ِٚ ُوُٞ َِ هِوظ ُ رخٍم ػ٠َِ أٛ ٌٍ ألَّٗٚ َٞ ٓخٌُق ١ٜٞ َِ كٜ حُزل

 َْ َُّ ٤ٓظظُٚ :" َِّٝٓ ٍُ ٓخإُٙ حُل َٞ حُطٜٞ َٖ (أهَؿٚ حألٍرؼش )" ٛ ٓ ٍُ ، كخُلٌ

.حُوِػزَلصِ   

َّٔٞىحِء كَٜ٘خ ُؼَذ  ٍُ رخُلزَِّش حُ َٜخ حُزوٞ ٘ٓ ،ٍِ َٖ حُزوٞ ٓ ٍُ ٍُ حُلٌ ٝحُلٌ

َٜخ طؼِط٢ ٍحثلشً  ََص ر ْٕ روَّ َّٔٞىحُء ا هخِس، كخُلزَّشُ حُ َُّ ِٞ حُ ُٕ رزؼ ح٤ُ٘طخ

 ٠َِّٛ ٍُ ٞٓ ََّ ََ حُ َّٔٞىحَء أٓ َّٕ حُلزَّشَ حُ َّْ ا ، ػ ُٕ ٤َّ٘طخ خ ٣لزُُّٚ حُ ًٓ ح  ًٌ ٤ِّٓجشً ٝٛ

ُٛٞح  ََّ ػِٔخِء حُلنِّ ًَ َّٕ ؿ َّْ ا َٜخ، ػ َِ ر َٜخ ََل رخُظزو٤ َْ رؤًِ َِّٓٝ ِٚ هللاُ ػ٤ِ

ٍَ ٣ٔظؼُِٔٚ  َّٕ حُزوٞ ح ٝا ٌَ ٌٍَّحثِغ، ٛ ح ُِ شً، ّٓيً َّٓ ٍَ ػخ ََ ٝحُزوٞ حُظزو٤

 ًُٝ ٍِ حَُحثلشُ حُط٤ِّزشُ ك٤ٌل٢ِ أ١ُّ ٢ٍٗء  َٖ حُزوٞ َّ حُـخ٣شُ ٓ حُٔلَسُ، ٝٓخىح

َِ ك٢ِ  خ ٣ُخىسُ حُؼط َّٓ ِٙ، ٝأ ْٝ ؿ٤َ ٍَ أ ْٖ ػط ح ٓ ًَ ُٕ ١خٛ ٍحثلٍش ٤١ِّزٍش ٣ٌٝٞ

ِّٕ حُز٤ِض رخُٔخِء  ِٖ حُز٤ِض، ًَُي رؼَي ٍ ِٚ ك٢ِ طل٤ٜ ١ٌِ أََٓٗخ ر حُٔخِء حُ

 ِٚ َِ حر٘ظ َْ ك٢ِ ؿٔ َِّٓٝ ِٚ ٍُ ٠َِّٛ هللاُ ػ٤ِ ٞٓ ََّ ََ حُ ح أٓ ٌَ ًَل ٌٝٛ َّٝ ٍِ أ ٞ حُطَّٜ

 ٍَ َٖ ك٢ِ : "هخ ٍٍ ٝحؿؼِ َّٖ ًَُي رٔخٍء ٝٓي ْٕ ٍأ٣ظ خ ا ًٔ ْٝ هٔ َٜخ ػَلػًخ أ حؿِٔ٘

ح ًٍ ََ ُِـِِٔش  .(ٍٝحٙ ِْٓٔ)"ح٥هَِس ًخكٞ َْ حُؼط َِّٓٝ ِٚ كوْي طََى ٠َِّٛ هللاُ ػ٤ِ

 ،َِ ِٚ ك٢ِ حأله٤ ََ ر ٍٍ، ٌَُُي أٓ َُ حُٔخَء ٣ٜٝزَق ؿ٤َ ١ٜٞ ُ ٣ـ٤ِّ حأله٤َِس ألَّٗٚ

خ ًٓ ح َٟٝغ ٍٝهًخ َل َٜٓٝ ًَ َٖ حُٔخِء ا َُ ٤ٗؤً ٓ ٍُ كَل ٣ـ٤ِّ ي ِّٔ خ حُ َّٓ .ٝأ  
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ِٖ حُز٤ٞصِ  ُٞ طل٤ٜ  ٗٞحه
 

ُٞ طل٤ُٜ٘ٚ  ِّ ك٢ِ أهطخٍء ط٘و ُٞ حَُّ٘خ ِٖ حُز٤ِٞص ٣وُغ رؼ رؼَي طل٤ٜ

َٜخ ٘ٓ َُ ٟ، أًً ََ سً أه ََّ ُْ حُز٤ُض ٓ :٣ٝ٘ظٌ  

1 َِ ْٞ ًخْٗض ُألٛ ٍِ ك٢ِ حُز٤ِض ُٝ ٞ ُّٜ ََ ك٢ِ حُز٤ِض 2 طؼ٤ُِن حُ ًُ طٔخػ٤  حطِّوخ

َٛخ  ١َِ ٓـَح خ ٣ـ َٓ ْٝ كَحٍٓش ٛل٤لشٍ 3ٝ َِ ٤ٍٛي أ   حهظ٘خُء ًٍِذ ُـ٤

4 ِْ ْٝ ك٢ِ حَُٔلر ُِ، ٓٞحٌء ك٢ِ حُز٤ِض أ ِْ ٝحُلَٝ خث  حهظ٘خُء حألكـزِش ٝحُظَّٔ

خ  َٓ ُِ حُٞىػشُ ٝحُُؤٔشُ ٝ َٖ حُلَٝ ْٝ ك٢ِ ح٤َُّٔخٍِس، ٝٓ َِّ أ ْٝ ك٢ِ حُٔل أ

َُّ ََٝل ط٘لُغ ك٢َٜ ٌَٗى رخهللِ  ِٙ هِػزَلٌص ط٠ ٌٛ َُّ َٛخ ًٝ ٟ ٓـَح ََ ؿ

َٜخ، ٢َٛٝ  َٜخ ٗخكؼشٌ ر٘لٔ َٜخ أَّٗ ْٕ حػظوَي كخِٓ ٌَ ا ، ٢َٛٝ ٌَٗى أًز ٌٚ هخُ

 ٍَ ْٝ ؿِِذ ه٤ ٍَّ أ َٜخ ٓزٌذ ُيكِغ ٟ ُّٖ أَّٗ َٕ ٣ظ ْٕ ًخ ٌَ ا  ٌَٗى أٛـ

 َُ َُِّ٘ى حألٛـ َٖ حَُِِّٔش، ٝحُ َِ ٝٓوٌَؽ ٓ َُ ٓلز٢ٌ ُِؼٔ َُِّ٘ى حألًز ٝحُ

 ِٞ ٢ ُ٘ٞحه ِٔ َٜخ ك٢ِ ٗظ َٖ حَُِِّٔش، ٝهْي ٗظٔظ ََ ٓوٍَؽ ٓ َِ ؿ٤ ٓلز٢ٌ ُِؼٔ

ِّ ٝهِضُ  :حإلَٓل  

ي ايِفي"يَويَ ْعدُة ٌَ ييرأْلَْ  ي ِفذِف َ اْلَقْصدُة  
ْنيَوْمَ دٍتي َ ايِفي  ييييييييييييييييييييييييييييَتْس ِفٌَمَسايمِف

َمـــــامِفي َ ـــــــالَةِفيرإلِف وَ دُةي ِف
 َمْسثُة

ْ بَلمِفي تُةَمايَسَورقِفضيرإلِف ٌْ  يييييييييييييييييييييييييييأَْ َم
ي َي    ْولَــــــــــْميَهَدرَكي ُةيأَنَّ

يَمــْنيأََتـــاَها ْلـدِف َدي ِفاليُة  ييييييييييييييييييييييييييَتَووَّ
ايَ َتـى ٌَ ي يرلَ  ِفٌــ ُة ْ كُة لُةَمايرُةْلمِّ  أَوَّ

هِفيَقْ ــكَيرُةْلَغَســـــى ٌـ ِف ْنيَصغِف يمِف  ييييييييييييييييييييَ غِف َّ
يَصـــــــالِف ُةلُةي َيلَّدٌة هُةيمُة  َ  ِفٌـــــــ ُة

ــــــلُةي يَوَملُـة ـــــطٌة َل َّ هُةيمُة ٌـــــ ُة .يييييييييييييييييييييَصغِف  
 

ْٖ أٍحَى حألىَُّشَ،  ٓٝ ، َْ َِّٓٝ ِٚ ٍُ ٠َِّٛ هللاُ ػ٤ِ ٞٓ ََّ ٠َٜ ػُ٘ٚ حُ َُّ ٌٛح َٗ ًٝ

 َٕ ك٤ِي أل١ِّ ٗخٍٍف ًخ ِٚ رَِ٘ف ًظخِد حُظَّٞ َٖ 5ػ٤ِ ٝكخ٤٤ٗ َُّ ٌَّٛخُد ُِ  حُ
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 ْْ ًَِّٜ ْْ ، ٝهْي هَِ٘خ ٓخروًخ أَّٜٗ َٖ َٖ ٝحُل٤٤ٌِ حك٤ َّٞ َٖ ٝحُ٘ ٤ٔ ِـّ َٖ ٝحُٔ٘ حك٤ ََّ ٝحُؼ

 َٕ ْْ ََل ٣يٍٝ َُ ح٤ُٓٞٔو٠َ ٝحألؿخ٢ِٗ ك٢ِ حُز٤ِض، 6ٓلَسٌ ٝٓؼظٜٔ  ط٘ـ٤

َٜخ  َٖ طلزُّ ٤َّ٘خ٤١ َّٕ حُ ، ك٠ًَل ػ٠َِ أ ٌّ ربؿٔخِع ػِٔخِء حُلنِّ ٝحُٔؼخُُف كَح

َٕ رِٜٞص أ١ِّ هخٍٍة طلزُُّٚ  ْٕ طَٔٔغ حُوَآ َٜخ، كخأل٠َُٝ أ ُٚ ػ٤ِ َْ طَه  ر

خ، 7 ًٔ ْٝ كٌ ِْ كو٤وظًخ أ َٖ حُـ٘  ٓ٘خٛيسُ حَُِٔٔٔلِص حُظ٢ِ ََل طوُِٞح ٓ

 ْٝ ِْ حَُِ٘ػ٢ أ ِٕ ٝحُؼِ ُِ ه٘ٞحَص حُوَآ َٖ حُظِلخ ٓ ََ ْٕ طٔظؼٔ ٝحأل٠َُٝ أ

 ٍِ َٚ حأل١لخ ْٝ كٜ ٍِ أ خ ٓزَن 8حألهزخ َّٔ ٓ َٖ  ٓظخرؼشُ ه٘ٞحِص حُٔ٘ؼ٣ًٞ

 ْْ ًًَٛ9 ِٚ ٍُ ٠َِّٛ هللاُ ػ٤ِ ٞٓ ََّ ٠َٜ حُ َلِس ك٢ِ حُز٤ِض، ٝهْي ٗ َّٜ  طَُى حُ

 ٍَ ْٖ ًَُي ك٤ُغ هخ َْ ػ ح:" َِّٝٓ ًٍ ْْ هزٞ ٛل٤ق ٍٝحٙ )....." ََل طـؼُِٞح ر٤ٞطٌ

َٞ َٛلسُ حَُّ٘خكِِش  . (أكٔي ٝأرٞ ىحٝى َٖ حُلي٣ِغ ٛ ٍِ 10حَُٔحُى ٓ  طَُى حألًًخ

ٍِ حُز٤ِض ٝحُوَِٝؽ ُٓ٘ٚ، ٢َٛٝ  ٍُ ىهٞ َٜخ أًًخ ، ىػخُء : ٝٓ٘ ٍِ ػَ٘ي حُيُّهٞ

 َْ َِّٓٝ ِٚ ََ : ... "حُ٘ز٢ِّ ٠َِّٛ هللاُ ػ٤ِ ََ حُُِٔٞؾ ٝه٤ ْ ا٢ِّٗ أٓؤَُي ه٤ حَُِّٜ

 َّْ ًََِّ٘خ، ػ َخ طٞ ِْ هللاِ هَؿَ٘خ ٝػ٠َِ هللاَ ٍرِّ٘ ِْ هللاِ ُٝـَ٘خ ٝرٔ حُٔوَِؽ رٔ

َْ ػ٠َِ أُِٛٚ  ٍُ .(ٍٝحٙ أرٞ ىحٝى)" ٣ِِّٔ ًَُِّض :  ٝػَ٘ي حُوَِٝؽ ٣وٞ ِْ هللاِ طٞ رٔ

 َْ ْٝ أظِ ٍَّ أ ْٝ أُُ ٍَّ أ ُِ ََّ أٝ أ ْٝ أُٟ ََّ أ ْٕ أٟ ًُ رَي أ َْ ا٢ِّٗ أػٞ ػ٠َِ هللاِ حَُِّٜ

ََ ػ٢َِّ  ْٝ ٣ـٜ ََ أ ْٝ أؿٜ َْ أ ْٝ أُظِ ل٤لش)" أ َّٜ ُّ طَط٤ِذ 11 .(حُِٔٔش حُ  ػي

حثلشُ ح٤ُِّٔجشُ  ََّ ٠ ٝحُ َٟ َُّ ُٓ٘ٚ حُلٞ خ ط٘ـ َّٔ .حُز٤ِض ٓ  

 

* ٢ ِٔ ِٖ ُؼِ ِٞ حُظَّل٤ٜ ِّ ٗو ِٖ حُز٤ِٞص ٝػي ٝهْي كَُٛض ػ٠َِ طل٤ٜ

ِٚ كخطزِّْغ حإلٍٗخىحِص طلِقْ  .رلخثيط  
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 ِٝ َِ حَُٔ :ػَلُؽ ٓل  
 

ي اهللِفي يرلمصابُة يتعالىٌ تعٌنُة ي َيولَىيوٌ ونُة ي أنَّ يهَويتعالَىيٌقٌنٍت

ي ا ًِف يرلمَّ يألدٍتيواَليرلمعا ًِف ي ًِف يوكَيتعالىي ٌَ ي ِفيٌعتقدُة ي كِّي ي مَويرلقاد ُة

ي ًيوتعالى،يم ٍتي  لاسلُة يأْنيٌتيلََّصيمْنيرلمعاصِف وولٌلِفيق كَيرلعبلالِف

ي يٌذهبُة ،يثمَّ يلتًَّيإلىيو ثا َهاي التَّو ةِفيورال تغغا ِف نٍت يمتم ِّ ًٍّ يم و  راٍت

يي صو دٍتي لٌمةٍت،يتميٌصلُةيٌ تطٌَمي يمْنيهَذريرل تابِف يسغ لُة صُة أْويٌميِّ

ييطوًدييطوًديوٌتللَّى يرل تابِف ييطوريِف يمددُّيوٌتَّ مُة يممَمايطاليِف ي الصَّ  ِف

يهَوي ُةيتعالًَي ا ًِف ي المَّ يم ٍّيرلعبلالِف ي كَّيوبلالٍت .ورولْميأنَّ  

ًيولَىو يرلمَّ وِف رقًِف الًِفأويولىيرلمصابِفييرل َّ :يأْنيٌقوَمي التَّ  

ةِفيي-ي1 ٌَّ قٌةِفيرلمَّ و يي املًة،يولىيسغ لِفيق رءدُةيرل ُّ أْويٌق أَهايولٌلِفي راٍت

سًِّي املًةي يَريرلم ٌضُةيرلحسًِّيوصُة ِفيلتًَّيوإْنيلضَ ي ُة ،يوٌ دأُةي قٌتلُة

ريٍتي7) الغاتلةِفي ًي(يم َّ يرل   ِف ريٍتي3)أٌةُة ريٍتي3)رإلسم رحُةيي(يم َّ رلغٌكُةي(يم َّ

يورلمعوذتٌنِفي يورل ا  وَنيورإليبلصُة وٌق أُةيي(ثبلًثايثبلًثا)ورلسَّص ُة

دًي21)رلزلزلةَي يلٌ مَميي(يم َّ يواكٍت ي صويٍت ٌُةق أُةيولَىيرلماءِف  كُّيهَذري

يإلَىيأْنيتمتلَ ي طسلُةي يمْنيذلَكيرلماءِف ،يثمَّيٌم بُة ي.رلمصابُة ......يثمَّ  

يرلحسًِّيمْنيٌُةق أُةيولٌلِفيأْويولَىيسغ لِفيي–ي2 يق كَيي والِف ل ِف يرل ِّ ي كِّ ي ٌايِف

يمللَِّمارلح دِفي ي ًِف يرآلٌايُة .،يو تذ  ُة  

يثمَّ،ي–ي3 يرلعقدِف ي كِّ يرلتِفًيوقدَهايلتَّىي ٌايِف يمْنيرلعقدِف يٌتيلََّصيرلم ٌضُة

يثاسٌةًي يأْنيٌعوَديإلٌلِفيرلحنُّ يح دهِف،يواَليٌ تطٌمُة ي ًِف ال ُة يأْويرل َّ .رلحنُّ  
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يٌق أُةييثمَّ،ي–ي4 غاءِف يرلمِّ يولَى ٌايِف .يرلم ٌضِف  

يورلعذربِفيثمَّ،ي–ي5 يرلل اِف ًُّي،ي ٌايِف يلتلت اَيي،يهَذريلتًَّيلْويي اَليرلحسِّ

يٌ ونُةي ي ثا ٍت ييقدْيأيُّ ايإل  ادِف ٌَ يأْوي  تٌ  ،يمْنيأم رضٍت يرلح دِف يت  َماي ًِف

.يرلح دِفي  

ي يرلم ضِف ي ل ِف يلعبلالِف ير ت اكٍت :  سامجُة  

عا ًِف يورلتَّ غاءِف يللمِّ يرلم ضِف ي  ل ِف يللم لو ِف ي  سامجٍت ي عمكِف رقًِف يٌقومُةيرل َّ

ي ِفيتعالَى يمَنيرأل  ابِفي إ،ي إذنِف ي  بٍت يأليِّ يٌقومُةي،ْنيلْميٌتو َّْ ي راٍت

ي ي  سامجٍت ي عمكِف الًِفيم تعًٌساي اهللِفيلسغ لِفيرلم ٌضُة :تعالَى،يوٌقومُةي التَّ  

يإساءًيي-ي1 ييمنْيٌقومُةي إلضا ِف ي عةُة ي  ٌ ٌة يأْويأ ثَ ،يرلممْميأْنييلت ٍتي10يماءٍت

يمملًؤر ،يوٌ ونُة ي لِفيٌ غٌلِفيلبل ت اكِف يوٌضمُة وٌق أُةي"يأو رًقاي د ٍتي"ي الماءِف

قٌةِفيو تأتِفًيم تو ةًيولٌلِفي .ماي  َايذ  هُةيمَنيرل ُّ  

يمسلُةيٌغت كُةييي–2 يوٌم بُة ي مَذريرلماءِف امِفيرلمصابُة يييا اَليرللمَّ ،يوإنِف

ي ِفيتعالَىي ي ا ًدر،يرقتدرًءي أم ِف يمسلُة ر تطاَري ٌغت كُةي لِفي ا ًدريوٌم بُة

بلمُةيوقاكَي ٌُّوَبيولٌلِفيرل َّ ي:ي"لٌَنيأمَ يأ دٌة ْغَتَ كٌةيَ ا ِف ْحلِفَكيَهَذريمُة ْ  ُةْضي ِف ِف
أُة

يقاكَي42 و ديصي"يَوَمَ ربٌةي لُة يأسَّ اهدُة يوم ربٌةي:ي"،يورلمَّ "هَذريمغت كٌةي ا دٌة  

ي يرلمصابُة يمسلُة ،يوٌم بُة ي ا ًدريأل نُة يٌ ونُة يللغ كِف يرلم قًِف يإذْنيرلماءُة

(إنيأم ن).يأثساَءيرلغ كِفي  

يي–ي3 ٌابِفيق كَييلمِف ي ِفيي):يٌقوكُةييرلثِّ ةِفيواَلي(  مِف يرل سَّ ي مَذريَمايو َدي ًِف

ي ممِف يرل َّ ي ًِف ي كْيرل ِّ ُّ   ِف
يلٌَسي  ث دِفيرلذِّ ةِفيمٌأًي األم ُة تزْديولَىيرل سَّ
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ي ِفيصلَّىي ُةيولٌلِفيو لََّم،ي اوةِفي ل َسايأولَميمْني  وكِف أسظ يرلصلٌحيورلطَّ

3610يرلَحامميلدٌث  

ي يرلمبل سِف ،يأ ألَكيمْني:ي)ٌقوكُةيووسَديل سِف يأسَيي  وتسٌلُة رللَّمَميلَكيرللمدُة

يَمايصسَميللُةي هِفيوم ِّ ي َكيمْنيم ِّ يَمايصسَميللُةيوأووذُة (ييٌ هِفيويٌ ِف  

4020أسظ يصلٌحيأ ًيدرودي  

يصلَّىي ةِفيرل َّ وكِف يواَليتزْديمٌأًيولَىي سَّ ٌنِف يرلدِّ يرل دوةِفي ًِف وأوصٌَكي عدمِف

يأم َساي:ي" ُةيولٌلِفيو لَّم،ي قْديقاكَيصلَّىي ُةيولٌلِفيو لَّمَي مْنيألدَثي ًِف

ي مَوي دٌّي مْنيومكَيي:ي"و ًي ورٌةيلم لمي،ي ورهيرل يا ي".يهَذريَمايلٌَسيمسلُة

دٌةي".يومبًليلٌَسيولٌلِفيأم َساي مَوي دٌّي َماي ردَّ يمَنيرل دوةِفي إسَّ يرللذ ُة  اللذ ُة

قٌَةي يرل ُّ ي ِف،يهَذريألنَّ ي أم ِف غاءِف يللمِّ
يماسعةٌة واءِف يالِف تحا ةِفيرلدُّ يماسعةٌة للعمكِف

ي ي  دوةٍتيم دودٌة واءُة يورلدَّ ". اللذ ُةي"أصلَمايدواءٌة  

يي–ي4 ي حور ِف يأْوي وَايرلتُّ ربِف يرلمغت كُةي لِفي وَايرأل طحِف يرلماءِف  شُّ

ي لِفي يورألمحا ِف يرلزَّ رِف ،يأْوي يُّ أَيرللورئطِف ييقُة ِف يرلذِف يرلق  نِف ،يوهَذريلم فِف

.يولٌلِفي  

دِفيي–ي5 يلمدَّ يهَذريرل  سامجِف (يٌوماًي21ي)ت  ر ُة  

ٌُةق أُةيولٌلِفي" يأْوي يولَىيسغ لِفيوولَىيرلماءِف "وهَذريَمايٌق أهُةيرلمصابُة  

ي* حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *  مِف  

ريٍتي)ي و دُةيرلغاتلةِفي* .(  َميم َّ  
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ي* حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ ي*:ي  مِف

نَي*رلم) قٌِف تَّ ًد يلِّْلمُة لِفيهُة َبي ٌِف ٌْ يالَيَ  َتابُة ي*َذلِفَكيرْل ِف بِف ٌْ سُةوَني ِفاْلَغ ٌُةْؤمِف ٌَني رلَّذِف

ٌُةسغِفقُةونَي ْمي ايَ َزْقَساهُة مَّ بلَديَومِف مُةوَنيرلصَّ ٌُةقٌِف كَي*َو سزِف
سُةوَني ِفَمايأُة ٌُةْؤمِف ٌَني ورلَّذِف

ٌُةوقِفسُةونَي ْمي نيَقْ لِفَكيَو ِفاآليِفَ دِفيهُة كَيمِف سزِف
َكيَوَمايأُة ٌْ ن*إِفلَ ًد يمِّ أُةْولَـئِفَكيَولَىيهُة  

ونَي ْغلِفلُة مُةيرْلمُة ْميَوأُةْولَـئِفَكيهُة مِف ْميأَأَْسَذ َتمُةْميأَْمي* َّ ِّ مِف ٌْ يَولَ وريَ َورءٌة َنيَ َغ ُة ٌْ يرلَّذِف إِفنَّ

سُةون ٌُةْؤمِف ْمياَلي ْ هُة ْميَوَولَىي*لَْميتُةْسذِف مِف ْميَوَولَىيَ ْمعِف َيَتَمي يَولَىيقُةلُةو ِفمِف  

ٌمٌةي يَوظِف ماَودٌةيَولَمُةْميَوَذربٌة ْمي ِف هِف اي اهللي*أَْ َصا ِف قُةوكُةي َمسَّ ٌَ يَمْني َنيرلَساسِف َومِف

سِفٌنَي ْؤمِف ْمي ِفمُة يَوَمايهِف يرآليِف ِف ْومِف ٌَ ٌني مسُةوريوَماي*َو ال وَني يَورلَّذِف ٌُةيادوُة

ونَي ْمعُة ُة ٌَ يأْسغُةَ مُةْميَوَماي ونيإالَّ وُة ْمي ي*ٌُةَيادِف يَ َزرَدهُة  ًيقُةلُةو مميَمَ ضٌة

ٌُةَ ذِّ ُةونَي يألٌمٌةي ِفَماي اسُةوري ي*م ًضايَولَمُةْميَوذربٌة وري ًِف دُة كَيلممياليتُةغ ِف َوإِفَذريقٌِف

ْصلِفلونَي يمُة يَقالُةوريإِفَسَمايَسْلنُة وَنيَولَ ْنياَلي*رأل ضِف دُة ْغ ِف ْميرلمُة مُةْميهُة أاَليإسَّ

ونَي ْمعُة ُة يَ َماي َمَني*ٌَ نُة يَقالُةوريأَسُةْؤمِف سُةوريَ َماي َمسايرلسَّاسُة كَيلممي مِف وإِفَذريقٌِف

نياَلٌْعلَمُةونَي َغَماءيَولَ ِف ْميرل ُّ مُةْميهُة يأاَليإسَّ َغَماءُة وإَذريلَقُةوريرلَّذٌني َمسُةوري*يرل ُّ

ي َمايَسْلنُة ْميإسَّ ايَمَع ُة ْميَقالُةوريإسَّ ٌسِفمِف اطِف ٌَ ايَوإَذريَيلَْوريإِفلَىيَم َقالُةوري مسَّ

ئُةون ْ َتْمزِف ْعَممونَي*مُة ٌَ ْمي اسِفمِف ٌَ ْغ ْمي ًيطُة هُة دُّ مُة ٌَ ْميَو ي ِفمِف ْ َتْمزِف ُة ٌَ أُةولَئِفكي* ي

بَللََةي ِفالمُةَد يَ َمايَ  ِفَلْييتِفَحاَ تُةمُةْميوَمايَ اسُةوري َنيرْمَتَ ْويرلضَّ رلَّذِف

ٌنَي ْمَتدِف ايأضاَءْييَمايَلْولَلُةي*مُة ييرْ َتوَقَديَساً ريَ لَمَّ يرلَّذِف َمَثلُةمُةْميَ َمَثكِف  

ونَي ٌُةْ صِف ُة ياَلي لُةَمايٍت يظُة ْميَوَتَ َ مُةْمي ًِف هِف يً مُةْمي*َذَهَبي ي ِفسُةو ِف ًٌة ْم ي ُةْ مٌةيوُة َصمٌّ

ونَي ْ حِفعُة ٌَ ْحَعلوَني*اَلي ٌَ ي يوَ ْ اٌة يَوَ ْودٌة لُةَمايٌة لِفيظُة ي ٌِف َماءِف َنيرل َّ يمِف ٌِّبٍت أَْويَ َص

ي لِفٌطٌة يو يمُة يَلَذَ يرلَمويِف اِف َوروِف َنيرلصَّ ي َذرسِفمْميمِف أََصا ِفَعمُةْمي ًِف

ٌنَي لِفيَوإذأي* ِفال ا ِف ِف لََّمايأَضاءيلَمُةْميَمَمْوري ٌِف ْمي ُة يأَْ َصاَ هُة ْيَطفُة ٌَ ي يرلَ ْ اُة َ ادُة ٌَ



ي راٍتي رقً    ييييييييييييييييييييي 107  ِفًي كِّي ٌيٍت   أ وي اطمَةيرل َّ
 

ي يَولَىي ْميإنَّ هِف ْميوأْ صا ِف مِف وريَولَْويَماَءي يلََذَهَبي ِفَ ْمعِف ْميَقامُة مِف ٌْ أْظلََميَولَ

ٌ ٌةي يَقدِف كِّيَمًءٍت (.ي20-1)رل ق دي*.ي( ُة  

حٌمِفي يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:ييي  مِف

لِفٌمُةي) يرل َّ ْلَمنُة َويرل َّ يالَّيإِفلََليإِفالَّيهُة رلِفدٌة يوَّ ْميإِفلَلٌة ي*َوإِفلَمُة ُة يَيْلاِف ي ًِف إِفنَّ

ي يرلَّتِفًيَتْح ِف يَورْلغُةْلكِف َما ِف يَورلسَّ كِف ٌْ يرللَّ يَورْيتِفبلَفِف يَورألَْ ضِف َماَوريِف  رل َّ

اي ِفلِفي ٌَ اءيَ أَْل نيمَّ َماءيمِف َنيرل َّ اَسيَوَمايأَسَزكَيّ ُةيمِف يرلسَّ سَغمُة ٌَ ي ِفَماي يرْلَ ْل ِف  ًِف

ي َلابِف يَورل َّ احِف ٌَ يرل ِّ ٌفِف ةٍتيَوَتْص ِف كِّيَد  َّ ني ُة َمايمِف ي ٌِف رألْ َضيَ ْعَديَمْوتِفَمايَوَ ثَّ

ْعقِفلُةونَي ٌَ ي يلَِّقْومٍت ايٍت ٌَ يآل َماءيَورألَْ ضِف َنيرل َّ ٌْ يَ  َ يِّ ِف يَمني*رْلمُة َنيرلسَّاسِف َومِف

ِفي ّ ايهللِّ ّ ً يلُة ٌَني َمسُةوْريأََمدُّ يّ ِفيَورلَّذِف بِّ ٌُةلِف ُّوَسمُةْميَ لُة يّ ِفيأَسَدردرًي ونِف نيدُة يمِف يِفذُة تَّ ٌَ

يّ َي ٌعاًيَوأَنَّ ِفيَحمِف
ّ َديهللِف يرْلقُةوَّ َ ْوَنيرْلَعَذرَبيأَنَّ ٌَ وْريإِفْذي ٌَنيَظلَمُة ٌََ  يرلَّذِف َولَْوي

يرْلَعَذربِفي ٌدُة (165-163)رل ق ديي(َمدِف  

ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:ييييييي  مِف

ي) يَماي ًِف يَواَليَسْومٌةيۚيلَّلُة َسةٌة هُةي ِف ذُة ٌُّومُةيۚياَليَتأْيُة يرْلَق ًُّ َويرْلَل يهُة َليإِفالَّ
ُةياَليإِفلََٰ
َّ 

ْعلَمُةيَماي ٌَ يۚي ي ِفإِفْذسِفلِف سَدهُةيإِفالَّ يوِف ْمَغمُة ٌَ يي يۗيَمنيَذريرلَّذِف يرأْلَْ ضِف يَوَماي ًِف َماَوريِف رل َّ

ي ِفَمايَماَءيۚي لِفيإِفالَّ ْلمِف ْنيوِف يمِّ ءٍت ًْ وَني ِفَم ٌُةلِفٌطُة ْميَوَمايَيْلَغمُةْميۖيَواَلي ٌمِف دِف ٌْ َنيأَ ٌْ  َ

ي ًُّ َويرْلَعلِف مُةَمايۚيَوهُة هُةيلِفْغظُة ئُةودُة ٌَ يَورأْلَْ َضيۖيَواَلي َماَوريِف يرل َّ ٌُّلُة ْ  ِف َمي ُة َو ِف

ٌمُةي ْ غُةْ ي*رْلَعظِف ٌَ يَ َمني ًِّ َنيرْلَغ يمِف ْمدُة َنيرل ُّ ٌَّ  َ يۖيَقديتَّ ٌنِف يرلدِّ اَليإِفْ َ رَهي ًِف

ياَليرسغِفَصاَميلََمايۗي ْثَقىَٰ ْ َودِفيرْلوُة يرْ َتْمَ َكي ِفاْلعُة ِفيَ َقدِف
ني ِفاهللَّ ٌُةْؤمِف يَو ويِف ا ُة  ِفالطَّ

مٌةي يَولٌِف ٌمٌة ُةيَ مِف
يإِفلَىي*َو َّ لُةَمايِف َنيرلظُّ مُةميمِّ حُة ٌُةْي ِف ٌَني َمسُةوري يرلَّذِف ًُّ ُةيَولِف

َّ 

يإِفلَىي َنيرلسُّو ِف وَسمُةميمِّ حُة ٌُةْي ِف ي ويُة ا ُة مُةيرلطَّ هُة اؤُة ٌَ وريأَْولِف ٌَنيَ َغ ُة يۖيَورلَّذِف رلسُّو ِف

ونَي َمايَيالِفدُة ْمي ٌِف يۖيهُة ا ِف يرلسَّ ئِفَكيأَْصَلابُة
يۗيأُةولََٰ لُةَمايِف (ي257-255)يرل ق دي(رلظُّ

ري) .(ثبلثيم َّ  
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حٌمِفي يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:ييييييي  مِف

ْميأَْوي) يأَسغُة ِف ُة وْريَماي ًِف يَوإِفنيتُةْ دُة يرألَْ ضِف يَوَماي ًِف َماوريِف يرل َّ ِفيَماي ًِف
َّ هللِّ

َماءُةي ٌَ يَمني بُة ٌُةَعذِّ يَو َماءُة ٌَ يلِفَمني ْغغِف ُة ٌَ مي ِفلِفيّ ُةيَ  ْ  ُة ٌُةَلا ِف  تُةْيغُةوهُةي

ٌ ٌةي يَقدِف ءٍت ًْ كِّيَم لِفي*َوّ ُةيَولَىي ُة ني َّ ِّ لِفيمِف ٌْ كَيإِفلَ سزِف
وكُةي ِفَمايأُة  َمَنيرل َّ ُة

ي َنيأََلدٍت ٌْ يَ  اُة لِفلِفيالَيسُةَغ ِّ تُة ِفلِفيَو ُة ُة كٌّي َمَني ِفاهلّلِفيَوَمآلئِفَ تِفلِفيَو ُة سُةوَني ُة ْؤمِف َورْلمُة

ٌ ُةي َكيرْلَمصِف ٌْ َسايَوإِفلَ ْغَ رَسَكيَ  َّ ْعَسايَوأََطْعَساي ُة لِفلِفيَوَقالُةوْريَ مِف ني ُّ ُة ي*مِّ ٌُةَ لِّفُة الَي

ْذَساي َسايالَيتُةَؤريِف َمايَمايرْ َتَ َ ْييَ  َّ ٌْ ْ َعَمايلََمايَمايَ َ َ ْييَوَولَ ّ ُةيَسْغً ايإِفالَّيوُة

ٌَني يَولَىيرلَّذِف َسايإِفْصً ريَ َمايَلَمْلَتلُة ٌْ كْيَولَ َسايَوالَيَتْلمِف ٌَسايأَْويأَْيَطأَْسايَ  َّ إِفنيسَّ ِف

ايَورْ غِفْ يلََساي يَوسَّ ْلَسايَمايالَيَطاَقَةيلََساي ِفلِفيَورْوفُة َسايَوالَيتُةَلمِّ نيَقْ لِفَسايَ  َّ مِف

ٌنَي يرْلَ ا ِف ِف ْ َسايَولَىيرْلَقْومِف -284)يرل ق دي(َورْ َلْمَس يأَسَييَمْوالََسايَ اسصُة

286.)  

ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:يي  مِف

ٌُّومُةي*رلم) يرْلَق ًُّ َويرْلَل قاًي*ّ ُةياَليإِفلَـَليإِفالَّيهُة َصدِّ يمُة َتاَبي ِفاْلَلاِّ َكيرْل ِف ٌْ كَيَولَ َسزَّ

ْوَ رَديَورإلِفسحِفٌكَي لِفيَوأَسَزكَيرلتَّ ٌْ َد ٌَ َني ٌْ يَوأَسَزكَي*لَِّمايَ  ًد يلِّلسَّاسِف نيَقْ كُةيهُة مِف

ي ٌزٌة يَوّ ُةيَوزِف ٌدٌة يَمدِف يّ ِفيلَمُةْميَوَذربٌة ايِف ٌَ وْري ِف  ٌَنيَ َغ ُة يرلَّذِف رْلغُةْ َقاَنيإِفنَّ

ورستِفَقام َماء*ذُة يرل َّ يَوالَي ًِف يرألَْ ضِف ي ًِف ءٌة ًْ لِفيَم ٌْ ْيَغَىيَولَ ٌَ يّ َيالَي (إِفنَّ  

(.5-1) كيوم رني  

حٌمِفي يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:ييييي  مِف

يالَي) يَق ئِفَماًي ِفاْلقِفْ طِف ْلمِف ْولُةوْريرْلعِف
يَوأُة َويَورْلَمبلَئِفَ ةُة يالَيإِفلَـَليإِفالَّيهُة لُة َديّ ُةيأَسَّ َممِف

ٌمُةي يرْلَل ِف ٌزُة َويرْلَعزِف (.18) كيوم رنيي(إِفلَـَليإِفالَّيهُة  
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يي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:يييييي  مِف

نيَتَماءي) مَّ ْلَكيمِف يرْلمُة رُة ْلَكيَمنيَتَماءيَوَتسزِف يتُةْؤتِفًيرْلمُة ْلكِف يَمالِفَكيرْلمُة قُةكْيرللَّممَّ

ي ءٍت ًْ كِّيَم َكيَولََىي ُة يإِفسَّ ٌْ ُة َكيرْلَي دِف ٌَ كُّيَمنيَتَماءي ِف يَمنيَتَماءيَوتُةذِف زُّ َوتُةعِف

ٌ ٌةي َني*َقدِف يمِف ًَّ يرْلَل الُة يَوتُةْي ِف كِف ٌْ يرللَّ َماَ ي ًِف يرلسَّ يَوتُةولِفجُة َما ِف يرْلسَّ كَي ًِف ٌْ يرللَّ تُةولِفجُة

يلِفَ ابٍتي ٌْ ِف يَمنيَتَماءي ِفَغ اُة يَوَتْ زُة ًِّ َنيرْلَل َييمِف ٌَّ يرلََم الُة يَوتُةْي ِف ٌِّيِف ي*رْلَم يِفذِف تَّ ٌَ ي الَّ

َسي ٌْ كْيَذلِفَكيَ لَ ْغعِف ٌَ سِفٌَنيَوَمني ْؤمِف يرْلمُة ونِف نيدُة ٌَ َءيمِف ٌَنيأَْولِف سُةوَنيرْلَ ا ِف ِف ْؤمِف رْلمُة

يوإِفلَىي ِفي مُةي ُةيَسْغَ لُة ٌُةَلذِّ ُة ُة سمُةميتُةَقاًديَو قُةوْريمِف يأَنيَتتَّ يإِفآلَّ ءٍت ًْ يَم َني ِفي ًِف مِف

ٌ ُةي (.28-26) كيوم رني(رْلَمصِف  

ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ ي*:يييي  مِف  

يرْ َتَو ي) يثُةمَّ امٍت ٌَّ
ةِفيأَ تَّ ي ِف يَورألَْ َضي ًِف َماَوريِف ييَيلََايرل َّ مُةيّ ُةيرلَّذِف يَ  َّ ُة إِفنَّ

ْمَسيَورْلَقَمَ ي يَلثِفًٌثايَورلمَّ ْطلُة ُةلُة ٌَ َماَ ي كَيرلسَّ ٌْ ًيرللَّ ٌُةْغمِف ي َولَىيرْلَعْ شِف

ي يَتَ اَ َكيّ ُةيَ بُّ يَورألَْم ُة يرْلَيْلاُة هِفيأاَلَيلَلُة ي ِفأَْم ِف َ ريٍت َ يَّ وَميمُة َورلسُّحُة

ٌنَي ٌنَي*رْلَعالَمِف ْعَتدِف يرْلمُة ٌُةلِفبُّ يالَي لُة ًةيإِفسَّ ٌَ ْغ ًوايَويُة ْميَتَض ُّ وْريَ  َّ ُة وْري*رْدوُة دُة َوالَيتُةْغ ِف

ي ٌبٌة يَ ْلَمَييّ ِفيَق ِف وهُةيَيْوً ايَوَطَمًعايإِفنَّ يَ ْعَديإِفْصبلَلِفَمايَورْدوُة يرألَْ ضِف  ًِف

سِفٌنَي ْل ِف َنيرْلمُة (.56-54)يرألو رفي(مِّ  

 

ل ِفي يرل ِّ ي كِّ : ٌايُة  

يي–ي1 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ييييي:ي  مِف

يَمايي)يي يَتْلَقفُة ًَ يَوَصاَكيَ إِفَذريهِف َسايإِفلَىيمُةوَ ىيأَْنيأَْلاِف ٌْ َوأَْوَل

أْ ِف ُةوَني ْعَملُةوَنيي(117)ٌَ ٌَ يَوَ َطكَيَمايَ اسُةوري لِف ُةوريي(118)َ َوَقَميرْلَلاُّ َ غُة
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ٌَني َسالِفَكيَورسَقلَ ُةوريَصا ِف ِف ٌَنيي(119)هُة َلَ دُةيَ احِفدِف يرل َّ ًَ (ي120)َوأُةْلقِف

  و ديرألو رفي

يي-ي2 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:  مِف

َي)
ي َّ يإِفنَّ لُةلُة ٌُةْ طِف َيَ 

ي َّ يإِفنَّ ْل ُة ْئتُةمي ِفلِفيرل ِّ ايأَْلَقْوريَقاكَيمُةوَ ىيَمايحِف َ لَمَّ

ٌَني دِف ْغ ِف يَوَمكَيرْلمُة ٌُةْصلِفحُة َهيي(81)الي ي ِفَ لِفَماتِفلِفيَولَْويَ  ِف ُةيرْلَلاَّ
ي َّ ٌُةلِفاُّ َو

مُةوَني ْح ِف   و ديٌوسسيي(82ي)(رْلمُة

يي-ي3 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

يَواَليي)يي يَ الِف ٍت دُة ٌْ وريَ  َمايَصَسعُة وريإِفسَّ ٌسِفَكيَتْلَقْفيَمايَصَسعُة مِف ٌَ ي يَماي ًِف َوأَْلاِف

يأََتى ثُة ٌْ يَل الِف ُة يرل َّ . و ديطلي(69ي)(ٌُةْغلِفحُة  

يي-ي4 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

سثُةوً ريي)ي يَ َحَعْلَساهُةيَهَ اًءيمَّ ْنيَوَمكٍت لُةوريمِف ْمَسايإِفلَىيَمايَومِف (ي23)ي(َوَقدِف

. و ديرلغ قاني  

يي-ي5 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

غُةَمايَ  ًِّيَسْ ًغايي)ي س ِف ٌَ يَ قُةكْي يرْلحِفَ اكِف ْ أَلُةوَسَكيَونِف ٌَ َهايَقاًواي*يَو َذ ُة ٌَ  َ

َوًحايَواَليأَْمًتاي*يَصْغَصًغاي َمايوِف يَتَ  ي ٌِف ي(ي107ي:ي105ي)يطلي(الَّ  

يي-ي6 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

يَمايي) يَواليَسْومٌةيلَلُة َسةٌة هُةي ِف ذُة ٌُّومُةياليَتأْيُة يرْلَق ًُّ َويرْلَل ُةياليإِفلََليإِفاليهُة
َّ 

ْعلَمُةي ٌَ ي ْسَدهُةيإِفالي ِفإِفْذسِفلِف يوِف ْمَغمُة ٌَ يي يَمْنيَذريرلَّذِف يرألَْ ضِف يَوَماي ًِف َماَوريِف يرل َّ  ًِف

لِفيإِفالي ِفَمايَماَءي ْلمِف ْنيوِف يمِف ءٍت ًْ وَني ِفَم ٌُةلِفٌطُة ْميَوَمايَيْلَغمُةْميَوالي ٌمِف دِف ٌْ َنيأَ ٌْ َمايَ 
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ٌمُةي يرْلَعظِف ًُّ َورْلَعلِف مُةَمايَوهُة هُةيلِفْغظُة ئُةودُة ٌَ يَورألَْ َضيَوالي َماَوريِف يرل َّ ٌُّلُة ْ  ِف َمي ُة َو ِف

ري3)(255:ي)ي و ديرل ق دي( .(يم َّ  

 

يرلعقدِفي : ٌايي كِّ  

يي-ي1 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييي:ي  مِف

ٌَضًةي) يَ  ِف يَوَقْديَ َ ْضتُةْميلَمُةنَّ نَّ وهُة يأَنيَتَم ُّ نيَقْ كِف يمِف نَّ َوإِفنيَطلَّْقتُةمُةوهُة

يَوأَني َ احِف ْقَددُةيرلسِّ هِفيوُة دِف ٌَ يي ِف َويرلَّذِف
ْعغُة ٌَ ْعغُةوَنيأَْوي ٌَ يأَني يَمايَ َ ْضتُةْميإِفالَّ َ سِفْصفُة

َي ِفَمايَتْعَملُةوَني
ي َّ ْميإِفنَّ َس ُة ٌْ ريرْلَغْضكَيَ  ْقَو يَواَليَتسَ وُة يلِفلتَّ َتْعغُةوريأَْقَ بُة

ٌ ٌةي .(237) و ديرل ق ديي(َ صِف  

حٌميي-ي2 يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

نيَتْلتِفَمايي) ييمِف يَتْح ِف يَوأَْوَسابٍت يِفٌكٍت نيسَّ يمِّ
ةٌة يَحسَّ ْميأَنيَت ُةوَنيلَلُة يأََلدُة ُة َودُّ ٌَ أَ

ي ةٌة ٌَّ يذُة ِّ يَولَلُة َ  ُة يرْل ِف يَوأََصاَ لُة َمَ ريِف كِّيرلثَّ ني ُة َمايمِف ي ٌِف يلَلُة رأْلَْسَما ُة

ي ايِف ٌَ مُةيرآْل ُةيلَ ُة
ي َّ ٌِّنُة  َ ٌُة يَ اْلَتَ َقْييَ َذلِفَكي لِفيَسا ٌة ي ٌِف يَ أََصاَ َمايإِفْوَصا ٌة َعَغاءُة ضُة

وَني ْميَتَتَغ َّ ُة (ي266) و ديرل ق ديي(لََعلَّ ُة  

يي-ي3 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

نيلَِّ اسِفًيي) ْقَدًديمِّ ييَورْللُةكْيوُة يأَْم ِف ْ يلًِف ِّ ٌَ ييَو يَصْد ِف يرْمَ ْحيلًِف َقاكَيَ بِّ

ي ْغَقمُةوريَقْولًِف ي(28ي:25) و ديطليي(ٌَ  
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ي-ي4 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ييييييي:ي  مِف

ًدريلَّنيي) يلََكيَمْووِف َ اَسيَوإِفنَّ ادِفيأَنيَتقُةوكَياَليمِف ٌَ يرْلَل يلََكي ًِف َقاكَيَ اْذَهْبيَ إِفنَّ

ي ي ًِف لُة َغسَّ يلََسس ِف يثُةمَّ لُة َقسَّ ًغايلَّسُةَل ِّ لِفيَوا ِف ٌْ ييَظْلَييَولَ َكيرلَّذِف ْ يإِفلَىيإِفلَمِف يَورسظُة تُةْيلََغلُة

يَسْ ًغاي مِّ ٌَ (97) و ديطلييي(رْل  

يي-ي5 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

ايي)ي سَ ّثً ي(6) و ديرلورقعةييي(َ َ اَسْييَهَ اًءيمُّ  

يي-ي6 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

يي) كِف َوَّ ْميألِف هِف ا ِف ٌَ نيدِف يمِف َتابِف يرْل ِف ْنيأَْهكِف وريمِف ٌَنيَ َغ ُة ييأَْيَ اَليرلَّذِف َويرلَّذِف هُة

َني وسُةمُةميمِّ صُة اسِفَعتُةمُةْميلُة مُةميمَّ وريَوَظسُّوريأَسَّ حُة ْي ُة ٌَ يَمايَظَسستُةْميأَني رْلَلْم ِف

ْوَبي مُةيرل ُّ يقُةلُةو ِفمِف ْلَت ِف ُةوريَوَقَذَفي ًِف ٌَ يلَْمي ثُة ٌْ ْنيَل ُةيمِف
مُةي َّ ِفيَ أََتاهُة َّ  

ي يرأْلَْ َصا ِف ولًِف
ايأُة ٌَ وري سِفٌَنيَ اْوَت ِف ُة ْؤمِف ييرْلمُة دِف ٌْ ْميَوأَ ٌمِف دِف ٌْ ٌُةوَتمُةمي ِفأَ ٌُةْي ِف ُةوَني ُة

  و ديرللم يي(2)

يي-ي7 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

ْزَ َكيي(1)أَلَْميَسْمَ ْحيلََكيَصْدَ َكيي)ي ييأَْسَقَضيي(2)َوَوَضْعَسايَوْسَكيوِف رلَّذِف

ْ َ َكيي(3)َظْمَ َكي ٌُةْ ً ريي(4)َوَ َ ْعَسايلََكيذِف ي ْ  ِف يَمَميرْلعُة يَمَميي(5)َ إِفنَّ إِفنَّ

ٌُةْ ً ري ي ْ  ِف َكيَ اْ َ ْبيي(7)َ إِفَذريَ َ ْ َييَ اْسَصْبيي(6)رْلعُة ي(ي8)َوإِفلَىيَ  ِّ

د21() و ديرلم ح) .(يم َّ  

يي-ي8 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

ْلَزرلََماي)ي يزِف يرأْلَْ ضُة لَيِف ْلزِف يأَْثَقالََماي(ي1ي)إِفَذريزُة يرأْلَْ ضُة َوَقاكَيي(2)َوأَْيَ َحيِف

يَمايلََماي يأَْيَ اَ َهايي(ي3ي)رإْلِفسَ انُة ثُة يتُةَلدِّ ْوَمئِفذٍت َكيأَْوَلىيلََمايي(4)ٌَ يَ  َّ  ِفأَنَّ
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ٌُةَ ْوريأَْوَمالَمُةْميي(5) يأَْمَتاًتايلِّ يرلسَّاسُة ْصدُة ُة ٌَ ي ْوَمئِفذٍت ْثَقاكَيي(ي6)ٌَ ْعَمكْيمِف ٌَ َ َمني

َ هُةي ٌَ ً ري ٌْ دٍتيَي َ هُةيي(ي7)َذ َّ ٌَ ري دٍتيَمّ ً ْثَقاكَيَذ َّ ْعَمكْيمِف ٌَ  و ديي(8)َوَمني

د21يأوي11ي)رلزلزلة .(يم َّ  

يي-ي9 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

يي) َوةُة ي*يرْلَقا ِف َوةُة ي*يَمايرْلَقا ِف َوةُة ي*يَوَمايأَْدَ رَكيَمايرْلَقا ِف يرلسَّاسُة ٌَ ُةونُة ْوَمي ٌَ

ي يرْلَمْ ثُةوثِف ي*يَ اْلَغَ رشِف يرْلَمسغُةوشِف ْمنِف يرْلحِفَ اكُةيَ اْلعِف ايَمنيَثقُةلَْيي*يَوَت ُةونُة َ أَمَّ

ي ٌسُةلُة ةٍتي*يَمَورزِف ٌَ رضِف ٌَمةٍتي َّ يوِف ي*يَ مُةَوي ًِف ٌسُةلُة ايَمْنيَيغَّْييَمَورزِف *َوأَمَّ  

ي ةٌة ٌَ يَهاوِف لُة ُةمُّ ْلي*ييَ أ ٌَ ي*يَوَمايأَْدَ رَكيَمايهِف ةٌة ٌَ يَلامِف   و ديرلقا وةي(*يَسا ٌة

ي(1:11)ي  

يي-ي10 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييي:ي  مِف

يي) َ اثُة ُة مُةيرلتَّ ْ تُةمُةيرْلَمَقا ِفَ ي*يأَْلَما ُة يَ ْوَفيَتْعلَمُةوَني*يَلتَّىيزُة ي*يَ بلَّ يَ بلَّ ثُةمَّ

ي*يَ ْوَفيَتْعلَمُةوَني نِف قٌِف ٌَ ْلَميرْل يلَْويَتْعلَمُةوَنيوِف يرْلَحلِفٌَمي*يَ بلَّ نَّ ي*يلََتَ وُة ثُةمَّ

ي نِف قٌِف ٌَ َنيرْل ٌْ َمايَو سَّ ي*يلََتَ وُة ٌمِف عِف يرلسَّ يَونِف ْوَمئِفذٍت ٌَ ي يلَتُةْ أَلُةنَّ مَّ
 و ديرلت اث يي(*يثُة

.ي(8ي:ي1)  

يي-ي11 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:  مِف  

ي كِف يرلغٌِف َكي ِفأَْصَلابِف َفيَ َعكَيَ  ُّ ٌْ ي*يأَلَْميَتَ  يَ  كٍت يَتْضلٌِف ْمي ًِف َدهُة ٌْ ْحَعكْيَ  ٌَ أَلَْمي

ً ريأََ ا ِفٌكَي*ي ٌْ َميَط مِف ٌْ ي*يَوأَْ َ كَيَولَ ٌكٍت حِّ ْني ِف ْمي ِفلِفَحاَ دٍتيمِّ ٌمِف َ َحَعلَمُةْمي*يَتْ مِف

أْ ُةوكٍتي يمَّ ريٍتي23) و ديرلغٌكي.يَ َعْصفٍت (م َّ  
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يي-ي12 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

وَني َمايرلَ ا ِف ُة ٌُّ ٌَ يأَ وَني1قُةكيْ يَمايَتْع ُةدُة وَني2يآَليأَْو ُةدُة يَوآَليأَْستُةْميَوا ِفدُة  

ي يَمايَو ِفْدتُةْمي3َم يأَْو ُةدُة ي4يَوآَليأََسايَوا ِفدٌة وَنيَم يأَْو ُةدُة ْمي5يَوآَليأَْستُةْميَوا ِفدُة يلَ ُة

ي ٌنِف يدِف ًَ ْميَولِف ٌَس ُة ريٍتي3)رل ا  ون.ي6دِف (يم َّ  

يي-ي13 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ي َوي ُةيأََلدٌة ي1قكُةيهُة َمدُة لِفْدي2ي ُةيرلصَّ ٌَ ٌُةولَْدي3يلَْمي غُةًؤري4يَولَْمي ي ُة ْنيلَلُة ٌَ ُة يَولَْمي

ي ريٍتي3) و ديرإليبلص.ي5أََلدٌة .(يم َّ  

يي-ي14 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييي:ي  مِف

يي) يرْلَغلَاِف ي ِفَ بِّ وذُة يَمايَيلََايي(1)قُةكْيأَوُة ْنيَم ِّ يإِفَذريي(2)مِف اٍت يَ ا ِف ْنيَم ِّ َومِف

يي(3)َوَقَبي َقدِف يرْلعُة ي ًِف غَّاَثايِف يرلسَّ ْنيَم ِّ يإِفَذريَلَ َديي(4)َومِف دٍت يَلا ِف ْنيَم ِّ َومِف

ريٍتي3) و ديرلغلاي(ي5) .(يم َّ  

يي-ي15 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ي يرلسَّاسِف ي ِفَ بِّ وذُة ي1قُةكْيأَوُة يرلسَّاسِف ي2يَملِفكِف ي3يإِفلَلِفيرلسَّاسِف ْنيَم ِّ يمِف

ي يرلَيسَّاسِف ي4رلَوْ َورسِف يرلسَّاسِف و ِف دُة يصُة ي ًِف سُة ٌُةَوْ وِف يي ةِفي5يرلذِف َنيرلحِفسَّ يمِف

ري3) و ديرلسَّاس.ي6َورلسَّاسِفي .(يم َّ  
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غاءي : ٌاييرلمِّ  

ي-1 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ييييييي:ي  مِف

يي) ٌَْمفِف ْميَو مِف ٌْ ْميَولَ ْ  ُة ٌَسصُة ْميَو هِف ٌُةْيزِف ْميَو ٌ ُة دِف ٌْ
ُةي ِفأَ
ْ مُةمُةي َّ ٌُةَعذِّ ْمي َقاتِفلُةوهُة

سِفٌَني ْؤمِف يمُّ وَ يَقْومٍت دُة يَمني*يصُة ُةيَولَىَٰ
ي َّ تُةوبُة ٌَ ْميۗيَو َظيقُةلُةو ِفمِف ٌْ ْبيَ  ٌُةْذهِف َو

ٌمٌةي مٌةيَل ِف ُةيَولٌِف
يۗيَو َّ َماءُة ي(ي15ي:ي14)رلتو ةيي(ٌَ  

ي-2 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ييييييي:ي  مِف

مُةيي) يرْلَعلٌِف ٌمُة مِف َويرل َّ يۚيَوهُة َما ِف يَورلسَّ كِف ٌْ يرللَّ يَمايَ َ َني ًِف (13)رألسعاميي(َولَلُة  

ي-ي3 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :يييييييي  مِف

ي)ي يلَِّماي ًِف َغاءٌة ْميَومِف ني َّ ِّ ُة يمِّ َظةٌة ْووِف ميمَّ يَقْديَحاَءْت ُة َمايرلسَّاسُة ٌُّ ايأَ ٌَ

سِفٌَني ْؤمِف يلِّْلمُة ًد يَوَ ْلَمةٌة يَوهُة و ِف دُة (57)ٌوسسيي(رلصُّ  

ي-4 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) ٌدُة زِف ٌَ سِفٌَنيۙيَواَلي ْؤمِف يلِّْلمُة
يَوَ ْلَمةٌة َغاءٌة َويمِف يَمايهُة َنيرْلقُةْ  نِف كُةيمِف َوسُةَسزِّ

يَيَ اً ري ٌَنيإِفالَّ الِفمِف ريٍتي3)(82)رإل  رءيي(رلظَّ (يم َّ  

ي-5 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :ي  مِف

ي) َح ِف َنيرلمَّ ٌُةوًتايَومِف ي ُة َ اكِف َنيرْلحِف ييمِف يِفذِف يرتَّ يأَنِف ْلكِف َكيإِفلَىيرلسَّ يَ  ُّ َوأَْوَلىَٰ

مُةوَني ْع ِف ٌَ اي مَّ لُةبًليۚي*يَومِف يذُة ًي ُة ُةكَيَ  ِّكِف يَ اْ لُة ِف َمَ ريِف كِّيرلثَّ ني ُة يمِف لًِف ي ُة ثُةمَّ

لِفَكي
َٰ
يَذ ي ًِف يۗيإِفنَّ يلِّلسَّاسِف َغاءٌة لِفيمِف ي ٌِف يأَْلَورسُةلُة ْيَتلِففٌة يمُّ وسِفَمايَمَ ربٌة ني ُةطُة يمِف الُة ْي ُة ٌَ

وَني َتَغ َّ ُة ٌَ ي ًةيلَِّقْومٍت ٌَ ريٍتي3)ي(69ي:ي68)يرلسلكيي(آَل (يم َّ  
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ي-6 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييي:ي  مِف

ي) نِف ْمغٌِف ٌَ يَ مُةَوي ْضيُة ريٍتي3)(80)رلمع رءيي(َوإِفَذريَم ِف (يم َّ  

ي-7 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييي:ي  مِف

ي) ًٌّ يۖيأَأَْوَحمِف اتُةلُة ٌَ لَْيي  ايلََّقالُةوريلَْواَلي ُةصِّ ًٌّ َولَْويَحَعْلَساهُةيقُةْ  ًسايأَْوَحمِف

ي سُةوَني ًِف ٌُةْؤمِف ٌَنياَلي يۖيَورلَّذِف َغاءٌة ًد يَومِف ٌَني َمسُةوريهُة َويلِفلَّذِف يۗيقُةكْيهُة ًٌّ َوَوَ  ِف

ي ٌدٍت يَ عِف َ انٍت نيمَّ ٌُةَساَدْوَنيمِف ئِفَكي
ْميَوًمىيۚأُةولََٰ مِف ٌْ َويَولَ يَوهُة ْميَوْق ٌة  صلييي( َذرسِفمِف

(44)  

ي-8 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:ي  مِف

ي) ومِف يرلسُّحُة مٌةي*يَ َسَظَ يَسْظَ ًدي ًِف ٌَني*يَ َقاكَيإِفسًِّيَ قٌِف ْد ِف ِف يمُة َ َتَولَّْوريَوْسلُة

ي(ي90ي:ي88)يرلصا اييي(  

ي-9 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يي:ي  مِف

ي) يَوَوَذربٍت ي ِفسُةْصبٍت َطانُة ٌْ سِفىيرلمَّ يأَسِّىيَم َّ لُة ٌُّوَبيإِفْذيَساَد يَ  َّ ْ يَوْ َدَسايأَ َورْذ ُة

ي*ي يَوَمَ ربٌة دٌة ْغَتَ كٌةيَ ا ِف ْحلِفَكيَهَذريمُة ي(42ي:ي41رآلٌةي)يصيي(رْ  ُةْضي ِف ِف  

ريٍتي3) .(يم َّ  

ي-10 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :ي  مِف

ٌَني) رلِفمِف يَوأَسَييأَْ َلمُةيرل َّ يرلضُّ ُّ ًَ سِف يأَسًِّيَم َّ لُة يَ  َّ ٌُّوَبيإِفْذيَساَد َٰ َوأَ

َعمُةْمي*ي ْثلَمُةميمَّ يَومِف َساهُةيأَْهلَلُة ٌْ يۖيَو َت نيضُة ٍّ يَ َ َمْغَسايَماي ِفلِفيمِف َ اْ َتَحْ َسايلَلُة

ٌَني يلِفْلَعا ِفدِف َٰ  َ ْ َسايَوذِف سدِف ْنيوِف ريٍتي3)ي(84ي:ي83)يرألس ٌاءيي(َ ْلَمًةيمِّ (يم َّ  
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ي-11 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ييي:ي  مِف

ي) لُةودُة يحُة ْسلُة يمِف يَتْقَمعِف ُّ ًَ َثاسِف َتَما ِفًمايمَّ َتاً ايمُّ ي ِف ٌثِف كَيأَْلَ َنيرْلَلدِف ُةيَسزَّ
َّ 

َد ي لِفَكيهُة
َٰ
ِفيۚيَذ ي َّ ْ  ِف يذِف ْميَوقُةلُةو ُةمُةْميإِفلَىَٰ هُة لُةودُة يحُة نُة يَتلٌِف مُةْميثُةمَّ ْيَمْوَنيَ  َّ ٌَ ٌَني رلَّذِف

ي ْنيَهادٍت يمِف ُةيَ َمايلَلُة
ي َّ ٌُةْضلِفكِف يۚييَوَمني َماءُة ٌَ يي ِفلِفيَمني ْمدِف ٌَ ِفي

ييييييييي( َّ

.(23)رلزم ي  

يرلحن يول اِف يوذربِف : ٌايُة  

ي-1 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييي:ي  مِف

يَمايي) يَواليَسْومٌةيلَلُة َسةٌة هُةي ِف ذُة ٌُّومُةياليَتأْيُة يرْلَق ًُّ َويرْلَل ُةياليإِفلََليإِفاليهُة
َّ 

ْعلَمُةي ٌَ ي ْسَدهُةيإِفالي ِفإِفْذسِفلِف يوِف ْمَغمُة ٌَ يي يَمْنيَذريرلَّذِف يرألَْ ضِف يَوَماي ًِف َماَوريِف يرل َّ  ًِف

لِفيإِفالي ِفَمايَماَءي ْلمِف ْنيوِف يمِف ءٍت ًْ وَني ِفَم ٌُةلِفٌطُة ْميَوَمايَيْلَغمُةْميَوالي ٌمِف دِف ٌْ َنيأَ ٌْ َمايَ 

ي ًُّ َورْلَعلِف مُةَمايَوهُة هُةيلِفْغظُة ئُةودُة ٌَ يَورألَْ َضيَوالي َماَوريِف يرل َّ ٌُّلُة ْ  ِف َمي ُة َو ِف

ٌمُةي ريٍتي3)(255:ي)ي و ديرل ق دي(رْلَعظِف .(يم َّ  

ي-ي2 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :يييييي  مِف

َحْيي) لََّمايَسضِف ْميَساً ري ُة مِف اتِفَسايَ ْوَفيسُةْصلٌِف ٌَ وري ِف  ٌَنيَ َغ ُة يرلَّذِف إِفنَّ

ًٌزري َيَ اَنيَوزِف
ي َّ وقُةوريرْلَعَذرَبيۗيإِفنَّ ذُة ٌَ َ َهايلِف ٌْ لُةوًدريَ  ْميحُة ْلَساهُة ميَ دَّ هُة لُةودُة حُة

ًٌماي .(56)رلس اءيي(َل ِف  

ي-3 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ييييييي:ي  مِف

ًٌدريي) ِفيَقْديَضلُّوريَضبَلاًليَ عِف ي َّ وريَونيَ  ِفٌكِف وريَوَصدُّ ٌَنيَ َغ ُة يرلَّذِف *يإِفنَّ

ًٌقاي مُةْميَط ِف ٌَ ْمدِف ٌَ ْغغِفَ يلَمُةْميَواَليلِف ٌَ ُةيلِف
ي َّ ٌَ ُةنِف وريلَْمي وريَوَظلَمُة ٌَنيَ َغ ُة يرلَّذِف ي*يإِفنَّ إِفالَّ

ًٌ ري ٌَ ِف ِفي لِفَكيَولَىي َّ
َٰ
َمايأََ ًدريۚيَوَ اَنيَذ ٌَني ٌِف َمييَيالِفدِف ٌَايَحَمسَّ رلسِّ اءيي(َط ِف

ي.ي(169ي:ي167)  
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ي-4 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ييييييي:ي  مِف

يي)ي يرأْلَْ ضِف ْ َعْوَني ًِف ٌَ يَو ولَلُة َيَوَ  ُة
ٌُةَلا ِف ُةوَني َّ ٌَني يرلَّذِف َمايَحَزرءُة إِفسَّ

ي ْنييِفبَلفٍت لُةمُةميمِّ ْميَوأَْ حُة ٌمِف دِف ٌْ َميأَ ٌُةَصلَّ ُةوريأَْويتُةَقطَّ لُةوريأَْوي ٌُةَقتَّ  َ َ اًدريأَني

يرآْليِفَ دِفي ايۖيَولَمُةْمي ًِف ٌَ ْس يرلدُّ ي ًِف لِفَكيلَمُةْمييِفْزيٌة
َٰ
يۚيَذ َنيرأْلَْ ضِف ٌُةسَغْوريمِف أَْوي

ٌمٌةي يَوظِف .(33)رلمائدديي(َوَذربٌة  

ي-5 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ُةيرل َّ ييييييي:ي  مِف

يي) يَمَعلُة ْثلَلُة ٌعاًيَومِف يَحمِف يرألَْ ضِف يلَمُةْميَماي ًِف وريلَْويأَنَّ ٌَنيَ َغ ُة يرلَّذِف إِفنَّ

ـمٌةي يأَلٌِف ْسمُةْميَولَمُةْميَوَذربٌة كَيمِف اَمةِفيَمايتُةقُة ِّ ٌَ يرْلقِف ْومِف ٌَ ي ْنيَوَذربِف وري ِفلِفيمِف ْغَتدُة ٌَ ي(لِف

.(36)رلمائددي  

لٌمِفي-6 يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي  مِف حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
يييي:يأووذُة

ي) َنيرإلِفسسِف يرْ َتْ َثْ تُةْميمِف يَقدِف ايَمْعَمَ يرْلحِفنِّ ٌَ ٌعاًي ْميَحمِف هُة ْلمُة ُة ٌَ ْوَمي ٌَ َو

يَوَ لَْغَسـايأََحلََساي َساي ِفَ ْعضٍت َسايرْ َتْمَتَميَ ْعضُة يَ  َّ َنيرإلِفسسِف ْميمِف هُة ـاؤُة ٌَ َوَقاكَيأَْولِف

ْلَييلََسا ييأَحَّ لُةي،يرلَّذِف َمـايإِفالَّيَمايَمـاَءيرللَـّ ٌَني ٌِف ْميَيالِفدِف يَمْثَور ُة ا ُة ي،يَقاكَيرلسَّ إِفنَّ

ـمٌةي ٌمٌةيَولٌِف َكيَل ِف ٌَنيَ ْعضاًي ِفَمايي(128)،يَ  َّ الِفمِف َوَ َذلِفَكيسُةَولًِّيَ ْعَضيرلظَّ

ْ  ِف ُةـوَني ٌَ ْميي(129)َ اسُةوري ْس ُة كٌةيمِف ْمي ُة ُة أْتِف ُة ٌَ يأَلَْمي يَورإلِفسسِف ايَمْعَمَ يرْلحِفنِّ ٌَ

ْميَهَذر ْومِف ُة ٌَ ْميلِفَقـاَءي وَس ُة ٌُةسذِف ُة اتِفًيَو ٌَ ْمي  ٌْ ُة وَنيَولَ قُةصُّ ْدَسايَولَـىي،يٌَ َقالُةوريَممِف

مُةْميَ اسُةوري ْميأَسَّ مِف وريَولَـىيأَسغُة ِف دُة ايَوَممِف ٌَ ْس ادُةيرلدُّ ٌَ ْتمُةمُةيرْلَل َسايَوَ  َّ أَسغُة ِف

ٌـَني يَوأَْهلُةَمايي(130)َ ا ِف ِف ْلمٍت
ْملِفَكيرْلقُةَ  ي ِفظُة ْنيَ  َُّكيمُة ٌَ ُة َذلِفَكيأَْنيلَْمي

وَني ايي(131)َ ا ِفلُـة يَومَّ َكي ِفَغا ِفكٍت لُةوريَوَمايَ  ُّ ايَومِف مَّ يمِف كٍّيَدَ َحايٌة َولِف ُة

وَني ْعَملُـة ْلَمةِفيي(132)ٌَ ويرل َّ يذُة ًُّ َكيرْلَغسِف ْ َتْيلِفْفي،يَوَ  ُّ ٌَ ْميَو ْ  ُة ٌُةْذهِف َمأْي ٌَ إِفْني
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ٌـَني ي َي ِف ةِفيَقْومٍت ٌَّ ِّ 
ْنيذُة ْميمِف يَ َمـايأَسَمأَ ُة َمـاءُة ٌَ ْميَماي ْنيَ ْعدِف ُة يَمايي(133)مِف إِفنَّ

ٌـَني ْعحِفزِف يَوَمـاييأَْستُةْمي ِفمُة وَنيآليٍت .رألسعامي(134)تُةوَودُة  

ي-7 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

ي) ُةْلقًِف ٌَني َمسُةوريۚيَ أ تُةوريرلَّذِف ْميَ َث ِّ َكيإِفلَىيرْلَمبَلئِفَ ةِفيأَسًِّيَمَع ُة ٌُةولِفًيَ  ُّ إِفْذي

ْسمُةْمي يَورْض ِف ُةوريمِف ْوَبيَ اْض ِف ُةوريَ ْوَايرأْلَْوَسااِف وريرل ُّ ٌَنيَ َغ ُة يرلَّذِف يقُةلُةوبِف  ًِف

ي كَّيَ َسانٍت ي*ي ُة ولَلُة َيَوَ  ُة
ي َّ ٌُةَماقِفاِف يۚيَوَمني ولَلُة َيَوَ  ُة

مُةْميَماقُّوري َّ لِفَكي ِفأَسَّ
َٰ
َذ

ي َقابِف يرْلعِف ٌدُة َيَمدِف
ي َّ ا ِفي*يَ إِفنَّ ٌَنيَوَذرَبيرلسَّ يلِفْلَ ا ِف ِف وقُةوهُةيَوأَنَّ ْميَ ذُة لِف ُة

َٰ
ي(َذ

.(14ي:ي12ي)رألسغاكي  

يي-8 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييي:ي  مِف

َي)
ي َّ نَّ َييَولََٰ ِف ٌْ َييإِفْذيَ َم ٌْ َيَقَتلَمُةْميۚيَوَمايَ َم

ي َّ نَّ ْميَولََٰ ِف َ لَْميَتْقتُةلُةوهُة

مٌةي يَولٌِف ٌمٌة َيَ مِف
ي َّ يَ بَلًءيَلَ ًسايۚيإِفنَّ ْسلُة سِفٌَنيمِف ْؤمِف يرْلمُة ًَ ْ لِف ٌُة يَولِف رألسغاكيي(َ َمىَٰ

(17).  

ي-9 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ييييييي:ي  مِف

ٌَْض ِف ُةوَنيي)ي ي
وريۙيرْلَمبَلئِفَ ةُة ٌَنيَ َغ ُة َتَو َّىيرلَّذِف ٌَ يإِفْذي َولَْويَتَ  َٰ

ي ٌاِف وقُةوريَوَذرَبيرْلَل ِف ْميَوذُة وَهمُةْميَوأَْدَ اَ هُة حُة .(50)رألسغاكيي(وُة  

يي-10 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :ي  مِف

وَ يقاتلوهمْي) دُة يصُة ٌَْمفِف ْميَو مِف ٌْ ْميَولَ ْ  ُة ٌَسصُة ْميَو هِف ٌُةْيزِف ْميَو ٌ ُة دِف ٌْ
ُةي ِفأَ
ْ مُةمُةي َّ ٌُةَعذِّ ي

سِفٌَني ْؤمِف يمُّ ُةي*يَقْومٍت
يۗيَو َّ َماءُة ٌَ يَمني ُةيَولَىَٰ

ي َّ تُةوبُة ٌَ ْميۗيَو َظيقُةلُةو ِفمِف ٌْ ْبيَ  ٌُةْذهِف َو

ٌميٌةي مٌةيَل ِف .ي(15ي:ي14)يرلتو ةيي(َولٌِف  
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يي-ي11 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :ي  مِف

ي) يَوسِفٌـدٍت ا ٍت كُّيَح َّ وريَوَياَبي ُة ْنيي(15)َورْ َتْغَتلُة ٌُةْ َقىيمِف مُةيَو ْنيَوَ رئِفلِفيَحَمسَّ مِف

ي ٌـدٍت يَصدِف كِّيي(16)َمـاءٍت ْني ُة يمِف أْتِفٌلِفيرْلَمْويُة ٌَ يَو لُة ٌغُة ٌُة ِف ي َ ادُة ٌَ يَوالي لُة وُة َتَح َّ ٌَ

ي ـظٌة يَ لٌِف ْنيَوَ رئِفلِفيَوَذربٌة يَومِف ٌِّيٍت َوي ِفَم يَوَمايهُة .إ  رهٌمي(17)َمَ انٍت  

يي-12 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييي:ي  مِف

يي)ي يرألَْصَغـادِف سِفٌَني ًِف َق َّ يمُة ْوَمئِفذٍت ٌَ ٌَني مِف ْح ِف َ َ ر ِفٌلُةمُةْميي(49)َوَتَ  يرْلمُة

ي ـا ُة وَهمُةمُةيرلسَّ حُة يَوَتْغَمىيوُة َ رنٍت ْنيَقطِف يَمايي(50)مِف كَّيَسْغسٍت ُةي ُة
َيي َّ ْحزِف ٌَ لِف

ي،يَ َ َ يْي يرْللِفَ ـابِف ٌمُة َيَ  ِف
ي َّ .إ  رهٌمي(51)إِفنَّ  

يي-13 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييي:ي  مِف

اًيي) ٌّ ثِف َميحِف مُةْميَلْوكَيَحَمسَّ َ سَّ يلَسُةْلضِف ٌَنيثُةمَّ اطِف ٌَ مُةْميَورلمَّ َكيلََسْلمُةَ سَّ (ي68)َ َوَ  ِّ

اًي ٌّ تِف يوِف ْلَمنِف يَولَىيرل َّ ٌُّمُةْميأََمدُّ ٌَعةٍتيأَ كِّيمِف ْني ُة يمِف َونَّ يلََسسزِف يي(69)ثُةمَّ يلََسْلنُة ثُةمَّ

اًي ٌّ لِف ْميأَْولَىي ِفَمايصِف ٌَنيهُة ي.م ٌمي(70)أَْولَمُةي ِفالَّذِف  

يي-14 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يي:ي  مِف

ٌَني) ةٍتيَ اَسْييَظالِفَمًةيَوأَسَمأَْسايَ ْعَدَهايَقْوماًي َي ِف ٌَ ْنيَقْ  َوَ ْميَقَصْمَسايمِف

وَنيي(11) ْ  ُةضُة ٌَ ْسَماي ْميمِف وريَ أَْ َسـايإِفَذريهُة ـايأََل ُّ وريي(12)َ لَمَّ اليَتْ  ُةضُة

وَني ْميتُةْ أَلُـة ْميلََعلَّ ُة سِف ُة لِفيَوَمَ ا ِف ْ تُةْمي ٌِف ْت ِف
ـوريإِفلَىيَمـايأُة ايي(13)َورْ حِفعُة ٌَ َقالُةوري

ـٌَني ايَظالِفمِف سَّ اي ُة لََسـايإِفسَّ ٌْ ْميي(14)َو ْميَلتَّىيَحَعْلَساهُة َ َمايَزرلَْييتِفْلَكيَدْوَورهُة

ٌـَني دِف ٌدرًيَيامِف .رألس ٌاءي(15)َلصِف  
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يي-15 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :ي  مِف

ْني) يمِف ابٌة ٌَ َعْييلَمُةْميثِف وريقُةطِّ ٌَنيَ َغ ُة ْميَ الَّذِف مِف يَ  ِّ وري ًِف يرْيَتَصمُة يَيْصَمانِف َهَذرنِف

ٌـمُةي مُةيرْلَلمِف مِف و ِف ءُة ي ُة ْنيَ ْواِف يمِف ٌُةَصبُّ ي ْميي(19)َسا ٍت وسِفمِف ي ُةطُة ي ِفلِفيَماي ًِف ٌُةْصَم ُة

ي ودُة لُـة يي(20)َورْلحُة ٌـدٍت ْنيَلدِف يمِف مُة وريي(21)َولَمُةْميَمَقامِف حُة ْي ُة ٌَ وريأَْني لََّمـايأََ ردُة  ُة

ي ٌـاِف وقُةوريَوَذرَبيرْلَل ِف َمايَوذُة وري ٌِف ٌدُة وِف
يأُة ْنيَ مٍّ ْسَمايمِف .رللجي(22)مِف  

يي-16 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ييي:ي  مِف

ي) ـومِف
قُّ يَمَحَ َديرلزَّ يي(43)إِفنَّ يي(44)َطَعامُةيرألَثِفٌـمِف ْغلًِف ٌَ ي ْمكِف َ اْلمُة

ي ـونِف يرْل ُةطُة يي(45) ًِف ٌـمِف يي(46)َ َغْلًِفيرْلَلمِف وهُةيَ اْوتِفلُةوهُةيإِفلَىيَ َورءِف ذُة يُة

ي يي(47)رْلَحلِفٌـمِف ٌـمِف يرْلَلمِف ْنيَوَذربِف لِفيمِف مَّيصُة ُّوريَ ْوَايَ ْأ ِف
َكيي(48)ثُة ْايإِفسَّ ذُة

ٌـمُةي يرْلَ  ِف ٌزُة وَنيي(49)أَْسَييرْلَعزِف ستُةْمي ِفلِفيَتْمَت ُة يَهَذريَماي ُة .رلدياني(50)إِفنَّ  

يي-17 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:ي  مِف

ي) يأَثِفٌـمٍت اكٍت
كِّيأَ َّ كٌةيلِف ُة ٌْ ْ َتْ  ِف رًيي(7)َو يمُة ٌُةصِف ُّ ي لِفيثُةمَّ ٌْ ِفيتُةْتلَىيَولَ

ي َّ ايِف ٌَ ي  ْ َممُة ٌَ

ي ـمٍت يأَلٌِف ْ هُةي ِفَعَذربٍت ْ َمْعَمايَ َ مِّ ٌَ ئاًيي(8)َ أَْنيلَْمي ٌْ اتِفَسايَم ٌَ ْني  َوإِفَذريَولِفَميمِف

ي ٌـنٌة مِف يمُة ورًيأُةْولَـئِفَكيلَمُةْميَوَذربٌة زُة َيَذَهايهُة مُةيَواليي(9)رتَّ ْميَحَمسَّ ْنيَوَ رئِفمِف مِف

ـاَءيَولَمُةْمي ٌَ ِفيأَْولِف ي َّ ونِف ْنيدُة وريمِف َيذُة ئاًيَواليَمايرتَّ ٌْ ٌُةْغسِفًيَوْسمُةْميَمايَ َ  ُةوريَم

ٌـمٌةي يَوظِف يي(10)َوَذربٌة ْميلَمُةْميَوَذربٌة مِف يَ  ِّ ايِف ٌَ وري ِف  ٌَنيَ َغ ُة ًد يَورلَّذِف َهَذريهُة

ـمٌةي يأَلٌِف ْحزٍت ْني ِف .رلحاثٌةي(11)مِف  

يي-18 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:  مِف

ي) َقبلنِف َمايرلثَّ ٌُّ ْميأَ يلَ ُة يي(31)َ َسْغ ُة ُة َ ـانِف َمايتُةَ ذِّ يَ  ِّ ُة ي الءِف ايي(32)َ  ِفأَيِّ ٌَ

ي َمَوريِف يرل َّ ْنيأَْقَطا ِف وريمِف يرْ َتَطْعتُةْميأَْنيَتسغُةذُة يإِفنِف يَورإلِفسسِف يَمْعَمَ يرْلحِفنِّ
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ي ْلَطـانٍت وَنيإِفالَّي ِف ُة وريياليَتسغُةذُة يَ اسغُةذُة َمايي(33)َورألَْ ضِف يَ  ِّ ُة ي الءِف َ  ِفأَيِّ

ي َ ـانِف يي(34)تُةَ ذِّ َ رنِف يَ بليَتسَتصِف يَوسُةَلاسٌة ْنيَسا ٍت يمِف َمايمُةَورظٌة ٌْ ُة ٌُةْ َ كُةيَولَ

يي(35) َ ـانِف َمايتُةَ ذِّ يَ  ِّ ُة ي الءِف يَ َ اَسْييي(36)َ  ِفأَيِّ َمـاءُة يرل َّ َ إِفَذريرسَمقَّيِف

ي َهـانِف يي(37)َوْ َدًديَ الدِّ َ ـانِف َمايتُةَ ذِّ يَ  ِّ ُة ي الءِف ُةيي(38)َ  ِفأَيِّ ٌُةْ أَك يالي ْوَمئِفذٍت ٌَ  َ

ي يَواليَحـانٌّ يي(39)َوْنيَذْس ِفلِفيإِفسسٌة َ ـانِف َمايتُةَ ذِّ يَ  ِّ ُة ي الءِف يي(40)َ  ِفأَيِّ ٌُةْعَ فُة

ي ًيَورألَْقَدرمِف َورصِف ي ِفالسَّ
ٌُةْؤَيذُة ْميَ  ٌَماهُة مُةوَني ِف ِف ْح ِف َمايي(41)رْلمُة يَ  ِّ ُة ي الءِف َ  ِفأَيِّ

ي َ انِف ـوَنيي(42)تُةَ ذِّ مُة ْح ِف ي ِفَمايرْلمُة بُة ٌُةَ ذِّ مُةيرلَّتِفًي هِفيَحَمسَّ و ُةوَنيي(43)َهذِف ٌَطُة

ي ي نٍت ٌمٍت َنيَلمِف ٌْ َسَمايَوَ  ٌْ يي(44)َ  َ ـانِف َمايتُةَ ذِّ يَ  ِّ ُة ي الءِف َولِفَمْنيي(45)َ  ِفأَيِّ

ي َتـانِف لِفيَحسَّ يي(46)َياَفيَمَقاَميَ  ِّ َ ـانِف َمايتُةَ ذِّ يَ  ِّ ُة ي الءِف (ي47)َ  ِفأَيِّ

.رل لمن  

ي-ي19 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

كَيَمْنيأَْلَقىَٰي ايأَنيسَّ ُةوَنيأَوَّ يَوإِفمَّ ًَ ايأَنيتُةْلقِف يإِفمَّ امُةوَ ىَٰ ٌَ َقاكَيَ كْي(ي65ي)َقالُةوري

َمايَتْ َعىَٰي ْميأَسَّ هِف ْل ِف ني ِف لِفيمِف ٌْ كُةيإِفلَ ٌَّ ٌُةَي مُةْمي ٌُّ صِف َ الُةمُةْميَووِف (ي66ي)أَْلقُةوۖريَ إِفَذريلِف

وَ ىَٰي لِفييِفٌَغًةيمُّ يَسْغ ِف َكيأَسَييرأْلَْولَىَٰي(ي67)َ أَْوَحَسي ًِف يقُةْلَساياَليَتَيْفيإِفسَّ

يَ الِف ٍتۖي(ي68) دُة ٌْ وريَ  َمايَصَسعُة وۖريإِفسَّ ٌسِفَكيَتْلَقْفيَمايَصَسعُة مِف ٌَ ي يَماي ًِف َوأَْلاِف  

يأََتىَٰي ثُة ٌْ يَل الِف ُة يرل َّ ٌُةْغلِفحُة ي(ي69ي)َواَلي اي ِفَ بِّ ًدريَقالُةوري َمسَّ حَّ َلَ دُةي ُة يرل َّ ًَ ُةْلقِف َ أ

ي وَنيَومُةوَ ىَٰ . و ديطل.ي(70)َها ُة  

يي-ي20 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ا َّايِفي رحِفَ ريِفي(1ي)َصّغًايَورلصَّ ايِفي(2ي)َزْحً ريَ الزَّ ٌَ الِف ْ ً ريَ التَّ مْييإِفنَّي(ي3ي)ذِف َم ُة يإِفلََٰ

بُّي(ي4ي)لََورلِفدٌةي َماَوريِفيي َّ ييرل َّ َسمُةَمايَوَمايَورأْلَْ ضِف ٌْ اِفييَوَ بُّييَ  ا(ي5)رْلَمَما ِف يإِفسَّ
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ا سَّ ٌَّ َماءَييَز ايرل َّ ٌَ ْس ٌَسةٍتييرلدُّ بِفيي ِفزِف نيَولِفْغًظا(6ي)رْلَ َور ِف كِّييمِّ َطانٍتيي ُة ٌْ دٍتييَم ا ِف يمَّ

ونَييالَّي(ي7) عُة مَّ ٌُةْقَذ ُةونَييرأْلَْولَىَٰييرْلَمئَلِفييإِفلَىيٌَ َّ نيَو كِّييمِف وً رۖي(ي8ي)َحاسِفبٍتيي ُة لُة يدُة

بٌةييَوَذربٌةييَولَمُةمْي فَييَمنْييإِفالَّي(9ي)َورصِف َمابٌةييَ أَْتَ َعلُةييرْلَيْطَغةَييَيطِف يَثاقِفبٌةييمِف

مْي(10) مْييَ اْ َتْغتِفمِف نْييأَميَيْلًقايأََمدُّييأَهُة ايَيلَْقَسايمَّ ميإِفسَّ نيَيلَْقَساهُة ٌنٍتييمِّ يطِف

بٍتي زِف ونَييَوحِفْ يَييَ كْي(ي11)الَّ ْ َي ُة ٌَ وريَوإِفَذر(ي12ي)َو ونَيياَلييذُة ِّ ُة ْذ ُة ُة يٌَ

ةًييَ أَْوريَوإِفَذر(13) ٌَ ونَيي  ْ َتْ يِف ُة َذريإِفنْييَوَقالُةور(ي14)ٌَ
ييَهَٰ ْل ٌةييإِفالَّ يمُّ ِفٌنٌةيي ِف

ْتَسايأَإِفَذر(ي15) ايمِف سَّ َظاًمايتُةَ رً ايَو ُة ايَووِف وثُةونَييأَإِفسَّ َسا(ي16ي)لََمْ عُة يأََو َ اؤُة

لُةونَي ونَييَوأَستُةمْييَسَعمْييقُةكْي(ي17ي)رأْلَوَّ َما(ي18ي)َدريِف ُة ًَييَ إِفسَّ يَورلِفَددٌةييَزْحَ دٌةييهِف

مْييَ إِفَذر ونَييهُة سظُة ُة ايَوَقالُةور(ي19ي)ٌَ لََسايٌَ ٌْ َذريَو ْومُةييَهَٰ ٌنِفييٌَ َذر(ي20)رلدِّ ْومُةييَهَٰ يٌَ

ييرْلَغْصكِفي ستُةميرلَّذِف ور(ي21)تُةَ ذِّ ُةونَيي ِفلِفيي ُة ٌنَييرْلمُة ُة وريرلَّذِف يَوأَْزَورَحمُةمْييَظلَمُة

ونَييَ اسُةوريَوَما ْع ُةدُة ن(ي22ي)ٌَ ونِفييمِف ِفييدُة
مْيي َّ وهُة َ رطِفييإِفلَىَٰييَ اْهدُة يرْلَحلِفٌمِفييصِف

مْي(ي23) مُةميۖيَوقِفغُةوهُة ْ ئُةولُةونَييإِفسَّ مْييَما(ي24ي)مَّ ونَيياَلييلَ ُة يَ كْي(ي25ي)َتَساَص ُة

مُةي ْومَييهُة ٌَ ْ َتْ لِفمُةونَييرْل مُةمْييَوأَْقَ كَي(ي26ي)مُة ييَولَىَٰييَ ْعضُة َتَ اَءلُةونَييَ ْعضٍت يٌَ

مْييَقالُةور(ي27) ستُةمْييإِفسَّ ُة ٌنِفييَونِفييَتأْتُةوَسَساي ُة مِف ٌَ وسُةوريلَّمْييَ كييَقالُةور(28ي)رْل يَت ُة

سِفٌنَي ْؤمِف ميلََسايَ انَييَوَما(29ي)مُة ٌْ ُة نيَولَ ْلَطانٍتۖييمِّ ستُةمْييَ كْيي ُة ٌنَييَقْوًماي ُة يَطا ِف

َسايَ َلاَّي(ي30) ٌْ َسايَقْوكُةييَولَ ايۖيَ  ِّ مْي(ي31)لََذرئِفقُةونَييإِفسَّ َسا ُة ٌْ ايَ أَْ َو ايإِفسَّ سَّ ي ُة

ٌنَي مُةمْي(ي32ي)َ اوِف ْوَمئِفذٍتييَ إِفسَّ ْمَت ِف ُةونَييرْلَعَذربِفيي ًِفيٌَ ا(ي33ي)مُة لِفكَييإِفسَّ
َٰ
يَسْغَعكُةييَ َذ

ٌنَي مِف ْح ِف مُةمْي(ي34ي) ِفاْلمُة كَييإِفَذريَ اسُةوريإِفسَّ لَيياَلييلَمُةمْييقٌِف
ييإِفلََٰ ُةييإِفالَّ

ونَيي َّ ْ َتْ  ِف ُة يٌَ

قُةولُةونَي(35) ٌَ ايَو ويأَئِفسَّ ْحسُةونٍتييلِفَماوِف ٍتيي لِفَمتِفَسايلََتا ِف ُة يَحاءَييَ كْي(ي36ي)مَّ

اَيي ِفاْلَلاِّي نَييَوَصدَّ ْ َ لٌِف مْي(ي37ي)رْلمُة مِفييرْلَعَذربِفييلََذرئِفقُةويإِفسَّ ُة يَوَما(ي38)رأْلَلٌِف

ييتُةْحَزْونَي ستُةمْييَمايإِفالَّ ا اي.ي(39)يَتْعَملُةونَيي ُة .رلصَّ  



ي راٍتي رقً    ييييييييييييييييييييي 124  ِفًي كِّي ٌيٍت   أ وي اطمَةيرل َّ
 

يي-ي21 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :ي  مِف  

ييَتَ اَ كَي هِفييرلَّذِف دِف ٌَ ْلكُةيي ِف وَييرْلمُة كِّييَولَىَٰييَوهُة ءٍتيي ُة ًْ ٌ ٌةييَم ي(ي1ي)َقدِف يَيلَاَييرلَّذِف

ادَييرْلَمْويَي ٌَ مْييَورْلَل ْ لُةَو ُة ٌَ مْييلِف ٌُّ ُة وَييَوَمبًلۚييأَْلَ نُةييأَ ٌزُةييَوهُة (ي2ي)رْلَغغُةو ُةييرْلَعزِف

ي َ اًقاۖييَ َماَوريٍتييَ ْ مَييَيلَاَييرلَّذِف ايطِف نِفييَيْلاِفيي ًِفيَتَ  َٰييمَّ ْلَمَٰ نيرل َّ يٍتۖييمِف يَتَغاوُة

نيَتَ  َٰييَهكْييرْلَ َص َييَ اْ حِفمِفي و ٍتييمِف نِفييرْلَ َص َييرْ حِفمِفييثُةمَّي(ي3ي) ُةطُة ٌْ َت سَقلِفبْييَ  َّ يٌَ

كَي ٌْ ًئايرْلَ َص ُةييإِفلَ وَييَيا ِف ٌ ٌةييَوهُة ايَولََقدْي(4ي)َل ِف سَّ ٌَّ َماءَييَز ايرل َّ ٌَ ْس ي ِفَمَصا ِفٌحَييرلدُّ

وًمايَوَحَعْلَساَها حُة ٌنِفۖيي ُة اطِف ٌَ ٌ ِفييَوَذربَييلَمُةمْييَوأَْوَتْدَسايلِّلمَّ عِف ٌنَي(ي5ي)رل َّ يَولِفلَّذِف

ور مْييَ َغ ُة مِف مَۖييَوَذربُةيي ِفَ  ِّ ٌ ُةييَو ِفْئسَييَحَمسَّ َمايأُةْلقُةوريإِفَذر(ي6)رْلَمصِف وري ٌِف عُة يَ مِف

ًٌقايلََما ًَييَممِف زُةييَتَ ادُةي(7ي)َتغُةو ُةييَوهِف ٌَّ نَييَتَم ظِفۖييمِف ٌْ لََّمايرْلَغ ًَيي ُة َمايأُةْلقِف يَ ْوالٌةيي ٌِف

مْييأَلَمْييَيَزَستُةَمايَ أَلَمُةمْي أْتِف ُة ٌ ٌةييٌَ ٌ ٌةييَحاَءَسايَقدْييَ لَىَٰيييَقالُةور(8ي)َسذِف ْ َسايَسذِف يَ َ ذَّ

كَييَمايَوقُةْلَسا ُةييَسزَّ
ني َّ ءٍتييمِف ًْ ييأَستُةمْييإِفنْييَم يلَوْييَوَقالُةور(ي9ي)َ  ِفٌ ٍتييَضبَلكٍتيي ًِفيإِفالَّ

ا سَّ ايَمايَسْعقِفكُةييأَوْييَسْ َممُةيي ُة سَّ ٌ ِفييأَْصَلابِفيي ًِفي ُة عِف مْييَ اْوَتَ  ُةور(10ي)رل َّ ي ِفَذس ِفمِف

ْلًقا َْصَلابِفييَ  ُة ٌ ِفييألِّ عِف .رلملك.ي(11ي)رل َّ  

يي-ي22 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :ي  مِف  

َماءِفي والِفييَذريِفييَورل َّ ْومِفي(1ي)رْل ُة ُة ٌَ ودِفييَورْل دٍتي(2ي)رْلَمْووُة (ي3ي)َوَمْممُةودٍتييَوَماهِف

ودِفييأَْصَلابُةييقُةتِفكَي ا ِفي(4ي)رأْلُةْيدُة مْييإِفذْي(ي5ي)رْلَوقُةودِفييَذريِفييرلسَّ َمايهُة ٌْ ودٌةييَولَ يقُةعُة

مْي(ي6) ْغَعلُةونَييَمايَولَىَٰييَوهُة سِفٌنَييٌَ ْؤمِف وريَوَما(ي7ي)مُةمُةودٌةيي ِفاْلمُة ْسمُةمْييَسَقمُة يإِفالَّييمِف

سُةوريأَن ِفييٌُةْؤمِف ٌزِفيي ِفاهللَّ ٌدِفييرْلَعزِف ي(ي8ي)رْلَلمِف ْلكُةييلَلُةييرلَّذِف َماَوريِفييمُة ۚييرل َّ يَورأْلَْ ضِف

ُةي
كِّييَولَىَٰييَو َّ ءٍتيي ُة ًْ ٌدٌةييَم ٌنَييإِفنَّي(ي9ي)َممِف سِفٌنَييَ َتسُةوريرلَّذِف ْؤمِف َسايِفييرْلمُة ْؤمِف يَورْلمُة

تُةو ُةوريلَمْييثُةمَّي مَييَوَذربُةييَ لَمُةمْييٌَ ٌاِفييَوَذربُةييَولَمُةمْييَحَمسَّ ٌنَييإِفنَّي(ي10ي)رْلَل ِف يرلَّذِف
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لُةوري َمسُةور الِفَلايِفييَوَومِف ايٌةييلَمُةمْييرلصَّ ييَحسَّ نيَتْح ِف لِفكَييرأْلَْسَما ُةۚييَتْلتِفَمايمِف
َٰ
يَذ

ٌدٌةييَ  ِّكَييَ ْطشَييإِفنَّي(11ي)رْلَ  ِفٌ ُةييرْلَغْوزُةي لُةي(ي12)لََمدِف وَييإِفسَّ يٌُةْ دِف ُةييهُة

ٌدُةي ٌُةعِف وَي(ي13)َو ودُةييرْلَغغُةو ُةييَوهُة و(ي14)رْلَودُة اكٌةي(ي15)رْلَمحِفٌدُةييرْلَعْ شِفييذُة يَ عَّ

ٌدُةييلَِّما ٌثُةييأََتاكَييَهكْي(16ي)ٌُة ِف سُةودِفييَلدِف يَ كِفي(18ي)َوَثمُةودَيي ِفْ َوْونَي(ي17)رْلحُة

ٌنَي وريرلَّذِف ٌبٍتيي ًِفيَ َغ ُة ُةي(ي19ي)َتْ ذِف
نيَو َّ ميمِف لِفٌطٌةييَوَ رئِفمِف وَييَ كْي(ي20ي)مُّ يهُة

حِفٌدٌةييقُةْ  نٌةي ييلَْوحٍتيي ًِف(ي21ي)مَّ ْلغُةوظٍت (.رل  وال.ي)(22)مَّ  

يي-ي23 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :ي  مِف  

َماءِفي اِفييَورل َّ ا ِف اُةييَمايأَْدَ ركَييَوَما(ي1ي)َورلطَّ ا ِف ْحمُةي(2ي)رلطَّ اقِفبُةييرلسَّ (ي3ي)رلثَّ

كُّييإِفن ايَسْغسٍتيي ُة َمايلَّمَّ ٌْ سظُة ِفي(ي4)َلا ِفظٌةييَولَ ٌَ مَّييرإْلِفسَ انُةييَ ْل لِفاَييمِف لِفاَي(ي5ي)يُة ييُة

ن اءٍتييمِف الُةي(ي6ي)َدر ِفاٍتييمَّ ْي ُة نيٌَ نِفييمِف ٌْ ْلبِفييَ  َ رئِفبِفييرلصُّ لُةي(ي7ي)َورلتَّ يَولَىَٰييإِفسَّ

لِفي ْومَي(ي8ي)لََقادِف ٌةييَ ْحعِف َ رئِف ُةييتُةْ لَىيٌَ نيلَلُةييَ َما(ي9ي)رل َّ دٍتييمِف يَساصِف ٍتييَواَلييقُةوَّ

َماءِفي(10) ْحمِفييَذريِفييَورل َّ ي(11ي)رل َّ ْدرِفييَذريِفييَورأْلَْ ضِف لُةي(ي12)رلصَّ يلََقْوكٌةييإِفسَّ

وَييَوَما(ي13)َ ْصكٌةي مُةمْي(14ي) ِفاْلَمْزكِفييهُة ونَييإِفسَّ ٌدُة ًدريٌَ ِف ٌْ ٌدُةي(ي15)َ  ًدريَوأَ ِف ٌْ يَ 

كِفي(16) ٌنَييَ َممِّ ْلمُةمْييرْلَ ا ِف ِف ًدرييأَْممِف ٌْ َو ا ا.ي)(17) ُة (.رلطَّ  

لٌميي-ي24 لمنيرل َّ حٌمي  مي يرل َّ :يأووذي اهلليمنيرلمٌَّطانيرل َّ  

يي) َوةُة ي*يرْلَقا ِف َوةُة ي*يَمايرْلَقا ِف َوةُة ي*يَوَمايأَْدَ رَكيَمايرْلَقا ِف يرلسَّاسُة ٌَ ُةونُة ْوَمي ٌَ

ي يرْلَمْ ثُةوثِف ي*يَ اْلَغَ رشِف يرْلَمسغُةوشِف ْمنِف يرْلحِفَ اكُةيَ اْلعِف ايَمنيَثقُةلَْيي*يَوَت ُةونُة َ أَمَّ

ي ٌسُةلُة ةٍتي*يَمَورزِف ٌَ رضِف ٌَمةٍتي َّ يوِف ي*يَ مُةَوي ًِف ٌسُةلُة ايَمْنيَيغَّْييَمَورزِف *َوأَمَّ  

ي ةٌة ٌَ يَهاوِف لُة ُةمُّ ْلي*ييَ أ ٌَ ي*يَوَمايأَْدَ رَكيَمايهِف ةٌة ٌَ يَلامِف (ي1:11ي) و ديرلقا وةي(*يَسا ٌة  
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لٌميي-ي25 لمنيرل َّ حٌمي  مي يرل َّ ييييي:يأووذي اهلليمنيرلمٌَّطانيرل َّ  

ْلَزرلََما يزِف يرأْلَْ ضُة لَيِف ْلزِف يأَْثَقالََماي(ي1ي)إِفَذريزُة يرأْلَْ ضُة َوَقاكَيي(2)َوأَْيَ َحيِف

يَمايلََماي يأَْيَ اَ َهايي(ي3ي)رإْلِفسَ انُة ثُة يتُةَلدِّ ْوَمئِفذٍت َكيأَْوَلىيلََمايي(4)ٌَ يَ  َّ  ِفأَنَّ

ٌُةَ ْوريأَْوَمالَمُةْميي(5) يأَْمَتاًتايلِّ يرلسَّاسُة ْصدُة ُة ٌَ ي ْوَمئِفذٍت ْثَقاكَيي(ي6)ٌَ ْعَمكْيمِف ٌَ َ َمني

َ هُةي ٌَ ً ري ٌْ دٍتيَي َ هُةي(ي7)َذ َّ ٌَ ري دٍتيَمّ ً ْثَقاكَيَذ َّ ْعَمكْيمِف ٌَ ي.(8)َوَمني  

د21يأوي11() و ديرلزلزلة) ي.(يم َّ  

 

 

لٌميي-ي26 لمنيرل َّ حٌمي  مي يرل َّ ي:أووذي اهلليمنيرلمٌَّطانيرل َّ  

ي كِف يرلغٌِف َكي ِفأَْصَلابِف َفيَ َعكَيَ  ُّ ٌْ ي*يأَلَْميَتَ  يَ  كٍت يَتْضلٌِف ْمي ًِف َدهُة ٌْ ْحَعكْيَ  ٌَ أَلَْمي

ً ريأََ ا ِفٌكَي*ي ٌْ َميَط مِف ٌْ ي*يَوأَْ َ كَيَولَ ٌكٍت حِّ ْني ِف ْمي ِفلِفَحاَ دٍتيمِّ ٌمِف َ َحَعلَمُةْمي*يَتْ مِف

أْ ُةوكٍتي يمَّ ريٍتي23) و ديرلغٌكي.يَ َعْصفٍت (م َّ  

يي-ي27 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

وَني َمايرلَ ا ِف ُة ٌُّ ٌَ يأَ وَني1قُةكيْ يَمايَتْع ُةدُة وَني2يآَليأَْو ُةدُة يَوآَليأَْستُةْميَوا ِفدُة  

ي يَمايَو ِفْدتُةْمي3َم يأَْو ُةدُة ي4يَوآَليأََسايَوا ِفدٌة وَنيَم يأَْو ُةدُة ْمي5يَوآَليأَْستُةْميَوا ِفدُة يلَ ُة

ي ٌنِف يدِف ًَ ْميَولِف ٌَس ُة ريٍتي3)رل ا  ون.ي6دِف (يم َّ  
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يي-ي28 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ي َوي ُةيأََلدٌة يي(1)قُةكْيهُة َمدٌة لِفْديي(2) ُةيرلصَّ ٌَ ٌُةولَْديي(3)لَْمي ْنيي(4)َولَْمي ٌَ ُة َولَْمي

ي غُةًؤريأََلدٌة ي ُة ريٍتي3()رإليبلص.ي)(5)لَلُة (يم َّ  

يي-ي29 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييي:ي  مِف

ي يرْلَغلَاِف ي ِفَ بِّ وذُة يَمايَيلََايي(1)قُةكْيأَوُة ْنيَم ِّ يإِفَذريي(2)مِف اٍت يَ ا ِف ْنيَم ِّ َومِف

يي(3)َوَقَبي َقدِف يرْلعُة ي ًِف غَّاَثايِف يرلسَّ ْنيَم ِّ يإِفَذريَلَ َديي(4)َومِف دٍت يَلا ِف ْنيَم ِّ َومِف

ريٍتي3() و ديرلغلا)ي.ي(5) .(يم َّ  

يي-ي30 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ي يرلسَّاسِف ي ِفَ بِّ وذُة يي(1)قُةكْيأَوُة يرلسَّاسِف يي(2)َملِفكِف يي(3)إِفلَلِفيرلسَّاسِف ْنيَم ِّ مِف

ي يرلَيسَّاسِف يي(4)رلَوْ َورسِف يرلسَّاسِف و ِف دُة يصُة ي ًِف سُة ٌُةَوْ وِف يي َنيي(5)رلذِف مِف

ةِفيَورلسَّاسِفي ريٍتي3() و ديرلسَّاس.ي)(6)رلحِفسَّ .(يم َّ  

 

 َِ ل ِّٔ ٍِ حُ :ىػخُء ارطخ  
يَماييلاَي•ي يمْنيم ِّ امايِف ي ِفيرلتَّ ي  لمايِف ريٍتي3)ي.أووذُة (يم َّ  

 
ا•ي ي ِفيرلتَّ ي  لمايِف ةٍتيمأووذُة يالمَّ ةٍتيومْني كِّيوٌنٍت يوهامَّ .دِفيمْني كِّيمٌطانٍت  

ريٍتي3) (يم َّ  

ي اهللِفي•ي ًُّيأووذُة يرلعل يو ادهِفيومْنيم ِّ يمَني ض لِفيووقا لِفيوم ِّ يرلعظٌمِف
ي كِّيمعلْنيوحسودهِفيإ لٌَسي يومْنيم ِّ يورلحنِّ يرإلسسِف يمٌاطٌنِف يومْنيم ِّ

ي يَمايٌظم ُة يومْنيم ِّ ي السَّما ِف يوٌ منُة ي اللٌَّكِف يَمايٌظم ُة وم ْ يومْنيم ِّ
يَماي يومْنيم ِّ ماءِف يَمايٌسزكُةيمَنيرل َّ يومْنيم ِّ ي اللٌَّكِف يوٌ منُة  السَّما ِف
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ي ٌَما .ٌع الُة  
ي اهللِفي•ي ًِّيأووذُة يَمايرلعل يومْنيم ِّ يرأل ضِف يماذ أَي ًِف يمَنيم ِّ يرلعظٌمِف

ياَليأطٌاُةي ييم ِّ ي كِّيذِف يمسَمايومْنيم ِّ ،يي-يٌطٌاُةيي–يٌي الُة هُةيتطٌاُة م َّ
ي كِّيد  ةٍتي ييومْنيم ِّ يرأليطا ِف يوم ِّ يرألم ر ِف ي ساصٌتَما،يومْنيم ِّ  ُةي يذٌة
ي يرألم رضِف .وم ِّ  

ي اهللِفي•ي ًِّيأووذُة ايرلعل يممَّ يريرلعظٌمِف َساي تعاَذيمسلُة ٌُّ يووٌَ ىيس  دٌة ملمَّ
ييو َّىيإوموَ ىيو .ولٌمْميصبلدُةي ِفيتعالَىيو بلملُةي  رهٌَميرلذِف  

 
ي اهللِفي•ي ًِّيأووذُة ي كِّيرلعل يومْني طشِف يم ٌدٍت ي كِّيمٌطانٍت يمْنيم ِّ يرلعظٌمِف

يوسٌدٍتي ا ٍت .ح َّ  
ي اهللِفي•ي ًِّيأووذُة يرلعل ييادمِف يومْنيم ِّ يوالمسٍت ي كِّيال سٍت يمْنيم ِّ يرلعظٌمِف

يورللا سِفي ل ِف .رل ِّ  
ي اهللِفي•ي ًِّيأووذُة يوحسودهْميوأوورسممْيرلعل ٌاطٌنِف يرلمَّ يمْنيسز ايِف .يرلعظٌمِف  
ي اهللِفي•ي ًِّيأووذُة يرللا دٌَنيومْنيرلعل يرللاقدٌَنيومْنيم ِّ يمْنيم ِّ يرلعظٌمِف

يرلسَّاظ ٌَنيومنْي يرلعائسٌَنيومْنيم ِّ ييم ِّيم ِّ يرلعامقٌَنيومنيْم ِّ
ٌاطٌنَي ال ٌَنيورلمَّ .رل َّ  

 . ِٕ ٤َّ٘طخ َٖ حُ ٓ ِْ ِٚ حُوي٣ ِْ ِٝٓطخٗ ِٚ ح٣ٌَُ ِْ ٝرٞؿٜ ًُ رخهللِ حُؼظ٤ أػٞ

 ِْ ؿ٤ ََّ .حُ  

 . ِٚ ِٙ ٝٗلو ِٔٛ ْٖ ٓ ِْ ؿ٤ ََّ ِٕ حُ ٤َّ٘طخ َٖ حُ ٓ ِْ ٤َِّٔٔغ حُؼ٤ِ ًُ رخهللِ حُ أػٞ

 ِٚ حصٍ 3).ٝٗلؼ ََّ ٓ ).  

ًَ رَي ُٓ٘ٚ ػزيَى ٝٗز٤َي . خ حٓظؼخ َٓ  َِّ ٗ ْٖ ًَ رَي ٓ َْ ا٢ِّٗ أػٞ حَُِّٜ

خ ٓؤَُي ُٓ٘ٚ ػزيَى  َٓ  َِ ْٖ ه٤ َْ ٝأٓؤَُي ٓ َِّٓٝ ِٚ ٍي ٠َِّٛ هللاُ ػ٤ِ َّٔ ٓل

ُٕ ٝػ٤َِي حُزَلُؽ  َْ ٝأَٗض حُٔٔظؼخ َِّٓٝ ِٚ ٍي ٠َِّٛ هللاُ ػ٤ِ َّٔ ٝٗز٤ُّي ٓل

 ِْ سَ اَلَّ رخهللِ حُؼ٢ِِّ حُؼظ٤ َّٞ ٍَ ََٝل ه .ََٝل كٞ  

. َِ ٍِ ١ٝٞحٍِم ح٤َُِّ خ َـّ ٍِ ٤ًِٝي حُل َِّ حألَٗح ٗ ْٖ ًَ رَي ٓ َْ ا٢ِّٗ أػٞ حَُِّٜ

 ُٖ ٍَ ٣َخ ٍكٔ ٍِ اَلَّ ١خٍهًخ ٣طَُم رو٤ خ .ٝحَُّٜ٘  
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ياَلي. ا ًِف يأسَييرلمَّ يرل أَسيوأمفِف يرلسَّاسيأذهبِف ي ِفيرللَّمَمي بَّ مغ َءيي  مِف

ي قًما يمغائَكيمغاًءياَليٌغاد ُة .إالَّ  

ي ِفي•ي ريٍتي3)  مِف يوألاذ ُةيي(م َّ يَمايأحدُة دِفي ِفيوقد تلِفيمْنيم ِّ ي عزَّ يأووذُة

ريٍتي7) .(م َّ  

ي•ي يلا دٍت يأْويوٌنِف ي كِّيسغسٍت يٌؤذٌَكيمْنيم ِّ ي ِفيأ قٌَكيمْني كِّيمًءٍت   مِف

ي ي ال ٍت يأْوي ل ِف يواماٍت . ُةيٌمغٌكَيأْويمسِّ  

يٌؤذٌَكي•ي ي ِفيأ قٌَكيمْني كِّيدرءٍت يٌؤذٌكَيو  مِف ييومْني كِّي بلءٍت مْني كِّيم ِّ

يٌمقٌَكي يأوْيوومقاءٍت يلاقدٍت يأووٌنِف يلا دٍتييمْني كِّيسغسٍت مْني كِّييووٌنِف

ي ائدٍتي يأْوي ٌدِف ي ال ٍت يأْوي ل ِف .ي ُةيٌمغٌكَيسغسٍت  

ي•ي يرلعقدِف ي ًِف غَّاثايِف يرلسَّ يإَذريلقَديو  مُةي ِفيأ قٌَكيمْنيم ِّ يلاقدٍت مْنيم ِّ

يإَذريل دَيو يلا دٍت يإَذري ل َييومْنيم ِّ ي ال ٍت يإَذرييومْنيم ِّ يساظ ٍت مْنيم ِّ

يإَذريم  َييوسظ َي يما  ٍت يإَذرير تق َّيمْنيم ِّ يمسٍّ .يومْنيم ِّ  

يٌمغٌَكيو ُةيٌمغٌَكي•ي
ي ِفيأ قٌَكيو ُةيٌ واَكيو ُة و ُةيٌمغٌَكي  مِف

يو ُةيٌحٌ َكيو ُةيٌح  َكيو ُةيٌعٌذَكيو ُةيٌعصمَكيو ُةيٌ  ٌكَيو ُةي

يومْنيٌلغظكَي يورلسَّما ِف يرللٌَّكِف يومْنيطور اِف ا ِف يرلغحَّ يو ٌدِف يرألم ر ِف يمْنيم ِّ

يورلحانِفي يمْنيرإلسسِف ا ِف يومْنيرلغحَّ يرأل لا ِف .م ِّ  

يرألم ِفي•ي يومتايِف د ِف يرلصَّ ي ِفيأ قٌَكيمْنيو اوسِف ييو  مِف مْنيرألم رضِف

ي يوورألوهامِف يومْنيرأل قامِف ٌطانِف يرلمَّ يومْنيومْنيسز ايِف مْنيرل ور ٌسِف

يرأللبلمِفي .مزوحايِف  

َّٔٔخِء .  ِٝ ََٝل ك٢ِ حُ ِٚ ٢ٌٗء ك٢ِ حألٍ َُّ َٓغ حٓٔ ١ٌِ ََل ٠٣ ِْ هللاِ حُ رٔ

 ُْ ٤َُّٔٔغ حُؼ٤ِ َٞ حُ حصٍ 3).ٝٛ ََّ ٓ )  

 . ِْ ِٖ حَُك٤ كٔ ََّ ِْ هللاِ حُ حصٍ 3).رٔ ََّ ٓ ).  

ِْ هللاِ . حصٍ 3).رٔ ََّ ٓ ).  
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َخ. ِٕ ٍرِّ٘ ِْ هللاِ طَرشُ أٍَٟ٘خ ر٣َِن رؼ٠َ٘خ ٣٘ل٠َ ٓو٤َٔ٘خ ربً .رٔ  

ِْ ِٓطخٗيَ .  ٍِ ٝؿِٜي ٝػظ٤ ٢ ُـَل ـِ خ ٣٘ز َٔ .٣خ ٍدِّ َُي حُلُٔي ً  

َْ ٝػ٠َِ  خ ٤ََِّٛض ػ٠َِ ارَح٤ٛ َٔ ٍي ً َّٔ ٍِ ٓل ٍي ٝػ٠َِ آ َّٔ َِّ ػ٠َِ ٓل ٛ َْ حَُِّٜ

خ  َٔ ي ً َّٔ ٍِ ٓل ٍي ٝػ٠َِ آ َّٔ َْ اََّٗي ك٤ٌٔي ٓـ٤ٌي ٝرخٍْى ػ٠َِ ٓل ٍِ ارَح٤ٛ آ

َٖ اََّٗي ك٤ٌٔي ٓـ٤يٌ  َْ ك٢ِ حُؼخ٤ُٔ ٍِ ارَح٤ٛ َْ ٝػ٠َِ آ .رخًٍَض ػ٠َِ ارَح٤ٛ  

١ٌِ ََل اَُٚ اَلَّ أَٗض حألكُي . َْ ا٢ِّٗ أٓؤَُي رؤ٢ِّٗ أُٜٗي أََّٗي أَٗض هللاُ حُ حَُِّٜ

 ََ ْٕ طزط ْٖ ُُٚ ًلًئح أكٌي أ ٌ٣ ْْ ْْ ٣ُْٞي ُٝ ْْ ٣ِْي ُٝ ُ ١ٌِ ُٔي حُ َّٜ ي ل َيحُ  

يإَذري ل َي يولاقدٍتي-ي ال ٍت يولا دٍت  لَ يرللا دٌَنيمْنييو لَ يمستقمٍت

حاكِفي يمَنيرلسِّ اءِفييورل ِّ ييو لَ يرللاقدريِف يمأ وكٍتيو لَ يرألقا بِف ي ل ٍت

يومسغوثٍتييوومم وبٍتي يمعقودٍت ييو ل ٍت ي ًِف يدُةسَّ عامِفي ل ٍت
يوقَديويرلطَّ  ل ٍت

و ِفي يورلصُّ بل مِف
يورلطَّ موزِف يورل ُّ يي ل ٍتييو األ ماءِف يمْنيرلمبل سِف وقَدي األث ِف

ماءِفييوورلمع ِفي يمَنيرلسَّحا ةِفيمْنيرلدِّ يمعقودٍت ييو ل ٍت ا ِف َاي السَّ ْل ِف
يأُة  ل ٍت

يرلمورءِفي ي ًِف يورلمقا  ِفييووذُة َّ يرلق و ِف ي ًِف يمد ونٍت يتلَيييو ل ٍت  ل ٍت

ي يتلَييورلصيو ِف يمد ونٍت يرلمسازكِفيأ ل ٍت ييووتابِف ًَي ل ٍت مِف ي ُة ي ال لا ِف

يورألسما ِفي يورأللحا ِفييوورآل ا ِف يد َنيتلَييرألمحا ِف ييو ل ٍت يمد ونٍت  ل ٍت

يورلودٌانِفي يرل ٌوكِف يمحاكِف يوأ حلَماييو ًِف ٌو ِف يأحسلةِفيرلطُّ ي  َطي ًِف  ل ٍت

ي  َطي اللحا دِفيوو ًَي ل ٍت يرل لا ِفي م يقارِف ييوي ًِف يوقَديتلَييأضورءِف  ل ٍت

يو ي هِفييورلسحومِفي يرلمَّم ِف كِف يأوَّ يوقَدي ًِف ييو ل ٍت ٌَّومِف يرل كِف يأوَّ يوقَدي ًِف  ل ٍت

يرلم لمٌَنيرللَّمَميأ طكْي لً رييوو ي هِفي كِف ضبلَّ يورلسَّصاَ  يوُة يرلٌمودِف  ل ٍت

ي ٌَنيرلم أدِفيوزوحَماي يووقَديللتَّغ ٌاِف وحٌنِف ي ٌَنيرلزَّ يرلتَّغ ٌاِف  ل ِف

يورألح ادِفي وحةِفيلزوحَمايو القلوبِف ي  رهٌةِفيرلزَّ ي  رهٌةِفييو ل ِف  ل ِف

يلزوحتلِفي والِف وحةِفيمْنيزوحَماورلزَّ يرلزَّ يسغو ِف ييو ل ِف والِف يرلزَّ يسغو ِف  ل ِف

.مْنيزوحتلِفي  

يلملَما. وحةِفيوودمِف يرلزَّ ي عقمِف وحٌنِف ي ٌَنيرلزَّ يرللَّمَميأ طكْي لَ يرلتَّغ ٌاِف
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وحةِفيلزوحَمايو يرلزَّ وحةِفيولَىيزوحَمايولعصٌانِف ديرلزَّ يوقَديلتم ُّ  ل ٍت

وحةِفيلزوحَماي يرلزَّ يوسَديوولعقواِف والِف يرلزَّ يصد ِف يضٌاِف َبي ًِف يت  َّ  ل ٍت

ي ٌَنيرلميطو ةِفيوياط َمايو ؤٌةِفيزوحتلِفي يرلتَّغ ٌاِف يو ل ِف يرلتَّغ ٌاِف  ل ِف

يو  ائمْمي يوأمماتمْميو ٌَنيرأل ساءِف ي ٌَنيرأل ساءِف يرلتَّغ ٌاِف يو ل ِف  ل ِف

يوإيورسلِفي حكِف ي ٌَنيرل َّ يوأيورتلِفيورلتَّغ ٌاِف حكِف ي ٌَنيرل َّ يرلتَّغ ٌاِف ي ل ِف

ي ٌَنيرلم أدِفيوأيورسَماو يرلتَّغ ٌاِف ي ٌَنيرلم أدِفييو ل ِف يرلتَّغ ٌاِف  ل ِف

يوأقا  لِفييووأيورتَما حكِف ي ٌَنيرل َّ يرلتَّغ ٌاِف ي ٌَنييو ل ِف يرلتَّغ ٌاِف  ل ِف

ي ٌَنيرأل  دِفييورلم أدِفيوأقا  َما يورلعدرودِفيورل غضاءِف يرللقدِف يلز رِف  ل ٍت

.رلورلددِفي  

يورلعمكِفي. يرلعلمِف ي ًِف ييورللَّمَميأ طكْي لَ يرلغمكِف علٌمِف يرلتَّ ي ًِف  لَ يرلغمكِف

يرألوماكِفيوورلوظٌغةِفي ي ًِف يرلتَّو ٌاِف ييو لَ يودمِف ي ًِف  لَ ودميرلتَّو ٌاِف

.رلمحتممِفي  

يرأل درنِفي. يم ضِف َبي ًِف ييورللَّمَميأ طكْي لً ريت  َّ ي قمِف َبي ًِف  لً ريت  َّ

يورإلل اسِفييورألح امِفي يتل ُّديرلعقوكِف َبي ًِف ييو لً ريت  َّ يودمِف  ل ِف

ورالِفي يرلزَّ ي ًِف ابِفييورلتَّو ٌاِف يورليطَّ يرألزورالِف يص فِف ييو ل ِف سونِف يرلحُّ  ل ِف

يرلعقوكِفي يورلعلكِفييو ل ِفيوريتبلكِف يورلعاهايِف ييويرألدورءِف يرألم رضِف  ل ِف

يرلمسامِفييوورأل قامِفي ي ًِف يرلمغزوايِف ييو ل ِف ي ِفىيرللٌَّالًِف يرلمزوحايِف  ل ِف

َسايورلغورلَشيورآلثامِفييوأ طكْيرللَّمميورأللبلمِفي يرلزِّ  لً رييو لً ريٌل ِّبُة

لااُةي يرللُّورَطيورل ِّ ييوٌل ِّبُة يرأليبلاِفي ًِف لً ريٌل ِّبُة يو وءِف .يرلسِّغااِف  

ًيورلمَّموريِفي•ي يرلمعاصِف وريإلَىيلبِّ  لً رييورللَّمَميأ طكْي لً ريٌدوُة

ي وريإلَىيلبِّ ريِفيرٌدوُة يرلمَو يورلملذَّ يوتِّ ارِف مايِف ييرلمل َّ يرلعماِف  ل ِف

يرلل رمِفي يورللبِّ يوورلغ رمِف يرلل رمِف غاءِفييولبِّ يمَنيرلمِّ ٌَّأسِف يرل ييو ل ِف  ل ِف

.رلتَّعا ةِفيورلمقاءِفي  

يرللَّمَميأسزكْي لمًةيمْنيوسدَكيي. ي َمايرل بلءَيهدِف يي َمايرلقلوَبيوت  مُة
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غاَءيو .ي َمايرألدورءَيتمغًِفوتُةسزكُةيمعَمايرلمِّ  

يرللَّممي. يومْنيروصمممْي-ييروصمماي–يوصملُةيير–يروصمنِف ٌطانِف يمْنيرلمَّ

يورلحَّ نِفي يرإلسسِف يمٌاطٌنِف يوم  ِف . ٌدِف  

يرللَّمَمي. يومْنيروصمممْي-ييروصمَماي–يوصملُةيير–روصمنِف ٌطانِف يمَنيرلمَّ

يورلح نِفي يرإلسسِف يوسظ دِفيمٌاطٌنِف .وٌنِف  

يرللَّممَي. يومْنيروصمممْي-ييروصمَماي–يروصملُةي–يروصمنِف ٌطانِف يمَنيرلمَّ

يورلح نِفي يمٌاطٌَنيرإلسسِف يول دِف . ل ِف  

يأْنيٌمغٌَكي. يرلعظٌمِف يرلع شِف ي7)أ أكُةي ُةيرلعظٌَمي بِّ ريٍت .(يم َّ  

يرللَّمَميرم ْحي. .صد همْي-ييصد َهاي–يصد هُةيي–صد ِف  

يهدِفيررللَّمَمي. .قل ممْي-ييقل َماي–يقل لُةي–يييقلبِف  

ْ ي. يرللَّمَميٌ ِّ .أم همْي-ييأم َهاي–يأم هُةييي–أم ِف  

غاءَيررللَّمَمي .  ْميرل بلَءيوأتْميرلمِّ  

يرللَّمَمي. يمْني كِّيرحعلممْي-ييرحعلَماي–يحعللُةير–يرحعلنِف يلصٌنٍت يلصنٍت ي ًِف

يٌا ي  لمتَكيٌاي لمنُة ي حٌمٍت يومٌطانٍت يول دٍت يوسظ دٍتيو ل ٍت . لٌمُةييوٌنٍت  

خ هِنَ . َٓ  َِّ ٗ ْٖ خِص ٓ َّٓ ًُ رٌِٔخِص هللاِ حُظَّخ حصٍ 3).أػٞ ََّ ٓ  ).  

 َٞ َّٔٔخِء ٝٛ ِٝ ََٝل ك٢ِ حُ ِٚ ٢ٌٗء ك٢ِ حألٍ َُّ َٓغ حٓٔ ١ٌِ ََل ٠٣ ِْ هللاِ حُ رٔ

 ُْ ٤َُّٔٔغ حُؼ٤ِ حصٍ 3).حُ ََّ ٓ ).  

 َُ َْ ح٤ًُٞ حصٍ 7).كٔز٢َ هللاُ ٝٗؼ ََّ ٓ ).  

 ٍْ ِٕ حُؼظ٤ َٞ ٍدُّ حُؼَ ًَُِّض ٝٛ ِٚ طٞ َٞ ػ٤ِ .        كٔز٢َ هللاُ ََل اَُٚ اَلَّ ٛ

حص7) ََّ ٓ )  

 ٍِ خ ٤ََِّٛض ػ٠َِ آ َٔ ً ِٚ ٣خط ٍِّ ًٝ ِٚ ٍي ٝػ٠َِ أُٝحؿ َّٔ َِّ ػ٠َِ ٓل ٛ َْ حَُِّٜ

 ٍِ خ رخًٍَض ػ٠َِ آ َٔ ً ِٚ ِٚ ٣ًٍَّٝخط ٍي ٝػ٠َِ أُٝحؿ َّٔ َْ ٝرخٍْى ػ٠َِ ٓل حرَح٤ٛ

 ٌّ َٕ َٝٓل خ ٣ٜلٞ َّٔ ِس ػ َِّ َٕ ٍرَِّي ٍدِّ حُؼ َْ اََّٗي ك٤ٌٔي ٓـ٤ٌي ٓزلخ حرَح٤ٛ

 َٖ َٖ ٝحُلُٔي هللِ ٍدِّ حُؼخ٤ُٔ .ػ٠َِ ح٤َُِٓٔ  
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:كَخثيسٌ   
َُ حُٜٔخُد رَِ٘د ٝٛلظ٢ْ حٌُخٗلشُ ٝحَُّ٘خٓلشُ ٢ًْ  ه٤ِش ٣ئٓ َُّ رؼَي حُ

 َُ ََ رطُ٘ٚ، ٣ٝئٓ ٍّ ا٠َُ إٔ ططٜ ٞ٣ ََّ ُٕ ًَُي ً ٌٞ٣ٝ ِٚ خ ك٢ِ رط٘ َٓ ٣ٔظلََؽ 

 ََّ سً ً ََّ َّْ 15رخُلـخِٓش ٓ ٍّ ػ خ رؼَي ٣ٞ ًٓ ٞ٣ َّْ ٍّ ػ ٞ٣ ََّ ه٤شُ ً ٌَّي ُٕ حُ خ، ٝطٌٞ ًٓ ٞ٣ 

ح كَٔذ كخُِش حُٜٔخِد، ًٌَُٝي رَٗخُٓؾ  ٌَ سً ك٢ِ حألٓزِٞع ٌٝٛ ََّ ٓ

٣ِض ٝرَٗخُٓؾ َِٗد حُٔخِء حَُٔه٢ِ  َِّ ِٕ رخُ ٛخ ٍِ ًٌُِٝي رَٗخُٓؾ حَلىِّ حَلؿظٔخ

خ ًٓ ٞ٣ َٖ لخِء رؤٍرؼ٤ ِّ٘ ِٚ أرًيح اَلَّ رؼَي حُ ٍّ ََل ٣ظٞهَُّق ػ٤ِ ٞ٣ ََّ ً.  

 

:رَٗخُٓؾ َِٗد حُٔخِء حَُٔه٢ِ*.   
َٛخ حُٜٔخُد ػ٠َِ  ْٝ ٣وَأ ه٤شَ أ َُّ حه٢ِ ػ٠َِ حُٜٔخِد حُ ََّ خ ٣وَأُ حُ َّٔ ُ

ََّ طَِي  ْٕ ٣ؼ٤َي ً ُٖ أ ، ٝحألكٔ ٍٕ ِٚ ٠٣ُغ أٓخُٓٚ ٓخًء ٣َُٝض ٣ُظٞ ٗلٔ

ْٞ حٓظطخَع ك٤ِوَْأ ػ٠َِ حُٔخِء  ُ َّْ ٣ِض ػ َِّ ه٤ِش ػ٠َِ حُٔخِء ٝحُ َُّ حُ

ِٚ ٍٓٞسُ حُزوَِس ًخِٓشً ٍٝٓٞسُ ١َٚ ًخِٓشً  ٣ِض ٝحُٜٔخِد ٗلٔ َِّ ٝحُ

حه٢ِ،  ََّ َُ ػ٠َِ حُ ْْ ٣٘نَّ حألٓ ُ ْٕ ح ا ٌَ ِْ ٍٝٓٞسُ حُُِٔي، ٛ ٍٝٓٞسُ ٣

ْٕ ًخِٗض حُلخُشُ ٓظويِّٓشً  ْٖ ا َّٔخروِش، ٌُ ه٤ِش حُ َُّ َٜخ ٣ٌظل٢ِ رخُ ، ك٤٘ ٝاَلَّ

٣ِن  َِّ ْٖ ًَُي حُٔخِء ػ٠َِ حُ َّْ ٣َُ٘د حُٜٔخُد ٓ خ أٟل٘خُٙ، ػ َٓ ك٤ِوَْأ 

ْٕ ٣ـؼُِٚ ٓخءُٙ  ِٖ أ ْٖ حُٔٔظلٔ ٓٝ َّ ْٕ ٣٘خ ََ أ َِّ َٛلٍس ٝهز ٝرؼَي ً

٢ ِٓ .ح٤ُٞ  

 .*  ِٕ ٣ظٞ َِّ ٍٕ ر٣ِِض حُ ٛخ :رَٗخُٓؾ حىِّ  
ُٖ حُٜٔخُد  َِأَ ػ٠َِ حُٔخِء ٓخروًخ ٣ٝيٛ ِٕ ٓخ هُ ٣ظٞ َِّ ٣ُوَأُ ػ٠َِ ٣ُِض حُ

 ََّ ًزِش ًٝ َُّ ِس ٝحُ ََّ َٖ حُٔ شً ٍأُٓٚ ٝكُٔٚ ٝر٤ َّٛ ِٚ ٝهخ ََ ؿٔٔ ِٚ ًخٓ ر

ح  ٌَ ٛٝ ِّ ََ حَُّ٘ٞ ٍِ رخُٔخِء حَُٔه٢ِ ٝهز ح رؼَي حَلؿظٔخ ٌَ ٛٝ ،ِٚ ٌِ ؿٔٔ ٓ٘خك

٢ ِٓ .اُِح  

:طؤ٤ًُي حُؼَلؽِ *.   
َِ َٓغ ٓظخرؼِش  ٍّ رؼَي َٛلِس حُلـ ٞ٣ ََّ ٣ُٔٔغ حُٜٔخُد ٍٓٞسَ حُزوَِس ً

 ُُٚ َٖ ْٕ أٌٓ خػخِص ا َّٔ َّٔ ْٖ ٣َ١ِن حُ َٜخ ػ ِٚ ٣ٝٔٔؼ حُوخٍِة ك٢ِ هَحءط
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 ٍِ َِ هللاِ حُـزَّخ َٞص كظ٠َّ طظٜيََّع حألٓٔخُع رًٌ َّٜ ًَُي ٣َٝكُغ حُ

َٖ حُٔخِء حَُٔه٢ِ  ٤خٍص ًز٤ٍَس ٓ ِّٔ ٓزلخُٗٚ ٝطؼخ٠َُ، َٓغ َِٗد ً

ِٚ ك٢ِ  ٍِ أٛخرؼ ْٕ ٣ٔظو٢ِ، ًَُٝي ربىهخ ٍُ أ َّٔخرِن ًًَُٙ، ٣ٝلخٝ حُ

ح ٗخكٌغ ؿّيًح ؿّيًح،  ٌَ ٛٝ ،ِٚ َِ "كٔ ز َّٜ ََ َٓغ حُ َّٕ حَُّٜ٘ ْْ ٛيحَى هللاُ أ ٝحػِ

ح ًَ ٔ٣ َِ َّٕ َٓغ حُؼٔ َّٕ حُلََؽ َٓغ حٌَُِد ٝأ ح "ٝأ ٌَ ، ٝحكلْع ٢ِّ٘ٓ ٛ

خ ًٛزَض  َٔ ٌَِّٛذ ٝحؿؼُِٚ َٜٗذ ػ٤٘٤َي أ٣٘ َْ حًظزُٚ رٔخِء حُ حُلي٣َغ ر

ُّ أكُٔي  َِّ٘ش حإلٓخ ُّٔ َِ حُ ِّ أٛ خ ُل٤خطَي، كزؤٓخ٤ٗي١ إلٓخ ـً ٝحؿؼُٚ ٜٓ٘

 ٍَ ََ ٢ٍَٟ هللاُ ػُ٘ٚ هخ ُٖ ك٘ز ٍَ : ر َّ ٢ٍَٟ هللاُ ػُ٘ٚ هخ ِٖ ػزَّخ ْٖ حر : ػ

 ٍَ َْ كوخ َِّٓٝ ِٚ ٍَ هللاِ ٠َِّٛ هللاُ ػ٤ِ :ًُ٘ض ٍى٣َق ٍٓٞ  

" َّٖ َي ًِٔخٍص ٣٘لؼَي هللاُ رٜ ُْ أََل أػِِّٔ ْٝ ٣َخ ُؿ٤َِْ ُّ أ : ، كوِضُ "٣َخ ؿَل

 ٍَ ِٚ : "ر٠َِ، كوخ ْف ا٤ُ ََّ حكلِع هللاَ ٣للظَي حكلِع هللاَ طـيُٙ أٓخَٓي، طؼ

ح حٓظؼَ٘ض  ًَ ٍِ هللاَ ٝا ح ٓؤَُض كخٓؤ ًَ ا َٝ ِس،  يَّ ِّ٘ هخِء ٣ؼَكَي ك٢ِ حُ ََّ ك٢ِ حُ

 ْْ َّٕ حُوَِن ًَِّٜ ْٞ أ ٌٖ كِ َٞ ًخث خ ٛ َٔ ُْ ر ْٖ رخهللِ، هْي ؿقَّ حُوِ كخٓظؼ

ٝح  ٍُ ْْ ٣وي ْْ ٣ٌظزُٚ هللاُ ػ٤َِي ُ ْٕ ٣٘لؼَٞى ر٢ٍ٘ء ُ ؿ٤ًٔؼخ أٍحُىٝح أ

 ،ِٚ ح، ػ٤ِ ًَ ح ًؼ٤ ًَ خ طٌَُٙ ه٤ َٓ َِ ػ٠َِ  ز َّٜ َّٕ ك٢ِ حُ ْْ أ ٝحػِ

َّٕ َٓغ  َّٕ حُلََؽ َٓغ حٌَُِد ٝأ َِ ٝأ ز َّٜ ََ َٓغ حُ َّٕ حَُّٜ٘ ٝأ

ح ًَ ٔ٣ َِ  ٍٝٝحٙ، 308 ٛللش ػيى 2800ٍٝحٙ أكٔي ك٢ ٓٔ٘يٙ كي٣غ ٍهْ . حُؼٔ

١ٌٓ ر٤ٜـش أهَٟ .حُظََّ  

خ ؿؼِظُٚ  َٓ ٝ ِّ ُٖ ُِٔوخ َٜخ أر٤ ِّ أكَٔي ألَّٗ خ حهظََٗخ ٍٝح٣شَ حإلٓخ َٔ ٝاَّٗ

ُٞ حٓٔيَ  خ طلل َٔ ِٞ ًَُي َٓحىَى كخكلظُٚ ً .رخُو٢ِّ حُؼ٣َ  

:كخثيسٌ   
ِٝ ُٝـ٤ِٔغ *.  َِ حَُٔ َٞ ُـ٤ِٔغ ٓل َّٔخرِن ًًَُٙ، ٛ ح حُؼَلُؽ حُ ٌَ ٛ

شً ٢َٛ ػَلٌؽ ُـ٤ِٔغ  َّٛ َّٔخروشُ هخ ه٤شُ حُ َُّ ٍِ، ٝحُ أٗٞحِع حألٓلخ

ََ ًُيَ  ْٝ ؿ٤ ٍّْ أ ٓ ْٝ ٍَ أ ْٖ ٓل .حإلٛخرخِص ٓ  
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ح شٌ ؿّيً َّٓ :ٜٗخثٌق ٛخ  
ِٚ كََل  ُّٕ ػ٠َِ ُٔخٗ ه٤ِش ٝٗطَن حُـخ َُّ ْٞ ََٛع حُٜٔخُد أػ٘خَء حُ ُ

 َُّ ٍَ ٛيهًخ، ٝهْي أهطؤَ ؿ ْٞ هخ هُٚ ك٢ِ ٢ٍٗء هخُُٚ ُٝ ُٚ ََٝل طُٜيِّ طٌِِّٔ

َٖ هخُُٞح هخِس ك٤ َُّ ْٝ طليَّْع ٓؼُٚ :"حُ ِّ أ َّٖ َُلَٓل ُٕ "حىُع حُـ ، ََل ٣ٌٞ

ُ ك٢ِ  َّْ اَّٗٚ ؟ ػ ٌٕ ُيهََي ٤ٗطخ ْٜ َ٣ ْٕ َٝ طظٞهَُّغ أ ٌٕ ٣َخ أِه٢ أَ َٞ ٤ٗطخ ح كٜ ٌَ ٛ

 ْٞ ْٝ ٣ولُِّق ػُ٘ٚ حُؼٌحَد، كِ ِٚ أ ٍُ أ١َّ ٢ٍٗء ٣٘ـ٤ كخُِش ٟؼٍق، ك٤ٔوٞ

َض  ْٕ طٌَِّٔ َّْ ا ِٚ، ػ ٍُ أُِٓٔض ُظول٤ِق حُؼٌحِد ػ٤ِ ْْ ك٤ٔوٞ هَِض ُُٚ أِٓ

ََ كَلًٗخ  ١ٌِ ٓل َٞ حُ ٛ ٌٕ ٍُ كَل َٖ حألهخٍِد ٣ٝوٞ ٓؼُٚ ك٤ٔزغُّ حُلظ٘شَ ر٤

ْٖ ٢ٍٗء  ُٚ أرًيح ََٝل طٔؤُُٚ ػ َٕ ٛخىهًخ، ََٝل طٌِِّٔ ْٞ ًخ هُٚ ُٝ كََل طٜيِّ

 ِٚ ْٕ أٗزؤَى رٌٔخٗ َِ، كب ل ِّٔ ُٕ حُ َٞ ٌٓخ اَلَّ ٤ٗؤً ٝحكًيح طٔؤُُٚ ػُ٘ٚ ٝٛ

ه٤ِش  َُّ ٍِ حُ ََ روَحءِس أٛٞ ل ِّٔ ِٕ كليَّ حُ ََ ك٢ِ ًَُي حٌُٔخ ل ِّٔ ٝٝؿيَص حُ

َٛخ  ِٚ، ََٝل طظَْى حُـ٢ِّ٘ رؼي َّْ كَه ِٚ ك٢ِ حُٔخِء حَُٔه٢ِّ ػ ِٚ ٟٝٝؼ ػ٤ِ

َِ كخٗيْى  ل ِّٔ ِٕ حُ ْٕ ًٌَد ك٢ِ ٌٓخ ْٖ ؿِٔي حُٜٔخِد، ٝا َْ أهَؿُٚ ٓ ر

 ِٕ ْٕ أٗزؤَى رٌٔخ ، ٝا ََ ل ِّٔ َٞ ٝحُ ْٕ ٣لظََم ٛ ه٤ِش ا٠َُ أ َُّ ػ٤ِٚ رخُ

ه٤ِش ٢ًْ ٣َطخَف ه٤ًَِل،  َُّ ُ ٣َ٣ُي هطَغ حُ َِ كََل طٌْٛذ أَٗض، كِؼَِّٚ ل ِّٔ حُ

َِ ٝأَٗض ريٍَٝى  ل ِّٔ ِٚ حُ ِٕ حُٔ٘ؼِٞص ك٤ َْ ؿ٤ََى ا٠َُ حٌُٔخ َْ أٍٓ ر

ه٤ِش أ١ُّ  َُّ ٍَ طَلٝطَي ُِ َْ كخ َٜخ أرًيح، ٝحٗظ ه٤شَ ََٝل طوطؼ َُّ َُ حُ طٞحٛ

ْٕ ٣ويػَي  ٍْ أ ِٚ، ٝحكٌ ِٚ ر ، كخٟـ٢ْ ػ٤ِ ََ ِٚ أًؼ ََ ك٤ ٢ٍٗء أػَّ

َّٕ حُٜٔخَد  ٍَ ا ْٕ ٣وٞ ْٝ ا٠َُ أهخٍِد حُٜٔخِد ًؤ رخُِٞٓٞٓش ا٤َُي أ

 ْٕ ِٖ أ َٖ حٌُٔٔ ح كٔ ٌَ َٞ ٌَٜٓٝع ٌٛ ه٤شَ ٝٛ َُّ ْٕ أطَٔٔض حُ ٌٞ ٝا ٣َٓ

 َّ خ ٝٓٞ َّٔ ُ ، َُ ح حألٓ ٌَ هُٚ، كِوْي ٝهَغ ِٓؼ٢ ٛ ٣َٔٞص كََل طٜيِّ

٢ُِ ٍَ ُٕ ا٠َُ أٍم ُِٜٔخرِش كوخ َٝ : حُِٔؼٞ َٜخ َٓ َّٕ ر ٣خ ٤ُٗن ا

َّْ حٗظزُٜض،  ْٕ طَٔٞص، كظٞهلُض رَٛشً ػ ْٖ أ ْٞ ٝحَِٛ٘خ ٌٓٔ ١ٌَُُّّٔ كِ حُ

ٍَ ٓؤٍرُٚ،  ْٕ ٣َطخَف، ٝهْي ٗخ خ أٍحَى اَلَّ أ َٓ  َٕ َّٕ حُِٔؼٞ ٝػُِٔض أ

ُٕ ًَُي  ٌٞ٣ٝ ،ِٙ ْٕ طوَغ ك٢ِ ٜٓخثي ٍْ أ ََ هزؼُٚ ػ٤َِ٘خ  كخكٌ ٝحٓظؼٔ

َِ كو٢ْ  ل ِّٔ َٕ حُ ْٕ طؼََف ٌٓخ َِ ٓؼُٚ اَلَّ أ حٛ ِّ حُظَّٞ .رؼي  
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ِّ ػَلَع َٓحٍص *.  َِ ٝحُلِح ح رخُلـخِٓش ػ٠َِ حٌُخٛ ٌَ ٛ ُْ ٝٗوظ  

َِ ػ٠َِ كِٔذ ١خهِش حُٜٔخدِ  َّٜ٘ ِٖ ك٢ِ حُ ط٤ ََّ ٓ ْٝ .أ  

 

******************************  

 

 

ِث٢ِّ  ُـّ َِ حُ َِ حُظَّؼط٤ ٝحؽِ  )ػَلُؽ ٓل َِّ َُ حُ :(طؼط٤  
 َّٕ ػَِٔ٘خ رخألكخى٣ِغ أ َٝ َ٘خ آ٤ُشَ حُؼَلِؽ  ِٝ طؼَِّٔ َِ حَُٔ خ ٓزَن ك٢ِ ٓل َٓ رؼَي 

 ٍّ َّٕ حُؼَلَؽ ػ٠َِ أهٔخ َٖ هللاِ طؼخ٠َُ ٝكيٙ ُٝػَِٔ٘خ أ ٓ ََّ - 1حَُّ٘لَغ ٝح٠ُُّ

َّٕ - 3ٝػَلٌؽ ٓخى١ٌّي - 2ػَلٌؽ ٍٝك٢ٌّي  ْْ ٛيحَى هللاُ أ ، ٝحػِ ٝػَلٌؽ ٓؼ١ٌّٞ٘ي

ْٝ ه٣ٌَذ  َُ حُِٔٞص أ َٞ ٗلُٔٚ ٓل ٛٝ ِٝ َُ حَُٔ ٍِ ٓل ْٖ أِٓٞء حألٓلخ ٓ

 ُٕ ٌٞ٣ ََ َّٕ حُظَّؼط٤ ُٕ ُٓ٘ٚ، ٝهْي أِٓلَ٘خ أ َٞ أٛٞ خ ؿخَء رؼَي ًَُي كٜ َٔ ُٓ٘ٚ، ك

 ْٝ ِّْ أ َٖ حُٔ ٓ ْٝ َٖ حُلِٔي أ ٓ ْٝ ِٖ أ َٖ حُؼ٤ خ ٓ َّٓ َٞ ا ْٖ أٍرِغ اٛخرخِص، كٜ ٓ

حِء  ََّ ْٖ ؿ ٓ ٌَ َٞ طؼط٤ ِٖ كٜ ٍَ حُؼ٤ َِ آػخ ْٕ ٝؿيَٗخ َٓغ حُظَّؼط٤ َِ، كب ل ِّٔ َٖ حُ ٓ

حِء حُلِٔي  ََّ ْٖ ؿ ٓ َٞ ٍَ حُلِٔي كٜ َِ آػخ ْٕ ٝؿيَٗخ َٓغ حُظَّؼط٤ ، ٝا ِٖ حُؼ٤

ْٕ طوَأَ  خ ػ٤َِي اَلَّ أ َٔ ََّ اٛخرٍش ٓخروًخ ك ً َٝ ح، ٝهْي هيََّٓ٘خ أػَح ٌَ ٌٛٝ

 َِ َِ حُظَّؼط٤ ًَل رخُؼَلِؽ حُٔؼ١ِّٞ٘ ُٔل َّٝ :حٌُظخَد ؿ٤ًِّيح  ٝٗٔظلظُق أ  

 

ًَل  *.  َّٝ ٌَ ٤ُُلذَّ : أ ْٛ ُ أَلَ ِٚ، كٞهللاِ اَّٗٚ ؿُٞع ا٤ُ َُّ رشُ ا٠َُ هللاِ طؼخ٠َُ ٝحُ حُظَّٞ

 ِٕ ِْ ٝحُٞحُيح ٍِ ٝحَُّ٘ل ٌَ ٤ُُلَيٟ رخُٔخ ُ ألٛ َِّ ٢ٍٗ، ٝٝهللاِ اَّٗٚ ً ْٖ ٓ َُ أًؼ

ٍُ "ٝحُُِٞي، ٍِ، ٝحَلٗظـخ ِْ حُـزَّخ َٖ حُؼ٤ِ ِد ٓ َُّ َٞ ك٢ِ حُظو ٛ ٍِ َُّ حألَٓح كٔ

َُ ك٢ِ  ٌُّ ٍِ، ٝحُظَّل خ َـّ َّٔخِم  ٝحُل ِٖ حُل ٍِ، ٝحَلرظؼخُى ػ خ َِ ٝحَُّٜ٘ ِٙ ك٢ِ ح٤َُِّ رًٌَ

 ُٚ ُٓ ِٚ َٛلسُ هللاِ َٝٓل ٍِ، ػ٤ِ ٍِ، ٝحطِّزخِع َّٓ٘شَ حُٜٔطل٠َ حُٔوظخ ح ػوَذ حُيَّ

 ٍَ ٌَ ١ٝخ خ ٍكََف ٤١ َٓ.  
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َِ حُـِث٢ِّ  ٝك٢ُّ ُِظؼط٤ َُّ  حُؼَلُؽ حُ

خ ٓخروًخ: ػخ٤ًٗخ*.  خ ر٤َّ٘ َٔ ً ِٚ ُٖ حُز٤ِض ٍٝه٤ظ َِّ ٢ٍٗء، طل٤ٜ ً ََ .ٝهز  

حه٢ِ ػ٠َِ : ػخُؼًخ*.  ََّ ْٕ ٣وَأَ حُ ، ٢َٛٝ أ َِ ٣َُه٠َ حُٜٔخُد رَه٤ِش كيِّ حُظَّؼط٤

حصٍ 7)حُٔخِء حُلخطلشَ  ََّ حصٍ 3)آ٣شَ ح٢ٌَُِّٓ  (ٓ ََّ حصٍ 7)حإلَٗ٘حُف  (ٓ ََّ ٓ)  

ُُِشُ  َِّ سً 21 )حُ ََّ ٓ )  َُ حصٍ 3)حُل٤ ََّ ٓ )  َٕ حصٍ 3)حٌُخكَٝ ََّ ٓ )  ُٙ حإلهَل

حصٍ 3) ََّ ٓ )  ِٖ حصٍ 3)حُٔؼًٞط٤ ََّ ٓ ).  

 

َٜخ ْٝ رط٘ ح حُٔخِء ٣ٝٔألُ ُٓ٘ٚ رطُ٘ٚ أ ٌَ ٛ ْٖ ْٝ حُٜٔخرشُ ٓ َّْ ٣َُ٘د حُٜٔخُد أ  ػ

ْٝ ٠٣ُغ حُٜٔخُد  ِٙ أ حه٢ِ ٣يُٙ ػ٠َِ ٛيٍ ََّ ِٙ ٠٣ُٝغ حُ ٣ٝٔظِو٢ِ ػ٠َِ ظَٜ

 ُُ َٜخ ََٝل ٣ـٞ ُٔٔ ُُ ْٕ ًخِٗض حُٜٔخرشُ أٗؼ٠َ كََل ٣ـٞ ِٙ ٝا ٣يُٙ ػ٠َِ ٛي

ْٝ طوَأُ ػ٠َِ  َٜخ أ َّْ ٣وَأُ ػ٤ِ َٜخ، ػ ٍّ ٓؼ ٍٍ رََل ٓلَ ٍٕ هخ َٜخ ك٢ِ ٌٓخ ٍه٤ظ

ه٤شَ ح٥ط٤شَ  َُّ ِٚ حُ :.....ٗلٔ  

 

َِ حُـِث٢ِ َِ حُظَّؼط٤ :ٍه٤شُ ٓل  
 

ي* 1 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *  مِف  

ريٍتي)ي و دُةيرلغاتلةِفي* .(  َميم َّ  

ي* حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ ي*:ي  مِف

نَي*رلم) قٌِف تَّ ًد يلِّْلمُة لِفيهُة َبي ٌِف ٌْ يالَيَ  َتابُة ي*َذلِفَكيرْل ِف بِف ٌْ سُةوَني ِفاْلَغ ٌُةْؤمِف ٌَني رلَّذِف

ٌُةسغِفقُةونَي ْمي ايَ َزْقَساهُة مَّ بلَديَومِف مُةوَنيرلصَّ ٌُةقٌِف كَي*َو سزِف
سُةوَني ِفَمايأُة ٌُةْؤمِف ٌَني ورلَّذِف

ٌُةوقِفسُةونَي ْمي نيَقْ لِفَكيَو ِفاآليِفَ دِفيهُة كَيمِف سزِف
َكيَوَمايأُة ٌْ ن*إِفلَ ًد يمِّ أُةْولَـئِفَكيَولَىيهُة  

ونَي ْغلِفلُة مُةيرْلمُة ْميَوأُةْولَـئِفَكيهُة مِف ْميأَأَْسَذ َتمُةْميأَْمي* َّ ِّ مِف ٌْ يَولَ وريَ َورءٌة َنيَ َغ ُة ٌْ يرلَّذِف إِفنَّ

سُةون ٌُةْؤمِف ْمياَلي ْ هُة ْميَوَولَىي*لَْميتُةْسذِف مِف ْميَوَولَىيَ ْمعِف َيَتَمي يَولَىيقُةلُةو ِفمِف  
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ٌمٌةي يَوظِف ماَودٌةيَولَمُةْميَوَذربٌة ْمي ِف هِف اي اهللي*أَْ َصا ِف قُةوكُةي َمسَّ ٌَ يَمْني َنيرلَساسِف َومِف

سِفٌنَي ْؤمِف ْمي ِفمُة يَوَمايهِف يرآليِف ِف ْومِف ٌَ ٌني مسُةوريوَماي*يَو ال وَني يَورلَّذِف ٌُةيادوُة

ونَي ْمعُة ُة ٌَ يأْسغُةَ مُةْميَوَماي ونيإالَّ وُة ْمي ي*ٌُةَيادِف يَ َزرَدهُة  ًيقُةلُةو مميَمَ ضٌة

ٌُةَ ذِّ ُةونَي يألٌمٌةي ِفَماي اسُةوري ي*يم ًضايَولَمُةْميَوذربٌة وري ًِف دُة كَيلممياليتُةغ ِف َوإِفَذريقٌِف

ْصلِفلونَي يمُة يَقالُةوريإِفَسَمايَسْلنُة وَنيَولَ ْنياَلي*رأل ضِف دُة ْغ ِف ْميرلمُة مُةْميهُة أاَليإسَّ

ونَي ْمعُة ُة يَ َما*ٌَ نُة يَقالُةوريأَسُةْؤمِف سُةوريَ َماي َمسايرلسَّاسُة كَيلممي مِف وإِفَذريقٌِف  

نياَلٌْعلَمُةونَي َغَماءيَولَ ِف ْميرل ُّ مُةْميهُة يأاَليإسَّ َغَماءُة وإَذريلَقُةوريرلَّذٌني*ي َمَنيرل ُّ

ي َمايَسْلنُة ْميإسَّ ايَمَع ُة ْميَقالُةوريإسَّ ٌسِفمِف اطِف ٌَ ايَوإَذريَيلَْوريإِفلَىيَم  َمسُةوريَقالُةوري مسَّ

ئُةون ْ َتْمزِف ْعَممونَي*مُة ٌَ ْمي اسِفمِف ٌَ ْغ ْمي ًيطُة هُة دُّ مُة ٌَ ْميَو ي ِفمِف ْ َتْمزِف ُة ٌَ أُةولَئِفكي* ي

بَللََةي ِفالمُةَد يَ َمايَ  ِفَلْييتِفَحاَ تُةمُةْميوَمايَ اسُةوري َنيرْمَتَ ْويرلضَّ رلَّذِف

ٌنَي ْمَتدِف يَذَهَبي*مُة ايأضاَءْييَمايَلْولَلُة ييرْ َتوَقَديَساً ريَ لَمَّ يرلَّذِف َمَثلُةمُةْميَ َمَثكِف

ونَي ٌُةْ صِف ُة ياَلي لُةَمايٍت يظُة ْميَوَتَ َ مُةْمي ًِف هِف يً مُةْمياَلي* ي ِفسُةو ِف ًٌة ْم ي ُةْ مٌةيوُة َصمٌّ

ونَي ْ حِفعُة ْحَعلوَني*ٌَ ٌَ ي يوَ ْ اٌة يَوَ ْودٌة لُةَمايٌة لِفيظُة ي ٌِف َماءِف َنيرل َّ يمِف ٌِّبٍت أَْويَ َص

ي لِفٌطٌة يو يمُة يَلَذَ يرلَمويِف اِف َوروِف َنيرلصَّ ي َذرسِفمْميمِف أََصا ِفَعمُةْمي ًِف

ٌنَي لِفيَوإذأي* ِفال ا ِف ِف لََّمايأَضاءيلَمُةْميَمَمْوري ٌِف ْمي ُة يأَْ َصاَ هُة ْيَطفُة ٌَ ي يرلَ ْ اُة َ ادُة ٌَ

ي يَولَىي ْميإنَّ هِف ْميوأْ صا ِف مِف وريَولَْويَماَءي يلََذَهَبي ِفَ ْمعِف ْميَقامُة مِف ٌْ أْظلََميَولَ

ٌ ٌةي يَقدِف كِّيَمًءٍت (.ي20-1)رل ق دي*.ي( ُة  

حٌمِفي يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:يي  مِف  

لِفٌمُةيإِفيو) يرل َّ ْلَمنُة َويرل َّ ياَليإِفلََليإِفالَّيهُة رلِفدٌة يوَّ ْميإِفلَلٌة ي*لَمُة ُة يَيْلاِف ي ًِف إِفنَّ

ي يرلَّتِفًيَتْح ِف يَورْلغُةْلكِف َما ِف يَورلسَّ كِف ٌْ يرللَّ يَورْيتِفبلَفِف يَورألَْ ضِف َماَوريِف  رل َّ

اي ِفلِفي ٌَ اءيَ أَْل نيمَّ يمِف َماءِف َنيرل َّ اَسيَوَمايأَسَزكَيّ ُةيمِف يرلسَّ سَغمُة ٌَ ي ِفَماي يرْلَ ْل ِف  ًِف

ي َلابِف يَورل َّ احِف ٌَ يرل ِّ ٌفِف ةٍتيَوَتْص ِف كِّيَد  َّ ني ُة َمايمِف ي ٌِف رألْ َضيَ ْعَديَمْوتِفَمايَوَ ثَّ
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ْعقِفلُةونَي ٌَ ي يلَِّقْومٍت ايٍت ٌَ يآل َماءيَورألَْ ضِف َنيرل َّ ٌْ يَ  َ يِّ ِف يَمني*يرْلمُة َنيرلسَّاسِف َومِف

ِفي ّ ايهللِّ ّ ً يلُة ٌَني َمسُةوْريأََمدُّ يّ ِفيَورلَّذِف بِّ ٌُةلِف ُّوَسمُةْميَ لُة يّ ِفيأَسَدردرًي ونِف نيدُة يمِف يِفذُة تَّ ٌَ

يّ َي ٌعاًيَوأَنَّ ِفيَحمِف
ّ َديهللِف يرْلقُةوَّ َ ْوَنيرْلَعَذرَبيأَنَّ ٌَ وْريإِفْذي ٌَنيَظلَمُة ٌََ  يرلَّذِف َولَْوي

يرْلَعَذربِفي ٌدُة (165-163)رل ق ديي(َمدِف  

ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:ييييييي  مِف

ي) يَماي ًِف يَواَليَسْومٌةيۚيلَّلُة َسةٌة هُةي ِف ذُة ٌُّومُةيۚياَليَتأْيُة يرْلَق ًُّ َويرْلَل يهُة َليإِفالَّ
ُةياَليإِفلََٰ
َّ 

ْعلَمُةيَماي ٌَ يۚي ي ِفإِفْذسِفلِف سَدهُةيإِفالَّ يوِف ْمَغمُة ٌَ يي يۗيَمنيَذريرلَّذِف يرأْلَْ ضِف يَوَماي ًِف َماَوريِف رل َّ

ي ِفَمايَماَءيۚي لِفيإِفالَّ ْلمِف ْنيوِف يمِّ ءٍت ًْ وَني ِفَم ٌُةلِفٌطُة ْميَوَمايَيْلَغمُةْميۖيَواَلي ٌمِف دِف ٌْ َنيأَ ٌْ  َ

ي ًُّ َويرْلَعلِف مُةَمايۚيَوهُة هُةيلِفْغظُة ئُةودُة ٌَ يَورأْلَْ َضيۖيَواَلي َماَوريِف يرل َّ ٌُّلُة ْ  ِف َمي ُة َو ِف

ٌمُةي ْ غُة ْي*رْلَعظِف ٌَ يۚيَ َمني ًِّ َنيرْلَغ يمِف ْمدُة َنيرل ُّ ٌَّ  َ يۖيَقديتَّ ٌنِف يرلدِّ اَليإِفْ َ رَهي ًِف  

ياَليرسغِفَصاَميلََمايۗي ْثَقىَٰ ْ َودِفيرْلوُة يرْ َتْمَ َكي ِفاْلعُة ِفيَ َقدِف
ني ِفاهللَّ ٌُةْؤمِف يَو ويِف ا ُة  ِفالطَّ

مٌةي يَولٌِف ٌمٌة ُةيَ مِف
يإِفلَىي*َو َّ لُةَمايِف َنيرلظُّ مُةميمِّ حُة ٌُةْي ِف ٌَني َمسُةوري يرلَّذِف ًُّ ُةيَولِف

َّ 

يإِفلَىي َنيرلسُّو ِف وَسمُةميمِّ حُة ٌُةْي ِف ي ويُة ا ُة مُةيرلطَّ هُة اؤُة ٌَ وريأَْولِف ٌَنيَ َغ ُة يۖيَورلَّذِف رلسُّو ِف

ونَي َمايَيالِفدُة ْمي ٌِف يۖيهُة ا ِف يرلسَّ ئِفَكيأَْصَلابُة
يۗيأُةولََٰ لُةَمايِف (ي257-255)يرل ق دي(رلظُّ

ري) .(ثبلثيم َّ  

حٌمِفي يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:يييييي  مِف  

ْميأَْوي) يأَسغُة ِف ُة وْريَماي ًِف يَوإِفنيتُةْ دُة يرألَْ ضِف يَوَماي ًِف َماوريِف يرل َّ ِفيماي ًِف
َّ هللِّ

َماء ٌَ يَمني بُة ٌُةَعذِّ َماءيَو ٌَ يلِفَمني ْغغِف ُة ٌَ مي ِفلِفيّ ُةيَ  ْ  ُة ٌُةَلا ِف  تُةْيغُةوهُةي

ٌ ٌةي يَقدِف ءٍت ًْ كِّيَم لِفي*َوّ ُةيَولَىي ُة ني َّ ِّ لِفيمِف ٌْ كَيإِفلَ سزِف
وكُةي ِفَمايأُة  َمَنيرل َّ ُة

ي َنيأََلدٍت ٌْ يَ  اُة لِفلِفيالَيسُةَغ ِّ تُة ِفلِفيَو ُة ُة كٌّي َمَني ِفاهلّلِفيَوَمآلئِفَ تِفلِفيَو ُة سُةوَني ُة ْؤمِف َورْلمُة

ٌ ُةي َكيرْلَمصِف ٌْ َسايَوإِفلَ ْغَ رَسَكيَ  َّ ْعَسايَوأََطْعَساي ُة لِفلِفيَوَقالُةوْريَ مِف ني ُّ ُة *مِّ  
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َسايالَي َمايَمايرْ َتَ َ ْييَ  َّ ٌْ ْ َعَمايلََمايَمايَ َ َ ْييَوَولَ يّ ُةيَسْغً ايإِفالَّيوُة ٌُةَ لِّفُة الَي

ي َسايإِفْصً ريَ َمايَلَمْلَتلُة ٌْ كْيَولَ َسايَوالَيَتْلمِف ٌَسايأَْويأَْيَطأَْسايَ  َّ ْذَسايإِفنيسَّ ِف تُةَؤريِف

اي يَوسَّ ْلَسايَمايالَيَطاَقَةيلََساي ِفلِفيَورْوفُة َسايَوالَيتُةَلمِّ نيَقْ لِفَسايَ  َّ ٌَنيمِف َولَىيرلَّذِف

ٌنَي يرْلَ ا ِف ِف ْ َسايَولَىيرْلَقْومِف يرل ق دي(َورْ غِفْ يلََسايَورْ َلْمَس يأَسَييَمْوالََسايَ اسصُة

(284-286.)  

ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:ي  مِف  

ٌُّومُةي*رلم) يرْلَق ًُّ َويرْلَل قاًي*ّ ُةياليإِفلَـَليإِفالَّيهُة َصدِّ يمُة َتاَبي ِفاْلَلاِّ َكيرْل ِف ٌْ كَيَولَ َسزَّ

ْوَ رَديَورإلِفسحِفٌكَي لِفيَوأَسَزكَيرلتَّ ٌْ َد ٌَ َني ٌْ يَوأَسَزكَي*لَِّمايَ  ًد يلِّلسَّاسِف نيَقْ كُةيهُة مِف

ي يّ ِفيلَمُةْميَوَذربٌة ايِف ٌَ وْري ِف  ٌَنيَ َغ ُة يرلَّذِف يمدٌديرْلغُةْ َقاَنيإِفنَّ ٌزٌة َوّ ُةيَوزِف

ورستِفَقام َماء*ذُة يرل َّ يَوالَي ًِف يرألَْ ضِف ي ًِف ءٌة ًْ لِفيَم ٌْ ْيَغَىيَولَ ٌَ يّ َيالَي (إِفنَّ  

(.5-1) كيوم رني  

حٌمِفي يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمانِف يرل َّ ي ِف *:يييي  مِف  

يالَي) يَق ئِفَماًي ِفاْلقِفْ طِف ْلمِف ْولُةوْريرْلعِف
يَوأُة َويَورْلَمبلَئِفَ ةُة يالَيإِفلَـَليإِفالَّيهُة لُة َديّ ُةيأَسَّ َممِف

ٌمُةي يرْلَل ِف ٌزُة َويرْلَعزِف (.18) كيوم رنيي(إِفلَـَليإِفالَّيهُة  

يي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
يرل لٌمِفي*يأووذُة لمانِف ي ِفيرل َّ *:ييييي  مِف  

نيَتَماءيقكْي) مَّ ْلَكيمِف يرْلمُة رُة ْلَكيَمنيَتَماءيَوَتسزِف يتُةْؤتِفًيرْلمُة ْلكِف يرللَّمَميَمالِفَكيرْلمُة

ي ءٍت ًْ كِّيَم َكيَولََىي ُة يإِفسَّ ٌْ ُة َكيرْلَي دِف ٌَ كُّيَمنيَتَماءي ِف يَمنيَتَماءيَوتُةذِف زُّ َوتُةعِف

ٌ ٌةي َني*َقدِف يمِف ًَّ يرْلَل الُة يَوتُةْي ِف كِف ٌْ يرللَّ َماَ ي ًِف يرلسَّ يَوتُةولِفجُة َما ِف يرْلسَّ كَي ًِف ٌْ يرللَّ تُةولِفجُة

يلِفَ ابٍتي ٌْ ِف يَمنيَتَماءي ِفَغ اُة يَوَتْ زُة ًِّ َنيرْلَل َييمِف ٌَّ يرلََم الُة يَوتُةْي ِف ٌِّيِف *رْلَم  
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كْيَذلِفَكي ْغعِف ٌَ سِفٌَنيَوَمني ْؤمِف يرْلمُة ونِف نيدُة ٌَ َءيمِف ٌَنيأَْولِف سُةوَنيرْلَ ا ِف ِف ْؤمِف يرْلمُة يِفذِف تَّ ٌَ ي الَّ

ي مُةي ُةيَسْغَ لُة ٌُةَلذِّ ُة ُة سمُةميتُةَقاًديَو قُةوْريمِف يأَنيَتتَّ يإِفآلَّ ءٍت ًْ يَم َني ِفي ًِف َسيمِف ٌْ َ لَ

ٌ ُةي (.28-26) كيوم رني(وإِفلَىي ِفيرْلَمصِف  

ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ ي*:يييي  مِف  

يرْ َتَو ي) يثُةمَّ امٍت ٌَّ
ةِفيأَ تَّ ي ِف يَورألَْ َضي ًِف َماَوريِف ييَيلََايرل َّ مُةيّ ُةيرلَّذِف يَ  َّ ُة إِفنَّ

ْمَسيَورْلَقَمَ ي يَلثِفًٌثايَورلمَّ ْطلُة ُةلُة ٌَ َماَ ي كَيرلسَّ ٌْ ًيرللَّ ٌُةْغمِف ي َولَىيرْلَعْ شِف

ي يَتَ اَ َكيّ ُةيَ بُّ يَورألَْم ُة يرْلَيْلاُة هِفيأاَلَيلَلُة ي ِفأَْم ِف َ ريٍت َ يَّ وَميمُة َورلسُّحُة

ٌنَي ٌنَي*رْلَعالَمِف ْعَتدِف يرْلمُة ٌُةلِفبُّ يالَي لُة ًةيإِفسَّ ٌَ ْغ ًوايَويُة ْميَتَض ُّ وْريَ  َّ ُة وْري*رْدوُة دُة َوالَيتُةْغ ِف

ي ٌبٌة يَ ْلَمَييّ ِفيَق ِف وهُةيَيْوً ايَوَطَمًعايإِفنَّ يَ ْعَديإِفْصبلَلِفَمايَورْدوُة يرألَْ ضِف  ًِف

سِفٌنَي ْل ِف َنيرْلمُة (.56-54)يرألو رفي(مِّ  

ل ي : ٌايي كيرل ِّ  

يي–ي1 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ييييي:ي  مِف

ي) يَتْلَقفُة ًَ يَوَصاَكيَ إِفَذريهِف َسايإِفلَىيمُةوَ ىيأَْنيأَْلاِف ٌْ أْ ِف ُةونَيَماَوأَْوَل ٌَ (ي117)ي

ْعَملُةوَني ٌَ يَوَ َطكَيَمايَ اسُةوري َسالِفَكيَورسَقلَ ُةوريي(118)َ َوَقَميرْلَلاُّ لِف ُةوريهُة َ غُة

ٌَني ٌَنيي(119)َصا ِف ِف َلَ دُةيَ احِفدِف يرل َّ ًَ  و دي)(ي120)َوأُةْلقِف

(.رألو رف  

يي-ي2 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:  مِف

َي)
ي َّ يإِفنَّ لُةلُة ٌُةْ طِف َيَ 

ي َّ يإِفنَّ ْل ُة ْئتُةمي ِفلِفيرل ِّ ايأَْلَقْوريَقاكَيمُةوَ ىيَمايحِف َ لَمَّ

ٌَني دِف ْغ ِف يَوَمكَيرْلمُة ٌُةْصلِفحُة َهيي(81)الي ي ِفَ لِفَماتِفلِفيَولَْويَ  ِف ُةيرْلَلاَّ
ي َّ ٌُةلِفاُّ َو

مُةوَني ْح ِف ي(. و ديٌوسس)(ي82ي)(رْلمُة  
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يي-ي3 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

يَواَليي)يي يَ الِف ٍت دُة ٌْ وريَ  َمايَصَسعُة وريإِفسَّ ٌسِفَكيَتْلَقْفيَمايَصَسعُة مِف ٌَ ي يَماي ًِف َوأَْلاِف

يأََتى ثُة ٌْ يَل الِف ُة يرل َّ (. و ديطل)(ي69ي)(ٌُةْغلِفحُة  

يي-ي4 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

سثُةوً ريي)يي يَ َحَعْلَساهُةيَهَ اًءيمَّ ْنيَوَمكٍت لُةوريمِف ْمَسايإِفلَىيَمايَومِف (ي23)ي(َوَقدِف

.( و ديرلغ قان)  

يي-ي5 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

غُةَمايَ  ًِّيَسْ ًغايي)يي س ِف ٌَ يَ قُةكْي يرْلحِفَ اكِف ْ أَلُةوَسَكيَونِف ٌَ َهايَقاًواي*يَو َذ ُة ٌَ  َ

َوًحايَواَليأَْمًتاي*يَصْغَصًغاي َمايوِف يَتَ  ي ٌِف ي(ي107ي:ي105ي)ي(طل)الَّ  

يي-ي6 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

يَمايي)ي يَواليَسْومٌةيلَلُة َسةٌة هُةي ِف ذُة ٌُّومُةياليَتأْيُة يرْلَق ًُّ َويرْلَل ُةياليإِفلََليإِفاليهُة
َّ 

ْعلَمُةي ٌَ ي ْسَدهُةيإِفالي ِفإِفْذسِفلِف يوِف ْمَغمُة ٌَ يي يَمْنيَذريرلَّذِف يرألَْ ضِف يَوَماي ًِف َماَوريِف يرل َّ  ًِف

لِفيإِفالي ِفَمايَماَءي ْلمِف ْنيوِف يمِف ءٍت ًْ وَني ِفَم ٌُةلِفٌطُة ْميَوَمايَيْلَغمُةْميَوالي ٌمِف دِف ٌْ َنيأَ ٌْ َمايَ 

ٌمُةي يرْلَعظِف ًُّ َورْلَعلِف مُةَمايَوهُة هُةيلِفْغظُة ئُةودُة ٌَ يَورألَْ َضيَوالي َماَوريِف يرل َّ ٌُّلُة ْ  ِف َمي ُة َو ِف

ري3)(255:ي)ي( و ديرل ق د) .(يم َّ  

ي-ي7 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

يوَي) نَّ يَولَ ِف َمانُة ٌْ لَ َماَنيَوَمايَ َغَ ي ُة ٌْ لَ ي ُة ْلكِف يَولَىيمُة ٌنُة اطِف ٌَ وريَمايَتْتلُةوريرلمَّ َ عُة رتَّ

ي ِفَ ا ِفكَي نِف ٌْ كَيَولَىيرْلَملََ  سزِف
ْلَ يَوَمايأُة اَسيرل ِّ ٌُةَعلِّمُةوَنيرلسَّ وري ٌَنيَ َغ ُة اطِف ٌَ رلمَّ

يَ بلي ي ِفْتَسةٌة َمايَسْلنُة قُةواليإِفسَّ ٌَ يَلتَّىي ْنيأََلدٍت يمِف ٌُةَعلَِّمانِف وَييَوَماي وَييَوَما ُة َها ُة

ْمي يَوَزْوحِفلِفيَوَمايهُة َنيرْلَمْ ءِف ٌْ قُةوَني ِفلِفيَ  ٌُةَغ ِّ ْسمُةَمايَماي َتَعلَّمُةوَنيمِف ٌَ َتْ غُةْ يَ 
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مُةْمي سَغعُة ٌَ ْميَوالي هُة ٌَضُة ُّ َتَعلَّمُةوَنيَماي ٌَ ِفيَو ي َّ يإِفالي ِفإِفْذنِف ْنيأََلدٍت ٌَني ِفلِفيمِف  ِفَضا ِّ

يَولَ ِفْئَسيَمايَمَ ْوري ْنيَيبلاٍت ي ِفىيرآليِفَ دِفيمِف وريلََمْنيرْمَتَ رهُةيَمايلَلُة َولََقْديَولِفمُة

ْعلَمُةوَني ٌَ .ي(102–يرل ق ديي)ي( ِفلِفيأَسغُةَ مُةْميلَْويَ اسُةوري  

يي-8 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ِفيي) كٌّيءرَمَني ِفاهللَّ سُةوَني ُة ْؤمِف لِفيَورْلمُة ْنيَ  ِّ لِفيمِف ٌْ كَيإِفلَ سزِف
وكُةي ِفَمايأُة ءرَمَنيرل َّ ُة

ْعَساي لِفلِفيَوَقالُةوريَ مِف ْني ُة ُة يمِف َنيأََلدٍت ٌْ يَ  اُة لِفلِفياليسُةَغ ِّ تُة ِفلِفيَو ُة ُة َوَمبلئِفَ تِفلِفيَو ُة

ْ َعَمايلََماي ُةيَسْغً ايإِفاليوُة
ي َّ ٌُةَ لِّفُة يالي ٌ ُة َكيرْلَمصِف ٌْ َسايَوإِفلَ ْغَ رَسَكيَ  َّ َوأََطْعَساي ُة

َساي ٌَسايأَْويأَْيَطأَْسايَ  َّ ْذَسايإِفْنيَس ِف َساياليتُةَؤريِف َمايَمايرْ َتَ َ ْييَ  َّ ٌْ َمايَ َ َ ْييَوَولَ

ْلَساي َسايَواليتُةَلمِّ ْنيَقْ لِفَسايَ  َّ ٌَنيمِف يَولَىيرلَّذِف َسايإِفْصً ريَ َمايَلَمْلَتلُة ٌْ كْيَولَ َواليَتْلمِف

ْ َساي ايَورْ غِفْ يلََسايَورْ َلْمَسايأَْسَييَمْوالَسايَ اسصُة يَوسَّ َماياليَطاَقَةيلََساي ِفلِفيَورْوفُة

ٌَني يرْلَ ا ِف ِف .ي(286ي،ي285–يرل ق ديي)ي(َولَىيرْلَقْومِف  

ي-9ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

َيالَي)
ي َّ يإِفنَّ لُةلُة ٌُةْ طِف َيَ 

ي َّ يإِفنَّ ْل ُة ْئتُةْمي ِفلِفيرل ِّ ايأَْلَقْوريَقاكَيمُةوَ ىيَمايحِف َ لَمَّ

مُةونَي ْح ِف َهيرْلمُة ي ِفَ لِفَماتِفلِفيَولَْويَ  ِف ُةيرْلَلاَّ
ي َّ ٌُةلِفاُّ دٌَن،يَو ْغ ِف يَوَمكَيرْلمُة ي(ٌُةْصلِفحُة

.(ٌوسس)  

ي-10 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ي) ٌُةْغلِفحُة يَوالَي يَ الِف ٍت دُة ٌْ وريَ  َمايَصَسعُة وريإِفسَّ ٌسِفَكيَتْلَقْفيَمايَصَسعُة مِف ٌَ ي يَماي ًِف َوأَْلاِف

وَني يَها ُة اي ِفَ بِّ ًدريَقالُةوري َمسَّ حَّ َلَ دُةي ُة يرل َّ ًَ ُةْلقِف يأََتىيَ أ ثُة ٌْ يَل الِف ُة رل َّ

.(يطل70ي)(َومُةوَ ى  
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ي-11ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ي) ُةيرْلَملِفكُة
وَن،يَ َتَعالَىي َّ َساياَليتُةْ َحعُة ٌْ ْميإِفلَ ْميَوَ ثاًيَوأَسَّ ُة َمايَيلَْقَسا ُة ْ تُةْميأَسَّ أََ َل ِف

ِفيإِفلَماًي َيَ ياَلي
يَمَمي َّ ْدرُة ٌَ ،يَوَمني ٌمِف يرْلَ  ِف يرْلَعْ شِف َويَ بُّ يهُة ياَليإِفلََليإِفالَّ رْلَلاُّ

ي وَن،يَوقُةكيَ بِّ يرْلَ ا ِف ُة ٌُةْغلِفحُة ياَلي لُة لِفيإِفسَّ سَديَ  ِّ يوِف َمايلِفَ ا ُةلُة ي ِفلِفيَ إِفسَّ  ُةْ َهاَنيلَلُة

ٌنَي رلِفمِف يرل َّ ٌْ ُة .(118:ي115رلمؤمسونيي)(رْ غِفْ يَورْ َلْميَوأَسَييَي  

ي-12ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ي) َماَوريِف يرل َّ ْنيأَْقَطا ِف وريمِف يرْ َتَطْعتُةْميأَنيَتسغُةذُة يإِفنِف يَورإْلِفسسِف ايَمْعَمَ يرْلحِفنِّ ٌَ

،ي َ انِف َمايتُةَ ذِّ ي اَلءيَ  ِّ ُة ،يَ  ِفأَيِّ ْلَطانٍت ي ِف ُة وَنيإِفالَّ ورياَليَتسغُةذُة يَ اسغُةذُة َورأْلَْ ضِف

َماي ي اَلءيَ  ِّ ُة ،يَ  ِفأَيِّ َ رنِف يَ بَليَتسَتصِف يَوسُةَلاسٌة ا ٍت نيسَّ يمِّ َمايمُةَورظٌة ٌْ ُة ٌُةْ َ كُةيَولَ

َ انِفي لمنيي)(تُةَ ذِّ .(36:ي33رل َّ  

ي-13ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ْعَسايقُةْ  ًسايَوَحً ا،ي) ايَ مِف يَ َقالُةوريإِفسَّ ْنيرْلحِفنِّ يمِف يرْ َتَمَميَسَغ ٌة لُة يأَسَّ ًّ قُةكْيأُةولِفًيإِفلَ

َساي يَ  ِّ يَتَعالَىيَحدُّ لُة َسايأََلًدر،يَوأَسَّ َكي ِفَ  ِّ اي ِفلِفيَولَْنيسُةْم ِف ي ئاَمسَّ ْمدِف ييإِفلَىيرل ُّ ْمدِف ٌَ

ِفيَمَطًطا،ي مُةَسايَولَىي َّ قُةوكُةيَ غٌِف ٌَ يَ اَني لُة َ ًةيَواليَولًَدر،يَوأَسَّ َيَذيَصالِف َمايرتَّ

َحاكٌةي يَ اَني ِف لُة ً ا،يَوأَسَّ ِفيَ ذِف
يَولَىي َّ ايأَْنيلَْنيَتقُةوكَيرإلسسيَورْلحِفنُّ ايَظَسسَّ َوأَسَّ

مُةْميَظسُّوريَ َماي ْميَ َهًقا،يَوأَسَّ وهُة يَ َزردُة ْنيرْلحِفنِّ يمِف َحاكٍت وَني ِف ِف وذُة عُة ٌَ ْنيرإلسسي مِف

لِفَئْييَلَ ً اي َماَءيَ َوَحْدَساَهايمُة ايلََمْ َسايرل َّ ُةيأََلًدريَوأَسَّ
ْ َعَثي َّ ٌَ َظَسستُةْميأَْنيلَْني

حِفْدي ٌَ ْميرألَني ْ َتمِف ٌَ يَ َمْني ْممِف َديلِفل َّ ْسَمايَمَقاوِف يمِف دُة ايَسْقعُة سَّ اي ُة ًٌدريَومُةمُةً ا،يَوأَسَّ َمدِف

َماً ايَ َصًدري يمِف (1،9رلحنيي)ي.(لَلُة  
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: ٌايي كيرلعقدي  

يي-ي1 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييي:ي  مِف

ٌَضًةي) يَ  ِف يَوَقْديَ َ ْضتُةْميلَمُةنَّ نَّ وهُة يأَنيَتَم ُّ نيَقْ كِف يمِف نَّ َوإِفنيَطلَّْقتُةمُةوهُة

يَوأَني َ احِف ْقَددُةيرلسِّ هِفيوُة دِف ٌَ يي ِف َويرلَّذِف
ْعغُة ٌَ ْعغُةوَنيأَْوي ٌَ يأَني يَمايَ َ ْضتُةْميإِفالَّ َ سِفْصفُة

َي ِفَمايَتْعَملُةوَني
ي َّ ْميإِفنَّ َس ُة ٌْ ريرْلَغْضكَيَ  ْقَو يَواَليَتسَ وُة يلِفلتَّ َتْعغُةوريأَْقَ بُة

ٌ ٌةي .(237) و ديرل ق ديي(َ صِف  

يي-ي2 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

نيَتْلتِفَمايي)يي ييمِف يَتْح ِف يَوأَْوَسابٍت يِفٌكٍت نيسَّ يمِّ
ةٌة يَحسَّ ْميأَنيَت ُةوَنيلَلُة يأََلدُة ُة َودُّ ٌَ أَ

ي ةٌة ٌَّ يذُة ِّ يَولَلُة َ  ُة يرْل ِف يَوأََصاَ لُة َمَ ريِف كِّيرلثَّ ني ُة َمايمِف ي ٌِف يلَلُة رأْلَْسَما ُة

ي ايِف ٌَ مُةيرآْل ُةيلَ ُة
ي َّ ٌِّنُة  َ ٌُة يَ اْلَتَ َقْييَ َذلِفَكي لِفيَسا ٌة ي ٌِف يَ أََصاَ َمايإِفْوَصا ٌة َعَغاءُة ضُة

وَني ْميَتَتَغ َّ ُة ي.(266) و ديرل ق ديي(لََعلَّ ُة  

يي-ي3 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

نيي)يي ْقَدًديمِّ ييَورْللُةكْيوُة يأَْم ِف ْ يلًِف ِّ ٌَ ييَو يَصْد ِف يرْمَ ْحيلًِف َقاكَيَ بِّ

ي ْغَقمُةوريَقْولًِف ٌَ .ي(28ي:25) و ديطليي(لَِّ اسِفًي  

ي-ي4 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ييييييي:ي  مِف

ًدريي)يي يلََكيَمْووِف َ اَسيَوإِفنَّ ادِفيأَنيَتقُةوكَياَليمِف ٌَ يرْلَل يلََكي ًِف َقاكَيَ اْذَهْبيَ إِفنَّ

ي لُة َغسَّ يلََسس ِف يثُةمَّ لُة َقسَّ ًغايلَّسُةَل ِّ لِفيَوا ِف ٌْ ييَظْلَييَولَ َكيرلَّذِف ْ يإِفلَىيإِفلَمِف يَورسظُة لَّنيتُةْيلََغلُة

يَسْ ًغاي مِّ ٌَ يرْل .(97) و ديطلييي( ًِف  

يي-ي5 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييييي:ي  مِف

ايي) سَ ّثً ي.(6) و ديرلورقعةييي(َ َ اَسْييَهَ اًءيمُّ
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يي-ي6 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

يي)يي كِف َوَّ ْميألِف هِف ا ِف ٌَ نيدِف يمِف َتابِف يرْل ِف ْنيأَْهكِف وريمِف ٌَنيَ َغ ُة ييأَْيَ اَليرلَّذِف َويرلَّذِف هُة

َني وسُةمُةميمِّ صُة اسِفَعتُةمُةْميلُة مُةميمَّ وريَوَظسُّوريأَسَّ حُة ْي ُة ٌَ يَمايَظَسستُةْميأَني رْلَلْم ِف

ْوَبي مُةيرل ُّ يقُةلُةو ِفمِف ْلَت ِف ُةوريَوَقَذَفي ًِف ٌَ يلَْمي ثُة ٌْ ْنيَل ُةيمِف
مُةي َّ ِفيَ أََتاهُة َّ  

ي يرأْلَْ َصا ِف ولًِف
ايأُة ٌَ وري سِفٌَنيَ اْوَت ِف ُة ْؤمِف ييرْلمُة دِف ٌْ ْميَوأَ ٌمِف دِف ٌْ ٌُةوَتمُةمي ِفأَ ٌُةْي ِف ُةوَني ُة

  و ديرللم يي(2)

يي-ي7 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

ْزَ َكيي(1)أَلَْميَسْمَ ْحيلََكيَصْدَ َكيي)يي ييأَْسَقَضيي(2)َوَوَضْعَسايَوْسَكيوِف رلَّذِف

ْ َ َكيي(3)َظْمَ َكي ٌُةْ ً ريي(4)َوَ َ ْعَسايلََكيذِف ي ْ  ِف يَمَميرْلعُة يَمَميي(5)َ إِفنَّ إِفنَّ

ٌُةْ ً ري ي ْ  ِف َكيَ اْ َ ْبيي(7)َ إِفَذريَ َ ْ َييَ اْسَصْبيي(6)رْلعُة ي(ي8)َوإِفلَىيَ  ِّ

.(يم ري3() و ديرلم ح)  

يي-ي8 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

ْلَزرلََماي)يي يزِف يرأْلَْ ضُة لَيِف ْلزِف يأَْثَقالََماي(ي1ي)إِفَذريزُة يرأْلَْ ضُة (ي2)َوأَْيَ َحيِف

يَمايلََماي يأَْيَ اَ َهايي(ي3ي)َوَقاكَيرإْلِفسَ انُة ثُة يتُةَلدِّ ْوَمئِفذٍت َكيأَْوَلىيي(4)ٌَ يَ  َّ  ِفأَنَّ

ٌُةَ ْوريأَْوَمالَمُةْميي(5)لََماي يأَْمَتاًتايلِّ يرلسَّاسُة ْصدُة ُة ٌَ ي ْوَمئِفذٍت ْعَمكْيي(ي6)ٌَ ٌَ َ َمني

َ هُةي ٌَ ً ري ٌْ دٍتيَي ْثَقاكَيَذ َّ َ هُةيي(ي7)مِف ٌَ ري دٍتيَمّ ً ْثَقاكَيَذ َّ ْعَمكْيمِف ٌَ  و ديي(8)َوَمني

د21يأوي11ي)رلزلزلة .(يم َّ  
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يي-ي9 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

يي)يي َوةُة ي*يرْلَقا ِف َوةُة ي*يَمايرْلَقا ِف َوةُة ي*يَوَمايأَْدَ رَكيَمايرْلَقا ِف يرلسَّاسُة ٌَ ُةونُة ْوَمي ٌَ

ي يرْلَمْ ثُةوثِف ي*يَ اْلَغَ رشِف يرْلَمسغُةوشِف ْمنِف يرْلحِفَ اكُةيَ اْلعِف ايَمنيَثقُةلَْيي*يَوَت ُةونُة َ أَمَّ

ي ٌسُةلُة ةٍتي*يَمَورزِف ٌَ رضِف ٌَمةٍتي َّ يوِف ي*يَ مُةَوي ًِف ٌسُةلُة ايَمْنيَيغَّْييَمَورزِف *َوأَمَّ  

ي ةٌة ٌَ يَهاوِف لُة ُةمُّ ْلي*ييَ أ ٌَ ي*يَوَمايأَْدَ رَكيَمايهِف ةٌة ٌَ يَلامِف  و ديرلقا وةيي(*يَسا ٌة

1:11 

يي-ي10 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييي:ي  مِف

يي)يي َ اثُة ُة مُةيرلتَّ ْ تُةمُةيرْلَمَقا ِفَ ي*يأَْلَما ُة يَ ْوَفيَتْعلَمُةوَني*يَلتَّىيزُة ي*يَ بلَّ يَ بلَّ ثُةمَّ

ي*يَ ْوَفيَتْعلَمُةوَني نِف قٌِف ٌَ ْلَميرْل يلَْويَتْعلَمُةوَنيوِف يرْلَحلِفٌَمي*يَ بلَّ نَّ *يلََتَ وُة  

ي نِف قٌِف ٌَ َنيرْل ٌْ َمايَو سَّ يلََتَ وُة ي*يثُةمَّ ٌمِف عِف يرلسَّ يَونِف ْوَمئِفذٍت ٌَ ي يلَتُةْ أَلُةنَّ مَّ
 و ديي(*يثُة

.ي(8ي:ي1)رلت اث ي  

ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

يي-ي11 كِف يرلغٌِف َكي ِفأَْصَلابِف َفيَ َعكَيَ  ُّ ٌْ ي*يأَلَْميَتَ  يَ  ْمي ًِف َدهُة ٌْ ْحَعكْيَ  ٌَ أَلَْمي

ي كٍت ً ريأََ ا ِفٌكَي*يَتْضلٌِف ٌْ ْميَط مِف ٌْ ي*يَوأَْ َ كَيَولَ ٌكٍت حِّ ْني ِف ْمي ِفلِفَحاَ دٍتيمِّ ٌمِف *يَتْ مِف

أْ ُةوكٍتي يمَّ د21) و ديرلغٌكي.يَ َحَعلَمُةْميَ َعْصفٍت .(م َّ  

يي-ي12 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

وَني َمايرلَ ا ِف ُة ٌُّ ٌَ يأَ وَني1قكْي يَمايَتْع ُةدُة وَني2يآَليأَْو ُةدُة يَوآَليأَْستُةْميَوا ِفدُة  

ي ايَوَ ْدتُةْمي3َم يأَْو ُةدُة يمَّ ي4يَوآَليأََسايَوا ِفدٌة وَنيَم يأَْو ُةدُة ْمي5يَوآَليأَْستُةْميَوا ِفدُة يلَ ُة

ي ٌنِف يدِف ًَ ْميَولِف ٌسُة ُة ريٍتي3)رل ا  ون.ي6دِف ي.(يم َّ
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يي-ي13 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ي َوي ُةيأََلدٌة ي1قُةكْيهُة َمدُة لِفْدي2ي ُةيرلصَّ ٌَ ٌُةولَْدي3يلَْمي غُةًؤري4يَولَْمي ي ُة ْنيلَلُة ٌَ ُة يَولَْمي

ي ريٍتي3) و ديرإليبلص.ي5أََلدٌة .(يم َّ  

يي-ي14 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييي:ي  مِف

يي)يي يرْلَغلَاِف ي ِفَ بِّ وذُة يَمايَيلََايي(1)قُةكْيأَوُة ْنيَم ِّ يي(2)مِف اٍت يَ ا ِف ْنيَم ِّ َومِف

يي(3)إِفَذريَوَقَبي َقدِف يرْلعُة ي ًِف غَّاَثايِف يرلسَّ ْنيَم ِّ يي(4)َومِف دٍت يَلا ِف ْنيَم ِّ َومِف

ريٍتي3) و ديرلغلاي(ي5)إِفَذريَلَ َدي .(يم َّ  

يي-ي15 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ي يرلسَّاسِف ي ِفَ بِّ وذُة ي1قُةكْيأَوُة يرلسَّاسِف ي2يَملِفكِف ي3يإِفلَلِفيرلسَّاسِف ْنيَم ِّ يمِف

ي يرلَيسَّاسِف ي4رلَوْ َورسِف يرلسَّاسِف و ِف دُة يصُة ي ًِف سُة ٌُةَوْ وِف يي ةِفي5يرلذِف َنيرلحِفسَّ يمِف

ري3) و ديرلسَّاس.ي6َورلسَّاسِفي .(يم َّ  

غاءي : ٌاييرلمِّ  

ي-1 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ييييييي:ي  مِف

يي)ي ٌَْمفِف ْميَو مِف ٌْ ْميَولَ ْ  ُة ٌَسصُة ْميَو هِف ٌُةْيزِف ْميَو ٌ ُة دِف ٌْ
ُةي ِفأَ
ْ مُةمُةي َّ ٌُةَعذِّ ْمي َقاتِفلُةوهُة

سِفٌَني ْؤمِف يمُّ وَ يَقْومٍت دُة يَمني*يصُة ُةيَولَىَٰ
ي َّ تُةوبُة ٌَ ْميۗيَو َظيقُةلُةو ِفمِف ٌْ ْبيَ  ٌُةْذهِف َو

ٌمٌةي مٌةيَل ِف ُةيَولٌِف
يۗيَو َّ َماءُة ي.ي(15ي:ي14ي)(رلتو ة)ي(ٌَ  

ي-2 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ييييييي:ي  مِف

مُةيي)ي يرْلَعلٌِف ٌمُة مِف َويرل َّ يۚيَوهُة َما ِف يَورلسَّ كِف ٌْ يرللَّ يَمايَ َ َني ًِف ي(رألسعام)ي(َولَلُة

(13).  
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ي-ي3 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :يييييييي  مِف

ي)ي يلَِّماي ًِف َغاءٌة ْميَومِف ني َّ ِّ ُة يمِّ َظةٌة ْووِف ميمَّ يَقْديَحاَءْت ُة َمايرلسَّاسُة ٌُّ ايأَ ٌَ

سِفٌَني ْؤمِف يلِّْلمُة ًد يَوَ ْلَمةٌة يَوهُة و ِف دُة .(57ي)(ٌوسس)ي(رلصُّ  

ي-4 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) ٌدُة زِف ٌَ سِفٌَنيۙيَواَلي ْؤمِف يلِّْلمُة
يَوَ ْلَمةٌة َغاءٌة َويمِف يَمايهُة َنيرْلقُةْ  نِف كُةيمِف َوسُةَسزِّ

يَيَ اً ري ٌَنيإِفالَّ الِفمِف ري3)(82ي)(رإل  رء)ي(رلظَّ .(يم َّ  

ي-5 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) َح ِف َنيرلمَّ ٌُةوًتايَومِف ي ُة َ اكِف َنيرْلحِف ييمِف يِفذِف يرتَّ يأَنِف ْلكِف َكيإِفلَىيرلسَّ يَ  ُّ َوأَْوَلىَٰ

مُةوَني ْع ِف ٌَ اي مَّ لُةبًليۚي*يَومِف يذُة ًي ُة ُةكَيَ  ِّكِف يَ اْ لُة ِف َمَ ريِف كِّيرلثَّ ني ُة يمِف لًِف ي ُة ثُةمَّ

لِفَكي
َٰ
يَذ ي ًِف يۗيإِفنَّ يلِّلسَّاسِف َغاءٌة لِفيمِف ي ٌِف يأَْلَورسُةلُة ْيَتلِففٌة يمُّ وسِفَمايَمَ ربٌة ني ُةطُة يمِف الُة ْي ُة ٌَ

وَني َتَغ َّ ُة ٌَ ي ًةيلَِّقْومٍت ٌَ ي3)ي(69ي:ي68ي)ي(رلسلك)ي(آَل .(يم َّ  

ي-6 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) نِف ْمغٌِف ٌَ يَ مُةَوي ْضيُة ري3)(80ي)(رلمع رء)ي(َوإِفَذريَم ِف .(يم َّ  

ي-7 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) ًٌّ يۖيأَأَْوَحمِف اتُةلُة ٌَ لَْيي  ايلََّقالُةوريلَْواَلي ُةصِّ ًٌّ َولَْويَحَعْلَساهُةيقُةْ  ًسايأَْوَحمِف

ي سُةوَني ًِف ٌُةْؤمِف ٌَنياَلي يۖيَورلَّذِف َغاءٌة ًد يَومِف ٌَني َمسُةوريهُة َويلِفلَّذِف يۗيقُةكْيهُة ًٌّ َوَوَ  ِف

ي ٌدٍت يَ عِف َ انٍت نيمَّ ٌُةَساَدْوَنيمِف ئِفَكي
ْميَوًمىيۚأُةولََٰ مِف ٌْ َويَولَ يَوهُة ْميَوْق ٌة ي( صلي)ي( َذرسِفمِف

(44).  
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ي-8 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) ومِف يرلسُّحُة مٌةي*يَ َسَظَ يَسْظَ ًدي ًِف ٌَني*يَ َقاكَيإِفسًِّيَ قٌِف ْد ِف ِف يمُة َ َتَولَّْوريَوْسلُة

ي.ي(90ي:ي88)يرلصا اييي(  

ي-9 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) يَوَوَذربٍت ي ِفسُةْصبٍت َطانُة ٌْ سِفىيرلمَّ يأَسِّىيَم َّ لُة ٌُّوَبيإِفْذيَساَد يَ  َّ ْ يَوْ َدَسايأَ َورْذ ُة

ي*ي يَوَمَ ربٌة دٌة ْغَتَ كٌةيَ ا ِف ْحلِفَكيَهَذريمُة ي(42ي:ي41رآلٌةي)يصيي(رْ  ُةْضي ِف ِف  

ري3) .(يم َّ  

ي-10 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ٌَني) رلِفمِف يَوأَسَييأَْ َلمُةيرل َّ يرلضُّ ُّ ًَ سِف يأَسًِّيَم َّ لُة يَ  َّ ٌُّوَبيإِفْذيَساَد َٰ َوأَ

َعمُةْمي*ي ْثلَمُةميمَّ يَومِف َساهُةيأَْهلَلُة ٌْ يۖيَو َت نيضُة ٍّ يَ َ َمْغَسايَماي ِفلِفيمِف َ اْ َتَحْ َسايلَلُة

ٌَني يلِفْلَعا ِفدِف َٰ  َ ْ َسايَوذِف سدِف ْنيوِف .(يم ري3)ي(84ي:ي83)يرألس ٌاءيي(َ ْلَمًةيمِّ  

ي-11 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) لُةودُة يحُة ْسلُة يمِف يَتْقَمعِف ُّ ًَ َثاسِف َتَما ِفًمايمَّ َتاً ايمُّ ي ِف ٌثِف كَيأَْلَ َنيرْلَلدِف ُةيَسزَّ
َّ 

َد ي لِفَكيهُة
َٰ
ِفيۚيَذ ي َّ ْ  ِف يذِف ْميَوقُةلُةو ُةمُةْميإِفلَىَٰ هُة لُةودُة يحُة نُة يَتلٌِف مُةْميثُةمَّ ْيَمْوَنيَ  َّ ٌَ ٌَني رلَّذِف

ي ْنيَهادٍت يمِف ُةيَ َمايلَلُة
ي َّ ٌُةْضلِفكِف يۚييَوَمني َماءُة ٌَ يي ِفلِفيَمني ْمدِف ٌَ ِفي

رلزم يي( َّ

(23).  
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: ٌاييرلعذربيول ايرلحني  

ي-1 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يي:يي  مِف

يَمايي) يَواليَسْومٌةيلَلُة َسةٌة هُةي ِف ذُة ٌُّومُةياليَتأْيُة يرْلَق ًُّ َويرْلَل ُةياليإِفلََليإِفاليهُة
َّ 

ْعلَمُةي ٌَ ي ْسَدهُةيإِفالي ِفإِفْذسِفلِف يوِف ْمَغمُة ٌَ يي يَمْنيَذريرلَّذِف يرألَْ ضِف يَوَماي ًِف َماَوريِف يرل َّ  ًِف

لِفيإِفالي ِفَمايَماَءي ْلمِف ْنيوِف يمِف ءٍت ًْ وَني ِفَم ٌُةلِفٌطُة ْميَوَمايَيْلَغمُةْميَوالي ٌمِف دِف ٌْ َنيأَ ٌْ َمايَ 

ي ًُّ َورْلَعلِف مُةَمايَوهُة هُةيلِفْغظُة ئُةودُة ٌَ يَورألَْ َضيَوالي َماَوريِف يرل َّ ٌُّلُة ْ  ِف َمي ُة َو ِف

ٌمُةي ري3)(255:ي)ي و ديرل ق دي(رْلَعظِف .(يم َّ  

ي-ي2 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

َحْيي) لََّمايَسضِف ْميَساً ري ُة مِف اتِفَسايَ ْوَفيسُةْصلٌِف ٌَ وري ِف  ٌَنيَ َغ ُة يرلَّذِف إِفنَّ

ًٌزري َيَ اَنيَوزِف
ي َّ وقُةوريرْلَعَذرَبيۗيإِفنَّ ذُة ٌَ َ َهايلِف ٌْ لُةوًدريَ  ْميحُة ْلَساهُة ميَ دَّ هُة لُةودُة حُة

ًٌماي .(56)رلس اءيي(َل ِف  

ي-3 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

ًٌدريي) ِفيَقْديَضلُّوريَضبَلاًليَ عِف ي َّ وريَونيَ  ِفٌكِف وريَوَصدُّ ٌَنيَ َغ ُة يرلَّذِف *يإِفنَّ

ًٌقاي مُةْميَط ِف ٌَ ْمدِف ٌَ ْغغِفَ يلَمُةْميَواَليلِف ٌَ ُةيلِف
ي َّ ٌَ ُةنِف وريلَْمي وريَوَظلَمُة ٌَنيَ َغ ُة يرلَّذِف *إِفنَّ  

ًٌ ري ٌَ ِف ِفي لِفَكيَولَىي َّ
َٰ
َمايأََ ًدريۚيَوَ اَنيَذ ٌَني ٌِف َمييَيالِفدِف ٌَايَحَمسَّ يَط ِف رلس اءيي(إِفالَّ

ي.ي(169ي:ي167)  

ي-4 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يي:يي  مِف  

يي) يرأْلَْ ضِف ْ َعْوَني ًِف ٌَ يَو ولَلُة َيَوَ  ُة
ٌُةَلا ِف ُةوَني َّ ٌَني يرلَّذِف َمايَحَزرءُة إِفسَّ

ي ْنييِفبَلفٍت لُةمُةميمِّ ْميَوأَْ حُة ٌمِف دِف ٌْ َميأَ ٌُةَصلَّ ُةوريأَْويتُةَقطَّ لُةوريأَْوي ٌُةَقتَّ  َ َ اًدريأَني
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يرآْليِفَ دِفي ايۖيَولَمُةْمي ًِف ٌَ ْس يرلدُّ ي ًِف لِفَكيلَمُةْمييِفْزيٌة
َٰ
يۚيَذ َنيرأْلَْ ضِف ٌُةسَغْوريمِف أَْوي

ٌمٌةي يَوظِف .(33)رلمائدديي(َوَذربٌة  

ي-5 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

يي) يَمَعلُة ْثلَلُة ٌعاًيَومِف يَحمِف يرألَْ ضِف يلَمُةْميَماي ًِف وريلَْويأَنَّ ٌَنيَ َغ ُة يرلَّذِف إِفنَّ

ـمٌةي يأَلٌِف ْسمُةْميَولَمُةْميَوَذربٌة كَيمِف اَمةِفيَمايتُةقُة ِّ ٌَ يرْلقِف ْومِف ٌَ ي ْنيَوَذربِف وري ِفلِفيمِف ْغَتدُة ٌَ ي(لِف

.(36)رلمائددي  

ي-6 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) َنيرإلِفسسِف يرْ َتْ َثْ تُةْميمِف يَقدِف ايَمْعَمَ يرْلحِفنِّ ٌَ ٌعاًي ْميَحمِف هُة ْلمُة ُة ٌَ ْوَمي ٌَ َو

يَوَ لَْغَسـايأََحلََساي َساي ِفَ ْعضٍت َسايرْ َتْمَتَميَ ْعضُة يَ  َّ َنيرإلِفسسِف ْميمِف هُة ـاؤُة ٌَ َوَقاكَيأَْولِف

ْلَييلََسا ييأَحَّ لُةي،يرلَّذِف َمـايإِفالَّيَمايَمـاَءيرللَـّ ٌَني ٌِف ْميَيالِفدِف يَمْثَور ُة ا ُة ي،يَقاكَيرلسَّ إِفنَّ

ـمٌةي ٌمٌةيَولٌِف َكيَل ِف ٌَنيَ ْعضاًي ِفَمايي(128)،يَ  َّ الِفمِف َوَ َذلِفَكيسُةَولًِّيَ ْعَضيرلظَّ

ْ  ِف ُةـوَني ٌَ ْميي(129)َ اسُةوري ْس ُة كٌةيمِف ْمي ُة ُة أْتِف ُة ٌَ يأَلَْمي يَورإلِفسسِف ايَمْعَمَ يرْلحِفنِّ ٌَ

ْميَهَذر ْومِف ُة ٌَ ْميلِفَقـاَءي وَس ُة ٌُةسذِف ُة اتِفًيَو ٌَ ْمي  ٌْ ُة وَنيَولَ قُةصُّ ْدَسايَولَـىي،يٌَ َقالُةوريَممِف

مُةْميَ اسُةوري ْميأَسَّ مِف وريَولَـىيأَسغُة ِف دُة ايَوَممِف ٌَ ْس ادُةيرلدُّ ٌَ ْتمُةمُةيرْلَل َسايَوَ  َّ أَسغُة ِف

ٌـَني يَوأَْهلُةَمايي(130)َ ا ِف ِف ْلمٍت
ْملِفَكيرْلقُةَ  ي ِفظُة ْنيَ  َُّكيمُة ٌَ ُة َذلِفَكيأَْنيلَْمي

وَني ايي(131)َ ا ِفلُـة يَومَّ َكي ِفَغا ِفكٍت لُةوريَوَمايَ  ُّ ايَومِف مَّ يمِف كٍّيَدَ َحايٌة َولِف ُة

وَني ْعَملُـة ْلَمةِفيي(132)ٌَ ويرل َّ يذُة ًُّ َكيرْلَغسِف ْ َتْيلِفْفي،يَوَ  ُّ ٌَ ْميَو ْ  ُة ٌُةْذهِف َمأْي ٌَ إِفْني

ٌـَني ي َي ِف ةِفيَقْومٍت ٌَّ ِّ 
ْنيذُة ْميمِف يَ َمـايأَسَمأَ ُة َمـاءُة ٌَ ْميَماي ْنيَ ْعدِف ُة يَمايي(133)مِف إِفنَّ

ٌـَني ْعحِفزِف يَوَمـاييأَْستُةْمي ِفمُة وَنيآليٍت .رألسعامي(134)تُةوَودُة  
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ي-7 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

ي) ُةْلقًِف ٌَني َمسُةوريۚيَ أ تُةوريرلَّذِف ْميَ َث ِّ َكيإِفلَىيرْلَمبَلئِفَ ةِفيأَسًِّيَمَع ُة ٌُةولِفًيَ  ُّ إِفْذي

ْسمُةْمي يَورْض ِف ُةوريمِف ْوَبيَ اْض ِف ُةوريَ ْوَايرأْلَْوَسااِف وريرل ُّ ٌَنيَ َغ ُة يرلَّذِف يقُةلُةوبِف  ًِف

ي كَّيَ َسانٍت ي*ي ُة ولَلُة َيَوَ  ُة
ي َّ ٌُةَماقِفاِف يۚيَوَمني ولَلُة َيَوَ  ُة

مُةْميَماقُّوري َّ لِفَكي ِفأَسَّ
َٰ
َذ

ي َقابِف يرْلعِف ٌدُة َيَمدِف
ي َّ ي*يَ إِفنَّ ا ِف ٌَنيَوَذرَبيرلسَّ يلِفْلَ ا ِف ِف وقُةوهُةيَوأَنَّ ْميَ ذُة لِف ُة

َٰ
ي(َذ

ي.(14ي:ي12ي)رألسغاكي  

يي-8 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

َي)
ي َّ نَّ َييَولََٰ ِف ٌْ َييإِفْذيَ َم ٌْ َيَقَتلَمُةْميۚيَوَمايَ َم

ي َّ نَّ ْميَولََٰ ِف َ لَْميَتْقتُةلُةوهُة

مٌةي يَولٌِف ٌمٌة َيَ مِف
ي َّ يَ بَلًءيَلَ ًسايۚيإِفنَّ ْسلُة سِفٌَنيمِف ْؤمِف يرْلمُة ًَ ْ لِف ٌُة يَولِف رألسغاكيي(َ َمىَٰ

(17).  

ي-9 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

ٌَْض ِف ُةوَنيي) ي
وريۙيرْلَمبَلئِفَ ةُة ٌَنيَ َغ ُة َتَو َّىيرلَّذِف ٌَ يإِفْذي َولَْويَتَ  َٰ

ي ٌاِف وقُةوريَوَذرَبيرْلَل ِف ْميَوذُة وَهمُةْميَوأَْدَ اَ هُة حُة .(50)رألسغاكيي(وُة  

يي-ي10 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

وَ ي) دُة يصُة ٌَْمفِف ْميَو مِف ٌْ ْميَولَ ْ  ُة ٌَسصُة ْميَو هِف ٌُةْيزِف ْميَو ٌ ُة دِف ٌْ
ُةي ِفأَ
ْ مُةمُةي َّ ٌُةَعذِّ ْمي َقاتِفلُةوهُة

سِفٌَني ْؤمِف يمُّ ُةي*يَقْومٍت
يۗيَو َّ َماءُة ٌَ يَمني ُةيَولَىَٰ

ي َّ تُةوبُة ٌَ ْميۗيَو َظيقُةلُةو ِفمِف ٌْ ْبيَ  ٌُةْذهِف َو

ٌميٌةي مٌةيَل ِف .ي(15ي:ي14)يرلتو ةيي(َولٌِف  
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يي-ي11 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) يَوسِفٌـدٍت ا ٍت كُّيَح َّ وريَوَياَبي ُة ْنيي(15)َورْ َتْغَتلُة ٌُةْ َقىيمِف مُةيَو ْنيَوَ رئِفلِفيَحَمسَّ مِف

ي ٌـدٍت يَصدِف كِّيي(16)َمـاءٍت ْني ُة يمِف أْتِفٌلِفيرْلَمْويُة ٌَ يَو لُة ٌغُة ٌُة ِف ي َ ادُة ٌَ يَوالي لُة وُة َتَح َّ ٌَ

ي ـظٌة يَ لٌِف ْنيَوَ رئِفلِفيَوَذربٌة يَومِف ٌِّيٍت َوي ِفَم يَوَمايهُة .إ  رهٌمي(17)َمَ انٍت  

يي-12 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يي:يي  مِف

يي) يرألَْصَغـادِف سِفٌَني ًِف َق َّ يمُة ْوَمئِفذٍت ٌَ ٌَني مِف ْح ِف َ َ ر ِفٌلُةمُةْميي(49)َوَتَ  يرْلمُة

ي ـا ُة وَهمُةمُةيرلسَّ حُة يَوَتْغَمىيوُة َ رنٍت ْنيَقطِف يَمايي(50)مِف كَّيَسْغسٍت ُةي ُة
َيي َّ ْحزِف ٌَ لِف

ي،يَ َ َ يْي يرْللِفَ ـابِف ٌمُة َيَ  ِف
ي َّ .إ  رهٌمي(51)إِفنَّ  

يي-13 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

اًيي) ٌّ ثِف َميحِف مُةْميَلْوكَيَحَمسَّ َ سَّ يلَسُةْلضِف ٌَنيثُةمَّ اطِف ٌَ مُةْميَورلمَّ َكيلََسْلمُةَ سَّ (ي68)َ َوَ  ِّ

اًي ٌّ تِف يوِف ْلَمنِف يَولَىيرل َّ ٌُّمُةْميأََمدُّ ٌَعةٍتيأَ كِّيمِف ْني ُة يمِف َونَّ يلََسسزِف يي(69)ثُةمَّ يلََسْلنُة ثُةمَّ

اًي ٌّ لِف ْميأَْولَىي ِفَمايصِف ٌَنيهُة ي.م ٌمي(70)أَْولَمُةي ِفالَّذِف  

يي-14 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يي:يي  مِف

ٌَني) ةٍتيَ اَسْييَظالِفَمًةيَوأَسَمأَْسايَ ْعَدَهايَقْوماًي َي ِف ٌَ ْنيَقْ  َوَ ْميَقَصْمَسايمِف

وَنيي(11) ْ  ُةضُة ٌَ ْسَماي ْميمِف وريَ أَْ َسـايإِفَذريهُة ـايأََل ُّ (12)َ لَمَّ  

وَني ْميتُةْ أَلُـة ْميلََعلَّ ُة سِف ُة لِفيَوَمَ ا ِف ْ تُةْمي ٌِف ْت ِف
ـوريإِفلَىيَمـايأُة وريَورْ حِفعُة اليَتْ  ُةضُة

ـٌَنيي(13) ايَظالِفمِف سَّ اي ُة لََسـايإِفسَّ ٌْ ايَو ٌَ ْميي(14)َقالُةوري َ َمايَزرلَْييتِفْلَكيَدْوَورهُة

ٌـَني دِف ٌدرًيَيامِف ْميَلصِف .رألس ٌاءي(15)َلتَّىيَحَعْلَساهُة  
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يي-15 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ْني) يمِف ابٌة ٌَ َعْييلَمُةْميثِف وريقُةطِّ ٌَنيَ َغ ُة ْميَ الَّذِف مِف يَ  ِّ وري ًِف يرْيَتَصمُة يَيْصَمانِف َهَذرنِف

ٌـمُةي مُةيرْلَلمِف مِف و ِف ءُة ي ُة ْنيَ ْواِف يمِف ٌُةَصبُّ ي ْميي(19)َسا ٍت وسِفمِف ي ُةطُة ي ِفلِفيَماي ًِف ٌُةْصَم ُة

ي ودُة لُـة يي(20)َورْلحُة ٌـدٍت ْنيَلدِف يمِف مُة وريي(21)َولَمُةْميَمَقامِف حُة ْي ُة ٌَ وريأَْني لََّمـايأََ ردُة  ُة

ي ٌـاِف وقُةوريَوَذرَبيرْلَل ِف َمايَوذُة وري ٌِف ٌدُة وِف
يأُة ْنيَ مٍّ ْسَمايمِف .رللجي(22)مِف  

يي-16 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) ـومِف
قُّ يَمَحَ َديرلزَّ يي(43)إِفنَّ يي(44)َطَعامُةيرألَثِفٌـمِف ْغلًِف ٌَ ي ْمكِف َ اْلمُة

ي ـونِف يرْل ُةطُة يي(45) ًِف ٌـمِف يي(46)َ َغْلًِفيرْلَلمِف وهُةيَ اْوتِفلُةوهُةيإِفلَىيَ َورءِف ذُة يُة

ي يي(47)رْلَحلِفٌـمِف ٌـمِف يرْلَلمِف ْنيَوَذربِف لِفيمِف مَّيصُة ُّوريَ ْوَايَ ْأ ِف
َكيي(48)ثُة ْايإِفسَّ ذُة

ٌـمُةي يرْلَ  ِف ٌزُة وَنيي(49)أَْسَييرْلَعزِف ستُةْمي ِفلِفيَتْمَت ُة يَهَذريَماي ُة .رلدياني(50)إِفنَّ  

يي-17 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) يأَثِفٌـمٍت اكٍت
كِّيأَ َّ كٌةيلِف ُة ٌْ ْ َتْ  ِف رًيي(7)َو يمُة ٌُةصِف ُّ ي لِفيثُةمَّ ٌْ ِفيتُةْتلَىيَولَ

ي َّ ايِف ٌَ ي  ْ َممُة ٌَ

ي ـمٍت يأَلٌِف ْ هُةي ِفَعَذربٍت ْ َمْعَمايَ َ مِّ ٌَ ئاًيي(8)َ أَْنيلَْمي ٌْ اتِفَسايَم ٌَ ْني  َوإِفَذريَولِفَميمِف

ي ٌـنٌة مِف يمُة ورًيأُةْولَـئِفَكيلَمُةْميَوَذربٌة زُة َيَذَهايهُة مُةيَواليي(9)رتَّ ْميَحَمسَّ ْنيَوَ رئِفمِف مِف

ـاَءيَولَمُةْمي ٌَ ِفيأَْولِف ي َّ ونِف ْنيدُة وريمِف َيذُة ئاًيَواليَمايرتَّ ٌْ ٌُةْغسِفًيَوْسمُةْميَمايَ َ  ُةوريَم

ٌـمٌةي يَوظِف يي(10)َوَذربٌة ْميلَمُةْميَوَذربٌة مِف يَ  ِّ ايِف ٌَ وري ِف  ٌَنيَ َغ ُة ًد يَورلَّذِف َهَذريهُة

ـمٌةي يأَلٌِف ْحزٍت ْني ِف .رلحاثٌةي(11)مِف  

يي-18 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

َماي) ٌُّ ْميأَ يلَ ُة يي(31ي)رلثَّقبلنَ َسْغ ُة ُة َ ـانِف َمايتُةَ ذِّ يَ  ِّ ُة ي الءِف ايي(32)َ  ِفأَيِّ ٌَ

ي َمَوريِف يرل َّ ْنيأَْقَطا ِف وريمِف يرْ َتَطْعتُةْميأَْنيَتسغُةذُة يإِفنِف يَورإلِفسسِف يَمْعَمَ يرْلحِفنِّ
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ي ْلَطـانٍت وَنيإِفالَّي ِف ُة وريياليَتسغُةذُة يَ اسغُةذُة َمايي(33)َورألَْ ضِف يَ  ِّ ُة ي الءِف َ  ِفأَيِّ

ي َ ـانِف يي(34)تُةَ ذِّ َ رنِف يَ بليَتسَتصِف يَوسُةَلاسٌة ْنيَسا ٍت يمِف َمايمُةَورظٌة ٌْ ُة ٌُةْ َ كُةيَولَ

يي(35) َ ـانِف َمايتُةَ ذِّ يَ  ِّ ُة ي الءِف يَ َ اَسْييي(36)َ  ِفأَيِّ َمـاءُة يرل َّ َ إِفَذريرسَمقَّيِف

ي َهـانِف يي(37)َوْ َدًديَ الدِّ َ ـانِف َمايتُةَ ذِّ يَ  ِّ ُة ي الءِف ُةيي(38)َ  ِفأَيِّ ٌُةْ أَك يالي ْوَمئِفذٍت ٌَ  َ

ي يَواليَحـانٌّ يي(39)َوْنيَذْس ِفلِفيإِفسسٌة َ ـانِف َمايتُةَ ذِّ يَ  ِّ ُة ي الءِف يي(40)َ  ِفأَيِّ ٌُةْعَ فُة

ي ًيَورألَْقَدرمِف َورصِف ي ِفالسَّ
ٌُةْؤَيذُة ْميَ  ٌَماهُة مُةوَني ِف ِف ْح ِف َمايي(41)رْلمُة يَ  ِّ ُة ي الءِف َ  ِفأَيِّ

ي َ انِف ـوَنيي(42)تُةَ ذِّ مُة ْح ِف ي ِفَمايرْلمُة بُة ٌُةَ ذِّ مُةيرلَّتِفًي هِفيَحَمسَّ و ُةوَنيي(43)َهذِف ٌَطُة

ي ي نٍت ٌمٍت َنيَلمِف ٌْ َسَمايَوَ  ٌْ يي(44)َ  َ ـانِف َمايتُةَ ذِّ يَ  ِّ ُة ي الءِف َولِفَمْنيي(45)َ  ِفأَيِّ

ي َتـانِف لِفيَحسَّ يي(46)َياَفيَمَقاَميَ  ِّ َ ـانِف َمايتُةَ ذِّ يَ  ِّ ُة ي الءِف (ي47)َ  ِفأَيِّ

.رل لمن  

ي-ي19 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

كَيَمْنيأَْلَقىَٰي ايأَنيسَّ ُةوَنيأَوَّ يَوإِفمَّ ًَ ايأَنيتُةْلقِف يإِفمَّ امُةوَ ىَٰ ٌَ َقاكَيَ كْي(ي65ي)َقالُةوري

َمايَتْ َعىَٰي ْميأَسَّ هِف ْل ِف ني ِف لِفيمِف ٌْ كُةيإِفلَ ٌَّ ٌُةَي مُةْمي ٌُّ صِف َ الُةمُةْميَووِف (66ي)أَْلقُةوۖريَ إِفَذريلِف  

وَ ىَٰي لِفييِفٌَغًةيمُّ يَسْغ ِف َكيأَسَييرأْلَْولَىَٰي(ي67)َ أَْوَحَسي ًِف يقُةْلَساياَليَتَيْفيإِفسَّ

يَ الِف ٍتۖي(ي68) دُة ٌْ وريَ  َمايَصَسعُة وۖريإِفسَّ ٌسِفَكيَتْلَقْفيَمايَصَسعُة مِف ٌَ ي يَماي ًِف َوأَْلاِف  

يأََتىَٰي ثُة ٌْ يَل الِف ُة يرل َّ ٌُةْغلِفحُة ي(ي69ي)َواَلي اي ِفَ بِّ ًدريَقالُةوري َمسَّ حَّ َلَ دُةي ُة يرل َّ ًَ ُةْلقِف َ أ

ي وَنيَومُةوَ ىَٰ . و ديطل.ي(70)َها ُة  
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يي-ي20 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

ا َّايِفي رحِفَ ريِفي(1ي)َصّغًايَورلصَّ ايِفي(2ي)َزْحً ريَ الزَّ ٌَ الِف ْ ً ريَ التَّ مْييإِفنَّي(ي3ي)ذِف َم ُة يإِفلََٰ

بُّي(ي4ي)لََورلِفدٌةي َماَوريِفيي َّ ييرل َّ َسمُةَمايَوَمايَورأْلَْ ضِف ٌْ اِفييَوَ بُّييَ  ا(ي5)رْلَمَما ِف يإِفسَّ

ا سَّ ٌَّ َماءَييَز ايرل َّ ٌَ ْس ٌَسةٍتييرلدُّ بِفيي ِفزِف نيَولِفْغًظا(6ي)رْلَ َور ِف كِّييمِّ َطانٍتيي ُة ٌْ دٍتييَم ا ِف يمَّ

ونَييالَّي(ي7) عُة مَّ ٌُةْقَذ ُةونَييرأْلَْولَىَٰييرْلَمئَلِفييإِفلَىيٌَ َّ نيَو كِّييمِف وً رۖي(ي8ي)َحاسِفبٍتيي ُة لُة يدُة

بٌةييَوَذربٌةييَولَمُةمْي فَييَمنْييإِفالَّي(9ي)َورصِف َمابٌةييَ أَْتَ َعلُةييرْلَيْطَغةَييَيطِف يَثاقِفبٌةييمِف

مْي(10) مْييَ اْ َتْغتِفمِف نْييأَميَيْلًقايأََمدُّييأَهُة ايَيلَْقَساۚييمَّ ميإِفسَّ نيَيلَْقَساهُة ٌنٍتييمِّ يطِف

بٍتي زِف ونَييَوحِفْ يَييَ كْي(ي11)الَّ ْ َي ُة ٌَ وريَوإِفَذر(ي12ي)َو ونَيياَلييذُة ِّ ُة ْذ ُة ُة يٌَ

ةًييَ أَْوريَوإِفَذر(13) ٌَ ونَيي  ْ َتْ يِف ُة َذريإِفنْييَوَقالُةور(ي14)ٌَ
ييَهَٰ ْل ٌةييإِفالَّ يمُّ ِفٌنٌةيي ِف

ْتَسايأَإِفَذر(ي15) ايمِف سَّ َظاًمايتُةَ رً ايَو ُة ايَووِف وثُةونَييأَإِفسَّ َسا(ي16ي)لََمْ عُة يأََو َ اؤُة

لُةونَي ونَييَوأَستُةمْييَسَعمْييقُةكْي(ي17ي)رأْلَوَّ َما(ي18ي)َدريِف ُة ًَييَ إِفسَّ يَورلِفَددٌةييَزْحَ دٌةييهِف

مْييَ إِفَذر ونَييهُة سظُة ُة ايَوَقالُةور(ي19ي)ٌَ لََسايٌَ ٌْ َذريَو ْومُةييَهَٰ ٌنِفييٌَ َذر(ي20)رلدِّ ْومُةييَهَٰ يٌَ

ييرْلَغْصكِفي ستُةميرلَّذِف ور(ي21)تُةَ ذِّ ُةونَيي ِفلِفيي ُة ٌنَييرْلمُة ُة وريرلَّذِف يَوأَْزَورَحمُةمْييَظلَمُة

ونَييَ اسُةوريَوَما ْع ُةدُة ن(ي22ي)ٌَ ونِفييمِف ِفييدُة
مْيي َّ وهُة َ رطِفييإِفلَىَٰييَ اْهدُة يرْلَحلِفٌمِفييصِف

مْي(ي23) مُةميَوقِفغُةوهُة ْ ئُةولُةونَييإِفسَّ مْييَما(ي24ي)مَّ ونَيياَلييلَ ُة (25ي)َتَساَص ُة  

مُةييَ كْي ْومَييهُة ٌَ ْ َتْ لِفمُةونَييرْل مُةمْييَوأَْقَ كَي(ي26ي)مُة ييَولَىَٰييَ ْعضُة َتَ اَءلُةونَييَ ْعضٍت يٌَ

مْييَقالُةور(ي27) ستُةمْييإِفسَّ ُة ٌنِفييَونِفييَتأْتُةوَسَساي ُة مِف ٌَ وسُةوريلَّمْييَ كييقالُةور(28ي)رْل يَت ُة

سِفٌنَي ْؤمِف ميلََسايَ انَييَوَما(29)مُة ٌْ ُة نيَولَ ْلَطانٍتۖييمِّ ستُةمْييَ كْيي ُة ٌنَييَقْوًماي ُة يَطا ِف

َسايَ َلاَّي(ي30) ٌْ َساۖييَقْوكُةييَولَ ايَ  ِّ مْي(ي31)لََذرئِفقُةونَييإِفسَّ َسا ُة ٌْ ايَ أَْ َو ايإِفسَّ سَّ ٌنَيي ُة يَ اوِف

مُةمْي(ي32) ْوَمئِفذٍتييَ إِفسَّ ْمَت ِف ُةونَييرْلَعَذربِفيي ًِفيٌَ ا(ي33)مُة لِفكَييإِفسَّ
َٰ
يَسْغَعكُةييَ َذ

ٌنَي مِف ْح ِف مُةمْي(ي34ي) ِفاْلمُة كَييإِفَذريَ اسُةوريإِفسَّ لَيياَلييلَمُةمْييقٌِف
ييإِفلََٰ ُةييإِفالَّ

ونَيي َّ ْ َتْ  ِف ُة يٌَ
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قُةولُةونَي(35) ٌَ ايَو ويأَئِفسَّ ْحسُةونٍتييلِفَماوِف ٍتيي لِفَمتِفَسايلََتا ِف ُة يَحاءَييَ كْي(ي36ي)مَّ

اَيي ِفاْلَلاِّي نَييَوَصدَّ ْ َ لٌِف مْي(ي37ي)رْلمُة مِفييرْلَعَذربِفييلََذرئِفقُةويإِفسَّ ُة يَوَما(ي38)رأْلَلٌِف

ييتُةْحَزْونَي ستُةمْييَمايإِفالَّ ا اي.ي(39)يَتْعَملُةونَيي ُة .رلصَّ  

يي-ي21 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

ييَتَ اَ كَي هِفييرلَّذِف دِف ٌَ ْلكُةيي ِف وَييرْلمُة كِّييَولَىَٰييَوهُة ءٍتيي ُة ًْ ٌ ٌةييَم ي(ي1ي)َقدِف يَيلَاَييرلَّذِف

ادَييرْلَمْويَي ٌَ مْييَورْلَل ْ لُةَو ُة ٌَ مْييلِف ٌُّ ُة وَييَوَمبًلۚييأَْلَ نُةييأَ ٌزُةييَوهُة (ي2ي)رْلَغغُةو ُةييرْلَعزِف

ي َ اًقاۖييَ َماَوريٍتييَ ْ مَييَيلَاَييرلَّذِف ايطِف نِفييَيْلاِفيي ًِفيَتَ  َٰييمَّ ْلَمَٰ نيرل َّ يٍتۖييمِف يَتَغاوُة

نيَتَ  َٰييَهكْييرْلَ َص َييَ اْ حِفمِفي و ٍتييمِف نِفييرْلَ َص َييرْ حِفمِفييثُةمَّي(ي3ي) ُةطُة ٌْ َت سَقلِفبْييَ  َّ يٌَ

كَي ٌْ ًئايرْلَ َص ُةييإِفلَ وَييَيا ِف ٌ ٌةييَوهُة ايَولََقدْي(4ي)َل ِف سَّ ٌَّ َماءَييَز ايرل َّ ٌَ ْس ي ِفَمَصا ِفٌحَييرلدُّ

وًمايَوَحَعْلَساَها حُة ٌنِفۖيي ُة اطِف ٌَ ٌ ِفييَوَذربَييلَمُةمْييَوأَْوَتْدَسايلِّلمَّ عِف ٌنَي(ي5ي)رل َّ يَولِفلَّذِف

ور مْييَ َغ ُة مِف مَۖييَوَذربُةيي ِفَ  ِّ ٌ ُةييَو ِفْئسَييَحَمسَّ َمايأُةْلقُةوريإِفَذر(ي6)رْلَمصِف وري ٌِف عُة يَ مِف

ًٌقايلََما ًَييَممِف زُةييَتَ ادُةي(7ي)َتغُةو ُةييَوهِف ٌَّ نَييَتَم ظِفۖييمِف ٌْ لََّمايرْلَغ ًَيي ُة َمايأُةْلقِف يَ ْوالٌةيي ٌِف

مْييأَلَمْييَيَزَستُةَمايَ أَلَمُةمْي أْتِف ُة ٌ ٌةييٌَ ٌ ٌةييَحاَءَسايَقدْييَ لَىَٰيييَقالُةور(8ي)َسذِف ْ َسايَسذِف يَ َ ذَّ

كَييَمايَوقُةْلَسا ُةييَسزَّ
ني َّ ءٍتييمِف ًْ ييأَستُةمْييإِفنْييَم يلَوْييَوَقالُةور(ي9ي)َ  ِفٌ ٍتييَضبَلكٍتيي ًِفيإِفالَّ

ا سَّ ايَمايَسْعقِفكُةييأَوْييَسْ َممُةيي ُة سَّ ٌ ِفييأَْصَلابِفيي ًِفي ُة عِف مْييَ اْوَتَ  ُةور(10ي)رل َّ ي ِفَذس ِفمِف

ْلًقا َْصَلابِفييَ  ُة ٌ ِفييألِّ عِف .رلملك.ي(11ي)رل َّ  

يي-ي22 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

َماءِفي والِفييَذريِفييَورل َّ ْومِفي(1ي)رْل ُة ُة ٌَ ودِفييَورْل دٍتي(2ي)رْلَمْووُة (ي3ي)َوَمْممُةودٍتييَوَماهِف

ودِفييأَْصَلابُةييقُةتِفكَي ا ِفي(4ي)رأْلُةْيدُة مْييإِفذْي(ي5ي)رْلَوقُةودِفييَذريِفييرلسَّ َمايهُة ٌْ ودٌةييَولَ يقُةعُة
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مْي(ي6) ْغَعلُةونَييَمايَولَىَٰييَوهُة سِفٌنَييٌَ ْؤمِف وريَوَما(ي7ي)مُةمُةودٌةيي ِفاْلمُة ْسمُةمْييَسَقمُة يإِفالَّييمِف

سُةوريأَن ِفييٌُةْؤمِف ٌزِفيي ِفاهللَّ ٌدِفييرْلَعزِف ي(ي8ي)رْلَلمِف ْلكُةييلَلُةييرلَّذِف َماَوريِفييمُة ۚييرل َّ يَورأْلَْ ضِف

ُةي
كِّييَولَىَٰييَو َّ ءٍتيي ُة ًْ ٌدٌةييَم ٌنَييإِفنَّي(ي9ي)َممِف سِفٌنَييَ َتسُةوريرلَّذِف ْؤمِف َسايِفييرْلمُة ْؤمِف يَورْلمُة

تُةو ُةوريلَمْييثُةمَّي مَييَوَذربُةييَ لَمُةمْييٌَ ٌاِفييَوَذربُةييَولَمُةمْييَحَمسَّ ٌنَييإِفنَّي(ي10ي)رْلَل ِف يرلَّذِف

لُةوري َمسُةور الِفَلايِفييَوَومِف ايٌةييلَمُةمْييرلصَّ ييَحسَّ نيَتْح ِف لِفكَييرأْلَْسَما ُةۚييَتْلتِفَمايمِف
َٰ
يَذ

ٌدٌةييَ  ِّكَييَ ْطشَييإِفنَّي(11ي)رْلَ  ِفٌ ُةييرْلَغْوزُةي لُةي(ي12)لََمدِف وَييإِفسَّ يٌُةْ دِف ُةييهُة

ٌدُةي ٌُةعِف وَي(ي13)َو ودُةييرْلَغغُةو ُةييَوهُة و(ي14)رْلَودُة اكٌةي(ي15)رْلَمحِفٌدُةييرْلَعْ شِفييذُة يَ عَّ

ٌدُةييلَِّما ٌثُةييأََتاكَييَهكْي(16ي)ٌُة ِف سُةودِفييَلدِف يَ كِفي(18ي)َوَثمُةودَيي ِفْ َوْونَي(ي17)رْلحُة

ٌنَي وريرلَّذِف ٌبٍتيي ًِفيَ َغ ُة ُةي(ي19ي)َتْ ذِف
نيَو َّ ميمِف لِفٌطٌةييَوَ رئِفمِف وَييَ كْي(ي20ي)مُّ يهُة

حِفٌدٌةييقُةْ  نٌةي ييلَْوحٍتيي ًِف(ي21ي)مَّ ْلغُةوظٍت (.رل  وال.ي)(22)مَّ  

يي-ي23 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

َماءِفي اِفييَورل َّ ا ِف اُةييَمايأَْدَ ركَييَوَما(ي1ي)َورلطَّ ا ِف ْحمُةي(2ي)رلطَّ اقِفبُةييرلسَّ (ي3ي)رلثَّ

كُّييإِفن ايَسْغسٍتيي ُة َمايلَّمَّ ٌْ سظُة ِفي(ي4)َلا ِفظٌةييَولَ ٌَ مَّييرإْلِفسَ انُةييَ ْل لِفاَييمِف لِفاَي(ي5ي)يُة ييُة

ن اءٍتييمِف الُةي(ي6ي)َدر ِفاٍتييمَّ ْي ُة نيٌَ نِفييمِف ٌْ ْلبِفييَ  َ رئِفبِفييرلصُّ لُةي(ي7ي)َورلتَّ يَولَىَٰييإِفسَّ

لِفي ْومَي(ي8ي)لََقادِف ٌةييَ ْحعِف َ رئِف ُةييتُةْ لَىيٌَ نيلَلُةييَ َما(ي9ي)رل َّ دٍتييمِف يَساصِف ٍتييَواَلييقُةوَّ

َماءِفي(10) ْحمِفييَذريِفييَورل َّ ي(11ي)رل َّ ْدرِفييَذريِفييَورأْلَْ ضِف لُةي(ي12)رلصَّ يلََقْوكٌةييإِفسَّ

وَييَوَما(ي13)َ ْصكٌةي مُةمْي(14ي) ِفاْلَمْزكِفييهُة ونَييإِفسَّ ٌدُة ًدريٌَ ِف ٌْ ٌدُةي(ي15)َ  ًدريَوأَ ِف ٌْ يَ 

كِفي(16) ٌنَييَ َممِّ ْلمُةمْييرْلَ ا ِف ِف ًدرييأَْممِف ٌْ َو ا ا.ي)(17) ُة ي(.رلطَّ  
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يي-ي24 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

ي َوةُة يي(1)رلَقا ِف َوةُة يي(2)َمايرلَقا ِف َوةُة ييي(3)َوم يأَْدَ رَكيَمايرلَقا ِف ٌَ ُةونُة ْوَمي ٌَ

ي يرلَمْ ثُةوثِف يَ الَغَ رشِف يي(4)رلسَّاسُة يرلَمْسغُةوشِف ْمنِف يرلحِفَ اكُةيَ العِف (ي5)َوَت ُةونُة

ي ٌسُةلُة ايَمْنيَثقُةلَْييَمَورزِف ٌةٍتيي(6)َ أَمَّ رضِف ٌَمةٍتي َّ يوِف ايَمْنييي(7)َ ْمَوي ًِف َوأَمَّ

ي ٌسُةلُة يي(8)َيغَّْييَمَورزِف ةٌة ٌَ يَهاوِف لُة ُةمُّ ْليي(9)َ أ ٌَ يي(10)َوَم يأَْدَ رَكيَماهِف َسا ٌة

ي ةٌة ٌَ (.رلقا وة.ي)(11)َلامِف  

ورال   ٌاييتٌ ٌ يرلزَّ

يي-1 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

ْئتُةَماي} يمِف ثُة ٌْ ْسَمايَ َ درًيَل َةيَو ُةبلَيمِف َكيرْلَحسَّ ْنيأَسَييَوَزْوحُة اي َدمُةيرْ  ُة ٌَ َوقُةْلَساي

ٌنَي الِفمِف َنيرْلظَّ وَسايمِف َحَ َديَ َت ُة هِفيرلمَّ (.35رل ق دي)ي{َوالَيَتْقَ َ ايَهـذِف  

ي-ي2 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

ي}ي َمانُة ٌْ لَ َماَنيَوَمايَ َغَ ي ُة ٌْ لَ ي ُة ْلكِف يَولَىيمُة ٌنُة اطِف ٌَ وْريَمايَتْتلُةوْريرلمَّ َ عُة َورتَّ

ي نِف ٌْ كَيَولَىيرْلَملََ  سزِف
ْلَ يَوَمايأُة اَسيرل ِّ ٌُةَعلِّمُةوَنيرلسَّ وْري ٌَنيَ َغ ُة اطِف ٌْ يرلمَّ نَّ َولَـ ِف

ي ي ِفْتَسةٌة َمايَسْلنُة قُةوالَيإِفسَّ ٌَ يَلتَّىي ْنيأََلدٍت يمِف ٌُةَعلَِّمانِف وَييَوَماي وَييَوَما ُة  ِفَ ا ِفكَيَها ُة

مي يَوَزْوحِفلِفيَوَمايهُة َنيرْلَمْ ءِف ٌْ قُةوَني ِفلِفيَ  ٌُةَغ ِّ ْسمُةَمايَماي َتَعلَّمُةوَنيمِف ٌَ َ بلَيَتْ غُةْ يَ 

مُةْمي سَغعُة ٌَ ْميَوالَي هُة ٌَضُة ُّ َتَعلَّمُةوَنيَماي ٌَ يّ ِفيَو يإِفالَّي ِفإِفْذنِف ْنيأََلدٍت ٌَني ِفلِفيمِف  ِفَض  ِّ

يَولَ ِفْئَسيَمايَمَ ْوْري ْنيَيبلَاٍت يرآليِفَ دِفيمِف ي ًِف يرْمَتَ رهُةيَمايلَلُة وْريلََمنِف َولََقْديَولِفمُة

ْعلَمُةونَي ٌَ (.102رل ق دي)ي{ ِفلِفيأَسغُةَ مُةْميلَْويَ اسُةوْري  
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يي-3 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

َ هُةيَ إِفنيَطلََّقَمايَ بلَي} ٌْ َحيَزْوحاًيَ  َىيَتس ِف يَلتَّ نيَ ْعدُة يمِف َ إِفنيَطلََّقَمايَ بلَيَتلِفكُّيلَلُة

يّ ِفي ودُة دُة وَديّ ِفيَوتِفْلَكيلُة دُة َمايلُة ٌُةقٌِف ايأَني َتَ رَحَعايإِفنيَظسَّ ٌَ َمايأَني مِف ٌْ َساَحيَولَ حُة

ْعلَمُةونَي ٌَ ي سُةَمايلِفَقْومٍت ٌِّ  َ (.230رل ق دي)ي{ٌُة  

ي-4 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

ْسَماي} يَورلِفَددٍتيَوَيلََايمِف نيسَّْغسٍت ميمِّ ييَيلََق ُة مُةيرلَّذِف قُةوْريَ  َّ ُة يرتَّ َمايرلسَّاسُة ٌُّ ايأَ ٌَ

ييَتَ اءلُةوَني ِفلِفي قُةوْريّ َيرلَّذِف َحاالًيَ ثِفٌ رًيَوسِفَ اءيَورتَّ ْسمُةَماي ِف يمِف َزْوَحَمايَوَ ثَّ

ْميَ قٌِف اًي ٌْ ُة يّ َيَ اَنيَولَ (.1رلّس اءي)ي{َورألَْ َلاَميإِفنَّ  

يي-5 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

يقِفسَطا رًيَ بلَي} نَّ تُةْميإِفْلَدرهُة ٌْ يَو َت َ اَنيَزْوالٍت يمَّ مُةيرْ تِفْ َدركَيَزْوالٍت َوإِفْنيأََ دتُّ

ي ُةْمَتاساًيَوإِفْثماًيمُّ ِفٌساًي وَسلُة ذُة ئاًيأََتأْيُة ٌْ يَم ْسلُة وْريمِف ذُة (.ي20رلس اء)ي{َتأْيُة  

 

ي-6 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

ْئتُةَمايَوالَيَتْقَ َ ا} يمِف ثُة ٌْ ْنيَل َةيَ  ُةبلَيمِف َكيرْلَحسَّ ْنيأَسَييَوَزْوحُة اي َدمُةيرْ  ُة ٌَ يَو

ٌنَي الِفمِف َنيرلظَّ وَسايمِف َحَ َديَ َت ُة هِفيرلمَّ (.ي19رألو رفي)ي{َهـذِف  

ي-7 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

َماي} ٌْ َنيإِفلَ ْ  ُة ٌَ ْسَمايَزْوَحَمايلِف يَورلِفَددٍتيَوَحَعكَيمِف نيسَّْغسٍت ميمِّ ييَيلََق ُة َويرلَّذِف هُة

مُةَماي َوَوريّ َيَ  َّ ايأَْثَقلَييدَّ ْيي ِفلِفيَ لَمَّ غاًيَ َم َّ اَهايَلَملَْييَلْمبلًيَيغٌِف ايَتَغمَّ َ لَمَّ

ٌنَي ا ِف ِف َنيرلمَّ يمِف وَسنَّ َتَسايَصالِفلاًيلََّس ُة ٌْ (.189رألو رفي)ي{لَئِفْني َت  
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ي-8 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

ي} نِف ٌْ يرْثَس نِف ٌْ كٍّيَزْوَح ني ُة َمايمِف كْي ٌِف يقُةْلَسايرْلمِف سُّو ُة َسايَوَ اَ يرلتَّ َلتَّىيإِفَذريَحاءيأَْم ُة

كٌةي يإِفالَّيَقلٌِف لِفيرْلَقْوكُةيَوَمْني َمَنيَوَماي َمَنيَمَعلُة ٌْ ي{َوأَْهلََكيإِفالَّيَمنيَ َ َايَولَ

(.ي40هود)  

يي-9 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

ةِفي} َنيرْلَحسَّ َمايمِف َحسَّ ُة ٌُةْي ِف يلََّكيَولِفَزْوحِفَكيَ بَلي وٌّ يَهَذريَودُة اي َدمُةيإِفنَّ ٌَ َ قُةْلَساي

(.117طلي)ي{َ َتْمَقى  

يي-10 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

مُةْميَ اسُةوري} يإِفسَّ يَزْوَحلُة ٌَىيَوأَْصلَْلَسايلَلُة ْل ٌَ ي يَوَوَهْ َسايلَلُة َ اْ َتَحْ َسايلَلُة

ٌنَي عِف وَسَسايَ َ  اًيَوَ َه اًيَوَ اسُةوريلََسايَيامِف ْدوُة ٌَ يَو َ ريِف ٌْ يرْلَي وَني ًِف وُة ي{ٌُةَ ا ِف

(.ي90رألس ٌاءي)  

ي-11 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

يثُةمَّي} نيتُةَ ربٍت ميمِّ ايَيلَْقَسا ُة يَ إِفسَّ َنيرْلَ ْعثِف يمِّ بٍت ٌْ يَ  ستُةْمي ًِف يإِفني ُة َمايرلسَّاسُة ٌُّ ايأَ ٌَ

ْمي َنيلَ ُة ٌِّ  َ َيلََّقةٍتيلِّسُة يمُة ٌْ ِف َيلََّقةٍتيَوَ  ْضَغةٍتيمُّ نيمُّ يمِف ْنيَولََقةٍتيثُةمَّ يمِف ْطَغةٍتيثُةمَّ نيسُّ مِف

وري يلِفَتْ لُةغُة ْغبلًيثُةمَّ ْميطِف حُة ُة يسُةْي ِف ىيثُةمَّ َ ًمّ يمُّ يَمايَسَماءيإِفلَىيأََحكٍت يرأْلَْ َلامِف ي ًِف َوسُةقِف ُّ

ني ْعلََميمِف ٌَ بَلي ٌْ يلِفَ  مُة ِف يرْلعُة يإِفلَىيأَْ َذكِف ٌُةَ دُّ ني ميمَّ س ُة ٌُةَتَو َّىيَومِف ني ميمَّ س ُة ْميَومِف أَمُةدَّ ُة

ْيي َمايرْلَماءيرْهَتزَّ ٌْ َدًديَ إِفَذريأَسَزْلَسايَولَ ئاًيَوَتَ  يرأْلَْ َضيَهامِف ٌْ يَم ْلمٍت يوِف َ ْعدِف

ٌجٍتي يَ مِف كِّيَزْوالٍت ني ُة (.5رللجي)ي{َوَ َ ْييَوأَسَ َتْييمِف  

ي-12 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

َسايَوَ اَ ي} ٌُةسِفَسايَوَوْلٌِفَسايَ إِفَذريَحاءيأَْم ُة يرْلغُةْلَكي ِفأَْو يرْصَسمِف لِفيأَنِف ٌْ َسايإِفلَ ٌْ َ أَْوَل

لِفي ٌْ يَمنيَ َ َايَولَ يَوأَْهلََكيإِفالَّ نِف ٌْ يرْثَس نِف ٌْ كٍّيَزْوَح ني ُة َمايمِف يَ اْ لُةْكي ٌِف سُّو ُة رلتَّ
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ْغَ قُةونَي مُةميمُّ وريإِفسَّ ٌَنيَظلَمُة يرلَّذِف ْ سِفًي ًِف ْسمُةْميَواَليتُةَياطِف رلمؤمسوني)ي{رْلَقْوكُةيمِف

27.)  

يي-13 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

ٌمٍتي} يَ  ِف كِّيَزْوالٍت ني ُة َمايمِف يَ ْميأَسَ ْتَساي ٌِف َ ْوريإِفلَىيرأْلَْ ضِف ٌَ رلّمع رءي)ي{أََولَْمي

(.ي7  

ي-14 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ٌَدي} يأَنيَتمِف ًَ يَ َور ِف يرأْلَْ ضِف يَتَ ْوَسَمايَوأَْلَقىي ًِف يَوَمدٍت ٌْ ِف ي ِفَغ َماَوريِف َيلََايرل َّ

كِّي ني ُة َمايمِف يَماًءيَ أَسَ ْتَساي ٌِف َماءِف َنيرل َّ ةٍتيَوأَسَزْلَسايمِف كِّيَدر َّ ني ُة َمايمِف ي ٌِف ْميَوَ ثَّ  ِف ُة

ٌمٍتي يَ  ِف (.ي10لقماني)ي{َزْوالٍت  

ي-ي15 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

َكيَزْوَحَكي} ٌْ ْكيَولَ لِفيأَْم ِف ٌْ لِفيَوأَْسَعْمَييَولَ ٌْ ُةيَولَ
ييأَْسَعَمي َّ َوإِفْذيَتقُةوكُةيلِفلَّذِف

يأَني ُةيأََلاُّ
اَسيَو َّ ٌلِفيَوَتْيَمىيرلسَّ ْ دِف ُةيمُة

َكيَماي َّ يَسْغ ِف ي ًِف َيَوتُةْيغًِف
ي َّ َورتَّاِف

ٌَ ُةوَنيَولَىي ياَلي ًْ ْحَساَ َمايلِفَ  ْسَمايَوَط رًيَزوَّ يمِّ دٌة ٌْ ايَقَضىيَز َتْيَماهُةيَ لَمَّ

ي يَوَط رًيَوَ اَنيأَْم ُة ْسمُةنَّ ْميإِفَذريَقَضْوريمِف ائِفمِف ٌَ يأَْدوِف يأَْزَورالِف ي ًِف سِفٌَنيَلَ الٌة ْؤمِف رْلمُة

والًي ِفيَمْغعُة (.ي37رأللزربي)ي{ َّ  

ي-16 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي} ْنيرأْلَْسَعامِف ميمِّ ْسَمايَزْوَحَمايَوأَسَزكَيلَ ُة يَحَعكَيمِف مَّ
يَورلِفَددٍتيثُة نيسَّْغسٍت ميمِّ َيلََق ُة

َةيأَْزَورالٍتي ٌَ ييَثَماسِف لُةَمايٍت يظُة ي ًِف يَيْلاٍت نيَ ْعدِف ْميَيْلقاًيمِف َماتِف ُة يأُةمَّ ونِف ي ُةطُة ْمي ًِف ْيلُةقُة ُة ٌَ

َويَ أَسَّىيتُةْصَ  ُةونَي يهُة ياَليإِفلََليإِفالَّ ْلكُة يرْلمُة ْميلَلُة ُةيَ  ُّ ُة
مُةي َّ يَذلِف ُة رلّزم ي)ي{َثبَلثٍت

(.ي6  
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ي-17 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

ٌ ٌةي} مٌةيَقدِف يَولٌِف لُة ماًيإِفسَّ يَوقٌِف َماءُة ٌَ ْحَعكُةيَمني ٌَ ْ َ رساًيَوإِفَساثاًيَو مُةْميذُة حُة ٌُةَزوِّ ي{أَْوي

(.50رلّمو  ي)  

ي-18 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

ٌنٍتي} يوِف و ٍت مي ِفلُة ْحَساهُة (.54رلدياني)ي{َ َذلِفَكيَوَزوَّ  

ي-19 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي} كِّيَزْوالٍت ني ُة َمايمِف يَوأَسَ ْتَساي ٌِف ًَ َمايَ َور ِف َساي ٌِف ٌْ َورأْلَْ َضيَمَدْدَساَهايَوأَْلَق

ٌجٍتي (.7اي)ي{َ مِف  

يي-20 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

ونَي} ْميَتَذ َّ ُة يلََعلَّ ُة نِف ٌْ يَيلَْقَسايَزْوَح ءٍت ًْ كِّيَم ني ُة (.49رلّذر ٌايي)ي{َومِف  

ي-21 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

ٌنٍتي}ي يوِف و ٍت مي ِفلُة ْحَساهُة ْصغُةوَ ةٍتيَوَزوَّ يمَّ ئِفٌَنيَولَىي ُة ُة ٍت تَّ ِف (.20رلّطو )ي{مُة  

ي-22 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

َ َ يَورأْلُةسَثى}ي يرلذَّ نِف ٌْ ْوَح يَيلََايرلزَّ لُة (.45رلّسحمي)ي{َوأَسَّ  

يي-23 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

ُةي}
ِفيَو َّ ًيإِفلَىي َّ يَزْوحِفَمايَوَتْمَت ِف لُةَكي ًِف ُةيَقْوكَيرلَّتِفًيتُةَحادِف

َمي َّ َقْديَ مِف

ٌ ٌةي يَ صِف ٌمٌة َيَ مِف
ي َّ َمايإِفنَّ َ  ُة يَتَلاوُة ْ َممُة (.1رلمحادلةي)ي{ٌَ  

يي-24 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

َ َ يَورأْلُةسَثى} يرلذَّ نِف ٌْ ْوَح يرلزَّ ْسلُة (.ي39رلقٌامةي)ي{َ َحَعكَيمِف  
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ي-25 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

َحيْي} وِّ يزُة (.7رلّت وٌ ي)ي{َوإِفَذريرلسُّغُةوسُة  

ي-ي26 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

  (.24حُوٜٚ ). (كوخٍ ٍدِّ ا٢ِّٗ ُٔخ أُِٗض ا٢ُ ٖٓ ه٤َ كو٤َ)

س21)طوَأ  ََّ .أٝ أًؼَ ( ٓ  

ي-27 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

(.89حألٗز٤خء ). (ٍدِّ َل ط٢ٌٍٗ كًَىح ٝأٗض ه٤َ حُٞحٍػ٤ٖ)  

س21)طوَأ  ََّ .أٝ أًؼَ ( ٓ  

 

 

ي-28 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

خ) ًٓ س أػ٤ٖ ٝحؿؼِ٘خ ُِٔظَّو٤ٖ آخ ََّ خ ٛذ ُ٘خ ٖٓ أُٝحؿ٘خ ٣ًٍَّٝخط٘خ ه .(ٍرَّ٘  

(.74حُلَهخٕ )  

يي-ي29 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

ْلَزرلََما يزِف يرأْلَْ ضُة لَيِف ْلزِف يأَْثَقالََماي(ي1ي)إِفَذريزُة يرأْلَْ ضُة َوَقاكَيي(2)َوأَْيَ َحيِف

يَمايلََماي يأَْيَ اَ َهايي(ي3ي)رإْلِفسَ انُة ثُة يتُةَلدِّ ْوَمئِفذٍت َكيأَْوَلىيلََمايي(4)ٌَ يَ  َّ  ِفأَنَّ

ٌُةَ ْوريأَْوَمالَمُةْميي(5) يأَْمَتاًتايلِّ يرلسَّاسُة ْصدُة ُة ٌَ ي ْوَمئِفذٍت ْثَقاكَيي(ي6)ٌَ ْعَمكْيمِف ٌَ َ َمني

َ هُةي ٌَ ً ري ٌْ دٍتيَي َ هُةي(ي7)َذ َّ ٌَ ري دٍتيَمّ ً ْثَقاكَيَذ َّ ْعَمكْيمِف ٌَ  و دي)ي.(8)َوَمني

د21يأوي11()رلزلزلة .(يم َّ  

 

 ي
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يي-ي30 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

ي كِف يرلغٌِف َكي ِفأَْصَلابِف َفيَ َعكَيَ  ُّ ٌْ يي(1)أَلَْميَتَ  يَ  ْمي ًِف َدهُة ٌْ ْحَعكْيَ  ٌَ أَلَْمي

ي كٍت ً ريأََ ا ِفٌكَيي(2)َتْضلٌِف ٌْ ْميَط مِف ٌْ ْنيي(3)َوأَْ َ كَيَولَ ْمي ِفلِفَحاَ دٍتيمِف ٌمِف َتْ مِف

ي ٌكٍت حِّ يي(4) ِف أْ ُةوكٍت يمَّ دًي21()يرلغٌك.ي)ي(5)َ َحَعلَمُةْميَ َعْصفٍت .(يم َّ  

يي-ي31 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

وَني َمايرلَ ا ِف ُة ٌُّ ٌَ يأَ وَنيي(1)قُةكْي يَمايَتْع ُةدُة وَنيي(2)آَليأَْو ُةدُة َوآَليأَْستُةْميَوا ِفدُة  

ي يَمايَوَ ْدتُةْميي(3)َم يأَْو ُةدُة وَنيَم يأَْو ُةدُةيي(4)َوآَليأََسايَوا ِفدٌة (5)َوآَليأَْستُةْميَوا ِفدُة  

ي ٌنِف يدِف ًَ ْميَولِف ٌسُة ُة ْميدِف ريٍتي3()يرل ا  ون.)(6)لَ ُة .(يم َّ  

يي-ي32 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

ي َوي ُةيأََلدٌة يي(1)قُةكْيهُة َمدُة لِفْديي(2) ُةيرلصَّ ٌَ ٌُةولَْديي(3)لَْمي ْنيي(4)َولَْمي ٌَ ُة َولَْمي

ي غُةًؤريأََلدٌة ي ُة ريٍتي3()رإليبلص.ي)(5)لَلُة (يم َّ  

ي-ي33 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

ي يرْلَغلَاِف ي ِفَ بِّ وذُة يَمايَيلََايي(1)يقُةكْيأَوُة ْنيَم ِّ يإِفَذريي(2)مِف اٍت يَ ا ِف ْنيَم ِّ َومِف

يي(3)َوَقَبي َقدِف يرْلعُة ي ًِف غَّاَثايِف يرلسَّ ْنيَم ِّ يإِفَذريَلَ َديي(4)َومِف دٍت يَلا ِف ْنيَم ِّ َومِف

ريٍتي3() و ديرلغلا)ي.ي(5) .(يم َّ  
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يي-ي34 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

ي يرلسَّاسِف ي ِفَ بِّ وذُة يي(1)قُةكْيأَوُة يرلسَّاسِف يي(2)َملِفكِف يي(3)إِفلَلِفيرلسَّاسِف ْنيَم ِّ مِف

ي يرلَيسَّاسِف يي(4)رلَوْ َورسِف يرلسَّاسِف و ِف دُة يصُة ي ًِف سُة ٌُةَوْ وِف يي َنيي(5)رلذِف مِف

ةِفيَورلسَّاسِفي ريٍتي3() و ديرلسَّاس.ي)(6)رلحِفسَّ .(يم َّ  

 

َّ٘شِ  ُّٔ َٖ حُ :أىػ٤شٌ ٓ  
يماييلاَي•ي يمْنيم ِّ ايِف امَّ ي ِفيرلتَّ ي  لمايِف ريٍتي3)ي.أووذُة (يم َّ  

 
ةٍتي•ي يالمَّ ةٍتيومْني كِّيوٌنٍت يوهامَّ ةِفيمْني كِّيمٌطانٍت ي ِفيرلتامَّ ي  لمايِف .أووذُة  

ريٍتي3) (يم َّ  

ي اهللِفي•ي ًِّيأووذُة يرلعل يو ادهِفيومْنيم ِّ يمْني ض لِفيووقا لِفيوم ِّ يرلعظٌمِف
يوحسودهِفيإ لٌَسي ي كِّيمعلنٍت يومْنيم ِّ يورلحنِف يرإلسسِف يمٌاطٌنِف يومْنيم ِّ

ي يَمايٌظم ُة يومْنيم ِّ ي السَّما ِف يوٌ منُة ي اللٌَّكِف يَمايٌظم ُة يومْنيم ِّ وم  ٍّ
يَماي يومْنيم ِّ ماءِف يَمايٌسزكُةيمَنيرل َّ يومْنيم ِّ ي اللٌَّكِف يوٌ منُة  السَّما ِف

ي ٌَما .ٌع الُة  
ي اهللِفي•ي ًِّيأووذُة يَمايرلعل يومْنيم ِّ يرأل ضِف يماذ أَي ًِف يمْنيم ِّ يرلعظٌمِف

ياَليأطٌاُةي ييم ِّ ي كِّيذِف يمسَمايومْنيم ِّ ،يي-يٌطٌاُةيي–يٌي الُة هُةيتطٌاُة م َّ
ي كِّيد  ةٍتي ييومْنيم ِّ يرأليطا ِف يوم ِّ يرألم ر ِف ي ساصٌتَما،يومْنيم ِّ  ُةي يذٌة
ي يرألم رضِف .وم ِّ  

ي اهللِفي•ي ًِّيأووذُة ايرلعل يممَّ يووٌَ ىيوموَ ىيريرلعظٌمِف دٌة  تعاَذيمسلُةيملمَّ
ييو َّىي .ولٌمْميصبلدُةي ِفيتعالَىيو بلملُةيوإ  رهٌَميرلذِف  

ي اهللِفي•ي ًِّيأووذُة ي كِّيرلعل يومْني طشِف يم ٌدٍت ي كِّيمٌطانٍت يمْنيم ِّ يرلعظٌمِف
يوسٌدٍتي ا ٍت .ح َّ  

ي اهللِفي•ي ًِّيأووذُة يرلعل ييادمِف يومْنيم ِّ يوالمسٍت ي كِّيال سٍت يمْنيم ِّ يرلعظٌمِف
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يورللا سِفي ل ِف .رل ِّ  
ي اهللِفي•ي ًِّيأووذُة يوحسودهْميوأوورسممْيرلعل ٌاطٌنِف يرلمَّ يمْنيسز ايِف .يرلعظٌمِف  
ي اهللِفي•ي ًِّيأووذُة يرللا دٌَنيومْنيرلعل يرللاقدٌَنيومْنيم ِّ يمْنيم ِّ يرلعظٌمِف

يرلساظ ٌَنيومنْي يرلعائسٌَنيومْنيم ِّ ييم ِّيم ِّ يرلعامقٌَنيومْنيم ِّ
ٌاطٌنَي ال ٌَنيورلمَّ .رل َّ  

 . َٖ ٓ ِْ ِٚ حُوي٣ ِْ ِٝٓطخٗ ِٚ ح٣ٌَُ ِْ ٝرٞؿٜ ًُ رخهللِ حُؼ٢ِِّ حُؼظ٤ أػٞ

 ِْ ؿ٤ ََّ ِٕ حُ ٤َّ٘طخ .حُ  

 . ِٚ ِٙ ٝٗلو ِٔٛ ْٖ ٓ ِْ ؿ٤ ََّ ٤َّ٘طخٕ حُ َٖ حُ ٓ ِْ ٤َِّٔٔغ حُؼ٤ِ ًُ رخهللِ حُ أػٞ

 ِٚ حصٍ 3).ٝٗلؼ ََّ ٓ ).  

ًَ رَي ُٓ٘ٚ ػزيَى ٝٗز٤َُّي . خ حٓظؼخ َٓ  َِّ ٗ ْٖ ًُ رَي ٓ َْ ا٢ِّٗ أػٞ حَُِّٜ

خ ٓؤَُي ُٓ٘ٚ ػزيَى  َٓ  َِ ْٖ ه٤ َْ ٝأٓؤَُي ٓ َِّٓٝ ِٚ ٌي ٠َِّٛ هللاُ ػ٤ِ َّٔ ٓل

ُٕ ٝػ٤َِي حُزَلُؽ  َْ ٝأَٗض حُٔٔظؼخ َِّٓٝ ِٚ ٌي ٠َِّٛ هللاُ ػ٤ِ َّٔ ٝٗز٤َُّي ٓل

 ِْ سَ اَلَّ رخهللِ حُؼ٢ِِّ حُؼظ٤ َّٞ ٍَ ََٝل ه .ََٝل كٞ  

. َِ ٍِ ١ٝٞحٍِم ح٤َُِّ خ َـّ ٍِ ٤ًِٝي حُل َِّ حألَٗح ٗ ْٖ ًُ رَي ٓ َْ ا٢ِّٗ أػٞ حَُِّٜ

 ُٖ ٍَ ٣َخ ٍكٔ ٍِ اَلَّ ١خٍهًخ ٣طَُم رو٤ خ .ٝحَُّٜ٘  

ياَلي*. ا ًِف يأسَييرلمَّ يأذهْبيرل أَسيوأمفِف يرلسَّاسِف ي ِفيرللَّمَمي بَّ مغ َءيي  مِف

ي قًما يمغائَكيمغاًءياَليٌغاد ُة .إالَّ  

ي ِفي•ي ريٍتي3)  مِف يَمايأَحدُةيي(م َّ دِفي ِفيوقد تلِفيمْنيم ِّ ي عزَّ ي–يأووذُة ي–يٌحدُة

ي ريٍتي7)يوألاذ -تحدُة .(م َّ  

ي•ي يلا دٍت يأْويوٌنِف ي كِّيسغسٍت يٌؤذٌَكيمْنيم ِّ ي ِفيأ قٌَكيمْني كِّيمًءٍت   مِف

ي ي ال ٍت يأْوي ل ِف يواماٍت . ُةيٌمغٌكَيأْويمسِّ  

يٌؤذٌكَي•ي ي ِفيأ قٌَكيمْني كِّيدرءٍت يٌؤذٌكَي-ي  مِف ي-يمْني كِّي بلءٍت مْني كِّيم ِّ

يٌمقٌكَي يلا دٍتي-يومقاءٍت يأْووٌنِف يلاقدٍت يأووٌنِف ي-يمْني كِّيسغسِف مْني كِّيسغسٍت

ي ائدٍتي يأْوي ٌدُة ي ال ٍت .ي ُةيٌمغٌكَيأْوي ل ِف  

ي•ي يرلعقدِف ي ًِف غَّاثايِف يرلسَّ ي ِفيأ قٌَكيمْنيم ِّ يإَذريلقَديو  مِف يلاقدٍت مْنيم ِّ
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يإَذريل دَيو يلا دٍت يإَذري ل َييومْنيم ِّ ي ال ٍت يإَذرييومْنيم ِّ يساظ ٍت مْنيم ِّ

يإَذريم  َييوسظ َي يما  ٍت يإَذرير تق َّيمْنيم ِّ يمسٍّ .يومْنيم ِّ  

ي ِفيأ قٌَكيو ُةيٌ واَكيو ُةيٌمغٌَكيو ُةيٌمغٌَكي•ي و ُةيٌمغٌَكي  مِف

يو ُةيٌحٌ َكيو ُةيٌح  َكيو ُةيٌعٌذَكيو ُةيٌعصمَكيو ُةيٌ  ٌكَيو ُةي

يومْنيٌلغظكَي يورلسَّما ِف يرللٌَّكِف يومْنيطور اِف ا ِف يرلغحَّ يو ٌدِف يرألم ر ِف يمْنيم ِّ

يورلحانِفي يمْنيرإلسسِف ا ِف يومْنيرلغحَّ يرأل لا ِف .م ِّ  

يرألم ِفي•ي يومتايِف د ِف يرلصَّ ي ِفيأ قٌَكيمْنيو اوسِف ييو  مِف مْنيرألم رضِف

ي يوورألوهامِف يومْنيرأل قامِف ٌطانِف يرلمَّ مْنيرل ور ٌَسيومْنيومْنيسز ايِف

يرأللبلمِفي .مزوحايِف  

َّٔٔخِء .  ِٝ ََٝل ك٢ِ حُ ِٚ ٢ٌٗء ك٢ِ حألٍ َُّ َٓغ حٓٔ ١ٌِ ََل ٠٣ ِْ هللاِ حُ رٔ

 ُْ ٤َُّٔٔغ حُؼ٤ِ َٞ حُ حصٍ 3).ٝٛ ََّ ٓ )  

 . ِْ ٤ ِٖ حَُكَّ كٔ ََّ ِْ هللاِ حُ حصٍ 3).رٔ ََّ ٓ ).  

ِْ هللاِ . حصٍ 3).رٔ ََّ ٓ ).  

َخ. ِٕ ٍرِّ٘ ِْ هللاِ طَرشُ أٍَٟ٘خ ر٣َِن رؼ٠َ٘خ ٣٘ل٠َ ٓو٤َٔ٘خ ربً .رٔ  

 

 

 ىػخٌء 
ِٚ ػ٠َِ ٗلٔيَ  َْ ر ٍَ ََل طزو ٍَ ٝٓخك َِّ ٓل ٌُ ٌْ  هخٛ

 
هُةي يدقَّلُةيوحلَّلُةيوبلسٌتلُةيو  َّ ي لَّلُة يرلعالمٌَنيرللَّمَميلَكيرللمدُة يهللِفي بِّ رللمدُة

يوتغّ دَيي العظمةِفي يورلمل ويِف ايمْنيتوّلدَيي الملكِف ٌَ ي رللَّمَميلَكيرللمدُة

يتغٌبُةييتلوكُةيواَليتزوكُةياَلييمل َيي قم َييويلقَيي أم َيياَلي،يورلح  ويِفي

يحبلللِفييواَلي يرلعظٌمُةي ًِف يقائمٌةي سغ َكي  لاسَكيأسَييرلورلدُة ي،يتغويُة رلقاد ُة



ي راٍتي رقً    ييييييييييييييييييييي 170  ِفًي كِّي ٌيٍت   أ وي اطمَةيرل َّ
 

يرلعالمُةي  كِّيلاكٍتي يرلمتعاكِف لِفيوإس لِفيرل  ٌ ُة يحسِّ ي  لاسَكي،رلعلٌمُةي ألوركِف

ي يرألس ٌاءِف يسلمدَكي  لاسَكي لمدِف يورإل  رمِف ويرلحبلكِف
يذُة أسَييرلمت  ِّ ُة

يورلصاللٌَنيورلمآلئ ةِفيرلمق َّ ٌنَي ي،ورألولٌاءِف يرللَّمَميإّسايسلمدَكي َمايتلبُّ

يأْنيت مَميمْني ً ايم ا ً اي ٌلِفييرللَّمَميسلمدَكيلمدرًي ثٌ رًي،و ادكَيلمدِف ٌِّ يط

ي ي عدُة يومؤلَيَماي ٌسمَمايومؤلَيَمايمئَييمْنيمًءٍت يورأل ضِف ماوريِف مؤلَيرل َّ

َضى .لتَّىيت َضىيوإَذري ضٌَييو عَديرل ِّ  

يوولَىي للِفيوأصلا لِفي دٍت َكيملمَّ ٌِّ رللَّمَميصكِّيو لِّميو ا ْكيولَىيو دَكيوس 

ٌِّ ٌَنيرلطاه ٌنَي .رلط  

ايس  ِّلَكي   ًديرألرللَّمَميأسَيي ي ثٌ رًيرللَّمَميإسَّ ي  ٌ رًيرللَّمَميلَكيرللمدُة    ُة

ي.وأصٌبلًيرللَّمَميأسَييرلعالمُةي  كِّيلاكٍتي  

ي يمدٌَديرلعقابِف يهازَميرأللزربِف يومح َييرل لابِف رللَّمميمسّزكَيرل تابِف

يرللَّممي يرلل ابِف ل َديوأوورسمْميوددرًيإ  ٌمُة يرل َّ يرللَّممَي،لصِف  

ل َدي،يرللَّمَميواَليتغادْ يمسمْميألدرًي،ورقتلمْمي ددرًي يرل َّ يرللَّمَميقّتكِف  

ي َكي،يوأوورسمْميأحمعٌنَي يسلو هْميرللَّمَميإّسايسعوذُة رللَّمَميإّسايسحعلَكي ًِف

ي َكيمْني،مْنيم و همْي اأيرللَّمَميإّسايسعوذُة ٌَ ي لا هْميووقدهْميو  طمْمي

ايمتٌنُةي ٌَ ي .قويُّ  

دٌدَي ييرللَّمَميأسزكْيولٌمْمي أ َكيرلمَّ يولَىييرلذِف يواَليٌقد ُة ٌُةصدُّ يواَلي ٌُة دُّ ال

يألدٌةي هلْكيأم  هْميرهلْكيأوتاهْميرللَّمَميرهلْكيأقورهْميرللَّمَميريرللَّمَمي،د علُة

هلْكيررللَّمَمي،يهلْكيأم  هْميوأ   هْميوأدهاهْميوأيغاهمْيروأ   هْميرللَّمَمي

يوأمّدهْميوأقورهْمي ل رًي ل ِف يريرللَّمَمي،أولممْمي ال ِّ ا يوسٌدٍت هلْكي كَّيح َّ

يويمٌطانٍتيأوْييإسسٍتي يومعتدٍت يلليٌ ِف ارٍت يم ٌدٍتييمسَّ هلْكيمْنيريرللَّمَمي،مت   ٍت

و يولَىيو ادَكيوددًيرت لَّطُة ل ِف ياَليٌعحزَكييريرللَّمَميرقتلمْمي ددًيري ال ِّ لُة  إسَّ
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، يت لَّطَيألدٌة ي  ل هِفيرلم تم ِف يمْنيرلحانِف ي ال ٍت ي،يرللَّمَميولٌَكي  كِّيملكٍت

و هْميإ غساهْمي َما ي َكيمْنيم ِّ يسل وهْميوسعوذُة ايسحعلَكي ًِف  رللَّمَميإسَّ

،مئيَيَمايمئَييو ٌفَي ايمتٌنُة ٌَ ي ايقويُّ ٌَ اي ُةي ٌَ وريي يرللَّمَميرهلْكيمْنيت لّطُة

يولَىيو ادَكيوددرً،يرللَّمَميورقتلمْمي ددرً،يواَليتغادْ يمسمْميألدرً،ي ل ِف  ال ِّ

، إسمْمياَليٌعحزوسَك، ايمتٌنُة ٌَ ي ايقويُّ ٌَ اي ُةي ٌَ يي يرللَّمَميوأهل مْميهبلَكيوادٍت

يلوطٍتي،وثمودٍتي يرللَّمَميوأ حممْمي،يرللَّمَميرحعكْيوالٌمْمي ا لمْمي قومِف

ٌاطٌَني ٌَ ي مًةيمْنيوسدَكيمْنيرلمَّ يم وَّ يمسضودٍت ٌكٍت  لحا دٍتيمْني حِّ

يم تم ٍتي، عٌدٍتي يسلسٍت يٌومٍت يرللَّمَمي،يرللَّمَميأ  كْيولٌمْمي ًٌلايص صً ري ًِف

يمسقع ٍتي يسيكٍت ا ٌةِفيرللَّمَمياَليتحعكْيلمْمي،رحعلمْمي أوحازِف يرللَّمَميأهل مْمي الطَّ

يرللَّمَمي،ومبلئ ًةيمْنيوسدكَيييرللَّممي لِّْطيولٌمْميحسدرًيمْنيحسدكَي،مْني اقٌةٍتي

يرللَّمَمي لِّْطيولٌمْميحسًدريمْني يووذر َكيرلمدٌدِف حزَكيرأللٌمِف أسزكْيولٌمْمي ِف

ٌض  وَنيوحوهمْمييحسدَكيومبلئ ًةيمْنيوسدَكيٌ وموسمْمي وَءيرلعذربِفي

يرللَّمَميأسزكْيولٌمْمي حًزريمْني،وأد ا هْم،يوأذقمْميوذرَبيرلل ٌاِفي

ي  ووَنيرلماءَي ،يرللَّمَميوأ  قمْميوأط ْايولٌمْمي قومِف ماءِف رللَّمَمي،يرل َّ

يرللَّمَمي،أ  كْيولٌمْميأسحًمايثاق ةٍتيوممً ايلا قةٍتيوصوروَايقاتلةٍتيمدمِّ دٍتي

دٌدِفي ور  تمْمي،ييرللَّمَميزلزلمْميزلزرالًيمدٌدرًي،رسزكْيولٌمْمي أ َكيرلمَّ

رللَّمَميرقتكْيمْني لَ يوطَغىيو َغىيو اَنيآلٌاتَكي،يورلعسمْميلعًساي  ًٌ ر

قوَمي،يرللَّمْمير هقلُةيصعوًدر،يوسًٌدر رللَّمَميرحعكْيرلسُّحوَميولٌلِفي حوًمايورلزَّ

يقلوبِفي،ييلمًٌما،يوأذقلُةيللُةيطعاًما ي ًِف ل دِفيوأوورسمْميمْنيرللَّمَميألاِف يرل َّ

ي يورلحنِف وبَيرإلسسِف كْي ٌسمْميو ٌَنيَمايرل ُّ رللَّمَمي،يٌمتمونَييو ّزومْميولُة

ي ؤو مْميرللمٌمَي،يقّتلمْميتقتٌبلًيولّ قمْميتل ٌقاًي يمْني واِف ي،رللَّمَميصبَّ

ي يورلعو ريِف ييورأل حكِف يورألٌدِف يورلظمو ِف يرأل لامِف رللَّمَميورصمْ ي لِفيما ًِف

يتأتٌمْمي غتًةي ت متمْميال،ورل طونِفي َهايييرللَّمَميرل قمْمي سا ٍت ٌ تطٌعوَني دَّ

يولٌممْي،يوْنيوحوهمْميوأح ادهْميورحعلمْميلصًٌدرييامدٌنَي رللَّمَميصبَّ  
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يمسمْميألًدريأ ًدريرللَّمَمياَلي،يرلعذرَبيصً ا يولٌمْمي وَطي،يت اِف رللَّمَميصبَّ

ي،رللَّمَمي ْنيلمْمي الم صادِفي،يوذربٍتي ،يرللَّمَميرحعلمْمي ممٌمٍت رلمُةلتظِف ِف  

يأوساقمْميوأٌدٌمْميوأ حلمْمي بل بًليوأ بلالًيو عًٌ ررللَّمَمير حعكْي ًِف  

يو  َ يول َديووقَدي رللَّمَميولٌَكي مْنيأد َ يور ت  َ يوو َسيلللاِّ

يواَليمْنيحسدهِفيواَليتذ ْي،و  َطيو ل َي يمسلُة يرللَّمَميورصللِفي قْ يواَليت اِف  

ماءِفي،رللَّمَميوري ْفي مْميرأل ضَي يوأ  كْيولٌمْميلاصً ايمَنيرل َّ  

ورقطْميوسمْميأ  اَبيرللٌادِفيوأسزلمْميمْنيصٌاصٌمْميوأي حمْميمْني

رللَّمَميور  ْ يمل مْميورقصْمي،يلصوسمْميو ٌوتمْميأذلًّةيصا  ٌنَي

ي ي ًِف ظمو هْميور  ْ يمو تمْميووّطكْيأ للتمْميوَمايٌ تيدموسلُة

يرلم لمٌنَي رللَّمَميأ طكْيأ لا هْميأٌسَماي اسْييو ٌغَماي،يأ لا هْميضدَّ  

يورلسصاَ  يومْنيماٌعمْميوأواسمْميمْني،ي اسيْي رللَّمَميولٌَكي الٌمودِف

ل دِفيٌا يولَىيرلم لمٌنَي)--}ي؛متٌنُةييٌايقويُّييرل َّ واءِف وري مَذريرلدُّ .(اَليتدوُة  

 

يمأ وكٍتي،ي ا مِفيي ِفيٌ طكُةي كُّي ل ٍتي ا مِفي ي ِفي،ي ا مِفيي ِفيٌ طكُةي كُّي ل ٍت

يمم وبٍتي يمعقودٍتي،ي ا مِفيٌ طكُةي كُّي ل ٍت ي ِفي ا مِفيي،ي ِفيٌ طكُةي كُّي ل ٍت

يم موشٍتي ي ِفي،ي ا مِفيمد ونٍتييي ِفيٌ طكُةي كُّي ل ٍتي،ي ا مِفيٌ طكُةي كُّي ل ٍت

ي كُّي ل ٍتي،ي ا مِفيمل وسٍتييٌ طكُةي كُّي ل ٍتي ٌُةل اُة ي ا مِفيي،مل وسٍتييي ِفي

يتلَييرألوتابِفي يمد ونٍت ي، ِفيٌ طكُةي كُّي ل ٍت يمد ونٍت يرللَّمَمير طكْي كَّي ل ٍت

يرلق و ِفي،وسَديرل ٌويِفي ي ًِف يمد ونٍت يرللَّمَمير طكْي كَّي،يرللَّمَمير طكْي كَّي ل ٍت

ي ي ًِف ٌِّيٍت يم ي ًِف يمسثو ٍتي،ق  ِفيرك ل ٍت يرللَّمَمير طكْي كَّي،يرللَّمَمير طكْي كَّي ل ٍت

يمممومٍتي يم توبٍتي، ل ٍت ي،يرللَّمَمير طكْي كي ل ٍت يرللَّمَمير طكْي كَّي ل ٍت

ييغًِف، غلًِف يقويٍّ يقدٌمٍت يرللَّممير طكْي لَ ي،يرللَّمَمير طكْي كَّي ل ٍت
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يورلسُّحومِفي يورلسُّحومِفي،يرل ور بِف يرل ور بِف يرللَّمَمي،رللَّمَمير طكْي لَ يو ادِف

يأر طكْي كَّي يورلسصاَ  يورل وذٌٌَنيورلمسدوسِف يرلٌمودِف سَييأيإسَّكَي لا ِف

يرلعزٌزُةي يولَىيصو دٍتيصسعوهُةي،رلقويُّ يرللَّمَمير طكْي،يرللَّمَمير طكْي كَّي ل ٍت

يصسعوهُةي يتمثاكٍت ي ًِف ي  طوهُةي، كَّي ل ٍت يتمثاكٍت ي ًِف أْوييرللَّمَمير طكْي كَّي ل ٍت

يوقدوهُةيد سوهُة، ييٌوطٍت ي ًِف ي،يرللَّمَمير طكْي كَّي ل ٍت يرللَّمَمير طكْي كَّي ل ٍت

ي يمْني،م  وطٍتيومعقودٍت يصسعوهُةيأيرللَّمَمير طكْي كَّي ل ٍت يرللٌورنِف ،حزرءِف  

يوقدوهُةي يمع ٍت ي ًِف يمْني،رللَّمَمير طكْي كَّي ل ٍت ي يرللَّمَمير طكْي كَّي ل ٍت ثا ِف

يصسعوهُةي ي دمٍتي،يرلم لو ِف يرللَّمَمير طكْي كَّي، ت وهُةييرللَّمَمير طكْي كَّي ل ٍت

ي ي ذهبٍت ةٍتيأ ل ٍت يأْوي ظَّ يصسعوهُةيأْويسلاسٍت ي،ْويزئ اٍت يرللَّمَمير طكْي كَّي ل ٍت

ٌاطٌنَي ير تحل ُةوري لِفيرلمَّ يرللَّمَمير طكْي،حِفيريرللَّمَمير طكْي لَ يرأل و، زئ اٍت

يرلعقوكِفي ي،يرللَّمَمير طكْي لَ يرلحسونِفي، لَ يقلبِف يرللَّمَمير طكْي لَ يتغ ٌاِف

بلاِفي،رألزورالِفي ي،يرللَّمَمير طكْي لَ يرلطَّ بلاِف يرلطَّ ي ل ِف يرللَّمَميورحعكْي ًِف

ةِفي يرلمل َّ ي،زٌادًدي ًِف يزٌادًدي ًِف يرألزورالِف يتغ ٌاِف ي ل ِف يرللَّمَميورحعكْي ًِف

دِفي ةِفيورلمودَّ ةِفيأيرللَّمَمير طكْي،رلمل َّ َساأيرللَّمَمير طكْي، لاَ يرلمل َّ ي، لاَ يرلزِّ

ةِفيأرللَّمَمير طكْي يورلمل َّ يورلحلبِف ي، لاَ يرلتَّ يٌ ِف يرللَّمَمير طكْي كَّي ل ٍت

ورالِفيتعطٌكِفييرللَّمَمير طكْي لَ ي،ولَىيرلقلوبِفي يرللَّمَمير طكْي لَ ي،يرلزَّ

ي،رلعسو ةِفي ،يرللَّمَمير طكْي لَ يص فِف ابِف  لاَ يأيرللَّمَمير طكْيرليطَّ

يمَني، لاَ يرلعاماِفيأيرللَّمَمير طكْي،رلحانَي يرللَّمَمير طكْي لَ يرلعاماِف

يي كَّيأيرللَّمَمير طكْي،رلحانِفي يرلم ضِف ،ير طكْي لَ يرإل قاطِفيرللَّممَيي، لا ِف  

ي، لاَ يرلسَّزٌفِفيأيرللَّمَمير طكْي،رللَّمَمير طكْي لَ يرلعقمِفي كَّي كَّيوقدٍت يرللَّمَميلُة

يرأل يرأل لامِفي، لامِفي ًِف ي ًِف يمدٌدٍت يو  طٍت كَّي كَّيوقدٍت ل ْايأيرللَّمَمي،يرللَّمَميلُة

يو ددٍتييفِفيَما يمْنيوقدٍت ،ييرأل لامِف يرألزورالِفييو ل ٍت ،ييرللَّمَمير طكْي لَ ي  طِف

يولَىيرألزورالِفي كَّي كَّي  طٍت يولَىيرلعو ريِفي،رللَّمَميلُة كَّي كَّي  طٍت ي،يرللَّمَميلُة
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يرللَّمَمير طكْي، لاَ يرل غضاءِفيأيرللَّمَمير طكْي،رللَّمَمير طكْي لَ يرألزورالِفي

ي، لاَ يرل غ ِفيأيرللَّمَمير طكْي، لاَ يرلغق ِفيأرللَّمَمير طكْي،يتَّعطٌكِفيركيأ لا َي

ييو كَّيماسمٍتيرللَّمَمير طكْي كَّي ل ٍتي يونِف يرللَّمَمير طكْي كَّيرال تقامةِف،يٌصدُّ

ييو كَّيماسمٍتي ل ٍتي ي،رللحابِفيوْنييٌصدُّ ييرللَّمَمير طكْي كَّي ل ٍت و كَّيماسمٍت

يرلق  يونِف يرإل بلمِفييوماسمٍتييرللَّمَمير طكْي كَّي ل ٍتي،نِفي ٌصدُّ يونِف يرللَّمَمي،يٌصدُّ

يورلغحو ِفيأر طكْي يرللَّمَمير طكْي، لاَ يرلمكِّيأيرللَّمَمير طكْي، لاَ يرل غ ِف

يورلمبلكِفيأ يورالستقامِف يم تم ٍّي، لاَ يرلقتكِف دُةيييرللَّمَمير طكْي كَّي ل ٍت ي،ٌُةحدَّ

ي العٌونِفي يتمَّ ،رللَّممير طكْي كَّي ل ٍت يقويٍّييورلسَّظ ٍت ي،يرللَّمَمير طكْي كَّي ل ٍت

كَّيورل اْيرللَّمَمير طكْي يأْوييا حَما،ي كَّيوقددٍتييولُة يرللَّمَميي ًيرألح امِف

لَ يولَىيمْني ل َي   ِفي،رقلْبيرل ِّ
يرللَّمَمير طكْي كَّي،يرللَّمَمير طكْي لَ يرألُة

يقويٍّي ًٍّ ييغ يرألحورفِفي، ل ٍت ي اَ ي ًِف يرقلْبي،يرللَّمَمير طكْي كَّي ل ٍت يرللَّممَّ

لَ يولَىيمْني ل َي الَ يأيرللَّمَمي،رل ِّ يرللَّمَميرحعكْي،لَمي ل هِفيأذْايرل َّ

ل َديولَىير،م هِفيي  رنًيأواق َةي ي،وورسمْميو ل تممْيأيرللَّمَميرقلْبيرل َّ

يسلو همْيأرللَّمَميرقلْبي ي ٌدهْمي ًِف ل دِفييائ ٌَنيرللَّمَمي دَّ رللَّمَمي،يوورَنيرل َّ

ي يذلًَّةيصا  ٌنَيأري حمْميمَنيرألح ادِف ل ِف الَ يورل ِّ ،يرللَّمَميرهلَكيرل َّ

، ل ِف يولا َسيرل ِّ ل ِف يرللَّمَمي،متكَيأيرللَّمَميرسصْ يو دَكيوويادَميرل ِّ

بلدُةيورل بلمُةي َكيولٌلِفيرلصَّ ٌِّ َةيس  رللَّمَمير تْحي،يرسصْ ي تا َكيودٌسَكيو سَّ

غاءَي،ييرللَّمَميرمغلِفيمغاًءياَلي قَمي عدهُةي،لع دَكي تًلايم ًٌسا ي،رللَّمَميرسزكْيرلمِّ

،يرللَّمَمير  ْمي كَّي يدرءٍت ييرمفِفييرللَّممَي،ذركَيأرللَّمَميرمغلِفي مغاَكيورلحْ يوسلُة

ياَليأ ا ًِف يمغاإمغاَءييسَييرلمَّ ي قًما الَّ ٌُة طكُةيييرللَّمَمياَلي،َكيمغاًءياَليٌغاد ُة

لَ ي يإرل ِّ يإسَيي  لاسَكيواَليٌلكُّيرلعقَديأالَّ ي أ طكْي كَّيسَيي  لاسكَيأالَّ

اي لمنُةي ٌَ اي لٌمُةي ٌَ ي كَّي كَّيرلعقدِف يولُة .رأل لا ِف  
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يوولَىي للِفيوصل لِفيو لَِّم،ي  لاَني دٍت َسايملمَّ ٌِّ  وصكِّيرللَّمَميولَىيس 

ايٌصغوَنيو بلمٌةيولَىي دِفيومَّ يرلعزَّ َكي بِّ ِّ   

ي يهللِفي بِّ  رلم  لٌَنيورللمدُة

.رلعالمٌنَي  

 

ييطلبِفيدواءُةي ورالُةي)يرلعغافِف (رلزَّ  

ي اَكيسع دُة ٌَّ يإ ٌنِف يرلدِّ يٌومِف يملكِف لٌمِف يرل َّ لمنِف يرلعالمٌَنيرل َّ يهللِفي بِّ رللمدُة

ي يوحمَكيووظٌمِف ًيلحبلكِف ي َمايٌس غِف يلَكيرللمدُة ،يٌاي بِّ اَكيس تعٌنُة ٌَّ وإ

ً ايم ا ً اي ٌلِفيمؤلَي ٌِّ يلمًدري ثًٌ ريط َسايلَكيرللمدُة  لطاسَك،يرللَّمَمي  َّ

يأهكُةي يومؤلَيَماي ٌسمَمايومؤلَيمامئَييمْنيمٌ ٍتي عدُة يورأل ضِف ماوريِف رل َّ

ياَليماسَميلَمايأوطٌَيي يو لَُّسايلَكيو دٌة يَمايقاكَيرلع دُة يألاُّ يوأهكُةيرلمحدِف ساءِف رلثَّ

يمسَكيرلحدُّي يَذريرلحدُّ يلَمايمسعَييواَليٌسغمُة ًَ .واَليمعط  

ي َمايصلٌََّييولَىيإ  رهٌَميوولَىي دٍت يملمَّ يوولَىي كِف دٍت رللَّمَميصكِّيولَىيملمَّ

ي َماي دٍت يملمَّ يوولَىي كِف دٍت يو ا ْكيولَىيملمَّ يمحٌدٌة َكيلمٌدٌة يإ  رهٌَميإسَّ  كِف

، يمحٌدٌة َكيلٌدٌة يرلعالمٌَنيإسَّ يإ  رهٌَمي ًِف   ا  َييولَىيإ  رهٌَميوولَىي كِف

ي ٌاتلِفي َمايصلٌََّييولَىي كِف يوولَىيأزورحلِفيوذ ِّ دٍت رللَّمَميصكِّيولَىيملمَّ

ي ٌاتلِفي َماي ا  َييولَىي كِف يوولَىيأزورحلِفيوذ ِّ دٍت إ  رهٌَميو ا ْكيولَىيملمَّ

يمحٌدٌةي َكيلمٌدٌة .إ  رهٌَميإسَّ  

يأسَيييلقتسِفًيوأَسايو دَكيوأَسايولَىيومدَكي رللَّمَميأسَيي  ًِّياَليإلَليإالَّ

يأمتَكيساصٌتِفًي يو دَكيور نُة ،يرللَّمَميإسًِّيو دَكيور نُة ووودَكيَماير تطعيُة
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يهَويلَكي يقضائَكيأ ئلَكي  كِّير مٍت ًَّ يل مَكيوودكٌةي  ًَّ ي   ٌدَكيماضٍت

يألًدريمْنييلقَكيأْوي ي تا َكيأْويولَّمتلُة ي ًِف ٌَيي لِفيسغ َكيأْويأسزلتلُة  مَّ

َكيأسَيي يأسَّ يوسدَك،يأ ألَكيرللَّمَمي أسًِّيأممدُة يرلغٌبِف يولمِف ر تأث َيي لِفي ًِف

ييلْميٌلْديولْميٌولْديولْميٌ ْنيللُةي يرلذِف مدُة يرلصَّ يأسَييرأللدُة يياَليإلَليإالَّ   ُةيرلذِف

ي يولَكيرلمُّ  ُة يأسَييلَكيرللمدُة ايمْنياَليإلَليإالَّ ٌَ ،يرللَّمميإسًِّيأ ألَكي  غًؤريألدٌة

ايأ لَمي ٌَ اي لٌمُةي ٌَ ي اي  ُّ ٌَ ي اي لمنُة ٌَ اي ُةي ٌَ ي يورإل  رمِف ايَذريرلحبلكِف ٌَ

اي ٌَ ،ي اي بِّ ٌَ ،ي اي بِّ ٌَ رلمٌَن،ي ايأ لَميرل َّ ٌَ رلمٌَن،ي ايأ لَميرل َّ ٌَ رلمٌَن،ي رل َّ

اي ٌَ المٌَن،ي يمَنيرلظَّ يأسَيي  لاسَكيإسًِّي سيُة ايمْنياَليإلَليإالَّ ٌَ يرلعالمٌَن،ي  بَّ

ي ايمْنياَليإلَليإالَّ ٌَ المٌَن،ي يمَنيرلظَّ يأسَيي  لاسَكيإسًِّي سيُة مْنياَليإلَليإالَّ

ٌُّومُةي ايق ٌَ ي ًُّ ايل ٌَ ايوظٌمُة،ي ٌَ ي ًُّ ايول ٌَ المٌَن،ي أسَيي  لاسَكيإسًِّي سَييمَنيرلظَّ

،يرللَّمَميإسًِّيلَماي ًيط  َةيوٌنٍت يواَليت لسِفًيإلَىيسغ ِف يمأسِفًي لَّلُة رصلْحيلًِف

،ي ي قٌ ٌة يمْنييٌ ٍت ًَّ ،يرللَّمَميإسًِّيلَمايأسزلَييإل ي قٌ ٌة يمْنييٌ ٍت ًَّ أسزلَييإل

ياَليتذ سِفًي  ًدريوأسَييأ لمُةي ،ي بِّ ي قٌ ٌة رللَّمَميإسًِّيلَمايأسزلَييمْنييٌ ٍت

ياَليتذ سِفًي رلمٌَن،ي بِّ ياَليتذ سِفًي  ًدريوأسَييأ لمُةيرل َّ رلمٌَن،ي بِّ رل َّ

يرلعالمٌَن،يو اوْدي ٌسِفًي ايبَّ ٌَ رلمٌَن،يرللَّمَميوغِّغسِفًي   ًدريوأسَييأ لمُةيرل َّ

رلمٌَني ايأ لَميرل َّ ٌَ ،يرللَّمَمي يرلمغ بِف يونِف و ٌَنيمعصٌتَكي عَديرلمم اِف

يورحعلسِفًيمْنيو ادَكي يوأ ضسِفًي َمايق مَييلًِف ي زقًِف ًَّ كْيإل وحِّ

ًي ياَليت لسِفًيإلَىيسغ ِف يوقلََّةيلٌلتِفًي بِّ يإلٌَكيضعغًِف يأمكُة ا  ٌَن،ي بِّ رلمَّ

يوروصمسِفًيووغِّغسِفًييواَليتحعكْي يرلغتنِف يزمنِف ًي ًِف واَليتت  سِفًيلسغ ِف

يظسًِّي ٌَكيحمٌكٌةي ي إنَّ ي  ٌبًليور عدسِفًي غ حَكيرلق ٌبِف ًَّ يول ٌطانِف للمَّ

رلمٌنَي ييائً اي أسَييأ لمُةيرل َّ يرأل  ابِف اي بَّ ٌَ سِفًي ي. بَليت دَّ

ي

يي
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يوولَىي للِفيوصل لِفيو لَّْم،ي دٍت َسايملمَّ ٌِّ  وصكِّيرللَّمَميولَىيس 

ايٌصغوَنيو بلمٌةيولَىي دِفيومَّ يرلعزَّ َكي بِّ    لاَني  ِّ

يهللِفي  رلم  لٌَنيورللمدُة

يرلعالمٌنَي . بِّ  

 

: ائددٌةي  

يرلوصغةِفيرل امغةِفيورلسَّا غةِفي عَدي يأْويرلمصا ةُةي م بِف يرلمصابُة ٌؤم ُة

ي ًْ ي  ي عَديرلمغ بِف قٌةُة يرل ُّ يت ونُة الًِف ،يو التَّ قٌةِفي عَديصبلدِفيرلعماءِف رل ُّ

ي يرلمصا ةُة يأْويتم بُة ،يو عدَهايٌم بُة تستمِفًيمَميصبلدِفيرلعماءِف

يولَىي يرلصَّ احِف يرلمطمِّ دُةي ًِف
يرلوصغةُة َساي ا ًقا،يوتم بُة ٌَّ ي َماي  رلوصغتانِف

ايٍتي ٌَّ يم ق يتم ريٍت يٌومَماي   مِف يأْويت تغتحُة يوٌ تغتحُة ٌاِف .رل َّ  

 ٍٍ :رَٗخُٓؾ حؿظٔخ  
٣ُض َٓغ  َِّ َّخ آٗلًخ ٣َه٠َ حُٔخُء ٝحُ خ ر٤َّ٘ َٔ َّٔخروِش، ًٝ ه٤ِش حُ َُّ ٣َه٠َ حُٔخُء رخُ

خ َٔ ٍِ رظٔخٜٓ ػِي ٍٝٓٞسُ حُُّ٘ٞ ََّ َِ ٍٓٞسُ حُ  ٍه٤ِش حُٜٔخِد ٝطوَأُ ك٢ِ حأله٤

ََّ ٤ٍُِش  ِٚ حُٜٔخرشُ ً َُ ر َّْ طـظٔ ٍِ ػ ي ِّٔ ْٖ ٍِٝم حُ ٠٣ٝخُف ُِٔخِء ٢ٌٗء ٓ

َِّ ىٍٍٝس ٣ٍََّٜٗش ٓيَّسَ  شً رؼَي ً َّٛ خ21)ٝهخ ًٓ ٞ٣ )  ُٚ٘ٓ َُ ٍّ طـظٔ ٞ٣ ََّ ًٝ  .  

 

٣ضِ  َِّ ٍٕ رخُ ٛخ :رَٗخُٓؾ حىِّ  
هزش ٝٓخ  ََّ أّ ٝحُ ََّ ش حُ َّٛ ًٌُي ٣يٖٛ حُٜٔخد أٝ حُٜٔخرش ؿٔيٛخ ٝهخ

ه٢َِ حُٔخء ٓخروًخ ، ٝطيٖٛ رٚ  ٍُ ٣ض حَُٔه٢ ًٔخ  َِّ ًزش رخُ َُّ س ٝحُ ََّ ر٤ٖ حُٔ

ََّ ٤ُِش ا٠ُ  ً ّ خ21)رؼي حَلؿظٔخٍ رخُٔخء حَُٔه٢ ٝهزَ حَُّ٘ٞ ًٓ ًليٍّ  ( ٣ٞ

.أى٠ٗ  
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:رَٗخُٓؾ َِٗد حُٔخِء حَُٔه٢ِ  
 ٍِ ػِي ٝحُُّ٘ٞ ََّ َّٔخروِش ٍٝٓٞسُ حُ ه٤ِش حُ َُّ َٖ حُٔخِء حَُٔه٢ِ رخُ ٓ ٌُ ٣ئه

ِٙ ح٣٥خُص  ٌٛ ِٚ حصٍ 7)ٝطُوَأُ ػ٤ِ ََّ ٓ )  

* ِْ ؿ٤ ََّ ِٕ حُ ٤َّ٘طخ َٖ حُ ًُ رخهللِ ٓ ِْ * أػٞ ك٤ ََّ ِٖ حُ كٔ ََّ ِْ هللاِ حُ *رٔ  

٣َّخ،  َِ ًَ َُ َٜخ  َ لَِّ ًَ َٝ ً٘خ  َٔ َٜخ َٗزَخطًخ َك ْٗزَظَ أَ َٝ  ٍٖ َٔ ٍٍ َك َٜخ رِوَزُٞ َٜخ ٍرُّ كظوزَِّ

َّٕ َُِي  ُْ أ َ٣ َْ َٓ ٍَ ٣َخ  هًخ هَخ ُْ ٍِ َٛخ  َي ْ٘ َؿَي ِػ َٝ حَد  ََ ْل ِٔ ٣َّخ حُ َِ ًَ َُ َٜخ  ََ َػ٤َِْ خ َىَه َٔ َِّ ًُ

خدٍ  َٔ َِ ِك ـ٤َْ خُء رِ َ٘ َ٣ ْٖ َٓ ُم  ُُ َْ َّٕ هللاَ ٣َ ِْ٘ي هللاِ ا ْٖ ِػ ِٓ  َٞ ُٛ ح هَخَُْض  ٌَ َٛ  .  

  (37آٍ ػَٔحٕ  ) 

* ِْ ؿ٤ ََّ ِٕ حُ ٤َّ٘طخ َٖ حُ ِٓ ًُ رخهللِ  ِْ * أػٞ ك٤ ََّ ِٖ حُ كٔ ََّ ِْ هللاِ حُ *رٔ  

 ِّ ِٚ ك٢ِ حَُّ٘خ ٢ رِ ِ٘ ْٔ ح ٣َ ًٍ َِْ٘خ َُُٚ ُٗٞ َؿَؼ َٝ ٤ْظًخ كَؤَْك٤َْ٤َ٘خُٙ  َٓ  َٕ خ ًَ  ْٖ َٓ َٝ أَ

خُٗٞح  ًَ خ  َٓ  َٖ ٣ َِ خكِ ٌَ ِْ ُِ َٖ ِّ٣ ُُ َُِي  ٌَ ًَ َٜخ  ْ٘ ِٓ ٍؽ  ٍِ َْ رَِوخ خِص ٤َُْ َٔ ؼَُُِٚ ك٢ِ حُظُُِّ َٓ  ْٖ َٔ ًَ  

 َٕ ُِٞ َٔ (22حَلٗؼخّ  ). ٣َْؼ  

* ِْ ؿ٤ ََّ ِٕ حُ ٤َّ٘طخ َٖ حُ ًُ رخهللِ ٓ ِْ * أػٞ ك٤ ََّ ِٖ حُ كٔ ََّ ِْ هللاِ حُ *رٔ  

 َٖ ٣ َِ َِّْ٘خِظ َٛخ ُِ َّخ َّ٘٣ َُ َٝ ًٝؿخ  َُ خِء رُ َٔ َّٔ َِْ٘خ ك٢ِ حُ َُوَْي َؿَؼ (.16حُلـَ ).َٝ  

* ِْ ؿ٤ ََّ ِٕ حُ ٤َّ٘طخ َٖ حُ ًُ رخهللِ ٓ ِْ * أػٞ ك٤ ََّ ِٖ حُ كٔ ََّ ِْ هللاِ حُ *رٔ  

 ْْ ُٛ ْهَ٘خ َُ ٍَ خ  َّٔ ِٓ ْٗلَوُٞح  أَ َٝ ََلسَ  َّٜ ٞح حُ ُٓ أَهَخ َٝ ًِظَخَد هللاِ   َٕ َٖ ٣َْظُِٞ ٣ ٌِ َّٕ حُ ا

 ٍَ ْٖ طَزُٞ سً َُ ٍَ خ ـَ َٕ طِ ُؿٞ َْ َػََل٤َِّٗشً ٣َ َٝ ح  ًَّ (.29كخ١َ  ). ِٓ  

 

:كخثيسٌ   
َِّ ٣ُُٔٔغ حُوخٍُة  ْٝ ػ٠َِ حأله ٍٍ أ ِٙ ح٣٥خِص رٍٜٞص ػخ طُوَأُ ٌٛ

 َِ َّٕ ػَلَؽ حُظَّؼط٤ ْْ أ ح ٍه٤شُ حُز٤ِض ٝطل٤ُٜ٘ٚ، ٝحػِ ٌَ ٗلُٔٚ، ٣ٝٔزُن ٛ

ح  ٌَ ٛٝ ِٚ ًَل ك٢ِ ٍه٤ِش حُز٤ِض ٝطل٤ٜ٘ َّٝ ُٕ أ َِ ح٢ٌُِِِّّ ٣ٌٞ حُـِث٢ِّ ٝحُظَّؼط٤

ًَّيٌ  .ٓئ  
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َُ ح٢ٌُُِِّّ  :حُظَّؼط٤  
  ْٝ َِ أ َِّ ٢ٍٗء، ك٢ِ حُؼٔ ُٕ ك٢ِ ً خ ر٤َّ٘خُٙ ٓخروًخ ٣ٌٞ َٔ َُ ح٢ٌُُِِّّ ً حُظَّؼط٤

 َٕ ٌٞ٣ ْٕ ٌٖ أ ٌٔٓ ُ خ هَِ٘خ ٓخروًخ أَّٗٚ َٔ َِ ًَُي ًٝ ْٝ ؿ٤ َِ أ َّٔل ْٝ حُ ٝحِؽ أ َِّ حُ

ْٕ َْٟٜص  َِ، كب ل ِّٔ َٖ حُ ٓ ْٝ َٖ حُلِٔي أ ٓ ْٝ ِٖ أ َٖ حُؼ٤ ٓ َُ حُظَّؼط٤

ْٕ ٗخَء هللاُ طؼخ٠َُ  ُٕ ػَلؿُٚ ا لَ٘خ ًَُي آٗلًخ ٣ٌٞ َّٟ خ ٝ َٔ ً َِ ل ِّٔ ُٝ حُ أػَح

 ْٝ ِٚ أ ١ِٞ ك٢ِ ٍه٤ظ َّٕ حُٜٔخَد ٣٘ َِ حُـِث٢ِ، اَلَّ أ ََ ػَلِؽ حُظَّؼط٤ ٓؼ

 ْٕ ِٙ، ٝٗظ٤ُق ػ٠َِ ًَُي أ٤ٗخًء ا ََّ أٍٓٞ ََ هللاُ طؼخ٠َُ ً ِّٔ ٤٣ ْٕ ِٚ أ ىػخث

.ٗخَء هللاَ طؼخ٠َُ  

 

ُٖ حُز٤ِض 1 ٍُ ًَُي، طل٤ٜ َِّ ُٖ حُز٤ِض ٍٝه٤ظُٚ، ٝأػ٤ُي ٝأً  طل٤ٜ

َِّ ٢ٍٗء،  ً ََ ِٚ هز ٢ 2ٍٝه٤ظ ِٓ  ٣وَأُ حُٜٔخُد حُلخطلشَ ٝآ٣ِش حٌَُ

 ِٖ َٕ ٝحُٔؼًٞط٤ َِ ٝحٌُخكَٝ حصٍ 7)ٝحَلَٗ٘حِف ٝحُُُِِِش ٝحُل٤ ََّ ػ٠َِ  ( ٓ

ْٖ ًَُي  ِٙ ٣َُٝ٘د ٓ ح أٍحَى حُوََٝؽ ُو٠خِء أٍٓٞ ًَ َُ ُٓ٘ٚ ا َّْ ٣ـظٔ حُٔخِء ػ

 ِٚ ْٖ هُٞ ٓ َُ ِّ ٣ٌٝؼ َٞ : "حُٔخِء ػ٠َِ حُيَّٝح ١ٌِ ََل اَُٚ اَلَّ ٛ َُ هللاَ حُ أٓظـل

 ِٚ ُّ ٝأطُٞد ا٤ُ ح " حُل٢ُّ حُو٤ُّٞ ٌَ ٌٛ َُّ ِٚ ٣ٝٔظٔ ػ٠َِ حُٔخِء حَُٔه٢ِ ٝريٝٗ

خ ٓزَن ػ٠َِ حُٔخِء  َٓ ِٚ ٣وَأُ  ْٖ كٞحثـ خ أٍحَى ه٠خَء كخؿٍش ٓ َٓ  ََّ ً

ُٖ ػ٠َِ َِٗد حُٔخِء حَُٔه٢ِ َُ ُٓ٘ٚ ٣َُٝ٘د ٣ٝيٓ .٣ٝـظٔ  

 .* ِّ َِ ٝحُلِح ُْ رخُلـخِٓش ػ٠َِ حٌُخٛ حصٍ 3)ٝٗوظ ََّ ِٖ ك٢ِ  ( ٓ ط٤ ََّ ٓ ْٝ أ

َِ ػ٠َِ كِٔذ ١خهِش حُٜٔخدِ  َّٜ٘ .حُ  

 

*****************************  
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ل٤قِ  َِ حُظَّٜ :ػَلُؽ ٓل  
 

يي قٌَةيرلمَّ وٌَةيوكَيتق أُةيرلمصا ةُة أْويٌق أَهايولٌَمايي املًة،ي يسغ َمارل ُّ
سًِّي املًةي ي ُة دُة،يوٌ دأُةييرلم ٌضرلحسًِّيوصُة ويِفيلتًَّيوإْنيلضَ ي راٍت

ي الغاتلةِفي ريٍتي7) قٌتلُة ًيي(يم َّ يرل   ِف ريٍتي3)أٌةُة يي(يم َّ رإلسم رحُة  

ريٍتي3) ريٍتي3)رلسَّص ُةيي(يم َّ ريٍتي3)رلغٌكُةي(يم َّ ريٍتي3)رل ا  ونَي(يم َّ (يم َّ  

ي ريٍتي3)رإليبلصُة ريٍتي3)ورلمعوذتٌنِفيي(يم َّ دًي21)وٌق أُةيرلزلزلةَيي(يم َّ (يم َّ  

ي يمسلُة ،يثمَّيتم بُة يلت مَميرلمصا ةُة يواكٍت ي صويٍت ٌُةق أُةيولَىيرلماءِف  كُّيهَذري
يتق أُةيولَىيسغ َماي يولَىيظم َهايثمَّ إلَىيأْنيتمتلَ ي طسَمايوت تلقًِف

يولَىيطما دٍتي املةٍت،يأْويٌق أُةيولٌَماي لمِف ورضعًتايٌدَهايولَىيمسطقةِفيرل َّ
يأْنيٌ وَنيمعَماي يملا مَماي ٌحبُة يمْنيملا مَما،ي إْني اَنيمْني ٌ ِف  راٍت
ي يو ٌايِف غاءِف يرلمِّ يو ٌايِف يرلعقدِف يو كِّ ل ِف يرل ِّ ي كِّ يولٌَماي ٌايِف

مل مٌةي ٌق أُة
،يدوَنيلم َما،يوهَذري ي األم ِف يياصٌة يدواءٌة يثمَّ يرأل لامِف يرلحْنيو ٌايِف ل اِف
،ي يرلمَّم ِف ًدي ًِف يم َّ ،يثمَّ يرأل  ورِف ًدي ًِف يم َّ ،يثمَّ يٌوًماي عَديٌومٍت ،يثمَّ  كَّيٌومٍت
ي يماءٍت يم بِف ،يو  سامجُة ير ت اكٍت يلَماي  سامجُة يٌ ونُة يرلوقيِف يسغسِف و ًِف

يو ٌأتِفً ٌيِف ي الزَّ هانٍت يردِّ ،يو  سامجُة ير تغ ر ٍت ،يو  سامجُة ًٍّ .م ق  
 

ي* ي طسَمايوت تلقًِف يمسلُة يوتمتل ُة يرلماَءيرلم قًِف  عَديأْنيتم َبيرلمصا ةُة
قٌَةيرآلتٌةَي ٌُةق أُةيولٌَمايرل ُّ .ولَىيظم َهاي  

 
ي* 1 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ

لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *  مِف  

ريٍتي)ي و دُةيرلغاتلةِفي* .(  َميم َّ  
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ي* حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ ي*:ي  مِف

نَي*رلم) قٌِف تَّ ًد يلِّْلمُة لِفيهُة َبي ٌِف ٌْ يالَيَ  َتابُة ي*َذلِفَكيرْل ِف بِف ٌْ سُةوَني ِفاْلَغ ٌُةْؤمِف ٌَني رلَّذِف

ٌُةسغِفقُةونَي ْمي ايَ َزْقَساهُة مَّ بلَديَومِف مُةوَنيرلصَّ ٌُةقٌِف كَي*َو سزِف
سُةوَني ِفَمايأُة ٌُةْؤمِف ٌَني ورلَّذِف

ٌُةوقِفسُةونَي ْمي نيَقْ لِفَكيَو ِفاآليِفَ دِفيهُة كَيمِف سزِف
َكيَوَمايأُة ٌْ ن*إِفلَ ًد يمِّ أُةْولَـئِفَكيَولَىيهُة  

ونَي ْغلِفلُة مُةيرْلمُة ْميَوأُةْولَـئِفَكيهُة مِف ْميأَأَْسَذ َتمُةْميأَْمي* َّ ِّ مِف ٌْ يَولَ وريَ َورءٌة َنيَ َغ ُة ٌْ يرلَّذِف إِفنَّ

سُةون ٌُةْؤمِف ْمياَلي ْ هُة ْميَوَولَىي*لَْميتُةْسذِف مِف ْميَوَولَىيَ ْمعِف َيَتَمي يَولَىيقُةلُةو ِفمِف  

ٌمٌةي يَوظِف ماَودٌةيَولَمُةْميَوَذربٌة ْمي ِف هِف اي اهللي*أَْ َصا ِف قُةوكُةي َمسَّ ٌَ يَمْني َنيرلَساسِف َومِف

سِفٌنَي ْؤمِف ْمي ِفمُة يَوَمايهِف يرآليِف ِف ْومِف ٌَ ٌني مسُةوريوَماي*يَو ال وَني يَورلَّذِف ٌُةيادوُة

ونَي ْمعُة ُة ٌَ يأْسغُةَ مُةْميَوَماي ونيإالَّ وُة ْمي ي*ٌُةَيادِف يَ َزرَدهُة  ًيقُةلُةو مميَمَ ضٌة

ٌُةَ ذِّ ُةونَي يألٌمٌةي ِفَماي اسُةوري ي*يم ًضايَولَمُةْميَوذربٌة وري ًِف دُة كَيلممياليتُةغ ِف َوإِفَذريقٌِف

ْصلِفلونَي يمُة يَقالُةوريإِفَسَمايَسْلنُة وَنيَولَ ْنياَلي*رأل ضِف دُة ْغ ِف ْميرلمُة مُةْميهُة أاَليإسَّ

ونَي ْمعُة ُة يَ َماي َمَني*ٌَ نُة يَقالُةوريأَسُةْؤمِف سُةوريَ َماي َمسايرلسَّاسُة كَيلممي مِف وإِفَذريقٌِف

نياَلٌْعلَمُةونَي َغَماءيَولَ ِف ْميرل ُّ مُةْميهُة يأاَليإسَّ َغَماءُة وإَذريلَقُةوريرلَّذٌني َمسُةوري*يرل ُّ

ي َمايَسْلنُة ْميإسَّ ايَمَع ُة ْميَقالُةوريإسَّ ٌسِفمِف اطِف ٌَ ايَوإَذريَيلَْوريإِفلَىيَم َقالُةوري مسَّ

ئُةون ْ َتْمزِف ْعَممونَي*مُة ٌَ ْمي اسِفمِف ٌَ ْغ ْمي ًيطُة هُة دُّ مُة ٌَ ْميَو ي ِفمِف ْ َتْمزِف ُة ٌَ أُةولَئِفكي* ي

بَللََةي ِفالمُةَد يَ َمايَ  ِفَلْييتِفَحاَ تُةمُةْميوَمايَ اسُةوري َنيرْمَتَ ْويرلضَّ رلَّذِف

ٌنَي ْمَتدِف ايأضاَءْييَمايَلْولَلُةي*مُة ييرْ َتوَقَديَساً ريَ لَمَّ يرلَّذِف َمَثلُةمُةْميَ َمَثكِف  

ونَي ٌُةْ صِف ُة ياَلي لُةَمايٍت يظُة ْميَوَتَ َ مُةْمي ًِف هِف يً مُةْمي*َذَهَبي ي ِفسُةو ِف ًٌة ْم ي ُةْ مٌةيوُة َصمٌّ

ونَي ْ حِفعُة ٌَ ْحَعلوَني*اَلي ٌَ ي يوَ ْ اٌة يَوَ ْودٌة لُةَمايٌة لِفيظُة ي ٌِف َماءِف َنيرل َّ يمِف ٌِّبٍت أَْويَ َص

ي لِفٌطٌة يو يمُة يَلَذَ يرلَمويِف اِف َوروِف َنيرلصَّ ي َذرسِفمْميمِف أََصا ِفَعمُةْمي ًِف

ٌنَي لِفيَوإذأي* ِفال ا ِف ِف لََّمايأَضاءيلَمُةْميَمَمْوري ٌِف ْمي ُة يأَْ َصاَ هُة ْيَطفُة ٌَ ي يرلَ ْ اُة َ ادُة ٌَ
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ي يَولَىي ْميإنَّ هِف ْميوأْ صا ِف مِف وريَولَْويَماَءي يلََذَهَبي ِفَ ْمعِف ْميَقامُة مِف ٌْ أْظلََميَولَ

ٌ ٌةي يَقدِف كِّيَمًءٍت (.ي20-1)رل ق دي*.ي( ُة  

حٌمِفي يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:يي  مِف  

لِفٌمُةيإِفيو) يرل َّ ْلَمنُة َويرل َّ ياَليإِفلََليإِفالَّيهُة رلِفدٌة يوَّ ْميإِفلَلٌة ي*لَمُة ُة يَيْلاِف ي ًِف إِفنَّ

ي يرلَّتِفًيَتْح ِف يَورْلغُةْلكِف َما ِف يَورلسَّ كِف ٌْ يرللَّ يَورْيتِفبلَفِف يَورألَْ ضِف َماَوريِف  رل َّ

اي ِفلِفي ٌَ اءيَ أَْل نيمَّ يمِف َماءِف َنيرل َّ اَسيَوَمايأَسَزكَيّ ُةيمِف يرلسَّ سَغمُة ٌَ ي ِفَماي يرْلَ ْل ِف  ًِف

ي َلابِف يَورل َّ احِف ٌَ يرل ِّ ٌفِف ةٍتيَوَتْص ِف كِّيَد  َّ ني ُة َمايمِف ي ٌِف رألْ َضيَ ْعَديَمْوتِفَمايَوَ ثَّ

ْعقِفلُةونَي ٌَ ي يلَِّقْومٍت ايٍت ٌَ يآل َماءيَورألَْ ضِف َنيرل َّ ٌْ يَ  َ يِّ ِف يَمني*يرْلمُة َنيرلسَّاسِف َومِف

ِفي ّ ايهللِّ ّ ً يلُة ٌَني َمسُةوْريأََمدُّ يّ ِفيَورلَّذِف بِّ ٌُةلِف ُّوَسمُةْميَ لُة يّ ِفيأَسَدردرًي ونِف نيدُة يمِف يِفذُة تَّ ٌَ

يّ َي ٌعاًيَوأَنَّ ِفيَحمِف
ّ َديهللِف يرْلقُةوَّ َ ْوَنيرْلَعَذرَبيأَنَّ ٌَ وْريإِفْذي ٌَنيَظلَمُة ٌََ  يرلَّذِف َولَْوي

يرْلَعَذربِفي ٌدُة (165-163)رل ق ديي(َمدِف  

ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:ييييييي  مِف

ي) يَماي ًِف يَواَليَسْومٌةيۚيلَّلُة َسةٌة هُةي ِف ذُة ٌُّومُةيۚياَليَتأْيُة يرْلَق ًُّ َويرْلَل يهُة َليإِفالَّ
ُةياَليإِفلََٰ
َّ 

ْعلَمُةيَماي ٌَ يۚي ي ِفإِفْذسِفلِف سَدهُةيإِفالَّ يوِف ْمَغمُة ٌَ يي يۗيَمنيَذريرلَّذِف يرأْلَْ ضِف يَوَماي ًِف َماَوريِف رل َّ

ي ِفَمايَماَءيۚي لِفيإِفالَّ ْلمِف ْنيوِف يمِّ ءٍت ًْ وَني ِفَم ٌُةلِفٌطُة ْميَوَمايَيْلَغمُةْميۖيَواَلي ٌمِف دِف ٌْ َنيأَ ٌْ  َ

ي ًُّ َويرْلَعلِف مُةَمايۚيَوهُة هُةيلِفْغظُة ئُةودُة ٌَ يَورأْلَْ َضيۖيَواَلي َماَوريِف يرل َّ ٌُّلُة ْ  ِف َمي ُة َو ِف

ٌمُةي ْ غُة ْي*رْلَعظِف ٌَ يۚيَ َمني ًِّ َنيرْلَغ يمِف ْمدُة َنيرل ُّ ٌَّ  َ يۖيَقديتَّ ٌنِف يرلدِّ اَليإِفْ َ رَهي ًِف  

ياَليرسغِفَصاَميلََمايۗي ْثَقىَٰ ْ َودِفيرْلوُة يرْ َتْمَ َكي ِفاْلعُة ِفيَ َقدِف
ني ِفاهللَّ ٌُةْؤمِف يَو ويِف ا ُة  ِفالطَّ

مٌةي يَولٌِف ٌمٌة ُةيَ مِف
يإِفلَىي*َو َّ لُةَمايِف َنيرلظُّ مُةميمِّ حُة ٌُةْي ِف ٌَني َمسُةوري يرلَّذِف ًُّ ُةيَولِف

َّ 

يإِفلَىي َنيرلسُّو ِف وَسمُةميمِّ حُة ٌُةْي ِف ي ويُة ا ُة مُةيرلطَّ هُة اؤُة ٌَ وريأَْولِف ٌَنيَ َغ ُة يۖيَورلَّذِف رلسُّو ِف

ونَي َمايَيالِفدُة ْمي ٌِف يۖيهُة ا ِف يرلسَّ ئِفَكيأَْصَلابُة
يۗيأُةولََٰ لُةَمايِف (ي257-255)يرل ق دي(رلظُّ

ري) .(ثبلثيم َّ  
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حٌمِفي يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:يييييي  مِف  

ْميأَْوي) يأَسغُة ِف ُة وْريَماي ًِف يَوإِفنيتُةْ دُة يرألَْ ضِف يَوَماي ًِف َماوريِف يرل َّ ِفيماي ًِف
َّ هللِّ

َماء ٌَ يَمني بُة ٌُةَعذِّ َماءيَو ٌَ يلِفَمني ْغغِف ُة ٌَ مي ِفلِفيّ ُةيَ  ْ  ُة ٌُةَلا ِف  تُةْيغُةوهُةي

ٌ ٌةي يَقدِف ءٍت ًْ كِّيَم لِفي*َوّ ُةيَولَىي ُة ني َّ ِّ لِفيمِف ٌْ كَيإِفلَ سزِف
وكُةي ِفَمايأُة  َمَنيرل َّ ُة

ي َنيأََلدٍت ٌْ يَ  اُة لِفلِفيالَيسُةَغ ِّ تُة ِفلِفيَو ُة ُة كٌّي َمَني ِفاهلّلِفيَوَمآلئِفَ تِفلِفيَو ُة سُةوَني ُة ْؤمِف َورْلمُة

ٌ ُةي َكيرْلَمصِف ٌْ َسايَوإِفلَ ْغَ رَسَكيَ  َّ ْعَسايَوأََطْعَساي ُة لِفلِفيَوَقالُةوْريَ مِف ني ُّ ُة *مِّ  

َسايالَي َمايَمايرْ َتَ َ ْييَ  َّ ٌْ ْ َعَمايلََمايَمايَ َ َ ْييَوَولَ يّ ُةيَسْغً ايإِفالَّيوُة ٌُةَ لِّفُة الَي

ي َسايإِفْصً ريَ َمايَلَمْلَتلُة ٌْ كْيَولَ َسايَوالَيَتْلمِف ٌَسايأَْويأَْيَطأَْسايَ  َّ ْذَسايإِفنيسَّ ِف تُةَؤريِف

اي يَوسَّ ْلَسايَمايالَيَطاَقَةيلََساي ِفلِفيَورْوفُة َسايَوالَيتُةَلمِّ نيَقْ لِفَسايَ  َّ ٌَنيمِف َولَىيرلَّذِف

ٌنَي يرْلَ ا ِف ِف ْ َسايَولَىيرْلَقْومِف يرل ق دي(َورْ غِفْ يلََسايَورْ َلْمَس يأَسَييَمْوالََسايَ اسصُة

(284-286.)  

ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:ي  مِف  

ٌُّومُةي*رلم) يرْلَق ًُّ َويرْلَل قاًي*ّ ُةياليإِفلَـَليإِفالَّيهُة َصدِّ يمُة َتاَبي ِفاْلَلاِّ َكيرْل ِف ٌْ كَيَولَ َسزَّ

ْوَ رَديَورإلِفسحِفٌكَي لِفيَوأَسَزكَيرلتَّ ٌْ َد ٌَ َني ٌْ يَوأَسَزكَي*لَِّمايَ  ًد يلِّلسَّاسِف نيَقْ كُةيهُة مِف

ي يّ ِفيلَمُةْميَوَذربٌة ايِف ٌَ وْري ِف  ٌَنيَ َغ ُة يرلَّذِف يمدٌديرْلغُةْ َقاَنيإِفنَّ ٌزٌة َوّ ُةيَوزِف

ورستِفَقام َماء*ذُة يرل َّ يَوالَي ًِف يرألَْ ضِف ي ًِف ءٌة ًْ لِفيَم ٌْ ْيَغَىيَولَ ٌَ يّ َيالَي (إِفنَّ  

(.5-1) كيوم رني  

حٌمِفي يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمانِف يرل َّ ي ِف *:يييي  مِف  

يالَي) يَق ئِفَماًي ِفاْلقِفْ طِف ْلمِف ْولُةوْريرْلعِف
يَوأُة َويَورْلَمبلَئِفَ ةُة يالَيإِفلَـَليإِفالَّيهُة لُة َديّ ُةيأَسَّ َممِف

ٌمُةي يرْلَل ِف ٌزُة َويرْلَعزِف (.18) كيوم رنيي(إِفلَـَليإِفالَّيهُة  
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يي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
يرل لٌمِفي*يأووذُة لمانِف ي ِفيرل َّ *:ييييي  مِف  

نيَتَماءيقكْي) مَّ ْلَكيمِف يرْلمُة رُة ْلَكيَمنيَتَماءيَوَتسزِف يتُةْؤتِفًيرْلمُة ْلكِف يرللَّمَميَمالِفَكيرْلمُة

ي ءٍت ًْ كِّيَم َكيَولََىي ُة يإِفسَّ ٌْ ُة َكيرْلَي دِف ٌَ كُّيَمنيَتَماءي ِف يَمنيَتَماءيَوتُةذِف زُّ َوتُةعِف

ٌ ٌةي َني*َقدِف يمِف ًَّ يرْلَل الُة يَوتُةْي ِف كِف ٌْ يرللَّ َماَ ي ًِف يرلسَّ يَوتُةولِفجُة َما ِف يرْلسَّ كَي ًِف ٌْ يرللَّ تُةولِفجُة

يلِفَ ابٍتي ٌْ ِف يَمنيَتَماءي ِفَغ اُة يَوَتْ زُة ًِّ َنيرْلَل َييمِف ٌَّ يرلََم الُة يَوتُةْي ِف ٌِّيِف *رْلَم  

كْيَذلِفَكي ْغعِف ٌَ سِفٌَنيَوَمني ْؤمِف يرْلمُة ونِف نيدُة ٌَ َءيمِف ٌَنيأَْولِف سُةوَنيرْلَ ا ِف ِف ْؤمِف يرْلمُة يِفذِف تَّ ٌَ ي الَّ

ي مُةي ُةيَسْغَ لُة ٌُةَلذِّ ُة ُة سمُةميتُةَقاًديَو قُةوْريمِف يأَنيَتتَّ يإِفآلَّ ءٍت ًْ يَم َني ِفي ًِف َسيمِف ٌْ َ لَ

ٌ ُةي (.28-26) كيوم رني(وإِفلَىي ِفيرْلَمصِف  

ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ ي*:يييي  مِف  

يرْ َتَو ي) يثُةمَّ امٍت ٌَّ
ةِفيأَ تَّ ي ِف يَورألَْ َضي ًِف َماَوريِف ييَيلََايرل َّ مُةيّ ُةيرلَّذِف يَ  َّ ُة إِفنَّ

ْمَسيَورْلَقَمَ ي يَلثِفًٌثايَورلمَّ ْطلُة ُةلُة ٌَ َماَ ي كَيرلسَّ ٌْ ًيرللَّ ٌُةْغمِف ي َولَىيرْلَعْ شِف

ي يَتَ اَ َكيّ ُةيَ بُّ يَورألَْم ُة يرْلَيْلاُة هِفيأاَلَيلَلُة ي ِفأَْم ِف َ ريٍت َ يَّ وَميمُة َورلسُّحُة

ٌنَي ٌنَي*رْلَعالَمِف ْعَتدِف يرْلمُة ٌُةلِفبُّ يالَي لُة ًةيإِفسَّ ٌَ ْغ ًوايَويُة ْميَتَض ُّ وْريَ  َّ ُة وْري*رْدوُة دُة َوالَيتُةْغ ِف

ي ٌبٌة يَ ْلَمَييّ ِفيَق ِف وهُةيَيْوً ايَوَطَمًعايإِفنَّ يَ ْعَديإِفْصبلَلِفَمايَورْدوُة يرألَْ ضِف  ًِف

سِفٌنَي ْل ِف َنيرْلمُة (.56-54)يرألو رفي(مِّ  

ل ي : ٌايي كيرل ِّ  

يي–ي1 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ييييي:ي  مِف

يَمايي)يي يَتْلَقفُة ًَ يَوَصاَكيَ إِفَذريهِف َسايإِفلَىيمُةوَ ىيأَْنيأَْلاِف ٌْ َوأَْوَل

أْ ِف ُةوَني ْعَملُةوَنيي(117)ٌَ ٌَ يَوَ َطكَيَمايَ اسُةوري لِف ُةوريي(118)َ َوَقَميرْلَلاُّ َ غُة

ٌَني َسالِفَكيَورسَقلَ ُةوريَصا ِف ِف ٌَنيي(119)هُة َلَ دُةيَ احِفدِف يرل َّ ًَ (ي120)َوأُةْلقِف

(. و ديرألو رف)  
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يي-ي2 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:  مِف

َي)
ي َّ يإِفنَّ لُةلُة ٌُةْ طِف َيَ 

ي َّ يإِفنَّ ْل ُة ْئتُةمي ِفلِفيرل ِّ ايأَْلَقْوريَقاكَيمُةوَ ىيَمايحِف َ لَمَّ

ٌَني دِف ْغ ِف يَوَمكَيرْلمُة ٌُةْصلِفحُة َهيي(81)الي ي ِفَ لِفَماتِفلِفيَولَْويَ  ِف ُةيرْلَلاَّ
ي َّ ٌُةلِفاُّ َو

مُةوَني ْح ِف ي(. و ديٌوسس)(ي82ي)(رْلمُة  

يي-ي3 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

يَواَليي)يي يَ الِف ٍت دُة ٌْ وريَ  َمايَصَسعُة وريإِفسَّ ٌسِفَكيَتْلَقْفيَمايَصَسعُة مِف ٌَ ي يَماي ًِف َوأَْلاِف

يأََتى ثُة ٌْ يَل الِف ُة يرل َّ (. و ديطل)(ي69ي)(ٌُةْغلِفحُة  

يي-ي4 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

سثُةوً ريي)يي يَ َحَعْلَساهُةيَهَ اًءيمَّ ْنيَوَمكٍت لُةوريمِف ْمَسايإِفلَىيَمايَومِف (ي23)ي(َوَقدِف

.( و ديرلغ قان)  

يي-ي5 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

غُةَمايَ  ًِّيَسْ ًغايي)يي س ِف ٌَ يَ قُةكْي يرْلحِفَ اكِف ْ أَلُةوَسَكيَونِف ٌَ َهايَقاًواي*يَو َذ ُة ٌَ  َ

َوًحايَواَليأَْمًتاي*يَصْغَصًغاي َمايوِف يَتَ  ي ٌِف ي(ي107ي:ي105ي)ي(طل)الَّ  

يي-ي6 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

يَمايي)ي يَواليَسْومٌةيلَلُة َسةٌة هُةي ِف ذُة ٌُّومُةياليَتأْيُة يرْلَق ًُّ َويرْلَل ُةياليإِفلََليإِفاليهُة
َّ 

ْعلَمُةي ٌَ ي ْسَدهُةيإِفالي ِفإِفْذسِفلِف يوِف ْمَغمُة ٌَ يي يَمْنيَذريرلَّذِف يرألَْ ضِف يَوَماي ًِف َماَوريِف يرل َّ  ًِف

لِفيإِفالي ِفَمايَماَءي ْلمِف ْنيوِف يمِف ءٍت ًْ وَني ِفَم ٌُةلِفٌطُة ْميَوَمايَيْلَغمُةْميَوالي ٌمِف دِف ٌْ َنيأَ ٌْ َمايَ 

ٌمُةي يرْلَعظِف ًُّ َورْلَعلِف مُةَمايَوهُة هُةيلِفْغظُة ئُةودُة ٌَ يَورألَْ َضيَوالي َماَوريِف يرل َّ ٌُّلُة ْ  ِف َمي ُة َو ِف

ري3)(255:ي)ي( و ديرل ق د) .(يم َّ  
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ي-ي7 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

يوَي) نَّ يَولَ ِف َمانُة ٌْ لَ َماَنيَوَمايَ َغَ ي ُة ٌْ لَ ي ُة ْلكِف يَولَىيمُة ٌنُة اطِف ٌَ وريَمايَتْتلُةوريرلمَّ َ عُة رتَّ

ي ِفَ ا ِفكَي نِف ٌْ كَيَولَىيرْلَملََ  سزِف
ْلَ يَوَمايأُة اَسيرل ِّ ٌُةَعلِّمُةوَنيرلسَّ وري ٌَنيَ َغ ُة اطِف ٌَ رلمَّ

يَ بلي ي ِفْتَسةٌة َمايَسْلنُة قُةواليإِفسَّ ٌَ يَلتَّىي ْنيأََلدٍت يمِف ٌُةَعلَِّمانِف وَييَوَماي وَييَوَما ُة َها ُة

ْمي يَوَزْوحِفلِفيَوَمايهُة َنيرْلَمْ ءِف ٌْ قُةوَني ِفلِفيَ  ٌُةَغ ِّ ْسمُةَمايَماي َتَعلَّمُةوَنيمِف ٌَ َتْ غُةْ يَ 

مُةْمي سَغعُة ٌَ ْميَوالي هُة ٌَضُة ُّ َتَعلَّمُةوَنيَماي ٌَ ِفيَو ي َّ يإِفالي ِفإِفْذنِف ْنيأََلدٍت ٌَني ِفلِفيمِف  ِفَضا ِّ

يَولَ ِفْئَسيَمايَمَ ْوري ْنيَيبلاٍت ي ِفىيرآليِفَ دِفيمِف وريلََمْنيرْمَتَ رهُةيَمايلَلُة َولََقْديَولِفمُة

ْعلَمُةوَني ٌَ .ي(102–يرل ق ديي)ي( ِفلِفيأَسغُةَ مُةْميلَْويَ اسُةوري  

يي-8 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ِفيي) كٌّيءرَمَني ِفاهللَّ سُةوَني ُة ْؤمِف لِفيَورْلمُة ْنيَ  ِّ لِفيمِف ٌْ كَيإِفلَ سزِف
وكُةي ِفَمايأُة ءرَمَنيرل َّ ُة

ْعَساي لِفلِفيَوَقالُةوريَ مِف ْني ُة ُة يمِف َنيأََلدٍت ٌْ يَ  اُة لِفلِفياليسُةَغ ِّ تُة ِفلِفيَو ُة ُة َوَمبلئِفَ تِفلِفيَو ُة

ْ َعَمايلََماي ُةيَسْغً ايإِفاليوُة
ي َّ ٌُةَ لِّفُة يالي ٌ ُة َكيرْلَمصِف ٌْ َسايَوإِفلَ ْغَ رَسَكيَ  َّ َوأََطْعَساي ُة

َساي ٌَسايأَْويأَْيَطأَْسايَ  َّ ْذَسايإِفْنيَس ِف َساياليتُةَؤريِف َمايَمايرْ َتَ َ ْييَ  َّ ٌْ َمايَ َ َ ْييَوَولَ

ْلَساي َسايَواليتُةَلمِّ ْنيَقْ لِفَسايَ  َّ ٌَنيمِف يَولَىيرلَّذِف َسايإِفْصً ريَ َمايَلَمْلَتلُة ٌْ كْيَولَ َواليَتْلمِف

ْ َساي ايَورْ غِفْ يلََسايَورْ َلْمَسايأَْسَييَمْوالَسايَ اسصُة يَوسَّ َماياليَطاَقَةيلََساي ِفلِفيَورْوفُة

ٌَني يرْلَ ا ِف ِف .ي(286ي،ي285–يرل ق ديي)ي(َولَىيرْلَقْومِف  

ي-9ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

َيالَي)
ي َّ يإِفنَّ لُةلُة ٌُةْ طِف َيَ 

ي َّ يإِفنَّ ْل ُة ْئتُةْمي ِفلِفيرل ِّ ايأَْلَقْوريَقاكَيمُةوَ ىيَمايحِف َ لَمَّ

مُةونَي ْح ِف َهيرْلمُة ي ِفَ لِفَماتِفلِفيَولَْويَ  ِف ُةيرْلَلاَّ
ي َّ ٌُةلِفاُّ دٌَن،يَو ْغ ِف يَوَمكَيرْلمُة ي(ٌُةْصلِفحُة

.(ٌوسس)  
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ي-10 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ي) ٌُةْغلِفحُة يَوالَي يَ الِف ٍت دُة ٌْ وريَ  َمايَصَسعُة وريإِفسَّ ٌسِفَكيَتْلَقْفيَمايَصَسعُة مِف ٌَ ي يَماي ًِف َوأَْلاِف

وَني يَها ُة اي ِفَ بِّ ًدريَقالُةوري َمسَّ حَّ َلَ دُةي ُة يرل َّ ًَ ُةْلقِف يأََتىيَ أ ثُة ٌْ يَل الِف ُة رل َّ

.(يطل70ي)(َومُةوَ ى  

ي-11ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ي) ُةيرْلَملِفكُة
وَن،يَ َتَعالَىي َّ َساياَليتُةْ َحعُة ٌْ ْميإِفلَ ْميَوَ ثاًيَوأَسَّ ُة َمايَيلَْقَسا ُة ْ تُةْميأَسَّ أََ َل ِف

ِفيإِفلَماًي َيَ ياَلي
يَمَمي َّ ْدرُة ٌَ ،يَوَمني ٌمِف يرْلَ  ِف يرْلَعْ شِف َويَ بُّ يهُة ياَليإِفلََليإِفالَّ رْلَلاُّ

ي وَن،يَوقُةكيَ بِّ يرْلَ ا ِف ُة ٌُةْغلِفحُة ياَلي لُة لِفيإِفسَّ سَديَ  ِّ يوِف َمايلِفَ ا ُةلُة ي ِفلِفيَ إِفسَّ  ُةْ َهاَنيلَلُة

ٌنَي رلِفمِف يرل َّ ٌْ ُة .(118:ي115رلمؤمسونيي)(رْ غِفْ يَورْ َلْميَوأَسَييَي  

ي-12ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ي) َماَوريِف يرل َّ ْنيأَْقَطا ِف وريمِف يرْ َتَطْعتُةْميأَنيَتسغُةذُة يإِفنِف يَورإْلِفسسِف ايَمْعَمَ يرْلحِفنِّ ٌَ

،ي َ انِف َمايتُةَ ذِّ ي اَلءيَ  ِّ ُة ،يَ  ِفأَيِّ ْلَطانٍت ي ِف ُة وَنيإِفالَّ ورياَليَتسغُةذُة يَ اسغُةذُة َورأْلَْ ضِف

َماي ي اَلءيَ  ِّ ُة ،يَ  ِفأَيِّ َ رنِف يَ بَليَتسَتصِف يَوسُةَلاسٌة ا ٍت نيسَّ يمِّ َمايمُةَورظٌة ٌْ ُة ٌُةْ َ كُةيَولَ

َ انِفي لمنيي)(تُةَ ذِّ (36:ي33رل َّ  

ي-13ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ْعَسايقُةْ  ًسايَوَحً ا،ي) ايَ مِف يَ َقالُةوريإِفسَّ ْنيرْلحِفنِّ يمِف يرْ َتَمَميَسَغ ٌة لُة يأَسَّ ًّ قُةكْيأُةولِفًيإِفلَ

َساي يَ  ِّ يَتَعالَىيَحدُّ لُة َسايأََلًدر،يَوأَسَّ َكي ِفَ  ِّ اي ِفلِفيَولَْنيسُةْم ِف ي ئاَمسَّ ْمدِف ييإِفلَىيرل ُّ ْمدِف ٌَ

ِفيَمَطًطا،ي مُةَسايَولَىي َّ قُةوكُةيَ غٌِف ٌَ يَ اَني لُة َ ًةيَواليَولًَدر،يَوأَسَّ َيَذيَصالِف َمايرتَّ

َحاكٌةي يَ اَني ِف لُة ً ا،يَوأَسَّ ِفيَ ذِف
يَولَىي َّ ايأَْنيلَْنيَتقُةوكَيرإلسسيَورْلحِفنُّ ايَظَسسَّ َوأَسَّ

مُةْميَظسُّوريَ َماي ْميَ َهًقا،يَوأَسَّ وهُة يَ َزردُة ْنيرْلحِفنِّ يمِف َحاكٍت وَني ِف ِف وذُة عُة ٌَ ْنيرإلسسي مِف

لِفَئْييَلَ ً اي َماَءيَ َوَحْدَساَهايمُة ايلََمْ َسايرل َّ ُةيأََلًدريَوأَسَّ
ْ َعَثي َّ ٌَ َظَسستُةْميأَْنيلَْني
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حِفْدي ٌَ ْميرألَني ْ َتمِف ٌَ يَ َمْني ْممِف َديلِفل َّ ْسَمايَمَقاوِف يمِف دُة ايَسْقعُة سَّ اي ُة ًٌدريَومُةمُةً ا،يَوأَسَّ َمدِف

َماً ايَ َصًدري يمِف (1،9رلحنيي)ي.(لَلُة  

 

يرلعقدِفي ي كِّ : ٌايُة  

يي-ي1 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييي:ي  مِف

ٌَضًةي) يَ  ِف يَوَقْديَ َ ْضتُةْميلَمُةنَّ نَّ وهُة يأَنيَتَم ُّ نيَقْ كِف يمِف نَّ َوإِفنيَطلَّْقتُةمُةوهُة

يَوأَني َ احِف ْقَددُةيرلسِّ هِفيوُة دِف ٌَ يي ِف َويرلَّذِف
ْعغُة ٌَ ْعغُةوَنيأَْوي ٌَ يأَني يَمايَ َ ْضتُةْميإِفالَّ َ سِفْصفُة

َي ِفَمايَتْعَملُةوَني
ي َّ ْميإِفنَّ َس ُة ٌْ ريرْلَغْضكَيَ  ْقَو يَواَليَتسَ وُة يلِفلتَّ َتْعغُةوريأَْقَ بُة

ٌ ٌةي .(237) و ديرل ق ديي(َ صِف  

يي-ي2 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

نيَتْلتِفَمايي)يي ييمِف يَتْح ِف يَوأَْوَسابٍت يِفٌكٍت نيسَّ يمِّ
ةٌة يَحسَّ ْميأَنيَت ُةوَنيلَلُة يأََلدُة ُة َودُّ ٌَ أَ

ي ةٌة ٌَّ يذُة ِّ يَولَلُة َ  ُة يرْل ِف يَوأََصاَ لُة َمَ ريِف كِّيرلثَّ ني ُة َمايمِف ي ٌِف يلَلُة رأْلَْسَما ُة

ي ايِف ٌَ مُةيرآْل ُةيلَ ُة
ي َّ ٌِّنُة  َ ٌُة يَ اْلَتَ َقْييَ َذلِفَكي لِفيَسا ٌة ي ٌِف يَ أََصاَ َمايإِفْوَصا ٌة َعَغاءُة ضُة

وَني ْميَتَتَغ َّ ُة ي.(266) و ديرل ق ديي(لََعلَّ ُة  

يي-ي3 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

نيي)يي ْقَدًديمِّ ييَورْللُةكْيوُة يأَْم ِف ْ يلًِف ِّ ٌَ ييَو يَصْد ِف يرْمَ ْحيلًِف َقاكَيَ بِّ

ي ْغَقمُةوريَقْولًِف ٌَ .ي(28ي:25) و ديطليي(لَِّ اسِفًي  

ي-ي4 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ييييييي:ي  مِف

ًدريي)يي يلََكيَمْووِف َ اَسيَوإِفنَّ ادِفيأَنيَتقُةوكَياَليمِف ٌَ يرْلَل يلََكي ًِف َقاكَيَ اْذَهْبيَ إِفنَّ
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ي لُة َغسَّ يلََسس ِف يثُةمَّ لُة َقسَّ ًغايلَّسُةَل ِّ لِفيَوا ِف ٌْ ييَظْلَييَولَ َكيرلَّذِف ْ يإِفلَىيإِفلَمِف يَورسظُة لَّنيتُةْيلََغلُة

يَسْ ًغاي مِّ ٌَ يرْل .(97) و ديطلييي( ًِف  

يي-ي5 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييييي:ي  مِف

ايي) سَ ّثً ي.(6) و ديرلورقعةييي(َ َ اَسْييَهَ اًءيمُّ

يي-ي6 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

يي)يي كِف َوَّ ْميألِف هِف ا ِف ٌَ نيدِف يمِف َتابِف يرْل ِف ْنيأَْهكِف وريمِف ٌَنيَ َغ ُة ييأَْيَ اَليرلَّذِف َويرلَّذِف هُة

َني وسُةمُةميمِّ صُة اسِفَعتُةمُةْميلُة مُةميمَّ وريَوَظسُّوريأَسَّ حُة ْي ُة ٌَ يَمايَظَسستُةْميأَني رْلَلْم ِف

ْوَبي مُةيرل ُّ يقُةلُةو ِفمِف ْلَت ِف ُةوريَوَقَذَفي ًِف ٌَ يلَْمي ثُة ٌْ ْنيَل ُةيمِف
مُةي َّ ِفيَ أََتاهُة َّ  

ي يرأْلَْ َصا ِف ولًِف
ايأُة ٌَ وري سِفٌَنيَ اْوَت ِف ُة ْؤمِف ييرْلمُة دِف ٌْ ْميَوأَ ٌمِف دِف ٌْ ٌُةوَتمُةمي ِفأَ ٌُةْي ِف ُةوَني ُة

  و ديرللم يي(2)

يي-ي7 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

ْزَ َكيي(1)أَلَْميَسْمَ ْحيلََكيَصْدَ َكيي)يي ييأَْسَقَضيي(2)َوَوَضْعَسايَوْسَكيوِف رلَّذِف

ْ َ َكيي(3)َظْمَ َكي ٌُةْ ً ريي(4)َوَ َ ْعَسايلََكيذِف ي ْ  ِف يَمَميرْلعُة يَمَميي(5)َ إِفنَّ إِفنَّ

ٌُةْ ً ري ي ْ  ِف َكيَ اْ َ ْبيي(7)َ إِفَذريَ َ ْ َييَ اْسَصْبيي(6)رْلعُة ي(ي8)َوإِفلَىيَ  ِّ

ريٍتي3)(سم رح و ديرال) .(يم َّ  

يي-ي8 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

ْلَزرلََماي)يي يزِف يرأْلَْ ضُة لَيِف ْلزِف يأَْثَقالََماي(ي1ي)إِفَذريزُة يرأْلَْ ضُة (ي2)َوأَْيَ َحيِف

يَمايلََماي يأَْيَ اَ َهايي(ي3ي)َوَقاكَيرإْلِفسَ انُة ثُة يتُةَلدِّ ْوَمئِفذٍت َكيأَْوَلىيي(4)ٌَ يَ  َّ  ِفأَنَّ

ٌُةَ ْوريأَْوَمالَمُةْميي(5)لََماي يأَْمَتاًتايلِّ يرلسَّاسُة ْصدُة ُة ٌَ ي ْوَمئِفذٍت ْعَمكْيي(ي6)ٌَ ٌَ َ َمني



ي راٍتي رقً    ييييييييييييييييييييي 190  ِفًي كِّي ٌيٍت   أ وي اطمَةيرل َّ
 

َ هُةي ٌَ ً ري ٌْ دٍتيَي ْثَقاكَيَذ َّ َ هُةيي(ي7)مِف ٌَ ري دٍتيَمّ ً ْثَقاكَيَذ َّ ْعَمكْيمِف ٌَ  و ديي(8)َوَمني

د21يأوي11ي)رلزلزلة .(يم َّ  

يي-ي9 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

يي)يي َوةُة ي*يرْلَقا ِف َوةُة ي*يَمايرْلَقا ِف َوةُة ي*يَوَمايأَْدَ رَكيَمايرْلَقا ِف يرلسَّاسُة ٌَ ُةونُة ْوَمي ٌَ

ي يرْلَمْ ثُةوثِف ي*يَ اْلَغَ رشِف يرْلَمسغُةوشِف ْمنِف يرْلحِفَ اكُةيَ اْلعِف ايَمنيَثقُةلَْيي*يَوَت ُةونُة َ أَمَّ

ي ٌسُةلُة ةٍتي*يَمَورزِف ٌَ رضِف ٌَمةٍتي َّ يوِف ي*يَ مُةَوي ًِف ٌسُةلُة ايَمْنيَيغَّْييَمَورزِف *َوأَمَّ  

ي ةٌة ٌَ يَهاوِف لُة ُةمُّ ْلي*ييَ أ ٌَ ي*يَوَمايأَْدَ رَكيَمايهِف ةٌة ٌَ يَلامِف (1:11ي) و ديرلقا وةي(*يَسا ٌة  

يي-ي10 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييي:ي  مِف

يي)يي َ اثُة ُة مُةيرلتَّ ْ تُةمُةيرْلَمَقا ِفَ ي*يأَْلَما ُة يَ ْوَفيَتْعلَمُةوَني*يَلتَّىيزُة ي*يَ بلَّ يَ بلَّ ثُةمَّ

ي*يَ ْوَفيَتْعلَمُةوَني نِف قٌِف ٌَ ْلَميرْل يلَْويَتْعلَمُةوَنيوِف يرْلَحلِفٌَمي*يَ بلَّ نَّ ي*يلََتَ وُة ثُةمَّ

ي نِف قٌِف ٌَ َنيرْل ٌْ َمايَو سَّ ي*يلََتَ وُة ٌمِف عِف يرلسَّ يَونِف ْوَمئِفذٍت ٌَ ي يلَتُةْ أَلُةنَّ مَّ
 و ديرلت اث يي(*يثُة

.ي(8ي:ي1)  

ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

يي-ي11 كِف يرلغٌِف َكي ِفأَْصَلابِف َفيَ َعكَيَ  ُّ ٌْ ي*يأَلَْميَتَ  يَ  ْمي ًِف َدهُة ٌْ ْحَعكْيَ  ٌَ أَلَْمي

ي كٍت ً ريأََ ا ِفٌكَي*يَتْضلٌِف ٌْ ْميَط مِف ٌْ ي*يَوأَْ َ كَيَولَ ٌكٍت حِّ ْني ِف ْمي ِفلِفَحاَ دٍتيمِّ ٌمِف *يَتْ مِف

أْ ُةوكٍتي يمَّ د21) و ديرلغٌكي.يَ َحَعلَمُةْميَ َعْصفٍت .(م َّ  

يي-ي12 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

وَني َمايرلَ ا ِف ُة ٌُّ ٌَ يأَ وَني1قكْي يَمايَتْع ُةدُة وَني2يآَليأَْو ُةدُة يَوآَليأَْستُةْميَوا ِفدُة  
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ي ايَوَ ْدتُةْمي3َم يأَْو ُةدُة يمَّ ي4يَوآَليأََسايَوا ِفدٌة وَنيَم يأَْو ُةدُة ْمي5يَوآَليأَْستُةْميَوا ِفدُة يلَ ُة

ي ٌنِف يدِف ًَ ْميَولِف ٌسُة ُة ريٍتي3)رل ا  ون.ي6دِف ي.(يم َّ

يي-ي13 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ي َوي ُةيأََلدٌة ي1قُةكْيهُة َمدُة لِفْدي2ي ُةيرلصَّ ٌَ ٌُةولَْدي3يلَْمي غُةًؤري4يَولَْمي ي ُة ْنيلَلُة ٌَ ُة يَولَْمي

ي ريٍتي3) و ديرإليبلص.ي5أََلدٌة .(يم َّ  

يي-ي14 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييي:ي  مِف

يي)يي يرْلَغلَاِف ي ِفَ بِّ وذُة يَمايَيلََايي(1)قُةكْيأَوُة ْنيَم ِّ يي(2)مِف اٍت يَ ا ِف ْنيَم ِّ َومِف

يي(3)إِفَذريَوَقَبي َقدِف يرْلعُة ي ًِف غَّاَثايِف يرلسَّ ْنيَم ِّ يي(4)َومِف دٍت يَلا ِف ْنيَم ِّ َومِف

ريٍتي3) و ديرلغلاي(ي5)إِفَذريَلَ َدي .(يم َّ  

يي-ي15 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ي يرلسَّاسِف ي ِفَ بِّ وذُة ي1قُةكْيأَوُة يرلسَّاسِف ي2يَملِفكِف ي3يإِفلَلِفيرلسَّاسِف ْنيَم ِّ يمِف

ي يرلَيسَّاسِف ي4رلَوْ َورسِف يرلسَّاسِف و ِف دُة يصُة ي ًِف سُة ٌُةَوْ وِف يي ةِفي5يرلذِف َنيرلحِفسَّ يمِف

ري3) و ديرلسَّاس.ي6َورلسَّاسِفي .(يم َّ  

غاءِفي يرلمِّ : ٌايُة  

ي-1 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ييييييي:ي  مِف

يي)ي ٌَْمفِف ْميَو مِف ٌْ ْميَولَ ْ  ُة ٌَسصُة ْميَو هِف ٌُةْيزِف ْميَو ٌ ُة دِف ٌْ
ُةي ِفأَ
ْ مُةمُةي َّ ٌُةَعذِّ ْمي َقاتِفلُةوهُة

سِفٌَني ْؤمِف يمُّ وَ يَقْومٍت دُة يَمني*يصُة ُةيَولَىَٰ
ي َّ تُةوبُة ٌَ ْميۗيَو َظيقُةلُةو ِفمِف ٌْ ْبيَ  ٌُةْذهِف َو

ٌمٌةي مٌةيَل ِف ُةيَولٌِف
يۗيَو َّ َماءُة ي.ي(15ي:ي14ي)(رلتو ة)ي(ٌَ  
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ي-2 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ييييييي:ي  مِف

مُةيي)ي يرْلَعلٌِف ٌمُة مِف َويرل َّ يۚيَوهُة َما ِف يَورلسَّ كِف ٌْ يرللَّ يَمايَ َ َني ًِف ي(رألسعام)ي(َولَلُة

(13).  

ي-ي3 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :يييييييي  مِف

ي)ي يلَِّماي ًِف َغاءٌة ْميَومِف ني َّ ِّ ُة يمِّ َظةٌة ْووِف ميمَّ يَقْديَحاَءْت ُة َمايرلسَّاسُة ٌُّ ايأَ ٌَ

سِفٌَني ْؤمِف يلِّْلمُة ًد يَوَ ْلَمةٌة يَوهُة و ِف دُة .(57ي)(ٌوسس)ي(رلصُّ  

ي-4 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) ٌدُة زِف ٌَ سِفٌَنيۙيَواَلي ْؤمِف يلِّْلمُة
يَوَ ْلَمةٌة َغاءٌة َويمِف يَمايهُة َنيرْلقُةْ  نِف كُةيمِف َوسُةَسزِّ

يَيَ اً ري ٌَنيإِفالَّ الِفمِف ري3)(82ي)(رإل  رء)ي(رلظَّ .(يم َّ  

ي-5 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) َح ِف َنيرلمَّ ٌُةوًتايَومِف ي ُة َ اكِف َنيرْلحِف ييمِف يِفذِف يرتَّ يأَنِف ْلكِف َكيإِفلَىيرلسَّ يَ  ُّ َوأَْوَلىَٰ

مُةوَني ْع ِف ٌَ اي مَّ لُةبًليۚي*يَومِف يذُة ًي ُة ُةكَيَ  ِّكِف يَ اْ لُة ِف َمَ ريِف كِّيرلثَّ ني ُة يمِف لًِف ي ُة ثُةمَّ

لِفَكي
َٰ
يَذ ي ًِف يۗيإِفنَّ يلِّلسَّاسِف َغاءٌة لِفيمِف ي ٌِف يأَْلَورسُةلُة ْيَتلِففٌة يمُّ وسِفَمايَمَ ربٌة ني ُةطُة يمِف الُة ْي ُة ٌَ

وَني َتَغ َّ ُة ٌَ ي ًةيلَِّقْومٍت ٌَ ريٍتي3)ي(69ي:ي68ي)ي(رلسلك)ي(آَل .(يم َّ  

ي-6 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) نِف ْمغٌِف ٌَ يَ مُةَوي ْضيُة ريٍتي3)(80ي)(رلمع رء)ي(َوإِفَذريَم ِف .(يم َّ  

ي-7 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) ًٌّ يۖيأَأَْوَحمِف اتُةلُة ٌَ لَْيي  ايلََّقالُةوريلَْواَلي ُةصِّ ًٌّ َولَْويَحَعْلَساهُةيقُةْ  ًسايأَْوَحمِف

ي سُةوَني ًِف ٌُةْؤمِف ٌَنياَلي يۖيَورلَّذِف َغاءٌة ًد يَومِف ٌَني َمسُةوريهُة َويلِفلَّذِف يۗيقُةكْيهُة ًٌّ َوَوَ  ِف
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ي ٌدٍت يَ عِف َ انٍت نيمَّ ٌُةَساَدْوَنيمِف ئِفَكي
ْميَوًمىيۚأُةولََٰ مِف ٌْ َويَولَ يَوهُة ْميَوْق ٌة ي( صلي)ي( َذرسِفمِف

(44).  

ي-8 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) ومِف يرلسُّحُة مٌةي*يَ َسَظَ يَسْظَ ًدي ًِف ٌَني*يَ َقاكَيإِفسًِّيَ قٌِف ْد ِف ِف يمُة َ َتَولَّْوريَوْسلُة

ي.ي(90ي:ي88)يرلصا اييي(  

ي-9 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) يَوَوَذربٍت ي ِفسُةْصبٍت َطانُة ٌْ سِفىيرلمَّ يأَسِّىيَم َّ لُة ٌُّوَبيإِفْذيَساَد يَ  َّ ْ يَوْ َدَسايأَ َورْذ ُة

ي*ي يَوَمَ ربٌة دٌة ْغَتَ كٌةيَ ا ِف ْحلِفَكيَهَذريمُة ي(42ي:ي41رآلٌةي)يصيي(رْ  ُةْضي ِف ِف  

ري3) .(يم َّ  

ي-10 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ٌَني) رلِفمِف يَوأَسَييأَْ َلمُةيرل َّ يرلضُّ ُّ ًَ سِف يأَسًِّيَم َّ لُة يَ  َّ ٌُّوَبيإِفْذيَساَد َٰ َوأَ

َعمُةْمي*ي ْثلَمُةميمَّ يَومِف َساهُةيأَْهلَلُة ٌْ يۖيَو َت نيضُة ٍّ يَ َ َمْغَسايَماي ِفلِفيمِف َ اْ َتَحْ َسايلَلُة

ٌَني يلِفْلَعا ِفدِف َٰ  َ ْ َسايَوذِف سدِف ْنيوِف .(يم ري3)ي(84ي:ي83)يرألس ٌاءيي(َ ْلَمًةيمِّ  

ي-11 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) لُةودُة يحُة ْسلُة يمِف يَتْقَمعِف ُّ ًَ َثاسِف َتَما ِفًمايمَّ َتاً ايمُّ ي ِف ٌثِف كَيأَْلَ َنيرْلَلدِف ُةيَسزَّ
َّ 

َد ي لِفَكيهُة
َٰ
ِفيۚيَذ ي َّ ْ  ِف يذِف ْميَوقُةلُةو ُةمُةْميإِفلَىَٰ هُة لُةودُة يحُة نُة يَتلٌِف مُةْميثُةمَّ ْيَمْوَنيَ  َّ ٌَ ٌَني رلَّذِف

ي ْنيَهادٍت يمِف ُةيَ َمايلَلُة
ي َّ ٌُةْضلِفكِف يۚييَوَمني َماءُة ٌَ يي ِفلِفيَمني ْمدِف ٌَ ِفي

رلزم يي( َّ

(23).  
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يرلحنِّي يول اِف يرلعذربِف : ٌايُة  

ي-1 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يي:يي  مِف

يَمايي) يَواليَسْومٌةيلَلُة َسةٌة هُةي ِف ذُة ٌُّومُةياليَتأْيُة يرْلَق ًُّ َويرْلَل ُةياليإِفلََليإِفاليهُة
َّ 

ْعلَمُةي ٌَ ي ْسَدهُةيإِفالي ِفإِفْذسِفلِف يوِف ْمَغمُة ٌَ يي يَمْنيَذريرلَّذِف يرألَْ ضِف يَوَماي ًِف َماَوريِف يرل َّ  ًِف

لِفيإِفالي ِفَمايَماَءي ْلمِف ْنيوِف يمِف ءٍت ًْ وَني ِفَم ٌُةلِفٌطُة ْميَوَمايَيْلَغمُةْميَوالي ٌمِف دِف ٌْ َنيأَ ٌْ َمايَ 

ي ًُّ َورْلَعلِف مُةَمايَوهُة هُةيلِفْغظُة ئُةودُة ٌَ يَورألَْ َضيَوالي َماَوريِف يرل َّ ٌُّلُة ْ  ِف َمي ُة َو ِف

ٌمُةي ريٍتي3)(255:ي)ي و ديرل ق دي(رْلَعظِف .(يم َّ  

ي-ي2 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

َحْيي) لََّمايَسضِف ْميَساً ري ُة مِف اتِفَسايَ ْوَفيسُةْصلٌِف ٌَ وري ِف  ٌَنيَ َغ ُة يرلَّذِف إِفنَّ

ًٌزري َيَ اَنيَوزِف
ي َّ وقُةوريرْلَعَذرَبيۗيإِفنَّ ذُة ٌَ َ َهايلِف ٌْ لُةوًدريَ  ْميحُة ْلَساهُة ميَ دَّ هُة لُةودُة حُة

ًٌماي .(56)رلس اءيي(َل ِف  

ي-3 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

ًٌدريي) ِفيَقْديَضلُّوريَضبَلاًليَ عِف ي َّ وريَونيَ  ِفٌكِف وريَوَصدُّ ٌَنيَ َغ ُة يرلَّذِف *يإِفنَّ

ًٌقاي مُةْميَط ِف ٌَ ْمدِف ٌَ ْغغِفَ يلَمُةْميَواَليلِف ٌَ ُةيلِف
ي َّ ٌَ ُةنِف وريلَْمي وريَوَظلَمُة ٌَنيَ َغ ُة يرلَّذِف *إِفنَّ  

ًٌ ري ٌَ ِف ِفي لِفَكيَولَىي َّ
َٰ
َمايأََ ًدريۚيَوَ اَنيَذ ٌَني ٌِف َمييَيالِفدِف ٌَايَحَمسَّ يَط ِف رلس اءيي(إِفالَّ

ي.ي(169ي:ي167)  

ي-4 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يي:يي  مِف  

يي) يرأْلَْ ضِف ْ َعْوَني ًِف ٌَ يَو ولَلُة َيَوَ  ُة
ٌُةَلا ِف ُةوَني َّ ٌَني يرلَّذِف َمايَحَزرءُة إِفسَّ

ي ْنييِفبَلفٍت لُةمُةميمِّ ْميَوأَْ حُة ٌمِف دِف ٌْ َميأَ ٌُةَصلَّ ُةوريأَْويتُةَقطَّ لُةوريأَْوي ٌُةَقتَّ  َ َ اًدريأَني
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يرآْليِفَ دِفي ايۖيَولَمُةْمي ًِف ٌَ ْس يرلدُّ ي ًِف لِفَكيلَمُةْمييِفْزيٌة
َٰ
يۚيَذ َنيرأْلَْ ضِف ٌُةسَغْوريمِف أَْوي

ٌمٌةي يَوظِف .(33)رلمائدديي(َوَذربٌة  

ي-5 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

يي) يَمَعلُة ْثلَلُة ٌعاًيَومِف يَحمِف يرألَْ ضِف يلَمُةْميَماي ًِف وريلَْويأَنَّ ٌَنيَ َغ ُة يرلَّذِف إِفنَّ

ـمٌةي يأَلٌِف ْسمُةْميَولَمُةْميَوَذربٌة كَيمِف اَمةِفيَمايتُةقُة ِّ ٌَ يرْلقِف ْومِف ٌَ ي ْنيَوَذربِف وري ِفلِفيمِف ْغَتدُة ٌَ ي(لِف

.(36)رلمائددي  

ي-6 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) َنيرإلِفسسِف يرْ َتْ َثْ تُةْميمِف يَقدِف ايَمْعَمَ يرْلحِفنِّ ٌَ ٌعاًي ْميَحمِف هُة ْلمُة ُة ٌَ ْوَمي ٌَ َو

يَوَ لَْغَسـايأََحلََساي َساي ِفَ ْعضٍت َسايرْ َتْمَتَميَ ْعضُة يَ  َّ َنيرإلِفسسِف ْميمِف هُة ـاؤُة ٌَ َوَقاكَيأَْولِف

ْلَييلََسا ييأَحَّ لُةي،يرلَّذِف َمـايإِفالَّيَمايَمـاَءيرللَـّ ٌَني ٌِف ْميَيالِفدِف يَمْثَور ُة ا ُة ي،يَقاكَيرلسَّ إِفنَّ

ـمٌةي ٌمٌةيَولٌِف َكيَل ِف ٌَنيَ ْعضاًي ِفَمايي(128)،يَ  َّ الِفمِف َوَ َذلِفَكيسُةَولًِّيَ ْعَضيرلظَّ

ْ  ِف ُةـوَني ٌَ ْميي(129)َ اسُةوري ْس ُة كٌةيمِف ْمي ُة ُة أْتِف ُة ٌَ يأَلَْمي يَورإلِفسسِف ايَمْعَمَ يرْلحِفنِّ ٌَ

ْميَهَذر ْومِف ُة ٌَ ْميلِفَقـاَءي وَس ُة ٌُةسذِف ُة اتِفًيَو ٌَ ْمي  ٌْ ُة وَنيَولَ قُةصُّ ْدَسايَولَـىي،يٌَ َقالُةوريَممِف

مُةْميَ اسُةوري ْميأَسَّ مِف وريَولَـىيأَسغُة ِف دُة ايَوَممِف ٌَ ْس ادُةيرلدُّ ٌَ ْتمُةمُةيرْلَل َسايَوَ  َّ أَسغُة ِف

ٌـَني يَوأَْهلُةَمايي(130)َ ا ِف ِف ْلمٍت
ْملِفَكيرْلقُةَ  ي ِفظُة ْنيَ  َُّكيمُة ٌَ ُة َذلِفَكيأَْنيلَْمي

وَني ايي(131)َ ا ِفلُـة يَومَّ َكي ِفَغا ِفكٍت لُةوريَوَمايَ  ُّ ايَومِف مَّ يمِف كٍّيَدَ َحايٌة َولِف ُة

وَني ْعَملُـة ْلَمةِفيي(132)ٌَ ويرل َّ يذُة ًُّ َكيرْلَغسِف ْ َتْيلِفْفي،يَوَ  ُّ ٌَ ْميَو ْ  ُة ٌُةْذهِف َمأْي ٌَ إِفْني

ٌـَني ي َي ِف ةِفيَقْومٍت ٌَّ ِّ 
ْنيذُة ْميمِف يَ َمـايأَسَمأَ ُة َمـاءُة ٌَ ْميَماي ْنيَ ْعدِف ُة يَمايي(133)مِف إِفنَّ

ٌـَني ْعحِفزِف يَوَمـاييأَْستُةْمي ِفمُة وَنيآليٍت .رألسعامي(134)تُةوَودُة  
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ي-7 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

ي) ُةْلقًِف ٌَني َمسُةوريۚيَ أ تُةوريرلَّذِف ْميَ َث ِّ َكيإِفلَىيرْلَمبَلئِفَ ةِفيأَسًِّيَمَع ُة ٌُةولِفًيَ  ُّ إِفْذي

ْسمُةْمي يَورْض ِف ُةوريمِف ْوَبيَ اْض ِف ُةوريَ ْوَايرأْلَْوَسااِف وريرل ُّ ٌَنيَ َغ ُة يرلَّذِف يقُةلُةوبِف  ًِف

ي كَّيَ َسانٍت ي*ي ُة ولَلُة َيَوَ  ُة
ي َّ ٌُةَماقِفاِف يۚيَوَمني ولَلُة َيَوَ  ُة

مُةْميَماقُّوري َّ لِفَكي ِفأَسَّ
َٰ
َذ

ي َقابِف يرْلعِف ٌدُة َيَمدِف
ي َّ ي*يَ إِفنَّ ا ِف ٌَنيَوَذرَبيرلسَّ يلِفْلَ ا ِف ِف وقُةوهُةيَوأَنَّ ْميَ ذُة لِف ُة

َٰ
ي(َذ

ي.(14ي:ي12ي)رألسغاكي  

يي-8 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

َي)
ي َّ نَّ َييَولََٰ ِف ٌْ َييإِفْذيَ َم ٌْ َيَقَتلَمُةْميۚيَوَمايَ َم

ي َّ نَّ ْميَولََٰ ِف َ لَْميَتْقتُةلُةوهُة

مٌةي يَولٌِف ٌمٌة َيَ مِف
ي َّ يَ بَلًءيَلَ ًسايۚيإِفنَّ ْسلُة سِفٌَنيمِف ْؤمِف يرْلمُة ًَ ْ لِف ٌُة يَولِف رألسغاكيي(َ َمىَٰ

(17).  

ي-9 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

ٌَْض ِف ُةوَنيي) ي
وريۙيرْلَمبَلئِفَ ةُة ٌَنيَ َغ ُة َتَو َّىيرلَّذِف ٌَ يإِفْذي َولَْويَتَ  َٰ

ي ٌاِف وقُةوريَوَذرَبيرْلَل ِف ْميَوذُة وَهمُةْميَوأَْدَ اَ هُة حُة .(50)رألسغاكيي(وُة  

يي-ي10 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

وَ ي) دُة يصُة ٌَْمفِف ْميَو مِف ٌْ ْميَولَ ْ  ُة ٌَسصُة ْميَو هِف ٌُةْيزِف ْميَو ٌ ُة دِف ٌْ
ُةي ِفأَ
ْ مُةمُةي َّ ٌُةَعذِّ ْمي َقاتِفلُةوهُة

سِفٌَني ْؤمِف يمُّ ُةي*يَقْومٍت
يۗيَو َّ َماءُة ٌَ يَمني ُةيَولَىَٰ

ي َّ تُةوبُة ٌَ ْميۗيَو َظيقُةلُةو ِفمِف ٌْ ْبيَ  ٌُةْذهِف َو

ٌميٌةي مٌةيَل ِف .ي(15ي:ي14)يرلتو ةيي(َولٌِف  

يي-ي11 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) يَوسِفٌـدٍت ا ٍت كُّيَح َّ وريَوَياَبي ُة ْنيي(15)َورْ َتْغَتلُة ٌُةْ َقىيمِف مُةيَو ْنيَوَ رئِفلِفيَحَمسَّ مِف
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ي ٌـدٍت يَصدِف كِّيي(16)َمـاءٍت ْني ُة يمِف أْتِفٌلِفيرْلَمْويُة ٌَ يَو لُة ٌغُة ٌُة ِف ي َ ادُة ٌَ يَوالي لُة وُة َتَح َّ ٌَ

ي ـظٌة يَ لٌِف ْنيَوَ رئِفلِفيَوَذربٌة يَومِف ٌِّيٍت َوي ِفَم يَوَمايهُة .إ  رهٌمي(17)َمَ انٍت  

يي-12 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يي:يي  مِف

يي) يرألَْصَغـادِف سِفٌَني ًِف َق َّ يمُة ْوَمئِفذٍت ٌَ ٌَني مِف ْح ِف َ َ ر ِفٌلُةمُةْميي(49)َوَتَ  يرْلمُة

ي ـا ُة وَهمُةمُةيرلسَّ حُة يَوَتْغَمىيوُة َ رنٍت ْنيَقطِف يَمايي(50)مِف كَّيَسْغسٍت ُةي ُة
َيي َّ ْحزِف ٌَ لِف

ي،يَ َ َ يْي يرْللِفَ ـابِف ٌمُة َيَ  ِف
ي َّ .إ  رهٌمي(51)إِفنَّ  

يي-13 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

اًيي) ٌّ ثِف َميحِف مُةْميَلْوكَيَحَمسَّ َ سَّ يلَسُةْلضِف ٌَنيثُةمَّ اطِف ٌَ مُةْميَورلمَّ َكيلََسْلمُةَ سَّ (ي68)َ َوَ  ِّ

اًي ٌّ تِف يوِف ْلَمنِف يَولَىيرل َّ ٌُّمُةْميأََمدُّ ٌَعةٍتيأَ كِّيمِف ْني ُة يمِف َونَّ يلََسسزِف يي(69)ثُةمَّ يلََسْلنُة ثُةمَّ

اًي ٌّ لِف ْميأَْولَىي ِفَمايصِف ٌَنيهُة ي.م ٌمي(70)أَْولَمُةي ِفالَّذِف  

يي-14 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يي:يي  مِف

ٌَني) ةٍتيَ اَسْييَظالِفَمًةيَوأَسَمأَْسايَ ْعَدَهايَقْوماًي َي ِف ٌَ ْنيَقْ  َوَ ْميَقَصْمَسايمِف

وَنيي(11) ْ  ُةضُة ٌَ ْسَماي ْميمِف وريَ أَْ َسـايإِفَذريهُة ـايأََل ُّ (12)َ لَمَّ  

وَني ْميتُةْ أَلُـة ْميلََعلَّ ُة سِف ُة لِفيَوَمَ ا ِف ْ تُةْمي ٌِف ْت ِف
ـوريإِفلَىيَمـايأُة وريَورْ حِفعُة اليَتْ  ُةضُة

ـٌَنيي(13) ايَظالِفمِف سَّ اي ُة لََسـايإِفسَّ ٌْ ايَو ٌَ ْميي(14)َقالُةوري َ َمايَزرلَْييتِفْلَكيَدْوَورهُة

ٌـَني دِف ٌدرًيَيامِف ْميَلصِف .رألس ٌاءي(15)َلتَّىيَحَعْلَساهُة  

يي-15 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ْني) يمِف ابٌة ٌَ َعْييلَمُةْميثِف وريقُةطِّ ٌَنيَ َغ ُة ْميَ الَّذِف مِف يَ  ِّ وري ًِف يرْيَتَصمُة يَيْصَمانِف َهَذرنِف

ٌـمُةي مُةيرْلَلمِف مِف و ِف ءُة ي ُة ْنيَ ْواِف يمِف ٌُةَصبُّ ي ْميي(19)َسا ٍت وسِفمِف ي ُةطُة ي ِفلِفيَماي ًِف ٌُةْصَم ُة
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ي ودُة لُـة يي(20)َورْلحُة ٌـدٍت ْنيَلدِف يمِف مُة وريي(21)َولَمُةْميَمَقامِف حُة ْي ُة ٌَ وريأَْني لََّمـايأََ ردُة  ُة

ي ٌـاِف وقُةوريَوَذرَبيرْلَل ِف َمايَوذُة وري ٌِف ٌدُة وِف
يأُة ْنيَ مٍّ ْسَمايمِف .رللجي(22)مِف  

يي-16 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) ـومِف
قُّ يَمَحَ َديرلزَّ يي(43)إِفنَّ يي(44)َطَعامُةيرألَثِفٌـمِف ْغلًِف ٌَ ي ْمكِف َ اْلمُة

ي ـونِف يرْل ُةطُة يي(45) ًِف ٌـمِف يي(46)َ َغْلًِفيرْلَلمِف وهُةيَ اْوتِفلُةوهُةيإِفلَىيَ َورءِف ذُة يُة

ي يي(47)رْلَحلِفٌـمِف ٌـمِف يرْلَلمِف ْنيَوَذربِف لِفيمِف مَّيصُة ُّوريَ ْوَايَ ْأ ِف
َكيي(48)ثُة ْايإِفسَّ ذُة

ٌـمُةي يرْلَ  ِف ٌزُة وَنيي(49)أَْسَييرْلَعزِف ستُةْمي ِفلِفيَتْمَت ُة يَهَذريَماي ُة .رلدياني(50)إِفنَّ  

يي-17 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) يأَثِفٌـمٍت اكٍت
كِّيأَ َّ كٌةيلِف ُة ٌْ ْ َتْ  ِف رًيي(7)َو يمُة ٌُةصِف ُّ ي لِفيثُةمَّ ٌْ ِفيتُةْتلَىيَولَ

ي َّ ايِف ٌَ ي  ْ َممُة ٌَ

ي ـمٍت يأَلٌِف ْ هُةي ِفَعَذربٍت ْ َمْعَمايَ َ مِّ ٌَ ئاًيي(8)َ أَْنيلَْمي ٌْ اتِفَسايَم ٌَ ْني  َوإِفَذريَولِفَميمِف

ي ٌـنٌة مِف يمُة ورًيأُةْولَـئِفَكيلَمُةْميَوَذربٌة زُة َيَذَهايهُة مُةيَواليي(9)رتَّ ْميَحَمسَّ ْنيَوَ رئِفمِف مِف

ـاَءيَولَمُةْمي ٌَ ِفيأَْولِف ي َّ ونِف ْنيدُة وريمِف َيذُة ئاًيَواليَمايرتَّ ٌْ ٌُةْغسِفًيَوْسمُةْميَمايَ َ  ُةوريَم

ٌـمٌةي يَوظِف يي(10)َوَذربٌة ْميلَمُةْميَوَذربٌة مِف يَ  ِّ ايِف ٌَ وري ِف  ٌَنيَ َغ ُة ًد يَورلَّذِف َهَذريهُة

ـمٌةي يأَلٌِف ْحزٍت ْني ِف .رلحاثٌةي(11)مِف  

يي-18 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

َماي) ٌُّ ْميأَ يلَ ُة يي(31ي)رلثَّقبلنَ َسْغ ُة ُة َ ـانِف َمايتُةَ ذِّ يَ  ِّ ُة ي الءِف ايي(32)َ  ِفأَيِّ ٌَ

ي َمَوريِف يرل َّ ْنيأَْقَطا ِف وريمِف يرْ َتَطْعتُةْميأَْنيَتسغُةذُة يإِفنِف يَورإلِفسسِف يَمْعَمَ يرْلحِفنِّ

ي ْلَطـانٍت وَنيإِفالَّي ِف ُة وريياليَتسغُةذُة يَ اسغُةذُة َمايي(33)َورألَْ ضِف يَ  ِّ ُة ي الءِف َ  ِفأَيِّ

ي َ ـانِف يي(34)تُةَ ذِّ َ رنِف يَ بليَتسَتصِف يَوسُةَلاسٌة ْنيَسا ٍت يمِف َمايمُةَورظٌة ٌْ ُة ٌُةْ َ كُةيَولَ

يي(35) َ ـانِف َمايتُةَ ذِّ يَ  ِّ ُة ي الءِف يَ َ اَسْييي(36)َ  ِفأَيِّ َمـاءُة يرل َّ َ إِفَذريرسَمقَّيِف
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ي َهـانِف يي(37)َوْ َدًديَ الدِّ َ ـانِف َمايتُةَ ذِّ يَ  ِّ ُة ي الءِف ُةيي(38)َ  ِفأَيِّ ٌُةْ أَك يالي ْوَمئِفذٍت ٌَ  َ

ي يَواليَحـانٌّ يي(39)َوْنيَذْس ِفلِفيإِفسسٌة َ ـانِف َمايتُةَ ذِّ يَ  ِّ ُة ي الءِف يي(40)َ  ِفأَيِّ ٌُةْعَ فُة

ي ًيَورألَْقَدرمِف َورصِف ي ِفالسَّ
ٌُةْؤَيذُة ْميَ  ٌَماهُة مُةوَني ِف ِف ْح ِف َمايي(41)رْلمُة يَ  ِّ ُة ي الءِف َ  ِفأَيِّ

ي َ انِف ـوَنيي(42)تُةَ ذِّ مُة ْح ِف ي ِفَمايرْلمُة بُة ٌُةَ ذِّ مُةيرلَّتِفًي هِفيَحَمسَّ و ُةوَنيي(43)َهذِف ٌَطُة

ي ي نٍت ٌمٍت َنيَلمِف ٌْ َسَمايَوَ  ٌْ يي(44)َ  َ ـانِف َمايتُةَ ذِّ يَ  ِّ ُة ي الءِف َولِفَمْنيي(45)َ  ِفأَيِّ

ي َتـانِف لِفيَحسَّ يي(46)َياَفيَمَقاَميَ  ِّ َ ـانِف َمايتُةَ ذِّ يَ  ِّ ُة ي الءِف (ي47)َ  ِفأَيِّ

.رل لمن  

ي-ي19 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

كَيَمْنيأَْلَقىَٰي ايأَنيسَّ ُةوَنيأَوَّ يَوإِفمَّ ًَ ايأَنيتُةْلقِف يإِفمَّ امُةوَ ىَٰ ٌَ َقاكَيَ كْي(ي65ي)َقالُةوري

َمايَتْ َعىَٰي ْميأَسَّ هِف ْل ِف ني ِف لِفيمِف ٌْ كُةيإِفلَ ٌَّ ٌُةَي مُةْمي ٌُّ صِف َ الُةمُةْميَووِف (66ي)أَْلقُةوۖريَ إِفَذريلِف  

وَ ىَٰي لِفييِفٌَغًةيمُّ يَسْغ ِف َكيأَسَييرأْلَْولَىَٰي(ي67)َ أَْوَحَسي ًِف يقُةْلَساياَليَتَيْفيإِفسَّ

يَ الِف ٍتۖي(ي68) دُة ٌْ وريَ  َمايَصَسعُة وۖريإِفسَّ ٌسِفَكيَتْلَقْفيَمايَصَسعُة مِف ٌَ ي يَماي ًِف َوأَْلاِف  

يأََتىَٰي ثُة ٌْ يَل الِف ُة يرل َّ ٌُةْغلِفحُة ي(ي69ي)َواَلي اي ِفَ بِّ ًدريَقالُةوري َمسَّ حَّ َلَ دُةي ُة يرل َّ ًَ ُةْلقِف َ أ

ي وَنيَومُةوَ ىَٰ . و ديطل.ي(70)َها ُة  

يي-ي20 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

ا َّايِفي رحِفَ ريِفي(1ي)َصّغًايَورلصَّ ايِفي(2ي)َزْحً ريَ الزَّ ٌَ الِف ْ ً ريَ التَّ مْييإِفنَّي(ي3ي)ذِف َم ُة يإِفلََٰ

بُّي(ي4ي)لََورلِفدٌةي َماَوريِفيي َّ ييرل َّ َسمُةَمايَوَمايَورأْلَْ ضِف ٌْ اِفييَوَ بُّييَ  ا(ي5)رْلَمَما ِف يإِفسَّ

ا سَّ ٌَّ َماءَييَز ايرل َّ ٌَ ْس ٌَسةٍتييرلدُّ بِفيي ِفزِف نيَولِفْغًظا(6ي)رْلَ َور ِف كِّييمِّ َطانٍتيي ُة ٌْ دٍتييَم ا ِف يمَّ

ونَييالَّي(ي7) عُة مَّ ٌُةْقَذ ُةونَييرأْلَْولَىَٰييرْلَمئَلِفييإِفلَىيٌَ َّ نيَو كِّييمِف وً رۖي(ي8ي)َحاسِفبٍتيي ُة لُة يدُة

بٌةييَوَذربٌةييَولَمُةمْي فَييَمنْييإِفالَّي(9ي)َورصِف َمابٌةييَ أَْتَ َعلُةييرْلَيْطَغةَييَيطِف يَثاقِفبٌةييمِف
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مْي(10) مْييَ اْ َتْغتِفمِف نْييأَميَيْلًقايأََمدُّييأَهُة ايَيلَْقَساۚييمَّ ميإِفسَّ نيَيلَْقَساهُة ٌنٍتييمِّ يطِف

بٍتي زِف ونَييَوحِفْ يَييَ كْي(ي11)الَّ ْ َي ُة ٌَ وريَوإِفَذر(ي12ي)َو ونَيياَلييذُة ِّ ُة ْذ ُة ُة يٌَ

ةًييَ أَْوريَوإِفَذر(13) ٌَ ونَيي  ْ َتْ يِف ُة َذريإِفنْييَوَقالُةور(ي14)ٌَ
ييَهَٰ ْل ٌةييإِفالَّ يمُّ ِفٌنٌةيي ِف

ْتَسايأَإِفَذر(ي15) ايمِف سَّ َظاًمايتُةَ رً ايَو ُة ايَووِف وثُةونَييأَإِفسَّ َسا(ي16ي)لََمْ عُة يأََو َ اؤُة

لُةونَي ونَييَوأَستُةمْييَسَعمْييقُةكْي(ي17ي)رأْلَوَّ َما(ي18ي)َدريِف ُة ًَييَ إِفسَّ يَورلِفَددٌةييَزْحَ دٌةييهِف

مْييَ إِفَذر ونَييهُة سظُة ُة ايَوَقالُةور(ي19ي)ٌَ لََسايٌَ ٌْ َذريَو ْومُةييَهَٰ ٌنِفييٌَ َذر(ي20)رلدِّ ْومُةييَهَٰ يٌَ

ييرْلَغْصكِفي ستُةميرلَّذِف ور(ي21)تُةَ ذِّ ُةونَيي ِفلِفيي ُة ٌنَييرْلمُة ُة وريرلَّذِف يَوأَْزَورَحمُةمْييَظلَمُة

ونَييَ اسُةوريَوَما ْع ُةدُة ن(ي22ي)ٌَ ونِفييمِف ِفييدُة
مْيي َّ وهُة َ رطِفييإِفلَىَٰييَ اْهدُة يرْلَحلِفٌمِفييصِف

مْي(ي23) مُةميَوقِفغُةوهُة ْ ئُةولُةونَييإِفسَّ مْييَما(ي24ي)مَّ ونَيياَلييلَ ُة (25ي)َتَساَص ُة  

مُةييَ كْي ْومَييهُة ٌَ ْ َتْ لِفمُةونَييرْل مُةمْييَوأَْقَ كَي(ي26ي)مُة ييَولَىَٰييَ ْعضُة َتَ اَءلُةونَييَ ْعضٍت يٌَ

مْييَقالُةور(ي27) ستُةمْييإِفسَّ ُة ٌنِفييَونِفييَتأْتُةوَسَساي ُة مِف ٌَ وسُةوريلَّمْييَ كييقالُةور(28ي)رْل يَت ُة

سِفٌنَي ْؤمِف ميلََسايَ انَييَوَما(29)مُة ٌْ ُة نيَولَ ْلَطانٍتۖييمِّ ستُةمْييَ كْيي ُة ٌنَييَقْوًماي ُة يَطا ِف

َسايَ َلاَّي(ي30) ٌْ َساۖييَقْوكُةييَولَ ايَ  ِّ مْي(ي31)لََذرئِفقُةونَييإِفسَّ َسا ُة ٌْ ايَ أَْ َو ايإِفسَّ سَّ ٌنَيي ُة يَ اوِف

مُةمْي(ي32) ْوَمئِفذٍتييَ إِفسَّ ْمَت ِف ُةونَييرْلَعَذربِفيي ًِفيٌَ ا(ي33)مُة لِفكَييإِفسَّ
َٰ
يَسْغَعكُةييَ َذ

ٌنَي مِف ْح ِف مُةمْي(ي34ي) ِفاْلمُة كَييإِفَذريَ اسُةوريإِفسَّ لَيياَلييلَمُةمْييقٌِف
ييإِفلََٰ ُةييإِفالَّ

ونَيي َّ ْ َتْ  ِف ُة يٌَ

قُةولُةونَي(35) ٌَ ايَو ويأَئِفسَّ ْحسُةونٍتييلِفَماوِف ٍتيي لِفَمتِفَسايلََتا ِف ُة يَحاءَييَ كْي(ي36ي)مَّ

اَيي ِفاْلَلاِّي نَييَوَصدَّ ْ َ لٌِف مْي(ي37ي)رْلمُة مِفييرْلَعَذربِفييلََذرئِفقُةويإِفسَّ ُة يَوَما(ي38)رأْلَلٌِف

ييتُةْحَزْونَي ستُةمْييَمايإِفالَّ ا اي.ي(39)يَتْعَملُةونَيي ُة .رلصَّ  
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يي-ي21 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

ييَتَ اَ كَي هِفييرلَّذِف دِف ٌَ ْلكُةيي ِف وَييرْلمُة كِّييَولَىَٰييَوهُة ءٍتيي ُة ًْ ٌ ٌةييَم ي(ي1ي)َقدِف يَيلَاَييرلَّذِف

ادَييرْلَمْويَي ٌَ مْييَورْلَل ْ لُةَو ُة ٌَ مْييلِف ٌُّ ُة وَييَوَمبًلۚييأَْلَ نُةييأَ ٌزُةييَوهُة (ي2ي)رْلَغغُةو ُةييرْلَعزِف

ي َ اًقاۖييَ َماَوريٍتييَ ْ مَييَيلَاَييرلَّذِف ايطِف نِفييَيْلاِفيي ًِفيَتَ  َٰييمَّ ْلَمَٰ نيرل َّ يٍتۖييمِف يَتَغاوُة

نيَتَ  َٰييَهكْييرْلَ َص َييَ اْ حِفمِفي و ٍتييمِف نِفييرْلَ َص َييرْ حِفمِفييثُةمَّي(ي3ي) ُةطُة ٌْ َت سَقلِفبْييَ  َّ يٌَ

كَي ٌْ ًئايرْلَ َص ُةييإِفلَ وَييَيا ِف ٌ ٌةييَوهُة ايَولََقدْي(4ي)َل ِف سَّ ٌَّ َماءَييَز ايرل َّ ٌَ ْس ي ِفَمَصا ِفٌحَييرلدُّ

وًمايَوَحَعْلَساَها حُة ٌنِفۖيي ُة اطِف ٌَ ٌ ِفييَوَذربَييلَمُةمْييَوأَْوَتْدَسايلِّلمَّ عِف ٌنَي(ي5ي)رل َّ يَولِفلَّذِف

ور مْييَ َغ ُة مِف مَۖييَوَذربُةيي ِفَ  ِّ ٌ ُةييَو ِفْئسَييَحَمسَّ َمايأُةْلقُةوريإِفَذر(ي6)رْلَمصِف وري ٌِف عُة يَ مِف

ًٌقايلََما ًَييَممِف زُةييَتَ ادُةي(7ي)َتغُةو ُةييَوهِف ٌَّ نَييَتَم ظِفۖييمِف ٌْ لََّمايرْلَغ ًَيي ُة َمايأُةْلقِف يَ ْوالٌةيي ٌِف

مْييأَلَمْييَيَزَستُةَمايَ أَلَمُةمْي أْتِف ُة ٌ ٌةييٌَ ٌ ٌةييَحاَءَسايَقدْييَ لَىَٰيييَقالُةور(8ي)َسذِف ْ َسايَسذِف يَ َ ذَّ

كَييَمايَوقُةْلَسا ُةييَسزَّ
ني َّ ءٍتييمِف ًْ ييأَستُةمْييإِفنْييَم يلَوْييَوَقالُةور(ي9ي)َ  ِفٌ ٍتييَضبَلكٍتيي ًِفيإِفالَّ

ا سَّ ايَمايَسْعقِفكُةييأَوْييَسْ َممُةيي ُة سَّ ٌ ِفييأَْصَلابِفيي ًِفي ُة عِف مْييَ اْوَتَ  ُةور(10ي)رل َّ ي ِفَذس ِفمِف

ْلًقا َْصَلابِفييَ  ُة ٌ ِفييألِّ عِف .رلملك.ي(11ي)رل َّ  

يي-ي22 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

َماءِفي والِفييَذريِفييَورل َّ ْومِفي(1ي)رْل ُة ُة ٌَ ودِفييَورْل دٍتي(2ي)رْلَمْووُة (ي3ي)َوَمْممُةودٍتييَوَماهِف

ودِفييأَْصَلابُةييقُةتِفكَي ا ِفي(4ي)رأْلُةْيدُة مْييإِفذْي(ي5ي)رْلَوقُةودِفييَذريِفييرلسَّ َمايهُة ٌْ ودٌةييَولَ يقُةعُة

مْي(ي6) ْغَعلُةونَييَمايَولَىَٰييَوهُة سِفٌنَييٌَ ْؤمِف وريَوَما(ي7ي)مُةمُةودٌةيي ِفاْلمُة ْسمُةمْييَسَقمُة يإِفالَّييمِف

سُةوريأَن ِفييٌُةْؤمِف ٌزِفيي ِفاهللَّ ٌدِفييرْلَعزِف ي(ي8ي)رْلَلمِف ْلكُةييلَلُةييرلَّذِف َماَوريِفييمُة ۚييرل َّ يَورأْلَْ ضِف

ُةي
كِّييَولَىَٰييَو َّ ءٍتيي ُة ًْ ٌدٌةييَم ٌنَييإِفنَّي(ي9ي)َممِف سِفٌنَييَ َتسُةوريرلَّذِف ْؤمِف َسايِفييرْلمُة ْؤمِف يَورْلمُة

تُةو ُةوريلَمْييثُةمَّي مَييَوَذربُةييَ لَمُةمْييٌَ ٌاِفييَوَذربُةييَولَمُةمْييَحَمسَّ ٌنَييإِفنَّي(ي10ي)رْلَل ِف يرلَّذِف
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لُةوري َمسُةور الِفَلايِفييَوَومِف ايٌةييلَمُةمْييرلصَّ ييَحسَّ نيَتْح ِف لِفكَييرأْلَْسَما ُةۚييَتْلتِفَمايمِف
َٰ
يَذ

ٌدٌةييَ  ِّكَييَ ْطشَييإِفنَّي(11ي)رْلَ  ِفٌ ُةييرْلَغْوزُةي لُةي(ي12)لََمدِف وَييإِفسَّ يٌُةْ دِف ُةييهُة

ٌدُةي ٌُةعِف وَي(ي13)َو ودُةييرْلَغغُةو ُةييَوهُة و(ي14)رْلَودُة اكٌةي(ي15)رْلَمحِفٌدُةييرْلَعْ شِفييذُة يَ عَّ

ٌدُةييلَِّما ٌثُةييأََتاكَييَهكْي(16ي)ٌُة ِف سُةودِفييَلدِف يَ كِفي(18ي)َوَثمُةودَيي ِفْ َوْونَي(ي17)رْلحُة

ٌنَي وريرلَّذِف ٌبٍتيي ًِفيَ َغ ُة ُةي(ي19ي)َتْ ذِف
نيَو َّ ميمِف لِفٌطٌةييَوَ رئِفمِف وَييَ كْي(ي20ي)مُّ يهُة

حِفٌدٌةييقُةْ  نٌةي ييلَْوحٍتيي ًِف(ي21ي)مَّ ْلغُةوظٍت (.رل  وال.ي)(22)مَّ  

يي-ي23 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

َماءِفي اِفييَورل َّ ا ِف اُةييَمايأَْدَ ركَييَوَما(ي1ي)َورلطَّ ا ِف ْحمُةي(2ي)رلطَّ اقِفبُةييرلسَّ (ي3ي)رلثَّ

كُّييإِفن ايَسْغسٍتيي ُة َمايلَّمَّ ٌْ سظُة ِفي(ي4)َلا ِفظٌةييَولَ ٌَ مَّييرإْلِفسَ انُةييَ ْل لِفاَييمِف لِفاَي(ي5ي)يُة ييُة

ن اءٍتييمِف الُةي(ي6ي)َدر ِفاٍتييمَّ ْي ُة نيٌَ نِفييمِف ٌْ ْلبِفييَ  َ رئِفبِفييرلصُّ لُةي(ي7ي)َورلتَّ يَولَىَٰييإِفسَّ

لِفي ْومَي(ي8ي)لََقادِف ٌةييَ ْحعِف َ رئِف ُةييتُةْ لَىيٌَ نيلَلُةييَ َما(ي9ي)رل َّ دٍتييمِف يَساصِف ٍتييَواَلييقُةوَّ

َماءِفي(10) ْحمِفييَذريِفييَورل َّ ي(11ي)رل َّ ْدرِفييَذريِفييَورأْلَْ ضِف لُةي(ي12)رلصَّ يلََقْوكٌةييإِفسَّ

وَييَوَما(ي13)َ ْصكٌةي مُةمْي(14ي) ِفاْلَمْزكِفييهُة ونَييإِفسَّ ٌدُة ًدريٌَ ِف ٌْ ٌدُةي(ي15)َ  ًدريَوأَ ِف ٌْ يَ 

كِفي(16) ٌنَييَ َممِّ ْلمُةمْييرْلَ ا ِف ِف ًدرييأَْممِف ٌْ َو ا ا.ي)(17) ُة ي(.رلطَّ  

يي-ي24 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

ي َوةُة يي(1)رلَقا ِف َوةُة يي(2)َمايرلَقا ِف َوةُة ييي(3)َوم يأَْدَ رَكيَمايرلَقا ِف ٌَ ُةونُة ْوَمي ٌَ

ي يرلَمْ ثُةوثِف يَ الَغَ رشِف يي(4)رلسَّاسُة يرلَمْسغُةوشِف ْمنِف يرلحِفَ اكُةيَ العِف (ي5)َوَت ُةونُة

ي ٌسُةلُة ايَمْنيَثقُةلَْييَمَورزِف ٌةٍتيي(6)َ أَمَّ رضِف ٌَمةٍتي َّ يوِف ايَمْنييي(7)َ ْمَوي ًِف َوأَمَّ



ي راٍتي رقً    ييييييييييييييييييييي 203  ِفًي كِّي ٌيٍت   أ وي اطمَةيرل َّ
 

ي ٌسُةلُة يي(8)َيغَّْييَمَورزِف ةٌة ٌَ يَهاوِف لُة ُةمُّ ْليي(9)َ أ ٌَ يي(10)َوَم يأَْدَ رَكيَماهِف َسا ٌة

ي ةٌة ٌَ (.رلقا وة.ي)(11)َلامِف  

ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

يي-ي25 كِف يرلغٌِف َكي ِفأَْصَلابِف َفيَ َعكَيَ  ُّ ٌْ ي*يأَلَْميَتَ  يَ  ْمي ًِف َدهُة ٌْ ْحَعكْيَ  ٌَ أَلَْمي

ي كٍت ً ريأََ ا ِفٌكَي*يَتْضلٌِف ٌْ ْميَط مِف ٌْ ي*يَوأَْ َ كَيَولَ ٌكٍت حِّ ْني ِف ْمي ِفلِفَحاَ دٍتيمِّ ٌمِف *يَتْ مِف

أْ ُةوكٍتي يمَّ د21) و ديرلغٌكي.يَ َحَعلَمُةْميَ َعْصفٍت .(م َّ  

يي-ي26 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

وَني َمايرلَ ا ِف ُة ٌُّ ٌَ يأَ وَني1قكْي يَمايَتْع ُةدُة وَني2يآَليأَْو ُةدُة يَوآَليأَْستُةْميَوا ِفدُة  

ي ايَوَ ْدتُةْمي3َم يأَْو ُةدُة يمَّ ي4يَوآَليأََسايَوا ِفدٌة وَنيَم يأَْو ُةدُة ْمي5يَوآَليأَْستُةْميَوا ِفدُة يلَ ُة

ي ٌنِف يدِف ًَ ْميَولِف ٌسُة ُة ريٍتي3)رل ا  ون.ي6دِف ي.(يم َّ

يي-ي27 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ي َوي ُةيأََلدٌة ي1قُةكْيهُة َمدُة لِفْدي2ي ُةيرلصَّ ٌَ ٌُةولَْدي3يلَْمي غُةًؤري4يَولَْمي ي ُة ْنيلَلُة ٌَ ُة يَولَْمي

ي ريٍتي3) و ديرإليبلص.ي5أََلدٌة .(يم َّ  

يي-ي28 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييي:ي  مِف

يي)يي يرْلَغلَاِف ي ِفَ بِّ وذُة يَمايَيلََايي(1)قُةكْيأَوُة ْنيَم ِّ يي(2)مِف اٍت يَ ا ِف ْنيَم ِّ َومِف

يي(3)إِفَذريَوَقَبي َقدِف يرْلعُة ي ًِف غَّاَثايِف يرلسَّ ْنيَم ِّ يي(4)َومِف دٍت يَلا ِف ْنيَم ِّ َومِف

ريٍتي3) و ديرلغلاي(ي5)إِفَذريَلَ َدي .(يم َّ  
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يي-ي29 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ي يرلسَّاسِف ي ِفَ بِّ وذُة ي1قُةكْيأَوُة يرلسَّاسِف ي2يَملِفكِف ي3يإِفلَلِفيرلسَّاسِف ْنيَم ِّ يمِف

ي يرلَيسَّاسِف ي4رلَوْ َورسِف يرلسَّاسِف و ِف دُة يصُة ي ًِف سُة ٌُةَوْ وِف يي ةِفي5يرلذِف َنيرلحِفسَّ يمِف

ريٍتي3) و ديرلسَّاس.ي6َورلسَّاسِفي .(يم َّ  

 ِْ ك ََّ :آ٣خُص حُ  
ي* حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ

لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

وَي) ييهُة مْييرلَّذِف فَييرألَْ َلامِفيي ًِفيٌُةَصوِّ ُة ُة ٌْ َماءُةييَ  ييإِفلَلَيياليٌَ وَييإِفالَّ ٌزُةييهُة يرْلَعزِف
ٌمُةي (.6:وم رني ك)ي(رْلَل ِف  
ي* حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ

لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  
ٌنَي) نْيي َمسُةوريَورلَّذِف وريَ ْعدُةييمِف وريَوَهاَح ُة مْييَوَحاَهدُة ُةولَئِفكَييَمَع ُة مْييَ أ ْس ُة يَوأُةولُةوريمِف

مُةمْييرألَْ َلامِفي ييأَْولَىيَ ْعضُة َتابِفيي ًِفي ِفَ ْعضٍت ِفيي ِف َييإِفنَّيي َّ
كِّيي َّ ءٍتيي ِف ُة ًْ مٌةييَم ي(َولٌِف

(.75:ألسغاك)  
ي* حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ

لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  
ُةي)
ْعلَمُةيي َّ كُةييَمايٌَ كُّييَتْلمِف ٌضُةييَوَمايأُةْسَثىي ُة كُّييَتْزَدردُةييَوَمايرألَْ َلامُةييَتغِف ءٍتييَو ُة ًْ يَم
ْسَدهُةي ْقَدر يوِف (.8:رل ود)ي( ِفمِف  
ي* حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ

لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  
اي) َمايٌَ ٌُّ ْستُةمْييإِفنْييرلسَّاسُةييأَ بٍتيي ًِفي ُة ٌْ نَييَ  ايرْلَ ْعثِفييمِف مْييَ إِفسَّ نْييَيلَْقَسا ُة يثُةمَّييتُةَ ربٍتييمِف
نْي نْييثُةمَّييسُةْطَغةٍتييمِف نْييثُةمَّييَولََقةٍتييمِف ْضَغةٍتييمِف َيلََّقةٍتييمُة ٌْ ِفييمُة َيلََّقةٍتييَوَ  ٌِّنَييمُة مْييلِفسُةَ  يلَ ُة
َ ّمىًييأََحكٍتييإِفلَىيَسَماءُةييَمايرأْلَْ َلامِفيي ًِفيَوسُةقِف ُّي مْييثُةمَّييمُة حُة ُة ْغبلًييسُةْي ِف وريثُةمَّييطِف يلِفَتْ لُةغُة
مْي مْييأَمُةدَّ ُة ْس ُة مْييٌُةَتَو َّىيَمنْييَومِف ْس ُة مُة ِفييأَْ َذكِفييإِفلَىيٌُةَ دُّييَمنْييَومِف بليرْلعُة ٌْ ْعلَمَييلِفَ  يَمنْييٌَ
ْلمٍتييَ ْعدِفي ئاًييوِف ٌْ َددًييرألَْ ضَييَوَتَ  يَم َمايأَْسَزْلَسايَ إِفَذريَهامِف ٌْ يْييرْلَماءَييَولَ يرْهَتزَّ
نْييَوأَْسَ َتيْييَوَ َ يْي كِّييمِف ٌجٍتييَزْوالٍتيي ُة (.5:رللج)ي(َ مِف  
ي* حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ

لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  
َييإِفنَّيي)

ْسَدهُةيي َّ ْلمُةييوِف اَوةِفييوِف كُةييرل َّ ٌُةَسزِّ ثَييَو ٌْ ْعلَمُةييرْلَغ ٌَ يَوَمايرأْلَْ َلامِفيي ًِفيَمايَو
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ي بُةييَماَذريَسْغسٌةييَتْد ِف ييَوَمايَ درًييَتْ  ِف يي ِفأَيِّييَسْغسٌةييَتْد ِف َييإِفنَّييَتمُةويُةييأَْ ضٍت
ي َّ

مٌةي (.34:لقمان)ي(َي ِفٌ ٌةييَولٌِف  
ي* حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ

لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  
ًُّي) سِفٌنَييأَْولَىيرلسَّ ِف ْؤمِف نْيي ِفاْلمُة مْييمِف مِف لُةييأَْسغُة ِف َماتُةمُةمْييَوأَْزَورحُة يرأْلَْ َلامِفييَوأُةولُةويأُةمَّ

مُةمْي ييأَْولَىيَ ْعضُة َتابِفيي ًِفي ِفَ ْعضٍت ِفيي ِف نَيي َّ سِفٌنَييمِف ْؤمِف ٌنَييرْلمُة َماحِف ِف يأَنْييإِفاليَورْلمُة
مْييإِفلَىيَتْغَعلُةور ائِف ُة ٌَ و اًييأَْولِف َتابِفيي ًِفيَذلِفكَييَ انَييَمْع ُة و رًييرْل ِف ي(َمْ طُة
(.6:رأللزرب)  
ي* حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ

لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  
تُةمْييَ َمكْيي) ٌْ تُةمْييإِفنْييَوَ  ٌْ وريأَنْييَتَولَّ دُة يي ًِفيتُةْغ ِف وريرألَْ ضِف عُة مْييَوتُةَقطِّ ي(أَْ َلاَم ُة
(.22:ملمد)  
ي* حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ

لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  
مْييلَنْي) مْييَتْسَغَع ُة مْييَواليأَْ َلامُة ُة ْومَييأَْوالدُة ُة اَمةِفييٌَ ٌَ كُةييرْلقِف ْغصِف مْييٌَ َس ُة ٌْ ُةييَ 

ي ِفَمايَو َّ
ٌ ٌةييَتْعَملُةونَي (.3:رلممتلسة)(َ صِف  

ي* حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  
ةَيي) ٌَ نَييأَْزَورالٍتييَثَماسِف أْنِفييمِف نِفييرلضَّ ٌْ نَييرْثَس نِفييرْلَمْعزِفييَومِف ٌْ نِفييقُةكْييرْثَس ٌْ  َ َ مَيي لذَّ يَل َّ
نِفييأَمِفي ٌْ ٌَ ايرألُةْسَث لِفييرْمَتَملَيْييأَمَّ ٌْ نِفييأَْ َلامُةييَولَ ٌْ ٌَ ئُةوسِفًيرأْلُةْسَث ْلمٍتييَس ِّ ْستُةمْييإِفنْيي ِفعِف ي ُة

نَي قٌِف (.143:رألسعام)ي(َصادِف  
ي* حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ

لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  
نَيي) نِفييرإل كِفييَومِف ٌْ نَييرْثَس نِفييرْلَ َق ِفييَومِف ٌْ نِفييقُةكْييرْثَس ٌْ  َ َ مَيي لذَّ نِفييأَمِفييَل َّ ٌْ ٌَ ايرألُةْسَث يأَمَّ

لِفييرْمَتَملَيْي ٌْ نِفييأَْ َلامُةييَولَ ٌْ ٌَ ْستُةمْييأَمْييرألُةْسَث مُةييمُةَمَدرءَيي ُة ا ُة ُةييإِفْذَوصَّ
يَ َمنْيي ِفَمَذري َّ

نِفييأَْظلَمُةي مَّ ِفييَولَىيرْ َتَ  يمِف كَّييَ ذِف اًيي َّ ٌُةضِف ٌْ ِفييرلسَّاسَييلِف ْلمٍتيي ِفَغ َييإِفنَّييوِف
ييالي َّ ْمدِف يٌَ

ٌنَييرْلَقْومَي الِفمِف (.144:رألسعام)ي(رلظَّ  
ي* حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ

لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  
َطلََّقايُةيي) َتَ  َّْصنَييَورْلمُة مِفنَّييٌَ وءٍتييَثبلَثةَيي ِفأَْسغُة ِف لِفكُّييَواليقُة ُة ْ تُةْمنَييأَنْييلَمُةنَّييٌَ يٌَ
ُةييَيلَاَييَما

مِفنَّيي ًِفي َّ نَّيي ُةنَّييإِفنْييأَْ َلامِف ِفييٌُةْؤمِف ْومِفيي ِفاهللَّ ٌَ ولَتُةمُةنَّييرآْليِف ِفييَورْل يَو ُةعُة
هِفنَّييأََلاُّي وريإِفنْييَذلِفكَيي ًِفي ِفَ دِّ ْثكُةييَولَمُةنَّييإِفْصبللاًييأََ ردُة ييمِف مِفنَّييرلَّذِف ٌْ يَولَ

وفِفي َحاكِفيي ِفاْلَمْع ُة مِفنَّييَولِفل ِّ ٌْ ُةييَدَ َحةٌةييَولَ
ٌزٌةييَو َّ ٌمٌةييَوزِف (.228:رل ق د)ي(َل ِف  
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:رلتَّصغٌحِفيي ل ِفييلغكِّييدواءٌةي  
لمنِفييرلعالمٌنَيي بِّييهللِفييرللمدُةي لٌمِفييرل َّ ٌنِفييٌومِفييملكِفييرل َّ اكَييرلدِّ ٌَّ يسع دُةييإ
اكَي ٌَّ ،يوإ َسايس تعٌنُة ً اي ثًٌ ريلمًدريرللمدُةييولكَيي  َّ ٌِّ َساي ٌلِف،يم ا ً ايط يلكَيي  َّ
ً اي ثًٌ ريلمًدريرللمدُةي ٌِّ ماوريِفييمؤلَيي ٌلِفييم ا ً ايط ييرل َّ ي ٌسمَمايوَمايورأل ضِف
،يمًءٍتييمنْييمئيَييَمايومؤلَي ًي َمايرللمدُةييلكَيي بِّييٌاي عدُة يلحبلكِفييٌس غِف
دٍتييولَىيصكِّييرللَّممَيي لطاسَك،يووظٌمِفييوحمكَي دٍتيي كِفييوولَىيملمَّ ي َمايملمَّ
،يلمٌدٌةييإسَّكَييإ  رهٌمَيي كِفييوولَىيإ  رهٌمَييولَىيصلٌَّيَي يولَىيو ا كْييمحٌدٌة
دٍتي دٍتيي كِفييوولَىيملمَّ ي ًِفيإ  رهٌمَيي كِفييوولَىيإ  رهٌمَييولَىي ا  يَيي َمايملَّ
ي.محٌدٌةييلمٌدٌةييإسَّكَييرلعالمٌنَي  

لٌمِفي* يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي  مِف حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
:أووذُة  
دِفيي،وأم ٌَسايأص لَساي ِفيي  مِفي يو  لطانِفييتضامُةييواَلييت رمُةيياَلييرلتِفىي ِفييو عزَّ
يإلسسِفيريمٌاطٌنِفييمنَييوائًذري لَِّمايرلل َسىيو أ مائلِفييسلتحبُةييرلمسٌمِفيي ِفي

يوٌ منُةيي اللٌَّكِفييٌ  حُةييَمايم ِّييمنْيويم  ٍّييأوْييمعلنٍتيي كِّييومنْييورلحنِّي
،يوٌ منُةيي السَّما ِفييٌ  حُةييَمايم ِّييَمايومنْيي السَّما ِفي يَمايم ِّييومنْيي اللٌَّكِف
يأسيَييدر َّةي كِّييم ِّييومنْيي،وحسودهِفييإ لٌسَييم ِّييومنْييو  أَ،يوذ أَيييلاَي
.م تقٌمٍتييص رطٍتييولَىي  ًِّيإنَّيي ساصٌتَماي يذٌةي  
ايرللَّممَيي كَييأووذُةي* َسايمسلُةيير تعاذَييممَّ ٌُّ دٍتييس  ي(و لَّمَييولٌلِفيي ُةييصلَّىي)يملمَّ
ييوإ  رهٌمَييووٌَ ىيموَ ىيو ًيَمايم ِّييمنْيي،و َّىيرلذِف يي ًِفيٌ غِف ييرأل ضِف

ا ٍتيي كِّييم ِّييومنْي ي ِفيي ِفَ لِفَمايِفييأووذُةيي،م ٌدٍتييمٌطانٍتيي كِّييم ِّييومنْييوسٌدٍتييح َّ
ماءِفييمنَييٌسزكُةييَمايم ِّييومنْييو  أَييوذ أَيييلاَييَمايم ِّييمنْييرلّتامايِفي يرل َّ
يي ِفىيٌلجُةييمايم ِّييومنْيي ٌَمايٌع الُةييَمايم ِّييومنْي يَمايم ِّييومنْييرأل ضِف
ٌط اُةييطا اٍتيي كِّييم ِّييومنْييورلسَّما ِفييرللٌَّكِفييطور اِفييم ِّييومنْييمسَمايٌي الُةي  
اي يٌ ٍتييٌط اُةييطا ًقايإالَّي . لمنُةييٌَ  
ةٍتييوٌنٍتيي كِّييومنْيي،وهاّمةٍتييمٌطانٍتيي كّييمنْيي،رلتاّمةِفيي ِفيي  لمايِفييأووذُةي* ي.المَّ

يي ِفىيمىءٌةيير ملِفييممَييٌض ُّيياَلييرلذِف ي ِفيي  مِفي ماءِفيي ِفىيواَلييرأل ضِف يرل َّ
مٌمُةييوهوَي .رلعلٌمُةييرل َّ  
ا ويِفيي الح يِفييو غ يُةييولدهُةييرلعظٌمِفيي اهللِفييأمسيُةي* يور تم  يُةييورلطَّ
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يو َغىي ُةييل  ىَيي،ولٌمٌةيي مٌمٌةييو ُةييلَمايرسغصامَيياَلييرلوثَقىي الع ودِفي
مستَمىي ِفييو رءَييولٌسَييم َمىي ِفييو رءَييلٌسَيي،دَوايلمنْيي ُةيي ممَيو  

يوَمايرل َّ مَييرأل رضٌنَييو بُّييللَن،أظيوَمايرل َّ مِفييرل موريِفيي بُّييرللَّممَي
ٌاطٌنَييو بُّييأقللَن، ٌاحِفييو بُّييضللَن،أيوَمايرلمَّ َن،يوَمايرل ِّ ٌْ يلَساي نْييَذَ 
،ولٌَسايٌَّطَغىيأنْييأوْييمسممْييألدٌةييولٌَسايٌغ طَييأنْيي لِّممْيييلقكَييمنْييحاً ر  
.ي ٌ كَييللَيإيواَلييثساؤكَييوحكَّييحا كَييوزَّي  
يأسغ َسايإلَىيت لَسايواَلييرللَّممَيي عساٌتَك،يرللَّممَييَساور ؤلي لغظكَييرلغظَسايرللَّممَي
ي.أسيَييإالَّييإللَيياَليي لَّليمأسَسايلَسايوأصلحْييذلكَييمنْييأقكَّييواَلييوٌنٍتييط  ةَي  
ل دِفييللل ددِفييتحعكْييواَلييرللَّممَي ي  ٌبًلييواَليي لطاًسايولٌَسايورلمٌاطٌنَييورل َّ  
ي:رلقائكُةييأسيَييرللَّممَي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ

ي*ييأووذُة لمنِف ي ِفيرل َّ   مِف
لٌمِفي ييإِفنّي)ي:رل َّ َ ادِف ٌْسَييوِف مْييلَكَييلَ مِف ٌْ ْلَطانٌةييَولَ ٌكي ِفَ ّ كَييَوَ َغىَيي ُة ي(َو ِف

(رإل  رء)  
لٌمِفي يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ نيَوَحَعْلَسا)ي  مِف نِفييمِف ٌْ مْييَ  ٌمِف دِف ٌْ نْييَ ّدرًييأَ مْييومِف يَ ّدرًييَيْلغِفمِف

مْي َساهُة ٌْ ونَييالَييَ مُةمْييَ أْ َم ي[9:ٌس]ي(ٌُةْ صِف ُة  
لٌمِفي يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ َسمُةمْييَولِفٌكَي)ي  مِف ٌْ نَييَ  ٌْ ْمَتمُةونَييَمايَوَ  كَييَ َمايٌَ ي ُةعِف

م مِف اوِف ٌَ ٌبِفييَمكّيي ًِفيَ اسُةورْييإِفّسمُةمْييَقْ كُةييّمني ِفأَْم ي[54:  أ]ي(ّم ِف  
لٌمِفي يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ َعّقَ ايٌةييلَلُةي)ي  مِف نِفييّمنيمُة ٌْ لِفييَ  ٌْ َد نْييٌَ يَيْلغِفلِفييَومِف

وَسلُةي ْلَغظُة نْييٌَ ٌّ ُةييالَييّ َييإِفنّييّ ِفييأَْم ِفييمِف ورْييَلّتىَيي ِفَقْومٍتييَمايٌُةَغ ٌّ ُة مْييَمايٌُةَغ مِف ي ِفأَْسغُة ِف
َوًءري ِفَقْومٍتييّ ُةييأََ ردَييَوإِفَذر وسِفلِفييّمنيلَمُةمْييَوَمايلَلُةييَمَ دّييَ بلَيي ُة نيدُة ي(َوركٍتييمِف
[11ي:رل ود]  

لٌمِفي يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ وحاًييرلّ َماءِفيي ًِفيَحَعْلَسايَولََقدْي)   مِف ّساَهاي ُة ُة ٌّ يَوَز
ٌنَي نيَوَلغِفْظَساَهاي*يلِفلّساظِف ِف كّييمِف َطانٍتيي ُة ٌْ [17:رللح ](ّ حِفٌمٍتييَم  

لٌمِفي يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ كّييّمنيَولِفْغظاًي)  مِف َطانٍتيي ُة ٌْ دٍتييَم ي7:رلصا اي](ّما ِف  
لٌمِفي يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ مْييَهكْييَقاكَي)  مِف لِفيي َمسُة ُة ٌْ مْييَ َم يإِفالّييَولَ ستُة ُة يأَيِفٌلِفييَولَىَييأَمِف

ن ٌْ ٌةييَ اهلّلُةييَقْ كُةييمِف وَييَلا ِفظاًييَي ٌنَييأَْ َلمُةييَوهُة [64:ٌو ف]ي.(رلّ رلِفمِف  
لٌمِفي يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ كّييإِفن)  مِف َمايلّّمايَسْغسٍتيي ُة ٌْ [4:رلطا ا](َلا ِفظٌةييَولَ  
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لٌمِفي يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ٌنَييإِفنّي)  مِف ولَلُةييّ َييٌُةَل ّدونَييرلّذِف يَ َماي ُة ِفتُةورْييَوَ  ُة
ٌنَيي ُة ِفيَي نيرلّذِف مْييمِف ايٍتييأَسَزْلَس يَوَقدْييَقْ لِفمِف ٌَ َسايٍتيي  ٌّ ٌنَييَ  ٌنٌةييَوَذربٌةييَولِفْلَ ا ِف ِف ي(ّممِف
[5:رلمحادلة]  

لٌمِفي يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ بَي)  مِف َسمُةميَ ضُة ِف ٌْ و ٍتييَ  سُةلُةييَ ابٌةييلّلُةيي ِف ُة لِفييَ اطِف ي ٌِف
هُةييرلّ ْلَمةُةي نيَوَظاهِف ُة [13:رللدٌد](يرْلَعَذربيقِفَ لِفلِفييمِف  

لٌمِفي يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ َورْييَ َما)  مِف وهُةييأَنيرْ َطاوُة ْظَم ُة ورْييَوَمايٌَ يلَلُةييرْ َتَطاوُة
[97:رل مف](َسْق اًي  
لٌمِفيي يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ مُةكَييَوّ ُةي)  مِف ْعصِف نَييٌَ ييالَييّ َييإِفنّييرلّساسِفييمِف ْمدِف يٌَ

ٌنيرْلَقْومَي [67:رلمائدد](رْلَ ا ِف ِف  
لٌمِفي يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ َسكَييَحَعْلَسايرْلقُة  نَييَقَ ْأيَييَوإِفَذر)  مِف ٌْ نَييَ  ٌْ ٌنَييَوَ  يالَييرلّذِف

سُةونَي مْييَولَىَييَوَحَعْلَساي*يّمْ تُةو رًييلِفَحا اًيي ِفاالَيِفَ دِفييٌُةْؤمِف ّسةًييقُةلُةو ِفمِف يأَ ِف
ْغَقمُةوهُةييأَن ًَييٌَ مْييَو ِف يَولّْورْييَوْلَدهُةييرْلقُةْ  نِفيي ًِفيَ ّ كَييَذَ ْ يَييَوإِفَذريَوْق رًيي َذرسِفمِف
مْييَولَىَي هِف [.46-45:رإل  رء](يسُةغُةو رًييأَْدَ ا ِف  

لٌمِفي يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ فٌةييَذلِفكَي)  مِف مْييّمنيَتْيغٌِف يرْوَتَد َييَ َمنِفييَوَ ْلَمةٌةييّ ّ  ُة
ميَوَذربٌةييَ لَلُةييذلِفكَييَ ْعدَي [178:رل ق د.](يأَلٌِف  

لٌمِفي يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ييَ أَلَكَييَوإِفَذر)ي  مِف َ ادِف ٌبٌةييَ إِفّسًيَوّسًيوِف يأُةحِفٌبُةييَق ِف
ْ َتحِفٌ ُةورْييَدَوانِفييإِفَذريرلّدررِفييَدْوَودَي ٌَ سُةورْييلًِفيَ ْل ٌُةْؤمِف ونيلََعلّمُةمْيي ِفًيَوْل ْ مُةدُة ٌَ)  

لٌمِفي يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ مْييَوَقاكَي)  مِف ًَييَ ّ  ُة وسِف مْييأَْ َتحِفبْييرْدوُة ٌنَييإِفنّييلَ ُة يرلّذِف
ونَي ْ َتْ  ِف ُة َ اَدتِفًيَونْييٌَ لُةونَييوِف ْديُة ٌَ ٌنَييَحَمّسمَييَ  (َدريِف ِف  

لٌمِفي يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ فُةييَدَواهُةييإِفَذريرْلمُةْضَط ّييٌُةحِفٌبُةييأَّمن)  مِف ْ مِف ٌَ يرلّ َوءَييَو
مْي ْحَعلُة ُة ٌَ يييلََغ ءَييَو بلًييّ ِفييّممَييأَإِفلَلٌةييرألْ ضِف ونَييّمايَقلٌِف .(َتَذّ  ُة  
ل َييهَذريوري الْييدوائِفًيأحبْيي اللَّممَي ًيمنْييرلحنَّييورط دْييرل ِّ ي-يح مِف
الْييح مَما ًيو كَّيي   َماي-ي   ِفًيو  ِّ ي َمايتل ا َسايواَليي  طَماي-ي  طِف
غماءُةيي عكَي ايرل ُّ ايمسَّ ي. لٌمُةييٌَ  
واءُةييهَذريرللَّممَيي" يرلت بلنُةييوولٌكَييرلحمدُةييوهَذريرإلحا ةُةيي  لمتكَييومسكَييرلدُّ
دَييواَلييلوكَييواَلي ًِّيي اهللِفييالَّيإيقوَّ ".رلعظٌمِفييرلعلِف  
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دٍتييولَىيصكِّييرللَّممَي ٌاتلِفييأزورحلِفييوولَىيملمَّ ي كِفييولَىيصلٌَّيَيي َمايوذ ِّ

دٍتييولَىيو ا كْييإ  رهٌمَي ٌاتلِفييأزورحلِفييوولَىيملمَّ ي َمايوذ ِّ  
،يلمٌدٌةييإسَّكَييإ  رهٌمَيي كِفييولَىي ا  يَي يمحٌدٌة  

دِفيي بِّيي  ِّكَيي  لانَي ايرلعزَّ يومَّ  
يولَىيو بلمٌةييٌصغونَي  

يورللمدُةييرلم  لٌنَي  
.رلعالمٌنَيي بِّييهللِفي  

 
 

: ائددٌةي  
قٌةُةييهذهِفي* يلالةِفييل بِفييولَىيوه َذريٌومٍتيي عدَييٌوًمايثمَّييٌومٍتيي كَّييتُةق أُةييرل ُّ

*رلمصا ةِفي  

:ر ت اكٍتيي  سامجُةي  
انِفييو د ٍتيي ماءٍتييرلمصا ةُةييتغت كُةي ٌَّ قٌةِفييم ق ا قةِفيي ال ٌّ ي عدَهايوسزٌدُةييرل َّ
ي الوصغةِفييرال تغ ر ِفيي عدَييلٌبًلييرلمصا ةُةيي لِفييوتغت كُةيي املةًييرلسُّو ِفيي و دَي
.ٌومِفيي كَّييورلسَّا غةِفييرل امغةِفي  

هانٍتيي  سامجُةي ٌتونِفيي زٌيِفييردِّ :رلزَّ  
ي   تَمايما ٌنَيي كُّييأوْييو لمَمايوواستَمايو ق تَماي أ َمايرلمصا ةُةييتدهنُةي
تَما قٌةِفييم قًِفيزٌتونٍتيي زٌيِفييو  َّ ا قةِفيي ال ُّ يرلسُّو ِفيي و دُةييومعَمايرل َّ
هانِفييو عدَيي املةًي يرلم كِفي"يوط ٍتييمنْييمٌأًييو لمَمايواستَمايولَىيتظمُةييرالدِّ
حدَييإنْيي"رأل ودِفي ٌِّ ةٍتيي رئلةٍتيي أيُّييوإالَّييوُة ةٍتييط ٌَّ ي عدَييوهَذري لوكٍتيي دونِفييوقو

،يو عدَييورلسَّا غةُةييرل امغةُةيي الوصغتانِفييرال تغ ر ِفي هانُةييأيْييرلغُة كِف يرالدِّ
،ي ي َييٌ ونُةي الًِفيرلسَّلوِفييولَىيٌ ونُةيي التَّ تٌبُةييمًءٍت ي2يرال تغ ر ُةيي1يرلتَّ

،ي3يرال ت اكُةي هانُة يأذ ا َييتسَ ىيواَلييم ام دًييتسامُةييثمَّييرلسَّومِفييق كَييوهَذريرالدِّ
ًَييرلسَّومِفي ًي ٌةُةييوه يو  لانَييثبلًثا،يثبلًثايورلمعوذتٌنِفييورإليبلصُةييرل   ِف
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دي33"أ   ُةييو ُةييهللِفييورللمدُةيي ِفي ،ي ُةيي ـيرلمائةَييوتيتمُةيي"م َّ ي:وتقوكُةييأ   ُة
ًيق ضيَييإنْييرللَّممَييأ  علُةييو ا مكَييحس ِفًيوضعيُةييرللَّممَيي ا مكَيي" يسغ ِف

اللٌنَييو ادكَيي لِفييتلغظُةيي َماي الغظَمايأ  لتَمايوإنْيي ا لمَما يثمَّيي،"رلصَّ
.تسامُةي  

ٌيِفييمنَييتم بُةيي:مبللظةٌةي ًِّييرلزَّ . مغةًييولوْييرلم قِف  

:رلم قًِفيرلماءِفييم بُةيي  سامجُةي  
ا قةُةييرل قٌةُةييتق أُةي ي املًة،يرلسُّو ِفيي و دُةيي عدَهايولٌلِفييوتق أُةييرلماءِفييولَىيرل َّ

ٌاِفييولَىيمسلُةييوتم بُةي ،يصبلدِفيي عدَييرل ِّ اوايٍتييوتضمُةييرلغح ِف يأذسٌَماي ًِفي مَّ
ويُةييٌ ونَييأنْييولَىيرلسُّو ِفيي و دَيي مَمايت ممُةي رَييلتَّىيأوبلهِفيي ًِفيرلصَّ يَتصدَّ
يرلماءِفييم بِفييممَييق رءتلِفيي ًِفيرلقا  َييوتتا مُةييتعالَىي ِفيي ذ  ِفييرأل مارُةي
يمنَييوتم بُةييرلمغ بِفييصبلدِفييو عدَييرلغح ِفييصبلدِفيي عدَييٌومٍتيي كَّييرلم قًِف
يماَئَمايهوَييرلم قًِفيرلماءَييوتحعكُةييصبلدٍت،ي كَّييوقبَييرلم قًِفيرلماءِفي

ً ًيرلطَّ ٌعِف .رلٌومِف  

:ر تغ ر ٍتيي  سامجُةي  
قٌةِفيي عدَي ا اِفييرل امغةَييرلوصغةَييرلمصا ةُةييتم بُةييم ام دَييرل ُّ يذ  َهايرل َّ
ي الماءِفييرلغ كُةيي عدَهايٌ ونُةييثمَّييرلسَّا غَة،يتم بُةيي  اوةٍت،ي عدَهايثمَّي

هانِفيي عدهُةييثمَّييرلم قًِف ٌيِفييرالدِّ ي عدَييرلصَّ احِفييو ًِفيوتسامُة،يرلم قًِفي الزَّ
يتم بُةييرلقا  ِف،يممَييورلق رءدِفييرلسُّو ِفيي و دِفييو مارِفييرلم قًِفيرلماءِفييم بِفي

ايٍتييتم ريِفيي   مِفييٌومَمايطعامَييت تغتحُةييو عدَهايرلمطمِّ َد، ٌَّ ي.م ق  
 

 

ي: ائددٌةي  
هانِفييو  سامجُةييرال ت اكِفيي  سامجُةي يرلم قًِفيرلماءِفييم بِفييو  سامجُةييرالدِّ
،ي ًِفيرلتَّم ريِفييوأ كُةييرال تغ ر ِفييو  سامجُةي يإصا ةٍتييل كِّييهَذريرلصَّ احِف
ةًييولٌ يْي . ٌ َهايدونَيي إصا ةٍتييميتصَّ  
دُةي دٌةييوهَذريٌومٍتيي كَّييو قٌتلِفييرل ٌيِفييتلصٌنِفييولَىيوسؤ ِّ .مؤ َّ  
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:رلتَّصغٌحِفييلغكِّييرللحامةُةي  
ي ي وقلُة يو وبٍت ي ق ريٍت ي أ  مِف سبِف

يرلذَّ ي وَايوحبِف ي وبٍت ي وضمِف ت ونُة

ي ًِّ غل يرل ُّ يورل وبِف يرلعلويِّ ي ٌَنيرل وبِف يولَىيرلٌمٌنِف يو وبٍت  غق تٌنِف

يولَىي تٌنِف يأْويم َّ يرلمَّم ِف ي ًِف ريٍت ي ذلَك،يوهَذريثبلَثيم َّ يولَىيرلٌ ا ِف و وبٍت

ي الً اي يٌ ونُة يرلتَّصغٌحِف يمٌطاَني ل ِف يطاقةِفيرلمصا ةِف،يوهَذريألنَّ ل بِف

يرللحامةِفي ي ابِف يرللحامةِفي ًِف ةُة ٌَّ يهذهِفيرلمسطقةِف،يو ٌأتًي ٌغ . ًِف  
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يرلتَّغ ٌاِفي ي ل ِف :وبلالُة  

ي ل ِف يرل ِّ يرلغ قَةيصا ْييمْنيأث ِف َديأنَّ ي)لْويتأ َّ يذلَكي األو رضِف وٌع فُة

كُّيي(رلتِفًيأدلٌَساي َماي ا ًقا ًسايإْنيماَءي ُةيتعالَى،يوأوَّ ٌِّ يه يرألم ُة  ٌ ونُة

يَماي مَمايمْني  قةٍتي:يمًءٍتي يأْويرلمصاَبيمسمَمايأنَّ يرلطَّ  ٌنِف يرقسارُة ٌحبُة

ي يرلعالجِف يمعمْميط اُة
ٌُةتَّيذُة ي ،ي إْنيرقتسَعاي األم ِف ل ِف يرل ِّ يمْنيأث ِف هوِف

دِفيمَمي عظمَمايإْنيأم َنيذلَكيَوإْنياَلي بَلي يهذهِفيرلم َّ ا قةِف،يول ْني ًِف رل َّ

اًل،ي ولِفًيأوَّ يرل ُّ ي العبلالِف
يرلمصاَبيولدهُة،يوس دأُة يذلَكي سعالجُة إم اكَي ًِف

اي الغاتلةِفي ًٌّ يمسمَمايماًءيم ق يأْويرلمصابُة وحٌنِف بَليرلزَّ ي ِف ي7) ٌم بُة

ريٍتي ًيي(م َّ ريٍتي3)و ٌَةيرل   ِف يي(يم َّ ريٍتي7)ورإلسم رحُة يي(يم َّ لزلةُة ي21)ورلزَّ

دًي ريٍتي3)ورلغٌكُةيي(م َّ يي(يم َّ ريٍتي3)ورلسَّص ُة يي(يم َّ ريٍتي3)ورإليبلصُة ي(يم َّ

ي ريٍتي3)ورلمعوذتٌنٍت .(يم َّ  

يإلَىيأْنيتمتلَ ي طسٌمَما،يثمَّي يمْنيذلَكيرلماءِف وحٌنِف ي كٌّيمَنيرلزَّ  وٌم بُة

ي ٌسمَمايوإْنياَلي ٌغعكُةيهذري ايولَىيظم ٌمَما،يهَذريإْنيأم َنيرلحممُة ٌَ ٌ تلق

يولدهُةي يولدهُةيأْويرلمصابُة ٌُةق أُةيولٌمَمايأْوي كُّيورلدٍت يولدهُة،يو رلمصابُة

:رآلتِفً  

ي* 1 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *  مِف  

ريٍتي)ي و دُةيرلغاتلةِفي* .(  َميم َّ  

ي* حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ ي*:ي  مِف

نَي*رلم) قٌِف تَّ ًد يلِّْلمُة لِفيهُة َبي ٌِف ٌْ يالَيَ  َتابُة ي*َذلِفَكيرْل ِف بِف ٌْ سُةوَني ِفاْلَغ ٌُةْؤمِف ٌَني رلَّذِف

ٌُةسغِفقُةونَي ْمي ايَ َزْقَساهُة مَّ بلَديَومِف مُةوَنيرلصَّ ٌُةقٌِف كَي*َو سزِف
سُةوَني ِفَمايأُة ٌُةْؤمِف ٌَني ورلَّذِف

ٌُةوقِفسُةونَي ْمي نيَقْ لِفَكيَو ِفاآليِفَ دِفيهُة كَيمِف سزِف
َكيَوَمايأُة ٌْ ن*إِفلَ ًد يمِّ أُةْولَـئِفَكيَولَىيهُة  



ي راٍتي رقً    ييييييييييييييييييييي 213  ِفًي كِّي ٌيٍت   أ وي اطمَةيرل َّ
 

ونَي ْغلِفلُة مُةيرْلمُة ْميَوأُةْولَـئِفَكيهُة مِف ْميأَأَْسَذ َتمُةْميأَْمي* َّ ِّ مِف ٌْ يَولَ وريَ َورءٌة َنيَ َغ ُة ٌْ يرلَّذِف إِفنَّ

سُةون ٌُةْؤمِف ْمياَلي ْ هُة ْميَوَولَىي*لَْميتُةْسذِف مِف ْميَوَولَىيَ ْمعِف َيَتَمي يَولَىيقُةلُةو ِفمِف  

ٌمٌةي يَوظِف ماَودٌةيَولَمُةْميَوَذربٌة ْمي ِف هِف اي اهللي*أَْ َصا ِف قُةوكُةي َمسَّ ٌَ يَمْني َنيرلَساسِف َومِف

سِفٌنَي ْؤمِف ْمي ِفمُة يَوَمايهِف يرآليِف ِف ْومِف ٌَ ٌني مسُةوريوَماي*يَو ال وَني يَورلَّذِف ٌُةيادوُة

ونَي ْمعُة ُة ٌَ يأْسغُةَ مُةْميَوَماي ونيإالَّ وُة ْمي ي*ٌُةَيادِف يَ َزرَدهُة  ًيقُةلُةو مميَمَ ضٌة

ٌُةَ ذِّ ُةونَي يألٌمٌةي ِفَماي اسُةوري ي*يم ًضايَولَمُةْميَوذربٌة وري ًِف دُة كَيلممياليتُةغ ِف َوإِفَذريقٌِف

ْصلِفلونَي يمُة يَقالُةوريإِفَسَمايَسْلنُة وَنيَولَ ْنياَلي*رأل ضِف دُة ْغ ِف ْميرلمُة مُةْميهُة أاَليإسَّ

ونَي ْمعُة ُة يَ َماي َمَني*ٌَ نُة يَقالُةوريأَسُةْؤمِف سُةوريَ َماي َمسايرلسَّاسُة كَيلممي مِف وإِفَذريقٌِف

نياَلٌْعلَمُةونَي َغَماءيَولَ ِف ْميرل ُّ مُةْميهُة يأاَليإسَّ َغَماءُة وإَذريلَقُةوريرلَّذٌني َمسُةوري*يرل ُّ

ي َمايَسْلنُة ْميإسَّ ايَمَع ُة ْميَقالُةوريإسَّ ٌسِفمِف اطِف ٌَ ايَوإَذريَيلَْوريإِفلَىيَم َقالُةوري مسَّ

ئُةون ْ َتْمزِف ْعَممونَي*مُة ٌَ ْمي اسِفمِف ٌَ ْغ ْمي ًيطُة هُة دُّ مُة ٌَ ْميَو ي ِفمِف ْ َتْمزِف ُة ٌَ أُةولَئِفكي* ي

بَللََةي ِفالمُةَد يَ َمايَ  ِفَلْييتِفَحاَ تُةمُةْميوَمايَ اسُةوري َنيرْمَتَ ْويرلضَّ رلَّذِف

ٌنَي ْمَتدِف ايأضاَءْييَمايَلْولَلُةي*مُة ييرْ َتوَقَديَساً ريَ لَمَّ يرلَّذِف َمَثلُةمُةْميَ َمَثكِف  

ونَي ٌُةْ صِف ُة ياَلي لُةَمايٍت يظُة ْميَوَتَ َ مُةْمي ًِف هِف يً مُةْمي*َذَهَبي ي ِفسُةو ِف ًٌة ْم ي ُةْ مٌةيوُة َصمٌّ

ونَي ْ حِفعُة ٌَ ْحَعلوَني*اَلي ٌَ ي يوَ ْ اٌة يَوَ ْودٌة لُةَمايٌة لِفيظُة ي ٌِف َماءِف َنيرل َّ يمِف ٌِّبٍت أَْويَ َص

ي لِفٌطٌة يو يمُة يَلَذَ يرلَمويِف اِف َوروِف َنيرلصَّ ي َذرسِفمْميمِف أََصا ِفَعمُةْمي ًِف

ٌنَي لِفيَوإذأي* ِفال ا ِف ِف لََّمايأَضاءيلَمُةْميَمَمْوري ٌِف ْمي ُة يأَْ َصاَ هُة ْيَطفُة ٌَ ي يرلَ ْ اُة َ ادُة ٌَ

ي يَولَىي ْميإنَّ هِف ْميوأْ صا ِف مِف وريَولَْويَماَءي يلََذَهَبي ِفَ ْمعِف ْميَقامُة مِف ٌْ أْظلََميَولَ

ٌ ٌةي يَقدِف كِّيَمًءٍت (.ي20-1)رل ق دي*.ي( ُة  

حٌمِفي يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:يي  مِف  

لِفٌمُةيإِفيو) يرل َّ ْلَمنُة َويرل َّ ياَليإِفلََليإِفالَّيهُة رلِفدٌة يوَّ ْميإِفلَلٌة ي*لَمُة ُة يَيْلاِف ي ًِف إِفنَّ

ي يرلَّتِفًيَتْح ِف يَورْلغُةْلكِف َما ِف يَورلسَّ كِف ٌْ يرللَّ يَورْيتِفبلَفِف يَورألَْ ضِف َماَوريِف  رل َّ
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اي ِفلِفي ٌَ اءيَ أَْل نيمَّ يمِف َماءِف َنيرل َّ اَسيَوَمايأَسَزكَيّ ُةيمِف يرلسَّ سَغمُة ٌَ ي ِفَماي يرْلَ ْل ِف  ًِف

ي َلابِف يَورل َّ احِف ٌَ يرل ِّ ٌفِف ةٍتيَوَتْص ِف كِّيَد  َّ ني ُة َمايمِف ي ٌِف رألْ َضيَ ْعَديَمْوتِفَمايَوَ ثَّ

ْعقِفلُةونَي ٌَ ي يلَِّقْومٍت ايٍت ٌَ يآل َماءيَورألَْ ضِف َنيرل َّ ٌْ يَ  َ يِّ ِف يَمني*يرْلمُة َنيرلسَّاسِف َومِف

ِفي ّ ايهللِّ ّ ً يلُة ٌَني َمسُةوْريأََمدُّ يّ ِفيَورلَّذِف بِّ ٌُةلِف ُّوَسمُةْميَ لُة يّ ِفيأَسَدردرًي ونِف نيدُة يمِف يِفذُة تَّ ٌَ

يّ َي ٌعاًيَوأَنَّ ِفيَحمِف
ّ َديهللِف يرْلقُةوَّ َ ْوَنيرْلَعَذرَبيأَنَّ ٌَ وْريإِفْذي ٌَنيَظلَمُة ٌََ  يرلَّذِف َولَْوي

يرْلَعَذربِفي ٌدُة (165-163)رل ق ديي(َمدِف  

ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:ييييييي  مِف

ي) يَماي ًِف يَواَليَسْومٌةيۚيلَّلُة َسةٌة هُةي ِف ذُة ٌُّومُةيۚياَليَتأْيُة يرْلَق ًُّ َويرْلَل يهُة َليإِفالَّ
ُةياَليإِفلََٰ
َّ 

ْعلَمُةيَماي ٌَ يۚي ي ِفإِفْذسِفلِف سَدهُةيإِفالَّ يوِف ْمَغمُة ٌَ يي يۗيَمنيَذريرلَّذِف يرأْلَْ ضِف يَوَماي ًِف َماَوريِف رل َّ

ي ِفَمايَماَءيۚي لِفيإِفالَّ ْلمِف ْنيوِف يمِّ ءٍت ًْ وَني ِفَم ٌُةلِفٌطُة ْميَوَمايَيْلَغمُةْميۖيَواَلي ٌمِف دِف ٌْ َنيأَ ٌْ  َ

ي ًُّ َويرْلَعلِف مُةَمايۚيَوهُة هُةيلِفْغظُة ئُةودُة ٌَ يَورأْلَْ َضيۖيَواَلي َماَوريِف يرل َّ ٌُّلُة ْ  ِف َمي ُة َو ِف

ٌمُةي ْ غُة ْي*رْلَعظِف ٌَ يۚيَ َمني ًِّ َنيرْلَغ يمِف ْمدُة َنيرل ُّ ٌَّ  َ يۖيَقديتَّ ٌنِف يرلدِّ اَليإِفْ َ رَهي ًِف  

ياَليرسغِفَصاَميلََمايۗي ْثَقىَٰ ْ َودِفيرْلوُة يرْ َتْمَ َكي ِفاْلعُة ِفيَ َقدِف
ني ِفاهللَّ ٌُةْؤمِف يَو ويِف ا ُة  ِفالطَّ

مٌةي يَولٌِف ٌمٌة ُةيَ مِف
يإِفلَىي*َو َّ لُةَمايِف َنيرلظُّ مُةميمِّ حُة ٌُةْي ِف ٌَني َمسُةوري يرلَّذِف ًُّ ُةيَولِف

َّ 

يإِفلَىي َنيرلسُّو ِف وَسمُةميمِّ حُة ٌُةْي ِف ي ويُة ا ُة مُةيرلطَّ هُة اؤُة ٌَ وريأَْولِف ٌَنيَ َغ ُة يۖيَورلَّذِف رلسُّو ِف

ونَي َمايَيالِفدُة ْمي ٌِف يۖيهُة ا ِف يرلسَّ ئِفَكيأَْصَلابُة
يۗيأُةولََٰ لُةَمايِف (ي257-255)يرل ق دي(رلظُّ

ري) .(ثبلثيم َّ  

حٌمِفي يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:يييييي  مِف  

ْميأَْوي) يأَسغُة ِف ُة وْريَماي ًِف يَوإِفنيتُةْ دُة يرألَْ ضِف يَوَماي ًِف َماوريِف يرل َّ ِفيماي ًِف
َّ هللِّ

َماء ٌَ يَمني بُة ٌُةَعذِّ َماءيَو ٌَ يلِفَمني ْغغِف ُة ٌَ مي ِفلِفيّ ُةيَ  ْ  ُة ٌُةَلا ِف  تُةْيغُةوهُةي
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ٌ ٌةي يَقدِف ءٍت ًْ كِّيَم لِفي*َوّ ُةيَولَىي ُة ني َّ ِّ لِفيمِف ٌْ كَيإِفلَ سزِف
وكُةي ِفَمايأُة  َمَنيرل َّ ُة

ي َنيأََلدٍت ٌْ يَ  اُة لِفلِفيالَيسُةَغ ِّ تُة ِفلِفيَو ُة ُة كٌّي َمَني ِفاهلّلِفيَوَمآلئِفَ تِفلِفيَو ُة سُةوَني ُة ْؤمِف َورْلمُة

ٌ ُةي َكيرْلَمصِف ٌْ َسايَوإِفلَ ْغَ رَسَكيَ  َّ ْعَسايَوأََطْعَساي ُة لِفلِفيَوَقالُةوْريَ مِف ني ُّ ُة *مِّ  

َسايالَي َمايَمايرْ َتَ َ ْييَ  َّ ٌْ ْ َعَمايلََمايَمايَ َ َ ْييَوَولَ يّ ُةيَسْغً ايإِفالَّيوُة ٌُةَ لِّفُة الَي

ي َسايإِفْصً ريَ َمايَلَمْلَتلُة ٌْ كْيَولَ َسايَوالَيَتْلمِف ٌَسايأَْويأَْيَطأَْسايَ  َّ ْذَسايإِفنيسَّ ِف تُةَؤريِف

اي يَوسَّ ْلَسايَمايالَيَطاَقَةيلََساي ِفلِفيَورْوفُة َسايَوالَيتُةَلمِّ نيَقْ لِفَسايَ  َّ ٌَنيمِف َولَىيرلَّذِف

ٌنَي يرْلَ ا ِف ِف ْ َسايَولَىيرْلَقْومِف يرل ق دي(َورْ غِفْ يلََسايَورْ َلْمَس يأَسَييَمْوالََسايَ اسصُة

(284-286.)  

ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:ي  مِف  

ٌُّومُةي*رلم) يرْلَق ًُّ َويرْلَل قاًي*ّ ُةياليإِفلَـَليإِفالَّيهُة َصدِّ يمُة َتاَبي ِفاْلَلاِّ َكيرْل ِف ٌْ كَيَولَ َسزَّ

ْوَ رَديَورإلِفسحِفٌكَي لِفيَوأَسَزكَيرلتَّ ٌْ َد ٌَ َني ٌْ يَوأَسَزكَي*لَِّمايَ  ًد يلِّلسَّاسِف نيَقْ كُةيهُة مِف

ي يّ ِفيلَمُةْميَوَذربٌة ايِف ٌَ وْري ِف  ٌَنيَ َغ ُة يرلَّذِف يمدٌديرْلغُةْ َقاَنيإِفنَّ ٌزٌة َوّ ُةيَوزِف

ورستِفَقام َماء*ذُة يرل َّ يَوالَي ًِف يرألَْ ضِف ي ًِف ءٌة ًْ لِفيَم ٌْ ْيَغَىيَولَ ٌَ يّ َيالَي (إِفنَّ  

(.5-1) كيوم رني  

حٌمِفي يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمانِف يرل َّ ي ِف *:يييي  مِف  

يالَي) يَق ئِفَماًي ِفاْلقِفْ طِف ْلمِف ْولُةوْريرْلعِف
يَوأُة َويَورْلَمبلَئِفَ ةُة يالَيإِفلَـَليإِفالَّيهُة لُة َديّ ُةيأَسَّ َممِف

ٌمُةي يرْلَل ِف ٌزُة َويرْلَعزِف (.18) كيوم رنيي(إِفلَـَليإِفالَّيهُة  

يي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
يرل لٌمِفي*يأووذُة لمانِف ي ِفيرل َّ *:ييييي  مِف  

نيَتَماءيقكْي) مَّ ْلَكيمِف يرْلمُة رُة ْلَكيَمنيَتَماءيَوَتسزِف يتُةْؤتِفًيرْلمُة ْلكِف يرللَّمَميَمالِفَكيرْلمُة

ي ءٍت ًْ كِّيَم َكيَولََىي ُة يإِفسَّ ٌْ ُة َكيرْلَي دِف ٌَ كُّيَمنيَتَماءي ِف يَمنيَتَماءيَوتُةذِف زُّ َوتُةعِف
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ٌ ٌةي َني*َقدِف يمِف ًَّ يرْلَل الُة يَوتُةْي ِف كِف ٌْ يرللَّ َماَ ي ًِف يرلسَّ يَوتُةولِفجُة َما ِف يرْلسَّ كَي ًِف ٌْ يرللَّ تُةولِفجُة

يلِفَ ابٍتي ٌْ ِف يَمنيَتَماءي ِفَغ اُة يَوَتْ زُة ًِّ َنيرْلَل َييمِف ٌَّ يرلََم الُة يَوتُةْي ِف ٌِّيِف *رْلَم  

كْيَذلِفَكي ْغعِف ٌَ سِفٌَنيَوَمني ْؤمِف يرْلمُة ونِف نيدُة ٌَ َءيمِف ٌَنيأَْولِف سُةوَنيرْلَ ا ِف ِف ْؤمِف يرْلمُة يِفذِف تَّ ٌَ ي الَّ

ي مُةي ُةيَسْغَ لُة ٌُةَلذِّ ُة ُة سمُةميتُةَقاًديَو قُةوْريمِف يأَنيَتتَّ يإِفآلَّ ءٍت ًْ يَم َني ِفي ًِف َسيمِف ٌْ َ لَ

ٌ ُةي (.28-26) كيوم رني(وإِفلَىي ِفيرْلَمصِف  

ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ ي*:يييي  مِف  

يرْ َتَو ي) يثُةمَّ امٍت ٌَّ
ةِفيأَ تَّ ي ِف يَورألَْ َضي ًِف َماَوريِف ييَيلََايرل َّ مُةيّ ُةيرلَّذِف يَ  َّ ُة إِفنَّ

ْمَسيَورْلَقَمَ ي يَلثِفًٌثايَورلمَّ ْطلُة ُةلُة ٌَ َماَ ي كَيرلسَّ ٌْ ًيرللَّ ٌُةْغمِف ي َولَىيرْلَعْ شِف

ي يَتَ اَ َكيّ ُةيَ بُّ يَورألَْم ُة يرْلَيْلاُة هِفيأاَلَيلَلُة ي ِفأَْم ِف َ ريٍت َ يَّ وَميمُة َورلسُّحُة

ٌنَي ٌنَي*رْلَعالَمِف ْعَتدِف يرْلمُة ٌُةلِفبُّ يالَي لُة ًةيإِفسَّ ٌَ ْغ ًوايَويُة ْميَتَض ُّ وْريَ  َّ ُة وْري*رْدوُة دُة َوالَيتُةْغ ِف

ي ٌبٌة يَ ْلَمَييّ ِفيَق ِف وهُةيَيْوً ايَوَطَمًعايإِفنَّ يَ ْعَديإِفْصبلَلِفَمايَورْدوُة يرألَْ ضِف  ًِف

سِفٌنَي ْل ِف َنيرْلمُة (.56-54)يرألو رفي(مِّ  

 

ل ي : ٌايي كيرل ِّ  

يي–ي1 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ييييي:ي  مِف

يَمايي)يي يَتْلَقفُة ًَ يَوَصاَكيَ إِفَذريهِف َسايإِفلَىيمُةوَ ىيأَْنيأَْلاِف ٌْ َوأَْوَل

أْ ِف ُةوَني ْعَملُةوَنيي(117)ٌَ ٌَ يَوَ َطكَيَمايَ اسُةوري لِف ُةوريي(118)َ َوَقَميرْلَلاُّ َ غُة

ٌَني َسالِفَكيَورسَقلَ ُةوريَصا ِف ِف ٌَنيي(119)هُة َلَ دُةيَ احِفدِف يرل َّ ًَ (ي120)َوأُةْلقِف

(. و ديرألو رف)  
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يي-ي2 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:  مِف

َي)
ي َّ يإِفنَّ لُةلُة ٌُةْ طِف َيَ 

ي َّ يإِفنَّ ْل ُة ْئتُةمي ِفلِفيرل ِّ ايأَْلَقْوريَقاكَيمُةوَ ىيَمايحِف َ لَمَّ

ٌَني دِف ْغ ِف يَوَمكَيرْلمُة ٌُةْصلِفحُة َهيي(81)الي ي ِفَ لِفَماتِفلِفيَولَْويَ  ِف ُةيرْلَلاَّ
ي َّ ٌُةلِفاُّ َو

مُةوَني ْح ِف ي(. و ديٌوسس)(ي82ي)(رْلمُة  

يي-ي3 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

يَواَليي)يي يَ الِف ٍت دُة ٌْ وريَ  َمايَصَسعُة وريإِفسَّ ٌسِفَكيَتْلَقْفيَمايَصَسعُة مِف ٌَ ي يَماي ًِف َوأَْلاِف

يأََتى ثُة ٌْ يَل الِف ُة يرل َّ (. و ديطل)(ي69ي)(ٌُةْغلِفحُة  

يي-ي4 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

سثُةوً ريي)يي يَ َحَعْلَساهُةيَهَ اًءيمَّ ْنيَوَمكٍت لُةوريمِف ْمَسايإِفلَىيَمايَومِف (ي23)ي(َوَقدِف

.( و ديرلغ قان)  

يي-ي5 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

غُةَمايَ  ًِّيَسْ ًغايي)يي س ِف ٌَ يَ قُةكْي يرْلحِفَ اكِف ْ أَلُةوَسَكيَونِف ٌَ َهايَقاًواي*يَو َذ ُة ٌَ  َ

َوًحايَواَليأَْمًتاي*يَصْغَصًغاي َمايوِف يَتَ  ي ٌِف ي(ي107ي:ي105ي)ي(طل)الَّ  

يي-ي6 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

يَمايي)ي يَواليَسْومٌةيلَلُة َسةٌة هُةي ِف ذُة ٌُّومُةياليَتأْيُة يرْلَق ًُّ َويرْلَل ُةياليإِفلََليإِفاليهُة
َّ 

ْعلَمُةي ٌَ ي ْسَدهُةيإِفالي ِفإِفْذسِفلِف يوِف ْمَغمُة ٌَ يي يَمْنيَذريرلَّذِف يرألَْ ضِف يَوَماي ًِف َماَوريِف يرل َّ  ًِف

لِفيإِفالي ِفَمايَماَءي ْلمِف ْنيوِف يمِف ءٍت ًْ وَني ِفَم ٌُةلِفٌطُة ْميَوَمايَيْلَغمُةْميَوالي ٌمِف دِف ٌْ َنيأَ ٌْ َمايَ 

ٌمُةي يرْلَعظِف ًُّ َورْلَعلِف مُةَمايَوهُة هُةيلِفْغظُة ئُةودُة ٌَ يَورألَْ َضيَوالي َماَوريِف يرل َّ ٌُّلُة ْ  ِف َمي ُة َو ِف

ري3)(255:ي)ي( و ديرل ق د) .(يم َّ  

 



ي راٍتي رقً    ييييييييييييييييييييي 218  ِفًي كِّي ٌيٍت   أ وي اطمَةيرل َّ
 

ي-ي7 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

يوَي) نَّ يَولَ ِف َمانُة ٌْ لَ َماَنيَوَمايَ َغَ ي ُة ٌْ لَ ي ُة ْلكِف يَولَىيمُة ٌنُة اطِف ٌَ وريَمايَتْتلُةوريرلمَّ َ عُة رتَّ

ي ِفَ ا ِفكَي نِف ٌْ كَيَولَىيرْلَملََ  سزِف
ْلَ يَوَمايأُة اَسيرل ِّ ٌُةَعلِّمُةوَنيرلسَّ وري ٌَنيَ َغ ُة اطِف ٌَ رلمَّ

يَ بلي ي ِفْتَسةٌة َمايَسْلنُة قُةواليإِفسَّ ٌَ يَلتَّىي ْنيأََلدٍت يمِف ٌُةَعلَِّمانِف وَييَوَماي وَييَوَما ُة َها ُة

ْمي يَوَزْوحِفلِفيَوَمايهُة َنيرْلَمْ ءِف ٌْ قُةوَني ِفلِفيَ  ٌُةَغ ِّ ْسمُةَمايَماي َتَعلَّمُةوَنيمِف ٌَ َتْ غُةْ يَ 

مُةْمي سَغعُة ٌَ ْميَوالي هُة ٌَضُة ُّ َتَعلَّمُةوَنيَماي ٌَ ِفيَو ي َّ يإِفالي ِفإِفْذنِف ْنيأََلدٍت ٌَني ِفلِفيمِف  ِفَضا ِّ

يَولَ ِفْئَسيَمايَمَ ْوري ْنيَيبلاٍت ي ِفىيرآليِفَ دِفيمِف وريلََمْنيرْمَتَ رهُةيَمايلَلُة َولََقْديَولِفمُة

ْعلَمُةوَني ٌَ .ي(102–يرل ق ديي)ي( ِفلِفيأَسغُةَ مُةْميلَْويَ اسُةوري  

يي-8 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ِفيي) كٌّيءرَمَني ِفاهللَّ سُةوَني ُة ْؤمِف لِفيَورْلمُة ْنيَ  ِّ لِفيمِف ٌْ كَيإِفلَ سزِف
وكُةي ِفَمايأُة ءرَمَنيرل َّ ُة

ْعَساي لِفلِفيَوَقالُةوريَ مِف ْني ُة ُة يمِف َنيأََلدٍت ٌْ يَ  اُة لِفلِفياليسُةَغ ِّ تُة ِفلِفيَو ُة ُة َوَمبلئِفَ تِفلِفيَو ُة

ْ َعَمايلََماي ُةيَسْغً ايإِفاليوُة
ي َّ ٌُةَ لِّفُة يالي ٌ ُة َكيرْلَمصِف ٌْ َسايَوإِفلَ ْغَ رَسَكيَ  َّ َوأََطْعَساي ُة

َساي ٌَسايأَْويأَْيَطأَْسايَ  َّ ْذَسايإِفْنيَس ِف َساياليتُةَؤريِف َمايَمايرْ َتَ َ ْييَ  َّ ٌْ َمايَ َ َ ْييَوَولَ

ْلَساي َسايَواليتُةَلمِّ ْنيَقْ لِفَسايَ  َّ ٌَنيمِف يَولَىيرلَّذِف َسايإِفْصً ريَ َمايَلَمْلَتلُة ٌْ كْيَولَ َواليَتْلمِف

ْ َساي ايَورْ غِفْ يلََسايَورْ َلْمَسايأَْسَييَمْوالَسايَ اسصُة يَوسَّ َماياليَطاَقَةيلََساي ِفلِفيَورْوفُة

ٌَني يرْلَ ا ِف ِف .ي(286ي،ي285–يرل ق ديي)ي(َولَىيرْلَقْومِف  

ي-9ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

َيالَي)
ي َّ يإِفنَّ لُةلُة ٌُةْ طِف َيَ 

ي َّ يإِفنَّ ْل ُة ْئتُةْمي ِفلِفيرل ِّ ايأَْلَقْوريَقاكَيمُةوَ ىيَمايحِف َ لَمَّ

مُةونَي ْح ِف َهيرْلمُة ي ِفَ لِفَماتِفلِفيَولَْويَ  ِف ُةيرْلَلاَّ
ي َّ ٌُةلِفاُّ دٌَن،يَو ْغ ِف يَوَمكَيرْلمُة ي(ٌُةْصلِفحُة

.(ٌوسس)  
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ي-10 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ي) ٌُةْغلِفحُة يَوالَي يَ الِف ٍت دُة ٌْ وريَ  َمايَصَسعُة وريإِفسَّ ٌسِفَكيَتْلَقْفيَمايَصَسعُة مِف ٌَ ي يَماي ًِف َوأَْلاِف

وَني يَها ُة اي ِفَ بِّ ًدريَقالُةوري َمسَّ حَّ َلَ دُةي ُة يرل َّ ًَ ُةْلقِف يأََتىيَ أ ثُة ٌْ يَل الِف ُة رل َّ

.(يطل70ي)(َومُةوَ ى  

ي-11ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ي) ُةيرْلَملِفكُة
وَن،يَ َتَعالَىي َّ َساياَليتُةْ َحعُة ٌْ ْميإِفلَ ْميَوَ ثاًيَوأَسَّ ُة َمايَيلَْقَسا ُة ْ تُةْميأَسَّ أََ َل ِف

ِفيإِفلَماًي َيَ ياَلي
يَمَمي َّ ْدرُة ٌَ ،يَوَمني ٌمِف يرْلَ  ِف يرْلَعْ شِف َويَ بُّ يهُة ياَليإِفلََليإِفالَّ رْلَلاُّ

ي وَن،يَوقُةكيَ بِّ يرْلَ ا ِف ُة ٌُةْغلِفحُة ياَلي لُة لِفيإِفسَّ سَديَ  ِّ يوِف َمايلِفَ ا ُةلُة ي ِفلِفيَ إِفسَّ  ُةْ َهاَنيلَلُة

ٌنَي رلِفمِف يرل َّ ٌْ ُة .(118:ي115رلمؤمسونيي)(رْ غِفْ يَورْ َلْميَوأَسَييَي  

ي-12ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ي) َماَوريِف يرل َّ ْنيأَْقَطا ِف وريمِف يرْ َتَطْعتُةْميأَنيَتسغُةذُة يإِفنِف يَورإْلِفسسِف ايَمْعَمَ يرْلحِفنِّ ٌَ

،ي َ انِف َمايتُةَ ذِّ ي اَلءيَ  ِّ ُة ،يَ  ِفأَيِّ ْلَطانٍت ي ِف ُة وَنيإِفالَّ ورياَليَتسغُةذُة يَ اسغُةذُة َورأْلَْ ضِف

َماي ي اَلءيَ  ِّ ُة ،يَ  ِفأَيِّ َ رنِف يَ بَليَتسَتصِف يَوسُةَلاسٌة ا ٍت نيسَّ يمِّ َمايمُةَورظٌة ٌْ ُة ٌُةْ َ كُةيَولَ

َ انِفي لمنيي)(تُةَ ذِّ .(36:ي33رل َّ  

ي-13ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ْعَسايقُةْ  ًسايَوَحً ا،ي) ايَ مِف يَ َقالُةوريإِفسَّ ْنيرْلحِفنِّ يمِف يرْ َتَمَميَسَغ ٌة لُة يأَسَّ ًّ قُةكْيأُةولِفًيإِفلَ

َساي يَ  ِّ يَتَعالَىيَحدُّ لُة َسايأََلًدر،يَوأَسَّ َكي ِفَ  ِّ اي ِفلِفيَولَْنيسُةْم ِف ي ئاَمسَّ ْمدِف ييإِفلَىيرل ُّ ْمدِف ٌَ

ِفيَمَطًطا،ي مُةَسايَولَىي َّ قُةوكُةيَ غٌِف ٌَ يَ اَني لُة َ ًةيَواليَولًَدر،يَوأَسَّ َيَذيَصالِف َمايرتَّ

َحاكٌةي يَ اَني ِف لُة ً ا،يَوأَسَّ ِفيَ ذِف
يَولَىي َّ ايأَْنيلَْنيَتقُةوكَيرإلسسيَورْلحِفنُّ ايَظَسسَّ َوأَسَّ

مُةْميَظسُّوريَ َماي ْميَ َهًقا،يَوأَسَّ وهُة يَ َزردُة ْنيرْلحِفنِّ يمِف َحاكٍت وَني ِف ِف وذُة عُة ٌَ ْنيرإلسسي مِف

لِفَئْييَلَ ً اي َماَءيَ َوَحْدَساَهايمُة ايلََمْ َسايرل َّ ُةيأََلًدريَوأَسَّ
ْ َعَثي َّ ٌَ َظَسستُةْميأَْنيلَْني
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حِفْدي ٌَ ْميرألَني ْ َتمِف ٌَ يَ َمْني ْممِف َديلِفل َّ ْسَمايَمَقاوِف يمِف دُة ايَسْقعُة سَّ اي ُة ًٌدريَومُةمُةً ا،يَوأَسَّ َمدِف

َماً ايَ َصًدري يمِف (1،9رلحنيي)ي.(لَلُة  

يرلعقدِفي ي كِّ : ٌايُة  

يي-ي1 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييي:ي  مِف

ٌَضًةي) يَ  ِف يَوَقْديَ َ ْضتُةْميلَمُةنَّ نَّ وهُة يأَنيَتَم ُّ نيَقْ كِف يمِف نَّ َوإِفنيَطلَّْقتُةمُةوهُة

يَوأَني َ احِف ْقَددُةيرلسِّ هِفيوُة دِف ٌَ يي ِف َويرلَّذِف
ْعغُة ٌَ ْعغُةوَنيأَْوي ٌَ يأَني يَمايَ َ ْضتُةْميإِفالَّ َ سِفْصفُة

َي ِفَمايَتْعَملُةوَني
ي َّ ْميإِفنَّ َس ُة ٌْ ريرْلَغْضكَيَ  ْقَو يَواَليَتسَ وُة يلِفلتَّ َتْعغُةوريأَْقَ بُة

ٌ ٌةي .(237) و ديرل ق ديي(َ صِف  

يي-ي2 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

نيَتْلتِفَمايي)يي ييمِف يَتْح ِف يَوأَْوَسابٍت يِفٌكٍت نيسَّ يمِّ
ةٌة يَحسَّ ْميأَنيَت ُةوَنيلَلُة يأََلدُة ُة َودُّ ٌَ أَ

ي ةٌة ٌَّ يذُة ِّ يَولَلُة َ  ُة يرْل ِف يَوأََصاَ لُة َمَ ريِف كِّيرلثَّ ني ُة َمايمِف ي ٌِف يلَلُة رأْلَْسَما ُة

ي ايِف ٌَ مُةيرآْل ُةيلَ ُة
ي َّ ٌِّنُة  َ ٌُة يَ اْلَتَ َقْييَ َذلِفَكي لِفيَسا ٌة ي ٌِف يَ أََصاَ َمايإِفْوَصا ٌة َعَغاءُة ضُة

وَني ْميَتَتَغ َّ ُة ي.(266) و ديرل ق ديي(لََعلَّ ُة  

يي-ي3 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

نيي)يي ْقَدًديمِّ ييَورْللُةكْيوُة يأَْم ِف ْ يلًِف ِّ ٌَ ييَو يَصْد ِف يرْمَ ْحيلًِف َقاكَيَ بِّ

ي ْغَقمُةوريَقْولًِف ٌَ .ي(28ي:25) و ديطليي(لَِّ اسِفًي  

ي-ي4 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ييييييي:ي  مِف

ًدريي)يي يلََكيَمْووِف َ اَسيَوإِفنَّ ادِفيأَنيَتقُةوكَياَليمِف ٌَ يرْلَل يلََكي ًِف َقاكَيَ اْذَهْبيَ إِفنَّ

ي لُة َغسَّ يلََسس ِف يثُةمَّ لُة َقسَّ ًغايلَّسُةَل ِّ لِفيَوا ِف ٌْ ييَظْلَييَولَ َكيرلَّذِف ْ يإِفلَىيإِفلَمِف يَورسظُة لَّنيتُةْيلََغلُة

يَسْ ًغاي مِّ ٌَ يرْل .(97) و ديطلييي( ًِف  
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يي-ي5 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييييي:ي  مِف

ايي) سَ ّثً ي.(6) و ديرلورقعةييي(َ َ اَسْييَهَ اًءيمُّ

يي-ي6 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

يي)يي كِف َوَّ ْميألِف هِف ا ِف ٌَ نيدِف يمِف َتابِف يرْل ِف ْنيأَْهكِف وريمِف ٌَنيَ َغ ُة ييأَْيَ اَليرلَّذِف َويرلَّذِف هُة

َني وسُةمُةميمِّ صُة اسِفَعتُةمُةْميلُة مُةميمَّ وريَوَظسُّوريأَسَّ حُة ْي ُة ٌَ يَمايَظَسستُةْميأَني رْلَلْم ِف

ْوَبي مُةيرل ُّ يقُةلُةو ِفمِف ْلَت ِف ُةوريَوَقَذَفي ًِف ٌَ يلَْمي ثُة ٌْ ْنيَل ُةيمِف
مُةي َّ ِفيَ أََتاهُة َّ  

ي يرأْلَْ َصا ِف ولًِف
ايأُة ٌَ وري سِفٌَنيَ اْوَت ِف ُة ْؤمِف ييرْلمُة دِف ٌْ ْميَوأَ ٌمِف دِف ٌْ ٌُةوَتمُةمي ِفأَ ٌُةْي ِف ُةوَني ُة

  و ديرللم يي(2)

يي-ي7 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

ْزَ َكيي(1)أَلَْميَسْمَ ْحيلََكيَصْدَ َكيي)يي ييأَْسَقَضيي(2)َوَوَضْعَسايَوْسَكيوِف رلَّذِف

ْ َ َكيي(3)َظْمَ َكي ٌُةْ ً ريي(4)َوَ َ ْعَسايلََكيذِف ي ْ  ِف يَمَميرْلعُة يَمَميي(5)َ إِفنَّ إِفنَّ

ٌُةْ ً ري ي ْ  ِف َكيَ اْ َ ْبيي(7)َ إِفَذريَ َ ْ َييَ اْسَصْبيي(6)رْلعُة ي(ي8)َوإِفلَىيَ  ِّ

.(يم ري3() و ديرلم ح)  

يي-ي8 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

ْلَزرلََماي)يي يزِف يرأْلَْ ضُة لَيِف ْلزِف يأَْثَقالََماي(ي1ي)إِفَذريزُة يرأْلَْ ضُة (ي2)َوأَْيَ َحيِف

يَمايلََماي يأَْيَ اَ َهايي(ي3ي)َوَقاكَيرإْلِفسَ انُة ثُة يتُةَلدِّ ْوَمئِفذٍت َكيأَْوَلىيي(4)ٌَ يَ  َّ  ِفأَنَّ

ٌُةَ ْوريأَْوَمالَمُةْميي(5)لََماي يأَْمَتاًتايلِّ يرلسَّاسُة ْصدُة ُة ٌَ ي ْوَمئِفذٍت ْعَمكْيي(ي6)ٌَ ٌَ َ َمني

َ هُةي ٌَ ً ري ٌْ دٍتيَي ْثَقاكَيَذ َّ َ هُةيي(ي7)مِف ٌَ ري دٍتيَمّ ً ْثَقاكَيَذ َّ ْعَمكْيمِف ٌَ  و ديي(8)َوَمني

د21يأوي11ي)رلزلزلة .(يم َّ  
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يي-ي9 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

يي)يي َوةُة ي*يرْلَقا ِف َوةُة ي*يَمايرْلَقا ِف َوةُة ي*يَوَمايأَْدَ رَكيَمايرْلَقا ِف يرلسَّاسُة ٌَ ُةونُة ْوَمي ٌَ

ي يرْلَمْ ثُةوثِف ي*يَ اْلَغَ رشِف يرْلَمسغُةوشِف ْمنِف يرْلحِفَ اكُةيَ اْلعِف ايَمنيَثقُةلَْيي*يَوَت ُةونُة َ أَمَّ

ي ٌسُةلُة ةٍتي*يَمَورزِف ٌَ رضِف ٌَمةٍتي َّ يوِف ي*يَ مُةَوي ًِف ٌسُةلُة ايَمْنيَيغَّْييَمَورزِف *َوأَمَّ  

ي ةٌة ٌَ يَهاوِف لُة ُةمُّ ْلي*ييَ أ ٌَ ي*يَوَمايأَْدَ رَكيَمايهِف ةٌة ٌَ يَلامِف (1:11ي) و ديرلقا وةي(*يَسا ٌة  

يي-ي10 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييي:ي  مِف

يي)يي َ اثُة ُة مُةيرلتَّ ْ تُةمُةيرْلَمَقا ِفَ ي*يأَْلَما ُة يَ ْوَفيَتْعلَمُةوَني*يَلتَّىيزُة ي*يَ بلَّ يَ بلَّ ثُةمَّ

ي*يَ ْوَفيَتْعلَمُةوَني نِف قٌِف ٌَ ْلَميرْل يلَْويَتْعلَمُةوَنيوِف يرْلَحلِفٌَمي*يَ بلَّ نَّ ي*يلََتَ وُة ثُةمَّ

ي نِف قٌِف ٌَ َنيرْل ٌْ َمايَو سَّ ي*يلََتَ وُة ٌمِف عِف يرلسَّ يَونِف ْوَمئِفذٍت ٌَ ي يلَتُةْ أَلُةنَّ مَّ
 و ديرلت اث يي(*يثُة

.ي(8ي:ي1)  

ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

يي-ي11 كِف يرلغٌِف َكي ِفأَْصَلابِف َفيَ َعكَيَ  ُّ ٌْ ي*يأَلَْميَتَ  يَ  ْمي ًِف َدهُة ٌْ ْحَعكْيَ  ٌَ أَلَْمي

ي كٍت ً ريأََ ا ِفٌكَي*يَتْضلٌِف ٌْ ْميَط مِف ٌْ ي*يَوأَْ َ كَيَولَ ٌكٍت حِّ ْني ِف ْمي ِفلِفَحاَ دٍتيمِّ ٌمِف *يَتْ مِف

أْ ُةوكٍتي يمَّ د21) و ديرلغٌكي.يَ َحَعلَمُةْميَ َعْصفٍت .(م َّ  

يي-ي12 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

وَني َمايرلَ ا ِف ُة ٌُّ ٌَ يأَ وَني1قكْي يَمايَتْع ُةدُة وَني2يآَليأَْو ُةدُة يَوآَليأَْستُةْميَوا ِفدُة  

ي ايَوَ ْدتُةْمي3َم يأَْو ُةدُة يمَّ ي4يَوآَليأََسايَوا ِفدٌة وَنيَم يأَْو ُةدُة ْمي5يَوآَليأَْستُةْميَوا ِفدُة يلَ ُة

ي ٌنِف يدِف ًَ ْميَولِف ٌسُة ُة ريٍتي3)رل ا  ون.ي6دِف ي.(يم َّ

ي
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يي-ي13 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ي َوي ُةيأََلدٌة ي1قُةكْيهُة َمدُة لِفْدي2ي ُةيرلصَّ ٌَ ٌُةولَْدي3يلَْمي غُةًؤري4يَولَْمي ي ُة ْنيلَلُة ٌَ ُة يَولَْمي

ي ريٍتي3) و ديرإليبلص.ي5أََلدٌة .(يم َّ  

يي-ي14 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييي:ي  مِف

يي)يي يرْلَغلَاِف ي ِفَ بِّ وذُة يَمايَيلََايي(1)قُةكْيأَوُة ْنيَم ِّ يي(2)مِف اٍت يَ ا ِف ْنيَم ِّ َومِف

يي(3)إِفَذريَوَقَبي َقدِف يرْلعُة ي ًِف غَّاَثايِف يرلسَّ ْنيَم ِّ يي(4)َومِف دٍت يَلا ِف ْنيَم ِّ َومِف

ريٍتي3) و ديرلغلاي(ي5)إِفَذريَلَ َدي .(يم َّ  

يي-ي15 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ي يرلسَّاسِف ي ِفَ بِّ وذُة ي1قُةكْيأَوُة يرلسَّاسِف ي2يَملِفكِف ي3يإِفلَلِفيرلسَّاسِف ْنيَم ِّ يمِف

ي يرلَيسَّاسِف ي4رلَوْ َورسِف يرلسَّاسِف و ِف دُة يصُة ي ًِف سُة ٌُةَوْ وِف يي ةِفي5يرلذِف َنيرلحِفسَّ يمِف

ري3) و ديرلسَّاس.ي6َورلسَّاسِفي .(يم َّ  

غاءِفي يرلمِّ : ٌايُة  

ي-1 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ييييييي:ي  مِف

يي)ي ٌَْمفِف ْميَو مِف ٌْ ْميَولَ ْ  ُة ٌَسصُة ْميَو هِف ٌُةْيزِف ْميَو ٌ ُة دِف ٌْ
ُةي ِفأَ
ْ مُةمُةي َّ ٌُةَعذِّ ْمي َقاتِفلُةوهُة

سِفٌَني ْؤمِف يمُّ وَ يَقْومٍت دُة يَمني*يصُة ُةيَولَىَٰ
ي َّ تُةوبُة ٌَ ْميۗيَو َظيقُةلُةو ِفمِف ٌْ ْبيَ  ٌُةْذهِف َو

ٌمٌةي مٌةيَل ِف ُةيَولٌِف
يۗيَو َّ َماءُة ي.ي(15ي:ي14ي)(رلتو ة)ي(ٌَ  

ي-2 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ييييييي:ي  مِف

مُةيي)ي يرْلَعلٌِف ٌمُة مِف َويرل َّ يۚيَوهُة َما ِف يَورلسَّ كِف ٌْ يرللَّ يَمايَ َ َني ًِف ي(رألسعام)ي(َولَلُة

(13).  
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ي-ي3 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :يييييييي  مِف

ي)ي يلَِّماي ًِف َغاءٌة ْميَومِف ني َّ ِّ ُة يمِّ َظةٌة ْووِف ميمَّ يَقْديَحاَءْت ُة َمايرلسَّاسُة ٌُّ ايأَ ٌَ

سِفٌَني ْؤمِف يلِّْلمُة ًد يَوَ ْلَمةٌة يَوهُة و ِف دُة .(57ي)(ٌوسس)ي(رلصُّ  

ي-4 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) ٌدُة زِف ٌَ سِفٌَنيۙيَواَلي ْؤمِف يلِّْلمُة
يَوَ ْلَمةٌة َغاءٌة َويمِف يَمايهُة َنيرْلقُةْ  نِف كُةيمِف َوسُةَسزِّ

يَيَ اً ري ٌَنيإِفالَّ الِفمِف ري3)(82ي)(رإل  رء)ي(رلظَّ .(يم َّ  

ي-5 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) َح ِف َنيرلمَّ ٌُةوًتايَومِف ي ُة َ اكِف َنيرْلحِف ييمِف يِفذِف يرتَّ يأَنِف ْلكِف َكيإِفلَىيرلسَّ يَ  ُّ َوأَْوَلىَٰ

مُةوَني ْع ِف ٌَ اي مَّ لُةبًليۚي*يَومِف يذُة ًي ُة ُةكَيَ  ِّكِف يَ اْ لُة ِف َمَ ريِف كِّيرلثَّ ني ُة يمِف لًِف ي ُة ثُةمَّ

لِفَكي
َٰ
يَذ ي ًِف يۗيإِفنَّ يلِّلسَّاسِف َغاءٌة لِفيمِف ي ٌِف يأَْلَورسُةلُة ْيَتلِففٌة يمُّ وسِفَمايَمَ ربٌة ني ُةطُة يمِف الُة ْي ُة ٌَ

وَني َتَغ َّ ُة ٌَ ي ًةيلَِّقْومٍت ٌَ ي3)ي(69ي:ي68ي)ي(رلسلك)ي(آَل .(يم َّ  

ي-6 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) نِف ْمغٌِف ٌَ يَ مُةَوي ْضيُة ري3)(80ي)(رلمع رء)ي(َوإِفَذريَم ِف .(يم َّ  

ي-7 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) ًٌّ يۖيأَأَْوَحمِف اتُةلُة ٌَ لَْيي  ايلََّقالُةوريلَْواَلي ُةصِّ ًٌّ َولَْويَحَعْلَساهُةيقُةْ  ًسايأَْوَحمِف

ي سُةوَني ًِف ٌُةْؤمِف ٌَنياَلي يۖيَورلَّذِف َغاءٌة ًد يَومِف ٌَني َمسُةوريهُة َويلِفلَّذِف يۗيقُةكْيهُة ًٌّ َوَوَ  ِف

ي ٌدٍت يَ عِف َ انٍت نيمَّ ٌُةَساَدْوَنيمِف ئِفَكي
ْميَوًمىيۚأُةولََٰ مِف ٌْ َويَولَ يَوهُة ْميَوْق ٌة ي( صلي)ي( َذرسِفمِف

(44).  
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ي-8 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) ومِف يرلسُّحُة مٌةي*يَ َسَظَ يَسْظَ ًدي ًِف ٌَني*يَ َقاكَيإِفسًِّيَ قٌِف ْد ِف ِف يمُة َ َتَولَّْوريَوْسلُة

.ي(90ي:ي88)يرلصا اييي(  

ي-9 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) يَوَوَذربٍت ي ِفسُةْصبٍت َطانُة ٌْ سِفىيرلمَّ يأَسِّىيَم َّ لُة ٌُّوَبيإِفْذيَساَد يَ  َّ ْ يَوْ َدَسايأَ َورْذ ُة

ي*ي يَوَمَ ربٌة دٌة ْغَتَ كٌةيَ ا ِف ْحلِفَكيَهَذريمُة ي(42ي:ي41رآلٌةي)يصيي(رْ  ُةْضي ِف ِف  

ري3) .(يم َّ  

ي-10 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ٌَني) رلِفمِف يَوأَسَييأَْ َلمُةيرل َّ يرلضُّ ُّ ًَ سِف يأَسًِّيَم َّ لُة يَ  َّ ٌُّوَبيإِفْذيَساَد َٰ َوأَ

َعمُةْمي*ي ْثلَمُةميمَّ يَومِف َساهُةيأَْهلَلُة ٌْ يۖيَو َت نيضُة ٍّ يَ َ َمْغَسايَماي ِفلِفيمِف َ اْ َتَحْ َسايلَلُة

ٌَني يلِفْلَعا ِفدِف َٰ  َ ْ َسايَوذِف سدِف ْنيوِف .(يم ري3)ي(84ي:ي83)يرألس ٌاءيي(َ ْلَمًةيمِّ  

ي-11 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) لُةودُة يحُة ْسلُة يمِف يَتْقَمعِف ُّ ًَ َثاسِف َتَما ِفًمايمَّ َتاً ايمُّ ي ِف ٌثِف كَيأَْلَ َنيرْلَلدِف ُةيَسزَّ
َّ 

َد ي لِفَكيهُة
َٰ
ِفيۚيَذ ي َّ ْ  ِف يذِف ْميَوقُةلُةو ُةمُةْميإِفلَىَٰ هُة لُةودُة يحُة نُة يَتلٌِف مُةْميثُةمَّ ْيَمْوَنيَ  َّ ٌَ ٌَني رلَّذِف

ي ْنيَهادٍت يمِف ُةيَ َمايلَلُة
ي َّ ٌُةْضلِفكِف يۚييَوَمني َماءُة ٌَ يي ِفلِفيَمني ْمدِف ٌَ ِفي

رلزم يي( َّ

(23).  
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يرلحنِّي يول اِف يرلعذربِف : ٌايُة  

ي-1 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يي:يي  مِف

يَمايي) يَواليَسْومٌةيلَلُة َسةٌة هُةي ِف ذُة ٌُّومُةياليَتأْيُة يرْلَق ًُّ َويرْلَل ُةياليإِفلََليإِفاليهُة
َّ 

ْعلَمُةي ٌَ ي ْسَدهُةيإِفالي ِفإِفْذسِفلِف يوِف ْمَغمُة ٌَ يي يَمْنيَذريرلَّذِف يرألَْ ضِف يَوَماي ًِف َماَوريِف يرل َّ  ًِف

لِفيإِفالي ِفَمايَماَءي ْلمِف ْنيوِف يمِف ءٍت ًْ وَني ِفَم ٌُةلِفٌطُة ْميَوَمايَيْلَغمُةْميَوالي ٌمِف دِف ٌْ َنيأَ ٌْ َمايَ 

ي ًُّ َورْلَعلِف مُةَمايَوهُة هُةيلِفْغظُة ئُةودُة ٌَ يَورألَْ َضيَوالي َماَوريِف يرل َّ ٌُّلُة ْ  ِف َمي ُة َو ِف

ٌمُةي ري3)(255:ي)ي و ديرل ق دي(رْلَعظِف .(يم َّ  

ي-ي2 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

َحْيي) لََّمايَسضِف ْميَساً ري ُة مِف اتِفَسايَ ْوَفيسُةْصلٌِف ٌَ وري ِف  ٌَنيَ َغ ُة يرلَّذِف إِفنَّ

ًٌزري َيَ اَنيَوزِف
ي َّ وقُةوريرْلَعَذرَبيۗيإِفنَّ ذُة ٌَ َ َهايلِف ٌْ لُةوًدريَ  ْميحُة ْلَساهُة ميَ دَّ هُة لُةودُة حُة

ًٌماي .(56)رلس اءيي(َل ِف  

ي-3 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

ًٌدريي) ِفيَقْديَضلُّوريَضبَلاًليَ عِف ي َّ وريَونيَ  ِفٌكِف وريَوَصدُّ ٌَنيَ َغ ُة يرلَّذِف *يإِفنَّ

ًٌقاي مُةْميَط ِف ٌَ ْمدِف ٌَ ْغغِفَ يلَمُةْميَواَليلِف ٌَ ُةيلِف
ي َّ ٌَ ُةنِف وريلَْمي وريَوَظلَمُة ٌَنيَ َغ ُة يرلَّذِف *إِفنَّ  

ًٌ ري ٌَ ِف ِفي لِفَكيَولَىي َّ
َٰ
َمايأََ ًدريۚيَوَ اَنيَذ ٌَني ٌِف َمييَيالِفدِف ٌَايَحَمسَّ يَط ِف رلس اءيي(إِفالَّ

ي.ي(169ي:ي167)  

ي-4 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يي:يي  مِف  

يي) يرأْلَْ ضِف ْ َعْوَني ًِف ٌَ يَو ولَلُة َيَوَ  ُة
ٌُةَلا ِف ُةوَني َّ ٌَني يرلَّذِف َمايَحَزرءُة إِفسَّ

ي ْنييِفبَلفٍت لُةمُةميمِّ ْميَوأَْ حُة ٌمِف دِف ٌْ َميأَ ٌُةَصلَّ ُةوريأَْويتُةَقطَّ لُةوريأَْوي ٌُةَقتَّ  َ َ اًدريأَني
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يرآْليِفَ دِفي ايۖيَولَمُةْمي ًِف ٌَ ْس يرلدُّ ي ًِف لِفَكيلَمُةْمييِفْزيٌة
َٰ
يۚيَذ َنيرأْلَْ ضِف ٌُةسَغْوريمِف أَْوي

ٌمٌةي يَوظِف .(33)رلمائدديي(َوَذربٌة  

ي-5 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

يي) يَمَعلُة ْثلَلُة ٌعاًيَومِف يَحمِف يرألَْ ضِف يلَمُةْميَماي ًِف وريلَْويأَنَّ ٌَنيَ َغ ُة يرلَّذِف إِفنَّ

ـمٌةي يأَلٌِف ْسمُةْميَولَمُةْميَوَذربٌة كَيمِف اَمةِفيَمايتُةقُة ِّ ٌَ يرْلقِف ْومِف ٌَ ي ْنيَوَذربِف وري ِفلِفيمِف ْغَتدُة ٌَ ي(لِف

.(36)رلمائددي  

ي-6 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) َنيرإلِفسسِف يرْ َتْ َثْ تُةْميمِف يَقدِف ايَمْعَمَ يرْلحِفنِّ ٌَ ٌعاًي ْميَحمِف هُة ْلمُة ُة ٌَ ْوَمي ٌَ َو

يَوَ لَْغَسـايأََحلََساي َساي ِفَ ْعضٍت َسايرْ َتْمَتَميَ ْعضُة يَ  َّ َنيرإلِفسسِف ْميمِف هُة ـاؤُة ٌَ َوَقاكَيأَْولِف

ْلَييلََسا ييأَحَّ لُةي،يرلَّذِف َمـايإِفالَّيَمايَمـاَءيرللَـّ ٌَني ٌِف ْميَيالِفدِف يَمْثَور ُة ا ُة ي،يَقاكَيرلسَّ إِفنَّ

ـمٌةي ٌمٌةيَولٌِف َكيَل ِف ٌَنيَ ْعضاًي ِفَمايي(128)،يَ  َّ الِفمِف َوَ َذلِفَكيسُةَولًِّيَ ْعَضيرلظَّ

ْ  ِف ُةـوَني ٌَ ْميي(129)َ اسُةوري ْس ُة كٌةيمِف ْمي ُة ُة أْتِف ُة ٌَ يأَلَْمي يَورإلِفسسِف ايَمْعَمَ يرْلحِفنِّ ٌَ

ْميَهَذر ْومِف ُة ٌَ ْميلِفَقـاَءي وَس ُة ٌُةسذِف ُة اتِفًيَو ٌَ ْمي  ٌْ ُة وَنيَولَ قُةصُّ ْدَسايَولَـىي،يٌَ َقالُةوريَممِف

مُةْميَ اسُةوري ْميأَسَّ مِف وريَولَـىيأَسغُة ِف دُة ايَوَممِف ٌَ ْس ادُةيرلدُّ ٌَ ْتمُةمُةيرْلَل َسايَوَ  َّ أَسغُة ِف

ٌـَني يَوأَْهلُةَمايي(130)َ ا ِف ِف ْلمٍت
ْملِفَكيرْلقُةَ  ي ِفظُة ْنيَ  َُّكيمُة ٌَ ُة َذلِفَكيأَْنيلَْمي

وَني ايي(131)َ ا ِفلُـة يَومَّ َكي ِفَغا ِفكٍت لُةوريَوَمايَ  ُّ ايَومِف مَّ يمِف كٍّيَدَ َحايٌة َولِف ُة

وَني ْعَملُـة ْلَمةِفيي(132)ٌَ ويرل َّ يذُة ًُّ َكيرْلَغسِف ْ َتْيلِفْفي،يَوَ  ُّ ٌَ ْميَو ْ  ُة ٌُةْذهِف َمأْي ٌَ إِفْني

ٌـَني ي َي ِف ةِفيَقْومٍت ٌَّ ِّ 
ْنيذُة ْميمِف يَ َمـايأَسَمأَ ُة َمـاءُة ٌَ ْميَماي ْنيَ ْعدِف ُة يَمايي(133)مِف إِفنَّ

ٌـَني ْعحِفزِف يَوَمـاييأَْستُةْمي ِفمُة وَنيآليٍت .رألسعامي(134)تُةوَودُة  
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ي-7 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

ي) ُةْلقًِف ٌَني َمسُةوريۚيَ أ تُةوريرلَّذِف ْميَ َث ِّ َكيإِفلَىيرْلَمبَلئِفَ ةِفيأَسًِّيَمَع ُة ٌُةولِفًيَ  ُّ إِفْذي

ْسمُةْمي يَورْض ِف ُةوريمِف ْوَبيَ اْض ِف ُةوريَ ْوَايرأْلَْوَسااِف وريرل ُّ ٌَنيَ َغ ُة يرلَّذِف يقُةلُةوبِف  ًِف

ي كَّيَ َسانٍت ي*ي ُة ولَلُة َيَوَ  ُة
ي َّ ٌُةَماقِفاِف يۚيَوَمني ولَلُة َيَوَ  ُة

مُةْميَماقُّوري َّ لِفَكي ِفأَسَّ
َٰ
َذ

ي َقابِف يرْلعِف ٌدُة َيَمدِف
ي َّ ي*يَ إِفنَّ ا ِف ٌَنيَوَذرَبيرلسَّ يلِفْلَ ا ِف ِف وقُةوهُةيَوأَنَّ ْميَ ذُة لِف ُة

َٰ
ي(َذ

ي.(14ي:ي12ي)رألسغاكي  

يي-8 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

َي)
ي َّ نَّ َييَولََٰ ِف ٌْ َييإِفْذيَ َم ٌْ َيَقَتلَمُةْميۚيَوَمايَ َم

ي َّ نَّ ْميَولََٰ ِف َ لَْميَتْقتُةلُةوهُة

مٌةي يَولٌِف ٌمٌة َيَ مِف
ي َّ يَ بَلًءيَلَ ًسايۚيإِفنَّ ْسلُة سِفٌَنيمِف ْؤمِف يرْلمُة ًَ ْ لِف ٌُة يَولِف رألسغاكيي(َ َمىَٰ

(17).  

ي-9 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

ٌَْض ِف ُةوَنيي) ي
وريۙيرْلَمبَلئِفَ ةُة ٌَنيَ َغ ُة َتَو َّىيرلَّذِف ٌَ يإِفْذي َولَْويَتَ  َٰ

ي ٌاِف وقُةوريَوَذرَبيرْلَل ِف ْميَوذُة وَهمُةْميَوأَْدَ اَ هُة حُة .(50)رألسغاكيي(وُة  

يي-ي10 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

وَ ي) دُة يصُة ٌَْمفِف ْميَو مِف ٌْ ْميَولَ ْ  ُة ٌَسصُة ْميَو هِف ٌُةْيزِف ْميَو ٌ ُة دِف ٌْ
ُةي ِفأَ
ْ مُةمُةي َّ ٌُةَعذِّ ْمي َقاتِفلُةوهُة

سِفٌَني ْؤمِف يمُّ ُةي*يَقْومٍت
يۗيَو َّ َماءُة ٌَ يَمني ُةيَولَىَٰ

ي َّ تُةوبُة ٌَ ْميۗيَو َظيقُةلُةو ِفمِف ٌْ ْبيَ  ٌُةْذهِف َو

ٌميٌةي مٌةيَل ِف .ي(15ي:ي14)يرلتو ةيي(َولٌِف  

يي-ي11 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) يَوسِفٌـدٍت ا ٍت كُّيَح َّ وريَوَياَبي ُة ْنيي(15)َورْ َتْغَتلُة ٌُةْ َقىيمِف مُةيَو ْنيَوَ رئِفلِفيَحَمسَّ مِف
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ي ٌـدٍت يَصدِف كِّيي(16)َمـاءٍت ْني ُة يمِف أْتِفٌلِفيرْلَمْويُة ٌَ يَو لُة ٌغُة ٌُة ِف ي َ ادُة ٌَ يَوالي لُة وُة َتَح َّ ٌَ

ي ـظٌة يَ لٌِف ْنيَوَ رئِفلِفيَوَذربٌة يَومِف ٌِّيٍت َوي ِفَم يَوَمايهُة .إ  رهٌمي(17)َمَ انٍت  

يي-12 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يي:يي  مِف

يي) يرألَْصَغـادِف سِفٌَني ًِف َق َّ يمُة ْوَمئِفذٍت ٌَ ٌَني مِف ْح ِف َ َ ر ِفٌلُةمُةْميي(49)َوَتَ  يرْلمُة

ي ـا ُة وَهمُةمُةيرلسَّ حُة يَوَتْغَمىيوُة َ رنٍت ْنيَقطِف يَمايي(50)مِف كَّيَسْغسٍت ُةي ُة
َيي َّ ْحزِف ٌَ لِف

ي،يَ َ َ يْي يرْللِفَ ـابِف ٌمُة َيَ  ِف
ي َّ .إ  رهٌمي(51)إِفنَّ  

يي-13 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

اًيي) ٌّ ثِف َميحِف مُةْميَلْوكَيَحَمسَّ َ سَّ يلَسُةْلضِف ٌَنيثُةمَّ اطِف ٌَ مُةْميَورلمَّ َكيلََسْلمُةَ سَّ (ي68)َ َوَ  ِّ

اًي ٌّ تِف يوِف ْلَمنِف يَولَىيرل َّ ٌُّمُةْميأََمدُّ ٌَعةٍتيأَ كِّيمِف ْني ُة يمِف َونَّ يلََسسزِف يي(69)ثُةمَّ يلََسْلنُة ثُةمَّ

اًي ٌّ لِف ْميأَْولَىي ِفَمايصِف ٌَنيهُة ي.م ٌمي(70)أَْولَمُةي ِفالَّذِف  

يي-14 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يي:يي  مِف

ٌَني) ةٍتيَ اَسْييَظالِفَمًةيَوأَسَمأَْسايَ ْعَدَهايَقْوماًي َي ِف ٌَ ْنيَقْ  َوَ ْميَقَصْمَسايمِف

وَنيي(11) ْ  ُةضُة ٌَ ْسَماي ْميمِف وريَ أَْ َسـايإِفَذريهُة ـايأََل ُّ (12)َ لَمَّ  

وَني ْميتُةْ أَلُـة ْميلََعلَّ ُة سِف ُة لِفيَوَمَ ا ِف ْ تُةْمي ٌِف ْت ِف
ـوريإِفلَىيَمـايأُة وريَورْ حِفعُة اليَتْ  ُةضُة

ـٌَنيي(13) ايَظالِفمِف سَّ اي ُة لََسـايإِفسَّ ٌْ ايَو ٌَ ْميي(14)َقالُةوري َ َمايَزرلَْييتِفْلَكيَدْوَورهُة

ٌـَني دِف ٌدرًيَيامِف ْميَلصِف .رألس ٌاءي(15)َلتَّىيَحَعْلَساهُة  

يي-15 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ْني) يمِف ابٌة ٌَ َعْييلَمُةْميثِف وريقُةطِّ ٌَنيَ َغ ُة ْميَ الَّذِف مِف يَ  ِّ وري ًِف يرْيَتَصمُة يَيْصَمانِف َهَذرنِف

ٌـمُةي مُةيرْلَلمِف مِف و ِف ءُة ي ُة ْنيَ ْواِف يمِف ٌُةَصبُّ ي ْميي(19)َسا ٍت وسِفمِف ي ُةطُة ي ِفلِفيَماي ًِف ٌُةْصَم ُة
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ي ودُة لُـة يي(20)َورْلحُة ٌـدٍت ْنيَلدِف يمِف مُة وريي(21)َولَمُةْميَمَقامِف حُة ْي ُة ٌَ وريأَْني لََّمـايأََ ردُة  ُة

ي ٌـاِف وقُةوريَوَذرَبيرْلَل ِف َمايَوذُة وري ٌِف ٌدُة وِف
يأُة ْنيَ مٍّ ْسَمايمِف .رللجي(22)مِف  

يي-16 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) ـومِف
قُّ يَمَحَ َديرلزَّ يي(43)إِفنَّ يي(44)َطَعامُةيرألَثِفٌـمِف ْغلًِف ٌَ ي ْمكِف َ اْلمُة

ي ـونِف يرْل ُةطُة يي(45) ًِف ٌـمِف يي(46)َ َغْلًِفيرْلَلمِف وهُةيَ اْوتِفلُةوهُةيإِفلَىيَ َورءِف ذُة يُة

ي يي(47)رْلَحلِفٌـمِف ٌـمِف يرْلَلمِف ْنيَوَذربِف لِفيمِف مَّيصُة ُّوريَ ْوَايَ ْأ ِف
َكيي(48)ثُة ْايإِفسَّ ذُة

ٌـمُةي يرْلَ  ِف ٌزُة وَنيي(49)أَْسَييرْلَعزِف ستُةْمي ِفلِفيَتْمَت ُة يَهَذريَماي ُة .رلدياني(50)إِفنَّ  

يي-17 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) يأَثِفٌـمٍت اكٍت
كِّيأَ َّ كٌةيلِف ُة ٌْ ْ َتْ  ِف رًيي(7)َو يمُة ٌُةصِف ُّ ي لِفيثُةمَّ ٌْ ِفيتُةْتلَىيَولَ

ي َّ ايِف ٌَ ي  ْ َممُة ٌَ

ي ـمٍت يأَلٌِف ْ هُةي ِفَعَذربٍت ْ َمْعَمايَ َ مِّ ٌَ ئاًيي(8)َ أَْنيلَْمي ٌْ اتِفَسايَم ٌَ ْني  َوإِفَذريَولِفَميمِف

ي ٌـنٌة مِف يمُة ورًيأُةْولَـئِفَكيلَمُةْميَوَذربٌة زُة َيَذَهايهُة مُةيَواليي(9)رتَّ ْميَحَمسَّ ْنيَوَ رئِفمِف مِف

ـاَءيَولَمُةْمي ٌَ ِفيأَْولِف ي َّ ونِف ْنيدُة وريمِف َيذُة ئاًيَواليَمايرتَّ ٌْ ٌُةْغسِفًيَوْسمُةْميَمايَ َ  ُةوريَم

ٌـمٌةي يَوظِف يي(10)َوَذربٌة ْميلَمُةْميَوَذربٌة مِف يَ  ِّ ايِف ٌَ وري ِف  ٌَنيَ َغ ُة ًد يَورلَّذِف َهَذريهُة

ـمٌةي يأَلٌِف ْحزٍت ْني ِف .رلحاثٌةي(11)مِف  

يي-18 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

َماي) ٌُّ ْميأَ يلَ ُة يي(31ي)رلثَّقبلنَ َسْغ ُة ُة َ ـانِف َمايتُةَ ذِّ يَ  ِّ ُة ي الءِف ايي(32)َ  ِفأَيِّ ٌَ

ي َمَوريِف يرل َّ ْنيأَْقَطا ِف وريمِف يرْ َتَطْعتُةْميأَْنيَتسغُةذُة يإِفنِف يَورإلِفسسِف يَمْعَمَ يرْلحِفنِّ

ي ْلَطـانٍت وَنيإِفالَّي ِف ُة وريياليَتسغُةذُة يَ اسغُةذُة َمايي(33)َورألَْ ضِف يَ  ِّ ُة ي الءِف َ  ِفأَيِّ

ي َ ـانِف يي(34)تُةَ ذِّ َ رنِف يَ بليَتسَتصِف يَوسُةَلاسٌة ْنيَسا ٍت يمِف َمايمُةَورظٌة ٌْ ُة ٌُةْ َ كُةيَولَ

يي(35) َ ـانِف َمايتُةَ ذِّ يَ  ِّ ُة ي الءِف يَ َ اَسْييي(36)َ  ِفأَيِّ َمـاءُة يرل َّ َ إِفَذريرسَمقَّيِف
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ي َهـانِف يي(37)َوْ َدًديَ الدِّ َ ـانِف َمايتُةَ ذِّ يَ  ِّ ُة ي الءِف ُةيي(38)َ  ِفأَيِّ ٌُةْ أَك يالي ْوَمئِفذٍت ٌَ  َ

ي يَواليَحـانٌّ يي(39)َوْنيَذْس ِفلِفيإِفسسٌة َ ـانِف َمايتُةَ ذِّ يَ  ِّ ُة ي الءِف يي(40)َ  ِفأَيِّ ٌُةْعَ فُة

ي ًيَورألَْقَدرمِف َورصِف ي ِفالسَّ
ٌُةْؤَيذُة ْميَ  ٌَماهُة مُةوَني ِف ِف ْح ِف َمايي(41)رْلمُة يَ  ِّ ُة ي الءِف َ  ِفأَيِّ

ي َ انِف ـوَنيي(42)تُةَ ذِّ مُة ْح ِف ي ِفَمايرْلمُة بُة ٌُةَ ذِّ مُةيرلَّتِفًي هِفيَحَمسَّ و ُةوَنيي(43)َهذِف ٌَطُة

ي ي نٍت ٌمٍت َنيَلمِف ٌْ َسَمايَوَ  ٌْ يي(44)َ  َ ـانِف َمايتُةَ ذِّ يَ  ِّ ُة ي الءِف َولِفَمْنيي(45)َ  ِفأَيِّ

ي َتـانِف لِفيَحسَّ يي(46)َياَفيَمَقاَميَ  ِّ َ ـانِف َمايتُةَ ذِّ يَ  ِّ ُة ي الءِف (ي47)َ  ِفأَيِّ

.رل لمن  

ي-ي19 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

كَيَمْنيأَْلَقىَٰي ايأَنيسَّ ُةوَنيأَوَّ يَوإِفمَّ ًَ ايأَنيتُةْلقِف يإِفمَّ امُةوَ ىَٰ ٌَ َقاكَيَ كْي(ي65ي)َقالُةوري

َمايَتْ َعىَٰي ْميأَسَّ هِف ْل ِف ني ِف لِفيمِف ٌْ كُةيإِفلَ ٌَّ ٌُةَي مُةْمي ٌُّ صِف َ الُةمُةْميَووِف (66ي)أَْلقُةوۖريَ إِفَذريلِف  

وَ ىَٰي لِفييِفٌَغًةيمُّ يَسْغ ِف َكيأَسَييرأْلَْولَىَٰي(ي67)َ أَْوَحَسي ًِف يقُةْلَساياَليَتَيْفيإِفسَّ

يَ الِف ٍتۖي(ي68) دُة ٌْ وريَ  َمايَصَسعُة وۖريإِفسَّ ٌسِفَكيَتْلَقْفيَمايَصَسعُة مِف ٌَ ي يَماي ًِف َوأَْلاِف  

يأََتىَٰي ثُة ٌْ يَل الِف ُة يرل َّ ٌُةْغلِفحُة ي(ي69ي)َواَلي اي ِفَ بِّ ًدريَقالُةوري َمسَّ حَّ َلَ دُةي ُة يرل َّ ًَ ُةْلقِف َ أ

ي وَنيَومُةوَ ىَٰ . و ديطل.ي(70)َها ُة  

يي-ي20 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

ا َّايِفي رحِفَ ريِفي(1ي)َصّغًايَورلصَّ ايِفي(2ي)َزْحً ريَ الزَّ ٌَ الِف ْ ً ريَ التَّ مْييإِفنَّي(ي3ي)ذِف َم ُة يإِفلََٰ

بُّي(ي4ي)لََورلِفدٌةي َماَوريِفيي َّ ييرل َّ َسمُةَمايَوَمايَورأْلَْ ضِف ٌْ اِفييَوَ بُّييَ  ا(ي5)رْلَمَما ِف يإِفسَّ

ا سَّ ٌَّ َماءَييَز ايرل َّ ٌَ ْس ٌَسةٍتييرلدُّ بِفيي ِفزِف نيَولِفْغًظا(6ي)رْلَ َور ِف كِّييمِّ َطانٍتيي ُة ٌْ دٍتييَم ا ِف يمَّ

ونَييالَّي(ي7) عُة مَّ ٌُةْقَذ ُةونَييرأْلَْولَىَٰييرْلَمئَلِفييإِفلَىيٌَ َّ نيَو كِّييمِف وً رۖي(ي8ي)َحاسِفبٍتيي ُة لُة يدُة

بٌةييَوَذربٌةييَولَمُةمْي فَييَمنْييإِفالَّي(9ي)َورصِف َمابٌةييَ أَْتَ َعلُةييرْلَيْطَغةَييَيطِف يَثاقِفبٌةييمِف
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مْي(10) مْييَ اْ َتْغتِفمِف نْييأَميَيْلًقايأََمدُّييأَهُة ايَيلَْقَساۚييمَّ ميإِفسَّ نيَيلَْقَساهُة ٌنٍتييمِّ يطِف

بٍتي زِف ونَييَوحِفْ يَييَ كْي(ي11)الَّ ْ َي ُة ٌَ وريَوإِفَذر(ي12ي)َو ونَيياَلييذُة ِّ ُة ْذ ُة ُة يٌَ

ةًييَ أَْوريَوإِفَذر(13) ٌَ ونَيي  ْ َتْ يِف ُة َذريإِفنْييَوَقالُةور(ي14)ٌَ
ييَهَٰ ْل ٌةييإِفالَّ يمُّ ِفٌنٌةيي ِف

ْتَسايأَإِفَذر(ي15) ايمِف سَّ َظاًمايتُةَ رً ايَو ُة ايَووِف وثُةونَييأَإِفسَّ َسا(ي16ي)لََمْ عُة يأََو َ اؤُة

لُةونَي ونَييَوأَستُةمْييَسَعمْييقُةكْي(ي17ي)رأْلَوَّ َما(ي18ي)َدريِف ُة ًَييَ إِفسَّ يَورلِفَددٌةييَزْحَ دٌةييهِف

مْييَ إِفَذر ونَييهُة سظُة ُة ايَوَقالُةور(ي19ي)ٌَ لََسايٌَ ٌْ َذريَو ْومُةييَهَٰ ٌنِفييٌَ َذر(ي20)رلدِّ ْومُةييَهَٰ يٌَ

ييرْلَغْصكِفي ستُةميرلَّذِف ور(ي21)تُةَ ذِّ ُةونَيي ِفلِفيي ُة ٌنَييرْلمُة ُة وريرلَّذِف يَوأَْزَورَحمُةمْييَظلَمُة

ونَييَ اسُةوريَوَما ْع ُةدُة ن(ي22ي)ٌَ ونِفييمِف ِفييدُة
مْيي َّ وهُة َ رطِفييإِفلَىَٰييَ اْهدُة يرْلَحلِفٌمِفييصِف

مْي(ي23) مُةميَوقِفغُةوهُة ْ ئُةولُةونَييإِفسَّ مْييَما(ي24ي)مَّ ونَيياَلييلَ ُة (25ي)َتَساَص ُة  

مُةييَ كْي ْومَييهُة ٌَ ْ َتْ لِفمُةونَييرْل مُةمْييَوأَْقَ كَي(ي26ي)مُة ييَولَىَٰييَ ْعضُة َتَ اَءلُةونَييَ ْعضٍت يٌَ

مْييَقالُةور(ي27) ستُةمْييإِفسَّ ُة ٌنِفييَونِفييَتأْتُةوَسَساي ُة مِف ٌَ وسُةوريلَّمْييَ كييقالُةور(28ي)رْل يَت ُة

سِفٌنَي ْؤمِف ميلََسايَ انَييَوَما(29)مُة ٌْ ُة نيَولَ ْلَطانٍتۖييمِّ ستُةمْييَ كْيي ُة ٌنَييَقْوًماي ُة يَطا ِف

َسايَ َلاَّي(ي30) ٌْ َساۖييَقْوكُةييَولَ ايَ  ِّ مْي(ي31)لََذرئِفقُةونَييإِفسَّ َسا ُة ٌْ ايَ أَْ َو ايإِفسَّ سَّ ٌنَيي ُة يَ اوِف

مُةمْي(ي32) ْوَمئِفذٍتييَ إِفسَّ ْمَت ِف ُةونَييرْلَعَذربِفيي ًِفيٌَ ا(ي33)مُة لِفكَييإِفسَّ
َٰ
يَسْغَعكُةييَ َذ

ٌنَي مِف ْح ِف مُةمْي(ي34ي) ِفاْلمُة كَييإِفَذريَ اسُةوريإِفسَّ لَيياَلييلَمُةمْييقٌِف
ييإِفلََٰ ُةييإِفالَّ

ونَيي َّ ْ َتْ  ِف ُة يٌَ

قُةولُةونَي(35) ٌَ ايَو ويأَئِفسَّ ْحسُةونٍتييلِفَماوِف ٍتيي لِفَمتِفَسايلََتا ِف ُة يَحاءَييَ كْي(ي36ي)مَّ

اَيي ِفاْلَلاِّي نَييَوَصدَّ ْ َ لٌِف مْي(ي37ي)رْلمُة مِفييرْلَعَذربِفييلََذرئِفقُةويإِفسَّ ُة يَوَما(ي38)رأْلَلٌِف

ييتُةْحَزْونَي ستُةمْييَمايإِفالَّ ا اي.ي(39)يَتْعَملُةونَيي ُة .رلصَّ  
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يي-ي21 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

ييَتَ اَ كَي هِفييرلَّذِف دِف ٌَ ْلكُةيي ِف وَييرْلمُة كِّييَولَىَٰييَوهُة ءٍتيي ُة ًْ ٌ ٌةييَم ي(ي1ي)َقدِف يَيلَاَييرلَّذِف

ادَييرْلَمْويَي ٌَ مْييَورْلَل ْ لُةَو ُة ٌَ مْييلِف ٌُّ ُة وَييَوَمبًلۚييأَْلَ نُةييأَ ٌزُةييَوهُة (ي2ي)رْلَغغُةو ُةييرْلَعزِف

ي َ اًقاۖييَ َماَوريٍتييَ ْ مَييَيلَاَييرلَّذِف ايطِف نِفييَيْلاِفيي ًِفيَتَ  َٰييمَّ ْلَمَٰ نيرل َّ يٍتۖييمِف يَتَغاوُة

نيَتَ  َٰييَهكْييرْلَ َص َييَ اْ حِفمِفي و ٍتييمِف نِفييرْلَ َص َييرْ حِفمِفييثُةمَّي(ي3ي) ُةطُة ٌْ َت سَقلِفبْييَ  َّ يٌَ

كَي ٌْ ًئايرْلَ َص ُةييإِفلَ وَييَيا ِف ٌ ٌةييَوهُة ايَولََقدْي(4ي)َل ِف سَّ ٌَّ َماءَييَز ايرل َّ ٌَ ْس ي ِفَمَصا ِفٌحَييرلدُّ

وًمايَوَحَعْلَساَها حُة ٌنِفۖيي ُة اطِف ٌَ ٌ ِفييَوَذربَييلَمُةمْييَوأَْوَتْدَسايلِّلمَّ عِف ٌنَي(ي5ي)رل َّ يَولِفلَّذِف

ور مْييَ َغ ُة مِف مَۖييَوَذربُةيي ِفَ  ِّ ٌ ُةييَو ِفْئسَييَحَمسَّ َمايأُةْلقُةوريإِفَذر(ي6)رْلَمصِف وري ٌِف عُة يَ مِف

ًٌقايلََما ًَييَممِف زُةييَتَ ادُةي(7ي)َتغُةو ُةييَوهِف ٌَّ نَييَتَم ظِفۖييمِف ٌْ لََّمايرْلَغ ًَيي ُة َمايأُةْلقِف يَ ْوالٌةيي ٌِف

مْييأَلَمْييَيَزَستُةَمايَ أَلَمُةمْي أْتِف ُة ٌ ٌةييٌَ ٌ ٌةييَحاَءَسايَقدْييَ لَىَٰيييَقالُةور(8ي)َسذِف ْ َسايَسذِف يَ َ ذَّ

كَييَمايَوقُةْلَسا ُةييَسزَّ
ني َّ ءٍتييمِف ًْ ييأَستُةمْييإِفنْييَم يلَوْييَوَقالُةور(ي9ي)َ  ِفٌ ٍتييَضبَلكٍتيي ًِفيإِفالَّ

ا سَّ ايَمايَسْعقِفكُةييأَوْييَسْ َممُةيي ُة سَّ ٌ ِفييأَْصَلابِفيي ًِفي ُة عِف مْييَ اْوَتَ  ُةور(10ي)رل َّ ي ِفَذس ِفمِف

ْلًقا َْصَلابِفييَ  ُة ٌ ِفييألِّ عِف .رلملك.ي(11ي)رل َّ  

يي-ي22 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

َماءِفي والِفييَذريِفييَورل َّ ْومِفي(1ي)رْل ُة ُة ٌَ ودِفييَورْل دٍتي(2ي)رْلَمْووُة (ي3ي)َوَمْممُةودٍتييَوَماهِف

ودِفييأَْصَلابُةييقُةتِفكَي ا ِفي(4ي)رأْلُةْيدُة مْييإِفذْي(ي5ي)رْلَوقُةودِفييَذريِفييرلسَّ َمايهُة ٌْ ودٌةييَولَ يقُةعُة

مْي(ي6) ْغَعلُةونَييَمايَولَىَٰييَوهُة سِفٌنَييٌَ ْؤمِف وريَوَما(ي7ي)مُةمُةودٌةيي ِفاْلمُة ْسمُةمْييَسَقمُة يإِفالَّييمِف

سُةوريأَن ِفييٌُةْؤمِف ٌزِفيي ِفاهللَّ ٌدِفييرْلَعزِف ي(ي8ي)رْلَلمِف ْلكُةييلَلُةييرلَّذِف َماَوريِفييمُة ۚييرل َّ يَورأْلَْ ضِف

ُةي
كِّييَولَىَٰييَو َّ ءٍتيي ُة ًْ ٌدٌةييَم ٌنَييإِفنَّي(ي9ي)َممِف سِفٌنَييَ َتسُةوريرلَّذِف ْؤمِف َسايِفييرْلمُة ْؤمِف يَورْلمُة

تُةو ُةوريلَمْييثُةمَّي مَييَوَذربُةييَ لَمُةمْييٌَ ٌاِفييَوَذربُةييَولَمُةمْييَحَمسَّ ٌنَييإِفنَّي(ي10ي)رْلَل ِف يرلَّذِف
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لُةوري َمسُةور الِفَلايِفييَوَومِف ايٌةييلَمُةمْييرلصَّ ييَحسَّ نيَتْح ِف لِفكَييرأْلَْسَما ُةۚييَتْلتِفَمايمِف
َٰ
يَذ

ٌدٌةييَ  ِّكَييَ ْطشَييإِفنَّي(11ي)رْلَ  ِفٌ ُةييرْلَغْوزُةي لُةي(ي12)لََمدِف وَييإِفسَّ يٌُةْ دِف ُةييهُة

ٌدُةي ٌُةعِف وَي(ي13)َو ودُةييرْلَغغُةو ُةييَوهُة و(ي14)رْلَودُة اكٌةي(ي15)رْلَمحِفٌدُةييرْلَعْ شِفييذُة يَ عَّ

ٌدُةييلَِّما ٌثُةييأََتاكَييَهكْي(16ي)ٌُة ِف سُةودِفييَلدِف يَ كِفي(18ي)َوَثمُةودَيي ِفْ َوْونَي(ي17)رْلحُة

ٌنَي وريرلَّذِف ٌبٍتيي ًِفيَ َغ ُة ُةي(ي19ي)َتْ ذِف
نيَو َّ ميمِف لِفٌطٌةييَوَ رئِفمِف وَييَ كْي(ي20ي)مُّ يهُة

حِفٌدٌةييقُةْ  نٌةي ييلَْوحٍتيي ًِف(ي21ي)مَّ ْلغُةوظٍت (.رل  وال.ي)(22)مَّ  

يي-ي23 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

َماءِفي اِفييَورل َّ ا ِف اُةييَمايأَْدَ ركَييَوَما(ي1ي)َورلطَّ ا ِف ْحمُةي(2ي)رلطَّ اقِفبُةييرلسَّ (ي3ي)رلثَّ

كُّييإِفن ايَسْغسٍتيي ُة َمايلَّمَّ ٌْ سظُة ِفي(ي4)َلا ِفظٌةييَولَ ٌَ مَّييرإْلِفسَ انُةييَ ْل لِفاَييمِف لِفاَي(ي5ي)يُة ييُة

ن اءٍتييمِف الُةي(ي6ي)َدر ِفاٍتييمَّ ْي ُة نيٌَ نِفييمِف ٌْ ْلبِفييَ  َ رئِفبِفييرلصُّ لُةي(ي7ي)َورلتَّ يَولَىَٰييإِفسَّ

لِفي ْومَي(ي8ي)لََقادِف ٌةييَ ْحعِف َ رئِف ُةييتُةْ لَىيٌَ نيلَلُةييَ َما(ي9ي)رل َّ دٍتييمِف يَساصِف ٍتييَواَلييقُةوَّ

َماءِفي(10) ْحمِفييَذريِفييَورل َّ ي(11ي)رل َّ ْدرِفييَذريِفييَورأْلَْ ضِف لُةي(ي12)رلصَّ يلََقْوكٌةييإِفسَّ

وَييَوَما(ي13)َ ْصكٌةي مُةمْي(14ي) ِفاْلَمْزكِفييهُة ونَييإِفسَّ ٌدُة ًدريٌَ ِف ٌْ ٌدُةي(ي15)َ  ًدريَوأَ ِف ٌْ يَ 

كِفي(16) ٌنَييَ َممِّ ْلمُةمْييرْلَ ا ِف ِف ًدرييأَْممِف ٌْ َو ا ا.ي)(17) ُة ي(.رلطَّ  

يي-ي24 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

ي َوةُة يي(1)رلَقا ِف َوةُة يي(2)َمايرلَقا ِف َوةُة ييي(3)َوم يأَْدَ رَكيَمايرلَقا ِف ٌَ ُةونُة ْوَمي ٌَ

ي يرلَمْ ثُةوثِف يَ الَغَ رشِف يي(4)رلسَّاسُة يرلَمْسغُةوشِف ْمنِف يرلحِفَ اكُةيَ العِف (ي5)َوَت ُةونُة

ي ٌسُةلُة ايَمْنيَثقُةلَْييَمَورزِف ٌةٍتيي(6)َ أَمَّ رضِف ٌَمةٍتي َّ يوِف ايَمْنييي(7)َ ْمَوي ًِف َوأَمَّ
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ي ٌسُةلُة يي(8)َيغَّْييَمَورزِف ةٌة ٌَ يَهاوِف لُة ُةمُّ ْليي(9)َ أ ٌَ يي(10)َوَم يأَْدَ رَكيَماهِف َسا ٌة

ي ةٌة ٌَ (.رلقا وة.ي)(11)َلامِف  

ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

يي-ي25 كِف يرلغٌِف َكي ِفأَْصَلابِف َفيَ َعكَيَ  ُّ ٌْ ي*يأَلَْميَتَ  يَ  ْمي ًِف َدهُة ٌْ ْحَعكْيَ  ٌَ أَلَْمي

ي كٍت ً ريأََ ا ِفٌكَي*يَتْضلٌِف ٌْ ْميَط مِف ٌْ ي*يَوأَْ َ كَيَولَ ٌكٍت حِّ ْني ِف ْمي ِفلِفَحاَ دٍتيمِّ ٌمِف *يَتْ مِف

أْ ُةوكٍتي يمَّ د21) و ديرلغٌكي.يَ َحَعلَمُةْميَ َعْصفٍت .(م َّ  

يي-ي26 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

وَني َمايرلَ ا ِف ُة ٌُّ ٌَ يأَ وَني1قكْي يَمايَتْع ُةدُة وَني2يآَليأَْو ُةدُة يَوآَليأَْستُةْميَوا ِفدُة  

ي ايَوَ ْدتُةْمي3َم يأَْو ُةدُة يمَّ ي4يَوآَليأََسايَوا ِفدٌة وَنيَم يأَْو ُةدُة ْمي5يَوآَليأَْستُةْميَوا ِفدُة يلَ ُة

ي ٌنِف يدِف ًَ ْميَولِف ٌسُة ُة ريٍتي3)رل ا  ون.ي6دِف ي.(يم َّ

يي-ي27 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ي َوي ُةيأََلدٌة ي1قُةكْيهُة َمدُة لِفْدي2ي ُةيرلصَّ ٌَ ٌُةولَْدي3يلَْمي غُةًؤري4يَولَْمي ي ُة ْنيلَلُة ٌَ ُة يَولَْمي

ي ريٍتي3) و ديرإليبلص.ي5أََلدٌة .(يم َّ  

يي-ي28 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييي:ي  مِف

يي)يي يرْلَغلَاِف ي ِفَ بِّ وذُة يَمايَيلََايي(1)قُةكْيأَوُة ْنيَم ِّ يي(2)مِف اٍت يَ ا ِف ْنيَم ِّ َومِف

يي(3)إِفَذريَوَقَبي َقدِف يرْلعُة ي ًِف غَّاَثايِف يرلسَّ ْنيَم ِّ يي(4)َومِف دٍت يَلا ِف ْنيَم ِّ َومِف

ريٍتي3) و ديرلغلاي(ي5)إِفَذريَلَ َدي .(يم َّ  
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يي-ي29 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ي يرلسَّاسِف ي ِفَ بِّ وذُة ي1قُةكْيأَوُة يرلسَّاسِف ي2يَملِفكِف ي3يإِفلَلِفيرلسَّاسِف ْنيَم ِّ يمِف

ي يرلَيسَّاسِف ي4رلَوْ َورسِف يرلسَّاسِف و ِف دُة يصُة ي ًِف سُة ٌُةَوْ وِف يي ةِفي5يرلذِف َنيرلحِفسَّ يمِف

ريٍتي3) و ديرلسَّاس.ي6َورلسَّاسِفي .(يم َّ  

 

ةِفيورلودِّي يورلمل َّ يرلحممِف : ٌايُة  

حٌمي*. لٌم*يأووذي اهلليمنيرلمٌَّطانيرل َّ لمنيرل َّ *  مي يرل َّ  

نَي ٌْ وسُةوريَمايأَ أْيِفييَت ُة مُةييٌَ ُةيي ِف ُة
ًٌعاي َّ َييإِفنَّييَحمِف

ءٍتييَولَىَٰيي َّ ًْ لَِّم ٌ ٌةيي ُة ي٨ٗٔي﴿َقدِف

.﴾رل ق د  

حٌمي*. لٌم*يأووذي اهلليمنيرلمٌَّطانيرل َّ لمنيرل َّ *  مي يرل َّ  

َسا مُةييإِفسَّكَييَ  َّ ْومٍتييرلسَّاسِفييَحامِف ٌَ بَيياَلييلِف ٌْ لِفييَ  َييإِفنَّيي ٌِف
ٌُةْيلِففُةيي َّ ٌَعادَيياَل ي كي٩ي﴿رْلمِف

.﴾وم رن  

حٌمي*. لٌم*يأووذي اهلليمنيرلمٌَّطانيرل َّ لمنيرل َّ *  مي يرل َّ  

فَي ٌْ مْييإِفَذريَ َ  ْومٍتييَحَمْعَساهُة ٌَ بَيياَلييلِف ٌْ لِفييَ  .﴾وم رني كيٕ٘﴿ ٌِف  

حٌمي*. لٌم*يأووذي اهلليمنيرلمٌَّطانيرل َّ لمنيرل َّ *  مي يرل َّ  

ور مُة ِفيي ِفَلْ كِفييَورْوَتصِف ًٌعاي َّ قُةوريَواَلييَحمِف .﴾وم رني كيٖٓٔ﴿َتَغ َّ  
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حٌمي*. لٌم*يأووذي اهلليمنيرلمٌَّطانيرل َّ لمنيرل َّ *  مي يرل َّ  

ٌنَييإِفنَّي مْييَتَولَّْوريرلَّذِف ْس ُة ْومَييمِف َمايرْلَحْمَعانِفييرْلَتَقىيٌَ َطانُةييرْ َتَزلَّمُةمُةييإِفسَّ ٌْ يرلمَّ

ي .﴾وم رني كي٘٘ٔي﴿َ َ  ُةوريَماي ِفَ ْعضِف  

حٌمي*. لٌم*يأووذي اهلليمنيرلمٌَّطانيرل َّ لمنيرل َّ *  مي يرل َّ  

وريَوأَنْي نَييَتْحَمعُة ٌْ نِفييَ  ٌْ ييرأْلُةْيَت .﴾رلس اءيٖٕ﴿َ لَفَييَقدْييَمايإِفالَّ  

حٌمي*. لٌم*يأووذي اهلليمنيرلمٌَّطانيرل َّ لمنيرل َّ *  مي يرل َّ  

ا َمايٌَ ٌُّ ٌنَييأَ وري َمسُةوريرلَّذِف ذُة مْيييُة وريلِفْذَ  ُة وريثُةَ ايٍتييَ اْسغِف ُة يرْسغِف ُة ًٌعايأَوِف ي٧ٔي﴿َحمِف

.﴾رلس اء  

حٌمي*. لٌم*يأووذي اهلليمنيرلمٌَّطانيرل َّ لمنيرل َّ *  مي يرل َّ  

ُةي
لَيياَليي َّ ييإِفلََٰ وَييإِفالَّ مْييهُة ْحَمَعسَّ ُة ٌَ ْومِفييإِفلَىَٰييلَ اَمةِفييٌَ ٌَ .﴾رلس اءي٨٧﴿رْلقِف  

حٌمي*. لٌم*يأووذي اهلليمنيرلمٌَّطانيرل َّ لمنيرل َّ *  مي يرل َّ  

مْي هُة ْلمُة ُة ٌَ لِفييَ َ  ٌْ ًٌعايإِفلَ .﴾رلس اءي٧ٕٔي﴿َحمِف  

حٌمي*. لٌم*يأووذي اهلليمنيرلمٌَّطانيرل َّ لمنيرل َّ *  مي يرل َّ  

اَهايَوَمنْي ٌَ َمايأَْل ايَ َ أَسَّ ٌَ ًٌعايرلسَّاسَييأَْل .﴾رلمائدديٕٖ﴿َحمِف  

حٌمي*. لٌم*يأووذي اهلليمنيرلمٌَّطانيرل َّ لمنيرل َّ *  مي يرل َّ  

بِّييٌُةلِف ُّوَسمُةمْي ِفييَ لُة ٌنَيي َّ ايأََمدُّيي َمسُةوريَورلَّذِف ً ّ ِفييلُة َّ .﴾رل ق دي٘ٙٔ﴿هللِف  
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حٌمي*. لٌم*يأووذي اهلليمنيرلمٌَّطانيرل َّ لمنيرل َّ *  مي يرل َّ  

لِفييَولَىَٰييرْلَماكَييَو َتى ييلُة ِّ َتاَمىَٰييرْلقُةْ َ ىَٰييَذوِف ٌَ ٌنَييَورْل ي٧٧ٔي﴿َورْلَمَ ا ِف

.﴾رل ق د  

حٌمي*. لٌم*يأووذي اهلليمنيرلمٌَّطانيرل َّ لمنيرل َّ *  مي يرل َّ  

وريَواَلي َييإِفنَّييَتْعَتدُة
ٌنَييٌُةلِفبُّيياَليي َّ ْعَتدِف .﴾رل ق دي٩ٓٔ﴿رْلمُة  

حٌمي*. لٌم*يأووذي اهلليمنيرلمٌَّطانيرل َّ لمنيرل َّ *  مي يرل َّ  

سُةور َييإِفنَّييَوأَْل ِف
سِفٌنَييٌُةلِفبُّيي َّ ْل ِف .﴾رل ق دي٩٘ٔي﴿رْلمُة  

حٌمي*. لٌم*يأووذي اهلليمنيرلمٌَّطانيرل َّ لمنيرل َّ *  مي يرل َّ  

ًئايتُةلِف ُّوريأَنْييَوَوَ ىَٰي ٌْ وَييَم مْييَم ٌّييَوهُة ُةييلَ ُة
ْعلَمُةييَو َّ يَتْعلَمُةونَيياَلييَوأَْستُةمْييٌَ

.﴾رل ق ديٕٙٔ﴿  

حٌمي*. لٌم*يأووذي اهلليمنيرلمٌَّطانيرل َّ لمنيرل َّ *  مي يرل َّ  

نَّييَتَطمَّْ نَييَ إِفَذر نْييَ أْتُةوهُة ثُةييمِف ٌْ مُةييَل ُةييأََمَ  ُة
َييإِفنَّيي َّ

ر ِفٌنَييٌُةلِفبُّيي َّ وَّ يٕٕٕي﴿رلتَّ

.﴾رل ق د  

حٌمي*.ي لٌم*يأووذي اهلليمنيرلمٌَّطانيرل َّ لمنيرل َّ *  مي يرل َّ  

ْستُةمْييإِفنْييقُةكْي َييتُةلِف ُّونَيي ُة
وسِفًي َّ مُةييَ اتَّ ِفعُة ُةييٌُةْل ِفْ  ُة

مْيي َّ ْغغِفْ لَ ُة ٌَ مْييَو سُةوَ  ُة ي كئٖي﴿ذُة

.﴾وم رن  

حٌمي*. لٌم*يأووذي اهلليمنيرلمٌَّطانيرل َّ لمنيرل َّ *  مي يرل َّ  

ٌنَي مِف ظَييَورْلَ اظِف ٌْ نَييرْلَغ ُةييرلسَّاسِفييَونِفييَورْلَعا ٌِف
سِفٌنَييٌُةلِفبُّييَو َّ ْل ِف ي كيٖٗٔي﴿رْلمُة

.﴾وم رن  
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حٌمي*. لٌم*يأووذي اهلليمنيرلمٌَّطانيرل َّ لمنيرل َّ *  مي يرل َّ  

سِفًي ٌْ ًةيمسًِّيولِفتُةصَسَميولىيَو َكيمل َّ ٌْ يَولَ يُة ٌْ د21(ي)39طليي)وأَْلَق .(يم َّ  

حٌمي*. لٌم*يأووذي اهلليمنيرلمٌَّطانيرل َّ لمنيرل َّ *  مي يرل َّ   

وَي ودُةييرْلَغغُةو ُةييهُة .﴾رل  واليٗٔي﴿رْلَودُة  

حٌمي*. لٌم*يأووذي اهلليمنيرلمٌَّطانيرل َّ لمنيرل َّ *  مي يرل َّ  

دًييأَْقَ َ مُةمْييَولََتحِفَدنَّي ٌنَييَمَودَّ ٌنَيي َمسُةوريلِفلَّذِف ايَسَصاَ  َٰييَقالُةوريرلَّذِف ي٨ٕي﴿إِفسَّ

.﴾رلمائدد  

حٌمي*. لٌم*يأووذي اهلليمنيرلمٌَّطانيرل َّ لمنيرل َّ *  مي يرل َّ  

ور مْييَورْ َتْغغِف ُة لِفييتُةو ُةوريثُةمَّييَ  َّ ُة ٌْ ودٌةييَ لِفٌمٌةييَ  ًِّيإِفنَّييإِفلَ .﴾هودي٩ٓ﴿َودُة  

حٌمي*. لٌم*يأووذي اهلليمنيرلمٌَّطانيرل َّ لمنيرل َّ *  مي يرل َّ  

ٌنَييإِفنَّي لُةوري َمسُةوريرلَّذِف الِفَلايِفييَوَومِف ْحَعكُةييرلصَّ ٌَ نُةييلَمُةمُةييَ  ْلَمَٰ ريرل َّ ّدً ي٩ٙي﴿وُة

.﴾م ٌم  

حٌمي*. لٌم*يأووذي اهلليمنيرلمٌَّطانيرل َّ لمنيرل َّ *  مي يرل َّ  

مْييَوَحَعكَي َس ُة ٌْ دًييَ  .﴾رل ومئٕي﴿َوَ ْلَمةًييَمَودَّ  

حٌمي*. لٌم*يأووذي اهلليمنيرلمٌَّطانيرل َّ لمنيرل َّ *  مي يرل َّ  

مْيياَلي لِفييأَْ أَلُة ُة ٌْ دَييإِفالَّييأَْحً ريَولَ .﴾رلمو  يٖٕ﴿رْلقُةْ َ ىَٰيي ًِفيرْلَمَودَّ  

حٌمي*. لٌم*يأووذي اهلليمنيرلمٌَّطانيرل َّ لمنيرل َّ *  مي يرل َّ  

ونَي مْييتُة ِف ُّ مِف ٌْ دِفييإِفلَ تُةمْيي ِفَمايأَْولَمُةييَوأََساي ِفاْلَمَودَّ ٌْ .﴾رلممتلسةئ﴿أَْولَْستُةمْييَوَمايأَْيَغ  
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حٌمي*. لٌم*يأووذي اهلليمنيرلمٌَّطانيرل َّ لمنيرل َّ *  مي يرل َّ  

ُةييَوَ ى
ْحَعكَييأَنْيي َّ مْييٌَ َس ُة ٌْ نَييَ  ٌْ ٌنَييَوَ  تُةمْييرلَّذِف ٌْ ْسمُةمْييَواَد دًييمِف يَمَودَّ  

.﴾رلممتلسةي7﴿  

 َِ ل ِّٔ َِّ٘ش ُليِّ حُ ُّٔ َٖ حُ :ىػخٌء ٓ  

يَماييلاَي•ي يمْنيم ِّ امايِف ي ِفيرلتَّ ي  لمايِف ريٍتي3)ي.أووذُة (يم َّ  

ا•ي ي ِفيرلتَّ ي  لمايِف ةٍتيمأووذُة يالمَّ ةٍتيومْني كِّيوٌنٍت يوهامَّ .دِفيمْني كِّيمٌطانٍت  

ريٍتي3) (يم َّ  

ي اهللِفي•ي ًُّيأووذُة يرلعل يو ادهِفيومْنيم ِّ يمَني ض لِفيووقا لِفيوم ِّ يرلعظٌمِف
ي كِّيمعلْنيوحسودهِفيإ لٌَسي يومْنيم ِّ يورلحنِّ يرإلسسِف يمٌاطٌنِف يومْنيم ِّ

ي يَمايٌظم ُة يومْنيم ِّ ي السَّما ِف يوٌ منُة ي اللٌَّكِف يَمايٌظم ُة وم ْ يومْنيم ِّ
يَماي يومْنيم ِّ ماءِف يَمايٌسزكُةيمَنيرل َّ يومْنيم ِّ ي اللٌَّكِف يوٌ منُة  السَّما ِف

ي ٌَما .ٌع الُة  
ي اهللِفي•ي ًِّيأووذُة يَمايرلعل يومْنيم ِّ يرأل ضِف يماذ أَي ًِف يمَنيم ِّ يرلعظٌمِف

ياَليأطٌاُةي ييم ِّ ي كِّيذِف يمسَمايومْنيم ِّ ،يي-يٌطٌاُةيي–يٌي الُة هُةيتطٌاُة م َّ
ي كِّيد  ةٍتي ييومْنيم ِّ يرأليطا ِف يوم ِّ يرألم ر ِف ي ساصٌتَما،يومْنيم ِّ  ُةي يذٌة
ي يرألم رضِف .وم ِّ  

ي اهللِفي•ي ًِّيأووذُة ايرلعل يممَّ يريرلعظٌمِف َساي تعاَذيمسلُة ٌُّ يووٌَ ىيس  دٌة ملمَّ
ييو َّىيإوموَ ىيو .ولٌمْميصبلدُةي ِفيتعالَىيو بلملُةي  رهٌَميرلذِف  

ي اهللِفي•ي ًِّيأووذُة ي كِّيرلعل يومْني طشِف يم ٌدٍت ي كِّيمٌطانٍت يمْنيم ِّ يرلعظٌمِف
يوسٌدٍتي ا ٍت .ح َّ  

ي اهللِفي•ي ًِّيأووذُة يرلعل ييادمِف يومْنيم ِّ يوالمسٍت ي كِّيال سٍت يمْنيم ِّ يرلعظٌمِف
يورللا سِفي ل ِف .رل ِّ  

ي اهللِفي•ي ًِّيأووذُة يوحسودهْميوأوورسممْيرلعل ٌاطٌنِف يرلمَّ يمْنيسز ايِف .يرلعظٌمِف  
ي اهللِفي•ي ًِّيأووذُة يرللا دٌَنيومْنيرلعل يرللاقدٌَنيومْنيم ِّ يمْنيم ِّ يرلعظٌمِف
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يرلسَّاظ ٌَنيومنْي يرلعائسٌَنيومْنيم ِّ ييم ِّيم ِّ يرلعامقٌَنيومنيْم ِّ
ٌاطٌنَي ال ٌَنيورلمَّ .رل َّ  

 . ِٕ ٤َّ٘طخ َٖ حُ ٓ ِْ ِٚ حُوي٣ ِْ ِٝٓطخٗ ِٚ ح٣ٌَُ ِْ ٝرٞؿٜ ًُ رخهللِ حُؼظ٤ أػٞ

 ِْ ؿ٤ ََّ .حُ  

 . ِٚ ِٙ ٝٗلو ِٔٛ ْٖ ٓ ِْ ؿ٤ ََّ ِٕ حُ ٤َّ٘طخ َٖ حُ ٓ ِْ ٤َِّٔٔغ حُؼ٤ِ ًُ رخهللِ حُ أػٞ

 ِٚ حصٍ 3).ٝٗلؼ ََّ ٓ ).  

ًَ رَي ُٓ٘ٚ ػزيَى ٝٗز٤َي . خ حٓظؼخ َٓ  َِّ ٗ ْٖ ًَ رَي ٓ َْ ا٢ِّٗ أػٞ حَُِّٜ

خ ٓؤَُي ُٓ٘ٚ ػزيَى  َٓ  َِ ْٖ ه٤ َْ ٝأٓؤَُي ٓ َِّٓٝ ِٚ ٍي ٠َِّٛ هللاُ ػ٤ِ َّٔ ٓل

ُٕ ٝػ٤َِي حُزَلُؽ  َْ ٝأَٗض حُٔٔظؼخ َِّٓٝ ِٚ ٍي ٠َِّٛ هللاُ ػ٤ِ َّٔ ٝٗز٤ُّي ٓل

 ِْ سَ اَلَّ رخهللِ حُؼ٢ِِّ حُؼظ٤ َّٞ ٍَ ََٝل ه .ََٝل كٞ  

. َِ ٍِ ١ٝٞحٍِم ح٤َُِّ خ َـّ ٍِ ٤ًِٝي حُل َِّ حألَٗح ٗ ْٖ ًَ رَي ٓ َْ ا٢ِّٗ أػٞ حَُِّٜ

 ُٖ ٍَ ٣َخ ٍكٔ ٍِ اَلَّ ١خٍهًخ ٣طَُم رو٤ خ .ٝحَُّٜ٘  

ياَلي. ا ًِف يأسَييرلمَّ يرل أَسيوأمفِف يرلسَّاسيأذهبِف ي ِفيرللَّمَمي بَّ مغ َءيي  مِف

ي قًما يمغائَكيمغاًءياَليٌغاد ُة .إالَّ  

ي ِفي•ي ريٍتي3)  مِف يوألاذ ُةيي(م َّ يَمايأحدُة دِفي ِفيوقد تلِفيمْنيم ِّ ي عزَّ يأووذُة

ريٍتي7) .(م َّ  

ي•ي يلا دٍت يأْويوٌنِف ي كِّيسغسٍت يٌؤذٌَكيمْنيم ِّ ي ِفيأ قٌَكيمْني كِّيمًءٍت   مِف

ي ي ال ٍت يأْوي ل ِف يواماٍت . ُةيٌمغٌكَيأْويمسِّ  

يٌؤذٌَكي•ي ي ِفيأ قٌَكيمْني كِّيدرءٍت يٌؤذٌكَيو  مِف ييومْني كِّي بلءٍت مْني كِّيم ِّ

يٌمقٌَكي يأوْيوومقاءٍت يلاقدٍت يأووٌنِف يلا دٍتييمْني كِّيسغسٍت مْني كِّييووٌنِف

ي ائدٍتي يأْوي ٌدِف ي ال ٍت يأْوي ل ِف .ي ُةيٌمغٌكَيسغسٍت  

ي•ي يرلعقدِف ي ًِف غَّاثايِف يرلسَّ يإَذريلقَديو  مُةي ِفيأ قٌَكيمْنيم ِّ يلاقدٍت مْنيم ِّ

يإَذريل دَيو يلا دٍت يإَذري ل َييومْنيم ِّ ي ال ٍت يإَذرييومْنيم ِّ يساظ ٍت مْنيم ِّ

يإَذريم  َييوسظ َي يما  ٍت يإَذرير تق َّيمْنيم ِّ يمسٍّ .يومْنيم ِّ  

يٌمغٌَكيو ُةيٌمغٌَكي•ي
ي ِفيأ قٌَكيو ُةيٌ واَكيو ُة و ُةيٌمغٌَكي  مِف
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يو ُةيٌحٌ َكيو ُةيٌح  َكيو ُةيٌعٌذَكيو ُةيٌعصمَكيو ُةيٌ  ٌكَيو ُةي

يومْنيٌلغظكَي يورلسَّما ِف يرللٌَّكِف يومْنيطور اِف ا ِف يرلغحَّ يو ٌدِف يرألم ر ِف يمْنيم ِّ

يورلحانِفي يمْنيرإلسسِف ا ِف يومْنيرلغحَّ يرأل لا ِف .م ِّ  

يرألم ِفي•ي يومتايِف د ِف يرلصَّ ي ِفيأ قٌَكيمْنيو اوسِف ييو  مِف مْنيرألم رضِف

ي يوورألوهامِف يومْنيرأل قامِف ٌطانِف يرلمَّ يومْنيومْنيسز ايِف مْنيرل ور ٌسِف

يرأللبلمِفي .مزوحايِف  

َّٔٔخِء .  ِٝ ََٝل ك٢ِ حُ ِٚ ٢ٌٗء ك٢ِ حألٍ َُّ َٓغ حٓٔ ١ٌِ ََل ٠٣ ِْ هللاِ حُ رٔ

 ُْ ٤َُّٔٔغ حُؼ٤ِ َٞ حُ حصٍ 3).ٝٛ ََّ ٓ )  

 . ِْ ِٖ حَُك٤ كٔ ََّ ِْ هللاِ حُ حصٍ 3).رٔ ََّ ٓ ).  

ِْ هللاِ . حصٍ 3).رٔ ََّ ٓ ).  

َخ. ِٕ ٍرِّ٘ ِْ هللاِ طَرشُ أٍَٟ٘خ ر٣َِن رؼ٠َ٘خ ٣٘ل٠َ ٓو٤َٔ٘خ ربً .رٔ  

ِْ ِٓطخٗيَ .  ٍِ ٝؿِٜي ٝػظ٤ ٢ ُـَل ـِ خ ٣٘ز َٔ .٣خ ٍدِّ َُي حُلُٔي ً  

َْ ٝػ٠َِ  خ ٤ََِّٛض ػ٠َِ ارَح٤ٛ َٔ ٍي ً َّٔ ٍِ ٓل ٍي ٝػ٠َِ آ َّٔ َِّ ػ٠َِ ٓل ٛ َْ حَُِّٜ

خ  َٔ ي ً َّٔ ٍِ ٓل ٍي ٝػ٠َِ آ َّٔ َْ اََّٗي ك٤ٌٔي ٓـ٤ٌي ٝرخٍْى ػ٠َِ ٓل ٍِ ارَح٤ٛ آ

َٖ اََّٗي ك٤ٌٔي ٓـ٤يٌ  َْ ك٢ِ حُؼخ٤ُٔ ٍِ ارَح٤ٛ َْ ٝػ٠َِ آ .رخًٍَض ػ٠َِ ارَح٤ٛ  

١ٌِ ََل اَُٚ اَلَّ أَٗض حألكُي . َْ ا٢ِّٗ أٓؤَُي رؤ٢ِّٗ أُٜٗي أََّٗي أَٗض هللاُ حُ حَُِّٜ

 ََ ْٕ طزط ْٖ ُُٚ ًلًئح أكٌي أ ٌ٣ ْْ ْْ ٣ُْٞي ُٝ ْْ ٣ِْي ُٝ ُ ١ٌِ ُٔي حُ َّٜ ي ل َيحُ  

يإَذري ل َي يولاقدٍتي-ي ال ٍت يولا دٍت  لَ يرللا دٌَنيمْنييو لَ يمستقمٍت

حاكِفي يمَنيرلسِّ اءِفييورل ِّ ييو لَ يرللاقدريِف يمأ وكٍتيو لَ يرألقا بِف ي ل ٍت

يومسغوثٍتييوومم وبٍتي يمعقودٍت ييو ل ٍت ي ًِف يدُةسَّ عامِفي ل ٍت
يوقَديويرلطَّ  ل ٍت

و ِفي يورلصُّ بل مِف
يورلطَّ موزِف يورل ُّ يي ل ٍتييو األ ماءِف يمْنيرلمبل سِف وقَدي األث ِف

ماءِفييوورلمع ِفي يمَنيرلسَّحا ةِفيمْنيرلدِّ يمعقودٍت ييو ل ٍت ا ِف َاي السَّ ْل ِف
يأُة  ل ٍت

يرلمورءِفي ي ًِف يورلمقا  ِفييووذُة َّ يرلق و ِف ي ًِف يمد ونٍت يتلَيييو ل ٍت  ل ٍت

ي يتلَييورلصيو ِف يمد ونٍت يرلمسازكِفيأ ل ٍت ييووتابِف ًَي ل ٍت م ي ُة ي ال لا ِف

يورألسما ِفي يورأللحا ِفييوورآل ا ِف يد َنيتلَييرألمحا ِف ييو ل ٍت يمد ونٍت  ل ٍت
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يورلودٌانِفي يرل ٌوكِف يمحاكِف يوأ حلَماييو ًِف ٌو ِف يأحسلةِفيرلطُّ ي  َطي ًِف  ل ٍت

ي  َطي اللحا دِفيوو ًَي ل ٍت يرل لا ِفي م يقارِف ييوي ًِف يوقَديتلَييأضورءِف  ل ٍت

يو ي هِفييورلسحومِفي يرلمَّم ِف كِف يأوَّ يوقَدي ًِف ييو ل ٍت ٌَّومِف يرل كِف يأوَّ يوقَدي ًِف  ل ٍت

يرلم لمٌَنيرللَّمَميأ طكْي لً رييوو ي هِفي كِف ضبلَّ يورلسَّصاَ  يوُة يرلٌمودِف  ل ٍت

ي ٌَنيرلم أدِفيوزوحَماي يووقَديللتَّغ ٌاِف وحٌنِف ي ٌَنيرلزَّ يرلتَّغ ٌاِف  ل ِف

يورألح ادِفي وحةِفيلزوحَمايو القلوبِف ي  رهٌةِفيرلزَّ ي  رهٌةِفييو ل ِف  ل ِف

يلزوحتلِفي والِف وحةِفيمْنيزوحَماورلزَّ يرلزَّ يسغو ِف ييو ل ِف والِف يرلزَّ يسغو ِف  ل ِف

.مْنيزوحتلِفي  

يلملَما. وحةِفيوودمِف يرلزَّ ي عقمِف وحٌنِف ي ٌَنيرلزَّ يرللَّمَميأ طكْي لَ يرلتَّغ ٌاِف

وحةِفيلزوحَمايو يرلزَّ وحةِفيولَىيزوحَمايولعصٌانِف ديرلزَّ يوقَديلتم ُّ  ل ٍت

وحةِفيلزوحَماي يرلزَّ يوسَديوولعقواِف والِف يرلزَّ يصد ِف يضٌاِف َبي ًِف يت  َّ  ل ٍت

ي ٌَنيرلميطو ةِفيوياط َمايو ؤٌةِفيزوحتلِفي يرلتَّغ ٌاِف يو ل ِف يرلتَّغ ٌاِف  ل ِف

يو  ائمْمي يوأمماتمْميو ٌَنيرأل ساءِف ي ٌَنيرأل ساءِف يرلتَّغ ٌاِف يو ل ِف  ل ِف

يوإيورسلِفي حكِف ي ٌَنيرل َّ يوأيورتلِفيورلتَّغ ٌاِف حكِف ي ٌَنيرل َّ يرلتَّغ ٌاِف ي ل ِف

ي ٌَنيرلم أدِفيوأيورسَماو يرلتَّغ ٌاِف ي ٌَنيرلم أدِفييو ل ِف يرلتَّغ ٌاِف  ل ِف

يوأقا  لِفييووأيورتَما حكِف ي ٌَنيرل َّ يرلتَّغ ٌاِف ي ٌَنييو ل ِف يرلتَّغ ٌاِف  ل ِف

ي ٌَنيرأل  دِفييورلم أدِفيوأقا  َما يورلعدرودِفيورل غضاءِف يرللقدِف يلز رِف  ل ٍت

.رلورلددِفي  

يورلعمكِفي. يرلعلمِف ي ًِف ييورللَّمَميأ طكْي لَ يرلغمكِف علٌمِف يرلتَّ ي ًِف  لَ يرلغمكِف

يرألوماكِفيوورلوظٌغةِفي ي ًِف يرلتَّو ٌاِف ييو لَ يودمِف ي ًِف  لَ ودميرلتَّو ٌاِف

.رلمحتممِفي  

يرأل درنِفي. يم ضِف َبي ًِف ييورللَّمَميأ طكْي لً ريت  َّ ي قمِف َبي ًِف  لً ريت  َّ

يورإلل اسِفييورألح امِفي يتل ُّديرلعقوكِف َبي ًِف ييو لً ريت  َّ يودمِف  ل ِف

ورالِفي يرلزَّ ي ًِف ابِفييورلتَّو ٌاِف يورليطَّ يرألزورالِف يص فِف ييو ل ِف سونِف يرلحُّ  ل ِف
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يرلعقوكِفي يورلعلكِفييو ل ِفيوريتبلكِف يورلعاهايِف ييويرألدورءِف يرألم رضِف  ل ِف

يرلمسامِفييوورأل قامِفي ي ًِف يرلمغزوايِف ييو ل ِف ي ِفىيرللٌَّالًِف يرلمزوحايِف  ل ِف

َسايورلغورلَشيورآلثامِفييوأ طكْيرللَّمميورأللبلمِفي يرلزِّ  لً رييو لً ريٌل ِّبُة

لااُةي يرللُّورَطيورل ِّ ييوٌل ِّبُة يرأليبلاِفي ًِف لً ريٌل ِّبُة يو وءِف .يرلسِّغااِف  

ًيورلمَّموريِفي•ي يرلمعاصِف وريإلَىيلبِّ  لً رييورللَّمَميأ طكْي لً ريٌدوُة

ي وريإلَىيلبِّ ريِفيرٌدوُة يرلمَو يورلملذَّ يوتِّ ارِف مايِف ييرلمل َّ يرلعماِف  ل ِف

يرلل رمِفي يورللبِّ يوورلغ رمِف يرلل رمِف غاءِفييولبِّ يمَنيرلمِّ ٌَّأسِف يرل ييو ل ِف  ل ِف

.رلتَّعا ةِفيورلمقاءِفي  

يرللَّمَميأسزكْي لمًةيمْنيوسدَكيي. يهدِف ي َمايرل بلءِف ي َمايرلقلوَبيوت  مُة

يو غاءِف .ي َمايرألدورءَيتمغًِفوتُةسزكُةيمعَمايرلمِّ  

يرللَّممي. يومْنيروصمممْي-ييروصمماي-يوصملُةيير–يروصمنِف ٌطانِف يمْنيرلمَّ

يورلحَّ نِفي يرإلسسِف يمٌاطٌنِف يوم  ِف . ٌدِف  

يرللَّمَمي. يومْنييروصممْميي–روصمَماي-يوصملُةيير–روصمنِف ٌطانِف مَنيرلمَّ

يورلح نِفي يرإلسسِف يوسظ دِفيمٌاطٌنِف .وٌنِف  

يرللَّممَي. يومْنييروصممْميي–روصمَما-ييروصملُةي–يروصمنِف ٌطانِف مَنيرلمَّ

يورلح نِفي يمٌاطٌَنيرإلسسِف يول دِف . ل ِف  

يأْنيٌمغٌَكي. يرلعظٌمِف يرلع شِف ي7)أ أكُةي ُةيرلعظٌَمي بِّ ريٍت .(يم َّ  

ييرللَّمَميرم ْحي. .صد َهاي-يصد هُةيي–صد ِف  

.قل َماي-يقل لُةي–يييقل ًيهدِفيررللَّمَمي.  

ْ ي. يرللَّمَميٌ ِّ .أم َهاي-يأم هُةييي–أم ِف  

غاءَيررللَّمَمي .  ْميرل بلَءيوأتْميرلمِّ  

يرللَّمَمي. يمْني كِّيرحعلممْي-ييرحعلَماي–يحعللُةير–يرحعلنِف يلصٌنٍت يلصنٍت ي ًِف

يٌا ي  لمتَكيٌاي لمنُة ي حٌمٍت يومٌطانٍت يول دٍت يوسظ دٍتيو ل ٍت . لٌمُةييوٌنٍت  
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خ هِنَ . َٓ  َِّ ٗ ْٖ خِص ٓ َّٓ ًُ رٌِٔخِص هللاِ حُظَّخ حصٍ 3).أػٞ ََّ ٓ  ).  

 َٞ َّٔٔخِء ٝٛ ِٝ ََٝل ك٢ِ حُ ِٚ ٢ٌٗء ك٢ِ حألٍ َُّ َٓغ حٓٔ ١ٌِ ََل ٠٣ ِْ هللاِ حُ رٔ

 ُْ ٤َُّٔٔغ حُؼ٤ِ حصٍ 3).حُ ََّ ٓ ).  

 َُ َْ ح٤ًُٞ حصٍ 7).كٔز٢َ هللاُ ٝٗؼ ََّ ٓ ).  

 ٍْ ِٕ حُؼظ٤ َٞ ٍدُّ حُؼَ ًَُِّض ٝٛ ِٚ طٞ َٞ ػ٤ِ .        كٔز٢َ هللاُ ََل اَُٚ اَلَّ ٛ

حص7) ََّ ٓ )  

 

 ٍِ خ ٤ََِّٛض ػ٠َِ آ َٔ ً ِٚ ٣خط ٍِّ ًٝ ِٚ ٍي ٝػ٠َِ أُٝحؿ َّٔ َِّ ػ٠َِ ٓل ٛ َْ حَُِّٜ

خ  َٔ ً ِٚ ِٚ ٣ًٍَّٝخط ٍي ٝػ٠َِ أُٝحؿ َّٔ َْ ٝرخٍْى ػ٠َِ ٓل  ارَح٤ٛ

َْ اََّٗي ك٤ٌٔي ٓـ٤يٌ  ٍِ ارَح٤ٛ .رخًٍَض ػ٠َِ آ  

 َٕ خ ٣ٜلٞ َّٔ ِس ػ َِّ َٕ ٍرَِّي ٍدِّ حُؼ  ٓزلخ

 َٖ ٌّ ػ٠َِ ح٤َُِٓٔ  َٝٓل

 ٝحُلُٔي هللِ ٍدِّ 

 َٖ .حُؼخ٤ُٔ  

 

 

وحٌنِفي ي ٌَنيرلزَّ يورلحممِف غ ٌاِف يرلتَّ ي ل ِف ي كِّ :دواءُة  

ي يٌومِف يملكِف لٌمِف يرل َّ لمنِف يرلعالمٌَنيرل َّ يهللِفي بِّ ،يرللمدُة رللَّمَميلَكيرللمدُة

ي لطاسَك،ي يوحمَكيووظٌمِف ًيلحبلكِف ي َمايٌس غِف يلَكيرللمدُة ،يٌا بِّ ٌنِف رلدِّ

ي ماوريِف ً ايم ا ً اي ٌلِفيمؤلَيرل َّ ٌِّ يلمًدري ثًٌ ريط َسايلَكيرللمدُة رللَّمَمي  َّ

يوأهكُةي ساءِف يأهكُةيرلثَّ يومؤلَيَماي ٌسمَمايومؤلَيَمايمئَييمْنيمٌ ٍتي عدُة رأل ضِف

ي ًَ ياَليماسَميلَمايأوطٌَييواَليمعط يو لَُّسايلَكيو دٌة يَمايقاكَيرلع دُة يألاُّ رلمحدِف

يمسَكيرلَحدُّي يَذريرلَحدُّ .لَمايمسعَييواَليٌسغمُة  
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ي ٌاتلِفي َمايصلٌََّييولَىي كِف يوولَىيأزورحلِفيوذ ِّ دٍت رللَّمَميصكِّيولَىيملمَّ

ي ٌاتلِفي َماي ا  َييولَىي كِف يوولَىيأزورحلِفيوذ ِّ دٍت إ  رهٌَميو ا ْكيولَىيملمَّ

يمحٌدٌةي َكيلمٌدٌة .إ  رهٌَميإسَّ  

ي ًَّ ي  َكيماضٍت يأمتَكيساصٌتِفًي ٌدِف يو دَكيور نُة رللَّمَميإسًِّيو دَكيور نُة

يأسَيييلقتسِفًيوأَساي ياَليإلَليإالَّ يقضاؤَك،يرللَّمَميأسَيي بِّ ًَّ ل مَكيوودكٌةي 

يهَوي ،يأ ألَكيرللَّمَمي  كِّير مٍت و دَكيوأَسايولَىيومدَكيووودَكيَماير تطعيُة

يألًدريمْنييلقَكيأْوي يولَّمتلُة ي تا َكيأوِف ي ًِف ٌَيي لِفيسغ َكيأْويأسزلتلُة لَكي مَّ

َكيأسَيي يأسَّ يوسدَك،يأ ألَكيرللَّمَمي أسًِّيأممدُة يرلغٌبِف يولمِف ر تأث َيي لِفي ًِف

ي ييلْميٌلْديولْميٌولْديولْميٌ ْنيللُة يرلذِف مدُة يرلصَّ يأسَييرأللدُة يياَليإلَليإالَّ  ُةيرلذِف

ايَذري ٌَ ي يولَكيرلمُّ  ُة يأسَييلَكيرللمدُة ايمْنياَليإلَليإالَّ ٌَ ،يأ ألَكي  غًؤريألدٌة

ايأ لَمي ٌَ اي لٌمُةي ٌَ ي ٌُّومُةيٌاي  ُّ يٌايق ًُّ يٌايوظٌمُةيٌايل ًُّ ايول ٌَ ي يورإل  رمِف رلحبلكِف

اي ٌَ ،ي اي بِّ ٌَ ،ي اي بِّ ٌَ رلمٌَن،ي ايأ لَميرل َّ ٌَ رلمٌَن،ي ايأ لَميرل َّ ٌَ رلمٌَن،ي رل َّ

اي ٌَ المٌَن،ي يمَنيرلظَّ يأسَيي  لاسَكيإسًِّي سيُة ايمْنياَليإلَليإالَّ ٌَ يرلعالمٌَن،ي  بَّ

يأسَيي ايمْنياَليإلَليإالَّ ٌَ المٌَني يمَنيرلظَّ يأسَيي  لاسَكيإسًِّي سيُة مْنياَليإلَليإالَّ

يوأسَييأ لمُةي سِفًيرلضُّ ُّ يإسًِّيم َّ المٌَن،ي بِّ يمَنيرلظَّ   لاسَكيإسًِّي سيُة

،يأسَييل  ِفًيوسعَمي يووذربٍت ي سصبٍت ٌطانُة سِفًيرلمَّ يإسًِّيم َّ رلمٌَن،ي بِّ رل َّ

ي ًَّ يإسًِّيلَمايأسزلَييإل ،ي بِّ ي قٌ ٌة يمْنييٌ ٍت ًَّ يإسًِّيلَمايأسزلَييإل رلو ٌكُة،ي بِّ

،ي ا غْ يور لْمي ي قٌ ٌة يمْنييٌ ٍت ًَّ يإسًِّيلَمايأسزلَييإل ،ي بِّ ي قٌ ٌة مْنييٌ ٍت

،ي يوحانٍّ يمْنيإسسٍت ٌطانِف رلمٌَن،يورص ْفيوسًِّي ٌَديرلمَّ يرل َّ وأسَيييٌ ُة

،يوطمَّ سِفًيمْني سسِف يمْنيرلدَّ يرأل ٌضُة وسقِّسِفًيمْنيرألَذ ي َمايٌسقسَّىيرلثوبُة

ٌطانِفي  سحا ةِفيرلمَّ

،ي يوْنيرلمغ بِف يو ٌسِفًي عَديرلمم اِف ،يو اوْدي ٌسلُة يورل  دِف لجِف
يورلثَّ  الماءِف

اي ٌَ ي قًما،يرللَّمَمي يمغائَكيمغاًءياَليٌغاد ُة ياَليمغاَءيإالَّ ا ًِف ورمغسِفًيأسَييرلمَّ
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ياَلي ٌَبي ٌلِفيرحمْمي ٌسِفًيو ٌَني يلٌومٍت ير َميزوحَمايي)حامَميرلسَّاسِف وتذ  ُة

،يورهدَسايإلَىيي(أْويرلع َسي يو ٌَنيمْنيٌلبُّ ي ٌسلُة ي َيتعالَىيٌحممُة إنَّ

ص رطَكيرلم تقٌَميورحعلَسايمْنيو ادَكيرلمتقٌَنيرلميلصٌَن،يورحعلَساي

ي ي َكي ضبٌة يإْنيلْميٌكُة لُة يرلعالمٌَن،ي إسَّ اي بَّ ٌَ اي هدرًديممتدٌَن،يور َضىيوسَّ

سِفًييائً اي ،يور تحْبيدوائِفًيورق كْيسدرئِفًيواَليت دَّ ولٌَساي بَليس الًِف

رلمٌَن،ي ايأ لَميرل َّ ٌَ    لمتَكي

َكي يوولَىي للِفيوصل لِفيو لَّْم،ي  لاَني  ِّ دٍت َسايملمَّ ٌِّ وصكِّيرللَّمَميولَىيس 

ايٌصغوَنيو بلمٌةيولَىيرلم  لٌَني دِفيومَّ يرلعزَّ   بِّ

ي يهللِفي بِّ  ورللمدُة

.رلعالمٌنَي  

يرلم قًِف ي الماءِف ير ت اكٍت :  سامجُة  

ا قةِفي قٌةِفيرل َّ ي ال ُّ يرلم قًِف يمسمَماي الماءِف يأْويرلمصابُة وحٌنِف بَليرلزَّ ٌغت كُةي ِف

يمْني د ٍتي" لََّمايمَمي يإْنيأم َني"و اٍت يورلدٍت ،يولَىيأْنيٌغت بَليمْنيإساءٍت

.ذلَك،يوهَذري كَّيلٌلةٍتي  

يرلم قًِف يرلماءِف يم بِف :  سامجُة  

ا قةِفي عَديصبلدِفي ي الّ قٌةِفيرل َّ يرلم قًِف يمْنيرلماءِف وحٌنِف بَليرلزَّ ي ِف ٌم بُة

ي قٌَةيو ًِف ،يأْييٌق أُةيرل ُّ يرلوقيِف يسغسِف قٌَةي ًِف ًةيوٌق أُةيرل ُّ يياصَّ رلغح ِف

،يوهَذري كَّيٌومٍتي يرلم قًِف يٌم َ ايمَنيرلماءِف يرلوقيِف .سغسِف  
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يرلم قًِف ٌيِف ي الزَّ هانٍت يردِّ :  سامجُة  

َديورل ُّ  َةي عَدي ق َةيوَماي ٌَنيرل ُّ َّ أَسيورل َّ يرل َّ وحٌنِف ي كٌّيمَنيرلزَّ ٌدهنُة

ي يذلَكي عَديرلغ كِف ،يولتَّىيإْنيأ رَديرلحماَريٌغعبلنِف يوق كَيرلسَّومِف رال ت اكِف

يولْمي مارِف وَمي عَديرلحِّ ،ي إَذريأ رَدريرلسَّ ٌيِف ي الزَّ هانِف يو عَديرالدِّ يرلم قًِف  الماءِف

يق كَيرلسَّومِفي ًديأيَ  ي ٌ غٌمَمايرلوضوءُة .ٌ ٌَدريرال ت اكَيم َّ  

ير تغ ر ٍتي :ي  سامجُة  

ي عَدي اوةٍتي السَّا غةِفيإلَىي ي ال امغةِفيثمَّ وحٌنِف يمَنيرلزَّ يرلمصابُة ٌ تغ  ُة

يلٌلًةي عَديلٌلةٍت،ي عَدي يوهَذري كَّيلٌلةٍت،يثمَّ يأْويقًءٌة أْنيٌأتٌلِفير ماكٌةيمدٌدٌة

ي يثمَّ يرال تغ ر ُة يثمَّ قٌةُة ،يرل ُّ الًِف يرلتَّ يولَىيرلسَّلوِف يٌ ونُة قٌةِف،ي التَّ تٌبُة رل ُّ

يرلسَّومُةي يثمَّ ٌيِف ي الزَّ يرالدهانُة .رال ت اكُةيثمَّ  

ي*.ي يق كَيأْوي عَديم بِف ٌاِف يرلوصغَةيرلمطمِّ َديولَىيرل ِّ يرلمصابُة ٌم بُة

ياليٌمم يرلم قًِف .رلماءِف  

وحٌنِفي ددٌةيلؤللغةِفي ٌَنيرلزَّ ٌِّ يح :وصغةٌة  

ي كُّي ا قةِفيوتماُّ قٌةِفيرل َّ ي ال ُّ ايٍت ٌَّ يم ق ي  َميتما ريٍت وحٌنِف ي بَليرلزَّ ٌأيذُة

يأْويأ  رَديرأل  دِفي وحٌنِف يمَنيرلزَّ يوٌأ كُةي كُّيورلدٍت تم دٍتيسصغٌنِف

يأ كَيٌوممْمي رلمت ا ظٌَنيرلسصَفي عَديرلت مٌةِفيوٌ تغتَلاي مذهِفيرلتَّم ريِف

ريولَىيذلَكيماماَءي ُةيتعالَىي يوٌ تم َّ .وهَذريلتَّىيت تمكَيرل َّ َميتم ريٍت  

 

*******************************  
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ر٢ِ  ََّ َِ حُ :ػَلُؽ ٓل  
 

ر٢ِ  ََّ ُِ َّٕ َْ أ ْٕ ٗؼِ ًَل ٣ـُذ أ َّٝ ٣ِق كظُِ٘ف أأ َٜخ ٍر٢ُ حَُِّ٘ ٗٞحًػخ ػيَّسً ٓ٘

 َِ ح ػَلؿُٚ ك٢ِ ػَلِؽ ٓل ٌَ َٜخ، كٜ َٜخ اط٤خٗ حَُٔأسُ ََٝل ٣ٔظط٤ُغ ُٝؿ

ح ػَلؿُٚ  ٌَ َّٔخرِن، ُٝٓ٘ٚ ٍر٢ُ حَلٗٔيحِى ك٤٘ٔيُّ كَُؽ حَُٔأِس، ٝٛ ِٝ حُ حَُٔ

َٜخ ٣ظ٘خرُٚ  ٍَ طظ٘خرُٚ كؼَلؿ َّٕ حألٓلخ ح أل ٌَ َّٔخرِن، ٛ ل٤ِق حُ َِ حُظَّٜ ك٢ِ ٓل

خ كََل ٣ٔظط٤ُغ  َٔ َٜخ رزؼ٠ٜ ْٕ طِظَٜن هي٤ٓ ر٢ُ رؤ ََّ َٕ حُ ْٕ ًخ خ ا َّٓ أ٠ً٣خ، ٝأ

 ْٝ َُ ًًَُٙ أرًيح أ ْٕ ََل ٣٘ظ٘ َٞ ٓزخَٗسً رؤ ٛ ِٚ ر٢ُ ك٤ ََّ َٕ حُ ْٝ ًخ َٜخ أ ُٝؽ اط٤خٗ َِّ حُ

 َُ َٞ حألٜٗ خ هَلِف ًَُي ٝٛ َٓ َُ ك٢ِ  شً ٣ٝ٘ظ٘ َّٛ َُ ػَ٘ي حُـٔخِع هخ ََل ٣٘ظ٘

َٛخ ٓخروًخ  َّخ ِٝ حُظ٢ِ ر٤َّ٘ َِ رخألػَح ل ِّٔ حِء حُ ََّ ْٖ ؿ ر٢َ ٓ ََّ َّٕ حُ َٖ أ ْٕ ط٤َّ كب

ِٝك٢ ٝحُٔخِى١  َُّ َُ ٓؼُٚ أٗٞحَع حُؼَلِؽ حُؼََّلػِش ٢َٛٝ حُؼَلُؽ حُ َٜخ ٗٔظؼٔ ك٤٘

١ِٞ .ٝحُٔؼ٘  

 

ِٝك٢ َُّ : ٝٗزيأُ رخُؼَلِؽ حُ  

حصٍ 7)ك٤ُوَأُ ػ٠َِ حُٔخِء ٍٓٞسَ حُلخطلِش  ََّ ٓ )  ٢ ِٓ حصٍ 3)ٝآ٣شُ حٌَُ ََّ ٓ ) 

حصٍ 3)ٝحإلَٗ٘حُف  ََّ ُُِشُ  ( ٓ َِّ سً 21)ٝحُ ََّ ٓ )  َُ حصٍ 3)ٝحُل٤ ََّ ٓ )  َُ ٝحَُّٜ٘

حصٍ 3) ََّ ٓ )  َٕ حصٍ 3)ٝحٌُخكَٝ ََّ ٓ )  ُٙ حصٍ 3)ٝحإلهَل ََّ ٓ )  ِٖ ٝحُٔؼًٞط٤

حصٍ 3) ََّ ٓ ) َّْ ْٖ ًَُي حُٔخِء كظ٠َّ طٔظَِت رطُ٘ٚ ػ ، ٣َُٝ٘د حُٜٔخُد ٓ

لخِء  ِّ٘ َِ ٝحُؼوِي ٝآ٣خُص حُ ل ِّٔ ِٚ آ٣خُص كيِّ حُ ِٙ ٝطُوَأُ ػ٤ِ ٣ٔظِو٢ِ ػ٠َِ ظَٜ

 ِٙ ٌٛ ٢َٛٝ ، ِٕ ٤َّ٘طخ .ٝآ٣خُص كَِم ٝطؼ٣ٌِذ حُ  

 

ي* 1 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *  مِف  

ريٍتي)ي و دُةيرلغاتلةِفي* .(  َميم َّ  

 

 



ي راٍتي رقً    ييييييييييييييييييييي 250  ِفًي كِّي ٌيٍت   أ وي اطمَةيرل َّ
 

ي* حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ ي*:ي  مِف

نَي*رلم) قٌِف تَّ ًد يلِّْلمُة لِفيهُة َبي ٌِف ٌْ يالَيَ  َتابُة ي*َذلِفَكيرْل ِف بِف ٌْ سُةوَني ِفاْلَغ ٌُةْؤمِف ٌَني رلَّذِف

ٌُةسغِفقُةونَي ْمي ايَ َزْقَساهُة مَّ بلَديَومِف مُةوَنيرلصَّ ٌُةقٌِف كَي*َو سزِف
سُةوَني ِفَمايأُة ٌُةْؤمِف ٌَني ورلَّذِف

ٌُةوقِفسُةونَي ْمي نيَقْ لِفَكيَو ِفاآليِفَ دِفيهُة كَيمِف سزِف
َكيَوَمايأُة ٌْ ن*إِفلَ ًد يمِّ أُةْولَـئِفَكيَولَىيهُة  

ونَي ْغلِفلُة مُةيرْلمُة ْميَوأُةْولَـئِفَكيهُة مِف ْميأَأَْسَذ َتمُةْميأَْمي* َّ ِّ مِف ٌْ يَولَ وريَ َورءٌة َنيَ َغ ُة ٌْ يرلَّذِف إِفنَّ

سُةون ٌُةْؤمِف ْمياَلي ْ هُة ْميَوَولَىي*لَْميتُةْسذِف مِف ْميَوَولَىيَ ْمعِف َيَتَمي يَولَىيقُةلُةو ِفمِف  

ٌمٌةي يَوظِف ماَودٌةيَولَمُةْميَوَذربٌة ْمي ِف هِف اي اهللي*أَْ َصا ِف قُةوكُةي َمسَّ ٌَ يَمْني َنيرلَساسِف َومِف

سِفٌنَي ْؤمِف ْمي ِفمُة يَوَمايهِف يرآليِف ِف ْومِف ٌَ ٌني مسُةوريوَماي*يَو ال وَني يَورلَّذِف ٌُةيادوُة

ونَي ْمعُة ُة ٌَ يأْسغُةَ مُةْميَوَماي ونيإالَّ وُة ْمي ي*ٌُةَيادِف يَ َزرَدهُة  ًيقُةلُةو مميَمَ ضٌة

ٌُةَ ذِّ ُةونَي يألٌمٌةي ِفَماي اسُةوري ي*يم ًضايَولَمُةْميَوذربٌة وري ًِف دُة كَيلممياليتُةغ ِف َوإِفَذريقٌِف

ْصلِفلونَي يمُة يَقالُةوريإِفَسَمايَسْلنُة وَنيَولَ ْنياَلي*رأل ضِف دُة ْغ ِف ْميرلمُة مُةْميهُة أاَليإسَّ

ونَي ْمعُة ُة يَ َماي َمَني*ٌَ نُة يَقالُةوريأَسُةْؤمِف سُةوريَ َماي َمسايرلسَّاسُة كَيلممي مِف وإِفَذريقٌِف

نياَلٌْعلَمُةونَي َغَماءيَولَ ِف ْميرل ُّ مُةْميهُة يأاَليإسَّ َغَماءُة وإَذريلَقُةوريرلَّذٌني َمسُةوري*يرل ُّ

ي َمايَسْلنُة ْميإسَّ ايَمَع ُة ْميَقالُةوريإسَّ ٌسِفمِف اطِف ٌَ ايَوإَذريَيلَْوريإِفلَىيَم َقالُةوري مسَّ

ئُةون ْ َتْمزِف ْعَممونَي*مُة ٌَ ْمي اسِفمِف ٌَ ْغ ْمي ًيطُة هُة دُّ مُة ٌَ ْميَو ي ِفمِف ْ َتْمزِف ُة ٌَ أُةولَئِفكي* ي

بَللََةي ِفالمُةَد يَ َمايَ  ِفَلْييتِفَحاَ تُةمُةْميوَمايَ اسُةوري َنيرْمَتَ ْويرلضَّ رلَّذِف

ٌنَي ْمَتدِف ايأضاَءْييَمايَلْولَلُةي*مُة ييرْ َتوَقَديَساً ريَ لَمَّ يرلَّذِف َمَثلُةمُةْميَ َمَثكِف  

ونَي ٌُةْ صِف ُة ياَلي لُةَمايٍت يظُة ْميَوَتَ َ مُةْمي ًِف هِف يً مُةْمي*َذَهَبي ي ِفسُةو ِف ًٌة ْم ي ُةْ مٌةيوُة َصمٌّ

ونَي ْ حِفعُة ٌَ ْحَعلوَني*اَلي ٌَ ي يوَ ْ اٌة يَوَ ْودٌة لُةَمايٌة لِفيظُة ي ٌِف َماءِف َنيرل َّ يمِف ٌِّبٍت أَْويَ َص

ي لِفٌطٌة يو يمُة يَلَذَ يرلَمويِف اِف َوروِف َنيرلصَّ ي َذرسِفمْميمِف أََصا ِفَعمُةْمي ًِف

ٌنَي لِفيَوإذأي* ِفال ا ِف ِف لََّمايأَضاءيلَمُةْميَمَمْوري ٌِف ْمي ُة يأَْ َصاَ هُة ْيَطفُة ٌَ ي يرلَ ْ اُة َ ادُة ٌَ
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ي يَولَىي ْميإنَّ هِف ْميوأْ صا ِف مِف وريَولَْويَماَءي يلََذَهَبي ِفَ ْمعِف ْميَقامُة مِف ٌْ أْظلََميَولَ

ٌ ٌةي يَقدِف كِّيَمًءٍت (.ي20-1)رل ق دي*.ي( ُة  

حٌمِفي يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:يي  مِف  

لِفٌمُةيإِفيو) يرل َّ ْلَمنُة َويرل َّ ياَليإِفلََليإِفالَّيهُة رلِفدٌة يوَّ ْميإِفلَلٌة ي*لَمُة ُة يَيْلاِف ي ًِف إِفنَّ

ي يرلَّتِفًيَتْح ِف يَورْلغُةْلكِف َما ِف يَورلسَّ كِف ٌْ يرللَّ يَورْيتِفبلَفِف يَورألَْ ضِف َماَوريِف  رل َّ

اي ِفلِفي ٌَ اءيَ أَْل نيمَّ يمِف َماءِف َنيرل َّ اَسيَوَمايأَسَزكَيّ ُةيمِف يرلسَّ سَغمُة ٌَ ي ِفَماي يرْلَ ْل ِف  ًِف

ي َلابِف يَورل َّ احِف ٌَ يرل ِّ ٌفِف ةٍتيَوَتْص ِف كِّيَد  َّ ني ُة َمايمِف ي ٌِف رألْ َضيَ ْعَديَمْوتِفَمايَوَ ثَّ

ْعقِفلُةونَي ٌَ ي يلَِّقْومٍت ايٍت ٌَ يآل َماءيَورألَْ ضِف َنيرل َّ ٌْ يَ  َ يِّ ِف يَمني*يرْلمُة َنيرلسَّاسِف َومِف

ِفي ّ ايهللِّ ّ ً يلُة ٌَني َمسُةوْريأََمدُّ يّ ِفيَورلَّذِف بِّ ٌُةلِف ُّوَسمُةْميَ لُة يّ ِفيأَسَدردرًي ونِف نيدُة يمِف يِفذُة تَّ ٌَ

يّ َي ٌعاًيَوأَنَّ ِفيَحمِف
ّ َديهللِف يرْلقُةوَّ َ ْوَنيرْلَعَذرَبيأَنَّ ٌَ وْريإِفْذي ٌَنيَظلَمُة ٌََ  يرلَّذِف َولَْوي

يرْلَعَذربِفي ٌدُة (165-163)رل ق ديي(َمدِف  

ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:ييييييي  مِف

ي) يَماي ًِف يَواَليَسْومٌةيۚيلَّلُة َسةٌة هُةي ِف ذُة ٌُّومُةيۚياَليَتأْيُة يرْلَق ًُّ َويرْلَل يهُة َليإِفالَّ
ُةياَليإِفلََٰ
َّ 

ْعلَمُةيَماي ٌَ يۚي ي ِفإِفْذسِفلِف سَدهُةيإِفالَّ يوِف ْمَغمُة ٌَ يي يۗيَمنيَذريرلَّذِف يرأْلَْ ضِف يَوَماي ًِف َماَوريِف رل َّ

ي ِفَمايَماَءيۚي لِفيإِفالَّ ْلمِف ْنيوِف يمِّ ءٍت ًْ وَني ِفَم ٌُةلِفٌطُة ْميَوَمايَيْلَغمُةْميۖيَواَلي ٌمِف دِف ٌْ َنيأَ ٌْ  َ

ي ًُّ َويرْلَعلِف مُةَمايۚيَوهُة هُةيلِفْغظُة ئُةودُة ٌَ يَورأْلَْ َضيۖيَواَلي َماَوريِف يرل َّ ٌُّلُة ْ  ِف َمي ُة َو ِف

ٌمُةي ْ غُة ْي*رْلَعظِف ٌَ يۚيَ َمني ًِّ َنيرْلَغ يمِف ْمدُة َنيرل ُّ ٌَّ  َ يۖيَقديتَّ ٌنِف يرلدِّ اَليإِفْ َ رَهي ًِف  

ياَليرسغِفَصاَميلََمايۗي ْثَقىَٰ ْ َودِفيرْلوُة يرْ َتْمَ َكي ِفاْلعُة ِفيَ َقدِف
ني ِفاهللَّ ٌُةْؤمِف يَو ويِف ا ُة  ِفالطَّ

مٌةي يَولٌِف ٌمٌة ُةيَ مِف
يإِفلَىي*َو َّ لُةَمايِف َنيرلظُّ مُةميمِّ حُة ٌُةْي ِف ٌَني َمسُةوري يرلَّذِف ًُّ ُةيَولِف

َّ 

يإِفلَىي َنيرلسُّو ِف وَسمُةميمِّ حُة ٌُةْي ِف ي ويُة ا ُة مُةيرلطَّ هُة اؤُة ٌَ وريأَْولِف ٌَنيَ َغ ُة يۖيَورلَّذِف رلسُّو ِف

ونَي َمايَيالِفدُة ْمي ٌِف يۖيهُة ا ِف يرلسَّ ئِفَكيأَْصَلابُة
يۗيأُةولََٰ لُةَمايِف (ي257-255)يرل ق دي(رلظُّ

ريٍتي) .(ثبلثيم َّ  
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حٌمِفي يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:يييييي  مِف  

ْميأَْوي) يأَسغُة ِف ُة وْريَماي ًِف يَوإِفنيتُةْ دُة يرألَْ ضِف يَوَماي ًِف َماوريِف يرل َّ ِفيماي ًِف
َّ هللِّ

َماء ٌَ يَمني بُة ٌُةَعذِّ َماءيَو ٌَ يلِفَمني ْغغِف ُة ٌَ مي ِفلِفيّ ُةيَ  ْ  ُة ٌُةَلا ِف  تُةْيغُةوهُةي

ٌ ٌةي يَقدِف ءٍت ًْ كِّيَم لِفي*َوّ ُةيَولَىي ُة ني َّ ِّ لِفيمِف ٌْ كَيإِفلَ سزِف
وكُةي ِفَمايأُة  َمَنيرل َّ ُة

ي َنيأََلدٍت ٌْ يَ  اُة لِفلِفيالَيسُةَغ ِّ تُة ِفلِفيَو ُة ُة كٌّي َمَني ِفاهلّلِفيَوَمآلئِفَ تِفلِفيَو ُة سُةوَني ُة ْؤمِف َورْلمُة

ٌ ُةي َكيرْلَمصِف ٌْ َسايَوإِفلَ ْغَ رَسَكيَ  َّ ْعَسايَوأََطْعَساي ُة لِفلِفيَوَقالُةوْريَ مِف ني ُّ ُة *مِّ  

َسايالَي َمايَمايرْ َتَ َ ْييَ  َّ ٌْ ْ َعَمايلََمايَمايَ َ َ ْييَوَولَ يّ ُةيَسْغً ايإِفالَّيوُة ٌُةَ لِّفُة الَي

ي َسايإِفْصً ريَ َمايَلَمْلَتلُة ٌْ كْيَولَ َسايَوالَيَتْلمِف ٌَسايأَْويأَْيَطأَْسايَ  َّ ْذَسايإِفنيسَّ ِف تُةَؤريِف

اي يَوسَّ ْلَسايَمايالَيَطاَقَةيلََساي ِفلِفيَورْوفُة َسايَوالَيتُةَلمِّ نيَقْ لِفَسايَ  َّ ٌَنيمِف َولَىيرلَّذِف

ٌنَي يرْلَ ا ِف ِف ْ َسايَولَىيرْلَقْومِف يرل ق دي(َورْ غِفْ يلََسايَورْ َلْمَس يأَسَييَمْوالََسايَ اسصُة

(284-286.)  

ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:ي  مِف  

ٌُّومُةي*رلم) يرْلَق ًُّ َويرْلَل قاًي*ّ ُةياليإِفلَـَليإِفالَّيهُة َصدِّ يمُة َتاَبي ِفاْلَلاِّ َكيرْل ِف ٌْ كَيَولَ َسزَّ

ْوَ رَديَورإلِفسحِفٌكَي لِفيَوأَسَزكَيرلتَّ ٌْ َد ٌَ َني ٌْ يَوأَسَزكَي*لَِّمايَ  ًد يلِّلسَّاسِف نيَقْ كُةيهُة مِف

ي يّ ِفيلَمُةْميَوَذربٌة ايِف ٌَ وْري ِف  ٌَنيَ َغ ُة يرلَّذِف يمدٌديرْلغُةْ َقاَنيإِفنَّ ٌزٌة َوّ ُةيَوزِف

ورستِفَقام َماء*ذُة يرل َّ يَوالَي ًِف يرألَْ ضِف ي ًِف ءٌة ًْ لِفيَم ٌْ ْيَغَىيَولَ ٌَ يّ َيالَي (إِفنَّ  

(.5-1) كيوم رني  

حٌمِفي يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمانِف يرل َّ ي ِف *:يييي  مِف  

يالَي) يَق ئِفَماًي ِفاْلقِفْ طِف ْلمِف ْولُةوْريرْلعِف
يَوأُة َويَورْلَمبلَئِفَ ةُة يالَيإِفلَـَليإِفالَّيهُة لُة َديّ ُةيأَسَّ َممِف

ٌمُةي يرْلَل ِف ٌزُة َويرْلَعزِف (.18) كيوم رنيي(إِفلَـَليإِفالَّيهُة  
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يي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
يرل لٌمِفي*يأووذُة لمانِف ي ِفيرل َّ *:ييييي  مِف  

نيَتَماءيقكْي) مَّ ْلَكيمِف يرْلمُة رُة ْلَكيَمنيَتَماءيَوَتسزِف يتُةْؤتِفًيرْلمُة ْلكِف يرللَّمَميَمالِفَكيرْلمُة

ي ءٍت ًْ كِّيَم َكيَولََىي ُة يإِفسَّ ٌْ ُة َكيرْلَي دِف ٌَ كُّيَمنيَتَماءي ِف يَمنيَتَماءيَوتُةذِف زُّ َوتُةعِف

ٌ ٌةي َني*َقدِف يمِف ًَّ يرْلَل الُة يَوتُةْي ِف كِف ٌْ يرللَّ َماَ ي ًِف يرلسَّ يَوتُةولِفجُة َما ِف يرْلسَّ كَي ًِف ٌْ يرللَّ تُةولِفجُة

يلِفَ ابٍتي ٌْ ِف يَمنيَتَماءي ِفَغ اُة يَوَتْ زُة ًِّ َنيرْلَل َييمِف ٌَّ يرلََم الُة يَوتُةْي ِف ٌِّيِف *رْلَم  

كْيَذلِفَكي ْغعِف ٌَ سِفٌَنيَوَمني ْؤمِف يرْلمُة ونِف نيدُة ٌَ َءيمِف ٌَنيأَْولِف سُةوَنيرْلَ ا ِف ِف ْؤمِف يرْلمُة يِفذِف تَّ ٌَ ي الَّ

ي مُةي ُةيَسْغَ لُة ٌُةَلذِّ ُة ُة سمُةميتُةَقاًديَو قُةوْريمِف يأَنيَتتَّ يإِفآلَّ ءٍت ًْ يَم َني ِفي ًِف َسيمِف ٌْ َ لَ

ٌ ُةي (.28-26) كيوم رني(وإِفلَىي ِفيرْلَمصِف  

ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ ي*:يييي  مِف  

يرْ َتَو ي) يثُةمَّ امٍت ٌَّ
ةِفيأَ تَّ ي ِف يَورألَْ َضي ًِف َماَوريِف ييَيلََايرل َّ مُةيّ ُةيرلَّذِف يَ  َّ ُة إِفنَّ

ْمَسيَورْلَقَمَ ي يَلثِفًٌثايَورلمَّ ْطلُة ُةلُة ٌَ َماَ ي كَيرلسَّ ٌْ ًيرللَّ ٌُةْغمِف ي َولَىيرْلَعْ شِف

ي يَتَ اَ َكيّ ُةيَ بُّ يَورألَْم ُة يرْلَيْلاُة هِفيأاَلَيلَلُة ي ِفأَْم ِف َ ريٍت َ يَّ وَميمُة َورلسُّحُة

ٌنَي ٌنَي*رْلَعالَمِف ْعَتدِف يرْلمُة ٌُةلِفبُّ يالَي لُة ًةيإِفسَّ ٌَ ْغ ًوايَويُة ْميَتَض ُّ وْريَ  َّ ُة وْري*رْدوُة دُة َوالَيتُةْغ ِف

ي ٌبٌة يَ ْلَمَييّ ِفيَق ِف وهُةيَيْوً ايَوَطَمًعايإِفنَّ يَ ْعَديإِفْصبلَلِفَمايَورْدوُة يرألَْ ضِف  ًِف

سِفٌنَي ْل ِف َنيرْلمُة (.56-54)يرألو رفي(مِّ  

ل ي : ٌايي كيرل ِّ  

يي–ي1 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ييييي:ي  مِف

يَمايي)يي يَتْلَقفُة ًَ يَوَصاَكيَ إِفَذريهِف َسايإِفلَىيمُةوَ ىيأَْنيأَْلاِف ٌْ َوأَْوَل

أْ ِف ُةوَني ْعَملُةوَنيي(117)ٌَ ٌَ يَوَ َطكَيَمايَ اسُةوري لِف ُةوريي(118)َ َوَقَميرْلَلاُّ َ غُة

ٌَني َسالِفَكيَورسَقلَ ُةوريَصا ِف ِف ٌَنيي(119)هُة َلَ دُةيَ احِفدِف يرل َّ ًَ (ي120)َوأُةْلقِف

(. و ديرألو رف)  
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يي-ي2 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:  مِف

َي)
ي َّ يإِفنَّ لُةلُة ٌُةْ طِف َيَ 

ي َّ يإِفنَّ ْل ُة ْئتُةمي ِفلِفيرل ِّ ايأَْلَقْوريَقاكَيمُةوَ ىيَمايحِف َ لَمَّ

ٌَني دِف ْغ ِف يَوَمكَيرْلمُة ٌُةْصلِفحُة َهيي(81)الي ي ِفَ لِفَماتِفلِفيَولَْويَ  ِف ُةيرْلَلاَّ
ي َّ ٌُةلِفاُّ َو

مُةوَني ْح ِف ي(. و ديٌوسس)(ي82ي)(رْلمُة  

يي-ي3 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

يَواَليي)يي يَ الِف ٍت دُة ٌْ وريَ  َمايَصَسعُة وريإِفسَّ ٌسِفَكيَتْلَقْفيَمايَصَسعُة مِف ٌَ ي يَماي ًِف َوأَْلاِف

يأََتى ثُة ٌْ يَل الِف ُة يرل َّ (. و ديطل)(ي69ي)(ٌُةْغلِفحُة  

يي-ي4 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

سثُةوً ريي)يي يَ َحَعْلَساهُةيَهَ اًءيمَّ ْنيَوَمكٍت لُةوريمِف ْمَسايإِفلَىيَمايَومِف (ي23)ي(َوَقدِف

.( و ديرلغ قان)  

يي-ي5 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

غُةَمايَ  ًِّيَسْ ًغايي)يي س ِف ٌَ يَ قُةكْي يرْلحِفَ اكِف ْ أَلُةوَسَكيَونِف ٌَ َهايَقاًواي*يَو َذ ُة ٌَ  َ

َوًحايَواَليأَْمًتاي*يَصْغَصًغاي َمايوِف يَتَ  ي ٌِف ي(ي107ي:ي105ي)ي(طل)الَّ  

يي-ي6 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

يَمايي)ي يَواليَسْومٌةيلَلُة َسةٌة هُةي ِف ذُة ٌُّومُةياليَتأْيُة يرْلَق ًُّ َويرْلَل ُةياليإِفلََليإِفاليهُة
َّ 

ْعلَمُةي ٌَ ي ْسَدهُةيإِفالي ِفإِفْذسِفلِف يوِف ْمَغمُة ٌَ يي يَمْنيَذريرلَّذِف يرألَْ ضِف يَوَماي ًِف َماَوريِف يرل َّ  ًِف

لِفيإِفالي ِفَمايَماَءي ْلمِف ْنيوِف يمِف ءٍت ًْ وَني ِفَم ٌُةلِفٌطُة ْميَوَمايَيْلَغمُةْميَوالي ٌمِف دِف ٌْ َنيأَ ٌْ َمايَ 

ٌمُةي يرْلَعظِف ًُّ َورْلَعلِف مُةَمايَوهُة هُةيلِفْغظُة ئُةودُة ٌَ يَورألَْ َضيَوالي َماَوريِف يرل َّ ٌُّلُة ْ  ِف َمي ُة َو ِف

ري3)(255:ي)ي( و ديرل ق د) .(يم َّ  
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ي-ي7 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

يوَي) نَّ يَولَ ِف َمانُة ٌْ لَ َماَنيَوَمايَ َغَ ي ُة ٌْ لَ ي ُة ْلكِف يَولَىيمُة ٌنُة اطِف ٌَ وريَمايَتْتلُةوريرلمَّ َ عُة رتَّ

ي ِفَ ا ِفكَي نِف ٌْ كَيَولَىيرْلَملََ  سزِف
ْلَ يَوَمايأُة اَسيرل ِّ ٌُةَعلِّمُةوَنيرلسَّ وري ٌَنيَ َغ ُة اطِف ٌَ رلمَّ

يَ بلي ي ِفْتَسةٌة َمايَسْلنُة قُةواليإِفسَّ ٌَ يَلتَّىي ْنيأََلدٍت يمِف ٌُةَعلَِّمانِف وَييَوَماي وَييَوَما ُة َها ُة

ْمي يَوَزْوحِفلِفيَوَمايهُة َنيرْلَمْ ءِف ٌْ قُةوَني ِفلِفيَ  ٌُةَغ ِّ ْسمُةَمايَماي َتَعلَّمُةوَنيمِف ٌَ َتْ غُةْ يَ 

مُةْمي سَغعُة ٌَ ْميَوالي هُة ٌَضُة ُّ َتَعلَّمُةوَنيَماي ٌَ ِفيَو ي َّ يإِفالي ِفإِفْذنِف ْنيأََلدٍت ٌَني ِفلِفيمِف  ِفَضا ِّ

يَولَ ِفْئَسيَمايَمَ ْوري ْنيَيبلاٍت ي ِفىيرآليِفَ دِفيمِف وريلََمْنيرْمَتَ رهُةيَمايلَلُة َولََقْديَولِفمُة

ْعلَمُةوَني ٌَ .ي(102–يرل ق ديي)ي( ِفلِفيأَسغُةَ مُةْميلَْويَ اسُةوري  

يي-8 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ِفيي) كٌّيءرَمَني ِفاهللَّ سُةوَني ُة ْؤمِف لِفيَورْلمُة ْنيَ  ِّ لِفيمِف ٌْ كَيإِفلَ سزِف
وكُةي ِفَمايأُة ءرَمَنيرل َّ ُة

ْعَساي لِفلِفيَوَقالُةوريَ مِف ْني ُة ُة يمِف َنيأََلدٍت ٌْ يَ  اُة لِفلِفياليسُةَغ ِّ تُة ِفلِفيَو ُة ُة َوَمبلئِفَ تِفلِفيَو ُة

ْ َعَمايلََماي ُةيَسْغً ايإِفاليوُة
ي َّ ٌُةَ لِّفُة يالي ٌ ُة َكيرْلَمصِف ٌْ َسايَوإِفلَ ْغَ رَسَكيَ  َّ َوأََطْعَساي ُة

َساي ٌَسايأَْويأَْيَطأَْسايَ  َّ ْذَسايإِفْنيَس ِف َساياليتُةَؤريِف َمايَمايرْ َتَ َ ْييَ  َّ ٌْ َمايَ َ َ ْييَوَولَ

ْلَساي َسايَواليتُةَلمِّ ْنيَقْ لِفَسايَ  َّ ٌَنيمِف يَولَىيرلَّذِف َسايإِفْصً ريَ َمايَلَمْلَتلُة ٌْ كْيَولَ َواليَتْلمِف

ْ َساي ايَورْ غِفْ يلََسايَورْ َلْمَسايأَْسَييَمْوالَسايَ اسصُة يَوسَّ َماياليَطاَقَةيلََساي ِفلِفيَورْوفُة

ٌَني يرْلَ ا ِف ِف .ي(286ي،ي285–يرل ق ديي)ي(َولَىيرْلَقْومِف  

ي-9ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

َيالَي)
ي َّ يإِفنَّ لُةلُة ٌُةْ طِف َيَ 

ي َّ يإِفنَّ ْل ُة ْئتُةْمي ِفلِفيرل ِّ ايأَْلَقْوريَقاكَيمُةوَ ىيَمايحِف َ لَمَّ

مُةونَي ْح ِف َهيرْلمُة ي ِفَ لِفَماتِفلِفيَولَْويَ  ِف ُةيرْلَلاَّ
ي َّ ٌُةلِفاُّ دٌَن،يَو ْغ ِف يَوَمكَيرْلمُة ي(ٌُةْصلِفحُة

.(ٌوسس)  
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ي-10 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ي) ٌُةْغلِفحُة يَوالَي يَ الِف ٍت دُة ٌْ وريَ  َمايَصَسعُة وريإِفسَّ ٌسِفَكيَتْلَقْفيَمايَصَسعُة مِف ٌَ ي يَماي ًِف َوأَْلاِف

وَني يَها ُة اي ِفَ بِّ ًدريَقالُةوري َمسَّ حَّ َلَ دُةي ُة يرل َّ ًَ ُةْلقِف يأََتىيَ أ ثُة ٌْ يَل الِف ُة رل َّ

.(يطل70ي)(َومُةوَ ى  

ي-11ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ي) ُةيرْلَملِفكُة
وَن،يَ َتَعالَىي َّ َساياَليتُةْ َحعُة ٌْ ْميإِفلَ ْميَوَ ثاًيَوأَسَّ ُة َمايَيلَْقَسا ُة ْ تُةْميأَسَّ أََ َل ِف

ِفيإِفلَماًي َيَ ياَلي
يَمَمي َّ ْدرُة ٌَ ،يَوَمني ٌمِف يرْلَ  ِف يرْلَعْ شِف َويَ بُّ يهُة ياَليإِفلََليإِفالَّ رْلَلاُّ

ي وَن،يَوقُةكيَ بِّ يرْلَ ا ِف ُة ٌُةْغلِفحُة ياَلي لُة لِفيإِفسَّ سَديَ  ِّ يوِف َمايلِفَ ا ُةلُة ي ِفلِفيَ إِفسَّ  ُةْ َهاَنيلَلُة

ٌنَي رلِفمِف يرل َّ ٌْ ُة .(118:ي115رلمؤمسونيي)(رْ غِفْ يَورْ َلْميَوأَسَييَي  

ي-12ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ي) َماَوريِف يرل َّ ْنيأَْقَطا ِف وريمِف يرْ َتَطْعتُةْميأَنيَتسغُةذُة يإِفنِف يَورإْلِفسسِف ايَمْعَمَ يرْلحِفنِّ ٌَ

،ي َ انِف َمايتُةَ ذِّ ي اَلءيَ  ِّ ُة ،يَ  ِفأَيِّ ْلَطانٍت ي ِف ُة وَنيإِفالَّ ورياَليَتسغُةذُة يَ اسغُةذُة َورأْلَْ ضِف

َماي ي اَلءيَ  ِّ ُة ،يَ  ِفأَيِّ َ رنِف يَ بَليَتسَتصِف يَوسُةَلاسٌة ا ٍت نيسَّ يمِّ َمايمُةَورظٌة ٌْ ُة ٌُةْ َ كُةيَولَ

َ انِفي لمنيي)(تُةَ ذِّ .(36:ي33رل َّ  

ي-13ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ْعَسايقُةْ  ًسايَوَحً ا،ي) ايَ مِف يَ َقالُةوريإِفسَّ ْنيرْلحِفنِّ يمِف يرْ َتَمَميَسَغ ٌة لُة يأَسَّ ًّ قُةكْيأُةولِفًيإِفلَ

َساي يَ  ِّ يَتَعالَىيَحدُّ لُة َسايأََلًدر،يَوأَسَّ َكي ِفَ  ِّ اي ِفلِفيَولَْنيسُةْم ِف ي ئاَمسَّ ْمدِف ييإِفلَىيرل ُّ ْمدِف ٌَ

ِفيَمَطًطا،ي مُةَسايَولَىي َّ قُةوكُةيَ غٌِف ٌَ يَ اَني لُة َ ًةيَواليَولًَدر،يَوأَسَّ َيَذيَصالِف َمايرتَّ

َحاكٌةي يَ اَني ِف لُة ً ا،يَوأَسَّ ِفيَ ذِف
يَولَىي َّ ايأَْنيلَْنيَتقُةوكَيرإلسسيَورْلحِفنُّ ايَظَسسَّ َوأَسَّ

مُةْميَظسُّوريَ َماي ْميَ َهًقا،يَوأَسَّ وهُة يَ َزردُة ْنيرْلحِفنِّ يمِف َحاكٍت وَني ِف ِف وذُة عُة ٌَ ْنيرإلسسي مِف

لِفَئْييَلَ ً اي َماَءيَ َوَحْدَساَهايمُة ايلََمْ َسايرل َّ ُةيأََلًدريَوأَسَّ
ْ َعَثي َّ ٌَ َظَسستُةْميأَْنيلَْني
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حِفْدي ٌَ ْميرألَني ْ َتمِف ٌَ يَ َمْني ْممِف َديلِفل َّ ْسَمايَمَقاوِف يمِف دُة ايَسْقعُة سَّ اي ُة ًٌدريَومُةمُةً ا،يَوأَسَّ َمدِف

َماً ايَ َصًدري يمِف (1،9رلحنيي)ي.(لَلُة  

يرلعقدِفي ي كِّ : ٌايُة  

يي-ي1 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييي:ي  مِف

ٌَضًةي) يَ  ِف يَوَقْديَ َ ْضتُةْميلَمُةنَّ نَّ وهُة يأَنيَتَم ُّ نيَقْ كِف يمِف نَّ َوإِفنيَطلَّْقتُةمُةوهُة

يَوأَني َ احِف ْقَددُةيرلسِّ هِفيوُة دِف ٌَ يي ِف َويرلَّذِف
ْعغُة ٌَ ْعغُةوَنيأَْوي ٌَ يأَني يَمايَ َ ْضتُةْميإِفالَّ َ سِفْصفُة

َي ِفَمايَتْعَملُةوَني
ي َّ ْميإِفنَّ َس ُة ٌْ ريرْلَغْضكَيَ  ْقَو يَواَليَتسَ وُة يلِفلتَّ َتْعغُةوريأَْقَ بُة

ٌ ٌةي .(237) و ديرل ق ديي(َ صِف  

يي-ي2 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

نيَتْلتِفَمايي)يي ييمِف يَتْح ِف يَوأَْوَسابٍت يِفٌكٍت نيسَّ يمِّ
ةٌة يَحسَّ ْميأَنيَت ُةوَنيلَلُة يأََلدُة ُة َودُّ ٌَ أَ

ي ةٌة ٌَّ يذُة ِّ يَولَلُة َ  ُة يرْل ِف يَوأََصاَ لُة َمَ ريِف كِّيرلثَّ ني ُة َمايمِف ي ٌِف يلَلُة رأْلَْسَما ُة

ي ايِف ٌَ مُةيرآْل ُةيلَ ُة
ي َّ ٌِّنُة  َ ٌُة يَ اْلَتَ َقْييَ َذلِفَكي لِفيَسا ٌة ي ٌِف يَ أََصاَ َمايإِفْوَصا ٌة َعَغاءُة ضُة

وَني ْميَتَتَغ َّ ُة ي.(266) و ديرل ق ديي(لََعلَّ ُة  

يي-ي3 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

نيي)يي ْقَدًديمِّ ييَورْللُةكْيوُة يأَْم ِف ْ يلًِف ِّ ٌَ ييَو يَصْد ِف يرْمَ ْحيلًِف َقاكَيَ بِّ

ي ْغَقمُةوريَقْولًِف ٌَ .ي(28ي:25) و ديطليي(لَِّ اسِفًي  

ي-ي4 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ييييييي:ي  مِف

ًدريي)يي يلََكيَمْووِف َ اَسيَوإِفنَّ ادِفيأَنيَتقُةوكَياَليمِف ٌَ يرْلَل يلََكي ًِف َقاكَيَ اْذَهْبيَ إِفنَّ

ي لُة َغسَّ يلََسس ِف يثُةمَّ لُة َقسَّ ًغايلَّسُةَل ِّ لِفيَوا ِف ٌْ ييَظْلَييَولَ َكيرلَّذِف ْ يإِفلَىيإِفلَمِف يَورسظُة لَّنيتُةْيلََغلُة

يَسْ ًغاي مِّ ٌَ يرْل .(97) و ديطلييي( ًِف  
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يي-ي5 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييييي:ي  مِف

ايي) سَ ّثً ي.(6) و ديرلورقعةييي(َ َ اَسْييَهَ اًءيمُّ

يي-ي6 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

يي)يي كِف َوَّ ْميألِف هِف ا ِف ٌَ نيدِف يمِف َتابِف يرْل ِف ْنيأَْهكِف وريمِف ٌَنيَ َغ ُة ييأَْيَ اَليرلَّذِف َويرلَّذِف هُة

َني وسُةمُةميمِّ صُة اسِفَعتُةمُةْميلُة مُةميمَّ وريَوَظسُّوريأَسَّ حُة ْي ُة ٌَ يَمايَظَسستُةْميأَني رْلَلْم ِف

ْوَبي مُةيرل ُّ يقُةلُةو ِفمِف ْلَت ِف ُةوريَوَقَذَفي ًِف ٌَ يلَْمي ثُة ٌْ ْنيَل ُةيمِف
مُةي َّ ِفيَ أََتاهُة َّ  

ي يرأْلَْ َصا ِف ولًِف
ايأُة ٌَ وري سِفٌَنيَ اْوَت ِف ُة ْؤمِف ييرْلمُة دِف ٌْ ْميَوأَ ٌمِف دِف ٌْ ٌُةوَتمُةمي ِفأَ ٌُةْي ِف ُةوَني ُة

  و ديرللم يي(2)

يي-ي7 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

ْزَ َكيي(1)أَلَْميَسْمَ ْحيلََكيَصْدَ َكيي)يي ييأَْسَقَضيي(2)َوَوَضْعَسايَوْسَكيوِف رلَّذِف

ْ َ َكيي(3)َظْمَ َكي ٌُةْ ً ريي(4)َوَ َ ْعَسايلََكيذِف ي ْ  ِف يَمَميرْلعُة يَمَميي(5)َ إِفنَّ إِفنَّ

ٌُةْ ً ري ي ْ  ِف َكيَ اْ َ ْبيي(7)َ إِفَذريَ َ ْ َييَ اْسَصْبيي(6)رْلعُة ي(ي8)َوإِفلَىيَ  ِّ

.(يم ري3() و ديرلم ح)  

يي-ي8 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

ْلَزرلََماي)يي يزِف يرأْلَْ ضُة لَيِف ْلزِف يأَْثَقالََماي(ي1ي)إِفَذريزُة يرأْلَْ ضُة (ي2)َوأَْيَ َحيِف

يَمايلََماي يأَْيَ اَ َهايي(ي3ي)َوَقاكَيرإْلِفسَ انُة ثُة يتُةَلدِّ ْوَمئِفذٍت َكيأَْوَلىيي(4)ٌَ يَ  َّ  ِفأَنَّ

ٌُةَ ْوريأَْوَمالَمُةْميي(5)لََماي يأَْمَتاًتايلِّ يرلسَّاسُة ْصدُة ُة ٌَ ي ْوَمئِفذٍت ْعَمكْيي(ي6)ٌَ ٌَ َ َمني

َ هُةي ٌَ ً ري ٌْ دٍتيَي ْثَقاكَيَذ َّ َ هُةيي(ي7)مِف ٌَ ري دٍتيَمّ ً ْثَقاكَيَذ َّ ْعَمكْيمِف ٌَ  و ديي(8)َوَمني

د21يأوي11ي)رلزلزلة .(يم َّ  
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يي-ي9 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

يي)يي َوةُة ي*يرْلَقا ِف َوةُة ي*يَمايرْلَقا ِف َوةُة ي*يَوَمايأَْدَ رَكيَمايرْلَقا ِف يرلسَّاسُة ٌَ ُةونُة ْوَمي ٌَ

ي يرْلَمْ ثُةوثِف ي*يَ اْلَغَ رشِف يرْلَمسغُةوشِف ْمنِف يرْلحِفَ اكُةيَ اْلعِف ايَمنيَثقُةلَْيي*يَوَت ُةونُة َ أَمَّ

ي ٌسُةلُة ةٍتي*يَمَورزِف ٌَ رضِف ٌَمةٍتي َّ يوِف ي*يَ مُةَوي ًِف ٌسُةلُة ايَمْنيَيغَّْييَمَورزِف *َوأَمَّ  

ي ةٌة ٌَ يَهاوِف لُة ُةمُّ ْلي*ييَ أ ٌَ ي*يَوَمايأَْدَ رَكيَمايهِف ةٌة ٌَ يَلامِف (1:11ي) و ديرلقا وةي(*يَسا ٌة  

يي-ي10 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييي:ي  مِف

يي)يي َ اثُة ُة مُةيرلتَّ ْ تُةمُةيرْلَمَقا ِفَ ي*يأَْلَما ُة يَ ْوَفيَتْعلَمُةوَني*يَلتَّىيزُة ي*يَ بلَّ يَ بلَّ ثُةمَّ

ي*يَ ْوَفيَتْعلَمُةوَني نِف قٌِف ٌَ ْلَميرْل يلَْويَتْعلَمُةوَنيوِف يرْلَحلِفٌَمي*يَ بلَّ نَّ ي*يلََتَ وُة ثُةمَّ

ي نِف قٌِف ٌَ َنيرْل ٌْ َمايَو سَّ ي*يلََتَ وُة ٌمِف عِف يرلسَّ يَونِف ْوَمئِفذٍت ٌَ ي يلَتُةْ أَلُةنَّ مَّ
 و ديرلت اث يي(*يثُة

.ي(8ي:ي1)  

ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

يي-ي11 كِف يرلغٌِف َكي ِفأَْصَلابِف َفيَ َعكَيَ  ُّ ٌْ ي*يأَلَْميَتَ  يَ  ْمي ًِف َدهُة ٌْ ْحَعكْيَ  ٌَ أَلَْمي

ي كٍت ً ريأََ ا ِفٌكَي*يَتْضلٌِف ٌْ ْميَط مِف ٌْ ي*يَوأَْ َ كَيَولَ ٌكٍت حِّ ْني ِف ْمي ِفلِفَحاَ دٍتيمِّ ٌمِف *يَتْ مِف

أْ ُةوكٍتي يمَّ دًي21) و ديرلغٌكي.يَ َحَعلَمُةْميَ َعْصفٍت .(م َّ  

يي-ي12 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

وَني َمايرلَ ا ِف ُة ٌُّ ٌَ يأَ وَني1قكْي يَمايَتْع ُةدُة وَني2يآَليأَْو ُةدُة يَوآَليأَْستُةْميَوا ِفدُة  

ي ايَوَ ْدتُةْمي3َم يأَْو ُةدُة يمَّ ي4يَوآَليأََسايَوا ِفدٌة وَنيَم يأَْو ُةدُة ْمي5يَوآَليأَْستُةْميَوا ِفدُة يلَ ُة

ي ٌنِف يدِف ًَ ْميَولِف ٌسُة ُة ريٍتي3)رل ا  ون.ي6دِف ي.(يم َّ

ي
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يي-ي13 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ي َوي ُةيأََلدٌة ي1قُةكْيهُة َمدُة لِفْدي2ي ُةيرلصَّ ٌَ ٌُةولَْدي3يلَْمي غُةًؤري4يَولَْمي ي ُة ْنيلَلُة ٌَ ُة يَولَْمي

ي ريٍتي3) و ديرإليبلص.ي5أََلدٌة .(يم َّ  

يي-ي14 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييي:ي  مِف

يي)يي يرْلَغلَاِف ي ِفَ بِّ وذُة يَمايَيلََايي(1)قُةكْيأَوُة ْنيَم ِّ يي(2)مِف اٍت يَ ا ِف ْنيَم ِّ َومِف

يي(3)إِفَذريَوَقَبي َقدِف يرْلعُة ي ًِف غَّاَثايِف يرلسَّ ْنيَم ِّ يي(4)َومِف دٍت يَلا ِف ْنيَم ِّ َومِف

ريٍتي3) و ديرلغلاي(ي5)إِفَذريَلَ َدي .(يم َّ  

يي-ي15 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ي يرلسَّاسِف ي ِفَ بِّ وذُة ي1قُةكْيأَوُة يرلسَّاسِف ي2يَملِفكِف ي3يإِفلَلِفيرلسَّاسِف ْنيَم ِّ يمِف

ي يرلَيسَّاسِف ي4رلَوْ َورسِف يرلسَّاسِف و ِف دُة يصُة ي ًِف سُة ٌُةَوْ وِف يي ةِفي5يرلذِف َنيرلحِفسَّ يمِف

ري3) و ديرلسَّاس.ي6َورلسَّاسِفي .(يم َّ  

 

غاءِفي يرلمِّ : ٌايُة  

ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييييي:ي  مِف

يي) ٌَْمفِف ْميَو مِف ٌْ ْميَولَ ْ  ُة ٌَسصُة ْميَو هِف ٌُةْيزِف ْميَو ٌ ُة دِف ٌْ
ُةي ِفأَ
ْ مُةمُةي َّ ٌُةَعذِّ ْمي َقاتِفلُةوهُة

سِفٌَني ْؤمِف يمُّ وَ يَقْومٍت دُة يَمني*يصُة ُةيَولَىَٰ
ي َّ تُةوبُة ٌَ ْميۗيَو َظيقُةلُةو ِفمِف ٌْ ْبيَ  ٌُةْذهِف َو

ٌمٌةي مٌةيَل ِف ُةيَولٌِف
يۗيَو َّ َماءُة .ي(15ي:ي14ي)(رلتو ة)ي(ٌَ  
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ي-2 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ييييييي:ي  مِف

مُةيي)ي يرْلَعلٌِف ٌمُة مِف َويرل َّ يۚيَوهُة َما ِف يَورلسَّ كِف ٌْ يرللَّ يَمايَ َ َني ًِف ي(رألسعام)ي(َولَلُة

(13).  

ي-ي3 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :يييييييي  مِف

ي)ي يلَِّماي ًِف َغاءٌة ْميَومِف ني َّ ِّ ُة يمِّ َظةٌة ْووِف ميمَّ يَقْديَحاَءْت ُة َمايرلسَّاسُة ٌُّ ايأَ ٌَ

سِفٌَني ْؤمِف يلِّْلمُة ًد يَوَ ْلَمةٌة يَوهُة و ِف دُة .(57ي)(ٌوسس)ي(رلصُّ  

ي-4 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) ٌدُة زِف ٌَ سِفٌَنيۙيَواَلي ْؤمِف يلِّْلمُة
يَوَ ْلَمةٌة َغاءٌة َويمِف يَمايهُة َنيرْلقُةْ  نِف كُةيمِف َوسُةَسزِّ

يَيَ اً ري ٌَنيإِفالَّ الِفمِف ريٍتي3)(82ي)(رإل  رء)ي(رلظَّ .(يم َّ  

ي-5 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) َح ِف َنيرلمَّ ٌُةوًتايَومِف ي ُة َ اكِف َنيرْلحِف ييمِف يِفذِف يرتَّ يأَنِف ْلكِف َكيإِفلَىيرلسَّ يَ  ُّ َوأَْوَلىَٰ

مُةوَني ْع ِف ٌَ اي مَّ لُةبًليۚي*يَومِف يذُة ًي ُة ُةكَيَ  ِّكِف يَ اْ لُة ِف َمَ ريِف كِّيرلثَّ ني ُة يمِف لًِف ي ُة ثُةمَّ

لِفَكي
َٰ
يَذ ي ًِف يۗيإِفنَّ يلِّلسَّاسِف َغاءٌة لِفيمِف ي ٌِف يأَْلَورسُةلُة ْيَتلِففٌة يمُّ وسِفَمايَمَ ربٌة ني ُةطُة يمِف الُة ْي ُة ٌَ

وَني َتَغ َّ ُة ٌَ ي ًةيلَِّقْومٍت ٌَ ي3)ي(69ي:ي68ي)ي(رلسلك)ي(آَل .(يم َّ  

ي-6 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) نِف ْمغٌِف ٌَ يَ مُةَوي ْضيُة ري3)(80ي)(رلمع رء)ي(َوإِفَذريَم ِف .(يم َّ  

ي-7 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) ًٌّ يۖيأَأَْوَحمِف اتُةلُة ٌَ لَْيي  ايلََّقالُةوريلَْواَلي ُةصِّ ًٌّ َولَْويَحَعْلَساهُةيقُةْ  ًسايأَْوَحمِف

ي سُةوَني ًِف ٌُةْؤمِف ٌَنياَلي يۖيَورلَّذِف َغاءٌة ًد يَومِف ٌَني َمسُةوريهُة َويلِفلَّذِف يۗيقُةكْيهُة ًٌّ َوَوَ  ِف
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ي ٌدٍت يَ عِف َ انٍت نيمَّ ٌُةَساَدْوَنيمِف ئِفَكي
ْميَوًمىيۚأُةولََٰ مِف ٌْ َويَولَ يَوهُة ْميَوْق ٌة ي( صلي)ي( َذرسِفمِف

(44).  

ي-8 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) ومِف يرلسُّحُة مٌةي*يَ َسَظَ يَسْظَ ًدي ًِف ي*يَ َقاكَيإِفسًِّيَ قٌِف َ َتَولَّْوريَوْسلُة

ٌنَي ْد ِف ِف ي.ي(90ي:ي88)يرلصا اييي(مُة  

ي-9 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) يَوَوَذربٍت ي ِفسُةْصبٍت َطانُة ٌْ سِفىيرلمَّ يأَسِّىيَم َّ لُة ٌُّوَبيإِفْذيَساَد يَ  َّ ْ يَوْ َدَسايأَ َورْذ ُة

ي*ي يَوَمَ ربٌة دٌة ْغَتَ كٌةيَ ا ِف ْحلِفَكيَهَذريمُة ي(42ي:ي41رآلٌةي)يصيي(رْ  ُةْضي ِف ِف  

ريٍتي3) .(يم َّ  

ي-10 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ٌَني) رلِفمِف يَوأَسَييأَْ َلمُةيرل َّ يرلضُّ ُّ ًَ سِف يأَسًِّيَم َّ لُة يَ  َّ ٌُّوَبيإِفْذيَساَد َٰ َوأَ

َعمُةْمي*ي ْثلَمُةميمَّ يَومِف َساهُةيأَْهلَلُة ٌْ يۖيَو َت نيضُة ٍّ يَ َ َمْغَسايَماي ِفلِفيمِف َ اْ َتَحْ َسايلَلُة

ٌَني يلِفْلَعا ِفدِف َٰ  َ ْ َسايَوذِف سدِف ْنيوِف .(يم ريٍتي3)ي(84ي:ي83)يرألس ٌاءيي(َ ْلَمًةيمِّ  

ي-11 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) لُةودُة يحُة ْسلُة يمِف يَتْقَمعِف ُّ ًَ َثاسِف َتَما ِفًمايمَّ َتاً ايمُّ ي ِف ٌثِف كَيأَْلَ َنيرْلَلدِف ُةيَسزَّ
َّ 

َد ي لِفَكيهُة
َٰ
ِفيۚيَذ ي َّ ْ  ِف يذِف ْميَوقُةلُةو ُةمُةْميإِفلَىَٰ هُة لُةودُة يحُة نُة يَتلٌِف مُةْميثُةمَّ ْيَمْوَنيَ  َّ ٌَ ٌَني رلَّذِف

ي ْنيَهادٍت يمِف ُةيَ َمايلَلُة
ي َّ ٌُةْضلِفكِف يۚييَوَمني َماءُة ٌَ يي ِفلِفيَمني ْمدِف ٌَ ِفي

رلزم يي( َّ

(23).  
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يرلحنِّي يول اِف يرلعذربِف : ٌايُة  

ي-1 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يي:يي  مِف

يَمايي) يَواليَسْومٌةيلَلُة َسةٌة هُةي ِف ذُة ٌُّومُةياليَتأْيُة يرْلَق ًُّ َويرْلَل ُةياليإِفلََليإِفاليهُة
َّ 

ْعلَمُةي ٌَ ي ْسَدهُةيإِفالي ِفإِفْذسِفلِف يوِف ْمَغمُة ٌَ يي يَمْنيَذريرلَّذِف يرألَْ ضِف يَوَماي ًِف َماَوريِف يرل َّ  ًِف

لِفيإِفالي ِفَمايَماَءي ْلمِف ْنيوِف يمِف ءٍت ًْ وَني ِفَم ٌُةلِفٌطُة ْميَوَمايَيْلَغمُةْميَوالي ٌمِف دِف ٌْ َنيأَ ٌْ َمايَ 

ي ًُّ َورْلَعلِف مُةَمايَوهُة هُةيلِفْغظُة ئُةودُة ٌَ يَورألَْ َضيَوالي َماَوريِف يرل َّ ٌُّلُة ْ  ِف َمي ُة َو ِف

ٌمُةي ريٍتي3)(255:ي)ي و ديرل ق دي(رْلَعظِف .(يم َّ  

ي-ي2 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

َحْيي) لََّمايَسضِف ْميَساً ري ُة مِف اتِفَسايَ ْوَفيسُةْصلٌِف ٌَ وري ِف  ٌَنيَ َغ ُة يرلَّذِف إِفنَّ

ًٌزري َيَ اَنيَوزِف
ي َّ وقُةوريرْلَعَذرَبيۗيإِفنَّ ذُة ٌَ َ َهايلِف ٌْ لُةوًدريَ  ْميحُة ْلَساهُة ميَ دَّ هُة لُةودُة حُة

ًٌماي .(56)رلس اءيي(َل ِف  

ي-3 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

ًٌدريي) ِفيَقْديَضلُّوريَضبَلاًليَ عِف ي َّ وريَونيَ  ِفٌكِف وريَوَصدُّ ٌَنيَ َغ ُة يرلَّذِف *يإِفنَّ

ًٌقاي مُةْميَط ِف ٌَ ْمدِف ٌَ ْغغِفَ يلَمُةْميَواَليلِف ٌَ ُةيلِف
ي َّ ٌَ ُةنِف وريلَْمي وريَوَظلَمُة ٌَنيَ َغ ُة يرلَّذِف *إِفنَّ  

ًٌ ري ٌَ ِف ِفي لِفَكيَولَىي َّ
َٰ
َمايأََ ًدريۚيَوَ اَنيَذ ٌَني ٌِف َمييَيالِفدِف ٌَايَحَمسَّ يَط ِف رلس اءيي(إِفالَّ

ي.ي(169ي:ي167)  

ي-4 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يي:يي  مِف  

يي) يرأْلَْ ضِف ْ َعْوَني ًِف ٌَ يَو ولَلُة َيَوَ  ُة
ٌُةَلا ِف ُةوَني َّ ٌَني يرلَّذِف َمايَحَزرءُة إِفسَّ

ي ْنييِفبَلفٍت لُةمُةميمِّ ْميَوأَْ حُة ٌمِف دِف ٌْ َميأَ ٌُةَصلَّ ُةوريأَْويتُةَقطَّ لُةوريأَْوي ٌُةَقتَّ  َ َ اًدريأَني
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يرآْليِفَ دِفي ايۖيَولَمُةْمي ًِف ٌَ ْس يرلدُّ ي ًِف لِفَكيلَمُةْمييِفْزيٌة
َٰ
يۚيَذ َنيرأْلَْ ضِف ٌُةسَغْوريمِف أَْوي

ٌمٌةي يَوظِف .(33)رلمائدديي(َوَذربٌة  

ي-5 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

يي) يَمَعلُة ْثلَلُة ٌعاًيَومِف يَحمِف يرألَْ ضِف يلَمُةْميَماي ًِف وريلَْويأَنَّ ٌَنيَ َغ ُة يرلَّذِف إِفنَّ

ـمٌةي يأَلٌِف ْسمُةْميَولَمُةْميَوَذربٌة كَيمِف اَمةِفيَمايتُةقُة ِّ ٌَ يرْلقِف ْومِف ٌَ ي ْنيَوَذربِف وري ِفلِفيمِف ْغَتدُة ٌَ ي(لِف

.(36)رلمائددي  

ي-6 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) َنيرإلِفسسِف يرْ َتْ َثْ تُةْميمِف يَقدِف ايَمْعَمَ يرْلحِفنِّ ٌَ ٌعاًي ْميَحمِف هُة ْلمُة ُة ٌَ ْوَمي ٌَ َو

يَوَ لَْغَسـايأََحلََساي َساي ِفَ ْعضٍت َسايرْ َتْمَتَميَ ْعضُة يَ  َّ َنيرإلِفسسِف ْميمِف هُة ـاؤُة ٌَ َوَقاكَيأَْولِف

ْلَييلََسا ييأَحَّ لُةي،يرلَّذِف َمـايإِفالَّيَمايَمـاَءيرللَـّ ٌَني ٌِف ْميَيالِفدِف يَمْثَور ُة ا ُة ي،يَقاكَيرلسَّ إِفنَّ

ـمٌةي ٌمٌةيَولٌِف َكيَل ِف ٌَنيَ ْعضاًي ِفَمايي(128)،يَ  َّ الِفمِف َوَ َذلِفَكيسُةَولًِّيَ ْعَضيرلظَّ

ْ  ِف ُةـوَني ٌَ ْميي(129)َ اسُةوري ْس ُة كٌةيمِف ْمي ُة ُة أْتِف ُة ٌَ يأَلَْمي يَورإلِفسسِف ايَمْعَمَ يرْلحِفنِّ ٌَ

ْميَهَذر ْومِف ُة ٌَ ْميلِفَقـاَءي وَس ُة ٌُةسذِف ُة اتِفًيَو ٌَ ْمي  ٌْ ُة وَنيَولَ قُةصُّ ْدَسايَولَـىي،يٌَ َقالُةوريَممِف

مُةْميَ اسُةوري ْميأَسَّ مِف وريَولَـىيأَسغُة ِف دُة ايَوَممِف ٌَ ْس ادُةيرلدُّ ٌَ ْتمُةمُةيرْلَل َسايَوَ  َّ أَسغُة ِف

ٌـَني يَوأَْهلُةَمايي(130)َ ا ِف ِف ْلمٍت
ْملِفَكيرْلقُةَ  ي ِفظُة ْنيَ  َُّكيمُة ٌَ ُة َذلِفَكيأَْنيلَْمي

وَني ايي(131)َ ا ِفلُـة يَومَّ َكي ِفَغا ِفكٍت لُةوريَوَمايَ  ُّ ايَومِف مَّ يمِف كٍّيَدَ َحايٌة َولِف ُة

وَني ْعَملُـة ْلَمةِفيي(132)ٌَ ويرل َّ يذُة ًُّ َكيرْلَغسِف ْ َتْيلِفْفي،يَوَ  ُّ ٌَ ْميَو ْ  ُة ٌُةْذهِف َمأْي ٌَ إِفْني

ٌـَني ي َي ِف ةِفيَقْومٍت ٌَّ ِّ 
ْنيذُة ْميمِف يَ َمـايأَسَمأَ ُة َمـاءُة ٌَ ْميَماي ْنيَ ْعدِف ُة يَمايي(133)مِف إِفنَّ

ٌـَني ْعحِفزِف يَوَمـاييأَْستُةْمي ِفمُة وَنيآليٍت .رألسعامي(134)تُةوَودُة  
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ي-7 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

ي) ُةْلقًِف ٌَني َمسُةوريۚيَ أ تُةوريرلَّذِف ْميَ َث ِّ َكيإِفلَىيرْلَمبَلئِفَ ةِفيأَسًِّيَمَع ُة ٌُةولِفًيَ  ُّ إِفْذي

ْسمُةْمي يَورْض ِف ُةوريمِف ْوَبيَ اْض ِف ُةوريَ ْوَايرأْلَْوَسااِف وريرل ُّ ٌَنيَ َغ ُة يرلَّذِف يقُةلُةوبِف  ًِف

ي كَّيَ َسانٍت ي*ي ُة ولَلُة َيَوَ  ُة
ي َّ ٌُةَماقِفاِف يۚيَوَمني ولَلُة َيَوَ  ُة

مُةْميَماقُّوري َّ لِفَكي ِفأَسَّ
َٰ
َذ

ي َقابِف يرْلعِف ٌدُة َيَمدِف
ي َّ ي*يَ إِفنَّ ا ِف ٌَنيَوَذرَبيرلسَّ يلِفْلَ ا ِف ِف وقُةوهُةيَوأَنَّ ْميَ ذُة لِف ُة

َٰ
ي(َذ

ي.(14ي:ي12ي)رألسغاكي  

يي-8 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

َي)
ي َّ نَّ َييَولََٰ ِف ٌْ َييإِفْذيَ َم ٌْ َيَقَتلَمُةْميۚيَوَمايَ َم

ي َّ نَّ ْميَولََٰ ِف َ لَْميَتْقتُةلُةوهُة

مٌةي يَولٌِف ٌمٌة َيَ مِف
ي َّ يَ بَلًءيَلَ ًسايۚيإِفنَّ ْسلُة سِفٌَنيمِف ْؤمِف يرْلمُة ًَ ْ لِف ٌُة يَولِف رألسغاكيي(َ َمىَٰ

(17).  

ي-9 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

ٌَْض ِف ُةوَنيي) ي
وريۙيرْلَمبَلئِفَ ةُة ٌَنيَ َغ ُة َتَو َّىيرلَّذِف ٌَ يإِفْذي َولَْويَتَ  َٰ

ي ٌاِف وقُةوريَوَذرَبيرْلَل ِف ْميَوذُة وَهمُةْميَوأَْدَ اَ هُة حُة .(50)رألسغاكيي(وُة  

يي-ي10 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

وَ ي) دُة يصُة ٌَْمفِف ْميَو مِف ٌْ ْميَولَ ْ  ُة ٌَسصُة ْميَو هِف ٌُةْيزِف ْميَو ٌ ُة دِف ٌْ
ُةي ِفأَ
ْ مُةمُةي َّ ٌُةَعذِّ ْمي َقاتِفلُةوهُة

سِفٌَني ْؤمِف يمُّ ُةي*يَقْومٍت
يۗيَو َّ َماءُة ٌَ يَمني ُةيَولَىَٰ

ي َّ تُةوبُة ٌَ ْميۗيَو َظيقُةلُةو ِفمِف ٌْ ْبيَ  ٌُةْذهِف َو

ٌميٌةي مٌةيَل ِف .ي(15ي:ي14)يرلتو ةيي(َولٌِف  

 

 



ي راٍتي رقً    ييييييييييييييييييييي 266  ِفًي كِّي ٌيٍت   أ وي اطمَةيرل َّ
 

يي-ي11 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) يَوسِفٌـدٍت ا ٍت كُّيَح َّ وريَوَياَبي ُة ْنيي(15)َورْ َتْغَتلُة ٌُةْ َقىيمِف مُةيَو ْنيَوَ رئِفلِفيَحَمسَّ مِف

ي ٌـدٍت يَصدِف كِّيي(16)َمـاءٍت ْني ُة يمِف أْتِفٌلِفيرْلَمْويُة ٌَ يَو لُة ٌغُة ٌُة ِف ي َ ادُة ٌَ يَوالي لُة وُة َتَح َّ ٌَ

ي ـظٌة يَ لٌِف ْنيَوَ رئِفلِفيَوَذربٌة يَومِف ٌِّيٍت َوي ِفَم يَوَمايهُة .إ  رهٌمي(17)َمَ انٍت  

يي-12 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يي:يي  مِف

يي) يرألَْصَغـادِف سِفٌَني ًِف َق َّ يمُة ْوَمئِفذٍت ٌَ ٌَني مِف ْح ِف َ َ ر ِفٌلُةمُةْميي(49)َوَتَ  يرْلمُة

ي ـا ُة وَهمُةمُةيرلسَّ حُة يَوَتْغَمىيوُة َ رنٍت ْنيَقطِف يَمايي(50)مِف كَّيَسْغسٍت ُةي ُة
َيي َّ ْحزِف ٌَ لِف

ي،يَ َ َ يْي يرْللِفَ ـابِف ٌمُة َيَ  ِف
ي َّ .إ  رهٌمي(51)إِفنَّ  

يي-13 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

اًيي) ٌّ ثِف َميحِف مُةْميَلْوكَيَحَمسَّ َ سَّ يلَسُةْلضِف ٌَنيثُةمَّ اطِف ٌَ مُةْميَورلمَّ َكيلََسْلمُةَ سَّ (ي68)َ َوَ  ِّ

اًي ٌّ تِف يوِف ْلَمنِف يَولَىيرل َّ ٌُّمُةْميأََمدُّ ٌَعةٍتيأَ كِّيمِف ْني ُة يمِف َونَّ يلََسسزِف يي(69)ثُةمَّ يلََسْلنُة ثُةمَّ

اًي ٌّ لِف ْميأَْولَىي ِفَمايصِف ٌَنيهُة ي.م ٌمي(70)أَْولَمُةي ِفالَّذِف  

يي-14 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يي:يي  مِف

ٌَني) ةٍتيَ اَسْييَظالِفَمًةيَوأَسَمأَْسايَ ْعَدَهايَقْوماًي َي ِف ٌَ ْنيَقْ  َوَ ْميَقَصْمَسايمِف

وَنيي(11) ْ  ُةضُة ٌَ ْسَماي ْميمِف وريَ أَْ َسـايإِفَذريهُة ـايأََل ُّ (12)َ لَمَّ  

وَني ْميتُةْ أَلُـة ْميلََعلَّ ُة سِف ُة لِفيَوَمَ ا ِف ْ تُةْمي ٌِف ْت ِف
ـوريإِفلَىيَمـايأُة وريَورْ حِفعُة اليَتْ  ُةضُة

ـٌَنيي(13) ايَظالِفمِف سَّ اي ُة لََسـايإِفسَّ ٌْ ايَو ٌَ ْميي(14)َقالُةوري َ َمايَزرلَْييتِفْلَكيَدْوَورهُة

ٌـَني دِف ٌدرًيَيامِف ْميَلصِف .رألس ٌاءي(15)َلتَّىيَحَعْلَساهُة  
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يي-15 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ْني) يمِف ابٌة ٌَ َعْييلَمُةْميثِف وريقُةطِّ ٌَنيَ َغ ُة ْميَ الَّذِف مِف يَ  ِّ وري ًِف يرْيَتَصمُة يَيْصَمانِف َهَذرنِف

ٌـمُةي مُةيرْلَلمِف مِف و ِف ءُة ي ُة ْنيَ ْواِف يمِف ٌُةَصبُّ ي ْميي(19)َسا ٍت وسِفمِف ي ُةطُة ي ِفلِفيَماي ًِف ٌُةْصَم ُة

ي ودُة لُـة يي(20)َورْلحُة ٌـدٍت ْنيَلدِف يمِف مُة وريي(21)َولَمُةْميَمَقامِف حُة ْي ُة ٌَ وريأَْني لََّمـايأََ ردُة  ُة

ي ٌـاِف وقُةوريَوَذرَبيرْلَل ِف َمايَوذُة وري ٌِف ٌدُة وِف
يأُة ْنيَ مٍّ ْسَمايمِف .رللجي(22)مِف  

يي-16 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) ـومِف
قُّ يَمَحَ َديرلزَّ يي(43)إِفنَّ يي(44)َطَعامُةيرألَثِفٌـمِف ْغلًِف ٌَ ي ْمكِف َ اْلمُة

ي ـونِف يرْل ُةطُة يي(45) ًِف ٌـمِف يي(46)َ َغْلًِفيرْلَلمِف وهُةيَ اْوتِفلُةوهُةيإِفلَىيَ َورءِف ذُة يُة

ي يي(47)رْلَحلِفٌـمِف ٌـمِف يرْلَلمِف ْنيَوَذربِف لِفيمِف مَّيصُة ُّوريَ ْوَايَ ْأ ِف
َكيي(48)ثُة ْايإِفسَّ ذُة

ٌـمُةي يرْلَ  ِف ٌزُة وَنيي(49)أَْسَييرْلَعزِف ستُةْمي ِفلِفيَتْمَت ُة يَهَذريَماي ُة .رلدياني(50)إِفنَّ  

يي-17 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) يأَثِفٌـمٍت اكٍت
كِّيأَ َّ كٌةيلِف ُة ٌْ ْ َتْ  ِف رًيي(7)َو يمُة ٌُةصِف ُّ ي لِفيثُةمَّ ٌْ ِفيتُةْتلَىيَولَ

ي َّ ايِف ٌَ ي  ْ َممُة ٌَ

ي ـمٍت يأَلٌِف ْ هُةي ِفَعَذربٍت ْ َمْعَمايَ َ مِّ ٌَ ئاًيي(8)َ أَْنيلَْمي ٌْ اتِفَسايَم ٌَ ْني  َوإِفَذريَولِفَميمِف

ي ٌـنٌة مِف يمُة ورًيأُةْولَـئِفَكيلَمُةْميَوَذربٌة زُة َيَذَهايهُة مُةيَواليي(9)رتَّ ْميَحَمسَّ ْنيَوَ رئِفمِف مِف

ـاَءيَولَمُةْمي ٌَ ِفيأَْولِف ي َّ ونِف ْنيدُة وريمِف َيذُة ئاًيَواليَمايرتَّ ٌْ ٌُةْغسِفًيَوْسمُةْميَمايَ َ  ُةوريَم

ٌـمٌةي يَوظِف يي(10)َوَذربٌة ْميلَمُةْميَوَذربٌة مِف يَ  ِّ ايِف ٌَ وري ِف  ٌَنيَ َغ ُة ًد يَورلَّذِف َهَذريهُة

ـمٌةي يأَلٌِف ْحزٍت ْني ِف .رلحاثٌةي(11)مِف  

يي-18 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

َماي) ٌُّ ْميأَ يلَ ُة يي(31ي)رلثَّقبلنَ َسْغ ُة ُة َ ـانِف َمايتُةَ ذِّ يَ  ِّ ُة ي الءِف ايي(32)َ  ِفأَيِّ ٌَ

ي َمَوريِف يرل َّ ْنيأَْقَطا ِف وريمِف يرْ َتَطْعتُةْميأَْنيَتسغُةذُة يإِفنِف يَورإلِفسسِف يَمْعَمَ يرْلحِفنِّ
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ي ْلَطـانٍت وَنيإِفالَّي ِف ُة وريياليَتسغُةذُة يَ اسغُةذُة َمايي(33)َورألَْ ضِف يَ  ِّ ُة ي الءِف َ  ِفأَيِّ

ي َ ـانِف يي(34)تُةَ ذِّ َ رنِف يَ بليَتسَتصِف يَوسُةَلاسٌة ْنيَسا ٍت يمِف َمايمُةَورظٌة ٌْ ُة ٌُةْ َ كُةيَولَ

يي(35) َ ـانِف َمايتُةَ ذِّ يَ  ِّ ُة ي الءِف يَ َ اَسْييي(36)َ  ِفأَيِّ َمـاءُة يرل َّ َ إِفَذريرسَمقَّيِف

ي َهـانِف يي(37)َوْ َدًديَ الدِّ َ ـانِف َمايتُةَ ذِّ يَ  ِّ ُة ي الءِف ُةيي(38)َ  ِفأَيِّ ٌُةْ أَك يالي ْوَمئِفذٍت ٌَ  َ

ي يَواليَحـانٌّ يي(39)َوْنيَذْس ِفلِفيإِفسسٌة َ ـانِف َمايتُةَ ذِّ يَ  ِّ ُة ي الءِف يي(40)َ  ِفأَيِّ ٌُةْعَ فُة

ي ًيَورألَْقَدرمِف َورصِف ي ِفالسَّ
ٌُةْؤَيذُة ْميَ  ٌَماهُة مُةوَني ِف ِف ْح ِف َمايي(41)رْلمُة يَ  ِّ ُة ي الءِف َ  ِفأَيِّ

ي َ انِف ـوَنيي(42)تُةَ ذِّ مُة ْح ِف ي ِفَمايرْلمُة بُة ٌُةَ ذِّ مُةيرلَّتِفًي هِفيَحَمسَّ و ُةوَنيي(43)َهذِف ٌَطُة

ي ي نٍت ٌمٍت َنيَلمِف ٌْ َسَمايَوَ  ٌْ يي(44)َ  َ ـانِف َمايتُةَ ذِّ يَ  ِّ ُة ي الءِف َولِفَمْنيي(45)َ  ِفأَيِّ

ي َتـانِف لِفيَحسَّ يي(46)َياَفيَمَقاَميَ  ِّ َ ـانِف َمايتُةَ ذِّ يَ  ِّ ُة ي الءِف (ي47)َ  ِفأَيِّ

.رل لمن  

ي-ي19 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

كَيَمْنيأَْلَقىَٰي ايأَنيسَّ ُةوَنيأَوَّ يَوإِفمَّ ًَ ايأَنيتُةْلقِف يإِفمَّ امُةوَ ىَٰ ٌَ َقاكَيَ كْي(ي65ي)َقالُةوري

َمايَتْ َعىَٰي ْميأَسَّ هِف ْل ِف ني ِف لِفيمِف ٌْ كُةيإِفلَ ٌَّ ٌُةَي مُةْمي ٌُّ صِف َ الُةمُةْميَووِف (66ي)أَْلقُةوۖريَ إِفَذريلِف  

وَ ىَٰي لِفييِفٌَغًةيمُّ يَسْغ ِف َكيأَسَييرأْلَْولَىَٰي(ي67)َ أَْوَحَسي ًِف يقُةْلَساياَليَتَيْفيإِفسَّ

يَ الِف ٍتۖي(ي68) دُة ٌْ وريَ  َمايَصَسعُة وۖريإِفسَّ ٌسِفَكيَتْلَقْفيَمايَصَسعُة مِف ٌَ ي يَماي ًِف َوأَْلاِف  

يأََتىَٰي ثُة ٌْ يَل الِف ُة يرل َّ ٌُةْغلِفحُة ي(ي69ي)َواَلي اي ِفَ بِّ ًدريَقالُةوري َمسَّ حَّ َلَ دُةي ُة يرل َّ ًَ ُةْلقِف َ أ

ي وَنيَومُةوَ ىَٰ . و ديطل.ي(70)َها ُة  
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يي-ي20 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

ا َّايِفي رحِفَ ريِفي(1ي)َصّغًايَورلصَّ ايِفي(2ي)َزْحً ريَ الزَّ ٌَ الِف ْ ً ريَ التَّ مْييإِفنَّي(ي3ي)ذِف َم ُة يإِفلََٰ

بُّي(ي4ي)لََورلِفدٌةي َماَوريِفيي َّ ييرل َّ َسمُةَمايَوَمايَورأْلَْ ضِف ٌْ اِفييَوَ بُّييَ  ا(ي5)رْلَمَما ِف يإِفسَّ

ا سَّ ٌَّ َماءَييَز ايرل َّ ٌَ ْس ٌَسةٍتييرلدُّ بِفيي ِفزِف نيَولِفْغًظا(6ي)رْلَ َور ِف كِّييمِّ َطانٍتيي ُة ٌْ دٍتييَم ا ِف يمَّ

ونَييالَّي(ي7) عُة مَّ ٌُةْقَذ ُةونَييرأْلَْولَىَٰييرْلَمئَلِفييإِفلَىيٌَ َّ نيَو كِّييمِف وً رۖي(ي8ي)َحاسِفبٍتيي ُة لُة يدُة

بٌةييَوَذربٌةييَولَمُةمْي فَييَمنْييإِفالَّي(9ي)َورصِف َمابٌةييَ أَْتَ َعلُةييرْلَيْطَغةَييَيطِف يَثاقِفبٌةييمِف

مْي(10) مْييَ اْ َتْغتِفمِف نْييأَميَيْلًقايأََمدُّييأَهُة ايَيلَْقَساۚييمَّ ميإِفسَّ نيَيلَْقَساهُة ٌنٍتييمِّ يطِف

بٍتي زِف ونَييَوحِفْ يَييَ كْي(ي11)الَّ ْ َي ُة ٌَ وريَوإِفَذر(ي12ي)َو ونَيياَلييذُة ِّ ُة ْذ ُة ُة يٌَ

ةًييَ أَْوريَوإِفَذر(13) ٌَ ونَيي  ْ َتْ يِف ُة َذريإِفنْييَوَقالُةور(ي14)ٌَ
ييَهَٰ ْل ٌةييإِفالَّ يمُّ ِفٌنٌةيي ِف

ْتَسايأَإِفَذر(ي15) ايمِف سَّ َظاًمايتُةَ رً ايَو ُة ايَووِف وثُةونَييأَإِفسَّ َسا(ي16ي)لََمْ عُة يأََو َ اؤُة

لُةونَي ونَييَوأَستُةمْييَسَعمْييقُةكْي(ي17ي)رأْلَوَّ َما(ي18ي)َدريِف ُة ًَييَ إِفسَّ يَورلِفَددٌةييَزْحَ دٌةييهِف

مْييَ إِفَذر ونَييهُة سظُة ُة ايَوَقالُةور(ي19ي)ٌَ لََسايٌَ ٌْ َذريَو ْومُةييَهَٰ ٌنِفييٌَ َذر(ي20)رلدِّ ْومُةييَهَٰ يٌَ

ييرْلَغْصكِفي ستُةميرلَّذِف ور(ي21)تُةَ ذِّ ُةونَيي ِفلِفيي ُة ٌنَييرْلمُة ُة وريرلَّذِف يَوأَْزَورَحمُةمْييَظلَمُة

ونَييَ اسُةوريَوَما ْع ُةدُة ن(ي22ي)ٌَ ونِفييمِف ِفييدُة
مْيي َّ وهُة َ رطِفييإِفلَىَٰييَ اْهدُة يرْلَحلِفٌمِفييصِف

مْي(ي23) مُةميَوقِفغُةوهُة ْ ئُةولُةونَييإِفسَّ مْييَما(ي24ي)مَّ ونَيياَلييلَ ُة (25ي)َتَساَص ُة  

مُةييَ كْي ْومَييهُة ٌَ ْ َتْ لِفمُةونَييرْل مُةمْييَوأَْقَ كَي(ي26ي)مُة ييَولَىَٰييَ ْعضُة َتَ اَءلُةونَييَ ْعضٍت يٌَ

مْييَقالُةور(ي27) ستُةمْييإِفسَّ ُة ٌنِفييَونِفييَتأْتُةوَسَساي ُة مِف ٌَ وسُةوريلَّمْييَ كييقالُةور(28ي)رْل يَت ُة

سِفٌنَي ْؤمِف ميلََسايَ انَييَوَما(29)مُة ٌْ ُة نيَولَ ْلَطانٍتۖييمِّ ستُةمْييَ كْيي ُة ٌنَييَقْوًماي ُة يَطا ِف

َسايَ َلاَّي(ي30) ٌْ َساۖييَقْوكُةييَولَ ايَ  ِّ مْي(ي31)لََذرئِفقُةونَييإِفسَّ َسا ُة ٌْ ايَ أَْ َو ايإِفسَّ سَّ ٌنَيي ُة يَ اوِف

مُةمْي(ي32) ْوَمئِفذٍتييَ إِفسَّ ْمَت ِف ُةونَييرْلَعَذربِفيي ًِفيٌَ ا(ي33)مُة لِفكَييإِفسَّ
َٰ
يَسْغَعكُةييَ َذ

ٌنَي مِف ْح ِف مُةمْي(ي34ي) ِفاْلمُة كَييإِفَذريَ اسُةوريإِفسَّ لَيياَلييلَمُةمْييقٌِف
ييإِفلََٰ ُةييإِفالَّ

ونَيي َّ ْ َتْ  ِف ُة يٌَ
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قُةولُةونَي(35) ٌَ ايَو ويأَئِفسَّ ْحسُةونٍتييلِفَماوِف ٍتيي لِفَمتِفَسايلََتا ِف ُة يَحاءَييَ كْي(ي36ي)مَّ

اَيي ِفاْلَلاِّي نَييَوَصدَّ ْ َ لٌِف مْي(ي37ي)رْلمُة مِفييرْلَعَذربِفييلََذرئِفقُةويإِفسَّ ُة يَوَما(ي38)رأْلَلٌِف

ييتُةْحَزْونَي ستُةمْييَمايإِفالَّ ا اي.ي(39)يَتْعَملُةونَيي ُة .رلصَّ  

يي-ي21 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

ييَتَ اَ كَي هِفييرلَّذِف دِف ٌَ ْلكُةيي ِف وَييرْلمُة كِّييَولَىَٰييَوهُة ءٍتيي ُة ًْ ٌ ٌةييَم ي(ي1ي)َقدِف يَيلَاَييرلَّذِف

ادَييرْلَمْويَي ٌَ مْييَورْلَل ْ لُةَو ُة ٌَ مْييلِف ٌُّ ُة وَييَوَمبًلۚييأَْلَ نُةييأَ ٌزُةييَوهُة (ي2ي)رْلَغغُةو ُةييرْلَعزِف

ي َ اًقاۖييَ َماَوريٍتييَ ْ مَييَيلَاَييرلَّذِف ايطِف نِفييَيْلاِفيي ًِفيَتَ  َٰييمَّ ْلَمَٰ نيرل َّ يٍتۖييمِف يَتَغاوُة

نيَتَ  َٰييَهكْييرْلَ َص َييَ اْ حِفمِفي و ٍتييمِف نِفييرْلَ َص َييرْ حِفمِفييثُةمَّي(ي3ي) ُةطُة ٌْ َت سَقلِفبْييَ  َّ يٌَ

كَي ٌْ ًئايرْلَ َص ُةييإِفلَ وَييَيا ِف ٌ ٌةييَوهُة ايَولََقدْي(4ي)َل ِف سَّ ٌَّ َماءَييَز ايرل َّ ٌَ ْس ي ِفَمَصا ِفٌحَييرلدُّ

وًمايَوَحَعْلَساَها حُة ٌنِفۖيي ُة اطِف ٌَ ٌ ِفييَوَذربَييلَمُةمْييَوأَْوَتْدَسايلِّلمَّ عِف ٌنَي(ي5ي)رل َّ يَولِفلَّذِف

ور مْييَ َغ ُة مِف مَۖييَوَذربُةيي ِفَ  ِّ ٌ ُةييَو ِفْئسَييَحَمسَّ َمايأُةْلقُةوريإِفَذر(ي6)رْلَمصِف وري ٌِف عُة يَ مِف

ًٌقايلََما ًَييَممِف زُةييَتَ ادُةي(7ي)َتغُةو ُةييَوهِف ٌَّ نَييَتَم ظِفۖييمِف ٌْ لََّمايرْلَغ ًَيي ُة َمايأُةْلقِف يَ ْوالٌةيي ٌِف

مْييأَلَمْييَيَزَستُةَمايَ أَلَمُةمْي أْتِف ُة ٌ ٌةييٌَ ٌ ٌةييَحاَءَسايَقدْييَ لَىَٰيييَقالُةور(8ي)َسذِف ْ َسايَسذِف يَ َ ذَّ

كَييَمايَوقُةْلَسا ُةييَسزَّ
ني َّ ءٍتييمِف ًْ ييأَستُةمْييإِفنْييَم يلَوْييَوَقالُةور(ي9ي)َ  ِفٌ ٍتييَضبَلكٍتيي ًِفيإِفالَّ

ا سَّ ايَمايَسْعقِفكُةييأَوْييَسْ َممُةيي ُة سَّ ٌ ِفييأَْصَلابِفيي ًِفي ُة عِف مْييَ اْوَتَ  ُةور(10ي)رل َّ ي ِفَذس ِفمِف

ْلًقا َْصَلابِفييَ  ُة ٌ ِفييألِّ عِف .رلملك.ي(11ي)رل َّ  

يي-ي22 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

َماءِفي والِفييَذريِفييَورل َّ ْومِفي(1ي)رْل ُة ُة ٌَ ودِفييَورْل دٍتي(2ي)رْلَمْووُة (ي3ي)َوَمْممُةودٍتييَوَماهِف

ودِفييأَْصَلابُةييقُةتِفكَي ا ِفي(4ي)رأْلُةْيدُة مْييإِفذْي(ي5ي)رْلَوقُةودِفييَذريِفييرلسَّ َمايهُة ٌْ ودٌةييَولَ يقُةعُة
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مْي(ي6) ْغَعلُةونَييَمايَولَىَٰييَوهُة سِفٌنَييٌَ ْؤمِف وريَوَما(ي7ي)مُةمُةودٌةيي ِفاْلمُة ْسمُةمْييَسَقمُة يإِفالَّييمِف

سُةوريأَن ِفييٌُةْؤمِف ٌزِفيي ِفاهللَّ ٌدِفييرْلَعزِف ي(ي8ي)رْلَلمِف ْلكُةييلَلُةييرلَّذِف َماَوريِفييمُة ۚييرل َّ يَورأْلَْ ضِف

ُةي
كِّييَولَىَٰييَو َّ ءٍتيي ُة ًْ ٌدٌةييَم ٌنَييإِفنَّي(ي9ي)َممِف سِفٌنَييَ َتسُةوريرلَّذِف ْؤمِف َسايِفييرْلمُة ْؤمِف يَورْلمُة

تُةو ُةوريلَمْييثُةمَّي مَييَوَذربُةييَ لَمُةمْييٌَ ٌاِفييَوَذربُةييَولَمُةمْييَحَمسَّ ٌنَييإِفنَّي(ي10ي)رْلَل ِف يرلَّذِف

لُةوري َمسُةور الِفَلايِفييَوَومِف ايٌةييلَمُةمْييرلصَّ ييَحسَّ نيَتْح ِف لِفكَييرأْلَْسَما ُةۚييَتْلتِفَمايمِف
َٰ
يَذ

ٌدٌةييَ  ِّكَييَ ْطشَييإِفنَّي(11ي)رْلَ  ِفٌ ُةييرْلَغْوزُةي لُةي(ي12)لََمدِف وَييإِفسَّ يٌُةْ دِف ُةييهُة

ٌدُةي ٌُةعِف وَي(ي13)َو ودُةييرْلَغغُةو ُةييَوهُة و(ي14)رْلَودُة اكٌةي(ي15)رْلَمحِفٌدُةييرْلَعْ شِفييذُة يَ عَّ

ٌدُةييلَِّما ٌثُةييأََتاكَييَهكْي(16ي)ٌُة ِف سُةودِفييَلدِف يَ كِفي(18ي)َوَثمُةودَيي ِفْ َوْونَي(ي17)رْلحُة

ٌنَي وريرلَّذِف ٌبٍتيي ًِفيَ َغ ُة ُةي(ي19ي)َتْ ذِف
نيَو َّ ميمِف لِفٌطٌةييَوَ رئِفمِف وَييَ كْي(ي20ي)مُّ يهُة

حِفٌدٌةييقُةْ  نٌةي ييلَْوحٍتيي ًِف(ي21ي)مَّ ْلغُةوظٍت (.رل  وال.ي)(22)مَّ  

يي-ي23 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

َماءِفي اِفييَورل َّ ا ِف اُةييَمايأَْدَ ركَييَوَما(ي1ي)َورلطَّ ا ِف ْحمُةي(2ي)رلطَّ اقِفبُةييرلسَّ (ي3ي)رلثَّ

كُّييإِفن ايَسْغسٍتيي ُة َمايلَّمَّ ٌْ سظُة ِفي(ي4)َلا ِفظٌةييَولَ ٌَ مَّييرإْلِفسَ انُةييَ ْل لِفاَييمِف لِفاَي(ي5ي)يُة ييُة

ن اءٍتييمِف الُةي(ي6ي)َدر ِفاٍتييمَّ ْي ُة نيٌَ نِفييمِف ٌْ ْلبِفييَ  َ رئِفبِفييرلصُّ لُةي(ي7ي)َورلتَّ يَولَىَٰييإِفسَّ

لِفي ْومَي(ي8ي)لََقادِف ٌةييَ ْحعِف َ رئِف ُةييتُةْ لَىيٌَ نيلَلُةييَ َما(ي9ي)رل َّ دٍتييمِف يَساصِف ٍتييَواَلييقُةوَّ

َماءِفي(10) ْحمِفييَذريِفييَورل َّ ي(11ي)رل َّ ْدرِفييَذريِفييَورأْلَْ ضِف لُةي(ي12)رلصَّ يلََقْوكٌةييإِفسَّ

وَييَوَما(ي13)َ ْصكٌةي مُةمْي(14ي) ِفاْلَمْزكِفييهُة ونَييإِفسَّ ٌدُة ًدريٌَ ِف ٌْ ٌدُةي(ي15)َ  ًدريَوأَ ِف ٌْ يَ 

كِفي(16) ٌنَييَ َممِّ ْلمُةمْييرْلَ ا ِف ِف ًدرييأَْممِف ٌْ َو ا ا.ي)(17) ُة ي(.رلطَّ  
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يي-ي24 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

ي َوةُة يي(1)رلَقا ِف َوةُة يي(2)َمايرلَقا ِف َوةُة ييي(3)َوم يأَْدَ رَكيَمايرلَقا ِف ٌَ ُةونُة ْوَمي ٌَ

ي يرلَمْ ثُةوثِف يَ الَغَ رشِف يي(4)رلسَّاسُة يرلَمْسغُةوشِف ْمنِف يرلحِفَ اكُةيَ العِف (ي5)َوَت ُةونُة

ي ٌسُةلُة ايَمْنيَثقُةلَْييَمَورزِف ٌةٍتيي(6)َ أَمَّ رضِف ٌَمةٍتي َّ يوِف ايَمْنييي(7)َ ْمَوي ًِف َوأَمَّ

ي ٌسُةلُة يي(8)َيغَّْييَمَورزِف ةٌة ٌَ يَهاوِف لُة ُةمُّ ْليي(9)َ أ ٌَ يي(10)َوَم يأَْدَ رَكيَماهِف َسا ٌة

ي ةٌة ٌَ (.رلقا وة.ي)(11)َلامِف  

ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

يي-ي25 كِف يرلغٌِف َكي ِفأَْصَلابِف َفيَ َعكَيَ  ُّ ٌْ ي*يأَلَْميَتَ  يَ  ْمي ًِف َدهُة ٌْ ْحَعكْيَ  ٌَ أَلَْمي

ي كٍت ً ريأََ ا ِفٌكَي*يَتْضلٌِف ٌْ ْميَط مِف ٌْ ي*يَوأَْ َ كَيَولَ ٌكٍت حِّ ْني ِف ْمي ِفلِفَحاَ دٍتيمِّ ٌمِف *يَتْ مِف

أْ ُةوكٍتي يمَّ دًي21) و ديرلغٌكي.يَ َحَعلَمُةْميَ َعْصفٍت .(م َّ  

يي-ي26 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

وَني َمايرلَ ا ِف ُة ٌُّ ٌَ يأَ وَني1قكْي يَمايَتْع ُةدُة وَني2يآَليأَْو ُةدُة يَوآَليأَْستُةْميَوا ِفدُة  

ي ايَوَ ْدتُةْمي3َم يأَْو ُةدُة يمَّ ي4يَوآَليأََسايَوا ِفدٌة وَنيَم يأَْو ُةدُة ْمي5يَوآَليأَْستُةْميَوا ِفدُة يلَ ُة

ي ٌنِف يدِف ًَ ْميَولِف ٌسُة ُة ريٍتي3)رل ا  ون.ي6دِف ي.(يم َّ

يي-ي27 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ي َوي ُةيأََلدٌة ي1قُةكْيهُة َمدُة لِفْدي2ي ُةيرلصَّ ٌَ ٌُةولَْدي3يلَْمي غُةًؤري4يَولَْمي ي ُة ْنيلَلُة ٌَ ُة يَولَْمي

ي ريٍتي3) و ديرإليبلص.ي5أََلدٌة .(يم َّ  
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يي-ي28 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييي:ي  مِف

يي)يي يرْلَغلَاِف ي ِفَ بِّ وذُة يَمايَيلََايي(1)قُةكْيأَوُة ْنيَم ِّ يي(2)مِف اٍت يَ ا ِف ْنيَم ِّ َومِف

يي(3)إِفَذريَوَقَبي َقدِف يرْلعُة ي ًِف غَّاَثايِف يرلسَّ ْنيَم ِّ يي(4)َومِف دٍت يَلا ِف ْنيَم ِّ َومِف

ريٍتي3) و ديرلغلاي(ي5)إِفَذريَلَ َدي .(يم َّ  

يي-ي29 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ي يرلسَّاسِف ي ِفَ بِّ وذُة ي1قُةكْيأَوُة يرلسَّاسِف ي2يَملِفكِف ي3يإِفلَلِفيرلسَّاسِف ْنيَم ِّ يمِف

ي يرلَيسَّاسِف ي4رلَوْ َورسِف يرلسَّاسِف و ِف دُة يصُة ي ًِف سُة ٌُةَوْ وِف يي ةِفي5يرلذِف َنيرلحِفسَّ يمِف

ريٍتي3) و ديرلسَّاس.ي6َورلسَّاسِفي .(يم َّ  

سِ  َّٞ :آ٣خُص حُو  
 

ي*  حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

 َّٕ َ  اِ ١ٌِّٞي  هللاَّ ِي٣يُ  هَ ُِْؼوَخدِ  َٗ   ح

.﴾حألٗلخٍ ٕ٘﴿  

ي*  حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ٝح َُ لَ ٌَ ُْ  كَ ُٛ ٌَ ُ  كَؤََه ُ  هللاَّ ١ٌِّٞي  اَِّٗٚ ِي٣يُ  هَ ُِْؼوَخدِ  َٗ ح  

﴾ؿخكَ ٕٕ﴿  

ي* حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

  َْ ٤َُِْؼَِ َٝ  ُ ْٖ  هللاَّ َٓ  ُٙ َُ ُٜ ْ٘ َ٣  َُِٚ ُٓ ٍُ ـ٤َْذِ  َٝ ُْ َّٕ  رِخ َ  اِ ١ٌِّٞي  هللاَّ ٌِ  هَ ٣ ِِ   َػ

﴾حُلي٣ي ٕ٘﴿  

ي* حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف   

ظَذَ  ًَ  ُ َّٖ  هللاَّ ٢ِِ أََٗخ أَلَْؿِِزَ ُٓ ٍُ َٝ  َّٕ َ  اِ ١ٌِّٞي  هللاَّ ٌِ  هَ ٣ ِِ َػ  

﴾حُٔـخىُش ٕٔ﴿  
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ي*  حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ٌُٝح خ ُه َٓ  ْْ ًُ سٍ  آط٤ََْ٘خ َّٞ ٝح رِوُ َُ ًُ ًْ ح خ َٝ َٓ  ِٚ ك٤ِ  

﴾حُزوَس ٖٙ﴿  

ي* حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ٌُٝح خ ُه َٓ  ْْ ًُ سٍ  آط٤ََْ٘خ َّٞ ُؼٞح رِوُ َٔ ْٓ ح َٝ  

﴾حُزوَس ٩ٖ﴿  

ي* حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

  ْٞ َُ َٝ ٟ ََ َ٣  َٖ ٣ ٌِ ٞح حَُّ ُٔ ًْ  ظََِ َٕ  اِ ْٝ ََ حدَ  ٣َ ٌَ َُْؼ َّٕ  ح سَ  أَ َّٞ ُْوُ ِ  ح ٤ًؼخ هلِلَّ ِٔ   َؿ

﴾حُزوَس ٘ٙٔ﴿  

ي*  حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

َٛخ ٌْ سٍ  كَُو َّٞ َْ  رِوُ ُٓ ْأ يَ  َٝ َٓ ْٞ ٌُٝح هَ َٜخ ٣َؤُْه ِ٘ َٔ رِؤَْك  

﴾حألػَحف ٘ٗٔ﴿  

ي* حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ٌُٝح  خ ُه َٓ  ْْ ًُ سٍ  آط٤ََْ٘خ َّٞ ٝح رِوُ َُ ًُ ًْ ح خ َٝ َٓ  ِٚ ْْ  ك٤ِ ٌُ َٕ  ََُؼَِّ طَظَّوُٞ  

﴾حألػَحف ٧ٔٔ﴿  

ي* حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ٝح أَِػيُّ َٝ  ْْ ُٜ خ َُ َٓ  ْْ ظَطَْؼظُ ْٓ ْٖ  ح سٍ  ِٓ َّٞ ْٖ  هُ ِٓ َِ  ٍِرَخ١ِ  َٝ َُْو٤ْ ح  

﴾حألٗلخٍ ٓٙ﴿  

ي*  حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

 َِ ِٓ َْ خءَ  ٣ُ َٔ َّٔ ْْ  حُ ٌُ ح َػ٤َِْ ًٍ ح ٍَ ْي ِٓ  ْْ ًُ ْى ِِ َ٣ سً  َٝ َّٞ ْْ  هُ ٌُ طِ َّٞ   ا٠َُِٰى هُ

﴾ٛٞى ٕ٘﴿  

ي*  حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

 َّٕ رَّيَ  اِ ٍَ  َٞ ُٛ  ُّ١ِٞ ُْوَ ُِ  ح ٣ ِِ َؼ ُْ   ح

﴾ٛٞى ٙٙ﴿  

ي* حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

 ٍَ ْٞ  هَخ َُ  َّٕ ْْ  ٢ُِ أَ ٌُ سً  رِ َّٞ ْٝ  هُ ١ِٝ أَ ٍٖ  ا٠َُِٰى  آ ًْ ِي٣يٍ  ٍُ َٗ  

﴾ٛٞى ٨ٓ﴿  
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ي*  حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ََل  ْٞ َُ َٝ  ًْ ِْضَ  اِ ِْضَ  َؿَّ٘ظَيَ  َىَه خ هُ خءَ  َٓ َٗ  ُ سَ  ََل  هللاَّ َّٞ ِ  هُ   اَِلَّ رِخهللَّ

﴾حٌُٜق ٩ٖ﴿  

ي*  حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

 ٍَ خ هَخ َٓ ٢ِّ٘ ٌَّ َٓ  ِٚ ر٢ِّ ك٤ِ ٍَ  ٌَ سٍ  كَؤَِػ٢ُِٗٞ٘٤ َه٤ْ َّٞ رِوُ  

﴾حٌُٜق ٩٘﴿  

ي*  حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ٌِ  ٣َْل٠َ٤ٰى  ٣َخ ٌِظَخدَ  ُه ُْ سٍ  ح َّٞ آط٤ََْ٘خُٙ  رِوُ َٝ  َْ ٌْ ُُْل ز٤ًِّخ ح َٛ  

﴿ٕٔ ْ٣َٓ﴾  

ي*  حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

 َّٕ ََ ُٜ ْ٘ َ٤َُ َٝ  ُ ْٖ  هللاَّ َٓ  ُٙ َُ ُٜ ْ٘ َ٣  َّٕ َ  اِ ١ٌِّٞي  هللاَّ ٌِ  َُوَ ٣ ِِ َػ  

﴾حُلؾ ٓٗ﴿  

ي*  حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

خ ٝح َٓ ٍُ َ  هََي ِٙ  َكنَّ  هللاَّ ٍِ َّٕ  هَْي َ  اِ ١ٌِّٞي  هللاَّ ٌِ  َُوَ ٣ ِِ َػ  

﴾حُلؾ ٧ٗ﴿  

ي* حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ِٚ  آط٤ِيَ  أََٗخ  ََ  رِ ْٕ  هَْز َّ  أَ ْٖ  طَوُٞ يَ  ِٓ ِٓ وَخ ا٢ِِّٗ َٓ َٝ  ِٚ ١ٌِّٞي  َػ٤َِْ ٌٖ  َُوَ ٤ ِٓ   أَ

﴾حَُ٘ٔ ٩ٖ﴿  

ي*  حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

 َّٕ ََ  اِ ِٖ  َه٤ْ صَ  َٓ َْ ظَؤَْؿ ْٓ ١ُِّٞ  ح ُْوَ ُٖ  ح ٤ ِٓ حأْلَ  

﴾حُوٜٚ ٕٙ﴿  

ي* حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

  َّْ ََ  ػُ ْٖ  َؿَؼ ْؼقٍ  رَْؼيِ  ِٓ سً  َٟ َّٞ ح)هُ ًَ ٍ ًؼ٤ ََّ   (طٌُ

(54حَُّٝ )  

ي*  حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

  ُ ِٙ  َُِط٤قٌ  هللاَّ مُ  رِِؼزَخِى ُُ َْ َ٣  ْٖ خءُ  َٓ َ٘ َ٣  َٞ ُٛ َٝ  ُّ١ِٞ ُْوَ ُِ  ح ٣ ِِ َؼ ُْ ح  

(19حٍُ٘ٞس )  
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ي*  حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

 َّٕ َ  اِ َٞ  هللاَّ حمُ  ُٛ َُّ ََّ سِ  ًُٝ حُ َّٞ ُْوُ ُٖ  ح ظ٤ِ َٔ ُْ ح  

ٌَّح٣ٍخص)  (58  حُ  

ي* حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ُٖ  هَخُُٞح سٍ  أُُُٝٞ َْٗل َّٞ أُُُٝٞ هُ َٝ  ٍّ ِي٣يٍ  رَؤْ َٗ  َُ ْٓ حأْلَ ا٤َُِْيِ  َٝ  

﴾حَُ٘ٔ ٖٖ﴿  

 

يتُةق أي* . املةي( و ديرلسَّحم)ثمَّ  

 َِ ل ِّٔ َِّ٘ش ُليِّ حُ ُّٔ :ىػخٌء ٖٓ حُ  
يَماييلاَي•ي يمْنيم ِّ امايِف ي ِفيرلتَّ ي  لمايِف ريٍتي3)ي.أووذُة (يم َّ  

ا•ي ي ِفيرلتَّ ي  لمايِف ةٍتيمأووذُة يالمَّ ةٍتيومْني كِّيوٌنٍت يوهامَّ .دِفيمْني كِّيمٌطانٍت  

ريٍتي3) (يم َّ  

ي اهللِفي•ي ًُّيأووذُة يرلعل يو ادهِفيومْنيم ِّ يمَني ض لِفيووقا لِفيوم ِّ يرلعظٌمِف
ي كِّيمعلْنيوحسودهِفيإ لٌَسي يومْنيم ِّ يورلحنِّ يرإلسسِف يمٌاطٌنِف يومْنيم ِّ

ي يَمايٌظم ُة يومْنيم ِّ ي السَّما ِف يوٌ منُة ي اللٌَّكِف يَمايٌظم ُة وم ْ يومْنيم ِّ
يَماي يومْنيم ِّ ماءِف يَمايٌسزكُةيمَنيرل َّ يومْنيم ِّ ي اللٌَّكِف يوٌ منُة  السَّما ِف

ي ٌَما .ٌع الُة  
ي اهللِفي•ي ًِّيأووذُة يَمايرلعل يومْنيم ِّ يرأل ضِف يماذ أَي ًِف يمَنيم ِّ يرلعظٌمِف

ياَليأطٌاُةي ييم ِّ ي كِّيذِف يمسَمايومْنيم ِّ ،يي-يٌطٌاُةيي–يٌي الُة هُةيتطٌاُة م َّ
ي كِّيد  ةٍتي ييومْنيم ِّ يرأليطا ِف يوم ِّ يرألم ر ِف ي ساصٌتَما،يومْنيم ِّ  ُةي يذٌة
ي يرألم رضِف .وم ِّ  

ي اهللِفي•ي ًِّيأووذُة ايرلعل يممَّ يريرلعظٌمِف َساي تعاَذيمسلُة ٌُّ يووٌَ ىيس  دٌة ملمَّ
ييو َّىيإوموَ ىيو .ولٌمْميصبلدُةي ِفيتعالَىيو بلملُةي  رهٌَميرلذِف  

ي اهللِفي•ي ًِّيأووذُة ي كِّيرلعل يومْني طشِف يم ٌدٍت ي كِّيمٌطانٍت يمْنيم ِّ يرلعظٌمِف
يوسٌدٍتي ا ٍت .ح َّ  
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ي اهللِفي•ي ًِّيأووذُة يرلعل ييادمِف يومْنيم ِّ يوالمسٍت ي كِّيال سٍت يمْنيم ِّ يرلعظٌمِف
يورللا سِفي ل ِف .رل ِّ  

ي اهللِفي•ي ًِّيأووذُة يوحسودهْميوأوورسممْيرلعل ٌاطٌنِف يرلمَّ يمْنيسز ايِف .يرلعظٌمِف  
ي اهللِفي•ي ًِّيأووذُة يرللا دٌَنيومْنيرلعل يرللاقدٌَنيومْنيم ِّ يمْنيم ِّ يرلعظٌمِف

يرلسَّاظ ٌَنيومنْي يرلعائسٌَنيومْنيم ِّ ييم ِّيم ِّ يرلعامقٌَنيومنيْم ِّ
ٌاطٌنَي ال ٌَنيورلمَّ .رل َّ  

 . ِٕ ٤َّ٘طخ َٖ حُ ٓ ِْ ِٚ حُوي٣ ِْ ِٝٓطخٗ ِٚ ح٣ٌَُ ِْ ٝرٞؿٜ ًُ رخهللِ حُؼظ٤ أػٞ

 ِْ ؿ٤ ََّ .حُ  

 . ِٚ ِٙ ٝٗلو ِٔٛ ْٖ ٓ ِْ ؿ٤ ََّ ِٕ حُ ٤َّ٘طخ َٖ حُ ٓ ِْ ٤َِّٔٔغ حُؼ٤ِ ًُ رخهللِ حُ أػٞ

 ِٚ حصٍ 3).ٝٗلؼ ََّ ٓ ).  

ًَ رَي ُٓ٘ٚ ػزيَى ٝٗز٤َي . خ حٓظؼخ َٓ  َِّ ٗ ْٖ ًَ رَي ٓ َْ ا٢ِّٗ أػٞ حَُِّٜ

خ ٓؤَُي ُٓ٘ٚ ػزيَى  َٓ  َِ ْٖ ه٤ َْ ٝأٓؤَُي ٓ َِّٓٝ ِٚ ٍي ٠َِّٛ هللاُ ػ٤ِ َّٔ ٓل

ُٕ ٝػ٤َِي حُزَلُؽ  َْ ٝأَٗض حُٔٔظؼخ َِّٓٝ ِٚ ٍي ٠َِّٛ هللاُ ػ٤ِ َّٔ ٝٗز٤ُّي ٓل

 ِْ سَ اَلَّ رخهللِ حُؼ٢ِِّ حُؼظ٤ َّٞ ٍَ ََٝل ه .ََٝل كٞ  

. َِ ٍِ ١ٝٞحٍِم ح٤َُِّ خ َـّ ٍِ ٤ًِٝي حُل َِّ حألَٗح ٗ ْٖ ًَ رَي ٓ َْ ا٢ِّٗ أػٞ حَُِّٜ

 ُٖ ٍَ ٣َخ ٍكٔ ٍِ اَلَّ ١خٍهًخ ٣طَُم رو٤ خ .ٝحَُّٜ٘  

ياَلي. ا ًِف يأسَييرلمَّ يرل أَسيوأمفِف يرلسَّاسيأذهبِف ي ِفيرللَّمَمي بَّ مغ َءيي  مِف

ي قًما يمغائَكيمغاًءياَليٌغاد ُة .إالَّ  

ي ِفي•ي ريٍتي3)  مِف يوألاذ ُةيي(م َّ يَمايأحدُة دِفي ِفيوقد تلِفيمْنيم ِّ ي عزَّ يأووذُة

ريٍتي7) .(م َّ  

ي•ي يلا دٍت يأْويوٌنِف ي كِّيسغسٍت يٌؤذٌَكيمْنيم ِّ ي ِفيأ قٌَكيمْني كِّيمًءٍت   مِف

ي ي ال ٍت يأْوي ل ِف يواماٍت . ُةيٌمغٌكَيأْويمسِّ  

يٌؤذٌَكي•ي ي ِفيأ قٌَكيمْني كِّيدرءٍت يٌؤذٌكَيو  مِف ييومْني كِّي بلءٍت مْني كِّيم ِّ

يٌمقٌَكي يأوْيوومقاءٍت يلاقدٍت يأووٌنِف يلا دٍتييمْني كِّيسغسٍت مْني كِّييووٌنِف

ي ائدٍتي يأْوي ٌدِف ي ال ٍت يأْوي ل ِف .ي ُةيٌمغٌكَيسغسٍت  
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ي•ي يرلعقدِف ي ًِف غَّاثايِف يرلسَّ يإَذريلقَديو  مُةي ِفيأ قٌَكيمْنيم ِّ يلاقدٍت مْنيم ِّ

يإَذريل دَيو يلا دٍت يإَذري ل َييومْنيم ِّ ي ال ٍت يإَذرييومْنيم ِّ يساظ ٍت مْنيم ِّ

يإَذريم  َييوسظ َي يما  ٍت يإَذرير تق َّيمْنيم ِّ يمسٍّ .يومْنيم ِّ  

يٌمغٌَكيو ُةيٌمغٌَكي•ي
ي ِفيأ قٌَكيو ُةيٌ واَكيو ُة و ُةيٌمغٌَكي  مِف

يو ُةيٌحٌ َكيو ُةيٌح  َكيو ُةيٌعٌذَكيو ُةيٌعصمَكيو ُةيٌ  ٌكَيو ُةي

يومْنيٌلغظكَي يورلسَّما ِف يرللٌَّكِف يومْنيطور اِف ا ِف يرلغحَّ يو ٌدِف يرألم ر ِف يمْنيم ِّ

يورلحانِفي يمْنيرإلسسِف ا ِف يومْنيرلغحَّ يرأل لا ِف .م ِّ  

يرألم ِفي•ي يومتايِف د ِف يرلصَّ ي ِفيأ قٌَكيمْنيو اوسِف ييو  مِف مْنيرألم رضِف

ي يوورألوهامِف يومْنيرأل قامِف ٌطانِف يرلمَّ يومْنيومْنيسز ايِف مْنيرل ور ٌسِف

يرأللبلمِفي .مزوحايِف  

َّٔٔخِء .  ِٝ ََٝل ك٢ِ حُ ِٚ ٢ٌٗء ك٢ِ حألٍ َُّ َٓغ حٓٔ ١ٌِ ََل ٠٣ ِْ هللاِ حُ رٔ

 ُْ ٤َُّٔٔغ حُؼ٤ِ َٞ حُ حصٍ 3).ٝٛ ََّ ٓ )  

 . ِْ ِٖ حَُك٤ كٔ ََّ ِْ هللاِ حُ حصٍ 3).رٔ ََّ ٓ ).  

ِْ هللاِ . حصٍ 3).رٔ ََّ ٓ ).  

َخ. ِٕ ٍرِّ٘ ِْ هللاِ طَرشُ أٍَٟ٘خ ر٣َِن رؼ٠َ٘خ ٣٘ل٠َ ٓو٤َٔ٘خ ربً .رٔ  

ر٢ِ  ََّ :ىػخٌء ُليِّ حُ  

 ِْ ك٤ ََّ ِٖ حُ كٔ ََّ ِْ هللاِ حُ  رٔ
، ٣َخ ٍدِّ َُي  ِٖ ٣ ِّ حُيِّ ِْ ٓخُِي ٣ٞ ك٤ ََّ ِٖ حُ كٔ ََّ َٖ حُ حُلُٔي هللِ ٍدِّ حُؼخ٤ُٔ

َخ َُي حُلُٔي  َْ ٍرَّ٘ ِْ ِٓطخَٗي، حَُِّٜ ٍِ ٝؿَٜي ٝػظ٤ ٢ ُـَل ـِ خ ٣٘ز َٔ حُلُٔي ً

خ  َٓ ِٝ ٝٓألَ  َّٔٔخٝحِص ٝٓألَ حألٍ ِٚ ٓألَ حُ خ ك٤ ًً ح ٤١ِّزًخ ٓزخٍ ًَ كًٔيح ًؼ٤

خ  َٓ َُ حُٔـِي أكنُّ  خِء ٝأٛ َُ حُؼَّ٘ ْٖ ٢ٍٗء رؼُي، أٛ خ ٗجَض ٓ َٓ خ ٝٓألَ  َٔ ر٤ٜ٘

خ ٓ٘ؼَض ََٝل  َٔ خ أػط٤َض ََٝل ٓؼط٢َ ُ َٔ ٍَ حُؼزُي ًَُِّٝ٘خ َُي ػزٌي ََل ٓخَٗغ ُ هخ

خ  َٔ ٍي ً َّٔ ٍِ ٓل ٍي ٝػ٠َِ آ َّٔ َِّ ػ٠َِ ٓل ٛ َْ ، حَُِّٜ ح حُـيُّ َٓ٘ي حُـيُّ ًَ ٣٘لُغ 

َْ اََّٗي ك٤ٌٔي ٓـ٤ٌي ٝرخٍْى ػ٠َِ  ٍِ ارَح٤ٛ َْ ٝػ٠َِ آ ٤ََِّٛض ػ٠َِ ارَح٤ٛ



ي راٍتي رقً    ييييييييييييييييييييي 279  ِفًي كِّي ٌيٍت   أ وي اطمَةيرل َّ
 

َْ ك٢ِ  ٍِ ارَح٤ٛ َْ ٝػ٠َِ آ خ رخًٍَض ػ٠َِ ارَح٤ٛ َٔ ٍي ً َّٔ ٍِ ٓل ٍي ٝػ٠َِ آ َّٔ ٓل

َٖ اََّٗي ك٤ٌٔي ٓـ٤يٌ  . حُؼخ٤ُٔ  

ْ أَٗض ٍر٢ِّ ََل اَُٚ اَلَّ أَٗض هِوظ٢ِ٘ ٝأَٗخ ػزيَى ٝأَٗخ ػ٠َِ ػٜيَى  حَُِّٜ

ُٖ أٓظَي ٗخ٤ٛظ٢ِ  ُٖ ػزيَى ٝحر َْ ا٢ِّٗ ػزيَى ٝحر خ حٓظطؼُض، حَُِّٜ َٓ ٝٝػيَى 

َٞ َُي  ٛ ٍْ َِّ حٓ َْ رٌ ٌٍ ك٢َّ ه٠خإَى أٓؤَُي حَُِّٜ ٍٝ ك٢َّ كٌَٔي ٝػي ر٤يَى ٓخ

 ْٝ ْٖ هِوَي، أ ظُٚ أكًيح ٓ ْٝ ػَِّٔ ْٝ أُِٗظُٚ ك٢ِ ًظخرَي أ ِٚ ٗلَٔي أ ٤َض ر َّٔ ٓ

 ١ٌِ ِْ حُـ٤ِذ ػ٘يَى، أٓؤَُي رؤ٢ِّٗ أُٜٗي أََّٗي أَٗض هللاُ حُ ِٚ ك٢ِ ػِ حٓظؤػََص ر

ْٖ ُُٚ ًلًئح أكٌي،  ٌ٣ ْْ ْْ ٣ُْٞي ُٝ ْْ ٣ِْي ُٝ ُ ١ٌِ ُٔي حُ َّٜ ََل اَُٚ اَلَّ أَٗض حألكُي حُ

 ِّ ٍِ ٝحإلًَح ح حُـَل ًَ َُ ٣َخ  ٌ ُّ٘ ْٖ ََل اَُٚ اَلَّ أَٗض َُي حُلُٔي َُٝي حُ أٓؤَُي ٣َخ ٓ

 ، َٖ حك٤ٔ ََّ َْ حُ ، ٣َخ أٍك َٖ حك٤ٔ ََّ َْ حُ ، ٣َخ أٍك ُْ َُّ ٣َخ ٍك٤ ُٕ ٣َخ ر ٣َخ هللاُ ٣َخ ٍكٔخ

، ٣َخ  ُّ ، ٣َخ ك٢ُّ ٣َخ ه٤ُّٞ َٖ ، ٣َخ ٍدَّ حُؼخ٤ُٔ ، ٣َخ ٍدِّ ، ٣َخ ٍدِّ َٖ حك٤ٔ ََّ َْ حُ ٣َخ أٍك

، ٣َخ  َٖ خ٤ُٔ َٖ ح٠َُّ ْٖ ََل اَُٚ اَلَّ أَٗض ٓزلخَٗي ا٢ِّٗ ًُ٘ض ٓ ، ٣َخ ٓ ُْ ػ٢ُِّ ٣َخ ػظ٤

ْٖ ََل اَُٚ اَلَّ أَٗض  ، ٣َخ ٓ َٖ خ٤ُٔ َٖ ح٠َُّ ْٖ ََل اَُٚ اَلَّ أَٗض ٓزلخَٗي ا٢ِّٗ ًُ٘ض ٓ ٓ

 ، َٖ حك٤ٔ ََّ َُ حُ ْْ ٝأَٗض ه٤ َْ ٝحٍك َٖ حؿل خ٤ُٔ َٖ ح٠َُّ ٓزلخَٗي ا٢ِّٗ ًُ٘ض ٓ

 ، َٖ ، ٝكيَّ ٍرِط٢ ٣خ ٍدَّ حُؼخ٤ُٔ ُْ َّ٘خك٢ِ ح٣ٌَُ ٢ كبََّٗي أَٗض حُ ِٟ ٝحٗل٢ِ َٓ

ِٕ ػ٢َِّ ٓز٤ًَل ََٝل ِٓطخًٗخ كوْي هَِض ٝهَُٞي حُلنُّ  َّٕ "ََٝل طـؼَ ٤ُِ٘طخ ا

 َٖ ٣ ِٝ ـَخ َٖ حُ ِٓ ْٖ طَزَِؼَي  ٌٕ اَلَّ ٓ ِْطَخ ُٓ  َْ ِٜ َْ ََُي َػ٤َِْ كََل طـؼ٢ِِ٘ " ِػزَخِى١ ٤َُْ

ِٕ ػ٢َِّ ِٓطخًٗخ ََٝل ٓز٤ًَل، ٝحٛي٢ِٗ  َْ ٤ُِ٘طخ َٖ ََٝل طـؼ َٖ حُـخ٣ٝ ٣َخ ٍدِّ ٓ

 ، ٌَ ٍَ كو٤ ْٖ ه٤ خ أَُِٗض ا٢َُّ ٓ َٔ َْ كب٢ِّٗ ُ  َٛح١َي حُٔٔظو٤

 ٍِ خ ٤ََِّٛض ػ٠َِ آ َٔ ً ِٚ ٣خط ٍِّ ًٝ ِٚ ٍي ٝػ٠َِ أُٝحؿ َّٔ َْ ػ٠َِ ٓل َِّ حَُِّٜ ٛٝ

خ رخًٍَض  َٔ ً ِٚ ٣خط ٍِّ ًٝ ِٚ ٍي ٝػ٠َِ أُٝحؿ َّٔ َْ ٝرخٍْى ػ٠َِ ٓل  ارَح٤ٛ

ِس  َِّ َٕ ٍرِّي ٍدِّ حُؼ َْ اََّٗي ك٤ٌٔي ٓـ٤ٌي، ٓزلخ ٍِ ارَح٤ٛ  ػ٠َِ آ

 َٖ ٌّ ػ٠َِ ح٤َُِٓٔ َٕ َٝٓل خ ٣ٜلٞ َّٔ  ػ

 ٝحُلُٔي هللِ ٍدِّ 

 َٖ  .حُؼخ٤ُٔ
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:كخثيسٌ   
ْٝ ُٜٔخرَي ك٢ِ  ٍُ أػ٘خَء ٍه٤ظَي ُ٘لَٔي أ ََّ ُٕ ك٢ِ ٢ٍ٣َٗ ٣ٌٝ ٣ُٟٞغ حألًح

َّٔخروشِ  .ؿ٤ِٔغ حإلٛخرخِص حُ  

 

 رَٗخُٓؾ حٓظلَحٍؽ 
ه٤ِش ػ٠َِ حُٞٛلِش حٌُخٗلِش ٝحَُّ٘خٓلِش، ٣َُٝ٘د  َُّ َٖ حُ خ ٓزَن ٓ َٓ  َُّ ٣وَأُ ً

 ََّ َٛخ رٔخػٍش ٣َُ٘د حَُّ٘خٓلشَ ٣ٝزو٠َ ً حُٜٔخُد حُٞٛلشَ حٌُخٗلشَ، ٝرؼي

ه٤شِ  َُّ ح رؼَي حُ ٌَ ٛٝ ٌٍ ِٚ آٜخ ْٝ ٣ؤط٤ ْٕ ٣ظو٤َّؤَ أ  ٓخػٍش ٣َُ٘د حَُّ٘خٓلشَ ا٠َُ أ

ََّ ٤ُِشٍ  ح ً ٌَ .ٝرؼَي َٛلِس حُؼ٘خِء ٝٛ  

 ٍٍ :رَٗخُٓؾ حؿظٔخ  
 ِٚ َّٔخروِش رؼَي َٗر ه٤ِش حُ َُّ ِٕ رخُ ٍٍ َٓه٤خ َُ حُٜٔخُد رٔخٍء ٝٓي ٣ـظٔ

ر٢ُ كََل  ََّ َّٕ كُيَّ حُ ََّ ٤ٍُِش ٝكظ٠َّ ٝا ح ً ٌَ ُِٞٛلِش حٌُخٗلِش ٝحَُّ٘خٓلِش ٝٛ

خ ًٓ ٞ٣ َٖ ِٕ هللاِ طؼخ٠ُ رؤٍرؼ٤ ِٚ ربً ََ اَلَّ رؼَي ٗلخث .٣وطُغ حُـٔ  

٣ِض حَُٔه٢ِ َِّ ٍٕ رخُ ٛخ :رَٗخُٓؾ حىِّ  
ََّ ٤ٍُِش رؼَي  َّٔخروِش ً ه٤ِش حُ َُّ ٣ِض حَُٔه٢ِ رخُ َِّ ُٖ حُٜٔخُد ؿٔيُٙ رخُ ٣يٛ

ح ٓٞحٌء  ٌَ شً كَؿُٚ ٝٛ َّٛ ُٖ هخ ، ٣ٝيٛ ِّ ََ حَُّ٘ٞ ٍِ رخُٔخِء حَُٔه٢ِ ٝهز حَلؿظٔخ

 َٖ َُ ٤ٗؤً ٓ ِٕ ٣ـؼ ٛخ ٝؿِش، ٝرؼَي حَلىِّ َِّ ْٝ ك٢ِ حُ ِٝؽ أ َِّ ر٢ُ ك٢ِ حُ ََّ َٕ حُ ًخ

 َِ ٍَ ًٝ ٣ٍٍق ٤١ِّزٍش ٝه٣ٍَّٞش " حُِٔٔي حألٓٞىِ "ػط ؿَي ٝاَلَّ كؤ١ُّ ػط ُٝ  ْٕ ا

ُٗل٢َ ٣زو٠َ ػ٠َِ   ْٕ ُٗل٢َ، كب  ْٞ ََّ ٤ٍُِش ََٝل ٣وطُغ حُزَٗخَٓؾ ُٝ ح ً ٌَ ؿّيًح ٝٛ

خ ًٓ ٞ٣ َٖ .حُزَٗخِٓؾ رؼَي ًَُي أٍرؼ٤  

:رَٗخُٓؾ َِٗد حُٔخِء حَُٔه٢ِ  
 ِٚ َِّ أكٞحُ َّٔخروِش ك٢ِ ً ه٤ِش حُ َُّ ٣َُ٘د حُٜٔخُد حُٔخَء حَُٔه٢ِ رخُ

٣نِ  َِّ َِّ َٛلٍس ك٤َُ٘د ؿَػخٍص، ٝػ٠َِ حُ ً ََ ْٖ ًَُي ىر ٓ ُٚ ِّٜ  ٣ٝو

خػخِص ك٢ِ  َّٔ ِْ رخُٔ َِ َٓغ ٓٔخِع ٍِٓٞس ٣َٞٓق ٝحَُ٘ـّ ٝرؼَي َٛلِس حُلـ

َِ هللاِ طؼخ٠َُ ٣ٝظَّزُغ حُوخٍَة ك٢ِ  أػ٠َِ ٍٛٞص كظ٠َّ طٜيََّع حألٓٔخُع رًٌ

َٖ حُٔخِء حَُٔه٢ِ ِْ حُٞهِض ٣َُ٘د ٓ ِٚ، ٝك٢ِ ٗل .هَحثظ  
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َِّٜسَ رؼَي َِٗد حُٔخِء حَُٔه٢ِ أٝ هزُِٚ *.  ٣َُ٘د حُٜٔخُد حُٞٛلشَ حُٔط

ِٚ رٔزِغ طَٔحٍص َٓه٤خصٍ  ٓٞ٣ َّ َِ ٣ٝٔظلظُق ١ؼخ .َل كَم رؼَي َٛلِس حُلـ  

 

:رَٗخُٓؾ كـخٓشٍ   
ٍّ ػ٠َِ  ْٝ ػَلػًخ، رِٟٞغ أٍرِغ ًئٝ َِ أ َّٜ٘ ِٖ ك٢ِ حُ ط٤ ََّ ُْ حُٜٔخُد ٓ ٣لظـ

َّخ ٓخروًخ خ ر٤َّ٘ َٔ ً َِ ِّ ٝػَلػشَ ػ٠َِ حٌُخٛ .حُلِح  

:كخثيسٌ   
َٜخ أ٠ً٣خ ٍَ ٓٔخَع ٍٓٞسَ حُزوَِس ٤ٓٞ٣ًّخ ٝهَحءط .ََل ٣ظَُى حُٜٔخُد رؤ١ِّ ٓل  

َِّ ٢ٗءٍ *.  ً ََ ٍُ ٍه٤شُ حُز٤ِض ٝطل٤ُٜ٘ٚ هز َِّ .ٝأػ٤ُي ٝأً  

 

 

 

******************************  
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* ُْ َُ حُوخٓ *حُلٜ  

* ُّْ َٔ *حُ  
 

ِّْ أٓزخٌد ػيَّسً،  ُِٔ َّٕ ٠ أ َٟ خ ٣لذُّ ٣َٝ َٔ ْْ ٝكَّو٢ِ٘ هللاُ طؼخ٠َُ ٝا٣َّخَى ُ حػِ

ٍِ حُز٤ِض  ٍُ ىهٞ زخِف ٝحُٔٔخِء ٝأًًخ َّٜ ٍِ حُ ْٖ أًًخ َِّ٘ش ٓ ُّٔ َٜخ طَُى حُ ُ َّٝ أ

ٍُ ِِٗع حُؼ٤ِّخِد  ٍُ حُـٔخِع ٝأًًخ ٍُ حُوَلِء ٝأًًخ ٝحُوَِٝؽ ُٓ٘ٚ ٝأًًخ

خ ا٠َُ ًَُي  َٓ َٜخ ٝ  ُٝزٔ

 ََ ِّٖ ٢ًْ ٣يه ِٕ ػـَحٍص ُِـ خ ٣لظلخ َٔ ُٖ ٝحُلُٔي، كٜ ِٚ أ٣ظًخ حُؼ٤ ْٖ أٓزخر ٓٝ

 ، ٍٕ ٌٖ ٜٓلٞرشٌ ر٤٘طخ ، ػ٤ ِٖ ْٖ أٗٞحِع حُؼ٤ ٓ َّٕ َخ ٓخروًخ أ خ ر٤َّ٘ َٔ حُـَٔي، ًٝ

 ِٕ ِٕ ٓلظٞكخ ِٕ رخرخ ، كٌٜح ٍٕ ْٖ أٗٞحِع حُلِٔي، كٌٔي ٜٓلٌٞد ر٤٘طخ ٓٝ

ْٖ ١ز٤ؼِش  ٓ َّٕ ِْ أ ِٚ، ُِٝؼِ ِٚ ٝر َّ حُـخٕ ٢ًْ ٣يهُِٞح ُِـِٔي ٣ٝؼزؼُٞح ك٤ أٓخ

 ِّٖ َٖ حُـ ٓ َِ ل ِّٔ ُّ حُ ، كوخى َُ ل ِّٔ ، حُ ِّْ ْٖ أٓزخِد حُٔ ِّٖ حُؼزُغ، ٝٓ حُـ

 َٕ ُّٖ حٌُٔخ ُْ حُـ ٍِ حٌُِٔغ ك٢ حُـِٔي ٣ؤٗ ، كظ٠َّ (أ١ ؿٔي حُٜٔخدِ )كزطٞ

َِ ػ٠َِ ٛخكِذ  ِّٔل ِّ حُ ْٖ هخى ْٝ ؿ٤َُٙ ٓ ٢ أ ِٔ ٣ٜزَق حَلػظيحُء حُـ٘

 ، ِٕ َٞ ٢ِِّٔ٣ُ حُـ٢َّ٘ ػ٠َِ حإلٗٔخ َُ حُلخكِ٘ش، كٜ ِٚ ٓل ْٖ أٗٞحػ حُـِٔي، ٝٓ

 َُ َّٔخك ْٕ ٣لزَِّذ حُ َِ حُؼطِق رؤ ٠َّٔ رٔل خ ٣ُٔ َٓ  ْٝ َُ حُٔلزَِّش أ َٜخ ٓل ٘ٓ

 ٌَ َِ ٓخك َٞ ك٢ِ حألٛ ح ٝٛ ًَ َُ ه٤ ُ ٣لؼ َٜخ ظًّ٘خ ُٓ٘ٚ أَّٗٚ ٝؿشَ ك٢ِ ُٝؿ َِّ حُ

َٞ ٗلُٔٚ ػخٗوًخ  ٛ َِ ل ِّٔ َّ حُ َُ هخى َِ ٣ـؼ ل ِّٔ َٖ حُ ُع ٓ ح حَُّ٘ٞ ٌَ ٛٝ ، ٌَ ًخك

 ، َٕ ُّٕ ٣ٔلَٝ ، ٗؼْ كخُـخ ِّٕ َُ حُـخ ِٚ ٓل ْٖ أٓزخر ُِٜٔخِد، ٝٓ ْٝ ُِٜٔخرِش أ

 ْٝ َٕ ًُٗخ أ ِْ ٓٞحٌء ًخ ٣ًِِش َٓغ حإلٗ ََّ ََ حُ َٕ كؼ ٌّٕي ٣لزُّٞ ْْ ؿخ ٝهَلٛشً ٛ

ْٝ ٓلخهًخ .ُٞح١ًخ أ  
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خ ًٓ ِّْ حُؼخِٗن ػٔٞ َٓ  ُٝ :  أػَح  
 

1 ِّ َِّٜ٘ٞس حُؼخٍِٓش ُِٔٔٔٞ ِّ 2 ا٣وخُى حُ ُٖ حُلخكِ٘ش ُِٔٔٔٞ 3 ط٤٣ِ  

 ِّ ٌٍ رلًٍَش ك٢ِ حُلَِؽ 4ًؼَسُ حَلكظَل ْٝ 5 ٗؼٞ ٌّ رخَلؿظٜخِد أ  أكَل

شً  َّٓ ِْ ػخ ْٝ 6رخُـ٘ ِٝ َٓػشُ حُوٌِف أ شً َٓغ طَِي حألػَح َّٛ ٍِ هخ ؿخ َِّ ُِٝ 

ُّ حَلٗظٜخِد  خِء 7ػي ٍِ ٝحُِّ٘ٔ خ ِّ َُِؿَّ ح 8 حٟطَحٌد ك٢ِ حَُّ٘ٞ ًَ  حٌُُٔٞع ًؼ٤

 ِٝ َٜخ 9ك٢ِ حَُٔكخ َّٕ أكًيح ٣ـخٓؼ ٍُ حَُٔأِس أ َِ، 10 ٗؼٞ َّ٘ؼ  طٔخه٢ٌ ك٢ِ حُ

ْٝ ه٤ًَِل  ح أ ًَ ِٖ رََل ٓزٍذ 11ًؼ٤ ُٕ ػ٠َِ حُؼخىِس 12 حٗظلخٌم ك٢ِ حُزط  حإلىٓخ

٣َِّش  َِّ ٍَ 13حُٔ ح َٝلكظظُٚ ك٢ِ ًؼ٤ ًٍ خ حًظ٘لظُٚ ٝحطَّزؼظُٚ َٓح َٓ ح  ٌَ ح ٛ ًَ  ٝأه٤

 َٞ ِّْ حُؼخِٗن ٝٛ َٖ حُٜٔخرخِص رٔ َٞ ه٣َ٘شٌ ه٣َّٞشٌ " ًَُٙ حُوط٢ِ "ٓ ٛٝ

٠ رخُؼخِٗن  َٔ خ ٣ٔ َٓ  َّٕ ِّْ حُؼخِٗن، كزؼَي طظزٍُّغ حًظ٘لُض أ ػ٠َِ ٝؿِٞى حُٔ

ِٙ حُو٣َ٘شَ َٓغ ؿِِٔش  ْٕ أٛزلُض أُٟغ ٌٛ ح ا٠َُ أ ٌَ ٣ٌَُٙ حُوط٢َ، ٛ

خ  َّٓ َْ ا ِّْ حُؼخِٗن طلذُّ حُوط٢َ أرًيح، ر ْْ أؿْي ٜٓخرشً رخُٔ ِٚ، كِ و٤ حُظَّ٘

 ْْ ْٝ طوخُف ٜٓ٘ ْْ أ . طٌَٜٛ  

 

:أٗٞحُع حُؼخٗنِ   
يولَىيثبلثةِفيأسوررٍتي يرلعاماِف ي1:يمسُّ وحِف يرل ُّ ي2يواماُة يرلح دِف ييواماُة

َسا3 يرلزِّ ي.يواماُة

وحِفي يرل ُّ ايواماُة ي:أمَّ

ي كْي سايول بُة اياَليللزِّ يرلمم وَسيأْويرلمم و َةيلّ ً ييٌلبُّ ي مَويرلذِف

ي ورالِف ي الزَّ يرأللبلمِف يمَميوحودِف ورالِف يرلزَّ كُةيونِف
ٌُةعطِّ يٌ ٌدَهايللُةيوهَذريرلسَّوَري

يأًٌضاي يورلع سِف ي الذ و ِف يراللت اكِف يوودمِف يوراليتبلءِف أيي)ويرالسزورءِف

حاكُةي يألٌاًسايلتَّىيمَنيرألقا بِفيي(رل ِّ ي.ورلسُّغو ِف
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يرلح دِفي ايواماُة ي:يأمَّ

ييوً ايمْني يرلذٌَنيٌم  وَنيوٌيت ؤوَنيوسَديرلمغ بِف  مَويمَنيرلحنِّ

،ي إَذريوحَديح ًدريمغتوًلاي ،ي ٌديكُةيرل ٌوَييلبليت اءِف يرلحنِّ يوغا ٌيِف

ي يوأذ ا ِف يمسلُة يورلي والِف يرلم لاضِف َسَنيمْنيديوكِف يرل ُّ ياَليٌذ  ُة أْييصال لُة

،يوٌعت  هُةي يذلَكيرلح دِف يذلَك،ي ٌديكُةي ًِف يو ٌ ِف يرلثَّوبِف يول سِف رلمسزكِف

ي ي ث دُةيرل ور ٌَسيورلض بِف م  ًسايللُةيوملحأًي مًسايللُة،يوأو رضلُة

ي ،يول ْنيرالوتدرءُة ي بَلي  بٍت يرلح دِف ي ًِف ييدوشٍت يووحودِف ورالوتدرءِف

يلٌَسيم ًطاي ٌلِفي ًُّ ي.رلحس 

َسا يرلزِّ ايواماُة ي:يوأمَّ

ةٌة، ٌَّ يمعَمايحس ذٌلَةي قْط،ي ٌزسِفًي المصا ةِفيأْويت الاُة يرل َّ ي مَويٌلبُّ

ي ايورلًدري كْيهْمي ثٌ ٌة ًٌّ َساي مَويلٌَسيحس يرلزِّ ي السِّ  ةِفيلعاماِف ورللقٌقةُة

يٌتساو وَنيرالوتدرَءيولَىيرلمصا ةِف؛

ي  َ   يصغَ  يوأو رضٌة يأو رضٌة ي:وللُة

غَ   يرلصُّ ايرألو رضُة ي:يأمَّ

يذ  َهايأْوي عضَمايأْويحلَُّما ا اِف يرل َّ ي كُّيرألو ضِف ًَ ي. م

َسا يرلزِّ ي عاماِف ةُة يرل  َ  يرلياصَّ ايرألو رضُة ي:يوأمَّ

ي ًَ ًي:ي م يورلولمُةيرلوهمِف ويةُة يورلدَّ يورلغثٌانِف يرألوالدِف رأللبلمُةي إسحابِف

ي.يورللمكُةيرل اذبُةي
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مةٍتيمَني*. يلالةٍتيمتقدِّ غتَمايمَنيرألدَسىيإلَىيرألولَى،ي أ ث ُة وقْديصسَّ

ي يرأللبلمِف ً،يوأدساَهايهَويت  ُّ ُة يهَويرللمكُةيرلوهمِف يرل  َ  يللُة رألو رضِف

ويةِفي يورلدَّ يرلم تم ِّ يورلغثٌانِف يرألوالدِف ي. إسحابِف

 

ِّْ حُؼخٗنِ  :ػَلُؽ ؿ٤ِٔغ أٗٞحِع ٓ  
، ٝػَلٌؽ  ََ، ػَلٌؽ ٍٝك٢ٌّي َِّ حإلٛخرخِص ػ٠َِ ػَلػِش َٓحك خ ػَلؿُٚ كٌٌ َّٓ أ

شً ٗٔظلظُق َٓغ  َّٛ ِّْ حُؼخِٗن هخ ْٖ ك٢ِ ٓ ٌُ ، ٓؼ١ٞ٘، ٝػَلٌؽ ٓخى١ٌِّّي

َٜخ ٢َٛٝ  ْٕ ٣ظَّزؼ ِٚ ٝؿٞرًخ أ ََ رـُذ ػ٤ِ ١ِٞ، رؤٝحٓ :حُٜٔخِد رخُؼَلِؽ حُٔؼ٘  

1 ِٖ ح رَٜلِس ًٍؼظ٤ ٌَ ٛ ُٕ َِّ ًٍٗذ، ٣ٌٝٞ ً ْٖ رشُ ا٠َُ هللاِ طؼخ٠َُ ٓ َّٞ  حُظ

َٞ ًظخٌد  َّ أىٍَُّش كٜ ُّ ٓوخ َْ حُٔوخ َِّ٘ش ٤ُٝ ُّٔ َٖ حُ ٍٍ أٝ أٍرَؼخ، ٢َٛٝ ٓ حٓظـلخ

 ،ٍِ ِٖ ر٤ِ٘ش حَلٓظـلخ ُٕ ًٍؼظ٤ ْٕ ٢ِِّٜ٣ حإلٗٔخ َٜخ أ ِش، ٤ًٝل٤َّشُ َٛلط َّٓ ُِؼخ

 ِّ ِّ ػ٠َِ ػي ٍٍ َٓغ حُؼِ ِٖ حٓظـلخ خ أًَٗذ ًٗزًخ ٢ِِّٜ٣ ًٍؼظ٤ َٔ ح ًَِّ ٌَ ٌٛٝ

ٌَِّٗذ،  ِّ ػ٠َِ حُ ْٞ ر٘نِّ طٍَٔس 2حُؼٞىِس ٝحَُّ٘ي يهخُص ُٝ َّٜ َّٕ "  حُ كب

دِّ  ََّ يهخِص ططلُت ؿ٠َذ حُ َّٜ َلسُ 3 (ٛل٤ق َٓكٞع) "حُ َّٜ َلسُ حُ َّٜ َلسُ حُ َّٜ  حُ

َٜخ أرًيح  ِْ 4ََل طظًَ َِّ٘ش ػ٠َِ كٜ ُّٔ َٖ حٌُظخِد ٝحُ ٤َِِّٔٔش ٓ َْ حُؼو٤يِس حُ ُْ ػِ  طؼُِّ

ٌُ حُؼو٤يسَ ػ٠َِ َٓحِى هللاِ  َْ ٗؤه ، ر ٍٕ ْٝ ػَلَّ ٍٕ أ ِْ كَل ِش، ََل ػ٠َِ كٜ َّٓ ِِٓق حأل

 ِٚ ِْ ٛلخرظ َْ ٝرلٜ َِّٓٝ ِٚ ِٚ ٠َِّٛ هللاُ ػ٤ِ ٍُٞٓ َِ طؼخ٠َُ ٝطلَض أٝحٓ

 ، َٖ ْْ أؿٔؼ٤ ُٕ هللاِ طؼخ٠ُ ػ٤ِٜ ٍُ 5ٍٟٞح زخِف ٝحُٔٔخِء ٝأًًخ َّٜ ٍُ حُ  أًًخ

 ٍُ ٍِ ٝأًًخ َٖ حُِٔ٘ ٍُ حُوَُٝؽ ٓ ٍِ حُوَلِء ٝحُوَِٝؽ ُٓ٘ٚ ٝأًًخ ىهٞ

 َٖ ٍُ حُوَِٝؽ ٓ ٍِ ا٠َُ حُٔٔـِي ٝأًًخ ٍُ حُيهٞ ٌَّٛخِد ا٠َُ حُٔٔـِي ٝأًًخ حُ

 ٍُ ِّ ٝحَلٗظٜخِء ُٓ٘ٚ ٝأًًخ ٍُ حُطَّؼخ ٍِ ا٠َُ حُز٤ِض ٝأًًخ ٍُ حُيُّهٞ حُٔٔـِي ٝأًًخ

 ٍُ ِّ ٝأًًخ ٍُ حَُّ٘ٞ ٍِ ٝأًًخ ٍُ حَلؿظٔخ ٍُ حُـٔخِع ٝأًًخ ِِٗع حُؼ٤خِد ٝأًًخ

َٜخ ك٢ِ ًظخِد  َٛخ ًُِّ ، ٝطـي ِّ َٖ حَُّ٘ٞ ِْ "حَلٓظوخِظ ٓ ِٖ حُِٔٔ َٞ " كٜ ٛٝ

ٓشُ حُولطخ٢ُّٗ  َٞ ٤ُِ٘ن ٤ٗٞهَ٘خ حُؼَلَّ َُ ك٢ِ حُـ٤ِذ، ٝٛ ٌَ ٣لٔ ظ٤ٌَِّذ ٛـ٤ ًُ

.ٍكُٔٚ هللاُ طؼخ٠َُ  
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ِّْ حُؼخٗنِ  ِٝك٢ ُٔ َُّ :حُؼَلُؽ حُ  
 .* َٞ ِٝك٢ ٝٛ َُّ خثِق طٔظلظُق حُٜٔخرشُ رخُؼَلِؽ حُ َٖ حَُّٜ٘ ٓ َّ خ طويَّ َٓ َٓغ 

َٛخ  َٜخ ؿ٤َ ْٕ ٣َه٤ ه٤ِش حَُ٘ػ٤ِش، رؤ َُّ ح حُزخِد، ٝطٔظلظُق رخُ ٌَ ٌّْي ؿّيًح ك٢ِ ٛ ٜٓ

حه٢ِ ػ٠َِ حُٔخِء حُلخطلشَ  ََّ ْٕ ٣وَأَ حُ ح رؤ ٌَ ح حُزخِد، ٝٛ ٌَ حصٍ 7)ك٢ِ ٛ ََّ آ٣شَ  ( ٓ

 ٢ ِٓ حصٍ 3)حٌَُ ََّ ٓ )  َٕ َُ ٝحٌُخكَٝ َُ ٝحُل٤ حإلَٗ٘حُف ٝ حُُُِِشُ ٝحَُّٜ٘

، ًُِّٜخ  ِٖ ُٙ ٝحُٔؼًٞط٤ ْٝ (ػَلػًخ ػَلػًخ)ٝحإلهَل ، ٝطَُ٘د ُٓ٘ٚ حُٜٔخرشُ أ

َٜخ  َٛخ، ٣ٝوَأُ ػ٤ َٜخ ٝطٔظِو٢ِ ػ٠َِ ظَٜ ْٕ طٔظَِت رط٘ حُٜٔخُد ا٠َُ أ

ٍُ ََٝل ٣ُٔٔغ ُُٚ ٤ٗؤً ََٝل ٣يػُٞٙ  خ ٣وٞ َٓ ُّْ ُِؼخِٗن ٝ حه٢ِ ٓخ٢ِِ٣ ََٝل ٣ٜظ ََّ حُ

 ِٖ ًَٟ ػ ُّ ًقِّ حأل َّ َٛ٘خ ٓوخ َّٕ حُٔوخ ح أل ٌَ ِّ ََٝل ٢ُِ ٢ٍٗء، ٛ ََل ُإلَٓل

 ْٞ َّْ ٗيػُٞٙ ُإلَٓلّ ُٝ َٖ حُٜٔخرِش ػ ٓ ُّٖ ْٕ ٣وَُؽ حُـ حُٜٔخرِش، اً

ِّ ك٢ِ  ْٕ ٣يػُٞٙ ُإلَٓل ح حُزخِد، رؤ ٌَ هخِس ك٢ِ ٛ َُّ ُٞ حُ رخُـ٤ِذ، ٝهْي أهطؤَ رؼ

ٍِ حُؼَلِؽ    كخ

 ْْ خ ُ َٓ  ِّ ٢ ػ٠َِ حُيَّٝح ِٓ ْٝ حُٜٔخُد روَحءِس آ٣ِش حٌَُ َُ حُٜٔخرشُ أ ٝطُئٓ

 ٢ ِٓ ْٕ طوَأ آ٣شَ حٌَُ ْٕ حٓظطخػْض أ ْٕ َٛػْض كب طَْٜع ٝكظ٠َّ ٝا

خ ٢ِِ٣ َٓ حه٢ِ  ََّ َٜخ حُ َٛخ ٝؿٞرًخ، ٣ٝوَأُ ػ٤ِ :كِظوَأ  

 

ي* 1 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *  مِف  

ريٍتي)ي و دُةيرلغاتلةِفي* .(  َميم َّ  

ي* حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ ي*:ي  مِف

نَي*رلم) قٌِف تَّ ًد يلِّْلمُة لِفيهُة َبي ٌِف ٌْ يالَيَ  َتابُة ي*َذلِفَكيرْل ِف بِف ٌْ سُةوَني ِفاْلَغ ٌُةْؤمِف ٌَني رلَّذِف

ٌُةسغِفقُةونَي ْمي ايَ َزْقَساهُة مَّ بلَديَومِف مُةوَنيرلصَّ ٌُةقٌِف كَي*َو سزِف
سُةوَني ِفَمايأُة ٌُةْؤمِف ٌَني ورلَّذِف

ٌُةوقِفسُةونَي ْمي نيَقْ لِفَكيَو ِفاآليِفَ دِفيهُة كَيمِف سزِف
َكيَوَمايأُة ٌْ ن*إِفلَ ًد يمِّ أُةْولَـئِفَكيَولَىيهُة  

ونَي ْغلِفلُة مُةيرْلمُة ْميَوأُةْولَـئِفَكيهُة مِف ْميأَأَْسَذ َتمُةْميأَْمي* َّ ِّ مِف ٌْ يَولَ وريَ َورءٌة َنيَ َغ ُة ٌْ يرلَّذِف إِفنَّ

سُةون ٌُةْؤمِف ْمياَلي ْ هُة ْميَوَولَىي*لَْميتُةْسذِف مِف ْميَوَولَىيَ ْمعِف َيَتَمي يَولَىيقُةلُةو ِفمِف  
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ٌمٌةي يَوظِف ماَودٌةيَولَمُةْميَوَذربٌة ْمي ِف هِف اي اهللي*أَْ َصا ِف قُةوكُةي َمسَّ ٌَ يَمْني َنيرلَساسِف َومِف

سِفٌنَي ْؤمِف ْمي ِفمُة يَوَمايهِف يرآليِف ِف ْومِف ٌَ ٌني مسُةوريوَماي*يَو ال وَني يَورلَّذِف ٌُةيادوُة

ونَي ْمعُة ُة ٌَ يأْسغُةَ مُةْميَوَماي ونيإالَّ وُة ْمي ي*ٌُةَيادِف يَ َزرَدهُة  ًيقُةلُةو مميَمَ ضٌة

ٌُةَ ذِّ ُةونَي يألٌمٌةي ِفَماي اسُةوري ي*يم ًضايَولَمُةْميَوذربٌة وري ًِف دُة كَيلممياليتُةغ ِف َوإِفَذريقٌِف

ْصلِفلونَي يمُة يَقالُةوريإِفَسَمايَسْلنُة وَنيَولَ ْنياَلي*رأل ضِف دُة ْغ ِف ْميرلمُة مُةْميهُة أاَليإسَّ

ونَي ْمعُة ُة يَ َماي َمَني*ٌَ نُة يَقالُةوريأَسُةْؤمِف سُةوريَ َماي َمسايرلسَّاسُة كَيلممي مِف وإِفَذريقٌِف

نياَلٌْعلَمُةونَي َغَماءيَولَ ِف ْميرل ُّ مُةْميهُة يأاَليإسَّ َغَماءُة وإَذريلَقُةوريرلَّذٌني َمسُةوري*يرل ُّ

ي َمايَسْلنُة ْميإسَّ ايَمَع ُة ْميَقالُةوريإسَّ ٌسِفمِف اطِف ٌَ ايَوإَذريَيلَْوريإِفلَىيَم َقالُةوري مسَّ

ئُةون ْ َتْمزِف ْعَممونَي*مُة ٌَ ْمي اسِفمِف ٌَ ْغ ْمي ًيطُة هُة دُّ مُة ٌَ ْميَو ي ِفمِف ْ َتْمزِف ُة ٌَ أُةولَئِفكي* ي

بَللََةي ِفالمُةَد يَ َمايَ  ِفَلْييتِفَحاَ تُةمُةْميوَمايَ اسُةوري َنيرْمَتَ ْويرلضَّ رلَّذِف

ٌنَي ْمَتدِف ايأضاَءْييَمايَلْولَلُةي*مُة ييرْ َتوَقَديَساً ريَ لَمَّ يرلَّذِف َمَثلُةمُةْميَ َمَثكِف  

ونَي ٌُةْ صِف ُة ياَلي لُةَمايٍت يظُة ْميَوَتَ َ مُةْمي ًِف هِف يً مُةْمي*َذَهَبي ي ِفسُةو ِف ًٌة ْم ي ُةْ مٌةيوُة َصمٌّ

ونَي ْ حِفعُة ٌَ ْحَعلوَني*اَلي ٌَ ي يوَ ْ اٌة يَوَ ْودٌة لُةَمايٌة لِفيظُة ي ٌِف َماءِف َنيرل َّ يمِف ٌِّبٍت أَْويَ َص

ي لِفٌطٌة يو يمُة يَلَذَ يرلَمويِف اِف َوروِف َنيرلصَّ ي َذرسِفمْميمِف أََصا ِفَعمُةْمي ًِف

ٌنَي لِفيَوإذأي* ِفال ا ِف ِف لََّمايأَضاءيلَمُةْميَمَمْوري ٌِف ْمي ُة يأَْ َصاَ هُة ْيَطفُة ٌَ ي يرلَ ْ اُة َ ادُة ٌَ

ي يَولَىي ْميإنَّ هِف ْميوأْ صا ِف مِف وريَولَْويَماَءي يلََذَهَبي ِفَ ْمعِف ْميَقامُة مِف ٌْ أْظلََميَولَ

ٌ ٌةي يَقدِف كِّيَمًءٍت (.ي20-1)رل ق دي*.ي( ُة  

حٌمِفي يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:يي  مِف  

لِفٌمُةيإِفيو) يرل َّ ْلَمنُة َويرل َّ ياَليإِفلََليإِفالَّيهُة رلِفدٌة يوَّ ْميإِفلَلٌة ي*لَمُة ُة يَيْلاِف ي ًِف إِفنَّ

ي يرلَّتِفًيَتْح ِف يَورْلغُةْلكِف َما ِف يَورلسَّ كِف ٌْ يرللَّ يَورْيتِفبلَفِف يَورألَْ ضِف َماَوريِف  رل َّ

اي ِفلِفي ٌَ اءيَ أَْل نيمَّ يمِف َماءِف َنيرل َّ اَسيَوَمايأَسَزكَيّ ُةيمِف يرلسَّ سَغمُة ٌَ ي ِفَماي يرْلَ ْل ِف  ًِف

ي َلابِف يَورل َّ احِف ٌَ يرل ِّ ٌفِف ةٍتيَوَتْص ِف كِّيَد  َّ ني ُة َمايمِف ي ٌِف رألْ َضيَ ْعَديَمْوتِفَمايَوَ ثَّ
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ْعقِفلُةونَي ٌَ ي يلَِّقْومٍت ايٍت ٌَ يآل َماءيَورألَْ ضِف َنيرل َّ ٌْ يَ  َ يِّ ِف يَمني*يرْلمُة َنيرلسَّاسِف َومِف

ِفي ّ ايهللِّ ّ ً يلُة ٌَني َمسُةوْريأََمدُّ يّ ِفيَورلَّذِف بِّ ٌُةلِف ُّوَسمُةْميَ لُة يّ ِفيأَسَدردرًي ونِف نيدُة يمِف يِفذُة تَّ ٌَ

يّ َي ٌعاًيَوأَنَّ ِفيَحمِف
ّ َديهللِف يرْلقُةوَّ َ ْوَنيرْلَعَذرَبيأَنَّ ٌَ وْريإِفْذي ٌَنيَظلَمُة ٌََ  يرلَّذِف َولَْوي

يرْلَعَذربِفي ٌدُة (165-163)رل ق ديي(َمدِف  

ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:ييييييي  مِف

ي) يَماي ًِف يَواَليَسْومٌةيۚيلَّلُة َسةٌة هُةي ِف ذُة ٌُّومُةيۚياَليَتأْيُة يرْلَق ًُّ َويرْلَل يهُة َليإِفالَّ
ُةياَليإِفلََٰ
َّ 

ْعلَمُةيَماي ٌَ يۚي ي ِفإِفْذسِفلِف سَدهُةيإِفالَّ يوِف ْمَغمُة ٌَ يي يۗيَمنيَذريرلَّذِف يرأْلَْ ضِف يَوَماي ًِف َماَوريِف رل َّ

ي ِفَمايَماَءيۚي لِفيإِفالَّ ْلمِف ْنيوِف يمِّ ءٍت ًْ وَني ِفَم ٌُةلِفٌطُة ْميَوَمايَيْلَغمُةْميۖيَواَلي ٌمِف دِف ٌْ َنيأَ ٌْ  َ

ي ًُّ َويرْلَعلِف مُةَمايۚيَوهُة هُةيلِفْغظُة ئُةودُة ٌَ يَورأْلَْ َضيۖيَواَلي َماَوريِف يرل َّ ٌُّلُة ْ  ِف َمي ُة َو ِف

ٌمُةي ْ غُة ْي*رْلَعظِف ٌَ يۚيَ َمني ًِّ َنيرْلَغ يمِف ْمدُة َنيرل ُّ ٌَّ  َ يۖيَقديتَّ ٌنِف يرلدِّ اَليإِفْ َ رَهي ًِف  

ياَليرسغِفَصاَميلََمايۗي ْثَقىَٰ ْ َودِفيرْلوُة يرْ َتْمَ َكي ِفاْلعُة ِفيَ َقدِف
ني ِفاهللَّ ٌُةْؤمِف يَو ويِف ا ُة  ِفالطَّ

مٌةي يَولٌِف ٌمٌة ُةيَ مِف
يإِفلَىي*َو َّ لُةَمايِف َنيرلظُّ مُةميمِّ حُة ٌُةْي ِف ٌَني َمسُةوري يرلَّذِف ًُّ ُةيَولِف

َّ 

يإِفلَىي َنيرلسُّو ِف وَسمُةميمِّ حُة ٌُةْي ِف ي ويُة ا ُة مُةيرلطَّ هُة اؤُة ٌَ وريأَْولِف ٌَنيَ َغ ُة يۖيَورلَّذِف رلسُّو ِف

ونَي َمايَيالِفدُة ْمي ٌِف يۖيهُة ا ِف يرلسَّ ئِفَكيأَْصَلابُة
يۗيأُةولََٰ لُةَمايِف (ي257-255)يرل ق دي(رلظُّ

ري) .(ثبلثيم َّ  

حٌمِفي يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:يييييي  مِف  

ْميأَْوي) يأَسغُة ِف ُة وْريَماي ًِف يَوإِفنيتُةْ دُة يرألَْ ضِف يَوَماي ًِف َماوريِف يرل َّ ِفيماي ًِف
َّ هللِّ

َماء ٌَ يَمني بُة ٌُةَعذِّ َماءيَو ٌَ يلِفَمني ْغغِف ُة ٌَ مي ِفلِفيّ ُةيَ  ْ  ُة ٌُةَلا ِف  تُةْيغُةوهُةي

ٌ ٌةي يَقدِف ءٍت ًْ كِّيَم لِفي*َوّ ُةيَولَىي ُة ني َّ ِّ لِفيمِف ٌْ كَيإِفلَ سزِف
وكُةي ِفَمايأُة  َمَنيرل َّ ُة

ي َنيأََلدٍت ٌْ يَ  اُة لِفلِفيالَيسُةَغ ِّ تُة ِفلِفيَو ُة ُة كٌّي َمَني ِفاهلّلِفيَوَمآلئِفَ تِفلِفيَو ُة سُةوَني ُة ْؤمِف َورْلمُة

ٌ ُةي َكيرْلَمصِف ٌْ َسايَوإِفلَ ْغَ رَسَكيَ  َّ ْعَسايَوأََطْعَساي ُة لِفلِفيَوَقالُةوْريَ مِف ني ُّ ُة *مِّ  
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َسايالَي َمايَمايرْ َتَ َ ْييَ  َّ ٌْ ْ َعَمايلََمايَمايَ َ َ ْييَوَولَ يّ ُةيَسْغً ايإِفالَّيوُة ٌُةَ لِّفُة الَي

ي َسايإِفْصً ريَ َمايَلَمْلَتلُة ٌْ كْيَولَ َسايَوالَيَتْلمِف ٌَسايأَْويأَْيَطأَْسايَ  َّ ْذَسايإِفنيسَّ ِف تُةَؤريِف

اي يَوسَّ ْلَسايَمايالَيَطاَقَةيلََساي ِفلِفيَورْوفُة َسايَوالَيتُةَلمِّ نيَقْ لِفَسايَ  َّ ٌَنيمِف َولَىيرلَّذِف

ٌنَي يرْلَ ا ِف ِف ْ َسايَولَىيرْلَقْومِف يرل ق دي(َورْ غِفْ يلََسايَورْ َلْمَس يأَسَييَمْوالََسايَ اسصُة

(284-286.)  

ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ *:ي  مِف  

ٌُّومُةي*رلم) يرْلَق ًُّ َويرْلَل قاًي*ّ ُةياليإِفلَـَليإِفالَّيهُة َصدِّ يمُة َتاَبي ِفاْلَلاِّ َكيرْل ِف ٌْ كَيَولَ َسزَّ

ْوَ رَديَورإلِفسحِفٌكَي لِفيَوأَسَزكَيرلتَّ ٌْ َد ٌَ َني ٌْ يَوأَسَزكَي*لَِّمايَ  ًد يلِّلسَّاسِف نيَقْ كُةيهُة مِف

ي يّ ِفيلَمُةْميَوَذربٌة ايِف ٌَ وْري ِف  ٌَنيَ َغ ُة يرلَّذِف يمدٌديرْلغُةْ َقاَنيإِفنَّ ٌزٌة َوّ ُةيَوزِف

ورستِفَقام َماء*ذُة يرل َّ يَوالَي ًِف يرألَْ ضِف ي ًِف ءٌة ًْ لِفيَم ٌْ ْيَغَىيَولَ ٌَ يّ َيالَي (إِفنَّ  

(.5-1) كيوم رني  

حٌمِفي يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمانِف يرل َّ ي ِف *:يييي  مِف  

يالَي) يَق ئِفَماًي ِفاْلقِفْ طِف ْلمِف ْولُةوْريرْلعِف
يَوأُة َويَورْلَمبلَئِفَ ةُة يالَيإِفلَـَليإِفالَّيهُة لُة َديّ ُةيأَسَّ َممِف

ٌمُةي يرْلَل ِف ٌزُة َويرْلَعزِف (.18) كيوم رنيي(إِفلَـَليإِفالَّيهُة  

يي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
يرل لٌمِفي*يأووذُة لمانِف ي ِفيرل َّ *:ييييي  مِف  

نيَتَماءيقكْي) مَّ ْلَكيمِف يرْلمُة رُة ْلَكيَمنيَتَماءيَوَتسزِف يتُةْؤتِفًيرْلمُة ْلكِف يرللَّمَميَمالِفَكيرْلمُة

ي ءٍت ًْ كِّيَم َكيَولََىي ُة يإِفسَّ ٌْ ُة َكيرْلَي دِف ٌَ كُّيَمنيَتَماءي ِف يَمنيَتَماءيَوتُةذِف زُّ َوتُةعِف

ٌ ٌةي َني*َقدِف يمِف ًَّ يرْلَل الُة يَوتُةْي ِف كِف ٌْ يرللَّ َماَ ي ًِف يرلسَّ يَوتُةولِفجُة َما ِف يرْلسَّ كَي ًِف ٌْ يرللَّ تُةولِفجُة

يلِفَ ابٍتي ٌْ ِف يَمنيَتَماءي ِفَغ اُة يَوَتْ زُة ًِّ َنيرْلَل َييمِف ٌَّ يرلََم الُة يَوتُةْي ِف ٌِّيِف *رْلَم  
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كْيَذلِفَكي ْغعِف ٌَ سِفٌَنيَوَمني ْؤمِف يرْلمُة ونِف نيدُة ٌَ َءيمِف ٌَنيأَْولِف سُةوَنيرْلَ ا ِف ِف ْؤمِف يرْلمُة يِفذِف تَّ ٌَ ي الَّ

ي مُةي ُةيَسْغَ لُة ٌُةَلذِّ ُة ُة سمُةميتُةَقاًديَو قُةوْريمِف يأَنيَتتَّ يإِفآلَّ ءٍت ًْ يَم َني ِفي ًِف َسيمِف ٌْ َ لَ

ٌ ُةي (.28-26) كيوم رني(وإِفلَىي ِفيرْلَمصِف  

 

ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمانِف ي ِفيرل َّ ي*:يييي  مِف  

يرْ َتَو ي) يثُةمَّ امٍت ٌَّ
ةِفيأَ تَّ ي ِف يَورألَْ َضي ًِف َماَوريِف ييَيلََايرل َّ مُةيّ ُةيرلَّذِف يَ  َّ ُة إِفنَّ

ْمَسيَورْلَقَمَ ي يَلثِفًٌثايَورلمَّ ْطلُة ُةلُة ٌَ َماَ ي كَيرلسَّ ٌْ ًيرللَّ ٌُةْغمِف ي َولَىيرْلَعْ شِف

ي يَتَ اَ َكيّ ُةيَ بُّ يَورألَْم ُة يرْلَيْلاُة هِفيأاَلَيلَلُة ي ِفأَْم ِف َ ريٍت َ يَّ وَميمُة َورلسُّحُة

ٌنَي ٌنَي*رْلَعالَمِف ْعَتدِف يرْلمُة ٌُةلِفبُّ يالَي لُة ًةيإِفسَّ ٌَ ْغ ًوايَويُة ْميَتَض ُّ وْريَ  َّ ُة وْري*رْدوُة دُة َوالَيتُةْغ ِف

ي ٌبٌة يَ ْلَمَييّ ِفيَق ِف وهُةيَيْوً ايَوَطَمًعايإِفنَّ يَ ْعَديإِفْصبلَلِفَمايَورْدوُة يرألَْ ضِف  ًِف

سِفٌنَي ْل ِف َنيرْلمُة (.56-54)يرألو رفي(مِّ  

ل ي : ٌايي كيرل ِّ  

يي–ي1 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ييييي:ي  مِف

يَمايي)يي يَتْلَقفُة ًَ يَوَصاَكيَ إِفَذريهِف َسايإِفلَىيمُةوَ ىيأَْنيأَْلاِف ٌْ َوأَْوَل

أْ ِف ُةوَني ْعَملُةوَنيي(117)ٌَ ٌَ يَوَ َطكَيَمايَ اسُةوري لِف ُةوريي(118)َ َوَقَميرْلَلاُّ َ غُة

ٌَني َسالِفَكيَورسَقلَ ُةوريَصا ِف ِف ٌَنيي(119)هُة َلَ دُةيَ احِفدِف يرل َّ ًَ (ي120)َوأُةْلقِف

(. و ديرألو رف)  

يي-ي2 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:  مِف

َي)
ي َّ يإِفنَّ لُةلُة ٌُةْ طِف َيَ 

ي َّ يإِفنَّ ْل ُة ْئتُةمي ِفلِفيرل ِّ ايأَْلَقْوريَقاكَيمُةوَ ىيَمايحِف َ لَمَّ
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ٌَني دِف ْغ ِف يَوَمكَيرْلمُة ٌُةْصلِفحُة َهيي(81)الي ي ِفَ لِفَماتِفلِفيَولَْويَ  ِف ُةيرْلَلاَّ
ي َّ ٌُةلِفاُّ َو

مُةوَني ْح ِف ي(. و ديٌوسس)(ي82ي)(رْلمُة  

يي-ي3 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

يَواَليي)يي يَ الِف ٍت دُة ٌْ وريَ  َمايَصَسعُة وريإِفسَّ ٌسِفَكيَتْلَقْفيَمايَصَسعُة مِف ٌَ ي يَماي ًِف َوأَْلاِف

يأََتى ثُة ٌْ يَل الِف ُة يرل َّ (. و ديطل)(ي69ي)(ٌُةْغلِفحُة  

يي-ي4 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

سثُةوً ريي)يي يَ َحَعْلَساهُةيَهَ اًءيمَّ ْنيَوَمكٍت لُةوريمِف ْمَسايإِفلَىيَمايَومِف (ي23)ي(َوَقدِف

.( و ديرلغ قان)  

يي-ي5 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

غُةَمايَ  ًِّيَسْ ًغايي)يي س ِف ٌَ يَ قُةكْي يرْلحِفَ اكِف ْ أَلُةوَسَكيَونِف ٌَ َهايَقاًواي*يَو َذ ُة ٌَ  َ

َوًحايَواَليأَْمًتاي*يَصْغَصًغاي َمايوِف يَتَ  ي ٌِف ي(ي107ي:ي105ي)ي(طل)الَّ  

يي-ي6 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

يَمايي)ي يَواليَسْومٌةيلَلُة َسةٌة هُةي ِف ذُة ٌُّومُةياليَتأْيُة يرْلَق ًُّ َويرْلَل ُةياليإِفلََليإِفاليهُة
َّ 

ْعلَمُةي ٌَ ي ْسَدهُةيإِفالي ِفإِفْذسِفلِف يوِف ْمَغمُة ٌَ يي يَمْنيَذريرلَّذِف يرألَْ ضِف يَوَماي ًِف َماَوريِف يرل َّ  ًِف

لِفيإِفالي ِفَمايَماَءي ْلمِف ْنيوِف يمِف ءٍت ًْ وَني ِفَم ٌُةلِفٌطُة ْميَوَمايَيْلَغمُةْميَوالي ٌمِف دِف ٌْ َنيأَ ٌْ َمايَ 

ٌمُةي يرْلَعظِف ًُّ َورْلَعلِف مُةَمايَوهُة هُةيلِفْغظُة ئُةودُة ٌَ يَورألَْ َضيَوالي َماَوريِف يرل َّ ٌُّلُة ْ  ِف َمي ُة َو ِف

ري3)(255:ي)ي( و ديرل ق د) .(يم َّ  

ي-ي7 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

يوَي) نَّ يَولَ ِف َمانُة ٌْ لَ َماَنيَوَمايَ َغَ ي ُة ٌْ لَ ي ُة ْلكِف يَولَىيمُة ٌنُة اطِف ٌَ وريَمايَتْتلُةوريرلمَّ َ عُة رتَّ

ي ِفَ ا ِفكَي نِف ٌْ كَيَولَىيرْلَملََ  سزِف
ْلَ يَوَمايأُة اَسيرل ِّ ٌُةَعلِّمُةوَنيرلسَّ وري ٌَنيَ َغ ُة اطِف ٌَ رلمَّ
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يَ بلي ي ِفْتَسةٌة َمايَسْلنُة قُةواليإِفسَّ ٌَ يَلتَّىي ْنيأََلدٍت يمِف ٌُةَعلَِّمانِف وَييَوَماي وَييَوَما ُة َها ُة

ْمي يَوَزْوحِفلِفيَوَمايهُة َنيرْلَمْ ءِف ٌْ قُةوَني ِفلِفيَ  ٌُةَغ ِّ ْسمُةَمايَماي َتَعلَّمُةوَنيمِف ٌَ َتْ غُةْ يَ 

مُةْمي سَغعُة ٌَ ْميَوالي هُة ٌَضُة ُّ َتَعلَّمُةوَنيَماي ٌَ ِفيَو ي َّ يإِفالي ِفإِفْذنِف ْنيأََلدٍت ٌَني ِفلِفيمِف  ِفَضا ِّ

يَولَ ِفْئَسيَمايَمَ ْوري ْنيَيبلاٍت ي ِفىيرآليِفَ دِفيمِف وريلََمْنيرْمَتَ رهُةيَمايلَلُة َولََقْديَولِفمُة

ْعلَمُةوَني ٌَ .ي(102–يرل ق ديي)ي( ِفلِفيأَسغُةَ مُةْميلَْويَ اسُةوري  

 

يي-8 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ِفيي) كٌّيءرَمَني ِفاهللَّ سُةوَني ُة ْؤمِف لِفيَورْلمُة ْنيَ  ِّ لِفيمِف ٌْ كَيإِفلَ سزِف
وكُةي ِفَمايأُة ءرَمَنيرل َّ ُة

ْعَساي لِفلِفيَوَقالُةوريَ مِف ْني ُة ُة يمِف َنيأََلدٍت ٌْ يَ  اُة لِفلِفياليسُةَغ ِّ تُة ِفلِفيَو ُة ُة َوَمبلئِفَ تِفلِفيَو ُة

ْ َعَمايلََماي ُةيَسْغً ايإِفاليوُة
ي َّ ٌُةَ لِّفُة يالي ٌ ُة َكيرْلَمصِف ٌْ َسايَوإِفلَ ْغَ رَسَكيَ  َّ َوأََطْعَساي ُة

َساي ٌَسايأَْويأَْيَطأَْسايَ  َّ ْذَسايإِفْنيَس ِف َساياليتُةَؤريِف َمايَمايرْ َتَ َ ْييَ  َّ ٌْ َمايَ َ َ ْييَوَولَ

ْلَساي َسايَواليتُةَلمِّ ْنيَقْ لِفَسايَ  َّ ٌَنيمِف يَولَىيرلَّذِف َسايإِفْصً ريَ َمايَلَمْلَتلُة ٌْ كْيَولَ َواليَتْلمِف

ْ َساي ايَورْ غِفْ يلََسايَورْ َلْمَسايأَْسَييَمْوالَسايَ اسصُة يَوسَّ َماياليَطاَقَةيلََساي ِفلِفيَورْوفُة

ٌَني يرْلَ ا ِف ِف .ي(286ي،ي285–يرل ق ديي)ي(َولَىيرْلَقْومِف  

ي-9ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

َيالَي)
ي َّ يإِفنَّ لُةلُة ٌُةْ طِف َيَ 

ي َّ يإِفنَّ ْل ُة ْئتُةْمي ِفلِفيرل ِّ ايأَْلَقْوريَقاكَيمُةوَ ىيَمايحِف َ لَمَّ

مُةونَي ْح ِف َهيرْلمُة ي ِفَ لِفَماتِفلِفيَولَْويَ  ِف ُةيرْلَلاَّ
ي َّ ٌُةلِفاُّ دٌَن،يَو ْغ ِف يَوَمكَيرْلمُة ي(ٌُةْصلِفحُة

.(ٌوسس)  

 

 

 



ي راٍتي رقً    ييييييييييييييييييييي 293  ِفًي كِّي ٌيٍت   أ وي اطمَةيرل َّ
 

ي-10 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ي) ٌُةْغلِفحُة يَوالَي يَ الِف ٍت دُة ٌْ وريَ  َمايَصَسعُة وريإِفسَّ ٌسِفَكيَتْلَقْفيَمايَصَسعُة مِف ٌَ ي يَماي ًِف َوأَْلاِف

وَني يَها ُة اي ِفَ بِّ ًدريَقالُةوري َمسَّ حَّ َلَ دُةي ُة يرل َّ ًَ ُةْلقِف يأََتىيَ أ ثُة ٌْ يَل الِف ُة رل َّ

.(يطل70ي)(َومُةوَ ى  

ي-11ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ي) ُةيرْلَملِفكُة
وَن،يَ َتَعالَىي َّ َساياَليتُةْ َحعُة ٌْ ْميإِفلَ ْميَوَ ثاًيَوأَسَّ ُة َمايَيلَْقَسا ُة ْ تُةْميأَسَّ أََ َل ِف

ِفيإِفلَماًي َيَ ياَلي
يَمَمي َّ ْدرُة ٌَ ،يَوَمني ٌمِف يرْلَ  ِف يرْلَعْ شِف َويَ بُّ يهُة ياَليإِفلََليإِفالَّ رْلَلاُّ

ي وَن،يَوقُةكيَ بِّ يرْلَ ا ِف ُة ٌُةْغلِفحُة ياَلي لُة لِفيإِفسَّ سَديَ  ِّ يوِف َمايلِفَ ا ُةلُة ي ِفلِفيَ إِفسَّ  ُةْ َهاَنيلَلُة

ٌنَي رلِفمِف يرل َّ ٌْ ُة .(118:ي115رلمؤمسونيي)(رْ غِفْ يَورْ َلْميَوأَسَييَي  

ي-12ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ي) َماَوريِف يرل َّ ْنيأَْقَطا ِف وريمِف يرْ َتَطْعتُةْميأَنيَتسغُةذُة يإِفنِف يَورإْلِفسسِف ايَمْعَمَ يرْلحِفنِّ ٌَ

،ي َ انِف َمايتُةَ ذِّ ي اَلءيَ  ِّ ُة ،يَ  ِفأَيِّ ْلَطانٍت ي ِف ُة وَنيإِفالَّ ورياَليَتسغُةذُة يَ اسغُةذُة َورأْلَْ ضِف

َماي ي اَلءيَ  ِّ ُة ،يَ  ِفأَيِّ َ رنِف يَ بَليَتسَتصِف يَوسُةَلاسٌة ا ٍت نيسَّ يمِّ َمايمُةَورظٌة ٌْ ُة ٌُةْ َ كُةيَولَ

َ انِفي لمنيي)(تُةَ ذِّ .(36:ي33رل َّ  

ي-13ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ْعَسايقُةْ  ًسايَوَحً ا،ي) ايَ مِف يَ َقالُةوريإِفسَّ ْنيرْلحِفنِّ يمِف يرْ َتَمَميَسَغ ٌة لُة يأَسَّ ًّ قُةكْيأُةولِفًيإِفلَ

َساي يَ  ِّ يَتَعالَىيَحدُّ لُة َسايأََلًدر،يَوأَسَّ َكي ِفَ  ِّ اي ِفلِفيَولَْنيسُةْم ِف ي ئاَمسَّ ْمدِف ييإِفلَىيرل ُّ ْمدِف ٌَ

ِفيَمَطًطا،ي مُةَسايَولَىي َّ قُةوكُةيَ غٌِف ٌَ يَ اَني لُة َ ًةيَواليَولًَدر،يَوأَسَّ َيَذيَصالِف َمايرتَّ

َحاكٌةي يَ اَني ِف لُة ً ا،يَوأَسَّ ِفيَ ذِف
يَولَىي َّ ايأَْنيلَْنيَتقُةوكَيرإلسسيَورْلحِفنُّ ايَظَسسَّ َوأَسَّ

مُةْميَظسُّوريَ َماي ْميَ َهًقا،يَوأَسَّ وهُة يَ َزردُة ْنيرْلحِفنِّ يمِف َحاكٍت وَني ِف ِف وذُة عُة ٌَ ْنيرإلسسي مِف

لِفَئْييَلَ ً اي َماَءيَ َوَحْدَساَهايمُة ايلََمْ َسايرل َّ ُةيأََلًدريَوأَسَّ
ْ َعَثي َّ ٌَ َظَسستُةْميأَْنيلَْني
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حِفْدي ٌَ ْميرألَني ْ َتمِف ٌَ يَ َمْني ْممِف َديلِفل َّ ْسَمايَمَقاوِف يمِف دُة ايَسْقعُة سَّ اي ُة ًٌدريَومُةمُةً ا،يَوأَسَّ َمدِف

َماً ايَ َصًدري يمِف (1،9رلحنيي)ي.(لَلُة  

 

يرلعقدِفي ي كِّ : ٌايُة  

يي-ي1 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييي:ي  مِف

ٌَضًةي) يَ  ِف يَوَقْديَ َ ْضتُةْميلَمُةنَّ نَّ وهُة يأَنيَتَم ُّ نيَقْ كِف يمِف نَّ َوإِفنيَطلَّْقتُةمُةوهُة

يَوأَني َ احِف ْقَددُةيرلسِّ هِفيوُة دِف ٌَ يي ِف َويرلَّذِف
ْعغُة ٌَ ْعغُةوَنيأَْوي ٌَ يأَني يَمايَ َ ْضتُةْميإِفالَّ َ سِفْصفُة

َي ِفَمايَتْعَملُةوَني
ي َّ ْميإِفنَّ َس ُة ٌْ ريرْلَغْضكَيَ  ْقَو يَواَليَتسَ وُة يلِفلتَّ َتْعغُةوريأَْقَ بُة

ٌ ٌةي .(237) و ديرل ق ديي(َ صِف  

يي-ي2 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

نيَتْلتِفَمايي)يي ييمِف يَتْح ِف يَوأَْوَسابٍت يِفٌكٍت نيسَّ يمِّ
ةٌة يَحسَّ ْميأَنيَت ُةوَنيلَلُة يأََلدُة ُة َودُّ ٌَ أَ

ي ةٌة ٌَّ يذُة ِّ يَولَلُة َ  ُة يرْل ِف يَوأََصاَ لُة َمَ ريِف كِّيرلثَّ ني ُة َمايمِف ي ٌِف يلَلُة رأْلَْسَما ُة

ي ايِف ٌَ مُةيرآْل ُةيلَ ُة
ي َّ ٌِّنُة  َ ٌُة يَ اْلَتَ َقْييَ َذلِفَكي لِفيَسا ٌة ي ٌِف يَ أََصاَ َمايإِفْوَصا ٌة َعَغاءُة ضُة

وَني ْميَتَتَغ َّ ُة ي.(266) و ديرل ق ديي(لََعلَّ ُة  

يي-ي3 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

نيي)يي ْقَدًديمِّ ييَورْللُةكْيوُة يأَْم ِف ْ يلًِف ِّ ٌَ ييَو يَصْد ِف يرْمَ ْحيلًِف َقاكَيَ بِّ

ي ْغَقمُةوريَقْولًِف ٌَ .ي(28ي:25) و ديطليي(لَِّ اسِفًي  

ي-ي4 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ييييييي:ي  مِف

ًدريي)يي يلََكيَمْووِف َ اَسيَوإِفنَّ ادِفيأَنيَتقُةوكَياَليمِف ٌَ يرْلَل يلََكي ًِف َقاكَيَ اْذَهْبيَ إِفنَّ
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ي لُة َغسَّ يلََسس ِف يثُةمَّ لُة َقسَّ ًغايلَّسُةَل ِّ لِفيَوا ِف ٌْ ييَظْلَييَولَ َكيرلَّذِف ْ يإِفلَىيإِفلَمِف يَورسظُة لَّنيتُةْيلََغلُة

يَسْ ًغاي مِّ ٌَ يرْل .(97) و ديطلييي( ًِف  

يي-ي5 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييييي:ي  مِف

ايي) سَ ّثً ي.(6) و ديرلورقعةييي(َ َ اَسْييَهَ اًءيمُّ

يي-ي6 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

يي)يي كِف َوَّ ْميألِف هِف ا ِف ٌَ نيدِف يمِف َتابِف يرْل ِف ْنيأَْهكِف وريمِف ٌَنيَ َغ ُة ييأَْيَ اَليرلَّذِف َويرلَّذِف هُة

َني وسُةمُةميمِّ صُة اسِفَعتُةمُةْميلُة مُةميمَّ وريَوَظسُّوريأَسَّ حُة ْي ُة ٌَ يَمايَظَسستُةْميأَني رْلَلْم ِف

ْوَبي مُةيرل ُّ يقُةلُةو ِفمِف ْلَت ِف ُةوريَوَقَذَفي ًِف ٌَ يلَْمي ثُة ٌْ ْنيَل ُةيمِف
مُةي َّ ِفيَ أََتاهُة َّ  

ي يرأْلَْ َصا ِف ولًِف
ايأُة ٌَ وري سِفٌَنيَ اْوَت ِف ُة ْؤمِف ييرْلمُة دِف ٌْ ْميَوأَ ٌمِف دِف ٌْ ٌُةوَتمُةمي ِفأَ ٌُةْي ِف ُةوَني ُة

  و ديرللم يي(2)

يي-ي7 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

ْزَ َكيي(1)أَلَْميَسْمَ ْحيلََكيَصْدَ َكيي)يي ييأَْسَقَضيي(2)َوَوَضْعَسايَوْسَكيوِف رلَّذِف

ْ َ َكيي(3)َظْمَ َكي ٌُةْ ً ريي(4)َوَ َ ْعَسايلََكيذِف ي ْ  ِف يَمَميرْلعُة يَمَميي(5)َ إِفنَّ إِفنَّ

ٌُةْ ً ري ي ْ  ِف َكيَ اْ َ ْبيي(7)َ إِفَذريَ َ ْ َييَ اْسَصْبيي(6)رْلعُة ي(ي8)َوإِفلَىيَ  ِّ

.(يم ري3() و ديرلم ح)  

يي-ي8 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

ْلَزرلََماي)يي يزِف يرأْلَْ ضُة لَيِف ْلزِف يأَْثَقالََماي(ي1ي)إِفَذريزُة يرأْلَْ ضُة (ي2)َوأَْيَ َحيِف

يَمايلََماي يأَْيَ اَ َهايي(ي3ي)َوَقاكَيرإْلِفسَ انُة ثُة يتُةَلدِّ ْوَمئِفذٍت َكيأَْوَلىيي(4)ٌَ يَ  َّ  ِفأَنَّ

ٌُةَ ْوريأَْوَمالَمُةْميي(5)لََماي يأَْمَتاًتايلِّ يرلسَّاسُة ْصدُة ُة ٌَ ي ْوَمئِفذٍت ْعَمكْيي(ي6)ٌَ ٌَ َ َمني
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َ هُةي ٌَ ً ري ٌْ دٍتيَي ْثَقاكَيَذ َّ َ هُةيي(ي7)مِف ٌَ ري دٍتيَمّ ً ْثَقاكَيَذ َّ ْعَمكْيمِف ٌَ  و ديي(8)َوَمني

د21يأوي11ي)رلزلزلة .(يم َّ  

يي-ي9 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييييي:ي  مِف

يي)يي َوةُة ي*يرْلَقا ِف َوةُة ي*يَمايرْلَقا ِف َوةُة ي*يَوَمايأَْدَ رَكيَمايرْلَقا ِف يرلسَّاسُة ٌَ ُةونُة ْوَمي ٌَ

ي يرْلَمْ ثُةوثِف ي*يَ اْلَغَ رشِف يرْلَمسغُةوشِف ْمنِف يرْلحِفَ اكُةيَ اْلعِف ايَمنيَثقُةلَْيي*يَوَت ُةونُة َ أَمَّ

ي ٌسُةلُة ةٍتي*يَمَورزِف ٌَ رضِف ٌَمةٍتي َّ يوِف ي*يَ مُةَوي ًِف ٌسُةلُة ايَمْنيَيغَّْييَمَورزِف *َوأَمَّ  

ي ةٌة ٌَ يَهاوِف لُة ُةمُّ ْلي*ييَ أ ٌَ ي*يَوَمايأَْدَ رَكيَمايهِف ةٌة ٌَ يَلامِف (1:11ي) و ديرلقا وةي(*يَسا ٌة  

يي-ي10 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييي:ي  مِف

يي)يي َ اثُة ُة مُةيرلتَّ ْ تُةمُةيرْلَمَقا ِفَ ي*يأَْلَما ُة يَ ْوَفيَتْعلَمُةوَني*يَلتَّىيزُة ي*يَ بلَّ يَ بلَّ ثُةمَّ

ي*يَ ْوَفيَتْعلَمُةوَني نِف قٌِف ٌَ ْلَميرْل يلَْويَتْعلَمُةوَنيوِف يرْلَحلِفٌَمي*يَ بلَّ نَّ *يلََتَ وُة  

ي نِف قٌِف ٌَ َنيرْل ٌْ َمايَو سَّ يلََتَ وُة ي*يثُةمَّ ٌمِف عِف يرلسَّ يَونِف ْوَمئِفذٍت ٌَ ي يلَتُةْ أَلُةنَّ مَّ
 و ديي(*يثُة

.ي(8ي:ي1)رلت اث ي  

ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

يي-ي11 كِف يرلغٌِف َكي ِفأَْصَلابِف َفيَ َعكَيَ  ُّ ٌْ ي*يأَلَْميَتَ  يَ  ْمي ًِف َدهُة ٌْ ْحَعكْيَ  ٌَ أَلَْمي

ي كٍت ً ريأََ ا ِفٌكَي*يَتْضلٌِف ٌْ ْميَط مِف ٌْ ي*يَوأَْ َ كَيَولَ ٌكٍت حِّ ْني ِف ْمي ِفلِفَحاَ دٍتيمِّ ٌمِف *يَتْ مِف

أْ ُةوكٍتي يمَّ د21) و ديرلغٌكي.يَ َحَعلَمُةْميَ َعْصفٍت .(م َّ  

يي-ي12 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

وَني َمايرلَ ا ِف ُة ٌُّ ٌَ يأَ وَني1قكْي يَمايَتْع ُةدُة وَني2يآَليأَْو ُةدُة يَوآَليأَْستُةْميَوا ِفدُة  
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ي ايَوَ ْدتُةْمي3َم يأَْو ُةدُة يمَّ ي4يَوآَليأََسايَوا ِفدٌة وَنيَم يأَْو ُةدُة ْمي5يَوآَليأَْستُةْميَوا ِفدُة يلَ ُة

ي ٌنِف يدِف ًَ ْميَولِف ٌسُة ُة ريٍتي3)رل ا  ون.ي6دِف ي.(يم َّ

يي-ي13 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ي َوي ُةيأََلدٌة ي1قُةكْيهُة َمدُة لِفْدي2ي ُةيرلصَّ ٌَ ٌُةولَْدي3يلَْمي غُةًؤري4يَولَْمي ي ُة ْنيلَلُة ٌَ ُة يَولَْمي

ي ريٍتي3) و ديرإليبلص.ي5أََلدٌة .(يم َّ  

يي-ي14 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييي:ي  مِف

يي)يي يرْلَغلَاِف ي ِفَ بِّ وذُة يَمايَيلََايي(1)قُةكْيأَوُة ْنيَم ِّ يي(2)مِف اٍت يَ ا ِف ْنيَم ِّ َومِف

يي(3)إِفَذريَوَقَبي َقدِف يرْلعُة ي ًِف غَّاَثايِف يرلسَّ ْنيَم ِّ يي(4)َومِف دٍت يَلا ِف ْنيَم ِّ َومِف

ريٍتي3) و ديرلغلاي(ي5)إِفَذريَلَ َدي .(يم َّ  

يي-ي15 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ي يرلسَّاسِف ي ِفَ بِّ وذُة ي1قُةكْيأَوُة يرلسَّاسِف ي2يَملِفكِف ي3يإِفلَلِفيرلسَّاسِف ْنيَم ِّ يمِف

ي يرلَيسَّاسِف ي4رلَوْ َورسِف يرلسَّاسِف و ِف دُة يصُة ي ًِف سُة ٌُةَوْ وِف يي ةِفي5يرلذِف َنيرلحِفسَّ يمِف

ري3) و ديرلسَّاس.ي6َورلسَّاسِفي .(يم َّ  

غاءِفي يرلمِّ : ٌايُة  

ي-1 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ييييييي:ي  مِف

يي)ي ٌَْمفِف ْميَو مِف ٌْ ْميَولَ ْ  ُة ٌَسصُة ْميَو هِف ٌُةْيزِف ْميَو ٌ ُة دِف ٌْ
ُةي ِفأَ
ْ مُةمُةي َّ ٌُةَعذِّ ْمي َقاتِفلُةوهُة

سِفٌَني ْؤمِف يمُّ وَ يَقْومٍت دُة يَمني*يصُة ُةيَولَىَٰ
ي َّ تُةوبُة ٌَ ْميۗيَو َظيقُةلُةو ِفمِف ٌْ ْبيَ  ٌُةْذهِف َو

ٌمٌةي مٌةيَل ِف ُةيَولٌِف
يۗيَو َّ َماءُة ي.ي(15ي:ي14ي)(رلتو ة)ي(ٌَ  
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ي-2 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ييييييي:ي  مِف

مُةيي)ي يرْلَعلٌِف ٌمُة مِف َويرل َّ يۚيَوهُة َما ِف يَورلسَّ كِف ٌْ يرللَّ يَمايَ َ َني ًِف ي(رألسعام)ي(َولَلُة

(13).  

ي-ي3 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :يييييييي  مِف

ي)ي يلَِّماي ًِف َغاءٌة ْميَومِف ني َّ ِّ ُة يمِّ َظةٌة ْووِف ميمَّ يَقْديَحاَءْت ُة َمايرلسَّاسُة ٌُّ ايأَ ٌَ

سِفٌَني ْؤمِف يلِّْلمُة ًد يَوَ ْلَمةٌة يَوهُة و ِف دُة .(57ي)(ٌوسس)ي(رلصُّ  

ي-4 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) ٌدُة زِف ٌَ سِفٌَنيۙيَواَلي ْؤمِف يلِّْلمُة
يَوَ ْلَمةٌة َغاءٌة َويمِف يَمايهُة َنيرْلقُةْ  نِف كُةيمِف َوسُةَسزِّ

يَيَ اً ري ٌَنيإِفالَّ الِفمِف ري3)(82ي)(رإل  رء)ي(رلظَّ .(يم َّ  

ي-5 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) َح ِف َنيرلمَّ ٌُةوًتايَومِف ي ُة َ اكِف َنيرْلحِف ييمِف يِفذِف يرتَّ يأَنِف ْلكِف َكيإِفلَىيرلسَّ يَ  ُّ َوأَْوَلىَٰ

مُةوَني ْع ِف ٌَ اي مَّ لُةبًليۚي*يَومِف يذُة ًي ُة ُةكَيَ  ِّكِف يَ اْ لُة ِف َمَ ريِف كِّيرلثَّ ني ُة يمِف لًِف ي ُة ثُةمَّ

لِفَكي
َٰ
يَذ ي ًِف يۗيإِفنَّ يلِّلسَّاسِف َغاءٌة لِفيمِف ي ٌِف يأَْلَورسُةلُة ْيَتلِففٌة يمُّ وسِفَمايَمَ ربٌة ني ُةطُة يمِف الُة ْي ُة ٌَ

وَني َتَغ َّ ُة ٌَ ي ًةيلَِّقْومٍت ٌَ ي3)ي(69ي:ي68ي)ي(رلسلك)ي(آَل .(يم َّ  

ي-6 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) نِف ْمغٌِف ٌَ يَ مُةَوي ْضيُة ري3)(80ي)(رلمع رء)ي(َوإِفَذريَم ِف .(يم َّ  

ي-7 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) ًٌّ يۖيأَأَْوَحمِف اتُةلُة ٌَ لَْيي  ايلََّقالُةوريلَْواَلي ُةصِّ ًٌّ َولَْويَحَعْلَساهُةيقُةْ  ًسايأَْوَحمِف

ي سُةوَني ًِف ٌُةْؤمِف ٌَنياَلي يۖيَورلَّذِف َغاءٌة ًد يَومِف ٌَني َمسُةوريهُة َويلِفلَّذِف يۗيقُةكْيهُة ًٌّ َوَوَ  ِف
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ي ٌدٍت يَ عِف َ انٍت نيمَّ ٌُةَساَدْوَنيمِف ئِفَكي
ْميَوًمىيۚأُةولََٰ مِف ٌْ َويَولَ يَوهُة ْميَوْق ٌة ي( صلي)ي( َذرسِفمِف

(44).  

ي-8 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) ومِف يرلسُّحُة مٌةي*يَ َسَظَ يَسْظَ ًدي ًِف ٌَني*يَ َقاكَيإِفسًِّيَ قٌِف ْد ِف ِف يمُة َ َتَولَّْوريَوْسلُة

ي.ي(90ي:ي88)يرلصا اييي(  

ي-9 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) يَوَوَذربٍت ي ِفسُةْصبٍت َطانُة ٌْ سِفىيرلمَّ يأَسِّىيَم َّ لُة ٌُّوَبيإِفْذيَساَد يَ  َّ ْ يَوْ َدَسايأَ َورْذ ُة

ي*ي يَوَمَ ربٌة دٌة ْغَتَ كٌةيَ ا ِف ْحلِفَكيَهَذريمُة ي(42ي:ي41رآلٌةي)يصيي(رْ  ُةْضي ِف ِف  

ري3) .(يم َّ  

ي-10 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ٌَني) رلِفمِف يَوأَسَييأَْ َلمُةيرل َّ يرلضُّ ُّ ًَ سِف يأَسًِّيَم َّ لُة يَ  َّ ٌُّوَبيإِفْذيَساَد َٰ َوأَ

َعمُةْمي*ي ْثلَمُةميمَّ يَومِف َساهُةيأَْهلَلُة ٌْ يۖيَو َت نيضُة ٍّ يَ َ َمْغَسايَماي ِفلِفيمِف َ اْ َتَحْ َسايلَلُة

ٌَني يلِفْلَعا ِفدِف َٰ  َ ْ َسايَوذِف سدِف ْنيوِف .(يم ري3)ي(84ي:ي83)يرألس ٌاءيي(َ ْلَمًةيمِّ  

ي-11 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) لُةودُة يحُة ْسلُة يمِف يَتْقَمعِف ُّ ًَ َثاسِف َتَما ِفًمايمَّ َتاً ايمُّ ي ِف ٌثِف كَيأَْلَ َنيرْلَلدِف ُةيَسزَّ
َّ 

َد ي لِفَكيهُة
َٰ
ِفيۚيَذ ي َّ ْ  ِف يذِف ْميَوقُةلُةو ُةمُةْميإِفلَىَٰ هُة لُةودُة يحُة نُة يَتلٌِف مُةْميثُةمَّ ْيَمْوَنيَ  َّ ٌَ ٌَني رلَّذِف

ي ْنيَهادٍت يمِف ُةيَ َمايلَلُة
ي َّ ٌُةْضلِفكِف يۚييَوَمني َماءُة ٌَ يي ِفلِفيَمني ْمدِف ٌَ ِفي

رلزم يي( َّ

(23).  
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يرلحنِّي يول اِف يرلعذربِف   ٌايُة

ي-1 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يي:يي  مِف

يَمايي) يَواليَسْومٌةيلَلُة َسةٌة هُةي ِف ذُة ٌُّومُةياليَتأْيُة يرْلَق ًُّ َويرْلَل ُةياليإِفلََليإِفاليهُة
َّ 

ْعلَمُةي ٌَ ي ْسَدهُةيإِفالي ِفإِفْذسِفلِف يوِف ْمَغمُة ٌَ يي يَمْنيَذريرلَّذِف يرألَْ ضِف يَوَماي ًِف َماَوريِف يرل َّ  ًِف

لِفيإِفالي ِفَمايَماَءي ْلمِف ْنيوِف يمِف ءٍت ًْ وَني ِفَم ٌُةلِفٌطُة ْميَوَمايَيْلَغمُةْميَوالي ٌمِف دِف ٌْ َنيأَ ٌْ َمايَ 

ي ًُّ َورْلَعلِف مُةَمايَوهُة هُةيلِفْغظُة ئُةودُة ٌَ يَورألَْ َضيَوالي َماَوريِف يرل َّ ٌُّلُة ْ  ِف َمي ُة َو ِف

ٌمُةي ري3)(255:ي)ي و ديرل ق دي(رْلَعظِف .(يم َّ  

ي-ي2 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

َحْيي) لََّمايَسضِف ْميَساً ري ُة مِف اتِفَسايَ ْوَفيسُةْصلٌِف ٌَ وري ِف  ٌَنيَ َغ ُة يرلَّذِف إِفنَّ

ًٌزري َيَ اَنيَوزِف
ي َّ وقُةوريرْلَعَذرَبيۗيإِفنَّ ذُة ٌَ َ َهايلِف ٌْ لُةوًدريَ  ْميحُة ْلَساهُة ميَ دَّ هُة لُةودُة حُة

ًٌماي .(56)رلس اءيي(َل ِف  

ي-3 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

ًٌدريي) ِفيَقْديَضلُّوريَضبَلاًليَ عِف ي َّ وريَونيَ  ِفٌكِف وريَوَصدُّ ٌَنيَ َغ ُة يرلَّذِف *يإِفنَّ

ًٌقاي مُةْميَط ِف ٌَ ْمدِف ٌَ ْغغِفَ يلَمُةْميَواَليلِف ٌَ ُةيلِف
ي َّ ٌَ ُةنِف وريلَْمي وريَوَظلَمُة ٌَنيَ َغ ُة يرلَّذِف *إِفنَّ  

ًٌ ري ٌَ ِف ِفي لِفَكيَولَىي َّ
َٰ
َمايأََ ًدريۚيَوَ اَنيَذ ٌَني ٌِف َمييَيالِفدِف ٌَايَحَمسَّ يَط ِف رلس اءيي(إِفالَّ

ي.ي(169ي:ي167)  

ي-4 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يي:يي  مِف  

يي) يرأْلَْ ضِف ْ َعْوَني ًِف ٌَ يَو ولَلُة َيَوَ  ُة
ٌُةَلا ِف ُةوَني َّ ٌَني يرلَّذِف َمايَحَزرءُة إِفسَّ

ي ْنييِفبَلفٍت لُةمُةميمِّ ْميَوأَْ حُة ٌمِف دِف ٌْ َميأَ ٌُةَصلَّ ُةوريأَْويتُةَقطَّ لُةوريأَْوي ٌُةَقتَّ  َ َ اًدريأَني
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يرآْليِفَ دِفي ايۖيَولَمُةْمي ًِف ٌَ ْس يرلدُّ ي ًِف لِفَكيلَمُةْمييِفْزيٌة
َٰ
يۚيَذ َنيرأْلَْ ضِف ٌُةسَغْوريمِف أَْوي

ٌمٌةي يَوظِف .(33)رلمائدديي(َوَذربٌة  

ي-5 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

يي) يَمَعلُة ْثلَلُة ٌعاًيَومِف يَحمِف يرألَْ ضِف يلَمُةْميَماي ًِف وريلَْويأَنَّ ٌَنيَ َغ ُة يرلَّذِف إِفنَّ

ـمٌةي يأَلٌِف ْسمُةْميَولَمُةْميَوَذربٌة كَيمِف اَمةِفيَمايتُةقُة ِّ ٌَ يرْلقِف ْومِف ٌَ ي ْنيَوَذربِف وري ِفلِفيمِف ْغَتدُة ٌَ ي(لِف

.(36)رلمائددي  

ي-6 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) َنيرإلِفسسِف يرْ َتْ َثْ تُةْميمِف يَقدِف ايَمْعَمَ يرْلحِفنِّ ٌَ ٌعاًي ْميَحمِف هُة ْلمُة ُة ٌَ ْوَمي ٌَ َو

يَوَ لَْغَسـايأََحلََساي َساي ِفَ ْعضٍت َسايرْ َتْمَتَميَ ْعضُة يَ  َّ َنيرإلِفسسِف ْميمِف هُة ـاؤُة ٌَ َوَقاكَيأَْولِف

ْلَييلََسا ييأَحَّ لُةي،يرلَّذِف َمـايإِفالَّيَمايَمـاَءيرللَـّ ٌَني ٌِف ْميَيالِفدِف يَمْثَور ُة ا ُة ي،يَقاكَيرلسَّ إِفنَّ

ـمٌةي ٌمٌةيَولٌِف َكيَل ِف ٌَنيَ ْعضاًي ِفَمايي(128)،يَ  َّ الِفمِف َوَ َذلِفَكيسُةَولًِّيَ ْعَضيرلظَّ

ْ  ِف ُةـوَني ٌَ ْميي(129)َ اسُةوري ْس ُة كٌةيمِف ْمي ُة ُة أْتِف ُة ٌَ يأَلَْمي يَورإلِفسسِف ايَمْعَمَ يرْلحِفنِّ ٌَ

ْميَهَذر ْومِف ُة ٌَ ْميلِفَقـاَءي وَس ُة ٌُةسذِف ُة اتِفًيَو ٌَ ْمي  ٌْ ُة وَنيَولَ قُةصُّ ْدَسايَولَـىي،يٌَ َقالُةوريَممِف

مُةْميَ اسُةوري ْميأَسَّ مِف وريَولَـىيأَسغُة ِف دُة ايَوَممِف ٌَ ْس ادُةيرلدُّ ٌَ ْتمُةمُةيرْلَل َسايَوَ  َّ أَسغُة ِف

ٌـَني يَوأَْهلُةَمايي(130)َ ا ِف ِف ْلمٍت
ْملِفَكيرْلقُةَ  ي ِفظُة ْنيَ  َُّكيمُة ٌَ ُة َذلِفَكيأَْنيلَْمي

وَني ايي(131)َ ا ِفلُـة يَومَّ َكي ِفَغا ِفكٍت لُةوريَوَمايَ  ُّ ايَومِف مَّ يمِف كٍّيَدَ َحايٌة َولِف ُة

وَني ْعَملُـة ْلَمةِفيي(132)ٌَ ويرل َّ يذُة ًُّ َكيرْلَغسِف ْ َتْيلِفْفي،يَوَ  ُّ ٌَ ْميَو ْ  ُة ٌُةْذهِف َمأْي ٌَ إِفْني

ٌـَني ي َي ِف ةِفيَقْومٍت ٌَّ ِّ 
ْنيذُة ْميمِف يَ َمـايأَسَمأَ ُة َمـاءُة ٌَ ْميَماي ْنيَ ْعدِف ُة يَمايي(133)مِف إِفنَّ

ٌـَني ْعحِفزِف يَوَمـاييأَْستُةْمي ِفمُة وَنيآليٍت .رألسعامي(134)تُةوَودُة  
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ي-7 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

ي) ُةْلقًِف ٌَني َمسُةوريۚيَ أ تُةوريرلَّذِف ْميَ َث ِّ َكيإِفلَىيرْلَمبَلئِفَ ةِفيأَسًِّيَمَع ُة ٌُةولِفًيَ  ُّ إِفْذي

ْسمُةْمي يَورْض ِف ُةوريمِف ْوَبيَ اْض ِف ُةوريَ ْوَايرأْلَْوَسااِف وريرل ُّ ٌَنيَ َغ ُة يرلَّذِف يقُةلُةوبِف  ًِف

ي كَّيَ َسانٍت ي*ي ُة ولَلُة َيَوَ  ُة
ي َّ ٌُةَماقِفاِف يۚيَوَمني ولَلُة َيَوَ  ُة

مُةْميَماقُّوري َّ لِفَكي ِفأَسَّ
َٰ
َذ

ي َقابِف يرْلعِف ٌدُة َيَمدِف
ي َّ ي*يَ إِفنَّ ا ِف ٌَنيَوَذرَبيرلسَّ يلِفْلَ ا ِف ِف وقُةوهُةيَوأَنَّ ْميَ ذُة لِف ُة

َٰ
ي(َذ

ي.(14ي:ي12ي)رألسغاكي  

يي-8 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

َي)
ي َّ نَّ َييَولََٰ ِف ٌْ َييإِفْذيَ َم ٌْ َيَقَتلَمُةْميۚيَوَمايَ َم

ي َّ نَّ ْميَولََٰ ِف َ لَْميَتْقتُةلُةوهُة

مٌةي يَولٌِف ٌمٌة َيَ مِف
ي َّ يَ بَلًءيَلَ ًسايۚيإِفنَّ ْسلُة سِفٌَنيمِف ْؤمِف يرْلمُة ًَ ْ لِف ٌُة يَولِف رألسغاكيي(َ َمىَٰ

(17).  

ي-9 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

ٌَْض ِف ُةوَنيي) ي
وريۙيرْلَمبَلئِفَ ةُة ٌَنيَ َغ ُة َتَو َّىيرلَّذِف ٌَ يإِفْذي َولَْويَتَ  َٰ

ي ٌاِف وقُةوريَوَذرَبيرْلَل ِف ْميَوذُة وَهمُةْميَوأَْدَ اَ هُة حُة .(50)رألسغاكيي(وُة  

يي-ي10 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

وَ ي) دُة يصُة ٌَْمفِف ْميَو مِف ٌْ ْميَولَ ْ  ُة ٌَسصُة ْميَو هِف ٌُةْيزِف ْميَو ٌ ُة دِف ٌْ
ُةي ِفأَ
ْ مُةمُةي َّ ٌُةَعذِّ ْمي َقاتِفلُةوهُة

سِفٌَني ْؤمِف يمُّ ُةي*يَقْومٍت
يۗيَو َّ َماءُة ٌَ يَمني ُةيَولَىَٰ

ي َّ تُةوبُة ٌَ ْميۗيَو َظيقُةلُةو ِفمِف ٌْ ْبيَ  ٌُةْذهِف َو

ٌميٌةي مٌةيَل ِف .ي(15ي:ي14)يرلتو ةيي(َولٌِف  

يي-ي11 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) يَوسِفٌـدٍت ا ٍت كُّيَح َّ وريَوَياَبي ُة ْنيي(15)َورْ َتْغَتلُة ٌُةْ َقىيمِف مُةيَو ْنيَوَ رئِفلِفيَحَمسَّ مِف
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ي ٌـدٍت يَصدِف كِّيي(16)َمـاءٍت ْني ُة يمِف أْتِفٌلِفيرْلَمْويُة ٌَ يَو لُة ٌغُة ٌُة ِف ي َ ادُة ٌَ يَوالي لُة وُة َتَح َّ ٌَ

ي ـظٌة يَ لٌِف ْنيَوَ رئِفلِفيَوَذربٌة يَومِف ٌِّيٍت َوي ِفَم يَوَمايهُة .إ  رهٌمي(17)َمَ انٍت  

يي-12 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يي:يي  مِف

يي) يرألَْصَغـادِف سِفٌَني ًِف َق َّ يمُة ْوَمئِفذٍت ٌَ ٌَني مِف ْح ِف َ َ ر ِفٌلُةمُةْميي(49)َوَتَ  يرْلمُة

ي ـا ُة وَهمُةمُةيرلسَّ حُة يَوَتْغَمىيوُة َ رنٍت ْنيَقطِف يَمايي(50)مِف كَّيَسْغسٍت ُةي ُة
َيي َّ ْحزِف ٌَ لِف

ي،يَ َ َ يْي يرْللِفَ ـابِف ٌمُة َيَ  ِف
ي َّ .إ  رهٌمي(51)إِفنَّ  

يي-13 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

اًيي) ٌّ ثِف َميحِف مُةْميَلْوكَيَحَمسَّ َ سَّ يلَسُةْلضِف ٌَنيثُةمَّ اطِف ٌَ مُةْميَورلمَّ َكيلََسْلمُةَ سَّ (ي68)َ َوَ  ِّ

اًي ٌّ تِف يوِف ْلَمنِف يَولَىيرل َّ ٌُّمُةْميأََمدُّ ٌَعةٍتيأَ كِّيمِف ْني ُة يمِف َونَّ يلََسسزِف يي(69)ثُةمَّ يلََسْلنُة ثُةمَّ

اًي ٌّ لِف ْميأَْولَىي ِفَمايصِف ٌَنيهُة ي.م ٌمي(70)أَْولَمُةي ِفالَّذِف  

يي-14 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يي:يي  مِف

ٌَني) ةٍتيَ اَسْييَظالِفَمًةيَوأَسَمأَْسايَ ْعَدَهايَقْوماًي َي ِف ٌَ ْنيَقْ  َوَ ْميَقَصْمَسايمِف

وَنيي(11) ْ  ُةضُة ٌَ ْسَماي ْميمِف وريَ أَْ َسـايإِفَذريهُة ـايأََل ُّ (12)َ لَمَّ  

وَني ْميتُةْ أَلُـة ْميلََعلَّ ُة سِف ُة لِفيَوَمَ ا ِف ْ تُةْمي ٌِف ْت ِف
ـوريإِفلَىيَمـايأُة وريَورْ حِفعُة اليَتْ  ُةضُة

ـٌَنيي(13) ايَظالِفمِف سَّ اي ُة لََسـايإِفسَّ ٌْ ايَو ٌَ ْميي(14)َقالُةوري َ َمايَزرلَْييتِفْلَكيَدْوَورهُة

ٌـَني دِف ٌدرًيَيامِف ْميَلصِف .رألس ٌاءي(15)َلتَّىيَحَعْلَساهُة  

يي-15 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ْني) يمِف ابٌة ٌَ َعْييلَمُةْميثِف وريقُةطِّ ٌَنيَ َغ ُة ْميَ الَّذِف مِف يَ  ِّ وري ًِف يرْيَتَصمُة يَيْصَمانِف َهَذرنِف

ٌـمُةي مُةيرْلَلمِف مِف و ِف ءُة ي ُة ْنيَ ْواِف يمِف ٌُةَصبُّ ي ْميي(19)َسا ٍت وسِفمِف ي ُةطُة ي ِفلِفيَماي ًِف ٌُةْصَم ُة
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ي ودُة لُـة يي(20)َورْلحُة ٌـدٍت ْنيَلدِف يمِف مُة وريي(21)َولَمُةْميَمَقامِف حُة ْي ُة ٌَ وريأَْني لََّمـايأََ ردُة  ُة

ي ٌـاِف وقُةوريَوَذرَبيرْلَل ِف َمايَوذُة وري ٌِف ٌدُة وِف
يأُة ْنيَ مٍّ ْسَمايمِف .رللجي(22)مِف  

يي-16 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) ـومِف
قُّ يَمَحَ َديرلزَّ يي(43)إِفنَّ يي(44)َطَعامُةيرألَثِفٌـمِف ْغلًِف ٌَ ي ْمكِف َ اْلمُة

ي ـونِف يرْل ُةطُة يي(45) ًِف ٌـمِف يي(46)َ َغْلًِفيرْلَلمِف وهُةيَ اْوتِفلُةوهُةيإِفلَىيَ َورءِف ذُة يُة

ي يي(47)رْلَحلِفٌـمِف ٌـمِف يرْلَلمِف ْنيَوَذربِف لِفيمِف مَّيصُة ُّوريَ ْوَايَ ْأ ِف
َكيي(48)ثُة ْايإِفسَّ ذُة

ٌـمُةي يرْلَ  ِف ٌزُة وَنيي(49)أَْسَييرْلَعزِف ستُةْمي ِفلِفيَتْمَت ُة يَهَذريَماي ُة .رلدياني(50)إِفنَّ  

يي-17 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

ي) يأَثِفٌـمٍت اكٍت
كِّيأَ َّ كٌةيلِف ُة ٌْ ْ َتْ  ِف رًيي(7)َو يمُة ٌُةصِف ُّ ي لِفيثُةمَّ ٌْ ِفيتُةْتلَىيَولَ

ي َّ ايِف ٌَ ي  ْ َممُة ٌَ

ي ـمٍت يأَلٌِف ْ هُةي ِفَعَذربٍت ْ َمْعَمايَ َ مِّ ٌَ ئاًيي(8)َ أَْنيلَْمي ٌْ اتِفَسايَم ٌَ ْني  َوإِفَذريَولِفَميمِف

ي ٌـنٌة مِف يمُة ورًيأُةْولَـئِفَكيلَمُةْميَوَذربٌة زُة َيَذَهايهُة مُةيَواليي(9)رتَّ ْميَحَمسَّ ْنيَوَ رئِفمِف مِف

ـاَءيَولَمُةْمي ٌَ ِفيأَْولِف ي َّ ونِف ْنيدُة وريمِف َيذُة ئاًيَواليَمايرتَّ ٌْ ٌُةْغسِفًيَوْسمُةْميَمايَ َ  ُةوريَم

ٌـمٌةي يَوظِف يي(10)َوَذربٌة ْميلَمُةْميَوَذربٌة مِف يَ  ِّ ايِف ٌَ وري ِف  ٌَنيَ َغ ُة ًد يَورلَّذِف َهَذريهُة

ـمٌةي يأَلٌِف ْحزٍت ْني ِف .رلحاثٌةي(11)مِف  

يي-18 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*ييأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف

َماي) ٌُّ ْميأَ يلَ ُة يي(31ي)رلثَّقبلنَ َسْغ ُة ُة َ ـانِف َمايتُةَ ذِّ يَ  ِّ ُة ي الءِف ايي(32)َ  ِفأَيِّ ٌَ

ي َمَوريِف يرل َّ ْنيأَْقَطا ِف وريمِف يرْ َتَطْعتُةْميأَْنيَتسغُةذُة يإِفنِف يَورإلِفسسِف يَمْعَمَ يرْلحِفنِّ

ي ْلَطـانٍت وَنيإِفالَّي ِف ُة وريياليَتسغُةذُة يَ اسغُةذُة َمايي(33)َورألَْ ضِف يَ  ِّ ُة ي الءِف َ  ِفأَيِّ

ي َ ـانِف يي(34)تُةَ ذِّ َ رنِف يَ بليَتسَتصِف يَوسُةَلاسٌة ْنيَسا ٍت يمِف َمايمُةَورظٌة ٌْ ُة ٌُةْ َ كُةيَولَ

يي(35) َ ـانِف َمايتُةَ ذِّ يَ  ِّ ُة ي الءِف يَ َ اَسْييي(36)َ  ِفأَيِّ َمـاءُة يرل َّ َ إِفَذريرسَمقَّيِف
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ي َهـانِف يي(37)َوْ َدًديَ الدِّ َ ـانِف َمايتُةَ ذِّ يَ  ِّ ُة ي الءِف ُةيي(38)َ  ِفأَيِّ ٌُةْ أَك يالي ْوَمئِفذٍت ٌَ  َ

ي يَواليَحـانٌّ يي(39)َوْنيَذْس ِفلِفيإِفسسٌة َ ـانِف َمايتُةَ ذِّ يَ  ِّ ُة ي الءِف يي(40)َ  ِفأَيِّ ٌُةْعَ فُة

ي ًيَورألَْقَدرمِف َورصِف ي ِفالسَّ
ٌُةْؤَيذُة ْميَ  ٌَماهُة مُةوَني ِف ِف ْح ِف َمايي(41)رْلمُة يَ  ِّ ُة ي الءِف َ  ِفأَيِّ

ي َ انِف ـوَنيي(42)تُةَ ذِّ مُة ْح ِف ي ِفَمايرْلمُة بُة ٌُةَ ذِّ مُةيرلَّتِفًي هِفيَحَمسَّ و ُةوَنيي(43)َهذِف ٌَطُة

ي ي نٍت ٌمٍت َنيَلمِف ٌْ َسَمايَوَ  ٌْ يي(44)َ  َ ـانِف َمايتُةَ ذِّ يَ  ِّ ُة ي الءِف َولِفَمْنيي(45)َ  ِفأَيِّ

ي َتـانِف لِفيَحسَّ يي(46)َياَفيَمَقاَميَ  ِّ َ ـانِف َمايتُةَ ذِّ يَ  ِّ ُة ي الءِف (ي47)َ  ِفأَيِّ

.رل لمن  

ي-ي19 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

كَيَمْنيأَْلَقىَٰي ايأَنيسَّ ُةوَنيأَوَّ يَوإِفمَّ ًَ ايأَنيتُةْلقِف يإِفمَّ امُةوَ ىَٰ ٌَ َقاكَيَ كْي(ي65ي)َقالُةوري

َمايَتْ َعىَٰي ْميأَسَّ هِف ْل ِف ني ِف لِفيمِف ٌْ كُةيإِفلَ ٌَّ ٌُةَي مُةْمي ٌُّ صِف َ الُةمُةْميَووِف (66ي)أَْلقُةوۖريَ إِفَذريلِف  

وَ ىَٰي لِفييِفٌَغًةيمُّ يَسْغ ِف َكيأَسَييرأْلَْولَىَٰي(ي67)َ أَْوَحَسي ًِف يقُةْلَساياَليَتَيْفيإِفسَّ

يَ الِف ٍتۖي(ي68) دُة ٌْ وريَ  َمايَصَسعُة وۖريإِفسَّ ٌسِفَكيَتْلَقْفيَمايَصَسعُة مِف ٌَ ي يَماي ًِف َوأَْلاِف  

يأََتىَٰي ثُة ٌْ يَل الِف ُة يرل َّ ٌُةْغلِفحُة ي(ي69ي)َواَلي اي ِفَ بِّ ًدريَقالُةوري َمسَّ حَّ َلَ دُةي ُة يرل َّ ًَ ُةْلقِف َ أ

ي وَنيَومُةوَ ىَٰ . و ديطل.ي(70)َها ُة  

يي-ي20 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

ا َّايِفي رحِفَ ريِفي(1ي)َصّغًايَورلصَّ ايِفي(2ي)َزْحً ريَ الزَّ ٌَ الِف ْ ً ريَ التَّ مْييإِفنَّي(ي3ي)ذِف َم ُة يإِفلََٰ

بُّي(ي4ي)لََورلِفدٌةي َماَوريِفيي َّ ييرل َّ َسمُةَمايَوَمايَورأْلَْ ضِف ٌْ اِفييَوَ بُّييَ  ا(ي5)رْلَمَما ِف يإِفسَّ

ا سَّ ٌَّ َماءَييَز ايرل َّ ٌَ ْس ٌَسةٍتييرلدُّ بِفيي ِفزِف نيَولِفْغًظا(6ي)رْلَ َور ِف كِّييمِّ َطانٍتيي ُة ٌْ دٍتييَم ا ِف يمَّ

ونَييالَّي(ي7) عُة مَّ ٌُةْقَذ ُةونَييرأْلَْولَىَٰييرْلَمئَلِفييإِفلَىيٌَ َّ نيَو كِّييمِف وً رۖي(ي8ي)َحاسِفبٍتيي ُة لُة يدُة

بٌةييَوَذربٌةييَولَمُةمْي فَييَمنْييإِفالَّي(9ي)َورصِف َمابٌةييَ أَْتَ َعلُةييرْلَيْطَغةَييَيطِف يَثاقِفبٌةييمِف
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مْي(10) مْييَ اْ َتْغتِفمِف نْييأَميَيْلًقايأََمدُّييأَهُة ايَيلَْقَساۚييمَّ ميإِفسَّ نيَيلَْقَساهُة ٌنٍتييمِّ يطِف

بٍتي زِف ونَييَوحِفْ يَييَ كْي(ي11)الَّ ْ َي ُة ٌَ وريَوإِفَذر(ي12ي)َو ونَيياَلييذُة ِّ ُة ْذ ُة ُة يٌَ

ةًييَ أَْوريَوإِفَذر(13) ٌَ ونَيي  ْ َتْ يِف ُة َذريإِفنْييَوَقالُةور(ي14)ٌَ
ييَهَٰ ْل ٌةييإِفالَّ يمُّ ِفٌنٌةيي ِف

ْتَسايأَإِفَذر(ي15) ايمِف سَّ َظاًمايتُةَ رً ايَو ُة ايَووِف وثُةونَييأَإِفسَّ َسا(ي16ي)لََمْ عُة يأََو َ اؤُة

لُةونَي ونَييَوأَستُةمْييَسَعمْييقُةكْي(ي17ي)رأْلَوَّ َما(ي18ي)َدريِف ُة ًَييَ إِفسَّ يَورلِفَددٌةييَزْحَ دٌةييهِف

مْييَ إِفَذر ونَييهُة سظُة ُة ايَوَقالُةور(ي19ي)ٌَ لََسايٌَ ٌْ َذريَو ْومُةييَهَٰ ٌنِفييٌَ َذر(ي20)رلدِّ ْومُةييَهَٰ يٌَ

ييرْلَغْصكِفي ستُةميرلَّذِف ور(ي21)تُةَ ذِّ ُةونَيي ِفلِفيي ُة ٌنَييرْلمُة ُة وريرلَّذِف يَوأَْزَورَحمُةمْييَظلَمُة

ونَييَ اسُةوريَوَما ْع ُةدُة ن(ي22ي)ٌَ ونِفييمِف ِفييدُة
مْيي َّ وهُة َ رطِفييإِفلَىَٰييَ اْهدُة يرْلَحلِفٌمِفييصِف

مْي(ي23) مُةميَوقِفغُةوهُة ْ ئُةولُةونَييإِفسَّ مْييَما(ي24ي)مَّ ونَيياَلييلَ ُة (25ي)َتَساَص ُة  

مُةييَ كْي ْومَييهُة ٌَ ْ َتْ لِفمُةونَييرْل مُةمْييَوأَْقَ كَي(ي26ي)مُة ييَولَىَٰييَ ْعضُة َتَ اَءلُةونَييَ ْعضٍت يٌَ

مْييَقالُةور(ي27) ستُةمْييإِفسَّ ُة ٌنِفييَونِفييَتأْتُةوَسَساي ُة مِف ٌَ وسُةوريلَّمْييَ كييقالُةور(28ي)رْل يَت ُة

سِفٌنَي ْؤمِف ميلََسايَ انَييَوَما(29)مُة ٌْ ُة نيَولَ ْلَطانٍتۖييمِّ ستُةمْييَ كْيي ُة ٌنَييَقْوًماي ُة يَطا ِف

َسايَ َلاَّي(ي30) ٌْ َساۖييَقْوكُةييَولَ ايَ  ِّ مْي(ي31)لََذرئِفقُةونَييإِفسَّ َسا ُة ٌْ ايَ أَْ َو ايإِفسَّ سَّ ٌنَيي ُة يَ اوِف

مُةمْي(ي32) ْوَمئِفذٍتييَ إِفسَّ ْمَت ِف ُةونَييرْلَعَذربِفيي ًِفيٌَ ا(ي33)مُة لِفكَييإِفسَّ
َٰ
يَسْغَعكُةييَ َذ

ٌنَي مِف ْح ِف مُةمْي(ي34ي) ِفاْلمُة كَييإِفَذريَ اسُةوريإِفسَّ لَيياَلييلَمُةمْييقٌِف
ييإِفلََٰ ُةييإِفالَّ

ونَيي َّ ْ َتْ  ِف ُة يٌَ

قُةولُةونَي(35) ٌَ ايَو ويأَئِفسَّ ْحسُةونٍتييلِفَماوِف ٍتيي لِفَمتِفَسايلََتا ِف ُة يَحاءَييَ كْي(ي36ي)مَّ

اَيي ِفاْلَلاِّي نَييَوَصدَّ ْ َ لٌِف مْي(ي37ي)رْلمُة مِفييرْلَعَذربِفييلََذرئِفقُةويإِفسَّ ُة يَوَما(ي38)رأْلَلٌِف

ييتُةْحَزْونَي ستُةمْييَمايإِفالَّ ا اي.ي(39)يَتْعَملُةونَيي ُة .رلصَّ  
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يي-ي21 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

ييَتَ اَ كَي هِفييرلَّذِف دِف ٌَ ْلكُةيي ِف وَييرْلمُة كِّييَولَىَٰييَوهُة ءٍتيي ُة ًْ ٌ ٌةييَم ي(ي1ي)َقدِف يَيلَاَييرلَّذِف

ادَييرْلَمْويَي ٌَ مْييَورْلَل ْ لُةَو ُة ٌَ مْييلِف ٌُّ ُة وَييَوَمبًلۚييأَْلَ نُةييأَ ٌزُةييَوهُة (ي2ي)رْلَغغُةو ُةييرْلَعزِف

ي َ اًقاۖييَ َماَوريٍتييَ ْ مَييَيلَاَييرلَّذِف ايطِف نِفييَيْلاِفيي ًِفيَتَ  َٰييمَّ ْلَمَٰ نيرل َّ يٍتۖييمِف يَتَغاوُة

نيَتَ  َٰييَهكْييرْلَ َص َييَ اْ حِفمِفي و ٍتييمِف نِفييرْلَ َص َييرْ حِفمِفييثُةمَّي(ي3ي) ُةطُة ٌْ َت سَقلِفبْييَ  َّ يٌَ

كَي ٌْ ًئايرْلَ َص ُةييإِفلَ وَييَيا ِف ٌ ٌةييَوهُة ايَولََقدْي(4ي)َل ِف سَّ ٌَّ َماءَييَز ايرل َّ ٌَ ْس ي ِفَمَصا ِفٌحَييرلدُّ

وًمايَوَحَعْلَساَها حُة ٌنِفۖيي ُة اطِف ٌَ ٌ ِفييَوَذربَييلَمُةمْييَوأَْوَتْدَسايلِّلمَّ عِف ٌنَي(ي5ي)رل َّ يَولِفلَّذِف

ور مْييَ َغ ُة مِف مَۖييَوَذربُةيي ِفَ  ِّ ٌ ُةييَو ِفْئسَييَحَمسَّ َمايأُةْلقُةوريإِفَذر(ي6)رْلَمصِف وري ٌِف عُة يَ مِف

ًٌقايلََما ًَييَممِف زُةييَتَ ادُةي(7ي)َتغُةو ُةييَوهِف ٌَّ نَييَتَم ظِفۖييمِف ٌْ لََّمايرْلَغ ًَيي ُة َمايأُةْلقِف يَ ْوالٌةيي ٌِف

مْييأَلَمْييَيَزَستُةَمايَ أَلَمُةمْي أْتِف ُة ٌ ٌةييٌَ ٌ ٌةييَحاَءَسايَقدْييَ لَىَٰيييَقالُةور(8ي)َسذِف ْ َسايَسذِف يَ َ ذَّ

كَييَمايَوقُةْلَسا ُةييَسزَّ
ني َّ ءٍتييمِف ًْ ييأَستُةمْييإِفنْييَم يلَوْييَوَقالُةور(ي9ي)َ  ِفٌ ٍتييَضبَلكٍتيي ًِفيإِفالَّ

ا سَّ ايَمايَسْعقِفكُةييأَوْييَسْ َممُةيي ُة سَّ ٌ ِفييأَْصَلابِفيي ًِفي ُة عِف مْييَ اْوَتَ  ُةور(10ي)رل َّ ي ِفَذس ِفمِف

ْلًقا َْصَلابِفييَ  ُة ٌ ِفييألِّ عِف .رلملك.ي(11ي)رل َّ  

يي-ي22 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

َماءِفي والِفييَذريِفييَورل َّ ْومِفي(1ي)رْل ُة ُة ٌَ ودِفييَورْل دٍتي(2ي)رْلَمْووُة (ي3ي)َوَمْممُةودٍتييَوَماهِف

ودِفييأَْصَلابُةييقُةتِفكَي ا ِفي(4ي)رأْلُةْيدُة مْييإِفذْي(ي5ي)رْلَوقُةودِفييَذريِفييرلسَّ َمايهُة ٌْ ودٌةييَولَ يقُةعُة

مْي(ي6) ْغَعلُةونَييَمايَولَىَٰييَوهُة سِفٌنَييٌَ ْؤمِف وريَوَما(ي7ي)مُةمُةودٌةيي ِفاْلمُة ْسمُةمْييَسَقمُة يإِفالَّييمِف

سُةوريأَن ِفييٌُةْؤمِف ٌزِفيي ِفاهللَّ ٌدِفييرْلَعزِف ي(ي8ي)رْلَلمِف ْلكُةييلَلُةييرلَّذِف َماَوريِفييمُة ۚييرل َّ يَورأْلَْ ضِف

ُةي
كِّييَولَىَٰييَو َّ ءٍتيي ُة ًْ ٌدٌةييَم ٌنَييإِفنَّي(ي9ي)َممِف سِفٌنَييَ َتسُةوريرلَّذِف ْؤمِف َسايِفييرْلمُة ْؤمِف يَورْلمُة

تُةو ُةوريلَمْييثُةمَّي مَييَوَذربُةييَ لَمُةمْييٌَ ٌاِفييَوَذربُةييَولَمُةمْييَحَمسَّ ٌنَييإِفنَّي(ي10ي)رْلَل ِف يرلَّذِف
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لُةوري َمسُةور الِفَلايِفييَوَومِف ايٌةييلَمُةمْييرلصَّ ييَحسَّ نيَتْح ِف لِفكَييرأْلَْسَما ُةۚييَتْلتِفَمايمِف
َٰ
يَذ

ٌدٌةييَ  ِّكَييَ ْطشَييإِفنَّي(11ي)رْلَ  ِفٌ ُةييرْلَغْوزُةي لُةي(ي12)لََمدِف وَييإِفسَّ يٌُةْ دِف ُةييهُة

ٌدُةي ٌُةعِف وَي(ي13)َو ودُةييرْلَغغُةو ُةييَوهُة و(ي14)رْلَودُة اكٌةي(ي15)رْلَمحِفٌدُةييرْلَعْ شِفييذُة يَ عَّ

ٌدُةييلَِّما ٌثُةييأََتاكَييَهكْي(16ي)ٌُة ِف سُةودِفييَلدِف يَ كِفي(18ي)َوَثمُةودَيي ِفْ َوْونَي(ي17)رْلحُة

ٌنَي وريرلَّذِف ٌبٍتيي ًِفيَ َغ ُة ُةي(ي19ي)َتْ ذِف
نيَو َّ ميمِف لِفٌطٌةييَوَ رئِفمِف وَييَ كْي(ي20ي)مُّ يهُة

حِفٌدٌةييقُةْ  نٌةي ييلَْوحٍتيي ًِف(ي21ي)مَّ ْلغُةوظٍت (.رل  وال.ي)(22)مَّ  

يي-ي23 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

َماءِفي اِفييَورل َّ ا ِف اُةييَمايأَْدَ ركَييَوَما(ي1ي)َورلطَّ ا ِف ْحمُةي(2ي)رلطَّ اقِفبُةييرلسَّ (ي3ي)رلثَّ

كُّييإِفن ايَسْغسٍتيي ُة َمايلَّمَّ ٌْ سظُة ِفي(ي4)َلا ِفظٌةييَولَ ٌَ مَّييرإْلِفسَ انُةييَ ْل لِفاَييمِف لِفاَي(ي5ي)يُة ييُة

ن اءٍتييمِف الُةي(ي6ي)َدر ِفاٍتييمَّ ْي ُة نيٌَ نِفييمِف ٌْ ْلبِفييَ  َ رئِفبِفييرلصُّ لُةي(ي7ي)َورلتَّ يَولَىَٰييإِفسَّ

لِفي ْومَي(ي8ي)لََقادِف ٌةييَ ْحعِف َ رئِف ُةييتُةْ لَىيٌَ نيلَلُةييَ َما(ي9ي)رل َّ دٍتييمِف يَساصِف ٍتييَواَلييقُةوَّ

َماءِفي(10) ْحمِفييَذريِفييَورل َّ ي(11ي)رل َّ ْدرِفييَذريِفييَورأْلَْ ضِف لُةي(ي12)رلصَّ يلََقْوكٌةييإِفسَّ

وَييَوَما(ي13)َ ْصكٌةي مُةمْي(14ي) ِفاْلَمْزكِفييهُة ونَييإِفسَّ ٌدُة ًدريٌَ ِف ٌْ ٌدُةي(ي15)َ  ًدريَوأَ ِف ٌْ يَ 

كِفي(16) ٌنَييَ َممِّ ْلمُةمْييرْلَ ا ِف ِف ًدرييأَْممِف ٌْ َو ا ا.ي)(17) ُة ي(.رلطَّ  

يي-ي24 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي:يي  مِف  

ي َوةُة يي(1)رلَقا ِف َوةُة يي(2)َمايرلَقا ِف َوةُة ييي(3)َوم يأَْدَ رَكيَمايرلَقا ِف ٌَ ُةونُة ْوَمي ٌَ

ي يرلَمْ ثُةوثِف يَ الَغَ رشِف يي(4)رلسَّاسُة يرلَمْسغُةوشِف ْمنِف يرلحِفَ اكُةيَ العِف (ي5)َوَت ُةونُة

ي ٌسُةلُة ايَمْنيَثقُةلَْييَمَورزِف ٌةٍتيي(6)َ أَمَّ رضِف ٌَمةٍتي َّ يوِف ايَمْنييي(7)َ ْمَوي ًِف َوأَمَّ
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ي ٌسُةلُة يي(8)َيغَّْييَمَورزِف ةٌة ٌَ يَهاوِف لُة ُةمُّ ْليي(9)َ أ ٌَ يي(10)َوَم يأَْدَ رَكيَماهِف َسا ٌة

ي ةٌة ٌَ (.رلقا وة.ي)(11)َلامِف  

ي حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

يي-ي25 كِف يرلغٌِف َكي ِفأَْصَلابِف َفيَ َعكَيَ  ُّ ٌْ ي*يأَلَْميَتَ  يَ  ْمي ًِف َدهُة ٌْ ْحَعكْيَ  ٌَ أَلَْمي

ي كٍت ً ريأََ ا ِفٌكَي*يَتْضلٌِف ٌْ ْميَط مِف ٌْ ي*يَوأَْ َ كَيَولَ ٌكٍت حِّ ْني ِف ْمي ِفلِفَحاَ دٍتيمِّ ٌمِف *يَتْ مِف

أْ ُةوكٍتي يمَّ د21) و ديرلغٌكي.يَ َحَعلَمُةْميَ َعْصفٍت .(م َّ  

يي-ي26 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

وَني َمايرلَ ا ِف ُة ٌُّ ٌَ يأَ وَني1قكْي يَمايَتْع ُةدُة وَني2يآَليأَْو ُةدُة يَوآَليأَْستُةْميَوا ِفدُة  

ي ايَوَ ْدتُةْمي3َم يأَْو ُةدُة يمَّ ي4يَوآَليأََسايَوا ِفدٌة وَنيَم يأَْو ُةدُة ْمي5يَوآَليأَْستُةْميَوا ِفدُة يلَ ُة

ي ٌنِف يدِف ًَ ْميَولِف ٌسُة ُة ريٍتي3)رل ا  ون.ي6دِف ي.(يم َّ

يي-ي27 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ي َوي ُةيأََلدٌة ي1قُةكْيهُة َمدُة لِفْدي2ي ُةيرلصَّ ٌَ ٌُةولَْدي3يلَْمي غُةًؤري4يَولَْمي ي ُة ْنيلَلُة ٌَ ُة يَولَْمي

ي ريٍتي3) و ديرإليبلص.ي5أََلدٌة .(يم َّ  

يي-ي28 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ يييي:ي  مِف

يي)يي يرْلَغلَاِف ي ِفَ بِّ وذُة يَمايَيلََايي(1)قُةكْيأَوُة ْنيَم ِّ يي(2)مِف اٍت يَ ا ِف ْنيَم ِّ َومِف

يي(3)إِفَذريَوَقَبي َقدِف يرْلعُة ي ًِف غَّاَثايِف يرلسَّ ْنيَم ِّ يي(4)َومِف دٍت يَلا ِف ْنيَم ِّ َومِف

ريٍتي3) و ديرلغلاي(ي5)إِفَذريَلَ َدي .(يم َّ  
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يي-ي29 حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ي يرلسَّاسِف ي ِفَ بِّ وذُة ي1قُةكْيأَوُة يرلسَّاسِف ي2يَملِفكِف ي3يإِفلَلِفيرلسَّاسِف ْنيَم ِّ يمِف

ي يرلَيسَّاسِف ي4رلَوْ َورسِف يرلسَّاسِف و ِف دُة يصُة ي ًِف سُة ٌُةَوْ وِف يي ةِفي5يرلذِف َنيرلحِفسَّ يمِف

ريٍتي3) و ديرلسَّاس.ي6َورلسَّاسِفي .(يم َّ  

 

َٗخ ِِّ ِّّ حُلل٘خِء ٝحُ :آ٣خُص ً  
ي*. حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ

لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف   
 ْْ ٌُ ْ٘ ِٓ رََؼشً  ٍْ َّٖ أَ ِٜ ُِٜيٝحَػ٤َِْ ْ٘ ظَ ْٓ ْْ كَخ ٌُ خثِ َٔ ِٗ ْٖ ِٓ شَ  َ٘ ُْلَخِك َٖ ح ط٢ِ ٣َؤْط٤ِ حَُلَّ َٝ  

  حُ٘ٔخء﴾٘ٔ﴿

ي*. حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف   

 َٖ ٤ ِٔ َُْؼخَُ َٖ ح ِٓ ْٖ أََكٍي  ِٓ َٜخ  ْْ رِ ٌُ زَوَ َٓ خ  َٓ شَ  َ٘ ُْلَخِك َٕ ح  أَطَؤْطُٞ

( حألػَحف٨ٓ﴿  

ي*. حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف   

ُٞ٘ َٓ َٖ آ ٣ ٌِ شُ ك٢ِ حَُّ َ٘ ُْلَخِك ٤َغ ح ِ٘ ْٕ طَ َٕ أَ َٖ ٣ُِلزُّٞ ٣ ٌِ َّٕ حَُّ ٌْ  اِ حٌد أ٤َُِ ٌَ ْْ َػ ُٜ حَُ  

  حٍُ٘ٞ﴾٩ٔ﴿

ي*. حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف   

 َٕ ٝ َُ ِٜ ْْ طُْز ْٗظُ أَ َٝ شَ  َ٘ ُْلَخِك َٕ ح ِٚ أَطَؤْطُٞ ِٓ ْٞ ٍَ ُِوَ ًْ هَخ ١ًُُٞخ اِ َٝ  

  حَُ٘ٔ﴾ٗ٘﴿

ي*. حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف   

 َٖ ِٓ ْٖ أََكٍي  ِٓ َٜخ  ْْ رِ ٌُ زَوَ َٓ خ  َٓ شَ  َ٘ ُْلَخِك َٕ ح ْْ َُظَؤْطُٞ ٌُ َٖ  اَِّٗ ٤ ِٔ َُْؼخَُ ح  

  حُؼٌ٘زٞص﴾٨ٕ﴿

ي*. حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف   

خءِ  َ٘ ُْلَْل ْْ رِخ ًُ َُ ُٓ ٣َؤْ َٝ  ََ ُْلَْو ُْ ح ًُ ُٕ ٣َِؼُي ٤ْطَخ َّ٘  حُ

  حُزوَس﴾٨ٕٙ﴿
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ي*. حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف   

َ٘خصِ  َٜ ْل ُٔ ُْ خ َػ٠َِ ح َٓ ُق  ْٜ ِٗ َّٖ ِٜ ٍش كََؼ٤َِْ َ٘ َٖ رِلَخِك ْٕ أَط٤َْ ِ  كَب

  حُ٘ٔخء﴾ٕ٘﴿

ي*. حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف   

 َٖ خ رَطَ َٓ َٝ َٜخ  ْ٘ ِٓ  ََ َٜ خ ظَ َٓ  َٖ حِك َٞ ُْلَ رُٞح ح ََ ََل طَْو َٝ  

  حألٗؼخّ﴾ٔ٘ٔ﴿

ي*. حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف   

 َٕ ٞ ُٔ خ ََلطَْؼَِ َٓ  ِ َٕ َػ٠َِ هللاَّ خِء أَطَوُُُٞٞ َ٘ ُْلَْل َُ رِخ ُٓ َ ََل ٣َؤْ َّٕ هللاَّ َْ اِ  هُ

  حألػَحف﴾٨ٕ﴿

ي*. حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف   

 ُ هللاَّ َٝ َٜخ آرَخَءَٗخ  َؿْيَٗخ َػ٤َِْ َٝ شً هَخُُٞح  َ٘ ح كََؼُِٞح كَخِك ًَ اِ َٜخ  َٝ َٗخ رِ ََ َٓ أَ  

  حألػَحف﴾٨ٕ﴿

ي*. حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف   

 َٖ خ رَطَ َٓ َٝ َٜخ  ْ٘ ِٓ  ََ َٜ خ ظَ َٓ  َٖ حِك َٞ ُْلَ ر٢َِّ ح ٍَ  َّ ََّ خ َك َٔ َْ اَِّٗ  هُ

  حألػَحف﴾ٖٖ﴿

ي*. حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف   

 ْٖ ِٓ  ُ خَء اَِّٗٚ َ٘ ُْلَْل ح َٝ َٞء  ُّٔ ُْ٘ٚ حُ ََِف َػ ْٜ َُِي َُِ٘
ٌَٰى ًَ  َٖ ٤ ِٜ ْوَِ ُٔ ُْ ِػزَخِىَٗخ ح  

  ٣ٞٓق﴾ٕٗ﴿

ي*. حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف   

ز٤ًَِل  َٓ خَء  َٓ َٝ شً  َ٘ َٕ كَخِك خ ًَ  ُ َٗخ اَِّٗٚ ِِّ رُٞح حُ ََ ََل طَْو َٝ  

  حإلَٓحء﴾ٕٖ﴿

ي*. حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف   

 َِ ٌَ ْ٘ ُٔ ُْ ح َٝ خِء َ٘ ُْلَْل َُ رِخ ُٓ ُ ٣َؤْ ِٕ كَبَِّٗٚ ٤ْطَخ َّ٘ حِص حُ َٞ ْٖ ٣َظَّزِْغ ُهطُ َٓ َٝ  

  حٍُ٘ٞ﴾ٕٔ﴿

ي*. حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف   

 ِ َُ هللاَّ ًْ ٌِ َُ َٝ  َِ ٌَ ْ٘ ُٔ ُْ ح َٝ خِء  َ٘ ُْلَْل ِٖ ح ٠َٰٜى َػ ْ٘ ََلسَ طَ َّٜ َّٕ حُ َُ  اِ زَ ًْ أَ  

  حُؼٌ٘زٞص﴾٘ٗ﴿
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ي*. حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف   

حدُ  ٌَ َُْؼ َٜخ ح ٍَش ٠َُ٣خَػْق َُ ز٤َِّ٘ ُٓ ٍش  َ٘ َّٖ رِلَخِك ٌُ ْ٘ ِٓ ْٖ ٣َؤِْص  َٓ  ِٖ ْؼل٤َْ ِٟ  

  حألكِحد﴾ٖٓ﴿

ي*. حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف   

ّ هللا اَلَّ  ََّ ٣ٌِّٖ َل ٣يػٕٞ ٓغ هللا اًُٚ آهَ َٝل ٣وظِٕٞ حَُّ٘لْ حُظ٢ ك ٝحُ

خ  ًٓ  ٠٣خػق ُٚ حُؼٌحد ٣ّٞ 68رخُلن َٝل ٣ِٕٗٞ ٖٝٓ ٣لؼَ ًُي ٣َِن أػخ

(حُلَهخٕ) 69حُو٤خٓش ٣ٝوِي ك٤ٚ ٜٓخًٗخ   

ي*. حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف   
سٌ  ٍَ َٛخ ُٓٞ َُْ٘خ َِ َٛخ أَٗ َ٘خ ْٟ ََ كَ َُْ٘خ َٝ َِ أَٗ َٜخ َٝ َخصٍ  آ٣َخصٍ  ك٤ِ ْْ  ر٤َِّ٘ ٌُ َٕ  ََُّؼَِّ ٝ َُ ًَّ ٌَ  طَ

ح٤َِٗشُ (1) َِّ ح٢ِٗ حُ َِّ حُ ََّ  كَخْؿُِِيٝح َٝ حِكيٍ  ًُ خ َٝ َٔ ُٜ ْ٘ خثَشَ  ِّٓ َِْيسٍ  ِٓ ََل  ۖ َؿ َٝ ًُْ ٌْ  طَؤُْه

خ َٔ ِٜ ْأكَشٌ  رِ ِٖ  ك٢ِ ٍَ ِ  ِى٣ ْْ  إِ هللاَّ ٘ظُ ًُ  َٕ ُٞ٘ ِٓ ِ  طُْئ ِّ  رِخهللَّ ْٞ َ٤ ُْ ح َٝ  َِ َٜيْ  ۖ ح٥ِْه ْ٘ َ٤ ُْ َٝ 

خ َٔ ُٜ حرَ ٌَ َٖ  ١َخثِلَشٌ  َػ ِّٓ  َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ح٢ِٗ( 2 )ح َِّ ٌِقُ  ََل  حُ ح٤َِٗشً  اَِلَّ  ٣َ٘ َُ  ْٝ شً  أَ ًَ َِ ْ٘ ُٓ 

ح٤َِٗشُ  َِّ حُ َٜخ ََل  َٝ ُل ٌِ ٍٕ  اَِلَّ  ٣َ٘ ح َُ  ْٝ َِىٌ  أَ ْ٘ ُٓ ۚ  َّ َِّ ُك ُِيَ  َٝ
َٖ  َػ٠َِ ًَٰى ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ( 3 )ح

 َٖ ٣ ٌِ حَُّ َٝ  َٕ ٞ ُٓ َْ َ٘خصِ  ٣َ َٜ ْل ُٔ ُْ َّْ  ح ْْ  ػُ رََؼشِ  ٣َؤْطُٞح َُ ٍْ ََٜيحءَ  رِؤَ ُٗ  ْْ ُٛ َٖ  كَخْؿُِِيٝ خ٤ِٗ َٔ  ػَ

َِْيسً  ََل  َؿ ْْ  طَْوزَُِٞح َٝ ُٜ َٜخَىسً  َُ جِيَ  ۚ أَرًَيح َٗ أَُُٰٝى َٝ  ُْ ُٛ  َٕ وُٞ ِٓ ُْلَخ ( 4) ح  

س21) (حٍُ٘ٞ) ََّ ٓ )  

ي*. حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف   

ٌَني ّبيّ ِفيَورلّذِف ٌُةلِفّ وَسمُةْميَ لُة يّ ِفيأَسَدردرًي ونِف نيدُة يمِف ّتيِفذُة ٌَ يَمني َنيرلّساسِف َومِف

َ ْوَنيرْلَعَذرَبيأَّنيرْلقُةّوَديهلّلِفي ٌَ َوْريإِفْذي ٌَنيَظلَمُة ٌََ  يرلّذِف ّ اًيهلّلِفيَولَْوي  َمسُةوْريأََمّديلُة

ي يرْلَعَذربِف ٌدُة ٌعاًيَوأَّنيّ َيَمدِف [165:رل ق دي](َحمِف  

ي*. حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف   

ٌلُةوْريي)ي يأَنيَتمِف وَنيرلّمَمَوريِف ّت ِفعُة ٌَ ٌَني يرلّذِف ٌدُة ٌُة ِف ْميَو ٌْ ُة تُةوَبيَولَ ٌَ يأَني ٌدُة ٌُة ِف َوّ ُةي

ٌماًي بلًيَوظِف ٌْ ٌغاًي*يَم يَضعِف لِفَايرإلِفسَ انُة ْميَويُة ٌُةَيّغَفيَوْس ُة يّ ُةيأَني ٌدُة ي(ٌُة ِف

[28-27:رلس اء]  
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ي*. حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف   

ْفيَوّسًيي)ي لِفيَوإِفالّيَتْص ِف ٌْ يإِفلَ ًَ وَسسِف ْدوُة ٌَ ّماي يمِف ًّ يأََلّبيإِفلَ َقاكَيَ ّبيرلّ ْحنُة

َني لٌِف ّنيَوأَ ُةنيّمَنيرْلَحاهِف مِف ٌْ يإِفلَ ّنيأَْصبُة َدهُة ٌْ يَ َصَ َفي*يَ  يَ ّ لُة َ اْ َتَحاَبيلَلُة

مُةي يرْلَعلٌِف ٌمُة َويرلّ مِف يهُة ّنيإِفّسلُة َدهُة ٌْ يَ  [34ي–ي33:يٌو في](َوْسلُة  

ي*. حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

مٌةيي)ي يأَلٌِف ٌَني َمسُةوْريلَمُةْميَوَذربٌة يرلّذِف ي ًِف ٌَميرْلَغالِفَمةُة ٌُةلِفّ وَنيأَنيَتمِف ٌَني إِفّنيرلّذِف

ْعلَمُةيَوأَْستُةْميالَيَتْعلَمُةوَني ٌَ ايَورالَيِفَ دِفيَوّ ُةي ٌَ يرلّدْس [19:رلسو ي]( ًِف  

ي*. حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف   

يي)ي امِف ٌَ يرْليِف ي ًِف وَ ريٌة يّمْقصُة و ٌة ي*يلُة َمايتُةَ ّذَ انِف يَ ّ  ُة لَْمي*يَ  ِفأَّيي آلءِف

يَقْ لَمُةْميَوالَيَح ّني ْثمُةّنيإِفسسٌة ْطمِف [74-72:رل لمني](ٌَ  

ي*. حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي اهللِفيمَنيرلمَّ
لٌمِفي*يأووذُة يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ :  مِف  

ميّمنيَقْ كُةيإِفّسمُةْميي)ي مِف اوِف ٌَ كَي ِفأَْم ْمَتمُةوَنيَ َماي ُةعِف ٌَ َنيَماي ٌْ َسمُةْميَوَ  ٌْ َولِفٌكَيَ 

ي ٌبِف يَمّكيّم ِف ري3[ي)54:  أي](َ اسُةوْري ًِف (يم َّ  

يتُةق أي و ديرلسُّو ي املة*.ي .*ثمَّ  

 

* ِٖ ٤َّ٘خ٤١ َِّ٘ش ُطَِى حُ ُّٔ َٖ حُ *:ىػخٌء ٓ  
يَماييلاَي•ي يمْنيم ِّ امايِف ي ِفيرلتَّ ي  لمايِف ريٍتي3)ي.أووذُة (يم َّ  

ا•ي ي ِفيرلتَّ ي  لمايِف ةٍتيمأووذُة يالمَّ ةٍتيومْني كِّيوٌنٍت يوهامَّ .دِفيمْني كِّيمٌطانٍت  

ريٍتي3) (يم َّ  

ي اهللِفي•ي ًُّيأووذُة يرلعل يو ادهِفيومْنيم ِّ يمَني ض لِفيووقا لِفيوم ِّ يرلعظٌمِف
ي كِّيمعلْنيوحسودهِفيإ لٌَسي يومْنيم ِّ يورلحنِّ يرإلسسِف يمٌاطٌنِف يومْنيم ِّ
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ي يَمايٌظم ُة يومْنيم ِّ ي السَّما ِف يوٌ منُة ي اللٌَّكِف يَمايٌظم ُة وم ْ يومْنيم ِّ
يَماي يومْنيم ِّ ماءِف يَمايٌسزكُةيمَنيرل َّ يومْنيم ِّ ي اللٌَّكِف يوٌ منُة  السَّما ِف

ي ٌَما .ٌع الُة  
ي اهللِفي•ي ًِّيأووذُة يَمايرلعل يومْنيم ِّ يرأل ضِف يماذ أَي ًِف يمَنيم ِّ يرلعظٌمِف

ياَليأطٌاُةي ييم ِّ ي كِّيذِف يمسَمايومْنيم ِّ ،يي-يٌطٌاُةيي–يٌي الُة هُةيتطٌاُة م َّ
ي كِّيد  ةٍتي ييومْنيم ِّ يرأليطا ِف يوم ِّ يرألم ر ِف ي ساصٌتَما،يومْنيم ِّ  ُةي يذٌة
ي يرألم رضِف .وم ِّ  

ي اهللِفي•ي ًِّيأووذُة ايرلعل يممَّ يريرلعظٌمِف َساي تعاَذيمسلُة ٌُّ يووٌَ ىيس  دٌة ملمَّ
ييو َّىيإوموَ ىيو .ولٌمْميصبلدُةي ِفيتعالَىيو بلملُةي  رهٌَميرلذِف  

ي اهللِفي•ي ًِّيأووذُة ي كِّيرلعل يومْني طشِف يم ٌدٍت ي كِّيمٌطانٍت يمْنيم ِّ يرلعظٌمِف
يوسٌدٍتي ا ٍت .ح َّ  

ي اهللِفي•ي ًِّيأووذُة يرلعل ييادمِف يومْنيم ِّ يوالمسٍت ي كِّيال سٍت يمْنيم ِّ يرلعظٌمِف
يورللا سِفي ل ِف .رل ِّ  

ي اهللِفي•ي ًِّيأووذُة يوحسودهْميوأوورسممْيرلعل ٌاطٌنِف يرلمَّ يمْنيسز ايِف .يرلعظٌمِف  
ي اهللِفي•ي ًِّيأووذُة يرللا دٌَنيومْنيرلعل يرللاقدٌَنيومْنيم ِّ يمْنيم ِّ يرلعظٌمِف

يرلسَّاظ ٌَنيومنْي يرلعائسٌَنيومْنيم ِّ ييم ِّيم ِّ يرلعامقٌَنيومنيْم ِّ
ٌاطٌنَي ال ٌَنيورلمَّ .رل َّ  

 . ِٕ ٤َّ٘طخ َٖ حُ ٓ ِْ ِٚ حُوي٣ ِْ ِٝٓطخٗ ِٚ ح٣ٌَُ ِْ ٝرٞؿٜ ًُ رخهللِ حُؼظ٤ أػٞ

 ِْ ؿ٤ ََّ .حُ  

 . ِٚ ِٙ ٝٗلو ِٔٛ ْٖ ٓ ِْ ؿ٤ ََّ ِٕ حُ ٤َّ٘طخ َٖ حُ ٓ ِْ ٤َِّٔٔغ حُؼ٤ِ ًُ رخهللِ حُ أػٞ

 ِٚ حصٍ 3).ٝٗلؼ ََّ ٓ ).  

ًَ رَي ُٓ٘ٚ ػزيَى ٝٗز٤َي . خ حٓظؼخ َٓ  َِّ ٗ ْٖ ًَ رَي ٓ َْ ا٢ِّٗ أػٞ حَُِّٜ

خ ٓؤَُي ُٓ٘ٚ ػزيَى  َٓ  َِ ْٖ ه٤ َْ ٝأٓؤَُي ٓ َِّٓٝ ِٚ ٍي ٠َِّٛ هللاُ ػ٤ِ َّٔ ٓل

ُٕ ٝػ٤َِي حُزَلُؽ  َْ ٝأَٗض حُٔٔظؼخ َِّٓٝ ِٚ ٍي ٠َِّٛ هللاُ ػ٤ِ َّٔ ٝٗز٤ُّي ٓل

 ِْ سَ اَلَّ رخهللِ حُؼ٢ِِّ حُؼظ٤ َّٞ ٍَ ََٝل ه .ََٝل كٞ  

. َِ ٍِ ١ٝٞحٍِم ح٤َُِّ خ َـّ ٍِ ٤ًِٝي حُل َِّ حألَٗح ٗ ْٖ ًَ رَي ٓ َْ ا٢ِّٗ أػٞ حَُِّٜ

 ُٖ ٍَ ٣َخ ٍكٔ ٍِ اَلَّ ١خٍهًخ ٣طَُم رو٤ خ .ٝحَُّٜ٘  
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ياَلي. ا ًِف يأسَييرلمَّ يرل أَسيوأمفِف يرلسَّاسيأذهبِف ي ِفيرللَّمَمي بَّ مغ َءيي  مِف

ي قًما يمغائَكيمغاًءياَليٌغاد ُة .إالَّ  

ي ِفي•ي ريٍتي3)  مِف يوألاذ ُةيي(م َّ يَمايأحدُة دِفي ِفيوقد تلِفيمْنيم ِّ ي عزَّ يأووذُة

ريٍتي7) .(م َّ  

ي•ي يلا دٍت يأْويوٌنِف ي كِّيسغسٍت يٌؤذٌَكيمْنيم ِّ ي ِفيأ قٌَكيمْني كِّيمًءٍت   مِف

ي ي ال ٍت يأْوي ل ِف يواماٍت . ُةيٌمغٌكَيأْويمسِّ  

يٌؤذٌَكي•ي ي ِفيأ قٌَكيمْني كِّيدرءٍت يٌؤذٌكَيو  مِف ييومْني كِّي بلءٍت مْني كِّيم ِّ

يٌمقٌَكي يأوْيوومقاءٍت يلاقدٍت يأووٌنِف يلا دٍتييمْني كِّيسغسٍت مْني كِّييووٌنِف

ي ائدٍتي يأْوي ٌدِف ي ال ٍت يأْوي ل ِف .ي ُةيٌمغٌكَيسغسٍت  

ي•ي يرلعقدِف ي ًِف غَّاثايِف يرلسَّ ي ِفيأ قٌَكيمْنيم ِّ يإَذريلقَديو  مِف يلاقدٍت مْنيم ِّ

يإَذريل دَيو يلا دٍت يإَذري ل َييومْنيم ِّ ي ال ٍت يإَذرييومْنيم ِّ يساظ ٍت مْنيم ِّ

يإَذريم  َييوسظ َي يما  ٍت يإَذرير تق َّيمْنيم ِّ يمسٍّ .يومْنيم ِّ  

يٌمغٌَكيو ُةيٌمغٌَكي•ي
ي ِفيأ قٌَكيو ُةيٌ واَكيو ُة و ُةيٌمغٌَكي  مِف

يو ُةيٌحٌ َكيو ُةيٌح  َكيو ُةيٌعٌذَكيو ُةيٌعصمَكيو ُةيٌ  ٌكَيو ُةي

يومْنيٌلغظكَي يورلسَّما ِف يرللٌَّكِف يومْنيطور اِف ا ِف يرلغحَّ يو ٌدِف يرألم ر ِف يمْنيم ِّ

يورلحانِفي يمْنيرإلسسِف ا ِف يومْنيرلغحَّ يرأل لا ِف .م ِّ  

يرألم ِفي•ي يومتايِف د ِف يرلصَّ ي ِفيأ قٌَكيمْنيو اوسِف ييو  مِف مْنيرألم رضِف

ي يوورألوهامِف يومْنيرأل قامِف ٌطانِف يرلمَّ يومْنيومْنيسز ايِف مْنيرل ور ٌسِف

يرأللبلمِفي .مزوحايِف  

َّٔٔخِء .  ِٝ ََٝل ك٢ِ حُ ِٚ ٢ٌٗء ك٢ِ حألٍ َُّ َٓغ حٓٔ ١ٌِ ََل ٠٣ ِْ هللاِ حُ رٔ

 ُْ ٤َُّٔٔغ حُؼ٤ِ َٞ حُ حصٍ 3).ٝٛ ََّ ٓ )  

 . ِْ ِٖ حَُك٤ كٔ ََّ ِْ هللاِ حُ حصٍ 3).رٔ ََّ ٓ ).  

ِْ هللاِ . حصٍ 3).رٔ ََّ ٓ ).  
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َخ. ِٕ ٍرِّ٘ ِْ هللاِ طَرشُ أٍَٟ٘خ ر٣َِن رؼ٠َ٘خ ٣٘ل٠َ ٓو٤َٔ٘خ ربً .رٔ  

 

ِّٖ حُؼخٗنِ  :ىػخٌء ُطَِى حُـ  
ي يٌومِف يملكِف لٌمِف يرل َّ لمنِف يرلعالمٌَنيرل َّ يهللِفي بِّ ،يرللمدُة رللَّمَميلَكيرللمدُة

ي لطاسَك،ي يوحمَكيووظٌمِف ًيلحبلكِف ي َمايٌس غِف يلَكيرللمدُة ،يٌا بِّ ٌنِف رلدِّ

ي ماوريِف ً ايم ا ً اي ٌلِفيمؤلَيرل َّ ٌِّ يلمًدري ثًٌ ريط َسايلَكيرللمدُة رللَّمَمي  َّ

يوأهكُةي ساءِف يأهكُةيرلثَّ يومؤلَيَماي ٌسمَمايومؤلَيَمايمئَييمْنيمٌ ٍتي عدُة رأل ضِف

ي ًَ ياَليماسَميلَمايأوطٌَييواَليمعط يو لَُّسايلَكيو دٌة يَمايقاكَيرلع دُة يألاُّ رلمحدِف

يمسَكيرلَحدُّي يَذريرلَحدُّ .لَمايمسعَييواَليٌسغمُة  

ي ٌاتلِفي َمايصلٌََّييولَىي كِف يوولَىيأزورحلِفيوذ ِّ دٍت رللَّمَميصكِّيولَىيملمَّ

ي ٌاتلِفي َماي ا  َييولَىي كِف يوولَىيأزورحلِفيوذ ِّ دٍت إ  رهٌَميو ا ْكيولَىيملمَّ

يمحٌدٌةي َكيلمٌدٌة .إ  رهٌَميإسَّ  

ي ًَّ ي  َكيماضٍت يأمتَكيساصٌتِفًي ٌدِف يو دَكيور نُة رللَّمَميإسًِّيو دَكيور نُة

يأسَيييلقتسِفًيوأَساي ياَليإلَليإالَّ يقضاؤَك،يرللَّمَميأسَيي بِّ ًَّ ل مَكيوودكٌةي 

يهَوي ،يأ ألَكيرللَّمَمي  كِّير مٍت و دَكيوأَسايولَىيومدَكيووودَكيَماير تطعيُة

يألًدريمْنييلقَكيأْوي يولَّمتلُة ي تا َكيأوِف ي ًِف ٌَيي لِفيسغ َكيأْويأسزلتلُة لَكي مَّ

َكيأسَيي يأسَّ يوسدَك،يأ ألَكيرللَّمَمي أسًِّيأممدُة يرلغٌبِف يولمِف ر تأث َيي لِفي ًِف

ي ييلْميٌلْديولْميٌولْديولْميٌ ْنيللُة يرلذِف مدُة يرلصَّ يأسَييرأللدُة يياَليإلَليإالَّ  ُةيرلذِف

ايَذري ٌَ ي يولَكيرلمُّ  ُة يأسَييلَكيرللمدُة ايمْنياَليإلَليإالَّ ٌَ ،يأ ألَكي  غًؤريألدٌة

ايأ لَمي ٌَ اي لٌمُةي ٌَ ي ٌُّومُةيٌاي  ُّ يٌايق ًُّ يٌايوظٌمُةيٌايل ًُّ ايول ٌَ ي يورإل  رمِف رلحبلكِف

اي ٌَ ،ي اي بُّ ٌَ ،ي اي بُّ ٌَ رلمٌَن،ي ايأ لَميرل َّ ٌَ رلمٌَن،ي ايأ لَميرل َّ ٌَ رلمٌَن،ي رل َّ

اي ٌَ المٌَن،ي يمَنيرلظَّ يأسَيي  لاسَكيإسًِّي سيُة ايمْنياَليإلَليإالَّ ٌَ يرلعالمٌَن،ي  بَّ

يأسَيي ايمْنياَليإلَليإالَّ ٌَ المٌَني يمَنيرلظَّ يأسَيي  لاسَكيإسًِّي سيُة مْنياَليإلَليإالَّ
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يوأسَييأ لمُةي سِفًيرلضُّ ُّ يإسًِّيم َّ المٌَن،ي بِّ يمَنيرلظَّ   لاسَكيإسًِّي سيُة

،يأسَييل  ِفًيوسعَمي يووذربٍت ي سصبٍت ٌطانُة سِفًيرلمَّ يإسًِّيم َّ رلمٌَن،ي بِّ رل َّ

ي ًَّ يإسًِّيلَمايأسزلَييإل ،ي بِّ ي قٌ ٌة يمْنييٌ ٍت ًَّ يإسًِّيلَمايأسزلَييإل رلو ٌكُة،ي بِّ

،ي ا غْ يور لْمي ي قٌ ٌة يمْنييٌ ٍت ًَّ يإسًِّيلَمايأسزلَييإل ،ي بِّ ي قٌ ٌة مْنييٌ ٍت

،ي يوحانٍّ يمْنيإسسٍت ٌطانِف رلمٌَن،يورص ْفيوسًِّي ٌَديرلمَّ يرل َّ وأسَيييٌ ُة

،يوطمَّ سِفًيمْني سسِف يمْنيرلدَّ يرأل ٌضُة وسقِّسِفًيمْنيرألَذ ي َمايٌسقسَّىيرلثوبُة

يو ٌسِفًي عَدي ،يو اوْدي ٌسلُة يورل  دِف لجِف
يورلثَّ ي الماءِف ٌطانِف سحا ةِفيرلمَّ

، يوْنيرلمغ بِف ُٖ رلمم اِف يأْنيتصعَاي أٓؤَُي ٣خهللُ ٣َخ ه١ُّٞ ٣َخ ٗي٣ُي ٣َخ ٓظ٤

يت لََّطيولَىي يمْنيرلمٌاطٌنِف يأثٌمٍت  وتص َريوتل َايوتملَكي كَّيمعتدٍت

ييولَىيح دهِفيولَىيح دَهاي) (ح دِف  

يي ح دَهاي   بِفي-ييح دهُةي–يرللَّمَميرصعْايورل ْايمْنيأقتلَميح دِف  

ي يأْويلا سِف يأْويرلمسٍّ يأْويرلعماِف يأْويرلل دِف يورلعٌنِف يورللقدِف يرالستقامِف

ل  يلل ِّ يأْوييدرمٍت ل ِف ي.رل ِّ

يومقتلمةٍتي اح دٍتيأْوي] يو كَّيمقتلمٍت يوالمسٍت رللَّمَميرقتكْيورل ْاي كَّيال سٍت

ي يي(زرسٌةٍتيأْويزرنٍتي)ي(وامقةٍتيأْوواماٍتي) اح ٍت ي العو ريِف يو ا نٍت كٍت متم ِّ

،يرللَّمَمي ل للُةيوسًِّي يأوورسلُة ي–يوسلُةي–ومعلُة ي ممابٍت يوسَمايورل قلُة

يولَىي يوسقلِفييوٌ بُّ ي ًِف بل كِف يورل َّ يمَنيرلمق سٌَني األصغادِف يورحعللُة ثاقبٍت

يي يواَليتذ ُة يرلتِفًياَليت قًِف ي ق ٍت ي.[وحملِفي ًِف

يي(ح دِفييح دهُةيح دَها)رللَّمَميرحعكْي]ي رمِف ولٌلِفيوولَىيأوورسلِفيوولَىييدَّ

ي ي ل هِفيوومقلِفيووقدهِفيسا رً،يواَليتحعكْيلمْمي ًِف رسِف ييي)ول َّ ح دِف

[.م اساًيواَليق ر رًيي(ح دهُةيح دَهاي  
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يوم لمةٍتيي] ي.[رللَّمَميور  ْطيمموتلُةيوأوضاءهُةيوسًِّيووْني كِّيم لمٍت

ٌ رَهاي-ييٌ رهُةي–رللَّمَميرل قلُةيورصعقلُةيوروملِفيويْذي ص هُةي بَليٌ رسِفًي]ي

يصوتِفً يواَليٌ ممُة ي بَليت ممُة .[ويْذي معلُة  

َ يرللَّمَميرحعكْي] َ يود َّ َ يو  َّ رللَّمَمييْذيوقللُةيومُةكَّيتغ ٌ هُةي ٌَمايأ رَديوق َّ

يتدمٌ هِفي ي.[تد ٌ هُةي ًِف

ايورآلي دِفي] ٌَ س يرلدُّ ساَدي ًِف دَييرلزُّ َسايوتووَّ مَييرلزِّ َكيل َّ [رللَّمَميإسَّ  

يمْنيهَذري–يرلغظَماي–رللَّمَمي الغظسِفًي] رسٌةِفي)يرلغظلُة رسِفًيأْويرلزَّ ي(رلَّزَّ

ي ِفي ٌَُّكيٌو َفيولٌلِفيوولَىي  وكِف وق ٌلتلِفي َمايلغظَيي لِفيو دَكيوس 

يو بلمِف مُّيرل َّ بلدِفيوأتَّ َديمَنيرلح ا ِفي)أ ضكُةيرلصَّ [( ا َّ  

ي َمايلغظَيي لِفي–يورلغظَماي–ورلغظسِفًي] و ادَكيوأولٌائَكي)يورلغظلُة  

يرلمؤمسٌنَي [.(وأممايِف  

ي]ي يرلحنِّ رللَّمَميرص ْري كَّيمْنيدَسىيورقت َبيمسمْميمْنيمٌاطٌنِف  

[ويأوورسمْميويدرممْمي  

ي]ي ي–يللُةي–رللَّمَميرحعكْيلًِف يلَمايلا ظاًيمْنيوسدَكيمْنيأَذ يرلعاماِف

يوأوورسلِفيوق ٌلتلِفي ا نِف رسِفًيرل َّ ي[رلزَّ

يي] يووقدٍت يوي ثٍت يو كَّي ٌدٍت ااِف يورلعمَّ ور طكْي لَ يرلعامقايِف  

يي يح دِف يلمْمي ًِف ييوم  ٍت يح دَهاي–ويومكٍت ْ ي–ي ًِف يح دهِفييوطمِّ ي ًِف

يي ي–يح دهُةي–ح دِف يح دَهايمسمْميومْني ٌدهْميوي ثمْميوم  هْمييٌا بَّ

[رأل  ابِفي  
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سمْميمسًِّ]ي َكيإْسَييأقد تمْمي بَليتم ِّ ي[رللَّمَميإسَّ

ييإَذريدوٌَيي لِفيأح يَي يرلذِف يرألوظمِف وأ ألَكييرللَّمَمييإسًِّيأ ألَكي ا مكِف

يلَكيرللمدُةي يي أنَّ ايَذريرلحبلكِف ٌَ ي يورأل ضِف موريِف اي دٌَميرل َّ ٌَ ي انُة ايمسَّ ٌَ

ي؛ رلمٌَنير تغٌثُة ايأ لَميرل َّ ٌَ ٌُّومُةي  لمتَكي ايق ٌَ ي ًُّ ايل ٌَ يي يورإل  رمِف

رسِفًيمْنيمبلئ تَكيوحسدَكي يرلزَّ يرلعاماِف ا نِف يرل َّ يرللَّمَمي لِّْطيولَىيرلحنِّ

يوأسَييرلقائكُةي  لاسَكيأووذي اهللي حمِف يأْويرل َّ لدِف يرلحَّ مْنيٌقٌمُةيولٌمْميلدَّ

ي لٌمِف يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي  مِف حٌمِف يرل َّ ٌطانِف رسِفًي}منيرلمَّ يَورلزَّ ةُة ٌَ رسِف رلزَّ

ِفي ي َّ ٌنِف يدِف ي ًِف َمايَ ْأَ ةٌة مي ِفمِف ْذ ُة َئَةيَحْلَددٍتيَوالَيَتأْيُة ْسمُةَمايمِف يمِّ كَّيَورلِفدٍت وري ُة {َ اْحلِفدُة  

ي اَذريرلغضكِف ٌَ يلغضلَك،ي أ ألَكيمْني ضلَكي يلقضائَكيواَلي ردَّ رللَّمَمياَلي ردَّ

ي يورأل ضِف ماوريِف يأْنيتلغظسِفًي َمايلغظَيي لِفيرل َّ يرلحزٌكِف يورلعطاءِف ورلمنِّ

،يرللَّمَميرلغظسِفًي َماي اي لمنُة ٌَ ي ي يٌ ٍت يطا ًقايٌط اُة يإالَّ ي كِّيطا اٍت مْنيم ِّ

َكيقلَييوقولَكي يرلمؤمسٌَنيرللَّمميإسَّ لغظَيي لِفيرألس ٌاَءيورألولٌاَءيوأممايِف

ي:يرللاُّي لٌمِف يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي  مِف حٌمِف يرل َّ ٌطانِف أووذي اهلليمنيرلمَّ

يَوْ َدهُةي} ُةي ِفَ افٍت
َسي َّ ٌْ {أَلَ  

َكيقلَييوقولَكيرللاُّي :يرللَّمَمي ا غسٌمْمي َمايمئَييو ٌَغَمايمئَييرللَّمَميإسَّ

ي لٌمِف يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي  مِف حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ي}أووذي اهلليمنيرلمَّ ٌُةحِفٌبُة ني أَمَّ

وَءي يرل ُّ فُة ْ مِف ٌَ يإِفَذريَدَواهُةيَو {رْلمُةْضَط َّ  

يلَساي ورَكيٌلمٌَساي اَكيواَلي بَّ ٌَّ يإ َسايمضط وَنيواَليملحأَيلَسايإالَّ رللَّمَمي إسَّ

ْيي َسايرألودرَءي َمايياَبيمْني َساييائ ٌَنيواَليتممِّ اي  َّ ٌَ َساي دَّ وٌسحٌَساي بَليت ُة

ي:يدواَكيوأسَييرلقائكُةي لمنِف ي ِفيرل َّ ي  مِف حٌمِف يرل َّ ٌطانِف أووذي اهلليمنيرلمَّ

ي لٌمِف ْمي}رل َّ وسِفًيأَْ َتحِفْبيلَ ُة مُةيرْدوُة أووذي اهللي:يوأسَييرلقائكُةيي{َوَقاكَيَ  ُّ ُة
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ي لٌمِف يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي  مِف حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ييَوسًِّي}منيرلمَّ َ ادِف َوإِفَذريَ أَلََكيوِف

ي يإِفَذريَدَوانِف ررِف يَدْوَوَديرلدَّ حِفٌبُة
يأُة ٌبٌة ي{َ إِفسًِّيَق ِف

ي  لمتَكي َمايوودتسِفًيوصكِّي  َمايقْديدووتَكي َمايأم تسِفًي ا تحْبيلًِف

ي َمايصلٌََّييولَىيإ  رهٌَميوولَىي دٍت يملمَّ يوولَىي كِف دٍت َسايملمَّ ٌِّ رللَّمَميولَىيس 

ي َماي دٍت يملمَّ يوولَىي كِف دٍت ،يو ا ْكيولَىيملمَّ يمحٌدٌة َكيلمٌدٌة يإ  رهٌَميإسَّ  كِف

، يمحٌدٌة َكيلمٌدٌة يرلعالمٌَنيإسَّ يإ  رهٌَمي ًِف ي ا  َييولَىيإ  رهٌَميوولَىي كِف

يهللِفي ايٌصغوَنيو بلمٌةيولَىيرلم  لٌَنيورللمدُة دِفيومَّ يرلعزَّ َكي بِّ   لاَني  ِّ

يرلعالمٌنَي ي. بِّ

:كخثيسٌ   
هِش كؤَٗض ططَُى ك٢ِ  َُّ َِّ آ٣خِص حُ ََل طظَْى حَلٓظؼخًسَ ٝحُزِٔٔشَ ك٢ِ ً

ِْ هللاِ،  ٌَ رخهللِ ُٓ٘ٚ ٝططَىُٙ رزٔ ْٕ طٔظؼ٤ خ ك٢ِ حُزخِد أ َٓ  ٟ َٞ ِٕ كؤه ٤َّ٘طخ حُ

 ْْ ْٖ ٍه٤ظٜ َٕ حَلٓظؼخًسَ ٝحُزِٔٔشَ ٓ خ ٣لٌكٞ َٔ هخِس ك٤٘ َُّ ُٞ حُ ْْ ٣ُٞكَّْن رؼ ُٝ.  

:كخثيسٌ   
ح ه٤ِش ٓل٤ٌي ؿّيً َُّ ٍَ حُ ُٕ كخ .ح٥ًح  

:كخثيسٌ   

ه٤ِش ٣ؼط٠َ حُٞٛلشَ حٌُخٗلشَ ٝحَُّ٘خٓلشَ  َُّ ٍَ حُ ُٖ حُٜٔخِد كخ ح حٗظلوْض رط ًَ ا

 ُٕ َٜخ ٣وَُؽ حُِٔؼٞ ٌٍ ك٤٘ ِٚ آٜخ ْٝ ٣ؤط٤ ء أ ْٕ ٣ظو٢َّ ، ا٠َُ أ ِٕ ِٖ حٌُٔخ ػ٠َِ ػ٤

ِٕ هللاِ طؼخ٠َُ .ٓؼُٚ ربً  

ْْ ط٘ظلْن *.  ُ ْٕ ٣َُ٘د حُٜٔخُد حُٞٛلشَ حٌُخٗلشَ ٝحَُّ٘خٓلشَ كظ٠َّ ٝا

ه٤ِش ٝرؼَي َٛلِس حُؼ٘خءِ  َُّ ْٖ ٣َُ٘د حَُّ٘خٓلِش رؼَي حُ ه٤ِش، ٌُ َُّ ٍَ حُ .رطُ٘ٚ كخ  

 ٍٍ :رَٗخُٓؾ حؿظٔخ  
َّٔخروِش  ه٤ِش حُ َُّ ِٕ رخُ ٍٍ َٓه٤خ ْٝ حُٜٔخرشُ رٔخٍء ٝٓي َُ حُٜٔخُد أ ٣ـظٔ

ََّ ٤ٍُِش رؼَي َِٗد حُٞٛلِش حٌُخٗلِش ٝحَُّ٘خٓلِش  ح ً ٌَ َٜخ ٝٛ ٍِ ٓؼ ٍِٝٓٞس حُُّ٘ٞ

 ِٚ .ٝرؼَي حٓظلَحِؽ ٓخ ؿٞك  
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ِٕ حَُٔه٢ِ ٣ظٞ َِّ ٍٕ ر٣ِِض حُ ٛخ :رَٗخُٓؾ حىِّ  
ه٤ِش  َُّ ٣ِض حَُٔه٢ِ رخُ َِّ ْٝ حُٜٔخرشُ ؿُٔٔٚ رخُ ُٖ حُٜٔخُد أ َِ ٣يٛ رؼَي حُـٔ

 َْ ِٖ ٝحُل شً حُؼٍٞط٤ َّٛ ِٚ ٝهخ ََّ ؿٔٔ ً ُٖ ٍِ ك٤يٛ َٜخ ٍٓٞس حُُّ٘ٞ َّٔخروِش ٝٓؼ حُ

 َِ ْٖ ػط َُ حُٜٔخُد ٤ٗؤً ٓ َّْ ٣ـؼ ٌِ حُـِٔي، ػ ََّ ٓ٘خك "حُِٔٔي حألٓٞىِ "ًٝ  

ََّ ٤ٍُِش رؼَي  ح ً ٌَ ٛٝ ،ِٚ ِٚ ٝأ٤ًٗ ِٚ ٝأٗل ِٚ ٝكٔ ط ََّ ِٚ ٝػخٗظِش ٝٓ ػ٠َِ ػٍٞط٤

ْٞ ٍٗلخصٍ  ٣ِض ُٝ َِّ ْٖ ًَُي حُ ْٕ ٣ََ٘د ٓ ِّْ أ ْٖ حُٜٔ ٓٝ ، ِّ ََ حَُّ٘ٞ َِ ٝهز .حُـٔ  

 

:رَٗخُٓؾ َِٗد حُٔخِء حَُٔه٢ِ  
 َِّ ً ََ ٍِ ىر َٜخ ٍٓٞسُ حُُّ٘ٞ َّٔخروِش ٝٓؼ ٣َُ٘د حُٜٔخُد ٓخًء َٓه٤َّخ رخَُه٤ِش حُ

َٞ ٣ُٔٔغ ك٢ِ ٍِٓٞس  ٛٝ َِ ٣ِن رؼَي َٛلِس حُلـ َِّ َٛلٍس، ٣َُٝ٘د ُٓ٘ٚ ػ٠َِ حُ

 َِ خػخِص رؤػ٠َِ ٍٛٞص كظ٠َّ طٜيََّع حألٓٔخُع رًٌ َّٔ َّٔ ْٖ ٣َ١ِن حُ ٍِ ػ حُُّ٘ٞ

ْٖ ًَُي حُٔخِء  َٞ ٣َُ٘د ٓ ٛٝ ِٚ هللاِ طؼخ٠َُ، ٣ٝظخرُغ حُوخ١ٍَء ك٢ِ هَحءط

 ٍّٞ٣ ََّ ح ً ٌَ سَ رؼَي حُٔـَِد، ٝٛ ََّ .٣ٝؼ٤ُي حٌُ  

َِّٜسَ رؼَي ٓٔخِع ٍِٓٞس *.  ْٝ حُٜٔخرشُ حُٞٛلشَ حُٔط ٣َُ٘د حُٜٔخُد أ

ِٚ رٔزِغ طَٔحٍص َٓه٤َّخصٍ  ٓٞ٣ َّ زِق، ٣ٝٔظلظُق ١ؼخ ُّٜ ٍِ رؼَي َٛلِس حُ .حُُّ٘ٞ  

 

 

 .* َِ َّٜ٘ حٍص ك٢ِ حُ ََّ ْٝ ػَلَع ٓ ِٖ أ ط٤ ََّ ْٝ حُٜٔخرشُ ٓ ُْ حُٜٔخُد أ .*٣لظـ  

 

:طؤ٤ًُيحُؼَلؽِ   
 ََ َّْ طَُٔل٠ ٝطَُ٘د هز ٍٕ ك٢ٍ اٗخٍء ػ ِٙ ح٣٥شَ رٔخٍء ٍٍٝى ُٝػلَح طٌظُذ ٌٛ

، ِّ لٌمِفيحَُّ٘ٞ يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ ي  مِف حٌمِف يرل َّ ٌطانِف ْٖ  ) يأووذي اهلليمنيرلمَّ َٓ َٝ
حٌد  ٌَ َُُٚ َػ َٝ َٜخ  ح َهخًُِيح ك٤ِ ًٍ ُِْٚ َٗخ ٣َظَؼيَّ ُكُيَٝى هللاِ ٣ُْيِه َٝ  َُُُٚٞٓ ٍ َٝ ِٚ هللاَ  ٣َْؼ

 ٌٖ ٤ ِٜ (.14/ٍٓٞس حُّ٘ٔخء )(ُٓ  
َِّٔق إٔ طٌظذ ُٚ حأل٣خص ٖٓ  : 381 3ٙهخٍ حرٖ حُو٤ِّْ ك٢ ُحى حُٔؼخى ؽ ٍٝأٟ ؿٔخػش ٖٓ حُ

َّْ ٣َ٘رٜخ .حُوَإٓ ػ  
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شٌ  َّٓ :ٜٗخثٌق ٛخ  
ُّ حُٜٔخُد كظ٠َّ  ٟ، ََل ٣٘خ ََ ٟ ٝٛـ ََ ُّ حُٜٔخُد اَلَّ ػ٠َِ ١ٜخٍٍس ًز ََل ٣٘خ

زخِف ٝحُٔٔخِء  َّٜ َٜخ، ََل ٣ظَُى حُٜٔخُد أٍٝحَى حُ ًَِّ ِّ ٍِ حَُّ٘ٞ ٣ؤط٢ِ رؤًًخ

ْٝ هَحءسً  ِّ ٝح٤َُِِِّش، ََل ٣ظَُى حُٜٔخُد ٍٓٞسَ حُزوَِس ٓٔخًػخ أ َٖ ح٤ُٞ ٘ٓٝ

ٍٝ ٍِٝك٢ٌّي  َٓ َِّ ح ك٢َٜ ػَلٌؽ ٌُ ًَ . ٝطيرُّ  

 

******************************  

 

يرلم لوبِفيكخثيسٌ ك٢ِ  ل ِف ي:رل ِّ

 ٍٕ ْٖ ٌٓخ ٓ َِ ل ِّٔ ٌَّي رخُ ًَّ َٞ ؿ٢ٌّ٘ي ٓٞ ٛٝ ،َِ ِّٔل ُّ حُ ََ ٣ٔلزُٚ هخى ِّٔل َّٕ حُ ا

قِ  َٖ حُظَِّ ٓ ِٚ ََ ٤ُل٤ٔ ٍٕ آه .ا٠َُ ٌٓخ  

يرلمعددِفي ي ًِف ل ُة يي إَذري اَنيرل ِّ ي امكِف ي ًِف ررُة يرألولَىيهَويرلصدَّ  الق ٌسةُة

ي يرلمعددِفيأنَّ ل ي ًِف يرل ِّ ،يودلٌكُةيوحودِف يمعلُةي ثٌانٌة يوٌ ونُة أسِف رل َّ

قٌةِفي يق كَيرل ُّ ي.رلصدرَريٌ ونُة

يرلم لوبُةي ل ُة يي:رل ِّ

ي دررِف ي الصُّ ياَليٌصٌبُة لمِف يإلَىيرلعاسةِفيأْويرل َّ يمَنيرل طنِف يرلم لوبُة ل ُة رل ِّ

يمسطقةِفي يو ًِف يرلظم ِف يأ غكِف ي ًِف ي األمِف يق كَيرل قٌةِف،ي كْيٌصٌبُة دٌدِف رلمَّ

ي عَديرل قٌةِفي يصدررٌة يرلتَّغ ٌَايي).يرلعاسةِفيوٌلدثُة يل نَّ يمزمنٌة ول كٍّيصدررٌة

قٌةِفيأْوي عدَهاي ايق كَيرل ُّ يإمَّ دررِف دِفيرلصُّ ي قوَّ ي.(ٌ ونُة

يرلقدٌمُةي ل ُة يي:رل ِّ

ي يوصدررٍت يرل طنِف ي ًِف يو  ث دٍتيورستغاخٍت يواكٍت ي صويٍت يهَويرلتحمُّ ُة أو رضلُة

قٌةِفي يأثساَءيرل ُّ أسِف يرل َّ ي امكِف ي.لٌَسي ًِف
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يرلم لوبِفي ل ِف يرل ِّ يوبلالِف
ييي:ط ٌقةُة

يأْوي لمِف يولَىيمسطقةِفيرل َّ غطِف يإلَىيرلمعددِفيوهَوي الضَّ إْني اَنيم لوً ايٌ دُّ

ي ي مَذريدلٌكٌةيولَىيأنَّ يٌالغثٌانِف رلعاسةِفيمَميرلق رءدِفي إَذريمعَ يرلمصابُة

يقْديواَديإلَىي يرلحنِّ يوهَوي ل ُة لَ يرلمعسويَّ ييأْويرل ِّ لَ يرلمادِف رل ِّ

ييلطَةيرل امغَةيورلسَّا غَةيلبل تغ ر ِفي ٌُةعَطىيرلم ٌضُة ي.رلمعددِف،ي لٌسَماي

 

يق رءتَما ريٌحبُة ةٌةيحّدً : ائددٌةيمممَّ  

قٌةِفيرلمَّ وٌةِفي" ي ال ُّ يوْنيرلعبلالِف يرلمصابِف يص فِف ي ًِف ٌاطٌنِف يرلمَّ "ط اُة  

ي يإلًَيص فِف ٌاطٌنُة يت َعًيرلمَّ هاوْنيرلمصابِف قادِفيبرلذَّ ييإلَىيرل ُّ

يرل  ٌمِفي ي الق  نِف يأْويرلعبلالِف ي،رلم وٌٌَنيللعبلالِف يص فِف يومْنيط قمْمي ًِف

:يوْنيرلعبلالِفيرلمصابِفي  

ًيتو وسُةيي–ي1 يسغ ِف ي م ضٍت لُةيمصابٌة يوأسَّ ًٌّ يرألمَ يط ٌع ي أنَّ يللم ٌضِف  

ةِفي ٌَّ يرلمَّيص ي ًِف .أْويرسغصامٍت  

يي-ي2 ياَليٌ تطٌمُة يرلحنَّ يوقٌددِفيأنَّ .م رَضيرإلس انِفيإت  ٌخُة  

يإي-ي3 يرلمصابِفيقسارُة يوبلحلُة يٌ تطٌمُة يوضويٍّ ي م ضٍت لُةيمصابٌة ي أسَّ

.رألط اءُةي  

أثٌَ ي ٌمْميوأسمْميمْنيي-ي4 يرلتَّ قٌَةياَليت تطٌمُة يرل ُّ يأنَّ ي ًِف يرلم ٌضِف تم ٌكُة

قٌةِفيأْوي يأثساَءيرلّ ً يللُة ،يو ثًٌ ريَمايتظم ُة يرلحنِّ ؛يتتغسَّىم ددِفيوملوكِف يأماملُة

يورلٌأسِفيرلمصابُةيلتًَّيٌمعَ ي .ي لالةٍتيمَنيرإلل اطِف  
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يي-ي5 ٌاطٌنِف يرلمَّ يللمصابِفيظمو ُة ييٌ ٌدُة يرلذِف ائبِف يرلتَّ يصو دِفيرلم لمِف ي ًِف

يللتو ةِفيو علُّمِفيم ر قتلُة يولَىيرلتَّ ي عضِف يقضاءِف يم اودتلِفي ًِف يمقا كِف يٌدٌلِفي ًِف

يللُةي .رألمٌاءِف  

يأْني قٌةِفيولَىيأمكِف يورل ُّ يرلعبلالِف يونِف يوٌسقطمُة يرلحنَّ يرلم ٌضُة اُة وقْديٌصدِّ

يرل ذوبُةي ٌطانُة يذلَكيرلمَّ .ٌغًِف  

يللمصابِفييتو وسُةيي-ي6 يمَميرلمحسونِف يإالَّ قٌَةيرلمَّ وٌَةياَليتسغمُة يرل ُّ ي أنَّ

يمْنيأْنيٌذهَبيلمْنيٌ قٌلِفي ٌُةسعيُةي ٌيافُة .يوٌلقََّبي المحسونِفي   

يرلم ٌَضي سغ لِفيي-ي7 ٌطانُة يرلمَّ ٌنَييإلَىٌأيذُة ٌِّ قادِفيرلمَّ و ييألٌاًسايرل ُّ

قٌةِفي مْمياَليٌتأثَّ وَني ال ُّ َايل َنيسورٌاهْميوأسَّ ،يلتًَّيٌصدِّ يرلعلمِف ود وسِف

ةِفي ٌَّ .يرلمَّ و  

يي–ي8 يرلمصابِفيرليحكُةيرلمدٌدُة يمْنيط فِف يرلمصابُةييلتًَّياَليٌقصَّ يل اٌتلُة

يلالتلِفيأو رضلُةيو يتميٌصِف قادِفيلتصعٌبِف ي َمايلل ُّ .ييرلتِفًيٌمع ُة  

يي–ي9 يرلمس  ريِف ي  كِف يللمصابِفيتٌ ٌ ُة ٌطانُة يرلمَّ يولَىيوقْديٌمت طُة

قٌةِفيورلعبلالِفيرلمصابِفي يرل ُّ يت كِف يمق اكِف ي ًِف .يرلتَّيغٌَفيوسلُة  

قادِفيي(وهَذريرألهمُّيي)ي–ي10 يرل ُّ ايللمصابِفيتصوٌ ُة يصو دٍتيميٌغةٍتيممَّ ي ًِف

يرلعبلاَليوسدهمْيرلمصابَيٌحعكُةي يمسمْميوٌ  همْميوٌ  ضُة ؛يٌيافُة  

ي صو دٍتيميٌغةٍتيأْويٌلاوكُةيرالوتدرَءي يرلمسامِف ي ًِف رقًِف ي ؤٌةِفيرل َّ أْويت  ر ِف

قادِفيرلمصابِفييولَى يمْنيرل ُّ رقًِف ًةيإْني اَنيرل َّ ايياصَّ ًٌّ ايوحس  ًٌّ يح د

يرلعلمِفييوسممْيرلمممو ِفي .يورلو رِفيورلتَّقو ييطلبُة  
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يلسغ لِفييرلمصابِفيقسارُةيإي–ي11 ي قٌتلُة يتأثٌ رًيمْني قٌةِفيأيوأقَو ي أنَّ مدُّ

يللُةي رقًِف قٌةِفيتماماًي،يرل َّ يرل ُّ ي لِفيلتَّىيتص  لُةيونِف دُة يتتغ َّ .ثمَّ  

يي–ي12 ٌاطٌنِف يرلمَّ يسغ لِفيوأهللِف،يأْويللمصابِفيظمو ُة يوتمدٌدهُةي األَذيي ًِف

ي دهُةي الظمو ِف يل اسلِفيو ضللِفي ذسو لِفيأْويأ  ر هِف،يإَذريذهَبيولَىتمدِّ

ي يول ْنيٌو وسُة يللُة قادِفيرلمَّ وٌٌَن،يوقْدياَليٌظم ُة ي.و و ةًييللمصابِفيلل ُّ  

يورلمصا ٌَنيرآلي ي-ي13 يإلٌلِفيرلسَّاسُة ً،يوٌمٌ ُة يرلمَّ وِف رقًِف يرل َّ َني تغٌٌ ِف

ي يلص فِف ٌاطٌنِف يلٌلًةيمَنيرلمَّ يرلعبلالِفيرلمُةصابِفيو ثًٌ ريَمايت ونُة .يونِف  

يي–ي14 يرلمصابِفيودمُةيص رِف ٌطانُة يرلمَّ ٌُة ٌط ُة يولَىيأماَميرل قادِفيول ْني

ي قادِفيوقْديٌ بُّ يمَميرل ُّ ثُة رقًِفل اسلِفيوٌتلدَّ يرل َّ يٌ  ُّلُةييأسَّليولىيرلمصابُة

يسغ لِفيب ي سغ لِفيٌظنُة يولتَّىيرلمصابُة بُّ ييٌ ُة ٌطاَنيرلذِف يرلمَّ يأنَّ لٌحُة يورلصَّ

، بُّ ييٌ ُة يهَويرلذِف لُة يورلمزكُةيأسَّ ي ٌلِفيرلحدُّ ي ثٌ ٍت يوٌت لَّمُةي  بلمٍت َمايٌمدللُة يو  َّ

يرلعبلاَليوسدهُةي يوٌ  ضُة يلٌَسي لِفيم ٌة لُة .يو ثًٌ ريَمايٌقوكُةيأسَّ  

يي–ي15 ل ٌسُة يولَىرلتَّ ي أنَّ رقًِف ي لِفيمًءٌةييلٌَسيرلمصابَييرل َّ لُةيم ٌضٌة يوأسَّ

ي ي م ضٍت يوضويٍّ يأْويم ضٍت ًٍّ يوسغ  هابُة يرلذَّ ،يوهَذريإلَىٌحبُة يرألط اءِف

ي ي   بِف يمتأث رًيمَنيرلمٌاطٌنِف يٌ ونُة يسغ لُة رقًِف يرل َّ يأنَّ يمسٍّي   بِف  

. اللذ يمنيهذهِفيرلمصائدِفيي/.ي.أْوي ٌ هُةي  
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:م لثٌةي  
اكَيي ُةيتعالىيو َّقسِفًيرولمْي ٌَّ غاءَييأنَّييوٌ َضىيٌلبُّييلَمايوإ غاءِفيي كُّييرلمِّ يرلمِّ

،ي ًِف يأيِفًيسغ كَيي ًِفيأسظ ْي:يوأقوكُةييذلكَييولَىيلَكيمثبًلييوأض بُةييرلق  نِف

ييأليِّيي:ور ألَما هُة،يرلم ءُةييٌ مفُةييميصٍت :وتقوكُةييسغ كَيي تحٌبُةيي  َّ  

اي سيُةييإنْي ًٌ يي ام يصال كَييٌ ونُةييهَسايأصلا ِفً،يألق بِفيي  أ مٌلِفييل  ِّ

رلق  نُةييو ذلكَييأ  ر َك،ي مع  ةِفيي ازَييمسكَييوتق ُّ لِفييلكَييصل تلِفيي غضكِفي   

ًياَلييرلق  نَيي إنَّي ميَيي إنْييأصلا لِف،يألق بِفييإالَّييأ  ر هُةييٌُةغمِف يأ  ر َيي ُة

،يرلق  نِفي ً ر،يتبلوًد،يصال لُة،ي صال لُة يلٌسَمايو لًثا،يود ر ًة،يوتد ُّ

،يولمِفييم تَو يسغسِفيي ًِفيرللدٌثِفييولمَييأنَّييورولمْييأ  ر هُة،يتساكُةي يرلق  نِف

ًٌةيي  بلهَما اي ًِفيرلعحبَييتَ  ي مَماي امتغكْييول ٌَ س .ورأليَ  يرلدُّ  

،يرلق  نِفييأ  ر ِفييومنْي لُةييرلعظٌمِف يل كِّييأسَّ ييمغاءٌة ومعسويي ولِفًيم ضٍت  

ي،يومْنيهَسايأقوكُةيلكَي يمثبًلي:يومادِف   َمايولٌكَي:يإْنيأ دَييإسحاَبيرألطغاكِف

ي ةِفيرلتِفًي ًِف سَّ يرل ُّ يأدوٌةُة ،يثمَّ يورألطغاكِف يرألوالدِف يو ٌايِف يرإلسحابِف ي  ٌايِف إالَّ

ي يورلماءِف ٌُةق أُةي كُّيهَذريولَىيرلسَّغسِف ،يو يدواؤَكيرلياصُة يثمَّ يرل ابِف سغسِف

يأْوي ًدي عَديرلمغ بِف يوم َّ ًدي عَديرلصُّ حِف يم َّ يرلٌومِف ي ًِف تٌنِف يم َّ ٌيِف ورلزَّ

ي لِفي ٌُةدهنُة ي  ٌيُة ايرلزَّ ٌُةغت كُةي لِف،يوأمَّ يمسُةليو ٌُةم بُة ي  ايرلماءُة ،يوأمَّ رلعص ِف

ي ي ٌايِف زَاي ٌيتا ُة يمسلُة،يوه َذريمْنيأ رَديرل ِّ ٌُةم بُة يو يأْوي عضلُة رلح دُة

يوٌغعكُةي ًيرلياصُة روِف يرلدَّ يودواءُة زاِف يرل ِّ ي ابِف ةِفي ًِف سَّ يوأدوٌَةيرل ُّ زاِف رل ِّ

ي يرلمَّيصِف يأمو ِف ي ائ ِف ،يوه َذري ًِف يرإلسحابِف ي ابِف مثكَيَماي عكَي ًِف

يمأموللِفي ًيم ردهُةي ًِف روِف ةِف،يهَذري إْنيلْميٌسكْيرلدَّ ٌَّ ةِفيورألي رو ٌَّ سٌاو رلدُّ

كَيوسدَي حِّ يتعلََّاي اهللِفيتعالَىيولدهُةيو ُة لُة ي إذسلِفيمنَييتعالَىي ِفيي ٌ غٌلِفيأسَّ
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، يرلتَّولٌدِف دٌَن،يهَذريلتعلُّقلِفي لِفيولدهُةي  لاسلُة،يوهَذريهَووٌنُة يوزدْييرلمولِّ

،يوأح َييرلتِّبلودِفييأح َييولٌلِفي واءِف يي ِفيي إذنِفييرلمأموكِفيي لو ُةييولٌلِفييوزدْييرلدُّ

ًيأ ًدر،ي روِف يدووَديرلدَّ ياَليٌ دُّ لُة ي يتعالَىيأسَّ تعالَى،يألسَّليمنييصائصِف

ايأْوي ٌَ س يرلدُّ ايأْويٌص َفي َمايوسلُةي وًؤري ًِف ٌَ س يرلدُّ ايأْنيٌساكَيرإلحا َةي ًِف  إمَّ

يرآلي دِفيوهَويرأل ضكُة، ي ًِف ي َهايللُة يمنْيييٌ ٌةيي ضكٍتييأيُّييقلًِّي    ِّكيٌدَّ

يت ٌدُةييَمايولَىيرلق  نِفيي تابِفيي ًِفيور لثْييوقمْييسغ كَييولَىيت يكْيي بَلييهَذر،

ايورآلي دِفي ٌَ س ةِفييرألدوٌةِفييورحممْييمْنييٌَ ْييرلدُّ ٌَّ د يولٌَمايوزدْييرلملمَّ

يهَذري ًِفيمًءٍتيي كَّييأ تبَييأنْييهمميُةيي سيُةييو ِفييوإسًِّيرلياَص،يدواءكَي

، ةِفييإيبلصَييرلقا  ِفيإالَّييولىَييٌ ونُةيي بَلييرل ابِف ٌَّ يل سًِّي قْط،يورلق رءدِفييرلسِّ

ي ًِفيسغ كَييوتت عبُةيي سغ كَييت لثُةييلٌنَيي  ِّكَييوسدَييأح كَييٌزدردَييأنْييأ ديُةي

لَسايقدْييوَهايذلَك، ي لو لُةييإالَّييولٌكَيي َمايرلطَّ ٌاَييوأ ٌساكَييرألم َييولٌكَيي مَّ

ي كٍتييهللِفيتعالَىي إيبلصٍت يأنْييرلعظٌمِفييرلع شِفيي بِّييرلعظٌمِفييوأ أكُةييولٌلِف،يوتو ُّ

وٌمدٌَك،ييوٌ زقكَييٌمغٌكَييأنْييتعالَىيوأ أللُةييورتَّ عَي،يق أيَيي َمايٌسغعكَي

قٌةِفيي ابِفيييتامِفييو ًِفيهَذر ويرل ُّ ويأنْييل تا ِفًيقا  ٍتيي كِّييمنْييأ حُة يلًِفيٌدوُة

،يومماٌيِفًيولورلديَّي لمةِفيورلغغ رنِف تِفًيورلم لمٌَني ال َّ ٌَّ ياَليي)يوذ 

.(ذلكَييتسَ ى  

 

ا ثور ــــــًيٌزدردُةيي دوائــــكَيي*ي تـــا ًيمتَّ ًعايقـــــــا ءًييٌَ  

يي َما ةِفيي ًِفي*يلالًي ٌ ونُةييَمايأد ِف لدٍتييحسَّ وذر ًي ًِفيأوْيييُة  
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قٌةِفيي ابُةييتمَّي رل ُّ  

 
يوولَىي للِفيوصل لِفييولَىي ُةييوصلَّىيرلتو ٌاُةييو اهللِفييهَذر دٍت َسايملمَّ ٌِّ س 

ايٌصغونَي دِفيومَّ يرلعزَّ َكي بِّ  و لََّم،ي  لاَني  ِّ

 و بلمٌةيولَىيرلم  لٌَن،يورللمدُةي

يرلعالمٌنَي  هللِفي بِّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ي راٍتي رقً    ييييييييييييييييييييي 329  ِفًي كِّي ٌيٍت   أ وي اطمَةيرل َّ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لٌمِفي يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ    مِف

 

يرلّثاسِفً  رل ابُة

ةُةي ٌَّ يرلسَّ و  رللحامةُة
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مةٌةي  مقدِّ

لٌمِفي يرل َّ لمنِف ي ِفيرل َّ    مِف

ي يلمنِف يرل   ايِف يرسيغَضيلحبلللِف،يو اتحِف يلمنِف يرلدَّ حايِف يهللِفي ر مِف رللمدُة

ييولٌلِفي بلمُةيولَىيمْنيمدَّ بلدُةيورل َّ يإ ضاللِف،يورلصَّ رستصَبيلم  ِف

ي ي اآلٌايِف يسطاقَما،يرلم عوثِف ْيي لِفيرل بل ةُة رلغصالةُةي ورقَما،يومدَّ

،يوولَىي للِفي ي ٌَ يذِفييووالٍت ًٌّ يو   يولٌلِفيق  نٌة كِف ،يرلمسزَّ َحجِف رل اه دِفيورللُة

مْي ْفيو  ِّ ٌَن،يوم ِّ وريرلدِّ ي.رلمادٌَن،يوأصلا لِفيرلذٌَنيمادُّ  

.(قط يرلسد يو كيرلصد )  

اي عدُةي ،ي:يأمَّ يرلسَّ ويِّ يرلعبلالِف يأصكٌةيمْنيأصوكِف ًَ َةيه ٌَّ يرللحامَةيرلسَّ و  إنَّ

يرلمصطَغىيصلَّىي ُةيوٌللِفيو لََّم،يواَليتيَغىي َسنِف يمْني ُة ةٌة سَّ ي ُة ًَ وه

،ي يلَماي أْوي ٌَمايمَنيرلغورئدِف يولٌَمايرلغ بُة ،ي كْيلثَّ  ورئدَهايولَىيواقكٍت

يلتَّىي لُة يمقامَسايهَذر،يألسَّ يإلَىيأدلَّةٍتي ًِف يرللحامةِفياَليتلتاالُة ةُة ٌَّ ايمم وو وأمَّ

ي ،يوقْدي لغْييأدلَّةُة يس ويٌّ يرللحامَةيوبلالٌة يٌعلمُةيأنَّ يياَليولَميللُة رلذِف

ي ًْ ي ًسىيوسَما،يول  ي ًِف ،ي بَليسطٌكُةي األدلَّةِفيوسلنُة يرلتَّورت ِف تَمايلدَّ ٌَّ مموو

ي ٌِّنُة يت  َديصو ٍت ي اَبيرللحامةِفيمح َّ أ مِّكَيرألمَ يولَىيرلقا  ِفيحعليُة

ي حُة يٌتضِّ و ِف ،يو الصُّ يرألم رضِف يوأ ماءِف يمورقَميرللحامةِفي األ قامِف للقا ءِف

يإْنيماَءي ُةيتعالَى،  لَكيرألم ُة

َةيلللحامةِفي ٌَّ يل ْمي عدَهايرلطَّ ٌقَةيرلعمل يسم حُة ،يثمَّ و ُة وس ْميرلصُّ .ودُة  
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ي يرللدٌثِف يرلعلمِف ي ًِف يأسورَريرللحامةِفيأ  مٌة يلحامةٌةي–ي1ي–ورولْميأنَّ

ي ةٌة ٌَّ ي-ي2-دمو يحا َّةٌة ي-ي3-لحامةٌة ورءِفي-ي4-لحامةٌةيمزللقةٌة ي الدَّ .لحامةٌة  

ةُةي1 ٌَّ مو يرلدَّ ي:ييرللحامةُة ي إي رالِف ًَ يوه
يرلمع و ةُة ةُة ٌَّ قلٌد يرلتَّ يرللحامةُة ًَ وه

يرللحامةِفي ي ًِف يرألقوركِف ،يوهَذريأصحُّ يورللَّلمِف يما ٌَنيرلحلدِف يرلغا دِف مِف رلدَّ

ةِفي ٌَّ مو .رلدَّ  

ا ةُةي2 يرلحَّ يدوَني:ييرللحامةُة يرأللمِف يلوكَيم انِف يرلمورءِف ي ؤوسِف ي وضمِف ًَ وه

،يوهَذري امٍت ٌَّ يوولَىيأ ريٍت يم َّ
ةُة ٌَّ يرلعمل ،يوت  َّ ُة يلل أسِف يواَليتل ٌكٍت تم ٌطٍت

سٌوَني ثًٌ ر يرلصِّ يٌ تعمللُة .رلسَّورُة  

يرلمزللقةُةي3 يول ْني:ييرللحامةُة يرأللمِف يلم انِف يو ا دٌةيوْنيتدلٌكٍت ًَ  م

ي ًْ ي  ٌيِف ي الزَّ يمَنيرلح مِف يرلمطلوبِف يرلم انِف ي دهنِف ،يوت ونُة  ال ؤوسِف

يومغطَمايوتل ٌ َمايولَىي يرل ؤوسِف يولٌَما،يثمَّيوضمِف تتزللَايرل ؤوسُة

اًمايإلَىيأْنيٌزوكَي ٌَّ يأ ةُة ٌَّ يرلعمل يإلَىيأْنيٌزوكَيرأللمُة،يوتت  َّ ُة يدرئ يٍّ م كٍت

ً روِف .رلدَّ  

ورءِفي4 ي الدَّ يإْنيماَءي ُةيتعالَىي:ييرللحامةُة يوسا عةٌة هذهِفيط ٌقةٌةيلدٌثةٌة

يو ٌلِفيمثبًلي يرل أسِف ي وضمِف ًَ يلم َضىي:يوه يرلق سغكِف يووودُة يزٌتونٍت زٌيُة

ي ًَ و دِفيوه يرلصُّ ددٍتي َماي ًِف يملدَّ يأما نِف ي ًِف يرل ؤوسُة ،ي توضمُة رلصد ِف

يرلح مُةيمٌأًيمْنيتلَكي ،ي ٌمتصُّ يرلمم وسِف يورلق سغكِف ٌيِف مملوءًدي الزَّ

ي ِفيتعالَى يسا عًةي إذنِف .يرليلطةِفيوت ونُة  

ي يم رَءيمم طٍت يإالَّ َمايرلم ا كُة ٌُّ ومورَديي(موَ ى)و عَديهَذرياَليٌ َقىيلَكيأ

يولَىيَمايٌلًِف ًَ ي م ةُة ٌَّ يرلعمل ايرلطَّ ٌقةُة ،يوأمَّ :تطمٌ ٍت  

يولَّتلِفي إْنيقاكَيمثبًلي يرل طنِفي:ي"ت أكُةيرلمصاَبيَماي  بُة "أالمٌةي ًِف  
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الٌةِفي يرلتَّ يلٌسَماي ؤوً ايولَىيرلمساطاِف ًدي8-7-55-1:ي تضمُة ،يوت قٌَمايمدَّ

ي10 ،يثمَّ يذلَكيرلم انِف ي ٌلِفي ًِف يم  وبِف مُةيرلغٌ ُة يٌحتمَميرلدَّ ًْ يدقائَاي 

ي م طِف يرلم اَني المِف يتم طُة ،يثمَّ يرلم اَني مطمِّ ٍت يرل ؤوَس،يوتطمِّ ُة تسزرُة

َمياَلي يرلدَّ ريإلَىيد حةِفيأنَّ مْنيومَ يإلَىيأ  عَةيومَ يتم ٌطًتايصغٌ ًديحّدً

ي ي ٌحتممُة ا طِف ي المَّ ًديأيَ  يوتمغطُة يرل ؤوَسيم َّ ،يثمَّيتضمُة يٌي الُة ٌ ادُة

يدًماي ٌُةي الُة يرلحلَديلْميٌعْدي يرل أَسيلَتىيتَ  يأنَّ ،يوتت كُة يرل أسِف مُةي ًِف رلدَّ

ي يرل ؤوَسيوتُةطمِّ ُة دٍتيصغ رَءي لٌسَمايتسزرُة يمادَّ ي ًِف ٌُةي الُة  كْيأص َحي

ي ؤوً ايولَىيط ٌقةِفي يرلوقيِف يسغسِف ي ًِف يللُة ًديأيَ  ،يوتضمُة رلم اَنيم َّ

الٌةِفي يرلتَّ يرلمورضمِف ةِفي ًِف
ا َّ ،ي140ي-139ي–ي138ي–ي137:يرللحامةِفيرلحَّ

َدي عَدي يرل  َّ ةِف،يوتعٌدُة ٌَّ مو يرللحامةِفيرلدَّ يرل ؤوَسيمَميرستماءِف ي15)وتسزرُة

و ِفي.ي(ٌوًما يرلصُّ يرتِّ ارُة .ذرَكيمثاكٌةيوَمايولٌَكيإالَّ  

ةٌةي يهامَّ :يسصائحٌة  

يرلمَّم ِفي ي ًِف ريٍت يإلَىيثبلَثيم َّ تٌنِف يم َّ ي أقَصىيلدِّ يت ونُة
.رللَحامةُة  

الٌةِفي يرلتَّ يرلمورضمِف اي ًِف
يمسًعاي اّتً يرللحامةُة ي1:يتمسمُة يمَنيرألمامِف

ق ةُة يرل َّ

ايرلمغاصكُةيمثكَي2ي(رل لعومُةي) ًٌ يرل ُّ  ةِفيي):ييثسا ي3ي(ظم ِف ةُة ٌَّ سا ل يرلتَّ يرألوضاءُة

يورألسَثىيي) ي4ي(للذَّ  ِف يرلغق يِّ يرلعمودِف ي ق دٍتي ًِف سبِفيي)ي ي ُة يرلذَّ ي5ي(وحبُة

ي يرلقدٌمةُة د ةُة يرلقدٌمُةيي)رلسَّ .(رلحُّ حُة  

ةُةي ٌَّ مو يرلدَّ يلمْميرللحامةُة يتُةمسمُة :أمياصٌة  

ي1 مِف يرلدَّ
ي2ي ٌولةُة غافُة ي3يرلحَّ ي سزلةِفي  دٍت ي4يرإلصا ةُة ي5يرلغ ٌكُةيرل لويُّ

يلم َضىي يرللحامةُة ،يوت ونُة يميتصٍّ يولَىيٌدِف ييإالَّ م َضىيرل ُّ  ِف

ي ي ثٌ ٍت يو تطمٌ ٍت ياَلي المم طِف يي اإل  ِف يأمم َهاي6رل ُّ َّ ِف يرللامكُةي ًِف
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،يوٌ تغَسىيوْنيهَذري الحامةِفي مِف ياَليٌق كُةيسزوكَيرلدَّ يم ضٍت رألولَى،يوأيُّ

ي يأيِّ ي ًِف ياَليتؤثِّ ُة ي مذهِفيرألسوررُة ورءِف ا ةِفيورلمزللقةِفيولحامةِفيرلدَّ رلحَّ

ي .م ضٍت  

:تلذٌ ٌةي  

امٌَني* ي عَضيرللحَّ ،ي إسًِّي أٌيُة يرلتَّم ٌطِف ي ًِف يرلحُّ وحِف يمْنيتعمٌاِف  ُة
وألذِّ

يثبلثَةيومَ يأْويأ ثَ يمْنيذلَكي ؤوً ايوتحدَهايمملوؤًدي ٌضعوَنيللمصابِف

يٌ تغٌَايثمَّي ًْ يللُةيوطً ري  ي أضمُة يولَىيرلمصابِف ًَ يٌقوكُةيإْنيأ م دًما،يثمَّ

يٌسمَط،يسقوكُةيللُةي ًْ ي  يٌغَمىيولٌلِف،ي:يوصًٌ ريٌم  لُة ييحعلتلُة أسَييرلذِف

يٌلمكُةي ،ي إْني اَنيرل أسُة يهَذريقتكٌةيلٌَسي العمدِف  مذهِفيلٌ ْييلحامةٌة

ي يمْنيح ملِفيلت ٌة يرليا الُة ييمَسيوم َدي أً ايٌ ونُة ،ي غًِف ي مَةيصستل ٍت

مُةي يرلدَّ يهَويإي رالُة ،ي كْيرلمطلوبُة ي  ًعا،يولٌَسيهَذريرلمطلوبُة يإالَّ مِف مَنيرلدَّ

،ي قْدي يرلحُّ حِف يهَذريلتغوٌ ِف ،يواَليٌلتاالُة يورللَّلمِف يَماي ٌَنيرلحلدِف رلغا دُة

يولْميٌي اْليمْني كُّي يرلقولونِف ي م ضِف يثبلَثيوم َدي أً ايلمصابٍت وضعيُة

يأْويأقكْيأْويزْديولٌلِفيقلٌبًل،ي مِف يمَنيرلدَّ ي  َميصستل ٍت ي َو يمقدر ُة رل ؤوسِف

يوقتَما،ي ي اسْيي ًِف غاءِف يرلمِّ ي ِفيم م ًد،يوأو رضُة ي غضكِف تائجُة و اسْييرلسَّ

يرلح وحِفي يمْنيتغوٌ ِف .إذْنييرللذ ُة  

ًسايمْنيولمَكيواَليٌ َقىي* اًمايمتم ِّ َمايرلم ا كُةيأص لَييلحَّ ٌُّ يأ و مَذريت ونُة

يرل درٌةَي .لَكيإالَّ  

يَما* يإْنير تم كَيولٌَكيأم ٌة يراليتصاصِف يأهكِف .وأسصلَكي  ؤركِف  

 هَذريوأ أكُةي َيأْنيٌحعلَكيم ا  ايأٌسَماي سَييوأْنيٌحعلَكيسا ًعايلع ادهِفي

تِفًيورلم لمٌنَي ٌَّ يولمماٌيِفًيوذ ِّ يولورلديَّ يدوائَكيلًِف .وألتمسُة  
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ا ثور ــــًي دوائـــــَكيٌزدردُةيي*ي تــــا ًيمتَّ ًعايَقـــــــا ءًييٌَ  

يي َما ةِفيي ًِفي*يلالًي ٌ ونُةييَمايأد ِف لدٍتييحسَّ وذر ًي ًِفيأوْيييُة  

 

يوولَىي للِفيوصل لِفي دٍت َسايملمَّ ٌِّ يوصلَّىي ُةيولَىيس  هَذريو اهللِفيرلتَّو ٌاُة

ايٌصغونَي دِفيومَّ يرلعزَّ َكي بِّ  و لَِّم،ي  لاَني  ِّ

 و بلمٌةيولَىيرلم  لٌَنيورللمدُةي

يرلعالمٌنَي .هللِفي بِّ  

يلحمعـــــــــلِفي يأَيايرل صٌ دِفيٌعـــــــــذ ُةي*يٌايساظً ري ٌَمايومديُة وذً ري إنَّ  

يرلم َءيلْوي لَميرلمـــَد ي يالَقىيرلموَييوهَويمقصِّ ُةي*يورولْمي أنَّ م ِف   ًيرلعُة

يأحــــــــــد ُةي*ي إذريظغ َيي زلَّةٍتي اْ تْحيلــــــــــَماي ي التَّحاوزُة   اَبيرلتَّحاوزِف

ي أنيس  يألًدريلَو ي يوَذريهَويرلمتعـــــــــــذِّ ُةي*يومَنيرلملاكِف سَليرلَ ماكِف   ُة

ي يرلطَّ ٌعةِفي ائـــنٌة ي ًيسغسِف ٌُةس ــــــــ ُةي*ي السَّقصُة    سُةويرلطَّ ٌعةِفيسقصمْميالي

(رإلماميرلقا مير نيألمديرألدل ً)  

 و تب

ٌني نيإ  رهٌميرلسقٌلً  أ وي اطمةيوصاميرلدِّ

  غ ي يلليولورلدٌليومماٌيل

 ورلم لمٌن

. مٌن  
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يوولَىي للِفيوصل لِفيو لَّمَي دٍت َسايملمَّ ٌِّ  وصلَّىي ُةيولَىيس 

ايٌصغونَي دِفيومَّ يرلعزَّ َكي بِّ    لاَني  ِّ

 و بلمٌةيولَىيرلم  لٌنَي

يهللِفي بِّي  ورللمدُة

.رلعالمٌنَي  

 

،ي يرليمٌسِف يٌومِف ي ًِف 1440يحماَد يرآلي َدي2تمَّ  

2019ي   رٌ ي7:يرلمور اُةي  

يرللٌَّكِفي اوةِفيرلورلددِفي عَديمستصفِف .ولَىيرل َّ  

  ت لُةي

يإ  رهٌَميرلسقٌلًِف ي نُة ٌنِف  أ ُةوي اطمَةيوصامُةيرلدِّ

يولورلدٌلِفيومماٌيلِفي   غَ ي ُةيللُة

 ورلم لمٌنَي

. مٌنَي  
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