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[ سورةتى ( الرَّمحن) ]
ئةم سورةتة بة ئاسانى تيَبيهىى ةةريََى ؛ رىة يىيَويََ ى تاَبىةتى يةَىة ةىة ىة َ
روةوة ..ئةم سورةتة بيَتى َة ةىة ري ةَانىينيَ ى ىىتى ةىة ثرنة ىانى بونىةوةر
ةورةةي ,ناسانينى ناَء نيعمةتى يةمةجثرة ةَارء ئاي ييرانة؛ رة نوماَانة ةىة
جىىوينى ةروسىىت ارَيي ,ةىىة نىىاويَةَو ةروسىىت ييوينييي ,ةىىة َِر ء سىىارنَ بوونى
نىىاَء ميعمةتانيىىيي ,ةىىة رَ دوىىتهى بىىوى ء يىىةبووةي ,ئاَةتىىةرانى ئىىةم سىىورةتة
ةةَانةوَ ميِظةراى يةمووَاى رووب ةنة روخوار

ريَِء بةنيخى خويوةني

ميًيةباى..
يةروةيا يىاَةتى َةرىة بةسىةر ةةسىتة جهثرىةء ئىاةةمي يةةوة رىة ةىة بهةرنةتىيي
يىىةر روو بىىةو ةوو ةةسىىتةَة ةةةوَ ى  ,رىىة ةىىة ثرنة ىىانى بىىووى ء يىىةبوةي ,وة بىىة
ئا ىىاةير يىىةموو ةروسىىت ييويى انىىيياَاى ةةرىىاة رىىة ئةوينىىة بىىة رىىام ةىىة نىىاَء
نيعمةتىىةرانى خىىوي بينوينارىىةىء راميىىاى بىىة نارنيس ى ةةَينىىو  ..وة ئىىةم انيياَىىة
ةوي باسىىو يىىةموو نىىاَء نيعةمىىةتيَك ةووبىىارة ةةراتىىةوة ,يىىةموو ىىةرةووني
ةةراتىىة يَىىىانكاَة بىىث نىىاَء نيعمةتىىةراى ,سىىةرةرني نىىاَء نيعمةتىىةرانى ئىىةو
جيًاى.
ةة رنيستييي ةةنكى ري ةَانينى ريسىتيةراى ةىة ةيرنيىتهى سىورةتةرةةي بىة تىةويو
ةَىىارء ئاي ى ييَة ,يىىةروةيا ةىىة ي ىيَويَ رثتىىاَى ئاَةتةرانيىىيي ,ةىىة بىىة

بةيىىو

ئاَ ةتةرانيي ,سىةرىى رثتىاَى يىةر ئاَىةتيَك بىية رىة يَوَوىتى بىة ةرَ ريةنىةوة
يةَة ,وةرو ئةوة ويَة ةةنكةرة ئاريستة ةوور ب يَ ؛ يةر ةىة سىةرةتاء َةرىةم
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وية

ريََِيي رووى ء ئايى ييَة رىة ةةَىةوَ ئىةو ةوو ةةسىتةَة ,ىىى ةةسىتة

َةريَهآ؛ تا ضاوةرنآ ب ةىء سةرنج بىيةىء بى ينو ةويتىي
ئاةةمي يةء جهثرة ىى ةيضل
باسو ضى ةَ ..
ﮋﭷ ﭸ ﮊ خويوةني ميًيةباى َ ,ةرةم ئاَةة بيَتى َة ةة َة وية

ريَِ

رىىىة سىىىثَ ء رةةىىىةتى ةىىىة خىىىث يتىىىووة ,ةةنكيينىىىةوة ويىىىةرة يى ىيَويََ ة ةىىىة
سىىىىةرةتاَة بىىىىث ئىىىىيع ىء ئا ىىىىاةير رىىىىة ةويتىىىىي ةةرةةرىىىىةوَ ئىىىىةم سىىىىورةتة
يَىىىىىانكاَةرة بىىىىث ةةرخوىىىىتهى رةةىىىىةةء نىىىىاَء نيعمةتىىىىة جثريوجثرةرىىىىانى
خويوةني ميًيةباى ..
يَىىىانكا نىىاَء نيعمةتىىةراى بىىة باسىىو ئىىةوة ةةس ى

يَىىيةراة رىىة ئىىةو َيتىىة ورئىىاى؛

رةالمى يريَهى خث فيَي ئيمانييريى رىيةووة ء ةةَ ىاة ,ةةرنيسىتييي ىةر ميِظىةراى
يةس ى ب ىىةى رىىة بىىة فيَيبىىووىء يىىاةةريةنى ئىىةم ورئانىىة ضىىثى ئاَهيةَىىة بىىث خثَىىاى
ةةستةبةر ةةرةى .يةموو ذَانياى ةة فيَيبووىء ياةةريةنييي بةسةر ةةبية..
ةَارة بآ حي مةتي

نيىة رىة باسىو ةَىييبوونى مىيِظ ةوي فيَيريةنىى ورئىاى ةََى ,

ةوي ئةوة رة فيَي ئاخاوتهى ريةووَو ,رة سيفةتيَ ى تاَبةتيى ميِظة..
اياى ةََتة سةرباسو ال ةرنةرانى ةرةووى ,رة يىةموو بىة َمىانى حىام ئامىاذة
ةةرةى بةوة رة بةخى

ء ةروست ار خويوةنىي ميًيةبىانو ,خىثرء مىان ء

ئةسىىتيَيةراى ,ةيرء ةرةخ ى  ,ئا

ىىانى يىىة بةرنيسىىةرمانةوة ,تىىةريَو و يَىىوةرة

تاَبةتيةراى بث ريَىىاى و يَىوينى رىارءريةةوة ميِظىةراى ,سىاَينينى َةو بىث
ذَاى ,بث بةريىةم ييَهىانى جثرةيىا ميىوة ,بىث يَكةَىىتهى جثرةيىا ةيرخورمىا ,بىث
َة ,بث بةريىةم ييَهىانى جثرةيىا روةرىى بىثى خىث ء تىام
روينينى جثرةيا ةينةوَل
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خىىث

ء رةنى جىىويىء ىىةبارة جياويَ,يىىةروةيا ئامىىاذة بىىث ةةسىىتة جهثرىىةء

نىىةوة ئىىاةةم رىىيةووة ةة ىىةم باسىىو ةووجىىثر ةةرَايىىى رىىيةووة رىىة بةربةس ى
ةةنيَوينيانييَةء تيَ ةم نابو!! وة ئةو ناَء نيعمةتانة رة ةيَياى ةةرةةييَهيآ.
جا راتآ رة باسو ئةم يةموو يتة ةورة ء بةنيخانة ةةفةرموَ َةروةر باسو
ةةناوضوونيىىىياى بىىاك ةةرىىاة ,وة مانىىةوة تىىةنًا َيتىىى ىىةورةء يىى ثمةنيء
اَىىىةةير خىىىث ةوو ىىىاة ةةراتىىىةوة ,رىىىة ةوي ةروسىىىت يةنى جيًىىىانى نىىىوآ
يةمووةروست ييويى مل ةضء فةرمانبةرةير ةةبىوَ ,يتىى خىث ضىى بينَىار بىيية
يةر ئةوة ئةىام ةةةرَ .
جىىا ةىىة سىىاَة باسىىو نىىةمانى رةيىىا ةروسىىت ييوينيي ,وة مانىىةوة َيتىىى خىىوي
ةورةةي بث يةميىةء يةتا يةتاَى ,يةرنةيةَةرى سامها ةىة ةةسىتة جهثرىةء
ئاةةمي ية ةةراة ,بةوة رة رِذَ ى تاَبةتى تةرخاى ريةووة بث ةيَثيسىيهةوة
ورةء ةريتى رارءريةةوةَاى.
َكةرنينى ئا
ئيهجا رثتا ةميةى باك ةةفةرموَ  ,ةميةنى يامةة ,سىورنيةة

ىاى,

سىى يةينى تاوينبىىىاريىء اةييىىىتى تىىىة ويةيريىء ةَهىىىييريى بىىىة ةوورء ةرََىى  ,تىىىا
ةة اتة رثتا ئاَةةء ةةفةرموَ  :ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ

موبىىىارة ء ىىىريَِء يىى ثمةنية نىىىاو جىىىويىء بىىىةنيخى ىىىةروةرة ار تىىىث ئىىىة
حمميا ا ,ئة ئيمانيير رىة خىاوةنى رََى ء يى ثةير َىةء ياَوىتة يىةموو
جثرة رَ ء يَ ينيهيَ ة..
ﮋﭷ ﭸ ﮊ خويوةني ميًيةباى.
762

تةفسريى سورةتى ( الرَّمحن) لة ( يف ظالل القرآن )

خىىوي

ىىةورة ئىىةم سىىةرةتاَة بىىة مةبةس ى ةينىىاوة ,سىىةةي ويىىةرة بىىة ىىىتى

ةرَ ريةنىىةوة

يتىىى ئىىةةا بىىة تاَبىىةتى ةةنى ةينةوةَىىةرى رارَكىىةر يةَىىة ةىىة

ةرةوونيي ,ةة يةموو يَضء ةنارانى بونةوةرةي..
ىىريَِ ﮋﭷ ﭸ ﮊ ةةرنوية بىىث ةوور

ةَىىارة سىىةةي ء ةةنى ةينىىةوة ويىىة

يىىةموو ىىةرةووىء بةيىىةرانى بونىىةوةر ةةةةرََهيَتىىةوة ,يىىةموو يىىةبوو ةةةوََهىىآ,
يىىىةموو ةروسىىىت ييويى ئىىىاورن ةىىىة سىىىةةي
بثياَيةرانى ئا

انةراىء َةو

ىىىريَِ ةةةةنىىىةوة ,ةىىىة راتيَ ىىىيي رىىىة

ينةةراتةوةء ,ةة اة بىة ةةَ ارىانى بيوى ء

ةم ء ةةرووى..
َآ ئىىةو ئاَةتىىة ىىريَِة ةةفىىةرموَ ﮋﭷ ﭸ ﮊ ئىىيت تىىةويو ةةبيَى  ,يىىةموو
بىىةة
بونىىةوةر بيَىىيةن ةةبيَ ى  ,ةةَ ارىىانى بيو ى

َى
ىىوآ ةة ىىيىء ضىىاوةرنََى يىىةوية

ىىىىةورةء ىىىىينكو ,ضىىىىون ة ئىىىىةو ةةسىىىىتثيَ ة مةَنىىىىةء سىىىىةرجةم بونىىىىةوةر بىىىىث
َى بث ةيَيةةية..
ةةيهيَتةوة ,ةة
*

*

*

ﭑﭒﭓ

ﮋﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﮆ ﮇ ﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒﮓ
ﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮊ
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ا 1ا ئةو خويَة ئىةم ىةَام و ورئانىة ىريَِة نىارةووة خىاوةنى سىثَو ميًىيةو
رانكا رنةةةة و بةَةَو بىَ سهورة.
ا2ا يىىةر ئىىةو َيتىىة خىىث توينىىا فيَيبىىوى و ةةبىىةر ريةنىىى ورئىىانى بةخىىىيوة بىىة
يَغةمبةرةرة ا ا ,وة بة سةرجةم ئيمانىييريى رىة ريَِتىيَو نىاَو نيعمةتىة ةىة
ةنياةيو بةرةو بةيةي ئاريستةَاى ةةراة .
ا 3ا ئىىىاةةمي يةَ

يىىىةر ئىىىةو َيتىىىة بىىىةة ييَهىىىاوة اةىىىة سىىىةرةتاوة  ,ةويتىىىيَ
ياويى و ئافيةتانى َِر بةة ياتووى و ةَيي ةةبىو

ياوسةرةرة  ,ةةو ةوينة

 ,يةر بةو َاساو نةخىةَة رة ئةو َيتة وَوتى ةةسةرَةتىا .
ا 4ا يىىةر خىىوي

ىىةورة

ئىىاةةمي ية فيَىىي ئاخىىاوتو و وىىةو فتو ىىث رىىيةووة

َىىىة بىىىثر يىىىةوي َ ,مىىىاى ,
ا وىىىةو فتو ىىىث رىىىيةى مو جي ةَةرىىىة  ,ذَ ىىىاى  ,جوة
ةيَوةراى  ,ةة بةيى تاَبةتى ميَى ةوة َِر بةخيَييَو ئاريستة ةةريََو  ,يتىةراى
ةةرةنة وويةو ويىةراى ةةرةنىة رنسىتةو  ,رسىتةراى رنََىك ةةخىةى  ,تىا ئىةوة ةىة
ناخ و ةةرومنانيي يةَة ةةر بينَو!!ا
ا5ا خىىثرو مانكيىىىى بىىة ىىةبارةو ض ىين و ةورو ن َ ييىىةرى حوىىا بىىث رىىييو ةىىة
َى جارَىىك ةةسىىورنََتةوة
خوةكىىة خثَانىىيي ةينىىاوة َ ,ةو بىىة ةةور خىىثرةي سىىاة
مانكي

بة ةةور َةوَيي مانكى جارََك ةةسورنََتةوة تا راتيَ ى ةَارَ ييو .

ا 6ا ئةستيَيةو يةسارةراني

 ,روةرىة بىىَ ىةةو ةرةختىة بىةرَةراني

يىةموَاى

سوذةة ةةبةى و ةة نةخىة ةَاررييو بةةًَيَهةرَاى ةةرناضو و ناتييَََو .
ا7ا ئا

َةرةو سىتوى  ,تىةريَو و يَىوةر بىث
َهي رني يتووة بىَ رثة
انيىى بةرَو بل

يةموو يتيَك ةيناوة ايةموي بة ئةنييَةو َاساَة  ,ييض يىتيَك ةىةم بونىةوةرةةي
722

تةفسريى سورةتى ( الرَّمحن) لة ( يف ظالل القرآن )

بىَ مةبةس و يةرنةمةرى نية  ,ابثَىة ئيمانىييرَ
خوي

يَوَوىتة ابةنىي بةرنامىة

ىةورة بيَى  ,ضىون ة الةيى و َىاخى بىونى ةةبيَتىة يىث سىتةم و نة بىةتى

بث ةة يةرةوو جيًانييا .
ا 8ا ئيَوة

ئة نةوة ئاةةم با تىةريَوو يَوةرتىاى رنََىك و يَىك بيَى و سىتةم ةىة

َةرت مةرةى .
َبىىىيةى ةىىىة ريَىىىىاى و يَوينىىىيي تىىىةريَو بىىىاَ مةرىىىةى و رىىىةم فيِيىىىى و
ا 9ا يةوة
يينفيِيى ئةىام مةةةى.
َ ى مل ىةض و فةرمانبىةرةير رىيةووة ,
ا10ا ئةو خويَة سةرجةم َةوَىىى بىث خىةة
بث يةرضى بةرار ةََهو بةئاسانى ةَ بة ةةستيانةوة .
ا 11ا جثرةيىىا ميىىوة ةةسىىةر َةوَىىيي ةََتىىة بةريىىةم رىىة ةىىة تىىام و بىىثى و رنةن ى و
َ و جيىىاويَ ةةيىىةر جىىثرة ميوةَةرىىيي يةَىىة  ,جكىىة ةىىة
ىىةبارةةي جيىىاويَى ,بىىةة
جيىىىاويَ ميىىىوة وآلتىىىاى و ناوضىىىةراى!! يىىىةروةيا ةيرخورمىىىا خىىىاوةى ةةفىىىية
َيينى بث بةريةم ييَهاوى  ,ائةوَ
وة

ت ةة سةة جثرةا.

َىىىة جيىىىاويَ  ,رىىىة بىىىة توَ ى ى َ و ىىىو
ا 12ا جكىىىة ةىىىة جثرةيىىىا ةينةوَل
رنيَََهييوةتةوة و بة بثنى خث
ا13ا جىىىا ئىىىيت ئىىىة

بثخنث

و بىىىةر

رييوى.

ىىىيِ ئىىىاةةمي ية و ىىىةر  ,بىىىةرام ةىىىة نىىىاَو نيعمةتىىىةرانى

ىىةروةرة ارتاى ب ىينوي نارىىةى و  ,رامىىةَتاى ال ةسىىةنيو ضىىا نيىىة ارىىاتىَ ىىةر و
جهثرة ئيمانييرةراى و َ بيوتى ئةم ئاَةتة بوى يىةموو جارََىك ةةَىانوة :ئيَمىة
باوةرنمىىاى بىىة يىىةمو يةَىىة ئىىة خىىوي ميًيةبىىاىا .ا يىىاَةنى باسىىة ئىىةم ئاَةتىىة
31جار ةةم سورةتة ةي ياتووة يةي جار ةة ةوي باسىى بةةًَيَهييوةرانةوةَىة
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حىىىىةوة جىىىىار ةوي ئاَةتىىىىةرانى ةَِةخىىىىة  ,يةيىى ى جىىىىار ةىىىىة ةوي نىىىىاَو
نيعمةتىىىةرانى بةيةيىىىتى لىىىة َةرىىىة  ,يةيى ى جىىىار تىىىيَ

ةوي نىىىاَو نىىىاَو

نيعمةتةرانى بةيةيتى لة ةووة  ,ةَِةخ حةوة ةةر ا يةَىة  ,بىةآلم بةيةيى
يةي ةةرويَة فييوينى يةَة!!ا .
ئاي ييَة ئاَةتىةراى باسىى نىاَء نيعمىةةء بةخىىىةرانى خويوةنىي ميًيةبىاى
ةةرةى رة َةرةمياى ئةوةَة رة ورئاى؛ وفتارء رةالمى يريَهى فيَي ئاةةمي ية
ريةووة ..
ئىىةم نيعمةتىىة ةورةَىىة رىىة سىىثَء ميًىىي خويوةنىىي ميًيةبىىاى بىىث ئىىاةةمي ية
نوماَىىاى ةةرىىاة  ..ئىىةم ورئانىىة رىىة يىىةموو َاسىىاراى ء يىىةموو يىىتيَ ماى ةىىةم
ةرةووىء بونةوةرةةي بث رووى ةةراتةوة ,بىاك ةىة بةرنامىةرانى ئا
َ ى سىىةرَةو
ةةرىاة؛ ئىىةو بةرنامانىة رىىة خىةة

ىاىء َةو

ةَوةسى ةةرىىاة بىة َاسىىارانى

ةرةوونىىةوة ,بريوبىىاوةرنء بثضىىووىء يَىىوةرء بىىةياء َاسىىاء راروبارَىىاى ةةسىىةر
بهضىىىيهةَةرى بتىىىةوء ةيمىىىةَريء رََىىىك ةةخىىىاة رىىىة ةة ىىىةم بونىىىةوةرء ةةروبىىىةرةي
َهيىىاَىء
سىىاَ ارء سىىاَيو بيَىى  ..يىىةر ةىىة ةنيىىاةي رارئاسىىانىء ئاسىىان ار ء ةة
تيَكةَى ء ياوئايةنكيياى يَيةبةخىَي ةة ةم يةموو َاسارانى ةرةوونيي .
ورئاى يةس ء نةستياى ويآلةةراة تىا تيَبكىةى ةىةم ةرةوونىة جوينىة ,يىةروةرو
ئةوة تاَة بة تاَة يىارةَي بى ء َةرىةم جىار بيبيوى  ,ئةوسىا يةسىتياى نىوآ
ةةبيَتىىةوة بةرينبىىةر بىىوونى خىىوة خثَىىاى ىىىى ةةسىىةر َةوَىىيي ,ةىىة ةنيىىاةي ,يسىىياى
يَهىىةرييوة يىىاتووى ,يسىىياى ىىآ نىىاريآ رىىة ةةبىىآ ةىىة رىىاةء سىىاةء يىىوََهى
ةَارَ ييوةي بار ب ةىء ةة توََى خاريي مةن م بكيى!! تيَية ىةى بىث تا ي يةنىةوة,
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بث ماوةَةرى ةَارَ ييو ةيَيةى ,ذَىانى يةميىىةَى ء نىةبينيوة ةىةوةَو ميةنةوةَىة
َىىيةةية بةيةيىى ء بىىةختيار
مىىيِظ ؛ وةرىىو رَ ََىىك سةر ىىىك رىىييوة ئاَىىا يةوة
بثخث ةةستةبةر ب اةَ ,اى ةَِةخء بةةبةختىء ضارةرنةيى ىى
يىىةروةيا ورئىىاى يةس ى ء نةسىىتى مىىيِظ بةرينبىىةر ىىةرةووى نىىوآ ةةراتىىةوة ,وي
َيىىيي ,ةِس ى ء ياورنََيىىة,
يةس ى ةةرىىاة رىىة يةمووي ى ََهىىيووةءياورارة ةة ةة
بييةةرء خثيةوَوتى َةرتى ,بث يةرروآ ةةضو  ,ةة يةرروآ ةةبو بة ةرََى يَى
ذَانياى ةةسةر ئةم يةسارةَة ميوينييرَياى َ ةةريَ !!
ىةورة نيىىتةجيَى رىيةووى ةةسىةر َةوَىيي,

ورئاى تيَياى ةة ةَىةن يَ رىة خىوي

َكي ئىىةو ئةمانةتىىةى رىىة ئا
ئىىةويى رَ ى ةيرى ال ئىىةو َيتىىة ,يىىةة

ىىاى ء َةو ء

َيانكية
َيكيى ,بىةآلم ئىةماى يىةة
َياى نة يةءةىة خثَىاى رينىةبيهى يىةة
ريَوةراى يىةة
ةَىىارة رىىة َِر بىىةنيخو ال ئىىةو َيتىىة رىىة بىىةة ييَهىىاوىء مىىيِظ بىىووىء ئىاةةمى
بوونيىىىاى ةىىىةو َيتىىىةوة سةرضىىىاوة
ةَوةنىىيَاى بىىةرةةويم بيَ ى  :ئىىةوَ

يتىىىووة ,تىىىةنًا بةَىىىة يثرىىىارَ

ةةتىىىوينو

ئيمانىىة رىىة يةس ى ء رِحيىىاى يةميىىىة بىىة
ىىةورة ةىىة رِحيَ ىىى تاَبىىةة رىىة خىىث

َيَتىىةوة ,ضىىون ة خىىوي
ََهيوَىىةتى ةةييَل

َثَء سةرسىورنييَهةرء
خاوةنيةتى بةخىيوَةتى يَيىاىء ريةوونىى بىةم ميِظىة ئىاة
سىىةَيء سىىةمةرةَة ,بيَكومىىاى ئىىةو ئيمانىىة ىىةورةتيَو ء بىىةنيختَو نيعمةتىىة بىىث
ئيهواى .
ةروسىت يةنى ئيهوىاى بىاك فىةرمووة,

يةر بثَة باسو فيَيريةنى ورئانى ىيَ

بث ئةوة ميِظ ويتا ئيهواى بووىء ميِظ بووى ةة خثَيي بيَهيَتىة ة ىىى ةووربىآ
َآ ؛ خىىىوي
َيةوةىىىىى بىىىةة
ةىىىة سىىىيفاتى ئاذةة
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ئاخىىاوتوء وةريةنيىىىو رىىية ,بةرنيسىىتى وىىةريةنى مىىيِظ مو جي ةَىىة ,باسىىى
ناخى خث ةةراة ي رووى ةةراتىةوة ,تيَىية اةء وةآلمىى رةسىانى ةةوروبىةر
ةةةيتىىىةوة ,ةةرنيسىىىىتييي ئيَمىىىىة بىىىىةيث ريياتهمانىىىةوة ئىىىىةم مىىىىو جي ة ينكىىىىةماى
فىىىةريمث

رىىىيةو وة ,بىىىةآلم خىىىوي

ىىىةورة ةةَىىىةوَ ةىىىة رََكىىىة

ورئانةرةَىىىةوة

سةرىماى ريريَىآ بثال َيتىى خىث  ,ىىى بايىة ضىثى ئىةم يتانىة ةةرةَهىة ويىة,
ةةَ ةَهة رستة ةةَ ةَهة بىاكء خىويك ,ضىثى ةةم ء ةيَىوء َمىاى ء ةينىةراىء
ذَ انى ورن يىةموو ياوئايىةن ةةبيَى بىث وىةريةمناى بىث ئاخاوتهمىاى ,ةىة
َة ضيرةساتيي ,بثَة رةوي ء يياوة جار جارة راتآ رةسيَ ى رىةرنوالم ةةبيىهة
َِ ,ر سو اسى خوي

ةورة ب ةَو ىى

ئة ميِظ خث ةة ضى يَىك يىاتووةس سىةرةتا ةروسىتبوونى ضىثى بىووةس ضىثى
وةء ئاخاوتو فيَيبووةس
ةةرنيسىىتييي سىىةرةتا خانةَىىةرى َِر بضىىو بىىووة  ,ةة ىىةم ييَل ثرىىةةي ئاوََتىىة
َةري بىووى ,ئةوةنىية بضىو بىووة بىة يىث مي يِسى ثبةوة بيهىييوة ,بىةآلم ئىةم
يَ ًاتةَىىة بةرةبىىةرة بىىووة بىىة رثر ةةىىة رىىة ةىىة مليثنىىةيا خانىىة جثريوجىىثر يَىىك
َيَ ى ماسىىوة ةَةء
َيَ ى رينريني ةَىىةء رثمىىةة
َيَ ى ئيَو ى ةء رثمىىةة
يىىاتووة ,رثمىىةة
َيَ ى رة ةء يَوتةء ثيتةو...يتي .يةروةيا ةىةو سىةرةتاَةوة ضىوير ة ء
رثمةة
يةستةراىء رارء ئةررياى ةةو يَ ًاتة بضورةةي ئاخهييوة ,اياى ةىة ةةَ ارىانى
بيو ء بيهةء تام ريةىء بىثى رىيةىء يةسى رىيةى بةييةمةنىي رىييوة ,ايىاى
نًيَهيةرى ين ء سةرسورنييَهةر

آ بةخىييوة رة ئةوَ

نًيَهى تيَكةَى ء

يةس ء نةس ء ةيَ يينةوةَة ..يةموو ئةمانة ةة خانةَةرى َِر بضو ء سىاةة ةي
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رىىة بىىة َةةىىةة ,وة بىىة ةةَ ىىا تاَبىىةة نىىةبآ نىىابيهيآ ,ئةمىىة رىىة س ةىىة روَىىوة
ةَىىىىىييبووس ةَىىىىىارة ئةوينىىىىىة ةةالَىىىىىةى خىىىىىوي ميًيةبانةوةَىىىىىة ,ةةسىىى ى رىىىىىية
ةروةرة ار جوين ارء ميًيةبانة .
ةة ئاَةتيَ ى تيةي بريماى ةةخاتةوة و ةةفةرموَ
ﮋ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﮊ النحل .
ويتىىة :ئىىةوة يىىةر خىىوي

ةورةَىىة رىىة ةىىة س ى ى ةيَ تىىاى ةةرتىىاى ةةييَهىىآ يىىيض

يتيَ تاى نةةةَينى؛ اياى يةر ئىةو َيتىة ةةَ ىا بيوى ء بيىهةء ةيَ يينىةوة
يَبةخىيووى .
بةرنيستى ةةَ ا

وةريةىء ئاخاوتو يىتيَ ى سىةَيةء تيَىينوينةء بريريةنىةوة

ةيَى رثتاَى ناَةة  ..ئةم َمانة ,ئةم ةوو ةيَوة ,ضةنا ة ,ةينىةراى ,ىورن ء بىثر
يىىةويء بةيىىةرانىء سىىييةراى ,يىىةر يىىةموو بةيىىييرة ةىىة ئاةيىىةة ء مي ىىاني مى
وىىةريةنيي ء بةيىىيَ ة ةىىة بةيىىةرانى وىىةريةى ىىىى رةسىىانيَك يىىةى يىىةموو ئىىةو
َو ء وة نارةى ىىى ةَىارة ئىةو ةةَ اَانىة ةَوةسى بىة
ةةَ اَانةَاى يةَة بةآلم الة
َىىىةوة؛ رىىىة يىىىةر ناوةرىىىة
ميَىىىىكء بةيىىىةرانى تىىىيةوة  ..ايىىىاى بىىىة ئىىىاوةَو ة ل
ةةَينىىىة ,ةىىىة حة يؤىىىةةء ضىىىثنيةتىء يَ ًاتىىىة يىىىيض يىىىارةَيَيةرماى نيىىىة ,ةىىىة
ضثنيةتى رارء ييَويَ رارريةنى يةر خةرَ ة ييض نةَينة!!
َيَىى ؛ ضىىىثى ضىىىثنى بىىىث ةََىى س! بةرنيسىىىتى رىىىارَ ى
بايىىىة رةسىىيَك ويىىىةَة ةةة
َثَةء بىىىىىة ثنىىىىىاةى َِرةي تيَية ىىىىىةرنَ  ,بىىىىىة ةةَ ىىىىىا سىىىىىةَيء سىىىىىةمةرةةي
ئىىىىىاة
وَةرةةراة ,يةنيَ ى ئيَوتةيى ةة ةم بَي ياريوةَة ةة َينوتى ميِظ ..
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َيَي
سةرةتا يةس ريةى بةوة رة يَوَوتة وة ب ةَ ء يتيَ ى ةَارَ ييو بل
بىىىة مةبةسىىىتيَ ى ةَىىىارَ ييء  ..ئىىىةم يةسىىىتة نىىىاَينة ضىىىثى ةَىىىيي ةةبيَى ى  ,ئاَىىىا
َةوةَىةَ ,ىاى ةىة رِحىةوة ةةبيَى بىةرارَ ى يةسىتىء خانىة
ةةرنََكىة ئىاوةَء ة ل
تاَبةتيةرانى مثخ ةةيةذََهآء بة رََكة تاَبةتى خث فةرماى ةةةية بث يةموو
ئةنىييمانى ةَوةنيَىىيير ىىى ةىىة رىةمت ةىىة 1000/1

ضىيرةَةريي ىىىى فىةرماى ئىىةىام

ةةةةىء ويةء رستةء باسةراى رَ يةخةى !! ىى
ويةراني

يةر خوي

ةورة ميِظى َ يارةَي ريةووة ىى يةر وةرىو ضىثى رىاتى

خث باورة ةورةمانى فيَيريةووة :ﮋﭰ ﭱ ﭲ ﭳ...ﭿ ﮊ البكرة..
سىييةراى يةنىىيآ يىةوي ةةرةةرىىةى ,تىىا ةىة بةيىىةرانى سىييةرانةوة ةةرضىىو بىىةرةء
بثرَية سةرةرى َةراىء اياى بث ورن ء ذََيةرانى ةةن رة ئىةويني

يىتيَ ى

سةَيىء ئاميَيةرانى ميوََك ,يىةر ي نا ةنىة ئىةويى ,ئةوسىا ىورن ء ئىةو تاآلنىة
جثرََك خثَاى ساَ ةةةةى رة ة أل ةيوي

َ ريةووى  ,بةرَ بَي َىاى نى م ,خيَىيي

بَي َ ,اى ييَوي َ ,بي بآ َاى ناسك ,ئةستور بآ َاى بارَىك ,ضىةنية جىثر ةةنى
يةَةء تاَبةمتةنيَياى ضثنة  ..ئةمانة

يىةموو بىة ياورىار

ىورن ء َمىاىء

ةيَوةراىء ضةنا ةء ةينىةراى ,ئىةم ةةنكىة بىة َارمىةتى يىةموو ئىةو ئةنييمانىة يَىك
ةَ ى  ,يىىةمووَاى سىىاَ ةةبىىو بىىةو ي ىيَويَة ب ىث يىىةر يتيَىىك ,بىىة تاَبىىةة َمىىاى رىىة
َى يةمووَاى ب اة.
َيةةية رثنتِة
يةوة
ئةوة بث ةةربينَهى يتيَك ,جا بريب ةرةوة ةة رستةَة ةة بريِرةَة  ,ةة ةةربينَهىة
يةس ى ء نةسىىتيَك بةرينبىىةر رووةيوَ ىىى ريبىىورةوو َىىاى ةييىىاتوو ,يىىةر يىىةموو
ةنياَةرىىة ةىىة نًيَهىىىء يىىتى سةرسىىورنييَهةر ,رىىة ب ىة يىىةموو ئىىةم ميِظىىة سىىةَية
722

تةفسريى سورةتى ( الرَّمحن) لة ( يف ظالل القرآن )

نامثَىة

َى
َ يَىك يىاتووة؛ رىة ةروسىت ييو خويوةنىي ميًيةبانىة ,وة بىة فىىةَة

ةروةرة ار ميًيةباى ياتثتة سةر ثرنة انى ذَاى .
*
ئيهجا ئاَةتةراى ةةس
يَىانكا

*

*

يَيةراة بة باسو بةخىةء ةروست ييوةرانى خىث ةىة

ىتى بونةوةرةي ,باك ةة خثرء مان ةةرىاة رىة بىة يىيَويََ ى ورة

ةروس رييوىء ةة خوةكةرانيانيي ةينىييوى تىا خ مى بىة َةو ء نيىىتةجيَ انى
ب ىىىىةى  ..ئةنىىىىييَة ري ورة ئايىى ى ييَة رىىىىة َيناَىىىىانى ةرةوونهاسىىىىو سةرسىىىىام
رىىيةووة ,يىىةروةيا ىىةبارةء يَ ًاتىىةء ةور ء ن َ يىىاى ةىىة َةو  ,يىىةموو ئةوينىىة
ميِظىىى يثيىىيار سةرسىىام ةةرىىاةء يةسىى بىىة ىىةورةَىء ينكىىى ئىىةو ئامىىاذة
ورئىىانى َىىة ةةرىىاة ,رىىة ضىىةنيةيا حة يؤىىةتى ىىوم ء سةرسىىورنييَهةر ةىىة خىىث
يتووة !!
بيَكومىىاى ئىىةم خىىثرة ئيَمىىة ىىةورةتيَو ئةسىىتيَية نيىىة ةىىة ئا

انىىيي ةىىة بثيىىاَى

ةرةوونىىيي ئةوةنىىية ةةىىة ئةسىىتيَية يةَىىة ىىىى ئيَوتايىىو ةة ىىةم بيَى ىىىى بىىة تىىةويو
نةَينييوة ,بىاك ةىة سىةة مليىثى ةةىة ئةسىتيَية ةةرىةى رىة يةرَةرىةَاى مليارةيىا
ئةسىىىتيَيةء يةسىىىارة ةىىىةخث يتىىىووة ,ئةسىىىتيَية َةبىىىةالحى ويَىىىاى تياَىىىة رىىىة
ىىىىةبارة يىىىىةَيريى ئةوةنىىىىية خىىىىثر ةةبيَىىى ء ىىىىةرمىء روناريىىىىىو يىىىىةَيرةيا
ئةوةنىىية

ىىةرمىء رونىىارى خىىثرة ,بىىةآلم بىىةيث ةوور بىىآ ئةنىىييَة وةرىىو

ضييَةرى ر ةة وآلَى ئا

انيي خث ةةنوََهآ ىى .
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بىىث منوونىىة ئةسىىتيَية اشععىر ا ىىةبارة بيو ى ئةوةنىىية خىىثرة ,روناريىىىى
ىىةىا ئةوةنيةَىىةتى ,ئةسىىتيَية امسع ا يةيىىتا ئةوةنىىية خىىثرة روناريةرىىة
يةيتا يةَير ئةوةنيةَةتى  ,ئةستيَية اسهيلاةوويةَيرء يَهجوىةة ئةوةنىية
خىىثرةء روناريةرىىة نىىةَنييوة  ..ئىىا بىىةو ي ىيَوةَة تىىا ةَ ى َيناَىىاى ئةسىىتيَية
ةورةء َةبةالحى سةرسورنييَهةر تيَاى بث ةةرةةرةوَ ..
بةآلم بريماى نةضيَ رة خىثر ىينكتَو ئةسىتيَيةَة بىث ئيَمىة ,ئيَمىة ةينيىىوينى
ئىىىىىةم يةسىىىىىارة بضىىى ى ثةةَة!! ضىىىىىون ة ئيَمىىىىىةء سىىىىىةرجةم ةينيىىىىىىتوينى ,روة ء
يَ ًاتةرانى يَوَوتيماى بة ةرمىء ييَ

ريريَىانىء روناريةرةَىةتى بىث َِر

ي بةتاَبةة بث يَ ًاتهى سورن ئاو ةة سيويتيي!!
يةروةيا مان رة يىوََه ةوتةَةرى بضىورى َةو َىةء رارَكىةرَى يةَىة ةةسىةر
َ ىاىء ةيرىانى ئاو ةةرَاراى.
يةة
ىىىةبارة خىىىثر ,لىىىة

ىىىةرميى ,ةور ةيَمانىىىةوة ,سىىىورنينةوة ء خوالنىىىةوة ةىىىة

خوةكة خثَيي ,يةروةيا ةبارة مان ء ةورَيةرة ةة َةو َةوة ,ئةو راتة
رىىىة بةسىىىةر ةةبىىىاة ةىىىة سىىىورنينةوة بىىىةةةور َةوَىىىيي ,ةينانيىىىاى ةىىىة بثيىىىاَى
ئا

انيي ,بث يةموو ئةوينةء َِر يتى تيَ

ئةنييَة ري ورة رييوة!!

جا با ئيَوتة يةنيََك ةىةو ئةنىييَة ري ء ورةةرارَانىة نةَهىة روو ,خىثرء مىان
ةَوةةنيَيةرى ينكياى بة يةسارةرة ئيَمةوة  ,بة ذَاىء ََهيةورينىةوة يةَىة؛
ةور خثر ةة َةو َةوة تة ةة نةوةةو ةوو مليثى مي ىى ن َ ة سةة و ةىا
َم!
مليثى ريلثمةتي ىى ةر ن َ ت بويَة َةو ةةسوتاء ةةتويَةوة و ةةبوو بة يةة
ةر ةوورتيَ

بويَة يةمووي ةةَبةس ء يةرضى ََهيةوةرينة ةةميةى..
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ئىىةو ةرميىىة رىىة ةىىة خىىثرةوة يَمىىاى ةة ىىاة َىىة بةيىىة ةىىة ةوومليىىثى بةيىىو
ةرمارىىة  ,يىىةر ئةوةنىىية

ةىىةبارة بىىث ذَىىانى ئيَمىىة ,خىىث ئة ىىةر ةىىةجياتى خىىثر

َمء ةر ء بآلو ةةبثوة!!
ئةستيَية اشعرىابويَة ئةوة َةو ةةبوو بة يةة
يىىةروةيا مىىان  .ةبارةرىىة  ,ةوور ةىىة َةو َىىةوة ,ئة ىىةر ىىةورةتي بويَىىة ةىىة
َ ىىىانى ئىىاو ةةبىىوو بىىة َرَانيَىىكء يىىةموو َةو
ةبارةرىىة ئيَوىىتا  ,ئىىةوة يةة
ةيةة ثيى  ,يةروةيا ئة ةر ن َ ت بويَة رارةساتى ةروس ةةرية ,ةَارة رة بة
َة موَة ال نةةيوة.
حوابيَ ى ورة ةينييوةء بة ئةنييَة تاة
ييَ

ريريَىانى مان ء خثر بث َةو ئةنىييَة ري ورة ياوسىةنكى بىث رىييو,

بثَىىة بىىةو ي ىيَويَة ةينىىييوة ,رَ ىينةوء خوةكىىة ةىىة بثيىىاَى ىىةورة ء فييوينىىيي بىىث
َة خثرةي ةىة ضىةرخء خوةييَىة بىة خيَييَىى
ةَار رييوة ,رة ةة ةم يةموو رثمةة
بيو ى يىىةَير مي ى ةىىة سىىة اتيَ ييء يةمووَىىىى بىىة َىىة رَ ىينةوةي بىىةرةو بىىورجى
َة ئةو رَينةوة
ايجلبارا ةةرنوية ,ةة ةم ئةوةييي مليثنةيا ساة

يتثتة بةر ةة ةم

َة ئةستيَيةةي يَ ييةيى رو نةةيوة.
جىىا ةىىةو بثيىىاَى َىىة فىىييويى ء ةورةَىىة ئا

انىىيي رَ ىينةو يىىيض ئةسىىتيَيةَة

َة موَة تيَك ناضَي ء نىاتييَآ ,ةىة ورةةرىار ةةنكىةرء ياوسىةنكى ةىة
بة ةة تاة
َةةي تويو تييَيى ء ييَويى نابيَ .
ةبارةء جوة
ﮋﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ

بةرنيسىىتى خىىوي

ىىةورة ريسىىتى فىىةرمووة راتىىآ رىىة فةرموَىىةتى خىىثرء مىىان بىىة

ىىىىىىةبارةء ةوورء ن َ ىىىىىىىء ضىىىىىىين ء يىىىىىىيَويَء ييَىىىىىى

ريريَىىىىىىىانيانةوة بىىىىىىة

ئةنييَة ريَيةرى ورة ةروس رييوىء ةة خوةكةرانيانيي ةينييوى.
722

تةفسريى سورةتى ( الرَّمحن) لة ( يف ظالل القرآن )

يةروةيا راتآ رة فةرموَةتى  :ﮋﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ..
ويتىىة ئةسىىتيَيةء ةرةختىىةراى بىىةرةةويم سىىوذةة ةةبىىةىء مل ىىةض ء فةرمانبىىةرةير
ىىىةروةرة ارَانو  ..ئىىىةوة ئاماذةَىىىة بىىىث رو ىىىةء مةبةسىىى ةىىىة ةروسىىى بىىىوونى
ىىةرةووىء يىىةموو ئىىةو يىىتانة رىىة ةةسىىةرَةتى رىىة يىىةموو بىىث َىىة مةبةس ى
ةروس رييو.
ةةرنيستييي ئةم بونةوةرة ةَوةنيَيةرى بتىةو يةَىة بىةو َيتىة رىة بىةةًَيَهاوى,
ئىىةو َيتىىة رىىة ةروسىىت ارَ ى ةيييَهىىةرة ,ئةسىىتيَيةء ةرةخ ى ةوو منوونىىةى ةىىة
َكةى ةةسةر ئاريستة يةموو ةروست ييويى..
ةيييَهييوةرانى؛ بةة
يةنيآ ةة امفويَوا اىما بة ئةستيَية ئا

اى تةفوري ريةووة ,يةَىىة بىةو

روةرانة تةفوري ريةووة رة ةةسةر َةوَيي ة ةةياوىء ةةء باآلَىاى نيىة ,جىا
ئةمياى بيَ َاى ئةوَاى ,ئةم ةة ة ئاماذةَة بةوة رة ئةم ةرةوونة ةَوةستة بة
َىىة حة يؤىىةةء رو ىىةوة ؛ ةَوةنىىيَاى بىىة َىىةرتةوة يةَىىة ىىىى يىىةمووَاى مل ىىةضء
فةرمانبةرةيرى ىى .
بة ةة ى ورئاى يةموو ةروست ييويى ةةم ةرةوونةةي ََهىيوى ء يىةر جثرَ يىاى
ي ىيَوة يىىاى ء ََهيوَةتيىىةرى تيَييَىىة ,يةرضىىةنية ةميىىةىء ي ىيَويَ ء ىىةبارةَاى
جيىىىاويَ بيَىىى  ,حة يؤىىىةتى يىىىةمووَاى يىىىةر َةريَ ىىىة ,ةىىىةةََي َةمانىىىةوة ميِظىىىة
ئيمانييرةراى يةستياى بةوة ريةووة رة يةموو يتةراى روو بة ىةروةرة ارَانو,
بة فيتةتى ارياى بة نيكاء ئيلًامياى يةستياى يَ يةووة ,بةآلم راتآ رة ةنا
َى سهورةير رة ةتيس رىييوة بىة ئىةَموونى يةسىتةرانى؛ تىةمء
بيةووة بث ة ل
م ئةو يةستة ناس ة ةي ثييوة ..
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ىىىى ئةوةتىىة ةيوة يَغةمبىىةر(عليععا المعع

َهىىيةراى
) يَ ىىةوة ةة ىىةم ريَوةرىىاىء باة

تةسبيحاة ء ستاَىو ةروةرة ارَاى ريةووة ,يةروةرو ةة ئاَةتى ذمارةا10ا
سورةتى اسبأاةي باسو فةرمووة ىى
ةةم ساآلنة ةويَييي َيناَاى بثَاى ةةررةوتووةرة ئةم ةرةوونة ء ئةم بونىةوةرة
بآ يومارينة ةة ئةتثم يَ ًاتووى ,بةآلم تا ئيَوتة ء ىى رةنكة تىا يامىةتي

ىىى ةىة

َ و تىةنًا
نًيَهى رِح تيَهة ةى ,ة بىة نًيَهىى رِحء ذَىاىء ََهىية ى نةبىةى ,بىةة
يةر رار ةةسةر ئاسةويرةرانى ب ةى ىى
جىا سىىةَي ةةوةةيَىة رىىة ئىىةتثمي بىة وَة ء تيىىىكء رونىىارى ةيَىك ةةةةنىىةوة ,رىىة
َىىىة
يىىىتيَ ى ياوبةيىىىة ةىىىة نيَىىىويى يىىىةموو ةروسىىىت ييوينيي!! ةة ىىىةم بىىىوونى جوة
بةرةةويم ةة يةموو بونةوةرةي ..
جا ةيخث ئةم ةرةووىء بونةوةرة بةم جوةَةء سورنينةوة بةرةةويمة بةرةو روآ ةةضيَ س
َيَ ى  :يىىةموو ةروسىىت ييويى بىىة رِحيىىاى بىىةرةو ال ئىىةو َيتىىة
ورئىىاى يَمىىاى ةةة
َىة مىاةة ,يىةر رِحىى يىتةرانة
ةةرنِى رة بةةًَيَهاوى ,رِحي بهةضةَة بىث جوة
َةَاى يَيروس ةةراة ,وةرو ئةم ئاَةتانة ئاماذة بث ةةرةى :
جوة
ﮋﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ األسراء.
ويتة :حةوة ضة ئا اى ء َةو ء يةررةك رة ةة سةرَاى ةةذ تةسىبيحاة ء
ستاَىى ةروةرة ارَاى ةةرةى  ,يةرضى يىتة تةسىبيحاةء ستاَىىى ئىةو َيتىة
ةةراةء سو اسكوَيرَةتى ,بةآلم ئيَوة ةة تةسبيحاة ء ستاَىياى تيَها ةى !!
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ﮋ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﮊ النور.
ويتة :ئة ميِظ ! مة ةر نابيهى رة يةرضى ةة ئا
ء ستاَىىىى خىىوي

اىء َةوَيي يةَة تةسىبيحاة

َهىىيةراني
ىىةورةَاى ةةرىىةى ,يىىةروةيا باة

بىىةرنَ سىىةر ةرمى

تةسبيحاتو ,يةرَةرةَاى ضا ةةَينآ ضثىء بة ض َمانيَك مل ةضىىء سىثَء رََى
ةةربينَ بث ةروةرة ار ء مل ةضى بهوََهآء بيثةرستآء ستاَىى ب اة !
جىىا ئيَوىىتة سىىةرىى ئىىةم ريسىىتيية بىىية ,بةةويةيضىىووى ء ىىةَكري ىىةرةووى ء
بونىىةوةر ب ىىة ةىىىة ةرسىىتهى ةروةرة ارَىىيي ,ةىىىة ستاَىىىى َيتىىى بةةًَيَهةرَىىىيي,
ئىىةوراة ض ىيَ َ ى رِحىىىء مة هىىةو يةس ى يَيةرىىةَ ىىىى ئةسىىيَهى يىىاة ء
خثيةوَوتى بث َيتى ةروةرة ارء بةةًَيَهييوةرانى ةة ةَيةة ةةبارَ ىى
ضون ة يةس ةةرةَ رة يةموو ئةو يتانة ةةور ةيوَ ََهيوى ء تثيىياى
خىىث ةةوَ ى  ,وة تىىث ء ئىىةويى بىىة مل ةضىىى وةسىىتاوى ء فةرمانبىىةرةير َيتىىى
بةةًَيَهةرتانو ,يىةمووتاى يةسى ء رِحتىاى يةَىة ..ئةوسىا ةةبهىة بىييء يىاورنََى
َةرت ةةم ةيتةةي رة ةة ةنياةي ةةسةر َةو َةرة ةةَبةنة سةر ..
بةرنيستى ئةو ئاَةتانة ئاماذة تاَبةتىء وم ء سةرىينيريَىماى يَيةبةخىو :
ﮋﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘﮙ ﮚ ﮊ

ةيَيةةي جارَ ى تي ئامىاذة بىث ئا ىاى ةةرىاة ىىى ضىون ة بةرنيسىتى ئىةم ةرةوونىة
َيَو
َِر فييويى ء سةرسورنييَهةرةَ ,يناَانى ةرةوونهاسو سةرسام ريةووة ء ةةة
َيتى خوي ةورة َِر روونة ال ئيَمةء خةرَ ة ةةَبيهة !!
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يةميىة خىوي

ىةورة بىة باسىو ئا

َىةراى بىة ئا ىا بيَهيَتىةوة,
ىاى ةةَىةوَ ةافل

َىىةتى رييىىاتو ةة ىىةم ةروسىىت ييوينيي ,ئىىةو َيتىىة ةةَىىةوَ
رَ ارَىىاى ب ىىاة ةىىة حاة
َى بريب ةنةوة ةة َيتى ةروست ار..
َةرآ ء بة وة
ناخى ميِظةراى ةيبضل
ةةَىىةوَ يةموورىىةك بىىة ضىىاو ةم سىىةرنج بىىيية ء بريب اتىىةوة ةىىةم ةرةوونىىة
َةبىىةالحء فييوينىىة ,سىىةَيَ ى جىىوينىء رَ ىىو يَ ى ب ىىاة ,بريََىىك ب اتىىةوة ةىىةو
ةةسىىىتة بىىىة ةةسىىىتةآلتة رىىىة ئىىىةم يىىىةموو يىىىتة جوينىىىة بةو ىىىةرن رَ ىىىو يَ ى
بةةًَيَهاوة.
جىا ئامىىاذة بىىة ئا

ىاى ,بىىة يىىةر ويتىاء مةبةسىىتيَك بيَى ئةوةَىة رىىة مىىيِظ سىىةَي

َهىىيَى ب ىىاة ,ئىىةم بثيىىاَى َىىة ىىةورة ء فييوينىىة رىىة ةرةونهاسىىاى
سىىةرةوةء بل
سهور ناَينو ,بة مليارةيىا ئةسىتيَيةء يةسىارة

ىةورةء َةبىةالح ةىة نيَوَىيي ةىة

ضىىةرخء خوةىىييى ,رةضىىى ةوينيىىاى بةرَىىةرت نارىىةوى ,ةوو ةةىىة ئةسىىتيَية ىىةر بىىة
ئاريستة

يَضةوينة بةنيَو َةرتةي تيَثةرنى ييض جثرة يَ ييةينيَك رووناةية!!

َىىة ويَىىاى يةَىىة ةىىة يىىةَير مليىىثى ئةسىىتيَية ََىىاتية ,وةرىىو ئىىةم
بىىة مىىةرجآ رثمةة
َىىة خىىثر خثمىىانى ةىىةخث يتىىووة ,ئةسىىتيَيةء يةسىىارة
راريَىىىانة رىىة رثمةة
وي تيَييَة َاى بضورتة ةة خثر َىاى ىةورةتية بىة يىةَيريى ئةوةنىية ,بىة مىةرجآ
ترية خثرةرة ئيَمة ت ةة مليثنيَك ءسآ سةة يةَير مليثنيَك ارما ةةب َي !!!
ئىىة ئىىةم يىىةموو ئةسىىتيَيينةء ةةىىة ئةسىىتيَيينة رىىة يىىةموو بىىة خيَييَىىى َىىةرى
تيسها ةىة ضىةرخء خوةىييى ..بىةآلم ئةوةنىية خىوي

ىةورة بثيىاَى ىةورة بىث

َث ى بضورى بآ يومار ةة َةرت ةوور ةةنوََهو ,نا ىةى بىة
رةخوانيووى .وةرو ل
َةرتء يَ ييةيى ةروس نابيَ ..
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جا ةة ام ئةو ةةستةآلةء ىةورةَى َىةةي رىة ةةبىةرَ رني يتهىى ئا

ىانى فييوينىيي

ي ةَىىة تىىةريَوء يَىىوةر حىىة ى ةينىىاوة ,تىىةريَو مةح ىىةمء بتىىةوء ةيمىىةَريو
َوىىةنكانينى مىىيِظ ء
ةينىىاوة ,ةيَهىىاوة بىىث ريَىىىاىء يَىىوينى يىىةموو يىىتيَك بىىث يةة
رووةيوء يىىتةراى ,تىىا ريسىىت يةنةوةَاى نةي ىيَوآ ,ريَىىىياى نةةىىة آ ,تىىا يىىوََو
نةفامى ء ئارةَوو ةرستى ء يتى الوةرى نةرةوى  ..ئةم يَوةرة ةىة فىيتةةء ةىة
بةرنامة خويَييي ةينىييوة رىة يىةموو ةَامىةراىء ورئىاني

ةىة خىث

يتىووة,

َ ى ةة يَوةرةرانى خثَانيي ةةسةر َةو ستةم نةرةى ,رةم
يَوةر ةيناوة تا خةة
َوىةنكانينةراى ةية ةروةرينىة
فيِيو ء خيانةة نةرةى ,يةموو ي ء يىةموو يةة
ئةىام بيةى ,بةبآ ستةمء بةبآ ََاى.
َ يىىيي حىىةب ةَوةسىى ةةبىىآ بىىة يَ ًاتىىة
ئةوسىىا ئىىيت يةميىىىة ةىىةذَانى خةة
ىىةرةووى ء َاسىىارانيةوة ,ةَوةس ى ةةبىىآ بىىةو ئا انىىةوة رىىة ةىىةوََوة ةَامىىة
ريَِةرانى ةةالَةى خوي ىةورةوة ئاريسىتة رىييوة ,ئيهجىا ةىةو ثيىة نيكاَىةوة
ةةرةةرىىةوَ رىىة ئىىةم ةرةوونىىة؛ وة بىىة فىىةرمانى خىىوي ضىىةنية ىىةورة ء تثرمىىةء
ةيمىةَريوة ,ئةوسىىا ئىيت رووى ةةبىىآ ئىىةم ةَامىةء ئىىةم ةرةوونىة ضىىةنية ىىين ء
بةنيخو ..
ﮋﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮊ

جا ضون ة ئيَمة وةرو ميِظ ماوةَةرى َِرة ذَاى ةةسةر َةو ةةبةَهىة سىةر ,وة
ريياتوَو ةة ةم باروةِخء ةَارةةرانييي خةرَ ة يةسى بىةو ةةسىتةآلتة نةرىةَو
رىىة َةو بىىىةم يىىيَويَة بثمىىىاى سىىىاَينيووةء ذَىىانى بىىىة ىىىىتى ةةسىىىةر ئاسىىىاى
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ريةووةَِ ,رجار خةرَ ة يةس بة بةياء نيخى ناَءنيعمةتةرانى خوي

ىةورة

نةرةَو ةة سةرماى مة ةر جار بىةجارآ ينرانيَىك َىاى َةو ةةرَةَىة رووبىييةء
َةياَة
َةريَهآ و يىىثيَةماى ب ىىاة؛ ئةوسىىا بريب ةَهىىةوة ةةوَيتىىة رىىة سىىاة
ةيمانضىل
ئاوي بة مةح ةمى ء تثرمةَى ريَكيتووة..
َ ى حةب ويَىة ةىة يىةموو ضيرةسىاتيَ يي ئىةم حة يؤةتىة فىةريمث
ةةرنيستييي خةة
َيَ ىة
نةرةى ,بةتاَبةة راتآ رة ةةَينو ئىةم َةو َىة رىة ةةسىةر ةةذَىو تثَ اة
ةةو ب ثياَية فييوينة رة خىوي

ىةورة بىةةًَيَهاوةء بىةرةةويم ةىة ضىةرخء خىو

يةمةجثرةيَة!!
َةو بىة ةةور خثَىىيي بىة خيَييَىىى يىىةَير ميى ةىىة راذََيَ ىىيي ةةسىورنََتةوة ىىىى ةىىة
بيَهيَى ىىى يىةروةيا بىة خيَييَىى يةسى

بةرةةم خثرةي تا يةوء رِذمىاى بىث ىيَ

يةَير ارما ةة سة اتيَ يي ؛ ةة يىةماى راتىيي ةةسىورنََتةوة ىىى تىا ضىوير وةرَمىاى بىة
ييَويَ

يَضةوينة ةة سةرء؛ وة خويرو َةوَيي بث يَ

بيَهآ ىى ةة يىةماى راتىيي

َىىة خىىثرةي ةىىة
بىىة خيَييَىىى بيوى يىىةَير ميى ةىىة سىىة اتيَ يي ةة ىىةم خىىثرء رثمةة
بثياَى ئا

انيي بةرةو بورجىايجلبارا ةةرنوية!!

َ ة ئةم ريستيانة ب ينوء يةميىىة ةىة َاةَانىا بيَى رىة ئىةويى
َآ! ئة ةر ئةو خةة
بةة
َة َةو َةى رة بةو يىيَويَة ةىة ئا
ةةسةر ئةم تثَ اة

انىيي ةىة ضىةرخء خوةييَىة ,

وة بةو خيَييَى َة َِرينىة ,بايىة ,ئة ىةر ةةسىتى ىوةرةتى خىوي نىةبآ ,ض ييَ ََىك
َىىةء
َ ىيَو ا14ا جوة
ةةتوينىىآ بيثارَ َ ى ىىىى ةىىة راتيَ ىىيي َيناَىىانى ةرةونهاسىىو ةةة
َةتىة
َ ىة بريب ةنىةوة ةىةم حاة
سورنينةوة يةَة بة خيَييَى جيىاويَ ,ئة ىةر ئىةو خةة
َياى ةةبَي ء ةةرََاى َ ةَ  ,وة يةس ةةرىةى يىيض
بةرةةويم ةةستياى ةةسةر ةة
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َى يَىىوة بىىيةى جكىة ةىىة ىىةنا خويوةنىي تىىا ء تىىةنًاء ئىىةو
ىةناء الَىىة نيىىة ىاة
َيتة رة ةةسةآلتى رةيا بةسةر يةموو يتيَ يي يةَة ,ئا ةةو يةموو باروةِخة
َ ىء وي يةسى ةةرىةى رىة
سامهارةةي ةةنكةر ئةم َةو َىة ري يتىووة بىث خىةة
َةَةرى نية !!
ييض جوة
ةةرنيستييي خوي

ةورة ةةسىةر َةوَىيي ئةو ىةرن ئاسىان ار فةرييىةم ييَهىاوة بىث

ذَىىانى ميِظىىةراى ,ةةراتيَ ىىيي رىىة ئىىةويى ةةسىىةر بىىة ئىىاريمى ذَىىاى ةةبةنىىة سىىةر,
َةو بةوينيىىىىةوة سىىىةر ةرمى ىىىةرة ء ضىىىةرخء خىىىو خثَىىىةتى بىىىة ةةور
َىىة خىىثرةي بىىةو خيَييَيانىىة رىىة
خثَىىيي ,بىىةةةور خىىثرةي ,ةة ىىةم خىىثرء رثمةة
با

اى رية ..

يىىةروةيا جثرةيىىا رَبء رَِ ء ميوةيىىاتى بىىث ةيبىىة رىىيةوَو ,بةتاَبىىةة ةيَىىيةةي
َىىيينى فىةرمووة رىة ةميىىةنى
نىاو خورمىا ييَىىوةير خىىاوةى ةةفىي يىيَوة وة
َىة السى يير
جويى ء خورما تةرنء ناسى ى يَوةَىة ,يىةروةيا ئامىاذة بىث ةينةوَل
ةةفةرموَ  ,رة ئةو الس ة راتآ ةةبيَتة و ء ةآل
ئةوَ

ء ئىاذةم ةةوىوية ء ىىى

جثرةيا خ مةة ةةرىاة ىىى يىةروةيا روةرىة بىثى خثيىةراى ,رىة ئىةوَ

َىةء يةنيَ يىىو جثرةيىا بىثنى
يةنيَ ى بث خويرةنى ميِظةء يةنيَ ى بث ئاذةة
خثيى َ وةرةة ريَ ..
ئيهجا ةة رثتاَى ئةم بين ةَةةي ىى َىاخوة ئىةم رث لىة ئاَةتىةةي ىىى ةىة ئامىاذةريةى بىث
يةنىىيآ ةىىة نىىاَء نيعمةتىىةرانى ىىةروةرة ار بةخىىىهية ةىىة فيَيبىىوونى ورئىىاى ء
ةروسىىت يةنى خثمىىاىء فيَيبىىوونى وىىةء ئاخىىاوتو ,ياوئايىىةنكى خىىثرء مىىان ء
بةرَريةنىىةوة ئا

ىىاى ء ةينىىانى تىىةريَوو مي ى يى ىىىى يَىىوةر يةمىىةجثر بىىث ئىىةو
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َ ىىىة ةىىىة يامةتىىىيي تىىىا رىىىارء رىىىيةةوةء وفتىىىارء بةخىىىىةء نيىىىةةء يىىىةموو
خةة
َ ى ةىىة ةنيىىاةي حوىىابو
ضىىاالريةرانى ىىآ ب يَىىىيَ ء بثيَورَ ى  ,بىىث ئىىةوة خىىةة
جي بث ب ةىء يَوةرةرانياى ةية ةروةرينة بيَ .
َةء روةرى بثخنث
يةروةيا ئاماذة بث ميوةجاةء خورماء ةينةوَل

فةرمووة ..

ةوي ئةمانة يةموو روو بة ةةستة جهثرة ء ئاةةمي ية ةةفةرموَ ..
ﮋﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮊ

بيَكومىىاى يىىيض رىىام ةىىة ةةسىىتة جهثرىىةء ئىىاةةمي ية نىىاتوينو بينويَىىاى بىىة نىىاَء
نيعمةتةرانى خويوةني ميًيةباى نةبيَ رة يةموو ةَارء ئاي ييء نوماَانة.
*

*

*

ئيهجا ةىة باسىو ناَءنيعمةتىةراى ةىة ةرةوونىيي ةة وَ ََتىةوة بىث باسىو خىوة
خثَاى رة ضةء ةة ضى ةروس رييوى ..
ﮋ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽
﮾﮿ ﯀ ﮊ

ا 14ا جا ئةو خويَة ئاةةمي ية ةروس ريةووة ةة سةرةتاوة ةة ورنَ ى ويك ,
وة فةخفور .
َيَوة ئا ي بةة ييَهاوة.
ا15ا جهثرةيى ةة بل
ا 16ا جىىىا ئىىىيت ئىىىة ىىىيِ ئىىىاةةمي ية و ىىىةر  ,بىىىةرام ةىىىة نىىىاَو نيعمةتىىىةرانى
ىةروةرة ارتاى بىينوي نارىةى و  ,رامىىةَتاى ال ةسىةنيو ضىىا نيىة ارىىاتىَ ىةر َىىة
ئيمانىىىييرةراى ىىىو َ بيوىىىتى ئىىىةم ئاَةتىىىة بىىىوى يىىىةموو جارََىىىك ةةَىىىانوة :ئيَمىىىة
باوةرنماى بة يةمو يةَة ئة خوي ميًيةباىا.
722

تةفسريى سورةتى ( الرَّمحن) لة ( يف ظالل القرآن )

ةةرنيسىىىتييي بىىىووىء ةَىىىييبوومناى ريِرىىىى ناَءنيعمةتةرانىىىة ,نيَىىىوينى ئىىىةو ةوو
َةتىىة بىىة يىىيض يَوةرَىىك ناريَىىىيَ ء نا يَورَى  ,ضىىون ة يَوةرةرىىانى مىىيِظ بىىث
حاة
بةريورة ريةى ةة نيَويى ئةو يتانةةيَة رة يةى ء َينييوء ناسىييوى  ..ةةبىةر ئىةوة
بةريورة بىووى ء نىةبووى يىةر ي ناريََى  ,رةنكىة بىث ةةسىتة جهثرىة
ويبىىآ ,ضىىون ة ئىىةويني
بثَة راتآ خوي

يىةر

ةروسىىت ييوىء يَىىوةر ةروسىىت ييويى ةةَانكيََتىىةوة,

ةورة مهةة ةةنيَتة سةر ةةستة ئاةةمي ية ء جهثرىةء ىةر

بة ةَييبوونياى ,ئةوة نيعمةتيَ ىة ةىة سىةروو تيَكةَىىتهةوةَة ايىاى بىاك ةىةوة
ةةفىىةرموَ رىىة ئىىةم ةوو ةروسىىت ييوة ةىىة ضىىى ةروس ى رىىيةووةَ ..ىىةريَك ةىىة
ثناةةرانى ةروستبوونى سةرةتا ميِظ  ,ورنَ ى ويى بوو وة فىةخفور
َيآ َرنكة ةيَوة ةَ  ,رة ئةوة ئاماذةَة بىةوة
بووة ,رة بة ئاستةم ياَيي ةةماة
رة ميِظ ةة ماةة َةو ةروست ييوة ..
َينوتى نوَ

سةملانيووَةتى رة جةستة ميِظ ةةو ماةةينة ةروس بووة رة

ةةسىىةر َةوَىىيي يةَىىة ,ةىىة رىىاربثىء ئثروىىجةء ياَىىيرِجةء فثسىىفثر ء ىىث يةء
َ ى ء ََهىىكء سىىلي ثىء ئىىةملهيوم؛ رىىة
ئىىاَِةء راةيوىىيثمء َىىثةء فلىىثرَوء رثباة
ئةمانة يةموو خارى َةو

يَىك ةةييَىهو ,يةرضىةنية رَ ةرىةَاى ةىة رةسىيَ ةوة

بث رةسيَ ى تي وة ةة خاريَ ةوة بث خاريَ ى تي ةة ثرنَ .
َبىىةة ةةبىىآ ئىىةوة فىىةريمث
ئةة

نةرىىةَو رىىة نابيَىى ةة ىىة ورئانيىىةراى يةميىىىة

ببةسىىىتة بىىىةو يىىىتانة رىىىة مىىىيِظ ةةرنََكىىىة َينوىىىتةوة ةةسىىىتى ةةرىىىةوَ  ,رىىىة
َة يةَةَ ,اى ريست يةنةوة ء ثرنَو  ,ضون ة بةرةةويم
يميانة ريس َاى يةة
َينو بةرةو يَ

ةةضيَ ىىى رىة بةخىىىى خىوي تىةويو َيناَىة بىة ميِظىةراى ىىى
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َِر رةك ةةة ةةراة ةة يةنيآ ي رة ييَىتا تيثر َىاى يميانةَىة ةةَ اتىة
يثرىىىار بىىىث سىىىةملانينى ئيعجىىىاَ

ورئىىىاى ,ةةبىىىآ بريمىىىاى نةضىىىآ ورئىىىاى خىىىث

مو جي ةَىىىة ئة ةرضىىىى َينوىىىتي

ييَىىىىتا نة ةَىىىىتبيَتة تةفوىىىري يةنىىىيآ ةىىىة

ئاَةتةرانى ..
بيَكومىىىىاى ئاَىىىىةةء مو جي ةرىىىىانى خىىىىوي

ىىىىةورة َِرى ةىىىىة نىىىىاخء ةةروونىىىىى

َ انى تىىىي ةىىىة َيناَىىىانى
م يِظةرانىىىيي ,وة ورئىىىاى ئامىىىاذة ةةرىىىاة بىىىةوة رىىىة خىىىةة
َماى َِر ي ى رةيىىا ةةرىىةى ,يىىةنا ويَىىاى َ ةآ ةنا ىىةتى تىىةويوَاى بىىث
ناموسىل
ةروسىى ةةبىىىآ رىىىة ورئىىىاى ىىىةَامى خىىىوي

ةورةَىىىة ,وة ئىىىةو َيتىىىة

حىىىةبء

َى َ ب ىىةى,
حة يؤةتىىة ء َيناَىىاى ةةسىىةرجةم بويرةرىىانى َينوىىتيي نىىاتوينو ن ىىوة
ئةوةتة ةةفةرموَ :
ﮋﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﰂ ﮊ فصلت .
َيَوىة ئىا ي يىيض جىثرة َينوىتييةرى
ميِظ ةةربارة ةروست يةنى جهثرىة ةىة بل
نية ,تةنًا سةرضاوة
ةةرىىىاة رىىىة خىىىوي
ةروست

رة بة ريس ء ةروستى باسياى ب اة ورئانة ,باك ةىةوة
ىىىةورة يىىىةرخث ةةَينىىىآ ضىىىى ةروسىىىت يةووة ء ةىىىة ضىىىى

يةووة ء ضثنى ةروست يةووة ..

ئةوة رة ةةَى ينة ةةسىتة جهثرىة وةرىو ةةسىتة ئىاةةمي ية توينىا ذَانيىاى
ةةسةر َةوَيي يَيريوة ,بىةآلم نىاَينة ضىثى ةةذَىو ء بةضىى ةةذَىو ,بىةآلم ئىةوة
ينكة رة ورئاى باك ةةوة ةةراة رىة ئىةويني

بةر يسىيارى وةرىو ةىة سىورةتى

ااجلناء ااألحك فاء ةةم سورةتةييي باك رييوى.
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خىىوي

ىىةورة ةىىة سىىورةتىايةيةواةي بىىة ئايىى يي روو بىىة يىىةرةووال ةةةوََىى ء

نيعمىىةتى بوونيىىاى يةرَىىة ةىىة سةرضىىاوة

تاَبىىةتى خثَىىةوة بريةََهيَتىىةوة ,ئىىةو

بوونة رة يةموو نيعمةتةراى بةوةوة ةَوةس ئيهجا يةماى ئةو ئاَةتة ىريَِة
ةووبارة ةةراتةوة  :ﮋ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮊ

*

*

*

ﮋﭑﭒ ﭓﭔﭕ ﭖﭗ ﭘﭙﭚ ﮊ

ا 17ا يىىىةر خىىىوي

ىىىةورة خىىىث

ىىىةروةرة ار يىىىةرةوو رنِذيىىىةآلة و يىىىةرةوو

رنِذئاويَة ارة ةة يةرةوو وةرَ ياوَو و َستانيي َِر ئاي ييىا .
ا18ا جىىىا ئىىىيت ئىىىة

ىىىيِ ئىىىاةةمي ية و ىىىةر  ,بىىىةرام ةىىىة نىىىاَو نيعمةتىىىةرانى

ةروةرة ارتاى بينوي نارةى و  ,رامةَتاى ال ةسةنيو ضا نية .
ئةمىىة

ئاماذةَةرىىة رىىة ةمء ةةرووى سىىارنَ ةةرىىاة ةىىة يةسى رىىيةى بىىة بىىوونى

خىىوي

ىىةورة ,ئىىاةةمي ية روو ةىىة يىىةرروآ ةةرىىاة ,ئىىاورن ةىىة يىىةرروآ ةةةيتىىةوة,

ًَاتوء ئىاويبوونى َ ةَىار بيَى  ,يةسى بىة
سةرىى يةر ئاسثَة ةةةية ,رة يةة
يىى ى ثمةني خىىىىوي

ىىىىةورة ةةرىىىىاة رىىىىة يىىىىةر خىىىىث خىىىىاوةىء ىىىىةروةرة ارء

ةةستةآلتييرةء يةموو يتةراىء يةموو راروبارةراى بة نور ء ئاريستةء وَوىتى
ئةو َيتة ئةىام ةةةرَ ..
ةةريآ خوي

ًَاتوء
ةورة مةبةستى ةة بوونى ةوو رِذيةآلةء ةوو رِذئىاوي يىةة

ئاويبوونى خثرء مان بيَ  ,رة يةرةوورياى ةوو ةينة نيعمةتى ئاي يي خىوي
ةورةى ء يثرارى بث بةريةم ييَهاىء ةَييبوونى َِر ناَءنيعمةة..
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ًَاتهى جيىىاويَ خىىثر بيَ ى ةىىة َسىىتاىء ياوَهىىيي ىىىى
َىىاخوة ةةرىىيآ مةبةس ى يىىةة
ةةريآ يةرةوو ييَويَ باك رييبَي ىى
بةيةر حام مةبةستى خىوي

ىةورة ةىةم ئاماذةَىةةي الريةنىةوةظ ميِظةرانىة ةىةوم

ةَارةينة ,ةةو ساَةء سيَبةرة رة ئةو ةوو ةَارةةَة ةروستى ةةرةى ىى راتآ رىة
بةر ياخء ريَوء ةيرء ةروخ ء ي ء مة ء ميِظىةراى ةةرىةوى ىىى ئيهجىا يةسى
ريةنة بة َيتى خوي رة بةو يثَةوة سيَبةرةراى رورةء ةرَ ةةراة ء ةميةنةراى
ةة ثرنَ ى  ,ةةوََىىىةوة بريريةنىىةوة ةىىة ىىةرةووى ,ةىىة ئةسىىتيَية ء يةسىىارة بىىآ
يومار ,يةروةيا يةسى ريةنىة بىة نىور

ىةروةرة ارََتىء خاوةنييرَيىةتى ئىةو

َيتة ةةسةرجةم ئاسىثرانيي ,ةيَىيةء ةىةوَ  ,ئىةو سىووةء سىةرماَةَة

رىة ةمء

ةةرووى ةة سةرئةىامى سةرىييىء تيَف ييى ةةستى ةةرةوَ ةة بريريةنةوة ء
تةمايىىىاريةنى رِذيىىىةآلةء رِذئاويرانىىىيي بيَتىىىى َىىىة ةىىىة ىىىثرنينيَ ى ئىىىةرََهى رىىىة
ةةرنذَ بةسةر يةس ء يعورةي ,رِحء ةةروونى آ وخ ء اري ة ةةبيَ .
ةَارة رة خاوةنييرَةتىء ةروةرة ارَةتى خوي

ةورة بىث يىةرةوو خثريىةآلةء خىثر

ئاوي ,يةنيَ و ةة ناَء نيعمةتةرانى ئةو َيتة ةةم ةرةوونةةي ,بثَة ئاَةتى :
ﮋﭖ ﭗ ﭘﭙ ﮊ

جارَ ى تي سةرىى ةةسىتة ئىاةةمي ية ء جهثرىة ريةةريَىىآ تىا يىةرةةم نىاَء
نيعمةتىىةرانى ىىةروةرة ار بةخىىىهيةَاى ةىىةَاة نةضىىيَ ء ببهىىة ماَىىة خيَىىيء
خثيى بث سةرجةم ةينيىىتوينى سىةر َةو ء بريريةنىةوة رىة يىةر خثريىةآلتيَك
ئىىىاويبوونيَ ى ةةةويَىىىة ,وة ئة ىىىةر ئىىىةم ةَىىىارةة و نيعمةتىىىة بوةسىىىتآ ئىىىةوة ذَىىىاى
رثتاَى ةَ !!
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جارَ ى تي ورئاى ةةو ئاسث ةوورينةوة ةةمانًيَهيَتةوة بث َةو ء ئةو ئاوة رىة
خوي

ةورة ةيبيهى ريةووة ةةسةر بة ئةنييَة

يَوَو  ,ةىة جىثر ئاوةرىةء

ضةيىىىهةرانى ةىىىة سيويىىىتيي بىىىاك ةةفىىىةرموَ  ,رىىىة سىىىووة جثريوجىىىثر

َ

وةرةة ريَ :
ﮋﭛﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﭾﮊ

ا19ا ئاو يةرةوو ةةرَا رنةيا ريةووةو بة َةرى ةَانيوى  ,رةضىى ةىة يىةماى
َي
راتيي تيَ ةة

نابو ائةم ةَارةةَة ةة تةنكةبةر ضيا اط رقا و ابا يملهي ا

َةسى نابيَ  ,يىةروةيا
ةي ئاي ييَة رة ئاو ةةرَا سثى تيَ ة َ بة َةرَا ئةتل
ئاو ةةرَا سور تيَ ة َ بة ةةرَىا
َماى بوونى را
موسوة

ىةرة نابيَى  ,ئىةو ةَارةةَىة بىو بىة يىث

رثستث فةرةنوى َ ,ينا ةةرَاناكا ...

َيَ تيَ ة َ بو .
ا20ا ضون ة ةة نيَوينيانيي بةربةستيَك ةة تةوذمى ئاو يةَة ناَةة
ا 21ا جىىىا ئىىىيت ئىىىة

ىىىيِ ئىىىاةةمي ية و ىىىةر  ,بىىىةرام ةىىىة نىىىاَو نيعمةتىىىةرانى

ةروةرة ارتاى بينوي نارةى و  ,رامةَتاى ال ةسةنيوضا نية .
ا 22ا ةىىةو ةوو جىىثر ةةرَاَىىة مىىيوير و مىىةرجاى ةةرةةييَهيَ ى ا رىىة ةوو جىىثر
ةويةر بةنيخوا .
ا 23ا جىىىا ئىىىيت ئىىىة

ىىىيِ ئىىىاةةمي ية و ىىىةر  ,بىىىةرام ةىىىة نىىىاَو نيعمةتىىىةرانى

ةروةرة ارتاى بينوي نارةى و  ,رامةَتاى ال ةسةنيو ضا نية.
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ا24ا ئةو رةيتيانة
يىةر خىوي

رة بة ةةرَارانيي وة رىةذو ريَىو

ىةورة ياتوضىث ةةرىةى

ىةورة خاوةنيانىة ائىةو ران َانىة ةيَىى ةروسىت ييوى  ,ئىةو وَةَىىة

يَىىىىى ةةرنِى  ,رةيىىىىتيةوينةراى  ,وةسىىىىتاو ريَ ارةراى......تىىىىيا يةريىىىىةموَاى
ةروست ييو خوي

ةورةو بة تويناى .

ا25ا جىىىا ئىىىيت ئىىىة

ىىىيِ ئىىىاةةمي ية و ىىىةر  ,بىىىةرام ةىىىة نىىىاَو نيعمةتىىىةرانى

ةروةرة ارتاى بينوي نارةى و  ,رامةَتاى ال ةسةنيو ضا نية.
ئىىةو ةووجىىثر ةةرَاَىىة رىىة ورئىىاى ئامىىاذة

يَىىيةراة ةةرَىىا سىىوََيء ةةرَىىا

ساَ ارةَ ,اخوة َةرةمياى مةبةس ةةرَارانة  ,ةويةمي

مةبةس روبارةرانة,

َي
جا يةر ئةو َيتة ةةرَاراى بةَة ةة ةَةنيَ ةة يةماى راتيي تيَ ةة

نابو. 1

َى بةرضاوَاى يةَة ةىة خ مىةتى ميِظىيي ,بيَكومىاى ةي ثيىيهى
ةَارة ةةرَاراى رِة
روورىىار َةو بىىىةو انتاَيىىىة فييوينىىىة ةىىىة ئىىاو بةرَ ىىىةوةء بىىىآ مةبةسىى نيىىىة,
بةرنيستى ئةنييَة ريَيةرى َِر ورةرييوة ,ت ةة سآ بة

ةىة ضىوير بةيىو ىث

َةو ةي ثيىىيوة يةمووَىىىى ةَوةسىىتة بىىة َىىةرتةوة ,تىىةنًا ضىىويرَةرى َةو
وي ى انية ةَىىارة ئىىةم انتىىاَى َىىة يَوَوىىتة بىىث ار ريةنىىةوة يىىةوي َةو ء
َ ى ذَاى بيَ ..
ييَىتهةوة بة ارى تا بة رةة
 1راب رثستث َينا ةةرَاوينى فةرةنوو ةة يةستةرانيي بةيث ئىةم ئاَةتىةوة ييييَىةتى وةر ىية,
ضون ة بث ةةررةوة ةة تةنكةبةر اجبل طع رقو( اع ا ا دنع اا ةي ةىةذََيةوة تىةوذميَ ى ئىاو يةَىة
َةسو ببآ ,يةروةيا ةةرَا سوور ت َي ةم بة ئث يانوسو
َيَ ةةرَا سثى تَي ةم بة ةةرَا ئةتل
ناَةة
يهي ببآ !!
راب رثستث وتبوو  :خث حممي ااةةرَاويى نةبووة ئيت ضثى ئةم نًيَهى َة َينيوةس! ..
ةَارة رة خوي حممي اا ةروست ار ةةرَاراى ةة ورئانةرةَيي ئةو َينيارَية يَيني ةَانيووة !!
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يةرضىىةنية ىىاَ ََانبةخىىىى َِر بىىةرةةويم ىىىى بةتاَبىىةة ةىىةم سىىةرةةمةةي ىىىى بىىةرَ
ةةبيَتىىةوة ء ئىىةو رَ ةَىىة رىىة بىىث ذَىىانى مىىيِظ يَوَوىىتة ثرنين ىىار بةسىىةرةي
ناَةة ,ةَارة رىة ةىة ئاةيىةةء مي ىاني ميَ ى َِر ىةورة بىةرةةويم ةةرارةيَىة ,رىة
ضةيهيَ ى سىةرةرى ئىةو ةةرَىا و َةرَىا فييوينانةَىة بىث ارى ريةنىةوة رىة ء
يىىىةوي ,رةويتىىىة ةةرَىىىىاء َةرَىىىاء روبارةرىىىاني

يةنىىىىيَ و ةىىىة نىىىاَء نيعمىىىىةتى

ةروةرة ار بةخىهية ,رة َةريَك ةةو ناَء نيعمةتانة رة ةيَياى ةةرةةييَهيََى
ميوير ء مةرجانة ..
ميوير يتيَ ى سةَية  ,ةة سةرةتاوة ََهيةوةرَ ة ةىة ىوآلَى ةةرَارانىيي ةةذ
ةىىة ثَيخةَىىةرى رلوىىييي خىىث ةةيىىارََتةوة تىىا ةىىة مةتيسىىو ةةناوضىىووى خىىث
بثارَ ََى ى ! يىىىاَانى باسىىىة ئىىىةم ََهىىىيةوةرة جيىىىاويَة ةىىىة ََهىىىيةوةرينى تىىىي ةىىىة
يَ ًاتىىةء يىيَويَ ذَانيىىيي ,ضىىون ة تىىثرنَ ى ورة يةَىىة وةرىىو تىىثرن ريوضىىى ,
بىىةآلم بىىة ي ىيَويََ ى سىىةَي ضىىهييوة ,وةرىىو اآلو ىىة ويَىىة رََكىىة ئىىاو ء يىىةوي ء
َى ء ضىىةوء يىىتى تىىي ياَىىيي تيَثىىةرنَ  ,جىىا
خىىثري ةةةية تىىا بيدىىويةء ناَىىةة
سةَي ةةوةةيَة ةة ىتى تثرنةرةوة خىث مىةآلك ةةةية تىا بىةيث ةةمةرانيىةوة
ب ََو خث ةيبة ب اة!!
يةر ةةميَ ىى ضىوير ةيَىو يةَىة ,ئة ىةر ةةن ىة ضىةوَ ى بضىو َ ,ىاى مليَىك َ ,ىاى
ََهيةوةرَ ى بضو خث رية بىة ثَيخةرةَىيي خيَىيي ئىةو ََهىيةوةرة ماةةَىةرى
ةيهج ةةرنذآ بةسةرَييء ةيَية ثيآ ,اياى ةةمةََي ء ةةبيَ بة ميوير !!..
مىىةرجاني

ةىىة ةروسىىت ييوة سىىىىةَيء سىىىىةمةرةرانى خىىوي

ةورةَىىة ئىىةوَ

ةىىة

َة ياَةرىةوة,
وآلَى ا300-5مةتياةي ةةذ ء خث ةةبةستآ بة بةرةََك َاى ضل
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ةةميىىىى ةةسىىةرو جةسىىتةوةَةتى ,رىىة يةنىىيآ يىىتى ََىىاةة

يَوةَىىة ,بىىةرار

ةةييَهىىآ بىىث ةَىىييريةنى خىىثري  ,يىىةرراتيَك ََهىىيةوةرََك بىىةر ئىىةو يىىتة ََاةينىىة
ةةرةوَ  ,تويو يىةةة ةةبىآ ء ىةرى ةةرىةوَ ََ ,ىاتي ةىةو ََهيةوةرينىةى رىة
ىىىةبارةَاى بضىىىورة ,وةرىىىو ريَضىىىى ئىىىاو  ,ئىىىيت يَيىىىيي ةةنوسىىىآ  ,ئةوسىىىا خىىىوير
ةةبيَتةوة بث ناو ةةمى ء ةةووية ..
سةَي ةةوةةيَة نيَيةرانى ئةم ََهيةوةرة جثرة خانةَةرياى َ ةةرةةضآ رة ةةبهة
يىث

يتانىينى ييَل ثرىةراى ,سىةرةىام يىىةر ييَل ثرةَىة وةرىو رثر ةةىة وةرىىو

َة ياَةرىىىةوة ء بثخىىىث
بىىىاوينى خىىىث ةةة يَهىىىآ بىىىة بىىىةرةََك َىىىاى ضىىل

يَىىىية اة

يةروةرو ةيَكء بابى!!
َكىةرانى ةةسىتةآلتيير ء ورةةرىار خىوي
َةريَ ى تىي ةىة بةة
ََهىىيةوةر مىىةرجاى بىىة يىيَويََ ى تىىيَ

َِر ةةبىىآ ئىىةوَ

ىةورة ئةوةَىة رىة
ئةوةَىىة رىىة ةة ىىةم

نةوةرانييي يَ ةوة ةةة يَوء ةرةختيَ ىى مىةرجانى ىةة ئةسىتور ةروسى ةةرىةى
بىىة ةرََىى

ا 30سىىما و بىىة تةنيىىى َىىةرتةوة ةور ةَىىة ةىىة مىىةرجانى ََهىىيوو

ةروس ى ةةرىىةى رىىة ةىىة ةةرَارانىىيي ةةبيهىىيََو بىىة رةنكىىى َةرة

َىَ ,ىىاى
يتىىة اة

َةميَىىىىيةرى رىىىام .مةرجانىىىة
سىىىورَ ى ىىىة َ ,ىىىاى يىىىيهيَ ى رىىىييوةَ ,ىىىاى خثة
َىىة بىىةرة
سىىورةراى رةب ةةبىىو ةوي ميةنىىى بةيىىة ََهىىيووةرانياى وةرىىو رثمةة
فييوينياى ةوَ ةَ ةة ذََي ةةرَاةي!!
َة بةرةينة َىىرية
جا ةةو رثمةة

ىةورة ء فىييويى ةروسى ةةبيَى  ,وةرىو ئىةوة

رىىة ةىىة سىىةروو رِذيىىةآلتى ئوسىىتيةيا ةروس ى بىىووة ء ةرَ ى
مي اة رة ةة سةرةتاوة ةةو ََهيةوةرة بضورانة ةروس بووة!!
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َى َِر بةنيخ ةروس ةةريَ ء ةةبيَتىة يةنىيآ
جا ةةو ميوير ء مةرجانة خىل
ةىىىةو نىىىاَء نيعمةتانىىىة رىىىة خىىىوي

ىىىةورة بىىىري ميِظىىىةراى ء جهثرىىىةراني

َهيا بىو رىة يىةموو
ةةييَهيَتةوة  ,تا ةةر نيعمةتةرانى ةروةرة ارَاى ب ينوء ةة
ئةوينة ةةستى وةرةتى خويوةني جوين ار بةة ييَهاوة .
ايىىاى خىىوي

ىىةورة ئامىىاذة بىىة ىىىتى ةةرىىاة رىىة بىىة ئاسىىانى بىىة ةةرَارانىىيي

َيَىىى رىىةذ ء ريَىىوى و رةضىىى َِر بىىة
ياتوضىىثَانة ,يةنىىيَ ياى ئةوةنىىية ىىةورةى ةةة
ئاسانى ياتوضث ةةرةى ..
ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ

ةَىىارة رىىة خىىوي

ىىةورة خىىث ةةراتىىة خىىاوةنى ئىىةو رةيىىتيانة  ,ضىىون ة ةىىة

بهةرنةتىىيي يىىةر خىىث ئىىةو ماةينىىة بىىةة ييَهىىاوة رىىة رةيىىتيةرانياى َ ةروس ى
رييوة ,يةر خث وَة يةمةجثر بث ةيبىة رىيةووة ,يىةر خىث ئىةو ميِظانىة
ةروس ريةووة رة وةرو ئةنييََار ء ريَ ار توينيوَانة ئةو رةيىتيانة ةروسى
ب ةى ,يَىتَ

ييضياى نةةةَينى بةآلم يةر َيتى خىث توينىا فيَيبىوونى تيَىيي

ةيبىىة رىىيةووى ,ايىىاى ةةرَارىىانى وي َ رىىيةووة رىىة ئىىةو رةيىىتية َةبةالحانىىة بىىة
ئاسانى ياتو ضث ةةسةر ب ةى ء ةة وآلَى ةةرَاء ةةنيَو ية ثةةرانيي ارَ ريو
بو ,رةيتيةراى تا ئيَوتة

ةورةتيَو نىاَء نيعمىةتو بىث باَر ىانى ء ةيى ء

وَيرء ةَييريةنى رَبء رَِ يةمةجثر ,بثَىة رةويَىة رىة فىةريمث

نىةريََوء

ىةةر ئىةو نيعمةتىة ةورةَىة ب ينيَى ء ميِظىةراى بةةمنىة نىةبو ء يَى يى بىىوء
سو اسى خوي

ةورة ةةسةر ب ةى .
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جىىا ئيَوىىتة رىىاتى ئىىةو ةيىىتة بىىةنيَو ىىةرةوونى بيهىىييوةي ,بىىةنيَو ةروسىىت ييوينى
خىىويةي رثتىىاَى ةَى  ,تارمىىاَى يةرضىىى ةروسىىت ييوينة وى ةةبيَى  ,ةنيىىا ضىىثم ء
يثم ء بآ ََهيةوةريى ةةبيَى  ,روخوىار

َىيَ ,
ىريَِ خويوةنىي يىةربوو يةة

يىىةر تىىةنًا خىىث ةةميَهىىآ ,تىىا ء تىىةنًا ةىىة يى ثمةنيَيي بىىة يىىةموو ةةسىىتةآلة ء
توينا رةيارانيةوة ,ئيهجا ةة يةس ء نةستى وآ بيوتانى ورئانىيي حة يؤىةتى
مانةوة بةرةةويم جيَكري ةةبآ ,راتآ رة ساَة ء سىيَبةر نىةماى بةسىةر يىةموو
يتيَ يي ةَ :
ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ

ا 26ا يةررىىىىةك ةةسىىىىىةر رورىىىىىار َةو ةةذ  ,ةةبىىىىىَ ةىىىىىة سىىىىىاتة وةختيَ ىىىىىى
ةَىىارَ ييوةي رثتىىاَى بىىة ذَىىانى بيَ ى و ةةبيَ ى ويَ ى  ,ةىىة تىىوََى خارىىيي مىىةن َ
بكيَ تا راتيَ ى ةَارَ ييوا.
َهىىىي و
ا27ا سىىىةرئةىام تىىىةنًا ىىىةروةرة ار تىىىث ةةميَهيَتىىىةوة رىىىة خىىىاوةنى بل
ي ثمةني و رنَ ةير َة .
ا 28ا جىىىا ئىىىيت ئىىىة

ىىىيِ ئىىىاةةمي ية و ىىىةر  ,بىىىةرام ةىىىة نىىىاَو نيعمةتىىىةرانى

ةروةرة ارتاى بينوي نارةى و  ,رامةَتاى ال ةسةنيو ضا نية.
*

*

*

ةة رنيستييي ةة ساَة ئةم ةة ة ورئانيةةي يةناسة ييَىوي

ةةبيَتىةوة ,ةةنكىةراى

َىىة ةةرىىةوى ,راتىىآ رىىة تياضىىووى يىىةموو
ةىىةرَِ ء ئىىاريم ةةبىىو ,ىىة ء ىىث ةىىة جوة
َةَىىىىة نىىىىةميَهآو ئىىىىةم روةيوينىىىىة
ََهىىىىيةوةرََك بكيََتىىىىةوة ,يىىىىيض جوة
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ئا

انىىةراىء َةو بكيََتىىةوة ,روخوىىار

ىىريَِ يى ثمةني يىىةربوو َيتىىى

اذ( اجل لا يةموو ناخء ةةروونةراى يةموو راةء يوََهةراى ةيةة ثيىيَ  ,ئىةو
راتىىة ء يىىةموو رىىاة ي ى ثمةني ء سىىةنكيهى ء ياَوىىتةَى َيتىىى خىىث يىىةموو
بونةوةر ةيةة يَ ..
َةتىىة ب ىىاة,
بةرنيسىىتى ةةرب ىينَوء ةةسىىتةويذةرانى ئيَمىىة ناتوينىىآ وََهىىا ئىىةو حاة
ناتوينآ ةةربينَهيَ ى جوينت ةة ةة ة ورئانيةرة ةيبينَ َ  ,رة بيَيةنكىء ئاريمى
بىىىة يىىىيَويََ ى مل ةضىىىانة سىىىارنَ ةةرىىىاة ,يىىى ثمةني ئىىىةو َيتىىىة بونىىىةوةر
َةء ضىاالرى ,ةميىةنى
ةيةة ثيآ ,بيَيةنكييةرى سامها  ,ةميةنى نةمانى بآ جوة
َةء ضاالرية ةىة ةرةوونىيي نىةماوة
َة ةة يةموويى بينَوة ,ييض جوة
ميةى رة جوة
َةء ذَاى ,ةة يةماى راتيي بوونى يةميىىةَى ء بىةرةةويم
رة جاريى ينبووى ةة جوة
وََهىىا ةةرىىاةء ةةَهةخى ىيَهى بىىة مىىةرجآ مىىيِظ ئىىةَموونى مانىىةوة يةميىىىةَى
َى
ناَينىىآ ء نةَىىيَوة ,بىىةآلم ةىىة تىىوََى ئىىةم ةة ىىة سةرسىىورنييَهةرة ىىريَِةةي بىىة ىىوة
ةةررى ئةو حة يؤةتة ةةراة!!
َىىةةي بىىة يىىةماى ئاَىىةة روو بىىة ةةسىىتة
َةتىىة وة
ةَىىارة بةيىىوََو باسىىو ئىىةو حاة
جهثرةء ئىاةةمي ية حة يؤىةتى نىاَء نيعمةتىةرانى خىوي

ىةورةَاى ةةييَهيَتىةوة

َاة ..ﮋ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮊ

َؤوآلنى بىىىوونى ئىىىةو َيتةَىىىة رىىىة يةميىىىىةء
بةرنيسىىىتى بوومنىىىاى نيعمةتيَ ىىىةء يىىىةة
َوىةنكانيىء بىةيارانىء
بةرةةويمةَ ,اسارانى ,تاَبةمتةنيَةرانى ئاي ييَة ,يةة
ةةرةىىىام ء اةيي ىتةرانى روونىىة ىىىى بيَكومىىاى بىىووى ةة ىىةم ئيمىىانى ةيمىىةَريوةي,
ةة ةم خوي ةرستى بةسثَ ء جث

ء خيِييي ضيَ و ويتا تةويو ةةةي بة ذَاى ىى
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ةَارة رة َيتيَ ى يةميىة ََهيوو؛ يةربوو ,يةرضىى بيىةوآ ةروسىتى رىيةووة ء
ةروسىىىىتى ةةرىىىىاة  ,يىىىىةر خثَىىىىىى ةيييَهىىىىةرة ,ئىىىىةو ةةَانثىىىىارَ آ ء رََِيىىىىاى
يَيةبةخىآ ,يةر ئةوَ

ةيَثيسيهةوة ئىةىام ةةةيةء اةييىتى ئاماةةَىة ,يىةر

ئىىةوة رىىة ةىىة ئاسىىث يىىةبوو خثَىىةوة سةر ةريىىتى جيًىىانى تياضىىوو ةةرىىاة,
َؤوآلوى ,ةةرنيسىتييي
رةويتة ةة حة يؤةتى ئةو َيتةوة يىةموو نىاَء نيعمةتىةراى يىةة
جيًاى حةساوة نابَي ءةنيا ريس نابيَتةوة يةتا باوةرن ةيمةَريو بىةم ريسىتى
َة نىةبيَ  ,رىة ئىةو َيتىة رىة بونىةوةر ييَهاوةتىة ثرنة ىانى بىووى َيتيَ ىى يىةر
بىىىىووة ءيىىىىةر ةةبىىىىآء يىىىىةر ةةميَهىىىىآ ىىىىىى اةييىىىىتى بىىىىاوةرنةيريى بىىىىة بةيةيىى ى ء
بيَباوةرنيني

بة ةَِةخ ةةةيتةوة ىى

جىىىىا ةىىىىة حة يؤىىىىةتى مانىىىىةوة يةميىىىىىةَى خىىىىوي

ىىىىةورة ء نىىىىةمانى يةرضىىىى

َىىىيةةي ,ئىىىةوَ
ةروسىىت ييوينة ,حة يؤىىىةتيَ ى تىىىي سىىىةر يةة

ئةوةَىىىة رىىىة يةرضىىىى

ةروسىىىت ييوينة ةىىىة مانىىىةوة ء بوونيانىىىيي ئاتىىىاجى َيتىىىى تىىىا ء تىىىةنًاء تا انىىىةء
جآبىىىىةجيَ ار يىىىىةموو يَوَوىىىىتيةرانة ,ةةسىىىىتةآلتى ىىىىىتكريةء بىىىىاآل ةةسىىىىتة
يةروةرو فةرموَةتى :
ﮋﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮊ

يىىةر رىىةك ةىىة ئا

انىىةراىء َةوَىىيي يةَىىة يىىةموو ىىىى بىىة َمىىانى حىىام ىىىى ةيوي

ئةىاميينى يَييوَوتيةرانى خث ةةرىاة ,ضىون ة ئىةو َيتىة ةةتوينىآ سىةرجةم
ةيخويََيىىىىةراى ئىىىىةىام بىىىىيية ,رةوي نيىىىىة جكىىىىة ةىىىىةو َيتىىىىة ةيوي ئةىامىىىىيينى
يَييوَوىىتيةراى ةىىة رةسىىو تىىي ب يَ ى  ,ضىىون ة ةةناوضىىووة ء ةةميَ ى  ,ئىىةوة
ةيوي

يَييوَوتيةرانى ةة خوي

ةورة ب اة نائوميَي ناراةء رةسي
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ئةىاميينى يَييوَوتيةرانى ةة ةةَي خوي نارىاة مة ىةر ىومينيء سةرةيَىىيَويو
بيَى  ,ضىىون ة رةسىىة تياضىىووةراى ةةتىىوينو ضىى ب ىىةى بىىث تياضىىووةراى ,ئةوينىىة
خثَىىاى ئاتىىاجو ةةت ىوينو ضىىى ب ىىةى بىىث تياضىىووةراى ,ئةوينىىة خثَىىاى ئاتىىاجو
ةةتوينو ضى ب ةى بث ئاتاجةراى .
َ و يىىىةموو
بىىىةآلم ئىىىةو َيتىىىة ىىىا ء بيَكىىىةرةة يىىىةموو رِذء يىىىةموو سىىىاتيَك ,بىىىةة
ضيرةساتيَك ثرنٍِين ار بآ سهور ةة ةرةووى ء بونىةوةرء سىةر َةوَىيي ةةرىاة,
َ و يىىىةر
بىىة وَوىى ء فىىىةرمانى خىىىث  ,يىىىةروةيا يىىةموو ميِظيَىىىك بىىىة تىىىةنًا؛ بىىىةة
ئةنىىييميَك ةىىة ئةنييمىىةرانى جةسىىتة  ,يىىةر خانةَىىة ء يىىةر ئىىةتثميَك ةوور نيىىة
ثرنين ار بةسةرةي نةَةة ,ةروسىت ييويى ضىياى يَوَوىتة بثَىاى ةيبىة ةةرىاة,
راروبارَاى رََك ةةخاة ,ئيهجا ضاوةََيَىياى ةةراة ةة رىاتى ئةىامىيينى رىارء
فةرمانيانيي ..
َةتة ةة سةر ةريتى سةوَبووىء َةرة بوونى يةموو ةآلَة ةة يََتىةوة,
ئةم حاة
ةةن ة تثوََك ةة تارَ اَى ذََي َةوَيي ,تةرنبآ َاى ويك ,ئا اةير ماسو يةَة ةة
روبىىارء ةةرَارانىىيي ,ريمىىةراى ةىىةذََي َةوَىىيي ,ميَىىيوو ةىىة رىىوىء رةةةبةرةرانيىىيي
َىىىةرانياى,
َ و باة
يىىىةموو ييَل ىىىة ء ةريَىىىة  ,يىىىةموو جوجىىىكء بيَضىىىووَة  ,بىىىةة
ةرنةرانياى ,خانة جةستةَاى ..
ةَارة ئةو َيتة رىة ئا ىاةير ئىةم يىةموو يىتةَة ةىة بونةوةرةرةَىيي يىيض يىتيَك
فةريمث

ناراة ,ئاي ييء ناةَار ال ئةو َيتة ضونيةرة ..

اياى خوي

ةورة ئةم نيعمةتة

يِ جهثرىةء ئىاةةمي ية ةةخاتىةوة و

بري

ةةفةرموَ :ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ
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جىىا بىىة يىىث بينَىىارةيىء ضةسىىثانينى حة يؤىىةتى ذَىىانى بىىةرةةويم ةوي مىىيةى,
َكء يىةموو ةروسىت ييويى روَىاى ةىةو
يةروةيا حة يؤىةتى ئىةوة رىة يىةموو خىةة
َيتة تا انةَة رىيةووة رىة يةميىىةء يىةربووة ,ةة ىةم ةَوةسى ريةنىى وَوىتى
ئىىةو َيتىىة ىىا ء بيَكىىةرةة بىىة س ىةرجةم ةروسىىت ييوينيةوة ,يىىةروةيا رَ دوىىتهى
رارءبارَاى ,رة يةموو ئةوينة فةَم ء بةخىىى ئةوى بةسةر بةنيةرانةوة ..
ئىىىىيت ةىىىىةو روينكةَىىىىةوة مناَىىىىىى ىىىىةرةوونى رثتىىىىاَى ىىىىآ ةةييَهىىىىآء رىىىىاتى
ةيَثيسىىىىىيهةوة

ىىىىىيوجء ةةسىىىىىتة جهثرىىىىىة ءئىىىىىاةةمي ية ةةسىىى ى

باروةِخيَ ى نو ةةس

يَىيةراة رىة يةرنةيىة ء ورنةيىة

يَىىىىىيةراة,

َ بىةة ةةريََى ,

َىية يَ ,
يةرنةيةَةرى تيسها ء سامها رىة ةم ةََهيَتىة ةىةرَةء ئىاريميى َ يةة
يَىةريةرة وََها سامهارى يامةة ةةخاتة بةرضاو رة يةرةوو ىيِ ء تا مةرىة
ةة يََتةوة !
ﮋ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪﮫ ﮬﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ
﮲ ﮳ ﮴ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﮊ

ا31ا ئة

يِ ئاةةمي ية و جهثرة  ,ئيَمة رنِذَ ى تاَبةة تىةرخاى ةةرىةَو بىث

ةيَثيسىىىىيهةوةتاى اةَىىىىارة رىىىىة خىىىىوي

ىىىىةورة يةرةيىىىىة ةىىىىةم ةوو ةةسىىىىتةَة ةىىىىة

ةروست ييوينى ةةراة  ,رة ةىة يةنىي َ رنوةوة سةر ىى ى رىيةووى و ئىاَية

ىىَ

َيةب ََيى  ,ورن بةسةر
بةخىيوى  ,رةضى َِربةَاى رنََباَ َاخى بوى و ستةم يةة
َاخى و نا وختةراى ةةو رنِذةةيا .
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ا 32ا جىىىا ئىىىيت ئىىىة

ىىىيِ ئىىىاةةمي ية و ىىىةر  ,بىىىةرام ةىىىة نىىىاَو نيعمةتىىىةرانى

ةروةرة ارتاى بينوي نارةى و  ,رامةَتاى ال ةسةنيو ضا نية.
ا33ا ئة

يِ جهثرةو ئاةةمي ية ئة ةر توينيتاى بة مةملةرةتى ئا

َةوَىىيي بكىىةرنََو و ةىىة بثيىىاَى ئا

انةراى و

انىىيي بوىىورنََهةوةو بىىة نىىاخى َةوَىىيي بينِنىىة

َهيىىىىابو رىىىىة ةةَ ىىىىا مىىىىاةة
َبىىىىيةى  ,بىىىىةآلم ةة
خىىىىويرةوة  ,ئىىىىةوة ئىىىىاَيةى و يةوة
يَى ةوتوو  ,وة توينا مة هةو بةييَ

ةةوَ اوةرو رةيتية ئا

انيةرانى

ئةم سةرةةمةء رةسانى مةيق يَ ييوا .
ا 34ا جىىىا ئىىىيت ئىىىة

ىىىيِ ئىىىاةةمي ية و ىىىةر  ,بىىىةرام ةىىىة نىىىاَو نيعمةتىىىةرانى

ىىةروةرة ارتاى ب ىينوي نارىىةى و ,رامىىةَتاى ال ةسىىةنيو ضىىا نيىىة ارىىاتىَ ىىةر َىىة
ئيمانىىىييرةراى ىىىو َ بيوىىىتى ئىىىةم ئاَةتىىىة بىىىوى يىىىةموو جارََىىىك ةةَىىىانوة :ئيَمىىىة
باوةرنماى بة يةمو يةَة ئة خوي ميًيةباىا.
ا35ا يىىةرراتيَ ي

َيَوىىة
ةىىةو سىىهورة رىىة بثتىىاى ةَىىارَ ييوة تىىييَيى  ,ئىىةوة بل

ئىىىا يو موىىىى تويوةتىىىاى تى ىىَ ةة ريََى ى  ,ئىىىيت ي وى ى ةةخىىىثى و تيىىىا ةةضىىىو و
سةررةوتوو نابو.
ا36ا جىىىا ئىىىيت ئىىىة

ىىىيِ ئىىىاةةمي ية و ىىىةر  ,بىىىةرام ةىىىة نىىىاَو نيعمةتىىىةرانى

ةروةرة ارتاى بينوي نارةى و  ,رامةَتاى ال ةسةنيو ضا نية.
بةرنيستى رِذَ ى سامها ء تيسها ء تةرانىيةرة ,نىة ىيِ جهثرىة ء نىة ىيِ
ئىىىاةةمي ية بةر ىىىىة نا يََىىى  ,ريَىىىىوة سىىىةختةراى بةر ىىىىة نىىىا يى ,ئةسىىىىتيَيةء
يةسارةراى خث بث نا يى!!
222

تةفسريى سورةتى ( الرَّمحن) لة ( يف ظالل القرآن )

َهىىىيء
اا خويوةنىىىي يى ى ثمةني ,بىىىةييَ ء بىىىةتوينا ,ةةسىىىتةآلتييرء ىىىةورة ء بل
اَةةير؛ بةو يةموو ي ثَة رة يةَةتى ثرنة انى مةحىةرء ةيَثيسىيهةوة سىاَ
ةةرىىىاة بىىىث ةيَثيسىىىيهةوة ئىىىةم ةروسىىىت ييوة بضىىىو ء الويَء بىىىآ ةةسىىىتةآلتانة,
َةسىةنينيي ىىى بىةيث الر ء
ةةستة جهثرىةء ئىاةةمي ية؛ ةىة تىوََى يةرنةيىةء تثة
السىىار ء سةررةيىىيانةوة ىىىى بةرنيسىىتى رووةيوَ ىىى ىىةورة ء ينكىىة  ,رارةسىىاتة
ةةسةرء يةموو بثضووىء يميانةو تويناَةرةوةَة ..
جىىىا وةنىىىةبآ خىىىوي ىىىةورة ء ىىىا ء بيَكىىىةرة سىىىةر ةرمى رىىىار تىىىي بووبىىىآ ء
َ و ئىةو َيتىة ةةَىةوَ ئىةو رووةيوو يَىىًاتة ناتىة
نةَثةرذيبآ تا ئةو راتة ,بىةة
ضويرضيَوةَةرةوة رة ئيَمة ميِظ ةيَى تيَبكىةَو ,بثَىة يةرنةيىةرة بىة يىيَويََ ى
َة ئىاميَ وََهىا ةةرىاة ,يىةر بريريةنىةوة ةيَىى ئىاةةمي ية ىاىء لىي
تيسهارو تثة
ةةراتىىةوةء ةىىةناو ةةبىىاة ,ضىىون ة ئىىةم بونىىةوةرء ةرةوونىىة بىىة َىىة ويىىة
َوةيانةوةيىى
رورة ,تةنًا بة فةرمانى بووى ييَهاوةتة راَةوة ,وََييى ريةىء يةة
َى ئىةم
تةنًا َة وية ةةوَ رة ةىة ضىاوتيورانيَك رىةمتة ,جىا ئىيت ةةبىآ حىاة
َىة سىتةم ار ء
ةوو ةينة ىيِء ةةسىتةَة ضىثى بيَى !! راتيَىك خىوي ىةورة تثة
َىء ونايىةرانياى َ ةةراتىةوة ,جىا ةىةو بىارء ةِخىة
تاويىء خوََو رنيى ء ةنيةة
سامهارةةي يسيارَاى َ ةةراة  :ﮋ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ

ئيهجىىىىا انىىىىيياَاى ةةرىىىىاتى ,تىىىىا ئة ىىىىةر ةةتىىىىوينو بىىىىا ةيىى ى ب ىىىىةى بىىىىة نيَىىىىو
ةروست ييوينى خويةي ةة ئا انةراى ء َةوَييو وة ئا اةيرَىياى ةةراة رة ئةو
رارةَاى يثرار مةح ومء بةييَ ةةوَ  ..اياى يَياى ةةفةرموَ :

ﮋﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ

ََي س!
باية ةيخث رةسياى جورئةتياى يةَة وةآلم بييتةوة ء يتيَك بل
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بةآلم ييَييى خويوةني بثسةرَاى بةرةةويمة ,رة ئة ىةر ةىة سىهور ةةرضىووى ئىةوة
ارضة ئةستيَية ينةيرء موى تويوةَاى تيَية يَ ء يةر ي سىةررةوتوو نىابو
 ..رةويتة :
ﮋﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ

ئىىةم رووةيوة ىىةر ىىيَ

َ ى َىىاى جهثرىىىة
بيَىى َِر ةةسىىةرء ئةوةوةَىىة رىىىة خىىةة

ةةسةر ريياتووى ,ةة سةرء بريء بثضوونى مىيِظ ء يىةموو ةروسىت ييوينةوةَة,
بةرنيسىىىتى وََهةَىىىةرى تىىىا ء سىىىامهارة ء يةرنةيىىىة وي ةىىىة ورئانىىىيي تىىىا ئيَوىىىتا
نةياتووة.
*

*

*

ئ يهجىىا ةيَىىيةوة  ,وة تىىا رثتىىىاَى سىىورةتةرة باسىىو رووةيوةرىىانى رِذ

يامىىىةة

ةةفةرموَ  ,يىةر ةىة سىةرةتا وََيينبىووىء ثرنين ىار َىة ةرةوونيةرانىةوة تىا
ةة اتة باسو ةميةنةرانى س يةينى تاوينباريى ء اةيي ةينةوة بينويةيريى :
ﮋﯱﯲﯳﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈﰉ ﰊ ﭑﭒ ﭓ ﭔﭕ
ﭖﭗ ﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟﭠ ﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨ ﭩﭪ ﭫﭬﭭ ﭮ ﮊ

ا 37ا رنِذََك ةََى رىة ئا

َى سىور ةىة رنةنكىيي ,
َية ىةرنَ وةرىو ىوة
ىاى سىور يةة

َىةة و ىةرمى و تويوةَيىيي ا رىة ئةمىة
وةرىو رنِنىى يضىاو ةىة رنوية
ثناةةرانى تيَ ضونى ةة سةرةتا

يامةتييا .
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ا 38ا جىىىا ئىىىيت ئىىىة

ىىىيِ ئىىىاةةمي ية و ىىىةر  ,بىىىةرام ةىىىة نىىىاَو نيعمةتىىىةرانى

ةروةرة ارتاى بينوي نارةى و  ,رامةَتاى ال ةسةنيو ضا نية.
ا39ا ئىىىةو رنِذة ئىىىيت يةموويىىى رنوى و ئايىىى ييَة  ,يسىىىيار ةىىىة ونايىىىةرانى
ئيهوىىىانةراى و جهثرىىىةراى ناريََى ى !! ا ثناةيَ ىىىة ةىىىة ثناةىىىةراى  ,يىىىةر بىىىةيث
رنوخوارَانةوة جيا ةةريََهةوةا .
ا 40ا جىىىا ئىىىيت ئىىىة

ىىىيِ ئىىىاةةمي ية و ىىىةر  ,بىىىةرام ةىىىة نىىىاَو نيعمةتىىىةرانى

ةروةرة ارتاى بينوي نارةى و  ,رامةَتاى ال ةسةنيو ضا نية.
ا41ا ئةوسىىىى ا تاوين ىىىىارو تاوينبىىىىاريى يىىىىىةر بىىىىة رنوخوىىىىارَانيي ةةناسىىىىىيََهةوة ,
َىةَاى
َثة
فيَىتةرانى ةَِةخ ةةستياى ىري ةةرىةى ةىة ناوضىةوينياى و اضىياى و ل
ةةرةى و بة توني فينََياى ةةةةنة ناو ئا ي ةَِةخةوة ...
ا 42ا جىىىا ئىىىيت ئىىىة

ىىىيِ ئىىىاةةمي ية و ىىىةر  ,بىىىةرام ةىىىة نىىىاَو نيعمةتىىىةرانى

ةروةرة ارتاى بينوي نارةى و  ,رامةَتاى ال ةسةنيو ضا نية.
ا 43ا ئةوسا ئيت يَياى ةةوتيَ  :ئةمة ئيت ئىةو ةَِةخةَىة رىة جىاريى تاوينبىارو
تاوين اريى بينويَاى يَى نةبوو......
ا 44ا ئةوةتىىىة ضىىىا

َىىىييو يىىىةر
ريَىىىاى خىىىويرةووة ةىىىة نيَىىىويى ئىىىا يو ئىىىاو ةىىىة روة

ةةخوةيَهةوةو ئةموةرو ئةوسةر ةةرةى .
ا 45ا جىىىا ئىىىيت ئىىىة

ىىىيِ ئىىىاةةمي ية و ىىىةر  ,بىىىةرام ةىىىة نىىىاَو نيعمةتىىىةرانى

ةروةرة ارتاى بينوي نارةى و  ,رامةَتاى ال ةسةنيو ضا نية.
َآ ! ئا
بةة

َى سوور
اى وةرو وة

َ ةََى ء رةنكىى تيَىك ةةضىيَ

رِنى يضاوء يلى َ ةَ ..
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ةَىىىارة يىىىةموو ئىىىةو ئاَةتانىىىة رىىىة ةةربىىىارة

ىىىةرةووى يىىىاتووة ةىىىة سىىىةرةتا

بةر ابوونى يامةتيي يةموو ئاماذةَىة بىث وََيينىىء ثرنين ىار َىةرى ىىتكري
رىىة يىىةموو ةةىىة ئةسىىتيَيةء يةسىىارةراى ةة يََتىىةوةء ئىىةم َاسىىاَانة رىىة ئيَوىىتا
ريَكيتىىوى يىىرييَة يىىةموو تيَىىك ةةض ىيَ  ,يىىةموو ةىىة خوةكةرىىة ةةتييََ ى
يةروة ةة سةرةتا سورةتى الواقىع)و ( الكي ةع)و ( الويعو رو ( األار)ع رو (
َكةَة ةةسىةر ئىةوة رىة
األاشك قو ء ة َ سورةتى تيةي ياتووة..رة يةموو بةة
وََييى ريةنى ةرةووى بة ضةني ثناةيَ يي تيَية ةرنَ مة ىةر يىةر خىوي

ىةورة

خىىىث حة يؤىىىةتى ب ينىىىآو ئةوراتىىىة يىىىيض رىىىةك ناميَهىىىآ ىىىةر بىىىىميَهآ رىىىةك
جورئةتى باوةرننةبووىء ئيه ار ريستى َةرانى نية!!
ةة ثناةيَك ةىة ثناةىةرانى يامةتىيي يسىيار ةىة تىاويى ء ونايىةرانى ةةسىتة
ئاةةمي يةء جهثرة ناريَ  ,وي ةَارة ةيَثيسىيهةوة تاوينبىاريى بىث ماوةَىة رىة
مة ةر يةر خوي

ةورة خث ب ينىآ؛ ةوي ةةخيَ َ,ىاخوة ىىتكوآ ةةخيََى ء

حوابياى بث ناريَ !! ةويتي خوي

َ و
ةورة ةةس بة ةيَثيسىيهةوة ةةرىاة ,بىةة

َةة ةةةية رة يةني رةك ارانىة ب ىاة!!  ..يةنىيآ ثنىاةي
مثة

يةَىة رىةك

ضيرة ةيَوة ناَةة ..
ةَىىارة رِذ

يامىىةة رِذَ ىىى تىىوالنىء ةرَ ى ةء يىىةموو ئىىةو باروةِخان ىة تياَىىيي

رووةةةية ,رة َةريَ ياى ئةمةَة رة ةيَيةةي ورئاى باسو ةةفةرموَ  ..ئةو رِذة
روخوىىار ئيمانىىىييريىء بةختىىةوةريى سىىىثىء جىىويىء ةيىىىة ,بىىةآلم روخوىىىانى
رىىافييىء تاوينبىىاريى رة

َىىة  ..ةىىةو رِذةةي رىىةك جورئىىةتى
ء تاة

ء ةَ ى ء تىىي

ةةمة ةةمىء وة بآ تامء ةةمًةرييى نابيَ ..
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ةةو رِذةةي تاوينباريى بىة روخوىارَانيي ةةناسىيََهةوة  ,ةَىارة فيَىىتةرانى سى ي
َة ث ة سىىىةرَاى ء
َىىىو ,بثَىىىة ضىىىه ىىىري ةةرىىىةى ةىىىة ضىىىل
َِر بثَىىىاى ةيخ ةىىىة ةة
َةَاى ةةرةىء فينََياى ةةةةنة نيَو ئا ي ةَِةخةوة ..
َثة
وةو اضياى؛ ل
يةروةيا ئةو ةميةنة ئاي يي بَي ء تاوينباريى بةو ييَويَة تونية فينآ بيرََهة نيَو
َيَى تةماياضياى سةَي ئةو ةميةنة سامهارة ةةرةى ,بثَة
ئا ي ةَِةخةوة ,ةةة
ةةفةرموَ ئةمة ئةو ةَِةخةَة رىة رىاتى خىث ةىة ةنيىاةي تاوينبىارء تاوين ىاريى
بينويَاى يَى نةبوو ,ئةوةتة سةَيَاى ب ةى ضثى ريَاى خويرةووة ةة نيَىويى ئىا ي
َيي  ..جا ئيت رآ جورئةتى ئيه ار ء بآ باوةرن يةَة !!
ء ئاو َِر ةةروة
ئيهجىىىىا ىىىىةرةة ةيةةةرََتىىىىةوة ةةسىىىىةر ئىىىىةو تاوينبارينىىىىةء ةرةةَىىىىةرى ئاورَىىىىىم
َيةةرََتىىةوة ةىىة سىىةر بةختىىةوةريى ,ئةوينىىة رىىة ةىىة ةنيىىاةي ةىىة ةيَثيسىىيهةوة
يةة
ىىةروةرة ارَاى ةةتيسىىاىء حوىىابى اجىىي اَاى بىىث ةةرىىية ,سىىةَي رىىةى ,سىىةنج
بيةى ,ئةو بةختةوةرينة ةة ض ناَء نيعمةتيَ ييى :
ﮋ ﭯﭰ ﭱ ﭲﭳﭴﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬ ﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴ﯖﯗ
ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﮊ

ا 46ا ةةواليىىىةوة بىىىث ئىىىةو بةختةوةرينىىىة رىىىة رىىىاتى خىىىث ةىىىة مىىىة ام و ةَىىىيير
ةروةرة ارَاى بيمياى يةبوو  ,ةةتيساى ةةوة رة ةروةرة ارَاى َ بينةىيَى ,
ةوو ةينة بةيةيتى ريَيوة ين ةة باخى جويى ئاماةةَة .
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ا 47ا جىىىا ئىىىيت ئىىىة

ىىىيِ ئىىىاةةمي ية و ىىىةر  ,بىىىةرام ةىىىة نىىىاَو نيعمةتىىىةرانى

ةروةرة ارتاى بينوي نارةى و  ,رامةَتاى ال ةسةنيو ضا نية .
ا 48ا باخىىةراني

ىىينى ةىىة ةرةختىىى ىىةآل ناسىى ى جىىويى رىىة ميوةرانيىىاى يىىثرن

َينفيَهياى يةَة.
بثتةوةو ةميةنيَ ى ةة
ا 49ا جىىىا ئىىىيت ئىىىة

ىىىيِ ئىىىاةةمي ية و ىىىةر  ,بىىىةرام ةىىىة نىىىاَو نيعمةتىىىةرانى

ةروةرة ارتاى بينوي نارةى و  ,رامةَتاى ال ةسةنيو ضا نية.
ا 50ا ئةو ةوو بةيةيتة ةوو سةرضاوة سةرةرى ئاو سىاَ ار تيَىيي جىار و
رنةوينةو بة ذََي ةرةختةراى و بة بةرةةم رثي ةرانيي تيَية ةرنى.
ا 51ا جىىىا ئىىىيت ئىىىة

ىىىيِ ئىىىاةةمي ية و ىىىةر  ,بىىىةرام ةىىىة نىىىاَو نيعمةتىىىةرانى

ةروةرة ارتاى بينوي نارةى و  ,رامةَتاى ال ةسةنيو ضا نية.
ا52ا ةىىةو باخانىىةةي ةىىة يىىةمو ضةيىىهة ميوةَىىةرى تيَييَىىةو ةىىة يةرضةيىىهة

ةوو

جثر تاَبةة خث ةةنوََهيَ .ابة ةبارة و رةن و تام و بثنى جياويَ!!ا.
ا 53ا جىىىا ئىىىيت ئىىىة

ىىىيِ ئىىىاةةمي ية و ىىىةر  ,بىىىةرام ةىىىة نىىىاَو نيعمةتىىىةرانى

ةروةرة ارتاى بينوي نارةى و  ,رامةَتاى ال ةسةنيو ضا نية.
ا54ا بةختةوةريى ةةو بةيةيتة خثيانةةي ةةسةر رورسى و ةنةفة رنيَيوةرىاى بىة
َى ئيوىىييحةة يىىانياى ةيةيوة رىىة بىىة ئاورَىىىمى تاَبىىةة نىىاويخو رىىييوى
رىىةماة
اةَىىىىارة بىىىىة بىىىىةر ى ريَيوة نةخىىىىىيهي
ميوةَىىىىةري

رنيَََهييونةتىىىىةوةا ةيَ يةنىىىىةوة يىىىىةر

ن َىىىىك و ئاسىىىىانةو ةرةختىىىىةراى خثَىىىىاى سىىىىةرفيوةََهو بىىىىث ئىىىىةو

بةختةوةرينةو ميوةرانياى يَى ة

ةةرةى !!
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ا 55ا جىىىا ئىىىيت ئىىىة

ىىىيِ ئىىىاةةمي ية و ىىىةر  ,بىىىةرام ةىىىة نىىىاَو نيعمةتىىىةرانى

ةروةرة ارتاى بينوي نارةى و  ,رامةَتاى ال ةسةنيو ضا نية.
ا 56ا ةةو بةيةيتةةي حثر تيَييَة رة تةنًا بث ياوسةرةرانياى ةةرنوينىو و تىةنًا
تةمايا ئةويى ةةرةى و ةيؤى ئةوينو َ ,ي ئةماني نة ئاةةمى و نىة ىةر
َياى جوة نةبووة .
ةةستى ةيَياى نةرةوتووةو رةك توخهياى نةرةوتووةو ةة ةة
ا 57ا جىىىا ئىىىيت ئىىىة ىىىيِ ئىىىاةةمي ية و ىىىةر  ,بىىىةرام ةىىىة نىىىاَو نيعمةتىىىةرانى
ةروةرة ارتاى بينوي نارةى و  ,رامةَتاى ال ةسةنيو ضا نية .
َيَىى َىا وة و
ا 58ا ئةو حثرَانة ةىة جىوينى و يىةن و يىثخى و ةيىةنكييي ةةة
مةرجانو ارة ةوو جثر ةويةر بةنيخى جوينى نيَو ةةرَاىا .
ا 59ا جىىىا ئىىىيت ئىىىة ىىىيِ ئىىىاةةمي ية و ىىىةر  ,بىىىةرام ةىىىة نىىىاَو نيعمةتىىىةرانى
ةروةرة ارتاى بينوي نارةى و  ,رامةَتاى ال ةسةنيو ضا نية.
ا 60ا ابيَكوماى ئىةو بةيةيىتة ةةبةخىىيَ بىةو رةسىانة رىة ةىة ةنيىاةي ضىا و
ضىىارة رىىارو ضىىارة خويَبىىووى و خىىةوثر ةَىىو بىىووى بثَىىة ةةفىىةرموَ ا مة ىىةر
اةييتى ضارةو ضارةرارَى  ,ضارةو ضارةرارَى نيةس!
ا 61ا جىىىا ئىىىيت ئىىىة ىىىيِ ئىىىاةةمي ية و ىىىةر  ,بىىىةرام ةىىىة نىىىاَو نيعمةتىىىةرانى
ةروةرة ارتاى بينوي نارةى و  ,رامةَتاى ال ةسةنيو ضا نية.
ئةمىىىة َةرىىىةوارة ورئىىىاى باسىىىى ةووجىىىثر بةيةيى ى ب ىىىاة ,ةَىىىارة ةوو لىىىة
جيىىاويَى بىىث ةوو ةةسىىتة جيىىاويَ ةىىة ب ىينويةيريى يىىةروةرو ةويتىىي ةىىة سىىورةتى
االواقىعع)اةي باسىىياى ةةفىىةرموَ ء ةةسىىتةَةرياى ئةوينىىةى رىىة َوو ضىىووى بىىةةةم
بةرنامىىة خىىويوةء بىىةرةةويم ةىىة خىىةمى بآلوريةنىىةوة ء بانكىىةويَةي بىىووى بىىث ,
ئةوينة ةووجثر بةيةيتى ناَابياى بث ئاماةة رييوة..
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ةةستةَةريىىىياى ئيمانىىييرينى سىىاةةى  ,فةرمانىىةراى ئىىةىام ةةةةىء فىىةرَةراى
َةَةرياى رية
بةجآ ةََهوء خثَاى ةة حةريم الةةةةىء يةر راة وناييَكَ ,اى يةة
خيَىىيي ةيىىيماى ةةبهىىةوةء تةوبىىة ريسىىتة يهة ةةرىىةى ,خىىوي

ىىةورة ئىىةويني

بةييةمةني ةةراة بةةوو جثر بةيةي ء ناَء نيعمةة ..
َةمةنىيةء خىاوةنى بةيةيىتى َِرء نىاَء
بة يةر حام خوي ةورة بآ سىهور ةةوة
َبىيةَو سىةرةينيَ ى خيَىيي ئىةو ةوو بةيةيىتة
نيعمةتى فييوينة ..بىا ئيَمىة يةوة
َ ير ئىىىةو ةوو بةيةيىىىىتة ىىىةةء ةىىىىقء ىىىىث ى
لىىىة َىىىىة ب ىىىةَو  ..ىىىىوم ء ىىىىوة
َى جويى ء ريَيوة ء يةومناو ريَََهييوةتةوة,
ةرةختةرانى رورتةء بة ةآلء وة
َةرانى يَينيَََهييوةتةوة ةة
باخضةراىء ةىةرة ظي راىء ذوور ء بةةةرثىء يثة
َيي ..
ئيهجانة ََين ء ََوء ريَوتاة
يىىةروةيا ةىىة نيَىىو باخضىىةراىء بىىة بىىةرةةم رثي ى ةرانيي ةىىة سةرضىىاوة ةوو رىىانى ىىةورة ء
فييوينةوة ئاو خورنةم يةةَية وةَآ ةميةنى جوينى ةةَينفيَو ةروس ةةرةى ..
يةروةيا ةة يةموو جثرة ميوةَةرى تام خث ء بثى خىث ء ريَيوة ةيَيىة ,يىةر
جثرَ يىىىياى ةىىة يىيَويَء ىىةبارةةي َىىةريَ و بىىةآلم ةىىة تىىامء بثنىىيي جيىىاويَى ,نىىاو
بةناو ةةسةر سيهى ءةةفي ريَيوة ةةًَيَهو بث بةختةوةريى ..
يىىةروةيا نيىىىتةجيَ انى ئىىةو بةيةيىىتانة ةةسىىةر رورسىىىء ةنةفىىة ريَيوة بىىة
َى ئيوىىىييحةة يىىىاى ةيةةى رىىىة نىىىاويختى ئاورَىىىىمى ئةسىىىتورة  ,ةيخىىىث
رىىىةماة
بةر ةرانى ةة ض جثرة ئاورَىميَك بيَ س!
يةروةيا ةرةختىى بىةرَء ىةآلجويى رىة ميىوة ىة ء ريَيوة يَوةَىةء ةةور
رورسى ء ةنةفةرانى ةيوة ,يةر راة بةختةوةريى ئارةَوو يةر ميوةَة ب ىةى
َة ةيَى ب ةنةوة ..
 ,ةقء ث ى ةرةختةراى سةرفيو ةََهو تا رامةَاى بة ةة
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َ و ياوسىىةر حىىثر
يىىةروةيا بةختىىةوةريى تىىةنًا نىىة بىىةة

َياى
َاةنىىييم ةة ىىةة
وة

َهابينى ,نىة مىيِظ ء نىة
ةةذَو رة ايؤى ياوسةرةرانيانوء ضاو بث رةسو تي يىةة
َيَى َا وةء مةرجانو ةىة ناسى ىء
جهثرة ةةستى بةرَاى نةرةوتووة  ..ئةويى ةةة
جوينى ء ريَيوةَييي ..
ئةمانة يةمو اةييتة بث ئةو رةسانة رة ةة ةيَثيسيهةوة خىويَى ةةتيسىاىء
حوابياى بث ةورةَو ء ي ثمةنيَى ةروةرة ارَاى ةةريةء يةميىة يةسىتياى
َوىورةوتياى ..
ةةرية رة ئةو َيتة ضاو وةرةتى ةيَيانةء ئا اةيرة بة يةموو يةة
ئةوينة ةَىتوونةتة لة ايحواىا رة يَغةمبةرا ا ريظة ريةووة بةوة رة
بيَتىىى َىىة ةىىة خوي ةرسىىتى بىىة ي ىيَويَََك؛ يىىةروةرو ئىىةوة رىىة ضىىاوة ةىىة خىىوي
ةورة بيَ ؛ خث ئة ةر تث ضاوة ةىةو نيىة  ,ئىةو َيتىة تىث ةةبيهىى ء ئىةو راتىة
اةييتى ئةو خوي ةرستى َةضا ء رََكء يَ ة يةر بة ضارةء ناَء نيعمةتى تيَىي
ةةفةرموَ  :ﮋﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﮊ

ء تةويو ةةةرََتةوة اياني
*

*

*
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ا 62ا جىىىا بيَجكىىىة ةىىىةو ةوو بةيىىىىتة رىىىة باسىى ييى  ,ةوو بةيةيىىىتى تيَىىىىماى
ئاما ةة ريةووة بث ئةوينىة رىة لىةو اَىةَاى ةىة خىوير نيىىتةجيَ انى بةيةيىتى
لة َةرةوةَة .
ا 63ا جىىىا ئىىىيت ئىىىة

ىىىيِ ئىىىاةةمي ية و ىىىةر  ,بىىىةرام ةىىىة نىىىاَو نيعمةتىىىةرانى

ةروةرة ارتاى بينوي نارةى و  ,رامةَتاى ال ةسةنيو ضا نية.
ا64ا ئةو بةيةيتانة

بةيث ضين و جىوينى باخةرانيانىةوة سىةوََ ى تىثخى

رنيَيوة ةةنوََهو .
ا 65ا جىىىا ئىىىيت ئىىىة

ىىىيِ ئىىىاةةمي ية و ىىىةر  ,بىىىةرام ةىىىة نىىىاَو نيعمةتىىىةرانى

ةروةرة ارتاى بينوي نارةى و  ,رامةَتاى ال ةسةنيو ضا نية.
َؤوآلو سىىىاَ ار سىىىةرةرياى
ا 66ا ئىىىةو بةيةيىىىتانة ةوو سةرضىىىاوة ئىىىاو يىىىةة
تيَييَة ارة بةذََي ةرةختةراى و بة بةرةةم رثي ةرانيي تيَية ةرنىا .
ا 67ا جىىا ئىىىيت ئىىة

ىىىيِ ئىىاةةمي ية و ىىىةر  ,بىىةرام ةىىىة نىىاَو نيعمةتىىىةرانى

ةروةرة ارتاى بينوي نارةى و  ,رامةَتاى ال ةسةنيو ضا نية.
ا 68ا يةروةيا ةرةختى ميوة يةمة جىثرو ةيرخورمىا بىةرةير يةمةضةيىو و
يةنار بةتامى مةَةةير يةمةرنةن و يةمة ضةيهى تيَييَة .
ا 69ا جىىىا ئىىىيت ئىىىة

ىىىيِ ئىىىاةةمي ية و ىىىةر  ,بىىىةرام ةىىىة نىىىاَو نيعمةتىىىةرانى

ةروةرة ارتاى بينوي نارةى و  ,رامةَتاى ال ةسةنيو ضا نية.
ا70ا ةةو بةيةيتةةي حثر جويى و يثخ و يةن و رنةوي بةرَ تيَييَة .
ا71ا جىىىا ئىىىيت ئىىىة

ىىىيِ ئىىىاةةمي ية و ىىةر  ,بىىىةرام ةىىىة نىىىاَو نيعمةتىىىةرانى

ةروةرة ارتاى بينوي نارةى و  ,رامةَتاى ال ةسةنيو ضا نية.
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ا72ا حثر ضاو ة

و ضاورنة

رة ةة ةةويرة تاَبةتيةراى رىة بىث بةختىةوةريى

َبةتة يةر بةناو ةةويرة ئة يها مة ةر يةر خوي
ئاماةة رييوة ةوور نارةونةوة ائةة
ةورة خث ب ينيَ  ,ض جيَكةو رنََكةَةرى فىييويى و خىث
يَغةمبةر ةةفةرمووةةَةريي ئاماذة

و رنيَيوةَىة يىةروةرو

يَفةرمووة .ا..

ا 73ا جىىىا ئىىىيت ئىىىة ىىىيِ ئىىىاةةمي ية و ىىىةر  ,بىىىةرام ةىىىة نىىىاَو نيعمةتىىىةرانى
ةروةرة ارتاى بينوي نارةى و  ,رامةَتاى ال ةسةنيو ضا نية.
ا74ا ئةو حثرَانة يَ ئةماى نة ئاةةمى و نة ةر ةةستى ةيَيىاى نةرىةوتووةو
َياى جوة نةبووة .
رةك توخهياى نةرةوتووةو ةة ةة
ا 75ا جىىىا ئىىىيت ئىىىة ىىىيِ ئىىىاةةمي ية و ىىىةر  ,بىىىةرام ةىىىة نىىىاَو نيعمةتىىىةرانى
ةروةرة ارتاى بينوي نارةى و  ,رامةَتاى ال ةسةنيو ضا نية.
ا76ا ئةو بةختةوةرينة ةة جيَكىةو رنََكىة خىث و رنيَيوةةي يىانياى ةيةيوة  ,رىة
بة ىتى و سةرَهى سةوَباو جويى و ةِيةرى ناَىا و تاَبىةة نةخىىيَهييوة
 ,يةموو يوََهيَ ى بة فةر و ريَةخى تاَبةة ةي ثيييوة .
ا 77ا جىىا ئىىيت ئىىة ىىىيِ ئىىاةةمي ية و ىىةر  ,بىىىةرام ةىىة نىىاَو نيعمةتىىىةرانى
ةروةرة ارتاى بينوي نارةى و  ,رامةَتاى ال ةسةنيو ضا نية.
ا78ا بةرنيسىىتى موبىىارة و ىىريَِو رنَى ةيرة نىىاو ئىىةو ىىةروةرة ارة مةَنىىة تىىث
ائىىة حممىىي ,ئىىة ئيمانىىييرا  ,ضىىون ة ئىىةو خويَىىة َيتيَ ىىة خىىاوةنى يىىةموو
َهي و ي ثمةنيَى َةرى بىَ سهورة .
بةرَ و بل
ئيهجا نثرة باسو بةيةيتيانى لة ةوو ةَ :
يةرة وو بةيةيتةرة سةوََ ى تثخ ةةنوََهآ بةيث بىوونى ةيرء ةروخى ء ى ء
ياء روةرى ضينةوة ..
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َيَو  ,ةىةم بةيةيىتانةةي جثرةيىا
َىية وة
ةوو سةرضاوةيياى تيَييَة رة بةرةةويم يةة
ميوة ء خورماء يةنار تيَييَة ,بةآلم ةةوآ يةموو ميوةَة ةوو جثر يةَة ..
ةىىىىةم بةيةيىىىىتانةةي حىىىىثر جىىىىويى ء ضىىىىا ء اري ةَىىىىاى تيَييَىىىىة رىىىىة ةىىىىة ةةويرة
َبةتىىة ئىىةوة يىىةر بىىةناو ةةويرة,
تاَبةتةرانىىيي ىىىى ضىىاوةرنََى ياوسىىةرةرانيانو ,ئةة
مة ىىىةر يىىىةر خىىىوي خىىىث ب ينىىىآ ضىىىةنية ىىىةورة ء فىىىييويى ء جىىىويى ء ريَيوة ء
رَ و يَ ىىةء ضىىةنية رىىة ء ىىة جىىوينى تيَىىيي رَ دىىييوة ىىىى ئىىةو حثرَانىىة نىىة
جهثرة ء نة ئاةةمي ية توخهياى نةرةوتووىء ن َ ياى نةبوونةتةوة ..
َى ئيوىييحةة ةةسىةر فىةر ء
نيىتةجيَ انى ئةم ةووجثر بةيةيتة بة رىةماة
ريَةخى سةوَباو يانياى ةيةيوة ,ا بؤيا بة ويتا رةسانى َِر وةسىتاء يىارةَي
َيَىك
ةروستى ريةووى ىى ةرةبةرانى ئةو سةرةةمة يىتى ناَابيىاى ةةةيَىة ىام ةِة
رىىة بىىة حوىىابى ئىىةويى جهثرىىة يىىارةَي ةيَيىىةءناو ا بؤيابىىووة ,ئيَوىىتة بىىة
رةسانى وثثرن ء َِر يارةَي ةةوتيآ ا بؤي ا ىى
اياى بثةويجار ئاَةتة ريَِةرة ةَ رة روو بة ئاةةمي يةء جهثرة ةةفةرموَ
 :ﮋﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ
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ةىىةرثتاَى سىىورةتةرةةي  ,ةوي ئىىةوة خىىوي ىىةورة باسىىو نىىاَء نيعمةتىىة بىىآ
يومارةرانى رية ةة ةرةووىء ةة ةروست ييوينييو يةروةيا ةةو جيًانيي.
رثتا ئاَةة ةََى رىة تةسىبيحاةء ستاَىىى ىةروةرة ار يى ثمةنيء ىريَِة ,
رَ ةيرة ء خاونى رَ ةء رَ ةة يآ ةة بةنية ضارةرانى
ﮋﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ
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