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هَْ    (1) طهه َِ َْْقىن َنل ه ْآ ََه  َلَيكنهَا قْن ْن ه 2َمه  ََزََ ََ ََة  ِّْْ ِْ ْن َىه  ( ْإَّلا تَه َيه   (3) َيخن ََ َلقْل قْنىآ ه َا َو َلقْ َرن ه ن َلَيهَا قرن َا ً  مِّْ ال َْ َتَه
ََ آ  (4  ْن هَقَو    قْهَا ْ  قسن َن ََ َلقْل َلَمه  ْيهل5َلَيه  قْنَىه ه َا َرنوْ  ( َْههآ َمه  ْيهل قْ هَل قْىاهََ    قرن َن ه  َلَمه  َت ََ ُآ ََ ْن ( َلْإِ 6َلَمه  ََ

لْ  َن ْب ْنَْون َُ َىه    َيْإزاهآ  َتجن هَا َلََلن َِّ ُآ قْ َيه ُآهَو َْههآ 7َيىن ََ   ( َّللااآ ََّل ْإَْهَه ْإَّلا  ه َسن هََ    قرن َن َآ هْث مآ مآوَسه   8قْن َْ ْن ََتَه َ   َُه ( 9( َل
ه لَ  ْإذن َرََ  َزه رق   ُآىآهوق َيَْ ْيهْه قمن ُن ه  ْرَ َُ َن ُ مِّْ هلآ َزه رق  ْاَىيِّْهل لْتهك آ َن ُآهث     ْبَقهََ    ْإزِّهل لَز َُه  10ََلن ََْجهثآ َلَيه  قَْاه ْر  ه  َََت  َا ( َيَي

َيكنهَا ْإزاهَا ْبه ْنَوقِْ  (11) مآوَسه  زآهوِْ  َيه  َن َزىن َي هثا ْ  ْإزِّهل َََزه  َرَكهَا َيه لن َْ َآ َن ْْ 12طآهو     قْن َْ هَق تآهَا َي سن َن َق َْ  ( َلَََزه  قلن ه   آهو ََ
ةَ  ْإزاَْل (13  ًَ ه ُْ قْصا ْزل َلََْق بآثن َْ   َََز  َّللااآ ََّل ْإََْه ْإَّلا َََز  َي لن ْن ْْ َْ  (14) ْْه ه ْآ هََ   ه  ْْقآجن َُ ْىْ ه ِآ َآلن َِ َأ ََ ََ  َقْتَكه ه َل َا ِا قْ ه    ْإ  َزىن

َى   َن ََ  َت َُ 15ْب ْم آ َْ َُ  َم ن ََّل  آؤن زاَا َلَن ثا ًَ َيصآ َِ   ََ َلقتاََه (َي َن َْْهَا َيه  مآوَسه  16َُهَوقُآ َيقَه َْ هلَ  ( َقه لَ 17(َلَمه  ْتينهَا ََْك ُْ 

 َُ َْل َلَْْل ْيْ َُ  َلَي  َغََ ُآَش َْ َُ  َلََ ْن أآ َلَي ََ    َمآْربآ  َلَص َ  َََتَوْا َُ  َي  مآوَس   18َآلن ْْ هلَ 19( َق َل ََْن ُْ َُ  َيهْإَذق   َْ  ( َيَأْن

َأ  كاه هَى    َْ َن َُ ( َقه َل 20َت َت َُ  ْسهََْ َُ  َلََّل َتَخه ن َسهَآْىْثآ ْن ه آلَْه  لآ َآين ََكنَمه   ْمه ن  (21) قرن ه هَا َتخن ْْ ُن َ هَثَ  ْإَْه  َجََ  َآ ه َلقضن
 َْ ه هو    َغْن هََ    سآ َ  َآلن ُآبنهََ   22لَيه اَلهَا ْمه ن لَي ْتََه  قْن َْ ْن ْإَْه 23( َْْآ َُه َِ  ( قذن َنَلهون ََه    ْي هََ ن ْْه24ْإزاههآ َط ْن ل ( َقه َل َربِّْ ق

ْر    َن ْْهل25َصهثن ه َِّ َْ   ( َلاَل ه ه ْزل   (26) ََمن ََ ه  ِّْْ هَثة  مِّْ ْن ْن لآ يآه ْن ْْل  27َلق هوق َقهون ُآ َْ َىهْ (28( َيىن ُنْيهل  َلقجن ه ن ََ َق  مِّْ اله ِّْْهل َلِْ
لَِ ََْلهل  29  َُه رآ ِن ْبههْ 30(  هثآ ْن ْر   ( ق ِن ََ (31)    َْ ه هآ ْيهل ََمن ْن َْ ه ْن َق   32َلََ ْىْه َْ َا  ََ هَِّْ ََ هلن زآ َْ ََ َ لَ  (33(  ِآ ْن َق   َزه ْىْه َِ
َق   34  ََ  َبْصْ ََل َْ ْآ َْاَ  ( َق َل َقثن َآلْتْلَ 35( ْإزاَا  هؤن هََ   36َيه  مآوَسه    سآ هثن َمَََاه  َلَيكنهَا َمهَاة  َآلن ََه  ( ْإذن 37( َلََْْ ْن َْ  ََلن

   َْ هَا َمه   آهو ْفكههْه ْيهل قْقاه َآولْ 38ْإَْه  َآمِّْ ْْ ِْ ققن ْفكههْ  ( ََ ْْ ُِّْ  َي قن هَك ل   ْيهل قْن ُآ َلهثآ ْن ه ْْ َيأنلآ ْْ ه  َا َُ ْب ْ ههَك ْْهْه قْن ل  ْاهههآ  ِّْْهل َيينْآين َلَلهثآ
ََ َلَي  ََ َِّل َلْْقآصن َ  مِّْ َا ََ ْنلآ َلَيكنَا َم َْ ُن َلَيه  َمه  (39) َلْنَْهل َلََْن ُآه َْ ِآ ْن ََ َُه قآهَا َيَقْآهولآ  ْىهل َآلن َن يآههآ  ْإذن َت ىآ ُن ََه َ  ْإَْه   َي َجىن َيََ

َا  لن َتَْ َْ َا  َِ َآمِّْ ََ َن َُ  َلََّل َت َآ ُِّْ َلَيَقَا َ  يآقآوز   َيَيْبىنهلَ  َلَقَقينلَ   َلْن ََ ََ َ  ْمَ  قْن ْن َ   َيََجا ُا ْج نهَل َلَيه   ْسهَْْ َ  َزىن َ َ  َّآه ْْ َمهثن ه ُن ْيهل ََ
قآاَ  (40َقَثر  َي  مآوَس    َطََىن ل   َلقصن َْ وَ  ْبآَي ْتل َلََّل َتَْكَ 41ََْْىن ْن ََزَل َلََلآ َُ َْ    ْيل  ( قذن ه ْن َِ 42ْذ َنَلهون َهََه  ْإَْه  ْي ( قذن

ََه    َىه    َقهونَّل   ( َيْآهوََّل َْههآ 43ْإزاههآ َط َآ ََلن َيخن ِا َْ ََه   ْإزاََه  ( َقه ََّل َركاََه 44ْاَِّْه   ْاَىياههآ َ قَه ََه  ََلن ََِ َيطن ْن َآَ  َلَي ه ُآ ََِ َيىن َزَخه 
 45)  

اله  َسهول       َبكه ُِهُْ قَْهورة لتخهقُ لط به تبهثَ ب َْهورة تى هثلِ تُ ْكىهه . . إزُه  ْكَهل ْهْوة  لظكىقهه   ْي ْل
كَهل لَه   يىهْب بهه . إزَه  ُهل هل قْقَىهَْ لقازهْقر . َلمهَ قْخيها بىهث ذْها  قْهثلوة ِقبهل ليكهه و ْل َة و ُل لقْقهْْ

َ قْْيهوب للوقيْ َّل إْ  هللا قْوقْهث قْهْ  َُ . قَُْهكَ  ليه  ظه َُ قُْهوِ لك طَهه و قْخبْهَ بقهوُق  قْهْ  ُه  .إْهه غْه

َسهول مَه  َجهَ إْكهه قَْ  هطه عىُُ لل صهُُْ . . يهً ليه  قْ لال ىهَ   لَّل يىهْ  رزُهُ  ي هْب تىَهو ْهه قْجَه ُ و لال
َلِ .   ي َْوِ لال ى

َسه َْ إْه  ْيْهَ قتخه ذ لكْ  َو قصَ موسه  ليكهه قَْهًم مه  ْيْهَ قْ َقعْْ ْيىجهْ بىهث  ََهل قَْطيَ لقْخق م تى إسه
ههَ   َلجُُ مهه  مصههَ و مىصههيَ مطْو يكَههه موسهه   هللا لكخ صههَ موقهه  قََْ جهه ة َههْ  له لموقهه  قْجههثل َههْ   -ْل
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َة َلهوِ . لموقه  قََْه رقة َهْ  موسه  لقَْهَ لتقجيه  يهل غمهوِ قْْصهَ رل يهَ هللا َْوسه  قْهْ   . . . موسه  لي
  ْه لرلكهه  َّل تخ ي  إزَل مى َ  َسََ َلر (. . لق ل صَىه لي  لَْه لقصطَىه َْىَه و

َو الى لتى ثق قه ْهقصَ لِم س ََ هللا آلِم بىث لطْ قه و ُل َِ يُْ  ْر َة و تب َ  قَْىهَ مه  َََ عهه َْه   . َ قصْ لت
  يخق رلِ م  ُث  َل ضًل بىث قْقَْْْ لقازْقر .

أزَه  ُهل تَُيهَ َْه  ْه ِ َلل قرمهَ يهل قَْهأ لتَهك  مه  قصهَ لِم . ْْهم  قرليه  ب ْْصهَ مىه ُث قْقك مهَ . ْل
هو  ُهَ  إْه  قررو بىهث  تصهثيْ  الهُْْ قْىصه ة إْه  قَْه ر .يىوِ قْط عىوِ إْ  قْجََ و ل  َْه  قْهْ رَهُُْ لِم و ُل

  م  ْ ِ !

إْهه   ب ْخطهه ب َّههُ يَمههل قَْههك ذ يههل ُههُْ قَْههورة يههل ْههوطْ  قََّْ هقْىههو  قرلل  قمههَ  مطيههَ قَْههورة لمهه 
َة َْهه  يخىهه  . . َلِ ْقىههْ  . إَّل تههْْ ََْهه  ليكهها قْْهه َسههول       مهه  َز   زَوذجهه  ْهه مً تقَىههه قصههَ موسهه(. قْ

ُ اًَغ ِلوته يً َل يَ هللا سََ زه َْ  يخق ُر ْ  ِ ُ يل رل  قه . يىْو   َُ  ُل

َقِ يهل قتجه ُ مطيهَ قَْهورة لقْىهو  َه  يَهْ موسه  . َّهُ لقه م  لقصهَ قْىه زل  قمهَ  مىه ُث قْقك مهَ لقصهَ لِم ُل
  قَْورة بَ  يىَه مطيىُ  لالقَ سا مىه لمَ جو قَْورة .

يَورة لتىَهو ْهه قْجَه ُ  , قَْىو  َ جُو  ْيه . . ظْ ليو  جيْْ و تخىَ ْه قْْيوب و لتَ   ْهظْ ل   يََ ْل
ََْ  ليهه  قْههوقِ  قَْْههث  لبهثُ موسهه  و يههل تيهها قََْ جهه ة قْطواليههَ    ليهه  . . إزهه قْقههْ قْههْ  يخيىههه تجيههل قْه

ْهث و لقْوجهوِ ْيهه هو قْقهْ قْهْ  قجه لب لقْيْهْ سه ِ  لموسه  ْل   يخيىهه تجيهل قْْْهوم َهْْا قَْجه   قْطوالهْ . . ُل
ََْ  يً تَََ إَّل ََُ (. .  للَل قْوجُو ْيَل قْْْوم(. .) :قْىقكُ يل موق  قَْىَ   للىىل قرصوقل ْي

َِ يههل مىهْ ُهْق قْجهو مه  مطيىُهه  إْه  لق مُه  لقايْه   ْهجك  زهثي  َهْْا قَْههث  رلكه  قَْوسههكْل ْيَهورة ْيُه  يَهقط
ْ مَ قرْ  قَْْصورة يل قْْ فكَ ْيُ   الَ  .قُْْق   تْ

ال  لي  هللا 8 - 1قرلله قْثر  َلِ لقَْى ِة به لتى   إََّ ل قْْ

الً مَهه  ليهها قررو) َة َْهه  يخىهه  . تَهه َلِ ْقىههْ  . إَّل تههْْ ََْهه  ليكهها قْْهه قْىيهه  .  لقَْههَ لقل طههه . مهه  َز
َ  قسقو  . ْه م  يل قََْ لقل لم  يل قررو لم  ََْ  لي  قْى َ  . لإِ تجُه َََُْه  قْ َ به ْْول لمه  تَهل قْىه

  قرسَ   قَََْ (. ْه يإزه يىيُ قََْ َللى  . هللا َّل إْه إَّل ُو

َُل قَْْطىهَه طه  . ُه  ْيقَبكهه إْه  َِ ُهُْ قَْهورة . ُْهْق مطيهَ َلِ رلهل زهث  .  بهثَ به َْ ىهَ مه  مىهْ  - قْْه مْؤ
ز  يل مط َْ قَْور . لالخق ر َُه  َُل لي  زَو م  َلِر َيه ِ ُُْ قَْ َقِ   َقُكه ِ بإيْه   ْإيْه   ْ قَْهورة و لالْصه

  لَّل يَثقِ ْقََْا قايْ   ْْْا .
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َلِ   قيهو َيْ  ْهث م لهه  قْْهه َُل -ُههْ   قَْهه يههل صههورة  - قَْْطىههَ َْه  ُههو قَْه ل يههل قَْههور قْقهل تبههثَ بهه َْ
َسول      ه   لط ب إْ  قْ

َلِ ْْهؤِ  إْه  ْهْ عا بهه َل) ََْ  ليكا قْْه َلِ ْقىْ (. . م  َز ََْ  ليكا قْْ ََْه ُ ْقىهْ  َقًلتهه مه   . بَهبَه م  َز َز
مكََ ْيهَْْ و َّل تقجه ِل تُ ْكىهه ط قهَ قَْىهَ و لَّل ي يىها  يُو لقْقىبث به ْق  يج ِل ذْا ط ققا و لالىا ليكا  

َو إَّل م  يل لسىا و لَّل َصَ ًْتص ل يى  ليكا إَّل م يل طوقا لقْقىبث به يل ْثلِ قْط قَ زىََ َّل ْْوة و لي

َض  لقرز  لقْوصول . .قرلي  و لقسقَثقِ قْْوة  ب َْأ   لقْطَأزََْ و لقْىىور ب ْ

ََْهه ُ ليكها ْقىههْ  مههَ قَْهه   ْهْ  َّل  ؤمَههوِ بههه . ييَهل م يىهه  َِ تََيُههُ ليهه  لمه  َْههً   لَّل َِ  قايَهه ِ َز
َلِ إَّل ْيقَْْْ َقل   لم  ْ ِ ُْق قْْ   :لقازْقر تُْْ زىَا ليُُْ َْ

َة َْ  يخى (.)   إَّل تْْ

َسول  يخى   قَْْ ْْ   لقْْ    [    َْْ و لالقْل ركه فكَقَىَ . للَث ُْق تَقُل لظكىَ قْ

 
 
َلِ . , قْْيوب يً ي ي  يقح مَ ْْا - َل ُهْق قْْه َة لي  قري ثة لقَْىو  . إزَه  ذْها إْه  هللا قْهْ  َزه هو لقَْكط  ُل

َقره   قَُْكَ  لي  قُْوِ ْيه و قََْك  بخى ي  قْْيوب لقرس

الً مَ  ليا قررو لقََْ ل ) َ  قسقو  . ْه م  يلتَ ََْ  لي  قْى  لم  يل ق قََْ لقل قل قْىي  . قْ

 
 

  موس  يل سورة طه ْْصَ قْى زلهتْثيُ قْثر 

َل  قه ْيَخقه رال  ََْهْ ِلوتههلقصهَ َُّ ه ْث م موس  و زَوذج  ْ ُهل َِىهَ قصهص  موسه  يْص هللا لي  رسْو
َو يل ْيْ ل تَ سْ موضو  ق ل تى َلِ . ُل َسيْ  لرلِق يل قْْ ه  لظيُه  . لقهث  قْقل َْورةقَْ َو يُْه  لجُو تىه

َة . لسورة ل ْيْ ل مَُ  ْق  قآلِ يل سورة قَْْ َق  .  . قَْ عثة لِر َقُ . لسهورة  هوز  . لسهورة قاسه لسهورة قرله
َ  . قاْ رقل لسورة قُُْ  . . لذْا غَْ   إُْْ  يل سور َل

َقعْ لمه  َّل  هثليوِ رِ يُْه   قَْْثسهَ ْ َمه م قرروجه   مَُه  يهل قَْ عهثة ْه ِ ْيْهَ لقْثةهْيْهَ لقهُو ََهل إسه
َة . .:لقْثة قوم  جَ رال  . ليل سورة قُُْ  ْ زل ْْْا ْيَْ   ْيَْ ْْ   موس  ْيىبث قْص ْح لصَبقه يق
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َقُ لالههوز  ليههل ُهُْ قَْههورة  يأمه  َة لقرله َة -طهه  -يهل قَْْهه ل مَُه  ْيْهه ل ْىْه ُه  ُههُْ قَْيْهه ل  . يْههث لِر ْل
َلضَ و َْ تخقي  يل سورة لَُ  يل قر َ  . تخقي  قَْيْ ل قَْى َو مَهه تََهكْ  ْهه  يخقي  ل قْج زْ قْْ  تىه

َو يُْ  .   مَ قتج ُ قَْورة قْقل يى

الَه يل قَْأ قرلي  و للُث هللا إْكهه بخًيهَ يل َة سَْقُ  قصَ لِم لتُ لزىَقهه ليكهه بىهث مه  غىهَ ْهه  قررو قَْْ
َق ْبَههل َقعْْ تههْْْ َقعْْ . . يجه  ل قصههَ موسه  لكَههل إسه َلههوِ  إسه ََىَههَ هللا ليههُُْ للُهثُ إْههُُْ لإزجه عُُ مهه  ي

َل موقلهثة موسهه  للَه ِتُُ ْيىجهْ مهه   قَْْهه َكَ لمي هه . لقسقَهْ عُُ لتىجْهَ ُْهُ لإطىه مُُ قَْهه  لقَْهيو  و لذْه
َة . َُّ بىثُ و َقزه ُُْ . للُثُ إُُْْ تَل قْجبْ . َُّ لثلقزُُ يل قَْبل . لقصَ قَْْ   غى

َقُ سَُْ   ليل َو  يجه  ل -ليكهه قَْهًم  -قازْقر للوققْ قَْ َْْ  ب آلي ل قبْ موس  قرل قصهَ موسه  تىه
َو يُْه  ليهه ل قْىصه  لقْْهث َسهه َْ و لتىه َو  لقْطويهه ِ قَقهثق  مه  ْيْهَ قْ َقِ لقَْْههْ لقْمهى ِ  لقْهثم . لتىهه لقْجه

َة ب ْقىصْْ . لل تََ ِ  ْيَْ قََْ َلو َقعْْ ب ي ىهث ذْها مه  قتخه ذ قْىجهْ لمي ه قَْ هَْْ  . َّهُ مه  ْه ِ مه  ََهل إسه
َسول قَْبل . موس  يل غََْ ثُق ْيْ    قَىوِ قْ ََ هللا ُل   . قرمل لتَقُل قْْصَ بإلًِ يُْ  لرقََّ ْر

َو ليهل َسه َْ و لله َو مصه ر  قَْ هَْْ  . يجه  ل قصهَ موسه  مه  ْيْهَ قْ َة و  مىهُث  هوز  سهَُْ  له قَْهَ
َلوِ لقومه ب ْقىصْْ . َ  ي   لمص

َهَ هللا لرل  قهه َْه  يصهطىُُْ َُ  يل طه . يْث َم  رسه ْقه لتبيكهد ِلوتهه  ََْهْ سَُْ  مطيَ قَْورة يى  ل  ْر
زَهه ذي مهه  رل يههَ هللا َْوسهه  ليكههه قَْههًم  لتمههَ  . يجهه  ل قْْصههَ مقييههَ َُههْق قْقههْ تبههثَ بَىههُث قََْ جهه ة  

َل يهَ لتىبْقه لتأ ْثُ   لتىهَْ إْه  سهبا ُهُْ قهه قْ َقيْهه يهل طىْو َسه َْ و يْهث ْ زهل ت ْْْهل  ْي َسهه لتقىُهثُه  َل و يقَ
قصََ لي  لَْل(. . مَل ليكا مَََ   ْل

ل يل قَْك ذ . ييَألْ   يل تقََ ْيْ ل قْْصَ َْ  لِر

ْ َت   ْث م موس  . إذ َر  زه رق يْه ل رُيهههقم ىوق إزهل لزَهل زه رق و ْىيهل) مَُه  بقهَ  و َل َجهث ليه   لتهك ُ ُل
  قَْ ر ُث (. .

َس َْلط ب هللا 16 - 9قْى زله قْثر  َة لقْ    َْوس  ل  قَْ ر لقرْوهكَ لقآلل

ثُق َْ  قصطى ُ ? . .) ْ َت   ْث م موس  ?(لم   قجي  فكه م  رل يَ هللا ُل   ُل

الا َْ  مث   لمصَ إْه  ج زهْ قْطهور ُه  ُهو -ليكه قًَْم  -ُو ذق موس   يُ  ل عهث بأُيهه بىهث َِ  ذق يل قْط
َة قْقى قث ََْه لكْ  زبهل هللا ْهىْْ َلجهه قم  يق قََقكهه يهل مْ َهْ َِ يخثمهه ََّه زل سهَوقل َل  إْهث  و ليه  َِ  
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َق   َُّ َق . لقررجح َزه لي  لى َلجهه و لالىهوِ لطَ لى قْهْ  زىه   إْى ْبيهث ْه َِ يى رذ ْىَْ  َلِ يَهقْْ ََىَهه لك
َقعْْ فكه و لقْْ  فكه قومه ََو َُ . إس َلوِ لقُ   يعكىوِ تَل سك   ي

َي مه  مصهَ  َْه ذق َقعْيل وله ِ . لقهث له الهثق . ققهْ طَطكه  يُْه  ْهْ  رُل يْققهْ مهَ إسه مصهَ ُ ركه  لكَهو  لغه ِر ط
َقعْْ يُْه  يَه موِ قْىهْقب َْوقزه  ? ْْهم لجهث قرمه  َُ قْههْ  للُق  لقْطَأزَْهَ إسه يهل مهث   إْه  جهوقر ْهىْْ صهُ

ِلجه إْث  قََقكه ?   ل

َ   ُل هْق ِلقر . .ج ذَكَ قْوط  لقرُْ تقخُْ  قْْهثرة سهق رق َْه  تُْ هه َْوسه  مه  َ إزُ  زَه  يهل ُهُْ قَْكه ة زقَه
وقته  و لمطه مح لمطه مَ و للَّلم ََْه  َْهوقذ ُل َة و  . . للمه ل . تَ َة ْيَ يهَ قَْمهَ لإِ ُهل إَّل قرسهَ ب قْقه ُ

 ِ َُق قْىْو الَ قُْْ ر ْيْث لقَْق ر قْْ  ت ُ  قربص ر .  ث قَْثََ قَُْكَ  قْى َُق  قرزق ر لَّل تثْر   . . قْقل َّل ت

ِلجهه لقهث ي هوِ مىَُه  له ِم . ضهْله ُل هْق َق  لمىهه  الْهه يهل قْصهَ الْهه  ِ موسه  . ُل هْق ضهْ ط لقْيْهْ  ط
ه رُيههه  قم ىهوق إزهل لزَهل َُ ُْق م  قْو ْىيهل لتهك ُ مَُه  بقهَ  َل َجهث ليه   زه رق مقيُ و لقَْق َُ لقسىَ . زى

َق  ل ِة قَْ ر ُث (. . يأُْ قَْ ِيَ  وقثلِ قَْ ر َتىَ م  قررو و ْْ َق  و يقُىه  ْهه لي  م ُ  قَْه ر  يهل قْصهَ
الا و َل يجث الا . لَثُ  ل  قْط َ  لقْمك يَ لم   ُثيه إْ  قْط   قْْ

ْهث كه ْل  , َُيهه َر  موسه  قَْه ر يهل قْىهًة . ي سقَىهَ . لذُهْ ْكهأتل مَُه  بقهَ  يَهقثي    بهه ْل ة ْل ي ْيْيهَ به ِر
ة ق رة . َل ْكجث لَثُ  م   ُثيه إْ  َق  ب ِر الا قْصَ الا . ; قْط   َل  ُقث  لي  ضوعُ  إْ  قْط

َُه لجث قَْى جأة ْْث َ  . . ْل َ   ذُْ يطيْ طََ  م  قَْ ر   لالطيْ ُ ِي  يل قَْ إزُه  قَْه ر قْقهل تهثي     . قُْب
ُ  قررلق  . قَْ ر قْقل تُث  َّل َ ه يل . َّل قرجَ م ْل َْيَ قُْب ُ  يل قْ َ  ْل   قَْ

زه  يه ليَ زىيكها . إزها به ْوقِ  قَْْهث  طهو  .َت ُه  زوِ هيه  موسه  إزهل َزه  ركها .  ييَه  َتها ي سهقََ َْهه   َل قلق
قهُ قْصهًة َ    هْو  . إزَهل َزه  هللا َّل إْهه إَّل َزه  و ي لبهثزل َل َ  ْهْ زىه   . ْهْْ إِ قَْه لَ لتكهَ َِه ِ َلىُْه  ْقجه

َِ  . .  ؤم  بَ  تَى  . يً يصثزا لَُ  م  َّل   َُ  لقتََ ُوُق يق

هو  قصهور قْْيهْ ْكجه  و لإِ قُْكه  إِ َتجه  . ُل َِ تصهور  -ِ ْْ الهث يهل تيها  موسه  ذْها قَْىهُث . . -مجه ي
ْ و ذُق قَْه ر قْقهل لزَهُ  مه  ج زهْ قْطهور .   يهقَ  قْىًة . لقْيْْ ِقم  و لقْقًم ْ مْ و لقْصَل مخكُ . ُل

ههه  قجهه لب َههْْا زهه   إزههل َزهه  ركهها يهه ليَ زىيكهها . إزهها بهه ْوقِ قَْْههث  :قَْههثق  َّههُ إذق قْوجههوِ ْيههه مهه  ْْو طههو  َل
َتا . . .   قلق

هه قربصه ر . إِ َة قْمعكىَ قََْثلِة توقجه قْجًل قْهْ  َّل تثْر قْهْ  تقمه  ل يهل ظيهه  قْجهًل تيا قْْرة قْصَْ
َ  . . يُك  ? ْك  ْوَّل ْط  هللا ? ب ُْك ِ قررو لقََْ لقل . لالقيْ  .  قيْ  ذْا قَْثق  قْىيو     قَْى
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الَ ْيُه  إزُه  َتىهَ يُْه  قَْىه َ  َِ يطْها  قُْكه ِ فَََهْ -ليكهه قَْهًم  -لتُبهَ مَىيهَ يهل موسه   َْقهَ ت قَْىه
الَ َِ ي ههوِ يُْهه  َْىههْ ُههْق قَّلتصهه ل ليهه  زَههو مهه   قَّلسههقىثقِ قْقيْههل مهه  ذْهها قْظههك  َْقههَ . لكََههْ قَْىهه

َ   قرزَه   . . ْكه  ? َّل زهثر  ْكه  ! ي ْىْهْ ْهك  َُه  ْْهثر  لالَ هُ و إزَه  قصه رُق َِ يْه  مبُوته  يىهُث  قَْىه
  لالؤم  !

لَّل قتج ُهه  قَْثق مصهثر  تَث هث ييَ  َت ُ  زوِ  ي  موس هإزل َز  ركا . .(زهوِ  َُهْق قْبَه   ْيَجُهول . يَه  يَ ه )
الْهَ مه  . يهْْا مه  . ِكىْقه . لَّل تىْْ  صورته لَّل الَْ م  يقيْه  بط  لَّل ْك  سَىه موس  َل تيْ ُ . . زوِ  بط

  قازَ ِ لتصورقل ْكىْقه و رِ ْكىْقه لرق  مثقر  قَْىَ هللا قْْ  زؤم  َوقوله و لَّل زَأل ل  َمَ

َة ي  َِ بْهثمكا . ليهل  . قْىيوالهَ موس  إزل َز  ركا ي ليَ زىيكا إزا ب ْوقِ  قَْْث  طو  . . إزا يل قَْم يقجه
  . ََىيكا قْوقِ  قْْ  تقجي  ليكه قْطيىَ قَْْثسَ و يً تطأُ

ال) الُ ! ي  ْيقُ َتا(. . فك  ْيقُ َِ مه   يخقه ر ُ َِ ي هوِ هللا َْقتهه ُهو قْهْ  يخقه ر .َلز  قلق لبهثق مه  قْىبْهث ُهو يه
هْ مه  قُْوقِهْ ُهو ذرة مجَولهَ . قَْجَولهَ ُهل ذرة يهل قُْهوِ قُْبْهَ  يهل جَهو  قْجَهو  . . تعهكش ليه  ْْو

َُُ  قْْ  ق ل ْه هللاهِ  . . يُ ِ ! ََْ  ُْْق قازَ ِ ! ْل   رل يَ قْ

الُ لقَّللقك  لكىث   :ْيقيْل ر و لقَّلسقىثقِ لقْقُْؤ بخيَ زىيكه و يجل  قْقَبكهإلًزه ب ْقُ

  ي سقََ َْ   ْو (. .)

ثقزكهَ و لقْقوجهه ب ْعَه ِة و لاليخص َقبطهَهقَّللقْ ِ ب ْْو هل َسه   لقايَه ِ م   ْو  يل ًَََّّ َمور مق ب َْه لَ   ُل
  رس َْ هللا قْوقْثةه

َ  . إِ قَْه لَ لتكهَ َِه ِإزَل َز  هللا َّل إْه إَّل َز  ي لبثزل َلقُ قْصهًة ْه) َ  ْهْ زىه  بَه  تَهى   َلىُْه  ْْ ْقجه
.) َِ   . . يً يصثزا لَُ  م  َّل  ؤم  َُ  لقتََ ُوُق يق

هثُ  -ليكهه قَْهًم  -قرْوهكَ قْوقْثة يُل قوقم قْىْْهثة . هللاهللا يهل زثقعهه َْوسه   يأم  هثقلهب اََّ ل   ْؤ ب هْ قَْْؤ
ث .  إزَهل َزه  هللا( ه  اََّه ل قرْوهكهَ ا و لقْى زكهَ  :لقَّلسهقىَ   ِ مه  قَْىهلقََْهقى  لك ْْصهَقَْْؤ َّل إْهه إَّل َزه  قرْل

َتهْ قْعَه ِة   لقْعَه ِة تىهَْ قْقوجهه ا يهل ْهْ زىه   قَْكه ة   . . َْىُْه  له  سهوقُ  َُهه لليه  قرْوهكهَ تق يخهص  ْل
َ (رِ قْصهًة ََِهْ صهورة مه  صهور قُ قْصهًة ْهْْ َلَِهْ لسهْيَ مه  لسه عْ  , قْعَه ِة ب َْْْ مَُ  قْصًةه  َل

َِ مه  ْهْ هثُ و  قًَْبَه ل قَْْْ و رزُ  تقََ  ُُْْ قَْ يَ و لتقج َو ْل َ    لتقُكهأ يُْه  قْهَى  ُْهْق قَْه قرله
  لتقجََ ًْتص ل ب هلل .
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َق  قُْ مهْ قْىه ِل و قْهْ  تقوجهه إْكهه قَْىهو  يأمه  َتْهْ ْيجه َْه به   لتَهَْ يهل  يقََهْ قَْه لَ يُهل قَْولهث قَْ
الا ل  َّلذ . . هللاهللا سََ زهقْط َققْ لتَ سْ لتخى  قَّلز ث ُل ت مجْ ُ ه  إِ قَْ لَ لتكَ(َلزهه ي ه ِ يخىُْه  .   ْؤ

َيقُُ لمه  جُيُهُ . .  يطيىُهُ يىيهُ قَْه   َُه  قيْهْ َّل  قجه ِل مه  َُه  بْهثر مه  يَْها ْ َقهه مه  مىه ليكهه مه  َم
 . مه  مجُهول يهل ْكه تُُ  قطيىهوِ إْكههيل ْكه ة قَْىهَ ليهل تُهوالَُُ قَْىَهل . يهً َهث  َس سل لقَْجُول لَصَ

هو ْه ِ ْهْ ْهل  م ىهوي  ُْهُ  َة  -ْل هُ َُهُْ قْىطه َلِ .  قَْجُهول ْوقه  زىه طُُ َلسهَل ْكه تُُ . يهورق  -ُل يجه
َكوِ لالقىيَوِ . لال ىىوِ قَْخبو  م  ط ق تُُ َلِ ليه ل  لط ق ل فكَْرلِ لالأميوِ و لالج ُُ   لاله قُْوِ م  ْْو

َُُ  بَهه  لالبههثلوِ يههل قرروهللا يههل َزىَههُُ ليههل قآليهه ذ    ْهه   ُْههُ هللا َِ  بههثلوق . . لتىيْهها قيههوكُُ لمىهه ل
َ قَْولث و َلِ و يُهُ َّل  هثرلِ مقه  تهأتل قَْه لَ و يُهُ مه  مولهثُ  ليه  ْهْر  يَىقُُ ب َْ لَ قَْجُْو م  قْى

َتهه لقتَهَ ُهوقُ  لليه  ِقعهُ َتهه لقسهقْ م . يأمه  مه  يَهثل يط لالجُهْ و  ْفكَىه قسهقىثقِ ِقعهُ . ذْها َْه  صهَل يط
َِ ه َُ إْ  قْ   فكَْ  لمصْ

(. .) َِ   يً يصثزا لَُ  م  َّل  ؤم  َُ  لقتََ ُوُق يق

َة قَْهيكََ تهؤم  مه  ذْها بهأِ قَْكه ة قْهثزك  َّل  زىَهُ  َِ قتَه   قُْهو  ُهو قْهْ   َىه    قْقُهْ ْ ب َْه لَ . يه ْىط
زههه َّل َهه , تبيههد يُْهه  قازَهه زكَ َْ ُْهه  و لَّل  ههقُ يُْهه  قْىههثل تَ مههه َ   قَْهها يُْهه  قَُْهه ل قَْْههثر َل ث مهه  ْكهه ة َلهه

َق  ْإلزَ ِ و لقْىثل قَْطيا يل   لي  قرلَ ل . قْج

َُ ََىُ 44 - 17قْى ْمه قْثر  َلوِ لقصَ قآلي ل لتْْْ   ليكه هللا تُيك  موس  ب ُْْ ب إْ  ي

يَ قرْل  ْيَثق  قْىيو  قْْ  تج لكل به جََ ل قْوجوِ   َلزُه  هللا ُُْ إْه  لبهثُ قَْخقه ر قوقلهث  هسهََ ز ُل قُْو
ْث . لَّل َث َِ موس  قث زَل زىَه لزَل م  ج   كَهََ  م  قْقْو َجيه و ْْقََ ذْا قْصول قْىيو  قْهْ  زه ُِق   ْل

َذ فكَ  ُو فكه و ْك  يل ْك زه ذرة لقْثة تقيىل إْ  سوُق و إذق ُهو . قْقوجكه قْْثسل قْْ   قيْ ُ  لكََْ  ُو مَقَ

  َه إْ  جوقبهسؤقَّل َّل يَق ي م  قيْ 

  لم  تيا َكََْا ي  موس  ?(. .)

ُ  َ   ُو م  لص ُ ? إزَ   قَْْ فكجْْه إزُ    لص ُ . ْل

(. .) َ ل يُْ  مآرب َل أ ليُْ  لَُش َُ  لي  غََل ْل   ق لهُل لص   و َتْو

َُهه َِر  َِ لقَْؤقل ُه  يَهأل و له  م ُْق ْهك  ُْ ي   ل  لظكىهَ قْىصه  يهل  هثُ . إزَه  ْه ِ لَه  يهل يََْهه . ْل
  يُل لقضََ و إزَ  ل  لظكىقُ  مىه . يأج ب . .
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َب َُه  َلرقذ قْىهجَ ذْا هأ ليُْه  َلِ يمه َيهه موسه  له  تيها قْىصه هَِ  قْو يقأِيُه  قَْهَُ  ْققَه ق  َقص  م  يى
َل  قََُْ ْىىْْ . لقْْهإزه س ذ مىه يل لوِته - مَُه  ْه ِ مه  زصهَْه . َلِ يَهقخثمُ  يهل  قطكىه  لقث ْ ِ  

َقو  َُغ َ  م  ُْق قْْبْْ َجَيُ  ْل َُ زَوذي مَُ  . يىثُِ  َل   رِ م  ذْ

ُه  ْقُيكىهه ب ََُْههَ  تَُْههثق ُه  ُههل ذ  قْْهثرة قْْه ِرة تصههََ َقيها قْىصه  يههل  هثُ مه  ْههُ يخطهَ ْهه ليهه  به ل و ْل
َ ه   قُْب

َتُ  ق لهَُْْ  ي  موس  . يأْْ ُ  . يإذق ُل ْكَ تَى  . ق لهلُْ  لَّل تخ  سَىْثُ )   ْل (هقر سْ

ُه  قَْهه   َّل  َقبُههوِ إُْْه  . للقىهل َة قَْ رقهَ قْقههل تْههَ يهل ْههْ َْقههَ   ْل َة قَْكهه ة . يههإذق  لقىههل قَْىجهه مىجهه
ههُ مه  مً هْ  قْههْرقل قَْْقهَ َل قْج مهثة تقَههول يهل ْهْ َْقههَ إْه  ليكهَ ْكههَ    ِ ْىصه  قْىصه  ْكهَ تَهى  . ْل

َُ َِ تقَهول َُُه  َّل تبُهَ قازَه ِ َْه   بُه تَهى  ! ذْها إِ قازَه ِ َسهَْ ْوقسهه و َلسهَْ موسه  ْكهَ  لصه  ْل
َق يهل َة َْهكَ تصهثم َْهه  تصهورقته تج ركهه و يهً  َىهث ْىْه هه ْوقسهه . لقزْهًب قْىصه  ْكهَ تَهى  ظه ُ لَه  تثْر

َقل قَْكه ة قْقهل تهثب يهل ْهْ . بىثة يَْقَه ُْ  َة قَْك ة قرْل  و لمىج َ قْخظكَ َْىج يُهل لظكهَ  َْقهَ َم  قْقوُق
  غ يً َل ز سك  . ليُْ    . لكخ صَ َِ قرْىَ تىْثُ  جثتُ  يل َْه و فكََقيَ   يقىل إُْْ

َتُ  لقىل َة يثُش ُْ  موس  لل ُه ق لهلُْ  لَّل تخ  سَىْثُ  سْ َُِ  لص  .(قرْل  قَْىج   لز

هُ يىْهْ . إزَه  لقَْك ذ َق ْل ه  مهثَ َ  مه  َزهه ْل َُ يهل سهورة َله ْه  مه  ب اْه رة قْخظكىهَ إ ي قىهل َُ  َّل  َْْ مه  ذْه
هذْهها َِ ظهْ ُهُْ -ليكههه قَْهًم  -زه ل موسه   َ   قَْهورة مه  لُو َْهَ قْىهه ظهْ َمهه  لطَأزَْهَ و يهً يىههوكه بَ

ل بىْثق . َ  لقْقْو   لقْج

ه  ! لصه  ! . . للقىهل لقطَأِ َتُ  قرْل َة موس  لقْقْ  قَْكَ و يإذق ُل تىوِ سْ َ  .  قَْىجه يهل صهورتُ  قرله
ه  . . لصهثر قرمهَ  قبهْ ج مهث مْهل و َْه  ْه ِصهورة سهيْ قَْكه ة مه  قَْهل و يهإذق ُهو  َة قرْل هه قَْىجه َِ تثْر

َ  إْ  لبثُ موس ه َة َل   قْىيو  م

َي َكم   م  غَْ سو ) َ (. . ليَ لقضَُ  ث  إْ  جَ ْا تخ   َل

َيهَ لطًقهَ للىهَ يهل  م  موس   ثُ تَل إبطه . . لقَْك ذ يخق ر ْإلب  لقْْرق  صورة قْجَ   َْ  يُْ  للضَ ري
َيُههْق ق ُهه ه  ليههَ  َكمهه   َْوقهه  قَْجههَح قْطيْهها مهه  ركْههَ قررو لَّْيههَ قْجَههُ ْقخهه َو َل ليههَ . ْل َّل لهه  مهه

الهها مهه  لي تَه  َ (مهَ ليههَ قْىصهه  . َْ َ   َل َهها . يقطَهه   ْيَُههوو (قُْبهه َ  ْل يقىههُث لقولُهه  ََىَهها تَهل بصهه
َ ه   ب ْقَىَ قُْب

َلوِ إزه طَ (. .)   قذُْ إْ  ي
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َُ مه  ُهوَُ  ُْ ي   موس  يىيُ َزه  لإْ  ِ  مَقثب ُُْْ قَََُْ قْمهخََ . . لإزهه ْكىه َلهو َُ :ي يْهث ركهل يهل قصه
َلته . ْل ُث م  يصَه لي  قومه م  لهْقب َة ركهه . يَه   . . لزُه ل . لُْث طغك زه لجب هو قْيَقهَ يهل ْمه ُل

الُ لقَْىه لة . ييكَهأْه ْهْ مه  َضه  لقْقُه َة   لال ىهْ ْهه قَّلسهقْ يطَ َهه قْ  مَ ليه  ليه  موقجُهَ ُهُْ قََُْهَ قْىَهْ
َس َْه الا قْ   ط

ل . لقجىهْ) َ  . لقْيْ لْثة م  َْه زل يىُْهوق قهْو َ  ْل صثر  . لالََ ْل َم َُيهل و  ْهل ق لهرب قْ َق مه   اله ل
َق َ  . ْل زَََا ْىْ َْه يل َم ِر  و َلْ َ  ُ رلِ َلل . قْثِ به َ َق(. . لزْْ َق . إزا َْل ََ  بصْ   ِىْ

َ  ْهه صهثُر . . لقز ْْهث َق  قْصهثر يَهول مىهَْ قْقُيكه  إْه  مقىهَطيهْ إْه  ركهه َِ يىه لالَْهْ لَه  ُ ْهْة    , ىه
  لالجىيه ِقيى  ْيَك ة َّل لب    ىْْ لط  قَْك ة .

َُ . . لتكَهَْ هللا ْعَه ُِ ُهو ضهَ ِ قَْجه   . لإَّل لطيهْ يَيها قازَه ِ َهثلِ ُهْق  يَه ذق إْه  ركهه َِ  كَهَ ْهه َمه
  ْل عا لمجُول ?! طوالْ الاقْقكََْ ? م ذق يَيا لقوُق مَثلِة لليَه ق صَ لقْطَ 

هه . . لقهث رل  َزهه ْ زهل َيَه زه ََْهَ لطيْ َِ ُهْق ُهو قْهْ   لقررجهح إْ  ركه َِ يَهْ لْهثة َْه زه فكىُْهوق قْو
هه  َللل ُ رلِ ُو َ  م  قْو مَل َْ ز (. لقث ِل  ركهه يهل َلل قرمهَ  َيصح لَ ُ . لالؤالثُ م  لِر يل سورة َل

َ  قْصثر لتكََْ قر َُ لالكََ ْه تَ مه . َُّ مَ .ِل   ْ مً بى   َلْ يَثِ لالىصْ بى  م  يىَْه لي  َم

َُيههه . ُهه رلِ َلكههه . يُههو يىيههُ لَههه يصهه َْ قْيَهه ِ لطيههْ ههثل   لََّهه ل َِ يىَْههه هللا بَىههْ  مهه   قْجَهه ِ ُل
ه ِ موسه   الَ -ليكهه قَْهًم  -قرلصه ب و ْل يطيهْ إْه  ركهه َِ يىَْهه بألكهه  . قَّلزىىه ل قزىى ْكه  ْه ِ قْطَهَ سه

َل  مىه يل قرمَ ُِر لالْواله لالق   قْْ  ُو مْثم ليكه . قْجيْْ يىث َ

ليكهه  -قُْىْهَ . يَوسه   لقَّلتصه ل قْجيْهْ قْهْ  ُهو مْهثم ليكهه يَقه ي إْه  قْقَهبكح قُْىْهَ لقْهَْْ قُْىْهَ لقرمهَ
َُ -قًَْم  َ  هللا صثُر لالكََ ْه َم َُيهه . .  لالَْ يطيْ َِ يى الَ مه   ْهْ َْل ها َّل لْثة م  َْ زه لالىَْهه َهو

َة   ُ  ْْوقجه قَََُْ مَ ْ  قُْىْهَ ْْقخْ ذْا ْيه مَ لثق ْه لرلكه ليه  قْقَهبكح قُْىْهَ لقْهَْْ قُْىْهَ لقْقيْهل ْل

َُ ْ َْهه  لتطيههَ ليه  ضههىىَ  َق(. . تىهه لتىيههُ ْ جقَهه  إْهه   لقصههورز  مه  قَْههَكَ قَْصههَْ . . إزهها َْههل ََه  بصههْ
  قْىوِ لقْقثََْ . .

ه و ل  ْْهث ىه  له  ضهىىه و لطيهْ قْىهوِ لقْقكَهَْ لقَّلتصه لَطه ل موسه  سهْؤ لركهه  . قُْىْهَ كَه  ْ جقهه و ْل
الُ َته و زه ُِق لز جه ُ . يُه  ُهو ذق قُْه هو ضهعك  يهل ْمه َِ سه عيه و  قََْه ِ يَََ ْهه و ُل َّل يخجهْ ضهكىه و لَّل  ه

  لَّل  َط    ليكه ب اج بَ قُْ ميَه

ا ي  موس (ه)   ق لهقث َلتْل سْؤ

This file was downloaded from QuranicThought.com



َة لقْهثة و يهل ْ ُ هْق لَّل تأجْهْ . . ْهْ مه   للهث يَهَ لقْهثة . يُْه  إجَه ل يََهل له  قْقىصهْْ . ليُْه  إزجه ِ َّلمه
الُ لإ َه   ََثقعهه ب سهَهه  يه   مهَ سأْقه َلطْقه . َلطْقه يىً . َّل تىط ُ لَّلسقىط ُ ? ليُْه  قازجه ِ لطه  لتُه

الُ َِبَ م  َِ  َْْ   قَْقى ل قسُ لبث م  قْعَ ِ ? قُْبَْ موس (َل  تُ

الُ لقْىط  لقا َه   . لقهث طه ل قْقجيهل   لطه ل قَْجه  ُ لإْ  َلجْهْ قَْهؤل لقمهْل  ; َ  ْى يَ ليمْ م  قْقُ
ََ هللا َّل مََا ُْ  ِِ ْه و لْر ُ  يمْ هللا َّل ل  الهث مه  يمهيه لفهك  مه   . قَْ جَ . . ْل يُو يََهَ لبهثُ بَ

َته و لالَهث يهل زج عهه هو رض ُ و فكَقَقكه يهل ْمه َُ بَه َا زىَقهه و  ُل َقهه  هْْ الهثُ قطَ َ زه  َلزَه  بَوصهول ْر ْْ
ْ ِقِ لرصْث . َْقَ لقثيُ رل  قه . ْل و يل ُْق قَْْ م قْوضل  ُل مق   لزىَ  ل   تََ ُل

ْهث َْه  إْه  َمها مه   هْو  . َِ ققثفكهه يهل قْقه َول ْل َ  . إذ َْل َة َله يهل قْهكُ . ييْيْهه قْهكُ  ي قْفكهه مََه  ليكها مه
قصهََ ليه  لَْهل . إذ تَىهل َلقها يقْولهُهْ  , مَهل ْْْل ليكها مََهَب َْ ْْ و يألُْ لثل ْل للثل ْه . َل ْل

َجىَ   إْ  َِ . لققيل زىَ  يَجَْ   مه  قَْهُ ليقَه   يقوزه  و  َما َُُِْ لي  م  ي ىيه ? ي ِل تَْ لَُْ  لَّل تَ
  َُْ مث   . َُّ ج ل لي  قثر ي  موس  . لقصطَىقا َْىَل . . . . يل ييبىل سَْ 

ههْ -ًم ليكههه قَْهه -موسهه   إِ ههْ َْوقجُهَ َقههو  ميهها يههل قررو َلطَهه  جَهه ر . إزههه ذُق َْههَ  ْخههوو ذُق مى
 ِ َلهو هْ إْه  لمهُ مه  قرْهثقت لقَْىه ًل مهَ ي قرمهَ   َّهُ مهَ قومهه ََهل  َلل قايَه ِ مهَ قْطغكه ِ . إزهه ذُق

َقعْْ لقههث َذُْههُ قَّل َتُُ و سههقعَ ِإسهه   بىههث قسههقىثقُُِ ْيََُههَ قْقههل ُههُ مَقههثَوِ ُْهه َلضههى  قْطوالههْ َليَههث يطهه
َكه يطيىه لي  َزه ْ  َسهْ إَّل بىهث قْقُْ هَ لقالهثقِ .   ُْْ قْخً  . ي غىً مه  قْقُْهؤ لقَّلسهقىثقِ . َلزهه ْهُ  

َل صهََ َلزهه هو طىهْ رضهكَ و لرقيْقهه قْىَ يهَ لسهُ ِمه ِ و لِرب ليه  قَْىه ذ ُل هو  ليكهه ليه  لهْ  هللا مَهْ  ُل
هو مجه هه ُل َلهوِ ليهل مقَ ْل ييهُ تَقهث إْكهه  هث  قهوة َِ مه  ْهْ لهثة لمه  ْهْصََْ ضعك  . ْل ِ تَل سهيط ِ ي

َله ُ . َلوِ و رِ  ث قْْثرة ْ زل تََثُ و للْ  قْْثرة ْ زل ت َلهوِ و لقهث  يهل ي ِهْ لطه ُ . يهً ليكهه قْْهوم مه  ي
  لقسقخيصه لقصطى ُ . , َيد َْثُ . لركه مىه . قث قصطَىه َْىَه

(َِ َ (. . ي ََْهَ قثيَهَ مَقهثة مطه َة َله ْهث مََه  ليكها مه الُْه  مىهاْل َة يهل ط ِمه ِ . يهً قزْطه   ُْه   مَهْ ة و سه ع
  إذِ بىث قْقُيك  قآلِ .

َْ  إْ  َما م   ْو  و َلََُْ ُُ م   يُُ يل مىْ ْ ُْ  . ْْث   قاُْ مه ذْا مََ  ليكا إذ َْل

  َِ ققْفكه يل قْق َول ي قْفكه يل قْكُ ييْيْه قْكُ ب َْ ْْ(. .)

َْه ل يُه  لىهوزَ . . ْ لإْْه   ْيقه َول ليه   . قهُْ يهل قْقه َول ب ْطىهْ . لقهُْ يهل قْهكُ ب ْقه َول ِيُه  لَه  ْل
يهل قْهكُ قَْيْه  بهه ليه  قَْه ْْ . مه   قَْْهُْل قَْه ْْ . . َّهُ مه ذق ? َ ه   هُْْ قْقه َول قَْْهُْل فكهه ب ْطىهْ

   قَيَه ?  لثل ْل للثل ْه(.
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َِ مه   قْمهعك  قْهْ  ْهثت ْيطىهْ ََِْ ُهُْ قَْخه ُل ْيُه  . لكىهث تيها قْصهثم ل ْيُه  . مه ذق ? مه  ليل قَْجه
َِ م  ْْ لق يَ ? َ  ْيق َول قْصََْ قَْج   ِْ قوة ? م  قْْ  ج

قصََ لي  لَْل(!!!)   َلْْْل ليكا مَََ مَل ْل

َك ل ي  ليكهه قرمهوقي . لتىجهَ  لتهقَطُ ْيْثرة قْْ ِرة قْقل تجىهْ مه  قَََْهَ قَُْْهَ قْيَْهَ ِرله  تقَُهَ ليُْه  قْمه
و ْ ِ قو  قْىَ لقْطغك ِ رضكى  َّل يصهول لَّل يجهول َهْ َّل يَيها َِ يْهول  طىً ْيُ  َِ تَ  ْ ميُ  بَو    ْل

. .  

َكص ب ْطىههْ قْصههََْ و  َههْ  مْ َيههَ لجَْههَ يههل تصههوالَ قَْىههُث . مْ َيههَ إزُهه  قْْههو  قْجَهه رة قْط اكههَ قْقههل تقهه
ََْهَ قْيَْهَ قْيطكىهَ بهه لقْخىهوزَ قْْ سهكَ فكَه  يَهك  َُل . . لقْ َسهه مه  قَْخه ُل و لتقكهه  مه  مًبَه ل لظه تَ

قصهََ ليه  قْىثقعث م  َقله  ْل َ   . .(لَْهل لتيىه مه  قْخىهوزَ و مَىيهَ يهل قَََْهَ َّل يهل صهك ل َل زه لمه  مه  ْه
َيْها قْيطكه  قْىَْها قْهْ  قصهََ ليه    يقكهه يَ   َِ يمك  ْْ   إْ  ذْها قْقهْ قْ َلزهل قْىجْهْه  ْل قْقىبْهَ قْْ

َ  و ليْه  يصه ك  يص  َْ ِ بىه َ  َِ  قأميهه لالهقًَُ . . إزُه   ليه  ََلَْل(ْل لهْ  هللا ? إِ قصه ر  َ  بىه
َقمَ َِ ََْ لإزُ  ْ  إزَ ِ َْقَ م  قْىَ يَ . يُك  بَ  يصََ صَى  لي  لْ  هللا ? إزه بَبْ م  ُهْق  َ ل مَ

  موس  َِ  قيْ  ذْا قْىَصَ قْىيو  قْْ  تيْ ُ . َط ذ

قصهََ َلهوِ  ْل لَّل مهثقيَ .  مه زَ ليهل مقَه لل  هثُ َهً ْه ر  لَّل -  لهثل  للهثل  -ليه  لَْهل . تَهل لهْ  ي
ُ  لَْه َّل تَقث إْكا ب ْىَ رزل َْْْل ليكا مَََ مَل . لالثُ َّل   ب ْمَ َلزل تصََ لي  لَْل . تَ ْا ْل

هُ َل يهَ لقََْ يهَ َلِ  َمها يهل َْقُه  ْيْيها لقْخهُو . َهْ ْل َلهوِ و ب ْ َُه  لجَىقُه   جَىقها َْطها يهل قصهَ ي
  باه

َجىَ   إْ  َما ْل تَْ لَُْ  لَّل إذ تَىل)   . .(تََِ  َلقا يقْولهُْ َُُِْ لي  م  ي ىيه ? ي

ِلجه لقهث ْل ِ َلوِ ل َضى ل . لي قْطىهْ قْهْ  َْْه ُ قْهكُ  تبَكه  ذْا م  تثََْ هللا إذ جىْ قْطىْ َّل يْبْ َّث  قَْ
َضهَ . - مَ  َّل يىصهيه قَْهك ذ َْه  يىصهيه يهل موضهَ للهَ -ب َْ ْْ  َل    ََىه ِ ْهه له  م يْقَه مَ قَْه   لته

لي  م  ي ىيه ? لتجل  ُُْ بأمه يْيُْ َّهث ُ  . ُل هْق  هقُ تهثََْ  َُُِْ َلل موس  بإيَ   م  َمُ  تْول ُُْهُْ
قْهكُ ب َْه ْْ  يأْْه ُ قْقل سَىل قاُْ م يْْيل بىيْة ْبثُ  يل قْق َول و لقْيل ب ْق َول يل قْهكُ و َلمه هللا ْيطىْ

ه و  ِ  فك وِ قرم  بإْْ عه َْ  ُهُْ قَْخه ُل و. ْكألُْ لثل ا ْل َلهوِ قْهْ  ْه ِ  هْبح َطىه ل  لتُهو قَْجه ة مه  ي
 ِ َلو َقعْْ . بإْْ عه َْ   ث  ي   ْ ر  لَّل مىْ  ! ًَ ََل إس

َُْ مث   لمََ َ ه  لققيل زىَ  يَجَْ   م  قَُْ و ليقَ   يقوز  ييبىل سَْ  يل  ج ل ليه  قهثر يه  موسه   َُّ َل
  .. لقصطَىقا َْىَل(. 
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َل قَْث َهَ  ومه  يوجهث يُْه  رجيهْ  يْقهقًِ ذْا َلهوِ و َّهُ زه هْ يهل قصهَ ي َقعْيل لقآللهَ  َْهثَُ  ْهْ  ْبهَ ْل إسه
الى  . َ  َْههثُ يخههَ صهه َ قَْصهه َقعْيل يههْو َ  و ي سههقى زه قاسهه ههُ مصهه ي هه   َههو  ققيههه إزَهه  ْهه ِ  َههو  ِيىههه .  ْل

و -ي مقأل زىَه ب َُْ لي  ُُْ قْىىيَ  َُ لتهأَُّ مه  قزثي لهه  لي  لْ  هللا قَْصَو  ُل َي ضهَْ مَْ زىأته   لتَه
 َُ َُ َكه  ْْ َْهه مهَ ََىَقه . . ي هُ  ق َ  صثُر َُْق لزج ُ مه  قَْهُ . ْل َهً  ُهْق ليكه و إذ ُثُق إْ  قَّلسقَى ر يى

َب مه  قْْصه   ? لقمقََهه َككه لالىثُ َْ  َرقِ   ي مقََهه به ْخُو لقُْه َكهَ قَقً  ْْ لمى رقهَ قرُهْ لقْهوط     ب َْ
َك  يل قصَلقم و قْْ  ت الََ . . َلقُ قََه ب ْخثمَ لرلل قََُْ و ُل َي  لمق ل  ل َُُ ز   ميو  قررو و َلِى

َُل  . قْوقههل قَْْهثر . لَهثم  زمهت لقسهقىث و لقَقيهه  يىبهل لصهبَ   لقمهقَ  يجه ِ قَّلمقَهه ِ ليهل لتُكهأل قْقهه
َقعْْ مثُق . .   ِْْا لقرْوقل يل مصَ و لكيد قْىْقب َبَل إس

و يقه  َزهه ُهو جه  هذْا ق يل َُهْ ) ْوقل قَْْثر يل ليُ هللا جل  بَوس  م  َرو مث   و ُل ييبىهل سهَْ  يهل 
  مث   َُّ ج ل لي  قثر ي  موس (.

َسه ْقل يل قْوقل قْْ  قثرته َْجْ ا . . لقصطَىقا َْىَل(ل ْص  مَقخيص  مََمه  ْهل ج ل لِلهوتل . .  ْل
  صَىقا لي  لَْل ُْ  لقصطَىقا قْقل َ  َزل ْيَََُْك  با ْل  م  ُُْ قْثزك  لَّل ُُْْ قْثزك  . إز

 
 

  لم  رُيا مَا ْل  و لم  رْث فكا ْل  . ي م  َْ  قصطَىقا ْهه . ْل  يَ  ْا يل زىَا . ْقؤِ ُ 

َلههوِ إزههه طَهه  . يْههوَّل) َ  . قذهَهه  إْهه  ي قههوَّل َْْهه  ْىيههه  قههَْْ َل :ْههه قذُههْ َزههل َللههو  بآيهه تل لَّل تَكهه  يههل ذْهه
  يخى (. .

َلِ   بآي تل لقث ُْث مَُ  ليَ قْىص  لليَ قْْهث  ْقذُ َ   لَّل تَكه  يهل -َزل َللو  م يُهو لهثتَُ  لسهًْ َ   ذْه
ِ  لسَثَْ  قْْ  تألال ِ مَه إْ  ْر  ْث ث . . قذهَه  إْه  َلهو َُ مه  قبهْ . َلزهل طىهْ لقهث  . ي لقهث ْىققها مه  ْه

ههُ تههؤذ  ُههُْ قْههكُ و يأْْهه ُ قْههكُ ب َْهه ْ يههل قهْيل يههل قْقهه َول و يْههْيل قْقهه َول َ  ُههُْ قْخىههوزَ و ْل ْ و ييههُ تمهه
َُل َسَو ي آلِ قَْخ ُل .   . لَلَ  َزل مىث مُكأ و لمىا َلو  . يً ليكا لقث زجول مَ  ُو َْث و يل ظ

َلهوِ يْهث طَه  لتجبهَ للقه   يْهوَّل ْهه قهوَّل َْْ (يه ْْول قْيهْ  َّل  ىْهَ قذهَه  َة إْه  ي اله    قْىه به اَُّ   لَّل  ُهكت قُْب
َقع  قْْ    يْقَْْ لالخى  ل طََ قْطغك ِ . قْْيْ يعكش به قْطَ ة . لم  ْأزه َِ  وقظ قْ

قهثق  َْهث َثلوتهه َّل  مه  إْكهه غْهَ ي عَهْ  مه  ُثق قهه و رقجْهْ  َِ  قهَْْ لالخىه  . ي ْثقلكهَ قْهْ   كهأ  قذهَه  ُق
َقرة و لَّل  ىبل ليُْ  يل لجه قْجَوِ لقازُ ر .    بيَُ  بَ
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َُه  َّل َهثهللا ْهكىيُ مه  ي هوِ مه  ي لإِ ُه  قرلهْ ب رسهَ ب يهل قْهثلوقل لغْ هللاهللا يَ سهْ قَْه    . مَهه َلهوِ . ْل
ههو لهه ُْ بأزههه ِ  ليهه  مهه  يْههَ مههَُُ بىههث َِ يْههَ يههل لهه َُُْ . ُل يىيَههه تىهه ْ  بََههقْبْ قَْههوقِت ْىيَههه  . سههك و

  ب َْ ضَ مَُ  لقَْ ضل يل ِرجَ سوق  .

َقبَه قْثر  ِ  48 - 45قْ َلو   موس  ُل رلِ  ثلوقِ ي

َه  يطهو  قَْهك ذ  . قْىهًة ْل ِ قَْىُث ُهو مىهُث قََْ جه ة يهل -ليكه قًَْم  -َُ  ْ ِ قْخط ب َْوس   ْ لإ ُل
ِمهه ِ و يههإذق ُهه رلِ مههَ موسهه  . لإذق َكَُهه  لهه  لويَُهه  مهه  موقجُههَ  َُهه  قََْهه ي ل لقربىهه ِ لقر مىهه  ي ىههى ِ ْ

َ  يل َذُق و لم  َلوِ و لم  قْقَ ه ق َّلهركَه   طغك زه ي َ  ليَْه  َل َِ يطَه  . قه لهَّل إذق ِلوُق إزَه  زخه ُ َِ يىه
َقعْْ لَّل إزَل تخ ي  قهث ج َه   بآيهَ مه   . تىهَُُْ مى َ  َسََ َلر  . يأتك ُ يْوَّلهإز  رسوَّل ركا يأرسْ مىَ  ََل إسه

ل إَْْ  َِ   لي  م  ْْب لتْو (. قْىْقب ركا . لقًَْم لي  م  قتََ قُْث  . إز  قث َْل

 ِ يأطه ل ْهه فكهه  , لبهثُ قْْ  تىمْ قَْهَىُ فكهه ليه  -قطى  يل موق  قََْ ج ة قْطوالْ  ُْ ي   مَ موس  ُل رل
ََُِه  -قَْجه   و لكَه  ْهه يهل قْْهول و َللسهَ ْهه يهل قَْهؤقل لقْجهوقب  َ  ليَْه   ي َُه ه  إزَه  زخه ُ َِ يىه مىه  بْْو

َمهه ِ لقَْ هه . َل َِ يطَه (ُْ ي هه  يهل موقهه  قََْ جهه ة َلزههل يطهو  قْ َ  يجههوقل َههْ  إزَهه  ُههو قَْهك ذ قْْ  ِ و لالقه
كهَ ذقل قرَّهَ يهل سهَْ قْْصهص ليهل تىيُ مى ُث قْْصص و َة إْ  قَْوققه  قَْكهَ قَْْو  م  قَْك ذ ْكصْ مَ ْ

  قَْ   . لجثقِ

ْهث َقُ موسه  مه  موقه  قََْ جه ة ْل ه رلِ ليَُْه  قَْهًم إذِ بىهث قزصه ه   بج زهْ قجقَهَ موسه  ُل قْطهور . َلْل
َ َلكه يل ِ َلوِ َُّ ُ  َُ  ذقِهللا إْ  ُ رلِ بَى ْر إْ  ركَُه  بَخ ليَُ ه ق َّلهركَه  إزَه  زخه ُ   قوجُ ِ لوة ي

َ  ليَْ  َل َِ يطَ (. .   َِ يى

 َ َ  َلَْْ م  لقْى يَ قرْل  و لقْطغك ِ ََْْ م  قْقَ َ  ب رذ  ْيُو َلوِ قْجَه ر  وم هْ َّل  . قرذ  ُو قْقَ لي
َي م  َْثَُ  َل ْيَُْ  .    قَ

 
 

َُهَث   َرَكََه  قْاه َقه لَ  ُا  ههآ َّآه هلن   َلينَْ َْ ْا  ه ْآ َطه   ه  ( َقه لَ 50ْْ  ََلن ََ آلَْه    َي لِْ قرن َآ ْآه ه  ْلَهَث َركِّْهل ْيهل 51َبه لآ قْن َُ َآ ( َقه َل ْلين
قَه ب   ه    َّلا  ِْ ََ َْ َركِّْهل َلََّل َ َ هثق  52َيْمه ُن َو َم َرن ُآ قرن ُآه َْ َْ َل  َلَسهَياَ  ( قْاهْْ  َجَىه ََ ً  َلََزه هبآ ه  سآ َُ ُن ْيْ ُآه ََ ْ  َمه    َْ ه َا ْمهَ  قْ

 ََ ََجن قا    ْبهْ  َيَألن َْ َلقج   مِّْ  زاََ ل   ِن ََ53)  

َة مه  صهى ل -ليكهه قَْهًم  -موسه   يأمه  َِ ب ْصهىَ قَْبثلهَ قََْىه َ قَْهثَ تى ْ ه ق لهركَه  قْهْ  َلطه   هللا يْه
هْ قْوجهوِ ُْهْ َُ ليُْه  . َّهُ يهل قْصهورة قْقهل َلجهثُ َ موجهوِ ِهْ ْهل  ليْهه َّهُ ُهث (. . ركَه  قْهْ  ُل ُه  ليطه

َقلهل  ; ُْ  ُث  ْْ ْل  إْ  لظكىقه قْقل ليْه َلمثُ بَه   َ سهْ ُهُْ قْوظكىهَ لالىَْهه ليُْه  . لَّهُ َُه  ْكَهل ْيق
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َمَل . ك  َُ   يُْ قْ َ  ْيوظكىَ قْقل ليا ُْ  و ْل َقذ ْل  مخيوذ لمىه قَّلُقثق  قْطبكىل قْىط ِمَهل َهْ   قيقه
َتَههَ َههْ  ليهها ليها قَْخيههوذ لليهها لظكىقهه . إزَهه  ُههو َقلههل يهل قْ قثقعههه إْه  لظكىقههه   يُثقيههَ ْههْ  قْىههل  قْق لُق

َلي  م  ليْه غىً . . َتََ    ْل  إْ  لظكىقه م

ْق الُ له  موسه   ُل َلِ قُْه َة  قرْوهكهَ  يخهص ََِهْ لَّه ر -ليكهه قَْهًم  -قْوص  قْْ  يَ كه قْْه قْخ ْْهَ قَْهثَ
قْقل ليها َُه  . لهَهَ ُثق قهه ْيوظكىهَ قْقهل ليها  قْصورة لي ُْْق قْوجوِههََ قْوجوِ ُْْ موجوِ . . لهََ ليْه 

هْ  يجهول قازَه ِ َُ ُْه  . . ْل َته  ََصه يهل جََه ل ُهْق قْوجهوِ قُْبْهَ تقجيه  ْهه  -يهل ْهثلِ مه  يطْها  -لكصهْ
َِة إْه  َضهخُ قْْثرة لَّ ر تيا َة يل ْْ ْ ع  صََْ َل ْبَْ . م  قْْرة قَْى لمه  قْخيكهَ  , قرجَه م قَْبثلَ قَْثَ

  قْوقْثة إْ  َرق  َْ  ل قَْك ة يل قازَ ِ .

ه  مَه  َّل يَصه  مه  قْهْرقل لقْخًيه  و لقْخًعها لقرْكه     ُْق هْ قْوجهوِ قُْبْهَ قَْْؤ هْ  ْل ذرة فكهه تَهَ  و ْل
هْ ْه ع  فكهه  قى لهْ َل َ  و ْل هْ ْهل فكهه  قَه يُه  تىَهْ   قى مهْ ليكهَ فكهه تَكه  و ْل َ  . . ْل مهَ قُْ عَه ل قرله

َِة لمجقَ َتُه  لتُوالَُه  َهً تىه رو لَّل ليهْ لَّل يقهور يهل َْقهَ مه   قَْوِلَ ىَ ِقلْ إط ر قَْوقمك مَى يهل يط
  قْيَق ل !

هْ ههثُ لله ُْ َْقتهه و تىَههْ يهل ِقليهه ذرقتههه للًيه ُ َللمه ُ  ْل َُِ ْهوِ ْل َتهه ِهه ع  بَىه َة قْقههل  َلجُ ليهها قْىطه
َل ليُْ  و ِقلْ ْثلِ قَْ مو  قْى م و يل توقيا لقزقق م   . يط

هْ َُِ  ْل َق مَههثلِق -لِلهها مهه  قُْههوِ قُْبْههَ  -ِهه ع  بَىهه ِرقسههَ لوقصههه  يههل يْهه  ليههُ قازَهه ِ لجُههثُ ق صهه
َِ ِرقسَ َّل ليُْه  لَّل ُهثق قُ  َقضه للًجه . ِرقسقُ  مج لظ عىُه  و يهْْا له ري ْيكهَ له  طهوذ  إْه  للظ عىه َلم

هو ليها مه  ليها هللا . . لهَهه لجهوُِ جهث َُه  ? ْيوظكىهَ قْقهل ليها ُْه  و ْهأ  ليه  قُْْ هَ قْقهل ل  , قازَه ِ . ُل
  ْل  م  ُ ته قرْك   !

  َزه ْإلْه قْوقْث . . ركَ  قْْ  َلط  ْْ ْل  ليْه َُّ ُث  . . إَّل

َلوِ بَؤقل للَه لََّ    ي

َلِ قرْل  ?(.)   ق لهيَ  ب ل قْْ

َلِ قْقهل ممهل مه  قَْه   ? َ ه  ذُبهل ? لمه  ْه ِ ركُه  ? لمه  ي هوِ ْهأزُ  مه  َُ  لقهث ْهأِ قْْه ُيُهل َّل تىه
  إُُْ  ُْق ?

  ق لهليَُ  لَث ركل يل ْق ب َّل يمْ ركل لَّل  ََ (. .)
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َمهه ِ و قْخه يل له  قْعكه ِ و إْه  ركهه قْههْ  َُهْق يىهول ليَهه ْههل  لَّل  َّل َْهه ل موسه  ذْها قَْْهْ قَْىْهث يهل قْ
َلِ ْيهه . يهل م ضهُْ  َُ يهل ْهأِ مَهقْبيُ  . لقَْْهْ ا ليهل  ََ  ْْ   . يُهو قْهْ  يىيهُ ْهأِ تيها قْْه  لقْقصه

  قَْىَ ا .

َلهوِ لَّه ر تهثََْ هللا يهل قُْهوِ للَّلعهه ليه  ََهل قازَه ِ . َّهُ َو ليه  ي َِ فكىه بىه  ُهُْ قآلَّه ر  فكخقه ر يَهقط
َكَ قْخصََ َلوِ و قَْىُوِة ْه يل مصَ ذقل قْق َر  لقرزى مه لقَْ   قََْكطَ بى   قَْويور لقْ

 
 

ِا  ِآيآهوق ُن ْإ ُآ ق ََزنَىه َم ه َلقرنَلهون َُ ْْهل قََْ آلن ُن تَه َرة   (54) ْيهل َذْْهَا آَلَيه ل  رِّ ُآ َْجآ ه ه  زآخن َُ ُن َلْمَن ِآ ه  زآْىْهثآ َُ ُن َلْيْ ِآ ََه  ه  َلَيْن َُ هََ   ْمَن  َآلن

ْاَب َلََََ    (55) َُ َُ  َي يا ْآ ُآ لَي ْتََ    ََ ثن َََرالن   (56َلََْْ

َل م  قَْ) َجَه قْْ  جىْ ُُْ قررو مُثق و لسيا ُُْ يُْ  سبً و َلز ِلقجه  مه  زَه ل ْهق  .  بهه َ   مه   يأل َ
ل قَُْل(. .   ِيوق لقرلوق َزى م ُ . إِ يل ذْا آلي ل رْل

ِمه ِ . مُهث َُْهث قْطىهْ . لمه  قَْىهَ إَّل َطىه ل لقررو قررو . يمهَُُ  ُهُْ ِيُ  مُث ْيَىَ يهل ْهْ م ه ِ ل
َر  َت لقْه هل مَُهثة ُْهُ ْهْْا ْيَهَْ لقَْه ه  ! ُل ُ ُِر جىيُه  قْخه ْا قَْهثََ ْهْْا  هوم  .  ةلقَْكه ْمهَُ  لالَهُْل

قُْْ هَ قْقهل ليْهل َُه  صه ََْ ْيَكه ة قْقهل قهثُر  يُْه     ليه  َلط  ْْ ْل  ليْه . يهألط  ُهُْ قررو ليُْه 
قُْْ هَ قْقهل ليُْهُ َُه  صه َْْ  ْيَكه ة يهل ُهُْ قررو قْقهل مُهثُ  ُْهُ لجىيُه   ليه  َللط  قَْىَ ليُْهُ ْهْْا

  مقصًِ . قَْىَك ِ مقْ رك ِ . . مُثُُ

قْخصهْْ قرلمهَ  قْهوقِ  قَُْث لصهىَ قْقَُْهث َّل تبهثل يهل بْىهَ مه  قررو َْه  تبهثل يهل مصهَ . ذْها لصورة
ِرلههه َُيههه إَّل إْهه  َيَههَ قُْههث يههل  أزَهه  ُههو قَُْههث قَْهه زل ليهه  قْطىههْ  . لجَهه ُ قَْهُْ قََُْههث قْههْ  َّل يَههوي  ْل

َل ُ .   يمَه لال

َل مه  قَْهَ   مه   . قَْثََ قْْ  جىهْ قررو مُهثق و ْها لقْخ ْا َقه  َلزه مه   قَْطهَ تقُهوِ  لمه  ْيَىهَ يُْه  ط
َلهوِ  -قرزُ ر لتظك   الْ مه  ي َي -لمَُ  زَُ قَْْْ قْْ َة . لمصهَ َظُهَ  قََْه ل فكخه ِلقجه  مه  َجَه   ْىْه َ

َقي قََْ ل ْطى م قازَ ِ لرلل   . قَْْوقِ زَوذي رل

ِلقجه  َْه عَ  لقهث َِةْه   قْخه ْا قَْهثََ َِ ي هوِ قََْه ل َ َة مطه هل ظه ُ قرْكه   ْيُه  . لقََْه ل  يهل قرْكه   . ُل
َِة َْه   قَْبقهَ يل قَْ ْْ يََْ لًي  قْقهَْْْ و للًيه  قْقأزْهم يهل قْوقْهثة َلْك زه  ي هوِ قْيْه   يهل زبقهَ ذْهَ مَىه

َِ يهل ْهْ قْىصه عْ لقرزهوق  . . قَْْوقزكَ ُو قَْ ل يل قْىص عْ إِ ) . لكْْا  قُ قْقَ سا يهل زهوقمك  قَْكه ة لالطه
ل قَُْه (. . لمه  مه  لْهْ مَهققكُ  قأمهْ ُهْق قَْقه م قْىجْهْ َّهُ َّل فكهه ليه  ليه ل تهثل  يطيهَ يل ذْا آلي ل رْل

  لي  قْخ ْا قَْثََ قْْ  َلط  ْْ ْل  ليْه َُّ ُث  . .
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  قَْك ذ ْ  يَ قول موس  بْول مَ َْ م  هللا جْ للًه لال َْ

َج ُ ت) ْث َرالَ ُ لي تَ  ْيُ مَُ  ليَْ ُِ ليُْ  زىْثُْ لمَُ  زخ َ  . ْل   َلَ (. يُْب  رة َل

ََْه  مه  قَْهَ   مه   م  ز ِلقجه  مه  زَه ل  يأزبقَه  ُهُْ قررو قْقهل جىيَ ُه  ُْهُ مُهثق لسهيَُ  ُْهُ يُْه  سهبً َل بهه َ
َل  . . م  ُُْ قررو ليَْ ُِ و ليل ُُْ َج ُ بىث موتُُ . قررو ْق  و ْأِْ لقَْ   زىْثُْ و لمَُ  زخ

َُ  إجَه َّل . لمه  لقازَه ِ يأِهْ و لمه   ِرلُه  مخيهوذ مه  مه ِة ُهُْ قررو . لَ صهَ جَهَه ْيُه  مه  لَ صه
ههل ْههه مُهث . لإُْْهه  ههو قََُه  ُل َب و لمهه  ُوقعُه   قههَى  . ُل جىهَ تطوالُهه  قررو و لري تهه  يخههقي   يىهوِ م عُه  يىهه

ِق يخقي  َُوقعُ  . لمَُ   َىم َقَُ  و لغ  َ  و َْ  ليا يل إْ  َق   قَْىأة قرْل  . قَْك ة قرل

يقهَْْْ َلهوِ قْط اكهَ قَْقُبهَ و قْهْ  ْل َكوككهَ     قَه م  به ررو َُه  مَ سهََ يهل مىهُث قَْهوقر مهَ ي إْه  مْه م قْ
ههو ْهل  مهه  قرْهك   قْقههل هو مه  ُههُْ قررو لإُْْه  ! ُل ْههث  ليُْه  ُل هثُق  إْهه  لظكىقُه  . . ْل هللا يههل قررو ُل

هه و -ليكهه قَْهًم  -يه ل قُْوزكهَ قْقهل لجُهه إُْْه  موسه  َرالَه ُ قآل(َلَه  َرالَ ُ لي تَ  ْيُه  يُهْب  لل قهل فكَه  ْْو

ْهْْا َّل يىصهْ قَْهك ذ َُه   . َلبْه  قْىصه  لقْْهث يجَيَُه  َُه  رزَُه  بىه  ليه ل هللا و لمه  يهل قُْهوِ مَُه  َِبهَ
َلوِ و يُهْق مىُهوم ضهََ  و َو ُ تْ  قآل قْ  لي  ي ُ ليه  قآليه ل ْيُه  يهَىُُ َزهه إزَه  ل يىهَْ إَُْْه   يىصهْ ِر

. .  

َ  ي  موس  ? ييَأتَْا بَََ مىيه ي جىْ َََْ ) َجَ  م  َرضَ  بََ  مولث لكَْا ق لهَج قَ  ْقخ

 
 

ََْ  َيه  مآوَسه    َقه لَ  َن ه َْ ْضهََ  ْب ََْجََه  ْمه ن ََرن ْلهث َيَيََأنْتََْاهاَ  (57ََْج نَقََه  ْْقآخن ََهَا َمون ْن ََه  َلَك ََ ْن ْن ََ َىه ىنْيهْه َي جن َ  مِّْ َن ه َْ ْيىآههآ  َّلا  ق  ْب زآخن
و     َُ ز   سآ َن آ َلََّل ََزَل َم مآ 58َز ُن َ ون ِآ ْلثآ َْ  ( َق َل َمون الََ َ     قَِّْْ َىََ قَْا  آ ضآ َن   (59َلََِ يآ

الََ َلِ يَىَ َّل   ضَ (. . قَْ   زخيىه زَ  لَّل َزل و م  ز  سو  . ق لهمولثُْ  وم قْ

َلهوِ يهل قْجهثل و رِ ْجهَ موسه   ُل هْق هو  فكهه فكهه لقضهََ لسهيط زه -ليكهه قَْهًم  -ْهُ يَه  ي قهو  و ُل
إْ  قتُ م موسه  ب َْهََ قْهْ  يجىهْ  ْجأ يَقَث ْجقه م  لي ل هللا يل قُْوِ و لم  لي ته قْخ صَ مىه . . إزَ 

َلهوِ رزهه مَقىهَ يهل  . قْىص  ْكَ تَى  و لالَْْ قْْث َكم   م  غَْ سو  َب له طَ إْه  ي لقث ْ ِ قَْهََ َقه
هو تخْْهْ َّل ْقكْهَ و  قآل قه ِ مصهَ   ُل ته ِذْا قْوقل يل  َُل مه  قَْهََ . . ُل َب يهل طبكىقَُه  إْه  قَْىه َقه

يىه ُث  َِه  لقَْهوق  و قهث يصهْ إْه  لهثق  قاَْه   و يَْىهث فكهه لَّه رق مََوسهَ ْآَّه ر قَْقكْهَ . ْيَصهَ للهثق 
َقل ته مه  م  ر الَ قازَ ِ رْك   َّل لجوِ ُْ  و َل يل صورة غَْ صورتُ  . لم  يىه ُث أََّ قََْهَور َْك زه  تهأَّ

هك  مه  ُهْق قَْهو  ل قه  موسه  . إزَه  َُه  مه  صهََ  . لصبكَ لجَهثيَ َْه  ْهو ْه ِ قرَّهَ قْوققهَ ليكهه ْقكْهَ . ْل
َ ْأْك     تَوالً لققك  َل ِقعَ  . . ْْ  قْْثرة قَْبثلَ قََْْو
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َ  ي موس  ? .:ق ل َجَ  م  َرضَ  بََ   قج قَ  ْقخ

َُُ لغيبههقُُ . ليههليقُههَ إِ قسههقعَ ِ ََه  إسهه ل َق  سك سهك  لويهه  مهه  تُه َّ قَْيهها لقَْ ههُ َّل  سهبْْ َقعْْ ْهه ِ إجهه
الههَ َك ىههكَ َلْههَىُ  َ َقعُ ْل َي قْطَهه ة مهه  قرتُهه ب َْههث قْجهه لهه  ْههْ مىهه زل قازَهه زكَ للهه  قْخيهها  َلبىههثُ   قَهه

َلهوِ يَقأصهْ َُ لقْمهََْ . لمه  َّهُ ْه ِ ي َقعْْ لالهُُْْ بْقهْ قَْوقْْهث قْهْْور . لقسه ََهل لقْىه قَْ   قازه ت   إسه
َقعْْ لَّل قْى ذ لتَخَْ قَُْ ر يل  تىهَُُْ قَُْيا م  قرلَ ل . . ييَ  ق ل ْه موس  ُل رلِهَرسْ مىَ  ََهل إسه

َقعْْ . َ  يهه  موسه  ?(رِ إطهًذ ََههل إسه َجَه  مه  َرضههَ  بَهَ ًْسههقًْ  ليه  قَْ ههُ  تَُْهث قه له  َج قَهه  ْقخ
  لقررو .

َق لإذق ْ م  يْثمهه ُهو لَهْ مه ِ ِ موس  يطيْ إطًذ ََل إس َو و ْل قَْهََ و يَه  َسهُْ  َلَه ل عْْ ُْْق قَْ
َِ ليكههه  ييَأتَْها بَهََ مىيهه(. . ُل هْق يىُهُ قْطَه ة َِ َصهَ ب قْىْ عهث إزَه  تخىهل لرق ُه  ُهثي  مه   ِلهو   قْه

َلِ مهَ َصهَ ب قْهثلوقل ليه ل و إمه  سهق ر َُهثقُ ُهُْ قررو   لإزُه  ْكَهل سهو    ْيَيها لقَْ هُ . . َّهُ ُهُ  ه
الُْه  إْهه  قيهوكُُ لإِ ْههُ تُه  مهه  قْخهوقرذ . يههإذق قْطَهه ة لإمهه  ل رقهَ ْآيهه ل موسه  و َة يههل قَْه   تألههْ ط  مهؤَّ

ال  . . سََ زأتل بَََ مىيه ! ًْم زأتل ب ًم م  زولهه ! يْ َيوزُ  زققه َُ ب ْصهً  !  صهً  بَ  يَ َّيُ  ظ ُ
وِ َِ ْيىْ عهث رصهْثق مه  َقعهل بىَهْ طْهْ ! لَّل  هثْر لرصهْثق مه  لهوِ هللا   يُهل تَيهْ  , قايَه ِ لَهْ طْهْ ز

َ لقرْ  ل !   َُْق لكْق  و َّل ب ْقوُق

َ  ْهه قلقكه ر ذْها ُل ْق َة . . لته َلوِ إْ  موس  تَث ث مولث ْيََ رقة مَ قََْ ْيقَهث ه  ي جىهْ :قَْولهث طيْ ي
الهه ِة يههل ههثِ ليكههه يههل لههثم إلههًُ قَْولههث  لَّل َزههل(. َلِ ي ههوِ َّل زخيىههه زَهه  ) قْقَههث  َََْهه  لكَْهها مولثق(ْل

ه  م  ز    مَ ََْ يل قْقَث  !(سو   قَْولث يل م  ِ مىقو  م ىُو

َلوِ ْهه   لقلقه ر قَْولهث  هوم لْهث مه  قرلكه ِ -ليكه قًَْم  -موس   لقبْ يألهْ فكهه قَْه    , قْج مىهَ تَث  ي
الَقُُ و لالقجَىوِ يل قَْك ِ   لقرم ََ قَْ ىويَ الَ) ; يل مصَ  َ(. لطيهْ َِ يجَهَ قَْه   ق لهمولثُْ  وم قْ

َة مه   . ض ْك  ضَ  و ْك وِ قَْ  ِ م ىوي  لقْوقل ِقِ ليكهه قلقكه ر قْوقهل يهل َلضهح يقه يْ َْ قْقَث  بَىيهه ل
يهل  لَّل يهل  هوم قْىْهث . َّل يهل قْصهَ   قَْه َِ ْْهم َّل ي هوِ قْجَكهَ قهث غه ِرلق قْبْهول . تجَىه  قَُْه ر َلْهثُ 

َة يْث يىوقُُ قََْ و لَّل يل ق َ الَ . . !! لضو  ََْ   ْْم يََىُُ قْقًم م  قْقجََ َل م قْقُْ   قْ

  قَْىُث قرلل م  مى ُث قْيْ   َْ  قايَ ِ لقْطغك ِ يل قَْْثقِ . . لقزقُ 

 
 

ُا ََتَه    َيَقَوْا  ُآ َّآه هَث ْن َْ  ََ ه ََ ِآ َيَج َنَلون هُ َموَسه 60ْي ُآ ُن  ( َقه َل َْ ُآه َي ْْ  َلالن ه َْ  ْ لق َلَيه  َّللاا َآ قَه َْقب  َلَقهثن ََّل َتىن ُن ْبَىه ُآ َق َْ ه َن  َله بَ  ب   َفكآ

لق61َمْ  قينَقََ    ُن َلَََسََ ُآ ََ ْن ُآُ ََ ََ َو   ( َيَقََ َِلآوق ََمن ِآُ (62) قَْاجن ََْج  ِْ ََِ يآخن الَثق َْ ِْ  آ ََق ْْ  ََ َْ ِْ ق َْ َُ ِن  ه ن  َق ْآوق ْإ ُ  مِّْ ْضه آ ََرن
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ىنَيه    َآ ُآ قْن ُآ ْق الَْ َْ َهََ  ْبَطه ْن ََ  َلاَله ُْ َْ َن ه َْ ىآوق (63ْب َْ َم َمه ْ  َيهَأجن َْهون َيهَح قْن ُا قعنقآهوق َصهىِّ   َلَقهثن ََين ُن َّآه ِآ هَث ْن َي  َِ هَقىن َقه ْآوق َيه   (64) قسن
 َِ ُآو َْْل َلْإما  ََِ زا لَ  مآوَس  ْإما  ََِ تآين   (65َم ن ََْنَْ    ََلا

 َ َيَ لي  مىُث قََْ رقةه ُل   يَثل قَْق ر ْْ

ِ موجَ قر 79 - 60قَْ ِ ه قْثر  َلو َذ ي َة لغ   ْثقت َْ  إيَ ِ قََْ

َلوِ يجََ ْْثُ َُّ َت (. .)   يقْو  ي

َلهوِ لمه  َْه ر بهه قَْهأ مه  قومهه و لمه  لالجَْ َة مه   ِقر قَْك ذ يهل ُهْق قْقىبْهَ ْهْ مه  ق ْهه ي ََْهه لكهْ  قَْهَ
َلهوِ يجَهَ  يجَيهه يهل جَيهَهيقْو  . . لمَقىه رُل تىجكَ لتََك  لللث ب َْ  يأة و لمه  يُهَ فكهه لمه  َِهَ ُهو ي

َلوِ و لجََ ْْهثُ و لقاتكه ِ بهه  قْوقْثة ِْثُ َُّ َت  . لتصور تيا قآليَ َْ ل مقوقْك لهذُ ب ي َة ًَّت ْ قْْصْ
.  

ُ قبْ قْثلول يل قََْ رقة َِ  بْل ُُْ قَْصكََ و َلِ -ليكه قًَْم  -موس   لَر  َق   يَُْر ل طََ قُْهْب لقَّليقه
َق ه ب َََْ و لالثلوِ قْقَث لي  هللا و ْىيُُ  ىوكوِ إْ  قُْث     لقَََْ قيق

َ   ق ل َلق لي  هللا ْْب  فكََقُُ بىْقب و لقث ل ب م  قيق   . ُُْ موس هلاليُُ ! َّل تىق

َة ب ُْيَههَ  بىهه  قْصهه ِقَ تيَهه  بىهه  قْْيههوب لتَىهْ يُْهه  . لالبههثل َِ ُههْق قْههْ  ْهه ِ   يْههث تههأََّ لقُْيَهَ قَْههَ
َل    ََُ  لكىَ َِ يََىُُ موس ه يج ِْوزُُ ِ لي  قََْ رقة قَْخيصَ و يقيجيت يل قرمَ   َللْ قَْص

َلق قَْجو (. .) َُُ ََُُْ َلس ِلوق َم   يقَ 

َِِ   قْخُو م  موس  ُل رلِ و لجىْ الهثقِ قَّلسهقًْ   قْيْ   بىمُُ يََ  بىم  و لرقْوق  ُكجوِ يل قَْق  
َُيُهه    مَهه   وجههْ موقجُقَُهه   ههثق َِِ لقْههثة ليهه  مصههَ لتَْْههَ لْ عههث  َْههَ  َههً تهه َق  . لقْْههوم ُههو  ههوم قَْى لَّل زهه

  :قَْ جح قْى صيَ لقْْ  يَيْ يُْ  قْى ْح

الْقُُ) ََُ  لالهْهَ  بطه َجه ُِ مه  َرضه ُ بَهَ الهثقِ َِ يخ َقِ   يهأجَىوق ْْهثُْ َّهُ  . قَْىيه  قه ْوقهإِ ُهْقِ َْه ْ
  َتوق صى  . لقث َييح قْْوم م  قسقىي (. .

َل قُْيَههَ قْصهه ِقَ قْوقْههثة قْصهه ِرة ُل ههْق َ   قََْطيههْ  لهه  لْْههثة و ْ ْْْيىههَ يههل مىَهه َ تَهه َلهه لصههىويُُ و يق
َة . لتَق ي إْ  مىهْ ُهْق قْقََهك  لقْقىهجكَ .  لْْثة قلقْ ُُِ يل َزىَُُ ليل قثرتُُ و ليل م  ُُ ليكه م  ليُ

َة لموسه  َللهُو رجهًِ قََّه ِ و ُه  موسه   لقَْهَ َلتهه لم ْهه . . ْل َلهوِ لميُهه لجَهثُ لجب َلِ و للرق ُهُ ي ِىْه
ِ ل  َ  . . ِ ِ ُ رل   مىَُ  ركَُ  يَََ لال
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ىهْ َة لمه  ْل َلهوِ قْط اكهَ قَْقجبهَ و لموقه  قَْهَ َُ ي َلهوِ . يَه  ُهو  لرقعُهُ ُهْق ُهو قْهْ  يىَهَ َْه  تصه ي
َلهوِ لالْبهْ َ  ي لالجَهَ ْْهثُ َّهُ يهأتل و لالَىهَ  ; تَهث َُ  موسه  لمه  ُهو ُه رلِ مه  َلل قرمهَ ْقه   قَهثُق

َة لالجَههَ قَْهه     لالجيهه  ُههو لق َلههوِ َِ يج ِْههه موسهه   قومههه َْههأ مهه قَْههَ كهه  قبههْ ي ْكىههُثلق قََْهه رقة ? ْل
َِ م  ََل ه ? لموس  ي َقعْْ لالط ْل َُ ? . . إزُه  قَُْْهَ قْقهل َْْ ُه  هللا ليه  إس  قََْقىبث   قََْهقْْْ  تَهل قُه

َ  . . موس  و مىَُ  يَََ لال   ُل رلِ ُل

هل َة قَْهثركْ  و يقَهوجُُِهْْا قْقهل جىيهل جَيهَ لقْهثة توقهَ قَّلرتَه   يهل صهىُو ق ُل َق    إْه  َْهَ قْقَه جل سه
َقب  لإْ  تجَكُ قْخطَ و لقسقى رة قَُُْ و لقْثلوة إْ  قْقجََ   لقْىَ ل . لقْق

  َقثموقه َُّ

 
 

ْآ ْإَْكنهْه ْمه  َق لَ  ه ُن يآَخْا ُآ ُن َلْلْصهَْ ُآ ََ ْآ ْْ ْآوق َيْإَذق  ْن ََْن ُن  ََ ُْ َْ َن هَى    ْسه َن ه  َت َُ َجَ  ْيهل66ََزا َ  َموَسه    ( َيهَألن هْه ْلكَىه َْ  (67َزىن
 ََ َي    قآين َلن َْْهاَ 68ََّل َتَخ ن ْإزاَا ََزَل قرن َْ َآ  َتينَْه ن  ( َلََْنْا َم  ْيل َي ْْ ه  َا ْيهحآ قْ َ  َلََّل يآىن ْْ ْنهثآ َسه  َْ ه  َصهََىآوق  ََ  َمه  َصهََىآوق ْإزا

ْنمآ  ثق  َق ْآوق لَمَا  َْ 69َََت    َْ جا ََةآ سآ ََ َا َْْل قْ َِ  ََبِّْ ( َيأآْن ل   (70َلمآوَس    َُ رآ

  ق ْوقهي  موس  إم  َِ تيْل لإم  َِ زُوِ َلل م  َْْ (. .)

ل َقل .  بثل يُْ  قْقَ سا لإظُ ر قَْصىَ لقْقَث  . ُل   ِلوة قَْْثقِ إْ  قَْ

  ق لهَْ َْْوق(. .)

ُ  يْبْ َة . . ْل َصَ قْبث  و لقسقَْ  َْىَه قُْيََ قرلْ َ  ُُْ ي إزهه َْهََ لقهكُ فكَه   بهثل  ? قم ذ قْقَث  و لت
ََْ مى ج َ م جل َُ  قَْ َْ ْق  موس ه   و ْل

َُُ َزُ  تَى  . يألج  يل زىَه لكىَ موس (و)   يإذق َْ ُُْ للصُُْ يخْْ إْكه م  سَ

هو  يَهََ يىل بىقََ ذْها قَْهََ لضهخ مقه ْقه  ْْهوج  يهل زىَهه لكىهَ موسه  و لمىهه ركهه لقْقىبَْ َ  . ُل لاله
َُ لكىَ إَّل رمَ جيْ  ََكه َْقَ َزه قرقو  و ْق َّل  وج  يل زىَه  َ ه  ْْ   ركه بأِ مىه قْْوة قُْب

ْهها مهه  يههل يََْهها تيْهه  مهه  صههَىوق . إِ مهه  صههَىوق:قيَهه  سهه َْ و لَّل يىيههح  ِْههث َّل تخهه  . إزهها َزههل قرليهه  . َل
  قَْ َْ ْْم َت  . .
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َيهَ .تخ  إزها َزهل قرليه  . يَىها قَْها لمىُهُ قَْ طهْ . مىها قْىْْهثة  َّل قايَه ِ بصهثذ مه   مىها لمىُهُ قَْ
ال  ي زكه   به ْْوة َزل ليكهه لمىُهُ قرجهَ ليه  قََْه رقة لمَه زُ قَْكه ة . َزهل مقصهْ هُ يخهثموِ مخيوقه  بىه َ  ُل قُْبه

  مَُ  ي   ط اكَ جَ رق .

ْهها مهه  يههل يََْا(َُههْق قْقَُْهَ ْيقمههخكُ  تيْهه  مهه  صههَىوق(. يُهو سههََ مهه  َّل سهه َْ للَيههه .  تههثََْ تخه   َل
الها سه ر و رزهه  قَهَ تخْهًْل  تخْهًْ   لَّل يىقَهث ليه  ْقكْهَ َّ َقهَ  لالصهََ قَْه َْ َّل يىيهح َزه  ذُهْ ليهل َ  ط

قَْها قَْىقَهث ليه  قْصهثذ . لقهث  بهثل ب طيهه ضهخَ  يخَه  و مخكىه   لي  ب طكَ . ْأزه ْأِ ْْ مَطْ َم م قْْ عُ
َُُه  تهثمد قَْ طهْقُْ مََ قُْ عيَ قْقل َّل تقَخقهَ لَّل تق قَْا َْ  يَىْ ل  قوة قَُْ يهَ و  يهل طه لل لَّل تققه َُ   ْل

ا لتيْىه يقطواله و يإذق ُو  قوقر  . ُِق   يإذق ُو 

ْْه  َ  . لقَْههك ذ يصههور ضههخ مَ قَْى جههأة َوقىُهه  يههل َل َة قْههْ    زىههو  موسهه  . . للقىههل قَْى جههأة قُْبه قَْههَ
َ  قَْه   ليه  قْىهِو يُْه  و لقْهْ   ْه زوق َْقهَ يََه  بىمهُُ بىمه  لالهثيَ بىمهُُ  مَهْ ج  لق ْيََ رقة يُُ َْه

َقلَ يل يَُُ إْ    َِ  وج  يل زىَه لكىَ موس  . ْث بىم  . لقْْ   َيَل َُُ قْب

َسهول  -إْكهه  لالخْهْ هو قْ يهل زىوسهُُ يهل  قَْى جهأة َِ َْه ُُْ للصهُُْ ْكه ل تَهى  ! يصهور قَْهك ذ لقهَ -ُل
َُُ للجثقزُُ و َّل يَىىُُ قًُْم   لَه   لَّل ي ىل قَْطا ْإليم   بهه يقىبَْْ صورة تَول ْ مْ يل مى ل

َب ُ رلِ لموس (. .) َة سجثق . ق ْوقهلمَ  َ   يأْْل قََْ

َر قْصهََْ  يََْىههم إزُه  َذ  قَْهور قْيََهَ تصهه ُِ قْىصههْ قََْه   يَْههقى  قْجَههُ ْيهه . لتصهه ُِ  قْهه لالىهه
ه يل َْقَ م  قُْىَ إْ  َ  تَْو   .  ِقايَ قْقًم . إزُ  َََْ قايَ ِ ْيْيْ قَْى

 ُ وق ْكه  تقْيهْ ْل وق ُْق قََْ قْيطكه  ? َزه  ُْهُ َِ  هثْر هُ قهث زَهوق ْطهول مه   ? قْْيهوب َز  ْيطَ ة َِ  ثْر ُل
َِ هللا ُو مْيْ قْْيوب   َلزُ  ْْ  تقصْ بهه لتَهقَث مَهه  زَوق طَوق لكَوق و لَرلق قرتَ    َْ ِلِ اْ رة مَُُ و

 ِ َذ ََوُر َّل ي و   ليُْ  سيط ِه رْث لتى

َُْ قْهههْ  ليَ هههُ قَْهههََ و يأقطىههه  َ هههثي ُقههه) مههه  لهههًُ  َلرجيُهههُ  لهلمَقُ ْهههه قبهههْ َِ لذِ ُْهههُ ? إزهههه ُْبْههه
قىيَ  َ َ  َْث لْقب  َلبْ (.   لرصيبَُُ يل جْل  قَْخْ و ْل

َ قْط اكَ قْْ  َّل  ثر  َزُُ ُُ َزىَُُ َّل) ِ  لمَقُ ْه قبْ َِ لذِ ُُْ(. . قْو   لقث َْ  قايَ ِ - يَيُو
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ُآ قْاهْْ  َق لَ  ِآ ْبَْآ َُ ُن ْإزاهآ َْ ُآ َْ َِ ِن لَذ ََ َْ ُن َْهآ َقبن ُآ  لَمَقآ ُآه ََ ُ   َليا ًَ ه ن ْله ُآهُ مِّْ َي ُن َلََرنجآ ُآ ََ َيَأآَقطَِّىه ا ََ نهْثَي َن ه َِّ ُن  قْ ُآ ْيهل  َلَرآَصهيَِّْبَا
ثَ  َْ َآ ا َََ ََ  ََ َي ْْ َلََْقىن ْآلْ  قَْاخن قب    جآ َْ َ  َلَي  َم  َج  َز  ْم َ  ( َق ْآوق71َلََبنَْ    َل َََّْ ََه لْ  َْ  َزؤن َبِّْ َزه  َيه قنْ  َمه   قْن َلقْاهْْ  َيَطََ

ْمهل ه  َتْن ََ ُْ  ََزهَل َقه و  ْإزا ْْ َكه َة قْهَثزنَك    َُه ََ ََه 72قْن َْ ََ ْىه َن ََه  َْْك كِّْ ََ َْ هللَاَّللااآ  َلَط َي َزه  ( ْإزاه  لَمَاه  َْ َن ه َِّ َقََه  َلَيكنهْه ْمهَ  قْ ُن ََ ِن  َلَمه  ََ
َُ ََّل  (73) َلََبنَْه  َلْنهَأ  هَا َُ ِا َْههآ َج َْمه   َيهْإ َآهولآ  ْإزاههآ َمه  َيهأنْل َركاههآ مآجن ْه    َي َن ه  َلََّل َي َُ َْ 74ْيْ ه َْ ْمَه   َقهثن َل  ( َلَمه ن َيأنْتهْه مآؤن

ََ لْ  ه ْْ َيه    قْصا َرَج لآ قْنىآ ُآ قْهثا ه ُآ َْْ هَا َْ ِ  75َيأآلن َْ   ( َجَاه لآ َلهثن ه ه َتجن َُ ْق َن ََق  َمه ْمه  َت ه  َلَذْْهَا َجه َُ ه رآ َل ْْهْث َ  ْيْ َُ َزن    قرن

ِا    (76) َتََ

ََْ  يْيَه ْك  - قيوكُُ   . يى   َِ  ثيىُو لَُ  و لقْْيْ َْ  َصَىْ  م  َص بَ قْ

َُ و َّل َزههه قايَه ِ) َُْ قْههْ  ليَ هُ قَْهََ(. . يههْْا سهَ قَّلسقَههًم يهل زقه ِب يههل قيهوكُُ مهه   قْهْ  إزهه ُْبْه
َُُ غى لةْْم َّل يَقَب ََْ  تُى  ل  بص ع   . قْمًل وِ . لَّل َزُ   ث قْ

َلِ له   لقرَهثقِ قْقُث ث قَْيهكظ ب ْىهْقب قَْيهكظ قْهْ  يىقَهث ليكهه قْطَه ة   لالَهيطوزه ليه  قْجَهوم َُّ ْهْ  يىجه
  يل جْل  قَْخْ(. لرصيبَُُ قَُ قْْيوب لقررلق ه  يأقطى  َ ثي ُ َلرجيُُ م  لًُ و

َذ قرْىه  قَّلسقىً  ب ْْ َُّ و  يل قَْ بَ . قْْوة قْقل تَه َذ َهْ  إزَه ِ  , لقرلصه ل وة قَْ ََْ . قوة قْْو لَّل تىه
قىيَ  َ َ  َْث َ  ب َْ به  ْل ْوقِ يْ َ  ب َْجَ ْل   َلبْ (! لْقب  يْ

َُهه َة بَصهثُر  ْل يهإذق ُهل قوالهَ  . قُْ عهْ ِه ِ قهث يه ل قرلقِ . ْ زهل قْيََهَ قايَ زكهَ قهث لصهيل قْهْرة قْصهَْ
ُِْهثة . ْل زهل قهث تىقَهل ُْهُْ  قررضهكَ والََ . لإذق قْْو  قررضكَ ْيُ  ض ْيَ ض ْيَ . لإذق قَْك ةق ُِْهثة  ِيُه  

َقَ لضْ َ َّل تَ ْل ِقعهْ . لَّل إْه  ْكه ة قررو  َِ قْْيوب لي ذ مى َو  تَقَ بىهثُ  إْه  قررو لمه  َُه  مه  له
  ت يهه مق   لم  يُْ  م 

َ  لي  م  ج  ز  م) َزه  و يه ق  مه  َزهل قه و . إزَه ق ْوقهْ  زؤَّ ُهُْ قَْكه ة قْهثزك  .  تْمهل   قْبَْه ل لقْهْ  يط
َُقَ  ليكه م  َكَ  ْكَىَ َْ  لط ي ز  لم  َِ   هللاهللا لَْ َلبْ (. , قَََْ إز  لمَ  َ

َكه  مَهه إزُ  َلهوِ لتىهث قْْ  قَه َا إْكهه قَْقَه بْوِ  مَََه  َََْ قايَ ِ يل قْْيوب قْقل ْ زهل مَهْ َْقهَ تىَهو ْى
َلص ميُه َيه . يإذق ُل بىث َْقَ توقجُه يل قوة و لت ِل   لج ُه لسيط زهه ل

َلهَ َلغيه ) َزه  . .(يُهل ليَْه   َ  لي  م  ج  زه  مه  قْبَْه ل لقْهْ  يط هو ق ْوقهْ  زؤَّ جهْ ْهأزه َِبهَ َلليه  .  ُل
مْْهث َُه  و  ُهُْ قَْكه ة قْهثزك (. يَهيط زا تْمهل  يه ق  مه  َزهل ق و(لِلزها لمه  تَيُهه َْه  يهل قررو .  إزَه 

َُ  . لم  َُهوِ قَْكه ة قْهثزك  . لمه  تَيُهه َْه  مه  لهْقب  َقصَ لم  ْا م  سيط ِ ليَْ  يل غْ قَْك ة قْثزك  و لم  
َكَه  ْكَىهَ َْه  يخى ُ َيََ م  َِ َُقَه   لط ي زه  قيْ  قصْ ب هلل و لالأمْ يل قَْك ة قْخ ْثة ََثق .  إز  لمَه  َ لمه  َِ

َكَهه  يَىهَ َْهه  لط ي زه  .  هللاهللا لْههَ  بإيَ زَه  بهه يهً زَيهها ْها لصههك ز  و ييىهْ ليكهه مه  قَْههََ(مَ  َْهل تُيىَهه  َ
َق  َلبْ (لَْ قَََ لجوقرق و َلبْ  مَََ    إِ َْل تُثِز  بَ  ُو َْث َلبْ  . . . . لج
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َكُُ َِ يْىوق م  قْط اكَ موق  قَْىيُ قََْقىيله َلُُْ َة قْْ   لمَوق َ   قََْ

َمه  يهإِ  إزهه قْصه َْ ل يأْل ها ُْهُ  لَهْ ْهه جُهَُ َّل يَهول يُْه  لَّل يَكه  . لمه  يأتهه مؤمَه  قهثمه  يهأل ركهه مج
َ  م  تَقُ  قرزُ ر ل ْث   َْ  . يُْ  قْثرج ل قْىي  . جَ ل لثِ تج َق  م  ت   لذْا ج

َمه  ُهل َْهث يهإذق َلِلم  يهإِ ْهه  لهْقب  ِه ِ  قُهثُُِ بَه  ُهو َْهث َلبْه  . يُه  ُهل ذ  صهورة َْه  يهأتل ركهه مج
الح و لَّل ُهو ْهلجُهَُ  إزَه  ُهو قْىهْقب قْهْ  َّل  َقُهل إْه   . يْقَقهَ َّل يَهول يُْه  لَّل يَكه (يً ُهو مْهل فكَهق

َي تُه   قآللَ مول لَّل  َقُل إْ  ْك ة . . ليل قْج زْ َ  تَهل غ قْثرج ل قْىي  . . جَه ل ْإلق مهَ زثيهَ بَه  يجه
َق  م  َزُ ر  لذْا َْ (لتطَُ م  قآلَّ م . ج   م  ت

ََل هه قايَهه ِ قْوقَّهها .  لك سههقىً  قَْؤمَههَ َقُث ههث قْطغكهه ِ قْجهه عَ و للقجُقههه ب يَههَ قايَهه ِ قْْوالههَ .قْْيههوب  ُل
َج   قايَ ِ قْىَْا .   لكقَْ َ قايَ ِ قَْ صَ . لك

َ  ب سقىًعه لي  قْوِ لمم  الَ قْْيْ قَْى الَ إلًز  َْ   لسيط ِ قررو ُْق قَْىُث يل ت رالخ قَْى

 
 

ثن  ََ  إْ  َلََْْ ْن َْ ُن ََلن ُآ َْبن َْ َْ ْبْعََ ِْ  َي ضن ِن ََسن َى    َطَْالْ    َْ  مآوَس  ََ َرِ   َلََّل َتخن ُآ َِ َْ َ َََ   َّلا َتَخ  َن ََ ُن  (77ْيل قْن ُآ  َيَأتنَََى

ُن  ُآ ُِّْ َم  َغْىَْ َ  قْنَك ُ مِّْ ُآ ْىَْ ََ ُْ َي َآوِْ ِآ ْبجآ َنَلون َُهَث    (78) ْي َمهآ َلَمه   ِآ َقون َنَلون ْا ْي َْ َقهثن ( َيه79َلَََض ََقْعْ ه ِآُ   َََْهل ْإسن ََه   ََزَجْن

 َ ََ َين َْ قَْطوْر قرن ُن َج ْز ِآ َز  ُن َلَلقَلثن ْآ لِّْ ََ  مِّْ ن َلثآ ْن ينَو    َلَزَا َا ََ ا َلقْ ُآ قْن ُآ   (80َلَيكن

َ   لليه  قْطَهَ و يهل قَْىوكهَ لقْخهُو مه  قَْهيط ِ . لمه  يَيها قْْيهْ , قررو َِ يجُهَ َُهْق قالهًِ  قَْىه
    إَّل يل ظًل قايَ ِ .قْْو 

 َ يَْ م  قْْصَ جث ثة . ُل َيَ لي  مىُث للَ ْل   يَثل قَْق ر ْْ

َ  يهل له ُْ إزه َة مىُث قزقص ر قَْا لقايَ ِ يل لققَ قَْكه ة قَْىهُوِ و بىهث قزقصه ُر لقْىْْهثة . ييْهث ممه   قْىُه
َة يهل قَْك ذ ب زقصه ر ليهَ قْىصه  ليه  قَْهََ   لقزقصه ر قْىْْهثة َقُ   لقزقصه ر قايَه ِ  قيهوب قَْهَ ليه  قَّلْقه

َُههْ و َغههْ لقْ لقْولْههث . يهه آلِ  َقصههَ قَْهها ليهه  قَْ طههْ لقُْههث  ليهه  قْمههًل و  لقْقُث ههث يههل قيههوكُُ ليهه  قْ
َتَ  ب َْصهَ قرلل . يَه   قَْها قَْصهَ قْطغك ِ لقايَ ِ لي  له ُْ  يهل يهل قْوققهَ قَْىهُوِ . لقَْصهَ قرلْهَ مه

بىهث َِ يَهقىيوق به َْا يهل  إَّل قْمهََْ   لمه  يَهقىيل َصهَ ب قَْها يهل قْقه َُ قْوققهَ إَّل بىهث تَ مهه يهل له ُْ
هه  قَْهه   يههل  قَْىهه لَ قَْهه ط  . . إِ ْيَهها لقايَهه ِ ْقكْههَ مقهه  تجَههَل يههل َُق الُْهه  ي سههقىيَل ْْ َلههْل ط

َق ْهُ  قجَهُ يههل قْْيهْ و لقَْها ْهى رق َّل  ََههَ مه  قْمهََْ  قايَهه ِ صهورتُ  قْوققعكهَ . يأمه  إذق ظههْ و يههإِ مقُه
لقايَه ِ . .  قَْها قث يَيَ ِ و رزَُ  يَيُ ِ قوة م ِيَ ْقكقكَ َّل مْ َهْ ُْه  لَّل ْىه   يهل مقُهَ لقَْ طْ قْطغك ِ

قكْهَ قَْها يهل قْْيهْ   َقهو  مه  ْقكْهَ قْْهو  قَْ ِيهَ قْقهل  يقصهََ  يجْ َِ تقَْا ْقكَْ قايَه ِ يهل قْهَى  ْل
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ْق يَقىيل َُ  قَْ طْ لالصول َُ  قْطغك ِ . . مه  قَْهََ  -ليكهه قَْهًم  -ُهو قْهْ  ْه ِ يهل موقه  موسه   ُل
َة َة . ليل موق  قََْ َضهه ُهْق قَْىهُث يهل  م  لقََْ َلوِ لمىيه . لمه  َّهُ قزقصهَ قَْها يهل قررو َْه  يى ي

  سك ذ قَْورةه

الْهه  يههل قََْههَ  ََهه  و َّل تخهه ُ) َب ُْههُ ط َْهه  إْهه  موسهه  َِ َسههَ بعَهه ِ  و ي ضهه ْههث َْل هه  ْل لَّل تخىهه  .  ِْر
َلوِ قومهيأت َلوِ بجَوُِ يَىُُْ م  قْكُ م  غىُُْ و َلضْ ي   ُث (. . لم  َىُُ ي

َة مهَ لَّل ِ   َْْ قَْك ذ َُ  م  قْْ  ْ ِ بىث موقجُهَ قايَه ِ ْيطغكه ِ يهل موقه  قَْهَ َلهو َُ  . ي لَّل ْكه  تصه
َكهه و قََْهق قَْهؤم  مىُُ بىثم  قلقصَوق بإيَ زُُ مَقْبيْ  قْقُث ث لقْولْهث بْيهْ ُْ  بَكه ة قررو لمه  قَْقىيها َ

مىههُث قَّلزقصهه ر قُْ مههْ ْْقصههْ قَْصههَ قْْيبههل ب َْصههَ قْههوققىل .  . قَْىههُث يُْهه  لمهه  يُْهه  . إزَهه  يىْههْ َُههْق
َلي هللا لتقجي  رل يَ َو َّل يطْهْ َُه  يهل مىهُث قْخه َى  قَْ َمه م  لقْوقهُو ْعَ ُِ قَْؤمَْ  ْ ميَ ْ سََ . . ْل

َ   -قَََْ  َو مىهُث قَْصهَ َهً مْهثم لَهْ  َه  -َْ  يطْْ يل سور َل َة ِر بىه رِ مْثم تهه ْ زهل يهل  . ِىْه
  قْمَ عَ لقْْيوب .

َي بعَه ِ هللا  لإِ َقعْْ  -ُو إَّل قايَ   َْوس  َِ يخه َب ُْهُ -ََهل إسه الْه  ْهًْ . فكمه يهل قََْهَ  ََه  َهثلِ  ط
َضههه زَهه  ْههْْا َْهه  جهه    -تىصههْْ لَّل تطوالههْ  َلهه ُُ يهه َِ مطَ َهه  إْهه  -يَى ههه لَ يههَ هللا ت ً يخهه ُ َِ  ثْر

َلوِ لجَوُِ و لَّل يخى  م  قَََْ قْْ  َل قَْه   ليها قَْه مو   قتخْ ي الْه  ي بَه  فكهه ! لالهث قْْهثرة قْقهل َجه ْه ط
الا ي ب  فكه ! ق ِرة قْْ  َرقِته   لي  َِ تُىىه بى  قْوقل ل  ط

َلوِ قومه لم  ُث (. .) َلوِ بجَوُِ يَىُُْ م  قْكُ م  غىُُْ . َلضْ ي   يأتَىُُ ي

َلهوِ لقومهه و لَّل يىصهيه و َْْْه  لقىهه يهل قْهَى  ُ هْق مُهوَّل   َّل يَهثُِ  ْه مً يجَهْ قَْهك ذ ْهْْا مه  غىهل ي
َلوِ قومه إْ  قْمًل يل قَْك ة َْ  قه ُُِ ًَُه  ضهًل  هؤِ  إْه   إْه  قْقىصْْ و لق ِ ي قْمهًل لقََْهَ . ْل

  قْبوقر . .

َو زَه  ْقىصهًْل مه  ْهثت يهل ُهْق قَْوضهَ و لَّل إزَه  زْه  َمه م  . ْهل زقه بَ قَْهك ذ يهل ْ َهَ قاجَه ل زقىه
َُْ  قَْىُث لزقَََ ايْ له يل قْْيوب . . َة قْقل  ق   قْىب

َْهَ َهْ  قايَه ِ لقْطغكه ِ ييهُ  قُيه  َصهَ ب قايَه ِ ْْث ل  هث قْْهثرة إِقرة قَْى ل  يُْه  تْو ْهْ   سهو  قتَه   قْهْو
َ  ًْْ . ذْا َِ قْْوتْ  ُْ تُوز  مقُ ي قْ  َِلِ  مقْ ركقْ  لَّل لقَْ يل ل ُْ قْوققَ . . موس  لقومهه ضهى ُ مجه

َلهوِ لجَهثُ ِ  مه  قْْهوة و لي هل  هث قْْهثرة  يَيُهو َْهَ م ِيهَ َصهً . َُه  تْو قْْهوة ْيُه  . يهً سهبْْ إْه  لهوو مى
َْهَ إِقرة ُه  بىهث َِ قِقَيههل ْقكْهَ قايَه ِ يههل زىهو  قْهْ   َّل يَيُههوِ قهوة سهوُق  . . قَْى َِ قسههقىي   بىهث ْل

َغههْق َُههْ للْههثُ لَّل   َجههُو   َّل   ْههل  مَهه  يههل  ههثُ . . يْههول  يههل ايَهه ِ يههل لجههه قْطغكهه ِ َّل يخىهه ُ لَّل  
قَْخهْ(فكْول قايَه ِه  يه ق  مه  َزهل قه و  جْل  قْطغك ِه  يأقطى  َ ثي ُ َلرجيُُ م  لًُ لرصيبَُُ يل
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َْهَ َههْ  قايَهه ِ ل  لَههثم  . إزَه  تْمههل ُههُْ قَْكهه ة قْههثزك (. . قْطغكهه ِ يههل لهه ُْ قْْيههْ إْهه  ُههْق قَْههث َيَههل قَْى
ل  ث َُْ قايَ ِ . قْْثرة تْو َيىُ  ل ْكَ و لتَُ  رقيَ قَْ طْ ًَ جُث م     رقيَ قَْا ْق

َة َ ه للب   َل

هو يْقهْ َََه  ُُ لالَهقَْل إزهه َلهوِ ُل الََ قْهْل ْى َقعْْ  هؤِلِ ضه ْهُ تقهثلْ  هث قْْهثرة  زَه  ُُ ْهْ  ْه ِ ََهو إسه
َْهَ . يُهُ ْههُ  الََ إَّلاِقرة قَْى لقسههقَُ زَ للويه  . يأمهه  ْهْ  قسههقىي  قايَه ِ و يههل  ذَّل ي وزهوق  ههؤِلِ ُهُْ قْمهه
َلهوِ  لقسقىثلق قيوب قْْ   لمَوق بَوس  َلِ ب يََ قايَ ِ يهل لجهه ي َ ل  يجُ َيولو قْ ُ م َّلْقَ ل قْقىْ ْ ُل

 ِ َي و لِلِ قتْه   ْيقىهْ ْ . يأمه  لَههث ذْها يْهث تهثليل  هث قْْهثرة  تيجيهت ِل َْهَ اِقرةلِلِ تَه لإلههًِ  . قَْى
  قَْصَ قْْ  تُ قبْ ذْا يل قررلق  لقْْيوب . .

ُِهه  قَْههك ذ َههْْا قاجَهه ل و لكققهه بَ قَْىههُث   َههً لهه عا مهه  ُههُْ َة قْقههل  بَ ْكَههقكَُْ   . قْقىصههًْل ُههل قْىبهه
هُ َتْبهوِ قَْصهَ مه  لَهث هللا ُل َيهوق مقه    ِ  َصهَ ب قْهثلوقل و لالى َِل يَيُهوِ  مه  لهثة قررو . لقْطَه ة مجه

  قَْ ل لقْجَث لقًَْ  .

َقعْْ ََىُ هللا ليُُْ 92 - 80قَْ بَه قْثر    تَْْْ ََل إس

َِلق   ََهوق ظًل قَْصَ لقَْجه ة  قوجهه قْخطه ب إْه  قَْه جْ  ب ْقهَْْْ لقْقَهْ َ و ْهل َّل ليل َلق   لَّل  قجه لَّل  َطه
ََْ يمََوق ْث قْْ  ْ ِ ُُْ يل قَْى    هقَْصَ لقَْج  به م  قًَْ  قْْو

ََْه ) ُ   للقلثز ُِ ج زهْ قْطهور قريَه  و لز َقعْْ قث َزجَْ ُِ م  لثْل قَْه  لقَْهيو  . ْيهوق مه   ليهك ُ ي  ََل إس
ِقَه ُِ و لَّل تطَهوق فكهه فكَهْ ليهك ُ غمهبل و يَيهْ ليكهه غمهبل يْهث ُهو  . لإزهل َْىه ر َْه   لمه  طَْه ل مه  ر

قث (. .   ت ب للم  للَْ ص َْ  َُّ ُق

ِلق مَطَْ قْ ْْث ِ ج  َلهو َْوق لرق ُُ ي ُ  لجَهثُ خطَ و لقزطيْوق ز جْ  ز ْكَ قْطور . لت ُ مه  لهثُل َق هلإزجه ُ  غ
َُهه َلزهه قْيَقهَ ييهُ يَه  ليكهه ْىْهَ . ْل الهْ  ْْ ه   إلهًِ لققهَ ق َيُو قْقَهجْْ . لقْقهَْْْ ب َْىَهَ قَْىهُوِة ْكى

َُل  .   لالى 

بىهث  -ليكهه قَْهًم  - َْوسه  قهَ   ْل زهل موقلهثةج زْ قْطور قريَ  يى ر إُْْ  َُ  ليه  َزُه  َمهَ لق لموقلثتُُ
َلجُُ م  مصَ و َِ يأتل إْ  قْطور بىهث َركىهْ  ْْيهَ يُْه  ْيْه   ركهه و ْكَهََ مه   هْو  إْكهه يهل قرْهوق    قُكهأ ل

الىَ و َلي مه   قََْقَهَ م  َمور قْىْْثة لقْىه ُْهْق قْىهىْ قْهْ  ْقهْ ْهه ِلرق  ؤِيهه يهل قررو قَْْثسهَ بىهث قْخه
  مصَ .
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الْلت و ط عَ قََْ زل َ و م ِة ْيوة تقجََ لي  َلرقذ قْىجَ . لقَْيو  ُل َق  و  يَه ذ قَْ  . ُل إْهُُْ يهل قْصهَ
َق الْ قَْقَ لل سُْ قْقَ لل و ْ ِ زىََ م  هللا لمقُ هو  قهوَّلُُ ْقه  يهل  ْىَ  قه ق َِق  . ُل َق  قْجه َُُ يل قْصَ

َُ ُُْ م  َب طى مُُ قْْومل يْكَ   قَْوقِر . َق

 
 

ْا  ِآيآهوق ه َْ ق ْفكهْه َفَك هون ََ ُن َلََّل َتطن ِآ ََه  قن ََه ْل َمه  َرَِ ُن  ْمه  َطِّْ ُآ َُهَو    َلَيهكن هثن  ْن َلَيكنهْه َغَمهْبل َيَْ ْيه َن  ( َلْإزِّهل81َغَمهْبل َلَمه  َي

ه رأ  ََىا ُنقَهَث    َْ ُا ق َْ َصه َْْ   َّآه ه َْ ه  تَه َب َللَمهَ  َلَل ََ َجَيهاَ  ( َلَمه 82ِّْْ ْمهَا َيه  مآوَسه    ََلن ُن َآلََّل  َلَيه  83َله  َقون ُآه ( َقه َل 
َض    َلَلْجينلآ  َََََّْ   َن   (84ْإَْكنَا َربِّْ َْْق

و ُ مه  ُل َُ  ُْهُ لالَهُْر َُُ َُُْ قَْىُ ْكأِيوق م  قْطَْه ل قْقهل يَه َقُ إْه   قْطغكه ِ  ْْ يُْه  . ب َْطَهَ لقَّلزصه
ِ  ْْقعْ قَْطوِ لقَْىيَ ل  قْوقجْ قْْ  ُُ هُ ْهه و لقْقُيكه  قْهْ  يىهثُُ ركُه له رجو ُ ْقيقكهه . لالَهَكه طغك زه  ُل

البو قْىُث غمهبل . لمه   ليهك ُ ذققوق مَه مه  ذققهوق و لَرلق مه  زُ  قهه مه  َرلق .  لَّل تطَهوق فكهه فكَهْ , ب ْطغك ِ ق
َلهوِ مَهْ قيْهْ . ُهو  له  ْهث ُهو  ي َْهه يَيْ ليكه غمهبل يْهث ُهو (. . ْل هو  يهل قَْه   . . لقُْهو  إْه   ل ُل

َلزكههَ  ُههُْ ل . لقْقىبْههَ  ََههاَسههىْ يْ َههْ قْطغكهه ِ لقْقىهه ْ الْههَ قْقَ سهها قْْ قَْْهه ًَل يههل قْيىههظ لقْقههْ ليهه  ط
  قَْيَوظَ .

َجهوق   ْهل َّل ُهْق َُُ ُهو قْقَهْ َ لقازهْقر ْيْهوم قَْْهثمْ  ليه  قََُْهَ قْقهل مه  َجيُه  ل َيهوق  تَطه قَْىَهَ و لَّل  ق
َلوق . . لإْ  ج زْ قْقَْ َ لقازْقر يىقح ب ب َجَهَْ   قْقوكَ يُْ  فكَق   يخطث لال

قث (. .)   لإزل َْى ر َْ  ت ب للم  للَْ ص َْ  َُّ ُق

ُ  ب ايَ ِ لقْقوكَ الََ يل قْْيْ و  قَْا مثْْو َُه  يهل  لقْىَهْ ْكَل ْيََ تْ ل و إزَ  ُل ل قْصه ْح . لالقجيه  ََّ
الها قايَه ِ و لصهثقه قْىَهْ يَُه  يألهْ قاز لصح قَْيو  قْىَيل يل ل ُْ قْوققَ . يإذق لقىل قْقوكَ َه ِ يهل قْط

َ لقْىَْ . . للي  و لي  ُث  م  قايَ ِ و َة لزقكجَ ْيََ ْل   ضَ زَ م  قْىَْ قْص ْح . ي َّلُقثق  َُ  ََّ

َيهَ ليه  مىهُث لإْه  قْى زكهَ إْه  ج زهْ  قََْ جه ة َُه   َقُهل مىهُث قَْصهَ لقْقىْْهْ ليكهه . فكَهثل قَْهق ر ْقه   
  قْطور قريَ  . .

َ   لَ ِة 99 - 83قْى م ه قْثر  َقعْْ قْىجْ للْ ب موس  ْيَ م   ََل إس

َكه ْه ْْيْ ُ بىث َركىهْ  -ليكه قًَْم  -لقلث هللا موس   ْْث ْقيْهل قْقُ ْك هتُه ْك   ;  ومه  لي  قْجبْ مكى ِق ض
يىْْثة يَصَ تُ ْكىه و ْل الََ . ْل   لَّل َث م  تُْؤ زىَل لقسقىثقِ ْيقيْل . , تُ ْكىُ  قَْصَ بىث قُْ

َ  ليُُْ ُ رلِ ز عَ  لَه . .موس  إْ   لصىث َ  قومه يل َسىيه و لت   قْجبْ و لت

This file was downloaded from QuranicThought.com



يُهو إُْْه  مىهق ذ  , قبهْ غيْ قْىوذ لي  موس  إْ  مَ ج ة ركهه و لقْوقهُو َهْ   ثيهه و لقهث ذقذ ًْلتُه  مه  ْْث
و َّل يىيُ م  لرق ُ و لَّل مه  َة موَّلُ . ُل َُُْ يهل َسهىْ ق َْهثت لجول . للق  يل ْم ْجبهْ قْْهوم بىهثُ   ْهْ  ته

.  

 َ ََََ قَْوقره ُل    َب ه ركه بَ  ْ ِ ليىه . . ييَىُث قَْىُث ْل

َضه  .) َ  و للجيهل إْكها رب ْق يإزه  قهث يقَه  قومها :قه ل لم  َلجيا ل  قوما ي  موس  ? ق لهُُ َلَّل  لي  ََّه
.) َ   م  بىث  َلضيُُ قَْ م

لالقيْه  مَهه قْقوجكهه قْهْ   ْْيْه ُ ْ   ومه  ويوجل  موس  . . إزهه لجهًِ إْه  ركهه و بىهثم  تُكهأ لقسهقىث َركىه ُل ْق
َقعْْ قْجث ثة . لقث قسقخيصُُ قْْل لقَّلسقعَ ِ و ْكصهوغ مهَُُ َمهَ ذقل رسه َْ و لذقل  م  يقكُ ليكه ْك ة ََل إس

  تُ ْك  .

ُه  َلوزكهَ قْوََّكهَ ْه ِ قهث َيَهث طبكىهَ ْل َلضهى  قسهقىثقُُِ  قْْهوم قَّلسهقعَ ِ قْطوالهْ لقْهْل قْطوالهْ يهل ظهْ قْى
َ  يههل ْكهه زُُ قَْىَههل ليخيههَ لقسههقىثقِق  ; ليكههه قَهه ل قْقُهه ْك  لقْصههبَ ليُْهه  و لقْويهه   ب ْىُههث لقْىَهه لَّلْ لتهه

الح . . يَ  َُُْ يل رل يَ ُ رلِ لالَىث لَُُ قيهًْ ْقه  تقخيخهْ لْْهثتُُ ْيُه   ي  ِ ًْزقك ِ لقْقْيْث قَْ موس   ق
ُ ي   َث م  قلقَ رقل مقوقْ َم م لتَُ ر َرة ال ِةَلل قلقك ر . ْل   ََ عُُ كَ لقَقً قل مقُ

 
 

ه ْمَْ َ  َقه لَ  َا ُآ قْ ُآ هْثَ  َلَََضهيا َمهَا ْمه  َبىن ُن  (85) َيْإزاه  َقهثن َيَقَاه  َقون ْم َََْه َِ ََْسهى   َقه َل َيه  َقهون هََ  ْمهْه َغمن ََ مآوَسه  ْإَْه  َقون َجه  َيََ

ُن  ِآ ُآ قْنىَ  َيْىثن ُآ َ   َََيَط َل َلَيكن ََ َْ ثق   ُن َللن ُآ ثآ ََمن َرَك ُن  ُن قآُ َََرَِت َيىن ُن َيَألن ُآ كِّْ ْأ مِّْ  را ُن َغَم ُآ ْا َلَيكن َْ ْلْث  ََِ َي َقه ْآوق َمه   (86) ماون
َا  ُْ ََ  َلَْ ُْ ين ََ ْلَثَ  ْب ََ  َمون َيىن ََ  ََلن ين َِّْ َْْا ََْنَْ  ْآ َْ َُ َُ  َي  ََ ين َْ ْم َيَْ َْ قْنَْون الََ َِقرق  مِّْ  ِْ َا ْمَْ َ  ََلن   (87) قْ

ُ ب ْىجهْ قْههْ  صهَىه ُْهُ . َْىَهلق هه ِ َلل قَهقً  ُهو قَهقًُ  َ   ْل ق لهيإزه  قههث يقَه  قومها مه  بىههث  و ):قَْه م
ُ ي ه  ْههث  موسه  ليهُ َ (ْل قَّلَهقً  و ْقهه  ْْه  ركهه و لتيْه  قرْههوق  ليهل زَهخقُ  ُههث  و  َُهْق َلضهيُُ قَْه م

الىل لكُ  قْثسقور َقعْْ ََ   يصيح ْيَََُ قْقل قْقى   ُُ مَقثَوِ ُْ  . ْبَ   ََل إس

مَه  ليهُ مه  َمهَ  - قَْهًم ليكهه -قَْك ذ موق  قََْ ج ة َُ  لي  لجْ لالطواله و ْكصهور قزىىه ل موسه   لالَُل
َِ لغمْ و لي  قْهْ   َزْهُُْ هللا ليه   ثيهه مه  قَّلسهقعَ ِ لقْهْل  قْْوم قْىقََ و لمَ رلقه ب ْىوِة و ليل زىَه ْ

ِذ  يل ظْ قْوََّكَ   لمه  ليهُُْ ُقَْ به َْ هُْر َُُ مَهْ قيْهْ بآَّلعهه و ْل َق    لذْه َْكَهَ يهل قْصهَ َل يهَ قْ  كَهَ لقْ

  للوقطَه . َُّ ُ  ُُ َلَّل   قَىوِ َلل ز لا إْ  قْوََّكَ و لإْ  لَ ِة قْىجْ ! قْمًل
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ُ َو موقه  ْل ُه   قْىهوِة  َْْ َُ  م  َلبَ هللا بهه موسه  مه  تىصهًْل قْىقَهَ و قسهقىج َّل يهل له إْه  قومهه . ْل
لالؤزهْ َلهه ُ . يهً َههث َزهه ْهه ِ يىيههُ  قومهه َُهُْ قْقىصههًْل . ييْهث لهه ِ موسه  غمههَ ِ َسهى   ههوكخ قَْهك ذ يىههل

  َْ لَ قْىىيَ قْقل َقثموق ليُْ  ه

َجَ موس  إْ  قومه غمهَ ِ َسهى  . ق لهيه  قهومهَُْ يىهثُْ رك هُ للهثق َْهَ  ? َيطه ل) تهُ  ليهك ُ ي قْىُهث ? َم َِر
الَهَ قْْهوم  مولث  ث  و ق ْوقهم  َليىَ َِ يَْ ليك ُ غمْ م  رك ُ يأليىقُ مول ِقرق مه   َُ  َْيَه  َل بَيَُ  و ْل

َ  و َي يْهْيَ ُ  و يُهْْا َْْه  قَْهه م ُْههُ لجهً جَهثق ْهه لههوقر و يْ ْوقهُهْق إُْ هُ لإْههه موسه  يََهل و َيههً  يهأل
َلِ ََّل َجَ   ْهث قه ل ُْهُ ُه رلِ مه  قبْهيه  قهو    َق لَّل زىىه  ? ْل يقَهقُ بهه و لإِ  إزَه  مإُُْْ قوَّل و لَّل يَيا ُْهُ ضه

َ  ليكه َ  . ق ْوقهْ  زب ََْ  ي تَىوزل َلطكىوق َم َجَ إَْْ  موس  !(. ل ِىْ  رك ُ قْ   ْق   

لقْهقىظ  , قََْ جه ة ُهل قْىقَهَ ي ىه  قَْهك ذ لَُه  يهل موقجُهَ موسه  بْومهه   لقهث َلهَ ْىهىُ  له  موقه  ُهُْ
  .َقىصًْتُ  ْققَُ يل مىُث قْقَْْا قْْ  يْوم به موس  . 

وِهُهْق إُْ هُ لإْهه ْْهث لقهث زَهل  . موسه  رجهَ موسه  ْكجهث قومهه له ِىْ  ليه  لجهْ مه  قْهُْْ ْهه لهوقر يْْو
  موس  يُْْ يطيْ ركه لي  قْجبْ لركه َُ  ْ ضَ !

َق  َِ لغمهْه  يه  قهوم َْههُ يىهثُْ رك هُ للهثق َْههَ  ?(لقهث للهثُُ يه ب َْصهَ لِلههول  هللا موسه  يَهأُُْ يهل ْهه
ُ يَ  لي  ُْق قْولث لإزج ِقررو قَْْثسَ يل ظْ قْ ْث   ْل طوالهْ لقهل . لالهؤزبُُ يهل قسهقَُ ره  مْثم تهه قْو

تههُ َِ يَههْ الههث َِ يَههْ ليكههه  ليههك ُ  َيطهه ل ليههك ُ قْىُههث ? َم َِر غمههْ مهه  رك ههُ ?(يىَيُههُ ُههْق لَههْ مهه   
 ْيهول قَْمهْتىَثق و لالْصث إْكه قصثق ! . . َيط ل ليك ُ قْىُث ? َم تىَهثتُ  ذْا غمْ م  هللا ْأزَ   قىَث

َلِ يهل) لَّل مههَُج ُ  لْْهثتُُ يهأليىقُ مولث (لقهث توقلهثز  ليهه  َِ تَْهوق ليه  لُهث  ْقهه  َلهوِ إْهك ُ و َّل تَْهه
?  َ   بََْ َم

قَْىَههل لقَْههخ   لقْقخيخههْ يىقههْرلِ َههْْا قْىههْر قْىجْههْ و قْههْ  ي ىهه  لهه  ََّههَ قَّلسههقعَ ِ قْطوالههْ و لَثعههْ
الَههَ قْْههوم  مهه  ث ْهه ِ قرمههَ َِبههَقْىْيههله  ق ْوقهمهه  َليىَهه  مولههث  بَيَُ (ييْهه ِقرق مهه   َُهه  َْيَهه  َل ط ققَهه  !  ْل

َلِ  م  يْْيَ ُ (. . لقث َْيوق مىُُ َِثقس  ال ل ْ زهل ل رالهَ لَهث زَه عُُ يََيَُه  مىُه  . يُهُ يىهْ ْيل قَْصه
َ  يص غ مَُ  لجهً . . إْ  ُُْ قرَْ ل َقم . يألُْ  قَْ م وِهْْث قْيَ ُ  تخيص  مَُ  رزُ  ْ َ   لالْْو  لقَْه م

َقيُُْ َل َزه لقْهث مهَُُ يََهْ ُهْق قْيْهْ . لجىهْ ْهه َق   ْ ِ   َجهل  مَ يهْ رجْ م   س م الح َل إذق ِقرل يُْه  قْه
ىظ قْجَث يطيا ليه  قْجَهُ قْهْ  َّل ْكه ة فكهه  - صوت  ْصول قْخوقر و لَّل ْك ة فكه لَّل رل  يُو جَث يَه   -ْل

َلِ لجً م  ذُْ يخور   َزُُْْ زَوق ركُُ قْْ  ْق  ِ ِلق  
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ََيَ  ُن  َيَألن ُآه ُآ ق ْإَْ َْ َُ َوقرأ َيَْ ْآوق  ثق  َْهآ لآ ََ ً  َج ُن ْلجن ُآ هَل   َلْإَْههآ  َْ َْ ُن 88مآوَسه  َيََ ُْ ْن َآ ْإَْه ْجه َن َِ َََّلا َ  لن ََ ًَ َ ه ْيهاآ  َقهونَّل   ( َََيه َن َلََّل َي
ى     ُن َضَِّق  َلََّل َزىن ُآ ُن 89َْ ُآ ثن َق َل َْ لِآ  ( َلََْْ ْآ  َُ رآ ُآ  ْم  َقبن ُآ ِا َركا ََ  يآْقَقآُ ْبْه َلْإ ْم ْإزا ََ آ  َي  َقون ْن َْ   قَْا ه َيه تاَْىآوْزل َلََْطكىآهوق ََمن

 90 َ ََ ََه  مآوَسه    َلَيكنهْ  ( َق ْآوق َْ  زابن ْن ََ ْإَْ ْجه َن قاه  َ  َْ ْىَْ   ِْ لِآ َمه 91َل  َُه رآ ُن َضهَيوق   َمَََىهاَ  ( َقه َل َيه   ُآ ( َََّلا 92ْإذن َرََ نهَق
َْ  تَ  َََنْسهل ْإزِّهل (93) قاََْىْ  َََيَىَصْنَل ََمن َْْقهل َلََّل َْ َن ْي ْن َْ َْ  َلْىهْلآ  َق َل َي  قَنَ  َآما ََّل َتأنلآ ََقْعْ ه ْنَ  َََْهل ْإسن قنهَل ََه ََِ َتْآهوَل َيَا

ْْل ْن َقهون قآه َن ُن َت َآهَا َيه  َسه ْمََْ    (94) َلَْه ه  َلطن ََ ه  َْه95َقه َل َي ََ َنلآ ْب ه لق ُن ( َقه َل َبصآ َآ ه َْ  َ َنصآ ه ن ََََّه َ  مِّْ هلآ َطَنَمه ْبهْه َيَقََمن
 َُ تآ ْن وْل َيَََب ْْاَ  قَْاسآ َْ ل   َلَْ َْ َْلن ْْل َزىن ِا ََْا ْيل96َسوا ْن َيْإ َُ َك ةْ  ( َق َل َي ذن ََ ْلهثق  ْاه ن  قْن ِا َْهَا َمون ه َ  َلْإ ََ ََِ َتْآوَل ََّل ْم

َيَىهآ  َن  تآخن َا قْاْْ  ظَ  َلقزقآ ُْ ُا ْإَْ  ْإَْ َقَاههآ َّآه َِّْ ََ َآ ىه   ْا ِْ هَىَاهآ  ينَل َلَيكنهْه َل  َْ َََ هى     َْ َن ُِّْ َز هَك آ قْاهْْ  ََّل 97ْيهل قْن ُآ َّللاا ُآه ُآ ه  ْإَْ ََ  ْإَْههَ  ( ْإزا

لن   ْلينَ     َْ ْا  ْآ  ََ ُآَو َلْس   (98ْإَّلا 

إُْ ُ لإْه موسه (رق   ََهم ُْق ) َرو قْْل و لل ىوق لي  لجْ قُْْْ   ليل ًََُ يَُ لكًِة رل  ق ْوقه م 
الا   ركه لضْ لَه ! إْ  لَه لي  قْجبْ و ُو َُ  مىَ  . لقث زَل موس  قْط

ههل ههَ تمههك  إْهه  مىَهه  قْههبًِة لقْقى ُههَ قتُهه مُُ َْبههُُْ قْههْ  َزْههُُْ تَههل لههْ  ُل لسههَىه و لكقوجُْههه  هللا قْو
الا َكه و ْق  ْكمْ قْط   يً ُو  ُقث  لَّل ركه  ُثيه ! , إْكه لإْر ُِ . قتُ مُُ ْه بأزه غَْ موصول َ

َق ذْها َجهَ إْهُُْ قهوَّل و لَّل يَيها ُْهُ ضه َلِ ََّل   زىىه  ?(لقَْْصهوِ َزهه  لَّل يمهً ليه  لضهو  قْخثلهَه َيً  ه
ُُ لالَههقجْْ ْههه ليهه  لهه ِة الههَ ! يُههو يههل ِرجههَ َقههْ مهه  ِرجههَ  قْىجههول ْقهه  ْههُ ي هه  لجههً ْكهه  يَههََ قههْو قَْْ

ههو بطبكىههَ قَْهه ل َّل يَ َي  لَّل  ههث َ  ُْههُ يههاقَْْوقزكههَ . ُل َق لَّل زىىهه  يههل َبَهه  صههورة . يُههو َّل  ههَطح لَّل  هه ضهه
  ط ْوزَ لَّل س طكَ !

هو زبهُُْ ْهْْا و لقَْ عهْ له  زبهُُْ قََْْهْ . لغَْ إْه  َِ ُهْق قَهقً  .  لزهبُُُ ذْا ْيه ْْث زصح ُُْ ُ رلِ و ُل
ََْ (لزصهَُُ هو ل عهث إْهُُْ  لط لقهه َْه  بإتَ لهه ق له  ي  قهوم إزَه  يقَهقُ بهه لإِ رك هُ قْ توقلهثلق مهَ موسه  و ُل

َُُُ َثَّل م  قَّلسقج بَ ْهه قْقهولق لتَيصهوق مه  زصهَه و لمه  لُهثُُ َْبهُُْ  . . بىث مكى ُِ مَ ركه لي  قْجبْ ْل
َجَ إَْْ  موس (. . , بط لقه َ  ليكه ل ِىْ  ْق      لق ْوقه  ْ  زب

مه  تخيخهْ و  زىوسهُُ له  مهث  مه  َصه بموس  إْ  قومه غمَ ِ َسى    يَََ مَُُ ْجهقُُ قْقهل تُىه   رجَ
و يل يورة قَْمْ و َُُ م  يَ ِ . ي ْقىل إْ  َلكه ُل   بىىَ َرسه لكيَْقه يل قزىى ل لَّورةه يألْ َلص ب تىُْ

(.)?  َ   ق لهي  ُ رلِ م  مَىا إذ َر قُُ ضيوق ََّل تقَى  ? َيىصْل َم

َُُْ يىبهثلِ قْىجهْ و ِلِ َِ  َطهْ لَ ِتهه و قتَ   ؤزَهه َق  - قَْهًم ليكهه -له  رمهَ موسه  ليه  ته بهأَّل يَهثت َمه
َُ ? يُْ بىثُ و لَّل يََح بإْثقت َمَ . لالَقََُ ليكه لثم تَىُْْ و   ِ ِ ذْا لصك ز  رم

َر قَْهك ذ مه  ْه ِ مه  موقه  ُه رلِ . يُهو يطيهَ َله ُ ليكهه   مَه لَّل َِ  ُهث   مه  لقهث ب سقج ْهَ  , غمهَه قه
َُْ يل زىَهه   ل طىَ قْ
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َقهل َهْ  ََهل به  قَه  َم:قه ل ََسهل . إزهل لىهْل َِ تْولهي َقعْْ َّل تألهْ َيَْقهل لَّل َ ل . ُل هْق  إسه َقهْ قهْو هُ ت ْل
َُثَ َلص ب  َلميا َّلزىى ْه م  موس  و يُو َُ زْطَ َْ سَ . لالجل  ْهه مه  ز ْكهَ   يَ  زجث ُ رلِ  يل مى ل

َو ْهه ههل َْهث َْ سههكَ و لالىهه َُْ ُل َُ َْههْ تْههث  لجُههَ قْه َُ يههل صهورة قْط لههَ رمه َُ   لقزهه لىههل إِ ُههو زقهه
َذ  له ْت قرمهَ به ْىَ  َِ َُ   قىه َقعْْ ْهكى  و بىمهُ  مهَ قْىجهْ و لكىمهُ  مهَ زصهكََ ُه رلِ . لقهث َمه ََهو إسه

َ  . . يَ يظ بأِ َق . يُل ْْْا ط لَ قرمَ م  ز ْكَ َل َقعْْ لَّل يَثت يُُْ َم   لي  ََل إس

َ  صه ْْ قْىقَهَ لَثعْ إْكهه مَهْ قْبهث  و رِ   قوجهه مه  َس سهُ  . إزَه  ْهُ  قجه موس  بَمَه لقزىى ْه إْ  قَْه م
ه رلِ ُهو وِ ََّل  قَىهوق ْهْ زه لا و ُل هو  قََْهؤلل قْْوم ُُ قََْؤْل َِ يَهول َْهَُُ لكهْ  قتَ لهه إذق َُهوق َهْْا ُل

َ   ق عثُُ قَْؤتَ  ليُُْ . يأم  ُُ و إزَه  قَْ م َب ليه  لْهْو هُ يمه َق رزه ْهُ يىقهَُُ به ْْوة و ْل  يْزَه يجل  مقأل

 َُ هه زوق يَيُهوِ َِ  ىبقهوق ليهه  ُهث  زبهُُْ قرلل لزصههح زبهُُْ قْىه زل . غهوُق ليهُُْ َلَّل لليهه   ي ْقَىههَ يَهولق و ْل
َق .   رقلُُْ بىث ذْا . َُّ لي  ص ْْ قْىقََ لقَْوقيَ َلْ

َ  ! قتجه   موس  إْ  قَْ م

 
 

ْْاَ  َْ ََه َ   َِ ْن زا  ْمه َزْآَص َلَيكنهَا ْمه ن ََزََه   َمه  َقهثن َسهَبَا َلَقهثن لَت َق    ْاهثآ ه ْن مَ 99ْذ ْآ َ هون ه َْ َن هَََو َلَنههآ َيْإزاههآ َي َْ  ( َمه ن ََلن ْقَك َمه  قْن

رق    َْ 100ْلِن ْقَك َمه َم قْن ُن َ هون ه ُآ ً   ( َل ْْْث َ  ْفكْه َلَس   َْ ه َن َمْ هْ   (101) ْْ ْمَْ  َ ون َْ ه َآجن َآ قْن ه ىآ َن َم  آهََىخآ ْيهل قَْصهوْر َلَز قه    َ هون رن  ِآ

َق   َ َقَخه َيقآ  (102) ه ُن ْإَّلا َلىن ُن ْإِ ْاْبىنهقآ ُآ هََ ْن ه آ  (103وَِ ََ َن َ  ْإِ َز ه الَْ ُن َطَْ ُآ هَىيآ ه  َيْآوْآهوَِ ْإذن َيْآهولآ ََمن ََ ُآ ْب َيه مه    ْاْبىنهقآُن  ََلن ْإَّلا َ ون
ْن 104  ه هَأْآوَزَا َلهْ  قْنْجََه ْل َيْآ َن َُ  ( َلاَل هىآ َْ هى     َ َ َن َصهى   105َركِّْهل َز َُ  َق له   َصىن َْرآ ه  ( ََّل تَهََ  106  ( َيَْه َُ ْلَوجه   َلََّل  ْيْ

ق     قْلَل ََّل ْلَويَ 107ََمن َمْ ْ  َ قاَْىآوَِ قْثا َ     َْهآ  ( َ ون َن َُ َآ ْإَّلا  ََ َن ًَ َت ْ  َي ََ ْن َوقلآ ْْيَا َصن َمْ ْ   (108َلَلَىَىل قرن َآ  َ ون َّلا َتََىه
ََ آ  ْن َِ َْهآ قَْا َآ ْإَّلا َم ن ََْذ َى َل ُن 109َْهآ َقونَّل    َلَرْضلَ  قْىا ُآ ُن َلَم  َلينَى ُْ ْنَ  ََ نْث  ُآ َم  ََ َي كطآوَِ ْبهْه ْلينَه     َلََّل  ( َيىن َْ ( 110يآ

َْومْ  َْ لِّ قْن ََ وُآ ْْين َْ ظآينَ     َلَقثن  َلَلََْل قْنوآجآ ََ َْ ُآوَ 111َل َب َم ن  ََ ْل َل ْن ْمَ  قْصا ْْ ََ ْم أ  ( َلَم  َيىن ُآ ظآينَه مآؤن ًَ َيَخه     َيه
    َ َُمن ُآ 112َلََّل   ََ ْن َْْا ََزََ َْ َنلز    ( َلَْ َِ  قآ ُن َ قاْآو ُآ ََ  ْفكْه ْمَ  قْنَوْلْْث ََْىيا ين ْككِّ   َلَصَا َق    ََلن  َلََ ه ْن ُن ْذ ه ُآ ْثتآ َْ َن ( َيَقَىه َْ  113يآ

هَا َلََّل  ََ ْياآ قْن ََ آ قْن ْن  َّللاا َجه َمه  ْإَْكنهاَ  َتىن ْْ ََِ يآْن ه ِْ ْمه  َقبن َنل ْآ كآههآ َلقآهْ رابِّْ ْبه ْن ْن ْزهل  َل ِن َم 114ْلينَه     ِْ َز  ْإَْه  لَِ هثن ُْ هثن َل ( َلََْْ
ُن  َل َلَْ َْ ْآ َيََ مه     َزْجثن  ْم  َقبن مَ 115َْههآ َلَن لق آْلَِ ثآ هجآ َْ قسن ه َُ ْع ًَ ََ ََه  ْْين لق ( َلْإذن قآين هَجثآ ََ ْيهكَ  ََََه    َي مآ 116ْإَّلا ْإَن ََه  َيه  لَِ ين ( َيْآ

ل   َْق َلثآ َُ ِا  هَْ    ْااَ  ْإ َْ َيَقىن ه  ْمهَ  قْنَجَاه ََ ُآ ََْجَا ًَ يآخن ْجَا َيه لن ِا 117َلََْْ هََ    َْهاَ  ( ْإ ه  َلََّل َتىن َُ هوَ  ْيْ ( َلََزاهَا ََّل 118َََّلا َتجآ
 َُ أآ ْيْ ََ ََ    َلََّل  َتقن ْن 119َتمن َُه مآ  ِآ َقه َل َيه  لَِ كنَط  َوَ  ْإَْكنْه قْىا َْهاَ  ( َيَوسن ِآ هَجََ  ََ َْ َيه   َلَيه   ينهْث َلمآينها  َّلا َ بن ( 120ْة قْنخآ

ه  َُ ًَ ْمَن َِ ه  ْمه  َلَرذْ  َيَبهَثلن  َيهَأ ََ ُْ ْن ِْ َلَي ْصهَى  ه  َيخن ََ  َلَطْىَْ ُآ لتآ ه  َسهون ََ ُآ َْ  َْ هَو    قْنَجَاه ََ مآ َركاههآ َي ُآ 121َلَلَصه  لَِ َقََه  ُا قجن ( َّآه
ََُث    َلَيكنهْ  َرَكهآ َيَق بَ  ََْط  ْمَن 122َل ُن ْْهََىن   ( َق َل قهن ه آ كى   َبىنمآ َْ ل   َُ  َج ُآهَثقَ   َلهثآ  ََ هْ  قتاََه ََ ُآهث   َي َِّهل  ُآُ مِّْ ه  َيهأنْتََْا َيْإما

 ًَ َْ  َي َْ    َيْم َ  123َلََّل َيىن ِا َْههآ َمْعكَىه َْ  َيهْإ ه ْن هَََو َله  ْذ ه    َضهَُ    ( َلَمه ن ََلن ََ َْ ََلن ْقَك َمه َم قْن ُآ َ هون َآ ه ىآ َن ( َقه َل 124َلَز
َتَْل َُ َربِّْ ْْه َن َىه َق    َْ َهلآ َبْصهْ ْآ ه  َلَقهثن  ََ َْْا َََتقنهاَ 125ََلن َْ ه َْ ه    لَي تآََه  ( َقه َل  ََ َم تَآ َْهون َْْا قْن َْ ه َُ  َلَْ هَْق َْ َْْا 126َيََ َْ ه ( َلَْ
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َْ  َم ن  َُ  َزجن ََ هثَ  ََسن َْ ْلََْة ََ َْقبآ قآلن ْم  ْبآَي ْل َركِّْْه َلََْى ُن  آؤن ه (127) َلََبنَْه  َلَْ ُن ُن َ  ه َ َََيَيه ُ مِّْ ُآ َي ََه  َقهبن ُن َي ُن ُن ََ ه َْ ُن  ه ُآ ِْ  ْث َْ ل َآ ْآه  قْن

ْْهل آلن ِا ْيهل َذْْهَا آَلَيه ل  رِّ ُن ْإ ُْ َْ ِْ ه  ََ هوَِ ْيهل َم ىآ َن ه  َي َُ ََقمه    (128) قََْ ْْ َِ ه  َُ كِّْهَا َْ َأ َسهَََْلن ْمه  را ه ََ ْي َْ ْأ  َلَْهونََّل  َى   َلَََجه ه ََ مآ
َن َلَيه  َمه  َيْآوْآهوَِ َلَسهَِّْحن 129  ْب هثْ ( َي صن َن ََ ْْ  َركِّْهاَ   ْب ه ه  َلْمه ن لَزه   قْياْن َُ لْك َآ َْ غآ ه ْ  َلَقبن َن ه َْ طآيآهوْ  قْىا ه هَِّْحن  َقبن ََ َُ  َي ََق ه َلََطن

َض    َن َُ ْر ََْىياَا َت ِا 130قَْا ثا َآ ََكناَ  ( َلََّل َت َكه ةْ  َلْن ََ َََة قْن ه ُن ُن َِ ُآ َن ه َلقج   مِّْ ِن ََ  ْبْه ََ ْقه قْهَثزَك  ْإَْ  َم  َمقاىن ذآ َركِّْهَا ََْْىن ُن ْفكهْه َلْرِن ُآ ََ
َأ َلََبنَْه    َن 131َلْن ُنَيهاَ  ( َلَنمآه ه آ  ََ َن قه   زا هَأْآَا ْرِن َن ه  ََّل َز َُ ْن َن َلَي هَطْب ْة َلقصن ًَ ه قآهاَ  ْب ْصا ِآ َن هَو    َز َآ ْْيقاْن ( َلَقه ْآوق 132َلقْنَى ْطََه
  َ ُ ََِّْْ  مِّْ  َْونََّل َيأنْتََْ  ْبآَي ُْ ُن تَهأنْت كِّْْه َََلَْ آلَْه   را ْ  قرن َآ َآ َمه  ْيهل قَْصه ه ْآوق َركاََه   َلَْهون  (133ََه ْيهْه ََْْ ه  َقبن َْقب  مِّْ ُآُ ْبَىه ََه  ُن َي ُن ََزاه  ََ

َسينلَ  َْونََّل  لا  ََرن ْْ ََِ زاْْ ََ لَي ْتَا ْم  َقبن وَّل  َيََقاَْ ََ  َرسآ ْن ََ   ْإَْ   (134) َلَزخن

َ  ?(. . َ  مه  ْههأزا لمهه  ) هُْ قْصههكََ تىههَْ إْهه  جَه مَق لهيَه  لطَهها يهه  سهه م للقههُ  , قرمههَ قصههقا . ُل
  قْىىيَ .

ل ْل) ْْا سْو َسول يَبْتُ  . ْل َلق به و يقَمل طَمَ م  َََّ قْ َل بَ  ُْ  َص   . .(زىَل ق لهبص

َسهول لتقُ ََّ َ  ُْق . يَ  ُو قْْ  بصهَ بهه ? لمه  ُهو قْ َلقي ل ْول قول قَْ م َُ  قْهْ  قْ طهَ  طَمهَ مه  ََّه
  فكه ? قْقَمَ قَ ُْق بىجْ قُْْْ قْْ  صَىه ? لم  َََّ ُُْيَبُْ  ? لم  لً

الهْ  لقْْ  َلقيه ل َزهه َر  جب َق يل ُُْ قْ َِِ ْىْ هو يهل صهورته -ليكهه قَْهًم  - ق َل َُه  إْه  قررو  قْقهل ُل  َه
َسه و يأْْ ُ  لجْ قْهُْْ و يُه ِ ْهه ُهْق قْخهوقر . َل  لي    يقَ  طَمَ م  تَل قثمه و َل م  تَل ْ يَ ي

  . لوقر ُ  ُل قْقل َْ ْل ْوم قُْْْ لجً ْهإز

َلِ َِ ْ  يهَ . . لقْْ َ  مجه َر َُ  ْقكَْ مه  ْهثت و إزَه  ُهو يَ هل قهول قَْه م زَْهْ إْه  قلقَه ر ُهْق  لزَه  َّل يْ
َ  لتَيص  م  تَىَ م  ْثت . َلزه ُو صهََ الَهَ  قْىجهْ لْرق م  قَْ م َقعْْ مه   مه  قْهُْْ قْهْ  قْيهه ََهو إسه

الْ  قْقل َل َقغه يقَثت صهوت  ْه ْخوقر . َّهُ قه ل  صَىه ُْل  مىُُ و َلزهقَْص الح تصول يل ي الَْ تجىْ قْ بط
َسول ْ  يَ َََّ َسول ! قْ َجَ قرمَ إْ  يطَقه إْ  َََّ قْ َر َُ  موقىه و لال    ب

َليَه موسه   للي  َقعْْ . مهثة -ليكهه قَْهًم  -َيَ ْ ل يْث  َِ مه  جَ لهَ ََهل إسه َُ بىهث  . ْك تهه به ْط هْ َمه لْل
َ   ذْها إْه  هللا . للقجُهه بىَه  يهل َمهَ إُْهه قْهْ  صهَىه َْهثُ . قومهه ب ْهثْْْ قَْه ِ  َزهه ْهك  إُْه  يُهو َّل  ْْه

  يََل ص زىه و لَّل  ثيَ ل  زىَهه

إُْها قْهْ  ظيهل ليكهه  إْه  ق لهي ذُْ يإِ ْا يل قَْك ة َِ تْولهَّل مَ   . لإِ ْا مولثق ْ  تخيىه . لقزقَ)
َقَه َُّ َََْى   َه يل قْكُ زَى (. .ل ِى  و ََْ

َلِق َّل يََها َْهث َّل بَهو  لَّل بخْهَ لَّل تَه  َْهثق  قذُْ يهل ِي زهَ موسه  .  قْىْوكه ل ْل زهل ُهُْ إْهث  -مطه
َكه َْث لَّل َل و لإلًِ قْثز  قَْثز  يً يْ َب لْوكَ قْى   -َْثق  يْ
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َق  لَهث هللا . . ليهل َْها للَه  َمهَ َِ َمه  ليه  لجهْ قْهُْْ و   ُهو   قَْولهث قآللهَ يُهو مولهث قْىْوكهَ لقْجه
َذ لالََه  لاليْه  يهل قَْه   . لقْىَه  إْهث  سهَ ل موسه   هث   هللا و  - قَْهًم ليكهه -فكَ هو َُه  غمهََ ا ْل ُل

  ْْم يَقَْ قْىَ  لتََ  قْىثة .

َذ لالََ  و يىي  موس   للي  ال  يَ   ْقكَْ قْىْْثة . -ليكه قًَْم  -مىُث قاْه قَْ

  ه إَّل ُو . لسَ ْْ ْل  ليَ (.إزَ  إُْ ُ هللا قْْ  َّل إْ)

َهَ هللا لالَقُهل بََيهَ ِلوتهه  لرل  قهه َُهْق قالهًِ ُهْق قْْهثر مه  قصهَ موسه  يهل ُهُْ قَْهورة . تقجيه  فكهه ْر
الهث قَْههك ذ ْهْ   مهه  َقْههْ للَه ُِ . ْقه  لَههثم   بقيهوِ فكخط ههوِ . لَّل   قْْصههَ بىهث ُههْق و رزهه بىههث ذْها يْههَ  م

َقعْْ بَ   َ  َل يهَ ب َْخقه رال   لَّه م تُبوِ م قْىْقب لي  ََل إس ََْهَ لقْ ليَه ِ لطغكه ِ . لجهو قَْهورة ُهو جهو قْ
َو . يً ْ جَ إْ  َ  م  قْْصَ يل ُْق قْجو قْقيْْ . ل   مى ُث َل

ثة َسول 135 - 99قْى زكَه قْْو ثة مْثمَ قًَْم ليكه قَْوضو هم  مى ُث قْقك مَ لقصَ لِم موقس ة قْ   قْْو

َسهول       ْكىهْ  بهه َلقَْهورة ب َْهث م له  ق َهثَل َل ليه  قْ َلِ و َلزهه ْهُ  َه َلِ قصهَ  . بَهبَه ْْه لمه  قْْه
  َللكه لقومه . بَوس  لم   بثل يُْ  م  رل يَ هللا للَ  قه -ليكه قًَْم  -موس  

َو لَهه . يه آلِ َلِ للظكىقهه و لل طَهَ مه  يىه َسهُ يىْهْ قَْهك ذ ليه  قْْصهَ به ْىوِة إْه  قْْه ُهُْ قْى طَهَ يهل  لال
َ  و لتخىهههَ  لتقُىهه    مىهه ُث قْقك مهههَ و تقمهه  ل فكههه َيهه م قَْكههه ة قْههثزك   مىههُث مهه قررو مههه  جَ ُْهه  لتىهه

ََْ  و لتىَو قْوجُو ْيَل قْْْوم . َلِ مه  للْهث  ىْهَ مىه لَ قْقْهو  يهل  ْىْ قرصوقل ْي ُْق قَْىُث لم  يل قْْ
َُ قَْىو  و لالْ َلِبه . . لالَقُل ُْق قَْْطَ بإرقَْ ب ل ق لالصيُ  ب هلل ْ َسول       مه  قْْيها مه  ز ْكهَ قْْه ْ 

َُ قْْ  َِ ثُ لُو َِ  ََ ُ و لَّل يىْ  َْْا يه هلل مكَه َل ليكه و يً يىجْ يل ت إزَه  يطيهْ مه  ركهه  . ْل يقهه  َ
الثُ ليَ  .   َِ  

ل لىهكَ لكََ سهََ ل إْكهه قبهْ قزقُه   قْهْو َِِ مه   هْو َسهول       ليه  َِ  ه َ  قْ َو قَْهك ذ  , قََْهك ِ ْه يىه
َضهوِ لَهه  , إَيك  ِ لِم ْىُث هللا . لالَقُل بإلًِ قْىثقلة ََْه لكْ زَك  َلِ لُهث هللا لمه  يى لل طَهَ مه   قهْْ

َسُ ُُْ قْى طََ ث لِم . لال َْيهَ قْقهل َهثَل يهل قَْهأ قرليه   يل م  ْل مىُث م  مى ُث قْقك مَ ْأزَ  ُو زُ يَ قْ
َ  . تَقُل و َُّ َة َل   إْ  َُ   م

َضْ  لتُْ ْ قَْ َْْ  يً يىْ قَْورة َقَيكَ  لتخقُ َقو قَْى َسول       ل  إل ييُهُ َجهْ مىيهوم .  , َُهُ قْ
َضه  زىَهه لتطَه    . لَّل يَىْ بَ  َلتُو م  مق   يل قَْك ة قْثزك  يُو يقََ ُُْ َُ يق َُ إْ  لَ ِة هللا لذْه لالَص

َلِ مه  قهبيُُ و ْهث ُيُهل قْْه ه   . ْل َسهول قرلْهَ و ي ْل َُُ لال يُهُ إْه  هللا َِ يىهْر إْهُُْ ب ْ يْهَى   هثُ مه  َمه
. َُُ   مصْ
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ْن  ََق ْ  قآ ََ بآ قْصِّْ َآوَِ َم ن ََصن َي َقىن ََ وق َي كاصآ كِّْصأ َيَقََ ْ  َمَقََ ْو ِّْ  ِآ َا ُنَقَث    قْ   (135َلَمْ  ق

قث (. .) َق  قَْو  لم  ُق َكصوق و يَقىيَوِ م  َصَ ب قْص َكص يق   قْهِْ مق

َلِم  مى ُث ق 114 - 99قرلله قْثر    ْقك مَ لطبكىَ ُْق قْْ

َو لَهه يإزهه ِْْا َله َق . مه   ِرق  يََهْ زْص ليكا م  َزَ   م  قث سبا و لقث لتَْه   مه  ْهثز  ذْه  هوم قْقك مهَ ل
ِرقه  .  قخه يقوِ َْهَُُ  لزَىهَ . ل ْث   فكه و لس   ُُْ  وم قْقك مهَ َْهً  هوم  هَىخ يهل قْصهور َمْ   وم هْ  قَْجه

َق . زَ  َليُ ِ  بَ  إِ ْبىقُ إَّل لى و الَْهإِ ْبىقُ إَّل  وم  . .:يْْو   إذ يْول َمىيُُ ط

َْه  إْكها بىهأِ موسه  زْههص ليكها مه  َزَه   مه  قهث سههبا . زْصهه ليكها ِهْْا َلِ  يهل قْْصهص قْههْ  َْل  -قْْهه
َق و يُو ذَْ ا لآلي ته و لتَْْْ بَ  ْ ِ م  ُُْ َلِ ذْ َلِ قرْل  . قآلي ل لالََ  قْْ   يل قْْ

َسهُ َضهْ  له  ُه لال َمْ   -ْق قْهَْْ ْيَى َمهوِ يََيهوِ  يُهؤَّل  مىهُثق يهل  هوم قْقك مهَ . -لالَهَُُْ قَْجه قَْج
ِرذ  يإذق ََّْ ُُْ َْ  يََْ قََْ يَ ََْ ْه . لال  َْوعُ  م  ََْ ل ! َلِ  َموِ يَىه زىخ يل قْبهوذ ْيقجَهَ يه َْج

 ِ َلْ لق ََُُْ قْوجُو م  قُْثر لقَُْ .  قخ يقو َيىوِ به صوت  م  قْ َهَهَ قَْخكَهَ ب َْث م و َّل   ُْهول و لمه  قْ
قْهثزك   قَْكه ة لفكُ  قخ يقوِ ? إزُُ يَثسوِ لَ  قموق لي  قررو م  َي م . لقهث تمه  ْل . قَْىَ لي  س َْ

َُُ و ييكَهل يهل َْهُُ سهو  َيه م قًعهْه َل َي مُ  يهل مىه ل هثُُ ) يل َُُْ و لقص َق(يأم  َْر إِ ْبىهقُ إَّل لىه
َل  تيا قرلَ ر قْقهل ل ْهُو  ليه  قررو  .( وم   إِ ْبىقُ إَّلَلصوكُُ َري  فكََوزُ  َقصَ َلقصَه  ُل ْق تَ

ْ   ض ًْ يهل قْقكَهَ قَْك ة لتَطو    لالقم  ل مق   َم ِ و ْل َة يل قْ َة لجْ َوم قَْك ة   لالبثل ذْا ْيه يق  . ُل

هو ْ زهل و ْىيل ب ْيْقعْ ْيُ  لك َْقه   ? لمه  طكَهَ ْْيهَ ْل َْق تُه  ميْ هَ ب َْهى ِة ل  ِق عُْه  يَ  طكََ لىَ ْك ل ْل
َة . مهه  طكَهَ ُههُْ َل تيها إْهه  ج زهْ قآلمهه ِ َُُ بىهث قَْىههَ لتَقهث َُههُ َههً  قْقههل لقََْه َّل زُ يهَ ُْهه  و لقْقهل تَققهه

  قزْط   ?!

الث ِق و ب ْىوِة إْ  سؤقل ُُْ يَأْوزه يهل قْهثزك  له  قْجَه ل مه  لال َل ِ  مىُث قُْول َ مه  ْهأزُ   ومهْق  . يهإذق  ي هو
  جَ قُْول قْْ   وقجُوزه !قْجوقب يصور ِر 

َ  يُْه  لوجه  لالَهأْوزا َمقه  .  وم هْ  قَىههوِ  لَّل له  قْجَهه ل يْْه ََهىُ  ركهل زَهى  و يْهُْر  ق له  صىصهى  َّل تهه
ََْ  و يهً تَهََ إَّل  وم هْ َّل تَىهَ قْىهى لَ إَّل مه  َذِ ْهه  . ََُه  قْهثقلل َّل لهوي ْهه و للىهىل قرصهوقل ْيه

ََْ  لرضل ْهه قهوَّل . يىيهُ مه  َهْ لمه  ليىُهُ لَّل يَكطهوِ بهه ليَه  . للَهل قْوجهُو ْيَهل قْْْهوم و لقهث  َ هث ُُ  قْ
و مؤم  يً يخ ُ ظيَ  لَّل ُمَ  . . . ظَ  ل ب م  َْْ   لم  يىَْ م  قْص َْ ل ُل
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َقسهخَ قهث زَهىل زَهى    لإذق ُهل قه   لالقجيه  َقسهكَ قْ َُْهْ يهإذق قْجَه ل قْ قرتىه   . قه   صىصه   بىهث قَْىهُث قْ
  لَّل قزخى و . . يُْ    لم  ْْ قلوج ي و ييْث سوالل قررو يً ليول ل م  ْْ زقو 

أزَ  هْ  لتخىهل تَ   قْى صىَ بىث ذْا قََْ  لقْقَهوالَ   لتَصهل قْجَهو  قََْىهوِة قََْىهورة و ْل َْهَ ْل ِهْ ْ
ِ  صه مقْ  زأمهَ و لالَهقَىوِ قْهثقلل إْه  قَْوقه  يْقَىهوِ توجُْهه ْه ْْطكَ  - مَقَهيَْ  و َّل  قيىقهوِ لَّل  قخيىهو

 ِ ِ  لقث ْ زوق  ثلوِ إْ  قُْث  يْقخيىو َضو لالىبَ ل  قسقًَمُُ بأزُُ   قَىوِ قْهثقلل َّل لهوي ْه(تََهكْ   - لالى
  مَ مىُث قْجَ ل قْقل َّل لوي يُْ  لَّل زقو  ! لقرجَ م َْىُث قْْيوب

ََْ  يهً تَهََ إَّل َّهُ َُْهْ لقَْه وِ قَْه مَه  للىهىل قرصهوقل ْيه ل قْوجهُو للَه) . .(ََُه  يخهكُ قْصهَل قْ
  ْيَل قْْْوم(. .

يه ًُْم  . للىهو  يخهكُ قْجهًل ليه  قَْوقه  ْيهه و لتََهَ قَْه َْ قْقهل َّل يَهثُ  قَْصهَ رهَهَ لصهَل ُل هْق
ال يََهَ قَْىهو  به ْجًَّل قْْْهوم َُ  . لقَْهؤقل تخ يهل . لقْخىهو  ضه ُ . لقْوجهُو ل زكهَ . لجهًل قَْهل َْ . 

ههه . ههُ َّل يَكطههوِ بههه ليَهه  . لقْقهه َْوِ يََيههوِ ظيَُههُ  ْىيههُلق لَّل ْههى لَ إَّل َْهه  قرتمهه  هللا قْو ِيههه ا . ُل
 لمَهوق مطَ َهوِ َّل يخىهوِ ظيَه  يهل قََْه ب لَّل ُمهَ  َْه  لَيهوق مه  صه َْ ل . إزهه لقْهْ   يْيْهوِ قْخَْهَ .

ََْ  . , قْجًل َة قْ   يَََ قْجو ْيه لالَى ُ و يل ْم

َيَ  فكهه مه  قْولْهث ) َكك  لص َلز  ل ََْ ُ ق ْْا َز َق ْىيُهُ  قْهوِ َل يَهثت ُْهُْل ِهْْا ليه  ُهْق قََْها زولَه   .(ذْه
َلِ مه  صهور قْولْهث لموققىهه لمىه ُثُ ْىيهه َُُ بَه   يَهقجكش يهل قْْه يهل زىهو  قَْ هَْْ  ْهىور قْقْهو  و َل  هْْ

َلق . َج َة يَْ َة . سْيْوِ يل قآلل َلِ ْقىهْ  . إَّل تهْْ ََْه  ليكها قْْه  َْه  يْْا إذ يْول هللا يهل َلل قَْهورة . مه  َز

  . .(يخى 

ْهث َلِ للي تهه قبهْ َِ  َقُهل ْل َِِ َْىه آ قْْه ل يْه َسهول        ًْها قْهْو ل ِه ِ قْ ه ِ  قْهْو مخ يهَ َِ  ََه  . ْل
  يََيُ  . قْقل ذْا يىا ليكه . يأرقِ ركه َِ يطَ   قيَه لي  قرم زَ

كه . لقْهر ) َلِ م  قبْ َِ يْم  إْكا ْل   ليَ (. . ِِزل بيقى ْ  هللا قَْيا قَْا . لَّل تىجْ ب ْْ

َته قْقه َْوِ لالهأم  يهل يقى ْ  قَْؤمَهوِ قْصه َْوِ  ظيهه هللا قَْيا قَْا قْْ  تىَو ْه قْوجُو   لالخْهْ يهل ْمه
َلِ م  ليك عه و يً يىجْ به َْ زا و يْهث َل ُْق قْْ َل . . ُو مَ ه  يمهكىه . إزَه  ليكها َِ  زه َلِ َْ َهَ و ْل قْْه

الث  م  قْىيُ و َلزل إْه  مه  يىطكها و َّل تخىه  ليكهه قْهُْ ب . لمه  قْىيهُ إَّل مه  يىيَهه هللا   مطَ  تثلو ركا ْْ
  قْْ   َىَ لَّل يمكَ . لالىََ لَّل يخْْ . قَْ قل يُو

  قصَ لِم لتىْْْ ليُْ  127 - 115قْى زله قْثر 
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َق  بههه ْخيوِ و َّهههُ ْوسوسهههَ  ي سهههقََ تجهههل  قصهههَ لِم و لقهههث زَهههل مههه  لُهههث هللا بهههه إْكهههه   لضهههى  َمههه م قاغههه
مه  يىهْ إَيهك   قخهْ َََه   لِم  لزَوذجه  ط ِهْل ِ ُْق قَقً  م  ركه ْه قبهْ َِ يىُهث إْكهه بخًيهَ قررو  قْىك

ََ ل لِم ْر َة . ييَ  تُ قَّلَقً  تثقْر ثُق . . هللا مَه لب   ي جقَ ُ ُل

َسول لقْْصص َلزل يجل  يل قَْك ذ مقَ سْ  مىه . لقصَ لِم َُ  تجل  بىث لجيَ قْ َلِ قْْ قََْهك ِ لهُو  به ْْ
َهَ هللا لرل  قهه َْه  يجقبهُُْ مه   له  و يْهَْْ يهل قصهَ لِم زْطهَ قََْهك ِ . لتجهل  يهل قَْهورة قْقهل تُىه  ْر

هثُق . َّهُ يىْبُه  مىهُث مه  مىه ُث قْقك مهَ يصهور ل طَهَ  ليكهه لَ ُِ و يَْْْ يهل قصهَ لِم َِ ركهه قجقَه ُ يقه ب ُل
أزَ  ُل قْىوِة  لل طََ قْط عىْ  م  َََ عه َ  ْهْ بَه  قهثملقْىص ة . ْل يهَ قررو إْه  قَْْهَ قَّللل ْكجه  مه  ْر

  .  ثقُ 

  قْْصَ َْ  ج  ل يل قَْك ذه ييَقََ

َم (. .) ُ زجث ْه ل ْث لُثز  إْ  لِم م  قبْ يََل ْل   ْل

َة لقْهثة و تَىهْ قََْقهور للُث َككهَ قارقِة  قْهْ  هللا إْ  لِم ْ ِ ُو قرِْ م  ْْ قْىَ ر سهو  ْهج َّل َهث مَهه ْق
هُوقتُ و لتأِْث  َر م  رغ عْ قَْى  ْل الهَ قَّلزطهًذ مه   ب ْْهثر قْىخصكَ و لقْقَ َل  قازَه زكَ ْ قْهْ  يَىهظ ْيه

الههث   يههً َلرقل لَههثم  ت َقههل  تَههقىبثُ  قْمهه ههْق ُههو قَْقكهه   قْههْ  َّل يخطههث يههل طكهه   قْ َُهه  . ُل َغ عههْ لتُْ قْ
.  َ َقهل  سهيُ   ليُْه  ْ زهل َليه  يهلِ زهل قْهَى  َقهثر ليه  ضهَ  رغ عبُه  لقْهقَ ُ يُْه  لقَّلسهقىً يُيَه  قَْى قْ

َب إْ  قْبُكَكَ لإْ  َاََ لتُ لل ْ زل َق يَ  ضىىل َم م قْ َ  . ْل   قرْل  . قَْثقري قَْى

َلهه  ُهْق قُْه ع  قازَه زل َِ تىههثُ ْخًيهَ مه  ب لقَه ر إرقِتههه و  قررو َجهْ ذْها ْهه  ل قْىَ يهَ قاُْكهَ قْقهل ت
َُ م لتَبكه قوة قَْْ لمَ فكه و ليقح لَْكه لي َق    م   َقق الَُه  قْىهكط ِ و لإرقِتُ ص َغ عهْ قْقهل    ولُهثَُْ  قْ

.  ََْ َو ُل  ْي َم (َُّ تى ُ زجث ْه ل َكَ قرْل  تىي  زقكجقُ  قرْل ه  يََل ْل   :تىصًْتُ  ُل ذ  قْقج

  لإذ قيَ  ْيًَعَُهقسجثلق آلِم يَجثلق إَّل إَيك  ََ (. .)

َ  و رِ قَْهك ذ َُه  سهك ذيهل إجَه ل و يجهل  ُهْق قَْىهُث قْهْ ُ هْق َل يهَ . .  قَْىَهَ   يىصهْ يهل سهور َله لقْ
َل يَه   فكىجْ بَق َُ قَْىََ يل قْ

َجََُه  مه  قْجَهَ يقىهْ  و إِ ْها ََّل) َلجها و يهً يخ َ  و َلزها  تجهو  يْيَ هي  لِم إِ ُْق لثل ْها ْل يُْه  لَّل تىه
  َّل تقَأ يُْ  لَّل تمَ (. .

ُُِهُْ رل يهَ مه  هللا للَ  قهه  ْل زهل لقَّلمقَه   له   , للصهك زه َِ  ََهه لِم إْه  لهثُل لالَهُْر غهثُر و لْهْ زىهو
َجََُهه  مهه  قْجَههَ َُ ركههه .  يههً يخ َلِ لقْمههًل لقْْيهها (يقىههْ  قَْههجوِ آلِم َْهه  َمهه ي ْىههْ   ب ُْههث لقْىَههْ لقْىهه
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َة لقْيُىهَ لقَّلزققه ر َُه  ْيُه  مه  ِمهل لقْىْهثقِ . . ْيُه  تَققهَ َُه   له ري قْجَهَ   َلزهل يهل َْه  م لقرْهُ لقَْْه
َ  . َلزا َّل تقَأ يُْ  لَّل تمَ (. . ْر ب يل َِل  . . إِ ْا ََّل تجو  يُْ  لَّل تى ِيهه ممهَوِ ْها  يُهْق قْى

َ  و  قْه ًَِ مهَ قْقَهأ لقْمهَوة . هل مه  ِمهل يهل ْر َُه  و لقْجهو  لقْىه يهل مجَولُه  تَىهْ مق لهْ قازَه ِ  ُل
  . لقْقًل قبقرْل  يل قَْصول لي  قْطى م لقَُْ   و لقْىَ 

ُه  َاَهَ يهل قَْْه   ْل َ  تجه ُ قْ هو يََهْ قْمهى  قَْىه َاَهَ لِم ْه ِ غىهً مه  قْقجه رب . ُل يهل قَْهيط ِ .  لقْ
َة زىْ إْكه قْىكط ِه   لم  ُُْ قْىَ

َة قْخيث لميا َّل  بي  ?()   يوسو  إْكه قْىكط ِ ق لهي  لِم ُْ َِْا لي  ْج

الَ مَثلِة .َْ  يل زىَه قَْوضَ قََْ   و ي ْىََ قْ ْْث َ  مَثلِ و لقْْوة قَْى َُه   قطيهَ إْه  قَْكه ة  م  َى
َة قَْىههَ لضههى   ليكههه قْطواليههَ لإْهه  قَْيهها قْطوالههْ و لمهه  ُهه تْ  قَْ يههْتْ   ههثلْ قْىههكط ِ و للِم مخيههوذ بىطهه

  َُّ زَل قْىُث و َلقثم لي  قََْقوره لم  قَْىَ و رمَ مْثلر ْل ََ مخبو ة . .

  يَو (. . ركه لتَُ  و لطىْ  يخصى ِ ليَُْ  م  لرذ قْجََ . . للص  لِميأًِ مَُ  يبثل َُْ  سو )

َجح ذْها  يهل َزُ  قَْو قل قََْهكَ تبهثل َُْه  ْل زهل لََُه  مَهقورة و َلزُه  موقضهَ قْىىهَ لقْق َُ جَهث َُ  .  ه
َقزُ  َورذ قْجََ يىَ  زه ْكَقَ ُُْ قَْوقضَ . ْهثلقيَ قْجََهكَ يهل ي وِ ذْها إ هْقز  ب سهقكْ آ ق لقث َزَُ  َلْق يَق

َُهه  َقَهه إْه   َّل ِك زَُ  . يْبْ يْقَ ُُْ قْثلقيَ يَ  قازَ ِ ب ْخجْ م  ْى  موقضَ قْىىَ لَّل  َقَه إُْْه  ْل
  قسقكْ آ ِلقيَ قْجَ  لالخجْ م  ْىىُ  . لَث قْىورقل

َة ليَُْ  و رِ ََّ ُر  مَ   وقظ ُُْ قْثلقيَ يل قْجَُ لركَ  َمه ِ َْه  ْ تأجًْ ِ ِ ْقَ ُُْ قْىج َة مه  قْ ُ  يقه
الَقَُه  لقزْطه   له  قْصهيَ بخ َُْْه   ْهه يىه   هللا . لركَه  ْه ِ زَهك زَُ  لُهث هللا للصهك زَُ  تَىهه ُبهو  يهل ل

َل ليَُْ  ِلقيَ قْجَث َاَهَ يهل قْخيهوِ تجَهَل يهل قسهقكْ آ  لتَبُهل يَكط يَُْه  ِلقيهَ قْجهَ  . لركَه  ْ زهل قْ
َِ ْيقَ سهْ   يُهُْ ُهل ق قْجََهكَ قْهثلقيَ َة ْإلزَه ِ ًْمقهثقِ لرق  قْىَهَ قْىه ِهْ ُهُْ  . . قََْهثلِ ْوسهْيَ قَْكَه

َة . يُهو ْههُ َلو ْقىَههَْ مصه ََْ ظُههور سهولتَُ  َُْهه  ْأِهْ مهه  قْىههج يبههثل سهولتَُ  . إزَهه  ق لهيبههثل :يْهْ يه
َل َُْ  سولتَُ  . مَ   هؤذِ َزُه  ْ زهل مَجوكهَ لََُه    يهل َُْه  َهثقيَ ِقليهل مه  إَْ سهَُ  . . لقهث جه  يقُه

الَُههه   مههه  موضههَ للهههَ لههه  إَيهههك ه  ْْبهههث  َُْههه  َ  لََُههه  َْ سهههَُ  ْْ للر  لََُههه  مههه  سهههولتَُ (و لجههه     َههه
 ِ َله قْىكط ِ ْك  َْ س  م ِي  إزَ  ُو ْىور س تَ و قث ي هوِ ُهو ْهىور قْيَ   سولتَُ (لقث ي و َق ة قْْ  ز  قْبه

َلو َْه  َسهي َِ يه هثُ لَّل ىَ  َّللقْطُه رة لقْصهيَ به هلل . لليه  َيهَ ْه ل يُهل مجه َجح لقْهثق مَُه  . إزَه  ُهل  زْؤ زه
َب صورة َكَ ْقْ الَ . قْقج   قرْل  يل ْك ة قَْى

َكَ قرْل ه َُّ ََ هللا و بىثم  لص ُ و يْث ْ زل ُُْ ُل قْقج ِلجه ْر ل لِم ل   َِْر
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ث (. .)   َُّ قجقَ ُ ركه يق ب ليكه ُل

ثُ قسقَىَ لِم لزثم لقلقْر . لَّل  َْْ ُْق َُ  ْقبثل ْر بىثم    . . ََ هللا يل قْجو ْل

َُّ َ ََْ قْطواليَ بىث قْجْو   :قرْل  صثر قرمَ إْ  قْخصَْ  قْيثلِ   َِ  َُط  إْ  َرو قَْى

  ق لهقهَط  مَُ  جَكى  و بىم ُ َْى  لثل(. .)

  مهَُُ إزَه  َلهْل ليه َْهث َليَل قْخصومَ يل قْىْيْ  . ييُ يىث َُ   لْر آلِم لكَكهه مه  بىهثُ َِ يْهول لكْْا
َة لم  ْْم َّل َِر  . يْث ِر  لليُ   َللي  ُْق قرمَ   يل قْوجوِ ْيهه  بىم ُ َْى  لثل(! قْىيو   غ

هُثُ قًَْعُهَ َجَىهوِ . ْه  ل لمهَ َهَ ُهْق قالهًِ قْهْ  ِلل بهه قَْهَ لقل لقررضهوِ و ْل هللا بعَه ُِ َِ  ْر
َسهْ إْهُُْ رسهيه ب ُْهث  . قبهْ َِ يألهُُْ بَه  َْهبل َ هث ُُ . َ  َهْ  لِم  يهألي    ُْهُ  هوم َليه  قْخصهومَ قُْبه

قث ه ًِ لإَيك  و َزه لتُُْ َُث  مَه و يَج ِ   مَُُ بىث ذْا َََْ  ضْ َل ُق

َ  يهإِ) َو له  ذْه معكىهَ ضهَُ  و  ْهه يإم  يأتَُُْ مَهل ُهث  و يَه  قتَهَ ُهثق  يهً يمهْ لَّل يىهْ  . لمه  َله
َتَل َلَه  لقهث ْ َُ  وم قْقك مَ َلَ  . ق لهرب ْهُ ْىه َق ?لزَى هْْا ::قه ل َهل بصهْ ِهْْا َتقها لي تَه  يََهْقُ  ْل

ُ  ؤم  َُ ْل َ  م  َس ْْا زج َة َْث َلبْ (. . بآي ل قْْوم تََ  . ْل ىْقب قآلل   ركه و ْل

َ  مَُ  و يْث َلي  لَه يل لق مُ  يل قَْهأ يجل  يهْْا َمهَ إذِ قمهل  . قرليه  ُْق قَْىُث بىث قْْصَ ْأزه ج
  َّل تىث ْ .فكه مَْ بىْث لَّل رجىَ فكه ل 

َقِ له ري  . هللا يَ  قتََ ُثق  يً يمْ لَّل يىْ (. . يُو يل َم ِ م  قْمًل لقْىْ   ب تَ   ُهث ) َه   َققه ُل
ُه  هللا يْه  مََُه  مه  قتَهَ ُهثُق . هو ْه ِ صه َْه غ رقه  يهل قَْقه   .  لقْىهْ   لقَه ل قْجَهَ . ْل َة قْمهًل ْل ََّه

ه يهل يُهْق قَْقه   ذقتهه ْهْوة . ْهْوة هه غصهَ تىقَهه للْ َْهْ قْهثزك  ْل َقم و إَّل ْل َة . لمه  مه  مقه   ْه ْوة يهل قآلله
َُ لمه  تقَىه . َة لقْقُىهؤ لقَّلزهثي   مه  طه َُ َّل  إْه  يمهْ قازَه ِ له  ُهث  هللا إَّل لالقخهَ  يهل قْْيها لقَْْه طه

َتَ و ْ ِ يل قَْ ال  قْقخَ  ْل ِِ يل لط ُ . لقْىْ   ق َ  يَقَْ لَّل  قوق َ  يهل ِ ! قََْه قر قَْْه   . َّهُ قْىهْوة قُْبه
َِل  قَْىْهوِ و ْقه   قْمًل لم  قتََ ُث  هللا يُو يل زجوة م  لقْىْ   يل قررو و ليل ذْا لوو ل  قْىه

  قَْولوِ . قْْوم  ؤلب إْكه يل

َقهه) َ  يهإِ ْهه معكىهَ ضهَُ (لقَْك ة قَْْطولهَ قْصهيَ به هلل لْر َو له  ذْه ضهَا مَُه  ي ه   , قْوقسهىَ لم  َله
َة لقْْيها لقْىها  لقَّلطَ َه ِ ضَا قَّلزْط   له  قَّلتصه ل به هلل يُْ  م  سىَ لمق   . إزه إْه  َْه ُ . ضهَا قَْْه

َ  لي  م  يل َ  لقَْْرهقَْ َة  قْْث . ضَا قَْ َ  لرق  به رذ قَْطه مَ لقََْه لقَْهْر مه  قْىهول . ضهَا قْجه
هه ب هللا . لمهه  يَهه  رقْههَ قْ يىههىَ ليهه  ْههْ مهه  يىههول . لمهه  َقر إَّل يههل ْر ههوقْْيههْ بطَأزَْههَ قَّلسههقْ  ىْههَ إَّل ُل
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َلة قْوَّْ  قْقل َّل قزىص م ُْ  . . إِ طَأزََْ قايَ ِ تمه ل  قَْكه ة مَقََا َضه  للَْه  لسهىَ و  طهوَّل ب ْى لل
َم ِ . َم ِ مَه ْْوة َّل تىثُْ  ْْوة قْىَْ لقَْ   لقَْ

َُ  هوم) َ (لقزْطههَ له  قَّلتصهه ل َههل  يههإِ ْهه معكىههَ ضههَُ (. .  لزَىهه َو لهه  ذْ َلَهه (. .  قْقك مههَ لمه  َلهه
َقضهه له ل  َق  ليه  إل ه  . ْقىه قْهَْْ ذْا ضًل م  زو  ضًْه يل قْهثزك  . لذْها جه سه له  رب ْهُ  إذقيهل قرْل

َق َتَل َلَ  لقث َْل بصْ َ  مه  (? ْى هْْا زجه ْْا قْْوم تََه  . ْل ِ ِ قْجوقبه  ِْْا َتقا لي تَ  يََْقُ  ْل
َُ ُ َس َة َْث َلبْ (! ْل ىْقب قآلل    ؤم  بآي ل ركه . ْل

ْهث َُ ْل َق  َسه هو َزىه  َّه َُ يهأْْ  ب ُْهث  مه  َهْ   ثيهه ُل َو له  ذْهَ ركهه . َسه َله َُ يهل  , لذلهَ مه   َلسه
َم َُ يل غَْ م  ليا ْهه ييهُ  َصهَ مه  ليه ل هللا ْهْ   . يهً جه معكىهَ ضهَُ  ! لالَىهَ يهل  هوم  يعهكش إزى ذ بص

  قْقك مَ َلَ  !

هْ   ل  قتَ ذ إْه  قْجَهَ لزجهوة مه   لهوِة ضهًل و يْ َيههيل قْقىبَْ . لقتَ ذ يل قْقصوالَ . . ُبو  م  قْجََ ْل
ثقيَ قْىَه  . . لالجهل  ُهْق تىَْْه  ليه  قصهَ لِم  يْ َيُه  قْىْ   لقْمًل . ليَََ يل قَْك ة يْ َيُ  قْمَا و ُل

الَ جَكى   - ل قصَ قَْى َقو يْبثَ -ُل َقُ و مهَ  قَّلسقى يل قْجََ و لالَقُل يل قْجََ و َْ  مهَ يهل سهورة قرله
َ   َْْ قلقًُ قَْك ذ . . رقْصو  قَّللقًُ يل َقو َُ  ُل   قْثقليَ يل قَّلسقى

  ْىل قرزق ر إْ  مص ر  قَْ بْْ  129 - 128قْى ْمه قْثر 

ل يإذق ال    ُل َ ْول مص ر  قَْ َ َيُْ  َلْ قَْك ذ يل جْو َ بط َب قزقُل ُُْ قْجْو َمه ِ مه  قْقك مهَ و  َقه يهل قْ
ل لققَ تىُثُ قْىْوِ إِ ْ زل قْقك مَ غَْ   َقُ ُل   :قربص ر َّل ت

َلِ يَىهوِ يهل مَه َُُِ ? إِ يهل ذْها آليه ل َييهُ َُيَُه  قهبيُُ مه  قْْه هل  ُهث ُْهُ ْهُ  هوَّل ْيَههَ  رْل قَُْهل . ْل
َقم  َلجْ مََ  . .   سَْل م  ركا ُْ ِ ْ

هْ  ُ لمَه َُُِ له  ْل هْ  تطه َْ قْىهْ  لَّه ُر َلِ . ْل هْ   قَيه   , ِىهْ تجهول قْىهْ  لقْْيهْ يهل مصه ر  قْْه ْل
َُيُه  قرلل   لالقصهور ْخوصهُُ قْْقهَهَ وقْخك ل  َْه تُُ لسه َ تُُ و  َلْهَ ُُْ قْثلر لقث ليهل مه   قُْ ركهَ و ْل

َومُُ للم ُُْ . . َُُ َلًْمُُ و ُل  قأمْ ُْق قَْىث م  قرْهَ   لقْصهور لقَّلزىىه َّلل لقَْىه لَ .  ْْ  للوقط
َ   . َّهُ يىهقح لَْهه يهً َقغ لقْخهوق  . .  هه  ْقبقيههَ لَثعهْ يَهقكْظ ْيُههوة قْقهل تىَهَ ي ُه  مه  ذْها ْيهه ْههْ   إَّل قْىه

ه  َلِ قرْل هل قَْ ضَ َْ  قَقيىل قَْ ََ . للَثعْ  ثر   ث قْْثرة قْقل َلهْل قْْه قه ِرة ليه  َِ تألهْ مه   يُْه   ُل
َلضهَ َة َم مهه مى َلِ  . ْأزقه ر . للَثعْ يىل مىَ  قازْقر و لقْىب يَه  ُْهؤَّل  قْْهوم َّل  ُقهثلِ ليهل مصه ر  قْْه

ل قرَْ ب ?ه م   ُث  ل قَُْ (!) َْل   إِ يل ذْا آلي ل رْل
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هوَّل ِ  َِ هللا للهثُُ ََّل يَقأصهيُُ بىهْقب قْهثزك  و َْ َهَ ليكه  . َْهْ َُهُ مه  ْهْ ْل َل َُُه  ْيَهَ  به ْْ ه  . ْل قرْل
وَّل ْيََ سَْل َقم  و َلجْ مََ (. م  سَْل م  ركا َلجْ مََ  َمُيُُ إْكهه ْل   ركا ُْ ِ ْ

َقبَه قْثر  الا يل قْصًة لقَْْْ لقْقَبكح 132 - 130قْ   ِقِ قْط

ال  إْه  َجهْ و مَُيهْ  َّل مَُيهْ  و يهً ليكها  لإذق الَهَ قَْكه ة  مَه  مهَُُ لَّل -يه  مََهث  -ِه زوق مهؤل َلتهُو مه  
  إزى م  يُو لَْ مَ  َلط ُُ قَقً ه هللا قْثزك  ْك وِ قَقً  ُُْ و يإزَ  ُل قْىقََ و لم  َلط ِه

َلكُ  و لم  لز  لي  م  يْْو ي صبَ َقُ قَُْه ر  قْيْهْ وِ و لسَح بََث ركا قبْ طيو  قْىَ  لقبْ غ يَهَح َلطه
ِلقجهه  مههَُُ َضهه  . لَّل تَههثِ لَْكهها إْهه  مهه  مقىَهه  بههه َ َة ْىيهها ت ِذ ركهها لْههَ  ُِهه قَْكهه ة قْههثزك  ْقىقههَُُ فكههه و لر

َُيا ب ْصًة لقصطبَ ِقا لقْى طََ ْ ليُْ  َلبْ  . َلمَ  ِق  زَ  زَ   يقْو  . .َّل زَأْا ر

َقو و لَّل يمهها صههثر  َُههُ و لَّل ي صهبَ َق  لجَهوِ لإلهه هوِ مهه  ْىههَ لقسههقُ زىَهها ليههُُْ  تههُْْ ليهه  مهه  يْْو
َلكُه  . َقل . لقتجهه إْه  ركها . سهَح بََهثُ قبهْ طيهو  قْىهَ  لقبهْ غ هو  قهَى  لالقىهقح  يهل َْه ُهثَة قْصهَح ُل

 ِ َلب لقْىَ  تهوِ  و لقُْهو َقل مََجى زهه و  يََه  ب َْك ة   ليل ُثَة قَْ لقَُْه ر . . ْه    ْيْهْلسهَح بََهثُ يقه
َض (. . ب هلل موصوَّل   لي  مثقر قْْوم . .  ْىيا ت

َضه إِ َضه  . ت هل يهل ذْها  قْقَهبكح به هلل قتصه ل . لقْهَى  قْقهل تقصهْ تطَه   لت َضهل   لتطَه    قْجهوقر ُل قْ
ل يل ذْا قََْ  قآلم  .   ُل

َض  َق  ْ ض ي ْ ثُ ج و ْل َة قْقَبكح لقْعَ ِة و ُل ََّ َ َل   َْ ي  قْْيْ . يل َ  َبل م  ِقلْ قَْى  لالق

َو قتجه ِلقجه  مهَُُ(م  له الَهَ لمقه    قَْكه ة إْه  ركها ب ْعَه ِة  لَّل تَهثِ لَْكها إْه  مه  مقىَه  بهه َ قْهثزك  و مه  
َة قَْك ة قْثزك (قْقل ُِ الى تطيىُ  لم ل َللَّلِ لج ُ لسيط ِ .   َة سه َُه َتهه َّلمىهَ جْقبهَ . لقْ ُِ َ َِ  يطيَ قََْه ل 

ِلقذ . يإزَه  زَهقىُُ َُه  قَهقً   َْىقهَُُ فكه(يَُىه  له  مىه ِزُُ و بَهيوُُْ مهَ رلق  قْهَْول ليه  مه  َُه  مه   ل

ِذ ركها لْهَ ُهُْ َل ِ مه  تهَْْ  لر َة سه َُ ِقعهْ ْه ْ هو مقه    ِذ ْيَىَهَ َّل (َلبْه  قَْىَهَ لذْها قَْقه   . ُل هو ر ُل
ِذ طْْ لَْ ب ذ َّل  َْْ لَّل يخث  لَّل يىق  .   ْيىقََ . ر

َقِ ب ْقكُ قرصْيَ لم  َُُ  ِلوة إْ  قَّللق َُث يل طَْ ل قَْك ة و ْل َضه  بهه  قَْ طكَ ُل ِلوة ْي لك ْصهيَ به هلل لقْ
َق  و لَّل تىْهث الَهَ قْىه ُِه  . يهً تقُه ل  قَْىهو  َمه م  َق الهَ قَّلسهقىً  ليه   قلق به ْقكُ قْىيكه  و لتَْه  ِقعَه  تَه  ْ

َل ُر قَْ طيَ قْقل   قرزق ر . . تبَُ قْ
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َجههْ قََْهيُ َِ يَههول َْقههه إْهه  َْههل مَههيُ  ) َُيهها ب ْصههًة(. . يههألل لقجَهه ل قْ َُيههه إْهه  َِق   َلِ َلمهَ   وجههه 
هث قتجه ُُُ قْىيهو  يهل المهَ قْقهل تصهيُُ مىهه به هلل و يقْو َُيهه ْيُهُ  . قَْكه ة قْى لمه  َرل  قَْكه ة يهل ظهًل َْهل 

   قجُوِ إْ  هللا .

ه  . إِ قْصهًة تَُه  له  لقصهطبَ ليُْه (. . ليه  إق مقُه  ْ ميهَ  ) هُْ  قْىَىه   لليه  تَْْها لَّ ُر لقََُْهَ . ُل
ل يل ْ جَ إْ  قصطَ ر لي  قْبيوغ ه  ُهُْ يهل  ب ْصًة ُل لَّ ُر  قْصَكََ . ُل إْ  قَْث قْهْ  تىَهَ فكهه ََّ ُر

َْ ل لْيَ ل . . مْ مَ قَْى لَ لقَْيو  . لإَّل يَ  ُل صًة   إزَ  ُل ْ

غَل لَها لله  لَه ِة قْعَه ِه  َّل  ي هلل إْ  هللا ُل تُ ْكىا هللاهللا َّل  َ ل مَُ  ْْ   . قْصًة لقْعَ ِة لقَّلتج ُ ُُْ
ِقها لقْى طَهَ ْيقْو (إزَه  ُهل ِق  زَه  زَ تَهقجكش لجهثقِ قْقْهو   لقْى طَهَ ْيقْهو (. ي ازَه ِ ُهو  قْعَه ِة زَأْا ر

َقبح ب ْعَه ِة يهل الح . لالىبهث ف ِزكه ُ قْه َضه  لالطَه   لالَهق َُق . يىبهث يْ َق  قرليه  .َلله َ  بىهث ذْها قْجه  هللاهللا كجه

  غَل ل  قْى َْْ  .

َلِ لتُث ثُُ 135 - 133قْخ م ه قْثر    تىَْث طيَ ل قُْى ر يل تبث ْ قْْ

َب َق  قََْقىهْ  قَْ هَْْ  و قْهْ   لق ِ  لق م قَْورة يىوِ ب َْث م إْ  َْل ا قُْب َسهول       بىهثم   يطيبهو إْه  قْ
َلِ َِ يأتُُْ بآ َلِج  ُُ َُْق قْْ َس َّلل قبيهه قْْ  يَ م  ركههُْق قْْ    بْ  لالوضح م  ج  ل به قْ

  لق ْوقهْوَّل يأتَْ  بآيَ م  ركه . َل ُْ تأتُُ َََْ م  يل قْصَ  قرْل  ?(. .)

َق  ُهل قْقهل تَيهل مىهْ ُهْق ييك  َاَهَ يهل قَّلققه َة لقْ َق  إَّل قْقىَل لإَّل قَْ ه َ هو  قَّلققه َلِ ْ فكهَ . ُل لإَّل يآيهَ قْْه
ث طبكىقُ يصْ ْ  َس َْ بَ ضُْ  و لالْو   لالبْ  لالىصْ م  َجَْ يل قْصَ  قرْل  . , لقتج ُُ  ضَ قْ

ْث َسيْ        ْل   َلْر هللا ْيَ َْْ  يأرسْ إُُْْ ل تُ قَْ

َُيَُ ُُ بىْقب م  قبيه ْْ ْوقهركَ  ْوَّل َرسيل إَْْ  رسوَّل و يَقََ) و َز   َ (. . لي تا ْل   م  قبْ َِ زْل لزخ

ُ َلق َْقَ َِ ْ ِ ُهْق قْهَص  قيه  ليهُُْ . إزَه  ُهو تصهوالَُْ   ُل ُ يخ َُُ ْْوق ْل قََْقهوم . قْهْ   هْْوِ  َْصهْ
َلِهييىيُُ َْْْق  ق عيوِه ق َرسيل إَْْ  يُه  ُهل ذ  قَْجهَ قهث قطىهل ليهُُْ و ييهُ يىهث ُْهُ (. . . رسوَّل فكه لالخ

  م  لْر لَّل لْ َ !

َسهول       َِ يصْ قَْك ذ إْ  تصوالَ قَْصَْ قََْقوم للَثم  َُُ  هؤمَ قْ  هثُ مهَُُ و يهً   هَى  قْْ   َقق
َكص َكه لثم إيَ زُُ و َلِ يىي  إُُْْ َزه مق َكصوق ُُ ْك  يى  لِه َُُ يىْ  َُُ و لَّل ي    ذْا قَْصَْ و ييْق

قث (. .) َق  قَْو  لم  ُق َكصوق . يَقىيَوِ م  َصَ ب قْص َكص يق   قْهِْ مق
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َلِ وتخهقُ قَْهورة قْقهل َهثَل ََ َهْْا الهْ قْْه هثِل ىهل إرقِة قْىهْ   له  قَْبهل       مه  تَ َلِه إَّل  ْل لظكىهَ قْْه
َة َْ  يخى (. . لقْخق م  قَ سا مَ قَْطيَ ْْ قْقَ سا . هك  بىهث  يُو تْْ َة . ْل َة َْ  تَىىه قْقهْْ َة قرلْ قْقْْ

  َْث هللا . . لقْى طََ قْبًغ إَّل قزقق ر قْى طََ .

َ  قَْ ِ  لىَ ل   قزقُ  َ  قَْ بَ لىَقْج   يكه قْج

  بَورة قازبك   مبثل ق  
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