
 ٌُ رياْكاقىسئاْءياطا

ُٓهَبُتُ قىسئاٌُ ثريؤص صؤس بُ سِووْء سَِواٌُ طىوُُتٌ طؼيت ثُسوَسدطاس سِووْ 
دَكاتُوَ، كُ تًادا ُٓهَظىوكُوتء كاسء كشدَوَءُٓهَىيَظتُكاٌُ ًشؤظ هُ ػُسعٌ خىاٍ 
باهَا دَطت ًولُضٌ حىكٌُكاٌُ دَبًَت، ٓاوكات هُ طُيَ ئُو دَسجناًُ دياسٍ كشاوٍَ بُ 

 ٓؤياُُوَ دسوطت دَبًَت هُ دوًُاء دوا سِؤر .

ثًَِاطٍُ ياطاٍ خىاٍ ثُسوَسدطاس:)بشيتًُ هُ سِيَطُو بُسُاًُيًَلٌ ثُيشِو كشاو هُ ًاًُهَُ 
كشدٌُ خىاٍ ثُسوَسدطاس بُساًبُس ًشؤظ هُطُس بًُِاٍ سَِفتاسءكشداسء ُٓهَىيَظتُكاٌُ بُ 

ًُؾ هُ دوًُاء دواسِؤر بُ ٓؤياُُوَ بُ ثًَىاٍُُ ػُسعٌ خىاو ثُياًبُسَكاٌُ، ئُو دَسجنا
 .1دَطت ديَت (

بُياسًُتٌءثؼتًىاٌُ خىاٍ ثُسوَسدطاس باغ هُ كؤًُهًَم ياطاٍ خىاٍ صاُاء كاسبُجٌَ 
 دَكُيّ .

 ٍ يُكَُبِضًُِءياطا

 (گ  گ  گ) 

 ًيَن دَطتُبُسكشدٌُ رياًَُلٌ ضانء خؤؾ()بُهَ

باغ هُ رياًَُلٌ  اكُكاْتبُ  ُيُكًَم هُ ياطاكاٌُ رياْ كُ هُ قىسئاٌُ ثريؤص تايبُت
ضانءخؤؾءثشِهُئاساًٌءئاطىدَيٌء بُختُوَسٍ دَكات ،ئا ئَُ ياطايُؾ هَُ ئايُتُ ثريؤصَ 
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ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  چ  :كُ خىاٍ باهَا دَطت فُسًىويُتٌوَسدَطرييَت 

 چک  گ  گ  گگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

هُ كاتًَلذا كُ بشِواداس  ئُوٍَ كاسءكشدَوٍَ ضاكٌ كشدبًَت جا ض ثًاو بًَت ياْ ئافشَتواتُ:31 النحل: 
بًَت،طىيَِذ بُ خىا رياًَُلٌ ثشِ هُ كاًُساٌُء ئاطىدَيٌء ئاساًٌ دَريًَِني هُدوًُا،ُُن ُٓس 

ئُوَُذَ بُهَلىهُ سِؤرٍ دوايؽ ثاداػتًاْ بُ ضاكرتء جىاُرت دَديُِوَ هُوٍَ كُ ئُواْ ئُجناًًاْ 
 .2داوَ(

 ذايُ بؤباوَسِداٌُ خاوَْ كاسءكشدَوٍَ ضان،بُسِاطيت ئَُ ئايُتُ ًزدَيَلٌ صؤسطُوسَوخؤػٌ تً

ػًَخ ػُعشاوٍ  هُ تفظريٍ ئَُ ئايُتُ ثريؤصَ دَهًََت:)ئًُُ دَسجناًًَلٌ طشوػتًُ طُباسَت بُ 
كشدَوٍَ ضاكٌ كُطاًَُم كُ ًُبُطتًاْ تُُٔا سَِصاًُُذٍ خىاٍ طُوسَءثاداػيت سِؤرٍ دوايٌ 

ُخؼًَت،ضاُعء ثاداػتًَم هُ رياٌُ دوًُايُ كُ بًَت،ثُسوَسدطاس ضاُعءثاداػيت طُوسَياْ ثٌَ دَب
بشيتًُ هُ رياًَُلٌ خؤؾء ضانءثشِ هُ ئاساًٌ ديَ،ضاُعء ثاداػتُكٍُ تش هُ سِؤرٍ دوايًُ كُ 

. 3بشيتًُهُ ثًَذاٌُ ثاداػتًَم صؤس ضاكرتءباػرتوصياتش هُوٍَ كُطاٌُ ضاكُكاس ئُجناًًاْ داوَ(  

وَ كاسءكشدَوٍَ ضان دَبًَت هُطُس بِاغُءبِضًٍُِ سجٌ داُاُبُجٌَ بًٍُ داُاو كاسثُسوَسدطاس
باوَسِيَلٌ تؤكٌُءداًُصساو بًَت،ئُوطا ثُسوَسدطاس ُٓسدوو بُهًَيَن خؤٍ دًًََِٓتُ دٍ بؤ بُُذَكاٌُ 

صياتش هُكشدوَكاٌُ خؤٍ،دياسَ ءكُئُواًُؽ بشيتني هُ ثًَذاٌُ رياٌُ خؤؾ وثاداػيت ضاكرتءباػرت
 دوًُايًُ وَبُػُ طُوسَكٍُ هُ سِؤرٍ دوايًُ.ئَُ ثاداػتُ بُػًَلٌ هُ رياٌُ 

  وبشيتًُ هُ رياٌُ ديَء خؤػًُكاٌُ هُ سِاطتًذا رياٌُ خؤؾ 
ئُو  طتينثُسو ىيظتينبُخىاو ُاطًينء خؤػ بشيتًُ هُ ئاساًٌء بُختُوَسٍ ديَ بُٓؤٍ بىوٌُ باوَسِ
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بُتىاُا،ئًرت كُديَ ثشِ بىو هُ  طُسِاُُوَ بؤ الٍ ئُو ء ثؼت بُطنت بُتُُٔا بُخىاٍ َءصاتُ بُسصَ،
دَبّ،ئَُ  ء ئاطىودَئاساًٌءبُختُوَسٍ سِاطتُقًُِ طُسجَُ بُػُكاٌُ تشٍ جظتُ ئاساَء بُختُوَس

ئاساًٌء خؤػٌء بُختُوَسيُ دسيَزٍَ دَبًَت بؤ رياٌُ ًَُى طؤسِء رياٌُ دواسِؤرء ئًرت 
 .ػت ٓاوَيَء ٓاودًٌَ بٌَ كؤتايٌ دَبًَتُدواجاسخؤػًُكاٌُ بُٓ

 

هُ تفظريَكٍُ باغ هُ ووتٍُ ُُٓذيَم هُ ٓاوَهَاْ )خىا هًًَاْ سِاصٍ بًَت(دَكات  كثرينب ئً
طُباسَت بُ رياٌُ ضان، ابّ عباغ دَهًََت: رياٌُ خؤؾ بشيتًُ هُ سِصقء سِؤصٍ حُهَاي و ضًَز 

 ُاعُتءٍُ بـشٍ دَهًََّ: رياٌُ ضان بشيتًُ هُقُطُِثًَؼُواعوٌء حء،وَسطشتّ هُ خىا ثُسطيت
 تكُ دواجاس بُسَو سَِصاًُُذٍ خىاٍ طُوسَ كشدٌُ فًق بؤخىا ثُسطيت وطىيَشِايُهٌَوُت

 كشًَُء وٓيب كىسِ ًِبُ دَهًََّ: رياٌُ ضان بشيتًُ هُ سِصقء سِؤصٍ حُهَايءثُسطتؽ .ُدَبات،وع

كؤ كشاوَتُوَ، ُٓسوَن ثًَؼُوا ًىطوٍ  (ملسو هيلع هللا ىلص) ًَلٌ ثريؤصٍ ثًَػًُبُسٍ خىايًُٓىو ئًُاُُ هُ فُسًىودَ
قَْد أَْفلََح َمن أَْسلََم،  وَ بؤًاْ دَطًَشِيَتُوَ كُ ثًَػًُبُسٍ خىا فُسًىويُتٌ:)هُ عبذاهوٍُ كىسٍِ عىًش

َوُرِزَق َكفَافًا
4

ُ بما آتَاهُ  (، َوقَنَّعَهُ َّللاَّ
5
واتُ: بُسِاطيت سِصطاسٍ بىوَء طُسكُوتىوَ ُٓس كُطًَم .

خىاٍ طُوسَ،وسِصقء سِؤصيًَلٌ حُهَاهٌ ثًَىطيت  ءبُ تُواوٍ ًولض بًَت بؤ فشًاُُكاٌُ ًىطوٌَاْ بًَت
ُاعُتء سِاصٍ بىوٌُ ثٌَ بُخؼًبًَت بُوٍَ كُ ثًٌَ ُثًَذسابًَت بٌَ صيادءكَُ،وخىاٍ طُوسَ ق

 دساوَ،ءضاو ُابشِيَتُ صياتشو صياتش.

صاُاياٌُ طُسدََ ووتىياُُ رياٌُ ضانءخؤؾ بُ كؤًُهًَم ػت دَطتبُس دَبًَت هُواُُؾ بىوٌُ 
ءكاًُساٌُ، ًُٓىو ئًُاُُ  ٌُاعُتءئاساًٌءطِط فشاواٌُءُٓطتلشدْ بُخؤػُساصٍ بىوْءقُٓطيت 
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دَبًَت هُ ُاخء دَسووٌُ ئادًًَضاد ُٓهَقىوهَا بًَت،ئا ئًُاُُ ثُيىَُذياْ بُ ػتُ دَسكًُكاْ ًًُُ 
ئىتىًبًَوٌ طشاْ بُٓاءخىاسدٌُ خؤؾء جىءبُسطٌ جىاْء  وَن بىوٌُ طُسوَتء طاًاْءثوُء ثايُء

بُختُوَسٍ سِاطتُقًُِ بشيتًُ  يُكاْ، بُهَاَ بىوٌُ ُٓطيتيؽ هُ ػتُ ًادػيت تشَ ء،ْ بُٓاطشا
 رياٌُ خؤؾ بُ ًشؤظ دَبُخؼًَت. ئا ئًُاُُ،دَسووْ  ديَء كشاُُوٍَ طِطءهُ

دَطتبُس ُابًَت ًُطُس بُ دوو ٓؤكاسُُبًَت ئُواًُؽ  ُٓهَبُتُ رياٌُ خؤؾءضان بؤ تانءكؤًُهَطُ
ْ بؤ بًِادُاْءدَطتُبُس َُسِو كشدَوٍَ ضان ،ئا ئَُ دوو ٓؤكاسَ بِاغُء بِضًِبشيتني هُبىوٌُ باو

كشدٌُ رياًَُلٌ ضان بؤتانءطؤًُهَطُ،دياسَ كاتًَم تاكُكاْ كاسٍ ضان ئُجناًذَدَْ طىودء 
ٍ )ثاداػت بُ ثًٌَ جؤسٍ كشداسَ(،ئُوطا ػايظتٍُ تُوَ بُ ثًٌَ ياطاقاصجنُكٍُ بؤخؤياْ دَطُسِيَ
َبًَت، دواجاس طىودء قاصاجنُكٍُ بؤ كؤًُهطُء خًَضاًُؽ رياًَُلٌ ضان د

مت  چ  دَطُسِيَتُوَ،ثًَضُواُُكُػٌ سِاطتُ، ئُوَتا خىاٍ طُوسَ هُ قىسئاٌُ ثريؤص فُسًىويُتٌ:

  46فصلت:  چىت  يت   جثمث  ىث  يث  حجمج  جح  مح  جخ  حخ  مخ   

ئُجناًبذات ُٓس )ئُوٍَ ضاكُ بلات ثاداػيت ضاكُكٍُ بؤخؤيُتٌ،ئُوَؾ كُ خشاثُءتاواْ واتُ:
 .6هُ طُس خؤٍ دَكُويَت،دهًَِا بُ ثُسوَسدطاسٍ تؤ بضىوكرتيّ طتَُ هُ بُُذَكاٌُ ُاكات (

رياٌُ خشاثء ُاخؤؾء َ ٍَ كاسء كشدَوٍَ ضاكُ ، ءمثربٌَ طىًاْ رياٌُ ضانءخؤؾ بُسَُٓء
 . ثُخشا ٍَ كاسء كشدَوٍَمثرق بُسَُٓء اثشِهُئاصاسءداخءًُس

ان ئُوَيُ ًىافقء ٓاوطُُط بًَت هُ طُيَ قىسئاْء طىوُُت،ُابًَت ًُبُطت هُ كاسو كشدَوٍ ض
ثًَضُواٍُُ ػُسعٌ خىاٍ ثُسوَسدطاس بًَت، ضىُلُ ئاًاجنٌ ػُسع بُسرَوَُذٍ ئادًًَضادَ،بؤيُ ُٓس 

 ػتًم ثًَضُواٍُُ ػُسع بًَت ُا تُسيبءثًَضُواُُيُ هُ طُيَ بُسرَوَُذٍ ئادًًَضاد.

                                                           
6
 421تفسرى ئاسان : ص - 



طىودء قاصاُخءبُسرَوَُذٍ ئادًًَضادَ هُ سِووٍ ٍُُ هُ آُهَبُتُ طُسجَُ ئُوكاس
 .7كؤًُهَايُتٌءئابىسٍء سِاًًاسٍ دَضًَتُ باصُُوضىاس ضًَىٍَ كاسٍ ضان(

 ٍ تانءتُُٔاءبُ خىاٍ ثُسوَسدطاس بٌَ طىًاْ ًُبُطت هُباوَسِيؽ بشيتًُ هُ باوَسِ ًَِٓاْ
ِحا بىوٌُ باوَسِ بُ كاسو كشدَوٍَ ضانء طىود ،ئً (ملسو هيلع هللا ىلص)ًَُشدساوَكٍُ كُ ثًَػًُبُسٍ خىايُ

بؤ ئُجناًذاْ وبُسدَواَ بىوْ هُ ٓاْ دَدات  بُخؽ،ضىُلُ بىوٌُ باوَسِ بُ كشدَوٍَ ضان ًشؤظ 
كاسيطُسٍ صؤسٍ ُٓيُ هُ بُ  بٌَ وَطتاْءثضشِاْ،ضىُلُ باوَسِ بُسدواَء ،ئُجنا بُخؼًينكاسٍ ضان

طىود بُخؽ  و طتُكشدًُُتٌ بؤ كاسٍ بُسصء جىاْائاس ءخؼًين ئاساًٌ بُ ديَ ءدَسووٌُ ئادًًَضاد،
دَوٍَ ضان بُ ًَٓض تش ئُجناًذاٌُ كش ،جا ُٓس ضُُذَ باوَسِ بًَُٓضتش بًَت ثاهَُِسٍ حُصٍ

بُ ضُطجًَُِسءقاعًذٍَ كاسءكشدوٍَ ضان ُٓرًاس دَكشيَت،بؤيُ خىاٍ  باوَسِ دَبًَت،ُٓهَبُتُ
 ايُتُكاْ باوَسِءكشدَوٍَ ضاكٌ بُيُكُوَ كؤكشدؤتُوَ .صاُاءداُا هُقىسئاٌُ ثريؤص هُ صؤسيَم هُ ئ

ويزداٌُ ئادًًَضاد جًَطش بىو  تًَلٌ ئُسيَين بضويَُِسَ ُٓسكاتًَم هُ ُاخءُقًقُدياسَ باوَسِ وَن ح
هُ ويَُِوُٓهَعءكُوت سُِط دَداتُوَ،ئًرتباوَسِءكشدَوٍَ ضان دَبّ بُتُواوكاسٍ يُكرتٍ ُٓسطًض 

 وَ.ُاتىاُّ هُيُكرتٍ جًاببُِ

مياْ بؤدَكات كُضؤْ ُخًَضاُُكباغ هُ طُسطىصػتٍُ صكشياءخىاٍ ثُسوَسدطاسهُ قىسئاٌُ ثريؤص
ُكشدٌُ اْ ثًَذسا بُٓؤٍ ثُهرياًَُلٌ خؤػً كىسِيَلٌ ضانءثانءيُوَء ووهَاًٌ ثاسِاُُوَكٍُ دسا

چ     تًادآُسوَن خىاٍ ثُسوَسدطاسدَفُسًىويَت:  ًاْئُواْ هُ كاسٍ ضانءطظيت ُُكشدُ

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ     ۉ   ېې  ې   ې  

 چائ      ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ى  ى  
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و خًَضاُُكُػًٌاْ بؤ  ئًٌَُؾ دوعاٍ ئُوًاْ وَهَاَ دايُوَ و يُحًاًاْ ثٌَ بُخؼني )واتُ:  3٩األنبٌاء: 
ثًَؼربِكًًَاْ دَكشد هُ  وَ )هُ ُُصؤكٌ( بًَطىًاْ ئُواٍُُ باطلشاْ هُ ثًَػًُبُساْضان كشدَ

)ئُجناًذاٌُ( ًُٓىو خًَشو ضاكُيُكذا و ٓاواسياْ هُ ئًٌَُ دَكشد بُ ئىًًَذٍ )بُُٓػت( و هُ تشطٌ 
 .8ُ (خ( وَ ئُواْ ًولُض بىوْ بؤ ئًٌَ)دؤصَ

هُ طىيَشِايُهًَلشدٌُ ئًٌَُ هُ ئُجناًذاٌُ كاسٍ  ُياْ دَكشدُهًَت:واتُ ئُواْ ثدَهَ الطربيثًَؼُوا 
 كُ ٓؤكاسٍ ُضيم بىوُُوٍَ ئُواْ بىو هُ ئًٌَُ. ؼت ئُو كاساُُياْ ئُجناًذَداضان،وط

ُُكشدْ هُئُجناًذاٌُ ًَت طظيت هٌَ ئَُ طُسطىوصػتُ ثُياًًَلٌ خىاٍ ثُسوَسدطاسَ ثًٌَاْ دَهَبُ
هَاًذاُُوَء ثاسِاُُوَءداواكاسٍ بُُذَ هُ خىاٍ وَ كًُ بؤَذآؤكاسٍ طُسًُكشدْ تًَكاسٍ ضانء ثُه

 دَطت.باهَا 

صؤسيَم هُ خُهَم ثًًَاْ وايُ ًايَءطُسوَتءطاًاْ ٓؤكاسٍ طُسكًُ بؤ دَطتبُسكشدٌُ رياًَُلٌ 
بىوٌُ ذاصؤس ػيت تش جطُ هُ ًايَ رياٌُ خؤؾ دَطتبُسدَكات،وَن ًخؤؾ،بُ هَاَ هُ سِاطت

هُبُسكشدٌُ  خىيَِذْء خىاٍ طُوسَ،صؤسكشدٌُ ثُسطؼتُكاْء ثُيىَُذٍء ًتٌاٍُُ بُ ًَٓض هُطُيَ
فًَش بىوٌُ صاُظتُ ػُسعًُكاْ، ُٓسوَٓا بىوٌُ سِصاًُُذٍ ءبُسَكُتءتُُذسوطيت  قىئاٌُ ثريؤصء

باؾءئاساًٌءديَ خؤػٌ بُ كاسءكشدَوٍَ ضانء بىوٌُ ًِذايَءُُوٍَ ضاكُخىاص،وسِصطاس بىوْ هُ 
 . ْؤ ًشؤظٌ باوَسِداس فُسآَُ دَكُئا ئًُاُُءصؤسيَلٌ تش رياٌُ خؤؾ ب،ُاخؤػًُكاٌُ رياْ 

 سِيَضامن:بُ

ثُسوَسدطاسٍ خاوَْ بُخؼؽ جطُ هُبُخؼًين رياًَُلٌ خؤؾ بُبشِواداساٌُ خاوَْ كاسوكشدَوٍَ 
ضان ضُُذٓا بُهًََين تشٍ ثًَذاواْ كُبُػًَم هُو بُخؼؼاُُ هُ رياٌُ دوًُايُ بُػُكٍُ تشبؤ 

 بُخؼؼاُُ دَكُيّ: َبُػًَم هُ بُ رياٌُ دوا سِؤرَ،ئاًارَ
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)بُسِاطيت ئُواٍُُ باوَسِياْ ًَِٓاوَءكاسء كشدَوَى ضاكُكاًُاْ ئُجناًذاوَ،هُ ئايًِذَدا واتُ:
 9خىاٍ ًًٔشَباْ طؤصء خؤػُويظيتءسِيَضٍ تايبُتًاْ بؤ ئاًادَ دَكات (

 الكهف:  چۋ  ۅ   ۅ   ۉ  ۉ  ې          ې  ې  ې   ى  ى  ٹ ٹ چ  -2

1٩1 

ئًٌَُ ُٓس هُ )بُسِاطيت ئُواٍُُ باوَسِياْ ًَِٓاوَءكاسء كشدَوَ ضاكُكاًُاْ ئُجناًذاوَ،واتُ:
 .10(رياٌُ كاًُساٌُ تًادا بُسُُطُس صووَ بُ ٓؼيت فشدَومساْ بؤ ئاًادَ كشدووْ، تا هُوٍَ دابُصْء

ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ٹ ٹ چ   -3

 3ٌونس:  چڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

)بُسِاطيت ئُواٍُُ باوَسِياْ ًَِٓاوَءكاسء كشدَوَ ضاكُكاًُاْ ئُجناًذاوَ ،ثُسوَسدطاسياْ واتُ:
بُ ٓؤٍ  ئًٌاْء باوَسٍِ سِِِيَم ثًَمء تؤكٌُء داًُصاسوياْ سِيَِىوًايًاْ دَكات بؤ ئُجناًذاٌُ ًُٓىو 

عٌُتُكاُذا كاسو كشدوَيَلٌ ضان ،هُ دوا سِؤريؼذا هُ ًَُى بُٓؼتُ جؤساو جؤسَ ثشِ هُ ُاصء ًُ
 11( ضُُذَٓا سِوباس بُبُسدًًَاُذا دَسِوات

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ٹ ٹ چ  -4

 211البقرة:  چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں      ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
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)بُسِاطيت ئُواٍُُ باوَسِياْ ًَِٓاوَء كاسء كشدَوَ ضاكُكاًُاْ ئُجناًذاوَ وُىيَزياْ بُ واتُ:
صَكاتًاْ داوَ، تُُٔا ثاداػتًاْ الٍ ثُسوَسدطاسياُُوَيُ، ًٓض  ٓؤؾء طؤػُوَ ئُجناًذاوَ ء 

 . 12تشطًَلًاْ ًًُُ بؤ دآاتىو وًٓض خُفُتًَم سِووياْ تٌَ ُاكات بؤ سِابشدوو(

 1البٌنة: چٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې   ٹ ٹ چ   -5

ئُجناًذاوَ،ئا ئُواُُ ضاكرتيين )بُسِاطيت ئُواٍُُ باوَسِياْ ًَِٓاوَءكاسء كشدَوَ ضاكًاْ واتُ:
13ًُٓىو دسطتلشاوَكاٌُ طُس صَويّ (

 

گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ٹ ٹ چ  -6

 3٩الكهف:  چں  

)بُسِاطيت ئُواٍُُ باوَسِياْ ًَِٓاوَء كاسء كشدَوٍَ ضاكًاْ ئُجناًذاوَ،با دهًَِا بّ كُ واتُ:
 . 14ُادَيّ(ئًٌَُ ثاداػيت ئُو جؤسَ كُطاُُ بُ صايُع 

 2فصلت:  چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ       ڱ  ڱ  ڱ  ں  ٹ ٹ چ  -1

)بُسِاطيت ئُواٍُُ باوَسِياْ ًَِٓاوَءكاسء كشدَوٍَ ضاكًاْ ئُجناًذاوَ،ثاداػيت واتُ:
15ُُبشِاوَياْ ُٓيُ الٍ ئًٌَُ (

 

خىيَُِسٍ بُسِيَض:ئايا كاتٌ ئُوَ ُُٓاتىوَ بري هُوَ بلُيتُوَ ء ُُٓطاو بٔاويًَت بؤ 
 دَطتُبُسكشدٌُ رياًَُلٌ ثشِ هُ ئاساًٌ ء ئاطىدَيٌ ء بُختُوَسٍ بؤدهَُكُت بظاصيًَِت؟
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 تفسٌرى رمان له ماناو مه بةستى قورئان _  - 
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15
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هُرياٌُ ئُو ديىيؽ خاوَْ ُٓي ء بُختًَلٌ طُوسَ بًت ء صؤستشيّ ئُجش ء ثاداػت بُ دَطت 
 بًًَِٔت بُٓؤٍ كاس ء كشدَوَ ضان ء جىاُُكاُت؟

ًَِاٍُُ كُثُسوَسدطاسٍ خاوَْ بُخؼؽ وَ ُُٓطاء بٔاويًَت بؤ دَطتُبُسكشدٌُ طُسجَُ ئُو بُهَ
 بُهًَيَن داوَ بذات بُ كُطاٌُ باوَسِداسٍ خاوَْ كاس ء كشدَوٍَ ضان .

ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶      ﮷   ﮸  ﮹  ﮺    ےچ  خىاٍ طُوسَ دَفُسًىويَت :

       ﮻  ﮼  ﮽  ﮾    ﮿   ﯀  ﯁                

 16الحدٌد:  چ     

و ئُو  ادبؤ ئاًؤرطاسٍ خى تًولُض بًَداساْ كُ دهًَاْ اوَسِئُوَ ُُٓاتىوَ بؤ ب كاتٌ ئايا )واتُ:
( ًُبّ كُ هًُُوثًَؽ و طاووسِ خىاسَوَ؟ وَن ئُو كُطاُُ )جىوهُكُ ًُقىسئاٍُُ كُ ُاسدويُتً

و دسيَزياْ بُطُسدا تًَجُسٍِ ئًِحا دهًَاْ سَِق بىو وَ  مساًُاْ ثًَذسا وَ ًاوَيُكٌ دووسكتًيَب ئا
 .16(دَسضىوْو هُ طِىوس  بىوْ ياخٌصؤسبُياْ 

جائاصيضاٌُ دهٍَ: ئُطُس ًُبُطتتاُُ ُُٓطاء بٔاويَّ بؤ دَطتُبُسكشدٌُ ئاساًٌ ءئاطىدَيٌ ء 
َ ضاكُكاْ بُختُوَسٍ ء طُسفشاصٍ ُٓسدوو رياْ دٍَ بشِياسبذَ ُٓس ئًَظتا كوًى ء ًفتاحٌ طُسجُ

وَسبطشْ،كُ بشيتًًُ هُ تُوبُكشدْ ء طُسِاُُوَ بؤ الٍ ثُسوَسدطاسٍ باهَادَطت ء واصًَِٓاْ هُ طىُاه 
 .(ملسو هيلع هللا ىلص)و تاواْ ء ًولُضبىوْ بؤ طُسجَُ فُسًاُُكاٌُ خىاٍ صاُا ء كاسبُجٌَ ء ثًَػًُبُسَكٍُ

 

_______________________________________________ 
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