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 لةم نوسيهةدا
  

 
 

 ءئةو ضةملانةى كة بةيةَهة بةكاس دةييَهشيَوتيصم دةخشيَتة طةس          
 .بوونةتة يؤكاسيَم بؤ ئةوةى طوتاسى ئايهى هة سيَشةوى خؤى البذات

طيماى  ءليَلى نةشاسةصا هة شويَهى ناشياو ئةم ضةملانة بةكاس دةييَهيَتخةَه
ئةم ضةملانة هة سِيَشةوةى خؤياى  ءئةطةس بيَت ئيظالمياى ثآ ناشريى كشدووة،

و دياس بلةويَت ئةوا سؤهيَلى دياس بةكاس بًيَهشيَو و مانا سِاطتةقيهةكةياى
بةسضاو دةبيَت هة نويَلشدنةوةى طوتاسى ئايهى، ضونلة صؤس جاس بة يؤى 

ناحةصانى ئيظالم تيَطةيصتهى يةَهةياى هة  -بةداخةوة –يةَهة بةكاس ييَهانياى 
 .. ئيظالم دسوطت بووة و بشياسى ناسةواياى هة طةس ئيظالم داوة طةس
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 بةناوى خواى طةوسة و ميًشةباى

 

 ثَيشةكي

 أ.د. موحةممةد عةبوهفةصيى ئةهكوظي

 ئةنذامى دةطتةى طةوسة صانايانى ئةصيةس

هة يةس بابةتيَم كة بؤضوونى جيا جياى تيَذابيَت، بة تايبةت كة بؤضوونةكاى در 
 ءمشؤظ هة ناوةساطتى يةسدوو بؤضوونةكة دةوةطتيَت بة يةن بو،

بريكشدنةوةيةكى فشاوانى دةويَت بؤ خؤ يةكاليى كشدنةوة، ضونلة صؤس جاس 
ئةوةى تؤ بة ضاوى ويزدانةوة طةيشى دةكةيت بةسامبةسةكةت بةيةماى ضاو 

تيَشوانيهةكاى جياواصى، بؤية بةم شيَوةية هة صؤس  ءطةيشى يةماى شت ناكات
يَضةوانةوة دسوطت دةبيَت، تا دةطاتة ئةوةى كة حةق و سِاطتى شت ساى ث

 متمانةى خؤى هة دةطت بذات .  

 سيةنذآ جا -هة طةسدةمة جياواصةكانى –بة ثيَى ميَزووى يضسى ئيظالمى 
تةسجومةو  تيَطةيصنت هة دةقةكانى قوسئاى و فةسموودة بة شيَوةيةكى سواهةتانة

ئاماجنى دةقةكاى نةبووة،  ءتة هة طةس قواليىو يةَهوةطتيَطةيصتهيَلى حةسيف بووة
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طيماى جوانى دةقةكاى ووى بووةو طشاوةتةوة، كة خؤى هة  يةس بؤية صؤس جاس
 و تأويى دةدؤصيَتةوة، يةس وةن صةسكةشى ئامارةى ثيَذاوة.مةجاص

دةقةكاى الى  –صايريى  –يةَهوةطتة كشدى هة طةس تيَطةيصتهى سواهةكى 
 ءدسوطتى خواثةسطتهةكاى ءسى ثيَوانةيى ئيماىخاوةنةكانياى بووتة يؤكا

سِاثةسانذنى كاسوباسى سؤرانةياى، بة شيَوةيةن كة دَهتةنطى و بآ تاقةتى الى 
 . ت كشدووةخاوةنةكانى دسوط

يَزووى يضسى ئيظالمةوة ئةم خويَهذةوة تيَطةيصتهة بةستةطلة بؤ دةقةكاى هة م
 هةوانة:، يَضطةى خشاثى بةدواي خؤيذا ييَهاو سصؤس دةسطا

يةكةم: بةكافش كشدنى خةهم ) اهتلفري( كة خويَو سشنت و كاوهلاسيةكى 
 ءصؤسى بةدوايى خؤيذا ييَها، هة ريَش طيَبةسى تيَطةيصتهى طةقةت بؤ ئيماى

و وشلى بوونى تونذسؤيى و تريؤس كة تةسِ كوفش، وة بووة يؤكاسي دسوطت
سةنط كشد بة سةنطى و بةصةيى كة ئايهى ئيظالمة ء ئايهى طؤصثيَلةوة طوتانذ

وشةى ئيظالم كة وشةى كشدنةوةى دَهةكاى بوو، بوو بة ييَماى  ءخويَو
داخظتهى دَهةكاى و بالوكشدنةوةى تشس و دَهة ساوةكآ هة ناو مشؤظايةتى، وة 
هة يةس شويَهيَم باطي ئيظالم و ديهذاسى بلشيَت ويَهةى كوشنت و الشة بيَتة بةس 

 ضاوةكاى.



 

 د. عةبدولفةتاح ئةلعةوارى ..........................................سنورداركردنى زاراوةكان

 8 

ة طشنط و ى شتة الوةكيةكاى و صاأل بوونياى بةطةس خاَهدووةم: طةسِاى بة دواي
( باس هةوة إحياء علوم الدينيةطتياسةكاى، يةس وةن ئيمامى غةصاىل هة ) 

دةكات كة صؤس كةس هة بري تةطلةكاى هة بشى بايةخذاى بة ثاكشدنةوةى دأل و 
دةسوى بايةخ بة مةصيةسى دةسةوة دةدات و خؤى منايض دةكات، يةس بؤية 

صايريى هة دةقةكاى كاسيطةسى خشاثى ئةبيَت هة طةس  –يصتهى سواهةكى تيَطة
 نةمانى يةطت و ويزداى.

 –ةكى طآيةم: هة طةسدةمى ئيَظتا ئةو طشفتانةى كة هة طةس تيَطةيصتهى سواَه
دةقةكاى الى خاوةنةكانياى سِيَضلةيةكى صؤس يةَهةى هة خؤوة  –صايريى 

طا كة سِاطتة سآ كشدنى كؤمةَه طشتووة، كة يةنذيَلياى وا طوماى دةبةى
نةبةطرتاوةتةوة بة دادطةسى، بةَهلو بة بةدةطتًيَهانى دةطةالت و ضةطجانذنيةوة 

 بةنذة.

بؤية سِاشلاوانة يةَهوةطتة هةطةس ئةوة دةكةم كةوا ئةم تيَطةيصتهة حةسفية هة 
دةقةكاى هة بشى ئةوةى وةن طياطةى شةسعى بةكاسبًيَت و سةفتاسى هةطةأل 

طةمةيةكى طياطي خؤى نيصاى دةدات، ضونلة بةتيَشوانني هة  نئةوا وة بلشيَت،
و هة سيَضلة سووداوةكانى ميَزووى ئيظالمى بؤماى دةسدةكةويَت كةوا دةقةكاى

ضةطجانذنى  ءمةبةطتة طةسةكيةكانياى الدساوى بؤ مةبةطتى ثتةوكشدى
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ى يةكرت دةطةالتةكانياى طوودياى ىلَ وةسطرياوة، بة شيَوةيةكى وا تيَلةالو
فيَوى طةمةى طياطي ويَى و طةسطةسداى  ءبيَطةسدى ئايو هة فشت ءكشاوى ثاكى

 بووة.

يَم: ئايا ئةو جؤسة كةطانة يةَهوةطتةيةن ناكةى هةطةس ئةو ثةنذة عةسةبييةى دةَه
،وة تونذ سؤيي تونذسؤييى بةسيةم (1)كة دةَهيَت: در بة در هة ناودةضيَت

 هاطشى.نيصتمانةكاى شةس يةَه ءدةييَهيَت

وطى سِاطتطؤ بوو كة هة ثةستوكى سِاشلاوانة دةهيَم: ئينب و حةصمى ئةنذةه
) درةكاى ياوبةشو( بةو واتاييةى كة دوو شتى  ( طووتويةتى:طوق احلمامة)

ثيَضةوانة بة درايةتى يةكرت ضاسةطةس ناكشيَو، بؤية ئيَمة هةم طةسدةمةدا 
نيَت يةمووماى خؤمانى تيَذا ثيَويظتيماى بة طوتاسيَلى ميانشةو يةية كة بتوا

و يةموومشاى خؤى بة خاوةى لى ميانشةو يةمووماى كؤ بلاتةوةببيهيهةوة، وتاسيَ
بضانني، حيظاب بؤ شةسع و هؤريم بلات، تةنًا يةَهوةطتة هةطةس دةقةكاى 

ئاماجنةكانيصى بلات، ضونلة نةكات، بةَهلو تيَشاميهى دووس بؤ مةبةطت و 
كةشتيةكة  ءسِيَطة هة فيتهة و دووبةسةكى بطشيَت توانىَو تةنًا ميانشةوى دةتةنًا

                                                           

 ثةنذيَلى عةسةبى مةشًوسة. الضد يغري بالضد ... - 1
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بةسامبةس يةموو  ءيةَهةكاى سِاطت بلاتةوة ءبةسةو كةناسى ئاسامى ببات
 يةنطاوةكانى ئاراوة بوةطتيَتةوة...

دووبةسةكى، با يةمووماى هة طورانذنةوةى  ءبةطيةتى بةييَض كشدنى ئاطشى فيتهة
 ئاطشةكة ياوبةط و ياوكاس بني ...

 

 

 موحةممةد عةبدول فةزيل ئةلقوسى

 كؤمارى ميسر ى عةرةبى –قاهرية 

 كؤضى 0441
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 ((ثَيشةكى ))
 

دواصانى نويَظاصى بة نطسى ئايهى ( يةكيَلة هةو ضةملانةى كة بااضةملى ) طوت
دووباسةى دةكةنةوة، تا واى هيًَاتووة ئةم  كشدنةوةكانياى بةسدةوامجياواصى بري

هة دةصطاكانى سِاطةيانذنى بيهشاو  ءانيصةوة بةكاس ديَتضةملة هةاليةى سؤشهبري
يَني كة ئةم ضةملة و بيظرتاو و خويَهذساو بةكاس دةييَهشيَت، بؤية دةتوانني بَو

 بةكاس ديَت.  ةهةاليةى صؤس ضيهى جياواصةو

، بةالم طهوسةكانى دياسى اتة: هةطةأل ئةوةى كة خودى ضةملةكة ناطشاوةكةو
 .بؤ مةبةطتى تش بةكاس دةييَهشيَت يةَهةصؤس جاس بة  ء،نةكشاوى

دةطت نيصاى  ضةملةكاىئةسكى شةسعى ثيَويظت دةكات هة طةس ئيَمة طهوسى 
شيَوةيةن نويَظاصى كاسيطةسى دةبيَت  ضةط دياس بلةيو كة بةئةو سؤَه ءبلةيو

ئةطةس طهوسيَلى هة طةس طؤتاسى ئايهيماى، ضونلة صؤسيَم هة ضةملةكاى 
و اليةنى صمانةوانى ةضاوى كاسيطةسى وشةكاى كشاسِو ووسدياى بؤ دانشا

( سيَشةوى داللة اللفظو هة ماناى سِاطتةقيهةى )ةضاو كشاضةملةكة سِ
مةبةطتى خواى طةوسة سِاطتةقيهة وةيا مةبةطتى مةجاص بةكاس ذسايةوة، ئايا بة كؤَه

الحي بةكاس ديَت، ياى ياتووة، ياى بةمةبةطتى هؤغةوى وةيا بةمةبةطتى ئيظتي
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و ضةنذ مانايةكى جياواص هة خؤيةوة يةَهذةطشيت ةم ضةملة وشةيةكى ياوبةشةئ
ياى تةنًا يةن مانا يةَهذةطشيَت، كة ثيَويظت دةكات يةَهوةطتة هة طةس يةموو 

 .يةنة شاساوةكانى ضةملةكة بلشيَتال

ئةو ضةملانةى كة بةيةَهة بةكاس دةييَهشيَو طةهيَم صؤسى، كة بوونةتة يؤكاسيَم 
ليَلى نةشاسةصا هة خةَه ءطوتاسى ئايهى هة سيَشةوى خؤى البذات بؤ ئةوةى

طيماى ئيظالمياى ثآ ناشريى  ءشويَهى ناشياو ئةم ضةملانة بةكاس دةييَهيَت
ئةم ضةملانة هة سِيَشةوةى خؤياى بةكاس بًيَهشيَو و مانا  ءوة ئةطةس بيَت كشدووة،

دةبيَت هة  ىسضاوو بةيَلى دياسسِاطتةقيهةكةياى دياس بلةويَت ئةوا سؤَه
جهاد، حاكمية، خالفة، دار ) نويَلشدنةوةى طوتاسى ئايهى، وةن ضةملى

سِاطتةقيهةى  ى( و صؤسيَلى تش هةو ضةملانةى كة هة سيَشةواإلسالم، دار اللفر
بةيةَهة بةكاس ياتووى و طوودياى ىلَ وةسطرياوة، كة صؤس جاس  ءخؤى دةسضووى

ناحةصانى ئيظالم تيَطةيصتهى يةَهةياى  -خةوةبةدا –بة يؤى يةَهة بةكاس ييَهانياى 
 ..يظالم داوةهة طةس ئيظالم دسوطت بووة و بشياسى ناسةواياى هة طةس ئ
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 كآ مايف نوَيسازى هةية ؟

بةسصى ئةصيةس بة ثظؤسة جياواصةكانياى كاسى صؤسياى كشدووة بؤ صانايانى ثاية
ناطانذنى ضةملةكاى و طهوسداسكشدنى ماناكانياى، بؤ ئةوةى ضيرت ئةم ضةملانة 

ضونلة  ماناكانياى هةطةأل بةَهطة شةسعيةكاى بطوجنيَو، ءبة يةَهة بةكاس نةييَهشيَو
ةوا خضمةتيَلى س بًيَهشيَو ئوشانة هة سيَشةوةى سِاطتةقيهةى بةكايةس كاتيَم ئةم 

 لةط بة ئيظالم دةكشيَت ...طةهيَم طةوسة ثيَص

 ى ية ؟ضطوتارى ئايهى 

ى كة صانا بشيتى ية هةو بريكشدنةوةو ثاشدانة صانظتيةيي و فيكًية طوتاسى ئايهى
و بةشيَوةيةكى تةنذسوطت هة طةس دةقة ووةطةوسةكاى بؤ ئيَمةياى جآ ييَصت

و ئةو ئةجنامة صانظتيةيياى بؤ جآ ييَصتوويو شدووةشةسعيةكاى يةَهوةطتةياى ك
 .ذسوطت هة ضةملةكاى شاسةصا ببنيبؤ ئةوةى ئيَمة بة شيَوةيةكى تةن

يةس بؤية ئةم نويَظاصييةى ئيَمة باطى دةكةيو ثةيوةنذى بةو دةقة شةسعيانةى كة 
طونهةتى ظةحيحذا ياتووى، وة ئةطةس ئةسكة شةسعيةكة هةطةس  ءهة قوسئاى

خويَهذنةوةياى بؤ  ءويظت بلات كة يةَهوةطتة هةطةس دةقةكاى بلةيوئيَمة ثيَ
بلةيو، ئةوا هة يةماى كاتيصذا ثيَويظتة سِاى صانايانى ثيَض ئيَمة بة يةنذ 

 .         سبطشيوضونلة ناكشيَت يةموو سِايةكانياى بة يةَهة وة ،وةسبطشيو
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 نوَيسازى لة تةفسري 
 وةك منوونة

 

وةن ) نويَظاصى هة  ،ى نويَظاصى منوونةيةن وةسبطشيوةتئةطةس هة طةس باب
: كوست كشدنةوةى بة دَههيايةوة دةتوانني بَويَني يشؤطشامى موفةطريةكاى(

و سِاى صانايانى ثيَصوو دةبيتة يؤى ظريى دةقةكانى قوسئاى هة طةس قظةتةف
ط هةكاسخظتهى صؤسيَم هة مةبةطتة نةييَهيةكانى قوسئانى ثريؤص، كة ئةم قوسئانة

 أَىَّنَا َّلَِْ)و شاساوة هة خؤوة دةطشيتةو نًيَهى طةهيَط طةوسةدةسيايةكى قوَه
 كَلِنَاتُ ىَفِدَتِ مَا أَبِحُرٍ سَبِعَةُ بَعِدِِِ مًِِ َٓنُدُُِّ َّاِلبَحِرُ أَِقلَاوْ شَجَرَةٍ مًِِ اِلأَرِضِ فِٕ
 .(1) (حَكِٔهْ عَزِٓزْ اللََُّ إٌَِّ اللَُِّ

يةنذيَم  ى صانا كؤنةكاى دوو ساياى دسوطت بووة:م هة طةس قظةوة خةَه
ثيَياى واية نابيَت قظة و سِاى تش هة قظةى صانايانى كؤى بلشيَت، وة يةنذيَلى تش 

، هة يةس دوو انايانى كؤى بة يةنذ وةسنةطرييَتثيَياى واية كة ثيَويظتة سِاى ص
 ئةطةسيصذا ئةم بابةتة خةتةسناكة و صيانيَلى طةوسةية.

نويَظاصيةن هة ثشؤطشامى موفةطريةكانى قوسئاى  ضئةم دوو سِاية  هة يةمبةس
بؤية ئيَمة هة يةمبةس دةسواصةيةكني كة ثيَويظت دةكات سِاى طآ يةم  بلشيَت؟

يةَهوةطتةى هة طةس بلةيو، كة صؤس طشنطة ئامارة بة سِاى  ءتدسوطت ببيَ
 ءاشلشا بلةيوو شتة شاساوةكانياى صياتش ئء صياتش شى بلةيهةوةكؤنةكاى بلشيَت

                                                           

 . 72سورة لقمان اآلية  -1



 

 د. عةبدولفةتاح ئةلعةوارى ..........................................سنورداركردنى زاراوةكان

 15 

، ضةسخ بؤ بابةتةكاى صياد بلةيوثيَويظت دةكات هة شيلشدنةوةى ياو ضيةكيض
م ئاشلشا بلةيو كةصانظتى كؤى بة موسكيَلى بؤ ئةوةى بؤ يةموو خةَه
 ياوضةسخ نويَذةكةيهةوة ...

ييض كةطيض  ءبؤية بةم شيَواصة بريكشدنةوةية نويَظاصيةن دسوطت دةبيَت
، و تؤمةتى ئةوةماى بؤ دسوطت بلات كة ييض ئةسصط ناتوانيَت طاصةنذة بلات

بؤ كةهتوسى صانايانى كؤى دانةنشاوة، وةيا بآ سيَضى هة يةمبةس كشاوة، بةَهلو 
و سيَلدشاوة، ضونلة ئيَمة ى نايابي كةهةثوسى ئيظالمى كشاوةخضمةتيَل بةمة

 س بشدنى كؤشض وبشواماى واية سةخهة طشتو هة كةهةثوسى صانايانى كؤى هة با
و بآ سيَضية هة يةمبةس مانذووبونياى، و ئةمةط هة سةوشتى ثياوة مانذووبونةكةيانة

 باشةكانى ئةم ئوممةتة نية، كة سيَض هة كؤشصى ثيَصهيهاى نةنيَت.
 
 
 
 



 

 د. عةبدولفةتاح ئةلعةوارى ..........................................سنورداركردنى زاراوةكان

 16 

 

 كاريطةرى ميانرةوى لة سةر نوَيسازى
 

اى بؤ نويَظاصى كة هة طةس دةطتى يةنذآ يساطتطؤ ءبانطةشةى دَهظوصاى
و دةسطاى ئيحتيًاد و خةخمؤس هة كاتيَلذا يات كة طوماى وابولى دَهظؤصخةَه

هةو سؤرطاسةدا بآ ئوميَذى و ييض ئوميَذيَم بؤ نويَظاصى نية، يةس بؤية داخشاوة
و صاناياى يةس بةدوايى الطاييلشدنةوة ) تكويذ( بووى، وة كاسةكةياى سوويذا

ساويَضيَم هة كوستلشابووةوة هة طةس شيلشدنةوةيةكى بضوون وةيا نووطيهى ثة
وة كةم دةبيهشا كة كةطيَم سةخهة هة  طةس نوطيهيَلى صانايةكى ثيَض خؤى،

ت، وة يا خويَهذنةوةيةكى نوآ بؤ دةقيَلى كؤى صانايةكى ثيَض خؤى بطشيَ
هى صانايانى و تيَطةيصتقوسئانى ثريؤصيض يةس خويَهذنةوة بلات، يةتا بؤ دةقةكانى

 .كؤى بايةخى ثيَذةدسا
و خواناطى وةن ئيمامى غةصاىل دةسكةوت كة صاناى ثاية بةسص هةم نيَوةنذةدا

كشدةوة بؤ دةقةكاى، يةس بؤية هة ثةستوكى خؤى  يَيدةسطاى خويَهذنةوةيةكى نو
وة هة ئايةتةكانى قوسئاى هة باس كشدنى بريكشدنة -إحياء عووم اهذيو –

وة هة : دووباسة بريكشدنةةوة هة خويَهذنةوةى قوسئاى، واتة: بريكشدندةَهيَت
ةتة بلةيت ئايةتةكانى قوسئاى بة شيَوةيةن يةَهوةطتة هة طةس نًيَهيةكانى ئةم ئاي

 ًيَهية شاساوانة.كة تةنًا كةطي بريمةنذو صانا دةتوانى بطاتة ئةم ن
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كانة كة تةةنًا ثصةت   وة يةسوةيا هة شويَهيَلى تش دةفةسموويَت: هة يةَهة طةوسة
ةطتة بلةيت و ثيَت وابيت كة تةةنًا  و شيلشدنةوةى قوسئاى يةَهوبة يةن تةفظري

ؤسة بريكشدنةةوة  ئينب و عةباس و موجاييذ توانيويانة سِاطتيةكة بطةيهو، و ئةم جة 
 .بة كاسيَلى يةَهةو خشاث دةناطيَهيت

يةةةس هةةة منوونةةةى ئيمةةامى غةةةصاىل ، صانةةاى ناطةةشاو فةةةخشوديهى ساصى هةةة    
 (بِااِلنَعِرُّ ِ  َّعَاشِرًٍَُُّّ) شيلشدنةوةى ئايةتى

دةَهيَت: طةمليَهشاوة هة ئوظوىل ( 1)
فيكة كة صانايانى ثيَصوو اليةنيَلى ئايةتى قوسئانياى شيلشدةوة ئةوا سيَطشى نية كة 

هيَلى تةش هةة يةةماى ئايةةت     تو تيَطةيصة يانى دوايى ئةةواى بةيَو شةيلشدنةوة   صانا
اى ة يةةن ديةوو طةةيشى ئايةتةةكانى قوسِئة     بلةنةوة، ضونلة ناكشيَت ئيَمة تةنًا ب

 ةيو خويَهذنةوةياى بؤ بلةيو.   بل
 َّمَاًِ ) :هة شيلشدنةوةى ئايةتى (طوفيانى كوسى عويةيهة)يةسوةيا صاناى ناطشاو 

 مَاا  ىَُْلِّاُِ  اِلنُاِْمِيِ َ  سَابِٔ ِ  غَِٔرَ ََّٓتَّبِعِ اِلَُدَى لَُُ تَبًَََّٔ مَا بَعِدِ مًِِ الرَّسُْلَ ُٓشَاقِقِ

(مَصِريّا ءَتَِّسَا جَََيَّهَ َّىُصِلُِِ تََْلَّى
دةَهىَ: خؤتاى هة فيتهةي صانةاي خةشاثء   ، (2)

 عابيذي جاييى بجاسيَضى ضونلة فيتهةي ئةواى يةموو كةس دةطشيَتةوة.

                                                           

 . 11سورة النساء اآلية  -1

 .111سورة النساء اآلية  -7
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شةسةف ئةهذيو ئةهتةييب  هة شةسحةكانى هة طةس تةفظريى ئةهلةشاف  يةسوةيا
 كة بة ) فتوح اهػيب( ناطشاوة دةَهيَت: هة مةسجةكانى تةفظةريى تةةواو ئةوةيةة   

كة ووشة تةفظري كشاوةكة دةقاودةق هةطةأل ووشةةكة طوجنةاو بيَةت و يةةماى     
ئةصيةتى خويَهةةس نةةدات، ئةطةةس بةةم شةيَوةية نةةبوو ئةةوا بةة          ءمانا ببةخصيَت

اهلل ى صةمةخصشى ناوصةنذى  )بيذعة(ى تةفظري هة قةهةم دةدسيَت يةس وةن جاس
      .دةكات

ى توانيويانة يةموو واتاكانى قوسئانى ثريؤص صانايانى بةسيَض: ئايا تةفظريةكانى قوسئا
 مةبةطتى خواى طةوسة بة تةواوى ئاشلشا بلةى؟ ء،بطةيهو

يَهةسةكانى بةة كؤتةا   يوتةى صانايامناى كة فةسموويانة: قوسئاى شةتة طةسطةوس  ئايا 
يةمووى باس كشاوى الى موفظريةكانى قوسئاى، ئةطةس تةواو بةووبو و   (1)نايةى

 ؟   ضنييةموو تةفظريانةماى بؤ  يةمووياى ثيَلاوى ئةو
يةموو تةفظريةكانى قوسئاى ئةطةس بة نويَظةاصى و خويَهذنةةوةى نةوآ بةؤ ئةايو      

ى ثةآ بطةوتشآ ؟ يةةموو تةفظةريةكاى بةشةيَلو هةة       ضة ئةرماس نةكةةيو، ئةةى   
ء شةتة شةاساوةكانى ئاشةلشا    نويَظاصى كة بةم نويَظاصى ية ئاماجنةكانى قوسئةاى 

 .دةبو

                                                           

  أن القرآن ال تنقضي عجائبه. مةبةطت تيَيذا ئةو وتةية كة دةهيَت: -1
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ويَظاصى كشاوةية بؤ يةموو ئةوانةى كة شايظتةى نويَظاصى كةوابوو : دةسطاى ن
بلةى و صانياسى و شاسةصايى تةواوياى يةية بةو صانظتانةى كة هة شةيلشدنةوةى  
دةقةكانى صاناياى ثيَويظتياى ثآ دةبيت، صانا قاصى بةيضاوى دةفةسموويَت: تةةنًا  

كانى ئةايهى و  ئةوانةى كة شاسةصايي تةواوياى يةيةة هةة بةهخ و بهةاوانى صانظةتة     
، مافى  قظةكشدى هة نويَظةاصى  ةكانى صمانةوانى و ئةدةبىء عةسةبىيةموو اليةن

 و خويَهذنةوةى نوآ بؤ دةقةكاى يةية.
ى هةةة طةةهووس داسكشدنةةى ئةمةةة بؤضةةوونى ئيَمةيةةة هةطةةةس نويَظةةاصى و سؤَهةة 

   ..صاساوةكاى
 ..ثصت و ثةناى يةموو اليةكماى بيَتخواى طةوسة 
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