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 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،( زى)٤٧٩                                                            )٢٠١٧ 

  

   اف  راج

  

..  ده  

  

ا  

 ا ر   ،ة مإم  ،ا  نمو ا  ا أَن ا    

 امن  ارض، و  إ ا وا وا  وو، و أّدى ا      ى 

ر ا  ا اي َن  اُ ا وادي وا ا  ا اي، وا 

 رض ، واع ا   ا د م       ا ْو ،ا   موح اا  

      و دة ا ع إموا ،ما  ا  ف، ا ا ت ا  ن 

 فأن ا ،ا وح اب ا دات اا  عوا ، وحا و ،ا  (جا) 

  مت ا   ن ان، ووا ا  داو ،ا  دا ن ، دات وز 

واا، و  ات ار  ز، وأ  ا اءو  ،ف  ه             

و ،ا   أ د، اا          ترغ ا ،وا د ا   تر 

،   اج  او ا      »اات «ا  ان، ا    إن اارق         

ا  ا ، و   ا ول  ا ا   ، و  ات وات 

       دهو   از  ، لا  ا ا زر ارة ا ج اا و ،  أو 

        ءما  ا ن ادوأن ا ،  د ايو   ير اأن ا را ة ،وأ   

، وا  ده ءا ة ، ووا ا            ن ودة ا  ل يظ وان ا

.ا  

  

: ا  فا  

إن ا  ااد ه ارا   اء   و اراء   ال "  ر          

     ضا ازا ول ا  د وة ال و وا م    ،"جا     ل

  ال.

      ول ا ل"، وع " ا ل ا  ال اا  ا   :ا 

 " عا  ن انر ا        سا ا  ؟د أ ا ا  ة أ (لا)

اد  اج؟ د ل   ااج أ اف           ال ل؟    دت وة    

  ت ا؟

  

  

  



   اف  راج
 

  

 ٤٨٠                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،( زى)٢٠١٧(  

:ا  

.ا ا ات ض   ا ا  ا ا   اا  

  

: ث  رة ا  

 ا .ا درج وا   و: ولا ا   ا  ما ا 

  اف  اج و ا ا  م ال اج

  

:درج وا    :ولا ا  

  :    ر اج:-١

وُّ اج ذ       ً ً اف اُّ ا إرة ل  ار ا، وا أًا، ن 

     اا  إ ذ  ف نة و ر رو   إ  جن ا ،مما ر

   ا  ك اك وأم ا  ة م ا وا دل اأ  وإزا ا

ا م ذ              مو ة اا   م ا ا  را  

 اإ   ف إ مو ا و ا ا   فع واا  را

     ا ا   ا  ونا أ  ، ادا  وى      ُُّ ا   وا ،

    أن ع أ عا ، ٍف و  و ،ّمماث ات ا   

            ن ّ  بل واا   ً رًدا ا   و ،وا ار اأ 

َر إّ  أار ا اِّ ن روا وأذم  ءات ا. وُُّ اج أَ أّ    وزن، و

. ً  اود ،ا ا  اا ا ُّّف اب ا١أ   

 اف ا و م ال، و        اج :  ا ا  ر اوي ،  ا أ

) ي أ   ٢٦٠ اآن و  ام ة  ه ، و  (         ٢ء() و ه  اان ،

 ا ر  .آنا  وحوة وو ا ا :ة دا   » «       ،

ا ف ا»يا  «   ا  ي٨٩٦ا        و ،  جا   در    ٢٦٢ ي

» « ف و س م ،،ةا ة ا»ا .«   ٢٦٤        ةا  جوج ا ي

          و   و م ن او .ي اا ب ا و      ا ة  و 

  ج ازار ا و ،وا» ة         » اا دة اوا  م ل، واا  اد

وا  ه .، و  ج   و    دا ا واة ،  ر ا ااز       

٣و ا     ، ا  ا را س ، وا  ف  أ د كو ، 

 أا  اس واه ذ،ف اج وزادت   اس ، و ا ا ه اة 

     لذة واوا  هأن ا   ن و ، ه و  ى ،   ارة أ ن

                                                
١  -  جا، ر   وراء ا وا ن واوا  ” رات ض دارر  ٢٢ ، ص١٩٨٩ ا 
  ١٢٢،ص ٨ا اادي.ر ااد،  ا ، ا ا ا ارة،ج-  ٢
٣  - ،ف اا  جا ن ، ا :دار   ٣٧٣،ص ٢٠٠٤.  



.. دة   
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،( زى)٤٨١                                                            )٢٠١٧ 

و د ا زن ك اس ا ، و  ط  اد ،   ا ا ، وان    

)   ا ة اوأ  ر  جا ذ ، اززا ا  نو وراء ا  د٢٩٠و  /

٩٠٢  (و أم و   ه أن ا ا وان  سا   ،     اد و د ا 

       : ت و ،  ال ر ، وا  ا   ة ، وأم    أ أم

   ما   ... م د  حا ا ان اح ... اوا أ ما       ا  

  ا   ا  رتا  أ ا  جت ا رتا .  ن ا د ..

و ا  ادام ط و ، ا  دج اء ااد  ٤داود .  

  اب اد اج:-٢

        ،ا   ر ي رآاد ا   ض  ا ر   جا 

أ اج إ اء وا م وا وال ل وادء ا ط  أ اس             

 د   از   اس ا     واء    ب ان ا  م

 ا  را ج        ٣٠٩ال ا ياب اا ال أ  ا     ل أنو. 

      ا  وا م  (ا إ   ) جا  د ،   ٥    ان ا و ، 

             ج ل ا ،(ارا ) م ا   جا ا  . اكآم  ن

            ج إا  ا ار .(ا ط ذا ،ذ ،ارهأ    ا ان ا) :

م ،ل اور ا   ودوا  بر       أ و ،أي اا ر  ق ا

ات، و   ا، و  ا م رل ا ا  ا  اس،          

وط ا ا  مس ا  أ   اة.  اء ا ا ا اي      

 ن       ةا ات اا  ا ا  رة  اا  ف  وأ ،د  

 ،ا   دا ا   ،تاا  ا ي أدى إا دي اا ن اا 

 ب دأ ج إا  ا ا ار        لم  .ا  روا دماد ا  وه

      ا  َ  ر ،ا أ  ذ   ،ا   ة ة ر  ا

.َ وا ة ا  ا٦وا  ا  أ ء إدون ا إ و  إ و  ؟! إذ

   ا  ذ ،ن   ام واة،  ن ا   إ ره،ن اج ث          

 م ا  ن ،إ    ن !ا     ، ت :دا  يا ت ا

ع، وا   إم  ا  ل، أوه ا   عا   ةى ا أن    

.   جا أ    ،"لال اأ "   

  

  

  

                                                
٤  -ف اا  تل، درا  ،ف ا ول –،داراا وت ا٢٦٦،ص ١٩٨٤ 
٥  - ادي اا.ر  اد،ص١٢٧ا  
  .٦١ ص �١٩٩٨ وت در، دار ، و درا ج، ا ا .اة ران -  ٦



   اف  راج
 

  

 ٤٨٢                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،( زى)٢٠١٧(  

  . درا  اج:-٣

        وا ما و وا دوا ا  ر اا و ف اإن ا  ، دوا 

      ا ا و .ا مطوآراء ا مما ا  ذ  و ، ذوا وا و

             ول أنو ، ء ا مطوا ت اا  دا جل أن ام

. ول من: (و   ٨وا  م  اره وا،      ٧،ات  ا  ادرار   

  ر إ    ن ،ا ذ  ا  ا ر اام  ا  بطا إ  

 مما ا  ط   دب اا–  آم ذرو  ا -وا   : ا  ق

ادة ا  ا، و ر ر ار  زن، و و ان أو ا  اة. 

      درا  ى، وا مما ا و وا ا  د    با إ م و

  أ ون وأن         ا ا وا د ا  ،ا  ةا ا 

   امن و.و ا ا  أن ا  ف اج و  ااءات      

    تمرو ا  ار ا ذا اءة اا  وا،و اث ا،

 اءة ا ااءة اطم ا ا، وأ ا   اق  اق         

ا(اءة ر ) و اف  ه ااءات أو"امل اول  اءة ا أى"       

.٩ أن ا ته ا قم...  ا  ا ا  دي ا.. ه يا 

      ض ا  ل ن أن  جف ا ن   ن...،ف ا اا

        يا ا ا درا "   أن م  ت،وأموا  ه و

ا،ا ممرا١٠        و (ا)مموا ا   جأن ا ذ  

            مطا   ا ل واا ن م ا  ذ .ا مطا

:دره ا  جد ااذاا.ا  

  :ادرا-أ

  ادراو :-ب

  ااي ا (اام واومد).-١

٢-.ا مطا  

٣-.ا ا  

٤- .وا رداا  

  اا ب اا ج:-٤

                                                
٧  - ا ا   ،فا رو ا  داا، ر أمم،رات ا، ور-

ماد-ا٧٦،ص ٢٠٠٦  
٨ م،ف واا،ط- وا ة،ط١٠٥،ص ١٩٨٥ا 
  ١٤٣م ار،ص  ٩
١٠  - ما ا، دارا.ل اج اس،ا ٢٨و ٢٧،ص ٢٠٠٥ 



.. دة   
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،( زى)٤٨٣                                                            )٢٠١٧ 

) و ا ا ا  ا ا ا اس   ١٦ اه،     )، و  ة تا 

  ات ر  وات أي ا إ، ون آ   اج    (ط ازل       

    يا (ء ا) ه ا  ا  ن  (ما  ويا   سوا

. دا    

اا   ا وا ا ا ج، و   آراءه و واده       

     ر ،ما او ا اردات اا  رج  ام  ،  ي 

        ادة ا ث ن ام ا ره، و         ل إل ا  ،وا ا ا و

  أ م  ا  بي ا. ةة اا   نا  صاج  -١ما ٢ط-  ٣ا- 

ن   -١١ ا  -١٠اار  ا   -٩ا  -٨ا  -٧ازل واس  -٦ا  -٥ااة  -٤اء 

         ، ر   ن م ان ا ا ط ا  و (ج طه ا  يا) ا

              ر  بي ا  ا ،ا ات اى طا    

وز ر  ا دو  ا و  .اط    

  

 

  ا ام : اف  اج:

  :ذج  ار اج:-١

   اف:  -١

اف  اج د   إق ا، و  د  اف وا ،   طر            

اج اة ا إ اف،  دا  ا وان  ا وا ،  إا  ان     

وا ،  أ ل: ا جا  :ل أم ا ،ا     ،  م  

  أ     ّو ، ا  ك  ف أو   و ، ا   و

     : ا و ،     او     ا   ا دو ،م  م 

إ  رأ     هاى،و ة نج:"أا ف؟أا: ا  و ، ا رأ 

  ا  ،و ى أ،ن ا  وب ". واراد اج أن ده  أب           

     ياو، ا  هأأ، ا  فأن اول ا: ارادأن     ا أوأم،  ا  

 . ءه اوأ ءا أن او ا ١١   

٢- :ا  

               ا و وا  ات اا ف ا  اأ  ن  جا 

  وإ م  ا ل: إذا ام  ،ل.ا  

:(ا) ات ا   ك ل: انو  

١- .ا  ل ان ا  ى  ز  :ب ا  

                                                
 ٥٣،ص٢٠٠٥ج ال ا ،ن دارا ،ا ام   س،ا-  ١١



   اف  راج
 

  

 ٤٨٤                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،( زى)٢٠١٧(  

٢-        رك إ      ل إ  ا   دا  نما  :ب ا

.ا ا د اوا  

٣- .ار ا ا ط  نر ا ا ا  :ب ا  

.  فوا ر ا  ر، وان مر، وام ان ا  

٣-:ا ا  

    ف  أ ر وأ ا  (ما) د اوا   جا     فا

 ا  ، اا (و ا اي ا) ث  ااج و ا  (ص)      

ل  ا ا  ان ا  اول ات و  دل ا اول   ات     

.ات اا   ١٢ا  

   مر ا ى ود ل: اج 

  ووز اج ود

  أمار اة  مره زت

  ١٣واماره  مره ظت...

    آ   (ص) ا ان  أي ()  ف  ج ما   رجم  و

.ات ا ما ا  ا  

   وة ادن:-٤

وت م إ  واة ، وا   واا . واف  اء واب.             ل "ادن 

 وا  ده ءا ة  ، ووا ا   ءما  ا ن ادوأن ا .  ا  وا

ا   ن ودة ا  ل يظ ر     ، وان اإ  ط د   و  وا، 

    إر   .  أا ن      أم إر  .ل:

   أ   ا ندا  ت  

وإ ا ا   م ء د    

  ١٤ ا وام ."  أ  ه

٥-:ا   

         ا  م م  م  ، ه  و وو  إذا إ  ن  إن ا

  دا  ب وا  ن ا ، ر وا    انا  ا    ، 

          و ، ا  وا ، ا   وو ، ا دا  ا س وما ه ، و

           و   ا  م و ، ا  إ ا د  رة ا ج إ م

 .  ول  

إ ك ا ن ة ادكن أ أن  : ك .ا  

                                                
  ٢٠٩،ص٢٠١٢- ا ،اد، ارات وع اد ا ا،ا او اد-  ١٢
  .١٦٣- ١٦١ص -ااج ط -ا ال - اج -  ١٣
  .٩٨ص اج أر -  ١٤
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 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،( زى)٤٨٥                                                            )٢٠١٧ 

           أ ،  ا   او ، ا  لث واا  اضا  ، ا  ثا  : ا

          ا ) ل ار إ  ا   ،ا  ث ، وأا   ء ، 

 ا  ،  ( ) و( ) و       و ) وأول   ا  ء ا، و ف        

أ أمار ا    دة ا  ، أ أمار ا  م   ا  ن   

   ت او ، ت ا ت  ن ا ت ا ن،    ىا  انا

 رة إن ا             ( ا إ ا ) ان  م    رج ( ا) ن ت ا  ء

  م أ  ر ل و إذا ن ا، كأ  ا  أم ز  :   لأ ا  إم

 ء  ،   و م         ، و أ م  أ ك ا و ا  م  ن 

     ا      دو ( ر ا و إذ ر رو )، مو  م 

إر ك     و إرة. و ل ا  م   ( و و ا إ ا ) وف   

رإ(ا)   وإن ،  ل : أم، ( أم)  وإن ا  إن ا . و  ا  . ل ا

.   وإن ( ا) إ ا   ،ا إ ( ا )عا ١٥  

   اج  ا ون :-٦

    ط) جل ا ا  ن   جا (سزل واا ١٦     ا  وىا )

      ا  . ا     ()وا ا   ان إ  ()وا ا

            إ ر  د م/إ)إ  و  ا  م وا  ا ام و

 اد () (وا)   و  و)ا إ  جل او. (لأ ل وأ )   ور

إ ا وطد  ط ا (ص اج   ((ا از)  اار ة     

         ان إ  (ا إ) وا (ا إ) إ، وا  و     رو 

 ()م  ان اد ن ا و د ب اي ل :او ام   إي؟؟ ل   

 ه ا  ا إ ط  إ ، ابا رؤ    يإ ؤ ل.

. ل إ ان ت   ا اة ول ن ان أ        وإ ا.ظت  ا ون

        ) ن لا. و ه      إم ل إ ةا    

 ا ي)   ف      ا واط و أم ان  ه ا أره وام ذ ا

      م إ ط  ض م ا د  جر ا.  اأ ز م (ا وأم)

  ح ن (إ ون)  (ه وأذاه).

٧- :ا ا  

ا .ا ج طر اا ا .ا ط  ا  ر  فا  ،ا  وا  

        .ء ا   أم  ة اا ا م .اا ا    جوا . ا  دوا

                                                
١٥  - د دارا ن، م  ،اب ا.ر .جا.١٩٥و١٩٤.ص ٢٠٠٦ام 
  ١٥٥- ١٥٣م ار،ص -  ١٦



   اف  راج
 

  

 ٤٨٦                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،( زى)٢٠١٧(  

        رب ادة ا وى ا  ف واا د  ا  جوأن ااو

ن.وادا  ت ا:ل. وام ت ا  أن ا   

  ١٧ا  أزل ازال         و ااء.

٨-  : اءا  

أّن ة اج وأا   ا ا  وااء واة واّ ا .،ا آون و     

، وت  ا  ّ  ّ  ة  و  ١٨ ا"ن، وأط  د  "د

      ط ًأ ا و ،"ود " جى اأ ا  .ا و  ا أو  أ

  اة   ،ل:

       ّم ،  ،إ ًّو ، ًّ  اا "           ا   َ   َ  

.ن اج   ذا ّ أّن  وا    رّ، و ط ُ" :           ١٩ا"

          ."    ، أ و ، أ  ، و وار ،ّ ُ و ا

، ّ ا إ ا ط ًدة   ٢٠، ورأى ا واً " ا ّ د ه" ء ج

      أر ا و ، ن ا د ":ل أّم آن. وا  تآ و ر  ، 

ّ ،ن   ،  نا ّ ،"ا اد و ّن ل يا ا ا ا وا ا

اج  ّم ت  د م ،ّم  ا، وّم ل أم أت  د ا، وأر إ أّم ت     

.ً  

  رؤ د:  -٩

      ء ّ ي اد، ا رؤ ّ   جام       ،ةة وا ،ه 

 ّ  ا ا  يا ا   ،ّوا ّا ؤه ا ف. وووا ء واا 

و ا اّ ،       ٢١ء، و   ا اّ اّ، و   ارض،

 ر ،ّم ظ ور  ارض.   ا  ر  ، وم مّ         امن 

. ةوا ا ّ ّا  

١٠-:امد  

      ل او ( وا ) ( ا ) ل ور ت ل ا ا  ا  امد أ

وا وان ه ا اد ر ل ( ا ) و  دام ا ا  ار اة    امن 

:  و ف اأ  ا ا مذات ا-  

    ا و أر ا و  ن ا د   

                                                
١٧  -   . ما ا رت ا .جان اح د ،  ، ٢٠٠٧ا  م ، - ماد ص  -ا١٥٧و١٥٦ 
  http://www.kafanalmassih.org ، اج ر  ا ،  رس .-  ١٨
  .٨ ص ،٢٠٠٨ ر، أر، رات اوس، ول ن  و م اج، ت أو اج أر -  ١٩
  ٧ ص  ، اج، أر -  ٢٠
٢١  -  ادة .يج اا  ..    ،راإ  ه  ،را ة ىا ا «ر .  :

   ٠٣:٤٣ ٢٠١٣-٠٦-١٨ اء



.. دة   
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،( زى)٤٨٧                                                            )٢٠١٧ 

    : و-  

     و   دي   

    .إ ا  ك وأ اد و  

   ار:    

   رو  رو  ج اة  اء ال    

  ٢٢ذا  ء  ذا أم أم   ل.    

  

  ا ا: م ال  اج:

   ال:١

       وو اه وأ   ا، رةو وأد دوال واا  جا و

 مموح ا ت، أو تد ا٢٣ا و  نا م  لل و ا ن،

(و طا ن اة ،وزوا      : اة ذ ل ا ا ون   اب ال 

   ا ذا   أوأن ا ت ا اأ أم أ ،ا  لا  نوا ا 

  ،ول ل ا  ارى   ات ا ) و ا ا ل اج:

ى وأ  أم م نرو               ى أمأ  

أ واذا أ                  أ ذا أ  

....  و  

     ،أم ام((ام))أ و   ن:(أي ذا ا  هو’     ان،ا 

  ٢٤،أي   ا)((م)) أي م ((أم)) ،  ا

  أو ،ا ا  ا ل ا   ُ  م ،لا  ح جأن ا و

           ا  رة واا  ا ا   ت، وا  تل ا ه ا آ

م  ار ف (اف)   (ل) وا  إرادة ال ا،            ا ، و  أن 

.   ،انا  رواحل ا  و  و  رهو   و  

:    ولا ن ا وإن  

م أظ  ن  

ا     

    ظًا  ا 

   رة ا وارب

     

. ا ٢٥  

                                                
٢٢  - وا ت،ارا  ،ن  و  ،جان ا٦٧و ٦٨،ص ٢٠١٢د  
٢٣  - ط،فص  ا،١٠٦وا  
 ٢٢٨،ص ١٩٩٣ او’ اح،مةاا ور، دارا وتن -  ٢٤



   اف  راج
 

  

 ٤٨٨                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،( زى)٢٠١٧(  

و ال  اج ء ارادة امم ً  ارادة ا     ،در  امن   

  ».   أ»    ، دًرا  ا .من ه 

 : اجا م  »  د  ن ا ،   وا ، ج أن ا ظ و

م ه، وا    و ،و ذوات ا  و ا«٢٦.  

  ال  واح:-٢

١-:ا  لا   

ا  لا:  ن، و لإذا م :  ر ،ولا :﴿أو    دار﴾]٣١:ا[، 

ل وأا    لا  الل إمأي: ا  ٢٧. وم  

   ال  اح:-٢

  ٢٨اق ظ   .مول اات ا  اات ا، ود، ن 

  اق  اد وال:-٣

  وا ا  ا   إذ  قا   وا   إ 

.ا  اب م او اد اوا   

  اج ا ق، م  اد ذا واة.: ا وا-  ه -د

.  ق ظن ا ، ود ،ات اا  ات اول ام  : لوا  

            ولا :ا  ل ،ا   ا د: أمل واا  ا ا  ن،  و

   ٍ ث  ى�ات اا ن واى اإ  أن اج إون او ،اد وان ا : دوا

  ٢٩اد، وإ أن  اان�  ٍن اد ا د.

  ر ال ل ووره:-٤

وا ت اما  ور ل ل  ل رى اا  ،  . وا دوا 

:ا  ا   م ا﴿ْ َ َِا ا نإ َا َُ َُِا ُْا  َََْ  َلَو  َُِا  َ  َِ 

َِاَْإ واُُْا َا َوَر َرْ             ِْ َِِِ َُر َوَواُه اََو َا َِ ُا ََ ْ ِِ كُْ َ ُمإ

رَمة[ ﴾أ٧٢:ا[  

  م ال اج:-٥

     ا  َب م َْ": لة ا ح ج ، ول ا ا ات    وأا  و ،

واات ، ار إ  ا   ، ّال  و  درت اة    ا ، ذا   

                                                                                                                                                   
٢٥  - زي، اا  ،إ ذ   ٢١٢ص ا. 
 . ٣٦:  ص ، م ، اج ار ب -  ٢٦
٢٧  - دة أم) ( :سا ا)٣/٣٥٩(، نب وا)١١/١٦٣(، وا ا)١/١٩٣.(  
٢٨  -    مت - ،ات ا ، :اري إب دار -اا وت - ا-١٤١٧-٣. ٦(ص(،  
٢٩  - أ  ا ة، ا ة اد وا ،ا ، ،ض، اا ١٤٢٤ ،١ .٤٥(ص(  



.. دة   
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،( زى)٤٨٩                                                            )٢٠١٧ 

    ن إ ً  ْدُ و ،  ا    يا روح ا    ا    

   نأراد ، و " ا ٣٠  

 "أم" : "؟أم " :ل ،ر  ر رأ" : دا ا  أم ٣١.  

:    أن ا ل زاو  

ا               م أظ  ن  

  وا رة ا              اظ   ا رب  

    ا                   ٣٢  

   ل :

 "ى ا ا  و ا ٣٣" أم  

: ات ال ا ة ا و ، را جل او  

  م  نرو                ى أمأ ى وأ  أم  

 ذا أأ وإذا أ               ٣٤أ  

  اال وار اج  ال:

 أا   و" : أ اّن   أم أم ان، أو ن أو ن، م ا ا ارف، أو ا        

 "أم  و ،أم  س إن  ،٣٥   

:ل أو  

  ر رأل: أم ؟أم  : ... ... ...   

 أم  أ و ... ... أ     

:  ل و ذا     ل و  

م  نرو  ... ... ى أمأ ى وأ  أم  

.أ وإذا أ ... أ ذا أ٣٦  

   : ول أ  ل

مأ  عي ا  ... ي ف واا  أم  

  . ٣٧و ا ف ادي ... ل ارواح  اان 

                                                
٣٠  -   ةي، دارف و نا دار - -ا وت - ا- ص١٩٧٣ -٣ )١٠/٣٥٥(  
٣١  - اج ا ١٦٧(ص(  
  )٢١( ص١٣٩٤ --١اد -ارف  ا.  ، اج دان -  ٣٢
  )١/٢٦٦( ص١٣٧٨ -١-اة- وه ا  - - اف وأ اوء ا. ة ا ا أ د -  ٣٣
٣٤  - ا١٣٤(ص ا.(  
  .٢٠٠٣. ا دار ا، ازاق و ا ران:إاد ن، ..١٣٨ص اا اج،-  ٣٥
  .١٤٦ص اا واج،.٦٠ ،٥٦ص اج أر-  ٣٦
٣٧  -،ت ا١٠٣ص ا.  



   اف  راج
 

  

 ٤٩٠                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،( زى)٢٠١٧(  

و ا ات ح اج  ال، و  ه ات ا    ذ ل ات    

  ت ل:

  نا  ََ ِ ... ... م أظ  

  ... ...  ا   ظا  ... رة ا أو ارب

  ا  ... ...    ٣٨.  

  

   ال اج:-٦

 ا  اجل وا ل جأن ا  ال اه ا         وأم ، ء اا  

          اأ  ن  ا و .  و ،ار وا د اده ووو  ،دو  

أى ج ل ال ل وااج   ه اال،    وا و مَ ال   

 ،اجوا   ، ج أن ا ظ ": ج أن  ن ا  را ل

              ه، وا     ،و ا د  ن ا ،   ج أو ا

 ال ن ال اي ه  ل  ٣٩م ء  اء، و ر ا  ا واث

  جا  ُ  ،ءل ا   ،ر م د ن و أن  و ،  زي

د  ، و ى إ ا  واا أا  ، ات ا  ُ ه ال  ااق    

وا              ا ص اا     او ،و وإراد م   ،ء   ء٤٠ 

 ظ  ََ فأو  ، و ، مأ    ":(ا أم):   ل ه و.

        ن ِا و ،  ن ُثَن ا ،َِ ن         وذ ،إم  إم ِ  ،ل

            ، إ أ    و ، َر إأ  إ  تم  ،  م و ،

    ا أم م �ا    ،ا أم : و . أم : ، إ   أن    وم

        ي دي، وو  يو   ،ي   ي ن و ،  ا و ،

و ذ  ا أن  ُرات اج اط ل م   ، وإ         ٤١ودي"

       إرادة  يء اا  اقل ا        وإن": ذ ت، و  ل و

 "او   م  ٤٢م    ر اَُ  .  ر اُ   ورا ن .

اا اج    ل   ت ا ون  و  ل:"وه ا إذا    

       م ،  و م   م ء�ء ا  ،ء لا  إ 

   ال و  ره ، و   ره  ،ن   ، و ه          

                                                
٣٨  -زي، اا  ،إ ذ   ٢١٢ص ا 
  .٧٢ص اج أر-  ٣٩
٤٠  -أ ا ا ،زاما  ف إا ١٢٣ ص ا.  
  ١٢٦ص اج أر-  ٤١
  .٨٣م ار.ص-  ٤٢



.. دة   
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،( زى)٤٩١                                                            )٢٠١٧ 

    ن او ،داز ان ا  قا إ  لا      ارأ أ ه ا ووراء ،ا

 صز ا٤٣  

  و  ل اأ   إ   جإن ذات ا   "ا إ ا  " :جل ا م  و

د إذ  ل أ  ا ا ع ل وا -        ، و   ل اات   

  و  ََورا  َّ  ف ذَ ،ا-     اده  ج أما  روي و

   ا   ولا   ء، أا د " :  ل إذ "ا ا ا  " :

.  أم  ،ا  ٤٤إن  ون وّ ا ظ اا ف: "وأا  م  ون ل ا

 ت وا  أ اع،  أن امف  ن ا أم أ   ا، وااردات      

  ُ  ،ور روا ،ط  ا و ،وم    ا        ِ

       و  ، ان ا  اا  رةا، وأن ا  ا ا  ُِ اؤهوا

            و       إذا ،ذ   ر  ا ا و  ُ  و ،وأ

  و    وأ ،  ا ء وأا ا أو ،أ ا لا  و  

.أ وا ،  ر، و   م جا ٤٥  

  

  

:ا  

-       مما ر   ذا و اا وا ا را   ا ا ج ذا

    اثت ا     ا  نن ورن واا ا  ا ا

.ا او  م مما  

-   ة إوا ا   ُ م ،ري اوا  اج ا جة ا

اح اا.وا و ا   

اف  اج د   إق ا، و  د  اف وا ،   طر          -

.وا ا  نوا ا  دا  ،فا إ ة اج اا  

 ةیم    إاره    اده  أن   ل  خیر ا  ک ی اوم ف  کإن درا ت اج و   -

ل و یاک و ا ی م     ) أم  ا (  رض    و نیا  ،یل و ا      

  .اطق  کال

-  دا.ما ا ل ا ا ا   جا  ء إن ادراا

  م ال.

   اج  أب ا اوا ا ة اد ول ات  امن. -

                                                
٤٣  -،اة ا ارم٢٧٧ ص ا  
٤٤  -  جا ى و   اد، أ ،  ودرا :  ةا، :ا زاث، ا ٢٠٠٠، ح ٩٩ص ،٢ا.  
٤٥  - ون، ا  ا   . ون، ا وت :در، دار ٢٠٠٠، ٣٦٥ص ،١.  



   اف  راج
 

  

 ٤٩٢                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،( زى)٢٠١٧(  

-  .ا ذات ا  مات اء ا  ،ه  إ ود و (جا)  َ ل، اا أن م

ء ا و. ق ك ن   ِ    

- .ره وا ندات.وأن اأ ءن أ ء ن ا ة م  أ  

-  .رو و  ، ا    م ة ادات ووا وأن ا  

-ا ا   ظ اإ . وا    ا و  ر ا ق  

-  اقل ا   وإ ،   م ل طج ارات ا ُ أن ا 

  اء اي  إرادة    ل و  ت.

-  ج ةیأن دراظ ا  و یا   کی     و ی    یک� 

أ  أ  ال ةیا ب إء و ال و هیف اا ی. ره  

  

  

  ي ج:

              ن ت ري رؤذ  وةود وةرط ، ةك دار م ر ي ي ج

ري َي وزةردة ، وةك روةك   ت  ري َان،     ت  

دا،وةروم ج  َ  (وت ادن)  وازي  م  َن م م رَي           

       و  يو طوا َؤظ، و يم ازةيم  دا  دا ي     ط  وط

       و  وةيمورازام وذةم َ  وةيدم ك  و ،وو  يَر

      وم َوو امَ يوا :(ل)انَ .امَ ري ج  ري موط ،دا

 ج ،دا دا مط َم ؤظ مط   ،ري ن َم َ امَ يو و س 

             وازي وم ج دوو َ َيدة  ، ،ار دراَ ج شوم  

و  يوا  انَ اوةم َو ج م مو وةي ز  ،انَ  رةت 

  وم طم دا  طم ا.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



.. دة   
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،( زى)٤٩٣                                                            )٢٠١٧ 

  

Abstract 
The mysticism at Al Hallaj was not worship and asceticism only, it was a 
jihad against oneself, injustice and tyranny, that is why it was linked to 
groups of Zinj and Qaramita, which were among the revolutionary 
movements of his day, and other movements of weak and oppressed 
people. He was influenced by the Indian mystics who are known of 
spreading the art of yoga, a harsh training on jihad of the soul and 
meditation to attain the higher grades of gratitude, which enables man of 
getting paranormal «miracles». The philosophy of Al Hallaj asks for 
mixing the considering speech with mystic love, and has been overcome 
by love and he talked about his  mystic exaggerations that killed them, It 
is related to divinity and humanity mixing or solutions.  Al Hallaj tackles 
the image of the old and eternal light which belongs to the Prophet. So, 
its eternal from one side and definite in his personality from the other 
side. According to him, the light of the prophet Mohammad predates the 
existence of any creature, and the religions that came with the prophets 
of God are the same, and all of them belong to one name, and the 
difference in them is artificial to show the virtual lesson. They are all from 

God. 

  

  

  

:ادرواا  

-  ،ر ،ررات أ ،اوس لن و  و ج، مت ا ج أور ا٢٠٠٨أ.  

-   . ما ا رت ا .جان اح د ،  ، ٢٠٠٧ا  م ،- ماد   -ا

  ١٥٧و١٥٦ص 

  .٢٠٠٣. .ن، إاد:ران ا و ازاق ا، دار ا. ١٣٨ج، اا صا-   

   اج و ى   أ اد، ،  ودرا  :. -اا ،ة امار  -  

-         ، ،د اة او ة ا، ا ا  أ   ،ضا ،ا د  ١٤٢٤، ١ .

  .٢٠٠٠،اة: ا از اث، 

  ١٩٨٣أ ا ا ازام ، إ اف ا ، دار ا، اة، -

  ،١، ٢٠٠٠ا ون،  ا .   ا ون، وت: دار در،  -  

  -.اديا رة،اا ا ا ا ، ا  ،ادا ر  

-    ور ا ا   ،فا رو ا  داا، ر أم

م،رات ا،-ماد-ا٢٠٠٦،  

  - دارا.ل اج اس،ا  ما ا،٢٠٠٥،  



   اف  راج
 

  

 ٤٩٤                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،( زى)٢٠١٧(  

- ا دارا،ف اا  تل، درا  ،ف– ولا وت ا٢٦٦،ص ١٩٨٤  

.ن ، ا اج   �٦١ ص ١٩٩٨ران ا .اة ا ج، درا و ، دار در، وت     -  

 دار : ،ف اا   ٢٠٠٤   

- م،ف واا،ط- وا ة،ط١٩٨٥ا،  

 اي. ادة اج ..     إرا  ،ه را  ،ة اى  -

 ء ». اا : ر٠٣:٤٣ ٢٠١٣-٠٦-١٨    

ا ازي،    - -، ١٩٩٣ او’ ن اح،مةاا ور، دارا وت     - 

إ، ، أ اج،  ا ّ ُ  ازي ،درا و: د. أ  ن ا ،ا: دار           

 طا–  وا ض ، ا٢٠٠٢ -ا    

  -   ما، - ريا ات ، ت: إا- ب اوت -دار ا-١٤١٧-٣ .  

  )١/٢٦٦ص(

  ،٢٠١٢- ا ،اد، ارات وع اد ا ا،ا او اد-

-  ،ن  و  ،جان اد وا ت،ار٢٠١٢ا.  

 ا ا ، طت ا  ،  ا         اري          

 ا دار ا :ا  درا   :ا،-   ،وا :وت ا١٩٩٨.  

    - )س اا : ()دةب(٣/٣٥٩ن ا(١١/١٦٣)، وا ١/١٩٣)، وا.(  

  -    ن ارف ا ةي، داو  - -  وت  -دار ا- ١٩٧٣ -٣  -     . جان اد

  ١٣٩٤ --١اد - ا ، ارف

  -  ء وأوة ا. ا ا ا د أفه - -او ا -ةا-١٣٧٨ -١  

  

  

  

  

  

 


