
مع الشباب
العدد 4 ـ شــتاء 2019

25

M a a  a l s h a b a b ( 4 )  |  W i n t e r  2 0 1 9

ملف العدد

على  بينها  والصراع  بالقيم  املرتبطة  البحوث  يف  يمكنن�ا  ال 
عن  تتحّدث  اليت  القرآنّي�ة  اآليات  إىل  نعود  ال  أن  التاريخ  مدار 

أن  عاتقه  على  أخذ  الذي  الشيطان 
فطرته  عن  وُيبعده  اإلنسان،  ُيضّل 
الكمال  وعن  عليها،  هللا  خلقه  اليت 
الذي هّيأه له، واملصري اجلميل الذي 

. ه ينتظر

كّل  تصنيف  يمكن  أّنه  ذلك 
املواقف املرتبطة بالقيم السلوكّية، 
واألخالقّية، والروحّية، واحلضارّية 
إىل  تقسيمها  يمكن  واليت  وغريها، 

: صنفني

] ـ صنف أصيل: يتن�اسب مع العقل والطبيعة اإلنساني�ة، وهو 
الذي جبل هللا عليه اإلنسان، وجعل سعادته وسالمه وطمأنينت�ه 
وتزّنلت  إليه،  للدعوة  واألئمة%  الرسل  جاء  الذي  وهو  فيه، 

حتقيقه. كيفّية  تضّمنت  اليت  املقّدسة  الكتب 

2 ـ صنف وافد: أو دخيل أو غريب عن طبيعة اإلنسان؛ ولذلك 
يتن�افر معه ومع كّل ما تتطّلبه سعادته وسالمه وطمأنينت�ه، وعلى 

تيح للشيطان وجنودهـ  حتقيق االختب�ار اإللهّي 
ُ
الرغم من ذلك فقد أ

ـ أن يت�دخلوا يف تعديل الطبيعة اإلنسانّي�ة حبيث يصبح لها بعض 
يف  تعاىل  قال  كما  والزتيني،  اإلغواء  وسيلة   عب  وذلك  إليه،  امليل 
وصف املنابع اليت صدرت منها كّل الفلسفات الماّدّية والوجودّية: 
ْجَمِعنَي 

َ
ُهْم أ ْغِوَينَّ

ُ
ْرِض َوأَل

َ
نَنَّ َلُهْم يِف اأْل َزيِّ

ُ
ْغَوْيَتيِن أَل

َ
اَل َربِّ ِبَما أ

َ
}ق

ِإالَّ ِعَباَدَك ِمْنُهُم اْلُمْخَلِصنَي{ ]احلجر: ]9، 04].

كّل  تعتمده  الذي  واملنهج  املصدر  تلّخصان  الكريمتان  فاآليت�ان 
ال  وهو  واإلغواء،  الزتيني  منهج  وهو  اإلنسان،  على  الوافدة  القيم 
ن حيمل أّي حقيقة جمالّية، ولكنه يعين أّن ذلك  يعين أّن اليشء املزيَّ
ن ُوضع بصورة حبيث ُتقبل عليه العني، أو يقبل عليه الذوق،  املزيَّ
فريسة  املدمن  يقع  مثلما  له،  فريسة  ذلك  بعد  اإلنسان  يقع  ثم 
رات اليت استعملها مّرات عديدة إىل  لذلك الشراب، أو تلك املخدِّ

أن صارت متحّكمة فيه.

ولذلك أخب هللا تعاىل أّن من تزيين�ات 
أوالدهم،  قتل  للمشركني  الشيطان 
ِمَن  ِلَكِثرٍي  َن  َزيَّ }َوَكَذِلَك  تعاىل:  قال 
ُشَرَكاُؤُهْم  ْواَلِدِهْم 

َ
أ ْتَل 

َ
ق اْلُمْشِرِكنَي 

َوَلْو  ِديَنُهْم  َعَلْيِهْم  َوِلَيْلِبُسوا  ُدوُهْم  ِلرُيْ
وَن {  َذْرُهْم َوَما َيْفرَتُ

َ
َعُلوُه ف

َ
ُ َما ف َشاَء هللاَّ

.[7[[ ]األنعام: 

تتن�اسب  ال  الظاهرة  هذه  أّن  فمع 
قيم  من  اإلنسان  عليه  ُجِبل  ما  مع  أبدًا 
على  وخصوصًا  واحلنان،  الرحمة 
األوالد، لكّن الشيطان استطاع عن طريق أدواته املختلفة أن جيعل 
من ذلك التصّرف سلوكًا عادّيًا طبيعّيًا أقّره املجتمع، وراح جيد من 

عنه. يدافع 

وهكذا نستطيع من خالل هذه الرؤية القرآنّي�ة أن نكتشف املصادر 
واملناهج اليت تعتمدها كّل األفكار والفلسفات الوافدة لتعديل القيم 

اإلنسانّي�ة، وجعلها تتن�اسب مع اخلّطة الشيطانّي�ة إلغواء اإلنسان.

د. نور الدين أبو لحية

القيم
وجدلّية األصيل والوافد

أستاذ جامعي ومفّكر إساليم ـ اجلزائر
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ملف العددبقعة ضوء

القيم  بها  تمّر  اليت  املراحل  حتليل  وعند 
الشيطانّي�ة الوافدة على اإلنسان، جند أّنها تمّر 
بمراحل ثالث، تب�دأ بتعديل الفكر، ثم تعديل 
السلوك، وتنتهي بتعديل الشخصّية وحتويلها 
من شخصية إنسانّي�ة ممتلئة بالقيم اإليمانّي�ة 
النبيلة إىل شخصّية شيطانّي�ة ممتلئة بالقيم 

اإلنسانّي�ة. للطبيعة  املنافية 

نذكر  أن  املختصر  املقال  هذا  يف  وسنحاول 
القيم  ل 

ّ
تسّل كيفّية  عن  النماذج  بعض 

الصبغة  عن  لتحويله  اإلنسان،  إىل  املنحرفة 
اليت  الصبغة  إىل  عليها  هللا  صبغه  اليت 

الشيطان. يريدها 

أواًل ـ القيم واملرتكزات الفكرّية:

أّول ما يقوم به الشيطان يف خطته اإلغوائّي�ة 
]تعديل الفكر] باعتب�اره األساس الذي تنطلق 
ومواقفه؛  اإلنسان  سلوكّيات  جميع  منه 
من  كثريًا  الغرض  هذا  ألداء  يستخدم  ولذلك 
وينسيها  عليها،  يستحوذ  اليت  الشخصيات 
ذكر هللا، ثم يوسوس لها بكّل تلك الفلسفات 
اإلنسانّي�ة،  الطبيعة  عن  الغريب�ة  واألفكار 
واليت قد نتوهم أنها فكر إنسايّن أصيل، بينما 
كما  شيطايّن،  وتضليل  إغواء  حقيقتها  يف  هي 
ِإَناًثا َوِإْن  قال تعاىل: } ِإْن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِنِه ِإالَّ 
اَل 

َ
ُ َوق َيْدُعوَن ِإالَّ َشْيَطاًنا َمِريًدا )]]7( َلَعَنُه هللاَّ

 )8[[( َمْفُروًضا  َنِصيًب�ا  ِعَباِدَك  ِمْن  َذنَّ  ِ
َّ

خت
َ
أَل

ُكنَّ آَذاَن  َلُيَبتِّ
َ
ُهْم ف ُهْم َوآَلُمَرنَّ َينَّ َمنِّ

ُ
ُهْم َوأَل نَّ ِضلَّ

ُ
َوأَل

ِخِذ  ِ َوَمْن َيتَّ نَّ َخْلَق هللاَّ ُ َلُيَغريِّ
َ
ُهْم ف ْنَعاِم َوآَلُمَرنَّ

َ
اأْل

َقْد َخِسَر ُخْسَراًنا 
َ
ِ ف ا ِمْن ُدوِن هللاَّ ْيَطاَن َوِليًّ الشَّ

َيِعُدُهُم  َوَما  يِهْم  َوُيَمنِّ َيِعُدُهْم   )9[[( ُمِبيًن�ا 

.[02[  -  7[[ ]النساء:  ُغُروًرا{  ِإالَّ  ْيَطاُن  الشَّ

فهذه اآليات الكريمة تشري إىل أّن الشيطان 
الختي�ار  لديه  اإلغواء  وسائل  كّل  يستعمل 
منهم  وحيّول  الفنت،  وزعماء  التضليل  رؤساء 
قادة فكرّيني، وزعماء اجتماعّيني، وفالسفة 
وفنانني  مبدعني،  وشعراء  ملهمني، 
عاّمة  عقول  خاللهم  من  ليخرتق  موهوبني؛ 
بني  الفكرّي  التحّكم  مراكز  فتصبح  الناس، 

يشاء. كما  فيها  يتحّكم  يديه 

األمر  هذا  إىل  الكريم  القرآن  أشار  وقد 
الذين  األنبي�اء  مقابلة  لكيفّية  ذكره  عند 
اإلنسان  صياغة  إلعادة  تعاىل  هللا  أرسلهم 
تلك  حبسب  ال  األصلّية،  فطرته  حبسب 
قال  الشيطان،  حبكها  اليت  املزّورة  النسخة 
ِرُحوا 

َ
َن�اِت ف ا َجاَءْتُهْم ُرُسُلُهْم ِباْلَبيِّ َلمَّ

َ
تعاىل:}ف

ِبِه  َكاُنوا  َما  ِبِهْم   
َ

َوَحاق اْلِعْلِم  ِمَن  ِعْنَدُهْم  ِبَما 
.[[8 ]غافر:   } َيْسَتْهِزُئوَن 

ال  الذي  املوقف  تصّور  الكريمة  اآلية  فهذه 
المادّية  الفلسفات  أصحاب  من  نراه  نزال 
السخرّية  وهي  الرفيعة،  وقيمه  اإليمان  من 
تلك  يف  الكمال  واعتب�ار  واالستهزاء، 
احلقائق  تلك  يف  وليس  واألفكار،  الفلسفات 
إليها. للدعوة  الرسل%  جاء  اليت  اإللهّية 

]عباد  إىل  يتحّول  أن  يريد  من  فإّن  ولذلك 
الشيطان  يتمكن  لم  الذين  املخَلصني]  هللا 
من التأثري فيهم عليه أن يب�دأ بتصحيح أفكاره 
عن الوجود والكون واحلياة واإلنسان...، حت 
ال يتسّلل الشيطان إىل أّي باب منها، فيبعده 
عن فطرته وحقيقته، كما أشار القرآن الكريم 

اليت  التضليل  أساليب  ذكر  عندما  ذلك  إىل 
األكل  تصوير  وهي  آدم8،  مع  استعملها 
وامللك  اخللود  لتحقيق  فرصة  الشجرة  من 
ِإَلْيِه  َوْسَوَس 

َ
}ف تعاىل:  قال  كما  والسعادة، 

َشَجَرِة  َعَلى  َك  ُدلُّ
َ
أ َهْل  َياآَدُم  اَل 

َ
ق ْيَطاُن  الشَّ

[02[ ]طه:  َيْبَلى{  اَل  َوُمْلٍك  ْلِد  اخْلُ

ثم أظهر نفسه بصورة الناصح األمني الذي 
ال يريد آلدم8إال اخلري والصالح، كما قال 
اِصِحنَي{  اَسَمُهَما ِإينِّ َلُكَما َلِمَن النَّ

َ
تعاىل: }َوق

]األعراف: 2]].

من  الوسائل  تلك  كّل  بعد  تمّكن  أن  إىل 
محاّلً  كونه  من  الشجرة  من  األكل  حتويل 
للنهي اإللهّي، إىل كونه محاّلً للملك واخللود.

يصّور  عندما  اخللق،  كّل  مع  يفعل  وهكذا 
عليها  هي  اليت  الصورة  بغري  احلقائق  لهم 
مشروبات  اخلمر  يصبح  حيث  الواقع،  يف 
روحّية، واللباس املثري فّنًا أو حّرّية شخصّية، 
واالستعمار  وّدّية،  عالقات  والفاحشة 
والظلم خدمات إنسانّي�ة...!!! وهكذا يتفنّن 
يف التالعب باأللفاظ واملصطلحات واألفكار 
عن  ويتحّول  صاحبها،  من  تتمكن  أن  إىل 

اإلنسانّي�ة. طبيعته 

محّذرًا   - تعاىل   – قوله  ذلك  إىل  أشار  وقد 
الشيطان:  إغواء  يف  الوقوع  من  اإلنسان 
ْخَرَج 

َ
أ َكَما  ْيَطاُن  الشَّ ُكُم  َيْفِتَننَّ اَل  آَدَم  }َياَبيِن 

ِلَباَسُهَما  َعْنُهَما  ُع  َيزْنِ ِة  نَّ اجْلَ ِمَن  َبَوْيُكْم 
َ
أ

ِمْن  ِبيُلُه 
َ

َوق ُهَو  َيَراُكْم  ُه  ِإنَّ َسْوآِتِهَما  َيُهَما  ِلرُيِ
ْوِلَياَء 

َ
أ َياِطنَي  الشَّ َجَعْلَنا  ا  ِإنَّ ْوَنُهْم  َتَر اَل  َحْيُث 

اِحَشًة 
َ
ف َعُلوا 

َ
ف ِإَذا  َو  )72( ُيْؤِمُنوَن  اَل  ِذيَن  ِللَّ
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َمَرَنا ِبَها ُقْل 
َ
ُ أ اُلوا َوَجْدَنا َعَلْيَها آَباَءَنا َوهللاَّ

َ
ق

َعَلى  َتُقوُلوَن 
َ
أ ِباْلَفْحَشاِء  ُمُر 

ْ
َيأ اَل   َ هللاَّ ِإنَّ 

.[82  ،72 ]األعراف:  َتْعَلُموَن{  اَل  َما   ِ هللاَّ

ثاني�ًا ـ القيم واملظاهر السلوكّية:

املختلفة  وأدواته  الشيطان  تعديل  بعد 
لتتن�اسب  غوايتهم،  يريد  الذين  ألفكار 
أّي  يفرض  أن  بعدها  عليه  يسهل  معه، 
التحكم  جهاز  أّن  ذلك  يريده؛  شاذ  سلوك 
أو  مباشرة،  إما  يديه،  بني  صار  اإلنسان  يف 
واالجتماعّية  الفكرّية  القيادات  تلك  عب 
فيها  يتحّكم  لعبة  يديه  بني  أصبحت  اليت 

يشاء. كما 

من  الواقع  يف  نراه  ما  كل  فإّن  ولذلك 
قناعات  من  نابعًا  ليس  غريب�ة،  سلوكيات 
إنسانّي�ة، أو قيم مرتبطة بالفطرة األصلّية 
نابع  هو  وإنما  اإلنسان،  عليها  ُجِبل  اليت 
أو  الشيطان  غرسها  اليت  األفكار  تلك  من 
فالسفته ومفّكروه يف عقل اإلنسان، فصار 

خاللها. من  يشء  كّل  إىل  ينظر 

احلّرّية،  قيمة  أّن  ذلك  على  األمثلة  ومن 
القيم اإلنسانّي�ة اليت أتاحها  أنب�ل  وهي من 
خاللها  من  ويعبدوه  ليعرفوه  لعباده،  هللا 
شّماعة  إىل  حتّولت  خاريّج،  ضغط  أّي  دون 
دعاة  أكب  كان  ولذلك  االحنالل،  أنواع  لكّل 
أتب�اعهم  يف  ينشرون  والوجودّية  احلّرّية 
واملتأّثرين بهم أّن وجود هللا يلغي وجودهم، 
حبّرّية  احلياة  ممارسة  بني  مخرّيون  وأّنهم 

فيها. يتحّكم  إلله  اخلضوع  أو  مطلقة، 

املالحدة،  كّل  املعىن  هذا  عن  عّب  وقد 
وخصوصًا الوجوديون منهم، ومنهم »جان 
الوسائل  كّل  استعمل  الذي  سارتر«  بول 
عنها  وعّب  اخلطرية،  األفكار  هذه  مثل  لبّث 
بقوله: »مّرة واحدة شعرت بأّن هللا موجود 
حني كنت ألعب بعيدان الكبيت، وأحرقت 
جريم  أخفي  كنت  وفيما  صغرية،  سّجادة 
بنظراته  شعرت  لقد  فجأة..  هللا  أبصرين 
بشكل  منه  مريّئ  أّنين  أحُس  رأيس..  داخل 
للرماية،  يّح  هدف  بأّنين  وشعرت  فظيع، 
اغتظت  فقد  أنقذين،  االستنكار  ولكن 
وجّدفت  رفضته  لهذا  املبت�ذل،  لفضوله 

بعد(«]]] فيما  أبًدا  إيلَّ  ينظر  فلم  عليه 

واإلله  ]الشيطان  مسرحية  يف  وقال 
الطّيب]: »لم يكن هناك غريي، لقد قّررت 
أنا  اخلري،  اخرتعت  ووحدي  الشّر،  وحدي 
أنا  املعجزات،  أفعل  الذي  أنا  الذي عشت، 
الذين أّتهم نفيس، وأنا وحدي من أستطيع 
هللا  كان  إذا  اإلنسان،  أنا  لنفيس،  الغفران 

العدم«]2] هو  اإلنسان  فإّن  موجوًدا 

إىل  املفهوم  بهذا  احلّرّية  حتّولت  وقد 
سلوكّيات  من  الواقع  يف  نراه  ما  جميع 
اإلنسانّي�ة،  الفطرة  مع  تتن�اسب  ال  شاّذة 
هي  واحدة  شيطانّي�ة  بفكرة  تفسر  فكّلها 
و]الوجودّية]،  و]الليبالّية]  ]احلّرّية] 
وكأنها  صارت  اليت  األسماء  من  وغريها 

دار  اإلحلاد،  وصور  هللا  وجود  جرجس،  أجنيلوس  القس  عن:  ]-نقاًل 

أوغسطينوس،  998]، ص 85.

2- جان بول سارتر، الشيطان واإلله الطّيب، ترجمة: غّياث حّجار، دار 

االحتاد، ص ]]].

شيطانّي�ة. إغواءات  ال  وجودّية،  حقائق 

أّي  تبقي  لن  األفكار  تلك  مثل  أّن  ذلك 
حضارّية؛  أو  اجتماعّية  أو  أخالقّية  قيمة 
والتضحية  اإليث�ار  على  تنبين  فاألخالق 
من  على  ويستحيل  والتحّمل،  واملجاهدة 
أن  للحّرّية  الماّدّية  املفاهيم  تلك  حيمل 

القيم. تلك  من  قيمة  أّي  يتبىّن 

القيم  لكّل  يفتقدون  المادّيني  نرى  ولهذا 
احلياة  يرون  ألّنهم  الرفيعة؛  اإلنسانّي�ة 
جند  ولهذا  األنانّي�ة،  لتحقيق  صراع  مجّرد 
كّل  إىل  هللا،  من  موقفه  يعّمم  »سارتر« 
يشء، حيث يذكر يف بعض كتب�ه أّنه عندما 
لشعوره  بموته،  نفسه  هّنأ  والده  تويف 
بتحّرره منه، وقد قال يف ذلك: »لو كان أيب 
د عليَّ بملء قامته وسحقين،  حًيا لكان تمدَّ
كنت  عندما  أيب  مات  حّظي  وحلسن 
)والده(  باتسيت  جان  موت  إن  صغرًيا.. 
إيلَّ  أعاد  لقد  حيايت،  يف  األهم  احلدث  كان 

.[[ [ حّرّييت«

ثالثا ـ القيم وأنماط الشخصّية:

ومدارسه  وأدواته  الشيطان  يكتفي  ال 

ببعض  املرتبط  اجلزيّئ  التغيري  بذلك 

إغواء  اإلنسان  إغواء  يريد  بل  السلوكّيات، 

تمامًا،  يشبهه  شيطان  إىل  بتحويله  كّلّيًا، 

وذلك بتحويله عن الصبغة اإلنسانّي�ة اليت 

جتعل  شيطانّي�ة،  صبغة  إىل  بها  هللا  صبغه 

القاهرة،  الكتاب احلديث،  ]-رأفت شويق: اإلحلاد نشأته وتطّوره، دار 

ج ]، ص 69].
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يتخّلى  أن  بعد  األلم  غاية  يعيش  صاحبها 

عنه. الشيطان 

}َكَمَثِل  تعاىل:  قوله  ذلك  عن  عّب  وقد 

َكَفَر  ا  َلمَّ
َ
ف اْكُفْر  ْنَساِن  ِلإْلِ اَل 

َ
ق ِإْذ  ْيَطاِن  الشَّ

َربَّ   َ هللاَّ َخاُف 
َ
أ ِإينِّ  ِمْنَك  َبِريٌء  ِإينِّ  اَل 

َ
ق

.[6[ ]احلشر:  اْلَعاَلِمنَي{ 

منابع  كّل  قمع  هي  الكبى  الشيطان  فغاية 

منافذ  كّل  وإغالق  اإلنسان،  نفس  يف  اخلري 

الفكر فيه، ليطبع على قلبه، وخيتم على عقله، 

فال يرى احلّق حّقًا، وال يرى الباطل باطاًل، بل 

فريى  النقيض،  إىل  ذهنه  يف  يشء  كّل  يتحّول 

منكرًا. واملعروف  باطاًل،  احلّق 

وهنا يتخّلى الشيطان عن اإلنسان 

ألّنه  كليًا،  ضالاًل  أضّله  الذي 

صار  بل  إنسانًا،  يعد  لم 

إنسان،  صورة  يف  شيطانًا 

من  أخطر  حينها  وهو 

ألّن  نفسه؛  الشيطان 

عمل شيطان اجلن عمٌل 

خفّي، بينما عمل شيطان 

ظاهر  عمل  اإلنسان 

شكل  على  نراه  قد  للعيان، 

دراسّية  مناهج  أو  نقرؤها،  كتب 

أو  نشاهدها،  أفالم  أو  نعتمدها، 

سلوكّيات نتصّور أّنها ترمز للحضارة والتطّور 

إال  ترمز  ال  حقيقتها  يف  هي  بينما  والتقّدم.. 

والشيطنة. والتي�ه  للضالل 

أّي  اتّب�اع  من  الكريم  القرآن  حيّذرنا  ولهذا 

أدواته؛  أو  الشيطان  خطوات  من  خطوة 

اإلنسان  لتحويل  إال  تهدف  ال  جميعًا  ألّنها 

تعاىل:  قال  اجلميلة،  الفطرّية  طبيعته  عن 

ُخُطَواِت  ِبُعوا  َتتَّ اَل  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ َها  يُّ
َ
أ }َيا 

ْيَطاِن  الشَّ ُخُطَواِت  ِبْع  َيتَّ َوَمْن  ْيَطاِن  الشَّ

ْضُل 
َ
ف َوَلْواَل  َواْلُمْنَكِر  ِباْلَفْحَشاِء  ُمُر 

ْ
َيأ ُه  ِإنَّ

َ
ف

َحٍد 
َ
أ ِمْن  ِمْنُكْم  َزَكى  َما  َوَرْحَمُتُه  َعَلْيُكْم   ِ هللاَّ

َسِميٌع   ُ َوهللاَّ َيَشاُء  َمْن  ي  ُيَزكِّ  َ هللاَّ َوَلِكنَّ  َبًدا 
َ
أ

.[[2 ]النور:  َعِليٌم{ 

هذه هي املراحل اليت تتسّلل من خاللها كّل 

الواقع  يف  ونراها  اإلنسان،  عن  الغريب�ة  القيم 

وحبسب  ـ  حقيقتها  يف  لكّنها  كثرية،  بأنواع 

التصوير القرآيّن ـ تعود إىل منبع واحد هو منبع 

كّل قوم  الذي يستعمل مع  الشيطايّن  اإلغواء 

بهم. اخلاّص  أسلوبه 

القرآن  يف  آدم8  قّصة  تكّررت  ولذلك 

الذي  واألصل  املبدأ  إىل  اإلنسان  لرتّد  الكريم 

املناط  الدور  حقيقة  له  وتبنّي  منه،  انطلق 

عب  األصيلة  فطرته  على  احلفاظ  وهو  به، 

عليها،  ُفِطَر  اليت  النبيلة  القيم  على  احلفاظ 

إليها،  للدعوة  السماوّية  الرساالت  وجاءت 

ا  ِإمَّ
َ
كما قال تعاىل: }ُقْلَنا اْهِبُطوا ِمْنَها َجِميًعا ف

 
ٌ

َخْوف اَل 
َ
ف ُهَداَي  َتِبَع  َمْن 

َ
ف ُهًدى  ِمينِّ  ُكْم  ِتَينَّ

ْ
َيأ

َكَفُروا  ِذيَن  َوالَّ  )8[( َزُنوَن  حَيْ ُهْم  َواَل  َعَلْيِهْم 

ِفيَها  ُهْم  اِر  النَّ ْصَحاُب 
َ
أ وَلِئَك 

ُ
أ ِبآَياِتَن�ا  ُبوا  َوَكذَّ

.[9[  ،8[ ]البقرة:  َخاِلُدوَن{ 
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