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AHISKALI BEYZADE MUSTAFA EFENDİ’NİN MALÛM VE MECHÛL
RİSALESİ
Risalat of Malum and Majhul of Ahıskalı Mustafa Efendi
Dr. Nurullah YILMAZ *
ÖZET
Bu çalışmada, 18. yy. Osmanlı âlimlerinden Beyzâde Mustafa
Efendi’nin hayatı, ilmî ve edebî kişiliği, eserleri hakkında kısaca bilgi
verildikten sonra Malûm ve Mechûl Risâlesi’ne dair metin ortaya
çıkarılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ahıskalı Mustafa Efendi, Beyzâde, Malûm ve
Mechûl, Risâle.
ABSTRACT
In this article, after being given information shortly about Beyzade
Mustafa Efendi’s biography and scientific and literary personality and
his works, it has been brought to light the text about his Arabic treatise
of active and passive.
Key Words: Ahıskalı Beyzâde Mustafa Efendi, Active and Passive,
Treatise.

Hayatı

1

8. yüzyılda Osmanlılar döneminde İstanbul’da yetişen bir âlim, edip ve
aynı zamanda mutasavvıf olan Mustafa Efendi, babası bugünkü Artvin
ilinin Şavşat ilçesinde sancak beyliği hizmetinde bulunduğu sırada Ahıska’da
doğdu. Doğum tarihi belli değildir.
Beyzâde Mustafa Efendi ilk tahsilini Erzincanlı Şeyh Ömer Efendi’de
yaparak ondan icazet aldıktan sonra tahsiline İstanbul’da devam etti. Fatih’te
Sahn-ı Semân medreselerinde okudu. Tahsilini tamamlamasını müteâkip
oturduğu semtteki bu medresede müderrisliğe başladı. Bir müddet sonra Fatih
Camii Medresesi’ne müderris tayin edildi. 18 yıl bu görevi yaptıktan sonra
tasavvuf yolunda ilerlemek için üç yıl boyunca Nakşibendî tarikatının önde
gelenlerinden Hâfız Muhammed Efendi’nin sohbetlerine devam edip kemâle
ulaştı. Hâfız Muhammed Efendi’nin emri üzerine Sultan IV. Mustafa’nın
*
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düzenlediği bir sefere katılarak büyük yararlıklar gösterdi. Sefer dönüşünde
Murad Molla’nın Fatih’te yaptırmış olduğu tekkesine 1771 tarihinde şeyh tayin
edildi. 1785 yılına kadar bu vazifesinde kalan Beyzâde Mustafa Efendi, ilim talep
edenlere ve hak âşıklarına ders vererek irşatta bulundu. İlki 1781, ikincisi 1785
yıllarında olmak üzere iki defa hacca gitti.
İlk hac ziyareti için yola çıktığında Hicaz’a gitmeden önce 1780
senesinde Mısır’a uğrayarak Kahire’de Şeyh Ebu’l-Feyz Muhammed Murtazâ b.
Muhammed el-Vâsıtî ez- Zebîdî ile görüşüp ondan icazet aldı ve ez-Zebîdî ona,
Ebü’l-İşrâk künyesini verdi. Ayrıca Zebîdî’nin Şerhu İhyâi Ulûm adlı eserini
mütâlaa etti ve kutsal yerleri ( Mekke-Medîne) ziyarete hazırlandığı sırada söz
konusu esere toplam 15 beyitlik bir Takrîz, ayrıca söz konusu şahsın Şerhu’lKâmûs adlı eserine de dokuz beyitlik bir Takrîz yazdı. Nitekim ayrıldıktan sonra
da yazışmaları devam etti.
Son haccında Cidde yakınlarında Kümeyt denen yerde yakalandığı
hastalıktan kurtulamayarak vefat etti. Yerine Şeyh Abdülhalîm Efendi’yi vekil
bırakmıştı.
İlmî ve Edebî Şahsiyeti
Son derece halîm, selîm ve ârif bir zât olan Beyzâde Mustafa Efendi,
zamanın tefsîr, hadîs, fıkıh ilimlerinde derin bilgiye sahip olduğu gibi, onun
edebiyata dâir ilgi ve alakasının sürekli üst seviyede olduğu görülmektedir.
Arapça, Farsça ve Türkçeyi çok iyi kullanmış ve bu dillerde birçok şiir ve eser
yazmıştır. Beyzâde Mustafa Efendi, aralarında Abdülhalîm Efendi, Yanyalı
Yûsuf Efendi, Kadızâde diye bilinen Ahıskalı Han Mahmûd Efendi, Geredeli
Halil Efendi ve Bolulu Mustafa Efendi gibi meşhûr sîmâların da bulunduğu çok
sayıda talebe yetiştirmiştir.
Eserleri
Beyzâde Mustafa Efendi, İstanbul’da Çarşamba pazarı semtinde bulunan
eski Kazasker Murad Molla Efendi’nin kurmuş olduğu Tekke’nin şeyhi iken
irşâd vazifesini tamamlayıp hacca niyet ettiğinde, yolculuk esnasında onun
nâdide Türkçe ve Arapça eserleri, zamanla kaybolmayıp birtakım ilim erbâbı
insaflı kişilerin ilgi ve mütâlaasına sunulması temennisiyle, dönemin Murâd
Molla Tekkesi şeyhi es-Seyyid el-Hâcc Muhammed Murâd Efendi, merhûmun
iki adet mecmûasından ve bazı bulduğu yerlerden toplayıp Dârü’t-Tıbâ‘a’da
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bastırdığı eserlerini, İstanbul ve Bilâd-ı Selâse’de 1 bulunan kütüphanelere
vakfetmiştir.
Beyzâde’nin eserlerini şu şekilde sıralamak mümkündür
A-Terceme-i Ahvâl : Dört sayfalık Osmanlıca manzûm kasidede
Beyzâde Mustafa Efendi’nin hayat hikâyesinden bahsedilmektedir.
B-Mensûr Mevlid-i Nebevîsi: Arapça mensûr şeklinde yazmış olduğu
bir eserdir.
C-Menâsikü’l-Hacc: (17-43) Osmanlıca yazılmış bir nevi Hac rehberi.
D- Nazmü’n-nâsihîn: 148 beyitlik Arapça manzûm olarak yazdığı
risâlesidir.
Beyzâde’nin yukarıda zikredilen eserleri dışında yazmış olduğu diğer
risâleleri ise şunlardır:
1- Silsile-i Nakşibendiyye : 109 beyitlik Arapça manzûm risâle.
2- Kasîde-i Dürriyye’ye yazılmış Arapça Mukaddime .
3- Kasîde-i Dürriyye’ye yazılmış 102 beyitlik bir başka Arapça Kaside .
4- Kasîde-i Latîfe : 36 beyitlik Arapça kaside.
5- Kasîde-i Müressele: Arapça yedi beyitlik bir kaside.
6- Medine-i Münevvere’de komşularından birine yazmış olduğu yedi
beyitlik Kaside: Arapça .
7-Hacı kardeşlerinden birine yazdığı uyarı mahiyetinde yedi beyitlik
Kaside : Arapça..
8-Hâcegân-ı kirâmı senâ buyurdukları 20 beyitlik Kasîde: Arapça .
9-Kasîde-i Berâ-yı Hz. Mevlânâ: 13 beyitlik kaside: Arapça .
10- Kasîde-i Berâ-yı Abdülkâdir Geylânî : 11 beyitlik Arapça Kaside
11- Ravza-i Mutahhara’da inşâ olunan Medhiye-i Resûl-i Kibriyâ : 12
beyitlik Kaside: Arapça .
12- Ebyât-ı nüshâmîz: dokuz beyitlik nasihat içerikli kaside: Arapça.
13-Kasîdetün fî Medhi Ehli Beyt ve’l-Ashâb: 58 beyitlik Kaside: Arapça .
14- Kasîde-i Berâ-yı Nasîhat-ı Ba‘z-ı Ahbâb: 28 beyitlik Kaside: Arapça.
15- Şeyh Hâfız Muhammed el-Hisârî’nin irtihaline tarih düşürme
mahiyetindeki 39 beyitlik Arapça Kaside.
16- Takrîzu Şerhi’l-Kâmûs: Mevlânâ Seyyid Murtazâ’nın Şerhu’l-Kâmûs
adlı eserine yazdığı dokuz beyitlik Takrîz: Arapça .
1

Eskiden İstanbul, Edirne ve Bursa hakkında kullanılır bir tabirdir. Bkz. M.Z. Pakalın , Osmanlı
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TAED 35, 2007, 73-88

-76-

N. YILMAZ: Ahıskalı Beyzade Mustafa Efendi’nin Malûm ve Mechûl Risalesi

17- Takrîzu Şerhi İhyâi Ulûm: Şeyh Ebü’l-Feyz Muhammed Murtazâ b.
Muhammed el-Vâsıtî ez-Zebîdî’nin Şerhu İhyâi Ulûm adlı eserine yazdığı toplam
15 beyitlik Takrîz: Arapça .
18- Murtazâ Efendi’nin Kasîde-i Sâbika’ya yazdığı Takrîz:24 beyitlik
Kaside: Arapça .
19-Beyzâde Efendi’nin Yûsufzâde’ye verdiği İcâzet: Tamamı Arapça
secili mensûr bir eser olup metin arasında 42 beyitlik bir manzûme de yer
almaktadır.
20-Murâd Molla Efendi Tekkesi Şeyhi Abdülhalîm Efendi’ye verdiği
İzinnâme : Arapça .
21- Halîl Efendi’ye verdiği İcâzetnâme : Arapça .
22- Rizeli Ali Efendi’ye verilen İcâzetnâme : Arapça .
23- Murtazâ Efendi’nin Beyzâde’ye yazdığı Mektûb .
24-Beyzâde’nin Murtazâ Efendi’ye yazdığı Arapça cevâbî Mektûb .
25-Geyve Müftîsi’ne yazdığı Mektûb : Arapça .
26-Kastamonu Müftîsi’ne yazdığı Mektûb : Arapça .
27-Hâfız Efendi’nin Beyzâde’ye yazdığı Tezkire : Arapça .
28-Beyzâde’nin söz konusu Tezkire’ye yazdığı Cevâb: Arapça .
29-Risâle-i Sülûk: Arapça .
30-Lügaz : Arapça .
31-Çorumlu Ebû Bekir Efendi’nin Risâle-i Manzûme’lerine yazmış
olduğu 16 beyitlik Takrîz: Arapça .
32- Cevâb-ı Mektûb : Arapça .
33-Medhiye-i Abdülkâdir-i Geylânî : Altı beyitlik Kaside: Arapça .
34- Beyzâde’den rivayet edilen kısa Salât-ı Şerîfe 2 : Arapça .

2

Ahıskalı Beyzâde Mustafa Efendi, hayatı, ilmî ve edebî kişiliği ve eserleri için bkz. Âsâr-ı Şeyh
Seyyid Mustafa (Menâsikü’l-Hacc), Dârü’t-Tıbâ‘ati’l-Âmire, İstanbul, 1848; Bursalı Mehmed
Tâhir, Osmanlı Müellifleri, İstanbul, 1914, I, 46-47; Hicâz ve Yemen Evliyaları-2, Türkiye
Gazetesi Yayınları, İstanbul, 2004, s.77-78; Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi, Türkiye Gazetesi
Yayınları, İstanbul, tsz., II, 54-55; Âsâr-ı Şeyh Seyyid Mustafa Efendi, İstanbul, tsz.
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Risâletü’l-Ma‘lûm ve’l-Mechûl:

ﺠﻬُﻮ ﹺﻝ
ﺭﹺﺳﹶﺎﹶﻟﺔﹸ ﺍﹾﻟ َﻤ ْﻌﻠﹸﻮ ﹺﻡ َﻭ ﹾﺍ ﹶﳌ ْ
ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟ ّﺮﲪﻦ ﺍﻟ ّﺮﺣﻴﻢ
ﺴﻠِﻴﻤَﺎِﺗ ِﻪ ﺍﹾﻟﻔﹶﺎ ِﺧ َﺮ ِﺓ ،ﻋَﻠﹶﻰ َﻣ ْﻦ
ﺻﹶﻠﻮَﺍُﺗ ُﻪ َﻣ َﻊ َﺗ ْ
ﺤ ْﻤ ُﺪ ﰲ ﺍﻷﻭﱃ َﻭ ﺍﹾﻵ ِﺧ َﺮ ِﺓ َ ،ﻭ َ
َﻭ ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﺍﹾﻟ َ
ﺿ َﺮ ﹲﺓ
ﺤﹺﺒ ِﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ُﻭﺟُﻮ ُﻫ ُﻬ ْﻢ َﻳ ْﻮ َﻣِﺌ ٍﺬ ﻧﹶﺎ ِ
ﺻْ
ﻉ ﺍﹾﻟ ُﻌﻠﹸﻮ ﹺﻡ ﺍﻟﺰﱠﺍ ِﺧ َﺮ ِﺓَ ،ﻭ ﻋَﻠﻰ ﺁِﻟ ِﻪ َﻭ َ
ﻫُ َﻮ َﻳْﻨﺒُﻮ ُ
ﺇﱃ َﺭﺑﱢﻬﹶﺎ ﻧﹶﺎ ِﻇ َﺮ ﹲﺓ َﻭ )َﺑﻌْﺪُ( ﹶﻓَﻴﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﹶﺃ ﹾﻓ ﹶﻘﺮُ ﺍﹾﻟ َﻮﺭَﻯ ﺧﹶﺎ ِﺩﻡُ ﻧﹺﻌﹶﺎ ﹺﻝ ﺍﹾﻟ ﹸﻔﻘﹶﺮﹶﺍ ِﺀ ﰲ َﺗ ِﻜَﻴ ِﺔ ﻣُﺮﺍﺩ
ﻱ َﻣ ْﻮﻟِﺪﹰﺍ َﻭ ﺍﻟﹾﻘﹸﺴْﻄﹶﻨْﻄِﻴﻨﹺﻲﱢ َﻣ ْﻮ ِﻃﻨﹰﺎ َﻭ
ﺨ ﹺﻮ ﱢ
ﺴَ
ﺴﱢﻴ ِﺪ َﻋِﻠ ﱢﻲ ﺍ َﻷ ِﺧ ْ
ﺼ ﹶﻄﻔﹶﻲ ﺍْﺑ ﹺﻦ ﺍﻟ ﱠ
ﺴﱢﻴ ِﺪ ُﻣ ْ
ﻼ ﺍﻟ ﱠ
ُﻣ ﱠ
ﻒ َﺑْﻴ َﻦ
ﺤَﻨ ِﻔ ﱢﻲ ﺍ ْﻋِﺘﻘﹶﺎﺩﹰﺍ َﻭ َﻣ ﹾﺬﻫَﺒﹰﺎ ﺍﻟ َﻌﺮﹺﻳ ِ
ﻱ ﺍﹾﻟ َ
ﺸﺮَﺑﹰﺎ َﻭ ﺍﹾﻟﻤَﺎُﺗﺮﹺﻳ ِﺪ ﱢ
ﻱ ﹶﻃﺮﹺﻳ ﹶﻘ ﹰﺔ َﻭ َﻣ ْ
ﺸَﺒْﻨ ِﺪ ﱢ
ﺍﻟﱠﻨ ﹾﻘ ِ
ﺻﹶﻠﻪُ ﺇﱃ ﹸﻛ ﱢﻞ َﺧْﻴ ﹴﺮ ﹶﺃﺭَﺍ َﺩﻩُ.
ﹶﺃْﺗﺮَﺍﹺﺑ ِﻪ ﹺﺑَﺒ ﹾﻜﺰَﺍﺩَﻩ ﺯَﺍ َﺩ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ َﺗ َﻌﺈﱃ ِﻣ ْﻦ َﺧْﻴ ﹺﺮ ﺍﻟﺰﱠﺍ ِﺩ  ،ﺯَﺍ َﺩﻩُ َﻭ ﹶﺃ ْﻭ َ
ﺼ َﺮ
ﲔ ﹶﺃﻥﱠ ﻧُ ِ
ﺾ ﺍﻻﹶﺳﹶﺎِﺗ ﹶﺬ ِﺓ ﺍﻟﹾﻤُ َﻌﻠﱢ ِﻤ َ
ﲔ َﻭ َﺑ ْﻌ ﹺ
ﹺﺇ ْﻋﹶﻠ ْﻢ ﹶﺃﻧﱠ ُﻪ ﺍ ْﺷَﺘ َﻬ َﺮ َﺑْﻴ َﻦ ﹶﺃ ﹾﻛﹶﺜ ﹺﺮ ﺍﻟﻄﱠﹶﻠَﺒ ِﺔ ﺍﳌﹸَﺘ َﻌﻠﱢ ِﻤ َ
ﺴ ﹺﺮ
ﺼَﺮﹶﺍ ﺑﹺﺎﹾﻟ ﹶﻔْﺘ ﹺﺢ َﻭ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ْ
ﺤﻬﹺﻤﹶﺎ ﹶﻓ ﹶﻘﻂﹾَ ،ﻭ ﻧُ ِ
ﺼ َﺮ ﹺﺑ ﹶﻔْﺘ ِ
ﺠﻬُﻮ ﹸﻝ َﻧ َ
ﺴ ﹺﺮ ﺛﹶﺎﻧﹺﻴ ِﻪ َﻣ ْ
ﻀ ﱢﻢ ﺃﻭﻟ ِﻪ َﻭ ﹶﻛ ْ
ﹺﺑ َ
ﻚ َﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮ ﹶﻥ ﰲ
ﺠﻬُﻮ ﹸﻝ َﻧﺼَﺮﺍ ﺇﱃ ﺁ ِﺧ ﹺﺮ ﹶﺃ ْﻣِﺜﹶﻠ ِﺔ ﺍ ﹶﳌ ْﻌﻠﹸﻮ ﹺﻡ َﻭ ﺍﻟﹾﻤَﺠْﻬُﻮﻝﹺَ .ﻭ ﹶﻛ ﹶﺬِﻟ َ
ﹶﺃﻳْﻀﹰﺎ َﻣ ْ
ﻂ ﺇﱃ
ﻀ ﱢﻢ ﹶﻓ ﹶﻘ ﹾ
ﺠﻬُﻮ ﹸﻝ َﻳْﻨﺼُﺮُ ﺑﹺﺎﻟ ﹶﻔْﺘ ﹺﺢ َﻭ ﺍﻟ َ
ﻀ ﱢﻢ ﹶﺃ ﱠﻭِﻟ ِﻪ َﻭ ﹶﻓْﺘ ﹺﺢ ﺛﹶﺎﻧﹺﻴ ِﻪ ﹶﺃﻧﱠ ُﻪ َﻣ ْ
ﻼ ﹺﺑ َ
ﺼﺮُ َﻣﹶﺜ ﹰ
ﻳُْﻨ َ
ﺖ ﰲ ﺍ ﹶﳌﺠْﻬُﻮ ﹺﻝ َﻣﻌْﻠﹸﻮﻣﹶﺎﺗُﻬَﺎ
ﺴ ﱢ
ﺻَﻴ ﹶﻎ ﺍﹾﻟ َﻐْﻴﹺﺒﱠﻴ ِﺔ ﺍﻟ ﱢ
ﺻﻞﹸ ﹶﺃﱠﻧ ُﻬ ْﻢ َﻳ ْﻌَﺘ ِﻘﺪُﻭ ﹶﻥ ﹶﺃﻥﱠ ِ
ﺁ ِﺧ ﹺﺮ ِﻩَ .ﻭ ﺍﻟﹾﺤﹶﺎ ِ
ﺏ َﻭ ﺻِﻴ َﻐَﺘ ﹺﻰ ﺍﻟﱠﺘ ﹶﻜﱡﻠ ﹺﻢ.
ﺻَﻴ ﹺﻎ ﺍﹾﻟﺨِﻄﹶﺎ ﹺ
ﻚ ﰲ ِ
ﻂَ .ﻭ ﹶﻛ ﹶﺬِﻟ َ
ﺖ ﹶﻓ ﹶﻘ ﹾ
ﺴ ﱢ
ﺻَﻴﻎﹸ ﺍﹾﻟ َﻐْﻴﹺﺒﱠﻴ ِﺔ ﺍﻟ ﱢ
ِ
ﻼ ِﻣُﺮَْﻳ ٍﺔ
ﻉ ِﻣ َﻦ ﺍ َﻷ ْﻣ ﹺﺮ َﻭ ﺍﻟﻨﱠﻬْﻰﹺَ ،ﻭ َﻫﺬﹶﺍ ِﻓ ْﺮَﻳ ﹲﺔ ﹺﺑ ﹶ
ﻉ ﺍﹾﻟﻤُﻀﹶﺎ ﹺﺭ ﹺ
ﻚ ﹺﺇ ْﻋﺘِﻘﹶﺎﺩُﻫُ ْﻢ ﰲ ﹸﻓﺮُﻭ ﹺ
ﻭ ﹶﻛ ﹶﺬِﻟ َ
ﺐ ﺍ َﻷ ْﻣِﺜﹶﻠ ِﺔ
ﺐ ﺻﹶﺎ ِﺣ ﹺ
ﺠﻬُﻮﻝﹺَ ،ﻭ ِﻣ ْﻦ َﺗ ْﺮﺗِﻴ ﹺ
ﺕ ِﻣ ْﻦ َﻋ َﺪ ﹺﻡ َﺗﹶﺄ ﱡﻣ ﹺﻞ َﺣﻘِﻴ ﹶﻘ ِﺔ ﺍ ﹶﳌ ْﻌﻠﹸﻮ ﹺﻡ ﻭَﺍﹾﻟ َﻤ ْ
ﺸﹶﺄ ْ
َﻧ َ
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ﻒ ﺟﹶﺎﻣِﻌﹰﺎ
ﺺ ﹶﻻ ﻳُﻘﹶﺎﻝﹸ ِﻟ َﻤ ْﺮﻓﹸﻮ ِﻋ ِﻪ ﻓﹶﺎ ِﻋ ﹲﻞ ِﻋْﻨ َﺪ ﺍﹾﻟﻤَﺠﻬُﻮ ﹺﻝ ﹶﻓﹶﻠ ْﻮ ﹶﻟ ْﻢ ُﻳ ﹶﻘﱠﻴ ْﺪ ﹶﻟ ْﻢ َﻳﻜﹸ ﹺﻦ ﺍﻟﱠﺘ ْﻌ ﹺﺮﻳ ُ
3ﹶﻗﱠﻴﺪْﻧﹶﺎ ﺑﹺﺎﻟﺘﱠﺎ ﹺﻡ َﻷﻥﱠ ﺍﻟّﻨﹶﺎِﻗ َ
ﺲ ِﻣ ّﻤﹶﺎ َﻧﺤْﻦُ
ﺺ ﹶﺃﻳْﻀﹰﺎ ﺣَﺘﱠﻲ ﹶﻻ َﻳﺤْﺘﹶﺎﺝُ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﱠﻘﹾﻴﹺﻴ ِﺪ ﻷﻧﱠ ُﻪ ﹶﻻ ﻣَﺠْﻬُﻮﻝﹶ ﹶﻟﻪُ ﹶﻓﹶﻠْﻴ َ
ﻒ َﻳﺸَْﺘ ِﻤﻞﹸ ﺍﻟﻨﱠﺎِﻗ َ
ﺕ ﹺﺑَﺘ ْﻌﺮﹺﻳ ٍ
َﻭﹶﻟ ْﻢ َﻳ ﹾﺄ ِ
ﻓِﻴ ِﻪ.
ﻼِﺛﻴّﹰﺎ ﹶﺃ ْﻭ ﹶﻏْﻴ َﺮﻩُ َﻭ ُﻣَﺘ َﻌﺪﱢﻳﹰﺎ ﹶﺃ ْﻭ ﹶﻏْﻴ َﺮﻩُ .
ﻯ ﻣﺎﺿِﻴﹰﺎ ﹶﺃ ْﻭ ﹶﻏْﻴ َﺮﻩُ َﻭ ﺛﹸ ﹶ
4ﹶﺃ ْ
ﻑ
ﻉ ﺍﻟﹾﻤَﺠْﻬُﻮﻝﹺ ﹶﻓﻜﹶﻤﺎ ﹶﻻ َﻳﺠﹺﻴ ﹸﺊ ﺍﻟﹾ َﻤﺠْﻬُﻮﻝﹸ ِﻣ َﻦ ﺍﻟﻼﱠ ﹺﺯ ﹺﻡ ﹺﺇﻻﱠ ﺑﹺﻮﹶﺍ ِﺳ ﹶﻄ ِﺔ َﺣ ْﺮ ِ
 5ﹶﻗ ْﻮﻟﹸﻪُ ﹶﻓﹺﺈﱠﻧﻪُ ﻣُﺸْﺘَﻖﱞ ﻣِﻦ ﺍﹾﻟﻤُﻀﹶﺎ ﹺﺭ ﹺ
ﺸَﺘﻖﱡ ِﻣﻨْﻪُ ﹺﺇﻻﱠ ﺑﹺﻬﹶﺎ.
ﻚ ﹶﻻ َﻳﺠﹺﻴ ﹸﺊ ﻣﹶﺎ ُﻳ ْ
ﺠ ﱢﺮ ﹶﻛ ﹶﺬِﻟ َ
ﺍﹾﻟ َ
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ﻉ.
ﺻ ﹺﻞ َﻋ ﹺﻦ ﺍﹾﻟ ﹶﻔ ْﺮ ﹺ
6ﹶﻗ ْﻮﻟﹸﻪُ ﺗﹶﺎ َﺭ ﹰﺓ ﻏﺎﹶﺋِﺒﺎﹰ ﹶﻟ ْﻢ َﻳ ﹾﺬﻛﹸ ﹺﺮ ﺍﻟﹾﻐﹶﺎِﺋَﺒ ﹶﺔ ﹺﺇ ﹾﻛﺘِﻔﹶﺎ ًﺀ ﺑﺎ َﻷ ْ
ﺻ ﹺﻞ
ﺠﻤُﻮﻋﹰﺎ َﻭ ﹶﻟ ْﻢ َﺗ ﹾﺬﻛﹸ ﹺﺮ ﺍﹾﻟﻤُﺨﹶﺎ ﹶﻃَﺒ ﹶﺔ ﺍ ﹾﻛﺘِﻔﹶﺎ ًﺀ ﺑﹺﺎ َﻷ ْ
ﻯ ﻭﹶﺍﺣِﺪﹰﺍ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺃﻭ ُﻣﹶﺜﻨﻰ ﺃﻭ َﻣ ْ
ﻚ ﹶﺃ ْ
7ﹶﻗ ْﻮﻟﹸﻪُ ﺗﹶﺎ َﺭ ﹰﺓ ﻣُﺨَﺎ ﹶﻃﺒًﺎ ﹶﻛ ﹶﺬِﻟ َ
ﻉ.
َﻋ ﹺﻦ ﺍﹾﻟ ﹶﻔ ْﺮ ﹺ
ﻯ ﻓِﻲ َﺗﹾﺜﹺﻨَﻴِﺘ ِﻪ َﻭ َﺟ ْﻤ ِﻌ ِﻪ.
8ﹶﺃ ْ
ﺠﻤُﻮﻋﹰﺎ.
ﻯ ُﻣﹶﺜﻨﻰ ﺃﻭ َﻣ ْ
9ﹶﺃ ْ
ﻯ ﺍﻟﺘّﹶﺎ ُﺀ ﺍﻟﹾ َﻤﻔﹾﺘُﻮ َﺣﺔﹸ ﰲ ﺍﻷﻭ ﹺﻝ َﻭ ﺍﻟﹾ َﻤﻜﹾﺴُﻮ َﺭﺓﹸ ﰲ ﺍﻟﺜﹼﹶﺎﻧﹺﻲ َﻭ
ﺐ ﺍﱁ ﹶﺃ ﹺ
10ﹶﻗ ْﻮﻟﹸﻪُ َﻭ ﺍﻟّﺘﹶﺎ ِﺀ ﰲ ﺍﹾﻟﻤُ ﹾﻔ َﺮ ِﺩ ﺍﹾﻟﻤُﺨﹶﺎ ﹶﻃ ﹺ
ﺚ.
ﺍﻟﹾﻤَﻀْﻤُﻮﻣَﺔﹸ ﰲ ﺍﻟﺜﱠﺎِﻟ ِ
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ﻯ ﺍ ْﺳِﺘﺘَﺎﺭًﺍ ﻭَﺍ ﹺﺟﺒًﺎ.
ﻚ ﹶﺃ ْ
11ﹶﻗ ْﻮﻟﹸﻪُ ﹶﻛ ﹶﺬِﻟ َ
ﻯ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ َﺣﻘِﻴ ِﻘّﻴﹰﺎ.
12ﹶﻗ ْﻮﻟﹸﻪُ ﺃ ْﻭ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﺃ ْ
ﻯ َﻭ ﹶﻟ ْﻮ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺁﺩَﻣِﻴﺎ.
13ﹶﺃ ْ
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ﳉ ْﻤ َﻌْﻴ ﹺﻦ
ﺚ ﺍﻟﻐَﺎِﺋَﺒْﻴ ﹺﻦ َﻭ ﺍﻟﹾﻮَﺃﻭ َﻭ ﺍﻟﻨﱡﻮ ﹸﻥ ﰲ ﺍ ﹶ
ﻯ َﻳ ْﺮ ﹺﺟﻊُ ﺍ َﻷِﻟﻒُ ﰲ ﺍ ﹸﳌﹶﺜﻨﱠﻰ ﺍﳌﹸ ﹶﺬﻛﱠ ﹺﺮ َﻭ ﺍﳌﹸ َﺆﱠﻧ ِ
14ﹶﻗ ْﻮﻟﹸﻪُ َﻭ ﻛﹶﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﺤﺎ ﹸﻝ ﹶﺃ ْ
ﺿ ِﻤﲑُ ﺍ ﹶﳌﻔﹾﻌُﻮ ﹺﻝ.
ﺍﻟﻐﹶﺎِﺋَﺒْﻴ ﹺﻦ ﺇﱃ ﹶﻏْﻴ ﹺﺮ ﻣَﺎ َﻳ ْﺮ ﹺﺟﻊُ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ َ
ﺽ.
ﺼ َﺮﻫُﻤﹶﺎ َﺯْﻳ ٌﺪ َﻭ ﻣﹶﺎ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻤَﺎ ﺍ ْﻋِﺘﺮَﺍ ٌ
ﻑ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﻗ ْﻮِﻟ ِﻪ ﳓﻮ َﻧ َ
ﺼ ُﺮﻫُﻤﹶﺎ َﺯْﻳ ٌﺪ َﻣ ْﻌﻄﹸﻮ ٌ
15ﹶﻗ ْﻮﻟﹸﻪُ َﻭ ﻧَﺤ ُﻮ َﻳْﻨ ُ
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ﺴ ﹺﺮ ﺍﹾﻟﻌَﺎِﻗ ﹺﻞ.
ﳉ ْﻤ ﹺﻊ ﺍﳌﹸ ﹶﺬﻛﱠ ﹺﺮ ﺍﳌﹸ ﹶﻜ ﱠ
16ﹶﻗ ْﻮﻟﹸﻪُ َﻭ ﻓﻴ ِﻪ ﻫﻰ ﰲ ﺍ ﹶ
ﺚ ﹶﻏْﻴ ﹺﺮ
ﺿ ِﻤ ﹺﲑ ﺍﹾﻟﻤُ َﺆﱠﻧ ِ
ﺚ ﺍﻟﻌَﺎ ِﻣ ﹺﻞ ﺇﺫﹶﺍ ﺃﹸ ْﺳﹺﻨ َﺪ ﺇﱃ َ
ﺏ َﺗ ﹾﺄﻧﹺﻴ ِ
ﺖ ِﻣ ْﻦ ُﻭﺟُﻮ ﹺ
ﺚ ﺍﻟ ِﻔ ْﻌ ﹺﻞ ﻟِﻤَﺎ َﻋ َﺮ ﹾﻓ َ
ﺠﺐُ َﺗ ﹾﺄﻧﹺﻴ ﹸ
17ﹶﻗ ْﻮﻟﹸﻪُ َﻭ َﻳ ﹺ
ﺴ ﹺﺮ ﺍﻟﻌَﺎِﻗ ﹺﻞ.
ﳉ ْﻤ ﹺﻊ ﺍﳌﹸ ﹶﺬﻛﱠ ﹺﺮ ﺍﹾﻟﻤُ ﹶﻜ ﱠ
ﺍﹶ
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ﺿ ِﻤﲑُ ﺍﹾﻟﻔﹶﺎ ِﻋ ﹺﻞ َﻭ ﺍﻟﹾﻤَﻔﹾﻌُﻮﻝﹺ ﰲ ﺍ ِﻹ ﹾﻓﺮَﺍ ِﺩ َﻭ ﺍﻟﱠﺘﹾﺜﹺﻨَﻴ ِﺔ َﻭ
18ﹶﻗ ْﻮﻟﹸﻪُ ِﻟ َﻌ َﺪ ﹺﻡ َﺟﻮَﺍ ﹺﺯ ﺍﱁ ﻫﺬﻩ ﺍﻟ ِﻌﻠﱠﺔﹸ ﹺﺇﻧﱠﻤَﺎ َﺗ ﹾﻈ َﻬﺮُ ﺇﹺﺫﹶﺍ َﺗﻄﹶﺎَﺑ َﻖ َ
ﺝ ﺇﱃ َﺗﹶﺎ ﱡﻣ ﹴﻞ ﻣﹶﺎ ﹶﻓَﺘﹶﺄ ﱠﻣ ﹾﻞ.
ﺤﺘَﺎ ٌ
ﻕ ُﻣ ْ
ﺚ َﻭ ﺍﻟﱠﺘ ﹾﺬ ِﻛ ﹺﲑ َﻭ ﺃﻣﱠﺎ ﺇﹺﺫﹶﺍ َﺗﺨَﺎﹶﻟﻔﹶﺎ ﹶﻓ َﻮ ْﺟﻪُ َﻋ َﺪ ﹺﻡ ﺍﻟﱡﻠﺤُﻮ ﹺ
ﺠ ْﻤ ﹺﻊ َﻭ ﺍﻟﱠﺘ ﹾﺄﻧﹺﻴ ِ
ﺍﹾﻟ َ
ﺻَﻴ ﹺﻎ ﺍﹾﻟ َﻐْﻴَﺒ ِﺔ َﻭ ﺍﻟﱠﺘ ﹶﻜﱡﻠ ﹺﻢ .
ِ 19ﻣ ْﻦ ِ
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.  َﻭ ﻫُ َﻮ ﺍﹾﻟﻴَﺎ ُﺀ20
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ﻱ ﻳَﺎ ُﺀ ﺍﻟﹾﻤَُﺘ ﹶﻜﻠﱢ ﹺﻢ .
21ﹶﺃ ْ
ﻯ ﻳَﺎ ُﺀ ﺍﻟﹾﻤَُﺘ ﹶﻜﻠﱢ ﹺﻢ .
22ﹶﺃ ْ
ﻱ ﺍﻟﹾﻤَﻌْﻨَﻰ َﺗ ﹾﺬﻛﹸﺮُ ﻣَﺎ ﺫﹸ ِﻛ َﺮ ﰲ ﺍﳊﹶﺎ ِﺷَﻴ ِﺔ
ﺤ َﺪ ﹺ
ﺼﹶﻠﻴْ ﹺﻦ ﻣُﺘﱠ ِ
ﺿ ِﻤ َﲑْﻳ ﹺﻦ ﻣُﺘﱠ ِ
ِ 23ﻣ ْﻦ َﻋ َﺪ ﹺﻡ َﺟﻮَﺍ ﹺﺯ ﹶﻛ ْﻮ ِﻥ ﺍﹾﻟﻔﹶﺎ ِﻋ ﹺﻞ َﻭ ﺍﻟﹾﻤَﻔﹾﻌُﻮﻝﹺ َ
ﺍﻟﺴﱠﺎﹺﺑ ﹶﻘ ِﺔ ﰲ ﹶﻗ ْﻮِﻟ ِﻪ ِﻟ َﻌ َﺪ ﹺﻡ َﺟﻮَﺍ ﹺﺯ ِﻩ ﺇﱃ ﺁ ِﺧ ﹺﺮ ِﻩ.
24ﹺﺑ ﹶﻘ ْﻮﻟِﻨﹶﺎ َﻭ ﺍ َﻷِﻟﻒُ ﰲ ﺍﻟﱠﺘﺜﺎﻧﹺﻲ َﻳ ْﺮ ﹺﺟﻊُ ﺇﱃ ﺁ ِﺧ ﹺﺮ ِﻩ ﻓﺎ ْﺭ ﹺﺟ ْﻊ ﹺﺇﹶﻟْﻴ ِﻪ.
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ﺡ
ﺻ ﱠﺮ َ
ﻀ ﱠﻤ َﻦ ﺇﱃ ﺁ ِﺧ ﹺﺮ ِﻩ َﻭ ﻛﹶﺬﹶﺍ ﻣﹶﺎ َ
ﻼﻡُ ﻣﹶﺎ َﺗ َ
ﺡ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎِﻓَﻴ ِﺔ ﹶﻗ ْﻮﻟﹸﻪُ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ﹶ
ﺡ ﹺﺑ ِﻪ ﺍﻟﺮﱠﺿِﻲ ﰲ َﺷ ْﺮ ﹺ
ﺻ ﱠﺮ َ
25ﹶﻗ ْﻮﻟﹸﻪُ َﺗ ﹾﺄﺗِﻴﹶﺎ ِﻥ ﻛﹶﻤﹶﺎ َ
ﺡ ﺭﺳﺎﻟ ِﺔ ِﻋ ﱢﺰ ﺍﻟﺪﱢﻳﻦ ﺍﻟ ﱠﺰﻧْﺠﹶﺎﻧﹺﻲ.
ﹺﺑ ِﻪ ﺍﻟﺴﱠ ْﻌ ُﺪ ﺍﻟﱠﺘﻔﹾﺘﹶﺎﺯَﺍﻧﹺﻲ ﰲ َﺷ ْﺮ ﹺ
ﺴ ِﻤَﻴ ِﺔ ﺍﻟ ّﺪﹶﺍ ﱢﻝ ﺑﹺﺎ ْﺳ ﹺﻢ
ﺲ ﻣَُﺘ ﹶﻜﱢﻠ ٌﻢ َﻣ َﻊ ﺍﹾﻟ َﻐْﻴ ﹺﺮ ﹺﺇ ّﻣﹶﺎ ِﻣ ْﻦ ﹶﻗﺒﹺﻴ ﹺﻞ َﺗ ْ
ﺼ ْﺮ َﻧ ﹾﻔ ٌ
ﺲ ﻣَُﺘ ﹶﻜﱢﻠ ٌﻢ َﻭ ْﺣ َﺪﻩُ َﻭ ِﻟَﻨْﻨ ُ
ﺼ ْﺮ َﻧ ﹾﻔ ٌ
26ﹶﻗ ْﻮﻟﹸﻬُ ْﻢ ِﻹْﻧ ُ
ﻯ ﺻِﻴ َﻐ ِﺔ ﻣَُﺘ ﹶﻜﻠﱢ ﹴﻢ َﻭ ْﺣ َﺪﻩُ َﻭ ﺻِﻴ َﻐ ِﺔ ﻣَُﺘ ﹶﻜﻠﱢ ﹴﻢ َﻣ َﻊ ﺍﹾﻟ َﻐْﻴ ﹺﺮ.
ﻑ ﹶﺃ ْ
ﺍﻟﹾﻤَﺪْﻟﹸﻮﻝﹺ َﻭ ﹺﺇ ّﻣﹶﺎ َﻋﻠﹶﻰ َﺗ ﹾﻘﺪِﻳ ﹺﺮ ﺍﹾﻟﻤُﻀﹶﺎ ِ
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ﺖ َﻫ ِﺬ ِﻩ
ﻼ ﹶﻻ َﻳْﻨﺼُ ْﺮﻩُ َﺯْﻳ ٌﺪ ﺇﱃ ﹶﻻ ﹶﺃْﻧﺼُﺮُﻩُ ﹶﻻ َﻧْﻨﺼُﺮُﻩُ ﻓﹶﺈﺫﹶﺍ َﺟ َﻌ ﹾﻠ َ
ﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﱃ ﺁ ِﺧﺮﹺﻩ َﺗﻘﹸﻮ ﹸﻝ َﻣﹶﺜ ﹰ
ﻼ َﻭ ِﻗ ْ
27ﹶﻗ ْﻮﻟﹸﻪُ َﻣﹶﺜ ﹰ
ﻀ ﱢﻢ ﺍﻟﹾﻴﹶﺎ ِﺀ َﻭ ُﺳﻜﹸﻮ ِﻥ ﺍﻟﻨﱡﻮ ِﻥ َﻭ ﹶﻓْﺘ ﹺﺢ
ﺼﺮُ ﹺﺑ َ
ﺠﻬُﻮ ﹺﻝ ﺍﹾﻟ ﹸﻜﻞﱢ ﹶﻻ ﻳُْﻨ َ
ﺠﻬُﻮﹶﻟ ﹰﺔ َﺗﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﰲ َﻣ ْ
ﺸ َﺮ َﻣ ْ
ﺍ ﹶﻻﻓﹾﻌﹶﺎ ﹶﻝ ﺍ ﹶﻻ ْﺭَﺑ َﻌ ﹶﺔ َﻋ َ
ﺍﻟﺼﱠﺎ ِﺩ َﻭ ُﺳﻜﹸﻮ ِﻥ ﺍﻟﺮﱠﺍ ِﺀ َﺗ َﺪﱠﺑ ْﺮ !
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