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 ْٚ ِ٘ ِصَٜة َو ٍُ ْن
َ
وِر أ ْٚ ُُشُ ِ٘  ِ ُرُه، َوَنُه٠ُذ ثِةّلِلَّ ٍِ ُٝ َونَْصذَْي ُدُه، َونَْصذَِهيُٜ َٙ ِ ََنْ َد ّلِِلَّ ْٙ إِنَّ اْْلَ

ةِدَي ََلُ  َٞ ْٔ ٌَََل  ِٖ ْٚ يُْؾ َ٘ َّٔ ََلُ، َو ُ ٌَََل ُمِؾ ِدهِ اّلِلَّ ْٟ ْٚ َي َ٘ ةجِلَة،  َٙ ْع
َ
 .َشحِّبَةِت أ

 

ْن ََل إََِلَ إِ 
َ
ُد أ َٟ ْط

َ
ًدا َعجُْدُه َورَُش٠َُلُ َوأ َّٙ نَّ ُُمَ

َ
ُد أ َٟ ْط

َ
َّ ََلُ, َوأ ي ُ وَْخَدُه ََل َُشِ َغَّلَّ – َلَّ اّلِلَّ

 َٗ ِٝ ولَََعَ آَِلِ وََشَّٖ ُ َنَٖي  .-اّلِلَّ

 

٠َن{ ُٙ ِٖ ْص ُّ٘ ٛذُٗ 
َ
َّٚ إَِلَّ َوأ ٠ُت ُٙ ِٝ َوََل َت ةدِ َِ ََّ ُت َ َخ ٠ا اّلِلَّ ُِ ٠ُٜا اتَّ َ٘ َٚ آ ي ِ ة اَّلَّ َٟ يُّ

َ
]آل }يَة أ

 [.419نٙران/ 

 

ة  َٟ ة َزوَْج َٟ ْٜ ِ٘  ََ ٍس َواِخَدٍة وََخَٖ ٍْ ٚ نَّ ِّ٘ ُؾٗ  َِ ي َخَٖ ِ ُٗ اَّلَّ ٠ا َربَُّؾ ُِ ة اجلَّةُس اتَّ َٟ يُّ
َ
}يَة أ

ِسرًيا َونَِصةءً  َْ ة رَِجةًَل  َٙ ُٟ ْٜ ِ٘ رَْخةمَ  ۚ   َوَبرَّ 
َ
ِٝ َواْْل ي تََصةَءل٠َُن ثِ ِ َ اَّلَّ ٠ا اّلِلَّ ُِ إِنَّ  ۚ   َواتَّ

َ كَ  ْٗ َرِؼيجًة{اّلِلَّ  [.4]إجصةء/ َن َنَٖيُْؾ

 



َ َو٠ُُل٠ُا ٠ًََُْل َشِديًدا ) ٠ا اّلِلَّ ُِ ٠ُٜا اتَّ َ٘ َٚ آ ي ِ ة اَّلَّ َٟ يُّ
َ
ْٗ 01}يَة أ ةَُٕؾ َٙ ْع

َ
ْٗ أ ِْٖح َُٕؾ ( يُْػ

 ْٗ ْٗ ُذ٠َُٛبُؾ ْر َُٕؾ ٍِ ة{ ۚ   َوَيْي ًٙ ْد ٌَةَز ٠ًٌَْزا َنِلي َِ َ َورَُش٠ََلُ َػ ٚ يُِفِم اّلِلَّ َ٘ ]اْلخزاب/ َو
01-04.] 

 

ة َبْهُد/ َّ٘ َ
 أ

 

دٍ  َّٙ ْدُي ُُمَ َٞ ْدِي  َٟ ْ ، وََخرْيَ ال ِ ِْذَةُب اّلِلَّ ْغَدَق اْْلَِديِر 
َ
ِٝ ولَََعَ آَِلِ – ٌَإِنَّ أ ُ َنَٖي َغَّلَّ اّلِلَّ
 َٗ ة، َوُُكَّ ُُمَْدزٍَح ثِْدَنٌح، َوُُكَّ ثِْدَنٍح َؽََلٌَٕح، َوُُكَّ -وََشَّٖ َٟ ُم٠ِر ُُمَْدزَةُت

ُ
َؽََلٍَٕح  ، َوَُشَّ اْْل

 ِِف اجلَّةِر.

 

ة َبْهُد/ َّ٘ َ
 أ

 

ٍُؾئ ُٝ ا– ٌِد شأَل إ  ؽٗ أدْخ نٖيّ؟رُجًَل، ٌِةل/ -رمح

 

 شذ٠َن شٜح.ُةل/

 

ُّ أْن َتجَُْٖو.ُةل/  أٛخ ُٜ٘ذ شتني شًٜح تصرُي إىل اِ، ي٠ُِط

 



/ ُٔ  إَّٛة ِ وإَّٛة إحلٝ َراِجُه٠ن.ٌِةل الرَُّج

 

ة ٌِةل/ َٞ  ؟-إَّٛة ِ وإَّٛة إحلٝ َراِجُه٠ن-دهرُف دٍصرَي

 

 َٗ ِٖ َٗ أٛٝ م٠ُ٠ٌف؛ َن ِٖ ٚ َن َ٘ َٗ أٛٝ م٠ُ٠ٌف، و ِٖ َٗ أٛٝ ِ َعجْد وأٛٝ إحلٝ َراِجم؛ َن ِٖ ٚ َن َ٘

َندَّ لٖصؤاِل ج٠اثًة.
َ
ُٝ َمصب٠ٌل؛ أ َٗ أٛ ِٖ ٚ َن َ٘  أٛٝ َمْصب٠ٌل، و

 

 ٌٙة اْليُٖح؟ُةل/

 

ة ثيَق؛ ُةل/ َٙ َت ِػي
ْ
َشأ

َ
َّ إْن أ ة َمََض، ٌإٛ َ٘  َّ َ َٚ ٌيٙة ثيََق َخىت ُيْيٍَر ل يصريٌة، أْن ُُتِص

. ة َمََض و٘ة ثيَِقَ َٙ ِخْذَت ثِ
ُ
 أ

 

. ًَ ة َشَٖ َّٙ ؛ ََتَةَوَز اُ ن َٚ إَهجُْد ٌيٙة ثيَِقَ ْخَص
َ
 ٌإذا أ

 

 َٟ ُٝ إيت َجَهَٖ َٙ ُٔ َم٠اِش ؛ يظٙ ُٝ ُٔ إُهَٙر لكَّ ذا ْٙة يظٙ  -دجةرَك وَتَهةىَل – ة اُ ٞو
٠ًرا. ُْ ْذ َ٘ ِح  َٙ  لٖهفةِء م٠غ٠ًَل ولِّْٖٜه

 



ُّ أن دجُٖوَ  -دجةرك ودهةىل– أٛخ تصرُي إىِل اِ  َٚ الصجني، ي٠ُط ِ٘ – ٜ٘ذ ْذا وكذا 

ُّ أْن دزنَل ادلار إيت  ُّ أْن دُٖيَق نػة إتَّصيةِر، وي٠ط ُّ أْن دجَٖو املزنل وي٠ط ي٠ط
ٚ دار. ِ٘  ٘ة ثهدٞة 

 

َٗ أٛٝ َل ِٖ َٗ أٛٝ إىل اِ راجم؛ َن ِٖ َٗ أٛٝ ِ َعجْد، وَن ِٖ ٚ ن َ٘  خ٠ل وَل ٠ُة إَل ثة، 
 ِٝ ًَ لَع ربِّ َّٔ ونَل– مصب٠ٌل ثهد أْن ي٠ُ َٗ أٛٝ مصب٠ٌل ثني يدي -َج ِٖ ٚ َن َ٘ ، و

 ِٝ َّٔ ونَل– ربِّ  ؛ ٌهٖيٝ أْن يُِهدَّ لٖصؤاِل ج٠اثًة.-ج

 

ْرٛة و٘ة أرسرٛة و٘ة أنَّٖٜة،  -دجةرك ودهةىل– ٌإنَّ اَ  ٜ٘ة و٘ة أخَّ ة ُدَّ َّٙ شةاُٖٜة ن
ة ااذََٜٜٙة نٖيٝ،ٌإنَّ  -دجةرك ودهةىل– واُ  َّٙ شةاُٖٜة نٚ ٛيَّةدِٜة وب٠انِسٜة وشةاُٖٜة ن
، ْٙة ااذَٜٜٙة  -دجةرك ودهةىل– اَ  ِٝ ، ااذََٜٜٙة لَع ٌرااِؾ ِٝ ُد ااذََٜٜٙة لَع َُشِن

ٚ أْن يُصأَل املرُء  -َّل ا نٖيٝ ولَع آَِلِ وشٖٗغ– اجلبُّ  ِ٘ ، وُكُّ ذلّ َل ثدَّ  ِٝ ِٜ لَع ُشجَ
 نٜٝ، ٌٙة اْليٖح؟!

 

، ٌإْن كن ٘ة َمََض ُد مََض لَع ىرِي اجلَةدَّة، وإْن كن املرُء ُد  َٚ ٌيٙة ثيَِقَ أْن ُُتِْص
ْٚ ٌيٙة ثيََق خ خِص

َ
ىت يُيٍَر لّ ٘ة ُد َمَؼ؛ أشةَء ٌيٝ أو خَّٖؿ؛ ٌإنَّ إٍرغَح شةَنح، أ

ِخذَت ثٙة مَض و٘ة ثيَق، 
ُ
ْٚ ٌيٙة ثيَق؛ أ َّ إْن لٗ درن٠ي وإن لٗ دجذجٝ وإن لٗ ُُتِص ْلٛ

َّ َل ُمةٕح، واُ  َٖ َٞ ِخَذ ثذلّ؛ 
ُ
ٚ أ َ٘ ُٗ الرامحني. -دجةرك ودهةىل– و  ٠ٞ أرخ

 



واآلخريٚ/ ُد أمرٛة ثةتل٠ِى، ويه وغيُح اِ لألوٕنَي  -دجةرك ودهةىل– إنَّ اَ 
{ َ ٠ا اّلِلَّ ُِ ِن اتَّ

َ
ْٗ أ ْٗ َوإِيَّةُؽ ُِٖؾ ٚ َؼجْ ِ٘ ذَةَب  ِٓ ود٠ُا إْ

ُ
َٚ أ ي ِ يَْٜة اَّلَّ ْد وَغَّ َِ { ]إجصةء/ َوَٕ

444.] 

 

ُٝ دهةىل جلة، أْن ٛذيَق اَ  -دجةرك ودهةىل– ٠ٌغيُح اِ  ََ يه يه وغيذُ ٚ َشجَ َٙ – ل

َّٔ ونَل– ، وأمَرَٛة ربُّٜة-دجةرك ودهةىل / } أنْ  -ج ِٝ ََّ دُِةدِ ُٝ خ ٠ُٜا ٛذِيَ َ٘ َٚ آ ي ِ ة اَّلَّ َٟ يُّ
َ
يَة أ

 ِٝ ةدِ َِ ََّ ُت َ َخ ٠ا اّلِلَّ ُِ  [.419{ ]آل نٙران/ اتَّ

 

/ ِٝ َُّ دُِةدِ َر ٌَل يُجََْس، وأْن يُفةَع ٌَل يُهىص، وأْن يُظٓرَ وخ شجدةٛٝ – أْن يُْذ
َٙٚ أىت ثذلّ؛ ٌِد ادىق اَ  -ودهةىل ة  -دجةرك ودهةىل– وَل يُْؾٍر، ٌ َّ٘ ، وأ ِٝ ََّ دُِةدِ خ

َّٔ ونَل– د٠ِاهُ  / ٠ٌٟ أْن دأخَذ اعمًَل ثفةنِح اِ لَع ٠ٍٛر ٘ٚ اِ درج٠ رِؽ٠اَن -ج
َخَذ 

َ
ٚ أ َ٘ ٚ اِ ختةُف نذاَب اِ، ٌإنَّ  ِ٘ اِ، وأن َتذَٜت ٘هػيَح اِ لَع ٠ٍٛر 

ذيق ِ  ُٙ ة وِغْدًُة. -دجةرك ودهةىل– ثةْلوامِر واجذَٜت ثةجل٠ايه؛ ٠ٌٟ ال ًِّ  خ

 

ٟة اُ  -دجةرك ودهةىل– وُد أمَرَٛة ربُّٜة ٍَ َصٜة اجلةر، ووَغ ٍُ  -دجةرك ودهةىل– أْن ٛيَق أٛ
َرَٛة اُ  ًَ إِةاٙني نٖيٟة ثجهِؼ غٍةدِٟٗ، وخذَّ دجةرك – ثجهِؼ غٍةدِٟة ْٙة وغ

َمَرَٛة أن ٛيَق أٍَٛصٜة وأٖٞيٜة ذلّ اْل -ودهةىل
َ
٠ وروُد اجلةر/٘ٚ ذلّ، وأ مَر الٓجري ٞو

ة ﴿ َٟ ة اجلَّةُس َواْْلَِجةَرُة َنَٖيْ َٞ ْٗ َٛةًرا َو٠ُُُد ِٖيُؾ ْٞ َ
ْٗ َوأ َصُؾ ٍُ ٛ

َ
٠ُٜا ٠ُُا أ َ٘ َٚ آ ي ِ ة اَّلَّ َٟ يُّ

َ
يَة أ

ة يُْؤَمُرونَ  َ٘ َه٠َُٖن  ٍْ ْٗ َوَي ُٞ َمَر
َ
ة أ َ٘  َ ﴾ َمَلاَِؾٌح ِىَلٌظ ِطَداٌد َل َيْهُػ٠َن اّلِلَّ

 [.6]اتلدريٗ/



 

ًِ اإليٙةن؛ ليك يؾ٠َن ذلّ خةًٌزا جلة لَع  -دجةرَك ودهةىل– إنَّ اَ  ٛةداٛة ث٠غ
ة يأمُرٛة ثٝ و٘ة يٜٟةٛة نٜٝ. َٙ ِ  إِٕةِء شِٙم إِِٖت ل

 

٠ُٜا﴿ َ٘ َٚ آ ي ِ ة اَّلَّ َٟ يُّ
َ
ٚ أنٖٜذٗ إيٙةَُٛؾٗ ثربِِّؾٗيَة أ َ٘ َّٔ ونَل– {/ ية  ، ٌآٜ٘ذٗ ثٝ -ج

ة؛ وبٙة أٛزَل ٘ٚ ْذةب وبةلرش٠ِل اَّلي  ًِّ ُٝ إحلؾٗ، إْن ْٜذٗ مؤٜ٘ني خ أرشَٖ
ْمَر اِ 

َ
. -دجةرك ودهةىل– ٌةشٙه٠ا وَُن٠ا، وا٘ذس٠ٖا أ ُٝ  واجذجج٠ا مصةخَف

 

{ ْٗ َصُؾ ٍُ ٛ
َ
ِصِؾٗ وبني ٛةِر اِ ٠ُُا أ ٍُ وُةيًح وُجًَّٜح،  -دجةرك ودهةىل– {/ اجه٠ٖا ثني أٛ

{ ْٗ ِٖيُؾ ْٞ َ
ُٔ ِف {/ ٌإٛؾٗ راُعٌة ٌيٟٗ، وُكُّ راٍع ِف رنيَّ َوأ ٍح ٠ٞ مصب٠ٌل نٜٟة، والرج

 َِ ص ٍِ ِٔ إ ٗ ٘ٚ وشةا ُٟ َٜ َّٓ َ٘  ٚ َ٘ َٚ إحلٟٗ  ، و٘ة أخص ِٝ ٠ مصب٠ٌل نٚ رنيَِّذ ِٝ راٍع ٞو ِٖ أٞ
وال٠ِٟٖ وإٍج٠ِر وإؽةنِح اْلوُةِت ِف ٘هػيِح ربِّ اْلرِض والصٙةوات، و٘ة َشََع 

ة إهزيُز اجلجةر ث٠َِِلِ/ َٟ ٍَ ٗ اجلَّةر إيت وَغ ِٟ ة اجلَّةُس } ثذلّ ِف وُةيِذ َٞ َٛةًرا َو٠ُُُد
ُب اُ َواْْلَِجةَرةُ  َِ  -دجةرك ودهةىل– {/ َل دُجيق وَل دََذر، يُهذِّ َٔ إٍج٠ِر وإٍص ثٟة أٞ

 وإُؾٍِر، واُ ربُّ إهةملني لَع لكِّ يشٍء ُدير.

 

 ْٗ ُٞ َمَر
َ
ة أ َ٘  َ ة َمَلاَِؾٌح ِىَلٌظ ِطَداٌد َل َيْهُػ٠َن اّلِلَّ َٟ ٗ ِف}َنَٖيْ ُٟ ٌ /}  ٗ ِٟ دِ ٗ وِطدَّ ِٟ ِىٖلِذ

فيه٠َن ِ  ُ٘
ٚ  -دجةرك ودهةىل–  َ٘ يذِرب٠َن إحلٝ ثإٛزاِل اجلَّاكِل واهل٠اِن وإهذاب لَع 

ٞةَ اُ  ََّ ذلّ ِف اجلةِر إيت أندَّ  لٖٙجر٘ني. -دجةرك ودهةىل– اشذد

 



صٜة اجلةر، -ثةتل٠ِى -دجةرك ودهةىل– ٌأمرٛة اُ  ٍُ ، وأمرٛة اُ ربُّ إهةملني أْن ٛيَق أٛ
َٔ ثحٜة وبحٜٟة وُةيًح ٘ٚ د٠ِى اِ  َصٜة اجلةر خىت جنه ٍُ ، -دجةرك ودهةىل– وٕٚ ٛيَق أٛ

، وٕٚ ٛذيَق اَ  ِٝ ِٝ لَع ٠ٍٛر ٜ٘ٝ اثذيةَء رؽ٠اِٛ َٔ ثفةنِذ خىت  -دجةرك ودهةىل– أْن ٛهٙ
َٚ ا  جنذَٜت ٠ٛاٞيٝ وخىت ٛبذهَد نٚ ٘هةغيٝ، وخىت يؾ٠َن ذلّ لَع ٠ٍٛر ٘

ةٛة اُ ْٙة وَّصَّ اْلوٕني،  خنىش ثذلّ وخنةُف نذاَب اِ ربِّ إهةملني، ٠ٌغَّ
ثأْن ٛيَق  -دجةرك ودهةىل– وأمَرَٛة اُ ربُّ إهةملني ثٟذا اْلمِر إهليٗ، ٌأمَرٛة اُ 

َصٜة اجلةَر وأْن ٛيَق أٖٞيٜة  ٍُ ٟة ثجهِؼ ٘ة جهَٖٟة نٖيٝ ٘ٚ غٍةت، أٛ ٍَ اجلةر، ووَغ
َٔ اُ  ًَ ثهَؼ إِةاٙنَي نٖيٟة ثٙة َجَه ٚ  -دجةرك ودهةىل– ووَغ ِ٘ َمص٠ًُة ِف اآليِح 

َّٔ ونَل– ثهِؼ دّٖ الػٍةت، واُ  ُٗ الرامحني. -ج  ٠ٞ أرخ

 

َٔ اُ  ، ٌجه ُٝ دجةرك – و٘ه٠ٌٖم أٛٝ ِف اْلز٘ةِن إٍةؽِٖح يؾ٠ُن آخُر ٘ة ٌيٝ أٌؾَٖ
ة  -ودهةىل ًٙ ذلّ ِف ي٠ِم اجلٙهح، ٌإنَّ ِف آخِرٞة تُصذجةُب ٌيٟة ادلن٠ة، ول٠ أنَّ مصٖ

ُٝ ِف دّٖ الصةنِح دانيًة وشةاًَل؛ يصأُل اَ  طحبًة ٘ٚ أمِر  -دجةرك ودهةىل– ََُػَد ربَّ
َٔ اُ  -دجةرك ودهةىل– ادلٛية أو اآلخرة إَلَّ أنفةُه اُ   -دهةىلدجةرك و– إيَّةُه، وجه

َدِر اْللَع إذا ٛزَل ربُّٜة ِٔ آخَرُه، ٌذلّ نٜد الصَّ إىل  -دجةرك ودهةىل– خرَي الٖي
يٜةدي أَل ٞٔ ٘ٚ دةاٍت ٌأد٠َب نٖيٝ، أََل ٞٔ ٘ٚ ُمصذيٍٍر ٌأىٍَر الصٙةِء ادلٛية/ ))

ة َل َٟ َٔ اُ َل، أََل ٞٔ ٘ٚ ـةِٕت خةجٍح ٌأُؾيَ ذلّ ْٙة  -دجةرك ودهةىل– ((، ثٔ جه
ِم، ٌإنَّ آخَرٞٗ ِف نرِش  َدرَّ ُٙ ح، ٌإنَّ آخَر ذلّ أٌؾُٖٝ، وكذلّ ِف نرِش ال ذي اْلَجَّ

َٔ اُ  ، وكذلّ جه ُٝ ِف طِٟر رمؾةن، ٌإنَّ إهرَش اْلخرَي ٜ٘ٝ  -دجةرك ودهةىل– أٌؾُٖ
ُٝ اُ  ، وَخػَّ ُٝ َٔ  -دجةرَك ودهةىل– ٠ٞ أٌؾُٖ ًِ طٟر، جه ْدِر، يه خرٌي ٘ٚ إٔ َِ ثٖيِٖح إ



ة وخرًيا ْجرًيا، ييٍُر اُ ربُّ إهةملني ٌيٟة  -ودهةىلدجةرك – اُ  ًٙ ٌؾًَل نلي
ُٙصذيٍريٚ ويذ٠ُب اُ   لَع اتلةابني. -دجةرك ودهةىل– لٖ

 

 -دجةرك ودهةىل– َل ثُدَّ أْن دؤخَذ ثهنِي الرِّاعيِح؛ ْلنَّ اَ  -دجةرك ودهةىل– وأوامُر اِ 
ٔ جلة إه٠ِبَح؛ ٌإنَّ ذلّ  ٠ شجدةٛٝ إذا لٗ ُيَهجِّ لَع لكِّ يشٍء ُدير، ٠ٛاغيٜة ثيِدهِ ٞو
ٜحج٠ن  ُٙ خِجذ٠ن وُيجيَت إحلٝ ال ُٙ ِٝ ليك يذ٠َب اتلةاج٠ن وُُيجَخ ال ٚ رمحِذ ِ٘ ِٝ و ِٖ ٘ٚ ٌؾ

ُد ٌذح ثةَب اتل٠بِح لَع  -دجةرك ودهةىل– وخىت يه٠َد إحلٝ الظةردون، واُ 
ََ اُ  ِٖ ٠  -دجةرك ودهةىل– ِمرصانيْٝ، وٕٚ يُي ذلّ ابلةب خىت دفَُٖم ٜ٘ٝ الظُٙس ٞو

إىل امليرِب، وـ٠ُٖع الظِٙس ٘ٚ ٘يربِٟة ٘ٚ نَل٘ةِت الصةنِح الٓربى، ٌٙةدام ذلّ 
 ْذلّ؛ ٌجةُب اتل٠بِح ٍ٘ذ٠ح وإٍرغُح شةَنٌح.

 

َّٔ ونَل– واُ  َصٜة وأٖٞيٜة  -ج ٍُ ةٌن ُد أمَرٛة أْن ٛيَق أٛ اجلةر، وذلّ دَلٌٕح جلة وبٞر
ونَلٌ٘ح لَع أنَّ ابلي٠َت يججيغ أْن دؾ٠َن ـةٞرًة وأْن دؾ٠َن ٘ٚ املهةيص ٛليٍح، 
م إحلٟٗ ٘ٚ ـهةٍم وُشاٍب  ِٝ وأوَلِدهِ، َل ثٙة يُِدِّ ِٖ وأن جيذَٟد اإلنصةُن ِف راعيِح أٞ

ٚ ُري ِ٘ ٠ ُريٌت  ٠َٟن، ٌذلّ أْمٌر يصري، ٞو َّٓ ت، ٌفهةٌم دوَن و٘ة يت٠َِٖٜن ثٝ ويذٍ
ًِ ابلي٠ِت  ْٚ ثتٜلي َِْر امل٠ُت ٞةَن لكُّ يشء، وٕؾ ـهةم، وبلةٌس دون بلةس، وإذا ُذ

ٚ ٌيٟة لَع أْمِر اِ ثإُةِ٘ح الػَلة؛ ْلنَّ اَ  َ٘  -دجةرك ودهةىل– ٘ٚ املهةيص وإُةِ٘ح 
ة ٌُرُةًٛة ثني اإلشَلِم وإُؾٍِر، ٌِةل اجلب َٟ / -وشٖٗغَّل ا نٖيٝ ولَع آَل – جهَٖ

رَ )) ٍَ ة ٌِد َؽ َٟ ٚ دََرَك َٙ ((، وإهٖٙةُء خمذ٠ٍٖن إهُٟد اَّلي ثحٜٜة وبحٜٟٗ الػَلة، ٌ



َِّٖح أو ٠ٞ ُؽٌٍر أغيُر َل ُُيِرُج ٜٟ٘ة وإْن  ِٙ ٚ ال ِ٘ ُر ُؽًٍرا أكرَب ُُيِرُج  ٍُ ٞٔ يؾ
 ٛةَُؼ ْٙةَل اتل٠خيد؟

 

ِٝ أْن ي ِٝ وآخردِ ِٖ ٌٗ ُيىش لَع مصذِج ُٔ مصٖ تٜةزَع ٌيٝ إهٖٙةء/ لَع لك خةل، َل يِج
ِٔ دَْرِك الػَلة، واكن  ٞٔ ٠ٞ كٌٌر ُمردد أو كٌٌر دون ذلّ، وُكُّ ذلّ ٘ٚ أج
ُؾٗ الػةْل٠ن جيذٟدوَن الصجنَي إف٠اَل ثأْن يظٟدوا الػَلَة ِف اجلٙةنِح، َل  ٍُ شٖ
ُٝ دؾجريُة  ذ ٍُ ة لٗ َت ً٘ ٚ َمرَّ نٖيٝ شجه٠َن اع َ٘ د٠ٍُت ال٠اخَد دؾجريُة اإلخرام، ٌٜٟٙٗ 

 ِٝ ْمَر ربِّ
َ
َّٔ ونَل– اإلخراِم ِف املصجِد؛ ْلٛٝ يُجةدُر إىل الػَلة ويٖبِّ أ ٠ُُا / }-ج

ْٗ َٛةًرا ِٖيُؾ ْٞ َ
ْٗ َوأ َصُؾ ٍُ ٛ

َ
 {.أ

 

ٟة واَّل٠ِٛب إيت يه ٌيٟة، ُمروا  ِ٘ ة ٘ٚ آزة رٞو ِّٟ ـَ ٠ٍا ابلي٠َت ٘ٚ ٘هةغيٟة،  َنلِّ
ِٔ نٜد أٖٞيُؾٗ ثةلػَلِة واغفربوا نٖيٟة، اغفربوا لَع الػَلِة،  َل لَع اْلٞ

 ُٝ ِٝ ثةلراعيِح ثٙة يُريض ربَّ ِٖ ة لَع أٞ ًٙ ٚ كن ُةا َ٘ ْمُر ا، ٌهَّل 
َ
– اْلمِر واجليه ٌٟذا أ

َّٔ ونَل ٗ ِف  -ج ُٟ ٗ، وأْن يُرانيَ ِٟ ٗ ِف غيةِم ُٟ ٗ ِف غَلدِٟٗ، وأْن يُرانيَ ُٟ أْن يُرانيَ
ٗ، وأْن جيذَٟد ِف أْن حيٍل٠ا خد ِٟ ِٞٗ وألصجِذ ٗ وأثػةِر ِٟ وَد اِ، وأْن يصذِي٠ٙا أشٙةِن

٠ جيذُٟد  َٔ ال٠ِٟٖ، ٞو ْمًرا ٘ه٠ًٓشة، ٠ٌٟ ي٠ٌَُُِّر هلٗ وشةا
َ
َٔ ذلّ أ ْمِر اِ، َل أْن جيه

َ
لَع أ

ٌٚ ٘ة لٗ يذهد إىل َخدِّ  ٗ، وذلّ َخَص ُٟ ٗ ثٙة دَََلُّ ثٝ أٍُٛص ُٞ ٟٗ ويف ُشِية ِ٘ ِف إـهة
ْٚ أيٚ ىذاُء ا٠ِٖٕب؟ وأيٚ ٠ُُت اْلرواح؟  وذلّ ٠ٞ املهىن اإلرساف، وٕؾ

ََ ٕهجةددِٝ. -دجةرك ودهةىل– املِػ٠د؛ ْلن اَ  ََ اخلَْٖ  َخَٖ

 



َٔ اُ  ُٗ َُْدرَُه إَلَّ اُ  -دجةرك ودهةىل– ِٕد َجَه – ِف ٞذا الظِٟر ٘ٚ الرمحِح ٘ة َل يهٖ

ُٔ ٌيٝ د٠بَح اتلةابني، -دجةرك ودهةىل ُٙصحبني، ويِج ، ٌإنَّ اَ ربَّ إهةملني ييٍُر ٌيٝ لٖ
ُل اُ ربُّ إهةملني ٌيٝ الرمحةت لَع الػةاٙني إِةاٙني، ٌهٖيٜة أْن ٖٛذٍَخ إىل  وُيزَنِّ
َٗ أٛٝ إْن كن ُد مَض ٜٟ٘ة ٘ة مَض لَع ىرِي ٘ة حُيتُّ اُ  ٞذه اْليةم، وأْن ٛهٖ

 -دجةرك ودهةىل– ويرىض، ٌهجةدادُٜة ٞزيٖح وإٛةثتَُٜة ُٖيٖح وُُمةٞدادُٜة ِف ذاِت اِ 
َٗ اُ، ٌهٖيٜة أْن جنذَٟد ٌيٙة ثيَق خىت ييٍَر اُ  ٚ رَِخ َ٘  -دجةرك ودهةىل– نٖيٖح إَلَّ 

َٜة ٌيٙة ثيَق؛ أخَذٛة اُ  ـْ ًَ  -دجةرك ودهةىل– جلة ٘ة مَض، وإَلَّ ٌإْن ٌَرَّ و٘ة  ثٙة َشَٖ
ُٗ ثٙة يُريد. ُٔ ٘ة يظةُء وحيؾ  ثيَق، واُ يٍه

 

ٜريًة ثآيةِت اِ  ُ٘ ِٚ َل -دجةرَك ودهةىل– إنَّ ابلي٠َت يججيغ أْن دؾ٠َن  ؛ ثِرآِن الرمح
ثِرآِن الظيفةن، لَع اْلشٙةِع أْن دتزنَه نٚ شٙةِع اخلٜة والزوِر وابُلٟذةن، ولَع 

ِٚ اجللِر إىل ا٠ٍٕ اخِض و٘فةٕهِح إه٠راِت واتلفُِّٖم إىل دّٖ اْلثػةِر أْن دتزنَه ن
ِٖٟٗ حلًَل ـ٠يًَل  ة ربُّ اْلرِض والصٙةوات، واجلةُس اع٠ٍَْن ِف حل َٟ َم اْلم٠ِر إيت َخرَّ
ِٔ أْن يأد٠ا ثٟذه إفةنِح  د٠ِر ٘ٚ أج َدِر اْللَع، ْأٛٙة يجذلرون وَُخ الصُّ إىل الصَّ

٠َْط ِف ٘هػيِح   .-دجةرك ودهةىل– اِ ، ولَّٜٟٓٗ يِفه٠َن ذلّ الظَّ

 

َٙٚ شةَر  -غَّل ا نٖيٝ ولَع آَِل وشٖٗ-ِٕد كٛخ أثيةُت أغدةب اجلب  ِٔ ل ثةلٖي
رُةِت ٘ديِٜح رش٠ِل ا  ـُ ؛ كٛخ دّٖ -غَّل ا نٖيٝ ولَع آَِل وشٖٗ-ِف 

ِٔ ٘ٚ  -أثيةُت اْلغدةِب رؽ٠ان ا نٖيٟٗ– اْلثيةُت  ِٔ دويٌّ ْدويِّ اجلد هلة ثةلٖي
 إِرآِن إهليٗ. دَلوةِ 



 

َصَٜة إىل ْذةِب اِ  ٍُ ٝ أٛ ٝ أٖٞيٜة وجل٠ُجِّ َّٔ -دجةرك ودهةىل– ٠ٌُٜٖجِّ ٚ َؽ َ٘  َّٔ ، ٌٙة َؽ
ٍِْس َل دؾ٠ُن إَلَّ ثةِٕرآِن -دجةرك ودهةىل– إَلَّ ثََتِْك ْذةِب اِ  ؛ ْلنَّ إزتكيَح لَّٖٜ

ِٗ وبُصَِّٜح اجلبِّ الٓريٗ   .-وشٖٗ غَّل ا نٖيٝ ولَع آَلِ -إهلي

 

 ٗ ُٟ ٗ، ٌهٖيٜة أْن ُِٛيَخ أرواَخ ُٟ ٗ وأثداُن ُٞ ة ُِٛيُخ أٖٞيٜة ثِٙة د٠ُِم ثٝ أجصةُد إَّٜٛ
ٗ ثٙة ٌيٝ اْليةُة ابلةُيح، يصذٙدوَن اْليةَة اْلِيِيَح ٘ٚ  ُٟ َ ٗ ون٠ِل ُٟ َص ٍُ ٗ وأٛ ُٟ و٠َُٖب

ُٟٗ-غَّل ا نٖيٝ ولَع آَِل وشٖٗ-ْذةِب اِ و٘ٚ ُشَِّٜح رش٠ِل اِ  ٟ  ، أََل ٠ٌُٜٖجِّ
ِر اِ  ْْ َصٜة إىل ِذ ٍُ َٝ أٛ َّٔ ونَل– ثهد أْن ٠َٛجِّ ة إَلَّ -ج َٟ ، ٌإنَّ ِف إِِٖت ُص٠ًة َل يُذيجُ

 َّ َٙخ نٖيٜة اجل٠ايه، ٌيججيغ أْن ٛذٙص ُر اِ، وُد دؾةزَرت نٖيٜة اْلوامُر ونُل ْْ ِذ
 ُٔ ِٔ ْٙة دلَّ لَع ذلّ اجلبُّ اجلبي ِٔ اْلغي ، -ٗغَّل ا نٖيٝ ولَع آَِل وشٖ-ثةْلغ

 َٔ ة ُشب َّٙ ُُثَت – ٌإٛٝ ل َْ شأََلُ نجد ا ثٚ برُس ريض ا نٜٝ/ إنَّ ُشااَم اإلشَلِم ُد 
ُّ ثٝ جة٘م. ، ٌُدَِِّٕن لَع أمٍر أدٙص  يلعَّ

 

َٙخ يلعَّ اْلم٠ر، ِِصُت ِف َخريٍة خةارة، وِِصُت ِف ثٖجٍٖح  ُْثُت يلعَّ الرشاام، نُل
ُّ ثٝ ج ِٔ كاٜح، ))ُدَِِّٕن لَع أمٍر أدٙص ِٗ اْلغي ْهَٖ َٙ ة٘م((/ َؽم يدي لَع ذلّ ال

 ِٗ ْهَٖ َٙ ُ لَع ال ُ، ٌَدَلَّ َِ املصذِيٗ، واكن ُد دَلَّ ثرايِح اتل٠خيِد أرٌُهٟة، ُدَِّٕن لَع إفري
ِر اِ اْلكرِب ٌيٝ، ٌِةل/ )) ْْ جًة ثِذ ـْ َّ َر َّٔ ونَل– َل يزاُل لصةُٛ ((، ٌٍيٝ يُج٠شٌح َل -ج

ُر اِ  ْْ ، ويف إِِٖت ُصةوة َل يُذيجُٟة إَلَّ -دجةرك ودهةىل– يُػيُت رـ٠بذَٟة خبري إَلَّ ِذ
ُر ا، خىت َل دذد٠َل إٍرااُؼ والظهةاُر إىل أم٠ٍر طلكيٍح وخراكٍت آحلٍح، ٌَؾٗ  ْْ ِذ



، وُد ُةل اجلبُّ  ّٔ ٍّٔ لٗ يَُػ ٚ ُمَػ ُٙيسِء ِف -وشٖٗ غَّل ا نٖيٝ ولَع آَلِ -ِ٘ / لٖ
(( / ِٝ ّٔ غَلدِ ِّٔ ٌإّٛ لٗ دُػ ((، ٘م أٛٝ يَُػِّلِّ ِف مصجِد رش٠ِل ا، ويُػِّلِّ ارجم ٌػ

ُٝ كن ُمصحبًة لٗ  ُذن ٠ٞ رش٠ُل ا، ولَّٜٓ
ُ
ة ْل ًٙ ُٝ َػ ثني يدي رش٠ِل ا، واَّلي ُُيةـجُ

ُ اجلبُّ  ، ٌَدَلَّ ِٚ الػَلة؛ ْلٛٝ لٗ يؾٚ اعرًٌة ْيً يَُػِّلِّ غَّل ا نٖيٝ ولَع - حُيِص
 .-آَِل وشٖٗ

 

ُر اِ  ْْ َّٔ ونَل– ِف إِِٖت يُج٠شٌح ويف الروِح ُصةوٌة َل يُذيجُٟة إَلَّ ِذ ، وُد كن -ج
ُر اَ لَع مجيِم أخ٠اَِلِ، وُد أمَرٛة  -غَّل ا نٖيٝ ولَع آَِل وشٖٗ-رش٠ُل اِ  -يْذ

ًَّ  -غَّل ا نٖيٝ ولَع آَِل وشٖٗ ِر ربِّٜة؛ ْلنَّ اَ  ثأَلَّ َُٛؾ ْْ دجةرك – نٚ ِذ
َنح واخلٍُؼ  -ودهةىل نُْس وادلَّ

ُ
ْٔ ذلّ ِف خةَلدٜة إيت ٌيٟة اْل أمَرٛة ثذلّ ولٗ جيه

ْٗ ٌِبًَح }والٖني، ثٔ أمَرٛة ثذلّ ِف ذلّ ويف ىري ذلّ/ يذُ ِِ ٠ُٜا إَِذا َٕ َ٘ َٚ آ ي ِ ة اَّلَّ َٟ يُّ
َ
يَة أ

ِٔ الػ٠ٍِف، [، نٜد اجلٟة14{ ]اْلٍٛةل/ ٌَةزْبُذ٠ُا د، نٜد ِٕةِء اْلنداء، نٜد دِةثُ
ُِٖد٠نَ } ٍْ ْٗ ُت ِسرًيا ََّٕهَُّٖؾ َْ  َ ُروا اّلِلَّ ُْ َّ 14{]اْلٍٛةل/ ٌَةزْبُذ٠ُا َواْذ ذا وخدُه يُدُّٕ [، ٞو

ِر ربِّّ ْْ ِٔ ِذ َّٔ ونَل– لَع ٌؾ  .-ج

 

َٚ ربَّٟٗ ًح يلُٟر ذلّ ِف خركِح خيةدِٟٗ شٓيٜ -شجدةٛٝ ودهةىل– أََل إنَّ اَّلاْري
َدٚ، ودَثجُّذًة ودَريُّسًة نٜد  ِٙ واـٙبٜةًٛة وإخجةدًة وإٛةثًح وخظ٠اًع، شٓيًٜح نٜد ٛزوِل ال
ٌُٟة ْٙة يظةُء ِف/ ))ُةل اُ،  ِةدَة إِِٖت لٖرشِع يرُصِّ َ٘ ٠ا  َِ خ٠ِٖل إٍنِت؛ ْلٟٛٗ إٔ

، وا ٚ أخذ ثةل٠يح املهػ٠ِم ٌإٛٝ َل يَِزلُّ َ٘ -جلبُّ ُةل رش٠َُلُ، ِف ال٠يح املهػ٠م((، و
ه ذاًْرا ِ  -غَّل ا نٖيٝ ولَع آَِل وشٖٗ جَح، يجىق ِف ُمَػَلَّ َّٔ – كن يُػِّلِّ الػُّ ج



، زٗ -أي خىت دفَُٖم الظُٙس ـ٠ٖاًع خصًٜة– خىت دفَُٖم الظُٙس خصًٜة -ِف ُنَله
ِٔ ٞذه إهجةدِة  -غَّل ا نٖيٝ ولَع آَِل وشٖٗ-يُػِّلِّ ركهذني، وٛجَّأٛة اجلبُّ  إىل ٌؾ

ُر اَ  ٞذا اجلد٠/ ))لَع جَح ِف مجةنح، زٗ جَٖس يْذ َ٘ٚ غَّلَّ الػُّ
 -دجةرك ودهةىل– 

 ((.خىت دفَُٖم الظُٙس، زٗ غَّلَّ ركهذني، كٛخ ْأجِر َخجٍح ونٙرة دةٍ٘ح دةٍ٘ح دة٘ح

 

َ رش٠ُل ا  أنَّ ٞذا ال٠َُخ الرشيً دتزنُل ٌيٝ  -غَّل ا نٖيٝ ولَع آَِل وشٖٗ-ٌجنيَّ
َّٔ ونَل– رمحةُت ربِّٜة جَح ِف مجةنٍح، ويه زِيٌٖح لَع -ج ، وأنَّ اإلنصةَن إذا غَّلَّ الػُّ

َٔ ذلّ  -غَّل ا نٖيٝ ولَع آَِل وشٖٗ-املٜةٌِني ْهظةِء اآلخرة؛ ْلنَّ اجلبَّ  جه
 ً٘ ة ِٕيةِم الٖئ، ْأٛٙة ُةم إدٙة ً٘ ة ٘م ٘ة يؾ٠ُن ٘ٚ غَلِة إهظةِء ِف مجةنٍح إدٙة

جَح ِف مجةنح ٌٓأٛٙة ُةَم الٖئالٖئ/ )) ٚ غَّلَّ إهظةَء ِف مجةنح والػُّ ((، يُؾذُت َ٘
ِٝ وإُجةًَل  -غَّل ا نٖيٝ ولَع آَِل وشٖٗ-َل ُيةُم ٘ة ثحٜٟٙة، واجلبُّ  زًة ثٜهِٙح ربِّ ُتدُّ

رَ  نٖيٝ وُد ِٝ و٘ة دأخَّ َم ٘ٚ ذِٛج غَّل ا وشٖٗ – ىٍَر اُ ربُّ إهةملني َل ٘ة دِدَّ
َٔ ٞذا اْلمر/ -وبةرك نٖيٝ ه وي٠ؽُح لٖٙصٖٙني ٌؾ جَح يجىق ِف ُمػَلَّ ، إذا غَّلَّ الػُّ

ُر اُ )) جَح ِف مجةنٍح وُهَد يْذ ٚ غَّلَّ الػُّ َ٘
؛ خىت دفَُٖم الظُٙس  -دجةرك ودهةىل– 

َّٔ اجلة يِد ُرٍ٘ح ٘ٚ ر٘ةِح إهرب، وذلّ لَع َُْدِر وخىت ُت ِِ ٌُٖح ثةردٍةِع الظِٙس ْ
ٞٙة – زٗ ُةم ٌػَّلَّ ركهذني،-٘ٚ ُشوِق الظٙس– زُُِٖر الصةنِح ٘ٚ الرشوقِ 

ة جلة ٛبيُّٜة -ركهذة اإلُشاق  -غَّل ا نٖيٝ ولَع آَِل وشٖٗ-، ٞةدةن الركهذةن ثحَّٜ
ٙة، ُةل/ ُٟ ٍح وُنٙرةٌؾَٖ  ((.دةٍ٘ح دةٍ٘ح دة٘ح كن ْأجِر َخجَّ

 



ُٝ ز٘ةًٛة،  ٌَ َٔ اُ ربُّ إهةملني ٛزوَل إِرآِن ٌيٝ، ٌرشَّ ٌٟذا الظٟر إهليٗ اَّلي جه
ِٔ إحلٟة ثرمحِح ربِّٟة وم٠َلٞة، ٌيٝ  وأجرى لَع اْلِ٘ح ٌيٝ ٘ة أجرى ٘ٚ اخلرِي ال٠اغ

ًِ طٟر، واجلبُّ  يٟة ك -غَّل ا نٖيٝ ولَع آَِل وشٖٗ-حلٌٖح يه خرٌي ٘ٚ إٔ ن ُد نُصِّ
بصجِت املظةخٜةت؛ ْلٛٝ خرَج حلخرَب نٜٟة ُتديًدا  -غَّل ا نٖيٝ ولَع آَِل وشٖٗ-

ة َل ريَت ٌيٝ؛ ْلنَّ ٞذه الٖيَٖح ٘ٚ إهرِش  ً٘ ة جز ً٘ ُةـًهة َل يظتجٝ حبيُر دؾ٠ُن جةز
، ٌخرَج ٠ٌجد -٘ٚ رمؾةن يدور ِف اْلن٠اِم يه حلُٖح إِدر– اْلواخِر ِف لكِّ طٟر

ٝ وجيةدَُلُ – وٌَلٌن يذَلخيةن ٌَلنٌ  ُٙ ِٔ ثٖديِح أخيٝ جيُرُّه إحلٝ ُيةغ ٚ أخِذ الرُج ِ٘
ُْٜخ ُد خرجُخ وُةل/ )) -غَّل ا نٖيٝ ولَع آَل وشٖٗ– وُيٙةريٝ، ٌَيؾَت 

دِر، ٌذَلىح ٌَلٌن وٌَلٌن ٌُرٌَِهخ َِ ((، ولٗ دُرٌْم نيُٜٟة، ٌيه ثةُيٌح ْلخرَبكٗ ثٖيِٖح إ
ُٗ دهيحٜٟة ثذدديِدٞة  ْٚ ُرٌَِم ِنٖ ٘ح ِف رمؾةن ِف إهرِش اْلواخِر ٜ٘ٝ، وٕؾ

ُ
ِف اْل

غَّل – ((، ْذا ُةل رش٠ل اونَس أْن يؾ٠َن خرًيا ٕؾُٗفًهة ثَل اطتجةه، ))
 .-ا نٖيٝ ولَع آَل وشٖٗ

 

راُء واجلداُل؛ وُكُّ ذلّ ُُم  ِٙ ِٚ اِ اخلػ٠٘ةُت وال ٘ٚ  -دجةرك ودهةىل– َدٌث ِف دي
، ولٗ يذٙةَروا -غَّل ا نٖيٝ ولَع آَل وشٖٗ– ابلدع، لٗ يذخةغٗ أغدةُب اجلب

ذدةثني، ٌةجلداُل  ُ٘ ولٗ يذجةدل٠ا ولٗ يذخة٠ٍٕا ولٗ يتٜةٌروا، وإٛٙة ك٠ٛا أخ٠ًة ِف اِ 
ُٝ ُُمَدٌث لٗ يُؾٚ لَع نٟدِ  راُء واخلػ٠٘ح لكُّ ِٙ رش٠ِل ا، اخلػةُم ِف  والالكُم وال

َر ٜ٘ٝ ٛبيُّٜة راُء ِف إِرآن؛ لكُّ ذلّ ممة ٛىه نٜٝ ربُّٜة وخذَّ ِٙ غَّل ا – ادليٚ وال
 ((.املراُء ِف إِرآِن ُؽٍر، ٌِةل/ ))-نٖيٝ ولَع آَل وشٖٗ

 



٠ا  ُِّ أََل إنَّ ٘ٚ راعيِح اْلٖٞنَي ِف ابلي٠ِت أْن يُرَطدوا إىل ٞذا اْلمر الٓجرِي، أْن يٜ
ٚ َدَرِن اخلَلٌةت، وأَلَّ دؾ٠َن اْليةُة ٘ججيًح لَع أ ِ٘ ٍَٛصٟٗ ٘ٚ َوََضِ اخلػ٠٘ةت و

ٍٗ وُةند، ٠ٞ جداٌل ِف  ٍٔ وخةرج، ِف ُةا ِٔ اجلدال، ٠ٌٟ جداٌل ِف جدال ِف داخ أغ
جدال، وِمراٌء ِف مراء، وخػ٠ٌ٘ح ِف خػ٠٘ح، ٘ة ٞٓذا أثيةُت املصٖٙني إفيبنَي 

َٚ املؤٜ٘ني ٠خدي ُٙ ، وإٛٙة يه أثيةٌت دتزنُل نٖيٟة الرَّمحةت، وديظةٞة إفةٞريٚ ال
 ِٝ َّ ثؾذةِب اِ وُشَّٜح ٛبيِّ ُٗ ذلّ ِف لكِّ ثيٍخ دٙصَّ غَّل ا – الصٓيٜح، وإّٛ تلهٖ

ة وِغدًُة، ثهيٌد ٠ٞ نٚ املراِء واخلػةِم واملجةدٕح، خىت َل  -نٖيٝ ولَع آَل وشٖٗ ًِّ خ
 اجلةطُئ َّٜ٘ة ُمَرًّبًّ لَع ٞذا ا

َ
ُٚ ثهد أن يجظأ ِٔ الٓجرِي واخلفأ إهليٗ، ٌَل حُيص خلٖ

ُٔ طحبًة إَلَّ جبدال، و٘ه٠ٖم ْٙة  ُٝ جدحلح، ٠ٌٟ َل يِج يذٖىق طحبًة؛ ْلٛٝ غةرت نِٖيذُ
ٜة املذِدم٠ن ٍُ َر شٖ ََّ ِف الالكِم -رمحح اِ نٖيٟٗ– ُرَّ ٚ اتلَٙس اْل َ٘ / أنَّ 

َٔ إىل َٔ إحلٝ ووغ راِء ٠ٌغ ِٙ َِّ ٌيٝ؛ ٠ٌٟ خمفٌئ، واملخةغِٙح واجلداِل وال ِٝ اْل  وج
َِّ املجظ٠د؛ ْلنَّ اَ  َٔ إىل اْل َٔ  -دجةرك ودهةىل– أخفأ الصبي َٔ إيةيَح وجه جه

ًػة وَل مص٠ًٙخة ثٝ ْلخٍد كاًٜة  ْٔ ذلّ إىل أخد، ٌٖحس ُمرَخَّ ال٠شيَٖح إحلٟة، ولٗ جيه
َٔ إىل اغيٍح ُشيٍٍح ث٠شيٍٖح ىرِي ُشيٍح، ثٔ َل يُذ٠ ٚ كن أْن يػ ُٔ إىل إيةيِح َ٘ غ

 َٚ٘ َر نٖيٝ، و دِّ ُْ َر  ٚ ْدَّ َ٘ َ َل، و ٚ َغَّفَّ ُغِّفِّ َ٘ الرشيٍح إَلَّ ثةل٠شيِٖح الرشيٍح، و
 َٚ نفَي اجلزاَء اْلص

ُ
َٚ ثةجلٟةر؛ أ ٚ أخص َ٘ نفَي اجلزاَء ثةجلٟةر، و

ُ
؛ أ ِٔ َٚ ثةلٖي أخص

 ثةلٖئ.

 

َٔ املذِد٘نَي ٘ٚ أغدة – ب اجلبِّ الٓريٌٗهَّل اإلنصةن أْن جيذَٟد ِف أْن يٖزَم شبي

 .-غَّل ا نٖيٝ ولَع آَل وشٖٗ



 

ْٗ َٛةًرا} ِٖيُؾ ْٞ َ
ْٗ َوأ َصُؾ ٍُ ٛ

َ
٠ا أٖٞيُؾٗ اجلَّةَر ٠ُُا أ ُِ { وٕٚ د٠ِا أٍَٛصُؾٗ اجلةر، وٕٚ َت

ِٗ اَلنذِةِد الػديِح ونٚ ٘هرٌِح ٘ة أٛزَل اُ لَع رش٠َِلِ  – وأٛذٗ ثٙجهدٍة نٚ ِنٖ

 .-غَّل ا نٖيٝ ولَع آَل وشٖٗ

 

ٌٔ ثةَلنذِةِد و ٠ جةٞ ُٝ اجلةر ٞو ُٝ اجلةر، وكيً ييق إهجُد أَٖٞ كيً ييق إهجُد ٍَٛص
يٝ ٘ٚ اجلةر؟!!  اَّلي يُٜجِّ

 

ٚ ربُّّ؟ َ٘ ٖاَكن، ٌأُهداُه ٌصأَله دّٖ اْلشبٖح/  َٙ ٕيِقَ ِف ُربِهِ، ٌجةءُه ال
ُ
 إٛٝ إذا أ

 

ِٔ اَّلي ثُِهَر ٌيؾٗ  ؟-غَّل ا وشٖٗ وبةرك نٖيٝ– و٘ة ديُّٜ؟، و٘ة د٠ُِل ِف الرَُّج

 

 يؾ٠ُن زااًية ِف اَلنذِةِد، ٘جذداًع ٌيٝ، ٌٓيً جُييت؟!!

 

٠ِْل اثلَّةثِِخ ِِف اْْلَيَةةِ َل جُييُت إَلَّ امل٠خدوَن اثلةثذ٠ن/ } َِ ٠ُٜا ثِةْٕ َ٘ َٚ آ ي ِ ُ اَّلَّ يُثَجُِّخ اّلِلَّ
ْنيَة َويِف اآْلِخَرةِ  ِٞٗ، ونٜد٘ة يُهرؽ٠َن لَع ربِّٟٗ، وَل ادلُّ { نٜد٘ة يُصأل٠ن ِف ُج٠ِر

َُ ثٝ الٖصةُن.  يؾ٠ُن ذلّ إَلَّ ثةشذخراِج م٠ٜٓٛةِت ٠ُٖبِٟٗ، ٌٙة ِف إِِٖت يٜف

 



٘ٚ اجلٍةق ك٠ٛا يٍزن٠ن؛  -غَّل ا نٖيٝ ولَع آَل وشٖٗ– وإنَّ أغدةَب اجلبِّ 
َٗ خفِرهِ، ٌَؾٗ ٘ٚ ثةنٍر  ٠ خقُّ ْلٟٛٗ يه٠َٖٙن نلي ٠ ثةنُر ط٠ٍٟة ٞو ٍٔ ٞو ٍٕه

ُر. ٌٔ لدلٛية َل لآلخرِة، ؽٗ ٘ٚ ثةنٍر َل حُيرَّ ٠ نٙ ٠ َذْوُُٟة ٞو ٍس ٞو ٍْ  َن

 

 َُّ َط
َ
ٚ دَِجَهٟٗ ثإخصةن ٌٖٗ يُهةجِل٠ا طحبًة ٠ٞ أ َ٘ ٜة الػةْل٠ن ٘ٚ الػدةثِح و ٍُ ة شٖ َّ٘ وأ

ِٔ ُتريِرٞة لربِّٟٗ، ليك يؾ٠ ٚ ٛيَّةدِٟٗ، ٘ٚ أج ِ٘ َطدُّ نٖيٟٗ 
َ
َن الالكُم ِ ْٙة يججيغ وأ

ُٝ ِ، خىت  ًُّ نٜ َٓ ُٔ ِ، وأْن يؾ٠َن ال ُخ ِ، وأْن يؾ٠َن إهٙ ْٙ أْن يؾ٠َن الػَّ
 ٚ ِ٘ َُّ وأطدُّ نٖيٟٗ  ة اَعجَل٠ا طحبًة ٠ٞ أط َٙ يؾ٠َن إهجُد ِ وبةِ و٘م اِ، َػ

 َٖ ْٞ َ
ْٔ ذلّ أ رَٞة؛ ْلٜٛة إذا لٗ ٍٛه ٗ، نٖيٜة أْن َُنرِّ ِٟ ٚ ٛيَّةدِ َ٘ َٜة  ْٓ َٖ ْٞ َ

صٜة وأ ٍُ َٜة أٛ ْٓ

ة ة ٛبيُّٜ ة حُيص٠َٜن كةًٞرا ِف  -غَّل ا نٖيٝ وشٖٗ– خٍْٖٜة، وَّللّ يَُدجلُّ ً٘ أنَّ أ٠ُا
٠ٍَن نٚ إفهةِم والرشاِب والظ٠ٟة و٘ة غةم٠ا، وأٟٛٗ يِٜػج٠َن  أنٙةهِلٗ، يؾُّ

ٗ حلًَل ـ٠يًَل و٘ة ُةم٠ا؛ ْلٟٛ ِٟ ِٙ ٗ ثزَْن ِٟ ٗ ثني أيدي ربِّ ُٟ ٠ا الرشَط أُداَم ُِ َِّ ٗ ٘ة خ
، وإذا ٌصَد؛ ٌصَد اجلصُد  ُٝ اَّلي حيٍُق إَِٖت، وإُِٖت إذا غََٖح؛ َغََٖح اجلصُد لكُّ
، ٌإذا لٗ يذدػٔ ذلّ ثراعيِح  ، وإنَّ الػيةَم تلدػنٌي لراعيِح إِِٖت ثذ٠ِى الربِّ ُٝ لكُّ

 وكيً يه؟!!ابل٠انِر وادلواٌِم وراَء اْلنٙةِل واْل٠ُاِل وإَتوِك؛ ٌأيٚ اجلجةُة 

 

 ٞيٟةت ٞيٟةت!!

 

ْٗ َٛةًرا} ِٖيُؾ ْٞ َ
ْٗ َوأ َصُؾ ٍُ ٛ

َ
َِّ ٠ُُا أ ٗ لَع اْل ٗ أغ٠َل اَلنذِةد، ُد٠ُّٕٞ ٠ٞ ُٙ {/ نِّٖ

ٗ الٖيةِت اْلجٜبيح ِٟ ِٙ ُٕيةت اْل٠ُاِم اَّليٚ خةرب٠ا – والرطةِد، ْٙة َتذٟدوَن ِف دهٖي



َّٖحِ  ِٙ َٚ وٛةغج٠ا إهداَء لٖ ِٟ -ادلي ٠ٖا ، ْٙة َتذٟدون ِف راعيِذ ِٔ حلَُدػِّ ٗ ِف ٞذا اْلغ
؛ حل٠ٍزوا  ُٝ ُٝ وش٠َٖك ُٝ وأخَلَُ هةمٖذَ ُ٘ ُٝ و ُٝ وِنجةددَ ٗ؛ نِيددَ ِٟ َٚ ربِّ ٗ دي ٠ٞ ُٙ ادلٛية؛ َنِّٖ
يذُٗ  ة أدَّ َٙ ْد ُخْٜذُٗ اْل٘ةَٛح، وإَلَّ ٌ َِ ثةلرؽ٠اِن ِف اآلخرِة ٘م الصهةدِة ِف ادلٛية، وإَلَّ َػ

٠ا أغ٠َل  ُٙ ََّ َذويُِؾٗ َنٖيُؾٗ، دهَّٖ ة، ٠ُا أٍَٛصُؾٗ وأٖٞيُؾٗ  خ ٠ٞ ُٙ اَلنذِةِد وَنِّٖ
ة، وا َل ييٍُرُه } ـً ََ ِف اجلَّةِر د٠ََرُّ ِك اَّلي ي٠َُرُِّط اخلَْٖ ٚ الرشِّ إنَّ ا َل ييٍر أن ِ٘

 {.يرشك ثٝ

 

ٗ أْن َيِْٜذروا . ٠ٞ ُٙ  َنِّٖ

 

ٗ أَلَّ يذحب٠ا إَلَّ ِ، أَلَّ يذ٠لك٠ا إَلَّ لَع اِ، ٠ٞ ُٙ أَلَّ حُيج٠ُّا إَلَّ ِف ا، وأَلَّ  َنِّٖ
 يُجيؾ٠ا إَلَّ ِف ا.

 

ٗ أشٙةَء اِ وغٍةِت ا. ٠ٞ ُٙ  َنِّٖ

 

ر، أَلَّ يؾ٠ٛ٠ا ُمرجبح،  ٍْ ِٔ اإليٙةِن وإُؾ ٗ لَع الػ٠اِب واْلِيِح ِف مصةا ُد٠ُّٕٞ
 وأَلَّ يؾ٠ٛ٠ا خ٠ارج؛ ٌيخرسوا ادلٛية واآلخرة.

 



َدِر، وإَلَّ غةروا ٘ذ٠الكني، َل يَٜٟؾ٠َن  َِ ََّ اْلِيَ ِف ثةِب إِؾةِء وإ ٗ اْل ٠ٞ ُٙ َنِّٖ
ُٚ أْن  ٠ َل يٙؾ ، ٞو ٍح، وإٛٙة يػرُي ال٠اخُد ٜٟ٘ٗ ّلََكًّ َّٙ ِٖ ح، وَل يأد٠َن ثَهْزٍم ِف ُم َّٙ ِٟ ل

َدِر. َِ ُٚ ثةَب اإليٙةِن وإ ٠ حُيص  يؾ٠َن ْذلّ ٞو

 

ٗ ال٠اجَت َِتةه آلِ  ٠ٞ ُٙ ثيِخ رش٠ِل ا، أَلَّ يؾ٠ٛ٠ا راٌؾح وأَلَّ يؾ٠ٛ٠ا ٛةغجح،  َنِّٖ
َِّٜح. ِٔ الصُّ ٜٟةِج اجلج٠ِة ٘م أٞ ِ٘  خىت يؾ٠ٛ٠ا لَع 

 

ََّ اْلِيَ ِف أغدةِب رش٠ِل اِ  ٗ اْل ٠ٞ ؛ -غَّل ا نٖيٝ ولَع آَِل وشٖٗ– َنِّٖٙ
ٗ ْلغدةِب اجلبِّ  ِٟ ََٙلنني ِف َشجِّ اْل٘ني، ويف  خىت جُيةِٛج٠ُا الظيهَح الرواٌؼ ال

ِٞٗ نٜٝ ثهَد م٠ِت اجلبِّ اْل٘ني،  ِٞٗ هلٗ، ويف َرِ٘يٟٗ ثةخليةِٛح لدليٚ، واردداِد دؾٍرِي
ؤَلء ٛذِةرُب ٘هٟٗ!! ٚ ي٠ِل/ ٞؤَلء إخ٠اُنَٜة ٞو َ٘  َّ َٗ ِف ثحِذ  خىت َل َيُْٜج

 

ََّ اْلِيَ ِف ْذةِب اِ  ٗ اْل ٠ٞ ٗ...نِّٖٙ ٠ٞ َّٔ ونَل– نِّٖٙ ؛ خىت َل ُيدُنٟٗ -ج
َع ٜ٘ٝ يشءخةد َِ َٗ أْن إِرآَن ل٠ َن ؛ ٌَل يشء ِف -يشٌء ُٖئ– ٌع وَل خُمَةدع، ٌزين

َع ٜ٘ٝ يشء ُِ ٚ ُةل ثأٛٝ ُد ٛ َ٘ ِٔ -يشٌء ُٖئ– ذلّ!! و ٚ أٞ ِ٘ ؛ ٠ٌٟ أخ٠ٛة!! و
ُٝ و٠ٛاحلٝ!! ُِ !! و٠ٛاٌ ُٝ ُٔ ذثيدذَ  ُِجِٖذَٜة!! ٛأك

 



ٗ ِٟ ٗ أَلَّ يٜلروا إىل ْذةِب ربِّ ٠ٞ ُٙ َّٔ ونَل– َنِّٖ اًك َل ٛل -ج َّٓ ٍَ ُ٘ ٠ِء؛ ٌرَيوُه  رَة الصُّ
وَن،  َٜرصِّ ُٙ روَن ال ٍِّ َؾ ُٙ ُٗ ال ُٙصترش٠َُن وكٙة يزن ُٗ إهٖٙةٛي٠َن وال يذٙةشّ ْٙة يزن

 ٌإٟٛٗ يزن٠ٙن ِف إِرآِن ْسرًيا وكسرًيا.

 

ٗ ثٝ. ٠ٌٞ ََّ رش٠ل ا، نرِّ ٗ خ ٠ٞ ُٙ  َنِّٖ

 

ْمِر اِ ِف ٠َُِلِ 
َ
ٚ ا٘ذسةِل أ ِ٘ َّٔ ونَل– وُكُّ ذلّ  ٠ُٜا ٠ُُا / ﴿-ج َ٘ َٚ آ ي ِ ة اَّلَّ َٟ يُّ

َ
يَة أ

ة اجلَّةُس َواْْلَِجةَرةُ  َٞ ْٗ َٛةًرا َو٠ُُُد ِٖيُؾ ْٞ َ
ْٗ َوأ َصُؾ ٍُ ٛ

َ
 [.6﴾ ]اتلدريٗ/أ

 

 

 

ُرُؽٗ اُ } ة، حُيَذِّ َٞ ة ٌإْن لٗ دٍه٠ٖا؛ ٌصذ٠ٛ٠ٓن و٠َُد َٟ ة اجلَّةُس َواْْلَِجةَرُة َنَٖيْ َٞ َو٠ُُُد
ة يُْؤَمُرونَ َمَلاَِؾٌح ِىَلٌظ طِ  َ٘ َه٠َُٖن  ٍْ ْٗ َوَي ُٞ َمَر

َ
ة أ َ٘  َ  {َداٌد َل َيْهُػ٠َن اّلِلَّ

 

ٚ اجلٍةِق  ِ٘ ِك وابلدنِح،  ٚ الرشِّ ِ٘ ٚ أوَشةِخٟة؛  ِ٘ ة  َٞ ٠ ٍُ ة، َنلِّ َٟ ٚ أدَراِٛ ِ٘ ُروا ابلي٠َت  ِّٟ ـَ

ٚ اإلُجةلِ  ِ٘ راِء واجلداِل واخلػ٠ِ٘ح ِف ادليٚ،  ِٙ ٚ ال ِ٘ ٚ لكِّ ٘ة يَظني،  ِ٘ ٙهِح،  لَع  والصُّ
َٖٟيَّةِت، وإؽةنِح اْلوُةِت ِف ىرِي ٘ة يُريض ربَّ اْلرِض والصٙةوات. ُٙ  ال

 

ٍُِصؾٗ ويف أٖٞيؾٗ؛ ٌإٛٙة يه أ٘ةٌٛح. -دجةرك ودهةىل– اد٠ِا اَ   ِف أٛ



 

َّٔ – وا ٠ لَع لكِّ يشٍء ُدير. -نزَّ وج  يُػُٖدِن وُيػُٖدؾٗ ٞو

 

دٍ  ّٙ ة ُُم  .-غَّل ا نٖيٝ ولَع آَِل وشٖٗ– وغَّل ا وشٖٗ لَع ٛبيِّٜ

 

 اخلُْفجَُح اثلَّةِنيَحُ 

 

٠َ َيذ٠َََّلَّ  ُٞ َّ ََلُ  ي َلَّ إََِلَ إَِلَّ اُ وَْخَدُه ََل َُشِ
َ
ُد أ َٟ ْط

َ
نَي، َوأ ِٙ َ ُد ِ رَبِّ إَْهةل ْٙ اْْلَ

ًدا َعجُْدُه َورَُش٠َُلُ  َّٙ نَّ ُُمَ
َ
ُد أ َٟ ْط

َ
ُ نَ -الَػةِْلِنَي، َوأ َٗ َغَّلَّ اّلِلَّ ِٝ ولَََعَ آَِلِ وََشَّٖ , َغََلًة -َٖي

. ِٚ ي نْيِ إىَِل ي٠َِم ادلِّ َ٘ ذَََلِز ُ٘ نْيِ  َٙ ة َدااِ ً٘  وََشََل

 

ة َبْهُد/ َّ٘ َ
 أ

 

ْٗ َٛةًرا} ِٖيُؾ ْٞ َ
ْٗ َوأ َصُؾ ٍُ ٛ

َ
٠ُٜا ٠ُُا أ َ٘ َٚ آ ي ِ ة اَّلَّ َٟ يُّ

َ
َٔ 6{ ]اتلدريٗ/ يَة أ [، وَٕٚ ديَق اْلٞ

ْٚ يُ  َ٘ ُٝ ُد ُؼيَِّؼ َل ٛةًرا وأٛخ َل دْدري َودُلَك  ٔ؛ ٌٖهَّٖ َٟ هنٍي َيْٜ َ٘ ٚ أيِّ  ِ٘ َػةِخُت، و
ٍٔ ثَٟيٗ، َل  ُٝ نٚ الرصاط املصذِيٗ، وأٛخ ِف َىٍٍٖح ىٍَلء، ويف حل جذدٌع يُؾُّٖ ُ٘

 ددري ٘ة يؾ٠ُن ثهد!

 



ةْلني/ ٌاكن ال٠اخُد ٜٟ٘ٗ ي٠ِل/  ٜة الػَّ ٍِ ٚ َشَٖ ِ٘ م٠َن  ذِدِّ ُٙ ة ال َّ٘ ْن يَْػَدَت اثِِْن »وأ
َ
َْل

ذَبَذًَِّل ثِْدِعيًّةطةـرً  ُ٘ ْٚ أْن يَْػَدَت زاًٞدا  ِ٘ ة ُشجِّيًّة ٠ٞ خرٌي َل  ًِ ٗ يه٠َٖٙن «ا ٌةِش َّٟٛ
َ
، ِْل

يٚ.  خف٠رَة ابلدنِح ِف ادلِّ

 

َْٜدِرٌَُح. ُٙ َرُق ال ٍِ ةَُّٕح، وإْ ُٝ اجلٙةاعُت الؾَّ ٍُ َِّ ك َتذََٖ  َل دََدْع َودَلَ

 

ْٗ دَْرَع ٌيٝ أ٘ةَٛح اِ! َ َخ! ول ْٙ يَْخ، َوَكَٖ َت، وَتَهدَّ
ْ
َشأ

َ
ُٝ اجلَّةَر، أ  ٌٙة وُيْذَ

 

ِي جةَء  ِة، اَّلَّ ٠َ ُيةٌم لَع ٜٟ٘ةِج اجلُّج٠َُّ ُٞ ة  ُٚ اِ َل ٌُْرََُح ٌيٝ، َوإَِّٛٙ َٚ اِ، وَدي ُٝ دي ْٙ َنِّٖ
 ثٝ رَُش٠ُل اِ.

 

يًة اْل٘ةَٛح ا ًَ يؾ٠ُن ُمؤَدِّ َاُه ْيْ َجريِّ ُٞ ؟!  ُٝ ََلَل لُكَّ ُّٔ الؾَّ ُه يَِؾ ْٚ يََرى َودَلَ َ٘ ة  َٟ َّٕيت مُحَِّٖ
 ِٚ ُٝ َن ْٗ حَيِْر٠ٌَُٛ ُٟ ٠ َل يَْدرِي أنَّ ُٞ ًبة إىل اِ! و رُّ َِ ُٝ َت ُن٠َٛ ة يَدَّ َٙ ُٝ ثِ جْذَِدَنِح؛ َُيَْدُن٠َٛ ُٙ ٘م ال

! ِٗ ي ِِ ْصذَ ُٙ ْ اِط ال َ  الرصِّ

 

٠ُٖا ِف أْخ٠َاِل أثْٜةاِ  َّ٘ يجِيَِّح ابَلِييَؾِح، دَأَ َٔ اِْلْزبِيَِّح ادلِّ ْٞ َ
؛ ٌإنَّ أ ْٗ ، ويِف أْخ٠اِل َبَٜةدُِؾ ْٗ ُؾ

َِ ابَلَٜةِت! ْٚ ـري ِق حَلَتََص٠ََُّٖٖن إىل ابُلي٠ُِت َع رُّ ٍْ ْرُِح واتلَّ ٍُ ٠اِء وإ ْٞ َٔ اْل  وإنَّ أٞ

 



 َٚ ِ٘ ِهيَِّح، ويِف اللُكِّيَّةِت، ويف ىرْيِ ذلّ  ِ٘ ُدِن اجلَة ُٙ َهةِت، ِِف ال َٙ ْجذَ ُٙ َّٚ ِِف ال ُٞ حَيِْر٠ٌُ
ََّٜح، وَل َتْهرُِف  ذَةَب وَل الصُّ ِٓ ْٜذََديَةِت، خىتَّ دَِػرَي ِخْزبِيًَّح ثِْدِعيًَّح؛ َل َتْهرُِف ال ُٙ ال

ُْشِ 
ُ
ة أ َ٘ ًرا، إَلَّ  َٓ ْٜ ُ٘ ُر  ِٓ ة، وَل ُتْٜ ًِّ .َخ ُٝ َبذْ ُْشِ

ُ
ة َوأ َٞ ٠َا َٞ  ْٚ ِ٘  َب 

 

وُكُّ ذلّ بصجِت إيٍِٖح الؾةاهِح واتلَّاكُِٕت لَع اْلُفةِم، أََل إنَّ خرًيا بليٍخ أْن حيية 
ِْرَسًة تَُصدُّ اجل٠َنَح ودَُردُّٞة، وِخْرًَُح د٠ارِي إه٠رَة  ُد  ٍةِف، جَيِ َٓ ِف ٍْةٍف ولَع ال

ٜٟةِج اجلُّج٠ة ُشجِّيًّة  وتَْصَُتٞة ثَل زيةدٍة، خلرٌي بليٍخ  ِ٘ ة لَع  ًٙ أْن يؾ٠َن ْذلّ ُمصذِي
ِٔ الؾَلِل حيذ٠يٝ، وإٛٙة ٠ٞ ادَّجةٌع ِ ربِّ  َل يٜدرف، َل ثدنَح ٌيٝ، وَل اٛذٙةَء ْلٞ
 ُٟٗ ٚ دَِجَه َ٘ دةثَِح و ِٗ الػَّ ْٟ ٍَ ِٝ املهػ٠م ْذةثًة وُشًَّٜح ث َ ِف وخِي إهةملني ٌيٙة َبنيَّ

 َّ َّ خبرٍي ٘ٚ ثإخصةٍن، خرٌي بلحِذ ًدا، وٕحس ثحذُ ِٞ زت ُ٘ ذًَِِّٖل  ُ٘ أْن يؾ٠َن ْذلّ 
 أثيةِت رش٠ِل ا، ٌيٙة دتٜةٌص٠َن؟!!

 

 ونَلَم دُِِج٠َٖن؟!!

 

 و٘ةذا دػٜه٠ن؟!!

 

 وحيُؾٗ!! أيٚ دذٞج٠ن؟!!

 



ٍَّٖٞح ِف طٟريْٚ َل ي٠ُ
َ
رُّ اهلَلُل ِف إزِْر اهلَلِل ِف إزِْر اهلَلِل، زَلزُح أ ُٙ َُُد ))ِٕد كَن َي

 ٛةر((. -غَّل ا نٖيٝ وشٖٗ– ِف أثيةِت اجلبِّ 

 

بري ٕهةئظحَ  ة كن يُِيذُُؾٗ ية خةٕح(( ي٠ُِل نروُة ثٚ الزُّ َٙ ريض ا دجةرك – ))َػ
ة كن يُِيذُُؾٗ ية خةٕح((.-ودهةىل نٜٟٗ َٙ  / ))َػ

 

 ُةٕخ/ ))اْلش٠دان؛ املةُء واتلَُّٙر((.

 

 ، ًُ يْ ثيُخ رش٠ِل اِ، ثٔ ْسرًيا ٘ة كَن يؾ٠ُن ثيرِي يشٍء، تصهُح أثيةت، يأيت الؾَّ
ُٔ رش٠ََلُ  غَّل ا نٖيٝ – إىل أثيةِت ٛبيُِّؾٗ -غَّل ا نٖيٝ ولَع آَِل وشٖٗ– ٌريش

 ؟((ٞٔ نٜدؽٗ يشءيصَع شةاًَل/ )) -وشٖٗ

 

َِّ ٘ة نٜدٛة إَل املةء ًدا ثةْل َّٙ  !!-٘ة نٜدٛة يشء– َل واَّلي ثهَر ُُمَ

 

غَّل ا نٖيٝ ولَع آَل – ِف تصهِح أثيةت َيذَِّدُد اجل٠اُب، خىت ي٠َِل رش٠ُل اِ 
ًَ رش٠ِل ا/ ))-وشٖٗ ًُ َؽيْ ٚ يَُؾيِّ َ٘.)) 

 

ٚ اْلغدةِب. ِ٘  ٌيأخُذ ثيِدهِ واخٌد 



 

ٚ املِدار؟! ثٔ يُهٖيٝ. ِ٘  حيؿُّ ٞذا 

 

ٟة؟! ِ٘  يُؤزُِّر ٞذا ِف يشٍء ٘ٚ مروءِة اجلٍَِّس أو ْر

 

ثُٟة ويرٌُم َُْدرَٞة نٜد اِ زٗ نٜد  ٚ َُْدِر اجلٍَِّس وُيٟذِّ ِ٘ َل وا، ثٔ إٛٝ حلُهِّل 
 اجلةس.

 

ْزَق، خىت  َِ الرِّ
ْد بََصَؿ اُ لَٖخْٖ َِ ًدا وٕٚ يؾ٠ن، َػ ِٞ ًَِٖل زا ذَِ ُ٘  َّ ْن يؾ٠َن ثحذُ

َ
ْل

ِٔ اخلرِي حلذهجج٠َن أيٚ يؾه٠َن غدُةدِٟٗ؛ ْلنَّ اَ أىىن اجلةَس إنَّ ْسرًيا  ٚ أٞ ِ٘
، وإْن لٗ يِٜه٠ا ثٙة آدةٞٗ ِٝ ِٖ ٚ ٌؾ ِ٘ ذا  َّٔ ونَل– ٞو ٚ إهفةء!! -ج ِ٘ 

 

ةِٕح  َرِق الؾَّ ٍِ َّ ُشجِّيًّة َل ثِدنيًّة وَل ِخزبيًّة يجذيم اٛذٙةءاِت إ ْن يؾ٠َن ثحذُ
َ
ْٚ ْل وٕؾ

ٜدرٌحِ  ُٙ ًدا ىرَي واجلٙةاعِت ال ِٞ ة زا ًٍ ذَِظِّ ُ٘ ِة،  ة لَع اجلَةدَّ ًٙ َّ ُمصذِي ْن يؾ٠َن ثحذُ
َ
، ْل

ة وأْن  ًٍ ِٜي ُ٘ ٚ أْن يؾ٠َن ُرًصا َمِظيًدا وأْن يؾ٠َن ثٜةًء  ِ٘ َّ وَُل  واِجد؛ خرٌي ل
ةٕح  َرِق الؾَّ ٍِ َّٜةًء وابلدنُح َتَْٜخُر ِف ٠ُانِده، واْلزبيُح ثةٛذٙةءادِٟة لٖ يؾ٠َن روؽًح َغ

ة لٖٙصٖٙني وخي٠ًدا نٚ ٜٟ٘ةِج ربِّ واجلٙةاعِت  ًِ ُٔ ٌيٟة َنَٖٟٙة دٍري ٜدرٌح دهٙ ُٙ ال
 إهةملني ونٚ ٜٟ٘ةِج اجلبِّ اْل٘ني.

 



ْٗ َٛةًرااد٠ِا ا ﴿ ِٖيُؾ ْٞ َ
ْٗ َوأ َصُؾ ٍُ ٛ

َ
َِّٜح؛ ٌيه ٠ُُا أ ِٔ الصُّ ٠ا نِيدَة أٞ ُٙ ٠ا وَنِّٖ ُٙ ﴾، دهَّٖ

ة َٟ ٚ َرِكجَ َ٘ ٠ُْق اجلََّجةِة، ويه شٍيُٜح ٠ٛح،  ًَ نٜٟة َىِرَق، أخِص٠ُٜا ٌيٙة  ـَ ٚ خَتََّٖ َ٘ جَنَة و
ِخذدُٗ ثٙة 

ُ
٠ٞ آت، أخِص٠ُٜا ٌيٙة ثيََق خىت ييٍَر اُ ٕؾٗ ٘ة َمََض، وإْن لٗ دٍه٠ٖا؛ أ

٠اء.  ثيَِقَ و٘ة مَض لَع الصَّ

 

َح  َح اَلنذِةد، وأْن َُٛػدِّ نٖيٜة أْن ٛذيَق اَ ٌيٙة ثيَق ٘ٚ ٞذه اْليةم، وأْن ُٛػدِّ
 ِٙ ٚ ٛه٠ل ال َٙ  ثِ

َ
َد اْلخ٠اَل خ٠جلَة، وأْن ٛجدأ َِ ٜٟةج، وأْن نصرَي لَع الرصاِط، وأْن ٛذٍ

 ًَ ٍر ٠ُُل ذلّ اَّلي َشَٖ ْْ َّ لَع ُذ ة ٜ٘ ًٙ خىت يصذِي٠ٙا لَع أمِر اِ، وحلُؾٚ داا
ة طةـًرا ُشجَّيًّة ًِ ْن يػدَت اثِن ٌةش

َ
– لَع إِِٖت ُد َمََض وإىل الرُّْطِد اٞذدى/ ))ْل

ٚ أ ِ٘ ُٜٙدرٌحَل  ِٔ اَلٛذٙةءات ال ٚ أٞ ِ٘ ِٔ ابلدنِح وَل  ٚ أْن  -ٞ ِ٘ ُشجَّيًّة خرٌي َل 
ذَِبذًَل ثِدنيًّة((. ُ٘ ًدا  ِٞ  يػدَت زا

 

ٗ ٠ُانَد اَلنذِةد، وَدُن٠ُكٗ ممٚ يَْظَيت، ٌٟؤَلِء ٠ٌُم  ٠ٞ ٌةد٠ِا اَ ٌيٟٗ، نِّٖٙ
٠اء؛ ٠ٌُٖب مريؾٌح ٌيٟ ٌّٔ ٌََصَدت ٠ُُٖبٟٗ وٌََصَدت ن٠ِهُلٗ لَع الصَّ ة ِخٌِد وخصٌد وِى

ٗ َدثَْر اآلذان، َل دٖذٍذ٠ا إحلٟٗ  وبيؾةء و٠ٌٍٛر وطدٜةء، َدن٠كٗ ٘ٚ ٞؤَلء، اجه٠ٖٞ
ََّ وامؾ٠ا، وَل دٖذٍذ٠ا، ٌصحظيُت نٖيؾٗ  ٠ُا اْل ٗ وَل َُتةدهُلٗ، ثحِّٜ ٠ٞ ُٙ وَل خُتةغ

ٗ مريؾٌح وٌةشدٌة؛ ْلنَّ ٘ة نٜد اِ َل يُٜةُل إَلَّ ثفةنذِ  ُٟ ٝ، ٞٓذا الظةىج٠ن، ٠ُُٖب
ٜرِب  ِٙ يٍِٖح ٠ٞ اَّلي يُِةُل لَع ال ُ٘ اء ِف ىرٌٍح  ء واْلودَّ ث٠ؽ٠ح، ٘ة يؾ٠ُن ثني اْلخَلَّ
 ٍٔ ٍر ومؤامراٍت ثٖي ْٓ َ٘ ُٔ َدسٍّ و ة ٞؤَلء ٌأٞ َّ٘ ِٚ ثيرِي ٘ة زيةدٍة وَل ُِٛػةٍن، وأ

لَع إَهَٖ



َِّٜح واْلَ ِٔ الصُّ ِٔ اهل٠ى وطيةـني اإلنِس لَع أٞ ٗ – وُتزيٍت ْلٞ ُٟ ، -اُ ثهدَِلِ اعمٖ
 ٌِد أٌصدوا ابلَلد وإهجةد.

 

٠ٓا ثديٚ اِ لَع ُمراِد اِ ولَع مراِد رش٠ِل ا، ْٙة ُةَل اإل٘ةُم  اد٠ِا اَ ودٙصَّ
ُٚ ثرش٠ِل ا، وبٙة ُةَل  ُٚ ثةِ وبؾذةِب اِ لَع ُمراِد اِ، وأو٘ / ))أو٘ الظةٌيعُّ

 رش٠ُل اِ لَع ُمراِد رش٠ِل ا((.

 

ُٚ ثةِ وبٙة أٛزَل اُ لَع مرادِ  غَّل – اِ، وأو٘ٚ ثرش٠ِل اِ وبٙة جةَء نٜٝ ٌأو٘
، ٘ة جلة  -ا نٖيٝ وشٖٗ َِ ُٗ أٌاكَر اخلَٖ لَع ُمراِدهِ، َل لَع ُمراِد ٌَلٍن وٌَلن، َل ٛذِٙ

 وهلذا؟!!

 

أْن ٛه٠َد إىل اجلَّجِْم اْلغئ، ُةل ُٕهٙر، وُد  -غَّل ا نٖيٝ وشٖٗ– ِٕد أمَرَٛة ٛبيُّٜة
 ٜٟ٘ة، 

ُ
ُه، ٌأىت ثٟة وأخَذ يِرأ ًَ ٘ٚ اتل٠راة واٌِخ ثهؼ ٘ة نٜدٛة، ٌرَسَّ أىت ثػدةا

ُٝ اجلبِّ  َ٘ٚ  -غَّل ا نٖيٝ وشٖٗ– ووْج  ُٝ ، ٌَٜجَّٟ ُٝ يذيرُي ويذٙهُر، وُنٙر َل يجذج
 َّ ُّ٘ ُ

َّ أ ، زَؾٖذ ُٝ ٟ َٟ ِٝ رش٠ِل ا؟ َنجَّ  ية نٙر، أََل درى ٘ة ِف وج

 

ًرا وُةل/ )) َٔ نٖيٝ اجلبُّ ُُمَذِّ ًَّ ُمصذيًٍرا، وأُج َٓ أي/ أ٘ذدريوَن – أ٘ذ٠ٟك٠َن ٌيٟةٌ
َِّ ل٠ كن -ٌيٟة ةب، ِٕد جبذؾٗ ثٟة ثيؾةَء ِٛيَّح، واَّلي ثهسِن ثةْل ية اثٚ اخلفَّ



ُٝ إَلَّ أنْ  غَّل ا وشٖٗ وبةرك نٖيٝ –يَتَِّجهِن م٠ىس ثٚ نٙران خيًّة ٌيؾٗ ٘ة وَِشَه
 ((.-ولَع م٠ىس ولَع شةاِر اْلٛبيةء واملرشٖني

 

ِٖنَي  ِٞ ةاِِهنَي اخلَةاِِبنَي اجلَة َٗ أٌاكَر اجلةِس وَل اجذٟةداِت الؾَّ َّٙ َِ ٕحس جلة أْن َنذَ
ِٚ اِ ربِّ إهةملني ْسرًيا وَل ُٖيًَل  ٗ َل حُيِص٠ٜن ِف دي ُٞ ةِطٖني، جيذٟدوَن و ٍَ ، إ

ٚ اجل٠َّازِل، وإٛٙة يُرَدُّ  ِ٘ ِح  َّ٘ َُ لألُ َُ ويذهٖ ٠َن ِذْرَوَة اَلجذٟةِد ويذلك٠َٙن ٌيٙة َيْهَٖ ُٙ يَتَصَّٜ
َصِخ اْلم٠ُر واِٖٛجخ لَع  ِٓ َِّٜح، ُن ٚ الٓذةِب والصُّ ِ٘  ُٝ ـَ ذلّ لَليٚ حُيِص٠ٜن اشتٜجة

ُٙصذهةن. ِٖٟة، ٌةُ ال  أٞ

 

ة يججيغ نٖيٜة ويذ٠جت أنْ  َّٙ رُِح  ٌإذن؛ ِم ٍِ ًُ إ ٠ وَْغ ٛه٠َد إىل اجلجِم اْلغئ، ٞو
ِٔ ٘ة أٛة نٖيٝ احل٠م وأغدةيباجلةجيح/ ))

سْ ِ٘  ((.َ٘ٚ كن لَع 

 

ًَ أغدةُب اجلبِّ ِف إهِيدِة؟!!  ٞٔ اخذٖ

 

 ٞٔ د٠ٍُ٠ا نٚ ادلن٠ِة إىل اتل٠خيد؟!!

 

٠ا نٚ اَلدَّجةِع؟!! ٍُ  ٞٔ ختَّٖ

 



ذٍرُنَي مجةاعٍت  ُ٘  َٚ ذٜةخري ُ٘ ُع  ٞٔ ك٠ٛا  مجةاعت وٌَِرًُة ٌَِرًُة يتٜةزن٠ن، ُيجَدِّ
ُٟٗ لَع  ٗ ثهًؾة، ويهذدي ثهُؾ ُٟ ُٔ ثهُؾ ٗ ثهًؾة، ويِذ ُٟ ُر ثهُؾ ٍِّ ٗ ثهًؾة، وُيَؾ ُٟ ثهُؾ

ُٟٗ لَع ثهؼ؟!!  ثهؼ، ويذآمُر ثهُؾ

 

ِٔ ٘ة أٛة نٖيٝ احل٠م وأغدةيب))
سْ ِ٘ ٚ كن لَع  ((، ن٠دوا إحلٝ وَل دَْػِد٠ٌُا نٜٝ، َ٘

َدى والؾَلَل إىل اِ  ٌةْلمُر واؽٌح، ُٟ وَل دَهجنبَّ مِلٚ يهظ٠ نٜٝ ثٔ يْهََم، ٌإنَّ ال
ٚ يظةء، ٌةمَحِد اَ لَع الصَلِ٘ح وإهةٌيح  َ٘  ُّٔ ٚ يظةء وُيِؾ َ٘ ٙة، وخَدُه يٟدي  ُٟ َمرجُه
ٜذٙيًة/ ))اْلُٙد ِ اَّلي  ُ٘ جذداًع ِخزبيًّة  ُ٘ َّ املزيَد ٜٟ٘ٙة، ؤُ إذا رأيَخ  واشأل ربَّ

ْد اثذَُِّل اعٌةين  َِ ََ دٍؾيًَل((، َػ ٚ َخَٖ َّٙ ِٖن لَع ْسرٍي ِم ة اثذََّل ثٝ ىرِيي وٌَؾَّ َّٙ ِم
ٖٜة لَع  ة اثذَّل ثٝ ىرَيَٛة وٌؾَّ َّٙ ٝ، ٌةْلُٙد ِ اَّلي اعٌةٛة ِم ِ٘ ثفةن٠ِن إِِٖت وُجَذا

ََ دٍؾيًَل.  ْسرٍي ٘ٚ َخَٖ

 

ْٗ َٛةًرا﴿ ِٖيُؾ ْٞ َ
ْٗ َوأ َصُؾ ٍُ ٛ

َ
 ﴾٠ُُا أ

 

َٗ اجلػري. َٗ امل٠َّل وِٛه ٠ ِٛه ٠ وخدُه يذ٠َلُؽٗ ٞو  واُ يراعُؽٗ، ٞو

 

ِٝ إفيبني  د ولَع آَِل وأغدةثِ َّٙ ة ُُمَ وغَّل ا وشٖٗ لَع إبظرِي اجلذير ٛبيِّٜ
 إفةٞريٚ.



 


