
أظٍَمِذ واهلل مىِىسهب 
 

 اللُ  إال هلإ ال أن وأشنٓدُ  ،ديلن ً  ّآيةدِن ٌنَ ىعجةدهِ  أظٓرَ  اذلي للِ  احلٍدُ  41/44/4116ٌ 
 ورشنٔهُل  هعجندُ  احمٍدً  أن وأشٓدُ  ،ودفصي ً  دميحً  واتلدثيِ  ثةخليِق  املذفردُ  هل رشيَم  ال وخدهُ 

ِّ وصد آهلِ  وىلع عييّ اللُ  صىل ،ي ً قِ  اخليِق  أصدُق  ًٍ  ًوشيّ  ،ثإخصةنٍ  هلً واتلةثعني ج  .ةتصيي
، وُراْة اليييحَ  ْةشِلرؤ حتذيريح، رشةىحٌ  ٌِة رشةىحٌ  واخدٍ  للّك  وشَ شُت  ةيلٔمَ فأٌة ثعد/

أخرى ثعد  مرةً  الرشةىحُ  عةدُ شذُ م! زً ٌَ امليِ  خميفحٌ  إُٓة رشةىحٌ  واعيح!! ٓة أذنٌ يَ عِ وشذَ 
ٔعني  طني؟!رِ ة ٌع  ٍة عِٓ، فٍة ثةُل أشج
ًُ  – اليييحَ  ْذهِ  شذهٔنُ يت اى اىلٍرِ  خصِٔف  خةدزحُ  إُٓة لً  يف خةدزحٍ  ،-عِد الل واىعي

ََ  أن ُكٔنَ  دذر  يَِ ف وزٍةُني شِح، ز ٍث  ٌِذُ  ٔلِ ثٓذا اىّػ  ر  دذهر ً   اللُ  كةَل  اكذلي  /عِٓ
ا ُنْعرُِضََن{. ٍَ ْم َعْي ٌُ ا َو ٍَ ْرِض َّيُهُروَن َعلَْي

َ
ِّيْو ِنْو آيٍَث ِِف الَصَهاَواِت َواْْل

َ
  }َوَكأ

َِ  اىليةٌحِ  ئمَ  ُذذنرُ  إُِة ثٓذا ايلٔمِ  /حمٍدٍ  ٌحَ أ فية ٍِ  ألمري ُ ةَِرَق  فَإَِذا} / َعنيدلذ ( 4)اْْلََصُ

 .اجلٍعحِ  إال ئمَ  ال دلٔمُ  واىليةٌحُ { َوالَْقَهرُ  الَّشْهُس  وَُُجِعَ  (5)الَْقَهرُ  وََخَصَف 
ًٌ  دٌث خ اىلٍرِ  خصَٔف  إن/ حمٍدٍ  وية أٌحَ   ًِ أل خصنَو  ٌنة شةْدٍ  وأكبُ  ،خميٌف  عظي  عين
ُْ وأدل ،ّثربّ  الةِس  ُْ  ،ًة  ِّعنفزَ  شّدة ٌَو ،يص ةِ ل عَ فزِ خير  ، اللِ  رشُٔل إُّ  هل، ًوأخشة

ٔ ليٍصجدِ  خرجَ  ّٔفِ خو ِّ  بلعِض  رًع دِ  جيرّ  ْو ِّ  ثنةهِل  النشغةلِ  ؛نصةا ٔجن  دينَم  يف الل إىل ثةتل
ٓٔىح احلةلِ  ٍَ ِّ  ّأْيِ  ثعُض  ّأدركَ  خّّت  ،ال    .خميفح ثييغحً  ػجحً خُ  ػَت خَ  زً .ثرداا

جَِح اى ُهُصِٔف  وٌَ اليفذةت املخيفةِت  َنَث ُُمََهدٍ / كٔهل يِف ُخػ 
ُ
ْن  !يَا أ

َ
ْغََيُ ِنَُو اَهِ أ

َ
َنا أ

ًُ  ،يَْزِِنَ َعْتُدهُ  َنُخُ
َ
ْو حَُْزِِنَ أ

َ
ٔدِ  يٍنحِ وبنني ظُ  ،ثةلزُنة يٍنح اىلينِت ثنني ظُ   فجٍن َ  .أ ٔجن  ال

ُٔر الّزَُ ). ة ٌ  اآلخرٍْأخدَ  رَ وذنَ  ،الشٍِس  ثكصِٔف  ُٓ ،  ةَوُظ ًِ َ َعنةل
نةَراِت َخنَراِا اى  ٌَ

َ
َ  أ ن ٌِ

ِٔر الّزَُ  ُٓ ُّ ِعِ َد ُظ ُّ
َ
ِّ أ ُّ يِف َخي ِل ُِّح اللِّ ُشج َدةَُ اِط الّصةَعِح، َوكَد  َجَرت  ُش َ رش 

َ
َ  أ ٌِ  َٔ ُْ َظنُت  ةَو َيغ 

ن  
َ
، فََ  ثُّد أ ُّ ذَّد َغَظجُ ر ِض ُعُلَٔبحً  اللُّ َتَعةىَل َويَش 

َ ُّ يِف األ   .(يَُؤزَّر َغَظجُ
ِّحُ  اى ُهُصَٔف و) ِظ وِ  َعَذاٍا  ُخُدوِث  ٌَ  ْ ر ِض  ثِأَ

َ ُ ..األ  ذا ي ّ  ٌنَ كنٔلِ  صنذفةدُ ْو ِِ / اّلن
َها آَّيَخاِن ُيَ  ٍُ َها ِعَتاَدهُ إَّن ٍِ ِ َِ كند يكُٔنةن َشن واخلصنَٔف  لٔال أن الهصنَٔف . وَُِف اَهُ ة  ب

 .ثٍٓة اتلخٔيُف  حّ ِص يَ  عذاٍا لً
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 ىنئ /فلةل لةَس ا فخػَت  ،رالّّسُ  ِخ اصػفلَ  خّت عٍرَ  عٓدِ  ىلع املديِحُ  لزىخزُ لد وى 
  عدت  

َ
َّ خرُ أل َِ  عٓدِ  ىلع الهٔفحُ  فِخ جَ رَ وملة .ًيكظٓراَُ  ثني ٌَ ج ٔدٍ  اث  الل ريض مصع

َ  رّبكً إن ،الةُس  ٓةأيّ  ية/ كةل عِّ ٔهذِ فأع   ؛كًجُ صذعذِ ي  ج
ًُ  ِة،ُُصةا ثذُٔبِ  / نيَف كيوفإن  ً  فيلةل/ أ ؟!ٌِة غغيةًُة أشدّ  اىكفرِ  وأم  اللُ  ةغِت يُ  ل

َولََها :دأخ ئمُ واخدة؟ وذلم  مرةً  اتللصيُ  خني خصَو  ٌحِ األ وٌعّ صفٔةُ   اّ حمٍدً ُبيَ 
َ
}أ

َذا  ٌَ ََّن 
َ
ا ُقلُْخْم أ ٍَ َصْتُخْم ِنْثلَْي

َ
َصاَبْخُكْم ُمِصيَتٌث َقْد أ

َ
ّْنُفِصُكْم{أ

َ
ََ ِنْو ِعْيِد أ ٌُ  (.ُقْل 

ِٓ يُ الل  إن /الل عجةدَ   ألن يندعُٔة ذلنمو ،رةِغن خنني ىلع ُةيأخذَ  ال خّت ُةرُ ذنّ ويُ  ِةيُ ٍ
 ل  و فنزع  ولَ  ِنة،ذُٔبِ  ٌنَ وُذنَٔا  ،ِنةواكعَ  حَ ُصدّ 

 
 وادلعءِ  ليصن ةِ  ؛الل مصنةجدِ  إىل يجنأ

 ،اُعلندت   كد الهصِٔف  خدوِث  عِد ابل ءِ  جةُا فأش ،ابل ءَ  لدف َ  ُذصدَق  وأن ،واالشذغفةرِ 
ٔذِ  ،،واالشذغفةرِ وادلعءِ ، والصدكحِ  ،الص ةِ  إىل زعَ اىفَ  إنّ و  .  ابل ء يدف ُ  والةرِ  ٌَ اىلبِ  واتلع

 منرةً  نصنٌٔف  دَث َي  خّت الصِحُ  دٍيض دكةدُ  ف  ،اىعصِ  ْذا يف الهصُٔف  نُث  لدوى
 ِة، وىلد نصن   واىفتِ  املعةيص نثةُ ّ شبجُ  ذلم لّك و، دنيمر يف ْذا الشٓرِ  ثو شيل ُ  ،أو مردني

  ،اآلخرةَ 
َ
  ،ِةأثداَُ  ِةف  درَ وأ

َ
مْ  لِلَياِس  ََتََب اقْ }ِةأديةَُ  ِةديف  وأ ٍُ مْ  ِحَصاُب ٌُ  .{ُنْعرُِضَنَ  َغْفلَثٍ  ِِف  َو

ػنٔا ٓنةل فخجّ اجلُ  فيٓنة ثعنُض  ، وكد خنةَض يف الهصِٔف  وفيهيحٌ  رشعيحٌ  مصةاُو  زٍّخ 
ًِ  ِٓة الراشخٔنَ ا، وكد ث ّ ػٔوخيّ  ً  فإيل .ٍة ثيةنٍ أيّ  واإليٍةنِ  يف اىعي  /  ٌَِٓ ُلةٍط  أرب َ  ك

ٔدُ  الهصِٔف  ص ةِ  ركٔعُ  .1  .  ةٌَ كيةٌٓ صِف الّ  رِ د  ثلَ  ْة يكٔنُ وشج
  إَذا .2

َ
َٔاَغأ وِ  َخَبُ  دَ  ْ َِصةِا  أَ  .ُي ِػبُٔنَ  يََكةُدونَ  فََ   الهصٔف ىلَعَ  احل 

ٍ ِس  ُف ُنُصٔ يَُكٔنُ  اَل  .3 رِ  آِخرَ  إاّل  الّش  ٓ رِ  ُخُصُٔف  يَُكٔنُ  َواَل ، الّش ٍَ رِ  وََشَع  إاّل  اى َل  ٓ  .  الّش
ُو  رضّ ً اذّلِي اليَ ي  ٌَ اى عِ  اى ُهُصِٔف  خصةُا  .4  ٓ َ ِّ  اجل  ٔ..ثِ ًٌ  ْو ِ َفَعِح  كَِييُو  ِعي  ٍَ  .ال 

ّ ًُٔرا ى س يٍةزيُ  ر  ذنُ فيَِ  ؛اليييحَ  اىلٍرِ  ُٔرُ  يِػفئُ  وخني_______2_________
ًُ الصج ، فٍة  واألرطنيَ  ثو ليصٍٔاِت  ،ادلُية ًُٔرا ى س ليصٍةءِ  ر  نُ ذ  ، ِلَ ُٔرٌ   الٔر؟  ذىك

ْرِض  إُّ
َ
ُّ فن/ ِة شجدةُّإُّ ربّ {..}ىَُُر الَصَهاَواِت َواْْل ُّ ًُُٔرا، وََجَعَو ِنذَةثَ َص اللُّ َشَّّم َنف 

ِّ ًُُٔرا ًُُٔرا، وَِديَِ  ًُُٔرا، َورَُشٔهَلُ  يِلَةاِ و 
َ
ِّ ثِةّلِٔر، وََجَعَو َداَر أ َ  َخي ِل ذََجَت َع ُّ ًُُٔرا، َواخ 
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  ،
ُ
أَل

 
ا{َتَعةىَل/  ةلكَ َتذَََل ٍَ ْرُض ةُِيَرِ َرِب

َ
قَِج اْْل ْْشَ

َ
ِح ثُِِٔرِهِ  }وَأ ٌَ َم اى ِليَة  ٔ ة يَ َٓ اُق َ َذا إِرش  َٓ  شجدةَُّف
ِو اى َلَظةِء. َٔ ًُُٔرا؟ فَإَِذا.)إَِذا َجةَء ِىَفص  ُْ َ  ُُٔرِهِ َني َف اَل يَُكُٔن  ٌِ ُق  ِ   .(اَكَُخ  تُْش 

ًُ اّنلَُرُ ..}/عَ ربّ  ةلكَ  ًُ ةََصُهُ ِنْو  ،ِحَجاةُ ْدَرَك
َ
ًِ َنا أ ٍِ ْحَرقَْج ُشُتَحاُت وَْج

َ
ًُ َْل َْ َكَّشَف َ ل

} ًِ ً  ىَ  َس ِعِ َدُه يَل ٌو َواَل  ةلكَ  .َخلِْق ٍٔد/ إّن َرّبُك ُع َِ َمص  ةرٌ اث  َٓ . ، َن ِّ ِٓ َ  ُُِٔر وَج  ٌِ َٔاِت  ٍَ  .ُُُٔر الّص
ْرِض كَةَل َتَعةىَل/ 

َ
ٍِْديزً كةل/ {..}اَهُ ىَُُر الَصَهاَواِت َواْْل ُِٔرِهِ فَجِ { اَهُ ّنِلَُرِهِ َنْو يََّشاءُ  }َّي

 ٍَ ُو الّص  ْ ذََدى أَ  ْ ر ِض.ا
َ ُّ ُُٔرٌ .َٔاِت َواأل  يُ ٍَ َُ َع ٌِ ؤ  ٍُ هُلُ ُُ  ،َوال   ٔ ٌُ َوكَ ُّ ُُٔرٌ ٌٔر، َو َخيُ ُّ ٌُُٔر، َوخُم   ،د  رَُج

ُدُه ٌُُٔر، َيذََليُّت يِف اّلِٔر يِف  اهِلِ  ُُكّ َوكَص  َٔ خ 
َ
ُق ثِٔره، ف  ُي ِرُق  .أ ِ ُق  يُْش  ك َصةُم ، وال يَتِ

َ فَةأل 
َراقٍ زٌَح/ زََ   اٌق ثَِ  إخ  َ رِ  ،إرش  ٍَ َراٌق ثَِ  . وَ اَكى َل َاقٍ إخ  يِ لّةاك ،إرش  ٍُظ  ٍ ِس  ،َُةٌر َؤُُرٌ ٍَُح. وَ ُر ال   .اَكلّش

ٍُمْ }/املِةفلني يف خّق   دعةىلكٔهَل ودأمئا  َْقَدَ  اََّلِي َكَهَثلِ  َنَثلُ َضاَءْت  فَلََها ىَاًرا اْشَخ
َ
 َنا أ

َلُ  َْ َب  َح ٌَ ٌِمْ  اَهُ  َذ مْ  ةُِيَرِ ٍُ ونَ  اَل  ُظلَُهاٍت  ِِف  َوحََرَك َب }:كةلفلد  {ُّيْتِصُ ٌَ ٌِمْ  اَهُ  َذ ولً  {ةُِيَِر
وصةر ثإيٍةًُٓ  ،ذلم الٔرُ  زَ ثرَ  اىليةٌحِ  فإذا اكن ئمُ ..خراُق فيٓة اإل ألن الةرَ  ؛ًِْ ثِةرِ  /و  يلُ 
 َ ِِاجلِ  يٍحِ صىع ثني أيديًٓ يف ظُ ي ٔهخّت يَ  ،ّس  ٌَ ..لػع  ،اكىلٍرِ  رُ وآخَ  ،ه اكلشٍِس َ ُٔرُ فًٍِٓ 

 ويُ  مرةً  يضءُ يُ ،ٌّدَ كَ  ُٔراً ىلع إثٓةمِ  ٕعػَ يُ  رُ وآخَ  ،اكلّساِج  رُ وآخَ ،اكلجٔمِ  رُ وآخَ 
ُ
 .أخرى ػفأ

  ٌَْأِسِض َىاِداٌَّسَم ُمَىِىَسفُب  .ىبوب، وصشاَط، ولجىَسىبحُبَروِىس ٌىب  َوا

 ه إرا شبَءَب َم ًُ َُّسأي عمب َفع َُِجشمه سؤاي َمه سأيو .فعً، وال   .ال 

 إوب ال وشجى إال واِمبي،  اإلفضبي فىَقثبٌىىاي لجً اٌّسؤاي، وادلعطٍ مه  أوذ ادلجزذُئ :ىبإذَل

 ه.إال إحّسبَو ه، وال وطٍُتغفشاَو

 ذعىن.ون وبصشًا فىُف ال وبشجىن، ووجذون سحُمًب فىُف ال وبلذ وجذ :ىبإذَل 

  اٌعىساد َشروسباخلطُئبد،  اٌىشثبد، وغبفَش مفِشَجواٌظٍمبد،  وبشَفَب اٌٍهم، ٍَ احلبجبد،  ولبض

 :واٌّسمىاداألسض  ذسجبد، وإٌَهاٌ وسفَُع ،اٌذعىاد ورلَُت

 هسخِط ومجُِع ،هممِزِو جبءِحوُف ،هعبفُِز وحتىِي ه،وعمِز صواِي مه ثه عىرو بإو اٌٍهم. 

 اٌزٌ هوجِه ثىىس عىُرو ،ادلّسزضعفني سُةو ىبسُث أوذىب، حٍُِز ولٍَخ ىبلىِر ضعَف إٌُه شىىإوب و اٌٍهم 

ًَََ أو ،هغضُج ىبث زنَيََ أن :خشحواِ اٌذوُب أمُش عٍُه حوصٍُ اٌظٍمبد، ٌه أششلِذ ، هسخُط ىبث ح

 .ثه إٌَب لىَح وال حىَي وال

  ىب،أمىاَر واسحِم ىب،والَر ووفِك ىب،ألىاَر وطُِت ىب،أوطبَو وآمِه وب،سشائَش وطهِش ىب،أخالَل ِهوحِّساٌٍهم 

 .وبأسعبَس أسخِصو ،ىبدَىَو والِض ىب،شؤوَو اذلذي عًٍ وامجِع
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