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  األخفياء
11/1/1444ِ 
  ثُ تَ ْط الُ 

ُ
 وَل األ

  ا ةػد/أي  
ََ  كامَ   حموِ وّ، ثِ اخئ ماكنِ  يف فٓجَف  الييوِ  ٌ
أخفاه  ،اخفي   ، ُداءً رّب  يا رب   ّ: ياّ وٌِاجاثِ أنصِ 
 َْ َِ ٍْصً األرض،  أْوِ  ؼ  ..ّرب   ّ وبيَ ا بي

ّ، يف زٌِِ  اللِ  ؼِدَ  األرِض  أفضو أْوِ  اكنَ 
 اخلف   ئِّ، وأخىن ىلع ُداّ يف نجابِ أؼٍاَل  اللُ  خرلَ ف

( 2ِذْلُر رَْْحَِج َربَِّك َعْتَدهُ َزَكِري ا )} :الييو يف جِٔف 
ُُ ٍَِداًء َخِفيًّا )  اللَ  إن  )كجادة:  كاَل  {(3إِْذ ٍَاَدٰى َرب 

 .(اليف الصَْت  اتليق، ويسًعُ  اهقوَب  يػوىُ 
ٔؼةٌ  األخفياءِ  أصٔاُت  يف  األُلياء= مصٍ
ِجيُتْنَ } الصٍاء: ًُ ْ ، {َوهََقْد ٍَاَداٍَا ٌٍُْح َفوََِْػَى ال
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{ ُُ َب إِْذ ٍَاَدٰى َرب  يُّْ
َ
َب }و ،{وَأ َِ ِن إِذ ذ  َذا اجلُّْ

ََاَدٰى ِِف  ُِ َف ن هٌ  ن ْقِدَر َغوَْي
َ
ٌ  أ ُيَغاِضًتا َفَظ
 َ
ٰ
ن َّل  إَِل

َ
اِت أ ًَ وُ ٌَ  اهظُّ ٍَج ُسْتَداٍََك إِِّنِّ ُلَُج ِي

َ
إَِّل  أ

ًِيَ  ِ ال  الصاىِح  الصيِف  فاوةخَ  نُُثت وىلدْ  {اهظ 
ُُ ٍَِداًء َخِفيًّا} :اخلف اجلداءِ ب ٔا وملصُ ، {إِْذ ٍَاَدٰى َرب 
 َْ  شيدُ  كاَل ، يف الصٍاء الرِب  خِاءَ  =اخلفاءِ  رشِف  ٌ

َُ  اتلابؽيَ   املسوًْنَ  اكنَ  وهقدْ ابلرصي: ) احلص
ُ ويَ  ِف ادلاعءِ  جيخّدونَ   اكنَ  إنْ - صْت هلىْ  عُ ًَ ْس ا ي
ُّ إَّل ًًِس  يقْل/  اللَ  أن   وذلَك  -ّىربِّ  ى وبيَ ا ةيَ

ْا َرب ُكْى حَََضُّاًع وَُخْفَيثً } {، وذلك أن الل ذلر اْدُغ
ُُ ٍَِداًء } ُ فقال/فػوَ  ا صاحلا، فرضَ غتدً  إِْذ ٍَاَدٰى َرب 
 (.{َخِفيًّا
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 / األختثأيّا 
َْ  اإلٌامِ  يف صديِح  َْ  خديِح  مصيً ٌ  شعؽد بع
ُّ  اللُ  رضَ  أيب وكاَص   صعّ   اللِ  رشُٔل  كاَل  :كاَل  ؼِ
ِّ  اللُ  ِ ) ً:وشيّ  ؼيي ن  الَل ُُيِبُّ اهَْػْتَد اتل ِقيِق  اهَْغِقَِّ  إ
َيِف  
ْ
 .(ال

 َْ   اىفضائَو  يريدُ  ٌ
ْ
 َٔ فٓع، ْذا احلعديح فييلرأ

 َْ ًِ  جٔاٌػِ  ٌ   اللك
ُ
ً صع  الل ُبعي ُ  ٓعايَ وتِ اىع  أ
 َْ ا ْععذَ  فييجأمععْو  اآلخععرةَ  أرادَ  ؼييععّ وشععيً، وٌعع

 َْ ا احلعديح، ْعذَ  فييجدبرْ  األٌانَ  أرادَ  احلديح، وٌ
 َْ  ا احلديح.بٓذَ  فييأخذْ  الل حمبةَ  أرادَ  وٌ

 غتاد الل/ 
ًُ ؼِعَد الل َٔ الهري ْكِقَرَيُكْى ِغَِقَد  }: اتليقُّ ْ

َ
إِن  أ

ْتَقاُكىْ 
َ
ِ أ ٌّ {اَّلل  َٔ  ىَن ا اىِغع، وأ إذ  ، اجلفعسىَن ِغع فٓع

ًُ ٌا يفرُس بّ احلديُح ْٔ احلديح وكعد جعاء  ،أؼغ
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ٌ  ) :يف الصِِة نٍا ؼَِد ابلخاريُّ   اهغِق  نِقَ   وهك
ِّ  رادُ يُعع باخلععاءِ  اخلععفُ (، واجلفِقِق  إىل  االُلطععا ُ  بعع
 يف بؽعِ   ، ووردَ اجلفعس بعأمٔرِ  واالشجغاُل  ،اىؽبادة
َٔ  اىؽيٍاءُ  ( كاَل احلِقيفمصيً ) رواياِت  الٔاصعو : ْو
ََ وبغيِ  ،بًٓ اليطيُف  ،لرمحّ  الضؽفاء، وؼِعدَ  ًْ ٌ
 الك املؽِيععيِ  جلععا أن   يغٓععرُ  األخفيععاءِ  شععيِ  ثأمععوِ 

 خعفُّ = ّيف ؼبادثِ  فاخلفُ  وال يجؽارضان، يجاكمالنِ 
ًٌ  ،بالضؽفاءِ   .باألكرباء رخي

ِّ   اللُ  صّ  يف كِٔل  يف ٌؽاين اخلفاءِ  ًَ  ؼييع  وشعي
( ِ َِقيِف  ن  الَل ُُيِبُّ إ

ْ
 جتجٍعػُ ( اهَْػْتِقَد اتل ِقيِق  اهَْغِقَِّ  ال

ع، اىفضائو ُٓ ََ  ً اىطييؽعةُ إُ  ٔا ليؽبعادةِ اُلطُؽع اذليع
ٍَ ؼٍيُ  فاكنَ  ؼِعّ:  الربيعػِ  امعرأةُ  ا كاىعِت ًٓ رًسا ن
 ،الرجِقن حلِقءءُ  اكنَ  إنْ ا ُ سً كُِق الربيعِ  غًُن  اكنَ )

ِ  املصدَف  نشَ  وقدْ   (.ُفيغطيُ ةثْب
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 ًٓ اجلجعاةَ اىع  ثعٔرخُ  ( ثيَم غتادة الّسِّ ٓا )إُ   
 ََ ٌ  ًْ يف  أخعًرا ىلع املعرءِ  احللةِ  ليؽبادةِ  فإن   اىفنت، ُؽ

 ًٓ ىلع ادلُيعا، واَل يعزامحُ  اجلاس، فال ثراهُ  دُياه ٌػَ 
 يف اىفنت. اجلارَ  يرضمُ 

ًْ  وإنْ  جنٔمٌ  =األخفياء األخفياءُ   روا، فرشعانٌ يُ  ل
ًْ  وإنْ  ًْ  وإنْ  ، مشاْيٌ ٔايركبُ  ل  !فٔاؽرَ يُ  ل

 بإاعىةِ  يجهفُو  ثؽاىل ّ اللُ رمحَ ًْ ا أخدُ ْذَ 
َْ  بيٍت  ٌائةِ  ًْ  ّ،ٌدينجِ  أْوِ  ٌ ٍُ  ول َ  و، بّٔا يؽي  ع

ٍ  أْيّ أُّ  لالك  املفاجأةُ  اكُِت  ا ٌاَت ّ خبيو، ول
  ٌ ٍُ  ابلئِت  أُْو ا اىفريلي، أ َْ فؽي ََ  ٔا ٌ يأيت  اكنَ  أي

ٌَ فلدُ  ًٓ خيَ ٌؽاشُ  ِّ  ٔنَ ثَ ؤْ ٔا يُ ا اكُُ وا   .يف الييو ب
ٍُ  ّبيجِ  أُْو وأٌا  ٔدَ فؽي وا وجدُ  خيَ ، الرجو ٔا ج
ٍُ  ه آخارَ بغٓرِ  حلاًل  ادلكيَق  حيٍُو  ّ اكنَ ٔا أُ  شٔاد؛ فؽي

 أُْو  كاَل  ٓاخيَِ  األرامو، ه إىل ٌِازلِ ىلع عٓرِ 
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ْٔ  املديِةِ  ِ  ٍا صدقثَ ا فقدْ )يَ : ًٓ املشٓٔرةتلَ ك  الّسِّ
ٌُ  لعي  خىت ياَت   (.حػاىل ُ اللُ رْحَ  احلسيِ  ة

 

 ُُ ذا اّّلي حَػرُِف ابَلْطداُء َوْطأحَ َِ  
ُُ َواحلِنُّ َواحَلَرمُ                           َوابَلْيُج يْػرِفُ

ِّىُ 
ٌُ َخريِ ِغتاِد الل ُكّ   ِذا اة

ُِِر اهَػوَىُ                        ِذا اتليّّق اجليّّق اهّطا
 ِ ُُ قَُريٌْش قال قائِوُّا/ اذَ إ   َرأحْ

 !إىل َيََكرِِم ِذا يَنَْخِِه الَمَرمُ                        
 
 يى..ظِ اهػَ  آنِ رْ ِف اهقُ  ىْ كُ  وهَ ِل  اللُ  ةاركَ  
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 الطتث اثلاٍيث
ا ةػد/   أي 
يف ْذه  اللِ  يا غتادَ ا مجيًؽا جلَ  األٌانِ  صٍامَ  إن  
 .اهػتد اتليق اهغَّ اليف: الصادكة اجلبٔيةِ  اللكٍاِت 
ِ  ؼبادةُ   اتلٔاضعػِ  ٌؽعاينَ  ثعر  يف اجلفعِس  الرس 
 ًِ ض ً   ْو ِّ  ال ثزاُل  اذلات، خ عا يف  خىت ي ٔنَ  ب ًٌ إٌا
 واجللاء. واليطِف  الرمحةِ 
  ٌ َْ  ا خُظ أ  الِ ِتَ يف اؼْ  َٔ ُٓ فَ  ا احلديِح ذَ َْ  ادلُيا ٌ
 اَف ْشعتِ اشْ ف إن  اء، فَعَفعاين اخلَ َؽعٌَ  ََ ٌِ  هِ ذِ َْ وَ  ،نَت اىفِ 
َٓ فِ  دُ جَتِ  ادُ  َ  ثَ ئة اَل ٌِ  إبوِ نَ  اُس واجل   ،الكَْ  نَتِ اىفِ  ا ي
 .ةيَ اخِ رَ 

  ٌ  ِهَ وَ  اءِ َفعِة اخلَ اَؼعطَ  يِف  ِهَ فَع رةِ اآلخِ  ا خُظ وأ
ْا اكٍُِق خيعُح  ًٓبلؽِضع الصيِف  وصيةُ  ٍٔنَ يَ ؽْ ا تَ ٍَ نَ 
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ٌْ  ختيئِقثً  لورجِقنِ  يكِقْنَ  أنْ  يسِقخدتْنَ   غًِقِقٍن  يِق
 .ِاُ وَّل نريُ ةُ زوجخُ  صاهح، َّل حػوىُ 

 اىفرِج  ٌفاثيحُ  هَ  =ْذه اخلبيئات الصاحلة إن  
ٍَ  ،يف ادلُيا ََ  اثلالخةِ  ا يف كصةِ ن ؼييًٓ  أطبلْت  اذلي
  اكُْت اىِ   اخلفاءِ  ًٓ بؽباداِت ٔا رب  ُاجُ ًٓ فإُ   ،اىغار
َْ  فعيهف أن   ٓعً، وأٌعا اآلخعرةِ رب   وبعيَ  ًٓبيَِ   ٌع

ََ  الصبؽةِ   حصِقدَ   ورجِقٌن ) :ّيف عي   ًٓ اللُ يغيُ  اذلي
 ا ففاضِقْج خاحلًِق اللَ  ذلِقرَ  ورجِقٌن أخفاِا..  صدقثً 
 .(غيَاه

 أيّا اإلخْة ِف الل/
 ،يف احلعديح العٔاردةِ  بٍؽاُيّ اجلاٌؽعةِ  واخلفاءُ 

 َٔ ْ  َْ ٌ  ًِ  رَ كعر   ىلع ادليَ، فلعدْ  اثلباِت  أشباِب  أؼغ
َْ  اخليعٔاِت  ذَُٔب أن  املدللٔنَ  ًِ  ٌع  أشعباِب  أؼغع
 دحلعُو  اخلفعاءِ  ؼبعادةُ وبعالل،  واىؽيعاذُ  االُجاكشاِت 
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املدبعة، وال  وؼالٌعةُ  ،اإلخعالص وؼِٔانُ  ،اجلجاة
 َٔ  ء.ٓا األدؼياى ؼييٓا الاكذبٔن، وال يؽرفُ يل

ٔذُ  ََ  باللِ  أؼ ْؤِيََِي }الرجيً  الشيطانِ  ٌ ًُ ْ ٌَ ال ِي
 ُِ َ َغوَْي ُدوا اَّلل  َِ ْا َيا اَع ُّىرَِجاٌل َصَدقُ َْ ًِ ٌ َف  َقَضٰ  ي 

 ُُ ى ََنَْت ُّ َْ ْا َوَيا يَنَخِظرُ  ي ٌ َوِي ُ ل  .َتْتِديًًل{ ةَد 
 


