
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 
 
 
 

  ن       

 و ؟



 

 

 ٢ ن و  ؟

  

  

  

  

  

 

 َ وىم   و ن  

   ن.   دموة

   أ- .اَ  . اوموة

ر اد   ح  

  ٦٠روةردةو مواز   زة

  ٢٠١٤ - ١٤٣٥   ث

  و  مرةي ث

  مى زامَ– م َ   ث   ان و  

  ١٠٠٠  اذ

وةزارة رؤى   ى)879(ذرة ردم    ذرةى ردن

  .َراوة

 

  

  ى رة ودموة 

  َل  -مرى رزان 

٠٧٧٠٧٧٢٦١١٤  

 -------------------------------------------  
  

  مالَپۀرِى بۀهۀشت

  
 

  

  

  وةىام َم و:  

  رَ دةري مت -

-  ىرةم  ستو. 
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امَوة و وةرطدم  

 خان يعل.م

  َاموةى

  عبداللطيف أمحد. م

 خليل أمحد فرج. م

 و  

١٤٣٥ 



 

 

 ٤ ن و  ؟

 
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
  



  

 

 ٥ ن و  ؟

  

 ََر ى:   

  أ ا ا ار 

ل ار  ة واوا  ا.  

دةطرَوة  داواي َمَ ة ورة!  اي روةردطر وبعد،

رروةردط ى ،ت ! وةي م   َل َ و وة وامرط

مام...  

 روة داواش  ط من دة  و ن و رَوة ي اي

  .ت روةردطر،  وةى راز و دوم و

َر ي  يم  ار :))ن (( دو   ردي

دة، وذطر  ك و اث وةَ وة،  وةى ز  ما وة 

  .وزوو و رَوة ي اي روةردطر

طراموة ي اي ن، موة دن وة ور  دوا و و

دن وو َ َ َ ن داتدوان مداد م.  

  .  ن طََوة ي ي ا  و ن رَ و

  دا ا))(( ى  ر وةا.  

 .واحلمد هللا وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا

 .والسالم عليكم ورمحة اهللا

 أمحدأبو عبداحلق عبداللطيف 

  َ٢٩/٦/٢٠١٠  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 ٦ ن و  ؟

  

 ََر ي:   د  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  مرط  ن َ ويت وةدا، درود ور   س و

َري ا  ا  و، ور طم م مار وَان ورو 

 اموَوةران و ؤذي دوار.  

ر َدم رمم اي روةردطر ر َاث وان و: ن

وزم وة  ذم دوم ودوارؤذي ؤظن، ر وام طرامري 

 ر و دلَ و ووت ورةر وذن وطزةرام ا 

رري ا دةررام و رة وزي ا  و  ر وان م! َوة

ي     و((  دة و وا(( ر وان مو! دووراوة؟

 مى ذةوامد ور َد؟و ت   رزةوي ! ووان م ر

  !   وي ا ََ؟ روةردطري  رة رةد  رزةوي

 و  ن تممن و  وةدم رزي وةممذة  

! طَن  دةم وةر طمن و، ن روذوري دن و موي دن؟

 ي ا م ي موةم ون و اي روة راوة نَر

م!  

  ام ا و و  ان رةس وراو َر َ ووا

 َ َ ور َرمم ا م، وطر  ووامن د  

َوم  ووة و ن َ ردة دةَ و   م 

َ ا، و: »          كَ َِْ  ٌَِ ََِو ٌِ ُإّن ذُم ُا !

ِ ِْ(( .      دا ردةَ َل   ورةنط  موام ار دا

 وام ورةاي ط ى ،.  



  

 

 ٧ ن و  ؟

ةن مةن ام  ، َ را م ا وة طور  

مزومم وة زؤرن َ ذردن،  وا   َ  َمموة،   

رو اَ و  ،وةارامَ .  

 َر ن  َو نردة ىَ  : »ن  « ةوة

وورو  رامم من ر ودن وطراموة ي ا ود ز داز

و   اي طورة دا ن اوة و.      نداازم م و

 .رَاك م

رن  وداوادمَ دةوةو زام  َ مد َر ريَ .  ا و

وآ   و و.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 ٨ ن و  ؟

َ  َ  

ْورِ  َوَنُعْوذُ  ،إِنَّ اَحلْمَد هللاِ َنْحَمُدُه َوَنْستَِعْينُُه َوَنْسَتْغِفُرهُ   ،ْنُفِسنَا َوِمْن َسيَِّئاِت َأْعَاملِنَاأَ  بِاهللاِ ِمن ُرشُ

ِدِه اهللاُ َفَال  ْيَك َلهُ ، لِْل َفال َهادَِي َلهُ  ُمِضلَّ َلُه َوَمْن ُيْض َمْن َهيْ  ،َوَأْشَهُد َأْن ال إَِلَه إِالّ اهللاُ َوْحَدُه ال َرشِ

دًا َعْبُدُه َوَرُسوُلهُ   ،]4  5  6  7  8  9  :  ;  >  =  <   ?[ .َوَأْشَهُد َأنَّ ُحمَمَّ

]   !     "   #    $   & %    '    ( )  + *  ,   -    .   /     0  21    3    4   5 

 6       7  98    :  ;      <   = >[، ]  u   w  v    x      y   z     {     |        ~}

¢ ¡  � ®  ¬  « ª© ¨§  ¦  ¥¤   £[.  

ا َبْعد  دٍ  ،َفإِنَّ َأْصَدَق اَحلِدْيِث كَِتاُب اهللاِ: َأمَّ صىل اهللا عليه وآله وسلم،  َوَخْريَ اَهلْدِي َهْدُي ُحمَمَّ

اَوَرشَّ األُ   .َوُكلَّ َضالَلٍة ِيف النَّارِ  ،َوُكلَّ بِْدَعٍة َضالَلةٌ  ،َوُكلَّ ُحمَْدَثٍة بِْدَعةٌ  ،ُمْوِر ُحمَْدَثاُهتَ

       َ ،نة اي  ن َ س و     َ

ت و طورة و ا زم ،س  ا ر م ، ر     

رانمو يو وةرط ر م ،ن  .  َ اوان َ

    َ ،ةر َ ،ر َ ،م ك و  ىا و ،ةزلَ و ر اوام

   م ،زا  م ،م  م ،موةم  م ،رو َ ،َوةل

 ،دار      زيم َ ،ت و  زم َ ،زم َ  ،زم َ

 و ون و ت، م  س وة و م َ  وة، زام و طدارة وةى  

وة و وةي  ،َوةى مة و وة مَ، طر ا ن دةو،  موة و   

   مَ؟

 ؤزي و رزى و    وةَر م ىدارة  كط  ىا و  زم

طر  ن و ط و زام و م ،َر   َر م  ،َر و ر    

  .يَ ويَ



  

 

 ٩ ن و  ؟

س و   اي ةن، َوي وامن، وةرطي ى     

   ان ادةري م  ،رانن،       ، واوة ن   ري دةرط

  .مري رةن   وران

     ا م ،م ر ى ق  َاور   دة 

م ر ى   وي   و ر ى ر ا ،َم.  

ون، ر موادة و   روة ت و  ر ري 

س و رة ك و رَةن، ر و وة رد و اَةن، ر  

  :َووامن ك  رؤذي ن، ن

س و  َ ن  اي وةن ز و ةن، و       ش

رةت مَدراو  ر     داوادم ت و  ر ري     

  .من

 ز ريَ..  

  ،ي  رةا    ))ن و ؟((: َ   مى

و   ك َة،  رةى    ))الوطن دار((ي ))َكْيَف َأُتوب((: مي

  .م ودموة

 َر رة.    ،َاو وةروم  دَ داواي   

  تن دةر ى  َ م      ر  ،دنو  

        و  مو ط  وةىدم ن ور وا ممَ

َر ىرداوا دة  ؤى، ررةدام  ،وة   م ن

-و و   د اي زن دار و رَراون ت     



 

 

 ١٠ ن و  ؟

فبارك اهللا يف رن َ و َاموةن  د،  -رري ر و ن

  .عمرمها وجزامها اهللا عنا وعن اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء

 .  وةىدم  ة رانَ ا َ وة ووة مم 

  .-ا داَ ي اوة-

روة ةمن  وة  - رةن دواي وةى داواي َاو 

طداري دوة و  . ر   َث مَوة -د و داوان   د

َ     ري ودة َم يَ و وةماَ دةز  و ش

           و مةر  و دةر  ز ا  ،َيَ  د وز

مي ردةَ ةر   ،ام و و و وم اي ت   

  ز ا طدي ز  وةى ي ى ةىوم دوو.  

 ر وةى اي زن  رما رن دةت  ر من وا  

 :]  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï    Î   Íو ن و رَوة، و ريَ  

Õ  Ô   [ ]٣١:النـور[ وا ، : )) ازر  ارانم ى ن ن و 

((.  

ر و ر، و رط :   َ روة مةم دؤ دوو وة 

و رَ  ((: ، وا]١١:احلجرات[ ]   :]ä  ã  â  á  à  ß  Þ م، دةريَ

  .)) و مت،  وامن رةن

  ورة دوراي ط ى  زؤر  ،امرةؤذطر  روة  ،وةمو

دة رَ و ا و د و ََ طوة، ممت واي َوة     

  .َ موة  اى ر مو ،َطر رة ا



  

 

 ١١ ن و  ؟

 س  ا  َش  وي  َط و وان َار وموة و  

 م  دوة ن    ،وةوم ن  ،ن اي   ر

مَ  َار ون  ذم م و مرة و  ،وة  دواي         

رَا دةطر  َوةى  رن دةر رةو مرن،   رَدا       

 ةَر وا دةزام َ َن دَم داو وان و َم ..  

  م ر َ و رةوة، داوار  اي ة و        

ةن و ري ى ران، و   و َة و و م َلَ    

  .ت

           م َزام ا ،نردة دة م  اَ  

    دة و َر ،َو وةو رةى  َدة ر م ،دةزا ر

د ر وان دة ،ر  َرم اي ةن دةرؤ رَة د ر ن  

 ودن ى  َ ك و و ن وة،      . طن دةدا

ري رؤذامن وة، ر  ي و وي ي  َان و        رمى 

 اي دةطر دة    ر ،وة ةشن رةر ات و ي ريط :  َ

        كوة ماوة م  دن ىوامر   زن اي 

  .وة

  :َة دري   ودةردةم ور  َم د

  !؟..  وامى  دة واممموة طؤدة ون 

  !؟..  وامى واممن مي دون 

  !؟..  وامى  زؤرن  ن دوة 

  !؟..  وامى زؤر  َوان  دةدةن و ر و دةن

  !؟.. دواي دةن.. ى زؤرر ري و دن دةدةن وام



 

 

 ١٢ ن و  ؟

  !؟.. وامى واممن و روةردطرة  رة دوري موة

  !؟.. وامى واممن ة   دواون  ى ون

َ  ىوام ََر  ..؟!  

  : روة

َدان مَ وةم ا دةرط  ىوام..؟!  

  !؟.. وامى  من رمن مَوة

  !؟.. وامى  من ذدةن  ا مدوة

  !؟.. وامى  من  وةرن موة

ذ  ار  َوم ىوام ذن ؟..ن!  

  !؟.. وامى زؤر وامرن، وازام  رن، و ن مدوة

 َرط اممذ مَ وةىدم دواي  ىوام  ..؟!  

م  و م  .. ش دةَ رد ..  

 و ن   َرةوةى مم م ؤ : اي وةى 

  .دةمو َس و مت و  ر ر َودن

رَمةري وامر   َم َودن، ر َري     : اي وةى

  ..ور   َم َردةوا ون

دواي طر و  زؤر و وة زطرة ردة  :    َاي وةى

  ..دةرَوة 

  ..َ دةرومن  :  َاي وةى

  َر  ةت َت م  ..رة ر كم  



  

 

 ١٣ ن و  ؟

  َ وة ،َم  ا و و   د ورةاي ط  ردوا

  تم  َا دةَ  َ دو َةَ َد وة ،ريذط

  .ت،  َ ا دوَ ي َن   لَ ت

ر ق و راَ ا ا وة م  اي زموة و ر و    

وةن زلَ و  ،ر  وةي َا و، وة  م  و        

ر َ يرة ا و و وةم.  

     وا ، دي   وة وَ ةيَ ي  وةى ا ش دةطم

ُهم َعَىل ُحمَمد خاتم النبيني َوآلِه َواَحلْمُد هللاِ َرّب الَعاملِني  .أ    .وَصِل اللَّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ذارى رةت و زة و َوم اى ةن

                                           عه ىل حممد عه ىل خان

           ا ش   َى و دا و و و من

 زى وط  /ر  -  ول ٢٣ا ١٤٣١ ر                                                       

 Alikhan_alkurdi@gawab.com 

 



 

 

 ١٤ ن و  ؟

َدة  

  و   ىزؤر       ، َ وةى ي ض ،زامم و

    َر رط ،م مَد يَر زامم ،دةزام و ي وام

  ام مَ دةَ دمي مزام؟

 وةرة طما  ام  و و رَي دةَم  و     

َ ةىَ و ؟م  ى  و َ .  ام وة َ شرة

  :وا

دة  نو  

 و اي .. َر   

ون وامر ،و ر ،رَ روو  اي طورة دة و  

       ا دة يَود   َو ،َوو وةردةطر ر م  َوام و 

 وة، مَةَ ن َر دة ،م  َ ،ََر دة ن طَ

 ُكـلُّ (( : دةرَ  صىل اهللا عليه وآله وسـلم و م   م ،ري ا 

اُبـونَ  طَّائِنيَ اَخل  َفَخْريُ  ،َخطَّاءٌ  آَدمَ  َبنِي و دةادَ زؤر  دة و    (( :وا. )) التَّوَّ

رام ران  رة، و((
١.  

     ةر ممم ورةط  ،ؤظ و  ر و 

وة ؤظ  اش :        ر دووةَ مر ،وةدؤ  ىو يدةرط

  َر و وش َوام       ت و و وووة و رَ ن ،ا

طر  رة اوامى اي زن ما ،ؤظ      . رَوة  ي و

                                                           
 .وصححه وحسنه األلباين واحلاكم ماجه وابن رواه أمحد والرتمذي ١



  

 

 ١٥ ن و  ؟

   وةَ وةي م وواز دة  ،وةم و ةرم ودة

  درو مة ون وَ  وا دة َ ،ىرةروةردطىرة .  

َ وان ي   ت وا َش م.  

َ وان ى  َم  

 و اي ..َر   

وة زن اي َ و ردةَ ممم ورةط  َ :

   م َ و وام ام وة و    دواي ،وةمةَر  ن

َ َاو  ن وة و مم  َرن، روةك ري  

َاملِ  َصاِحَب  إِنَّ (( :دةَ وسلم وآله صىل اهللا عليها  َفعُ  الشِّ  َعـنِ  َسـاَعاٍت  ِسـتَّ  اْلَقَلمَ  لَِريْ

  .٢))َواِحَدةً  ُكتَِبْت  َوإِال َأْلَقاَها، ِمنَْها اهللا َواْسَتْغَفرَ  َنِدمَ  َفإِنْ  ِيسِء،ملْ ا َأوِ  اْملْخطِئِ  اْملْسلِمِ  اْلَعْبدِ 

ت ((: وا ش وةي  ث ى دة-ت-  و ر 

م ةط  َوام َن اك  دات،  طر ن      

َ ةوة و داواي  ا ك  رموةط ،َري م وة د ا  م

َدةم((.  

  ، ان ي  َ ردومط   َةَ ش و

  .َة َوة  َ  و ن  رؤذدا

 روة َ و دواي م و ،اوَ  َدم.  

وةدا رة  :      زن اي  َر مزة    َزؤر

مطن،  و و رؤذ  رة وان و رَ روروي اي زن دةوةوة،   

                                                           
  .رواه الطرباين يف الكبري والبيهقي يف شعب اإليامن وحسنه األلباين ٢



 

 

 ١٦ ن و  ؟

ممت مَن زؤر   ي وان دةت، م َا ر  وان    

َ ،َزامم:  

روا ي ر  !    ودن طلَ ة مةَ  ا؟ 

م َن   ! را دةت   و ل و طظر و رؤذم ان؟ 

 َدة ،را  ر زامط :  ؟را َم !    ن ورةط َوام

  !؟

ى م زام ي   ح و          و رؤذطرة

 وان دواي مو:  

    ر ،وة ير م  وة ار   وةك :

ُكمْ (( َعرِ  ِمنْ  َأْعُينُِكمْ  ِيف  َأَدقُّ  ِهيَ  َأْعَامًال  َلَتْعَمُلونَ  إِنَّ َها ُكنَّا إِنْ  الشَّ  َعَلْيـهِ  اهللا َصىلَّ  النَّبِيِّ  َعْهدِ  َعَىل  َلنَُعدُّ

  .))وبَِقاِت امل ِمنْ  َوَسلَّمَ  وآله

ن،  ((: واو َ  ةر و   ندة  َم ةَ ار

 و رة     وسـلم وآلـه صـىل اهللا عليـه   َ ردة ري ادا   

  .))دةزام رامن  وام مورةن 

ر ،دةوة ير يو  وة ار   ر :

هُ  ُذُنوَبهُ  َيَرى اْملُْؤِمنَ  إِنَّ (( َت  َقاِعٌد  َكَأنَّ  َمرَّ  َكُذَباٍب  ُذُنوَبهُ  َيَرى اْلَفاِجرَ  َوإِنَّ  ،َعَلْيهِ  َيَقعَ  َأنْ  َخيَاُف  َجَبلٍ  َحتْ

  .))َهَكَذا هِ بِ  َفَقاَل  َأْنِفهِ  َعَىل 

ار (( : وام-  َوامدةر موام  ورةط  ةوةم-  وةك موام ،

َ دة َر رة،  دةَ دار  َر  ، و   

، وامم وةك -   ََوةمة  ك  وامم دةروام-     َار 

  .))ت ي ا َر ،َ دةم وَ ت دة



  

 

 ١٧ ن و  ؟

   موام  َ ،َ ناارة رم  َودة َر 

َ و زؤر ورن َت،   و ك ن مت، موةك  وة   

  .اي دادطر و رز اي ات

 َ  زن اي  ،توان دة ي ورةط  زؤر ااري رم

. دة  ،َ و  زؤر طيَ  وان مدات و   ي دةت    

ََ ناارة رم  ي رة و  زلَ و  زن اي .  

 و  شم : و ا ري ؤزةى ر صىل اهللا

  دي ددا وة  مد  ، َ     وسلم وآله عليه

اُكمْ ((  :ري ةوة َراِت  إِيَّ ُنوَب، َوُحمَقَّ ُنَّ  الذُّ َتِمْعنَ  َفإِهنَّ ُجلِ  َعَىل  َجيْ لِْكنَهُ  َحتَّى الرَّ  َمَثـَل  َفـإِنَّ  ،ُهيْ

ُنوِب  َراِت ُحمَقَّ  ُعوا َحتَّى بُِعودٍ  َوَذا بُِعودٍ  َذا َفَجاءَ  ، َوادٍ  بَِبْطنِ  َنَزُلوا َقْومٍ  َكَمَثلِ  الذُّ  بِـهِ  َأْنَضـُجوا َمـا َمجَ

َراِت  َوإِنَّ  ، ُخْبَزُهمْ  ُنوِب  ُحمَقَّ ا ُيْؤَخْذ  َمَتى الذُّ لِْكـهُ  َصاِحُبَها ِهبَ ن وري وام    ((: وا. ))ُهتْ

، م-  و واممي     دةَ و طَن َدر-  َ  وردةن

ن ري ا     -رة رة ر وةمى  دةوة   موي دةن، 

من  دََوة  رةى اري وام وردةن و  وسلم وآله صىل اهللا عليه

مى وام وردةن وةك مَ وا  م َرطى        را- ريَ

        وات نوة و ََ َدار  وا ن  ،ةن  اَدؤ

     ،َةمَ َ مَ  وةم ةوةم ةَ و  ََ  َدار

 رط نوردة وام ار ىوةم وةَزن م اي وة

  .))مودةت

 مم  ا ة  مد   َردةي          

 :ر  وسـلم وآلـه صىل اهللا عليه ، ري ا-رةزاي اي -ََوة 

اكِ (( َراِت  إِيَّ ُنوب َوُحمَقَّ ا َفإِنَّ  الذُّ ن وري وام وردةن ،      ((: وا .))َطالًِبا اهللا ِمنْ  َهلَ



 

 

 ١٨ ن و  ؟

  َروة داوازم اي ن  نَ م(( .م :   ا رة

    ط َ رط َم  ر ،وةةَ ى ر و دواوة  اوةدام

  .وامن  ت ن

 ا و ..ةَر   

 ردةزامط ،زامم    و  ى وام ورد و وام و  

١ .َ  .  

٢ .َدرَ نَط.  

٣ .ام  ا م .  ََردة نورةط وام.  

ان ََ وارطاوة    ش و وى  س و موة رةزاي

ارِ  َمعَ  َصِغَريةَ  الَ ((:  وة َموة، رن : ، وا ))اِالْسـتِْغَفارِ  َمعَ  َكبَِريةَ  َوالَ  ، اإلْ ِْرصَ

))َر مذ ك  ري  ر دا َ  َوام(( .  ر م

َوام:  

 ري و َ ر ؤظ ات  ردةوا.  

  . ك و  ي ت

  . دم دش َ و مزي َة ت

 َةَ ي  و ورةو ط ك م وام و َام ك  وا

  .ن اي زموة

ورة   و ط :   ا  ورة  ..ر دواي وةش 

  َر وةو َ   وام زم ا و ورةط  ،وامر توام

دة.  



  

 

 ١٩ ن و  ؟

وام دي َة -           م ا  - م وش 

     نوا ن  ىوام ،ندة ر ري ووام]    Ê  É  È  Ç  Æ

Ë [ وا شو ،  ن] :Ñ  Ð   Ï   Î  Í []٥٠-٤٩:احلجـر[   ،

  !ر ، رَي رزطرون َ ؟: واو

  رَى رزطرون َ ؟

َ وام:  

!  رام دةويَ، ويَ رزطر ،اَ وم ، مزا ن؟   

  مزا ن دة َ ؟

 ،َا اَ  دة يَ، وةك رطردام     َ وةك و

ري َاو َ، رَى َ ون و  ،َوةر َر ،وك ا دةويَ، 

َر ،َ  َر  ،َدةوي ومر َ..؟!  

َر و اي :وة ؤر، ر رة وةد  و دوام َ ،م

م ..  

و رَى ودم، رَي ن وموة، رَي طراموة رةو 

  .رَي رزطرون، رَي رازي.. ي ا

ر َم ،و َا رارت وا و اوة ،وةمةت 

م رة :َو ر  َط واةى، ر دةرط  ر و  

َر و َدة وة: ]i h gfe j k l n m[ 

  .]٨٢:طـه[

وا :)) و وة وَن دة ى و   ردةَ   ار

َر م ،دةدات  ك دةوةى و ََد وةر ت ودة َدةط اي ر



 

 

 ٢٠ ن و  ؟

   و ر َدة ردةوا يَ وةط رة َ َ ،ر

  .))دن

وة اي روةردطر م و م ر مةم ي دةت، 

وام ر ،ي  وةَر ن و و  ،وةر َ دار ووةرن : 

َر  ،ريا  ،  ،قم  ،ك  ،...  

 ،َ َوام رض ،َش دة نوام ر و  ومار َ

م زؤر ،َ م طورةش  ،َ وةك َةن  َ طورةا،  وةك 

 ر ،ازؤر  َ دةر َري دة ر وةك ،َش دة َ:  

]§¦¥¤£¢¡�~}|{zyxwvut

«ª©¨[]٥٣:الزمر[.  

د((: وا ى !َ :َرا دة :امم و ى ! وان و 

  ، وان ري ر  دوة نؤدةرداوة، ز  نى زؤر

وامن زؤرة و  و رن : زة ا و َمَي   رةت و 

زؤرة، زة َ وة،  و مةوة ؤن ردةوا   وان و رَ، و 

دةرة ا  ن رة دةن، م َرط م  ، َروةردطرن 

َردة، زؤر مر و مم ،ري زؤر ش   ،و زؤر َة، زؤر

 ،َةدةو  ام   ري مزةى طوم وا ام ، :

َش دة َوام و  : رةق ،اردن دن، رز ، و ،ك 

ر وان و ى طورة و  .. اردن، دن، را اردن و را دن

َش دةو وي     ،  ز  ردة وَ زؤر ا و نَ

  ،وةم  زن اي  رط  دوو ،ةر و ر ،مة و

 ي، و و رؤذ دة وا دوة  وامران، َ  ن و ةم



  

 

 ٢١ ن و  ؟

  َ   ،ر َ ؤظ َ ورةوة، طدام 

  َوة م  ك و : م يو  و زن اي ي وةامرط

   نوةرن و دة  ،دندة وة وامر ا وم  ،ار

ر  ،وةزم  ازر  وةوومر اوام َ((.  

  ى ودن ؟

طراموة، و :  مي رك  :ودن   زم رةا

َوة دوم ن وة، و.  

وام دوة نَ م نا زامر :  

 ءِ َيسِّ  رةُ اَج هَ ومُ  ،اننَ باَجل  دِ وْ العَ  كِ رْ تَ  رُ َام ْض وإِ ، دانبْ باألَ  عُ الواإلقْ ، انَس اللِّ بِ  ارُ فَ غْ تِ االْس ((. ١

  .))، وإِرَجاُع ُحُقوِق َبنِي االْنَسانانوَ ْخ اإلِ 

ردار ((: واوة و دةوم ن و ،دة  دن نَ داواي  

مطرَوة، و ون  ، و ر ون و دموة  دوة وةى 

   وةىامراث، و ط ادةري  وةوو- دوور وة  رط-((.  

وردُّ ، ا قدرذَ إِ  هِ ليْ إِ  ودَ عُ يَ  ّال  أَ َىل ًا عَ مَ زْ له، وعَ عْ ىل فِ مًا عَ َد ه، ونَ بحِ ًام بقُ لْ عِ  الذنِب  كُ رْ تَ ((. ٢

 ،هابِ قَ عِ  نْ اً مِ فَ وْ ه، وَخ ابِ وَ ثَ اًء لِ َج اً هللا، ورَ َص الَ ْخ ؛ إِ هابِ احِ َص  نْ ة مِ اءَ ب الَربَ لَ طَ  وْ ت، أَ انَ كَ  نْ إِ  ةِ مَ لَ املظْ 

  .))هبارِ غْ مَ  نْ س مِ مْ وع الشَّ لُ طُ  َل بْ ، وقَ ةِ رَ غَ ◌ْ رالغَ  َل بْ قَ  َك ذلِ  ونَ كُ يَ  نْ وأَ 

ى، و ((: وادم  وةم ن ى، وا ر  وان  نَواز

طراموة، و طَاموةى وةى    ن طردن زا رون ر م

و مش م ر ا و  اي دا و ن  ؛دن  وةمى



 

 

 ٢٢ ن و  ؟

 اي  َ ،َش  َرة ر و   َر   َر 

  . ))واوة

ِ  وعُ ُج ي الرُّ هِ (( . ٣   .)) نااطِ را وبَ اهِ ه ظَ بّ ا ُحيِ  مَ َىل ا إِ نَ اطِ وبَ  راً اهِ ظَ  اهللاُ رهها يكْ مم

وا :))  وةراوة اي و  م َ ا وةى وةامرط  

  .))وةى ا    َاي و راوةوة

 ن َ طة و ر م  و م

  .ن دةط َي

  وة م ،يَ َ و   راوةَر َدن رو ،َ

  و َ و  ةَ وةىر ،دير مزط وي َ و

 ،ازر ي ،وةمذ ،َ و ر دنو ،دي ؤذيو دوار دوم

 ة وم يرة دنو ،ؤظ ي و اوةرو م  .  

 ،َدنو:   دم ،ا   م وان  مَواز

م و م وان، ن وموة  وامدن، و وروم ر 

ةَ و ام ،َ ودن دم مطراموة  وان طر ي 

 م   و  و وان و ا و رَمى  روماوة، روو 

  .دم ا و مي  وة

  

  

  

  



  

 

 ٢٣ ن و  ؟

   و ؟

 م اي .. ر  

 َ َةَ :  واز َدة  َ اَ َ نَرة

  رح دة؟

   واز  دم  اث َ  َا َي َةردةط؟

   واز  رااردم مَ َ ا وة وا ؟

   دةرداري دم ةت َ ا  َدة دة؟

َدة  ون و ة  ز  اَ ذووةوةو ر َم   ة 

  وة م؟

 و ..؟!  

َ  م ؤظ وة ت  لَ و دةي دةت و  ي 

.. َا دةَوة؟ دةى وةى   دة دةت وة وا  َ َ وان 

  !ا  و  و رَوة،   وة   م؟و

 ام ش وةة رة وةى وة َ  - م ا ..

ر  -   دةويَ و  دة م  َزام اش

َ  ،َم  ازير   م َ  و َ م م 

و رو  م  َردوو دومدا، ر  د طر ا  ت 

  و دةمز م ر  رط ،نلَ دة دة و ؤظ م و

دةمت م ةَد م !!  

، م  .. ا  وَ: ش د َر وة رةت

  :ودن 



 

 

 ٢٤ ن و  ؟

 : ريروةردط مر  اَك و طمة: 

  نر ،تو، دة  ،  ،  نر زم ريروةردط وة

وا و  و رَوة و ن وة، .. ون دةت، و

رروةك دةَ :  

  .]٨:التحريم[]) ' & % $ # " ! [ 

وا :  ،ا ي وةَر ن و و وةَ نوةر ىوام ى

  .و موة،  طراموةط ك و وة

  :]Î Íروة  َ  دا دةريَ

ÕÔÓÒÑÐÏ []٣١:النور[.  

 وا :ر نو  ارانم ى ن و ا و ي  وةَ

 ازر و ور.  

ى وامى وةرن َوة  ماران م : دة  دةريَ

 وا ،توةدةراموام  ت م دنو م  و م ر ر ،

م ،ي و ،ي ز ،ي  و ت،  ي

ََر ..وة م  يةم و م   َ  زام وا.. ،َم ،

..  ودن وا ر مار و وك و وامر و  و رَر

م  ىوام و ر وا: [وا ىوةَ نم ىم [

  . رم اش دةَ طَاَ  و  دةوة ؤي. دةمَوة

  

  

  



  

 

 ٢٥ ن و  ؟

ؤذدا: دووةو دوار دوم  ازر و مد  َر: 

 : ]Î Í Ï Ð Ñاي  رز دةرىَ

ÕÔÓÒ[ ]٣١:النور[ .ا: وا ي وةَر نو  و

 ازر و َ نرزطر  ارانم ى ن و.  

م طر رازي دوم و دوارؤذن دةو ،َو ن و رَوة ي 

  .اي ةن

َدة   :م : ر  ةَ نمر   ن م و

رةو ان و رز، روة واز و ر و رةر و  و رةر و طر و

    ازير نَ م ،َ م ةور و رط

َمم رمم ا و رةي و وازَن وةى وان من 

  .َدوة

 -ر ةَ ت- َر :)) مد و  رط َدل

 ،َوة م  را و ة و  و وةرط َ ازى ور ر وط

 ،َو م ي وةامرو ط  و رةروةردط دمدة  

َدة را وة د ((.  

]æåäã âá[ ]د]٢٨:الرعد ،ام ش ، دي  ر 

َدة را وة وَون دةا د.  

َرن دةمرو م َ اي روة: ] "!

+*)('&%$# /.-, 0 1 2 3 

  ]١٢٥:األنعام[ ].=<? 987654:;>



 

 

 ٢٦ ن و  ؟

وة : وا ،ات نم َات و ر ا َو ا ى و 

ََوة  ،  وة ا و  َاوان دةت و دة

، د زؤر م و  دةت، وةك -ي موي وة- طاي ت 

 ر د و م  ا ةَ و  ،وةَ رز ن رةو َو وةى

ََم وةر  َدادةم وام.  

َ ن وا ن ر وةك ،وةى دوام ،ت وةرطا ن و

د  و م ،انَر و اط.  

 ،ازير ،دد ،د دة َ  وةى وا دة..  ،

م مو وة ى ا !!َ اَ ََ رط:  

َة   ردةا و ر دم و رة، ي وة  زؤر  ن

 دي  كم ةطَ رة  ،ََ رة َ وة ،

روة وة ك !!  َن َي َا َ  ر و دووةري َ؟

  م ر   وةودوا َ َةريَ ر ! دةََ؟

 َةطَ-ري وم د-.  

، دم  رووت، َي وة طر َ ََا   ،َن

 وة  َوام ر و وام دواي َ م ؟ ن اَ

  .رةت  دةروة

! ى  م دادةى؟! طلَ ما َ ا؟   رااردن

 َا طر رَ ذ م   و ذارة و ى دواي 

َ رة و وةى واز   وةَ ورد م!  

 ت ؟ ما مار؟ رت مةر؟ مت مَ ؟؟دوو دلَ مَ  



  

 

 ٢٧ ن و  ؟

   و ت ر د ! ى ؟! طَ ،َ  مط؟

  موة  ،ى ََ  وا ! دادةطيَ ى  موة ؟

 وة  رة، دةطر  !  َم  َطا س ؟

 وةى  ََ وةىى دؤز اط ي!  

! م   ا   ت طلَ د ت  و

 !!  طر   مو َ دت دة ن رواي َةت

  ..و َة ذارة  دواي ذارة 

 و  وة  و  و َ و واموة  و و 

  وةوام و َ و  و  رط و ازم ريروةردط ر

ا مدموام.  

َ :َ  دا وةى  َر: 

 ر   ..ةو ر   اي  

 ار ،َش دةو رامو و و زن اي وا ام دة

دنو  َ ،رز ياوةم ي مدة َر و و 

َروةك دة ،َةو رامو زن اي: ]  ¯®¬«ª

  .را ا ران و م ةوَ: وا. ]٢٢٢:البقرة[ ] °±

   ن وا وَ- ةر  اوةرم ىةرو ط- 

طر ودن و  ما ي اي زن، ((: ريَ

  زي وةى ر  ،دن وان  ددةش م ي ةيم و

  ، َ  ت وة  دنوام  تدة  ،ةم دمو



 

 

 ٢٨ ن و  ؟

و طراموة ، ز ،َ  را روةردطري و ودن 

  .))..زة و    ران

ارة : َ  يط  ونرزطو ر  ؤر  َر

 :دؤزةخ

َررز دة داي: ]w x y |{z } ~ ¡� 

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©  ª « ¬  ®  ¯ ° ²±[ ]٥٩:مريم-

٦٠[ن، : ، وامةوَ و رام و ردة مرَ دواي 

  اوام دواي    َم و  َمردةمو نمةَو  م

دة م زؤر ا  وام ،و ن مرةزوة وا و َ . 

د نو  َن موام  ا ن دةوةى ر و و َ نم و

و طراموة  مَدن و رَطري َدم و  َو ر ا و -

،  وام اي  َون َةردةطَ و َ ن -رةن

مت و دةت دةز و مم   يا.  

 زد  .. ز اي !َ َ:  

  َ  ،  َوا  ،  َاوا  ا

  َ  ،؛   و ؤظ    َ 

  !ات؟

َدة د : َم. .َ َ َ  ةوةم  :  م  و

 !  

 م ..   ى و.  



  

 

 ٢٩ ن و  ؟

ر  !دةزام ةم ك و    دوم  ؤظ ر

َدة وة وة و وة و  ؤظ ر  وةى : وي ر

دة  ازير و دة و زةرام و رام دمر

 زا و رو م  و م ر دام ا ن  ،

  ! ر ي؟

  و م  نَ وام  : زةرام و رام

  : ي و وامو دة و رازي، واز   َرام

َم   اردم قم  !َم دنو   !

َح دةر َ !؟  

َم وتةش و رر  ذاران و وةىممو !َد َ  !؟  

َم دة ط ر و و !و وة ر و   ىَ

َةَ ززة و يدة  ! ة ت وي دةَ ر َط ر

  ؟!رى مَ و دةى ر  َت َ و موةى

َم اردنار !َم  رةزوي وةىدم و  َداو ! 

َ َمر !َ َ ! َ َي!  

َم وةاردم ي!  

  َم  د دمدذا !     و م ا  دن !

دن  ران و ون و زامن و ن و َ دوان        

َم ! م  ا دي  ر َش طم  ..  رن و 

  م ،َد دة  م و دا َذ وة وم :   و  دذا



 

 

 ٣٠ ن و  ؟

َاث دةزام   وةىر تم مةةر ..م ..    وةىر 

  .دذادم  دة دةوَ و رَوة زةمَ َ دةت

َ واَ  واموة دةروامَ واي رام !  ،رامر وامدا

  ،داوام ىوامَ  ؤظ ازير و دة و زةرام و رام

ار  رة و اي دام ممر ممَ  ان.  

و ر  .. وة ن دةردةو َوا زي ؤظن زؤرن

 ط  رة ن ،اَ ن دي  ازير ،ندة ر  ةم

 :ازير.  

َن دةَ زن اي  :َن دةَ   ن وة : ازر دادوم 

رام و زةرام و دة و رازي : دة ،ن  ةا

    ،  ن.  

 م ازير ، ىر ىوامَ  وةدا م ازير رط

  .وةدا   رَ دوة

وا ى و ى  رةم اي دة دة ،َر ي 

 اَ  دة و  ازر وةى و وة و ن وة وَ ،ة

، د دةَ   مم رمم اي رز و 

    ازر وة ودم زم وةودوا م ،داز ري

.  

  

  



  

 

 ٣١ ن و  ؟

َ : نري ذ م و زةرام  َر ران و ز رو دا

 :َ  و ةون و زؤروم لَ ولَ

}  |     {  ~  �  ¡    ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨   ©         : [اي زن ريَ

¸      ¶      µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª   [] ٣: هود[.  

ن((: وا نرروةردط  نَ داواي روة   وة ن و

د  زةرامن دةت  ي و : ا و و ن،  وةن د

  ،دةدات  زلَ و وةن ر  ي  زل و  و ،َ

 م ا  نَ وة  ار وا ،ن  رط

َ نَ((. 

 ا  دةوة مر زو نة ن ومراي م روة

 Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î[ دةريَ

Ï Ð ÒÑ ÔÓ[]٥٢:هود[وا ، :و ى !  نَ داواي

  :روةردطرن ن و ن و ن و رَوة ي،  وةمد

-  رامََردة  نَ و َ.  

زون َ دةت، َ و دةن َةَ ز  و َ و  -

م يدة.  

روة ر زوم موة  ا ن س دةت   طى 

  '  #$%& !"  :] Î ÑÐ Ï  ÔÓ Òي وة

  .]١٢-١٠:نوح[ ]./  - ,  + ( * )

و : وا ار ،ن نرروةردط  ونَ داواي  ماطر َ

  :ا زؤر َوة،  وةن د



 

 

 ٣٢ ن و  ؟

- ََردة  نةو ر َ  رام  

- َدة َ نم لَ و.  

  .ن  َرة دةت -

-  خ وتوز دة  نزةو ،َةَ ن.  

- ََدي د  نرور.  

را ودن  زؤر  و رة  َ .. ون

ورة دي د ،ََو و  واي  د َ  َودن 

ت، وةدي م :رو م را، د  ،يَام ،مو م 

ور ران ر  ،لَ و ن،   .. َادن، ا رازون

 وةمة مز و . رةدم وة و لَ، خ و ت، م رورةن

 ت ورة َم  ىدمو دواي    ،دواوة  وارة م

  .ما دةوَوة، اي زن  و َةََ ش مت

َ ت وة اي زم ر و  ََ ت و 

  .   رام ي  دةدات

 :  م  نوة ر كن، موام وةى  َر

َرتدةم و َ  : 

َررز دة  اي: ]! #" $ % & (' ) * + , 

ى وامى ((: ، وا]٨:التحريم[ ]4 3 2 1  0 / -.

وةرن َوة و ن و رَوة ي ا،  طراموةط ك و وة، 

َ و َوة و ن    روةردطرن  وة  طممن ش



  

 

 ٣٣ ن و  ؟

وا وةى و َا . ))مو  مَوة  رور  ذَما دةروات

  .طممَ وة  و ت

  ]٢:طـه[]]lkjihgfeروة ريَ

وا :)) وةر ت و و  ى و   ردةَ  ار

 و َ ا ري َ َ ن ات و  ك دةوةى و ََ

  .))ردةوا  َ دن، وا ر وامم  دةوة

دة ى وةى ويَ ا  طمم ش  َو  و رَة 

  .ي اي زن

روة  ةر و ر ايَيردة :]t u v xw y  

{z |  } ~  ¡�  ¢   £ ¤  §¦¥ ¨ ©  ª «[]٥٣:الزمر[. ى ((: وا

 وان و ى زؤرن  ! ى و مام :ا دةريَ:  !َد

َ ا و زة ت وةر   يَم  ،ن زؤرة، : داوةوام

َم .. رردة و مَ و َ ن زؤررروةردط م ، َم رط

 و وام َش دة ،َر وام طورة و : و مم ،ام وا و

َش دة وي   ك ، ةر و ر دا و نَ((.  

 : ]B C D FE Gريَروة روةردطري ك و َرد دة

H JI K L NM O R QP[ ]٧٠:الفرقان[.  

وا :-   زن اي وةى دواي))د ا-ي مةم(( 

وة ن   ،تذن، : دةق مم  س ،دةنرار م ا  ك

رام  دةدةن و م رةى م وام دةت  و .. ز من

وام م  َن دةوة و و دةن و ن دَ و  -ن ريَ



 

 

 ٣٤ ن و  ؟

، ا امن  دةطر   َوام رو دةوةى ك  دةدةن، 

مة و َ  اش.  

 أ رو.. ا اوام تةي رن رةردط:  

َش دة َ ر كم!  

  !مك ر دةَوة

ََا دما   ر كم!  

 رزي .. م  و   َرط دة !..  

نَح بْ ُس فَ   ..ما َأْحَلَمك كانَ َح بْ ُس .. َمكرَ كْ ما أَ  !بَّناك رَ انَ َح بْ ُس  ..َمكظَ عْ ما أَ  !ااَنك ربَّ

.. دركقَ  قَّ ناك َح درْ قَ  ما كانَ َح بْ ُس .. يمكظِ عْ تَ  قَّ ناك َح ظمْ ا عَ انك مَ بَح ُس فَ .. َأْرأَفك ما كانَ َح بْ ُس 

نا بِ نوُ ُذ بِ  رُّ قِ نُ .. تكادَ ِعبَ ق ناك حَّ ْد بَ ما عَ  وبَِحْمدك كانَ َح بْ ُس  ..رككْ ُش  قَّ رناك َح كَ ما َش  كانَ َح بْ ُس 

. .كتِ رَ ْد د قُ عْ ك بَ وِ فْ ىل عَ ك وعَ مِ لْ د عِ عْ ك بَ مِ لْ ىل حِ عَ  ُد مْ ك اَحل لَ فَ .. انَّ عَ  كَ وِ فْ عَ نا وَ ك لَ انِ َس ْح إِ وَ 

 َوَأْنَت ة، رَ فِ غْ املَ و وَ فْ العَ  ّب ُحتِ  إِنَّكنا، فَ ريَ ِص قْ ا وتَ نَ وبَ نُ ا ذُ نَ لَ  رْ فِ غْ تَ  نْ ، وأَ كوِ فْ عَ ا بِ نَ لْ امِ عَ تُ  نْ أَ  َك لُ أَ ْس ا نَ نَ نَّ كِ ولَ 

  . ورفُ غَ  وٌّ فُ عَ 

 مز  ون َم م ،دنو مزم َدن، مو

دة زؤرةم ودن، رم ودن،  رن  ودن و 

  .ن وموة و طراموة

ز اي ..  ،اَ  مز  و-ش زؤرنم  و - 

و ؟  رازي ي  وة مَ  َوما ن وة و

؟ َ! ا؟    م ت دة و ردةوا ر َدن

  و دةي  مموة  ا و ا رازدن؟



  

 

 ٣٥ ن و  ؟

 وة ا : دةن ر  َام ، ا  ،ت

م..  

ار َر  رةوة، دةى  ش- داوة َ  ىزم ا و َ

د  طر  د َوة  - رس َ ت ذم َ م ت

رَوة و و رَ را ؤزوة و و رَوة   و َي دةت 

  ..ىَ  رط ..  

ز وة  َر  ى ريَ دة   ةو .. وة

ر !  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 ٣٦ ن و  ؟

  ن و ؟

َر  ،و اي  

َ َ َوي ي، : وةرةروةردط ي  وةَر َوي م ،َ

ى، م د وة وةى رازي  َ وىَ ن َوة  ا

ا ممرا رة ام ن ورةزوة واو و .. اوة َلط 

  مزا ن  ؟ َ ة  مو َ؟

َ :  مرة ،َ ي ةم ر  ى زن اي

ةَم  ن دةت و ر دةدات،    م َو م د

  :دة  ر دةدةن و ور دةن   و دن و طراموة

: َوةى دلدم ت، ووةى مدم م ،ا ون ص:  

  كم مدةر د  ص ار دةرد ر   دنو

 رموةط ،َ دةدةي  كدةوة ر و ر  ر تمم ،

 و  ر ،َطوةرم َال إله إال اهللا َر ر َزار دم  وة

وةم ر وةَدةر رموةط ،َ ا  ص َ  ،ا

  ر ا.  

  تاوة و ر وة و د ا  ؤظ م رط َ

و دمي، وة روةردطر ر دةدات و رم  دةت، و و 

و ي دةت، و ر و رَامى دَ ر َودمى ي ن دةت 

   َر د م ،َا م  تدة  واي مر

  و  و َ و  وة ازةىم  َ  ، دة

  .م ي



  

 

 ٣٧ ن و  ؟

َ م  ََطر (( او((ؤظ رط واز  ب 

 ََم  و.  

   : اي زم  رةى وة  ا دةريَ

]H I J K  L O NM P Q[  ]٢٤:يوسف[.  

وا :  َ ا وان و ر وةى  د نةَ و 

  .دووروة، را و   مة غ و ك و َاوةم َ و

 َن دة ،ا   وةَغ م و  س ر ار

ةمو ط ا  َي دة ،ةواي دمر.  

ر دة ؤظ  َوةى ا َ و  ون  ا و 

 ،ار ةرةزو زا وا و وَ ،َ دندة ر 

َةزا ر د و، دة َ و د   ن و .  

   -ر   رز ى و ةر  ا- 

ؤظ ر  و  ا، ا  دةوة و ة :)) ،ََريَ

و دةز وة دووري د ي دذ َ ر ،ََةاي ر ي وة و

َ وامى د   َا ك موَوة، َ دةى  رة . دةوة

دم  ردةوا ا و و و و رةي َا ،ر داي 

 د ر ،واتي دةر ا د ر وة ،َة دةطَ دة ؤي ر

دار ن ر ك د ط دةوَ و  م يَ و ري 

 مرا ة و را َو  ري وا  ،و  ،وةدة

ورةت و ، ري واش  دة م..دة ،َ دة  َ و ي

  ،َة دةر  ي  ىدة  ،َةار و و ر



 

 

 ٣٨ ن و  ؟

ى وةى ي  ، َوةى  ت  ي م دةوة 

طر ى مق  ،َوة رزةم ت دوذ دةت 

َد  ى رط . َم و ََدلَ دة  ر َل رة و ر

ر نةَ واي..  َو م َا م    َ ر  ،

مةى، د  م و ا  َر و و مرَ  ،َةك  ا 

 ردنو ط و زة  َر  ي  َ و رمي، وةط َ ض

وي .. و دوم دو  مةي ي و من زاون را

دو  مةى ي،  دلَ طر ك مَ و  م روو ا مَ و 

  .))رووي  ر  ة وةرمطَا َوة وش ِردةرة

  روة  ىز  ن و  - ةر

ماري  :))    ،ريَ -ا   و ش

 دة  ،ا دط  ،ردا لَ و   ،ازةرامط

 َ وة َ َ ار ش ،اد  ش وة 

د ((  

دووة :م دم:  

  رةو ،َ ري  دن  ةرةم ي م م

روروموةى وان، رةرة  ط وةى دة وة،  ؤظ وا 

وري ؤظ  ودن و ردةواَ . ةت ام   َ و  رة

  .ون ر ودمي

َ و  رزةم و  ريذط رةوة و ت دي م : َ

َ :ى م !ي وةى َ ةَرو  ؛  دم ،َو ديم  دن م

لَ ر ! طر  ؟! ؟مزام دن وي .. وى د َوة



  

 

 ٣٩ ن و  ؟

م ى طمَن ت َيَ ! م زةوى دة ت؟! ذَ؟

 ردةوا دنوام ر ش ا- و م-دادت ! ؟ م داو

ةت  ى م   ! طن و دمَ ةردةطيَ؟؟! دات؟

روو  دوم دة  ! دةَ  ا و روي   و رةو  دَ؟

  !َا و   ؟

 و ط  رزةم و  ت ي ردةوا  ةَ و 

اي -َ و دي َوة  ا دةَ و دةطرَوة ي و و دةت 

َ ش و   اى رو زن- .  

َ :َدةدر  اَ وام  رةوةدوور مَ و ت:  

  دةدات ر اوة اَ وام َ ىَ و نَواز

  وةد و مم  وةى و دة ر ،دنو َ ،و

: و و ت و رؤ ي زام و ري َد، زامَ  ووت

)) و و و َ اَ م    ،ا َ ت

 ر ا اوام َلط ن و ؤ ،ر ا َ (( .  

ارة :  وازَ اث ادةري:  

م   وان دةدز ،َام وان دةردارت م و وازت 

 ،ََت وان من وة، زؤر  مي و طر من 

دةدةن   اري و وان، ن َة دةمَ و ران دةَ و َ ن 

وةك اي زام  رما  - و د  دة مموة  دةن،

  .-َة دوة

روة  ام رط ،ةر ير ت رةذ ام رط

و رَش ري  -طر ام-مومم ت ري رة، ممت 



 

 

 ٤٠ ن و  ؟

،  وات د د  ا ..ةد، زؤر َ َ ا ت د

  .رزطرت دة  َم ؤن

ةرطَ م اي  وةَد  َؤ٣:  

ط َو دةت و رَي را دةط َر، دة دةت  مَدن، 

  تدة ت دةمم ،م ؤذوينرر دمر .. َ ي 

  ي يَ ادةري َم ،  دوم  ،ةَ و   مذ 

ووة  َ  طَاوي  َط و دومي رةزوو زا دةَوة، زي 

 اري وام ،ت نمة وةط َ ي وةى د  

رؤ ردام دن، س  . رزطررة  ،وامَ  ري راموة

ؤرم..  

ش ذطرم  و وامى زة ون دوة، زة ان 

وةرطوة،  رط  م ردام وريَ ا مم ن من، 

 ،  وةكم ،  نم ر و َ نرو  ن َلط ن َ

  .م زؤري  زة وة

ردام دن   اامن،   وريَ ام، دةن 

  دة َدن، ر  و َ َةطت، ن َةدا و ون

و و وت طن ! دةَوة، م رؤذ و م رؤذت   م؟

!  دةم رز و َ  ةم ،و ن  ، دواي ؟! ؟...مد

  دةروم ََ وةمد، ددرو دةروم  ن َم وةى

َ وة دةدم.  

                                                           
٣    ار ))رال اأ((َ ،تدة  ة: داط َ...  



  

 

 ٤١ ن و  ؟

مويَ ر   َ : دواي م رؤذ  َي و ون 

 َ َلط نَ  ز  ،َ    مم

  .ان د وة و َ مَن  ت و َي  و ن ت

و َ دةرطي َةوة  رت  ن و دار و دةى ن 

  ! ت؟

   ،و ازير  ،دةوة ان ش و دمر ن ووة

اازي مر زط زار ،اازي مر..  

و َى وان ي ن  ا ر َاي زمَ ا ا، ويَ 

 يَ طت و ون َ ة َوة و ن رؤ دةن د   ََن

  . ن طَان وا ن َموة  رَي طمة و و و ر َن

و وةن  مَ طرام و رةق اردن و ة داو َا دة ر، 

  .دنو ذارةش ويَ وةرَ دة

 ،َوك دةر ر وَدا رم َو داو َ َلط ؤر

رةى م ر َةدةن، س ام َو ورَن   رَ و ري اى 

  .طا ت

أ ا ..  ،ات نن ما َات ر نا ؤو ر ن

َ ر وةى َويم ،َت .. ممم ،نوة دةردم ز  ري

م اث َور وام ،وةدا دةَ و ن ! ،ي ند ؟

  .وََ  طرام و رة طلَ ي د

  

  



 

 

 ٤٢ ن و  ؟

ي زر رامط ،ََم َ رة .  

و م ردوو . ن رط ونم م َ و ر 

مَ.  

  َ ن ،رددا رة َردا  ،ي دةدا ر ردةوا

  .ا مات-زي طلَ د  و ن  ، َن راش روا و

  َ م   درو  وة ت وة  ي و

موي ر دة  ،دوة.  

و ن .. وةر و و  و ر -اتم ا-.  

زوو  و دان -  وريَ ام -م ووة م ؤن 

وةى داط. دةرطو م نمَ يو.  

  .و داو َ زرة دةرطى  دموة

  !!دةى َ ؟! دةمس؟!  د؟: ون

و و : ين ز ،ارد رة ،د َ و ،َ ندة

  .وة  رو  مَ َي وة.. د و ن وت 

َ م و م و  وةمموة،  وةى اري وام رؤ ي 

  .موة َ ى ي

  !؟؟..ن س .. ن س .. ارن دةوة

  ..!وة مداوة

  ..!ن س ..ن س ..دموة من َدةوة



  

 

 ٤٣ ن و  ؟

م َدي م و . .ن طراموة .. و ن َد ..  ن َد 

  ...وة مداوة

   ي:..  

رة اردوة و زي دوة و وة و ر و وة دوة ر 

 ..ونعُ جِ ارَ  هِ يْ لَ ا إِ نَّ إِ  وَ ا هللاِنَّ إِ  ..َى

َادةر ض م ..ات نا ؤرر مط ..؟!  

   ر ا ريَصىل اهللا عليه وآله وسلم َر؛َخلِيلِهِ  ِدينِ  َعَىل  اَملْرأُ (( :دة 

الُِل  َمنْ  َأَحُدُكمْ  َفْلَينُْظْر  ))ُخيَ
٤.  

وا : َ َور ام  وور   ،َور ر د ؤظ

  .دةن

 و  ن ان اث ادةري َ   واتر ادةرام يَ وور

 وام  و  َن و داورة دة ن وَ رة اردن و رةق رةو

َادةؤظ ر  مو.  

َ َن م داةري ا و زؤر ا و ري ن و 

 - ا-ا  وة ن   طوراموة دةردةن،  ادةري 

م ا ،وامش  و مى   و ون و ةن 

  نَ  ،ةمط.  

  دم وان ن  و وم ن ةت و وا و رةزوة، 

 وةن  ر  و ة زؤر اة وةن  ر ةت و 
                                                           

وجود  وحسنه وصححه احلاكم و الذهبي و النووي، والرتمذي أبو داود  أمحد و احلاكم رواه ٤

  .وحسنه األلباينإسناده شعيب األرناؤوط 



 

 

 ٤٤ ن و  ؟

 امو ط درةم ،َةَ دمو يَ  تمم ،رةزوة وا و

 زؤر رَي   ن   َر  .َ و دةت

 م ،دووة  دم  َ ش ،ندووة 

م ير ندووة.  

َ: رةوة نوام مت و زةرةر و ز  :  

داون رة ،م طر ؤظ زام وامن ن ا و 

اى  دا و وةرَ، واي َةت  َو َ واز  وامدن 

  .ََ و و ت  وامن

وان و رَ زةرةر و زممن زؤر زؤر طورة ،ام رة، 

 ر ،ؤذدوار  ن َ دوم    ر ن َ ن 

ر  زؤر ،وام ،ن:  

١. ر زام  ون و.  

 .و ون  رزق و رؤزي و ر و ت .٢

رة رزق و رؤزي، رة زام ،رة . مم رةت .٣

 . ..ن

 .ر و  ن ذةموة .٤

٥. و د و  انَم  ض َدادةط ر د  ى َ و م

 .َ ؟ ن  مَان  و اي زن

 .رةوم دلَ .٦

 .ر دلَ .٧



  

 

 ٤٥ ن و  ؟

 . و م دلَ .٨

 .ري دلَ .٩

 .َ و زاري دلَ .١٠

١١. َاورد. 

 .طاموم ر و رةن ري .١٢

 .رةش رام دة و و .١٣

و ون  ت و دةت،  ََ ي وامَوة، دةن  .١٤

ري َت  دة ،َ روةك ن ي وامَوة ر و ت و 

َدةردة دة زؤرت ََ. 

١٥. ر ن. 

 . رو ،ر رو دة  َرو رةما .١٦

 .طامم دو .١٧

 .مم  ا و مز و مت .١٨

 .م ن  رة  و مت .١٩

٢٠. وة وان ير و   :ََا د دواي   وام. 

٢١. و اي وةىم. 

 .را ر وامدن .٢٢

٢٣. ََدة واوة  تةَ واي  تدة  اد  ةت. 



 

 

 ٤٦ ن و  ؟

  ما  دةت  واي َةت دةَ َوا   ر و .٢٤

 .َر و َا

اي -وامدن وا دةت روةردطر   و ك ي ت  .٢٥

 .-زن م ات

 .طورة راط روةردطري رز  دا واز دةت .٢٦

دةت اي زن م و  ردةوا ون ر وان دن وا .٢٧

م-  مةى  ت و ا دة م  و موة، 

 .-روةردطري زن

٢٨. وة دنوام ممز  :  ََردة ر َم ىزةرةرة

 .دةورور

٢٩. َ ش و و  دمواز. 

 .ردام ر دلَ .٣٠

 .دادةط ،َو ن و دى وي م ََس و  دلَ .٣١

 .وامدن ؤظ َ رَ دةت دواي وةى رَ و  وة .٣٢

 . ري .٣٣

 .اي دوارؤذ .٣٤

دواي وةى مةى ا وة دة َمةى زارة م ؤ و  .٣٥

َ رةزوي وا و زارة ،. 



  

 

 ٤٧ ن و  ؟

 دةم  م و طام و :   زمم ي وامدنروة .٣٦

  و     :  َ   و رط  ،ت

 .مَوة و ي مطرَوة

  و ََر  وة زؤر دنوام م مز ر 

َ .روة  وة زؤر دندة ت و م دة ن 

ر  ،َ  و ََر :   ةت وي دومَ ر

ت و دةدن دا ،ر ر و اى دوم و ةا  وان و 

ادا دمَر.  

 :رةو و دؤزةخزؤر   ة:  

ي طورة  و و مز و مي َوة  اي ة َا 

دةى دووة  طَا ران، روة ي م و و ا و َ و 

و   مَان . زارامى َوة َ ا دةاوة  ر َران

  .َ و ا ي  اي روةردطر  ى ي ةمت دةت

و :ر ت َر   ود  و دة م  و

  :دووروة

  تدة ر وةاَط  ىم ر رط م م

  .رَوة

 ريَ و  د دان وَر و َ  ََردة)ون، ) ُمدِمن

ر  . روة ردة  ََور َدم م َ  و اث

  .ت وةَ  وا طر مي دة :َموة واوة

  



 

 

 ٤٨ ن و  ؟

:  رةزوت واو َط :  

م  م َ َ ؤظ ر  ن رةزوو وا و ازةى.  

َ ! ؤظ ر  ن رةزوو وا و ازةىم  م َ 

َ .َرر دةروةردط اي دة ر :] ÄÃÂÁ À[ 

 رَ دةويَ و مح ت، دة َي  ، ]٤٣:الفرقان[

ََ و م رع َ َ َ ،َمرةزو دار وا و و .َ :

ا -  وا و رةزو واوة وا، م وةمى وا دا مَ دؤزةوة 

  .-م ات

دن :مدو:  

دوذ ن  د رةن و م دةرمم، دودن 

 و  ،رةمري دةَوة، رةري دةت،  دةوة، 

ََم.  

 َ تاغ و ر ح وم و زن اي  دو 

َ.  

ر رة دوي دوة ا وى  َلَ ت، وة دووة طورةى 

ا رام َردة ا ] :  7  6  5  4   3  2  1

CB A@  ?   >=  <  ;  :  9  8 []رداري  ].١٢٨:البقرة وةش

 َك إِنَّ  َعيلَّ  ِيل وُتْب  ِفرْ بِّ اغْ رَ ((: دةرَ صىل اهللا عليه وآله وسلمون دة 

حِ َت التَّوَ َأنْ  مة م اي زن  وة  زي ر . ))ميِ اُب الرَّ

] :  ,  +  *   )  (  '   &  %      $   #[ ]١٦:آل عمران[.  



  

 

 ٤٩ ن و  ؟

را  ر و ى و َرا و ت و رَوة، 

دو زؤر ت و زؤر رَوة  اي ووةرط َ ش َ و وى 

َةرَ وةىامي وةَ  َر دام ت و ت و و دواي  ،

َدة  يدو.  

وة دودن   و و  ر،  ةدا،  مَان م و 

  ...ا و 

َوزي دة :))روام ى ! ى و ،اوةر ر ير دةرط

  وةى َ وةز مز  ،وي م٥  دو ،رت دا ،

َ ، ، يَدر ، دواي دو :رةروةردط ى ! ي ر و ى

 ن و ! ز وداواي م  ؟ت دةدةرط  َ م داري زذاري و م 

 َ ي ر دةرط زارير ؟...((.  

وة :دةامردن و طو  ةرنر   ىم و روة:  

ا رت ون، دي ت دن، َان  رن، ر و دن، 

دموة  دةم امدن، مزةرمدن، طداردم  و ش و 

طلَ ...  رةي ر وام  َرة و َدموةرة، م

  .م ري   رةرن  و دن و ردةوا ون ري

  

  

  

  

                                                           
٥ دا م  ،دا   . 



 

 

 ٥٠ ن و  ؟

  رم ودن

َر  و ز اي ..  

 ودن  َرَ َ  ا دي َ وةطرم و

ودم  طراموةى  ذر م   ،َوةى وت  َلَ 

َ اَ ىر ار و َ  َ رة َ:  

 :ىةَ ىو ىمو ط َر واز:  

  م  ىدمو دوة و يو َزاموا م َ  ن

َ دة ،دنوام  ردةوا ا :َاستغفراهللا دة ، :وة م!  

 طر و وي د و را واز ،َر و ر وةى 

ر َ مطرَوة، رةم ط ر  دورووة،  دواي وةك 

اروة طم؟دي دروو  ،وةيام  وة!  

وة دا  م اير ، ن نةدا زامَ : رط

 َوام َا ن و راى َد، ر و ر 

ودور  ر ط ر ،وةَرطم  َر وةىوة.. و م  ،

وا و  ؛ن و وا و رةزو زاوم ري و ر  َوامن َدةوة

  ىةَ-إن شاءاهللا-   زة  ىوام    ،وةَلَ م و

، -  د وةك ن وةو َوى-داوةوة  َو زة وة 

 َ ش ،وةدة و وةموة، داروان ط دواي  ةَ و

  .طم و طدار و دةَ ة ة و  َ ن  دوروة

  



  

 

 ٥١ ن و  ؟

دوة: دووةَ تو وة ووةوة َ ىوام و وةوم ن:  

و َوةر ار  وةى َ ن َ  رط َيم 

داوة، دم َ وةى َ وةوةوة، ر َوةى م مي، 

  .ن زةري  َدوة،  َوا و رةزوي وة

 ر   َ وامَ ةم ي دةت و  و مزي َة

صىل اهللا عليه وآله دةت  ر و ن   مدريَ، روةك ر 

))النََّدُم َتْوَبةٌ (( :ريَ وسلم
٦

 دن((: واو   وةوم ن((.  روة

ر  دا  :)) َْفإِنَّ   وُتوِيب إَِليِْه،ْغِفِري اهللاِت بَِذْنٍب َفاْستَ َيا َعائَِشُة إِْن ُكنِْت َأْملم

ْنِب النََّدُم َواِالْستِْغَفارُ  ى  طر وام َش وة، : م. ٧)) التَّْوَبَة ِمْن الذَّ

داواي َن   ا و و  و رَة ي، م ودن  وان 

وة :وة و دا نى ونَ واي.  

م اي و ..  

   ر ،َ اةم  و زة م  َ زن اي

َ و َ ا ى  رةوة و دان ن ك دةو:  

ن وةى َ وةوة ر وة مو    ا ! ،روةردطرا 

ا  مَ ن ،  ومدارط ري..  

ش زامي، وةَ ةوة م و ن و وا و رةزو ! روةردطرا 

 َ مط  ،  اي  ، مَ ي  ا، ور نزا

                                                           
، من حديث ه األلباينوصحح ه واحلاكم وصححه، وحسنه شعيب األرناؤوطرواه محد وابن ماج ٦

  .عبداهللا بن مسعود

 .البيهقيمحد وأ: رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ ٧



 

 

 ٥٢ ن و  ؟

رة زلَ و يَ  ،  دن  ةو ر ممرم اوام ي  ،

، م  طورة رة  ي دا ،ام ي  را، طلَ 

  ، دةزا َ  ،ام  ار  زاما مم

َم      يم م َر..  

ا ى ! ش َ د  م  زو..  

َ :وام و  وةامرطر م ون ر:  

 َ وىامررة طدوو ت، م و َ لَ م َ ىو

طر ي   ،َطر و َوى راَ  و ا َ وةري 

َ : وةَ ن ن ،َ دن وان ردارير دة َ رة

وةى  داوة، روة ر ات  داودا مطرَوة  وامدن و 

  .ر َ ر  رةى

ارة : ن وةىمامرط»َِن »اموة :  

  َ َو ودمَا   ،ن  و  َري

- َ ا دة َطر و وام ةمي   دةادةموة و، 

َ َل و اى رو َو رط-   نم رى َ وة

 ىدةر ر ،وةََرَ ،ة ار    ةرة  :

  :ر وسلموآله صىل اهللا عليه  ري ا

ْلهُ  ِألَِخيهِ  َمْظلَِمةٌ  ِعنَْدهُ  َكاَنْت  َمنْ (( هُ  ِمنَْها َفْلَيَتَحلَّ  ِمنْ  ِدْرَهمٌ  َوَال  ِدينَارٌ  َثمَّ  َلْيَس  َفإِنَّ

ْ  َفإِنْ  هِ تِ مَ لَ ظْ مَ  رِ ْد قَ بِ  َسنَاتِهِ َح  ِمنْ  ِألَِخيهِ  ُيْؤَخَذ  َأنْ  َقْبلِ   َسيَِّئاِت  ِمنْ  ُأِخَذ  َحَسنَاٌت  َلهُ  َيُكنْ  َمل

  .))َعَلْيهِ  َفُطِرَحْت  َأِخيهِ 



  

 

 ٥٣ ن و  ؟

ن ((: وا َ مرة، ط  دوة و َ  زو َر

م در و م  ، ؤ طردن زا َ ت  َوةى رؤذ.. َ َدي

 َ َ  دةوةى ؤذةداو ر رط  ،َمطم َ ودي د

دة  َمازةى  وةن   ،طر ى م  َدةوة 

  .))ام اي وةن ف ةطَ و دةدر  َلَ رةدا

 َر  ن   َ ودمدا   رمش م

وام ،َ:  

  :وش ون  اي ك و  َغ و َ -أ

  ا و اطورةرط  و  دمو ري  ىَ و

َ ورةاي ط اي  ن و دا وم .ك و اي دة ر َ

 ]«¼  ]¯ ° ± ² ³ ´ µ ¸¶ ¹ º دةريَ

  .]١٤٦:النساء[

وا :-ارةوةى دؤزة اري مم و َ-   َن موام م

 :        ندةوة ر و ص و  يرن طزد و ر ناي رو

، دارن   ا غ و َوش د و  ا ن  روش و  مو

ا دةارامم َلط وام  ،دةوة.  

ر  :  و َ رز اي م و م  َ

م  ،دمو  َت م َ:  

 يام  َوة م ر ،دنوام  ىمَن واز ،وةم ام

ََوزا  ى  ن ،وةَر دي َر وةوةى م ام.  



 

 

 ٥٤ ن و  ؟

و  مو َور  ر  وازي  وامدن َوة، ن 

طر ردةوا َ ر و وام وةن رة ن رؤك داة  رةى 

  .وةدوري دة

و  مو َور  ر وةى  مرو ا ،ن طر 

م  ،ََم رام ىةَ ،توازي دة َ ردةوا :  واز َ

 ردةوا رط ن ،َن مة م  وةىر ََ دنز

  .واز دةت  َ و زاةى

روة و  مويَ ر  وازي  رةق اردموة، ن ر، ن 

  .رة ام ،َ َ  روةى س وة و رةى َ موة

روة  َر ر وةم دموام يام  ر َوم  و

دة َذ   يام َرن ز ،َ َل َدرؤزم وة ،ا م 

  ات و دة  موة دةَوداوي ر  َن دز ،ََم م

  .مامَ دزي ت

د   ،َوامي ر  م و وَةم واز  وامدن 

  نز ن  ،دةدةن  َ ن رط ،موام و ام

  .دة مدات دا  دةن، مي دم دةن

وا ةَ زم اي دوة رة ري ازي، وةك.  

وةك  دى -: دةرَ وسلم وآله صىل اهللا عليه وة ري ا

وة ري ى -: 

َام « ْنَيا إِنَّ هُ  فِيهِ  َيتَِّقي َفُهوَ  ،َوِعْلًام  َماًال  اهللا َرَزَقهُ  َعْبدٍ  ،َنَفرٍ  ِألَْرَبَعةِ  الدُّ  فِيهِ  َوَيِصُل  ،َربَّ

هُ  ا فِيهِ  هللاَِِّ  َوَيْعَلمُ ، َرِمحَ ْ  ،ْلًام عِ  اهللا َرَزَقهُ  َوَعْبدٍ  ،اْملَنَاِزلِ  بَِأْفَضلِ  َفَهَذا ،َحق�  َفُهوَ  ،َماًال  َيْرُزْقهُ  َوَمل

ا بِنِيَّتِهِ  َفُهوَ ، ُفَالنٍ  بَِعَملِ  َلَعِمْلُت  َماًال  ِيل  َأنَّ  َلوْ  :َيُقوُل  ،ِالنِّيَّة َصاِدُق   َوَعْبدٍ ، َسَواءٌ  َفَأْجُرُمهَ



  

 

 ٥٥ ن و  ؟

ْ  ،َماًال  اهللا َرَزَقهُ  بِطُ  َفُهوَ  ،ِعْلًام  َيْرُزْقهُ  َوَمل هُ  فِيهِ  َيتَِّقي َال  ،ِعْلمٍ  بَِغْريِ  َمالِهِ  ِيف  َخيْ  فِيهِ  َيِصُل  َوَال  ،َربَّ

هُ  ا فِيهِ  هللاَِِّ َيْعَلمُ  َوَال  ،َرِمحَ ْ  َوَعْبدٍ  ،اْملَنَاِزلِ  بَِأْخَبِث  َفَهَذا ،َحق�  َفُهوَ  ،ِعْلًام  َوَال  َماًال  اهللا َيْرُزْقهُ  َمل

ا بِنِيَّتِهِ  َفُهوَ  ،نٍ ُفَال  بَِعَملِ  فِيهِ   َلَعِمْلُت  َماًال  ِيل  َأنَّ  َلوْ : َيُقوُل  ))َسَواءٌ  َفِوْزُرُمهَ
٨.  

وا: )) ار   وة دو    اي َ ،وا

دة لَ و زام َ ة، و وات اي اي  َ و ى 

  ،تَ اي م ويةو ر َم َ و ر  رز ن

 م.  

ة َ اي زن زام َ َة،  َ مة،  ور

 ؛م َ :  ن وة ا رة رط ىم َ  ،ددة

  .دا دةدرَوة،  ا وة ك وان

زن لَ و م َ ة، زام  َ روة َ اي

 وة، مَدة  َ ي و رةزوي وا و وةس و  وار ،ةم

 م ،َموة دةط  ةى ر م ،  ىرة و َا دة 

  . مت و دارةوي م اش دةت َا،     ا

روة َ  ،زام ة م َ  زن م اي َ : رط

  و ،َا دةط ي م   ،ددة  ن وةك ا رة

  .)) واما وة ك وان

  

  

                                                           

 .وصححه األلباين وحسنه شعيب األرناؤوط َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح،: رواه أمحد والرتمذي وَقاَل  ٨



 

 

 ٥٦ ن و  ؟

َد:  

  نزام مو ط ورةط دةر  ار ر  ت، دةدةردة

 مي م ا  وة ي   ، رة دا

وةر :  

  ..زام َ ةلَ و :  ن

دووة  :ةَ ة،زامَ .  

َ  :َ ،ةَ ةزام.  

  .م لَ م زامَ ة:  ارةن

  :روة دامن  واما - ب

 ر ،َزامم وام  و َ   و ؤظ م  م

َ ا ى  دان َ.  

 ري ،ري   ة دا ىدةر  روةك ا

 َوُتوِيب  اهللا َفاْستَْغِفِريَيا َعائَِشُة إِْن ُكنِْت َأْملَْمِت بَِذْنٍب (( :  َرة صىل اهللا عليه وآله وسلم

َف  إَِذا اْلَعْبَد  َفإِنَّ  إَِلْيهِ  ى  طر وام : َم. )) َعَلْيهِ  اهللاُ َتاَب  ،َتاَب  ُثمَّ  بَِذْنبِهِ  اْعَرتَ

اواي َن   ا و و  ي، م طر مة دان ش وة، د

 وامى ا ََ و ن و ت و رَوة، اي طورة وى 

َةردةطَ.  

  : َوَ  ا  َلَ َ -ج

  َ و ر رة َ   واوةر  ر.  



  

 

 ٥٧ ن و  ؟

صىل اهللا ش  دى  ردا ة، ري ون 

ْ  َما الَْعْبدِ  َتْوَبةَ  َيْقَبُل  اهللا إِنَّ (( :دةرَ عليه وآله وسلم ))ُيَغْرِغرْ  َمل
٩. ا : وا ار

ررة َ  ،تة مةم ىو.  

 روة ،ري ي  ىد  ة ا  

ْيلِ  َيَدهُ  َيْبُسطُ  َوَجلَّ  َعزَّ  اهللا إِنَّ ((  :دةرَ صىل اهللا عليه وآله وسلمري ا   بِاللَّ

يْلِ  ُمِسىءُ  لَِيتُوَب  بِالنََّهارِ  َيَدهُ  َوَيْبُسطُ  النََّهارِ  ُمِسىءُ  لَِيُتوَب  ْمُس  َتطُْلعَ  ىَحتَّ  اللَّ ا ِمنْ  الشَّ  .)) َمْغِرِهبَ

وا : راموام وةى  تادةر و دة ،رز ريروةردط ار

  يو و راموام وى  تادةر ؤذ دةر  ن، و  يو ؤذر

َ واوة ر  ر ى و  ،ن.  

ممو وم وَل م  

 و اي ..َر   

م ممك  ذةن  وةى  وت لَ وة و 

وام ،اوة  و ار وةامرط:  

 :ىدمو َ  وةك َ  ىدم و ش رو: 

َ و ش ة وةك َ  ،َي دةزام ت، وةَ  

  ت زن اي  س و وا و  رط  ،ن م يَ 

روي دو و وى َةرط  ،رَوة  اي زن 

ردةوا مط و  م ،ت ردةوام .  وا ووا م رط 

                                                           
  .وحسنه االلباين وصححه النووي وحسنه والرتمذي وابن حبان  رواه أمحد ٩



 

 

 ٥٨ ن و  ؟

ى ي ت و  َت  ز رةو َوة رؤ ،م ذةى 

دمو َارم  ا.  

دووة :ََ  ردةوا َ:  

 زن اي  وةى ،دنوام  وةَر  َر  وةى و ى

  ،وةَ يَ ىموام..  

م  َ - ردةواَ  و  م  َ و  اي زن 

، م ؤظ ذ  اي روةردطري  َط م - ،َا،   و  ا

َدة َ ن يو دة   ش: ] + , - . / 0 

 و ذارةن م ،َدةي  َ و  .]٣٠:فصلت[ ]2 43 1

  ويَ س و  و  و ذارةى . و من َ  ََن َةدرا

ََم.  

َ :ت مموام ي ورةط دمو دواي َ:  

َ ،َ داوة و   ىوام ت، ض موام ي ورةط  

وي َدوة، ض وامى  م و ن و وا و رةزوي داواي َةن 

  .. . ات 

هُ  ُذُنوَبهُ  َيَرى اْملُْؤِمنَ  إِنَّ ((: ريَ - رةزاي اي   -ََد  َت  ٌد َقاعِ  َكَأنَّ  َحتْ

: وا .))َهَكَذا بِهِ  َفَقاَل  َأْنِفهِ  َعَىل  َمرَّ  َكُذَباٍب  ُذُنوَبهُ  َيَرى اْلَفاِجرَ  َوإِنَّ  ،َعَلْيهِ  َيَقعَ  َأنْ  َخيَاُف  َجَبلٍ 

  َودا َدة ،َ وةر ر َدة ََ وة موام داروةر

واممَ  ك دة ،َي   را،  ار و دةلَ

َ ،تَ و دة  و ،َرَ.  



  

 

 ٥٩ ن و  ؟

 يةِ ِص عْ املَ  رِ غَ  ِص َىل إِ ر ظُ نْ تَ  َال ((: رم - رة ان  -ََم  َف 

وام  ، ي ي  : وا .))َت يْ َص عَ  نْ  مَ َىل إِ ر ظُ انْ  نِ كِ لَ وَ 

  .طورة و ا   وامت   اوة

راَ ة ((: روة م ري  رةزاي اي  ،ََريَ

 ردة  َ  ،نو َ  ةر و   ندة  َم

 و رة رامن  وام مورةن  وسلم وآله  اهللا عليهصىل ري ادا

دةزام((.  

   ،ا ري وة ،ن  َ م وة

ي  وسلم وآله صىل اهللا عليهرَةن وَ  ،َ ا ري ا 

 ردة و  ى  ري و   روةك داوة 

ا وة  دى وي ري د و ام ري 

تِي َخْريُ ((: ر وسلم وآله صىل اهللا عليه  و  رةة، وا ر  ُأمَّ

   مى ((: ، وا))َهنُمْ َيُلو الَِّذينَ  ُثمَّ  َيُلوَهنُمْ  الَِّذينَ  ُثمَّ  َقْرِين 

َوان د ي دوايوام ن ،َوان د ي دوايوام ن  ردة((.  

طر مس رةزاي اي  ََو ردة  وا   ،َطر 

 و دازراون ت اي زن  .َؤي من   َريَ

  .ر ق

  

  

  

  



 

 

 ٦٠ ن و  ؟

ارة :دنو َ،   ررام ت َ ض و و ور د

  :روةردطرةى

 َ وة و م  ي ا  مة  دوي و وازي و 

ي ا،  َ مي و وة رَوة ي،  د َر و راو  ز

   ون،  َز دن   َ  ، دم  ي 

  .وان و رَموة

 ش  ودم ،وةمة دة  َرة ا و 

 سر  ،َدةردة د وة وةوةوة َ رةى  و د َم دوم

م  َوامى َ وةوةوة،  ةا دة ََ و دَ وة، 

 َر  ،ةت   دوم    وةَ َ ر َدل م

  .ى   م  وى ر ت و و رادموةى ات

  ا ري روسـلم وآلـه صـىل اهللا عليـه   َردة-    روةك

هِ  ِمنْ  اْلَعْبُد  َيُكونُ  َما َأْقَرُب  ((: - ا  دى  رةة ة  َربِّ

َعاءَ  َفَأْكثُِروا َساِجٌد  َوُهوَ    م  مة  اي زموة و (( : وا. )) الدُّ

  .))  ة دةت، ر  زؤر دو ن، زؤر رَوة

 و ر  ي َ َر و ر ةم داو م

   ىو زةو ،وةر زةوي دام ،ىرةروةردط  وةامدوة و دا 

زة دا ،ر  ر زةى اي زن  َر دادةم  ،َوري 

  .-اي ر و  دوي َ و َةش  طا-دوي طا دةت 

َ وةوو د  و ي زةرو  م:  

 هِ هذِ . كيْ لَ إِ  ريقْ وفَ  ينّ عَ  ِغنَاكَ بِ وَ  ، يفِ عْ َض وَ  كتِ وّ قُ بِ  كلُ أَ ْس أَ  ني،تَ ِمحْ رَ  ّال إِ  ّيل ذُ وَ  كزّ عِ بِ  كلُ أَ ْس أَ  ((

 َجىنْ مَ  والَ  جأَ لْ مَ  َال . اكوَ ِس  ديّ َس  ِيل  سيْ ولَ  ريثِ كَ  ايوَ ِس  يدكبِ عَ  ك،يْ َد يَ  ْنيَ بَ  ةئَ اطِ اَخل  ةبَ ذِ االكَ  تييَ اِص نَ 



  

 

 ٦١ ن و  ؟

 اءَ عَ دُ  وكَ عُ دْ وأَ . ليِ لِ الّذ  عِ اِض اَخل  الهَ تِ ابْ  كيْ لَ إِ  هلتَ بْ وأَ . كنيااملَس  ألةْس مَ  ألكْس أَ . كيْ لَ إِ  ّال إِ  َك نْ مِ 

ِ  َف ائِ اَخل   َك لَ  لَّ وذَ  اه،نَ يْ عَ  َك لَ  ْت اَض وفَ  ه،فُ نْ أَ  َك لَ  مَ غِ ورَ  ته،بَ قَ رَ  كلَ  ْت عَ َض َخ  َمنْ  اَل ؤَ ُس  ير،الرضَّ

 . ))بهلْ قَ 

َ دةرَوة  دةاري ت و َة ! َ ، روةردطرا 

َ ، دةرَوة   َ مزي    و  دةرَوة َ ي ت و وازي

 يمو دةو  ذاري  ،   يمزم .. درؤزم وام َوة م

      ،زؤرة    ةىم ،دا ر دة  ىرة

 ر رط م رط و طم  ،م  ي َم  ي

  ..روةردطر، َ دةرَوة  راموةى ذاران

َ :مام داريط َ ى َ: 

َ مداري زط َو  ؛ و و و  ت و دن ودرؤ 

رن َن  ز و َر ت  . ى زدة و َ ن و  دن

ا  دنَو ر  نر و َ ى و.  

طداري وةم . روة طداري  ،َ ر  وة ات

را ط َ مط ،َطداري ط َ َوةى .  َي راَ ت

 رامدن و ط دن ودرؤ ووة  و..  

طداري . روة طداري دةم    َ را درَن مت

  .ردوو َ َ و رةو راَ  مروات

موى ط  : ش دي و و  ق وو ر ر  ،َ داري دط

  .. ؤم ا و و دة و  دوذم ا و رق َوم د

َ دووري.  



 

 

 ٦٢ ن و  ؟

 َ  نزةر ،ن و زير مام و د َدل م

ر َو د وت دةن، ر ري ر  ة و 

 ت  رزةموة رلَ  ،دم دَ ن م

اط مزةر .  

  م   وَ غ و ك و ،َ مدة ر داريط

  .اي زن، دوور وَوة  رزي و موادن

دارط!  ت دوادمو  

 اَ  و  

، .. دواي وة،  دوار، ن،  ،ش وة،: ، وا)َسْوَف ( 

ا واةَ : َ ت و  و دوا.  

 َر  ..و اي  

َ : دة و رَسْوَف َأُتوب(دوا(  ى َزامس م نَ ،

  .ديَ وم  م وة

 دة َم دا َ وةى))دوا((  َ ن و دنو:  

دن مو  َ.  

وةر دوم  َ َم  َواز  

دوار ! ر   ا و ن و دة    ،؟

م ريَ وة س ، و ر.  

دة َن م ،  م  َري!؟  

  ! دة دة َ ن رؤذوو دةط؟ م



  

 

 ٦٣ ن و  ؟

  ! م  ن وة دة؟

 و دة ش دةدةر ن ،   ن ، واو م ن زام 

   !؟  ١٠ك

                                                           

ا َ زؤر طم  ر  ب،   راا َ َةد ١٠

  . ََ ت    دوور و درَي َ ة يَ

طَن   صىل اهللا عليه وآله وسلم م ز دة  و  د 

ز  ت  ،ا ا وََد م ا  ةداَ َ نر ، ىة

دة م رزي و َدة:  

 ،ن دادة  دوو  ار  نة ام وة َ رة : ر 

واوة  ن ر و دا  ش .ندووة :-م    -   ب 

َ اَ  ا  َ ر.  

ش وة دةويَ   و دااو    َرامرة مةما، 

  .روةك اي ر َرن دةت  ةم ن  ََن

رة ي و ب :وا :ردة، دا..  

  ب ،َون دةردة وةواممز وا  ا وةكر :  

. ردموة و دا ام   ن ةموة   مةم ن

)) َم ردوو دة و و و دة  - وة م اير رط : وو و دة دة

 ََ اودا.((  

ز  ،رةوة ورد  ..وت ر : م ر و رط ،م  ي ي وةىردم

م ، وت دةر َم ..اوةووا م.  



 

 

 ٦٤ ن و  ؟

 وا دة ن َ ذن  ن  و ..؟!  

ةى  م واو ت ن د،   مةن  َ و

َةران مم ..ا م .. َ   -ا م- َذ  شَ ،

                                                                                                                                                         

َ  رج م وة ردا دا َ َة ر ووا .  َم

ر دووة وَ  َيوم َ كةَ    ،ار روا داوة ؤر 

  . ، واش  رم ادا   موة و مَ و َ مَوة

  ..ن َ دةدات ردا و مرةَ   دووة ن   َن

  َ رب م  َدا  و َ وة-  

ردةوار ي-  د    ندر  وةم  ر نوة دوذ نم

 .. وي  موة:..و دذا دم و ون مََ و ن ر وة

 ة ور ام ردي زؤراوة م..  

ي من موي ري و  و  موةوة، ويَ ي ردةواري 

  .دان و ن دارمَ  ا و ر  َردي رةم  ري

 روة ]¡�~}| ¦ ¥¤ £¢ .[س 

َ وة ب مر   َ َم  .روة  د و 

َم مرام. روة َوان م .  

ر  ب))شر (( َلط َدا واوة  ر ،َ وة ويم َ

ةَ ةطيَ، وا دا  ،ر)) ري((واوي ا، ش  زم رةا 

طر ا و ، . م َ دادةَ و   ي م))((ََ دةويَ 

  .واهللا تعاىل أعلم وهو املوفق. و َ ي ي زَ  ة دةيَ

  



  

 

 ٦٥ ن و  ؟

ر م نوو م  . َ ت و و م ى و ََ م ار

م دوم .  

َي موة َن د م دة  وة  ،ن دةدات   .

 َ ط ، .. ور  ور .. دةَري ن، دةَ ري

 رط اي مَا در رط ار م ،يَا در  ،و دوا

دةم َط  دن ورا.  

 ةز ا  ر.. ر    

َا   ودن، طداري دوا ودن  ،م وة ي 

دمو  َ و َوام ي .  

 ر وةى َ ،ت  َ ، و َدة  ر

 ، م ،َ ا و وا   ى َوة و م ،ََو

  .رَة

ى دوا ! ى دوا و؟! ى دوا م؟!   مزام ى دوارؤذ؟

  !ى دوا ؟! ى دوا م؟! ؟

رة  َوةى ر لَ ر دا ََ، واي  ََ و 

َ واي ،َوان دا وةى ذةم َ ةَر ،تلَ م وةش َ

ََم دم و دةر  و ،رت رم شَ دن ن م.  

  

  

  

  



 

 

 ٦٦ ن و  ؟

مزومم ردةوا ا و ى   !  ]  :  9

<   ; [  

 رة  َ ،اَر وان و ونؤر َم ريذط ى

َ ،وةاري دةَ و دة:  

م   َا وان دةن رامر ا، ! ى  ن دووة؟

ن زةوى ى  وة  وام وان،  !  ا ك دةمَ؟

  !زةراما دةذ ض زةرام؟

  م  َوي  وةى َ ا دوم  ،وةؤن ر

َ   َدة َ  م ةت  ،َويم  وة و.  

 َ َر اي ،تا دة َر َ  رط 

 ا را وة ام ،تد دةي ز و َدة)) َ 

َدم((  و  ت وط مَ ر  ،ا نؤدن و روام ز 

دةرم دة  كةَ   تو ،اي دان.  

  :دةرَ صىل اهللا عليه وآله وسلمري ا 

ْنَيا (( َام ُهَو اْستِْدَراٌج ُثمَّ َتَال َرُسوُل إَِذا َرَأْيَت اهللا ُيْعطِي الَْعْبَد ِمْن الدُّ َعَىل َمَعاِصيِه َما ُحيِبُّ َفإِنَّ

 ÏÎÍÌË Ê ÓÒÑÐ Ô[ :وآله وسلم َعَلْيهِ  اهللا َصىلَّ اهللا

Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý  Þ "! # $ % ' ( ) 

* + [((
١١
  .]٤٤:األنعام[ 

                                                           
 .والطرباين وحسنه العراقي وشيعب األرنؤوط، وصححه األلباين رواه أمحد ١١
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م((: وا ك وةم َوة دة دادوم  ا ، رط ش دة

َش دة ،َرري وةش ر رَ دةت، وة ام را رة 

  ري ن ،ا ونؤدن و روام ز  دمَ رةَصىلَّ اهللا 

 َ و رم و ((: و رى روةردطري َةوة وآله وسلم َعَلْيهِ 

ر  وةدم  نَ و مد، دةروازة شرا ةوةا ند زةىَ

ام دوم و  دوم زؤرن َ  ، َ دش ون وةى َن 

ا، مو َم و اما،  وامَ َ  و رطردان 

طى ن د دوااو و ان، و س و  ر ون، ن و 

مم وةن اي (( ((. 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 

 

 ٦٨ ن و  ؟

  ؤ دي ر

ن م ؤ ،  وةى َس م:  

 ل ار ردة وة ة- ا و -.  

  .-ان ََرةزاي -وة ردة  ة 

ََ نا ةة ر نو ردة وة.  

ن دة ردة :  

َر و  ١٢ َىم  ،مرة و   ر ى رى

واوم رةم  رؤذَ  دةت  َ و ومى دةورورى ن، دواى

 ،َمرةو دة وةامرط  مؤ ،َير َووةى  دة ر

 مو طو ؤمدا،  ، ك دةداترةى زؤر موي دوة

َ :َم م  وم ط و و ر اَط مط  ؤةرى م  

 دنَم ر، ر م ،دةط   ، وة اروة و وي

  َدا وة ،َ دة  يدةَ وةو َ  َة مط وة

 ،َ  ىر ط وةو َوة، وود ارىَ وة وَ  : 

ما   وَ وىَ،  :َ، و: و! دةام وي؟! وت َةوىَ؟

ذ و  ام ،و .و  : وةَ ن  نةَم  ،ةَ

 َمْفُعوًال  َكانَ  َأْمًرا ا�َُّ  لِيَـْقِضيَ [ دة[ ،َ :  نَواو مدو ، : 

 »زر«١٣ ، ،مدةو َامَزةرا،  َ ر  نز

                                                           
١٢  َ   ر رةزاي ن زام   و ،وط ي داَ 

ك دوةم  ري  ،َ َن دةَ ام و   وةى كم ،. 
١٣ مرة . 
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  ىمو ذ و ؤذامر مذ  د ز ،رة دةدو َؤذر  و دة

 ارَ وةَدة َ  ىوو   د ر ،ر َو د ز ،

 ،ر د اث و   ؤمى دام ،طلَ مىَ ادةرى 

 دم راردن وار  م  ،  َداو  وة م 

، ش َ   َ  ََ نن، وازدةوري دةط ما ادةرة 

 و  َاث،  رة رة َ م ز من دةوة، طلَ

ى  َن م وت و ش ةت وؤى ان دام  ،وة طلَ

، و  د ر ة و ،ن،   تش دن و رى د

، ط ر ى وت، وة   د دةدا،   دةدا طر وان ر

مط ، د وارى :؟م رذ و ن د؟ رة  ن   

 مر  دة و !ن و  دةط  د ،َير و رةو دة

َ وة تدة  ا ودةرةوة وة  رام؟ : وة، ودةط 

د: و ز  ،د ز  د زام !!و  رةاووت َ:  ة 

ر واز : دةَ و!!! رةوة و   َ دة َردا َوة 

 ،د ن َ نر  ََوم و  ى  َى

  . ن

َرن دةطى دا و   ! رز َ َ َز َ ،

مي ودةط.   

ط َدةرىَ ا ر و «: َةَ؟ َ دة َو ارة ن 

ر.     و ى»با «. َ: و و زؤر ط : ط

ام نم و ك دم ،دا نرة. َوىَ و وة و، 

  .دم و  طن، اَ اوة



 

 

 ٧٠ ن و  ؟

َ :وو  : دت  ة َيوة وطَدة  َ

،َمَ وا َ ا  ،َ دار َ ن مر  َ   و

 َال  أَنـُْفِسِهمْ  َعَلى َأْسَرُفوا الَِّذينَ  يَ ِعَبادِ  �َ  ُقلْ : [ةن دةرىَ ي  اى

يًعا الذُّنُوبَ  يـَْغِفرُ  ا�ََّ  ِإنَّ  ا�َِّ  َرْمحَةِ  ِمنْ  تـَْقَنُطوا ى و « :وا ]الرَِّحيمُ  اْلَغُفورُ  ُهوَ  ِإنَّهُ  مجَِ

، ا رة  َ َ  رة ا ام  رؤن  طم وان،م

اوام«، َ :و:  َ ش َ و  ا  ز  ،َم 

ا  م و: و !؟  ت  م زت دووة؟ دووة، دةزام ز

 دا :  !َ؟م مرة ز دةى  مزا: ز مدووة، و ا

مؤ  و اوة و :،َير َودة ؤ  مومم 

ى دة  َ ،ََ رؤذَ و  دو :و  د ،  واَ د وَةرطت

 َ  وةط   وة ش،  دة  ت  َم

وة، وو :،  ز وة  ر ، ن و ن دامَو 

رؤذةوة   و او :و ،وةَ ا د و دة د  طن وي  َوت

وت ماَم   َوىم و  و ، ! و ا  َ 

اَ  مي  رؤ َ  : زت د؟ َ: رؤذةى  رَ ةت

ردام دم  ، م  : و. ا رة اوام: و !!زدن؟؟

َ  :و موة   م َطر ا رةَ دَ ، ،دموا

ؤى؟ وىَ دةر :  دادط ادةر  َوىودان  دةَ اوام ،  

ى  مزام ددي زر ! ا : و ددي ا ر  ََيَ،

ى ت و َامت َ  ،امارى، ى  رد ران دم  دن،

و ، مَور:  رزطى دؤزةخ رط  ننم !َ :زؤ   ر

ت  س م ََ  :َةردةط، و :، ووز مَوة رة

رؤ دة ريَ وط َ ة،  :َ وتوة مَ،  :، ودة  دةوة
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ا من، و ر زام  رز و  َ   ،دة زامردام ن 

ى دة  وتر وط ،:  توةد  ة ، دة  دة 

،دة  رط ى،  :و ى  َ ى  ت َم

و :ازر .  

َ :ةَر و زام ردام  د   ،وةاَط  وو:  ي 

و طَ ارى دو وةمة م  دو : ، مت، روةَ  و

،  داواي َن مَان ت و ادا و و ت   و : َ وة

َش دة نوام  رروةردط .َ:  زارى ةوةم  توو زام  داوة؟

وو: و  و  ازىر  زا ر رزطى دلَ رةرو م. َ : و

ى وزام  و ط  ىم : ا  ، ا   ى

   وةدة  ة  را وروةردط َ ت دةط

،َم ش و : ،ا  وةدةط َ  وة   ا

َوة م  داويم.  

َ: و َ ن :و ،ةَ وا  :يَ؟ و  : ؤر ج 

- ج م و -،ت ج داَ َلط دَ داوا ، و: م   ،

رؤ :  َ واام وري ي  و و َطلَ واما وات،

 موي - »د، د«: ج، دووة رؤذى ذن و  دورةوة  ،م د

 د-َ ، : ،داا و رَوي وةرطر   وة وي داورو : ن

ا !َ  د   ر د  ،دَوا ىرط   ؟ !و : 

  وةارز«طر « ،دة َ وةارط  و  وت َ: د   وة

و ،دمَ ت دىَ م:  م  د ز ر د  م  ،

   َ ة ا  ،اوةؤوة دةر  َ  َ  



 

 

 ٧٢ ن و  ؟

 ،رة ؤن دةر  ،زدة َ ا  ،رات ةر  نزة و 

ر ار دن  : ،ى  مَ دي راد؟ و: وَ ا َوة،

د ىوام و  دن نَ داواي ر .تدة َر ا  :

ويَ، دةش م رى دةورووام ورةاي ط وةوام  ي  

 ا ي  مَر و امس و ت راموة  : َرور دةت

َ ش  

طلَ و ر و دةرن دة   ، مى طما : َ  وت 

م و دام  ي، ود وةر ر زام : ،َم  ةَ و

  .َةش    زى   و زر، موىَ 

  ن نض و زة   َ وان َ ،وة  و

ت    و  َة   ي دةوةزؤر   ،زة دةت

َ رزى  ام   ة ران مزةى طم ،

نورةزامط.  

َ : تمم وة ود  ز ى زدم رة دواي 

ؤذو دةر  َؤذر ؤذ مد و ر ر مر.  

َ : ، َلو م ناَي مةم ي د ون دة ردام

   وة و  ،ندةر   ردةوا د ون دة

  ىمؤ و ،ددة مو ىمذ   دا 

م ، و طى ُ ُ َُْ«  ِا ،»ؤ رة ري  دةد

َ  راموة، امس، دار، رو  طوت،  ا س،  و 

َ واَ وى ىَ سمام   اَ م ر وا ن - و وة

 َور دة ر ىا  و َم كا  ور  ََ  



  

 

 ٧٣ ن و  ؟

و -و  ،ن:  َم  دا ةر دم َنو ، : 

وةمة ان َ ن  ة َو « -م  »ي:  ؟ ون

ش وام ،م دةوت:   َوة مدمام ام ةوةم - ، 

 رةار در  ، ر ؟ س  ر َوة ز :ونو   ى رؤ

َ  رزار د وة دي َ رط ،ت !!  ودوو  :و

َ  زارت َلط   رط ة. َ :د ودة  ي ؤر 

َ  ى و ةر ردة ة د ورد  ويو ط ا وةر م

 ،دا ى ر مر ة  - ا-  و : ] ََمَعاذَ  قَال 

رَى   روةردطر م  ا ،ى  َ «] َمثْـَوايَ  َأْحَسنَ  َريبِّ  ِإنَّهُ  ا�َِّ 

و واري د  ةى وت، ١٤ »ة دة  رااوةمَو ،ن د

َ و و امى   دةى طر  ت طر !؟ ا م :را

 ات دازَ و  ذم ،ََ ى   طر دة   !َوات؟

 ة ر وةمةى وت!  َ  م و مر رن  َد؟

دن و و وار  د دة :» «  ،  ن وة

  ،ا دمدة  د وة و دة اومت مَ واى »ة ا« 

 و ةرا ر: م ون ،و  و «رى  ا«

َاََ و و دا!!  

َ : ؤندةر ةر ن و وط  د و دة ؤ  َط  د 

ى و وةن مداوة،  َ    دةرؤ  ن، و ردةَ ةطن و 

َدة :َ ،دن ز  ؤدةر  َ    ،َم :ن و دط  وي و

ََ ى وةمد.  

                                                           
١٤   ةى و ر »ةدا» ربَ : اوو ، ا َ  َ 

أ ى وام َةط نردو ،ة ي. 



 

 

 ٧٤ ن و  ؟

َ:   زام  َ نَر ؤ د،د    م 

،ؤذو طن و رن ور ر  ض و و : و 

 ت َم وا دةزا ، م ي َ ىدمز   ة زؤرر و

 َال  َوالَِّذينَ : [م و دةرىَو ر و ََ دة ،َا  طوة

 َوَمنْ  يـَْزنُونَ  َوَال  ِ�ْحلَقِّ  ِإالَّ  ا�َُّ  َحرَّمَ  الَِّيت  النـَّْفسَ  يـَْقتُـُلونَ  َوَال  آَخرَ  ِإَهلًا ا�َِّ  َمعَ  َيْدُعونَ 

 َ�بَ  َمنْ  ِإالَّ  * ُمَها�ً  ِفيهِ  َوَخيُْلدْ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  اْلَعَذابُ  َلهُ  ُيَضاَعفْ  * اَأَ�مً  يـَْلقَ  َذِلكَ  يـَْفَعلْ 

 * رَِحيًما َغُفورًا ا�َُّ  وََكانَ  َحَسَناتٍ  َسيَِّئاِ�ِمْ  ا�َُّ  يـَُبدِّلُ  فَُأولَِئكَ  َصاِحلًا َعَمًال  َوَعِملَ  َوآَمنَ 

روةردطر   د  ]َمَتا�ً  ا�َِّ  ِإَىل  يـَُتوبُ  نَّهُ فَإِ  َصاِحلًا َوَعِملَ  َ�بَ  َوَمنْ 

ت، ادة  ،ي مةم  و وة نم:  ة  وار

 ن، ما مم  ذنن، مش من، زادةطر م ر ق و

َر وو دؤزةم َت دة وة   ة  اَ ر ر 

ون ََ و ر و دةوةى ك  ت،   َو، طر دةََو

 و م ا وام  ،ات ت؟دة  ن  ى و زة

مة رب ان : »ردةط  نما  «ىز ،  

 ؟  َرَدةط  َردة ،.  

!!  َط؟     َن: َ   ت، و َ ر

َ:  وار     ،ن و َل ىامدن وَ ،: 

 دة، طردمم ر  رؤ ،ا و  طولَ م  د

و ،مر وةىمَ :ت، و َ دة :؟ و :] ََمعَ  َيْدُعونَ  َال  َوالَِّذين 

ط َ  ] يـَْزنُونَ  َوَال  ِ�ْحلَقِّ  ِإالَّ  ا�َُّ  َحرَّمَ  الَِّيت  النـَّْفسَ  يـَْقتُـُلونَ  َوَال  آَخرَ  ِإَهلًا ا�َِّ 

 وةمَ   ردةوا ،رط  دات   َ  ] ْيـَْفَعلْ  َوَمن 

 َوآَمنَ  َ�بَ  َمنْ  ِإالَّ  * ُمَها�ً  ِفيهِ  َوَخيُْلدْ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  اْلَعَذابُ  َلهُ  ُيَضاَعفْ  * َأَ�ًما يـَْلقَ  َذِلكَ 

ر ] رَِحيًما َغُفورًا ا�َُّ  وََكانَ  َحَسَناتٍ  َسيَِّئاِ�ِمْ  ا�َُّ  يـَُبدِّلُ  فَُأولَِئكَ  َصاِحلًا َعَمًال  َوَعِملَ 



  

 

 ٧٥ ن و  ؟

  او :ووري ض د  ،وةَ ا د ي َ ا و واو د

را دةرط طورةي    َ   مة،، َر رة

َوة و  َش زةَ ا  ا  ى  وة ات  دوة،

َ.  

 ىَم  َ ،  وط  دا م 

 َ م ،دىم َ ،وةَ : أ دا ى  رة و

 َ ى دو مَ  د َوَال  آَخرَ  ِإَهلًا ا�َِّ  َمعَ  َيْدُعونَ  َال  ِذينَ َوالَّ [ة 

 ُيَضاَعفْ  * َأَ�ًما يـَْلقَ  َذِلكَ  يـَْفَعلْ  َوَمنْ  يـَْزنُونَ  َوَال  ِ�ْحلَقِّ  ِإالَّ  ا�َُّ  َحرَّمَ  الَِّيت  النـَّْفسَ  يـَْقتُـُلونَ 

] َ�بَ  َمنْ  ِإالَّ [ ط ] َ�بَ  َمنْ  ِإالَّ  * ُمَها�ً  ِفيهِ  َوَخيُْلدْ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  اْلَعَذابُ  َلهُ 

م ة طوةم ت و واو  امؤر رر   ،ع  دووة

دموة ] َ�بَ  َمنْ  ِإالَّ [ ط  و ى َةوة، وة دموة

م ة طوةم ت و واو  امؤر ر ،د واو ىةَع و م

  ر َ  وةَوةؤذر   ي   ؤذيت، ر ؤذانر 

  ،ردا١٤٠٩١٥ت، و  َم  ىَش م وار ، :

 ، ا وةرةَ و َ زةرور َر ،َور دي و َ : اَ

 ، و  ى ىط  ،َ اور َ  يَ ور و

 ،َوةر وة واوةر ر دةرط و دةة،: و  ت : وَور داواى

 واَ ةت  ت،  ؤ طراوة ي َردمَ ةت،

 دوة، و ؤن ر ،نط  د دة و ن ،ريروةردط

ن و  ذورَوة  دة  دة ن ذاموة و ن ون داوة،

زؤر وة  ،وام دةرى  ام و درةووة مر  مر، مر  مَ ادا، و

                                                           

١٥ وا : ١٩٩٠-١٩٨٩ 



 

 

 ٧٦ ن و  ؟

ام َ و ، َ :ا و و    ؟د  ةر رةى 

  وة   ةر َ و؟ : ا     ى

م و ، او، رواش ودة و َ :وَ  مطَوة، 

دة  ةىز مَ ،وا: و ى وامَو  ا  و رؤذةوة

  .ة رط  ات م ووةى وةر

 ن ةر  دم ؤ و و ةوة، وَ :  ت دةزام وةك

ؤ رؤذي   رؤذو و،  طوت  و،دة رة رؤذ م رؤذىَ  رؤذو 

ر م اَ يدو  َو  و ر يَ  وةارر دة وة و

ي و ؤر  َ َز ،ان: طط ؤر ! مر وة  وةرةوة

رةوة، و :و ،َ و زؤر  زؤر دة دة   نط : ؤر

طن َ  َن َة : وة رم رةوة، ووةرةوة  ! طن

وة، وَد  يَوة، دواي مدة مر :  نطؤوك . ر

َ : دة م ا وم  د  َ   َوة دواي م 

رد، وم  ةر :وط  ؤ ،م تا ان دةم ت

َ :وة و و وةرةوة  ا :  د نط ،تا مط

َ و : دة  دة  ،وتط  ؤا رَ  

ا  وةَ  دا م ،امذ م دوا  وة واا  رَ

 دة  ،وة دا م دا و َ  ،وةةداَ  د ودة

موي  د دةََ، وةك وةى وةَ  دم ت، ن 

 َ ةَ و ةم رط و وا ،ك طط امى ذم و دوا

ردواي ط َممَ  د دا دةم و  ن ،رة و وةىام :

*  يـَْزنُونَ  َوَال  ِ�ْحلَقِّ  ِإالَّ  ا�َُّ  َحرَّمَ  الَِّيت  النـَّْفسَ  يـَْقتـُُلونَ  َوَال  آَخرَ  ِإَهلًا ا�َِّ  َمعَ  َيْدُعونَ  َال  َوالَِّذينَ [

 َ�بَ  َمنْ  ِإالَّ  * ُمَها�ً  ِفيهِ  َوَخيُْلدْ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  اْلَعَذابُ  َلهُ  ُيَضاَعفْ  * َأَ�ًما يـَْلقَ  َذِلكَ  يـَْفَعلْ  َوَمنْ 



  

 

 ٧٧ ن و  ؟

 طَ ة : ، َ]َحَسَناتٍ  َسيَِّئاِ�ِمْ  ا�َُّ  يـَُبدِّلُ  فَُأولَِئكَ  َصاِحلًا َعَمًال  َوَعِملَ  َوآَمنَ 

دةر ور  .و و ن :َ   زام وا   ن ، ى

ر ط امو . دة وادةم م ش ى َ ؤ  

مَور و ما.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 

 ٧٨ ن و  ؟

   ا

را  دة .. را  دة وا و رةزوو.. را و ؤ رةو ا

را  دة .. را  دة ت.. وانرا  دة .. رَدن

  .را دة دوم وى.. وات

  ، و ،وة ن ،وةز ،ةَر ،رتروةردط وور

  تادةر و دة  رروةردط م ، ورةشط  ، زؤر موام

دوة و ن و وَ ن ش  ،َ رؤذ وامى  رؤذ وامن 

دة رادةت  وامى  و وامن دوة و ن و وَ ن ش 

َ.  

ا وةى .. دة َ ،ا َ ت وةرةو ر   ،اَ

  .ر  ر ازيَ

  رروةردط  رن، داوادة و ار  َيَ وام ش و

  زن اي ،َا دة  ار ،رروةردط اي موو دةر ار

رة   و مرة رَة و  ي َرَ   َ  موةي 

 ى  ،نَ ى  دمر ،نم ام دمر

  . زلَ و رة  ي

 وةن يا ى ر س و ، َهللاِ ُد ْمـاَحل  نِ ا أَ اَنـوَ عْ دَ  رُ آِخـو 

  .ملَّ َس وَ  هِ بِ ْح َص وَ  هِ  آلِ َىل عَ وَ  ،دمَّ ا ُحمَ نَ يِّ بِ  نَ َىل عَ   اهللاَُىل وَص ، ِني املَ العَ  بِّ رَ 

 تم بحمداهللا تعاىل

 

 

 



  

 

 ٧٩ ن و  ؟

 مر  َوةر ء ا إن: 

واو وة اى ةن  . اي رومك  ةى ري راي دةك  -١

  .»ر ٢«.ام ن ت

٢-   ة ا   رف اإروا طا   . وة واو

  .ت اى ةن  ام ن

واو وة اى ةن  ام. ر ورةر. وازي مَان من -٣

  .ن ت

٤- مرةدن و روك .»ن »م ام  نة اى وة واو

  .ت

ى ةن  واو وة ا. روةردةدم ان و ررَ دان و ون -٥

  »م.»ام ن ت

  .واو وة اى ةن  ام ن ت.م  و من -٦

  واو وة اى ةن ام ن ت. رةم دلَ  -٧

ام ن واو وة اى ةن  . رومدموةى موة م اي طورة -٨

  .ت

واو وة اى ةن  .»م .»وة و اري َري ا -٩

  .ام ن ت

اى ةن واو وم ن » م«. رؤذ و رؤذن -١٠

  .ت

ةن واو وم اى . داو  َرةم ،ررم ،رةر -١١

  .ن ت

  .ةن واو وم ن ت مم دلَ  اى -١٢


