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ََإِ ْذ أَ َخن ْنروَا ِمياَنناقَ و َْ ََ َزنَ ْعىَننا نَن ْنُقَ و وَ ال ُ
ذننُ َز وخ ن ورَا َمننا آتَ ْيىَننا و َْ ِقوننُة
 -9مننه قُلنً تعننال(
ُ
يش ُِ ْن قُيبْ بِ ْْ َسي َوا َٗيُْ ُه ُش ُك ْن بِي َِ
ََا ْ
س ِم ْعىَا ََ َع َ
س َمعوُا قَالوُا َ
ص ْيىَا َّأ ْش ِشبُْا فِيٖ قُلُيْبِ ِِ ُن ْال ِؼجْ ي َب بِ ُْ ْف ِ
إِٗ َويياًُ ُْ ْن إِ ْى ُك ٌْ يخُ ْن ُهي ْيي ِهٌِ٘يَ ٖ )3اليئ قْلييَ حؼييالٔ
َّ ِجب ِْشٗ َب َّ ِه٘ َْا َل فَإ ِ َى َ
هللاَ َػ ُذ ٌّّ لِ ْل َْافِ ِشٗيَ )39

َهي ْيي َكيياىَ َػ ي ُذ ِّّا ِ ََِ َّ َه َتهِ َْخِ ي َِ َّ ُس ُ يلِ َِ

سنبَت ُييزٍ غاهفييت أمييشٓ هييي جييشاهن الِ٘ييْدف ف ييذ ً عييْا الو٘ثيياع حخيئ سفييغ جبي ُب
المىَا َ
الطْس ػلِ٘ن ّأهشّا أى ُٗمزّا بويا فيٖ الخيْساةف فيُاِشّا ال بيْل ّالطاػيت وين ػيادّا
إلٔ الْفش ّالؼص٘اىف فؼبذّا الؼجب هي دّى هللاف ّصػوْا أًِن أحبيا هللاف ّأى الجٌيت
مالصت لِين هيي دّى الٌياط د ٗيذملِا أحيذ يْاُنف ّػيادَّا الوتهْيت األغِياس ّػلئ
سأ ييِن جبشٗييب ػل٘ييَ السييتمف ّكفييشّا باألًب٘يياك ّالش ييبف ُّْييزا شييًُِن فييٖ ييياهش
الؼصْس ّالذُْس.
الل َغت { ِه٘ثَاقَ ُْ ْن} الو٘ثاع :الؼِذ الويكذ ب٘و٘ي {الطْس} ُيْ الجبيب اليزٕ كلّين هللا ػل٘يَ
}} الحييش} :شييذة الش بييت فييٖ الحييٖك ّفييٖ الحييذٗث
هْ يئ ػل٘ييَ السييتم {أَحْ ي َش َ
«إحش} ػلٔ ها ٌٗفؼك» {بِ ُوضَحْ ِض ِح َِ} الضحضحت :اإلبؼيا ُد ّالخٌح٘يت قيال حؼيالٔ {فَ َويي
ُصحْ ِض َح َػ ِي الٌاس} [آل ػوشاى]ٔ91 :
ٓٔ -مه قُلً تعال(
سقوُنَ
ََلَقَ ْد أَ ْو َز ْلىَا إِلَ ْي َك آيَاث َيِّىَاث ََ َما يَ ْ فو وس ِ ٍَا إَِّل ا ْلفَا ِ
 )99أَ ََ و ل َما عَا ٌَدوَا َع ٍْدًا وَبَ َريو فَ ِشٗ ٌ
ق ِه ٌُِْ ْن بَبْ أَ ْكثَ ُشُُ ْن َد ٗ ُْي ِهٌُْىَ ٓٓٔ) الٔ قْلَ
حؼالٔ َّ َلْْ أًََُِ ْن آ َهٌُْا َّاحَ َْْ ا لَ َوثُْبَتٌ ِه ْي ِػ ٌْ ِذ َ
هللاِ َم ْ٘ ٌش لَْْ َكاًُْا َٗ ْؼلَ ُوْىَ ٖٓٔ) ))
س َبت لوا ركش حؼالٔ ها جبب ػلَ٘ الِْ٘دف هي مبث السشٗشة ًّ ط الؼِْدف
المىَا َ
ّالخْزٗب لش ب هللا ّهؼاداة أّل٘اهَف حخٔ اًخِٔ بِن الحال إِلٔ ػذاّة السف٘ش ب٘ي هللا
ّب٘ي مل َ ُّْ «جبشٗب» األه٘ي ػلَ٘ الستمف أػ ب رلك بب٘اى أى هي ػادة الِْ٘د
ػذم الْفاك بالؼ ْدف ّحْزٗب الش بف ّاحباع غشع الحؼْرة ّالعتلف ّفٖ رلك حسل٘ت
ٔ

صلَٔ َ
هللاُ َػلَ ْ٘ َِ َّ َ لَن َ ح٘ث لْْا هؼَ ُزٍ الطشٗ تف فٖ ػذم األمز بوا
لش ْل هللا َ
اًطْٓ ػلَ٘ كخا هللا هي الخبح٘ش ببؼثت السشاج الوٌ٘شف ّإِلضاهِن ا ِإلٗواى بَ ّاحباػَف
فٌبزّا الْخا ّساك اِْسُنف ّاحبؼْا ها أل ج إلِ٘ن الح٘اغ٘ي هي كخب السحش
ّالحؼْرةف ًّسبُْا إِلٔ ل٘واى ػلَ٘ الستم ُّْ هٌِا بشٕكف ُّْزا حالِن هغ جو٘غ
الش ب الْشامف فت حزُب ًفسك ػلِ٘ن حسشاث.
الل َغتً{ :بز} الٌبز :الطشع ّا ِإلل اك ّهٌَ وٖ الل ٘ػ هٌبْراِ ألًَ ٌٗبز ػلٔ الطشٗق
{السحش} قال الجُْشٕ :كب ها لطف هُمزٍ ّد َ
ع فِْ حشف ّ حشٍ أٗعا ِ بوؼٌٔ
مذَػَ ّفٖ الحذٗث « ّ
إى هي الب٘اى لسحشاِ» {فِ ْخٌَتٌ}  :ادبختك ّادمخباس ّهٌَ قْلِن:
ُ
ع} الختع :الٌص٘ب قال
فخٌج الزُب إِرا اهخحٌخَ بالٌاس لخؼشف تهخَ أّ حَ { َمتَ ٍ
الضجاج ُْ :الٌص٘ب الْافش هي الخ٘شف ّأكثش ها ٗسخؼوب فٖ الخ٘ش{لَ َوثُْبَتٌ} الوثْبت:
الثْا ّالجضاك.

ب الىّزَل
سب َ و
َ

صلَٔ َ
هللاُ َػلَ ْ٘ َِ َّ َ لَن َ ل٘واى فٖ الوش ل٘يف
لوا ركش س ْل هللا َ

قال بؼط أحباس الِْ٘د :أد حؼجبْى لوحوذ ٗضػن أى ابي داّد كاى ًب٘اِ!! ّهللا ها كاى
اى ّلْي الح٘اغ٘ي َكفَش ْ
إِد احشاِ فٌضلج ُزٍ اٗٙت { َّ َها َكفَ َش ُ لَ ْ٘ َو ُ
ُّا ُٗ َؼلِّ ُوْىَ الٌاط
السحش} .

البَالَ َغت
ُ
ث هي ػٌذ هللا
ٔ َ { -س ُْ ٌل ِّه ْي ِػٌ ِذ هللا} الخٌْ٘ش للخفخ٘ن
ّّصف الش ْل بًَُ آ ٍ
ِإلفادة هضٗذ الخؼظ٘ن.
إلػشاض ػي الحٖك جولتِ ح ْل الؼش  :جؼب
ُْس ُِ ْن} هث ٌب ُٗعش ل ِ
ٕ َ َّ { -سآ َك اُِ ِ
ُزا األهش ّساك اِشٍ إٔ حْلٔ ػٌَ هؼشظاِف ألى ها ٗجؼب ّساك الظِش د ٌٗظش
إِلَ٘ف فِْ كٌاٗت ػي ا ِإلػشاض ػي الخْساة بالْل٘ت.
فَاهِ يذَة :الحْوييت هييي حؼليي٘ن الولْيي٘ي الٌيياط السييحشف أى السييحشة كثييشّا فييٖ رلييك الؼِييذ
ّامخشػْا فًٌْا ِ شٗبت هي السحشف ّسبوا صػوْا أًِن أًب٘اكف فبؼث هللا حؼيالٔ ال َول ْْي٘ي
ل٘ؼلوا الٌاط ّجٍْ السحش حخئ ٗخوٌْيْا هيي الخو٘٘يض بٌ٘يَ ّبي٘ي الوؼجيضةف ّٗؼشفيْا أى
الزٗي ٗ ّذػْى الٌبْة كزبا ِ إًِوا ُن حشة د أًب٘اك.
ٕ

