
 الكريم القرآن هدي دروس من

 وأقم الصالة لذكري
 طادعاٍا٠ٍٞٔ  |َّص٤ّ األضبٞع 

 
 حطني بدزاٍدٟٗ اذتٞث١/ اٍط٠د  أٍناٙا

 صعد٣ - ا٠ٍْٗ | ٙـ3645 بتازٟذ



 هلزهت األسبوع | اليوم السادس وأقن الصالة لذكزي / هن هلزهت

(1) 

ع اٍصال٣، ّتٖاف٤٠ ّع ـ٤ ّـٓ ّتٖاف٠ـ]جتد أ٘ عنا٨دٙ
اٍنسآ٘، ّتٖاف٤٠ ّع أذىاز اٍصال٣[ أٍـ٠ظ ٙـرا ٟـدِ    

 ع٥َ أ٘ عنا٨دٙٓ باط٤َ ّٗ ٟعتندٝ٘ ٙرٜ؟
ٝإٔت جتد أ٘ عن٠دت١ ّٖطج٤ْ ّع ضبحا٘ اهلل ٙيـرا  

ــد أ٘ ــ٤   ــا    حن٠ن ــبحإٛ ٝتع ــدٕا ا اهلل ض عنا٨
ّٖطج٤ْ ّع تطب٠حٛ، ٝتندٟطٛ. ٝىَٖـا ٕتقـه عَـ٥    
ضبحا٘ اهلل ٝاذتْد هلل ٝال إٍٛ إال اهلل ٝاهلل أىـ،، أٝ  
مُ ٙٓ أح٠إًا ال ٟنٍٕٞٞٚا ا اٍصال٣ ٍيٖٚٓ ٟطـبحٞ٘  
ا اٍسىٞع، ٝاٍطجٞد، ٙٓ ٟنسؤٝ٘ اٍقاحت٤، اٍقاحتـ٤  

مييٗ أ٘ تطـتددٔ   أٝ اٍتطب٠ح أٝ اٍتيبري، ىَٚا، ىَٚا
ص ـ١ غدـا ٟأتـّنا٠ٟظ ملعسف٤ اذته ٝاٍباطُ، عٖدّ

ٟعتند بإٔٛ جيب طاع٤ اٍطَطا٘ اٍظامل، ٝأ٘ ّٗ حيٓ 
ـ       ـ ـا املطَْني جتـب طاعتـٛ، ٝإ٘ ىـا٘ ّـٗ ىـا٘، ّ ٓ ـٍ

 س ىقسًا بٞاحًا!ـٟظٚ
ُٙ ٙرا ّٖطجٓ ّع جالِ اهلل ٝحيْتـٛ ٝعظْتـٛ؟ أٔ   

ِٞ: ـٗ ٕنـــً، فٖحـــأ٘ ٙــرا اٍنــِٞ ٟتٖــاف٥ ّــع ذٍــ
ٗ أ٘ ـضبحا٘ اهلل، ٕٖصًٙ إٔت، ٕٖصًٙ إٔت ٟا اهلل ع

ب ع٠َٖا طاع٤ عدٝ ّٗ أعـدا٨ً، ٝإٔـت اٍعـدِ    ـتٞج
ـ ـاٍسح٠ٓ اذتي٠ٓ، تٞج ـ ـا طاعـ ـب ع٠َٖ ٗ ـ٤ املقطدٟ

ب ـٝاملطسفني ٝاٍظاملني ا األزض. أ٠ٍظ ٙرا مما جيـ 
 أ٘ ٕٖصٜ اهلل عٖٛ؟

إذًا اٍتٖصٟٛ هلل عٖٛ ٙٞ ّع٥ٖ ضبحا٘ زب١ اٍعظ٠ٓ، أٝ 
نِٞ ضبحا٘ اهلل اٍعظـ٠ٓ ٝمْـدٜ، إٔـت عظـ٠ٓ ا     ت

تػسٟعً، إٔـت عظـ٠ٓ ا زكتـً، إٔـت عظـ٠ٓ ا      
ب ع٠َٖا ـً تٞجـٙداٟتً، ال ٠َٟه بأ٘ ٕٖطب إ٠ًٍ إٔ

طاع٤ عـدٝ ّـٗ أعـدا٨ً، ٝطاعـ٤ ٍٝـ١ ّـٗ أ٠ٍٝـا٧        
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اٍػ٠طا٘، اٍػ٠طا٘ اٍر٢ ٍعٖتٛ ٝطسدتٛ، ٝمَت بإٔٛ 
 ؟عدٝ ٍٖا، ُٙ تٞجب ع٠َٖا طاع٤ ١ٍٝ ّٗ أ٠ٍٝا٨ٛ

عن٠د٣ ّٗ ٟعتند ٙرٜ ُٙ ١ٙ ّٖطج٤ْ ّـع اٍتطـب٠ح   
أٝ ّتٖاف٤٠ ّع اٍتطب٠ح؟ ّتٖاف٤٠ ّع اٍتطب٠ح. إذًا ٙٞ 
عٖدّا ٟطبح ٟنِٞ: ضبحا٘ زب١ اٍعظ٠ٓ ٝمْـدٜ ٙـٞ   
ٟػٚد ع٥َ ٕقطٛ باٍباطُ، ٝإٔٛ ٟيرب عَـ٥ ٕقطـٛ،   
ٟٝيرب ع٥َ زبٛ، ٙٞ ٟنِٞ: ضبحا٘ زب١ ٝٙـٞ ٟعتنـد   

طب٤ اٍنبا٨ح إ  اهلل، عن٠د٣ ٕطب٤ اٍباطُ إ  اهلل، ٕ
 ٕطب٤ املعاص١ إ  اهلل.

أمل ٟنٍٞٞا ٙيرا؟ أ٘ ىـُ غـ٧١ بنءـا٧ ٝمـدز، ٝىـُ      
غ٧١ حيصـُ ا اٍـد٠ٕا اهلل مءـاٜ ٝمـدزٜ، اٍباطـُ      
ٝمج٠ع إٔٞاع اٍقٞاحؼ ٙـ١ ّـٗ اهلل! ٙـُ ٠َٟـه بـأ٘      
ٕٖطبٚا إ  اهلل؟ إذا ّا مَٖا بأ٘ اهلل ٙـٞ اٍـر٢ خيَـه    

ـ   دزٙا! عْـُ ّـٗ   املعاص١، ٝخيَه اٍقٞاحؼ، ٝٙـٞ ٟن
ٙرا، عُْ ّٗ؟ أ٠ٍظ عْاًل أضـ٧ٞ ّـٗ عْـُ إبَـ٠ظ؟     
إب٠َظ ّـاذا ٟعْـُ؟ ٟٞضـٞع، ّٝـع ٙـرا ٍعٖـٛ اهلل،       
ٝطسدٜ، ٝأخصاٜ، ٝأحبط أعْاٍٛ، ٝحرزٕا ّٖٛ، ٝماِ: 

ٛو ٍز٠َي   } َْا َٟـدععوٞ حزصعَبـ ٗع ْأصعـَحابز اٍطَّـعزريِ    إَِّٕ ٕوـٞا ّزـ ٞ} 
َٚــا َّــرعؤوًّٝا َّّــدعحوٞ} (6فــاطس) ٖع  (31 األعــسال) {زًااخعــسو ع ّز
{َّ ّعأل ٓع أْل ٚو ٖع ًْ ّز َْعزنَي ٍََّْٗ َتبزَع ٓع ْأجع َٓ ّزٖي   .{َجََّٖٚ

ثٓ ٟٖطبٞ٘ إ  اهلل ّا ٟصـبح إبَـ٠ظ ّطـي٠ًٖا عٖـد     
اهلل، ّا جيعُ اهلل ضبحإٛ ٝتعا  أض٧ٞ عد٣ ّسات ّٗ 
إب٠َظ! ٙٞ مدَّز املعص٤٠، ٙٞ خَنٚا! ٝاٍػـ٠طا٘ إاـا   

ٟأّس باملعص٤٠، أٝ اٍر٢  ؟ اٍر٢أٟٞضٞع. ّٗ ٙٞ األضٞ
ر٢ جي،ٌ ع٠َٚـا،  ـا، أٝ اٍـر٢ ٟندزٙـا، أٝ اٍـخيَنٚ

ع٥َ فعُ اٍنبـا٨ح، أٔ اٍـر٢ ٟٞضـٞع؟ ّـٗ ٙـٞ أغـد       
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؟ أ٠ٍظ ٙٞ اٍر٢ ٟنـدرز، ٝخيَـه   أضسزًا، ّٗ ٙٞ األضٞ
 املعص٤٠؟ ٙٓ جعَٞا اهلل أض٧ٞ ّٗ اٍػ٠طا٘!

إذًا ٕنِٞ: ضبحا٘ اهلل اٍعظ٠ٓ، إٔت عظـ٠ٓ ٕطـبحً،   
عْا ٟٖطب إ٠ًٍ ٙؤال٧، ٙٓ ٟنٍٞٞ٘ ىْجَٖـا:  ٕٖٝصًٙ 

ضبحا٘، ٍيٗ ضبحا٘ عٖدٙٓ مـٞاًل فنـط، ٝعنا٨ـدٙٓ    
ىَٚا ّٖط٤ٟٞ ع٥َ ٕطب٤ اٍنبـ٠ح إ  اهلل، عَـ٥ أ٘ ا   
غسٟعتٛ ّا ٟتٖاف٥ ّع عظْتٛ، ُٝٙ اهلل ض٠تعاُّ ّـع  
اٍنِٞ أٔ ٟتعاُّ ّـع ّـا تٖطـ٢ٞ ع٠َـٛ اٍنَـٞب؟ ّـا       

 تٖط٢ٞ ع٠َٛ اٍنَٞب.
ن٠دتً باط٤َ، ثٓ تنِٞ: ضـبحا٘  إٔت عٖدّا تيٞ٘ ع

اهلل، ُٙ اهلل ض٠تعاُّ ّع ى٤َْ ضبحا٘، ٝإٔـت تنٞاـا   
ٍنَن٤، أٔ ض٠تعاُّ ّع ّا ٟٖط٢ٞ ع٠َٛ مَبً؟ عٖـدّا  

ٛز  }ماِ املٖافنٞ٘:  ٍََّـ ِو ا ًْ ٍَْسضوـٞ ٘ ) {َٕػعَٚدو إَِّٕ  (3املٖـافنٞ
ــٓ؟   ــاِ اهلل ا ــاذا م ّ{َّ ــَٚدو ِإ ٛو َٟػع ــ ٍََّ ــافزنزنَي  َٝا ْوَٖ ٍْ ا

َ٘ ٙٞ ٟعَٓ إٔٚٓ ا مـساز٣ إٔقطـٚٓ ّيـربني     {ٍْْياذزبوٞ
َٕػعـَٚدو  }بإٔٛ زضِٞ اهلل، ٙٓ ٟنٍٞـٞ٘ مـٞاًل، ٝأىـدٝا    

ٛز ٍََّ ِو ا ًْ ٍَْسضوٞ  أمل ٟطْٚٓ ىاذبني؟ {إَِّٕ
ذًٍ اٍر٢ ٟنِٞ: ضبحا٘ زب١ اٍعظـ٠ٓ، ٝٙـٞ ٟٖطـ٢ٞ    
ع٥َ عنا٨د باط٤َ تتٖاف٥ ّع تٖصٟٛ اهلل، إٕٛ ىـاذب،  

ٚد عَـ٥ ٕقطـٛ باٍباطـُ،    ٝإٕٛ ا ٕقظ اٍٞمـت ٟػـ  
ٟػٚد ع٥َ ٕقطٛ بأ٘ ٙرٜ اٍعن٠د٣، ىُ ّـٗ ٟقٚـٓ ال   

 جيٞش أ٘ ٟٖطبٚا إ  اهلل.
ــٛ،      ــٛ ا ذات ــٞ تٖصٟٚ ــال٣ ٙ ــب٠ح اهلل ا اٍص فتط
ــسٟعاتٛ، ال   ــٛ ا تػ ــٛ، ٝتٖصٟٚ ــٛ ا أفعاٍ ٝتٖصٟٚ

ـ   ه ٕطـبتٛ إ٠ٍـٛ، ال   ـا ال ٠َٟـ ـجيٞش أ٘ ٟٖطب إ٠ٍـٛ ّ
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ٛ، ـٛ خبَنـٍ اًـا ٟنتء١ تػب٠ٚـجيٞش أ٘ ٕٖطب إ٠ٍٛ ّ
ٝال ّا ٟنتء١ جتطـ٠ًْا، ال جيـٞش أ٘ ٕٖطـب إ٠ٍـٛ ا     
أفعاٍٛ ّـا جيعَـٛ ملاملـًا، أٝ جيعَـٛ ٟتصـسل تصـسفًا       
خيس  عٗ اذتي٤ْ، تصسفًا عبجًا، تصـسفًا ٍـ٠ظ ف٠ـٛ    

 حي٤ْ.
أٟءًا ٙرٜ مء٤٠ ٤ّْٚ جدًا، تٖصٟٚـٛ ا تػـسٟعاتٛ   

ٕـً تٞحـد اهلل   اعْا ال ٠َٟه بٛ، إٔت عٖـدّا تنـِٞ   
ـ ـػبٚٛ، ٍيًٖ تعتند ا تػسٟعاتـ فإٔت ال ت ا ال ـٛ ّ

جيٞش ٕطبتٛ إ٠ٍٛ، فإ٘ املطأ٤ٍ ٝاحد٣ ىْا ٍٞ غـبٚتٛ   
أل٘ املػي٤َ ١ٙ فنط ّػي٤َ إًٔ ضتءـ٠ك ٕنصـًا إ    
ــا  ذٝ     ــبحإٛ ٝتع ــٞ ض ــًا ٝٙ ــدٔ اهلل ٕامص اهلل، تن

 ادتالِ، ٝٙٞ اٍياُّ اٍيْاِ املطَه.
فتٖصٟٛ اهلل ا تػسٟعٛ مء٤٠ ٤ّْٚ، ٝعٖـدّا تـس٦   

ح ٝإٔـت  ـك حدٟـٗ أٍـعن٠د٣ ٝإ٘ جا٧ بعدٙا ضت٠أ٢ 
تساٙا ال تٖطجٓ ّع تٖصٟٛ اهلل ضبحإٛ ٝتعـا ، ّـع   
تطب٠حٛ، تؤد٢ إ  ٕطب٤ اٍنبح إ٠ٍٛ، فـال مييـٗ أ٘   

 تيٞ٘ صح٠ح٤.
ا٧ ع٥َ اهلل، ـِٞ اٍجٖـدٝز حـٛ ٟـٓ ىَـسآ٘ اٍيسٟـاٍن

ـ }أ٠ٍطت أِٝ ٍقظ٤ ٕنٞاا ا اٍقاحت٤ بعد  ِٓ اهللز بزطع
ــ ـــاٍسَّحعْ ــ٤) {ِٓـِٗ اٍسَّحز٠ ــ} (3 اٍقاحت ْع ٍَْح ٛزـا ــ ٍَّ  {دو 

الحظ ىٓ اٍتٖامض اٍيـبري بـني ّـٗ ٟعتنـد      (4اٍقاحت٤)
دز اٍنبا٨ح، ٟٝندز ىُ ـ٥ ٟنـٛ ٝتعاٍـأ٘ اهلل ضبحإـب

ٛز  }ٙرٜ األغ٠ا٧ اٍطـ٤٩٠، ٝبـني مٍٞـٛ:     ٍَّـ ْعـدو  ٍَْح  {ا
اذتْد هلل ١ٙ غٚاد٣ هلل ضبحإٛ ٝتعا  إٔـٛ ٟطـتحه   

عظ٠ٓ  ألٕٛ ضـبحإٛ ٝتعـا  ال ٟصـدز    اٍجٖا٧  ألٕٛ 
 ّٖٛ ّا ٟعت، ٕنصًا، ّا ٟعت، ع٠بًا.
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اٍٖاع عٖدّا ٟجٖـٞ٘ عَـ٥ غـدص ّعـني أٍـ٠ظ عَـ٥       
أضاع إٔٛ صدز ّٖٛ ّا ٟطـتحه بـٛ اٍجٖـا٧؟ ٝعٖـدّا     
َّٟٞٞ٘ غدصًا أ٠ٍظ عَـ٥ أضـاع إٔـٛ صـدز ّٖـٛ ّـا       

ـ ـا أمـٟطتحه بٛ أ٘ ٟرٔ؟ عٖدّ د هلل ٙـ١  ـِٞ: اذتْ
 ٥ اهلل، ٝأ٘ اهلل أُٙ اٍجٖا٧.غٚاد٣ باٍجٖا٧ عَ

ـ ـح ّـأ٘ اٍنبا٨ـد بـا تعتنـإٔت عٖدّ ٗ ـٗ اهلل، ٝتؤّ
باٍندز خـريٜ ٝغـسٜ ّـٗ اهلل، ٝأ٘ ىـُ غـ٧١ بنءـا٧       
ٝمدز، ٝأ٘ ىُ غ٧١ ا ٙرٜ اٍد٠ٕا حيصُ ّٗ أعْـاِ  

را ـا ٙيـ ـدٜ، ّـاٍٖاع ٙٞ بنءا٧ ٝمدز، ٝأ٘ اهلل ٟسٟ
ا٧ ىـُ  عن٠دتٚٓ؟ إذًا اهلل ٙـٞ ٝزا٧ ىـُ غـس، ٝاهلل ٝز   

مب٠ح، ٝاهلل ٝزا٧ ىُ ّرّـ٤! أٍـ٠ظ ّعٖـ٥ ٙـرٜ إٔـٛ      
 أزادٙا ٝمدزٙا؟

إذًا فُٚ ّٗ ٙٞ ٝزا٧ ىُ غس ٝمب٠ح ٟطـتحه أ٘ تـج    
ع٠َٛ؟ أمل َٟعـٗ ٙـٞ إبَـ٠ظ؟ أمل َٟعـٗ اهلل إبَـ٠ظ      

ٖعَٚـاخع}ٝذّٛ  ـ ـا َّـسو ع ّز ـ ـرعؤوّٝ ٝٙـٞ فعـُ    {ٞزًاـًا َّّدعحو
   ٝ إٔـت  فع٤َ ٝاحد٣ ا اٍبدا٤ٟ اضـتحه بٚـا أ٘ ٟـرٔ، 

تء٠ك إ  اهلل آالل ادتسا٨ٓ ٝاٍنبا٨ح! في٠ك تنِٞ 
 بإٔٛ ٟطتحه أ٘ تج  ع٠َٛ؟

إ٘ ّٗ ٙٞ ّصدز اٍنبـا٨ح، ّٝصـدز اٍقـٞاحؼ، ّٖٝـٛ     
ُٙ ٙٞ  -ٙيرا خالص٤ عن٠دتٚٓ  -اٍػس، ّٖٝٛ اٍط٧ٞ 

جدٟس بأ٘ ٟج٥ٖ ع٠َٛ ٝٙٞ ٙٞ ّـٗ ٍعـٗ إبَـ٠ظ عَـ٥     
ٖـدّا  ا، مما ٟٖطبٕٞٚا إ  اهلل! إذاًًً فٚٓ عـد٣ ّٖٚـٝاح

ٟنٍٞٞ٘: اذتْد هلل، أ٠ٍطت غٚاد٣ باٍجٖا٧ عَـ٥ اهلل؟  
تج  ع٠َٛ ٝإٔت تعتند إٔـٛ ٝزا٧ ىـُ مبـ٠ح، ٝٝزا٧    
ىُ غس ا ٙرٜ اٍد٠ٕا، ٝأ٘ ىُ عُْ ٟصدز ّٗ اٍٖـاع  

 ا ٙرٜ اٍد٠ٕا ٙٞ بإزاد٣ اهلل!
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ٝا ]اٍعن٠ـد٣ اٍٞاضـط٤٠[   أمـس ا -ٙـٓ ٙيـرا ٟنٍٞـٞ٘    
اهلل إ٘ ىـُ غـ٧١ حيصـُ ا ٙـرٜ اٍـد٠ٕا       -ٝغسحٚا 

ٟسٟــدٜ، ٝاهلل ٟنءــ٠ٛ ٟٝنــدزٜ! إذًا فٚــُ اهلل عَــ٥  
ٟوج٥ٖ ع٠َٛ؟ أبدًا.  ّنتء٥ مٞآ ٙرا ٟطتحه أ٘ 

ٛز  }ٛ، ـد ٍـفٚٞ ٟعَْٖا بأ٘ اذتْ ٍَّـ ْعـدو  ٍَْح ، اٍجٖـا٧  {ا
هلل  ٍٖٝقٚٓ إٔٛ أُٙ ٍَجٖا٧، ٝأ٘ غـٚادتٖا بإٔـٛ أٙـُ    
ٍَجٖا٧ ١ٙ تع  إٔٛ جيب أ٘ ٕٖصٙٛ عْا ٟتٖـاف٥ ّـع   
اٍجٖا٧ ع٠َٛ، فـى٦ عنا٨ـدٙٓ ّتٖاف٠ـ٤ ّـع اٍصـال٣،      
ّتٖاف٤٠ ّع اٍنسآ٘، ّتٖاف٤٠ ّع أذىاز اٍصال٣، ّتٖاف٤٠ 
ّع ىُ غ٧١ ا ٙرٜ اٍد٠ٕا، عنا٨دٙٓ ٟػٚد ىُ غ٧١ 

ٛز َّـا   }٤َ  أل٘ ىُ غ٧١ ٟطبح اهلل، بإٔٚا باط ٟوَطبرحو ٍزََّـ
ٍْْأزعِض  .(3ادتْع٤) {فز١ اٍطََّْاَٝاتز ََّٝا فز١ ا

فيُ غ٧١ ٟتٖاف٥ ّع اٍتٖصٟٛ هلل فإ٘ ىُ غ٧١ ٟطـبح  
هلل ٙٞ غاٙد ع٥َ بطال٘ ٙرٜ اٍػ٧١، إٔـٛ باطـُ، ال   
جيٞش أ٘ ٟٖطب إ  اهلل، ضٞا٧ ىا٘ ف٠ْا ٟتعَـه بـرات   

 أٝ بتػسٟعاتٛ.  اهلل، أٝ بأفعاٍٛ،
ا احٖا عازفني ّٗ ٙٓ أُٙ اذتـه  ـاٍبعض ٟنِٞ ًٍ: ]ّ

ٓ ٝإال ـٗ ال ٕقٚـا حنـُ[! ألٕٖـُ اٍباطـٓ أٙـٗ ٙـّٝ
فسىعتا٘ فنط تص٠َٚا تعسل أُٙ اذته ٝأُٙ اٍباطُ، 

َٓ  اثٓ ٝإٔت تنِٞ:  صزـَساْط  ٙدزَٕــــا اٍصرَساْط امل طـَتنز٠
ٓع َٗ ْإَٔعَْت ع٠ََِْٚ إٔت تنس بإًٔ تسٟـد   (6اٍقاحت٤) {اٍَّرزٟ

 تبحح عٗ صساط ٕاع إٔعٓ ع٠َٚٓ.
إٔت إذًا ا ّٖت٥ٚ املطري٣ ٝإٔت تتػٚد ا ارتسٝ  ّٗ 
اٍصال٣ تنِٞ: اٍَٚٓ صُ ع٥َ ستْد ٝع٥َ آِ ستْـد،  
ٝبازٌ ع٥َ ستْد ٝع٥َ آِ ستْد، ىْا ص٠َت ٝبازىـت  
ع٥َ إبسا٠ٙٓ ٝع٥َ آِ إبـسا٠ٙٓ إٕـً ك٠ـد زت٠ـد.     
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ٙـرٜ؟ إذًا ملـاذا ال تقٚـٓ    أ٠ٍظ ىُ املطـَْني ٟنٍٞـٞ٘   
د إٔٛ ال مييٗ ـٝبأد٥ٕ اٍتقات٤ مييٗ أ٘ ٟقٚٓ أ٢ ٝاح

أّس  -ٙرٜ اٍعباد٣ امل٤ْٚ  -أ٘ ٟيٞ٘ ضْٗ أذىاز اٍصال٣ 
١ٍ أمٍٞٛ بَقظ دعا٧: صُ ٟا إا١ ع٥َ ستْد ٝعَـ٥  
 آِ ستْد، إال ٝستْد ٝآِ ستْد ٙٓ ممٗ إٔعٓ ع٠َٚٓ.

َٓ  اٙدزَٕــــــا اٍصرــَساْط}فإٔــا عٖــدّا أمــِٞ:  امل طــَتنز٠
ٓع َٗ ْإَٔعَْت ع٠ََِْٚ إ٘ اٍصال٣، ٙـرا اٍـرىس    {صزَساْط اٍَّرزٟ

األخري اٍر٢ ٟرىس حملْد ٝآِ ستْد ٟػٚد بإٔٚٓ ٙـٓ  
ــالٔ    ــٞا أع ــأ٘ ٟيٕٞ ــ٤، ٝب ــ٠ٚٓ بااداٟ ــٓ عَ ــٗ إٔع ّ
ٙداٟتٛ، ٝأعـالٔ دٟٖـٛ، إذًا فأضـري عَـ٥ صـساطٚٓ       

َٓ اٙدزَٕــــا اٍصرـَساْط امل طـتَ  }ٝارا جا٧ ا تقطري  نز٠
ٓع َٗ ْإَٔعَْت ع٠ََِْٚ عـٗ جعقـس اٍصـادو أٝ     {صزَساْط اٍَّرزٟ

 عٗ اٍبامس: صساط ستْد ٝآِ ستْد.
ٝحت٥ ٍٞ مل ٟأت أ٢ حدٟح فإ٘ أ٢ إٕطا٘ ضـ٠قٚٓ، مل  
أجد ا اٍصال٣ ذىـس ألحـد  ـري ستْـد ٝآِ ستْـد،      
أّست بأ٘ أص١َ ع٠َٚٓ ٝإٔـا ا ّٖتٚـ٥ املطـري٣. ثـٓ     

 ضـالِ، فــال صـساط    ضأجد ّاذا؟ ضالًّا، فــال  ح٩ٖ٠ٍر
املغءــٞب عَــ٠ٚٓ، ٝال صــساط اٍءــاٍني، ختــس  ّــٗ 
اٍصال٣ بطـالٔ. أٍطـت ضـتدس  ّٖٚـا بطـالٔ؟ ٝفعـاًل       
ضتيٞ٘ ّطري٣ تٖت١ٚ باٍطـالٔ  إذا ىٖـت ممـٗ ٟقٚـٓ     

 اٍصال٣، تٖت١ٚ ّطري٣ اٍصال٣ بطالٔ.
إٔا أزٟد أ٘ أعسل صساط اٍرٟٗ إٔعْت ع٠َٚٓ، ٟـأت١  
ا آخس اٍصال٣ إزغادًا ١ٍ ٝإٔا أمِٞ: اٍَٚٓ صـُ عَـ٥   
ستْد ٝع٥َ آِ ستْـد. ٙـُ مييـٗ أ٘ أمـِٞ بـأ٘ آِ      

ٗ اٍبدا٤ٟ أمح عٗ ـا ّـٗ، ٝإٔـستْد ضاٍني، ٝدجا٠ٍ
 ٓ، ٝٙٞ ٙٞ ٟػسرع ١ٍ اـت ع٠َٚـٗ إٔعْـساط اٍرٟـص
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اٍصال٣ أ٘ أص١َ ع٥َ ستْد ٝآِ ستْد إال ٝٙرا ٟع  
 إٔٚــــٓ ٙــــٓ ّــــٗ إٔعــــٓ عَــــ٠ٚٓ بااداٟــــ٤. 
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