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ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  ِبْسِم َّللاه

ثِعَجِذُِِ لَِ٘لًب هِّيَ الْوَسِجِذِ الْحَشَامِ إِلىَ الْوَسِجِذِ   سُجِحَبىَ الَّزِى أَسِشَى
 (1)الْأَلْظَب الَّزِى ثَبسَوٌَْب حََِلَُِ لٌِشَُُِِٗ هِيْ ءَاَٗبتٌَِب  إًَُِِّ ََُّ السَّوِ٘عُ الْجَظِ٘شُ
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 ث٘بى•
السَسٓ تتعشع ألهش تَح٘ذُ تعبلى عي الششٗه هطلماب ٍ هاع رلاه    •

: ٗغلت فْ٘ب جبًت التسج٘ح على جبًت التحو٘ذ وواب ثاذأب ثاِ فم٘ا     
اٙٗٔ، ٍ وشس رله فْ٘اب هاشٓ ثعاذ هاشٓ     « ثِعَجِذُِِ  سُجِحبىَ الَّزِٕ أَسِشى»

ٖ   » :ٍ لَلِ« عَوَّب َٗمَُلَُىَ  سُجِحبًَُِ ٍَ تَعبلى»: ومَلِ : «لُا ْ سُاجِحبىَ سَثِّا
ٔ : «ٍَ َٗمَُلَُىَ سُجِحبىَ سَثٌِّب»: ، ٍ لَل93ِ -اٙٗٔ حتاى أى   108 -اٙٗا

ٍَ لُ ِ الْحَوِذُ لِلَِِّ الَّزِٕ لَنِ َٗتَّخِزْ ٍَلَذاً ٍَ لَنِ َٗىُيْ »: اٙٗٔ الخبتؤ للسَسٓ
تحوذ « لَُِ شَشِٗهٌ فِٖ الْوُلْهِ ٍَ لَنِ َٗىُيْ لَُِ ٍَلٌِّٖ هِيَ الزُّلِّ ٍَ وَجِّشُُْ تَىْجِ٘شاً

 .اهلل على تٌزِّ عي الششٗه ٍ الَلٖ ٍ اتخبر الَلذ
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السَسٓ هى٘ٔ لشْبدٓ هؼبه٘ي آٗبتْب ثزله ٍ عي ثعؼاْن وواب فاٖ    ٍ •
« ٍَ إِىْ وبدٍُا لََ٘فْتًٌََُِاهَ »: سٍح الوعبًٖ، استثٌبء آٗت٘ي هٌْب ٍ ّوب لَلِ

اٙٗٔ ٍ عي ثعؼاْن إ  أسثاع   « ٍَ إِىْ وبدٍُا لََ٘سِتَفِزًٍَُّهَ»: اٙٗٔ ٍ لَلِ
 ِ ٍَ إِرْ لُلٌْاب لَاهَ إِىَّ سَثَّاهَ    »  :آٗبب ٍ ّٖ اٙٗتبى الوزوَستبى ٍ لَلا

 .                    ٍَ لُ ْ سَةِّ أَدِخِلٌِْٖ هُذِخَ َ طِذِقٍ اٙٗٔ»: اٙٗٔ ٍ لَلِ« أَحبؽَ ثِبلٌَّبسِ
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ٍَ   تَمْتُلَُا »: عي الحسي أًْب هى٘ٔ إ  خوس آٗبب هٌْب ٍ ّٖ لَلٍِ •
أَلِنِ « »أٍُلئِهَ الَّزِٗيَ َٗذِعَُىَ»اٙٗٔ «  ٍَ   تَمْشَثَُا الزًِّى»اٙٗٔ « الٌَّفْسَ
 .اٙٗٔ  ٍَ آبِ رَا الْمُشْثى« »الظَّالَٓ

ٍَ إِىْ »اٙٗأ  « ٍَ إِىْ وبدٍُا لََ٘فْتًٌََُِاهَ »: ٍ عي همبت  هى٘ٔ إ  خوس•
« ٍَ لُ ْ سَةِّ أَدِخِلٌِْٖ»اٙٗٔ « ٍَ إِرْ لُلٌْب لَهَ»اٙٗٔ « وبدٍُا لََ٘سِتَفِزًٍَُّهَ

 .اٙٗٔ« إِىَّ الَّزِٗيَ أٍُتَُا الْعِلْنَ هِيْ لَجِلِِِ»اٙٗٔ 
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عي لتبدٓ ٍ الوعذل عي اثي عجبس هى٘أ إ  موابًٖ آٗابب ٍ ّاٖ     ٍ •
ِ « ٍَ إِىْ وبدٍُا لََ٘فْتًٌََُِهَ»: لَلِ ٍَ لُا ْ سَةِّ أَدِخِلٌِْاٖ   »: اٙٗٔ إلى لَلا

 .اٙٗٔ« هُذِخَ َ طِذِقٍ
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  د لٔ فٖ هؼابه٘ي اٙٗابب علاى وًَْاب هذً٘أ ٍ   األحىابم       ٍ •
الوزوَسٓ فْ٘ب هوب ٗختض ًزٍ  ثبلوذٌٗٔ ٍ لذ ًزلت ًظبئشّب فٖ السَس 

 .الوى٘ٔ وبألًعبم ٍ األعشاف
ٍ لذ افتتحت السَسٓ ف٘وب تشٍهِ هي التساج٘ح ثبششابسٓ إلاى هعاشا      •

الٌجٖ ص فزوش إسشاءُ ص هي الوسجذ الحشام إلى الوسجذ األلظى ٍ 
َّ ث٘ت الومذس ٍ الْ٘ى  الزٕ ثٌابُ داٍد ٍ سال٘وبى و ٍ لذساِ اهلل    

 إسشائ٘ لجٌٖ 
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إلى آخش اٙٗأ ساجحبى   « ثِعَجِذُِِ لَِ٘لًب  سُجِحبىَ الَّزِٕ أَسِشى»: تعبلىلَلِ •
اسن هظذس للتسج٘ح ثوعٌى التٌزِٗ ٍ ٗستعو  هؼبفب ٍ َّ هفعَل هطلك 

سجحت اهلل تسج٘حب إٔ ًزّتِ عي « سجحبى اهلل»لبئن همبم فعلِ فتمذٗش 
و  هب   ٗل٘ك ثسبحٔ لذسِ ٍ وث٘شا هب ٗستعو  للتعجت لىاي سا٘بق   
اٙٗبب إًوب ٗالئن التٌزِٗ لىًَِ الغشع هي الج٘بى ٍ إى أطاش ثعؼاْن   

 .على وًَِ للتعجت
ٍ اشسشاء ٍ السشٕ الس٘ش ثبلل٘  ٗمبل سشى ٍ أسشى إٔ سابس لا٘ال ٍ   •

سشى ٍ أسشى ثِ إٔ سبس ثِ ل٘ال ٍ الس٘ش ٗخاتض ثبلٌْابس أٍ ٗعواِ ٍ    
 .الل٘ 
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هفعَل فِ٘ ٍ ٗف٘ذ هي الفبئاذٓ أى ّازا اشساشاء تان لاِ      « لَِ٘لًب»لَلِ ٍ •
 .ء فٖ ل٘لٔ ٍاحذٓ لج  أى ٗطلع فجشّب ثبلل٘  فىبى الشٍاح ٍ الوجٖ

الَّازِٕ  »: َّ ث٘ت الومذس ثمشٌٗٔ لَلِ« إِلَى الْوَسِجِذِ الْأَلْظَى»: ٍ لَلِ•
ٍ المظب الجعذ ٍ لذ سوٖ الوسجذ األلظى لىًَاِ أثعاذ   . «ثبسَوٌْب حََِلَُِ

هسجذ ثبلٌسجٔ إلى هىبى الٌجٖ ص ٍ هي هعِ هاي الوخابيج٘ي ٍ ّاَ    
 .هىٔ التٖ فْ٘ب الوسجذ الحشام
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ث٘بى غبٗٔ اشسشاء ٍ ّٖ إساءٓ ثعغ اٙٗبب « لٌُِشَُِِٗ هِيْ آٗبتٌِب»: لَلٍِ •
ٍ فٖ الس٘بق د لٔ على عظؤ ّزُ اٙٗبب التٖ  -لوىبى هي -اشلْ٘ٔ

أساّب اهلل سجحبًِ ووب طشح ثِ فٖ هَػع آخش هي والهاِ ٗازوش ف٘اِ    
 .18 -الٌجن: « هِيْ آٗببِ سَثِِِّ الْىُجِشى  حذٗث الوعشا  ثمَلِ لَمَذِ سَأى

تعل٘  شسشائِ ثِ شساءٓ آٗبتِ إٔ أًِ « إًَُِِّ ََُّ السَّوِ٘عُ الْجَظِ٘شُ»: ٍ لَلِ•
سو٘ع أللَال عجبدُ ثظ٘ش ثأفعبلْن ٍ لذ سوع هي همبل عجذُ ٍ سأى هي 
حبلِ هب استذعى أى ٗىشهِ ّزا اشوشام ف٘سشٕ ثاِ لا٘ال ٍ ٗشٗاِ هاي     

 آٗبتِ الىجشى
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