
 كيف حنيا بالقرآن ؟

 
 

ٌُلؾممُؼػرتضمأنمؼؽونماظؼرآنمحقوت هم،مصـماظؼرآنميفمحقوةمأيماغلونمأػؿقؿهمأػؿقيمروحهميفمجلدهم،مصـفلمؼلؿطقعماظعقشمحقوةما

بالمروحهم!مبالمروحمالمؼـؾضمضؾؾهم،موالمؼـظرم،موالمؼلؿعم،مطلماألسضوءمتؿعّطلم،مومآمذطرميفماظؼرآنمػذاماٌـولموػومأنمأػؿقيم

ـَومِإَظِقَكمُروّحوؿؽؾممسنمعـلماظـصماظذيمذطرغوم)اظؼرآنميفمحقوةماإلغلونمعـلمأػؿقيماظروحمظؾفلدم،موؼوجدمآؼيمت (مملمَوَطَذٔظَكمَأِوَحِق

ًَمَتِدِريصؿغريتمحقوةماظـيبمسؾقهماظصالةمواظلالممأصؾحمهلومظونمومرعمم)( عِِّنمَأِعِرَغو ؼؼلمطؿوبم) (مطوغًمحقوتهمخمؿؾػيم،مَعومُطـ

(ماظصودقماألعنيمظؽنمتؾؼىمروحمَوإٓغكمَظَعَؾىمُخْؾٍقمَسٔظٔقِمعنمػوميفماألخالقم؟مأصضلمذكصميفماظعوملم؟مظؽنمغوضصمروحميفمحقوتهم)

ًَمَتِدِريمَعوماْظٔؽَؿوُبمَوَظوماْظِنمَيوُنمَوَظٔؽنظقلًمعوجودةماآلنم) اظلالممذيءمجدؼدم(مأضوفمسؾىمحقوةماظردولمسؾقهماظصالةموَعومُطـ

ـَوُهمُغوّرا) غلللمآمأنمرمعؾـومممنم ( ٖغِفٔديمٔبٔهمَعنمٖغَشوُءمٔعِنمٔسَؾؤدَغو (مؼعينمععمصمقعمأخالقماظـيبمظؽنمتؾؼىمأغوارمملمؼراػوم) َجَعْؾ

 ؼشوءمآمأنمرمعلمظهمػذامغورًام..

ِإَظىمٔصَرإطم(مأؼنم)َوِإٖغَكمَظَؿِفٔديغػلهمغورمؼفديماظـوسم)اظـورمػذامأؼنمذػىمبـماظـيبمسؾقهماظصالةمواظلالمم؟!مأصؾحماظـيبمػوم

(مصمقعمَأَظومِإَظىماظؾَّٔهمَتٔصرُيماْظُلُعوُر ۗ   اظَّٔذيمَظُهمَعومٔصيماظٖلَؿوَوأتمَوَعومٔصيماْظَلِرِض (معنمػومآم؟م)ٔصَرأطماظؾَّٔه(مأيمصراطم؟م) ٗعِلَؿٔؼقٍم

 ُؼرآنمضقؿؿهمعـلمضقؿيماظروحمظؾفلدمبلمأسظمم..أعوركمتصريمإشممآم،مصـمبوخؿصورماظ

ـَومَظُهمُغورًا) ـَوُهمَوَجَعْؾ  (مومػذامعـولمؼعؾؿكمأنماظؼرآنمُؼقققكمبعدمآم..َعنمَطوَنمَعِقؿًومَصَلِحَقِق

(مبعضماظـوسمؼظنم"أنماألسؿولمبوظـقوت"م إمنوماألسؿولمبوظـٓقوتمومإنمظُؽلماعرىءمعومغوى ومختؿؾفماألجورمسؾىمحلىماظـقيم)

ػيمعـلم"ظُؽلماعرىمعومغوى"م،مالم..م!مإمنوماألسؿولمبوظـقوتمعـولمذظكمأغومتصدضًميفماظوضفمػذامسؿلمبوظـقيمؼؽونمصدضيمصـم

غورةمتؽؿىمظيمصدضيم،مومذكصمآخرمجؾسمؼؿكقلمؼؼولمأغومبنذنمآمذورطًمعـًؾومبرؼولم،ماظرؼولمػذاموضعمصقهمدؾكمطفربوءمظإل

سؾىماظطالبم،مومروظىمآخرمبلؾىمػذاماظرؼولمحػظماظػوهيموصورمؼؼرأػوميفمطلمصالةمومحػظفوممخلنيمأظفموطلمواحدمضرأػوميفم

طلمصالةم،مومؼؿكرجماظطوظىماظصغريمومذػىمظؾؿرحؾيماٌؿودطيمثمماظـوغويم،مثممخترجمعنماىوععيم،مومأصؾحمععؾمموسمرجم

ممأجقولمومأجقولم،مأرؾقمظـػلكماظعـونمععمربماظعوٌنيم،موماألجورمسـدمربماظعوٌنيمإنمأجقولمورالبموؼعؾؿفمماظؼرآنموعنمث

 غوؼًمأجورمطـريةموإمنومظؽلمأعرئمعومغوىم..



يفمبرؼطوغقومخوصيمطـريمعنماظطالبماظذؼنمؼرجعونمعنماٌدؼـيماٌـورةمػممبعدمآمدؾقونموتعوشممؼؼودونماٌلوجدموماظدسوةميفم

ؿيمٌومؼؼولماظواحدمػذامخرؼٍماٌدؼـيم،مخرؼٍماىوععيماإلدالعقيم،مظقسمصؼطميفمبرؼطوغقوميفمطلمعؽونمصعًؾومبالدػمم،موعقزةمسظق

 ػذهمعقزةم،مٌومؼلتيمخرؼٍماىوععيماإلدالعقيميفماٌدؼـيمطلنمععهمودوممذرفم..

َوُطلَٓمَذِيٕءم طرمآمدؾقونموتعوشمموضولم)ؼومصموسهماظؼرآنمصصلمظـومآمصقهمطلمذيءم،مؼعينمأيمدمالمودمسؾقهمإجوبوتميفماظؼرآنمذ

ـَوُهمَتْػٔصقًؾو ِإظَٓوم ٕ- دمال-َوَظومَؼْلُتوَغَكمٔبَؿـَل(م)ٔتِؾَقوّغومظُٔٓؽلِٓمَذِيٕء () َوَتْػٔصقَلمُطلِٓمَذِيٕء (موضولمدؾقوغهمسنمػذاماظؼرآنم)َصصَْٓؾ

ـَوَك قيماآلنمإتفوممأػلماظؾورلموأسداءماظدؼنمٌنمؼـؿلىمهلذاماظدؼنمبوإلرػوبمػلم(مػلمضض ٔبوْظَققِٓمَوَأِحَلَنمَتْػٔلرّيا -مبـل؟!مالم ٔجِؽ

ًِمٔعِنمَضِؾٔؾُؽِمم ػومذيءمجدؼدم؟!مدمنمعشؽؾؿـومصعًؾومأحؾيتمغعقشمومطلغـومظقسمسـدغومضرآنمسؾؿـومضولمآمدؾقوغهموتعوشمم) َضِدمَخَؾ

ًِمٔعِنم رصونمتردونمسؾقفمم،مبلمػـوكمأغوسمأتوامضؾؾؽمم)(مؼعينمظلؿممأولمغوسمتعقشونميفماألرضمومؼؿفؿوطممصالمتع ُدـَْن َضِدمَخَؾ

 (معومأسظمماظؼرآنم.. َػَذامَبَقوْنمٔظؾـَٓوِس () َصٔلرُيوامٔصيماأَلِرِضمَصوِغُظروامَطِقَفمَطوَنمَسؤضَؾُيماْظُؿَؽذٔٓٔبنَي(معوماٌطؾوبمعين) َضِؾٔؾُؽِممُدـَْن

أحؾيتمػذامذكصمعنماظـوسمومذكصمعنماٌؿؼنيموطالػؿومؼؼرؤونمػذاماظؼرآنمظؽنموضعفومسؾىمطلمعـفؿومسمؿؾفم،مظومأنمرجؾنيم

ؼصؾونمجبوغىمبعضميفمصالةماظرتاوؼحمأومأيمصالةمومسعوامغػسماآلؼوتم،ماظؼرآنمؼعطيمػذامعومالمؼعطيمػذامعنماظذيمؼؼولمذظكم؟م

-ؾممعنماظـوسمػومصؼطمظهمبقونم،مومغعؾؿهماآلنمأغفممدقؿفؿوغكمأومالمؼؿفؿوغكم،ماٌؿؼيمصوقماظؾقونمػدىم(ماٌل َػَذامَبَقوْنمظٔٓؾـَٓوِس )

(مدؾقونمآماظؼرآنمؼعوعؾكمسؾىمعـزظؿكماإلميوغقيم،مأغًمعوذام؟معؿؼي؟!مؼصؾحمظكمبقونموػدىمومعوسظيم َوُػّدىمَوَعِؤسَظٌيمظْٔٓؾُؿؿَٓٔؼنَي 

 سمؼؽونمظكمبقونم..،مأعومإنمطـًمأغًمعنمسوعيماظـو

ؼومصموسيمضضوؼوماتفوممأسداءماظدؼنماجملرعنيمظؾؿلؾؿنيمظقلًمجبدؼدةم،ماغظرمصرسونمأطربمجمرمميفماظدغقومؼذبحماألرػولمملمؼػعؾوام

أيمذيءم،مومملمؼذحبواممنؾيمحؿىم،موػومؼؼطعمرؤودفممومؼؼولمعـلماظذؼنمؼظفرونماآلنميفماألسالمممبظفرماألذكوصماىقدؼنم

(مػممطذظكمؼؼوظونمأملمظؽممعلوجدمسـدغوميفم َأَظِممُغَرٓبَكمٔصقـَومَؤظقدًاـونمععوعؾيماظـوسم،مصوغظرمظػرسونمعوذامضولمٌودىم)اظذؼنمزمل

ًَمَصِعَؾَؿَكاظغربم) ـٔنَيمَوَصَعْؾ ًَمٔصقـَومٔعِنمُسُؿِرَكمٔد ـِ ًَمٔعَنٱ َأَظِممُغَرٓبَكمٔصقـَومَؤظقدًامَوَظٔؾ ًَمَوَأغ (مإذامطونمعودىمحؾقىمآمٔصِرؼَنْظؽوٱ ظَٓٔؿىمَصَعْؾ

ِإغٔٓيمَأَخوُفمَأنمُؼَؾدَٔٓلمعوذامصعلمظكمعودىم) ( َوْظَقِدُعمَربَُٓه َوَضوَلمٔصِرَسِوُنمَذُرؤغيمَأْضُؿِلمُعوَدىعنماظؽوصرؼنمإذنمأغًمعوذامؼومصرسونم؟؟م)

ًُمَسَؾِقَكمَعَقؾًَٓيمعٔٓـٔٓي (مأؼعؼلمأنمؼؽونمطلمػذامممنمضولمآمسـهم) ٔدؼـَُؽِممَأِومَأنمُؼْظِفَرمٔصيماْظَلِرِضماْظَػَلوَد (مإذنمأغًمأؼفوم َوَأْظَؼِق

 (م.. َعومُأِرؼُؽِممِإظَٓومَعومَأَرىمَوَعومَأِػٔدؼُؽِممِإظَٓومَدٔؾقَل اجملرممعومػومعـففكميفمايقوةم)

ؼعؼلمأنمػذانماالثـونمدقكرجوطممطؾؽممعنماظدغقوموؼؼعدونمػمميفمعصرمظوحدػمم!!م(مأ ِإِنمَػَذاِنمَظَلؤحَراِنمُؼِرؼَداِنمَأنمُؼِكِرَجوُطم )

(مؼوػؿفممبلغفممؼعقشونمحقوةموحرؼيمممؿوزةمومػذانمؼرؼدانمأنمؼؼقدوطم!!م ُؼِكِرَجوُطممعِٔٓنمَأِرٔضُؽممٔبٔلِقِرٔػَؿومَوَؼِذَػَؾومٔبَطِرؼَؼٔؿُؽُم)

 ( ِإغَُٓفِممَطوُغوامَضِوّعومَصؤدٔؼنَي ۗ   َصوِدَؿَكفَٓمَضِوَعُهمَصَلَروُسوُه )



َوِإَذامَظُؼوُطِممَضوُظوامآَعَـٓومَوِإَذامَخَؾِوامَسضُٓوام خؾورمظؽنمإذامخرجوام؟)ألطالممصرسونمٌودىمودهمطالممصمقلمعـلماظؽالمماظذيممسعـوهمبو

 ( َسَؾِقُؽُمماألَغؤعَلمٔعَنماْظَغِقٔظ

َسضُٓوامَسَؾِقُؽُمماألَغؤعَلمٔعَنملفوم،مؼعؾؿكمعوذامؼػعؾونمإذامأشؾؼواماظؽوعرياتموذػؾوام)آمؼعؾؿكمأخؾورمالمخترجفومظكماألخؾورمغػ

 (مظقلًمأمنؾيمواحدةمالم،مبلمطؾفوم..اْظَغِقٔظ

ـَومَغؿَٓٔؾُعماظلََٓقَرَةمِإنمَطوُغوامُػُمماْظَغؤظٔؾنَي صرسونمؼؼولم) ِإِنمَػَذاِنم قرهم)(معنماظذيمصوزم؟معودىماظذيمػوميفمغظرهمأغهمعنماظل َظَعؾَٓ

 (م،مصقػرتضماٌوضوعمؼؽونمعـؿفيمبػوزمعودىم،مظؽنمصرسونمملمؼرضىم!!َظَلؤحَراِن

(مأظلًمأغًمعنمضؾًمدسوغومغـؿػعمإذامصوزم!!م)َضِؾَلمَأِنمآَذَنم َضوَلمآَعـُؿِممَظُهومظؽيمزموصظمسؾىمأضلمضطرةمبوضقيمعنمعوءموجفهم)

آَعـُؿِممَظهمَضِؾَلمَأِنمآَذَنمَظُؽِممِإغَُٓهم (مطممغرىمعنمػممعـلمصرسونمؼلتوغكمبوجهمرقىمومطالممصمقلمظؽنمذظكمالمؼدوممروؼًؾوم)ۗ   َظُؽِم

ٌِمٔصيماْظَؿَدأئِنم (مطقفمؼؽونمطؾريػممومػومالمؼعرصفممأدوّدوم؟!مأظلًمأغًمعنمضولم)َظَؽٔؾرُيُطُمماظَٓٔذيمَسؾََٓؿُؽُمماظلِٔٓقَر َواِبَع

 (؟!ؤذِرؼَنَح

صؾؿوذام اظدميوضرارقي ضؾً اظذي أغً أظلً (مألجلمأنمؼرػىماظـوسماآلخرؼنم،محلـّو َظُلَضطَٔٓعنَٓمَأِؼٔدَؼُؽِم ثممبدأمادؿعراضماظؼوةم)

 اغؼؾؾً! اخؿورواأنمؼؿؾعوامعودى سـدعو

 إشمماظدغقومواتفؿوغومبوإلرػوبم..مإذنماظؼضقيمػيمإنمملمتؽنمععيمصلغًمضديم،مومػذاماظؽالممظقسمجبدؼدمظؽنمدمنمطلغـومخرجـو

ًَمٔعَنماْظَؽؤصِرؼَن اغظرمظردمعودىمسؾقهماظلالممصـقنمملمغعرفمردهمإشمماآلنمسؾىمضولمصرسونمظهم) (م َوَأِغ

اآلنم إشم عـؾه غرد طقف غعرف مل اظلالعواظذي سؾقه عودى رد إشم اغظر ،

َضوَلمدوحمينم،مبلمضولمعودىم) عودى ؼؼل سؾقفمممل ترد طقف تعرف مل اإلدالعقي اظدول اآلن إشم االدرتاتقفقي إشم اغظر ،

(مغعممضؿؾًمواحدمبوًطلموتؾًمبعدػوم،متعولمظـػؿحماٌؾػوت،مصلغًمضؿؾًمعالؼنيماظـوسمسؿّدامومعومَصَعْؾُؿَفومِإّذامَوَأَغومٔعَنماظضَٓوظٔٓنَي

ُـَٓفومَسَؾيَٓ زظًم) سوعؾؿينم إغك اىؿقل اىوغى ترؼين (مصؼط َؤتْؾَكمٔغِعَؿٌيمَتُؿ

ـٔي َسٖؾدٖت َأِن) ،  رقن!.. رقـؿفم آعي أغً (!ِإِدَرأئقَل َب

ت اظذؼن طم اظعشرؼن اظؼرن احضروا ذؾقل( عقً جوععي )درادي اٌؿقدة بوظوالؼوت االحصوئقوت غرى تعول اٌؾػوت، غػؿح تعول

؟م ضؿالٌلؾؿني يف دؾؾوا

اٌلوحياظؽؾ بوضي أعو ظؾؿلؾؿني صغري جزء اظؿػوحي( )إحصوئقي اإلحصوئقي وسؿؾوا اٌلؾؿني، ضؿؾفم يف تلؾؾوا اظذؼن اظؼؿؾى وطم

 اٌلؾؿنيم.. شري ؼرة



ذكصمواحدمؼومصرسونمظؽـكم ربقً صققحمأغك أغً ، دلحودؾك أغو (َسَؾٖي َتُؿـَٗفو ٔغِعَؿٌي َؤتْؾَك) ظالدرتاتقفقي اغظر

عؾػوتكم اصَؿح تعول بـقندرائقل، أعي طوعؾي، دوظي سَؾدت

ظه:م ضول اإلرػوب عن غـظر وتعول وإحصوئقوت عؾػوت صؿح صقفو صرسون رأى صؾؿو ،

ظ اغظر بفو، ععك أهدث أن أرؼد اظيت اظـؼطي ػي ػذه اظعوٌني، رب ػو عن اطؾؿك تعول ممؿوزإذن ضول ، (اْظَعوَظٔؿنَي َرٗب َوَعو)

أمسعكم أغو تػضل ؟ ترؼد عوذا أغً ترؼدهم، اظذي اٌوضوع يف دسـوغؿؽؾم اآلن! إشم غلؿعؿؾفو مل اظيت الدرتاتقفقي

يف ذيء وطل اظدسوة وصـون اظـؼوش وصـون اٌـوزرة اٌفوراتوصـون ؼعؾؿك طقف ظؾؼرآن اغظر ظؾؼضقي اآلن اغظر (اْظَعوَظٔؿنَي َرٗب َوَعو)

ضول:م وظعوٌني،رب ػو عن أسؾؿك ضضقيت أغو ؼرطز عودى (اْظَعوَظٔؿنَي َرٗب َوَعو ) ػـو، اظؼرآن 

ـَُفَؿو َوَعو َواْظَلِرِض اظٖلَؿوَوأت َرٗب َضوَل ) ـٔنَي ُطـُؿم ِإن ۗ   َبِق  ( ٗعؤض

ػوم .. ال ، ظدؼؽم عوذا غعم عودى ضول عو ( َتِلَؿٔؿُعوَن َأَظو َحِوَظُه ٔظَؿِن َضوَل )

اظعوٌنيم رب سن اظؽالم (أظقس َرٗبُؽِم ضول:م) ظؾؿشؿً، ضوبل شري أغو سؾقفو، عرطز حبٌ غؼطي سـده

ـَُفَؿو َوَعو َواْظَؿِغِرٔب اْظَؿِشِرِق َرٗب) تضؾين وظن غؼطي سؾى علؿؿر أغو ؟ صرسونم ،مصؾدأ (َتِعٔؼُؾوَن ُطـُؿِم ِإن ۗ   َبِق

ـَٖك َشِقِري ِإَظّفو اٖتَكِذَت َظٔؽِن َضوَل) دؾطي ظدي أغو اظؿفدؼد بندؾوب صلخربهمعودىم ، (اْظَؿِلُفؤغنَي ٔعَن َظَلِجَعَؾ

،م ععك ؼـػع ال أغك دام عو أغه

بوالدرت تواجففم ظو أن آ ؼعؾؿك (َتْلُعُروَن َصَؿوَذا) حوظه ٌن ضول حؿى ؼفرب صرسون صؾدأ أعوعك، آؼي دلرؼك وقى والتعرف

يفماٌؼوبلمودم تلعرون؟ عوذا طـرتماظؿكؾط عن ألتؾوسه ظقؼوظوا ؼـزألطربػم ػذه اتقفقي

ًِ) تلعر اظيت ػي عؾؽي تلعرون! عوذا ضوظً عو دؾل عؾؽي أن ًُ َعو َأِعِري ٔصي َأْصُؿؤغي َأٗؼَفواْظَؿَؾُل َؼو َضوَظ َتِشَفُدو حؿى َأِعّرا َضؤرَعًي ُطـ

وؼؼوظو سموصون أؼضو واظلقرة تػضؾوا ؼودقرة وؼؼول ؼـزل بويق واجفؿه إذا صرسون أن آ ؼعؾؿك عؾؽي، زظً عو أغو ظؽن (ِن

آخرؼنم غوس احضر غؿػوػم دمن ،مٌوذا وأخوه أرجه ن

ج إذا آ ؼعؾؿك َرُجؾني! ألجل طؾفو اظؿقوظف دول هضر أن زمؿوج ػل حلـّو ظـودكخرؼن، اٌواجفي ؼوجه واحد طل صقؾدأ ،

ظؾكو اغظر دوظي! عؾك وأغً ذكصني!، اثـني، أعوعك أغً حؾقيب ؼو اٌدائـقوذرؼن، يف رمَؿع زموول اظؾورل، ؼزػق ايق اء

 .. (اظٗرِسَى َطَػُروا اظَّٔذؼَن ُضُؾؤب ٔصي َدُلْظٔؼي) ف

اظ بعدد اإلرػوب سٓرف إن صقفم! دؿفدػو اظؿعرؼػوت طل اإلرػوب ُسٓرف إذا ألن اإلرػوب؛ ُؼعَرف مل اآلن إشم اإلرػوب؟ سٓرف

إ ذظك ألجل عـؾفم، ؼوجد ال وايرث واظـلل واٌؿؿؾؽوت اظشوعل اظدعور بعدد سٓرف إذا عـؾفم، اظدغقو أحددعر ؼوجد ال ضؿؾى

ػمم ال ظؽن ؼـطؾقمسؾقهماظؿعرؼفمػومإرػوبي، اظذي إن غؼول حؿىـعرف سٓرصوا هلم غؼول اظقوم شم

 صرسون.. سمؿور طون عو عـل اخؿقورؼي ضضقي ػذه ظدؼفم



ـّو َحَرّعو ظَُّفِم ُغَؿؽخملن َأَوَظِماآلعن!) ؼفؿز (َأِرٔضـَو ٔعِن ُغَؿَكطَِّف َعَعَك اهلدى ٖغٖؿٔؾِع ِإن َوَضوُظوا) ُؼِفَؾىم آٔع

ـََرُػِم ظَُّدٖغو عِّن رِِّزًضو َذِيٕء ُطلِّ َثَؿَراُت ِإَظِقٔه  اظعظقمم.. اظؼرآن ػذا انمجوء إالمبعد اآلعن ؼلتفم مل أصال (َؼِعَؾُؿوَن َظو وظؽـَلْط

ؼؼؿ سـدغو دمن اإلدالم، عـل سؼوب أذد اظؼوتل سؾى أضوم اظعومل يف دؼن ؼوجد ال بلغه أرد ػـوك اظذؼن ؼللظوغي سـدعو ػذا ألجل

ضول أو حورب دؼن ؼوجد ال ثوغقي، عرة ؼؼؿل حؿى خترجوغه ثم دـوات سشر اظؼوتل تلفـون أغؿم اظـوس، رضؾؿفلعوم غؼطع ل

ضو آؼي أول ػذا ألجل دؼن، أي أسطين واحد، آخر إشم أدم سفد عن عؾقورات ضؿؾً طلغك صقؿقزاغك دقؽون واحد ضؿؾً إذا أغك 

ـِِل) اسؿدؼً؟ وإذا ( اْظُؿِعَؿٔدؼَن َظوُؼٔقٗى اظؾََّه ِإٖن ۗ   َتِعَؿُدوا َوَظووتعوشم:م) دؾقوغه آ ل إذام بوٌؼوبلمأغؿم (م،اِسَؿَدىمَسَؾِقُؽِم َعو ٔبٔؿ

الم أم صققح !، تغريوغويؽم و اظؾؾد، وتدعرون اظدغقو تؽلرون ذيءم، ذكصمضولمظؽم

اظؼرآنم خالل عن سـدعومملمغعرفمغرد أظؼقً اظشؾفي ػذه أن اظشـوػد ، ؟

 اإلرػوبي؟ عن وظـرى اإلرػوب سَرف صـ عؾػوت، غػؿح دـؿواجفو اظؼرآن خالل عن غرد غعرف ظو ظؽن ،

عـًؾو:م تؿصرف، طقف األخرى اظصػوت عن وضوئؿي تؿصَرف وطقف اظصػوت عن ضوئؿي ؼعطقك اظؼرآن إشم اغظر

ـَِفوُطُم ظَّو) (مٔدَؼوِرُطِم عِّن ُؼِكِرُجوُطم َوَظِم) ؼؼؿؾين، مل طوصر أعوعي ذكص (اظدِّؼِن ٔصي َظِؿُقَؼؤتُؾوُطِم اظَّٔذؼَن َسِن اظؾَُّه َؼ

ػلمأضؿؾهم بهم؟ أصعل عوذا سمرجين، مل و

طوصر ظؽن هلم، أردػو علؿققل أذقوء ظي صعل اظذي وأبي أعي عع )بر( طؾؿي أسرف وأبي، أعي أبر أغو (تربوػم!َتَؾٗروُػِم َأن) ؟

ِإ ۗ   ِإَظِقِفِم َوُتْؼٔلُطوا َتَؾٗروُػِم َأن) سمرجين!، ومل ؼؼوتؾين مل ألغه صؼط ذيء! ؼعطين مل ؼعين ظقشيء، ؼعؿل مل أغه عع وأبره! 

ـَِفوُطُم ِإٖغَؿو) ظؽن بوظؼلط! طوصر عع ألغقلتعوعل آ زمؾين (اْظُؿْؼٔلٔطنَي ُؼٔقٗى اظؾََّه ٖن َوَأِخَرُجوُطم اظدِّؼِن ٔصي َضوَتُؾوُطِم اظَّٔذؼَن َسِن اظؾَُّه َؼ

َسَؾىم َوَزوَػُروا ٔدَؼوِرُطِم عِّن 

،م سفقؾي ذكصقي ػذا اإلغلون عن رمعل سظقم دؼـن (اظظَّؤظُؿوَن ُػُم َصُلوَظٔؽَك َوَعـَقَؿَوظَُّفِم ۗ   َتَوظَِّوُػِم َأن ِإِخَرأجُؽِم

اظؼرآن.. ػذ اظـومسـل عع ؼؿعوعل دؼن أي أسطين أحدم، تظؾم علؿققل و  

أ أن أدؿطقع طوصر وصقفو اظؾؼوظي عن ظؾشراء أذػى سـدعو ؼعين (َأِحَلُن ٔػَي اظَّٔؿي َؼُؼوُظوا ظخملٔعَؾؤدي َوُضل) و ( ُحِلـّو ٔظؾـٖوِس َوُضوُظوا )

طؾؿي.. أحلن تؼصرمصؿكؿور مل جزؼًؾو ذؽّرا ظه أضول أن ذؽّراوأدؿطقع ظه ضول  

بوظلوء.. ععه أتعوعل وأغو أدسوه صؽقف ادسوه غقيت أغو ػذا ألجل (َأِحَلُن ٔػَي اظَّٔؿي َؼُؼوُظوا ظخملٔعَؾؤدي َوُضل )  

اظذي اظشؾفي عن ؼفرب زموول أعوعك اظذي ووعل اظـؼوش وتؽلى عممتر أي يف وتـوضش وقى رمعؾك ( َسٔظقْم َغَؾٌل ُػَو ُضِل )

ـُِه َأغُؿِموضعفو!مظؽنم)  (..ُعِعِرُضوَن َس  

أ ػذا عؾؿلم: وأغو ضؾً وتعوشم؟ دؾقوغه آ عن اظؼرب ترؼد ظي: وضول االنقل ميلك طون و ذفر ضؾل برؼطوغي عـصر جوءغي

تؽؾ إذا أجر تؽلى ععه تؿؽؾم ٌو أغً وحؿى وتعوشم دؾقوغه ؼؼول أغه ربي سظؿي عن آ دؾقون اغظر تػضل، ػدصعـدي، سظم



ؼؼول:م وتعوشم دؾقوغه آ اظؼرآن، أدودؿعؾقؿوت سؾى ععه عً

س ترد رد طل األحلن، )بويلـى(ضل عن أصضل طؾؿي سـدك إذا بويلـى ظقس ال، بويلـى إال (ِإظَّو اْظٔؽَؿؤب َأِػَل ُتَفؤدُظوا َوَظو)

(م..َأِحَلُن ٔػَي ٔبوظَّٔؿي ِإظَّو) عـفو أحلن بوظؾي رد ظقه  

صؼؾًمظهمػديفماألدوديمػومأنماضرتبمعنمآمدؾقوغهمومتعوشمم،مػومؼرؼدماآلنمأنمؼؿكؾصمصللظينمسنمسقلىمسؾقهماظلالم!ماغظرم

 ظردودماظؼرآنمضوصؿيم..

 ضؾًمظهم:مأغومأحىمسقلىمسؾقهماظلالممعـلمعومهؾهمأغًمأومأطـرم،مطؿوبيم)ماظؼرآنم(مأعرغيمأغيمأحؾهم..

 اميوغكمومسؼقدتكميفمسقلىمسؾقهماظلالمم،مػلمتراهمابنمآمتعوشممآمسؾّوامطؾرّيا،مأممتراهمإظه؟!ظؽنماظلمالم..مأسطينمعومػوم

 ضولم:مأغومأؤعنمأنمسقلىمابنمآم،مضؾًمظهم:مٌوذامابنمآم؟!

همومتعوشمم،ماظؼرآنمسفقىمسمربكمأغكمتؿؽؾممععهمبوظيتمأحلنمومالمتلؿفرمبهم،مألنمضضقؿكمأغكمترؼدمأنمتفدؼهمبعدمآمدؾقوغ

(م،م َوَجؤدْظُفممٔبوظَٓٔؿيمٔػَيمَأِحَلُنصعـدعومتؼلومسؾقهمبندؾوبكمصلغًماتؾعًمػواكم،موميفماظؼرآنمومخصوّصومععمأػلماظؽؿوبمآمؼؼولم)

مصؼؾًمظهم:مبـوّءمسؾىمعوذامأصؾحمسقلىمابنمآم؟!م،مصؼولم:مرؾقعيمػومظدؼهمأممومظقسمظدؼهمأبم،مضؾًم:مػذاماظؽالممعذطورميف

 اظؼرآنمومأغومأؤعنمبهم،موظدؼـوميفماظؼرآنمدورةمطوعؾيمامسفومعرؼمموأنموالدتهمععفزةم..

ذٔظَكمَغِؿُؾوُهمَسَؾِقَكماظؼرآنمأسطوغيمصؽرةمميؽـينمأسرضفومسؾقكم،مآمسمربغومأنمذظكمظقسمدؾىمطويفمظقؽونمسقلىمابنمآم،مٌوذام؟م)

ـََلمٔسقَلىمٔسـَدِإنَٓم * ْظَقٔؽقِمٱ ظذْٔٓطِرٱٔعَنماآلَؼؤتمَو ـَِلمَءاَدَمٱ َع  ( ظؾَٓٔهمَطَؿ

 سقلىمألنمظهمأممومظقسمظدؼهمأبمضؾؿممأغهمابنمآمتعوشممآمسنمذظكمسؾّوامطؾرّيام،محلـّومآدممالمأممومالمأبم!!

 عنماظذيمأصعىم؟!م،مآدممأصعىم،مٌوذامملمختؿوروهم؟!م،مصؼولم؛ميفمحقوتيمملمأتػؽرميفمػذاماألعرم..

 وم)محواءم(م؟!م،مصعقلىمظدىمأعهمرحممؼـؿومصقهم،مظؽنمحواءمظقسمسـدػوم!!صؼؾًم:محلـّ

اظرجلمتؾعـمموؼرؼدمأنمؼـفيمايوارمععيمصؼولم:مأغوماآلنمعشغولم،مميؽــومأنمغؿقدثميفموضًمآخرم،مصطؾؾًمرضؿهمظؽـهمضولم

 دلسطقكماإلميقلم..

 موظدم،مأغومظنمأذػىمععكمظؾؽـلقيمبلمدلدؾؼكمهلو..ردودماظؼرآنمتؼصمماظؼضقيمعنماألدوسم،مصؼؾًمظهمإنمأثؾًمظيمأنمٓ

 (ْظَعؤبٔدؼَنٱ ِإنمَطوَنمٔظؾرَِٓحَؿـِنمَوَظْدمَصَلَغْومَأوَُٓلواظؼرآنمػوماظذيمأعرغيمبذظكمواظدظقلمضوظهمتعوشمم)

 غوضشًمضلووديمطـرمبوظيتمػيمأحلنم،ماظؼرآنمسؾؿـومطقفمغـوضشم،مسؾؿـوماظردوظيموررؼؼيماؼصوهلوم،

اًؾلمأؼنمؼؽونم؟م،مرمبومتؽونمردوظؿكمضوؼيمظؽـكمتعوغدػممصقـؿفيماظـؼوشمألغهمملمؼؽنمبوظيتمػيمأحلنم،مأومسـدكمبوظيتمػيم

 أحلنمظؽنمردوظؿكمخطلمصؿؽونمحفؿكمضعقػيمومؼؼدرونمسؾقكم..

ـوسماظذؼنمؼؼوظونمسقلىمػومآمأغومأهدىمأيمٔضسمرمقؾكمهلذاماظلمالمٌنمؼمعـونمأنمسقلىمػومابنمآمتعوشممآمسنمذظكم،مواظ

 ردمآمدؾقوغهمومتعوشممسؾقفممبردمواحدم،معـوزراتماظقوممتـوضشمصروعم،مواظؼرآنمؼضربماألصول

ـُِهمُعِعِرُضوَنسؼقدتكمأنمسقلىمابنمآمعؾـقيمسؾىمعـطقمخطلم،مظؽنمحوظـومععماظؼرآنم)  (َأغُؿِممَس



ِبُنمٱ ْظَؿٔلقُحٱ عَٓواظؼرآنم،ماظـوسماظذؼنمؼؼوظونمسقلىمػومآماظردميفماظؼرآنم)ؼذػىماظواحدموؼـوضشموؼراجعمطؿىمواظردمعوجودميفم

ًِمٔعنمَضِؾٔؾٔه (مظومرجعًمٌنمضؾؾهمدؿفدػممأصعىم،مضدمؼؼولمػومزمقيماٌوتى!مغعممعوجودمذظكمظرُُٓدُلٱ َعِرَؼَممِإالَٓمَرُدوْلمَضِدمَخَؾ

((م،مؼعينمأنمعنمطوغًمصقهموروحموخرجًماظروحمودؼطم،مآمؼعقدػومسؾىمؼدمسقلىمؾَٓٔهظٱ ٔبِنِذِن) ْظَؿِوَتىٱَوُأِحِيسـدغوميفماظؼرآنم)

صوظروحمعوجودةمأصًؾوم،معودىمأصعىمعـهمععهمسصومغؾوتم،مهوظًمإشممحقوانموُبـًمصقفوماظروحمصؿقرطًمصلصًؾومملمتؽنمصقفوم

 روح..

ًِمٔعنٱ ْظَؿٔلقُحٱ عَٓو) اغظرمظؾؽالمماظعفقىموماظصواسقماظيتم ظطََٓعوَم(ٱ ظرُُٓدُلمَوُأعُُٓهمٔصٓدؼَؼٌيمَطوَغومَؼْلُطاَلِنٱ َضِؾٔؾٔهمِبُنمَعِرَؼَممِإالَٓمَرُدوْلمَضِدمَخَؾ

(مػـوكمأغوسمضدمؼؼولمأؼنمايفيمػـوم،مومآمؼعؾممأنمػـوكمعنمدؿؿرمسؾقهمػذهماآلؼوتمومآلَؼوتٱ ِغُظِرمَطِقَفمُغَؾقُٔٓنمَظُفُمٱبعدمذظكم)

صفذام ِغُظِرمَأغَٓىمُؼِمَصُؽوَنم(ٱ آلَؼؤتمُثمَٓٱ ِغُظِرمَطِقَفمُغَؾقُٔٓنمَظُفُمٱالمؼشعرمبشيءم،م)ماغظرم(مؼعينمأنمػـوكمأغوسمشريكمضدمصفؿوام،م)

 صقهمتؾقونم..

اظطعومم،مػلمأغًمعمعنمبفذام؟مغعمم..م،ماظذيمأطؾوهمأؼنمؼذػىم؟مالبدمأنمسمرجم،مصفلمػذهمصػوتمإظهم؟!ممؼؼولمآمأغفممؼلطؾون

 تعوشممآم..

(ماغظرمظؾكطوبماظؾطقفم،مظومتََٓؼِواٱْظٔؽَؿؤبمآَعـُوْامَوٱ َوَظِومَأنَٓمَأِػَليفماظوجهماظذيمضؾلمػذهماآلؼوتمأحؾيتم،مغؼوشمسفقىمؼؼولمآم)

ـَوُػِممَجـَٓؤتتؼقًم)أغكمآعـًموما ـُِفِممَدقَٔٓؽؤتِفِممَوأَلِدَخْؾ  (ظـَٓٔعقِمٱ َظَؽػَِٓرَغومَس

(مسمورؾفممآمصقؼولمظومأغكمأضؿًماظؿوراةمحًؼومومرجعًماظعشرمإِلِغٔفقَلمَوَعكمُأغِزَلمِإَظقِفِممعٔٓنمرَٓبِٔٓفِمٱظؿَِٓوَراَةمَوٱ َوَظِومَأغَُٓفِممَأَضوُعوْا)

ًٔمَأِرُجٔؾِفمدطممدؿفدمأوهلوماظؿوحقدمصالمأحؿوجمأنمأغوضشكم)اظؼواسدماٌوجودةمسـ  (أَلَطُؾوْامٔعنمَصِؤضِفِممَؤعنمَتِق

(مصؾـؼوذكمػذامأغًمأدوّدومإلٔنقَلمَوَعومُأغِزَلمِإَظِقُؽِممٓعنمرَٓٓبُؽِمٱظؿَِٓوَراَةمَوٱ ْظٔؽَؿؤبمَظِلُؿِممَسَؾىمَذِيٕءمَحؿَٓىمُتٔؼقُؿوْاٱ ؼومَأِػَلبعدػومضولمآم)

 ملمتؼقمماظؿوراةم..

أيمطؿوبمعوجودمعنماظؽؿىماحملرصيمظنمودمعؽؿوّبومأنمسقلىمؼؼولمأغومآمصوسؾدغيم،مواظؽـقليماٌوجودةموطؾفوممخرمورضصم

 ظقلًمعوجودةميفماظؽؿىم،مصوظؿوراةموماإلنقلماظيتمسـدكمعومأضؿؿفوم..

ـَوَكمبوْظَققِٓمَوَأِحَلَنمَتْػٔلريًاَواَلمَؼْلُتوَغَكمٔبَؿـَ اظشوػدم..م) (مسؾؿـومطقفمغؿؽؾمموعؿىمغؿؽؾمموممبوذامغؿؽؾممومبوذامغؾدأم،مإذامملمٍلمِإالَٓمٔجِؽ

 تؾدأمبوألصولمدؿضقعمبوظػروعم..

ومم،معـلمسـدعوماتفممصرسونم(مأضومميفمطلمذيءم،مظؽنمعشؽؾؿـومدمنمغضعمأغػلـوميفمضػصمإتف ِإنَٓمَػَذاماْظُؼِرآَنمَؼِفٔديمٔظؾَٓٔؿيمٔػَيمَأْضَوُم)

عودىمعوموضعمعودىمغػلهميفمضػصماتفومم،مضولمتعولمغؿؽؾممبويؼوئقمترؼدمبوظوضوئعمبوظوضوئعم،مترؼدمبوإلحصوئقوتم

بوإلحصوئقوت،ماظشوػدمؼومصموسيمحؿىمظومملمرمدوامسؾقكمتفؿيم،معـاًلمعودىموجدوامأغهمضؿلمذكص،متورسمهمعوموجدوامصقهمشريم

َصَؿومَطوَنمٓمبعدهم،مصؾومعوموجدواميفمتورسمكمخطلمدقؿفؿوغكمبوظصوابم،معنماظذيمؼؼوظه؟مآمدؾقوغهموتعوشمم)ضؿلمبوًطلموتوبم

(ِإغَُٓفِممُأَغوْسمَؼَؿَطفَُٓروَن ۗ   َجَواَبمَضِؤعٔهمِإظَٓومَأنمَضوُظوامَأِخِرُجوامآَلمُظوٕطمعٔٓنمَضِرَؼٔؿُؽِم  



ملمغطؾقم..اظؼرآنمؼؾنيمظكمطلمذيءمظؽنمؼؾؼىمأغـومظًنم  

ػومم*مٌوذامالمغدسومٌـوزرةمسوٌقي؟مػذامظومطـومغؿؾعماظؼرآنمظػعؾـومػذام،مَأثٔؾؿوامظـومأغـومإرػوبقنيم!متعوظوامغػؿحماألبوابمظـعرفمعن

ٔؾقَلمَوَعومَأِػٔدؼُؽِممِإظَٓومَداإلرػوبي؟مظؽنمظومضؾًمظػرسونمسٓرفماإلرػوبم؟مدقؼولمظكمعودىموػورونم،مسٓرفماٌلوٌنيم؟مدقؼولم)

 (م.. َأِممَأَغومَخِقْرمٔعِنمَػَذاماظَٓٔذيمُػَومَعِفنْيمَوالمَؼَؽوُدمُؼٔؾنُي(م،م)اظرََٓذؤد

ـٔيمٔعنم(مإذاماٌوضوعمجمردمطالممصؼطم،محؿىمإبؾقسمضولم) َأَظِقَسمٔظيمُعْؾُكمٔعِصَروأغًمؼوصرسونمعوذامظدؼك؟م) ـُِهمَخَؾْؼَؿ َضوَلمَأَغومَخِقْرمعٔٓ

(م!!مػذهمعشؽؾيمسـدعومغصدقماظؽذبيمودموولمغربرػوم،مبلمػومعنماألصلمظقسمحؼقؼيم،متعولمسٓرصهمظيمغَٓوٍرمَوَخَؾْؼَؿُهمٔعنمٔرنٍي

ونمأخرجوػمم،مومأغًمتعرؼفمسؾؿيمومغؿـوضشمأغومومإؼوكم،موػذاماظذيمعلؿققلمؼعٓرصوغهمألنماٌللظيماغؿؼوئقيم،مآلمظوطمؼؿطفر

 أؼّضوماخرجم،مسؾىمأيمأدوس!!!

ًِمٔعِنمَضِؾٔؾُؽِممُدـَْن ) (مدمنمظلـومأولمغوسمغعقشمظؽنمدمنمملمغػفممطؿوبـوم،مآمسؾؿـومأنماظؼرآنمحفيمسؾقـوم،مآمؼؼولم َضِدمَخَؾ

 ًمطؿومسؾؿؿكميفماظؼرآنم.سؾؿؿكمأغفممدقؿفؿوغكموسؾؿؿكمطقفمتؿـوضشمععفمم،ماتفؿوكمعـلمعومأخربتكمظؽنمأغًمعومصعؾ

ـَوماظذْٔٓطَرمَوِإغَٓومَظُهمَظَقؤصُظوَن دـيمسؾىمغزولماظؼرآنماظؽرؼمم) 1450 *مرعضونمػذاماظعوممدقؽون  ( ِإغَٓومَغِقُنمَغزَْٓظ

ظوامدـيمتعو1450 ٌومادؿقػظواماظرػؾونمواألحؾورمضقعوه،مظؽنمػذاماظؽؿوبمآمدؾقوغهموتعوشممتوشممحػظهم،مأحؾوبيماآلنمبعد

(مٌوذام؟مألغفممرأوامأنماظؼرآنمإذامُضِرآّغومَسَفّؾو (مإنمأذغؿممذمؿممبؼضقيمػيماظيتمجعؾًماىنمؼؼوظونم)ظَٔٓقدَٓبَُٓروامآَؼؤتٔهغرجعمظًؼيم)

طونمدققلمآمدؾقوغهموتعوشممصقهمضضقيمألحدمزمؾفومععمأصعىمأبوابفوم،مطلماظؼرآنمععمأصعىمأبوابفوم،مأيمطلمذرةموطلمحدثم

َغِؿُؾومَسَؾِقَكمٔعنمغََٓؾِنمُعوَدىمَؤصِرَسِوَنمٔبوْظَققِٓمٔظَؼِوٍمم * ٔتْؾَكمآَؼوُتماْظٔؽَؿؤبماْظُؿٔؾنِي * رلمآمصقهمأدوءمحوظيمثممزمؾه،معـولم:م)ؼضعم

ـُوَن ظدؼـومعودىموصرسونم(مإذًامآمؼؼولمظكمالمأحدمدريطزميفمػذاماظؽالممإالمعمعن،مغلللمآمأنمرمعؾـوموإؼوطممعـفمم،مإذًامُؼِمٔع

صققحم!مسـدعومضرأتمػذهماآلؼيموضعًمورضيموضلؿؿفومغصػنيمطؿؾًمعودىميفمضلمموصرسونميفماآلخرمووضعًمبـودم؛ماظوضعم

(م،ماظلؽن:معودىميفمتوبوتمواآلخرميفمَأَظِقَسمٔظيمُعْؾُكمٔعِصَراٌوظيم:معودىمصػرميفماٌفدمحؿىمظقسمسـدهمجقوبم،مصرسونمعؾكم)

عـقي:مػذاماظصغريماظذيمزمؿقهمخوئفم،مإذامطونماظذيمزمؿقكمخوئفمصوسؾممأغهمظقسمسـدكمأعنم،مأعهمخوئػيمضصرم،مايوظيماأل

إذامُرِرقماظؾوبمأصؾقًمتروفم،مأعومصرسون!مجـودهماظذؼنمأرسؾواماظعوملمسموصونمعـهم،مٌومتؽؿلماظؼوئؿيمودمأدوأمحوظيمظواحدم

(مؼعؾؿكمأنمآمملمؼؼورنم ِإنَٓمٔصِرَسِوَنمَسَؾومٔصيماْظَلِرِض ؾكمبلرسيمؼذطركمآمبعدػوم)ػـومومأصضؾفومظًخرم،مظومعرتمػذهماآلؼيمسؾىمضؾ

بنيمعؾؽقنيمعؾكموعؾكمأضعفمعـهم،مالم!مإذامأردتمأنمأحّؾفومالمأحؾفومبوظطرؼؼيمػذهم،مأحّؾفوموأغًمأضعفمواحدموسدوكمأضوىم

ـَٓومٔبٔه(م،مهلذامسـدعومضرأواماآلؼوتمضوظوام)ُضِرآّغومَسَفّؾو واحدم!مهلذامضولماىنم) َصَؿنمُؼِمٔعنمٔبَربٔٓٔهمَصَؾوم ۗ   َوَأغَٓومَظؿَٓومَدٔؿِعـَوماْظُفَدىمآَع

(موآمظنمذموفمأحدمعومداممأنمربيمععـوم،مألغهمعلؿققلمدقؽونموضعـومعـلموضعمعودىموأسدائـومعـلمَؼَكوُفمَبِكّلومَوَظومَرَػًؼو

 صرسونم،معلؿققل..



ـُِفِممإنَٓ) (ماظذيمذطرمامسهميفماألولمأضعفمواحدميفماظطوئػيم ٔصِرَسِوَنمَسَؾومٔصيماْظَلِرِضمَوَجَعَلمَأِػَؾَفومٔذَقّعومَؼِلَؿِضٔعُفمَرؤئَػًيمعٔٓ

ـَوَءُػِممَوَؼِلَؿِقٔقيماٌلؿضعػيم،موضقً؟معودىمأضعفمواحدميفماظطوئػيماٌلؿضعػيم،مػوماٌفددمبوظؼؿلماآلنم) ِإغَُٓهم ۗ   ٔغَلوَءُػِمُؼَذبُٔٓحمَأِب

ِإنَٓمَرٓبكم(مإذامربكمأرادم) َوُغِرؼُدمَأنمغَُٓؿنَٓمَسَؾىماظَٓٔذؼَنماِدُؿِضٔعُػوامٔصيماْظَلِرِض(معوذامضولمآمدؾقوغهموتعوشممبعدػو؟م) َطوَنمٔعَنماْظُؿْػٔلٔدؼَن

َوُغَؿؽَٔٓنمَظُفِمم * َوَغِفَعَؾُفُمماْظَواِرٔثنَي (م)َوَغِفَعَؾُفِممَأٔئؿًَٓي(مأؼٓضوم)ُػوامٔصيماْظَلِرِضَوُغِرؼُدمَأنمغَُٓؿنَٓمَسَؾىماظَٓٔذؼَنماِدُؿِضٔع(مإذًام)َصعَٓولمٔظَؿومُؼِرؼد

ـُِفممعَٓومَطوُغوامَؼِقَذُروَن(م،موػذاماظذيمطونميفماألسؾىم)ٔصيماْظَلِرِض  (.. َوُغِرَيمٔصِرَسِوَنمَوَػوَعوَنمَوُجـُوَدُػَؿومٔع

نموظدمعفددمبوظؼؿلم،مصؼطمرمدوغهمدقؼطعونمرأدهم،مأسطينمأدوءمررؼؼيمممؽنمغذػىمبهمظػرسونم،مأسطينمأدوءمحوظيم،مػذاماآل

أدوءمحوظيمإنمأعهماظيتمهؾهمتؼذصهم،مومسـدماظشورهمظنمؼلؿؼؾؾهمعؾفلمظألؼؿوممبلمدقؾؼىمعنمؼؾقـونمسـهم،مظؽـفممرشممذظكم

ػذهماآلؼوتمومضصيمعودىمودمأنمرشممطلمػذاماٌكوررماظذيمدقلخذوغهمظقعقشمبقـفمميفماظؼصرمومالمؼؼؿؾوهم،مصلغًمسـدعومتؼرأم

 طونمصقفومأخرجهمآمعـفوم،،

 ( َصَرَدِدَغوُهمِإَظىمُأعٔٓٔه(مرٓدهمأممملمؼرٓدهم؟م،ماضرأمآخرمآؼيميفماظوجهم)ِإغَٓومَرادُٓوُهمِإَظِقٔكمَوَجؤسُؾوُهمٔعَنماْظُؿِرَدٔؾنَي ؼؼولمآم)

ـَواىنمضوظوامعومػذاماظؽالم!مصعؾفومربك!م) اآلنمم-دػقفـو-(ماظذيمصعلمطذام،محلـّومعوذامسنمطؾريطممابؾقسم؟مالمػومَتَعوَظىمَجدُٓمَربٔٓ

.. 

ـَُفومَوَظومَتِقَزَنمَؤظَؿِعَؾَممَأنَٓمَوِسَدماظؾَٓٔهمَحقْٓ ) ـََرُػِممَظومَؼِعَؾُؿوَنضقيمظـوم)(مػذهماظردوظيماظؾو َصَرَدِدَغوُهمِإَظىمُأعٔٓٔهمَطِيمَتَؼرَٓمَسِق  (َوَظٔؽنَٓمَأْط

 ألجلمػذامودمآخرموجهميفماظلورةم؟

(مأظقسمأغوماظذيمأرجعًمعودىمألعهموػومأضعفمعـكموسدوهمأضوىمعنمسدوكم،مإّذام ِإنَٓماظَٓٔذيمَصَرَضمَسَؾِقَكماْظُؼِرآَنمَظَرادَُٓكضولمآم:م)

 ومبالءم..أغًمأدفلمسـديمأغيمأنقكمعنمطلمطربمومػمم

عودىمطونميفماظـفورمأعهمختوفمسؾقهمومتلؽؿهمإنمبؽىمطيمالمؼلؿعمصوتهمصُقؼؿلم،مويفماظعصرمؼصرخمبلسؾىمصوتهميفمضصرمصرسونم

 وأهدىمأحدمؼؾؿلهم!

ـَومَسَؾِقٔهماْظَؿَرأضَعبلمزمووظونمؼلؽؿوغهمأتوامظهمبوٌراضعم،مغعطقكماظذيمترؼد،م) وجعلماظؾوبم(موأرجعهمآمإشممأعهم،م َوَحرَِٓع

 ُؼضربم،مومبعدعومطوغًمختوفم،ماآلنمتلؿؾشرمأغهمجوءػومػداؼومومأعوالم..

 (ُضِرآّغومَسَفّؾوآمؼؼدرمؼػعلمػذام،مصـفلمأغًمعشؽؾؿكمأصعىمعنمعشؽؾيمعودىم؟موسدوكمأضوىمعنمصرسون؟م)

ـَٓومٔبٔهألجلماىنمضوظوام:)  (م،مطلماظؼرآنمؼؿؽؾممػؽذا.. َصَؾومَؼَكوُف ذاماظربم)(مواظذيمؼمعنمبفَوَأغَٓومَظؿَٓومَدٔؿِعـَوماْظُفَدىمآَع



اظؽففم،مظومضؾًمظكماآلنمأصقوبماظؽففمدؾعيمومععفممطؾؾفمم،مأؼنمغضعفمم؟مصفممدقذحبوغفممومؼرصموغفمم،مأسطينم

 عواصػوتماٌؽونماظذيمغضعفممصقهم؟معغؾقم،مصقهمزادموأطلم،مصقهمحراديمأعـقيم،مبعقدم،..

 ؛مدلضعفمميفمعؽونمظقسمصقهمبوب!آمدؾقوغهموتعوشممؼؼولم

 دمنماضرتحـومهلممعؽونمضؾـومأنمؼؽونمظهماظؾوبمصققحم!مٌوذام؟مألغـومذموفمؼـوعونموؼدخلمسؾقفمموػممغوئؿنيم،

سمربكمآمأغهمدقفعؾفممؼـوعونميفمعؽونمظقسمصقهمبوبمبلمدقؽوغونميفمعؽونمخمقفم،مبدونمرعوممومذراب،موإذامأحدمؼؼدرم

 ىمسؾؿـومدؾقوغهمأغفممعؽـوامثالثمعؽيموتلعمدـنيم،ؼضرػممؼلتيم؟م،محؿ

(مطلمػذاموجؾيمَوْظَقَؿَؾطَٓف (م)َصوِبَعـُوامَأَحَدُطممٔبَوِرٔضُؽِممَػٔذٔهمِإَظىماْظَؿٔدؼـَٔيمَصْؾَقـُظِرمَأؼَُٓفومَأِزَطى ومسـدعومأرادواموجؾيمواحدةمصؼطمضوظوام)

وتلعمدـنيمأذػىمسـفممطلماٌشوطلمووضعفمميفمأدوأماظظروفموسٓقشفممواحدةمصؼطم!!موميفماٌؼوبلمأظقسمآمخاللمثالثمعؽيم

 أحلنمحقوةم،مواظؼومماظذؼنمطوغوامخوئػنيمعـفممإذامجوءوامورأوػممؼفربونمدؾقونمآ!

ًَمٔعؼعينمآمضودرمسمٓوفمسدوكمعـكموأغًمالمتدريم) ـُِفِممٔصَراّرامَوَظُؿٔؾِؽ ًَمٔع ًَمَسَؾِقِفِممَظَوظَِٓق  (ـُِفِممُرِسّؾوَظِومارََٓؾِع

ـَِعَؾَممَأيُٓماْظٔقِزَبِقِنمَأِحَصى(وصـماألخريمعوتوامطؾفمم)  ..ٔظ

علؿققلمودميفماظؼرآنمأحدمطـًمأضعفمعـهمأغًم،مأومذكصمأسداءهمطوغوامأضوىمعنمأسدائك،مورشممذظكمحٓلمآمأعورػممصـمٌوذام

 ؼضققمصدركم؟

 (موآمظنمسموفم..َصَؿنمَتٔؾَعمُػَداَيمَصَؾومَخِوْفمَسَؾِقِفِمألجلمػذام)

 أدللمآمأنمرمعلماظؼرآنمربقعمضؾوبـوموغورمصدورغوموجالءمأحزاغـوموذػوبمػؿوعـوموشؿوعـو

 أدللمآمأنمطؿومذرصـومبرؤؼؿؽممصوقمػذاماظػرشمأنمؼشرصينمبرؤؼؿؽممأخرىمهًماظعرش

 ودوحموغومسؾىماإلروظيم..

م
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 إن كان من خطأ فمنّا والشيطان , وما كان من صواب فمن هللا وحده

 


