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مجًورية مصر العربية
وزارة األوقاف
( )1م

ماذا بعد رمضاى ؟ وماذا أفدنا مهٌ؟

احلؿ د مٓمربماظعددودل

ماظؼوئ د ميفمطؿوب د ماظعزؼددز{:إٔنٖماظَّ ديِؼ َمضَددوظُ امرَبٗـَددوماظؾَّ د ُمثُ د ٖم

المإظد َممإٔالَّمآُموحد َهُممالمذَديؼ َمم
ادِؿَؼَوعُ امصَؾَومخَ ِفْمسَؾَقِفٔ ِموَظَومػُ ِمؼَقِزَغُد نَم} موأَذدف ُممأنِم َ
ظَ ُ موأَذف ُمأنٖمدقَ ٚغوموغؾقٖـومربؿ ّامسَؾ ُهمورد ظُ ُم ماظؾَّفُ ٖمصَد ٚمموددؾخمل ِمموبدورٔ ْممسؾَقد مموسؾَد مم
آظِ ِموصقؾِ ِم موعَ ِمتَؾِعَفُ ِمبنحلونٕمإظَ مؼ مٔماظ ٚؼ ٔم موبعد  :م م
صؿومأديعمعومتـؼضيماِّؼومم موعومأسف معومتـؿفيماظشدف رممواِّسد اممم موتؾد ممددـيممآم
(سزموج )ميفمخؾؼ م مالمتؿؾ لموالمتؿق لم مضولمتعوزن{:صَؾَد ِممتَفِد َممظِلُدـًِٖمماظؾَّد ِممتَؾِد ِؼ ًمم
وَظَ ِمتَفِ َمظِلُـًِٖماظؾَّ ِمتَقِ ٔؼ ً} مأؼومْممتيٗموأس امْمتؽيٗم مويفمتؼؾىماظ ػيمسد مم مويفمتغد مم
اِّح المعُ ٖطيم مؼؼ لمدؾقوغ م:م{وَػُ َماظَّديِيممجَعَد َمماظؾَّقِد َمموَاظـٖفَدورَممخِؾْػَديًممظِؿَد ِممأَرَادَمأَنِم
ذؽُ رّا}.مم م
ؼَيٖطَّيَمأَوِمأَرَادَم ُ
بوِّعسماظؼيؼىمطـومغعقشميفمذفيمرعضونم مغص ممغفورهموغؼد مممظقؾد مم موغؼديأمماظؼديآنمم
وغؿصد

ممعد مصضد لممأع اظـددوم موغؿلددوب مإزنماخلد اتمم مصؽددونمع مسّدوممسظقؿّددومظؾؿفددورةم

اظياحبيمععمآم(سزموج ).مم م
واغؼض مذفي مرعضون مخب ات موبيطوت م مصفـقؽّو مدل مصوع موضوع مإميوغّو مواحؿلوبّو م م
وػـقؽّو مظ ماظؿلدي مبدوظلؾف ماظصوحل م(رض ان مآ متعوزنمسؾقف ) ماظيؼ مطوغ ا مؼ س ن مآم
دؿي مأذفي مأن مؼؾؾغف مرعضون م مث مؼ س غ مدؿي مأذفيٕ مأخيى مأن مؼؿؼؾؾ معـف م مصؽ م
أوضوتف مسؾودة م مصؾققؿ ِ مآ م(سز موج )مسؾ مت صقؼ م موظقللظ مدؾقوغ موتعوزن ماظؼَؾ لَ م م
صننٖ مآ م(سز موج ٖ)مال مؼُضِقع مأجِيَ معَ مأحل مسؿ ً م موظقؽ مظلون محوظ معو مضوظ مدق غوم
دؾقؿونم(سؾق ماظل م):م{رَبٚمأَوِزٔسِـِيمأَنِمأَذِؽُيَمغِعِؿَؿَ َماظَّؿِيمأَغِعَؿًَِمسَؾَيٖموَسَؾَ موَاظِ َيٖم
نمأَسِؿَ َمصَوظِقّومتَيِضَوهُموَأَدِخِؾْـِيمبِيَحِؿَؿِ َمصِيمسِؾَودِ َماظصٖوظِقِ َ}.م م
وَأَ ِ

( )2م

وادلؿلع ميفمحولمطـ ٕمع مادللؾؿ

ماظق ممبع معضيمذدفيممرعضدونممدند ممأغفد ممضد مم

اغؼلؿ امإزنمصيؼؼ :م م
األول:مادلمع ماحل ماظييمأثيماظصقومميفمأخ ض موددؾ ط مم مصدقعؾ ممسؾد مماظدقؼ ممأنم
ربٖمرعضونمػ مربمسنقعماظشف رمواِّس امم مصؿف همدائ ماظصؾيمبيب م(سزموجد م)م مصفد مم
سؾ مربوغيٓموظقسمسؾ ّامرعضدوغق٘ومم مصقلدؿؿيممسؾد ممسؾودتد ممبعد ممرعضدونمم مواحملوصظديممسؾد مم
اظصؾ اتمودوئيماظعؾوداتم مواظؾع مس ماحمليعوت.م م
والثاني:م حدولمعد مٕمؼلدؿػ معد مصدقوع مصؾد مؼدمثيماظصدقومميفمخشدقؿم مٓموحلد م
عياضؾؿ ماظ ائؿيمظ م موطدلغف ممؼعؿؼد ونممأنمآمتعدوزنممرضقدىممسؾدقف مميفمرعضدونمموشوئدىمم
سدـف مميفمشد ممرعضدونمم م{ؼُكَدودِسُ نَمماظؾَّد َمموَاظَّديِؼ َمآعَـُد امموَعَدوممؼَكِد َسُ نَممإٔظَّدوممأَغِػُلَدفُ ِمموَعَددوم
ؼَشِعُيُونَم*مصِيمضُؾُ بِفٔ ِمعَيَضْمصَزَادَػُ ُماظؾَّ ُمعَيَضّوموَظَفُ ِمسَيَابْمأَظِدق ْممبِؿَدوممطَدوغُ اممَؼؽْديِبُ نَم} م
وػمالءمٕمؼؽ مظشفيمرعضونمأثيْميفمغػ دف موضؾ بف م مأعومادللؾ ماحلد ممصقلدؿؿيممسؾد مم
روسيمآمتعوزنمبع مرعضونم موؼعؿ ُماظعؿ مراجقّومع مآم(سزموج )ماظؼؾ ل.مم م
سؾ مأنماظعؿ ماظصوحلمظد ممس عدوتممضؾد ل مؼَعديفممبفدومماظعؾدم ُمأنمآمتعدوزنممتؼؾد ممعـد مم
سؿؾ موروسؿ م موع مػيهماظع عوتم:مم م
*مادل اوعدديمسؾدد ماظطوسدديمواالدددؿؿيارمسؾقفددومدونمتؼقدد مبزعددونمأومعؽددونم مصؾددقسم
ظؾطدوسوتمع دد ْمعع ْم موإمنومػيمعلؿؿيةمععماظعؾ ميفمحقوتد ممطؾدفومم مالمتـؼضديممحؿد مم
ؼـؼضيمأجؾ م موػيامعومأعيمآمب مرد ظ م(صَدؾَّ مماظؾَّد ُممسَؾَقِد ِمموَدَدؾَّ َم)محقدٌممضدولم:م{وَاسِؾُد ِمم
رَبٖ َمحَؿٖد ممؼَلْتِقَد َمماظْدقَؼِ ُم} مأي:ماددؿؿيممسؾد مماظطوسديممواظعؾدودةممحؿد ممؼلتقد ممادلد تمم م
وح

مدؽؾًمأممادلمعـ

مسوئشيم(رضيمآمسـفو)م:م(طقفمطونمسَؿَ ُماظـٖؾِيٚم(صَدؾَّ مماظؾَّد ُمم

الم مطَونَمسَؿَؾُ ُم ِدميَيً)م مودلَّومدُددؽدِ َم م
سَؾَقِ ِموَدَؾَّ َ)مػَ ِمطَونَمؼَكُصٗمذَقِؽّومعِ ِماظْلَؼٖومٔم؟مضَوظًَِم:م َ

( )3م

اظـٖؾِيٗم(صَؾَّ ماظؾَّ ُمسَؾَقِ ِموَدَؾَّ َ)مأَيٗماظْلَسِؿَولٔمأَحَىٗمإٔظَ ماظؾَّ ِ؟مضَولَ:م(أَدِوَعُفَوموَإٔنِمضَ ٖ)م .م
وع مػـومدنىمسؾ مادللدؾ ممأنمؼلدؿؿيممسؾد مماِّسؿدولمماظصدوحليمم موأنمؼلدؿؼق ممسؾد مم
اظطوسديمم مصؼد مأعدديمآم(سددزموجد )مغؾقد م(صددؾ مآمسؾقد مودددؾ )موادلددمعـ

مبوالدددؿؼوعيم

وحـٖف مسؾ مع زعؿفوم مصؼولمدؾقوغ م:م{صَودِؿَؼِ ِمطَؿَدوممأُعِديِتَمموَعَد ِممتَدوبَممعَعَد َمموَظَدوممتَطْغَد ِامم
إٔغٖ ُمبِؿَومتَعِؿَؾُ نَمبَصِ ْ} موس مدػقونمب مسؾ مآماظـؼػيمضول:مضؾًمؼدوممردد لممآم مضد مم
ظيميفماإلد ممض الًمالمأدللمسـ مأحد ّاممبعد مم؟مضدولم:م(ضد م:مآعـدًممبدوٓمم مثد مماددؿؼ م)م م
صوالدددؿؼوعيمسؾدد ماظطوسدديمواالدددؿؿيارمسؾقفددومعدد مصددػوتمسؾددودمآمادلددمعـ

م مؼؼدد لم

فمسَؾَقِفٔ ِموَظَومػُ ِمؼَقِزَغُ نَ} موؼؼد لمم
تعوزن{:إٔنٖماظَّيِؼ َمضَوظُ امرَبٗـَوماظؾَّ ُمثُ ٖمادِؿَؼَوعُ امصَؾَومخَ ِ ْ
تعوزن:م{إٔنٖماظَّديِؼ َممضَدوظُ اممرَبٗـَدومماظؾَّد ُممثُد ٖممادِدؿَؼَوعُ اممتَؿَـَدزٖلُممسَؾَدقِفٔ ُمماظْؿَؾَوِئؽَديُممأَظَّدوممتَكَدوصُ امموَظَدومم
تَقِزَغُ اموَأَبِشِيُوامبِوظْفَـٖيِماظَّؿِيمطُـِؿُ ِمتُ سَ ُونَ} .م
وضولماحلل ماظؾصييم:م"مإنمع مجزاءماحللـيماحللـيمبعد ػومم موعد ممسؼ بديمماظلدقؽيمم
اظلقؽيُمبع ػوم مصنذامضؾ مآماظعؾ مصنغ مؼ صؼ مإزنماظطوسيم موؼصيص مس مادلعصقيم" .م
مصؿ مسؿ محلـيمث مأتؾعفومبدملخيىمطدونممذظد ممس عديممسؾد ممضؾد لمماحللدـيمماِّوزنم م
وع مسؿ محلـيمث مأتؾعفدومبلقؽديم مطونمذظد ممس عدمديمسؾد ممردٚماحللدـيمموسدمد ممضؾ هلددومم م
صوظطوسيمادلؿؼؾؾيمتؿؾعفومعـؾفوم موػيامع محلـفوموبيطؿفوم مواظلقؽيمجتيمإزنمعـؾفو .م
*موع مس عوتمضؾ لماظعؿ ماظصوحلم:محل ماخلومتديمم موحؼقؼؿفدومم:مأنم ُؼ صد ممآم
(سزٓموج ٓ)ماظعؾ مضؾد مموصوتد ممظؾؿ بديممعد مماظديغ بمموادلعوصديمم مواإلضؾدولممسؾد مماظطوسدوتمم
وأسؿدولماخلد م مث مؼؽد نمع ت مبعد مذظ مسؾ مػديهماحلولماحللـيم مصودل اوعيمسؾ

م

اِّسؿولماظصوحليمع مس عوتمحل ماخلومتيم.م م
وض مدسوغوماحل مدؾقوغ موتعوزنمإزنماظلعيماجلودمحلل ماخلومتيم مصؼولمتعوزن:م م

( )4م

{ؼَوأَؼٗفَوماظَّيِؼ َمآعَـُ اماتٖؼُد امماظؾَّد َممحَد ٖممتُؼَوتِد ِمموَظَدوممتَؿُد تُ مٖمإٔظَّدومموَأَغِدؿُ ِممعُلِدؾِؿُ نَم} مودسدوممإظقفدومم
اِّغؾقدددوءُموادليددددؾ نم مصدددوٓم(سدددزٓموجددد ٓ)مؼؼددد لمسددد مإبدددياػق موؼعؼددد بم(سؾقفؿدددوم
اظل د م){:وَوَصٖ د مبِفَددومإٔبِ ديَاػِق ُمبَـِق د ِموَؼَعِؼُ د بُمؼَددوبَـِيٖمإٔنٖماظؾَّ د َماصِ دطَػَ مَظؽُ د ُماظ د ٚؼ َمصَؾَددوم
تَؿُ تُ ٖمإٔظَّوموَأَغِؿُ ِمعُلِدؾِؿُ نَمم*مأَمِمطُـِدؿُ ِممذُدفَ َاءَممإٔذِمحَضَد ميَمؼَعِؼُد بَمماظْؿَد ِتُممإٔذِمضَدولَممظِؾَـِقد ِممعَدومم
تَعِؾُد ُونَمعِد ِمبَعِ د ِيمضَددوظُ امغَعِؾُد ُمإٔظَفَد َموَإٔظَد َمآبَوئِد َمإٔبِديَاػِق َموَإٔدِدؿَوسِق َموَإٔدِدقَو َمإٔظَفّددوم
وَاحِ ّاموَغَقِ ُمظَ ُمعُلِؾِؿُ نَ} موؼؼ لمسؾ مظلدونممؼ ددفمم(سؾقد مماظلد مم){:رَبٚمضَد ِممآتَقِؿَـِديمم
عِ َماظْؿُؾْ ِموَسَؾَّؿِؿَـِديممعِد ِممتَلْؤؼد ٔمماظْلَحَودِؼدٌِممصَدورِيَمماظلٖدؿَووَاتِمموَاظْدلَرِضٔممأَغِدًَمموَظِقٚديممصِديمم
اظ د ٗغِقَوموَاظْددكخِيَةِمتَ د َصَّـِيمعُلِ دؾِؿّوموَأَظْقِؼْـِدديمبِوظصٖددوظِقِ َ} موؼؼ د لمغؾقـددوم(صددؾ مآمسؾق د م
ودددؾ ):م(إٔنٖمضُؾُ د بَمبَـِدديمآدَمَمطُؾَّفَددومبَ دقِ َمإٔصِ دؾَعَقِ ٔمعِ د ِمأَصَددوبِعٔماظ ديٖحِؿَ ٔمطَؼَؾْ دىٍموَاحِ د ٍم م
د لُمآِم(صَؾَّ مآُمسَؾَقِ ِموَدَدؾَّ َم)م:م(اظؾدفُ ٖممعُصَديٚفَمماظْؼُؾُد بِمم
ؼُصَيٚصُ ُمحَقٌُِمؼَشَوءُ)مثُ ٖمضَولَمرَ ُ
صَيٚفِمضُؾُ بَـَومسَؾَ مرَوسَؿِد َم)م مصؾققدمديصمطد ممعلؾدمد مسوضدمد مسؾد ممحلد مماخلدومتدمديمظؽد مم
أسؿددوظ م مظؿقؼقد ماظلددعودةماِّب ؼدديم موػدديماظػد زمبوجلـدديماظدديمأسد ػومآم(سددزموجد )م
ظؿؽ نمدارماظؽياعيمدل محلـًمخومتؿف م.مم م
وع مػيهماظـؿوذجماظيمأحل مآمخؿوعفوم:مضصد ميماظيجد مماظدييممضؿد ممعوئديممغػدسمم م
واظييمأخ مسـ ماظـيبم(صؾ مآمسؾق مودؾ )مصؼول:م(طَونَمصِقؿَ ِمطَونَمضَؾِ َؾؽُ ِمرَجُ ْمضَؿَ َم
تِلِعَيًموَتِلِعِ َمغَػْلّوم مصَلَلَلَمسَ ِمأَسِؾَ ٔمأَػِ ٔماَِّرِضٔمصَد ُلٖممسَؾَد ممرَاػِدىٍممصَلَتَدوهُمم مصَؼَدولَمم:مإٔغٖد ُمم
ال.مصَؼَؿَؾَ ُم َصؽَؿٖ َمبِ ِمعِوئَيًمثُ ٖمدَلَلَمسَ ِمأَسِؾَد ٔمم
َضؿَ َمتِلِعَيًموَتِلِعِ َمغَػْلّومصَفَ ِمظَ ُمعِ َمتَ ِبَيٍمصَؼَولَم َ
أَػِ ٔماَِّرِضٔمصَ ُلٖمسَؾَ مرَجُ ٕمسَوظِ ٕمصَؼَولَ:مإٔغٖ ُمضَؿَ َمعِوئَيَمغَػْسٕمصَفَ ِمظَد ُممعِد ِممتَ ِبَديٍمم؟مصَؼَدولَم:م
ق لُمبَقِـَ ُموَبَقِ َماظؿٖ ِبَيِماغِطَؾِد ِممإٔظَد ممأَرِضٔمطَديَامم َوطَديَاممصَدنٔنٖممبِفَدوممأُغَودّدوممؼَعِؾُد ُونَمم
غَعَ ِموَعَ ِمؼَ ُ
اظؾَّ َمصَوسِؾُ ِماظؾَّ َمعَعَفُ ِموَالَمتَيِجِعِمإٔظَ مأَرِضِد َممصَنٔغٖفَدوممأَرِضُمدَد ِءٍم.مصَدوغِطَؾَ َممحَؿٖد ممإٔذَامغَصَدفَمم
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اظطَّئؼ َمأَتَوهُماظْؿَد ِتُممصَوخِؿَصَدؿًَِممصِقد ِممعَ َِئؽَديُمماظيٖحِؿَديِمموَعَ َِئؽَديُمماظْعَديَابِممصَؼَوظَدًِممعَ َِئؽَديُمم
اظيٖحِؿَيِم:مجَوءَمتَوئِؾّومعُؼْؾِ ًمبِؼَؾْؾِ ِمإٔظَد مماظؾَّد ِم.موَضَوظَدًِممعَ َِئؽَديُمماظْعَديَابِمم:مإٔغٖد ُممظَد ِممؼَعِؿَد ِممخَقِديّامم
ضَطُّ.مصَلَتَوػُ ِمعَؾَ ٌميفمصُ رَةِمآدعيمصَفَعَؾُد هُممبَقِدـَفُ ِممصَؼَدولَممضِقلُد اممعَدوممبَدقِ َمماَِّرِضَدقِ ٔممصَدنٔظَ مم
أَؼٖؿِفٔؿَددومطَددونَمأَدِغَ د مصَفُ د َمظَ د ُم.مصَؼَودُ د هُمصَ َجَ د ُوهُمأَدِغَ د مإٔظَ د ماَِّرِضٔماظَّؿِ ديمأَرَادَمصَؼَؾَضَ دؿِ ُم
عَ َِئؽَيُماظيٖحِؿَيِ)م مصعؾقـومأنمغ اوممسؾ ماظطوسوتم موأنمغلؿؿيمسؾ معدوممتع دغدوممسؾقد ممعد مم
اِّسؿولماظصوحليم محؿ مؼؿؼؾ مآمعـومسنقعمأسؿوظـوم موحؿ مذنل مآمخومتؿـوم.مم م
*م موع مس عوتمضؾ ل ماظعؿ ماظصوحلم:ماخل فمع مس مماظؼؾ لم مصوٓمدؾقوغ م
وتعوزنمشينمس مروسوتـوموسؾوداتـو م ضولمسزموج :م{وَعَ مؼَ ِشؽُيِ صَنغٖؿَومؼَشِؽُيُمظِـَػْلِ ِموَعَ م
طَػَيَمصَننٓمَماظؾَّ َمشَـِي ٙحَؿِق ْ} وضولمتعوزن:م{ إنمتَؽْػُيُوامصَننٖ اظؾَّ َمشَـِيٙمسَـؽُ ِموَالمؼَيِضَ مظِعِؾَودِهِم
اظْؽُػْيَموَإن تَشِؽُيُوامؼَيِضَ ُمظَؽُ ِ م} م موادلمع مععمذ ةمإضؾوظ مسؾ

اظطوسوتم مواظؿؼيبمإزنم

آ مبلغ اع ماظؼيبوت مإال مأغ معشػ مسؾ مغػل مأذ ماإلذػو م مرنش

أن مؼُقيم مع م

اظؼؾ لم مصع مسوئشيم(رضيمآمسـفو)مضوظً:مدلظًمرد لمآ (صؾ مآمسؾق مودؾ )م
س مػيه ماآلؼي :م{وَاظَّيِؼ َ مؼُمِتُ نَ معَو آتَ ِا موٖضُؾُ بُفُ ِ موَجِؾَيٌ}أػ ماظيؼ مؼشيب ن اخلؿيم
وؼليض ن ! مضول:م( مالمؼومابـيماظص ؼ !موظؽـف ماظيؼ مؼص ع نموؼصؾّ ن وؼؿص ض نم م
وػ مرنوص نمأنمالمؼؼؾ معـف م مأوظؽ ماظيؼ مؼلورس نميف اخل ات) .م
صعؾ ماظيش مع محيص مسؾ مأداء مػيه ماظعؾودات مصنغ مال مؼيط مإزن مجف ه م مب م
ؼلؿؼ مأسؿوظ موؼظفي ماالصؿؼور ماظؿوم مظعػ مآ ورشنؿ م موميؿؾه مضؾؾ معفوبي مووج ً م م
رنش مأنمتيدمسؾق مأسؿوظ مواظعقوذ بوٓ .م
ممموض مطونماظلؾدفماظصدوحلمدنؿفد ونميفمإمتدومماظعؿد موإتؼددوغ م مث مؼفؿؿد نمبعدد م م
ذظ مبؼؾد ظ م مورنوصد نمع مرده موػمالءماظيؼ مؼمت نمعومآت اموضؾد بف موجؾي مؼعطدي م
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ورنش مأالمؼؼؾ معـ مؼؿص

مورنش مأنمتيدمسؾق م مؼص مم موؼؼ ممورنش مأالمؼؽؿىم

ظ ماِّجيممصؽوغ امظؼؾ لماظعؿ مأذ ماػؿؿوعّومبوظعؿ مذات .م م
أقول قويل هذا وأستغفر اهلل يل ولكم
*ممممممممم*ممممممممم* م

احلؿ مٓ مرب ماظعودل

م موص ة مود عّو مسؾ مخومت مأغؾقوئ موردؾ مدق غو مربؿ م

(صؾ مآمسؾق مودؾ )م موسؾ مآظ موصقؾ مأسنع .ممأخوة اإلسالم :م م
ع مس عوت مضؾ ل ماظعؿ ماظصوحل :مأن مؼظفي مأثيه ميف مدؾ

مادللؾ موأخ ض م

وععوع ت معع ماخلؾ م مويف معياضؾي مآ م(سز موج ) مظ م مصنن ماظطوسوت مودقؾي مظؿزطقيم
اظـػ س م موتطف ماظؼؾ ب م مود عي ماظص ور م موطؾّؿو مازدادَ مادللؾ مروسيً مازداد مسِؾؿّوم
وسؿ ً موػ ّى م مضول متعوزن{:وَإٔنِ متُطِقعُ هُ متَفِؿَ ُوا} موضول متعوزن{:وَاظَّيِؼ َ ماػِؿَ َوِام
زَادَػُ ِ مػُ ّى موَآتَوػُ ِ متَؼْ اػُ ِ} مصوجملؿَؿَع ماظيي مؼ اوم مأصيادُه مسؾ ماظطوسوت متضعفم
صق مغ ازٔع ماظشيٓ م موذنَصٖ مع ماظػلود م مِّنٖ ماظعؾودات مواظطوسوت متفيٓب ماِّخ

موتؼ ٚمم

اظلؾ َم موع مث مؼـصؾّّمحولماظػيدموؼيض ماجملؿؿعمبلخ ض  .م
وسؾ مػيا مصؾـلؿع مسنقعّو مبوٓ م موظـ اوم مسؾ ماظطوسي مواظعؿ ماظصوحل م موخنؾصم
ٓ م(سز موج )ماظعؿ م مِّنمآمتعوزنمالمؼؼؾ ماظعؿ مإالمإذامطونمخوظصّومظ جف م مؼؼ لم
تعوزن :م{صَؿَ ِ مطَونَ مؼَيِجُ مظِؼَوءَ مرَب ِ ٚمصَؾْقَعِؿَ ِ مسَؿَؾًو مصَوظِقّو موَظَو مؼُشِئ ْ مبِعِؾَودَةِ مرَب ِ ٚمأَحَ ّا} م
وغعزم مسؾ مس م ماظع دة مإزن ماظيغى معية مثوغقي م موال مغؽ ن مطوظي مغؼضً مشزهلو مع مبع م
ض ة م مضول مذبوػ ْ موضؿودةُ م -مرشنفؿو مآ م:-مػيا معَـَ ْ مظِؿَ مغؼض مسف َه مبع مت طق ه م م
وػيامعَـَ ماظعؿ ماظييمالمؼؽ نمظ مٔيةٌموالمغؿقفيمإالَّماظؿعىمواظـصى.م م
وظـومأنمغؿكق متوجيّامسندعمادلدولمحؿ مطـديم مث متديط مدونمحدياديمصعيض مظؾليضيم م
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واظضقوع؟ موػيا محول مع مسؾ مآ ميف مرعضون موسؿ ماظصوحلوت مدون مأن مؼمعـفوم
بوظطوسوت موذنصـفو مبوالدؿؼوعي م مصفيا مػ ماإلص س ماحلؼقؼي ماظيي محيرغو معـ ماظـيبم
الم
مضَولَ م:م(أَتَ ِرُونَ معَ ٔ ماظْؿُػْؾِسُ)؟ مضَوظُ ا:ماظْؿُػْؾِسُ مصِقـَو معَ ِ م َ

(صؾ مآ مسؾق مودؾ )مح

دِرِػَ َمظَ ُموَالَمعَؿَوعَ مصَؼَولَم:م(مإٔنٖماظْؿُػْؾِسَمعِ ِمأُعٖؿِيمؼَلْتِيمؼَ ِمَماظْؼِقَوعَيِمبِصَ َةٍموَصِقَومٕموَزَطَوةٍم
وَؼَلْتِي مضَ ِ مذَؿَ َ مػَيَا م موَضَيَفَ مػَيَا م مو َأطَ َ معَولَ مػَيَا م موَدَػَ َ مدَمَ مػَيَا م موَضَيَبَ مػَيَا م م
صَقُعِطَ مػَيَامعِ ِمحَلَـَوتِ ِم موَػَيَامعِ ِمحَلَـَوتِ ِم مصَنٔنِمصَـِقًَِمحَلَـَوتُ ُمضَؾِ َمأَنِمؼُؼْضَ معَومسَؾَقِ ِم
ًمسَؾَقِ ِمثُ ٖمرُئحَميفماظـٖورٔ).مم م
أُخِيَمعِ ِمخَطَوؼَوػُ ِمصَطُئحَ ِ
وغيطيمبصقوم ماظلً مع مذ ال ماظيمرشَّى ماظـيبم(صؾ مآ مسؾق مودؾ )ميف مصقوعفومم
بؼ ظ  :م(عَ ِ مصَومَ مرَعَضَونَ مثُ ٖ مأتِؾَعَ ُ مدِؿ٘و معِ ِ مذَ ٖالٕ مطَونَ مطَصِقَومٔ ماظ ٖػِئ) م مصؿ معَ ٖ مآم
سؾق مبصقوعفو مغللل مآ متعوزن مظ ماظؼؾ ل م موع مٕ مؼؿ مصقوعفو مصلعوع مصقؿو مبؼي مع م
اظشفيمعؿلعْمطؾ م .م
وظـومأنمتلوءلم:م عوذامأص غومع مرعضونم موع مت وةماظؼيآنماظؽيؼ مصق ؟ مػ مدبؾؼـوم
بلخ

ماظؼيآنم موأخ

مغيبماظؼيآنم(صؾ مآ مسؾق مودؾ )م مع ماظيشنيمواظؽيمم م

واظ مواظصؾي موحل مادلياضؾي مٓ م(سز موج ) م موحل ماظؿعوع معع ماخلؾ م موحػظم
اظ عوءمواِّع المواِّسياضم موحىماِّورونمواحلػوزمسؾقفوم؟مم م
إنمطونمطيظ مصفيامػ ماظصقومماحل م موػيامػ ماظػف ماظصققّّمظإلد مم مأعومإنم
طونمش مذظ مع مذططمأومجـ حمحن ماظػ ض م مأوماظػلودمواإلصلودم مأوماظؿكيؼىم مأوم
تيوؼع ماآلعـ

م مأو مدػ

ماظ عوء م مصف معوال مس ضي مظ مبوإلد م موال مبوظؼيآن م موال مصومم

صوحؾ موالمادؿػودمبصقومم .م
غلللمآمتعوزنمأنمؼؿؼؾ معـومأسؿوظـوم موروسوتـوم موأنمؼ صؼـومدلومذنؾ موؼيضوه .م

