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 ﴾ هو الباقي﴿ 

 
 

تت َ  َْ تتَ  ََ ْق َْ ْ ََت َنَ ْق تتيتْ ََ ْْ ْْ َأ َد  َتت ِا  ق ََْانَتتَ  َأْن ََي فَتتتْح ا ََعْظمَتت ََت َتتوَق ََ َْ تتَنَ َ ْق َْ ََت
 َ َْ تْ َ   َتت َْ َْ ْقْح  َ َلدت َْ ت ْق َن َْلقاودةق َََالْ حقتَْرق  َ مق ًْ َقتَ  ق  فقْيَ  راَْ ْ َْل ََتْ  ق ْق حَق َْل َْ يَت

َ،ََكََن هللاا َظلى َذلقتَ  َ ت ًْ ي ْ  هق ْ َأْظاَْينتَ َ  فَتَوََجتَ ق َق رَةق َلدت ْْ ْا  ققات ََ  لَتْو أََْتَ  را قيت لقحَتْقلقت
ََ  قىل ْقح َْلَََلمق تْلاَنق َلدت ْا ْقرا  ق ِْ  ََْجهق َر َقَ  لَحَتْقت تَحقق َْ ًَتَ، َأنق َ ي ََ َجَق ََ َْلَتََلمق تَ أَْ

ْ أَْمتت ق  ْ َْ تتْق َق ْق َلدتت نَتت تتْن فقحتْ ِْ مق تتَا ق ْْ تتمَو ق َر َقتتَ  ََال َر ْد ْ َل َن َمتتْن ْق تت ْنهتتَ كا َاَ َ ْ  مق
نتتتتَ ق  ََ تتتتَلَ َ  َظلتتتتى أَْرضق َْل َا رَتتتتت ََ َلندتتتتََا  ْلَتتتتها ََ َق ْملتتتتَنا  َا َََ تتتتَك َ ق َْيتتتت ََََعْرضق ِبق
َد  َ، ََ ق ًْ ْقْي َتتوَق َ تت َْ َََكتتْلقَ  كتتََن أَْمتت ا َر َقتتَ  َظلتتى َ ْق َلْتتَوْهِق َََْ َتتَوَ  ْ  َت َقيدتت ََهاَيمتتََ  ْق

ْق أََردْ  ْق َْلماَ اد َت ََت تْن أَْمت ق َْلماَقنتد ْن َتاْلققتْل َظَلْيتَ  مق َْق ََتْ  ق  ْقْح كاْنتَ  رقْلَقتََ  َْل َ َلدت َْ ْق  َ
ْيقتتَ ا  تتَ َيدتت ق َْلمق َقتتَ ق هللاق فَتَلمد يتْ تتبَتْ َ  قْيًََمتتَ لقمق َِ ََق ََعَْمتتَرق ََللقتتْن  تت ْق َظتتْن كا بَتت اَحجد

َمل
ْنتتتها َرْمتتتً َ  قًذَ  َنَ ق َأْظَهتتتْ َ مق تتتيتْ َق َََق ق َلانورقيتنتتتْوَن َظلتتتى  تتت ََ َْ تتتلدَنا ََعْرضق َََ َا رَتَ ْلَ لَتتتْ  

َن َ ْتتت    تتت َْق َََأْظَلَمتتتْ  كا تتتَ َق ََعْكتتت ََ تتتْن َهتتتَْ َْل ةا أاَْ ق َلندمَتتت ق مق َْ ََعْمتتت ق َََ تتتجدْ  أَْف قتتت
رََة رَ  ْْ تتتَ   اتتت ْق َْ َ  َأْن َيْنَتتتَك َظتتتْن ََت َ   قَيد تتتً َ،  قَيد مانقيتْ ْق ابزقغ   تتتَم َْ ََق ظق ْ ظقتتت ْْ ْق  َقتتتَ   اد َذدقتتت
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تتتْن أاَْ ق  ِا َ ق تتتََر ق مق تتتْه ََ   َ َْ تتت ًَتتتَ، لقتتتَ إلد َاْتا َْق َمقًَمتتتَ َرفقيتْ َتتتوَق ََعْكتتت َْ ََعْمتتت ق َظلتتتى َ
ق  َْ حق كتتتََن َظتتتْن نَقتتت ْْ ْ َهتتتَْ َل َقْ تتتَونق َلدتتت َيَتتتَونق ْق َْ ْيتتتوق َ ََتتتَ  َظتتتْن َرْق َْلَللقمتتتَ ق َََنْنَت

ََتتْ  ق  َْق َْل تتَ   قىل َمْنمَتت ق هللاق ََعْكتت ََ ْد َْلَب َمْشتتهاْوًدَ، َدَق َ ق تتََر ق َظتتْن ََرََمقتتَ   اد َْررَتت
ِق هللاق َمْ  تاْوًمتتَ، َأْن  تتْن  َتلَتت ِق مق ْ أاَِق َعَلْتتَو َ ْق َْ تتَن َْلَتتَرقفق تتْوَن مق تتهق َََرلا ْق َْ تت قَ  َر دتتَ   قنَت َْ لقحَت

تَ ََتَ لَت ْ  َْ ََعْمت ق فَتَلمد ْ  اماتايق َإَي ق  قًذَ  َي َكلقَم ِق ْق ِق ََعْظمَت َْ لت ن تلق هللاق ابق ْْ جانتاتْودا ََ
 ِْ ََْلنتتَها ِْ لقتتَْ َج ِْ َظتتْن ََتَ متتَ ق َرلَققتت تت َاتتَو  ذَََتها َمنَت َق َ ق تتََر ق ََ َْرا َأْهتت ْا ِاتت  تتََ ْ  

َْق  قىل َهتتتَْ َ َْ  ََق ََعْكتتت َتتت َْ ًمتتتَ، أَذَقنق َلندتتتََا ابق َْ َق َاْ ا تتت ْْ ََ ْقح َظتتتْن  تتتَلقفق َْل ّق َلدتتت متتتَ
 ََ ْا تَج ََ ْقْيَن متَ  ِق َلدت َْ َا َْلقق ََ ِا  اد َهيَكق َْ َن َََ َْق ِا  اد َ ْولقهق  َتْي ا ََعْظَم َْ  ْ َيااْو ا ْق
َمَ  َظلتى رَْأاق َ ق تََر ق  َْ اق َمْشت اَْ ًَ، َ تْك  َت ْْ ْقْح كََن َظْن أافاوق َْلقا  قالد لقَوْجهق َلد

َا  ََق مَ َنْنَت َاْ  َهَْ َََظْن كا َْ ِْ  قققيَِق َر َقَ   اد َ ْق ظق َ  َاْبتاْواًب،  ا َْ ََ ْ دق ْق َ  َظنق َْلواراَْ
َن ال  َْ ْا ِْ ماْهحَت تبتاْوَن أََتدهات َْ َن َََبْ َا اَْ ْقْيَن يَتقاْولاتْوَن متَ ال َيْشت تَن َلدت َْلَمْملاْوَِ ََال َذَْف مق

لَ قتتَ  كَْ َيلاتتنق َلْ  َتتوَق أاَْ َْ تتَل َ ْق َْ ِا فَتَوََت َْ تتْيَ  متتَ أَْلَقتتى َلتت ن ْق ََ ْْكاْورًَ، َأ َْ َر َقتت ق َمتت يَتتتْوَِ ظقْنتت
ْق َمقتتَِق ظقتت َ   تتَ َدق ق َْماْلتت َا ْلتتَ  َظلتتى  ْقْح َدتق َ َلدتت َْ تت ْق ْْ جتتََ   َظَلْيتتَ   ًَْكتتَ، هلَل ق  َتت َمبتْ ا

تتْن   ِا مق ََ َََق ق ََعْر تت ََ َْ رَد ق  قًذَ َ ْد ََق َلتت تت َ كا َْ ََ  َتتت تت ََ َف َا ََعْكبَتتت ا ََ تت َْ تت    قالد َف َْ ََق ََت تت كا
ْا  ْقْح َأْظاَْينتََ  لََحْشتَه تَ  َلدت ََ ْن َ  ًدَ، هلَل ق لَتْو رَتْ رَت َْ ْا ت َْ َ  َم ِْ َهيَكقت َة ََْجهق َر َقَ  ََها ْد ظق
ْ كَََتتْ   َق تتل َلدتت ْق َْ تتنن لقنَت َْق تتمََ   ْد ْ َََل ِا  ق َِ يَتنتاتتْو َِ رَتْبلقتتْل َظلَتتلد َََْلَ متتَ تتحَ ْد ند َل َْق
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َ َْلَتتتتَلَ  َْ تتتتَف  َتتتتت لَتتتتْو كاشق ََ ْ ْ   قالد هللاا َر َق تتتت َْ تتتتْيهق َأ َق َََرَد َظَلْيتتتتهق متتتتَ ال باْ َ َمْملاْوًمتتتتَ، ََ َْ مق
تْيَحْ  كتََن  ََ تمَ ق  ق ْد َ ََعْرضق َََل َْ ت ن  َتت َق َر ِق ََ َْ َْل قاَ ا َظْن ََْجهقهق لَحَتنتَْقاقتكا َظتنق َلت ن

تتتبَتْ َ َِ تتتحَتْ َ ََ ََ َتتتوَق َظمقْيًمتتتَ، َََللقتتتْن  َْ تتت ا َلإلمقتتتَك  َظلتتتى َ َْمتتت قوق ََياْمهق ْق  قىل َأْن ْاِتق هللاا 
 ْ ْقْح كتتََن ْق َ َلدتت َْ تت ْق َّ َمتت دة   َد تتَ وا َأ ََ َق َكمتتَ ََ انتاتتْودق َْلَ ْيتت َاتت ا َْل اتتإلَِ وق تت ق  قًذَ يَتْن َْ َلند

تتلق  ََ َأََْتتتَ َّ َظَلْيتتهق  ْقوق  تتْن ظقْنتت تتْلاَن  مق ْا َتتوَق  ق َْ ِق َََأْتَ َجتتها ابق تتْجنق َلمنْلتت َْتتها َق ْا تتْن َل ًْ مق َن يتْ
َن َْلماْملقنتَ ق  ت َحْتََ  كا َْ ْنها َ ْقْح مق َْ َي  َتْوِق َهَْ َلد ََْوَق َ  قيْتًبَ،  ا َْ ا َر َقَ  ابق ََكََن ََ

َْ يتا  رَد ق َََه ْد َن َل ْ ظقلَقهَ كا َد ْق َحَم َْ ْقْح َ ْنلقت ا َهتَْ ََلََرْ  لَيتْ ا ََعْم ق  قىل َمقَِق َلد
َاتَو  َْ َي  َتْوِق ال رَتحدبق ًدَ،  ا َْ َن ماْب قض  َمْ دا ْقوق  قالد كا ْل  قَي ْق َْ ْقْح ََت ْ  ال فَتَوَلد َْ ََ َأ ْْ ََ َْل
تتتتْواًب،  َْ ق َاْجا اجابتتتتَ ق َلتتتتنتد ِْ ِبق تتتتلا َْ َا ََلاتتتتَو أََْت َُْ ِق ََال  َْ َْ َلتتتت ن لدتتتت َاتتتتَو مق ِْ َأنق َرْتبَت َهتتتتَويلا

َاتتْوَن  ْنَت تتْوَ  يا َْ تت َق َف َق تتْن  َق َََهتتَْ مق َقْجتت َظْوَن  قىل َْل ْْ تتهق ََراتت ْق َْ ََق هللاق َََمْمَهتت ق ََت تت ْا َظتتْن 
َاَو َظلتتتى ََعْمتتت ق  ََكتتتَ َقْ فتتتَنق  تتتَ  َْل ََ راتتتَو َ  ْقْيَن أاَْ تتتَن َلدتتت تتتْوَاند مق ِْ  قتتتهق لقَحلا َق َأْتبَتتتتْ َكا َْلَ ْيتتت

َي ق هللاق  ق  ََ ايق َات ا ِْ َي  َتتْوِق ال َرْل كا ً َ،  قَيد ْقْح َتبقيتْ تَرق اَو َمتَك َلدت ْا َتوَق ََال  َْ ذَ ََتَ لَتْ  ابق
  ْ ََ ْق َْماتت ا ِْ  اد َ تتً َ، ََال رتاْباقلاتتَو َأْظمتتََللا َقتت َق َظتتْن أافاتتوق ظقتت َ  مانقيتْ َحْشتتَ َ ْ  َ ْتت ا َْل َْ  قتتهق َ

َ َكلقمَ ق َ َْ ْل ا  َت ْق َح ْْ َ َر ِْ َمقهَ ََ قَّند ِْ  ق ِْ تالقْقحا لندَاق َكإقْ تَ  ق َكلقمَ ق هللاق َعَدلا
 ْ ْْ اْ ْق ِْ ََ قْن َََجتتت تتت رَةق َر َقلا ْْ ْق  ققاتتت َِ َلحتدْقلقْيتتت تتتنَ ِْ ََ َأ تتت ا َْق ًِّتتتَ، َك َْ ِ  َمبتْ ا َ َأْماتتت َْ تتتْم ق  َتتتت َلشد
َْ َي  َ ااقْياًَ،  ا َْ ْقْح كََن َظلى َلَََلمق ْاْلاَِنق َل ََ  ق ْقرا حَتْق َْ َْف  فََ ِْ مقْن  ا لا ْق َا أََْت
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ْ  َمأَل َْلبَتَيَنق  ق  ت ْاجد حَق  َْق تأَل ََعْرضق  ْ أافاوق ََعْظلى ََيَتقاْوّا َي مق َنا هللا ْق ِا لْق ًذَ يَتَحَللد
تتْن جانتاتتْودق  ْولقتتهق مق َْ  ْ تتَن ََعْمتت ق ََْق تتْلاَن  مق ْا ْقْح جتتََ   ق َ َلدتت َْ تت ْق َا  تتْن  َتْبتت ِْ  قََلقتتلَ  مق تتحا  َمنتْ

َ َتا َق  ظق َ   ِْ  قهق ِبق حا ِْ  َمنتْ حا ًنَ،  قْن كانتْ ًََ، مابقيتْ ْقيْت ا   َت ْْ َّ َظَلْيهق مقْن َجبَت اَْ ق َْلَبقَ ق  َي ا  ا
 ِْ تحا ََكانتْ ِْ  قتهق  تحا َ  َمنتْ َِ َكََْ  اْ ِبق ْ َمَلَ  ق َإفََ   قْ َ  اهَ فَلق ْل ََرقْلَ   َيِتق ْق َْ هلَل  َهَْ ََت

ََق َظلتتى َ تت تت ْ كا ِْ ْق َنَكا تتيتْ ِد ْقْح ََ َْ َلدتت تت َْ ْظتتَ ضق  َت تتَن َ ق تتَ ة  مق َْ ْا ِق  َتتََ  ََق َعَلتتَو تت ْ كا َْ ْق
تتتمَو ق  ْد َ َل َْ تتتَ تالقتتتَو  َتتتت تتتْورق َ تتتْل   َظمد َ َلمنها َْ تتت ْق  ِْ تتتَبلا ْن ال َبْجق َْق َقْيمًتتتَ،  َْ تتتْا    ََ
كاتِ َي  ّق ظقت َ  َمْشتهاْوًدَ،  قَيد ِْ َظتْن ََجتَ ََق َ تْل   َََأْظَ ْ تحا ت ِْ  قلا تحا َحَجبتْ ْْ ِا َ ََََعْرضق ََأََْتحا

َق  َتتتْوِق  تاْوماتتَو َظلتتى  تتَ  ِق ََكاْوَاتتَو َظلتتى   ِْ ْق هللاق ََأَْمتت قوق  اد رَتتَْرَكاَو متتَ فتتََ  َظتتْنلا َمتت ْْ تق
ِْ  قالد  ِْ ََال َأْظمتَلالا ت َْالداكا ِْ ََال َأ ِا َْليَتتْوَِ أَْمتَولالا تَحققْيًمَ، َََي  َتتْوِق ال يتاْ نقتْيلا ْْ ا  ما ْْ  ا

ْق َل َهتتت ِا َظتتتْن جق َْ لقَ  ََاَتتتَو َلتتت ن َْ َََكتتت  ْ تتتََق ْا  َْ تتت َْ تتتْل   ََتتتْ  ق  قنْ  َت ًَتتتَ، َأْن َي َيْق يتْ ِْ يَق أََْتتتتحا
لقَ   َْ َْم قْح ََمَ َلدلَتَك  قت ْق ِْ  َماَو رقْلقََ  ََْجهقْل ََتالققاَو  ْقيْتنَتها َن َلد لقَ  َََرَد َظللد مق َْ َك

  ْ ََظقيَتت َ ذَ أاذان   ْْ لَتتْو َََجتت ََ ،َ ًْ ْي ََكتتََن هللاا َظلتتى َذلقتتَ  َ تتهق َتتون  َْ تتَل َ ْق َْ عَْلَقْينتتَوا   قالد ََت
  َْ تْل َد ًَتَ، َأْن َي َيْق يتْ َ َجَق َْ َْما ق َْلََ قلق حتاْورا َظْن َأ ْْ َ هاَو َْلَم ً َ لقَيادلقَك ِبق يتْ َق ََلاها َ  مَ ََيْ
 ِْ ْ  تالاتْولقق ْا ْق ْا َد َبْت ََت ِق َل َقبتََد  قىل رقْ تَونق ََعْظمَت َا َْل َا  قهق َلندَاا  اد َْد كالدمَ َبَْحجق

ْقْيَن مَ َيَْ  ْْ َمتَك َلدت َات ِْ ََال رَتْق ها َْ َ ََمتَ ظقْنت َْ فًَ، َدَق َْلماْشت قكق َْ اَْ ّق ظق َ  َم ِْ  قىل ََجَ ْق تاها
ْن َ تت  َ  َْ َأَ تت َْبتتَنق  َتت َا َللتن ِْ َملَتت ِْ َعند َمتتلَتَلها ََق َْل اتتإلِق ََال َِبََْتتْ  لققتت ِْ ِّقتت ْ  تالاتتْولقق ْا ْق تت َُق
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لقَ  َظلقْيمً  َْ ََْ   ق تْل  قًذَ لَتْن  قْن َأ َنَ  أَْم قْح ََذقْكَ َ  َيْق َْ ْق ََ ْ ََق ْا َْ دقْرَظَ   ََ َ، فََْج
ََق  تتت تتت ا كا ََ لَتتتْن يتاتتتَِّ َقَ  فقْيتتتَ  ََت َْْ ا َتتتَ  َلندتتتَرا ََال يتاْ  ق اتتتَ  َْلَمتتتَ ا ََ لَتتتْن  تتتماْوِا ََ ْن ْاتتت دَ  َل َي

 ْ َن َمتتتْن ْق تتت َدقلاتتتَ  كا ْ   َ قي تتتَ، هلَل ق  قًذَ لَتتتْو َيا تتت ََلاتتتَ  هللاا ماْلحق تتتمَو ق ََََعْرضق لََيْج ْد َل
ََتتَ  َ تتْل   َظتتْن  َ  َأْن َنْنَت ،  قَيد ْقْح كتتََن َظلتتى ََعْمتت ق  َتتوقَي  تتْلاََقهق َلدتت ْا ِْ  ق َِّلقبًتتَ َظلَتتْيهق

ََق  ََت ْ ْا ْ  ََرَأَيْتَ  متَ َ ََت ت َْ تَك َأ ََْ  متَ ال يَق ََق  َمْوالَ  َعَدَ  يَق ت َات ا كا َظْنتها أَْ 
َ  مَْ  َْ َي  َتْوِق  قند َهََِّْفق َاتْوَن ََعَْمتَرَ  نتاْوًظَ،  ا ِْ أََيْنَت تلا َق  َلَوْجها هللا َأْ َ َ  فَتتْوَ  راأَا

ِا  ََكتتتََن َلمنْلتتت  ِْ تتتلا ْق َا ِ  ظلتتتى أََْت تتتْوَ  هللا  َظْنتتتها ََ قند َهتتتَْ َلماْلتتت ماْوًمَ، هلَل   قند َمَللا ْْ َمتتت
 ِْ ََملا ْد ْل  ا َْ اظاَو  قلَيْ  َنْشق ًمتَ، قًذَ فََ َْ لقَ  أَْلَقْينتََ  ََأَْ َْمنتََ    هق ََال َرلاْوَاند َظْنها َاْ ا َْ َكت

ْ كَََ ْ  ْق َلدَق ْلَم ْق ْن  . مق  ََْْ   قنََق هللا َمْلنتاْوًَ
 


