
مـيحرلا نـمحرلا هـللا مـسب 
. نيمألا دعولا قداصلا دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ، نيملاعلا بر � دمحلا

: ءايشألا قئاقح هيريً ارون هبلق يف هللا فذقي هللا رمأ ىلع مقتسي نم

ماكحأ ، عويبلا ماكحأ تالماعم كانهو ، ةاكز ، جح ، ةالص ، موص ، تادابع كانهو ، ةيمالسإ دئاقع كانه ، قالخأو ، تالماعمو ، تادابعو ، دئاقع نوملعت امك مالسإلا يف

. ةيمالسإ قالخأ كانهو ، قالطلا ماكحأ ، جاوزلا
: لوقي ىلاعتو هناحبس هللاو ، هيبأ هاجت ناسنإلا اهب قلختي نأ يغبني يتلا قالخألا ضعب ىلإ ةفيطل تاراشإ ةقيدصلا ميرم ةروس يف تدرو يتلا ميهاربإ انديس ةصق يف

﴾)��(ً ّاِيَبنً اقيِّدِص َناَكُ هَِّنإ َميِهاَرِْبإ ِبَاتِكْلا ِيف ْرُكْذاَو ﴿

] ميرم ةروس [

مكنأل ، تقدص : نولوقت ، ءام سأك اذه : مكل تلق اذإ ، ءام سأك اذه نأ نورت مكلك ؟ قدصي ىتم ناسنإلا ، قيدصتلاو ، قدصلا ريثك يأ ، ليعف نزو ىلع ةغلابم ةغيص قيدص

: لوقي لجو زع انبر ، قدصي ال ىمعألاو ، قدصي ىري يذلاف ، يننودهاشت

﴾)��(ً الِيبَس ُّلََضأَو ىَمَْعأ ِةَرِخْآلا ِيف َوَُهف ىَمَْعأ ِهِذَه ِيف َناَك ْنَمَو ﴿

] ءارسإلا ةروس  [

﴾)��( ِروُدُّصلا ِيف ِيتَّلا ُبُوُلقْلا ىَمَْعت ْنَِكلَو ُراَصَْبْألا ىَمَْعت َال اَهَِّنَإف اَِهب َنُوعَمَْسي ٌناَذآ َْوأ اَِهب َنُولِقَْعي ٌبُوُلق ْمَُهل َنوَُكَتف ِضَْرْألا ِيف اوُريَِسي َْمَلَفأ ﴿

] جحلا ةروس  [

ءانثأً انايحأ تنأو ، حص : لوقي ، ةينالفلا ةقيقحلا هل ليق اذإ ، رصبم وه اذإف ، ءايشألا قئاقح هيريً ارون هبلق يف هللا فذقي ، �اب لصتيو ، هللا رمأ ىلع ميقتسي امنيح ناسنإلا 

. ةرشعلاب وأ ، حص : كل لوقيً امامت هفرعي وهً ائيش تركذ اذإصخش عم ثيدحلا

: نيقيلا عاونأ

. نيقيلا نيعو ، نيقيلا قحو ، نيقيلا ملع : عاونأ ةثالث نيقيلا
. نيقيلا ملع اذه ، توصلا ريبكتو ، حيباصملا قلأت ليلدلاو ، ءابرهك دجسملا اذه يف نأً اعطق نيقي ملع اندنع نحن ، يجاتنتسا نيقيلا ملع
. نيقيلا قح همسا اذه ، نيقيلا ملع نم غلبأ اذهف هندب ضفتناو ءابرهكلا كسم اذإ ناسنإلا امأ

كديب رانلا تسمل ول ، نيقيلا قح اذه ، رانلا تيأر ، رادجلا ءارو تفتلا ، نيقيلا ملع اذه ، ران الب ناخد ال : لوقت ، رادج ءاروً اناخد تيأر ول ، كلذ نم حضوألا ، غلبأ نيقيلا نيع

. نيقيلا نيع اذه اهجهوب ترعشو
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ةبترم يبنلا اهامس هذه ،ً ادج ةيلاع ةبترم يه ايؤرلا غلب اذإ ناسنإلاف ، ىأر هنأل ؟ ميركلا يبنلا اذه قدص اذاملف ، تقدص : كل لوقي ةيرظن ةقيقح عمسو ، نيقي هدنع ناسنإلا اذإ

. كاري هنإف هارت نكت مل نإف ، هارت كنأك هللا دبعت نأ ، ناسحإلا

: ئدابملاو ةعيفرلا ميقلا لثمي نمحرلاو ةوزنلاو ةزيرغلاو ةوهشلا لثمي ناطيشلا

: ناسحإو ، ناميإو ، مالسإ اندنع

﴾)��(ً ائْيَش َكْنَع ِينُْغي َالَو ُرِصُْبي َالَو ُعَمَْسي َال اَم ُُدبَْعت َمِل َِتَبأ َاي ِهِيَبِأل َلَاق ِْذإ ﴿

] ميرم ةروس [

ضارتعالا ءاج ، )َمِل َِتَبأ َاي( ، بيجتسيو ، عمسيو ، ملعي وهً اذإ ، ريدق ، لّاعف ، بيجتسي هللا نآلا ؟ عمسي نأو هللا ملعي نأ يفكي له ، عمسي هللا تملكت اذإف ، ملعي هللا تكاس تنأ اذإ

ماهفتسا لكش ىلع ضارتعالا ؟ اذك تلعف مل ، تأطخأ : هل لوقت ،ً اشحاف أطخ أطخأ كمامأً اناسنإ نأ ول ، ماهفتسا لكش ىلع يتأي نأ ضارتعا فطلأو ، ماهفتسا لكش ىلع

. بدألا نم اذه ،ً ادج فيطل

﴾)��(ً ائْيَش َكْنَع ِينُْغي َالَو ُرِصُْبي َالَو ُعَمَْسي َال اَم ُُدبَْعت َمِل َِتَبأ َاي ِهِيَبِأل َلَاق ِْذإ )��(ً ائْيَش َكْنَع ِينُْغي َالَو ُرِصُْبي َالَو ُعَمَْسي َال اَم ُُدبَْعت َمِل َِتَبأ َاي ﴿

] ميرم ةروس [

. بدألا ىلإ رظنا ، لهاج تنأ تبأ اي : هل لاق ول ، لهاج هوبأو ، ملاع ميهاربإ انديس نآلا

﴾)��(ً ّايِوَسً اطاَرِص َكِدَْهأ ِينِْعبَّتَاف َِكْتَأي َْمل اَم ِمْلِعْلا َنِم ِينَءاَج َْدق ِيِّنإ َِتَبأ َاي ﴿

] ميرم ةروس [

،ً ابابس اذه راص ، لهاج تنأ : هل لوقت نأ نيب نكل ، فرعت ال تنأو فرعأ انأ يأ ، كلصت مل تنأ نكمي تامولعم يدنع انأ ، ةحاقو اهيف هذه ، مهفت ال تنأ : هل لاقي ناسنإلاً انايحأ
. فيطل لكشب نكل ملعت ال تنأو ملعأ انأ يأ ، كلصت مل ام قئاقحلا نم ينغلب دقل : هل تلق اذإ امأ

﴾)��(ً ّايِوَسً اطاَرِص َكِدَْهأ ِينِْعبَّتَاف َِكْتَأي َْمل اَم ِمْلِعْلا َنِم ِينَءاَج َْدق ِيِّنإ َِتَبأ َاي ﴿

] ميرم ةروس  [

: هل لاق نآلاو ، يراكنإلا ماهفتسالا قيرط نع هللا ريغ ةدابع ىلع ضرتعارمأ لوأ

﴾)��( ا�يِوَس اًطاَرِص َكِدَْهأ   ِينِْعبَّتَاف َِكْتَأي َْمل اَم ِمْلِعْلا َنِم ِينَءاَج َْدق ِيِّنإ َِتَبأ َاي ﴿

] ميرم ةروس [

. ثلاث فطلت دجويً اضيأ ، كتأي مل ملعلا اذه نكل ، يلثم تنكل كءاج ول وه

﴾)��(ً ّايِصَع ِنَمْحَّرلِل َناَك َناَطْيَّشلا َّنِإ َناَطْيَّشلا ُِدبَْعت َال َِتَبأ َاي ﴿

] ميرم ةروس [

، ةوهشلا لثمي ناطيشلا ، ركنملاو ءاشحفلاب ؟ اذامب كرمأي ناطيشلا ، ناطيشلا دبعي امنيح ، هتوهش دبعي نأ امإو ، هللا دبعي نأ امإ ، ناطيشلا دبعي نأ امإو ، هللا دبعي نأامإ ناسنإلا
. ئدابملاو ةعيفرلا ميقلا لثمي نمحرلاو ، ةوزنلاو ، ةزيرغلاو

: هللا ىلإ ةوعدلا ءانثأ بدأتلا

﴾)��(ً ّايِلَو ِناَطْيَّشلِل َنوَُكَتف ِنَمْحَّرلا َنِم ٌباَذَع َكَّسََمي َْنأ ُفاََخأ ِيِّنإ َِتَبأ َاي )��(ً ّايِصَع ِنَمْحَّرلِل َناَك َناَطْيَّشلا َّنِإ َناَطْيَّشلا ُِدبَْعت َال َِتَبأ َاي ﴿

] ميرم ةروس [

، سكتني بيدأتلاب جالعلا ءانثأً انايحأ كنبا يبرت كدصق تنأً انايحأ ، بدؤي وهو سكتني دق ، ةرماغم هيف بيدأتلا ، هحلصيل هبدؤي هللاً انايحأ ناسنإلا ، ةقيقد ةراشإ ةيآلا هذه يف
. سكتني لامتحا كانه ، بيدأتلاو ةجلاعملا قحتسي ، نيرخآلا قوقح ىلع يدتعيو ، ةشحافلا ءاطخألا بكتري امدنع ناسنإلا

﴾)��(ً ّايِلَو ِناَطْيَّشلِل َنوَُكَتف ِنَمْحَّرلا َنِم ٌباَذَع َكَّسََمي َْنأ ُفاََخأ ِيِّنإ ﴿

] ميرم ةروس [

اذه ، نمز رصقأب ، قالطإلا ىلع ةحاسم رغصأ سودي ، هعبصإ سأر ىلعً اباعل عضي ، ةاوكملا سمي ناسنإلاً انايحأ ، نمز لقأو ، تقو لقأو ، ةحاسم لقأ نوملعتامك سملا
انبر اهقوسي يتلا مالآلا يأ ،ً ادج ةبعص لمرلا ةزيرك ، هدلج نم جرخي ناسنإلا نكل ، اهنمز لوطي ال تازيركلا نآلا ، لمتحي ال باذعب ناسنإلا سم اذإ لجو زع انبرف ، سملا

اذإ رمتسملا باذعلا فيكً اذإ ، سملا اذه ، علقنا دق يسأرب تسسحأ : كل لوقي بصعلا عطق ءانثأ ،ً ادج بعص ريدخت نود نم سرضلا علق ، لمتحت ال قئاقدل ناك نإو ناسنإلل
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؟ لكشلا اذهب سملا

﴾)��(ً ّايِلَم ِينْرُجْهاَو َكَّنَمُجَْرَأل َِهتَْنت َْمل ْنَِئل ُميِهاَرْبِإ َاي ِيتَهِلآ ْنَع َتَْنأ ٌبِغاََرأ َلَاق )��(ً ّايِلَو ِناَطْيَّشلِل َنوَُكَتف ِنَمْحَّرلاَنِم ٌباَذَع َكَّسََمي َْنأ ُفاََخأ ِيِّنإ َِتَبأ َاي ﴿

] ميرم ةروس [

ةرم ،ً ادج ةعيفر بادآ هل نمؤملا ، كملع ىلإ انم جوحأ كبدأ ىلإ نحن ينب اي : هذيمالت دحأل لاق ءاملعلا دحأ كلذل ، ميهاربإ انديس مالكب بدألا لكو ، فطللا لكو ، ةقرلا لك

 : لاق فسوي انديس ،ً اعيفرً ابدأ كلتمي ناميإلا بتارم يف ىقترا ناسنإلا املك ، هلبق تدلو انأو ، ينم ربكأ وه : لاق ؟ وه مأ تنأ ربكأ امكيأ : هيلع ِّلص مهللا يبنلا مع لأس صخش

﴾ ِنْجِّسلا َنِم ِينَجَرَْخأ ْذِإ ِيب َنَسَْحأ َْدقَو ﴿

]  ��� : فسوي ةروس [

رسأ دجوي نكل ، نومضم بارشلاو نومضم ماعطلا يأ ، توم هيف دجوي الف نجسلا امأ ، ققحم توم هيف ، بجلا ؟ نجسلا مأ بجلا رطخأ امهيأ ، هتوخأ ، بجلا يف هوعضو وه

: لاق اذامل ، ةيرح

﴾ ِنْجِّسلا َنِم ِينَجَرَْخأ ْذِإ ِيب َنَسَْحأ َْدقَو ﴿

]  ��� : فسوي ةروس [

: لاقو بجلا كرت  مهلجخي الئل ، مهتميرجب هتوخأ ركذل بجلا نم : لاق ول ؟ بجلا نم لقي ملو

﴾ ِنْجِّسلا َنِم ِينَجَرَْخأ ْذِإ ِيب َنَسَْحأ َْدقَو ﴿

]  ��� : فسوي ةروس [

، ةباحصلا لاوقأ تعبتت ول ،ً ابدأت ، رانلا لهأ اي مكيلع مالسلا : لقي ملو ، ءوضلا لهأ اي مكيلع مالسلا : لاق ،ً اران نومرضيً اسانأ ىأر ، ليللا يف قيرطلا يف يشمي رمع انديس
يتينب اي : لاق ، ةفافشً ابايث يدترت هتابيرق دحأ دهاش هيلع ِّلص مهللا يبنلا ،ً ابذهم همالك ريصي ناميإلاب ىقترا املك ناسنإلا ، باجعلا بجعلا مهبدأ يف تدجول ، ءايبنألا لاوقأ

: لاق لجو زع هللا ، ةوهشلا ريثت ىرخأ ةملك نكل ، ةوهشلا ريثت ال مظع ةملك ،ً ادبأ ةوهشلا ريثت ال ةملك ىقتنا . كماظع مجح فصت بايثلا هذه نإ

﴾)�( َنوُدَاعْلا ُمُه َِكَئلُوَأف َكِلَذ َءاَرَو َىَغتْبا ِنََمف )�( َنيِمُولَم ُرْيَغ ْمُهَِّنَإف ْمُُهناَمَْيأ ْتََكلَم اَم ْوأ ْمِهِجاَوَْزأ َىلَع َّالِإ )�( َنوُِظفاَح ْمِهِجوُُرفِل ْمُه َنيِذَّلاَو ﴿

] نونمؤملا ةروس [

  . ةيآلا هذهب سنجلا تافارحنا لك ، َكِلَذ َءاَرَو َىَغتْبا ِنََمف

﴾)�( َنوُدَاعْلا ُمُه َِكَئلُوَأف َكِلَذ َءاَرَو َىَغتْبا ِنََمف ﴿

] نونمؤملا ةروس [

 : كل لاق

َنِم ْمُكْنِم ٌدََحأ َءاَج َْوأ ٍَرفَس َىلَع َْوأ ىَضْرَم ُْمتْنُك ْنِإَو اُولَِستَْغت ىَّتَح ٍلِيبَس يِرِباَع َّالِإ ًاُبنُج َالَو َنُولُوَقت اَم اوَُملَْعت ىَّتَح ىَراَكُس ُْمتَْنأَوَ ةَالَّصلا اُوبَرَْقت َال اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ َاي ﴿

﴾)��( اًرُوفَغ ا�ُوفَع َناَك ََّ� َّنِإ ْمُكيِدَْيأَو ْمُكِهوُجُِوب اوُحَسْمَاف ًاِبّيَط اًديِعَص اوُمََّمَيَتف ًءاَم اوُدَِجت َْمَلف َءاَسِّنلا ُُمتْسَمَال َْوأ ِطِئَاغْلا

] ءاسنلا ةروس [

: ىلاعت لاق ، ءيشب رعشأ ال لفطلا عم طقف

َنِم ََّننوَُكَنل اًحِلاَص َاَنتَْيتآ ْنَِئل اَمُهَّبَر ََّ� اَوَعَد َْتَلْقَثأ اََّمَلف ِِهب ْتَّرََمفً افيِفَخً الْمَح َْتلَمَح اَهاََّشَغت اََّمَلف اَهَْيِلإ َنُكَْسيِل اَهَجْوَز اَهْنِم ََلعَجَو ٍةَدِحاَو ٍسَْفن ْنِم ْمَُكَقلَخ يِذَّلا َوُه ﴿

﴾)���( َنيِرِكاَّشلا

] فارعألا ةروس  [

بدألا ، ةباحصلا لاوقأ نم ، مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاوقأ نم ، ءايبنألا نم ، نآرقلا نم ملعتي ناسنإلاف ،ً ادج ةفيطل تايانك نآرقلا يف حاكنلا فصت يتلا تايآلا تعبتت ول

. عيفرلا

: ةدومو فطلو بدأ مالسإلا

﴾)��(ً ائْيَش َكْنَع ِينُْغي َالَو ُرِصُْبي َالَو ُعَمَْسي َال اَم ُُدبَْعت َمِل َِتَبأ َاي ِهِيَبِأل َلَاق ِْذإ ﴿

] ميرم ةروس [

: ماهفتسا لكش ىلع ضارتعا

َكَّسََمي َْنأ ُفاََخأ ِيِّنإ َِتَبأ َاي )��(ً ّايِصَع ِنَمْحَّرلِل َناَك َناَطْيَّشلا َّنِإ َناَطْيَّشلا ُِدبَْعت َال َِتَبأ َاي )��(ً ّايِوَسً اطاَرِص َكِدَْهأ ِينِْعبَّتَاف َِكْتَأي َْمل اَم ِمْلِعْلا َنِم ِينَءاَج َْدق ِيِّنإ َِتَبأ َاي ﴿

﴾)��(ً ّايِلَو ِناَطْيَّشلِل َنوَُكَتف ِنَمْحَّرلا َنِم ٌباَذَع
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] ميرم ةروس [

: لاق لجو زع هللا ، ةوسق دجوي ، لجو زع هللا نع دعبلا نأش اذهو ، رفكلا نأش اذه ، ةظاظف

ُّبُِحي ََّ� َّنِإ َِّ� َىلَع ْلَّكََوَتف َتْمَزَع اَِذَإف ِرَْمْألا ِيف ْمُهْرِواَشَو ْمَُهل ْرِفَْغتْساَو ْمُهْنَع ُفْعَاف َكِلْوَح ْنِم اوَُّضفْنَال ِبَْلقْلا َظيِلَغً اَّظف َتْنُك َْولَو ْمَُهل َتْنِل َِّ� َنِم ٍةَمْحَر اَِمَبف ﴿

﴾)���( َنيِلِّكََوتُمْلا

] نارمع لآ ةروس  [

، كب اوقلعتو ، كوبحأو ، كلوح اوفتلا مهلً انيل تنك املف ، مهلً انيل تنك ، دمحم اي كبلق يف ترقتسا ةمحر ببسب يأ ، اهلمجأ ام ةيآلا اذه رظنا )ْمَُهل َتْنِل َِّ� َنِم ٍةَمْحَر اَِمَبف(
. مهحاورأب كودفو ،ً ابح كب اوماهو

ُّبُِحي ََّ� َّنِإ َِّ� َىلَع ْلَّكََوَتف َتْمَزَع اَِذَإف ِرَْمْألا ِيف ْمُهْرِواَشَو ْمَُهل ْرِفَْغتْساَو ْمُهْنَع ُفْعَاف َكِلْوَح ْنِم اوَُّضفْنَال ِبَْلقْلا َظيِلَغً اَّظف َتْنُك َْولَو ْمَُهل َتْنِل َِّ� َنِم ٍةَمْحَر اَِمَبف ﴿

﴾)���( َنيِلِّكََوتُمْلا

] نارمع لآ ةروس  [

. فينع موجه ، ةرم ةيرخس ، ةعذال تاقيلعت ، نعرأ فرصت ، ساق مالك ، ةوسقلاو ، ةظاظفلا هللا نع دعبلا مزاول نم كبلق يف ةمحرلا هذه رقتست مل ول

ُّبُِحي ََّ� َّنِإ َِّ� َىلَع ْلَّكََوَتف َتْمَزَع اَِذَإف ِرَْمْألا ِيف ْمُهْرِواَشَو ْمَُهل ْرِفَْغتْساَو ْمُهْنَع ُفْعَاف َكِلْوَح ْنِم اوَُّضفْنَال ِبَْلقْلا َظيِلَغً اَّظف َتْنُك َْولَو ْمَُهل َتْنِل َِّ� َنِم ٍةَمْحَر اَِمَبف  ﴿

 ﴾)���( َنيِلِّكََوتُمْلا

] نارمع لآ ةروس [

.ً ابدأ رطقيً اصخش دجت ، فلؤيو فلأي ، ةكيرعلا نيل نالف ، بناجلا نيل اهمزاول نم ةمحرلا هذه ، هبلقب ةمحر دجوي ، �اب لوصوم هنأ امإ ناسنإلا يأ
وه مأ كيلإ هللا هاحوأ يحو وه عقوملا اذه ! هللا لوسر اي : لاق ، بدألاب نوجعم يباحصلا اذه لوقأ انأ ، يبنلا ءاجف، هبجعي مل عقوملا ، ردب عقوم ىأر امل ماركلا ةباحصلا دحأ

لكب ، ةطاسب لكب ، عقومب سيل هللا لوسر اي : لاقف ، ةديكملاو يأرلا وه لب : هل لاق ، فلكت هب دجوي ال ، يعيبط ميركلا يبنلا ، ةملكب ملكتي نلً ايحو ناك اذإ يأ ؟ ةديكملاو يأرلا

نم ريمأ لكو ، ملاع لكف ، ةمايقلا موي ىلإ ةحيصنلا هيلإ ىدأ نمل لماكلا فقوملا يبنلا فقو ، رذنملا نب بابخلا هآر يذلا عقوملا ىلإ شيجلا لوحتً ارمأ ىطعأ يبنلا ، ةيوفع

تيقترا املك كلذلف ؟ ةديكملاو يأرلا وه مأ كيلإ هللا هاحوأً ايحو عقوملا اذه ، بدألا ىلإ رظنا ، هل بجتساو ، اهيلع هركشاو هل غصأ ، صالخإب ةحيصن كل مدق ناسنإ اذإ ، هدعب

. ةفيطل رظن تفلو ، فيطل قيلعتو ، ةرابع فطلأو ، ةملك لمجأ راتخت ، مالكلاب كبولسأ يقتري  ناميإلا ملسب
ئطخم انأ هللاو : لاق ؟حصا امهيأ ىريل امهئوضو ىلإ رظني نأ هنم ابلط ، ءوضولا يف ئطخيو أضوتي ناك نسلا يفً اريبكً اناسنإ ادهاش ىوري اميف نيسحلاو نسحلا انديس

كنأ هرعشت نأ نود نم ، ربك نود نم ، ءالعتسا نود نم ، حرج نود نم ، ةوسق نود نم ، فنع نود نم ، فيطل بولسأب ، فطلب ءيش لكً اناسنإ مهفت نأ نكمم ، متنأ متسلو

. هنم مهفأ

﴾)��(ً ّايِوَسً اطاَرِص َكِدَْهأ ِينِْعبَّتَاف َِكْتَأي َْمل اَم ِمْلِعْلا َنِم ِينَءاَج َْدق ِيِّنإ َِتَبأ َاي ﴿

] ميرم ةروس [

.ً ادج فيطل لكشب نكل ، ملاع انأو لهاج تنأ اهانعم يه ، فقومك فقت اهتفرع تنأ ول تامولعم يدنع انأ

﴾)��(ً ّايِوَسً اطاَرِص َكِدَْهأ ِينِْعبَّتَاف َِكْتَأي َْمل اَم ِمْلِعْلا َنِم ِينَءاَج َْدق ِيِّنإ َِتَبأ َاي ﴿

] ميرم ةروس [

. ملعلا سلاجم بادآ ىلإ حمطي نمؤملاف ، بادآ ، تالماعم ، تادابع ، دئاقع ، نيدلا عبر لثمي بدألا نأ اذه ىنعم
هلوح هباحصأو ، هنم عقو اهمامز نأل هتقان ىلع نم لزني قيدصلا انديس ، هديب هتجاح لمح نم ربكلا نم ئرب ، هباحصأ نيب الو ، هتايح يف طق هيلجرً ادام يئرام ميركلا يبنلا

.ً ائيش سانلا لأسأ الأ يبيبح ينرمأ ! ال : لاق ؟ كلذ كيفكن ، هللا لوسر ةفيلخ اي : اولاق ، اوبجعف ، ةقانلا مامز لوانتو ، ةقانلا ىلع نم لزن ،
ّيلعو : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ، اهخبط ّيلع : ثلاثلا لاقو ، اهخلس ّيلع : يناثلا لاقو ، اهحبذ ّيلع : مهدحأ لاق ، اهولكأيل ةاش اوجلاع ، رفس يف هباحصأ عم ميركلا يبنلا

.ةنسلا يه هذه ، هنارقأ ىلعً ازيمتم هدبع ىري نأ هركي هللا نكلو ، يننوفكت مكنأ ملعأ : لاق ، كلذ كيفكن : اولاق ، بطحلا عمج
، لفط ،ً اماع �� هرمع دئاقلا اذهو ، مالسإلا قالمع رمع انديس ، نيملسملا ةفيلخ ملع قيدصلا انديس ، باطخلا نب رمع يقبتسي نأ دارأ ، ةماسأ شيج ََشيَج امل قيدصلا انديس
�� هرمعً اباش نذأتسي نيملسملا ةفيلخ ! اذه ام ؟ رمعب يل نذأتأ ، لسلست دجوي هنأل ةماسأ نذأتسا ، اذه لمع ام ، ال ، اندنع قبا صفح وبأ ، اندنع تنأ قبا : رمع انديسل لقي مل

هللا لوسر ةفيلخ اي هللاو : هل لاق ، لمحت ام ةماسأ انديسف ، ضرألا ىلع يشمي قيدصلا انديسو ، شيجلا دئاق وهو ، ةقانلا بكار ةماسأ انديس ، هتناكم هيطعي ىتح رمع يفً اماع

. هللا ليبس يف ةعاس يامدق ربغت نأ ّيلع امو ، تبكر الو تلزن ال هللاو ول : لاق ، نلزنأل وأ نبكرتل
باب قرط يناثلا مويلا يف ، نيملسملا ةفيلخ راص ، ةمدخلا هذهب رمتسي نأ لوقعم ريغ ، نزحلا هناريج ىلع لخد ، ةفيلخ راص املف ، هناريج هايش بلحي ناك قيدصلا انديس

، نيملسملا ةفيلخ قيدصلا انديس ، هايشلا بلحي ءاج ، يمأ اي ةاشلا بلاح ءاج : تلاق ؟ ةينب اي قراطلا نم : تلاق ، بابلا قرط ، ةينب اي بابلا يحتفا : اهتنبال تلاق مألا ، هناريج
: نمؤملا راعش ، ءيش يف نيدلا نم سيل اذه ةوسقب ةحيصنلاو ، ةظلغلاو ، ةظاظفلاو ، فنعلا لامعأ ، ةدوم هلك ، فطل هلك ، بدأ هلك مالسإلا

ُّبُِحي ََّ� َّنِإ َِّ� َىلَع ْلَّكََوَتف َتْمَزَع اَِذَإف ِرَْمْألا ِيف ْمُهْرِواَشَو ْمَُهل ْرِفَْغتْساَو ْمُهْنَع ُفْعَاف َكِلْوَح ْنِم اوَُّضفْنَال ِبَْلقْلا َظيِلَغً اَّظف َتْنُك َْولَو ْمَُهل َتْنِل َِّ� َنِم ٍةَمْحَر اَِمَبف ﴿

﴾)���( َنيِلِّكََوتُمْلا

] نارمع لآ ةروس [
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نيملاعلا بر � دمحلاو
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