
مـيحرلا نـمحرلا هـللا مـسب 
ّلع مهللا ،ميكحلا ميلعلا تنأ كنإ انتمَّلع ام الإ انل ملع ال مهللا ،نيمألا دعولا قداصلا دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ،نيملاعلا بر � دمحلا و انتمَّلع امب انعفناو انعفني ام انمِ

.نيحلاصلا كدابع يف كتمحرب انلخدأو ،َهنسحأ نوعبَّتيف َلوقلا نوعمتسي نمم انلعجاو ،هبانتجا انقزراوً الطاب َلطابلا انرأو ،هَعاِبّتا انقزراوً اقح قحلا انرأو ،املع اندز

:نُّكمَّتلا ةلزنم

:ىلاعت هلوق نم ةطبنتسم يهو ،نُّكمَّتلا ةلزنم ؛مويلا ةلزنملا و ،نيعتسن كايإ و دبعن كايإ لزانم يف نيكلاسلا جرادم نم نِيّتسلا سردلا عم ؛نونمؤملا ةوخإلا اهيأ

﴾)��( َنُوِنقُوي َال َنيِذَّلا َكَّنَّفَِختَْسي َالَو ٌّقَح َِّ� َدْعَو َّنِإ ْرِبْصَاف ﴿

] مورلا ةروس [

،ةرخآلا يف هنودِّهزيو ,ةيصعملا ىلع هنولمحي ،مهيلإ هنوُّرجي،مهنوُّفختسي نونقوي ال نيذلا نأ وأ ،هجهنم نم انِّكمتم ،هفده نمً انِّكمتم ،هناميإ نمً انكمتم نوكي نأ امإ ناسنإلا

:نالجر سانلاف ،مهل بيجتسيف هنوُّزفتسي
... فيفخو نِّكمتم
. ليوط ايندلا يف ُهلمأو ،فيعض هنيقيو ,ليلق هربص ،ةَّشه هتمواقمو ،هل نزو ال فيفخ ،ناسنإ ُّيأ َهتهجو رِّيغيو ,ناسنإ ُّيأ هفرصي ،ناسنإ ُّيأ هُّزفتسي فيفخ
.ءيش ةفِّخلاو ءيش نكمَّتلا
ْيأ ،رمألا اذهب فصَّتا نم ىلإ رمألا هِّجُو اذإو ً,انِّكمتم نك ْيأ ) َنُوِنقُوي َال َنيِذَّلا َكَّنَّفَِختَْسي َالَو ( :ىلاعت لوقيف ,هيهن قيرط نع مالسلاو ةالصلا هيلع َّيبنلا فصي لجو زع �اف

.كداهتجا ىلع ظفاحو ً،ادهتجم َقبِا يأ ؛دهتجا :دهتجملل تلق اذإ امأ ،دهتجا يأ ؛دِهتجا :لوسكلل تلق اذإو ،كداهتجا ىلع ْظفاح يأ ؛دِهتجِا :دهتجملل َتلق اذإ ،كلذ ىلع رباث

: ةرم ةقيقح  

يذلا اذه ،ٍهفات ببسل عطقني ,رحِّسلا َلعف هيف لعفت ,لجو زع هللا نع هعطق ىلإ ةفداهةثيبخ ةشئاط ةملك ،دجسمب مزتلي ناسنإ ؛ىنعملا اذه دِّسجي نيملسملا ُعقاو :ةقيقحلا يف

:ىلاعت لاق ،كلذ دِّكؤت كانهو ،هللا دنع هل نزو ال ،فيفخ اذه ،هفات ببسل مزتلي وأ ٍهفات ببسل عطقني

﴾)���(ً انْزَو ِةَمَايِقْلا َمَْوي ْمَُهل ُميُِقن ََالف ْمُُهلاَمَْعأ ْتَِطبََحف ِهِئَاقِلَو ْمِِهّبَر ِتَايآِب اوَُرفَك َنيِذَّلا َِكَئلُوأ ﴿

] فهكلا ةروس [

هُربصو ,ةَّشه ُهتمواقمو ,فيفخ ناسنإ اذه ،نيدلا نع فرصنيف ريبك ٌغلبم هيرغي ،نيدلا نع فرصنيفٌ ةاتف هيرُغت مث ,قئاقحلا هنيع ِّمأب ىريو ,ناميإلا َقيرط كلسي ،هل نزو ال

ً.اجذاس نكت الو ً،افيفخ نكت الف ،ٍنآ ِّلك يف ةسكنلل ٌضَّرعم ناسنإلا اذه ُلثم ،ليوط ايندلا يف ُهلمأو ،فيعض ُهنيقيو ,ليلق
:ىلاعت لاق ،نينمؤملا لزلز قدنخلا ةكرعم يف لجو زعُ هللا ً:الثم
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﴾ )��(ً اديِدَشً الاَزْلِز اُولِزْلُزَو َنُونِمْؤُمْلا َيُِلتْبا َكِلَانُه ﴿

] بازحألا ةروس [

:ىلاعت لاق ،زرفلا لجأ نم ةلزلزلا هذه

﴾ )��(ً اروُرُغ َّالِإُ ُهلوُسَرَوُ َّ� َانَدَعَو اَم ٌضَرَم ْمِهِبُوُلق ِيف َنيِذَّلاَو َنُوقِفَانُمْلا ُلُوَقي ِْذإَو ﴿

] بازحألا ةروس [

:هل ليق اذإ ناسنإ كانهو ،نِّكمتم نكام ،هُّزهي ال ديدش ٌضَرم ،هُّزهي ال ديدهت ،هُّزهي ال ٌديعو ,هُّزهت ال ةلكشمو ,هُّزهي ال ُرقفلا ،ٌءيش هعزعزي ال ،لبجلاك ٍخأ يفً انايحأ رعشت
ّتا ُّلك ،ةملك ،هل ةبسنلاب ءيش لك يهتني ،كمسا اوذخأو كنع اورحت يذلا اذهو ،ءيش ِّلك ديلاقم هديب هدِّحوت يذلا اذه ،ءيش ُّلك هديب هدبعت يذلا اذه :ةبسانملابو ،ةملك هنمث ههاجِ

:ىلاعت لاق ،هْدبعت ال كرصنيس هنأو كيمحيس هنأً اقثاو نكت مل اذإف ، ءيش ُّلك هديب هُّبحت

﴾)���( َنُولَمَْعت اَّمَع ٍِلفَاِغب َكُّبَر اَمَو ِهَْيلَع ْلَّكََوتَوُ هُْدبْعَافُ هُّلُك ُرَْمْألا ُعَجُْري ِهَْيِلإَو ِضَْرْألاَو ِتاَواَمَّسلا ُبْيَغ َِِّ�َو ﴿

] دوه ةروس [

:ىلاعت لاق ،نكمَّتلا اذه

﴾ )��( ُنِيبُمْلا ُناَرْسُخْلا َوُه َكِلَذَ ةَرِخْآلاَو َايْنُّدلا َرِسَخ ِهِهْجَو َىلَع ََبَلقْناٌ َةْنِتفُ ْهَتباََصأ ْنِإَو ِهِب ََّنأَمْطا ٌرْيَخُ َهباََصأ ِْنَإف ٍفْرَح َىلَع ََّ� ُُدبَْعي ْنَم ِساَّنلا َنِمَو ﴿

] جحلا ةروس [

لاق ،قامعألا يفنمؤملا ،فرح ىلع ) ُنِيبُمْلا ُناَرْسُخْلا َوُه َكِلَذَ ةَرِخْآلاَو َايْنُّدلا َرِسَخ ِهِهْجَو َىلَع ََبَلقْناٌ َةْنِتفُ ْهَتباََصأ ِْنإَو ِِهب ََّنأَمْطا ٌرْيَخُ َهباََصأ ْنَِإف ( :ىلاعت لاق ,فرط ىلع

:ىلاعت

﴾ )��(ً اروُرُغ َّالِإُ ُهلوُسَرَوُ َّ� َانَدَعَو اَم ٌضَرَم ْمِهِبُوُلق ِيف َنيِذَّلاَو َنُوقِفَانُمْلا ُلُوَقي ِْذإَو ﴿

] بازحألا ةروس [

.هلوسرو هللا عم اوقدص لاجر

 :لجو زعُ هللا لاق ليلق دعب نكل

﴾)��(ً اليِدَْبت اُولََّدب اَمَو ُرَِظتَْني ْنَم ْمُهْنِمَوُ َهبَْحن ىََضق ْنَم ْمُهْنَِمف ِهَْيلَع ََّ� اوُدَهاَع اَم اُوقَدَص ٌلاَجِر َنِينِمْؤُمْلا َنِم ﴿

] بازحألا ةروس [

.ٌدمص ٌدرف ،ٌدحأ ٌدحأ ً،ادبأ عضخ الو ,َعنخ الو ناكتسا الو ,ُفعض الو مدن الو ,لَّدب الو رَّيغ ال
ّقلي ٍخيشب ءيج ,-ديلاقتلاو تاداعلا اذكه- َلتُقي نأ لبقو ُ،هللا يبر :لاق ًاناسنإ لتقي نأ دارأ شاَّطب كلم كانه ً:اميدق ةَّصقلا هذه ُتأرق نيأ رـكذأ ال ،ةحرابلا ُتركذ لاقف ،ةداهشلا هنِ

،اهب قزتري نم نيبو ةملكلا هذه لجأ نم تومي نم نيب ناَّتشو ،اهب قزترت تنأ كَّنكل اهلجأ نم تومأس انأ :هل لاق ،هللا الإ هلإ ال :لق :لاق ،تومأ انأ :خيشلا اذهل ُناسنإلا اذه

هبلقت ةفيفخٌ ةجومُبِراقلا ،نُّكمتلا اذه )ً اليِدَْبت اُولََّدب اَمَو ُرَِظتَْني ْنَم ْمُهْنِمَوُ َهبَْحن ىََضق ْنَم ْمُهْنَِمف ِهَْيلَع ََّ� اوُدَهاَع اَم اُوقَدَص ٌلاَجِر َنِينِمْؤُمْلا َنِم ( :ىلاعت لاق ،نِّكمتم نمؤملا

.نمؤملا اذكه ،ةتباث يهو اهناردج ىلع بعالتت جاومألا ,ةخسار ةخماش ةريبك ةرخاب امأ ،بِقع ىلعً اسأر
ةحصلا يفو ,رقفلاو ىنغلا يف ،اهرابدإ يفو ايندلا لابقإ يف ،هركملاو طشنملا يف مازتلالاو ،ةعاطلا ىلع هللا َلوسر اودهاع هللا ناوضر مهيلعِ ّيبنلا باحصأ ؛ماركلا انناوخإ

.ضرملاو
تيب هدنع ُفيصلا ءاج ,سردلا ىلإ يتأيف هيف رهسيً اناكم دجي ال ً،ادبأ هدجت ال فيصلا يف و ،عماجلا ىلإ يتأي ،درب ،هجازم رِّيغتمو ,ءاتش ايندلا ،ا�يْوتش دجسمللً ارئاز دجت ً:انايحأ

ّلك دجسملا كرتو ،فيصم يف ً.ايئاهن يفتخي ةجوزب طبتري امدنعو ،ةلكشم هل سيلو حاترم هنأل يتأي ناسنإ كانهو ,يوتش رئازلا اذه ً،ًايِ
عَطُقت رفعج انِدّيس لوقعم ينعي ،هللا لوسر ُباحصأ ناك اذكه ،هرهظيف تناك مالآ ةَّدش نم ،ٌحطبنم وهو ةكرعملا دوقي ناك ،ٌلاضُع ٌضرم هعم ناك صاَّقو يبأ نب ُدعس اندِيس

.اوناك اذكه َدالبلا هذه اوحتف نيذلا ءالؤه ِ،ّيبنلا ُباحصأ ناك اذكه ؟هيدضعب اهكسميف ىرسيلا عَطُقت ،ىرسيلا هديبَ ةياَّرلا كسميف َ,ةياَّرلا اهب كسمي يتلا ىنميلا هُدي

: نكمَّتلا

ةثالث هُعافترا لبجلاو ،لبج ةَّمق ىلع فقيً اناسنإ رَّوصت ،رحبلا ىلإ هذخأتف ٌةجوم يتأت دقف ،ةيتاع جاومألاو ِّطشلا ىلع فقيً اناسنإ رَّوصت ،قامعألا يف نوكت نأ نكمَّتلا ً:اذإ

اوتفأ رصم يف ىوتف كانه :كل لوقي ال ,عدتبي الو ,لِّدعي الو رِّوطي الو ,لِّدبي الو رِّيغي ال ،نكمَّتلا اذه ،هيلإ لصت نأ نكمي ةجوم ةَّيأ ،لبجلا اذه حفس يف رحبلاو ،رتم فالآ

ّلخو اورسي ،ابرلاب ةرثكب يلابي ال نِّكمتملا :لاق . )ً اليِدَْبت اُولََّدب اَمَو ُرَِظتَْني ْنَم ْمُهْنِمَوُ َهبَْحن ىََضق ْنَم ْمُهْنَِمف ِهَْيلَع ََّ� اوُدَهاَع اَم اُوقَدَص ٌلاَجِر َنِينِمْؤُمْلا َنِم ( :ىلاعت لاق ,انوصِ

:ىلاعت لاق ،هل اوداكً اعيمج َسانلا نأ ولو ,ههجو يف اوفقوً اعيمج سانلا نأ ولو ،تالفغلا باحصأ ةفلاخمب الو ،لغاوَّشلا
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﴾)���( ُليِكَوْلا َمِْعنَوُ َّ� َاُنبْسَح اُولَاقَوً اناَمِيإ ْمُهَداََزف ْمُهْوَشْخَاف ْمَُكل اُوعَمَج َْدق َساَّنلا َّنِإ ُساَّنلا ُمَُهل َلَاق َنيِذَّلا ﴿

] نارمع لآ ةروس [

:ىلاعت لاقو

﴾)���( َنيِرِباَّصلاُّبُِحيُ َّ�َو اُوناََكتْسا اَمَو اُوُفعَض اَمَو َِّ� ِلِيبَس ِيف ْمَُهباََصأ اَمِل اُونَهَو اََمف ٌرِيثَك َنوُِّيّبِرُ َهعَم ََلتَاقٍ ِّيَبن ْنِم ْنَِّيأَكَو ﴿

] نارمع لآ ةروس [

,ايندلا لهأ نم نيرِّصقم نيهئات نيدراش ٍسانأ عم يقتلي دق ،تالاطبلا لهأ ةرشاعمب الو ،تالفغلا باحصأ ةفلاخمب الو ,لغاوشلا ةرثكب يلابي ال نِّكمتملا :اًذإ ،نمؤملا اذكه
ُ:هللا ُهفده ،ءاينغأ ءايوقأ

يبولطم كاضرو    يدوصقم تنأ يهلإ

.َهللا دبعي ناكمِ ّيأ يف
.؟يب يئادعأ لعفي اذامف ،ةداهش يلتقف ينولتق نإو ،ةولخ يسبحف ينوسبح نإو ،ةحايس يداعبإف ينودعبأ نإ ،يردص يف يناتسب :يب يئادعأ لعفي اذام
:ىلاعت لاق ، دئادشلا لُّمحت ىلع ربص ةَّوقو هللا دعوب نيقي :ناتقيقد ناتطقن ,هنيقيو هربصب نَّكمت :لاق

﴾ )��( ُمُوَقت َنيِح َِكّبَر ِدْمَحِب ْحِّبَسَو َاِنُنيَْعِأب َكَّنَِإف َِكّبَر ِمْكُحِل ِْربْصاَو ﴿

] روطلا ةروس [

:ىلاعت لاقو

﴾ )�( ْرِبْصَاف َِكّبَرِلَو ﴿

] رثدملا ةروس [

:ىلاعت لاقو ،لجو زع هللا لجأ نم رِبصا

﴾ )���( َنوُرُكَْمي اَّمِم ٍقْيَض ِيف َُكت َالَو ْمِهَْيلَع ْنَزَْحت َالَو َِّ�اِب َّالِإ َكُرْبَص اَمَو ْرِبْصاَو ﴿

] لحنلا ةروس [

فئاَّطلا يف ً،اعيمج هللا ىلإ قلخلا ُّبحأو ً،اعيمج هللا ىلإ قلخلا برقأ ً،اعيمج قلخلا ُلمكأ ً،اعيمج ةيرشبلا ةَّمق ً،اعيمج قلخلا ِدّيس ,فئاَّطلا يف نوكي قلخلا ِدّيس نكمم ينعي

.يل عسوأ كتيفاع نكل ،ىضرت ىتح ىبُتعلا كلو ،يلابأ الف َّيلع ٌبضغ كب نكي مل نإ ,يبر اي :لوقيو ,بَرُضيو ،هنم رَخُسيو ،بَّذُكي
،عماجلا ىلإ َلاعت ،ّأفدم ءاتشلا يفو ,دَّربم تيبلا فيصلا يف ,نئمطم وهو هتيبو ،همامأ هتجوزو ,همامأ هترايسو ,مئانو براشو لكآ ؟مهباصأ اذام نورصاعملا نوملسملا

نَّكمت كلذل ،حلاصلا كلمع مجحب هللا دنع كُمجح ؟نيملسملل تمَّدق اذام تنأ مهحاورأ اومَّدق ةباحصلا ؟تمَّدق اذام ؟تنأ مِّدقت اذام ،ينوذخاؤت الف فويض يدنع ً،اغِّرفتم ُتسل

لاق اذهلو ،ٌّقح هديعو نأو ,ٌّقح هللا دعو نأو ,ٌّقح رانلا نأو ,ٌّقح ةنجلا نأو ,ٌّقح ةرخآلا نأب هنيقيو ,تاعاطلا ىلع هربصبو ,تاوهشلا نع هربصبو ,دئادشلا ىلع هربصب

:ىلاعت

﴾ )��( َنُوِنقُوي َال َنيِذَّلا َكَّنَّفَِختَْسي َالَو ٌّقَح َِّ� َدْعَو َّنِإ ْرِبْصَاف ﴿

] مورلا ةروس  [

،ةقارس هعبتي ً،ابيرقت ةريل نييالم ةرشع ،فلأ ةئم ةئم ةقان ةئام ،فلأ ةئمب ةقانلاو ،ىراحصلا يف ٌديرط ،اِتّيم وأ ا�يح هب يتأي نمل ةقان ةئم ،هُمد ٌرودهمً اناسنإ نأ :قِّدصي نم

،ةنيدملا يف ًةلود سِّسؤيسو ً،املاس لصيس هنأ :كلذ ىنعم ٍ,ّيبن مالك ً،املاس لصيس َّيبنلا :كلذ ىنعم ؟ىرسك يراوس َتسبل اذإ كب فيك ,ةقارس اي :ميركلا ُّيبنلا هل لوقيف

:َرمع دهع يف لصح يذلا اذهو ُ،ةقارس اهسبليسو ,ىرسك زونكب يتأيسو ,ىرسك براحيسو
. ﴾َنُوِنقُوي َال َنيِذَّلا َكَّنَّفَِختَْسي َالَو ٌّقَح َِّ� َدْعَو َِّنإ ِْربْصَاف (:ىلاعت لاق ،ىرسك يراوس سبلي جِلدم ينب نم ٌّيبارْيُعأٍ خبٍ خب :لاقف ،ىرسك يراوس هسبلأ ؟ةقارس نيأ
هَّفختساو ءالؤه هَّزفتسا ,امهالك وأ ُهنيقيو هُربص ُفعض ىتمو ،نونقوي ال نيذلا هفختسي ملو نولطبملا هَّزفتسي مل ,ٌّقح هللا دعو نأ نَّقيتو ,هَّقح َربصلا ىَّفو نمف :لاق
. هنيقيو هربص ةَّوق فعض بسحب مهيلإ هوبذجو ,ءالؤه
.مهل ُهبذجو مهنم ُهباذجنا َيوق هنيقيو هُربص َيوق امَّلكو ،هيلإ مُهبذج َيوق هنم كلذ ُفعض امَّلكف
كوُّدشي نأ مأ كيلإ مهَّدشت نأ كناكمإب له ،تنأ ناكمِ ّيأ يف ً،اقيقدً اسايقم اذه ْلعجِا ،نورخآلا هُّدشيًافيعض ناك اذإ امأ ،هيلإ نيرخآلا ُّدشي نِّكمتملا ؟لبحلا ِّدش َةبعل نوفرعت له

 ؟مهيلإ
.مهنع دِعتبا مهيلإ كوُّدشي نأ اوعاطتسا نإ امأ ،مهعم سلجت الف كيلإ مهَّدشت نأ عطتست ملو سلجم يف َتنك اذإ :ةحيصن

: نُّكمَّتلا فيرعت

.كرَّتلاولعفلا يف فُّرصَّتلا ىلعُ ةردقلا وه نُّكمَّتلا : اولاق
 .اذكو اذك ديرأ ،هيلع تطغضو ةليمج اهنأ ودبي هتجوز ،كمف ءلمب ال :لوقت نأ كلو ،كناميإ بسحب لعفت نأ كل ,ٌّرح تنأ
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نم نهب يِّحضأ نم ُنوهأ نهلجأ نم كب يِّحضأ نألف ،رمقلاو سمشلا َءوض اههجو ُرون َبلغل ضرألا ىلع نهادحإ تَّلطأ ول ام نيعلا روحلا نم ةنجلا يف نإ ,ةنالف اي :لاق

.كلجأ
ال وأ ِتئش نإ يلُكف ،دَّمحمب ُترفك ام ةدحاو ةدحاو تجرخف ٍسفن ةئم كل نأ ول ,يِّمأ اي : لاق ,-دعس انِدّيس نِكمتم- تومأ ىتح َماعطلا َعدأ نأ امإو دَّمحمب رفكت نأ امإ,َّينب اي

.يلكأت
ال ،اهب قَّلعتي ةفيعض ىوتف نع ثحبي ال ،لولحلا فاصنأ نع ثحبي ال ملسم ،ٍمئالُ ةمول هللا يف هذخأت ال ملسم ،هللا نيد يف ديدش ملسم ،نِّكمتم ملسم ٍ،ّيوق ملسم ىلإ ةجاحب :نآلا

.اهنم ذفني ةجُرف نع ثحبي
.هنود كلهأ وأُ هللا هرهظي ىتح ،ُهتكرت ام َرمألا اذه عدأ نأ ىلع ,يلامش يف رمقلاو ينيمي يف سمشلا اوعضو ول ,مع اي ِهللاو :هيلع ِّلص َمهللاِ ّيبنلا مالك
نكل ،ٌّقح قحلا نأ نئمطم تنأف ,ِّقحلاب عناق ،نَّكمتي ال دقو هيف نَّكمتي دقو ,هنِّكسي ام ىلإ ُبلقلا نئمطيف ,ةعزانملا عون عم نوكت ةنينأمطلا نأل ؛ ةنينأمطلا قوف نكمَّتلا :لاق

.نئمطملا قوف نِّكمتملا امأ ،كبلغت كُسفنً انايحأ
ً:الثم برضأ .هبلقلً اناكم هُماقم راص دق هنأل ،ناكملا نم نُّكمت ،ناكملا نم لُّعفت وهو ؛ رارقتسالا ةياغ وه نكمَّتلا :اولاق

,حيرتسيف ةلفاحلاب كسمي نأ هل ولحي ةجاَّرد بكار ،دعصت ةلفاحلا هذهف ،عفترم ناكم يف طخلا دوعص يه طوطخ كانهو ،ةيئابرهك تالفاح كانه تناك ً،اراغص انك امدنع
.هريغب هقُّلعتب ال ةيتاذلا هتَّوقبً اعيرس دوعصلا يف قلطني يتاذ كِّرحم هعم يذلا امأ ،هتَّرجف اهب قَّلعت ،هبحست

.ماقملاو لاحلا نيب ُقرفلا وه اذه :اولاق بولقلا ُءاملع
،هب ترَّثأت سلجملا ُلاح اذه ،َكلاح سيل ُلاحلا اذه ،رون ىلع رون ةسلجلاو ً،اريثك ُتحتراو انرِرُس :لوقتو ،قَّلأتت ملع سلجم يف سلجت ,رِّصقم ناسنإ -هللا حمس ال- تنأ ينعي

ّلكتملا ُلاح ،ةعامجلا هذه لاح هذه ،ا�يتاذ هنم تسيل ةحارلا هذه ،ةحارب رعشي ,�اب لوصوم نمؤم عم ىقتلا ,ملع سلجم يف سلج اذإ فيعضلا ناسنإلا نكل ،حضاو ٌمالك ،مِ

.ةلظنح انِدّيس لوق ىنعم اذهو ،هب لصَّتاو هعم سلج يذلا نمةحارلا

!؟ُلُوَقت اَم َِّ� َناَحْبُس :َلَاق ُ,َةلَظْنَح ََقفَان :ُتُْلق :َلَاق ُ؟َةلَظْنَح َاي َتَْنأ َفْيَك :َلَاَقف ٍرَْكب ُوَبأ ِيَنيَِقل :-َمَّلَسَو ِهَْيلَعُ َّ� ىَّلَص َِّ� ِلوُسَر ِباَّتُك ْنِم َناَكَو- َلَاقِ ّيِِدّيَُسْألاَ َةلَظْنَح ْنَع ((
َجاَوَْزألا َانَْسفاَع َمَّلَسَو ِهَْيلَعُ َّ� ىَّلَص َِّ� ِلوُسَر ِدْنِع ْنِم َانْجَرَخ اَِذَإف ,ٍنْيَعُْيأَر اََّنأَك ىَّتَح ِةَّنَجْلاَو ِراَّنلاِب َانُرِّكَُذي َمَّلَسَو ِهَْيلَعُ َّ� ىَّلَص َِّ� ِلوُسَر َدْنِع ُنوَُكن :ُتُْلق :َلَاق

َايُ َةلَظْنَح ََقفَان :ُتُْلق ,َمَّلَسَو ِهَْيلَعُ َّ� ىَّلَص َِّ� ِلوُسَر َىلَع َانْلَخَد ىَّتَح ٍرَْكب ُوَبأَو َاَنأ ُتَْقلَطْنَاف ,اَذَه َْلثِم َىقَْلَنل اَِّنإ َِّ� ََوف :ٍرَْكب ُوَبأ َلَاق ,اًرِيثَك َانيَِسَنف ِتَاعْيَّضلاَو َدالَْوألاَو
َانَْسفاَع َكِدْنِع ْنِم َانْجَرَخ اَِذَإف ,ٍنْيَع ُْيأَر اََّنأَك ىَّتَح ِةَّنَجْلاَو ِراَّنلاِب َانُرِّكَُذت َكَدْنِع ُنوَُكن !َِّ� َلوُسَر َاي :ُتُْلق ؟َكاَذ اَمَو :َمَّلَسَو ِهَْيلَعُ َّ� ىَّلَص َِّ� ُلوُسَر َلَاَقف !َِّ� َلوُسَر

ّذلا ِيفَو يِدْنِع َنُونوَُكت اَم َىلَع َنوُموَُدت َْول ْنِإ ,ِهَِديِب يِسَْفنيِذَّلاَو :َمَّلَسَو ِهَْيلَعُ َّ� ىَّلَص َِّ� ُلوُسَر َلَاَقف ,اًرِيثَك َانيَِسن ِتَاعْيَّضلاَو َدالَْوألاَو َجاَوَْزألا ُةَكِئالَمْلا ْمُْكتََحفاََصل ,ِرْكِ

))  ٍتاَّرَم َثَالثً ةَعاَسَوً ةَعاَسُ َةلَظْنَح َاي ْنَِكلَو ,ْمُِكقُرُط ِيفَو ْمُكِشُُرف َىلَع

] حيحصلا يف ملسم هجرخأ [

 :لاق مالسلاو ةالصلا هيلع ُّيبنلاف  ,سانلاك ا�دج ا�يداع راص ُهلاح تيبلا ىلإ يتأي ،قُّلأَّتلا نم ةجردلا هذه هيف هللا لوسر عم

)) .انبولق مانت الو اننيعأ مانتف ,ءايبنألا رشعم نحن امأ ((

.مئاد ٌلاِصّتا

))  .مكتويب يف مكترازلو ةكئالملا مكتحفاصل ,يدنع اهيلع متنأ يتلا لاحلا ىلع متيقب ول ً,ةَعاَسَوً ةَعاَسُ َةلَظْنَح َاي ْنَِكلَو ((

ّلأتم ناسنإ نم ،كناميإ نم ىوقأ هناميإ ميرك ٍخأ نمو ,ملع سلجم نم ،همزالت نَّمم كيتأي ُلاحلاف امنيح ةجاردلا بكار نأ امك ،كنم سيل لاحلا اذهف ,لجو زع �اب لصَّتم قِ

.يتاذ كِّرحم اهل ةبكرم كلمت امنيح امأ ،كتَّرجف اهب َتقَّلعت كنأل ،ةلفاحلا ةعرس هذه ،ةجاردلا بكار ةعرس تسيل ةعرسلا هذه هُّرجت ,ةلفاحلاب كسمي
يف نم كلم ,سلجملا ُكلم لاحلا ،هعم سلجت نم كلم لاحلا ،كَكلم سيل ُلاحلا امأو ،ككلم ماقملا ،تباث ماقملاو ً،اماقم راص اذه �اب لوصوم ناكمِ ّيأ يف نوكت امنيحو

.تباثلا ُءيشلا ماقملا امأ ،َكلاح سيل لاحلاو ،راعتسم لاحلاو ,ئراط لاحلاف ،رجَّضلا ىلإو ,مأسلا ىلإو ,قيَّضلا ىلإو ,ةبآكلا ىلإ دوعت ,ءالؤه نع َتدرفنا اذإ امأ ،دجسملا
زع هللا لاق امك ,هبً امصتعم راصو ,ا�رقتسمو ًالزنم هأَّوبت دق ،َّقحلا نكس ُهبلق يأ ،هبلقلً اناكم هُماقم راص دق هنأكف ؛ ناكملا نم لُّعفت وهو رارقتسالا ةياغ وه نُّكمَّتلا :اولاقف

:لجو

﴾ )���(ً اميِظَعً ارَْجأ َنِينِمْؤُمْلاُ َّ� ِتُْؤي َفْوَسَو َنِينِمْؤُمْلا َعَم َِكَئلُوَأف َِِّ� ْمَُهنيِد اوَُصلَْخأَو َِّ�ِاب اوُمََصتْعاَو اوَُحلَْصأَو اُوبَات َنيِذَّلا َّالِإ ﴿

] ءاسنلا ةروس [

:ىلاعت لاقو

﴾)���( ٍميَِقتْسُم ٍطاَرِص َىِلإ َيِدُه َْدَقف َِّ�ِاب ْمَِصتَْعي ْنَمَوُ ُهلوُسَر ْمُكِيفَو َِّ� ُتَايآ ْمُكَْيلَع َىْلُتت ُْمتَْنأَو َنوُُرفَْكت َفْيَكَو ﴿

] نارمع لآ ةروس [

 :ىلاعت لاقو ) َنِينِمْؤُمْلا َعَم َِكَئلُوَأف َِِّ� ْمَُهنيِد اوَُصلَْخأَو َِّ�ِاب اوُمََصتْعاَو اوَُحلَْصأَو اُوبَات َنيِذَّلا َِّالإ ( :ىلاعت لاقو

اَهْنِم ْمُكََذقَْنَأف ِراَّنلا َنِم ٍةَرْفُح َافَش َىلَع ُْمتْنُكَوً اناَوْخِإ ِهِتَمِْعِنب ُْمتَْحبَْصَأف ْمُكِبُوُلق َنَْيب َفََّلَأف ًءاَدَْعأ ُْمتْنُك ِْذإ ْمُكَْيلَع َِّ�َ ةَمِْعن اوُرُكْذاَو اُوقََّرَفت َالَوً اعيِمَج َِّ� ِلْبَِحب اوُمَِصتْعاَو ﴿

﴾)���( َنوَُدتَْهت ْمُكََّلَعل ِهِتَايآ ْمَُكلُ َّ� ُنَِّيُبي َكِلَذَك

] نارمع لآ ةروس [

.ماصتعالا هساسأ نُّكمتلا
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. قيرطلا رطخ

 : نارطخ هدنع قيرطلا يف ناسنإلا نأ ةقباس ةبطخ يف تركذو
ىلع ظفاحت نأ هللا لبحب ماصتعالا ،ةنسلابو نآرقلاب يأ ،هللا لبحب مصتعي نأ هُجالع اذهف ،يساسألا ُفدهلا هنع عيضيوٍ ّيعرف قيرط يف لخدي ،قيرطلا َّلضي نأ رطخ

.هظفحب كيلعُ هللا ظفاحي نأ �اب ماصتعالا امأ ،جهنملا
نم َوجنيل �اب مصتعي وه ًاذإ ،هُمدصتف ىرخأ ٌةبكرم َهيتأت نأ ضَّرعم وه وأ ,َهفده َّلضيو يساسألا قيرطلا نع فرحني نأل ضَّرعم وه ,قيرطلا يف ًةبكرم بكري ناسنإ

.كالهلا نم توجن �اب َتمصتعا نإو ,لالضلا نم َتوجن هللا لبحب َتمصتعا نإ ،لالضلا نم َوجنيل هللا لبحب مصتعيو ،كالهلا
: ناعون هب ماصتعالا :اولاق ءاملعلا كلذل
. هل مالستساو ,ٍسفن مالسإو ,ٍذايعو ,ضيوفتو ,ةناعتساو , ٍلُّكوت ماصتعا : لوألا
. مهديجاومو ,مهتافوشكو ,مهقاوذأو ,مهتالوقعمو ,مهسيياقم و ،لاجرلا ءارآ نود هميكحت وهو , هيحوب ماصتعالا :يناثلاو
.َّلضت الئل هعرشب مصتعتو ،كلهت َّالئل �اب مصتعت ,ماصتعالا اذه نم ٌّلسنم وهف كلذك نكي مل نمف
مث ،رعِّشلا مظن وأ ،َرعِّشلا بتكً ارعاش نأ ىوُري و ،ىلتُبت نأ لبق انِّكمتم نوكت نل ,ىلتُبت نأ لبق نَّكُمت نل :لاقف ؟ءالتبالاب مأ نكمَّتلاب َهللا وعدنأ :يعفاشلا مامإلا لئُس امنيحو

ّلعم مهُضعب لاقف ،اهُّبحي ناكو ُهتجوز تيفُوت هقبست نكمَّتلا كلذلف ،حيحص روعش نعً ارِّبعم هُمالك راصف ،ةقيمع ةيفطاع ةبرجت يف لخد ً،ارعاش راص نآلا :ثدحلا ىلع اقِ

ً.انكمتم راص ناحتمالا يف حجن اذإف ناحتمالا ،ءالبلا ريغ ءالتبا هقبسي ،ٌنحم
هساسأ ساملألا :ُتلق ،ا�دج ردان ٌمجح اذه ،ةضيبلا مجحب ،رالود نويلم نيسمخو ةئم اهنمث نأ ُتعمس ,ساملأ ةعطق لوبناتسا يف فحتم يف تيأر ً:اريثك َلثملا اذه ركذأ انأ

نكل ,محف ساملألا ،ٌمحف اهساسأ ةساملألاو ،رالود نويلم نوسمخو ةئام ةساملألا نمثو ،ةيروس ةريل فصن ،ّلقأ وأ ةريل ؟اهنمث مك ،ةساملألا هذه مجحب ةمحفب تـيتأ ول ،ٌمحف

.هب لءافتأ لثملا اذه ً،اساملأ هلعج طغضلا اذه ،ديدش طغضب
لمعي طغضلاو ،قُّوفَّتلابً اروعش لمعي طغضلاو ،ٍتاربخ لمعي طغضلا ،رالود نويلم نيسمخو ةئمب راصف ةريل فصن يواسي ناك ً،اساملأ راص ديدش ٌطغض هءاج ٌخأ اذإ ينعي

ٍ.ّيضرم هللا دنع انأو ,ٌّقح نيدلا اذه نأبً اروعش
الب ناسنإ ،دراش عئاض ،ُهفده َّحص ام َهللا فرعي مل ناسنإلا اذإف ً،اقيرطوً افده ديرأ انأ ،هحِّورت قيرط ةعَسو ,هرِّيست ٍدصق ُةَّحص دبعلل عمتجي نأ نكمَّتلا :لاق ,ةقيقد ةطقن انه

:رعاشلا لاق ،هئات ،فده

ُتـيتأ ينكلو نيأ نم ملعأ ال تئِج

تيشمفً اقيرط يماَّدق ُترصبأ ُتيأرف 

تيبأ مأ اذه تئش نإً ارئاس ىقبأسو 

؟يقيرط ترصـبأ فيك ؟تئج فيك

يردأ ُتـــــسل

،تالحرلا مهذخأت ةعاسو ،ُفحُّتلا مهذخأت ةعاسو ،ُتاوهشلا مهذخأت ًةعاس َسانلا دجت ،دراش ،يردأ تسل ؟يردأ ُتسل اذاملو ,يردأ ُتسل :اهناونع ً،ادج ةليوط ةديصق

.حضاو هفده نمؤملا امأ ،مَهلمعُ هللا طِبحيفً ةأجف ُتوملا مهيتأي مث ،يهابَّتلا مهذخأي ةعاسو
 :ىلاعت لاق ،فدهلا اذه ىلإ كلصوتقيرط ةعسو ً،احيحصوً احضاو ُكفده نوكي ،دصق ةَّحص ىلإ جاتحي نكمَّتلا :ًاذإ

ًةَعْرِش ْمُكْنِم َانَْلعَج ٍّلُكِل ِّقَحْلا َنِم َكَءاَج اَّمَع ْمُهَءاَوَْهأ ِْعبََّتت َالَوُ َّ� َلَزَْنأ اَِمب ْمَُهنَْيب ْمُكْحَاف ِهَْيلَعً انِمْيَهُمَو ِبَاتِكْلا َنِم ِهْيََدي َنَْيب اَمِلً اقِّدَصُم ِّقَحْلاِب َبَاتِكْلا َكَْيلِإ َانْلَزَْنأَو ﴿

﴾ )��( َنُوفَِلتَْخت ِهِيف ُْمتْنُك اَِمب ْمُُكِئَّبُنَيفً اعيِمَج ْمُُكعِجْرَم َِّ� َىِلإ ِتاَرْيَخْلا اُوقَِبتْسَاف ْمُكَاتآ اَم ِيف ْمُكَُولَْبيِل ْنَِكلَوً ةَدِحاَوً ةَُّمأ ْمَُكَلعََجلُ َّ� َءاَش َْولَوً اجاَهْنِمَو

] ةدئاملا ةروس [

نمؤملا ُفرشً امئاد ،ُريسلا هيلع نوهي ريسلا ةعسب نآلا ،قيرطلا ُملاعم هل فشكنت ملعلا ةَّحصبو ،ُريسلا ُّحصي دصقلا ةحصبف :لاق ، عرشلا اذهل جهنم كانهو ،ميظع عرش

.دصقلا اذه عم تنأ َتفُرش كُدصق فُرش املكف ،سانلا نع هؤانغتسا هُّزعو ليللاب هُمايق
.؟تنأ نم :كل ْلقأ ,كُّمهي يذلا ام يل لق
هيلع عمجو ،هبلق يف هانغ ُهللا لعج ,ةرخآلا هَّمه ربكأو حبصأ نمو ،هل رُِّدق ام الإ ايندلا نم هِتؤي ملو ,َهلمش هيلع تَّتشو ،هينيع نيب هرقف ُهللا لعج ,هِّمه ربكأ ايندلاو حبصأ نم

.ةمغار يهو ايندلا ْهتتأو ,َهلمش

: ةصق

,طالبلا علتقاف ،نيتيبلا نيذه ةفرخزو ءاسكإ هبجعي مل ،نازهاج ناتيبلاو ،رشع يناثلا قباطلا يف نيرواجتم نيقباط ىرتشا ناسنإ :يل لاق ،ةينرب عراش يف نكاس انناوخإ دحأ
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اي :يل لاق ،شِهدملا روجنملاو ,يلاغلا كيماريسلاو ,عئارلا طالبلا عضو ،ا�دج ٍلاع ٍقوذب عَّتمتي وهو ،فقسلاو ناردجلا الإ تيبلا نم قبي ملو ,َذفاونلا عزنو ,كيماريسلا رَّسكو
اهتحت لعجو ،ةتباث ،ماخرلا نم عون ىلغأ اذهو ،فاَّفَّشلا ماخرلا نم ًةلواط أشنأ نأ ُرمألا لصو ىتح :لاق ،نيتيبلا نيذه ءاسكإ مِّمتي وهو ,لامكلاو مامَّتلاب نيتنس ,ذاتسأ

ً،اريثك رَّركتت ثداوح هذه ،دودسم قيرطلا ،ةثالث مايأب نيتيبلا ءاسكإ نم ىهتنا نأ دعب ُةَّينملا ْهتفاوً ةأجف مث ,لزان دعاص وهو ناتنس ،دعصم اهيف نكي مل ةيانبلاو َ،ةءاضإلا

.هدعسي مل هنأ ناوألا تاوف دعب أجاُفي مث ،هدعسي َءيشلا اذه نأ مَّهوتي
طقف ايندلا ُهفده يذلاف ،لمجأ ءايشأ يتأت ةنس دعب ،ا�دجً اليمجً ائيش َتلعف دق كنأ ُّنظت ،مهنيعأ يف اذه َّدوساف ،َلمجأ ءيش رهظ اهنم ءيش ىلإ اولصو املك مهنأ :ايندلا لهأ ةلكشم

.ءيش ُّلك اهنم هيضريف ،هترخآ ىلع ةناعتسا ايندلاب نيعتسي نمؤملا امأ ،هنيع يف اذه ُّدوسي
؟ةمألا هذه نيمأ اي اذه ام :ليقف ،هيلع سلجيً ادلجو ً,اقَّلعمً افيسو ،زبخ فيغرب ى�طغم ٍءام َرِدق دجو ,-ُتأرق اذكه- حاَّرجلا ةديبع يبأ انِدّيس ةفرغ ىلإ ةباحصلا ُدحأ لخد :لاق

ّلبي الأ ،ريثك ايندلا ىلعو ايندلل وه :لاق .؟ليقملا انغِ
وه نيأ ،تيبلا اذهب ىنتعاو ,َتيبلا شَرفو ,تيبلا نَّيزو ,َتيبلا اذه أشنأ يذلا وه ,موي لبق نفُد يذلا اذهو ً،انويلم نيسمخ يلاوح هنمث تيب يف َتيَّزع نأ تفدص ام تنأ يأ

.بهذو كرت ،ةظعوم ربكأ هذه ؟نآلا
هدِعبي ءيش ُّيأو ،هلعفي ِهللا ىلإ هبِّرقي ءيش ُّيأ كلذلف ،لجو زعُ هللا هُدصق قداصلا نمؤملا و ،ُهبلط هل َّحص هبلط يف هَدهج لذب اذإف ،ُهبولطم نَّيعت هَدحو هِّبر بلطب ُدبعلا قَّقحت اذإ

.هنع دعتبي هللا نع
َيحوأ ام عاِبّتا هقيرطو ,هقلخو هسفن يف هرماوأ ُذيفنت هُدصقو ،هَدحو ُهللا هدوصقمف ،هقيرط و هدوصقمو هدصق يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرقفاوت نأ ةيدوبعلا مامت : لاق

ِ.ّيبنلا جهنمو يبنلا دوصقموِ ّيبنلا دصق وه ،ُّيبنلا هلعف ام كجهنمو كدوصقمو كُدصق نوكي نأ ،ةيدوبعلا ةجرد ىلعأ وه اذه ، هيلإ
.قيرطلاو دوصقملا يف هفلاخ نم هلوسرو هللا نع مهُدعبأو ،قيرطلاو دوصقملا يف مالسلاو ةالصلا هيلع َّيبنلا قفاو نم سانلا ُرايخ :لاق
و ،فدهلا اذهل َلصوملا قيرطلا كلست نأو ً,احضاو ُفدهلا نوكي نأ بجي ،كبنلا قيرط ،اعرد نم سيل ؟قيرطلا نيأ نم ،صمح ُكفده ،قشمد يف نآلا تنأ :ةقيقد ةركفلا

.ُّيبنلا هكلس يذلا هسفن قيرطلا كلست نأ بجي ؟هللا ىلإ ُّيبنلا لصو فيك ُ،هللا وه فدهلاو ،ةنسلا عاِبّتا وه فدهلا اذهل لصوملا قيرطلا
ُهللا هُدارم ناك نمف ،كدوجو ةياغو كدوجو ِّرس نم هفرعت فدهلاو ،عرشلا وه هيلإ يضفملا قيرطلاو ،هيلإ يضفملا قيرطلا دوجوو هتَّحصو فدهلا ُحوضو :هساسأ نكمَّتلاف

،مهتجزمأب هللا نودبعي :ٌُرثك نوملسمو نوريثك ٌسانأ ،رمأ امب الإ َدبُعي ال لجو زعُ هللاو ,رمأ هب امب َهللا َدبع نإف ،دوصقملا يف مالسلاو ةالصلا هيلع َّيبنلا قفاو دقف ةرخآلا َرادلا و

 :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو ,نوعدتبي كلذل ،لجو زع هللا مهرمأ امب ال

َالفُ هْلِلُْضي ْنَمَو ُ,َهل َّلِضُم َالفُ َّ� ِهِدَْهي ْنَم :ُلُوَقي َُّمث ُ,ُهلَْهأ َوُه اَِمب ِهَْيلَع ِيْنُثيَو ََّ� ُدَمَْحي :ِهَِتبْطُخ ِيف ُلُوَقي َمَّلَسَو ِهَْيلَعُ َّ� ىَّلَص َِّ� ُلوُسَر َناَك :َلَاق َِّ� ِدْبَع ِنْب ِرِباَج ْنَع ((

ُْتثُِعب :ُلُوَقي َُّمث ,ِراَّنلا ِيف ٍَةلالَض ُّلُكَو ٌ,َةلالَض ٍةَعِْدب ُّلُكَو ٌ,ةَعِْدب ٍَةثَدْحُم ُّلُكَو ,اَُهتَاثَدْحُم ِروُُمألا ُّرَشَو ,ٍدَّمَحُم ُيْدَهِ يْدَهْلا َنَسَْحأَو ,َِّ� ُبَاتِك ِثيِدَحْلا َقَدَْصأ َّنِإ ُ,َهل َيِداَه

َكََرت ْنَمَو ,ِهِلَْهَألف الاَم َكََرت ْنَم :َلَاق َُّمث ,ْمُكاَّسَم ْمُكَحَّبَص :ُلُوَقي ,ٍشْيَج ُريَِذنُ هََّنأَكُُهبَضَغ ََّدتْشاَو ُ,ُهتْوَص الَعَو ُ,هَاَتنْجَو ْتَّرَمْحاَ ةَعاَّسلا َرَكَذ اَِذإ َناَكَو ,ِنَْيتاَهَكُ ةَعاَّسلاَو َاَنأ

))َنِينِمْؤُمْلاِب َىلَْوأ َاَنأَو ,ََّيلَع َْوأ ََّيِلَإف اًعَايَض َْوأ ًانْيَد

ال ،نيصح ٍنصح يف تنأو ،عِنتمم تنأ يأ ،نُّكمَّتلا اهُمسا ةلزنم ىلإ كدوقي اذه ،هيلإ لصوملا قيرطلا نع ثحبت نأو ً،احضاو ُفدهلا اذه نوكي نأو ،َفدهلا نِّيُعت نأ :ًاذإ

.ٌدحأ كَّنفختسي
.فدهلا اذه نع فرصت يتلا قئالعلا ليزت نأ :لاق ،نكمَّتلا بابسأ دحأ :نآلا
.اهنم جرخت نأ بجي لجو زع هللا نع ْكتبجح اذإ نيرخآلا نيبو كنيب ةقالع ةَّيأف

.ُهلاقم هللا ىلعكُّلديو ُهلاح هللا ىلإ كب ضهني ال نم بحاصت ال
:لاق لجو زعُ هللاو ،ا�دج ةَّمهم ةبحصلا ةيضق :كلذل

﴾ )���( َنِيقِداَّصلا َعَم اُونوُكَوَ َّ� اُوقَّتا اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ َاي ﴿

] ةبوتلا ةروس [

ّتا ،نينمؤملا عم كتاقالع ْلعجِا ؛ام ردقب تنأف ،ةنمؤم ةئيب يف متنك اذإ الإ ىوقتلا هذه اوعيطتست نل مكنكلو هللا اوقتا :لوقت ةيآلا نأك ) َنِيقِداَّصلا َعَم اُونوُكَو ( :لوقي مث كتاهاجِ

.نينمؤملا عم كتاسلجو ،نينمؤملا عم

))ٌّيَِقت الِإ َكَمَاعَط ْلُْكَأي الَو ًانِمْؤُم الِإ ْبِحاَُصت ال :ُلُوَقي َمَّلَسَو ِهَْيلَعُ َّ� ىَّلَص َِّ� َلوُسَر َعِمَسُ هََّنأ ٍديِعَس ِيَبأ ْنَع ((

] هحيحص يف نابح نبا هجرخأ [

مه اًذإ ،ةريغلا عفادب مَهلثم نوكت نأ ىنمتت نينمؤملا عم تسلج اذإ ،ةيمست ُّحصأيهو َ،ةريغلا اهيِّمسن ةيساسأ ةفص هدنع ناسنإلاو ،مهلثم نوكت نأ ىلع كنيعت ةِبّيطلا ةئيبلا هذهف

:ىلاعت لاق . ؟تنأ نم كل ُْلقأ ,بحاصت نم يل لق :كلذلف  ايندلا ىلإ كنوُّدشي مه اًذإ ،مهلثم نوكت نأ ىنمتت ايندلا لهأ عم تسلج نإو ،هللا ىلإ كنوُّدشي

﴾)��( ِرُوُبقْلا ِباَحَْصأ ْنِم ُراَّفُكْلا َِسَئي اَمَك ِةَرِخْآلا َنِم اوُسَِئي َْدق ْمِهَْيلَعُ َّ� َبِضَغً امَْوق اْوَّلََوَتت َال اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ َاي ﴿

] ةنحتمملا ةروس [

: ةصالخلا

ىلع َهللا دهاع دقو ،نيصح نصح يفو ،زيرح زرح يف نِّكمتملا ) َنُوِنقُوي َال َنيِذَّلا َكَّنَّفَِختَْسي َالَو ( :ىلاعت هلوق نم ةطبنتسم نكمتلا ةلزنم يه ةلزنملا هذه ؛ ماركلا ةوخإلا اهيأ
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مل يذلا ناميإلا ُفيعض نكمتملا اذه لباقيو ،هريس نع هفرحي نأ الو ,َهتهجو رِّيغي نأ دحأل حمسي ال نِّكمتملاو ،اهرابدإو ايندلا لابقإ يفو ,هركملاو طشنملا يف هيلإ ريسلا

.هل همسر يذلا هفدهل قيرطلا فشتكي ملو ,ُهفده حِضَّتي
.نيعتسن كايإو دبعن كايإ لزانم يف نيكلاسلا جرادم لزانم نم ةلزنم رخآ سرد يف جلاعن نأ ىلاعتو هناحبس َهللا وجرأ

نيملاعلا بر � دمحلا و
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