
مـيحرلا نـمحرلا هـللا مـسب 
انتملع امب انعفناو انعفني ام انملع مهللا ،ميكحلا ميلعلا تنأ كنإ انتملع ام الإ انل ملع ال مهللا ،نيمألا دعولا قداصلا دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ،نيملاعلا بر � دمحلا
.نيحلاصلا كدابع يف كتمحرب انلخدأو ،هنسحأ نوعبتيف لوقلا نوعمتسي نمم انلعجاو ،هبانتجا انقزراوً الطاب لطابلا انرأو ،هعابتا انقزراوً اقح قحلا انرأو ،املع اندزو

. عرولا : مويلا ةلزنم

. عرولا مويلا ةلزنمو ،نيعتسن كايإو دبعن كايإ لزانم يف ،نيكلاسلا جرادم سورد نم نيتسلاو دحاولا سردلا عم ؛ماركلا  ةوخإلا اهيأ

: ديهمت

:لوقي هلالج َّلج هللا

﴾)��( ٌميِلَع َنُولَمَْعت اَمِب ِيِّنإً احِلاَص اُولَمْعاَو ِتَاِبّيَّطلا َنِم اُولُك ُلُسُّرلا اَهَُّيأ َاي ﴿

] نونمؤملا ةروس [

.عرولا يف ٌلصأ ةيآلا هذه
ّلخم نمٌ ةعكر فلأ نم ٌريخ عرو نم نيتعكر نأ :رثألا يف درو .طِ
ّلخملا ءيسلا لمعلا رود ناك ,ءيس ٌلمع حلاصلا لمعلا اذه قفار اذإف ،�اب لاصتالا ىلع كنيعي هنأ ىربُكلا هتميق حلاصلا لمعلا نأل ً،اِئّيس رخآوً احلاص ًالمع طلخ يذلا طِ
يف اهيلع دمتعي نأ وأ اهَّلغتسي نأ ءرملا عيطتسي ال نكل ،ءازج هللا دنع اهل لامعألا هذه نأ الإ ،ةعيطق يف ىدؤملا ةئيسلا لامعألا عم ةحلاصلا لامعألاف ً،اباجحوً اعطاقوً اطبثم
.-ريبعتلا َّحص نإ- ةَّيلابقإلا اهتميق لَّطعف اهطلاخ ءيسلا لمعلا نأل ،�اب لاصتالا
:ىلاعت لاق ،عرولا يف ٌلصأ يه ىرخأٌ ةيآ كانهو

﴾ )�( ْرِّهََطف ََكبَاِيثَو ﴿

] رثدملا ةروس [

.بوثلاب سفنلا نع ىَّنكف ,بنذلا نم كسفن رِّهط :دهاجم لاق
.ردغ ىلع الو ٍةيصعم ىلع اهسبلت ال :ساَّبع نبا لاقو
.ردغ ىلع الو ٍةيصعم ىلع كبايث سبلت ال
 .كل ٌبوث كلمع نأل حلصأف كلمع :كاَّحضلا لاقو
.هلمع نمً ابوث يدتري هلعجي ماعلا هكولس ،قداص نالف ،بذاك هريغو ،يقت نالفو ،عرو رخآو ،حلاص كلذو ،راَّدغ كاذو ،صلخم اذهف ؛هلمع نمً ابوث يدتري ناسنإلا
.حلصأف كلمع :كاَّحضلا لاقف
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.بايثلا ثيبخ هنإ ً:ارجاف ناك اذإو ,بايثلا رهاط هنإ ً:احلاص ناك اذإ لجرلل لوقت برعلاو
.رِّهطف كتيبو كبلقو :ريبُج نب ديعس لاقو
نم بايثلا ريهطتب رمأ لجو َّزع �اف ً،ادراو نوكي نأ نكمي يداملا يرهاظلا ىنعملا نأ الإ ،عرولا يف ٌلصأ ) ْرِّهََطف ََكبَاِيثَو ( ةيآف ؛رِّهطف كُقلُخو :نسحلا مامإلا لاقو
.مهبايث نورِّهَُطي الو نورَّهطتي ال اوناك نيكرشملا نأل ،ةالصلا اهيف زوجت ال يتلا تاساجنلا
.اهلٌ ةرهط بايثلا ريصقت نأل ,رِّصقف كبايثو يأ ؛رهطف كبايثو :ءاملعلا ضعب لاقو

. عرولا

. بوثلا سند ءاملا رهُطي امك سندلا نم بلقلا رَّهُطي نأ : عرولا نم دوصقملا ؛ ةوخإلا اهيأ
هعضاوت ،بوث هُّشغو ،هبوث وه هصالخإف ,هلمع نمً ابوث يدتري ناسنإلا نأل ،هلاحوناسنإلا بلق ىلع لدت بايثلاف ؛ةرهاظ ًةبسانم بولقلاو بايثلا نيب نأ :بيرغلا ءيشلاو
. بايثلا نيبو بلقلا نيبٌ ةبسانم كانهف ،بوث هربك ،بوث
 .سندلا نم بلقلا ريهطت عرولاب دوصقملاف
:ةدحاو ٍةملك يف هَّلك عرولا عمج مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا

)) ِهِينَْعي ال اَمُ هُكَْرت ِءْرَمْلا ِمالْسِإ ِنْسُح ْنِم ((

] ةريره يبأ نع يذمرتلا هجرخأ [

ذخأي ريبكلا فدهلا اذه نأل ،سانلا دعسأ تنأً اريبكً افده راتخت امنيح كنأ يهو ,ةقيقح هذهو ،هتقو نم ربكأ هفده ،فسافسلل ٌعستم هتقو يف سيل ،ريبك ٌفده هل ،لوغشم نمؤملا
:مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو ،رومألا فسافسلً اتقو دجت الف ،كتقو لك

)) اهَّيندو اهفاسفس هركيو رومألا يلاعم بحي هللا نإ ((

] يناربطلا هاور [

، ىوهلا سفنلا يف رذبي هنإف رظنلا لوضفو مكايإ ، كينعي ال يذلا رظنلا كرتو،كينعي ال يذلا مالكلا كرت ،مالكلا معي كرتلا اذه )) ِهِينَْعي ال اَمُ هُكَْرت ِءْرَمْلا ِمالِْسإ ِنْسُح ْنِم ((
رظنلاو مالكلا لوضف هكرت )) ِهِينَْعي ال اَم ُهُكَْرت ِءْرَمْلا ِمالِْسإ ِنْسُح ْنِم (( كينعي ال اذه ,نيرخآلا رابخأ يصقت ،نيرخآلا ىلع تُّصنتلا ،كينعي ال يذلا عامتسالا كرتو
:مهنع باغو ،انمَّلكتً ائيش انلعف ام :نولوقيو هب سأب ال مالكلا نأ نومَّهوتي ماوعلا ً،اعرو نوكي هلمع نم ٌءزج همالك نأ نقويو ملعي امنيح ناسنإلاو ،عامتسالاو

ةنجلا يف اهب هللا هعفري ، الاب اهل يِقُْلي ال - هللا ناوضر ْنِم - ةملكلاب ّملكتيل دبعلا َّنِإ : لوقي - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا َلوسر ُتعمس : لاق هنع هللا يضر ةريره وبأ نع ((
)) منهج يف اهب يوهي ، الاب اهل يِقُْلي ال - هللا طَخَس نم - ةملكلاب ملكتيل دبعلا نإو .

] يراخبلا هجرخأ [

ةبيطلاو ،سانلا ىلعو اهبحاص ىلع لابو ةئيسلا ةملكلاف ؟هيخأوٍ خأ نيبو ؟اهنباو ٍمأ نيب تقَّرف ٍةملك نم مكو ؟نيكيرش نيب تقَّرف ٍةملك نم مكو ؟نيجوز نيب تقَّرف ٍةملك نم مكو
:ةقدص

﴾)��( ِءاَمَّسلا ِيف اَهُعَْرفَو ٌتِبَاث اَُهلَْصأ ٍَةِبّيَط ٍةَرَجَشَكً َةِبّيَطً ةَمِلَكً َالثَمُ َّ� َبَرَض َفْيَك ََرت َْمَلأ ﴿

] ميهاربإ ةروس [

 ) ِءاَمَّسلا يِف اَهُعَْرفَو ٌتِبَاث اَُهلَْصأ ٍَةِبّيَط ٍةَرَجَشَك ( لجو َّزع �اب فيرعتلا يأ

﴾ )��( َنوُرَّكََذَتي ْمُهََّلَعل ِساَّنلِل َلَاثَْمْألاُ َّ� ُبِرَْضيَو اَِهّبَر ِنِْذإِب ٍنيِح َّلُك اََهلُُكأ ِيتُْؤت ﴿

] ميهاربإ ةروس [

ّلك عرولا كالِمف نع ثحبي ،هلغشي ءيش لك ،عئاض فده هل سيل ناسنإ عرولا ريغو ,ركفلاو ،يشملاو ، شَطبلاو ،عامتسالاو ،رظنلاو ،مالكلا نم هينعي ال ام ءرملا كرت :هِ
ّلقي تاجاحلا مامأ ،مهصَّحفتي لاجرلا مامأ ،اهلَّمأتي رظانملا مامأ فقي ،ءيش لكب متهي ،ءيش لك ىَّصقتي ،ءيش لك ريبكلا فدهلاف ،ريبك ٌفده كل نوكي امنيح امأ ،غراف هنأل اهبِ
)) ِهِينَْعي ال اَم ُهُكَْرت ِءْرَمْلا ِمالِْسإ ِنْسُح ْنِم (( :كلذلف )) اهَّيندو اهفاسفس هركيو رومألا يلاعم بحي هللا نإ (( :ةيناث ةَّرمو ً،اريبك هللا دنعً اناسنإ كلعجيو ،كب ومسي يذلا وه
.ركفلاو ،يشملاو ،شطبلاو ,عامتسالاو ،رظنلاو ,مالكلا يف اذه
،هتالكشمو ،هتاقالعو ،هئاقدصأو ،هتيبو ،هبارشو ،هماعط عوضوم ً،ادبأ لاؤسلاب هل ةقالع ال ,تاعاس ثالث يف رطاخ الو هيتأي ال ،ةعماجلا يفً اناحتما يدؤي بلاطب ِقّقد
ّلعتم هدهج لك ،ةَّيريصم تاعاس ثالث مامأ هنأل ,ةدَّمجم اهلك هتابغرو ، هتاحومطو .لاؤسلا اذهلً ةباجإ نوكت نأ نكمي يتلا تامولعملاو ،لاؤسلا ةدامبقِ
ظحالم ءيشلا اذهو ,رَّرقملا باتكلا ذخأي ،بتُكلا فالآ اهيف ةبتكم ىلإ لخد ،مايأ دعب صحف هدنع ناسنإ ،ءافطصا هدنعيف راص ,لجو َّزع �اب لغُشي امنيح ناسنإلا :ةقيقحلا
،رعاشل ً،الثم ناَّنفل ،ديعب دلبب ةقَّلعم ةَّيضق يف ً،اقالطإ هينعي ال يخيراتلا عوضوملاو ةَّصقلا امأ ،ةَّينيد ةلاقم ،ةَّيملع ةلاقم ؛همهت ةلاقم اهيف ةَّلجم ينتقي ،نينمؤملا ضعب دنع
،مالكلا نم )) ِهِينَْعي ال اَمُ هُكَْرت ِءْرَمْلا ِمالِْسإ ِنْسُح ْنِم (( .ةايحلا يف كتلاسر ءادأ ىلع كنيعي امو كُّمهي ام اهنم يفطصت ةَّلجم عم تنأ ،هينعت ال تاعوضوم نع فزعت هسفنف
.عرولا يفٌ ةيفاشٌ ةيفاكٌ ةملك :اهنع ءاملعلا لاق امك ةملكلا هذهف ،ةنطابلاو ةرهاظلا تاكرحلا رئاسو ،ركفلاو ،يشملاو ،شطبلاو ،عامتسالاو ،رظنلاو
دهزلاوً ادج نيمث عرولا ,ةسايرلا بلط يف نالذُبي امهنأل ،ةَّضفلاو بهذلا يف هنم دشأ ةسايرلا يفدهزلاو ،ةَّضفلاو بهذلا يف هنم دشأ قطنملا يف عرولا :ءاملعلا ضعب لاقو
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.حيحصلا قيرطلا لوأ ىلع تنأفً ادهازوً اعرو نوكت امنيحو ،نمثأ
ّلعتمو حومط كَّنكل ،ةينافلا ايندلا يف دهاز ،دهاز تنأف عَّروتت امنيح ،دهزلا لوأ عرولا ,ىضرلا لوأ ةعانقلا نأ امك ،دهزلا لوأ عرولا :ءاملعلا ضعب لاق امك ؛ ةوخإلا اهيأ قِ
.ةيقابلا ةرخآلاب

:ةريثك فيراعت عروللو

.ليوأت ريغ نم ملعلا دح ىلع فوقولا :عرولا
ريغ ةَّلعلا هذه :لوقي مث ,ميرحتلا ةلع نع ثحبي نأ لواحيو ،ميرحتلا شقاني ؟اذك مِّرُح اذامل :نولءاستي لوبقملا ىوتسملا ىلإ مهناميإ ِقتري مل نيذلا نيفَّقثملا مظعم دنع ظحالملا
.نآلا ةدوجوم
.ةفعاضمً افاعضأ هنم ذخأيف ،لاملا ىلإ ريقفلا ةجاح لغتسيف يبارملا يتأيف ،يكالهتسا ضرق الإ ةَّيلهاجلا يف نكي مل هنأل ؟ابرلا هللا مَّرح اذامل ً:الثم
اذهف ،ةجاحلا دس ةينب ال عُّسوتلا ةينبً ايوبرً اضرق ذخأتف ،عَّسوتت نأ ديرت ً،اطخ اهلمعمل فيضت نأ ىلإ جاتحت ةكرش نأ يأ ،يرامثتسا ضرق كانه نآلا :نيفَّقثملا ضعب كل لوقي
.ليوأت ريغ نم ملعلا دح ىلع فوقولا عرولا :ءاملعلا دحأ لوقي انه ،ةَّيوبر ةدئاف هيف ناك نإو ,ابرلاب هل ةقالع ال ضرقلا
ّلعت نأ نكمي ال كلذلف ً,اقلطم ميرحتلا يتأي امنيح امأ ً،امدعوً ادوجو ةَّلعلا عم رودي ميرحتلاف ,هتَّلع عم ميرحتلا يتأي امنيح :ةلكشملا هذه اولح لوصألا ءاملع الو ،ميرحتلا اذه لِ
.ةدوجوم ريغ وأ ةدوجوم يهو تنأ اهتعرتخا يتلا للعلا يف ثحبت نأ
نم ميرحتلا يتأي امنيحو ،مكحلا ءاغلإ لجأ نم ليلحتلا اذه ،تارئاط يف نآلا امأ ،لامِجلا ىلع ليوطلا رفسلا مايأ كلذ ناك ,مرحم يذ عم الإٌ ةأرما نرفاست ال الأ :كل لوقيً الثم
يف ثحبن نأو ,ةيمهو ًاللع عضن نأ يغبني ال كلذلف ،ةَّلعلا نمً ايلاخ ميرحتلا يتأي امنيح ،ىحوي ٌيحو الإ وه نإ ,ىوهلا نع قطني ال يذلا ,مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لِبق
.ليواتريغ نم ملعلا دح ىلع فوقولا عرولا :ءاملعلا ضعب لاق كلذل ،فلتخي رمألاف ةَّلعلا عم ميرحتلا يتأي امنيح امأ ،اهمدعو اهدوجو
.� الإ كَّرحتي ال نأ رهاظلا عروف ،نطابلا يف ٌعروو رهاظلا يف ٌعرو :نيهجو ىلع عرولا :مهضعب لاقو
:� هلعفي ٍءيش لك ،هعنم هؤاطع ،هتعيطق هتلص ،هجورخ هلوخد ،هبايإ هباهذ ،هتكرح قداصلا نمؤملاو

﴾ )���( َنيَِملَاعْلا ِّبَر َِِّ� يِتاَمَمَو َيَايْحَمَو يِكُُسنَو ِيتَالَص َّنِإ ُْلق ﴿

] ماعنألا ةروس  [

:هتَّينب ملعأ ناسنإلاو ،� الإ كَّرحتت ال نأ حراوجلا ،عرو اهل حراوجلاو عرو هل بلقلا ,هللا ىوس كبلق لخدت ال نأ وه نطابلا عروو ،� الإ كَّرحتي ال نأ رهاظلا عروف

﴾ )��(ُ هَريِذَاعَم َىقَْلأ َْولَو )��(ٌ ةَريَِصب ِهِسَْفن َىلَع ُناَسْنِْإلا َِلب  ﴿

] ةمايقلا ةروس [

.ءاطعلا نم ليلجلا ىلإ لصي مل عرولا نم قيقدلا يف رظني مل نم :ءاملعلا ضعب لاقو
ّلظب عفتني الئل ،هدنع ٍنوهرم ٍتيب ٍلظ يف فقي مل -ىلاعت هللا همحر- نامعنلا ةفينح وبأ . ءيش يف ىوتفلا نم سيل امأ ،عرولا باب نم اذه ،هِ
.سأب هب اممً ارذح هب سأب ال ام عدت نأ :عرولا امأ
.نِّيب مارحلاو ،-حضاو هنأل لالحلا نع لأسي دحأ ال- ،نِّيب لالحلاف
:ليق كلذل ،ضْرِعلاو نيدلل ًءاربتسا تاهبشلا كرت عرولا ،ةهج نم مارحلاو ةهج نم لالحلاب اههبش :تاهبشلا ىنعمو ،تاهبُشلا ىلع ُبصنت ةلئسألا لك نكل ،هنع لأسي دحأ ال
:نحتمم ناسنإلاو ,ءاطعلا نم ليلجلا ىلإ لصي مل ,عرولا نم قيقدلا يف رظني مل نم

﴾)�( ُرُوَفغْلا ُزيَِزعْلا َوُهَوً الَمَع ُنَسَْحأ ْمُكَُّيأ ْمُكَُولَْبيِلَ ةَايَحْلاَو َتْوَمْلا ََقلَخ يِذَّلا ﴿

كلملا ةروس
.ةفالخلا نوؤشل ٌصاخ ٌجارس كانه ,ةفالخلا نوؤش يضقي نأ دارأ اذإف ،هلهأل ٌصاخ ٌجارس كانه ,هلهأ عم مَّلكتي نأ دارأ اذإ -ىوُري امك- زيزعلا دبع نب رمع انديس
. هلماعت نم هعرو رهظي ناسنإلاو
. ؟هفرعت له : هل لاق
. معن :لاق
. ؟هعم ترفاس له لاق
. ال :لاق
. ؟هترواج له :لاق
. ال :لاق
. ؟رانيدلاو مهردلاب هتلماع له :لاق
 . ال :لاق
 .هفرعي نمب نتئا ,هفرعت ال تنأف :لاق
.تائيسلا كرتو تاوهشلا نم جورخلا :عرولا ليقو
.ةفيظن تاونق اهل تاوهشلا كلذلف ،اهلالخ يرستً ةفيظنً ةانق اهل لعج ,كيف اهعدوأ ٍةوهش ةيأ كمرح ام ,ميرك لجو َّزع هللا ،ميحر لجو َّزع هللا :ةبسانملاب
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عم ,اياغبلا فالآ لدعت ةجوزلا عم ٌةعاس !هللا ناحبس ايف ،تجَّوزتو ،هعم تحلطصاو ،لجو َّزع هللا ىلإ تبت مث ،ةريبك ٌةَّيلهاج يل تناك :يل لاقف ينحراص لمعلاب ليمز يل
.اهب َّرم يتلا براجتلا فالآ لدعت ٍةصلخم ٍةجوز عمٌ ةعاس ،دلولا بحلا اذهل ةرمثو ،ءافولاو ،صالخإلاو ،بحلاو ،رورسلاو ،ةنينأمطو ،رهطلا ةجوزلا
يف كنأو ،كبحي هللا نأ رعشت نأ نم ربكأ ٍةداعس ةيأو ،ةداعسلا نم ةجرد ىلعأ ىلإ ومسي ، هنع هللا ىهن امع يهتنيو ,هللا رمأ امب رمتأي امنيح نمؤملا نأ :ميركلا خألا اهيأ قِّدصف
كتاطاشنو ،كتاءاقلو ،كتارايزو ،كتماستباو ،كتماقإو ،كلمعو ،كتلحرو ، كلمعو ،كجاوزو ،كرفسو ،كتكرح يف تنأف ،هقاذ نم الإ هفرعي ال روعشلا اذه ،هللا ناوضر
هللا ناوضر نع ثحبتً امئاد تنأف ،هيضري اذه رورسلا كلهأ بلق ىلع تلخدأ اذإ ،لجو َّزع هللا يضري اذه كلمع نقتت امدنع ً،ادج عساو هللا ناوضر ،هللا ناوضر يغتبت اهلك
 .لجو َّزع
. ةئيس لك كرتو ,-ةمَّرحم ةوهشً اعبط- ةوهش لك نم جورخلا :عرولا ليقف
 .نيع ةفرط لك يف سفنلا ةبساحمو ةهبش لك نم جورخلا :عرولاو
ً.اريسعً اباسح ةمايقلا موي هباسح ناك ايندلا يفً اريسيً اباسح هسفن بساح نمو ً،اريسي ةمايقلا موي هباسح ناكً اريسعً اباسح هسفن باسح ناك نمو
.ةمايقلا موي هفاخأ ايندلا يف هنمأ نمو ،ةمايقلا موي هنمأ ايندلا يف هللا فاخ نم ؛ناعمتجي ال نانمأو نافوخ
نيناوقلاب ديقتي نطاوم :يندملا ىوتسملا ىلعف ً،ارح نوكي طبضني امنيحو ،هتيرح تهتنا لتق وأ قرس ناسنإ ول ,هتَّيرح دقفي هللا جهنم ريغ نم ةَّرح ةكرح كَّرحتي امدنع ناسنإلا
:ةيآ لمجأو ،ديقب نوكت تَّلفتت ً،ارح نوكت دَّيقتتف ،هدُّيقت نم تءاج هتَّيرح ،ناكم يأ ىلإ رطقلا رداغي ،ناكم يأ ىلإ رفاسي ,حلاص نطاوم هنأل رح وه ،ةمظنألاو

﴾ )�( َنوُحِلْفُمْلا ُمُه َِكَئلُوأَو ْمِِهّبَر ْنِم ىًدُه َىلَع َِكَئلُوأ ﴿

] نامقل ةروس [

:مهعفر ىدهلا ،ولعلا ديفت ىلع   

﴾)��( ٍنِيبُم ٍلَالَض ِيف َِكَئلُوأ َِّ� ِرْكِذ ْنِم ْمُُهبُوُلق َِةيِسَاقْلِل ٌلْيََوف ِهِّبَر ْنِم ٍرُون َىلَع َوَُهف ِمَالْسِْإلِلُ هَرْدَصُ َّ� َحَرَش ْنََمَفأ ﴿

] رمزلا ةروس [

ً.ةعفر دادزاوً اَّزع دادزاً اناميإ دادزا امَّلك ميقتسملا نمؤملا ناسنإلاو ،نجس يف امإو ةبآك يف امإ لاضلا ناسنإلاف ،ةَّيفرظلا ديفت :يف ،ءيش نمض ءيش لالضلا
. تائيسلا كرتو تاوهشلا نم جورخلا :عرولا
.نيع ةفرط لك يف سفنلا ةبساحمو ةهبش لك نم جورخلا :عرولاو
 .هكرتاف كسفن يف َكاح ام ،عرولا نم لهسأ تيأر ام :لوقي -ىلاعت هللا همحر- يروثلا نايفس
حيرملا ءيشلاف ،اهزيجت ةَّلدأو ،اهمِّرحت ةَّلدأ يفو ،ةفيعض ةَّلدأ اهعم دجوي اياضق نيدلا يف ، هايندو هنيد يف هنمً اريخ هللا هضَّوع الإ ,� ٌءيش ٌدبع كرت امو ، هكرتا كشَّوش ءيش
 .فالخلا نم جرخيو طوحألا كولس كلسي عرولا ,طوحألا كولسو فالخلا نم جورخلا:ءاهقفلا ءاملعلا هاَّمس اذه ،هتلدأ تفعض ام كرتت نأ
:مالسلاو ةالصلا هيلع لاق امكو ,هكرتاف كسفن يف كاح ام ،عرولا نم لهسأ تيأر ام

)) سانلا هيلع علطي نأ تهركو ,كردص يف َكاح ام مثإلاو ,سفنلا هيلإ تنأمطا ام ربلا ,ةصباو اي ((

]  هدنسم يف دمحأ مامإلاو ريبكلا مجعملا يف يناربطلا هجرخأ [

. نيب مارحلاو نيب لالحلا : ةصق

،ةنيدملا يف يجيتارتسا زكرم يف ً،ادج ةمهم ةقطنم يفً اضرأ تدجو :يل لاق ،اهعيبيو تويبلا ينبي ناك ،ةينبألا ةراجت يف لمعي ناك ,انناوخأ نمً اخأ نأ :ةَّرم مكل تركذ
ًاعبط ،يقيقحلا اهنمث يُثُلث لدعي ٍنمث ىلع ضرألا هذه تَّرقتساف ,ً-اليلق رعسلا نوعفري فارطأ ةسمخ ةعبرأ يأ- ,يليثمت لكشب ةدوازملا لـخدن نأ ءاقدصأ ةدع عم تنَّكمتو
،ربقلا يف تعضو يننأ ول ،ربقلا ترَّكذت مث ،ةديدش ٍةطبغب ترعشو ,يلع اسرو ً،ادج ٍرغم ٍرعس ىلع رقتسا نأ دعب :يل لاق ،ماتيأ مهيفو سانلا نم تائم ضرألا هذه باحصأ
يضارألا هذه باحصأ يطعت نأ امإ ؛كسفن تبجأ تنأ :هل تلق ؟كيأر امف :يل لاقو ,تفخ :يل لاق ؟يقيقحلا رعسلا نم مهَّقح ماتيألا ءالؤه تمرح فيك ؟لجو َّزع � لوقأ اذام
 .ةدوازملا هذه نم بحسنت نأ امإو ،لماكلا قحلا
،قلق هنكل ،هيف حاترم وه ،طيسقتلابً اتيب ىرتشا ،برغلا دالب يف ىتح ،تبهذ امنيأ ،قلق وهو لئاسلا لأسيً امئاد )) كردص يف كاح ام مثإلاو ,سفنلا هيلإ تنأمطا ام ربلا ((
. كنَّمأ هنمً افوخ تددزا امَّلك ،لجو َّزع هللا نم هفوخ يف هتلوطبو ناسنإلا ءاكذو ،هفاخت سفنلا ةفلاخم هيف ءيش لك ,قلق هنأل ؟لأسي اذامل ؟مارح يلمع لأسي
.هيف هللا ىسُني ال يذلا هنم يفاصلاو ،هيف هللا ىصُعي ال يذلا وه لالحلا :ءاملعلا ضعب لاقو
اذه ،لجو َّزع هللا تيسن اهيف تقرغتسا اذإ ةحابم ءايشأ يف :هيف هللا ىسُني ال يذلا هنم يفاصلاو ،لالح وهف ةماقتسا هيفو ،عرو هيف ءيش لك :هبسك يف هللا ىصعي ال يذلا لالحلا
:مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ىنع درو ام ىنعم

)) سأب هب اممً ارذح هبسأب ال ام عدت ىتح نيقتملا ةبترم غلبت ال ((

اذه لمحي نأ عطتسي مل نإف ،رفُكلاب ناسنإلارمأي ًالوأ ً،ادج يكذ ناطيشلا نإ ً:اقباس مكل تلق كلذل ،لجو َّزع هللا نع كتدعبأ امَّبر ,اهيف تقَّمعتو اهتذخأ ول ةحابم ءايشأ يف
لعفب هرمأي عطتسي مل نإف ،رئاغصلا لعفب هرمأي عطتسي مل نإف ،رئابكلا لعفي نأ هرمأي ةنسلا ىلع هآر نإف ،عدتبي نأ هرمأيً ادِّحوم هآر نإف ،كرشلاب هرمأي رفكلا ىلع ناسنإلا
ناودعلاو ءاضغبلا يقليل مهعم شيعي ،نينمؤملا نيب شيرحتلاب ؟يقب اذام ،عطتسي مل نإف ,اهيف هللا ىسني هنأ ةجرد ىلإ ايندلا يف قرغي ،تاحابملاب هرمأي عطتسي مل نإف ،تاهبُشلا
.مهنيب
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ىسُني ال يذلا هنم يفاصلاو ،هيف هللا ىصعي ال يذلا لالحلاف ،يلسلست لكشب نينمؤملا نيب شيرحتلاف ،تاحابملاف ،تاهبشلاف ،رئاغصلاف ،رئابكلاف ،عادتبالاف ،كرشلاف ،رفكلا
.هيف هللا
 .هنم نسحلا بجعف ,عمطلا :لاق ؟هتفآ امف :لاق ,عرولا :لاق ؟نيدلا كالِم ام :هل لاقفً امالغ نسحلا لأس
نإ ينإ ,طقست نأ مامإ اي كايإ لب :لاقف ,ً-انطف مالغلا اذه ناك- ,طقست نأ مالغ اي كايإ :هل لاقف ,ةرفح همامأً امالغ ىأر -ىلاعت هللا همحر- نامعنلا ةفينح ابأ نأ :تأرق ةَّرم تاذ
.َملاعلا كعم طقس تطقس نإ كنإو ،يدحو تطقس تطقس
 .دهزلاو عرولا لهأً ادغ هللا ءاسلج :-هنع هللا يضر- ةريره وبأ لاق
.فلسلا ضعبل لوق اذه .سأب هب اممً ارذح هب سأب ال ام عدي ىتح ,ىوقتلا ةقيقح دبعلا غلبي ال :فلسلا ضعب لاقو
. نيعتسن كايإو دبعن كايإ لزانم يف نيكلاسلا جرادم ،لزانملا بحاصلاق ،قيقد عوضوم عرولا يف نآلا ؛ ةوخإلا اهيأ

.يقوتلا نم هنكمي ام ىصقأ هَّرضي نأ فاخي امو - َهبُشلاو مارحلا قَّوتي نأ يأ - ميظعت ىلع ٌجُّرحتو ،رذح ىلع صقتسم ٍقوت : عرولا

اي :هل ءاعد ربكأ ،لجو َّزع هللا عم قَّلأتي امدنع ماركلا انناوخأ نم دحاو لكو ،ةريبك ٍةداعسب رعشي ,هب لصتيو ،هعم حلطصيو ،لجو َّزع هللا ىلإ لصي امنيح ناسنإلا :ةقيقحلا
.لاصفنالا ءيش بعصأو ،لاصتالا ةايحلاب ءيش لمجأف ,لاصتالا اذه مدأ ،لضفلا اذه مدأ بر اي ،لاحلا اذه مدأ بر
.لاصتالا ببس ِتنك لاصو اي :لاقف ؟جاوزلاب دعولا نيأ ً:ةَّرم هل تلاق ، ةاتفلا يسنف سوردلا رضحف ،هسورد رضحي نأ اهوبأ هيلع طرتشاف ,ةاتف لجر بحأ
امنيح امأ ،هيلع ظفاحي عرولاب ؟لاصتالا اذه ىلع ظفاحي فيك لاصتالا رامث ىلإ لصو يذلاف ،اهيف ةداعسلا لك ،هلك نيدلا يه ةلصلا هذه ،لجو َّزع �اب لصتيً انايحأ ناسنإلا
.لجو َّزع هللا نع بجحي لهاست يأ لهاستي

. دبعلل هللا نم باقع ربكأ باجحلا

،نوديج هدالوأو ،ةميلس هتَّحص اذإف ؛رظتنا ً،اديدشً اباقع هللا هبقاعي نأ عَّقوتف ,ةئيس يف همدق تَّلز ً،اباقع ٍةئيس لكل نأ هخيش نم عمسً اباش نأ :يهً اريثك مكل اهيورأ يتلا ةَّصقلاو
 .؟يتاجانم ةَّذل كمرحأ ملأ ،ردت ملو كتبقاع دق يدبع اي نأ ، هسفن يف عقوف ,نبقاعت ملف كتيصع دقل بر اي :لاقف هبر ىجانف ،ةجئار هتراجتو ،ةهراف هتبكرمو
:هللا نع باجحلا باقع ربكأ :ةقيقحلاو ،باقع ربكأ باجحلا اذه ،هللا نع بجُحي ئطخي امنيح ،هللا عم لاح هل ،�اب ةلص هل نمؤملا

﴾  )��( َنُوبوُجْحََمل ٍِذئَمَْوي ْمِِهّبَر ْنَع ْمُهَِّنإ َّالَك ﴿

] نيففطملا ةروس [

 : نابراقتم رذحلاو يقوتلاف
. بلقلا لعف رذحلاو ،حراوجلا لعف يقوتلا
،نيدلل ٍداعم ٍقدنخ يف ،نيدلا يف اوسيل ،رخآلا قدنخلا يف -ً ادج ةمهم ةطقن هذهو - صاخشأ كانه نكل ،ةجذاسلا ةنينأمطلا نم هبلق يقويو ،ةيصعملا نم هحراوج يقوي يأ
هل رجأ ال لامكلا اذه قحلا ضحدي نأ ةينب ًالماك نوكي امنيح ناسنإلاف ،متنأ متسلو حصلا نحن اننأ نيدلا لهأل اوتبثي يكل ,مهتَّفعو مهمركو مهتماقتسا نم ءيش ىلع اوظفاحيف
.هب
دنع ةدمحمللً ابلطو ،اهتعقاوم نع ًةبغرو ،اهنعً انُّوصتً ةءاند لعفي نأ ىَّقوتي نم كانه ً،ةشحاف لعفي نأ ىَّقوتي نم كانه ،ةزع رهظي نم كانه ً،ةهازن رهظي نم كانه:لاقف
.سانلا
.سانلا باجعإ عزتني يك ةعنطصم ةيقالخأ فقاوم ذختي دق ،سانلا رظن يف هِّولع ىلإً اببس نيدلا ذختا ام اذإف ً،اريبك نوكي نأ بحي ناسنإلا
.يقوتلا وه عرولا :لاقف
.هللا ريغل تفتلي نأ بلقلا رذحو ،ةهبش وأ ٍةيصعم نع حراوجلا يقوت
.ميظعت نع جُّرحت :رخآ فيرعت يفو
.هلالج َّلج برلا ميظعت امإو ،ديعولا لولح رذح هبشلاو مراحملا نع عرولا ىلع ثعابلا نأ يأ
.تأرتجا نم ىلع رظنا نكلو ,بنذلا رغِص ىلإ رظنت ال :ةملك هل نسحلا مامإلا
هللاو :دحاولا فرحلاب يل لاق ،لجو َّزع هللا يضرت ال دهاشم يفو ،تاونقلا تائم يفو ،وهل ةزهجأ يفو ,برغلا دالب يف تنك :يل لاق ،اهل ترَّثأت هللاو ,ةملك يل مهدحأ لاق
 .لجو َّزع �ً اميظعت رظنأ نأ لجو َّزع هللا نم يحتسأ
يدتري ناسنإ عم ناسنإلا اذإ ،هتميق فرعي هنأل ,هنم يحتسي ،لذتبم لذتبم سابلب هلباقي نأ عيطتسي ال ً،اليلجً امِلاع ً،امهمً اصخش نوكي دق ،هتيب يف ميظع ناسنإ هراز اذإ انم لك
،هتولجك هتولخ نوكت ,لجو َّزع هللا مِّظعي ناسنإلا اذإف ،ءايحتسالا باب نم اذه ,ةطوبضم ،ةبَّترم ،ةقَّمنم اهلك ًارومأ دجت لوألا ءاقللا لوأ يف ،هتاملك قِّمني ،هبايث لمجأ
 :اولاق ءاملعلا كلذل ،هرفسك هتماقإو ،هرهجك هُّرسو ،هتَّينالعك هتريرسو
.ىقرأ ةيناثلا ةبترملا .لجو َّزع � ميظعت نع امإو ،باقعلا نم فوخ نع امإ ةيصعملا نم عرولا

: عرولا دئاوف نم
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. حئابقلا بنجت نع سفنلا نوص-�
اهتيامحو اهظفح وه سفنلا نوصف ،حئابقلا بُّنجت دئاوف نم دئاوف ثالث هذهف ،ناميإلا ةنايصو ،تانسحلا ريفوتو ،سفنلا نوصل حئابقلا بُّنجت ىلع ثعبي ؛ ةوخإلا اهيأ عرولا
:هنأل ،هقلخ رئاسو نينمؤملا هدابعو لجو َّزع هللا دنع اهب يرذيو ،اهبيعيو اهنيَشي امع
.لحم ىلعأ يف اهعضوو ،اهالعو اهاَّكزو ،اهامحو اهناص ,هدنع تربكو هسفن هيلع تمرك نم
عيطي ,ةميرك هسفن ناسنإلا اذإ ً،ازيزع ىقبي ىتح ةمظنألا ِقّبطي ،لَّلذتي ال ىتح ً،افيعضً افقوم فقي ال يكل  ؟اذامل ,ريسلا نيناوق فلاخي ال ،ةميرك هسفن ناسنإلا اذإ :قيقد مالك
.ةنيهم ةبيصمب هبِّدؤي لجو َّزع هللا ,هبِّدؤي ال ىتح لجو َّزع هللا

)) .هبر الإ نوجري الو ,هبنذ الإ دبعلا نفاخي ال ((

.ميحر لج َّزع هللاو ،ىصحت الو دعت ال ةــيودأ هلو ،ديدش باذع ىلإو ،ميظع باذع ىلإ ،نيهم باذع نم :ةريثك ةيودأ هدنع لجو َّزع هللا
,ةدئازلا هذه لصأتسيدقو ،نييارشلا عطقي دقو ،هديب هنطب حتفي دق ،هديب ةيلمع هل يرجي دق ،تبهتلا دق هنبا دنعةدئازلا نأ ملعي امنيح ,بيبطلا بألا نأ فيك :ىلعألا لثملا �و
 ؟كلذ نم َّدب الو ,هنبا اذه نأ ملعي وهو
ميقتسملاف ،ميقتسي اذل ,جارحإ لك نم ،ةناهإ لك نم ،ءوس لك نم ةنوصم ىقبت نأ دارأ امَّلك ،هسفن تَمُرَك امَّلك ناسنإلاف ،باقعلا اذهب ناُهي دقو ،هللا هبقاعي ناسنإلا مثأي امدنعف
:هيلإ لصي نأ ٌدحأ عيطتسي ال ,سأرلا عفارً امئاد

﴾)��( َنوُدِلاَخ اَهِيف ْمُه ِةَّنَجْلا ُباَحَْصأ َِكَئلُوأٌ ةَّلِذ َالَو ٌَرَتق ْمُهَهوُجُو ُقَهَْري َالَوٌ ةَدَايِزَو َىنْسُحْلا اُونَسَْحأ َنيِذَّلِل ﴿

]  سنوي ةروس [

:قيقد ىنعم ميركلا هللا هجو ىلإ رظنلا ؟ةدايزلا هذه ام
.ةماقتسالاب اهناص هيلع هسفن تمرك نم
ّذعيو قرس نالف :ةريثكً اصصق نوعمست ىلعو ،هتحار ىلعو ،هتعمس ىلعو ،هتمارك ىلعً اظافح ،قرس ام ً-الثم- هيلع ةميرك هسفن تناك ول نكل ً،اقافو ًءازج باذعلا اذه ،بِ
.هقُّلأت ىلعو ،هتناكم ىلعو ،هسفن ةمالس
هيلع تمرك نم نإف ،هقلخ رئاسو نينمؤملا هدابعو لجو َّزع هللا دنع اهب يرذيو ،اهبيعيو ,اهنيشي امع اهتيامحو اهظفح وهو سفنلا نوص :ءيش لوأ ،ميظعت وأ فُّوخت عرولاف
َّلحو ،لئاذرلا يف اهاقلأ ,هدنع ترغصو هسفن هيلع تناه نمو ,لضفلاو مئازعلا لهأ اهب محازو ،لحم ىلعأ يف اهعضوو ،اهَّلعو اهاَّكزو ،اهامحو اهناص هدنع تربكو هسفن
.سفنلا نوص جئابقلا بُّنجت يف ام لقأف ،حيبق نع اهنصي ملو اهاَّسدو هاخرأو اهمامذ
 .زيزع هتماقتساب ,ىوعد هيلع ماقأ دحأ ام ،لدعلا رصقل تلخد ام ،رفخم ىلإ تلخد ام :كل لوقي ,ةنس نيعبس شيعي ناسنإلا دجت

. تانسحلا ريفوت-�
,اهلوعفم لطُبت تانسحلا عم تعمتجا نإ تائيسلاف ،هللا ىلع لابقإلاب تانسحلا نم ديفتست نأ تدرأ نإ ,تانسحلا لعف لِّطعت تائيسلا نأل ،تانسحلا ريفوت :يناثلا ءيشلا
كلذو ،تانسحلا ناويد رِّفوي اهبُّنجتف ،اهفعضت دقو تانسحلا قرغتست دق تائيسلا ً،اعطق اهفعضت نأ نم َّدب الف ،اهصقنت وأ ةَّيلكلاب اهقرغتست دقو ،تانسحلا طبحت دق تائيسلاف
 .عرولا دئاوف نم

. ناميإلا ةنايص-�
.ةيصعملاب صقنيو ةعاطلاب ديزي ةنسلا لهأ عيمج دنع ناميإلا نألف :ناميإلا ةنايص امأ
،ضارعإو بيذكت رفكلاو ،لابقإو قيدصت ناميإلا ,ةيصعملاب صقنيو ةعاطلاب ديزي ،صقنيو ديزي لاصتا ناميإلا اذإ امأ ،صقني الو ديزي ال داقتعا ناميإلا اذإ :ةبسانملاب

.تائيسلاب فعضيو تانسحلاب لابقإك ديزي ناميإلاف ،ةعيطقلاو روتفلاو  لابقإلا صقنيو ديزي يذلا نكلو ،صقني الو ديزي ال تباث دوجوم هللا نأ كناميإ ،رَّيغتي ال قيدصتلاف
:ثيدحلا يف ءاج دقف ، دوجولاو قوذلاب ٌمولعم ٌرمأ ناميإلل يصاعملا فاعضإ :يعفاشلا مامإلا لاق

))ُ َّ� َرَكَذ يِذَّلا ُناَّرلا َوُهَو ُ,َهبَْلق َُولَْعت ىَّتَح اَهِيف َديِز َداَع ْنِإَو ُ,ُهبَْلق َلِقص َبَاتَو ََرفَْغتْساَو َعََزن َوُه اَِذَإف ٌ,َةتُْكن ِهِبَْلق ِيف َْتتُِكن ً,َةئيِطَخَ أَطَْخأ اَِذإ َدَْبعْلا َّنِإ ((

] هننس يف يذمرتلا هجرخأ [

،عرولا وهاذه ،صقني نأ نم هناميإ نوصيو ،دَُرت نأ نم هتانسح ظفحيو ،لُذت نأ نع هسفن نوصي عِرَولاف ،بلقلا دِّوست حئابقلاف ) َنُوبِسَْكي اُوناَك اَم ْمِِهبُوُلق َىلَع َناَر َْلب َّالَك (
:ىلاعت لاق

﴾)��(ً الِيبَسُ َهل َدَِجت َْنَلفُ َّ� ِلِلُْضي ْنَمَوُ َّ� َّلََضأ ْنَم اوُدَْهت َْنأ َنوُديُِرَتأ اُوبَسَك اَِمب ْمُهَسَكَْرأُ َّ�َو ِنَْيَتِئف َنيِقِفَانُمْلا ِيف ْمَُكل اََمف ﴿

] ءاسنلا ةروس [

ْمُهْنَع ُفْعَاف ْمُهْنِمً اليَِلق َّالِإ ْمُهْنِم ٍَةنِئاَخ َىلَع ُعِلََّطت ُلاََزت َالَو ِِهب اوُرُِّكذ اَّمِمً اّظَح اوَُسنَو ِهِعِضاَوَم ْنَع َمِلَكْلا َنُوفِّرَُحيً َةيِسَاق ْمَُهبُوُلق َانَْلعَجَو ْمُهاََّنَعل ْمَُهقَاثيِم ْمِهِضَْقن اَِمَبف ﴿
﴾)��( َنِينِسْحُمْلا ُّبُِحي ََّ� َّنِإ َْحفْصاَو

] ةدئاملا ةروس [
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.عرولا ىلع ٍثعاب عفرأ ناميإلا ةنايصو ،تانسحلا ريفوتو ،سفنلا ةنايص :لاق

: عرولا بتارم نم

عرولا عدي يأ ,دودحلا ماحتقا نمً اصلختو ،ىوقتلاو ةنايصلا ىلع ًءاقبإ ،هب سأب ال امدنع دودحلا ظفح ىلإ هب يدؤي ىتح هبحاصب عرولا يقتري :لاق ،عرولل بتارم كانه
:ىلاعت هلوق هدِّكؤي اذهو ،نامأ شماوه دودحلا نيبو هنيب عرولاً امئاد ،رصبلا ضغ نامألا شماه ،دلجلا وأ مجرلا دح هل انزلا ،نامأ شماه دحلا نيبو هنيبً امئاد

ْمَُكلُ َّ� ََبتَك اَم اُوَغتْباَو َّنُهوُرِشَاب َنْآلَاف ْمُكْنَع َافَعَو ْمُكَْيلَع َبَاَتف ْمُكَُسفَْنأ َنُونَاتَْخت ُْمتْنُك ْمُكََّنأُ َّ� َمِلَع َّنَُهل ٌسَابِل ُْمتَْنأَو ْمَُكل ٌسَابِل َّنُه ْمُكِئاَسِن َىِلإ َُثفَّرلا ِمَايِّصلاَ َةلَْيل ْمَُكل َّلُِحأ ﴿
اَهُوبَرَْقت ََالف َِّ� ُدوُدُح َكِْلت ِدِجاَسَمْلا ِيف َنُوفِكاَع ُْمتَْنأَو َّنُهوُرِشَاُبت َالَو ِلْيَّللا َىِلإ َمَايِّصلا اوُِّمَتأ َُّمث ِرَْجفْلا َنِم ِدَوَْسْألا ِطْيَخْلا َنِم َُضيَْبْألا ُطْيَخْلا ُمَُكل َنََّيَبَتي ىَّتَح اُوبَرْشاَو اُولُكَو

﴾)���( َنُوقََّتي ْمُهََّلَعل ِساَّنلِل ِهِتَايآُ َّ� ُنَِّيُبي َكِلَذَك

] ةرقبلا ةروس [

لقتنا اذإف ،امهنيب ٌخزرب حابم هيفو لالح هيفو مارح نيدلا يف ,مارحلا نيبو هنيبً اخزرب حابملا كلذ ناك اذإ اميس الو ،هتنايص ىلع ًءاقبإ حابملا نمً اريثك كرتي فراعلا :لاق
يهو ،تاياهنلا يه دودحلاف دودحلا ماحتقا نع صُّلختلا امأو ,مارحلا ىلإ لقتني نأ نمً افوخ خزربلا اذه عدي ,مارحلاو لالحلا نيب ٌخزرب وه ,لالح ىلإ لالح نم ناسنإلا
.ةيصعم يف عقو دحلااذه محتقا نمف ،هُّدح كلذف يهتنيو عطقني ثيحف ،مارحلاو لالحلا عطاقم
:لوقت ةيآ يف ةبسانملاب ، هللا باتك دنعً افاَّقو ناك رمع انديس

َحَانُج ََالف َِّ� َدوُدُح اَميُِقي ََّالأ ُْمتْفِخ ِْنَإف َِّ� َدوُدُح اَميُِقي ََّالأ َافاََخي َْنأ َّالِإً ائْيَش َّنُهوُُمتَْيتآ اَّمِم اُوذُْخَأت َْنأ ْمَُكل ُّلَِحي َالَو ٍناَسِْحإِب ٌحيِرَْست َْوأ ٍفوُرْعَِمب ٌكاَسِْمَإف ِنَاتَّرَم ُقَالَّطلا ﴿
﴾ )���( َنوُمِلاَّظلا ُمُه َِكَئلُوَأف َِّ� َدوُدُح ََّدَعَتي ْنَمَو اَهوَُدتَْعت ََالف َِّ� ُدوُدُح َكِْلت ِهِب ْتََدتْفا اَمِيف اَمِهَْيلَع

]  ةرقبلا ةروس [

ً.امامت دحلا دنع فقيً اعرو لقألا امأ ،برقي ال عرولا ) اَهُوبَرَْقت ََالف َِّ� ُدوُدُح َكِْلت (
.مكيلع تمَّرح ام اوبرقت الو مكل تحبأ ام اودعتت ال يدابع اي نأ :ةَّيسدقلا ثيداحألا ضعب يف درو
... عرولل ةعنايلا ةبيطلا رامثلا
:فوخلل ناينعم كانه ,عرولا رمثي فوخلا
. هللا باقع نم فوخلا-�
. �اب ةلصلا عاطقنا نم فوخلاو-�
عرولارمثيفوخلاف،�ابهتلصعطقنتنأفاخيهنأبىنعملاوهامردقب،هباقعفاخيهنأىنعمبال,هبرفاخيهنأبيبنلافِصُواذإفً،ادجٍقارفوخيناثلافوخلا

لُّمأتلا ماودو ،لُّكوتلا رمثي ردقلاب ناميإلاو ،بلقلا ةايح رمثي ركذلاو ،ىضرلا رمثت ةعانقلاو ،ءاجرلاو فوخلاو ةَّبحملا رمثت ةفرعملاو ،ناميإلا ةوقو لمألا رصقو ةناعتسالاو
.تاماقملا لاوحأ عيمج نارمثي ربصلاو ةميزعلاو ،ركُشلا رمثي ىضرلاو ،ةَّبحملا رمثت ةبوتلاو ً،اضيأ دهزلا رمثي عرولاو ،ةفرعَملا رمثي هتافصو هللا ءامسأب
،رغصأ ،رغصأ اهرطق ناسنإ يف ،ةلاقترب هنم رمت ريبك اهرطق هتافصم ناسنإ يف ،رغصأ بُقثلا ناكً اعرو دشأ تنك امَّلك ،بوقث اهل ةافصمب انئج اذإً ابيرقت ؛ ةوخإلا اهيأ
.لجو َّزع هللا نمً ابرق تددزاً اعرو تددزا امَّلك ،مكدحو مكل سيل ،مكلو يل مالكلا اذه ،عرولا وه اذه ،ةلصتم ةافصملا هذه حبصت نأ ىلإ رغصأ

. ةمتاخلا

ّلخم نم ٍةعكر فلأ نم ٌريخ عرو نم ناتعكر :ءدب ىلع ٌدوعو :و ،ً ائيش هلمع رئاسب ّ� أبعي مل ,اهب الخ اذإ ّ� ةيصعم نع هزجحي عرو هل نكي مل نم :و ، طِ

َاي ُنَابَْوث َلَاقً ارُوثْنَم ًءَابَه َّلَجَو َّزَعُ َّ� اَُهَلعَْجَيفً اضِيبَ ةَماَِهت ِلَابِج ِلَاثَْمأ ٍتَانَسَحِب ِةَمَايِقْلا َمَْوي َنُوْتَأي ِيتَُّمأ ْنِمً اماَوَْقأ َّنََملَْعَأل َلَاقُ هََّنأ َمَّلَسَو ِهَْيلَعُ َّ� ىَّلَصِ ِّيبَّنلا ْنَع ((
ّلَج َاَنل ْمُهْفِص َِّ� َلوُسَر َِّ� ِمِراَحَِمب اَْولَخ اَِذإ ٌماَوَْقأ ْمُهَّنَِكلَو َنُوذُْخَأت اَمَك ِلْيَّللا ْنِم َنُوذُْخَأيَو ْمُِكتَدْلِج ْنِمَو ْمُُكناَوْخِإ ْمُهَّنِإ اََمأ َلَاق َُملَْعن َال ُنَْحنَو ْمُهْنِم َنوَُكن َال َْنأ َاَنل ْمِهِ

))اَهوُكََهتْنا

] هجام نبا هجرخأ [

نيملاعلا بر � دمحلا و
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