
مـيحرلا نـمحرلا هـللا مـسب 
ىلإ تاوهشلا لوحو نمو ،ملعلاو ةفرعملا راونأ ىلإ مهولاو لهجلا تاملظ نم انجرخأ مهللا ،نيمألا دعولا قداصلا دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو ،نيملاعلا بر � دمحلا
.تابرقلا تانج
.ةيحصلا ةيبرتلا وأ ،ةيمسجلا ةيبرتلا ىلإ مويلا لقتننو مالسإلا يف دالوألا ةيبرت سورد نم نماثلا سردلا عم ،ماركلا ةوخألا اهيأ

:دالوألا ةيبرت يف ةيحصلا ةيبرتلا رود
.بارشلاو ماعطلا مسجلا ءاذغو ،بحلا بلقلا ءاذغو ،ملعلا لقعلا ءاذغ ،كرحتي مسجو ،بحي بلقو ،كردي لقع ناسنإلا :ءدب يذ ئداب

ًاعم مسجلاو بلقلاو لقعلا تاجاح َبلت مل امو ،يدام بناجو ،يسفن بناجو ،يلقع بناج كانه ًاذإ

.قوفتلا نيبو فرطتلا نيب ريبك قرفو ،قوفت همسج تاجاحو ،هبلق تاجاحو ،هلقع تاجاح ىبل اذإ امأ ،ناسنإلا فرطتي ٍذئدنع
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يف يحص يعو دوجو لوح ةريثم قئاقح مكيديأ نيب عضأ ةمدقم نم دب ال ،دالوألا ةيبرت نم ريبك بناج ةيحصلا ةيبرتلل وأ ،دالوألا ةيبرت نم ريبك بناج ةيمسجلا ةيبرتللً اذإ
:نيلاثم كلذ ىلع ذخأنل ،ىرخأ ةمأ يف يحصلا يعولا اذه ضافخنا وأ ،ةمأ
نأ نكمي ،ةوخألا اهيأ ضرملا اذه ،ركسلاب ضيرمفلأ نيسمخ و ةئمسمخ يف ،نيملسملا مصاوع نم ةمصاع يفو ،نيملسملا دالب نم دلب يف ،عئاش ضرم ركسلا ضرم
،رصب دقف وأ ،للش ىلإ يدؤيو مقافتيً انايحأ ضرملا اذه نآلا ً،اقالطإ كتايح يف رثؤي الو ،رمتسم لكشب ليلاحتلا طبضو ،نزولا طبضو ،ءاذغلا طبض قيرط نع هعم شياعتت

.ةيغامد ةرثخ ىلإ وأ ،رصب دقف ىلإ وأ ،لشف ىلإ وأ ،للش ىلإ مهضرم روطتي ركسلا ىضرم نم ةئملاب ةعبرأ يحص يعوب عتمتت دالب كانه ،ىرخأ ءايشأ وأ يولك لشف وأ
،يحص يعوب عتمتت ةمأ نيب ةفاسملا يه مك ،يولك لشف ىلإ وأ ،غامدلا يف ةرثخ وأ ،للش ىلإ امإ روطتي مهضرم ىضرملا ءالؤه نم %�� يحص يعولاب عتمتت ال دالب يف

.يحصلا يعولا اذه دقتفت ةمأ نيبو

:هلمع ماوق هنأل همسجب ينتعي نأناسنإ لك ىلع
نأ يغبنيو ،هلالج لج هللا وهو ،بُحي نأ يغبني ام َبُحي نأ يغبنيو ،كبلقب ينتعت نأ يغبنيو ،حيحصلا ملعلاب هيذغت نأو ،كلقعب ينتعت نأ بجي ،ةايحلا وه مالسإلا :مكل لوقأ كلذل
يعوب عتمتي دلب يف %� ،رصب دقف ىلإ وأ ،للش ىلإ وأ ،يولك لشف ىلإ مهضرم روطتي %�� ىلوألا ةقيقحلا هذه ،كتادأ ،كؤاعو ،كفالغ ،كلمع ماوق هنأل كمسجب ينتعت

.تافعاضملا هذه ىلإ ضرملا روطتي يحص
،اهيف ءيش ال ةعئار ةميلس ةايح شيعي ضرملا اذه لمحت ال ةأرما جوزتو لمحي ناك اذإف ،لمحي ال وأ ضرملا اذه لمحي هنأ امإ ناسنإلا ،امسيلتلا همسا ،مدلا بيصي رخآ ضرم
اذه لمحي ال نباو ،ضرملا اذه نالمحي نانباو ،ضرملا اذهب باصم نبا هدنعً امتح يبطلا ملعلا بسحب ضرملا اذه لمحت ةأرما جوزتو ،ضرملا اذه لمحي ناسنإ ناك اذإ امأ
ةنس نيرشع شاع اذإ ،ةنس لك فلأ ةئمعبرأضرملا اذهب باصملا نبالا ةجلاعم ةفلك ،نيعوبسأ لك مد ليدبت ىلإ جاتحي ينعي ؟ ضرملا اذهب باصم نبا ىنعم ام ،ضرملا
.ةرسألا يف ءاقش ببسي ضرملا اذه نأ نعً الضف ،ءاينغألا ءابآلا ةقاط قوف ءيش
ةلاح يفلأو ً،انويلم نيعبسب تالاح عبرأ يف ً،انويلم �� هناكس يحص يعوب عتمتي رخآ دلبو ةيضرم ةلاح افلأ كانه ً،انويلم �� هدادعت نيملسملا دالب نم دلب :اوعمسا نآلا
دهاعملاو ،تايفشتسملاو ،سرادملا ءاشنإل تقفنأ ول غلابملا هذه ،نييالملا فولأ قوفت غلابم فلكيً ايحص فلختملا دلبلا اذهب مدلا ليدبت ةفلك نأ كلذ ىنعم ً،انويلم نيرشعب
ً.ادج مهم يحصلا يعولا ،ةقيقد ماقرأ مكل مدقأ انأ ،رخآ لاحب انكل تاقرطلاو ،تاعماجلاو
ةيحصلا نوؤشلل ةلماك سورد صيصخت ةاعدلا ةمهم نم نأ ىرأ انأ ،يحص يعوب عتمتي دلب هدروتسي ام ةيودألا نم فاعضأ � دروتست فلختم يحصلا اهيعو دالب كانه

.كتايح ماوق كتحص نأل

ً:ارصح نمؤملا الإ اهب عتمتي ال نمألا ةمعن

:مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا هلاق ام عورأ نم نإ

)) هبْرِس يف انِمآ مكنم ََحبصأ ْنَم ((

] نصحم نب هللا دبع نع يذمرتلا هجرخأ[

.نمألا ةمعنب عتمتي ً،انمآ

﴾ ٍفْوَخ ْنِم ْمَُهنَمآَوٍ عوُج ْنِم ْمُهََمعَْطأ ﴿

) شيرق ةروس (

﴾ َنوَُدتْهُم ْمُهَو ُنَْمْألا ُمَُهل َِكَئلُوأ ٍمْلُِظب ْمَُهناَمِيإ اوُسِبَْلي َْملَو اُونَمآ َنيِذَّلا * َنوَُملَْعت ُْمتْنُك ْنِإ ِنَْمْألاِب ُّقََحأ ِنَْيقيَِرفْلا َُّيَأف ﴿

) ماعنألا ةروس (

)) هبْرِس يف انِمآ مكنم ََحبصأ ْنَم ((

:هنع هللا لاق يذلا هلبقتسم ىلإً انئمطم ،هنع ٍضار وهو ،هبحي هللا نأ ىلإً انئمطم ،هللا جهنم ىلع هنأ ىلإً انئمطم ،نمحرلا اضر ىلإً انئمطم ،ناميإلا نمأ ً:انمآ

﴾ َاَنلُ َّ� ََبتَك اَم َّالِإ َاَنبيُِصي َْنل ُْلق ﴿

) �� :ةيآلا ةبوتلا ةروس (

.توملا دعب ام ىلإً انئمطم

ْمَُكلَو ِةَرِخْآلا ِيفَو َايْنُّدلا ِةَايَحْلا ِيف ْمُكُؤَايِلَْوأ ُنَْحن * َنوُدَعُوت ُْمتْنُك ِيتَّلا ِةَّنَجْلاِب اوُرِشَْبأَو اُونَزَْحت َالَو اُوفاََخت ََّالأُ ةَِكئَالَمْلا ُمِهَْيلَع ُلََّزَنَتت اوُمَاَقتْسا َُّمثُ َّ� َانُّبَر اُولَاق َنيِذَّلا َّنِإ ﴿
﴾ ٍميِحَر ٍرُوفَغ ْنِمً الُُزن * َنوُعََّدت اَم اَهِيف ْمَُكلَو ْمُكُُسفَْنأ يَِهتَْشت اَم اَهِيف

) تلصف ةروس (

)) هبْرِس يف انِمآ مكنم ََحبصأ ْنَم ((

ً.ارصح نمؤملا الإ اهب عتمتي ال نمألا ةمعنو ،نمألا ةمعنب عتمتي
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:ناميإلا نمأ هحنمي نأ دبعلا ىلع هللا معن نم ةمعن ربكأ

ليلدلاو ،نمؤملا الإ اهب عتمتي ال نمألا ةمعنو ،ةانقلا هذه ىلعً ايرصح جمانربلا اذه كل لوقي
﴾ َنوَُدتْهُم ْمُهَو ُنَْمْألا ُمَُهل َِكَئلُوأ ٍمْلُِظب ْمَُهناَمِيإ اوُسِبَْلي َْملَو اُونَمآ َنيِذَّلا * َنوَُملَْعت ُْمتْنُك ْنِإ ِنَْمْألاِب ُّقََحأ ِنَْيقيَِرفْلا َُّيَأف ﴿
هدبع حنمي ىلاعتو هناحبس هللا نأ هللا معن نم ةمعن ربكأ كلذل ،اهنم ربكأ ةبيصم ةبيصملا عقوتو ،رقف يف رقفلا فوخ نمو ،ضرم يف ضرملا فوخ نم تنأ ،قلقلا ،نمألا لباقي
.نمألا ةمعن نمؤملا

)) هبْرِس يف انِمآ مكنم ََحبصأ ْنَم ((

.كردص نع تحازنا لابجلاكً امومه نأ رعشت ،هللا رمأ ىلع ميقتست امنيح تنأ ،ناميإلا نمأ دصقأ انأ ً،انايحأ نمألاب سحي ينغلا ،لاملا نمأ سيل

)) هللا عم حلطصا دقفً انالف اوؤنه نأ ضرألاوتاوامسلا يف ٍدانم ىدان هللا ىلإ دبعلا عجر اذإ ((

] رثألا يف درو [

)) هبونذو هاياطخ اهلك ضرألا عاقبو ،ةكئالملاو،هيظفاح هللا ىسنأ ةحوصن ةبوت دبعلا بات اذإ ((

] رثألا يف درو [

.ناميإلا نمأ دصقأ انأ

)) ِهِدَسَج يف ىفاعُم ،هبْرِس يف انِمآ مكنم ََحبصأ ْنَم ((

] نصحم نب هللا دبع نع يذمرتلا هجرخأ[

.هاتئر ،هبلق ،هؤاعمأ ،هتزهجأ ،هتكرح ،هقطن ،هرصب ،هعمس ،ظقيتسا

)) اهريفاذحب ايندلا هلتزيح امنأـكف ،هموي توق هدنع ،همسج يف ًىفاعم ،هبرس يفً انمآ مـكدحأ حبصأ اذإ ((

] نصحم نب هللا دبع نع ريغصلا عماجلا نم [

اذه ،هيفكي قزرو ،هيضرت ةجوزو ،هيوؤي تيب هل ،انفرعي الو هفرعن ال لجر كلملا ،ال :هل لاق تنأ :هل لاق ؟ هل لوقي نأ يغبني اذام ؟ كلملا نم هريزو رابج كلم لأس امنيحو
.هجارحإ يف اندهج هانفرع نإو ،انئاضرتسا يف دهج انفرع نإهنإ ،كلم

:كلمع ءاعو و كتايح ماوق كتحص
الو ديزي ال رمع هللا دنع كل ً:احضاوً اقيقدً امالك مكل لوقأ انأ ينعي ،كلمع ءاعو كتحص ،كتايح ماوق كتحص ،ناسنإلا ةايحب يحصلا بناجلاب نهتست ال ،ةوخألا اهيأ كلذل

،تاعاس سمخو ،مايأ ةعبرأو ،عيباسأ ةثالثو ،رهشأ ةعبسو ،ةنس �� هللا دنع كلً اضارتفا ،صقني

.طيشن ،كرحتم ،فقاو ،اذكه �� رمعلا اذه ،يبنلا تاهيجوت عبتتو ً،ادج ةيلاع ةيحص ةفاقث كدنعو ،يحص يعوب عتمتت تنك اذإ ،يناوث ثالثو ،قئاقد عبرأو
؟ ةحصلا هذه ام يديس اي لأُسي امنيح ،همف يف هنانسأ ،عمسلا فهرم ،رصبلا داح ،ةبصتنم هتماق ،نيعستلا و ةسداسلا ىلإ لصو ،ينالجرفسلا ديع خيشلا قشمد ءاملع دحأ
ً.ايوق شاعً ايقت شاع نم ،ربكلا يف انيلع هللا اهظفحف رغصلا يف اهانظفح ينب اي :لاق
لاق ،ةلماك ليلاحت تيرجأ ةحرابلاو ،ةنس نوعستو تس يرمع انأ :يل لاق ،يلي امب هدلاو ينثدح يقيدص ءاج نأ ىلإ ،هدلاو ينلبقتسا ديعلا يف يقيدص ترز ،ةوخألا اهيأ هللاو
.ءاسنلا مارح الو ،لاملا مارح ال ،يتايح يف مارحلا تفرع ام هللاو :يل لاق مث ! ةنس نوعستو تس ،يعيبط هلك � لضفلا :يل

)) اهريفاذحب ايندلا هلتزيح امنأـكف ،هموي توق هدنع ،همسج يف ًىفاعم ،هبرس يفً انمآ مـكدحأ حبصأ اذإ ((

] نصحم نب هللا دبع نع ريغصلا عماجلا نم [

:مهتايح يف ةمدخ ربكأ مهل مدق هدالوأ ةحصب ىنتعا نم
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:ءاعدلا ،ءاعدلا اذهك مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا هنم رثكي ءاعد نم ناك امو ً،ادج يساسأ بناج ةحصلاً اذإ

)) ةرخآلاو ايندلاو نيدلا يف ةمئادلا ةافاعملاو ةيفاعلاو وفعلا انقزرا مهللا ((

] رمع نب هللا دبع نع دواد وبأ هجرخأ[

ةحصب ينتعت امنيح )سردلا يف انلخد نآلا( بأك تنأو ،نيدلا نم ءزج ةحصلاب ةيانعلا :اوققد كلذل

هزاهج يف ضارمأ هدنع أشنيً امئاد قيرطلا نم لكأي ،هنبا ءاذغ عونب بألا متهي الً انايحأ ،ةميلس ةيحص تاداع ىلع مهئشنت امنيح ،مهتايح يف ةمدخ ربكأ مهل مدقت كدالوأ
هل مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ انبسح نكل ً،ادج ةريثك ةيحصلا تاهيجوتلا ً،اعبط ليوط ثيدحلا ،ةيبلقو ةيئاعو ضارمأ ىلإ بلقنتو رمتست ضارمأ كانهو ،يمضهلا
انعبتت ولف ،هلالج لج هللا دنع نم تاهيجوت اهنإ ،هرصع تايطعم نم الو ،هتبرجت نم الو ،هتفاقث نم الو ،هداهتجا نم تسيل تاهيجوتلا هذه ً،ادج ةقيقد ةيحص تاهيجوت
.لاحلا اذه ريغ لاحب انك اهب انذخأو ،ةيحصلا يبنلا تاهيجوت
يتلا ةيودألا فاعضأ ةينامث ليلق لبق تلق امك دروتست دالبلا هذه لثمو ،مهضارمأ ةجلاعمل مهلخد فصن نوعفدي دق يحص يعوب اهدارفأ عتمتي ال يتلا ةيمانلا دالبلا ضعب
.ةينغلا لودلا اهدروتست

:مهتحصب ةيانعلا ىلإً اقيقدً اهيجوت هدالوأ هجوي نأ ىربكلا بألا ةمهم

مظعم ،مهنانسأ فيظنت ىلإً اقيقدً اهيجوت كدالوأ تهجو كنأ ول ًالثم ،ةريبك ةمهم كل بأك تنأ كلذل

يتلا ضارمألا هذه بابسأو ،نوناعي ام نانسألا مالآ نم نوناعيو ،ةركبم نس يف ةرخن نانسأ ةجلاعمو ةديدج نانسأ عرزو ،مهنانسأ ليدبتب نوؤدبي ةيمانلا دالبلا يف سانلا
.فيظنتلا يف صقن نانسألا بيصت
.يهتنت ال ةاسأم ةرسألا هذه شيعت ،توميو ،نبالا طقسي ،زجاح الب ةذفانً انايحأ ،ةدحاو هذه
ناكم ىلإ اوتأي نأ نولمتحي اوداع ام ،ةنس ةرشع ثالث نم ةعرزملا هذه انرجه دقو نبالا اذه قرغ نأ ذنم :يل لاق ،هنبا قرغ روس الب ،حبسم اهيفو ةعرزم هدنع خأ ينثدح
.مهنبا هيف قرغ
،تلوف ��� رايتلاً انايحأ ،زجاوح ىلإ جاتحت ذفاون كانه ،راغصلا لجأ نم ،اذه مهيف تربكأ ،قيقد بابو ،ةيجاجز راوسأب طاحم حبسم قدنفلا يف ،عوبسأ لبق اسنرفب تنك انأ

اذه ّسم ول ًاروف تومي ءام اهيف مامحلا ضرأو ً،ايفاح ىشم ناسنإ ول ،مامحلابً انايحأ فوشكمو
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انأ ،تهتنا سورد الو ،سردلا ىهتنا امل طقف لامهإلا ءارج نم ةريطخ للعب وأ ،ةليبو ضارمأب اهب نوباصي وأ ،سانلا اهيف تومي يتلا راطخألا مكل ددعأل تبهذ ول ،رايتلا
.كنيد نم ءزج كدالوأ ةحصو ،كلهأ ةحصو،كتحصب ةيانعلا ىرأ
؛ ةجردهم مسد كانه ،مدلا يف ةقلاع ىقبت يتلا ةجردهملا مسدلا هذه يرتشن ،رشبلل ءاذغك حلصت ال أشنملا دلب يف اهلامعتسا عونمم داوملا هذه ،ققدن ال ةمسد داوم يرتشنً انايحأ
و ةئمثالث نم بيرق نايرش ليدبت ،كنييارش رمعب كرمع ينعي ،يناعي ام هبحاص يناعي قييضتلاو نييارشلا قيضت ببستو ،مدلا يف ةقلاع اهتارذ ىقبت ةجردهملا مسدلا هذه
هاوتسمب متهت ال صيخر جردهم نمس يرتشت امنيح ً،افلأ نيسمخ

نم يتأت ضارمألا مظعم ،ةيئاذغ ةفاقث ىلإ ةجاحب تنأً اذإً اسوردمً ايحص ءاذغ مدختست نأ نيب ينعي

.نولكأي الً ادج ةيلاغلا تايولحلا نم ةفايض مهل مدقت دق ءابطأ ةوخإ عم سلجأ انأ ،ءيس هنكل ً،ادج ذيذل ماعطلا نوكي دق ،ماعطلا ءوس نم ،ةدعملا
بيط اندالب ماعط ،انماعط ىلإ هبتنن نأ ىنمتأ انأ ينعي ،ماعطلا اذه هركأ لمعلا ءانثأ ةدودسملا نييارشلا نم ىرأ ام ةرثكل نكل ،مكنم رثكأ اهبحأ انأ هللاو :هل لاق :مهدحأ هلأس ةرم
ً.ادج ةريبك ةيحص بعاتم ببسي ماعط هنكلً ادج
ىلع اندالوأ ئشنن نأ ناوألا نآو ،انتحصب ينتعن نأ ناوألا نآ ينعي ،ةريثك تاطلسو ،ةريثك هكاوفو ةليلق محللا نم عطقو ،ةقولسم تاورضخ مهماعط ،ةديعب دالب ىلإ تبهذ
.كتايح ثلث كتحص مسجو ،بلقو ،لقع تنأ ،ناسنإلا ةايح ثلث ةحصلا ،مهتحصب ةيانعلا

:ةيافكلاف ةحصلاف ىدهلا ةمعن :يه يلع انديس يأرب معنلا لسلست
ً.اثلاث ةيافكلاوً ايناث ةحصلاو ً،الوأ ىدهلا ً،اثلاث ةيافكلا ةمعنو ً،ايناث ةحصلا ةمعنو ً،الوأ ىدهلا ةمعن يلاتلا لكشلا ىلع معنلا لسلست دعي ،هنع هللا يضر يلع مامإلا ،ةوخألا اهيأ
.؟ لاملا ةميق ام ،رافصأ ،ةحصلا يه يتلا دحاولا فذحا ،ثلاث رفص دالوأ كدنع ،ةئم ،ناث رفص جوزتم ،ةرشع ،رفص اهمامأ لاملا ،دحاو ةحصلا ،كلذ نم رثكأ متدرأ نإ
تنأو ؟ لاملا ةميق ام ،لمأ يف ام هللاو :هل لاق ،غلبم يأو ،ملاعلا يف ناكم يأ :هل لاق ،ٍصعتسم ضرم هعم ضيرملا نأ ودبي ،يفتاه لاصتا هءاج ،بيبط دنع تنك ةرم هللاو
ال انأ ،ةنيعم تالبقم يف ،ةنيعم تانيرمت يف ،ةنيعم ةكرح يف ،نيعم بارش يف ،نيعم ماعط يف ،ةحصلا تاجرد ىلعأب ةديدم ةايح شيعت نأ كتحصب تينتعا ول ممصم
.داوملا صئاصخ يف باتك ،يحصلا ءاذغلا يف باتك ،يحص باتك مكتيب يف نوكي نأ ىلإ مكوعدأ انأ نكل ،ةيحصلا تامولعملا ةصالخ مكيطعأ نأ ةلاجعلا هذهب عيطتسأ
يف يطاخملا ءاشغلا ممرت يتلا ةديحولا ةمعطألا يه ةمعطألا ضعب نأ ىلإ هبتنت ال دق ،ءيش ّلك ْلُك :لاق ،هلك بطلا تاملكلا هذه يف تدجو انأ ،تاملك عبرأ لاق بيبط ةرم
ول ،مدلا ةلويس ىلع نيعت ةمعطألا ضعب ،نييارشلا عيسوت ىلع نيعت ةمعطألا ضعب ،بلقلا مظن ىلع نيعت ةمعطألا ضعب ،غامدلل ءاذغ ةمعطألا ضعب ،يمضهلا زاهجلا
ًادحوم نكو ً،ادهج لذباو ،لادتعاب لكو،ءيش ّلك لك ،اهبحت مل مأ اهتببحأ ،اهيرتشا تاورضخ نم قوسلا يف هارت ءيش يأ ،كسفن نطو ،ءيش لك نم تعفتنا ءيش لك تلكأ
.ةيسفن ةدشب باصت الئل

ً:اطيشن وً اديعسً ارقتسم هرمع شيعي نأ ناسنإلا ةلوطب
.عيطتست ام قوف ءايشألا لمحت الو ً،اريبكً ادهج لذباو ،ماعطلا نم للقأو ،ءيش ّلك لك ،هلك بطلا عمجت عبرألا اياصولا هذه اوقدص

)) اّمَه اهردقب ذخو ،تئش ام ايندلا نم ذخ ((

.] هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يناربطلا هاور [

)) رعشي ال وهوهفتح نم ذخأ هيفكي ام قوف اهنم ذخأ نم هنإف ((

.] سنأ نع سودرفلا دنسم يف يمليدلا هجرخأ [

.ةطيشن ةايح ،ةديعس ةايح ،ةرقتسم ةايح رمعلا اذه شيعت نأ كتلوطب
:تونقلا ءاعد ،ريهشلا ءاعدلا نآلا

)) تيفاع نميف انفاعو ،تيده نميف اندها مهللا((

] بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا نع يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ[

ً.ادج عئار ءيش

)) كيلع ىضقي الو قحلاب يضقت كنإف ،تيضق ام رش انع فرصاو انقاو ،تيطعأ اميف انل كرابو ،تيلوت نميف انلوتو ،تيفاع نميف انفاعو ،تيده نميف اندها مهللا ((

]يلع نب نسحلا نع حيحص [
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عنام عماج ءاعدلا اذه هللاو

)) تيفاع نميف انفاعو ،تيده نميف اندها ((

:يناثلا ءاعدلا

)) ةرخآلاو ايندلاو نيدلا يف ةمئادلا ةافاعملاو ،ةيفاعلاو وفعلا انقزرا مهللا ((

] رمع نب هللا دبع نع دواد وبأ هجرخأ[

:ناسنإ لك ةايح يفً ادج يرورض يحصلا يعولا
الوعي الصحي أحیاناً یدعوك أن تشتري ألوالدك غذاء معیناً ینمي عظامھم، یعطیھم حاجاتھم األساسیة، وإال تدفع مئة ضعف ثمن دواء،

ءيش اندنعً امئاد ،ال ،كقافنإ نم رفوت ،كدالوأ هجاتحي يذلا ءاذغلا اذه ِرتشت مل اذإ كنأ نظت نأ كايإ

وأ ،وكيإ وأ ً،انيعم ًاليلحت لمعا ،فالآ ةينامث ،للحت ً،اليلحت ديرن كل لوقي ،اياحسلا باهتلاب هابتشا دجوي ً،ادج ةيلاع هترارح نبا ردق الو هللا حمسال ينعي ناعذإ دوقع همسا
.نزاوتم ءاذغو ،ةيحص ةيانع يف ناك ولف ،ضرمب هابتشابً انايحأ فلأ �� ،فالآ ةرشع عفدت ،اهلك ناعذإ دوقع ،نانرم
مل كضعب هتيطعأ اذإف ،كلك هتيطعأ اذإ الإ هضعب كيطعي ال ملعلاو ،ملعلاب كيلعفً اعم امهتدرأ اذإو ،ملعلاب كيلعف ةرخآلا تدرأ اذإو ،ملعلاب كيلعف ايندلا تدرأ اذإ :لوقأ انأف
:ليلدلا ىلإ اوعمتسا ،ينآرق بجاو اذهً اعبط ً،ائيش كيطعي

﴾ ِفوُرْعَمْلاِب َّنُُهتَوْسِكَو َّنُُهقْزِرُ َهل ِدُولْوَمْلا َىلَعَو ﴿

) ��� :ةيآلا ةرقبلا ةروس (

.ةركاذلا يوقي ماعط يف ،تالضعلا يمني ماعط يف ،ماظعلا يمني ماعط يف ،ةدعملا ألمي ماعط يف ،ةيمك ةعاجم ال ،ةيعون ةعاجم نم يناعت دالبلا ضعب

:ةدابع ىلإ بلقناً اعورشم هنم قزتري يذلا هلمع ناك نم
.ءاذغلاو ءاكذلا نيب ةقالع كانه نأ سفنلا ملع ثاحبأ ثدحأ نأ :سفنلا ملع ذاتسأ انثدح ،ةعماجلا يف انك
لخد هل نقتملا لمعلا ً،انقتم ًالمع لمعت امنيح تنأ ،غلابأ الو قدص ،ةدابع يف تنأف ،كدالوأل بسانملا ماعطلاب يتأتو ،لوقعم لخد كلو ً،اقوفتم ًالمع لمعت امنيح نآلا ينعي
ساقي كتجوز مف يف ةمقللا عضت نأو ،ةقدص كل يه كتجوز مف يف ةمقللا عضت نأو ،ةدابع يف تنأ ،كتيب لهألو ،كدالوألً ابسانمً اماعط يرتشت نأ كل حاتأ لخدلا اذه ،ديج

.ةقدص كل يه كدالوأو اهيلع
دالوألا ءالؤه ،ةدابع يف وهف ،هلهألً اماعط ىرتشاو قوسلا ىلإ بهذ اذإ ينعي،تادابع نمؤملا تاداع ،ةدابع نمؤملا لمع لك ،ةقيقحلا هذه مهفن نأ مكيلع ىنمتأ ،ةوخألا اهيأ
.؟ مهئاذغو مهبارشو مهماعطب متهي نم ؟ تنأ الإ مهتحصب ينتعي نأ مهل نم ؟ كريغ مهل نم كدالوأ امأ ،مهل كريغو مهل تنأ نورخآلا ؟ مهيبأ ريغ مهل نم
.يبر ىلإ هب برقتأو ،يضرع هب نوصأ لاملا اذبح :لاق يذلا ليلجلا يباحصلا كلذل
تيغتباو ،ةعورشملا قرطلا هب تكلسو ً،اعورشم لصألا يف ناك اذإ ،هنم قزترت يذلا كلمع وأ ،كتفيظو وأ ،كتنهم وأ ،كتفرح نأً انيقي دقتعاو ،كضرع نوصت لاملاب تنأ
.ةدابع ىلإ كلمع بلقني ،ةضيرف نع الو ةدابع نع الو ،بجاو نع كلغشي ملو ،نيملسملا ةمدخو ،كلهأو كسفن ةيافك هنم

:هتحص ماود ىلع هنيعت ةيبط ةفاقثب دوزتي نأناسنإ لك ىلع

بتك كانه ،اهدئاوف يف مترتحال دئاوف نم ةصيخرلا داوملا هذه يف ام متسرد ول ً،ادبأ ،نمثلا يلاغ ماعط ديفملا ماعطلا نأ اونظت نأ مكايإ :ةسمه مكناذآ يف سمهأ نأ يغبني نكل

6



 :اولاق مهنأ ىتح ،اهتابابطتسا ،اهتازيم تفلأ امم ةيئاذغ ةدام لك قاوسألاب

،ءاذغ ناك ام ءاودلا ريخ

،ليبجنزلا ؟ اذه مسا ام ،مدلا عيمتو ،بلقلا يوقتو ،نييارشلا عسوتو ،طغضلا ضفخت داوملا هذهً الثم شئاشحلا ضعب يف ،طقف ماعطلاب كسفن يواد ،ءاود ناك ام ءاذغلا ريخو
ىلع لبقأل همسج يف هعفنت اذام ةدام لك باتك ينتقيً اناسنإ نأ ول ،مدلا عيميو ،طغضلا ضفخيو ،نييارشلا عسويو ،بلقلا تابرض يوقي ،ليبجنزلا يف ةعمتجم بلقلا ةيودأ
.ديفم ماعطلا اذه ً،ايملعً الابقإ ماعطلا
.عفنت يتلا عاونألا نم ،مكماعط رايتخا ىلعو ،مكدالوأ هيجوت ىلع مكنيعتو ،مكتحص ماود ىلع متنأ مكنيعت ،ةيبط ةفاقث ىلإ بيطلا ءاقللا اذه يف مكوعدأ انأ
نيتورب لضفأ اذه ،لوفلاو صمحلا ،محللا سيل هلكأت نيتورب لضفأ نأ نوقدصت له ً،الثم ينعي ،ماعطلا عاونأ صخرأ وه ماعطلا عاونأ لضفأ ةعبارو ،ةثلاثو ،ةيناث ةرم
.ٍلاغ ماعط ءارش وأ ،خذبلا ىلإ مكوعدأ ال انأ ،لوقأ ام ينعأ انأ ،ةريقفلا لودلا نع فاعضأ ةينامث اهبلق ضارمأ موحللا لكأ نم رثُكت يتلاً ادج ةينغلا لودلا نأو ،يتابن

:اهب دعست يتلا لامعألا رايتخا و دالوألا ةيبرتب نيدلا دجسملاب سيل نيدلا
:حيحصلا ثيدح كانه

)) كلهأ ىلع هقفنت يذلاً ارجأ اهُمَظعأ ،كلهأ ىلعُ َهتقفنأ رانيِدو ،نيكسم ىلع هب َتْقَّدصت رانيدو ،ةبقر يفُ َهتقفنأ رانيِدو ،هللا ليبس يف َهتقفنأ رانيِد ((

] ةريره يبأ نع ملسم هجرخأ [

فرصناو ةدقع اهل تببس ،ةلكشم اهدنع حبصأ ،اهب متهي مل ،ةبكارتم اهنانسأ تنب هدنع ناسنإ يأ ،كتيلوؤسم مهومن ،كتيلوؤسم مهتحص ،مهوبأ تنأ ؟ كريغ مهل نم ،كلوق ام

،ال ،دجسملاب نيدلا نأ نومهوتتمتنأ ؟ ةقيرطلا هذهبً احلاصً ابأ تسلأ ،هتبجعأ بطاخ ءاجو سفنلاب ةقثب عتمتت اهتلعجو اهنانسأ ميوقتل فالآ ةعضب تعفد نإ ،باطخلا اهنع
ًالوأ اهب دعست يتلا لامعألا رايتخا يف نيدلا ،قافنإلا لوصأ يف نيدلا ،قافنإلا يف نيدلا ،قيرطلا يف نيدلا ،كلمع ةرادإب نيدلا ،كبتكمب ،كلمعب نيدلا ،دالوألا ةيبرتب نيدلا
.لوأف
.ةمئاد ةهاعب بيصأ ،ةداحلا ةيوازلا هذهب هتمجمج تمدطصاف ً،اعرسم يشمي لفط داح فرح اهل ةلواط تيبلابً انايحأ
بيبانأب ةفلغم ،ةلكشم هل ببسي دق ،كلسلا اذهب مطتراو ضكري ًالفط نأ ول ،تبثت نأ لجأ نم ضرألا يف طوبرم ،روفضم ذالوف طيرش اهل ةدمعألا ،ةيبرغ دالبب ةرم تنك
.لافطألا ةمالسل سانلا يعو ىلع لدت يبرغلا ملاعلا يف ءايشأ دهاشأ انأ ،لافطألا ةحص ىلعُ اظافح ً،ادج ةنيخث ةيطاطم
اهب ترثأتو ،هتمجمج ترسكناف ،ةداحلا ةيوازلا هذهب ههجو مطترا هبتني نأ نود عفدنمً انايحأ لفطلا سأر ىوتسمب ضفخنم اهاوتسمو ،ةداح ايواز اهل تالواط كانهً انايحأف
ً.الولشم حبصأف هغامد

فانتبھ لألثاث، للكھرباء، للنوافذ، للمصاعد، أحیاناً مصعد یفتح الباب ال شيء وراء الباب، حاالت الوفاة كثیرة جداً بھذه الطریقة.

:ةايحلا وه نيدلا

ةحصب عتمتت نأ نيدلا ،ةايحلا وه نيدلا ،ءيشب تسيل اهنأكو هللا ىلع لكوتو ،ءيش لك اهنأكو بابسألاب ذخ ،بابرألا بر ىلع لكوتي اهدعبو ،بابسألاب ذخأي نأ نمؤملا ىلع

كانه ،ةريطخ قفارم كانه ،تيبلا قفارمب ينتعت نأ نيدلاو ،مهتكرحو ،مهسابلو ،مهبارشو ،مهماعط يف ،ةحصلا يف دعاوق ىلإ كدالوأ هجوت نأ نيدلاو ،كرمع ةياهن ىلإ
ھناك مادة محترقة یجب أن تبعدھا عن األوالد، ھناك أدویة لو شربھا الطفل لمات، ینبغي أن تكون بعیدة، ھذا جزء من دینك، أن تعتني بسالمة أوالد، أن تعتني 

بصحتھم، أن تعتني بمستقبلھم، أن تعتني بقوامھم، أن تعتني بأجسامھم، ھذا جزء من دینك.
وفي لقاء آخر إن شاء هللا نتابع ھذا الموضوع.
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