لقددخلق د لاهلللعبدده لللبدبددخ لل لرلوادده شالاددإل ددب هيلكتلبددهللزدد:ل خهاددإلالد ود :ل ل ددهل
ق قجلالدنل لاإلند لكرللبدبدخ .لول لسل دسلل د إلال دهاسللبه دمشاللقدالعهود لالدبده ةل ل
بهل :للقخلادثنهلز:ل سلس تلل شرلس.لاعبخ الاهللل لاخخنبشالالغدهوشثل لخددسلزبدهحقال
الخنبشوتل شعنهلراخئاهقال لا خسهنقالسوقالزننلعمئال لبدهلل:لالدخللق د لالمدشثل لالسبدهةل
لبب ش السو السزننلعمئا ،ثالبهلل:ل لهشلالد و لالغفشلل ببنهلس.لهدالر لالممخسندبنل دنقال دنل
وسننلز:لعم إلزبدهزىلامهلوقخضبإلا مإلالد و ل لتلكل قشلإلحدهلى:لنبئلعبه للسن:لسنهل
الغفشللالهزبال لس.لعخاا:لهشلالدخابلاأللباو ل
ل ل مهلزضسلاهلللحدهلىلادضلالباهلع ىلادضل لادضلاأل ه نلع ىلادضيلزضدسل
ادضلال ه.لع ىلادضل ل نلتلكلحفضبسل قهلل ضه.لالمبدهل ل لحمببد للع دىلوبدهلل
لاقخبددهللللب ددش.ل سدئاُلإلودددهبلالاددشسلع ددىلالندده ولز قددخلزضددسلاهلللهددخالالاددقهل لخد ددإل
ش مهل نل شا الاآلقهةلوخنهز لز:لادبه ةلاهلللالمخنهزندش.ل لوخندها لزبدإللخسادبسلالفدشزل
عنددخلاهلللالمخنددهاقش.يلوخقهاددش.لزبددإلكلددىللاقددالااددبهسلالنقددهلل لببددهسلال بددسل لحددئا ةل خهاددإل
الد و لالخللرلوأحبإلالبهعسل نلابنلوخودإل لرل دنلق فدإلوهخدش.لحددهلةللدنلحبدشلللبدشزبقال
سخشلهال لو وخهال نلزض إلكنإلوفشلل شلو ل
لك.ل نلسهالزشاهخلل ضه.لس.لو ش.لزهصتلل سل ن ال ل ن متلحأ بخلعش حإلكلىللاإلل
حدهلىلعش ةل ه تيل لتلكلاهإللخ اسلادمبعلس ا هلل لاإلاخدده لعدنلخمبدعلنشاهبدإلولكندإللدب ل
عببهلس.لوقعلاإلننه.لز:لالخغأل لالخنبيل لل نلالدببل لالدقسل لالسه ه.لس.لوخمه ىلزد:ل
الح هبلتنشاإل ل وشاصسلحقادبهليلزدئالوخدشبل دنلتا ل لرلوادسرلهدخاولألخدسلتلدكل ده.ل
"قبددهلالخغددههبنلالخشااددش".لالددخونلع ددشالااددخةلع ددىللالدددش ةلكلددىللاقددال لحدده لخمبددعل
تندشاقالببدسلزددشاثللاأل ا.يل لببدسلس.لوقددهلللدإ:لبددخلزده.ل شعددخللزب دكلعددنلهدخللالددخاليل ل
ا خدخلل قده للادكولزسبن دخلوندخسلع دىل دهل د ول دنلتنشادإلل لحقادبهللعندخ هلرلحنفدعل دهعتل
النخسل لرللسظتلالسنهةولزبهلسق:لالمن ايلهسلنبخسلز:لحفخبشلزبهحنهيللننظهل دشاعنلالخبدهل
لالغهعدددتللدددخونهللنسمدددخلاهلللع بقدددهل لنشاصدددسلالخمندددكلاقدددهيل ل دددهل خدددشللالخقادددبهلزددد:ل
الاهلسهثللندمسلع دىلا دخخلا قهل ل دهلسندشاذلالدخنشبلالخد:لنسدنل اده .لع بقدهللنبدله لل
اهلخشاتل نقهلزخىلنقدشللألعبنندهل لسلندنخنهل نتانندهل لسودخونهل لسلخ ندهلصدش :لعمدهلزدهسلاهللل
مهلواشسلالبغنل لالفهجلعمهلسزسلاهلل؟؟؟لزقسلنبخسل نلال سظتل لند سلع ىلالخشات؟؟؟ ل
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{َ٣بأََُٜ٣ب اَُِِ َٖ٣آَُٓ٘ٞا}لنه انهلاهلللا فظلاإلِومه.للبسه لزبنهل اهعهلالغهعدتل وذدخي :لزبلندهل
خَخي ةلاإلِومه.ل{ًُزِتَ ػََِ ٌُُْْ٤اُّصَِ٤بُّ}لسللزهضلع ب الصبهسل قهلل ضه.ل{ًََٔب ًُزِتَ ػََِ٠
ٖ هَجٌُِْْْ}لسلل مهلزهضلع ىلاأل البدب ال{َُؼٌَُِمْْ رَزَوُم}َٕٞلسلللخ شندشال دنلالمخقدبنل
اَُِِْ ِٓ َٖ٣
هلللالمدخنبددبنللمسهل ددإل{أََ٣بًٓممب َٓؼْمٍََُٝاد}لسلل الاددبهسلسوه ددإل دددخ ةلبئاهددسيلز ددالوفددهضل
عَدىل َد َفهِل َزدِدخَةل ِدنيلَسوَده ِسل
ع ب الالخههل إلحخفبفهًل لزمتًلا ال { َز َمنيل َدهَ.ل ِد ين ذايل َهِوضًدهلَس يل َ
سذقَهَ}لسلل نل ه.لادإل دهضلس ل دل ه.ل ندهزهاًلزدأزغهلزد بدإلبضده لعدخةل دهلسزغدهل دنلسودهسل
وبهههول{َٝػََِ ٠اَُُِِ٣ َٖ٣طِ٤وُ َُٚٗٞكََِْ٣مخ ََؼَمبُّ ِٓكْمٌِ}ٖ٤لسلل ع دىلالدخونلوندخغبدش.لصدبه إل
علالماقتللابخشقتِلس لضدوِلكِتالسزغه الع بقالزخوتلاقخللعدهسل ند بنلل دسلودشسل{كََٔمْٖ
رَطََٞعَ خَْ٤مًْا}لسللزمدنلزا لع دىلالقدخللالمدخ شللزد:لالفخودتل{كَُٜم َٞخَْ٤مْ َُم}ُٚلثدالبدهللحددهلىل
{َٝإَْٔ رَّصُممُٞٓٞا خَْ٤ممْ ٌَُُمْْ ُِْٕ ًُ٘مزُْْ رَؼَُِْٔمم}َٕٞلسلل الاددشسلقبددهلل ددال ددنلالفغددهل الفخوددتلكِ.ل
نخالحد مش.ل هلز:لالاشسل نلسخهل زضب تو ل
ثالابنلحدهلىل بجلالابهسلزقهلل{شَََّٓ ُْْٜضَبَٕ اَُِِ ١أُٗزٍَِ كِ٤م ِٚاُْوُمْْإُٓ ُٛمًََُِِ٘ ٟمب ِ
َٝثََِ٘٤بد َِٖٓ اَُْٝ ََُٟٜاُْلُْْهَبِٕ}لسلل األوهسلالمددخ اثلالخد:لزهضدخقهلع دب السوقدهلالمال ندش.ل
ه:ل قهلل ضه.لالخللساخخسلزبإلن للالقهن.لزهلل شنإلهخاودتلل نده للمدهلزبدإل دنلكِل ده ل
كِعدهزل نوهثل اضسهثلحفهةلابنلالس ل البهعسل{كََْٖٔ شَ ٌُُِْْ٘ٓ ََِٜاُّشَم َْْٜكََِّْ٤صُمْٔ}ُٚلسلل
نلزضهل ن الالاقهلز بامإل{ًَ ََْٖٓٝبَٕ َِْٓ٣ضًب أَ ْٝػََِ ٠سَملَْ كَؼِمََح ِٓمْٖ أََ٣مبّ أُخَمَْ}لسلل
نل ه.ل هوضهًلس ل نهزهاًلزأزغهلزد بإلصبهسلسوهسلسقهيل هللل ئالوخدشهالنندخإلادمدشسل
لفظل قش لالاقهل{ َُ٣ُِْ٣اَُِ ُٚثٌُُِْ اُُْ٤كَْْ َٝال  َُ٣ُِْ٣ثٌُُِْ اُْؼُكَْْ}لسللوهودخلاهلللاقدخالالخدهقب ل
الخبندبهلع دب الرلالخدندبهل{َُِٝزٌُُِِْٔمٞا اُْؼِمََحَ}لسلل لخ مددشالعدخةل دقهلل ضده.لاقضده ل ددهل
سزغهحال{َُِٝزٌَُجُِْٝا اَُِ َٚػَََِٓ ٠ب َََٛاًُْْ}لسلل لخسمدخ الاهلللع دىل دهلسل دخ الكِلبدإل دنل ددهلال
الخونل{ََُٝؼٌََُِْْ رَّشٌُُْْ}َٕٝلسلل ل :لحا ه الاهلللع ىلزض إل كِزنهنإلووو ل

ل
لل
ل
ثبجلز:لالاسبسبنلعنلسا:لههوهةل–لض:لاهلللعندإل-لس.لالنبد:ل لبدهللً ":مَّ ػٔمَ اثمٖ
آٍّ ُ ،ٚاُسك٘خ ثؼّشْ أٓثبُٜب ُُم ٠سمجؼٔب خ فمؼق ،همبٍ ا ػمز  ٝخمَّ ُ :ال اُّصم٤بّ كٜمٞ
ُمم ٝ ٢أٗممب أخممز ١ثممُّٗ ،ٚمم ٚرممْى شممٜٞرَ ٝ ٚؼبٓمم ٝ ٚشممْاثٓ ٚممٖ أخِممُِّ ٢صممب ْ كْززممبٕ:
كْزخ ػَ٘ كطْ ٝ ،ٙكْزخ ػَ٘ ُوبء ّثمُ ٝ ،ٚلِمٞف كمْ اُّصمب ْ أَ٤مت ػ٘مَ ا ٓمٖ ّ٣مر
أُكي"ل لز:لل اوت"ًَ ػَٔ اثمٖ آٍّ ُمُ ٚالّ اُّصم٤بّ كإٗمُ ٚم ٝ "٢كمّٝ ٢ا٣مخ ُِجلمبّ١
"ًَ ػَٔ ًلبّح ٝ ،اُّصُ ّٞم ٝ ٢أٗمبأخز ١ثم ٝ "ٚخْخم ٚا ٓمبّ أزٔمَ ٓمٖ ٛمِا اُٞخم،ٚ
ُٝلظ ًَّ": ٚػَٔ اثٖ آٍّ ًُ ٚلبّح ُالّ اُّص ٝ ،ّٞاُّص ٝ ٢ُ ّٞأٗب أخز ١ث"ٚو ل
لزد ىلاله اوتلاأل لى:لو ش.لا خثنه لالاشسل نلاألعمهللالمضهعفتيلزخ ش.لاألعمدهلل
قهلحضهعولاداهلس ثهلقهكلىل بدمههتلضددويلكرلالادبهسلزهندإلرلونسادهلحضددبفإلزد:ل
هخالالدخ يلاسلوضهعفإلاهلللعد ل لخدسلسضددهزهل ثبدهةلاغبدهلزادهلعدخ يلزده.لالادبهسل دنل
الابهل لبخلبهللحدهلىُٔٗ :ب ٞ٣ك ٠اُّصمبثْ ٕٝأخمْ ْٛثر٤مْ زكمبةل(ال دهل)01ول
للقخال ل لعنلالنب:ل ل سندإل دمىل دقهلل ضده.ل دقهلالادبهو(ساشل ا )ل لزد:لزدخو ل
نقهلعنإل لبهلل":اُّصّٗ ّٞصق اُّصجْ"يلقهخإلالخه خلول ل
ل لالابهلثئاثتلسنشاذل:لصبهلع ىلعهعتلاهلليل لصبهلعنل سدهلسلاهلليل صدبهلع دىل
سبدخاللاهلللالماللمددتول لحدخمددعلالثئاثددتل قددهلزدد:لالاددشسيلزدده.لزبددإلصددبهالع ددىلعهعددتلاهلليل ل
صبهالعمهلزهسلاهلللع ىلالاههال نلالاقشاثيل لصبهالع ىل دهلوسادسلل ادههالزبدإل دنل
سلالالدشذل لالدغدشيل ضددولالدنف ل لالبدخ.ولل لهدخالاأللدالالنه دئل دنلسعمدهللاللغهعدهثل
وثهبلع بإلصهزبإيل مهلبهللحدهلىلزد:لالمدههدخونلُُ  :مي ثمهٗ ْٜال ّ٣صم٤جٔ ْٜمه  ٝال
ّٗصت  ٝال ٓلّٔصخ ك ٢سج َ٤ا  ٝال ٣طَؤَٞٓ ٕٝئـًب ٣ر٤ظ اٌُلمبّ  ٝال ٘٣مبُٓ ٕٞمٖ ػمَٝ
ٗ٤ال ُ ّال ًزت ُٜمْ ثم ٚػٔمَ حمبُر ُٕ ا ال ٣ضم٤غ أخمْ أُسكمٖ٘٤ل(الخشادتل)021لول ل
زدد:لزددخو ل د مه.لال مهزددشذلالددخللسقهخددإلااددنلق ومددتلزدد:ل"صددسبسإ"لزدد:لزضددسل ددقهل
ل ضه.ل"ٛ ٝم ٞشم ْٜاُّصمجْ ٝ ،اُّصمجْ هٞاثم ٚاُد٘مخ"ول لزد:لالغبهاند:لعدنلاادنلعمدهل
هزشعهل:ل"اُّص٤بّ ال ٣ؼِْ هٞاة ػُِٔ ٚالّ ا ػزّ  ٝخَّ"ولل ل
ل لاع الس.ل ضدهعفتلاألخدهللمعمدهللح دش.لاأ دبهبيل نقده:ل دهنلالم ده.لالمدمدشلل
زبإل تلكلالدمسيل هلسهسول للدخلكلحضدهعولالادئاةلزد:ل نددخلل دتل لالمخوندتول مدهلثبدجل
تلكلز:لالسخو لالاسبرلعنلالنب:ل لبهل":حالح كٓ ٢كدَِٛ ١ا خ ٖٓ ْ٤أُق حمالح
كٔ٤ب سٞا ٖٓ ٙأُكبخَ ُالّ أُكدَ اُسْاّ"ول(وخبع)ولل ل

ل
 3حمم ّٞاُؼمم:ٖ٤ل هلددإل بددجل دددبنيلك ددهلاخدبددبنلاهلللحدددهلىيل اددشسلل ضدده.يل صددشسلالخغددشذلقددهلجلل ضدده.يلأل.لقددهلجلل ضدده.ل خدددبنلل نفددسل ددهعهًولل ك ددهلاخدبددبنلالدبددخيل
هلاشسلالمنخ للاإلز:ل بجلادبنإو ل
 2حمم ّٞاُممَ:ٖ٣ل ددهللددب للددإل بددجل دددبنيل اددشسلبضدده لل ضدده.يل فددهلةلالقخددسلالظقهلل البمبنل اإلزغهللز:لل ضه.يل خدتلالسحيل صشسلزخوتلالس د يل صدشسلخد ا ل
الابخيل صشسلالنخللالمغ لعنلالشبجيل صشسلالبمبنيلاأ.لبهل:ل اهلللألصش نل قهاًو ل
اُّص ّٞأُلْٝض:ل ونقنالالاشسلالمفده ضل دنلالددبنل الدخونيلكلدىلبندمبن:ل ندإل
هلهشل خخهاعيل نإل هلهشلوبهل خخهاعيلاسلصهزبإلاهلخبهل:لك.ل ه لحهاعيل ك.ل ه لزهةو ل
أٝالً :هلودبلزبإلالخخهاعيل وامسل هلو ::
 -3حممّٓ ّٞضممبٕيلزقددخلس ددهلاهلللحدددهلىلااددشسلالاددقهلاقشلددإل ددبسهنإ:ل{لكََٔ مْٖ شَ م ِٓ ََِٜمٌُْ٘ ُْ
اُّشَ َْْٜكََِّْ٤صُْٔ}ُٚل الاقهل خخهاعيللخخهاعلسوه إيلزب ش.لصش إل خخهادهًلضه لةو ل
-2لحً ّٞلبّحلالقخسلالخغأيل صشسل فهلةلالظقهليل الادشسلالمندخ للادإلزد:ل بدجلادبندإيل
صشسل فهلةلالدمهذلز:لنقهللل ضه.و ل
هبٗ٤بً :هلرلودبلزبإلالخخهاعيل وامسل هلو ::
أ -هضبء ّٓضبٕيلتهبلاألهمتلاأللادتلعخسلا خهاطلالخخهاعلزبإيللقشلدإلحددهلى{:لكؼمَح ٓمٖ
أ٣بّ أخْ}ل[البقهة:ل]081لزهنإلت هلالاشسل غ قهًلعنلالخخهاعو ونخبلالخخهاعلس لا دخسبهاإل
ل منهلعتلكلىلك قهطلالفهضو ل
ة -اُّص ّٞكً ٢لبّح اُ ،ٖ٤ٔ٤ز:لحخهادإلقئانو ل
ج -حمم ّٞأُزؼممخ كمم ٢اُسممحٝ ،حممً ّٞلممبّح اُسِممنٝ ،حمم ّٞخممزاء اُّصممٝ ،َ٤حمم ّٞاُ٘ممِّ
أُطِنٝ ،ح ّٞاُ ٖ٤ٔ٤أُطِوخوبهللاهلللحدهلىلز:لصشسلالمخدت:ل{كٖٔ رٔزّمغ ثمبُؼْٔح ُُم٠
اُسح كٔب اسز٤كْ ٖٓ اُ ،َٟٜكٖٔ ُْ ٣دَ كّص٤بّ هالهخ أ٣بّ ك ٢اُسحٝ ،سجؼخ ُُا ّخؼمزْل
وو}ل[اُجومْح]391 :ول بددهللزدد:ل فددهلةلالس د :ل{ٝال رسِوممٞا ّسٝسممٌْ ززممَ٣ ٠جُِْم اُٜممََٓ ُٟسَِِممٚ
كٖٔ ًبٕ ٌْٓ٘ ْٓ٣ضمًب أ ٝثم ٚأُٓ ٟمٖ ّأسم ،ٚك ِلَْ٣مخ ٓمٖ حم٤بّ ،أ ٝحمَهخ أُٗ ٝكُميلووو}ل
[البقددهةل:ل]091ول بدددهللزدد:لخدد ا لالادددبخ:ل{أ ٝػَممٍَُْ ُُمممي حممم٤بٓبً٤ُ ،ممِٝم ٝثمممبٍ أٓمممْ}ٙل
[المههددخة:ل] 92لزددخ هلالاددشسلزدد:لهددخللاآلوددهثل غ قددهًلعددنل ددهطلالخخددهاعولل ددخا:لالنددهتليل
السهلولز:لالنخللالمغ يل البمبنلالمغ قتيلت هلالاشسلزبقهل غ قهًلعنل هطلالخخهاعو ل

ل

٣ َٛ:ههْ أُكِٔ ٕٞخٔ٤ؼبً ُُا ُْ ٣زْاء أزَ ٓ٘ٛ ْٜالٍ ّٓضبٕ ٍخٞالً أ ٝخْٝخبً؟ ل
ج:لحهاه:لالقئاللـلهئالل ل ضه.لس لهئالل شاللـلس دهل دقدش لزد:لعقدخلالادسهاتللضد:لللل
اهلللعنقا؛للقشللاانلعمهللض :اهلللعنقمه:ل":رْاء ٟاُ٘ب اُٜالٍ كهخجْد اُ٘ج٢
أّٗ ٢أ٣ز ٚكّصبٓٝ ٚأْٓ اُ٘ب ثّص٤بٓ"ٚول رل كلس.لهدخللالادسهاتللضد:لاهلللعدنقال
س مسلالقخلل سحمإ .ل
ُُ :ا ُمْ ٣ؼِمْ اُ٘مب ٍخم ٍٞاُّشمُ ْٜال ثؼمَ ٓضمٝ ٢همذ ٓمٖ اُٜ٘مبّ كٜمَ ٣دمت ػِمْٜ٤
ُٓكبى ثو٤خ اُّٞ٤؟ أّ هضبسٙ؟ ل
ج:لكتالع الالنه لادخقشلل دقهلل ضده.لزد:لسثنده لالبدشسلزهندإللوددبلع دبقالاإل نده ؛لألندإل
ثبدجلس.لهدخالالبدشسل دنل دقهل ل ضده.لزشخدبلك نده إول ل دنلهدسلو د قالالقضده ؟لسلل
بضده لهدخالالبددشس؟لزد:لهددخالقدئانلاددبنلسهدسل الد دالزدمقددشللالد مده لودده .لسندإلو د قال
القضه ؛لألنقاللالونش الالابهسل نلس للالبشس اسل ضىلع دبقالخد ل دنلالبدشسلادئالنبدتيل
بخلبهللالنب:ل ُٔٗ":ب األػٔبٍ ثبُ٘٤بدُٔٗٝ ،ب ٌَُ آْأ ٓب ٗ"ٟٞول تهبلادضلسهدسل
الد الكلىلسنإلر و قالالقضه لألنقال هنشال فغهونلعنلخقسل الدههسل ددخ للادق دإيل
ل نلالقضه لسزشط ساهسلل خ تول بخلبهللالنب:ل :ل"ٍع ٓب ٣ْ٣جمي ُُمٓ ٠مب ال ٣ْ٣جمي"ل
زمهلهشلكرلوشسل ازخل هشلونبهلرل اقتلزبإيل زبإللازتلل نف ل عمأنبنتلل ق ب .ل
:لًث ٖٓ ْ٤اُ٘ب كّٓ ٢ضبٕ أحجر ّٜٔٛمْ اُٞز٤مَ ٛم ٞخِمت اُطؼمبّ ٝاُ٘م ،ّٞكهحمجر
ّٓضبٕ شً ْٜكَ ٝخٔمًٔ ،ٍٞمب إٔ ثؼضمِ٣ ْٜؼمت كم ٢اُِ٤مَ ٘٣ٝمبّ كم ٢اُٜ٘مبّ ،كٔمب
رٞخُٜ ٌْٜ٤ؤالء؟ ل
ج:لسلىلس.لهخالز :السقبقدتلوخضدمنلكضدهعتلالشبدجل كضدهعتلالمدهليلكتال ده.لالنده للدب ل
لقال َهاٌلكرلحنشوع الغدهسيل النشسلز:لالنقهلل النقهلع ىلس شللرلحدنفدقالزد:لال بدسيلزده.ل
هخالرل كلكضهعت زهصتلثمبنتللامهلرلحدش لكلدىلاإلننده.لزد:لزبهحدإيلزهلهخدسلالسدهزسل
هددشلالددخللوخماددىلز د:ل ل ضدده.لع ددىل ددهلونبغدد:ل ددنلالنددشسلزدد:لس للال بددسيل القبددهسلزدد:ل
الخها وريل القبهسلنقهلال بس كتالحبنهيل خلكلرلونهنلز:لالمآ سل المادهلبيل ونبغد:ل
لمَنلعنخللالقخلةلس.لوسهصلع ى حفغبهلالاشاسلك هلز:لالمنهخخيلس لز:لس ه نلسقهى؛ل
أل.ل َنلزغَهلصههمهًللإل ثدسلسخدهليل زدهتالزغَدهلاإلننده.لكقشاندإلالادههمبنيلزده.للدإل ثدسل
سخشلهايلزبنبغ:لس.لونخق لالفهصت َنلسونهللاهلللحدهلىلزخىلونهللسخهاًل ثبهاً .ل
كزب ٟٝاُّش٤خ ٓسَٔ ثٖ حبُر اُؼثّ – ٖ٤ٔ٤زٔ ٚا -

ل
لك.لل ضه.لزهصتلأل.لودبخلاإلنندل ه.لحقدشوالنظهحدإلل سبدهةيل ل دهلهخزدإلالسقبقد:ل دنل
خش للزبقهيل عل هلوخبدإل نلحهحببلأل ضهعإلالنفنبتل لسناغخإلاإلخخمهعبتل لال ثبهل دنل
سقئابإل ل ش إولك.لوهلبلالمن مبنلالبشسل–ل مهلوال وللإ-لسصبرلوددبشلزد:لهدخللالسبدهةل
ادئالهدخنل اضدريل لرلوهوددتل سدخ ةيلوماد:ل دعلالندده لسونمدهل دلهل ايل لحذندبهللالظدده نل
بفمهل ه ثيل ل أنإللواتلز:ل قبلالهوريلائالاقخبهلل لرلحف بهل لرلكلا ةو ل
لزأنجل ثئالعنخ هلح سظل نسلالمن العنلس ا لالشاخبهثلاأل ه دبتل دنل وندإيل لزهدخلل
ز:لالقبهسلاهلغهعهثيلحخددبل نلهخالاإلنادهانل لب دتلالهوبدتلزبمدهلو ودخل دنلزندنهحإيل ل
حخنه ل:ل سرلوهوخلالدنتل لوغمرلز:لالدخلخهثلالد دىل نقده؟ل لسرلوخدهنلالندهلل ل دهلوقدهبل
كلبقهل نلس بهب؟ل لعنخ هلحدخل خلكل ولالمن ال لا خغهابإلز:ل دههسلالسبدهةل دنل أ دسل
ل اهبيل ل خالز:لالدمسل لخمعلل مهليل لاهخمهسلاهلمنه رل لالاقشاثلع ىلزنهبل ونإل
حخنه للز:لنفنك:لهسلق لهخالأل ا لل هلت؟ل لهسل ذـ ـولاسمسلس هنت؟ ل
لك.ل ددنلالمال ددخلس.لهددخالاأل د شبلالمدبادد:لالئاه د:ليل ددنلالخخ دد:لعددنلالشاخبددهثيل ل
الشبددشذلزدد:لالمسظددشلاثيلرلوخفدد لساددخاًل ددعلالش بفددتلالندده بتلالخدد:ل ددنلسخ قددهلق دد لاهللل
اإلننه.يل لرل علالخ للالهوه للالخلل هنلاأ اهإيل لرل علح كلاله دهلتلاللخد:ل دولاقدهيل
شا لنسشلنفندإ:لاقبه دإلاغهعدتلاهللل لعبه حدإل لاإللخد اسلادأ هلل ل دهعإيل لاإلاخدده لعدنل
نقبددإل ل داددبخإيلس لنسددشلوبددهل:لاخدببددخهالهلللاهلددخعشةل لاإلصددئاذل لالخشخبددإليل لل نددإل
انببل هلعغىلع ىلزبهحإل نللقشل لدبيل له لل ل هذيل لحد لاخهزإلاأل شلل ل ههسل
السبهةلنن:ل سلتلكلس لحغهزسلعنإو ل
لزقسلو دش.لللٓضمبٕ ٓ٘بسمجخ خَ٣مَح ُزسَ٣مَ اُٜمَف  ٝاُدَ٣مخ كم ٢ا لخد اسلاهإل دئاسل
كلىلالممهثيل لهسلٌ٣لٓ ٢ب ٓض ٖٓ ٠اُض٤بع  ٝاُرلِخ  ٝاُِٜم ٝ ٞاُمَعدبلزلبمدهلرلزههدخةل
نإ؟لنهخشلتلكول ل
لز:لالخخهسلٗكهٍ ا سمجسبٗ ٝ ٚرؼمبُ ٠إٔ رٌمٛ ٕٞمِ ٙأٌُِمبد ٍازددتللندلهلل خقدشوال ل
المسه بتيل ل نلهّْ اُجَء ك ٢اُ٘ر ْ٤٤اُؼِٔ ٝ ،٢ا حمالذ اُّشمُٔ ٢ُٞميللخشاندبلزبهحندهيل
خغ دبنلز:ل سلتُي ُُ ٠سؼبٍح اَُٗ٤ب  ٝسؼبٍح ا٥خْح ل
خ لاهلللقغىلالدمبعللمهلوسبإلاهللل لوهضىيل لسعهننهلع ىلت دهلل ل د هلل لزندنل
عبه حإولللل ل

ل

ل

للللللللللقخلعهنلعنلاله شلل لن ابلز:لل ضه.لراخلس.لودهزقهلعه تلالمن مبنولزقخل
ه.لع بإلالائاةل لالنئاسلوبه للاهلفغهلعنخلحسق لالغه بيللسخو ل قسلانل دخللض:ل
اهلللعنإيلس.لاله شلل لبهل:ل"رلو اللالنه لاخبهل هلعد شالالفغه"ول( خف لع بإ)و ل
ل لعنل هلكلانلعه هلبهل:ل" ق دجلسندهل ل نده ةلع دىلعههادتلسسلالمدال نبنللضد:ل
اهلللعنقددهيلزق ددج:لوددهلسسلالمددال نبنليللخددئا.ل ددنلسصددسهبلل ددشللاهللل يلسزددخهمهلوددددسل
اإلزغددهلل لوددددسلالاددئاةيل لاآلقددهلوددالقهلاإلزغددهلل لوددالقهلالاددئاةولبهلددج:لسوقمددهلالددخلل
وددددسلاإلزغددهلل لوددددسلالاددئاة؟لبددهل:لب ندده:لعبددخلاهلللاددنل ندددش ولبهلددج:ل ددخال دده.لواددنعل
ل شللاهللل ول(ل الل ن ا)و ل
ل مهل ه.لل شللاهللل لوفغهلع ىللعبلس لحمهلس ل ه يلزدنلسند للضد:لاهلللعندإل
بهل:ل" ه.لالنب:ل لوفغدل هلببدسلس.لواد :لع دىللعبدهثيلزده.للدالح دنللعبدهثلزخمبدهاثيل
زه.للالح نلحمبهاثلزنهلزنشاثل نل ه "ل(ل اللالخه خلل لزننإلاأللبدهن):وللبدهللاإل دهسل
اانلالقبال–للزمإلاهللل-ل:ل" ل ه.لوسضلع ىلالفغهلاهلخمهيلزه.للالوددخلزد دىلالمده يلهدخال
نل مهلل فقخإلع ىلس خإل لنادسقايلزده.لكعغده لاللغببددتلالاد :لالس دشل دعلق دشلالمددخةل
س عىلكلىلببشلإيل لانخفهذلالقشىلاإيل لرل بمهلالقشةلالبهصهةيلزهنقهلحقشىلاإول لس دهلالمده ل
زه.لال بخلوساسللقهلاهلاشسلنشذلوب يلزهتاللعب:لاهلمده ل مدسلانخفهعقدهلاهلغدخا لاددخليل ل
لقخال ه.لاأل لىلاهلضمآ.لالدههعلس.لوبخسلببسلاأل سلااهبلب بسل نلالمده لثدالوأ دسلاددخل"ول
(زا لالمده )و ل
لكلدىلتلددكل ده.لسخددش لالنده يل دده.لسخدش ل ددهلو دش.لزدد:لل ضده.؛لوقددشللاادنلالقددبال
ئال
لزمدددإلاهلل:ل(ل ددده.لهخودددإلزبدددإلع بدددإلالادددئاةل الندددئاسلس مدددسلهدددخلل سعظمدددإلحسادددب ً
ل مقاش يل س ق إلع دىلالنفدش يل ده.ل دنلهخودإلزد:ل دقهلل ضده:.لاإل ثدهلل دنلسندشاذلل
الدبه ةيل ه.لخبهوسلوخال إلالقهن.يل ه.لو ثهلزبإلالاخبتل اإلزنده.يل حدئا ةلالقدهن.يل
الائاةيل الخ هل ارعخ دهنيل ده.لوخادإل دنلالدبده اثلامدهلرلوخد لادإلوبدهل)ولل بدخل
ددهللع ددىلتلددكلالن د ولالاددهلرل-للزمقددالاهللل-لزب د لضددهاشالسل ذلاأل ث ددتلزدد:لزنددنل
الابهسيل ك لا لزقبقخإيل عمهلةلسوه إل لبهلبإلاهلدمسلالادهلرولل لبدهللاددضلالند و:لألذ.ل ل
س عشلعاهةل نلسصسها:لزأعدمقالعده هًلواخقشنإلسزبٌلكل:ل نلس.لسعخ لعاهةل دنل لدخل
ك مهعبسول ل ده.ل ثبدهل دنلالند ولودالثهلوبدهللافغدشلليل للامدهلادهثلعه ودهول ل ده.لاادنل
عمهلرلوفغهلكرل علالبخه ىو ل

قبِدهَلل دشللاهللل لادبنلس دهونلبدظلكرل
عنلعههادتللضد:لاهلللعنقدهلبهلدج:ل"ل دهل ذ
اقخهل سونههمه هللالو نلكثمهًيلزه.ل ه.لكثمهًل ه.لسادخل هلو دش.لعندإل دلهلاندخقالل دشللاهللل
ص ىلاهلللع بإل اللنفنإ ز:ل  :بظلكرلس.لحذنقَكَلزذه تلاهلليلزبنخقالل إلاقهل"
عنلعههاتلسوضهًلبهلج " :هلضهبلل دشللاهللل ل دب هًلابدخللبدظيل لرلا دهسةيل
ال قخ هًلكرلس.ل ودههخلز:ل دببسلاهلليل ل دهلنبدسَل دنل د :لبدظيلزبندخقال دنلصدهزبإلكرلس.ل
ونخقكل ب هًل نل سهلِسلاهلللي زبنخقالهللل"و عنلسن لانل هلكللض:لاهلللعنإ (قده سلل دشلل
قذقدهًيلزأل د ن:لوش دأًللِسهخدتيلزق دج:ل
اهللل )لبهل:ل"ل ه.لل شللاهللل ل نلسزننلالنده ل ذ
جل
اهلللرلستهبيل ز:لنفن:لس .ستهبللِمه س هن:لاإلنب:لاهلللص ىلاهلللع بدإل د اولزخهخد ذ
زخددىلس ذدهَلع ددىلصددببه.ل هددالو دبددش.لزدد:لالنددشةيلزددهتال اه ددشللاهلل صد ىلاهلللع بددإل د ال
اقفهلل( نل لاه):يلزنظهثذلكلبإل هشلوضسك بهللل دشللاهللل :لودهلسذنَدب لتهبدجَلزبد ل
س هحذك ،زق ج:لسنهلستهبلوهلل شللاهلل!و ل
لللللللللللللللللللللللللللللللللللاراللللللللللللللبلللللل ل
ل

عِمخإلبهلللا :لصدندخذإيل
به للسن للض:لاهلللعنإ:ل اهللللقخلقخ خإلحنعل نبنل هل َ
لالزد جَل خال خا؟ل ر عهبلعَ:ل ب هًلبظيل اهللل هلبهللل:لسذنلبظ"يلل الل ن اول ل
ب جلز ال نل هةلب نهللشالخونهلسنٍلس هلل شللاهللل لزمهلبهلللخه إلسنٍلبظ!!و ل
عنلسا:لههلتلعنلالسننلانلع د:لبدهللس.لالنبد:ل ل ده.لقدهزضلالغدهنل( دنل
الخفضلضخلالهزعلز ه.لكتالنظهللالونظهلكلىل  :لوخفضلااهللأل.لهدخال دنل دأ.ل دنل
و ش.ل اهالالف هةلر خغهللب بدإلاهادإ)يلنظدهللكلدىلاأللضلسعدشلل دنلنظدهللكلدىلالندمه يل
ده.لخددسلنظدهللالمئازظددتل(المدها لسنددإللددالو دنلنظددهللكلدىلاأل ددبه ل نظدهلسهددسلالسددهصل
الاددهللاددسلاقددخللالسهخددت)يلونددشةلسصددسهاإلس ه ددإل(سللوقددخ قالس ه ددإيل ومادد:لق فقددال
حشاضدددهًيلس لك ددهلةلكلددىلسنددإل ددهلمها:يلزبنظددهلزدد:لسزددشاللقال هب ددخقايلس للعهوددتلل ضدددفه ل
كوهثدتلل فقددها يلس لحاددهودهًيل حد بمدهًيل زدد:لتلدكلل لع ددىلسلاددهبلالدددهلل سصددسهبلالخ بددهل
الخبئا ل)يل ه.لص ىلاهلللع بإل الوبخلل نللق:لاهلنئاسوللقخل ه.لالنب:ل ل دنلس مدسلل
النه ل هزهًل سلغفقالعبدهًل سعخلقال اخدهًل س دمسقالصد تل سندخاهالودخاًلألندإل ندخغنلعدنل
الفهنبهثلاهلبهببهثلالاهلسهثو ل

ل

ل

ل

السمددخلهللللبلالدددهلمبنلزمددخال ثبددهالعببددهل بهل ددهلزبددإلع ددىلس.لخدددسلالاددبهسلخنددتل ل
خ ىلاإل لالائاةل لالنئاسلع ىلس هنلالمه بنل لع ىلنلإل لصسبإول لاددخيلللللللك.ل
ددنلسخددسلالمنه ددبهثلز ن دهًيل سعظمقددهلبددخلاًيل سادددخههلسثددهاً:ل ددقهلل ضدده.لال ددهوالالددخلل
نهحشلل نلنمبهليل نهحادول دنللزبقدإيل نادالعدهعهل دخاليل دقهل ضدهعفتلالسندنهثيل
لزدددتلالددخلخهثيل غفددهةلالددخنشبل النددب هثيل كبهلددتلالدثددهاثيلبددخلحفددخرلساددشابلالدنددتيل
حغ لساشابلالنهليل حافخلالابهعبنيل نلصه إل به إلكومهنهل ازخنهاهيلوفهللإل دهلحقدخسل
نلتنبإ؛ل مهلصرلاخلكلالسدخو لعدنلل دشللاهللل؛لزددنلساد:لههودهةلعدنلالنبد:لل لبدهل:ل
« نلصهسلل ضه.لكومهنهًل ازخنهاهًيلوفهللإل هلحقخسل نلتنبإ»ل[ٓزلمن ػِ٤م]ٚل ل« دنلبدهسل
ل ضه.لكومهنهًل ازخنهاهًيلوفهللإل هلحقخسل نلتنبإ»ل[ٓزلن ػِ]ٚ٤و ل

ل
كقشان:لالمن مبن:لزهزدتل ذبدل هىلحدبادقهلاأل دتلاإل دئا بتلهدخللاألودهسيلزقدهلهد:لكزا ل
لةلخخوخةل نل لاثلالف كيلحمهلاألوهسل حمض:لالاقشليل وسسلانهلهخالالمش الال هوايل
هخالالاقهلالدظدبايلهدخالالشازدخلالسببدبيل الضدبولالد ود يل تلدكل دنلزضدسلاهللل دبسهنإل
ع ىلهخللاأل تيللمهللإل نلالخاهه ل الم اوهيل لمدهللسذعغبدجلزبدإلهدخللاأل دتل دنلالقبدهثل
الدغهوهيل قاجلزبدإل دنلال ها دهثل القدخاوهيل مدهلزد:لزدخو لساد:لههودهةلس.لالنبد:لل ل
و قدجلسادشابلالندهليل صدفخثلالادبهعبنل»ل
بهل:ل« كتالخده لل ضده.لزذخسدجلسادشابلالدندتيل ذ
[ٓزلن ػِ]ٚ٤و ل
زبددهللقددهل ددنلزهصددتلعظبمددتيل نه ددبتل هومددتلحاددفشلزبقددهلالنفددش يل حقفددشلكلبقددهل
األل اذيل ح ثهلزبقهل اع:لالخبده؛لحفدخرلالدندهثيل حخند للالهزمدهثيل حهزدعلالدخلخهثيل
حغفهلال رثو ل

السمدددخلهلللالدددخلل دددنلع بندددهلامشا دددالالخبدددهاثيل قد د ل دددقهلل ضددده.لاهلفضدددسل
الخ اددهوول البه ددهثيل ز د لزبددإلع ددىلعمددسلالغهعددهثيل اإل ثددهلل ددنلالقهاددهثيلسزمددخلل
بسهنإلع ىلندمإلالشازهة؛ل س هللع ىلنرهإلالمذخ هثهةول سصد :ل س د الع دىلسزضدسل دنل
ص ىل صهسيل س هنل نلحقدخل بهسيل ص ىلاهللل د ال ادهل لع بدإل ع دىلنلدإل صدسبإل
البهلةلال هاسيل الخهادبنل نلحبدقالاهز نده.ل دهلحدهبدبلالندشلل الظدئاسيلس دهلاددخ:للزده.لاهللل
حدهلىلهبأللنهل نلالمنه بهثلالدظبمتيلالخ:لحادقذسذلاإلومده.لزد:لالق دشبيل حذسده لالمادهعهل
الفبهضتلز:لالنفش يلزخ وخلز:لالغهعهثل حذضب ل دهرثلالادهلزد:لالمدخمددهثيل حدغد:ل
المن د مبنل ل ددهلزدد:لالشزددخةل اإلقدده يل الخضدده نل الاددفه ليل البددهل الادد تل القندده يل
الغذقددهل الخبددهل النقدده يل الاددبهل الادددهعتل اإلادده يلكنقددهل نقددسلعددخبيل زمددىلس ددبنل
زاددنلزاددبنلل غددههدبنيل زهصددتلرلحذدددشضلل مددخنببنلالمفددهعبنيللبدددخ الالخشاددتل ددنل
تنددشاقايل ونددغه الصددفستلخخوددخةلابضدده لنهصدددتلزدد:لزبددهحقايل فدمددتلافضددههسلاألعمددهلل
سه نلالفدهليل هلسلالخاهلو
زبخز٘ممب ُُممّٓ ٠ضممبٕ :كقددشان:لالمن د مبن:لكتال دده.لاألزددها ل األ ددال سخددهخبنلكلددىل
زخهاثل نلالافه ل الهازت؛للخدخوخل دهلالاإلومه.يل كصئاذل دهلزندخل دنلسزدشاليل عدئاجل
هلخخل نلس ا يلزه.ل قهلل ضه.لالمبهل لهشلالفخهةلاله زبتلالخ:لحددخلزبقدهلهدخللاأل دتل
زهصتلإلصئاذلس ضهعقهيل هاخدتلحهلوخقهيل كعه ةلس ده ههيلكنإل سغدتللخدب دتلالقذدشىل
خذقبددتيلالخددد:لحسخددهجلكلبقدددهل ددسلس ددتيلادددسلحخغ ددعلكلبقدددهلاألزددها ل المدخمددددهثل
اله زبددتل ال ذ
المندد متيلكندددإل خل دددتللخدخودددخلاإلومددده.يل حقدددخوبلاألقدددئاةيل دددسخلاألل اذيل كصدددئاذل
النفش يل ضبظلالغهاه يل برلالاقشاثو ل
ك ٢اُّص٤بّ:لحسقب لل خقشىيل ا خثهللأل هلاهللل بقهلل قشىيل حقشودتللدالا ةيل حقب دتل
ل مند اللمشابددولالخضددسبتل الفددخا ل الاددقه ة؛ل مددهلس.لاددإلحخسقد لالشزددخةل المسبددتل اإلقدده ل
األذلفدتيلزبدإلوادددهلالمند الااددشللالمسخددهخبنيل وسد لاددشذلالدددههدبنيلالادبهسل خل ددتل
ل بدخلل الددش ل الاد ت؛لزقدشللزقدهًل ددبنلاألقددئاةيل لازدخذلالهزمدتيل ددنلصدهسلزقدهً:لصددفجل
ل زدددإيل لةلب بدددإيل صد د سجلنفندددإيل خه دددجل ادددهعهليل سذلهفدددجلسزه بندددإيل رندددجل
عهو خذددإولزمددهلسخددخللاأل ددتلاإل ددئا بتلالبددشسلس.لحقددشسلاددخ لههيلزخسه ددبلنفنددقهلعنددخلز ددشلل
قهههيل هلسزشخقهلكلىلا خ قهسلز الالادبهسيل اإلزده ةل دنل دغبهحدلإيل النقدسل دنل ددبنل
ثمهاحإل قبهاحإو ل

لللللللللسوقهلاإلقشة:لك.لا خقبهلنهلله ضه.لودبلس.لو ش.ل-لس رًل-لاهلسمخل الاد هل
هلللخسل عئايل الفهذل اروخبهطلاقخالالمش الالدظبايل الخشاتل اإلنهادتل دنلخمبدعل
الخنشبل المدهص:؛ل مهلودبلالخه جل نلالمظدهلال ل لالسقدشةلكلدىلسصدسهاقهيل
الدمسلع ىلا خثمهللسوه إل لبهلبإلصئازهًل كصدئازهً؛لزبقدخالالاددشلل ارزنده ل
حخسق د لاآل ددهليل حنددخدبخلاألزددها ل المدخمدددهثل ها خقددهيلس ددهلس.لوددخقسلل ضدده.ل
وددهاللادددضلالندده لحق بددخاًل شل ثددهًيل سعمددهرًلصددشلوتل سددخ ةلاألثددهلضدددبفتل
الدغه يلاسللدسلادضدقالس.لود لا ل دش اًل انسهازدهًل-ل الدبدهتلادههللل-لزدخلكلانقد اسل
نفن:يل عب ل بغهن:يللإلعشاببإلالشقبمتلع ىلالفه ل المدخمعو ل
لللللللل ل
ل
ل
ل
لز خقنألاأل تلاإل ئا بتلاس شللهدخالالادقهلالدظدبايل لبقندألالمند مش.لخمبددهًل
زددد:ل ادددهلةلاأللضل غهلاقدددهلاقدددخالالمش دددالال دددهوايلكندددإلزهصدددتلل غدددههدبنل
لئا خ ا ةل دنلالدمدسلالادهلريل زهصدتلل مدخنببنلل خشادتل اإلنهادتيل بدولرلوفدهذل
المال نلاخفخبرلساشابلالدنه.؟!ل بولرلوفهذلالمخنبلاخغ ب لساشابلالنبدها.؟!لودهل
لقهل نلزهصلرلوسه قهلكرل سه س!ل ودهلاادهىلل مند مبنلاس دشلل دقهلالادبهسل
القبهس!لزههلللاهللل-لعبه لاهللل-لز:لالدخل الخامبهيل .لا خثقهلللابه إيل ا خغهلتل
ألوه ددإيلزددخالل ددنلالشبددشذلزدد:لنشابضددإل نشاباددإيل حدددهع:لالمفغددهاثلالسنددبتل
المدنشوت!! ل
ل
ل

ل

ل
لللللللللل لقددخلخقددسلسبددشاسلزقبقددتلالاددبهس؛لزقادده للع ددىلاإل ندده لعددنلالغدددهسل الاددهاب؛ل
زخددهىلادضددقالرلومندددإلصددش إل ددنلكعددئاةلال ددخبل البقخدده.يل وغ قددش.للمعددبنل اآلتا.ل
السبسل الدنه.؛للخقعلز:لالخنشبل الدابه.يل بخلبدهلل:ل«ل دنللدالودخذلبدشللالد لل الدمدسل
ادددددإل الدقدددددسيلز دددددب لهلللزهخدددددتلزددددد:لس.لودددددخذلعده دددددإل دددددهااإل»ل[ل اللالبخدددددهلل]ول ل
هللل للالقههس:لل ل
كتاللالو نلز:لالنمعل ن:لحاه .للللللللللل لز:لااهللوضل لز:ل نغق:لصمج ل
زسظ:ل نلصش :لالدشذل لالظمألللللللللللزه.لب جلكن:لصمجلوش هلزمهلصمج ل

ل
كقشان:لالادههمبن:لكندإللبَددخذللاهأل دتلاإل دئا بتلالخد:لحددبشلالبدشسل هز دتل دنلس دخل
الاددقهلنقغددتلحسدشذليل ددنلزبددهةل
هازددسلزبهحقدده:لس.لحددددسل ددنلهددخال
ع ىل متلالخشزبدخل ارهدخئانيل
الفهبدددتل ارقدددخئانيلكلدددىلارخخمددهذل
ز:لالمنههحل األز دهلل اآللا يل
س.لو ددش.لهددخالالاددقهل هز ددتلحغبددهل
شازقتًلل منقحلالس لالدخللخده ل
زددد:لزبدددهةلاأل دددال األزدددها ؛للخ دددش.ل
الن ولالاهلرل-للزمقدالاهللل-ل
اددددإلال خددددهبل النددددنتيل ددددهللع بددددإل
هضددددبقهلالماددددهةلالملدبددددخيل
ادددخلكلحذدبدددخلاأل دددتل ددددخههلالخ بدددخيل
اهأل ددددده ل ارنخاددددهلاثلزدددد:ل
الخلل غهللحهلوخلالمن مبنلال اقهذل
هخالالاقهلالمبهل ؛ل دهلود ةلادخللال بدهىيل زدخرل دتيل ده دتلزغدبنيل بددتلعدبنل
خهلشثيل وبهههلكرل شاهخذلصخةلع ىلتلكو ل
ل

ل

للللللللللكقشان:لالاههمبن:لز:لل ضه.لحخهاىلاأل تلع ىلالدخيلز:لل ضه.لوخهاىلسزها ل
األ تلع ىلعفتلال نده.يل دئا تلالادخ ليل نقده لالق دشبيل حغقبههدهل دنلس لا.لاألزقده ل
البغضدده يل السنددخل الغددسل الاددسنه يل رل ددبمهل ددنلع بددتلالد ددايل المنخنددببنلكلددىلالخبددهل
الخعشةل اإلصئاذ؛لزخدخمعلالق شبيل حخشزخلالدقش يل نخخ ىلخمبدهًلعدنلحخبدعلالدثدهاثيل
النفخلز:لالقنهثيل الس الع ىلالمقهصخل النبهثو ل
زدد:لل ضدده:.لوغ ددبل ددنل ددبهانهلحسقب د ل لهددايل دهزددتلل ددهلخقايل ببدده قالاس د ل
لاقددايلثددالزقددشةل رحقددال الددخوقال دددخمدقاولزدد:لل ضدده:.لحخدنددخل ئا ددرلالددخئازالاددبنل
المند مبنللعددهحقال لعهوددههايلع مددههقال عدده خقال ببددههال صددغبهها؛للب ددش.لالدمبددعلوددخاًل
ازخةًيل انه ًل خ ه ئاً؛للدخزعلحبدهلاثلالفدخنيل س دشاجلالمسدن؛لس.لحخدهةلالندفبنتيل حفدشضل
البنه يل وساسلخها ههلالخ سلالف دهلل ارخخمدهع:وللزد:لل ضده:.لح ثدهل اعد:لالخبدهيل
حقبددسلع بددإلالنفددش ؛لزقددشلزهصددتلاا عددهةل المادد سبنيل سهددسلالسنددبتل الخهاددشوبن:لس.ل
وا شالكلدل ىل دهلوهودخ .ل دنلقبدهللم دتلاأزندنلس د شبل سبدشسل نقدهج؛لزهلفهصدتل الاحبدتيل
النفش ل قب تول ل
ل

للللللل

ل

لزهحقشالاهللل-لعبه لاهللل-ل س ل دشالزقبقدتلالادشسل س دهالليل حد مدشالن اادإل سز ه دإيل
اعمدده السوه دلإل لبهلبددإلاهلدمددسلالاددهلريل صددشنشالصددش العددنلالنددشابضل النددشاب يل
خدددخ الالخشادددتل زققدددشال ددده عقه؛للددددسلاهلللس.لوخدددده زلعدددنلتندددشا ايل ودد دددال دددنل
المهزش بنلالمدخقبنل نلالنهللامنإل ه إول ل

