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ة سمية شهرة مة ــــ لنة لالة ــــ لد ا ع ــــ تد ك شهر مؤقًا

مع آي وقفرآراءة الب نا تذك



                       لنــــ ــ عـــر
اب208 ــ ط: .               

00961  6  471788 : كت                
E-mail

majallat.nafahat@gmail.com
           اا اـــفة : بنــ الـــكة

029164 : ــــــ ال ــابطــ                   

ؤوا يا
فضة الشخ سم ب س بر

               يـــال ز ورئما حصــ
ــــال  ــــ بــ يالـ د. س

                                       يـــــال يم
فضة الشخ

ــد الــال صـ د بــــ

                            يـــــــال ـــتـــس 
إدل هــم

د  لذ مّ ع  ب لنة ك لد ، ل ل ع و ًة لا ، ينا 
د ع ل اب .  ما بد ،

فإ م  م لنملسو هيلع هللا ىلص   حد سن ، فإ قا قو ً عن بالند لي  ، تأبنا 
 ك افنر طر   ملسو هيلع هللا ىلص م  ملسو هيلع هللا ىلص ، كقال  ااع ، ملسو هيلع هللا ىلصتب أ ك حد عند س
  ــســ دملسو هيلع هللا ىلص ، فطر مــ  ي    و طر  ــ ــاــعــ ــ ها ، بــفض ــرلــ

تــــا : ﴿ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    قــا  كــ  ،  ليه  ـــزُ  بــ لد  لنا طرة   لي  جـــ عــز
 ال  طر بيا   وم هخال ع د  ف لي ، ]44 :لن[ ﴾ ڤ   ڤ  ڦ   
  دب ا لذل ، ال ة بلن يع ّت ، لد ل ك قد ج عز   سّي  ،هاسا
لد قاحًا  عا ك لد ، ز ع ذ   لرسوملسو هيلع هللا ىلص قص  تي لرسالة ،  كي د 
 عا ٍا حنة  ينها سو  ملسو هيلع هللا ىلص ، لذل قا ما مال   : )م بد  س بدعًة را 
  3[ ف : دا[ ﴾  چ  چ  چ  ڇ﴿ : و ات   ، لرسالة ملسو هيلع هللا ىلص خاًد  ع دنة فح
 ومٍذ نًا ف و ليو نًا( . فر ب مّ  لرسو ملسو هيلع هللا ىلص  أ م باقا  لد 
 ا عنام فإ ال  اح طر هاج فإ ،  عند م لد  دز   ، ملسو هيلع هللا ىلصطر ع
  ك ب اف قا لذل ، ال   م ع  ه وابل ابةژل ر لذل ،وقيل

( : با لربا ص في ع لنو  ص في بأو قية ء( .
فهّ عنا سن طرملسو هيلع هللا ىلص باجها  تاعها ،  عر عنها تا طرة غ ؟
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  ، حٌد فيها كا  وقًا لح اع ع  ج ، دملسو هيلع هللا ىلص سول طاعة ينا طاعع ج ات  
.  حد م فيها ا  م وقًا عملسو هيلع هللا ىلص حيلن ج ، ّرم م  ، مرس

قا لمة ب قي وة :
ــــــــــــــــــــــــاا ح ح دلــــــــ ــــــــــــــــــدل لي حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
فرقــــــــــــــــا  ييز غ مــــــــ ًحد ًاح  و 

 طر ك رت « : ملسو هيلع هللا ىلصقا ك ، فر  وغ غ م مح توق اعّت طاع  يناملسو هيلع هللا ىلص عح
. »سول  دع : ولود ، فا ع  ، مر ب لنصا

 خ يةل ال ةول ا ملسو هيلع هللا ىلص مًد ينا ات ات  اد حل  : ظيت ملسو هيلع هللا ىلصلن ة
. حجو ال ب ّ ّ  م عيًا ل ية ما كالر

قد خا  عز ج لنيملسو هيلع هللا ىلص س( د(   ع د لناء ، فهوملسو هيلع هللا ىلص و عند  تا ، و عند 
  ، ضهب ر بك  هك   عند و ، ل ل يع رس خو عند و ، م
ات و عند ك  ع  كابر جد ، فد عي  ملسو هيلع هللا ىلص ح قا« : ا سيد لد آ و ليامة 

. ]م [ »م شاف  ، ل عن  م  ، رف 
ا د عيملسو هيلع هللا ىلص ما ج  عي م ما خ كر لي ، فإ م ر  خق شيملسو هيلع هللا ىلص ع ا 
 ، جو ، ًاحد دقه ، ةما هع  ع ملسو هيلع هللا ىلص كافإ ،  ش كر  خ خ

. ًح  يع ه د شدز  كا ، رم ًوع هع ، ًح شّد ، اس
قا ملسو هيلع هللا ىلص :

قا ب ج ن  : ة لرسوملسو هيلع هللا ىلص ج : لدجة  : فر  ، ة ل ت قو ما جاء 
 ية ، ثبال طر غ م د ط عد يل يل الر ةبا يت  عند ملسو هيلع هللا ىلص ملرسو ب
 م ى عن هاء ع اجلو م مر ب في طاع ب خ ما ك  دت م ّب ع ّب في ل ات ح

. بد  ّ  من ُبد  دل فهذ ، دل ب خال  ها ن ص رما
 ك وعاتت ب قخ نء بدق ي ب أل ح ت ل ة  ، ية : فضال جةلد
 م  ي انس[ . رال قخ ةامل ب م ل غ ج تام ح اسل ب

]دل ا ا
 لي ح ملسو هيلع هللا ىلصلرسو     ف ، لد و م يع  ملسو هيلع هللا ىلصلن ة  : ملسو هيلع هللا ىلصلن ة جو

ڍ   ڍ    ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ  ﴿چ    :  ات  قا  .    لنا  لد  لد  م
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  



گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ﴾ ]لوبة: 24[ .
 ع هافر جو ّ لز  ة عّح لة يهًاتن حضًا ذ ىة : )ف   عيا ال  قا
 : ات ولب توعد ، سول  م لي ّح لد  مال كا م ُ قّر  ، املسو هيلع هللا ىلص اقس ارخ
 رت  ال ةخ[ ) ِد  ّ ّ  هع ة ب هّف گ  گ  گ  گ  ڳ ﴾ ث﴿

])85 :( ى وح
قا سو ملسو هيلع هللا ىلص : »ما م مؤم  ا  لنا ب  لديا خر ، قر  ش : ﴿ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
 ؤم « : ملسو هيلع هللا ىلصقا . ]م [ » م مؤم ب  ا« : ملسو هيلع هللا ىلص سو قا . ]ال [ » ﴾ۈ

. ]م ال [ » لنا لد لد م لي ّح كو ىح حدك
  سو ا : رع ل اگ ، فا ر بخذ بيد ع و ملسو هيلع هللا ىلصلن كنا م : گ قاا ب  دع ع
 ،» م لي ّح كو ىح بيد  لذ « : ملسو هيلع هللا ىلصلن اف ،  م  ء ك م  ّح ــــــــــــ
فا ل عر : فإ    ح ّ م  . فا لنملسو هيلع هللا ىلص : » ا عر« . ] لا[ قا ب حر: 

 .  ب فن عرف  
قا سو ملسو هيلع هللا ىلص : »ث م كّ في جد ح  :  و  سول ح ّلي ّا سوا ،   رء 

.]م ال [ »لنا  ذ  ر ر كل  و  ر  ،   ّ 
سا الة ة لنملسو هيلع هللا ىلص :

. رش د بذكر  ات  ة 1 ــــــ
. سو م ع مر لقو ملسو هيلع هللا ىلصلن ة د2 ــــــ ت

.ر بينهش ّع ّل هفضا اسنه كر  يهع  و ابةل 3 ــــــ تو
. مو منه ال كر  ي ًج ل ملسو هيلع هللا ىلصلن بي  ج 4 ــــــ

. ًع ًع ًقو لوحي لة م ثا نّةل ي5 ــــــ ت
6 ــــــ كا م قرء ل لنوة لر ع حو لنملسو هيلع هللا ىلص قول فال كا ل ع لنملسو هيلع هللا ىلص .

 تر  ات  جر م اح يا عا  ال وب ل : ًرظا نة باطنًال د عل ــــــ   1
مابة لرسوملسو هيلع هللا ىلص تي ة لية الة ل يا لن عد تّها  ل عنها عد توق لنّة 

. يع م »من يف ّسن ع غ ملسو هيلع هللا ىلص : »ف سو ا باطنًا . قا اس
 ،  ة مّى حة بأابل ةيل حا ب ّ اء م ح ا : ةيل حا ّ ــــــ  2
 ولن  تأ حا وق   ابر   ل ا   ام  عد   قلو  يها م عد   ل كالة 
 ،حا طر م جاء  ةل اح غ ، حا ا اة باعيل حا ّ  ل ج هار
 مر م أتي  ًا عم حدك ل « : ملسو هيلع هللا ىلصقد قا ، ل ما سو تر حد ربال ل عو 

. ]مذل [ »نات  اك  اجد ما ، د  : وفي عن ي  ب مر ا مر
 ع خذ   رل    ج  ات    فإ  ،  حد  رل  ع    حد  جو  م  وع ما   وع  
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 .]7 :[ ﴾ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ﴿ : ات اف ، ًيت ة تى ب ما ملسو هيلع هللا ىلص كلرسو
 تي  « : ملسو هيلع هللا ىلص سو قد قا ، ًامو ثث ث  رل  ملسو هيلع هللا ىلصلرسو طاعة ات  كر قد

. ]  ي  ال   بو [ »م م رل
  لع ق سن ملسو هيلع هللا ىلصتس ع دل  اء  ع عص  : سن ملسو هيلع هللا ىلصتس ع دل 3 ــــــ
    ةل رل   ياسةل يال  وء كاسو و  ك رل ل ءع م خر مو

 . خ
 ل ةي ز  ض يًاحا اًءمنّا ج أم ح ناال  : ملسو هيلع هللا ىلصلن ع د ح ل ةي ز 4 ــــــ
 دل توق  ل   ر فة ساق  شاعر س  عابر ا حدكأ ملسو هيلع هللا ىلصلن  ع د ح
 ،  ح    توق        ام  ف  ،  دل  لنو  ل      ولن   ية   اس  
﴾ ے  ے    ھ      ھ   ھ   ھ   ہ     ہ   ہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ    ﴿  :  ات  قا قد 

]ر . ]2 :ذ ا لنا و  لربا ، فأ  ا ق  سم ؟
  نّةل خدمو م ا ع ول اءاء جبا  :  ءهزس ياغ نةل  ر ــــــ  5
 هعي ا قد انس  ءهزس ز ياغ  ا امل ثر نّةل  ر  ل

ع لزمه بالن ظار ًباطنًا .
6 ــــــ بد  لد : ز اء سوءً ح د رء ع ا ل  سو بد  لد ماة حالة 
  يةلو و يةايل  حو م هم ياء ب منزلة فو هف رل ام يت م 
  لنذ ،   م عا ا دب هدت حيا  طر كذل   لذ لياء  ول
 دم ل ملسو هيلع هللا ىلصلن ُب لذ ل و ذ ، يهاناء عل  وق حو ول هباس برل ب
 عينه  قّر ، ؤمن عّز جند دص ع ن  فأقا ، ول    اوحيد مل  قامة

بإلة ع ل ثا ثا اية ح كا لنملسو هيلع هللا ىلص نها ها بيد و و : ﴿ ڳ  ڱ  ڱ  
ڱ  ڱں   ں  ڻ  ڻ ڻ ﴾ ]ء : 81[ ، ﴿ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ   پ  پ ﴾ ]سأ : 49[ .

7 ــــــ لو  لنملسو هيلع هللا ىلص : م اء لذ ال د لنملسو هيلع هللا ىلص عوت ، ب ال  لذ س  ب و 
 ،  ب  اق     م لسؤ  يل  ع  ك ولن لنملسو هيلع هللا ىلص ف فو منزلة    ول  ، لوحيد 
  : عد   قولو ل ،  مر ب  لنصا  طر ك رت « :مر  اف  ل قو ملسو هيلع هللا ىلصلن  قد خا
سول [ »لا[ . قاملسو هيلع هللا ىلص : » و ق عيدّ ًو ع فإ ت تن حي كن« ] بو 

. ]ر ةغا  ال  
 ليهو    ل« فاملسو هيلع هللا ىلص:   ، ياه ماجد   وق  ذ  لذ  ل   تملسو هيلع هللا ىلص    ول  م  نل   ّد  

. ]م ال [ »اجدم يائه وق ذ ، لنصا
م لو فيملسو هيلع هللا ىلص :  قا ب ، فإ م لي لذ  ص   حد ، قد قاملسو هيلع هللا ىلص : »م كا حالًا

. ]م ال [ »لي  با يف
« ] لمذ . ]قاملسو هيلع هللا ىلص :  ع ص ف عند كر ج  غ« : ملسو هيلع هللا ىلصلن ملسو هيلع هللا ىلص : قايع ل 8 ــــــ تر

. ]مذل [ » ع ص ف عند كر م يل«
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 ،)س( يدع نه ، لي دعو ، ب و ، يع واف و ز ب   ما غ 
 ،ل ة وحيدل مةب  لد ي  ، غ لد م  ر  لذ    و ؟  كي
 ا . )4-3( صنة بل  يدع  احم[ .الل ل د نةل ابال اسبا ل

]ل
 ل يب  ف  عّز  اس  سيا    . وحيدل : ل   لي ما تص ع

. ضياتب
ا كا لوحيد ذ ثر ي اة لية ؟

 ل  لنا لالية :
 لوحيد منزلة عية ، قدً جي ًمو ك ، منها :

 [ . )ــوــــ بــ ل   ؛ ول  ــلــد ـــو ع ــا كــا ــفــإ( : و������ل  �� ــــــ  
 ات  ع د : ل ذ ومو ، وعمو ب ع ك  ])69( ن زل  ب ةال
  ، ب  تمو ب  يالد ذ ما طاب  يا ، بلد لذ ع ج عز عن د . ات
طاب نة  بر مادت  ،  جنة لديا ، م  دخ جنة لديا  دخ جنة خر . جنة لديا كر 

. لج ج لي رل وحيدب ذل رفم 
 ـــــ لرآ ك م فا  خا  لوحيد و ، ف ر بآة م كا   فيها ما د ع لوحيد، 

فهو ج لوجا  ه ، م ث كا  مر  كا :  مر بالوحيد .
 .) ك فو لي ــ ، حاجة ك فو لي ال حاجة( ية عوقم لد  ال  ــــــ  جـ 

] لاة )69([
قا شي س ب تيية ( :  حاجة لد  لرسالة ع ب م حاجة ر  ل ، فإ خر 

6
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 ،ًبد م يا ُتْرجى  موتًا ق ا ماحيا لرسالة و دل    ما ، بد مو يل دب د ما
 َشِ شا  سا مها بدً( . ]و لا )96/19 ــــــ 97([

 مه ع ّف ، قو ا ، ع سا   ، وحيدل با م اح خ   ل وق  ــــــ 
. و يع ق ات  وحيدب    ة لقي  ع

قد ب  لنا عً جية  ن ا اا ا بني ع غ سا م توحيد  ، ما بن ع فاسد فهو 
فاسد . قا تا : ﴿ڄ  ڄ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  ﴾ ]لرقا ]23 :قــا سا : ﴿ی  ی   
ی  جئ  حئ  مئ  ﴾ ]اد:  . ]5ما ل   ع خ م  لو  ، و  لوحيد . 
  من  ا ق ، توحيد م لي ، دقة ح و كا  م ا ام ٍُد بأعل َ فـ)لو ل

. )ل م ب  س ب دخ ب ِأ   ، ًواًء من
  يةا  كا جدعا ب ،  سو ا : ُق : ةژ قالعا 214( ع( ي  م 

. »لد و يخ  رغ  ومًا    ، ن « : ؟ قا اف ل فه ،   ، لرح
 ح م  ما في ع ، لنا  و م ن  ــــــ يب لي ــــــ ما في فأق ، ب  لد  ا  ـ ــــــ

. عذ  اح نة ب خ
 تأ « : ل قا لي  ًام ا ب ملسو هيلع هللا ىلص سو  گاع ب ف ، ّ ع ج   ــــــ 
 [ . » وحد  « : ة  »   ل   شها لي ما تدعو  لي ، ال  قومًا م
م )19([ فيا من : )  ما دعى لي شها   ل    د ًسو   ،  ال حد 

])146/1( صب يع ب يل م ي ع يل[ . )سابا أ ىح لزكا بال
 )3116(  بو [ »نة خ   ل  مآخر ك كا ملسو هيلع هللا ىلص : »م سو قا ، ج آخر  ــــــ  

. ]ال 
حـ ــــــ  عو لرس عيه ل ، ف م   سو  عا قوم  ذ لضية ل ، قا تا : ﴿ٱ  

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  ﴾ ]ياء: 25[ .
.ل ات ات  ة ود تل توحيد ك ح ع ، دل  ة س  ــــــ 

يك ـــيـــ ـــبـــ  ــــــ  ،  خـــــــــر  ــــيــــالــــد  ـــــيـــــا   ــــابــــلــــ  ــــوبــــالــــ ــــــــنــا    ـــيــــــلـــ  ــــلــــ   ـــأفـــنـــ
.لوكي  ناو ح
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عند   مام  ل   د   كا لنملسو هيلع هللا ىلص     ث
 ،جد  تا ، رل  تا   اف ، ل
 ،عنز   تا ، ، تا  حربة   سوة   تا
 ك  ذ  ،  يبر  ام    تا  ،  ح    تا

ثاب  لي  حدا .
 ك  ،  ل معية   ع يًا  لء   ت  لذل
 ل ب عد ل ب شد ب قدمة ب تيية 

. غ حز ب لنو نال
 ور وكا الل ل  ع ثا ل قد
   م  ع  رن  وكا  ،      ل  ع
 ي      عا  بال  مه  كا  .  س  ل
  ل ء كاسو ، رل نةل ءسو ، ول

. رل   ال
لة ع سنية ا ل  ل ك ، منها :

 ع  اف  ع  )501(  م  )494(  ال   ما 
ب عرگ  سو ملسو هيلع هللا ىلص كا  خر و ليد 
 ، ء لنا ليها في د ب وربة فمر با

كا  ل  لر ، ف َث ذا مرء .
 م )502( ضًا ع اف ع ب عرگ 
  ب  . ليها  نزل ر ملسو هيلع هللا ىلص كالن 

شية : قا عيد   : ربة .  
ما ا ل  د ، فو فيها حا ، منها : 
  دل : گ قا 503( ع( ال  ما
.ر عند ول د ملسو هيلع هللا ىلصلن ا اك

 برق )837( ع  ب مالگ قا : كنا 
 ول دب ر ل ؤ ّ نة ، فإدبا

 رل  لرج   حى   ،  ك  ك  وكف
 رك م يّ قد ل  د في ليدخ
 )509(  م  )502(  ال    . يها   م
 كو ة بس م  كن : يد قاع  د بز ع
ا   :  ف  .   عند   ل سوة  عند   في
؟  سوة   ذ عند   ل  رت    ،  م با 
  . اعند ل ر ملسو هيلع هللا ىلصلن  فإ :قا
لا  ي تيًا بية ز  عرگ 
 : اة فسا  افأ وس ب  ًج 
 وت    بذل عر     : حر   ب  قا  . ليها   

. س  ت
 ، ربة       كا ملسو هيلع هللا ىلص   دت ا   :  اب  ب  قا

. شد س ا  ةوس  ل كا
 ر   عر  ثر   ربإ  ال    : حر   ب  قا
 كذ . ليها : )اعند ل ر( : ةس وب

قــــو( :  د لوّ :  )و ليها .
  رع ب كا : قا اف حد ة مشي  ب 
 ّلن :  د ، قا سو ة مسا  ًيد س 
 كو ة بس حد ة مشي  ب  . ظهر
     ة ، فإل  ًاح ن كا 
  گ ع نم  ةشي  ب  . ليها

 لا  د ر  ليها .
 ل ا عيةم ع ق ب تد ثا فهذ
 .ول ال  و م د ، ك خ
  مةقد ب قا  . ل هاء عل م ك ّ قد
 كا فإ ، س    ل ( : ن
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 مد  بي   ا  ساة ،  كا  فضاء   ء شاخ ب د  ،  ب د حربة 
 :ر ؟ قال   س  لرج  : د س ، د ب ح ج  لي ف ل عر  اع 
 ، م خر لرح    ، سا ل خفًا ،  في  لنملسو هيلع هللا ىلص كا تركز ل ربة في ليها 
 د ر ب ك هرل  دف نزل ل كز ملسو هيلع هللا ىلصلن  ةيبو ج  . لي في ل ر
 ل  ن[ . ر لا376( ( م ) . ])503ع طة ب عيد  قا : قا سو ملسو هيلع هللا ىلص:

 ).  )499(  م  خرج  »  ل ء  مر   م  ِا    يصف  لرح  مؤخر  م  د  ب  حدك      « 
  ل اخ  ن هذل  ة ــــــناب ءع ــــــ م يد خ د ب مةل قا . ])67 / 2( ن[
   ٍرس  ء كاسو ّ : رظا . س  ّ  ّ : )س  ت ت( :قول( : قا ،)284/1(
ّت ف ًّما َ    : ل  ب قا . ل  لة ول ، ًّما َ   ًّما ء خسو ، ٍح
ل . ّل لي :  سنّيها عامة ، سوء خ ا .   ّع م كمّ : ا لي بوجة ،  ّا لو 
 ال ّلة . ةج ّل  : ال ول . ل  هو يع لذ و ذ ، أث  فإ س غ  ّ

. )ّل اّ ل ّ ف أمو ما . ج و ، قو هو  سنّة ّل بأ
 د حد ب ر  م ، ح  ر كاس  ، س   ّ    شأ ية : )مال م يح ب قا

. مام ع ال دب ب  ما  و و  عيةم هاء عل ب ّ ـ . ب )أم  
  : مال قا : قاس ب 289/1(: )قا( ل ةد  ال نوجل يدس ب نوس يل مةل قا
  أخر  بأ ف ، ا ع  ين ة عسا ما ف ت ء م قد فات ما خ لرج كا
 ل   ليها ما دفي مام كا  كذل : ا ، قا  ًاقر ل كا  ا ع  ين ة عال

يف من يدة بسا كا  : قا ، ًيق ل كا  ره  بأ ف ء ل كا  كذل : قا ، ًيدب
. )اس ما د ّر ب ما ليد ام

 ل  لو د ،   س  ا م لنا ب  ما : ً : ة بالم ام ع يهاتن
 ّ م  ل كاب ل لرق غ ، لنة  تو ل قد ث  فأكر ، طوً ؛ ا 
 .)»ح لر مؤخر م« : اف ، ّ س ملسو هيلع هللا ىلص ع سو س( : ا قال ةژعا ع )500( م 
 ر و؛ فييع ، ذ س  ل  ف أمو ما ، ما رنل ت ل  هاء عل ت : يًاثا
ب د أمو اجة بدلي ما  لا76( ( م )504( ع عد  ب عاگ  قا : ق ُكًا

 د ب رف ، جد غ  نىب بالنا ّ ملسو هيلع هللا ىلص سو ، ح زا ذ قدوم ا ، تا ٍا ع
ب ل ، فنزل س تا ترت خ  ل ، ف نر ل ع حٌد . ثالًا :  خ ب لهاء 
ا  ملسو هيلع هللا ىلص: »لوولل ، د ب ّا فيأث ، عن منه تس  ب ر ّ ، ّ  ل ء ر  

 . ])507( م )510( ال [ . »د ّر ب  م ل ًخ ب   ال يع ما ّص د ب
  ب سه د . ل د عز  قدمي م  ثةو ث منها ر  س  ّ    ُ : ًاب

. ])695(  بو [ . »ت يع ايل   ، منها ُيدف س  حدك ّ « : ة مرفوعًاح
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ُس  :  قا  كر  دم  بــــــــــــــــــ  ــــــــــــــدم  عـــــــــــــــــــــــ
 م  ًّ عاء   مآ  م ما   «  :  و ملسو هيلع هللا ىلص   َسو
 كا فإ  ،  َُ  ُِ  ٌُكُ  آ  ب  ب ،ٍ�����ب
 . » لن ٌث ، بل ٌث ، امل ٌالَة، ف 

]ال  )2380( مذل [
  ،  ع ،  خ ،   م ملسو هيلع هللا ىلص  لن  َ ج
 كاك  ت فد   لنا  س    ،  جامـــــــ
 ل  ،  يا    ر  عد    ، ليالة 
بأ لة س  ء ، فإ مناف قة لذء 
تر لؤ م لا تو ع ة لد ، ة 
 ل ك  وسل ة ، بيننو ةا ل
 ،  لنو  ر    ، لنة   ز  دل  

. ال ع اح ض
 سا  باق    ل  ع  ّ  
 ومو  د )ءر يةر وعة( ع
 »يلر«  لو  ي
 لوسا  ذ  ع طى  قد 
ما   ب  ل عمية؛ 
لاية   يااح  ت
لنة  ة   ات  م
خاة   ا  
لنة    منها،  لربية 
 م  ، عية   ك  ً

 د ، رل مر ، ل يت ٍمر
 غ  ،  طال لاتة،   ولد  كتر  ،ل
  سها   رج  ل  ددل  مر  م  ل

ٻ    ﴿  :  ات  قـــــــــــا  .    أك    
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ 
   فا  ]31  :عر[ ٺ﴾  ٺ   ٺ   ٺ  
  ، ات  َِق م لنه جاء ب ل ال

 نهاا ع ء  ل بأّ فيً  عينا .
  :  » قو لنملسو هيلع هللا ىلص  د: » فإ كا  الَة
 ام لّرم دل ت ل يل ا ْالة ِم
 ،  ل    أكول  ٌف  ، ثثًا  حينٍذ   ف  ،  ول
 لي  لن  دع  ٌث  ،  ل    ب  ٌث
م لن . ذ م فض سا ل سدمة 
لة م   لد ، فُ ّد لا حى ُهى 
 رفُ اجة ، ث من خذُ  ُقد فإ ، لن ت

. هول ت ية مب لن 
د   قا  . لدء    لنة   ، لدء    ية 
 ب مال قا . َفَه ََفِه امط ّق م : س ب
  ، ّ ك نب و  ؤمل ن  :نا

تو شهوت  لالة .
 ، ًك ًك أك كا ًج  گرر  ع
فأْسََ ، فا أك كً قيً ، فُذِكَر ل لنملسو هيلع هللا ىلص 
 أك افُرل ، حٍد م  أك ؤم  « : اف
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. ])5397( ال [ . » اءم ِةس 
ر  ينا سولنا دملسو هيلع هللا ىلص لذ قا  تا في: ﴿وئ  
ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ  ېئ   ېئ   ۈئ    ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ 
 ى كام ملسو هيلع هللا ىلص ؟أك كا 21[ ، ما :حز[ ﴾ ی  ی  ی
دملسو هيلع هللا ىلص   آ  ش ما   «  :  قا ررگ     ع ؟  ملسو هيلع هللا ىلص   
 م )5374( ال [ »ى ُقح ا ثةث اط م
لنملسو هيلع هللا ىلص    لدگ   بن عاة   قال  ،  ])2976(

 ال [ »ى قاعًا حت ليا ث ل اط نة مد دملسو هيلع هللا ىلص منذ قد آ م������ا ش « : يحـــــــــــــــ
 س ؤكُ ما فض و . ز  : ل اط ، ل و : ل . ])2970( م )5416(

. ل
ع قا قا : كنا عند گ عند خا ل فا : ما ك لنملسو هيلع هللا ىلص خزً مرقًا  شاً موطًة
 ، اخل بااء  ُز شرا بد بها   ل   وطة ال ])5385( ال[ .   ى لح

ُتو  ُت بدا ،  ن ل  لا ل لرة .
 د   ًا ــــــجا :  ًا ــــــة طااب يال ي ملسو هيلع هللا ىلص سو كا : گ قااع ب ع

]ال نح )2360( مذل [ . ل زخ زر خك كا ، اءع
 فإ ، اءعنا ج ّك« : ل املسو هيلع هللا ىلص ، فلن عند ٌج أّ دف ، ل رك نهى ع ملسو هيلع هللا ىلصلن كا ب
كر شًا  لديا طو جوعًا و ليامة« ] لمذ )2478( حن لا . ]اء: و 
 ع ٌ اء ع لنه ، هضو  ال ة ءو وبًام ل م ر لذ ول

. ])409/2( نال ل ام ب يل[ . ل و ، س
 من ذمو .   لد  ل رو ك ِ ل  ف ، د قص ، ق طا  ل
  أكو  وس و ل  .في ذ دخ ة فخ و في ما م .  م
قا : گ قاح ب رع 2535( ع( م )3650( ال ي  ، ا ع ًد
   هد قومًا   دكب    ث  ،  و  لذ  ث  و  لذ  ث  قر  م  خ  «  : ملسو هيلع هللا ىلص   سو
  وسل و :  . »  ل ظهر فيه ، و  نذ ، نوؤ  وو ، هد
 ر ة ، فهو مخ  ، ُدابًا بس فيه ل ر ، ل اطو  ، ة لوج اع

. ل ة ــــــ م رل ــــــ ابل  قد ع ، يهاحها ع يالد
: قا حي ، ــــــــــر ع د ض و ،اعرل قو  ما

ُيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ََث قا ف ك عِ و كـــــــــــــــــا خًّا
ُالض َُ ل ل َْمِر ف  بينهــــــــــــــــــ ُلَِ ًَامـــــــــــــــــــًا
ُهـــــــــــــــــــــافال ٌ يِِب ّفه ٍمضــــــــــــــــــــــــ ب ُّهَب َعاج
ُــــــا دِل م يُب ب   لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ُء ٍء
ُــــــــــــــا ل و ءلد ُافإك ٍاك ع جوع َاس ِفد
ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــز نب ـــــنل ًكــــــــــــــــــــــــــــــــــو ًىف ت فـــــــــــــــــــــــــــ

   ل  ع د  ينا   ع      ،  ع  قو  م  ر   ا   وفيل    أ
.س
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ق ما ر تأم جهها ، قد خ ّلنو ع ياا جهد ا حو عينيها ع ما شرا 
. ا برع م ك دف ،  ال   اكأ ، يا اعم

تاجأ م مهرا تاءل  ها : ك م ع ق  ح يأ ؟! ذ بد؟!
 ج م ا  ، ثياا مدسة   ا حيا   ل ، لزنة حيها     ينها حي    ر
لزز ، ك م ق طوَ  َر مزّنة ،  خرج فا ،  عد فيا لي . ع  ؤسة 

. جا م ُبد   ، جا م ُبد  ... وث ا
  ةضا لد  ل ، فلد ر م ًباكر ق ل ، حضن   ّسي ، ليو خر ل
ر ، ل  ب د مربيا غرا عن ، ل س و با  ا و نا : ماما !! ا 

. ع تأخر ع  عة كــــــ م فؤ  وت د نة ــــــحز غا
ليو ا سأت لي ، ا سأ لا ، م  ، ل ت بال تاعد . ا سأق عّد

لا ، سأخا طامًا لذذ ّ ًي ، لي م لوجا لة .
   حيد رتن  ليو در بتض ل ، ال ا  بامة ع ج  عندما ف ا 
 ة ، ل شو ا ب س ا د ومها ع نحدث ، ًبا تأك  ، ًزجا ال جد ب ،عو
قو ا في بد ، ا مة ! ل غ با غرف بوج بنا تا ، ليو ا سأسها ، سأم ع سها 

. ينها لس  ما ك ذا ت ا ، هاش هاق
 حد أك ل ، م ال سأتنا ب ، يال ّثة ، رل وشةمن ر نة ، لزم ج سأس ليو
جنا   ا منذ   كذل  س    ،  با  ّد و   ك  .  لي  سأس  ، سوًا   ال  سن  ،  ليو بد 

.
 م ّت لر   ماع  ا   ل  عا ّح ك .  في ما   ك ّتز  ا ،    بي  ك ،  ا

.وق
 نى قولم فه ، ف  ،  . ابنا ما د  ناّك و أ  ق ذ ك ُك   د

تا: ﴿ڃ   ڃ  ڃ  ﴾.
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 رل ل ع فإ لذل ،  ل تاب ل   ، و ل تاب ل  
. م عر ادملسو هيلع هللا ىلص ب ق ع نّز تد ب  فهو ك ، يل بنا ك  ، رل

  دء باد ، ًظه ل ضهب لو كا ، ب تيا ع لو زع لذ ، ة من ز بأقص
. لناظر اب بالنو ّ ك ، كرلذ نةل ب  َ  . لنا نّةِبا  ، ال 

 عاق  ُح  ،  ابر  ح  قو  ،  شأ  ع  ع  تن  ابأ  ات    
:  قول  ،  ]77  :  لن[  ﴾ ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ﴿  :  ات  قا  .  ل دبر   تالي  ع

. ]103 : رع [  ﴾ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ﴿
.  حة ، ل س ، دل اءش في ،   ، ي لص ،  لنو فهو

ك  سنة لنملسو هيلع هللا ىلص مّ  ع لناة بالر ، لغي  تت تدبر م فض لر ، كولملسو هيلع هللا ىلص : 
 د رآل ذ « : قول ، » ًايش أ فإ رآل قر« : قول ، »ع رآل ت م كخ«

. »قو  ل
 قًا ، ذ جنة   ، ًد حه ، ًبا ه ، ًاعي لنا طي و م  ائ لافال

عاجة ق نة جة .
ما لاف ع تت تدبر فهو كال لياء ،  لء ، ليد لء .

 ب  ، ه دبر   لن ، خا    لذ ، رل  م خو ا نف
 و ة لناح ج ،  م اك  نكنّا ، ج ن كام وفن ، لي دعو ب  ، ّ

. م هل . ا
. ّس  ل ع د سول ع  



لنة   ــ  ــوبــأ لــى ع مرفة   اها ت ، ل خرا   فــ  ال    مــ  ،  ّيل تير   مألة 
 قا ٍج  ىع  ، ل ف ٍج  ىع ، اف قو جو اح رفةى منى عها ت ااعة ، كل

ل ،  سّيا ف قو فا لة.
 ج اّ « :اف ل ذ م م ملسو هيلع هللا ىلصلن حّذ ، يرخ ا يع رتت ، ًايير عل رخ ا كال
«. ] لا )6103 ــــــ 6104( م ) ])60 م « : كا كا  قا خي :ا كافر ، فد باء بها حدا

.» يع ج  ، قا
 ق ل ، ل خي ل و  ع ل لزجر سي دل  :يل « :۴رح ب افل قا

])481/10( ال ف[ .» غير ول فرقة جو
 لر م ذ لنة و بالو لى مـــــنه ل لال ، من ــــــ ف ذ لا ــــــ :

 تنز  ب ، ج عز ل  بابًا م ات م ذ لي ، ل  خ ال ال ف لوقو : ً
  ، ول اء رل ا رفةم ف هاج لى ات ، ال ال م ّيل ىير عل اح

موكولة لى عاء مة  طبها اا.
 ــــــل د كــــــاف ، هالم ع ل هى قد ، دعةل  م ه ييرل ةالم ر مذل : يًاثا

 ])150/1( ال ف[ .» منه وت  لوات  ءــــــو ــــــ ــــــوالت  « : ــــــو
 ])155/1( ال بدعة «. ]ف اح الت  اّ « : ال ب قا

 بو حو ل ومةنل ذ ر نا ، هل سوء م  ، دعةل يةتن م ن بلضو كر ا كال
 ل ف ال ل ،ام ا قدى ترشيدع ل ، ميةس احةل  سهامًا منّا ف ، ّيل يرت

. ل يع



ذب اا ظ

كا افي ض

ََِســـــــــــــ ف َشــــــــــــــــ  ُُخَ ِســـــــــــــــــــــــــــــــــــ ىع ُد لل
 ب ِبـــــــــــــــوح ٍمو َس كذ ِرل ِلد َس عن
ُـــــــــرِل ُطيَر َ يـــــــــــــــُرل ُـــــــــــــــــــــــــــــال َََ ِها قدَِْب
بِِ ما ُْــــــــــــــــو ب لــــــــُء طا ُ ليِر لــــــــــــاُء
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ف لدِ ما ٍ َكَا َمْ َعَِا ث ل ُلُ ما مــــــــــى
ِِهــــــــــــــــــــــــو بت  ِاح ِرخ ِم ِب َـــــــــــــــــــــل َرل  َخُ
ُُِْ فيــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ ُمْؤِمــــــــــــــنا فـــــــــــــــــــينا لــــــــــــــــــــــــــــــــــرُء نا ُِمنا 
َُل َْمـــــــــــــــــــــــــــــــــَ  يِرل ِةبـــــــــــــــــــــــــ َُْمنَ ْرُ ـــــــــــــــــــــِرْل ِْهَِب 
َْهــــــــــــــــــــلن  ِْم ْنُ ٍعذ َ ْنَـــــــــَل َةيَِ ُدُْرَ ِْ كالذ
ِِيَِْب  لـــــــر ِدع َِْق فـــــــــــــــــــــــــــــــ ِِــــــــــــــــــــــــــــِِْب  َ ما ُْف لــــــــــــــــــــر
ِؤمل ِرِر كل ِح َطـــــــــــ ِــــــــــ ََت َْم ُـــــــــــــــــــَذَْ ُؤِمُفال
خـــــــــــــــــــــو ِلوحيِد لـــــــــــــــــــــــــــــــــَوَِة ــــــــــــــــــــ ُــــــــــــــــــــــــــــرُ بالهـــــــــــــــــــدِة
ََْ ٌَْخ  َول َدجـــــــــــا َْقـــــــــــــــــــَد َْلَ  ِل ُُزَْ
ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايَِ بِهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا َََ  ِــــــــــــــــــــاقو ــــــــــــــــــــــــــل َكال

     ض م
ــــــــــــــًا حوحيِد حل َــــــــــــــــــــــــــــــر َخَ ينًا ٍــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــــــــــَُف
ِـرَْبال ّلــــــ ُـــــــــــــــــــــــــــز ف ِــــــــــــونل  ح ِيى جع
ِحـُتْرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى با  ِةَكالَي ِــــــــــــــــــــــــــــــــا َِم ِنول م

ا وط تكش        
ِْـــــــــــَدل ُِْظ ْ يٍرت ْ ٍف ِْم ْــــــــــــــــــــــــَها َتُك ُاحُد : فاب
ََْســـــــــــــــــ ُُوُ فال ِِب َفــــــــــــــــــــــــاْع َُْ ٍـــــــــــــــــــــــرب ٍيَى ُمعـــــــــــــــــــــــــــ
ُخْذ َََْها َ ًَُتى عَــــــــــــــــــــْ بِها و ِم َْع ِلرِ ُكهــــــــــــــــــا
ِِقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلو ِرل ٌ ت كذ ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول ِراُء سا وَْ
ُ ــــــــــــــــــــــــاُ حيُ َمنٌْ َقـــــــــــــــــــْد ََتى فالرْجُ لَُِِْْ شـــــــــــرٌ َثــــََا
َُْمـــــــــــــــــــــــــــــ في ُول ُلــــــــــــــــــــــــــــ َْرَُْ ضًا ِال ُــــــــَْل
ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَُْ في قو ٍــــــــــــــــــــــــــــــاب ُنَـــــــــــــــــــــُْ ْل دل ُْرِل
ِــــــــــــــــــــــــــيُل ِرطِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُر بََْـــــــــــــــُ ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــييُر لل كذل
ـــــــــــــــــرَل ِل ُُدْع ، ِبِـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــِر َِْل ِـــــــربال ُل
ِــــــــــــــــربال أت  اَفـــــــــــــــــــــــــــــاِقُد ِــــــــــــــــــــــــــــــــــرل ُثال ُياخ

ا تك ا       
ُِـــــــــــــُْت يِر ببال َـــــــــــــــــــــــــــــل َُُت ل ُول مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ْـــــوت ِل ــــــــــــــــــــٌة مُح ِيعـــــــــــــــــــــــــــــــ ْتر  َق ِربال ُْهفال
ُهـــــــــــــــاُ ٌميٌر عـــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــــــــذ ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرُ َِشْرِع ف ٍعال م
ِِوبى معـــــــــــــــــــــــــــــــــ َُل ٍقــــــــــــــــــــــــــــــــــد ِبِــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِِل َِم ِ ل مــــــ
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ُــــــــــــــــــــــلــــرح اُوها مس ُيــــــــــــــــــــــــــالن ُكر ُأل
ــــمـــــــــــا ث ف كر ذل ـــــــــــــــرت مو ة مخ
جــــــــــــــــــــــــــــــــد نام ــــدب قد ما تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعد رل ت
عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجــــ رمام كو امــــــــــــــــــــــ ف ع زع
ــــــــــــــن اغًام ِسوِغ ِرب قو ٌـــــــــــــــــــــــــما ُأل كذل

        أصل م : اق في احك  ال وال

ِيل يربال ل ف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرل بّد م  كذ
ْـــــــــــــــــــــٍَر قد جلن ف بيــــــــــــ ْل ُمن د قد لذ بي
ــــــــــــــــــــــــــرلن بذ رغير ك م ِــــــــــــــــــــــــــــــــربال  ُد قدفال

                ن فل أل ا ووجب اجع إ في ثل ذه ار

ُســــــــــــــــــــــــــــــنا مـــوُا ســــاُتنا َُخ ُ ل ِـــ قــــــــــــــــدُتنا
ِيِر فـاَ ب ــــــــــــاطل ُةقي  ِ يـــــــــــــــــــــرب ِــــل ُةما قي

خــــــــــــــــــــــــيِر حــ ك ف هُطاع حـــــــــــــــــــــــــــــــ ينا حــــــــــــــــــــعـــــــ ُهف
ـــــُُــــــــــــــــــــــــــو ما ّنا لُف ُهُو ُْهــح ُْهُيت
ْــــــوَمــــــــــــــــــــــــــْم ِب ِْلَه ُعا َْومــــــــــــــــــــــمــــــ ٍال وُمهل
ِــــــــــــالن لى ِلرك وسا ِيـــــــــــــــــــــــــــــرل ُــــــ لنا ْفه

ِــــــــــــــــــــــــــْ ل فـــــ ُُ مٍر ّل ِل ُــــــ مِر ذ ُفرسا
ـــــــــــها باهــــــــــــــــــــــــــا ب ِبإ َُْْت فأعِ قو َّمِة بــــــاهـــــــــــــــــــــــا
 لَ بنُِْ َخــــــــــــيِرا َُْر لر بيِد خــــــيرـــــــــــــا
لُهـــَد َو بها شًة تد لُهـــــــــــــــــــــــــــد مِة َل ُــــــأفن
َِحـــْوَب ُتز َولذ وت سُِر لَ م بد توبـــــــــــــــــــــــــِة
ِْخــــــــــــــــــــــــوًِا لتو ضت ِى ُمْضت ًا ِنََْتن
ِــــــــــــــــــــــــــ ل فِر ِل م ِــــــــــــــــــــــــــــل م ُد لل
ِِلِمنَْو ــــــــــــــتاب ِِــــــــــــــــــــــــــ ِلـــــــــــــــــــــــــــــــ ٍد م ْلن ىع
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منى د سو :   بأ مرس م عند  ، فندق في خ ، ي في مر،  ما ى عن جر، 
. دل ءوبا  ،  ب  د

 ك  دفه ك ، عو  كا ل يياء ع( :  ما ولن اك  لند  بو يل و
 لد ِخــ  لدعو ، بــ دل ة بل يت ، ات   يدل يو ت ةبي ك  مــا
 ، حــد )لــذبــ( لن ــاءــلــ لــدعــاء ال  ، لــضــا لناف ــ ، حــد  ال فـــر ، 
 ال ، نا ثا اع  ة وة ب ، وع  لوثنية  موجهة مركز ه كا

. )مو حياء م دس

  ،  ج ، لن قو ، ال ح ، لصد ح ،  س ، ل يح ف : ا :   فص
 ب م م ح و ،ث م ث ح ل  ، غض   . م ، أم ،حصي ،  ،  ،صا

. قي ب حن م ح ، ئد

. ِلس ُذت  اِء ُد ������5 . ييُزل ������4 . ُل ������3 . ُس ������2 . لنيُة بال ������ 1 : ٌةس ِيل ِة ُ
. ������  جن م و ما كا ������ ريد طابص َو  ������6

. ُو ������4 . ُتيل ������3 . ِس لر  ِليد ُ2������ م . ِلوج ٌُة : 1 ������ مب يل ُفر
. ِيُ ذل ُ ������3 . اء ُجو ������2 . وِءلُو ُقو ������1 : ثٌةث يل ُقو
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 : ما ت قول تا: ﴿ک  ک  گ   گگ  گ ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  ﴾ ]مر : 71[ ؟
 ثا حا ّل دف ، جهن م ع ون لص ع ر و ، ةرل ة  لو : جـ

. ع قد ع يع لنا ر جهن ع ن لص  ع ل
])7918( ق وة ، فلد نةل[

 : ما  فضي  ذ لا : م كا شي كابّ ،  ع وب؟
جـ : ر :  م كا شي كاب فؤ كر م وب ، ذ  لا ل رفها . 

]170 : )47( دل ول ة ،   با ب يل حةس اف[

 : ما لوج بوء ا ؟
 ، جي و ، گاع ب  ع و مر ، اك   نا ا ط م ع  : جـ
 لا ك تو   ، تو  ف ا جاء يها ،  م ا لوبة . ]لمة 

.  ب ماغر ب : ا نالد : د135([ فا :( ةدل ال ، دل

 و م   يس  يا ، ًك و ، ًك يسي نل ، ًك يف   ذ م
]با ز بزل دع يل حةس[ . يس 

]يل ال د ب يل مةل[ . ناما ح ب ، ء ك 

  م حد ولد بالار اء لاطيو ّ ، ز لد  ، توج م ر  مص
 م مولد ، ولن ولد : لدة موس دعوفاب ، مضا  رال خ ، ةر 361 سنة شو 
ؤمن ع ب  طال ،مولد ليد فاطة لزرء ، مولد  ، مولد  ، مولد ية 

. ]ي يد ب  يل  ةة فضيص الد م[ . ا

  ىح كر ل ات يى ، فنُ  ذكرُ ما م ، ذكرُ  و م يالن يةخ كر ل ات لذ 
  يل ةء . ]فضيل عن  نز ع ا ي ، و حا ما ي م ذ لي ى؟نُ

]ل ولن ربا د ــــــ رز رب
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لد م  عينا بنة ليو ، فها سنًا لنا مرً ، قا تا : ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٿ   ٿ   ٿ   ٺٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ  
 تأم ، في يت لذ يل ية رت    . ]80 : لن[ ﴾    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ

. رل ة ع  ، ةؤق ي  وي م  بيو  لذ حا
 ع  ، ةد  ًاحيا ، ف بي  ًاحيا ا ، في عي بي  لي : و ًّم س 

. يل ة رفناء لؤ نا حاو تأمبنية ، ف ب خمد   ، رل شاط
ا   م و بن لنض سه ة لي ، ف م بيو ، قا تا : ﴿ۈ  ٴۇ  

. ]2 :[ ﴾   ۋ
خر ليو وعا : ح ، ّو بدم ليو بار لز . منو ، و باا 
 ف . ا ولذ س ل ّك ، رل اا اءب عيًا ، مج قيًاخ ًاف خلد م
 احنام ،  ة حا فا؛ خ خلد ر م مدم بي ، اجّيةل يول ، ّيد ول  
 ، خلد م بي يا س ع أفي   أ ث ، لدول وع ، حال جية ، ق
 اح ع ت تربي عد ، اس  بد ل  رب ل و   ر  ِد 
 . ]6 : رل[ ﴾   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ﴿ : و ج عز  ، ج عز  ة
 ل ح عاس ّع ٍ ك سا  « : ملسو هيلع هللا ىلصلن قا . )بو وگ : )عع قا

 .]ي و الن [ »بي  ع لرج أ ىح ، ي 
نا   ع   ق  عند حد لوقو ،    زبال  خلد  بيوتنا م فه ّنا 

. خر خر ، يالد خر ، َِْبخر




