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 بًطِ اهلل ايسمحٔ ايسحًِ

ًَػُنٌ   :ث

 ؤَ اٖتدٍ بٗدٍ إَ  بعد: بْ وعًٌ اٍ وصؾخ وايطالّ عًٌ زضىٍ اهلل ٚبطِ اهلل ايؿال

ًَهٌ ُْبساوَ بؤ اهلل تع  يٌ بؤ ئُو ضًفُتُبُزش و جىاْ ٍُْ ُٖيُتٌ نُوا بُٖؤٍ ئُّ ضىث ض
ًَىٍَ يٌُٖ ًٖض  ٌَ ويُٓيُ نُع وَنى ئُو ًُْ و ٖ وغ ضًفُت و جىاْ ٍُْ نُوا ب

ًَو ْ ٌَ بُوٍَ اليل و غ يُٓ بُخؤٍ .خمًىق   ض

ًَهُ يُ ضًفتُُٖ ٌَ يُن زَ بُزشَن ٌْ اهلل تع يٌ خؤؽ ويطتين بُْدَنُيُتٌ نُ بُْدَيُى ب
 ٌَ ًَين ئُوَيُ ئُب ًَت , وَ بؤ ئُوٍَ ئُّ ضًفُتُ بُزشَؽ بُدَضت بٗ ٌَ زاشٍ ب نُ خؤيٌ ي

بُّ ئًٓط ٕ ُٖويٌ بؤ بدا ج  ُٖويداُْن ًْؼ شؤزٕ و ٖؤن زٍ شؤزٕ بؤئُوٍَ بطُيت 
ًَو يُّ ٖؤن زاُْ . غُوْىَيرَ ٖؤن زَ ًَين . يُن ٍ نُوا  خؤغُويطيت اهلل تع يٌ بُدَضت بٗ

ًَهدايُ نُوا  ًَتُوَ يُ اهلل تع يٌ ضىْهُ يُن ت نُ بُٖؤيُوَ ئًٓط ٌْ ئًُ ْداز ْصيهرت ئُب
ٌَ ئخُ ُّ بُْدَ َىخًًؿُؽ بُتُْٗ  بؤ زاشيبىوٌْ اهلل تع يٌ بُض وٍ  ط يدإ ئيهٌ يُب

ًَهٌ  ثس ئًُ ٕ و بُتسضُوَ ُٖيدَضًيَت َىْ ج ت يُطٍُ اهلل تع يٌ دَن  بؤ  طسي ُْوَ بُدي
ًَين , يُبُز ئُوٍَ اهلل تع يٌ  ًَدؤغبىوٌْ اهلل تع يٌ بُدَضت بًٗ ئُوٍَ بتىاٌْ َػفريَت و ي

ٌَ يُنٌ  ًَين نُوا ئُّ عًب دَتُ يُ نؤت يٌ ض غُودا دَيتُ خىازَوَ بؤئُوٍَ بُْدَن ٌْ بب
 َُشُْ ئُدم ّ ئُدَٕ وَ وَؾفً ٕ دَن  يُالٍ َُالئًهُتُن ٌْ ئ مس ٕ.

ًَو و  ًَهٌ خؤيًدا ضُْد ئ يُت َ َؤضت  ن َُزإ نُزيِ )زمحُ اهلل( يُ ضُْد نُالَ
ًَهُ ٕ بؤغٌ دَن تُوَ بؤ ئُوٍَ بتىاْني ئُّ فُشيُ ط ُزوَيُ يُدَضت خؤَ ٕ حُديط

ٌَ يُضُز  ًَٓٔ ت وَنى عُشّ و جصمم ٕ ُٖب ُْٖ ٌَ ُْدَئ و بُزدَواّ بني يُضُزٍ و واشٍ ي
 ئُّ عًب دَتُ طُوزَيُ .

 (أمجعني ٔظحبْ آلْ ٔعمٜ ذلىد ٌبٍٗا عمٜ اهلل ٔظمٜ)
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 خؤتُْٗ  نسدٕ

 

*خؤتُْٗ  نسدٕ يُطٍُ اهلل تع يٌ دا يُنؤت يٌ غُوَن ْدا يُون تٍُ نُوا خُيهٌ خُوتىوُْ 
يُطٍُ اهلل تع يٌ دا بُتُْٗ  بٌ (كالوْ ٔتالٔٚ ملٍاجاتْ، اإلهل٘ الٍصٔه ٔقت بْ اخلمٕٚ)

ٌَ ئُوتسَيٌ  ًَو نُ ث ًَو ي ٕ دوو ضُع ت ًَؼ ْىَيرٍ بُي ٌْ بُضُع ت يُون تٍُ ث
 )ضُحُز(بُتًُْ  بُ يُطٍُ اهلل تع يٌ دا قىزئ ُْنٍُ خبىَيُٓزَوَ 

يُبُز دَضيت اهلل تع يٌ دا خؤت (ٖدْٖ بني العبٕدٖٛ بأدب ٔالتأدب بالكمب، ٔالٕقٕف ،)
دواٍ ئُو ئًػ ٍُْ نُ نسد يُ (.ٔالتٕبٛ باالضتػفاز ذلك َختي ثي ،)و بج زَيسَوَ شَيًًٌ بهُ 

داواٍ شيهس و يُقىزئ ٕ خىَيٓدٕ و ْىَيرنسدُْوَ دَضت بهُ بُ ئًطتػف ز نسدٕ و بُ
ًَدؤغبىوٕ يُون تُدا .  ي

(ئُون تُيُ نُ اهلل تع يٌ ج ئًصَن ٌْ خؤيٌ دابُؽ قطي الػٍاٟي ٔتفسٖل اجلٕاٟصفإٌْ ٔقت )
ًَٔ ضُع ت دووٍ غُو ُٖيطٔ دَفتُزَ دؤالز دابُؽ  دَن  بُضُز بُْدَن ًْدا , بؤمنىُْ بً
ئُنسَيٌ !نُع ْ خُوَيٌ ! ُٖيطٔ زَشاَُْدٍ و َُغفريَتٌ اهلل دَيتُ خىازَوَ قىَتٌ 
 ٌَ ًَهٌ ب غٌ ُٖب ئًُ ُْنُ و خؤغُويطتًُنُ نَُُ خُوَنٍُ الٍ خؤغرتَ ئُطُز يُقًٓ

ًَص ئًُ ٌْ ُٖيُ بُع نَُُ خؤ َُٖىوَ ٕ يُقًين ُٖيُ بُع نَُُ ئًُ ًَهٌ بُٖ ْ 
ًَت َٔ ئُوَّ  ئًُ من ٕ بَُُ ُٖيُ بُاَلّ ُْطُيػتؤتُ ئُو زادَيٍُ يُنُضُز زاثُزيت و بً
ئُوَيت ئُوَ ُٖزنُع ب  ضُيسٍ خؤيٌ به  ئُوٍَ ُٖيُتٌ احلُدهلل ئُوَغٌ ًُْتٌ ب  

ًَػٌ ًَت , ئَُُ َُحُبُتٌ اهلل تع يٌ زادَن  بؤتؤ يُون تُدا . ُٖويبدا ُٖيب

ًَين بُضًف تٌ ئًٓط ُْن ٕ  ٌَ بػىبٗ , بؤمنىُْ ُْٖدَيو ئ ط دازبٔ ضًف تُن ٌْ اهلل تع يٌ ْ ب
ًَو يُواُْ إبٔ تًًُُ ئُو شاْ ي ٍُْ ضُيُيف ئىَُت نُوا إتٗ ّ نساوٕ  نُالّ ب ضهساوَ يُن

ٌَ بُوٍَ نُوا جمطًُُٕ بُداخُوَ شؤز َُالي ٌْ َُْتًكٍُ خؤَ ٕ بُ إبٔ تًًُُ  دَي
ًَٔ خىاٍ جتطًِ نسدوَ خىاٍ نسدوَ بُ  جمطًُُ و َػبُٗ ْ شأْ شؤز بُداخُوَ ! ئُي
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ٌَ ! ب وَزي ٕ  ٌَ وابً ًَٔ ْ ب ًَت خىا دَيت خىازَوَ ئُوإ دَي ئًطٓ ٕ ضىْهُ إبٔ تًًُُ دَي
ًَٔ ٖ تُٓ خىازَوَ ًُْ بُيهى زَمحُتٌ خىا دَيتُ خىازَوَ ُْى  ًًَ ٕ بجسضُ ئُي بَُُ ًُْ ي

ٌَ ) خؤيٌ .!! ٌَ حُديطُنُ بؤخؤيٌ وادَي ٌَ تؤ  1(زبٓ  يٓصٍئ خىادَيتُ خىازَوَ , بُع ْ ب
ًَهُوَ بؤ غىَيًٓهًرت يَُُالبُ يُخُي الٍ  ًَو يُغىَيٓ ًَين بُٖ تُٓ خىازَوٍَ ئًٓط ْ بًػىبٗ
خؤتدا ,. ئَُُ تػبُٗ و جتطًِ نسدٕ ًُْ نُوا ئُوإ ئُّ تؤَُتُ ئُخُُْ ث أل إبٔ 

ًَػَُبُز تًًُُ.. ْ شاْني ضؤٕ و ضؤٕ ًُْ ٖ تُٓ خىازَوَنُ بُع اهلل تع يٌ وا ٍ وتىَ وَ ث
واٍ وتىوَ )ؾًٌ اهلل عًًُ وضًِ( اهلل جٌ وعال دَيتُ خىازَوَ بؤ ئ مس ٌْ يُنُّ يُبُغٌ 
ٌَ داواٍ  ًَدؤغبِ , ن ٌَ دَن  ت وَنى ي ًَدؤغبىومن ي ٌَ داواٍ ي ئ خريٍ غُودا دَفُزَىوَيت : ن

ٌَ ٌَ دوع  ئُن  ت  طرياٍ بهُّ و ي ٌَ دَن  ت وَنى بًدٌََ  , وَن ًَهِ ي  وَزبطسّ . غت

ئ يُون تُدا تؤ نُ خُزيهٌ َُغػىٍ بىوٌْ عًب دَتٌ اهلل تب زى وتع يٌ تؤ طُوزَتسئ 
 يٌ ,ث داغت وَزدَطس

ُهْم َخْوًفا َوَطَمًعا اهلل تع يٌ دَفُزَىوٍ : )  ْدُعوَن َربَّ ٌَ َتَتَجاَفٰى ُجُنوُبُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع 

ٌُنفِقُونَ  ا َرَزْقَناُهْم  ْدَ ؾ حلُن ٌْ خؤيٌ دَن  و دَفُزَىوَيٌ ئُواُْ ب ضٌ بُ 2(َوِممَّ
ًَطٍُ ُجُنوُبُهمْ خُوٕ ) ًٌَ بُج ًَتُوَ ْ يه ًَطٍُ خُو بُزش دَب (ي ٌْ تًُْػتُن ًْ ٕ يُج

خُودا و بُزش دَبُٓوَ ْىَير دَنُٕ و قىزئ ٕ دَخىَيٓٔ غُوي ٕ بُعًب دَت ئُبُٕ ضُز 
ُهْم َخْوًفا َوَطَمًعا) ْدُعوَن َربَّ  ٕ داوا دَنُٕ وَ عًب دَتٌ بؤ دَنُٕ (يُ خىاٍ خؤيٌَ

ًٌَ ئُتسضٔ وَ تَُ عًػً ٕ ُٖيُ بُ بُُٖغت وزَمحُتُنٍُ وَ  بُتسضُوَ وَ ي
بُبًًًُٓٓنٍُ  داواٍ بًًٓين اهلل تع يٌ و بُُٖغتُنٍُ دَنُٕ وَ ثُْ ؽ ئُطسٕ يُ اهلل 

بُي ٌْ  تع يٌ يُ ضصا و عُشابُنٍُ ئُث زَيُٓوَ ُٖت وَنى بُزَ بُي ٕ ُٖت  ن تٌ ْىَيرٍ
ٌُنفِقُونَ ) ا َرَزْقَناُهْم  ٌَ َوِممَّ ًَُ ٕ دابىوٕ يُتىاْ ي ْدا ُٖب ًَُُ ث (ُٖزضًُنًؼ يُوٍَ نُ ئ

ا ئُبُخػٔ وَ دَضت ْ طسُْوَ , ج  بصاُْ اهلل تع يٌ ضٌ بؤ داْ وٕ ) َفََل َتْعلَُم َنْفٌس مَّ

ْعَملُ  ٌَ ٌٍُن َجَزاًء بَِما َكاُنوا  ِة أَْع ن قُرَّ ًَ لَُهم مِّ ًَو ْ شاٌْ ئَُ ُْ اهلل  3(ونَ أُْخفِ ًٖض نُض

                                                           
1
 السماء إلى لٌلة كل وتعالى تبارك ربنا ٌنزل هرٌرة أبً حدٌث« الدعاء فً جاء ما باب« القرآن كتاب« االستذكار كتاب«  الكتب : 

 الدنٌا
2
 16:سورة السجدة اٌة :  
3
 11سورة السجدة اٌة :  : 
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ًٌَ خؤغُ بًبًيَن , يُى ج ئًصٍَ واٍ بؤ داْ وٕ  ًَهٌ بؤ داْ وٕ يُوٍَ ض و ث تع يٌ ض غت
ًَو ْ يُت بُديًدا يُض ويؼ ُْيبًًٓىَ ) َجَزاًء بَِما ث داغيت واٍ بؤ داْ وٕ ًٖض ُْفط

ْعَملُونَ  ٌَ ئُدم ٌَ داوَ , زَْطُ يُغُواٌْ (يُث داغيت ئُو نسدَوَ ض ن ٍُْ نُوا َكاُنوا 
ٖ ويٓدا شؤزبَُ ٕ ُْخُوئ ضىْهُ غُوَنٍُ نىزتُ بُالّ يُغُواٌْ شضت ٕ نُ غُوَنٍُ 

ًَهٌ ب غٌ بؤ اهلل تع يٌ دابيَن بُئًُ ُْنُت  12دزَيرَ  ضُع تت غُوَ ئ يُو ن تُدا بُغ
ًَو . ًَداضىوُْوَ بهُ بصاُْ ئُبًت بُض ئًٓط ْ  ث

ٌُونٍ ُنُيدا دَفُزَىوَيٌ : )ُٖز اهلل تع يٌ يُقىزئ ْ اٍت َوُع قٌَِن فًِ َجنَّ ئُواٍُْ  4(إِنَّ اْلُمتَّ
تُقىان زٕ و يُ اهلل ئُتسضٔ وَ بُقطٍُ ئُنُٕ اهلل تع يٌ ئُي خن تُ ْ و بُُٖغتُن ٌْ ْ و 

 ٌَ ُهْم ۚ)ن ًْ وٍ بُُٖغتُن ًُْوَ ئُي ْدات ئُو ث داغتٍُ نُ اهلل تع يٌ 5(آِخِذٌَن َما آَتاُهْم َربُّ
ًًَ ٕ خؤغُ و يُ اهلل تع يٌ زاشئ ) ُهْم َكاُنوا َقْبلَ بُواٌْ بُخػًىَ ئُوإ وَزيٌ ئُطسٕ ث إِنَّ

لَِك ُمْحِسنٌِنَ 
ٰ
ًَؼ ئُوَ يُدوًْ دا حمطني و ض نُن زبىوٕ , ضً ٕ دَنسد ؟!)َذ َكاُنوا َقلًٌَِل  ( ث

ْهَجُعونَ  ٌَ ِل َما  ٌْ َن اللَّ ْسَتْففُِرونَ َوبِاْلَ يُغُودا شؤز بُنٌَُ دَخُوتٔ ) 6(مِّ ٌَ  7(ْسَحاِر ُهْم 
ًَدؤغبىوًْ ٕ يُ اهلل تع يٌ دَنسد . ًَو داواٍ ي ًَؼ ضُع ت ًَؼ ب ْطٌ بُي ٌْ بُث  يُث

َوِعَباُد ُٖزوَٖ  َُحتً ٕ دَن  ئُواٍُْ نُوا غُو ْىَير دَنُٕ اهلل تع يٌ دَفُزَىوَيٌ : )

ْمُشوَن َعلَى اْلَْرِض َهْوًنا  ٌَ ِن الَِّذٌَن  ْحَمٰ ( 36َوإَِذا َخاَطَبُهُم اْلَجاِهلُوَن َقالُوا َسََلًما )الرَّ

اًما ) ٌَ ًدا َوقِ ِهْم ُسجَّ بٌُِتوَن لَِربِّ ٌَ ًَػدا دَفُزَىوَيٌ ) 8((36َوالَِّذٌَن  َوِعَباُد يُث

نِ  ْحَمٰ (بُْدَن ٌْ زَمح ٕ وَضفت دَن  بُبُْدٍَ خؤيٌ نُ يُى يُْ وَن ٌْ زَمح ُْ الرَّ
ٌَ بُْدٍَ ئ ُو خىايُ بُبُشَيًُ و ًَٗسَب ُْ تؤ بُْدٍَ خىاٍ بُبُشَيٌ شؤز طُوزَيُ بً

 ًَٔ ٌَ بُ زَمحُت وبُشَيًُنٍُ اهلل تع يٌ ن و ًَٗسَب ٍُْ ُٖز يُخؤوَ ديت خؤؽ دَب
ًَو يُضُز شَويٌ دَزؤٕ ئُطُز ج ًًُٖن ٕ قطٍُ  ئُواُْ ئٍُ اهلل تع يٌ ؟! ئُوإُْ نُن ت

ًَداًْ ْدَز ئُضٔ بؤ ئُوٍَ خؤي ٕ خساثً ٕ يُطُيدا بهُٕ بُضُالَُتٌ يُ طىْ ه و ي

                                                           
4
 15:سورة  الحجر اٌة :  
5
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1
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ًَتىو غُوٖ ت بُ ضىجدَ و زنىع  بج زَيصٕ يُدَضيت ئُو َىجسمي ُْ , ث غ ًْؼ ئُطُز ب
 دَيبُُْ ضُز و غُو ْىَيردَنُٕ .

ِل َساِجًدا ُٖز اهلل تع يٌ يُقىزئ ُْ ثريؤشَنُيدا دَفُزَىوَيٌ : ) ٌْ ْن ُهَو َقاِنٌت آَناَء اللَّ أَمَّ

ًَهًؼ دابيَن  ئ ي  9(َوَقائًِما ن فسَيو يُوال دابيَن نُ ئ ط يٌ يُ عًب دَتٌ اهلل تع يٌ ًُْ نُض
ًَىَ و يُضجىدَدا  نُ خ وَٕ ئًُ ٕ و ب وَزَ يُبُغُن ٌْ غُودا ت عُتٌ اهلل تع يٌ دَن  بُ ث

ٌَ ْىَير دَن   ْحَذُر اْْلِخَرةَ )دَب (يُتسضٌ ئ خريَت خؤيٌ دَث زَيصَيٌ داوا يُ اهلل تع يٌ دَن  ٌَ
هِ بًج زَيصيٌ ) نُ ْرُجو َرْحَمَة َربِّ ٌَ (زج يٌ زَمحُتٌ اهلل تع يٌ ُٖيُ وَ ئُطسيٌ و َو

ْعلَُمونَ ئُث زَيتُوَ ) ٌَ ْعلَُموَن َوالَِّذٌَن ََل  ٌَ ْسَتِوي الَِّذٌَن  ٌَ ٌَ ئٍَُُ قُلْ َهلْ  (ئٍُ حمُد تؤ بً
ًَسٍ نُ ئُّ عًب دَت ُْ دَن  و غُو ْىَير بؤ اهلل تع يٌ دَن  وَى ئُو نُضُ و ايُ نُوا ت

ًَدؤغبىوٕ و  ٌَ ئ ط يُ يُ ئًُ ٕ و ْىَير و عًب دَت و خىا ثُزضيت و داواٍ ي خىازدوَ و ب
خىَيٓدُْوٍَ قىزئ ْدا ًُْ !؟ن فس غُدازَ ئُّ دوواُْ وَى يُى وإ يُالٍ اهلل تع يٌ ؟! 

ُر أُولُو اْلَْلَبابِ ) َتَذكَّ ٌَ َما  ًَو ثُْد يَُُ وَزإِنَّ دَطسَيٌ نُخ وٌَْ عُقٌ (بُاَلّ بُزاضيت نُض
ًَس وَنى يُى واْني . ٌَ ُْخ  ب

ًَو ئُدَّ وَ ئَُُوَيت  ج  َُٖىو ج زَيو َٔ يُخىَيٓدٌْ ئُّ ئ يُتُدا ئًػ زَت بُغت
ًَٓسَيٌ  ٌَ بدََُوَ , ئُّ ئ يُتُ شؤز ج ز بُُٖيُ بُن ز دَٖ َُٖىو ج زَيو ئًػ زَتٌ ث

ًَبُن  ْدا ن تٌ خؤيٌ شََ ٌْ شوو بُت يبُتٌ ئُّ فُقسَيٌ نُ ب ضٌ عًًِ دَن  يُنت
ًَطت  ئُّ غت ُْؽ َُْ وَ ئُضىوٕ ئُّ ئ يُتُي ٕ يُضُزَت ٍ  ًَطت  ْ  ئ يُبًدايُت دا ئ

ًَبُن ْدا ئُْىوضٌ ) ْعَلُمونَ نت ٌَ ْعَلُموَن َوالَِّذٌَن ََل  ٌَ ْسَتِوي الَِّذٌَن  ٌَ (يعًُىٕ و اليعًُىٕ َهلْ 
فًصي ! ئُوَ ب ضٌ ئَُُ ْ ن   يُي ٕ ئُنسد بٌُٖ َُنتُب جُبس و ُْٖدَضُ و نًًُ  و

( ئَُُ ب ضٌ ئَُُ ئُن  وَ ب غٌ غُو ْىَير دَن  ٖعمىُٕ االخسٚ ٔالرَٖ الٖعمىُٕ االخسٚ)
ب ضٌ عًب دَت و طسي ٕ و ث زاُْوَ دَن  ئُوٍَ ئَُُ دَشاٌْ و يُخؤغُويطيت اهلل تع يٌ 

ُْدا ئُؾًٔ ئُّ  ئَُُ قُزاز ئُدا و ئُدم ٌَ ئُدا يُغُودا وَنى ئُوَ وايُ نُوا ئُدم ٌَ
ًَهٌ بُتُقىا و  ًَبُن ًْدا ُٖز بؤخُيهٌ ب ع ْ نُٕ ! ي ٌْ نُض َ ْ يُي ٕ فسَيداوَ يُنت
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ٌَ الٍ خُيو  ٌَ ب ن فسيؼ ب ًَو ئُطُز َىٖٓديظ و دنتؤز ب بُئًُ ٕ فسَيدزاوَ بُع نُض
ًَهٌ طُوزَيُ طٗبْشؤز َكبىيُ ُٖت وَنى يُالٍ خُ ًَٔ ئُٖ  ض ع مل ن ٕ وَضفٌ دَنُٕ ئُي

ٌَ ب  ُٖز َُٖىوي ٕ  ًَطت  وَضفٌ ئُوزوث  ضؤٕ دَنُٕ ب  ئُوزوث  َُٖىوٍ شَيس ب ْ بًين ئ
خ وٌَْ طُوزَتسئ ًََُُنُت بٔ نُ ئ خريَتً ٕ بسوا ض ضىدٍ ُٖيُ ,!! ب تؤؽ َُٖىو 

ٌَ نُتؤ بُي ٌْ ضىيتُ بُُٖغت و اهلل تع  يٌ ت بًين و بُديدازٍ غ د ذي ْت ْ خؤغٌ ب
ًَِ دوًْ ت  بىوٍ ُٖت  ُٖت يٌ يُّ ًْعُُتُدا بىوٍ ب  يُدوًْ دا يُْ خؤغٌ بًت , َٔ ْ ي

ٌَ ئُّ ْ خؤغًٍُ  ٌَ بُع ن ًَٓ وَ بُواضتٍُ ن زَن ٌْ ْ خؤغًٌ ب ًَُُدا ٖ بُضُز ئ
ٌَ دَيٌ دوًْ  و ئ خريَمت ٕ ئُزوا ثُْ  ئُطسئ بُ اهلل تع يٌ   .خؤَ ُْوَيُ واَ ٕ ي

ًَػَُبُزٍ خىا )ؾًٌ  ًَت( ئُفُزَىوَيٌ : ث ٌَ ب ئُبٌ دَزدْا  )زَشا و زَمحُتٌ اهلل تع يٌ ي
 اهلل حيبّي ثالثٛ: »  اهلل زضٕه قاه: قاه الدزداٞ أب٘ عَاهلل عًًُ وضًِ( فُزَىويُتٌ : )

 فإوا ، ٔجن عص هلل بٍفطْ ٔزاِٞا قاتن ف٠ٛ اٌكصفت إذا الرٙ بّي ٖٔطتبصس إلّٗي ٖٔضحك
 ، بٍفطْ ل٘ ظرب كٗف ِرا عبدٙ إىل اٌظسٔا:  فٗكٕه ، ٖٔكفْٗ ، اهلل ٍٖعسٓ أُ ٔإوا ٖكتن أُ

 فٗركسٌ٘ شّٕتْ ٖرز:  فٗكٕه ، المٗن وَ فٗكًٕ حطَ لني ٔفساط ، حطٍٛ اوسأٚ لْ ٔالرٙ
 الطحس وَ فكاً ، ِجعٕا ثي فطّسٔا زكب وعْ ٔكاُ ، ضفس يف كاُ إذا ٔالرٙ ، زقد شاٞ ٔلٕ
 10(ٔضساٞ ضساٞ يف

 ٌَ ٌَ نُضٍُ خؤؽ دَوَيٌ وَ اهلل تب زى وتع يٌ يُزووي ْدا ث ٌَ نُع ُٖٕ اهلل تع يٌ ئُّ ض ض
ًَهُْني  ًَهًُُْٓ ,ث ٌَ دَنٌُْ و ث ًَهُ يُضًفُتُن ٌْ اهلل تع يٌ نُ ث ٌَ , ئَُُؽ يُن دَنُْ
ًَُُ ئ ط دازبٔ نُ ب ضٌ ضًف تٌ اهلل ٌَ بُع وَى ئ ٌَ دَنُْ ٌَ ُٖيُ نُ اهلل تع يٌ ث  بسواَ ٕ ث

تع يٌ دَنُئ نُيفًُت و ضؤًُْتٌ يُخُي يٌ خؤت خبُزَ دَزَوَ وَ ئُّ ضًفُتُؽ 
 ًَٔ ًَٔ ئُي ٌَ واًُْ ضىْهُ ئًٌُٖ بًدع بُشؤزٍ وا ئُي تُئىيٌ َُنُ فسَيٌ َُدَ و َُي
ًَى و دادإ وَى بُغُزَ وايُ ئَُُؽ خىا دووزَ يُّ  ٌَ ئُوا ي ٌْ ي ٌَ بهُْ ئُطُز خىا ث

ٌَ خىاث ى بهُيٓ ٌَ بِسواّ ُٖيُ نُ اهلل غت ُْ ئُب ُوَ يُّ غت ُْ ! ئُّ قطُيُ ُٖيُيُ بً
ٌَ بُع ْ شاْني ضؤٕ تُواو ئًُ ُْنُت ضُالَُت بىو , ئُفُزَىوَيٌ : اهلل  ٌَ دَنُْ تع يٌ ث
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ٌَ يُخؤغُويطتً ٕ , ضؤٕ تؤ  ٌَ دَنُْ ٌَ وات  يُزووي ٕ ث ٌَ دَنُْ ًًَ ٕ ث تع يٌ ث
ًَهٌ خؤت ئُبًين خؤ بُزووٍ طسذَوَ  ْ ضًت بُزووٍ ! ج  يُضُز ئَُُ خؤغُويطت

ًَهًرت ئًٓج  دَطُزَيُٓوَ ضُز ئُّ حُديطُ .  دَضًُٓ ضُز حُديط

ٌَ ض َُْصيًُيُنٌ ُٖيُ يُالٍ اهلل تع يٌ ! ٌَ بهُْ ًَو اهلل تع يٌ يُزوويدا ث  بصاُْ ئُطُز نُض

ًَػَُبُزٍ خىا  ٌَ( دَفُزَىوٍ : ث ٌَ ب يُ ْعًِ ٍ نىزٍ عُ زَوَ)زَشا و زَمحُتٌ خىاٍ ي
 حطاب فال وٕطَ يف عبد إىل زبك ضحك ٔإذاًٌ اهلل عًًُ وضًِ ( فُزَىويُتٌ : ))ؾ
ٌَ ئُو نُضُ حًط بٌ يُضُز ًُْ  11(عمْٗ ٌَ بهُْ ًَو ئُطُز اهلل تع يٌ يُزوويدا ث ُٖزنُض

. ٌَ  يُزؤذٍ قً َُت زشط زٍ ئُب

ٌَ نُضُ دَن  و دَفُزَىوٍ  : )بّي ٖٔطتبصس)  ف٠ٛ اٌكصفت إذا الرٙ(اهلل تع يٌ ب ضٌ ئُّ ض
ًَتُ غُز دذٍ ٔجن عص هلل بٍفطْ ٔزاِٞا قاتن ًَتُ ْ و غُشا وَ دَض ًَو نُ دَض (ن ت

ًَٓ وٍ اهلل تع يٌ دا ئُجُْطٌ بُُْفطٌ خؤيٌ ج  ي ٕ ئُنىذزٍ ي خىد اهلل  ن فساُْوَ يُث
ٌَ ضُيسٍ بُْدَنُّ بهُٕ ضؤٕ ؾُبسٍ طست خؤٍ دا  ٌَ دَي تع يٌ ضُزٍ دَخ  ,وَ ث

 لني ٔفساط ، حطٍٛ اوسأٚ لْ ٔالرٙئَُُ يُنًَُ ٕ , دووَّ نُضً ٕ )بُنىغت يُبُز َٔ , 
ًَهٌ ُٖيُ وَ ئُّ ثً وَ يُجً تٌ ئُوٍَ نُوا خُزيهٌ حطَ ًَهٌ جىإ و زَيو و ث (ذْ

ًَت بُغُو ) (ُٖيدَضًيَت يُغُودا واش يُئ زَشووَنٍُ المٗن وَ فٗكًٕئ زَشووٍ خؤيٌ ب
ًَيَن ي دٍ اهلل تع يٌ دَن  , اهلل تع يٌ دَفُزَىوٍ :واش يُ ئ زَشووَنٍُ خؤيٌ  خؤيٌ ئُٖ

ًَين يُبُز َٔ وَ ئُطُز بًىيطت يُ بؤخؤيٌ ئُخُوت زائُنػ  بؤخؤيٌ يُطٍُ خًصاٌْ  دَٖ
ًَيَن و دَزوا , ئَُُ َ ْ ٍ ئُوَ ًُْ نُ ئًٓط ٕ  خؤيدا ئُبىو بُع يُبُز َٔ واش دَٖ

ٌَ َُٖىو ن تُن ْت ب ٌَ ُْن  بُاَلّ ْ ب ٌَ بُج ٌَ ئ زَشووٍ خؤيٌ ج َُُ بُضُز بُزيت ,ض
ًَهٌ ضفس يف كاُ إذا ٔالرٙيُّ نُع ) (ئُو نُضُغٌ يُضُفُزَيهدا بىو بصاُْ ئَُُ ُٖزض

 ٌَ ٌَ خؤٍ ئُدا بُنىغت ! ن ٌَ غتُ خؤيٌ بؤ ْ طريَيٌ ن ْ خؤغًُ ُْفظ يُضُز ئُّ ض
 ! ٌَ ًَهٌ خؤغٌ ُٖب ًَو و َ ي ًَهٌ ب ؽ و زَيو و ث ًَصاْ ًَتُوَ نُ خ يُون تُدا ُٖيدَضت

ًَػَُبُزٍ خىا )ؾًٌ اهلل عًًُ وضًِ( طعْز خؤيٌ قُضُفُ يُنُ يُعُشاب , ُٖز وَنى ث
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 الطفس قاه ٔضمي عمْٗ اهلل ظمٜ الٍيب عَ عٍْ اهلل زض٘ ِسٖسٚ أب٘ عَدَفُزَىوٍ :  )
تؤ يُضُفُزدا ُٖت وَنى ئُحه َت بؤ ئ ض ْهساوَ يُْىَير و زؤذوو  12(العراب وَ قطعٛ

ُٖت وَنى ْىَيرَن ْت بؤ نىزتهساوَتُوَ نُضٌ ئُّ نُضُ ُٖيدَضيَت يُغُودا غُو ْىَير 
ًَػَُبُزٍ خىا )ؾًٌ اهلل عًًُ وضًِ ( ع دَتٌ وا بىو يُضُفُز و يُغُيسٍ  دَن  ,ث

ٌَ ُْد ًَو غُو ْىَيرٍ واش ي ًَٓ  .ضُفُزدا ًٖض ن ت َٖ 

 وَ فكاً(ئَُ ُْ خُوتٔ بُاَلّ ئُّ )ِجعٕا ثي فطّسٔا(بسادَزَن ٌْ )زكب وعْ ٔكاُ)
(يُن تٌ بُغٌ ئُخريٍ غُودا ُٖيدَضيَت يُّ ضُفُزَ دَضت دَن  ٔضساٞ ضساٞ يف الطحس

ٌَ ي خىد  ٌَ ي خىد ْ خؤغيَب ح يٌ خؤؽ ب بُعًب دَتٌ اهلل تع يٌ ئُطُز ضٌ خؤؽ ب
 ْ خؤغيَب .

ًَتُ زيصٍ ئُو نُض ٍُْ نُوا اهلل تع يٌ خؤغٌ دَوَيٌ ئُّ نُضٍُ  نُوا غُو ْىَير دَن  دَض
ًَػٌ ئُّ غُو ْىَيرَ  ٌَ وَ خؤغُويطيت اهلل تع يٌ بؤ ديُنٍُ زادَن ٌَ دَنُْ وَ بُزوويدا ث

ًَػ ُْ . ًَتُ ٖؤن ز بؤ ئُّ زان  دَب

  

ًَػُ ًَت(ئُفُزَىوَيٌ : ث ٌَ ب َبُزٍ خىا ً)ؾًٌ اهلل عبداهلل نىزٍ عىَُز )زَشاٍ اهلل تع يٌ ي
ِْ َعِبُد السَُّجُن ٌِِعَيعًًُ وضًِ( فُزَىيُتٌ : ) ِٕ المَّ َُ َل ََ َُٖعمِّٜ َكا ِِٗن ِو ثً و باشرتَٖ  13(المَّ

ًَػَُبُزٍ خىا )ؾًٌ اهلل عًًُ وضًِ( ضىاز  عبداهلل نىزٍ عىَُز , عبداهلل ن ٕ يُشََ ٌْ ث
ٕ ًًَ ضىاز عبداهلل (االزبعٛ العبادلٛئُوتسَيٌ ) عبداهلل َٓداٍ ُٖبىوٕ تًَُُْ ٕ َٓداٍ بىو ث

ًَس, عبداهلل  بطىنُنُ , عبداهلل نىزٍ عىَُز , عبداهلل نىزٍ عُب ع , عبداهلل نىزٍ شوب
نىزٍ عَُسٍ نىزٍ ع ص,ئَُ ُْ َُٖىوي ٕ تًَُُْ ٕ َٓداٍ بىوٕ , عبداهلل نىزٍ َطعىد 

ٌَ دَوتسَيٌ. )زَشا و زَمحُت و ئًَُ ٕ طُوزَ بىو بُع ئَُ ُْ بطىى بىوٕ واي ٕ ث
ًَت(. ٌَ ب  بُزَنُتٌ اهلل تع يٌ ي ٕ ي
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ًَت(ؾُح بٌ نىزٍ ؾُح بٌ  ٌَ ب يُى يَُ ُْ نُ عبداهلل نىزٍ عىَُزَ )زَشاٍ اهلل تع يٌ ي
ًَػَُبُزَ )ؾًٌ اهلل عًًُ وضًِ( نُ ْ وٍ حفؿُيُ )زَشا و  ًَصاٌْ ث وَ خىغهُنُغٌ خ

ًَػَُبُزٍ  ٌَ ُ:ث ًَت( ئُي ٌَ ب خىا )ؾًٌ اهلل عًًُ وضًِ( دَفُزَىويٌ : زَمحُتٌ اهلل تع يٌ ي
ِْ َعِبُد السَُّجُن ٌِِعَي) ِٕ المَّ َُ َل ََ َُٖعمِّٜ َكا ِِٗن ِو ٌَ غُو ْىَير المَّ (ب غرتئ ثً و عبداهلل ئُطُزُٖيط

 به  , بُع بصاْني َٓ ضُبٍُ ئُّ حُديطُ ضًُ ؟! 

ًَٓ ط  ,  ًَتُوَ بُاَلّ َٓ ضُبُنٍُ ت َٓ ضُبُنٍُ شؤزنُع ئُّ حُديطُ ئُخىَيٓ
ًَسَيتُوَ و دَفُزَىوٍ :  ًَهًرتدا ٖ تىوَ عبداهلل نىزٍ عىَُز خؤيٌ بؤَ ٕ دَط يُحُديط

 زأٝ إذا ٔضمي عمْٗ اهلل ظمٜ الٍيب حٗاٚ يف السجن كاُ قاه عٍّىا اهلل زض٘ عىس ابَ عَ)
ًَػَُبُزدا )ؾًٌ ٔضمي عمْٗ اهلل ظمٜ الٍيب عمٜ قعّا زؤٖا ًَو يُشََ ٌْ ث ٌَ ُٖزنُض (ئُي

ًَػَُبُزٍ خىا اهلل ًَػَُبُز وَ ع دَتٌ ث ًَسايُوَ بؤ ث  عًًُ وضًِ( خُوَيهٌ بًًٓب يُ ئٍُ ط
)ؾًٌ اهلل عًًُ وضًِ( وابىو بُي ًْ ٕ دائًُْػت يُدواٍ ْىَيرٍ بُي ٌْ دواٍ ئُوٍَ 
ًَسُْوَ ئُواًْؼ  ًَت ٕ خُوت ٕ بًًٓىَ بؤّ بط شيهسَن ٌْ تُواو دَنسد دَيفُزَىو : دٍَ ن

ًَهداُْوَ و ئُضىوٕ بؤي ٕ ئُ ًَو ئُداُْوَ ,تُبعُٕ عًًٌُ خُو ي ًَسايُوَ ئُويؼ بؤٍ ي ط
ًَهُ يُعًًُُ طُزوَن ٕ يُ ديين ئًطالَدا ُٖت وَنى ضىزَتٌ يىضف خؤٍ  تُعًرب يُن

ُْوَيُ ٖطاَُٖىوٍ ب ضٌ خُوَيهُ خُو حُقُ ئ ط دازيؼ بٔ خُويؼ ُٖيُ يُغُ
ًَهٌ شؤز طُوزَيُ َُٖىو نُض ٌَ تُعًربٍ ئ ط دازبٔ ئُّ عًًُُ عًًُ ٌَ دَضيت بدات ًَو ْ ب

ٌَ خُوَنُّ ضًُ , ٌَ بطًت بؤالٍ ج دوو طُزإ بً  خُو قُواعًدٍ خؤيٌ ُٖيُ ْ ب

ًَػَُبُزٍ خىايُ )ؾًٌ اهلل عًًُ وضًِ( قطُن ٌْ   ًَسايُوَ تُبعُٕ ئًَُؼ ث نُ بؤي ٕ دَط
نِطُق َعنِ َُٖىوٍ زاضنت و وَحًًُ ُٖزوَنى اهلل تع يٌ دَفُزَىويٌ : ) ٌَ ( 6اْلَهَوٰى ) َوَما 

ٌُوَحٰى )  ًٌ  فتىٍٗتحُشٍ دَنسد بصاٌْ ئُّ خُوَ تُعبريَنٍُ ضًُ )14((6إِْن ُهَو إَِلَّ َوْح
ٌَ ًَٓؼ بُّ َٓدايًٍُ خؤّ حُشّ دَنسد خُوَيو ببًِٓ بطِ خصَُتٌ زؤٖا أزٝ أُ (ئُي

ًَهبدَز ًَِ ئُو خُوَّ بًًٓىَ و بؤّ ي ًَػَُبُزٍ خىا )ؾًٌ اهلل عًًُ وضًِ( ت وَنى بً َوَ ث
ًَو بىوّ أعصب شابا غالوا ٔكٍت ٔضمي عمْٗ اهلل ظمٜ الٍيب عمٜ أقعّا) (ئُو ن تُ َٓداي
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ًَٔ ج ئًصَ املطجد يف أٌاً ٔكٍت) (يَُصطُوتدا ئُخُومت ئَُُؽ دَيًًُ يُضُز ئُوٍَ دَي
ٌَ ج ئًصَ , ئُوَت  حُديطُ ٕ ُٖيُ و ؾُح بُ ئُّ ن زَي ٕ نسدوَ  يَُصطُوت خبُوَيٌ بُي

(ئًٓج  خُوٍ املٍاً يف فسأٖت ٔضمي عمْٗ اهلل ظمٜ الٍيب عّد عمٜ املطجد يف أٌاً ٔكٍت ,)
 يف فسأٖتبًًٓىَ يَُصطُوت خُوتىَ و خُوَيهٌ بًين بُاَلّ يُخُوَنُيدا ضٌ بًًٓىَ ؟! )

(يُخُوَدا دوو َُالئًهُ ًَٓ ٕ بسد و بسدًَ ٕ الٍاز إىل ب٘ فرِبا أخراٌ٘ ومكني كأُ املٍاً
ٌَ بُزش الب٠س كط٘ ٛوطٕٖ ِ٘ فإذابؤ ئ طس ) (ئ طسَنُ وَنى بري ضؤٕ ضُزَنٍُ ُٖيدَض

ًَىَيُ )  فّٗا ٔإذا(يُدووالوَ بُزشنساوَ )الب٠س ككسٌ٘ قسٌاُ هلا ٔإذائُنسَيتُوَ ئُوٖ  بُّ غ
ًَٔ  نُ يُْ و عسفتّي قد ٌاس ًَدا بىو يُْ و ئُّ ئ طسَدا ئَُٓ ضني ئُواُْ ن ًَهٌ ت ( نُض ْ

(ًَٓؼ يُخُوَنَُدا الٍاز وَ باهلل أعٕذ الٍاز وَ باهلل أعٕذ أقٕه فجعمتئ طسَنُدا بىو )
(يُخُوَندا آخس ومك فمكّٗىايُنُضُز ئُّ وت خىايُ ثُْ  دَطسّ بُتؤ يُّ ئ طسَ )

ًَهًرت ٖ ت )  عمٜ فكععتّا(بَُين وت تؤ تسضت يُضُز ًُْ )تساع لَ ل٘ فكاهَُالئًهُت
ًَسايُوَ (نُيُخُوَنُ خُبُزّ بىويُوَ ضىوّ بؤالٍ خىغهِ حفعٛ حُفؿُ بؤّ ط

ًَػَُبُزَ )ؾًٌ اهلل عًًُ وضًِ( ) ًَصاٌْ ث  عمٜ حفعٛ فكعتّائُويؼ يُبُز ئُوٍَ خ
ًَسايُوَ )ؾًٌ اهلل عًًُ ٔضمي عمْٗ اهلل ظمٜ الٍيب ًَػَُبُزٍ ط (ئُويؼ زَيو ضىو بؤ ث

 كاُ لٕ اهلل عبد السجن ٌعي فكاهوضًِ(وتٌ :عبداهلل ئُّ خُوٍَ بًًٓىَ ئًٓج  فُزَىوٍ : )
ًَو غُو ْىَير به  و غُوْىَير به تٔ , بالمٗن ٖعم٘ (ب غرتئ ثً و عبداهلل بُع بَُُزج

عبداهلل نىزٍ عىَُز 15(قمٗال إال المٗن وَ ٍٖاً ال اهلل عبد فكاُ)ئًػ زَتٌ بُ غُو ْىَيردا 
ٌَ ئ  يُون تُدا ُٖت وَنى َسدٕ خُزيهٌ غُو ْىَير نسدٕ  ًَو ُْب غُو ُْئُخُوت إال نَُ

 نٌَُ ئُخُوت , تُبعُٕ ئَُُ عبداهلل نىزٍ عىَُز بىو .بىو غُو بُ

ًَت(ئًَُ ٕ شؤز عج ئًب بىو  ٌَ ب عبداهلل عَُسٍ نىزٍ ع ص )زَشا و زَمحُتٌ اهلل تع يٌ ي
غُو ُٖز ُْئُخُوت ُٖزوا بىو غُو ْىَيرٍ ئُنسد  بُزؤذيؼ بُزؤذوو ئُبىو يُغُ و 
زؤذَنُغدا ضٌ قىزئ ٕ ْ شٍ بىوب يُ َُٖىوٍ دَخىَيٓدَوَ ت وَنى ئُوَيٌ نُدابُشيىَ ! 

ًَٓ  ُٖز ٌَ ثسضٌ وتٌ يُبىنُنٍُ وتٌ نطِ  ب ونٌ ذٌْ بؤ ٖ ح يٌ وابىو ب ونُنٍُ ي
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 , ٌَ وَشعت ضؤُْ يُطٍُ عبداهلل نىزَدا , وات  عَُسٍ نىزٍ ع ص بُبىونُنٍُ خؤيٌ ئُي
ًَط  ُٖز ئ ط ٍ ئَُ ًُْ ئُويؼ  ًَٓ وَ ُْدَيتُ ضُز ج ٌَ بىنُنٍُ يُون تٍُ َين ٖ ئُي

ًَػَُبُزٍ خىا )ؾًٌ اهلل عًًُ وضًِ(  ٌَ بؤالٍ ث ًَهٌ وا دَض ٌَ غت ٌَ دَي ٌَ دَن  , ث غه تٌ ي
ًَهدا  ًَػَُبُزٍ خىا)ؾًٌ اهلل عًًُ وضًِ( ب ْطٌ نسد وتٌ عبداهلل واَُنُ يَُ ْط دَن  , ث
 ٌَ ًَهدا دواتس دَي ٌَ يَُ ْط ٌَ يُضٌ زؤذددا دواتس دَي ًَهدا دَي قىزئ ٕ خُمت بهُ يُزيىايُت

ٌَ يُوَ نَُرت ئُتىامن يَُُٖىو زؤذيهدا خُمت ئُنُّ وتٌ ْ   يُوَ َُنُ ت وَنى وتٌ يُض
ٌَ زؤذ خُمت بهُ , دواتس وتٌ غُويؼ خبُوَ وغُو ْىَيريؼ  زؤذ نَُرت خُمت َُنُ بُض
ًَىاشَ وات   ًَُٓ  ئُوٖ  بُّ غ بهُ بُزؤذيؼ بُزؤذوو بُ وَ بُزؤذووؽ َُبُ بًػه

 بُبُزدَواّ واَُنُ .

ًَىَ ضُيسٍ ضُيُيف ئىَُت بهُٕ  يُعًب داتدا , ئَُسؤ  يُضٌ دا َىْ فُضُي ٕ ئُنسد !؟ئ
بُداخُوَ يُغُيسٍ عًب دات َٓ فُضُ دَنُٕ , ئًٓج  ئَُُ فُشيٌ غُو ْىَيرَ نُ 

ًَساَ ُْوَ.  ط

ًَػَُبُزٍ خىا)ؾًٌ   ًَت( دَفُزَىوَيٌ : ث ٌَ ب يُضًٌُٖ نىزٍ ضُعدَوَ )زَشاٍ اهلل تع يٌ ي
 عمْٗ اهلل ظمٜ - اهلل زضٕه إىل - الطالً عمْٗ - جربٖن جاٞاهلل عًًُ وضًِ(فُزَىويُتٌ : )

ًَػَُبُز )ؾًٌ اهلل - ٔضمي ٌَ جىبسيٌ ٖ ت بؤ الّ , تُبعُٕ جىبسيٌ نُ دَيت بؤالٍ ث (ئُي
ًَػَُبُزٍ خىا)ؾًٌ اهلل عًًُ وضًِ() ًَىٍَ ثً وَيو دَٖ ت بؤالٍ ث  عًًُ وضًِ(يُضُز غ

ًَو ئُذٍ برٍ بُع واهلل وٗت فإٌك ش٠ت وا عض ذلىد، ٖا: فكاه (ئٍُ حمُد ضُْ
ًَت ًَت حٌ الميىت بُع اهلل تع يٌ  ُٖزئُب ًَهُ إال خىا ُْب مبسيت َسدٕ بؤ َُٖىو نُض

ًَو ئُضٌ برٍ بصاُْ نؤت يًُنُت َسدُْ )  فإٌك ش٠ت وَ ٔأحببْ َسَيت ج  ضُْ
ًًٌَ , تُبعُٕ وفازقْ ٌَ بٗ ًَت بُج ًَػت خؤؽ ويطت خؤغت بىَيٌ بُع واهلل ُٖز ئُب (ن

ًًَ ٕ ثسضٌ يُ ذي ٌْ خؤيدا )ؾًٌ  ًَػَُبُز ي ًَت خؤؽ دَوَيٌ ؟ ث اهلل عًًُ وضًِ( ن
ًَػَُبُزٍ خىا)ؾًٌ اهلل  ٌَ ثسضٌ بؤئُوٍَ َُْصيًٍُ خؤيٌ بصاٌْ الٍ ث ؾُح بُيُى ي

ًَػَُبُزإ )عًًِٗ  ًَو و العالٚ ٔالطالًعًًُ وضًِ(, تُبعُٕ ث ( خىاي ٕ يَُُٖىو نُض
ًَػَُب ٌَ نسد ث ًَو شي تس خؤؽ ويطتىوَ وَ ًٖض بُع يُئًٓط ْدا داواي ٕ ي ُزٍ غت
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ًَصاُْن ٌْ  ًَو شي تس يُخ خىا)ؾًٌ اهلل عًًُ وضًِ ( فُزَىويٌ : ع ئًػُ , يَُُٖىو نُض
ع ئًػُ يَُُٖىوإ شي تس خؤغرت دَويطت ئًَُؼ خؤغُويطيت دٍ نُ ْ طريٍ , ث غ ٕ 

ًَرت وتٌ :ئُبى بهس .  وتً ٕ ن

ًَت خؤ ٌَ :ن ًَُُ بؤي ٕ ب ضٌ ئُوََ ٕ نسد جىبسايٌ )عًًُ ايطالّ( دَفُزَىوي ؽ دَوَيٌ ئ
 ًًٌَ ًَدَٖ (ضٌ ئُنٍُ بًهُ يُ بْ دلصٙ فإٌك ش٠ت وا ٔاعىن)خؤغت بىَيٌ بُاَلّ ُٖز بُج

ض نُ و خساثُ ئُوَ ض نُن ٕ ئُوَؽ خساثُن ٕ ضٌ دَنٍُ بًهُ !بُاَلّ ئ ط داز بُ 
 ث داغت و ضصاٍ يُضُزَ .

ًَهٌ شؤز طسيٓط و حُض ع ئُدَئ , بُداخُوَ شؤزَيو ًَسَدا ئًػ زَت بُ ب بُت يُواٍُْ  ي
نُوا داعني بؤ ئًطالّ بُحًط بٌ خؤي ٕ ئ يُتُن ٕ شؤز بُُٖيُ بؤ خُيهٌ تُفطري دَنُٕ 

ْكفُرْ بؤمنىُْ ئُّ ئ يُتٍُ نُ اهلل تع يٌ دَفُزَىوٍ : ) ٌَ ٌُْؤِمن َوَمن َشاَء َفْل  16(َفَمن َشاَء َفْل
ٌَ ئ شاديًُ بُنُيفٌ خؤت ئُوَت  اهلل تع يٌ حىزيُتٌ داْ وَ ! اهلل تع  يٌ حىزيُتٌ ئُي

ٌَ ضٌ ئُنٍُ بًهُ دواتس دَيتُوَ بُزدٌََ َٔ ئُوَ  ًَين ئُي داُْْ وَ بُيهى ئُتسض
حىزيًُتُ !؟ ثسضً زَيو يُخؤت ٕ بهُٕ ئَُُ حىزيُتُ ؟! تؤ بُْدٍَ ي ٕ حىزيٌ !دواتس 
اهلل تع يٌ يُدواٍ ئ يُتُنُ زاضتُوخؤ ب ضٌ عُشابُنُ دَن تٔ دَفُزَىَيٌ : ئ طسَيهِ بُ 

ل بُدَوزي ْدا داْ وَ ٖ وازٍ ئ و دَنُٕ ئ و ًُْ بُئ طس يُدََى ض وي ْدا ئُدزَيٌ ئُيك و ئُي
ٌَ ب بُ  وجن! ئ خس ئَُُ نٍُ حىزيًُتُ . وهلل  االعًٌ وَنى ئُوَ وايُ َٓدايُنُت دَي

ٌَ دَضِ ,  ٌَ َُضؤ نىزَنُّ , َٓدايُنُؽ ُٖز دَي دَضِ بؤ فالٕ غىَئ ب ونُنُؽ دَي
ٌَ ئُضٌ دَبط ٌَ دَنُّ طُز بطًت !ئَُُ ب ونُنُؽ دَي ؤ نُيفٌ خؤتُ بُع بصاُْ ضًت ي

 حىزيًُت بىو ب ونُنُ دايٌ بُنىزَنٍُ !؟ ئَُُ ُٖزَغُيُ .

( : ٌَ ٌَ دَي ًَسَدا جىبسايٌ ث (ضٌ ئُنٍُ بًهُ بُالّ بْ دلصٙ فإٌك ش٠ت وا ٔاعىنج  ي
 ئ ط دازٍ ث داغت و ضصا بُ ض نُ بهٍُ ث داغتُ خساثُ بهٍُ ضصايُ ! .

(ئَُُيُ ب ضُنَُ ٕ يُ حُديطُنُدا فُزَىوٍ : بصاُْ بالمٗن قٗاوْ املؤوَ شسف أُ ٔاعمي)
غُزَيف ئًُ ْداز طُوزَيٌ و زَيصٍ ئًُ ْداز يُالٍ اهلل تع يٌ غُو ْىَيرَنُيُتٌ , ئ يُوَيدا 

                                                           
16
 29:سورة الكهف اٌة :  



 
14 

وَعًصَتٌ  17(الٍاس عَ اضتػٍاؤٓ ٔعصٓغُزَيف تؤ دَز دَنُوَيٌ يُالٍ اهلل تع يٌ دا )
ُوا دَضت يُنُع ث ٕ ُْن تُوَ عُشيصيُتٌ تؤ و طُوزَيٌ تؤ ئُونُضُؽ ئُوَيُ ن

ئُوَيُ نُوا دَضت يُخُيو ث ٕ ُْنُيتُوَ , ضُيست ٕ نسدوَ ئُوٍَ وا دَن  ضٌ بُضُز 
. ٌَ  دَيٌ شَيًٌ دَب

ٌَ يُ يىغُتدا ي ٌْ بُزشايٌ ,  ًَُٓ ضُز نُيًٍُُ غُزَف  , ئُي الصسف فٜ المػٛ ِٕ العمٕ ، )ب
ًَو بُزشايُنُيُتًُتٌ ذا العالٞ ٔالسفعٖٛٔكاه: إذا الصسف أٝ  ملا ٔقف يف )(غُزَيف َُٖىو غت

المٗمٛ ٔقت ظفاٞٙ شكسٙ وترلٗال وتخصعا بني ٖدٙ وٕالٓ ال إذا بعص جٍابْ ٔمحاٖٛ شسفْ 
(نُغُو ُٖيدَضيَت و خؤيٌ شَيًٌ دَن  بؤ اهلل تب زى خبدوٛ ٔزفع قدزٓ عٍد املالٟكٛ

ٌَ ثُْ  ئُطسَيٌ بُعًصٍ اهلل  وتع يٌ ئ يُو ن تُدا نُ خؤيٌ شَيًٌ دَن  و يُاهلل تع يٌ ئُتسض
ٌَ وَيُالٍ  تب زى وتع يٌ اهلل تع يٌ ئُيج زَيصٍ و غُزَف و عًص و نُزاَُتٌ ئُدات
َُالئًهُتُن ٌْ ب ضٌ دَن  وَ قُدزٍ زا ئُطسَيٌ اهلل تع يٌ وَ اهلل تع يٌ ئُيه ت بُ ت يبُت 

ضٌ غُو ْىَير نُ خؤغُويطيت اهلل تع يٌ ت َُْدتسئ بُْدَن ٌْ خؤيٌ , ئَُُ ُٖز يُب 
ٌَ بُّ دَزَجُيُ وَ اهلل تع يٌ ؽ تؤيٌ خؤؽ دَوَيٌ . ٌَ و ئُتطُيُْ  ئُدات

ًَػَُبُز )ؾًٌ اهلل عًًُ وضًِ( فُزَىويُتٌ : ) ًَت (ث ٌَ ب  إٌْيُبًاليُوَ )زَشاٍ اهلل تع يٌ ي
غُو ْىَير  18(لمط٠ٗات كفرئت اإلثي، عَ ٔوٍّاٚ تعاىل، اهلل إىل ٔقسبٛ قبمكي، العاحلني دأب

ًَىَؽ بىوَ , ضىْهُ غُو ْىَير ُٖز بىوَ  ًَؼ ئ بهُٕ ئَُُ ع دَت و غُئين ثً و ض ن ٌْ ث
ٌَ ئُن ت طىْ ُٖ  ًَػىؽ دا , وَ ئَُُ يُ خىات ٕ ْصيو ئُن تُوَ وَ وات ٕ ي يُئىَُتُن ٌْ ث

 ُْنُٕ وَ طىْ ُٖن ًْػت ٕ ئُضسَيتُوَ .

ًَػَُبُزٍ خىا )ؾًٌ اهلل عًًُ ئُبى ٖىزَيسَ )زَشاٍ اهلل تع يٌ  ًَت (دَفُزَىوَيٌ : ث ٌَ ب ي
ٍَا ٍٖصهوضًِ( فُزَىويُتٌ : ) ٍٛ ُكنَّ ََٔتَعاَلٜ َتَباَزَك َزبُّ َِٗم ِٞ ِإَلٜ َل َٗا الطََّىا ٌِ (اهلل تع يٌ َُٖىو الدُّ

ِِٗن ُثُمُح َِٖبَكٜ ِحنَيغُوَيو دَيتُ ئ مس ٌْ يُنُّ ) ٌَ يُنٌ اآلِخُس المَّ ئ خريٍ (نُ بُغٌ ض
ًَين يُون تُدا دَيتُ خىازٍ ) َِ:  َُٖكُٕهغُو دََ ٌِ٘ َو ُْ َفَأِضَتِجَٗب َِٖدُعٕ ٌَ َل (دَفُزَىوَيٌ : ن
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َِ) دوع  دَن  ت وَنى وَالٌَ بدََُوَ و قبىيٌ بهُّ ٍِ٘ َو ُْ َِٖطَأُل َٗ ًَهِ  (َفُأِعِط ٌَ داواٍ غت ن
(ٌَ ٌَ دَن  ت وَنى بًدََ َِي ٌِ٘ َو ُْ َفَأِغِفَس َِٖطَتِػِفُس ٌَ دَن  ت وَنى  19("َل ًَدؤغبىومن ي ٌَ داواٍ ي ن

ٌَ خؤغبِ .  ي

( : ٌَ ٌَ ئ ط يُ دواٍ بصاُْ خؤغُويطت من . ئُي أبعد ِرا تسغٗب شؤزبٍُ خُيهٌ يُّ ن تُدا ب
(يُدواٍ ئُو َُٖىو ئ يُت و حُديط ٍُْ نُ ب مس ٕ نسد نُ شؤزيرت َ وَ  ٔتصٕٖخ ٌتكاضن

ًَُُ تَُبُيٌ بهُئ يُ دَب زٍَ غُو ْىَير بُع ئُوَْدَ بُضُ  ٌَ يُدواٍ ئَُُ ئًرت ئ ئُي
( !!  ٌَ ًَسَدا (لْ املٗطسٚ بصسٔطْ لمكٗاً ٔفل وَ إال ظعب المٗن قٗاً أُ اعميغُوْىَير دَب ي

ًَػُوَ ئُويؼ ئُوَيُ قىزضُ ي ٕ قىزع ًُْ ؟! واهلل قىزضُ  ًَهٌ طسيٓط دَيتُ ث ب بُت
ًَو يُطٍُ اهلل تع يٌ غُوْىَير شؤز قىزضُ نُ تؤ يُخُودا و يُْ و  ًَط دا ُٖيطًتُوَ ضُع ت ج

دا خُزيهٌ ْىَير و ت عُت و قىزئ ٕ خىَيٓدٕ و دوع  و ث زاُْ و تُوبُ و طُزاُْوَ بٌ 
ًَو ئ ض ٌْ دَن  بُتُْٗ  يُطُ ٍ اهلل تع يٌ دا بُيٌ قىزضُ , بُاَلّ اهلل تع يٌ يُضُز نُض

ٌَ َٔ ضٌ شاْ ي ٕ ب ضٌ ئ ضٓه زيًُن ًْ ٕ نسدوَ , ضىْهُ تؤ ثس ٌَ ئُي ضً زت بؤ دزوضت دَب
ًَين زَيُٓ ٍ ئُّ  ٌَ و ئُّ قىزض يُتًُّ يُضُز َُْ بهُّ ت وَنى ئَُُّ يُضُز ئ ض ٕ ب

 خ الُْ بهُ :

 ئ ض ْه زيًُن ٕ:

 ( يُٖؤن زَن ٕ ُٖيُ يُبُز ض وَ وَ ُٖغُ دي ز ًُْ .اِسا ٔباطنظفىَ االضباب )-1

 (:اِساظبُز ض وَن ٕ ب ع دَنُئ )

ًَػٍُ  ٖكجس)صٕ ال -ص ٌَ يُغُودا ن صنٌ(غُو شؤز خؤزٍ َُنُ , دائًُُٕ ئُوٍَ شؤز خؤز ب
ًَؼ و  ٌَ تىوغٌ ئ ٌَ و يُغٌ طسإ دَب ًَتُوَ , ْ تىاْ ُٖيُ و َىغهًًُيُ ضىْهُ خُبُزٍ ْ ب
ٌَ , بُاَلّ بُداخُوَ ئَُسؤ ضُيس دَنٍُ خىازدٕ طسيٓطًُنٌ  ٌَ يُؽ ضىى ْ ب ئ شاز دَب

ًَىَيُؽ ًَدزاوَ بُّ غ ٌَ و ُٖيُٓضتني بؤ غُو  شؤزٍ ث وادَن  يُغُن من ٕ طسإ و قىزع ب
 ْىَير.
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(يُزؤذ خؤت َ ْدوو َُنُ بُئًػٌ قىزضُوَ  ٌّازٙ بأعىاه شاقٛااُ ال ٖتبع ٌفطْ با)-ب
ًَىازَ ُٖز ئًؼ , ئُون تُ نُ وات نسد ئُضًتُ َ يُوَ  ُٖز ئًؼ يُبُي ًُْوَ ُٖت وَنى ئ
ًَىازَ ْىَيرَنٍُ بُي ًْػت ئُزوا , يُالٍ خُيو ن ز و  ٌَ خبُويت ُٖيُٓضيت ُٖت وَنى ئ ئُب

ٌَ بسوا بُع ْىَير و  ت عُت و عًب دَت ئُزوا ئًػُنُ طسيٓطُ وَشيفُ و ن زَنٍُ ْ ب
 نُيفٌ خؤيُتٌ َُٖىوٍ ئُن  بُقىزب ٌْ ئُو .

ٌَ وات  أُ ال ٖتكس قٗمٕلٛ بالٍّاز)-ج ًًَ ًَُٖٓ ًَػٌ ي ٕ ث غٌ خُوَيهٌ نُّ بُج ًَىَزؤ ث ْ)
ًَطت  ب ضٌ ًْىَزؤ خُوَيو به   ًَػَُبُز بىوَ )ؾًٌ اهلل عًًُ وضًِ(ئ ئَُُؽ ضىُْتٌ ث

 خُوَن ٕ ئُنُئ :

ًَػَُبُزٍ خىا  )ؾًٌ اهلل عًًُ وضًِ(ع دَتٌ وابىوَ بُي ًْ ٕ يُدواٍ ْىَيرٍ بُي ًْ ٕ ث
ًَؼ ًْىَزؤ ئًٓج  ضُع تُ خُوَيهٌ نسدوَ  ُْخُو تؤتُوَ ُٖت وَنى طُيػتؤتُ ن تٌ ث
ًَٔ شؤز طسيٓطُ ئَُُ ئًطساحُتت  ٌَ دَي ٌَ وتساوَ قُيًىيُ ئَُُ بُعُزَبٌ واٍ ث ئَُُ ث

ًَػَُبُزٍ خىا  ٌَ  . دواٍ ئُوَ ث )ؾًٌ اهلل عًًُ وضًِ(دواٍ عؿسإ ُْخُوتؤتُوَ ئُدات
 يُدواٍ عًػ  شوو خُوتىَ ًْىَ غُو ُٖيط وَتُوَ ئَُُ ذي ُْنٍُ بىوَ .

ًَُُ واْ نُئ بؤيُ غُو ْىَيرَ ٕ ال طساُْ .  ئ

ٌَ شازٔأُ جيتٍب األ)-د ًَُٓ بُٖؤٍ طىْ ُٖوَ اهلل تع يٌ ب ٌَ ب (ئَُُ شؤز طسيٓطُ طىْ ه واش ي
ًَو  بُغت دَن  بؤ ئُوٍَ ًَىَ ضُيسٍ خؤت ٕ بهُٕ نُض ًَطت  ئ ٌَ ْصيو بًتُوَ ,ئ ي

ًَو ئُطُز  ًَتُوَ !؟ح غ  يُزووت ٕ نُض ًَت ْصيو ب ُٖيُيُنت بُزاَبُز به  حُش دَنٍُ ي
ًَو يُوب بُت ُْ نُ  ًَين ي خىد بُقطُت ُْن   ي ٕ غت ًَهت بفُوت ٌَ بدا ي ٕ حُق ًَهت ث جىَيٓ

ٌَ ب ُْيبًِٓ اهلل تع يٌ حُشْ ن  بُْدَنٍُ  املجن األعمٜوهلل  ئُيبين زووٍ يٌ الئُدٍَ ئُي
ٌَ ب ُْيُت بؤ الٍ َٔ  ٌَ يُضُز طىْ ه ئُي غُو ْىَيرَنُيػِ ْ وَيٌ ببًيَن ئ وا بُزدَواّ ب

 ْ تىاٌْ بًهٍُ ,
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ًَػىو ْ وٍ  ٌَ يُشاْ ي ٌْ ث ًًَُٓٓوَ : يُن ًَت : ثٕمنىُْيُنٌ شؤز ئ ض ٕ دَٖ زٍ بىو ئُي
ًَٓج َ ْط غُو  20(.أظبتْ ذٌب بطبب أشّس مخطٛ المٗن قٗاً حسوت) ًَهِ نسد ث طىْ ٖ

ًَو غُو ْىَير دَنُئ !؟  ًَُُ ب  يُخؤَ ٕ بجسضني يُض يُنُدا ضُْ ٌَ ُْنسا , ئ ْىَيرّ ث
ًَٔ خىايُ داواٍ  ٌَ بهُئ و بً ًَبىزدٌْ ي ًَىإ خؤَ ٕ و اهلل دا ب  قطُ بهُئ و داواٍ ي يُْ

ًَبىزدٕ دَنُئ نُ تؤ وات وت ئًٓج  اهلل تع ديط ُْوَ ي زَُتًت  يٌ تؤيٌ خؤؽ دَوَيٌ ي
ئُدا بؤ غُو ْىَير و عًب دَت ئًعرتاف بُ طىْ ه وَ شَيًًٌ بؤ اهلل تع يٌ وَ ث زاُْوَ و 
ٌَ بؤ خساثِ ن نُ !! نُتؤ  ٌَ َٔ ب غِ ئُي طسي ٕ , ُْى طىْ ه به  و ئُزم ئُخىا نُضٌ ئُي

ئُوَ يُالٍ اهلل وايت تؤ خؤت بُع نُ ْىَير ْ نٍُ وَنى ئًبًًظ وايٌ يُالٍ اهلل تع يٌ 
بُب ؽ دَبًين بُع واًْت , ئُطُز حًط بٌ الٍ اهلل تع يٌ بهٍُ وَنى ئًبًًظ وايت , اهلل 
ٌَ ْ خؤغُ اهلل تع يٌ ضُجدَ  ًَِ وتٌ ؟! ئُٖ  ضُْدَ ث تع يٌ وتٌ بؤ ضىجدَت ُْبسد نُ ث

ٌَ ن نُ ح جٌ دَضت و قؤيٌ خُيو  ُْبٍُ ! بُع ئَُسؤ وا ئُشاٌْ َُالئًهُتُ ئُي
ئُبسَيٌ خؤَٔ قؤيٌ خُيو ْ بسّ ئُو حُجًػٌ نسدوَ ئًٓج  واخساثُ َٔ خؤ يُو ب غرتّ 
ٌَ ن نُ ح جٌ حُجٌ نسدوَ قؤيٌ خُيو دَبسَيٌ تؤ  !ديٌ خؤيٌ بَُُ خؤؽ دَن  , ئ
وَنى ئُو َُنُ بُع يُو ب غرتبُ بؤ يُو خساثرت ئُبٌ نُ ْىَير ْ نٍُ خؤ بُاليٌُْ 

ًَو ئُخ تُ ًٌَ خؤيٌ بُع ت واٌْ نىفس ْ خ تُ ًٌَ نَُُوَ ئُو ْىَيرَنُ دَن   ت واْ
ٌَ يُو ب غرتَ !؟ واهلل ئُوٍَ ْىَير  خؤيٌ , تؤ ت واٌْ نىفسَنُ ئُخُيتُ ًٌَ خؤت خؤت ث

 .21(العالٚ تسك ٔالصسك الكفس ٔبني السجن بنيُْن  ن فسَ )

ًَىَ بُع ضُيسٍ غُوَن ٌْ شضت ٕ بهُٕ -ه )صٕ يبهس يف ايٓىّ(دواٍ عًػ  شوو خبُوَيٌ , ئ
ًَو بؤٍ ب ع نسدّ دَيىت  ٌَ , نُض ًَتُوَ دوايؼ وز دَب ًَٓ غُؽ ضُع ت دواٍ عًػ  ئَُ
ًَٗ تىوَ  ًَٓٔ َُٖىوٍ وَنى خُيُف وٍ ي يُُْخؤغد ُْيُ دَيىت ئُو َُٖىو طُدمُ ئُٖ

ضُع ت تؤ ضُيسٍ غ غُيُى بهٍُ ئ خس  16داًْػتىوَ  ضُع ت 16بُدي ز فًطبىنُوَ 
ًَين , ئًٓج  ئُيىت َُٖىوٍ تىوغٌ ُْخؤغٌ ُْفطٌ بىوٕ ,  ًَػهت ئَُ يُنىَيٌ َ
ب بُتُنُؽ َُٖىوٍ جٓطُ , ضُيسٍ نط ٕ و نىزإ بهُ ُٖزدَيٌ خؤغِ دَوَيٌ دٍَ ب  
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ٌَ ًُْ ًْىَ غُو  تُيُفؤٌْ بؤ نط ُ نسدوَ بُيُنرتٍ بطُئ دايو و ب وى ئ ط ٍ ي
, ٌَ  ب ونُنُؽ ئ ط ٍ يُنطُنٍُ ًُْ , ئُّ ثً وَ ض ثً وَيو دَزدَض

ًَت َُٖىوٍ بؤ جٓطُ , ئٌ ن نُ نطُن ْت ٕ شوو بُدَٕ بُغىو  َؤب يٌ و فًطبىى و ئُْرتْ
ًَس و يُضُز  ًَين  يُضُزخ ًَػُيَُ ٕ َُْ ًَٓٔ ب  ئُّ ن وَ نىزَن ًْػت ٕ شوو ذًْ ٕ بؤ بٗ

ُضُز ئُخالم جىاٌْ , ُْى يُضُز بُزَاليٌ و ث زَن ٕ و دئ و تُقىا و ثً و ض نٌ و ي
ًَٔ بُضُزٍ  ًَٔ ئَُُ حىزيُت و ئ شاديًُ  دوايؼ تُم تُم بٓ غىَيُٓ خساثُن ٕ بً
ًَٔ ئًطالّ ُٖيٍُ نسد , ْ  ئًطالّ ُٖيٍُ ُْنسد جُْ بت ُٖيُت نسد  نطُنُدا و بً

ٌَ بُواضتٍُ تؤيُ زَيُٓ ٍ ئًطالَت وَزُْطست ئُّ َُٖىو نىغنت و نىغت زَ دزوضت د َب
ٕ نُوتىَ ئُطًٓ  اهلل تع يٌ شؤز يُوَ طُوزَتسَ ٖطان ٌْ غُْخكٕاطٕ و ٖطانُ غىَئ غُ

ٌَ بُٖؤٍ ئُّ  ٌَ نُضٌ بً اهلل تع يٌ بُزْ َُيُنت بؤ دابيَن تؤ يُدواٍ بُزْ َُنُ ُْب
ًَٗ تىوَ .   ديٍُٓ خىاوَ واّ ي

ٌَ  يُّ ب بُتٌ شوو خُوتُٓدا ضُيسٍ دايهُ ٕ ع ئًػُ بهُئ )زَشا و زَمحُتٌ اهلل تع يٌ ي
ًَػَُبُز بىوَ )ؾ ًَت(نُ ئ ط ٍ يُ ث  ٖٔكًٕ أٔلْ ٍٖاً كاٌُ: )ًٌ اهلل عًًُ وضًِ(ئُفُزَىوَيب

ئُخُوت يُ ضُزَت ٍ غُوَنُ ًْىَ غُو ُٖيدَضت  و دَضيت ئُنسد بُ غُو 22(فٗعم٘ آخسٓ
ًَُُ ْ  دائًُْػني ُٖت  ئُط تُ ب ْطٌ بُي ٌْ داوٍ خبُوَ و ْىَيرَنُغت  ْىَير , ئَُسؤ ئ

ٌَ ُٖيُيُ بُيهى شوو خبُوٕ .  يُدَضت دَزئُض

ًَػَُبُزٍ خىا )ؾًٌ اهلل عًًُ وضًِ( دَفُزَىوَيٌ : )ٌْٗ عٔ مسسٍ  ًَهًرتدا ث يُحُديط
بعد ايعًػْ  (ٌُْٖ نسدوَ يُوٍَ تؤ يُداواٍ عًػ  دابًٓػٌ و وتى وَير بهٍُ ب ضٌ دوًْ  

ًَىي ٌَ بؤ ث ًَػَُبُزٍ خىا )ؾًٌ اهلل عًًُ وضًِ( بهٍُ إال بؤ شَزووزَت ُْب طيت ُٖت وَنى ث
ًَىيطيت ْىَيرَنُي ٕ ئُنسد و ئُضىُْوَ بؤ  وت زٍ ُْئُدا يُدواٍ عًػ ي ُْوَ إال بؤ ث

ًَو بهُ .ئُخُوتٔ بؤ ئُوٍَ بؤ غَ يُوَ  ًَتُوَ ئًطساحُت  ُو ْىَير خُبُزي ٕ بب
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ٌَ أُ ٍٖاً عم٘ طّازٚ ذاكسا هلل زب العاملني)-و دَنُّ ئَُُ شؤزئ ض ُْ بُع (زج ت ٕ ي
ًَؼ ئُوٍَ خبُويٌ دَضت ْىَيرَيو ٖطاغُ ٌَ دَضٌ تؤ ث ٕ قىزضٌ دَن  يُضُزَ ٕ ! ضٌ ت

بطسيٌ , دَضت ْىَيرَيو بطسَ ئًٓج  خبُوَ , ي دٍ اهلل تع يٌ بهُ يُضُز دَضت ْىَير و ي دٍ 
ٌَ ئُيه  ؟!بُدَطُُٕ خُيو ُٖيُ ب ًه  , ئ ط ٍ اهلل تع يٌ خبُوَ شؤز ئ ض ُْ شؤز , بُع ن

ًَو ًُْ , ئَُُ واقًعٌ خُيو بُشؤزٍ وايُ  .  يًُٖض ًُْ و ئُخُوَيت و ئ ط ٍ يًُٖض غت

 

 ٖؤن زَ داخًًًًُن ٕ :-2

ٌَ خىايُ بؤ غُو ْىَير  أُ ٍٖٕٙ عٍد ًٌٕ قٗاً المٗن)-ص ٌَ بً ًَط  بريت ب (نُ ضىيتُ ضُز ج
ًَت  ٌَ بُي ٌْ ئُض ًَو ضُفُزَيهت ئُب ًَطت  ن ت ٌَ بؤ ئَُُ , تؤ ئ خُبُزّ بهُيتُوَ , بريت ب
ًَت َ ٍ و َٓداٍ ئ ط دازبٔ خُبُزّ بهُُْوَ ئُطُز خُبُزيػِ  بؤ فالٕ غىَئ ئُي

ًَو  ٌَ نُوا ضُفُزَيهٌ ُٖيُ ُْبىويُوَ خُبُزّ بهُُْوَ ! ي ٌْ َُٖىو نُض ٌَ ئُطُيُْ ت
بؤٍ بسوا , تؤ ضُفُزٍ غُو و ن زواٌْ بسوادازاْت ُٖيُ بؤالٍ اهلل تع يٌ ئُو ن زواُْ يُّ 
ٌَ بؤ ئُوٍَ ُٖيطٌ ,  ن زواٍُْ دوًْ  طُوزَتسَيهُ دٍَ خؤتٌ بؤ ئ َ دَ بهُ ب يًُُْتت دا ب

ًَتُوَ اهلل تع يٌ بًُُْتُن ًَتىو خُبُزيػت ُْب ٍُ خؤتت بؤ ئُن  ,ئٍُ ئُطُز خؤ ئُطُز ب
ًَػَُبُزٍ خىا )ؾًٌ اهلل عًًُ وضًِ(  ًُْتت ُْبىو ئُوَ بؤت ْ ْىضسَيٌ ُٖزوَنى ث

ٌَّىادَفُزَىوَيٌ : ) َّٗات اأَلعىاُه إ ِّ  . 23(بال

ًَػَُبُزٍ خىا )ؾًٌ اهلل عًًُ  ًَت(دَفُزَىوَيٌ : ث ٌَ ب ئُبى دَزدْا  )زَشاٍ اهلل تع يٌ ي
ًَط ٍ غُو و خبُوَيٌ فساشْ أتٜ وَوضًِ( فُزَىويُتٌ : ) ًَتُ ضُزج ًَو بط  ِٕٔ)(ُٖزنُض

 حتٜ عٍٗآ فػمبتْ(ًُْتٌ ُٖبىو نُوا غُو ْىَير به  )المٗن وَ ٖعم٘ ٖكًٕ أُ ٍٖٕٙ
(بُاَلّ ض وٍ ضىوَ خُو ت وَنى ْىَيرٍ بُي ٌْ , ْىَيرٍ بُي ٌْ ُْزؤيػت بُع أظبح

ت وَنى ْىَيرٍ بُي ٌْ ُٖيُٓضت  , تُبعُٕ ئُّ غتُ يُالٍ ؾُح بُ شؤز ضُيس و عُجًب 
بىوَ  ضؤٕ ت  ْىَيرٍ بُي ٌْ خُوتىوٍ !! يُالٍ ئُوإ ْىَيرٍ بُي ٌْ حُمتُٕ ئُبىايُ 
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ًَ ٌَ )يَُصطُوت بىوب يُ , ئُبىايُ ث ٌَ ئُطُز واب  حتٜؼ ْىَيرٍ بُي ٌْ ُٖيبطت يُ ,,,, ئُي
ٌَ نُ يًُُْتُنُيدا ُٖيُتٌ نُ ٌٕٝ وا لْ كتب أظبح (بُاَلّ اهلل تع يٌ ئُوٍَ بؤ دَْىض

ٌَ بؤئُوٍَ بًه  ) اهلل تع يٌ ئُّ خُوٍَ 24(عمْٗ ظدقٛ ٌٕوْ ٔكاُضُْد خؤٍ ئ َ دَ نسدب
ط ب نسدٍ بُ َىجُزد ًُْتُنٍُ , بؤٍ ئُن  بُؾُدَقُ بؤيٌ بػدُوَ ئُوَ بؤغِ حً

. ٌَ ًَُُ ئُو ًُْتُمش ٕ ُْب  ي ٌْ ئ

ٌَ ضالوٛ الكمب لمىطمىني ٔخمٕٓ وَ البدع ٔإعساض عَ فضٕه الدٌٗا)-ب (ديت ضُالَُت ب
 ٌَ يُبُزاَبُز َىضًُ ْ ٕ غُيبُتً ٕ َُنُ نُ ضُز ئُخُيتُ ضُز ضُزيُٓنُت ديت ث ى ب

ٌَ يُطٍُ اهلل ًَو ُْب ًَين ,  و زقت يًُٖض َىضًُ ْ تع يٌ دا بًت و ثُيىَْديت بُدوًْ وَ َُْ
ًَت , يُبُز  ًًَ ٕ ب ٌَ زقت ي ٌَ نُ َىضًُ ُْ إال يُبُز اهلل تع يٌ ُْب ًَو ُْب زقت يًُٖض نُض

ٌَ , بسؤ خؤت ئ غهُزَوَ , ًَو ُْب  دوًْ  زقت يًُٖض نُض

ًَىاٌْ دوو نُع نُ يُضُز دوًْ يُ  وَ يُضُز د ًَهطىوٌْ ْ يُٓ خؤغُويطت من ب بُتٌ ت
 جً واشٍ ُٖيُ !

ٌَ زؤذ شي تس بؤت ًُْ يُطٍُ بساٍ َىضًُ ٕ و خىغهٌ َىضًُ ٕ ئًرت  يُضُز دوًْ  يُض
ًَين . ٌَ تؤ دَْط دابربَيٌ و ثُيىَْديت َُْ ٌَ ي خىد ُْْ ضً و ب  ْ ضً و ب

ٌَ زؤذ  ًَو ًُْ يُض ًَػَُبُزٍ خىا )ؾًٌ اهلل عًًُ وضًِ( فُزَىويُتٌ : بؤًٖض َىضًُ ْ ث
ٌَ إال بسؤٕ ئ غت ببُٓوَ ئُطُزْ  ت واْب ز شي تس يُضُز  دوًْ  دَْط يُيُنرتٍ دابربَيٌ , ئُب

ٌَ )ايطالّ عًًهِ  ٌَ دَي ئُبٔ ب غرتيًٓ ٕ ئُو نُضُيُ نُ تُوقُ يُطٍُ بسانٍُ دَن  و ث
ًَتُوَ الٍ , ج  ب  غُ ٕ ع ضًت ُْن  ٖطا(ب غرتيين ئُّ دواُْ ئُوَي ُْ نُ يُنُّ ج ز دَض

ٌَ  ضؤٕ َٔ بسؤّ , تؤ بسؤ تؤ ب غرتيُٓنُيت . يُخىاٍ تع يٌ , بً

ًَين ,  ئَُُؽ زَيُٓ يُ بؤئُوٍَ يُْ و نؤَُيط نَُ ْدا زم و نني و دووبُزَن يُتٌ َُْ
ًَهدا ديٌ خؤيٌ  ٌَ يُضُز دئ يُطٍُ نُض بُع ئَُسؤ َُٖىوٍ يُضُز دوًْ يُ , ب بصاْني ن

ًٌَ بهسَيٌ ع جص دَن  !  ًَػ ُٖشاز جىَئ بُخىا بدزَيٌ و ُٖشاز ئُحه ٌَ اهلل تع يٌ ث
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ًٌَ ًُْ , َىغهًًٍُ ًُْ و  ٌَ غُزعٌ فُزَ ُْن ٌْ اهلل تع يٌ بهسَيٌ طىَيٌ ي ُٖشازج ز ب
ٌَ بدَ ي ٕ  ًَهٌ ث ٌَ دَضٌ و نُب بًػٌ يُطٍُ دَخىا . بُع جىَيٓ بُقىزب ٕ و بُض قٍُ دَب

ٌَ ٌَ ئُي ٌَ خبؤ , ث قُت قُت قطُت يُطُيدا ْ نُّ ئُطُز دَُٖشازَنُغِ  ث زَيُنٌ ي
ًَػُ ًُْ  ٌَ تؤ بساٍ طُوزٌََ ن ٌَ دَي ُْدَييت , بُع ُٖشاز جىَئ بُخىاٍ طُوزَ بدزَيٌ ث
, يُضُز دوًْ  ئ وايُ وَ يُضُز ديًٓؼ ئَُُ ح مل ُْ !, بُعهطُوَيُ يُضُز دئ ؾُح بُ 

 نُئ وات  ْ ميُ ضُز طؤزَنُغت فُزَىوي ُْ بُشيٓدوويُتٌ و َسدوويؼ قطُت يُطٍُ ْ
 يُضُز دئ وابىوٕ بُع يُضُز دوًْ  واُْبىوٕ .

ٌَ يُضُز ئ ضيت َىضًُ ْ ْدا يُضُز دوًْ  طىَيًٌ َُدَزَيٌ  ج  نُخُوتٌ ب  ئُو ديُت ث ى ب
 ُٖز دَبسَيتُوَ دوًْ  .

ٌَ خٕف غالب ٖمصً قمب وع قعس األون)-ج ,  ( شؤزبرتضُ يُ اهلل تع يٌ وَ ًٖىاغت نُّ ب
ًَت  60ض ٍ و  50ي ٌْ ئ واتُن ْت َُطُيُٓ  ض ٍ حًط بٌ ئُوَْدَ بؤخؤت بهٍُ بُيهى بً

ًَتُوَ و ُْٖ ضِ بؤ ُْيُتُوَ ج زَيهًرت ,  زَْطُ ئُّ غُو و يُّ زَحُشَيُدا خُبُزّ ُْب
يُواُْيُ ئُّ غُو ُٖز يُخُوَنُدا مبسّ , يُواُْيُ ُْطَُُ بُي ٌْ برتضُ دائًُُٕ ئُوَ 

ٌَ َٔ َ دَّ َسدٕ  بؤخؤت دابيَن  ئُون تُ ضُيس ئُنٍُ و ئُتسضٌ و غُو ْىَير ئُنٍُ ئُي
ًَؼ خبُّ بؤخؤّ . ًَسا ئُّ عًب دَتُ ث  يُبُز دََِ دايُ ب  خ

 ٌَ ًَػَُبُزَيو ُٖب ًَُُ ئُطُز يُاليٌُْ وَحًًُوَ ئُطُز ث ب ت قٌ بهُيُٓوَ ُٖزيُى يُئ
ًَهت َ وَ يُدوًْ  ئًرت ئَُ ًَطت  تؤ ضُع ت ٌَ ئ ًَُ ٕ بً سٍ , تُبعُٕ يُاليٌُْ وَحًًُوَ ث

 ٌَ ًَػَُبُز َىض  )عًًُ ايطالّ(يُؾُحًخدا ٖ تىوَ ئُي ًًَُٓٓوَ بُ ث ُٖبىوَ منىُْيُى ئُٖ
ًَػَُبُز َىض  )عًًُ ايطالّ( ًَو املىت ٖ ت بؤالٍ بُع يُضُز غهًٌ ثً وَيو ُْيىت  : ث

ُْ يُى داٍُْ دا َٔ ًَو املىمت ٖ ت وتٌ ئَُُوَيٌ زؤحت دَزنُّ  ئُويؼ واٍ شاٌْ ئًٓط 
ًَص وبُقىَت بىوَ  ًَػَُبُز َىض  )عًًُ ايطالّ( بُٖ بُض ويدا و ض وٍ نىَيس نسد , ث
ًَو بُبؤنطُنُ نىغيت  ًَهٌ دا يُنُض ُٖت وَنى خؤت ٕ ئُشأْ يُقىزئ ْدا ب ع نساوَ بؤنط

هِ ) ٌْ ًَص و بُقىَت بىو بُزدَنٍُ  25(ۖ   َفَوَكَزهُ ُموَسٰى َفَقَضٰى َعلَ ُٖيطست ٌٖ َ غْ   اهلل بُٖ
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ضُز بريَنُ َُزو َ يٌ ئ فسَتُن ٌْ ئ ودا , تُبعُٕ ًَو املىت)عًًُ ايطالّ( ُْيىت َٔ 
ًَدا ض وَيهٌ نىَيس نسد ضىَوَ بؤالٍ اهلل تع يٌ وتٌ خىايُ تؤ َٓت  ًَو املىمت ئُويؼ ي
ٌَ ئُطُز ئُتُوَيٌ ب  دَضت خ تُ  ٌَ بً ًَو نَُسدٌْ ْ وَيٌ وتٌ: بسؤ ث ْ زدوَ بؤالٍ نُض

ط يُى ضُْد َىيُذَيس دَضيت دا بىو ئُوَْدَ ض يًرتٍ ئُدََُوَ , ٖ ت بؤالٍ وتٌ : ضُز 
ٌَ ْ ض ْد , وتٌ اهلل تع يٌ واٍ  ًَػ ْت ئُجم زَ خؤيٌ ث َٔ ًَو املىمت ئُوَٖ مت بؤ زؤح ن
ًَتُ ذَيس دَضيت ؟!  وتىَ !َىض  )عًًُ ايطالّ(وتٌ ئٍُ دواٍ ئُوَ نُ ئُوَْدَ َىوَ دَض

ًَطت  مبسَيُٓ .يُواُْيُ ضُْدَٖ    َى بهُوَيتُ ذَيس دَضيت , وتٌ ُٖز َسدُْ . وتٌ : دٍَ ئ

ًَطت  ي ٕ يُحصَيهًرت تؤ  ٌَ ئ ًَسَ ئُوَيُ ئُطُز بُوَحًُى بؤت ٖ ت بً َُبُضتُ ٕ ي
ًَدازَداُْوَ  ئَُسَيٌ . ي ٕ بؤضٌ شؤز دووز بسؤئ  ئُواٍُْ نُوا ئُخسَيُٓ ذووزٍ يُض

ًًَ ٕ ئُوتسَيٌ  س ئَُسٍ ضٌ دَن  ئُّ نُضُ , ئُطُز ئًُ ْداز و ضُع تٌ ت 5ي ٕ  10ث
ًَسا دوع  ئُن ت و ئُث زَيتُوَ ي ٌْ يُحصات ْ دؤزَيين ,! دَتؤؽ ئ واٍ دابيَن  ٌَ خ بُتُقىا ب
ًَهرت ْ طُئ بُغُو , بُاَلّ يُبُز  ًَطت  ئَُسئ دواٍ ضُع ت ًَُُ وابصاْني ئ ُٖزيُى يُئ

 ُ ًُْ وَُْ وَ .ئُويُ ئُوَْدَ ًٖىاَ ٕ شؤزَ ئ ط َ ٕ يُّ غت ْ

(بسؤ ئُو حُديظ و ب بُت ُْ خبىَيُٓوَ يُضُز غُو ْىَير  أُ ٖعسف فضن الكٗاً المٗن)-د
ٌَ ت وَنى بًهُيت .  ت وَنى الت غريئ ب

(يَُ ُْ َُٖىوٍ طُوزتس ئُوَيُخؤغُويطيت ٔوَ أشسف بٕاعح عمٜ ذلك احلب هلل تعاىل)-ه
شؤز شؤز بهُزَوَ ئَُ ُْت َُٖىوٍ  اهلل تع يٌ يُبُز خؤغُويطيت ئُو , خؤغُويطتُنُت

ًَو شي تس  ًَػَُبُزٍ خىا )ؾًٌ اهلل عًًُ وضًِ( يَُُٖىو نُض ٌَ بؤيُ ث ال ئ ض ٕ دَب
ًَو شي تس .  عًب دَتٌ دَنسد يَُُٖىو نُض

ٔقٕٚ ملا بإُ إذا قاً جنا زبْ أٌْ حاضسٔا ٔوصاِدٔا فحىٗن املٌٕاجات عم٘ طٕه الكٗاً )-و
ٌَ ئُن ت  (ئ يُو ن تُدا نُ ُٖضت دَن  يُطٍُ اهلل تع يٌ دا قطُ ئُن  َىْ ج ت ئُن  واٍ ي

ًَطت  بًهُٕ بُيُقني  دزَيريػٌ به تُوَ , قطُنسدٕ يُطٍُ اهلل تع يٌ دا خؤغُ ي خىد ْ  , ئ
ٌَ ُْغ زَيتُوَ , اهلل تع يٌ تُبعُٕ  ئُطُز تؤ اهلل تع يٌ ببًين ي ٌْ اهلل تع يٌ خؤمي ٕ ي
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ًَطت  خؤيٌ ًْػ ٌْ نُع ْ دا , َُوجىدَ ئُبًٓسَيٌ يُزؤذٍ قً َُ ت بُع ئ
ًَس ئُبٌ  بؤت قًهسدُْوَ ُٖت  ت قٌ َ ٕ به تُوَ , بُع ئُطُز بًبًين بُض وٍ خؤت ت

ًًٌَ ُْواهلل ! .  ًَب  يُقطُنسدٕ يُطُيًدا ! حُش دَنٍُ بُج

ٌَ يُّ ن ت ُْدا .  ئًٓج  ئُّ يُقًُٓت ُٖب

ز الرٙ اخس أٔقات ٌصٔه االِٗٛ فمٍحىن عمٜ قٗاً المٗن ٔدعاٞ ٔاإلضتػفاز بااألضحا)-ت
(بُت يبُتٌ بُغُ ضتعساض عٕاٟ  الطاٟمني ٔاضتػفاز املرٌبني ٔتٕبٛ تاٟبنياإلوتضىٗىن 

ًَد ؤغبىوُْن ٕ بهُئ يُ ئُضخ ز , بصأْ ضؤٕ اهلل تع يٌ ئ خريَنٍُ ئ ط دازٍ داواٍ ي
 وَضفٌ ئًٓط ٌْ ئًُ ْداز دَن  .

اتٌ لِلَِّذٌَن اهلل تع يٌ دَفُزَىوٍ : ) ِهْم َجنَّ َقْوا ِعنَد َربِّ (بؤ ئُونُض ٍُْ نُوا تُقىا ن زٕ اتَّ
( ٌَ (نُثسيُتٌ يُ جؤطُ و َتْجِري ِمن َتْحتَِها اْلَْنَهارُ اهلل تع يٌ ضُْدَٖ  بُُٖغتً ٕ ئُدات

َرةٌ زووب زٍ خؤؽ ) َطهَّ ًَدا ئُذئ وَ ذٌْ خ وَئ َخالِِدٌَن فٌَِها َوأَْزَواٌج مُّ (ُٖت  ُٖت ٍ ت
ًَُُ ضؤْني و ضؤٕ ْني وث نً  ٌَ وَى دوًْ  ًُْ يُدوًْ  َُٖىوَ ٕ ئُشاْني ئ ٕ ئُدات

ًَىيطتًُ ٕ بُث ى بىوُْوَ ُٖيُ بُاَلّ يُقً َُت واًُْ ثً و ذٕ خ وَيُٓ ًٖض  !ث
ِ ۗثًط يُتًُى ْ بًين ) َن َّللاَّ ًَت )َوِرْضَواٌن مِّ ًَت زاشٍ دَب ُ (يُدواٍ ئُوَ اهلل تع يٌ ي َوَّللاَّ

قُولُونَ اهلل تع يٌ بًٓ يُ بُ بُْدَن ٌْ خؤيٌ ن َ ُْ ؟! ) 26(ِعَبادِ َبِصٌٌر بِالْ  ٌَ (ئُواٍُْ الَِّذٌَن 
( ًَٔ ارِ نُ دَي ا َفاْغفِْر لََنا ُذُنوَبَنا َوقَِنا َعَذاَب النَّ َنا آَمنَّ َنا إِنَّ ًَُُ ئًُ من ٕ  27(َربَّ خىايُ ئ

ًَُ ٕ خؤغبُ خىايُ يُعُشابٌ ئ طس مب ٕ ث زَيصَ  ًَٓ  خىايُ ي اِدقٌَِن )ٖ ابِِرٌَن َوالصَّ الصَّ

ًَبًًٓت ٕ  28(َواْلَقانِتٌَِن َواْلُمنِفقٌَِن َواْلُمْسَتْففِِرٌَن بِاْلَْسَحارِ  اهلل تع يٌ ضؤٕ وَضفٌ نسدٕ ت
نسد , ئُواٍُْ ؾُبس و ئ زاٌَ دَطسٕ يُضُز ت عُت وَ يُضُز ُْنسدٌْ ت وإ وَ يُضُز 

نُوا ت عُتٌ اهلل تع يٌ دَنُٕ وَ ئُواٍُْ ْ خؤغًُن ٕ ئُواٍُْ نُوا زاضتطؤٕ ئُواٍُْ 
ًَبىزدٕ يُ اهلل تع يٌ دَنُٕ  ًَىدا داواٍ ي ًَٓ وٍ اهلل ئُواٍُْ نُ يُن تٌ ث غ نُ دَبُخػٔ يُث
و تُوبُ و ئًطتػف ز دَنُٕ . بُت يبُتٌ يَُ ْطٌ زََُشاْدا شؤز ئ ط دازٍ ئُّ ن تُ بُ 

                                                           
26
 15:سورة ال عمران اٌة : 
21
 16عمران اٌة : :سورة ال  
21
 11:سورة ال عمران اٌة :  



 
24 

ًَدؤغبىوٕ يُ ا هلل تع يٌ بهُ ضىْهُ بُزاضيت ئُّ يُن تٌ ْ خنىازدُْنُغدا ُٖز داواٍ ي
ًَُُ وغً زَ ٕ دَن تُوَ .  َ ْطُ دَزضُ بؤئ

ًَػَُبُز  ًَت( دَفُزَىوَيٌ : طىَيٌ يُ ث ٌَ ب يُعَُسٍ نىزٍ عبطُوَ )زَشاٍ اهلل تع يٌ ي
(ْصيهرتئ اآلخس المٗن جٕف يف العبد وَ السب ٖكُٕ وا أقسب بىوَ )ؾًٌ اهلل عًًُ وضًِ()

ًَو نُ اهلل تع يٌ  ٌَ يُبُغٌ ئُخريٍ غُودايُ )ن ت  أُ اضتطعت فإُيُبُْدَن ٌْ ْصيو ب
ًَو يُواٍُْ نُوا ي دٍ اهلل 29(فكَ المٗمٛ تمك يف اهلل ٖركس ممََّ تكُٕ ئُطُز دَتُوَيٌ يُن

ًَو بُ يُونُض ُْ يُون تُدا .  تع يٌ دَنُٕ وَ عًب دَتٌ اهلل تع يٌ دَنُٕ تؤ يُن
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