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كص٤ٕه ٦ُهؿان ٣٪ٛوقه٥ ٨٦  ..ا٣ع٧ؽ ٤٣ه ا٣ؾم ٚؿض ٤ٔى ٔجةدق ا٣ىٌةـ
 ..ا٣ؾ٩وب كاٍزةـ

كٚةكت ثٌ٪هة  ..ةـ كا٣كةٔةت كاألً..ا٣ع٧ؽ ٤٣ه ا٣ؾم ػ٤ٜ ا٣نهور كاألٔواـ 
 ..كرثٟ ًؼ٤ٜ ٦ة ًنةء كًؼذةر  ..ٚي ا٢ٌٛ٣ كاإل٠ؿاـ 

ا٣ؾم ٥٤ًٕ أ٧ٔةؿ ا٣ٕجةد كًضؿم ..ٚهو ا٥ٌ٤ٕ٣ ا٣ؼجٌؿ  ..أظ٧ؽق قجعة٩ه 
 ..٤ٌٔه٥ ا٧٣ٞةدًؿ 

 ..ال ًٕضـق ميء ٚي األرض كال ٚي ا٣ك٧ةء كهو ٤ٔى ٢٠ ميء ٝؽًؿ 
  ..ٝؽرده كٚي ا٣جعؿ  ..كٚي األرض ٧ْٔذه  ..ٚي ا٣ك٧ةء ١٤٦ه 
 ..كًؿب ٣ه٥ آصةالن  ..ٚٞؽر ٣ه٥ أٝؽاران  ..ػ٤ٜ ا٣ؼ٤ٜ ث٧٤ٕه 

 ..ك٠ذت ص٧ٌٓ أ٧ٔة٣ه٥ ٥٤ٚ ً٘ةدر ٦٪ه٥ أظؽان  ..ٚأظىةه٥ ٔؽدان  ..ػ٤ٞه٥ 
 ..كأو٤ي كأق٥٤ ٤ٔى أ٢ٌٚ ٨٦ و٤ى كوةـ 

 ..ككٝٙ ثة٧٣نةٔؿ كَةؼ ثة٣جٌخ ا٣عؿاـ 
كو٤ى ِّ كق٥٤  ..ؿار ٦ة ذ٠ؿق ا٣ؾا٠ؿكف األث..و٤ى ِّ كق٥٤ كثةرؾ ٤ٌٔه 

  ..٦ة دٕةٝت ا٢ٌ٤٣ كا٣٪هةر ..كثةرؾ ٤ٌٔه 
 ..كأف ًعنؿ٩ة ًوـ ا٣ٌٞة٦ح ٚي ز٦ؿده  ..ك٩كأؿ ِّ أف ًض٤ٕ٪ة ٨٦ ػٌةر أ٦ذه 

*   *   *   *   *   *   *   *  
 ..أًهة ا٣ىةا٧وف كا٣ىةا٧ةت  ..أ٦ة ثٕؽ 

 ..ة ٣عْةت هؾق األًةـ د٧ؿ قؿًٕح ك٠أ٩ه ..٦ة أمجه ا٤ٌ٤٣ح ثة٣جةرظح 
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ك٦ة هي إال أمهؿ ٦ؿت  ..ز٥ كدٔ٪ةق  ..٣ٞؽ اقذٞج٤٪ة ر٦ٌةف ا٧٣ةًي 
 ..ٚإذا ث٪ة ٩كذٞج٢ مهؿان آػؿ  ..٠كةٔةت 

  ..أدر٠وا ٦ٕ٪ة ر٦ٌةف أٔوا٦ةن  ..ك٥٠ ٔؿٚ٪ة أٝوا٦ةن 
 ..ً٪ذْؿكف ا٣جٕر كا٣٪نور  ..كه٥ ا٣ٌوـ ٨٦ ق١ةف ا٣ٞجور 

  ..و٦ه كرث٧ة ١ًوف ر٦ٌةف هؾا ٣جٌٕ٪ة آػؿ ر٦ٌةف ًى
  ..ك٦٪عح إ٣هٌح  ..٧ٕ٩ح رثة٩ٌح  ..إف إدرا٠٪ة ٣ؿ٦ٌةف 

 ..كا٩ك١جخ ا٣ٕجؿات  ..دكةُٝخ ٣هة ا٣ؽ٦ٕةت  ..ٚهو ثنؿل 
مهؿ ر٦ٌةف ا٣ؾم أ٩ـؿ ٌٚه ا٣ٞؿآف هؽل ٤٣٪ةس كثٌ٪ةت ٨٦ ا٣هؽل  }

 .. {كا٣ٛؿٝةف 
ٍؽ  "\ :ٝةؿ  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤كركل ا٣٪كةاي كا٣جٌهٞي ثك٪ؽ ظك٨ أ٩ه   ٝى

ابي صى  ٍثوى ًٌه أى ًٚ طي  ذى ٍٛ ًي هي  ة٦ى ٌى ٥ٍ ًو ١ي ٌٍ ٤ى ٔى هي  ضى ا٤٣َّ ؿى ذى ٍٚ ؾه ا ةرى جى ٍهؿه ٦ي ةفى مى ٌى ٦ى ٍهؿي رى ٥ٍ مى ٠ي ةءى
 ًٙ ٣ٍ ؿه ٨ٍ٦ً أى ٌٍ حه ػى ٤ى ٌٍ ًٌه ٣ى ًٚ ٨ٌي  ًَ ة ٌى ًٌه ا٣نَّ ًٚ  ُّ٢ ٘ى دي ًع٥ًٌ كى ابي ا٣ٍضى ٍثوى ًٌه أى ًٚ ٜي  ٤ى ٍ٘ ًي ًح كى َّ٪ ا٣ٍضى

ٍؽ  ٞى ٚى ة  هى ؿى ٌٍ ـى ػى ًؿ ٨ٍ ظي ٍهؿو ٦ى ـى مى ًؿ  .. "\ظي
إذا دػ٢ ر٦ٌةف  ) : و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤كٚي ا٣ىعٌع٨ٌ ٝةؿ رقوؿ ِّ 

ٚذعخ أثواب ا٣ؿظ٧ح ك٤ٗٞخ أثواب صه٪٥، كق٤ك٤خ ا٣نٌة٨ٌَ كٚذعخ أثواب 
 .. (ا٣ض٪ح 

*   *   *   *   *   *   *   * 
  ..أف دج٤ٖ هؾق ا٣كةٔةت ..ك٩ٛوس ظ٪خ..٥٠ ٨٦ ٤ٝوب د٧٪خ..٥ٕ٩

  ..كد١ٛؿ ا٣كٌبةت  ..ا٣عك٪ةت  دٌةٔٙ ٌٚه ..مهؿه 
ٞةؿ ٌٚه ا٣ٕسؿات    ..كدؿٚٓ ا٣ؽرصةت  ..كدي

  ..كدىٛؽ ٌٚه ا٣نٌة٨ٌَ  ..كد٤ٜ٘ ا٣٪ٌؿاف  ..دٛذط ٌٚه ا٣ض٪ةف 
هة  هة  ..مهؿه ص٢ٕ ٌٚه ٨٦ األ٧ٔةؿ ص٤ٌ٤ي  ..ك٨٦ األصور ٧ٌْٔي

ؿي  "\ :ٝةؿ  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ركل ا٣ذؿ٦ؾم كٌٗؿق أ٩ه  كَّ ةفى أى ا ٠ى حو ٨ٍ٦ً ًإذى ٤ى ٌٍ ٣ى
ٍط  ذى ٍٛ ًي  ٥ٍ ٤ى ٚى ةًر  ابي ا٣٪َّ ٍثوى ٍخ أى ٞى ً٤ٌ ٗي ةي ا٣ًٍض٨ًٌ كى دى ؿى ٦ى ٨ٌي كى ًَ ة ٌى ًت ا٣نَّ ؽى ًٌٛ ةفى وي ٌى ٦ى ٍهًؿ رى مى
يى  ًٗ ة ة ثى ًى ةدو  ٪ى ةًدم ٦ي ٪ى ًي ةبه كى ة ثى ٍٜ ٦ًٍ٪هى ٤ى ٍ٘ ًي  ٥ٍ ٤ى ٚى ًح  َّ٪ ابي ا٣ٍضى ٍثوى ٍخ أى عى ٌذً ٚي ةبه كى ة ثى ٦ًٍ٪هى

ة ثى  ًى ًج٢ٍ كى ٍٝ ًؿ أى ٌٍ حو ا٣ٍؼى ٤ى ٌٍ ٢ُّ ٣ى ٟى ٠ي ٣ ذى ةًر كى ةءي ٨٦ًى ا٣٪َّ ٞى ذى ٔي ًه  َّ٤٣ً ًىٍؿ كى ٍٝ ٌؿً أى يى ا٣نَّ ًٗ  .. "\ة
*   *   *   *   *   *   *   * 

 ..مهؿ ر٦ٌةف  ..٥ٕ٩ 
٧ٚة ٔؿؼ ا٣ذةرًغ ٗـكةى ثؽر  ..كا٣ٛذوح كاال٩ذىةرات  ..هو مهؿ ا٣ؼٌؿ كا٣جؿ٠ةت 

 ..ةف إال ٚي ر٦ٌ ..كال ٚذطى ١٦ح كاأل٩ؽ٣ف  ..كظ٨ٌُ 
 ..٣ؾا ٠ةف ا٣ىة٣عوف ًٕؽكف إدراؾ ر٦ٌةف ٨٦ أ٠جؿ ا٣٪٥ٕ 
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٘ه٥  :ٝةؿ ا٤ٕ٧٣ى ث٨ ا٢ٌٛ٣  ٠ةف ا٣ك٤ٙ ًؽٔوف ِّ قذح أمهؿ أف ًج٤ًٌ
  !!ر٦ٌةف 

 ..ا٥٤٣ ق٧٤٪ي إ٣ى ر٦ٌةف  :٠ةف ٨٦ دٔةاه٥  :كٝةؿ ًعٌى ث٨ أثي ٠سٌؿ 
٥ ٣ي ر٦ٌةف  ٧ه ٦٪ي ٦ذٞجالن  ..كق٤ًٌ  ..كدك٤َّ

 ..كًذؿٝجو٩ه  ..كه٥ ً٪ذْؿك٩ه  ..ًؽػ٢ ٤ٌٔه٥  ٠ةف ر٦ٌةف  ..٥ٕ٩ 
 ..كا٣ىؽٝح كا٣ٌٞةـ  ..ًذهٌبوف ٣ه ثة٣ىالة كا٣ىٌةـ 

كداتو  ..كأ٧ّبوا ٩هةره٥  ..أقهؿكا ٣ه ٤ٌ٣ه٥  ؽي ٍٕ   ..ٚةٗذ٪٧وهة  ..ٚهو أًةـ ٦َّ
٤ت ثٕجؿده  ..٣وصؽده٥  ..٣و دأ٤٦خ ظة٣ه٥  ٗي  ..كٝةا٥ ٗه ثـٚؿده  ..ث٨ٌ ثةؾ 

  ..ٔوده كقةصؽو ًذجة٠ى ثؽ
 :٠ةف ًؽػ٢ ٤ٔى أٝواـ وؽؽ ٌٚه٥ ٝوؿ ِّ 

{  ٥ٍ ػةهي ٪ى ٍٝ زى ة رى َّ٧٦ً ٕةن كى ٧ى َى ٍوٚةن كى ٥ٍ ػى هي ثَّ وفى رى ٔي ٍؽ ًى  ًٓ ةًص ٌى ٨ً ا٧٣ٍى ٔى  ٥ٍ هي وثي ٪ي ى صي ٚى ة ضى ذى دى
وفى  ٞي ًٛ ٪ وٍا  *ًي ة٩ي ة ٠ى اء ًث٧ى ـى ٨و صى ٌي ٍٔ ًة أى ؿَّ ٝي  ٥ ٨٦ٌ هي ىى ٣ى ًٛ ٍػ ة أي فه ٦َّ ٍٛ ٥ي ٩ى ٤ى ٍٕ الى دى ٚى

٧ى  ٍٕ وفى ًى  .. {٤ي
ٚي ر٦ٌةف كٌٗؿ  ..ه٥ ٚي وٌةـ كٌٝةـ  ..ال ر٦ٌة٨ٌٌ٩  ..رثة٨ٌٌ٩  ..٠ة٩وا 

 ..ر٦ٌةف 
٧٤ٚة أٝج٢ ر٦ٌةف أػؾ قٌؽهة  ..ثةع رص٢ ٨٦ ا٣ىة٣ع٨ٌ صةرًح ألظؽ ا٣٪ةس 

  ..ا٣ضؽًؽ ًذهٌأ ثأ٣واف ا٣ُٕةـ 
 ٧٣ةذا دى٪ٕوف ذ٣ٟ ؟  :ٚٞة٣خ ا٣ضةرًح 

كأ٩ذ٥ ال دىو٦وف إال  :ٚٞة٣خ  ..ٌةف القذٞجةؿ ا٣ىٌةـ ٚي مهؿ ر٦ :ٝة٣وا 
  !ٚي ر٦ٌةف ؟

ال ظةصح ٣ي ٥١ٌٚ  ..كِّ ٣ٞؽ صبخ ٨٦ ٔ٪ؽ ٝوـ ا٣ك٪ح ٔ٪ؽه٥ ٤٠هة ر٦ٌةف 
  ..كرصٕخ إ٣ى قٌؽهة األكؿ  ..ردك٩ي إ٣ٌه٥  ..
*   *   *   *   *   *   *   * 

 ..٠ة٩وا ًؽر٠وف ا٣ع٧١ح ٨٦ مؿٌٔح ا٣ىٌةـ 
 ..ٚة٣ىوـ ٥٣ ًنؿٍع ٔجسةن 

 ..٠ال ..أك مؿاب  !!ٌٌٝح دؿؾ َٕةـ ..٣ٌكٍخ ا٣ٌٌٞح  .. ٥ٕ٩
ًنؿعي ..أف ٣ه رثةن ..مؿع ١٣ي ٥٤ًٕى اإل٩كةف  ..ا٣ٌٌٞحي أ٠جؿي ٨٦ ذ٣ٟ ث١سٌؿ 

ـى ٦ذى مةء  ٌٚؼنةق  ..ًع٥١ ٦ة ًنةء كًؼذةر  !!كًجٌطي ا٣ُٛؿى ٦ذى مةء ..ا٣ىو
 ..كًذٌٞه 

٤ى ا٣ؾ٨ً ٨٦ ٝج٥١٤ ًة أًهة ا٣ؾ٨ً آ٦٪وا ٠ذت ٥١ٌ٤ٔ ا٣ىٌةـ ٧٠ة ٠ذت ٔ }
 .. {٥١٤ٕ٣ دذٞوف  }٥ٕ٩  {٥١٤ٕ٣ دذٞوف 
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 ..كا٣ذٞول ػنٌحه ٦كذ٧ؿة 
 ك٠جٌؿهة ذاؾ ا٣ػذٞى ...ػػ٢ ا٣ػؾ٩وب وٌ٘ؿهة 

 ًؿل ٦ة ًعؾر ا٣نوؾ …كاو٪ٓ ٧٠ةش ٚوؽ أرض 
 إف ا٣ضجةؿى ٨٦ ا٣عىى ..ال دػعػٞػؿف وػٌ٘ؿةن  

ٞ٪ةٔحي ثة٢ٌ٤ٞ٣ كا٣..كا٢٧ٕ٣ي ثة٣ذ٪ـ٢ًي ..ا٣ذٞول هي ا٣ؼوؼي ٨٦ ا٣ض٢ٌ٤ 
  ..كاالقذٕؽادي ٣ٌوـ ا٣ؿظ٢ٌ ..

هة  ٢ًٕٛ ثهة ٦ة  ..٤٦ٟ ٤٣ه دٕة٣ى  ..ك٨٦ ظٜٞ ا٣ذٞول مٕؿ ثأف ظٌةده ٤٠َّ
 ..كًىوـ كٝخ ا٣ىوـ  ..ٚهو ًى٤ي كٝخ ا٣ىالة  ..ًنةء 

  ..كًذىؽؽ ٦ٓ ا٧٣ذىؽ٨ٌٝ  ..كًضةهؽ ٚي ا٣ضهةد 
 ..٤ه دٕة٣ى ث٢ ظٌةده ٤٠هة كٝٙ ٣ ..٤ٌٚف ٣٪ٛكه ٦٪ه ظِ كال ٩ىٌت 

*   *   *   *   *   *   *   * 
أػو ٤ٔي ث٨  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤اث٨ ٥ٔ رقػوؿ ِّ   ..صٕٛؿ ث٨ أثي َة٣ت 

٥٣ ًذضةكز ٧ٔؿق ا٣واظؽ  ..أق٥٤ هو كزكصذه أق٧ةء ٦ج١ؿ٨ً   ..أثي َة٣ت 
 ..٦ةال ًعذ٢٧  ..كأوةثه ٨٦ األذل كاالًُهةد ٚي ١٦ح  ..كا٣ٕنؿ٨ً ق٪ح 

  ..ثة٣هضؿة إ٣ى ا٣عجنػح  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ي ٚأذف ٣ه٥ ا٣٪ج
 ..إ٣ى أرض ا٣٘ؿثةء ا٣جٕؽاء  ..ػؿج صٕٛؿ كزكصػه إ٣ى ا٣عجنح 
 ..إ٣ى أرض ا٣٘ؿثةء ا٣جٕؽاء  ..ػؿج كهو ا٣نؿًٙ ٚي ٝو٦ه 

 ..ك٣٘ح ال ًٛه٧هة  ..كٝجةا٢ ال ًأ٣ٛهة  ..إ٣ى أرض ال ًٕؿٚهة 
ٕٚةد  ..ف ٝؿًنةن ٝؽ أق٧٤وا ز٥ أمٌٓ ٔ٪ؽه٥ أ ..٣جر ٚي ا٣عجنح زالث ق٪٨ٌ 

و٤ى ِّ ٤ٌٔه ٚؿده٥ ا٣٪جي   ..ٚإذا ٝؿًل ٤ٔى ٠ٛؿهة  ..ثـكصذه كك٣ؽق 
 ..كأ٢٧٠ ٌٚهة قجٓ ق٪وات  ..ٔةد إ٣ى ا٣عجنح  ..إ٣ى ا٣عجنح  كق٥٤

ػٌجؿ أرق٢ إ٣ى ا٧٣ك٨ٌ٧٤ ٚي  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٧٤ٚ٥٤ة ٚذط ا٣٪جي 
و٤ى ِّ ٚؿح ا٣٪جي   ..٧٣ؽً٪ح ٧٤ٚة دػ٤وا ا ..ا٣عجنح ٣ٌٞؽ٦وا إ٣ى ا٧٣ؽً٪ح 

  ..ثٞؽكـ صٕٛؿ ٚؿظةن مؽًؽان  ٤ٌٔه كق٥٤
٦ة  :)٧٣ة رآق ٝج٤ه ث٨ٌ ٌٔ٪ٌه كا٣ذـ٦ه كٝةؿ  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤كذ٠ؿ أ٩ه  

 .. !(أدرم ثأًه٧ة أ٩ة أقؿ ثٛذط ػٌجؿ ، أـ ثٞؽكـ صٕٛؿ 
 و٤ى ِّظذى ٠ةف   .. و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ك٠ةف صٕٛؿ مؽًؽ ا٣نجه ثة٣٪جي  

 ..أمجهخ ػ٤ٞي كػ٤ٞي  :ًٞوؿ ٣ضٕٛؿ  ٤ٌٔه كق٥٤
أف  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ظذى ث٤ٖ ا٣٪جي   ..٦ة ٠ةد صٕٛؿ ًكذٞؿ ٚي ا٧٣ؽً٪ح 

 ..ا٣ؿكـ ًض٧ٕوف ا٣ضٌوش ٣٘ـك ا٧٣ك٨ٌ٧٤ 
 ..صٌنةن ٣ٞذةؿ ا٣ؿكـ ٚي ٦ؤدح  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ٚضهـ ا٣٪جي  
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ؿ ٤ٌٔه٥ زًؽ ث٨ ظةرزح   :كٝةؿ ٣ه٥  ..كأ٦َّ
 ..٤ٔى ا٣٪ةس ٚإف أوٌت صٕٛؿ  ..أوٌت زًؽ ٚضٕٛؿ إف 

 ..ٚذضهـ ا٣٪ةس كه٥ زالزح آالؼ ٦ٞةد٢  ..ٕٚجؽِّ ث٨ ركاظح 
  .. و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ز٥ كدٔه٥ رقوؿ ِّ 

 ..ٚإذا ا٣ؿكـ ٦ةاح أ٣ٙ ٦ٞةد٢  ..كو٢ ا٧٣ك٧٤وف إ٣ى ٦ؤدح 
 ..ٚأػؾ ا٣ؿاًح زًؽ ٚأوٌت ٚٞذ٢ ..ٚةثذؽأ ا٣ٞذةؿ 

 ..كٝةد٢ ثهة ظذى إذا امذؽ ا٣ٞذةؿ  ..ؿ ث٧ٌٌ٪ه ز٥ أػؾهة صٕٛ
 :كهو ًٞوؿ  ..ر٦ى ث٪ٛكه ٨ٔ ٚؿقه 
 ٌَجح كثػػةردان مؿاثهة00ًة ظجؾا ا٣ض٪ح كاٝذؿاثهة 

 ٠ةٚؿة ثٌٕؽة أ٩كةثهة 00كا٣ؿكـ ركـ ٝؽ د٩ة ٔؾاثهة 
 ٤ٔي إذ الٌٝذهة ًؿاثهة
 ..٧ٌ٪ه ٌٚؿثه رك٦ي ٤ٔى ً ..كا٣ؿاًح ٚي ث٧ٌٌ٪ه  ..كال زاؿ ًٌؿثه٥ ثكٌٛه 

 ..ٚةظذٌ٪هة ثٌٕؽًه ظذى ٝذ٢   ..ٚأػؾ ا٣ؿاًح ثن٧ة٣ه ُٕٚٞخ  ..ُٕٚٞخ 
 ..كهو اث٨ زالز٨ٌ ق٪ح 
كٚي صكؽق أ٠سؿ  ..رأًخ صٕٛؿ وؿًٕةن  : رًي ِّ ٔ٪ه٧ة ٝةؿ ٔجؽ ِّ ث٨ ٧ٔؿ 

كِّ ٦ة ٌٚهة كاظؽة ٚي  ..٨٦ دك٨ٌٕ ًؿثح ٦ة ث٨ٌ َٕ٪ح كًؿثح كر٦ٌح 
  ..ٝٛةق 

 ..ٚأوٌت ٚٞذ٢  ..ؽ ِّ ث٨ي ركاظح ز٥ أػؾ ا٣ؿاًح ٔج
 ..ٚة٩كعت ثة٣ضٌل  ..ز٥ أػؾهة ػة٣ؽ ث٨ ا٣و٣ٌؽ 

*   *   *   *   *   *   *   * 
 رًي ِّ ٔ٪هأ٦ة ػجؿ ا٧٣ؽً٪ح ٌٚع١ٌه أ٩ف  ..هؾا ػجؿ ا٧٣ضةهؽ٨ً ٚي ٦ؤدح 

و٤ى ز٥ رٝى ا٣٪جي   .. و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ػؿج إ٣ٌ٪ة رقوؿ ِّ   :ٌٚٞوؿ 
 :ٚٞةؿ  ..ا٧٣٪جؿ  كق٥٤ِّ ٤ٌٔه 

 ..ث٤ى  :٤ٝ٪ة  ..أال أ٩جب٥١ ثؼجؿ صٌن٥١ هؾا ا٣٘ةزم 
ا٤٣ه٥ اٗٛؿ ٣ه  :ٝة٣وا  ..أػؾ ا٣ؿاًح زًؽ ٚأوٌت ٚٞذ٢ ٚةقذ٘ٛؿكا ٣ه  :ٝةؿ 

 ..كارظ٧ه 
ا٤٣ه٥ اٗٛؿ  :ٝة٣وا  ..ز٥ أػؾ ا٣ؿاًح صٕٛؿ ٚأوٌت ٚٞذ٢ ٚةقذ٘ٛؿكا ٣ه  :ٝةؿ 

 ..٣ه كارظ٧ه 
 :ٝة٣وا  ..ٚأوٌت ٚٞذ٢ ٚةقذ٘ٛؿكا ٣ه  ..ٔجؽ ِّ ث٨ ركاظح ز٥ أػؾ ا٣ؿاًح  :ٝةؿ 

  ..ك٩ـؿ  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ز٥ اقذٕجؿ ا٣٪جي  ..ا٤٣ه٥ اٗٛؿ ٣ه كارظ٧ه 
  ..ذهت إ٣ى ثٌخ صٕٛؿ  ..كثٕؽهة 
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  :ٝة٣خ أق٧ةء ث٪خ ٧ٌٔف زكصح صٕٛؿ 
  ..ك٩ْٛذه٥ كده٪ذه٥  ..٠٪خ ٝؽ ٌٗك٤خ أكالدم 

 ..صٕٛؿ  ٩٪ذْؿ ٝؽكـ ..كٔض٪خ ٔضٌ٪ي 
ادٔي ٣ي  :ٚٞةؿ  ..ز٥ دػ٢  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ٚةقذأذف ٤ٌٔ٪ة رقوؿ ِّ 

  ..ث٪ي أػي 
  ..ٚأدٌذه ثه٥ ٠أ٩ه٥ أٚؿاخ  :ٝة٣خ 

ًذ٤ٕٞوف  ..أٝج٤وا ًذكةثٞوف إ٣ٌه  .. و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٧٤ٚ٥٤ة رأكا رقوؿ ِّ 
 ..ًْ٪و٩ه أثةه٥ صٕٛؿ  ..ثه كًٞج٤و٩ه 

ك٧ًكط  ..٧ًكط رؤكقه٥ كًج١ي   ٤ٌٔه كق٥٤و٤ى ِّٚض٢ٕ رقوؿ ِّ  
 أث٤ٟ٘ ٨ٔ صٕٛؿ ميء ؟ ..ًة رقوؿ ِّ  :ٚٞة٣خ أق٧ةء  ..رؤكقه٥ كًج١ي 

 أث٤ٟ٘ ٨ٔ صٕٛؿ ميء ؟ ..ًة رقوؿ ِّ  :ٝة٣خ  ..ٚك١خ 
 ..ًذ٥ ث٪ٌه  ..ًذ٥ ث٪ٌه  ..ًة رقوؿ ِّ  :ٝة٣خ  ..ٝذ٢ صٕٛؿ  :ٝةؿ 
 ..ك٣ٌه٥ ٚي ا٣ؽ٩ٌة كاٍػؿة أ٩ة  ..!!آ٤ٌٕ٣ح دؼة٨ٌٚ ٤ٌٔه٥  :ٝةؿ 

٤ٔى ٦س٢ صٕٛؿ  ) :كهو ًٞوؿ  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ز٥ ػػؿج رقوؿ ِّ  
ًٟ ا٣جوا٠ي   .. (٤ٚذج
او٪ٕوا ٍؿى صٕٛؿ  :)إ٣ى أه٤ه ٚٞةؿ  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ز٥ رصٓ ا٣ؿقوؿ  

كٚةرؽ أه٤ه  ..ٝذ٢ صٕٛؿ  ..٥ٕ٩  .. ( ..َٕة٦ةن ٚإ٩ه٥ أدةه٥ ٦ة ًن٤٘ه٥ 
  ..ك٦ة٣ه 

 ..١٣٪ه دػ٢ ص٪ح ٔؿًهة ا٣ك٧ةكات كاألرض 
٣ه ص٪ةظةف ٦ٌؿصةف  ..رأًخ صٕٛؿ ٚي ا٣ض٪ح  : و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ٝةؿ  

 ..ًٌُؿ ثه٧ة ٦ٓ ا٧٣الا١ح  ..ثة٣ؽ٦ةء 
*   *   *   *   *   *   *   * 

 ..أف دٌُٓ ِّ ث٢١ صوارظٟ  !!هؾق ظٌٞٞح ا٣ذٞول  ..٥ٕ٩ 
كال دىوـ ٌٔ٪ه ٨ٔ ا٣٪ْؿ  ..٨ ا٣ُٕةـ ٨٦ ًىوـ ثُ٪ه ٔ ..ٚه٢ ١ًوف ٦ذٌٞةن 

 ..ا٣عؿاـ 
 ..كال ًىوـ ٣كة٩ه ٨ٔ اٍزةـ  ..كال ق٧ٕه ٨ٔ ا٣ك٧ةع ا٣عؿاـ 

 ..٨٦ ًض٧ٓ ا٣سواب ٚي ا٣٪هةر  ..ه٢ ١ًوف ٦ذٌٞةن 
ًـً٪هة ٣ه مٌة٨ٌَ  ..كرٝىح ٚةد٪ح  ..ثأٗ٪ٌح ٦ةص٪ح  ..ز٥ ًعؿؽ ذ٣ٟ ٚي ا٢ٌ٤٣ 

 ..٩ف ًـً٪هة ٣ه مٌة٨ٌَ اإل ..٥ٕ٩  ..اإل٩ف 
 ..وٛؽت مٌة٨ٌَ ا٣ض٨ ٚذعؿ٠خ مٌة٨ٌَ اإل٩ف 



 

 ٦ع٧ؽ ث٨ ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ ا٣ٕؿًٛي /٤ٌٌٛ٣ح ا٣نٌغ د ال ر٦ٌة٩ٌوفرثة٩ٌوف 

ح 
ٛع

و
7

 

 ..كإ٧٩ة أم٤٘وا ٩هةره٥ ..ث٢ إف مٌة٨ٌَ اإل٩ف ٥٣ ١ًذٛوا ث٢ٌ٤ ا٣ىةا٨ٌ٧ 
 ..دذك٧ؿ أ٦ةـ ا٣نةمةت ٚي ا٣٪هةر كا٢ٌ٤٣  ..أوجعخ ص٧وع ٨٦ ا٣ىةا٨ٌ٧ 

 ..كا٠ذٛوا ٨٦ ا٣ىٌةـ ثةإل٦كةؾ ٨ٔ ا٣ُٕةـ ٍٚٞ 
 .. كال ًكذنٕؿكف أ٩ه٥ كٕٝوا ٚي ا٣عؿاـ

 ..ه٢ ً٪١ؿ أظؽ ٦٪ة ظؿ٦ح ا٣٪ْؿ إ٣ى ا٧٣ؿأة األص٪جٌح  ..ٔضجةن 
 ..أك ظؿ٦ح ا٣٘٪ةء كآالت ا٣ُؿب 

 ..أك ظؿ٦ح ا٣٪ْؿ إ٣ى أ٣ٕةب ا٣كعؿ كا٣نٕوذة 
  ..إذا دأ٤٦خ ٨٧ٌٚ أ٩ذضهة كوةٗهة  ..ث٢ دٕؿض ٤ٔى ا٣٪ةس ثؿا٦ش 

 ..ث٢ ك٠ذت ظوارادهة 
  ..٧ى٤ع٨ٌ ا٣٪ةوع٨ٌ كال ا٣ ..كصؽده٥ ٣ٌكوا ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء ا٧٣ذ٨ٌٞ 

كأوعةب ا٣نهوات ا٧٣كٕورة  ..كمؿاب ا٣ؼ٧ور  ..كإ٧٩ة أ٠سؿه٥ ٨٦ ا٣ٛكةؽ 
 ..ك١ًكجوف األ٦واؿ  ..ًعةرثوف ِّ كرقو٣ه  ..
*   *   *   *   *   *   *   * 

ظذى وةركا ًذٞج٤وف أف ً٪ْؿكا إ٣ى رص٢  ..٣ٞؽ دج٤ؽت أظةقٌف ثٕي ا٣٪ةس 
أك ًٌُضٓ ثضة٩جهة ٤ٔى ٚؿاش  ..دكر أثٌهة أل٩ه ٧ًس٢ ..ًعذ٨ٌ ث٪ذةن مةثح 

  ..كاظؽ أل٩ه ٧ًس٢ دكر زكصهة 
  ..وؿ٩ة ٩أػؾ األ٦ؿ ثٕٛوًح ثؿًبح 

  ..وؿ٩ة ال ٩٪١ؿ ّهور ا٧٣ؿأة ظةقؿة ٦ذ١نٛح 
كا٣كجةب  ..كا٣ٞذ٢  ..كا٣كؿٝةت  ..كا٣ذؽػ٨ٌ  ..٦٪ةّؿ اظذكةء ا٣ؼ٧ور  ..دٕود٩ة 

  ..دٞج٤٪ة ٢٠ هؾا ٤ٔى أقةس أ٩ه د٧س٢ٌ  ..
إ٩هة كِّ دٌٞي ٤ٔى ا٣جٌٞح ا٣جةٌٝح ٨٦ ..أم دٞول دعٞٞهة هؾق ا٣جؿا٦ش 

 ..ث٢ إ٩هة دذجٓ ٦ة دجٞى ٚي ا٤ٞ٣ت ٨٦ دٞول كدـ٤ًهة  ..اإل٧ًةف 
*   *   *   *   *   *   *   * 

 ..أًهة ا٣ىةا٧وف كا٣ىةا٧ةت 
  ..كا٣ؿظ٧ةت ..مهًؿ ا٣عك٪ةت ..ه٢ ٤ًٌٜ هؾا ثؿ٦ٌةف 

  ..٣ي ر٦ٌةف أ٨ً ٣ٌة ..قجعةف ِّ 
  ..ك٦كذ٘ٛؿ ثةألقعةر ..ث٨ٌ ٝةرئ ٣ألذ٠ةر  ..ا٣ذي ٠ة٩خ دٌٞى 

٣ىؽر أظؽه٥ أزًـ ٠أزًـ  ..كٝةا٥ ػةًٓ  ..٠ة٩خ دٌٞى ث٨ٌ قةصؽ ػةمٓ 
 ..ا٧٣ؿص٢ ٨٦ ا٣ج١ةء 

كًجةهي ِّ ثه٥  ..دذ٪ـؿ ٤ٌٔه٥ ا٣ؿظ٧ةت  ..ا٢١٣ ٚي هؽكء كق١ٌ٪ح 
  ..٦الا١ذه 
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 ..كصوالت ا٧٣ىةرٔح ا٣عؿة ..كا٧٣ك٤كالت  ..ـ ٚضةء ا٣ذ٤ٛةز كأثؽ٣هة ثةألٚال
  ..ك٠ؿة ا٣ٞؽـ 

*   *   *   *   *   *   *   * 
ع ا٣٪ةسي ٚي ر٦ٌةف ث٧ة ًك٧ى ٦ك٤كالتو ..كاألدهى ٨٦ ذ٣ٟ ٤٠ه  ؼؽى ًي أف 

 ..ا٣ؽً٪ٌح  
كًنؿب  ..ًٞج٢ ػ٤ٌ٤ذه   ..ٚٛي مٕجةف ًْهؿ ا٧٧٣س٢ ٚي دكر ٦ةص٨ ٚةصؿ 

 ..رأًذه ٚي مؼىٌح أثي ث١ؿ ك٧ٔؿ  ..ٚإذا دػ٢ ر٦ٌةف  ..ا٣ؼ٧ؿ 
 ..إف هؾا ٣نيء ٔضةب  ..كػ٤ٌ٤ذه ا٣ٛةصؿة ٚي دكر ٔةانح كػؽًضح 

  ..ٚٞؽ ٗك٤٪ة أًؽً٪ة ٦٪ه٥  ..٩ع٨ ال ٤٩وـ هؤالء 
ا٣ؾ٨ً دكذؼٛه٥ هؾق ا٣ذواٚه ٌٚذةثٕو٩هة  ..١٣٪٪ة ٤٩وـ ا٣ٕٞالء ا٧٣ؤ٦٪٨ٌ 

  ..٨٧ٚ ًىٛؽي ٔ٪ة ٦ؿدةى مٌة٨ًٌَ األ٩ف  ..دكف ١٩ٌؿ 
 ..كال ًؿٝجوف ٚي ٦ك٥٤ إاٌلن كال ذ٦ح  ..٣ؾ٨ً ال ًؿكفى ٣ؿ٦ٌةف ظؿ٦حن ا

  !!ث٢ٌ١ً ػكحو ككٝةظح  ..ٌٚهٌبوف أقجةًب ا٣ؿذ٤ًح 
 ..ًعي ا٣ٛ٪ةفي ٚالف ظ٤ٛحن ٗ٪ةاٌح ..ٚج٧٪ةقجًح ر٦ٌةف 
ة ا٧٣ةص٪ح ..كد٥ٌٞي ٚؿٝحي ٚالف   ..٦كؿظٌذهى

هة ٤ٔى ا٩ذهةًؾ ظؿ٦ة..أال مةهٍخ د٤ٟ ا٣وصوق   ..ًت ِّ ٦ة أصؿأى
*   *   *   *   *   *   *   * 

  ..أ٦ة ٥٤ًٕ هؤالء ا٧٣ٛكؽكف 
٣و كاو٤وا ٤ٌ٣ه٥ ث٪هةره٥  ..أ٩ه٥ ًىجعوف ك٧ًكوف ٤ٔى ٧ٕ٩ح ٧ٌْٔح 

 ..٧٣ة م١ؿكا ٔنؿ ٦ٕنةرهة  ..ٚي وٌةـ كٌٝةـ 
  ..كإدراًؾ ا٣ىٌةـ كا٣ٌٞةـ  ..إ٩هة ٧ٕ٩ح اإلقالـ 

 ؿ ٨٧٦ ػ٤ٜ دٌٌٛالن ؟أ٦ة ٧٤ًٕوف أف ِّ ٤ٌٚه٥ ثهة ٤ٔى ٠سٌ
 ..٠ٌٙ ١ًوف ظةؿ أظؽه٥ ٣و أف ِّ ثؽؿ أف ًض٤ٕه ٦ك٧٤ةن ٦وظؽان 

أك ٨٧٦ ًٞو٣وف ِّ زة٣ر  ..أك ص٤ٕه ٨٦ ٔجةد ا٣جٞؿ  ..ص٤ٕه ثوذًةن ًكضؽ ٣عضؿ 
 ..أك ًٞو٣وف ٔـًؿ اث٨ ِّ  ..زالزح 

هة ال دكةكم مٌبةن إذا أظك٨ ا٣ٕجؽ ا٣ذٞؿب إ٣  ..ى رثه كِّ إف هؾق ا٣ؽ٩ٌة ٤٠َّ
 ..كاقذ٘ٛؿ ٨٦ دٞىٌؿق كذ٩جه 

*   *   *   *   *   *   *   * 
  ..ثٕؽ ٦ٕؿ٠ح ظ٪٨ٌ  رًي ِّ ٔ٪ه٥كا٩ْؿ إ٣ى ظةؿ األ٩ىةر 



 

 ٦ع٧ؽ ث٨ ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ ا٣ٕؿًٛي /٤ٌٌٛ٣ح ا٣نٌغ د ال ر٦ٌة٩ٌوفرثة٩ٌوف 

ح 
ٛع

و
9

 

ٚي ثؽر ز٥ ٝذ٤وا ٚي  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤األ٩ىةر ا٣ؾ٨ً ٝةد٤وا ٦ٓ ا٣٪جي 
٤وف  ..كظووؿكا ٚي ا٣ؼ٪ؽؽ  ..أظؽ  ٞذى ًي ٚذعوا ظذى  ..كال زا٣وا ٦ٕه ًٞةد٤وف ك

  ..ز٥ ٦ٌوا إ٣ى ٦ٕؿ٠ح ظ٪٨ٌ  ..٦ٕه ١٦ح 
 ..ٚٛي ا٣ىعٌع٨ٌ 

ٚإذا ا٣هـ٧ًح  ..كا١٩نٙ ا٣٪ةس ٨ٔ رقوؿ ِّ  ..أف ا٣ٞذةؿ امذؽ أكؿ ا٧٣ٕؿ٠ح 
  ..د٤وح أ٦ةـ ا٧٣ك٨ٌ٧٤ 

 ..ٚإذا ه٥ ًٛؿكف ٨٦ ث٨ٌ ًؽًه  ..إ٣ى أوعةثه  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ٚة٣ذٛخ 
  ..ٚىةح ثةأل٩ىةر 
  ..٣جٌٟ ًة رقوؿ ِّ  :ٚٞة٣وا  ..ر ًة ٦ٕنؿ األ٩ىة

  ..كوٛوا ث٨ٌ ًؽًه  ..كٔةدكا إ٣ٌه 
و٤ى ِّ ٤ٌٔه كًٛؽكف رقوؿ ِّ  ..كال زا٣وا ًؽٕٚوف ا٣ٕؽك ثكٌوٚه٥ 

  ..ظذى ٚؿ ا١٣ٛةر كا٩ذىؿ ا٧٣ك٧٤وف  ..ث٪عوره٥  كق٥٤
و٤ى ِّ ٤ٌٔه كص٧ٕخ ا٣٘٪ةا٥ ث٨ٌ ًؽم ا٣٪جي   ..كثٕؽ٦ة ا٩ذهخ ا٧٣ٕؿ٠ح

 ..أػؾكا ً٪ْؿكف إ٣ٌهة  .. كق٥٤
ه ا٣ٛٞؿا  ..كأظؽه٥ ًذؾ٠ؿ أكالدق ا٣ضؤى  كًؿصو أف ً٪ة٣ه ٨٦ هؾق  ..كأه٤ى
 ..ا٣٘٪ةا٥ ميء ًوقٓ ثه ٤ٌٔه٥ 

  ..ٚجٌ٪٧ة ه٥ ٤ٔى ذ٣ٟ 
٦ة أق٥٤ إال  -ًؽٔو األٝؿع ث٨ ظةثف  .. و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ٚإذا ثؿقوؿ ِّ 

ز٥ ًؽٔو أثة قٌٛةف  ..إلث٢ ٌٌُٕٚه ٦ةاح ٨٦ ا ..ٝج٢ أًةـ ٚي ٚذط ١٦ح 
  ..كًٌُٕه ٦ةاح ٨٦ اإلث٢ 

كال صةهؽكا  ..٦ة ثؾ٣وا ثؾؿ األ٩ىةر  ..ث٨ٌ أٝواـ  ..كال ًـاؿ ًٞك٥ ا٣٪٥ٕ 
  ..كال ًعوا دٌعٌذه٥  ..صهةده٥ 

 ..٧٤ٚة رأل األ٩ىةر ذ٣ٟ 
 ..ًُٕي ٝؿًنةن كًذؿ٠٪ة  ..ً٘ٛؿ ِّ ٣ؿقوؿ ِّ   :ٝةؿ ثٌٕه٥ ٣جٕي 

 ..٨ د٦ةاه٥ كقٌوٚ٪ة دُٞؿ ٦
دػ٢ ٤ٔى رقوؿ ِّ  ..ذ٣ٟ  رًي ِّ ٔ٪ه٧٤ٚة رأل قٌؽه٥ قٕؽ ث٨ ٔجةدة 

  :ٚٞةؿ  .. و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤
ك٦ة  :ٝةؿ  ..إف أوعةثٟ ٨٦ األ٩ىةر كصؽكا ٤ٌٟٔ ٚي أ٩ٛكه٥  ..ًة رقوؿ ِّ 

 !!ذاؾ ؟
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 ..ٝك٧خ ٚي ٝو٦ٟ  ..٧٣ة و٪ٕخ ٚي هؾا ا٣ٛئ ا٣ؾم أوجخ  :ٝةؿ 
 ..ٚي ٝجةا٢ ا٣ٕؿب  ..ْٔة٦ةن  كأٌُٔخ ُٔةًةن 

  ..ك٥٣ ٨١ً ٚي األ٩ىةر ٦٪ه مئ 
 ٚأ٨ً أ٩خ ٨٦ ذ٣ٟ ًة قٕؽ ؟ : و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ٚٞةؿ 

  ..٦ة أ٩ة إال ا٦ؿؤ ٨٦ ٝو٦ي  ..ًة رقوؿ ِّ  :ٝةؿ 
 ..أدةه٥ رقوؿ ِّ   ..٧٤ٚة اصذ٧ٕوا  ..ٚةص٧ٓ ٣ي ٝو٦ٟ :ٚٞةؿ 

 ٦ة ٝة٣ح ث٤٘ذ٪ي ٔ٪٥١ ؟  ..ٕنؿ األ٩ىةر ًة ٦ :ز٥ ٝةؿ  ..ٚع٧ؽ ِّ كأز٪ى ٤ٌٔه 
أ٦ة رؤقةؤ٩ة ًة رقوؿ ِّ ٥٤ٚ ًٞو٣وا مٌبة كأ٦ة ٩ةس ٦٪ة ظؽًسح  :ٝة٣وا 

أق٪ة٩ه٥ ٚٞة٣وا ً٘ٛؿ ِّ ٣ؿقوؿ ِّ ًُٕي ٝؿًل كًذؿ٠٪ة كقٌوٚ٪ة دُٞؿ 
  ..٨٦ د٦ةاه٥ 

 أ٥٣ د١و٩وا ًالالن ٚهؽا٥٠ ..ًة ٦ٕنؿ األ٩ىةر  : و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ٚٞةؿ 
  ..ِّ ثي 

 ..ا٧٣٪ح ا٢ٌٛ٣  ..ث٤ى ك٤٣ه كرقو٣ه  :ٝة٣وا 
  ..كأٔؽاءن ٚأ٣ٙ ث٨ٌ ٤ٝوث٥١  ..أ٥٣ د١و٩وا ٔة٣ح ٚأٗ٪ة٥٠ ِّ  :ٝةؿ 

 ..ا٧٣٪ح ا٢ٌٛ٣  ..ث٤ى ك٤٣ه كرقو٣ه  :ٝة٣وا 
 ..كا٩ذْؿكا  ..كا٩ذْؿى  ..كق١ذوا  .. و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ز٥ ق١خ رقوؿ ِّ 

 ..٦ٕنؿ األ٩ىةر  أال دضٌجو٩ي ًة :ٚٞةؿ 
 ..ك٤٣ه ك٣ؿقو٣ه ا٧٣٪ح كا٢ٌٛ٣  ..كث٧ةذا ٩ضٌجٟ ًة رقوؿ ِّ  :ٝة٣وا 
ٝذ٥  ..أ٦ة كِّ ٣و مبذ٥ ٤ٞ٣ذ٥  :ٝةؿ  ٌؽً ٝذ٥ ك٣ىي ؽى   ..٤ٚىى

كَؿًؽان  ..ك٦ؼؾكالن ٚ٪ىؿ٩ةؾ  ..أدٌذ٪ة ١٦ؾثةن ٚىؽٝ٪ةؾ  :٣و مبذ٥ ٤ٞ٣ذ٥ 
  ..كٔةاالن ٚواقٌ٪ةؾ  ..ٚآكً٪ةؾ 
ٚي  ..أكصؽد٥ ٤ٔى رقوؿ ِّ ٚي أ٩ٛك٥١  ..نؿ األ٩ىةر ًة ٦ٕ :ز٥ ٝةؿ 

  ..كك٤٠ذ٥ ا٣ى إقال٥١٦  ..دأ٣ٛخ ثهة ٝو٦ةن ٣ٌك٧٤وا  ..٣ٕةٔح ٨٦ ا٣ؽ٩ٌة 
كأدأ٣ٛه٥  ..كإ٩ي أردت أف أصجؿه٥  ..إف ٝؿًنةن ظؽًسوا ٔهؽ ثضةه٤ٌح ك٦ىٌجح 

.. 
دؿصٕوف ك ..أف ًؾهت ا٣٪ةس ثة٣نةة كا٣جٌٕؿ  ..أال دؿًوف ًة ٦ٕنؿ األ٩ىةر 

 ..إ٣ى ثٌود٥١  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ثؿقوؿ ِّ 
٣ك١٤خ  ..كق١٤خ األ٩ىةر كادًةن أك مٕجةن  ..٣و ق٤ٟ ا٣٪ةس كادًةن أك مٕجةن 

  ..أك مٕت األ٩ىةر  ..كادم األ٩ىةر 
 ..١٣٪خ ا٦ؿءان ٨٦ األ٩ىةر  ..إ٩ه ٣وال ا٣هضؿة  ..ٚوا٣ؾم ٩ٛف ٦ع٧ؽ ثٌؽق 

 ..كأث٪ةء أث٪ةء األ٩ىةر  ..أل٩ىةر كأث٪ةء ا ..ا٤٣ه٥ ارظ٥ األ٩ىةر 
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ٍك٧ةن كظْةن  :كٝة٣وا  ..ٚج١ى ا٣ٞوـ ظذى أػ٤ٌوا ٣عةه٥  ٝى  ..رًٌ٪ة ثؿقوؿ ِّ 
  ..ز٥ ا٩ىؿؼ رقوؿ ِّ كدٛؿٝوا 

*   *   *   *   *   *   *   * 
 ..إف اإلقالـ ا٣ؾم هؽكا إ٣ٌه هو ػٌؿ ٧٦ة ًض٧ٕوف  ..٥ٕ٩ 

  ..عٜٞ ا٣ذٞول ٚ ..ُٚوثى ٣ىةا٥ اقذنٕؿ هؾق ا٣٪٧ٕح 
  ..كاقذ٢٧١ األصؿ  ..ٚىةـ ا٣نهؿ 

كال أذًح  ..كال ٧ٌ٧٩ح  ..ٚال ٌٗجح  ..أػؾ ر٦ٌةف ٠ة٦الن كق٧٤ه ٧٤٣الا١ح ٠ة٦الن 
 ..أك كٝؤةن ٚي ٦عؿ٦ةت  ..كال دٞةٔف ٨ٔ و٤وات  ..٧٤٣ؤ٦٪٨ٌ 

ا  ..وةـ ٚىة٦خ صوارظه كأر٠ة٩ه  ة آ٩ةء ا٢ٌ٤٣ قةصؽن ة  ..ٝة٩ذن ؿة ًعؾر اٍػ ..كٝةا٧ن
  ..كًؿصو رظ٧ح رثه 

ٌجةد رب ا٣نهور ٤٠هة  ..َوثى ٨٧٣ ٠ة٩وا ٠ؾ٣ٟ  ٔي ثواَ٪ه٥  ..٨٦ 
كه٥ ٚي  ..ا٣٪ةس ٚي ٗٛالده٥  ..موا٣ه٥ ٠ؿ٦ٌة٩ه٥  ..٠ْواهؿه٥ 

 ..رثة٩ٌوف ال ر٦ٌة٩ٌوف  ..ث١ةاه٥ 
 : و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤هؤالء ه٥ ا٣ؾ٨ً ًذعٜٞ ٌٚه٥ ٝو٣ه 

دـ ٣ه ا٣عك٪ح ثٕنؿ أ٦سة٣هة إ٣ى ٢٠ ٢٧ٔ اث٨ آ ) :٧٠ة ٚي ا٣ىعٌع٨ٌ 
دؿؾ  ..إال ا٣ىٌةـ ٚإ٩ه ٣ي كأ٩ة أصـم ثه  :ًٞوؿ ِّ ٔـ كص٢  .قج٧ٕةاح ًٕٙ 

 ..٤٣ىةا٥ ٚؿظذةف ؛ ٚؿظح ٔ٪ؽ ُٚؿق  ..مهوده كَٕة٦ه كمؿاثه ٨٦ أص٤ي 
 .. (ك ٣ؼ٤وؼ ٥ٚ ا٣ىةا٥ أٌَت ٔ٪ؽ ِّ ٨٦ رًط ا٧٣كٟ  ..كٚؿظح ٔ٪ؽ ٣ٞةء رثه

٨٦ وةـ ر٦ٌةف إ٧ًة٩ةن ك  ) : و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ٝةؿ كٚي ا٣ىعٌع٨ٌ أًٌةن 
 .. (اظذكةثةن ٗٛؿ ٣ه ٦ة دٞؽـ ٨٦ ذ٩جه 

٨٦ وةـ ًو٦ةن ٚي قج٢ٌ ِّ  "\ :ٝةؿ  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤كركل ٦ك٥٤ أ٩ه 
 .. "\ثةٔؽ ِّ ثؾ٣ٟ ا٣ٌوـ كصهه ٨ٔ ا٣٪ةر قج٨ٌٕ ػؿًٛة 

ٞةؿ ٣ه ا٣ؿًةف ًؽػ ًي ٢ ٦٪ه ا٣ىةا٧وف ال ًؽػ٢ كٚي ا٣جؼةرم أف ٚي ا٣ض٪ح ثةثة 
٤ٜٗ ٥٤ٚ ًؽػ٢ ٦٪ه أظؽ   ..٦٪ه أظؽ ٌٗؿه٥ ٚإذا دػ٤وا أي

ال ١ًوف ٨٧٣ ا٦ذ٪ٓ ٨ٔ ا٣ُٕةـ كا٣نؿاب  ..كال مٟ أف هؾا ا٣سواب ا٣ضـ٢ً 
  ..كإ٧٩ة ال ثؽ أف ًذأدب ثآداب ا٣ىوـ   ..ٍٚٞ 

*   *   *   *   *   *   *   * 
٧ٌٚة ركاق  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ ٧٠ة ٝةؿ ..ًعِٛ ا٤٣كةف  ..ٚة٣ىةا٥ ا٧٣ذٞي 

٤ٌٚف ٤٣ه ظةصحه ٚي أف ًؽع  ..٨٦ ٥٣ ًؽع ٝوؿ ا٣ـكر كا٢٧ٕ٣ ثه  ) :ا٣جؼةرم 
 .. (َٕة٦ه كمؿاثه 
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ٚإذا ٠ةف ًوـ  ..ا٣ىوـ ص٪ح  ) : و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤كٚي ا٣ىعٌع٨ٌ ٝةؿ 
ٚإف قةثه أظؽ ٢ٌٞ٤ٚ إ٩ي  ..ووـ أظؽ٥٠ ٚال ًؿٚر كال ًٛكٜ كال ًضه٢ 

 .. ( ا٦ؿؤ وةا٥
ٚي ٌٗؿ وو٦ه٥ ١ٌٚٙ ثه٥  ..كٝؽ ٠ةف ا٣ك٤ٙ ًعؾركف ٨٦ ٤ٚذةت ا٤٣كةف 

 !!؟..إذا وة٦وا 
 ..كأوعةثه إذا وة٦وا ص٤كوا ٚي ا٧٣كضؽ  رًي ِّ ٔ٪ه٠ةف أثو هؿًؿة 

 ..٩عِٛ وٌة٦٪ة  :كٝة٣وا 
 ..٧٤ٚةذا ً٘ذةب ا٣٪ةس ٌُٕٚي ظك٪ةده ٣ٌ٘ؿق  ..كهؾا هو ظةؿ ا٣ٕة٢ٝ 

٦ة أثٕؽ أثة ظ٪ٌٛح  ..ًة أثة ٔجؽ ِّ  :رؾ ٣كٌٛةف ا٣سورم ٝةؿ ٔجؽ ِّ ث٨ ا٧٣جة
 ..٨ٔ ا٣ٌ٘جح 

 ..هو أ٢ٞٔ ٨٦ أف ًك٤ٍ ٤ٔى ظك٪ةده ٨٦ ًؾهت ثهة  :ٚٞةؿ قٌٛةف 
 ..ث٢ ٠ةف ثٌٕه٥ ًعةقت ٩ٛكه ٤ٔى ا١٣الـ ا٧٣جةح ٌٚالن ٨ٔ ٌٗؿق 

 :٨ٔ  ..ذ٠ؿ اث٨ ٝؽا٦ح ٚي ا٣ؿٝح كا٣ج١ةء 
 :٦ة٣ٟ ث٨ ٥ًٌ٘  ٨ٔ أثٌه ٝةؿ 

 ..هو ٩ةا٥  :٤ٞٚ٪ة  ..٩ة رًةح ا٣ٌٞكي ًكأؿ ٨ٔ أثي ثٕؽ ا٣ٕىؿ صةء
 !!أ٩وـ ثٕؽ ا٣ٕىؿ ؟ هؾق ا٣كةٔح ؟ هؾا كٝخ ٩وـ  :ٚٞةؿ 

٥٤ٚ  ..٩وْٝه ٣ٟ ؟ ٚؾهت ا٣ؼةدـ  :٢ٞٚ  ..ا٣عٞه  :٤ٞٚ٪ة ٤٣ؼةدـ  ..ز٥ ك٣ى 
 ..أث٤٘ذه  :٤ٞٚ٪ة  ..ًؿصٓ ا٣ؼةدـ إال ثٕؽ ا٧٣٘ؿب 

 ..أدر٠ذه كهو ًؽػ٢ ا٧٣ٞةثؿ  ..ٛه٥ ٔ٪ي هو ٠ةف أم٢٘ى ٨٦ أف ً :ٚٞةؿ 
  ..أم ٩وـ هؾا  :ًة ٩ٛف أ٤ٝخ  :ًٞوؿ  ..كهو ًوثغ ٩ٛكه 

  ..دكأ٨ٌ٣ ٧ٔة ال ًٕ٪ٌٟ  ..٣ٌ٪٥ ا٣ؿص٢ ٦ذى مةء 
  ..أف أو٤ي ٠ؾا ك٠ؾا  ..أ٦ة إف ٤٣ه ٔـ كص٢ ٤ٔى ٔهؽان 

*   *   *   *   *   *   *   * 
 ..كال دعذٞؿف مٌبةن  ..٥ٕ٩ دٜٝ ٤ٔى ٩ٛكٟ 

 –ٚؾ٠ؿت ٣ه وٌٛه  .. و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ص٤كخ ٔةانح ًو٦ةن ٦ٓ رقوؿ ِّ 
  : ٔةانح ٝة٣خ - ا٣ٌ٘ؿة ٨٦ ا٣ٌؿااؿ ث٨ٌ ًٞٓ ٦ة كد٧٤ٕوف .. زكصةده إظؽل

 ..دٕ٪ي ٝىٌؿة  ..ظكجٟ ٨٦ وٌٛح ٠ؾا ك٠ؾا  ..ًة رقوؿ ِّ 
 ..٧ـصذه ٣و ٦ـصخ ث٧ةء ا٣جعؿ ٣ ..٣ٞؽ ٤ٝخ ٧٤٠ح  : و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ٚٞةؿ 

 ..ركاق ا٣ذؿ٦ؾم كٝةؿ ظك٨ وعٌط 
 :ٝةؿ  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤كٚي ا٣ىعٌع٨ٌ أ٩ه 
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أثٕؽى ٧٦ة ث٨ٌ  ..إف ا٣ٕجؽ ٣ٌذ٥٤١ ثة٧٤١٣ح ٦ة ًذج٨ٌ ٌٚهة ًـؿ ثهة ٚي ا٣٪ةر 
 ..ا٧٣نؿؽ كا٧٣٘ؿب 

*   *   *   *   *   *   *   * 
 ..أًهة ا٣ىةا٧وف كا٣ىةا٧ةت 

 ..ٌٝةـ ا٢ٌ٤٣ ..٣نهؿ ا١٣ؿ٥ً ٚي هؾا ا ..ك٨٦ أ٢ٌٚ األ٧ٔةؿ 
٨٦ ٝةـ ر٦ٌةف إ٧ًة٩ةن  ) :ٝةؿ  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ٚي ا٣ىعٌع٨ٌ أ٩ه 

 .. (كاظذكةثةن ، ٗٛؿ ٣ه ٦ة دٞؽـ ٨٦ ذ٩جه 
كٔجةد ا٣ؿظ٨٧ ا٣ؾ٨ً ٧ًنوف ٤ٔى األرض هو٩ةن  ) :ك٦ؽح ِّ ا٧٣ؤ٦٪٨ٌ ٚٞةؿ 

 (قضؽان كٌٝة٦ةن  كا٣ؾ٨ً ًجٌذوف ٣ؿثه٥ *كإذا ػةَجه٥ ا٣ضةه٤وف ٝة٣وا قال٦ةن 
.. 

  ..كأوعةثه  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤كٝؽ ٠ةف ٌٝةـ ا٢ٌ٤٣ دأب ا٣٪جي 
 :ٚٛي ا٣ىعٌط ٨ٔ ظؾًٛح ٝةؿ 

 :٤ٞٚخ  ..ٚةٚذذط ا٣جٞؿة  ..ذات ٤ٌ٣ح  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤و٤ٌخ ٦ٓ ا٣٪جي 
 ..ز٥ ٦ٌى ٤ٞٚخ ًى٤ي ثهة ٚي ر٠ٕح  ..ًؿ٠ٓ ٔ٪ؽ ا٧٣ةاح 

 ..ٚٞؿأهة  ..اٚذذط ا٣٪كةء ز٥  ..ًؿ٠ٓ ثهة  :٤ٞٚخ  ..٧ٌٚى 
  ..ٚٞؿأهة  ..ز٥ اٚذذط آؿ ٧ٔؿاف 

 ..قجط  ..إذا ٦ؿ ثآًح ٌٚهة دكجٌط  ..ًٞؿأ ٦ذؿقالن 
  ..دٕوذ  ..كإذا ٦ؿ ثذٕوذ  ..قأؿ  ..كإذا ٦ؿ ثكؤاؿ 

ز٥  ..١ٚةف ر٠ؤه ٩عوان ٨٦ ٌٝة٦ه  ..ز٥ ر٠ٓ ٚض٢ٕ ًٞوؿ قجعةف رثي ا٥ٌْٕ٣ 
  ..ٝةـ َوًالن ٝؿًجةن ٧٦ة ر٠ٓ ز٥  ..ق٧ٓ ِّ ٨٧٣ ظ٧ؽق  :ٝةؿ 

 ..قجعةف رثي األ٤ٔى ١ٚةف قضودق ٝؿًجةن ٨٦ ٌٝة٦ه  :ز٥ قضؽ ٚٞةؿ 
*   *   *   *   *   *   *   * 

  ..كًج١ي  ..١ٚةف ًى٤ي ٨٦ ا٢ٌ٤٣ ٦ة مةء ِّ  .. رًي ِّ ٔ٪هأ٦ة أثو ث١ؿ 
إذا ٠ةف ظذى  ..١ٚةف ًى٤ي ٨٦ ا٢ٌ٤٣ ٦ة مةء ِّ  .. رًي ِّ ٔ٪هكأ٦ة ٧ٔؿ 

كًذ٤و هؾق  ..ا٣ىالة ، ا٣ىالة  :٩ىٙ ا٢ٌ٤٣ أًِٞ أه٤ه ٤٣ىالة ز٥ ًٞوؿ ٣ه٥ 
كأ٦ؿ أه٤ٟ ثة٣ىالة كاوُجؿ ٤ٌٔهة ال ٩كأ٣ٟ رزٝة ٩ع٨ ٩ؿزٟٝ  ) :اًٍح 

 .. (كا٣ٕةٝجح ٤٣ذٞول 
 ..٦ٕذؿؼو ث٤ٌٛه ٤ٌٔه ..والة ٔجؽ ٦نذةؽو إ٣ٌه  ..٥ٕ٩ ٠ةف أظؽه٥ ًى٤ي ٣ؿثه 

  ..ه ٦ذؾ٢٣و ٦٪١كؿو ث٨ٌ ًؽً
 ..كموٝةن إ٣ى دػوؿ ص٪ذه ..ٌٚـداد ٦عجح إ٣ى ٦عجذه

 كزًؽ ٌٚه قواد ا٤ٞ٣ت كا٣جىؿ  *ًود أف ّالـ ا٢ٌ٤٣ داـ ٣ه  
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 ..كه١ؾا ٠ةف ٨٦ ثٕؽه٥ 
  ..رظ٧ه ِّ ثه كصٓ ا٣ؼةوؿة  ..٠ةف ٦ع٧ؽ اث٨ ػٌٛٙ 

  ..١ٚةف إذا ٩ودم ثة٣ىالة..١ٚةف ًنذؽ ٤ٌٔه ظذى ًٕٞؽق ٨ٔ ا٣عؿ٠ح 
  ..إف ِّ ٝؽ ٔؾرؾ  :٢ٌٞٚ ٣ه  ..رص٢ إ٣ى ا٧٣كضؽ ًع٢٧ ٤ٔى ّهؿ 

ك٥٣  ..إذا ق٧ٕذ٥ ظي ٤ٔى ا٣ىالة  ..٠ال  :ٚٞةؿ  ..٤ٚو ػٛٛخ ٤ٔى ٩ٛكٟ 
 ..دؿك٩ي ٚي ا٣ىٙ ٚة٤َجو٩ي ٚي ا٧٣ٞجؿة  

 ..ث٢ كِّ ٩ع٨ ا٧٣ؿًى ..٤٣ه دره٥ ٨٦ ٦ؿًى
ز٥  ..ه ٤ًجف ٨٦ أظك٨ زٌةث ..إذا ص٨ ٤ٌٔه ا٢ٌ٤٣  ..ك٠ةف ٦٪ىور ث٨ ا٧٣ٕذ٧ؿ 

  ..كًى٤ي  ..ًؿٝى إ٣ى قُط ثٌذه 
ا٣ضؾع ا٣ؾم ٠ةف ً٪ىت ٚي  ..ًة أ٦ةق  :ٝةؿ ٗالـ صٌؿا٩ه٥ أل٦ه  ..٧٤ٚة ٦ةت 

  ..٣ٌف أراق  ..ا٢ٌ٤٣ ٚي قُط صٌؿا٩٪ة 
  ..كٝؽ ٦ةت ..٣ٌف ذاؾ صؾٔةن ذاؾ ٦٪ىور ٠ةف ًى٤ي  ..ًة ث٪ي  :ٚٞة٣خ 

*   *   *   *   *   *   *   * 
  ..٧ْٔح رثه٥ إذا كٝٛوا ث٨ٌ ًؽًه  ك٠ة٩وا ًكذنٕؿكف

 ..٠ةف أثو زرٔح ا٣ؿازم إ٦ة٦ةن ٚي ٦كضؽ ٝو٦ه ٔنؿ٨ً ق٪ح 
  ..ٝوـ ٨٦ َالب ا٣عؽًر  ..ٚضةءق ًو٦ةن 

٦ة ظ٥١ ا١٣ذةثح ٚي ا٧٣عةرًت ؟  :ٚٞة٣وا ٣ه  ..ٚ٪ْؿكا ٚإذا ٚي ٦عؿاثه ٠ذةثح 
  ..ٚأ٩ة أ٩هى ٔ٪ه كأ٠ؿهه  ..ٝؽ ٠ؿهه ٝوـ ٨٧٦ ٦ٌى  :ٚٞةؿ 

 ..!!أك ٦ة ٧٤ٔخ ثهة  ..هو ذا ٚي ٦عؿاثٟ ٠ذةثح  :وا ٚٞة٣
 ..كًؽرم ٦ة ث٨ٌ ًؽًه  ..رص٢ ًٞٙ ث٨ٌ ًؽم ِّ دٕة٣ى  !!قجعةف ِّ  :ٚٞةؿ 

*   *   *   *   *   *   *   * 
ٝؽـ  :ٝةؿ  ..أظؽ َالثه  ..ٚٞؽ ظؽث ٔ٪ه ٔجؽ ا٣ؿزاؽ  ..أ٦ة قٌٛةف ا٣سورم

نةء  ..٤ٔيَّ قٌٛةف ا٣سورم  ًٕ نةء  ..ثٕؽ ا٣ ٕى  ..كا٣ـثٌت كا٧٣وز  ..ٚوًٕخ ٣ه ا٣
  ..ٚأ٢٠ أ٠الن صٌؽان 

كاقذٞج٢ ا٣ٞج٤ح  ..ز٥ مؽ ٤ٔى كقُه إزارق  ..كدوًأ  ..ٝةـ  ..٧٤ٚة ٚؿغ 
  ..ا٤ٔٙ ا٣ع٧ةر ز٥ ٠ؽق  :ًٞو٣وف  !!ًة ٔجؽ ا٣ؿزاؽ  ..كٝةؿ 

 ..ز٥ وٙ ٝؽ٦ٌه ًى٤ي ظذى ا٣ىجةح 
و٤ى ز٥  ..ثٕؽ ا٧٣٘ؿب  رأًخ قٌٛةف ا٣سورم ٚي ا٣عؿـ :كٝةؿ اث٨ كهت 

 ..قضؽ قضؽة ٥٤ٚ ًؿٚٓ ظذى ٩ودم ثة٣ٕنةء 
*   *   *   *   *   *   *   * 

  ..٠ة٩وا ًذكةثٞوف ٤ٔى ا٣ؼٌؿ  ..٥ٕ٩ 
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كأػؾ  ..ٚذٕجخ ٝؽ٦ةق ٌٚؿثه٧ة ثة٣كوط  ..ٝةـ أثو ٦ك٥٤ ا٣ؼوال٩ي ٤ٌ٣ح 
كِّ أف ًكجٞو٩ة ٤ٌٔه ؟  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤أ٨ًْ أوعةب رقوؿ ِّ  :ًٞوؿ 

  ..ظذى ٧٤ًٕوا أ٩ه٥ ػ٤ٛوا كراءه٥ رصةالن  ..٣٪ػـاظ٧٪ه٥ ٤ٌٔه 
 ..كٚي ا٣كضود ػٌؤةن  ..ك٠ة٩وا ًضؽكف ٚي ا٣ىالة ػنؤةن 

  :ذ٠ؿ ا٣ؾهجي ٨ٔ ثٕي أوعةب مٕجح ث٨ ا٣عضةج ٝةؿ 
ك٦ة رأًذه ر٠ٓ ٚي ا٣ىالة ٍٝ إال ّ٪٪خ أ٩ه ٩كي  ..٠ةف مٕجح ٢ًٌُ ا٣ىالة 

 ..إال ّ٪٪خ أ٩ه ٩كي  كال ٕٝؽ ث٨ٌ ا٣كضؽد٨ٌ ..
ك٠ةف  ..٦ذؼنٕةن ذ٠ؿان  ..٠ةف ٔةثؽان مة٠ؿان  ..أف ٔجٌؽة ث٨ ٦هةصؿ  :كٚي ا٣ع٤ٌح 

كًؽٔوهة إ٣ى اإلقالـ ٚذأثى ٤ٌٔه  ..١ٚةف ًجؿهة أمؽ ا٣جؿ  ..٣ه أـ ٦ضوقٌح 
.. 

ك٩ُٞخ  ..ٚجنؿده أ٩هة أق٧٤خ  ..ٚؿصٓ ٨٦ والة ا٣ٕىؿ ًوـ ا٣ض٧ٕح 
٧ٚة رٚٓ رأقه ظذى ٗةثخ  ..ًج١ي كً٪ةصي  ..٤ه ٚؼؿ قةصؽان ٣ ..ا٣نهةدد٨ٌ 

 ..ا٣ن٧ف 
*   *   *   *   *   *   *   * 

  ..ك٥٣ ٨١ً ا٣ٕجةد ٨٦ ا٣ؿصةؿ ٍٚٞ ٚٛي ا٣٪كةء ٩ىٌت 
 :كدٞوؿ  ..٧ٕٚةذة ا٣ٕؽكًح ٠ة٩خ دى٤ي أ٠سؿ ا٢ٌ٤٣ 

 ..كدج١ي  ..ٔضجخ ٨ٌٕ٣ د٪ةـ كٝؽ ٔؿٚخ َوؿ ا٣ؿٝةد ٚي ٥٤ّ ا٣ٞجور 
 ..ؿ٨ً دكؿج قؿاصهة ٨٦ ا٢ٌ٤٣ ز٥ دٞوـ ٚي ٦ىالهة ك٠ة٩خ ظٛىح ث٪خ قٌ
 ..ٚذؼنٓ  ..٣ذؾ٠ؿ ا٧٣وت ٚي والدهة  ..ك٠ة٩خ دٞؿب ٠ٛ٪هة 

*   *   *   *   *   *   *   * 
ظذى وةر ذ٣ٟ ٣ه٥  ..كًى٤وف كًٞو٦وف  ..٠ة٩وا ًؿ٠ٕوف كًكضؽكف  ..٥ٕ٩ 

 ..ٔةدة 
٩ذىٙ ا٢ٌ٤٣ ٔ٪ؽ ٧٤ٚة ا ..٠ةف ٤٣عك٨ ث٨ وة٣ط صةرًحه ٚةمذؿاهة ٦٪ه ثٌٕه٥ 

  :قٌؽهة ا٣ضؽًؽ ٝة٦خ دىٌط ٚي ا٣ؽار 
ه٢ ٤َٓ ا٣ٛضؿ ؟  :كقأ٣وهة  ..ٚٞة٦وا ٚـ٨ٌٔ  ..ا٣ىالة ..ا٣ىالة ..ًة ٝوـ 
 ..ز٥ ٝة٦خ دى٤ي  !كأ٩ذ٥ ال دى٤وف إال ا١٧٣ذوثح ؟ :ٚٞة٣خ 

  ..٧٤ٚة أوجعخ رصٕخ قٌؽهة األكؿ 
ًٌح كال ًىو٦وف إال ٣ٞؽ ثٕذ٪ي إ٣ى ٝوـ قوء ال ًى٤وف إال ا٣ٛؿ :كٝة٣خ ٣ه 

 ..ا٣ٛؿًٌح ٚؿد٩ي ٚؿدهة 
 ..٦ةذا دٞوؿ د٤ٟ ا٣ضةرًح ٣و رأت ٚؿًٞةن ٨٦ ٦ك٧٤ي ز٦ة٩٪ة  ..٤ٌٚخ مٕؿم 

 ..كه٥ ٤ٔى ٚؿمه٥ ًذ٤ٞجوف  ..ا٣ؾ٨ً د٧ؿ ٤ٌٔه٥ األًةـ دذؿل 
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 ..كال والةى ا٣ٛضؿ ًنهؽكف  ..ٚال ا٢ٌ٤٣ى ًٞو٦وف 
ٔوا ا٣ىالة كادجٕوا ٚؼ٤ٙ ٨٦ ثٕؽه٥ ػ٤ٙ أًة }١ٚة٩وا ٧٠ة ٝةؿ ِّ 

 .. {ا٣نهوات ٚكوؼ ٤ًٞوف ٌٗةن 
*   *   *   *   *   *   *   * 

 ..ك٠ة٩وا ٚي ر٦ٌةف أمؽَّ ٦٪ه٥ اصذهةدان 
 ..ًى٤وف زالزةن كٔنؿ٨ً ر٠ٕح  رًي ِّ ٔ٪ه١ٚةف ا٣ىعةثح ٚي ٔهؽ ٧ٔؿ 

 ..كًؼذ٧وف ا٣ٞؿآف ٦ؿاران ٚي ر٦ٌةف 
٪ةس إال كه٥ ٤ًٕ٪وف ا١٣ٛؿة ٦ة أدر٠خ ا٣ :كٚي ا٧٣وَأ ٨ٔ اث٨ هؿ٦ـ ٝةؿ 

ٚإذا  ..١ٚةف ا٣ٞةرلء ًٞوـ ثكورة ا٣جٞؿة ٚي ز٧ةف ر٠ٕةت  ..ٚي ر٦ٌةف 
  ..رأل ا٣٪ةس أ٩ه ٝؽ ػٛٙ   ..ٝةـ ثهة ٚي از٪ذي ٔنؿة ر٠ٕحن 

٠٪ة ٩٪ىؿؼ ٨٦ ا٣ٌٞةـ  :كٚي ا٧٣وَأ ٨ٔ ٔجؽ ِّ ث٨ أثي ث١ؿ ٨ٔ أثٌه ٝةؿ 
 ..ا٣ٛضؿ  ٚ٪كذٕض٢ ا٣ؼةدـ ثة٣ُٕةـ ٦ؼةٚح ..ٚي ر٦ٌةف 

٠ةف ٣٪ة إ٦ةـ ثة٣جىؿة ًؼذ٥ ث٪ة  :كٚي مٕت ا٣جٌهٞي ٨ٔ ػة٣ؽ ث٨ درًٟ ٝةؿ 
ق  ..ٚي مهؿ ر٦ٌةف ٚي ٢٠ زالث  ٚؼذ٥ ث٪ة ٚي ٢٠ أرثٓ  ..٧ٚؿض ٚأ٦٪ة ٌٗؿي

 ..ٚؿأً٪ة أ٩ه ٝؽ ػٛٙ  ..
ظذى  -ًٕ٪ي ث٧بةت اًٍةت  -٠ةف ا٣ٞةرئ ًٞؿأ ثة٧٣ب٨ٌ  :كٝةؿ ا٣كةات ث٨ زًؽ 

  ..ك٦ة ٠٪ة ٩٪ىؿؼ إال ٔ٪ؽ ا٣ٛضؿ  ..ٕىي ٨٦ َوؿ ا٣ٌٞةـ ٠٪ة ٩ٕذ٧ؽ ٤ٔى ا٣
 ..ٚٞةرف ظة٣ه٥ ثعة٣٪ة ا٣ٌوـ 

*   *   *   *   *   *   *   * 
  ..أف ٨٦ و٤ى ا٣ذؿاكًط ٠ة٤٦ح ٦ٓ اإل٦ةـ  ..ك٨٦ ٢ٌٚ ِّ دٕة٣ى 

 ) :ٝةؿ  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٧٠٥٤ة ٚي ا٣ك٪٨ أ٩ه  ..١ٚأ٧٩ة ٝةـ ا٤ٌ٤٣ح ٠ة٤٦ح 
 .. (٦ه ظذى ً٪ىؿؼ ٠ذت ٣ه ٌٝةـ ٤ٌ٣ح ٨٦ ٝةـ ٦ٓ إ٦ة

 ..كرٗجوا ٚي ٦ٕة٦ةده  ..ٚؼةٚوا ٨٦ ٔٞوثذه  ..ٝوـ ٔجؽك رثه٥  ..٥ٕ٩ 
 ..كد٤ٕٞخ ٤ٝوثه٥ ث٧عجذه 

ٚأظجه٥ أه٢  ..ظذى ٤ٔخ ث٨ٌ ا٣٪ةس ردجه٥  ..١ٚسؿ ٚي ا٣ؽ٩ٌة اصذهةده٥ 
 ..ككًٓ ظجه٥ ٚي األرض  ..ا٣ك٧ةء 

٤٧ٔوا ا٣ىة٣عةت قٌض٢ٕ ٣ه٥ ا٣ؿظ٨٧ كدان إف ا٣ؾ٨ً آ٦٪وا ك } :ٝةؿ ِّ دٕة٣ى 
} .. 
*   *   *   *   *   *   *   * 

 ..مهؿ ر٦ٌةف هو مهؿ ا٣ٞؿآف 
 ..ا٣ٞؿآف ٚي ر٦ٌةف  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ك٠ةف صجؿ٢ً ًؽارس ا٣٪جي 
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  ..ًؼذ٥ ا٣ٞؿآف ٢٠ ًوـ ٦ؿة  رًي ِّ ٔ٪ه ك٠ةف ٔس٧ةف 
 ..٦ضة٣كح أه٢ ا٥٤ٕ٣ ًٛؿ ٨٦ ا٣عؽًر ك ..ك٠ةف ا٣ـهؿم إذا دػ٢ ر٦ٌةف 

  ..كًٞج٢ ٤ٔى دالكة ا٣ٞؿآف ٨٦ ا٧٣ىعٙ 
ك٠ةف قٌٛةف ا٣سورم إذا دػ٢ ر٦ٌةف دؿؾ ص٧ٌٓ ا٣ٕجةدة كأٝج٢ ٤ٔى ٝؿاءة 

  ..ا٣ٞؿآف 
ٚإذا صةء  ..ًؼذ٥ ا٣ٞؿآف ٚي ٢٠ قجٓ ٣ٌةؿ ٦ؿة  ..ك٠ةف ٝذةدة ٚي ٌٗؿ ر٦ٌةف 

  ..ي ٢٠ ٤ٌ٣ح ٦ؿة ٚإذا صةء ا٣ٕنؿ ػذ٥ ٚ ..ر٦ٌةف ػذ٥ ٚي ٢٠ زالث ٣ٌةؿ ٦ؿة 
كٚي ثٌٞح ا٣نهؿ  ..ك٠ةف إثؿاه٥ٌ ا٣٪ؼٕي ًؼذ٥ ٚي ا٣ٕنؿ األكاػؿ ٢٠ ٤ٌ٣ح 

  ..ٚي زالث 
*   *   *   *   *   *   *   * 

 ..ك٠ة٩وا ًذؽثؿكف ا٣ٞؿآف 
  :ٝةؿ  رًي ِّ ٔ٪هٚٛي ا٣جؼةرم ٨ٔ ث٨ ٦كٕود 

أٝؿأ  :٤خ اٝؿأ ٤ٔي ، ٚٞ ) :ًو٦ةن  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ٝةؿ ٣ي رقوؿ ِّ 
ٚٞؿأت  :إ٩ي أظت أف أق٧ٕه ٨٦ ٌٗؿم ، ٝةؿ  :٤ٌٟٔ ك٤ٌٟٔ أ٩ـؿ ؟ ٚٞةؿ 

١ٌٚٙ إذا صب٪ة ٨٦ ٢٠ أ٦ح ثنهٌؽ كصب٪ة ثٟ  }قورة ا٣٪كةء ظذى إذا ث٤٘خ 
  .. (ٚة٣ذٛخ ٚإذا ٌٔ٪ةق دؾرٚةف  ..ظكجٟ  :ٝةؿ  {٤ٔى هؤالء مهٌؽان 

 ٛةٔذةف ٚذؽرؾ ا٧٣ؤ٨٦ ا٣ىةدؽ م..كٚي ر٦ٌةف ًضذ٧ٓ ا٣ىوـ كا٣ٞؿآف
٧٠ة وط ٚي ا٧٣ك٪ؽ  ..كًنٛٓ ٣ه ا٣ىٌةـ ٣ىٌة٦ه  ..ًنٛٓ ٣ه ا٣ٞؿآف ٣ٌٞة٦ه 

  :ٝةؿ  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤أ٩ه 
أم رب ٦٪ٕذه  :ًٞوؿ ا٣ىٌةـ  ..ا٣ىٌةـ كا٣ٞؿآف ًنٕٛةف ٤٣ٕجؽ ًوـ ا٣ٌٞة٦ح )

رب ٦٪ٕذه  :كًٞوؿ ا٣ٞؿآف  ..ٚنٕٛ٪ي ٌٚه  ..ا٣ُٕةـ كا٣نهوات ثة٣٪هةر 
 .. (ٕٛ٪ي ٌٚه ٌٚنٕٛةف ا٣٪وـ ثة٢ٌ٤٣ ٚن

 ..ًةرب ظ٤ٌه :ًضيء ا٣ٞؿآف ًوـ ا٣ٌٞة٦ح ٌٚٞوؿ  ) : و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤كٝةؿ 
٤ٍجف دةجى ا١٣ؿا٦ح ٌي ٤جف ظ٤حى ا١٣ؿا٦ح ..ًةرب زدقي  :ز٥ ًٞوؿ  ..ٚ ٌي ٚ..  

ـاد ث٢١ آًحو  ..ٌٚٞوؿ إٝؿأ كارؽ  ..ًةرب ارض ٔ٪ه ٌٚؿًى ٔ٪ه  :ز٥ ًٞوؿ  ًي ك
 .كهو ظؽًر ظك٨ ركاق ا٣ذؿ٦ؾم  .. (ظك٪ح 

أ٩ه ..رصة٣ه رصةؿ ا٣ىعٌط  :كركل اث٨ ٦ةصح كأظ٧ؽ ثك٪ؽ ٝةؿ ٌٚه ا٣هٌس٧ي 
إف ا٣ٞؿآف ٤ًٞى وةظجه ًوـ ا٣ٌٞة٦ح ظ٨ٌ ً٪نٜ  :ٝةؿ  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤

 ه٢ دٕؿٚ٪ي ؟ :ٌٚٞوؿ  ..ٔ٪ه ٝجؿق ٠ة٣ؿص٢ ا٣نةظت 
ا٣ؾم أ٧ّأدٟ ٚي ا٣هواصؿ  ..أ٩ة وةظجٟ ا٣ٞؿآف  :ٌٚٞوؿ  ..٦ة أٔؿٟٚ  :ٌٚٞوؿ

  ..كإف ٢٠ دةصؿ ٨٦ كراء دضةرده  ..كأقهؿت ٤ٌ٣ٟ  ..
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  ..كإ٩ٟ ا٣ٌوـ ٨٦ كراء ٢٠ دضةرة 
ٟى ث٧ٌٌ٪ه    ..كا٣ؼ٤ؽى ثن٧ة٣ه ..ٌُٕٚى ا٤٧٣

ا٣ؽ٩ٌة ظ٤ذ٨ٌ ال دٞوـ ٣ه٧ة  ..ك١ًكى كا٣ؽاق  ..كًوًٓ ٤ٔى رأقه دةج ا٣وٝةر 
 ٥َّٔ ٠كٌ٪ة هؾا ؟ :ٌٚٞوالف  ..

ج ا٣ض٪ح  ..كاوٕؽ  ..اٝؿأ  :ز٥ ًٞةؿ  ..ثأػؾ ك٣ؽ٧٠ة ا٣ٞؿآف  :ٌٚٞةؿ  رى  ..ٚي دي
  ..ظؽران ٠ةف أك دؿدٌالن  ..٦ة داـ ًٞؿأ  ..ٚهو ٚي وٕود  ..كٗؿٚهة 

كا٣ؾم ٩ٛكي ثٌؽق أ٩ه ٣ٌك٧ٓ ػٜٛ ٩ٕة٣ه٥  : و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤كٝةؿ 
كا٣ـ٠ةة ٨ٔ  ..٠ة٩خ ا٣ىالة ٔ٪ؽ رأقه  ..ٚإذا ٠ةف ٦ؤ٦٪ةن  ..ظ٨ٌ ًو٣وف ٔ٪ه 

  ..كا٣ىوـ ٨ٔ م٧ة٣ه  ..٧ًٌ٪ه 
 ..ك٢ٕٚ ا٣ؼٌؿات كا٧٣ٕؿكؼ كاإلظكةف إ٣ى ا٣٪ةس ٨٦ ٝج٢ رص٤ٌه 

 ..٣ٌف ٝج٤ي ٦ؽػ٢  :ٌٚؤدي ٨٦ ٝج٢ رأقه ٚذٞوؿ ا٣ىالة 
 ..ا٣ـ٠ةة ٣ٌف ٝج٤ي ٦ؽػ٢  :ٚذٞوؿ  ..ٌٚؤدى ٨ٔ ٧ًٌ٪ه 

 ..٣ٌف ٝج٤ي ٦ؽػ٢  :ٌٚٞوؿ ا٣ىوـ  ..ة٣ه كًؤدى ٨٦ ٝج٢ م٧
٣ٌف ٨٦ ٝج٤ي  :ٌٚٞوؿ ٢ٕٚ ا٣ؼٌؿات إ٣ى ا٣٪ةس  ..ز٥ ًؤدى ٨٦ ٝج٢ رص٤ٌه 

  ..٦ؽػ٢ 
 .إق٪ةدق ظك٨  :ركاق ا٣ُجؿا٩ي ٚي األكقٍ كٝةؿ ا٣هٌس٧ي  ..ا٣عؽًر 

٦ؽران ٣ؽ٦ؤه٥  ..٦كهؿان ٤ٌ٤٣ه٥  ..٠ةف ا٣ٞؿآف ٔ٪ؽ ا٣ك٤ٙ ا٣ىة٣ع٨ٌ  ..٥ٕ٩ 
.. 

 :قأ٣خ ٔةانح  ..ؽ ث٨ ٧ٌٔؿ ٝةؿ ٔجٌ
ٚك١ذخ ز٥  .. و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤أػجؿً٪ة ثأٔضت ميء رأًذه ٨٦ رقوؿ ِّ 

  :ٝة٣خ 
  ..ًة ٔةانح ذرً٪ي أدٕجؽ ا٤ٌ٤٣ح ٣ؿثي  :ٝةؿ  ..٧٣ة ٠ةف ٤ٌ٣ح ٨٦ ا٤٣ٌة٣ي 

 ..كأظت ٦ة ًكؿؾ  ..كِّ إ٩ي أظت ٝؿثٟ  :٤ٝخ 
  ..ظذى ث٢ ٣عٌذه  ..ي ٥٤ٚ ًـؿ ًج١ ..ز٥ ٝةـ ًى٤ي  ..ٚٞةـ ٚذُهؿ 

  ..ز٥ ث١ى ظذى ث٢ األرض 
 :ٝةؿ  ..٧٤ٚة رآق ًج١ي  ..ٚضةء ثالؿ ًؤذ٩ه ثة٣ىالة 

 ..كٝؽ ٗٛؿ ِّ ٣ٟ ٦ة دٞؽـ ٨٦ ذ٩جٟ ك٦ة دأػؿ  !!دج١ي  ..ًة رقوؿ ِّ 
ك٢ً ٨٧٣ ٝؿأهة  ..٣ٞؽ ٩ـ٣خ ٤ٔي ا٤ٌ٤٣ح آًح  ..أٚال أ٠وف ٔجؽان م١وران  :ٝةؿ 

ركاق اث٨ ظجةف كوععه  .. {ف ٚي ػ٤ٜ ا٣ك٧وات كاألرض إ }ك٥٣ ًذ١ٛؿ  ٌٚهة 
 ..األ٣جة٩ي 

 ٧٠ة الح ٦نهور ٨٦ ا٣ٛضؿ قةَٓ..أدػة٩ة رقوؿ ِّ ًذ٤و ٠ذةثه 
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 ثػه ٦ػوٝ٪ػةت أف ٦ة ٝةؿ كاٝٓ..أدى ثة٣هؽل ثٕؽ ا٧ٕ٣ى ٤ٞٚوث٪ة  
 إذا اقذس٤ٞخ   ثة٧٣نؿ٨ٌ٠ ا٧٣ٌةصٓ ..ًجٌخ ًضػةٚي ص٪جه ٨ٔ ٚؿامه 

*   *   *   *   *   *   *   * 
 ..٥ٕ٩ ٠ة٩وا ًٞؿؤكف كًج١وف 
ٚٞؽ دعوؿ ا٣ٞؿآف ٔ٪ؽه٥ إ٣ى زػةرؼ ٚي  ..أ٦ة ثٕي ا٧٣ك٨ٌ٧٤ ا٣ٌوـ 

  ..كا٣كٌةرات  ..كا٧٣ذةصؿ  ..ا٣جٌوت 
  ..كًع٤ٙ ٠ةذثةن  ..كهو ًذٕة٢٦ ثة٣ؿثة  ..ٚىةظت ا٧٣ذضؿ ٤ًٕٜ آًةت ا٣ٞؿآف 

ك٤ٔت ا٣كضةاؿ  ..ف ا٣ؼ٧ؿ كأوعةثهة ًع٤٧و ..دنةهؽ اًٍةت ٚي ا٣كٌةرات ..ث٢ 
 ..كًع٨ٌ ٤ٌٔه٥ كٝخ ا٣ىالة كال ًى٤وف  ..

كث٨ٌ صؽراف هؾق  ..كدؾهت إ٣ى ثٕي اإلدارات ٚذضؽ آًةت ا٣ٞؿآف ٤ٕ٦ٞح 
  ..كًعذةؿ ٤ٔى ا٧٣ك٨ٌ٧٤  ..اإلدارة دؤ٢٠ ا٣ؿموة 

 ..د٤ٕٜ ٚي ٔ٪ٞهة ٝالدة ٤ٔى وورة ٦ىعٙ  ..ث٢ دؿل ا٧٣ؿأة ا٧٣ذجؿصح 
كال دجؿص٨ دجؿج ا٣ضةه٤ٌح  } :كا٣ٞؿآف ًٞوؿ ٣هة  ..كهي قةٚؿة ٦ذ١نٛح 

 .. {األك٣ى 
*   *   *   *   *   *   *   * 

 :ك٣ذالكة ا٣ٞؿآف آداب 
ق ٤ٔى َهةرة    ..كا٣ذكوؾ ٝج٢ ا٣ذالكة  ..٦٪هة أف ًذ٤وى

  ..كا٣جؽاًح ثةالقذٕةذة كا٣جك٤٧ح 
 و٤ى ٧٣ِّة ٚي ا٧٣كذؽرؾ كٌٗؿق ٨٦ ٝو٣ه  ..كدعك٨ٌ ا٣ىوت كا٣ذؿد٢ٌ 

 (زً٪وا ا٣ٞؿآف ثأوواد٥١ ٚإف ا٣ىوت ا٣عك٨ ًـًؽ ا٣ٞؿآف ظك٪ةن  ) : ٤ٌٔه كق٥٤
.. 

 ..ك٨٦ اٍداب أف ال ًضهؿ أظؽ ٤ٔى أظؽ ثة٣ٞؿاءة ٌٚؿٚٓ ووده 
 ..أال ٥١٤٠ ٦٪ةجو ٣ؿثه ٚال ًؤذ٨ًٌ ث٥١ٌٕ ثٌٕة  ) : و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ٝةؿ 

 .. (كالًؿٚٓ ث٥١ٌٕ ٤ٔى ثٕي ٚي ا٣ٞؿاءة 
  ..ا٣ؾم ًضؽ وٕوثح ٚي ا٣ذالكة أف ًىجؿك٤ٔى ا٣نؼه 

ا٣ؾم ًٞؿأ ا٣ٞؿآف كهو  ) :٧٠ة ٚي ا٣ىعٌع٨ٌ  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ٝةؿ 
 (كا٣ؾم ًٞؿأق كهو ٤ٌٔه مةؽ ٣ه أصؿاف  ..٦ةهؿه ثه ٦ٓ ا٣كٛؿة ا١٣ؿاـ ا٣جؿرة 

..  
ٝةؿ دٕة٣ى ٧٦ذؽظةن  ..٦عةك٣ح ا٣ج١ةء كا٣ؼنوع ٔ٪ؽ ا٣ذالكة  :ك٨٦ اٍداب 

 .. {كًؼؿكف ٣ألذٝةف ًج١وف كًـًؽه٥ ػنؤةن  }ا٧٣ؤ٦٪٨ٌ 
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أ٦ة ّةهؿة إردٛةع األووات ثة٣ج١ةء كا٣ىٌةح ٧٠ة ًٞٓ ٚي ثٕي ا٧٣كةصؽ ٚي 
 ..ثعٌر ١ًوف ا٣وًٓ ٦ـٔضةن صؽان  ..ر٦ٌةف 

٥٤ٚ ٨١ً  ..كال أوعةثه  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤كهؾا ٣ٌف ٨٦ ق٪ح ا٣٪جي 
  ..ث١ةؤه٥ وٌةظةن كال زٌٔٞةن 

 ..كا٣ٞؿاءة ٚي ٠ذت ا٣ذٛكٌؿ  ..ح ٚه٥ ا٣ٞؿآف ك٨٦ اٍداب ٦عةك٣
 ..ك٨٦ دأ٢٦ كاٝٓ ا٧٣ك٨ٌ٧٤ كصؽ صهالن ٔة٦ةن ث٧ٕة٩ي ا٣ٞؿآف 

 ..٥ٕ٩  :٣ٞةؿ ٣ٟ  .. {٢ٝ هو ِّ أظؽ  }ه٢ دعِٛ قورة  :٤ٚو قأ٣خ أظؽه٥ 
  ..٦ة ٦ٕ٪ى ِّ ا٣ى٧ؽ ؟  :ٚةقأ٣ه 

 *ت ًجعةن كا٣ٕةدًة }ٗةقٜ إذا كٝت ؟  :أك ٦ة ٦ٕ٪ى ا٤ٛ٣ٜ ؟ ٦ة ٦ٕ٪ى 
 ..هؾق ٝىةر ا٣كور  ..٦ة ٦ٕ٪ةهة  ..{ٚة٧٣ورًةت ٝؽظةن 

كإ٧٩ة ٨ٔ قور ًٞؿؤهة ًو٦ٌةن  ..٦ة قأ٣ذه ٨ٔ آًح ٚي قورة ا٣جٞؿة كآؿ ٧ٔؿاف 
 ..ك٦ٓ ذ٣ٟ ًضه٢ ٦ٕة٩ٌهة  ..أك دٞؿأ ٤ٌٔه 

 ..٧ٚة ا٣ؾم ًٌؿق ٣و د٥٤ٕ دٛكٌؿهة قةٔح ٨٦ ٩هةر 
 ..أف ًذٛه٥ ٦ة ًٞؿؤق  ٌٚ٪ج٘ي ٤ٔى ٝةرئ ا٣ٞؿآف أف ًعةكؿ صةهؽان 

*   *   *   *   *   *   *   * 
 ..ا٣ؽٔةء ..ك٨٦ أ٢ٌٚ ا٣ٕجةدات ٚي هؾا ا٣نهؿ ا١٣ؿ٥ً 

 ..ك٣ه أكٝةت ًذأ٠ؽ ٌٚهة  ..كًكذعت ٚي ٢٠ كٝخ 
  ..٤٣ىةا٥ دٔوة ال دؿد  ..ٕٚ٪ؽ اإلُٚةر 

ه٢ ٨٦ قةا٢  ) :ظ٨ٌ ً٪ـؿ رث٪ة دجةرؾ كدٕة٣ى كًٞوؿ  ..كٚي ز٤ر ا٢ٌ٤٣ اٍػؿ 
  .. (ٚأٌُٔه ه٢ ٨٦ ٦كذ٘ٛؿ ٚأٗٛؿ ٣ه 
٠ة٩وا ٤ٌٝالن ٨٦ ا٢ٌ٤٣ ٦ة  )ٚٞةؿ  :كٝؽ ٦ؽح ِّ ا٧٣كذ٘ٛؿ٨ً ثةألقعةر 

  . (كثةألقعةر ه٥ ًكذ٘ٛؿكف  *ًهضٕوف 
 ..٧٠ة ث٨ٌ األذاف كاإلٝة٦ح  ..كًكذعت ٤٣ؽأي أف ًذعؿل أكٝةت اإلصةثح 

ـً ا٣ض٧ٕح   ..ًٌؿهة كٗ..كدثًؿ ا٣ى٤واًت ا١٧٣ذوثًح  ..كقةًٔح ًو
كاٗذ٪ةـ  ..ٚي ا٣عؿص ٤ٔى ا٣ُةٔةت  ..مٌٞٞح ا٣ؿص٢ ..كا٧٣ؿأة ٚي ٦ة ذ٠ؿ٩ة 

 ..األكٝةت 
٠سؿ ػؿكصه٨ إ٣ى  ..ٚإذا أٝج٢ ر٦ٌةف  ..ًٞىؿف ٚي ذ٣ٟ  ..كثٕي ا٣٪كةء 

  ..األقواؽ 
أك ٣جكخ ٔجةءة ٦ُؿزة أك  ..كأثؽت ٌٔ٪ٌهة ..دؼؿج إظؽاه٨ كٝؽ ظكؿت ذرأٌهة

 ..ح أ٠سؿ ٨٦ هؾقكٝؽ دؼؿج زً٪ ..٦ـر٠نح
  ..كرااعح ا٣ُٕؿ دٛوح ٦٪هة
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 ..ص٢٧ أظؽه٥ ه٪ؽا٦ه ..ٚإذا أٝج٢ ا٢ٌ٤٣ ..كثٕي مجةث٪ة ًىو٦وف ٚي ا٣٪هةر
  ..كز٨ً زٌةثه

ٔضجةن  ..كًنٌؿ إ٣ى د٤ٟ  ..ًؿ٦ٜ هؾق  ..ز٥ ص٢ٕ ًذٕؿض ٤٣٪كةء ٚي األقواؽ 
 ..كثة٢ٌ٤٣ ٣بةـ   ..ثة٣٪هةر ٩ٌةـ  ..

  ..ًذىٌؽ األٔؿاض كهو  ..ا٣٪ةس ٚي والة كػنوع 
ٚأ٨ً  ..كا٧٤١٣ةت ا٧٣ٕكو٣ح  ..كًة ٤٣٪ْؿات ا٧٣كٕورة  ..ٌٚة ٣ٛؽاظح ا٣ٛةصٕح 
  ..أ٨ً ا٣نهة٦ح  ..أ٨ً ا٣ٌ٘ؿة ٤ٔى ا٣عؿ٦ةت  ..ا٣ؿصةؿ ٨ٔ أٔؿاًه٥

٤٠خ ثال ٔوض كال أز٧ةف ٨ د٤ٟ ا٤٣عوـ أقودهة     أي  إف ٥٣ دىي
*   *   *   *   *   *   *   * 

 ..ا٣ضود كاإلظكةف  ..ٚي هؾا ا٣نهؿ ا١٣ؿ٥ً ك٨٦ أ٢ٌٚ األ٧ٔةؿ 
ك٠ةف أصود ٦ة ١ًوف  ..أصود ا٣٪ةس  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤كٝؽ ٠ةف رقوؿ ِّ 

  ..٠ةف أصود ثة٣ؼٌؿ ٨٦ ا٣ؿًط ا٧٣ؿق٤ح  ..ٚي ر٦ٌةف 
 ..ٗٛؿ ِّ ثهة ا٣ؾ٩وب  ..كوؽٝح ٤ٔى ١٦ؿكب  ..٥١ٚ ٨٦ ظك٪ح إ٣ى ٦٪١وب 

 ..كقذؿ ثهة ا٣ٌٕوب 
 ..ئ ا٣ؼٌُبح ٧٠ة ًُٛئ ا٧٣ةء ا٣٪ةركا٣ىؽٝح دُٛ

  ..كا٣ىؽٝح دُٛئ ٌٗت ا٣ؿب
ٚكأ٣ه أف  ..أف ٌٚٞؿان صةء إ٣ى ٔجؽ ِّ ث٨ ا٧٣جةرؾ  ..ذ٠ؿ ٚي دةرًغ ث٘ؽاد

 ..إ٣ى ك٢ٌ٠ ٦ة٣ه   ..ٚ٪ةك٣ه ٔجؽ ِّ ٠ذةثةن  ..ًٌٞى ٔ٪ه دً٪ةن ٤ٌٔه 
ا٣ؾم قأ٣خ ٥٠ ا٣ؽ٨ً  :ٝةؿ ٤٣ٌٛٞؿ  ..٧٤ٚة ٝؿأق ا٣و٢ٌ٠  ..ٚؾهت ثه ا٣ٌٛٞؿ 

 ٌٚه ٔجؽ ِّ أف ًٌٌٞه ٔ٪ٟ ؟
أف ا٣ؿص٢ قأ٣ٟ أف  ..١ٚذت ا٣و٢ٌ٠ إ٣ى ٔجؽ ِّ  ..قج٧ٕةاح دره٥  :ٝةؿ 

 ..ك٠ذجخ ٣ه قجٕح آالؼ  ..دٌٞي ٔ٪ه قج٧ٕةاح دره٥ 
  ..كقوؼ دٛ٪ى األ٦واؿ أك ٚ٪ٌخ 

 ..ٚإف ا٧ٕ٣ؿ أًٌةن ٝؽ ٚ٪ي  ..إف ٠ة٩خ األ٦واؿ ٝؽ ٚ٪ٌخ  :١ٚذت إ٣ٌه ٔجؽ ِّ 
 ..ٚأصـ ٣ه ٦ة قجٜ ثه ٧٤ٝي 

*   *   *   *   *   *   *   * 
كً٪ـؿ ٚي  ..٠ةف ٠سٌؿان ٦ة ًكةٚؿ إ٣ى ا٣ؿٝح  ..أف اث٨ ا٧٣جةرؾ  :كٚي ا٣كٌؿ 

  ..ػةف ٌٚهة 
 ..كًك٧ٓ ٦٪ه ا٣عؽًر  ..كًٞوـ ثعوااضه  ..١ٚةف مةب ًأدي إ٣ٌه 

  ..٥٤ٚ ًؿ ذ٣ٟ ا٣نةب  ..ٚٞؽـ ٔجؽ ِّ ا٣ؿٝح ٦ؿة 
 ..٣ؽ٨ً ر٠جه  ..إ٩ه ٦عجوس  :ٚٞة٣وا  .. ٚكأؿ ٔ٪ه
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  ..ٔنؿة آالؼ دره٥  :ك٥٠ ٦ج٤ٖ دً٪ه ؟ ٚٞة٣وا  :ٚٞةؿ ٔجؽ ِّ 
ؿَّ ٤ٔى وةظت ا٧٣ةؿ  ..٥٤ٚ ًـؿ ٔجؽ ِّ ًكذٞىي  ٚؽٔة ثه ٣ٌالن  ..ظذى دي
 ..٦ة داـ ٔجؽ ِّ ظٌةن ..كظ٤ٛه أف ال ًؼجؿ أظؽان  ..كأُٔةق ٔنؿة آالؼ دره٥ 

ز٥ ػؿج ٔجؽ ِّ ٨٦ ٤ٌ٣ذه  ..ٚةػؿج ا٣ؿص٢ ٨٦ ا٣عجف  ..أوجعخ إذا  :كٝةؿ ٣ه 
  ..٨٦ ا٣ؿٝح 

 ..ٔجؽ ِّ ث٨ ا٧٣جةرؾ ٠ةف هةه٪ة  :٢ٌٝ ٣ه  ..٧٤ٚة ػؿج ا٣ٛذى ٨٦ ا٣عجف 
ٚؼؿج ا٣ٛذى ٚي أزؿق ٤ٚعٞه ٤ٔى ٦ؿظ٤ذ٨ٌ أك زالث ٨٦  ..ك٠ةف ًكأؿ ٔ٪ٟ 

أ٨ً ٠٪خ ؟ ٥٣ أرؾ ٚي ا٣ؼةف  ..ًة ٚذى  :ٝةؿ ٣ه ٔجؽ ِّ  ..٧٤ٚة ٝةث٤ه  ..ا٣ؿٝح 
 ..٠٪خ ٦عجوقةن ثؽ٨ً  :ٝةؿ  !

ك٥٣ أ٥٤ٔ ثه  ..صةء رص٢ ٌٚٞى دً٪ي  :١ٌٚٙ ٠ةف قجت ػالوٟ ؟ ٝةؿ  :ٝةؿ 
 ..ظذى أػؿصخ ٨٦ ا٣عجف 

ز٥ ٚةرٝه  ..اظ٧ؽ ِّ ٤ٔى ٦ة كٜٚ ٣ٟ ٨٦ ٌٝةء دً٪ٟ  :ٚٞةؿ ٣ه ٔجؽ ِّ 
 ..ك٦ٌى 

*   *   *   *   *   *   *   * 
 ..ٚي ر٦ٌةف ٣هة وور ٦ذٕؽدة كا٣ىؽٝح 

  :إَٕةـ ا٣ُٕةـ  :٧ٚ٪هة 
إ٧٩ة  .ك٧ًُٕوف ا٣ُٕةـ ٤ٔى ظجه ٦ك١ٌ٪ةن كًذ٧ٌةن كأقٌؿان  ) :ٝةؿ دٕة٣ى 

إ٩ة ٩ؼةؼ ٨٦ رث٪ة ًو٦ةن  *٥١٧ُٕ٩ ٣وصه ِّ ال ٩ؿًؽ ٦٪٥١ صـاءن كال م١وران 
 *ٚوٝةه٥ ِّ مؿ ذ٣ٟ ا٣ٌوـ ك٣ٞةه٥ ٩ٌؿةن كقؿكران  *ٔجوقةن ٧ُٝؿًؿان 

 .. (كصـاه٥ ث٧ة وجؿكا ص٪حن كظؿًؿان 
 :ًة أًهة ا٣٪ةس  ) :ٝةؿ  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤أ٩ه  ..كأػؿج ا٣عة٥٠ كوععه 

 ..كو٤وا كا٣٪ةس ٩ٌةـ  ..كو٤وا األرظةـ  ..كأ٧َٕوا ا٣ُٕةـ  ..أٚنوا ا٣كالـ 
  .. (دؽػ٤وا ا٣ض٪ح ثكالـ  

  ..ك٠ةف ا٣ىة٣عوف ًٕؽكف إَٕةـ ا٣ُٕةـ ٨٦ ا٣ٕجةدات 
أ٧ًة ٦ؤ٨٦  ) :ٝةؿ  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤أ٩ه  ..ركل ا٣ذؿ٦ؾم ثك٪ؽ ظك٨ كٝؽ 

أ٥َٕ ٦ؤ٦٪ةن ٤ٔى صوع أ٧َٕه ِّ ٨٦ ز٧ةر ا٣ض٪ح ك٨٦ قٞى ٦ؤ٦٪ةن ٤ٔى 
 .. (٧ّأ قٞةق ِّ ٨٦ ا٣ؿظٌٜ ا٧٣ؼذوـ 

  :دٌُٛؿ ا٣ىةا٨ٌ٧  ..ك٨٦ إَٕةـ ا٣ُٕةـ 
 ..ا٧٣كة٨ٌ٠ ال ًُٛؿ إال ٦ٓ ا٣ٌذة٦ى كرًي ِّ ٔ٪ه٧ة ك٠ةف اث٨ ٧ٔؿ 

٨٦ ُٚؿ  ) :ٝةؿ  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤كٝؽ ركل أظ٧ؽ كا٣٪كةاي أف ا٣٪جي 
  .. (وةا٧ةن ٠ةف ٣ه ٦س٢ أصؿق ٌٗؿ أ٩ه ال ً٪ٞه ٨٦ أصؿ ا٣ىةا٥ ميء 
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*   *   *   *   *   *   *   * 
 ..ك٨٦ أ٢ٌٚ ا٣ُةٔةت 

 ا٣ض٤وس ٚي ا٧٣كضؽ ظذى د٤ُٓ ا٣ن٧ف   
٠ةف إذا و٤ى ا٣ٛضؿ ص٤ف ٚي  كق٥٤و٤ى ِّ ٤ٌٔه ٚٞؽ ركل ٦ك٥٤ أ٩ه 

  ..٦ىالق ظذى د٤ُٓ ا٣ن٧ف 
٨٦ و٤ى ا٣ٛضؿ ٚي  ) :ٝةؿ  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤كوط ٔ٪ؽ ا٣ذؿ٦ؾم أ٩ه 

ص٧ةٔح ز٥ ٕٝؽ ًؾ٠ؿ ِّ ظذى د٤ُٓ ا٣ن٧ف ز٥ و٤ى ر٠ٕذ٨ٌ ٠ة٩خ ٣ه ٠أصؿ 
  .. (ظضح ك٧ٔؿة دة٦ح دة٦ح دة٦ح 

 هؾا ا٢ٌٛ٣ ٚي ٢٠ األًةـ ١ٌٚٙ ثأًةـ ر٦ٌةف ؟ 
*   *   *   *   *   *   *   * 

 ..ا٧ٕ٣ؿة  :ك٨٦ األ٧ٔةؿ ا٣ٛة٤ًح ٚي ر٦ٌةف 
٧ٔؿة ٚي ر٦ٌةف دٕؽؿ  ) :ٝةؿ  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ٚٛي ا٣ىعٌع٨ٌ أ٩ه 

 .. (ظضح ٦ٕي  )كٚي ركاًح  .. (ظضح 
*   *   *   *   *   *   *   * 

 ..ك٨٦ أ٢ٌٚ ا٣ُةٔةت أًٌةن 
٦ٕذؿٚةن  ..ٌٚ٪ةصٌه ػةمٕةن  ..ة ا٧٣ؿء ثؿثه د٤ٟ ا٣ٕجةدة ا٣ذي ًؼ٤و ا٧٣ؿء ٌٚه

  ..ػةًٕةن 
 و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤إ٩هة ا٣ٕجةدة ا٣ذي ظةِٚ ا٣ؿقوؿ  ..ًؽع ا٣ؽ٩ٌة كراءق 

ٌ٪ح االٔذ١ةؼ  ..٤ٌٔهة َواؿ ظٌةده كهو ٣ـكـ ا٧٣كضؽ كٔؽـ ا٣ؼؿكج  ..إ٩هة قي
الثؽ ٦٪هة  كال ًؼؿج ٨٦ ا٧٣كضؽ إال ٣عةصه ًؿكرًح ..٦٪ه دٞؿثةن إ٣ى ِّ دٕة٣ى 

 ..كإال ث٢ُ أذ١ةٚه  ..
٧٤ٚة ٠ةف  ..ًٕذ١ٙ ٢٠ ر٦ٌةف ٔنؿة أًةـ  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤كٝؽ ٠ةف 

ًجيى ٌٚه ا١ٔذٙ ٔنؿ٨ً ًو٦ةن  ٝي  ..٧٠ة ٔ٪ؽ ا٣جؼةرم  ..ا٣ٕةـ ا٣ؾم 
ٓى ٤٣٪ةا٨ٌ٧  ..كاالٔذ١ةؼ ا٤ُ٧٣وب  ٣ٌف االٔذ١ةؼ ا٣ؾم ًض٢ٕ ا٧٣كةصؽى ٦هةص

 ..كظ٤ٞةتو ٤٣ٌعٟ كٌٚوؿ ا١٣الـ  ..ك٦وااؽى ٣أل٢٠  ..أك ٦ضة٣فى ٧٤٣ذـاكر٨ً  ..
  ..ٚهؾا أذ١ةؼ ال ًـداد ثه وةظجه إال ٝكوة ٚي ٤ٝجه 

كدؿٚٓ ٌٚه  ..هو ا٣ؾم دك٢ٌ ٌٚه د٦وع ا٣ؼةم٨ٌٕ  ..إف االٔذ١ةؼ ا٤ُ٧٣وب 
 ..أ٠ٙ ا٧٣ذٌؿ٨ٌٔ ا٧٣ؼجذ٨ٌ 

ٚي أف ال ًىؿؼ ٦٪ه ٣عْح  ..إ٩ه االٔذ١ةؼ ا٣ؾم ًكٕى ٌٚه ا٣ػ٧ػؿء صةهؽان 
 ..ٌٗؿ َةٔح
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أف ًض٢ٕ ٣كة٩ه رَجةن ٨٦ ذ٠ؿ ِّ  ..ث٢ ٤ٔى ا٣ىةا٥ ٧ٔو٦ةن  ..ك٤ٔى ا٧٣ٕذ١ٙ 
.. 

كأز٠ةهة ٔ٪ؽ  ..أال أ٩جب٥١ ثؼٌؿ أ٧ٔة٥١٣  : و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ٚٞؽ ٝةؿ 
  ..كأرٕٚهة ٚي درصةد٥١  ..٥١١ٌ٤٦ 

ه٥ ٚذٌؿثوا أٔ٪ةٝ ..كأف د٤ٞوا ٔؽك٥٠  ..كػٌؿ ٥١٣ ٨٦ إُٔةء ا٣ؾهت كا٣ورؽ 
 ..ذ٠ؿ ِّ ٔـ كص٢  :ك٦ة ذاؾ ًة رقوؿ ِّ ؟ ٝةؿ  :ٝة٣وا  ..كًٌؿثوا أٔ٪ة٥١ٝ  ..

 ..أػؿصه ا٣عة٥٠ كوععه 
كذ٠ؿ اث٨ رصت ٚي ا٤٣ُةاٙ أف أثة هؿًؿة ٠ةف ًكجط ٚي ا٣ٌوـ كا٤ٌ٤٣ح أ٠سؿ 

أٚذٟ ثهة  :ٚكب٢ ٨ٔ إ٠سةرق ٣ؾ٣ٟ ٚٞةؿ  ..٨٦ از٪ي ٔنؿ ا٣ٙ دكجٌعه 
 ..٩ٛكي ٨٦ ا٣٪ةر 

إف مؿاآ اإلقالـ ٝؽ  ..ًة رقوؿ ِّ  :أف أٔؿاثٌةن ٝةؿ  ..٣عة٥٠ كوععه كٔ٪ؽ ا
  ..٠سؿت ٤ٔي 

ال ًـاؿ ٣كة٩ٟ رَجة  : و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ٚٞةؿ  ..ٚأ٩جب٪ي ثنيء أدنجر ثه 
 ..٨٦ ذ٠ؿ ِّ 

٥  } :كٝؽ ٝةؿ دٕة٣ى  هي هي ٣ى ؽَّ ا٤٣َّ ٔى اًت أى ا٠ًؿى ا٣ؾَّ ا كى ًسٌؿن هى ٠ى ا٠ًًؿ٨ًى ا٤٣َّ ا٣ؾَّ ةن كى ؿى ًٛ ٍ٘ َّ٦
ة  ٧ٌن ًْ ٔى ا  ٍصؿن أى  .. {كى

  ..أف ١ًوف ٦نذ٘الن ثة٣ؾ٠ؿ كاألذ٠ةر  ..ٌٚ٪ج٘ي ٤٣ىةا٥ 
صي ٣ه ا٣ؼٌؿ  ..أك أذ١ةٚه كٌٝة٦ه  ..٨٧ٚ ٠ة٩خ هؾق ظة٣ه ٚي ٚي وٌة٦ه  ري

 ..ا٥ٌْٕ٣ ث٢ٌٛ ِّ كدوٌٚٞه 
 ..ٚإف ث٢١ ظؿؼ ظك٪ح كا٣عك٪ح ثٕنؿ أ٦سة٣هة  ..كأ٢ٌٚ ا٣ؾ٠ؿ ٝؿاءة ا٣ٞؿآف 

 ..٣ٞؿآف ًنٛٓ ألوعةثه ًوـ ا٣ٌٞة٦ح كا
 كال مٟ أف اال٠ذٛةء ثؼذ٧ح كاظؽة ٚي هؾق األًةـ ا٣ٕنؿة دٛؿًٍ ٠جٌؿ

  *   *   *   *   *   *   *   * 
كا٣٪وا٢ٚ ا٤ُ٧٣ٞح كا٧٣ٌٞؽة  ..٧٠ة ً٪ج٘ي ٤ٔى ا٧٣ٕذ١ٙ اإل٠سةر ٨٦ ا٣ىالة 

 ..كٌٗؿ ذ٣ٟ  ..كوالة ا٣ٌعى  ..٠ة٣ك٪٨ ا٣ؿكادت  ..
٤ٌٟٔ  : رًي ِّ ٔ٪هٝةؿ ٣سوثةف  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤٥٤ أف ٚٞؽ ركل ٦ك

 ..إال رٕٟٚ ِّ ثهة درصح  ..ٚإ٩ٟ ال دكضؽ ٤٣ه قضؽة   ..ث١سؿة ا٣كضود ٤٣ه 
  ..كظٍ ٔ٪ٟ ثهة ػٌُبح 

٠٪خ أثٌخ ٦ٓ رقوؿ  :ٝةؿ  رًي ِّ ٔ٪هكركل ٦ك٥٤ أًٌةن ٨ٔ رثٌٕح ث٨ ٠ٕت 
 :٤ٞٚخ  ..٣ي ق٢  :ٚٞةؿ  ..ظةصذه ٚآدٌه ثوًواه ك و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ِّ 

 أك ٌٗؿ ذ٣ٟ ؟ :ٝةؿ  ..أقأ٣ٟ ٦ؿاٚٞذٟ ٚي ا٣ض٪ح 
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 ..ٚأٔ٪ى ٤ٔى ٩ٛكٟ ث١سؿة ا٣كضود  :ٝةؿ  ..هو ذاؾ  :٤ٝخ 
 ..٣ه٧ة ٢ٌٚ ٥ٌْٔ ..كاالٔذ١ةؼ كا٣ىالة 

 :ٝةؿ  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ركل ٦ك٥٤ أ٩ه 
قوٝه ػ٧كةن كٚي  ..والة ا٣ؿص٢ ٚي ص٧ةٔح دٌٕٙ ٤ٔى والده ٚي ثٌذه )

  ..كٔنؿ٨ً درصح 
ز٥ ػؿج إ٣ى ا٣ىالة ال ًؼؿصه إال ا٣ىالة ٥٣  ..ذ٣ٟ أ٩ه إذا دوًأ ٚأظك٨ ا٣وًوء

ٚإذا و٤ى ٥٣ دـؿ  ..كظٍ ٔ٪ه ثهة ػٌُبح ..ًؼٍ ػُوة إال رٕٚخ ٣ه ثهة درصح
  ..ا٤٣ه٥ أرظ٧ه ..ا٤٣ه٥ و٢ًٌ ٤ٌٔه :ا٧٣الا١ح دى٤ي ٤ٌٔه ٦ة داـ ٚي ٦ىالق

 .. (ا٩ذْؿ ا٣ىالة  كال ًـاؿ ٚي والة ٦ة
١ٌٚٙ  ..ٚإذا ٠ةف ا٧٣ني إ٣ى ا٣ىالة كا٩ذْةرهة ًؿٚٓ ا٧٣ؿء كًؿٌٝه 

كا٩ذْةر ا٣ىالة ثٕؽ  ..كاالٔذ١ةؼ ٌٚهة أًة٦ةن ك٣ٌةؿ  ..ثة١٧٣وث ٚي ا٧٣كضؽ 
 ..ا٣ىالة 

و٤ى ِّ ٦ٓ أف ا٣٪جي  ..ٔضجةن ٧٤٣ك٨ٌ٧٤ دؿ٠وا االٔذ١ةؼ ) :ٝةؿ ا٣ـهؿم 
 .. (ا٧٣ؽً٪ح ظذى ٝجٌه ِّ ٦ة دؿ٠ه ٦٪ؾ ٝؽـ  ٤ٌٔه كق٥٤

ك٨٦ ٩ول أذ١ةؼ ا٣ٕنؿ األكاػؿ ٚإ٩ه ًؽػ٢ ٦ٕذ١ٛه ٝج٢ ٗؿكب م٧ف 
 ..كًؼؿج ثٕؽ ٗؿكب م٧ف ٤ٌ٣ح ا٣ٌٕؽ  ..ا٣ٕنؿ٨ً ٨٦ ر٦ٌةف 

 ..ك٨٦ اصذهؽ ٚي ا٣ٕنؿ األكاػؿ ٚهو ظؿم ثأف ًؽرؾ ٤ٌ٣ح ا٣ٞؽر 
 ..ث٢ هي ػٌؿ ٨٦ أ٣ٙ مهؿ  ..كهي أ٥ْٔ ٣ٌة٣ي ر٦ٌةف 

٨٦ ٝةـ ٤ٌ٣ح ا٣ٞؽر إ٧ًة٩ةن  ) :ٝةؿ  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٨٥٤ ٔ٪ه كٚي ا٣ىعٌعٌ
 .. (كاظذكةثة ٗٛؿ ٣ه ٦ة دٞؽـ ٨٦ ذ٩جه 

ك٠ةف  ..كًأ٦ؿ أوعةثه ثذعؿًهة  ..ًذعؿل ٤ٌ٣ح ا٣ٞؽر  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ك٠ةف 
  .رصةء أف ًؽر٠وا ٤ٌ٣ح ا٣ٞؽر  ..ًوِٝ أه٤ه ٚي ٣ٌة٣ي ا٣ٕنؿ 

ًة رقوؿ ِّ إف كاٚٞخ ٤ٌ٣ح  :ٝة٣خ  ٪هةرًي ِّ ٔكٚي ا٣ىعٌط ٨ٔ ٔةانح 
   (ٝو٣ي ا٤٣ه٥ إ٩ٟ ٔٛو دعت ا٣ٕٛو ٚةٔٙ ٔ٪ي  :ا٣ٞؽر ٦ة أٝوؿ ؟ ٝةؿ 

*   *   *   *   *   *   *   * 
رظ٧ذه دكجٜ  ..إ٩٪ة ٩ٕجؽ رثةن ٔٛوان ًعت ا٣ٕٛو  ..أًهة ا٣ىةا٧وف كا٣ىةا٧ةت

  ..ك٦٘ٛؿده أٔض٢ ٨٦ ٔٞوثذه  ..ٌٗجه 
 ..ةرٔوا إ٣ٌه إذا أذ٩جوا ًعت ٨٦ ٔجةدق أف ًك

و٤ى ِّ ركاق ٦ك٥٤ أ٩ه  ..كدأب ا٣ىة٣ع٨ٌ ..ٚة٣ذوثح هي مٕةر ا٧٣ذ٨ٌٞ 
ًة أًهة ا٣٪ةس دوثوا إ٣ى ِّ ٚإ٩ي أدوب إ٣ى ِّ ٚي  "\ :ٝةؿ  ٤ٌٔه كق٥٤

 "..\ا٣ٌوـ ٦ةاح ٦ؿة 
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  !!ٚةصذهؽ أف د١وف كاظؽان ٦٪ه٥  ..ك٤٣ه ٚي ٢٠ ٤ٌ٣ح ٔذٞةء ٨٦ ا٣٪ةر 
  ..٣ٌذؽارؾ ٩ٛكه  ..ح ٨٧٣ ٚؿط ٚي والده ٚؿ٦ٌةف ٚؿو

 ..ٚج٨ٌ ا٣ؿص٢ كث٨ٌ ا١٣ٛؿ أك ا٣نؿؾ دؿؾ ا٣ىالة 
  ..كر٦ٌةف ٚؿوح ٧٤٣ؽػ٨ أف ًذوب  

 ..كال ًؽػ٢ ا٣ض٪ح ٝةَٓ ..كر٦ٌةف ٚؿوح ٨٧٣ ُٝٓ رظ٧ه أف ًى٤هة 
ك٨ٕ٣ ٝةَٓ ا٣ؿظ٥ ٚي زالث  ..كٝؽ أ٦ؿ ِّ ثى٤ح ا٣ؿظ٥ ٚي دكٓ ٔنؿة آًح 

 ..آًةت 
ثٌ٘ةء أك مع٪ةء  ..ف ثٌ٪ه كث٨ٌ أظؽ ٨٦ أرظة٦ه أك أظؽ ٨٦ ا٧٣ك٨ٌ٧٤ ٨٧ٚ ٠ة

 ..٤ٌٚكةرع إ٣ى اإلوالح  ..
  ..٤ٚذى٥ ٤ٝوث٪ة ٨ٔ ا٣نع٪ةء  ..كإذا وة٦خ ثُو٩٪ة ٨ٔ ا٣٘ؾاء 

*   *   *   *   *   *   *   * 
  ..كهو ٚؿوح أًٌةن  ..٥ٕ٩ ر٦ٌةف ٚؿوح ٣هؤالء 

ك٦ٕك٢  ..ك٦ضالت ٚةقؽة  ..٨٦ دػةف  ٌٚجٌٓ ا٧٣عؿ٦ةت ..٨٧٣ ًذةصؿ ثة٣عؿاـ 
 ..أك أمؿَح ٗ٪ةاٌح  ..كصؿاؾ 

  ..أك ا٧٣الثف ا٣ٛةًعح  ..أك ًجٌٓ ا٣ٕجةءات كا٣٪ٞةثةت ا٧٣عؿ٦ح 
 ..ك٥٤ٌٕ٣ أف ِّ ًعةقت ٤ٔى ا٣٪ٌٞؿ كا٧ُٞ٣ٌؿ  ..٣ٌذوب ٨٦ ذ٣ٟ 

 ..ك٢٠ صكؽ ٩جخ ٨٦ قعخ ٚة٣٪ةر أك٣ى ثه 
أؿ ٨ٔ ٦ة٣ه ٨٦ أ٨ً ا٠ذكجه ك٥ٌٚ ك٨٣ دـكؿ ٝؽ٦ة ٔجؽ ًوـ ا٣ٌٞة٦ح ظذى ًك

 أ٩ٛٞه ؟
*   *   *   *   *   *   *   * 

دذجٕ٪ة إ٣ى  ..أف ٩ذؼ٤ه ٨٦ ذ٩وب ٢ٌٕ٣ ثٌٕهة ..إف ر٦ٌةف ٚؿوح ٣٪ة ص٧ٌٕةن 
  ..ٝجور٩ة 

دىت  ..كدٌٕل هي ثٕؽ٩ة  ..٧٩وت ٩ع٨  ..ذ٩وب دؽػ٢ ٦ٕ٪ة ٝجور٩ة  ..٥ٕ٩ 
 ..٤ٌٔ٪ة ا٣كٌبةت 

هة ٨٦ ً٪نؿ ا٣ٛكةد ٚي األرض ٨ٔ َؿًٜ ثٌٓ إ٩هة د٤ٟ ا٣ؾ٩وب ا٣ذي ًض٧ٕ
أك ٦عالت ً٪نؿ ثهة  ..أك ٚذط ٦ٞةقو ًضذ٧ٓ ٌٚهة ا٣ٛكةؽ  ..أصهـة ٦عؿ٦ح 
  ..أك ٦ك١ؿات كدػةف  ..٦ضالت ٚةقؽة 

  ..٨٧ٚ أٔةف ٤ٔى هؾق ا٧٣ٕةوي ٚهو مؿًٟ ألوعةثهة ٚي اإلز٥ 
  ..ٌٞة٦ح ك٨٦ دٔة إ٣ى ًال٣ح ٠ةف ٤ٌٔه كزرهة ككزر ٨٦ ٢٧ٔ ثهة إ٣ى ًوـ ا٣

كا٣و٢ً ا٣ُو٢ً ٨٧٣  ..َوثى ٨٧٣ إذا ٦ةت ٦ةدخ ٦ٕه ذ٩وثه  :ٝةؿ أثو ظة٦ؽ 
 ..أك أ٠سؿ  ..ك٦ةاذي ق٪ح  ..٦ةاٌح ق٪ح  ..٧ًوت كدجٞى ذ٩وثه 
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 ..كًكب٢ ٔ٪هة إ٣ى آػؿ ا٩ٞؿاًهة  ..ًٕؾب ثهة ٚي ٝجؿق 
 .. {إ٩ة ٩ع٨ ٩عٌي ا٧٣ودى ك١٩ذت ٦ة ٝؽ٦وا كآزةره٥  } :كٝةؿ دٕة٣ى 

 ..٧٠ة ١٩ذت ٦ة ٝؽ٦وق  ..ت ٦ة أػؿكق ٨٦ آزةر أ٧ٔة٣ه٥ أم ١٩ذ
*   *   *   *   *   *   *   * 

 ..ال دٞ٪ٍ ٨٦ رظ٧ح ِّ  ..ك٨١٣ 
 ..ٚأثواب ا٣ؿظ٧ةت ٦ٛذوظح 

ا٣ؾ٨ً  ..كد٤ٜ٘ ٔ٪ه٥ أثواب ا٣٪ٌؿاف ..٨١ٚ ٨٦ ا٣ؾ٨ً دٛذط ٣ه٥ أثواب ا٣ض٪ةف 
  .. ١٦ٛؿة ػُةًةه٥ ..ً٪ك٤غ ٔ٪ه٥ ر٦ٌةف ٦٘ٛورة ذ٩وثه٥ 

 ..ز٥ ر٥ٗ أ٩ٛه  ..ز٥ ر٥ٗ أ٩ٛه  ..ر٥ٗ أ٩ٛه  : و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤كٝؽ ٝةؿ 
 ..٨٦ أدرؾ ر٦ٌةف ك٥٣ ً٘ٛؿ ٣ه 

*   *   *   *   *   *   *   * 
 ..أًهة ا٣ىةا٧وف كا٣ىةا٧ةت 

 ..ك٨٦ أه٥ ٦ة ً٪ج٘ي أف ٩كذ٢٘ ثه هؾا ا٣نهؿ ا٧٣جةرؾ 
 ..كدٔوده٥ إ٣ى ِّ  ..٩ىط ا٣٪ةس 
كا٩ذهى ا١٣سٌؿكف ٨ٔ ٦ٕةص ٠ة٩وا ٨ٌ٧ٌٞ٦  ..٪ةس ٤ٔى ا٣ؼٌؿ ٚٞؽ أٝج٢ ا٣

 ..٤ٌٔهة ٧ٌٚة ٝج٢ ر٦ٌةف 
  ..ٚه٢ ٩٘ذ٪٥ هؾق ا٣ٛؿوح ا٣كة٩عح 

أك  ..ثكجت آًح َؿٝخ ق٧ٕه  ..ك٥٠ ٨٦ ٔةص ٠ة٩خ دوثذه ٚي ر٦ٌةف 
 ..٦ؤْح أزؿت ٚي ٤ٝجه 

 ألف ًهؽم ِّ ثٟ رصالن  ) :ٝةؿ  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤كٝؽ ركل ٦ك٥٤ أ٩ه 
  .. (كاظؽان ػٌؿ ٣ٟ ٨٦ ظ٧ؿ ا٣٪٥ٕ 

كأه٢  ..ك٦الا١ذه  ..إف ِّ  ) :ٝةؿ   و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤كركل ا٣ذؿ٦ؾم أ٩ه 
٣ٌى٤وف  ..كظذى ا٣عوت  ..ظذى ا٣٪٤٧ح ٚي صعؿهة  ..كاألر٨ًٌ  ..ا٣ك٧ةكات 

 .. (٤ٔى ٥٤ٕ٦ ا٣٪ةس ا٣ؼٌؿ 
 ..هة د١وف قجت هؽاًح ٨٧٣ ًك٧ٕ ..كرب ٧٤٠ح ًذ٥٤١ ثهة ا٣ؽأٌح 

١ًذت ِّ ٣ه ثهة  ..كإف ا٣ؿص٢ ٣ٌذ٥٤١ ثة٧٤١٣ح ٨٦ رًواف ِّ ال ٤ًٞي ٣هة ثةالن 
 ..رًةق إ٣ى ًوـ ٤ًٞةق 

 :٨ٔ ٔجؽ ا٣واظؽ ث٨ زًؽ ٝةؿ  ..ذ٠ؿ اث٨ ٝؽا٦ح ٚي ا٣ذواث٨ٌ 
  ..ُٚؿظذ٪ة ا٣ؿًط إ٣ى صـًؿة  ..٠٪خ ٚي ٦ؿ٠ت 

 :٤ٞٚ٪ة ٣ه  ..كإذا ٌٚهة رص٢ ًٕجؽ و٪٧ةن 
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إف ٦ٕ٪ة ٚي ا٧٣ؿ٠ت ٨٦  :٤ٞٚ٪ة  ..دٕجؽ ؟ ٚأك٦أ إ٣ى ا٣ى٪٥ ٨٦  ..ًة رص٢ 
 ..ك٣ٌف هؾا إ٣ه ًٕجؽ  ..ًى٪ٓ ٦س٢ هؾا 

 ك٦ة ِّ ؟ :ٝةؿ  ..ِّ  :ٚأ٩ذ٥ ٨٦ دٕجؽكف ؟ ٤ٝ٪ة  :ٝةؿ 
كٚي األظٌةء  ..كٚي األرض ق٤ُة٩ه  ..ا٣ؾم ٚي ا٣ك٧ةء ٔؿمه  :٤ٝ٪ة 

  ..٠ٌٙ ٧٤ٔذ٥ ثه  :ٚٞةؿ  ..كاأل٦وات ٌٝةؤق 
 ..ٚأػجؿ ثؾ٣ٟ  ..كصه إ٣ٌ٪ة هؾا ا٤٧٣ٟ رقوالن ٠ؿ٧ًةن  : ٤ٝ٪ة
  ..ز٥ ٝجٌه ِّ  ..أدل ا٣ؿقة٣ح  :٧ٚة ٢ٕٚ ا٣ؿقوؿ ؟ ٤ٝ٪ة  :ٝةؿ 
 ..دؿؾ ٔ٪ؽ٩ة ٠ذةب ا٤٧٣ٟ  ..ث٤ى  :٧ٚة دؿؾ ٔ٪ؽ٥٠ ٔال٦ح ؟ ٤ٝ٪ة  :ٝةؿ 

 ..ٌٚ٪ج٘ي أف د١وف ٠ذت ا٤٧٣وؾ ظكة٩ةن  ..أرك٩ي ٠ذةب ا٤٧٣ٟ  :ٚٞةؿ 
  ..٦ة أٔؿؼ هؾا  :ٚٞةؿ  ..٧ىعٙ ٚأدٌ٪ةق ثة٣

  ..ظذى ػذ٧٪ة ا٣كورة  ..٥٤ٚ ٩ـؿ ٩ٞؿأ كًج١ي  ..ٚٞؿأ٩ة ٤ٌٔه قورة ٨٦ ا٣ٞؿآف 
  ..ٚٞةؿ ً٪ج٘ي ٣ىةظت هؾا ا١٣الـ أف ال ًٕىى 

 ..كقوران ٨٦ ا٣ٞؿآف  ..ك٧٤ٔ٪ةق مؿاآ اإلقالـ  ..كظ٤٧٪ةق ٦ٕ٪ة  ..ز٥ أق٥٤ 
 أػؾ٩ة ٦ٌةصٕ٪ة  ..كأ٥٤ّ ٤ٌٔ٪ة ا٢ٌ٤٣ ٧٤ٚة قؿ٩ة  ..كأػؾ٩ةق ٦ٕ٪ة ٚي ا٣كٌٛ٪ح 

إذا أ٥٤ّ ا٢ٌ٤٣ ه٢  ..هؾا اإل٣ه ا٣ؾم د٤٣ذ٧و٩ي ٤ٌٔه  ..ًة ٝوـ  :ٚٞةؿ ٣٪ة 
 ً٪ةـ ؟
 ..هو ٥ٌْٔ ٌٝوـ ال ً٪ةـ  ..ال ًة ٔجؽِّ  :٤ٝ٪ة 

ز٥ أػؾ ٚي ا٣ذٕجؽ  ..د٪ة٦وف ك٦وال٥٠ ال ً٪ةـ  ..ثبف ا٣ٕجٌؽ أ٩ذ٥  :ٚٞةؿ 
 ..كدؿ٠٪ة 

كٗؿًت ٚي  ..هؾا ٝؿًت ٔهؽ ثةإلقالـ  :٤ٝخ ألوعةثي  ..ة ٧٤ٚة كو٤٪ة ث٤ؽ٩
  ..ٚض٧ٕ٪ة ٣ه دراه٥ كأٌُٔ٪ةق  ..ا٣ج٤ؽ 

 ..د٪ٛٞهة ٚي ظوااضٟ  :٦ة هؾا ؟ ٤ٝ٪ة  :ٚٞةؿ 
ك٥٣  ..أٔجؽ و٪٧ةن ٨٦ دك٩ه  ..أ٩ة ٠٪خ ٚي صـااؿ ا٣جعؿ  ..ال إ٣ه إال ِّ  :ٚٞةؿ 

 ..كت ٣٪ٛكه ك٦ٌى ًذ١ !! ..إٌٌٌٔٚ٪ي كأ٩ة أٔؿٚه  ..ًٌٌٕ٪ي 
 ..ك٠ةف ثٕؽهة ٨٦ ٠جةر ا٣ىة٣ع٨ٌ 

*   *   *   *   *   *   *   * 
 ..كال أز٠ى ٩ٛكةن  ..أ٠ؿـ ػ٤ٞةن  ..كال أ٤ّخ ا٣ؼٌؿاء  ..ككِّ ٦ة أ٤ٝخ ا٣٘جؿاء 

 .. و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤كال أظؿص ٤ٔى هؽاًح ا٣٪ةس ٨٦ أثي ا٣ٞةق٥ 
  ..كز٦ةف  ..كظةؿ  ..١ةف إ٣ى ِّ ٚي ٢٠ ٦ ;و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٣٥٤ٞؽ دٔة 

 ..ك٨٦ آذكق  ..ك٨٦ أظك٪وا ٦ٕه  ..ك٨٦ أثٌ٘وق  ..دٔة ٨٦ أظجوق 
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٦ٞذىؿان ٤ٔى ٠جةر ا٣٪ةس ا٧٣ؤزؿ٨ً   و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ك٥٣ ٨١ً اهذ٧ة٦ه 
  ..كا٣ٕجٌؽ كاألظؿار  ..ث٢ أذ٪ى ثة٣ى٘ةر كا١٣جةر  ..ٚي ا٧٣ضذ٧ٓ 

  ..ٌٚة أًهة ا٣ىةا٧وف كا٣ىةا٧ةت 
 ..أًةـ مهؿ٩ة ٚي ذ٣ٟ ؟  ه٢ ٩٘ذ٪٥

كا٧٣٘٪وف ٚي  ..كا٧٧٣س٤وف ٚي ا٣ذ٧س٢ٌ  ..إف اٗذ٪٧ه ا٣ذضةر ٚي ا٣ذضةرة 
 ..أٚال ٩٘ذ٪٧ه ٩ع٨ ٣هؽاًح ا٣٪ةس  ..ا٣٘٪ةء 

 ..كا٣نؿًٍ  ..كا١٣ذةب  ..كا٣ؿقة٣ح  ..كا٧٤١٣ح  ..ثةالثذكة٦ح 
 ..٢ٕ٣ ِّ دٕة٣ى أف ًٛذط ثكججٟ ا٤ٞ٣وب  ..كا٣ؽٔوة ا٣ىةدٝح 

كأف ًض٤ٕ٪ة هؽاة ٦هذؽ٨ً  .. دٕة٣ى أف ًكذ٤٧ٕ٪ة ص٧ٌٕةن ٚي َةٔذه أقأؿ ِّ
.. 
*   *   *   *   *   *   *   * 

 ..أقوؽ ٥١٣ ثٕي ا٧٣كةا٢ ا٣هة٦ح ظوؿ ا٣ىٌةـ  ..كٚي ا٣ؼذةـ 
 :ا٧٣كأ٣ح األك٣ى 

ؿات ٨٦ ٤َوع ا٣ٛضؿ إ٣ى ٗؿكب ا٣ن٧ف  ٌُ ا٣ىوـ هو اإل٦كةؾ ث٪ٌح ٨ٔ ا٧٣ٛ
.. 

 ..٦ٌةف ثٌ٘ؿ ٔؾر ٚٞؽ أدى ٠جٌؿة ٧ٌْٔح ك٨٦ أُٚؿ مٌبةن ٨٦ ر
ز٥ ا٤ُ٩ٜ  "..\ٝةؿ ٚي ا٣ؿؤًة ا٣ذي رآهة  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤كٝؽ وطَّ أ٩ه 

 ..ثي 
دك٢ٌ أمؽاٝه٥  ..٦نٞٞح أمؽاٝه٥  ..ٚإذا أ٩ة ثٞوـ ٨ٌٞ٤ٕ٦ ثٕؿاٌٝجه٥ 

 ٨٦ هؤالء ؟ :٤ٝخ  ..د٦ةن 
ُٛؿكف ٝج٢ دع٤ٌح وو٦ه٥  :ٝةؿ  ًي  ..ُةر أم ٝج٢ كٝخ اإلٚ "\ا٣ؾ٨ً 

كًضت ا٣ىٌةـ ٤ٔى ٢٠ ٦ك٥٤ ثة٣ٖ ٔة٢ٝ ٥ٌٞ٦ ٝةدر قة٥٣ ٨٦ ا٧٣وا٩ٓ 
 ..٠ة٣عٌي كا٣٪ٛةس 

 ..كًكذعت أ٦ؿ ا٣ىجي ثة٣ىٌةـ 
ذ  ٓ ث٪خ ٦ٌٕوً ًٌٌ ث ـ وجٌة٩٪ة  :ٝة٣خ  رًي ِّ ٔ٪ه ٧٣ة ٚي ا٣جؼةرم ٨ٔ ا٣ؿي ٠٪ة ٩ىٌوً

ك٩ض٢ٕ ٣ه٥ ا٤٣ٕجح ٨٦ ا٣ٕه٨ ٚإذا ث١ى أظؽه٥ ٤ٔى ا٣ُٕةـ أٌُٔ٪ةق ذاؾ 
 ..ظذى ١ًوف ٔ٪ؽ اإلُٚةر 

  ..كا٧٣ض٪وف ال ًضت ٤ٌٔه ا٣ىوـ 
ٌٜٛ أظٌة٩ةن  ًي ٣ـ٦ه ا٣ىٌةـ ٚي ظةؿ إٚةٝذه دكف ظةؿ  ..ٚإف ٠ةف ًض٨ٌ أظٌة٩ةن ك

  ..ص٪و٩ه
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٨َّ ٚي أز٪ةء ا٣٪هةر ٥٣ ًج٢ُ وو٦ه ٧٠ة ٣و أ٧ٗي ٤ٌٔه ث٧ؿض أك ٌٗؿق  كإف صي
 ..ك٦س٤ه ا٣ع٥١ ٚي ا٧٣ىؿكع ..أل٩ه ٩ول ا٣ىٌةـ كهو ٔة٢ٝ 

*   *   *   *   *   *   *   * 
نذؿط ا٣٪ٌح ٚي ووـ ا٣ٛؿض ٨٦ ا٢ٌ٤٣  ٧٣ة ركل  ..ك٣و ٝج٢ ا٣ٛضؿ ث٤عْح  ..كدي

ال وٌةـ ٨٧٣ ٥٣ ًجٌخ ا٣ىٌةـ ٨٦  "\ :ٝةؿ  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤أثو داكد أ٩ه 
 .. "\ا٢ٌ٤٣ 

نذؿط ٣ه ا٣٪ٌح ٨٦ ا٢ٌ٤٣  ..أ٦ة ووـ ا٣٪٢ٛ ا٤ُ٧٣ٜ   ..ٚال دي
و٤ى دػ٢ ٤ٔي رقوؿ ِّ  :ٝة٣خ  رًي ِّ ٔ٪ه٨ ٔةانح ٧٣ة ركل ٦ك٥٤ ٔ

 :ٚٞةؿ  ..ال  :ه٢ ٔ٪ؽ٥٠ ميء ؟ ٤ٞٚ٪ة  :ذات ًوـ ٚٞةؿ  ِّ ٤ٌٔه كق٥٤
 ..ٚإ٩ي إذا وةا٥ 

٨ ٠ٕؿٚح كٔةموراء ٚةألظوط أف ً٪وم ٣ه ٨٦ ا٢ٌ٤٣  ٌٌ ١ٌ٣وف ..كأ٦ة ا٣٪٢ٛ ا٧٣ٕ
 ..أ٢٧٠ى ألصؿق 

*   *   *   *   *   *   *   *   * 
 :أ٣ح ا٣سة٩ٌح ا٧٣ك

ـً ٚي ٠ٛةرة ا٣ٞذ٢  ..٠ىوـ ر٦ٌةف  ..٨٦ ا٣ىٌةـ ٦ة ًضت ٌٚه ا٣ذذةثٓ  كا٣ىو
ك٠ؾ٣ٟ ٨٦ ٩ؾر وو٦ةن ٦ذذةثٕةن  ..كا٣ض٧ةع ٚي ٩هةر ر٦ٌةف  ..كا٣ْهةر  ..ا٣ؼُأ 
 ..٣ـ٦ه 

كوٌةـ ٔنؿة أًةـ ٨٧٣  ..٠ٌٞةء ر٦ٌةف  ..ك٨٦ ا٣ىٌةـ ٦ة ال ٤ًــ ٌٚه ا٣ذذةثٓ 
كووـ ا٣ٛؽًح ٚي ٦عْورات  ..٠ٛةرة ا٨ٌ٧ٌ٣   كووـ ..٥٣ ًضؽ ا٣هؽم 

 ..كووـ ا٣٪ؾر ا٤ُ٧٣ٜ ٨٧٣ ٥٣ ً٪و ا٣ذذةثٓ  ..اإلظؿاـ 
*   *   *   *   *   *   *   * 

ًضجؿ ا٣٪ٞه  ..كوٌةـ ا٣ذُوع ٠ٕةموراءى كٔؿٚحى كاإلز٪٨ًٌ كا٣ؼ٧ًٌف كًٌٗؿهة
 ..ٚي وٌةـ ا٣ٛؿًٌح 

٧ٕح ثة٣ىوـ ٧٠ة ٔ٪ؽ ٨ٔ إٚؿاد ا٣ض و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤كٝؽ ٩هى ا٣٪جي 
 ..٨٧ٚ أراد ووـ ا٣ض٧ٕح ٤ٌٚى٥ ًو٦ةن ٝج٤ه أك ًو٦ةن ثٕؽق ..ا٣جؼةرم

كًعؿـ وٌةـ ًو٦ي ا٣ٌٕؽ كأًةـ ا٣ذنؿًٜ كهي ا٣عةدم ٔنؿ كا٣سة٩ي ٔنؿ 
 ..إال ٨٧٣ ٥٣ ًضؽ ا٣هؽم ٌٚىو٦هة ث٧٪ى  ..كا٣سة٣ر ٔنؿ ٨٦ ذم ا٣عضح 

*   *   *   *   *   *   *   * 
 :ا٧٣كأ٣ح ا٣سة٣سح 

كقواء كصؽت ..ا٧٣كةٚؿ ًضوز ٣ه قواء ٠ةف ٝةدران ٤ٔى ا٣ىٌةـ أـ ٔةصـان ٔ٪ه 
ضةكز ث٪ٌةف ا٣ج٤ؽ  ..ا٧٣نٞح أـ ٥٣ دوصؽ  ًي نذؿط أف  ٌي  ..كإذا أراد أف ًُٛؿ ٚ
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ٚٛي كصوب اإل٦كةؾ  ..كإذا كو٢ ا٧٣كةٚؿ ث٤ؽق أز٪ةء ا٣٪هةر كهو ٦ُٛؿ 
 ..٦ح ا٣نهؿ كاألظوط أف ٧ًكٟ ثٌٞح ًو٦ه ٦ؿأةة ٣عؿ ..٤ٌٔه ػالؼ 

*   *   *   *   *   *   *   * 
 ..أك ًنٜ ٦ٕه ا٣ىوـ  ..٢١ٚ ٦ؿض ال ًكذٌُٓ ٦ٕه ا٣ىوـ  ..أ٦ة ا٧٣ؿًي 

 ..ٌٚضوز ٣ه ا٣ُٛؿ 
  ..أك ػوؼ ا٧٣ؿض  ..كال ًضوز ا٣ُٛؿ ٧٣ضؿد ا٣ذٕت ا٧٣عذ٢٧ 

 ..ك٩عوهة  ..كال ًضوز ا٣ذكةه٢ ثة٣ُٛؿ ألص٢ اال٦ذعة٩ةت 
ؿؤ ؿصى ثي ًي   ..ق ً٪ذْؿ ا٣نٛةء ز٥ ًٌٞي كا٧٣ؿًي ا٣ؾم 

ؿصى ثؿؤق  ًي ٧ُٕةف ٨ٔ ٢٠  ..كا١٣جٌؿ ا٣ٕةصـ  ..أ٦ة ا٧٣ؿًي ٦ؿًةن ٦ـ٦٪ةن ال  ٌي ٚ
  ..ًوـ ٦ك١ٌ٪ةن 

أك أف ٥ًُٕ  ..كًضوز أف ًض٧ٓ زالز٨ٌ ٦ك١ٌ٪ةن ٧ٌُٕٚه٥ ٚي آػؿ ا٣نهؿ 
  ..٦ك١ٌ٪ةن ٢ٌ٠ ًوـ 

 ..ٚذ١ةق٢ ظذى ٦ةت  ..كد٨١٧ ٨٦ ا٣ٌٞةء  ..ك٨٦ ٦ؿض ز٥ٌ مٛي 
 :٧٠ة ٚي ا٣ىعٌع٨ٌ  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٣٥٤ٞو٣ه  ..ٌٌٚٞي ٔ٪ه أظؽ أٝةرثه 

ه  "\ ٌٌ   .. "\٨٦ ٦ةت ك٤ٌٔه وٌةـ وةـ ٔ٪ه ك٣
ج ٨٦ ٦ة٣ه َٕةـ ٦ك٨ٌ١ ٨ٔ ٢٠ ًوـ  ؼؿى ًي   ..أك 

٥ٌُٕٚ  ..١٣٪ه ًٕضـ ٨ٔ ا٣ىوـ  ..ا٣ؾم ٢ًٕٞ  ..كا٣نٌغ ا٣ٛة٩ي  ..أ٦ة ا٣ٕضوز 
  ..٨ٔ ٢٠ ًوـ ٦ك١ٌ٪ةن 

ؼ كأ٦ة ٨٦ ق ؿى  ..ٚال ًضت ٤ٌٔه وٌةـ كال إَٕةـ  ..ٍٞ د٧ٌٌـق كث٤ٖ ظٌؽ ا٣ؼى
ك٥٣  ..كصت ٤ٌٔه ا٣ىوـ ظةؿ د٧ٌٌـق  ..كًهؾم أظٌة٩ةن  ..ٚإف ٠ةف ٧ًٌـ أظٌة٩ةن 

 ..ًضت ظةؿ هؾًة٩ه 
*   *   *   *   *   *   *   * 

 :ا٧٣كأ٣ح ا٣ؿاثٕح 
 ..كإذا ٤َٓ ا٣ٛضؿ كصت ٤ٔى ا٣ىةا٥ اإل٦كةؾي ٚوران 

ث٢  ..ٚهو ثؽٔح  ..ظذٌةط ثةإل٦كةؾ ٝج٢ األذاف ثٕنؿ دٝةاٜ ك٩عوهة كأ٦ة اال
  ..٧ًكٟ ٔ٪ؽ األذاف 

  ..كا٣كٌ٪ح أف ًٌٕض٢ اإلُٚةر  ..كإذا ٗةثخ ا٣ن٧ف أُٚؿ ا٣ىةا٥ 
٠ةف ال ًى٤ي ا٧٣٘ؿب ظذى  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤أ٩ه  ..كوط ٚي ا٧٣كذؽرؾ 

ُٛؿ ك٣و ٤ٔى مؿثح ٨٦ ا٧٣ةء    ..ًي
ُٛؿ ٤ٌٔه ٩ول ا٣ُٛؿ ث٤ٞجه ٚإف ٥٣ ًضؽ ا٣ىةا ًي   ..٥ مٌبة 

*   *   *   *   *   *   *   * 
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٠ة٧٣ؿًي  ..ك٠ةف قجت ُٚؿق ّةهؿان  ..ك٨٦ أُٚؿ ٚي ٩هةر ر٦ٌةف ثٕؾر 
ك٨٦  ..ٚال ثأس أف ًضةهؿ ثةأل٢٠ كا٣نؿب  ..ا٣ؾم ٥٤ًٕ ٨٦ رآق أ٩ه ٦ؿًي 

 ..٥ ٚةألك٣ى أف ال ًضةهؿ ثةأل٢٠ ١٣ٌال ًذه ..٠ةف قجت ُٚؿق ػٌٛةن 
*   *   *   *   *   *   *   * 

 :ا٧٣كأ٣ح ا٣ؼة٦كح 
ؿات قجٕح  ٌُ   :ا٧٣ٛ

 ..األ٢٠ كا٣نؿب  :أك٣هة 
 ..كهو ٦ٕؿكؼ 

 ٨ٔ كا٣عجوب ٠ةألدكًح كا٣نؿب األ٢٠ ٦ٕ٪ى ٚي ١ًوف ٦ة ا٧٣ُٛؿات ك٨٦ •
 . ا٣ؽـ ظ٨ٞ ك٠ؾ٣ٟ ا٧٣٘ؾًح كاإلثؿ ا٥ٛ٣ َؿًٜ

ك١٣٪هة ٧٤٣ٕة٣ضح ٠ة٣ج٪ك٨ٌ٤  ..كأ٦ة اإلثؿ ا٣ذي ال د٘٪ي ٨ٔ األ٢٠ كا٣نؿب 
قواء ٨ٔ َؿًٜ ا٣ٌٕالت أك  ..ٚال دٌٌؿ ا٣ىٌةـ  ..كاأل٩كو٨ٌ٣ أك إثؿ ا٣ذ٥ٌُٕ 

 ..كاألك٣ى أف د١وف ثة٢ٌ٤٣  ..ا٣ورًؽ 
 ٦ٓ .. أػؿل ٦ؿة رصؤه ز٥ ٣ذ٪ٌٞذه ا٣ؽـ ػؿكج ًذ٤ُت ا٣ؾم ا٤١٣ى ٗك٢ٌ أ٦ة •

ة إ٣ى ا٣ؽـ ًٕذجؿ كٌٗؿه كاأل٦الح ٠ة٣ك١ؿًةت كٗؾااٌح ٧ٌ٠ةكًح ٦واد إًةٚح
ؿان  ٌُ  ..٧٠ة ٚي ٚذةكل ا٤٣ض٪ح ا٣ؽاا٧ح  ..٦ٛ

ٓي  .. كاألذف ا٨ٌٕ٣ ُٝؿة أ٦ة •  .. ًُٛؿ ٚال .. ا٣ضؿاح ك٦ؽاكاةي  .. ا٣ك٨ٌ  ك٤ٝ
ؿ ال ا٣ؿثو كثؼةخ • ٌُ  .. مٌبةن  ًج٤ٓ ٥٣ إذا .. األق٪ةف كٚؿمةة كا٣كواؾ .. ًٛ

 .. ٠ة٣ؽهو٩ةت ا٣ض٤ؽ ٨٦ ا٦ذىةوةن  ا٣ضك٥ ًؽػ٢ ٦ة ك٠ؾ٣ٟ
 .. كقٞةق ِّ أ٧َٕه ٚإ٧٩ة .. وو٦ه ٤ٌٚذ٥ مؿب أك ٚأ٢٠ ا٣ىةا٥ ٩كي كإذا •

  .. ٠ٛةرة كال ٤ٌٔه ٌٝةء كال
كدٕةك٩وا ٤ٔى  } :٧ٕ٣وـ ٝو٣ه دٕة٣ى  ..ك٨١٣ ًض٢ ٤ٔى ٨٦ رآق أف ًؾ٠ٌؿق 

ٚإذا ٩كٌخ ٚؾ٠ٌؿك٩ي "\: و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ك٧ٔوـ ٝو٣ه  .. {ا٣جٌؿ كا٣ذٞول 
\" .. 
ُٛؿ كًٌٞي  ..إل٩ٞةذ ٦ٕىوـ ٨٦ ٦ه١٤ح  ..ى ا٣ُٛؿ إ٣ اظذةج ك٨٦ • ًي ٚإ٩ه 
 ٧٠ة ٝؽ ًعؽث ٚي إ٩ٞةذ ا٣٘ؿٝى كإَٛةء ا٣عؿااٜ ..
*   *   *   *   *   *   *   * 

 :ا٣ض٧ةع ، أك إػؿاج ا٧٣٪ي ثنهوة ث٢ٕٛ ٨٦ ا٣ىةا٥  :ا٣سة٩ي ٨٦ ا٧٣ُٛؿات 
وو٦ه ٚٞؽ أٚكؽ  ..ك٨٦ كصت ٤ٌٔه ا٣ىٌةـ ٚضة٦ٓ ٚي ٩هةر ر٦ٌةف ٔة٦ؽان 

 ..كا١٣ٛةرة ا٤٘٧٣ْح  ..كا٣ٌٞةء  ..كاإل٦كةؾ ثٌٞح ا٣ٌوـ  ..ا٣ذوثح  :ك٤ٌٔه 
 ..كهؾا ٔةـ ٚي ص٧ةع ا٣ـكصح ، ك٦س٤ه ا٣ـ٩ة كا٤٣واط كإدٌةف ا٣جه٧ٌح 
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كٝؽ أٚذخ ا٤٣ض٪ح ا٣ؽاا٧ح أف ٨٦ صة٦ٓ ٦ؿات ٚي أًةـ ٦ذٕؽدة ٨٦ ر٦ٌةف 
  ..٤ٌٕٚه ٠ٛةرات ثٕؽد األًةـ ا٣ذي صة٦ٓ ٌٚهة  ..٩هةران 

*   *   *   *   *   *   *   * 
ه  ت ٚال ًٌٌؿ وو٦ى ٪ي كًضوز دأػٌؿ ٗك٢ ا٣ض٪ةثح كا٣عٌي  ..ك٨٦ أوجط كهو صي

 ..٨١٣ ٤ٌٔه ا٧٣جةدرة ألص٢ ا٣ىالة  ..كا٣٪ٛةس إ٣ى ٦ة ثٕؽ ٤َوع ا٣ٛضؿ 
  ..ك٨٦ اقذ٧٪ى ٚأ٩ـؿ ٚكؽ وو٦ه  ..ك٨٦ اظذ٥٤ كهو ٩ةا٥ ٚىو٦ه وعٌط 

*   *   *   *   *   *   *   * 
 :ا٣ذٌٞؤ ٧ٔؽان  :كزة٣ر ا٧٣ُٛؿات 

أك ٌٗؿ ذ٣ٟ ٤ٌٕٚه  ..أك ٔىؿ ثُ٪ه  ..٨٧ٚ دٌٞأ ٧ٔؽان ثوًٓ أوجٕه ٚي ظ٤ٞه 
 ..ك٣و ٤ٗجه ا٣ٞيء ثؽكف إرادده ٚىو٦ه وعٌط  ..ا٣ٌٞةء 

  ..ٚال ًٛكؽ وو٦ه  ..كا٣ج٥٘٤ إف اثذ٤ٕه كهو ٚي ظ٤ٞه 
ُٛؿ ٔ٪ؽ ذ ..ٚإذا اثذ٤ٕه ٔ٪ؽ كوو٣ه إ٣ى ٧ٚه  ًي   ..٣ٟ ٚإ٩ه 

*   *   *   *   *   *   *   * 
 :ا٣عضة٦ح  :كراثٓ ا٧٣ُٛؿات 

كٚي ظ٧١هة د٧ٕؽ ا٣ىةا٥ إػؿاج ا٣ؽـ ا١٣سٌؿ كهو وةا٥ ، ٠ة٣ذجؿع ثة٣ؽـ ، أ٦ة 
ٛكؽ ا٣ىوـ  ًي  ..قعت ا٣ؽـ ا٢ٌ٤ٞ٣ ٤٣ذع٢ٌ٤ ال 

ٚال ًؤزؿ ٚي  ..كا٣ضؿكح ك٩عوهة  ..٠ة٣ؿٔةؼ  ..أ٦ة ػؿكج ا٣ؽـ ٨٦ ٌٗؿ اػذٌةرق 
 ..كإف ٠سؿ  ..ا٣ىوـ 

*   *   *   *   *   *   *   * 
 :ا٣عٌي كا٣٪ٛةس  :كػة٦ف ا٧٣ُٛؿات 

 ..كهو ػؿكج ا٣ؽـ ا٧٣ٕذةد ٨٦ ا٧٣ؿأة 
ت ا٣ىٌةـ ز٥ ٤َٓ ا٣ٛضؿ ٝج٢  ..كا٣عةاي أك ا٣٪ٛكةء إذا ا٩ُٞٓ د٦هة ٣ٌالن  وى ٪ى ٚى

 ..اٗذكة٣هة ٚىو٦هة وعٌط 
  ..كاأل٢ٌٚ ٧٤٣ؿأة أف ال دذٕةَى ٦ة د٧٪ٓ ثه ا٣ؽـ 

 ..ٚىة٦خ أصـأهة ذ٣ٟ  ..ٚإف دٕةَخ ٦ة دُٞٓ ثه ا٣ؽـ كا٩ُٞٓ ٕٚالن 
 ..وة٦خ كاٗذك٤خ ٤٣ىالة  ..كا٣٪ٛكةء إذا َهؿت ٝج٢ األرث٨ٌٕ 

*   *   *   *   *   *   *   * 
كا٣عة٢٦ كا٧٣ؿًٓ دٞةقةف ٤ٔى ا٧٣ؿًي ٌٚضوز ٣ه٧ة اإلُٚةر ك٣ٌف ٤ٌٔه٧ة 

 ..ؽًه٧ة إال ا٣ٌٞةء قواء ػةٚذة ٤ٔى ٩ٛكٌه٧ة أك ك٣
إف ِّ كًٓ ٨ٔ ا٧٣كةٚؿ ا٣ىوـ كمُؿ  "\ : و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤كٝؽ ٝةؿ 

٪ه  .. "\ك٨ٔ ا٣عة٢٦ كا٧٣ؿًٓ ا٣ىوـ  ..ا٣ىالة    ..ركاق ا٣ذؿ٦ؾم كظكَّ
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*   *   *   *   *   *   *   * 
  :كهؾق األ٦ور ٤٠هة ال ًُٛؿ ثهة ا٣ىةا٥ إال ثنؿكط زالزح 

  ..صةه٢ ٌٗؿ ٔة٧٣ةن  ١ًوف أف •
  ..ذا٠ؿان ٌٗؿ ٩ةس •
ق كال ٦ٌُؿ ٌٗؿ ٦ؼذةران  • ١ٍؿى  ..٦ي

 ..ا٣كواؾ قٌ٪ح ٤٣ىةا٥ ٚي ص٧ٌٓ ا٣٪هةر 
 ..كاقذ٧ٕةؿ ا٣ُٕور كده٨ ا٣ٕود كا٣ورد ك٩عوهة  ..كال ثأس ثن٥ٌ ا٣ٌُت 

 ..كا٣جؼور ال ظؿج ٌٚه ٤٣ىةا٥ إذا ٥٣ ًكذ٪نٞه ٦جةمؿة 
*   *   *   *   *   *   *   * 

 :ا٧٣كأ٣ح األػٌؿة 
 :آداب ا٣ىوـ  ٨٦

ق  دكعؿكا ٚإف ٚي ا٣كعور  "\ :ٚٛي ا٣جؼةرم  ..ا٣عؿص ٤ٔى ا٣كعور كدأػٌؿي
 .. "\ثؿ٠ح 

 .. "\ال ًـاؿ ا٣٪ةس ثؼٌؿ ٦ة ٌٔض٤وا ا٣ُٛؿ  "\ :كدٕض٢ٌ ا٣ُٛؿ ٚٛي ا٣جؼةرم 
ُٛؿ ٝج٢ أف ًى٤ي ٤ٔى رَجةت  و٤ى ِّ ٤ٌٔه كق٥٤ك٠ةف  ٚإف ٥٣ د٨١  ..ًي

ركاق ا٣ذؿ٦ؾم  "\د٧ٌؿات ظكة ظكوات ٨٦ ٦ةء  ٚإف ٥٣ د٨١ ..رَجةت ٚذ٧ٌؿات 
.. 

كزجخ األصؿ إف مةء ِّ  ..كاثذ٤خ ا٣ٕؿكؽ  ..ذهت ا٧ْ٣أ  :كًٞوؿ ثٕؽ إُٚةرق 
 ..٧٠ة ركاق أثو داكد كظك٨ ا٣ؽار ُٝ٪ي إق٪ةدق  "\
*   *   *   *   *   *   *   * 

  ..إ٧ًة٩ةن كاظذكةثةن ..أقأؿ ِّ دٕة٣ى أف ًوٚٞ٪ة ٣ىٌةـ ر٦ٌةف كٌٝة٦ه 
هي كإصؿا٦ه  ..كأف ًض٤ٕ٪ة ٨٧٦ ًٞج٢ وٌة٦ه  ػ٤ى   ..كً٘ٛؿ ز٣ى

٨ٌ ٤ٌٔ٪ة ثة٣ٕذٜ ٨٦ ا٣٪ٌؿاف   ..كا٣ٛوز ثة٣ض٪ةف  ..كأف ٧ًي
 ..كِّ دٕة٣ى أص٢ كأ٠ؿـ كأ٥٤ٔ ..كأف ً٘ٛؿ ٣٪ة ك٣وا٣ؽً٪ة كص٧ٌٓ ا٧٣ك٨ٌ٧٤ 

 ..كو٤ى ِّ كق٥٤ ٤ٔى ٩جٌ٪ة ٦ع٧ؽ ك٤ٔى آ٣ه كوعجه 
*   *   *   *   *   *   *   * 
 

 ٠ذجه ا٣ٕجؽ ا٣ٌٛٞؿ إ٣ى ٔٛو رثه ا٣ٞؽًؿ
 ٦ع٧ؽ ث٨ ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ ا٣ٕؿًٛي .د

 ا٣ؿًةض /هػ27/7/1422ٚي 
 


