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 بؿ١ هللا اٟػش٤٣ اٟػش١ٌ
 

 اِجػاٖات ِاف٘
 

كأكرخه١ ٢ػ٤ اٟظٌػػات ٢ػا  ..اٟص٣ع ٠ٟه اٟغم ر٣ُ ٠ٙوب أهٞ شبه ٠ِى ياِجه
 ..٥اٟوا به ٜػا٢جه

 ..أش٣عق ؾبصا٥ه ٖهو اٟغم رّٞ ٢صبجة إٟى ر٦جه ؾبٌلن 
 ..كأبٔن اّٟماة كأكرخه١ شؼ٥ان يوًلن 

ك٢صبػة ا٦ٟؿػواف  ..كخافك٢صبة األ ..كؾبصاف ٤٢ ٥وع ا٣ٟصبة ب٤ٌ ٢صبة اٟػش٤٣
 ..ك٢صبة اٟٚػآف ..ك٢صبة األٟصاف ..كاٟمبٌاف

 ..كاٟملة كاٟؿلـ
 :أ٢ا بّع أًها األطوة كاألطوات 

 ..٤٢ اٟقباب كاٟٗجٌات ..ٖهغق ر٠ؿة ٢ُ اّٟاف٤ٌٚ كاّٟافٚات
 ..كإ٣٥ا ألِعه١ كأبقػه١ ..ال ألزرػه١ كأطوٖه١

ٖػػي  ..ب٣لشٚػػة اٟٗجٌػػاتاٟػػغ٤ً أفػػ٠ٔوا ٥هػػاره١  ..شػػعًح إٟػػى أكٟلػػٛ اٟقػػباب
كأفػػػ٠ٔوا ٟػػػ٠ٌه١ با٣ٟصادخػػػات  ..األؾػػػواؽ ك٦ِػػػع أبػػػواب ا٣ٟػػػعارس كا٠ٌٟٝػػػات

 ..كاألؾػار اّٟايٌٗة ..اٟهاثٌٗة
كٓػػٌػثه٤  ..اٟلثػػي ٖج٦ػػت ٌِػػو٥ه٤ بػػا٦َٟػات ..كشػػعًح إٟػػى أكٟلػػٛ اٟٗجٌػػات

 ..كلور اّٟقٌ٘ كاّٟقٌٚة ..ٖا٢جألت شٚائبه٤ باٟػؾائٞ اٟػٌٙٚة ..اٟه٣ؿات
 !..صعث ٢ُ هؤالء ؟٣٠ٖاذا أث

 ..أثصعث ٢ّه١
بؿػب   ..ألف ٜدٌػان ٤٢ اّٟاف٤ٌٚ كاّٟافٚات كّٙوا ٖي فػاؾ اّٟقػ٘ ٖزػ ة

 ..كأكرخجػه شؼ٥ػان يػوًلن  ..ٖ ردت أشعه١ ٙجػٌلن  ..أك ٢ٝا٣ٟة يائقة ..٥َػة ِابػة
   ..ك١ٟ ًزع ٤٢ ًقٝو إٌٟه

 ..أثصعث ٢ّه١ ..١ّ٥
 ..ى اٟٗػػػواشـ كاٍخػػػاـًزػػػػ إٟػػػ ..كاٟج٣ػػػادم ٌٖػػػه ..ألف اٟجؿػػػاهٞ باّٟقػػػ٘

   ..كًقٔٞ ا٠ٟٚوب ٤ِ ِلـ أٌٟوب ..ك٢واّٙة اٟصػاـ
   ..ك١ٜ أٜبت ٖج٦ة اّٟق٘ رؤكؾا ٖي اٟزص١ٌ

 ..كأذاٙجه١ اّٟغاب األ١ٌٟ
   ..كأش٠ت ٤٢ ٣ٚ٥ة ..١ٜ أزاٟت ٤٢ ٣ّ٥ة
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 ٢ا اٟغم أزاٟٛ ؟  ..٠ٖو ؾ ٟت ا١ّ٦ٟى 
ـى كاألشؼاف  ٢ا اٟغم ر٠بٛ ؟ ..كاٟه٣و

 م أبّعؾ ؟٢ا اٟغ ..كاّٟاٌٖةى 
 ٢ا اٟغم ٜقٗٛ ؟ ..كاٟؿجػى 
 ٢ا اٟغم أذه  ٥ورؾ كٜؿٗٛ ؟ ..كاٟورهى 

 :ألرابجٛ ب٠ؿاف اٟصاؿ 
   ..ٟو ٜا٥وا ٠ًّٚوف ..هغا بز٦اًة اّٟق٘ ٠ِى ألصابه

 ..أثصعث ٤ِ اّٟق٘ ..١ّ٥
ٖٚع رػػت ؾػ٦ة هللا أ٥ػه  ..ال ًوػ اٟٗا٤ٌ٠ِ ٖٚى ..ألف ا٥جقار اّٟلٙات ا٣ٟصػ٢ة

   ..ع ٓو  اٟزبار٦ِع ٍهور اٟؼ٥ا ًقج
٢ا ٍهػ اٟػبا كاٟؼ٥ػا ٖػي ٙػًػة إال أذف  :رهي هللا ٦ِه ٙاؿ ِبع هللا ب٤ ٢ؿّود 

 ..هللا بإهلٜها
 : ل٠ى هللا ٠ٌِه كؾ١٠كٖي اٟصعًح اٟصؿ٤ اٟغم ٦ِع اب٤ ٢ارة كٌٓػق ، ٙاؿ 

ٟػػ١ ثَهػػػ اٟٗاشقػػة ٖػػي ٙػػوـ ٙػػى ، شجػػى ٦٠ًّػػوا بهػػا ، إال ٖقػػا ٖػػٌه١  )
 (..١ٟ ث٤ٝ ٢وت ٖي أؾلٖه١ اٟغ٤ً ٢ووا  اًٟاِوف ، كاألكراع اٟجي

أك ٙج٠ػت ٥ٗؿػها بؿػب  ٢ػا  ..كٖوػصت أه٠هػا ..ك١ٜ ٤٢ ٖجاة هٌّت فػبابها
 ..ثؿ٣ٌه اّٟق٘

٣ٌٖػػا ًؿػػ٣ٌه  ..كأهػػاع أ٥ٗػػاس شٌاثػػه ..كٜػػ١ ٢ػػ٤ ٖجػػى أفػػٔٞ أًا٢ػػه كؾػػاِاثه
 ..اّٟق٘

 ٌٖورع إال كهو ٖي اٟص  أش٣٘ *ك٢ا ٌٜؽ ٖي ا٦ٟاس ًص٣ع رأًه 
 ٌّٖق٘ إال ذاٙها ش٤ٌ ًّق٘ *بؤس ِقٌة ك٢ا أشع ٢ا ذاؽ 

   ..كث٦وِت اٟقهوات ..ك٥ص٤ ٖي ز٤٢ ٜدػت ٌٖه ا٣ٟٔػًات
 ..٢ظايبػػةى اّٟٚػػوؿ كاألٖهػػاـ ..كثػػػؾ ا٣ٟٗؿػػعكف ٖػػي ٦ٙػػواثه١ ك٢زلثهػػ١

 ..كٟزلوا إٟى ٢ظايبة أٟػائؼ كإخارة اٟصػاـ
 ..كفػػهوات ثؿػػػم ..بػػ٤ٌ ٢زػػلت ثٔػػػم ..ٖ لػػبس اٟقػػباب كاٟٗجٌػػات شٌػػارل

ٌّػمك٦ٙوا  ..كأٖلـ ثؼ٤ً كثزٌػم ..ت ثي
ه١ ببّن ٜل إف  } ..كآجػكا باٟمصة كاٟٗػاغ ..ٖافجٔٞ اٟقباب كاٟٗجٌات بّوي

   ..{أف رآق اؾج٦ٔى *اإل٥ؿاف ًٌٟٔى 
٣ٟػا كرػع ٖػي ٠ِٚػه  ..أك ٢ػًوػان ٢ّٚػعان  ..كإال ٠ٖو ٜاف أشػعه١ ٌٖٚػػان ٢ّػع٢ان 

   ..٢ٝا٥ان ٟٗلف أك ٖل٥ة
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 ..٢ػُ ِػعـ اٟػع٤ً ..ى أف اٟجػٖه كاٟجػ١ّ٦ اٟؼائػعك٤٢ يػًٕ ٢ا ًؿجقهع به ٠ِ
 ..ًوُٙ ٖي ٢دٞ هغق اٟجواٖه

 ..أف ررلن ٜاف ًؿػ٤ٝ ٖػي إشػعل اٟػعكؿ ا٣ٟزػاكرة اٟجػي ًَهػػ ٌٖهػا اٟؿػٗور
٣ػػان  ٌّ ٠ًٖبػػت ٦٢ػػه اب٦جػػه اٟزا٢ٌّػػة أف ًقػػجػم ٟهػػا  ..كٜػػاف هػػغا اٟػرػػٞ ٦ٌٓػػان ٦٢

 ..جليػػٛ باٟػرػػاؿكثؼًػػع اط ..اٟؿػػٌارة ٢ٗجػػاح فػػػٌ  :ٖٚػػاؿ ٟهػػا  ..ؾػػٌارة طالػػة
 ..كأطوؾ ثصت ًعؾ ًغه  بٛ إٟى ٢ا ثػًع٤ً

كبػػعأت ثػػغه  كثزػػيء  ..شجػػى افػػجػل ٟهػػا اٟؿػػٌارة ..كبٝػػت ..ٖ لػػػت اٟٗجػػاة
 ..٣ٌٜٗا فاءت

   ..٣٠ٖا راءت ا٠ًّٟة
 !!أرًع أف أٙوي اإلرازة ٖي بػًًا٥ٌا ٟعراؾة ا٠ٟٔة اإل٥ز٠ٌؼًة  :ٙاٟت ألبٌها 

   ..ٛال هػكرة ٟغٟ :ٖٚاؿ األب ا٣ٟؿ٤ٌٝ 
   ..ٖ لٌػت ٠ٌِه كثباٜت

 ..ٖاٙجػح أف ثغه  اّٟائ٠ة ٠ٜها ٢ّها
   ..كال ٤ٝ٣ً أف أثّػض ٣ٟٝػكق ..أ٥ا كاخٚة ٖي ٥ٗؿي :كٙاٟت  ..ٖٔوبت

   ..ٖ بى ٠ٌِها
كأهػػبت ِػ٤  ..كأ٠ٗٙت ٠ِى ٥ٗؿها ٖػي ٓػٖجهػا ..بٝت ..٦ٟٝها ثّػؼ دكاءق
 ..اًّٟاـ كاٟقػاب

اطػرػػي ٢ػػ٤ ِؼٟجػػٛ كؾػػوؼ  : كٙػػاؿ ..كد٢ّػػت ٦ٌِػػه ..شجػػى رؽ ٟهػػا ٠ٙبػػه
   ..كبعأت ثز٣ُ شٚائبها ..ٖٗػشت اٟٗجاة ..ثؿاٖػ٤ً إٟى بػًًا٥ٌا

ًؿػػ٤ٝ ٖػػي ا٠٣٣ٟٝػػة ٖػػي  ..كرٖػُ األب ؾػػ٣اِة اٟهػػاثٕ كاثمػػٞ بٚػًػػ  ٟهػػ١
   ..٢ع٦ًة ثُٚ ٠ِى يػً٘ ٢ٝة ا٣ٟٝػ٢ة

اٟػغم ًؿػ٤ٝ ٖػي  ..هػٞ ثػغٜػ ٖػلف ابػ٤ ٦٣ِػا !!ًػا ٖػلف  :اثمٞ به كٙاؿ ٟػه 
 ؟ ط٣ٌة ٖي اٟبػ 
ك٦ِػعق  ..ًػِػى أٟػ١٦ ..كهػو ال ًػؼاؿ ٠ِػى شاٟػه ٖػي اٟبػػ ..١ّ٥ :ٙاؿ لاشبه 

 ..كاإلٙى ..كًقجٔٞ ببٌُ اٟؿ٤٣ ..إبٞ
 هٞ ثؼٌكج ؟ :ٖؿ ٟه لاشب٦ا 

 ..ًػشٞ بظ٣ٌجه ٜٞ ش٤ٌ ..كهو ال ًٌٚػ ٟه ٙػار ..ك٤٢ ًؼٌكره ..ال :ٙاؿ 
كأرًػع أف  ..ؾكؾػوؼ أثٔػعل ٦ِػع ..أ٥ا آتو إٟى ٢ٝة بّػع ًػو٤ٌ٢ ..شؿ٦ان  :ٖٚاؿ 
 ..أراق

 ..خ١ كدِه كأٙٗٞ اٟهاثٕ
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خ١ ثؿاٖػ٤ً إٟػى  ..ؾوؼ ٥غه  ٣ّ٠ٟػة باٟؿٌارة :كراء األب إٟى اب٦جه كٙاؿ 
   ..بػًًا٥ٌا باًٟائػة ٤ِ يػً٘ ٢ًار رعة

كا٥جمٕ به١ اًٟػً٘ إٟى ٢ٝة ثوره األب إٟى ٢ع٦ًة لػاشبه  ..٣٠ٖا ا٠ً٥ٚوا
   ..خ١ ٣ٝ٥ٞ اٟؿٗػ ..ك٥جٔعل ..٥ػثاح ٠ٌٙلن ٖي بٌت ٖلف :كٙاؿ أله٠ه 

   ..كدطٞ هو ٦ِع اٟػراؿ ..ك٥ؼٟت ا٦ٟؿاء ٦ِع ا٦ٟؿاء
خػػ١ ِػػػض ٠ٌِػػه أف  ..ٖجصػػعث ٢ّػػه يػػوًلن  ..كرأل لػػاشبه راِػػي اإلبػػٞ كأٟػػ١٦

ٚع ا٦ٟٝاح ..ٖواٖ٘ ٖوران  !!ًؼكره اب٦جه  ِي    ..خ١ 
   ..٤٢ إٟى ؾٌارة زكرها ..-اّٟػكس  - ..كطػج األب ك٥ٚٞ شٚائ  اٟب٦ت

   ..ٖظػرت زكرجه ب يٗاٟها ..ح ب ه٠ه ٌٟظػرواخ١ لا
كثج ٖٕ ٢ػ٤ ذبابػه  ..ث٦ٗن ًعًها ٤٢ ٓبار هغا ا٦٣ٟؼؿ ..كطػرت اٟب٦ت اٟػٌٙٚة

   ..كشقػاثه
  ..٦َٖت أ٥ه ٣ًؼح ..زؼَّ إٌٟها بقػل زكارها ..٣٠ٖا رٜبت ٢ُ أبٌها

   ..كبٝت ..ٖ بت ..كأ٢ػها با٦ٟؼكؿ ٢ُ زكرها ..٦ٟٝه بعا رادان 
ٖجّػاؿ  ..زكرجٛ ثؿجصي أف ثػ ثي ٟجػٜػ  ٢ّػٛ :ى اٟؼكج كٙاؿ ٖغه  األب إٟ
   ..أ٥ت كطغها

ك٢وػػى  ..كش٠٣هػػا ٢ّػػه ..كٖػػجس ؾػػٌارة أبٌهػػا ..٦ٖػػؼؿ اٟػرػػٞ ٖػشػػان ٢ؿجبقػػػان 
 ..كٓاب ب٤ٌ ٜدباف اٟػ٢اؿ ..كف٘ اٟمصػاء ..باٟؿٌارة إٟى ط٣ٌة اٟؿّادة

   ..كث٠ٌٔ  ٠ِى بٝاء األـ كثوؾلثها ..أ٢ا األب ٖٚع ٜاف شاز٢ان 
اثمػٞ األب بمػاشبه اٟػغم ٖػي  ..كبّػع أؾػبوع ..كررُ ببٌٚة اّٟائ٠ة إٟى ب٠ػعق
ٙػع رأًجه٣ػا ٖػي اٟؿػوؽ ٙبػٞ  ..ه٣ا بظٌػ :ٖٚاؿ  ..ا٣ٟع٦ًة كؾ ٟه ٤ِ األطبار

   ..ًو٤ٌ٢
٣٠ٖػػا  ..كاألب ًج٠ٚػػى األطبػػار ٢ػػ٤ لػػاشبه هاثٌٗػػان  ..ك٢وػػت األًػػاـ كاٟقػػهور

ع ..٢وت ؾ٦ة    ..كأف اب٦جه رزٙت بٔلـ ..ان اثمٞ به لاشبه كبقػق ب ٥ه ألبس رى
٣٠ٖػا أٙب٠ػوا ٠ِػى ط٣ٌجهػا ٖػإذا  ..ذهبت اّٟائ٠ة ٟؼًػارة اب٦ػجه١ ..كبّع فهور

 ..ٖػشبػت ..ٖػإذا هػي اب٦ػجه١ ..ٖػاٙجػبوا ..با٢ػأة شا٢ٞ كبزا٥بهػا يٗػٞ لػٌٔػ
ت ٌٌ    ..كش

   ..كراء كأٜػ٢ه١ ..كلاشت بؼكرها
طٌػػان ٟهػا  ..ِػابػيكٌٜػٕ لػار زكارهػا ٢ػ٤ هػغا األ ..ٖج ٠٢وا شاؿ هغق اٟٗجػاة

 ..٤٢ بػًًا٥ٌا
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٦ٟٝػػي أكردت اٟٚمػػة  ..٢ػػُ اٟج٦بٌػػه إٟػػى أف ثػػؼكًذ اٟب٦ػػت بٌٔػػػ رهػػاها ال ًزػػوز
 ..٢ؿجقهعان بها ٠ِى ِاٙبة اٟجػٖه كاٟٗػاغ

 
 ..أًها اّٟافٚوف كاّٟافٚات

 ..كإ٥قاد األفّار ٌٖه ..ٟٚع ٜاف اّٟقاؽ ٙع٣ًان ًٝجٗي أشعه١ بجغٜػ ٢صبوبه
ٜػاف أشػعه١ إذا أشػ  ا٢ػػأة دار  :ٙاؿ ٣ِػك بػ٤ فػبة  ..ًػاقدكف أف ًظ٠و به أك 
أ٢ػا اٌٟػوـ ٖػإف اٟػرػٞ إذا ِقػ٘ ا٢ػػأة  ..٠ّٟه ًػػل ٢ػ٤ رآهػا ..شوؿ بٌجها ؾ٦ة

 ..رهعها كٜ ٣٥ا أفهع ٠ِى ٥ٝاشها أبا هػًػة
كًٚػػػأ  ..كًزػػاٟؽ اّٟافػػ٤ٌٚ ..كبّػػن ا٦ٟػػاس ًؿػػ٣ُ ِػػ٤ اّٟقػػ٘ كاّٟقػػاؽ

 ..ا٥ه ِاف٘ كهو ٌٟؽ ٜغٟٛكًمٞ إٟى دررة ًقّػ ٢ّها  ..أطباره١
خػػ١ ًبػػعأ ًج٦ٔػػى باّٟقػػ٘  ..ٌٖزجهػػع ٖػػي اٟبصػػح ِػػ٤ ٢ّقػػوؽ أك ٢ّقػػوٙة

 ..كأٟػاـ كهو ٌٟؽ ٤٢ أه٠ه
٣ٜػا ذٜػػػكا أف أِػابٌػان ٢ػػػَّ ب٣ؿػػزع ٖز٠ػؽ ٢ػػُ ٙػػوـ لػاٟص٤ٌ ًجػػغاٜػكف اٟجّبػػع 

ٖهػػغا ًػػغٜػ  ..كٜػػٞ كاشػػع ٢ػػ٦ه١ ًػػغٜػ ٖوػػٞ ٥ػػوع ٢ػػ٤ اّٟبػػادات ..ٖػػي ا٠ٌٟػػٞ
كٙػاٟوا ٟػه  ..ٖاٟجٗجوا إٌٟػه ..كاألِػابي ؾاٜت ..االؾجٔٗار كذاؾ ٣ًعح ..اٟملة

:  
 ..هٞ ث٦اـ يواؿ ا٠ٌٟٞ أـ أ٥ٛ ثٚوـ

 ..بٞ أٙوـ ..ٜل :ٖٚاؿ 
 ٣ٖاذا ثّٗٞ ؟ :ٙاٟوا 
   ..خ١ أررُ كأ٥اـ ..أبوؿ :ٖٚاؿ 

كأف اًٟػػػؼ اٍطػػػ  ..كٙػػع ًػػؼ٤ً اٟقػػًٌاف ٠ٟٗجػػى أك اٟٗجػػاة أ٥ػػه ر٣ٌػػٞ رػػغاب
   ..٢ّز  به أفع اإلِزاب

كًٗػج٤  ..ٍػ٤ أ٥ػه ٠ًٗػت األ٥َػار ..أك هاشٛ اٟػٖػاؽ ..إذا ٢قى ٖي األؾواؽك
كًصجػػػاؿ ٠ٌِػػػه ألػػػصاب  ..ٌٖعّٖػػػه ذٟػػػٛ ٠ٟجّػػػػض كاٟجبػػػغؿ ..اٟواٙػػػٕ كا٣ٟػػػارٌ 

 ..ٖػػإذا ٙوػػوا فػػهواثه١ ٦٢ػػه أك ٦٢هػػا ..اٟقػػهوات شجػػى ًّبدػػوا بػػه أك بهػػا
 ..ذهبوا ًبصدوف ٤ِ ٖػًؿة أطػل

 ..ٟٝاف أؾ١٠ ٟع٦ًه ك٠ِٚه ..٘ ٤٢ أر٠هكافجٔٞ ب٣ا ط٠ ..كٟو أ٥ه ثػُٖ ٤ِ ذٟٛ
اٟػػغم أكثػػي ٢ػػ٤ اٟبهػػاء كاٟصؿػػ٤  ..كث ٢ػػٞ ٖػػي شػػاؿ ًوؾػػٕ ٠ٌِػػه اٟؿػػلـ

 ..٢ا ًٗوؽ اٟظٌاؿ ..كاٟز٣اؿ
   ..ٌٟظع٢ها ..افجػاق زكرها بد٤٣ بظؽ ..كهو ِبع ٠٣٢وؾ ..ثػاكدق ا٠٣ٟٝة

   ..كهو إٟى ذٟٛ ٓػً  ال ًظقى ٖوٌصة
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 ..هي ذات ٦٢م  كر٣اؿك ..فاب أِؼب ثقجاؽ ٥ٗؿه إٟى ٢د٠ها
 ..كهي ثجوِعق باٟؿز٤ كاٟمٔار

َّٞ ٢ا ٦ِعها إلٓػائه ..كثػاكدق    ..كثبغؿ ٜ
كإٟػػػى ٖػفػػػها  ..كإٟػػػى خٌابهػػػا ٖز٠٣جهػػػا ..أؾػػػػِت إٟػػػى أبوابهػػػا ٠ٖٔٚجهػػػا

   ..ٖؼ٦ًجها
 ..هٌت ٟٛ :خ١ ٙاٟت ٖي ث٦ٔذ كدالؿ 

إ٥ػه ال ٢ّػاذ هللا إ٥ػه ربػي أشؿػ٤ ٢دػوام  } ..ٌٖمػخ بها اٌّٟٕٗ ٠ٌِه اٟؿلـ
 ..{٠ًٗس اَٟا٣ٟوف 

 ..بٞ ث ٢ٞ ٖي شاٟه ٠ٌِه اٟؿلـ
ككهّت ٟه٤ أياً   ..كش٠ٌلت األ٢ػاء ..٣ٟا ر٣ّت ا٢ػأة اّٟؼًؼ زكرات اٟٝبػاء

   ..خ١ ر٠ّت ًوؾٕ ٣ًٌػ أ٢ا٢ه٤ ..كآثت ٜٞ كاشعة ٦٢ه٤ ؾ٦ٌٝان  ..اٟٗاٜهة
 ..كٓابػػت ِٚػػوٟه٤ ٢ػػ٤ شؿػػ٦ه كبهائػػه ..٢ػػا ثص٠٣ػػ٤ ا٦َٟػػػ إٌٟػػه ..٣٠ٖػػا رأ٦ًػػه

 ..{٢ا هغا بقػان إف هغا إال ٠٢ٛ ٜػ١ً  }ك٤٠ٙ  ..٤ًّٖٚ أًعًه٤ باٟؿٝا٤ٌٜ
 ٖهٞ اٟجٗت ًوؾٕ إٌٟه٤ ؟ أك آجٌػ بقبابه كر٣اٟه ؟

رٌبً اٟؿز٤ أش  إٟي ٣٢ػا ًػعِو٦٥ي إٌٟػه  }..بٞ لاح ب ٠ِى لوثه كٙاؿ ..ٜل ..
 } :ٙػػاؿ هللا  {كإال ثمػػػؼ ٦ِػػي ٌٜػػعه٤ ألػػ  إٟػػٌه٤ كأٜػػ٤ ٢ػػ٤ اٟزػػاه٤ٌ٠ 

  .. {زاب ٟه ربه ٖمػؼ ٦ِه ٌٜعه٤ إ٥ه هو اٟؿ٣ٌُ ا١ٌ٠ّٟ ٖاؾج
 ..١ّ٥ اٟؿز٤ طٌػ ٟه ٤٢ اٟٗاشقة

ػ ..ٙارف ذٟٛ ًٜ  ..ب٣ا ذي
٣ػى ب٤ً ربٌّة ِي    ..٤ِ فاِػ أٟؼؿ 
 ..ٖصٝت ٦ٌِها بٌعها ..أ٥ه ٢ػَّ با٢ػأة ٖي اًٟػً٘

 :كأ٥قع ٢جٔؼالن ًٚوؿ  ..ٖوُٙ ٖي شبها ..٤َٖ أ٥ها ثٔازٟه
ػٍ  ًى ٍت ًب ارى فى ٍه٠ًها  أى ةى أى ٗى ٤ً، ًطٌ ٌٍ ّى ١  **ًؼ اٟ َّ٠ ٝى جى ١ٍ ثى ٟى ٍصؼكفو كى ةى ٢ى  إفارى

بان    ٍػشى ٞى ٢ى ٙى ٍع  ٙى ٍػؼى  ًَّ فَّ اٟ ٦ٍتي أى ٚى ًٍ ١ً    **ٖى ى ٌَّ جى ًبًٌ  ا٣ٟي ٍهلن ًباٟصى ؾى ٍهلن كى أى  كى
 ..أك ٙار٥ه إف فلت ..ٖٚارف شاؿ ًوؾٕ بهغا

 ..٦جَػ٥ػي ٦ِػع ؾػٌارثيٖإذا هو ً ..بغٟٛ اٟقاب اٟغم طػرت ٢ػة ٤٢ ا٣ٟؿزع
٠ٖٚػت ٟػه  ..٣٠ٖػا رأًجػه ٖؼِػت ..ك٢َهػػ ٢ظٌػٕ ..ككرػه فػاش  ..بزؿ١ ٥صٌٞ
 ٢اذا ثػًع ؟
 ..ٙػرت أف أثوب ..أ٥ا ًا فٌض :ٖٚاؿ ٟي 
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إذا أف  ..أك اٟٚجػٞ ..أك ًٙػُ اًٟػًػ٘ ..٦٦َٖت أ٥ه ؾٌجوب ٤٢ ثهػً  ا٣ٟظعرات
   ..٢َهػق ٙع ًوشي بغٟٛ

 ؟ ثجوب ٤٢ ٢اذا  :٦ٟٝي ؾ ٟجه ك٠ٙت 
 !!٤٢ ٢ٔازٟة اٟٗجٌات  :ٖٚاؿ 
اٟص٣ػع ٠ٟػه ٠ِػى أف كٖٚػٛ  ..٥ّػ١ :ك٠ٙػت ٟػه ٢قػزّان  ..٦ٟٝي ؾٝت   ..ّٖزبت
 ..٠ٟجوبة

 !!ك٤ٟٝ ه٦اؾ أ٢ػ ٦ّ٦٣ًي ٤٢ اٟجوبة  :ٖماح بي ٙائلن 
 !!ك٢ا هو ؟ :٠ٙت ٟه 
ًٔػػاز٦٦ٟي ٖػػي ٜػػٞ  ..اٟب٦ػػات ٢ػػا ًجػ٦٦ٜػػي ..إذا ٢قػػٌت ٖػػي اٟؿػػوؽ :ٖٚػػاؿ 
 ..!!زاكًة

 ..أرؼـ أ٥ه ٟو ٓازؿ ِزوزان ف٣ًاء ٣ٟا اٟجٗجت إٌٟه ٢ُ أ٦٥ي
ٜػػػ أف أشػػع ا٣ٟٗجػػو٤ٌ٥ ب٣ٔازٟػػة اٟٗجٌػػات ثّػػػؼ  ..كهػػغا اٟقػػاب ًػػغٜػ٥ي ب٣ػػا ذي

 ..كث٦٣ى أف ًػاها..ٖ ِزبه لوثها..٠ِى ٖجاة ٤٢ طلؿ اٟهاثٕ
٣٠ٖػػا ٜقػػٗت ًٓػػاء  ..٣ٖػػا زاؿ هػػو كاٟقػػًٌاف بهػػا شجػػى ٙاب٠جػػه ٖػػي يػًػػ٘

  ..ٙبٌس بقُٖإذا كره  ..كرهها ٌٟػاها
   ..٢ا هغا اٟوره ..أِوذ با٠ٟه :ٖماح بها 
 !!أه١ فيء األطلؽ  ..أللن  :ٖٚاٟت ٟه 
   ..٢ا فاء هللا
 ..!!!أه١ فيء األطلؽ :األطت ثٚوؿ 

   ..كٙع ؾ٠ٝت هغا اٟؿبٌٞ ..كأم أطلؽ بٌٚت
 ..أًها األطوة كاألطوات
أك  ..لػواـ ٦٠ٟهػار أك ..ٖٚػع ثصػ  أشػعان أل٥ػه ٙػواـ ٠ٌٟػٞ ..أؾباب ا٣ٟصبة ٜدٌػػة

 ..كأ٥ػػت ٢ػػ رور ٠ٌِهػػا ..ٖهػػغق ا٣ٟصبػػة ٠ٟػػه ..أك داٌِػػان إٟػػى هللا ..شػػاٌٖ ٠ٟٚػػػآف
ًػػوـ اٌٟٚا٢ػػة ًٝو٥ػػوف ٠ِػػى ٦٢ػػابػ ٢ػػ٤ ٥ػػور  ..كألرػػٞ هللا ..كا٣ٟجصػػابوف ٖػػي هللا

 ..ًٔبًه١ ٠ٌِها األ٥بٌاء كاٟقهعاء
ا هغا هو ا٦ٟػوع األكؿ ٢ػ٤ أؾػباب ا٣ٟصبػة كهػو ٥ػوع ٥ػاُٖ بػل فػٛ ٖػي اٟػع٥ٌ

   ..كاٍطػة
 ..ك٢صبة لادٙة ..أ٢ا ٥ّٗه ٖي اٟع٥ٌا ٖهو ٢ا ًُٚ ٤٢ ثّاكف ٠ِى اٟظٌػ

اٟػػغ٤ً آ٦٢ػػوا  ) ..كأ٢ػػا ٥ّٗػػه ٖػػي اٍطػػػة ٖهػػو االرج٣ػػاع ٖػػي ر٦ػػات ا٦ّٟػػ١ٌ
كهارػكا كراهعكا ٖي ؾػبٌٞ هللا بػ ٢واٟه١ كأ٥ٗؿػه١ أَِػ١ دررػة ٦ِػع هللا 
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كر٦ات ٟه١ ٌٖهػا  ًبقػه١ ربه١ بػش٣ة ٦٢ه كرهواف *كأكٟلٛ ه١ اٟٗائؼكف 
 (..طاٟع٤ً ٌٖها أبعان إف هللا ٦ِعق أرػ ١ٌَِ  *١ٌّ٥ ١ٌٚ٢ 

دكف أف  ..أك ث٦ٔزػه كدالٟػه ..أك رٙػة ٜل٢ػه ..ٟز٣اؿ كرهػه ..كٙع ثص  فظمان 
   ..ث٦َػ إٟى للشه كياِجه ٠ٟه

   ..كال ثؼًع ٤٢ هللا إال بّعان  ..ٖهغق ا٣ٟصبة ٌٟٔػ هللا
طػػلء ًو٢لػػغ بّوػػه١ ٟػػبّن ِػػعكه إال األ } :كٙػػع هػػعد هللا ألػػصابها كٙػػاؿ 

  ..{ا٣ٟج٤ٌٚ 
كًوـ ًّن اَٟا١ٟ ٠ِى ًعًه ًٚوؿ ًا ٌٟج٦ي اثظغت ٢ُ  } :كٖي اًٍة األطػل 

ٟٚػع أهػ٦٠ي ِػ٤ اٟػغٜػ  *ًا ك٠ًجى ٌٟج٦ي ١ٟ أثظغ ٖل٥ا ط٠ػٌل  *اٟػؾوؿ ؾبٌلن 
 ..{بّع إذ راء٥ي كٜاف اٟقًٌاف ٟإل٥ؿاف طغكالن 

٤ً ارج٣ّػػوا ٠ِػػى ٢ػػا ًٔوػػ  هللا ًّػػغبوف ًػػوـ بػػٞ إف هػػؤالء ا٣ٟجصػػاب٤ٌ اٟػػغ
 }٣ٜا ٙاؿ ثّاٟى ٤ِ ٖػً٘ ٤٢ اّٟماة  ..ك٠ٚ٦ً  شبه١ إٟى ِعاكة ..اٌٟٚا٢ة

 ..{خ١ ًوـ اٌٟٚا٢ة ًٝٗػ بّو١ٝ ببّن ك٤ّ٠ً بّو١ٝ بّوان ك٢ كا١ٜ ا٦ٟار 
 ..٢ كاه١ ا٦ٟار ..١ّ٥

 ..ك٣ٟاذا ال ًٝوف رؼاؤه١ ٜغٟٛ
   ..ثصعخوا ٤ِ اٟص  كأٟػاـك ..كه١ يا٣ٟا ارج٣ّوا ٠ِى اٟصػاـ

   ..ككٟٔوا ٖي ا٠٣ٟغات ..ّٟبت به١ اٟقهوات
 ك٤ٟٝ أ٤ً ًزج٣ّوف ؟ ..ًوـ اٌٟٚا٢ة ًزج٣ّوف ..ٖه١
   ..كال ًبػد شػها ..كال ٦ًٚك ٟهٌبها ..ال ًظبوا ؾٌّػها ..ٖي ٥ار

كإ٥هػػ١  *ك٢ػػ٤ ًّػػـ ِػػ٤ ذٜػػػ اٟػػػش٤٣ ٥ٚػػٌن ٟػػه فػػًٌا٥ا ٖهػػو ٟػػه ٙػػػ٤ً  }
شجى إذا راء٥ا ٙاؿ ًا ٌٟػت  *ؿبوف أ٥ه١ ٢هجعكف ٌٟمعك٥ه١ ٤ِ اٟؿبٌٞ كًص

كٟػػ٤ ًػػ١ّٝٗ٦ اٌٟػػوـ إذ ٣٠ٍػػج١  *ب٦ٌػي كب٦ٌػػٛ بّػػع ا٣ٟقػػػ٤ٌٙ ٖبػػلؽ اٟٚػػ٤ً 
 ..{أ١ٝ٥ ٖي اّٟغاب ٢قجػٜوف 
 ..كاٟب٠ٌة ا٣َّٟى ..كث٠ٛ ٣ّٟػ هللا اٟٗج٦ة اٟٝبػل

ٌقاٙها ..اٟجي اؾجّبعت ا٦ٟٗوس ٌٟٔػ طلٙها ّي ًٝت ا٠ٟٚوبى ٟ  ..ك٠٢َّ
 ..ك٢ألثها ٖج٦ة ..٠وب ب٣ص٦ةٖ شايت اٟٚ

   ..كهو ٟه ِبع طاهُ ذٌٟٞ ..ٖا٣ٟص  ب٤٣ أشبه ٙجٌٞ
 ) اٟٝاٖي اٟزواب..ًج٦٣اق ٢ا ٓاًة ٖهو ؟ ثج٦٣ى ٢ا ٟه ٌٙٞ كإف ..إف دِاق ٟباق

494 – 496 ) 
 :أًها األطوة كاألطوات 
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 ..ٌٟؽ هو لػلح ا٣ٟصبػوب ..اٟغم ًٝوف اٟعاُٖ إٌٟه ..هغا هو اّٟق٘ ا٣ٟصػـ
 ..ر٣اٟه ك٢لشجهكإ٣٥ا 

 ..ك٤٢ أٜبػ أؾباب كٙوِه
شجػى ًٚػُ  ..اٟجػي ًظػج٠ى ٌٖهػا اٟػرػاؿ با٦ٟؿػاء ..ا٦َٟػ إٟى األٖػلـ اٟهابًػة

ٌٖبعأ ٖي اٟبصح ٤ِ ِقػٌ٘ أك  ..ٖي ٠ٙ  ا٦ٟاٍػ إٌٟها أف االطجلط أ٢ػ ِادم
   ..ِقٌٚة

كا٣٠ٟؿػات  ..كأ١َِ ٤٢ ذٟٛ إذا ٜا٥ت هغق األٖلـ ًٚػُ ٌٖهػا اٟصػ  كأٟػػاـ
كأٍهػػػت  ..ٖػػإذا رآهػػا اٟقػػباب كاٟٗجٌػػات شػٜػػت ٖػػٌه١ اٟؿػػا٤ٜ ..ٚػػبلتكاٟ

 ..كٌٙػبت اٟبلء ..ك٥ؼِت اٟصٌاء ..اٟباي٤
ا٥ػعّٖت ٥ٗؿػه  ..ك٢قػاهع اّٟهػػ كا٣ٟزػوف ..٤٣ٖ رأل لػور اٟٗؿػ٘ اٟٗزػور

كال  ..كٖػي ٢ٝجبػه ..ك٠ِػى ٖػافػه ..ٖي اٟؿوؽ ..إٟى ث٠ٌٚعها ٖي ٜٞ ش٤ٌ
 ..ده ٠ٌِهاكًص ..ًؼاؿ اٟقًٌاف ًعِوق إٌٟها

ٟػػغٟٛ ٣ٟػػا أ٢ػػػ هللا ثّػػاٟى بصٗػػٌ اٟٗػػػكج ِػػ٤ اٟؼ٥ػػا أ٢ػػػ ٙبػػٞ ذٟػػٛ بٔػػن اٟبمػػػ 
  :ٖٚاؿ ؾبصا٥ه 

  .. {ٙٞ ٣٠ٟؤ٤ٌ٦٢ ًٔووا ٤٢ أبماره١ كًصَٗوا ٖػكره١  }
   (..ا٤ٌّٟ ثؼ٥ي كز٥اها ا٦َٟػ  ) : ل٠ى هللا ٠ٌِه كؾ١٠كٖي اٟمصٌص٤ٌ ٙاؿ 

 ..١ ٠ٌِه لاشبهً خ ..ٖزّٞ ا٦َٟػ إٟى اٟصػاـ ٥وِان ٤٢ اٟؼ٥ا
أك  ..ٖػي ٢زػاٟؽ اٟقػباب كاٟٗجٌػات ..٣ٜا أف ٜدػة اٟٝلـ ِػ٤ اّٟقػ٘ كاٟصػ 

ػ اٌّٟٕٗ اٟغم لاف  ..بٞ ..ًهٌذ ا٦ٟٗوس إٌٟه ..ٖي ا٣ٟعارس كا٠ٌٟٝات ًّ ق ًي ك
 ..أك ط٠ٌ٠ة ..ٌٖبعأ ٖي اٟبصح ٤ِ ط٠ٌٞ ..٥ٗؿه ٤ِ هغق األ٢ور أ٥ه فاٌذ ب٦ٌه١
كال  ..اٟجػي ال ثٝػاد ثصٗهػا ا٣ٟلئٝػة ..٠ّٖى اّٟاٙٞ أف ًزج٦  هغق ا٣ٟزاٟؽ

بػػٞ هػػي يػًػػ٘ ٠ٟصؿػػػة كا٦ٟعا٢ػػة ٠ِػػى ألػػصابها ًػػوـ  ..ثٔقػػاها اٟػش٣ػػة
 ..اٌٟٚا٢ة

هػػغق  ..٥ّػػ١ ..االؾػػج٣اع إٟػػى األٓػػا٥ي ..ك٢ػػ٤ أؾػػباب اٟج٠ّػػ٘ بهػػغا اّٟقػػ٘
ك٢ػ٤ ا٦ٟػاس  }األٓا٥ي اٟجي شٌػ٢ها هللا ثّاٟى ٤٢ ٖوؽ ؾبُ ؾ٣اكات بٚوٟه 

َّٞ ٤ِ ؾبٌٞ هللا ٤٢ ًقجػم ٟهو اٟصعًح ٟ   ..{ٌو
   ..كِعٌكة اٟٚػآف ..هي لوت اّٟمٌاف ..األٓا٥ي

 } :ٙػػاؿ ثّػػاٟى  ..اٟػػغم ًؼ٢ػػػ بػػه ٌٖجبّػػه أكٌٟػػاؤق ..بػػٞ هػػي ٢ؼ٢ػػار اٟقػػًٌاف
كٙػاؿ  ..{كاؾجٗؼز ٤٢ اؾجًّت ٦٢ه١ بموثٛ كأر٠ػ  ٠ِػٌه١ بظ٠ٌػٛ كرر٠ػٛ 

ه ..ا٦ٟٔاء رٌٙة اٟؼ٥ا :اب٤ ٢ؿّود  ه ككؾ٠ٌجي ٚي    ..أم أ٥ه يػً
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هغا ٜاف ًٚوٟه اب٤ ٢ؿّود ٣ٟا ٜػاف ا٦ٟٔػاء ًٚػُ ٢ػ٤ اٟزػوارم كاإل٢ػاء  ..بان ِز
   ..ًٚوؿ هو رٌٙة اٟؼ٥ا ..ًوـ ٜاف ا٦ٟٔاء باٟعٌؼ كاٟقّػ اٟٗمٌس ..ا٠٣٣ٟوٜات

كٜدػػ أِػواف  ..كٙع ث٦ٌوِت األٟصاف ..٣ٖاذا ًٚوؿ اب٤ ٢ؿّود ٟو رأل ز٢ا٦٥ا هغا
 ..كاٟبػ كاٟبصػ ..ًٟائػةٖ لبصت األٓا٥ي ثؿ٣ُ ٖي اٟؿٌارة كا ..اٟقًٌاف

غٜػ ٌٖها إال اٟص  كأٟػاـ ًي  ..كاّٟق٘ كاٟهٌاـ ..ك٢ا ًٝاد 
 ..با٠ٟه ١ٌٝ٠ِ

 هٞ ؾ٣ّج١ ٦ٔ٢ٌان ٦ٓى ٖي اٟجصغًػ ٤٢ اٟؼ٥ا ؟ أك ٓن اٟبمػ ؟ 
 !!أك شٌٗ أِػاض ا٣ٟؿ٤ٌ٣٠  ؟

ا٢ػجأل ٠ٙػ   ..بػٞ ٜػٞ إ٥ػاء ب٣ػا ٌٖػه ٦ًوػس ..٢ا ؾ٦ّ٣ا ٤ِ فيء ٢ػ٤ ذٟػٛ ..ٜل
   ..ٖبعأ ٦ًٗ٘ ٣٢ا ٦ِعق ..كث٠ّٚت ٥ٗؿه با٠٣ٟغات ..باٟقهواتهغا ا٦ٔ٣ٟي 

 ..ا٣ٟؤدم ٓاٟبان إٟى اٟٗاشقة ..٣ٜا أف ٤٢ أؾباب اّٟق٘
أك اٟظ٠ػوًة بهػ٤ ٦ِػع ٌٓػاب أهػٞ  ..اٟجؿاهٞ ب٣ظاًٟػة اٟظاد٢ػات ٖػي ا٦٣ٟػازؿ

   ..ك٢ا طل ررٞ با٢ػأة إال ٜاف اٟقًٌاف خاٟده٣ا ..اٟبٌت
كا٣ٟصادخػػات اٟجػػي ثػػج١ ٢ػػ٤  ..ة اإل٥جػ٥ػػتباؾػػج٣ّاؿ فػػبٝ ..كاٟجؿػػاهٞ ٜػػغٟٛ

ٞي اٟمػػوت كاٟمػػورة ..طلٟهػػا بػػ٤ٌ اٟقػػباب كاٟٗجٌػػات أك  ..كٙػػع ًمػػاش  ذٟػػٛ ٥ٚػػ
   ..إرؾاؿي اٟمور ٤٢ طلؿ اٟبػًع اإلٟٝجػك٥ي

كال ًػعرم كهللا ٢ػا  ..أف بّن اٍباء ًػوٖػ ألكالدق هػغق اٟقػبٝة ..ك٢ُ األؾٕ
 ..ًُٚ ٌٖها

 ..كاٟٚمك أٟػا٢ٌة ..ت اّٟايٌٗة٣ٜا أف ٤٢ أؾبابه ٙػاءة اٟػكاًا
كش٠ت ٠ٌِه اٟٝػػب  ..كُٙ ٖي اّٟق٘ ا٣ٟغ٢وـ ..٤٣ٖ ثؿاهٞ بهغق األؾباب

   ..كاٟه٣وـ
 ..أًها اّٟافٚوف كاّٟافٚات

كٙػػع ًػػؼ١ِ اٟػػبّن أف كٙوِػػه ٖػػي هػػغا اّٟقػػ٘ أ٢ػػػ اهػػًػارم ال ًؿػػجًٌُ 
 ..اٟجظ٠ك ٦٢ه
 :٣ٜا ٙاؿ 

 لان ث٣٣ٌجه ٣ِعان ًػكف اٟهول فٌ **٠ًو٢و٦٥ي ٖي ش  ؾ٣٠ى كإ٣٥ا 
 بلء ٤٢ اٟػش٤٣ ًب٠و به اّٟبع  **أال إ٣٥ا اٟص  اٟغم لعع اٟصقا 

رؾػػاٟة ٠ًػػو٦٢ي ٌٖهػػا ٠ِػػى إخػػارة هػػغا  ..بػػٞ ٙػػع ٜجػػ  إٟػػيَّ أشػػع اّٟافػػ٤ٌٚ
كال بػ س أف ا٥ٚػٞ ٟٝػ١ فػٌلان  ..كؾًػ ٌٖها أبٌاثػان ب٠هزجػه اّٟا٢ٌػة ..ا٣ٟوهوع
 ..ًٚوؿ ..٦٢ها
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 ش ٟوف اب٠ٚى ٟي كٌٟٕ ٥موشيك *ٟو ًجعاكل ٜٞ ًا فٌض ٤٢ ش  
 ٢ا ا٤ٍ ٤٢ فاٖه ًمع كًػكشي *ٟي لاش  باٟص  فايػ ٢عرب 
 ث٠ٚى دكل اّٟقاؽ ٜاف ا٥ت ثوشي *٤ِ اٟهول ال ث٦قع إال ٢زػب 
 ٖي ش  ٢ز٣وؿ فصوح ٢ؼكشي *كا٥ت ٟو ا٥ٛ ًاّٟػًٗي ثٝهػب 

 ٦ِواف درؾٛ با٦ّٟا كاٟزػكشي *ٜاف اِجػٖت ك٣ٙت ًا فٌض ث٠ٚ  
   ..ٖهغا بايٞ ..الء أف اّٟق٘ ً ؾػ ٠ٙوبه١ بٌٔػ اطجٌاره١ك٢ه٣ا ز١ِ هؤ

ك٦٣ًوف أ٥ٗؿه١ به شجػى ًّٚػوا  ..كًجؿابٚوف إٌٟه ..بٞ ه١ اٟغ٤ً ًؿجعِو٥ه
 ..ٌٖه
١ّ٥.. 

كاٟظًػػ   ..شجػػى ًٚػػُ ٖػػي ا٣ٟػػػض األَِػػ١ ..كٙػػع ًجؿػػاهٞ اٟٗجػػى أك اٟٗجػػاة
 ..األي١

   ..كاٖججاف اٟٗجاة بٗجاة أطػل ..كهو ث٠ّ٘ اٟقاب بقاب ٢د٠ه
٤ٟٝ باي٦ها ٠ِػى ٌٓػػ  ..أ٥ها لعاٙة ؾ٣ٌ٠ة ٥ٌَٗة ..ألف ٍاهػ هغق اّٟلٙة

 ..ذٟٛ
 :كٙع ًّجػض اٟبّن كًٚوؿ 

   ..٦ٟٝها ٠ٜها ِلٙات بػًلة ..ك٥َػات ..ٖ ٥ا ٟي ٢ٝا٣ٟات ..أ٥ت ثقعد ٦ٌ٠ِا
    ..ٖي رؾاٟة يو٠ًة..٣ٜا ٜج  إٟيَّ أشع اّٟاف٤ٌٚ ٢ق٠ٝجه ٢ُ ِقٌٚجه

ك٣٥وػػي  ..كأ٥ػػا ًػػا فػػٌض آطػػغها ٢ّػػي ٖػػي اٟؿػػٌارة :كٜػػاف ٣٢ػػا ٙػػاؿ ٌٖهػػا 
 ..ككهللا ًا فٌض ال ًُٚ ب٦٦ٌا فػيء ًٔوػ  هللا ..اٟؿاِات اًٟواؿ ك٥ص٤ ٥ج٣قى

 !!٤ٟٝ اٟز٠ؿة ال ثظ٠و ٤٢ اٟٚبلت اٟقػًٗة 
   ..٠ّٟها ٤٢ كراء شزاب ....كال أدرم ٢ا ٦ّ٢ى اٟٚبلت اٟقػًٗة

ك٢ا طل ررٞ با٢ػأة إال ٜاف  ..ٖإف ٢زػد اٟظ٠وة ب٦ٌه٣ا ٢صٌػ٢ة ..كهغا ٢ؿ٤ٌٝ
   (..اٟقًٌاف خاٟده٣ا 

إًػػا١ٜ كاٟػػعطوؿ ٠ِػػى  ) :ٙػػاؿ  لػػ٠ى هللا ٠ٌِػػه كؾػػ١٠كٖػػي اٟمػػصٌص٤ٌ ٦ِػػه 
  ..٦ًّي اٟظ٠وة به٤ (..ا٦ٟؿاء 

ًػا أًهػا ا٦ٟبػي ٙػٞ  }ٖٚػاؿ  ..بٞ أ٢ػػ هللا ا٣ٟػػأة باٟجؿػجػ شجػى ال ًػاهػا اٟػرػاؿ
٢ػ٤ رلبٌػبه٤ ذٟػٛ أد٥ػى أف ألزكارٛ كب٦اثٛ ك٥ؿاء ا٣ٟؤ٤ٌ٦٢ ًػع٤ٌ٥ ٠ِػٌه٤ 

 ..{ًّػ٤ٖ ٖل ًؤذ٤ً 
 :ٖٚاؿ  ..بٞ ٙع ٥هى هللا اٟمصابة ر٣ٌّان ٤ِ االطجلط با٦ٟؿاء

 ..٦ًّي إذا ؾ ٟج١ أزكاج ا٦ٟبي كه٤ أيهػ ا٦ٟؿاء  {كإذا ؾ ٟج٣وه٤ ٢جاِان  }
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 ؟؟..٣ٟاذا .. {ٖاؾ ٟوه٤ ٤٢ كراء شزاب  }
 ..{ذ١ٟٝ أيهػ ٠ٟٚوب١ٝ ك٠ٙوبه٤  }

 ..ابة ياِة كطوٖان كثّبعان كشؿبٛ باٟمص
 ..كٙع ٖؿع اٟؼ٢اف ؟ ..كٖجٌاث٦ا ..ٌٖٕٝ اٟصاؿ اٌٟوـ ٢ُ فباب٦ا
   ..كًٚوالف لعاٙة بػًلة ..ٌٖٕٝ ًظ٠و اٌٟوـ فاب بٗجاة

 ..ِزبان 
ال ثظ٠ػوف بػا٢ػأة كٟػو ٟج٣٠ّهػا  ) :ٙاؿ ؾٌٗاف اٟدورم ٟػرٞ لاٟس ٤٢ ألػصابه 

 ..١ّ٥ أًها األطوة كاألطوات(..اٟٚػآف 
 ..ٌٟؽ ٌٖه ثؿاهٞ ٢ُ األِػاض ..٦٦اهغا دً

اٟٗػػػؽ بػػ٤ٌ ا٣ٟصبػػة ا٣ٟصػ٢ػػة ا٣ٟب٦ٌػػة ٠ِػػى  ..كشجػػى ًّػػػؼ اٟقػػاب كاٟٗجػػاة
 :أذٜػ بّن اٟووابى ٖي ذٟٛ  ..كب٤ٌ ا٣ٟصبة اّٟادًة ..اّٟلٙات اّٟايٌٗة

كإف اهػج١ بػغٟٛ  ..كال بمػلشه ..ثزع أف ا٣ًٟص  اّٟاف٘ ال ًهج١ بع٤ً ٢صبوبػه
 ..بّع ا٠ٟوـ ٤ِ ٥ٗؿهٖهو ًهج١ به ٍاهػًان ٌٟ

   ..كشػٜاثه ..٥َػاثه ..كأٜدػ ٢ا ًّزبه ٖي ٢صبوبه
 ..بٞ ٙع ًوٞ كًُٚ ٖي اٍخاـ ٤٢ أرٞ ٢واٖٚة ٢صبوبه

 ..٣ٜا ٙاؿ أشعه١ كٙع أش  ا٢ػأة ٖاؾٚة
٠ٍبا ٠٘ رراؿه ب٤ٌ أ٦ٌِه١ لي ّى ًي ػم     ٦ٍمَّ جى ٍؿ١٠ً كإٍف ثى ٍؿ٣٠ًي ٥ي  ٖإف ثي

٦ِػع كرػودق ٖػي ٢ز٠ػؽ ٢ػُ  ..ان زائػعان ٦ًبؿػى ا٥بؿػاي ..كثزع أف هغا اّٟافػ٘
   ..٢ّقوٙه

   ..كًصاكؿ أف ًزغب األ٥َار إٌٟه ..كًٝدػ ٜل٢ه كهصٝه ..ك٦ًقػح لعرق
٢ػػُ ٙػػبن اٌٟػػع٤ً ٠ِػػى  ..كا٣ٟقػػي ٢ّػػه ..بػػٞ كًصػػاكؿ اٟز٠ػػوس بزا٥بػػه دائ٣ػػان 

 ..ك٥صو ذٟٛ ..بّوه٣ا
 كال ًٝاد ًمػؼ ٦ِه بمػق ..كٜغٟٛ ثزع أ٥ه ًع١ً إشعاد ا٦َٟػ إٌٟه

كًصػؽ  ..هػاؽ لػعرق ..ٖػإذا رآق ٢ػُ ٌٓػػق ..أٌٟػة اٟقعًعة ٠ِى ٤٢ ًص ٢ُ 
 ..أف ذٟٛ اإل٥ؿاف اِجعل ٠ِى بّن طمولٌاثه

أك ٦ًَػػ  ..أك ًجمػٞ بػه باٟهػاثٕ ..بػٞ إ٢ػا أف ًػػاق ٜػٞ ًػوـ ..كال ًمبػ ٦ِه أبػعان 
 ..أك ًٚػأ رؾائ٠ه ..إٟى لورق

 ..ٖإ٥ه ٢بج٠ى ..٠ٌٖؿارع إٟى ِلج ٥ٗؿه ..٤٣ٖ ٜا٥ت ٦ِعق هغق األِػاض
 ك٠ِجي أٌِت يبٌبي *ًا ٤٢ ًػل ؾ٣ٚي ًؼًع 

 ثز٦ي اٌّٟوف ٠ِى ا٠ٟٚوب *ال ثّزب٤ ٖهٝغا 
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اٟػغم ًوٙػُ  ..كا٣ٟمػٌبة اٟٝبػػل ..كاٟعاهٌػة ا٣َّٟػى ..٣ٖا هو اٟؿب  األكؿ
 !ٖي هغا اٟعاء ؟

   ..إ٥ها ر٦اًة ا٤ٌّٟ ..إ٥ها اٟؿه١ ا٣ٟؿ٣و٢ة
 ار ٤٢ ٢ؿجمٔػ اٟقػرك١َّ٢ ا٦ٟ *ٜٞ اٟصوادث ٢بعاها ٤٢ ا٦َٟػ 

 ٖجٛ اٟؿهاـ بل ٙوس كال كثػ *١ٜ ٥َػة ٖجٝت ٖي ٠ٙ  لاشبها 
 ٖي أ٤ٌِ أٌٟع ٢وٙوؼ ٠ِى اٟظًػ     *كا٣ٟػء ٢ا داـ ذا ٤ٌِ ٠ًٚبها 
 ال ٢ػػشبان بؿػكر ِاد باٟوػر    *ًؿػػػ ٠ٚ٢جه ٢ا هػ ٢هزجه 

 ..١ّ٥ هي ر٦اًة ا٤ٌّٟ
ٙٞ ٣٠ٟؤ٤ٌ٦٢ ًٔووا ٤٢ أبمػاره١  }إ٥ها ِٚوبة ا٣ٟظاٟٗة ٟٚوٟه ثّاٟى  ..بٞ

  ..{كًصَٗوا ٖػكره١ ذٟٛ أزٜى ٟه١ 
كٙػػػٞ ٣٠ٟؤ٦٢ػػػات ًٔووػػػ٤ ٢ػػػ٤ أبمػػػاره٤ كًصَٗػػػ٤  ) :كٙوٟػػػه ٣٠ٟؤ٦٢ػػػات 

 (..ٖػكره٤ 
 ٖي إخػ ٜٞ ٠٢ٌصة ك٠٢ٌس *٢ا زٟت ثجبُ ٥َػة ٖي ٥َػة 

 كهو ٖي اٟجصٌٚ٘ ثزػًس ٠ِى ثزػًس *كث٤َ ذاؾ دكاء ٠ٙبٛ 
 ..ٙع أٖؿع ٠ٙبه كرٌػشه ..١ّ٥

 ثؼٌكد ٦٢ها ٠ٙبه شؿػة اٟعهػ *ك٢ؿجٗجسه باب اٟبلء ب٦َػة 
 ٠ِى ٠ٙبه أـ أه٠ٝجه كال ًعرم *ٖوهللا ال ثعرم أًعرم ب٣ا ر٦ت 

 :ٙاؿ اب٤ ا١ٌٟٚ رش٣ه هللا 
ٌٟػعٌؿ بػغٟٛ  ..إف هللا ثّاٟى ٣ٟا أ٢ػ بٔن اٟبمػ أِٚ  ذٟٛ بػاأل٢ػ بصٗػٌ اٟٗػػج

 ..ػرهأداق ذٟٛ إٟى إيلؽ ٖ ..٠ِى أف ٤٢ أي٠٘ بمػق
 ..أًها األطوة كاألطوات ..١ّ٥

ا٦َٟػة ؾه١ ٢ػ٤ ؾػهاـ إب٠ػٌؽ  )كٖي اٟصعًح اٟغم أطػره اٟصا١ٜ كلصصه 
٢ؿ٣و٢ة ٣ٖػ٤ ثػٜهػا ٢ػ٤ طػوؼ هللا أخابػه رػٞ ك ِػؼ إ٣ًا٥ػان ًزػع شلكثػه ٖػي 

 (..٠ٙبه 
إف هللا ٜجػػ  ٠ِػػى بػػ٤ آدـ شَػػه ٢ػػ٤ اٟؼ٥ػػا أدرؾ ذٟػػٛ ال  ) :كٖػػي اٟمػػصٌص٤ٌ 

 ..كاٟػ٦ٗؽ ث٦٣ػى كثقػجهي ..كز٥ا ا٠ٟؿاف ا٦٣ًٟػ٘ ..٦َٟػٖؼ٥ا ا٤ٌّٟ ا ..٢صاٟة
 . (أك ًٝغبه  ..كاٟٗػج ًمعؽ ذٟٛ

هػػو يػًػػ٘  ..ٌٟػػعؿ أف إيػػلؽ اٟبمػػػ ..كطػػج١ بػػاٟٗػج ..ٖج ٢ػػٞ ٌٜػػٕ بػػعأ بػػا٤ٌّٟ
 ..اٟؼ٥ا

 ..داُٖ اٟظًػة ٖإف ١ٟ ثّٗٞ لارت ٖٝػة :ٙاؿ اب٤ ا١ٌٟٚ 
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 ..كلعؽ رش٣ه هللا
ألػابجه اٟؿػه١ اٟدا٥ٌػة  ..ى كهي ا٦َٟػةٖإف ا٣ٟػء إذا ثؿاهٞ باٟؿه١ األكٟ
   ..كهي ا٦َٟػ با٠ٟٚ  ٌٖجٗٝػ كًج٦٣ى
ٜػٞ اٟقػباب  ..ا٠ّٖهػا كثػ  :ًٚػوؿ ٟػه  ..خ١ ًجعطٞ اٟقًٌاف ٌٖؼ٤ً كًوؾػوس

   ..ث٣جُ بصٌاثٛ ..هٝغا
ٖػإف ٟػ١ ًػعاُٖ  ..ٌٖبعأ ًٗٝػػ كًظًػى ..ٖججصوؿ هغق اٟٗٝػة إٟى ِؼ٣ًة كه١

ها٥ػػت ا٣ّٟمػػٌة ٠ِػػى  ..ب٦ٌػػه كبػػ٤ٌ ربػػهٖػػإذا هجػػٛ اٟؿػػجػ  ..لػػار ّٖػػلن  ..ذٟػػٛ
 ..كثّودت ٠ِى ا٣ّٟمٌة ..ا٦ٟٗؽ

 } :كًٚػوؿ  ..كلػاح بهػا ٣ٜػا لػاح ًوؾػٕ ..٦ٟٝه ٟو ثّوذ با٠ٟه ٢ػ٤ أكؿ ٥َػػة
 ..{٢ّاذ هللا إ٥ه ربي أشؿ٤ ٢دوام إ٥ه ال ٠ًٗس اَٟا٣ٟوف 

١ّ٥.. 
 ..هغا شاؿ األبػار ا٣ٟج٤ٌٚ

 *ثغٜػكا ٖػإذا هػ١ ٢بمػػكف  إف اٟغ٤ً اثٚوا إذا ٢ؿه١ يائٕ ٤٢ اٟقًٌاف }
 ..{كإطوا٥ه١ ٣ًعك٥ه١ ٖي أٟي خ١ ال ًٚمػكف 

 ..كإيلؽ اٟبمػ ٖي اٟقهوات ؾب  ٟؿوء اٟظاث٣ة كاٌّٟاذ با٠ٟه
 :ٖزّػٞ ًٚػوؿ  ..هٞ ؾ٣ّج١ باٟػرٞ اٟغم ٌٙٞ ٟه ٦ِع ٢وثه ٙٞ ال إٟػه إال هللا

 أ٤ً اًٟػً٘ إٟى ش٣اـ ٦٢زاب ؟ 
   ..كٜاف بابها ًقبه باب هغا اٟص٣اـ ..ٜاف كاٙٗان بازاء دارق ..ذاؾ ررٞ

 أ٤ً اًٟػً٘ إٟى ش٣اـ ٦٢زاب ؟ :ٖٚاٟت  ..٣ٖػت به رارًة ٟها ٦٢َػ
 ..هغا ش٣اـ ٦٢زاب :ٖ فار إٟى باب بٌجه كٙاؿ 

ك٣٠ِػػت أ٥ػػه ٙػػع  ..ٖػػعط٠ت اٟػػعار كدطػػٞ كراءهػػا ٣٠ٖػػا رأت ٥ٗؿػػها ٖػػي دارق
عِػة ٦٢هػا ٟػه ط :كٙاٟػت  ..أٍهػت ٟه اٟبقػ كاٟٗػح باشج٣اِهػا ٢ّػه ..طعِها

ًمػ٠س أف ًٝػوف  ..كطوٖان ٤٢ ّٖٞ اٟٗاشقة ..كثصٌلن ٟججظ٠ك ٣٢ا أكّٙها ٌٖه
 ..٦ّ٢ا ٢ا ًًٌ  به ٌِق٦ا كثٌٚػ به ٌِو٦٥ا

   ..اٟؿاِة آثٌٛ بٝٞ ٢ا ثػًع٤ً :ٖٚاؿ ٟها 
ٖورػػعها ٙػػع  ..ٖ طػػغ ٢ػػا ًمػػ٠س كررػػُ ..كطػػػج كثػٜهػػا ٖػػي اٟػػعار كٟػػ١ ٠ًٔٚهػػا

 :كرّٞ ٣ًقي ٖي اًٟػؽ كًٚوؿ  ..ٟها كأٜدػ اٟغٜػ ..ٖهاـ اٟػرٞ ..طػرت
 أ٤ً اًٟػً٘ إٟي ش٣اـ ٦٢زاب  *ًا رب ٙائ٠ة ًو٢ان كٙع ثّبت  

 :ٖب٦ٌا ًٚوؿ ذٟٛ كإذا بزارًجه أرابجه ٙائ٠ة 
 شػزان ٠ِى اٟعار أك ٙٗلن ٠ِى اٟباب*هل ر٠ّت ؾػًّان إذ ٍٗػت بها 
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 ..ٖازداد هٌزا٥ه ك١ٟ ًؼؿ هغا اٟبٌت شجى ٢ات
ال إٟػه إال هللا ٖمػاح بػ ٠ِى  :ف ررػل ٌٙػٞ ٟػه ٦ِػع ٢وثػه ٙػٞ كذٜػ ابػ٤ اٟٚػ١ٌ أ

 :لوثه كٙاؿ 
ٍع٥ٕ ا٦ٟصٌٞ *أؾػ١٠ي ًا راشة ا٠ٌّٟٞ   كًا فٗاء اٟػ٣ي

 ٢ػ٤ رش٣ػة اٟظاٟ٘ اٟز٠ٌٞ *شبٛ أفهى إٟى ٖؤادم 
شجػى كٙػُ  ..ِق٘ فظمان ٖافجع ٠ٜٗه بػه كث٣ٝػ٤ شبػه ٢ػ٤ ٠ٙبػه ..هغا فاب

 ..ُ ذٟػٛ اٟقػظك ٠ٌِػه كافػجع ٥ٗػارق ٦ِػهكث٦٣ػ ..أ٣ٟا به كٟػؼـ اٟٗػػاش بؿػببه
ٖ طبػ بػغٟٛ اٟبػائؽ  ..١٠ٖ ثؼؿ اٟوؾائى ٣ًقوف ب٦ٌه٣ا شجى كِعق أف ًّودق

كا٥ز٠ى ٣ٓه كرّٞ ٦ًجَػ ٣٠ٌّٟاد اٟغم هػبه ٟه ٖب٦ٌػا  ..ٖٗػح كافجع ؾػكرق
 ..هو ٜغٟٛ إذ راءق اٟؿاِي ب٦ٌه٣ا

 ..٣٠جهكررُ ٖػٓبت إٌٟه كٜ ..إ٥ه كلٞ ٢ّي إٟى بّن اًٟػً٘ :ٖٚاؿ 
إ٥ه ذٜػ٥ي كبػح بي كال أدطٞ ٢عاطٞ اٟػً  كال أِػض ٥ٗؿػي ٣ٟواٙػُ  :ٖٚاؿ 
 ..ّٖاكدثه ٖ بى كا٥مػؼ ..اٟجه١

كبػعت  ..كِاد إٟى أفػع ٣٢ػا ٜػاف بػه ..٣٠ٖا ؾ٣ُ اٟبائؽ ذٟٛ أؾٚى ٖي ًعق
 :٠ٌِه ِلئ١ ا٣ٟوت ٖزّٞ ًٚوؿ ٖي ث٠ٛ اٟصاؿ 

ٍع٥ٕ اٟ *أؾػ١٠ي ًا راشة ا٠ٌّٟٞ   ٦صٌٞكًا فٗاء اٟػ٣ي
 ٢ػ٤ رش٣ػة اٟظاٟ٘ اٟز٠ٌٞ *شبٛ أفهى إٟى ٖؤادم 

 ..اث٘ هللا ..ًا ٖلف :٠ٖٚت ٟه 
 ..٣ٖٚت ٦ِه ٣ٖا راكزت باب دارق شجى ؾػ٣ّت لػٌصة ا٣ٟػوت ..ٙع ٜاف :ٙاؿ 

 ..ٌّٖاذا با٠ٟه ٤٢ ؾوء اّٟاٙبة كفؤـ اٟظاث٣ة
 ..أف ٢ؤذ٥ان ٜاف ببٔعاد ..كذٜػ اب٤ ا١ٌٟٚ ٖي ٜجابه اٟزواب اٟٝاٖي

 ..با٠ٟه ٤٢ ٢دٞ هغا اٟصاؿ ٥ّوذ
 ..ٟغا

 ..ٜاف ٠ٟؿ٠ٕ ٖي اٟصػص ٠ِى ٓن اٟبمػ ف ف ِزٌ 
 ..طػج شؿاف ب٤ أبي ؾ٦اف ًوـ ٌِع

لػػاشبٛ  ..كٜػػاف ٢ص٣ػػع بػػ٤ كاؾػػُ ًػػ ثي إٟػػى لػػعً٘ ٟػػه ٖػػإذا يػػػؽ اٟبػػاب
 ..األ٣ِى
 ..ك٥ٗوؾه١ ثقجهي ا٠٣ٟغات ..ك٦ِعه١ ٓػائؼ ..هؤالء ٜاف ٟه١ أبمار ..١ّ٥

   ..و٢ان ثج٠ٚ  ٌٖه ا٠ٟٚوب كاألبمارًظاٖوف ً ..٦ٟٝه١
   ..ك١ٟ ًؿارع إٟى ِلج ٥ٗؿه ..ك٤٢ ثؿاهٞ با٦َٟػة األكٟى
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ٖػإذا ث٣ٝػ٤ ا٣ٟصبػوب ٢ػ٤  ..كُٙ ٖػي اٟعاهٌػة ا٣َّٟػى كهػي ث٠ّػ٘ ا٠ٟٚػ 
كثدٌػػػػق  ..كثّزبػػػه شػٜاثػػػه ..ا٠ٟٚػػػ  بػػػعأ ا٣ٟصػػػ  ًؿجصؿػػػ٤ ٜػػػٞ ٢ػػػا ًٚػػػُ ٦٢ػػػه

   ..هصٝاثه
   ..كً ٥ؽ ب٣زاٟؿجه ..كًٗج٤ بابجؿا٢جه

ّز  ٦٢ه بٝٞ فيء كإف ٜاف ٙبٌصان  ..بٞ ًي  ..ك
لػار  ..٣٠ٖػا ث٣ٝػ٤ شبهػا ٢ػ٤ ٠ٙبػه ..٣ٜا ذٜػكا أف ررلن ٜاف ًص  ا٢ػأة ؾوداء

 :كٜاف ًجٌٔؼؿ بها كًٚوؿ  ..ٖ ش  ٜٞ فيء أؾود ..ٜٞ ؾواد ًغٜػق بها
بها   ًش   اٟٝلب اٟؿودى ٤٢ أرٞ شي ٍر٠ًها أشببتي ٢ا ٜاف أؾودان  ***أي  ك٤٢ أى
 

أك  ..إ٢ػػا ِقػػ٘ ا٦ٟؿػػاء ..هٞ بػػا٦َٟػ أكّٙػػه ذٟػػٛ ٖػػي أشػػع اٟظًػػػ٤ًك٢ػػ٤ ثؿػػا
 ..إٟى كؾوؾة اٟقًٌاف ..ٌٖمػٖه ذٟٛ ٤ِ ياِة اٟػش٤٣ ..ِق٘ ا٣٠ٟٔاف

 
كهػ٦٣ها أبٌاثػان  ..٣ٜا ٜج  إٟيَّ أشعه١ ًقػح ٌٖها ٙمة كٙوِه ٖي اّٟقػ٘

 :ًٚوؿ  ..كال ب س أف أؾوؽ ١ٟٝ فٌلان ٦٢ها ..٣َ٥ها ب٠هزجه اّٟا٢ٌة
  اٟػش٤٣ بابعا ٜل٢ي كاٜج  ٠ِى بٌن اٟورؽ ٜٞ ٢ا اطٌٗتبؿ١ هللا

 بّع اذ١ٝ٥ بافػح شٝاًة ٓػا٢ي كاّٟغر ١ٝ٦٢ ٜاف باٟهػج زٌٟت
 ًا فٌض أ٥ا كهللا ٢ا ادرم ِل٢ي شبٌت ٢عرم ٌٟه ًا فٌض شبٌت
 ٟو ادرم اف اٟص  ه١ كهٌا٢ي ٢ا ٜاف ال شبٌت كال ث٦ٌّت

 كٙٗا كٌٙٗت ٦ٚ٠ِي بصبه كزاد اهج٣ا٢ي كدارت بي اٟع٥ٌا
 كاٌٟوـ ِٚ  اٟهزػ ِٗت ا٦٣ٟا٢ي ٢ٌٔػ اٖٝػ ٌٖه اللبصت كا٢ؿٌت
 كاف رٌت اب٦ؿى ٠ٙت هغا شػا٢ي ال ٤ٝ٣ً ا٥ؿى لصبجه ٟو ث٦اؾٌت
 ًا اهٞ اٟهول ٢ا ٖي ا٣ٟصبة ٢ل٢ي ا٢ا فٚا كال د٢وع كث٦اهٌت

 ..كث٦اهٌت ..كد٢وع ..هي فٚاء ..١ّ٥
 

 ..ي اٟٗاشقة ٌِاذان با٠ٟهكال ًؼاؿ اٟقًٌاف بهغا اّٟاف٘ شجى ًُٚ ٖ
كاٟػػغ٤ً ال  } :كٙػػع َِػػ١ هللا هػػغق اٟٗاشقػػة كٙػ٥هػػا باٟقػػػؾ كاٟٚجػػٞ ٖٚػػاؿ 

 {ًعِوف ٢ُ هللا إٟها آطػ كال ًٚج٠وف ا٦ٟٗؽ اٟجي شػـ هللا إال باٟص٘ كال ًؼ٥وف 
.. 

ك٤٢ ًّٗٞ ذٟػٛ  } :خ١ ذٜػ هللا ثّاٟى ِغاب ٤٢ ّٖٞ ذٟٛ ًوـ اٌٟٚا٢ة ٖٚاؿ 
 .. {ٟه اّٟغاب ًوـ اٌٟٚا٢ة كًظ٠ع ٌٖه ٢ها٥ا  ًوإِ  *٠ً٘ أخا٢ان 
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إال ٤٢ ثػاب كآ٢ػ٤ ك٣ِػٞ ٣ِػلن  } :خ١ دِاه١ اٟٝػ١ً اٟػش١ٌ إٟى رش٣جه ٖٚاؿ 
ك٢ػ٤ ثػاب  *لاٟصان ٖ كٟلٛ ًبعؿ هللا ؾٌلاثه١ شؿػ٦ات كٜػاف هللا ٓٗػورا رش٣ٌػان 

 ..{ك٣ِٞ لاٟصا ٖإ٥ه ًجوب إٟى هللا ٢جابان 
إل٣ًػػاف ِػػ٤ اٟؼا٥ػػي ٖٚػػاؿ ٣ٜػػا ٖػػي ا لػػ٠ى هللا ٠ٌِػػه كؾػػ١٠ك٥ٗػػى ا٦ٟبػػي 

 . (ال ًؼ٥ي اٟؼا٥ي ش٤ٌ ًؼ٥ي كهو ٢ؤ٤٢  ) :اٟمصٌص٤ٌ 
 :ٟغا ٙاؿ ِؼ كرٞ  ..كؾبٌٞ اٟؼ٥ا هو فػ اٟؿبٞ

 ..{كال ثٚػبوا اٟؼ٥ا إ٥ه ٜاف ٖاشقة كؾاء ؾبٌلن   }
أثػػػاق ٖػػػي ا٦٣ٟػػػاـ آثٌػػػاف   لػػػ٠ى هللا ٠ٌِػػػه كؾػػػ١٠كركل اٟبظػػػارم أف ا٦ٟبػػػي 

   ..ُ ٠ِى أ٥واع ٤٢ ِغاب اّٟماةٖاي٠ ..ٖابجّداق ٢ّه٣ا
كاٟج٦ػور هػو  )ٖا٦ٚ٠ً٥ػا ٖ ث٦ٌػا ٠ِػى ٢دػٞ اٟج٦ػور  : ل٠ى هللا ٠ٌِػه كؾػ١٠ٙاؿ 

ٞي اٟصٗػػػة ًقػػّٞ ٌٖػػه اٟظبػػاز ا٦ٟػػار كًًػػػح اٟظبػػؼ ٠ِػػى رػػعرا٥ها شجػػى  ٥ٚػػ ه ٢دػػ
 (٦ًوذ 
ٖإذا ٌٖه ٟٔى كألوات ٖاي٦ّ٠ا ٌٖػه ٖػإذا ٌٖػه  ..ٖ ث٦ٌا ٠ِى ٢دٞ اٟج٦ور :ٙاؿ 

ٖػإذا أثػاه١ ذٟػٛ  ..كإذا ه١ ً ثٌه١ ٟه  ٤٢ أؾٗٞ ٦٢ه١ ..ػاةرراؿ ك٥ؿاء ِ
ٖػؼع  لػ٠ى هللا ٠ٌِػه كؾػ٣٠ٖ١٠ا رآه١ ا٦ٟبي  (..أم لاشوا  )هوهوا  ..ا٠ٟه 

   ..كؾ ؿ ربػًٞ ٦ِه١ ..٤٢ شاٟه١
 ..اٟؼ٥اة كاٟؼكا٥ي ..هؤالء ه١ :ٖٚاؿ ربػًٞ 

ا٠ً٥ػ٘  خػ١ ) : ل٠ى هللا ٠ٌِه كؾػ١٠كٖي ركاًة اب٤ طؼ٣ًة بإؾ٦اد لصٌس ٙاؿ 
ه رًصان  ..بي ٖإذا بٚوـ أفع فيء ا٥جٗاطان  ٠ٙػت  ..ٜ ف رًصه١ ا٣ٟػػاشٌن ..كأ٥ج٦ي

 . (هؤالء اٟؼا٥وف كاٟؼكا٥ي  :٤٢ هؤالء ؟ ٙاؿ  :
بٗػػكره١ ٖػي  إف اٟؼ٥ػاة ٠ًّٚػوف :كذٜػ اٟههٌج٣ي أ٥ه ٢ٝجػوب ٖػي اٟؼبػور 

 ..ٖػإذا اؾػجٔاث أشػعه١ ٢ػ٤ اٟوػػب ..كًوػبوف ٠ٌِها بؿػٌاط ٢ػ٤ شعًػع ..ا٦ٟار
  :٥ادثه ا٣ٟلئٝة 

كال ثػاٙػ  هللا كال ثؿػجصي  ..كث٣ػح ..كثٗػح ..أ٤ً ٜاف هغا اٟموت كأ٥ت ثوصٛ
 ..!!٦٢ه

ٖػي لػلة اٟٝؿػوؼ أ٥ػه   ل٠ى هللا ٠ٌِه كؾػ١٠كٖي اٟمصٌص٤ٌ ٖي طًبجه 
أك ثؼ٥ػي  ..أف ًؼ٥ػى ِبػعق ..كهللا إ٥ػه ال أشػع أٌٓػػ ٢ػ٤ هللا ..ًا أ٢ة ٢ص٣ع ) :ٙاؿ 
 . (ٟوصٝج١ ٠ٌٙلن كٟبٌٝج١ ٜدٌػان  ..ًا أ٢ة ٢ص٣ع كهللا ٟو ث٣٠ّوف ٢ا أ١٠ِ ..أ٢جه
   ..كِغابان أ٣ٌٟان  ..أكرخت شؼ٥ان ٣ٌَِان  ..١ٜ ٤٢ ٟغة ؾاِة ..١ّ٥
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ك٥زػواه١ أـ ًصؿبوف أ٥ا ال ٥ؿػ٣ُ ؾػػه١  } ..كٌٟؽ ربه١ كهللا بٔاٖٞ ٦ِه١
 ..{ب٠ى كرؾ٦٠ا ٟعًه١ ًٝجبوف 

   ..٠ٌٖؽ بّع ٢ٗؿعة اٟقػؾ كاٟٚجٞ أ١َِ ٤٢ ٢ٗؿعة اٟؼ٥ا
ٞى أف اب٦جه ٙج٠ت  ..ٜاف أؾهٞ ٠ٌِه ٤٢ أف ًب٠ٔه أ٥ها ز٥ت ..كٟو ب٠ْ اٟػر

ق ..ٖ ٌؼو ٠ٟؼ٥ا ق ..٢ا أٙبس أخػى    ..كأؾوء طبػى
 ..كبٌٚت شؿػثها ..ك١ٜ ٤٢ فهوة ذهبت ٟغثها

   ..أِواؤه١ اٟجي ٢جّوها بهغا اٟؼ٥ا ..اٟؼ٥اة كاٟؼكا٥ي كأكؿ ٤٢ ًقهع ٠ِى
   ..كٟؿا٥ه اٟغم ث١٠ٝ به ..كًعق اٟجي ٣ٟؽ بها ..رر٠ه اٟجي ٢قى بها

   ..كٜٞ فّػة ٤٢ فّػاثه ..ٜٞ ذرة ٤٢ ر٠عق ..بٞ ثقهع ٠ٌِه
شجى إذا ٢ا راؤكهػا  *كًوـ ًصقػ أِعاء هللا إٟى ا٦ٟار ٖه١ ًوزِوف  }ٙاؿ هللا 

كٙػػاٟوا  *ه١ كأبمػػاره١ كر٠ػػوده١ ب٣ػػا ٜػػا٥وا ٠٣ًّػػوف فػػهع ٠ِػػٌه١ ؾػػ٣ّ
ٟز٠ػػوده١ ٟػػ١ فػػهعث١ ٦ٌ٠ِػػا ٙػػاٟوا أ٦ًٚ٥ػػا هللا اٟػػغم أ٥ًػػ٘ ٜػػٞ فػػيء كهػػو 

ك٢ػػػا ٦ٜػػػج١ ثؿػػػججػكف أف ًقػػػهع ٠ِػػػ١ٌٝ  *ط٠ٚٝػػػ١ أكؿ ٢ػػػػة كإٌٟػػػه ثػرّػػػوف 
ؾػػ١ّٝ٣ كال أبمػػار١ٜ كال ر٠ػػود١ٜ كٟٝػػ٤ ٦٦ٍػػج١ أف هللا ال ٠ًّػػ١ ٜدٌػػػا ٣٢ػػا 

 *غم ٦٦ٍج١ بػب١ٝ أردا١ٜ ٖ لبصج١ ٤٢ اٟظاؾػػ٤ً كذ١ٟٝ ١ٝ٦ٍ اٟ *ث٠٣ّوف 
 ..{ٖإف ًمبػكا ٖا٦ٟار ٢دول ٟه١ كإف ًؿجّجبوا ٣ٖا ه١ ٤٢ ا٣ّٟجب٤ٌ 

 ..٥ّوذ با٠ٟه ٤٢ هغا اٟصاؿ
 ..كٖي اٟع٥ٌا

   ..كإف ٜا٥ا فاب٤ٌ ِؼب٤ٌ..أ٢ػ هللا بج٠ٌٌٔ اّٟٚوبة ٠ِى اٟؼا٥ي كاٟؼا٥ٌة
أف ًٝػػوف اٟصػػع ب٣قػػهع ٢ػػ٤  كأ٢ػػػ ..ك٥هػػى ِبػػادق أف ث طػػغه١ باٟؼ٥ػػاة رأٖػػة

 ..ا٦ٟاس
اٟؼا٥ٌػػة كاٟؼا٥ػػي ٖار٠ػػعكا ٜػػٞ كاشػػع ٦٢ه٣ػػا ٢ائػػة ر٠ػػعة كال  }ٙػػاؿ ِػػؼ كرػػٞ 

ث طغ١ٜ به٣ا رأٖة ٖي د٤ً هللا إف ٦ٜج١ ثؤ٦٢وف با٠ٟه كاٌٟوـ اٍطػػ كٌٟقػهع 
   ..{ِغابه٣ا يائٗة ٤٢ ا٣ٟؤ٤ٌ٦٢ 

 ..هغا ٌٓػ ِٚوبات اٟع٥ٌا اٟجي ثججابُ ٠ِى اٟؼا٥ي
 ..٦ًؼٟه هللا به كٟو بّع ش٤ٌٜاٟٗٚػ اٟغم 

 ..كاٟبلء كاٟٝػب ا٣ٟب٤ٌ
٘ي اٟمعر    ..كثٌّؿػي األ٢ػ ..هٌ
   ..دِاء اٟماٟص٤ٌ ٠ٌِه ..هغا ٌٓػ

 ..ثعِوا ٠ٌِه ك٠ٌِها ..١ٖٝ ٤٢ ًعو ٖي ٣٠ٍة ا٠ٌٟٞ بؿًت
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   ..ثؿج٦ؼؿ اّٟغاب ٠ٌِه ك٠ٌِها..ك١ٜ ٤٢ ربهة ب٤ٌ ًعم هللا ؾزعت
٠ِػػػى  ..ثؿػػػجّعم رب اّٟػػػا٤ٌ٣ٟ ..كدِػػػوة رّٖػػػت ..كٜػػػ١ ٢ػػػ٤ ِػػػ٤ٌ د٢ّػػػت

 ..ا٣ٟٗؿع٤ً
 ..كفهوة هغق ٥هاًجها ..ٌٖٕٝ ًج٠غذ ِاٙٞ ب٣جّة هغق ِاٙبجها

 ..اٟع٥ٌا ٖي اٟؼ٥ا ِاٙبة - كاٟٗجٌات اٟقباب أًها –ث١ٝ٠ 
 ..كثبػج كؾٗور ..كهصٝة ..ك٥َػة ..كأكؿ يػً٘ اٟؼ٥ا طًوة

ي ثػػعِو إذا ٢قػػت ٖػػي اٟؿػػوؽ أك اٟقػػارع لػػارت ٜ ٥هػػا بٔػػ ..كبّػػن اٟٗجٌػػات
   ..ا٦ٟاس إٟى ّٖٞ اٟٗاشقة

   ..ٖب٣اذا ثٗؿػكف ..كإال
بػٞ ككرههػا  ..كإطػارهػا ٌٜٗهػا كٙػع٢ٌها ..ثبػج بّن اٟٗجٌات ٖي ِباءثها

   ..كٙع ثظًػج ٌٓػ ذٟٛ ..أشٌا٥ان 
 ..كهي ث٣قي ب٤ٌ اٟػراؿ ٌٖق٣وف رًصها ..كب٣اذا ثٗؿػكف كهّها ٠ًٌٟ 

أ٣ًػا ا٢ػػأة  ) :ع كا٦ٟؿػائي ٣ٌٖػا أطػرػه أش٣ػ لػ٠ى هللا ٠ٌِػه كؾػ١٠كٙع ٙػاؿ 
   (..اؾجًّػت خ١ ٢ػت ٠ِى ٙوـ ٌٟزعكا رًصها ٖهي زا٥ٌة 

   ..كب٣اذا ثٗؿػكف ثبػرها ٖي ٟباؾها أك ِباءثها
كهللا ًٚػوؿ  ..كرػأثها ٖي ٢ظايبة اٟػراؿ ..إهاٖة إٟى ثٝؿػها ٖي ٢قٌجها

 *كال ثظو٤ّ باٟٚوؿ ٣ًٌُٖ اٟغم ٖي ٠ٙبػه ٢ػػض ك٠ٙػ٤ ٙػوالن ٢ّػكٖػان  } :
ػف ٖػػي بٌػػوث٤ٝ كال ثبػػػر٤ ثبػػػج اٟزاه٠ٌػػة األكٟػػى كأ٣ٙػػ٤ اٟمػػلة كآثػػ٤ٌ كٙػػ

 ..{اٟؼٜاة كأي٤ّ هللا كرؾوٟه 
كال ًوػػب٤  } :إذا ٣٠ِػت أف ٙوٟػه ثّػاٟى ٣٠ٟؤ٦٢ػات  ..كثّزبػ٤ٌ ..كإ٥ٛ ٟجّز 

 ..{ب رر٠ه٤ ١٠ٌّٟ ٢ا ًظ٤ٌٗ ٤٢ ز٦ًجه٤ 
ٞ ٖػػي أف ال ثوػػػب ا٣ٟػػػأة بػر٠هػػا األرض بٚػػوة كهػػي البؿػػة طلطػػ :٦ّ٢ػػاق 
   ..شجى ال ًؿ٣ُ اٟػراؿ لوت اٟظلطٞ ٌٖٗج٦وف ..ٙع٢ٌها
   ..ِزبان 

ًٛ ب٤٣ ثصادث فابان اٟؿاِات اًٟواؿ ٖي اٟهاثٕ ..إذا ٜاف هغا شػا٢ان   ..٣ٖا باٟ
كثٝجػ   ..كثػ١َ٦ اٟٚمػائع اٟقػّػًة ..كاٟه٣ؿػات ..أك ثػُٖ لػوثها باٟوػصٝات

   ..اٟػؾائٞ اّٟايٌٗة
كاٟجؿػػػُٝ ٖػػػي  ..ٟهػػػ١ إال اٟجػػػؼ٤ً ك٢دػػػٞ ذٟػػػٛ بّػػػن اٟقػػػباب اٟػػػغ٤ً ال هػػػ١َّ 

 ..األؾواؽ
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كٙع ثوِع هللا ٤٢ ّٖٞ ذٟػٛ  ..كهغا ٠ٜه ٤٢ إفاِة اٟٗاشقة ٖي اٟغ٤ً آ٦٢وا
إف اٟغ٤ً ًصبوف أف ثقٌُ اٟٗاشقة ٖي اٟغ٤ً آ٦٢وا ٟه١ ِػغاب أٟػ١ٌ  } :بٚوٟه 

 ..{ٖي اٟع٥ٌا كاٍطػة كهللا ١٠ًّ كأ٥ج١ ال ث٣٠ّوف
ٟهػ١  ..ٖٚػى ٢زػػد ٢صبػة ..ثقػٌُ اٟٗاشقػة كهغا اٟوٌِع ٖي اٟغ٤ً ًصبوف أف

   ..ٌٖٕٝ ب٤٣ ٣ًّٞ ٠ِى إفاِجها ..ِغاب أ١ٌٟ
إذ  ..٣ٌٖا هو أٜبػػ ٢ػ٤ ٢زػػد اٟقػهوة ..بٞ ٙع ثُٚ هغق اّٟافٚة أك اّٟاف٘

كاالشجٗاؿ ب ٌِاده١ اٟجي  ..٤٢ اٟجقبه باٟٝٗار ..ٙع ٠ًّٗوف ٢ا ًظٞ باٌّٟٚعة
بػػ م لػػورة ٢ػػ٤ اٟمػػور  ..ٜاالشجٗػػاؿ بٌّػػع اٟصػػ  ..هػػي ٢ػػ٤ ٢َػػاهػ دًػػ٦ه١

 ..أك ٌٓػ ذٟٛ ..أك اٟػؾائٞ اّٟايٌٗة ..ٜإرؾاؿ اٟهعاًا
أك رؾػ١ ٠ِػى ٟباؾػه  ..كٟو رأ٦ًا ٢ؿ٣٠ان أك ٢ؿ٣٠ة ٙع ٠ِ٘ ل٠ٌبان ٠ِى لػعرق

   ..أل٥ٝػ٥ا ٠ٌِه ..٥ز٣ة اٌٟهود اٟؿعاؾٌة
كهغا ال ًظج٠ٕ ٜدٌػان ٤٣ِ ًصجٗػٞ بٌّػع اٟصػ  اٟػغم هػو ٌِػع اٟٚؿػٌؽ ٖػا٤ٟ 

 ..ه٣ا ٙع أشٌا ٢َهػان ٤٢ ٢َاهػ اٟٝٗارإذ ٜل ..ثا٤ً
٣ٟزػػد اٟمػعاٙة  ..أك ادِػت أ٥هػا ث٠ٝػ١ اٟقػباب ..ك٤٢ ادِى أ٥ه ١٠ًٝ اٟٗجٌػات

 }:ٖٚػع ٙػػاؿ ثّػاٟى ٖػػي شػ٘ ا٣ٟؤ٦٢ػػات  ..ٖٚػع كٙػػُ ٖػي اٟصػػػاـ ..كاٟجؿػ٠ٌة
 } :كٙػػاؿ ٖػػي شػػ٘ اٟػرػػاؿ  ..{٢صمػػ٦ات ٌٓػػػ ٢ؿػػاٖصات كال ٢جظػػغات أطػػعاف 

كاٟظػػػػعف هػػػػو اّٟقػػػػٌ٘  ..{جظػػػػغم أطػػػػعاف ٢صمػػػػ٤ٌ٦ ٌٓػػػػػ ٢ؿػػػػاٖص٤ٌ كال ٢
 ..كاّٟقٌٚة

 ..هغا شاؿ اٟٗؿاؽ ..١ّ٥
 ..٠ٌٖبقػكا ..اٟغ٤ً ٓووا أبماره١ ٤ِ اٟصػاـ ..أ٢ا أهٞ اّٟٗاؼ

   ..ٖإف ٤٢ شٌٗ ٟؿا٥ه كٖػره دطٞ اٟز٦ة
أ٣ًػػا ا٢ػػػأة اثٚػػت  ) :ا٦ٟؿػػاء طالػػة ٖٚػػاؿ  لػػ٠ى هللا ٠ٌِػػه كؾػػ١٠كبقػػػ ا٦ٟبػػي 

ادط٠ػي ٢ػ٤  :ٌٙٞ ٟها ًوـ اٌٟٚا٢ػة  ..زكرها كأياِت ..كأشم٦ت ٖػرها ..ربها
 . (أم أبواب اٟز٦ة فلت 
 ..٢ُ اّٟٗة أطبار كأؾػار ..ك٤ٌٌّٗٗ٠ٟ كاٌّٟٗٗات

 :كًٚوؿ  ..ًمٌس أشعه١ باٟٗج٦ة إذا ِػهت ٟه
 كأف ِٚباؾ د٥ٌا٥ا ك٢ا ٌٖها *كهللا ٟو ٌٙٞ ٟي ث ثي بٗاشقة 
 ٌهاكال ب هّاٖها ٢ا ٦ٜت آث *٠ٟٚت ال كاٟغم أطقى ِٚوبجه 
كاؾػجزاب ٟهػ١  ..ٖٝقػٕ هللا ِػ٦ه١ اٟٝػبػات ..ٖه١ ٙوـ ِٗوا ٤ِ ا٣ٟصٌػ٢ات

 ..اٟعِوات
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 لػػ٠ى هللا ٠ٌِػػه كؾػػ١٠اٟػػغ٤ً ٙػػك ا٦ٟبػػي  ..شػػعًح اٟدلخػػة ..كال ًظٗػػى ٠ِػػ١ٌٝ
 ..٦ٌ٠ِا طبػه١

 ..كأ٥ه١
ٖػ١ٌَّ ٙػعر ا٣ٟػػء ٦ِػع  ..كًبػز اٟظوؼ ٤٢ هللا ..ه٦ا ثَهػ اّٟبودًة ٠ٟه ..١ّ٥
   ..ربه

ٖػػإف ٢ػػ٤  ..ِػػٕ ِػػ٤ ا٣ٟصػ٢ػػات بَػػٞ ِػػػش اٟػػػش٤٣ ًػػوـ اٌٟٚا٢ػػةكٌٟبقػػػ ٢ػػ٤ 
ررٞ دِجه ا٢ػأة ذات  :اٟؿبّة اٟغ٤ً ٠ًَه١ هللا ٖي ٠ٍه ًوـ ال ٍٞ إال ٠ٍه 

   ..إ٥ي أطاؼ هللا :٦٢م  كر٣اؿ ٖٚاؿ 
ػؼ٤ً ٟهػا اٟٗاشقػة ٖججػٜهػا  ..بٞ شجى ا٣ٟػأة ..كهغا ٌٟؽ طالان باٟػرٞ اٟجي ثي

 ..اٟػش٤٣ ًوـ اٌٟٚا٢ةهي ٖي ٍٞ ِػش  ..طوٖان ٤٢ هللا
ٖز٠ّػػت ٥ٗؿػػه ثوؾػػوس ٟػػه أف ًٚػػُ ٖػػي  ..ثّػهػػت ا٢ػػػأة ألشػػع اٟمػػاٟص٤ٌ

   ..كٜاف أ٢ا٢ه ؾػاج ٌٖه ٖج٠ٌة ثقجّٞ ..اٟٗاشقة خ١ ًجوب
ًػا ٥ٗػؽ أدطػػٞ ألػبّي ٖػي هػػغا اٟؿػػاج ٖػإف لػػبػت ٠ِػى شػػ هػػغق  :ٖٚػاؿ 
شػٌػ  ٖاهػًػب ٢ػ٤ ..خ١ كهُ ألبّه ٠ِى ٟهٌ  ا٦ٟار ..٦ٝ٢جٛ ٣٢ا ثػًع٤ً..ا٦ٟار
ٟػ١ ثمػبػم ٠ِػى شػػ هػغق ا٦ٟػار اٟجػي  ..ًا ٥ٗؽ :ٖٚاؿ  ..كؾص  ألبّه ..ا٦ٟار

 ..!!ٌٖٕٝ ثمبػ٤ً ٠ِى ِغاب هللا ..طٗٗت ؾب٤ٌّ ٢ػة ٤ِ ٥ار اٍطػة
١ّ٥.. 

 ك٢ات ٖظلها كذاؽ اٟعكاهٌا *١ٖٝ ذم ٢ّاص ٥اؿ ٦٢ه٤ ٟغة 
 كثبٚى ثباِات ا٣ّٟالي ٣ٜا هٌا *ثمػـ ٟغات ا٣ّٟالي كث٦ٚوي 

 ّٟبع ب٤ٌّ هللا ًٔقى ا٣ّٟالٌا *أثا كهللا راء كؾا٢ُ ٌٖػا ؾو
 ..ك٤٢ ثػؾ فٌلان ٠ٟه ِوهه هللا طٌػان ٦٢ه

 "..\٢ًاُٟ اٟبعكر  "\ذٜػ اٟع٢قٚي ٖي ٜجابه 
زم ػػى  :ٙاؿ  ..٤ِ أ٢ٌػ اٟٚاهػة ٖي كٙجه فزاع اٟع٤ً اٌٟقً

ه إذ شوػػ أكالد ٟػ ..كهو فػٌض ٜبٌػػ فػعًع اٟؿػ٣ػة ..ب٣٦ٌا أ٥ا ٦ِع ررٞ باٟمٌّع
كٟػػي ٢ّهػػا  ..هػػؤالء أ٢هػ١ إٖػ٥زٌػػة :ٖٚػػاؿ  ..ٖؿػػ ٦ٟاق ِػ٦ه١ ..بػٌن شؿػػاف

 :ٖٚاؿ  ..ٖؿ ٦ٟاق ٦ِها ..ٙمة
كاؾج رػت دٜا٥ػان أبٌػُ  ..أخ٦اء اشجلؿ اٟم٠ٌب٤ٌٌ ٟه ..ذهبت إٟى اٟقاـ كأ٥ا فاب

ٖب٣٦ٌا أ٥ا ٖػي دٜػا٥ي إذ أثج٦ػي ا٢ػػأة إٖػ٥زٌػة زكرػة أشػع ٙػادة  ..ٌٖه اٟٝجاف
 ..ٖبّجها كؾا٢صجها ٖي اٟؿّػ ..٤٢ ر٣اٟها ٢ا ؾصػ٥يٖػأًت  ..اٟم٠ٌب٤ٌٌ
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كأ٥ػا  ..ٖ طػغت ثجػػدد ٠ِػيَّ  ..كِادت بّع أًاـ ٖبّجهػا كؾػا٢صجها ..خ١ ا٥مػٖت
   ..أثبؿى ٢ّها ٣٠ّٖت أ٥ي أِقٚها

  :٠ٙت ٠ّٟزوز اٟجي ٢ّها  ..٣٠ٖا ب٠ْ األ٢ػ ٦٢ي ٢ب٠ٔه
 ٙع ث٠ّٚت ٥ٗؿي بهغق ا٣ٟػأة ٌٖٕٝ اٟؿبٌٞ إٌٟها ؟

 ..ٙج٦٠ا ٥ص٤ اٟدلخة ..كٟو ١٠ِ ب٦ا ..ق زكرة ٖلف اٟٚائعهغ :ٖٚاٟت 
   ..كثزيء بها إٟيَّ ٖي بٌجي ..شجى ي٠بت ٦٢ي ط٣ؿ٤ٌ د٦ًاران  ..٣ٖا زٟت بها

   ..كأًٌِجها إًاها ..ٖارجهعت شجى ر٣ّت ط٣ؿ٤ٌ د٦ًاران 
   ..٣٠ٖا راءت إٟيَّ أ٦٠ٜا كفػب٦ا ..كا٥جَػثها ث٠ٛ ا٠ٌ٠ٟة ٖي اٟعار

كأ٥ػػت  !!أ٢ػػا ثؿػػجصي ٢ػػ٤ هللا  :٠ٙػػت ٖػػي ٥ٗؿػػي  ..ٌػػ٣٠ٖٞػػا ٢وػػى بّػػن ا٠ٟ
 !!كثّمي هللا ٢ُ ٥مػا٥ٌة  ..كب٤ٌ ًعم هللا ..ٓػً 

ا٠ٟه١ إ٥ي أفهعؾ أ٥ي ِٗٗت ٤ِ هػغق  :ٖػّٖت بمػم إٟى اٟؿ٣اء ك٠ٙت 
 ..شٌاءن ٦٢ٛ كطوٖان ٤٢ ِٚابٛ ..ا٦ٟمػا٥ٌة

٣٠ٖػا رأت ذٟػٛ ٙا٢ػت كهػي ٓوػبى  ..خ١ ث٦صٌت ٤ِ ٢وهّها إٟى ٖػاش آطػ
 ..٢وتك

  ..٢وٌت إٟى دٜا٥ي ..كٖي اٟمباح
ككهللا ٟٝػػ ف كرههػػا  ..٢ػػػت ٠ِػػيَّ ا٣ٟػػػأة كهػػي ٓوػػبى ..٣٠ٖػػا ٜػػاف اٟوػػصى

   ..ا٣ٟٚػ
َّٕ ِػ٤ هػغا اٟز٣ػاؿ :٠ٙت ٖي ٥ٗؿي  ..٣٠ٖا رأًجها ؟ أ٥ػت ..ك٤٢ أ٥ت شجى ثّ

   ..أك اٟصؿ٤ اٟؼاهع ..أـ أ٥ت اٟز٦ٌع اّٟابع ..أك ٣ِػ ..أبو بٝػ
اررّػػي  :ك٠ٙػػت ٟهػػا  ..ٟصٚػػت بػػاّٟزوز ..٣٠ٖػػا رػػاكزث٦ي ..كبٌٚػػت ثصٌؿػػػ ٠ٌِهػػا

   ..ا٠ٌ٠ٟة ..بها
 ..٢ا ث ثٌٛ إال ب٣ائة د٦ًار ..كش٘ ا٣ٟؿٌس :ٖٚاٟت 
  ..١ّ٥ :٠ٙت 

   ..كأًٌِجها إًاها ..ٖارجهعت شجى ر٣ّجها
 ..ٖٝ ٥هػػا ا٣ٟٚػػػ أٙبػػٞ ٠ِػػيَّ  ..رػػاءت .كا٥جَػثهػػا ٖػػي اٟػػعار  ..٣٠ٖػػا ٜػػاف ا٠ٌٟػػٞ
 ..كٌٜػػٕ أِمػػٌه ٢ػػُ ٥مػػػا٥ٌة ٜػػاٖػة ..وؼ ٢ػػ٤ هللاشوػػػ٥ي اٟظػػ ..٣٠ٖػػا ر٠ؿػػت

 ..ٖجػٜجها طوٖان ٤٢ هللا
  ..ك٠ٙبي ٢قٔوؿ بها ..٢وٌت إٟى دٜا٥ي ..كٖي اٟمباح

   ..٢ػت ٠ِيَّ ا٣ٟػأة كهي ٓوبى ..٣٠ٖا ٜاف اٟوصى
٣ٍتي ٥ٗؿي ٠ِى ثػٜها ..٣٠ٖا رأًجها   ..ٟي
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   ..ٖؿ ٟت اّٟزوز ..كبٌٚت أثصٌؿػ ٠ٌِها
 ..أك ث٣وت ٣ٜعان  ..إال بظ٣ؿ٣ائة د٦ًار ..ا٢ا ثٗػح به :ٖٚاٟت 
كأًٌِهػػا اٟظ٣ؿػػ٣ائة  ..كبوػػاِجي ..كِؼ٢ػػت ٠ِػػى بٌػػُ دٜػػا٥ي ..٥ّػػ١ :٠ٙػػت 
 ..د٦ًار

 :ًٚوؿ  ..إذ ٦٢ادم ا٦ٟمارل ٦ًادم ٖي اٟؿوؽ ..ٖب٣٦ٌا أ٥ا ٜغٟٛ
كٙػع أ٢ه٦٠ػا  ..ٙػع ا٥ٚوػت ..ًا ٢ّافػ ا٣ٟؿ٤ٌ٣٠ إف اٟهع٥ة اٟجي ب٦٦ٌا كب١ٝ٦ٌ

   ..ا٣ٟؿ٤ٌ٣٠ أؾبوِان  ٤٢ ه٦ا ٤٢ اٟجزار
 ..ٖز٣ّت ٢ا بٚي ٤٢ ٢جاِي كطػرت ٤٢ اٟقاـ كٖي ٠ٙبي اٟصؿػة ٢ا ٌٖه

ِؿػػى أف ًػغه  ٢ػػا ب٠ٚبػػي ٢ػػ٤ شػػ  ث٠ػػٛ ٢ػػا  ..خػ١ أطػػغت أثػػارػ ببٌػػُ اٟزػػوارم
 ..ٌٖه

 ..٣ٖوى ٟي ٠ِى ذٟٛ خلثي ؾ٤ٌ٦
   ..كاؾجّاد ا٣ٟؿ٣٠وف بلد اٟؿاشٞ ..خ١ رػت كّٙة ش٤ًٌ

٠  ٦٢ي رارًة ٠٣٠ٟٛ اٟ ٖافجػكها ٦٢ػي  ..كٜاف ٦ِعم رارًة شؿ٦اء ..٦الػكيي
 ..ب٣ائة د٦ًار

 :ٖٚاؿ ا٠٣ٟٛ  ..كبٌٚت ٟي ِقػة د٥ا٥ٌػ ..ٖؿ٣٠و٥ي ثؿ٤ٌّ د٦ًاران 
٠ٌٖظجػػ ٢ػ٦ه٤  ..ا٢ووا به إٟى اٟبٌت اٟػغم ٌٖػه ا٣ٟؿػبٌات ٢ػ٤ ٥ؿػاء اإلٖػػ٥ذ

 ..كاشعة باّٟقػة د٥ا٥ٌػ اٟجي بٌٚت ٟه
 ..ٖ طغثها ..الٖػ٥زٌةرأًت لاشبجي ا ..٣٠ٖا ٖجصوا ٟي اٟعار

 ..ال :ٙاٟت  !ثّػ٦ٌٖي ؟ :٠ٙت ٟها  ..٣٠ٖا ٢وٌت إٟى بٌجي
 :ك٠ٙػت ٟػي  ..اٟغم أطغت ٦٢ي ٢ائة كط٣ؿ٤ٌ د٦ًاران  ..أ٥ا لاشبٛ اٟجارػ :٠ٙت 

 ..هاأ٥ا أطغثٛ ٠٢ًٝان بّقػة د٥ا٥ٌػ ..ال ثٗػح بي إال بظ٣ؿ٣ائة د٦ًار
 ..عان رؾوؿ هللاأفهع أف ال إٟه إال هللا كأفهع أف ٢ص٣ :ٖٚاٟت 

 ..ٖجؼكرجها ..ٖ ؾ٣٠ت كشؿ٤ إؾل٢ها
ٖػإذا ٌٖػه اٟمػػثاف  ..٣٠ٖػا ٖجص٦ػاق ..١٠ٖ ث٠بح أف أرؾ٠ت أ٢ها إٌٟهػا بمػ٦عكؽ

كٌٖػه  ..كٖػي األطػػل ا٣ٟائػة ..ٖػي األكٟػى اٟظ٣ؿػوف د٦ًػاران  ..اٟجي أًٌِجهػا
كهػي اٟجػي يبظػت  ..كهػي أـ هػؤالء األكالد ..ٟباؾها اٟغم ٦ٜت أراها ٌٖه

 ..ّٟقاء١ٟٝ ا
 ..ٌِوهه هللا طٌػان ٦٢ه ..ك٤٢ ثػؾ فٌلان ٠ٟه ..١ّ٥

 ..ٖهغا يػؼ ٤٢ أطبار أهٞ اّٟٗة
 :كهغق اًٟائٗة ّٟٗجه١ أؾباب 
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 ..كاٟظػوؼ ٢ػ٤ هللا ثّػاٟى ..ك٢ػاٙبجه ٖػي اٟؿػػ كا٠ّٟػ٤ ..أٙواها إرلؿ اٟزبار
 ..ٖهو اٟغم كهبه١ اٟٚول كاألؾ٣اع كاألبمار

 ..كهو ٢ّه ..٤ٝ أ٥ى ٟه أف ًظجٗي ٤٢ هللاكٟ ..كاّٟبع ٙع ًظجٗي ٤٢ ا٦ٟاس
كإف ٜػاف ٖػي ذٟػٛ  ..كال ثػع٥ؽ ِػهػها ..ال ثهجػٛ ؾػجػها ..كا٣ٟػأة اٌّٟٗٗػة
 ..ٖٚعاف شٌاثها

 : "\ِعاٟة اٟؿ٣اء  "\ذٜػ اٟظًاب ٖي ٜجابه 
كٜػاف  ..ررٞ ٣ًّػٞ رػؼاران ًبٌػُ ا٠ٟصػ١ ..أ٥ه ٜاف ببٔعاد ٙبٞ ٙػابة األرب٤ٌّ ؾ٦ة

كبّػع ي٠ػوع  ..خ١ ًػرػُ إٟػى بٌجػه ..ٌٖغبس ا١٦ٟٔ ..ا٥هًغه  ٙبٞ اٟٗزػ إٟى دٜ
 ..اٟق٣ؽ ًٗجس ا٣ٟصٞ ٌٟبٌُ ا٠ٟص١

كخٌابػه  ..ررُ ٖي ٣٠ٍػة ا٠ٌٟػٞ إٟػى بٌجػه ..كٖي أشع ا٠ٌٟاٟي بّع٢ا ذبس ا١٦ٟٔ
 ..كٖػي أخ٦ػاء اًٟػًػ٘ ؾػ٣ُ لػٌصة ٖػي أشػع األزٙػة ا٣٠َ٣ٟػة ..٠٢ًظة باٟعـ

 ..ٙػع يّػ٤ ِػعة ي٦ّػاتكٖزػ ة ؾػٚى ٠ِػى ردػة ررػٞ  ..ٖجوره إٌٟها بؿػِة
   ..كاٟؿ٤ٌٝ ٢ٔػكؾة ٖي رؿعق ..كد٢اؤق ثؿٌٞ
كاٟػػع٢اء ث٦ػػؼؼ ٠ِػػى  ..كأطػػغ ًصػػاكؿ ش٣ػػٞ اٟػرػػٞ ك٢ؿػػاِعثه ..ٖػػا٥جؼع اٟؿػػ٤ٌٝ

   ..خٌابه
 ..٤ٟٝ اٟػرٞ ٢ات ب٤ٌ ًعًه

كاٟػرٞ ٖػؼع  ..كاٟع٢اء ٠ِى خٌابه ..٣٠ٖا رأكا اٟؿ٤ٌٝ ٖي ًعق ..ٖارج٣ُ ا٦ٟاس
 ..طائٕ

 ..خ١ ش١ٝ ٠ٌِه باٟٚجٞ ..اثه٣وق بٚجٞ اٟػرٞ
 ..كأ٤ًٚ با٣ٟوت ..٣٠ٖا أشًوػ إٟى ؾاشة اٟٚماص

 :كٙاؿ  ..لاح با٦ٟاس
٦٢ػػغ  ..٦ٟٝػػي ٙج٠ػػت ٥ٗؿػػان أطػػػل ..أًهػػا ا٦ٟػػاس أ٥ػػا كهللا ٢ػػا ٙج٠ػػت هػػغا اٟػرػػٞ

 ..كاٍف ًٚاـ ٠ِيَّ اٟٚماص ..ِقػ٤ً ؾ٦ة
 :خ١ ٙاؿ 

س بػ٤ٌ هػٗجي أ٣ِٞ ٠ِػى ٙػارب أ٥ٚػٞ ا٦ٟػا ..ٙبٞ ِقػ٤ً ؾ٦ة ٦ٜت فابان ٖجٌان 
 ..ا٦ٟهػ

 ..ك٠ٚ٥جه٣ا ..كٖي أشع األًاـ راءث٦ي ٖجاة ٦ٌٓة ٢ُ أ٢ها
   ..كرٜبجا ٖي ٙاربي ..خ١ راءثا ٖي اٌٟوـ اٟجاٟي

  ..كهي ٜغٟٛ ث٠ّٚت بي ..بعأ ٠ٙبي ًج٠ّ٘ بج٠ٛ اٟٗجاة ..ك٢ُ األًاـ
   ..طًبجها ٤٢ أبٌها ٦ٟٝه أبى أف ًؼكر٦ي ٟٗٚػم
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 ..راها كال أ٢ها١٠ٖ أِع أ ..خ١ ا٥ًّٚت ٦ِي بّعها
 ..كبّع ؾ٦ج٤ٌ أك خلث ..كبٚي ٠ٙبي ٠ّ٢ٚان بج٠ٛ اٟٗجاة

 ..ٖزاءث٦ي ا٢ػأة ٢ُ ي٠ٗها ..أ٥جَػ اٟػٜاب ..٦ٜت ٖي ٙاربي
   ..كثوؾ٦ًا ا٦ٟهػ ..٣٠ٖا رٜبت ..كي٠بت ٠ٚ٥ها إٟى اٟوٗة األطػل

   ..اٟجي ٖػؽ أبوها ب٦٦ٌا ..ٖإذا هي لاشبجي األكٟى ..٥َػت إٌٟها
   ..كاٟص  كأٟػاـ ..كبعأت أذٜػها بؿاب٘ ِهع٥ا ..اٖٗػشت ب٠ٌٚاه

 ..كأطبػث٦ي أ٥ها ٙع ثؼكرت كهغا كٟعها ..٦ٟٝها ث٣٠ٝت ب دب
كذٜػث٦ػػي  ..ٖمػػاشت بػػي ..ٖاٙجػبػػت ٦٢هػػا ..ٖػػؼ٤ً ٟػػي اٟقػػًٌاف اٟوٙػػوع بهػػا

 ..با٠ٟه
كي٠ٗهػا  ..ٖبػعأت ا٣ٟؿػ٦ٌٝة ثػعا٦ّٖي ب٣ػا ثؿػجًٌُ ..٦ٟٝي ١ٟ أٟجٗػت إٌٟهػا

 ..ًمػخ ب٤ٌ ًعًها
كٙػبجػه ٢ػ٤ ا٣ٟػاء ك٠ٙػت إف ٟػ١ ث٦ٌ٦ٝ٣ػي ٢ػ٤  ..٣٠ٖا رأًت ذٟٛ أطػغت اًٟٗػٞ

   ..٦ٟٝي ١ٟ اٟجٗت إٌٟها ..ٖبٝت كثوؾ٠ت ..ٓػٙجه ..٥ٗؿٛ
كهػي ث٦َػػ  ..كأطغت أ٣ٓؽ رأس اًٟٗػٞ ٖػإذا أفػٗى ٠ِػى اٟهػلؾ أطػرجػه

٣ٖٔؿػت رأس اًٟٗػٞ ٖػي  ..٦ٟٝهػا ال ثؿػجزٌ  ٟػي ..كثجوؾػٞ ..إٌٟي كثبٝػي
كاًٟٗػػػٞ  ..كثًٔػػػي ٦ٌٌِهػػػا ..كهػػػي ث٦َػػػػ ..ه اٟظ٦ػػػاؽكفػػػعدت ٠ٌِػػػ ..ا٣ٟػػػاء

ٖ طػرجػه ٖػإذا هػو  ..كؾػ٦ٝت شػٜجػه ..شجى طارت ٙػواق ..ثوًػب ًعاق كررلق
 ..ٖ ٌٟٚت ردجه ٖي ا٣ٟاء ..٢ٌت

   ..كثًّٚت ٤٢ فعة اٟبٝاء ..ٖعّٖج٦ي بٝٞ ٙوثها ..خ١ أٙب٠ت ٠ٌِها
 ..ا٣ٟػاءكر٠ّػت أ٣ٓػؽ رأؾػها ٖػي  ..كٙػبجها ٢ػ٤ ا٣ٟػاء ..ٖؿصبجها بقّػها

 ..كهي ث بى ٠ِيَّ اٟٗاشقة ..كأطػره
ٖ طػغت ث٦ػجٗن شجػى ؾػ٦ٝت  ..٣ٓؿػت رأؾػها ٖػي ا٣ٟػاء ..٣٠ٖا ثّبت ًػعام

   ..شػٜجها
   ..خ١ ررّت ..ٖ ٌٟٚجها ٖي ا٣ٟاء ..ك٢اثت

 ..كؾبصاف ٤٢ ٣ًهٞ كال ًه٣ٞ ..ك١ٟ ًٝجقٕ أشع رػ٣ًجي
 ٓػاٖلن ٣ِػا كال ثصؿب٤ هللا } ..خ١ ًُٙ رأؾه ..ٖبٝى ا٦ٟاس ٣ٟا ؾ٣ّوا ٙمجه

 ..{٣ًّٞ اَٟا٣ٟوف 
 ..اٟجػػي ًٚجػػٞ كٟػػعها بػػ٤ٌ ًػػعًها ..ٖجػػ ٠٢وا ٖػػي شػػاؿ هػػغق اٟٗجػػاة اٌّٟٗٗػػة

 ..كال ثػهى بهجٛ ِػهها ..كث٣وت هي
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 ..ثبٌُ إشعاه٤ ِػهػها ب٣ٝا٣ٟػة هاثٌٗػة ..٤٢ ٖجٌات اٌٟوـ ..ٖ ٤ً هغق اّٟٗة
كراء  أك ث٦زػػػٌ  ..كث٦ؿػػاؽ كراء ٜػػلـ ٢ّؿػػوؿ ٢ػػ٤ ٖاؾػػ٘ ..أك هعًػػة فػػًٌا٥ٌة
 ..فبهة ٤٢ ٦٢اٖ٘

   ..ٌٖها ٢جُ ٣ٌَِة ..خ١ اٟػٓبة ٖي دار األطػل
ٖإف ٤٢ لػؼ اؾج٣جاِه ٖػي هػغق  ..اٟجٗٝػ ٖي اٟصور اٟصؿاف ٖي دار اٟٚػار

لػ٠ى هللا ٠ٌِػه ٙػاؿ  ..اٟعار إٟى ٢ا شػـ هللا ٠ٌِػه ٦٢ّػه ٢ػ٤ االؾػج٣جاع ه٦ػاؾ
ك٤٢ فػب اٟظ٣ػ  ..٤٢ ٠ًبؽ اٟصػًػ ٖي اٟع٥ٌا ١ٟ ٠ًبؿه ٖي اٍطػة ) :  كؾ١٠

 (..ٖي اٟع٥ٌا ١ٟ ًقػبها ٖي اٍطػة 
ز٣ُ ٠ّٟبع ب٤ٌ ٟغائغ اٟع٥ٌا ا٣ٟصػ٢ة ًي    ..كٟغائغ اٍطػة اٟعائ٣ة ..ٖل ًٝاد 

ٟغة فػب اٟظ٣ػ كٟبؽ اٟصػًػ كاٟج٣جُ ب٣ا شػػـ هللا ٠ٌِػه ٢ػ٤ ا٦ٟؿػاء كاٟمػبٌاف 
جُ اٍطػة ..ٖي اٟع٥ٌا قي أف ًصػـ ٤٢ ٢ي    ..طي

 ..ز٦ة ك٢ا أِعَّ هللا ٌٖها ٤٢ ا٣ٟجُ ها٥ت ٠ٌِه ٢جُ اٟع٥ٌاك٤٢ ث٠ّٚت ٥ٗؿه باٟ
كٜغٟٛ ٢ػ٤ افػجاٙت ٥ٗؿػها إٟػى اٟز٦ػة ك٢ػا ٌٖهػا ٢ػ٤ زًػادة شؿػ٤ كر٣ػاؿ 

   ..١ٟ ثع٥ؽ ِػهها ٖي اٟع٥ٌا ..ٟها
   ..٣٠ٟؤ٦٢ات ٖي اٟز٦ة ..ك٣ًٝٞ اٟز٣اؿ كًؼ٤ً

 ..ثٝوف ا٣ٟؤ٦٢ة ٖي اٟز٦ة أ٣ٜٞ كأر٣ٞ
 ..ٕ اٟصور ا٤ٌّٟ ب٣ا كلٕإذا ٜاف هللا ثّاٟى ٙع كل ..١ّ٥

   ..ك١ٟ ًم٤٣ ا٦ٟهار ..كه٤ ١ٟ ٤٣ًٚ ا٠ٌٟٞ
   ..كبهائٛ ..كشؿ٦ٛ ..٣ٖا باٟٛ بز٣اٟٛ أ٥ت

   ..كًزٌ  دِاؾ ..ًؿ٣ُ ٥زواؾ ..كأ٥ت اٟجي يا٣ٟا ط٠وت بػبٛ ٖي ٣٠ٍة ا٠ٌٟٞ
   ..كٖارٙت اٟقهوات ..يا٣ٟا ثػٜت ألر٠ه ا٠ٟغات

٤٢ ثصجها األ٥هػار طاٟػع٤ً ٌٖهػا  كِع هللا ا٣ٟؤ٤ٌ٦٢ كا٣ٟؤ٦٢ات ر٦ات ثزػم  }
ك٢ؿا٤ٜ يٌبة ٖي ر٦ات ِعف كرهواف ٢ػ٤ هللا أٜبػػ ذٟػٛ هػو اٟٗػوز اَّٟػ١ٌ 

}.. 
 ..ك٠ِٚي ٥ٗؿٛ به ..٠ّٖ٘ ٥ٗؿٛ بز٣اؿ آطػ ٖي اٟز٦ة

 ..كاؾ٣ّي ..كاؾ٣ُ
 لٗات ِػائؽ اٟز٦ات   خ١ اطجػ ٦ٟٗؿٛ ًا أطا اّٟػٖاف

 ٦ٟؿواف ك٢صاؾ٦ا ٤٢ أر٣ٞ ا  *شور شؿاف ٙع ٤٠٣ٜ طلئٚا  
 ٜاٟبعر ٌٟٞ اٟؿت بّع خ٣اف  *٠٣ٜت طلئٚها كأ٣ٜٞ شؿ٦ها  

 كا٠ٌٟٞ ثصت ذكائ  األٓماف  *كاٟق٣ؽ ثزػم ٖي ٢صاؾ٤ كرهها  
 ؾود اٌّٟوف ٖواثػ األرٗاف  *ش٣ػ اٟظعكد خٔوره٤ ٍأل  
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 ٌٖويء ؾٕٚ اٟٚمػ باٟزعراف  *كاٟبػؽ ًبعك ش٤ٌ ًبؿ١ خٔػها  
 بعك ٌٖؿ ؿ ٦ِه ٤٢ بز٦افً  *كٟٚع رك٦ًا أف بػٙا ؾايّا  
 ٖي اٟز٦ة ا٠ٌّٟا ٣ٜا ثػًاف  *ٌٖٚاؿ هغا هوء خٔػ هاشٛ  
 ٖي ٟد٣ه إدراؾ ٜٞ أ٢اف  *٠ٟه الخ١ ذٟٛ اٟدٔػ اٟغم  

٤ِ ًؼًع اٟػٙافي ٙػاؿ ب٦ٔ٠ػي أف  :كركل اب٤ أبي اٟع٥ٌا كاٟظًٌ  ٖي ثارًظه 
ٌػه ٥ورا ؾًُ ٖي اٟز٦ة ٟػ١ ًبػ٘ ٢وهػُ ٖػي اٟز٦ػة إال دطػٞ ٢ػ٤ ذٟػٛ ا٦ٟػور ٖ

 ..ٌٖٚٞ ٢ا هغا  ٌٙٞ شوراء هصٝت ٖي كره زكرها
 ..كث٠ٛ شلكة بؿ٣جها ..هغا ر٣اؿ خٔػها

 ..كا٣ّٟم٣اف
 بؿبٌٝج٤ٌ ٠ٌِه٣ا ٜٗاف  *ٖإف ثق  فبهه٣ا               

 ٜاٟؼبع ٦ٌٟا ٖي ٥ّو٢ة ٣٠٢ؽ    ألعاؼ در دكرت بوزاف
 فيء ٤٢ اٍٖات ٖي ا٦ٟؿواف  *ال اٟصٌن ًٔقاق كال بوؿ كال  

 بٝػا بٌٔػ دـ كال ٥ٚماف  *ا ًزا٢ّها ثّود ٣ٜا أثت  كإذ
 ٤٢ ٖوٙها ؾاٙاف ٠٢جٗاف  *أٙعا٢ها ٤٢ ٖوة ٙع رٜبت  
 كا٠ٟوف ٜاٌٟاٙوت كا٣ٟػراف  *كاٟػًس ٢ؿٛ كاٟزؿوـ ٥وا١ِ  
 زادت ٠ِى األكثار كاٌّٟعاف  *كٜل٢ها ًؿبي اّٟٚوؿ ب٣ٔ٦ة  

 رافبٝػ ١٠ٖ ً طغ بٝارثها ؾول ا٣ٟصبوب ٤٢ ا٥ؽ كال ٤٢ 
 ًًّى ا٣ٟزا٢ُ ٙوة ا٣ٟائة اٟجي ارج٣ّت ألٙول كاشع اال٥ؿاف
 كأِٗه١ ٖي هغق اٟع٥ٌا هو األٙول ه٦اؾ ٟؼهعق ٖي اٟٗا٥ي

 ٖار٣ُ ٙواؾ ٣ٟا ه٦اؾ ك٣ٓن ا٤ٌ٦ٌّٟ كالبػ ؾاِة ٟؼ٢اف
 ٢ا هاه٦ا كهللا ٢ا ًؿول ٙل    ٢ة ٍٗػ كاشعة ثػل بز٦اف

 ت بغٟة كهوافثّٗٞ ررّ  *ال ثؤخػ األد٥ى ٠ِى األ٠ِى ٖاف  
.... . 

 كث٣ا٠ًت ٜج٣اًٞ ا٦ٟقواف  *كإذا بعت ٖي ش٠ة ٤٢ ٟبؿها  
 كرد كثٗاح ٠ِى ر٢اف  *ثهجؼ ٜأٟم٤ اٟػيٌ  كش٠٣ه  
 ؾ ٣ٟد٠ها ٖي ر٦ة اٟصٌواف  *كثبظجػت ٖي ٢قٌها كًص٘ ذا  
 ك٠ِى ف٣ائ٠ها ك٤ِ أ٣ًاف  *ككلائٕ ٤٢ ط٠ٗها كأ٢ا٢ها  
 اٟعرى بٝواٜ  ا٣ٌٟؼاف ٓؿ٘  *ٜاٟبعر ٠ٌٟة ث٣ه ٙع شٕ ٖي  
 دهـ كإِزاب كٖي ؾبصاف  *٠ٖؿا٥ه كٖؤادق كاًٟػؼ ٖي  
 كاّٟػس إخػ اّٟػس ٢جملف  *ٖا٠ٟٚ  ٙبٞ زٖاٖها ٖي ِػؾه  

 أرأًت إذ ًجٚابٞ ا٣ٟٚػاف  *شجى إذا ٢ا كارهجه ثٚابل  
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 ه١ كثٚبٌٞ ك٤ِ ٠ٖجاف  *ٖؿٞ ا٣ٟج١ٌ هٞ ًصٞ اٟمبػ ٤ِ  
 ٖي أم كاد أـ ب م ٢ٝاف  *كؾٞ ا٣ٟج١ٌ أ٤ً ط٠ٕ لبػق  
 كه٣ا ٠ِى ٖػفٌه٣ا ط٠واف  *كؾٞ ا٣ٟج١ٌ ٌٜٕ ٌِقجه إذا  

 كؾٞ ا٣ٟج١ٌ ٌٜٕ ٢ز٠ؿه ٢ُ اٟػػ٣صبوب ٖي ركح كٖي رًصاف
 ب ٜٕ أ٣ٙار ٤٢ اٟوٟعاف  *كثعكر ٜاؾات اٟػشٌ٘ ٠ٌِه٣ا  

 كاٟظود اطػل خ١ ًجٝلاف  *ًج٦ازِاف اٟٝ س هغا ٢ػة  
 *ع اٟبّع ٠ًجٌٚاف  ٌٖو٣ها كثو٣ه أرأًت ٢ّقو٤ٌٙ بّ

 كه٣ا بدوب اٟولٞ ٢قج٣لف  *ٓاب اٟػٌٙ  كٓاب ٜٞ ٦٢ٝع  
 كشٌاة ربٛ ٢ا ه٣ا هزػاف  *أثػاه٣ا هزػ٤ً ٤٢ ذا اٌّٟـ ال  

 :كال ٣ًٞ أشعه٣ا ٤٢ اٍطػ 
 شبه رعًعا ؾائػ األز٢اف  *كًؼًع ٜٞ ٦٢ه٣ا شبا ٟما  
 ٢جؿ٠ؿل ال ٦ًجهي بؼ٢اف  *ككلاٟه ًٝؿوق شبا بّعق  

 كبلش٘ كٜله٣ا ل٦واف  *لٞ ٢صٗوؼ بص  ؾاب٘  ٖاٟو
 ..هغا هو كهللا ا١ٌّ٦ٟ اٟصٌٚٚي

 ..٣ٖه٣ا ياٟت ٖهي ٦٢ًّٚة ..أ٢ا ١ٌّ٥ اٟع٥ٌا ك٢جّجها
 ث٦ٗى ا٠ٟغاذة ٤٣٢ ٥اؿ لٗوثها    ٤٢ اٟصػاـ كًبٚى اٟغؿ كاّٟار
 ثبٚى ِواٙ  ؾوء ٖي ٢ٔبجها    ال طٌػ ٖي ٟغة ٤٢ بّعها ا٦ٟار

٢ػػا  *خػػ١ رػاءه١ ٢ػػا ٜػا٥وا ًوِػػعكف  *ًػػت إف ٢ج٦ّػاه١ ؾػػ٤ٌ٦ أٖػأ } :ٙػاؿ هللا 
ذٜػػل  *ك٢ا أه٦ٝ٠ا ٤٢ ٙػًة إال ٟها ٦٢غركف  *أ٦ٓى ٦ِه١ ٢ا ٜا٥وا ٣ًجّوف 

 ..{ك٢ا ٦ٜا ٍا٤ٌ٣ٟ 
   ..هغا هو ا٦ٟوع األكؿ ٤٢ اّٟاف٤ٌٚ كاّٟافٚات

   ..اٟغ٤ً ث٠ّ٘ ٜٞ ر٦ؽ ٦٢ه١ باٟز٦ؽ اٍطػ
 ..أ٢ا ا٦ٟوع اٟدا٥ي ٤٢ اّٟقاؽ

 ..ّٖق٘ اٟقاب فابان ٢د٠ه ..٤ فغكا ٤ِ اًٟٗػةٖه١ ٢
 ..كاٟٗجاةي ٖجاةن ٢د٠ها

 ..كأٜدػ هلالن  ..أ١َِ فغكذان  ..كهؤالء
أثػػػ ثوف  }كأف ٟويػػػان لػػػاح بهػػػ١ كٙػػػاؿ  ..كٙػػػع ذٜػػػػ هللا طبػػػػه١ ٖػػػي اٟٚػػػػآف

 .. {اٟٗاشقة ٢ا ؾب١ٝٚ بها ٤٢ أشع ٤٢ اّٟا٤ٌ٣ٟ 
كاٟزبػاؿ ثػؼكؿ  ..وا٥بهػاٜػادت األرض ث٣ٌػع ٢ػ٤ ر ..كإذا كّٙت هػغق اٟٗاشقػة

 ..٤ِ أ٢ا٦ٜها
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ٖإ٥ػه ي٣ػؽ  ..ك١ٟ ًز٣ُ هللا ٠ِى أ٢ػة ٢ػ٤ اّٟػغاب ٢ػا ر٣ػُ ٠ِػى ٙػوـ ٟػوط
كأ٢ػ ربػًٞ ب٠ٚػُ ٙػػاه١ ٢ػ٤ ألػ٠ها خػ١ ٠ٙبهػا  ..كؾٌود كروهه١ ..أبماره١
 ..خ١ أ٢ًػ ٠ٌِه١ شزارة ٤٢ ؾزٌٞ ..خ١ طؿٕ به١ ..٠ٌِه١

ٌهػا ؾػا٠ٖها كأ٢ًػ٥ػا ٠ٌِهػا ٣٠ٖػا رػاء أ٢ػ٥ػا ر٦٠ّػا ِاٟ } :ٙاؿ ِػؼ ٢ػ٤ ٙائػٞ 
 ..{شزارة ٤٢ ؾزٌٞ 

 ..ك٥ٝاال ٣٠ٟزػ٤ٌ٢ ..ك٢وَِة ٣٠ٟج٤ٌٚ ..ٖز٠ّه١ آًة ٠ّٟا٤ٌ٣ٟ
   ..إف ٖي ذٟٛ ًٍات ٣٠ٟجوؾ٤ٌ٣
 ..٣ٖا أ٦ٓى ٦ِه١ ٢ا ٜا٥وا ًٝؿبوف ..أطغه١ ٠ِى ٓػة كه١ ٥ائ٣وف

١ّ٥.. 
 ..كا٥ٚوت اٟقهوات ..كأِٚبت اٟصؿػات ..ذهبت ا٠ٟغات
 ..كأِٚبه١ ِغابا أ٣ٌٟان  ..كِغبوا يوًلن  ..ث٣جّوا ٠ٌٙلن 

 ..كبٝوا بعؿ اٟع٢وع اٟعـ ..٥ع٢وا كهللا كال ٦ًُٗ ا٦ٟعـ
   ..٠ٖو رأًجه١ كا٦ٟار ثقوم كروهه١

 ..كثظػج ٤٢ أٖواهه١ كأ٥وٖه١
 ..ًقػبوف ٜؤكس اٟص١ٌ٣ ..كه١ ب٤ٌ أيباؽ اٟزص١ٌ

 ..ذكٙوا ٢ا ٦ٜج١ ثٝؿبوف ..كًٚاؿ ٟه١ كه١ ٠ِى كروهه١ ًؿصبوف
  {إل٠وها ٖالبػكا أك ال ثمبػكا ؾواء ١ٌٝ٠ِ إ٣٥ا ثزؼكف ٢ا ٦ٜج١ ث٠٣ّوف  }

 ..ك٢ا هي ٤٢ اَٟا٤ٌ٣ٟ ببٌّع
 ..هغا شاؿ هؤالء اٟٗؿاؽ ..١ّ٥

بػػٞ ٙػػع ًَهػػػ ٦٢ػػه ٢ػػا ًػػعٌؿ ٠ِػػى  ..كبّػػن اٟقػػباب ٙػػع ًجؿػػاهٞ ب٣دػػٞ ذٟػػٛ
 ..اؾجعِائه ٟغٟٛ

أؾػػ٠وب بػػٞ ك ..كهػػصٝاثه١ ..ٖٝػػ١ ٥ػػػل ٢ػػ٤ اٟقػػباب ا٣ٟػػائ٤ٌّ ٖػػي شػٜػػاثه١
 ..كيػًٚة ا٣ٟقي ..اٟٝلـ

 ..كاؾػػج٣ّاؿ اًّٟػػورات ا٦٣ٌٟوِػػة ..إهػػاٖة إٟػػى ٟػػبؽ اٟدػػوب اٟوػػٌ٘ ا٣ٟظٌمػػػ
 ..كٙمة اٟقّػ ..كاالِج٦اء اٟؼائع با٣َٟهػ

 ..كٖي اٟقوارع ..٥ػل أشٌا٥ان هغق ا٣َٟاهػ ٖي بّن ا٣ٟعارس
 ..٣٠ٖاذا ًّٗٞ هغا اٟقاب ذٟٛ

 ـ ٢ّاد ا٦ٟاس إف ١ٟٝ أرػا        ٌٖو  *أًا ٥اٜس اٟغٜػاف ثه١ٌٝ٦ اٟبقػل  
 ٖاف ١ٟٝ زٖا اٟى ٥ارق اٟٝبػل          *٠ٜوا كافػبوا كاز٥و كٟويوا كاٜدػكا  
 كٙاٟوا ا٦ٌٟا ِز٠وا ١ٟٝ اٟبقػل          *ٖاطوا١ٝ٥ ٙع ٢هعكا اٟعار ٙب١ٝ٠  
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 ؾٌز٦ّ٣ا اٟزبار ٖي ٥ارق اٟٝبػل          *كها ٥ص٤ أؾلؼ ١ٟٝ ٖى ا٥جَار١ٜ  
 ًٌٔبوف ١ٝ٦ِ بٞ ثػك٥ه١ ر٣ػل          *صؿبوا أف اٟغ٤ً ٥ٝصج٣وا  كال ث

ٞه ٦٢ه١ ٟظ٠ٌ٠ه    كًقٚى به ا٣ٟصؼكف ٖي اٟٝػة االطػل          *ك٤ّ٠ً ٜ
 ٣ٜا افجػٜا ٖي ٟغة ثور  اٟوزرل  *ًّغب ٜٞ ٦٢ه١ بقػًٝه  

إف  ) :ٖٚػع لػس ٦ِػه ٣ٌٖػا ركاق اٟجػ٢ػغم  ل٠ى هللا ٠ٌِه كؾ١٠أ٢ا رؾوؿ هللا 
 (..٢ا أطاؼ ٠ِى أ٢جي ٣ِٞ ٙوـ ٟوط  أطوؼ

ّٟػ٤ هللا ٢ػ٤  ..٤ّٟ هللا ٤٢ ٣ِػٞ ٣ِػٞ ٙػوـ ٟػوط ) :كلس ٣ٌٖا ركاق اب٤ شباف 
 (..٤ّٟ هللا ٤٢ ٣ِٞ ٣ِٞ ٙوـ ٟوط  ..٣ِٞ ٣ِٞ ٙوـ ٟوط

٤٢ كرػعث٣وق ٣ًّػٞ  ) :ٙاؿ   ل٠ى هللا ٠ٌِه كؾ١٠كلٌس ٖي ٢ؿ٦ع أش٣ع أ٥ه 
 (..ه ٣ِٞ ٙوـ ٟوط ٖاٙج٠وا اٟٗاِٞ كا٣ّٟٗوؿ ب
 ..أ٢ا اٟمصابة ٖٝا٥وا ًصػٙوف  ا٠ٟويٌة با٦ٟار

ا٠ٟويي إذا ٢ات ٤٢ ٌٓػ ثوبػة ٢ؿػض ٖػي  : رهي هللا ٦ِه٣ا كٙاؿ اب٤ ِباس 
 ..ٙبػق ط٦ؼًػان 

٠ٌٖؿػارع إٟػى  ..ككُٙ ٖي فػيء ٢ػ٤ ذٟػٛ ..ك٤٢ ٜاف ٙع أؾػؼ ٠ِى ٥ٗؿه
   ..كاإل٥ابة إٟى اّٟؼًؼ أٟٗار ..اٟجوبة كاالؾجٔٗار

 ..{ ..ٟغ٤ً أؾػٖوا ٠ِى أ٥ٗؿه١ ال ث٦ًٚوا ٤٢ رش٣ة هللاٙٞ ًا ِبادم ا }
٠ٟػه ِػؼ كرػٞ أٖػػح بجوبػة  ) :ٙػاؿ   ل٠ى هللا ٠ٌِه كؾػ١٠كٖي اٟمصٌص٤ٌ ٦ِه 

أشع١ٜ ٤٢ ررٞ طػج  ب رض دكًة ٢ه٠ٝة ٢ّػه راش٠جػه ٠ٌِهػا يّا٢ػه كفػػابه 
كزادق ك٢ػػا ًمػػ٠صه ٖ هػػ٠ها  ٖظػػػج ٖػػي ي٠بهػػا شجػػى إذا أدرٜػػه ا٣ٟػػوت كٟػػ١ 

ررُ إٟى ٢ٝا٥ي اٟغم أهػ٠٠جها  ٌٖػه ٖػ ٢وت ٌٖػه ٖػ ثى ٢ٝا٥ػه ًزعها ٙاؿ أ
 ..٠ٖٔبجه ٦ٌِه ٖاؾجٌٌٚ ٖإذا راش٠جه ٦ِع رأؾػه ٠ٌِهػا  يّا٢ػه كفػػابه كزادق

 (..أطً  ٤٢ فعة اٟٗػح  ..ا٠ٟه١ أ٥ت ِبعم كأ٥ا ربٛ :ٖ طغها خ١ ٙاؿ 
ٌٟٚػاـ  ..كال ٠ًؼـ ٤٢ كُٙ ٖي اٟٗاشقة أف ًؿ١٠ ٥ٗؿػه ..كاٟجوبة أ٢ػها ًؿٌػ

   ..كًؿججػ بؿجػ ربه ..بٞ ًجوب ب٦ٌه كب٤ٌ ربه ..٠ٌه اٟصعِ
ٖػل ٦٣ًّهػا ذٟػٛ  ..ثهعد بها ..ٙع كُٙ ٟها لور أك ثؿزٌٞ ..كإف ٜا٥ت اٟٗجاة

كال ثؿػجزٌ  ٠ٟجهعًػع  ..بٞ ثؿج٤ٌّ بدٚػة ٢ػ٤ أهػٞ ا٠ّٟػ١ كاٟػع٤ً ..٤٢ اٟجوبة
ٖػػإف طػػؼم اٟػػع٥ٌا أهػػوف ٢ػػ٤ طػػؼم  ..كشجػػى ٟػػو كّٙػػت اٟٗوػػٌصة ..كاٟوٌِػػع

   ..ػةاٍط
 ..هغق أ٥واع ا٣ٟصبة

 ..كال ٦٥ؿى
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إٟػى اٟج٠ّػ٘  ..ؾ٣ت ٥ٗوؾه١ ٤ِ اٟج٠ّ٘ ب٣صبة اٟظ٠ػ٘ ..أٙوا٢ان ٤٢ ا٣ٟصب٤ٌ
   ..ًصبه١ ربه١ كًصبو٥ه ..ب٣صبة اٟظاٟ٘ رٞ رلٟه

يا٣ٟا ث٠٣ٚػوا إٌٟػه ٖػي  ..ربه١ أشٌ  إٌٟه١ ٤٢ أه٠ه١ كأ٢واٟه١ كأ٥ٗؿه١
كثًّٚػػت  ..وا إٟػػى رؤًجػػهافػػجاٙ ..كبٝػػوا ٢ػػ٤ طقػػٌجه ٖػػي ا٦ٟهػػار ..األؾػػصار

 ..٠ٙوبه١ ٤٢ ١َِ ٢صبجه
 كٌٟجٛ ثػهى كاأل٥اـ ٓواب *٠ٌٖجػٛ ثص٠و كاٟصٌاة ٢ػًػة 

 كب٦ٌي كب٤ٌ اّٟا٤ٌ٣ٟ طػاب *كٌٟت اٟغم ب٦ٌي كب٦ٌٛ ِا٢ػ 
 كٜٞ اٟغم ٖوؽ اٟجػاب ثػاب *إذا لس ٦٢ٛ اٟوٌد ٖاٟٝٞ ه٤ٌ 

 ..ها بٝػ٢ػػهكيّا٢هػػا كفػػػاب ..كٌٜػػٕ ال ثج٠ّػػ٘ ا٠ٟٚػػوب ب٣ػػ٤ شٌاثهػػا ب٣ّ٦ػػه
 ..ك٢وثها بٚوائه كٙعرق ..ك٢ػهها كفٗاؤها ب ٢ػق

٦ٟٝهػا  ..كٖػٌه١ ٓػائػؼ ..ٟهػ١ فػهوات ..١ّ٥ ..هؤالء اٟماٟصوف ٟه١ فهوات
٢ػا ٓقػٌت ا٢ػػأة ٖػي  :ٙاؿ ٢ص٣ع ب٤ ؾػٌػ٤ً  ..ؾ٣ت كارثّٗت ٤ِ ا٣ّٟالي
كإ٥ي أرل ا٣ٟػأة ٖي ا٦٣ٟاـ ٖجّزب٦ي ٖػ ذٜػ  ..ًَٚة كال ٦٢اـ ٌٓػ أـ ِبع هللا

ٌٞ ٟي ٖ لػؼ بمػم ٦ِهاأ  ..٥ها ال ثص
   ..كإ٣٥ا اٟع٥ٌا ؾاِة ٖار٠ّها ياِة ..٤ٖٝ ٤٢ هؤالء اٟٚوـ ث٠ٗس

 ..أًها اّٟافٚوف كاّٟافٚات ..كطجا٢ان 
 ٢ا هو اّٟلج ٤٢ هغا اٟعاء ؟

 ..٦ٟٝه ًصجاج إٟى رؼـ كإلػار ..اّٟلج ؾهٞ ٢ٌؿور
 ..٥ّػ١ ال اطجٌػار ٟػٛ ..أف ث١٠ّ أ٥ه ال اطجٌار ٟػٛ ٖػي إيػلؽ بمػػؾ :أكؿ اّٟلج 

ٖا٠ٟػه ٠ًّػ١ طائ٦ػة  ..بٞ ًز  ٠ٌِٛ أف ثمػؼ بمػؾ ٖوران  ..هٞ ث٦َػ أـ ال ث٦َػ
 ..كإيلؽ اٟبمػ باب ٤٢ أبواب ا٦ٟار ..األ٤ٌِ ك٢ا ثظٗي اٟمعكر

كلػػؼ اٟػ٦ٗؽ ِػ٤ اٟجٌٗٝػػ  ..٢زاهعة ا٦ٟٗؽ ٟجػؾ هغا اّٟٗٞ ا٣ٟصػػـ :خا٥ٌان 
   ..كثغٜػ ٢ا ًبٔوٛ ٖي هغا ا٣ّٟقوؽ ..ٌٖه

   ..إذا أِزبت أشع١ٜ ا٢ػأة ٠ٌٖجغٜػ ٦٢اث٦ها :ٙاؿ ِبع هللا ب٤ ٢ؿّود 
كٌٙلهػا اٟػغم ٣ًػأل  ..كبوٟهػا ..كٓائًها ..ًجغٜػ رائصة ٣ٖها اٟٝػًهة :٦ًّي 
كًجظٌػػٞ شاٟهػػا ٟػػو ألػػابها رػػعرم أك  ..ك٢ظايهػػا اٟػػغم ًٚػػغر أ٥ٗهػػا ..٣ٖهػػا
 ..رغاـ

 ..كإف ٜاف ٙبٌصان  ..كا١٠ِ أف اٟقًٌاف ًؼ٤ً ٟٛ ا٣ّٟقوؽ
ٜػ أف أشع اٟقّػاء ٜاف ٖاؾٚان ٢ار٦ان     ....ذي

 !!كأٟغؾ ٖي اٟصػاـ  ..٢ا أبٔوٛ ٖي اٟصلؿ
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 :كذٜػ اب٤ اٟزوزم ٖي ا٣ٟواٌِ 
ٖ ي٠ػت ..٣ٖػٌػ ذات ًػوـ ببٌػت ..أف فابان ٌٖٚػان ٜػاف بائّػان ًجزػوؿ ٖػي اًٟػٙػات

 ..٠ًٖبػػت ٦٢ػػه أف ًػػعطٞ ٟجػػػل اٟبوػػاِة ..ا٢ػػػأة كؾػػ ٟجه ِػػ٤ بوػػاِجه ٖ طبػهػػا
   ..ا دطٞ أ٠ٓٚت اٟباب٣٠ٖ

كهللا إف ١ٟ ثّٗٞ ٢ػا أرًػعق ٦٢ػٛ  :ٖٚاٟت  ..ٖماح بها ..خ١ دِجه إٟى اٟٗاشقة
٣ٖػا ٦ًجَػػؾ  ..اٙػجص١ ٠ِػيَّ دارم ..ٌٖصوػ ا٦ٟاس ٖ ٙوؿ هغا اٟقػاب ..لػطت

 ..بّعها إال اٟٚجٞ أك اٟؿز٤
   ..٣٠ٖا رأل ذٟٛ ..ٖظٌوٖها با٠ٟه ١٠ٖ ث٦ؼرػ

   ..أرًع اٟظلء :ٙاؿ ٟها 
ز٣ُ ٌٖه أٟػائى :ا دطٞ اٟظلء ٣٠ٖ ًي كرّػٞ ً طػغ  ..أٙبٞ ٠ِى اٟم٦عكؽ اٟغم 

 ..كرؿعق ..كًعًه ..٦٢ه ك٠ًٚي ٠ِى خٌابه
 ..كيػدثه ٤٢ اٟبٌت ..كأٟٚت ٠ٌِه بواِجه ..٣٠ٖا رأثه لاشت ..خ١ طػج إٌٟها

 ..٢ز٦وف ..٢ز٦وف :ًمٌصوف كراءق  ..٣ًقي ٖي اًٟػً٘ كاٟمبٌاف ..٣ٖوى
 ..كآجؿٞ ..اؿ ٦ِه ا٦ٟزاؾةٖ ز ..شجى كلٞ بٌجه

ق١  ٦٢ه رائصة ا٣ٟؿٛ ًي  ..شجى ٢ات ..١٠ٖ ًؼؿ 
كثٚوًػػة  ..كٜػػغٟٛ ٢ػػ٤ اّٟػػلج اإلٙبػػاؿ ٠ِػػى هللا ثّػػاٟى ك٢مػػاشبة اٟمػػاٟص٤ٌ

 ..كا٣ٟصاَٖػػة ٠ِػػى لػػلة اٟػػوثػ ..باإلٜدػػار ٢ػػ٤ ٙػػػاءة اٟٚػػػآف ..اّٟلٙػػة با٠ٟػػه
كال ًػؼاؿ  ) :كٙػع ٙػاؿ ثّػاٟى ٖػي اٟصػعًح اٟٚعؾػي  ..كشوور ٢زػاٟؽ اٟػغٜػ

 (.. ..ِبعم ًجٚػب إٟيَّ با٦ٟواٖٞ
 :ك٤٢ أه١ اّٟلج 

كإف ٜػػاف ٦ِػػعؾ  ..ٖػػل ثزػػاٟؽ أه٠هػػا ..االبجّػػاد ٣ِػػا ًػػغٜػؾ بهػػغق ا٣ّٟالػػي
   ..ٟعًٛ ٤٢ رؾائٞ كأفػيةكأشػؽ ٜٞ ٢ا  ..لور ثغٜػؾ بها ٖ ث٠ٗها

 ؾػواء ..٤ األ٢ػا٤ٜ اٟجػي ًظػج٠ى ٌٖهػا اٟػرػاؿ با٦ٟؿػاءاالبجّاد ِػ ..ك٤٢ اّٟلج
كال ثٝػ٤ ٣٢ػ٤ ًبٌػُ د٦ًػه بّػػض ٢ػ٤  ..ٖي األؾواؽ أك اٟزا٢ّات أك ٌٓػػ ذٟػٛ

 ..اٟع٥ٌا
  :ك٤٢ اّٟلج 

كاٟٚمػػك كاٟػكاًػػات  ..كاٟمػػور اٟٗاث٦ػػة ..٢ػػ٤ األٖػػلـ ..االبجّػػاد ِػػ٤ ا٣ٟدٌػػػات
 ..اٟجي ثغٜػ اّٟق٘ كأٟػاـ

ع ك٦ِػ ..ٖي اٟمباح كا٣ٟؿػاء ..إدا٢ة ذٜػ هللا ٠ِى ر٣ٌُ األشواؿ :ك٤٢ اّٟلج 
 ..ا٦ٟوـ
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ٖػإف اٟبٌّػع ِػ٤  ..كاٟؿػٗػ إٟػى ب٠ػع آطػػ ..٢ٗارٙة بػلد ا٣ٟصبػوب :ك٤٢ اّٟلج 
كإف ٜػػاف ا٣ٟصبػػوب ز٢ػػٌلن ٖػػي ٢عرؾػػة أك ٠ٌٜػػة أك  ..اّٟػػ٤ٌ بٌّػػع ِػػ٤ ا٠ٟٚػػ 

 ..ك٤٢ ًج٘ هللا ًزّٞ ٟه ٢ظػران  ..ٖابصح ٤ِ ٢ٝاف آطػ ..كٌٍٗة
   ..با٦ٟاُٖ ا٣ٌٟٗع ..٢ٞء كٙت اٟٗػاغ ..ك٤٢ اّٟلج

  ..ك٥قػػ ٟٗوػ٠ٌة ..ٖإ٥ه اًٟػً٘ اٟقػِي ٟص٣اًة اًٟٗػػة ..اٟؼكاج :ّٟلج ك٤٢ ا
إذا أِزبػت  ) :ٙاؿ   ل٠ى هللا ٠ٌِه كؾ١٠ٖإف ا٦ٟبي  ..كال ثٚٞ ال أرًع إال ٖل٥ة
 (..ٖإف ٢ّها ٢دٞ اٟغم ٢ّها  ..أشع١ٜ ا٢ػأة ٠ٌٖ ت أه٠ه
كِػعـ  ..كهو أف ثٚمٌػ أشع اٟؼكر٤ٌ ٖي شػ٘ اٍطػػ ..كأ٥به ه٦ا إٟى أ٢ػ ٢ه١
ٌٖبػعأ اٟػرػٞ ًج٠ًػُ إٟػى ٢ػ٤  ..ًز٠ّه ًبصح ٤ِ بعًٞ ..٢قارٜجه ٖي ِوايٗه

أك ٤ٌ٠ً ٟها  ..كثبعأ ا٣ٟػأة ث٣ٌٞ ٢ُ ٜٞ ٤٢ ًج٠ًٕ ٢ّها ..ًٗػغ ٌٖه ِوايٗه
   ..اٟٝلـ

   ..ك٤٢ ا٠ٟواط طالة ..٤٢ اٟؼ٥ا ..كال ب س ٤٢ اؾج٣ّاؿ اًٟ  ٖي اّٟلج
 ..ٖابعأ شٌاة رعًعة ٤٢ هغق اٟؿاِة

كاٟؼبا٥ٌػة ٙػع  ..كاألٓلؿ ٙع ٥مبت ..كره١٦ ٙع ؾّػت ..أف ثٚوـ ٌٙا٢جٛٙبٞ 
  !أِعت ؟

 :كأ٥ت ثبٝي كثٚوؿ 
   ..كأكاُٙ ا٠ٟغات ..ٌٜٕ ٦ٜت أثجٌبُ اٟقهوات

   ..كر٣اؿ ؾٌارثي كخٌابي ..ٙع ٌٓػ٥ي ٣ٌٖا ٢وى فبابي
   ..كذهبت ٙوثٛ ..كٙع ٣َِت ٜػبجٛ

   ..ٟبٝاء كياؿ ا٦ٟعـكارثُٗ ا ..إذا زٟت ًوـ اٌٟٚا٢ة اٟٚعـ ..آقو 
 كهللا ٟو ٣٠ِت ٢ا كراءؾ     ٣ٟا هصٝت كألٜدػت اٟبٝا

 ٙع شٗت اٟز٦ة با٣ٟٝارق    كا٦ٟار باٟغم ا٦ٟٗوس ثقجهي
 كإف ٠٣ِت ؾٌلان ٖاؾجٔٗػ     كث  إٟى هللا بعاران ًٔٗػ
 كبادران باٟجوبة ا٦ٟموح         ٙبٞ اشجوار كا٥جؼاع اٟػكح

كأف ًٌّػغ٥ا ر٣ٌّػان ٢ػ٤  ..ج٦ػا ٟػه كٌٖػه ِػؼ كرػٞأؾ ؿ هللا ثّاٟى أف ًظ٠ك ٢صب
كأف ًزّػٞ شب٦ػا ٟػه ؾػبصا٥ه ٖػوؽ  ..اٟٗواشـ كاٟٗج٤ ٢ا ٍهػ ٦٢ها ك٢ا ب٤ً

كأف ًز٦٠ّا ٤٣٢ ًجبّوف اٟصػ٘ إذا ثبػ٤ٌ  ..كياِج٦ا ٟه ٖوؽ ٜٞ ياِة ..ٜٞ ش 
   ..آ٤ٌ٢ ..ٟه١
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 :ٜجبه 
 بع اٟػش٤٣ اّٟػًٗي٢ص٣ع ب٤ ِ .د
 
 


