














ضدهام...مسف

[٣٩: ]الواس ه ؤ المن: أصحاب عن تعالى نال 
منأي ا ٤ ٠ ت زالواثعت ه ؤنآلأ*خرها ؤثلت ؤ الأمة هذه صدر من أي 

آحرها..
العالمةالصثغة ذات الموسرة السير هذه كتابة من وقصدت 

وسموالقلوب، حياة والالهلائم،؛ بالمواسي ة الحامحالالتربوية، 
الهمم،ارث< واتبعذكراهى، بعبق المجالس وتععلير القوس، 

ونفوسحيت، قلوب من فكم بس، للتاءسي العزائم وتقوية 
لها.روي أوموقف حقيقية قصة قراءة بعد سمت 

منيهمتكونوا لم إن نتشئهوا 
فلاحكرام البتشئة الإو 

وأنالكتاب، لهذا القبول يكتب أن محبحانه اممه ال أمس؛ حتاما 
مجيبرثي إذ يقروه، من به ينفع وأن ألقاه، أن يوم به ينفعني 
العالمين.رب لله والحمد الدعاء، 

كنيته

محهيثمح؛بم
Smq-l@hotmail.com

له







غادااام...مسذ

jLogjJIمتصل  Cuj ojQj- ا 

الزاهدةالعلم طالبة هرب، عن ا؛ عتهأحدثكم لأبي، حدق 
الورعة.العائدة 

العقل.ورجاحة الخلق حسن ي أشم حل 
الشرعيالحلم بين يجمع ثن وزمنها عمرها و تجد أن هل 
العقل.ورجاحة والرزانة الخلق وحسن والعبادة 

ذكرت.بما لها يشهد والداق فالقاصي هدا، ق أيالغ لا 
tنشأتها 

يصغترة وهي قاسم بن همدارحمن الشخ جدي زوجت ت~ 
أنموذجاتراه كانت فقد الصالحة، التريية يديه على ترفت السن، 

منهتتلقى أمامها؛ ماثلة صالحة وقدوة والعبادة، الحلم ق حنا 
منوءأومت، وعملت فتحلمٌت، كتبه، ق وتقرأ الشرعي العلم 
ومعارف.وأقارب وأحفاد أبناء من حولها 

منالقيم: ابن قاله بما يدكرنا وهدا الفضل... هدا لها فهنيئا 
ا.السمواتأ ملكوت ق عظيما يدعى فداك وعلم وعمل علم 

طا(. زادانماد)م«)١( 
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ءاسم...مسف

أسكنها 

مزرعةق كبير منزل ق ا وأبنائهحدي مع تسكن انت ك- 
والرمانالتخيل، أشجار بكثرة تتميز مزرعة )المغيدر(را،.. 

والنسيمالنقي، الهواء حيث هناك؛ العنب.. وعروش والخوخ، 
ومناهوطيورتغرد، تشرق، شممن صاح كو ض العلل، 

حديد..يوم هدا أل معلنة تنساب 
منيصاب ما ْع صدر، وانشراح بسرور فيها الداخل يشعر 

واستقامتهم.أهلها حال صلاح 
tشيتها رعايتها حسن 

المسؤوليةعبء فحملق والتنقلامت، السفر كثير حدى ان ك~ 
عمالطعام إعداد من المزرعة؛ على بالإشراف عاتقها؛ على 

وحصدالبقر وحلب الأبناء وتربية الضيوف ؤإكرام المزرعة 

محسا~ يقول أحدهم جعل مما المزرعة عمال ذلك أدرك 
بالجنة.فلتبشر لله المرأة هده عمل كان إن — ياممه الفلن 
علىبالمحامملة أمرهم قوامها؛ صالحة، تربية أيتاءها بت ر— 

هعآ وتحخخن التحلوؤ إرأئك ؤ تعالى؛ لقوله الا امتثالصلاة 

الرياض.مدينة بجوار )الدرعية( من قريبة ٦( 

١٢



|ن،سم...ءاوسذ

البارئة؛الشتاء ليالي ففي ذلك؛ على تعينهم وكانت [. ١٣٢: ]ف 
الفجرأذن فإذا الفجر، أذان قبيل الحهلس، على الماء تسحن 
المسجل.ق والصلاة للوصوء أيقظتهم 

صحتهاففي النعمة؛ على الحاففلة ثديية حدق انت ك— 
فالتمرالنخل؛ أعالي من المساقط التمر تنقي كانت  ١٠٠٢وشبا
للبهائم.ؤلعام والرديء للادمسن، طعام الجيد 
جميلطابع له المزرعة ق الهلعام وحبات تناول وقت ان ك~ 

تقرينا،السائحة الماعة ي الإف2لار فوجبة يتغير؛ لا دقيق ونظام 
صلاةبعد العشاء وطعام مباشرة، الفلهر صلاة بعد الغداء وطعام 

طعامؤإذا المغرب سنة يصلي أحدهم ولريما مباشرة، المغرب 
حضرأقد العشاء 

قكانت أنها ذلك من عملها، ق ونشاطا قوة اممه وهبها قد و— 
لآلةانمروفةآلزاك)ام(،وعندط

الغرفةزاؤية ق مختبئا الصغاركان أحد صحكة سمعت انتهت 
بحانف. . دقة وتسعين تسعا بلغت التي الصت، لمحات صوت يعد 
.^١٥٠١أعانها من 

Xواثر(زاى اثوقت طن اثبركة 

وكثرته.الخير دوام وهي العهلاء، على زائد قدر هي •' لركة ا٠ 
ذأسبٍ والتقوى سبحانه، اممه حير من ولاخيرأكثروأدوم

W ١٣



|ن،سم...ءدههغاذ

ل1وتنكؤأثموأ  ١٣١٠أنلآمح،ث تعالى• قال كما للبمركة 
[.٩٦: ]الأعراف ه هأنجم 

واحدةلامرأة فأش ؤإلأ ٠ وعمرها حدق وقت ق افه ارك ب~ 
والمعلمةوالمريية والأم غيابه ي الأب فهي عديدة بادوار تقوم أن 

و....؟أوالختاطة والطياحة 

إحدىو هإ محدما حدي فإل الرزق: ق الركة ا أمو- 
اصرفيهيائلأI المال، من مبلعا أعطاها مكة بالسيرإلى المرات 

إJهأ.تحتج لم وهي عام مصي بعد وعاد الحاجة، عند 
منالتصرف أحسستت وما المزرعة تنتجه فيما لها الثه ارك ب~ 

مواردها.

امجراشركاء-إت

قالمنية بجمع)الدرر لانشغاله السفر كثير حدي ان ك~ 
فتاوىثم)مجمؤع — عشرمجلدا ستة — الجدية( ة الأجوب

جمعهااستغرق مجلدا؛ وثلأيين يعة متيمية، ابن الإملأم شيخ 
قالمخْلوطات حزائن من ا جمعهمنة! أربعين ا وطاعته
وفرنسا...وألمانيا وسوريا ومصر والعراق لبنان مكتبات 

حاملوهي سافر وربما ستتيزأ أو سنة بيته عن غاب ولربما 
والطفل؛حبوأويشإسفره من وعاد بجنتن 

٠٠
١٤



غ|وطم...ءمسذ

بأعباءتقوم التي الصالحة المرأة هده حال تتخيل أن لك و— 
وتةارعالحياة نماؤع يورب؛ وعمل جسيمة ومسؤوليات كثيرة 

وأولادهاعمرها، مقتبل ق وهي وخاصة وحدها، العيش حشونة 
بعضعندها ام ينأن ياخيها حدا مما موحش، واللمل صغار، 
ليونسها.الأحيان 

بينلجدى ومعاناما شكواها تبث أن لأبد هده والحالة —ا إم 

وآخر•حنن 
مردء؛ذي إلى شكوى مذ ولابد 

يتوجعأو ثنلساك أو نواسك 
تالفأجر ل ريعي الأجر ل لي شريكة أنت ت يوما لها فقال 

أقط يعدها تدمرت فما دعوته، وعايشها هته، أشركها الكب(... 
الإسلام،لخدمة و علىأمرآحرته، أعانته لها!، هنئا 
هالتنوسعثتهم الأبناء رعاُة من المسوولة؛ اعياء عنه وتحنلئ، 

المزرعةعلى ، والإشرافبيتها، ق الحسن والتدبير الصالمحة، 
قله شريكة تكون أن النه نسأل وجه، أحسن على يدلك، قامت، 

والفقه)التوحيد فنون عدة على اشتملتا والتي كتبه أحرتأليف، 
وكأنوالمسلمين، الإسلام -ها اممه نقع والتانيح.٠( الفقه وأصول 
قلباءلسخي ؛ ا. نبينبوصية عمل قد — جمابمو — بجدي 
ءأمم يلي أحدثم ئييذ مؤمث4 وزوجة ، داكن؛ ثلث—انا ثاكزا، 

r ١٠



ضسم...ءوسذ

اكزأةالديا تثبع ومحئ ط4\محثاغ وقوله.: الآخز؛ا(>اء، 
القالخه(("/

حذوهايحيين أن والدعاة العلماء لزوجات رسالة هذه و٠ 
بإذن~ فهن أبنائهن، ورعاية أزواجهن غاب على لصبر اي 

الناسهداية ق أزواجهن مع والثواب الأجر ل شريكات — الله 
فهناكعملأ، أحسن من أحر يضح لا واش الخير، وتعلمهم 

منالموفور الجزاء ولهم الأفراد بين يالعاون إلأ ثم لا مصالح 
ثقرالواحدثلاثه ررإن قال فقد مبحانه، اش 

ؤقنلن((رم.يه الخزوالؤامي صلمعتؤ في حئسسث، صاس الجنئ 
<ولقواها صلاحها 

إنهاوأعمالها، أقوالها ق الإخلاص حدق حياة من سئ مل~ 
أحداعبادتها على محي أن لاترصي 

وهذاالأوقات، اغتنام على الحرص حدق حياة من ست خل~ 
فقدغنيمة؛ المؤمن يعيشه يوم كل الالها، يعص قاله ما مصداق 

الجامعصحيح (، ١٨٥٦)برقم ماجه وابن (، ٣٠٩٢)برقم الترمذي رواه ( ١ ) 
(.٥٢٣١للأJاف؛رقم)

(.١٤٦٧)برقم لم مرواه )٢( 
للراميمناولة ت منيله حن، حدين، ث محققو0 قال ( ٢٥ ١٣)برقم أبوداود رواه )٣( 

إذاهام المله أويجمع إيا0 فيناوله حلفه أو بجنيه يقوم منه، ابا احتبه ليرمجي 
إليه.ؤيردها رماها 

١٦
م



|ناسم...صسف

فظننتصائمة وهي شوال( شهر من الأينين ريوم يوم ذات ررما 
لعلولكن المسن، صيام من ادتهي'ت فقالت• المسن، صيام من أنه 

ربي•لقيت إذا يننمي اليوم هدا 
يزدديزال ولا للاحرين، الخير حب حدق حياة من مت ل— 

أنالمعارف لأحد يوصل أن أقارحا لبعض وصيتها تكرار ذل أي 
تحجولم شابة وهي محيينا توفيت عائلتهم من ابنة عن يحجوا 

عنها•يحج ولم 
اجعلنياللهم I والدي لعمة مرة ذات قالت فقهها من و~ 
إنها• • دعوتها٠ على عمتي فآمنت الصرامحل، على المرور بحد أراك 

تعالى؛محال كما المار من نلم فقد الصراط على مث من أة تعلم 
نخمقم أؤ؟ ثنييا حثا رؤى عق واردهاَكادا إلا مثؤ فين وؤ 

:]مريم ه فهاحكا ايقؤإودراظلمميركث 
فأمرتغزير دم منه ال فأحفادها؛جرح أحد أصيب و— 

الدم..فتومحفا الجرح على ووصعها ة الخالمن عفة مسبإحراق 
أدميلما ررأنه الصحيح الحديث من اكتسبته )الهلب( هدا ولحل 
وعليوجهه، محمحوتغسل فاطمة فكانت أحد يوم النثي وجه 

لأقالأائم:رنعار

جؤؤالترس• ت المجن )٠( 
١٧



ض|طه...صسذ

نية،ض|ليضصؤأّشيزج
فنةأاائ؛«>اء.

Xواثصلأة اتوضوء عش الحافظات على حرصها 

ءأى.مؤمن إي ائوصوء عر ررلأممافظ ال.: ق٠ 
المحافظةوأن ارة، الطهدوام استحباب على الحديث دل 

الحدُثعقب سسسحبمب وانه الأرمان، علامامت من اترصوء على 
٠٠الصلاة•يرد ولم صلاة وقت ثمكن لم ؤإن 

تنتفلردائمة، طهارة على تكون أن حريصة حدق مت كان—
إرقامت المؤذن أدن مجا فإذا الحب، المشتاق انتظار الصلاة 

فقدعفلمى؛ ومكانة كرى ة منوللها عندها فالصلاة الصلاة، 

روحها•وسعادة ثلها ونعيم عينها قرة كانت 
:اتليل سجاوات 

عباس•ابن قال [، ٣٨]عس:ه مسفره يونذ ؤحوه ؤ تعار! ال ق٠ 

الصلاةأمحل را م: قال فقد الطاعات أفضل من اللل يام ق٠ 
النل«لنقالضاكفئو:باثلأةفىخنف بمأاشلأة 

(.٢٩٠٣اJخارى،برنم)رواه )١( 
(.٢٧٩بريم)ماجه ابن رواه )٢( 
(.٢٢٦/١٩ملأعامالأرآنسرني))٣( 
(.١١٦٣برقم)الم رواْم( ٤٩

١٨



٠٠٠٠٥|ن1سم..٠^

بهوتقر همشي،، به يلتذ لما يقل، حن ثالليل لأفرح إف المسلف؛ 
يهأشتعل لما محللع، إذا للفجر وأغتم أحسا، من مناجاة من عيني 

بالهارعنذك«راا.
الصدر وانشراح وفرح وسعادة وحلاوة لدة الليل قيام ق ٠ 

رنه؛يناجي البهيم؛ الليل ظلة ق طه قدميه صف من إلا يتدوقه 
عذابه.ؤيخامح، يرجورحمته 

أذانوكان إحدى ي عتوها بت ليل؛ قزامة ذق ج- 
ليلا،الثانية الساعة قبل اسقفلث، فروتها الرابعة، الماعة الفجر 

تصليلهاأن اطه شاء ما فصلت، فراش، ولادفء نوم لذة نارها لم 
المجر.لصلاة قامت، ثم الفجر أدن قليلأحى اسvراح٠تا ثم 

ووعيدهبوعده رآن قالمنع 
تهجعلا بليلها ئلويتج الممل 

كلامهالعفليم المللئ، عن يهموا 
وتخضعاي، رهاله ليذل، فهنا 

اطه،بعفلمة م عالعلى البني الخوف هي I لخشية ا٠ 
علىالجوارح أقبالت، القالواّ_، الخشية سكنت، ؤإذا 

الهوان.عن واحجما 

 )١٢)١Tضالهمشلأينم،ص<







§وذقفة... قاس،؛، 

ْ؛* َ ْ.أ - قُ  وحيغعفلمت مصيبة فكل 
اثورنا هلوت رجإذا ئخص 

:القه إ تبغض و القه ثحب.فت 
قوالبغض اممه ق الحب ت والراء الولاء ؛ الدين أصول ن م• 

صاضواسن(ارا/
العفة،القالوب أعمال من اممه ق الحب افه: ق تحب 

كرائمومن المستحات، من الإخوان لمحة والمصارحة 
رحلأكانأذ ؤق أنس عن ورد فقد الشيم، ومحاسن الأخلاق، 

هدا،لأحب، إش افه، رصول يا I فقال رحل به فمر النيئ عند 
شفقال: فلحقه أ-قلمه، محال: لا، محال: أعلمته؟ الض.: فقال 

له.لى.أحسي الذي أحبك ت فمال اممه، ق أحتاك 
حفيداتهاتلإحدى مرة ذات محالمث، السنة؛ هده تطبق حدق أيت، ر~ 

إلىصوبتها الرد، ق الحفيدة أحهلآت ولما افه، ق أحنلث، إق 
له®.الذيأحستتي ررأحبلث، I الصحح الرد 

ايخوالمثالعلماء ذكر مز إذا I والصالحين العلماء تحب، انت، ك— 
عليهم•وترحمت لهم دعت حدي أصدقاء من المتوفين 

٤(. ٦٨١برقم) أبوداود روا0 ؛١( 
(.٥١٢٥)برقم أبوداود رواه !٢( 



ض|هاه...مسذ

الشيخإلى ملامها يوصل أن ارب الأقأحد أوصت قد و— 
قاءاة-توافا-:أاأمقلناعبداسميزينازنمأردف0 

سلامي!يصله أن من 
منؤلريا وذكرت تقية صالحة لي زميلة عن يوم ذات دئتها ح~ 

اللام.أقرئها أن مني كللبت إلاأن منها كان فما العهلرة، سيرتها 
ونسروحير، نعمة من للمسلمين يحصل يما تفرح انت ك~ 

بالغيثمع لأمإق ظقا عيامحي ابن قال يما تال.كرك ؛ذلك، 
منبه لي وما يه فافرح المسلمين يلاد من البلد قدأصاب 

سائمةل١،.

اف:ق تبغض وكانت 
بلائهم.السفرإلى وتكره الكفرة بغض ت— 
روحهابرفقة بريهنانيا إلى سافرت الش حفيدما تذكرت كلما و~ 

رراللهمالمألوفة: ا دعوتهرددت هاك، يدرس كان الذي 
الورء.إلى الظلمات من أحرحها 

إحدىعليها قدمن رمضان، مهر أيام من يوم عصر ق و~ 
وذكرتهافه، فغضت، الصرانية، ا خادمتهوبرفقتها المعارف 
محلمامتشته ولم خامحنرها، وتكدر الكفار، تقدام اسسبتحريم 
المستحان!.وافه اليوم، ذلك، الإفطار 

.طةالأوبءلأبينم)مآ؟ص. 









ران1|اه|م...ءوسذ

ا)ء( فقههارءا.من وهذا ْنالأسشاعإب، أقفل القرآن محراءة كيلك قاك! 
منفعجبت صدرك؟ ضق ألا القريبات؛ إحدى لها الت ق- 

وصدقت!،؟ ٧٥١كتاب وعندي صدري أيصمق وأحايت موالها 
[.٢٨]الرعد:ه آلثوط1انألثلوب ؤألأدلإ=ظر 

مباحة،أحاديث معها وتجادلنا يوم، ذات عصر رناها ز~ 
أدنولما أحرى، تارة يالدكر أناملها وتحقد تارة تشاركنا فكانت 

ذكر...غير ق الوقت من فات ما على بميمها لنا باحت المغرب 
وقدرنفاستا،أالوقت قيمة تدرك إما 

:اتدرآبة4 تلايات استحضإرها قوة 

ذللا،:من الكريم، القرآن تلاوة كثرة من ذلك، اكتسبم، وقد 
الأية!هده نالت، يهلوى، دارها ق كبيرة سجادة رأت ما ل~ 

ه]الأساء:؛«اا.يحإ،كًىنما ؤمد،ثليىآقكماءكش يؤ 
ماتسسمع فلم ما، موصؤع عن المرات إحدى ق دثناها ح~ 
م^١٤١٣ إيه! :  cJUjرأسها هزت ثم قيا، 

[.٣٦: ل١لإسرا، ه ْسءولأ عنه ؤهككا0 
ثمالنهار، ق يقضيه الليل قيام فاته من أن يوما لنا ذكرت و~ 

"iJL ، ق1ئ ثإلأثنانطوهِمح نيأئك،تلس ؤ الأية: هده
[.٦٢: تالفر3ان ى أزودشفمحل شفن 

سماعه،من تكمر أصبح٠تا حياما احم ق صعقت لما لكنها )ه( 

'ء٢٧









|ن،سم...مستي■

حاديا يحدضم عسلي كرر 
الصادييجلوالمؤاد فحدينهم 

Iاثسنات تطبيق على حرصها 
وأعلاهمنعيما وأعفلمهم الخلق ررأسعد تيمية ابن ال ث٠ 

وعملأ'االا،.علمتا له. وموافقة اتباعا أعفلمهم درحة؛ 
سا.انمداء السة إقامة على حريصة حدق انت ك- 

والصيامالليل وقيام الصلاة ومستن العيدين، صلاة كحضور 
والأحدال>ديثا أدب على والمحامملة والأوراد، والأذكار 

ذلك.وغير الصحفة ولعق الأصابع ولعق ياليمين 
Iتباسها 

رأمهاالخمارعلى تلم، فضفاصا، واسعا حدق لباس ان ك~ 
يفلهرفلا والحشمة المتر على حريصة الوصاء، فيبدووجهها 

ساق.ولا ذرلع مها 
شبإلى محتمهط ا، معهنسسامر مجلسها ق يوما كنا قد و~ 

أتحته؟ ما رأيتم هل • فسالتنا ~ يرى يكاد لا ~ لونيا ق صغير 
فمامفاتنها، تتعمدإحلهار من لورأيت، ماذا الممتعان! الله 
إتقول؟ أن عسى 

مء(. ٢٦/٤ْج٠وعاكاوى)
٣١



■ضسم...ءوسذ
وحجابها 

رراكسضI له قاك لما لامرأته و. مسعود بن عبداممه ال ق٠ 
سك«لُبه: وحل عز اممه حلسك الذي الجلباب رركفاك قال: حلبا؟ااا، 

محاؤ بامر١^ عاملة بل ولاجه، حراجة حدق تكن م ل~ 
وأرحامهاضذكأذأقار^ا ومناأعاما [، ٣٣]الأحزاب:ه .عظ' 

للخروج•حاجة ترى تكن فلم ويارتبما، عن يشلعون لا كانوا 
تحتففل— الخيمة قماش من وكانيا — جدا ثقيلة )عباءة( لها 

عيدصلاة لأداء حروحها عند ها تلبسمحديد، صندوق ق بمسا 
إلاتخرج لا هي الأصحى.. مد ^!ة 

افلينأر٠/لصلاة 
الصيدلية،من أودواء شعبتا دواء تناول—ت، مرصت، إن ؤ~ 
ال2نيس،لها أحضر وقد المستشفيات، إلى الذهاب تحمح لا قهى 

إليها.قدومه كارهة وص مرصت لما ئلأيا أو مرتين 
احياؤها 

منأعلم— فيما — السير كتب تسجله لم حياء الله ثاها ح~ 
الثاغيعرف أن حشية خواتمها بيع ترصي لا كانت أما لثج؛ ذل

الخيامحل.عند ئياحا تخاحل أن ترفص كانت كما أصابعهااأ حجم 

رالدنيابرةم)اا،ا(.لأبن )ا(إصلأحاسل 
أملفت.كما ابنتها زوج تول عندما استثناء ( ٠٠٠

٣٢



خ|ّ(ام...مصف■

االنم عن وضها دائعراوف أمرها 

الخيريكثر محيتنمحقيقه عظيمة، ة منزلبالمعروف لأمر ل٠ 
المنكرات.فثت بساءله حلوي ؤإدا السر، ويضمحل 

أحد،فقدمنها يغضي، ولا أحدا، تحابي ولا المنأكر، عن وتنهى 
القبول.لها اش كتب 

ذلكمن 
قصق بالكافرات التشبه من — الحفيدات — تحدرنا انت ك— 

حمالوأنه الشعر وتوصينا؛اءلالة التشبه، حرمة لما وتبين الشعر 
اللففل،صعب القس لامرئ المععر من يبيت وتستدل للمراة، 

السبع!المحلقات وهومن المعنى، جزيل 
أس—ودناجمالمس ثزبى وق—نع 

أستماثمح1ة
كعادةالذمب، أساور لبس عدم ق علينا مرة عتبت و— 

الذهب،لبس نحب لا ! فقلنااء، الممن والكبيرات الصغيران 
رأيتنبل ، مقصدي؛ هدا ليس — الواقع تفقه وهي — فقالت! 

إه لبفتركس الذهب يلبسن لا — الكافرات تقصد — أولمك 

اسكلأ:الخلة الكثير، الأتيت: السواد، الشدد الفاحم: افر، ص: ١( 
'ءاهقنواما• أي عثاكيلها خرجت التي 

٣٣



■فا،سم...مسذ
وتستدلالرحال، نتشبه لا حتى اء الحنبوصح ا وتامرن

كتاببيدها متر وراء من أومن امرأة )أن I الرسول. بحديث 
يدأم أيدرجل أدرى ارما فقال: هيدْ الني قميص ه الني إلى 

أظفاركا(را<لغرت امرأة ارلوممت : ئال امرأة، بل قالت: امرأةاا، 
بالحناء.يعنى 

لأمة(الرمع ا يقولنا وداعهعند سا لنتصحح كانت و~ 
اش(.أمان د)في باستبدالها 

قاك1آسيا، مرق من حائمة ومعنا المرات إحدى ق راها ن~ 
لاحتىقاك: مسالة، إما قالت; بلائها، ق التوحيد عن اّساليها 

الجهال(.كثيرمن ما افتتن التي القبور عبادة تشيرإلى ولوه)وكاما 
بلغهاولما الوصوء، ق بالوسسواس معارفها إحدى صيست أ~ 

قريبتهااوصمت الوصوء، عند الكسر الماء مدر اما وكفا الخبر، 
علىتقع الماء من قطرة كل بان تدكرها وأن السلام، تقرئها ررأن 

عليها((.ستحامحب الأرصن 
نفسهاوجاهدت إلا المرأة لهده التبة ٠تا وصاإإن فما 

الوصوء.ق يعدها أسرفمتط وما الوساوس، عتها وانقهلعمت، 

وحنهصعق، ناده إٌ! محقفو0 قال ( ٢٦٢ ٥٨)برقم أبوداود رواه ( ١ ) 
شدةالحديث ول المعبود! عون ل قال (، ٩٧٨٥ ٦! ) داود أبى حيح صل 

اء.للنبالحناء الخصاب استحباب ؤا. 
٣٤



ذا|ا|اه...ءمسذ

علىلجدف الدعاء المرأة هد0 نسيت وما السنوات ومرت 
صادققلب من حرجت أما ~ وأحبها ~ المؤثرة الصيحة هذه 

•المرأة قلب إلى فوصلت مخانمى 
يركضبالا العبد لها بمي لا كلمة وب السلف! بعض ال ق٠ 

العالمن.رب حوار ق علين أعلى إلى -يا 
:الوض 

يوصياءا الوجه، ي نورا للحسنة إذ I ج.ا عباس ابن ال ق٠ 
الخلق،قلوب ي ومحبه الرزق، ي وسعه البدن، ق وقوة القالي،، 

البدن،ق وصعما القلب، ق وسوادا الوجه، ق ظلمه لالسيئة ؤإذ 
آ.الخلقل قلوب ق وبغضه الرزق، ل وصيما 

والخيروالفللمة الور من القلب، ق ما تيمية ابن ال قو٠ 
ارتباطاالأشياء وهيأعظم والشريسريمتاإرالوجهوالعين، 

بالةابر٢،•
٠سبحانه قال و٠ 

[.٣٥]الور: ه غ،اغتئ 
السمواتأهل هادي أي ه ؤرألثثزت ^١٥ 

والأرض•

الوابلاكبلأينام،صأه.)١( 
ءوالأّتقائ،صههم. )آ(

٠ ٣٥▼
مءءآ
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■|ناس...ءرسف
قلبي نوره مثل ي أ^ 

قلبق اثله أودعه الذي هوالور وهدا : القيم ابن قال المسلم، 
وأصلوذكره.... به والإيمان ومحبته معرفته من المؤمن عبده 

علىتفلهر حتى محتترايد مادته تقوى ثم قلوحم ق ~ النور ذا ه~ 
يبصرهودورهم، وياحم، بل وأبداخم، وجوارحهم، وجوههم 

منكر...(له الخلق مائر كان ؤإن جنسهم، هومن من 
-جدتي؛ من مارأيناه ؤإللئ، 

نورالإيمان،منه يشخ وصائ، وجهها كان ؛ وجوههم( على )- 
أجلهاأ٠قرب عند الور هذا وازداد رآها، من كل ، بذ311يشهد 

حاتنطق التي جوارحها سخرت قد ؛ جوارحهم( ~)وعلى 
•• لها• وصلاح هوحتر ما إلى حا وتمشي ?أا وتنظر  ١٢وتسع 

يشاء.من يؤتيه افه قفل وذلك، 
أدداوسوصرضسرضا 

القالبالسليم الصحيح الملم، يصمؤ القيم ابن ال ق• 
له،وقصده ه، لكله وجنه الله، ق كله همه هوالذي الصحيح 

عنهوالحديث، وحديثه له، ويقظته له، ونومه له، وأعماله له، وبدنه 
ومراصيهل٢ا٠محابه حول تحوم وأفكاره حديثإ، كل من أشهى 

ما
الوابلافب،صة«ا)ا(
إغاثةالالهفان)ا/هه(.أ)آ( 



لكنتفقد أ... حدق حال يصف — دء?ةابج — القيم ابن لكن —
فهيالمصلين رأيت فإن لمرصاته؛ والسعى بالله التعلق شديدة 
رأيتؤإن منهم، فهي كبرا النه الذاكرين رأيت ؤإن منهم، 

وحلعز اطه اب لكتالتالين رأيت ؤإن منهم، فهي، المتصدقين 
منهم....فهي، الرحماء رأت ؤإن متهم، فهي، 

الخاطرحلجات من هوشيء إنما مواقف من عنها ذكرته ما و— 

وأغزرتحصى أن أكثرمن ؤإلأفالواقف العاطر، العبق( من، ورذاذ 
بالعنؤ،.أحاط ما القلادة من ؤيكفي تستقصي، أن من 

الإنسازرأيها أصسلث، ما 

عندمواطن ثلاثة ؤ، حياته ق العبد يكون ما أصعق ف إ• 
وتخورالبدن فيضعف الروح، حروج ولحظات والكبمر المرض 

ؤأوشر حير من اعتاده قد يما لسانه فيهدي القوى، 
بطاعةلكنًمشغولأ من — القارئ أحي — تتصور أن لك 

تللث،ق يخدله الله أل أنقلن وهرمه، وشبابه وقوته صحته ؤ، الله 
المواطزأ

حلوربنا السوابق،، ميرايث، فالخواتيم ؛ oJLنفسي؛والدي لا، 
رحيم.شكور لاه عي 

وبدأسنة، التسعين قرابة إلؤ، العمر حا وتقدم حدق بمرت ك— 
تحلوولم ماضية، أمونا فتذكر إليها، يدب الخرف من يستر شي،ء 

٣٧



ذ،سه...مستي

 V جّ م ٠ ج ا

.،،دم ءس »خ تئّ 

'ه/حرس'

آياتوتقرأ تصلي ولكنها حياتها، آخر ق وأقارتها أبناءها تعرف، 
والدعاء.الذكر من ويكثر حفظا القرآن من 

وقوصحتها، ا محوتهق بالصلاة معلما حدق هلب ان ك~ 
ذكرعن لسانها متر لا داكربا وصعم، وصعقها مسحوحتها 

الخامسةالساعة قرابة المرات إحدى ق ا زرتهمحقد الصلاة!، 

ولاقبلة، استقبال ولا وصوء، غير على تصلى عصزا والصفا 
صلاة.وقت، 

عدةالليل ق تستقغل كانت، آخر!فقد شأن لها الليل ل و~ 
صلوا؟.صلتم؟ أذن؟ : الخادمة تسال مرات 

شافقشيوملأفلإلأطُ...
قلهاكان إذا اومِأة وكذلك وزيلقكئتلقباك_اجب«ءأء. 

الصنف.هدا من تكون أن يرجى يانملاة محعثقا 
روفاتها 

رحلةق المهلافج آخر الموت محإن الإنسان حياة محنالت، هما م٠ 
الدنيا.الحياة هذه 

علينارة دائالموت كوومحى 
نصيمبادمن بللمرء ا وم

ُرةم)>م-(،^ ١٤٢٣برقم)البخاري ا(رواْ 

٣٨



ققصتها مسه والتسسعمن اللأيث قرابه وعمرها حدق توفست، 

مرعانوتضحية، وكفاح حهاد حياة الله، إلى وقريه صالح، عمل 
الماسررحيز فيهم قال ممن وأحسها انقضتًوطوبما، ما 

ثَلئزةثءه(لا،.
والأعواموالشهور ام الأيمرور سرعة عن تقول -كانت 

رركانهامامول«.>هاث
فماؤلهزا، الثانية الساعة غرفتها ق فراشها على وفثت ت- 
وهداوسهولة، بسر روحها انسلت وقد إلا عندها كان ن م^ 

تخرجأنيا المؤمن روح حروج عند ٠ المي يه أح؛ر ما مصداو 
علىنزكي ولا — خروجها ليسر الس—قاء ي من القهلرة تخرج كما 

هأحداJbا

وأهلهانون التللث، انقصن، ثم 
سلأمأحم هانوكا هفكاي

قدفالوحه تغسيلها؛ بعد تسئ أحوالأ حضرها من ذكر وقد 
بشرةوكان؛-ا المجاعيد، من حلت، وجهها وبشرة واستنار، استدار 

صغيرةأ.فتاة 

رواْالترْاليبرةم)'ّآم؟(.

٣٩
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|ناسم...مسف

رمضانشهر ْن الواحد ليلة المغرب صلاة عليها وصلى 
لهايشهد يعرفها من زال وما — اممه ا رحمه— ه  ١٤١٧عام 

إلىالعقلرة مسرتها يتذاكرون والأحقاد اء الأبنزال وما بالخير، 
لهاوشهادتهم الناس ثناء أن — حسيبها وافه أحسبها — هازا يومنا 

هثؤاؤجمئدُاثئ،محاتيائ
نيالآنض،محاتياءُالهني

الآنض«ص-
وهمأهلها يدخلها دار ق ووالدينا -ها يجمعنا أن اطه أسأل ٠٠

ئنمؤرج آثنزإى عثا وهب ؤأثمثشألئ ث يقويون 
ولأبمثناجاي1ثناجانصب ئته.،ي من أحلمادارألثمامت أوئ ؤ؟ 

ومثمح]فا>:؛ما-هم[.

4؛
(.٩٤٩برقم)لم مرواه 







:■•■.ئع.محم*ِ 
ءن1اه،م...ءااوسف

متميااعالألمت*آ UUUسارة - ٢ 

دانالتقية، الزاهدة العائدة المرأة تلك )محمارة( والدي عمة 
الحسن.الخلق 

المواقف،.ؤإدارة والشجاعة بالحكمة تتصفح 

والهلرافة.الأنس تحب لرحمها، واصلة 
فاحثوها.الجمح أحستإ 

:الأجت4اعيات حياتها 

كانتاواحدة، ابنة إلا تنجّيا ولم صغيرة، وهي زوحنا ن~ 
الحياة.ق أنسها 

حجتا~ ثباما ق ~ عمتي أن I الابنة هده ْع المواقفءا من 
امتغرقتخ— آنذاك التنقل وصيلة — الإبل على الإملأم حجة 
ابنتهاأودعتط وقد كاملين، شهرين للحج الرياض من ة الرحل

زوحها.أهل عند ~ تقرييا ستوايتط الأربع ذامتط — الوحيدة 
ابتها،على للاطمئنان اتصال( وسيلة الوق1ا ذللث، ي يأكن لم 

عمتيكانتح فقد سلوة، أحيائا الرؤى وق الصجر، يلثمه فالشوؤ، 

الإصافاتببعض وزودتني عبدالعزيز، أحيها زوجة الفاصلة على ّسرتبما قرأت )*( 
عسك« 

إ٣
٩٠



اء

٠^٠٠٥٠..._L،i

انقطعّىثم سافرت، مذ ليلة كل المنام ق ابنتها ترى سمرها ق
ماتت.ابنتها أل فظنت الرؤيا عنها 

لهاذكروا لكن ترزق، حية الابنة إذا فالحج من رجعت ولما 
ذهواولما أياما، الطعام تشتش تعد فلم شديدا فمدا فقدتها أنها 

وأكلت،ونشطت، البنت، زت موحالتها؛ لأمها حدتها إلى ا ته
بمنزلةررالخالة I قال، فقد المنام؛ ق رؤيتها انقهنام سر وهدا 

الأما(لاآ.
.....الأعوام رت م— 

الابنةهده تتوق أن اممة فدر عاما، عشر ثمانية البنت، و؛لغح، 
محتسبةصبمايرة فكامت، لها، مرافقة عمتي وكا0ت لمسسنمئيى، اق 

هدهمع أيقنت، I تقول الصسبة، أذكار تسترجمر عينها، قرة لوفاة 
ه١^وآلاظ غ يداتي.تهمحثه أف الأذكار 

[.YU-Y1:]الرحمن 

المستشفىق العاملات — المصريات الممرصات تصدق ~لم 
فهللبنوثباتها، صثرها من رأوا لما ابنتها المتوفاة هده أن ~ انداك 

فأقسصتإابنتها، المتوفاة هده أن العفليم ياممة تقسم أن عمتي من 
)الوحيدة(.ابنتها أنها يافه لهن 

رواْأبوداودُرءم)،م؟لإ(.( ١٥١
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ءةب.آءمحء„يزَتق 
وبمءءو؛ة

أنأأءام...مسف

القرانمن جزءا عثر حمسة يوميا تقرأ عمت—ى انت ك~ 
أحيهاأبناء عند تبيت عندما أجزاء ثلاثة إلى قراءتيا وتقل الكريم، 
الان تحرصن كانتا لدا بحديثها، وامحعتئنامهم معهم ها لجلومم

أسلفتكما — عندهم المكوث تهليل 
—؛ حالهابلسان تقول وكانها 

طاعةغير و اث الأوقمضت إذا 
الحهن،أعظم فذا محزوثا تك ولم 

والملكوالسجدة الرمر سورة قراءة على توامحلب كانت و— 
ولاضملورودصثصاشه>اء.

استحضارهاالكريم القرآن تلاوة كثرة من اكتسبت قد و— 
ذلك!ومن مواطنها، ق للايات 

اللل،وقصر المهار طول عن الصيف أيام من يوم ي حدثنا ت ٠
؛؛[.ؤفأسأيل،فهائهلاضر:الآية: هJ٥فتك 

فيفناءيتvاقارحا،فاستو'حسوادامت، ارادلت، و ٠
قل٠نيآةوحكمؤ الأية هده عليهم فتلت، بمفردها، تنام أن 

ولكنو)الزمر( الإسراء سورة يعني إسرائيل( فرآ)بني حتى ينام لا لكزه 
الترمذيرواه الملك(، بيده الذي وتبارك الجدة تنزيل يمرأألم حتى ينام لا 

٤٩

.ع



ضسها...ءوسف

صنعدقة من تعجبت شيئا، يدها ق تقلب مره ذات ا رأيتهو ٠
سمئؤ الأية! هده فتلت ، عن وغفلتهم له الكفار 

ولكاشلال-رومتماء، ه محثنؤة أية
الساعة!إلا الأية ؟هذه ممعت ما 

{ا1سة4 تطبيق عبيخ حرصها 

.محبا عن الواردة المنن تهليق على حريصة عمتي كانت 
النبيكان *. >. ضالة حدث ق ورد فقد الاحفاء، ذلك ومن 

حنن،بعد حيئا حفاة نمشي أ أي ، آحيامارا، نحتقي أن يأمرنا 
•للتفسن وكسرا يواصعا 

أ•سدرركلأمها

تنطقفإما الصالحين أفواه من اقتربوا ؛ السلف بعض ال ق٠ 
بالحكمة.

الرصينةالعبارات بعض لها كان عمتي؛ من رأيناه ما دا م— 
:منهاضيرة، ودروس حكم بمثابة هي التي 

إذاالرجل أن عثيمين بن محمد الشخ ذكر برءم)*اُا؛(،وءد داود أبر روا0 ( ١ ) 
لأنهمالناص، أمام أحيائا حافيا يمشي فإنه بالعلم، ومشهورا بلده ق قدوة كان 

فإنهالألسن تناله ومكدللث،، الرجل يكن لم إذا أما التة، من أنه يعلمون؛دللث، 
الجهال•يرام لا أوحيث بيته، ل بفعلها يكتفى أن يمكن  ٠١٤



 •V- -■ 'س'ؤ'بجج■'■

صءو ه ٥٠•ّ .■؟،■•م -س ءُلأ ذ1سس 
0سام...مسذ

;رالؤءآئةعيأدة((لا،ر ٠
أكثرللعبادة يتضغ لوحده يكون عندما العابد المسلم أن يعني 

حماص.ْع لوكان مما 
ثالفسهداها«رإكرام ر ٠

أنوالحقيقة هواها، النفس إكرام الناس! يعص عند الثائع 
ؤوثنينآث4تعالى؛ محال بالطاعة، إكرا^ا للنفس إكرام م أعفل
[. ١٨ت زالخج ه من للأو هما 

:اشلأيخزإنا«» ٠

حزياه(.)يا I يقول العوام من تسمعه من على حا ترد 
^^٤إبراهيم عن تعالى الله حكى محقي الدعوْ هده أحمل وما 

يومئذالخزي محانتفاء [. ٨٧زالتعراع! ه يمتؤن ولأءمنىعوم ؤ I ه محول
اوكرامة.يستلزم 

:ربي« رحمة إلى حيير رمن ر ٠
بلهجتهنيدعين اللأف السن كثرات بعض على تصحح 

ؤياضمن روصة فاشرإما دبيري(لآا، إلى حثثلي ث)من العامية 
عنهالحديث ففي ؤإلأ المجلس، ا يبممحنال إذا الدنيوية الخالعلة ترك ت مقصدها )١( 

الالذي من أجرا أعقل—م أذاهم على محنمر الماص يخالط الذي )المؤمن : . 
(،ظلخلطة٥٢٠٧م(رواْيرطييرفإ)

•• و• المريض وعيادة المكر عن والهي بالمعروف الأمر منافع 
تصغير؛ نثري، رإلى لفي وحدمتي وقوف امحلي نثمن أي ت حيلي، )من )٢( 

ءوقرى. كلمة 



|سم...مسذ|؛ا
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النار.حفر من حفرة أو الجنة 
:الحركة((ركير ر ٠

بأنه١^١ تصف أن ١^؛؟،؛ تنهى احتيارأكاظها، ق ة متفائلكانت 
الحركة،كثير بأنه وتستدلها لمعنى)الشقاوة(، لبعضها ةتي( )ش_

وجهه•ل بالتهيل الكاء؛ كير ابنها كان من توصي كانت محا وكبرا 
احجابها 

آمراسموايتإ، مع فوق من وعلا حل الثه فرصه لحجاب، ا٠ 
وذا.ءقغيغث؛وثائش ٌآريأم ؤكأتتاالسى المؤمنين نساء به 

[.٥٩]الأحزاب: ه ^نشابهس 
علىحجاتمسا يكون وان والحسم—مة السار المسلمة فعلى 

للفلر.ملفتا يكون لا — يصف لا — يشف لا ؛ التالية الثروحل 
مزدانةسا، يحجاميامخة ثالسار؛ شاليال.ة عمتي انت ك— 

تخرجلا حتى اليدين فتحة حاحلت، قد ثقيلة بعباءة تتدثر يحيائها، 
والحشمة.السار ق والدما تشابه كانت، وهد أبدا، يداها 
•السعن ق الكبيرة ~~ افه رحمها ~ لوالدتها المواقف، من ف~ 

حللب،والحنجرة، الأذن حلييبف إلى ذهست، فلما أذنها، آلمتها ا أنه
شل،أذنها وأحرحت، ا وجههفغف، أذنها على يكشفج أن منها 

الف)الأذن( جهة من وجهها ت\كشفإ أن الطبيمب، منها فهللك، 
محقا؟^٠>، ١٠



سام

إالحجا*ب ق وتساهلهذ المسلمين بنالت، بعضي على حسرة ثا 
الطبيبمنها طلب عندما تبكي القواعد من كبيرة امرأة هده 

إظهارتتعمد بمن كينا وجهها، من جزء كشفا — ضرورة ل— 

إالمشتكي اش إلى للرجال؟إ وزينتها وجهها 
أجملاثوفاءأ4ا

لهايذبح من وأمرت نوات، الإحدى ل ا معهججت، ح— 
)وزوجةا وزوجهوابنتها ا والديهوعن عنها تكون أن الأضحية 

وذكرتبالرحمة، لها ولهمت، حالها زوجة على أثنتا ثم . . حالها(. 
فأحسنتاصغيرة وهي الزمن من فترة حالها عند أقامتا قد أنيا لنا 

.الإحسان. إلا الإحسان جراء وهل وأكرمتها، وفادتها حالها زوجة 
جوانبهسلاشئلآمدم 

والماساف بين النرمحث لأيدمن، 
لروءةاكاءفيقاإوبالأتقياءإيا

الفناءأإلى لمزآل بالوفاء فكيف للأحياء، الوفاء لجمال ويا 
الإيماناال١،•من العهد حن ررؤإف ؛ . وصدق 

اوإ٣اLJض صيهمض 

شجاعة؛صبورة عمتي انت، ك~ 

باتها،ثريعان ق وهي لها حصل قديم بموقف حدثتني — ١ 

ءورواْالحاكمبرةم)اة(. 
٥٣ّ



غاسه«...ءوسذ

لوودهال*ا— أبناء لأربعة أم وهي — خالتها ابنة إليها قدمت لما 
قالت:

المنزلأرجاء ق تمشي فكانت خالتي، ابنة ولادة عتسرت ت~ 
وقدقالت الغداء، أعمل وكنت، الولادة، أمر يسهل المشي لعل 

إأعرفهاإ التي الولادة لمت هد0 عظيم:— وكرب، شّدة  ١۴٠حلت 
اش(أ.)يسهل قلمت: 
قليل...ويعل 

ممددةهي فادا مسمرعة إلها فاقيلت بالسهادةأ تنهلق سسمعتها 
وقانياتنشق — اف رحمها - روحها فاحث وقل الأرض، علمى 

راجعون.إليه ؤإئا لله إئا اللحاف، عليها فامل1تا 
ورغم، وقدر0 اممه بقضاء راض مؤمن بقلب عمتي اسزجاث 

بعضلإكمال وعادت وصرت تجلدت إلأأنها الموقف شدة 
قوعرته الخبر، وبنغئه المرأة زؤج جاء أن إلى ا منزلهام مه

زوجته-

اللهولكن نتالم، كما ويتالم نحزن، كما يحزن قلب لها عمتي 
جاش.ورباحلة وتجلد وصبر إيمان قوة حياها 

نزبتىأف_ثكىئفيال
١ئدرولم  المئؤغالمؤاد يحفى ٠ 

المستشفيات.تفتح أن قبل ااه،اب( 
٥٤



ضسم...مسذ

ؤإلثكمحتها، ي للأوهي ~ النه رحمها ~ والدنيا توفتت - ٢ 
لىروته كما حدث ما تفصيل 
فقدالليلة، تلك أنم فلم ا، فراقهعلى حزنت أمي توفتت لما 
،- صدرها ي تضهلرم روعة تهدئ - صدري على أصثها كث 

كنتامنهاءا، حيرا واحلفني مصسني، ي رراللهمآجرف وأدعوإ 
وأكررأدعو حينما ولكن عفليم، والخطب حلل، الصاب أرى 

وفاةأ٠ي.ي مصابي علي يهون دنياا ي مصيتي لاتجعل رراللهم 
جابرْافه عل لثمر وثل 

حنزانسن ديالقناة لكنر ا وم
الرزايا.وأشد المصائب، أعظم الدين فمصيية وصدقت 

عفلمثؤإذ حك إذ الئصسات كل 
حللالفتى لبن و المصيبات إلا 

أزعلى وودعتها وكمنتها والدنيا غنلت الغد صحى وق 
الأكبادلتقشت اللقاء فلولاأز اممه، بإذن عدن حنان ق اللقاء 

من>الفراق.

هيكانت — ئآفب — الأكر)عبداش( عنى نوي لما — ٣ 
ولمنتهاا بلغتهوفاته، حبر )حدق( والدته تبلغ أن حللسى من 

بالصثرتدكيرها لها تنسى لا جدق فكانت الاسترجاع، كلمات 



ست...مسذ
ةءُأجقت'ثؤمم■- '٠ 

-؛أءجئ®ص 'م: 
ء»ه م

الصبرعندارإئما I قال. كما الأولى الصدمة عند والأمسترحاع 
الأوراا؛ا/القيمة 

ُه!حديتني تصلي، وهي شديد ألم أصابيا — ٤ 
استفثفما عض، فأغمك، الظهر صلاة أصلي كث ث قالت 

بالموتأ.أرحسح وأنا رأمى، عند والحليم، إلا 
ْنتخافتن ألا عمتي، يا وتعجب؛ ذهول ي وأنا ا لهقلت 

ام؟من تخافين اووت؟ألأ 
افُكاءث(لأ/1خئ ١^ لخا; ومأخاف؟\)ئذأخئ : ى 

•إ مرة لأول الحديث أمحعمع وكأف لجمت، 

صص ونى أف وثاص>ف 
وأرحمر أبأهلي مذ هو ومذ 

(.١٢٨٣رواهاJخاريبرقم))١( 
النهاقوأحب كاء أحب )مذ قايس! ت وتمامه ٦(، ٥ ٠ )٧ يرقم اوخ_ارى رواه )٢( 

لأكرهإقا أزواجه أوبعض عائثه هالن كاءه( افه اقوكره نماء كر0 ومن —اء0 لم 
^٥١ضنةاكنئ؛نييرنيان خ ي

صكاةافووأف4اقكاءةزإو
لماءكرة أمامه منا إثه ثيءأكزة هلتس اقووعمويه بعداب حضرنئن إدا الكافر 

اقووكرءالأJهلخاء٥(. ٠١٠


















































































































































































































































































