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 بسم هللا الرمحن الرحيم
ِل َن :راغبمددد ربرالراملنيدددلؼبُتئرامل لتددد رملري ل دددوراؼب دددُت ال اليذذذ َِ فَذْلَيْحذذذ

اِ  رَللذذيمِ  َِ ذذيفَذ خْم َنذذ َْ  خهل َْذذِص َر ذذيفَذ خْم فلأذْ ََ  َنذذْن َرْهذذرلْل َرْ   خهل َذذِللوخ :ر]املندد ارُيخ
ئرواملصددددالرواملعددددامره دددد،رافدددد ملوراني ددددُتئر   دددد رامل ددددلتنيُترملدددد لر[9>
َ  انْذذذص    َهذذذن رى»:رلؼبُتئرامل لتددد املنيددد يدددلر:رقدددلمل ار«كذذذُ رخهيذذذو  ذذذة ل

ََهذن نهذِ  »:راف لرهللائروَ د ريد؟ قرقدلل هذن راذِند ل ذُ انْذصَ 
ر]اواهرامل خلاي[.ر«فقة رى

 وصددددونفرو بعددددهللار   دددد  رهللارعدددد الروهددددائرو له ددددوروا   نيددددل رهدددد ر
ِل َن  َذذذ:ر نيصددو وئرا  الددل ررني ددد هئرواع نل رددلرملنقوددوئر وددد رقددلل ِ رَ ذَُّ ذذِ اليذذذ

َا ا  ُْ َلكخذْم رخذ َجَْهذ ََ ْن َامْحَألذهل  َللهل  ذخْؤ لكخْم كلْوَلْْيل هل َا بلَرسخ ْخ َآهل ََ َا اَّلليَ  َا ا ذيقخ َآَهْخ
يمِ  َِا اَحل ََاَّلليخ َغوخ ََ َذْغولْر َلكخْم  ََ  بلهل  ر.[<8:ر]اغب ي رََتْشخ

ذذْؤهلن  ََ :روقددلل َهذذِ َكذذَِ  للمخ َْذذص   ل َ   ََ َلخهخ َرْهذذر ا َرْ  هخْؤهل َََاسخذذ ا َقَضذذا اَّلليخ 
ُي َ ذذ ََلهخ فَذَقذذْة َ ذذ َََاسخذذ َهذذْن  َذْهذذول اَّلليَ  ََ ْم  ذذْن َرْهذذرلْل َُخذذمخ ا ْليَذذذَرْخ هل   ََ ذذ  ال   َ كخ

ر.[>9:ر]اني زالرهخفليْ ِ
رْذذَ   ل :رمل دد رَل َدَلرملني ل فددور  دلل:ر  دلر نيد  ََاْسل َهذذِ َ َلْقذاخ انْلذذني    ي ََ

َ ل  ئرملن راملنلسرا  عم ارإىلرقعمُتئريملرقدللر[>;:ر]املذاايلترلليَذْهفخةخ
ْْكخْم هخذْؤهلنِ :رهللارفنيلىل ََهل ْْكخْم َكِفلِر  ئر دنقفر د ر  دل ر[8:ر]امل غدل  رَفمل

ئر قدددلمراملصدددالرهللارواف دددسرافددد ملورويدددلنرىددد اهرف نيدددلرؼبدددلرعدددل ر دددورؿبمددد ر
نياضروآفدد،راملزيددللرو رالدد،رإ رهللائر  ةدد هرانددسره اددقلراملعدددملواتروا

رو ف ددسر بعددور  ُِهدد الترمل م  ددُتئرو ددنقفر دد رسبدد ال ره دد،رهللارو غدد،روفندد ال
ى اىدددلر  خددد هرملرؾبلىوددد رىدددذهراغبودددللروف  الددد ردبنيلصدددهللارهللاروفددد اللرملدددور

َََرَ ذليهخ اَّلليخ َنلَذا نلْلذم  إ  وسر صلارملورإملدوئر ْخ  ا ََ ذ َْ َهخ  َُ َِ  ل َرفَذَررَْ َا َهنل اَّتيَ
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َِْهلذذذهل   ؟صددد زرملزادددورامل بددد،رواغبدددَتلرر[89:ر]اعبلثودددسرََقَذْلفلذذذهل َََ ذذذَأَم َنلَذذذا 
ْْ لَذهخ َيذْينَِرِ  وق ينوراػب فروامل هبئر َََهْن  َذْهشخ َنْن  لْكرل الريمْحَنل رذخَقذيِّل

ََ لَذذهخ قَذذرل نِ  ذذ َْ َنذذْن  لْكذذرل اَبِّلذذهل َ ْسذذلخْكهخ ئر[>9:ر]املزلدد فرفَذ خ َهذذْن  ذخْهذذرل ََ
ا ابِ  َعذذَهة  َِ َهذذنْ ر[=7:ر]اعبدد رَنذذ ََ َنذذْن  لْكذذرلن فَذذُل ي لَذذهخ َههليَشذذص   ََ َرْنذذَر

ِ ر.[:78:ر] ورَ ْْك 
افلملسرإىلري رهلصدهللار د؟نرالدلفرهللاروي  دهللارهللارويني دفر نراملدذ  لر
 نقددددلري ددددَترو نقددددلرصددددغَتئر ددددلملن َتر نقددددلر ددددلرف هالدددد رهللاره وددددور  نينددددسر ور
غ بر ور لائرو رُيَنبِّ ىلرإ رامل   سراملنص حئرو د ر دلتره د،راملن دَتلر
ق ددد رامل   دددسر نقدددلر ددد؟  هرإىلرهللارإنرندددل رهذال دددوروإنرندددل رغبددد رملدددوئرو  دددلر
املصغَتلر ؟ق رل  رار  راملن َتلئروىهللارفلت راملذ  لرانيل  ئروُيَنب ىلر
انيهمددللراملصددلغبسئرو رادد ارامل قددلونر لملددذ  لرفدد ا ريل دد رصددغَتلر ورر

ري َتلئر  رابراإلذهلنرمل لهسرهللاروف كر نيصو وروإنرصغ ت.
ذذذِ  ا    ذذذُ الذذذِرَ  َكفْ   ِ عذذذغْ 

 الأقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا
 

َاعذذذْم كمِيذذذأ فذذذَو رَا الشذذذَ   
 حيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذِا هذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذِ  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر 

 
   حتقذذذذذذذذر  هذذذذذذذذن الذذذذذذذذِرَ  عذذذذذذذذغْ 

 
    انفذذذذذذذذذذذذذذذذذذِ  هذذذذذذذذذذذذذذذذذذن ا هذذذذذذذذذذذذذذذذذذا 

رو ررب   راملصغلت ر إهنلرذب مسره ،را  رآ مر ىترهت نو. 
واجمللى لر لملدذ برقد رفند نر  ول ردلر هندفر د راملدذ بر بعدوئروىدهللار

ذذذيَم :رلىل ددد ر يددد ر فددد للراملني   دددسئري ددد لرفنيددد ََ  َرْ  َ شل ِل َن حيخلفُّذذذ  ل ي اليذذذ
ذذذذذذَرْل  ََاْ َ ل رْذَيِ  اِ  رَللذذذذذذيِم ذل الذذذذذذةُّ َِ َُخذذذذذذْم َنذذذذذذ َا  ِل َن َآَهْخذذذذذذ َشذذذذذذصخ ذل اليذذذذذذ رراْلَوِحل

ر.[?7:ر]املن ا
  دد رف هالدد رملرىددذهراذيددسراملددذي رو دد نروي مندد نرا  ةددلاراؼبنندد ر ددُتر

رور  لمراؼبأل.املنلسئر نوفردبَ ري فنبراؼبنن رويني نوروالى ر 
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َْ ل   :روي  لرفد ال و ذَن اْلَقذ َمل هل لسُّذ :ر]املنعدل رحيخلذُُّّ اَّلليخ اْنَْ ذَر بِل
ر.[<:7

]  بددلره وددو[ رنينرر«كذذُ رهيذذو هخهذذِجمل    ا ذذِْر ن»:روي دد لر
اجمللِى ري و ريعًتهرهللائر وص زريب زر بعوروي د َّالزر دذمل ئر قد رقد ر

َْ خ   ي ْأَهنخ َهْكذذذذذذذذذَر اَّلليل  ل  َذذذذذذذذذ الفَذذذذذذذذذ:ر  ددددددددد ر نددددددددد رهللائروهللاري ددددددددد ل اْلَقذذذذذذذذذ
 َ َ رخ ر.[??:ر]انيه افاْ َِسل

ومل ر ا  لر نر ب ِّ،ر  ملنلرمل ع  لر ني ريالَتر  راؼبع مُتراملو مرهد ر
ر ات لراإلفامراغب و سئرومل قبنلر لت ي ئر  ر ي ر    رو ي رفنن قهللاق!

 هذذذذن ر ذذذذن ربأذذذذةلأ ا كِ ذذذذص  ذذذذِ ر ذذذذأ
 

َاهن ا يذذ ِ ل    كل ذذِ غهذذو  وذذ  كذذ
امل  دد  رىلىنددلئر:رىددء  راجملددلى ونئرملدد ر صددا ر  دد ىفرمل ددللرملدد  

ددسرق يددسر ردبنيصددو وئرويدد؟نرق ملددورُ َّال وادد لره دد،رصدد اهروا ددسر  بددورواه ددزال
الأقذَ  »:رملوئر  وني فر نرىنلكرَ  رف  ورإىلرىذارامل  لئر  د رقدللر

و نددلارإىلرصدد اهرثاثرددل.ر]اواهر عدد ف[رملندد رَندد اللنر ددُتراملالدد  رر«ِْْْذذِ
إنرىددذهراملني ددلالرفصدد ار دد ر دددفراملنيلصددهللارىددهللاري مددسر ددلرملنددد ررواملالُ يددلئ

ر اي رهبلر ل  ئر و عًترهبلره ،ر ل  وراملةنوس.
رؼب ر ر ؟ الل ر إنرذمل ريننينسره ،راعب ااحئ ر ص زرامل  برف وًّل إذا
ر لر رف هللا رق  و رين ن ر ن راغب ام روي؟ي  راغب ام رويعمس راغب ام رإىل ينن 

ائرومل رلةسرق برىذار ا  رع اا ور رفني فر ني و رلرو رفنن ر نن رر
رملر رإ  وسروي قنيو ره وو ري  س ر نيضراملنلس رملن  ػبةني رع اا وئ

رمثري  لرملو راؼبنيصوس : ََْْك  ل ِّل َرَ ِفخ اَّلليَ َا ي اْلَهَِلملْي ر ل ِّل بَرلنِم هل
ر]اغبة  راعبع ئرر[>7: رمل ر  غس روى  راعب ااح ر    رى  وامل  ب

رر راعبع  ريبع  رو بعل ه ري وئ راعبع  ريص ز رقللر صا و ريمل ي وئ
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ر َ  ا »:    ذ انسة ملضغص   ا علحا علح انسة كلهَ 
ر]  بلره وو[.ر«فسةت فسة انسة كلهَ ر  َْأ القلُّ
َائذذذذذة»قدددددللرا ددددد رامل دددددوفراضبدددددورهللارملري ل دددددور املعدددددنسرندددددَّ لر:ر«الو

واملةدددق ار  وهقدددلرانييدددلمر غصدددلهنلرواملعدددلهلتر وااققدددلرواني بدددلسرشب ىدددلئر
المدددد لرنددددَّ فور و ددددسئرو دددد ريل دددد رملر َمدددد ريل دددد ر  بلفددددورملر لهددددسر 

 نيصوسر الم لرنَّ فور نن ئروإمنلرين نراعبزا ريد مراؼبنيدل ئر نيند راعبدزا ر
ر   راملالملار  ر  ىل. ري  ُتال

إنرمل دددذ  لر اددد اارولومدددسروه اقدددبرفدددو سروندددء لرو ددد االر:رإلددد اي
َذذذِ َكَسذذذَفْا رَ ْذذذةلن :رقدددللرفنيدددلىل ََاْلَفْحذذذرل ْل الْيذذذِ ل َظَ ذذذَر اْلَوَسذذذِلخ ذل اْلفَذذذذرِّل 

 َ َ هخذ َا َلَهلي خذْم  َذْرول لخذ ِلن َنمل َْ اليذ ِل َق خْم بَذْهذ ئرقدللر نيدضر[7::ر]املد ومرلليخ
َ ددددد رهصددددد،رهللارملرانياضر  ددددد ر  عددددد ر وقدددددل رنينرصددددداحر:راملعددددد ف

:رانياضرواملعددمل ر لمل لهددسئرو عددل علر لؼبنيصددوس.رملددذارعددل رملراغبدد ي 
َا رابهْي عفِح َِ َةِّ   خقِ  ذ ا َا رحُّ  ىل رْل ِ هن ر  ُيخْنَ » ر«ر

ر ]اواهر ضبدددد رواملنعددددلتهللاروا دددد ر لعددددو[ رنينراغبدددد و رإذار ُقومدددد را نددددفال
املنددلسر ور يالدد ىفرهدد راؼبنيلصددهللارواافدد ه ائرويددلنرذملدد رفدد  رلرملر صدد لر

رامل يلتر  راملعمل روانياض.
ائري د لره د رهللار د ر عدني  ر إنرنءمراؼبنيصوسر د اهري دَتروي دَترعد ًّ

ر،راملني فرق ره مور لملذ برينيم و.إيرني عبر نرامل الُع رينع:ر
إذار ندددَنَ  ره ودددور عددد؟ملسرقدددللر:رويدددلنراإل دددلمر  ددد ر نوبدددسراضبدددورهللا

 لرىذارإ رملذ بر   ث و!رويلنريع غب ئروادبلرقدلمروصد ال،ئر:رنيصال و
ئر   دددد رذملدددد ر:ر  ننةددددفرملددددوراؼبعدددد؟ملسئروي دددد ل اعدددد تر يرفِوددددبره ددددهللاال

ارمثرقددلل   الددسرذ  ددوئر ؟ ددلرذملدد رمل:راملب دد ر دد رهوددلىئر  ندد،ر نددل ررندد ي ر
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رغَتهر ارين  ورؽبذا.
وىذارويوسراعب الاحر   راغبُباللظئرويلنروبظر  نيردلرواملندلسروبند نر

ا ي رويونيرلرو لرا ي ر و هري ل رلرقهئرإمنلر:رفن البرلئرقللره هللار  رلة م
فدد كراؼبنيلصددهللائر ددلر:رىدد روبددظرىنددذائر عدد؟مل ورهدد ر وا راغببددظقر  ددلل

رع ال  ر ال ورمل ابظ.
 ددددلرهصددددو رهللارإ روعدددد ترذملدددد رملرُل ُددددلر:راملعدددد فقددددللر  دددد ر
راوعيترو ا يت.

تراعارر لملب  ر ل    تر ني ر ا نيُترفنس.:رقللرا  رفَتي  رهَتال
ر-ر عددددد رامل عدددددور-ر نددددد ترإىلرندددددللر  ددددد  :روقدددددللرا ددددد راعبدددددا 

ر نعو رامل  آنر ني ر ا نيُترفنس.
ملدد را يدد راعددارري ف ددسرثدد يرهنددزير ددلراددان ره وددور:روغددَتهري دد ل

رينيل وورهللاروي   وٍت.ـبل سر نر
إنراغب دلا رمل مد تر:رونءمراؼبنيصدوسرينيد  رإىلراملغدَتئرقدللر  د رى يد ل

رملروي ىلر  رظ فراملنل .
امل قددددلتفرف نيدددد رُهصددددللر ددددٍترآ مرإذار عدددد   رانياضئر:رقددددللرؾبلىدددد 

رىذار ةءمر نيصوسرا  رآ م.:روف  ل
 والرانياضروى ا قدددددلر دددددىتراػبندددددل سرواملني دددددلالر:رقدددددللرهن  دددددس

رنيَنلرامل   ر ع برذ  لر ٍترآ م.ُ نِر:ري  مل ن
وث دددد ر نراملبددددلع رإذار ددددلترافددددًتاحر نددددوراملني ددددل رواملدددد ا رواملةددددَّ ر

َا »:رواملدد والئروعددل رملراغبدد ي  َاُم    هخْلهخذذ َ  مكذذِْ رهذذ َهذذِ هْذذم قذذ
َا بشذةْ  َامليذإا     ابألذ َ  املكيذِ   َهِ خبذ  قذ القنر هن السمِمَ 

َا السلنِ  َو ر]اواهرا  ر لعو[.ر«املؤرص 
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صهللارفع برقصدفرانيهمدلارواا دلسراني  دلائرولد الراملد يلار لؼبنيل
ذَن :روغ اراذ لائرقللرفنيلىل ََرَذْقذو  هل ذْلَْي  لسِّل َ  بِل َْ رَِ َآَ  فلْرَنذ ِْ َََلَقْة َرَ ذ
 َ َ ِيكيرخ ر.[791:ر]انيه افالويَمَراتل َلَهلي خْم َ 

 دددلراملدددذير غددد  رقددد مر ددد حر لمل   دددلنرو   دددلره ددد،ر  هددد نروعنددد  هر
املدددذيرفددد الهراملددد يزراملني دددوفره ددد،رهدددل ئرو افددد راغبلصدددبرامل اددد قرو دددلر

و    راغبَّدلالره د،رقد مرملد  روقَد َدبره دوقفرهدل راملد ا رفدل  قلقرو دلر
املددذيرلعددفر  ددلاونرو   دد راملنددلاراح قددسرواملصددواسره دد،رقدد مرنددنيوبقر

ر ملوع رىهللاراملذ  لرواؼبنيلصهللاقر  ،.
و لر ةدلى هراملود مر د راملني   دلترملر نيدضرامل  د انرؽبد ر يد رااعد ر
وواهظئر  ولرو  لارون لترو  قدسروفندل  روا الرو هلصدَترو د ايُتر

رْفلهل :رو و ل لتئروص  رهللا َِ رَِ بل ِْ ر.[1::ر]املنينن  تَفكخالا َرَ 
َهذذذَ  :را نددد وار دددوم ر ددد ملنفرواه ددد وا ََ اْلَقذذذِللاخ َنلَذذذا َرْ   َذفذْ ذذذ ْخ  ُْ قخذذذ

ذذذْن حَتْذذذال َرْاوخ  َْ هل قلكخْم َر َْ ذذذْن فَذذذذ ابِ  هل َِ ذذذيَذه ِ َنلَذذذْيكخْم َنذذذ َْ  َذْلفلَسذذذكخْم يل ذذذْم َر للكخ
  ْ ِل َق بَذْهَضكخْم بَْأَ  بَذْه ر.[;>:ر]اني نيلمرََ خ

إنراؼبنيلصدددددهللارىدددددهللارفددددد براؼبقفدددددهللاروؽبدددددلرفددددد؟ثَتاترق وادددددسر:رإلددددد اي
فزي ره ،ر اوهتلر انيل رلر  لهبسئروا اىلرملرامل  دبري د اررو  ااهتل

لراملعددددددم مرملراني دددددد انئروىدددددد رملراملدددددد  ولرندددددد رو ا رإ روفدددددد  وراملددددددذ  ر
ر:ررواؼبنيلصهللائر م ر ا ااراؼبنيلصهللا

ر:ر   لنراملني فئري  لراملةل نيهللا
َم حو ذذذذذذأ َكيذذذذذذم  سذذذذذذ  يذذذذذذكَت  ىل 

 
 فأايذذذذذذذذذذذذذة   ىل  ذذذذذذذذذذذذذر  املهِعذذذذذذذذذذذذذأ 

َا   َر ذذذذذذذذذذذذذن  بذذذذذذذذذذذذذأ  الهلذذذذذذذذذذذذذم رذذذذذذذذذذذذذ
 

َا هللا    ذذذذذذذذذذذذذذذؤ ا لهِعذذذذذذذذذذذذذذذأ   َرذذذذذذذذذذذذذذذ
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   الهفذذذذة ليخحذذذر  الذذذذرمو »:روملراغبددد ي :ر   دددلنراملدددد ا :رو نقدددل
ر]اواهر ضب [.ر«بِلِرُّ  هيفه

 َمدددد رهصدددد،رهللار فدددد  روعقددددورواددددل ر:رسرواملن مددددسامل  ةدددد:رو نقددددل
ةلى .

ُ
رص اهروىذارى رامل اقسرواؼب

فنيعددددَتراني دددد ائرو   ددددلنرامل لهددددسئروؿبددددلرامل يددددسئرواددددنيفر:رو نقددددل
ذذْن هخْكذذرل   :راإلاا لئرواملدد ى رملرامل  ددب ذذنل اَّلليخ َفَمذذِ لَذذهخ هل َهذذْن  خ ل ََر]اغبدد ر:

ر.[<7
رإ ر نريدذلر د ر  رهللا:رقللر   راملعد ف:ر هنلرفذلراملني  :رو نقل

ر:رهصلهئرو  ة ره  رهللار  راؼب لاكرقلتارر
 ار ذذذذذذذذا الذذذذذذذذِرَ  َتيذذذذذذذذا القلذذذذذذذذَ 

 
َا  الذذذذذذذذذذذذِ   لهِ ذذذذذذذذذذذذِ   َقذذذذذذذذذذذذة  ذذذذذذذذذذذذ

 َ ذذذذذذذذر  الذذذذذذذذِرَ  حيذذذذذذذذِْ القلذذذذذذذذَ  
 

 َ ذذذذذذذذذذذذذذذذذ  لْوسذذذذذذذذذذذذذذذذذك نهذذذذذذذذذذذذذذذذذيِ ِ 
ُْ اَاَ  َنلَذذا قذخلخذذَمللْم َهذذِ   الي َكذذ عددل راملني دد روهمدد،رامل  ددبر:رو نقددل  بَذذ

 َ َ فخ َا َ ْكسل ر.[:7ر:]اؼب ببُترَكِرخ
:رقللرفنيلىلرملر لراملنُيصللراؼببع ي :روىهللارف برامل نينسرواملني   س

 َمخ الةياال َُخْم سخ ََ َُخمخ الليْهَْصخ  َلَئلَك  َل رخ ََ  ذل اْ َْا ةخ ر[;8:ر]امل ه رََ ذخْوسل
رقللرؾبلى  رو راملنل رفني،ر لملن فرواملبعل ر وا سرهللار ذمل ر: إذا

رمل  رفنيلىلامل   ر وق  راغب ثرواملنع ر ص اقرل ر ملو : ىلي َسَها ََ ََ لَ ا  َذ
ََاَّلليخ   َُ ََالْيْس ََ ذخْ للَك اْ َْرَ   َة فليَ ِ  َل لليذخْوسل رحيخلُُّّ اْلَوَسِلَ   ذل اْ َْا

ر.[;81:ر]امل   ل
إ عددل راملن ا ددسئروإ بددل ر ددلاراملغددَتلئروإذىددللر ددل رامل عددوئر:رو نقددل

مل  سأح فِعْم    ا»:رو ز راغبول راملذيرى ر ل لراغبوللئروملراغب ي 
ر]اواهرامل خلاي[.ر«هِ يئا
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  هذذذذذذذذيش املذذذذذذذذرم هذذذذذذذذِ اسذذذذذذذذأحيِ خبذذذذذذذذ 
 

َل هذذذذذذذِ بقذذذذذذذأ اللحذذذذذذذِم   َ فقذذذذذذذا الهذذذذذذذ
 فذذذذذذذذذال َهللا هذذذذذذذذذِ ذ الهذذذذذذذذذيش  ذذذذذذذذذ  

 
 َ  الذذذذذذذذذذذذذةريِ   ا  ْذذذذذذذذذذذذذُّ ا يذذذذذذذذذذذذذِم 

امل َّدد عره دد،رهللارو وددورصدد سروثو ددسر ددُتراملنيلصددهللارواملةددو لنر:رو نقددل 
اوالراملددننيفرقددللروربدد مراملني دد رصددا سرانيلوددلائروىددهللار ددللرمل قدد  راملددن فرور

ََ َذْهوخَ َنْن َكول   :رفنيلىل يَفص  فَفلَمِ َكَسَفْا رَْ ةل كخْم  رَََهِ َرَعَِبكخْم هلْن هخهل
َ للذذَك بلذذَأ ي اَّلليَ مَلْ  َذذكخ هخغَذذ ِّل ا رلْهَمذذص  رَرْذَهَمَ ذذِ َنلَذذا :روقددللر[91:ر]املةدد ا 

َا َهِ بلأَرْذوخسل لمْ  خ َْ   َحَّتي  ذخَغ ِّل ر.[9;:ر]اني بللرقَذ
   ا كْذذذذذذذذذذذذذذذا ذ رهمذذذذذذذذذذذذذذذص فِان ذذذذذذذذذذذذذذذِ

 
 فذذذذذذذذذذذذُ  الذذذذذذذذذذذذِرَ   إ ذذذذذذذذذذذذُ الذذذذذذذذذذذذْهم 

 َحن ذذذذذذذذذذذذذذِ بنِنذذذذذذذذذذذذذذص ا  الهفذذذذذذذذذذذذذذِل 
 

 فذذذذذذذذذذذذر  الهفذذذذذذذذذذذذِل سذذذذذذذذذذذذر م الذذذذذذذذذذذذْقم 
 ل ي اْ َبْذذَراَا َلولذأ رَهلذيم  :روىهللارلعدلالرملراملد  ولرواذلد لرقدللرفنيدلىل 

يم   ََ ل ي اْلوخ يَِا َلولأ َوحل  *ر.[:7ئر79:ر]ا  ب لار
ر روامل صَتل رمل  ص  رظ مس ر وروىهللا راع مس رؼبل رمل ةل نيهللا ر لمل  قلل

إير ا رهللارفنيلىلرق ر:روا  ر  لااتراملذيل رواملني فروامل    رملروعقو
ر مل ،ره و ر  ارار ارف ب ور ن مسراؼبنيصوس.

راملنبسرقللرع روها روىهللاررب ِّ  : َََقْة  * ِ َْ َلَح َهْن مَكيِ َقْة َرفذْ
ِ َْ ر.[71ئر?:ر]املةمسرَ َِ  َهْن َلسيِ

رمل راملني   روهن روف قس رهللا رهن  راعبله روفذىب راملةو لنئ ر ف 
املنلسئر ؟ي مراملنلسر ف لىفرو ن راملنلسر  رف يوراملنلسراف ل ر اةوئر

ر ق رفلقهر  رهُترهللاروفلقهر  رق  لره ل رهللا.
:روىددددهللارفنعدددد رصددددل  قلريدددد ر نيددددليراملددددذمرواملصددددغلارقددددللرفدددد ال و

 ُيَِ ل ْسمخ اْلوخسخَوخ بَذْهَة اْسل ر.[77:ر]اغبَّ اتربلْئَ  ا ل
وفددن اراملني دد روف عددبرامل  ونيددسر ددُتراملني دد روا ددوروسباددلرامل يددسرقددللر
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ذذذذَن :رهللا ْم بَذرََكذذذذِت  هل ا َلَوَأْحَْذذذذِ َنلَذذذذْي ل َْ ََا ذيَقذذذذ َا  َُ اْلقخذذذذَر  َآَهْخذذذذ ذذذذ ْْ َْ َر ي َر لَذذذذ ََ
َل  ََاْ َْا ذذذذذَمِمل  َا َنلَذذذذذا وقدددددللرر[>?:ر]انيهددددد افرالسي َل اْسذذذذذأَذَقِهخ َََرْ  لَذذذذذ

ْم َهِم  َغَةقِ النيرل َقصل َ َْسقَ  ْخ َِْ ر.[>7:ر]اعب ريذْ
   الهفذذذة ليذذذأكلم »:روملراغبددد ي :روىدددهللارربدددهر ددد رقددد اراملنيلصدددهللا

]اواهرر«بِلكلمذص هذن سذذ ال هللا    لقذأ ُذِ بذذِ    ذَن مذِ ذ و ذذْم
رامل خلاي[.

روسبنسرق  لراإلعل سروفزىلراوحراؼب و ل.
َمْ َْذذذذذأ  فكذذذذذأ  هذذذذذرات نلذذذذذا املذذذذذر

 
 نذذذذذذذذذال   ْأحذذذذذذذذذُّ الوأذذذذذذذذذِْ: فقلذذذذذذذذذا 

َرْلذذذذذذذأ: قِلذذذذذذذا   كيذذذذذذذي   ربكذذذذذذذأ 
 

َا  َ   لذذذذذذذذذذذذذذق هللا هذذذذذذذذذذذذذذِ   مجيه ذذذذذذذذذذذذذذِ ل
رملر  راملنلس روفبن  راغب لال ر   لن روع   راؼبل يلت ر غ  مل  

رامل نيضر رواؼبني وفر ص زرهن  ر  راؼب   لترفُد الىلتئ اح  لتروعني  ا
رامل   لر ر ملف  راؼبني و لتئ ر ه ف ر   رواؼبنن  راؼبنن اتئ ر  ن    

رويال تراملذ  لر ار  لرو رق لرإ ر لبرهامراملغو ل.
 ُذذذذذذذِا  ذذذذذذذَِ  القلذذذذذذذُّ هذذذذذذذن كمذذذذذذذة

 
َ ُيذذذذذِ    كذذذذذِ  ذ    القلذذذذذُّ  سذذذذذال  

واني ال سره د،را  ةدلاراؼبنيلصدهللارواجملدلى لرهبدلريالدَتل رملنيد ر دلر د اهر د ر 
نددد لراملددد للنرملراجمل مدددسر قندددلكرق دددسر ددد راملندددلسر رينيَّددد قفرفدددًترهللار
و  مدددددوره دددددوقفر وددددد؟  نرإ ر نريددددد اىفريددددد ر  ددددد روىدددددفره ددددد،راؼبنيصدددددوسر

اجمل مدددسر وا قددد نرق ددد هبفر لملندددلارق ددد ر  ددد اؽبفئرواملدددذيرعددد ال ىفرفدددن تر
رهنقفرواالهردبلريبني  ن.

رظبنيدددددددددد ر:رعددددددددددل رملراغبدددددددددد ي رهدددددددددد ر  ر ندددددددددد راملصدددددددددد يلرقددددددددددلل
َْ رَيذذك »:ري دد لرافدد لرهللار َا املْكذذر فلذذم  غذذ ِّل    الْذذِ    ا ار

ر]اواهراملًت ذي[.ر«ر   هم م هللا بهقِبه
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املددددد ه لرإىلراؼبنيلصدددددهللاروإهاهندددددلرصددددد ا سئرىدددددلفنُتر:رو ددددد راني ال دددددس
عددلعسرا  يددسر ور ةددلى لر ب ددسرغنلتوددسر ددذمل رفددًترهللاريددلإلهانرهدد ر 

 ور وددسرؾب ددسرل ونيددسر ورندد يهرفددلقهرؼبددلر وددور دد رإثددلالرمل ةددق لرورب يدد ر
مل غ اتددزرواملدد ه لرإىلراملبَّدد ارو دد رذملدد رؾبددلى لراملدد نيضر لملبعددلر  اددسر
امل  ددددلراملب ددددلتهللارلاملدددد ىنره دددد،رفدددد زراؼبنددددزلرملودددد ىراني نددددلاراملعددددو سر

صد اراملبعدل روىدد مرامل لو دسره د،رؾب منيدلتراؼبعد مُتر ونيد ضرامل ذي دسرور
انيلددددا رواؼبددددد و لئروق ددددد راملنيبدددددسرولددددد ىراملني وددددد لئروي بدددددلل رصدددددل  ور

ر  انيورملر نزملور ورافًتا  ور ونر ول ر ر  رهللارو ر  رل  و.
فد جراملنعدل راملود مر صد الر  ب دسرمل نند ر رفند ر ني و دسر:رو  رذملد 

ملرهق راذ ل روانيع ا ئر خد جرملندلر دلريعدم  وراملن دللروامل قدسرملوند نر
  ي ردددلرملاي دددل ر  دددنيلفراملنبددد سر ددد راملةددد للرملو  ددد ر دددوقفريددد رصبوددد ر
وملواددلالر ددوقفريدد ر  ددو سروملوعدد   ره دد،رق دد هبفروعدد اا قفئروملوقددزر
املنيبددسروي  ددهللارهبددلرإىلراغب ددوضرملددوني  رمل مددألر نرامل قددلالرملرااددماالر
واملعدددًترملرف ق ددد رواملغدددَتلر  دددلمرفدددنُتراعبدددزاائر ملدددوسرىدددذار ددد راجملدددلى لر

اذ ددل رو يدد راملغودد اونرو يدد راحًتقدد نئرواني ال ددسريالددَتلئرردبنيصددوسرهللائر دد؟ي 
ر.وملن رىذارنهللا ر نقل

َالذذذذِن »:ر   ملددددوروفددددو؟كرذملدددد راملودددد مراملددددذير لدددد رهنددددوراملندددد ر
َ  الروذُ  ىل املذررْ فيوريذ ِ  روسأ بيةْ    وىن ِْْ ا هذص حذَّت  قذ

َهئذذِ هذذن  قذذَ  م   َ   يذذِْا َاام ْذذِا : ذ النر ذذق فيكذذ َاا أ ذذِ  لذذَ 
رواهر   ريني ،[.]ارر«ا ِئال

َالذذِن روسذذأ بيذذةْ »:رهندد ىلر ددلرمل صددلغبُتر نري مال دد ارق ملددور
َ قذَ   ذِ :    ُِّْ الةريِ حَّت ُير الروُ بِلقن فيأمذر  فيذه نليذه 
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ر]  بلره وو[.ر«ليأد هكِ  عِحُّ ِْا القن
ىددذهراؼبنيلصددهللاراملنددلى لر عددءوملوسرَ دد !ر ىددهللار عددءوملوسر:رقدد ر ر   دد 

 مراملبدددد  قرفبنيدددد راح  ددددلتره نرددددلروفدددد  راجمل مددددسقر مر عددددءوملوسرانيفدددد لقر
:رفددلي رهدد راغبددلر ور دد ن فر لمل ل دد ئروملدد ر صددا ر ور  ندد ترقددلمل ا

ىددذار  ةدد  رو  خ ددفئرواملدد ي ريعدد ئر مونيدد اراملدد ي روصدد  هرملرقلملددبر
راولرو له هر الم رخبسروملذلراات س.

إنر بق مراملوع رملرامل ي رملوسرحبعبر ى ا راملنلسروآااتقفئروإمنلر
وهللار:راملة ينيسئر ص راملزالرملراؼب ينسر  للرهم حبعبر لرعل تر ور

ر ر فليننفر وقلر لر ف  ر لر   ث فر ني ر  ونف.
وإ نلروهللاروا ر ن ن راؼب  ر  رهللار  ير نرفنزلره ونلراغبَّلالر
  راملعمل ر ع برىذهراملذ  لرامليترفبني رملو رهنلار  ر ونرلةوسر

ر  ر رومل نلؼبُتري م ريقم  رو  روهللاراق  رهللائ حَتَْسََبي اَّلليَ   ََ ه    
َْ   َ ْشَ وخ فليهل اْ َْبَهِاخ  ال  َغِفل  ْم لليَذ ْخ رخ َِ  ذخَؤ ِّل ََ   لَّني للمخ ُخ ال ِي رَنميِ  َذْهَم

ر]إ  اىوف روإمنلرر[8:: ر ل  هل  رملوع  رواف ملو رهللا رؿب س ر ن واه م ا
ر لملنيم .

َررذذذذذذا    ذذذذذذر حفذذذذذذه   ههذذذذذذأ اسلذذذذذذه 
 

 ْذذذذذذذذذذِا اذذذذذذذذذذِ  ذ القيذذذذذذذذذذِ  بذذذذذذذذذذة م 
 ِ  حفذذذذذذك عذذذذذذِلقِ   اهْذذذذذذهلذذذذذذَ كذذذذذذ 

 
    احملذذذذذذذذذذذُّ ملذذذذذذذذذذذن حيذذذذذذذذذذذُّ هنيذذذذذذذذذذذم 

  اَّلليَ فَذذذذذذذذذذذذذذذذِ يفلهخَ ل حيخْفلذذذذذذذذذذذذذذذذْفكخمخ اَّلليخ  ََ ْْذذذذذذذذذذذذذذذذأخْم حتخلفُّذذذذذذذذذذذذذذذذ ُْ  لْ  كخ ررقخذذذذذذذذذذذذذذذذ
ر.[97:ر]آلرهم ان

اهم ددد اراملصدددلغبلترواف يددد اراؼبننددد اترو ريغددد  نفراملةدددو لنرووعددد ر
رف  نيدد ارملنددفراؼبنيلصددهللائرو رفغدد  نفراملدد  ولرو راملددنبسراني ددلالر لملعدد  رو 

ر ى ا يفر     ا.
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َاُذذذذذذذَ  َروسذذذذذذذأ  َالذذذذذذذةريِ    بلذذذذذذذي  
 

َكل ذذذذذذذم رنذذذذذذذةائأ   كيذذذذذذذي ا ذذذذذذذال  
ف  دددد ارإىلرهللارو ق نيدددد ارهدددد ر نيلصددددونفرق دددد ر دددد اتر:ر ىدددد راؼبنيلصددددهللا 

انيوانئر ددددارينبددددسرصدددد تر نيدددد ر دددد ترو ر دددد مر نيدددد رهدددد مئرو رذبني دددد ار
ُْ  َذِ نل :راملذ  لرلن قرلرولص يفره راؽب ايسروامل   سرقللرفنيلىل فَذِللَن قخ

ْم  ذذذذ ل َا َنلَذذذذا رَرْذوخسل ِل َن َرْسذذذذَرفخ ذذذذْن َامْحَذذذذصل اَّلليل  ل ي اَّلليَ  َذْغولذذذذرخ   اليذذذذ َا هل  َذْقَْنخذذذذ
يه ِ َ  مجَل رَخ ُِّ ر.[9;:ر]املز  رال

 مددلر امر نراإل عددلنر راددلى ردبنيصددو ورو دد مره وقددلر ددإنرهللار  ددوفر
ره ،ر  رهصلهرق يبرفب ر هله.
ونملر  لر  ةهللار سرا  رهم رإذره ضر :رعل ره رؿب اراؼبلايرقلل

ظبني ر:رقللرا  رهم :ري  لريوفرظبني راف لرهللار:راع ر  لل
َ سرْت »:ري  لراف لرهللار    هللا  ة  املؤهن فيضم نلا كْوه 

رهم رن ا َ : ر هرف  رُّ كِا؟ ر هرف  رُّ كِا؟ فيقَ : فيقَ 
َار  روسه رره ْلك قِ  َبه  ذ  سرتهتِ نليك: حَّت   ا قرْا بِر

... َ ِ لك الي َررِ رغوْر ر]اغب ي راواهرامل خلاي[.ر«الةريِ 
 ذذذذِ ابذذذذن آل َ لذذذذَ »:روي دددد لرهللارهددددزروعدددد رملراغبدددد ي رامل  فددددهللا

َبذذك نْذذِ  السذذمِم ر اسذذأغور د غوذذرت لذذكَ  ذذِ ابذذن آل   بلغذا  ر
لَ ر يأد بقذرا  ا َا  نِ ذِ ر لقيأذد    شذر  ئ يذيئ ِ   يأذك 

... رواهراملًت ذي[.]اغب ي رارر«بقرامِ هغوْر
الريالدد لر ى ندد روعدد حرق  دد ئروودد را   ددورملنبعدد ئر ددلر: ر ذذأ

املددذيرفن ندد ر ؟و  دد رو ددلذارفًتقددبر     دد ر ىدد راؼبةددوبقريبددلكريبددلكر
  لرف  راملةوبرهاكرقد ِّار نر دلرفء  دور د راملد  ولر صد رملد ئر مدلذار

ر ني رذمل قرإنرآل رع هسرامل ذلرن قسر  بلا رؿب    رويبلاق .
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وقددد ر هدددلرحب ددد فور  ددد حر دددل ر:رلاونرامل ندددو قدددللرا ددد راملعدددملكرؽبددد
 ِ ره  املؤهْْيَ لذَ هْهذا هْذك ْذِْ الشذربص فذفكم كْذا »:رملوة  و

 ذذذِ رهذذذ  : ْلكذذذأ كلذذذه. قذذذِ  ابذذذن السذذذمِ :  شذذذرت  ِ؟ فقذذذِ  الريذذذية
َو ذذذذِ هْذذذك فذذذفكم كْذذذذا  - مل  أفذذذذَ  - املذذذؤهْْيل فلذذذذَ هْهذذذا  ر

 ذِ : ْلكذأ كلذه. قذِ  ابذن السذمِ :  ر أ ر   وأةن روسذك؟ قذِ 
َلذذص َ  ب  ددل ن ريددلر«رهذذ  املذذؤهْْيَ    ذذ  ذ هلذذك    سذذَِن يذذربص 

ر لهللارواه  .
ذيدددد ر  دددد راملدددد هللرىددددذهرامل صددددسراملدددديترفدددد لره دددد،ر نراإل عددددلنرملر
رفنيل لئرملن ر ىتر لر ن رملراؼبنيصوسروقلا قلر ص زرملرن ل روفنيلفس.

ينددددلر نيرددددلرملر  وددددبر ددددللرو ىندددد؟ر ددددللئراوعددددُترفددددنيو ي ر:رقلملدددد 
 لهسرهللائرهن  لرامل نلهسروامل ا،ئر ب  نلر ص لحرامل اائرر  نيلو ُتره ،ر

ي ي اهتلرفب لراملزى ائرإهنلراول دسرهت دزئر دإذارعد رامل ود رو ل د راملصدغَتلر
قمدددد ر ددددسراوعددددهللار عدددد زرهللائريددددء ٍتر لملصددددالروي فدددد رامل دددد آنرفدددد فوائر

 يرر-روفصدد هللار نيندددلراملددد    رملرفدددنونسرولةدد  ئرويددد؟ير ظبنيقدددلرف ددد ل
ر انرو ا س.  لرإالنر:ر-امل    ر

وملريددد مر ا  دددلر نرفنالددد ر ودددوراملب ددد سئر لقًت ددد ره ودددور نر ةدددًتير
 فقمرلرا  يسرمل نال راني  الر ن ل ىلرمل نيوللئر  انينلر وقلري ر لرمن  ر
 دددىتر  دددهللاراملةددد نسئرمثرا ب ددد ر فدددقفراملعددد  رو  ععدددنلر لؽب ندددسئر
 ؟صدددد زرامل يددددللرق نددددلروندددد  نلر دددد راؽبددددفري؟فددددلئرويالدددد تره ونددددلراملدددد ي نر

وه منددلر نرهللارااددلرامل  ددلرويدد  راملصدد قلتئروملرملو ددسر زينددسرروامل  نيددلتئ
:رل ددد ر وقدددلراػبزيندددسئرفةدددلع تر دددسراوعدددهللار    ددد رامل دددا ئر صدددلح

..ر  ددد ر دددلمللئر  نوددد رو نددد راملصدددغَتلئروهددد راملددد    ر.  ددد ر دددلملل
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اعبلايددسرفددذي ترعودد اريدد مر نرصبني نددلرامل لهددسرو  ق نددلراؼبنيصددوسئر  ددلرإنر
راؼبنيلصهللارف براؼبقفهللا.

اعدداريددلنر ءذ رددلرملر  دد راني وددل ئرويددلنريصددني راؼبنددلالررويددذي ر ن
ويدءذنئروذاتريد مر ند ر د ر ه د،راؼبندلالر د   ر ن ردلر عدنل ر دل   رهبدلئر
 نزلروذىبرإملوقلر  فرسبنندور د ر بعدقلئر   دبر نري زوعقدلئر ؟ل فدور
 هندددددلر صددددد ا وسئروإذار اا راملدددددزواجر نقدددددلر ني ودددددور نري نصددددد ئرو نيدددددارفنصددددد ر

وملرملو دددسراملبددد حرصدددني ر نيقدددلراملعددد زر زملددد رق  دددوررول  قدددلر ددد ر  وقدددلئ
 ق  رو لتئر ارى رظب رهبلرو رى ر  هللاره ،رإفا وئر مدلتريدل  ار
هودددلذار دددلبئر مددد رهددد لرهددد ر لهدددسرهللاراغ دددسر وقدددل رهلق دددورهللار لػبلسبدددسر

راملعو سئر ع؟لرهللاراملعا س.
ويددذي ر نرنددل رلر  لدد راؼبع ةددب،ره دد،رإثدد رإ  ل ددورمل دد للنر ودد ر

  رملرامل  دددبر بدددلعهر مننيدددورامل  ودددبر ددد رامل ددد لُترو دددذاهر صدددل ورى ددد
 نددوئروملندد رىددذاراملةددللر نيدد ر نرقددلالره دد،راملةددبل ر صدد ره دد،رندد لر
املددد للنئر ب ددد وهرذاتريددد مر مدددلروعددد وهرإ ر الددد ر والراؼبودددلهرووعقدددور
 ننددبره دد،راؼب  ددلضروقدد ر ددلا راغبوددللئرو ودد هراملعددوَّلالئر وددلرؽبددلر دد ر

رهنليسرؿبز سرو ءفبسروللسبسرفو س..
آهرحَّدد لراملني ددد رهدد رامل ؟ ددد ئر  ددلرملرىدددذهرامل  دد ار دددذي قر  دددلرملرر
يددد واراملز دددلنرااعددد ئر يددد ر ددد ر  ددد رو  ددد راؼبدددٌتر ومدددلر  ددد قر دددل ىفرملر

ر ل يقفرىوقلتئرمل  رصم اره ر نل يقف.
إذارادل ر د راني د رو  د ثرغمدلر اتمدلر دارلدا رملد ئر: ر أ

ُْ لَذذذ:ر دددلق  رق ملدددورفنيدددلىل َهذذذْن  َذأيذذذقل اَّلليَ َجَْهذذذ ذذذََِ و رر[8:ر]امل دددا رهخ ََمَْرو 
فبندددد رملراؼبنيصددددوسئروا ددددذاراؼبنيلصددددهللار ددددإنر لاىددددلرربدددد رامل  ددددل ئروادبددددلر
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فددددد؟ل تر َّدددددل تر َّددددد؟لئر  دددددهللارآ مري ندددددهللاره ددددد،رامل دددددورثاشبلتدددددسرفدددددنسئر
و نددد ر يددد لرملر دددا هرشبل ودددسرهةددد رفدددنسئرويني ددد لر قدددلمري ندددهللاره ددد،ر

ري ففرشبل ُترفنس.
ئروملنددد را نددد رإىلر دددارفعددد ق ر لدددهللائرو رفننددد رإىلرصدددغ راؼبنيصدددوس

هندددفر ددد رهصدددو ئروا نددد رإىلرذ   ددد ري؟هندددلرع دددللرفددد  سئرو رفننددد ر
إ ندلر نيمد ر ندول ر:رإملوقلري؟هنلرذ للرق  ر ورىنذار  لاري  لر   ىف

إذار:ر ر نيدددد ىلرنددددو لريددددلنراملعدددد فرينيدددد وهنلر دددد راملن ددددلت ئروقددددللرغددددَته
رذي تر وصلفراملع فرا   انلرصبونيل.

اار ددددددا ر ةددددددا  سر لفددددددبر بعدددددد روفددددددذي ر نراملدددددد  ولر : ر ذذذذذذأ
 لؼب لهددددبرفب دددد  لر لؼبصددددلتبر ل اددددسر ددددلني زانئريددددزولر نيومقددددلرويددددذلر
هزيزىدددددلئرويةددددد ،رفدددددنيو ىلئرواددددد تر وقدددددلئر زعددددد ر   ا قدددددلر ددددد؟ف احر
و اوهتدددلردبددد االر دددارفددد ومره ددد،ر دددللرو ري مددد  رؽبدددلر دددللئر الفدددبر

يددفرفدد؟هو،قرطبعددُترفددنسر ورفدد نيُترفددنسر ور لتددسر:ر بعدد روقدد رؽبددل
رفنسئرمثر لذاق

ي نلرفوم ترو ري  ،ر   رإ رهللائر قد ر هد  ترمل مد تر: أر 
ائرومل لفدور ر ه فوقر لؼب تر ريني فرصغَترارو ري َتائرو ريع ؟ذنر  د ر
ائر ددددد؟ ه كر لدددددهللارإىلرامل   دددددسراملنصددددد حرواملنيددددد  لرإىلرهللار يعددددد الٍترععددددد ر
 صدددد  ئرافدددد كرامل قدددد لرواؼبنددددلمرواىَّدددد راؼبنيلصددددهللارواإلعدددد امئرق دددد رفصدددد مر

رلم.اذعللروواو راغبم
 ق سره راملذ برواهزمره ،ره مراملني  لرإملووئروا  مره ،ر لر لتئر

رويلر  ذار سراملن مروامل نل .
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 َ ذذذذ  هذذذذِ  غسذذذذُ الهِعذذذذأ هةاههذذذذه
 

 َالةهم هن  ِئُّ ررقا هذن السذحُّ 
فدددد فر فدددد لروفدددد فر اعددددسئر مددددلر:روإيددددلكروامل عدددد يفئرو رف دددد  

يدددد اي ر  دددد رفدددد نيو،رإىلر نرف دددد لئر يدددد راذ ددددل روانيعدددد ا رواإللدددد لر
واني  دددللئر دددلف ارويدددلنرؽبدددفر م  دددلتر رينلمل ىدددلروآ دددللر ري  غ ىدددلئر
  خو ر بع ر نلهنفئر مدلذارهعدلكر نرفبنيد رملد رل عد ر د رامل د قر
 ل ني ورإذارق  ر ل ملوئر لملنيلق ر  ري ٍترق هرق  ر نري ل وروي اهللارا ور

رق  ر نري  له.
 ؟قددد مريدددلر لدددهللاروا  دددبر ددد را ددد راؼبغبددد لروافددد؟ملور نري َّدددلوارهددد ر

روينيب ره رل   .ل   ر
 سذذذذفحِ  هذذذذن  هنذذذذأ َ نذذذذ  لائمذذذذِ

 
 

 مل  ذذذذذذذإ  ه مذذذذذذذِ ْوذذذذذذذِ الهفذذذذذذذة نوذذذذذذذِ 
َ  ُيْهذذذذذذذذه    هنذذذذذذذذأ الذذذذذذذذِن ُينذذذذذذذذأ 

 
 

 واللذذذذذذذه نذذذذذذذن الهنذذذذذذذِ لذذذذذذذِن ا نذذذذذذذِ 
َ ددد رهددد فر دددلري  دددبرىدددلنره ودددور دددلري دددذلئروقندددسر لمل   دددسر: ر ذذذأ 

واغبددزنئر ُمدد الرإىلرا دد ريدد را ه ددذااروقددفره دد،ر ل ددور لملددذلروا  نعددلار
ر  ره ،رصاوبسرل كردب ا رامل    راملغزاا.واا سرقصسر  

َركذ  : ر أ ِكيذِ  قي نلا الفِ  ب
َر  نلذذذذذا  ِكيِ  الذذذذذرر  بِ سذذذذذْر يذذذذذ
َقذذذُ بلسذذذِ   املذذذَىل اله ذذذيم لانيذذذَِ 
َررذذا رذذِل  نلذذا الذذِرَ   ا نأذذِاا 

َماا.  َا 
    كذذذذذذذذذذذِ     روذذذذذذذذذذذَ     اسذذذذذذذذذذذن

 

َ روذذذذذَ ا ذذذذذر    فمذذذذذن الذذذذذِن  ذذذذذةنَ 
  ذذذذذذذِ ا     ن مذذذذذذذا  رذذذذذذذَئ كوذذذذذذذْر 

 

 لمذذذذذا بذذذذذأ  نوذذذذذَ  رن ذذذذذمفلقذذذذذة ن 
 رلنذذذذذذَ  ا  كمذذذذذذِ رهذذذذذذرت  ضذذذذذذرنِ 

 

 فذذذذذُ ا اللت  ذذذذذةن فمذذذذذن  ا  ذذذذذرحم 
َسذذذذذذذذيلص    الذذذذذذذذةنِ   هذذذذذذذذِ س  ليذذذذذذذذك 

 

 مجيذذذذذذذذذذذذذُ نوذذذذذذذذذذذذذَ  ر ر  هسذذذذذذذذذذذذذلم 
ر:رو  ة راي راملنيل  ي ر  لل 

 َتذذذذذذذذر سذذذذذذذذِنِت ر ذذذذذذذذِهأ بذذذذذذذذال رذذذذذذذذة 
 

َ  حذذذذذذذذذإ   َ   ذذذذذذذذذَف   َ  بكذذذذذذذذذِم 
َمالن لذذذذذذذن  فلغذذذذذذذد   سذذذذذذذورن بهيذذذذذذذة 

 
َاملذذذذذذذَت  نل   فذذذذذذذدَقذذذذذذذَو  ذذذذذذذهوا 
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 هذذذذذِ رحلذذذذذم هللا نذذذذذد حيذذذذذ  ره لذذذذذد
 

َ سذذذذذذذرت    َقذذذذذذذة َتِل ذذذذذذذا ذ  رذذذذذذذ  
ا  َا   أ ذذذذذة   ررذذذذذِ الذذذذذِن رغلذذذذذق ا بذذذذذ

 
َنذذذذذذْي هللا  ْ ذذذذذذر    نلذذذذذذا املهِعذذذذذذأ 

  ذذذذذذِ ملذذذذذذص كأفذذذذذذا ذ غولذذذذذذص  ْفذذذذذذا 
 

  ذذذِ حسذذذْر بقيذذذا ذ القلذذذُّ حتذذذرقد 
 لع نْذذك نذذِس  ذذِ هذذن كْذذا  هذذِلد 

 
 لذذذَ كْذذذا  هلذذذم هذذذِ ئ كْذذذا  هذذذِا  

َررذذذذة  ِلنذذذذد ررذذذذَ    ح نلذذذذا روسذذذذأ 
 

َا ذذذذذذذإ   ِكِا   َرقنذذذذذذذم الذذذذذذذةْر بِلأذذذذذذذ
ِع ُذذذذِ  َنذذذذِ   ارقنذذذذ  لنذذذذد رسذذذذح له

 
 ف ذذذذذُ نسذذذذذا نذذذذذْن هْ ذذذذذِ َّتلهذذذذذد 

َم ْأ ذذذذذذذذذذذِ   فذذذذذذذذذذذال  غررذذذذذذذذذذذك الذذذذذذذذذذذةريِ 
 

َان  َالذذذذ  َار ذذذذر  ىل فهل ذذذذِ ذ املذذذذِ  
 َار ذذر  ىل هذذن حذذَ  الذذةريِ بأمجه ذذِ 

 
َالكوذذذن   ْذذذُ ااح هْ ذذذِ بغذذذ  القنذذذن 

 َاَا مذذذِ ذذذِ القِْنذذذص هذذذن لريذذذِ   
 

 لذذذذذَ مل  كذذذذذن لذذذذذك    ااحذذذذذص الفذذذذذة  
 
 
 

 ذذذذذذذِ روسذذذذذذذأ كوذذذذذذذا نذذذذذذذن الههذذذذذذذيِ  
 َاكأسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ 

 

 فهذذذذذذذذذذال  مجذذذذذذذذذذيال  لهذذذذذذذذذذُ هللا  ذذذذذذذذذذرمحد 
 َّلى ر بع ريلر لهللاره ،را   نيل ره راؼبنيلصهللارواه فر   رإنر 

رفنيلىل ري  ل ر ؟ع ائ ر ؟   رذمل  ر ني   : ََِْا فلي ةخ َْ ِل َن َوِ ََالي
ر.[?>:رملنينن  ت]ارلََْذْ ةل َذْذي خْم سخفذخَلَِْ

ره ر ع؟ملسر ر  راػب للريع؟مل  و رإىلرهم  ري   ا ر نرصبلهس يذي 
روىهللا ر    : ر يقمل ر ق ر نيو ر: ر  لملو راملةق اترو رسب  اع ر رزب  

ه رامل ق  ر وقلر مراع ر لاه ورإملوقلر بعوروعلى ر بعوره ،را   نيل ر
رهم  ر ن ب ربق ر ًتيقل راملةق ات ره  ر بعور: رفة قهللا راملذي إن

ربرى ر  راؼبنيلصهللارويًتر َُخْم يقل   ََ َبَذ خْم لللأذيْق ِل َن اْهَأَحَن اَّلليخ قذخلخ الي
َََرْوِر َن ليمِ  و  رف كرنو لربره اورهللارلَترارر[9:ر]اغبَّ اترَهْغولَرِْ 

ر نو.
 فددددد؟لرهللار نري وندددددلرنددددد راؼبنيلصدددددهللائرو نران ندددددلراملبددددد ا ،رواذثدددددلمر

ملندلائرإ دورظبودسرؾبودبئراملنلى ر نقلروامل دل  ئرو نرود مر ععدل  لره د،را
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وآلددد ر ه ا دددلر نراغبمددد ربرالراملنيدددلؼبُتئروصددد ،رهللاروفددد فره ددد،ر  وندددلر
رؿبم روآملوروصا ور صبنيُت.

 املؤلي
 سليمِ  بن نفة الكرمي املورج

َ نيُّ وِهم اسهِ  امة بن نفة الَِْ    هِ  
َهص انْة  - انَف  ل

355083550 
 بر ة  لكرتَ  

salmfrj@awalnet.net.sa 

ررر
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