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 ميشلة الصَيد 
ماظضملادلنيممم ماظغملّٕؼؿماحلؼملّٓمٓمربِّ ميفمطؿابِف ماظعملائٔؾ مم، مِصلم}: مُؼعمْلَؿُؾ ـِ مِظؼمَل مَتعمُلقُظقا َوَظا

مَظامَترمِلضمُلُّٕوَن ـِ ُٓموحَُّٓهمالمَذّٕؼَؽم،م{َدِؾؿملٔؾماظػملَِّفمَأِعَقاْتمَبِؾمَأِحؿمَلاْءمَوَظغمِل وَأذؾملُّٓمأِنماَلمإظَفمٔإالَّما

،موسػمَلكمآِظِفمم،ماظػملَّؾمُلٖؿمَصؾِّمودػملخملِؿموبأرْكمسػمَلؿملفمؽملامحمؼملّّٓامَسؾُّٓهموردقُظُفؾؿمٓلغَّٓغاموَظُف،موَأذؾملُّٓمأٖنمدؿمٓل

ـٔموصقِؾِف ـِمَتِؾضمَلؾمُلِؿمبكملحلإنمإَظكمؼقٔمماظِّّٓؼ   م: وبعد ،م،موَع

مػلم،ماظّٔطّٕؼاتمأسصملؿمعـمعزملّٕغاماظطملاظؿملةمبّٔطّٕىمحتؿظملؾمادلؾارطةماِّؼاممػّٔهمصظملل

مخاضقاماظّٔؼـماِّبّٕارمعزملّٕمذؾملّٓاءمغّٔطّٕمأنمبّٓمالموصؿملؾملام،ماجملؿملّٓةمأطؿقبّٕماغؿزملارمذطّٕى

مودشملّٕوام،موورؽملؾملؿم،موسّٕضؾملؿم،مأرضؾملؿمسـمدصاسامأرواحؾملؿمبّٔظقاوم،مواظغملّٕاعةماظضملّٖةمعضملارك

موطّٕاعةماظّٓغؿملامذّٕفمصؽملاظقام،مميػملغملقنمعامبغملؾمواظؿسملقؿملةمواظظملّٓاءماظؾشملقظةمعضملاغلمأمسك

مم.ماآلخّٕة

،موسارظملةمإغلاغؿملةمالمؼّٓرطؾملاميمصشملّٕمإنمحبماإلغلانمظقرؽملفموذضملقرهمباالغؿؼملاءمإظؿملفمأعّٕ

أشػملكمعامميػملغملفماإلغلانمبضملّٓماإلميانممصاظقرـ،ماظعملػملقبماظؽملعملؿملةموماظضملعملقلماظلػملؿملؼملةمإالمأصقاب

مَسػمَلؿمِلِفمَوَدػملََّؿ(موردقظفمم)سّٖموجؾ(بآم ُٓ واظّٓصاعمم،موعـمثؿمجيبماحملاصصملةمسػملؿملف)َصػملَّكما

وواضعممسؼملػمللإىلمدػملقكمطػملفمػّٔاممؼرتجؿأنمو،ممّٗمعـمأجػملفؿملواظؽملظملمؽملظملّٗسؽملفم،مواظؿسملقؿملةمباظ

جضملؾماإلدالممحّٕادةماِّورانمواظّٓصاعممصعملّٓم،ماالدؿعملّٕارمواظؿعملّٓماِّعـموحيعملؼممعػملؼملقس

م معـمعـمواظؿسملقؿملةسؽملؾملا مآمتضملاىلمأجػملؾملا مسؽملّٓ ماِّسؼملال مؼعملقلأصسملؾ مسػملؿملفمآمصػملك)م،

ـْم،ماظؽمٖلاُرمَتؼمَلٗلؾمُلؼمَلامَظامَسؿمِلؽمَلأن(:م)ودػملؿ ـِمَبغمَلِتمَسؿمِل ِٓمَخرمِلؿمَلِةمِع ـْ،مما مَدِؾؿملٔؾمِصلمَتِقُُّٕسمَباَتِتمَوَسؿمِل

م.(آ

اصشملظملاءمواجؿؾاءم،مصؾمللمسؽملّٓمآمتضملاىلمادلعملاعاتأنمععملامماظرملؾملادةمعـمأسػملكمالمعّٕاءمو

مآَعؽمُلقامَوَؼٖؿِكَّٔمِعؽمِلغمُلِؿمُذؾمَلَّٓاَء}تضملاىل:ضالمم،)سّٖموجؾ(معـمآ ـَ ماظَِّّٔؼ صػملػملفمدرم،م{َوِظؿمَلضمِلػمَلَؿماظػملَُّف
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مظّٔؼَّٔ متّٕطقا ماظضملؿملّ٘موضٖقماظرملؾملّٓاء، موجؾ(ماظظمِلّٕاشمورشّٓ مبفملغظمُلِلؾملؿميفمدؾؿملؾمآم)سّٖ قا

مسؽملّٓؼشملػمُلؾقنماظرملؾملادةم مصؿملؼملا مصوأجّٕمعـمثقابممآمرؼملضمّلا مبظملسملائؾممؾملؿكزمٖل، آم)سّٖموجؾ(

م،معؽملؾملا:ممصّٕؼّٓة،موعؽملازلمساظؿملةم،موطّٕاعاتممسصملؿملؼملة

مىلتضملامآممجعمصعملّٓ ،موالضديكني اليبينيأرفع الياس درجة بعد  أٌ الصَداءم*

متضملاىلمضقظفميفمواظرملؾملادةماظؽملؾقةمبني مَأِغضمَلَؿم}: ـَ ماظَِّّٔؼ مَصفمُلوَظِؽَؽمَعَع مَواظُّٕٖدقَل ماظػملََّف مُؼشمِلٔع ـِ َوَع

مَرِصؿملعمًلا مُأوَظِؽَؽ ـَ مَوَحُل مَواظزمٖلاِظِقنَي مَواظرمٗلؾمَلَّٓاِء مَواظزملِِّّّٓؼعمِلنَي ماظؽمٖلِؾؿملِّنَي ـَ مِع مَسػمَلؿمِلؾمٔلِؿ مظؿملقملطّٓ{اظػملَُّف م؛

موضّٓمادؿضملػملكماظرملؾملؿملّٓممملوم(وجؾمسّٖ)مآمسؽملّٓماظرملؾملّٓاءموعغملاغةم،ماظرملؾملادةمصسملؾمسػملك ال؟

موادرتخّٙماحلؿملاةميفمغؿملؾمذّٕفماظرملؾملادةميفمدؾؿملؾم مواغؿزملّٕمسػملكمرشؾاتف، سػملكمذؾملقاتف،

مواظزملّٓؼعملني.منييفمصقؾةماظؽملؾؿملمؼغملقنأنممصادؿقؼ،مآ

مممبيح عظينة داءللصَ (عش وجل) اهلل إكزاو : وميَام*مم مأخربمسؽملؾملا ُٓم، )َصػملَّكما

مَسػمَلؿمِل مَوَدػملََّؿ( ـِمُدْصضمَلٍةمَأٖؤلمِصلمَظُفمَؼطمِلظمِلُّٕ:مِخزمَلإلمِدٗتماظػملَِّفمِسؽمِلَّٓمِظػملرمٖلؾمٔلؿملِّٓ:م)ضائاًلِف مَوُؼَّٕىمَدِعِف،مِع

ـَمَععمْلضمَلَُّٓه ـِمَوُؼَفاُرماْظَفؽمٖلِة،مِع ـُماْظعمَلِؾّٕٔ،مَسَّٔاِبمِع ـَمَوَؼفمْلَع ماْظكمٔلمَيأن،مُحػملََّةمَوُؼَقػملَّكماْظفمَلْطَؾّٕٔ،ماْظظمَلَّٖٔعمِع

ـَمُؼَّٖٖوُجَو ـِمٔإِغَلاّغامَدِؾضمِلنَيمِصلمَوُؼرمَلظملَُّعماْظضمِلنٔي،ماْظُققٔرمِع مرحيؾملامم(َأَضأرِبِفمِع ماظرملؾملّٓاء مودعاء ،

ُٓمم،مضالاواحرتاّعماهلاعاتمإجالاًلماوتؽملقينمهل،متؿشملاولمهلاماِّسؽملاقممطّٕؼّّمادللؽ )َصػملَّكما

ِٓمَسػمَلؿمِلِفمَوَدػملََّؿ(م:م)َواظَِّّٔيمَغظمْلِللمِبؿمَلِِّٓهماَلمُؼ ـِمُؼغمْلػمَلُؿمِصلمم-غمْلػمَلُؿمَأَحّْٓمِصلمَدِؾؿملٔؾما َواظػملَُّفمَأِسػمَلُؿمِبؼمَل

م.ٔإالَّمَجاَءمَؼِقَمماْظعمِلؿمَلاَعِةمَواظػملَِّقُنمَظِقُنماظّٖٓٔممَواظِّّٕؼُّّمٔرؼُّّماْظؼمِلِلِؽ(م-َدِؾؿملػمِلِف

متبور  ًراحبة ، وجتارتَه لتعاىل صفكتَه مع اهلل وميَا: أٌ م*  اظّٔؼـمصؾملؿ،

أغضملؿمو،ممواِّرضماظلؼملقاتمسّٕضؾملامجؽملةمآمصقسّٓػؿم،موأعقاهلؿمبفملغظمللؾملؿمٓامععمّٕواذملذملتاج

ما مصؿملؾملا مواظؾائع م، م)جؾمجالظف( مربماظضملّٖة مادلرملرتيمصؿملؾملا م، معـمصظملعملة مواظلػملضملةمبؾملا م، ظرملؾملؿملّٓ

مضالمتضملاىل:أرواحؾملؿمودعاؤػؿ م، مواظـؼملـماجلؽملة مَأغظمُلَلؾمُلِؿم}، ماْظؼمُلقمِلِعؽمِلنَي ـَ ماِذَؿَّٕىمِع َٓ ما ٔإٖن
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يفموضّٓمأطّٖٓماظؽمليبم)صػملكمآمسػملؿملفمودػملؿ(مسػملكمػّٔامادلضملؽملكمم،{ؿمِبفمَلٖنمَظؾمُلُؿماجَلؽمٖلَةاَظؾمُلَوَأِعَق

مَسِّٕم)م:مِّصقابفماًلئضامشّٖوةمبّٓر مٔإَظكمَجؽمٖلٍة مَواْظفمَلِرُضُضقُعقا ماظٖلؼمَلاَواُت ـُمصم(،ُضؾمَلا مِب مُسؼمَلؿمِلُّٕ عمَلاَل

ِٓ،مَسُِّٕضؾمَلاماظٖلؼمَل مَضاَل:مَبّْٕمَبّْٕم(،َغضمَلِؿمم)َضاَل:م،ماَواُتمَواْظفمَلِرُض؟ماْظُقؼمَلأمماْظفمَلِغزمَلأرٗي:مَؼامَرُدقَلما

مم، ِٓ ما مَرُدقُل مَوَدػملََّؿ()َصَضاَل مَسػمَلؿمِلِف ُٓ مػملَّكما مم): مَبّْٕ؟ مَبّْٕ مَؼِقؼمِلػمُلَؽمَسػمَلكمَضِقِظَؽ: مَظامم(،َعا َضاَل:

مَأِػػمِلؾمَلا ـِ مٔإظَّامَرَجاَءمَأِنمَأُطقَنمِع ِٓ مَؼامَرُدقَلما ِٓ مَسػمَلؿمِلِفمَوَدػملََّؿ(ػملَّ)َصمَضاَلم،َوا ُٓ ـِم):مكما َصكمٔلٖغَؽمِع

ـٖم(،َأِػػمِلؾمَلا مَضَِّٕغِفمَصَفضمَلَؾمَؼفمْلُطُؾمِعؽمِلؾمُل ـِ ـُماْظُقؼمَلأممَتؼمَلَّٕاٍتمِع مِب مَأَغامم"م،مُثٖؿمَضاَل:مَصفمَلِخََّٕجمُسؼمَلؿمِلُّٕ ـِ َظِؽ

ـِمَتؼمَلَّٕاِتلمَػِِّٔهمٔإٖغؾمَلامَظَقؿمَلاٌةمَرٔقؼػمَلٌةم ـَماظٖؿؼمِلَّٕٔصََّٕع،مَحؿمِلؿملُتمَحٖؿكمآُطَؾمِع ،مُثٖؿممكمِبؼمَلامَطاَنمَعضمَلُفمِع

م.(َضاَتػمَلؾمُلِؿمَحٖؿكمُضِؿَؾ

،مصؾملؿممأسػملكمدرجاتؾملاموعؽملازهلاوإذامطاغتماجلؽملةمدرجاتموعؽملازلم،مصكملنماظرملؾملّٓاءميفم

ممأتتصعملّٓمميفماظظملّٕدوسماِّسػملكم، مُدَّٕاَضَة ـٔ مِب مَحأرَثَة مَوَدػملََّؿ(مماظؽمٖلِؾلإىلمُأٗم مَسػمَلؿمِلِف ُٓ م)َصػملَّكما

ـِمَحأرَثَةمَوَطاَنمُضِؿَؾمَؼِقَممَبِّٕٓرَصعمَل ِٓ،مَأَظامُتَقُِّّٓثؽمِللمَس أيمم-،مَأَصاَبُفمَدؾمِلْؿمَشِّْٕبمماَظِت:مَؼامَغِؾٖلما

مرإم مؼضملّٕفمظف مَصَؾُِّٕتم-ال مِصلماْظَفؽمٖلِة مَطاَن مِصلمم،مَصكمٔلِن مَسػمَلؿمِلِف ماِجَؿؾمَلُِّٓت مَذِظَؽ مَشؿمِلَّٕ مَطاَن َؤإِن

م،مإغؾملامَحأرَثَةمٔإٖغؾمَلامِجؽمَلاْنمِصلماْظَفؽمٖلِة،مَؤإٖنماِبؽمَلِؽمَأَصاَبماْظظمِلَِّٕدِوَسماْظفمَلِسػمَلك(ماْظُؾغمَلاِء،مَضاَل:م)َؼامُأٖم

المسنيمرأتموالمأذنممسضملتموالمماخلػملّٓماظيتمصؿملؾملامعامجؽملانمػلم،موإمنامواحّٓةمجؽملةمظؿمللت

م.مخشملّٕمسػملكمضػملبمبرملّٕ

تظملققممحؿملاٌةؿملاتؽملام،م،محؿملاًةمظؿمللتمطقميزسقوٌ وميَا: أٌ الصَداء أحياء عيد ربَه *

مبّٕورماِّزعؽملةمواظّٓػقر،مذطّٕاػؿمؽمللكمُتالممأحؿملاءميفمذاطّٕةماِّعةأؼسمّلاممؿوػ،ممإدراكماظؾرملّٕ

م مَترمِلضمُلُّٕوَن}ضالمتضملاىل: مَوَظغمِلـمالَّ مَأِحؿمَلاء مَأِعَقاتمَبِؾ ماظػمّلِف مِصلمَدؾؿملٔؾ مُؼعمْلَؿُؾ ـِ مِظؼمَل مَتعمُلقُظقْا ،م{َواَل

مَسػمَلؿمِلِفمَوَدػملََّؿ(ممَجاِبّٕمِبـمَسِؾِّٓماظػملَِّفم)رضلمآممسـو ُٓ سؽملؾملؼملا(مضال:مَظعمِلؿمَلؽمِللمَرُدقُلماظػملَِّفم)َصػملَّكما

مَجاِب م)َؼا مِظل: مُعؽمِلغمَلِلّّٕاَصعمَلاَل مِظلمَأَراَك مَعا مِسؿمَلاًظامُّٕ مَوَتََّٕك مَأِبل، ماِدُؿرمِلؾمٔلَّٓ ماظػملَِّف مَرُدقَل مَؼا مُضػمْلُت: (؟
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مِب مَظعمِلَلماظػملَُّف مِبؼمَلا مُأَبرملَُِّّٕك م)َأَصػمَلا مَضاَل: مَضاَلَوَدِؼؽمّلا، مَرُدقَلماظػملَِّف. مَبػمَلكمَؼا مَأَباَكم(؟مَضاَل: مَطػملََّؿممِف م)َعا :

ـِمَوَراِءمِحَفاٍب عقاجؾملةمظؿملّٗمبؿملؽملؾملؼملامم:مأيم–(مامَأَباَكمَصغمَلػملَّؼمَلُفمِطظمَلاّحا،مَوَأِحؿمَلماظػملَُّفمَأَحّّٓامَضُّّٛمٔإظَّامِع

ـٖم-حفابموالمردقل مَسِؾِّٓيمَتؼمَل مَؼا م) مَضاَلمَصعمَلاَل: م، مُأِسشمِلَؽ( مُتِقؿمِلؿملؽمِللمَصفمُلْضَؿَؾمَسػمَلٖل مَربِّ مَؼا :

:مَوُأِغَّٖٔظِتمم:م)ٔإٖغُفمَضِّٓمَدَؾَؼمِعؽملِّلمَأٖغؾمُلِؿمٔإَظؿمِلؾمَلامَظامُؼَِّٕجضمُلقَن(مَضاَلم،مَضاَلماظّٕٖٗبم)َسّٖٖمَوَجٖؾ(مِصؿملَؽمَثاِغؿمَلًة

ـَمُضِؿػمُلقامِصلمَدِؾؿملٔؾماظػملَِّفمَأِعَقاّت}:ممَػِِّٔهماآلَؼُة ـٖماظَِّّٔؼ ،م{امَبِؾمَأِحؿمَلاْءمِسؽمِلَّٓمَربِّؾمٔلِؿمُؼَِّٕزُضقَنَوَظامَتِقَلَؾ

ممظؿملؾملؿإبكملخقاغؾملؿماظعملادعنيمماظرملؾملّٓاءمؼلؿؾرملّٕ ماظيتمأغّٖهلؿمرشؾةميفم، إغّٖاهلؿمػّٔهمادلؽملّٖظة

مػؿ موال مشؿ موال م محّٖن مصال ممآمإؼاػا متضملاىل: مضال مَصسمِلػمِلِفمَصِّٕٔحنَي}، ـِ مِع ماظػملَُّف مآَتاُػُؿ مِبؼمَلا

م مَؼِقَُّٖغقَن مُػِؿ مَوَظا مَسػمَلؿمِلؾمٔلِؿ مَخِقْف مَأظَّا مَخػمْلظمِلؾمٔلِؿ ـِ مِع مِبؾمٔلِؿ مَؼػمْلَقعمُلقا مَظِؿ ـَ مِباظَِّّٔؼ م*َوَؼِلَؿِؾرمِلُّٕوَن

ـَماظػملَِّفمَوَصسمِلٕؾمَوَأٖنماظػملََّفمَظامُؼسمِلؿملُعمَأِجَّٕماْظؼمُلقمِلِعؽمِلنَي م.{مَؼِلَؿِؾرمِلُّٕوَنمِبؽمِلضمِلؼمَلٍةمِع

أرواحَه يف حواصل طري خضز هلا قياديل معلكة بالعزش تضزح أٌ  :وميَا *مم

مَسػمَلؿمِلِفمَوَدػملََّؿ(م:م)َظؼمٖلامُأِصؿملَبمٔإِخَقاُغغمُلِؿمِبفمُلُحٍّٓم،مَجضمَلَؾممكيف شاءتميف اجلية ُٓ ،مَضاَلم)َصػملَّكما

ماْظَفؽمٖل مَأِغؾمَلاَر مَتُّٕٔد م، مُخسمِلّٕٕ مَرؿمِلّٕٕ مِصلمَجِقِف مَأِرَواَحؾمُلِؿ مَوَتفمْلٔويمٔإَظكماظػملَُّف م، مِثؼمَلأرَػا ـِ مِع مَتفمْلُطُؾ م، ِة

ماْظضمَلِّٕٔش،مَصػمَلؼمٖلامَوَجُّٓوامِرؿملَبمَعفمْلَطػمِلؾمٔلِؿمَوَعرمِلَِّٕبؾمٔلِؿمَو مَذَػٍبمُعضمَلػملَّعمَلٍةمِصلمِزؾِّ ـِ ،ممَععمِلؿملػمِلؾمٔلِؿَضؽمَلاِدؼَؾمِع

مِظَؽ مُغَِّٕزُقم، مِصلماْظَفؽمٖلِة مَأِحؿمَلاُء مَأٖغا مٔإِخَقاَغؽمَلا مُؼَؾػملخملُغ ـِ مَع مَؼؽمِلغمُلػمُلقامَضاُظقا: مَوَظا م، مَؼَِّٖػُّٓوامِصلماْظِفؾمَلاِد ػملَّا

ماظػملَُّف مَوَأِغََّٖل مَسؽمِلغمُلِؿ، مُأَبػملخملطمَلؾمُلِؿ مَأَغا مَوَتضمَلاَظك: مَتَؾاَرَك ماظػملَُّف مَصعمَلاَل م؟ ماْظَقِِّٕب ـٔ ـَم}َس ماظَِّّٔؼ ـٖ مَتِقَلَؾ َوَظا

م.م{َِّٕزُضقَنُضِؿػمُلقامِصلمَدِؾؿملٔؾماظػملَِّفمَأِعَقاّتامَبِؾمَأِحؿمَلاْءمِسؽمِلَّٓمَربِّؾمٔلِؿمُؼ

ممضالم،التاوىَه أصحاب األجز الوفري، واليور أمميَا:وم* مِسؽمِلَّٓم}تضملاىل: َواظرمٗلؾمَلَّٓاُء

مَأِجذملذملَظؾمُلمَربِّؾمٔلِؿ مَوُغذملِؿ م{ِؿذملذملقُرُػذملُُّٕػِؿ محذملظ؛ مطان مَوَدػملََّؿ(ّٕصماظؽمليبمذملّٔا مَسػمَلؿمِلِف ُٓ ما سػملكمم)َصػملَّك

مَوَدػملََّؿ()َصلمصعملام،ؿملؽملالمػّٔهماظّٓرجةم)سّٖموجؾ(مظيفمدؾؿملؾمآممادةذملذملاظرملؾمل مَسػمَلؿمِلِف ُٓ :ممػملَّكما

م مُأِحؿمَلا مُثٖؿ ِٓ ما مِصلمَدِؾؿملٔؾ مَأغِّلمُأْضَؿُؾ مَظَقِدِدُت م)َواظَِّّٔيمَغظمْلِللمِبؿمَلِِّٓه م، مُأِحؿمَلا مُثٖؿ مُأْضَؿُؾ مُثٖؿ ُثٖؿم،
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م مُأِحؿمَلا مُثٖؿ مُأْضَؿُؾ م، مُأْضَؿُؾ( مُثٖؿ مو؛ م، مظػملرملؾملؿملّٓميفماجلؽملة موجؾ( مآم)سّٖ مأسّٖٓه معا امذملذقًضظضملصملؿملؿ

م.مواظظملقزمباجلؽملةموجؾ(مّٖذملاءمآم)سذملذملامإىلمظعملذملوحؽملؿملؽمّل

م مإغف مواحلؽملنيماظّٔيمجضملؾ مؼؿؽملاصلقنميفمرػملبماظرملقق م)رضلمآمسؽملؾملؿ( اظزملقابة

مظّٓرجةمجضملػملتماظقاظّٓمواظقظّٓم ماظرملؾملادةم، ماظرملّٕفماظضملصملؿملؿم، صضملؽملّٓعامؼؿؽملاصلانمسػملكمغؿملؾمػّٔا

مَوَدػملََّؿ مَسػمَلؿمِلِف ُٓ م)َصػملَّكما مَعضمَلُفمٔإَظكمَبِّٕٓرم(َخََّٕج ماْظُكُّٕوَج مَوَأُبقُه مَدضمِلّٓمِبـمَخؿمِلـَؼمَلَة مَصََّٔطَّٕممَأَراَد ،

م مَوَدػملََّؿ(مَذِظَؽمِظػملؽمٖلِؾلِّ مَسػمَلؿمِلِف ُٓ مَأِنمَؼِكَُّٕجمَأَحُُّٓػؼمَلا)َصػملَّكما ـُمم،مَصاِدَؿؾمَلؼمَلامَصفمَلَعَّٕ مِب ،مَصعمَلاَلمَخؿمِلـَؼمَلُة

مِظفمَلَحَِّٓغا مُبّٖٓ مَظا مَدضمِلٍّٓ:مٔإٖغُف مَعَعمِغَلاِئَؽماْظَقأرِثمِظاِبؽمِلِف مَأِنمُؼعمِلؿملَؿمَصفمَلِضِؿ ـِ :مَظِقمَطاَنمم،مَصعمَلاَلمَدضمِلّْٓمِع

مٔإَشؿمِل مِبِف مَظـملَثُِّٕتَؽ ماْظَفؽمٖلِة مَدضمِلٍُّّٕٓ مَدؾمِلُؿ مَصَكََّٕج مَصاِدَؿؾمَلؼمَلا مِصلمَوِجؾمٔللمَػَّٔا، ماظرمٖلؾمَلاَدَة ،ممغِّلمَأِرُجق

ـُمَسِؾِّٓمومَصعملاتؾمحؿك مممددملم.َضَؿػمَلُفمَسؼمِلُّٕومِب

ماظّٔيموػق ميفماظرملؾملادةمظؿملؽملالماظّٓغؿملامإىلمؼّٕجعمأنمؼؿؼملؽملكماظرملؾملؿملّٓمجيضملؾماظرملقق

ـِمَعا:م)مم(ودػملؿمسػملؿملفمآمصػملك:م)ؼعملقلم،معّٕاتمسّٓةمآمدؾؿملؾ مُؼِقٗبماْظَفؽمٖلَةمَؼُِّٓخُؾمَأَحٍّٓمِع

ـِماَِِّرٔضمَسػمَلكمَعامَظُفمَوَأٖنماظِّٓٗغؿمَلامٔإَظكمَؼِِّٕجَعمَأِن مَؼِِّٕجَعمَأِنمؼمَلؽمٖلكَؼَؿمَصكمٔلٖغُفم،ماظرمٖلؾمٔلؿملِّٓمَشؿمِلُّٕمذلءمِع

ـَمَؼَّٕىمِظؼمَلامَعّٕٖاٍتمَسرمِلَّٕمَصؿمُلعمْلَؿَؾ م.(اْظغمَلَّٕاَعِةمِع

م(سؽملف اظرملققمواحلؽملنيمإىلماجلؽملةماظّٔيمجضملؾمسؼملّٕومبـماجلؼملقحم)رضلمآػقمغظملّٗمو

مباظضملّٕجم موجؾ)ةميفمدؾؿملؾمآمشملػملبماظرملؾملادؼععمإصابؿف مم،م(سّٖ مُأُحٍّٓمجاءصعملّٓ ىلمإمَؼِقَم

ُٓمردقلمآم ـِمُضِؿَؾماْظؿمَلِقَممَدَخَؾماْظَفؽمٖلَة؟مَضاَل:مَسػمَلؿمِلِفمَوَدػملََّؿ(م)َصػملَّكما مَصعمَلاَل:مَؼامَرُدقَلماظػملَِّفمَع

ـُمماظَِّّٔيمَغظمْلِللمِبؿمَلِِّٓهمَظامأرجُعمٔإَظكمَأِػػمِللمَحٖؿكمَأِدُخَؾماْظَفؽمٖلَةم)َغضمَلِؿ(مَضاَل:مَصَق ،مَصعمَلاَلمَظُفمُسؼمَلُّٕمِب

ُٓمَسػمَلؿمِلِفمَوَدػملََّؿ(مَصعمَلاَلم،مَسػمَلكماظػملَِّفماْظَكشملَّاِب:مَؼامَسؼمِلُّٕومَظامَتفملٖل َصكمٔلٖنمِعؽمِلؾمُلِؿمممَعؾمِلػمًلامَؼامُسؼمَلُّٕم):م)َصػملَّكما

ـِمَظِقمَأْضَلَؿمَسػمَلكماظػملَِّفمَِّٖبّٕه ـُماْظَفؼمُلقٔحمَؼُكقُضمِصلماجلؽملةمَع م.(بضملّٕجؿفم،مِعؽمِلؾمُلِؿمَسؼمِلُّٕومِب
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م،ماظزملاحلمسؼملػملفمؼؽملعملشملعمالماظرملؾملؿملّٓمأن(مودػملؿمسػملؿملفمآمصػملك)ماظؽمليبمأخربمذظؽمِّجؾ

مُؿذملُؼِكَؿمَعؿملٍِّتمُطٗؾ(:م)َوَدػملََّؿمَسػمَلؿمِلِفماظػملَُّفمَصػملَّك)مَضاَلم،مّٕذملاظعملؾمةذملصؿؽملمعـموؼفملعـماسػذملوؼؿسملمُّٓذملؼّٖؼمبؾ

ِٓمَدِؾؿملٔؾمِصلمُعَّٕاِبشمًلامَعاَتماظَِّّٔيمٔإالَّمَسؼمَلػمِلِفمَسػمَلك ماظعمِلؿمَلاَعِة،مَؼِقٔممٔإَظكمَسؼمَلػمُلُفمَظُفمُؼؽمِلؼمَلكمَصكمٔلٖغُفما

ـُ ـِمَوَؼفمْلَع م(.اظعمَلِؾّٕٔمِصِؿؽمَلِةمِع

 أقول قولي ٍذا وأصتغفز اهلل لي ولكه
م*مممممممم*مممممممم*

)َصػملَّكمودالّعامسػملكمخامتمأغؾؿملائفموردػملفمدؿملّٓغامحمؼملّٓمماحلؼملّٓمٓمربماظضملادلني،موصالًة

ُٓمَسػمَلؿمِلِفم موسػملكمآظفموصقؾفمأمجضملني.مممَوَدػملََّؿ(،ا

مم:  إخوة اإلصالو

احلؼم،مظػملرملؾملؿملّٓمػقمموػّٔاماظظملسملؾ،ممظػملرملؾملّٓاءػامآم)سّٖموجؾ(مأسّٖٓماظيتػّٔهمادلؽملّٖظةم

معـم ماحلؼمػق مصاظرملؾملؿملّٓ موضؿؿملؾماظؾارؾم، مماحلؼسّٕفمصؾملؽملاكمذؾملؿملّٓماحلؼم، وأخػملّٙمظفم،

ُٓمَسػمَلؿمِلِفمَوَدػملََّؿ()َصميفمحعملفضالماظّٔيمويفمدؾؿملػملفم،ممروحفوبّٔلمم،معـمأجػملفموضقك :مػملَّكما

ِٓ ما مَطػمِلؼمَلُة مِظَؿغمُلقَن مَضاَتَؾ ـِ ماْظضمُل)َع ِٓ(مِػَل ما مِصلمَدِؾؿملٔؾ مَصؾمُلَق مػمْلؿمَلا ماظرملؾملؿملّٓماحلؼمػق ؼفملبكممعـ،

عملّٓمصعاظفمأومعؿاسف،ملمسػملكم،موؼعملاوممعـمحياولمأنمؼلؿقظمناظّٓغؿملةموؼّٕصّٚمادلّٔظةمواهلقا

م ماظػملَِّف مٔإَظكمَرُدقٔل مَرُجْؾ مَجاَء مَوَدػملََّؿ( مَسػمَلؿمِلِف ُٓ مَأَرَأِؼَت)َصػملَّكما ماظػملَِّف مَرُدقَل مَؼا مَجاَءممَصعمَلاَل: ٔإِن

َرُجْؾمُؼّٕٔؼُّٓمَأِخَّٔمَعاِظل؟مَضاَل:م)َصػمَلامُتضمِلشمِلِفمَعاَظَؽ(مَضاَل:مَأَرَأِؼَتمٔإِنمَضاَتػمَلؽمِلل؟مَضاَل:م)َضاِتػمْلُف(مَضاَل:م

مم.:مَأَرَأِؼَتمٔإِنمَضَؿػمْلُؿُف؟مَضاَل:م)ُػَقمِصلماظؽمٖلأر(مَأَرَأِؼَتمٔإِنمَضَؿػمَلؽمِلل؟مَضاَل:م)َصفمَلِغَتمَذؾمٔلؿملّْٓ(مَضاَل

مسـمظؽماظرملؾملؿملّٓماحلؼمػقمطّٔ موورؽملفعـمعاتمدصاّسا موسّٕضف مصػملؿملّٗماظقرـممأرضف ،

مَسػمَلؿمِلِفمم)َصػملَّكاظؽمليبممضالصعملّٓم،ممالادلّٓؼـمواظؽملظملّٗمواظاموعغملاغةمعـمواظضملّٕضمأضؾمخشملّّٕ ُٓ ا

ـِمُضِؿَؾمُدوَنمَعاِظِفمَصؾمُلَقمَذؾمٔلؿملّْٓمم:َوَدػملََّؿ( ـِمُضِؿَؾمُدوَنمَأِػػمِلِفمَأِومُدوَنمَدِعِفمَأ،م)َع ِومُدوَنمِدؼؽمِلِفمَصؾمُلَقمَوَع

مم.َذؾمٔلؿملّْٓ(



م(7)

م،ّٖسّٖعمادؿعملّٕارماظقرـوؼماِّبّٕؼاءمبطملريمحؼم،ماءاظّٔيمؼلظملؽمدعمصؾملقم:اظؾارؾأعامضؿؿملؾم

المؼعملّٕػاممرػابؿملةإم،موتظملفرياتمغؿقارؼةامضملؼملػملؿملاتبوؼلضملكميفماِّرضمصلاّدا،موؼّٕوعماآلعؽملنيم

ممدؼـم،موالمؼعملؾػملؾملامسعملؾ م، م،موحيلبمأغفمحيلـمُصؽملضملا بؾمؼزملّٓقمصؿملفمم،مّّٓاالمُؼضملّٓمذؾملؿملوػّٔا

ـَمَظُفمُدقُءمَسؼمَلػمِلِفمَصَّٕآُهمَحَلؽمّلا}ضقلمآمتضملاىل:م ـِمُزؼِّ م.{َأَصؼمَل

بؾملقملالءماظّٔؼـمممجؿملضمّلاغّٔطّٕمأغظمللؽملاممذطّٕىمغزملّٕمأطؿقبّٕماجملؿملّٓمصكملمناوحنـمإذمحنؿمللممم

فملحؿملقاميفمذضملبمعزملّٕمروحماظغملّٕاعةمص،مموصازوامبّٕضقاغفم(سّٖموجؾ)أرواحؾملؿمإىلمآممتارتعمل

موغلؿؽملؾملّٚموادلّٕوءةموا مبنيماِّعؿم، موػؿملؾؿؾملا معغملاغؿؾملا مدلزملّٕ مأنمحيظملصملقا موادؿشملاسقا م، ظضملّٖة

امسػملكمعاموغطملؾّٛمأضقاّعم،تـاضػملتمإىلماِّرض،مورضؿملتمباحلؿملاةماظّٓغؿملامعـماآلخّٕةمرمبامامػؼملؼمّل

يفممأطّٕعؾملؿمآمبفمعـمغضملؿملؿمأؼعملؽملقامبزملّٓقموسّٓمآمهلؿمبفمصؽملاظقه،موُغَّٕجِّكمأغظمللؽملامبرملؾملادٍة

ـِمم؟ؿمأطّٕعؾملؿمآمبف،موملمالطّٕؼمدؾؿملػملف،موجبّٖاٍء ُٓمَسػمَلؿمِلِفمَوَدػملََّؿ(:م)َع وضّٓمضالماظؽمليبم)َصػملَّكما

محاةممزالموعامِصَّٕاِذِف(،َدفمَلَلماظػملََّفماظرمٖلؾمَلاَدَةمِبزمِلِّٕٓقمَبػملَّطمَلُفماظػملَُّفمَعؽمَلأزَلماظرمٗلؾمَلَّٓاِءمَؤإِنمَعاَتمَسػمَلكم

م ماظرملّٕصاء ماظقرـموحّٕادف مامفغظمللؾملؿميفمدؾؿملػملأؼؾّٔظقن مدلقاجؾملة ماظطملاذؿ،إلرػابماِّدقد

ممادلسملػملة.واجلؼملاساتماظؿغملظملريؼةماظسملاظةم

 .بالدىا ميا يف أوطاىيا وأدو ىعنة األمً واالصتكزار يف أللَه ا


