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ماذا عن شوال ؟

اظؾفُمثُؿٖم
احلؿد مهللمربماظعادلنيَم،ماظؼائؾٔميفمطؿابفماظؽرؼؿم:م{إٔنٖماظَّذِؼـَمضَاظُقامرَبٗـَام َّ
ؽةُ مأَظَّا متَكَاصُقا موَظَا متَقِزَغُقا موَأَبِشِرُوا مبِاظْفَ ٖـةِ ماظَّؿِل مطُـِؿُؿِم
ادِؿَؼَاعُقا متَؿَـَ ٖزلُ مسَؾَقِفٔؿُ ماظْؿَؾَائِ َ
ال مإظفَ مإٔالَّ ماهللُ موحدَهُ مال مذَرؼؽَ مظَفُ م ،موأََذفدُ مأنٖ مدقدَغا موغؾقٖـام
تُقسَدُونَ} ،موأَذفدُ مأنِ م َ
عُقَؿٓدّا مسَؾدُه موَرَدُقظُفُ ،ماظؼائؾ ميف محدؼـف ماظشرؼػ م :م(أَحَبٗ ماظْلَسِؿَالٔ مإٔظَك ماهللِ متَعَاظَكم
أَدِوَعُفَا ،موَإٔنِ مضَؾٖ)م،ماظؾَّفُؿٖ مصَؾِّ مودؾِّؿِ موبارٔكْ مسؾَقفِ موسؾَك مآظِفِ موصقؾِفِ ،موعَـِ متَؾِعَفُؿِ مبنحلانٕم
إظَكمؼقمٔماظدِّؼـٔم .م
وبعــد :م
صنن مادلؿلعؾ موادلؿدبر مظلــ ماهلل م(سز موجؾ) ماظؽقغقة ميف مخؾؼف مؼرى مدرسة ماغؼضاءم
األؼاممواظشفقرمواظلـنيم،مصؿاماحلقاةماظدغقامإالمأغػاسمععدودةم،موآجالمعضروبة،مويفم
ذظؽ مسرب مدلـ متػؽر موتدبر م ،مؼؼقل ماحلؼ مدؾقاغف :م{وَػُقَ ماظَّذِي مجَعَؾَ ماظؾَّقِؾَ موَاظـٖفَارَم
خِؾْػَةًمظِؿَـِمأَرَادَمأَنِمؼَذٖطَّرَمأَوِمأَرَادَمذُؽُقرّا}،موؼؼقلمجؾمذلغفم:م{صَؾَامتَعِفَؾِمسَؾَقِفٔؿِمإٔغٖؿَام
غَعُدٗمظَفُؿِمسَد٘ا} .م
ودلَّامطانماإلغلانميفماظدغقامعرػقغّامبعؿؾفم؛محقثمؼؼقلماحلؼمدؾقاغفم:م{وَأَنِمظَقِسَم
ظِؾْنٔغِلَانٔمإٔظَّامعَامدَعَك*وَأَنٖمدَعِقَفُمدَقِفَمؼُرَى*مثُؿٖمؼُفِزَاهُماظْفَزَاءَماظْلَوِصَك}مطانمسؾكماظعاضؾم
أنمحيرصمسؾكماظطاسةموأنمؼداوممسؾقفامحؿكمؼؾؾغفماهللم(سزموجؾ)محلـماخلامتةم،م
صقؾؼكمربفموػقمراضمسـفم،مصاإلغلانمالمؼدريمبلي مراسة متػؿح مظف مأبقاب ماظؼؾقل م،مصننم
اهلل م(سز موجؾ)مضد مأخػك مرريؿف ميف مراسؿف م ،مأمل مؼؼؾ مغؾقـا م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ)م:م
(بَقِـَؿَامرَجُؾْمؼَؿِشِلمبِطَرٔؼؼٕماذِؿَدٖمسَؾَقِفِماظْعَطَشُ،مصَقَجَدَمبِؽِرّا،مصَـَزَلَمصِقفَامصَشَرٔبَ،مثُؿٖمخَرَجَم
صَنٔذَا مطَؾْبْ مؼَؾْفَثُ مؼَ ْلطُؾُ ماظـٖرَى معِـَ ماظْعَطَشٔ ،مصَؼَالَ ماظرٖجُؾُ مظَؼَدِ مبَؾَغَ مػَذَا ماْظؽَؾْبَ معِـَم
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اظْعَطَشٔمعِـِؾُماظَّذِيمطَانَمبَؾَغَمعِـِّل،مصَـَزَلَماظْؾِؽِرَمصَؿَؾَلَمخُػَّفُمعَاءّ،مثُؿٖمأَعِ َلؽَفُمبِػِقفِمحَؿٖكمرَضِلَم
ؽرَماظؾَّفُمظَفُم،مصَلَدِخَؾَفُماجلَـٖةَ)؟م م
صَلَؼَكماظْؽَؾْبَمصَشَؽَرَماهللُمظَفُمصَغَػَرَمظَفُ)م،مويفمرواؼة:م(صَ َش َ
مطؿا مأن ماهلل م(سز موجؾ)مضد مأخػك مشضؾف ميف مععاصقف مصال مؼدري ماإلغلان مبلي مععصقةم
ؼمخذ مأومؼعاضبم ،مأمل مؼؼؾ مغؾقـا م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ)م:م(دَخَؾَتِماعِرَأَةٌماظـٖارَمصِلمػِرٖةٍم
رَبَطَؿِفَا م،مصَؾَؿِمتُطْعِؿِفَا م،موَظَؿِمتَدَسِفَامتَ ْلطُؾُمعِـِمخَشَاشٔماألَرِضٔ)؟مصاألسؿالمخبقاتقؿفا مطؿام
أخرب ماظصادق مادلصدوق ماظذي مال مؼـطؼ مسـ ماهلقى م ،محقث مؼؼقل م(صؾك ماهلل مسؾقفم
ودؾؿ) :م(إٔنٖ ماظعَؾِدَ مظَقَعِؿَؾُ مصِقؿَا مؼَرَى ماظـٖاسُ مسَؿَؾَ مأَػِؾٔ ماجلَـٖةِ م ،موَإٔغٖفُ مظَؿِـِ مأَػِؾٔ ماظـٖارٔ،م
وَؼَعِؿَؾُ مصِقؿَا مؼَرَى ماظـٖاسُ مسَؿَؾَ مأَػِؾٔ ماظـٖارٔ م ،موَػُقَ معِـِ مأَػِؾٔ ماجلَـٖةِ م ،موَإٔغٖؿَا ماألَسِؿَالُم
بِكَقَاتِقؿِفَا) م؛مظذامطان مغؾقـا م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ)مؼللل ماهلل محلـ ماخلامتة م،موؼعؾؿم
أعؿفمذظؽم م ،مصعَـِ مأَغَسٕ م(مرضل ماهلل مسـف)مضَالَ م:مطَانَ م َردُقلُ ماظؾَّفِ م(صَؾَّك ماظؾَّفُ مسَؾَقِفِ موَدَؾَّؿَ)م
ُؼؽْـِرُ مأَنِ مؼَؼُقلَ:م(ؼَا معُؼَؾِّبَ ماظؼُؾُقبِ مثَؾِّتِ مضَؾْؾِل مسَؾَك مدِؼـِؽَ م) ،مصَؼُؾْتُ م:مؼَا مرَدُقلَ ماظؾَّفِ م ،مآعَـٖام
بِؽَ موَبِؿَا مجِؽِتَ مبِفِ م،مصَفَؾِ متَكَافُ مسَؾَقِـَا؟ مضَالَ:م(غَعَؿِ ،مإٔنٖ ماظؼُؾُقبَ مبَقِـَ مأُصِؾُعَقِـٔ معِـِ مأَصَابِعٔم
اظؾَّفِمؼُؼَؾِّؾُفَامطَقِػَمؼَشَاءُ)م .م
وال مذؽ مأن مأرباب ماظؾصرية مؼدرطقن مأن مربٖ مرعضان مػق مربٗ مذقال مورب مدائرم
اظشفقر مواألؼام مواألزعـة مواألعؽـة م ،مصنذا مطان مرعضان مضد معضك ممبا مصقف معـ ماخلرياتم
واظربطاتمواظـػقاتم،مصؿاذامسـمذقالم؟ م
إن مأبقاب ماخلري مطؾفا مال مزاظت معػؿقة م ،موال مؼزال مرب ماظعزة مدؾقاغف موتعادي مؼؾلطم
ؼدهمباظؾقؾمظقؿقبمعللءماظـفارم،موؼؾلطفامباظـفارمظقؿقبمعللءماظؾقؾم،ميفمرعضانمويفم
ذقال مويف مذي ماظؼعدة مويف مطؾ موضت موحني محؿك متطؾعماظشؿسمعـمعغربفام ،مصعـم
أبلمعقدكم(رضلماهللمسـف)مضال:مضالمردقلماهللم(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)م:م(إٔنٖماهللَمسَزٖم
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وَجَؾٖم ؼَؾِلُطُمؼَدَهُمبِاظؾَّقِؾٔمظِقَؿُقبَمعُلِلءُماظـٖفَارٔ،موَؼَؾِلُطُمؼَدَهُمبِاظـٖفَارٔمظِقَؿُقبَمعُلِلءُماظؾَّقِؾٔ،م
حَؿٖكمتَطْؾُعَماظشٖؿِسُمعِـِمعَغِرٔبِفَا)م .م
وإذا مطاغت مأبقاب ماجلـة مضد مصؿقت ميف مرعضان مصنغفا ممل متغؾؼ مبعد مرعضان م ،مصعَـِم
أَبِلمػُرَؼِرَةَ م(رضل ماهللمسـف)م مأَنٖمرَدُقلَماظؾَّفِم(صَؾَّكماهللُمسَؾَقِفِموَدَؾَّؿَ) مضَالَ:م(تُػْؿَحُمأَبِقَابُم
اظْفَـٖةِمؼَقِمَماظِاثِـَقِـٔموَؼَقِمَماظْكَؿِقسٔ م،مصَقُغِػَرُمِظؽُؾِّمسَؾِدٍمظَامؼُشِرٔكُمبِاظؾَّفِمذَقِؽّا،مإٔظَّامرَجُؾْمطَاغَتِم
بَقِـَفُ موَبَقِـَ مأَخِقفِ مذَقِـَاءُ ،مصَقُؼَالُ :مأَغِظِرُوا مػَذَؼِـٔ محَؿٖك مؼَصِطَؾِقَا) م ،مسؾك مأن معـ مذاقم
سرف ،موعـ مسرف مأدجل م ،موعـ مأدجل مبؾغ مادلـزل م ،مصؿـ مذاق محالوة ماظصقام مواظؼقامم
وضراءةماظؼرآنمالمميؽـمأنمؼـؼطعمبعدمرعضانمسـمػذهماظعؾاداتم .م
وظؼد مذطر مأػؾ ماظعؾؿ مأن معـ مسالعات مضؾقل ماظطاسة محؾفا موزؼادة ماإلضؾال مسؾقفا م،م
حقثمؼؼقل ماحلؼ مدؾقاغف م:م{إٔغٖؿَا ماظْؿُمِعِـُقنَ ماظَّذِؼـَ مإٔذَا م ُذطِرَ ماظؾَّفُ موَجِؾَتِ مضُؾُقبُفُؿِ موَإٔذَام
تُؾِقَتِ مسَؾَقِفٔؿِ مآؼَاتُفُ مزَادَتِفُؿِ م ٔإميَاغّا موَسَؾَك مرَبِّفٔؿِ مؼَؿَقَطَّؾُقنَ} م ،موؼؼقل مدؾقاغف م:م{اظؾَّفُ مَغزٖلَم
أَحِلَـَ ماظْقَدِؼثِ مطِؿَابّا معٗؿَشَابِفّا معٖـَاغِلَ متَؼْشَعِرٗ معِـِفُ مجُؾُقدُ ماظَّذِؼـَ مؼَكِشَقِنَ مرَبٖفُؿِ مثُؿٖ متَؾِنيُم
جُؾُقدُػُؿِ موَضُؾُقبُفُؿِ مإٔظَك م ِذطْرٔ ماظؾَّفِ مذَظِؽَ مػُدَى ماظؾَّفِ مؼَفِدِي مبِفِ معَـ مؼَشَاءُ موَعَـ مؼُضِؾِؾٔ ماظؾَّفُم
صَؿَا مظَفُ معِـِ مػَادٍ}  ،مصؿـ مساش معع ماظؼرآن ماظؽرؼؿ ميف مرعضان مال مميؽـ مأن مؼففره مبعدم
رعضان م ،مطؿا مأن معـ مأظػ ماظؼقام موذاق محالوتف مال مميؽـ مأن مؼففره مبعد مرعضان م،موعـم
ادؿشعرمظذةماظعطاءمواجلقدمواإلغػاقميفمدؾقؾماهللميفمرعضانم،مظـمؼـؼطعمسـمذظؽم
بعدمرعضانم،مصنذا معاماسؿاد ماإلغلان مسؾك ماظطاسة موأحؾفا موأظػفا ميف مرعضان م ،مصنن مسؾقفم
أن مؼؾؼك مسؾك مغففف مرقال ماظعام م ،موضد محــا ماظـيب م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ)مسؾك مسدمم
االغؼطاعمسـ ماظصقاممباغؿفاء مرعضانم ،مبؾمحــامسؾكمادلؾادرة مباظصقام ميفمذقالم،موػقم
عا مسرب مسـف ماظـيب م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ)مباالتؾاع مصؼال م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ)م:م(عَـِم
صَامَمرَعَضَانَمثُؿٖمأَتِؾَعَفُمدِؿ٘امعِـِمذَقٖالٕ،مطَانَمطَصِقَامٔماظدٖػِرٔ)م .م
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مإن ماظصائؿ ماحلؼ مػق ماظذي مأورثف مصقاعف متؼقى ماهلل م(سز موجؾ) م ،موحقـؿا محتدثم
احلؼ مدؾقاغف موتعادي مسـ موصػ مادلؿؼني موجزائفؿ مضال م :م{إٔنٖ ماظْؿُؿٖؼِنيَ مصِل مجَـٖاتٍم
وَسُقُقنٕ * آخِذِؼـَمعَامآتَاػُؿِمرَبٗفُؿِ مإٔغٖفُؿِمطَاغُقامضَؾِؾَمذَظِؽَمعُقِلِـِنيَم*طَاغُقامضَؾِقؾًامعِّـَماظؾَّقِؾٔم
عَا مؼَفِفَعُقنَ* وَبِاظْلَدِقَارٔ مػُؿِ مؼَلِؿَغِػِرُونَ} ،مصؾؿ مخيص مدؾقاغف مذظؽ مبؾقؾ مرعضان م،م
وسـدعا مضال مدؾقاغف ميف موصػ معؼقؿل ماظؾقؾ م :م{تَؿَفَاصَك مجُـُقبُفُؿِ مسَـٔ ماظْؿَضَاجِعٔم
ؼَدِسُقنَ مرَبٖفُؿِ مخَقِصًا موَرَؿَعّا موَعِؿٖا مرَزَضْـَاػُؿِ مؼُـػِؼُقنَ م*مصَؾَا متَعِؾَؿُ مغَػْسْ معٖا مأُخِػِلَ مظَفُؿ معِّـ مضُرٖةِم
أَسِقُـٕ مجَزَاءّ مبِؿَا مطَاغُقا مؼَعِؿَؾُقنَ } ممل مؼؼصر مذظؽ مسؾك مرعضان مدون مدقاه م؛ مإمنا مجعؾفم
صضالًمساع٘اميفمدائرماألؼاممواظشفقرم.م م
وعـ مػـا مجيب مسؾك مادللؾؿ مأن مؼلؿؿر مسؾك ماألسؿال ماظصاحلة م ،موأن مؼلؿؼقؿ مسؾكم
راسةماهللم(سزموجؾ)م،مودواممعراضؾؿفم ،مؼؼقل مدؾقاغف م:م{صَادِؿَؼِؿِ مطَؿَا مأُعِرِتَ موَعَـِ متَابَم
عَعَؽَ موَظَا متَطْغَقِا مإٔغٖفُ مبِؿَا متَعِؿَؾُقنَ مبَصِريْ} ،موؼؼقلمجؾمذلغفم:م{أَظَؿِمتَرَمأَنٖماظؾَّفَمؼَعِؾَؿُمعَامصِلم
اظلٖؿَاوَاتِ موَعَا مصِل ماظْلَرِضٔ معَا مؼَؽُقنُ معِـِ مغَفِقَى مثَؾَاثَةٍ مإٔظَّا مػُقَ مرَابِعُفُؿِ موَظَا مخَؿِلَةٍ مإٔظَّا مػُقَم
دَادِدُفُؿِموَظَامأَدِغَكمعِـِمذَظِؽَموَظَام َأطْـَرَمإٔظَّامػُقَمعَعَفُؿِمأَؼِـَمعَامطَاغُقامثُؿٖمؼُـَؾِّؽُفُؿِمبِؿَامسَؿِؾُقامؼَقِمَم
اظْؼِقَاعَةِمإٔنٖماظؾَّفَمِبؽُؾِّمذَلِءٍمسَؾِقؿْ}م .م
وسـ مدػقان مبـ مسؾد ماهلل ماظـؼػل مضال:مضؾت مؼا مردقل ماهلل م ،مضؾ مظل ميف ماإلدالم مضقالًم
ؿ مادِؿَؼِؿِ)م ،مصاالدؿؼاعة مسؾك ماظطاسةم
ال مأدلل مسـف مأحدّا مبعدك م؟ مضال:م(ضُؾِ:مآعَـِتُ مبِاظؾَّفِ ،مثُ ٖ
واالدؿؿرار مسؾقفا معـ مصػات مسؾاد ماهلل مادلمعـني م ،محقث مؼؼقل ماحلؼ مدؾقاغف{:إٔنٖم
اظَّذِؼـَ مضَاظُقا مرَبٗـَا ماظؾَّفُ مثُؿٖ مادِؿَؼَاعُقا مصَؾَا مخَقِفْ مسَؾَقِفٔؿِ موَظَا مػُؿِ مؼَقِزَغُقنَ} ،موؼؼقل مدؾقاغف:م
{إٔنٖ ماظَّذِؼـَ مضَاظُقا مرَبٗـَا ماظؾَّفُ مثُؿٖ مادِؿَؼَاعُقا متَؿَـَزٖلُ مسَؾَقِفٔؿُ ماظْؿَؾَا ِئؽَةُ مأَظَّا متَكَاصُقا موَظَا متَقِ َزغُقام
وَأَبِشِرُوامبِاظْفَـٖةِماظَّؿِلمطُـِؿُؿِمتُقسَدُونَ} .م
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وضال ماحللـ ماظؾصري م:م"إن معـ مجزاء ماحللـة ماحللـة مبعدػا م ،موعـ مسؼقبة ماظلقؽةم
اظلقؽةُ مبعدػا م ،مصنذا مضؾؾ ماهلل ماظعؾد مصنغف مؼقصؼف مإدي ماظطاسة م ،موؼصرصف مسـ مادلعصقة" م،م
صؿـ مسؿؾ محلـة مثؿ مأتؾعفا مبلخرى مطان مذظؽ مسالعة مسؾك مضؾقل ماحللـة ماألودي م ،موعـم
سؿؾ محلـة مثؿ مأتؾعفـا مبلقؽـة م ،مطان مذظؽ مسالعـة مسؾك مردِّ ماحللـة موسـدم مضؾقهلـا م،م
صاظطاسةمادلؿؼؾؾةمتؿؾعفامعـؾفام،موػذامعـمحلـفاموبرطؿفام،مواظلقؽةمجترمإديمعـؾفا.
سؾكمأغـامغمطدمأن مادلداوعة موادلقازؾة مسؾك ماظطاسات مواظعؾادات مػق ماعؿـال مظؼقلم
اهلل متعادي :م{وَاسِؾُدِ مرَبٖؽَ محَؿٖك مؼَلْتِقَؽَ ماظْقَؼِنيُ} ،مواعؿـال مظؼقظف مجؾمذلغف :م{صَنٔذَا مصَرَشْتَم
صَاغِصَبِ*وَإٔظَك مرَبِّؽَ مصَارِشَبِ} مأي:مإذا ماغؿفقت معـ مسؾادة موراسة مصؿؾؾس مبطاسة موسؾادةم
أخرى مضاصدا مبفا موجف ماهلل م(سزٓ موجؾٓ)م،موػذا معا مطان مؼػعؾف ماظـيب ماظؽرؼؿ م(صَؾَّك ماظؾَّفُم
سَؾَقِفِ موَدَؾَّؿَ) م ،مصؼد مدؽؾت مأم مادلمعـني مسائشة م(رضل ماهلل مسـفا)م:مؼَا مأُمٖ مادلُمِعِـِنيَم ،مطَقِػَم
طَانَ مسَؿَؾُ ماظـٖؾِلِّ م(صَؾَّك ماهللُ مسَؾَقِفِ موَدَؾَّؿَ)م ،مػَؾِ مطَانَ مؼَكُصٗ مذَقِؽّا معِـَ ماألَؼٖامٔم؟ مضَاظَتِم:مالَم،م
طَانَمسَؿَؾُفُمدِميَةً)م،مويفمرواؼةمضاظتم:مطانمإذامسَؿِؾَمسؿالًمأثؾؿَفُ.م م
ُى .م
ِي ونك
َُهللا ن
َا ،وأستغفز
ِي هذ
ل قىن
أقىُ
* * *
مممممماحلؿدُ مهللِ مربِّ ماظعادلنيَم ،موأذفدُ مأنمالمإظفَمإالَّماهللُموحدَهُمالَمذرؼؽَمظَفُم،موأذفدُمأنٖم
دقدَغَا موَغَؾِقٖـَامعُقَؿٖدّا مسؾدُهموردُقظُفم ،ماظؾفُؿٖمصَؾٓمودؾؿِموَباركمسؾقفِم،موَسؾك مآظفِ موصقؾفِم
أذيعنيَم،موَعـمتَؾعَفُؿِمبنحلانٕمإٔديَمؼقمٔماظدِّؼِـم.
ِ :م م
ة اإلسالو
إخىَ

مممممممإن مادلداوعة مسؾك مراسة ماهلل م(سز موجؾ) م ،موحلـ معراضؾؿف معـ مأدؾاب محلـم
اخلامتة ،محقث مإن مادلؼدعات ماظصقققة متصؾ مبصاحؾفا مإدي ماظـؿائج ماظصقققةم
ادلرجقة م ،موضد مصفؿ مبعض ماظعؾؿاء مذظؽ مصفؿّا مدضقؼًا معـ مضقظف متعادي م :م{ؼَا مأَؼُٓفَا ماظَٓذِؼـَم
آَعَـُقا ماتَٓؼُقا ماظؾَٓفَ محَؼَٓ متُؼَاتِفِ موَظَا متَؿُقتُـَٓ مإٔظَٓا موَأَغِؿُؿِ معُلِؾِؿُقنَ م} مصذطروا ميف متػلري مػذه ماآلؼةم
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أن مادلراد م :محاصظقا مسؾك مإدالعؽؿ م ،موداوعقا مسؾك مأسؿاظؽؿ ماظصاحلة م ،موتؼقاطؿ مهللم
حؼمتؼاتفم،مظؿعقشقامسؾكمذظؽ،مومتقتقامسؾقفم،موتؾعـقامسؾقفم،مصننماظؽرؼؿم(سزموجؾ)مضدم
جرتمدـؿفمدؾقاغفميفمخؾؼفم،مأنمعـمساشمسؾكمذلءمعاتمسؾقفم،موبعثمسؾقفم .م
مممممويف ماحلدؼث ماظـؾقي ماظشرؼػ مؼؼقل مغؾقـا م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ) م :م(ظَا م ُؼؽْؾَؿُ مأَحَدْم
دمٔ م،م
صِل مدَؾِقؾٔ ماظؾَٓفِ موَاظؾَٓفُ مأَسِؾَؿُ مبِؿَـِ م ُؼؽْؾَؿُ مصِل مدَؾِقؾِفِ م ،مإٔظَٓا مجَاءَ مؼَقِمَ ماظْؼِقَاعَةِ ماظؾَٓقِنُ مظَقِنُ ماظ َٓ
وَاظرٔٓؼحُ مرٔؼحُ ماظْؿِلِؽِ) م ،مودلا مرأى م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ) مرجؾًا مضد موضصؿف مغاضؿف موػقم
حمرم م ،مضال م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ) م :م(اشْلِؾُقهُ مبِؿَاءٍ موَدِدِرٕ م ،م َوطَػِٓـُقهُ مصِل مثَقِبِفِ م ،موَظَام
تُكَؿِٓرُوامرَأْدَفُم،موَظَامتُؼَرٔٓبُقهُمرِقؾّام،مصَنٔنَٓماظؾَٓفَمؼَؾِعَـُفُمؼَقِمَماظْؼِقَاعَةِمعُقِرٔعّا)م .م
ممممم طؿامأنمعـمأػؿمأدؾابمحلـماخلامتةمصدقماظعؾدمععمربفم،مألنمصدقماظـقاؼامؼؾؾغم
ادلؼاصدم،موالمأدلمسؾكمذظؽمعـمػذاماألسرابلماظذيمجَاءَمإديماظـٖؾِلِّم(صَؾَّكماهللُمسَؾَقِفِم
وَدَؾَّؿَ) مصَكعَـَمبِفِموَاتٖؾَعَفُمثُؿٖمضَالَ:مأُػَاجِرُمعَعَؽَم،مصَلَوِصَكمبِفِماظـٖؾِلٗم(صَؾَّكماهللُمسَؾَقِفِموَدَؾَّؿَ)م
بَعِضَمأَصِقَابِفِ،موسـدعامضَلَؿَمظفماظـيبم(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)مضلؿامودَصَعُقهُمإٔظَقِفِم،مضَالَ:معَام
ػَذَا؟مضَاظُقا:مضلِؿْمضَلَؿَفُمظَؽَماظـٖؾِلٗم(صَؾَّكماهللُمسَؾَقِفِموَدَؾَّؿَ)م،مصَلَخَذَهُمصَفَاءَمبِفِماظـٖؾِلٖم(صَؾَّكم
اهللُمسَؾَقِفِموَدَؾَّؿَ) مصَؼَالَ:معَامػَذَام؟مصَؼَالَ:م(ضَلَؿِؿُفُمظَؽَ) م،مضَالَ:معَامسَؾَكمػَذَاماتٖؾَعِؿُؽَ،موََظؽِـٔم
اتٖؾَعِؿُؽَمسَؾَكمأَنِمأُرِعَكمػَاػُـَام-وَأَذَارَمإٔظَكمحَؾْؼِفِ -مبِلَفِؿٕ،مصَلَعُقتَمصَلَدِخُؾَماظْفَـٖةَم،مضَالَ:م
(إٔنِمتَصِدُقٔماهللَمؼَصِدُضْؽَ)م،ممصَؾَؾِـُقامضَؾِقؾًامثُؿٖمغَفَضُقامصِلمضِؿَالٔماظْعَدُوِّمصَلُتِلَمبِفِماظـٖؾِلٗم(صَؾَّكم
اهللُمسَؾَقِفِموَدَؾَّؿَ)مؼُقِؿَؾُمضَدِمأَصَابَفُمدَفِؿْمحَقِثُمأَذَارَم،مصَؼَالَماظـٖؾِلٗم(صَؾَّكماهللُمسَؾَقِفِموَدَؾَّؿَ):م
(أَػُقَ مػُقَ) م ،مصَؼَاظُقا :مغَعَؿِ م ،مضَالَ :م(صَدَقَ ماهللَ مصَصَدٖضَفُ) مثُؿٖ مطَػَّـَفُ ماظـٖؾِلٗ م(صَؾَّك ماهللُ مسَؾَقِفِم
وَدَؾَّؿَ) مصِلمجُؾٖؿف،مثُؿٖمضَدٖعَفُمصَصَؾَّكمسَؾَقِفِ م ،م َصؽَانَمعِؿٖامزَفَرَمعِـِمصَؾَاتِفِمسَؾَقِفِم:م(اظؾفُؿٖمػَذَام
سَؾِدُكَمخَرَجَمعُفَاجِرّامصِلمدَؾِقؾِؽَمصَؼُؿِؾَمذَفٔقدّامأَغَامذَفٔقدْمسَؾَقِفِ)م .م
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مممصفـقؽّامدلـموصؼف ماهللمظطاسؿف م،موأحلـ مسؿؾف م،موحلٖـمخؾؼفم،موأساغف مسؾكمضضاءم
حقائجماظـاسم،موتػرؼجمطربفؿم،موغشرماخلريميف مجمؿؿعفموورـف م،مصننمذظؽ مإنمدلم
صنمنامؼدلمسؾكمرضاماهللم(سزموجؾ)مسـفم،موتقصقؼفمظفم،مألن محلـ ماخلامتة معـ مإرادةم
اخلريؼة مباظعؾد م ،مصعـ مأغس م(رضل ماهلل مسـف) م ،مضال م :مضال مردقل ماهلل م(صؾك ماهلل مسؾقفم
ودؾؿ)م:م(إٔذَامأَرَادَماظؾَّفُمبِعَؾِدٍمخَقِرّامادِؿَعِؿَؾَفُ)م،ممصؼقؾم:مطقػمؼلؿعؿؾفمؼامردقلماهلل؟مضالم:م
(ؼُقَصِّؼُفُ مظِعَؿَؾٕ مصَاظِحٕ مضَؾِؾَ ماظْؿَقِتِ)م،موضالم(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ) م:م(إٔذَا مأَرَادَ ماظؾَّفُ مبِعَؾِدٍم
خَقِرّا مسَلَؾَفُ مضَؾِؾَ معَقِتِفِ) م ،مضقؾ م :موعا مسلؾف مضؾؾ معقتف؟ مضال م :م(ؼُػْؿَحُ مظَفُ مسَؿَؾْ مصَاظِحْ مبَقِـَم
ؼَدَيِمعَقِتِفِمحَؿٖكمؼَرِضَكمسَـِفُ)م.م م
انههى ارسقنا ق بم انمىث تىبت  ،وعند انمىث شهادة
ما .
 ،وبعد انمىث جنت ونعيً
م
م
مممممم م

