
]ةالصلا يف لدسلا مكح[      

 ي0ف ت0با0ث ةالص0لا ي0ف ن0يدي0لا لد0س نأ مل0عا0ف ،دع0ب ا0مأ :ه0يوات0ف ي0ف شيل0ع لا0ق دق0ف ،ةالص0لا ي0ف لد0سلا مك0ح ا0مأ
 رهت0شاو ،اهي0ف هزاو0ج ىل0ع ةع0برألا ةم0ئألا عم0جأو ،نيمل0سملا عام0جإ0ب ه0ب ر0مأو مل0سو هيل0ع هللا ىل0ص يبن0لا ن0ع ةنس0لا
.ملسو هيلع هللا ىلص هيلعف رخآو لوأ هنأو ،ةرورضلاب نيدلا نم مولعملاك راص ىتح ،مهيدلقم دنع كلذ
 دع0س ن0ب ل0هس ن0ع ،أ0طو0ملا ي0ف هن0ع هللا ي0ضر ك0لا0م ه0جر0خأ يذ0لا ث0يد0حلا0ف ،ه0ب ر0مأو هيلع0ف لوأ ه0نأ ىل0ع لي0لد0لا ا0مأ
 ي0ف ىر0سيلا ه0عارذ ىل0ع ىنمي0لا دي0لا ل0جر0لا عض0ي نأ نور0مؤ0ي سان0لا نا0ك( :ه0لو0ق ن0م ،مل0سمو يراخب0لا هيل0ع رصت0قاو
.)ةالصلا
 و0هو ،ل0صا0حلا ليصحت0بً ار0مأ نا0ك الإو ،نو0لد0سي او0نا0ك مه0نأ ىل0ع ص0ن لي0لد رو0كذ0ملا ع0ضو0لا0ب م0هر0مأ نأ هت0لالد ه0جوو
.ملسو هيلع هللا ىلص عراشلا ىلعٌ لاحم ٌثبع
 ،ها0يإ مل0سو هيل0ع هللا ىل0ص لو0سر0لا لع0ف مهت0يؤر0ل الإ هولعف0ي م0لو لد0سلا اوداتع0ي م0ل مه0نأ ةرورض0لا0ب مولع0ملا ن0مو
.)يلصأ ينومتيأر امك اولص( :هلوقب هب مهرمأو
 ،هيل0ع نيع0بات0لاو ة0باحص0لا لم0ع رارمت0سا وه0ف ،مل0سو هيل0ع هللا ىل0ص ه0ير0مأو هيلع0ف ر0خآ نا0ك ه0نأ ىل0ع لي0لد0لا ا0مأو
 ر0خآ0ب مهل0هج زوج0ي ال ذإ ،ةض0يرف0لا ي0ف ع0ضو0لا ينع0ي ،ه0فر0عأ ال :ة0نود0ملا ي0ف م0ساق0لا ن0با ة0ياور ي0ف ك0لا0م لا0ق ىت0ح
 ٌك0لا0م َّم0ض اذ0هلف ،اهي0ف ه0عاب0تاو ه0لاو0حأ طبض0ب ه0ل مهت0مزال0مل ؛هتف0لاخ0م الو ،مل0سو هيل0ع هللا ىل0ص لو0سر0لا ي0لا0ح
.هبهذم لوصأ ةعبرألا لعجو ،عامجإلاو ،هب ملعلا ةضراعم نم ملاسلا حيحصلا ثيدحلاو ةمكحملا ةيآلل مهلمع
 ىل0ص يبن0لا ن0م ه0ب ر0مألاو هلع0ف توب0ث ىل0ع مه0قاف0تا ع0م ،هت0حا0بإو ه0بد0نو هت0هار0ك ي0ف اوفلت0خا0ف ،ضرف0لا ي0ف ضبق0لا ا0مأو
.ـها ،ملسو هيلع هللا
 ةحيحص0لا ث0يدا0حألاو تا0يآلا كرت0ت في0ك :نو0لوق0ي ني0لاطب0لا ن0م ة0مذر0ش باو0ج ي0ف ،نازي0ملا ي0ف ي0نارعش0لا ما0مإلا لا0قو
:هصن ام ،أطخلل لمتحملا مهداهتجا يف ةمئألا دلقتو
 تا0يآلا0ب ذ0خألاو كسمت0لا ني0ع و0ه ل0ب ،ةحيحص0لا ث0يدا0حألاو تا0يآل0ل ًا0كر0ت سي0ل م0هداهت0جا ي0ف ةم0ئألا ديلق0ت نإ
 ،ه0خوسن0مو هخ0سان0ب م0هدع0ب ن0مم مل0عأ مه0نو0ك ع0م ،مهتط0ساو0ب الإ اني0لإ ل0صو ا0م نآرق0لا نإ0ف ،ةحيحص0لا ث0يدا0حألاو
 ،ه0مول0ع ر0ئا0سو ،ه0تاغ0لو ه0تال0يوأ0تو ،هي0ناع0مو ه0لوز0ن باب0سأو ،همكح0مو هه0باشت0مو ،هنيب0مو هلم0جمو ،هديق0مو هقلط0مو
 ن0م موصع0ملا ،مل0سو هيل0ع هللا ىل0ص عراش0لا ن0ع ك0لذ نيقلت0ملا ة0باحص0لا ن0ع ك0لذ نيقلت0ملا نيع0بات0لا ن0ع ك0لذ مهيقل0تو
.ةيريخلاب ةثالثلا نورقلل دهاشلا ،أطخلا
 اهفيع0ضو اهنس0حو اهحيحص0ب م0هدع0ب ن0مم مل0عأ مه0نو0ك ع0م ،مهتط0ساو0ب الإ اني0لإ تل0صو ا0م ث0يدا0حألا ك0لذ0كو
 ،خوسن0ملاو خ0سان0لاو ،ر0خأت0ملاو مدقت0ملا اهخ0يرا0تو اهل0يوأ0تو اهب0ير0غو اهلضع0مو ا0هدا0حآو ا0هر0تاوت0مو اهل0سر0مو اه0عو0فر0مو
 مه0ئانت0عاو ،مهت0نا0يد ةو0قو ،مه0كاردإ لام0كو ،اه0ل م0هر0ير0حتو مهطب0ض ما0مت ع0م ،اه0مول0ع ر0ئا0سو ،اه0تاغ0لو اه0باب0سأو



.مهرئاصب رونو ،مهغرفتو
 ي0ف هي0لإ راش0ملا ،مهمل0ع لام0ك ىل0ع عم�0ا ةم0ئأل0ل ل0هجلا ةب0سن ا0مإ :نيئي0شلا د0حأ ن0م ة0مذر0شلا هذ0ه ر0مأ ول0خي ال0ف
.مالسلاو ةالصلا هيلع قداصلا عراشلا ثيداحأ
 ال اه0نإ( ،مل0سو هيل0ع هللا ىل0ص لو0سر0لا ةداهش0ب ،نورق0لا ري0خ ن0م م0ه ن0يذ0لا ةم0ئأل0ل ن0يد0لا ةل0قو لالض0لا ةب0سن ا0مإو
.)رودصلا يف يتلا بولقلا ىمعت نكلو ،راصبألا ىمعت
 :لوق0ت ت0نأو ،مل0سو هيل0ع هللا ىل0ص هللا لو0سر لا0ق وأ ى0لاع0ت هللا لا0ق :ك0ل لوق0ن :ًالث0م ًاك0لا0م دل0ق ن0ملً اض0يأ مه0لو0قو
.هرخآ ىلإ !!رشاع نبا وأ ليلخ وأ مساقلا نبا وأ ،كلام لاق
 لمع0بً اكسمت0م وأ ،ه0لو0سر مال0ك ن0م وأ هللا مال0ك ن0مً ام0ها0ف ك0لا0م لا0ق :هانع0م خ0لإ ك0لا0م لا0ق :دلق0ملا لو0ق نأ :ه0باو0ج
.هلوسر لعفب نيسأتملا وأ ،هلوسر مالك وأ هللا مالك نيمهافلا نيعباتلاو ةباحصلا
 ن0م هسف0ن م0ساق0لا ن0با همه0ف ه0نأ وأ ،خ0لإ هللا مال0ك ن0م اهمه0ف ا0م ك0لا0م ن0ع لق0ن ه0نأ )م0ساق0لا ن0با لا0ق( :ه0لو0ق ىنع0مو
.خلإ هللا مالك
.نورقلا ريخ نمو امهتمامإ ىلع عمجم مساقلا نباو ٌكلامو ،ركذ نمع لقان هنأ ،ًالثم )ليلخ لاق( :هلوق ىنعمو
 ِطب0ض ن0ع هز0جع ع0م ،همهف0ب ًالقت0سم مل0سو هيل0ع هللا ىل0ص هللا لو0سر لا0ق وأ ،هللا لا0ق :لوق0ي ديلقتل0ل كرات0لا ا0مأ
 هر0ها0ظو ،هنيب0مو هلم0جمو ،هديق0مو هقلط0مو ،ه0خوسن0مو هخ0سا0ن ة0فرع0م ن0عً الض0ف ،دنس0لا ل0صوو ،ث0يد0حلاو ة0يآلا
 ك0لا0م لا0ق :دلق0ملا لو0ق ؟مَّدق0ي امه0يأ رظ0نا0ف ،ه0مول0ع ر0ئا0سو ه0تاغ0لو ،ه0لوز0ن بب0سو هل0يوأ0تو ،ه0صا0خو ه0ما0عو ،هص0نو
 يت0لا بولق0لا ىمع0ت نك0لو راص0بألا ىمع0ت ال اه0نإ( ؟هللا لو0سر لا0ق ى0لاع0ت هللا لا0ق :لوه0جلا لو0ق وأ ،عام0جإلا0ب ما0مإلا
.)رودصلا يف
 ن0با ة0ياور ي0ه ة0هارك0لاو امي0سالو ،ضرف0لا ةال0ص ي0ف ضبق0لا ة0هار0ك و0ه ك0لا0م ب0هذ0م ي0ف روهش0ملا نأ اذ0ه ن0م نيبت0ف
.ةنيدملا لهأ لمع اهيلعو ،ةنودملا يف مساقلا
 ا0مً اريث0ك :لا0ق ،ح0ير0ج ي0بأ ن0ع ،جاج0ح ان0ثد0ح :لا0ق ،عابط0لا ن0ب ى0سيع ن0ب دم0حم ان0ثد0ح :لا0ق دواد ي0بأ نن0س ي0فو
.ـها ،ًالداس يلصي ءاطع تيأر
 ث0يدا0حأ تدرو ه0نأ و0ه ،ةالص0لا ي0ف ضبق0لا ي0ف ءاملع0لا فالت0خا بب0سو :د0هت�ا ة0ياد0ب ي0ف د0شر ن0با ديف0حلا لا0ق
 ًاض0يأ تب0ثو ،ه0تال0ص ي0ف ضبق0ي نا0ك ه0نأ اهي0ف ر0كذ0ي م0ل ،مل0سو هيل0ع هللا ىل0ص هللا لو0سر ةال0ص ةف0ص ي0ف ةحيح0ص
 يت0لا را0ثآلا ي0ف ضبق0لا نأ ى0لإ ءاملع0لا ضع0ب ب0هذ0ف ،اهي0ف ضبق0لا0ب نور0مؤ0ي او0نا0ك مه0نأ يراخب0لا حيح0ص ي0ف ام0ك
 كل0ت اهي0ف ت0سيل يت0لا را0ثآلا لإ ريص0ملا ى0لإ نور0خآ ب0هذو ،اه0ب لومع0م ،ة0لوبق0م ةق0ث ن0م ةدا0يز ي0ه ضبق0لا اهي0ف
 ي0ضر ك0لا0م هزا0جأ ك0لذ0لو ،ة0ناعت0سالا با0ب ن0م ي0ه ا0منإو ،ةالص0لا لاع0فأل ةب0سان0م ت0سيل ةدا0يز0لا كل0ت نوك0ل ،ةدا0يز0لا
.راصتخاب ـها ،ضبقلا يف ههركو ،لفنلا يف هنع هللا
 فو0قو0م ني0ب ا0مإ اهل0ك ل0ب ،فعض0لا ن0مً ا0ملا0س الوً ا0ناس0ح الوً ا0حاح0ص ا0هرث0كأ سيل0ف ضبق0لا ي0ف ةدراو0لا ث0يدا0حألا ا0مأ



 ل0ئاو ث0يد0ح ري0غ ،ٍه0جو0ب ه0ب جتح0ي ال0ف ،لاق0م هي0فو الإ رب0خ هي0ف سي0ل ضبق0لا ي0ف درو ا0م ل0كو ،فيع0ضو برطض0مو
 وأ ،ًال0صأ هف0لاخ0ي ءي0ش كان0ه ل0ه :هي0ف رظن0لا يقب0ف ،هنت0مو ه0لا0سرإو هدن0س ي0ف فال0خلا ن0م هي0ف ا0م ع0م ،مل0سم دن0ع
.هملعأ ٍفالخ الب لوصألا لهأ دنع هيلإ عوجرلا بجو ،ةبترملا يف هنود نكلو دجو
:نارمأ كلام دنع ضبقلا يف هعم يتلا ثيداحألا روكذملا لئاو ثيدح ضراع دق انهو
.لاقملا نم ضبقلا يف يتلا قرطلا كلت يف ام امهيف سيلو ،ناحيحص ناثيدح :امهدحأ
 نأ ،ضبق0لا يأ ،ك0لذ هر0ك ن0م ةج0حو :يراخب0لا حر0ش ي0ف لاط0ب ن0با لا0ق ،ه0تال0ص ي0ف ءي0سملا ث0يد0ح :نيث0يد0حلا د0حأ
 هللاو– امهلع0لو ،راصق0لا ن0با ن0ع هلق0ن ،ضبق0لا ه0ل ر0كذ0ي م0لو ،ةالص0لا ه0تال0ص ءي0سملا مَّل0ع مل0سو هيل0ع هللا ىل0ص يبن0لا
 ه0نأ هن0ع ةحيح0ص قر0ط ن0م نيحيحص0لا ىل0ع كردت0سملا ي0ف م0كا0حلا ه0جر0خأ يذ0لا ع0فار ن0ب ة0عا0فر ث0يد0ح ادارأ -مل0عأ
 ءا0ج ه0تال0ص ىض0ق امل0ف ،ىلص0ف ،د0جسملا ل0خد0ف ل0جر ءا0ج ذإ مل0سو هيل0ع هللا ىل0ص هللا لو0سر دن0عً اس0لا0ج نا0ك
 ك0نإ0ف لص0ف ع0جرا0ف ،كيل0عو :مل0سو هيل0ع هللا ىل0ص لاق0ف ،موق0لا ىل0عو مل0سو هيل0ع هللا ىل0ص هللا لو0سر ىل0ع مل0سف
 هللا لو0سر ىل0ع مل0سف ءاج0ف ه0تال0ص ىض0ق امل0ف ،اهن0م نيع0ي ا0م يرد0ن ال ه0تال0ص ق0مر0ن انلعج0ف ع0جر0ف :لا0ق ،لص0ت م0ل
 ا0مإ ك0لذ ر0كذو ،لص0ت م0ل ك0نإ0ف ع0جرا0ف ،كيل0عو :مل0سو هيل0ع هللا ىل0ص لاق0ف ،موق0لا ىل0عو مل0سو هيل0ع هللا ىل0ص
 م0كد0حأ ةال0ص مت0ت ال :مل0سو هيل0ع هللا ىل0ص لا0ق ،ي0تال0ص ن0م َّيل0ع تب0ع ا0م يردأ ا0م :ل0جر0لا لاق0ف ،ًا0ثال0ث وأ ني0تر0م
 ى00لإ هيل00جرو ،ه00يدي00ب ه00سأر حس00ميو ،نيق00فرمل00ل ه00يد00يو هه00جو ل00سغي ،ل00جو ز00ع هللا ر00مأ ام00ك ءو00ضو00لا غب00سي ىت00ح
 ىل0ع هيف0ك عض0يو ،ع0كري0ف ربك0ي م0ث ،هي0ف ه0ل هللا نذأ ا0م نآرق0لا ن0م أرق0يو ،هد0جميو هللا دم0حيو ربك0ي م0ث ،نيبعك0لا
 مظ0ع ل0ك ذ0خأ0ي ىت0ح ،ًام0ئا0ق يوت0سيو ،هدم0ح ن0مل هللا عم0س :لوق0ي م0ث ،يوت0سيو ،هل0صاف0م نئمط0ت ىت0ح ،هيتب0كر
 ربك0ي م0ث ،يوت0سيو هل0صاف0م نئمط0ت ىت0ح دوجس0لا ن0م هت0هبج نكمي0ف د0جسيف ربك0ي م0ث ،هبل0ص ميق0ي م0ث ،هذ0خأ0م
 ةال0ص مت0ت ال :لا0ق م0ث غر0ف ىت0ح اذك0ه ةالص0لا ف0صو ،هل0ص ميق0يو ،ه0تدعق0م ىل0ع ًاد0عا0ق يوت0سيو ه0سأر ع0فري0ف
.كلذ لعفي ىتح مكدحأ
.قرط نم هقاسو ،نيخيشلا طرش ىلعٌ حيحص ثيدح اذه :مكاحلا لاق
 حص0ي في0ك ،تا0بودن0ملاو ننس0لا ه0ل ر0كذ ه0نأ ع0م ،ضبق0لا ه0ل ر0كذ0ي م0لو ،راّصق0لا ن0با ما0مإلا جت0حا -مل0عأ هللاو– اذ0هبف
....و ننسلا هملع نأ دعبهل همّلعي ملو ًةنس ضبقلا نوكي نأ
 دواد و0بأو ي0ئاسن0لاو ،حيحص0لا ع0ما0جلا ي0ف يراخب0لا ه0جر0خأ يذ0لا يد0عاس0لا ديم0ح ي0بأ ث0يد0ح :نيث0يد0حلا ي0نا0ثو
 ا0بأُ تعم0س ،ءاط0ع ن0ع رم0ع ن0ب دم0حم ي0نرب0خأ :لا0ق ،ىيح0ي ا0نأب0نأ ،دد0سم ان0ثد0ح :دواد ي0بأل ظفل0لاو ،مهي0غو
 دم0حمو ةر0ير0ه و0بأو ة0ياور ي0فو ،ةدات0ق و0بأ مهن0م مل0سو هيل0ع هللا ىل0ص يبن0لا باح0صأ ن0م ةر0شع ي0ف يد0عاس0لا ديم0ح
 ا0م هللاو0ف ؟مل0ف :او0لا0ق ،مل0سو هيل0ع هللا ىل0ص يبن0لا ةالص0ب مكمل0عأ ا0نأ :لوق0ي م0هرغ0يو دع0س ن0ب ل0هسو ةمل0سم ن0ب
 ى0لإ ما0ق اذإ مل0سو هيل0ع هللا ىل0ص هللا لو0سر نا0ك :لاق0ف ،ضر0عأ0ف :او0لا0ق :لا0ق ،ةبح0ص ان0مد0قأ الو ًاعب0ت ا0نرث0كأ0بَ تن0ك
 ربك0ي م0ث ،أرق0ي م0ث ،ًالدتع0م هع0ضو0م ي0ف ٍمظ0ع ل0ك َّرق0ي ىت0ح ربك0ي م0ث ،هيبكن0م امهي0ب يذاح0ي ىت0ح ه0يد0ي ع0فر ةالص0لا



 ه0سأر وبص0ي الو لدتع0ي م0ث ،هيتب0كر ىل0ع هت0حار عض0يو ع0كر0ي م0ث ،ًالدتع0م هيبكن0م امه0ب يذاح0ي ىت0ح ه0يد0ي ع0فر0يو
 :لوق0ي م0ث ،ًالدتع0م هيبكن0م امه0ب يذاح0ي ىت0ح ه0يد0ي ع0فر0ي م0ث هدم0ح ن0مل هللا عم0س :لوقي0ف ،ه0سأر ع0فر0ي م0ث ،عنق0ي الو
 امهيل0ع دعقي0ف ،ىر0سيلا هل0جر ينث0يو ه0سأر ع0فر0ي م0ث ،هيبن0ج ن0ع ه0يد0ي ي0فاجي0ف ضرألا ى0لإ يوه0ي م0ث ،رب0كأ هللا
 ىت0ح اهيل0ع دعقي0ف ىر0سيلا هل0جر ينث0يو ع0فر0يو ،رب0كأ هللا :لوق0ي م0ث ،د0جسي م0ث ،د0جس اذإ هيل0جر ع0با0صأ حتف0يو
 ىت0ح ه0يد0ي ع0فر0يو ربكي0ف نيتع0كر0لا ن0م موق0ي م0ث ،ك0لذ لث0م ىر0خألا ي0ف عنص0ي م0ث ،هع0ضو0م ى0لإٍ مظ0ع ل0ك ع0جر0ي
 يت0لا ةسل0جلا ت0نا0ك اذإ ىت0ح ،ه0تال0ص ةيق0ب ي0ف ك0لذ عنص0يو ،ةالص0لا حاتت0فا دن0ع رب0ك ام0ك ،هيبكن0م امه0ب يذاح0ي
.رسيألا هقش ىلع ًاكروتم دعقو ىرسيلا هلجر رخأ ملستلا اهيف
.يلصي ناك اذكه ،َتقدص :اولاق
 ة0باحص0لا ىل0ع جاجت0حالا ماق0م ي0ف ديم0ح ا0بأ نأل ؛لد0سلا ي0ف ةح0ضاو ةج0ح ىر0ت ام0ك و0هو ،لبن0ح ن0با ث0يد0ح اذ0هو
 ثي0ح ةر0م لوأ ه0ل اومل0س ا0م مه0نوك0ل ،مل0سو هيل0ع هللا ىل0ص ه0تال0ص ةفص0ب مهن0م مل0عأو مهمل0عأ ه0نأ هيل0ع ن0يركن0ملا
 مه0ل ف0صو ن0مل الإ ،بار0تأل0ل ميل0ستلا مد0عو س0فانت0لا ن0م نار0قألا هيل0ع تلب0ج ام0ك ،ًاعب0ت ه0ل ا0نرث0كأ0بَ تن0ك ا0م :ه0ل او0لا0ق
 :ه00ل او00لاق00ف ،همل00عً ائي00ش اهن00م كرت00ي م00لو ،ض00ئارف00لاو ننسل00ل ءاصقت00سالا ليب00س ىل00ع مل00سو هيل00ع هللا ىل00ص ه00تال00ص
 هيل0ع هللا ىل0ص ه0تال0ص ةف0ص ن0م ضبق0لا نا0ك و0ل ذئنيح0ف ،م0هدن0ع ا0مب م0هرب0خأ مه0نوك0ل ،ها0عدا ا0م ه0ل اومل0سو ،َت0قد0ص
 ،جاجت0حالا ماق0م ماق0ملا نأل ؛نيمي0لا0ب لامش0لا ذ0خأ َتي0سن وأ ت0كر0ت ،ديم0ح ا0بأ ا0ي :ه0ل نيل0ئا0ق هيل0ع اورك0نأل مل0سو
 كر0ت ىل0ع نوقفت0م مه0نأ انمل0ع ك0لذ ي0ف هوش0قان0ي م0ل ثيح0ف ،ءي0ش ل0قأ ىل0ع هي0ف نوش0قان0ي مه0نأ0ب ةي0ضا0ق ةداع0لاو
 ،ل00صألا و00ه لد00سلا نأل ؛ًالدا00س نا00ك مل00سو هيل00ع هللا ىل00ص ه00نأو ،مل00سو هيل00ع هللا ىل00ص ه00تال00ص ةف00ص ي00ف ضبق00لا
.هيلع قفتملا مكحلا وه هب كسمتلاو ،هركذ ىلإ جاتحُي ال لصألاو
 ي0ف مظ0ع ل0ك رق0ي ىت0ح :ه0لو0ق ي0ف و0هو ،ميل0س ب0ل يذ ل0ك دن0ع ًاح0ضاو لد0سلا0ب هي0ف حر0ص ث0يد0حلا اذ0ه :تل0ق
.ثيدحلا يف انليلد وهو ،هنيعب لدسلا وه كلذو ،هابنج نيديلا عضوم نأ كش الو ،ًالدتعم هعقوم
 ل0هأ دن0ع ة0لوبق0م ي0هو ،ةق0ث ةدا0يز نوكي0ف ،م0هري0غ هر0كذ دق0ف ضبق0لا اور0كذ0ي م0ل نإو ه0باح0صأو ديم0ح و0بأ :لي0ق نإ0ف
.نفلا
 ا0مو ،م0هدن0ع ررق0م و0ه ام0ك ،فوص0لا ي0ف ني0يوار0لا ني0ب يواست0لا اه0طر0شف ميل0ستلا ىل0عو ،فال0خ تاذ ة0لأس0ملا :انل0ق
 الإٍ ت0با0ثٍ ق0ير0ط ن0م مهف0لاخ0ي م0ل ل0ب ،مهن0م مل0عأ و0ه ن0م مهف0لاخ0ي م0ل ه0باح0صأو ديم0ح ا0بأ نأل ؛ك0لذ0ك سي0ل ان0ه
 هيل0ع هللا ىل0ص ه0لً ا0مزال0م نك0ي م0لو ،نمي0لا0ب تو0م رض0ح ضرأ ن0م راد0لا ع0سا0ش و0هو ،ي0مرض0حلا ر0جح ن0ب ل0ئاو
 هيل0ع نا0ك ا0مب ىردأ مه0ف ،هوب0حا0ص ذن0م هو0قراف0ي م0ل مه0نإ0ف ،ه0باح0صأو ديم0ح ي0بأ فالخ0ب ،ني0تر0م ها0تأ ا0منإ ل0ب ،مل0سو
 ًا0فال0خ ك0لذ ي0ف مل0عأ الو ،ر0ثألاو لو0صألا ل0هأ دن0ع تاح0جر0ملا ن0م اذ0هو ،ًار0خآوً الوأ مل0سو هيل0ع هللا ىل0ص يبن0لا
.مهنيب
 ًاد0ها0ش ه0ل اوسمت0لا م0هدن0ع ه0لً ا0ضراع0م دع0ي ا0مم ر0خآ ءي0ش ءا0جو ،حيح0ص ث0يد0ح ءا0ج اذإ رظن0لاو ر0ثألا ل0هأ ةدا0ع ن0مو



 ٍوارٍ ث0يد0حل نا0ك اذإو ،ه0ل ًاد0ضا0ع نوكي0ل ،ك0لذ ري0غ وأ ،يل0ج ساي0ق وأ ةذا0ش ةءار0ق وأ ،فيع0ض ر0خآ ث0يد0ح ن0م
 ي0ف يراخب0لا دهشت0سا0ف ،امهحيح0ص ي0ف ناخي0شلا ك0لذ لع0ف دق0ف ،ًافيع0ض نا0ك نإو ،ًاع0بات0م ه0ل اوسمت0لا ،د0حاو
 فيع0ض ميرك0لا دب0عو ،لو0صألا ي0ف مه0ب جتح0ي م0لو ،ءافعض0لا ن0م هري0غو قرا0́ا ي0بأ ن0ب ميرك0لا دب0ع ة0ياور0ب حيحص0لا
 ،ة00عا00فر ث00يد00ح ر00سفي ا00م ءا00ج دق00ف اذ00ه ررق00ت اذإ00ف ،هحيح00ص ي00ف د00جهتلا با00ب ي00ف ًاض00يأ ه00ب دهشت00ساو ،قاف00تا00ب
 نس0حلا ن0ب بوبح0م ق0ير0ط ن0م ريبك0لا هم0جعم ي0ف ي0ناربط0لا هاور ا0م و0هو ،ص0ن هي0فو ،ه0باح0صأو ديم0ح ي0بأ ث0يد0حو
 ةالص0لا ى0لإ ما0ق اذإ مل0سو هيل0ع هللا ىل0ص هللا لو0سر نا0ك :لا0ق ،هن0ع هللا ي0ضر لب0ج ن0ب ذاع0م ن0ع رد0حج ن0ب بيط0خلاو
.ةيناثلاب ىلوألا ذخأ امبرو :ةياور يفو ،تكس مث ،امهلسرأ ربك اذإف ،هينذأ لَِبق هيدي عفر
 ن0با هق0ثو نس0حلا ن0ب بوبح0مو ،مل0سو هيل0ع هللا ىل0ص هللا لو0سر قراف0ي م0ل ٌذاع0مو ،عازن0لا ي0ف ص0ن ىر0ت ام0ك اذ0هف
 نوك0ي نأ حص0ف ،مهت0م ري0غ ه0نأ الإ ،لاق0م هي0ف نا0ك نإو وه0ف رد0حج ن0با ا0مأو ،هحيح0ص ي0ف يراخب0لا ه0ل جر0خأو نيع0م
 ليق0لا عف0تر0يو لاك0شإلا لوز0ي ه0ب ،ه0باح0صأو ديم0ح ي0بأ ث0يد0حو ،ة0عا0فر ث0يد0حلً اد0ضا0ع وأ ًار0سفم ث0يد0حلا اذ0ه
.رابخألا كلت يف درو امم لاقلاو
 هللا ىل0ص هللا لو0سر نا0ك :لا0ق لب0ج ن0ب ذاع0م ن0ع ريبك0لا ي0ف ي0ناربط0لا هاور يذ0لا ث0يد0حلا ي0ف ىر0خأ ة0ياور كان0هو
 ىل0ع هني0مي عض0ي هت0يأر ا0مبرو ،تك0س م0ث ،امهل0سرأ رَّب0ك اذإ0ف ،هي0نذأ لاب0ق ه0يد0ي ع0فر ه0تال0ص ي0ف نا0ك اذإ مل0سو هيل0ع
.هراسي
 ديع0سو ن0يري0س ن0باو بي0سملا ن0باو مي0هار0بإو نس0حلا ن0ع ،ةبي0ش ي0بأ ن0با ه0جر0خأ ا0م لا0سرإلا0ب ة0حرص0ملا ث0يدا0حألا ن0مو
.نولسري اوناك مهنأ ريبج نب
 لا0قو ،ىر0سيلا ىل0ع ىنمي0لا ع0ضو ك0لذ هيل0ع لا0ط نإ0ف ،امهل0سر0ي :دع0س ن0ب ثيل0لا لا0ق :ه0عوم0جم ي0ف يوون0لا لا0قو
.ـها لاسرإلاو عضولا نيب ريخم :يعازوألا
 لَّل0ع ا0م ني0ع و0ه اذ0هو ،ة0حارت0سالا با0ب ن0م و0ه ا0منإو ،ةنس0لا ن0م سي0ل هدن0ع ضبق0لا نأ ي0ف ح0ير0ص ثيل0لا مال0ك :ُتل0ق
.دامتعالا نم هيف امل هتيهارك كلام هب
 ل0جأ ن0م ك0لذ ا0منإ :لاق0ف ،ه0لام0ش هنيمي0ب كس0مي ل0جر0لا ن0ع لئ0س ني0ح لا0ق ه0نأ ن0يري0س ن0با ن0ع ةبي0ش ي0بأ ن0با جر0خأو
.مورلا
 مه0نا0ميأ يع0ضاو لي0ئار0سإ ين0ب راب0حأ ى0لإ رظ0نأ ي0نأ0ك :مل0سو هيل0ع هللا ىل0ص هللا لو0سر لا0ق :لا0ق ه0نأ نس0حلا ن0ع يورو
.ـها ءازوجلا يبأو يدهنلا نامثع يبأو زلجم يبأ نع جرخأ اذكهو ،ةالصلا يف مهلئامش ىلع
 ن0ب ل0ئاو ن0ع ةمقل0ع ن0ب ل0ئاو ث0يد0ح ي0ف دواد و0بأ ىور يذ0لا يرصب0لا نس0حلا مهي0فو نيع0بات0لا راب0ك ن0م مهل0كءالؤ0هو
 هيل0ع هللا ىل0ص هللا لو0سر ةال0ص ي0ه :لاق0ف ،نس0حلا ي0بأ ن0ب نسحل0ل ك0لذُ تر0كذ0ف :لا0ق ةداح0ج دم0حم نأ ر0جح
.هكرت نم هكرتو ،هلعف نم هلعف ،ملسو
 سي0ل ه0نأ ىل0ع ةح0ير0ص ة0لالد ٌّلاد ،مور0لا وأ لي0ئار0سإ ين0ب راب0حأل هتب0سن نأل خسن0لا هن0م مهف0ي مهعيم0ج ن0ع لق0ن ا0مو



 ن0مً ائي0ش مهي0لإ ب0سني الو ،مه0ب ءادت0قالا0ب ر0مأ0ي الو ،مور0لا راب0خأ0ب ىدتق0ي ال ه0نأل ؛مل0سو هيل0ع هللا ىل0ص هتن0س ن0م
.مهبتك يف رظنلاو مهب ءادتقالاو مهلاؤس نع ملسو هيلع هللا ىلص ىهن دقل لب ،ةنسلا
.ىرسيلا ىلع ىنميلا عضي الو امهلسري هنأ يعخنلاو يرصبلا نسحلاو ريبزلا نبا نع رذنملا نبا ىورو
 ل0سر0ي ىل0ص اذإ ري0بز0لا ن0با نا0ك :لا0ق ران0يد ن0ب ورم0ع ُتعم0س :لا0ق مي0هار0بإ ن0ب د0يز0ي ن0ع ةبي0ش ي0بأ ن0ب رك0ب و0بأ جر0خأو
.هيدي
 ك0لذ هي0ف ضرع0تو مل0سو هيل0ع هللا ىل0ص يبن0لا ةال0ص هي0ف تف0صو ث0يد0ح ل0ك :لا0سرإلا ىل0ع ة0لاد0لا ث0يدا0حألا ن0مو
 م0ل اذإ0ف ،ٌد0ئازٌ ف0صو ضبق0لاو ،ىفخ0ي ال ام0ك ل0صألا و0ه لا0سرإلا نأل ؛ضبق0لا اهي0ف ر0كذ0ي م0لو ،تابحت0سملا ر0كذ0ل
.لاسرإلا وه يذلا لصألا ىلعُ لاحلا يقب ركذي
.ةنيدملا لهأ لمع هيلع ام :لاسرإلا ةلدأ نمو
 نأل ك0لذو ،دا0حآلا رب0خ ن0م ه0ضرا0ع ا0مل خ0سان0لا0ك ه0ل ًال0عا0ج ،ك0لا0م دن0ع دا0حآلا رب0خ ىل0ع مدق0م ةن0يد0ملا ل0هأ لم0ع
 مهيل0ع ىفخ0ي نأ نك0مي الو ،مل0سو هيل0ع هللا ىل0ص ه0لاع0فأو ه0لاو0قأ ن0م ر0خأت0ملا0ب نوذ0خأ0ي مهيل0ع هللا ناو0ضر ة0باحص0لا
 لم0ع ،رب0خلا ك0لذ فال0خ ىل0ع نيع0بات0لا ن0م ة0نوحش0ملا ةن0يد0ملا ل0هأ لم0ع هن0ع هللا ي0ضر ك0لا0م د0جو اذإ0ف ،اهن0م ر0خأت0ملا
 ،ةع00ير00شلا هن00م اوقل00ت ن00يذ00لا ة00باحص00لا د00هعو مل00سو هيل00ع هللا ىل00ص هد00هع برق00ل رب00خلا كر00تو ،ةن00يد00ملا ل00هأ لمع00ب
 لمع0لا اذ0ه نأ ملع0ف ،ه0فالخ0ب اولمع0يو لم0ع ىل0ع ة0باحص0لا اود0جي نأ نيع0بات0لا نك0مي ال0ف ،نوع0بات0لا مهن0م اهتقل0تو
 ًاعط0قٌ مدق0م ر0تاوت0ملاو ،ر0تاوت0ملا0ك ىنع0ملا اذ0هل ةن0يد0ملا ل0هأ لم0ع راص0ف ،هلب0ق يذ0لا ربخل0ل خ0سا0ن ر0خأت0م رب0خ ى0لإ ٌدنت0سم
.داحآلا ربخ ىلع
 نيع0بات0لاو ة0باحص0لا لم0ع ىل0ع روصق0م ةن0يد0ملا ل0هأ لمع0ب دوصق0ملاو ،هللا هم0حر ك0لا0م دن0ع ةج0ح ةن0يد0ملا ل0هأ لم0عو
 هيل0ع هللا ىل0ص ه0ب لمع0ي نا0ك ا0م مهفل0س ن0ع مهفل0خ لق0ن ن0م ر0م ا0م مهي0ف ر0فوت0ي ن0يذ0لا م0ه مه0نأل ؛ة0صا0خ ةن0يد0ملا0ب
.رم امك رتاوتلا طرش مهيف لصحيو ملسو
؟هتوبث انل نيأ نمو ،لاسرإلاب ةنيدملا لهأ لمع اندنع تبثي مل :لئاق لاق اذإو
 ىل0ع لد0ي ث0يد0ح د0جو0ي ال ه0نأ نوم0عز0ي ضبق0لا0ب نيل0ئاق0لا نأل ؛ه0توب0ث ي0ف ٍفا0ك لا0سرإلا0ب ك0لا0م لو0ق نأ :باو0جلا0ف
.هيلع ةلادلا ثيداحألا نم هانمدق ام عم ،لاسرإلا
 راب0ك د0حأ و0هو ،بي0سملا ن0ب ديع0س ب0هذ0م ه0نو0ك ،لا0سرإلا ىل0ع ةن0يد0ملا ل0هأ لم0ع نأ ىل0عً اض0يأ لي0لد و0ه ا0ممو
 ام0ك قال0طإلا ىل0ع نيع0بات0لا لض0فأ و0هو ،هن0ع هللا ي0ضر باط0خلا ن0ب رم0ع كردأ ،ةعب0سلا ةن0يد0ملا ءاهق0ف د0حأو ،نيع0بات0لا
.دمحأ مامإلا لاق
.لاسرإلا ىلع ةنيدملا لهأ لمع نوك توبث يفٍ فاك هدحو اذهف
 ي0ف ر0كذو ،ك0لا0م هق0ف ي0ف هف0لأ يذ0لا ي0فاك0لا ه0بات0ك ي0ف لا0ق د0قو ،رب0لا دب0ع ن0با ضبقل0لً ابصع0ت ءاملع0لا د0شأ ن0مو
 ع0ضوو :هص0ن ا0م ك0لذ ن0مً الق0ن ق0ثوألاوً الم0ع ح0صألا ىل0ع هي0ف رصت0قاو ،ةن0يد0ملا ل0هأ لم0ع ىل0ع هي0ف دمت0عا ه0نأ هتبط0خ



.ةالصلا يف ةنس كلذ لك ،امهلاسرإو ىرسيلا ىلع امهنم ىنميلا
.ةنيدملا لهأ لمع هيلع ام نايب رم امل ،لاسرإلا نيرمألا رخآ نإ :انلق
 ،ه0ب لمع0لا ،ةن0جلا0ب نور0شبملا ةر0شعلا مهن0مو ،ةن0يد0ملا0ب نين0طاق0لا ة0باحص0لا كرت0ل الإ ث0يد0حلا0ب لمع0لا كرت0ي م0ل ك0لام0ف
 ؛رب0خلا ك0لذ0ل خ0سا0ن ى0لإً ادنت0سم دا0حآلا رب0خ فال0خ ىل0ع ةن0يد0ملا ل0هأ لم0ع لع0ج هللا هم0حر ك0لام0ف ،مه0ل نيع0بات0لاو
.ملسو هيلع هللا ىلص هلاعفأو هلاوقأ نم رخأتملاب نوذخأي امنإ مهنع ىلاعت هللا ناوضر ةباحصلا نأل
 لا0ق دق0ف ،ة0جرا0خلا ب0هاذ0ملا ءامل0ع دن0ع ىت0ح مولع0م ك0لذو ،ح0جار0لاو روهش0ملا و0ه ك0لا0م ما0مإلا ب0هذ0م ي0ف لا0سرإلاو
 الو امهل0سر0ي ةي0ناث0لاو ،هرد0ص ت0حت امهعض0ي ام0هاد0حإ :نات0ياور هللا هم0حر ك0لا0م ن0عو :مل0سم حر0ش ي0ف يوون0لا
.ـها ،مهدنع رهشألا يهو هباحصأ روهمج ةياور هذهو ،ىرخألا ىلع امهادحإ عضي
 .ـها ،هباحصأ رثكأ هيلإ راصو ،لاسرإلا كلام نع مساقلا نبا ىورو :ينالقسعلا رجح نبال يرابلا حتف يفو
 ث0يدا0حأ ا0نر0كذو ،ةفيع0ض اهل0ك ضبق0لا ث0يد0حأو ،هلي0لد يو0ق ا0م و0ه ح0جار0لا ،أل0ف ،ب0هذ0ملا ي0ف ح0جار0لا و0ه ه0نو0ك ا0مأو
.ضبقلا ثيداحأ يف عقاولا نعطلا نم ةملاس اهنأو ،ةيمازتلا وأ ةحيرص ةلالد ةلادلا لاسرإلا
 ىل0ع هت0لالدو ،ة0مات0لا ةحص0لا هتحص0ل ،يد0عاس0لا ديم0ح ي0بأ ث0يد0ح لد0سلا ةين0س ىل0ع ة0لاد0لا ث0يدا0حألا كل0ت ن0مو
.ةحيرص ةلالد لاسرإلا
 نإو ث0يد0حلا ك0لذ ان0ه ررك0ن ،ة0ميز0خ ن0باو دم0حأو يذ0مرت0لاو دواد و0بأو يراخب0لا ه0جر0خأ ه0نإ :يراب0لا حت0ف ي0ف لا0ق د0قو
.ةحارص لاسرإلا ىلع ةلادلا ةدايزلا اهيف امل دواد يبأ ةياور قوسنو ،هركذ قبس
 اذ0هو ،ىيح0ي ان0ثد0ح ،دد0سم ان0ثد0حو ،)ح( دل0خم ن0ب كاحض0لا م0صا0ع و0بأ ان0ثد0ح ،دم0حأ ان0ثد0ح :لا0ق :هظف0لو
 ٍديم0ح ا0بأُ تعم0س :لا0ق ،ءاط0ع ن0ب ورم0ع ن0ب دم0حم ي0نرب0خأ ،رفع0ج ن0با ينع0ي ،ديم0حلا دب0ع ا0نأب0نأ :دم0حأ ث0يد0ح
 الو ،ًاعب0ت ه0ل ا0نرث0كأ0ب تن0ك ا0م هللاو0ف ؟َمَِلف :او0لا0ق مل0سو هيل0ع هللا ىل0ص هللا لو0سر باح0صأ ن0م ةر0شع ي0ف يد0عاس0لا
 ع0فر0ي ةالص0لا ى0لإ ما0ق اذإ مل0سو هيل0ع هللا ىل0ص هللا لو0سر نا0ك :لا0ق ،ضر0عا0ف :او0لا0ق ،ىل0ب :لا0ق ،هبح0ص ه0ل ان0مد0قأ
 ه0يد0ي ع0فري0ف ربك0ي م0ث ، أرق0ي م0ث ،ًالدتع0م هع0ضو0م ي0ف مظ0ع ل0ك َّرق0ي ىت0ح ربك0ي م0ث ،هيبكن0م امه0ب يذاح0ي ىت0ح ه0يد0ي
 م0ث ،عنق0ي الو ،ه0سأر بوص0ي ال0ف ،لدتع0ي م0ث ،هيتب0كر ىل0ع هيت0حار عض0يو ع0كر0ي م0ث ،هيبكن0م امه0ب يذاح0ي ىت0ح
 م0ث ،رب0كأ هللا :لوق0ي م0ث ،ًالدتع0م هيبكن0م يذاح0ي ىت0ح ه0يد0ي ع0فر0ي م0ث ،هدم0ح ن0مل هللا عم0س :لوقي0ف ه0سأر ع0فر0ي
 ل0ك ع0جر0ي ىت0ح ،اهيل0ع دعقي0ف ،ىر0سيلا هل0جر ينث0يو ه0سأر ع0فر0ي م0ث ،هيبن0ج ىل0ع ه0يد0ي ي0فاجي0ف ،ضرألا ى0لإ يوه0ي
 امه0ب يذاح0ي ىت0ح ه0يد0ي ع0فرو رب0ك نيتع0كر0لا ى0لإ ما0ق اذإ م0ث ،ك0لذ لث0م ىر0خألا ي0ف عنص0ي م0ث ،هع0ضو0م ى0لإ مظ0ع
 ميل0ستلا اهي0ف يت0لا ةد0جسلا ت0نا0ك اذإ ىت0ح ،ه0تال0ص ةيق0ب ي0ف ك0لذ عنص0ي م0ث ،ةالص0لا حاتت0فا دن0ع رب0ك ام0ك ،هيبكن0م
 ،مل0سو هيل0ع هللا ىل0ص ىلص0ي نا0ك اذك0ه ،ت0قد0ص :او0لا0ق ،ر0سيألا هق0ش ىل0عً ا0كروت0م دع0قو ىر0سيلا هل0جر ر0خأ
.ىهتنا
 ىت0ح ه0يد0ي ع0فر0ي ةالص0لا ى0لإ ما0ق اذإ( :ه0لو0ق ي0ف لد0سلا0ب هي0ف حر0ص ،حيحص0لا لا0جر ه0لا0جر يذ0لا ث0يد0حلا اذ0ه رظ0نا0ف



.)ًالدتعم هعضوم يف مظع لك َّرقي ىتح ربكي مث ،هيبكنم امهب يذاحي
 ،أرق0ي م0ث ،هع0قو0م ي0ف مظ0ع ل0ك عق0ي ىت0ح ًام0ئا0ق ثك0مي م0ث :ديم0حلا دب0ع ن0ع مي0شه ة0ياور ي0فو :يراب0لا حت0ف ي0ف لا0ق
.هرخآ ىلإ
 ك0ش الو ،هِّل0حم ي0ف ُّرقت0سيو ُتبث0ي نيت0ياور0لا ي0ف )عق0ي(و )رق0ي( ىنع0م نأ ،ٍم0لا0ع ن0عً الض0ف ،ٍي0ما0ع ىل0ع ٍفا0خ ريغ0ف
 ،سوس0حملا ي0ف ر0باك0م وأ نونج0م الإ ك0لذ ي0ف عزان0ي ال ،هنيع0ب لا0سرإلا و0ه ك0لذو ،هابن0ج ناس0نإلا ن0م ن0يدي0لا ل0حم نأ
.ةجاحلا بسح ريسي فرصتب )ضبقلا ةيحجرأ نم ليق امل ضقنلا ماربإ( باتك نم راصتخاب ىهتنا
 لد0سلا مك0ح لو0ح ،ن0يد0هت�ا ةم0ئألا لاو0قأ ن0م ةرصت0́ا ،ة0كراب0ملا ة0لاجع0لا هذ0هُ تمت0خ حيحص0لا ث0يد0حلا اذ0هبو
.ًارصتخم ًايفاشً ايفاكً امات ًاباوج شطعتملا لئاسلا اهيأ اهذخف ،ةالصلا يف
 نأ زاج0يإ0ب مدق0ت ا0م لال0خ ن0م ت0فر0ع دق0ف ،داقت0نالاو بصعت0لا ل0هأ ن0م نك0ت الو ،داقت0عالاو ميل0ستلا ل0هأ ن0م نك0ف
 ليل0خ خي0شلا0ك ،ةي0هقفلا عورف0لا ةم0ئأ هر0كذ ام0ك ،ك0لا0م ان0ما0مإ ب0هذ0م ىل0ع ةالص0لا ي0ف بودن0موٌ ةَّن0س لد0سلا
 هر0كذ قب0س ا0مب مو0عد0ملا هال0عأ رو0كذ0ملا ث0يد0حلا اذ0ه و0هً اعيم0ج م0هدنت0سمو ،م0هري0غو ه0حار0شو ر0شا0ع ن0باو ،ه0حار0شو
 يذ0لا ناس0نإل0ل قب0ي مل0ف ،هن0ع هللا ي0ضر س0نأ ن0ب ك0لا0م ةم0ئألا ما0مإ هدمت0عا يذ0لا ةن0يد0ملا ل0هأ لمع0بو ،ل0ئالد0لا ن0م
 هللا هم0حر ك0لا0م هي0لإ ب0هذ ا0م نأ0ب فرتع0يو ،ةقيقحل0ل داقن0يو ،ملست0سيو مل0سي نأ الإ اهن0ع ثحب0يو ةقيق0حلا د0ير0ي
 ري0غ ة0ما0ت ةل0ما0ك ةحيح0ص ه0تالص0ف ضبق0لا وأ لد0سلا نيت0لا0حلا يتلك0ب ىل0ص ن0م نأو ،عاب0تالا0ب رد0جألاو طو0حألا و0ه
 ة0براغ0ملا هعب0تا يذ0لا ك0لا0م ما0مإلا ب0هذ0م ىل0ع ح0جرألاو ر0هشألا و0هو ،نس0حألاو لض0فألا و0ه لد0سلا نأ ري0غ ،ةص0قا0ن
 مه00يأرو مهف00ص هيل00ع عمت00جاو ،ة00براغ00ملا ةمل00ك ه00ب تد00حو00تو ،ز00يزع00لا ن00طو00لا اذ00ه ي00ف مال00سإلا خو00سر ذن00م ةب00طا00ق
 تدل0ق يت0لا قرف0لا ضع0ب ةري0خألا ة0نوآلا ي0ف تر0هظ ىت0ح ،برغ0ملا ى0لإ لوألا س0يردإ ى0لو0ملا لو0خد ذن0م مه0عام0جإو
 ج0حلا ي0ف مه0ترا0يز ءان0ثأ نيف0ير0شلا ني0مر0حلا ي0ف نور0ي ا0م بب0سب ،مهج0حو مه0ماي0صو مه0تال0ص ةيفي0ك ي0ف ة0قراش0ملا
 د0ئاس0لا يك0لا0ملا ب0هذ0ملا ف0لاخ0ي ا0م ىل0ع ةلمت0شملا ة0عوبط0ملا تابيتك0لا ن0م قر0شملا ءامل0ع ه0جور0ي ا0م بب0سبو ،ةرمع0لاو
 نأ مولع00مو ،دالب00لا كل00ت ىل00ع م00هؤاليت00ساو ني00يدوعس00لا ماك00حلا ي00لو00ت لب00ق ،زاج00حلا دال00بو نيف00ير00شلا ني00مر00حلا ي00ف
 عم0جأ يذ0لا ،يد0جنلا با0هو0لا دب0ع ن0ب دم0حم هم0عز0ت يذ0لا ،ي0با0هو0لا ب0هذ0ملا س0سأ ىل0ع ت0ما0ق مهت0لودو مهب0هذ0م
.ةيمالسإلا بهاذملا عيمجل فلاخم هنأب ةيمالسإلا راطقألا ءاملع
 م0غر ،ع0قار0لا ىل0ع ق0تر0لا عس0تاو ر0مألا لحفت0سا ىت0ح ،ةري0خألا نينس0لا ي0ف برغ0ملا باب0ش فوف0ص ى0لإ ءاد0لا اذ0ه ل0صوو
 ي0ف حرص0ي ئت0ف ا0م يذ0لا ،هللا هرص0ن ي0ناث0لا نس0حلا ة0لال0ج نين0مؤ0ملا ري0مأ فر0ط ن0م ةد0كأت0ملا ر0ماوألاو ةرركت0ملا تاءادن0لا
 دال0ب عوم0جم ي0ف ه0ب لمع0لاو ،هيل0ع ةظ0فا0حملاو يك0لا0ملا ب0هذ0ملا عاب0تا بو0جو ى0لإ ةي0ماس0لا ه0تاهي0جو0تو هبط0خ ن0م ريث0ك
 ةي0با0هو0لا راك0فألا و0جور0م ه0ب موق0ي ا0مً اد0يد0ج ن0يد0لا ي0ف نأ اون0ظ ىت0ح ،د0يد0ج ل0ك ه0يوهت0سي باب0شلا نك0ل ،برغ0ملا
 ةي0عامت0جالا ة0حاس0لا ط0سو ي0ف ظ0حال0ي امي0ف بب0سل او0ه ك0لذو ،ة0يونع0ملاو ة0يدا0ملا تاءار0غإلاو تاعيجشت0لا ل0ئا0سو ن0م
 ل0جأ ن0م ،ه0لا0ب ة0حار0بً انئمط0م يلص0ي ن0م ع0م هد0جسمو هتي0ب ي0ف ناس0نإلا دقف0ي ىت0ح ،ة0يرك0ف تا0عار0صو تا0فال0خ ن0م



 ةال0ص ة0حاس0م د0حاو0لا يلص0ملا عس0ي ىت0ح نيق0فر0ملا ةا0فاج0مو ،ًاريث0ك نيل0جر0لا ق0يرف0ت ن0م ،ةالص0لا ي0ف تافلكت0لا ةرث0ك
 يف0ت ال ةليل0ق ةهين0ه مار0حإلا ةريبك0ت دع0ب ةتكس0لاو ،ة0ما0قإلا ي0ف )ةالص0لا ت0ما0ق د0ق( رارك0ت ك0لذ0كو ،ة0ثال0ث وأ نيل0جر
 مار0حإلا ةريبك0ت دن0ع ن0يدي0لا ع0فر ك0لذ0كو ،ك0لا0م دن0ع هر0ك و0لو ه0تءار0ق دوصق0ملا نا0ك نإ حاتفت0سالا ءا0عد ةءارق0ل ىت0ح
 دن0ع ن0يدي0لا ع0فر ك0لذ0كو ،ه0ب قطن0لا ةوق0ل عوش0خلا ي0فان0يً ار0هج ني0مأت0لا0ب ر0هجلا ك0لذ0كو ،هي0نذأ امه0ب ضبق0ي ىت0ح
 ري0خأ0تو دوجس0لا دن0ع نيتب0كر0لا ميدق0ت ك0لذ0كو ،ةع0كر0لا ن0م مايق0لا دن0عو ،دوجس0لا ى0لإ يوه0لا دن0عو عو0كر0لا ةريبك0ت
 ةد0ئاز ةسل0ج ثاد0حإو ةد0جسلا ن مايق0لا ي0ف نيتب0كر0لا ري0خأ0ت ك0لذ0كو ،ك0لا0م ما0مإلا دن0ع و0ه ا0م سك0ع ،نيفك0لا ع0ضو
 ا0مم نيمي0لا ةه0ج ى0لإ سأر0لا ءانح0ناو فلكت0ب مايق0لا ك0لذ0كو ،ى0لوألا ةع0كر0لا دع0ب ة0حارت0سالا ةسل0ج لث0م ،ك0لذ ءان0ثأ
 ٍّلص0م يل0جر ع0با0صأ سوؤر ىل0ع هيل0جر ع0با0صأ سوؤر0ب يلص0ملا ءطو ك0لذ0كو ،ةالص0لا ي0ف بولط0ملا لادت0عالا ي0فان0ي
 ا0م ل0ك ن0م ،ةالص0لا ي0ف هو0ثد0حأ ا0م ر0خآ ى0لإ ،ني0تر0م ميل0ستلا ك0لذ0كو ،ك0لذ0ب مه0ل ن0يأ ن0م يردأ الو ،هبنج0ب ر0خآ
.يكلاملا بهذملا فلاخي
 ل0هأ ه0جور0ي ا0م ج0ئات0ن ي0ه كل0تو ،ةالص0لا ي0ف ه0عوش0خ اهي0ف دقف0يو ،يلص0ملا ة0حار قلق0ت اهل0ك ةي0هقفلا تا0فال0خلا هذ0هف
 لب0ق ،ةل0هو لوأل باوص0لا ى0لإ هد0شر0يو هدي0ب ذ0خأ0ي ن0م د0جي م0ل يذ0لا ع0ئاض0لا باب0شلا فوف0ص ني0ب ةفلت0́ا ب0هاذ0ملا
.ميظعلا يلعلا هللااب الإ ةوق الو لوح الف ،ةدسافلا مهتعيرزو مهتالالض ءاوهألا لهأ هراكفأ يف عرزي نأ
.ىلاعت هللا ءاش نإ ءارقلل اهحيضوتو اهنييبت تقو يتأيس ،ىتش ةيهقف باوبأ يف ىرخأ ةيفالخ لئاسم كانهو
 ك00لذو ،ي00ئانتت00لا ير00صان00لا ،كراب00م ن00ب ،دم00حم ن00ب ،ري00شبلا يالو00م نوم00عأ ،فيعض00لا دبع00لا ،ل00جع ىل00ع هبت00كو
 ،هبي0ع رت0سو هب0نذ هللا رف0غ ،ة0يدالي0م1998 ةن0س و0يا0م 31 ق0فاو0م ،ة0ير0جه 1419 ما0ع ري0خلا رف0ص 5 خ0يرات0ب
 هت0باح0صو ه0لآ ىل0عو ،نيل0سر0ملا فر0شأ دم0حم ا0ندي0س ىل0ع مل0سو هللا ىل0صو ،نيعم0جأ ن0ير0خآلاو ني0لوألا دي0س هاج0ب
.نيملاعلا بر هللا دمحلاو ،نيعمجأ


