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ُهـ7341ُرُفُخصُخ71ُثُائُ بُخاْلُخُمُ أُ 
ُوخالسَّمخوخاتُ ُبُ رُخُللُ ُدُ مُْالُْخ ُالسَّْبع  ُوخكُ ُمخُرَّحُخوُخُ،ُوخاْلم ْنكخرخاتُ ُشُخاحُ وُخفُخالُْمخنخعخُ،ُُاألخرخض نيخ ُال م ورخ لَُّأخنـْوخاع 

ُاأْلُخلُخعُخُاُ اظُخفُخحُ ُاْلم ْسك رخاتُ  ُوُخُاتُ عُخمُختُخجُْمُ ْلُل ُُةُ انُخيُخصُ وُخُادُ رُخفْـُى ُإُ ُنُْأخُُدُ هُخشُْأُخ، الُُهُ دُخحُْوُخُُاللُ الَُّإ ُُهُخلُخال
ُىُاللُ لَّصُخُهُ ولُ سُ رخُوُخُهُ دُ ْبُعُخُا ُدُخمَُّم ُخُنَُّأخُُدُ هُخشُْأُخهُ،ُوُخمُخظَّعُخوُخُامُخرُخالُْخُمخُرَّحُخهُوُخرُخسَُّيخُوُخُلُخلخُالُْخُلَُّحُخ،ُأُخُهُ لخُُيكُخرُ شُخ

ُانُ سُخحُْإ ُب ُُمُْهُ عُخب ُتخُُنُْمُخوُخُنيُخعُ ْجُخأخُُةُ ابُخحُخالصَُّوعلىُ،ُُنيُخب ُيُ الطَُّهُ ىُآلُ لُخعُخوُخُنيُخي ُبُ النَُّرُ ائُ ىُسُخلُخعُخوُخُهُ ْيُلُخعُخُمُْلَّسُخوُخ
ُ.ُينالدُ ُمُ وُُْيُـخلخُإُ 
اتُ،ُمخُرَّحُخمُ الُُْنُخمُ ُمُْكُ سُ فُ نْـُىُأُخلُخواُعُخظُ افُ حُخوُخُمُْكُ ينُخواُدُ ظُ فُخاحُْوُخُونُخن ُمُ ؤُْمُ اُالُْهُخيُـ أخُُواُاللُخقُ اتَُـّفُخ:ََدَ عَ اَب َ مَ أَ 
ُحُخمُخفُخُمُْكُ سُ فُ نْـُأخُُنُخمُ ُمُْكُ ب ُُمُ لُخعُْأخُُمُْكُ بَُّرُخُاللُخُنَُّإ ُفُخ ُمُخمُخوُخُهُ ت ُرَّضُخمُخُلُ الَُّإ ُُا ُئخُيُْشُخُعخلخيك مُُْمخُرَّا ُالَُّإ ُُا ُرخُمُْأخُُعُخنُخا

ُ.مكُ ْيُلُخعُخُمخُرَّاُحُخيمُخفُ ُمُْكُ اءُخفُخشُ وُخُمُْكُ تُخادُخعُخسُخُلُخعُخاُجُخمُخ،ُوُخُهُ تُ ورُخطُ ل ُ 
َالَ هَ ي َ أَ  ُالُْذُخهُخُةُخبُخطُْخُ ُنَُّإُ :ََونَ مَ لَ سَ مَ ا ُإُ طُ تُخسُْمُ ُرُ شُخوُخُيُ طُ خُخُءُ ادُخُنُْعُخُمُ وُْيـُخا ُاءُ بخُوخُوُخُالُ تَّقُـخُضُ رُخمُخُهُ نَّيُ،
ُكُخلُ عُخيخُْوُخُكُختُخكُخحرخُُلُ شُ يخُُهُ نَّكُ،ُإُ تخُعُخس ُْوُخُكُخضُخرُْعُ ُكُخدُ قُ فُْيُـ ُهُ نَّاكُ،ُإُ يُخنْـُدُ وُخُكُخينُخدُ ُكُخدُ قُ فُْيُـ ُهُ نَّالُ،ُإُ ضُخعُ 
ُُةُ وبُخعُ ْلُأُ  ُالُْدُ يُُْأُخف  ُوُخت ُ هُْتـُخسُْمُ ي ،ُ ُإُ تُ امُ لشَُّل ُُةُ ضُخرُْعُ ين ،ُ ُإُ بُ ي ُ ُنُْمُخُهُخجُْوخُوُخُكُخهُخجُْوُخُدُ وُ سُخي ُُهُ نَّني ،ُ ُهُ نَّك

ُْْخلخُإ ُُكُخلُ مُ يخُْ ُنُخمُ ُمُْكُخ،ُفُخُةُ يَّحُ لخُصُْالُ ُونُ جُ السُ ُوُ أخُُةُ ي ُلُ قُْعُخالُُْاتُ حَُّصُخمُخُالُْلخُإ ُُكُخيُبُ هُ تخُنُْاُيُـخمَُّإُ ،ُفُخُةُ يُخاوُ ُا
ُخُتُْبخُرُ خُخُوتُ يُ بُـ الُُْنُخمُ ُمُْكُخ،ُوُخُهُ ب ُبُخسُخب ُُتُْانُخعُخُرُ سُخاألُ  ُخدُخوُْأخُُضُ رُخمُخُهُ نَُّإ ُُ!ُهُ لُ جُْأل  ،ُُابُ بُخالشَُُّنُخمُ ُيُ ثُ كُخُُاةُ يُخىُب 

ُعُخضُخقخُوُخ ُمُ لُخى ُإُ حُخصُْاألُخوُخُبُ ارُ قُخاألُخُنُخمُ ُمُْهُ فـ ُر ُعُْنُـخُنُْمُخُبـخْعضُ ُلُ بخُقُْتـُخسُْى ،ُ ُالنَّهُخنَـّاب ُةُ يَّسُ الُْ ُةُ اسُخجُخا
ُاتُ.رُخكُ سُْمُ اُالُْهُخنَـّ،ُإُ ُرُ مُْاُاْلُخهُخنَـّ،ُإُ ُثُ ائُ بُخاْلُخُمُ اُأُ هُخنَـّ،ُإُ ُةُ يَُّوُ نخُعُْمُخالُُْةُ ارُخذُخقُخالُْوُخ
َالَ هَ ي َ أَ  ُ:ََونَ نَ مَ ؤَ مَ ا ُيرُ ذُ حُْالتَّوُخُرُ مُْاْلُخُيُ رُ ىُتخُْلُخعُخُاءُ رَُّغُخالُُْةُ لَّمُ الُْوُخُاءُ حُخمُْالسَُُّةُ يعُخرُ الشَُُّةُ لَُّدُ أخُُتُْرُخاثُـخكُختُخقخْد
ُقُخهُخنْـُمُ  ،ُ ُالَّذُ الخُعُختُـخُاللُ ُالُخا ا ُأخيـ هخ ُم ْنُُييخا ُر ْجس  ُوخاألخْزالخم  ُوخاألخنصخاب  ر  ُوخاْلمخْيس  ُاْلخْمر  ُإ َّنَّخا ُآمخن وْا ينخ

اوخةُخ ُاْلعخدخ نخك م  ُبـخيـْ ُأخنُي وق عخ ُالشَّْيطخان  ُ*ُإ َّنَّخاُي ر يد  ُفخاْجتخن ب وه ُلخعخلَّك ْمُتـ ْفل ح ونخ ُالشَّْيطخان  ُُوخاْلبـخْغضخاءُخعخمخل 
رُ  ُاْلخْمر ُوخاْلمخْيس  ُوخيخص دَّك ْمُعخنُذ ْكر ُاللَّه ُوخعخن ُالصَّلخة ُفـخهخْلُأخنت مُم نتـخه ونخ(ُف 

ُعخْنه ُإ ميخان هُ،ُفُـخ ُيـخْرتخف ع  ُالخْمر  ُشخار بخ ُصخلَّىُاللَّهُ إ نَّ ُالنَِّب   ُ:ُقخالخ ُاللَّه ُعخْنه ُقخالخ يخ ُه رخيـْرخةخُرخض  ُأخِب  عخْن
ُالزَّا ُيـخْزِن  ُيالخ ُم ْؤم نُ عخلخْيه ُوخسخلَّمخ ُوخه وخ ُيـخْزِن  نيخ ُح  ُم ْؤم نُ ُ،ُِن  ُوخه وخ ُيخْشرخب  نيخ ُح  ُاْلخْمرخ ُيخْشرخب  ُ،ُوخالخ

ُم ْؤم ن (ُمُ  ُوخه وخ نيخُيخْسر ق  ُح  ُيخْسر ق  ُ.ُُهُ ْيُلُخعُخُقُ فُختـَُّوخالخ
،ُ ُوخاْلم ْنكخرات  ش  ُالفخوخاح  ُإخلضىُغخْي هخاُم نخ ُ،َُتخ ر  ُأ م ُالخبخائ ث  ُالخمخرخ ُأخُُنُْعُخفُـخُإ نَّ ُاللُ ُاءُ دخُرُُْالدَُِّب  رخض يخ

ُصُخوُْأخُُ:ُالُخقُخُعخْنهُ  ُيلُ لُ ُخُخاِن  ،ُُتُخقُْرُ حُ وُخُتُخعُْطُ قُ ُنُْإ ُوُخُا ُئخُيُْشُخُاللُ ب ُُكُخرُ شُْالُتُ ُنُْأخُييُصخلَّىُالل ُعخلخْيه ُوخسخلَّمخ
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ُمُ هُخكخُرخُتُـخُنُْمُخفُخُا ُدُخمُ عُختـُخمُ ُةُ وبُختُ كُْمُخُلةُ صُخُكُْرُ تْـُالُتُـخوُخ ُرُخمُْاْلُخُبُ رُخشُْالُتُخوُخُ،ُةُ مَُّالذُ ُهُ ْنُمُ ُتُْئخُر ُبخُُدُْقُخفُـخُا ُدُخمُ عُختـُخا
ُوخحخسَّنخه ُاألخْلبخاِن  ُ.ُهُخاجُخمُخُنُ ابُُْاهُ وخُرُخُ(رُ شُخُلُ كُ ُُاحُ تخُفُْاُمُ هُخنَـّإ ُفُخ
ُاللُ ُدُ ْبُعُخُنُْعُخاُ؟ُفُـخهُخنْـُمُ ُبُخرُختـُخاقْـُُنُ مُخُلَُّكُ ُُنُخعُخلخُوُخُاللُ ُلخعخنـخهخاُدُْقخُوُخُرُ مُْاْلُخُبُ رُخشُْت ُُفُخيُْكُخ:ََمَ لَ سَ مَ اَالَ هَ ي َ أَ 
ُرُخُنُ بُْ ُاُالُخاُقُخمُخهُ نْـُعُخُاللُ ُيُخضُ ع مخرخ ُرخس ول  ُوخشخار بـخهخاُُللُ :ُقخالخ ُاللَّه ُاْلخْمرخ ُيلخعخنخ صخلَّىُالل ُعخلخْيه ُوخسخلَّمخ

ُإ لخيُْ رخهخاُوخحخام لخهخاُوخاْلمخْحم ولخ رخهخاُوخم ْعتخص  ُهُ حُخحَُّصُخوُخُدُخاوُ وُدُخب ُأخُُاهُ وُخه (ُرُخوخسخاق يـخهخاُوخبخائ عخهخاُوخم ْبتخاعخهخاُوخعخاص 
ُ بخُلُْاألُخ ُ.ُاِن 

َالَ هَ ي َ أَ  ُوَّصُختُختُـ ُنُْأخُُنُْمُ ُعُ شُخْبُأخُوُخُاقُخطُخت ُُنُْأخُُنُْمُ ُمُ ظُخعُْأخُُرُ مُْاْلُخُبُ ارُ شُخُةُخوبُخقُ عُ ُنَُّإ ُُ:َمَ لَ سَ مَ ا ،ُ ُنُْعُخفُـخر
عخنـْه مخاُوُ رُ مُْعُخُنُ ْبُُاللُ دُ ْبُعُخ ُاللُ  يخ ُ،ُالُخقُخُهُ نَُّأخُُمُخلَّسُخوُخُهُ ْيُلُخعُخُاللُ ىُلَّصُخُاللُ ُولُ سُ رُخُنُْعُخُرخض  يك ل ُُم خم ر َُخخْر 

ت ه ُأخْربُخ ُم ْسك را ُ،ُُب  سخْتُصخلخ ُحخرخام ُ،ُوخمخْنُشخر بخ ُم ْسك ر  ُصخبخاحا ُ،ُفخإ ْنُتخابُخوخك ل  ُاللَّه ُُع نيخ تخابخ
عخلخىُاللَّه ُأخنُْ ّقاُ  ُكخانخُحخ ُُعخلخْيه ُ،ُفخإ ْنُعخادخُالرَّاب عخةخُ، ُ.ُق يلخُ:ُوخمخاُط ينخة ُاْلخبخال  يخْسق يخه ُم ْنُط ينخة ُاْلخبخال 

ُالنَّار ( ُ:ُصخد يد ُأخْهل  ُ.ُ؟ُقخالخ ُرخوخاه ُأخب وُدخاو دخُوخصخحَّحخه ُاألخْلبخاِن 
ىُلُخعُخُنَُّ،ُإُ ُامُ رُخحُخُرُ كُ سُْمُ ُلُ يكُ ُالُخقُخُمُخلَّسُخوُخُهُ ْيُلُخعُخُىُاللُ لَّصُخُاللُ ُولُخسُ رُخُنَُّأخُُهُ ْنُعُخُاللُ ُيُخضُ رُخُرُ ابُ جُخُنُْعُخوُخ

اُمُخوُخُاللُ ُولُخسُ اُرُخواُ:ُيُخالُ ،ُقُخُالُ بُخاْلُخُةُ ينُخطُ ُنُْمُ ُهُ يخُقُ سُْيخُُنُْأخُُرُخكُ سُْمُ الُُْبُ رُخشُْيخُُنُْمُخل ُُا ُدُخهُْعُخُلَُّجُخوُخُزَُّعُخُاللُ 
ُ.ُمُ لُ سُْمُ ُاهُ وُخ(ُرُخارُ النَُّلُ هُْأخُُةُ ارُخصُخيعُ ُوُْ(ُأُخارُ النَُّلُ هُْأخُُقُ رُخيعُخُالُخ؟ُقُخُالُ بُخاْلُخُةُ ينُخطُ 
ُُرُ مُْخُخْلُل ُُكُخبخُرُْشُ ُنَُّإُ :ََلَ اقَ عَ اَالَ هَ ي َ أَ  ُاللَّهُ ُكُخب ُرُخُةُخنَّجُخُكُخم ُرُ اُيخُْيُخنْـُُالدُ ف  ُرخض يخ ،ُفعخْنُعخْبد ُاللَّه ُْبن ُع مخرخ

نْـُ ُالد  ُف  ُاْلخْمرخ ُيمخْنُشخر بخ ُقخالخ ُوخسخلَّمخ ُصخلَّىُاللَّه ُعخلخْيه  ُاللَّه  ُرخس ولخ ُأخنَّ نـْهخاُعخنـْه مخا ُيـخت ْبُم  يخاُُث ََُّلْخ
رخة (ُمُ  ُاْْلخ  ُ.ُهُ ْيُلُخعُخُقُ فُختـَُّح ر مخهخاُف 

ُوعنُ ُع مخرخ ُالل ُعخنـْه مخاعخْبد ُاللُْبن  يخ ُاللُصخلَّىُاللُعخلخيُُْرخض  ُرخس ول  ُ:ُقخالخ :ُثخلخثخة ُقخْدُُوسخلَّمُخُهُ قخالخ
ُعخلخْيهُ  ُاْلْخنَّةخ ُوختـخعخالخ ُتـخبخارخكخ ُالل ُأخْهل ه ُحخرَّمخ ُف  ُي ق ر  ُالَّذ ي ُوخالدَّي وث  ،ُ ُوخاْلعخاق  ،ُ ُاْلخْمر  ُم ْدم ن  :ُ ْم

(ُرُخ ُ بخُلُْاألُخُالُخقخُوُخُدُ ْحُخأخُُاهُ وُخاْلخبخثخ ُ.ُه ُْيُ غُخل ُُنُ سُخ:ُحُخُاِن 
ُأخُُنُْعُخوُخ الُوُخُاقُ الُعُخوُخُانُ نَُّمُخُةُخنَّاْلُْخُلُ خُ دُْالُيُخي:ُُالُخقُخُمُخلَّسُخوُخُهُ ْيُلُخعُخُىُاللُ لَّصُخُاللُ ُولُخسُ رُخُنَُّأخُُيدُ عُ ُسُخِب 
ُرُ َخخُُْنُ مُ دُْمُ  ُ.ُه ُْيُ غُخل ُُنُ سُخوطُ:ُحُخؤُ انخُرُْاألُخُبُ ي ُعُْشُ (ُرخوخاه ُأخْحخد ُوخقخالخ

َ:َ ل م ون  ُكُ ُالُخقُخفُـخُهُ ت ُبخُوُْتُـخُبُ بُخسُخُنُْعُخُنيُخبُ ائُ التَُّضُ عُْبُـخُلُخئُ سُ أ ي  ه اَال م س  اُيهُخفُ ُتُ ْيُأخُرُخفُـخُورُخب ُقُ الُُْشُ ب ُْنُأخُُتُ نُْ:
ُكُخالُ قُخفُـخُمُْهُ نْـُعُخُمُْيهُ لُ هُْأخُُتُ ْلُأُخسُخفُخُةُ لُخبْـُقُ الُُْنُ عُخُنيُخوفُ رُ صُْمُخُا ُتخُاوُخمُْأُخ ُُرُخمُْاْلُخُونُخب ُرُخشُْواُيُخانُ واُ: واُاتُ مُخاُوُخيُخنْـُُالدُ ف 
ُ.ُةُ بخُوُْتُـخُْيُ غُخُنُْمُ 
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ُمُخُنيُخال ُ الصَُُّضُ عُْبُـخُالُخقخُوُخ ُُاتُخ: ُدُخمَُّلُخفُـخُيُ غُ صُخُدُ لُخُوُخل  ُُهُ ت ُوُْمُخُدُخعُْبُـخُهُ تُ يْـُأخُرُخُهُ ت ُنُْفـُخا ُابُخشُخُدُْقخُوُخُامُ نخُمُخُالُْف 
ُانُ ُجُخلخُإ ُُنُخفُ ُدُ ت ُبُخاُأُخ:ُيُخُالُخقُخ؟ُفُـخُكُخبخُيَّيُشُخاُالذُ مُخفُخُيُ غُ صُخُتُخْنُأخُوُخُكُخت ُنُْفُـخيُدُخدُ لُخاُوُخ:ُيُخُتُ لُْقُ فُـخُهُ سُ أُْرُخ ُِب 
ُُرُخمُْاْلُخُبُ رُخشُْيخُُانُخكُخُُنُْم َُّلُ جُ رُخ ُابُخُشُخالَُّإ ُُلُ فُْاُطُ هُخنْـُمُ ُقُخبُْيُـخَُلخُُْة ُرُخفـُْزُخُهُ ومُ دُ قُ ل ُُمُ نَُّهُخجُخُتُْرُخفـخُزُخاُفُـخيُخنْـُُالدُ ف 
ُت ُخرُخفـُْزُخُةُ دَُّشُ ُنُْمُ ُهُ سُ أُْرُخ ُا ُوُخهُخنْـُمُ ُاللُ ب ُُوذُ عُ نُـخ... ُيُ م َُّةُخيُخافُ عُخالُْوُخُوُخفُْعُخالُُْاللُخُلُ أُخسُْنُخا ُُابُخذُخعُخالُُْبُ وجُ ا ُف 

ُُ.ةخُرُ اْلخُخ
َالَ هَ ي َ أَ  ََونَ مَ لَ سَ مَ ا ُأُخمَُّأُخ: ُنُْأخُُنُْمُ ُرُ هُخشُْأخُوُخُرُخكُخذُْت ُُنُْأخُُنُْمُ ُرُ ثُـخكُْأُخفُخُةُ يَُّنُ دُخبُخالُُْةُ حَُّىُالصُ لُخعُخُرُ مُْاْلُخُارُ رُخضُْا
ُفُخهُخظُْتُ  ُُاتُ رُخدُ خُخمُ الُُْفـخْتكُخُمُ سُْاْلُْ ب ُُيـخْفت كُ ُرُ مُْاْلُخرُ، ُاءُ زُخجُْأخُُيعُ ُجخُ لخُإ ُُه ُيُ ث ُأُْتخُُدُ تخمُيخُُْثُ يُْحُخُ،ُدُ شُخأُخبخْل

ُُاتُ يُخث ُأُْالتَُّمُ ظُخعُْمُ ُزُ كَُّرخُتـُختُـخ،ُوُخُمُ سُْاْلُْ  ُزُ كخُْرُىُمُخلُخعُخُرُ ثـ ُؤُختـ ُوُخُنُ ازُ وُخىُالتـَُّلُخعُخُةخُرُخدُْقُ الُُْهُ دُ قُ فُْيـُ فُـخُِب ُ صُخعُخالُُْازُ هُخاْلُْ ُف 
ُُسُ فُ نـُخالتـَُّ ُ.تُ وُْمُخُالُْلخُإُ يُدُ ؤُخيُـ ُدُْقخُوُخُخُ مُ ُالُْف 
ُالُْلُخعُخُوخيـ ؤخثـ رُ ُيءر ُمُخالُُْانُخطُخرُخسُخُبُ بُ سُخي ُُرُ مُْاْلُخوُخ ُةُخادُخيخُز ُوُخُيُ اطُ خُخمُ الُُْاءُ شُخغُ الُُْانُخقُختُ احُُْبُ بُ سُخيُ فـُخُةُ دُخعُ مُخى
ُُبُ بُ سُخي ُُدُْاُقُخم َُّةُ نخُم ُْزُمُ ُاتُ حُخر ُقُختـُخب ُُةُ ابُخصُخُالُ لخُإُ يُدُ ؤُخيـ ُوُخُاضُ ْحُخاألُخُازُ رُخفْـُإُ  ،ُُةُ دُخعُ مُخالُُْانُخطُخرُخسُخُةُ ايُخهُخُالنـُ ف 

ُُاتُ ابُخرُخطُ اضُْوُخُاءُ عُخمُْلُخل ُُةُ بُخسُْالنُ ب ُُاصُ صُختُ االمُُْرُخسُْعُ وُخ ُاُ.هُختُ كخُرخُُحُخف 
ُُهُ دُ نخُ ُرُخكُ سُْمُ الُُْلُ اوُخنُختـُخيُـخُنُْىُمُخلُخعُخُةُ ورُخطُ خُ ُرُ ثُـخكُْاألُخُرُ ثُـخاألُخوُخ ُدُ بُ كُخالُُْمُ مُ سُخُتُخلخُيُإُ دُ ؤُخيُـ ُثُ يُْحُخُدُ بُ كُخُالُْف 
ُةُ لُخضُخعُخُىلُخعُخُولُ حُ كُ الُُْيُ ث ُأُْتخُُرُ هُخظُْيخُُثُ يُْ،ُحُخُرُ مُْاْلُخُيُ ث ُأُْتخُُنُْعُخُلُ ز ُعُْب ُخُسُخْيُلُخفُـخُبُ لُْقُخاُالُْمَُّأُخاُ،ُوُخهُخمُ خُ ضُختخُوُخ
ُدُ ؤُخيـ ُوُخُبُ لُْقُخالُْ ُوُخْ ُخلخُتُ ُاعُْلخُإُ ي ُقُ لُخعُخُرُ ثـ ُؤُخيُـ ا ُاالنُْلُخعُخُبُ لُْقُخالُُْة ُرُخدُْى ُاْلُخلُخعُخُرُ ثـ ُؤُخيـ ُوُخُاضُ بخُقُ ى ُاصُ وُخى
ُُاتُ ابُخرُخطُ ُاضُْلخُإ ُُولُ حُ كُ الُُْلُ اوُ نُخيُتُـخدُ ؤُخيـ ُوُخُبُ لُْقُخْلُل ُُةُ يُ ائُ بخُرُخهُْكُخالُْ اُ يتُخاُم ُ هُخضُ عُْبُـخُونُ كُ يخُُدُْقُخُبُ لُْقُخالُُْمُ ظُ ُنُ ف 

ُارُ شُخُدُخْنُعُ ُئُ اجُ فُخمُ ُتُ وُْاُمُخهُخنْـُعُخُجُ ت ُنُْيُـخ،ُوُخ ُ.ُرُ مُُْاْلُخِب 
ُلخه ُالسَّعخادخةخُوخاالْنب سخاطُخ ُأخنَّه ُيخْل ب  ُيخظ ن  ُاْلمخْخذ ول نيخ ُ،ُوخبـخْعض  ُآثخار ه ُعخلخىُالص ْحة  ُبـخْعض  ،ُُفـخهخذ ه 

ْخلكُ  ُا ُأخنَّه ُيـخق ود ه ُإخلخ ُ!ُواالْْن طخاطُوخمخاُعخرخفخ
ُْخ ُا م ْنُمخسخال ك  ُاللخُأخْنُيخْفخظخنخاُجخ يعاُ  ُ،ُوخنخْسأخل  ُالشَّْيطخان  ُ،ُُوخالبـخوخارُ ُلكُ فـخنـخع وذ ُبا لل ُم ْنُطخر يق  أخق ول 

ُالرحيم ُ. ُالغفور  ُاللُالعخظ يمخُلُولك مُفاستْغف ر وه ُإ نَّه ُهوخ اُوأخْست ْغف ر  ُهخذخ ُقخول 
ُ
ُ

ُةُ يُخانُ الثَُّةُ بُخطُْلُ ا
ُالعُخُبُ رُخُللُ ُدُ مُْالُخ

خ
ُ وُخُالُاللُ إ ُُهُخلُخالُإُ أخُُدُ هُخشُْأخُوُخ،ُُنيُخال ُ النَُّدُ مَُّىُم ُخلُخعُخُمُ لُ سُخأُ يُوُخلُ صُخأ ُوُخُ،ُنيُخالُ الصَُُّل  ُِب 
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 ُ.ُنيُخعُ ابُ التَّوُخُهُ بُ حُْصُخوُخُهُ ىُآلُ لُخعُخوُخُنيُ مُ األُخ

َ :َ َب  ع د  ُالُْهُخيُـ أُخفُخأ م ا ُوُخُلءُ قُخعُ ا ُأُخمَُّأُخ: ُفُخُا ُيَّاعُ مُختُ اجُُْرُ مُْاْلُخُرُ ثُـخا ُالشَُّذُخهُخُنَُّإُ ، ُالُْلُخعُخُرُ ثـ ُؤُخيُـ ُابُخرُخا ُةُ لقُخعُخى
ُيُـ ،ُم َُّالدُ وُْاألُخوُخُةُ جُخوُْالزَّوُخُنُ يُْدُخالُ وُخالُُْنُخمُ ُهُ ت ُرُخسُْأ ُُعُخمُخُةُ اصَُّخُخوُخُيهُ اطُ عُختـُخمل ُُةُ يَّصُ خُْالشَُّ ُدُ ؤُخا ُنُخمُ ُيُ ثُ ُكُخيُف 
ُُةُ يَّاعُ مُختُ يُاالجُْاطُ عُختـُخمُ الُُْاتُ لقُخىُعُخلُخعُخُكُخل ُذُخكُخُُرُ ثـ ُؤُخيُـ ،ُوُخ دُ الخُوُْاألُخُد ُرُ شُختخُوُخُالُ صُخفُ ُاالنُْلخُإ ُُانُ يُخحُْاألُخ ُف 
ُنُخمُ ُمُْكُخ،ُفُخُاتُ ارُخيَّالسَُُّثُخادُ وُخحُخوُخُفُ ْنُعُ الُْوُخُلُ ْتُقُخالُُْمُخائُ رُخْل ُخُانُ مُخدُْيُالُ دُ ؤُخيُـ ُدُْ،ُقُخُهُ ائُ قُخدُ صُْأخُوُخُهُ لُ مُخعُخُيطُ م ُ 
ُوُخلُ تـُختُخاقْـُُاسُ النَّ ُدُ كُ فُخسُخوا ُوُخُرُ كُْالسُ ُبُ بُخسُخب ُُمُْهُ ضُ عُْبُـخُاءُخمُخوا ُثُـخرُ سُ خُخُاسُ النَُّنُخمُ ُمُْكُخ! ُُمُْات ُ وخُرُخوا ُف 
ُأُخبُ صُختُخاغُُْاسُ النَُّنُخمُ ُمُْكُخ!ُوُخُرُ مُْاْلُخُيُ ث ُأُْتخُُتُختخُُْاتُ نُخاهُخرُخمُ الُْ ُرُ مُْاْلُخُيُ ث ُأُْتخُُتُختخُُْمُْهُ وُخُمُْْخُ ُاسُ النَُّبُخرُخقْـُوا

ُ!نيعُ اللَّ
ُوُخ بـخرخا ُأخنَُُّياضُ مُخالُُْنْيُ نـُخاالثْـُُمُ وُُْيُـخف  ُخخ ُُا ُنخُمُ دُْمُ ُاُخابَّشُخُنخشخرخْتُإ ْحدخىُاْلْخرخائ د  ُةُ كُخلُخمُْمُخالُُْنُ دُ ىُمُ دُخحُُْإُ ف 
ُىهُخنْـُأخُوُخُرُخحُختُخانْـُُُث َُّهُ تُ دُخالُ وُخُلىُخعُخُبُ رُْالضَُّىُبُ دُختُخاعُُُْث َُّمُ ائُ نخُُوُخهُ وُخُهُ ْيُلُخعُخُارُ النَُّقُ لخُطُْإ ُب ُُرُخبـُخكُْاألُخُهُ يقُخقُ شُخُلُختُخقُـخ
ُُةُ قُخلُْطُخب ُُهُ اتُخيُخحُخ ُال م ورُ!ُ.ُسُ أُُْالرَّف   فـختخأخمَّل واُآثخارخ

ُم شخاب ه ُ،ُحخْيثُ وُخ بـخر  اُخخ ُلُخخُخدُخوُخُرُخمُْىُاْلُخاطُخعُختُـخُابُ شُخُنُْعُخُا ُرُخبـُخخُخُةُ يَّانُ نُخبْـُاللُ ُدُ ائُ رُخىُاْلُْخدُخحُْإ ُُتُخرُْشُخنخُُهخذخ
ُفُـخُانُ رُخكُْسُخُوُخهُ وُخُهُ مُ ىُأُ لُخعُخ ُعُخهُخدُخوُخارُخ، ُلُ هُخسُ فُْنُـخُنُْا ُالُْب ُخُلُخعُخفُْيـُخا ُفُـخُتُْعُخنـُختـُخامُْفُخُةُخشُخاحُ فُخا ُإُ هُخدُخدَُّهُخ، َُلخُُْنُْا
ُأُخهُخيْـُلُخعُخُوعُ ق ُوُ الُُْنُخمُ ُهُ نُْكُ ت ُخ ُرُخمَُّلخُُُث َُّتُْدُخدَُّرُختـُخ،ُفُـخُهُ سُخفُْنُـخُلُخت ُقُْيُـخُنُْا ُاألُخهُخيُ صُ مُخل ُُتُْخُخضُخرُخُا ُرَّصُ مُ ُهُ ْتُأُخا ُيمُ لُ ا

ُسخْكرخانُ ُا ُئخُيُْشُخُلُخعُخفُـخُهُ نَُّأخُُسَُّحُخأخُُهُ نَُّأُخكُخُُرُ اسُ اُاْلُخذُخهُخُحُخبُخصُْاُأُخمَُّلُخاُ،ُفُـخهُخيْـُلُخعُخُعُخقخُوخُوُخ وخه وخ اُ  ُهُ مَُّأ ُُلُخأُخسُخفُخُ،ُقخب يحخ
خه ُمخاذخاُاللُ اُبُ هُخفُخلَّحُخوُخ ُعخلخيـْهخاُأخْنُُت ِْب  ُةُ يبُخر ُقُخُقخودُ وُخُةُ طَُّمخُخلخُإ ُُتُ يُْبـُخالُُْنُخمُ ُجُخرخُخُخُهُ تُْرُخبـُخخُْاُأُخمَُّلُخ؟ُفُـخُلُخعُخفُـخُوخأخصخرَّ

ُة ُرُخسُْحُخُهُ سُخفُْنُـخُقُخرُخحُْأخُوُخُينُخز ُنُْبـُخالُُْهُ مُ سُْىُجُ لُخعُخُبَُّصُخُُث َُّهُ قُخلُخغُْأخُوُخُامُخمَُّالُْخُلُخخُخدُخوُخُينُ ز ُنُْبُـخُونُخالُ ىُجُخرُختـُخاشُْوُخ
ُالخْمرُخُ!ُهُ مُ أُ ب ُُلُخعُخاُفُـخىُمُخلُخعُخُاُ مُخلخُأخُوُخ ُم تـخوخال يخة ُ،ُشخر بخ بخائ رخ ُكخ ُب أ م ه ُُث َُّقـختخلخُُفتأملواُ:ُثخلث ة ُذ ن وب  ُث َُّزخَنخ

ُ !!!ُ ُتُـخذُخكُخهُخفُـخنـخْفسخه ُ،ُاتُ رُخكُ سُْمُ الُُْلُ عُخفُْا تـ هخا ُنخت يجخ ُوخهخذ ه  ُالخْمر  َُمخخال س  يخ
ُه  ا ُوخهخكخذخ ،ُ ب هخا ُب صخاح 

ُِث خارُ اُذُخكُخهُخوُخ يخ
ُ!ُاللُ ُجُ هُخنْـُمُخُنُْعُخُافُ رُخاالْْنُ ُه 

ُابُ ُبُخلخُإ ُُةُ عُخارُخسُخمُ الُْ،ُوُخُمُ دُخالنَُّلُخبُْقُـخُةُخبخُوُْالتـَُُّةُخبخُوُْالتـَُُّارُ بُخكُ اُالُْهُخيُـ اُأُخيخُُلُْ،ُبُخُابُ بُخاُالشَُّهُخيُـ اُأُخيُخفُـخُ:َيراَ خَ أ َوَ 

ُعُ اسُ وُخُكُخب ُرُخفُـخُكُخوبُ ن ُذُ ُتُْمُخظُ اُعُخمُخهُْمُخُهُ نَُّأخُُمُْلُخاعُْ،ُوُخُتُ وُْمُخالُُْكُخأُخجُخفُْيُـخُنُْأخُُلُخبُْقُـخُيمُ حُ الرَُّورُ فُ غُخالُُْكُخب ُرُخ
ه ْمُالُتـخْقنخط واُم نُرَّْحخة ُاللَّه ُإ نَُُّيالخُعُختُـخُاللُ ُالُخةُ،ُقُخرخُفُ غُْمُخالُْ ُأخْسرخف واُعخلخىُأخنف س  ُالَّذ ينخ ق ْلُيخاُع بخاد يخ

يمُ  ُالرَّح  ُاْلغخف ور  ُجخ يع اُإ نَّه ُه وخ ُالذ ن وبخ َ(اللَّهخُيـخْغف ر 
ُوخأخْكرخمخُاألُخ ُيخاُقـ ي وم ُيخاُأخْرحخمخُالرَّاح  نيخ نخاُب تـخْوبخة ُصخاد قخة ُاللَّه مَُّيخاُحخي  ُعخلخيـْ ُم نَّ ُوخأخْجوخدخُاألخْجوخد ينخ ْكرخم نيخ
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ُظُخ ُرخبَـّنخا .ُ نيخ ُاْلم ْفل ح  ْزب كخ ُح  ُوخم ْن ُالصَّال  نيخ ُع بخاد كخ ُم ْن ُوخاْجعخْلنخا الخنخا ُوخأخْعمخ ُقـ ل وبـخنخا ُوخأخْصل ْح لخْمنخاُ،
ُتـخْغف ْرُلخنخاُوختـخْرحخُْ ُأخْنُأخنـْف سخنخاُوخإ ْنَُلْخ ُ،ُرخبَـّنخاُإ نَـّنخاُسخ ْعنخاُم نخاد ي اُيـ نخاد يُل ْْل ميخان  ر ينخ ُاْلخاس  ُم نخ نخاُلخنخك ونخنَّ

ُاأْلخبـْرخا ن واُب رخب ك ْمُفخآمخنَّاُرخبَـّنخاُفخاْغف ْرُلخنخاُذ ن وبـخنخاُوخكخف ْرُعخنَّاُسخي ئخات نخاُوختـخوخفَـّنخاُمخعخ ُالآم  نـْيخاُر ُ،ُرخبَـّنخاُآت نخاُف  د 
ُنخب يـ نخاُ ُوخرخس ول كخ ُالنَّارُ،ُوخصخْلُاللَّه مُوخسخل ْمُعخلخىُعخْبد كخ رخة ُحخسخنخة ُوخق نخاُعخذخابخ ُاْْلخ  م خمَّدُحخسخنخة ُوخف 

ُاْلعخالخم نيُخ،ُوالْخمُْ  .ُد ُل لَّه ُرخب 

 


