
 12.08.2016ة،ُعُ مُ جُ الُ ُةُ بُ طُ خُ 

 داجُ سُ مُ الُ ُاُوُ نُ دُ ل ُوُ أ ُ

 

ٌرُا ُ ي  خ  اباًُو  و  ُث  بِّك  ُر  د  ن  ٌرُع  ي  ُخ  ات  ال ح  ُالصَّ ات  اق ي  ال ب  اُو  ي  ن  ٰيوة ُالدُّ ُال ح  ة  ُٖزين  ن ون  ال ب  ال ُو  الا ل م   م 

 

 ون!ُنُ مُ ؤُ مُ اُالُ هُ يُُّأ ُ

 

ُُنُ مُ ُنَُّإ ُُ.ُوُ انُ سُ نُ ال  ُُةُ مُ دُ خُ اُل ُيعًُمُ اُجُ هُ رُ خَُّسُ ُ،ُوُ ةُ فُ ل ُتُ خُ مُ ُوُ ُةُ يرُ ث ُكُ ُمُ عُ ن ُب ُُضُ رُ ال  ُُزُ هَُّىُجُ ال ُعُ تُ ُللا ُُنَُّإ ُ
ُُوُ ُمُ عُ النُُِّهُ ذُ هُ ُلُِّجُ أ 

ُب ُُاهُ مُِّهُ أ  َُ ال  ُةُ مُ عُ ن ُُكُ ُ

اُ{.ُوُ ُفُ هُ كُ الُ ُةُ ورُ يُسُ ىُف ُال ُعُ تُ ُوُ ُهُ انُ حُ بُ سُ ُللا ُُولُ ق ُد.ُيُ ل ُوُ ال  ُ ي  ن  ٰيوة ُالدُّ ُال ح  ة  ُٖزين  ن ون  ال ب  ال ُو  ُُتُ قُ وُ الُ ُسُ فُ يُنُ ف ُُةُ مُ عُ النُُِّهُ ذُ هُ ُنَُّل  ُُ}ُا ل م 
اُذُ ل ُُةٌُانُ مُ أ 

ُُُالُ قُ ُوُ ُةُ ل ُأ ُسُ مُ الُ ُهُ ذُ ىُهُ ل ُعُ ُملسو هيلع هللا ىلصُيُُّب ُاُالنَُّنُ هُ بَُّنُ ُثُ يُ ا،ُحُ غًُال ُاُبُ امًُمُ ت ُهُ ا ُُمُ هُ ت ُي ُب ُرُ تُ ُوُ ُدُ ل ُوُ ال  ُب ُُمُ ال ُسُ ال  ُُمَُّتُ هُ ا ُُدُ قُ فُ  ل  ُأ ف ض  ل  ح  ُن  ن  ل ًداُم  ال ٌدُو  ُو  ل  ح  اُن  :ُ)ُم 

) ن  س  ُح  ب  ُأ د  ن   م 

 

 ون!ُنُ مُ ؤُ مُ اُالُ هُ يُُّأ ُ

 

ُُةُ ي ُب ُرُ التَُُّبُ اجُ وُ ب ُُمُ هُ امُ يُ ق ُُدُ نُ عُ ُنُ يُ وُ بُ ىُال  ُل ُعُ ُنَُّإ ُ
د.ُإ ُجُ سُ مُ الُ كُ ُةًُمَُّهُ مُ ُةًُسُ سَُّؤُ اُمُ وُ سُ نُ ُيُ لَُّأ 

اُمًُائ ُدُ ُلُ كََُُّ تُ ُدُ قُ ُيخُ ارُ التَُُّرُ بُ عُ ُيَُّمُ ال ُسُ ال  ُُعُ مُ تُ جُ مُ الُ ُنَُّإ ُُذُ 

َُ عُ مُ ل ُُارًُوُ حُ اُمُ مًُائ ُدُ ُدُ اجُ سُ مُ الُ ُتُ انُ كُ ُوُ ُدُ اجُ سُ مُ الُ ُلُ وُ حُ   ين.مُ ل ُسُ مُ الُ ُةُ ي

 

ُُةُ يُ اوُ يُزُ ف ُُيمُ ل ُعُ التَُُّوُ ُةُ ي ُب ُرُ التَُُّةُ مُ دُ خُ ُيهُ ف ُُمُ دَُّقُ تُ اُانًُكُ مُ ُهُ ات ُذُ ُتُ قُ وُ يُالُ ف ُُانُ كُ ُهُ نَُّإ ُفُ ُةُ ادُ بُ عُ لُ اُل ُانًُكُ مُ ُهُ ن ُوُ كُ ُبُ ان ُىُجُ ل ُإ ُُيَُّوُ بُ النَُُّدُ جُ سُ مُ الُ ُنَُّإ ُُوُ 
ُةُ فَُّالصُُُّلُ هُ أ 

ُُعُ مُ ُملسو هيلع هللا ىلصُيُِّب ُالنَُُّةُ ارُ َُ ت ُسُ اُل ُانًُكُ مُ ُوُ 
 ين.ُمُ ل ُسُ مُ الُ ُاتُ اجُ حُ ُعُ ب َُُ تُ ُةُ يدُ دُ عُ ُاتُ مُ دُ خُ ب ُُدُ اجُ سُ مُ الُ ُومُ ق ُتُ ُنُ اُأ ُذُ اُهُ نُ مُ وُ ىُيُ ل ُعُ ُكُ ل ُذُ ُاسُ كُ عُ ن ُا ُُنُ مُ ُ.ُوُ هُ اب ُحُ صُ أ 

 

 ام!ُرُ كُ الُ ُيُ ت ُوُ خُ إ ُ

 

ُُاءُ قُ ت ُالُ ُنَُّإ ُُ.ُوُ مٌُل ُسُ مُ ُدُ وجُ يُ ُدٌُجُ سُ مُ ُدُ وجُ يُ ُثُ يُ حُ ُ،ُوُ دٌُجُ سُ مُ ُدُ وجُ يُ ُمٌُل ُسُ مُ ُدُ وجُ يُ ُثُ يُ حُ ُهُ نَُّأ ُُعُ اق ُوُ ل ُا ُ
 يُ اُهُ هُ ت ُاُاعُ مُ جُ ُوُ ُدُ اجُ سُ مُ الُ ُهُ ذُ هُ ُعُ اُمُ نُ دُ ل ُوُ أ 

انُ الضَُُّ ُُلُ ف ُكُ تُ ُمُ ال ُسُ ال  ُُرُ ائ ُعُ َُ ُيُ يُهُ ت ُالَُُّدُ اجُ سُ مُ الُ ُ.ُوُ عاق ُوُ اُالُ ذُ هُ ُارُ رُ مُ ت ُسُ ل ُُم 
ُوحُ رُ ب ُُمُ هُ رُ عُ َُ تُ ُوُ ُةُ يمُ ل ُسُ ُةُ يَُّمُ ال ُسُ إ ُُةُ يَُّصُ خُ َُ يُب ُلُِّحُ لتَُّاُا ُنُ ائ ُن ُبُ ل  

 ا".نُ ُ"أ ُلَُّإ ُُولُ ق ُُتُ ل ُُمُ ال ُيُعُ "ُف ُنُ حُ "نُ ُونُ ونُ كُ يُ ُفُ يُ كُ ُمُ هُ مُ لُِّعُ تُ ُوُ ُةُ اعُ مُ جُ الُ 

ُُمُِّهُ مُ الُ ُنُ مُ ُهُ نَُّإ ُفُ ُكُ ل ُذُ ل ُ
ب ُُعُ مُ تُ جُ مُ اُالُ ذُ هُ ُلُ بُ قُ تُ سُ مُ ُمُ هُ ُينُ ذُ اُالَُّنُ دُ ل ُوُ أ ُُيُ ق ُت ُل ُيُ ُنُ أ 

ُونُ كُ يُ ُل ُُيُِّمُ ال ُسُ ال  ُُعُ مُ تُ جُ مُ الُ ُارُ رُ مُ ت ُاسُ ُنَُّ.ُل  ُرُ كُِّبُ مُ ُنُ يُسُ ف ُُدُ اجُ سُ مُ الُ 

ُل ُخُ مُ ُوُ ُنُ مُ ؤُ مُ ُلُ سُ نُ ُيقُ رُ طُ ُنُ ُعُ لَُّإ ُ  .عمُ تُ جُ مُ اُالُ ذُ هُ ُنُ مُ ُآتُ ُص 

 

 ون!ُنُ مُ ؤُ مُ اُالُ هُ يُُّأ ُ

 

ُصُ خُ اُالُ ذُ يُهُ اُف ُيعًُمُ اُجُ ن ُي ُل ُعُ ُعُ قُ يُ ُهُ نَُّإ ُ ُنُ عُ ُةًُيَُّمُِّهُ أ ُُلُُّق ُُتُ ل ُُدُ ل ُوُ ال  ُىُل ُإ ُُدُ اجُ سُ مُ الُ ُيبُ ب ُحُ تُ ُيف ُُدُ جُ سُ مُ الُ ُةُ اعُ مُ جُ ُمُ عُ دُ ُنَُّإ ُُوُ ُة.مَُّهُ مُ ُفُ ائ ُظُ وُ ُوص 

ُُيعُ جُ َُ تُ ُةُ يَُّمُِّهُ أ ُ .ُرُ بُ الصَُُّوُ ُحُ امُ سُ التَُُّوُ ُبُِّحُ الُ ب ُُدُ جُ سُ مُ الُ ُونُ ت ُأ ُيُ ُينُ ذُ اُالَُّنُ ال ُفُ طُ أ ُُلُ امُ عُ نُ ُنُ اُأ ُن ُي ُل ُعُ ُبُ جُ اُيُ ذُ ل ُُ .كُ ل ُىُذُ ل ُعُ ُمُ هُ دُ ل ُوُ أ ُُاتُ هُ مَُّال  ُُوُ ُاءُ بُ ال 

كُ ب ُُدُ جُ سُ مُ يُالُ ف ُُونُ دُ اجُ وُ ت ُيُ ُمُ لَُّسُ ُوُ ُهُ ي ُل ُعُ ُىُللا ُلَُّصُ ُيُِّب ُالنَُُّدُ هُ يُعُ واُف ُانُ كُ ُمُ هُ نُ عُ ُللا ُُيُ ضُ رُ ُةُ ابُ حُ الصَُُّالُ فُ طُ أ ُُنَُّىُأ ُرُ نُ ُنُ حُ نُ ُوُ 
ُرُ غُ صُ ُمُ غُ رُ ُةُ رُ ثُ 

ُُ)ُ هُ نُ عُ ُللا ُُيُ ضُ رُ ُبُ ازُ عُ ُنُ بُ ُاءُ رُ بُ الُ ُولُ ق ُ.ُيُ هُ ادُ فُ حُ أ ُُعُ مُ ُمُ لَُّسُ ُوُ ُهُ ي ُل ُعُ ُىُللا ُلَُّصُ ُيُِّب ُالنَُُّةُ ل ُامُ عُ يُمُ ف ُُةًُوُ سُ اُل  ُن ُل ُُنَُّإ ُُوُ ُ.مُ هُ نُِّسُ  ن  ُب  ن  س  ُال ح  ت  أ ي  ر 

ُ ب يِّ ُالنَّ ات ق  ل ىُع  ُع  ل ي  ق ول :ُملسو هيلع هللا ىلصع  ُي  و  ه  ُف أ ح بَّهُ ُُو  ه  ُإ نِّيُأ ح بُّ ُ(ُُاللَّه مَّ

ُ

ُ)ُُهُ نُ عُ ُللا ُُيُ ضُ رُ ُسٌُن ُأ ُُولُ ق ُيُ ُوُ  ب يِّ ُالنَّ ن  ُم  مَّ ت 
أ  لُ  ال ًةُو  ُص  فَّ ُأ خ  ُق طُّ ام  ُإ م  اء  ر  ُو  ت  لَّي  اُص  ُُملسو هيلع هللا ىلصم  اف ة  خ  ُم  فِّف  ُف ي خ  ب يِّ ُالصَّ اء  ُب ك  ع  م  س  ُل ي  ان  ُك  إ ن  و 

هُ  ُأ مُّ ن  ت  ُت ف  ُُ(ُأ ن 

ُ

ََُّب ُُمُ هُ ل ُامُ عُ يُ ُوُ ُةُ يَُّاسُ سَُّحُ الُ ُهُ ذُ يُهُ اعُ رُ يُ ُالُ فُ طُ ال  ُُعُ مُ ُهُ ت ُل ُامُ عُ يُمُ ف ُُمُ لَُّسُ ُوُ ُهُ ي ُل ُعُ ُىُللا ُلَُّصُ ُيُُّب ُالنَُُّانُ اُكُ ذُ إ ُُوُ  ُنُ مُ ُنُ حُ ن ُُاُوُ ن ُل ُُفُ يُ كُ ،ُفُ ةُ مُ حُ الرَُُّوُ ُةُ قُ فُ ال

ُي ُدُ هُ ل ُُينُ عُ ب ُتَُّمُ اُكُ ن ُي ُل ُعُ ُنُ ذُ ؟ُإ ُُكُ ل ُذُ ُسُ كُ عُ ُلُ عُ فُ نُ ُنُ أ ُُهُ ت ُمَُّأ ُ
ُُقُ ال ُخُ ال  ُُمُ ارُ كُ مُ ُمُ مُِّت ُي ُل ُُثُ عُ يُبُ ذُ الَُُّيُِّب ُالنَُّ

ُنُ عُ ُثُ حُ ب ُنُ ُوُ ُاتُ يقُ ب ُطُ التَُُّهُ ذُ هُ ُنُ مُ ُمُ هُ ل ُتُ سُ نُ ُنُ أ 
ةُ ُنَُّإ ُفُ ُ،انُ ان ُحُ ت ُمُ ل ُُةٌُيل ُسُ وُ ُاُوُ نُ دُ نُ عُ ُةٌُانُ مُ اُأ ُنُ دُ ل ُوُ أ ُُنَُّأ ُُثُ يُ حُ ُا.ُوُ نُ ال ُفُ طُ ىُأ ُل ُإ ُُاجدُ سُ مُ الُ ُيبُ ب ُحُ تُ ُقُ رُ طُ  اي  ع  ُ.ُةُ يَُّودُ بُ عُ الُ ُاتُ بُ اجُ وُ ُنُ مُ ُةُ انُ مُ هُال  ُذُ هُ ُر 

ُ

 .ُدُ اجُ سُ مُ الُ ُلُ هُ أ ُُنُ اُمُ نُ دُ ل ُوُ أ ُُاُوُ ن ُل ُعُ جُ يُ ُنُ أ ُُللا ُُلُ أ ُسُ أ ُ
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