
26.08.2016ة،ُعُ مُ جُ الُ ُة ُب ُطُ خُ   

ُإا ُ يَّنُ ُانُ يمُ ل  ز  ةُنَُّجُ ىُالُ ل ُإإُُهُإبإُاحُإصُ يُبإُدُ ؤُ ي ُُةُإحُ الإُالصَُُّالُإمُ عُ ال  ُبإُُال م   

ُأ ن ثُ  ٍرُأ و  ك  ُذ  ن  اًُمإ الحإ ل ُص  مإ ُع  ن  ُم  ه م  ر  ُأ ج  ي نَّه م  زإ ل ن ج  ياةًُط يّب ةًُو  ح  يإي نَّهُ  ٌنُف ل ن ح  مإ ؤ  ُم  ه و  ل ونُ ىُو  م  ان واُي ع  اُك  ُم  س نإ ُبإأ ح 

ونُ!مُ لإُسُ مُ اُالُ هُ ي ُأ ُ  

ُإُنَُّإإُ ىُتَُّحُ ُرُ مُإت ُسُ الَّذإيُي ُُ،ُوُ احُإوُ رُ ال  ُُمُإال ُيُعُ فإُُللاإُُعُ مُ ُاه ُن ُعُ ط ُق ُيُذُإالَُُّدُإهُ عُ الُ بإُُأ ُدُ يُب ُذُإالَُُّيُ بإُلُ ق ُالُ ُهُإجُ وُ التَُُّوُ ُيقُإدُإصُ لتَُّلإُُمٌُسُ اإُُوُ ،ُهُ انُ يمُ ال 

ُُاةُإي ُحُ  ُإُفُ رَُّعُ اُت ُمُ هُ مُ ُ.ُوُ ةُإرُ خُإال  ُسُ كُإعُ نُ يُي ُذُإالَُُّلُ مُ عُ الُ ُوُ هُ ُرُ ب ُكُ ال  ُُه ُرُ هُ ظُ مُ ُنَُّإإُ"،ُف ُانُإن ُجُ الُ بإُُيقٌُدُإصُ ت ُُوُ ُانُإسُ الل ُبإُُارٌُرُ قُ "إإُُه ُنَُّأ ُبإُُانُ يمُ ال 

ُإُة ُيمُ قإُُنَُّ.ُلإ ُةُإيَُّلإُمُ عُ الُ ُاةُإي ُحُ ىُالُ ل ُعُ  ُبُ اسُ حُ ي ُسُ ُوُ هُ ُ،ُوُ هُإالإُمُ عُ أ ُُرُإت ُفُ يُدُ فإُُةُإل ُجَُّسُ مُ الُ ُهُإاتإُف ُرُ صُ ت ُُوُ ُهُإوكُإل ُسُ بإُُرُ دَُّق ُت ُسُ ُةُإامُ ي ُقإُالُ ُمُ وُ ي ُُانُإسُ ن ُال 

ُإُه ُزُ هُ جُ يُي ُذُإالَُُّازُإهُ جُإالُ بإُُه ُب ُشُ أ ُُلُ مُ عُ الُ ُونُ كُ ىُي ُن ُعُ مُ اُالُ ذُ يُهُ فإُُ.ُوُ ةُإيَُّوُإي ُنُ الدُ ُهُإالإُمُ عُ اُلإ ُقًُفُ وُإ ُُىل ُإإُُه ُل ُوصُإي ُلإُُانُ سُ نُ ال  ُة.رُ خُإال   

ونُ!ن ُمُإؤُ مُ اُالُ هُ ي ُأ ُ  

ُإُلُ عُ جُ اُي ُمُ ُنَُّإإُ ُإُوُ هُ ُللاإُُدُ نُ عُإُةٍُيمُ اُقإُذُ ُانُ سُ نُ ال  ُ.ُف ُانُ يمُ ال  ُفإُُهُإالإُمُ عُ لإ ُُة ُيمُ ُقإُل  ُإُونُإدُ بإُُةُإرُ خُإيُال  ُإُوُ .ُانُإيمُ ال  يُىُفإُق ُبُ يُي ُذُإالَُُّانُ يمُ ال 

ُُوُ ُرُإكُ فإُالُ ُةُإاحُ سُ  ُلُ مُ عُ الُ ُنَُّإإُ،ُف ُمُ سُ جُإالُ ُعُ بَُّت ُت ُي ُُلَُّالظ ُُنَُّاُأ ُمُ كُ ُ.ُوُ ةٍُرُ مُإثُ مُ ُرُإيُ غُ ُةٍُرُ جُ شُ كُ ُونُ كُ اُي ُمُ نَُّإإُُ،لُإمُ عُ الُ ُةُإاحُ سُ ىُل ُاُإإُهُ زُ اوُإجُ ُي ُل 

ُإُعُ بَُّت ُت ُي ُُحُ الإُالصَُّ ُإُدُ جُإوُ ُثُ يُ حُ .ُف ُانُ يمُ ال  ُانُ يمُ ال  ُإُورُإن ُُاقُ رُ شُ إإُُنَُّإإُُوُ ُ.حُ الإُالصَُُّلُ مُ عُ الُ ُدُ وجُ ي ُُنُ أ ُُوُ ُدَُُّب ُ،ُل  ُادُ ي ُدُإازُ ُ،ُوُ اءٍُف ُطُإانُ ُونُ دُ ُانُإيمُ ال 

ُ،ُارٍُرُ مُ تإُاسُ بإُُهُإتإُوَُّق ُ ُإإُُنُ كُإمُ ُي ُل  .حُإالإُالصَُُّلُإمُ عُ الُ ُبإُلَّ  

امُ!رُ كُإالُ ُيُ تإُوُ خُ إإُ  

ُالصَُُّنُإعُ ُةًُارُ ب ُعُإُسُ يُ ل ُُحُ الإُالصَُُّلُ مُ عُ لُ ا ُُ ُ،ُوُ يُللاإُفإُُضُ غُ ب ُالُ ُ،ُوُ يُللاإُفإُُبُ حُ الُ .ُف ُبُ سُ حُ ف ُُةُإي ُحُإضُ ال  ُُوُ ُجُ حُ الُ ُوُ ُاةُإكُ الزَُُّوُ ُامُإي ُالصُ ُوُ ُةُإل 

ة.حُ الإُالصَُُّالُإمُ عُ ال  ُُنُ اُمُإهُ ل ُ،ُكُ نُإيُ دُ الإُوُ الُ ُرُ بإُُ،ُوُ ينُإكُإسُ مُإالُ ُوُ ُيرُإقإُف ُالُ ُامُ عُ طُ إإُُ،ُوُ ةُإان ُمُ ال  ُُلُإهُ أ ُُنُ مُإُونُ كُ ت ُُنُ أ ُُ،ُوُ دُإهُ عُ الُ بإُُاءُ ف ُوُ الُ   

ُإُنَُّإإُُوُ  ُإُهُإلإُمُ عُ ىُبإُت ُاُأ ُذُ إإُُانُ سُ نُ ال  ُوُ مُ ُاءُإضُ رُ لإ ُصُ لإُُظ ُقإُيُ ت ُسُ ي ُاُلإُرًُكُ ب ُمُ ُه ُمُ وُ ن ُُتُ دَُّعُ ،ُه ُنُ عُ ُه ُل  ،ُمُإلإُسُ مُ الُ ُيهُإخُإأ ُُهُإجُ يُوُ فإُُه ُمُ سُ ب ُت ُُ،ُوُ رُإجُ ف ُالُ ُةُإل 

.ةًُحُ الإُُصُ اًلُمُ عُ اُأ ُهُ ل ُكُ ُتُ دَُّ،ُعُ هُإجُإوُ زُ ُمُإيُف ُاُفإُهُ ل ُعُ جُ يُي ُتإُالَُُّة ُمُ قُ ىُاللُ تَُّحُ ُ،ُوُ يقُإرُإالطَُُّنُإىُعُ ذُ ال  ُُه ُت ُاط ُمُ إإُُوُ   

إُ):ُُالُ ق ُُه ُنَُّأ ُُصلىُللاُعليهُوسلمُيُ بإُالنَُُّنُإعُ ُه ُنُ عُ ُللا ُُيُ ضُإرُ ُاصٍُقَُّيُوُ بإُأ ُُنُ بُ ُدُ عُ سُ ىُوُ رُ  للاَّ هُ  ج  يُبإه اُو  ُن ف ق ةًُت ب ت غإ ُت ن فإق  ُل ن  إإنَّك 

ا تَّىُم  ل ي ه اُح  ُع  ت  ر  ُأ جإ أ تإكُ ُإإلَّ ر  ُام  ُفإيُف مإ ع ل  (ُت ج   

ونُ!ن ُمُإؤُ مُ اُالُ هُ ي ُأ ُ  

ُإُالُ ن ُي ُُحُإالإُالصَُُّلُإمُ عُ الُ بإُُنَُّإإُ اُذُ يُهُ ىُفإُال ُعُ ت ُُوُ ُه ُان ُحُ بُ سُ ُولُ ق ُي ُُثُ يُ حُ .ُة ُنَُّجُ الُ ُهُإولإُخُ دُ لإُُةًُيل ُسُإوُ ُونُ كُ ي ُُوُ هُ ُ،ُوُ اه ُضُ رُإُوُ ُللاإُُة ُبَُّحُ مُ ُانُ سُ نُ ال 

آٍبُ(ُ)ُ:ُوصُإصُ خُ الُ  ُم  ن  س  ح  ُو  ُل ه م  اتإُط وب ى  الإح  ل واُالصَّ مإ ع  ن واُو  ُآم  ين  الَّذإ  

ُأ ن ثُ ىُ:ُ)رُ خُ أ ُُةٍُيُآي ُىُفإُال ُعُ ت ُُللا ُُولُ ق ُي ُُوُ  ُأ و  ٍر ك  ُذ  ن  اًُمإ الحإ ُص  ل  مإ ُع  ن  ُم  ه م  ر  ُأ ج  ي نَّه م  زإ ل ن ج  ُو  ُط يّب ةً ياةً ُح  يإي نَّه  ٌنُف ل ن ح  مإ ؤ  ُم  ه و  ىُو 

سُ  ُ(بإأ ح  ل ون  م  ان واُي ع  اُك  ُم  ُنإ

ُامُ!رُ كُإالُ ُيُ تإُوُ خُ إإُ

ُوُ ُ،ادًُي ُاُجُ ن ُقإُلُ خُ ُنُ مُإُة ُاي ُغُ الُ ُكُإرُإدُ ن ُلإُُ.ُوُ لَُّجُ وُ ُزَُّاُعُ ن ُب ُرُ ُيُ دُ ي ُُنُ يُ اُب ُن ُوفإُق ُوُ ُدُ نُ عُإُةٍُيمُ لإُسُ ُوبٍُل ُيُق ُوُإذُ ُينُ حُإالإُاُصُ ادًُب ُعُإُونُ كُ ن ُُنُ لإ ُُعُ سُ ن ُلُ ف ُ

ُنُ عُ ُثُ حُ بُ ن ُلُ ُ.ُوُ ة ُودُ دُ عُ مُ اُالُ ن ُامُ يَُّأ ُُاُوُ ن ُاسُ ف ُنُ أ ُُا،ُوُ ن ُات ُي ُاُحُ ن ُيُ ن ُفُ أ ُُفُ يُ ا،ُكُ مًُائإُدُ اُن ُسُ ف ُنُ أ ُُلُ ائإُسُ ن ُُوُ ُبُ اسُإحُ ن ُلإُُة.ُوُ هُ جُ وُإالُ ُكُ لُ اُتإُن ُات ُي ُحُ ُهُ جُ وُ ن ُلإُ

 ي.ُّدُإب ُال  ُُزُإوُ ف ُىُالُ ل ُإإُُولُإصُ وُ الُ ُقُإرُ ط ُ

إُصُ ل ُخُ أ ُُوُ ُهُإواُبإُن ُآمُ اُمُ واُبإُل ُمُإعُ ُنُ مُ ُللا ُُنَُّي ُدُإهُ ي ُل ُُوُ  َّ .ُه ُت ُنَُّجُ ُمُ هُ نَُّل ُخُإدُ ي ُل ُُ،ُوُ يمُإقإُت ُسُ مُ الُ ُهُإاطُإرُ ىُصُإل ُإإُُلُإمُ عُ يُالُ فإُُواُلِلإ  

ُ!ُةُإحُ الإُالصَُُّالُإمُ عُ ال  ُبإُُه ُان ُيمُ إإُُنُ يَُّزُ ُنُ مُ ىُلإُوب ُط ُ  


