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 هاارمكعاااكٍعااي ٌكرنس اايكميظاامعٌكم، عي ااس كعاااك، ااركمي داايف ك ظااسسركزفكم،لعاا،ك م، عااس كرااٌكم،سناا  ك

م، شنمفكم، وز ثركساكتيزٍخكطوٍا،كعااكم، شااحكم، ارهلٌكم،ارًك الاكم،ساومزكميظامعٌكميظامعٌكعااركم،ل اارك

م،نلسى ك م،رًكهوكرٌككثَسكعاكتد َيتهكالكزومزك الكتليه ك بي، ي،ٌكالكتلهُّ  ك ئ،يكٍوعايكهرمك  سظك وَ كخليءكبَاك

مألخَاس كم، اٌكتاق انكهاايك هاايغ ك زصا كمفسايءمفكم، ااوٍسكم، َيزمفكم،لنسٍاركراٌكتع ااي كزصا ك اَسيفكم،  سٍا ك

ك م،ع يزرك م،ع م َركم، ٌكتقلعك،غركم،لعض.ك،رمك،دكتتو،فكسادكسليز ك"عسي ،ركم، له "كم، ٌكذٍ تكبهيكم،عاومن:

 ؟"اىَحاوىت" ك عيكخد ىكهرهك"اىخفهٌ"كر  يذمكتزي ل

كرٌكم،رمتَرك م، لسٍسٍر؟ك-كرٌزَاكتنونكرٌكبيبكم، عسررك م، عسك-ك"اىَحاوىتتالكتو،عايك"

تنونكعددٍرك عوضوسَرك س  َار كراٌكم،قاسذكم، عا  سك، عاإمل كهاٌكئ،سايذكس ايكك-كرٌك ظسًك-كاىَحاوىت

كم،له .

عيكهاوكئالك  َدارك،  سي ،اركزاَاكٍناونكم،اظاسك يرارماك،ع انكم، شان ر ك،داوهسكمالظ شانيل كرامكٍعا عككواىخفهٌ

كم،دومبكئالكعاكٍقسذكم،عإمل ك م،ليه كم،دَدكهوكم،  عيئ،كم،دَد.

عاكهاايكر سمءتاٌك،سعااكزالاٌككي اتكعااكهارهكم،صم ٍار كعااكعاق انكم،لسا كسااكعشانمتهك تظا   ه ك ئسايف ك

ر َركععكم، شنمفكم،نلسىكم، ٌكتع شن،كس يكم،ع ،كعااكزَا كهاو ك س ايكم،ع ا،كم، عا  ك َيص هيك رنكزؤٍركتوم

كعاكزَ كهوكعع  .

ك ميشنيلكم،سئَطكم،رًك سي لكميخيبركساهكعاكخملكتطس زركم،دك وزكزالٌكهو:

كأىيْص أً ىيىاقغ؟، اكمألظل َر:ك



 

  

 

ئ عي َيا.كم،عإملك لعهكت ك،سٍلياكعااهكطاسذكتًك، اصكم،  دضكم،وزَي ٌكم، اصلكئ،هَيا كرٌكع يب ركم،وم،عكم، دزغك

كاىْقو أً اىؼقو؟،دٍ ياكبدَغركتخسى:كتٍه يك  دمك

را ولكألًكعااكك-عسيكي ك، اهحكزالٌكم،ثوزًك م،ديفمك-،رم كرَ ناايك َيصركظإملكآخسكبقسٍ ركتكثسكخعيز 

كأهلل أً ىإلّظاُ؟م، وضوسَاكت  ث،كم، سكصٍر:ك

عاكبيبكم،  اوسايفكراٌكتفبَايفكم،ث يراركميظامعَركم،   َدٍار كبداس ك ،دكٍلد كطسذكهرمكم،عإملكعاكتظيظهك

كم،اظسكساكطلَعركمالخ َيز كر دسفكطسذكظإملككهرمكرٌكم،ا وذجكميظمعٌكم،   َدًكٍعدكخست كرنسٍر.

 رٌكهرمكم،عسض كظاددكعسي ،رك، نشافكسااكم،ا اوذجكم، عسراٌكم،نايعاكراٌكرناسكزالاٌ ك كَافكتغ غا،كراٌك

ك؟اىىاقغ،َخسجكعاهكئ،يككاىْص

ك؟اىزىرة ئ،يكاىؼقيدةكَلَركم، سسغكعاك

كهٌكعد وسركعاكمألظ  رك قسزهيكس يكرنسكزالٌ كت كٍقسزهيكس َايكزالٌ.

ف ك،لنسكزالٌ كبدس كم،اظسكساكعديفزهكم، عسرَارك بغاضك ف ك ُعَدسِّ  ع  لعهيكب دسفك،سمء ك ع يبعركع دسِّ

م،ا اوذجكم، عسراٌكم،ن اٌك م،اهايئٌكم،ارًكٍ وف ايكئ،َاهكم،قس كساكتٍركع يز ركرنسٍر؛كراي،غسضكهاوكم،و اولكئ،ايك

كعشس  كم،دك وزكزالٌ.

رٌكسي، ايكميظمعٌكس يكتنكتع اايكسيشاتكك-م،ع لَرك مي مزَرك م،سدمثَرك-ت لنكم، َيزمفكم،لنسٍركم، خ  لرك

سكاارك،ساا،كمألشعاارك ئشمزااركم،سكااوف ك كتشعاارك زكااوفكزياايزٍَا ك بي، ااي،ٌكالباادكعاااكزرمةةى  ك زي،ااركأسٍةةتزي،اارك

، اهوضكبيألعر ك ٍقل اونكت سٍلاياكس ايكتنكم،سسكاركم، ق وباركهاٌكزسكاركتددٍاد ك ،ادكزتٍاتكتدااَلهيكعااكزَا ك

كس  هيكرٌكم،اص كئ،يكثمثكزسكيفكت ك  يذج:

م، ددٍدكرٌكم،ا وذجك)م،ع لٌ/كم،   َدً( -أ 
1
عا لَركٍنونكبي،عوف كئ،يكمأل ول كئ،ايكم، الاع كباسايف كم، دسباركم،ك

مأل ،يك رنكزؤٍركم، س نكم،ثمثركمأل ،يكم، شهوفك،هيكبي،خَسٍر كزَ كسيٍشومكتاصلكم،وزٌ ك    وهكبأعي هك طل وهك

                                                           
1
ت كم،وهيبَر كت كم،خطكم،سال ٌكس وعي ك ،ناهيكت دي شهيك،ن،كزسكركتع  دكرها كم،عا فكره اياك  وذخَاياككم،ا وذجكم،ع لٌكالك  دسهكس يكم،سسكركم،ع لَركم، َ وٍرك-

تباٌكصاد كت كظاعَدك عثي،َيا كظومءكرٌكم،ع َد كتمكرٌكم،ل ه ك ٍ ناايكتنك يسبكتعث ركبلعضكمألشيسس كم، عي سٍا ككي،شاَخكعس ادكشمهادكم،ناوثسًكت كسلادكم،ل ايذك

كم،ع دًكمألشعسًكهوكعره كم،ع فك ٍا دس نك،ر،ككبآثيزكعخ  لر.روف  كرَس نكتنكعرهله ك



 

  

 

باااخم  كرعاايف مك، ااس نكتي،َاار ك م، داادفكهااوكذ،ااككم،شااخصكم، اايفزكس اايكم،عااوف  كم، اايفزكس اايكتنااسمزكم، دسباار ك

لعه كبازعاين كم، قلَانكم، ثاي،ٌك، ااص ك م،لها كمألعثا،ك مظ عيف كم،ا وذجكمأل ل كعثيلكم،دسيبرك م، يبعَاك عااكتا

، وزٌ كرَل يكره كهإالءكم،ع فكمأل ،َاك، دٍاككيعمك عثي،َي ك البدكعاكتثلَتكذ،نا كم،لها ك تخ َاده كر ددٍاُدهك،اَطك

ٍعاااٌكئالكمظاا سخيسه ك م، داادفكهااوكذ،ناا كم،شااخصكم،اارًكٍ ناااهكم،نشاافكساااكرهاا كم،عاا فك، اااص ك هاارمكٍ س اانك

بآثيزكعاعوبرك، يئ َهيكر اطكالكصَاس كري،غيٍاركرها كععاَاك عسادفكظا ليك، ااص كم،ااصكهاوكم،غيٍار ككبادو كعا و،ر 

  م،اصكهوكم،وظَ ر.

 م، ددٍادكراٌكم،ا اوذجك)مي امزٌ/م،ع م ٌ( -ب 
2

 كهاوكزسكارك ساوكرها كخدٍادك، ادٍا؛كتًك، ااص كري، شاان رك

،كم،  اأخسٍاكٍسَاد نكسااكم،  ي ادكخي ركرٌكم،عدوزكم،  أخس  كره كخعك–تن اكرٌكخ ،كمس وزكم،له كم، سمثٌك

م، ٌكزعيكئ،َهيكم،اصكم،دٍاٌ ك ذ،ككبعل كم،   َد؛كري،   َدكآراركمُرايف ك بي، اي،ٌكالبادكعااكمخ هايفكخدٍاد كري، ددٍادك

ٍن اكرٌكع يزبرك، ااصكع يزباركخدٍاد كتعا  ه كز زاهك ع ي ادهك تعا  وًكبي، قلَ ايفكم،ايخسارك، عا فكمأل ،اَا ك

 لاٌكس َهي ك رنكزؤٍركتعيٍسكم،اصكراٌكع ي ادهكالكراٌكشان ه كراٌكخقاهكم،عايمك خق اه ك ،ناهيكالكتع عَدهيكئالك،

،  عاَس  ك ،اَطك ،وراياكساادهي ك ز ايك لها كم،ااصكالبادكعااكرها كم،وم،اع ككإمَاهساكععيزه كهٌككال حخزس ،ناهيك

، َايزك)مي امزٌ/كري،وم،عك ظَ ركخدٍد ك،له كم،اص كم،وم،عكم،سي،ٌكرٌكزسك هك  َس زته ك،رمكٍ ناايكم، اولكئنكم

 .وطييت م،وم،عككغايتم،ع م ٌ(كخع،كم،اصك

كعخ  لاايكسااكم، اسَاَاكم،عايب َا؛كرلاٌك  اوذجكزعااك -س  م، ددٍدكراٌكم، َايزك)م،سادمثٌ/كم،ع  اي ٌ(كٍأخاركعاسايا

الكبدكعاكمظ لدملكم، دسب َاكم،عيب  َاكك َه يكب دسبركتخسىكخدٍد ك عغيٍس  كرمكم،ا وذجك)م،ع لٌ/كك-كعثمك-زالٌك

م، سمثٌ(ك الكم،ا وذجك)مي مزٌ/كم،ع م ٌ(
3
ٍ ناه ايكزا،كم، شان ر كألنكم،ا اوذخَاكس ايكم،عاومءكٍاد زمنكراٌكك

( ككمه يكٍع  دكتنكم،وزٌكٍ  اككاىىحي/كاىْص ك ،ه يكصيٍرك مزد كهٌكره ك)اىْص/ اىىحي(ر كك مزد كهوكر كك)

 م،س،ك ٍي اه ك ك،كتَيزكٍلس كساكذ،ككم،س،كعاكفمخ،كم،اص:

كعوخوفمكظ لي/كخيهصم(كبي،اعلرك، ع لََا.ّاجشا/ ) 

                                                                                                                                                                                              
يا كتع ادكرَهكئ،يك داو ك تادزجكم،سسكركم،ل هَركم، رهلَركم، ٌكت  سوزكزولكرنسكئعيمكم، ره ككي، ي،نَركت كم،شيرعَركت كم،سالَر كرهٌكت لايكطسزياكعرهلَياكظ لَ

ولكم، ره  كظومءكرٌكم،ع َد كت كم،ل اه ك عاهايكتٍيايكم،شاَعركميعيعَاركم، اٌكت لاايك داو كمألئ ار كم،ن يبك م،عار ك رهومكتئ ركم، ره ك تلس كرنسهيكس يكت 

كميبيضَركت كم،صٍدٍركئ،خ...عاكم،سسكيفكم، ٌكتسىكم، ددٍدكهوكسوف كئ،يكت ولكئعيمكت كتئ ركعاكم،ع فكم،دي،ر.
2
مكم،دٍاَر ك تع  دكشسسَ هيكعااكم، اسآن؛كرهاٌكزسكاركفٍاَار كتعا ادكئ،ايكم،ادٍاكب عاايهكت،ددكبي،ا وذجكمي مزٌ كم،سسكركم، ددٍدٍركم، ٌكتسي لكس  اركمألزنيك-

م،عاَدكتز ادكم،شيع،ك م،ومظع ك ،َطك،هيكت دٍطك، عا ف كٍعا َهيكمألظا يذكعداقليكع نَاينكبسسكاركميظاممكم،سادمثٌكعااه كخ ايلكم،ادٍاكمألرغاي ٌك عس ادكسلادهك 

ك-عدادزكعااكعدايفزكم،س َ ارك م، عسراركئ،ايكخي ا كم،ن ايبك م،عاار.كعداقليكع نَاين كم،ع م َارك م، عاوٍاركخين ك هرمكم، َيزكٍاسىكتنكم،ع ا،ك)كم،لسهاي ٌ(كهاو

 ك1بغادمف كطك-بَاس ف ك كعسكاصكفزمظايفكر عالركم،ادٍاك-ع يزبيفكرٌكر علركم،ادٍا كتسخ اركسلادكم،دلايزكم،سرايسٌك زَادزك داف كم،ادمزكم،عسبَارك، ع اومك يشاس ن

 49ك ك 1431-2010
3
دكمثَونك ظ كم، َيزكمي مزٌكم،دٍاٌكبدلركم،ع م َر كأل هكٍستنصكس يكم،وزٌكعددزماكت لك،لنسه كرهوكٍدع،كم،ع ،ك ظاَ رك، ادري كسااكم،ع يئا،دكٍسرضكم،سدك-

ٍادك خادًكدكرسم،دٍاَر ك عدق ركم،ع م َركت ديذبهكتطسم كعخ  لر كٍ ناايكتنك دفكم، َيزكمي مزٌكم، ددٍدًكععكخ يلكم،ادٍاكمألرغاي ٌك عس ادكسلادهك عس ا

يب ااركم،ع م َاارك س ااٌكشااسٍع ٌك صَااسه كبأ ااهكتَاايزكم،ع م َااركم،دٍاَاار؛كتًكم، ااٌكالكتااسىكتعيزضااياكبااَاكم،ااوزٌك م،ع اا، ك تااسىكم،ع اا،ك زَااياك م،ااوزٌكس ااما.كرااٌكع 

كياك، لنس.م،ع  ي َر ك م، ٌكتسىكرٌكم،نثَسكعاكتزنيمكم،وزٌكععيزضرك، ع ، ك تدع،كتظيظهيكم،لنسًكهوكم،ع ، ك م،ع ،كعددزماكزئَع



 

  

 

 ع هَ ي/صَسكخيهص(كبي،اعلرك، ع م ََا.كماٍْا /) 

كىيىاقةغ كعشان ركرها كواقةغخمريك،هيتَاكم،اظستَا كٍاسىكم،ادك وزكزعااكزالاٌكتنكم، شان ركبيألظايضكعشان رك

ك، اهوضكبي،وم،عك لعه.

"اىةْص إىة  م،خطكم،دسَركهاوكتغََاسكم، عايزكعااك ك اىىاقغ بسثيكساكم،س، كب،كئ،يكاىْص ،رمكرمك  دهكئ،ي

ك.اىىاقغ"

 هارمكالكٍالاٌكمعني َاركمز اومءكم،ااصكس ايكئخيبايفكك-رس،كم، شن ركصَسكضس زًكتنكٍاأتٌكعااكفمخا،كم،ااص

 ،ناكضاس زًكتنكٍس اوًكم،وم،اعكس ايكذمغكم،سا، ك ت اككميخيبار كأل اايك  ساسغكفمخ اهكك- ظسٍركت كز ولكس  َر

ك  عَشكرَه.

كٌككَلَركم،اهوضكعاكم،وم،عكبي،وم،ع.م،خقركت د يكر

كغايةةتهااوك)م،اااص(ك لعااه ك رااٌكم،ا ااوذجكمي اامزٌك)م،اااص(ككطةةييخ  كغايةةت)م،اااص(كرااٌكم،ا ااوذجكم،عاا لٌك

ك،له ه كهرمكم،له كم،ع َ كم،رًكظَعوفكبد زهكس يك)م،وم،ع(.كوطييت )م،وم،ع(ك

م،  يزارك)م،ااص(ك )م،وم،اع(ك لعاه ك ك  ساك  وظ،ك، اهوضكبهكك،كم،وظيئ،ك-سادكزالٌك-اىغايت )م،وم،ع(كهوك

ك )م،وم،ع(كهوكم، عَيزكمأل َ،ك م،اهيئٌ.

 تسدٍادهي؛كري،هااد ك،اَطكم،و ااولكئ،ايكرهاا ككاألهةدا راٌك  اوذجكزعاااكزالاٌكس َااايكت الا كتنك عَادك ااَيصرك

ولكتس نك ت رنك، ادو كم،دٍاَركم،  دظر ك الكئ،يكمظ عيف كره كععَاكُظلِ ايكبهكئ،يكم،اصكم،  دض كب،كهوكم،و 

ك ره ه.كحظاب اىْص كز يك،وككينكهرمكس يكباىىاقغئ،يكآ،َيفكععسرَرك س  َرك، اهوضك

 كري،رٍاكٍلسثونكساكم،س،كفمخ،كم،اصكٍيَعونكم،و،ت كٍحو آخز ىيبحذساككّبحذس َايكتنككبعليز كتخسى 

ك ك عوضاعه""عوضاو كم،لساكس َه كتنكٍ دهومك، وم،عك،َلسثومكساكمألخوبركرَه.ك ظاسىكتنكهرهكم، ليز،ر؛كت،دد

هٌك  قركخوهسٍركتوضركم،دوز  ك تيعكم،َادكس ايكعوضاعكمالر اسمسكمألظايضكباَاكعااهحكم، َايزمفكميظامعَرك

م،   َدٍر ك بَاكتزدك  يذجكم، َيزكم،سدمثٌ ك  وذجكمألظ يذكزعاكزالٌ.ك هرهكم، مزظركالكتالٌكتنكهايغكعلسزمفك

ئ،َهيكت ي،ر كبا،ككخقاو كئخسمئَاركزاَاكٍياقسه كك، سدمثََاكتدع ه كٍ دهونك، ادو كبي،لس  كره كالكٍ دهون

كم،خ ،كم، وخوفكرٌك)م،وم،ع(ك، لس كساكععلِّلهكفمخ،ك)م،اص(كئنككينكععللهكهايغ.

 ك



 

  

 

 

ك؟ّهضت راّيتٍلس كم،دك وزكزالٌكساككَلَركئزدمثك

بدٍ،كساكسدوزكم،   َدكم،لنسًك،ألظام ك ،  اسمثك،  وخاوف ك هياركتدااعكثاوز كس ايكم،سكاوفكك"ّهضت"

ك م، خ فك م، هس.

م، اٌككاىْهضةت اىزاّيةت كهارهكاىةْصبعدكت ككم، ٌكزد تكرٌكم، س نكم،علعركمأل ،يكم، وم،َرك،عداسكك"راّيت"

كتا ،كم،سييز كعاكطوزكئ،يكطوز.

،كم،  سسغكالكم،عنو ٌ كعع  ل،كٍ دهكئ،يكمألعايمكالكئ،ايكم،خ اف ككَفكتداعكهرهكم،اهيركم، ع  ل، كم، ع  ل

ز اايك  يااٌكس اايكمالشف مخَااركم، ااٌكخ  ااتكرداايعياكبااَاكم،شخدااَركم،وطاَاارك م،سسكااركم،دٍاَاارك م،سسكااركم،  دعَاارك

م،ع  ي َر.
4
ك

اك ك م،عل ك مضركرٌكرنسه؛كرع  كت ولكم،دٍاىىاقغٍسىكزالٌكتنكس  كت ولكم،دٍاكهوكم،نلَ،كب سسٍككهرمك

هوكم،رًكزسغكمألعاركراٌك،س  هايكم،عالعركمأل ،ايك)عااكم، اسنكمأل لكئ،ايكم،عايبع( ك هاوكم،ارًكخ ادهيكراٌكم،عالعرك

م، ي،َرك)عاكم،عيبعكئ،يكم،سمبعكسشس( ك هوكم،رًكٍ ناهكئسيف كتسسٍنهيك بعثهيكعااكخدٍادكراٌك،اس نكظالعرك،ا كتاأفك

كبعد.

م، وخاهك، وم،اع.كاىؼيٌ اىْظزيرع  كت ولكم،دٍاكهوك
5
ئذن كرعاإملكم،اهياركٍعا  صمك م،عاياكبادٍماكبع ا ك ظاسًكك

خدٍااد ك هاارمكٍساادثكبي، ياايءك"س اايكم، سدااسكعاااكم،اادمخ،ك م،  و،ااعكس اايكم،اارمفك تسوٍاا،كم،ع يئاادكئ،اايكتشااَيءك

 ع دظيف".
6
ك

ز ايكالكك-س  كت ولكم،دٍاكت كم،ع َد كك- الكشككت هكالكبدكعاكزسكركثوزٍركرٌكم، ليهَ كم،نلسىكرٌكهرمكم،ع  ك

كم،لش،ك الك ع سخعكم،سكوفكبسكوفكآخس. نسزك

كالبدكعاكئ مذكز َ ٌ كز يكتسدثك هيرك عاكث كثوز .

رنَفك دع،كعاق نكهرهكم،اهيرك)م،وم،ع/م،ع ،/كمي عاين(كم،وزٍا كم،ع م اٌك، ليسا كمأل لك، اهياركمأل ،ايكك

ك)م،اص/كم،الو /كهللا(؟

                                                           
4
ك73 ك ك1 كج1988 ك1 كم، سكصكم،ث يرٌكم،عسبٌ كبَس ف ك،لاين كطٍِ اىؼقيدة إى  اىزىرة،  ار اىخْىيززعاكزالٌ كك-

5
ك73 ك ك1م،عيبن كجك-

6
ك20 ك ك1 كج2000ط ك. كفمزك،ليء كم، يهس  كفٍِ اىْقو إى  اإلبداعزعاكزالٌ كك-



 

  

 

هركبع  كت ولكم،دٍاك سوكم،ثوز  كبا دكهرمكم،ع   ك ت لك  دك خههكئ،َهكهوكتسكَصهكٍلدتكزالٌكرٌكزسك هكم،  د

ك–زعا كزالاٌكك–س يك،قلَاكعاكت،قيبكم،لنس كم،دٍاَر ك ه ي:ك)هللا(ك )م،سظول( كرٌكزَاكصَ كم،عاداسكمألها ك

كتالك هوك)مي عين(.ك

ظاول( كباَاكم، سِظا،ك م، سَظا، كباَاكٍا  دهكزالٌكبشاد كراٌكخع اهكم،عم،اركم،دوهسٍاركسم،اركباَاك)هللا(ك )م،س

م، وزَدك م،الو  ك هرمكعيكٍع لسهكتنسمزماك، ديزبكع ،كظيب ركس يك سوكعشيبه كٍ اول:ك" ،نااكم، سكَاصكس ايكهارٍاك

م، قلَاكهللاك م،سظولكٍوزٌكبع يئدكع ا،كتخاسىكتاسبطكزبيطاياكخوهسٍاياكباَاكم،شخداَا
7

 كبييضايرركئ،ايكتنكهارٍاك

راٌكهارهكم،عم،اركم،ثايئَار ك ها ككمييةت زظاولكم،اوزٌكر اطك صَايبكم، سظا،كئ،اَه كم، قلَاكٍ ثمنكعددزكم،اوزٌك

م،ايضك م،شع ك مألعرك كأنكهرمكم،قس كم،ثي، كالك خاوفك،اهكك ساوزكراٌكم،ع يئادكك ايكتنكالك خاوفك،اهكراٌكزَيتاايك

كم،عَيظَركم، عي س ."

كهكم، ل َاك ز ،كم،سظي،ر.ب س َ،كم،عم،ركم،نيع ركم،ثمثَر:كعسِظ،ك عسَظ،كئ،َهكث كزظولكٍ  كبومظق 

 م، سظ،كئ،َهكه كم،ايضك م،ايضكٍعَشونكرٌكسي، ك ٍلسثونكساك ظيم ك ه كم، عاَونكتظيظياكبي،سظي،ر كرنَافك

كالك دده كك سوزكتظيضكرٌكم،ع  كم،اظسًكمألظيض:كس  كت ولكم،دٍا.

مككأ لكخقو كس يكٍسي لكزعاكزالٌكمظ عيف كعني ركمي عينكم، ٌكه شهيكس  كت ولكم،دٍاكرٌكس وعه ك هر

طسٍنكم،اهيركث كم،ثوز  كهرمكم، غََ كرٌكس  كت ولكم،دٍاكٍشلهكذمغكم، ه اَشكعااكم،سَاي كم،عَيظاَركم، عي اس  ك

ك سوفتهكهايكت هدك،عوفتهكهايغ.

 

كٍسىكم،دك وزكزالٌكتنكهايغكعشن رككلسىكتداعهيكم،ع َد كم،دٍاَركرٌكس وعهاي ك البادكعااك، لهاي ك مال  امب

س يكك،كم،ن يالفكم، اٌككي اتك)،س عاين( كثا كمز ومئاهكم، ادزٍدٌك،اه ك (هللاس َهي كت  ث،كرٌكمظ سومذكس َدتايكرٌك)

كخي ركرٌكس  كم،نممكم،  أخس كبعدكم، ييءكس يكم، َيزكم،اظسًكم،ع م ٌك ظَيف كم، َيزكم،   َدً.

                                                           
7
ث كم، عَسَر كر دككاينكال تاصًك كو لوشاَوضك باوذمك م، عاَركتشخي اياكتايزٍخََا كت لَايءك زظا،ك فساي كك ٍ يركذ،ككرٌكم، ي ٍرك م،نو لوشَوظَرك م،لوذٍرك-

ك]م،هيعش[.ك88ك ك 1"كعاكم،ع َد كئ،يكم،ثوز  كج،ل،كتنكٍ سو،ومكآ،هرك



 

  

 

ٍيا ك"ككا،كشاٌء"كبعادكتن"كك–م،  اأخس كراٌكم،ع يئادكك–رأرعيلكمي عينكظ لتكعاه ك،دي،ركم، وزَد؛كري، وزَدك

كينكم، و،فكرٌكس  كم،نممكم، لنسكتنكخ نكمي عينكألرعي،هكهوكم، لدتك مألظيض".
8
 

 اعتكم،دلَسك م، داوَزكباأنك"تًكرعا،كزاسكععا  ،كسااهكهاوك َا،كعااكك ي،اه ككماٍلا   ٍسىكتنكرنس ككونكهللا

ك،اه كك كأنكم،ن يلكالكٍثلتكئالكس يكزعيبكزسٍركترعيلكم،عليف ك هو ،سٍ كعاكتدوزكهللاكك  ِكك م،عاي، كك اهككُ ٍ اكه

 كأنكم،ن يلكمي،هٌكالكٍثلتكئالكبا صكمي عينك خسمبكم،عي، ".
9
ك

، دكمب  ٌكم، ع  ونكرٌكسدوزه كم،  أخس كبع َد كم،دلاس كبعادكتنككاينكمأل ا،كهاوكم،سسٍاركمي عاي َرك ت ايمك

 كر مشايكمي عاين ك تخ ايكم،ع ا،كم، عا  كسااككا،كمالخ َيزكرٌكسدوزكعلنس  ك  يزكم، وزَدك م،دلسكع مشعين

 االيفكمي عااينكم،دوهسٍاارك م،ن اايالفك خع هاايك االيفكخي ااركباايب ك باايبك زااده ك الباادكعاااك، اا كم،دااوز  ك

ك مظ عيف كمي عينكف زهك  ليتهك مخصكخديئده كخي ركس  هك ئزمفتهكم،سس .

م،   َدٍر ككينكئعيكيباسمشكس َاد كك ايلكهللا ك ئعايكيباسمشكف زكم،سظاول كتغََ كمي عينك،دىكم، َيزمفكم،ع دٍرك

 هايكٍع شن،كت ككم، ني ركم، ٌكزظٌكبهيكم،سظولكرٌكم،لناسكم،ع ادً كزصا كتنكف زهك،اَطكب  اككمأله َار ك هاوكالك

هكمأله َارٍعد ككو هك مظقركبَاكهللاك بَاكم،علد؛كتًكت هك ظَ رك، الم ك م، ل َاا كٍ اول:ك" م،سظاولك،اَطك،اهكهار
10
ك

كم، ٌكتدع هكعسوزماكعاكعسي زكم،ع  كععكهللاكك سوزكت ل.

ري،سظولكعيكهوكئالكعل اكتًكت هك ظَ رك ،َطكصيٍر ك عيكس يكم،سظولكئالكم،لم .ك ئالك ،عايكرٌكس  كم،عاَس  ك

 هوكعاكم،ع ومكم،ا  َركم،خي،در كك يك ،عايكرٌكس  كم،نممكم،رًكٍأخركم، سظ،كعوضوسيك،هكتًكهللا".
11
ك

الكبدكعاكم، وخهك سوكصيٍركخدٍد ك سظ هيك،ع  كت ولكم،دٍا ك  سسغك سوهي ك هاٌكمظا عيف كعني اركمي عاين ك

ككخقو كيسيفتهك، وم،ع كر يكفمعتكمأله َرك م، سكصٍركرٌكهرمكم،ع  كهٌك،غَسه ك،اكٍ غَسكشٌء.

 .فاىغايت ٍِ اىديِ هٌ اىْاص، وهٌ اىبشز، وهى اىؼاىٌ، أي اىىاقغ

كم،غيٍركعاكم،سعيب ك  دع،كم،وظَ ركخصءماكعاكعوضو كم،ع  ؟رنَفك ع طك

                                                           
8
ك10 ك ك3 كجٍِ اىؼقيدة إى  اىزىرةك-

9
 32 ك ك3م، سخعك لعه كجك-
10
م،ع َد كزولكشخدَركم،سظولك،دزخاركتدع اايككأ اايك ادزضكم،عاَس  ك الكٍ دادكسادمكته َاركم،سظاولكبااطمس ككع دوفكزالٌكهوكم   يفهكت سوزكس  ٍلد كتنكك-

كرمكشككتنكفزمظركم،سظولككعَس كتعسك،هكخقسهك ته َ هكم، ٌكالكتانس.
11
كك88ك ك 1جم،عيبن كك-



 

  

 

 ك  ظَ ركتل َا كرهاوكوطييت إيصاه اىىحي فقطأل هككاىزطىه ىيض ٍىضىػاا ٍظخقلا ىؼيٌ أصىه اىديِ،"ئنك

 ظَ ركالكصيٍر ك طسٍنكالكهد  ك زيع،كالكعس ول".
12
ك

كتوخادكئذنك لاو ك مزاد  كبا،كساد ك لاومفكع  ي،َاركعااركت لك، كٍظهسكم،وزٌكعاس ك مزاد  كبا،كس ايكعسمزا، كال

مأل لَيء ك هوكت لكم،لشسكتفمكئ،يكآخسكمأل لَيءكف نكتنكٍنونكآخسكم،لشس ك هاوكعس اد
13
.كٍوظافك-كس َاهكم،عاممك-ك

زالااٌكهاارهكم،  دعاارك، و ااولكئ،اايكرنااس كٍس اادهيكم،ع اا،كرااٌكظاايهس كم،الااو  كتالك هااٌكم،سسكاار كم، ااٌكتااإفًكئ،اايك

م، قوز كم،سسكركضدكم،عنونك م، قوزكضدكم،ثليف كم،عنونك م،ثليفكم،رًكٍغ  كس يكم،ا وذجكم،ع لٌ/كم،   َادً/ك

كم،ادو ٌ.

اكفمخ،كم،اص ك عاكفمخ،كم،ع َاد كم،دٍاَارك لعاهي؛كٍلس كساكعلسزكعاق ٌك،لنس كم، قوزكعك-تًكزالٌك- هو

ري، قوزك م،سسكركهٌكم،ع ركم،غي،لركس يكزسكاركم،الاو كعااركرداسكم، ايزٍخ كر  ايذمكت و،افكهارهكم،سسكَاركرداأ كراٌك

 م، سز ركم، ٌكتع يكخ  كم،الو ؟كعيكم، عو ك،ر،ك؟

 ك يكهوكم،سيلكراٌكآخاسكعسز اركك م،رًكالكٍعاٌكر طكتلدٍ،كآٍركبدلكآٍرك-ٍوظفكمألظ يذكزالٌكرنس كم،اعخك

ب،كظهوزك زٌكتيبعياك،وزٌكآخس ك ظهوزك لو كتيبعركبعدك لو كهرمكم،اعخكم،رًكٍثلتك)ز د(كك-عاكعسمز،كم،وزٌك

 م،وزٌك،دٍايعنَركم،وم،عك)ز دم(كخع،كتليس هكئٍديبَياكععه؛كتًكع سسكياكععكهرهكم،سسكر.

 ؟عسمز،كم،الو ر  يذمكٍ و،فكم،صعاك م،سسكركسادكم، سز ركمألخَس كعاك

 بلع،كخ  كم،الو ؟كاىظنىّيت كَفكتخ  تكردأ كهرهكم،قلس ك

عااك خهارك ظاسكتاوٍسٍار؛كرني اتكتعااٌكصي،لاياكمك  ايلكم،اوزٌككطةيبي ظلتكس دٍياكب عاايككخخٌ اىْبىة ظسٍرك

زاَاك-ك مطم،َ ه ك بي، ي،ٌكئسم ياك يزخياك، لعَركم،ع ا،ك،هارمكم،نيعا،/م، ق ن كراٌكزاَاكتنكخا  كم،الاو كٍعااٌكر اط

" الكٍعاٌكمك  يلكم،وزٌككمظ ن يلكم،وزٌك،د زه ك بي، ي،ٌك هيٍركزسك هكم، يزٍخَر ك،َلدتكف زكم،ع ،.كٍ ول:ك-ٍعاٌ

 تنكم،وزٌك،دكتك  هك بهكمظ  ،كم،شعوز".كيؼْي أُ اىؼقو وريذ اىىحي،ئ،غيءكم،سظيالفك ئسدممكمأل لَيء كب،ك
14
ك

                                                           
12
ك88ك ك 1ج كم، سخعك لعهك-

13
ك104ك ك 4 لعه كجك-

14
ك124 ك ك4م،عيبن كجم، سخعكك-



 

  

 

الك راي  ك،َياعككوال ة م،َركم،ع ا،كالكتلعَ اه كهاٌك،سظاركرخ  كم،الو  كالبدكتنكتوظفكس ايكت هايكئسامنكالظا 

 ظاس كزٍلارك   اد؛كريأل لَايءكتف مكك-كباي، عايكم، سمثاٌك-م، لسزمفكم،وم،عَركم، ٌكتدع ايك اظسكئ،يكرناس كخا  كم،الاو ك

لَايءك تف مكريأل لَيءك،َعومكت لَيءكفمئ ي كبا،ككاي ومكت كحظهز حاىياا، م،الو كعسز ركتيزٍخَر ك هٌكالككٍزحيت حاريخيت

تف مزه كس يكتك ،ك خهكرٌكم، يزٍخ كراٌكظاس ره  كراٌكعساَقه  كراٌكشعاي ه  كثا كظا  ومكم، شاع،ك، ع ا،ك،َن ا،ك

م، عَس ؛كتًكم،ع ،كهوك زٍ كم،الو ك م،ع  يءكه ك زثركمأل لَيء ك زمثركز َ َرك ،َعتك زمثركزعصٍر كري،عاي، ك لاٌك

كع   ر.ب عايكعاكم، عي ٌك زظولك،هك ظَلركزظي،َركعع  س كع

ري،الو ك م،وزٌك)م،اص(ك،هكف زهكم، يزٍخٌكم،رًكالكٍُانس ك مُنكالبادكعااكمظا ممكم، شاع،كراٌكصَايبكم،الاٌ ك

 م، يٌكبيألعرك، دي شكعسز ركم، خ فكم، ٌكتعَشهي كراذمك دسايكرٌكم،و ولكبهيكئ،يكم،س،ٌك م،  دمكمي عي ٌكر ادك

كععي س .كّبىيتز  ايكتهدم كم،الو ك م،سظي،ر ك سشايكعسز رك

 

بعدكتنكسسرايكعاهحك طسٍ ركزالٌكرٌكتدي شكئشني،َركمظ سييزكم،الٌكرٌكم،لنسكم،ع دً ك هرمكباسمنك الف ك

م،ع ،كرٌكعسز ركم،الو كمألخَس  كالكتلد كم،لناس كصسٍلار؛كري،ع م َاركميظامعَركت اسكبار،كك م،ع ا،كميظامعٌكم،ساسك

م،ا قار ك  قاركم،ع  ااركراٌكصَايبكم،الاٌ كري،ع ا،ك،ايفزكس ايكم،سسكاركبعادكم،الاٌ ك هاوكعايكٍعا يكٍش غ،كس ايكهارهك

بيالخ هيف كمالخ هيفكرٌكمأل ولك رٌكم،لس   ك،رمكرسالٌكٍ يٌكرٌكم، س َ،كخقو كتخسىكزيظ رك ري  ر كزَاك

كٍ سدثكهرهكم، س كساك)م،اص(كرٌكصَيبكم،الٌ.

 هارمكعايكك-ظاومءكم،ع ادًكت كم،ل هاٌكك-،لنسكمالخ هيفًكمأل او،ٌكري،اصكزيضسك عع سيسكفمئ ياك تبدماكرٌكم

ٍشن،كسيئ ياكتعيمكم،ع ، كٍسدكعاكئعني َيتهك ،دزمته كهرمكم،سيوزك، اصكٍعيزضكخوهسكم،ع ،كم،رًكالبدكتنكٍنونك

كزيك ياكالكعسنوعيا.

باد كرهاايغكعسز اركم،ع ،كٍع ادكئ،يكم،وزٌكٍ دزبك ٍع  وًكبه ك هرهكتدسبركع لو،ر ك ،ناكالكٍل ايكسي،ارك،أل

ساادعيكٍدالرككيخىقة ،نااكم،اوزٌك"كٍع  ،كرَهيكمي عينكساكتًكرناسكآخاس كزاَاكٍع ااكت اهكت الرك،ايفزما كٍ اول:

بع  هكس يكتنككقا رمي عينكبأ هككأػيِمي عينك،يفزماكبع  هكس يكتنكٍد،ك، سن كف نكتدخ،ك صكآخس.ك عاكث كئذمك

سسٍاركمخ َايزهكس ايكتنكٍخ ايزكباَاكبادٍ َا كرعادئاركالك،اص مك، اوزٌكٍله كم، وم َاكمالخ  يسَرك م،قلَعَر ك ،ايفزكب

ئطم،ي...".
15
ك

                                                           
15
ك219-218 كك  ك1990 ك1 كفمزكم،عي،ٌ ك،ادن كطعوم،ف عد ر  د  كميظممك م،سدمثر ك-



 

   

 

بهرهكم، لص كعاكزالٌ ك له كم،لسسكم،دوهسًكبَاهك بَاكم،ع م َركميظمعَركم، عي س كت كعايك  الايهكبي، َايزك

مالر اسمسكم، عسراٌكمي مزٌ ك م، ٌككي تكئ،يكهرهكم، سظركصَسكع  ايٍص ككا،كم،  ايٍصكسااه ك،اَع اكزالاٌك،سظارك

ساكم، اظوعركمي مزَر ك م، ٌكتعدكس م َركرٌكخوهسهي كبعدكتنك،سظايك،سظركمر سم،هكسااكم، اظوعاركم،عا لَر ك

كرٌكخقو كظيب ر.

ٍسىكزالٌكتنكك،كعلسزمفكمظ  ملكم،ع ،كعوخاوف  ك تنكم،عاوف ك، وم،اعكضاس زٍر ك هارمكعااكفمخا،كخاوهسك

"آٍيفكم،وزٌك ص،تكرٌكزومفثكبعَاهي ك الكتوخدكآٍيفكت كظوزك،ا كتااصلكبامكتظاليبكرن،كم،اصكم،دٍاٌك لعه؛
16

 ك

 م،عل كهوكم،ظس كت كم،سيفثركت كم،لَ ر كم، ٌك ص،تكرَهيكمٍُر..."
17
ك

مأل ،وٍرك، سيفثركس يكمٍُر كمٍُرك ص،تك، عي،حك م،عيا كم،وم،عكٍ سسغكرَ سسغكم،ااص كريألظال َرك، وم،اعكس ايك

عكت الاك م،لنسكثي َيا ك"م، د  عكت الك م،وزٌكثي َي كم،ايضكت الك م، سآنكثي َي كم،سَي كت الك م،لنسكثي َي" كم،اص كم،وم،

كهرهكم، عيف،رك سَسرك ظ ل يك سَسر.

كمُنك ،دكم  هيكسدسكم،وزٌك سدسكم، اصل كره،كتا   كم، عيف،ر؟ك

 .ٍخحزك،وم،عككطامِ كرنسكٍخغيزة،سومفثككرابجرَدلركم،اصكت الك م،وم،عكثي َيا ك صك

 

ئ،هاٌ/كعق ان/ككاىةىحيرٌكم،ا يذجكم، عسرَركميظمعَركٍ ناك، وزٌكتنكٍعيٍسكم،وم،اعكم،  ساسغكم،  غَاس كألنك

ك ااٌك ع دااي شك، صعااينك م، نااين كرَ ناااهكتنكٍعاايٍسكم،وم،ااعكم،  سااسغ كبااي، و ك م،ن ااونكك اايكرااٌكم،لنااسكميظاامعٌك

م،ع م ٌ.
18
ك

لٌكٍسىكتنكم،نممكمي،هٌكع  ثمكرٌكم،وزٌ ك،دكخسجكعاكطوزكمي،هَارك مك عا كم،دالغركم،لشاسٍر ك ،ناكزا

تاصلكساكئطم،َ هك  يزك علَياكب دسفكز و،هكراٌكم،صعاينك م، ناين كٍ اول:ك"ٍظااكم،نثَاس نكتنككاممكهللاك كاممك

فكهرمكم، عيزضك لٌكم،لشسٍركم،لشسك  َيين كهرمك زٌكٍوزي ك هرمك اعكبشسً ك كأنكميٍ ينكٍ سدفكب دزكئثلي

                                                           
16
،هايكظال ككرٌكتع َ هكهرمك ظس كرمك عس كتنك،ن،كآٍركظل ك ص ل كراي،نثَسكعااكمٍُايفك ص،اتكمب ادمءكبامكظال ك اص لكععاَا كت كس ايكمأل،ا،ك،ا كٍا ا،ك،اايكتنك-

ك ص ل.
17
ك 135كم، سخعكم،عيبن ك ك-

18
غك سااوهكراٌكم،ا اوذجكم،عا لٌكم،عانو ٌ كالباادك، وم،اعكتنكٍعايٍسكم،ااصكالكم،عنااط ك عَادكتوخَاهكم،وم،اعكئ،اايكم،ااص كم،ااصكهاوكم، سكااصكم،ثيباتك م،وم،اعكٍ ساسك-

هارهكم،  ادز كم،نيعااركراٌك زو،ه كبَا يكم،ع م َركتسىكئعني َركم،  سٍ كبَاكم،اصك م،وم،عكري،اصك،اهكفٍايعنَاركععَااركتدع اهك،ايبماك،  ساسغك ساوكتًك م،اعكخدٍاد ك

كم،اصكهٌكم، لعَسكم،ع م ٌكيطم،َركم،وزٌ.



 

   

 

 م،س َ اركصَاسكذ،اككر ادكتادمخ،ككاممكهللاك كاممكم،لشاسكراٌكت ا،ككساككممكهللا ك  لاٌكمي،هَاركسااككاممكم،لشاس...

م،وزٌ..."
19
ك

م، سآنكك ا حكراٌكئبدمسٌكٍسَ،كس يكصَسهكميتَينكب ث ه ك ،ناكهرمك،اَطكخي ارك،سآ َار كرنا،كئبادم كز َ اٌك

ألنكم،َخٍ َنكم،لاٌكالكٍ ناكت  َده ك م،   دك،َطكعلدسياكبسيلكعاكمألزومل.هوكععدصكبوخهكعاكم،وخوه ك
20
ك

تقلَنكأل ،كم،عدل ك هايكٍ د يكف زكمأل و،ََاكرٌكمظا اليطك،ومسادكم،ساملك م،ساسممك م، سآنكك شسٍعكهوك

تاادزجك تظطكم،ع وغكم،لشسً ك م، د،َنكرٌكم،سن ركم، شسٍعَر ك هرهكس ،كع د زكس َهكعااكخهاركم،ع ا،كرهاٌكالك

ض اكخومزسكم،عيفمف.
21
ك

ري، سآنككلاَركهاوككاممكرَاهكخدايئصكم،نامم ك م،ناممكذ كطلَعاركبشاسٍر ك ئنك، اايكئنكعدادزهكئ،هاٌ؛كر ااك

كم،ايزَركم، اق َرك،دكز ،كفالالفك،غركم،لشسكعاكزَ كبشسٍ هي كم، غركم، سد فك م، ي س .

ااااٌكٍعيَعاااُ،كععيع ااارَكم،ااااصكهاااايكمألظااا يذكزالاااٌكٍعيعااا،كم،ااااصكم، سآ اااٌككاااأًك اااص كك اااا حكرناااسًك ر

م،لشاااسً كخاااسجكسااااكطاااوسكميطااامسك م، عاااي،ٌ كرهاااوكع ااااصلك"ري،عَااا ككااا،كم،عَااا كراااٌكخعااا،كم،اااوزٌكعق  ااايك

خيزجكم،صعينك م، نين".
22
ك

 

ٍ وف اااايكزالااااٌكئ،اااايك هيٍااااركم، قااااي ك صيٍااااركم، قااااوم  كئ،اااايكم،وم،ااااع؛كرااااي،وم،عكعاق اااانك عا هااااي كعلاااادتك

م،وم،اااعكهاااوكم،س َ ااار ك هاااوكم، ساااك ك كااا،كمألرنااايزكتاداااهسكراااٌكبوت اااركم،وم،اااع كباااهك  هيٍااار ك ظاااَ رك صيٍااار ك

ت اا سا كت لاا،ك تااسف.كز اايك،ااوككي ااتكهاارهكم،لنااس ك) زَااي/ك دااي/كع دظااي( ككاا،كمألشاانيلكتاا سق كس اايك ااخس ك

كااا،كم،الاااومفك كااا،كم،اااوزٌك كااا،كم،وم،اااع ككااا،كمألرنااايزكت لااا،كئذمك،ل هااايكم،وم،اااع ك م،عناااطكباااي،عنط كرهاااوكٍ  لااا،ك

كيكتنكت  ساكس يكعسككم،وم،ع.مُزمءكس 

"عدايشكىةىحي ا هايكٍدلركم،وم،عكهوكم،س َ رك عيكظومهكعديشما كم، غركعدايش ك كا،كمألرنايزكعدايشمف كز ايك

 ت ككته َركم،خَيل".ىفهٌ اىىاقغ   ك،ك،غ ايكعديش ك ك،ككمعايكعديش ك هوكت سٍ 
23

 

                                                           
19
ك136م، سخعكم،عيبن ك كك-

20
ك189/ك4عاكم،ع َد كئ،يكم،ثوز  كجك-

21
 4/201ج لعه كك-

22
ك136 ك كاإلطلً واىحدارتك-

23
ك223كم، سخعكم،عيبن ك ك-



 

   

 

زعاكزالٌكم، ليهَ كم،نمعَركم،عيئد  كريي عينكهوكم،س َ ر ك هللاكعديش كم،دليفكتعوفك،س عينكز َ ار كك،  

ك تاع كبكعديشما كأل هيكرٌكم،وم،عكمي عي ٌكز َ ركثيب ر كر دلركرٌكم،اصكبكعديشما.

ػاىٌ قا ر حي طَيغ بصيز ٍخنيٌ ٍزيد باىَجاس، وأّا مذىل باىحقيقت..."ريبككٍ ول:
24
ريي عينكهوكم،عي،ا،ك "

 كرنَافكٍ خ ايكمي عاينكسااك اليته كتخاصك اليته كٍجةاساالككحقيقةتم،عي، كم، يفزكم،سٌكم،ع َعكم،لدَسكم، ا ن  ك

ككَفكٍغَ كمي عينك لعهكبأًكعلسزككين.

كالبدكئذن كعاكتثلَتكم،س وسك تس َنكم،س يئنكم،وم،عَركالكم،ادَر كمي عينكت الاك تخَسما.

ئنكععيٍس كزالٌكرٌك  وذخهكئ،يكصيٍيته كت وف يكئ،يكمظ عيف ك هيئَرك ك َرك،س عينك ، وم،اع ك ،ناهايكبي،  يبا،ك

كت وف يكئ،يكمخ ليءك ئخليءك علٌك، اصك ب.

ك،دك ع لسكزالٌك دركرٌكئظهيزكمي عين كرٌكمظ عيفتهكعاكم،ايزَرك)م، عسرَر/كم،اظسٍر(.

كئ عينكزسكعع  ،كصَسكعسد ف كهوكئ عينككيع،.كئ عينكزالٌكهو

ك ،ناكم،  يب،ككينكصي،َياككينكئ عي يكس يكزعيبكهللا كئ عي يكعاكف نكهللا.

رٌك،سظيفكريز،ر ك،ادكٍلاد كزالاٌكصَاسكع خا،كرَهايكسااكم،اوزٌك سااكهللا كزَا ك اسذكب لاولككا،كمألرنايزك

ك مُزمءك م،ادو ك م،وزٌكك،كم،وزٌ ك ،ناهك،لولكعديشًكعوهوم.

ك زٌكزالٌكهوك زٌك)هيعشٌ/ثي وً/هش(كٍ ناكمالظ غايءكساه.

ريي عينك،يفزكع  دزك،هكم، ادز ك م،سسٍارك مالظا  م،َر؛كر عسرَايكالكضاس ز ك، اوزٌ ك  م،عَاياكالكزيخاركئ،َاه ك

كمي عينك،هكم،سسٍرككيع رك م، دز كتيعركس يكم،سسكركرٌكك،كمالتديهيفكبعَدماكساكم،وزٌ.

سكرااٌك  ااوذجكزالااٌكم،اهاايئٌك مألخَااسكئ،ااهاك)عديشٍاااي(هللاكتٍياايك اايز/كت كُ ااَِّك
25
 عاايككااينككاار،ككتٍياايكٍ ناااكك

كمالظ غايءكساه كألنكهللاكئعيكتنكٍسيسك ئعيكتنكٍغَ  كر طكالكصَس.

                                                           
24
ك223ك لعه ك ك-



 

   

 

ك.إّظاُ حْفي هايكٍظهسك

ئ عينكزالٌكٍخ  فكساكئ عينك)م،غسب/كم، يفً( كألنكرٌكم، اظوعركم، عسرَرك)م،غسبَر/كم، يفٍر(كمي،هكصيئ ك

كت م كرٌكم،ا وذجكم، عسرٌكم،غسبٌكالكعنينكبكم، نينكالكٍععكئالكمي عين.

كمي عينكرٌكم، اظوعركم،غسبَر/كم، يفٍركهوك)مي عين/كم، يف ( كزَ كمي عينكتسولكئ،يكعيف .

بَا يكرٌكم، اظوعركم،سالَركم،   سزركهوكئ عينكتسولكئ،يكئ،ه ك ايزككلادٍ،كب كمظا عيفك اليتهكس ايكزعايبك

كهللا.ك ليف

رسالٌكالكٍع خدمك  وذجك)مي عين/م، يف (كرهرمكم،ا وذجكزب يكصَسكعدده كت كهوكصَسكعاشاوفكبي،اعالرك،سالاٌ ك

كأل هكٍعَشكرٌكعد  عكصَسكعيفً.

ك م،عكزالٌكم، اشوفكم،رًكظَعَشكرَهكئ عي هك)مي عين/كمي،ه(

كهوك م،عكئظمعٌ.كم،ا َدرك م،عكطوبي ً.ك هرمكم،وم،عكصَسكع س ن.ك

 وذجكزعاكزالٌك  اوذجكصَاسك م،عاٌ ك صَاسك،يبا،ك،  س َان كألنكمي عاينكم، عا  كٍاسرضكم، خ اٌكسااكئنك 

كمي،ه كز يك،وكتخرك ليته.

ك،كعسي ،رك،  خ ٌكساكهللاكظ لوءكبي،لش،كز  يكرٌكهرمكم،وم،عكم،معايفًك،عي، اايكميظامعٌ ك،ارمكرامكريئاد كعااك

كمظ سييزكمي عينك تغََ كم،سظولك هللا.

كه،كٍ ناكمظ سييزكهللاك م،الٌك مي عينكرٌك  وذجكععسرٌكتكثسك م،عَركعاك  وذجكزالٌكهرم. م،عإمل؛ك

                                                                                                                                                                                              
25
م، دٍ كعيشم،تكتعلسكساك لعهيكبيأل،ليظك م، دق سيفكم،   َدٍركم، ٌك شأفكبهيكهرهكم،ع وم ك م، اٌكت ياٌكراٌك"ئنكم،ع ومكمألظيظَركرٌكتسمثايككٍ ولكف.كزالٌ:ك-

ركعثاا،:كهللا كم،و،ااتك لعااهكس اايكعياا و هيك فال، هااي ك م، ااٌكت اااعكتٍيااياكئساايف كره هاايك تقوٍسهااي كٍعااَقسكس اايكهاارهكم، غااركم، دٍ ااركمأل،لاايظك م، دااق سيفكم،دٍاَاا

 كم،ايز كم،ثومب كم،ع يب...كهرهكم، غرك، كتعدك،يفز كس يكم، علَاسكسااكعيايعَاهيكم،  دادف كطل اياك،  ق لايفكم،عداسك ظاسماك،قاولكعدايزل هيكم،سظول كم،دٍا كم،دار

ااايك اايكم، ع،  عااي ٌكم،   َدٍااركم،شاايئعركم، ااٌكتسٍاادكم،اا خ صكعاهااي ك عه اايكتسقَايهاايكععااي ٌكخدٍااد كرا هاايك،اااكتااإفًكصسضااهيك،عااَيف كم، عااايكم،عسرااٌكم،شاايئعكس

شاسك م، وشٍاع كمال قمزٌكم،ددٍد ك عاكث كت لستك،غركسيخص كساكمألفمءكب ه  هيكرٌكم، علَسك ميٍديل"كم، سمثك م، ددٍاد كم، إظعاركم،ديععَارك،  اسمثك م،ا

 110 ك ك1992 ك1412 ك4بَس ف ك،لاين كط
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