يف ظالل املطريٗ املَدّٓ٘
الطلطل٘ الْافٔ٘ يف زد غبَات األدعٔا ٛالْأٍ٘
احللق٘ ()44

(عليها الصالو)

عصمة الزهراء
حماضسٗ ألقاٍا

مساح٘ املسدع الدٓين األعل ٙآٓ٘ اهلل العظنٙ

الطٔد احلطين

(داو ظلُ)

إعداد

املؤميتاٌ :أو حمند باقس ّأو حمند تقٕ
مً مدٓي٘ كسبال ٛاملقدض٘

مقدمة الصيد احلصين(داو ظله):
بطه اهلل السمحً السحٔه

(( بسم هللا و باهلل ،ومن هللا،وإلى هللا،وفً سبٌل هللا،
وعلى ملة سسةول هللا (ىةلى هللا علٌةل و.لةل اللهةم
إلٌةةأ لسةةلمس سةةً ،وإلٌةةأ وتهةةس وتهةةً ،وإلٌةةأ
للتأس ظهسي ،وإلٌأ فوضس لمسي ،اللهم لح ظ ً
بح ظ اإلٌمان من بٌن ٌدي ومن خل ً ،وعةن ٌمٌ ةً
وعةةن اةةمالً ،ومةةن فةةومً ومةةن محمةةً ومةةا مبلةةً،
وادفة ع ةةً بحولةأ ومومةةأ ،فإ ةل حةةول و مةةو
إ بأ
ّبعد....
أّالً :بعد الػكس ّالجيا ٛللْاحد األحدد العلدٕ األعلدٙ
زب األزض ّ الطنا ،ٛاغكس ابدي املدؤميتا املصلنيدتا
النيددادقتا الطدداٍستا بتنيدددَٓنا لتقسٓددس ّكتابدد٘
ّإعدددداد البخدددح النيدددْتٕ عدددً عنيدددن٘ ّأفضدددلٔ٘
الصٍسا(ٛعلَٔا الطالو )....
ّىفظ الػكس ملً ضبقَنا مً املؤميا األخٔاز ممدً
تنيد ٚليفظ العنل....
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علنا إٌ فكسٗ كتاب٘ ّتقسٓدس اااضدسات النيدْتٔ٘
مير عدٗ ضيْات ّقدد كلفيدا العدٓدد مدً األغدصا
ّميَه طلبد٘ حدْشٗ للتنيددٖ درا األمدس لكدً مدع
األضف خٔب٘ األمل متْقع٘ غالبا ...إىا هلل ّإىدا إلٔدُ
زادعٌْ.
ثاىٔاً :التقسٓس ّاإلعداد دٔد ّّاضد ّبدًٔ ّمطدتْع
لكل حماّز البخح ....مدع األخدر بيظدس االعتبداز مدا
ضذلياِ مً كالو.
ثالجاً :أّد اإلغازٗ اىل إٌ البخح كاٌ مبياضدب٘ ّفداٗ
النيدٓق٘ الطاٍسٗ فاطن٘ (علَٔا النيالٗ ّالطدالو)....
ّيف ذلدد الْقددا كاىددا قددد ادتاحددا الطدداح٘
ّاجملتنددع فددب ّغددبَات ّدعدداّ ٚباطلدد٘ عدٓدددٗ....
كددددعْ ٚإٌ االعلنٔددد٘ بددداليصّل للطددداح٘ ....أّ إٌ
االعلنٔ٘ باألصْلّ ....أخس ٚبالعقاٜدّ ...زابع٘ بنيدل٘
القسب ٙمً الطٔد الػَٔد النيدز الجداىٕ (قددع ضدسِ)....
ّخامط٘ مبدً ٓقلدد أضدلْب الطدٔد النيددز بدالكالو
فٔكدددسز كلندددات كددداٌ الطدددٔد(قددددع ضدددسِ)
ٓطتعنلَاّ .....ضادض٘ بالعالقدات ائددٗ مدع أدَدصٗ
امً اليظاو الطدابّ ......ضدابع٘ إٌ االعلنٔد٘ ٍدٕ مبدً
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ميتل األمْال األكجسّ ....غريٍدا الكدجريّ ....تػدك
مجٔع الدعاّ ٚبأىَا بعٔدٗ عً الفقُ ّاألصدْل ....فَدٕ
بعٔدٗ عً العله ّامليطّ .العقدل ّالػدس ّاألخدال ....
ّال خيف ٙعلٔكه إٌ ىفظ الدعاّّ ٚأغباٍَا تكسزت
ّتتكسز يف كدل شمداٌ ّمكداٌ ّكدرل ٓتكدسز
الطددكْت ّالنيددنا السٍٔدد مددً املؤضطدد٘ العلنٔدد٘
احلْشّٓدد٘ ّمسدعٔاتَددا هدداِ ٍددرِ الدددعاّّ ٚالفددب
ّالػبَات ّأغباٍَا.
زابعاً :ميجل حبح (( عنين٘ الصٍدسا ))ٛاحللقد٘ ( )44مدً
حلقات الطلطل٘ الْافٔ٘ يف زد غبَات االدعٔا ٛالْأٍد٘
ّلتخقٔدد .األماىدد٘ العلنٔدد٘ ّحفددو دَددْد اآلخددسًٓ
ّلدفع الغري لالقتدا ٛاحلطً النيدا اليدافع فالبدد مدً
ذكس أمسا ٛاملتنيدًٓ للكتاب٘ ّالتقسٓس ّاإلعداد يف
ٍرا البخح ّكل حبدحّ....ال بدأع أٌ ٓكدٌْ بدركس
الكئ٘ أّ اللق ّحنٍْا ّاهلل املْفّ .امليعه.
خامطدداً :اىل ييدد٘ البخددْخ ّالدزاضددات أقددْل أبيددإٜ
األعدددصا ٛاملفدددسّض إٌ ّظٔفدددتكه ّعنلكددده األّل
ّالسٜٔظ ٍْ متابع٘ البخدح ّاالطدال علٔدُ ّتْدَٔدُ
ّمتابعتُ مدً الياحٔد٘ اللغْٓد٘ ّالبٔاىٔد٘ التعبريٓد٘
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اإلىػاّ ٜ٘ٔكرل امليَذٔ٘ ّالفكسّٓ٘ ...كل ٍدرِ
األمْز أّ دلَّا أما مل حتنيل أصالً أّ أىَا حنيلا لكدً
بنيْزٗ ال تكاد تركسّ ....عل ٙضبٔل املجال ال احلنيدس
مل تيبُ اللذي٘ البداحجتا املدؤميتا علد ٙذكدس ىد
آٓ٘ قسآىٔ٘ أّ زّآ٘ يف أصل البخح أّ يف ا دامؼ ....أّ
عل ٙاألقل ُأىبََنا اىل ذكس السّآ٘ كامل٘ يف بدآد٘
املطل الرٖ ٓتضنً االضتػَاد بسّآ٘ مع بعض البٔداٌ
حٔح تركس السّآ٘ مقطع٘ لتصلل البٔاٌ با املقاطع
فٔيبُ الكات اىل مجع مقاطع السّآد٘ ّذكسٍدا يف
بدآ٘ املطل فتركس السّآ٘ كامل٘ أّالً ّثده ٓبقدٙ
املقاطع ّالبٔاٌ عل ٙما ٍْ.........
ضادضداً :ييدد٘ الدزاضددات ّكددل ييدد٘ ّكددل باحددح
ّكات ّمعد جي علٔيا االلتفات اىل اىُ لكل مقداو
مقال ٍّرا ٓعين اىُ لكل مقاو قدسا ًٜمقالٔد٘ لفظٔد٘
ّمقا مٔ٘ حالٔ٘ ٍّرِ القسا ًٜال تعتندد عدادٗ خدالل
البخح البدد مدً االلتفدات إلَٔدا ّالفدات اآلخدسًٓ إلَٔدا
خالل كتابد٘ ّتقسٓدس البخدح الٌ املتلقدٕ القدازٖ ٛال
ٓعلده ّال ٓلتفددا درِ القددسا ًٜبٔيندا املتلقددٕ الطددامع
ٓلتفا إلَٔا غالباً ....مجالً ذكس خالل البخدح النيدْتٕ
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ما غري اىل (( ضسق٘ البخْخ ))...فَدرِ القضدٔ٘ كاىدا
معاغ٘ ّّاضخ٘ ّحاضسٗ يف ذل الْقا أما اآلٌ فالبدد
مً األلتفات إلَٔا خالل تقسٓس ّكتاب٘ البخدح ّلدْ يف
ا ددامؼ فأىب دُ مددجالً اىل ّدددْد مددً ٓدددعّٓ ٙتنيدددٚ
للنسدعٔ٘ ٓعنل عل ٙضسق٘ دَْد ّحبْخ ّكتابات
اآلخسًٓ فٔكت غريِ ّٓيدصل الكتداب باضده املسددع
املدعٕ....
ّاحلند هلل زبِّ العاملا ّالعاقب٘ للنتقا
ّصلِّ اللَه عل ٙحمند ّآل حمند ّعذل فسج قاٜه آل حمند.

 /44صفس احلصٌ ّاملنيابٍ4441/د
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املقدمة:
بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

اليلاِالالاليلالاالالهِدةلالسالاللِهيلالسالالبلعليكِالاليلاِالالاليل
السالالبلعليكِال ت
الرض الالِةلال ر ض الالِةلالس الالبلعليكِ الاليلاِال الاليلال يض الالكةلال ِ الالةل
السالالبلعليكِالاليلاِالالاليلالاالالسرا لاإلالسالالِةلالسالالبلعليكِالاليلاِالالاليل
الادِالالةلالالدِالالةلالسالالبلعليكِالاليلاِالالاليلال اه الالةلال كِ الالةلالسالالبلعل
يكِالالاليلاِالالالاليلال اكس الالالةلال الاالالالسكةلالسالالالبلعليكِالالاليلاِالالالاليل
ال ضالالدلهيلال دلالالسريلالسالالبلعليكِالاليلِالاليلريد الالةلكالال لرسالالس ل
اليلسيكالالاليلرساالالاليل
هللالسرا الالةلهللالسكر ياالالالللاالالالكيلهللاليكِالال ت
سكهاليلاسلهلااليل ضِ ت ليكيلكِالةٍل نلركاليلسانل س
النلسالريل
الييلردالهل
ردهلسرللرسالس لهللالصاالكيلهللاليكِالللس)لالل لس النلف ت
ف اليلرسالالس لهللالصاالكيلهللاليكِالالللس)لالل لس الالنلاكايلردالالهلاك ل
رسالالس لهللاصاالالكيلهللاليكِالالللس)لالالل لس الالنلساالالكيلردالالهلسا ال ل
رسالالس لهللاصاالالكيلهللاليكِالالللس)لالالل لس الالنلكد الاليلردالالهلكدالال ل
رسالس لهللاصاالكيلهللاليكِالللس)لالل لألالاليلكضال ةمل الالللسرساالاللل
الاالالبلكالالِنلفالكِالالللاسالاللهلهللالسرسالالسلللس بلا االاللل الالالبلراض البٍل
ي الالنلرضالالِ تل الالالللسالاليندليكالاليل الالنلسالالند تليكِالاللل اكالالر ل
نلاكرا ت ل اللل سا ٍ لل نلسالِ ت ل يهٍلل نلييهِ تل الكال ل
ابلل النلااككال لس اليلكالي لساللِهاولساسالِكيل
ل نلاكالض ل م
سفي ِيلس ِكيل.
سك ه ِ...سنلال بلعلك هيلالديد :
8

1ل-ل ِ لالكاثل ايضريللس ياةلال رفال لالالهِالبلاأليكاليل
)ِالالةلهللالال ا الاليلالسالالِهلالاسالالالبلصهاعلاكالللال كالاليري لالدي الاليل
ربل هِالةلالالففلاالسالرفلرالبل النلالدي ِالةلال دكالسرلسكالهل
ااالاله لال ا ال الالي لاعلدمحملك الاليكرلساعلدمحملاد الالبل الالنلالا الالس يل
الالسالسِةلرالالبل الركبل لال دهسالالةلسكمسالالرافل كيسالرل الالنللفالالالةل
الكاالالسثلسالهراسالالي لرالالبلالاالالس يلال ك ِالالةلال دهسالالةللادرِالالرل
س ايكالالةلساالضالالِهلساالدالالِحلكل الاليلالكاالالثلسكاسالالبل الاليلاسره ل
س ياةلالسِهلالاسالبلصهاعلاكالللال كاليري لالسالم لهللالا اليليل
الاسرِال لسالاسالالهِهلسال كالالي للل الاليليكاليلدرِال لالاال لس الاليعل
الا الالال لسا الالاليابلالا الالال لاإل الالاليعلال ل الالاله صيف لهللالررف الالاللل
ال كيري .
2لل-ل الالنل الالبلعللك الالرا لصيكِل الاليلالس الالبلع :لل{سِال الالعلاال الاليل
ا اس يلينلرساسالبلالرساليلةلسكسايالهلالالكالسيلس لالكدلالالرس ل
األ ِنلكاليلسابلال كالِنلالدكالِنلكالم رلالالهالِيلسالالهِنلااللكلاليل السل
النسرانلال كِنلس يلالك لالد سال نلصاكالبلالاسالن لالد السالسهللال
الللسهيلسدماللسال ي لسك اللسال ِرلسِ للساكار لربل ايبلهللال
ساال الالر لرالالبلكا لهللالساِالالعلهللاللالالسلا الاليرساليالالنل الاليعلالكالالك ل لِالاللل
رسس لهللاصملسو هيلع هللا ىلص أليادكلل علسيرلكلعلسِراولسفايولاللِ كعلنسيساللل
ساللِا ا لرا كالللسألسره العل الاللبلولرسِاليولااليرِيولرض يضاليولاد الحل
ض اي ل علألاهر علكديالاليولكال الريلالساليربلسسالك ةلالسالي بلسالل
ال ااالالال ليكالالالِلعلكر الالالي ل الالالنلالسالالال ي لساألر لسل الالالاللعلكالالالالسال
رسِمنك علهللالك اليل اليالسالِ سالكسنلااللريسال نلس النليالي لارا ل
اله رلال فالبلسانلا فالكنلراليالارنل لاليلا لالاالسلاافلالسالسيكاليل
ا لسالالالهلاسالالاالهسالسكالالم ليالالرسيلا س ال سالسل الالنلاناالاليرسالسل الالنل
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ار الالساللكالالاملال الالسليلسلكالالاملال سالالِرلاسالالاكهلسالسهللالالالالكاليكبل
كالاليلدساهعلسال فال لكيل ي ال لرر اليولل الاليدملكالالسعلِاسالالكسنلااللالالعل
ِاسالسنلاال يولااللااللعل العلال سالهسنلسل النلاللِسال رسنلار النل
ِله ل ليلالا لاا لانلِاك لاعلاللِله ل اللانلِلاله لر اليلل العل
ِفلاا سن.{{....

ِيلليل نل سياةٍلسا ةلسِيللاليل النلاالرنةل هسِالةلكسفاللل
الدالييلسالايل ِن,لارنةل هسِةلكسفالللالا اليعلال الاالررِنل
كسفللالل جلالرييعلالالكِنلكالييسالهِالاللعلكالهالِيل ِالر علس اليل
ا الرلا الاليللعلرالالبلِس الالاليل الالكا,لال الالعلسهللالااللالاليل ك الالي ل كالالريل
ك رالالالالاليلال الالالالرا لرسا الالالالبلر الالالالها ي,لال الالالالرا لال اكس الالالالةل
ال ضالالدلهيلك رالالاليلالاالالريولسهريي اليوليالالنلالا ال لسا ال لالا ال ل
سايابلالا لايابلالسالِةلالادة.
ك راليلهريييولينلادليلال الاسبلال ا ال لكالاالبلالسالِالةل
نلا كليلسالِةلا رلاأل ةلسالِةلا ِالرلال الا الِنليكبصيكِاللل
السبلع لال علاالليلال را صيكِليلالسبلع لسك لاكاليلالسك الةل
الايرِنِالالةلال كالالريلالليهرالالةلسك ال ل الاليلا اكالاليل الالنل يالِالالي ل
يهِالالةلس السِالالةللادالالس لاالالرنةلالاال لال هسِالالةلسالالاليلِس الالاليل
كالسك لاكيلال رايلرالبلِالسعلانكالفلرِالللالرفالي ل اللالدكالةل
الدكِكالالالالةلي الالالالنلالا الالالالريلالا الالالال لال س الالالالكسبلسال ديلكالالالالةلك الالالاللل
رفسالاله صسالالبلعلهللاليكِلالالي لكا ال لالال الالسكالالرسالاليلبللك الالرايل
ال سك ةلال ي كةلال يهلةلالابللعلاسال ليالنلالاكالعلسالضالِعل
ِس اليول الالنلاألِالاليعلركاالاالالرلاألنال لالرسالاليلِة,لركاالاالالرلال ا الالالةل
الرسيلِةللاالارلال ِالكِي لال يد ِي لربلِس اليل كالسلالاد نل
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اكيلال ساكفلال سررةلربلالاريلالاال لس اليعلالاال لاسالسيل
كيل اكس ةلال لضس ةلاسسيلكيل را صسبلعلهللاليكِلي لربلل
ادا الالرنلر الالبلالسك الالسفلا الالي لاك الاليلال ساك الالفلل الالبلِس الالف ل
الايرِخلل نلل يلسفكللأل ل نللال را لصيكِليلالسبلع .
 -3سالكهلاإلساليريلرالبلال داليعل ضاليرةل لاليل اليلك رالالي لساليكديول
ليلالهسرلال لعلسالرساليلبللك الرايلال ا الالةلرالبلِس الاليل الكال
ربلاارِيليفكةلالا لِهللكالسرلال دهمل النلنالبل لا ر اليل
ال ي لربلال فا ال ل كلكالهلِ الس لهسر اليلرالبلك ال لاألاِالينل
هسرلالرفي ل نل ك لالالياِةلرلالبلاألعلس البلال سفالةلس البل
الكال لس بلاألن لس بلال ركِةلسال ك ةللؤلفِي لركا الرفل
ال لسااالالهيلهسر الاليلرالالبلالاِالالييلسلاسالالاالكللاالسالالاالبل لاأل ال ل
ل الالبلاا ال ل لالاليلاللالالهفلال السالالسهلرالالبلامسالالِملهسلالالةلال الاله ل
اإلللبلكدِيهيلكياعل) لدمحمليف لهللالا يليلررفللال كيري.
ِ -4ادالالر لالكاالالثل لالاليلك ال لالسالالِرلسال ساكالالفللك الالرا ل
ال اكس الالةصيكِليلالسالالبلع لسِ ك ال لاادِالالاليلسك ال ل ساك لالاليل
ال سالالررةل الالعلك الالهلكلالاليلِادالالر ل لالاليلسالالرهلال هِالالهل الالنلالالدالاليدل
الابلا كال لياال ةلال را صيكِلاليلالسالبلع لسارضالكِاليلرالبلل
كالالمملكالاليلاكريلكدالالرا يل الالكالالكاالالثلال االال لسانالالكلال ض الالةل
سال ك الالريل ال الالللالسالالالم لهللالا الاليليلانلِسردالالالاليلس ِ الالي عللكنِالالالرل
سالابل لاالللس ِ ل فِب.
الكلعلا تلليكيلدمحملسا لكِاللساال تلليكاليلالكاالس لالدالي ريل
الاهِدةلال اس ةلالادِةلالالدِةلالرضِةلال رضِةلال ِالةل
الرسالالِهيلال اكس الالةلال دلالالسريلال الاالالسكةلادلالاليلال السيالالةل
00

ار لالاليلال سالالسريلضالالك ليلال اكالالسعلك كلالاليلال داالالس لسلالاله يل
ريد الالةلكالالال لرسالالسليلاالالبليل ا ِالالةلالي ِالالةلاالالاليلاالالال لاراالالعل
الالراا ِن..س)نالالرلهيساالالاليلانلالا الالهل لربلال الاليل ِنلساال تلل
الكلعليكيلدمحملس) لدمحملسيف لررالكياعل) لدمحم.
ل
الاس يلال ك ِةلال دهسة-ل ركبل لال دهسة ل
الكاسثلسالهراسي
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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عصنة السهراء(عليها الصالو)
بسم

ميحرلا نمحرلا هللا ل

الرِالالهلانلالااالالهثليالالنلال را صيكِلالاليلالسالالبلع لرالالبلك الال ل
ال ساكف...لس ل يلارهالاليلانلالالا كعلس ل اليلادكلالاليلرالبلال البلعل
ريالللاللِ دبلساللِكِنل الللالسب لالِسِرلالِسِرلياللي...ل ل
سِ سنلال بلعلربليهيل ساره :ل
ل

الوالدة الصريفة
كناالالالالس لسالهيلال را صيكِل الالالاليلالسالالالالبلع لسره ل الالالالبلثل
دساافلاسل البلثلرساِالي لراِسالِة...لرساِاالينليالنلالنياالةل
ااك الاليعل الالك بلا الال لالكِ الال لسس الالالةللف الاله علال نا الاليرصيكِلعل
ا لابليلسالسبلع ,لسلرساِةلينلا لالسالة ....ل
 - 4الطي٘ اخلامط٘ بعد البعج٘ الػسٓف٘ :
رس ليالالالنلا الالال لالكِالالال صيكِلعللالسالالالبلع ل نلسالهيلفالالالهالعل
ريد الالةصيكِليللالس الالبلع ل يال الال لرالالالبلالس الالالةلالني س الالةلك الالالهل
الك ة .....ل
 - 4الطي٘ الجاىٔ٘ بعد البعج٘ الػسٓف٘ :
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رس لي الالالالالالالالالالنلال ا الالالالالالالالالالس ِنصيكِلعلالس الالالالالالالالالالبلع ل نلسالهيل
ال الالرا صيكِلالالاليلالسالالالبلع ل يالالالال لر الالبلالسالالالالةلال يالِالالالةلك الالالهل
الك ة ....ل
 - 3الطي٘ اخلامط٘ قبل البعج٘:
سرهلي الالالنل نساالال الالاليلا الالال لالس الالالالةلانلسالهيلال را صيكِل الالاليل
السالبلع ل يالال لرالالبلالسالالالةلالني سالةلككال لالك الالة...لس الالكال الاليل
ِ الالنلاالسالالا يهيل الالالللنالالبل لالكاالالثلإل كالالي لك الال لاأل الالسرل
ساالاافالالاليالكلالالالي...لل إ كالالالي لدالالالس لال االالالريلال الِالالالةلالاالالالبل
سافلاليلس يال لرِليلال يالييلسالسهيلسالاكعلسالضِعلالالك ل
سك الال ليكِل الالي...لسا ك الالي لا ِ الالةلسكهس الالِةلال الالرا صيكِل الاليل
السبلع لكاِثلِاا ال لالالكالبلاأل رعصيكِالللالاالبليلسالسالبلع ل
ك ِبله يلكك لالك ةلربليارلفالي كبل دِال لِ الر لسِالكال ل
الالسي لسِداكلي ........ل
لاأل سر:ل ل

ساللكممل نلاإلسيريلاليلك

ال-ل نلالسالالالةلالني سالالةلككالال لالك الالةلسرهلرِلالاليلااللالاليلالسالالالةل
الاالالبلفالالههلرِلالاليلل كالالالي لال كالالةلال سالالررةلسالاالالبلاناِالالرلرِلالاليل
الالكالالبصاالالكيلهللاليكِالالللسالالالللسسالالكع ل الالنللكك ال لكالالرِ لا اللي ول
ل ال لل الالال اعلالالالك لاا ال لكالالِنلكالالرِ ليكالاليلسضال لالافالالرل
األسسه.للللل ل
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بل-ل نلال ساكفلالابلسفك ليكاليلالاالسلالاها الةلسالالراكالةل
سالاالالبللالالعلاسالالك لرالالبلاالاليرِخلسيالاليها ل الالةلسال الالرب..لااللالاليل
ياله يلسله لاكالِعلا ال للسالهاليصيكِلاليلالسالبلع لس الكال اليلعل
ِاا لربلسالهيلاال يلكككليلربلال فا لال ب .ل
فـل-ل ِسف للك را صيكِليلالسبلع لااللاليلسلاله ل النلاسالرفل
اعلس بلنهِفةصيكِليلالسبلع لاِثل يالال لككال لالال ساال النل
الالكالالبصم لاسال يلكيلدالالي ريلسكسالالِهيلالسالالي لكالالرِ لس اه الاليل
اسالالرِ لي ولال ال ساال الالنلالالكالالبصم لس الالينلالالكالالبصم ....لرلالالبل
سله ل نلاسرفلاكسِنصيكِل يلس)لل يلالابليلسالسبلع  .ل
هل-لرس لك الاليل الي:لصصل نلنهِف الالةصيكِل الاليلالس الالبلع ليال الاله يل
اضراليلالسالهيلسفي لسك لاإلالفاليب....لرفالميلهنال ليكِلاليل
اركالال لالسالالسيلسالال رلدالالسا ,ل الالماللنل الالنلالسالالي لكالالالبل يسالالع,ل
ر ي ال ل الالاللنلل الاليلراالالالن,لرديل ال لااالالها ن:لاللاا الالالبلِالاليل
نهِفةلرمالليلرس لركيل لِيلسالانلانسااي,لااليلسيريل سفالةل
كرا ِعلالنكِ صيكِللالسبلع ,لس ك ل)سِةلكال ل ااعلالاالبل
كاكلالاليلرريالالسنلس الالبلررِداالاليلرالالبلالفالالالة,لس الالك ل الالرِعلكال ال ل
ي ران,لس ك ل ك علان ل سسيلكنلي رانصيكِالللالسالبلع ,ل
ك الالاليلهللال لِ الاليللالك الالبل ال الاليل الاليلاك الالبلالالس الالي ل الالنلالالس الالي ,ل
رفكس لسااهيليالنلِ ِاللاليلساألنالر ليالنلِسالير يلسال يل الةل
كِنلِهِليلسالراك الةل النلنك لالي....لرسضال لريد الةلدالي ريل
دلالالري,لرك الاليلسالالدد لريد الالةصيكِلالاليلالسالالبلع لالالاليلاألر ل
اسالالالر ل اللالالاليلالال الالالسرلااالالاليلهنالالال لكِساالالالي ل الالالة,لرالدد الالال ل
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كيلسليهاِنلسكيل :لاسلهلانلالل)للل اللهللالسانلاكالبلرسالس ل
هللالسالالِهلاألالكِالالي لسانلك كالالبلسالالِهلاألساالالِي لسسلالاله لسالاليه ل
األس الالكيد؛ل الالعلس الالك ليكالالالِلنلسس الال ل الال لساا الالهيل الالالاللنل
كيس لي........لساكككنلِضا نل لِلالي...لركسالرلا ال لالسال ي ل
ك ضالاللعلك ض الاللي ولك الالسالهيلريد الالةصيكِل الاليلالسالالبلع ....لسكيل الال ل
الالسالالسيلنالالكِليلِالاليلنهِفالالةلدالالي ريل دلالالريل ِالالةل ِ سالالالةل
كسريلرِليلسربلالسكلي,لرااليسلاليلرراةل ساكسري . .....ل
ل

االشه واأللقاب
اس ليصيكِليلالسبلع لريد ة :ل
ردالالهلسرهلي الالنلا ِ الالرلال ا الِنصيكِ الالللالسالالبلع لر الالبلاس الال ِةل
ال را صيكِلالاليلالسالالبلع ليالالنلالالكالالبصم لسالال ِ لصصريد الالةل
ألنلهللالا الاليليلكالالهلرد لالاليلسكرِالالاليل الالنلالالالاليرلِالالسعلالدِي الالةل
 .....ل
س نلالديكلي:ل ال را ,لال س ر,لالكاالس ,لالاالسرا ,لال ِالة,ل
الدي ري,لال اه ة,لالاهِدة,لالراضِة,لال رضِة .ل
ل
ل
ل
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ل

الكرامات
الالالالنلفلالالالالةلاسل الالالاليلال الالالالك رل را الالالالةلساا الالالالهيل الالالالنل را الالالالي ل
ال را صيكِلالاليلالسالالبلع لاِالالثل يال ال لااالالهثلا لالاليلسااالاله ليل
ا ليلس البلرالبلكداللالي,لسكالهلالددال لالسالليهاِنليالالهلالالسالهيل
رلبلسكِلةلالالكبليِسيصيكِللالسبلع لردهلا كعلرالبلال لالهل
سايدي لهللالس ر للسسررللكيل ايبلسالالكسي .ل
ال-لكالالي لا الاليليل{ل فَإَشَااَتَثِْبِىَهْ اوَُِِااَىٌُفِمَهْ اَُِِّّنَيِّ اٌٍَُِااِِمَااََُِفِ ا ِفىََْيْ ا ِِ
صَبِهًَّص 29لََُهَِ بِِّّ ِعَبْ ُِفىيَّوِِآحََِّ َِفىْنِخََبًََِجَعَيَنِ َِّبِهًَّلص 33لًَجَعَيَنِ ِ
ٍُبََتَمًَِؤَيٍَََِِِْمُنجًَُِؤًَْصََِّ ِبَِىصَّيََةًَِِفىزَّمَاَةٍَِِاَِمٍُْاجَُِّهّاًَِِص 31لًَبَاّّفًِ
بٌَِفىِ َحِ ًَِىٌَِْيَجْعَيْنِ ِجَبََّتفًِشَقِهًَّلص 32ل ًَفىضَّيًََُِعَيَ َِّ يًًٌََُِْىِ ثًَُِّيًٌََِْؤٌٍَُثُِ
ًَيَ اًٌَِْؤُبْعَ اََُِّهّ اًَِلص 33ل ذَىِ الَِعِهضَااِْفبْ اٍَُِِ اّْيٌَََُِ اٌْهَِفىْيَ ايهِفىَّ ا ِ ِفِه اوِِ
يََْخًََُُّص} 34ل رِع29/ل–ل .34ل
بل-لسكي لا يليل فه لسف لك ر ل{ل بِذََُِْهَِفىيّوُِيََِعِهضِْفبٍََِِّْْيٌََِ
فذْمُِِّّْعََْخِ ِعَيَهْلًََِ عَيًََِْفىِ َحِلَِبِذِْؤَيَّ حُّلَِبًُِّحِِفىْقُ ُسِِحُنَيٌُِِّفىنََّسَِفِ ِفىََْيْ ِِ
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ًَمَيْالًًَِبِذِْعَيََّْخُلَِفىْنِخََبًََِفىْيِنََْتًََِفىخٌَّْتَفةًََِفإلِجنِهوًََِبِذِْحَخْيُيٍُِِاَِِفىِِّّا ِِ
مَيَهْئَتِِفىَِّّهِّْبِةِذِّْ ِفَخَنفُخُِفِهيََِفَخَنٌُُُِ طَهّْفًِبِةِذِّْ ًَِحُبِّْتُِفألَمََْوًََِفألَبَّْصَِبِةِذِّْ ِ
ًَبِذِْحُخِّْجُِفىٌََْحَِْبِةِذِّْ ًَِبِذِْمَفَفْجُِبَنِ ِبِصَّْفئِهوَِعَنلَِبِذِْجِئْخَيٌُِْبَِىْبَههنََثِِفَقََهَِ
فىَّ ِيَِِمَفًَُّفٍِِْنْيٌُِْبُِِْىَا َفِبِالَِّصِيٌٍُِّّْبِ ٌ}.....لال ياهي .113/ل
فـل-لرس ...لصصلاالللياله يلاضالر لنهِفالةصيكِلاليلالسالبلع ل
ال الالسالهي......لهنالالال ليكِلالالاليلاركالالال لالسالالالسي....لرك الالاليلسالالالدد ل
ريد الالةصيكِليللالسالالبلع لالالاليلاألر ...لاسالالر ل اللالاليلالالالالسرل
اا الاليلهنالالال لكِسا الالي ل الالالة...لرالدد الال لكيلسالالالليهاِنلسكيلالالال ل
صصاساللهلانلالل)لالاللل اللهللالسانلاكالالبلرسالالس لهللالسالالِهلاألالكِالالي ل
سانلك كالالبللسالالِهلاألسا الالِي لسسلالاله لس الاليهيلاألسالالكيد....ل الالعل
سالك ليكالِلنلسسال ل ال لسااالهيل الالاللنلكيسال لي....لركسالالرلل
ا للالس ي للك ضلعلك ضلي ولكسالهيلريد ة . ......ل ل
س الالالالنلفل الالالالةل يالِ الالالالةلالالك الالالالللالالالالاليلسف الالالالسهل را الالالالي ل ِ الالالالريل
لك را صيكِل الالالاليلالس الالالالبلع لر الالالالبل ا الالالالبلالسالالالالِريلسالاالالالاليرِخل
ساألايهِثلاللِس لال ديعللك ر ي...لس نلسي لركِراف لي .ل
ل
ل
ل
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ميسلتها اإلهلية املباركة
انلال ِالالالالالالالرل الالالالالالالنلالرساِالالالالالالالي لالاالالالالالالالبلسره لكناالالالالالالالس ل
ال را صيكِليلالسبلع لاه ليكيلناساالِةلس ال لالةل للِالةل
كهسِةل كير ةلاِالثلالفالهلالالابل علسال ديرالالةلسالاالكةلكِاللاليل
سكالالِنلاكِلالاليلالالكالالبصم لسرالالبل الالكالال الالاليللسره.....لريد الالةل
كض ةل البلس نلاكا يلردالهلاكاالالب.......لرضاليلهللال النلرضاليل
الالكالالبصم لسرضالاليلالالكالالبل الالنلرضالاليلريد الالة,لررضالاليلهللال الالنل
رضيلريد ة......لس ضبلهللاللالضالبلالالكالبلس ضالبلالالكالبل
لالضبلريد ة.لرالضبلهللالا يليللالضبلريد ة .ل
ساك رل الي:للل ل
لاس لالو:لك ل يلسرهلينلا لالسالةلربل كالالفيالب :ل
1ل-ل ر نلالكنير ليالنلالالكالبلصم لكالي :لصريد الةلكضال ةل الالبل
ر نلا ضكليلا ضكالب  .ل
2ل-لسرس ل سكعلينلالالكبصم لكي :لصريد ةلكض ةل البل النل
ا ضكليلردهلا ضكالب  .ل
3ل-لسرس لاألا ال ليالبلاِضالاليلكالالي :لصيالالاله يلهن ال ليكالالهلهللالكالالنل
الاسالنلال الاليليكاليلي الرلكالنليكالالهلال ِال لصس السلااالهللنك الي للكالالالبل
ا ِة لررر ل فكسللسا ر للسكضيلاساافل...لسل يلسلا لي رلليالنل
سكبلا را للسا اِ لللل...لكالي للدالهلااله البلال دالةل المالبلاسال لكلاليل
الالنلرالالعلرسالالس لهللاصم لاالالالللكالالي :صصلريد الالةلكض ال ةل الالالبلِس الرلالبل الاليل
اسرل يلسِالضكالبل يلا ضكلي ,ل سيكهلهللالكنلالاسنلال الاليلكضال ةل
نلريد ةلالابل بلكض ةلرسس لهللاصاكيلهللاليكِللس)لللسسكع  .ل
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4ل-لسرالالبلاألسالالاِ يبل صانليياسالالةل يال ال لادالالس لااالالبلالالالاليمل الالنل
الالس الالي ل ل الاليلرس الالس لهللالصم اكالا الالللريد الالةلس الالنلالرف الالي ل سفل الاليل
يكبصيكِللالسبلع  . ...ل

يالِالاللي و:لال ِالالرل الالنلاآلِالالي لالدر)الِالالةلالسالالرِ ةلال لالال لكا الال ل
ريد ةلساكِليلسك كليلسكالِليصيكِلعلس)للعلالابليلسالسبلع ل
اللي:ل ل
1ل-ل)ِالالةلالادلِالالر,لكالالي لا الاليليل{ ...بَََِّّااَِيُِّي ا ُِفىيَّ اوُِىِهُ ا ْىِمَِعَااننٌُُِ
فىّهجْشَِؤَىْوَِفىْبَهْجًَِِيَُِّيهَّمٌُِْحَِّْيِريفً}لاألا اب/ل .33ل
2ل-ل)ِةللال كي كة,لكي لا يليل{ل فََََِِّْأجَّلَِفِهوٍِِِِِبَعْ ٍََِِِجََءكَِ
ٍَِِِفىْعِيٌِْفَقُوِْحَعََىٌَْفَِّْ ْعُِؤَبْنََءًَََِّؤَبْنََءمًٌَُِِّْضََءًَََِِّّضََءمًٌَُِْؤَّفُضَنًََِؤَّفُضَنٌُِْ
ثٌََُِّّبْخَيِوِْفَنَجْعَوِىَّعْنَتَِفىيّوِِعَيَِْفىْنََذِبِ َ}..لل) لي ران.61/ل ل
يل اللي و:لِسال كليصيكِلالاليلالسالبلع لاِضاللي ول ال ل الاليلسرهلكاال لا ال ل
الكِ لربلاآلِي لالدر)الِة .ل
راك اللي و:ل الالكليلِسال كليل الاليلسرهل الالنلاايهِالالثلكناالالس لا ال ل
الكِ صيكِلعلالسبلع لسال اريلسكرِالةلالالكبصاالكيلهللاليكِاللل
س)لللسسكع لسيه لالدر)نلس ِر يل نلياليسِن .ل
س الالنلِرِالالهلالا االالِ لِراف ال لال االالبلالسالالالِةلسالسالالِ ِةلرلالالبل
الِةلك ل ك لالرساِي  .ل
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معاىاة السهراء( عليها الصالو)
ينل يالييلال را صيكِليلالسالبلع لاسالِرلالرساِالي لالسالالِةل
سالسالالِ ِةلالالاليل اللالاليصيكِلالاليللالسالالبلع ل الالالكلسالهالالاليلسسيِلالاليل
سا ِِ يلا سرلالاِييلربل ك لالاِييلال ااكةلهارلاألناكالير,ل
سفه لال االيابلسالالكبل ا لسال االنلسالسالهااه,لسككال لكلاليل
يالال لا لالاليلنهِفالالةصيكِليلالسالالبلع ل الالبل الالنلااا ال لال الالب ل
األ كالالرل الال لالالكالالبصم لراالالير صيكِلالاليلالسالالبلع ل الال لا لالاليل
اسالالي هلسا الاليالبل الاليلا يالِالالللركنهِفالالةصيكِلالاليلالسالالبلع لالالالهسرل
الالالالراِملر الالالبلالفل الالاليهلسالا الالالريلاإلس الالالبلعلكيل الالالي لسالس الالالمنل
سالسفي ةلسالرااةلسك ل يليلسال ِم...لاايل يفر ل ال ل
الالكالبصم لرالبلسال بلاكالبلديلالبلس ياال لرسالبل ملعليكِلاليلِالسعل
سله لسِسعلفي اله لسضالا لسِالسعلاساسالله لسِالسعلاك الثل
اِة.ل ل
ركيلر عل النلالناساالِةلسالسالمنلاألفا الييبلككال ل سافلاليل
الالنلالالكالالبصم لسكالاليلر عل الالنلررضالالليلل ال ل الالنلندكلالاليل الالنل
سيها ل ةلساسرافلال ربلرلبلسارد ليكيلالال ساالل النل
الالكالالالبلاأل الالالرعصيكِ الالاللللس)لالالالللالا الالالبليلسالسالالالبلع لسييس الالال ل
ساا كالالالال ل الالالاللل الالالال ل الالالاليلييالالالالالي صم لك الالالالهلالك الالالالةلاِالالالالثل
سافصم لكيلسيارلسال يكبلسال فالسنلسال االر لساِضاليول
ا ر للكسبلسالساعلسلؤلرارا ا لسر بلكيلافاليريلسر البل
كيلالفيسي ل نلا ل ة.ل ل
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ردالالهلسرهليالالنلالالكالالبلال الالرِعصيكِالالللس)لالالللالاالالبليلسالسالالبلع ل
كالاليل اليل نلاإلسالالبلعلاالااالالرلسكالالالبلكالالم سا لنهِفالالةلسسالالِفل
يكبلصيكِلعلس)للعلالابليلسالسبلع  .ل
سك الالهلسرالالييلنهِفالالةصيكِليلالسالالبلع لسراِكلالاليلالالاليلالررِالال ل
األيكالاليلاا ك ال لساكالال لال را صيكِلالاليلالسالالبلع ل الالكالالالالهسرل
س ك لال سالاسلِةلال كالر ,لر ال بلوللليالاله يلِالمابلالالكبصاالكيل
هللاليكِللس)لللسسالكع لس النلال اسكال لفالهاولااللصيكِالللالاالبليل
السبلع لياله يلِنرالسسفلِمابل ا ال لكيألاركالةلاسل ا ال ل
كيلالاله ي لألالالالللااالالِبلكيلافالاليريلاسل ا ال لكيلالفيسالالي لالاالالبل
ر ي الاليليكِالالللاالالكِينلسالسالالي لكالالرِ لسيكالاليلف ِال لاألاالالسا ل
ا الالسنلال الالرا صيكِلالاليلالسالالبلع لكالالهل ِالالم لال سالالليلالسالالادكي ل
الالكالالبصم لاِالالثلانكالال لسامنالالكلال بلكالالمل الالنليكالاليلفسالاله ل
السرِفلرادلالرلال بلكالملسفسالهلالالكالبصم لس الك لال ل الةل
كهلاا كاليلال را صيكِلاليلالسالبلع لك الهلراِال لا ليصيكِلاليل
السبلع ,لسال مل ك لال ل ةلسال ساسلِةللاا كالاليلسكي ال ل
كليل لك كليلا ِرلال ا الِنصيكِللالسبلع لاِثل الينصيكِاللل
السالبلع لهاا اللي ولساكالهلا ولرالبلال االيلااال لال دركالةلك اليلِاالِبل
الالكالالبصم ل الالينل الالسلال الالهاابلالالالك لِاكالالاليلاكالاليلالاالاله ي ل
سالضركي لال سفلةلضهلالالكبصم لساإلسبلع لساإلالسيالِة.ل ل
سالالالك رلاا ال ل الالكالال الالسرهلسال الالسارهلالبلادالالةلك ال لالالدالاليدل
سال ساكالالفلسال ك الالي لسالرساِالالي لصكال ال لالالاالالرليالالنلالسالالالهل
سالديسالالل لسالاالالبلرِلالاليلال ياالالهيلرالالبلكِالالينلالاالالسريلسال يالالالييل
الساك ِةلاسلالدرِكةل نلالساك ِةلاسلالرافاة:للل ل
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ال-ل ردالالهلرس لرالالبل االالبلالسالالِريلسالاالاليرِخ...لانلاِسالالرل الاليل
اا ال ل ال لالالكالالبصم لك الالهلسرالالييلنهِفالالةصيكِليلالسالالبلع ...ل
صصانلااالهلسال لي لكالالرِ لا االالرفلك كااليلِهِالاللل الالنلالاالالرابلساألسسالالي ل
ساالالكليليكالاليلراسالالللا ليكالاليلراملالالكالالبصم لرالالهن لكِاالالللسالاالالرابل
يكيلراسل,لردي ل لِللريد ةصيكِليلالسبلع لسف ك لاالسال لالاالرابل
ينلراسللساك البلرملا ال ل لِلاليلالالكالبصم لسيِالي اليلال البلكيلاله سعل
سكي صم لاللاك بلِيلكالِةل يلالرا لانلهللالاليارلاكييت ليكيلايها لهِاللل
سرسيلال . .....ل

بل-لساآلنلالسم لاال ساليلسااليلاس لال اييل لاالالاليلِ النلانل
الاا ال ل النلافال لالالهِنلساإلسالالبلعلك ال ل الاليلاا كالللالرسالالس ل
األياالالعصيكِالالللس)لالالللالاالالبليلسالسالالبلع لاِالالثل الالينلاأليالالها ل
ِارضالالسنليكِ الالللالا الالكِينلساألد الالي لسالالس الالي لسالس الال لي ل
سِاالالي ليكِالاللل فالالالسنلسسالاليارلس الالكاب...لسِر الالسنليكِالاللل
الافيري...ل نل اليلِس حلسِرضيللال سالللانلاااال ليكِاللل
ل ك لاأل سرلسِاكرليكِلي....لررك يلِا ر لااهاليل النل
اف لالاالريلاال لاسلكضالِةلاال لرلال لِاالكرلسِاا ال ؟؟؟ل نل
ا لض فلالال سبلسال ر لسالرسابليالهلالالك لكال لال ِالرل
ساأل الالرلاالالالللاالالالي لليالالنلالا ال لس كالاليه لالا ال لرالالبل ديك ال ل
ضالدلكسِدلاسل نلكنمل إالدديعلاسلادكِ لال االةلال يلِةل
رالرا لاللِدس ل ك ةلا لا يعل ِهلاسلي ر,لك لا رل نلكليل
رلسلِدِاليولفي لسِا بل ال لكلاليلاإلالسالينلضالهلالاال لسا ال ل
الا .لسِااه لل ايركةلا لالا لسالا ل نلافال لك ال ل
األ سرلال يهِةلسرك اليلاللاالالِاللل النلفالسعلس النليدال .لسالل
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كممل نلاإلسيريلاليلانلك لااايكاليل نلدالرهل النلكِااللل
اِالالثلاالالر لالالالك لكلالاليلاألبليكالاليلدالالرهلاكالالالل..لسك ال ل
ال سالاليِخلا ل سالالي ِنلكالالهلانالالك ل سفاالاللل الالنلككال لاكِلالاليلااالاليل
ِاريل ك لالدضِةلسِاريل كالالند.ل ل
فـل-لر يلا ر للللالالكبصم لس اليلِا الر للالللا ال لالاال ل
رالالبل ال ل الالينلرالالينل الك الالللسااالالكللسااالالهلس الالسلنالالدلالكيد ال ل
سكياه ل ككِملس الك للالال ملساللس لسالسِدين.
هل-لس الاليلِس الالِرلللالالكالاألس الالكسبلر الالبلالضالالالدلسالاا الالرِ ل
سا رر ليكرلالايرِخل يلسرهلرالبلك ال لال االيهرلكاليل الي:ل
صص .....نلنهِف الالالالةصيكِليلالس الالالالبلع ل يال الالالال ل ا سف الالالالةلكك الالالال ل
الالكالالبصم لس الالينللالالهِليلسلالالهلسكالال ...لاِالالثل يالال ل ا سفالالةل
الالنل الالالِنليكالاليلالاالالسالبلااالاله يلاالفك ال ل الالالللسلالالهلا ولساآلنالالرل
االفكال ل الالالللكالاالالي...لساالفكال ل الالنلالالكالالبصيكِالالللس)لالالللالاالالبليل
سالسالالالالبلع لاسالالالالبلالرساِالالالالي لاركالالالال لاسل الالالالبلثلكالالالالالي ل الالالال ل
ال را صيكِليلالسبلع لس يال لا الاينل نلكالي لالالكبصاالكيل
هللاليكِللس)لللسسكع ل لسااهيل ا سفةل نلااهلاكالي لاكالبل
للبلاكالي لا يلالةلالادالب,لسال كالعلف ِ اللي ول ساك لاليلال ن ِالةل
ال سِالةلس نلاكيلال ساكفلالااالرِ لسالدكالبل النلاكاليالاليل
انلِدكدسالكالي لالالكالبصم لسر البلولدكدال ل كااليلالكالاالِنلس البلول
الل يلرف ال ل لاليلكِال لالالكالبصم لس الكالااال لك الهلالك الةل
نلاف لالضالدلالال سالبلساالفا الييبليكاليلالالكبصاالكيلهللال
يكِالالللس)لالالللسسالالكع للر الالينل الالكاليي الال لضالالالدلال سالالبليكالاليل
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الالكالالبصم لسيكالاليلنهِفالالةلسيكالاليلال را صيكِل الاليلالسالالبلع ل
اِالثل يالال لال الرايلرالبلكلاليليكاليريليالنلال الريلسكلالةللك ياكالةل
سال سِريلس يال لادا لساللِااليراليكِلاليلألاللاليلاسالكبلكمساللي ول
افا ييِالالاللي ولسضالالالررلا ولافا ييِالالاللي ولرالالالبلكلالالاليلال فا الالال لال الالالبلللل
سكيلام ِهلرإالليل كالدكد لا سنلسياكةلس دبلوللا كرلسا كر.
ـل-ل سيكِلل يال لال را صيكِلاليلالسالبلع لا اليالبل اليلا اليالبل
ربلال رفلاالفا ييبلريلكال لالاالبليالاله يلانالسا ل دكدالي ل
اإلكهاعليكيلال ساال الليلِسكبلكمساللي ولاسلاالرههلا وليالالهلالرفال ل
الرا الالالالالبلك الالالالاليل ساا..ل ض الالالالاليرةلال الالالالاليل الالالالاليلا رض الالالالال لل الالالالاللل
ال را صيكِليلالسبلع ل نلاضرارلفسالهِةلسال سالِةلكسالكبل
الاراليلس سك ليلكسكبلهيسيلالالكبصم  .ل
سل-لساللكالالمملانل الااالالهثليالالنلالرساِالالةلالسالالالِةلرالالبلال دالاليعل
لاسالالفِ لالافالالةليكالاليلالف ِالال لسالدالالراانلالايرِنِالالةلاسالاللهل
ساه ليكيلال اليلال سفسهلاسل يلِرف ل لِللاسلاليل كل.ل ل
ردهلرس لانلك ال لاألسالني ل النلِالاك لالالكبصاالكيلهللال
يكِللس)لللسسكع ل ِس يلكيلاسِرثلكنلالالدِبلكنلالداالِفل
الينلااالهلال رسالينلالالالك لِالاك لالالكبصاالكيلهللاليكِالللس)لالاللل
سسالكع لرالالبل الالةل الالنلِااالاله للكالكالالبصم لرالالبل الالةلر الالاله يل
دكبلالالكبصم ل نلا ِالرلال ا الِنصيكِالللالسالبلع لانلِالمابل
كيل ياك تةلس يال لاسال لا الرل النلريد الةصيكِليلالسالبلع ل الينل
كالالاسِرثلياله يلاايل النلضال نلال رسالينل النلاراهلانل
ِسكالالفلا ِالالرلال ا الِنصيكِالالللالسالالبلع لساراهلانلِرف الاللل لالاليل
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ةلسِرف ليياكةلالالكبصم لر اله يلاساال لرراالةل السالالي ل
الالكالالبصم ل ال لاآلنالالرِنلراالاليس لانلِالالهر لال الالرا صيكِلالاليل
السالبلع لاسلِسالالاكليل النليكالاليلالاليكالالةلس يالال ل االاله لالالسالالي ل
لاليلسسالدد صيكِليلالسالبلع لس الينلالاسرِالثل النلِالاك ل
الالكبصم لربل ةلرمكك لالاسرِثليكيلالك ِرلالالك لِا ال ل
ريد الالةصيكِليلالسالالبلع لس لالاليل االاله لال الالسادعلرر ي الاليلالالاليل
األر ....لساِض الاليول الاليلرس لصساللالس الالاك هلساللالس الالاالرب ل
االليلا رض للكهر لاسللكر للاسلاإلسديدلياله يلااال ل النلل
نلك لالر س لالهِالِةلساالفا ييِةلربلكليلالسك لاااليل
االل العلاس ال كسالالالالاليرلرالالبلكِالالاليصيكِلالاليلالسالالبلع ....لرالالإليلا ل
س الالالالاس لسا الالالالك لال مس الالالالييلاا الالالاليلاه لال الالالاليلاالا يض الالالالاليل
سنرسفل الاليل الالنلنالالالهر يصيكِليلالس الالبلع ل الالالنلاف الال لالاالالالريل
كضِاليلالا لالادة.لس اليلالكهل نلاالياكيرلساالا الياليكاليل
انلال رايلاللادال ليالنلالرفال لرالبلنرسفلاليل النلافال لالاالريل
كضِالي .ل
ل-لس يلِسِرل ليلااليال لالاال نلساألساليلالاالبل الر لكلاليل
ال را صيكِليلالسبلع ليالهلالسرييلسك هلالسرييللكالكبصاكيل
هللاليكِالالالالللس)ل الالالالللسس الالالالكع ...لرد الالالالهلرس ل الالالالالللل الالالاليلك الالالالك ل
الالكبصم لا اال لكالبل ل النلاألكانلسكالي لاللااكنلك الهلرسالس ل
هللاصم لرديل ال لريد الالةصيكِليلالسالالبلع لكا لِالالسعلاالالالبلاسالالالبل
انلاس لاس ل اكنلاكبلكبل لرككال لكالبل لكالكليلرك اليلكالي لكالبل ل
هللالا كرلك ر لاكي يصيكِليلالسبلع لساِي للسلالعلاا يلاليل النل
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الك الالالي لرك الالاليلكالالالي لاسالالاللهلانلدمحملرسالالالس لهللاصم لرسالالاللد ل
سسدد للسفلليلسا سبليكِليلردي لالاليملا سيلِاليلكالبل ل
األكانلرمنلاكالالةلالرسالس صم لكالهلريركال لالالهالِيلرك اليلاريكال ل
الالنل سالالساليلسالالملالل نلِالالاعلاألكانلركالالعلِ ال لردالالي لللالاليلِالاليل
اليل اليلاال لِال تلليكاليلال ساليل كال
سِهيلالالسي لاالبلانساليليكِ ت
اس ِنلاسابلر الل نلكلي .ل
ل-لسيالنليكبصيكِالالللالسالبلع لكالالي :لصصلدالهل سالالك لالالكبصاالالكيل
هللاليكِالالللس) لالالللسسالالكع لرالالبلك ِاالالللر يال ال لريد الالةلادالالس للالالبل ال لانل
ارِالبلالد ِ لِيلاكيلالاسنلرك يلارِاليل ِالي لانكاالللسسال اللسك ِال ل
اايل لسبليكِليلرك يلراِ ل الليلكليل ِكاللياللي  .ل

ل-لسرس ل نليكبلصيكِللالسبلع لكاليللليلكِ لربلالكدِال ل
يال لاالمابل لِالللرالبلسالييي ل النلالكِال لسالاللاليرلاك البليكاليل
اكِليلصم لسس بلككِ لاإلا ان .ل
يل-لسينلالايه صيكِللالسبلع لكالي :لصصالك الياسنلن سالةلاهعل
سِ دالالسبلسِسسالالفلسريد الالةلكال ال لدمحمصم لسيكالالبلكالالنلالاسالالِنل ِالالنل
ال يكهِنصيكِل يلالسبلع ,لسِدس :ل سا اليلريد الةلردالهلك ال ليكاليلاكِلاليل
ااالاليلاالالمك ل اللالاليلا ال لال هِالالالةلسكالاليلسالللالاليللدالالهل)كِاِالالاليلك الالريلك ياالاليت ل
ر يال لانراصيكِليلالسبلع ل ليلال ديكرلساك بلاايلادضالبلايفالاليل
علا سه . ...ل
ل
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أو أبيها
ينليكهلهللالكنلي الرلكالي :ل الينلرسالس لهللاصاالكيلهللاليكِاللل
س)لالالالللسسالالالكع ل كالسالالاليرر,ل يال الالال ل)نالالالرلالالسالالالي ليلالالالهلا ولك الالاللل
ريد الالةصيكِليلالسالالبلع ,لس كالرف ال ل الالنلس ال ر ل يال ال صيكِلالاليل
السبلع لاس لالالسي ليلهاولكل....لال عللل الكال يالال ليبلكالاليل
لالالكبصم لاايلس لسيكالعلساالِدنلالف ِال لكماللاليل يالال ل
اس ال يلصاعلاكِلالالي لرلالالبلر البلولسساك اللي ول يال ال ل الاليألعلالاالسالالالةل
ال دسرةللكالكبصم لال عل اليألعلاسالادككللسانكال للالللال بلكالمل
ساالسالالكليلسادلر الاليلساضال هللالالللالفرااالالي لساالسال لسادلالالرل
فسه لالسرِفصم  .ل
س الالينلالالكبصاالالكيلهللاليكِالالللس)لالالل لِس ال ليلسِدالالس ل الالالبلاسالالعل
رِليلراااةلالفالة .ل

ل

جهاز العرس
ك هلانل كدلفكرااِ ل نلال كبلاأليكاليلكالي للكالكبصاالكيلهللال
يكِالللس)لاللللسسالكع :لصصل نلهللالِالالم ريلانلاال سالريد الةلل كالالب ,ل
ساعلال ساالس ينلال لرلرددلهرعليكبصيكِللالسبلع لكيياللل
سفل لكل .ل
س الالنل الكالال الكالالرلسك اليسالالكةلسرالالييلال را صيكِلالاليلالسالالبلع ل
يكِالالالاليل نلالالالالا الف ِ الالالاليلسا كِالالالاليل الالالنل سفالالالي لسانالالالسا ل
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سا لي لسكالي ل نلسِريلال را صيكِلاليلالسالبلع ,لاللالمنالكلل
الرساِةللسالايه ةللسال اليللردالدليكاليلالاالسللدكدالةلالكسالينل
سالليكيلالاسلالسال يعلال فالرهلراالهن ل النل الاليلسانالرال النل
ال الاليلسالليك الاليلالا الالسلالس الالكسيلال ال الالرهلالالرِ الالبلاسلالراف الال ل
لكرِالالي لسالنالالهاع.لك ال لالكالالهل الالنلاإل ا الالي لالاالالاِحلسالاسالالِ ل
الاالالاِحلسالسالِ الالةلسالاالالبلسالديي الالةلالاالالاِاةلالا الاليهكةل
النيلاالالالةل لا الالاليلي,لسالك الالالهل الالالنل اك الالاليعلال الالالرا صيكِل الالاليلل
السبلع لساإلكاها لكليلسكم لكِالاليلاألدلاليرصيكِلعلالسالبلع ل
اايلال سنل ِاللي ولللعلساللال سنلسِاللي وليكِلع .ل
رالالبلفلالالي لال را صيكِلالاليلالسالالبلع سرهلاالالاللليكالاليريليالالنل
فل الالالي لكس الالالِدل اساض الالال لف الالالهلا ولف الالالهلا ولرك الالالهلانلك الالاليعللا ِ الالالرل
ال ا الِنصيكِ الالللالس الالبلع لال الالهرعلسايد الاليل الالالللألكالالبلك الالرل
سي الاليرل الالبلِفلالال اللالالللس الالينل ف الالسعلالفلالالي :لنِكرِالالة,ل
سس الالرِرل ا الال لكس الالرِدلا ل ك الالسفلكس الالرِد,لسرراس الالين,ل
ساسالالساينلااالالها يلكالاليلكِفلساألنالالر ل الالنلاالالسفلالالالالالع,ل
سارك الالةل رارالال ل الالنلاكعلالدالالياف,لسااالالِر,لسراالاليللكِالاله,ل
س نضبل نلالالايمللاالسِ لال ِيب,لسسيكِةللفكبلال ِي ل
نلالفكه,لسك ب,لس دلري,لسيكي ي,لسكركةل الي ,لس ِال انل
الالنلن الال ف...لس ِ الالرلكل الاليل الالنلاس الالِي لكس الالِدةل اساض الال ةل
ردِري.
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السوجة املطيعة
الاليل الالبلدككالالي لال را صيكِلالاليلالسالالبلع ل الالنل سفلالاليلا ِالالرل
ال ا الِنصيكِالالللالسالالبلع ؟ل ال لدكك ال لسلالالسلاكسالالدل الاليلادككالاللل
ال سفالالي ؟ل ال لدكك ال للال سالالليلاسلل ِيلل اليلاكسالالدل الاليلادككالاللل
ال سفالالةل الالنل اسالالالةلسد الاليعلسلالالسلردالالدللئلكدالالي ليكالاليلكِالالهل
الاِيي؟ .ل
بل...ل ل
ريل را للعلادكبلكلالي..لاااليلاالال لال السليلالدالهِرلكادلاليل
سك كلاليلسيِيللالاليصيكالالِلعلالاالبليلسالسالالبلع لسالالسريلاإلالسالالين,ل
كي للا يليل{ل ىَوِْؤَحَِْعَيَِْفىْةِّضََُِِِّ ٌٍِهَِِفى َّىِِّْىٌَِْيَنُِِشَهْئًٍََِّا ْمٌُتفًِِ
ص 1ل بََِِّّخَيَقْنََِفىْةِّضٍَََُُِِِِِّّّْفَتٍِؤٍَْشََجٍَِّّبْخَيِهوِفَجَعَيْنََهُِصََِهعًَِبَصِريفًلص 2لبََِِّّ
ىَ َيْنََهُِفىضَّبِهوَِبٍََِِّشََمِّفًًَِبٍَِّاَِمَفُاٌتفًِلص 3ل بَِّّاَِؤَعْخَا ََِّْىِيْنَاَفِِّيَِِصَيََصِايََِ
ًَؤَغْيََالًًَِصَعِريفًلص 4ل بَُِِّفىْإَبَّْفتَِيَشَّْبٌٍَُُِِِِمَإْسٍِمٍَََُِِزَفجُيََِمََفٌُتفًلص 5ل
عَهْنًَِيَشَّْبُِبِيََِعِبََمُِفىيَّوِِيُفَجهًَُّّيََِحَفْجِريفًِص 6ل يٌُفٌَُُِبَِىنَّ ْتًَِِيَخََفٌَُُِيٌٍَْ ًَِ
مَََُِشَُّّهٍُُِضْخَِِّريفًلص 7ل ًَيُِّْعٌََُُِِفىَِّّعًَََِعَ يَُِّْبهوٍِِِضْنِهنًًََِيَخِهًًَََِؤَصِري فًل
ص 8ل بََََُِِِّّّّْعَُِنٌُِْىٌَِجْوِِفىيَّوِىََُِِّّي ٍُِِننٌُِْجَزَفءًَِىََِشُنٌُتفًلص 9لبَََِِّّّخََ فُِ
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ٍِِِتَّبهنََِيًٌٍََِْعَبٌُصًََََُِِِّّْيّفًلص 13ل فٌََََُىٌُُِفىيَّوُِشََِّّذَىِلَِفىْهًًٌََِِْىَقََّىٌَُِّْضَّْةًِ
ًَصًُُّتفًلص 11ل ًَجَزَفىٌُِبَََِِصَبًَُّفِجَنَّتًًََِِّّيّفًلص 12لٍُخَّنِئِ َِفِهيََِعَيَِْ
فىْإَتَفئِلِِىََِيًَََُِّْفِهيََِشََْضًًََِىََِزٍَْيَِّيّفًص 13ل ًَمَفِّهَتًِعَيَهْيٌِِْظِيََىُيًَََِذُىِّيَجِْ
ٌُُُِّفُيََِحَ ْىِهالًلص 14ل ًَيََُِّفُِعَيَهْيٌِِ بِأِّهَتٍٍِهِِفِضَّتًٍَِؤَمٌَْفبٍِمَََّاجَُِْاٌَفتِيَّفِِ
ص 15ل ٌََُفتِيٍَِِِِّفِضَّتٍَُِ َّتًُىََِحَقْ ِيّفًلص 16ل ًَيُضْاقٌََُِْفِهيَاَِمَإْصاًَِمَاََُِ
ٍِزَفجُيََِزَجنَبِهالًلص 17ل عَهْنًَِفِهيََِحُضَََِّْصَيْضَبِهالًلص 18ل ًَيٌَُِّفُِعَيَهْيٌِِْ
ًِىْ َفٌٍُُِّخَيَّ ُ ًَُِبِذَفِتَؤَيْخَيٌَُِّْضِبْخَيٌُِْىُاْىُافًٍَِّنثٌُتفًلص 19ل ًَبِذَفِتَؤَيْجَِثٌََِّتَؤَيْجَِ
َّعِهًًٍَََُِيْنًَِمَبِريفًلص 23ل عَاَىِهَيٌُِْثِهَاَبُِصُان ُسٍِخُضْاًٌَِّبِصْاخَبَّْحًَُُِّيُّاٌفِ
ؤَصًََِتٍَِِِِفِضَّتًٍَِصَقََىٌُِْتَبُّيٌُِْشََّفبًَِطَيٌُتفًص 21لبَُِِّ ىَ َفِمَََُِىَنٌُِْجَزَفءِ
ًَمَََُِصَعْهُنٌٍَُِّشْنٌُتفًلص 22ل بَََِِّّّيَُِِّْزَّىْنََِعَيَهْالَِفىْقُاّْآَُِحَنازِيالًِلص 23ل
فََصْبِِّْىِيُنٌِْتَبهلًََِىََِحُِِّعٍِِْنْيٌُِْآثًََِِؤًَِْمَفٌُتفًص 24ل ًَفذْمُِِّفصٌَِْتَبهلَِبُنَّْ ةًِ
ًَؤَصِهالًلص 25لًٍََِِِفى يَّهْوِفََصْجُ ِْىَوًَُِصَبهيْوُِىَهْالًِطٌَِيالًلص 26لبَُِِّىَاُىََءِ
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يُيِبٌَُُِّفىْعََجِيَتًََِيَ َتًًََُُِتَفءىٌُِْيًٌٍََِْثَقِهالًص 27ل َّيُِِْخَيَقْنََىًٌَُِْشَا َمََِّْ
ؤَصَّْىًٌَُِْبِذَفِشِئْنََِبَ َّىْنََِؤٍَْثََىَيٌُِْحَبْ ِيالًص 28لبَُِِّىَ ِهِِحَ ْ مَِّةٌِفَََِِشََءِفحَّخَ َِ
بِىَِْتَبهوِصَبِهالًص 29ل ًٍَََِحَشََئًَُُِبِىََِّؤَُِيَشََءَِفىيَّوُِبَُِِّ فىيَّوَِمَََُِعَيِهًَََِّنِهَ ًَل
ص 33ل يُ ا ْخِوٍَُِااِِيَشَااَءُِفِ ا ِتَََّْخِ اوًَِِفىأَّااَىَِِ َِؤَعَ ا َِّىَيُ اٌِْعَ ا َفبًَِؤَىِهَ اًَِِ
ص.}.... 31لللللللللل ل
ركيلر عل نلانلا ِرلال ا الِنصيكِللالسالبلع ل الينلِسالادِ ل
انلِمابلكيأل سا لسسا لا ولكيل ي لالالِكالبلاعلكيل ي ال لال اليه ل
اِالالثل يال ال ليالالاله لالدالالهريلسالديكالالةلالكهالِالالةلالاالالبلِ ال لكلالاليل
سر بللول ينلِ لسِا رل)كيرلِهرلسِاا ليكاليلال ِالرل النل
األ سا لل اللل ينلِاااله لكلالي,لاااليليالاله يلا اكاليلالنبلرالةل
الاي رِالةل ضاليرةللنبلراالللالساك ِالةلرمالالللسا ال لكِااللصيكِلعل
الا الالبليلسالس الالبلع لكد الالساليك الاليلال الالملال ِس الالةلالا الالبل الالينل
ِ ِسسالليلكك لكلي,لربل نلالالكبصم لكك لالك ةلس يلك هل
الك ة.ل ل
سلاس الالكِدلالض الالس ليك الاليلفيال الالبلساض الالحلسفك الالبل الالنلا الالكرل
ال الالرا صيكِلالاليلالسالالبلع لس دييالالاليلأل ِالالرلال الالا الِنصيكِالاللل
السبلع لساالدِيه اليللئللالللاأليكاليلدككاللي وللرضالي لسفالاالل.لاك الرل
اليلرساِة,لالك ل يه لصصانليكِلي ولصيكِلللالسبلع لسم لريد الةل
كا لِالالسعل كال الالينليالالاله يلس الالب ل الالنلالد الاليعللِم ك الالل,لرديل صيكِل الاليل
السبلع للل:لال .ل
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ردي صيكِللالسبلع :ل بلليك االبلاايلافكبلليت لسِالي و .ل
رديل صيكِليلالسبلع :لاالبلاساابل نلهللالا ك يتلل يلاللادهرليكِل .ل
رنراصيكِللالسبلع ل النلالكِال لساسالادر لهِالاليراوللِكااليعلل ِيلاللل اليل
ِاكحلللعلربل كالالاهه .ل
س كال الالسلك دالالهاهلكالالنلاألسالالسهلِ ارضالالللرالالبلِالالسعلٍسالالهِهلالاالالرلسيالاله ل
الس ال م.لرك الاليلر) ليكبصيكِالالللالسالالبلع لاال الالرلايلالالللسكالالي :ل الالنلال الك ل
ا يفيلِيل دهاهلسانرفاليل النلراكاليلرالبل الك لالساليية,لردالي ل دالهاهل
لالل:لنال لسالكِكبلِالاليلاكالاليلالاسالنلساللاسالالملالبلي اليلسرااالالب,لردي صيكِالاللل
السبلع للل:ل ِيلاكنلانبلاللِا لليلانلا ا البلايلي,لردي ل دهاه:ل كال
اكِ ال ,لسالالالك لا الالرعلدمحمصم لكالاليلالكسيللدالالهلار الال لا كالالبلِك الالسنل الالنل
الفسعلرنرف ل نلالكِ لألكاثلللعلينلسب للِسهلسلالسلك ال ل اليل
ِااالاليفسنل لِالالل,ل سل الاليلس ال لا ِالالرلال ا الِنصيكِالالللالسالالبلع لال الالبلع,ل
سرا ل يلكلل نلالفل لسالاِالريل) الر ليكاليلال سالللسهرال للالللالالهِالير,ل
سرف صيكِالالللالسالالبلع لالالاليلالكِ ال ل الالنل ِالالرلانلِسالالار لسالالِالي ولأل كالالل,ل
ساالالكيصيكِللالسالالبلع ل ال لالالكالالبصم لكلالاليلالِالالسع,لسل الاليلاالالالاليل الالنل
االبليلال الالالرب,لكالاليعلالالكالالبصم ل الالنل اراكالالللسكالالي ل ال ليالالالهيلسالالب ل
ا سالالِاليلكالالل,لرالالمدر ليكبصيكِالالللالسالالبلع لراسالالللاِالالي لا ولل الالنلرسالالس ل
هللاصم لسااالِبلكاِالريل النلا الر ,لسانِالراولك الهلاال لدسِال لراالبل
ك الاليلالكبصم ,لسس الاليرال الاليولاا الاليلهن الالبلليك الاليلسالالالِهيلالالسالالالي صيكِليل
السالالبلع ,لرسفالالهليالالاله يلكالاله مرلِالكالالبلسِسفالالهلكالالللد الاليعلرا فالالبلا ِالالرل
ال ا الِنصيكِللالسبلع ل نل كالالسب ,لياله يلسض للل يلال سي ل
سسر لالار ل لِليلاك للللاالليلاللا كعل نلاِنلفي لس نلاِنل)اي,ل
رسض لرسس لهللاصم ل للكِنل ا البليكبصيكِالللالسالبلع لسكالي ل الكال
ف ا لالهِاليرلِيليكبل كال النليالالهلهللالانلهللالِالر ل النلِسالي لكالِالرل
اسالاليب,لك الالهل الالكالكالالي لالالكالالبصم لالا الالهلهللالالالالك للالالعلِنرف الاليل الالنل
الهالِيلاايلف ايلِيليكبلسف كيلل يد ة,لسف لل رِيلس رِعل)ِةل{ل
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مُيََََِّمَخَوَِعَيَهْيََِزَمَِّيََِّفىَِْيَّْفبًََِجَ َِعِن َىََِتِزًَََُُِْهَِيٍَََِّْيٌَُِؤََِّّْىَلِِىَا َفِ
ََُىَجِْىٌٍَُِِِِْعِن ِِفىيّوِِبَُِّفىيّوَِيَّْزُحٍَُِِِيَشََءُِبِغَهْاِِِّّضَاَبٍِ} لسرالبل الكال
ال كريلسال سياةللِملرددللك سفي لسالالسي لكال للالؤل ساال
سالرفي .لل ل

الياصرة املعيية
ال ال لِ كالالعل الاليلاا ال لك الالهلسرالالييلالالكالالبصم لس الاليلاا ال لرالالبل
السالالالالالدِ ة,لس الالالالاليلسك الالالالال لنهِفالالالالالةصيكِليلالسالالالالالبلع ل الالالالال ل
الالكبصاالالكيللهللاليكِالالللس)لالالللسسالالكع لسك ال لال را صيكِلالاليل
السالبلع ل ال لا ِالرلال الا الِنصيكِالللالسالبلع ل ِالالةلسالياالالريل
إل الاليعلالا ال لسالا ال لس لالالللالا ال لا الاليليل فالاله لسف ال لك الالر .ل
س الالنل الالاليلالدالالس لانلاإلسالالبلعلكالالهلاسالالملسسالالنللالالاليلسكالالهلدك ال ل
سايدالاليلر الالبلولسكالالسالولسس الالِريلساللف الاللي ولاالاليهكلي وليالالنلالالس الالي ل
الاالالالاليلاي ,لاِالالالالثلسك الالالال لنهِفالالالالةصيكِليلالسالالالالبلع ل الالالال ل
الالكالالبصم لس يالالال لاس ل الالنل) الالال ل الال لالالكالالبصم لر كالال ل
الاالالفلاإلسالالبلع,لس اليلانل) الالنليكبصيكِالالللالسالالبلع لاالالير ل
ا ل كثلاإلسبلع,لسكهلايدال صيكِلاليلالسالبلع ل النلا ساللاليل
لكالكالالبصم لرالالبلالسالالرلالالالهيسيلالدمحمِالالةلالسالالرِ ةلس الالينلللالاليل
الهسرلالراِسبلربل الاايرلاكيلالهيسيلالدمحمِة.ل ل
س الالكالسي كالاليلسالالِراليلالرسالاليلِةلال كير الالةلسالالير لريد الالةل
ال را صيكِل الالاليلالس الالالبلع لر الالالبلاِ الالالييلا لالالاليلسك الالالهلسريال الالاليل
23

سك الال صيكِل الاليلالس الالبلع ل الال لاكِل الاليلالالك الالبصم لس الال لا ِ الالرل
ال ا الِنصيكِالالللالسالالبلع ,لسالسالالِريلسال ساكالالفلاا الالررل الال ل
ِالبصيكِل الالالاليلالس الالالالبلع لسنيا الالالالةلك الالالالهلاساسالالالالليهلاإل الالالاليعل
الاسالالِنصيكِللالسالالبلع لسك الالهلانلايدِالال لالالاله ي لس دالال ل
األرسا لال دهسالالالالالالالةلاِالالالالالالالثل الااالالالالالالالر للدضالالالالالالالِةلاإل الالالالالالاليعل
الاسِنصيكِللالسبلع ل اليعلالاال ل الااالر صيكِلاليلالسالبلع ل
كيل ك ةلسال ساكفلربلال را لسالسيعلسال هِالةلس ِر يل نل
الككالالهان,لريالاا الالر لكض الالِةلس الالسريلاإل الاليعلالاسالالِنصيكِ الاللل
السالالبلع لك ك الالةلس ساكالالفل ِالالالب.ل الاليل الااالالر لكضالالِةلا ِالالرل
ال ا الِنصيكِ الالللالس الالبلع لك ك الالةلس ساك الالفلال را صيكِل الاليل
السالالبلع ,لاِالالثلااالاله لال الالرا صيكِلالاليلالسالالبلع لل ساكالالفل
يهِ الالهيلنيا الالةلك الالهلسر الالييلالالك الالبلاأل رعصيكِ الالللسيك الاليل)ل الاللل
الا الالبليلسالس الالبلع لسك الاله يلاا الال لر الالبلالس الالدِ ةلرنرف الال ل
ال را صيكِلالاليلالسالالبلع ل لالاليلال سالالفهلس ِالالر ل الالنل ساض ال ل
سايففال لس الااالالر للكاال لسا كالالللس ي الاللل الاليلرالالبلكضالالِةل
ال ِالراثلس ديلكالاليلك الهي,لس يالال لال را صيكِلاليلالسالالبلع ل
ياله يلامابلالسي ل نلال ليفرِنلساألالايرلل ِيراليصيكِليل
الس الالبلع لرك الاليلر عل الالنل سالل الاليل رِض الالةلسا الالياكةل ا الاليبل
يال صيكِل الالالاليلالسالالالالالبلع لاسالالالالالاال ل الالالالك لال راالالالالالةلراا الالالالالبل
اكس ِاليلس اكس ِةلا ِالرلال ا الِنصيكِالللالسالبلع لاا البل
يالالنلاادِالالةلكضالالِاللساادِالالةلنبلرا الللس الاالالكللسسالِاالالللك الالهل
الالكبصم ,ل يال لاا بل اكس ِالاليلساالك رل النلاك لاليلس اليل
اا ل اللعلضه يلسضهلا ِرلال ا الِنصيكِللالسبلع  .ل
24

ساِضالاليولسرهلرالالبلال هِالالهل الالنلالرساِالالي لااللالاليل يالالال لانالالرال
صِ سنلنرسفلاليلاكاالها لا ولاسلرهلا وليكاليلك ال لال ِاليرا لالاالبل
ااا ل نلالالسي لس الليل يال ليالالهل ِيرالاليللاكاليلاأل الي نل
اا البلساالالرس للكالسالي ل الاليلاالهار لكالاللليالنلكضالالِاليلالاالاليهكةل
الادة .ل
س الاليلالرِالهلانلالك ال ل الالسالي لال ا الالي لالنِالرا لالدالي را ل
الالنلال الالاعلاالالهكلي ولسي الاله لالولسكالالس لالولسر الالبلوللل الالبلا الالسنل الالنل
سِالااالالرللئل يعصيكِالالللالسالالبلع لكالمنلكالاليبلالالاالالريلالاالاليلاةل
الاالالاليهكةل االالالس لرالالالبل الالال ل الالالينلس الالالينلس الالال لالسسالالاليا ل
ساإل يالالالي ,لسرك الاليلِ الالسنلللالالنلالالالهسرلالالالراِملساألس لرالالبل
الالاريلسكليلياله يلِانكفلالرفالي لسِ رضالسنليالنلالاال ل
سالاراللرِراكدالسنلكاليلال ملساللالس لسالسافلالي لساأل السرل
الهالِسِةلاألنر لراِالليلِسر لال هِهل نلالالسي لال ا الالي ل
ال نكاالالي ل الالنلل الالعلااك الالسثلكيلسافل الالي لاالفا ييِالالةلر الالبل
النيرالسلعلاالديهللكال ملساللس .لر اله يلاس لينلكضِةل
اإل الاليعلسهلِك الالللسكر يال الالللسافاالالللسااافيفلصيكِالالللالس الالبلعل
سيفال لهللالررفالالللالسالالرِف لسااالاله لساالالا نلسا ادالالهلكاكالاليل
الدض الالِةلسس الالا سنل الالبلالا الالبلاا الالر لالرف الالي لكيإللاا الالي ل
كدضالِةلاإل الاليعصيكِالللالسالالبلع لسلالِمل الاليل يالال لالالسالالي لرالالبل
كيكبلاألسكي ل سك لس الينل سالكعلكالنليدِ صيكِالللالسالبلع ل
ااالالر لكنبلرالالللر يالالال لال الالرايل الالبلالاالالبلاسالالابلالرفالالي ل
سانالالسرلعلسكيلام ِالالهلر الالمنلالرف الالي ل الالينليالالاله علاألس الالا هاهل
لكفكنلسالانكفلسالانيك لينلالا لسهيسيلالا ,لل النل نل
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سي لهللالسااالِرلالاالسريللرالبل النلالا لِالهلال دالهملسرالبل
نلال اسعصيكِللالسالبلع لاألكالهملسالسالم لهللالا اليليلانل
ِ الرلاألالااليرلاألنِاليرلال الا الِنلسال ا الالي لسِ كالالعليكاليل
النِ الالالرلسالا الالالرادلالد الالالسِعلسالالا الالالرلساإلالاا الالاليرلالا الالاليه ل
الادِد الالالالبللكا الالالال لس الالالاليعلالا الالالال لكدِ الالالالةلهللالالاف الالالالةلاك الالالالنل
الاسنصاكسا لهللالا يليليكِللسيكيل)كياللاألدلير  .ل
س الالالييلسالالكلي ل ِالالريلسرالالانليهِالالهيلرالالبل الالكالال الالينلس ال ل
ين.لسكك لالهنس لربلك رلسكلةلاسلك لالسكلي لارِالهل
انلاساال رليكيلالاالسلاإلسالا ليعلرالمكس ل اليكالِرِالهلانلِدالس ل
سِ ال لا ِالالرلال ا الِنصيكِالالللالسالالبلع لرالالبل ديك ال لال فا ال ل
كالل.لرالاليل فا لكم كالللك ال ل يالياالللساسفلياالالللسكالفلضالالهل
ا ِرلال ا الِنصيكِللالسبلع ؟؟؟لسك كيريلانالر لاكالس :ل النل
اِنللللال الكرلسسسِكةلاإليبلعلس نلاِنللالللسسالِكةلالهييِالةل
سهيييلاااليلِا البلكلاليلس النلنبلللاليللِسال لالالاليملاالسالل
سِكِنل اكس ِاللسادللسهلِكللسكر يالللسيك الل...؟؟لس اليكال
ا لال را صيكِليلالسبلع ؟؟.لس كليلاإل يعلالاسنصيكِلل
السالالالالالالالالبلع لساإل الالالالالالالاليعلالاس الالالالالالالالِنصيكِللالسالالالالالالالالبلع لساساله ل
األدلالاليرصيكالالِلعلالاالالبليلسالسالالبلع ,ل الاليكالِ كالالسنلا الاليعلاكالاليل
األ الالساال ال يهِ الالةلال ابلد الالةلاللسف الالي لالاك الالي لالايل الالةل
ال يسالالالالالالالالهيلسسسالالالالالالالاليا ل يبل لالالالالالالالاليلال الالالالالالالالي ريلال نيهيالالالالالالالالةل
ال اليردة؟؟؟!!! .ل
س الاليكالسِااالال للئل الاليعلال االالسعصيكِليلالسالالبلع ؟؟لاِالالثل
ك رالالاليلرالالبل اليسالالكي ليهِالالهيلاالالالللِالالهيسلالالالاليملساللِسالالافيبل
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لل,لسِهيسلالاليملربلالِسعلال يالبلساللِسافيبللل,لسِالهيسل
الاليملربلالِسعلال يلثلساللِسالافيبللالل,لسِالهيسلرالبلالِالسعل
الراك لربللِسافيبللل,لاايلِدالس :لصركالبلاالاالرالب لرِالم رل
هللالسالكايالللسا اليليلال بلا الةل النلاسالاريل ال لالالكبصاالكيل
هللاليكِالالللس)لالالللسس الالكع لرالالبل ر الالةلكالالهرلرِكالاليِ سنلاإل الاليعل
ال اسعصيكِللالسبلع  .ل
كنلريإل الاليعلال ا الالسعلالد الالياعصيكِ الالللالسالالبلع لاللِسفالالهلل الاللل
اليارلسالل ِن,لر نلاِنلس ِفلِالاار؟؟لل ل
ل الالنل ال ل ال لكلالاليلالكالالهللكا ال لساالالسالل الالنلانلِسال لا ك الالةل
سافالبلالاالبلعلسالضالبللةلسالكيدال ,لساللِ السنلكلاليلكيل ي ال ل
ال الاليه لردالالدل الاليلاللِ الالسنلكيل ي ال لالالِكالالبلردالالد,لكال لِ الالسنل
الالالهسرل سالالار لي ولكالالِنلالدكِ الالةلسال الاليهيلسكالالِنلالالِالالب.لس الالكال
ياا ل ال لال االس ِنلسفاله علال االد يلاأل فالهصيكِلعل
الاالالبليلسالسالالبلع لركالالكلسال ال لالفلالالهلسالدالالهريلسالديكالالةلرالالبل
الالاريلسدرِدليلال دهملس ينلالاسهِهلسالاسرِ لسالامِِالهل
نلال ِ لالفكِ لسكايالللسا يليلرسا لالِاليلالا لايرِلي ول
فكِالاللي ولساضالالالي وليالالالهل الالنل) الالنلسانكالال لساالاله لس كالال لا الاليل
ِر علرلعلربلاك ي لِ لسن .ل
سالافالالةلالدالالياعلكالاليلا ليكالاليلسالالِريل)كياالالللاألدلالاليرصيكالالِلعل
الاالالبليلسالسالالبلع ,ل الاليلهاعلرالالبليالاليلعلالدكِ ِالالي لسال يهِالالي ل
سِا ي الال ل ل الاليلسرِل الاليلسكل الاليلس الاليلها الال لال الالهالِيلهارلك الالبل ل
سا ااالالينلساناك الاليرلسرا الال لسا ِِ الال ,لركالالِملا ي الاللل اللانل
ِسكيلدرِ لال اليهيلسدرِال لالدكِ الةلسال الياالر,لرالبللِفكالرل
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اإلالسينليكيلااللااي لكهيساللألاللل ال لاإلفكاليرلاللالسالادِ ل
نلال ِل لكِنلال ا نلسال يسال لال الالير ,لسكالهلف ال لال السليل
الا لسكايالللسا يليللكالالسرلال دالهمللللسالردلال الههل النل
األالاالالالاليرلاألنِالالالاليرلالاالالالاليهكِنلال نكاالالالالِنلال الالالاليكاِن,ل كنل
اإل يعصيكِللالسبلع لِاايال ليلالاليار .ل
ساآلنلالسم لاال ساليل نل اليلِ لكفهلساه لس نبل ل النل
اف الال لِلِ الال لال س الالللادِد الالةلرِ الالسنليك الاليلاس الالا هاهللالا الالريل
اإل يعصيكِ الالللالس الالبلع ,للاا الاليلل الالسل الالينلك الالره ,لاا الاليلل الالسل
سافلكماللل فالسنل يلساالفلالالكبصاالكيلهللاليكِالللس)لاللل
سس الالالكع ,لساا الالاليلل الالالسلساالالالالفلكمال الالالللس الالاليارل الالاليلساالالالالفل
الالكالالبصم ,لسااالاليللالالسلسا الالفلكمالالاللل الاليكبلس االالر ل الاليل
ساالالفلالالكالالبلاأل الالرعصم ,لسااالاليللالالسلسالالكبلادالالللسيالالي ل
اكس لي ول يلاا للك را لالكاس لسا ِرلال ا الِنصيكِل يل
سالل يلالابليلسالسبلع ,لساايللسل هر لااالايكللسار الس ل
ساِهلا ولررِهلا ولك هلانلاال الس لس العلسال س لسكاكالس ل اليلااال ل
ال لاإل الاليعلالاسالالنصيكِالللالسالالبلع ,لسااالاليللالسل الالهر لسالالِ الل
سكاكالالس لسككاالالس ل الال لا الال لكِاالالللسااالالايكللسسالالكسالالسالاليالل
سيِيلالالللسدالاليرسالكلالالعل ال لالالالراسملال دد الالي لالككالالهانل الاليل
ااالال ل الال لالاسالالِنلسا الال لكِاالالللسااالالايكلصيكِلعلالاالالبليل
سالسبلع ؟؟؟؟ .ل
س الالنلالساضالالحلانلال الالرلسال د ال ل الالسلال ِال لسالاالالي علس الالسل
الالالك لِ الاليبليكِالالللاإلالسالالينلاسلِ يكالالب,ل كنلريلالالهيسيلر رِالالةل
يك ِالالةل ال لاسضالالِحلسكِالالينلسهلِ ال لسكر الالين,لر ال بلوللسالالالك ل
29

سالاليعلساالالساارل نلالالكالالبصم ليالالاله يلِالالهيسللكا ال لسِاالاليفجل
اآلنرِنل الينلِااليفجلسِدالال لكيلافالةلسالالهلِ لسالكِالالةلاااليل
انلالك لِداال لسِا نلِ السنل ِ يالاللليالنلكِلالالةلس الكليلالالك ل
ِال الالرلسِفاالالهلسِ الالرلِ الالسنل الالر ليالالنلكِلالالالةلسافالالةلاي الالةلالل
يكرل لي,لسِسلهلللكالاألسكسبلال ك بلالكر اليالبلسالكِلالالةل
ال دكِالالةلالاي الالةلالساضالالاةلال كسالالدةلانلال سالالر ِنلاالاليسلسال
سي كسالك لكسيلساسكسبلل ال ل ِاي لاس لالا لسهلِكاللل
سكر يالالالل,ل لالالكليلالالالرا علِاال رسنلسِا ال دسنلل الالبلاللِسال ل
الاليملالدر)نلس بلعلالا لسا كللاألنِاليرل كنلاالس لالاال ل
ِل الالال ل الالنلالالالالسرلس الالنلالساالالس للآلنالالرِنلك الال لسسالالِكةل
اسرريل ل يل يال لريسهيلايل ةلككِاة.ل ل
و
ساآلنلاكالس لاالالاليلاالادالالرلاالادالالرلاالادالر...لاِضالليلاااالاليال لالاليل
ال الالِنلسالاليا الالرللل الالك لالدض الالِةلرل الالي بلالا الالس يلادكد الال ل
ادرِكلي ولليكاليلال الها لسك ال لاساليلِبلالد النلسالفالر لسالداله ل
اايلال كبلساالريلساالرارا .ل كنلالكهل النلالالهريعلس ادالي ل
الا لكالهرلال سالاديعلس ال ل بلااالةلالسافكالي لسااللا ا الي ل
ال ك ِ الالالالةلساالفا ييِالالالالالةل الالالالاليلكاسثلاألاالالالالالسلِةلسال دلِالالالالالةل
سالرسالاليلةلال كِالالةلس سالالاسلِةلالالالهرملسالاالالهرِملسافسكالالةل
السياكِنلربلاإلا يعلالسريِةلس ِر يل نلاأل سرلال ِالري,ل
ريل ساسلِةل كِريل دِكةل دِكةلسرس ل كال كللارِالهسنل الالبل
الااه لاايللسالكلي لسرالانلايرلالةلادالر ل النل الاليلس الالييل
ارفالالالالال للك دياالالالالالهلاسلالا سالالالالالِرلاسللكسالالالالالارلاسلالاالفالالالالالِعلاسل
الرِيض الالِي لاسلال ِ ِ الالي لس ِر الالي.....لربلك الالهل الالنلال الالِنل
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سالاليارل بلِااه لل ل ك لال سيا لساأل سر,لربلكهل نل
انلِلالاعلالالك لرِاالريلال سالللسنياالةلال ساليا لال دياهِالالةل
اسلاألنبلكِةلاسلالا سِرِةلس ِر ي .ل
ساِضالاليولاكالالس لاللالرِالالهلكلالالةلسنالالالسعلسانالاليك لس الالرسبل الالنل
ال االالفلسالالاالالريلال ك ِالالةلكالالهيس لالادِالالةلناسا اليولدككالالةل
الاالالس ي.ل لالاليل االاليلالكدالاليلالكا ال علفيالالالبلالادِالالةلل ال لاأل الالسرل
ساا للي,لس كاللِملااِالي و,لر اله يلاس لكسالن لِكاال عل
فيالبلالادِةللِملا ي اليلانلالرفللكللسكمال سالاليلالاليل سكالفل
الاسِنصيكِللالسبلع لاِنلكي لصص كالالكِ لكهل سِ علريانالكس ل
ف بل ,لسك لام ِهلانل نلانكفلينلاإل اليعلالاسالِنصيكِلل
السبلع ل ك سن..لال العل ك السنلاااليللالسلاكنللالللاإل اليعصيكِاللل
السبلع ,لراليإلكنل النلاإل اليعلالاسالِنصيكِالللالسالبلع لاللِالراهل
كالاللل كالالرا لك الالةلال السالالابلسال انكالالفلال انالاليك .ل ِالالفلر الالنل
سال لسايِالالةلالاسالالِنصيكِالالللالسالالبلع لسلالالعلِالاالالر لا كالالللهللال
ا اليليلرالبلالاليرلفلالالعلس الينل النلالااليل ِن.لس الكالال السالالابل
ال انكالالفلال انالاليك لس ال لسايِالالةلالاسالالِنلر ِالالفلِالسالالابل
سِل الالربلسِان الاليك ؟؟ل كنلاإل يعصيكِالالالللالس الالبلع لر الالبل دالالاليعل
الالرككةلسالا اِ لس ديعلا ِةلسادلِالرل سال ر ل النلا ل
سياكةلسلسثلربلال رلاسلالالِةلربللِرِالهلانلِالمابل الللااالهل
اِي لا ول رالبللا السنلالِاالللااليهكةلنيلاالةلرالبللِ السنليكاليلنِالرل
ساللِ سنل نلا لالفالة.ل ل
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ساالالاليلالادِالالرليكالاليلال الالملالالالاللجلاكالالس ليالالاله يلاكالالس للسالالن ل
اال ل مكسنلا كاهلاال للس لكسفيع,لاال لاللارِهل نلاالاالرل
الا ...لس لالا لِاايال ليلاكنلاايلاالاارللل؟؟ ل
سارِالالهلانلالدالالس لاللانالالفلساللانالالفلسااال الالرلنسرالاللي ول الالنلانل
ِالرايلاآلنالالرسنلرالبل الالكالال الينلرِاراالالبلالضالررليكِالاليل الالنل
كد لراابلاسلادكِكللاسل ايركةلافا ييِةل اسالسِللالسال ةل
سالا سِ لسالاالس ....ليكِاليلانلاررال لراساليلس ي االيللالِ كعل
الاليملااليلاا ل ليلا لالا لساالاالرلالاال ...لل اليكال الكال
الفكنلساليل اي .ل
للللللللللللللللللللللللللللللل ل

غري املقدور
ساسهلاإلسالاليريلالالاليلسالالكلةلاسلنهيالالةلس الالرلسكال لرِالالللال ِالالرل
الالنلال الالالررلكلالالعلسالفلالالي ,لكالالمنلِالالمابل الال ل الالنل الالبلسهبل
سِرِهلانلِسم ل ِ يلِسي لسربلال ديك لِفبليكيلال الا كعل
ال يابلانلِا رغلل ل اال لسِسال ل الاللعلف ِ اللي ولسِفِالبل
يكيل ل يلِدالر ل النلاألسالاكة!!!لسالكاينلهللال النلكالي لل العل
االبل اسعلككحلهللالسل نل نلِدس لاالبل االسعلسكالكحلهللال
سل نل نلِااله لاالالبل االسع,ل الاليل لس الاليل لِالللراف السن,ل
عل نلاِنل اابلكيلسك لال يربلالسادكي لالف ِال لسالسال يعل
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للالالعلس فالاليكالعلرااالاليللالالسلار ال ل ال لاي الاليلبلسسافكالاليابلرالالبلل
ِ بلالسك ,لسيكيل لاي لِمابلال ي رلال نيهعلسالفي ال ل
ال الررلكللرِدس لانلالسِهلعلِسادك لربلاللي ولاسلعللِفالبليكاليل
ساا لرالبلنلسالاس اليل النلهياليس ل العلِسالاالاجل ِ اللي ولسكدبلالاللي ول
انلالسالِهللالالِملكالالميكعلاسللالالِملك فالاله...ل الالاليل لس الالاليل لِالاللل
راف الالالالسن...لككال الالالاليل الالالالرارلا ولسا الالالالرارلا ولانلكضالالالالِةلاالفال الالالاليهل
سااليك ِالالةلكضالالِةلالسالالكِةلا ا الالهليكالاليلال الالينلس الالكليليكالاليل
الدالالرفلاسلاألدالالرافل الاالالبلاالالهن لرالالبلال يضالالكةلسال ديِسالالةل
سالكالالالهلانلِالالالهن لف ِالالال لال االيرسالالالِنلاسلف ِالالال للاألدالالالرافل
ال ااالالهِةلالكالالهلانلاالالهن لرالالبلنالالدلسالالرسعلسااالالهلس االالسا نل
لبلناكالاليرلسال ا ال لا لالكالالهل الالنلال هالالالةلساإلالاالاليفلا الالالي ل
االناكير.لل ل
ساكس لسا ررلألسكلعل علاالالبلفي ال ,لل الالبلايادالهلساسالبل
الهلِ لساأل رلالالك لا اك الللاالالبلالالرافحليكاليل ِالر لسكلالكال
ا سنلارفحلالفلي لرمِنلال س كةلسراالعلهللال النلا اله للالبل
يِكبلسا ك للبلاالبل ساكللسنيد لربلاياديه للِ ك للالبل
الالكالكيلالالهلِ لساأل الالرلال ك الالب؟؟لس الاليلِدالالي :لرالالبلل سالالياةلرالالبل
االاالالدبل لارِالالهلانلاسالال بلال ديكالال لفالالي بلوللاسلييل الاللي ولللاسل
ِر الاليلالل سالال ي لرالالبل الالكالألنلادرساالالةلاالرفاِالالةلاكدالاليل
رييكالالةلسفيرِالالةلسِفالالبليدالالبلوللسسالالريلي وليكالاليلال كالالفلادكِالالهل
س اكالالاليعلاالالاليابلاألدرساالالالةلالرافاالالالةل الالاليلهاعلال الالالبلعلرالالالبل
األاس لسال دللساساالكيدلالا علالسالريبلس اليلهاعلاللِسفالهل
األرفالالح,لسالكالالهل الالنلالام ِالالهلانل ال ل السالالينلاسالالبل سالالاسا ل
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الك البلسال الر لسال ك البلسالال سالبلساسالبل اليلِاال ل لِاللل
نلهلِ لسِ السنلاإلالسالينلال كالفليكاليلنِالرل اليلهاعلادكِاله ل
ينلافةلسريِةلاايللسل ينل ِرل دكهللؤليكع.ل ل
لل ل
ل

اليسول اىل الصاحة
سكلةلالال س لاليلالسياةل ساسلِاليلالسالريِةلساألنبلكِالةل
سال ك ِةليكيل هليِلي .ل
رم لال س لاداهلسا لسياةلاهليِلي؟ل لال داالسهلالالال س ل
ال الالالالاليلس الالالالالياةللالالِك الالالالالةلسالال ِ الالالالالة...لاسلس الالالالالياةلالرِ الالالالالي ل
سالسافل الالي ...لاسلس الالياةلا دِ الال لال ك الالعللسالكا الالثلال ك الالبل
االاسلبلسال دلب...لاس لسياةلالسركةلال ك ِةلالابلساليه ل
ك لاألِيعلرِ االبلالالِالرلساالال لال االيبلكمسال ب...لاسلسالياةل
االسالالالان يفلسالاالرِالالالرلكالالاليآلنرِنلرا االالالبلا الالالرايلسِسالالالف ل
اس ليلاسل الِالاليليكاليلال دكالسعلسال السالسرلس ال ل الكالِدالي ل
انل كال نلاملِ بلسالكاينلهللال البلا الرايلساالال لرفال ...لاسل
ِر يل نلسياي لساهيي ا ل نيل ةللكاللجلالدالسِعلال ك البل
السريبلاألنبلكب؟؟؟ل ل
السياةل الادِدِةلالساك ِةل بلسياةلال كالعلسالكاالثلال ك البل
رالالبلال دالالللساألاالالس لال الالعل الالكال الالسلي الال لال دِالالللسساِ االاللل
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ال ك ِةلالسريِةلاألنبلكِةلسيكيلاسيسليلاكالرالك الةلال دِاللل
رالالبلالااالاله للك االالس لس االالهارلاألا الاليعلساكالالرالك الالةلال كالالفل
ربلادكِه لس اكييللللكالال يلعلال ي ....لال عل كال سلالاللجل
الا الالاِحلالا الاليع...لر الالبللال س الالرلِس الالادِ لاس الالاالكيدلس هرايل
الا الالعلالسالالريبلساللالكالالالس لسالليالاليلعلال الالبلعلسال دياالالهلسالل
ِر ع...ل اللال دِللييلعلاألاس لسال دالللس الللاكالرالك االيل
اِليلال كف .ل

خدع وشبهات أخرى
ال الالرا صيكِلالاليلالسالالبلع لارضال لاسلاإل الاليعصيكِالالللالسالالبلع ؟؟ل
اإل الاليعلاألبصيكِ الالللالس الالبلع لارض الال لاسلاإل الاليعلاالك الالنصيكِ الاللل
الس الالالبلع ؟؟لاإل الالاليعصيكِ الالالللالس الالالبلع ليا الالال اللا سِالِالالالالةلاسل
اسلال؟؟ل
اسالالالرِ ِة؟؟لال الالالرا صيكِل الالاليلالس الالالبلع ل ا الالالس ةل سل
ال الرا صيكِلالاليلالسالبلع لياال اليلا سِالِالةلاسلاسالالرِ ِة؟؟.ل
سالاس يل نلاساكة .ل
ساآلنلاسالالم لال سالاليللالالسلااالاله لسالالن للكفالالسابليكالاليل الالك ل
األسالالاكةلسلالالسلسالالكل اليلاالالاللل االالبلكا اللي ولكلالالكالالناالالس ,لر الاليل
هنكِةلاألفسكةل اليلربلاإلا اليعلالسالريِةلالاالبلِفالبليكاليل
ال كالالفلا ا يللالاليلك الالهل ررالالاليلساسنِاالالليلكيالفالالاليهلاسل
الادكِالاله...لسك كالاليريلانالالر ل الاليل هنكِالالةلاألفسكالالةليكالاليلاكالاليل
األساكةلربلال سيا لال دلِةلساا ي ليلربلكيبلالدلاليريلاسل
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كيبلالابليلاسلكيبلالاِيعلاسلكيبلالاجلاسلكاليبلال الييلاسل
ِر الالاليل الالالنل سالالاليا لاكالالالسابلال كالالاليها لاسل سالالاليا لاكالالالسابل
ال ي بل ؟؟؟؟!!!! ل
كنليكِاليلانلال رفلاس لالول يكالالرِهلس يل بلالاليِةلساللالهفل
الالنلالادكِالالهلسرالالبلا ل سالاليا لسا الالسرلِفالالبليكِالالاليلالادكِالاله؟؟ل
سك الاله يلِالالمابلال الالبلعليالالنلسالالرسدلال الاليلعلالالالك لِفالالبلادكِالاله ل
س لسردلااليك ِةلالكالهل النل ررالةلاالالللرالبلا ليكالعلِفالبل
انلِ سنلاأليكعلرِللاايلِفبليكِاليلادكِه ؟؟لل ل
س الالك لاأل الالسرلساضالالاةلسفكِالالةلاللان الاليليكالاليلال يكال لالالكِالاللل
اإلالسالالينلالسالالس لس ك الالعل نلسالالي لهللالاسالالسِي ليدالالبل لِسالالل ل
يك الالِ عل ررالالالةلكلالالاليلسِسالالالل ليك الالِ علاالاافالالاليالكالالاللليكالالاليل
اآلنرِن.ل كنل لِلاعلالف ِ لسِالا لسِالاارللكا لسِالم رل
كيل رسفلسِالليليالنلال ال الرلسِالاالحلاآلنالرِنلكيل فيهلالةل
الاس الالالةلسكيلا الالةلسال سياالالالةلال الاف الالةلال الالريلالاي الالالةل
اك كالساللآلنالرِنلرالبل ال ل سضال لس الينلس ال ل الينلااالالسررل
ساالِالالملل الالعلرالالبلرراالالةلالالاالالحلساأل الالرلسالاللالالب.لا الاليلاالالاليل
اإلالسالالينلال يا الالبلالديا الالرلر الالبللاس الالادِ لانلادالالر لف ِ الال ل
األكالالسابلساللااالاليل االالعلاألك السابلساللااالاليلك ال لاألكالالسابل
يلاالبلالللاسادِ لانلارالاحلالكاليبللكف ِال لاسلالالك لرالبل
ال لاألسكالالي لساألاالالسا للس الاليلك الالر لسالاليكدلي ولر المنل الالكال ِالالرل
دالالهسرلساللِ كالالفلهللالا الاليليلكالِالالرلال دالالهسر,لركالالا نليالالالهاليل
يكيلاألك لالل ةللبلالاايرللكا ل يل بل ةلاآلنرِنلرالبل
االااالالير عللككيدالال ,لالاالالالسالا الال لالالاليلالاداالالِرلسال سالال ل
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سالانكالالفلالالالك لالاالالنلرِالالللر الال بلوللكناالالس ل الالك لالسالالكلةل
ِسفالالهلاسالالا اي لسفالالسابلرِالالللالا ي ِالالةلسالكِالالينللبلاافالاليال
سهرال لالسالالكلي ليالالنلال ِالالرل الالنلالالالاليم.لل الالنل الالنل الالاليلانالالكل
االسا اي لسالفسابلسس يللساساكلللآلنالرِنلسلالسلك دالهارل
الاليلر الال لا الال لالسالالكلةلسااكييل الاليل الالنلاس ِالال لس ِاالالي ل الاليل
ااهرساللسدك السال النلسالكلي ؟؟!!!لدك اللي ولال البلعليكاليلالاالسل
ال الالسعللسكلالاليللسفالالسهلالالالك لالدكِ ال لالدكِ ال ل الالنلااالاله ل
لؤل الالرلسالاللالالبلس الالالللالاس ِالال لساإلِاالالي لساالاافالاليالل الالنل
ِكداليلاالم ِرل الاليلر كالسالضالاِ لضالالاِ لِ اليهلاللِالك رلكيل ديرالالالةل
ل يلر كللااايبلالسكلي  .ل
ل
لل

العصنة واألفضلية
سلئلفيك الالالةليك الالاليلس الالالاا :ل الالال لال الالالرا صيكِل الالاليلالس الالالبلع ل
اسلال؟؟لسس الالاا :ل الالنلاألرض الال لال الالرا صيكِل الاليل
االالس ةل سل
السالالبلع لاسلسلالاله يلاإل الاليعلالاسالالنصيكِالالللالسالالبلع لاسلسلالاله يل
اإل الالالاليعلالاسالالالالِنصيكِالالالالللالسالالالالبلع لاسلا ل الالالاليعل الالالالنلاسالهل
الاسِنصيكِلعلالسبلع ؟؟؟ .ل
اك الالس :لال الالرا صيكِل الاليلالس الالبلع ل ا الالس ةلس الالبلارض الال ل
سارض ال لسارض ال ل الالنللاساله الاليلاألا الالةلال االالس ِنصيكالالِلعل
الابليلسالسبلع  .ل
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سسالالالمك رلال هِ الالالهل الالالنلاألهل الالالةلسال اِ الالالها ليكالالاليلال ا الالال ةل
ساألرضكِة,لِ النلانلِ السنل ال لسااالهل اللاليلك الره لاسل النل
ك ضليلك ره لهلالِبلولللاي اللي ولسافالةل ي كالة,لاسلِ السنلك ضالليل
ك ف سيالالالللهلالالالِبلوللاي الالاللي ولسافالالالةل ي كالالالة,لاسلِ الالالسنلالف ِالالال ل
ك ف سيللهلِبلوللاي لي ولسافةل ي كة,لألالالللرالبلف ِال لالااليال ل
ِ ك لارفاِالليكيل يلِدراللايابلالسكلةلسال االة .ل
سك الالهلرلالالعل الالكالساسالالاِ يكللِ الالسنليالالالهاليلالفالالسابلالسالاليربل
سالافالالةلالها الالالةليكالاليل ال لسالالكلةلساهيالالي لس الالهليبلسفي ال ل
ِدس لانلالهلِ لاسلال اِهلاسلال سرهلال بلالبل ِرلااليعلاسلانل
الك لال بلالبل ِالرلااليعلاسلانلاأل الرلل ِالرلااليع,لراليلفسابل
االللِ بلا ي ِةلااه يلاايللسللعلِاعلالكيكب,لاسلاالللِ البل
ا ي ِةل ف سعلالالك لاااليللالسلِالاعلالكاليكبلسلالعلِالاعلارالراهل
الالالك ل المرراه,لاسلاالالالللِ الالبلا ي ِالالةلال ف الالسعلك ف سيالاللل
ااالاليللالالسلعلِالالاعل ال لاألرالالراهلك الاليل الالبلارالالراه,لسيكالاليل ال لاالالي ل
ريالالالالللِ الالالبلاالرفاِالالالةلل الالاليلدراالالالاليلسلالالالسلكدِ الالالةلسهرفالالالةل
ااا يلِالالةلسااالالهيليكالاليل الاليلدراالالللال الالهليبلاالاليابلالسالالكلةل
سااكييللالفلي لسال الررلكلع.للل ل
سس الالمك رلك الال لاأل الالسرلساألهل الالةلسال اِ الالها لسالا الالبلِ الاله ل
ك ضالالالالالالالالليلكيل كيسالالالالالالالالريلسال ديكدالالالالالالالالةليكالالالالالالالاليلياالالالالالالالال اليل
سارضالالكِاليصيكِليلالس الالبلع ,ل الاليللِ الالنللانلِالاله لك ض الالليل
كيل بل الالةليكالاليلياالال اليلسارضالالكِاليصيكِليلالسالالبلع ل الال ل
األنكلكالارلاالياكيرل يلك رالي لكك لككِ ,لسِسال لال البلعل اليل
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سالالالك ر لرالالبل الالكالال الالسرهل الاليلِسال ل الاليلِالالك رلرالالبلال الالسارهل
البلادةلسيكيلهللالالاس لس الللال ع,للس نلاكيلاأل سر:ل ل
1ل-ل)ِةلالادلِر,لكي لا يليل{لبََََِِّّيُ ِّي ُِفىيَّوُِىِهُ ْىِمَِعَننٌُُِفىّهجْشَِ
ؤَىْوَِفىْبَهْجًَِِيَُِّيهَّمٌُِْحَِّْيِريفًِ}لاألا اب/ل .33ل
)ِالةلالادلِالرلالال لاالرِحلك اال ةلال را صيكِلاليلالسالالبلع ل
ساالاله لاِض اللي وليكالاليلانلال اال ةلكالالإراهيلهللالسالالكايالللسا الاليلي,ل
ريل االال ةلا سِالِالالةللك را صيكِلالاليلالسالالبلع ,لألنل راهيلهللال
ا يليل نلرِ سن,لر ا اليصيكِليلالسبلع للِمللليليبلكالةل
ك الاليلعلالاسالالرِ لصس الالاليللئلسالاليريلالالاليل الاليلِدالالر ل الالنليا ال ةل
ا سِالِالالةلل ديك ال لال اال ةلالاسالالرِ ِةلاسلال اال ةلال اسالالكةل
سالاس الاليل الالنل ا الالدكاي لا لاللِدالالي لانل راهيلهللالا الاليليل
سالالرسدةلس اسك الالةلس كدالالةليكالاليليالاليلعلالاسالالرِ لساال ا الالي ل
ا ل كدالةليكاليلا ا يللاليلصيكِلاليلالسالبلع لكاليألسا رللاإلللِالةل
ساالالياليلينلالالسا بلسيكيلاهرفليلربلالا سهلرالبلسالكعل
سك الالالسملالا الالال سهلسالارك الالالبلاا الالاليلالسا الالالس لال الالاليلهرف الالالةل
ال ا ة,لك ل يلِدي لينليا اليصيكِليلالسبلع لِدي ليالنل
يا ةلا ِرلال ا الِنلساساله لاألدلاليرصيكِلعلالسالبلع لسالل
رالالر لكِالل الاليلس الالكالساض الالحلس لالالسعل الالنلالالالال لالدر)ال الالبل
ال رِعلسس سللللف ِ لال اس ِنلس الاللعلال الرا صيكِلعل
الابليلالسبلع  .ل
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2ل-ل ال الالملال الالبلعلالسالاليك لِدالالي لرالالبلالرساِالالي لالالالسارهيليالالنل
ال االس ِنلسفاله علال نااليرصيكالِلعلالاالبليلسالسالبلع لرالبل
ا سِرل)ِةلالادلِر.
3ل-لريد الالةل الالاليكبصيكِالالللالسالالبلع ,ليالالنلالالكبصاالالكيلهللال
يكِ الالللس)ل الالللسس الالكع ل صصلل الالساللانلهللالنك الال لا ِ الالرلال ا الِنصيكِ الاللل
,لال الس لك الاليل
السبلع ل يل ينلل يد ةل الاليكاليلسفالللاألر
ال لسالالاِرلسال سيس .ل ل
كنلرالاليل را لاسالاليس ليكِلي وصيكِل الاليلالسالالبلع ,لسيكالالبصيكِالاللل
الس الالالبلع لارض الالال ل الالالنلك الالاليكبلاألا الالالةصيكِلعلالس الالالبلع ,ل كنل
ريد الالالةصيكِلالالاليلالسالالالبلع لارضالالال ل الالالنلكالالاليكبلاألا الالالةصيكِلعل
السبلع ,لألنلال سيس للؤلرض لارض .
4ل-لكس لالالكبصم لينلالاسنلسالاسالِنصيكِل يلالسالبلع ل
صصل ِدالالس لاالل الاليلاكالالالي لساكالالاليلاكالاالالبل ,لسِ الالنل بلااالالةلاسالاليريل
الالكالالالالالالبصم لال الالالالالاليلارض الالالالالالكِةلال الالالالالالرا ليك الالالالالاليلالاس الالالالالالنل
س الاسالالِنصيكِلعلالسالالبلع لسكلالاليلكادرِالالبلاالالاللللس الالينلاأل الالعل
ساألكربل ال لةلساألابلساألرض ل سلاالكنلرالبللِكداليلهايالبل
ألنلِدالالس للالالكبصيكِالالللس)لالاللللالاالالبليلسالسالالبلع لك الالهلكلالاليل
صساكال الاليلاكالا الالبل ,لك ال الاليلاال الالللل الالسل الالينلاالك الالنل الالسلاألا الالبل
ساألرض لساألكربل نلالكال ,لر اله يلِالك رليالالسانلسساالفل
االكنلريالللكهلك رلاألكربلساألابلساألرض لرالبللاكداليلرياالهيل
ك الاله لرالالبلك الالرليالالالسانلسساالالفلاكالالنلاكالاالالب,ل الاليللالالسل يال ال ل
الكالال ل الالبلاألاالالبلساألكالالربلساألرضال لرالالبللِكدالاليلا ل س ال ي ل
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ألنل الاليهلال الالبلعلس الالِ سنلرِ الالللالا الالهرالسالاركالالبلرالالبلك الالرل
األسايفلسال را الي لك الاليلانلالاسالنلسالاسالِنصيكِل اليل
السبلع للل يلالسرفلسال را ةلسال كسلسالرر الةلألالل اليلاكالاليل
رسالالس لهللاصيكِالالللس)لالالللالاالالبليلسالسالالبلع لسِ ال هاهانلسالالررلي ول
س را ةلسيكالسالسرر الةلألالل اليلاكالاليلكالال لرسالس لهللاصليكالِلعل
الابليلسالسبلع لالاال نلكركل يلكيل را صيكِلعلالسالبلع ل
اه علسررلي ولس را ةلسرر ةلسس سالس ك لال ِيهيلاللااا ل
ساللااادالال ل اللكالاليلادربلكيألرضالال لسلالالِملكيل ضالالس ,ل كنل
ال الالالرا صيكِلالالاليلالسالالالبلع لارضالالال ل الالالنلالاسالالالنلسالاسالالالِنل
ساساله لال اس ِنصيكِلعلالابليلسالسبلع .لل
5ل-لالاسكس لسالاهرالربلالنك  :ل
و
ال هِهل نلالرساِي لاسالِرلالاليلسكسالكةلالنكال لااالييهِليلاسل
االي لِ الاللي و,لر الالنلالساض الالحلانلالاسكس الال لسالاالالهرالا الاليلِ الالسنل
ااالالييهِلي ولاسلاالي لِ اللي ولسرالالبلفيالالالبلالركالالبلسالا ي ال لالااالالسرل
بلول
الاسكس لسالاهرالرِ سنلك رلالسكسكةلا اليلااالييهِلي ولر ال ل
ِك الالالالهالاس لالولك الالالالك رلالال الالالاليملال الالالالا الِن,ل الالالالعلال اد الالالالِن,ل الالالالعلل
الا الالهِدِن,ل الالعلال ا الالس ِن:لال ل الاله ل الالعلال س الال ر ل الالعل
اللالاليه ,ل الالعللالاس الالنل الالعلالاس الالِنل الالعلال الالرا ل الالعلا ِ الالرل
ال ا الِنل علالالكبلاأل ِن,ل علالناليل لالدالس لال كالِعلالا الِعل
ربلال يل ِن .ل
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سالساضحلربلاكيلالسكسكةلال كير الةلانلالاالهرالسالااالييهل
اسالبلاألرضالكِة,ل كنلراليل را صيكِلاليلالسالبلع لارضال ل الالنل
اكالياليلال اس ِنصيكِلعلالسبلع  .ل
سالسكس الالالكةلالاالي لِ الالالةلر الالالبلالرك الالالبلا الالاليرلال الالالبلعلساض الالالالي ول
كناسالي:للل ل
ال-لر نلالسِخلاكسلف الرلالدسسالبصكالهملهللالرساالل :ليالنل
السِخلاكبلدمحملال ض لكنلسيكانلكإساليه ,لينلرفيلل,ليالنل
فيكرلكنلِ ِهلالف ب:لل ل
صصليالنلاإل اليعلال اليلعل سساليلكالنلف الرلال الياعصاالكسا لهللاليكِل الالي ل
كي :ل نلهللالاكيريلسا اليليلنكال لالالسرلدمحمصاالكيلهللاليكِالللس)لالل ل النل
السرلاناريلل نلالسرليا اللسفبللللس سلالسرلال ساِاللالك لاكاله ل
سافكيلل سسيلكنلي رانصيكِللالسبلع لربلدسرلسِالي ,لر يلاسادرل
لللساللادي ل سسيللراِال,لسالل ك للللاايلنرللا دلي ول السِلي وليكِلل
س ينلكليلالالسرلالسرلدمحمصاكيلهللاليكِللس)لل  .ل
لرك الاليلاراهلانلِنك ال لدمحمال الالالللكسالالعلكلالاليلالالالالسرلسالالدرِن:لرنك ال ل الالنل
السالالدرلاألس لدمحما,ل س الالنلالسالالدرلاآلنالالرليكالالبلكالالنلاكالالبلديلالالبصيكِالاللل
السبلع ,لسلالعلِنكال ل النلكلاليلالالالسرل ِر اليلنكدل اليلهللالكِاله لسال الخل
رِل يلكال سلل نلال سل,ل ساسر يليكاليلاالسرال يلسف كل اليلا الالي ل
لالالللسسالاللها ليكالاليلنكدالالل,لسنك الالي ليكالاليلنكِداالالل,لسيِال اللي وللالاللليكالالِلع,ل
سلس الالياللي ولل الاللل لالالالِلعلك الالهلاس الالاسهعلرِل الالاليليك الالل,لسيك ل الالاليلالكِالالالين,ل
ساسادك ل يليكيل ِكل,ل سف لااه يلال سللساآلنرلرسال,لاللِدسعل
سااالالهلكالِالالرلاالالياكل,لاي ر الاليلكسالالرِةلسكيدالل الاليلال ساِالالة,لالالالرسال
لكنك ليكيل ِي لالاليسساِةلاايلِدِدسالراِال ي,لس سلكسلللا يليلل
{ ًَىَيَبَضْنََِعَيَاهْيٌٍَِِّاَِيَيْبِضُاٌَُِ}لرل اليل دي اليلربلال اليل ِنلسافيكاليلناليل ل
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النبلا ال لاف الالِنلكل الاليلرالالاحلهللا,لكالاله لالنك ال ,لسكل الاليلِنالالاعلال كالاليل
سال ديهِر .ل
علاكاكمل نلالسرلدمحملريد ةصيكِل يلالسبلع لاكالالل يلاكاكم,لالسرل
يكبل نلالسر  .ل
ساكا الالالكمل الالالنلال الالالسرلريد الالالةلسيك الالالبلالاس الالالنلسالاس الالالِنل يكاك الالاليمل
ال االاليكِح,للل الالعلنكدالالسال النلاألالالالسارل ساالادكالالسال الالنلالالالرل لالاليلالالالر,ل
ساكبل ليلاالكب,لس النلراالعل لاليلراالعلرالبلالدكدالةلال كِاليل النل ِالرل
الفيسة,لك لالدبللك هلالد ,لال نل ي ل لِن,لساللالد الةلنسالريلل ساليارل
نكدل,لك لاالسارال االادكسال نلاابلبلالدي رِنل ليلارايعلال دلرا ,ل
ألاللعل ا سيلالا سي,لااد ي عللال سللسف كلعلن انليك الللسككالالي ل
ياللل ليلنكدل,لاكي لعل ديعلال سل,لألالللاللِالر لساللِالهريلسالا الرفل
ِ ِاللساللاالِال ,لرلاال لالاليددسنلال ككالسنليالالل,لال ااالررسنلرالبل
ا ر لساللِل,لركلعللِالرلكهرال,لس اللعلار ل)ِياللس ف اال,لسكلعل
س اللعليرفليكيه لال سل,لسكلعلِديعلا ر ,لسلالسال عل اليليالرفلهللال
سالل ِهر ل ِفلِ كهلالرا ينلري لِفر لا ر ل ِفلِسي لرِ يلِسي ل
{ ىََِيُضْإَهُِعََََِّيَفْعَوًَُِىٌُِْيُضْإَىٌَُُ . }...ل
بل-لسيالالنلسالالك ينلال يرسبصرضالالبلهللاليالالالل لكالالي :لصصهنك ال ل
يكيلريد ةلسالاسنلسالاسِنلِك كينلكِنلِهِليلر را لكل اليلررااللي ول
سالالهِهلا ولركالالعلالكالالثلااالاليلهنال لرسالالس لهللالردك ال لِالاليلرسالالس لهللالانكرالالالبل
ك ضِكةل اال لال هاهلللعلاكلي و .ل
لردي صم :لِيلسك ينللِكةلاسر لكالبلالاليلالسال ي ل كلراِال لفكرااِال ل
ربلس سااللسفاليالللركِال يلااليلاهسرلكاالسر يلسكسالياِالليلس دياالر يل
كلس لراااةلدِكةلرميفكاالبلاكيلالراااةلردك لِيلاكِكبل يل ك ل
الراااالالةلالاالالبل كك ال ليكالاليلرساا الحلالفالالالةل كلالاليلردالالي لا ياالالةلنك ال لهللال
اكيريلسا يليلكِه ل الكل بل يا ةلالفلييعل يلاهر ل يلِرِهلكليلركِال يل
االيل كليل كلراِ ل بلا ةل لعلاكيلالا ياالةلردالي لِاليلدمحملركالاليلالسالبلعل
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ِدراليكِيلالسبلعلسااا يل كلك لالا ياةلردي لرسالس لهللالرمنالك لاكاليل
ا لا ياالالةلرف ال لهللال ي الاليلرالالبلالالالر لرالسالالِ لنهِفالالةلكال ال لنسِكالالهل
را ك لك يد ةل نل ي لالا ياةل ل
ل رمسايلهللالي لسف لاليلانلكهلسلهللاليلاالسرا ل السالِةلرال سالالالالسرل
النلالالالسرلالالسرلريد الالةل النلالالسرليكالبلرالالمالبلكالهل سفالاليلرالبلالسال ي ل
سف ك ال لن الالملاألر ل لر الاليلسِسالالانرالرِ الاليلكِالل الاليلكرِالالةلدِكالالةل
س يلسرا الالفالةلالاسنلسالاسِنلسِنرال نلاكبلالاسِنلاا ةل
ِداكسنلسِنكلسنلريلسِ للدياكلعلسنيكللع . ....ل

6ل-لالاسكس ال لسالاالالهرالرالالبلاألالالالسار:لال هِالالهل الالنلالرساِالالي ل
اسالالالِرلالالالاليللسكس الالالكةلاألالالالالسارلاا الالالييهِلي ولاسلاالي لِالالاللي و,ل الالالنل
الساضحلانلالاسكس لسالاهرالربلنك لاسلاالسدي لاسلا ا ل
اسلاالسديرلالالسرلساألالسار,ل اليلِ السنلااالييهِلي ولاسللاالي لِاللي ول
ر الالبلالسكس الالكةلالاالي لِ الالةل الال بلوللِ الالك رلاس لالولهللالالال الالسرلاألس ل
األ لبلالدهسبلاألكهملالسرلاألالسرلساا لاألالالسار,ل العلالالسرل
الالكالالبلال ناالالير,ل الالعلالالالسرليكالالبلسريد الالة,ل الالعلالالالسرلالاسالالنل
سالاسِن,ل علالالسرلكاليكبلاألا الةلال االس ِنصيكالِلعلسيكاليل
فه علالابليلسالسبلع .لل ل
سالساضحلربلاكاليلالسكسالكةلال كير الةلانلالالسرلال الرا ل السل
األرضالالال لألالالالالللاألكالالالربلالالالاليلهللالالالالالالسرلالالالالسرلاألالالالالسار,ل كنل
ريل را لارض ل نلاساله يلال اس ِنصيكِلعلالابلي  .ل
ر الالنلاك الالبلكا الالِرلك الالي :لصصلس الالم لف الاليكرلالف الالبلاك الاليليك الالهل
هللاصيكِالالللالسالالبلع لي الالنلا سالالِرلكسل الالللي سفالال ل{لسانل الالنل
سِ اللالكالرا ِعل}لردالي لانلهللالل اليلنكال ل كالرا ِعل سالفللاللل
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ينلكار لرالارلررا لالسرالاليلفالبلال ر لردي ل للبل يل
الالكالالالالالسر؟لردالالي للالاللل الالكالالالالسرلدمحمصلاالالكيلهللاليكِالالللس)لالالل ل
ا سابل النلنكدالب.لسرا لالالسرالالاليلفالكالللردالي ل للالبلس اليل
الالكالالالالالسر؟لردِ ال للالاللل الالكالالالالسرليكالالبلكالالنلاكالالبلديلبصيكِالاللل
السالالبلع لالياالالرلهِالالالب.لسرا لالالاليلفالالالكلعل بل الالةلاالالالسارلردالالي ل
للالالبلس الاليل الالك لاألالالالسار؟لردِ ال للالاللل الالكالالالالسرلريد الالةصيكِليل
السالالبلع لرد الال ل اكِلالاليل الالنلالالالاليرلسالالالسرلسلالالهِليلالاسالالنل
سالاسِنصيكِل يلالسبلع لردي ل للبلسار لاالسارالاس ةلكهل
ا سالكلع؟لكِ لِيل كرا ِعل اال لاألا ةصيكِلعلالسبلع ل النل
سلهليكبلسريد ة.لردي ل للبلار لاالسارالكهلااالهكسالكلالعلالل
ِااالاليليالالهه عل اللاال ال ؟لكِالال لِالاليل كالالرا ِعل الالاال لسالالِ العل
سِ ةليكبصيكِللالسبلع .لردالي ل كرا ِعصيكِالللالسالبلع لسكالعل
ا الالرفلسالالِ ال؟لكالالي لكا الالبليلاإلاالاله لسالن سالالِنلسالفل الالرل
كبسالالالالم ميحرلا نمحرلا هللالسالدالالالالالس لككالالالال لالر الالالالسعلسالانالالالالاعل
كالاليلِ ِن.لر الالالهلكلالاليلكالالي ل كالالرا ِعلالكلالالعلاف كالالالبل الالنلسالالِ ةل
ا ِرلال ا الِنصيكِللالسبلع لكي لرينكرلهللالرالبل ايكالللردالي ل
{سانل نلسِ اللالكرا ِعل}.لل  .ل
7ل-ل)ِةلال كي كة,لكي لا يليل{لل فََََِِّْأجَّلَِفِهوٍِِِِِبَعْ ٍََِِِجََءكَِ
ٍَِِِفىْعِيٌِْفَقُوِْحَعََىٌَْفِْ َّ ْعُِؤَبْنََءًَََِّؤَبْنََءمًٌَُِِّْضََءًَََِِّّضََءمًٌَُِْؤَّفُضَنًََِؤَّفُضَنٌُِْ
ثٌََُِّّبْخَيِوِْفَنَجْعَوِىَّعْنَتَِفىيّوِِعَيَِْفىْنََذِبِ َل}ل) لي ران .61/ل
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اليلس يهلس ض سنلاآلِةل رسفليالهاليلف ِ اللي ول نلسالي ل
هللالا يلي,لس اليلالسا ِهل يلك رالاليلككال لككِال ليالنلالاسكسال ل
سالا الالهرالسالسكس الالكةلالاا الالييهِةلاسلالاالي لِ الالة,لريلاسكس الال ل
سالاالهرالرالبلاآلِالالةلاالهرالساسكسال لااالييه ,لرالالك ر لاس لالول
األكالي لس علالالسي لس علاألال م .ل
ا :لالالالهيسالاكالياالالالي,لك الاله ي,لالالالهيسالالسالالياالي,لسك الاله ي,لالالالهيسل
اال سالي,لس كاللللالاسكس لِسِرلاليلارضكِةلال را صيكِليل
السبلع ليكيلالاسنلسالاسِنلساساله لال اس ِنصيكالِلعل
الابليلسالسبلع  .ل
ل

األحب اىل رشول اهلل(عليه وآله الصالة والصالو)
رس لانليكِلي وصيكِالللالسالبلع لكالهلسالم لالالكبصاالكيلهللاليكِاللل
س)لللسسكع لاِل يلاابل ليلرسس لهللاصاكيلهللاليكِللس)لاللل
سسالالكع لاكالاالالللريد الالةصيكِليلالسالالبلع لاعل سفل اليليكبصيكِالاللل
السبلع ,لِدس لالالكبصم لربلاكاسي ةلصصلريد ةلاابل لبل اليل
ساال لاي ليكبل الليل ل ل

ال رس لاالاليلا ك الاليل النلا ال لالكِال صيكِلعلالسالبلع لانلالل
الاالالبل الل لساللالالالكال ل الل لساللالم ال ل الل ل الالكالاساالاليل
الالك الالبصم لسكيلام ِ الالهلاللِم رال الاليلال ا الالسعصيكِ الالللالس الالبلع ل
كسب ل اللللسِما رلكالللكككالاليلراليلالكبلال الرِعصاالكيلهللاليكِاللل
س)لالللسسالكع لاللِاالالبل الل لسرالبلهللالسالالاليلهللالس ك اليل يالال ل
الدضِةلا عل ك يل يال ل اكسكِاليلاليلرسالس لهللاصاالكيلهللال
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يكِللس)لللسسكع لا كرلسا ر,لسرالبل الك لالدضالِةلِ النلانل
الس الم :ل الالنلااالالبلالالاليلالالكالالبليكالالبلاعلهللالسالالكايالللسا الاليليل
الدس لهللا لسكايالللاابلساللاسفهل ديرالةلكِنلابلهللالساالبل
يكالالبليالالالهلالالكالالبلصم ,لسالس الم ل الالريلانالالر ل الالنلااالالبلالالاليل
الالكالالبصم لالدرِالالبلالالاليلهللالاسلالك ِالالهليالالنلهللا؟؟لسالفالالسابل
ساضحلانلالدرِبلاليلهللال سلاألابلساللِسفالهل ديرالالةلألنل
الك ِهليالنلهللالاللالاكالللااالبلول,لسالساضالحلاِضاللي ولانلاإلالسالينل
ك يلا هاهلكركلي ولالاليلهللالرالينلاالبلالالكبصيكِالللس)لالللالاالبليل
سالسبلع لِاكللا ر,لسيكِللللِدي ل كال الينلالالكبصاالكيلهللال
يكِالالالالللس)لالالالالللسسالالالالكع لِاالالالالبليكِالالالاللي ولا الالالالرلرالالالاليل رس ل نل
يكِلي وصي كِللالسبلع لارض ل النلال را صيكِلاليلالسالبلع لألالاللل
ال دالالربلالالاليلهللالسالالكايالللسا الاليليل ك الاليل الالينلالسالالب ل دالالربل
اليلهللالسكايالللسا يليل ينلالالكبلا رلا كدلي ولكللسا الرلاكاليول
لالل,لل الالاللصم ليالالاله يلِسالالم للِ يضال لكِالل الاليلرمسال لفالالسابل
الالكالالبصم لرِدالالس لرالالبلاكاسالالي ةلصصريد الالةلااالالبل لالالبل الالاليلساال ال ل
ايالال ليك الالبل الل الالي ,لساللالرِ الالهلالالالهنس لر الالبلا االالِ للال ال الاليل
سالديسلل نلاِالثلالادِِالهلاسلالاناالِ لاسلالا س الةلس النل
اِالالثل الالاليلاألي ال ل ديك ال لاألاالالبلس ِر الالي,لل الالنلِ الالبل الاليل
ك رالالي ليكالاليلالاالالسلاألدرساالةلساالاا الالي لسِ الالبلانلِسالالا يهل
نلالرساِةلال سيسايلربلال ال لةلكِنليكبلسريد ةصيكِل يل
السالالبلع ,لس كال الالينليكالالبصيكِالالللالسالالبلع للارض ال ل الالنلكالاليكبل
األا ةصيكِلعللالسبلع لس كالِسكعلسِدرللكللال هليبلااليابل
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الس الالكلة,ل كنلريد الالالةصيكِلالالاليللالسالالالبلع لارضالالال ل الالالنلكالالاليكبل
األا ةصيكِلعلالسبلع لألنلال سيس للؤلرض لارض .

اإلمامة مع العصنة واألفضلية
لال را صيكِليلالسبلع ل يعلس لِ نلانلا السنل ي اللي ول
س لااكحللللئل ي ة؟؟للل ل
ليهعلاه ليالسانلاإل يعلِاليربلال ا ة؟؟ ل
ليهعلاه ليالسانلاإل يعلاسلاإل ي ةلِاليربلاألرضكِة؟؟ ل
ك لاألساكةل س ِر يللكاالكِللاليلالهييس لالكيدكالةلال ير الةل
الايرلالالةلالاالالبلِالالهليِليلااالالايبلال الالانلسالسالالكلي لالفلالالي ,ل
ساايس لهرال ل اليلاسالادِ ل النلسالكلي ل البلاالاعلالافالةليكاليل
الف ِ الال ل ل الاليل الالينل س الالاسا لال الالك البلسال الالر لسالال س الالبل
سالرسابلرالدد لاك لالسِدينلسسرا ل .ل
اللِن الاليليكالاليلالف ِال ل نليالالالسانلاإل الاليعلساإل ي الالةلكالاليل اليل
النالالالالالي لالالالالالالك لِديكالالالالال لالالكالالالالالسيلاللِالدكالالالالال ليكالالالالاليلنالالالالالياعل
األالكِي صيكِالالللس)لالالللالاالالبليلسالسالالبلع ,لرل ال لِدالاله لسِالالاليربل
الالكالارضالالكِةلسيا ال ةلالرسالالس لال رِعصيكِالالللس)لالالللالاالالبليل
سالسبلع ؟؟!! ل
س ال لِدالاله لكلالاليلك اال ةلكالاليكبلاألالكِالالي لسال رسالالكِنصيكالالِلعل
السبلع ؟؟!! ل
كيلام ِهلاللِده لساللِاليرب,لريلالكبلال اد يل سلال االسعل
األرض الال لساالس الالرفلساأل الالرعلساألس الال يلساأليك الاليلساألالد الاليل
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ساألكهمل نلكيكبلاألالكِي لسالرس لساألا ةلاألدليرصيكالِلعل
السبلع  .ل
سِ الالنلانلِدالالي :لاالالاللل الاليلسالالكبليالالالسانلالالكالالبلسالالكالالسيلاسل
الرسس لسالرسيلةلسال علساسلبلال ع,لاللِالاليربلساللِداله ل
كيل ا ال ةلساألرضالالكِة,ل الالكليلاللِدالاله لسالالكبليالالالسانلاإل الاليعل
ساإل ي ةلكيل ا ةلساألرضكِة .ل
رما الالةلا الال لالكِ الال لاألدلالالاليرصيك الالِلعلالا الالبليلسالسالالالبلع لالل
ِاه ليكِلعليالسانلالالكبلسالالكالسيلساللالرسالس لسالرساليلةل
ساللال ال علساسلالبلال ال علرلالعللِسالسالكمالكِالي لسالل رسالالكِنلالل
نلاسلبلال علسالل النل ِالرلاسلالبلال ال ع,لس ال ل الكالرالماللعل
اس سنلس اللعلارض ل نلاألالكِالي لسال رسالكِنل اللفاله عل
الايه لاأل ِنصاكسا لهللالسسبل لليكِلعلاف ِن  .ل
ساللِدالالي :للِالالرهليكالاليل بل الاليلانل ال لالكالالبلرلالالسل الاليعلرالاليلالكبل
دمحمصاالالكيلهللاليكِالالللس)لالالل ل الاليعل كنل الالسلالكالالبلس الاليعلسكلالالكال
ِ الالسنلصيكِالالللالاالالبليلسالسالالبلع لارضالال ل الالنلاألا الالةصيكِلعل
السبلع .ل ل
ل
ألالللِدي :لللل ل
اس لالو:لاالالالالاليلك رالالالاليلانلال الالالبلعلرالالالبلال الالالاليلالنالالالي للئل الالاليعل
ساإل ي ةلال ديك لللكالكبلسالالكسي.ل ل
يالِالالالاللي و:ل نل الالالاليلك الالالالرل ال الالالاليلِالالالالاعلردالالالالدلكناالالالالس لالالك الالالالبل
ال ا الالد يصيكِ الالللس)ل الالللالا الالبليلسالس الالبلع ل الاليلك الاليكبل
األالكِالي لسال رسالكِنلرالالبللِالاعلألاللالالعلاسلك ضاللعلصيكالالِلعل
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السبلع لِاه ليكِللالكبلس يعلسل اللعل ل الكاللِسالسال
كمرض ل نلاألا ةلاألدليرصيكِلعلالسبلع ,ل ل
ريل ااا ل نليالسانلاإل اليعلساإل ي الةلِسالاك علال اال ةلا ل
نل ل يعلرلسل اسع .ل
ل نليالسانلال اسعلسال ا ةلاللِساك علاإل يعلساإل ي الة,ل
ا لااللللِمل ل اسعل ي لي و.ل ل
ا لك لال اس ِنللِسسالكما ة .ل
صصلا ل ل يعل اسع,لل ن,للِمل ل اسعل ي لي و .لللللل ل
سال را صيكِليلالسبلع ل اس ةلل الليللِس ل ي لي و.ل ل
ل

اإلطاعة ومصدر التصريع
ساا لانرلِدر لس كليلانر .ل
لال را لادسعلكهسرلاإل يعلاايللسللعلا نل ي لي و؟؟لل ل
لال را لا اكرل اهرلا وللكاسرِ ؟ ل
سالفسابلساضح :ل
اللِساردلربلال سرعلس اهرلالاسالرِ لانلِ السنل ي اللي ولاسل
الكِلي و .ل
راليل را صيكِلالاليلالسالالبلع ل سالالريةلس االالهرللكاسالالرِ لس الالبل
لِس لكالكبلسالل يع .ل
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ا لانلال را صيكِلاليلالسالبلع ل االهرللكاسالرِ لس ارضالةل
الدييالالةلس دييالالاليلسافكالالةل الالنلهللالا الاليليل إدييالالةلاكاليالالاليل
األا الالةلاللالالهايصيكِلعلالس الالبلع ل نلل الالعلا الالنل ده الالةليك الالِلعل
صيكِلعلالسبلع لسا ا بل اليلكك رلالالك ل النلا السرليهِالهيل
صايلاةللكهلِكِةلاسلالامِِهلسال ااا ل الليلسلسليكاليلالاالسل
ال ف الالسعلاالرفاِالالةلسالالالهلِ لسالافالالةلالاي الالةليكالاليل ساللالاليل
سريةلسسافكةلالديية لس اللي :ل
1ل-ل نلريد ةصيكِليلالسبلع ل نلا لالكِ لسال اريلالالكِنل
ف كلعلالالكبصيكِللس)لللالابليلسالسبلع لكالسابلهللالألالالللالل
ِالد ال ليالالنلاللالالس ,لف كلالالعليالاله لالوللكدالالر)نلسالدالالر)نلالالالاليد ل
سانلالا سيلكلالعل السلال الس لسال البل لسالرضاليلسالفالالينل اليل
الانكفلياللعلر ِللالضبل لساللبلي,ل كنللريل را صيكِلاليل
السبلع ليه لالدر)نلسكالر)نلالاليد لسالا ساليلكلاليللالِملرِاللل
ض الالبل لاك الالهلا ولك الال ل الالسلال الالبل لسالالف الالي لسالا الالبل لسالرض الاليل
سالفالالالالين,لسالا سالالاليلكلالالاليل يلا سالالاليلكالالاليلدر)نل الالالنلاا الالاليعل
ساسرِ ي لس رسيها لسكا لس سايالس ِر ي .ل
س اليلِرهلسالاا لس السل نلسالِهيلالالسالي صيكِلاليلالسالبلع ل النل
اِالنلا ك ال ل ال لاألا اليعلسالاسالالرِ ي لس ِالفلا ك ال ل ال ل الاليل
رالالالالبلالدالالالالر)نلراالالالالير ليالالالاله لالوللكدالالالالر)نلسكر)الالالالاللي ولاليددالالالاللي و؟؟؟ل
سالفساب,لاالليل ك لال كعل كيل يل لا ِرلال ا الِنصيكِلل
السبلع لس يل لاألا ةلاألدليرلال كعل كيلس كلل النلفاله عل
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ال نايرصيكِالللسيكالِلعلالاالبليلسالسالبلع لسِرفال لالاليلاإللاللل
ال كبلالفكيرلسكايالللسا يلي .ل
2ل–لرهي,لس يل هرايل يلرهي؟ .ل
رالالهيل الالبلالسالِالالةلسالساالاليِةلسالهسلالالةلسالرايسالالةلسالنبلرالالة,ل
رهيلالسرعلسالاسرِ لس اهرلالاسرِ ,لرهيلال كعلسالكِينل
سالافةلسالكر ين,لرهيلهسلةلال ه لساإلاسين,لرهيلال ايل
سال ِ ان .ل
ال الالعل الالكال الالسل الالاليلرالالهيلس الالسلال الالاليلالالالك لكِلالالالللاإل الاليعل
ال ياعصيكِللالسبلع لك اضرل يرسنلالرسِه,لس سلال الاليل
الك لكِلالللاألا ةلاألدليرصيكالِلعلالسالبلع لسسالِكِلالللسِدكلداللل
اإل يعلايابلال ينصيكِللسيكيل)كياللالابليلسالسبلع  .ل
سرالالهيلس الالاليلرالالهيلس ال لرالالهيل الاالالةلس كالالةلسيدالالي لسال الالةل
اإللالالللال كالالبلا لا الالِعلالدالالس لالفكالاليرلكساسالالدةلالالكالالبلال ناالاليرل
الكالاالالللسرساالالللالاالالبلكالالِنلفالكِالالللساعلاألا الالةلاألدليرصيكِلالاليل
سيكالالاليلاكِلالالاليلسك كلالالاليلسكالِلالالاليلالاالالالبليلسالسالالالبلعلسالااِالالالةل
ساإل راع  .ل
ركلالاليلر الالهي,لس الل الاليلر الالهي,لسالِل الاليلرالالهي,لرس الالبلعلهللالا الاليليل
ساكساالليكيلرهيلسيكِلي .ل
3ل-لرساِي لارِاةلرالبلاالليصيكِلاليلالسالبلع لا كالعل اليل الينل
س يلِ سنلسانليك ليلالسرل)للبلكهسبلس سليكعلسالسرل النل
يكالالعلسالالالسرلالالكالالبلسالسابصاالالكسا لهللالسسالالبل لليكِل الاليل
سيكيل)لل ي :ل ل
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ر الالنلاير الالةلكالالنلكها الالةلكالالي لاالاله البلسالالك ينلال يرسالالبلكالالي ل
اه البلي يرلسكي لانكالريليفكاللي ولككال لااله البلِاليلي اليرلكالي ل
ال الالع,لسالالله ليكالالبلكالالنلاكالالبلديلالالبصيكِالالللالسالالبلع لسكالالهلسلالالجل
يك الاليلريد الالةصيكِليلالس الالبلع لرك الاليلكا الالر لك الالللال الاليه لالهنل
ألاه يل ك يل ينلس يل سل يانلسك يللعلِ نلاليلِسعلالدِي الةل
اِنلادسعلالسيية .ل
لكي صي الالير :لرراِ ال لا ِالالرلال ا الِنصيكِالالللالسالالبلع لِرف ال ل
الدلدالالر لررف الال لكرفسيالاللل كلهنالال ليكالاليلالالكبصاالالكيلهللال
يكِالالللس)لالالللسسالالكع لردالالي للالالللالهنلِالاليلاكالاليلالاسالالنلرالالهاليلرك الاليل
اد منلكللال فكملكي للللااه البلاعلااه ي.ل ل
ردي لالاهِثل اليلااسنلِيلرسس لهللالردي صاالكيلهللاليكِاللل
س)لاللللسسالكع ل المالبلكاليلسكالهلهنكال ليكاليلريد الةلسكيلال للالاليل
ِ لس ِ لررف  .ل
ردي ليكبصيكِللالسبلع لالسرلريد ةل نلالسرالي .ل
اسلاللا كع .ل
ردي لالالكبصيكِللسيكيل)لللالابليلسالسبلع ل سل
رسفهليكبلس رلا ول لا يلي.ل ل
كالي لي الاليرلرنالرالا ِالالرلال الالا الِنلسنرفال لكنرسفالالللرالالسلجل
يكيلريد ةصيكِليلالسبلع لسسلف ل ل .ل
رديل صيكِليلالسبلع ماليلرف لاليلاكبلرمنكراللك يلككااللل
لي .ل
كي صيكِللالسبلع :ل ينل كليلِيلريد ة .ل
رديل صيكِليلالسبلع لايكعلِيلاكيلالاسنل نلهللالا اليليلنكال ل
السر لس ينلِسكحلهللالهلالج لجل علاسهيللسفريل نلسالفرلالفالالةل
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ريضيا لرك يلهن لاكبصم لاليلالفالةلاسايلهللالا يليل لِلل
للي الاللي ولانلاكاد الالفلال الالريل الالنلاكالاليلالسالالفريلساهر الاليلر الالبل
للسااالاليلر ال لرالالمسهيالبلهللالا الاليليلاالالكبلاكالالبل الالعلاسهيالالالبل
نهِفةلكال لنسِكهصيكِليلالسالبلع لرسضال االبلساالاليل النلكلاليل
الالالسرلايكالعل الاليل الينلس الاليلِ السنلس اليللالالعلِ النلِالاليلاكاليلالاسالالنل
ال ا نلِالارلكالسرلهللالا يلي.للل ل
لللللللللللل

بقي شيء
الالنلسالالنفلال الالرلسالدالالس لانلِدالالي ل نل ي الالةلالف ييالالةلللالاليل
يبلك الالةلكيل ا الال ةلاسلاإل ي الالةلاسلاألرض الالكِةلصصلألنلاإل ي الالةل
سال االالال ةلساألرض الالالكِةلساإل الالاليعللسال االالالسعلساألرض الالال لالل
ِسالالاردلرالالبلا ل اللالاليلانلِالالاعلالسالالن لالف ييالالةلاسلا الالينل
انلِاعلالف يية .ل ل
ا ل الالنلالسالالنفلانلِدالالي ل نلال الالرا لصيكِلالاليلالسالالبلع لالل
ِ الليلانلام علالرفي لربلابليلالف ييالةلسِ الرعليكاليل الكال
االل الالاليللِس الالال لكإ الالاليعلاسلاللاا الالالكحللئل ي الالالةلاسلاالل الالاليل ِ الالالرل
اس ةلاسلاالليللِس لكمرض !!!!ل علِ الرعليكاليل الكالاالاللل
فالهلساالللاأليكعلسِفبلادكِه لس اكييل!!!! ل
ساألا الالللساألس الالنفل نلِا الاله لك الال لالفل الالي لك الال ل الالك ل
الا ي ي لسالسنيري  .ل
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سكهلا كااليلكيلهلِ لال ك بلالسريبلالايعل نلال را لصيكِليل
الس الالالالالالالبلع ل ا الالالالالالالس ةلس الالالالالالالبلارض الالالالالالال ل الالالالالالالنلاساله الالالالالالاليل
ال ا الالس ِنصيك الالِلعلالسالالالبلع لك الاليلر عل الالالنلي الالهعلاالدكالالالي ل
يالالالسانلاإل الاليعليكِلالاليلسكالاليلر علل الالنلليالالهعلاالالاةل ي الالاليل
لكف ييةلاسبلسرسدل يعلالف ييةلربلال دل.ل ل
سل الالالنليكِال الالاليلانلاللالس الالالاالربل الالالنلكل الالاليلألنلالالالالسارهلي الالالنلل
ال اس ِنصيكِلعلالسبلع ل نلال انلسالسكلي لسالالهييس ل
الكيدكةلا رلربل)نرلال ينللس لهيالس لس الهيبلسالِ سنل
لللااكيع .ل
الكلالالعلايا ال اليل الالنل ال لسالالكلةلسراالالالةلكا ال لدمحملال االالد يل
سيكالالالالبلال راضالالالاليلسريد الالالالةلال الالالالرا لساألا الالالالةلاألدلالالالاليرل
سنيا لعلالدياعلال له صيكِلعلالابليلسالسبلع .لللللللل ل
ضيرةل ليل يلك راليلسيكدلي ولاسفهلرساِي لارِاةلاه ليكاليل
ياالالالالالالالالالال ةلال الالالالالالالالالالرا لسارضالالالالالالالالالالكِاليليكالالالالالالالالالاليلاكاليالالالالالالالالالالاليل
ال اس ِنصيكِلعلالابليلسالسبلع .
السمل علالهيي لسف ) علهللالنِرلالفال ا لسياالعلهللالافالسر عل
ك ايبلال را صيكِليلالسبلع لسهللا لِسر لالف ِ .
سالا هل لربلال يل ِنلسال يككةللك ادِنلسا تللالكلعليكيل
دمحملس) لدمحملسيف لررالكياع ل
ل
ل
ل
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