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 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ

 [1٤ األظـاب:] ژ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ   ڀ ڀ

 وؽق اهلل ا٣ْٕٲ٥

 :أيّها امدفل امكريه

 ًٛ ُٙ ا٣ٲٮمَ ٦ٮٝ ُّ ا٣ّى ة٦ذحُ  ةأٝ ٍُ ٚٲ ٫ ا٣ ؽ٦ٮ ال أُْظَك ُؽ ٤ٔٲ ٫، ظٲ ُر دؼ ذ٤

ؿ  ٦٪٭ة األ٩ة٦ ٢ُ  َٛ ٣ع ؿوٍف د٪ ةزؿْت ٬٪ ة  ةٔضجً  ،ثٮصٲِت ٤ٍٝت ٬ّؽد٫ُ د َوٱْ٭ٲَّحٌ دْى

و٬٪ةك، ثؾ٣ُخ ٚٲ٭ة ٦ة ثؾ٣ُخ، ٤ٕ٣ّٰ أُوٮُغ ٦٪٭ة ٦ة ٱٕجُّؿ ٧ّٔة ٱضٲُل ٰٚ ا٣ىَّ ؽِر 

٧ْ٤ُِخ ث٭ؾا ا٧ُ٣ىةب ِا٣ض٢٤، إذ ٚٞ ؽُت  َٔ ََٔىْٛخ ثٰ ٦ؾ  ٍن  ـْ ٨٦ ٦نةِٔؿ أ٥ٍ٣ وُظ

 ًٞ ًٞ  ةوؽٱ ةا ٫ ا٧٤ٕ٣ ٰ، و ؽٱ َُ  ة٢ّٝ ٩ْٲُؿه، اػذؿ٦ذ٫ُْ ٱُؽ ا٧٣٪ٮن، و٬ٮ ٚ ٰ أْوِج ٔ

ًٞ  ةؤة٧٣ً  ةوٚٲ   َٔ ْخ ٣ ٫ ٣٘ حٌ ةٔذٲ ة َُ ، ا٦ذُٯ َوْ٭ٮةَ ا٣عؿِف ٦٪ُؾ ٩ُٕٮ٦ِح أّٛةِره، ٚ

 .م٧ٮٌس، دأثٯ أْن دُك٥َِّ٤ ِز٦َة٦َ٭ة إال ٣ٛةرٍس أوٲ٢
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 :أيُّها امدفل امكريه

ةُ ا٣سة٩ٲحُ ا٣ذٰ أدػ٢ُ ٚٲ٭ة ٬ؾا ا١٧٣ةَن، ا٧٣ؿةُ األو٣ٯ ٠ة٩خ  ٬ة ٬ٰ ذي ا٧٣ؿَّ

ح أقذةذ٩ة ا٣٪ج٭ةن ٣٪ع َٞ ٌَ ة ُ ا٧َ٣ْض٧َ ٓ ز٦ ٲاًل ثِِؿْٚ ٣٭ ٥،  ذٰٛ ث٫ ثٕؽ أْن اػذةَره أٔ

ًٞ  أوٲاًل  او٣ٲىجط ٌٔٮً  روَظ ٫ُ  ةٚ ٰ ٦ْض٧َ ٓ ا٣ؼة٣ ؽٱ٨، وا٣ٲ ٮمَ أدػ٤ُ ٫ ٦ؿاٚ

 .ا٣ُة٬ؿةَ ا٣ذٰ دع٤ّٜ ٚٮَق رؤوق٪ة

ز٧ّحَ أظةقٲُف ٦ؤ٧٣حٌ دٛٮُر ٰٚ أ٧ٔةٝ٪ة ٣٭ؾا ا٣ِٛٞؽ ا٣ْٕٲ٥، ثٲَْؽ أ٩٪ّة ٩ُ أَئ 

وصجؿود٫، ٚٞؽ أذ ةد اال٩ذى ةر ٤ٔٲ٪ ة ٚ ٰ ٠ ٢ِّ  رؤوق٪ة وةٗؿٱ٨ أ٦ةم ا٧٣ٮت

ُؿ ا٣ْٕض ـ د١ج٤ّ٪ ة،  اواظ ؽً  اصٮالد٫، ٗٲَؿ آث٫ٍ ٣٪ة وٳال٦٪ة، ٱكٮٝ٪ة واظ ؽً  ِٔ و٦ن ة

 ًٌ ْٕ ٪ة ث ٌُ  :، ٩ؿزٰ و٩ُْؿزٯ، ٚىؽق ٚٲ٪ة ٝٮُل أثٰ ا٣ُٲّت ا٧٣ذ٪جٰةٱٮدّّ ثٕ

ْؽ٩ة ٨َْ٦ َوَص ْؽ٩ة َٞ َٚ ٨َْ٦ ُٓ  َوأََٚض

 

ٞ  ِؽ ٦َٛٞ  ٮدَ ا  َٛ  ٧ِ٣س  ةلِ ُٝجَٲ  ٢َ ا٣

  ًٌ ٪ة ثَٕ ٌُ  َود٧َن ٰ ةٱَُؽ٨ُِّٚ ثَٕ

 

٤ ٯ ٬ ةِم األَوا٣ ٰ  َٔ  أَواِػُؿ٩ة 

ظٲ٪٧ ة ا٣ذٞٲ ُخ ث ٫ ُٝجٲ ٢َ  ،٣ٞؽ ٗةدر٩ة أثٮ ٦ىٍٕت ٰٚ ز٨ٍ٦ ٢َّٝ ٚٲ٫ ا٣ؿصةلُ  

قِٛؿِه إ٣ٯ ظ٧ةةَ ٣ذعؽٱِؽ ٦ٮٍٔؽ ٧٣٪ةٝنح َة٣ٍت ٨٦ َالث٫ ٥٣ ٱؼُْؿ ٤ٔٯ ا٣ج ةِل 

ْٕ ِؽ ػُ ٮاٍت ٦٪ ٫، وأّن  ُ ٍ  أّن ٣ٞةاٰ ٬ؾا قٲ١ٮُن األػٲَؿ، وأّن ا٧٣ٮَت ٤ٔ ٯ ث ٝ

 .٬ؾه ا٧٣٪ةٝنحَ قذذ٥  ٨٦ دو٫ِ٩

َٕحَ َٔنَؿ ٔة٦ً  َٜ إ٣ ٯ  ةٔؿٚخ ا٣ؽ٠ذٮَر ٔجَؽ اإل٫ِ٣ ٝج٢َ َقجْ ظٲ٪٧ة ِٝؽ٦ُْخ ٨٦ د٦ن 

٧٣ٞؿر ا٣٪عٮ وا٣ىؿف ٰٚ آداب صة٦ٕح ا٣جٕ ر، و٠ ةن ال  ةظ٧َه أل٠ٮنَ ٦ؽّرقً 

ثُّؽ ٝج٢ ا٣جؽِ  ثة٣ذؽرٱف ٨٦ ٣ٞةِ  مٲْغ ا٣ٕؿثٲّ ح ٚٲ٭ ةأل ألٚٲ َؽ ٦٪ ٫، ٚأْظَكْك ُخ أ٩٪ ٰ 

َٜ ثذٮصٲ٭ةد٫، و٦ّؽ ٣ ٰ ٱ َؽهُ ا٣كَّ ٧ْعة َ  ِؿ٫َُٚ ٦٪ؾ أ٦ٍؽ ثٕٲؽ، ٧ّٚ٭َؽ ٣ٰ ا٣ُؿٱ ْٔ ألق ٲَؿ  أ

إ٣ٯ صة٩ج٫ ٰٚ ٬ؾا ا٣ؽرب ا٣نةاٟ ا٣ض٧ٲ٢، و٣ٛ خ ٩ْ ؿي ظج  ٫ ا٣ؼٲ َؿ ٤٣ض٧ٲ ٓ، 

ةد وٗٲؿد٫ُ ا٣ذٰ ال ظؽودَ ٣٭ة ٤ٔٯ ا٤٣٘ح ا٧٣ّٞؽقح ٌّ ٫ُٞ ٣٘حَ ا٣  .ؤن
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َٰ األّوَل ٤َجُخ ٦٪٫ أْن ٱٞ ّؽمَ ٣َ ٫، ٤ٚ ٥ ٱذ ٮاَن، وأ٬ ؽا٩ٰ  خ ٠ذةث
وظٲ٨ أ٣َّٛ

٣ٛ  ةدٰ، وأ٧٠  ٢َ ٦ٕؿوَٚ  ٫ ٦ٕ  ٰ ٤ٔ  ٯ و  ْؽِر ص٧ٲ  ٓ ٦ؤ ة٦ُّٞؽ٦  حً ق  ذجٞٯ وَق  ة٦ً 

ْٰ ا٣٪عٮ وا٣ىؿف ٤٣ك٪ح األو٣ ٯ ٦ ٨ دوِن أْن ٱ٤ذٛ َخ  ٚنةر٠٪ٰ ٰٚ دأ٣ٲٙ ٠ذةث

إ٣ٯ ٩كجح ا٧٣ن ةر٠ح ٧٠ ة ٱٕٛ ٢ ا١٣سٲ ؿون، ٚٞ ؽ ٠ ةن ُص ٢َّ ا٬ذ٧ة٦ِ ٫ أْن ٱ ؿى 

 .ا١٣ذةثةن ا٣٪ٮر

، و٦ؿم ؽً  ةواقذ٧ّؿ ا٣ذٕةوُن ثٲ٪٪ة، ١ٚةن أػً  ٍّٜ ٣٪ ة ٚ ٰ ٠ ٢ّ أ٦ ٍؿ ٱذ٤ٕ ٜ  اثع

١٦ذج حً ٦ذ٪٤ٞ ح دٌ ٥  ٚ ٰ  - و٦ة أٝكٯ ٬ؾه ا٧٤١٣حَ  -، وال قٲ٧ّة أ٫ّ٩ ٠ةن ثة٤٣٘ح

ةد٫ِ ة٨٦ ٠ذِت ا٤٣٘ح، ؤة٧٣ً  ا٠جٲؿً  اػـااِ٪٭ة ٔؽدً َٕ جَ ََ  .دٛةوٲ٢َ ٢٠ِّ ٠ذةٍب ؤؽدَ 

٥٣ ٱٕذؿْف أقذةذ٩ُة ثذّٞؽم ا٣ك ٪ٮات، ٤ٕٚ ٯ ا٣ ّؿ٥ٗ ٦ ٨ دض ةوزه ا٣ك جٕٲ٨ 

جً  ةوثةِظسً  ة٩ْ٭٧ً  ةثك٪ٮات ػ٧ٍف ثٰٞ ٝةراً  ّٞ َل أو ا٣ٛذ ٮَر، ال، ال ٱٕ ؿُف ا١َ٣ ة٦٪

و٤ٔٯ ا٣ؿ٥ٗ ٨٦ أ٫٩ ٠ةن َصج٢ََ ٥ٍ٤ٔ ٱكذ٪ُؽ إ٣ٲ٫ ٢٠  َة٣ ٍت أو ثةظ ٍر، ٚإ٩ّ ٫ ٣ ٥ 

ٱكذ٧ٓ إ٣ ٯ  - رظ٫٧ اهلل -، ٚٞؽ ٠ةن ةٱجؼ٢ْ ث٤ٕ٧ٮ٦ح، و٥٣ ٱكذجؽَّ ثؿأي ٫٣ ٱٮ٦ً 

 ٍٙ ٣ ٫ إْن  ٢ّ٠ اٳرا  ثؿظةثِح َوْؽر ٢َّٝ ٩ْٲُؿ٬ة، و٥٣ ٱؼض٢ْ ٨٦ ٝجٮِل رأٍي ٦ؼة٣

ّٜ و٣ ٮ ٤ٔ ٯ ٩ٛك ٫.ةرآه وعٲعً  ٠ ةن رظ٧ ٫ اهلل  ، ٚ٭ٮ ال ٱؼنٯ ٨٦ ٝٮل ا٣ع

ُِٞؽ ٬ ؽو َه ا٧٣ أ٣ٮَف، وأم ٭ؽ أ٩٪ ٰ ٦ ة ة٬ةداً  ةد٦سً  ، ٧ّ٤ٝة ٱ٧ذ٫١ُ٤ ا٣ٌُ٘ت أو ٱٛ

ةد ذْودً ٌّ  .ٔ٪٫ وإٔال ً ٣نأ٫٩ ارأٱذ٫ُ ٱٌُ٘ت إال ٤٣كةِن ا٣

 :أيها امدفل امكريه

٧ ؾوا ٣ ٫ و٦َ ٨ْ راٚٞ ٮه ٤ْ ٰٚ ٩ٛٮس ٨َْ٦ دَ  ةظٲ   إّن ا٣ؽ٠ذٮَر ٔجَؽ اإل٫ِ٣ قٲجٞٯ

٤ٔ ٯ  ةٰٚ رظ٤ذ٫ ٰٚ دروب ا٣ٕؿثٲح، وقٲجٞٯ ٦ة ّٝؽ٫٦ إ٣ٯ ٣ك ةن ا٣ٌ ةد ٔى ٲ  

صجؿود٫َ، وقذجٞٯ ٧٤٠ةد٫ُ دذؿددُ ٰٚ أق ٧ةٔ٪ة، ٦ ة دام ا٣ٕةو ٰ  ةا٧٣ٮِت ٦ذعؽٱً 

ِٟ ا٣ض٨  :ٱؿددُ ٝٮَل دٱ
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ؿاثَ    حٍ  َٞ  ث١    ةَك أٌَخ ٣َ    ٥ْ دَْع    ٮِه ثِ

 

ةِ  أََٝ  ةِرُب ث٤ََ  ٯ إنَّ   َٛ  إِْػ  ٮاَن ا٣ىَّ  

٩ْٲة ا٣ذٰ ٠ُ٪ْ َخ َصةَر٬َ ة  ٧ََ٤ِخ ا٣ؽ  ّْ َ  وأ

 

٩ْٲة أٌَخ و٦ُ٪َةِق    ُت   َٟ ٤٣    ؽ   ٠أ٩َّ    

 ٰ   ٪َّ دُ ٩ِٲْ   ؿاَن ا٧َ٣َى   ةاِِت أ٩َ  ٱُجَ   ؿِّ

 

َٜ ٚٲ  ٫ِ ٦ََى  ةاُِت  ةأََرى َز٦َ٪ً     ٣َ  ٥ْ دَجْ  

ُّ  ة٬ؿة ٚ  ٰ ا٤ٕ٣ٲ  ة    ا٣ّؿظ٧  حُ رظ٧  ٟ اهلل ٱ  ة أث  ة ٦ى  ٍٕت، و٣ؿوِظ  ٟ ا٣

 .ٰٚ ٩ٛٮق٪ة ؤٞٮ٣٪ة ٦ة ذرَّ مةرقُ  اوا٣ّكالم، وقذجٞٯ ػة٣ؽً 

 .وا٣كالم ٤ٔٲ٥١ ورظ٧ح اهلل وثؿ٠ةد٫

*   *   * 

  


