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 مة:                                                            أما بعد:المقد  
 العنصر األول: اهتمام اإلسالم بصحة اإلنسان واألمر ابلتداوي

لقدداهتمددإلسهت اددماهتمإلبرياددريهة ددنتهن؛ددن هت المددريدفهإدهت اددماهتبددا هصحهءدهتددء؛هءن ريلددةهءاددنري هءلددمة فهإدهتل؛ددن ه تلقددم ه تلمددما هادد هه
 هطألددددد هههه مدددددذتهتلدددددذته إددددديهت دددددءءنههصحهتمإلمدددددري هاماددددد هلألمدددددةهتلمدددددماادددددءتطهالدددددريوهتلإلاألمدددددشه ندددددميهتإادددددم هتل دددددريل ه هتلدددددات ه تلددددداالمريفههتإ

َْاهَي  تلق؛دد :ههتللاريح ْمتصهتإإ َِءإَْلهتلإقددَ إَل إ ْ هتاددإ نإَهاددَ ءإخَيهْصدمهمددَ ِْ إَل إ ريهَةهءَندَدْ هتاددإ َات َي هْصدددإ بددسهـهدهمددذخهت تدد هه(فه لدداهءمددذهتلءألبددري هده م26:}لريلدَد إ
ا مددذهتلقريلددا هإددمب هتألددمهءاددءت،هادد هتإاددم هه ءدهتإددد هنددةهمددمهادد هنددمإءْلهإمددةهمددري دهتل؛دديإلريدهه ةألبددريهةريالدد هت ببدد ه ت مدد  لم هءل ددسههةددريدهه

ءََ هلدَدريَفهلددَه هَءْ همَيَءتدددإ ْةههتلإل ددا ه هققدد همددرينههتل؛دديإلههءة ددءه ءةددةفه مددذخهتلقددم هةددريهتلددريفهتلء دداه  دد هـهنءددريحفهإءددَ إ ِمَيهَلأَلمددإ ألم هت هاددَ ِْم هت مفَي ريَفهَ اددَي
هتلإبَي إْاْ هتلضمْءمشْهه:"َ َاألمسَه هْا إ ِْم هْصَحهت هَمنإٌههفتلإبَي إْا َيهتلإَقْمتصهَمنإٌهَ َءَد ص ه هامألس("َ ْ هةَيل ٍّ

ءََ ههتإمدذه إاد ري فهإ ل دا هتمإلبدرياهت ادماهن؛دن هت المدريده تعيدرياهلألمبدريه  لريتإلبدريفهءادء ه لإلدات ته ههأيها املســومون: هَءْ همَيَءتددإ َمهه-ءدَ إ َ ضدْ
ةَيه ِمَيهَللددإ ألمَسهلدَدريفَههه-ت ْةهَ اددَ ِمَيهَلأَلمددإ ألم هت هتللددمْ ْ هاددَ َيري ،ههه:"لددَ إ َ َفهلدَدةَيه ددْ هءالدددإ ِمَيهَ ت ،هْصَم َ َفهت ريهءالدددإ ريْنءٍّه"ه تل خددري ت(فه هاددَ هِددَ ْةههفههلددَ إ ِمَيهَلأَلمددإ ألم هت هاددَ ِْم مْفهت هَ اددَي لددَ إ

ألمه لْ هَ ت ٍّهَ َ ت ٌههه:"َسهءالددمةَيهلدَدريفَهَ اددَ لمهههفْلاددَي هَ ِددَ هلددَ م ِْم تْ هندددَءَءَهاْْاإْدهت مَ هَ َ ت َيهتلددام مددذتهإمددةهنمددريدهه:"هه- مددةهـهه–."ه هامددألس(فهلددريفهت اددرياهتللددم تههإدَدْذَاتهءَياددْ
ت ه  خهصلمددةههه ديددصهتل؛ددن هنقددري،خهلألمددةهههه تضدد،هههإالددةهلدداهلألددسهءدهتإط ددري هتقملددمده:هت ددءطهمددمهمددء بهتيمددسهلدد هت ددء؛هتل  مءددمههه ت ددات ه

لألد ه:هلادله ت ه  ت ههه  د هكداهة دنت هه......إني بريهتامدهاامحهتإغذت ه غنمريههه   خهتامده  متإ ها هتإ  تد هت ضدري  هلألبدءطهههه
ه"ء.هذته تض،ه.ه ـهءلألسه.:هصمنريهالكهليقاهتلءألسهحبقمق هت ات ت هههَهليقاهتلا ت ههه مت ءض هتات  دهإمهتة  دهههإقريفا ه

إددريإاءتطهت  الددد ه تإادددءتطهتلدد هألهتمإلا دددشهتإط دددري ه دددريهلمِددري،هدددد هت دفهلدددمإهالق؛ددريه هتلدددا ت هء همرياريندددةه صمندددريهمددمهلدددااه ادددمفهتلءألدددسهه
هتعاتثهصحهتاإلا ري همذخهتإ  ت هفه مذتهاريهء ري هصلمةهت ارياهتللم ته مةهـ.

ْءَطههههلددةه  ت هصَهت ددءاه ت ددمْلفه  ضددءقه هالددكهل؛دد هممألدد هإاددنهت دد الههمددري  دهتلء ددماه مددةهـفه ددريههإددريإاءه لإلددات تها ألددم فه ةددله ت  اددَ
دهاريد همدذتهتل دمفهامسدم ههصهه:إقريفهتل  م هه.الةهلألء ماهءلَيءطهنملةهلأل هتل  م ه ممهَهتا تههههفتلذتهاريْلهنةههَاَءَطهت مْله ت إلاهنةهاءضة

هه:هت ءط ممه ه ال اه نألغهالكهتلء ماهإه.الة
هالمريدهأتمنلهت دددددِءري تاه ههددددداهه******افهنةدددد م هلةهلألسهتدددددددددهتل ص

هدري هتل  م ه مريالإلةهتلءقريلنهه*****ةاهابألإلةءاريهتالقض ههصاتههد ه
هه!!!فهءاريهدههأييتهتإِلهإمهميألكهءط ري هتلءريألهةألةها هتإاءه مسري،هالمريدهاإلميهِلهت ءتلييهاري تاه ه تلا ت هريل  م ههإه

صاتهةدريدهـهءادء ه لإلدات ته تإمدذه إاد ري هإءألملدريهءدهالدذم هصحهءمدلهتلدذةءهت إلخ؛؛دهه هالدكه مدسهتإط دري فهههأيها املسومون عبــاهللا  :
هنَدءإأَلبَيمدَهلريفهنءريح:ه}ه هََ إلَيسإ هةَيلدإ ْءهْصدإ َلهتلذ ْةإ تللدريِ،هلدةهتادمدهاد  ريههههضديهتلءدمبفهإدهتلإل دخم هتلدالم هلألبدءطه  ه(43تللندل:هه هه إرياإ َلَيمتهءَمإ
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لمهههاأل هـهلألمةه ادألسه:"هه!!ه مذتهممهت ءت ها هلملة تلءاإهبريثأل هتل يري ف  هَ ِدَ هلدَ م ِْم تْ هندَدءَءَهاْْاإْدهت مَ هَ َ ت َيهتلدام  مبيبدماهت خريليد :هههه."إَدْذَاتهءَيادْ
هفهإبمهألهتإلبريثلهتل يري ه لءمبريهتز ت هاءضريه ممةريه!!  ت هتلات هألهتةءهفه الكهإدهتلإل خم ه تلءمبهِري ه هغنهامضءةهصاتهألهت؛ ه

ه  ضءقه هالكهل؛ هتل؛نري هتلذتهاريْلهجبءدةهدملبريهءإإلريخهتل؛نرين ه َغإلمريف!!هه
دمهالدريهد دٌءهههإ د  ةَيه ه ءادْةههه هتددإلألَسهههإمد َفهءادنرينةه:همدله دا َده ههلريف:"ه- ضمهـهللةه–إء هِرينءه لدريه هاديءٍّهإ ادريَ هِ  مِء

ـْهادأل هـهلألمدةه ادألس م؛ ٍّه هلأل هت ريْ ه.هإريغإلمَلهإبريَْلهههإألبدريهلداالريهلألد ه ادمْفه ءَيمدةههههه هتلإلمبْسه؟هلريلمته:هاريهكاَيهلكه م؛ ،ه ءال هنقا َي
هههصمندريهةدريدهتايمدْةهءدهتإلدمبَسه تء؛دءَه هتلمد تفَي َيه!هءَها َلمتهصاتهألهتءألبمتهههإذمنريه يري َيهتلءدم  ء هتء؛دَ هلألد هِءددْةههههنذلَكهههإقريفه:هلإلألمخَيهلإلألبَيسه

ددله امنددة!!هإمندداهادد هههههه هميمدد،َيهلألمددْةههه ت مددَلهاددري َءهِمدداخْه ." ءنددم ت  ه تل مبقددم(فهإألبددريهِددري هتلإل ددخم هم دد ،هء ؛هالددكهصحهمددمفهتلِء
معهصحهءملهتلذةءه تلإلخ؛ ه هةلهجمريففه تلبألمتهإاٌلهاممٌءه ريهمأل هلة!! هتلِء

 والنظافة العنصر الثاين: مظاهر عناية اإلسالم ابلصحة
صدهت اددماه هممدديهء تاددءخه المتممددةهتءتلددمهِألدد هت ؛ددريةهتلدد هنءإلددههن؛ددن هت المددريده لمنددةفه    هت يريادداهتلدد هندد  تهصحههههأيهــا املســومون:هه

 صالدددهه همدددذتهتلءل؛دددءهءلدددشهاددديهمدددذت هتلقمدددبه:هت ؛دددريةه نإلب دددله هت ددد ام تْلهفه ت يرياددداه نإلب دددله ههههضدددءشهتل؛دددن هتل االمددد هء هممةبدددريه.
هت لبمريْلفه ةلهمذته ءعها هءِلهتعيرياه تلءلريت هن؛ن هت المريد.

هإإل بءهللريت هت اماهن؛ن هت المريده تعيرياهلألمبريه هلا هءام هالبري:هالقسم األول: املأمورات :
ههإن لريهلأل هتاإلخاتاهتليء ري هء هتلممتفههطبدري  ،هللدريه  لريتد هاد هتإادءتطه صدمدري ،هلمدل هال ملدريههال ريإ هتإالريده تليس:هههه ادأل هـهلألمدةه ادألسههإَدءدَ إ

ءإ َيَيسإهْ ل ْ هههإَادَ هَلألَد هءَيادم هَء دَي م ـْهادأل هـهلألمدةه ادألسه:"هلَدمإََهَءدإ ه مفَي ههَءْ همَيَءتدإءََ هههلَدريَفه:هلَدريَفهَ ادَي مَ ٍّ."ه هتل دمخريده(ههه لدَ إ لْ هادَ َمتْفهْللدإَاهةدَي مدْ 
ـْهاددأل هـهلألمددةهه مَفه َ هههَءدمهَ اددَي َمهءَهَءْ هءَيَارياددَ ْتددلَيهْص ةإ ِْ ريَ ْقه ريهِددَ هههَ اددَ ريٌ هلألددءم ْ  ْسهههَاءإضددَ ءٌَ هلألإيددَ َمتَفهَا إبددَ ممةَيمتهفهإدَدْذدمهتلمددْ  ريْقهه اددألسهلدَدريَفه:ه"هَنمددَ  إاددَ

هَلألددَ  هَء ددَي م هَءدإ ري َي هَءمددَ ْ هههَ لددَمإََهَءق ْ هَ َلألددَ هءَياددم مم َءَطهَلألددَ هتدَييددإ هَءدإ م َي هَم ددْ اإ هلَقددَ َمتْفهههدددَ م ههههْ لمددْ  اإ هلَقددَ هَهدددَ م إَلريفَي هَإاددإ إلَيةَيه ددََيسإهههَ ْصق ْ ْ هههلََيَءضددإ ءَياددم
ْيَمهَاَقريْ َاهَإْبم."ه هال هتن هاريِةه( هءَيدإ هَءدإ ه.َمْ م َي

مَهه البري:هال ريإ هتلءء : ءََ ههَ ضدْ ههَءْ همَيَءتددإ هه الكهن مألةه مت مطهتل ءءه ل؛ةه دألقةههةلهالكهتضيمهلأل هت د ا هدمد هتل داله ت  بدءههإءدَ إ
ءْاإةَيه"ه ءنمه ت  ه(. هَةريَدهلَةَيهَ ءإٌءهإَدألإمَياإ ِمَيهَللإةَيهههَلْ هتللمْ ْ هاأل هـهلألمةه األسهلريَفه:هه"هَا إ هت

إددمهندداهادد هنل ميبددريهادد هةددلهتإلددذت ه تإم ددرياهتلدد هتمددم هال ءمددريهه تضددءهههه البددري:هال ريإدد هتل مددمْله تإإلمدد ه ت مددريِاه ال ريإدد هتإاددرية هتلءريادد :
هتل ممْ َ هههال مدٌشه دَيْهخمةمريفه نلإل  ـَهطَمْ ٌ ه َْي ص َيَمممْ هاءام،هلريف:هاأل هـهلألمةه األسه"صدمه

هتلل ريإدَ ههءهنم  بريهتإاءتط!!هإء هاءماهنْ هت   ص
ه هتيَيمَ هفهإَل ْ يَيمتهءَإإْلمَدإَلاسهفهَ  َِمتٌ ه َْي ص هتلاءَاههه ه(تلرتاذت ".َنَ  مبمته لمبم ْهههةءمٌيه َْي ص

َ،ههإيدمهادنم،هامدألسههلَدريَفههههال ريإ هتل مري :هه البري:  الكهن مألبريه تَمإلبرياه ل م ه تلإلء دءه لدء ت ،هتلء دء ههيدريهتضديمهلألد هتل دخ همدري
ََبريَفه« هتيإ ِمَهمَْمٌله َْي ص هت هاأل هـهلألمةه األس:ه»هْصدم

تلليري فه ءدهنل دشهاادريدهتلدااه ن م دةه  مدكفه لريتد هاد ههههإ َياءْلهت ءء هءدهن إلملهنءاهتعمضهء هتَاإلنريض هء  البري:هتلل ريإ ها هتعمض:ه
مْضهإَ َاَه هتلإَبندْ أْلَبريهادْ إ هغَيمدإ هتللدمْ مهادأل هـهلألمدةه ادألسهلدَ إ ءَءَ ،هادَ ََل إ َ هَءدمهتادإ هَلريْ  دَ ْذتهْإءإادَ ،ههتالإل ري هتإاءتطفهإَدءدَ إ لَيهلَدريَفه"همدَي ريهَةمدإَشهنَد إإَلمدْ َءمدَ

ءْتهةدَْريههه هإَدإَلَ بدم كٍّ هَامدإ ريههادْ إ إلَد َدذإ َي ِإ ءْتههإري ؟!!هَنَ بدم ِْم هَةمدإَش؟هلَدريَفهادَي إَنريَدهت ءْتهةدَْريههلريلَد إ ؟هلَدريَف:هَنَ بدم ءَي هَةمدإَشهءََنَ بدم :هنَدإلَد مءْدمهةددَْريههلريلَد إ ْصَيمهإَدقَيألدإ َي
هءَثَدَءهتلامْا"ه هتل مخريده(

ءهت مددألسهن مددألةهتددماهتي البددري:هال ريإدد هتل دداده غمددألة:هه هَءْ هه  هال ريإدد هتل ددادهءَياددْ بءدد ههددد هلددَيةهللددةه هنءددضهتإدري تددثهنألي دد ه  تِدد (ههإَدءددَ إ
إَلأْلسٍّه لْ ه ددَيإ ٌ هَلألدَد هةددَي ْ هَ تِددْ لَيهتدددَمإْاهتيإَيبَيءددَ هاددأل هـهلألمددةه اددألسه"هلدَدريَفهغَيمددإ ِْم مَفهت هَءدمهَ اددَي ْءماٍّهتخددإَياإ ْتْ  دداْلههادَ "ه هتل ددمخريده(هه تإل ةدداهالددكهصاتهِ 

هَهتامدها؛ا هصتذت ه  هخيريل ة.ءا رينةها هتلءءقه تلماخه  مخههد ه
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 نابمم،هلذلكهِري ْلهتإدري تثهمبريهلء ه اسه ادل هتلي دء (هتلد هندافه لريتإلبدريهلألد هادا؛هددء هت المدريدههه البري:هتَمإلبرياهنمل هتلي ء :
ـْهاددأل  ه مفَي ه:هلدَدريَفهَ اددَي َ هلريلدَد إ هَلريْ  دَ َ هتلإْي ددإءَْ ه:ههههلألد هتلل ريإدد ه تلإل بددلهه ت ريإ دد هلألدد هالءبدد هتل؛ددن ه تل تلدد ههإَدءددَ إ ٌءهاددْ ـهلألمددةه اددألس:ه"هَل ددإ

لَيهتلدإه ريْ هههَ َغمدإ هتَإرإيدَ ريْ هههَ لَد ص هْ لإبدَ ريقَي إْللإ دَ َْاإ هههَ ت َمتفَي مَدْ هههَ تلمدْ  هتل مريْ ْ هههَ ْصلإَيري َيهتلألْ نإ ههَل ص هتلإَءريالَدْ هههَ تالإإْلقدَري َي هتْ ندإْطهههَ َدألدإ َي ْسهههَ الَدإلدإشَي ِْ َةَت
هَناَيمَدهتلإَبضإَبَضَ ." هامألسه(تلإَبريْ هههتَدءإْهه َمهَءدإ هتلإَءريْ ءََ هههْص ه:هلريَفهاَي؛إَءٌ ه:هَ اَلْمم َي إْللإَ ريَ .هلريَفهزََةءْةم اإ َْ هت

 الدكهااريطد هتإاتهللبدريهه لدااهصلقدري هتلقدريا  تْله هتل دمت عه تل ءلدريْلههإدهالدكهاد  هتالإل دري هة دنهاد هتإادءتطفههه البري:هال ريإ هتل ءتد :
يٌه لاهلاهت ا ميدريدَيهْنضدإ هتللمْ ْ هادأل هـهلألمدةه ادألسهلَدريَفه:ه هت إْ هه-هَ ادَ دإءَيمَدههماهالكه ء  ها ه ء هت ميريدههإء هَءْ همَيَءتدإءََ ه ضمهـهللةهَل إ

ٌيهَ ْاإلصمَده هْنضإ َاَهه-ءَ إ ِمَيهَهَ ءَ إَ َمريهْصَاريطَ َيهتإإ هت هصْلََةهْصَم هََ هت إْميريْده(ه هاإلي هلألمة(ه.هه َيءإَ  ،هَهإَ َإإَضألَيَبريهلَدمإفَي ََمري َيه َيءإَ ٌ هْا إ هتل مءْتْ هَهَ تعإ ه؛هَل إ
إقاهد  هتلمل هلأل هتلءلريت ه ل ءرياه تل ءت هه مريتإلببريها هءا ري هتلإلألماههتلدذتهتد  تهصحهالقدلهة دنهاد ههه البري:هال ريإ هتل ءرياه تل ءت :

ِمْه هت مفَي ريْنءٍّهلدَدريَفه:هلدَدريَفهَ اددَي ههِددَ ْقمَدإَلاَيسإهههتإاددءتطفهإَدءددَ إ متهَءاددإ َِاَيسإهههَ ءَ إةددَي ءَي إَلاَيسإهههَ َءطإْيسددَيمتهاددَي َمتَناَيسإهههَ نددَْ ءَي ته الْمدددَ متهءَندددإ هههههاددأل هـهلألمددةه اددألس:"هءَغإأْلقددَي
هتلإيَيَمتإْمَق َه هَ َيلصه َْةري ،هههَ ْصدم هْغ ري ،هههَ ََ هَتاإْ شَي هاَي إأَلق،ريهههَ ََ إَل،َيهَ  ، هتَديإ أْلْةه"نَيههإَْذدمهتل ممإ ريَدهََ ه(.تَدءإْه:هتلإَي إ ََ ه."ه امألسههههضإءْاَيهتلإ َدمإَ هَلأَل هءَمإ

هه ِْم هت مفَي هتإادءتَطهههلَدريَفهَ ادَي هتقَيهإمَبريهَاريهتم  َي َقريَ هههإَدْذدمهْ هههه ةذلَكهءاَءهنإل  مْ ه المْ هتل ءريْاه تل ءتْ هم مَ هءدإ متهتلمدْ  :»هَغ دصمتهتْ َ َ هَ ءَ إةدَي
أَل ،هتَدلإه َمهالَدَ َفهْإمةْهتلممَلْ هلَمدإ هْاَقري ٍّهلَمإَإهَلأَلمإْةه َْةريٌ هْص هاَْْ  ٍّهلَمإَإهَلأَلمإْةهْغ ريٌ هءَ إ ََهمَيَيءص هْإمَبريهَ َ ٌ ههه هَاْلَكهتلإَمَ ْ «هه ْفَي ه.ه امألس(فههْا إ

هإمبريهه لإل ري هءدهت دري هءادري هتعمدري هه لداهه الكه  ريإ  هلأل هنلقمإلبريه طبري  ريهه لااهصلقري هتلقريا  تْله ت خأليريْله تل قريةهه البري:هال ريإ هت مريخ:
هادأل هـهلألمدةه ادألسه:"هءَه ِْم هَ اَيمْفهت ريْنءٍّهَل إ َِ ه مإْفهْ ههِري ْلهء تاءخهاأل هـهلألمةه األسه مم هل هءدهتَي ريفه هت ري هتلءتةاههإَدَء إ هتلإ ددَ الدمةَيههدََ هلدَ إ

ري هتيدري ته  هءادرية هتل دله لإل ري مدريهءادرية هتدءة هصلمبدريهت دري  هلألءتدد هاد ه ل دري هتلمديءهههتلإَبريْ هتلءمتْةْا"ه امألس(هههةبدريهت دبلهتللبدمهتل دمفه هت ده
اَيةَيسإهْ ه هَءدددَ مَل م هتَد دددَي ريْ هه للددري هت مددنهه  مبدددريهإدهتل ددبإهَهندددامألبريهإددمهنإل بدددءهإإل؛دد ،ه ددطهتإ نسددد ه امضدديهتإادددءتطهه  هتعدداتث:ه"هََ هتلإبدددَ

هََيإءْته َيمهتدَه ت ْْسهتلمْذتهََ  إإَلْملَيهْإمْةه"ه اإلي هلألمة(.ه تلءأل ها هالكهد هَهنلإل دءهتإادءتطه تيدءتثمسهه ةدذتهاد ق هتلمدل  ه عدثهلألد همريتد ههتلام
هه مفَي هَ اددَي ءم ريهلدَدريَفهادَ ِمَيهَللدإبَيبددَ َمهت هَ ضدْ هتنددإْ هَل ددمري ٍّ هاددأل هـهلألمدةتل مسد هادد هتلإلألددماههندلهلددَيامهلألبق؛ددءه هتل بدري  ههلددذتٌ هءلددمسههإَدءدَ إ ِم  اددألسهَلألدَد ههههت

هنَدمإلْةْه إَلرتَيهْا إ هَتمإ َتإْ هإَدَقريَف:"ْصهمَيَبريهلَمدَيَءذمَ ْدهَ َاريهتدَيَءذمَ ْدهْ هَةْ نٍّهءَامريهَمَذتهَإَاريَدهََ ه.ههَ ءَامريهَمَذتهَإَاريَدهمَيإْ مهْ للمْبمَبْ " اإلي هلألمة(َلةإ
ءضددةهه د ددةهلألدد هاددريهميلدديَيهادد هزة  هتإأله أتمددءهتل دديري هه  ددريهةددريدهتلقمددرياه هه إقددةه  ددءتضهءثلددري هاهه ادد ها ددريمءهللريتدد هت اددماهن؛ددن هت المددريده

اقطهل هت ءتضهةم،ها هتلقمدرياهء هتلءةدمعهء هتلمد م هللداهل د خههء تلم م َيه ةلري،ها هء ةريهريهههتل؛م ه ةلري،ها هء ةريهريهه تلءةمعه ةلري،ها هء ةريهريههه
ٍّهه هإ ءَتَدهنددإْ هدَي؛ددَ هْلبددإ ِمَيههه-للددةههإَدءددَ إ َمهت ةَيههَ ضددْ لْ هههه-هَللددإ ريَف:ه"هاددَ َمْ ؟هإَدقددَ هتل؛ددم ألمَسهلددَ إ ْةهَ اددَ ِمَيهَلأَلمددإ ألم هت هتللددمْ مهاددَ نَيهفهَإمددَ َلإ َي هْ هنَدَمتاددْ لدَدريَف:هَةريالدَد إ

."ه تل خددري ت(هفهه لددإ ٍّ َِ هإَدَءألددَ ه إَلْ يإ هألَإهَنمددإ تفهإدَدْذدإ ا، هإَدَقريلددْ إَلْ يإ هألَإهَنمددإ ريفهإدَدْذدإ هلدَدريَف:هَ مددَه هلري ْبدد، هءالدَدإٍّ ْ َاههلددَ إ ألمَسهتلإَبمددإ ْةهَ اددَ ِمَيهَلأَلمددإ ألم هت هاددَ ِْم هت مفَي َلهَ اددَي
هءَاإمدَه هإَدرَتَْلإ هءَ إ أَل إ ألْ مهإَدْذَاتهَةمدْ هإَدَقريَف:هَاريهَمَذت؟هلريلَيمت:هلَْ تدإَلَ هنَي؛دَ ْ َهَاري ْتَدإَلهإ ريطَةَيفهإدَهَ َد إٌلهَيإاَي ٌ هَنهإ اَيةَيسإهاَل دَ لْ هَءددَ ريَف:هدَيألدصمخَيهههلْمَي؛دَ هنْدْة.هإَدقدَ ْذَاتههَا إ

هَإرَتَهلَدَءَا."ه اإلي  ه هت المريد!!لألمة(فهةَيلَيهالكهديريرري،هلأل هانهَةْمَلهءَ إ
ةهلريا:نإقاهه هت اماهل هةلهاريهتضءههالقسم الثاين: املنهيات: ه؛ن هت المريدهنِم
ه َهههإبدد هالددكهقددءميهتخبددء: ءَي هَ تلإَبمإمددْ ءَي َبددإ ريهتلددمْذتَ هَ َالددَيمتهْصمنددمَريهتخإ سإههلددريفهنءددريح:}َةهءَتدصبددَ إَلْل َيمخَيهلََءألماددَي ِإ مإ ريْدهإدَدري ْلهتل ددم هَلبددَ ٌإهاددْ إ اَيه ِْددإ َزإََ هَ تإإ ري َي الإ؛ددَ تإإ

هخييد هلألد هء عهلريلدلهادريهقاثدةهت خدا تْلهاد هءضدءت هِمدمب هلألد هادن هتليدء ه ت إلبديهه لداهاةدءهتلءألبدري ه تل دريد مدهه90ندَييإأْلنَيمَده   (فهَ 
:ه"هه-ْلنءداهءدهاةدءهتع م د ه ت خدا ت-لهءإء مدريهنءضدبسه لإل؛دلمشه.ه  دذتهلدريفهتند هد دءهت مإلبدمههلاميري،ه ددات ري،هءضدءت ت،هة دن ه دذخهت دمت ههنده

هتإلميهت قرياهلذةءمري.هه.  هءةألبريهاري  ه ل ء دهاضء ه تلم ه  الممت ه" ه هاةءهنءضهاضري مريهَ 
ريههلألد هادن هت المدريدفهلدريفهنءريح:قءميهت مإل ه تلااه عدسهتخل تدءهلضدء مريهتل دريلغهههه: ا ها ريمءهللريت هت اماهن؛ن هت المريده اَيهْ هادَ دْ }لدَيلإهَهءَِ

هعَإَسهْملإ ْتءٍّهه هَ اري،هَامإيَيمدري،هءَ إ إَل ،هءَ إ هَتاَيمَدهَامدإ هَءدإ هَت إَءبَيةَيهْصَم قري،هءَيْملمهلْ َدنإْهءَي ْدَمهْصَيمه َيَءماري،هَلأَل هطريْلسٍّ هْإمإ ٌإهءَ إ ِإ ههههإَْذالمةَيهْ  هغدَنإَهَ  ٍّ ْ هتضدإ َيءم هنْدْةهَإبدَ ِْم ت



  (4 ) 

دةهيدريهتد  تههفهه[.145َ َهَلري ٍّهإَْذدمهَ نمَكهَغيَيمٌ هَ ْدمٌس ه]تإالءدريا:  لداهءث د هتلءألدسهتعداتثهتلءألد هاد هقدءميهت مإلد فه مدمهت  دري هتلدااه لدااهمءِ 
اهندذ  ريه هعدسهتخل تدءهه نل د ه هءاءدري ههتالإل ري هتيءتثمسه تإاءتطفهةبريهءدهتخل تءهتإلملاها هعبةهتلذتهأيةألةهت صحه المريده    هم ن هنِم

ت المددريدهن؛ددم  هغددنهلرينألدد هلألءددمبه إ  تدد هتل ددري   هلاتدداتدهتإاءددري ههنددلهنل دد هنألددكهتلددا   هتخل تءتدد هضددب هلضددمْلهت المددريدهن؛ددم  هل دد هه
هه ادد هملددريهربددءْلههTreichineب ه نءت دده(ههتل دد هصحهتلمددماهلدد هإلألددم هت المددريدهالبددريهنءدداهصاددرينإلةهةددريهه مددمهم ددءهلألدد هدمرينددةهه نمدده

إ!! هداب هقءميهعسهتخل تءه هت امافه تايمهءدهـه اشهةلهالكه لِء
ءْإَيمتهْصالدمةَيهههه:هتللبمهل هت اءت ه هتإةله تل  يهت يدءو: ا ها ريمءهللريت هت اماهن؛ن هت المريده هنَيمدإ َءنَيمتهَ ََ دل:ه} َةَيألدَيمتهَ ت دإ تقدمفهـهلد هِ 

ه َيْه ءْْإَهه ه تإلءت :هََ هتلإبَيمإ ا هت اءت هتإةلهنءاهتل  يهه ةلصهالكه  م .ه لريفهلقبدريدهَنلدة:هةهندههَهأتةدلهه"لريفهتلقءط :.هه(31 ص
ْء هههه." دد ء،ريهإددمقه دد يههإذالددكهءدهنل ددذخهلألاألدد همددنهادد هءدهأتةألددة اددأل هـهلألمددةهههه-ءدمهتللدد مهههه- ضددمهـهللددةهههه- لدد هت ْقدداتاهندد هاءددْاتهةددَ

ألإَ ةههإددذدهةددريدهَه ريلدد ههإ دَيألددَيٌثهل ءرياددةهه ثدَيألددَيههه- اددألسهه َ هاددَي مٌْلهتَيْقبددإ ْ هتندد ه  اهءَيةددَي ٌّه  اددم هْ لددري ،ه ددء تهاددْ هن لددةههحبمددإ ءَتنةهههلددريف:ه"اددريهاددَ ٌثهْل ددَ
هتددَي إهههف ثدَيألَيٌثهلْلَدَيْمة"ه تلرتاذته اننةهتإل ريق( لَيهددَ م َءهََهأَيإةدَي ريَدهتندإ َيهلَيبدَ هلَدريَفه:هةدَ هَ إْديٍّ لَيهه لدَ إ هأَيإةدَي م، دَي ه َِ لَيهَاءدَةَيهههإََ  إَمألدإ َي ْاهٍّهأَيإةدَي َن همبْمدإ

ِمَيهَلأَلمدإةْه ألم هت هتللمْ مهادَ هههَسَْءإ َي ْملإهَمَذتهَلأَلمم اٍّهَ تلإهههَاَءةَيهههإََ َةَلهَةْ ن،تهههإَدَقريَفه:هَةهَ ْإيَيه!هََهنَياإ لَيهْ هْاءد، هَ تددْ ه:ه"هتلإبدَي إْا َيهأَيإةدَي ألمَسهتَدقدَيمفَي ههَ ادَ ريْإءَي ادَ
ري ٍّه"ه هتل خددري ته امددألسه(هههتقددمفهتللددم ته ه ددءحهمددذتهتعدداتث:"هلددريفهتلءألبددري ه:ه اق؛ددم هتعدداتثهتلإلقألمددلهادد هه َءْ هءَاإءددَ لَيهْ هاددَ دإ تلدداالمريههههأَيإةددَي
دلههه ة دء هتإةدلهنضداخههه ءادريهلدمفهتند هلبدءه هت مده اههتلدذ؛هه تعثهلأل هتل ماهإمبريه تلقلريل هههايهءدهلألد هتإةدلهاد ه رياد هءمدمقهتلِء

ءةددلهللدداخهة ددنته:ه"هَهتددامأل همددذتهلألددمه"هههإذمنددريهلددريفهمددذتهإالددةهء دد ةهتلايددري ههه ادد هء دد ةهتلايددري هةءمدد هخمريل إلددةهل ددنهدريِدد هء هضددء   هفهه
ه إدهتلقا هتلذ؛هأيةألةهمذتهميا هءدهتماهنةهمأل همريل ه"هتالإلب ه.

لإلخبدد ه لَيمددءهت ضددسهه لدداه ددااهءدهن؛ددري هت ءددا هإميقدداهت ددء هه هصدهت المددريدهصاتهءة ددءهادد هتل ءددرياههألهتمددإل يهلددةهمضددب،ريفهدمددثهت؛ددري ه 
 ددبمإلةهلٌّةددلهه لدداهت؛ددري هالإلم دد هلددذلكه  اددبريفهء هت امددريفههةبددريهءدهت اددءت ه هتل ءددرياهتدد  تهصحهتل اتالدد هه ادد ه هتإلءددءطهت المددريدهه

هإاءتطهتلقأل ه ت نيريعهتلض طه ءاءتطهتلاَيأَل ه تلماء.
ءْإَيمت لذلكهلريفهنءضهتلم ألش:هميهـهتل َءنَيمتهَ َهنَيمإ هةأل ةه هال؛شه ت ه} َةَيألَيمتهَ ت إ ه    

 لدداهلريلدد هتلءددء هلدداميريه:هت ءددا هنمدد هتلددات ههه تعبمدد ه ء هتلددا ت ههه تلألددسهءدهِمدداهت المددريدهتمددإليماهجبءتاددريْلهاءددا   هإقددطهيددريهأيةددله يددريهه
 ت ء ه تإلخأل ها هتل ريلم!!

 العنصر الثالث: وجوب شكر نعمة الصحة
مَمريههههلقدداهءالءددسهـ هقَيإ؛ددَي هََ ِْم َ هت اص تهالْءإبددَ هنَدءددَي هق؛دد ه البددريه:هالءبدد هتل؛ددن ه ت ءريإددري ههلددريفهنءددريح:ه}هَ ْصدإ ريَدههلألملددريهنددلءسهة ددن هَهنءدداهَ  الإمددَ ْصدمهت إْ

ِمَه34َل ألَيمٌاهَةيمريٌ ه ه صنءتممس:هه هقَيإ؛َيمَمريهْصدمهت هََ ِْم هنَدءَياص تهالْءإَبَ هت ه(.18هلََ يَيمٌ هَ ْدمٌسه ه تللنل:هه(هه لريفها نريالة:ه}هَ ْصدإ
 هههه ملدريه ليدد هل ميدد ههإإل داهءدهـهمددإلسهت تإلددههتددريمتإلههخمإلأليإلدهفهإيددمهاددم  هصندءتممسهمإلبدد هنقملددةهنءددريح:ه}صدهت المدريدهل ألددماهةيددري  هه ءاددري

هام  هتللنلهإخإلب هنقملةهنءريح:ه}صدهـهل يم ه دمس هإبريهنءألملهالك؟
ءالقلهاريهاةءخهتل ريمءهن هلري م ه هنيمنخهتلإلنءتءه تلإللمتءهدمثهتقمف:ه» لاهمملشهندههمإلدرياهمدذخههه-ـهءلألس ه- لإلألبإهتلءأل ه هالكهههه

ت ت ه  تد هتللندل(ههه مإلدرياه تد هادم  هصندءتممسفهصاه لديهملريلدكه} صدهنءدا تهالءبد هـهَهق؛دممريهصدهت المدريدهل ألدماهةيدري  هإدهنألدكهِدري ْلهه
ح:ه}هءألهنددءهصحهتلددذت هنددالمتهالءبدد هـهةيددء،ت هإاددريدهت لريادد ه ددريهنمدد ملهرألببددسه ةيددءمسهنلءبدد هـ.هه هاددمريقه لمدداه  اتدداهلقدد هلملددةهنءددري

هلأليءتقهههةبريهةريال هتللءسهت ءا   هلألمبسهالإليء،ريهةريهةم ري.ه هةريدها هتلأل دري شهءدهلمندلهتلماديريدهه تلألدذتدهه ءاريهمذخهت ت هإقاهِري ْلهم ري ،
  هنمادديههملددريه}ل يددم ه دددمس هص ددري  هصحهءدهنألددكهتلددلءسهةريالدد هادد  ري،هل ألددسهت المددريده ةيددءخهه مددمهادد  هه ه تدد هاددم  هصنددءتممسه}ل ألددماهةيددري

هل يءتدهـه  مإلة.ه تإاءه هالكهالموهنءبلهت المريد«.
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كفهإددذاتهه ءلددشه ليدد هللدداهلددمفهت اددرياهتندد هلري ددم ه:ه"ه تإاددءه هالددكهالددموهنءبددلهت المددريد"هإدد لمف:هتل؛ددن ه تيددمت حهادد هءِددلهالءددسهـهلألمدده
هتاإلخااإلبريه هطريل ه دريإ  هلألمبريهإقاه اءْلهتللءب ه ء ت هدقبريفهإ ذلكهنلريفهتلءم ه ت  يء ه}صدهـهل يم ه دمس !!

مت دكهةألبريه هاء؛م هـفهإقاهرألبد هاليمدكه ةيدءْله للءبد ه ألهند  هدقبدريهإ دذلكه مألد ه ه ت دء هتل ألدسهه ءاريهصاتهتاإلخاا هانإلكهِ 
مدريْلهتعات د هه تلايءتده}هصدهت المريدهل  ألماهةيري  !!هإريإاءه هالكهالموهنءبلهت المريد!!ه لدإهلألد هالدكهنقمد هتلدلءسهاد هت دريفه تلإلالملِم

ها هتلل ه تلاشه تليمإهنمفه ت بمفه تل ألمنماه غنهالك.
ء،ههعباهللا  : اإ ه  اد  :صده اءهتللءسهَهتامده لألمريده صمندريه لءبدلفههلدريفهـهنءدريح:}تلإَبألَيمتهَ َفهَ ت َي َ ه دَي اَيم َي هْل َدريْ َتهتل دم (فهه13ههتهَ لأَْلمدٌلهادْ إ

إريهللهءاءه فه ت   ه لءبله اءت،ههإدهملريفهإءلري،هنهه اءهتلقمفه  اءهتلءبدلههإ داءهتلقدمفه لألمدريدهتمدبمهمدات،ه  لءبدلهتمدبمه داءت،هههه
هْلَ ريْ َتهتل ماَيم َي لذلكهلريف:هتلبألمتههه ألهتقل:هلملمته اءت،ههإدهتل ريةءت ه لءبلهلأل ههلذلكهزتلهت ت ه ه.هنقملة:ه}هَ لأَْلمٌلهْا إ

لهتالمه تقمف:ه"تلألبسهتِءألههاد هل دري فهتلقألمدله..هتلألبدسهه له هتلممقهإذاته لِء  لاهاءهاما هلبءهن هتخ ري ه ضمهـهللةهاتْلهتماهنِء
ددل ههتِءألددههادد هل ددري فهتلقألمددل."هإقددريفهلددةهاددما هلبددء:هادد هءتدد هءنمدد هةددذتهتلددالري ؟هإقددريفهمددذتهتلِء :هصدهـهتقددمفه هةإلرينددةهتلء تدد :}هَ لأَْلمددٌلهاددْ إ

سإ  ه ه:هه ريهمدَي ريْعريْْلهَ لأَْلمدٌلهادَ هتلمْذتَ هَ َالدَيمتهَ َلْبألدَيمتهتل؛دم ه هه لريف:}هْصَم (ههإ اد فهـهءدهَيءألدههاد همدَ  هتلقألمدلههإ اد هههه24ْلَ ريْ َتهتل ماَيم َي
هاما هلبءه لريف:هةلهتللري هءإقةهالكهةهلبء!!

هإددمهنليقددةه هدددءتاههه صاتهءالءددسهـهلألمددكهنإلأليددريزٍّهإددمهنمددإلءبألةه هدددءتاهههإ دداءهتللهه ءبدد هتاددإلخاتابريهإمبددريهمألقدد هلددةفهإددذاتهءةءاددكهـهمبددريفٍّ
  ددد ا هتَالرتالددد هنمدددإلخاابريه هتلدددالم هصحهـهه.....صهههإده ددداءهمدددذخهتلدددلءسهتادددإلخاتابريه هطريلددد هـهه ةيءمدددريهتادددإلخاتابريه هتليمدددري هه

َذتْ هه لددا هـه   تدداهصده دداء هه  لءددذت هصدهل؛ددء هدمددثهلددريف:ه}هه ت إمددري ههه لدداه ََيإهْصدمهلددَ ءإ هَةيددَ هَ لدَدْس إ ََيإهَإَزْتددَاالماَيسإ َاءإ ه ددَ هلدَدْس إ سإ َ ْصاإهأَتَامَدهَ نصاددَي
ه.هه(7 صنءتممس:ههه َلَ ْاتاٌه

هتإلنق هالكهصَهصا ل!!صات،هإريل؛ن ه تيمت حهالءب ها هـهلألمكهَي هلألمكه اءمريفهَ  هتهتاإلخااإلبريه هطريل هـهل هِ 
ألم ههأيهــا املســومون: هاددَ ِْم هت مفَي هلدَدريَف:هلدَدريَفهَ اددَي هتنددإْ هَل ددمري ٍّ ِمَيههههصدهة ددنتهالددريهتلمددماهلدداهغددفه هاددنإلةه إءتغددةفهةبددريهت ددفهت  ددرتته هاددألءإلةفهإءددَ إ ت

هتللددمري ْه ريهَة دْدٌنهاددْ إ ألمَس:"هالْءإَبإلدَدريْدهَا إ ددَيمٌدهْإمْببددَ ْةهَ اددَ ءَت َي."ه تل خددري ت(فه"لددريفهتندد هن ددريفه:هاءددرهتعدداتث:هءدهت ددء هَهتاددمدهإري غددريههَلأَلمددإ نم َيهَ تلإيددَ فهتل؛ددْ 
ددد هتاددمدهاايمددريهاددنم،هتل ددادفهإبدد هد؛ددلهلددةهالددكهإألمنددء هلألدد هءدهَهت ددفه دهتددرتفه دداءهـهلألدد هاددريهءالءددسهنددةهلألمددةههه ادد ه دداءخهه

  ددمد.ه ء ددري هنقملددةه"هة ددنهادد هتللددري ه"هصحهءدهتلددذتهتمإدد هلددذلكهلألمددله.ه لددريفهتندد ههتاإل ددريفهء تاددءخه تِإللددري هالمتممددةههإبدد هإددءوه هالددكهإبددمهت 
هتاددمدهاددنمنريههإددذاتهتِإلبءددريهإ ألدد هلألمددةهه هتاددمدهاإليءغددريهل دد ألةه  ءددريشهه لدداهتاددمدهامددإل لمريهَ  تيددمزته:هلدداهتاددمدهت المددريدهاددنمنريهَ 

إمبدريهتلإل دري  هتلد هت بدءه حببدريه هت مدء ههإبد هتادإلءبلهإءتغدةه ادنإلةههتلاملهل هتل ريل هإبمهت   مدهه مترياهالكهءدهتلاالمريها  لد هت مدء ههه ه
ه هطريل هـهإبمهت   موهه ا هتاإلءبألببريه هاء؛م هـهإبمهت   مدههإدهتليءت هتءق ةهتل  له تل؛ن هتءق بريهتلمقس." إإل،هتل ري ت(

هتءدددء ههصَهت ءضددد ههءتخة دددنتهالمدددبيه:هتل؛ددن ه بهلألددد ه    هتإادددنري هَهتددهههعبـــاهللا  : !!ه مدددذتهتددافهلألددد هءدهت المدددريدهاددل بإه هتلدددلءسهَ 
هلا مريهصَهللاهإقامريه!!

هإلملهلمهإقاهن؛ءفهء هَسءكهء هال قكه....ء هممإة!!ه لإلبريهنءء هلا هتللءب !!هإلملهلمهت ري هد إهإمكهارياتهن؛لي!!
مدبريفه مدلهلألد همدري  دهتلء دماهتخألميد هتلء ريادمهتمادريفهه يريهت ةاهءالةهتل؛ن هءغألد ه ءاليدإهاد هت ألدكهمدذخهتلق؛د هتلءت ءد :هإقداه  تهءدهتند هتل

إرياإلمق هتخألمي هإ َين هنا  هةريفهإألبريهءمذمريهلريفهتن هتلمبريفه:هلألد ه ادألكهةهءادنهت د اله!هلدمهالءد همدذخهتل دءن هنادسهةلد هن درتتبري؟!هه
بددريهادد هندداالكهمبددرياتهةلدد ههلددريف:هنل؛ددشهاألاددم.هلددريف:هت ددء هملدد فهـهنءددريحهةهءاددنهت دد اله.هإألبددريه ددءةريهلددريف:هءادد لكه  هللهلددمهالءدد همءِ 

بري؟!هلريف:هجببميهاألام.هلريفهتن هتلمبريفه:هَهمنه هاألكهَهتمري ته ءن هاري .هإ ا همري  دهتلء ماه... هن رت؛همءِ 
ههال  ته اءمري!!!ةهـهاألكهميإلاها هتل؛هه ءلري،هصحهت مطهتإطألممهغء ،هَهتمري ته ءن هاري ه..إاسها هالءسهءالءسهـهةريهلألملريه   هَه
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لإاَيسإه ْالدد،ريهْ هاددْهههاءددري صات،ههةددلهصالمددريدهههه َ َ،هاددْ هَءاددإ ألمَس:"هاددَ إ ْةهَ اددَ ِمَيهَلأَلمددإ ألم هت هاددَ ِْم هت مفَي هْ هه هناالددةهإا الددةهاألددكهتلدداالمريهةألبددري!!هلدَدريَفهَ اددَي ري ، ءإنْْةفهاَيءددَ
الدإَمري هلَةَيهتلاص ريهْدمَ ْلإ هتَدمإْاْةفهَإَاَ منم َمْاْخفهْللإَاخَيهلَيمْلَي ه."ه تلرتاذته تن هاريِ ه(َِ

اددال هلدد هلددا هءلضددري ه ايرياددلهتيمددسه دداءت،ههللهءدهءادد ن هههه(هه360 ءدهخنددءبهةددلهتددماههلألدد ههلقدداهد لددريهاددأل هـهلألمددةه اددألسههههعبــاهللا  :
ِمَيهَلأَلمإْةهَ َاألمَسهءالمةَيهلريَف:هتَي؛إْ ،َيهلَه هتللمْ ْ هَاألم هت هَءْ هَا  ٍّ:هَل إ ْ مَن ٍّههتإلضري هاألمب هانمن ه!!هإَء إ لصهَنمدإ َاَلٌ فهَإادَي اْةَيسإهادَ هَءددَ َمَا هادْ إ لْ هادَي أَل هةدَي

ٌءهْ لإَبءإءَي ْ هاَه ْ نَ ٍّهَاَاَلٌ فهَ ءَاإ هَالدْهَاَاَلٌ فه َةَيلصهَقإْبمَا ٍّهَاَاَلٌ فه َةَيلصهَ إأْلمأَل ٍّهَاَاَلٌ فه َةَيلصهَناإ َاَلٌ فهَ َيدَيإ ْ َيهادْ إ هتلإبَيلإَاْءهادَ َءإلَدريْدههَاَلٌ فهَ َهإٌمهَل إ َكه َةإ
ِمْه :هْصدمهَ اَيمَفهت َيهَلريْ َ َ هنَدقَيمفَي هنإ َيهإَدءص َخهءالمةَيهَسَْ ِْم هتلضصَن ."ه امألس(فه ل هَل إاَيهت ههتَدءإَةءَيبَيَبريهْا إ ريدٍّ لصهْصالإمدَ ِمَيهَلأَلمإْةهَ َاألمَسهلريَف:"هْصالدمةَيهمَيألْدَ هةدَي هَاألم هت

هَنْهه َ َاهَلأَل هْاإلْ َههَ َثَماْه ِمَهَ لدََ َفهههْا إ إلَد إَيَءهت ِمَهَ تادإ ِمَهَ ادَ مَ،هت ِمَهَ َمألدمَلهت َاهت ِمَهَ مدَْ ةمَهت هةدَ فهَإبدَ إ لٍّ مإَة ،ههْاري َْ هَايإ؛دْ ه دَ هَطءْتدْ هتللدمريْ هءَ إ ء،تهلدَ إ َد دَ
هاَيلإَاءٍّفهَلاَه هَهَ هَل إ هءَ إ هَطءْتْ هتللمري ْفهَ ءََاَءهمبَءإءَي  ٍّ هَل إب،ريهَل إ ههءَ إ ةَيهلدَ إ هَزددإ ََحهالَديإمدَ إلْ َههَ تل مَمْاهْاري َْ هتلمصَمَا فهإَْذالمةَيهمَيإْ مهتَدمإَاْسذٍّهَ َلاإ َ هنألإَكهتلمْ 

ه.هتللمريْ ." امألس(
تل لدري هلألد هـههءَهإأللنباهـهنءريحهلأل هالءب هتل؛ن ه ت ءريإري هللدريه إَ   فه ءالدةهاببدريهتنإلألملدريهندةهاد هتإادءتطهإدمهميلءلدريهلد هتعبداهتل داءه ه

دداخهت دداءهـهه ألهههإدداملهلألمددةهءددداهتللددري هإِم ددمهتنددإلمخهـه لءبدد ه ل دديهتلمددات ه تلددِء ددلفه ءمددإلسهةددذخهتلق؛دد هتيبمألدد :ه ادد هءدهِ  لد هِ 
دلهاد هلدمفهمدذت ألههلألد هة دنهيد همألد هنيضدممه.هإإلء د هتلِء تإلبد ههههلأل هالءبةهه تقمف:هتعباهـهتلذتهلريإدريقهيدريهتنإلألد هندةهغدنتهه إضدم
هاتةدء،تهه لأل د،ريهم أله!!ه ا لة:هلأل هءته م هقباهـه ن اءخ؟!!هإقريفهلة:هةهمذتههَء إاَيءَيهـهءده م ههلمري ، ههاق معهتلمات ه تلِء ري دء،ريه ندا ،

هلأل هتل م هارينء،ت!!
هءَهإاددأل هـهلألمددةه اددألس:ههههتلإلددات هنددةلءيددمه تلءريإمدد ههتهههلألدد هالءبددةهتدد  ةسفه تادد لمخـههتإري دداء ه ْةههءددَ إ ألم هـهَلألمددإ هلدَدريَفه:هءَندَد هتللددمْ مهاددَ الدَدْإهنددإْ هَاريلدْدكٍّ

لَيه؟هلَدريَفه:هه َلريْ هءَإإضدَ هتلداص ـْهههَءتص مَفه ريَفه:هَةهَ ادَي َِيٌلهههإَدقدَ مإْاهتل دمريْقهإدَه"هه َاألمَسهَ  ءَْ ه.ه َيمهءََ خَيهْ هتلإمددَ الدإَمريهَ ت مدْ َمهَ تلإَءريْإمَدَ هْ هتلداص لإهَ ندمَكهتلإَءيدإ ريَفه:ههادَ قدَ
ءَْ ه.ه َيمه الدإَمريهَ ت مدْ َمهَ تلإَءريْإمَدَ هْ هتلداص َلريْ هءَإإَضلَيه؟هلريَفه:هَالإهَ ندمَكهتلإَءيدإ هتلاص ـْهههَءتص َلريْ ههَةهَ اَيمَفه هتلداص ـْهههَءتص ريَفه:هَةهالَدْ مه مإْاهتل مريلْدْثهإَدقدَ هءََ خَيهْ هتلإمددَ

الدإَمريهَ ت ْمءَْ هههإَدَقاإهءَإإَضلَيه؟هلريَفه:هَالإهَ نمَكهتلإَءيإه َمهَ تلإَءريْإَمَ هْ هتلاص الدإَمريهَ ت ْمءَْ هههإَْذَاتهءَيلإْ مَ هتلإَءيإ َ .هَمهَ تلإَءريْإَمَ هْ هتلاص ه(ه.هتن هاريِ  هه"ءَإدإأَلنإ
الدةهةألبدريهتلرتإلدريهتليدمتدشهةألبدريههلألملريهءدهالقأليهل هت ءريامه تلذالم ه تليمتدشهلنإيهـهللريهاريه د هإمدةهاد هندم ه ءادقرياهفهإههأيها املسومون:

ههفه ااقهتل؛ري قهت ؛ا قهادأل هـهلألمدةه ادألسهدمدثهتقدمف:ههههتل هألهنا ه هءامإلريهتالإل ءْلهتإاءتطه تإ نس  هتلإَيريْد دَ َيهْ هلددَمإاٍّ ءإ "هألَإهَن إبدَ
هتدَيءإأْللَيمتهْةريه َِريعَيهتلمْ هألَإهفههَلطصهَد م َ إ هَإَ ريهْإمْبسإهتل مريلَيمدَيهَ تإإ هتلمْذتَ هَاَضمإته".ه هتل مبقمه تعريةسه اننةه(.ْصَم َمْإْبسإ هْ هَءاإ هَاَض إ ههَناَي إ

هههه»هه هللههتا دددءهادد هتَادددإلءريا هه-ادددأل هـهلألمددةه ادددألس-إقدداهةدددريدههةبددريهالا دددءهادد هتلدددالري ه تلدددذةءه تَاددإل يري هلنإددديهللدددريهـهاددريه ددد هإمدددةهفهه ادددْ إ
هادَه َقريْا«ههتلإَةَْ ههَ تيإَيلدَيمْدههَ تيدإَيَذتْاههَ ادْ إ َادإ هتإإ هادأل هـ ههه ت  ه(ه.هه  تخهءندم.ه ههمْ ئإ ِْم ه ادمَفهت ريَده ضدمهـهللدةهلدريف:هَسَْءدإ َي ههلد هل بدريَدهندْ هليدم

:ه» هلددريفَهههلألمددةه اددألسهتقددمفَي بميَيهتلَءألددمسَيهههاددَ إ َمهتلمددم بريْ ه مددَي ه هتلمددم مٌ ه هتإ ْطهَ  ْةه ددَ هادديهتَسددْإ هتلددذتهَهتدَددضَيءص ِْم ْسهت ءمهههْنمددإ دةَيههههفههتْلٍّهثددمَاهاددَ ألإهنَيْ؛ ددإ
هميَيإْممَه هألَإهنَيْ؛ دةَيهَإ إ َ َيهنم ٍّهَد م هلري ريهْدَههتَي؛إْ ،َيهثمَاهَاءمتْلٍّ ْ َ،هه َا إ هتَي؛إ ه[.«.ه]  تخهءنمه ت  ههههَإ إ َ َيهنم ٍّهَد م

ضددءعهصحهـهلنإدديهللددريهتل ددم ه تلددم  ههإءألددماسهءدهقددريإ متهلألدد هء تاددءهـه  اددملةهفه نقألءددمتهلدد هت ءرياددمه ت منقددريْلهفه نا ددء تهادد هتلددالري ه تلإل
ه تإاقرياه تإاءتطه.
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