
 الرمحة نيب( وسلم عليه اهلل صلى) حممد
 م6164من ديسمبر  61 -هـ  6441من ربيع أول  4

 :أواًل : العناصر 
ماظـيبم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(مررييمظؾعوٌني.م-1

معنمعظوػرمرريؿهم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(:مم-2

مرريؿهم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(مبوظـلوءم-

مرريؿهمبوِّرػولم-مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مرريؿهمبوٌذغؾنيمواٌكطؽني.م-مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مرريؿهمبغريماٌلؾؿنيم-مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مرريؿهمبويقوانم.مم-مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

موأثرهميفمحقوتـوماٌعوصرة.االضؿداءمبوظررييماظـؾوؼيم-3

 

 :األدلة -ثانًيا 

 األدلة من القرآن الكريم:
م[.107]اِّغؾقوء:مم{َوَعومَأِرَدْؾـَوَكمٔإظَّومَرِحَؿًيمِظْؾَعوَظِؿنَي}ؼؼولمآمتعودي:م-1

مَسـِٗؿِممَحٔرؼْصمم}تعودي:موؼؼول-2 مَعو مَسَؾِقِه مَسٔزؼْز مِبوْظُؿِمِعـِنَيمَظَؼِدمَجوَءُطِممَرُدوْلمِعِنمَأِغُػِلُؽِم َسَؾِقُؽِم

م[.128]اظؿوبي:مم{َرُءوْفمَرِحقْم

مَشِؾقَظماْظَؼْؾِىمَظوِغَػٗضوامِعِنمَحِوِظَكم}تعودي:وؼؼولم-3 مَصظًّو ًَ ـِ مُط مَوَظِو مَظُفِم ًَ ـِ مِظ مِعَنماظؾَِّه مَرِحَؿٍي َصِؾَؿو

مَصٔنَذ ماْظَلِعٔر مِصي مَوَذؤوِرُػِم مَظُفِم مَواِدَؿِغِػِر ـُِفِم مَس مُؼِقٗىمَصوِسُف ماظؾََّه مٔإٖن ماظؾَِّه مَسَؾى مَصَؿَوطَِّل ًَ مَسَزِع ا

م[.159]آلمسؿران:م{اْظُؿَؿَوطِِّؾنَيم

م[.31]اإلغلون:مم{ُؼِدِخُلمَعِنمَؼَشوُءمِصيمَرِحَؿِؿِهمَواظظَّوِظِؿنَيمَأَسٖدمَظُفِممَسَذاّبومَأِظقّؿو}وؼؼولمتعودي:م-4
 

 :األدلة من السنة النبوية
مِب-1 مَأَغٔس مَسِن مودؾم(: م)صؾىمآمسؾقه ماظؾَِّه مَرُدوُل مَضوَل مَضوَل: م)رضيمآمسـه( مَعوِظٍك ٔإغِّىم»ٔن

معؿػقمسؾقه[.«]َِِّدُخُلماظٖصاَلَةمُأٔرؼُدمٔإَروَظَؿَفومَصَلِدَؿُعمُبَؽوَءماظٖصِؾىِّمَصُلَخػُِّفمِعِنمِذٖدِةمَوِجِدمُأعِِّهمِبِه
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مِبٔنم-2 مَسِؿٔرو مِبٔن ماظؾَِّه مَسِؾِد مَتاَلموَسِن ماظـِٖؾٖىم)صؾىمآمسؾقهمودؾم( مَأٖن اْظَعؤصم)رضيمآمسـفؿو(

مِعِّى(مايآَؼَي.مَضِوَلماظؾَِّهمَسٖزمَوَجٖلمِصىمٔإِبَراِػقَم:م)مَربِّمٔإٖغُفٖنمَأِضَؾْؾَنمَطـِرّيامِعَنماظـٖؤسمَصَؿِنمَتِؾَعـِىمَصٔنٖغُه

مُتمولَوض مٔإِن م) ماظٖلاَلُم ماْظَقِؽقُم(مِسقَلىمَسَؾِقِه ماْظَعٔزؼُز ًَ مَأِغ مَصٔنٖغَك مَظُفِم مَتِغِػِر مَؤإِن مِسَؾوُدَك مَصٔنٖغُفِم َعذِِّبُفِم

م-َوَبَؽىمَصَؼوَلماظؾَُّهمَسٖزمَوَجٖل:مَؼومِجِؾٔرؼُلماِذَػِىمٔإَظىمُعَقٖؿٍدم«.ماظؾَُّفٖممُأٖعِؿىمُأٖعِؿى»َصَرَصَعمَؼَدِؼِهمَوَضوَل:م

مَأِسَؾُم م-َوَرٗبَك ماظؾَِّهمم مَرُدوُل مَصَلِخَؾَرُه مَصَلَلَظُه مَواظٖلاَلُم( ماظٖصاَلُة م)َسَؾِقِه مِجِؾٔرؼُل مَصَلَتوُه مُؼِؾِؽقَك؟ مَعو َصَلْؾُه

مٔإٖغوم مَصُؼِل مٔإَظىمُعَقٖؿٍد ماِذَػِى مِجِؾٔرؼُل مَؼو ماظؾَُّه: مَصَؼوَل مَأِسَؾُم. مَوُػَو مَضوَل. مِبَؿو مودؾم( )صؾىمآمسؾقه

مصققّّمعلؾم[.«]ٖعِؿَكمَواَلمَغُلوُءَكَدـُِرِضقَكمِصىمُأ

وَسِنمَأَغٕسم)رضيمآمسـه(مَأٖنمُشاَلّعومِعَنماْظَقُفوِدمَطوَنمَعٔرَضمَصَلَتوُهماظـِٖؾٗىم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(م-3

مَصَؼوَلمَظُه:م مَرْأِدِه ـَِد مِس مَصَؼَعَد مَأِدِؾِم»َؼُعوُدُه ـَِدمَرْأ«. مِس مَوُػَو مٔإَظىمَأِبقِه مَصـََظَر مَأُبوُه مَصَؼوَلمَظُه مِدِه مَأَبوم: َأِرِع

م مَؼُؼوُل: مَوُػَو ماظـِٖؾٗىم)صؾىمآمسؾقهمودؾم( مَصَؼوَم مَصَلِدَؾَم مِبىمِعَنم»اْظَؼوِدٔم. ماظَِّذىمَأِغَؼَذُه مِظؾَِّه اْظَقِؿُد

مدـنمأبيمداود[.«]اظـٖؤر

ٔإغِّىم»:مَضوَلم،ماظؾَِّهماِدُعمَسَؾىماْظُؿِشٔرِطنَيممِضقَلمَؼومَرُدوَل:مَضوَلم)رضيمآمسـه(موَسِنمَأِبىمُػَرِؼَرَةم-4

ًُمَرِحَؿًي ـِ ٌِمَظٖعوّغومَؤإٖغَؿومُبِع مصققّّمعلؾم[.«]َظِممُأِبَع

مَضوَلم-5 مُؼَؼوُلمَظُهم:موسنمَأَغسمِبنمَعوِظٍكم)رضيمآمسـه( َطوَنمِظؾـِٖؾيِّم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(مَحوٍد

ُرَوِؼَدَكمَؼومَأِغَفَشُيماَلمَتْؽِلٔرم»َصَؼوَلمَظُهماظـِٖؾٗيم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(:م،مِوِتمَأِغَفَشُي،مَوَطوَنمَحَلَنماظٖص

مَؼِعـِيمَضَعَػَيماظَِّلوِء.م]صققّّماظؾكوري[.مم:م،مَضوَلمَضَؿوَدُةم«اْظَؼَوأرؼَر

م-6 م :ًِ مَضوَظ م م)رضيمآمسـفو( مَسوِئَشَي م)َصؾَّ»وَسِن ـِٖؾٖي مَظكِتيماظ ًُ ـِ مُط مِبوْظٔنَغوِءمٔإِن مَوَدؾََّم( مَسَؾِقِه ىماظؾَُّه

ـُِهمَصَقْلُخُذُهماظـِٖؾٗيم)َصؾَّىماظؾَُّهمَسَؾِقِهمَوَدؾََّم(مَصَقَضُعمَصوُهم ًُميآَصكُخُذُهمَصَلِذَرُبمِع ـِ ُخُذمَعِوِضَعمِصٖي،مَؤإِنمُط

مصققّّمابنمحؾون[.«]ِصٖيمَصَقْلُطُؾُهمَوَأَغومَحوِئْضماْظَعِرَقمِعَنماظؾَِّقٔممَصكُطُؾُهمَصَقْلُخُذُهمَصَقَضُعمَصوُهمَعِوِضَع

مَأِرَحَمماظـٖؤسم-7 ـِٖؾٗيم)صؾىمآمسؾقهمودؾم( مَضوَل:م"َطوَنماظ وَسِنمَأَغٔسمِبٔنمَعوِظٍكم)رضيمآمسـه(

ًُمِبوْظِعَقؤل،مَوَطوَنمَظُهماِبْنمُعِلَؿِرَضْعمِصيمَغوِحَقِيماْظَؿِدؼـَِي،مَوَطوَنمِزِؽُرُهمَضِقـّ و،مَوُطـٖومَغْلِتقِهم،مَوَضِدمَدَخَنماْظَؾِق

مِبٔنِذِخٕرم،مَصُقَؼؾُِّؾُهمَوَؼُشٗؿُه"]اِّدبماٌػردمظؾؾكوري[.
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مَصَؼوَلم-8 ماظـٖوُس، مَصَؿـَوَوَظُه مِصيماْظَؿِلِفِد مَصَؾوَل مَأِسَراِبيٌّ مَضوَم مَضوَل: م)رضيمآمسـه( وسنمأبيمُػَرِؼَرَة

ـِٖؾٗيم)صؾىمآ مَظُفُمماظ م: مِعِنمَعوٍءم»مسؾقهمودؾم( مَذُغوّبو مَأِو م، مَدِفاًلمِعِنمَعوٍء مَوَػٔرؼُؼوامَسَؾىمَبِوِظِه َدُسوُه

ـُِؿِممُعَقلِّٔرؼَنمَوَظِممُتِؾَعـُوامُعَعلِّٔرؼَن مصققّّماظؾكوري[.«]َصٔنٖغَؿومُبِع

مَضوَلم-9 مَسِنمَأِبقِه مَأِعرّياممَطوَنمَرُدوُلماظؾَِّه:وَسِنمُدَؾِقَؿوَنمِبٔنمُبَرِؼَدَة مَأٖعَر مٔإَذا )صؾىمآمسؾقهمودؾم(

مَضوَل: مُثٖم مَخِقّرا ماْظُؿِلِؾِؿنَي مِعَن مَعَعُه مَوَعِن ماظؾَِّه مِبَؿْؼَوى مَخوٖصِؿِه مِصى مَأِوَصوُه مَدٔرٖؼٍي مَأِو مَجِقٕش مَسَؾى

مَتُغؾُّوام».... مَواَل م،ماْشُزوا مَتِؿـُُؾوا مَواَل مَتِغِدُروا مَواَل مَو، مَتْؼُؿُؾوا مَسُدٖوَكمِعَنماْظُؿِشٔرِطنَيمَواَل ًَ مَظِؼق مَؤإَذا ِظقّدا،

م مٔإَظىمَثاَلِثمِخَصوٕل مِخاَلٕلمم-َصوِدُسُفِم ماِدُسُفِممم-َأِو مُثٖم ـُِفِم مَوُطٖفمَس ـُِفِم مِع مَصوْضَؾِل مَأَجوُبوَك مَعو َصَلٖؼُؿُفٖن

ـُِف ـُِفِممَوُطٖفمَس مصققّّمعلؾم[.«]ِم.....ٔإَظىماإٔلِداَلٔممَصٔنِنمَأَجوُبوَكمَصوْضَؾِلمِع

وَسِنمَسِؾِدماظؾَِّهمِبٔنمَجِعَػٕرم)رضيمآمسـفؿو(مَضوَل:مَأِرَدَصـِىمَرُدوُلماظؾَِّهم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(م-10

مِب ماِدَؿَؿَر مَوَطوَنمَأَحٗىمَعو مَأَحّدامِعَنماظـٖؤس، ماَلمُأَحدُِّثمِبِه مٔإَظٖىمَحِدؼـّو مَصَلَدٖر مَذاَتمَؼِوٕم مَرُدوُلمَخْؾَػُه ِه

اْظَلِغَصؤرمعنماظؾَِّهم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(مِظَقوَجِؿِهمَػَدًصومَأِومَحوِئَشمَغِكٕل.مَضوَلم:مَصَدَخَلمُبِلَؿوّغومِظَرُجٕلم

ـِٖؾٗي ماظ مَصَلَتوُه مَسِقـَوُه، ًِ مَحٖنمَوَذَرَص مَوَدؾََّم( مَسَؾِقِه ُٓ ـِٖؾٖيم)َصؾَّىما مَرَأىماظ مَصَؾٖؿو ُٓممَصٔنَذامَجَؿْل، )َصؾَّىما

ًَ،مَصَؼوَل:م ،مَصَفوَءمَصّؿىم«َعِنمَرٗبمَػَذاماْظَفَؿٔل،مِظَؿِنمَػَذاماْظَفَؿُل؟»َسَؾِقِهمَوَدؾََّم(مَصَؿَلَّّمِذْصَراُهمَصَلَؽ

م مَصَؼوَل: ماظؾَِّه. مَرُدوَل مِظيمَؼو مَصَؼوَل: ماْظَلِغَصؤر ما»ِعَن ماْظَؾٔفقَؿِي مِصيمَػِذِه مَتٖؿِؼيماظؾََّه ماظؾَُّهمَأَصَؾو ظَِّؿيمَعؾََّؽَك

مدـنمأبيمداود[.«]ٔإٖؼوَػو؟،مَصٔنٖغُهمَذَؽومٔإَظٖيمَأٖغَكمُتِفقُعُهمَوُتِدِئُؾُه

 :املوضوع  -ثالًثا

موتعوديم ممـوردوظظظؼدمذيعمآمدؾقوغه مودؾم( ماِّخالقماظؾشرؼيحمؿدم)صؾىمآمسؾقه ،معؽورم

ًِصول، ودريتهماظعطرةممغؾعمدكٓيموعصدرمثرٓيمظؽلمموتلّظؼًمروحـهماظطوػرةمبعظقمماظشؿوئـلموا

سؾىمبينمآدم،موخؿممبهمتعوديمأغواعماظعظؿيماإلغلوغقَٓي،موطقفمالمؼؽونمطذظكموضدماصطػوهمآم

م)صؾىمآمسؾقهمودؾم(م موؼؽػقه معـذمغشلتفو، ماإلغلوغقَٓي مأغصعمحقوةمسرصؿفو مصؽوغًمحقوته أغؾقوءه،

مب مظه مذفد مضد موتعودي مدؾقوغه مآ مأن مذرًصو متعودي: مصؼول ماِّخالق مُخُؾٕقم}عظؿي مَظَعَؾى َؤإغََٓك

م[.4]اظؼؾم:م{َسِظقٕم

مدؼونمضوممصلغذرااظرريُيماٌفداُةمجوءمعؾشِّرام**موِّصضٔلماِّ

موِّطرٔمماِّخالقمجوءمُعؿؿِّّؿوم**مؼدسومِّحلـِفوموميقوماٌـؽرا
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ُٓميفمعؾؽوتهم**معومضوممسؾْدميفماظصالةموطٓؾرا مصؾىمسؾقهما

اِّخالقماظيتمهؾَّىمبفوماظردولم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(مُخُؾُقماظرريي،مصؾؼدمموعنمسظقم

مرحقّؿو مآمضؾّؾو موحيـوموػؾه مظؾضعقف، مؼرٗق موؼعطفمسؾىماًؾقمأذيعني،مم، ماٌلؽني، سؾى

مصفوم مواظؽوصر، مواٌمعن مواظؾعقد، مواظؼرؼى مواظؽؾري، ماظصغري مصشؿؾً مدفٓقي، مظه ماظرريي صؽوغً

مآمظؾعوٌني مرريي مِظْؾَعوَظِؿنَي}: مَرِحَؿًي مٔإظَّو مَأِرَدْؾـَوَك مم{َوَعو م107]اِّغؾقوء: م)صؾىمآمسؾقهمو[، ػو

معنمرريؿهم معظوػر مإال مطؾفو موحقوته مودريته مدـؿه موعو مظؽلماًؾق، معفداة مربوغقي مرريي ودؾم(

ؼدمبوًؾقمأنمبعٌمػذاماظـيبماظؽرؼم،مصتعوديم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(،مبلمعنمعظوػرمررييمآم

جوءممبـفٍمذوعلمظؾققوة،مطوغًماظررييمعنمأػممرطوئزه،موظؼدمسؾََّؿـوممبواضػهماظعظقؿيموتعوعؾهم

ععماىؿقعمطقفمغـلٍمعنماظررييمثوّبومغفدؼهمإديمعنمحوظـو،مظقؿقولماظعدومإديمحؾقىمبؿؾكم

ماظؾؿليمايوغقي.

مسؾىماظـوسمذدؼدماًوفم مأغهمطونمحرؼّصو سؾقفم،موعنمرريؿهم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(

م مؼؼولمآمتعودي: مسـفم، مَسٔزؼْزم}ؼلعىمبؽلمدؾقلمظرصعماٌشؼي مَأِغُػِلُؽِم مِعِن مَرُدوْل مَجوَءُطِم َظَؼِد

مِبوْظُؿِمِعـِنَيمَرُءوْفمَرِحقْم مَسـِٗؿِممَحٔرؼْصمَسَؾِقُؽِم مَعو م{َسَؾِقِه مإغهمعنمَأِغُػِلـوموعنمَأِغَػِلـوم128]اظؿوبي: ،]

سؾقهمسصقوغـو،مرؤوفمبـومؼؼفمسؾىماظصراطمؼؼول:مرِبمَدؾِِّممَدؾِِّم،مذػوقمبـو،محرؼصمسؾقـومؼشقم

وؼطقلماظلفودمواظدسوءمؼدسومِّعؿهمبوظـفوةمواظلعودةمؼومماظؼقوعي،مؼلفدمهًمسرشماظررينم

مَواِذَػِعمُتَش»صالمؼرصعمرأدهمحؿىمؼؼولمظه:م مُعَقٖؿُدماِرَصِعمَرْأَدَكمَوُضِلمُؼِلَؿِعمَظَكمَوَدِلمُتِعَطِه ػَِّع،مَؼو

م«.مَصَلُضوُلمَؼومَربِّمُأٖعِؿىمُأٖعِؿى

مصفومحننمُأوَظوِءم ظؼدمضضىمحقوتهم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(ميفمخدعيمعنمحوظهموإسوغؿفم،

مػذهم ماٌـزل، مأذغول معؿوسى مورلة مسـفم مخيػف مأن مؼرؼد موطلغه مبقؿه، مأػل ميفمخدعي غراه

معنمتعو مضدّرا مرؾقعقوميفمحقوتهماِّسؿولماظيتمؼلغفمععظمماظرجولمأنمؼعريوػو مطوغًمأعّرا وغفم،

)صؾىمآمسؾقهمودؾم(،مإنماٌرأةمالمهؿوجمإديمعنمؼلوسدػوميفمسؿٕلمعومبؼدرمحوجؿفومِّنمتشعرم

مأػلمبقؿهم مؼغؿر مطونماظـيبم)صؾىمآمسؾقهمودؾم( موػؽذا مترصرفمحوهلو، ماظرريي مبطقور دائؿو

مبوظرريي،موذظكمطٗلمعومتؿؿـوهماٌرأةمعنمزوجفو.
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مووهموضدممم ماظؿعؾريمسنماظررييمعنمجوغىماظـيبم)صؾىمآمسؾقهمودؾم( تعددتمعظوػر

مإديمضؾوبفم،م موُؼدخلماظلرور مؼداسؾفم مغراه موتورة مأػلمبقؿه، ميفمخدعي مغراه مصؿورة أػلمبقؿه،

متـؿشرم ماظرريي مإذورات مطوغً موػؽذا موُحـُٓو، مبرريي مأخطوئفم مسن مؼؿفووز مغراه مأخرى مممممموتورة

مص مَسوِئَشُيميفمبقًماظـؾوة، ًِ مُدؽَؾ ماظـِٖؾٗيم(رضَيماظؾَّهمسـفو)ؿػقضمسؾقهمحـوّغو، مطوَن م"عو ُٓم): َصّؾىما

َؼصـُعميفمَبِقِؿِهم؟مضوظً:مطونمَؼُؽونميفمِعِفـَِيمَأِػِؾِه.مَؼعين:مِخدَعِيمَأػِؾه.مصٔنذامَحَضَرِتمم(َسَؾِقِهموَدؾَّم

موظ مٔإديماظٖصالِة."]صققّّماظؾكوري[، مَخَرَج مواضؿاظٖصالة، ماظرجولمدريته مضرأ مهوظًمدو معو مبه وا

مبقوتفممإديمجققممالمؼطوق!!

مبلمطونم مبفو، موؼوصيمبوظرريي مبوٌرأة، مرحقّؿو مودؾم( ماظـيبم)صؾىمآمسؾقه مطون ظؼد

مرصؼوم مظه: مصقؼول ماظـلوء، ماظيتمترطؾفو ماإلبل مايوديميفمضقودة محنيمؼلرع مسؾىماٌرأة ؼشػق

)رضيمآمسـه(مَضوَلمَطوَنمِظؾـِٖؾيِّم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(مَحوٍدمُؼَؼوُلممبوظؼوارؼر،مصعنمَأَغسمِبنمَعوِظٍك

ـِٖؾٗيم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(:م"ُرَوِؼَدَكمَؼومَأِغَفَشُيماَلمَتْؽِل ٔرمَظُهمَأِغَفَشُي،مَوَطوَنمَحَلَنماظٖصِوِتمَصَؼوَلمَظُهماظ

ماظِّ مَؼِعـِيمَضَعَػَي مَضوَلمَضَؿوَدُة َلوِء.]صققّّماظؾكوري[،مأرادمأٓنماإلبلمإذامَدِؿعًماُيداءماْظَؼَوأرؼَر".

أِدرَسًميفماْظؿشيمواِذَؿٓدتمصلِزسفًماظراطىموأِتَعَؾِؿهمصـفوهمسنمذظكمِّٓنماظـلوءمَؼِضُعْػنمسنم

موعوم مبفن!! مؼلرع مأال مايودي مؼوصي ماىزري[، مالبن ماِّثر ميفمشرؼى م]اظـفوؼي مايرطي ذٓدة

مجبوار مؼذطر مذيء مبفن موجػوءمماإلدراع مشؾظي معن محقوتفو ميف مععوغوة معن ماٌرأة متالضقه ممممممممممعو

م.يفمأحقونمطـرية

ًَم وطونماظـيبم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(مإذامدخلمبقؿه،مبودرمبوظلالم،موإذامدخلمظقًؾو،مخوَص

َصَقِفىُءمِعَنم»...مبهمحؿىمالمتلؿقؼظمزوجؿهمإنمطوغًمغوئؿي.مطؿوموردميفمحدؼٌماٌؼدادمضول:مم

صققّّمعلؾم[،مأهلذهماظدرجي؟!مخيشىمعنم«]ٔلمَصُقَلؾُِّممَتِلِؾقّؿوماَلمُؼوِضُظمَغوِئّؿومَوُؼِلِؿُعماْظَقْؼَظوَناظؾَِّق

أنمؼوضظمأػلمبقؿهموػممغوئؿونمحؿىمالمؼؼطعمسؾقفممغوعفمموراحؿفم!مؼوهلومعنمررييمسفقؾيم

م.جيىمأنمتـقينمأعوعفومجؾوهمطلمسظقم

(مبوٌرأةمأنمؼراسيمغػلقؿفوميفماِّؼومماظشفرؼيموعنمسفقىمرريؿهم)صؾىمآمسؾقهمودؾم

سؾىمبـوتمحواء،موصقفومخيؿلمغظومماهلرعوغوتمظدىماٌرأةمتعوديماظيتمؼعرتؼفومصقفومعومطؿؾهمآم

مطـريمعنم موػذهمأعورمالمؼؼدرػو مواظرأصي، م موايـٓو مايوجيمإديمظطفماٌعوعؾي، وتؽونميفمأعسِّ
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دوامعنمضغورفممسؾقفو،مورمبومؼغضؾونمحنيمجيدونمعنماظرجولموالمؼؾؿػؿونمإظقفو،مبلمرمبومزا

مبوٌؿؼؾؾيموبوظع موؼصػوغفو مدقدماًؾقم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(ماٌرأةمتغرّياميفماظلؾوك، مأعو ؾوس،

صـرىمأغوارمرريؿهمتػقضمسؾىمزوجهمسوئشي،محنيمتشربمصقؾقٌمسنمعوضعمذػؿقفومظقشربمعـه،م

ًِ:مم ـِٖؾٖيم)َصؾَّىماظؾَُّهمَسَؾِقِهمَوَدؾََّم(مِبوْظٔنَغوِءمَصكُخُذُهم»صَعِنمَسوِئَشَيم)رضيمآمسـفو(ممَضوَظ ًُمَظكِتيماظ ـِ ٔإِنمُط

مَصَقَضُعمَصوُهَصَل مَوَدؾََّم( مَسَؾِقِه ـِٖؾٗيم)َصؾَّىماظؾَُّه ماظ مَصَقْلُخُذُه ـُِه ميآمِذَرُبمِع ًُ ـِ ماْظَعِرَقمَعِوِضَعمِصٖيمَؤإِنمُط ُخُذ

يمصققّّمابنمحؾون[،مإغفومضؿ«]ِعَنماظؾَِّقٔممَصكُطُؾُهمَصَقْلُخُذُهمَصَقَضُعمَصوُهمَعِوِضَعمِصٖيمَصَقْلُطُؾُهمَوَأَغومَحوِئْض

اظرأصي،مبلمضؿيماإلغلوغقيمأنمهؿؿلمعنمهىميفميظوتمضعػهموهـومسؾقهموترحممآالعه،مالمأنم

متؿفوػلمعشوسرهمأومتضغطمسؾقهموهٓؿؾهمسؾّؽومصوقمسؾؽه.

مرأىموظدهمإبراػقممؼلخذهمم مإذا مبوظصغور، وظؼدمطونماظـيبم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(مرحقؿو

م مسظؿي مؼظفر مآخر معشفد موػذا موؼشٓؿه، ماظعطوفمصقؼؾؾه ماإلغلون مودؾم( م)صؾىمآمسؾقه حمؿد

مَعوِظٍكم)رضيمآمماظذيمزادمذوضهمإديموظدهماظغوئىمظدرجيمجعؾؿهمؼؼؾؾهموؼشٗؿه، مَأَغٔسمِبٔن صَعِن

ماِبْنمُعِلَؿِرَضْعمِصيم مَوَطوَنمَظُه مَأِرَحَمماظـٖؤسمِبوْظِعَقؤل، مَضوَل:م"َطوَنماظـِٖؾٗيم)صؾىمآمسؾقهمودؾم( سـه(

مَوَؼُشٗؿَغو مَصُقَؼؾُِّؾُه م، مِبٔنِذِخٕر ًُ ماْظَؾِق مَدَخَن مَوَضِد م، مَغْلِتقِه مَوُطـٖو مَضِقـّو مِزِؽُرُه مَوَطوَن ماْظَؿِدؼـَِي، ُه"]اِّدبمِحَقِي

ماٌػردمظؾؾكوري[.

موإذؾوسفممبويىمواظعطفم متؼؾقلماظصغور مسدم مودؾم( ماسؿربماظـيبم)صؾىمآمسؾقه ظؼد

مَجوَءمَأِسَراِبيٌّمٔإَظىماظـِٖؾيِّم)صؾىمآمسؾقهمضلوةموغزّسومظؾرريي،مصَعِنم ًِ ـَِفو(مَضوَظ َسوِئَشَيم)َرِضَيماظؾَُّهمَس

مَأِعِؾُكمَظَكمَأ ِنمودؾم(مَصَؼوَل:مُتَؼؾُِّؾوَنماظصِِّؾَقوَن!مَصَؿومُغَؼؾُِّؾُفِم،مَصَؼوَلماظـِٖؾٗيم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(:مَأَو

مِعِنمَضْؾِؾَكماظٖر مبلمإنماظصالةمغػلفومالمتـلقهمرريؿهمبوِّرػولمَغَزَعماظؾَُّه ِحَؿَي"]صققّّماظؾكوري[،

مَسَؾِقِهم م)َصؾَّىماظؾَُّه ِٓ ما مَرُدؤل مُغَصؾِّيمَعَع مُطـٖو م: مَضوَل م)رضيمآمسـه( مَأِبيمُػَرِؼَرَة مصَعِن ورأصؿهمبفم،

َؾىمَزِفٔرِهم،مَصٔنَذامَرَصَعمَرْأَدُه،مَأَخَذُػَؿومِبَقِدِهمِعِنمَوَدؾََّم(ماْظِعَشوَءم،مَصٔنَذامَدَفَدمَوَثَىماْظَقَلُنمَواْظُقَلِقُنمَس

مَسَؾىم مَأْضَعَدُػَؿو مَصاَلَتُه مَضَضى مَحٖؿى مَسوَدا، مَسوَد مَصٔنَذا ماَِِّرٔض، مَسَؾى مَصَقَضُعُفَؿو مَرِصقًؼو، مَأِخّذا َخْؾِػِه

مبوظطػلمَصِكَذِؼِه"]علـدمأريد[،مبلمطونمؼلؿعمبؽوءمرػلمصغريموػوميفماظصالةمصقكػ فمرريًي

ـِٖؾٖيم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(مَضوَلم:م"ٔإغِّيمَِِّدُخُلم وبلعه،مصعنمَأَغسمِبنمَعوِظٍكم)رضيمآمسـه(مَأٖنماظ
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ِدمُأعِِّهمِةمَوِجِصيماظٖصاَلِةمَوَأَغومُأٔرؼُدمٔإَروَظَؿَفومَصَلِدَؿُعمُبَؽوَءماظٖصِؾيِّمَصَلَتَفٖوُزمِصيمَصاَلِتيمِعٖؿومَأِسَؾُممِعِنمِذٖد

مِعِنمُبَؽوِئه"]صققّّماظؾكوري[.

مسؾىم مُؼَعُِّػه مبرصقموال ماىوػلمصؽونمؼعؾؿه مودؾم( م)صؾىمآمسؾقه وظؼدممشؾًمرريؿه

ـَِؿِؼُصمعنمضدره،مصفذاماِّسرابيماظذيمبولميفمعلفدهم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(مثورم تؼصريه،والمَؼ

ماُىرمماظذيمصعؾه، مبهمهلذا مأنمؼػؿؽوا مصعلماظـيبم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(؟!ماظـوسموػؿوا صؿوذا

م مَعوٍء مِعِن مَدِفاًل مَأِو مَعوٍء، مِعِن مَذُغوّبو مَسَؾىمَبِوِظِه مَوَأِػٔرؼُؼوا مَدُسوُه م" مَوَظِممم-ضول: مُعَقلِّٔرؼَن ـُِؿِم مُبِع َصٔنٖغَؿو

ـفممايآنمُتِؾَعـُوامُعَعلِّٔرؼَن"]صققّّماظؾكوري[،موػذهماظؽؾؿيمغوجففومظؽلماٌلؾؿنيمععمعومؼؼعمبق

ـُِؿِممُعَقلِّٔرؼَنمَوَظِممُتِؾَعـُوامُعَعلِّٔرؼَن. معنمتؼورعموصراع:مٔإٖغَؿومُبِع

وػذهمررييماظـيبم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(مبوٌكطه،مصؿوذامصعلمععمػذاماظشوٓبماظذيم

موضولمظهميفم معـه مضربه مودؾم( م)صؾىمآمسؾقه مظؽـه ماظـوس، مصصوحمبه مؼلؿلذغهميفماظزغو!! جوءه

اظؾطفمواظرصقم:م"َأُتِقٗؾُهمُِّعَِّك؟"َضوَل:مال،مَضوَل:"َوَطَذِظَكماظـٖوُسمالمُؼِقٗؾوَغُهمُِّٖعَفوِتٔفِم،مَأُتِقٗؾُهمعـؿفىم

َسَؾىممالِبـَِؿَك؟"َضوَل:مال،مَضوَل:"َوَطَذِظَكماظـٖوُسمالمُؼِقٗؾوَغُهمِظَؾـَوِتٔفِم،مَأُتِقٗؾُهمُِِّخِؿَك؟.....مثممَوَضَعمَؼَدُه

ٔرمَػذاماظٖشوٓبم،مَوَضوَل:"اظؾَُّفٖممَطػِِّرمَذِغَؾُه،مَوَرفِِّرمَضْؾَؾُه،مَوَحصِِّنمَصِرَجُه"]اٌعفمماظؽؾريمظؾطرباغي[،مَصِد

ماظـيبم)صؾىمآم مصفذهمرريي مذيءمسؾىموجهماِّرضمأبغضمإظقهمعنماظزغو، موعو صكرجماظشوٓب

مسؾقهمودؾم(موتؾؽممٔرتفو!!

ممممممم م)صؾى مرريؿه معظوػر مإديمػداؼؿفمموعن مؼلعى مطون ماٌلؾؿنيمأغه مبغري مودؾم( مسؾقه آ

واظرصقمبفم،موتؼدؼممجوغىمايوارمسؾىماظصدام،مصفومجيـّّمإديماظلؾمموؼربمماٌعوػدات،موإذام

صورمحولماظعدوممإديمذٕلموضفٕرمَرِحَؿُهم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(،مؼردلمإديماِّعممواٌؾوكمردوئلم

مإديمايقمضؾلمأنم مأوصوهمبوظررييمبوِّرػولمؼدسوػممصقفو مأردلمجقّشو موإذا ؼػؽرميفمحربفم،

ماظؾَِّهم مَرُدوُل مَطوَن مَضوَل مَأِبقِه مَسِن مُبَرِؼَدَة مِبٔن مُدَؾِقَؿوَن مصَعِن مواظذؼنمالمحيوربون، مواظضعػوء واظـلوء

ِؿِهمِبَؿْؼَوىماظؾَِّهمَوَعِنمَعَعُهم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(مٔإَذامَأٖعَرمَأِعرّيامَسَؾىمَجِقٕشمَأِومَدٔرٖؼٍيمَأِوَصوُهمِصىمَخوٖص

م مَضوَل: مُثٖم ماْظُؿِلِؾِؿنَيمَخِقّرا مَؤإَذام»....ِعَن مَوِظقّدا، مَتْؼُؿُؾوا مَواَل مَتِؿـُُؾوا مَواَل مَتِغِدُروا مَواَل مَتُغؾُّوا ماَل مَو اْشُزوا

م مٔإَظىمَثاَلِثمِخَصوٕل ماْظُؿِشٔرِطنَيمَصوِدُسُفِم مِعَن مَسُدٖوَك ًَ ممَأِوم-َظِؼق مَصوْضَؾِلمم-ِخاَلٕل مَأَجوُبوَك مَعو َصَلٖؼُؿُفٖن
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ـُِفِم..... مَس مَوُطٖف ـُِفِم مِع مَصوْضَؾِل مَأَجوُبوَك مَصٔنِن ماإٔلِداَلٔم مٔإَظى ماِدُسُفِم مُثٖم ـُِفِم مَس مَوُطٖف ـُِفِم صققّّم«]ِع

معلؾم[.

مغوصؾوهم معن مسؾى مظرتصرف ممتؿد ماظـؾوؼي ماظرريي معظؾي مند مأن ماظعفى مطل واظعفى

موحدهماظعد مايدؼؾقي مؼوم مإن م مواإلؼذاء، ماظؽقد مؼلؿطقعونمعن معو مطل مععه موصعؾوا موحوربوه اء

ؼؽػيمدظقالمسؾىمسظؿيمررييماظـيبم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(،مصفوػومؼؼرتبمعنمعؽيماظيتمخرجم

مظؽـهم مؼرؼد، ماظقومميفمعورنماظؼوةمؼلؿطقعمأنمؼػوجهماظؼومموؼػعلمبفممعو موػو معطروّدا، عـفو

صؼؾؾفومحؿىم،مؼؾلمذروطمأػلمعؽيماظيتمٕمؼرَضمبفومطـريمعنماٌلؾؿنيميفمحقـفومؼمثرماظلؾمموؼ

المتراقمضطرةمدم،مظؼدمطوغًماظررييميفمتػوصقلمحقوتهمطؾفومحؿىميفموضًمايروبماظيتمُدِصَعم

مصفوػومؼدخلمعؽيمؼدخلمعؽيمجبقشهماظعظقمماظذيمأسفزمأػلمعؽيمأنمؼؼووعوهم مدصّعو، م–إظقفو

دعدمبنمسؾودةم)رضيمآمسـه(مؼؼولمعزػّوا:م"اظقوممؼومماٌؾقؿي"،مصريٓدممصقلؿعم-جمردمعؼووعي

اظـيبم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(:م"بلماظقوممؼومماٌرريي"!مثممتلتيميظيماظـصرمصقؼفمأػلمعؽيم

مؼؼضيمصقفممردولمآم)صؾىمآمسؾقهم مضضوء مخوضعنيمعلؿلؾؿنيمؼـؿظرونمأٖي مأعوعه ذيقّعو

مَواِبُنمَإٔخمَطٔرؼٕم.مَضوَلم:«.مومَتَرِوَنمَأغِّىمَصوِغْعمِبُؽِم؟مَع»ودؾم(م،مصقؼولمهلم:م مممممَضوُظوام:مَخِقّرامَأْخمَطٔرؼْم

ماظطَُّؾَؼوُء»م مَصَلِغُؿُم مهلمموصقفمماظذؼنمحوصروهمػوموعنمععهمثالثمدـوات،مميـعونم«اِذَػُؾوا مضوهلو ،

ذؼنمضؿؾوامسؿهمريزةم)رضيمآمسـفمماظطعوممصؿوتمعنمعوتمععهمعنماظصغورمواظؽؾورم،موصقفمماظ

مسـه(موعـؾوامجبـؿهموحووظوامأطلمطؾده،موصقفمماظذؼنمبوتوامؼدبرونمظهماٌؽوؼد.

مصؿقوظًماظعداوةم موأذابًماِّحؼود ماظؼؾوب، مأّظػًمحوظه مظؽلماًؾق، مسوعي مرريي إغفو

ًَمَصظًّومَشِؾ}إديمحمؾي،م ـِ ًَمَظُفِممَوَظِومُط ـِ قَظماْظَؼْؾِىمَظوِغَػٗضوامِعِنمَحِوِظَكمَصوِسُفمَصِؾَؿومَرِحَؿٍيمِعَنماظؾَِّهمِظ

ماظ مٔإٖن ماظؾَِّه مَسَؾى مَصَؿَوطَِّل ًَ مَسَزِع مَصٔنَذا ماْظَلِعٔر مِصي مَوَذؤوِرُػِم مَظُفِم مَواِدَؿِغِػِر ـُِفِم مُؼِقٗىمَس ؾََّه

م{اْظُؿَؿَوطِِّؾنَي الممضوديم[،مؼؼولمابنمطـريمرريهمآ:م"مأي:مظومطـًمدقَِّهماظؽ159]آلمسؿران:

ماظؼؾىمسؾقفممالغػضوامسـكموترطوك،موظؽنمآمذيعفممسؾقك،موأالنمجوغؾكمهلممتلظقػومظؼؾوبفم"

مواالسؿدالمحؿىم ماظودطقي مؼعؾؿـو مودؾم( مندمأنماظـيبم)صؾىمآمسؾقه مموععمطلمػذا

يفمُخُؾٕقمطوظرريي،مصؾؼدمطوغًمرريؿهم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(معؽلوةمبوظودطقي،مصفومرحقممدونم

مؼلؿكدممايقؾيميفمايربم مدقوديمالمؼؽذب، معؿواضعميفمشريمذظي،محموربمالمؼغدر، ضعف،
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موبنيم مواظعؿل، موبنيماظعؾودة مواظؿدبري، مبنيماظؿوطل مجيؿع مواٌواثقق، مؼـؼضماظعفود مال ظؽن

ماظررييمواظؼوةميفمعواجفيماًصوم.

مبلماعؿدتمظؿشؿلمايقوان ماظؾشر، محدود مٕمتؼفمسـد ماظـؾوؼي ماظرريي مصفوػوموػذه ،

م مايقوة مصقفو ماظيتمؼػورق ماظؾقظي ميفمػذه مإظقه مواإلحلون مبوظرصقميفمايقوان سـدمم–ؼوصي

مم-اظذبّّ مَضوَل: مَوَدؾََّم( مَسَؾِقِه ماظـِٖؾٖيم)َصؾَّىماظؾَُّه مَأٖن مَأِوٕسم)رضيمآمسـه( مِبٔن مَذٖداِد ماظؾََّهم»صَعِن ٔإٖن

امَضَؿْؾُؿِممَصَلِحِلـُواماظِؼِؿَؾَي،مَؤإَذامَذَبِقُؿِممَصَلِحِلـُواماظذِِّبَقَي،مَوْظُقِقٖدمَطَؿَىماإٔلِحَلوَنمَسَؾىمُطلِّمَذِيٍء،مَصٔنَذ

مَذِبقَقَؿُه مَوْظُقٔرِح مَذْػَرَتُه، مٌكؾوقم«]َأَحُدُطِم مؼرؼد مودؾم(ال م)صؾىمآمسؾقه مإغه ماظرتعذي[، دـن

ِظَرُجٕلماْظَلِغَصؤرمَصٔنَذامَجَؿْل،مَصَؾٖؿوموَدَخَلمُبِلَؿوّغومم-وإنمطونمحقواّغوم–يظيمسذابمٌكؾوقمضعقفم

ُٓمَسَؾِقِهمَو ًِمَسِقـَوُه،مَصَلَتوُهماظـِٖؾٗيم)َصؾَّىما ُٓمَسَؾِقِهمَوَدؾََّم(مَحٖنمَوَذَرَص َدؾََّم(مَصَؿَلَّّمَرَأىماظـِٖؾٖيم)َصؾَّىما

ًَ،مَصَؼوَل:م مَصَؼوَل:م«َذاماْظَفَؿُل؟َعِنمَرٗبمَػَذاماْظَفَؿٔل،مِظَؿِنمَػ»ِذْصَراُهمَصَلَؽ مَصَفوَءمَصّؿىمِعَنماْظَلِغَصؤر ،

َأَصَؾومَتٖؿِؼيماظؾََّهمِصيمَػِذِهماْظَؾٔفقَؿِيماظَِّؿيمَعؾََّؽَكماظؾَُّهمٔإٖؼوَػو؟،مَصٔنٖغُهمَذَؽومٔإَظٖيم»ِظيمَؼومَرُدوَلماظؾَِّه.مَصَؼوَل:م

مدـنمأبيمداود[.«]َأٖغَكمُتِفقُعُهمَوُتِدِئُؾُه

م ماظـيبمبعد ٌٖ مح مٌوذا مغدرك ماظيتمتػقضمرريًي محقوته معن مواٌشوػد ماظؾؿقوت ػذه

ماظررينم مصنن ميفمحقوتفم، مغفّفو ماظرريي معن مؼؿكذوا مأن مسؾى مأتؾوسه مودؾم( مآمسؾقه )صؾى

مأنماظـيبم م)رضيمآمسـه( مَأِبىمُػَرِؼَرَة مصَعِن ماظرريوء، موتعوديمؼرحممعنمسؾوده اظرحقممدؾقوغه

م)صؾىمآمسؾقهمود مضول: مُؼِرَحِم»ؾم( ماَل مَؼِرَحِم ماَل مَعِن مَسِؿٕرومم«]ٔإٖغُه مِبٔن ماظؾَِّه مَسِؾِد موَسِن عؿػقمسؾقه[،

اظٖراِحُؿوَنمَؼِرَحُؿُفُمماظٖرِحَؿُنماِرَحُؿوام»)رضيمآمسـفؿو(مسنماظـِٖؾىِّ)صؾىمآمسؾقهمودؾم(مضول:م

مَصْؾَؿِرَحمماظضعقفموظرتحمماظقؿقم،موإنممدـن«]َأِػَلماَِِّرٔضمَؼِرَحِؿُؽِممَعِنمِصىماظٖلَؿوِء أبيمداود[،

مصننمآمتعوديمجعلم مبوٓ، مواظعقوذ مإديماظـور مصوحؾفو موٗر مأغفو مصوسؾم وجدتميفمضؾؾكمضلوة

ماظَِّذيمَؼُدٗعم}اظؼلوةمسالعيمسؾىماظؿؽذؼىمبوظدؼنمصؼول:م ماظَِّذيمُؼَؽذُِّبمِبوظدِّؼٔنم*َصَذِظَك ًَ َأَرَأِؼ

مَو م* ماْظِؿِلِؽنٔياْظَقِؿقَم مَؼُقٗضمَسَؾىمَرَعؤم م{َظو ماظيتمدخؾًم3م-م1]اٌوسون: مويفمحدؼٌماهلرة ،]

بلؾؾفوماعرأةماظـور،مواظؽؾىماظذيمدخلمرجلمبلؾؾهماىـيمندمأثرماظررييمواظؼلوة،مصؿوماهلرةم

يفمحدمذاتفومتلؿققمإدخولمػذهماٌرأةماظـورمإالمٌومطوغًمدظقالمسؾىمضلوةماظؼؾى،موالماظؽؾىم
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ؿققمدخولمػذاماظرجلماىـيمإالمٌومطونمدظقالمسؾىمررييميفمضؾؾه،مصوٓمسزموجلمؼرؼدمعـومؼل

مأنمغرتاحمموأنمؼعطفمبعضـومسؾىمبعض.

موتغؾظمظهمأيمصورحممأخوكماظذيموعلمعنم مسؾقه مِّنمتؼلَو مبقـكموبقـهمعربّرا خصوعٍي

طؿومم-ودؾم(مطونمرحقّؿوماظؼولمواظػعل،موهوولماظػؿكمبه،معؿـودنيمأنماظـيبم)صؾىمآمسؾقهم

بوظؽػرةماظذؼنمطونمطػرػممصرحًيومالمعرؼيمصقه،مصؾؼدمطذبوامردولمآم)صؾىمآمحؿىمم-رأؼـو

مسؾقهمودؾم(موػومبنيمأزفرػم.

ظؼدمطوغًمشوؼيماظـيبم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(مػيمررييماإلغلونموػداؼؿهمواظلعيمبؽلم

موايآخرة، ماٌفوظكميفماظدغقو معن مإديمنوته مِعَنممدؾقل مُشاَلّعو مَأٖن م)رضيمآمسـه( مَأَغٕس صَعِن

ـَِدمَرْأِدِهمَصَؼوَلمَظُه:م «.مَأِدِؾِمم»ماْظَقُفوِدمَطوَنمَعٔرَضمَصَلَتوُهماظـِٖؾٗىم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(مَؼُعوُدُهمَصَؼَعَدمِس

مَأِرِعمَأَب مَأُبوُه مَصَؼوَلمَظُه مَرْأِدِه ـَِد مِس مَوُػَو مٔإَظىمَأِبقِه ماظـِٖؾٗىم)صؾىمآمسؾقهمَصـََظَر مَصَؼوَم مَصَلِدَؾَم ماْظَؼوِدٔم. و

دـنمأبيمداود[،موظؼدمضولم)صؾىمآم«]اْظَقِؿُدمِظؾَِّهماظَِّذىمَأِغَؼَذُهمِبىمِعَنماظـٖؤر»ودؾم(مَوُػَومَؼُؼوُل:م

ـِٔزَل»سؾقهمودؾم(مظعؾيمبنمأبيمروظىم)رضيمآمسـه(مؼوممخقرب:م ِبَلوَحِؿٔفِم،ممَسَؾىمٔرِدِؾَكمَحٖؿىمَت

ْرمَظَكمُثٖمماِدُسُفِممٔإَظىماإٔلِداَلٔم،مَوَأِخِؾِرُػِممِبَؿومَؼِفُىمَسَؾِقٔفِمم،مَصَواظؾَِّهمَِِّنمُؼِفَدىمِبَكمَرُجْلمَواِحْدمَخِق

بلمرمبومأدرةمممؿدةمإديمم–صققّّماظؾكوري[،مِّغهمدقؽونمدؾّؾوميفمإغؼوذمرجلم«]ِعِنمُحِؿٔرماظـَٖعٔم

منماظشؼوءماِّبدي.ؼومماظؼقوعيمع

ُؼِدِخُلمَعِنمَؼَشوُءمِصيم}صْؾـرتاحممصقؿومبقــو،مظـرحممعنميفماِّرضمؼرريـومعنميفماظلؿوء،م

م.م[31]اإلغلون:مم{َرِحَؿِؿِهمَواظظَّوِظِؿنَيمَأَسٖدمَظُفِممَسَذاّبومَأِظقّؿو

 

 


