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ُنُشتتت و ُهمُهُُبهُهُُون وذ ُُعل هُهُُوننوكلُ ُبهُهُُونؤمنُ ُه ُونستتتن   ُ ُُإل هُهُوننوبُ ُه ُونستتتن  ن ُُُه ُنحمدُ ُللهُُالحمدُ 
ُ ُُ،ه ُو ستتول ُُُه ُمحمًداُعبدُ ُوأنُ ُُله ُُالُشتت   َُُه ُوحدَُُُُللا ُإالُُُّأنُالُإلهَُُونشتت دُ ُُ،انَأعمالُهُاُوستت تا ُهنَأن ستته
ُ:اُب دُ أمُ ُعل هُوسلم.ُىُللا ُصل ُ
ابالخواتيم اااألعمال ا:اأولًا
ُُوألهم ت ُهُُ،بتال وان مُهُُال ب ة ُوُُ،وال تالحت ُهُُالصتتتتتالحت ُهُُاألعمتالُهُُب نَُُفيُهتذهُالتدن تاُ  ل ُ ُاإلنستتتتتانَُُإنُ 

ُُومتاُ  تا ُ ُُبتال وان مُهُُاألعمتالُهُُ:ُ)ُبتابُ فقتالَُُُفيُصتتتتتح حتهُهُابتابتًُُُالب تا  ُ ُُعنَوَنُل تاُاإلمتامُ ُال وان مُه
ُُُاُل جٍلُقانلَُف  اُحد ثًُُُوذك َُُُ،اُ(من َُ ُُ،ستت  هُهُنح َُُنن ا  ُ ُاألعداءُهُ قابُ ُوكان ُ ُُالم  ك ُهُُفيُأ ضه

َحُولمُ صتتب ُ ُه ُألن ُُ؛امننح ًُُوما َُُُ،بستتوءٍُُله ُُللا ُُل ُ نمَُومعُذ ُُُفقنلَُُُ،علىُالج حهُُج  ه ُُ،ه ُن ستتَ ف َن 

كُه شت  ه ُال م  ٍلُ  قَانهل  َُوسَتل َمُإهلَىَُ ج  َعلَ  هه  ُ ُصَتل ىُع  َََ ُالن بهي  قَاَل:ُنَ ّ ُه ده اعه ُسَت  ٍدُالست  ُب نه له ُسَت   ن   َنَُوَكاَنُمه
ُال له ُأَه  ن  ٍلُمه َ َ ُإهلَىَُ ج  ُ َن  ُأَن  ُأََحب  ؛ُفَقَاَل:نَُمن  لهمه َنَُانَاًءَُعن   م  ستتتت  ُال م  ََمه ُإهلَىَُهذَاُنأَع     َ ُفَل  َن  ُُ،ن ا ه

نَ  َجَلُال َمو  َُ َحُفَاستت  َُعلَىُذَلهَ َُحن ىُج  ه ُ ََزل  ٌلُفَلَم  َ ج  ُُُ،فَنَبهَ هُ  بَ  َنُثَد  َ  هه َ هُ  ُفََوعتتَ فَقَاَلُبهذ بَابَ هُستتَ   ههه

َُكنه َ  هُه ُبَ  نه ن  َُحن ىَُ َ َجُمه ُصَُُ،فَنََحاَمَلَُعلَ  هه ُفه َماُ ََ ىُفَقَاَلُالن بهي  ُال َ ب َدُلَ َ  َمل  َُوَسل َم:نُإهن  َعلَ  هه  ُ ل ىُع 
ُوَُ ا ه ُالنت  له َُعمَتَلُأَهت   ُ ا ُفه مَتاُ ََ ىُالنت  َُو َ  مَتل  ا ه ُالنت  له ُأَهت  ن  لَمه هُ  َُوإهنت  ُال َجنت  ه له َُعمَتَلُأَهت   ُ ا ُُالنت  له ُأَهت  ن  ه َوُمه

ُبه َُُُ،ال َجن  ُه َمال  َع  َ ان)الب ا  (.َوإهن َماُاأل  ُحستتتتنُهُُعل هُوستتتتلمُإلىُأهم  ُهُُىُللا ُاُصتتتتل ُنَ َُوقدُنب َُُُوانه مه

ُُُال تانمت ُه ُاُفقتالَُعل  تَُُوالح صه َوبَ  نَ َتاُإهال  ُبَ  نَتهُ  َُحن ىُمَتاُ َك ون  ُال َجنت  ه له ُأَهت  ُبهَ مَتله ُلَ َ  مَتل  ُأَحَتَدك م  :ُنُإهن 
ُ َُعلَ  هه بهع  َ اعٌُفَ َستتت  ل َ اذه ُفَ َد    ُالن ا ه له ُأَه  ُبهَ َمله ُفَ َ  َمل  نَاب  َُحن ىُُ،ال كه ُالن ا ه له ُأَه  ُبهَ َمله ُلَ َ  َمل  ُأََحَدك م  َوإهن 
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ُفَ َد  ُ  ُال َجن  ه له ُأَه  ُبهَ َمله ُفَ َ  َمل  نَاب  ُال كه َُعلَ  هه بهع  َ اعٌُفَ َستتتت  ُذه َوبَ  نََ اُإهال  ُبَ  نَهُ  .ُ)من عُعل ه(ل َ ا.نَماُ َك ون 
ُح ت ُ ُُد نتا ٍُُُبنُهُُستتتتتلمت َُُُأبيُحتازمٍُُُفيُحكمت ُهُ؟!!ُوالجوابُ علىُ تاعت ٍُُُأمو ُ ُُك  َُُقتاتتلٌُُُ قولُ ُُوقتدُ 
ُُاشت ًُُُه ُف أ نَُُعل هُهُالمو ُ ُ َُماُلوُجاءَُُ،ُوكلُ ه ُاُفالزمُ    ًُُُه ُعل هُف أ نَُُالمو ُ ُُ َُماُلوُجاءَُُ:ُكلُ  قولُ 
ُ.افان ك َُُعلىُم ص  ٍُُالمو َُُك ه َُُنُ وإُ،ا َُفالزمُ ُعلىُ اع ٍُُنمو َُُأنُ ُ.ُأ :ُإذاُأ د َُه ُفاجننبُ 

ُُيُأنُ  ستتنحُهُللاَُُفإنُ ُعلىُال اع ُهُلوُعاشَُُُاإلنستتانُ ف ُُهُهقولُهُفيُُكث  ٍُُابنُ ُُ.ُقالَُعلىُم صتت  ٍُُه ُ قبعتتَ
ُإهُ ون ن  وَنأُأ :ن الى:ُ}َوالُنَم  لهم  ستت  ُم  َُ نُالَُوأَن ن م  مُكُ وستت منهُمُكُ صتتحنهُُفيُحالُهُواُعلىُاإلستت مُهحاف

ُنُما َُ،ُومَُعل تهُهُما َُُعلىُشتتتتتيءٍُُنُعاشَُمَُُه ُأنتُ ُهُهبك متُهُه ُىُعادنتَُقدُأج َُُالك  مَُُواُعل ته،ُفإنُ لنمون ُ
ُن.ذل َُُنُ   ُهمُهُ،ُف  اذًاُباللهُعل هُهُ َُب  ُهُعلىُشيءٍُ
بلُُُ،نهُه انُمُعندَُُُال   ُهُُفيُعملُهُللا ُُه ُ ستن مل ُُُستج  ًُله ُُُوأصتبح ُ ُعلىُال اع ُهُالذ ُ داومُ ُُفاإلنستانُ 
ُُُ:فيُالحد  ُهُكماُجاءَُُهُّو  ستتل ُ َعلَ  هه  ُ ل ىُع  صتتَ ُه وَلُع  لَه ن،ُقه َل:ُ َاَُ ستت  بهَ ب ٍدَُ   ً اَُعستت   ُ نإهذَاُأََ اَدُع 

لَه ؟ُقَاَل: ،َُوَماَُعست  َعلَ  ههن.ُ)ُأحمدَُُوسَتل م  هُ  َعَم ُصَتالهًحا،ُث م ُ َق بهعت  ُلَهُ  والحاكمُوال ب انيُبستندُن    نَح 
بهَ ب ٍدَُ   ً اُ  ُ ل َمُ:نإهذَاُأََ اَدُع  َُوستَ َعلَ  هه  ُ ل ىُع  صتَ ُه ُع  ول  ُقَاَل:ُقَاَلَُ ست  ٍُ ُأَنَ نَ  َملَه ُصتح ح(؛َُوَعن  ُُ،است 

لهَ َمٍلُصَتالهحٍُقَب لَُ ه؟ُقَاَل:ُ  َوفّهق هُ  وَلُع  ل هُ  َاَُ ست  نَ  مه ن)ُأحمدُوالحاكمُوال ب انيُُفَقه َل:َُك  َ ُ َست  ُال َمو  ه
ُوالن مذ ُوصححه(.

ُعل  اُمدا ُ ُُوال وان مُ ُُ،ُفالبدا ا ُ ب اع ٍُُوا نمه ُُ..ُب اع ٍُُ َُعامَُُ..ُابدأ ُُ َُشتتت  َُُ..ُابدأ ُُ َُ ومَُُفابدأ ُ
ُو  ا ةهُُصتتد ُهُعلىُستت م ُهُبنومٍُُه ُ،ُوا نمُ ستتح ٍُُأوُق امُهُفج ٍُُبصتت ةهُُُ َُ ومَُُُابدأ ُ،ُُوال ستتا ةهُُُل وزُها

ُُاُوآ  ُ    ًُُ َُفيُصتتتتح  نهُُُستتتت  ٍُُُفلوُكانُأولُ ُ،ب اع ٍُُه ُوا نمُ ُب اع ٍُُُال ج  ُ ُُ َُعامَُُ،ُابدأ ُبدنٍُ

ُح  ُ ُُ،عل هُوستلمُُىُللاُّاُصتل ُنَحب بهُُهناُببشتا ةهُُُل ُماُب ن ما،ُوأناُأستنبشت ُ ُُاُللا ُاُلمحَُف  اُ   ًُُست  ُه
؛ُُ  ُ ُال َ م  لََوا   :نُالصتت  انَُ َق ول  ُإهلَىَُ َمعتتَ ان  ؛َُوَ َمعتتَ َ  ه م  إهلَىُال ج   ُ  َ م  ُإهذَاُُ،َوال ج  َك ّهَ اٌ َُماُبَ  نَ  ن  م 
نَنََبُال َكبَاتهَ نُ)ُمسلمُ(. ُاج 

ُست  ٍُُُآ  ُ ُُ كونَُُبأنُ ُُ،ُفاستنبشت ُ  َُنهُوالدَُُعقبَُُ َُأذنَُأذاٌنُق عَُُُ َُعم ُهُكنابُهُُست ٍ ُفيكانُأولُ وإذاُ
ُ.إلىُالجن ُهُ َُعبو ُهُجوازَُُ،ُلنكونَُ ُهب اُلسان ُُ ن عُ ُالنوح دُهُكلم َُُللا ُُشاءَُُف هُإنُ 
ُال انم ُهُوسوءُهُحسنُهُقصصُ ثان ًا:ُ

ُا:ون ه بًُُان ا بًُُ ب ةَُوالُمن اُال َ َُُ؛ُلنأ ذَُال انم ُهُوسوءُهُحسنُهُمعُصو ُهُن الواُلنق َُُ
ا:الخاتمة ااحسن ااقصص ا

ُهُُ:املب  ُُُاُو ب  ُ ملب  ُُما ًُُ-ُ ُع  وله ٌلَُواقهٌ َُمَعَُ ستت  َماُقَاَلُبَ  نََماَُ ج  َعن     ُ َيُع  َُ عتته ٍُ َُعب ا ُاب نه ف َن 

أَوُ  َ ن هُ  ُفَأَق صتتَ لَنههه َُ احه ن  ل َمُبه ََ فَ َُإهذ َُوقََعُمه َُوستتَ َعلَ  هه  ُ ل ىُع  ن ه ُصتتَ ُُُفَقَالَُُ،ُقَاَلُفَأَق  َصتتَ َعلَ  هه  ُ ل ىُع  صتتَ
ل مَُ ه َُوستتَ واَُ أ ستتَ َواَلُن َ ّمه   َُواَلُن َحنّه  وهُ  بَ  نه فهيُثَو  ٍ َُوَك ّهن وهُ  د  بهَماٍءَُوستته ل وهُ  َمُُُ،:ُاا ستته َُ َب َ ث هُ  َو  ُع  فَإهن 

لَبّه ًان)من عُعل ه ُم  ُ(.ال قه َاَم ه
،ُُالمستاجدُهُُفيُأحدُهاُُنُالصتالح ن،ُكانُمؤذنًُمُهُُ جلٌُُُللاهُُعبدُهُُبنَُُعام َُُ و ُأنُ ُُ:وهوُستاجدٌُُما َُُ-

ُُُ ومٍُُذا َُُ،ُفم ضَُف هُهُالذ ُكانُ ؤذنُ ُُنُالمستتتجدُهاُمُهق  بًُُهَُوكانُمنزل ُ ُعنُالصتتت ةهُُُه ُاُأق دَُم عتتتً
وا:ُُ،ُفقال ُيُإلىُالمستجدُه:ُ ذونهُألصتحابهُهُُفقالَُُ ؤذنُ ُُالمؤذنَُُفستمعَُُُهُهلز ا نهُُُه ُأصتحاب ُُُإل هُهُا،ُفجاءَُأ امًُ

ُكان ُ ُفلماُستتجدَُُُوهُإلىُالمستتجدُه؟ُفحمل ُه ُوالُأج ب ُُُالنداءَُُُللا،ُأستتمعُ ُُ:ُستتبحانَُ،ُفقالَُللاٌُُ َُلقدُأعذ َُ
ُ.فما َُُووقعَُُله ُُاأل   ة ُُالسجدة ُ



 

3 

ا:الخاتمة ااسوء ااقصص ا
ُُ ممَُُُ جلٌُُُهُاحنعتت َُ و ُأن ُُُي:ثمُاستتقنهُُأن َُُُاشتت بُ ُ- ُه ُاُحعتت َُ،ُفلمُ ال مو ُهُُشتت بَُُُنُكانُ جال

ُُلَُقتُ وثَُُُه ُلونتُ ُُونلبتدَُُُه ُوج تُ ُُُللا،ُفن   َُإالُ ُُلُالُإلتهًُوقتال:ُقتُ ُُه ُنُحولتَُممُ ُُعل تهُ جتلٌُُُأقبتلَُُُ وحتهُهُُنزع ُ
ُمُ ث ُُأن َُُ:ُال..ُاشتتت بُ وصتتتاحَُُُإل هُهُُإالُللا،ُفالن  َُُُل:ُالُإلهَُق ُُُ:ُ اُف نٌُه ُعل هُصتتتاحب ُُُ،ُف ددَُه ُلستتتان ُ

ُ.ه ُ وحُ ُاُحنىُفاع ُ هَُ  ددُ ُي،ُثمُماُزالَُنهُاسقُه
ُه ُونتَُهُ وّدعُ أبنتاؤُ ُُه ُحولتَُُُاجنمعَُُُعل تهُالك بُ ُُواشتتتتتنتدُ ُُمُالمو ُ بتأحتدهُهُُلمتاُنزلَُُُا:بتالتدن تَُُُم لعٌُُُقلبته ُُُ-

ُُمُوقال:ُالدا ُ ب ُهُاُعل ه،ُفصتتتتاحَُوهَُ،ُفأعادُ و صتتتت حُ ُُ شتتتت عُ ُُللا،ُفأ ذَُإالُ ُُل:ُالُإلهَُ:ُق ُونُله ُو قول ُ
كذا،ُثمُُواُمنه ُاقبعتُ ُُال  نيُ ُكذا،ُوالدكانُ ُواُف هُهاز عُ ُُال  نيُ ُُواُف  اُكذا،ُوالبستنانُ أصتلحُ ُُال  ن   ُ
ُ ُبتال نتاءُه  تذُهُُُللا،ُفج تلَُهُإالُ لتَُلُالُإهُ:ُقتُ ال نتاءَُُُكتانُ تدمنُ ُُل جتلٍُُق تلُهوُُ.ذلت ُحنىُمتا َُُُ  ددُ ُلمُ زلُ 
ُ)ُالداءُوالدواء(.ُ!!ا،ُحنىُما َُاُننننَ:ُناننَو قولُ 

َُ ُُال تانمت ُهُمُحستتتتتنَُم:ُإذاُأ دن ُكُ يُقبلَُاُلُه تَُوج ُ أ ُُُ تذهُ ستتتتتالت ٌُف مُُا؛ُألنكُ وهتَُوالزمُ ُُواُعلىُال تاعت ُهفحتاف
ُمُ الل ُ ُُبل ت ُ ُمُ م.ُالل ُ فيُدن تاكُ ُ-ُاأوُشتتتتت ًُُا   ًُُُ-ُونُعل تهُهونتداومُ ُه ُونتَُمُن  ل ُنن ُونُعلىُمتاُكُ ستتتتتنمون ُ
ُال الم نُ!!ُ اُ بُ ُفاش دُ 
ُال انم ُهُوسوءُهُحسنُهُأسبابُ ا:ُثالثًُ

اُُنَُاُفيُح انهُذل ُعمل  ُُُحنىُن بعَُُُال انم ُهُإلىُحستتتتنُهُالمؤد  ُهُُوال واملُهُاألستتتتبابُهُمعُُلنق َُن الواُُ

ُ.ال وم  ُه

ُ:،ُمن اال انم ُهُ ُإلىُحسنُهنؤّدُهُأسبابٍُُهنا ُعدة ُُُ:ال انم ُهُحسنُهُأسبابُ 
م ُال َمَ تهَك ُ ُُقالَُُ:للاهُُ اع ُهُعلىُُاالستتتنقام  ُ َُعلَ   ه ل  واُنَنَنَز  نَقَام  ث م ُاستتت   ُ ُال ذه َنُقَال واَُ ب نَاُع  ن الى:ُ}ُإهن 

ُن وَعد وَنُأُ]فصل :ُ ُال نهيُك ن ن م  واُبهال َجن  ه َزن واَُوأَب شه   ُنََ اف واَُواَلُنَح  ُ[.30أاَل 

وماُُُالصتالح ُهُُواألعمالُهُُالحستن ُهُُالبعتاع ُهُُصتاحبُ ُُالمؤمنُ فُُ:الصتالح ُهُُباألعمالُهُعلىُللاهُُُومن ا:ُالقدومُ 
ُللاهُُُلقاءَُُُف حبُ ُُ،ب   ٍُُُله ُُُو  نمُ ُُ،عل هُهُُوالقدومُهُللاهُُُبلقاءُهُُ   حُ ُُ،نُحستتنا ٍُمُهُُه ُ حمل ُ ُه نُذل ُُمُهُ.ُوعلىُال ك
ُُُصتاحبُ ُُال الحَُُُال بدَُُُفإنُ  ُُوالقدومَُُللاهُُلقاءَُُُه ُ ك َُُُوذنوبٍُُُنُآثامٍُمُهُُه ُوماُ حمل ُُُ،الستوءُهُُيُوالبعتاع ُهالم اصته

ل َمُُللاهُُُلقاءَُُه ُلذل ُ ك َُُ،بستتوءٍُُُله ُُُ!!ُو  نمُ عل هُه َُوستتَ ل ىُع  َُعلَ  هه صتتَ ُالن بهّيُه ُ،َُعن  امه ه ُالصتت  ُع بَاَدةَُب نه .ُفَ ن 
هَُلهقَاَءُُ َُك ه ُع  ُلهقَاَءه ؛َُوَمن  هُأََحب  ُلهقَاَءُع  ُأََحب  :ُُقَاَل:”َُمن  هه َواجه ُأَز  ُبَ  ض  أَو  َُعاتهشتتَ ُ  هَُع  ُلهقَاَءه ”ُقَالَ   هَُك ه ع 

هُ ُع  َوانه عتتت  َ ُبه ه ُب شتتتّه ال َمو    َ هُ  َنُإهذَاَُحعتتتَ مه ؤ  ُال م  ن  ،َُولَكه ُذَا ه َُ َ !ُقَاَل:”ُلَ   ال َمو  َ هُ  ُُُإهن اُلَنَك  َُ ُفَلَ   َوَكَ اَمنههه
ا م  ُمه ُإهلَ  هه ٌءُأََحب  هُوَُُشَتي  َ ُبهَ ذَابهُع  َ ُب شّته ُال َكافهَ ُإهذَاُح عته ُع  ُلهقَاَءه ،َُوإهن  هَُوأََحب  ُلهقَاَءُع  فَأََحب  ُُأََماَمهُ  ع ق وبَنههه

هَُع  ُلهقَاَءه .”ُ)ُمن عُعل هُ( هَُوَك ه هَُلهقَاَءُع  َك ه اُأََماَمهُ  م  ُمه َ هَُإهلَ  هه ٌءُأَك  َُشي  َُ ُ.فَلَ  

،ُوالم اصتتيُال انم ُهُوحستتنُهُُهُهبلقاتهُُُوال  حهُُعلىُللاهُُللقدومُهُُوالشتتو ُهُُالحّبُهُدل لُ ُوال بادة ُُُفال اع  ُ

ُُُدل لُ ُوالذنوبُ  ألبيُُُالمل ُهُُعبدُهُبنُ ُستل مانُ ُُقالَُُُ،ال انم ُهوستوءُهُُللاهُُُنُلقاءُهمُهُُوال و ُهُوالك هُهُالب ضه
ُفكال اتبُهُاُالمحستتنُ المؤمن نُأمُ ُ؟ُفقالُ:ُ اُأم  َُوجلُ ُعزُ ُُعلىُللاهُُُالقدومُ ُُاُحازمُ:ُك  َُ اُأبَُُحازمٍُ

ُا.اُمحزونًُ ات ًُُه ُ أنيُموالَُُاآلبعُهُفكال بدُهُاُالمسيءُ ا،ُوأمُ اُمس و ًُف حًُُه ُ أنيُأهلَُ
َ ىُفهيُُُقتالَُُُ:والنقوىُللهُُُاإل متانُهُُومن تا:ُم زمت  ُ ذه َنُآَمن واَُوكَتان واُ َن ق وَنُ؛ُلَ  م ُال ب شتتتتت  ن تالى:ُ}ُالت 

أُ) ونُ:ُ َ ةُه الد ن  َاَُوفهيُاآل  ه ُعندَُُللمؤمنُهُشتتتت ىُالم تك ُهبذل :ُب ُُ لُالم ادُ (؛ُنُقه64ُ؛63ُُال َح َاةُه

ُب ضُ ُم تك ٌُُه ُ،ُجاءَُالمو ُ ُه ُإذاُحعتتت َُُالمؤمنَُُ:ُنأنُ حد  ُهالكماُفيُُُوالم   ةهُُُبالجن ُهُهُهاحنعتتتا ُه
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اعتبان.ُُا  ُهُ،ُو بٍُّو  حانٍُُإلىُ وحٍُُال  ب  ُُُ اُال وحُ يُأ ن ُوا:ُا  جُه،ُفقال ُالث ابُهُ،ُب ضُ الوجوهُه

ُُوجلُ ُعزُ ُُ–ُاُللا ُنَن.)ن ستت  ُابنُكث  (؛ُوقدُأ ب َُالستتقاءُهُُنُفمُهمُهُُالق  ة ُُُ،ُكماُنستت لُ نُفمهُهمُهُُفن  جُ 
ُ ُقالَُُُ،ال انم ُهُوحستتتتنُهُُالنوح دُهُبكلم ُهُواُاإل مانَُالمؤمن نُالذ نُالزمُ ُُ ثب ُ ُُه ُأن ُُ– ُع  ن الي:ُ}ُ  ثَبّه  

َ الهمه َنَُو َ  َ لُ  ال  ُ ُع  ل  َو  عتتتته َ ةُه الد ن  َاَُوفهيُاآل  ه ُفهيُال َح َاةُه ُالث ابه ه له اء أُال ذه َنُآَمن واُبهال قَو  َماُ َشتتتتَ  ُ ُع 
ُأُكلمت  ُُُه ُ:نُقولتُ الب و ُ ُُ(ُ.ُقتالُاإلمتامُ 27)إب اه م:ُُ ابته ه ُالثت  له ال قَو  ذه َنُآَمن واُبته الت   ُ ُع  ُن تالى:ُ}ُ  ثَبّته  
التد ن  َتاُأُ  نيُقبتلَُإالُ ُهَُ:ُالُإلتَُ،ُوهيُقولُ النوح تدُه أُ  نيُفيُالمو ُهُُللاُ}ُفهيُال َح َتاةُه َ ةُه ،ُ}َُوفهيُاآل ه

ُ.نأ.هالن س  ُهأهلُهُأكث ُهُ.ُهذاُقولُ القب ُه
ُيُعلىُاإلستتتتت مُهأح نهُُُالل مُ :ُالمتأثو ُهُُنُالتدعتاءُهمُهُُنكث َُُُوذلت ُبتأنُ ُ:ال تانمت ُهُُبحستتتتتنُهُُالتدعتاءُ ومن تا:ُُ
اُأعما نَُُا،ُو   َُاُ وان م َُنَأعمالُهُ   َُُُاج لُ ُالل مُ ُُ،يُبالصتتتتالح نوألحقنهُُُ،يُعلىُاإلستتتت مُهونوفنهُ

ُاُ.ُنَأعمالَُُالصالحا ُهُبالباق ا ُهُالل مُا نمُ ُ،ف هُهُنلقا َُُاُ ومَُأ امنَُا،ُو   َُأوا  هَُ

ُ:ال انم ُهُسوءُهُأسبابُ 
حنىُُُال انم ُهُستوءُهُوعواملَُُُأستبابَُُلن   َُُيُاآلنَُنأنهُُُ،ال انم ُهُُحستنُهُوعواملَُُُاُأستبابَُع فنَُأنُ ُُب دَُ

ُمن اُ:ُنحذ َُ
هوُُُُفيُوق ٍُُُال وحهُُُذل ُح نُ  وجهُُعل تهُأث ُ َُُ  َُُه ُعق تدنت ُُُنُفستتتتتد ُ فمَُُُ:االعنقتادُهُفمن تا:ُفستتتتتادُ 

ُن الى.ُنُللاهُمُهُوالنثب  ُهُإلىُال ونُهُأحوجُ 
ُ.الُفيُ دهُهُالدن اُفيُقلبهُهُنكونُ ُبح  ُ ُب ا:ُعلىُالدن اُوالن لعُ ُومن ا:ُاإلقبالُ 

ُُمن ا:ُاإلصتتت ا ُ و ُبهُهُون لعَُُُه ُوأحب ُُُح انهُهُُاُمدةَُشتتت تًُُُ َُلُهإذاُأَُُاإلنستتتانَُُفإنُ ُُا:يُوإل  َُعلىُالم اصتتته
َُ ُُ،نُاألح انُهمُهُُفيُكث  ٍُُُاالحنعتتا ُهُُحالَُُُه ُ،ُو  ددُ المو ُهُُعندَُُُإل هُهُُىُذك ه ُ  وَُ ُكث  ٍُُابنُ ُُقالُالحاف

ُُالشتت  انُهُ،ُمعُ ذالنُهاُعندُالمو ُه َُصتتاحبَُُن ذلُ ُُوالم اصتتيُوالشتت وا ُهُالذنوبَُُ:ُنُإنُ  حمهُللا ُ
ُُُ،ُقالَُال انم ُهُفيُستتوءُهُُف قعُ ،ُاإل مانُهُمعُعتت  ُهُعل هُال ذالنُ ُ،ُف جنمعُ لهُّ ن الى:ُ}َوَكاَنُالشتت   َ ان 
نُ  ه َُ ذ واًلأُ)ال  قان:ُلهْل  ُ.نُأُ.هت(29َسانه
ُُ،ال انم ُهُواُأستباَبُستوءُهإلىُذل ،ُواحذ ُ ُمُللا ُكُ ل وفّهقَُُُال انم ُهُحستنُهُُأستبابُهُُفاستَ واُإلىُنحصت لُهأالُ

ُال ان ال  ُُُالست ّهت َُُُم َُفإن  ُباللهُُ،ُوال  اذ ُالمب نُ ُُالذ ُالُ نَجبه ،ُوال ست انُ ُ،ُوالَكست  ُ ىَمَُهيُالمصت ب ُ 

ُنُذل .مُه
ُا!!!!نَأعمالَُُالصالحا ُهُبالباق ا ُهُ  نمَُُأنُ ُللاَُُنسألُ 
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