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 اإليامنِ  ٕهؾِ  ظداوةً  افـوسِ  د  َص أَ  -9:

 اخلطبي إوػ

خؾَؼ افسامواِت وإرَض وجعَؾ افظؾامِت وافـقَر ثؿ افذذيـ ـػذروا  احلؿُد هللِ افذي

برهبؿ يعِدفقن، وفديـِف وأوفقوِئف حيوربقن، أمحُده تعوػ وأصؽُره، وأصذفُد أن ٓ إفذف إٓ 

اهلل وحده ٓ رشيَؽ فف وأصفُد أن حمؿدًا ظبده ورشقفف، بعثذف اهللُ رمحذًي فؾعذودغ ظذذ 

شِؾ، ؾدظ و افـوَس ـوؾًي إػ تقحقِد رب افعذودغ وآكؼقذوِ  إػ رشِظذف حِغ ؾسٍة مـ افر 

ـَ افذب    افؼقيؿ، ُبعٌ بغ يدي افسوظِي بوفسقِػ بشرًا وكذيرًا، ؾبؾذغ افرشذوفَي أحسذ

، وجوهَد ذم اهللِ إظداَء مذـ افقفذقِ  وادؼذـغ وافـىذورى 
ِ
وأ َّى إموكَي أتؿَّ إ اء

وظذذ لفِذف  وشذؾؿ  اهللُ ظؾقذفصذذ  ق ظذذ لفذؽ،  وادـوؾؼغ، حتك أتوه افقؼُغ وهذ

 وأصحوبِف وظذ شوئِر ظبوِ  اهلل افىوحلغ. 

 أمو بعد.

ؾوتؼقا اهللَ ظبوَ  اهللِ، واظؾؿقا أن هللِ شبحوكف ُشـُـًو ذم إمِؿ وادجتؿعذوِت، ٓ يـخذرُ  

ُر وؿقُظفذو،  ُ َشُرهو وٓ يتلخَّ  ائؿذٌي  واَ  افؾقذِؾ كظوُمفو وٓ يضطرُب مقزاُُنو وٓ يتغرَّ

وافـفوِر، مطر ٌة ظذ مرِّ افعىقِر وإظقاِ ، ٓ يعسهيذو ارتبذوٌ  وٓ اخذت ٌ ، ؿذو  اهلل 

ِقيً ﴾  اهللَِّ ََتْ
ًِ ـْ دَمَِد فُِسـَّ  اهللَِّ َتْبِديً  َوَف

ًِ ـْ دَمَِد فُِسـَّ    ()تعوػ: ﴿َؾَؾ

ـِ  ـ ؽذقَن فؽذؾِّ كبذلد ظذدو  مذـ أن اهللَ شذبحوكف وتعذوػ ؿهذ بذلْن ي :ومـ هذه افس 
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تِذف   أكقاِر رشيعتِذف، وَ ْحذِض ُحجَّ
ِ
ادجرمغ، حيوربف ويعؿؾ ظذ إبطوِ  رشوفتِف، وإضػوء

تِف ومتزيِؼ أمتف وتشقيِف شؿعتِف فقىدَّ افـوَس ظـف، ؿو  تعذوػ:  وتبديِد  ظقتِف وإؾسوِ  ِمؾَّ

ـَ ادُْ  َذفَِؽ َجَعْؾـَو فُِؽؾِّ َكبِلد َظُدّوًا ِم ـَ َػك بَِربَِّؽ َهوِ يًو َوَكِىذرًا﴾﴿َو ـَ وؿذو   ()ْجِرِمَغ َو

ِـّ ُيذقِحل َبْعُضذُفْؿ إَِػ  ذ ِ ِْ ْكذِس َوا َذفَِؽ َجَعْؾـَو فُِؽؾِّ َكبِلد َظُدّوًا َصذَقوضَِغ اإْلِ ـَ تعوػ: ﴿َو

َؽ َمو َؾَعُؾقُه َؾَذْرُهْؿ َوَمو يَ  وَن﴾َبْعٍض ُزْخُرَ  اْفَؼْقِ  ُؽُرورًا َوَفْق َصوَء َرب   .()ْػَسُ

ذَر ـثذرًا مذـ أوصذوؾِفؿ  ـَ َ اهللُ شبحوكف وتعوػ ذم ـتوبِف همٓء ادجرمغ، وَل وؿد بغَّ

ؿغ.   افسوبؼغ وأتبوِظفؿ ادىدِّ
ِ
 وأظامهِلؿ وأحقاهِلؿ وَؿَىِىفؿ مع إكبقوء

ظذداء ي حظ أن ؾئًي مـ همٓء إ ،َبْقَد أنَّ ادتلمؾَّ ذم ـتوب اهلل ومو ؾقف مـ افَؼىصِ 

َ أؾعذوهَلؿ مذع  ؿد صغؾً أخبوُرهؿ واحتؾً أكبوُؤهؿ رؿعًي مـ افؼرلِن وَؿَىِىذف، ؾبذغَّ

ـغ، وأموَط افؾثوَ  ظـ  أكبقوِئفؿ وصو ؿقفؿ، وأطفَر مقاِؿَػفؿ مـ ادممـغ ظذ َتَقايل افسِّ

 
ِ
ذذقا هبذذو،  وَن شذذوئِر إظذذداء ـثذذٍر مذذـ صذذػوِحؿ وأحذذقاهِلؿ وِخىذذوهِلؿ افتذذل اختى 

 كديـ. وادعو

ًي، وخلذوتؿ  ِة ظداوِحؿ فؾؿممـغ افىو ؿغ ظومَّ وؿد أخَز اهللُ شبحوكف وتعوػ ظـ ِصدَّ

ـَ لَمـُذقا  ِذي ًي، ؾؼو  تبور  وتعوػ: ﴿َفَتِجَدنَّ َأَصدَّ افـَّوِس َظَداَوًة فِؾَّ افـبقغ وأتبوِظف خوصَّ

قا﴾ ـُ ـَ َأرْشَ ِذي اْفَقُفقَ  َوافَّ
 وشذؾؿ  اهلل ظؾقذفصذذ  شذقِ  اهلل ؾلصد  افـوِس ظذداوًة فر ()
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 وافرشِؾ وؿتؾِفؿ، وَ ِربذقا 
ِ
و يـِف وأتبوِظف هؿ افقفق ، افذيـ َمَركقا ظذ تؽذيِى إكبقوء

ُتَبذف، مذر وا  ـُ ؾقا  بوفُعتقِّ وافؽػقِر وادعويص وافػجقِر، ظوكدوا اهللَ ذم أمِره وُنِقف، وحرَّ

فِي وادسؽـِي، ضقيً ؿؾقهُبؿ ظذ افؽػر وافػسقق وافعىقون ؾحذوربقا  ظذ افؾعـِي وافذِّ

وشذؾؽقا ـذؾ  ،اإلش َ  وأهَؾف مـذ أو  وهؾٍي، وشعقا بؽؾِّ وشقؾٍي، وضرؿقا ـؾ بوٍب 

 كقر اهلل وإحبوِط  ظقتِذف ورشذوفتِف، ؾبذوؤوا بوفؾعـذِي واخلقبذِي وافغَضذِى 
ِ
 رٍب إلضػوء

ِرَه اْفَؽوؾُِروَن﴾واخلَسوِر ﴿ُيِريُدوَن فُِقْطِػُئقا ُكقَر اهللَِّ بَِلْؾَقاِهفِ  ـَ  .()ْؿ َواهللَُّ ُمتِؿ  ُكقِرِه َوَفْق 

ـُ افسـِي وـتُى افسرِة أفقاكًو وصقرًا مـ مؽويذِد  وؿد حػظً ليوُت افؽتوِب و واوي

دذو ؿذِد   وشذؾؿ  اهلل ظؾقذفصذذ  ، ؾنكذف وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  همٓء ومؽِرهؿ بوفـبلِّ 

 ؾقفو مذو أؿذومقا ادديـَي مفوجرًا ظوَهَد َمـ ؾقفو مـ 
ِ
هؿ ظذ افبؼوء افقفقِ  وشودََفؿ، وأؿرَّ

ـِ واكتىوراِت خوتِؿ افـبقغ  ي افعفقَ  وحػظقا ادقاثقَؼ، إٓ أن افقفقَ  دو رَأْوا طفقَر افدِّ

ذ وافَغذْدِر واخِلقوكذِي ذم أؾعذوهِلؿ و  ِّ ذَرت يـذوبقُع افؼَّ مأَل احلَسُد واحلؼذُد ؿؾذقهَبؿ، ؾتػجَّ

و أصحوَبف افعداَء ادستحؽَؿ ادريَر،  وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  رشقَ  اهلل  أؿقاهِلؿ، ؾـوصبقا

ه ـؾَّ ـوؾٍر ومـوؾٍؼ أثقٍؿ، ؾرحقا واشتبؼوا بام كزَ  برشقِ  اهللِ  اهلل صذذ  وأخذوا ِضدَّ

وأصحوبِف مـ ادـؽراِت وإزمذوِت، وتذلدَّقا دذو أحذرَزه مذـ افػتقحذوِت  وشؾؿ  ظؾقف

 وشذؾؿ  اهلل ظؾقذفصذ  خيطِّطقن وأخذوا يؿؽرون برشقِ  اهلل  وآكتىوراِت، ؾطػؼقا

 وشذؾؿ  اهلل ظؾقذفصذ  ؾؿـ لفؽ أُنؿ أـثروا ظذ رشق  اهلل ، أكقاظًو مـ ادؽِر وافؽقدِ 

ؽقا ذم صدِؿف  وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  إشئؾَي تعـ تًو وتعِجقزًا فقحِرُجقا رشقَ  اهللِ  ويشؽِّ
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تِف، ؾلحبَط اهللُ ظؿؾَ  فؿ وخقََّى شعَقفؿ وؾؾَّ ؿىَدهؿ ؾلجوهبؿ ظامَّ ـوكقا يسذلفقن، وكبقَّ

ُف احْلَذؼ   َتوَب َفَقْعَؾُؿقَن َأكَّ
ـَ ُأوُتقا اْفؽِ ِذي وأشؿعفؿ مو يؽرهقن، ؾؼو  اهلل تعوػ: ﴿َوإِنَّ افَّ

ِْؿ َوَمو اهللَُّ بَِغوؾٍِؾ َظامَّ َيْعَؿُؾقَن﴾ ـْ َرهبِّ  وشذؾؿ  اهلل ظؾقف صذ وممو للوا بف رشقَ  اهللِ ، ()ِم

ـِ  أُنؿ شحروه، ؾؼد أوظزت هيق  ظؾقفؿ فعـُي اهللِ واد ئؽِي وافـوِس أمجعغ إػ فبقِد بذ

، ؾسحَر رشقَ  اهللِ   اهلل ظؾقذفصذذ  ، ؾؽذون وشذؾؿ  اهلل ظؾقذفصذ  إظىِؿ افقفق يِّ

ؽذَرهؿ، ؾػذؽَّ اهللُ ؾلبطَؾ اهللُ ـقَدهؿ وأؾسَد مخيقَُّؾ إفقف أكف يػعُؾ افقَء ومو ؾعؾف،  وشؾؿ 

 افسحَر وصػوه.  وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  ظـ رشقفِف 

أُنذؿ كؼُضذقا افعفذقَ  وكؽُثذقا  وشذؾؿ  اهلل ظؾقذفصذ  وممو للت بف هيقُ  رشقَ  اهلل 

بقا افؼبوئَؾ ظذ رشقِ   بودقاثقَؼ وَشَؾؽقا  روَب افَغْدِر واخِلقوكِي وافِغشِّ وآحتقوِ ، ؾلفَّ

ضقا ظذ حربِف، ووظدوهؿ بودسوكدِة وشؾؿ  فاهلل ظؾقصذ  اهلل  ، وأؽروهؿ بِؼتوفِف وحرَّ

 اهلل ظؾقذفصذذ  وادـورصِة ظؾقف، ؾؾام َبوَن َكْؽُثفؿ وطفَر كؼُضذفؿ أْج هذؿ رشذقُ  اهلل 

ظـ ادديـي ضوئػًي تؾَق أخرى، حتك ـون لخذَرهؿ خروجذًو بـذق ؿريظذَي، افذذيـ  وشؾؿ 

بعد ؽزوِة إحزاِب، ـام ؿصَّ اهللُ ظؾقـو كبَلهؿ ذم  ؾؿ وش اهلل ظؾقفصذ  أج هؿ افـبل  

 شقرِة إحزاب. 

اهلل صذذ  وؿد بؾغ احلؼُد وافِغؾ  وافؽػُر ذم هيقَ  مـتفوه بعد اكتىذوراِت رشذقِ  اهلل 

وأصحوبِف، وبعد اكحسوراِحؿ واكؽسوراِحؿ، ؾحووفقا أن حُيُققا ُشـَي لبوِئفؿ  وشؾؿ  ظؾقف

، وـون لخذر وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  وا ظد ًا مـ ادمامرات فؼتؾ افـبل وأش ؾِفؿ، ؾدبَّر
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ذؿَّ فرشذق  اهلل  ذً افس  ذم صذوٍة  وشذؾؿ  اهلل ظؾقذفصذذ  حمووٓحؿ أن امرأًة مـفؿ  شَّ

افذراَع َؾ َ  مـفو مضذغًي و  يُسذْغفو، ؾذام زاَ   وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  صـعتفو، ؾتـوو  

أثذٌر، حتذك إلا ـوكذً شذوظُي وؾوتِذف ؿذو   وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  هلذه إـؾِي افتل أـَؾ 

اُ  فعوئشَي ريض اهلل ظـفو ـام ذم افبخوري معؾؼًو بىقغي اِز : )  ِِ ُُ ز يا عائشُة، ماا زال

ي ماذ كلال لل ا  ِِ  () ّ ِ (َزملَ للطعاِم للذي زكْلُت بخورب، فهذل زولُن وِ ت لىقطاَع زهُبا

، إلا اكؼطع موت صوحُبف، وؿذد ور  ظذدٌ  مذـ وإهبر ِظرٌق ذم افظفر، متىؾ بوفؼؾى

ذؿِّ  وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  افروايوت هبذا ادعـك، وهل تػقد أكف  موت صِفقدًا مـ أثذِر افس 

ذَر أن  افذي وضعتف افقفق يُي، ـام ؿو  بعض أهؾ افعؾؿ، وؿد لـر بعض أصحوب افسِّ

( ومفام يؽـ مـ أمٍر ذم لفذؽ  قتلتني هيودُ ؿو  ذم وؾوتف: )  وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  افـبلَّ 

قػ ؾعؾذقا هبذؿ، ؾؼذو  ؾنن اهلل شبحوكف وتعوػ ؿد ؿصَّ ظؾقـو أخبوَرهؿ مع أكبقوِئفؿ وـ

ْبُتْؿ ظـفؿ شبحوكف: ذذَّ ـَ ُتْؿ َؾَػِريؼذًو  ْؿ َرُشقٌ  باَِم ٓ َحَْقى َأْكُػُسُؽُؿ اْشذَتْؽَزْ ـُ اَم َجوَء ﴿َأَؾُؽؾَّ

ه ادؽويِد ـؾِّفو ؾؼد ر َّ اهلل افذيـ ـػذروا بغذقظِفؿ   يـذوفقا ومع هذ، ()َوَؾِريؼًو َتْؼُتُؾقَن﴾

خرًا وـػك اهلل رشقَفف وادممـغ رشَّ أظداِئفؿ، وصدق اهللُ افعظقُؿ حقذٌ ؿذو : ﴿َيذو 

ـَ ادُْْمِمـَِغ﴾ َبَعَؽ ِم ـِ اتَّ َو افـَّبِل  َحْسُبَؽ اهللَُّ َوَم َأهي 
، ؾؼْد أخذَز اهللُ شذبحوكف أكذف ـذوذم ()

، ؾ  حوجَي فؾؿممـغ مع ـػويِي اهللِ شبحوكف وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  كبقِّف، وـوذم أتبوِع كبقِّف 

                                 

 .  وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  ( أخرجف افبخوري ذم ـتوب ادغوزي معؾؼًو / بوب ذم مرض افـبل )
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ه وظوَ اه.  َػوه اهللُ َوؿوه، ومـ ـون اهللُ معف خوَب ـؾ  مـ ضو َّ ـَ  وتعوػ إػ َأَحٍد، ؾؿـ 
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 اخلطبي افثوكقي

 أمو بعد. 

، وَوظَد بـْكِ ظبوِ ِه ادممـغ ظذ ـذؾ  احلؿُد هللِ افذي وَظَد بنطفوِر ِ يـِف ظذ ـٍ ـؾِّ  ي

ظدود أؾَّوٍ  مبٍغ، وافى ُة وافس ُ  ظذ ادبعقِث رمحذًي فؾعذودغ، كبقِّـذو حمؿذٍد إمذِغ 

 وظذ لفف وأصحوبف افطقبغ.

 أمو بعد. 

ِي، ممثؾذًي بـبقِّفذو   ظؾقذفاهلل صذذ  ؾؼد اشتعرْضـو صػحًي مـ توريِخ هيقَ  مع هذه إُمَّ

، وؿد رأيـو مو اجتؿَع ذم همٓء افؼقِ  مـ افؽػِر وآشذتؽبوِر وافِعـذوِ  وافظؾذِؿ وشؾؿ 

; ورأيـو ـقَػ لَ  هبِؿ إمُر ؾذلْج هؿ افـبذل    اهلل ظؾقذفصذذ  وافغدِر واحلََسِد وافَبغلِّ

مذـ  ظـ ادديـِي وؽزاهؿ ذم خقَز، لخِر معوؿؾِفؿ ذم اِزيرِة، وأكزَ  هبذؿ أفقاكذوً  وشؾؿ 

 ِ  افؽػذِر وصذػوتِف، ؾىذدق اهلل تعذوػ حقذٌ فعذاِب بسبِى مو اجتؿع ؾقفؿ مـ خا

ـْ َشبِقِؾ اهللَِّ َؾَسذُقـِْػُؼقَُنَو ُثذؿَّ َتُؽذقُن  وا َظ َػُروا ُيـِْػُؼقَن َأْمَقاهَلُْؿ فَِقُىد  ـَ ـَ  ِذي ؿو : ﴿إِنَّ افَّ

َػرُ  ـَ ـَ  ِذي ًة ُثؿَّ ُيْغَؾُبقَن َوافَّ وَن﴾َظَؾْقِفْؿ َحْْسَ وا إَِػ َجَفـََّؿ حُيَْؼُ
()  . 

ه ِي وحوِِضِ ُؾ ذم مويض إُمَّ أهؾِذِف بذوفقفقِ  ظظقؿذٌي و و ُيدِرُ  أن بؾقََّي اإلش ِ  وادتلمِّ

ـٍ رامذقا هتَؽذف،  صديدٌة، ؾؽؿ مـ معؼٍؾ فإلش ِ  ؿد شَعْقا ذم هْدِمف، وـْؿ مذـ ِحىذ

فشذبفوِت ذم أصذؾِف، وروجذقا وـؿ مـ َظَؾٍؿ ظؿؾذقا ظذذ ضْؿِسذف، ِضبذقا بؿعذووِ  ا

اإلبوحقَي وافػسوَ  فقىدوا افـوس ظـ ظبو ِة ربِّ افعبو  َتذوفػقا مذع صذقوضِغ اإلكذِس 

                                 

 .44( شقرة إكػو : )
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تِذف، وظؽػذقا  تف وإثورِة افػتـ بغ أهِؾ ِمؾَّ ه، ظؿؾقا ظذ إحداِث افُػرؿِي ذم أمَّ ِـّ ضدَّ واِ

ٍِ وإصوظِي وإكشوء ِإؿقاِ  ادبتدظي وأراء افضوفيِ   وادذاهِى ادـحرؾِي. ظذ تروي

 ؾفؾ افسبئقُي إٓ مـ بـوِت أؾؽوِرهؿ؟!

 وهؾ افبوضـقُي إٓ ثؿرُة ُجفقِ هؿ؟! 

 وهؾ ادوشقكقُي وافعؾامكقُي إٓ كتوُج ممامراحؿ وخمططوحؿ؟!

 ؾعداوة افؼقِ  فإلش ِ  وأهؾِف   ترَض حم ًّ هلو إٓ شقيداَء ؿؾقهِبؿ. 

ؾسٍة زمـقٍي ثؿ تـتفل، بؾ ظداوُحؿ فإلش ِ  وأهؾِف  وظداوُة هيقَ  فألمِي فقسً رهقـيَ 

 ائؿٌي إػ لخِر افزموِن، ممتدٌة ظَز افؾقويل وإيوِ ، متقارثي جقً  بعذد جقذٍؾ، أوهب هبذو 

إـوبُر وإصوؽُر، ومّحؾفو شؾُػفؿ َخؾَػفؿ; فذا ؾذنن افقفذق  حؾػذوُء ـذِؾ مذـ ظذو ى 

، وافقذقَ  وشذؾؿ  اهلل ظؾقذفصذذ  افـبذلِّ  إمي، ؾبوٕمس حوفػقا مؼـل افعرِب ضدَّ 

وَ  ويتبعقكذف ضذدَّ  حوفػقا افـىورى وؽَرهؿ ضدَّ أهِؾ اإلش ِ ، وؽدًا حيوفػقن افذدجَّ

أمي اإلش  ، ؾػل صحقح مسؾؿ ظـ أكس بـ موفؽ ريض اهلل ظـف ؿو : ؿذو  رشذقُ  

َُ ماذ هياوَد زنابهاَن  ابعون: )وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  اهلل  ُُ للا ِا زلفاا  علاوه   يتبا

ِِ ريض اهلل  وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  وؿد ؿو   ()(للطوال ةُ  ذم حديٌ ظثامَن بـ أيب افعذو

ُِ تبِعِه للوهوِد وللن اءِ ظـف: )  . ()(وزكث

                                 

 (.1:33( أخرجف مسؾؿ ))

( مـ حديٌ ظثامن بـ أيب افعوِ ريض اهلل ظـف، ؿو  اهلقثؿل: ؾقف ظع بـ زيد 38344د )( أخرجف أمح)

 (.31511وؾقف ضعػ وؿد وثؼ،وبؼقي رجوهلام رجو  افىحقح. جمؿع افزوائد )
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و بَّ وادؽَر افؽُ  إٓ أن هذا افؽقدَ  وَر إػ زواٍ  واضؿح ٍ ، إلا صزت إمُي واتؼً رهبَّ

ؽً بديـِف، ؿذو  اهلل تعذوػ: ﴿إِْن مَتَْسْسذُؽْؿ َحَسذـٌَي َتُسذْمُهْؿ َوإِْن ُتِىذْبُؽْؿ َشذقَِّئٌي  ومتسَّ

قٌط﴾ ْقُدُهْؿ َصْقئًو إِنَّ اهللََّ باَِم َيْعَؿُؾقَن حُمِ ـَ ْؿ  ـُ وا َوَتتَُّؼقا ٓ َيُُض   .()َيْػَرُحقا هِبَو َوإِْن َتْىِزُ

ذُد أوفقذوَءه ضذوَ  وٓ كشؽ  أن اهللَ شبحوكف وتعوػ شقـُكُ  يـَف، وُيْعِع ـؾِؿَتذ ف، ويميِّ

ُق هذا مو وظَد بذف رشذقُ   ـُ أو ؿَك، ؾنن افعوؿبَي هللِ وفرشقفِف وفؾؿممـغ، وُيىدِّ افزم

َتف، ؾػل افىحقحغ ظـ أيب هريرَة ريض اهلل ظـف ؿو : ؿو   وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  اهلل  أمَّ

اعُة حتى تقا: )وشؾؿ  اهلل ظؾقفصذ  رشقُ  اهلل  َُ ال تقوُم لل َّ تلول للَوهاوَد، حتاى يُقاو

َُ فاقتْله : يا م لُ ، يا عبَ  لهللِ، هذل هيوديٌّ ورلئِي، فَتَعا ُِ ُِ ولحَلَج َج  .()(للشَّ

ِي اإلش ِ  وبَغ هيقَ  فذـ يضذَع أوزاَره حتذك  ٌُ يػقُد أن افكاَع بغ َأمَّ وهذا احلدي

، ؾذام  اَ  ذم افقفذقِ  ِظذرٌق وشذؾؿ  اهلل ظؾقذفصذذ  ُيؼَتؾقا ظـ لِخِرهؿ، ـام أخَز افـبل  

يـُبُض وظٌغ تؾَحُظ وؿؾٌى خيِػُؼ، ؾؾـ تزوَ  هذه افعداوُة ؾنن معرـَتـذو معفذؿ معرـذُي 

 إبو ٍة. 

ؾؽؾ مـ حووَ  إزافَي هذه افعداوِة أو رؾَعفو ؾنكام يرـُض وراَء افْساِب، وحيذرُث ذم 

 ويضو   مو ؿضوه اهللُ شبحوكف، ـقكًو وؿدرًا ورشظًو،
ِ
واهلل ؽوفذٌى ظذذ أمذِره وفؽذـ  ادوء

 أـثر افـوس ٓ يعؾؿقن. 

 

                                 

 .311( شقرة ل  ظؿران: )

 ( وافؾػظ دسؾؿ.1:11(، ومسؾؿ )1:14( أخرجف افبخوري ))


