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 :صنلا 
 

 ؟اليلع تودغ اذإ ودغت فــيك =  ءاد كب اــمو يكــتشملا اهّييأ
 اليحّيرلا ليحّيرلا لبق ( ىنـمتي) =  ٍسوــئي ُسفن سوفــنلا ّيرش نإ
 الـيلكإ ىدّينلا اهقوف ىرـي نأ = ىمـعيو ،دورولا يف كوّيشلا ىريو

 الـيقث ائبع ةايحلا ّينظي نـــم  =لــيقث ةايحلا ىلع ءبع وــه
 الـيمج ائيش دوجولا يف ىرـي ال = لاـــمج ريغب هسفن يذــلاو
 الوزـي ىتح لوزي نأ فــخت ال  = هــيف تمد اـم حبّيصلاب عّيتمتف
 الـيلذ ادبع تنك وأ اكلم تنك =  اريــخأو الوأ (ضرألل )تنأ

 الــيبو اذخأ مومهلا هتذــخأ  = هـيلع مومهلا عـمجي نم ّيلــك
;الــيمج دوجولا رت الــيمج نك =  ءاد كب امو يكــتشملا اـهّييأ
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 :صنلا 
 ضرألا نم هيتأت ٍةٌةقراخ نع هينْغْغُيي ام ٌسٌةيرشب ٌسٌسفن اهلثم ىلع لمتشت ال يتلا هاياجسو  يبنلا قالخأ يف نإ " 
 ،هِملامتِحاو ،هِمربصو ،هِمملِمِحو ،هِمملع تازجعم نم برعلا رهبي ناك ام َّننإ ،ءاوهلا وأ ءاملا وأ ،ءامسلا وأ
 ،رمقلا قاقشناو ىصحلا حيبست تازجعم نم مهرهبي ناك اّممم ُيرثكأ هِمصالخإو ،هِمقدصو ،هِمراثيإو ،هِمعضاوتو
 ،اهنيب هبشلا نم ،ىرخألا يف مهبيري ناك ام ىلوألا يف مهبيرُيي نكي مل هنأل كلذو ؛رجحلا نيلو ،رجشلا ِميْغشَممو
 هل تضهن ام هُيتالامكو ،هُيزئارغو ،ٌةيسفنلا هتافص الولــف ،ةرحسلا رحسو ،ٌةنهكلا ٌةناهكو ،نيفارعلا ٌةفارع نيبو
 هلوق ىنعم وه كلذ ؛هتكرت يذلا َمرثألا كلذ برعلا سوفن يف تازجعملا هل تكرت الو ،هديري ام لكب ُيقراوخلا
  ( َمكِملْغوَمِح ْغنِمم اوُّضَمفْغنال )  ِمبْغلَمقْغلا َمظيِملَمغً اّمظَمف َمتْغنُيك  َْول َمو :ىلاعت
 نوبضْغي ،نوسِمرَمش ٌسةافُيُج ظالِمغ مهنأ ملعي نيكرشم اموق ديِحوتلا ىلإ ( َموعدي نأ) ْغبهي ملف ،بلقلا َمَعاجش  ناك
 :شيرقل لوقي ناكف ،هتوعد حاجن نم ٌةقث ىلع ناكو .مهئانبأل مهَّنبِح مهَمتهلآ نوبحيو ،مهضارعأل مهَمبضغ مهنيدل
 ."نوهراك هل متنأ ام اوبحتو ،نوركنت ام اوفرعت ىتِح ليلق ريغ مكيلع يتأي ال هللاو ،شيرق َمرشعم اي " 
 بارتلا نوعضيو ،هنم نوثعشيو ،هنوردزيو ،هنوذؤي هموق ناك ْغنأ هجعزي ملف ،قالخألا َمحْغمَمس ،اميرك  ناك
 يموقل رفغا مهللا " :لوقي ناكف ،هتالص يف وهو ،روزجلا ىَملَمسو ،ةاشلا َمءاعمأ هرهظ ىلع نوقليو ،هسأر ىلع
 ." نوملعي ال مهنإف
 الإ هَمتوعد يبلي الف هللا ىلإ وعدي ٌةنس ةرشع ثالث هموق يف ثبل ،ٌسفنلا َمبلص ،ٌةّممهلا َمريبك ،لمألا َمَعساو ناك
 يف َمٌسمشلا اوعضو ول " :لوقي ناكف  ،هبلق ىلإ ُيسأيلا صلخي ملو ،هسفن نم ُيللملا غلبي ملف . ِملُجرلا دعب ُيلُجرلا
 " هتكرت ام هنود كلهأ وأ ،هللا هَمرهظُيي ىتِح َمرمألا اذه َمَكرتأ نأ ىلع يراسي يف َمرمقلاو ىنيمي
 ،ٌةنيدملا ىلإ رُجاهف ،ِمٌةقرشملا سمشلا كلت َمَعلطم الو ،ةوعدلا َمثعبم نوكت نل َمٌةكم نأ مِملع ىتِح هَمنأش اذه لازامو
 َمأدبم ةرجهلا تناك كلذل روهظلا روط ىلإ ءافخلا روط نمو ،ٌةكرحلا ىلإ نوكسلا نم هلاقتناب ُيُمالسإلا لقتناف
       " .هرهاظم نم ٍةرهظم ُيربكأ اهنأل ،ُمالسإلا  خيرات
 . ( 331 :ص ةلماكلا لامعألا ) يطولفنملا يفطل ىفطصم .                                                                      
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