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ص خُفرُُ7341هـ ُ
الخُبخائُثُ ُ71خُ
أُمُُ ُْ
شُ خوالْمْن خكخراتُُُُ،خو خُحَُّرخُمُالم خور خُوكُ َّلُأخنْـ خواعُ
الس خم خواتُُ ُ،خمنخ خعُاُلْ خُفُخواحُ خُ
ُْ
ُالسْبع خُو َّ
ني َّ
الخ ُْمدُُللُُُخربُُاأل خخرض خ
جُتخ خُم خُعاتُ ُ ،خُُوُأخ ُْش خُهدُ ُُأخ ُْن ُال ُإُُلخُهخ ُإَُُّال ُاللُ ُُخو ُْح خُدهُ ُالُ
ُاألخفُْـُخرادُ ُ خُوصُُيخاُنخةُ ُلُُْلمُ ُْ
الْم ْسكخراتُ ُحُ خُفا ُظخاُ ُ خُعُلخى ُْ
صُلَّىُاللُُ
هُُ،وُأخ ُْش خُهدُُُأخ َُّنُ ُمخ َُّم خُداُُ خُعُْبدُهُُخُوُخرسُولُهُُ خُ
الخُخر خُامُ خُو خُع ُظَّ خُم خُ
هُو خُحَُّرخُمُ ُْ
ل خُلُ خُوُيخ َُّ
الخ خُ
يكُُلخهُُُُ،أخ خُح َُّلُ ُْ
خُشُر خُ
سُخر ُخ
سانُُ
نيُ خُوخُم ُْنُُتخبُ خُعهُ ُْمُبُإُ ُْح خُ
جخعُ خُ
ح ُابخةُُُأخ ُْ
الص خُ
نيُُ،وعلىُ َُّ
نيُ خُو خُعُلخىُآلُهُُال ُطَّيُبُ خُ
ىُسائُرُُالُنَّبُيُ خُ
خُو خُسُلَّ ُْمُ خُعُلخُْيهُُ خُو خُعُلخ خُ
لُيخُـ ُْومُُالدُينُُ .
إُ خُ
حَُّرخُماتُُ،
اُعُلخىُُأخنُْـفُسُكُ ُْم ُمُ خُن ُاُلْمُ خُ
اح خُفظُواُدُ ُينخكُ ُْم ُُخو خُحافُظُو خُ
اُاللخُُأخيـُ خُهاُاُلْمُ ُْؤمُنُو خُن ُخُو ُْ
أَمَاَبَعَدَ ََُ:فخاتَُّـقُو ُ
ُمُنخ خُع ُُأخُْمُخراُ ُإَُُّالُ
ضَُّرتُهُ ُ خُوخُما خُ
ُحَُّرخُم ُ خعلخيك ُْم ُ خُشُْيُئخاُ ُإَُُّال ُلُ خُم خُ
اللخ ُُخرُبَّكُ ُْم ُُأخ ُْعُلخمُ ُبُكُ ُْم ُمُ خُن ُُأخنُْـفُسُكُ ُْم ُُفخ خُما خُ
ُفخإُ َُّن ُ ُ

اُحَُّرخُمُ خُعُلخُْيكُمُ .
يم خُ
ادُتخكُ ُْمُ خُوشُ خُف ُاءخكُ ُْمُفُ خُ
اُج خُع خُلُ خُس خُع خُ
ُ،وخُم خُ
لُطُ ُخورتُهُُ خُ
سُتخطُيُُ،إُُنَّهُ ُ خُمخُرضُ ُقخُـُتَّالُ ُخُوخُوُبخاءُُ
أَيَهَاَالَمَسَلَمَونَ ََ:إُ َُّن ُخُ ُطُْبخُةخ ُ خُه خُذاُاُلْيخُـ ُْومُ ُ خُع ُْن ُ خُداءُ ُ خُخطُيُ ُ خُو خُشرُ ُمُ ُْ
كُ
ك ُخُوخُْي خُعلُ خُ
حرخُكُتخ خُ
ك ُُخو ُ
ض خُ
ك ُ خُودُنُْـُيخاكُُ،إُُنَّهُ ُيـُ ُْفقُدُ خُك ُعُُْر خُ
ضالُُ،إُُنَّهُ ُيـُ ُْفقُدُ خُك ُدُ ُينخ خُ
عُ خُ
سْ خُعُتخكُُ،إُُنَّهُ ُُيخشُلُ ُ ُخ
ك ُخُوُخو ُْجُهخ ُ خُم ُْن ُيُبُك ُُ ،إُُنَّهُُ
س ُودُ ُُخو ُْج خُه خُ
لشامُتُني ُُ ،إُُنَّهُ ُيُ خُ
ضةُ ُلُ َُّ
ُوعُُْر خُ
ستخُـ ُْه ُتين ُ ،خُ
أُُلْعُ ُوبخةُ ُفُ ُُأخُيْدُي ُاُلْمُ ُْ
لحُُيَّةُُُُ،فخ خُك ُْمُمُ خُنُ
ص خُ
حاتُُاُلْ خُع ُْقلُيُةُُُأخوُُالسُجُونُُالُ ُْ
ص َُّ
لُاُلْ خُم خُ
كُإُ خُ
لُا ُْخ ُاوُيخةُُُُ،فخإُ َُّماُيُـخُْنُتخهُيُبُ خُ
كُإُ خُ
خُْيمُلُ خُ
الشُبخابُُُ،
ىُبخُيخاةُُُ خُكثُيُُمُ خُنُ َُّ
تُ ُألخ ُْجلُهُُ!ُإُُنَّهُُ خُمخُرضُُُأخُْوخُد ُ
ُ،وخُك ُْمُمُ خُنُاُلْبـُيُوتُُ خُخُرُبخ ُْ
تُبُ خُ
األُ خُسرُُ خُعاُنخ ُْ
سُبخبُهُُ ُخ
السُُيَّةُُ
اسةُ ُ ُْ
ج خُ
حاب ُُ ،إُنُـَّ خُها ُالُنَّ خُ
ص خُ
ستخُـ ُْقُبخلُ ُبخـ ْعضُ ُ خُم ُْن ُنخُـ ُْعُرفـُهُ ُْم ُمُ خُن ُا ُألخُقخ ُاربُ ُخُوا ُألخ ُْ
ُعُلخى ُمُ ُْ
ضى خُ
خُوُقخ خُ
سكُُخراتُُ .
اُالخ ُْمرُُُ،إُنُـَّ خُهاُاُلْمُ ُْ
الخُبخائُثُُُ،إُنُـَّ خُه ُْ
خُواُلْ خُق خُذ ُخارةُُاُلْ خُم ُْعُنخُوُيَّةُُُ،إُنُـَّ خُهاُأُمُُ ُْ
حذُيرُُ
الخ ُْمرُ ُخُوالُتَّ ُْ
ىُتُريُ ُ ُْ
حاءُ ُخُواُلْمُُلَّةُ ُاُلْ ُغخَُّراءُ ُ خُعُلخ خُْ
الس ُْم خُ
الشُر خُيعةُ ُ َُّ
ت ُُأخدُُلَّةُ ُ َُّ
أَيَهَاَالَمَ َؤمَنَونَ ََ:قخ ْد ُُتخ خُكاثخُـُخر ُْ
َّ
خنصاب خُواأل ْخزالخم ُر ْجس ُم ْنُ
ال ُاللُ ُتخُـ خُع خُ
مُْنُـ خُهاُُُ،قخ خُ
ُآمنواْ ُإََّّنخ ْ
اُالخ ْمر خُوالْ خمْيسر خُواأل خ
ين خ
ال ُييخاُأخيـ خهاُالذُ خ
اءخُ
ضُ
اجتخنبوه ُلخ خعلَّك ْم ُتـ ْفلحو خن ُ*ُإََّّنخاُيريد ُالشَّْيطخان ُأخنُيوق خع ُبخـْيـنخكم ُالْ خع خد خاوخُة خُوالْبخـ ْغ خ
خع خمل ُالشَّْيطخان ُفخ ْ
ُالصلخةُفخـ خه ْلُأخنتمُمنتخـهو خن) ُ
ف ْ
ُعنُذ ْكرُاللَّه خُو خعن َّ
ُالخ ْمر خُوالْ خمْيسرُُ خويخص َّدك ْم خ
ُصلَّىُاللَّهُ
إ َّن خ
ُعْنه ُإميخانهُُ،فخُـ خع ْن ُأخِب ُهخريْـخرخة خُرض خي ُاللَّه خ
ب ُالخ ْمر ُيخـ ْرتخفع خ
ُعْنه ُقخ خال ُُ:قخ خال ُالنَِّب خ
ُشار خ
ني ُيخ ْشخرب خُوه خو ُم ْؤمنُ ُُ،
ني ُيخـ ْزِن خُوه خو ُم ْؤمنُ ُ ُ ،خوخال ُيخ ْشخرب ْ
ُيال ُيخـ ْزِن َّ
خعلخْيه خُو خسلَّ خم خ
ُالخ ْمخر ُح خ
ُالزاِن ُح خ
نيُيخ ْسرق خُوه خوُم ْؤمن)ُمُتَُّـ خُفقُُ خُعُلخُْيهُُُ ُ.
خوخالُيخ ْسرقُح خ
ُالدُْرخُداءُُ خرض خيُاللُ
َُُ،ترُإخلضىُ خغ ْيخهاُم خنُال خف خواحش خُوالْمْن خكراتُُ،فخُـ خُع ُْنُُأخِبُ َُّ
إ َّنُالخ خمخرُأمُالخبخائث خ
تُُ،
تُُخوحُُرُقْ خُ
شُرخُكُبُاللُُ خُشُْيُئخاُُ خُوإُ ُْنُقُطُ ُْع خُ
ُعلخْيه خُو خسلَّ خمُيُأخ ُْنُالُتُ ُْ
صاِنُ خُ
الُُُ:أخُْو خُ
خعْنهُُُقخ خُ
يُصلَّىُالل خ
ُخلُيلُ خ
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الخ ُْمخُرُ
شُخربُ ُ ُْ
الُتخ ُْ
ت ُمُُْنهُ ُالذُ َُّمةُ ُُُ ،خو ُ
صلةُ ُ خُم ُْكتُ ُوبخةُ ُمُتخُـ خُعمُ خُداُ ُُفخ خُم ُْن ُتخـُخرخُك خُهاُمُتخُـ خُعمُ خُداُ ُفخُـ خُق ُْد ُُبخُرُئخ ُْ
ُخوالُتخُـْتُـُرُْك ُ خُ
اج ُهخُ خو خح َّسنخهُاألخلْبخاِنُُ .
ُفخإُنُـَّ خُهاُمُ ُْفُتخاحُُُكُلُُ خُشرُ)ُخُرخُواهُُ ُابْنُُ خُم خُ

ب ُمُْنُـ خُهاُ؟ُفخُـ خُع ُْن ُ خُعُْبدُ ُاللُُ
الخ ُْمرُ ُ خُوُقخ ُْد ُلخ خعنخـ خها ُاللُ ُ خُوُلخخُع خُنُُكُ َُّل ُ خُمنُ ُاقُْـتخُـُخر خُ
شُخربُ ُ ُْ
ف ُتُ ُْ
أَيَهَاَالَمَسَلَمَ َ َ:خُكُْي خُ
ُالخ ْمخر خُو خشاربخـ خهاُ
ُبْنُ ُع خمخر ُخُرضُ خُي ُاللُ ُ خُعْنُـهُ خُماُُقخ خُ
ُعلخْيه خُو خسلَّ خم ُيلخ خع خن ُاللَّه ْ
صلَّىُالل خ
ال ُُ:قخ خال خُرسول ُاللُُ خ
حهُُ
ح خُ
ص َُّ
وُد ُاوخُدُ خُو خُ
)ُرخُواهُُُأخبُ خُ
ولُإلخُْيه خُ
اُوالْ خم ْحم خ
اُومْبتخ خ
اُو خحاملخ خه خ
اُوم ْعتخصخرخه خ
اُو خعاصخرخه خ
اع خه خ
اُوبخائ خع خه خ
خو خساقيخـ خه خ
ا ُألخُلُْبخاِنُُُ .
صَُّور ُُ ،فخُـ خُع ُْنُ
شعُ ُمُ ُْن ُُأخ ُْن ُتـُُتخ خُ
اق ُخُوُأخُبْ خُ
الخ ُْمرُ ُُأخ ُْع ُظخمُ ُمُ ُْن ُُأخ ُْن ُتُ ُطخ خُ
أَيَهَا َالَمَسَلَمَ َُ :إُ َُّن ُعُقُ ُوبخُةخ ُ خُش ُاربُ ُ ُْ
اليكلُُمخمرَُخخْرُُ،
صُلَّىُاللُُ خُعُلخُْيهُُ خُو خُسُلَّ خُمُُأخُنَّهُُُقخ خُ
ُعْنـه خماُ خُع ُْنُُخرسُولُُاللُُ خُ
خُعُْبدُاللُُُبْنُُ خُع ُْمُروُُ خرض خيُالل خ
اب ُاللَّهُ
ُصبخاحا ُُ،فخإ ْن ُتخ خُ
ُُ،وخم ْن خ
ب ُم ْسكرا ُُُ،ب خس ْ
ُص خلته ُأ ْخرُبخع خ
ني خ
ت خ
اب ُتخ خ
ُشر خ
خوكل ُم ْسكر خ
ُحخرام خ
ُالخبخالُ
ُُ:وخماُطينخة ْ
ُعلخىُاللَّهُأخ ُْنُيخ ْسقيخهُم ْنُطينخة ْ
ُع خاد َّ
ُح ّقا خ
خعلخْيهُُ،فخإ ْن خ
ُالراب خعةخُ ُ،خكا خن خ
يل خ
ُالخبخالُُ.ق خ
ص َّح خحهُاألخلْبخاِنُُ .
ُُ:صديدُأ ْخهلُالنَّار)ُ خرخواهُأخب خ
وُداوخد خُو خ
؟ُقخ خال خ
سكُرُُ خُحُخرامُُُ،إُ َُّنُ خُعُلخىُ
الُيكُلُُمُ ُْ
صُلَّىُاللُُ خُعُلخُْيهُُ خُو خُسُلَّ خُمُُقخ خُ
ولُاللُُ خُ
خُو خُع ُْنُ خُجابُرُُُخرضُ خُيُاللُُ خُعُْنهُُُأخ َُّنُُخرسُ خُ
ول ُاللُ ُ خُوخُماُ
اُرسُ خُ
الخُبخالُ ُُُ،قخالُو ُ
سقُُيخهُ ُمُ ُْن ُطُ ُينخةُ ُ ُْ
سكُخُر ُُأخ ُْن ُُيخ ُْ
شُخربُ ُاُلْمُ ُْ
اللُ ُ خُعَُّز ُُخو خُج َُّل ُ خُع ُْه خُداُ ُلُ خُم ُْن ُُيخ ُْ
اُُ:يخ ُخ
سلُمُُُ .
)ُرخُواهُُمُ ُْ
ص ُخارةُُُأخ ُْهلُُالُنَّارُ خُ
يعُخرقُُُأخ ُْهلُُالُنَّارُ)ُُأخُْوُيعُ خُ
الُ خُ
الخُبخالُُ؟ُُقخ خُ
طُ ُينخةُُ ُْ
ُعْبدُاللَّهُبْنُع خمخر خُرض خيُاللَّهُ
كُ خُجُنَُّةخُُخربُ خُ
اُيُرمُ خُ
خ ُْمرُُفُُالدُنُْـُيخ خُْ
كُلُلُْ خُ
أَيَهَاَالَعَاقَلَََ:إُ َُّنُشُُْرُبخ خُ
ُ،فع ْن خ
كُ خ
خعْنـه خماُأ َّ
ب ُمْنـ خهاُ
ب ْ
خن خُرس خ
ُيم ْن خ
ُصلَّىُاللَّه خ
ول ُاللَّه خ
ُشر خ
ُالخ ْمخر ُف ُالدنُْـيخاُُثَُّ خَلْ ُيخـت ْ
ُعلخْيه خُو خسلَّ خم ُقخ خال خ
ُاْلخخرة)ُمُتَُّـ خُفقُُ خُعُلخُْيهُُُ .
حرخم خهاُف ْ
ُاللُصلَّ
وسلَّ خُمُُ:ثخلخثخةُقخ ْدُ
ُعْنـه خماُقخ خالُُ:قخ خال خُرسول
خ
وعنُ خعْبدُاللُبْنُع خمخرُ خرض خيُالل خ
خ
ىُاللُعلخُْيهُُ خ
ُالخ ْمر ُ ،خُوالْ خعاق ُ ،خُوالدَّيوث ُالَّذي ُيقر ُف ُأ ْخهلهُ
ُعلخْيهُ ْم ُُ :م ْدمن ْ
خحَّرخم ُالل ُتخـبخ خارخك خُوتخـ خع خال ْ
ُاْلخنَّةخ خ
سنُُلُ ُغخ ُْيهُُُ .
ُ:ح خُ
الُا ُألخُلُْبخاِنُُ خُ
حخدُُ خُوُقخ خُ
)ُرخُواهُُُأخ ُْ
ث خُ
ْ
الخبخ خ
الُعاقُ ُُخوالُ
اْلخُنَُّةخ ُ خُمُنَّانُ ُُخو خُ
الُيخ ُْدخُلُ ُ ُْ
ال ُُ:ي ُ
صُلَّىُاللُ ُ خُعُلخُْيهُ ُ خُو خُسُلَّ خُم ُُقخ خُ
ول ُاللُ ُ خُ
ُسعُيدُ ُُأخ َُّن ُُخرسُ خُ
خُو خُع ُْن ُُأخِبُ خُ
سنُُلُ ُغخ ُْيهُُُ .
وطُُ:ح خُ
خُ
خحخد خُوقخ خالُشُ ُْعيُبُُا ُألخُْرُنخاُؤ
مُ ُْدمُنُُ خُ
)ُرخواهُأ ْ
َخْرُ خ

يهاُ
ور ُفخُـُخرُأخُيْتُ ُفُ خُ
ال ُُ:كُُْنتُ ُُأخُنْبُشُ ُاُلْقُبُ خُ
ني ُ خُع ُْن ُ خُسُبخبُ ُتخُـ ُْوُبختُهُ ُفخُـ خُق خُ
أي هاَالمسلمون ََ:سُئُ خُل ُبخُـ ُْعضُ ُالُتَّائُبُ خُ
اُوخُماتُواُ
الخ ُْمخُر ُفُ ُالدُنُْـُيخ خُ
شُخربُو خُن ُ ُْ
اُيخ ُْ
سُأخُلْتُ ُُأخ ُْهلُيهُ ُْم ُ خُعْنُـهُ ُْم ُفخُـ خُقالُواُ ُ:خُكانُو ُ
ني ُ خُعنُ ُاُلْقُْبُـُلخةُ ُُفخ خُ
صُروفُ خُ
ُأخُْمُخواُتخاُ ُ خُم ُْ
مُ ُْنُ خُغ ُْيُتخُـ ُْوُبخةُُُ .
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ابُ
اُدفخُـُْنتُهُ ُُخرُأخيُْـتُهُ ُبخُـ ُْع خُد ُ خُم ُْوتُهُ ُفُ ُاُلْ خُمُنخامُ ُ خُوُقخ ُْد ُ خُش خُ
صغُيُ ُفخُـُلخ َُّم خُ
ُوُلخدُ ُ خُ
ات ُلُ خُ
ُ:م خُ
ني ُ خُ
الصالُ خُ
ال ُبخُـ ُْعضُ ُ َُّ
خُوُقخ خُ
ُجانُِبُُ
ل خُ
ُ:يخاُُأخُبختُُدُفُ خُنُإُ خُ
الُ ُ
كُ؟ُفخُـ خُق خُ
يُشُيَُّبخ خُ
صغُيُُُفخ خُماُالذُ خُ
تُ خُ
كُخُوُأخُنْ خُ
يُدفخُـُْنتُ خُ
اُوُلخدُ خُ
ُ:يخ خُ
ُخرُأْسُهُُفخُـقُُْلتُُ ُ
ابُ
ُش خُ
ت ُ خُج خُهُنَّمُ ُلُقُدُومُهُ ُُخزفُْـُخرةُ ُ خَُلُْيخُـُْب خُق ُمُْنُـ خُهاُطُ ُْفلُ ُإَُُّال خُ
الخ ُْمخُر ُفُ ُالدُنُْـُيخاُفخُـُخزفخُـُخر ُْ
شُخربُ ُ ُْ
ُخرجُلُ ُ ُمَّ ُْنُُ خُكا خُن ُُيخ ُْ
اب ُفُُ
اللخ ُاُلْ خُع ُْف خُو ُخُواُلْ خُعافُُيخُةخ ُ ُمَّا ُيُوجُبُ ُاُلْ خُع خُذ خُ
سُأخلُ ُ ُ
ُوُنخ ُْ
ُخرُأْسُهُ ُمُ ُْن ُشُ َُّدةُ ُُخزفُْـُخر ُتخا ُُ ...نخُـعُوذُ ُبُاللُ ُمُْنُـ خُها خُ
اْلخُرخُةُ ُ.
خُ

حةُ ُاُلُْبخ خُدنُُيَّةُ ُُفخُأخ ُْكثخُـرُ ُمُ ُْن ُُأخ ُْن ُتُُْذ خُكخُر ُخُوُأخ ُْش خُهرُ ُمُ ُْن ُُأخ ُْنُ
الخ ُْمرُ ُ خُعُلخىُالصُ َُّ
ضُخرارُ ُ ُْ
أَيَهَاَالَمَسَلَمَونَ ََُ:أخَُّماُُأخ ُْ
ُجيعُ ُُأخ ُْجُخزاءُُ
ل خُ
خدُُخراتُ ُبخ ْل ُُأخ خُشدُ ُ ُ ،خُحُْيثُ ُخُميُْتخدُ ُُتخُأْثُ ُيهُ ُإُ خُ
ك ُاُلْمُ خُ
سمُ ُفخـْت خُ
اْل ُْ
الخ ُْمرُ ُيخـ ْفتكُ ُبُ ُْ
تُ ُظْ خُهرُُُ،فخ ُْ
ىُم ْرخُكزُُ
صِبُُفخُـيـُ ُْفقُدُهُُاُلْقُ ُْدُخرةخُُ خُعُلخىُالتَُّـُخوُازنُُ خُوتـُ خُؤثـُرُُ خُعُلخ خُ
اْل خُهازُُاُلْ خُع خُ
ُ،وتخُـتخُـخرَُّكزُُمُ ُْع ُظخمُُالُتَُّأْثُ ُخياتُُفُُ ُْ
سمُُ خُ
اْل ُْ
ُْ
لُاُلْ خُم ُْوتُُ .
التَُّـنخُـفُسُُفُُاُلْمُخُُ خُوُقخ ُْدُيـُ خُؤدُيُإُ خُ
ادُةخُ
خاطُيُ ُخُوُزُيخ خُ
شاءُ ُاُلْمُ خُ
احتُ خُقا خُن ُاُلْغُ خُ
سبُبُ ُ ُْ
سبُبُ ُ خُسُخر ُطخا خُن ُاُلْ خُمُريء ُ خويـ خؤثـرُ ُ خُعُلخى ُاُلْ خُمعُ خُدةُ ُفخُـيُ خُ
الخ ُْمرُ ُيُ خُ
خُو ُْ
سبُبُ ُفُ ُالنـُ خُه ُايخةُ ُ خُسُخر ُطخا خُن ُاُلْ خُمعُ خُدةُ ُُ،
ص ُابخةُ ُبُتخُـ خُقُر خُحاتُ ُمُُْزمُُنخةُ ُ ُمَّاُُقخ ُْد ُيُ خُ
ل ُالُ خُ
حخاضُ ُ خُويـُ خُؤدُيُإُ خُ
إُفُْـُخرازُ ُا ُألخ ُْ
ُحخرخُكتُ خُهاُُ .
اضطُُخرُابخاتُُفُ خُ
لخُْم خُعاءُُخُو ُْ
سُبخةُُلُ ُ
صاصُُبُالنُ ُْ
االمتُ خُ
سخُرُ ُْ
خُوعُ ُْ
سمُمُ ُاُلْ خُكبُدُُ
ل ُُتخ خُ
سكُخُر ُ خُندُهُ ُفُ ُاُلْ خُكبُدُ ُ خُحُْيثُ ُيـُ خُؤدُيُإُ خُ
ىُم ُْن ُيخُـتخُـُنخ خُاولُ ُاُلْمُ ُْ
خُوا ُألخثـخُرُ ُا ُألخ ُْكثخُـرُ ُخُطُ ُخورةُ ُ خُعُلخ خُ
ضُلخةُُ
ُ،حُْيثُُُيخ ُظْ خُهرُُُتخُأْثُيُُاُلْكُحُولُُ خُعُلخىُ خُع خُ
الخ ُْمرُُ خُ
سُ ُبخُْعُزلُُ خُع ُْنُُتخُأْثُيُُ ُْ
اُُ،وُأخَُّماُاُلْ خُقُْلبُُفخُـُلخُْي خُ
ضخُمُ خُه خُ
خُوُتخ خُ
ُالخُخواصُُ
ُويـُ خُؤثـُرُ ُ خُعُلخى ُقُ ُْدُخرةُ ُاُلْ خُقُْلبُ ُ خُعُلخى ُاالُنْقُُبخاضُ ُ خُويـُ خُؤثـُرُ ُ خُعُلخى ُْ
ل ُْخا خُ
ُاعتُ خُ
ل ُْ
اُلْ خُقُْلبُ ُ خُويـُ خُؤدُي ُإُ خُ
ُاضطُُخرُابخاتُ ُفُ ُنُظُمُ ُاُلْ خُقُْلبُ ُُقخ ُْد ُُيخكُونُ ُبخُـ ُْعضُ خُهاُمُ ُيتخاُ
ل ُْ
اُلْ خُك ُْهُخرُبخائُيُةُ ُلُُْل خُقُْلبُ ُ خُويـُ خُؤدُيُتخُـُنخ ُاولُ ُاُلْكُحُولُ ُإُ خُ
ُالخ ُْمرُُُ .
اُم ُْوتُُمُ خُفاجُئُُعُُْن خُدُ خُش ُارِبُ ُْ
ُ،ويخُـُْنتُجُُ خُعْنُـ خُه خُ
خُ
ط ُُ،
ُالس خع خادةخ خُواالنْب خسا خُ
ُيلب ُلخه َّ
ني ُيخظن ُأخنَّه خْ
فخـ خهذه ُبخـ ْعض ُآثخاره خ
ُُ،وبخـ ْعض ُالْ خم ْخذول خ
ُعلخىُالص ْحة خ
االْنطخاطُ! ُ
فُأخنَّهُيخـقودهُإخخلُاْخلكُُو ْ
اُعخر خ
خوخم خ
ُاْخلكُُ خوالبخـ خوارُُُ،أخقولُ
ُم خسالك ُ
ُي خفظخنخ خ
ُُ،ونخ ْسأخلُاللخُأخ ْن خْ
اُجيعاُم ْن خ
فخـنخـعوذُباللُم ْنُطخريقُالشَّْيطخان خ
ُهوُالغفورُالرحيمُُ .
خست ْغفر
قخول خ
ُه خذاُوأ ْ
خ
يمُلُولكمُفاست ْغفروهُإنَّه خ
ُاللُالعظ خ
ُ
ُ

الُ ُطُْبخةُُالُثَّانُُيخةُ ُ
ىُمخ َُّمدُ ُالُنَِّبُُ
يُوأُ خُسلُمُ ُ خُعُلخ ُ
صلُ خُ
ني ُُ ،خُوأُ خُ
الصالُ خُ
ني ُُ،خُوُأخ ُْش خُهدُ ُُأخالُإُُلخُهخ ُإُالُاللُ ُخُولُ ُ َُّ
الع ُال خُ
الخ ُْمدُ ُللُ ُُربُ ُ ُ
ُ
خ خخ
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نيُُ.
حبُهُُخُوالُتَّابُعُ خُ
ص ُْ
ا ُألخمُنيُُ خُو خُعُلخىُآلُهُُ خُو خُ

اب ُيـُ خُؤثـُرُ ُ خُعُلخى ُاُلْ خُعلُقخةُُ
ُالشُخر خُ
اجتُ خُماعُُيَّاُ ُُُ ،فخإُ َُّن ُ خُه خُذا َُّ
الخ ُْمرُ ُ ُْ
أما َب عد ََُ :فخُأخيـُ خُها ُاُلْعُ خُقلءُ ُ :خُُوُأخَُّما ُُأخثـخُرُ ُ ُْ
ُ،مَّاُيـُ خُؤدُيُفُ ُ خُكثُيُ ُمُ خُنُ
الزُْو خُجةُ ُخُوا ُألخُْوالدُ ُ ُ
خصُُيَّةُ ُلُمتخُـ خُعاطُيهُ ُُخو خُخ َُّ
الش ُْ
َُّ
اصةُ ُ خُم خُع ُأُ ُْسُخرتُهُ ُمُ خُن ُاُلُْخوالُ خُدُيْنُ ُخُو َُّ

يُاالجتُ خُماعُُيَّةُ ُفُُ
ُْ
ىُعلُقخاتُ ُاُلْمُتخُـ خُعاطُ
ك ُ خُعُلخ خُ
ُ،ويـُ خُؤثـُرُُُ خُك خُذلُ خُ
شُردُ ُا ُألخُْوخُالدُ خُ
صالُ ُ خُوُتخ خُ
ل ُاالُنْفُ خُ
ا ُألخ ُْحُيخانُ ُإُ خُ
السُيَّ ُخاراتُُُُ،فخ خُك ُْمُمُ خُنُ
ثُ َُّ
صدُُقخائُهُُُُ،قخ ُْدُيـُ خُؤدُيُالُ ُْد خُمانُ ُ ُْلخُخرائُ خُمُاُلْ خُقُْتلُُخُواُلْعُُْنفُُُخو خُحُخوادُ خُ
مُيطُُ خُع خُملُهُُخُوُأخ ُْ
سُبخبُ ُالسُ ُْكرُ ُ! ُخُوخُك ُْم ُمُ خُن ُالُنَّاسُ ُ خُخسُُروا ُثـُخخُرخُواتُ ُْم ُفُُ
اءخ ُبخُـ ُْعضُهُ ُْم ُبُ خُ
ُو خُس خُفكُوا ُدُ خُم ُ
النَُّاسُ ُاقُْـُتختخُـلُوا خُ
الخ ُْمرُُ
ت ُُتخُأْثُيُ ُ ُْ
ب ُالُنَّاسُ ُ خُْ ُْم ُخُوهُ ُْم ُ خُْت خُ
صبُواُُأخقُْـُخر خُ
!ُوخُك ُْم ُمُ خُن ُالُنَّاسُ ُا ُْغُتخ خُ
ت ُُتخُأْثُيُ ُ ُْ
اهُنخاتُ ُ خُْت خُ
اُلْمُُخر خُ
الخ ُْمرُ ُ ُخ
الُلَّعُني! ُ
خن ُ خُشاُبَُّاخُمُ ُْدمُُنخاُ ُفُ ُإُ ُْح خُدىُمُدُنُ ُاُلْ خُم ُْمُلخ خُكةُُ
ُخبخـخرا ُأ َُّ
خُوفُ ُيخُـ ُْومُ ُاالثُْـنخُـ ْ ُ
ت ُإ ْح خد ْ
ني ُاُلْ خُماضُي ُنخ خشخر ْ
ىُاْلخخرائد خ
حخُرُخُوُأخنُْـ خُهىُ
لىُخُوالُ خُدتُهُُ ُُثَُّانُْـُتخ خُ
الضُْربُُ خُع خُ
اعُتخ خُدىُبُ َُّ
لقُُالُنَّارُُ خُعُلخُْيهُُخُوهُ خُوُُنخائُمُُ ُُثَُّ ُْ
قخُـُتخ خُلُ خُشقُي خُقهُُا ُألخ ُْكبخُـخُرُبُإُ ُطْ خُ
ُالرُأْسُُُ.فخـتخأ َّخملواُآثخ خارُالمورُ!
خُحُيخ ُاتخهُُبُ ُطخُْل خُقةُُفُ َُّ
ىُالخ ُْمخُر ُ خُوخُد خُخ خُلُ
ىُاْلخُخرائُدُ ُاللُْبُـُنخانُُيَّةُ ُ خُخبخُـُخراُ ُ خُع ُْن ُ خُشابُ ُتخُـ خُعا ُطخ ُْ
ت ُإُ ُْح خُد ُْ
شُْر خُ
ُُ،حْيثُ ُُنخ خُ
خُوخه خذ خ
اُخبخـر ُم خشابه خ
ت ُُ،فخُـ خُه َُّد خُد خُهاُإُ ُْن ُ خَُلُْ
ش ُةخ ُُفخ ُْامتخُـنخُـ خُع ُْ
اُع ُْن ُنخُـ ُْفسُ خُهاُلُيخُـ ُْف خُع خُل ُ ُبخاُاُلْ خُفاحُ خُ
خُعُلخىُأُمُهُ ُخُوهُ خُو ُ خُس ُْكُخرانُ ُُ،فخُـُخرا خُوخُد خُه خُ
ت ُلُ خُمصُ ُيخُهاُا ُألخلُيمُُ
خ ُْ
ض خُ
اُرُأخُتْهُ ُمُصَُُّراُ ُُخر خُ
سهُ ُُ،فخُـتخُـُخرَُّد خُد ُْ
ُتخكُُْنهُ ُمُ خُن ُاُلُْوقُوعُ ُ خُعُلخْيُـ خُهاُُأخ ُْن ُيخُـ ُْقتُ خُل ُنخُـ ُْف خُ
ت ُ ُُثَُُّلخ َُّم ُخ
سُأخ خُلُأُ َُّمهُُ
ُسكخْرانُُُُ،فخ خُ
اُالخاسُرُُُ خُكُأخُنَّهُُُأخ خُح َُّ
صُبخ خُحُ خُه خُذ ُْ
خُوخُوُقخ خُعُ خُعُلخْيُـ خُهاُُ،فخُـُلخ َُّماُُأخ ُْ
سُُأخُنَّهُُفخُـ خُع خُلُ خُشُْيُئخاُُقخب خ
يحا خُوه خو خ
ُمخ ُطَّةُُ خُوقخودُُُقخُرُيبخةُُ
ل خُ
جُمُ خُنُاُلْبخُـُْيتُُإُ خُ
ُما خذاُفخُـ خُع خُلُ؟ُفخُـُلخ َُّماُُأخ ُْخبخُـُخرُتْهُُ خُخُخر خُ
خصَّر خ
ُخو خُحُلَّخُف خُهاُبُاللُُ خوأ خ
ُعلخْيـ خهاُأخ ْنُُتْ خِبه خ
سُخرةُُ
سهُ ُ خُح ُْ
ق ُنخُـ ُْف خُ
ين ُخُوُأخ ُْحُخر خُ
سمُهُ ُاُلْبخُـُْنُز خُ
ب ُ خُعُلخىُجُ ُْ
ص َُّ
الخ َُّم خُام ُخُوُأخ ُْغُلخخُقهُ ُ ُُثَُّ خُ
ىُجالُو خُن ُبُـخُْنُزينُ ُ خُوخُد خُخ خُل ُ ُْ
خُوا ُْشتخُـُخر خُ
بُالخ ْمخُرُُثَّ خُز خَنُبأمهُُثَُّقخـتخ خلُ
خُوُأخُلخ خُماُُ خُعُلخ خُ
ىُماُفخُـ خُع خُلُبُأُمُهُُ!ُفتأملواُُ:ثخلثةُذنوبُ خكبخائخرُمتخـ خواليخة خ
ُُ،شر خ
يجتـ خهاُُ،
نخـ ْف خسه ُ!!! ُفخُـ خُه خُك خُذا ُتخُـ ُْف خُعلُ ُاُلْمُ ُْ
صاحب خها ُ ،خُوخه خك خذا ُه خي خ
سكُُخراتُ ُب خ
َُمخالس ُالخ ْمر خُوخهذه ُنخت خ
االْنُخرافُُ خُع ُْنُ خُمْنُـ خُهجُُاللُُ! ُ
خُوخُه خُك خُذاُه خيُِثخارُُ ُْ

ل ُُبخابُُ
س ُخارخُعةُُإُ خُ
ُ،واُلْمُ خُ
ُ،بخ ُْلُُيخاُُأخيـُ خُهاُاُلْكُُبخارُُالتَُّـ ُْوُبخُةخُالتَُّـ ُْوُبخُةخُقخُـُْب خُلُالُنَّ خُدمُُ خُ
اُالشُبخابُُ ُ
َوأَخَيراََُ:فخُـُيخاُُأخيـُ خُه َُّ
كُخُواسُعُُ
كُفخُـُخربُ خُ
تُذُنُوبُ خُ
اُعظُ خُم ُْ
اعُلخ ُْمُُأخُنَّهُُ خُم ُْه خُم خُ
ُ،و ُْ
جُأخ خُكُاُلْ خُم ُْوتُُ خُ
الرحُيمُُقخُـُْب خُلُُأخ ُْنُيخُـ ُْف خُ
ُخربُ خُ
كُاُلْ ُغخفُورُُ َُّ
الُيقلُيخاُعبخاد َّ
نُر ْحخةُاللَّهُإ َّنُ
اُلْ خُم ُْغفُُخرةُُُ،قخ خُ
اُعلخىُأخنفسه ْمُالُتخـ ْقنخطواُم َّ
خسخرفو خ
ينُأ ْ
يُالذ خ
خ
الُاللُُتخُـ خُع خُ ْ
ُالرحيمُ) َ
ُجيعاُإنَّهُه خوُالْغخفور َّ
وب خ
اللَّهخُيخـ ْغفرُالذن خ
ُصادقخةُ
اُحيُيخاُقـيومُيخاُأ ْخر خح خم َّ
ينُم َّن خ
ني خُوأخ ْكخرخمُا ُألخ ْكخرم خ
ُالراح خ
خج خوخدُاأل ْ
ني خُوأ ْ
ُعلخْيـنخاُبتخـ ْوبخة خ
اللَّه َّمُيخ خ
خج خود خ
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ني ُ .خُربـَّنخا ُ ُظخلخ ْمنخاُ
اج خع ْلنخا ُم ْن ُعبخاد خك َّ
ني خُوم ْن ُح ْزب خ
ك ُالْم ْفلح خ
ُالصال خ
 ،خُوأ ْ
خصل ْح ُقـلوبخـنخا خُوأ ْخع خمالخنخا خُو ْ
اُس ْعنخاُمنخادياُيـنخاديُل ْْلميخان ُأخ ْنُ
اُوتخـ ْر ُ
حخْنخاُلخنخكونخ َّن ُم خن ْ
ُُ،ربـَّنخاُإنـَّنخ خ
ين خ
اُوإ ْن ُ خَلُْتخـ ْغف ْر ُلخنخ خ
أخنْـف خسنخ خ
ُالخاسر خ
ُُ،ربـَّنخاُآتنخاُف ُالدنْـيخاُ
اُم خع ْ
اُوخكف ْر خ
اُوتخـ خوفَّـنخ خ
آمنواُبخربك ْم ُفخ خ
ُعن خ
ُاألخبْـخرار خ
آمن خ
َّاُسيئخاتنخ خ
َّاُربـَّنخاُفخا ْغف ْر ُلخنخاُذنوبخـنخ خ
كُنخبيـنخاُمخ َّمدُ
خح خسنخة خُوف ْ
ىُعْبد خك خُوخرسول خ
ُعلخ خ
مُو خسل ْم خ
ُح خسنخة خُوقنخ خ
َّارُُ،و خ
اُع خذ خ
ُاْلخخرة خ
ص ْلُاللَّه خ
ابُالن خ
نيُ.
الخ ُْمدُللَّه خُربُالْ خعالخم خُ
ُ،و ْ

