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 المستخمص
يتخلّىىا ورءىىّن ءّعىىل الىى  وريستىىع اال يشىىت يو ور،ىىية ءىى  ناعيىىلذ كءىىع ءىىل يءع،ىىو ءىى   رىى  ءىىل نو  يىىت ّل ذ اينيىىن ال   

 ورحفلظ اللا ورتاوصلذ ايش،ا ينأى ورا وّرل يذ اينضخ رلحجج ايأعس ر،اوءل وإلقعلع.
ورتى  تحتىىن  وريستىع اتجّليىل ءىل اورىً ألاللىع أىى   ال يتخلّىا ورءىّن ءّعىل الى  وريستىع كّ  أ ىىني أّعىو ويى ب ءكىلر  ريي تىو 

اجنوعو اءلكلع أ  وعش تو ورياءيع اشلا و ورت،يينيذ اال يتن يل كّ  يعله ورف نيع اورنيعيىع اورلوايىع أكيتىً أ ل ور ىال 
 "وريليغ" جاّب ء  ويت لن ور ل   وريست  ورفلالل أ  أنض ورك لأع ور،نييعذ يل ر،ّلو ويت لنه وكءكل.

ور ىىننيذ ورتىى  قنعىىً وريستىىع يىىلر الذ شىىلالنً اللىىا تءكّىىل ورتحىىاالً ورجنيىىني أىى  أجعلشىىو ا نقىىوذ أفىى  الىىنا   تلىى 
ٌّ اللىىا وشىىتيسن ورعءىىا ٍ وريستىى  ورءس ىى  ر ىىّل اءىى  احيىىليذ اقىىنني وريستىىع اللىىا ورت ىىّا  ا"ورعء جىىع"  ور ىىال ءىىل يحىى

  وكحيل ؛ ءنتي ع ي ننتيل اللا ء لاءع وكأال ءنتي ع ي ننتيل اللا و تشلى ورجنين اورتفلالل ء،و يل أ   كين ء
اورحىىىنل اللىىىا الىىىن  ورتفىىىني  يءنحلىىىع جنيىىىني يء ىىى  أ  ت،ىىىان وريستىىىع ء،يىىىل شىىىل ع  ء ل ىىىع  رل ىىىال؛ تنضىىى  شىىىياي 
وإلعشل  رلشي ني اتلي   ء،و ورنو   يلرييءعع.. انّيءل تشيو ريلكو خلف وإليىنوع اورتّفّنن...نّعيىل يصىيوع ننوءيىع جىاّب 

 حضانه ور سء .ارانب ء  
ءًن وريستع يءنوحل ءختلفع ء  تلنيخ ورلشىل  وريشىني؛ اءسءىج تجىّنن يصى،ى حصىنىل. احتىا الصىنعل ورحىلر ذ 
تحّارً وريستع يلختسف أش لل ورتعظين ء  ننضلّ حلجع وإلعشل  ورا ورت،يين ييل ورىا ننضىلّ حلجتىو رتويينىىل. 

ورت،ييىىن؛ ي ىىا  وكال ىىن ءىى  اصىىف ءيىىلنه ورتجنيىىن أييىىل اأىى  الءىىل تجنيىىني يشىىءل وريستىىعذ اىىى  ءلتصىى ع يعشىىأي 
تحنيىن ءشىىّاتلتو.  رءىل و عجىىّنن وريستىع؛ و و ءىىل ءّكلىً حلجىىع يشىنيع نو ءىىعذ ات،ىّنً ورتجىىلنى ورتلنيخيىع أىى  ت ايعيىىل 
رتح   يعيع قلالنيع ءشت نيذ ا نحً اللا ورناو  ياصفيل نحلع رواّيع ءاجاني اللا وختسف وكاءعىعذ تتوّيىن ر ّعيىل 

  تءًا  ال
العن ى  تيىنا كسكىع وحتءىىلالً ءىو  ىّل وّنالىلّ يلرتجنيىىن  وكال أّ  وريستىع ورجنيىني ورتى  عننشىىيل أى  ىى و وريحىىٌ    

و  ءعيىل يشىءلو ورتجنيىنذ ر ى ل قىني  وريستىع ءءتىن  ايىل   أى   جنينيب  لّيل  اال تنتي  يلر نيءع يأي شى ل. وركىلع  أّ  جىّا
ي،عىىى  توييىىىنو  أىىى  ور يءىىىع وكاريىىىع رلءيىىىيء  وريستىىى ذ أي ىىىا  أحىىىن  نأىىى  وريستىىىع تحّاريىىىل ورجنيىىىنذ اتجنيىىىن جا يىىىل 

ورن يشىىىي ؛ ورحجىىىلٍ اوكشىىىلاىذ ء،عيىىىل يلرتجنيىىىنذ ر ىىى  ورتجنيىىىن ال يشىىىءل والكعىىىي . وركلرىىىٌ أّ  أ ىىىني ورتجنيىىىن ت،عىىى  
يعءل اورصىعلالع اور،ءىلني ورتحنيٌذ أي ناللني وإلعتلٍذ يصاني تس   ورنَا ورتحنيكيع ورت  تواا ورفعىا  اودنوى اورشى

 اور يلالع اورت عاراجيل.
نّ  ورتجنيىىن أىى  وريستىىع ال يعىىلل وريي ىىل وريستىى ذ أىىس ععتظىىن ءىى  وريستىىع ورجنيىىني أّ  توّيىىن ء،ىىلر  وريعىىا وريستيىىع 
وركليتعذ اء  ك  يء   رليستع ورجنيني أ  ت تَن يعيع جنيني رسشىت،لني أا ت ىلأج ءى  أجىل كىاني ءصى لحيع ت ىّاض 

ريعىىلّ وإلصىى سح  ور ىىني  ينءتىىوذ ر ىىّ  ىىى ه وريستىىع ن  تشىى،ا ورىىا ورتجىىّننذ أنّعيىىل تىىنن  أىى  وراقىىً عفشىىو وركوىىنوً و
ورتلنيخيع ورت  ءّنً يتلنيخيل اأحلرتيل ورا ءحّش  أني  أا اظيفع حّجّيع صلنءعذ اىى  تعظىن رلتىلنيخ كّعيىل تىنن  

 يصيوع جنيني تعلشى ورتحّالذ اال يء   نىءلرو تءلءل . أ ل  لل ءآل تجنيني ال يّن ء  أ  ي ّن أيو ور ني 
ن و  ألالحتءلل وركلرىٌ ىىا وكقىنى رءىل عحى  يصىنن وريحىٌ أيىوذ ن  ال ت ىّن  وريستىع ورجنيىني الءىس يفىلن  وريستىع   

إلقعىلعذ ور نيءع يلر لءلذ او و ءل نّ ًا أ  حنوكتيل ورجنيني اللا ورحجلٍ أنّعيل ال تع ن قيءع وكشلاى أى  تح ّى  و
اىءىىل وك كىىن قنيىىل  -اىى  ءىى  كىى  أ كىىن وءتعلالىىل أىى  تفضىىيل قيءىىع أحىىنىءل اللىىا ودخىىنذ أىىل و  ىىل  يينرءىىل  اتيتي ىىل 



ٌّ ورىىنَا أيىىو  نّجحىىل أ  ت ىىا  وريستىىع ورجنيىىني الىىاني رحجىىلٍ أنشىى ا؛ أىىن ل  –رتانيىىن ءصىى لج وريستىىع ورجنيىىني ايىى
ور ىىىلني وريستيىىىعذ اتحنيىىىنو  أىىى  ورجىىىّا ورءت،لّىىى  ءعيىىىل  ىعىىىل  ءىىى  نأا أّ  وريستىىىع ورجنيىىىني ىىىى  ورجىىىّا ودخىىىن ءىىى 

يلكشىىلاىذ اكءىىع  ىىنف كلرىىٌ نأا أىى  جءىىو ورحجىىلٍ اوكشىىلاى تحىىً ءظلىىع وريستىىع ورجنيىىني حىىّس اشىى لذ جىىلّ 
 يءكليع وإلياوّ ر نأي  تصلنالل  ايس  حتا تصلرحل.

 

 


