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����������� �
  . .�� من �م قلو
 بها يفقهو�

�� بها يسمعو�. .��ع� بها يب���� �..  
  ..�يتدبر�� فيعملو�. .�� من يتأملو� فينتفعو�

  ..�.هم تلك �+عو*
�5� �يماناً مع �يمانهم �1ذلك يفعلو� �  ..ل56

��Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ë�Ì��]لزم�  .];:ر
  :�لم Aققو� مع@ ?ثم �� من يأكلو� �يتمتعو�

�c�h�g�f�e�d� ]BياC�D�:EF[.  
�هللا �هم عنها Gفلو� Bيا  K من يمر�� ��. .  

  ..�� من �Q5عو� Pبة Cبهم �هم به جاهلو�
  ..�يعقلو�. .علQهم يفيقو� ..�.هم تلك �+عو*

�_�^�]�\�b�a`�c�d�h�g�fe� ]لزمر�:F[.  
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تصاC 5عو* �� �لعلم باهللا? علًما يقو5 �� �نها باخ 
  .خشيته �Pبته? �من ثم عبا5ته بمقتT �لك �لعلم

�لصحيح� عن �W هرير*  Yف� Zهللا : قا� ZسوC Zقا
�� هللا تسعة �تسع� �سًما مائة �ال ��حًد� من �حصاها �: �

�إلحصاi ال يعh حفظها فقط? فإ� �dنافق قد  »5خل �`نة�
�ألسفل من �mاl� ?Cنما  Aفظ �لقر �? oC+� p لك�هو مع �

 iإلحصا�  :يشمل ثالs مر�تب –كما �كر �بن �لقيم  –
  .�حصاi �لفاظها �عدها :�أل�لvvى
  .فهم معانيها �مدلو�ا :�xانيvvة

yz{5 :��e�d�c بها?كما قاZ تعا� :�xاvvxة

g� f� ]|��هللا بأسمائه ��س@ ]�~{:�ألعر i{5�?
  ألة?�i{5 عباi{5*5 مس:نو}�

�dسألة i{5 فهو �� تسأ� باسم يناسب مطلوبك? :�ما 
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�غفر � �تب ع� �نك �نت  :��� ��نبت �نبًا تقوZ:فمثالً  
C
?Cلغفو� 
���و Zل�فرين تقو� K B5عو ��l� : عليك ��

�  .بهم يا قو� يا مت�? �هكذ
�لعبا5* i{5 علي :��ما Z5 ما Tه فهو �� تتعبد هللا بمقت

 Zالسم? مثا� ��السم من صفاB ح� ينالك من بر1ة هذ
�هللا هو �لر�ن �لرحيم? فإ�� �B5C �� ير�ك �هللا فتعبد : �لك

هللا باسمه �لر�ن بأ� تكو� Cحيًما �لقه? مصد�� �لك ما 
 �m��نما يرحم � :�نه قاZ �جاp i صحيح ��خا�C عن 

iلر�ا� y5هللا من عبا��.  
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 ��	
�����������
�� �
�السم من �سمائه . .�� ��نه  ��ح� قلبك مع هذ
�لقد�� ..yهللا به! �فهل تعر| معنا�  !��1يف تدعو 

�لقد��: ?*Cلطها� �� Zلكما��y�d عن  من �  ��
�mقائص Zلكما� Bوصو| بصفاd�.  

?*Cلطها��منه س¢ بيت �dقد�¡ ألنه  ��صل �ل مة من 
�حظ£* �`نة م�� يتطهر فيه من �Dنو
? �منه سميت 

�+نيا? �منه س¢ ج¤يل��لقد� Bتها من  فاCلطها ¡� ¥�C
  .¡ ألنه طاهر من ¦ عيب��لقد�

�لطاهر  ?فاهللا هو �لقد�� �dمد�¥ بالفضائل ��dحاسن
ر لعباy5 من  ?�لُمyQ�َ عما ال يليق به ?من ¦ عيب �لُمَطه»

�لوجو5 من فعله �أل5نا� ��ألCجا�? p *Cفعله  ?ف¬ طها�
�سمه �صفتهه Tو مقت.  

ظنو� فباعد عن  تقدست يا قد�� عما توهمت
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  خو�طرنا �لوهما
Wَّ بن كعب 

ُ
�نه  ��¯ �dسند بسند صحيح عن �

Zقا:ZوvسC �°  هللا��  vلوتر ب� p يقر���q�p�o

r� � �C�B�A����D�C�B�A� 
Zسلّم قا �  .ثالs مر�B �سبحvا� �dلvك �لقvد��� :فإ�

�dلك ��لقد�� i{5 p : م��¯ �ق±�� هذين �الس
 �m��dلك هو مالك �لسمو�B : حكم جليلة منها � ��

�لكو²? �حكمه  �Cلقد��dت�| فيهما ³كمه  ? Ćأل��
�ألĆ يظلم �µوC? بل  oلكنه ليس كملو� ?hي+��ل¸· 
هو �dلك �لقد�� حكم فعد¹º� ?Z فأحكم? طهر 

  .حكمه من �لظلم? �ºعه من �لعبث
�لعظمة?  ��dلك�ر �سم فY �ك� Zال`� Bلصفا Bثبا�

�لقد����¯ �كر �سم �  ?Zما`�� Zلكما� Bلصفا Bثبا�
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 Zب� : فاأل� Cالنكسا��mفس �¼و| من �هللا? � p ¹Cيز
ير�� : يديه? ��الفتقاC �� جنابه? ��لوقو| K بابه? ��xا½

�لقلب شجر* �dحبة? ��ألنس باهللا? ��لشو� �.ه? ���يا p i
  . .منه

��اÁ هللا   ZD��لعبا5* �ال با�ب �ل�مل � Á��ما قو
  سبحانه? 

   .�قد �فا5هما �الق±�� ب� هذين �السم�
��مد باdلك p قوZ :�يدK Z نفس �dع@  ��ال � �ق±

 K مد? �هو��Â �ال �هللا �حدy ال ºيك �? � �dلك �� 
ملكه? �� ��مد  فله ��مد K حكمته iÃ ¦�? p قدير

  .K عد� p حكمه
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���������� �
�dؤمن� }ئشة  Á� صحيح مسلم عن p g هللا� ZسوC ��

� y51وعه �سجوC p Zيقو �°: � 
C سبو¥ قد��
�dالئكة ��لر�¥�.  

�¼لق Pمد !! فتأمل  |º��?  طن�º� p| مو
�لر1و¹ ��لسجو5 يثC K hبه بكلماB يقر� : �لعبو5ية p

�هللا عن �dالئكة فيها ب Çقديس? كما ح���لتسبيح � �

��قر*[ ��S�W�V�U�T: قو�م:Ê�[.   
�Ëل�  !�Á ست±1ها تمر�! فهل فطنت �� 

�لتسبيح ت�يه هللا من ¦ سوi?��صل �للفظة من   ��
�dباعد*?�من قو�م :Ćأل� p سبحت: Bتباعد ���

��µ�´�³�²¶�¸�: فيها?�منه قو� تعا�

¾�½�¼�»�º¹�]�iألنبيا:ÊÊ[.  
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  �فما �لفر� ب� �لتسبيح ���قديس 
�علم –  oياl� هللا� h�C -  p قديس مضمن�� ��

Íيح �لتسبيح? ��لتسبيح مضمن Í pيح ��قديس? 
 Bهللا مع �ثبا��mقائص عن � Á��dذ Yن K Zهما يدÎف

�لفضائل ��dحاسن � � .  
�dذ�Á عن �هللا هو p حقيقته �ثباB للمد  Yئح?�ن� 

  :كقوmا
ال يعجزy : �نه ال ºيك � فيه �ثباB �نه ��حد �حد? �1قوmا

  .عزيز �iÃ فيه �ثباB �نه قو
�dد�ئح � نY للمذ�Á عنه?كقوmا Bثباl�: نه عليم فيه�

Yا نmللظلم عنه: للجهل عنه? �1قو Yفيه ن Zنه عد�.  
�جتمع �لتسبيح ���قديس p موطن ��حد °�  �فإ�

�dد¥��قديس ظ yقص ?اهرm� Yن yلتسبيح ظاهر��.  
�إلخالÐ?فقاZ ��قد Ïع �هللا   *Cسو p بينهما: 
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�D�CBA��Zقديس?ثم قا�� ��J�I��K:فهذ

R� Q� P� O� NM� L�  �فهذ
�ل¸يك عنه Yن� yجعا� �� توحيد�C ��  تسبيح?��ألمر

�dوضع حقه من ��دبر?  �فإنه من  فليعط �للبيب هذ
�لعبو5ية Bمقاما |º�.  
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 ����
������	
���� �
�dالئكة ��لر�¥�هل تأملvت مناسبة �كر  
C�  p

�mبvي  iاvسبو¥ قد���بعد قو�  �5ع��!  
�لقد�� هو  �° ��� Cبوبية �هللا �ثر ألسمائه �صفاته? فإ�
 �D�� فهو D ?Zمد�¥ بكل كماd��لطاهر من ¦ عيب? 

 �هو ج¤يل- ��D ي�Z بالوÓ  يطهر �dالئكة ��لر�¥
طهاC* بعد طهاC*? �هو �dسئوZ �� يطهر قلوبنا  - �

Áآلثا�� Öعاd�  .�جو�Cحنا من Cجس 
طهاC* حسّية من �ألحد�s : فالطهاC* طهاCتا� 

�لظاهر*  Öعاd�� 
�أل×ا�? �طهاC* معنوية من �Dنو�
�لقاعد*  Ø *يرËل� iلقلب �نقا� *Cاطنة? �طها���

�1م من  ?5 باطنفال خ£ p ُحسن ظاهر مع فسا ?��ألسا�
  .Ïيل �dنظر خبيث �dخ¤ عياً�� باهللا

Ùلسو���ش=�للقلب يا قد�� قّد� عن  ¯�vvv ر
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  الP Áامياvvvvم يا سvvvvسل
 �m�بهذ� يتوسل �� �هللا باسمه  ���dقصو5 �� 

  !�فكيف بنا.. �لقد�� �� يطهرy كما طهر �dالئكة ��لر�¥
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 � �!"#���$�$�%���� �
K هللا� *5�Clب��Û : عيةº *5�Cl� ?5* كونية�C�.  

�لكونية *5�Cإل��هللا K عبا5* : فأما  Cفمنها �� يقد
iال���ل��i �سائر صنو| � iأسا���كو� تلك  ?�dؤمن� 

Bلسيئا�� �م من �¼طايا �Cًطهو B�iالبتال�.  
°�  :قاZ �فY صحيح ��خا�C عن �بن عبا� 

 �m��  y5مريض يعو K 5خل ���� Zقا :� Cال بأ� طهو
�هللا iشا ���.  

��ديث �dتفق عليه من حديث �ب هرير*  ¯�� 
 �m�ما يصيب �dسلم من نصب �ال �صب � :قاZ �عن 

��Ù �ال غم ح� �لشو1ة يشاكها �ال  �ال هم �ال حز� �ال
yهللا من خطايا�ر  Qكف�.  

̧عية �ل *5�Cإل�فß ما ºعه �هللا K لسا� نبيه : ��ما 



    ١٧  Œæ‚{{{{Ï{{{{Ö] 

�هللا �نما جاi �طه£ عباy5  ?ن �ح�Á �عبا5�Bم � ¹º�
تطه£هم من �ألخال� �dذمومة?  ?�dؤمن� �تز1ية نفوسهم

�لر��ئل �dمقوتة�?  Zلكما� àC��تز1ية نفوسهم ل±p á مد
   .�Pاسن �ألخال�

جاp i صحيح مسلم من حديث �ب مالك �ألشعر�  
Zهللا : قا� ZسوC Zإلي�: �قا���  :شطر ?�ما��لُطهوC شطر 

  .نصف
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 & '�(
������
�)*+,
��-
����./
�01�,
�� �
 Cطهو iلوضو�فY صحيح  :–حâ �معنو�  –�� 

�هللا : قاZ �مسلم من حديث عثما�  ZسوC Zمن �: �قا
 àرã ح� yمن جسد yخرجت خطايا iلوضو�توضأ فأحسن 

yCت �ظفاä من�.  
Cلصال* طهو���ديث �dتفق عليه عن :� p ب  كما�

�هللا  �هرير*  ZسوC نه سمع�� Zيقو :� ً���Cيتم لو �� نهر
B�هل يبæ من  ?ببا
 �حدكم يغتسل فيه ¦ يوå Áس مر

iÃ نهC5�« �فذلك �: ال يبæ من C5نه iÃ? قاZ: قالو
�¼مس? يمحو �هللا بهن �¼طايا B��لصلو�.  

Cلصدقة طهو���m�l �: قاZ تعا� :� k� j

sr�q�p�o�n�t��z�y�xw�v�u
��وبة[ �}�:}�Ê[ *çلز�جعلها ) �� فرضت(? �dا �نزلت 



    ١٩  Œæ‚{{{{Ï{{{{Ö] 

Z��هللا طهًر� لألمو.  
�ألح�Ø Á تقديس � B���ج?�سائر �لعبا5�?Áلصو��

�آلثاÁ �� صلحت� 
�صال¥  ?للعبد? �تطه£ � من �Dنو
صو�باً K سنة CسوZ  ?بأ� يكو� خالصاً لوجه �هللا :�لعمل

�هللا �.  
�`هاp 5 سبيل  :�من �عظم ما يتقد� به �لعبد لربه

�Dلك سميت  ?��� يهر� 5مه من �جل ن�* 5ينه ?�هللا
 Bتطهر ìل� Ćأل� Ø قدسة ألنهاd� Ćفلسط� باأل

i��لشهد iلشاعر ?بدما� Zكما قا:  
��ليس سوÙ جا�C  �قد �صبح ��يت �dقد� طاهًر

�+ماi � طهر  
�dتفق  �يث �W هرير* �¯ فضل �`ها5 التنس حد 

Zهللا  :عليه قا� ZسوC �� جلC iجا� Zعمل  :فقا K h5ل
 Zها5 قا`� Zيعد�: �yال �جد?  àخر �قاZ هل تستطيع ��
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�تصوÁ �ال  ?�dجاهد �� تدخل مسجدo فتقوÁ �ال تف± 
  . �من يستطيع �لك :قاZ ?�تفطر

�ما �لشهاp *5 سبيل �هللا فيكفيك p فضلها ما �خرجه 
مذ� �صححه �أل�ا½ من حديث �dقد�Á بن معد �ل±

 
للشهيد عند �هللا ست �:��هللا  قاC ZسوZ ?�يكر
Zمن : خصا yمقعد Ù5فعة من 5مه? �ير Z�� p � يغفر

�لق¤? �يأمن من �لفز¹ �ألك¤?  
��`نة? �µاC من عذ
�لع�?�يشفع p سبع�  Cو���íA حلة �إليما�?�يز�à من 

  �ه�نسانًا من �قاCب
 ?بعد طوZ عمر ?�� �نا نسألك شهاp *5 سبيلك 

   . م�. . م�. .�حسن عمل �جهاp 5 سبيلك
�لقر � �لكريم  »�لقد���ثم تأمل كيف �� �سم  p 5C�

   :مرت�
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��¸ p قو�  *Cخر سو  p *عز �جل –مر :��~�}

��¡�¢�£�¤��¨� §� ¦� ¥

ª�©��±�°�¯� ®¬�«

�²� ]¸��:îÊ[? يتح *Cلسو�دs عن �قعة �مطلع 
�mض£ �حدÙ �قائع �`ها5 �dقد� hب.   

�`معة p قو� *Cمطلع سو p Ù5 مر* �خرC�� :��A

G�F�E�D� C� B�K�J�I�H�L� 

 :� خر �لسوC* يتحدs عن �عظم صال* للمسلم� ]{:�`معة[
  .صال* �`معة

�من °�  ?فالصال* عمو5 �+ين ��`ها 5��C* سنامه
�لعظيمت� °� K ما �5نهما  حريًصا K هات� �لفريضت�

Ðحر�?  �� Cنفسه هللا هل يتصو Zبذ p من °� صا5قًا�
�� ال ?�� يضن بوقته p سبيل ن�* 5ينه ?يبخل بما�.  
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�mدÁ �� ناC جهنم� Cنا!  
̧عية  –يا قّد� �هللا قلبك  –�علم  �مر �dلك �ل�� ��

��g�f�e�d�c: تقتT �البد �`ز�i? قاZ تعا�

j�i�h�k� ]جمm�:Ê}[.  
�+نيا K بعض �Dنو
 من  p هللا��من �`ز�i ما Cتبه 
 p iلك ما جا�فته لثنب? من Cللعبد من مقا �Cًد�5 طهو��

�نه  �صحيح مسلم من حديث ماعز بن مالك �ألسل¢ 
�هللا  ZسوC ð�� Zفقا :� âهللا �½ ظلمت نف� ZسوC يا

  .�...�ñنيت? �C� ½lيد �� تطهر²
��د? �� �صا
 غ£ �لك من �Dنب òا  هيصب�من لم 

ليس � حد? فطهوyC من �نبه موقو| K توبته �ندمه? 
�الستغفاC باللسا�? ��النقطا¹ عن �Dنب : �برها� توبته

 ió *لعو5 �.ه با`نا�? �مهاجر� oتر Cضماl� ?��باألبد
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 ���إلخو.  
�بت ن£�� ندمه قسو* قلبه فر�? ��تت �� �D�فهذ� هو 

�لغفلة فاندoمعا 
فسالت منه 5موZ�?  ¹ توبته K حجا

�dهد? �لم يقل �لر p �° كما ��¼د? فرجع طاهًر K: � 

g�f�e�h�m�l�k�j�i� ]هvط:~î[.  
�+نيا p ندمه Cنا yجهنم  ?��ما من لم تطهر Cنا yتطهر– 

�لعيا� باهللا �–  ?y̧ y̧ �ح تفتح عليه p ق¤y? �يصالها p ن
تها? �يلبس من �اسها? �يأكل من طعامها? يهوp Ù ��5ي

�بها? �لوال �سالمه ما خرà منهاº من 
  .�ي¸
�لطهوCين تريد. .فاخ± mفسك �ّ�:  Cنا �� Áدm� Cنا

  !�جهنم
�  !�هل علمت dا��. .فإنك لن تدخل �`نة �ال طاهًر
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����
��234� �
�هللا  –��� علمت  o{C لصحة  –يا ôº *Cلطها� ��

�لصال*?   
�+نيا من لم يتطهر  p لقد����� كيف يقف ب� يد� 
�آلخر*? �يدخل حظ£*  p لقد��� Cا�µ قامه? فكذلك الd

�لقد� �ال من طهرõ Bيرته? �تقد� قلبه.  
�لصحابة  �° ��l�–  هللا عليهم� ��ِمر�� ��  –Cضو

ُ
قد �

�هللا  Zهم لرسو�مر�}* dقامه  �يقدمو� صدقة ب� يد� ×و

�ل¸يف? قاZ تعا��dقد�? �م� � :��D�C�B�A

I�H�G�F�E�J�P�O�N�M�LK 

�dجا5لة[ �:}î[.  
  !�فكيف يكو� حا� �حالك مع �لقد��

اvvvvv yلغاشvي فنv �قvم ��ستقم فا�ا
 سهل حجابه
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  اC� Cغبةvvvvvvvبافتvق 
  .وشك �� تر÷ Cيا´ ��ظ£*=لø كنت فيما تد÷ �.وÁ صا5قاً 

  اُ� نفٍس CضيةvvvvسvوÙ ُصعًُد� �نف=vاvvvvvvvàCحظ£* قد� ما�ا من مع

فيا عجبًا òن يؤمن بد�C هذy صفتها? �يوقن بأنه ال  
يموB �هلها? �ال äل �لفجائع بمن نزZ بفنائها? كيف يأنس 
�+نيا �قد ��� �هللا p خر�بها? �يهنأ بعيش ��5 �`نة  C�بد

  ..�نعيمها
  C�Ëل� ¹�كيف ��هلها ملوo منعمو�? �¯ �نو

متمتعو�? �م فيها ما يشتهو�? ��l �جه �لكريم ينظر��? 
�mعم يتقلبو�? �هم من  yب� �صنا| هذ Á��+� K هم�

��ا  منو��ñ.   
�ما سمعت . .�ما �شتقت �.ه...يا من äب Cبك. .�Aك

��قر*[��°��ª»�¬�®�¯�: قو�:îîî[.  
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�-
�%5��'�6�7� �
�إلماÁ ��د p مسندy بسند حسن عن  àحد  �خر�

 �m�بل . .حديثًا عجيبًا Aتاà منا �� �قفة �صحابة 
Bقفا�:  

�سمه Wلصحا�  ! �هل تعرفه. .�عمر�� بن حص�  :
ما مسست فرû بيميh �:�يقوZ عمر�� بن حص� 

�هللا  ZسوC منذ بايعت بها�«   
�هللا . .سبحا� �هللا  ZسوC بايع بها ìل� �لقد طهر �.د 

  !�فما بالك با�ر�Á ?رًما�لو لم يكن P ?عن ¦ �ضيع
�لم يأ� لثين  منو� �� يطهر�� نفوسهم �لì خاطبها �هللا  

�إليما� عن �+نايا? �قلوبهم �لì تنوBC با�وحيد عن  i�بند
�هللا? ��لسنتهم �لì ترطبت بذكر �هللا عن ¦  Ùما سو ¦
 ?B�Cلعو�فحش? ��عينهم �لì 5معت من خشية �هللا عن 

�نهم �لì تليت ع� �ÁرP ¹لر�ن عن ¦ سما� Bليها  يا.  
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� كنت ال ترü �� يمس ثوبك �ألبيض . .�يا �� ��
 ?Ù��  

فلما�� ترþ �� üدý  ?�� يتكدC ماoz مهما °� هذ� قليال
 �� ?oنو���يمانك بنظر* Pرمة? �� يتلطخ �سالمك بربا 

  !�يتمز� 5ينك من �جل ع́ر من �+نيا حق£
vق 5ينvا بتمزيvع 5نيانvال ما  نانرق� æن يبvي+�فال 

  نرقvع
 :فابد�. .�من �آل�. .قف مع نفسك. .��

�هللا  Ùا سوò يرتكõ تعا� –طهر� oCتبا–:  p صحة
Zألعما� p خالًصاl� ?5العتقا�. 

iلريا�من مو�ال* �لكفر*  ?طهر قلبك من �mفا� �
i��ألعد�? iلك¤يا�� Cلغر��من  ?من �لغل ��لشحناi ?من 

��سد ���غiضا. 
�يشتت  ?طهر �خالقك من ¦ ما يعكر صفو �ألخو*
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ة Qم
ُ
�ألõ*? �يمز� �أل? ��� B� .�يفسد �

�من °نت همته ما يدخل p  ?طهر همتك من �+نايا
  .بطنه فقيمته ما þرà منها

Áأل�ها��dبطل� ?طهر فكرo من  Bجا|  ?�شائعاCl�
�dنافق�? �من ¦ ما يشغلك عن معرفة Cبك ��لعلم بأ yمر

 .�نهيه
��هتا�� 
�لغيبة ��mميمة?  ?طهر لسانك من �لكذ�

�dسلم� i��lشاعة �لفاحشة  ?��لولو� p �عر�ضهم ?�من �يذ
 .بينهم

�لشيطا� Cلفسا� ?طهر سمعك من مزما� iغنا�? 
 .�فاحش �لقوZ? �من �لزنا? فاأل�� تزñ� ²ناها �الستما¹

?iلنسا� �� Áحرd��B? �ال ��لعو طهر ب�o من �mظر C
 يغرنك حلم �هللا عليك فتعصيه بو�حد* من �� نعمه عليك

 ��³بيبتيك�
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��h�g�f:قاZ تعا� ?طهر فرجك òا سو�ñ Ùجك

l�k�j�i� ]ؤمنو�d�:�[?  ��Dين تعد� ��

�`ز��a�b�c�d�fe � i`�_ �حد�5 �هللا? � ?
 .من جنس �لعمل

�mجس� sد��  .�من ¦ ما يتقذC منه ?طهر بدنك من 
  : يابك? �بدنك? �شعرo? ��يتك? كما قاZ تعا�طهر ث

� §�¦�¨�©�ª�� ]دثرd�:� - E[. 
��قو�? �سائر  
�غتصا� ?oنو��طهر مالك من Cبا 
 p Zلوبا�� *Ë�� æتب�?Zفإنه يذهب با�ال ¡Á��لكسب ��ر

Zآd��لعاجل �. 
طهر بيتك من فسا5 ��لفاñ �ما يعرضه من ñنا ��و�? 

üنفسك هل تر Zسأ�� Áألفال� �� تع́ر تلك 
هل ! �فلما�� ترضاها p بيتك! ��dسلسالp B بيت �هللا�
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 ! �خرجت من ملكه �سلطانه? فلم تعد ãا| غضبه �عقابه

?o�فال �علها نهبًا مباًحا للعيو�  طهر �مر�تك òن سو
فألبسها  ?�حسبك �نها عرضك ?تتث� باmظر �� مفاتنها

�لطهvر 
�¼�¹ � حجا »� º � 

�ألح[
� .]EÊ:ز
�علم �–  oياl� هللا� h�C -  £تطه Ø طاعة هللا ¦ ��

  .�i{5 هللا باسمه �لقد�� ?لقلبك �تز1ية mفسك
  هذ� �لسبيل فأين يذهب م�ن �ب

 

������و� �هللا كش�����ليس ن �� �  ف �
 

���خ£ً .. Zلقص£* ��نت تقو��لرحلة  yلكأ½ بك بعد هذ
  :�لك�تعمل بمقت	 .. بلسا� حالك �مقالك

  سبو  قد�) �' �&الئكة ��لر� 




