
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حّصَ





 

 

Part V 

 حصَ يظظبطط ظي شسوع هتبئي؛: ثثبًححوى

والديي ين ثسس فسهبين مسواًى ظىطط اجنبم هتيى هي اثثٌسس ظككال هي ححىهتب 
ين طبعخ مسوي اًسس امي ظينهب هك مهيشخ والديي  حصَ هب ظٌى،

مظظبطط  اًسس ثححبؤ   دى مجىرس ثيعسسس دينهئيسس هك  ُىسس ححلى جىئيسس،
 ؛: جبئي ؛ اًسس ظىطط دينهسس

 ًسس ثككبظى  هعلي   ْاًنهـ   مجىرس ْايى،   ْاواش   ًى  هسغب هب  فجس دى   ثيعسا
 اًسس مظظسس؛:   ُاهتب  ًسس مهبئي 

 



 

 

ًسس  مسي  وضىء  ححلى جلدي جلدي  دوظزى ، ثثيبزا  هبزا  اهتى   اهتى
 ؛، دسس اذاى  فسشًد ظي ايل  هب  فسشًدو  ظككال  لئيسس، منبش ثثسُي 

 ًسس مظظسس؛: هببئي  عجداهلل  ثححبؤ  ًسس  ثثسُي  منبش 

مهيطط اًسس مجىرس هببئي  ْاوي، اسس عجداهلل هببئي متبزا ظبهتسس ككهين هصا
اًسس هىىْل ين  ؛، هب جبوا ًب هىىْل ين حضسح  جٌككل هب ظري مسرب مسرب

ظىطط متيطط مهبزا ظبهتسس جٌككل ين  عسض مسواًب ؛، رظظٌيخ  هيالد ين 
 ظري هب ْاؤظى؟

 ْاويط.    ضسوز  ُبطط ثححبؤ

عجداهلل هببئي مجىرس ًسس مظظسس؛ هك اثثٌسس قسْاى جميد ين رالوح مسي 
 هتئي جبئي، اثثين حفبظخ   ربهك  لئيسس،

 ُى اهلل احد ين ظىزح ين رالوح مسسس؛ظككال هلي ًسس قل 



 

 

 ثعن اهلل السمحي السحين

قل ُى اهلل احد*اهلل الصود *مل يلد ومل يىلد*ومل يني لَ 
 مفىااحد*

 صدق اهلل العلي العظين*

 ثعد مجىرس مظظسس؛: ظىزح ثثسُب

ًبشهت هب زويت ظبهتسس  هبي مسي لئيسس، ًبشهت  عجداهلل هببئي اثثٌسس هتىزو 
 ًبشزى  ًسس ظككال  مظظي  امي  ؛، مين هك شظظد هب شفبء ،شظظد ليئعىطط

 ، ًنال ثبُس ككهسًب  ًسس   مسوا

 



 

 

 هت وقذ ايل فسشًد مظظسس؛: 

فجسسس ككهس ظي ًنليت وقذ  زوش  ؛ هك  هبزا هبطط هي هٌسس امي ظينهبيى
 رى ححلى  جىئيسس، هبًىا ع م  اًسس ًرز املقبم صدقَ مسي ًسس ًنلىو جىئيسس 

 هبًئيسس،   ع م ًرز املقبم  اثثٌسس ظككال 

 

هت  جٌككل؛ ، ْارى   مىًسس ْاثثعىطط، اثثٌسس صدقَ  ؛ هك  ثثىححهسس ايل ثححى 
 ؛، دثى ثٌبيى ؛:هيطط هي ايل صدقَ ًى  هببئي مظظسس عجداهلل  وقذ 

 هيطط ككبم  اًسس جيىازسس  هيطط صدقَ ًب ثثئيعَ ًبمهىطط ححهىطط، امهب زوش 



 

 

ًسس ْاثثي دؤطط    مىئي فقري ثثئيعَ   دّثَ هب ظي وقذ ْا جبؤطط ححهىطط هت  هب 
 ححهىطط،

 

هت ثعد ظككال ًبشهت  هب ثثئيعَ ًبمهب، دّثَ  هي  فسشًدو  ًسس متبم  امي ُظين 
هت ثعد  زويت اًسس شظظد مجى،  ًسس ظككال هي هبسي  ثثيذ  اًسس   ككيب، مسواًسس 

 مجىرس ظبهتسس جٌككل هب ظري مسوا ًنال،ثححبؤ عجداهلل هببئي اًسس 
 ًى  هب ًظظبوا  متٌسس ثثبين ًب جهسًب  اسس ثححبؤ! عجداهلل هببئي مظظسس؛ :

 اثثٌسس جهسًب  ححلى  اًسس مظظسس؛: الككب  ؛؟ثححبؤ ظككال خىغ هتبوا  شىق
 مسيعىطط،  هصا ين طسف جئيسس وُبطط 

 



 

 

 

هب ثثسي  ًسس دينهي ظىحح   مجىرس جهسًب ديل ْايب ،صً  ًب  ظككال جهسًب
 اسس مجىرس هببئي متيطط ظىطط وححبزو  ًسس ثثىححهسس؛:  مجىرس  ثححبؤ  ككيب،

 ححهى؟ 

 ًسس هٌسس ايل عجيت  ًسس دينهي  ثثبين ًب جهسًب   ْا  جىاة دسس؛: مجىرس
 ؟ططهيطط متٌسس ُظٌبو هي   ْاوسس؛،  قصخ يبد 



 

 

مرييى لزني  ُصازو  ثثس  ثثهل داز جهبز ايل دى ككسهي ين هىظن ُيت،
 ايل ههىيت مريي جهبز ثثس ظي ًيححسس ككسي، ايل مبككسا  ُىئي ُيت،

ارين شبًداز مريي ْاجسس هٌسس  ئي،ـمريي ثثس ثثسي كك  ين ًظس ْا
مريي  ًسس ْا هلي؛،ححلى جلدي ظي مىئي ْازام ين جككَ ثثس جئي 

 مهبئي لؤطط،هيططبميلى 

 
 مظظسس؛: مبككسو  وٍ  ْايى    لشنس ًى  ارٌب هب متبم مبككساؤ 

ٌبزسس ححلى ـازسس جلدي جلدي ُازي ًسس هيطط مىئي جهسًب ًب م
مريي ححهيين  ْا  ظي   ُبهتـ  ًسس هبزا  ْاوي   مبككساؤ  اْ  ًظظيطط رى مهٌب جبؤطط،



 

 

ًب ًصديل ْاوي ًسس  جهسًب  ايل خىثصىزد  ًسس مبككسو  امي مظظي  ليعسس،
  اْ ؛ ، اًسس اطوئٌبى ظنىى  مزٌى  يظظبطط رى  اُب  :اُب ؛  اًسس مظظسس ثيزهى 

ين مبككسو ثثبين  ظىححزب ظىححزب امي ؛! اححهى جهبز ًى ظبيى هبي مزٌى 
هي  ْاوسس؛، اٌُسس ًظس Reflection اٌُى ثثبين هب طسف دينهسس؛،

 ؛؟ ثيجى مبككسو ظىححسس؛ هك ظىطط ْا

 

 ْازام   رى ثثبين هب اًسس هي مبككسو  مبككسا ثثبظسس رى مزين ههىيت مريي ؛   اْ ازسس 
مريي هبي هيطط لئي   ححلى ححثثنسس ظي ْا ُـ ُـ  ُـ ُـ ، ؛ ، ظي ثيزهى



 

 

 هٌهـ  اٌُى  امي ظىححي ًسس مبككسو  ربهك هٌسس ثسس مريي هلي جبئي، لؤطط،
ححىًحح هبظي وٍ مبككسا ين  ًسس ححىًحح ظي ْاواش مسوا ككيى، جهنبوي 

 مظظسس؛ : افعىض مسي ًسس مبككسو  مريي ككسي ككئي،

 اًسس هٌسس  ئي ـكك هلي  ثسس مريي  ثسس  ًسس رى   مبككسا  وٍ  ظىطط هتيى؟  اْ ازسس  ازسس 
 وٍ   ثثسي هك  هبي هن   ًسس امي مسجهـ   مبككسا   هن مسجهـ   ْا  هلي، هبي هن  ايل 

هي{ اٌُب ثثبظسس مريي ُيت   اًسس هج  ُزى  Reflection رى ثثبين هب ثثىرب ًى
 ُبُبُب،، ئيـككسي كك مريي ثثبين هب 

 رى  شنس مسرى  مبككسو   ْا  اسس ثححبؤ !  جى مظظسس؛: ًسس مجىرس  ظٌبوي  ظككلى   ْا
ُبطط  مريي مهبئي جبرى،عجداهلل هببئي مظظسس؛: ظي اميلى   هي ْازام 

اسس  هككس  ْاوي،  ين{ واد  هبي ثثبححهي اللحح  ًسس يظظبطط  دينهى  ثححبؤ!



 

 

ظينهي  ثثظظلي مظظبين هب  هي  مسوو  هن  اللحح   رى  متيطط ظككال   ثححبؤ!
 ححنبححهى،

  ًعوخ   ْا، ؛  مسئيسس شنس  مهيشَ  رى  ُبطط مهيطط  ؛: مظظسس ًسس ثححبؤ  ْاُظين 
 هجبزك   اْ هببئي مهٌسس  رس مجى اًسس  هببئي  عجداهلل  دوظزى  ثسس  متيطط  ثثس هك 

ثسس هىىْل ين طسف اححهب   مهيطط مهبزا  ظجت  ًب  هظظيٌَ هب هال، هج 
 متٌسس خري  خدا رعبىْل ظىطط،  عسض مس ثبدي  ًسس هجبزك  اخالق لئي 

الككي ككيب،  هب زهىا  ًسس ظككال ثححبؤ ثثبين  ُظين  واد  اْ ْاثثجى،  ين جصاء 
اًسس خىشي هب هلي ًسس ثسس هىىْل  زُيب؛، اوثثس مهيلي هبي ثثبين ًب  مجىرس 

دوظزى ًب ظبهتسس اثثٌسس هبي  ًى شنس هك ْا خدا ؛، ين هدح مسي زُيب
جلدي  ُىسس ثثبححهب  ححلى  ككهين وارى جبًىا ًسس هلي زُي؛،

 هليعىطط.
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