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اجليالينالرشيفث ضياة /دمع      الفتوحات الربانية يف األوراد القادرية

 

الفتوحات الربانية
يف

األوراد اىلادريث
ـيػي اىلطب الؽباين
 غتػ اىلادر اجليالين

دمػٓا
اجلٗالٌ٘الغٗزٚ الؾضٖفٛ/سٗاٚ الفكْٗ 
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 ػ

 مقدمة

دمػني ـيػُا ومٔالُا احلٍػ  رب اىػاملني ، والهالة والفالم ىلع أرشف اخليق أ
ٔل احلق إىل اكفث اخليق، ُيب اهلػى والؽمحث، وىلع آهل ونطتّ وٌَ وااله .  حمٍػ، ـر

ٔد ملهٔر ليفيػة ضياة اىفليّ اجليالين أٌا ةػػ،  فلػ رسين ٌا اطيػج غييّ ٌَ دلٓ
ٔـٍج فيّ عريا نرريا، ضيد إُ ٔضات الؽباُيث يف األوراد اىلادريث". وكػ ح ّ يف نخاةٓا "اىفخ

دميع ٌا نفب إىل ـيػي اإلٌام اىلطب الؽباين غتػ اىلادر دمع ةني دفخيّ ةػكث واـخلهاء 
ٔ ٌا يػػ ذؽوة وزعؽا  اجليالين ٌَ أضؾاب ونئات وأوراد ودغٔات وٌِاساة وأذاكر، ْو

 ألْو ا دميػا ٌَ املخهٔفث واملؽيػيَ.
ث ةاتللػيً هلؼا إن ْؼا اىػٍو كػ ةؼل فيّ سٓػ نتري، وكػ ةادرت الفيػة الرشيف

اىػٍو، ةو وكشػج فؽيق اىػٍو ىلع زيادة اتلٍطيم واملؽاسػث واتلػكيق خلػٌث لكٍات 
ْؼا اىلطب ابلاز األكٓب، ضىت يطتع ْؼا الهخاب ويهري عػٌث ليطؽيلث اىلادريث 

ةو وىػٍٔم املفيٍني اكفث، وأويص ةّ أةِايئ يف اىطؽيلث الهػيليث  ،وغريْا ٌَ اىطؽق
طؽق الفالهني إىل ا غؾ وسو حيخيق ىلع ذنؽ ا وجيٍػٓا اتلفنن يف اللاذحلث، فإن 

أـاحلب ٌِاساحّ واالةخٓال إحلّ واتلرضع وادلاعء، فلك ذلم يػػ ةٍراةث كؽع ابلاب ضىت 
يً. ٔهل نًل ا غييّ ـو  يفخص إىل ضرضة ا وضرضة ـر

ث راـغث يف غئم اتل هٔف وٌػارفّ وإن ـيػي غتػ اىلادر اجليالين ْٔ رأس ٌػـر
ودروبّ أعؼ ةطؽفٓا ـيػي اىغٔث أةٔ ٌػيَ وٌَ ةػػه الٔيل الهاىص غتػ الفالم اةَ 

 احلفَ اللاذيل ريض ا غًِٓ أدمػني. مليق أـخاذ إٌاٌِا ـيػ اىطؽيلث ـيػي أيب
ً ويترصًْ  فا أـأل أن يِفع ةٓؼا اىػٍو ويتارك فيّ وييرس ةّ ىلع املفيٍني أمْٔر

ّ ةؼنؽه وداعهّ ضىت يخطلق هلً اتلطٌل ةاجلفؿ الؽاىيث املؽىيث واىقري ةٍػالً اىطؽيق إحل
 يف ٌػارج اىلتٔل.

 أ.ر عم٘ مجعٛ
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 اىلطب الؽباينكال ـيِّػي 
 ريض ا غِّاجليالين غتُػ اىلادِر 

 ذنؽي واـيم أوالدي فال ينؿ "ٌَ أراد أن يكٔن ٌَ
ُّ وٌَ ـٍع وٌَ أنلػ ةيخًا ٌَ أةيايت أو ٌِلتث ٌَ ٌِاكيب   نُِج ٌػ

ٍة يف ادلُيا واآلعؽة  يف ِكّ كَػّ
 ِّ  فأُا ابلاُز األكُٓب، فيا ٌَ َغِطق نتُػُه بفاضيت تُفىق ٌَ ٌاٍء غُٓػُه كؽيٌب ةؽبِّ

ضرضوين ٌَػُكً، فإن لً حؼنؽوين فأضرضوا نخاةًا فيّ اـيم وذنؽي
َ
نِؽ أ  .فيا أَْو اِلّ

 ِّ ِٔل اِ نًل غيي يًَّفإين أعؼُت ٌريايث ٌَ سػي ـر  .وآهل ـو
ُّ حمتٌٔب".و ٔـٍو إىل اِ حػاىل أُا فيّ فٓٔ ٌلتٌٔل وناِضتُ  لكُّ ح
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 اإلهـــداء
 صلى اأَلمني حمم د   نانبيِّ  لنيُمحج  الْ  الغرِّ  وقائدِ  املرسلني إمامِ  اوَحبيِبن سيِِّدان إىل

 وإىل ،الغالب هللاِ  َأسدِ  طالب   أيب بن عليِّ  سيِِّدان روحِ  وإىل ،وسلم وآلو عليو هللا
 الَبتولِ  وابَنِتها ،الكربى َخدجيةَ  الطاىرةِ  أُمِّنا وإىل ،النبِّ  بيتِ  آلِ  من األئمةِ  كل

 .املؤمنني اتِ هَ أم   وسائرِ  ،العاملني نساءِ  سيِّدة الزىرا، فاطمةَ 
 وُقدوةِ  األولياءِ  ومريب الكبيِ  واملرشدِ  والعارفنيَ  الصاحلنيَ  ُسلطانِ  روح وإىل

 سر هُ  هللاُ  قد سَ  اجلَيالين القادرِ  عبد الشيخِ  اأَلعظمِ  الغوثِ  والواصلنيَ  السالكنيَ 
ين    َشيخي روحِ  وإىل ،واألبدالِ  واألواتدِ  واألقطابِ  األِئمةِ  من إخوانِوِ  روح وإىل ،الر َّب 

 .سر ه هللا قد س الش ريف اجليالين دحمم   َسيِّدي الُقطب وُقدويت
 القادري ةِ  ريقةِ الط   َشيخِ  احُلسينّ  القادريّ  هللاِ  ُعَبيد سيِّدي ُمريبِّ الْ  الش يخِ  وإىل
 ىذا ونشرِ  كتابةِ ب يل وأذن َأجاَزين والذي ،تعاىل هللاُ  حفظَوُ  األشرافِ  ونَقيبِ 

 َفرحات السيِّد الكريِ  البارِّ  َزوجي وإىل ،أجدادي وسائرِ  والدي   روحِ  وإىل ،الكتاب
 حُمم د ابن وإىل ،العمل ذاى إلجنازِ  َوقِتو من يل وسخ ر عاَننوأَ  آزرين الذي ُمَعم ر
 الفئةِ  وإىل ،القادري ة الط ريقة يف وأبنائي إخواين كل وإىل ،إميان البار ة وابنيت ،أَمني

 وطباعةِ  ونشرِ  إمتامِ  يف واجتهدَ  ساَىمَ  َمن كلِّ  وإىل ،وللِ  هللاِ  يف حتابُّوا الذين املؤمنةِ 
 .املبارك بِ الكتا ىذا

 اجلٗالٌ٘سٗاٚ الفكْٗ /الؾضٖفٛ     
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 اإلعزار فضٖل وكزوٛ

 هلل لاحلٛمد ،اإلُم٤مشم٦م سمٕمد سم٤مإلطمٞم٤مء قمٚمٞمٜم٤م أنٕمؿ اًمذن هلل احلٛمد ،اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمًؿ

ؾ اًمذن هلل لاحلٛمد ،لشمٕم٤ممم فؾمٌح٤مٟم سمقُيتف اًمٜمقر إمم اًمٔمٚمامت ُمـ أظمرضمٜم٤م اًمذن  قمٚمٞمٜم٤م شمٗمْمَّ

ـٌ ا سمٕمد سم٤مهلداي٦مٌ   اجلٞمالني  اًم٘م٤مدر قمٌد اّقمٔمؿ اًمٖمقث سمًٞمدن قمٚمٞمٜم٤م ؿأنٕم اًمذن هلل لاحلٛمد ،ًمْمال

دى حم ؾمٞميٌدٟم٤م ٗملاعمّمٓم لسمحيةٌ  لم،إُم٤مُم احلًلم لؾمٞميٌدٟم٤م احلًـ لسمًٞميٌدٟم٤م ،٤مؿمٞمخه   اهلل صغم ٛمَّ

ُه  ٟمٌٞم٤ًّم لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف ضمه  ٤مله٤مديه  ،لرؾمق  لاضمت٤ٌمٟم٤م ،رطمٞمامه  ٤مرؤلومه  لسم٤معم١مُمٜملم ا،ُمٜمػمه  ٤ملها

 :سمٕمد أُم٤م ،اًمٍماط ؾمقاء إمم ٟم٤ملهدا

 لشمّمحٞمٌح  سمجٛمعٌ  ًمٚم٘مٞم٤مفٌ  ُمٚمٌٙمف لذم أرٌوف ذم اؾمتخٚمٗمٜم٤م أق لشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل ومْمؾ ومٛمـ

 اّقمٔمؿ همقصمٌفٌ  لصٚمقاٌت  لأدقمٞم٦مي  لألرادي  أطمزابي  جيٛمع اًمذن اعم٤ٌمرؿ اًمٙمت٤مب هذا لُمراضمٕم٦مٌ 

 .اجلٞمالني  اًم٘م٤مدر قمٌد ؾمٞميدن

 :سم٤مِيت اعم٤ٌمرؿً  ٝمدً لاجل اًمٕمٛمًؾ  هذا متٞمَّزي  اهلل سمٗمْمؾٌ ل

حي  ،اًم٤ًمسم٘ملم ضمٝمقدي  دم٤ملزي  ُم٤م شمدارؿي  -   ُمـ اًمٙمثػمي  اًمٙمت٤مًب  هذا ومّمحَّ
ٌ
 شمقاردت اًمتل اّظمٓم٤مء

ٌت  ُمري  قمغم  .اًمٙمت٥ٌم  ُمـ يمثػمى  ذم اًمًٜمقا

 .أظمرم يمت٥مى  ذم اعمقوققم٤مٌت  ذم ٟم٘مصى  ُمـ وم٤متي  ُم٤م اؾمتدرؿي  -

 لص٤مي٤م لسمٕمض ،اًمٖمقصمٞم٦م ُمثؾ: ؛اًمٙمت٥ٌم  سمٕمًض  أمهٚمتٝم٤م اًمتل اعمقوققم٤مٌت  سمٕمضي  أو٤مؽي  -

 .اجلٞمالنٍ  اًم٘م٤مدر قمٌد ؾمٞميدن

 اًمٓمري٘م٦م ٌلرد :ُمثؾ ؛أظمرم يمت٥مى  أن ذم شمقضمد مل اًمتل اعمقوققم٤مٌت  سمٌٕمضٌ  اًمٙمت٤مًب  اٟمٗمرد -

 خفآل قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌٍل  ؾمٍٞمدٟم٤م قمغم اجلٞمالنٍ  اًم٘م٤مدر قمٌد ؾمٞمٍدن صٚمقات لسمٕمض ،اًم٘م٤مدري٦م

 .اجلٞمالن طمٞم٤مة اًمِمٞمخ٦م درلس لسمٕمض ،راًم٘م٤مد قمٌد اًمِمٞمخ ؾمٞمدن ىمّم٤مئد سمٕمض يمذًمؽ ،لؾمٚمؿ

  ُمـ لهق ،اًمتقومٞمؼ لزمي  لاهلل
ٌ
ـً  لسمف ،اًمًٌٞمؾ لإًمٞمف اًم٘مّمدٌ  لراء  .لشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اًمقصق

 اًمٙمت٤مب إقمداد ومريؼ يمتٌف/
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 العمٗٛ الكارصٖٛ الطضٖكٛ ؽٗذ نمىٛ

 احلغٗين الكارصٙ اهلل عبٗز الؾٗذ الؾضٖف الغٗز

 اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمًؿ

 شمًٚمٞمامه  لؾمٚمؿ آخف لقمغم حمٛمد لُمقُٟم٤م ؾمٞمدٟم٤م قمغم لاًمًالف لاًمّمالة اًمٕم٤معملم رب هلل احلٛمد

 لسمٕمد: ،اًمديـ يقف إمم ا يمثػمه 

 اًمٗم٘مٞمف طمٞم٤مة/اعمٜمٞمٗم٦م لاًمدرة اًمنميٗم٦م اًمًٞمدة اًمٗم٤موٚم٦م ظمتٜم٤مأل اسمٜمتٜم٤م يمت٤مب قمغم ـمٚمٕم٧ما وم٘مد

 ،٤مدري٦م(اًم٘م اّلارد ذم اًمرسم٤مٟمٞم٦م )اًمٗمتقطم٤مت اعمًٛمك ،شمٕم٤ممم اهلل طمٗمٔمٝم٤م اًم٘م٤مدرن اًمٌٖمدادن

 قمٌد اًمِمٞمخ لاًمٕم٤مروملم اّلًمٞم٤مء ؾمٚمٓم٤مق اّؿمٝم٥م اًم٤ٌمز ؾمٞمدن لأذيم٤مر ألراد ومٞمف مجٕم٧م لاًمذن

 .اًمٕم٤مزم هك ىمدس احلًٞمٜمل احلًٜمل اجلٞمالن اًم٘م٤مدر

ر هلذك ؿم٤مُماله  ٤مضم٤مُمٕمه  ٤ميمت٤مسمه  ومقضمدشمف  سمذًم٧م لىمد ،سمؼميمتٝم٤م اهلل ٟمٗمٕمٜم٤م ،اًمنميٗم٦م لاّنقار اّها

 .اعم٤ٌمرؿ اًمٙمت٤مب هذا ٞم٥ملشمرشم مجع ذم ٤مُمٚمٛمقؾمه  ٤ملاوحه  اضمٝمده 

 رب اهلل ـمريؼ ذم اًم٤ًمًمٙملم جلٛمٞمع لاًمؼميم٦م لاًمٜمقر اخلػم ومٞمف جيٕمؾ أق شمٕم٤ممم اهلل وم٠مؾم٠مـ

رهؿ ىمدؾم٧م اًم٘م٤مدري٦م اًم٤ًمدة ٤ملظمّمقصه  اًمٕم٤معملم ا  يٙمقق لأق ،اًمنميٗم٦م أها  ًمٚمٛمٙمت٦ٌم ذظمره

 ذم اًم٘م٤مدري٦م رضم٤مـ ّق ،اًمٕمّمقر ُمر قمغم ًمٚمٛمًٚمٛملم اخلػم شم٘مدف شمزاـ ُ اًمتل اعم٤ٌمريم٦م اًم٘م٤مدري٦م

 .لضمؾ قمز احلؼ ـمريؼ ذم هب٤م هيتدلق ًمٚمٜم٤مس ُمٜم٤مرات هؿ زُمـ يمؾ

 ؾمج٤مدة ظم٤مدف لُمقُك رسمف رمح٦م إمم اًمٗم٘مػم اًمٕمٌد أن٤م أىمقـ: وم٢من لاًمؼميم٦م اخلػم لًمزي٤مدة

 ّلًمٞم٤مئف يم٤مق سمام زم اهلل يم٤مق احلًٞمٜمل اًم٘م٤مدرن اهلل قمٌٞمد اًمنميػ اًمًٞمد اًمٕمٚمٞم٦م اًم٘م٤مدري٦م اًمٓمري٘م٦م

 .اًمّم٤محللم لقم٤ٌمدك

 اًمِمٞمخ لأذيم٤مر سم٠ملراد اًم٘م٤مدرن اًمٌٖمدادن اًمٗم٘مٞمف طمٞم٤مة ٦ماًمنميٗم ًمٚمًٞمدة لأذٟم٧م أضمزت ىمد

 لأظمص ،اًمٙمراف ُمِم٤مخيل هب٤م أضم٤مزن يمام لذًمؽ ،اًم٘م٤مدري٦م اّلراد لؾم٤مئر اجلٞمالن اًم٘م٤مدر قمٌد
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َٞمخل أيظٌمل سم٤مًمذيمر: ؿمي ٞميدي  لي ًَّ يػي  اًم ٌ كمي  اًمنمَّ ٦م اعَمًتيحي يٕمي ٌ ٦م سم٤مًمنمَّ احليٌ٘مٞم٘مي ًَّ  لي اًم ٤ملةٌ لي َٞمخي  خي ا اًمِمَّ ده  حًميٛمَّ

٤مٌدرنَّ  َٞمٜملَّ  اًم٘مي ًي ةٌ  ٟمي٘مٞم٥مي  احَلً ٤مدي ٌؽ  ؾمي مٌحيفً  اّيَذا ًهقي . اهللً  ري ؽي  ىميدَ  لي َّ َٝمدٌ  سم٠ٌميظَمذٌ  شمينمي ٞمث٤مٌؾ  اًمٕمي
ٌ
اعَم  ٌُمـ لي

٦م ٌري٘مي ٤مٌدرٍي٦مٌ  اًمٓمَّ ٤مءي  ذاٌت  اًم٘مي ٌؾ  ةٌ اإٌلوي اإٌلَذا ـَ  لي اًمٌدكٌ  ييدٌ  ٌُم زٌمٍ  لي ٞمٌَخ  اًمٙم٤مٌُمؾٌ  اًمقي ٤مٌدرني  مَحيدأي  اًمِمَّ  اًم٘مي

َٞمٜمٍل  ًي ٌؽ  ٟمي٘مٞم٥ٌم  احَلً ٚميٍ٘مك ىميدَ  لًهقي . اَّذا ـي  شمي زٌمٍ  ٌُم ٤مٌُمؾ اًمقي عى  سماٌل اًمٙمي ا اعَمًرؿٌمدٌ  ،ٟمٌزي ٤مٌوؾٌ  لي  سماٌل اًمٗمي

ٞميدٌ  ،ٌدوم٤معى  ًَّ يٌػ  اًم ٌ ٞمٌَخ  اًمنمَّ دى  اًمِمَّ ٛمَّ ٤مٌدرني  حًمي َٞمٜمٍل  اًم٘مي ًي ٚميٍ٘مك لًهقي . احَلً ـي  شمي ٞمٌَخ  ُم  اًمٜم٤َّمؾٌمٌؽ  اًمّم٤مًمٌح  اًمِمَّ

ـٌ  ص٤مطٌم٥ٌم  ٤مدٌؾ  احل٤م فٌ  اًمّمَّ دي ؾٌمٌخ  لاًم٘مي ا ٤مفٌ  ذم اًمرَّ ٞميدٌ  اعَمي٘مي ًَّ ٤مٌُمؾٌ  اًم َٞمٌخ  اًمٙمي د ًٟمقر اًمِمَّ َٞمٜمٍل  حًميٛمَّ ًي  احَلً

سي  كً  ىًمدي ٚميٍ٘مك لًهقي . ٌهي ـَ  شمي فٌ  ٌُم ٛمي زٌمي  قمي اعَمًرؿٌمدٌ  ،ٌدوم٤معى  سمال اًمٙمٌػمٌ  اًمقي اعى  سمال اًمٙم٤مٌُمؾٌ  لي ٞميد ،ٟمٌزي ًَّ ٞمَخ اًم  اًمِمَّ

د ٛمَّ َٞمٜمٍل  قرنٟمً  حًمي ًي سي  احَلً كً  ىًمدي ًهقي . ٌهي ٚميٍ٘مك لي ـَ  شمي فٌ  ٌُم ٛمي ٦م إٌُم٤مفٌ  قمي َقٌث  ،اًمٓمٌَّري٘مي َٛمسٌ  ،اخَليٚمٌٞم٘م٦مٌ  همي ؿمي  لي

ٚميٌؽ  ٦م ومي ٤مٌروٌملمي  ىًمَٓم٥ٌم  ،احليٌ٘مٞم٘مي َقٌث  ،اًمٕمي همي ٌصٚمٌلمي  لي ا إٌُم٤مفٌ  ،اًمقي ٘ملمي  لي ٘مي ً  لؿمٛمس ،اعَمًحي ٌديـاعَم طمي  ًٟمقرٌ  ،قي

لَمٌ  ٤مٌج  ،اخل٤موٌم٘مي ٤مٌُمٚمٌ  شمي ٌَدد ،لمي اًمٙمي َمي ـٌ  لي ي ةٌ  ،اًمدي َيي ُي  طمي َق ٞميدٌ  ٟمي٤مُمي ًَّ ٞمَخ اًم ـٌ  ًٟمقر اًمِمَّ ي ٞمَٜمٍل  اًمدي ًي  احَلً

٤مناًمؼم سي  يَٗمٙمي كً  اهللً  ىميدَّ سٍم٤من ٌهَّ ري  ،اًمرَّ ٌِييف لٟميقَّ فً  َضي ًرلطمي ادي  ،لي زي َرىميٌدكٌ  ذٌم  لي ا ُمي ًهقي . ًٟمقره ٚميٍ٘مك لي ـٌ  شمي  قمي

٤ممٌلٌ  ٤مٌُمؾٌ  اًمٕمي ٌهدٌ  اًمٕمي ا رٌ  اًمزَّ ٞمَخ اًمتٌَّ٘مٍل  عٌ اًمقي ًٛمقد اًمِمَّ ٞمَخ سمـ حمي ٌَدٌ  اًمِمَّ سي  قٌصكٌمٍ اعم اجَليٚمٌٞمؾ قمي كً  ىًمدي . ٌهي

ٚميٍ٘مك لًهقي  ٞميد قمـ شمي ًَّ َٞمخ اًم سي  اًِمقد سمٙمر أيب اًمِمَّ كً  ىًمدي ٚميٍ٘مك لًهقي . ٌهي ٞميدٌ  ؿمٞمخف قمـ شمي ًَّ َٞمٌخ  اًم  اًمِمَّ

سي  اًم٘م٤مدرن قمثامقي  كً  ىًمدي ٞمَخ سم٤مهلل اًمٕم٤مرؽ أظمٞمف قمـ لًهقي . ٌهي سي  اًمٌٖمدادن سمٙمرى  أيب اًمِمَّ كً  ىًمدي . ٌهي

ٚميٍ٘مك لًهقي  ٞميدٌ  أبٞمف قمـ شمي ًَّ َٞمٌخ  اًم سي  ِيٞمك اًمِمَّ كً  ىًمدي ٚميٍ٘مك لًهقي . ٌهي ٞميدٌ  أبٞمف قمـ شمي ًَّ َٞمٌخ  اًم  طًم٤ًمفٌ  اًمِمَّ

يـ سي  اًمدي كً  ىًمدي ٚميٍ٘مك لًهقي . ٌهي ٞميد أبٞمف قمـ شمي ًَّ َٞمخ اًم يـ ًٟمقرٌ  اًمِمَّ سي  اًمدي كً  ىًمدي ٚميٍ٘مك لًهقي . ٌهي  أبٞمف قمـ شمي

ٞميد ًَّ َٞمخ اًم زٌمٍ  اًمِمَّ يـ لي سي  اًمدي كً  ىًمدي ٚميٍ٘مك لًهقي . ٌهي ٞميد أبٞمف قمـ شمي ًَّ َٞمخ اًم ـٌ  اًمِمَّ سي  اًمديـ زي كً  ىًمدي . ٌهي

ٚميٍ٘مك لًهقي  ٞميد أبٞمف قمـ شمي ًَّ ٞمَخ اًم سي  اًمديـ ذٌؽ  اًمِمَّ كً  ىًمدي ٚميٍ٘مك لًهقي . ٌهي ٞميد أبٞمف قمـ شمي ًَّ ٞمَخ اًم  اًمِمَّ

يـ سٌ ؿمٛم سي  اًمدي كً  ىًمدي ٚميٍ٘مك لًهقي . ٌهي ٞميد أبٞمف قمـ شمي ًَّ َٞمخ اًم دى  اًمِمَّ سي  اهلٍت٤مؿ حًميٛمَّ كً  ىًمدي ًهقي . ٌهي ٚميٍ٘مك لي  شمي

ـَ  بٌٞمفٌ  قمي ٞميد أي ًَّ َٞمخ اًم ٌٌَداًمٕمزيز اًمِمَّ سي  قم كً  ىًمدي ًهقي . ٌهي ٚميٍ٘مك لي ـٌ  شمي َٞمخ قمي اًمٌٙمؼَمي٧ٌم  ،اّيمؼمٌ  اًمِمَّ  ،اّمحرٌ  لي
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َقٌث  ٛمي  اًمٖمي اًمً٘مَٓم٥ٌم  ،دانٍ اًمّمَّ سٍم٤مني  لي ؾٌ  ،اًمرَّ اٌني  لاهَليٞمَٙمي ٌئٌؼ  ىًمَٓم٥ٌم  ،اًمٜميقري َقٌث  ،اًمٓمَّرا همي  ،ئٌٌؼ اخَليالي  لي

ٛمسٌ  ؿمي ٤مٌئٌؼ  ٌؽ ومٚم لي ٤مرن قرٌ لاًمٜمي  ،اجَلي٤مٌرن ٞمَضٌ اًمٗمي  ،احَلي٘مي ًَّ ي  ص٤مطٌم٥م ،اًم ٤مٌنٍ  اًمني ٌَحي ًي ُي  ،اًم َق  أيب ٟمي٤مُمي

ٌٞمٌل  ص٤مًمحى  ـٌ  حًمَ ي ٞميد اًمدي ًَّ ٌَد َٞمخاًمِمَّ  اًم ٤مٌدرٌ  قمي سي  ٌنٍ اجَليَٞمالي  اًم٘مي كً  ىًمدي ٤مٌُمل ٌهي ًَّ ًهقي . اًم ٚميٍ٘مك لي ـٌ  شمي  قمي

َٞمخ ٌٕمٞمدى  أييب اًمِمَّ ؿ ؾمي ٌي٤مري ً كٌمٍ  اعَم ٌُمٍل  قمي سي  اعَميَخري كً  ىًمدي ٚميٍ٘مك لًهقي . ٌهي ٞمَخ قمـ شمي ـى  أيب اًمِمَّ ًي كٌمٍ  طمي ـٌ  قمي  سم

َيٌٌمٍ  ًيقؾمػ سي  احَليٍٙم٤مٌرني  اًمً٘مري كً  ىًمدي ٚميٍ٘مك لًهقي . ٌهي ٞمَخ قمـ شمي جى  أيب اًمِمَّ سي  َرؾًمقٌدٍ اًمٓمٍ  وميري كً  ىًمدي . ٌهي

ٚميٍ٘مك لًهقي  َٞمخ قمـ شمي سي  اًمتَّٛمٞمٛمٍل  اًمقاطمدٌ  قمٌدٌ  اًمِمَّ كً  ىًمدي ٚميٍ٘مك لًهقي . ٌهي َٞمخ قمـ شمي ٌكم سمٙمرى  أيب اًمِمَّ  اًمِمي

سي  كً  ىًمدي ٚميٍ٘مك لًهقي . ٌهي ٞميدٌ  قمـ شمي َٞمخ اًمٓم٤َّمئٗمتيلَمٌ  ؾمي ٌيٖمدا ضًمٜميٞمدى  اًمِمَّ سي  دٍن اًم كً  ىًمدي ٚميٍ٘مك لًهقي . ٌهي  قمـ شمي

َٞمخ ٍن  اًمِمَّ ٓمٌلي  هي ٘مي ًَّ سي  اًم كً  ىًمدي ٚميٍ٘مك لًهقي . ٌهي ـٌ  شمي َٞمخ قم َٕمًرلؽى  اًمِمَّ َرظٌمٍل  ُمي سي  اًمٙمي كً  ىًمدي  لًهقي . ٌهي

ٚميٍ٘مك َٞمخ قمـ شمي سي  اًمٍٓم٤مٌئلي  داللدى  اًمِمَّ كً  ىًمدي ٚميٍ٘مك لًهقي . ٌهي َٞمخ قمـ شمي ٌٞم٥مى  اًمِمَّ ج طمي كً  سي ىًمدي  ٌٛمٍل اًمٕمي . ٌهي

ٚميٍ٘مك لًهقي  فٌ  اإلُم٤مف قمـ شمي َٞمٌخ  اهَلاًمي ٤مفٌ  اإٌلؾَمالفٌ  ؿمي ٕمٞمدى  أييٌب  اًمت٤مسمٌٌٕملَمي  ٌلإٌُمي ٞمَخ ؾمي ـ اًمِمَّ ًي ٍن  احَلي ٌيٍَمٌ  اًم

سي  كً  ىًمدي ٚميٍ٘مك لًهقي . ٌهي ـَ  شمي دٌ  ،لاعمٖم٤مٌرٌب  اعمِم٤مرٌؾ  ىًمَٓم٥ٌم  قمي   أؾمي
ٌ
َلٌج  ،اعم١مُمٜملمي  أُمػمٌ  ،اهلل ـٌ  زي ٌيًتق  ،اًم

ؿي  لاسمـ ؾًمقـاًم قمي غمَّ  رَّ َٞمف اهللً  صي ٚمي ٚمَّؿي  لآخٌفٌ  قمي ؾمي ٞمٌَػ  ،لي ؾمي   لي
ٌ
ـٌ  اهلل ًٚمق ًَ ٤مٌزفٌ  ،اًم٤ٌمٌب  ىمي٤مًمٌعٌ  ،اعَمي  لهي

ـٌ  إُم٤مفٌ  ،اّطمزاٌب  ي فٌ  اًمدي
ٌ ٌ
٤معم عٌ  لىم٤ميض ،لقمي َ طم٤ميمٌٌٛمفٌ  اًمنمَّ ٍدٌؾ  ،لي ٌف اًمٍّمالة ذم لاعَمًتيّمي  وميٌدني  ،سمخ٤ممتي

ـٌ  ؾًمق   ري
ٌ
غمَّ  اهلل َٞمف اهلل صي ٚمي ٚمَّ  لآخف قمي ؾمي ف ؿي لي ًٌ ٜميلَمٌ  أيب ،اًمٕمج٤مئ٥ٌم  رٌ ٝمٔمَ ُم ،سمٜميَٗم ًي كٌمي  احَلي ـٌ  قمي يٌب  سم

 ـمي٤مًم٥ٌمى  أي

يٌضي  ٜمَفً  اهللً  ري في  قمي رَّ يمي فً  لي ضَمٝمي ًهقي . لي ٚميٍ٘مك لي ٞميدٌ  اّنٌٞم٤مء وميَخرٌ  قمـ شمي ٌُمٞمؿٌ  ،اّصٗمٞم٤مء لؾمي ٦ٌَّمٌ  لي   ،اعَميحي
ٌ
٤مء  لطمي

٦مٌ  َٙمٛمي
ٌُمٞمؿٌ  ،احَلٌ ٍدةٌ  لي ـٌ  ،اعَميقي ا ٦مٌ  لدي َيًٛمقُمي ُي  ةٌ ًدرَّ  ،اًمدَّ َق فً  اًمذن ،ؿي ًمي وميٕمي غمي  اهللً  ري ٞميدٌ  ،ؿٌ اّوَمالي  قمي  اًمًٕمَرٌب  ؾمي

ؿ جي اًمٕمي ٞميدٟم٤م ،لي دى  ؾمي ٚميٍ٘مك لًهقي . لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم حًميٛمَّ ـَ  شمي طَمٌل  أيُملمٌ  قم َٞمف ضمؼمائٞمؾي  اًمقي ٚمي  قمي

ًهقي . اًمًالف ٚميٍ٘مك لي ٍٛمـ ذًمؽ شمي َٞمسي  قمي ٌٛمثٚمٌفٌ  ًمي  .اًمٌّمػمً  اًمًٛمٞمعً  لًهقي  رء   يمي

 اًمٕم٤مروملم ومتقح لقمٚمٞمٝم٤م قمٚمٞمٜم٤م يٗمتح لأق ،ليرو٤مك ِيٌف ح٤م يقوم٘مٝم٤م أق شمٕم٤ممم اهلل وم٠مؾم٠مـ

 لأق ،ِيزٟمقق هؿ لُ قمٚمٞمٝمؿ ظمقؽ ُ اًمذيـ اعمحٌقسملم اعمحٌلم ومتقح ،اًمٙم٤مُمٚملم اًمقاصٚملم
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 حمٛمدى  أقمٞمٜمٜم٤م لىمرة لُمقُٟم٤م ؾمٞمدٟم٤م قمغم اهلل لصغم ،اعمًٚمٛملم جلٛمٞمع اًمٜمٗمع اًمٙمت٤مب هذا ذم جيٕمؾ

ا، شمًٚمٞمامه  ؿلؾمٚمَّ  لصحٌف آخف لقمغم  .اًمٕم٤معملم رب هلل لاحلٛمد يمثػمه

  اًمٕمٚمٞم٦م اًم٘م٤مدري٦م اًمًج٤مدة وم٘مراء ظم٤مدف

 ؾمقري٦م ذم اّذاؽ اًم٤ًمدة ٟم٘مٞم٥م

 احلًٞمٜمل اًم٘م٤مدرن اهلل قمٌٞمد /اًمنميػ اًمًٞمد

 ف2018 يٜم٤مير 25 اعمقاومؼ ـه1439 اّلمم مج٤مدم 9
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 الزنتٕص فطٗمٛ وكزوٛ

 الهٗالٌ٘ فاحل الزَٖ مجاه

 الرحيم الرمحن هللا بسم
 اظمتص لُمٗم٤مهٞمؿ اصٓمالطم٤مت ًمف اًمٕمٚمقف ُمـ يمٖمػمك لهق ،لضمداٟمٞم٦م ذلىمٞم٦م دمرسم٦م اًمتّمقؽ

 سم٤معم٘م٤مُم٤مت -اًمّمقومٞم٦م- اًمٓمريؼ أهؾ لؾمٛمٝم٤م اًمتل اُصٓمالطم٤مت شمٚمؽ ،اعمٕمرذم طم٘مٚمف ذم هب٤م

 اًمٌٕمض لضمٕمٚمٝم٤م ،لضمؾ قمز اهلل ـمريؼ ذم ؾمػمك أثٜم٤مء شمٕمؽميف لسم٤مّطمقاـ ،اًم٤ًمًمؽ ومٞمٝم٤م يتدرج

 ظمّم٤مئص -َضِيف رلٟمقٍ  رلطمف اهلل سىمدٍ  اجلٞمالن اًم٘م٤مدر قمٌد اًمِمٞمخ رأؾمٝمؿ قمغم- اِظمر

 لاًمتخكم سم٤مًمٗمْم٤مئؾ اًمتحكم ىمقاُمٝم٤م ؾمٚمقيمٞم٦م ـمري٘م٦م هق طمٞم٨م ُمـ اًمتّمقؽ قمٚمٞمٝم٤م أىم٤مُمقا  لُم٤ٌمدئ

 .اًمًٛمح٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمنميٕم٦م لُمالزُم٦م اًمرذائؾ قمـ

 قمـ هب٤م لاٟمٗمردلا ،اهؿؾمق قمٍٛمـ ُمٞمٍزهتؿ لقم٤ٌمرات سم٠مخٗم٤مظ قًمرومقا  اًمٕمّمقر ُمر قمغم لاًمّمقومٞم٦م

ر لُمقاري٨م اًم٘مٚمقب ُمقاضمٞمد ذم شمٙمٚمٛمقا  لاًمّمقومٞم٦م ،لأت٤ٌمقمف أهٚمف قمٚمؿى  ومٚمٙمؾ" همػمهؿ  ،اّها

 يٗمٝمؿ أق يريد لاًمذن.. ضمٚمٞمٚم٦م لُمٕم٤مق ًمٓمٞمٗم٦م إؿم٤مرات ذًمؽ ذم لاؾمتٜمٌٓمقا  ،قمٚمقُمٝمؿ للصٗمقا 

صملم إمم ومٞمٝم٤م يرضمع ُ اعم٤ًمئؾ هذك  اّطمقاـ هلذك مم٤مرس قم٤ممل إمم يرضمع لإٟمام ،لاًمٗم٘مٝم٤مء اعمحدي

 .لدىم٤مئ٘مٝم٤م" قمٚمقُمٝم٤م قمـ ُمًتٌح٨م

 لاًم٘مٚم٥م اًمذلؾ ـمريؼ قمـ إٟمام ،اُؾمتدُـ أل سم٤مًمٕم٘مؾ اًمدىم٤مئؼ هذك إدراؿ يٛمٙمـ لُ

ـ اًمتل لاعمامرؾم٦م لاًمقضمداق  همقاُمض لُمٕمروم٦م ،شمذلىمٝم٤م لضمؾ قمز اهلل ًمٓمريؼ اعمريد ًمٚم٤ًمًمؽ ختقي

ره٤م إمم لاًمقًمقج ،ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م  لقمالج ،ًمٚمٜمٗمقس لقمٛمٚمٞم٦م ٛمٞم٦مقمٚم شمرسمٞم٦م أصٚمف ذم اًمتّمقؽ ّق ،أها

 قمغم لشمدري٥م ،ًمٚمِمٝمقات لىمٛمع ،ًمٚمرذائؾ لاىمتالع ،ًمٚمٗمْم٤مئؾ لهمرس ،اًم٘مٚمقب ُّمراض

 .اًمٖمٗمٚم٦م ُمـ ًمٚم٘مٚمقب لطمٗمظ ،هل٤م لحم٤مؾم٦ٌم ًمٚمٜمٗمس َم٤مهدة لهق ،لاًمٓم٤مقم٤مت لاًمرو٤م اًمّمؼم

فو  ًمف لشمقطمٞمدو  لضمؾ قمز هلل ُمٕمروم٦مو  أجْم٤م لاًمتّمقؽ ـو  ،ؾمٌح٤مٟمف إًمٞمف لشمقضمي  قمٚمٞمف لإىم٤ٌم

ك قمام لإقمراضو   ومٝمق ؛سمنميٕمتف لشمٕمٌدو  ،طمدلدك قمٜمد للىمقؽو  ،لـم٤مقمتف قم٤ٌمدشمف قمغم لقمٙمقؽو  ،ؾمقا
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شمف فً ٌي ًمً  ومٝمق ،ًمإلؾمالف اًم٤ٌمـمٜمل اًمداظمكم اعمٔمٝمر"  اِظمر اعمٔمٝمر قمغم إُ ي٘مقف ُ ،لضمقهرك لٟمقا

 ."اإلؾمالف رلطم٤مٟمٞم٦م ومٝمق ،لاًمٚمح٤مء اًمِمٙمؾ سمٛمث٤مسم٦م هل اًمتل اًمٔم٤مهرة اًمنميٕم٦م لهق ،ًمٚمديـ

 قمغم سم٢مىم٤مُمتف ؛شمّمقومف اجلٞمالن قمٚمٞمف أؾمس اًمذن اعمحقر ؿمٙمٚم٧م شمٚمؽ الفاإلؾم لرلطم٤مٟمٞم٦م

ـى  خترج ُ لممٞمزات ظمّم٤مئص ًمف ظمالـ ُمـ ،اإلؾمالُمٞم٦م اًمنميٕم٦م ُمْمٛمقق قمـ سمح٤م  أىمقا

 .لأدقمٞمتف لرؾم٤مئٚمف

 لاًمٕمٛمؾ اًمٕمٚمؿ ئُم٤ٌمد ظمالـ ُمـ اًمّمقومٞم٦م اًمٓمرؾ ًمف ختْمع اًمذن اًمٕم٤مف اإلـم٤مر لرهمؿ

 اعمدرؾم٦م وم٢مق ،اخلٚم٘مٞم٦م سم٤مًمٙمامُت اًمتح٘مؼ ذم اًم٘مدلةل اًمٜمٛمقذج لاخت٤مذ ،اًمنمقمٞم٦م سم٤مّطمٙم٤مف

 دلق ،لاًمًٚمقيمل اًمٕمٛمكم سم٤مجل٤مٟم٥م اُهتامف إمم اًمداقمل اّظمالىمل سمتقضمٝمٝم٤م متٞمزت ىمد اًم٘م٤مدري٦م

 ُم٤م إمم اًُمتٗم٤مت أل ،اًمّمقومٞم٦م اعمٕمروم٦م طم٘م٤مئؼ ذم اًم٘مقـ إـمالؾ إمم اجلٜمقح قمٚمٞمٝم٤م يٖمٚم٥م أق

 شم٘مرب يٗمٞمد ومٞمام اخلقض قمغم اعمًٚمؽ هذا رضم٤مُت قمٛمؾ ًم٘مد سمؾ ،اًمًٜمٞم٦م اًمٙمراُم٤مت ُمـ ِيّمؾ

 .ُمٕم٤مؿمف أطمقاـ شم٘متْمٞمف لُم٤م اعمًٚمؿ

 إًمٞمٝم٤م يدقمق يم٤مق ُمٓمٚم٘م٦م ُمث٤مًمٞم٦م ئُم٤ٌمد ذم شمٙمٛمـ اجلٞمالن اًم٘م٤مدر قمٌد اإلُم٤مف قمٔمٛم٦م شمٙمـ لمل

 ضمقهر لإدرايمف ،قم٤مف سمقضمف اإلٟم٤ًمن لًمٚمٛمجتٛمع ،عمجتٛمٕمف اًمٕمٛمٞمؼ ومٝمٛمف ذم لإٟمام ،ومح٥ًم

 مل ،اًمٙم٤مُمٚم٦م لىمٜم٤مقمتف زهدك رهمؿ قمغم ومٝمق ،اعمجتٛمع ذًمؽ ٜمٝم٤مُم يٕم٤من اًمذن اّؾم٤مؾمٞم٦م اعمِم٤ميمؾ

 أؾم٤ٌمب قمغم لؾمٞمٓمرة ،اًمرزؾ ؾمٌٞمؾ ذم ؾمٕمل ُمـ شمًتقضمٌف سمام ،احلٞم٤مة ُمـ اًمْمد ُمقىمػ ي٘مػ

 ُمع لًمٙمـ ،يديف سملم اًمدٟمٞم٤م اإلٟم٤ًمقً  يْمع أق أضمؾ ُمـ اًمٕمٛمؾ َضلرة قمغم أيمد إٟمف سمؾ ،اًمدٟمٞم٤م

 ،لشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف سم٤مهلل اشمّم٤مًمف أؾم٤ٌمب لشم٘مٓمع ،اًم٘مٚم٥م ذًمؽ ومتٗمًد ىمٚمٌف إمم شمٜمت٘مؾ أُ ُمالطمٔم٦م

 .لُمٕم٤مٟمٞمف جلقهرك قمٛمٞمؼو  لإدراؿو  ،ؾمٚمٞمؿ ًمإلؾمالف ومٝمؿو  ًمٕمٛمرن لهذا

 )اًمٕمراؾ( سمجٞمالق لًمد ،احلًٜمل اجلٞمكم اهلل قمٌد سمـ ُمقؾمك ص٤مًمح أيب سمـ اًم٘م٤مدر قمٌد هق

 ٦مؾمٜم ًمٚمققمظ ضمٚمس. ُمِم٤مخيٝم٤م ُمـ قمدد قمغم لشمٗم٘مف ،ـه488 ؾمٜم٦م ٤مؿم٤مسمًّ  سمٖمداد لىمدف ،ـه470 ؾمٜم٦م

 .للقمٔمف سمٙمالُمف لاٟمتٗمٕمقا  ،لصالطمف دي٤مٟمتف لاقمت٘مدلا ،اًمٜم٤مس قمٜمد اًم٘مٌقـ ًمف لطمّمؾ ،ـه520
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 ُمـ اًمٙمثػم يديف قمغم لفمٝمرت ،لقمٚمٛمف وم٘مٝمف قمغم يدـ ُم٤م اًم٘م٤مدر قمٌد اًمِمٞمخ قمـ اؿمتٝمر

 رلاؾ ذم لدومـ ،٤مقم٤مُمه  90 لقمٛمرك شمقذم. اًمٜم٤مس ُمـ اًمٕمديد يديف قمغم لأؾمٚمؿ لشم٤مب ،اًمٙمراُم٤مت

 .ـه561 ٦مؾمٜم اًم٘م٤مدري٦م اعمدرؾم٦م

 إمم اًمًػم ذم اعمٕمراج هق وم٤مًمذيمر ؛شمٕم٤ممم هلل اًمذيمر يمثرة :اًم٘م٤مدري٦م اًمٓمري٘م٦م ىمقاقمد أهؿ لُمـ

 اُؾمتٖمٗم٤مر لقمغم قمٚمٞمٝم٤م لاعمدالُم٦م اّذيم٤مر يمثرة اعمريد أقمامـ أهؿ ومٛمـ ،اًم٘م٤مدري٦م اًمٓمري٘م٦م ذم اهلل

 ،لًمرؾمقًمف هلل ح٦ٌماعم ُم٘م٤مُم٤مت ذم اعمريد يرشم٘مل لسمذًمؽ ،لاًمٜمٝم٤مر سم٤مًمٚمٞمؾ لآخف اًمٜمٌل قمغم لاًمّمالة

 .اعمحٛمدي٦م سم٤مّظمالؾ لحتٚمٞمتٝم٤م لشمرسمٞمتٝم٤م اًمٜمٗمس ًمتزيمٞم٦م اًمٕمٔمٛمك اًمقؾمٞمٚم٦م هق لاًمذيمر

صمف ظمالـ ُمـ اًم٘م٤مدر قمٌد اإلُم٤مف ـي هي رَ سمي  ًه  سمحؼ   يم٤مق أنف ٗمفظمٚمَّ  اًمذن شمرا  اؾمتٛمدت ُمٕمٜمقي٦مه  ٤مؿمٛم

 يمام تفلظم٤مص اًم٘مرآق أهؾ هؿ اهلل أهؾ ّق اهلل؛ أهؾ ُمـ رضمؾ ومٝمق ،اًمٙمريؿ اًم٘مرآق ُمـ ٟمقره٤م

 ُمـ ي٘متٌس أق مه٦م ًمف يم٤مٟم٧م عمـ ٤مُمٗمتقطمه  اًم٤ٌمب لشمرؿ ،آُملم ُمٜمٝمؿ اهلل ضمٕمٚمٜم٤م ،احلدي٨م ذم ضم٤مء

ُي  ٌٛمدي ٟمً  ﴿يًمالًّ  :اًم٘مرآق شمدسمر أهؾ لُمـ اًم٘مرآق أهؾ ُمـ يٙمقق لأق اًم٘مرآق ١ًم ُي  ءهي ١ًم هي ـَ  ءلي ٓمي٤مء ٌُم  قمي

سميؽي  ٤م ري ُمي ٤مقي  لي ٓمي٤مء يمي سميؽي  قمي ا﴾ ري ًَٔمقره ء:] حمي  .[20 اإلها

٤ملظمت٤م ـً  وم٤مهللي  ،ُمه  ،اجلٞمالن اًمٗم٘مٞمف حمٛمد طمٞم٤مة اًمِمٞمخ٦م/ اعمرسمٞم٦م اًمٗم٤موٚم٦م أظمتٜم٤م جيزن أق أؾم٠م

ء ظمػم  ُمـ أرضمق يمٜم٧م لإق ،ؾمالُملاإل اًمديـ ظمدُم٦م ذم اعم٤ٌمرؿ اًمٓمٞم٥م اجلٝمد هذا قمغم اجلزا

 ئاًم٘م٤مر قمغم اإلـم٤مًم٦م ظمِمٞم٦م لًمٙمـ ،اًمّمقذم اًمذيمر قمـ احلدي٨م َم٤مـ ذم شمتقؾمع أق ومْمٞمٚمتٝم٤م

 .اًمٙمريٛم٦م اًم٤ٌمطمث٦م أجتٝم٤م ي٤م اًمٓمٞم٥م ضمٝمدؿ ًمؽ ومٝمٜمٞمئه٤م ،ٝم٤مبإؾم سمٖمػم ذًمؽ آصمرت

ـً  لاهللي   قمغم اهلل لصغم ،اًمٕم٤معملم رب هلل لاحلٛمد ،طمًٜم٤مشمؽ ُمقازيـ ذم هذا جيٕمؾ أق أؾم٠م

ٞميٌدٟمي٤م  .لؾمٚمؿ لصحٌف آخف لقمغم حمٛمد ؾمي

 اًمٙمٞمالن وم٤مًمح اًمديـ مج٤مـ /اًمديمتقر ومْمٞمٚم٦م

 اُؾمالُمٞم٦م لاًمٗمٚمًٗم٦م اًمت٤مريخ أؾمت٤مذ

 .اًمّملم اًمّمٖمرم( )ُمٙم٦م ًمٞمٜمِمٞم٤م ُمديٜم٦م
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 وكزوٛ

ٖٓٛ الطضٖكٛ عذارٚ خارً بكمي  املغهاٌٗٛ الكارص

 عمْٗ ٔالزاه باهلل العاصف بَ ٖٕعف الؾٗذ

 املغهاٌ٘ الكارصٙ نٌٕات٘ عم٘ احلاز الؾٗذ احلافظ احلذٛ

 اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمًؿ

ئرهؿ ُمرآة لأو٤مء اًمذيمر؛ سمٛمٗم٤مشمٞمح اًمٕم٤ٌمد ظم٤مص٦م ىمٚمقب أىمٗم٤مـ ومتح اًمذن هلل احلٛمد   ها

 اًمٕمٚمٞم٦م اًمذات قمٔمٛم٦م لأؿمٝمدهؿ ،اًمٖمػم ُمِم٤مهدة قمـ اًمٚم٘م٤مء ُمٞمداق ذم لهمٞمٌٝمؿ ،اًمٗمٙمر سمٛمّم٤مسمٞمح

 صالشمؽ صؾ مهللا ،لٟمنَم  ـمل   ذم لسمف لومٞمف لقمٚمٞمف لإًمٞمف لقمٜمف لُمٜمف ُمٕمف ومٝمؿ ،لاجلٝمر اًمن ذم

 ،الـاجل ه لُمًتقدع ،اًمٙمامـ لـمقر ،اجلامـ ٟمقر اهلل رؾمقـ حمٛمد ؾمٞمدٟم٤م قمغم اًمِم٤مُمٚم٦مي  اًمٙم٤مُمٚم٦مي 

ّـَ  ذًمؽ ُمثؾ شمًٚمٞمامه  لؾمٚمؿ آخف لقمغم ،لاحآـ احل٤مـ ذم اًمٌٝمٞم٦مي  ـمٚمٕمتف لأرن  لاومتَح  ،سم٤مًمقص٤مـ لًُم

 .اًمرضم٤مـ ومتقطم٤مت قمكمَّ 

 يت٘مٍرب ُم٤م أومْمؾ اإلُمٙم٤من اعمخٚمقىم٤مت قم٤ممل ذم لاًمتٗمٙمر شمٕم٤ممم اهلل ذيمر يمقق قمغم ومٌٜم٤مء ،لسمٕمد

 ِيّمؾ لسم٤مًمٗمٙمر ،اّزُم٤مق ُمدم كلُمذيمقر ،اًمرمحـ ضمٚمٞمس اإلٟم٤ًمق يٙمقق وم٤ٌمًمذيمر اعمت٘مرسمقق؛ سمف

 ذًمؽ ومٙمؾ ،اإلُمٙم٤مق ىمدر اعم٘مدؾم٦م اًمذات قمٔمٛم٦م ُمِم٤مهدة ذم لاًمتٗم٤من ،اإلي٘م٤مق ُمرشم٦ٌم قمغم

 سمٜمص قمٜمف اعمٕمؼم ًمٖمػمك لُمٙمٛمؾ ذاشمف ذم يم٤مُمؾ حمٛمدن   لارث قم٤مرؽ ؿمٞمخ سمّمح٦ٌم ُمرسمقطو 

 إمم ٞمٚمتٜم٤مللؾم ؾمٞمدٟم٤م أمجٕملم اعمحٛمديلم اّىمٓم٤مب ىمٓم٥م لاًمٕم٤مروملم اّلًمٞم٤مء ؾمٚمٓم٤مق ىم٤مـ اًم٘مرآق؛

 هذا ذم اًمٗمرد هذا أجـ لزم: ي٤م شم٘مؾ ُ" لاًمروقاق: اًمًالف قمٚمٞمف اجلٞمالن اًم٘م٤مدر قمٌد اإلُم٤مف اهلل

 ريض اعمٝمدن حمٛمد لهق ظم٤ممتٝمؿ فمٝمقر إمم يٜم٘مّمقق لُ يزيدلق ُ لىم٧م يمؾ ذم ومٝمؿ اًمزُم٤مق؟

 تامعلاُضم شمٕم٤ممم اهلل ـمريؼ ؾمٚمقؿ إمم لشمِمقىم٧م شمِمقوم٧م لًمق ،لضمد ضمدٍ  ومٛمـ ،قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل

 لًمٙم٤مق ،إًمٞمؽ ُمٜمؽ أىمرب ذًمؽ ًمرأج٧م لًمده٤م؛ إمم لاّفٍ  ،اح٤مء إمم اًمٔمٛمآق ؽي قي ِمي شمي  سم٠مهٚمف

ي يي  اًمٓمٚم٥م ذم صدىم٧م لًمق ،قمٚمٞمؽ ُمتٕمٍذر همػم إًمٞمٝمؿ اًمقصقـ  ."قمٚمٞمؽ ذًمؽ شمٕم٤ممم احلؼي  نَّ
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 لصحٌتف اعمريب اًمِمٞمخ قمـ اًمٌح٨م طمتٛمٞم٦م اّقمٔمؿ اًمٖمقث ىمقـ وقء ذم مجٞمٕم٤م ًمٜم٤م شمٌلٍم  لىمد

٤م لحتٙمٞمامه  إرادة قمٜمف لاّظمذ يدك غمقم لاًمًٚمقؿ ٤م؛ ُ لمتٚمٞمٙمه  سمذًمؽ اًم٤ًمًمؽ فمٗمر ومٛمٝمام شمؼٍميمه

 يم٠مدلي٦م اّلراد شمٚمؽ وم٢مق لأطمزاب؛ لأذيم٤مر ألراد ُمـ يٚم٘مٜمف ُم٤م قمغم ومٚمٞمّمؼم اًمٞمتٞمؿ اجلقهر

 ،لأَلمم أهع ومٝماليمف ًمف اعمحددة سم٤مًمٙمٞمٗمٞم٦م اّدلي٦م شمٜم٤ملـ قمغم اعمريض يّمؼم مل ُم٤م اًمٓمٌٞم٥م؛

ٟم٦م قمـ قم٤ٌمرة اًمٕم٤مروملم اهلل أهؾ وم٠ملراد  قمٚمٞمٝم٤م اًمتزف ومٛمـ لأطمقاهلؿ؛ لومٞمقو٤مهتؿ أنقارهؿ ظمزا

 .لسمريم٤مهتؿ أُمدادهؿ ُمـ اّلومر اًمٜمّمٞم٥م ًمف يم٤مق

 وم٠مطمزاب" قمٜمف: اهلل ريض اًم٘م٤مدرٍن  اًمِم٤مذزم اًمؼمٟمز زرلؾ أمحد اًمٕم٤ٌمس أبق اًمِمٞمخ ىم٤مـ

 ."لأُمدادهؿ سم٠مطمقاهلؿ ممزلضم٦م اعمِم٤ميخ

د لأخٗم احل٤مج ُمقُٟم٤م اًمرمح٤من ًمٖمقثلا اًمرسم٤من اًمٕم٤مرؽ ضمدٟم٤م ي٘مقـ ليم٤مق يٛمَّ  يمقٟم٤ميت حمي

 مل ُم٤م اهلل أهؾ صح٦ٌمً  اعمريدي  شمٜمٗمع ُ" اعمًٙم٤مٟمٞم٦م: اًم٘م٤مدري٦م اًمٓمري٘م٦م ُم١مؾمس اعمًٙم٤من اًم٘م٤مدرن

 سم٤مّلراد فا تزًملاُ ،اًمّمح٦ٌم- سمٞمٜمٝمام ًمٚمجٛمع ًلومؼ ومٛمـ لأطمزاهبؿ؛ سم٠ملرادهؿ يٚمتزف

ا  أقمٓمل وم٘مد -لاّطمزاب ا؛ ظمػمه ره  اهلل ؾم٠مخ٧م وم٢من يمثػمه ره  اُمرا  لأُمدادن أطمقازم جيٕمؾ أق الشمٙمرا

 ."ُمٕم٤مدن يقف إمم ألرادن ذم

 ىمد اًم٘م٤مدري٦م( اًم٤ًمدة لأطمزاب ألراد ذم اًمرسم٤مٟمٞم٦م )اًمٗمتقطم٤متؼسم اعمقؾمقف اًمٙمت٤مب هذا وم٢مق

 اًمٌٞم٧م ؾمٚمٞمٚم٦م ،اًمٙم٤مُمٚم٦م اًمٗم٤موٚم٦م اًمنميٗم٦م اًمًٞمدة قمٚمٞمف أـمٚمٕمتٜمل ُم٤م سمٕمد صٗمح٦مه  صٗمح٦مه  شمّمٗمحتف

 ،اًمرضم٤مـ أف ،اًمٕمٚمقن اًمٗم٤مـمٛمل اًمٖمقصمل اًمن لارصم٦م ،اًمٜمٌقن اعمحٛمدن اجلٞمالن اًم٘م٤مدرن

٤م ٤ميمت٤مسمه  وم٠مخٗمٞمتف ،اجلٞمالن اًمٗم٘مٞمف حمٛمد طمٞم٤مة /اخلالـ حم٤مؾمـ لي٤مىمقشم٦م ٤م ضم٤مُمٕمه ٤م راومٕمه  سم٤مسمف ذم ٟم٤مومٕمه

ا؛  ٟم٧ًٌم ُم٤م لسمٕمض اعمحٛمدن اًمًٚمٓم٤مق ضمده٤م لأدقمٞم٦م لأطمزاب ألراد مجع ذم سمذًم٧م وم٘مد ومريده

ا اٝمده ضم لىمّم٤مئدي  لأبٞم٤مت أؿمٕم٤مر ُمـ إًمٞمف ـٍ  وم٢مق ،ضمٝمٞمده  ُمـ يمقهن٤م قمغم يدـ وم٢مٟمام رء قمغم ذًمؽ د

 اًم٤ٌمز سمجده٤م لشمٕمٚم٘مٝم٤م حت٘م٘مٝم٤م صدؾ لقمغم ،ومٞمف سمام أدرم اًمٌٞم٧م وم٠مهؾ اًم٘م٤مدرن اًمٌٞم٧م هذا أهؾ
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 اهلل ومٜم٠ًمـ ،لُمًٕم٤مه٤م ضمٝمده٤م هل٤م ٟم٤ٌمرؿ أق إُ قمٚمٞمٜم٤م لًمٞمس ،سمف لقمٜم٤م قمٜمف اهلل ريض اّؿمٝم٥م

 لُمـ ،لُمرؾم٤مه٤م َمراه٤م اهلل سمًؿ ؾمٗمٞمٜم٦م ذم ًمت٘مقدٟم٤م وم٤مهٞم٦ملاًمر لاًمٕم٤مومٞم٦م سم٤مًمّمح٦م يٛمتٕمٝم٤م أق شمٕم٤ممم

٤م وم٘مٚم٧م مت٤ميٚم٧م اًمٗمرح ؿمدة ُه  أبٞم٤مشمه  :اردم٤م

 هؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؾ سمٕمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼد ُمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼريؿ ًمٚمٛمِمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت٤مؾ طم٤مضمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤متو 

  
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٍس لضمٜمتٝمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م ًمٚمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٜمٗمس راطمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤متو  ي

ٌ
 أف عم

   

بو   يمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼال ومٚمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٞمس ًمٜمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م ذم ُمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼريؿ أري

  
 قمٜمٝمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م ًمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذن اًمٚمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٥ٍم يؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م صؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مطمل ًم٤ٌمٟمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤متو 

   

 هيتؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٍز يمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؾي ؾمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٚمٞمؿ اًم٘مٚمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٥م ـمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مهرك

  
 ف ىمٚمٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼف اًمًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مُمل ومتقطمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤متو إق هٞمجتؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

   

 يمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؿ ذم يمتؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مب ومتقطمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مت احلٞمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مة همٜمهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼك

  
 ًمٚم٘م٤مدريؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٦م سمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؾ ومٞمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼف اًمٗمٞمقوؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مًت 

   

 ومٞمف اًمٙمثػم ُمـ اّلراد ًمٚمجٞمكم
  

  
 لومٞمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼف ًمٚمٖمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼقث اجلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٞمالن اسمتٝمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مُتو 

   

 أيمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼرَف سمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼف ُمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـ يمتؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مب ضمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مُمع اًمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدرر

  
 ًمٚمٛمٕمتٜمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼلم سمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼف ذم اًمٕمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٞمش ظمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼػَماتو 

   

 هلل دٍر طمٞمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مة اًمٕمٚمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؿ أٍف رضمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م

  
 ٧ٌم ُمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـ اًمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼرمحـ ُمٝمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼداةو ـ اهلل أنَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

   

ـَ سم٘م٤مءهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م يؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م ريب سمٕم٤مومٞمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٦مى   ـمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼقي

  
هؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م اًمؼمٍيؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مًت   يمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼل شمًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼتٗمٞمد سمت٘مقا

   

 لضم٤مزهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م يمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؾَّ ظمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼػَمى قمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـ ـمري٘متٜمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م

  
 اًم٘م٤مدرٍيؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٦م يمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼل شمًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٛمق هلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م اًمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذاًت 

   

 قمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼغم اًمٜمٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٍل لأهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؾ اًمٌٞمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٧م ىم٤مـمٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٦مه 

  
 ُمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـ اعمٝمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٞمٛمـ ُمقُٟمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م حتٍٞمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤متو 

   

 ُمؼؼؼؼؼؼؼ٤م ىمؼؼؼؼؼؼؼ٤مـ يقؾمؼؼؼؼؼؼؼػ ٟمجؼؼؼؼؼؼؼؾ اًمِمؼؼؼؼؼؼؼٞمخ ُمؼؼؼؼؼؼؼردماله 

  
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤متو  هؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؾ سمٕمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼد ُمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼريؿ  ًمٚمٛمِمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت٤مؾ طم٤مضمي

   

 

 /اعمًٙم٤مٟمٞم٦م اًم٘م٤مدرٍي٦م اًمٓمري٘م٦م ؾمج٤مدة ظم٤مدف سم٘مٚمؿ

  احل٤مومظ احلج٦م قمٚمٞمف لاًمداـ سم٤مهلل اًمٕم٤مرؽ سمـ يقؾمػ اًمِمٞمخ

 .اعمًٙم٤من اًم٘م٤مدرن يمقٟم٤ميت قمكم احل٤مج

 .سمٌاميمق اعمًٙم٤مٟمٞم٦م اًم٘م٤مدري٦م سمزالي٦م ف15/1/2018 اُصمٜملم يقف سمت٤مريخ
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٘اجلٗالٌ الفكْٗ سٗاٚ ٗدٛالَؾ وٛكزُٔٓو  

 الؽضيً الؽمحَ ا بفً
  واحلٍػُ  ،ِّ حِ ؾ  ػِ ىِ  يشءٍ  ُكّ  ذل   ياَلّ  ِ  ٍػُ واحلَ  ،فيّ ٌتارٌلً  اطيتً  انرريً  اػً مَح   ٍػُ احلَ 
  ٌَِ  ِايَ ػَ سَ  الي ِ  واحلٍػُ  ،ِّ مليهِ  يشءٍ  ُكّ  عَي عَ  الي

َ
  حتاعأ

َ
  ِْو أ

َ
  ٌػادِ األ

َ
 رباِب وأ

 
َ
ًِ ال ِّ جلِاةِ  افػثِ الؽَّ  ورادِ األ َِ الؽَّ  ضرضةِ  ٌَ واإلضفانِ  اىػؽفانِ  كٍُٔس  داٌج ٌا ،هؽي  مح

ِيّ  ونِوّ  ،ِّ خِ ٍَ َظ ىػَ  يشءٍ  ُكُّ  عَ ٔاَى حَ  الي ِ  واحلٍػُ  ،األزٌانِ  ِكّ  يف ـاطػثً   اليًَّٓ كوبارِ  ًـو
يِِّػَُا ىلع ٍَّ  ـَ ٍِّ  ،اجلٍالِ  اجلٔراينِّ  ػٍ حم ٔدِ  لامِ املَ  ِب ناضِ  ،ٍالِ الهَ  ِو ومه  ِض واحلٔ ،املطٍ

ٔدِ والفُّ  والؽًلِٔع  ،املٔرودِ  ٔدِ  ليؽِبّ  ش ٔدِ  ؽمِ الهَ  وناضِب  ،املػت   ِّ طتِ وَن  آهِلِ  وىلع ،واجل
َ
 ِّ حتاغِ وأ

ٔد ويكٔنُ  اكنَ  ٌا ِكّ  دِ ػػَ ةِ  ٔس  أوحلاهَم  واَْب  يا ،ودودُ  يا ودودُ  يا ودودُ  يا َم ةكؽمِ  ،م
ٔدَ  املػؽفثَ  ُٓ  ا يضَ ورَ  ،واللٓ   َوغَ  ًغِ

َ
ٌَ  ًِْ واردِ وَ  ًْورادِ أ  ٔمِ احلَ  إىل إضفانٍ ةِ  ًُٓ ػَ تِ حَ  َو

ٔدِ  ٔغ  .امل
ا ػاىلوحَ  ّتطاَُ ـُ    ؾاتػشِ ٍُ ةِ  يّيَ غَ  دجل 

َ
 كال ؛ًِٓ تاغِ ةاحِّ  اَِ ػَ فَ ونَ  ِّ أوحلاهِ  ؽاٌاِت ًلَ وَ  ِّ ياهِ ُبِ أ

يً وآهل غييّ ا نًل  .اىطرباين «اِس ليِّ  ًُٓ أُفػَ  اِ  ىلإ اِس اجلّ  أضبُّ » /ـو
ُّ  اُ  فخصَ  ٍاةِ  ٓاملايِ  عادٌثُ  ٓاةارهِ  فخٔحَ  الؽاسيثُ  ٓالؽبِّ  اىفلريةُ  فخلُٔل  ،وبػػ  ـتطاُ

  اىلػَ وتَ 
َ
  ،ّوحلاهِ أل

َ
ِ  ًَٓ فَ تَ وأ  فَ  ،ِّاساحِ ٍُ ةِ  ّؽبِ كُ  ةَ َلَّ  ًُٓ وأذاقَ  ،هِ ُٔارِ أ طِٔع فُ ب

َ
َْ أ  ًُٓ ئبُ كُ  تؽَ ز

ٔضاِت واىفُ  ،ثػـي  اىلُ  ةاألُٔارِ   أرسارٌ  ٓاػِ ٌِاةِ  ٌَ جَ غؽحلَ  ،محاُيثِ الؽَّ  واىفئىاِت  ،ثيَّ بانِ الؽَّ  خ
 ؛نادقٍ  خميٍم  ب  ؽَ مُ  ملؽكػٍ  ثالهطتِ  طؽيِق  غَ اِ  إىل الفالِم  طؽيَق  حنريُ  وأضؾاٌب  وأورادٌ 

ا يَا﴿ /الهطتثِ  اىزتامِ  يف حػاىل كال َٓ يُّ
َ
ََ  أ ي ِ ُِٔا ال  ٌَ عَ  َوًُلُُٔٔا اَ  ات ُلٔا آ اِدِقنيَ  ٌَ  /اتلٔبث] ﴾اله 

111 ]. 
ِّ  ةني ٍُو حي الهخاَب  ْؼا وإنَّ   وأضؾاٍب  اىلادريثِ  ٌآذؽِ  ٌَ جنٍػّ أن كػرُا ٌا سِاضي
 ٌَ كيِب  يف تلٔدّل  الؽوحُ  ةّ وتفٍٔ اجلفَؿ  ويؾّكِّ  اىليَب  هيصُ يُ  ٌا ،سيييث وفٔاهػ وأدغيثٍ 

 
َ
ِّ فِ  ٌا ٌع ،ػاىلحَ  ا إىل هـريَ  وػشِّ وحُ  ،ّوأوحلاهِ  ـٔهِل رَ وَ  ػاىلحَ  ا ضَبّ  ْاكؽأ  ئاٍت َن  ٌَ ي
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 ،ثاجليالُيِ  اىلادريثِ  اىطؽيلثِ  ئكلفُ  رّسه ّػسكُ  اجليالين اىلادر غتػ يِظ اللَّ  اإلٌامِ  ِػَُالَفيِّ 
ٔضاِت  ٌَِ  الهرريَ  ْاوعريِ  ٓاةؽًلخِ  ٌَ فريى ةٓا؛ حٍّفم ملَ اللأنِ  اعحلث فيه  واملػدِ  اىفخ

ًِ  الؽباينِّ  واىفيِو   ٌَ فإُّ ؛دّمث وفٔاهػَ  وأذاكرٍ  أورادٍ  ٌَ الفالُم  ُّ حيخاسُ  ٌا وفيٓا ،اىػظي
 ًِ ْنؽُ ﴿ /حػاىل ا كال ؛واملِاساة وادلاعء هِ ةؼنؽِ  غالاالكخِ  حػاىل ا ىلإ باتؽُ اىلُ  أغظ  َوَلِ

ْكرَبُ  اِ 
َ
يً وآهل غييّ ا نًل وكال [، 54 /اىػِهتٔت] ﴾أ  «تادةاىػِ  ٌظُّ  اعءُ ادلُّ » /ـو

ِّ  ًِٓ ـريحِ  واكخفاءُ  ةا ػارفنيَ اى ََ ٌِ  األٌثِ  غيٍاءُ  ُّ يَ ػَ فَ  ٍاةِ  ػاءُ فاالكخِ  ،اىقرٌؼي  الؽبصُ  في
مَ  وٌَ ،اىػتادات يف اجلٔافِو  يثِ دُم  ٌَ ْؼا ويأيت ،الٔفري  ٌَ نفثً  ِّ جلففِ  َو ػَ سَ  فلػ ْؼا َضؽ 

 .هوضػَ  حػاىل ِ  ويه بٔبيثالؽُّ  نفاِت 
ًِ  اىػؽِش  رَبّ  اىػظيً اُ  أـأُل   ْؼا يف كارًلٔين اليَ أةِايئ وٌَ ٌين َو يخلتَّ  أن اىػظي
ِٓ  املتاركِ  واجلٓػِ  ابلطِد  ٔس ًِ  ِّ ل ِ   ويلتيّ الهؽي  الهنيالفَّ  ك   ةّ حلِفع اعالًه  وجيػيّ اٌ

الٌيث األٌث واعٌث واملطتني ني ،ِاضفِاحِ  ٌزيانِ  يف وجيػيّ يّيخلتَّ  وأن ،اإـل ني ٌآ  رَبّ  يا ٌآ
 .اىػاملني
 اجليالين اىفليّ ضياة
 حٔنؿ - اىلادريث اىطؽيلث مليغث ٌَ
 ـه1439 اِظمر رسمٞمع 28 اعمقاومؼ ف15/1/2018
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 عم٘ حمىز الغعٗز. ر تكزٖي

 لاًمّمالة ،اًمٜمٕمؿ للاه٥م اجلقد ص٤مطم٥م ،اًمٕم٤معملم رب هلل احلٛمد، اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمًؿ

 اخلػم أهؾ ،لشم٤مسمٕمٞمف لصحٌف آخف لقمغم ،اًمرؾمؾ لظم٤مشمؿ اّنٌٞم٤مء ألـ ،حمٛمد ؾمٞمدٟم٤م قمغم لاًمًالف

 لسمٕمد: ،لاعمدد لاًمٗمْمؾ

 كاعمًٛمَّ  ػاعم١مًمَّ  هلذا شم٘مديامه  أيمت٥م أق اًم٘م٤مدري٦م اًمٓمري٘م٦م ذم اّطم٦ٌم سمٕمض إزمٍ  قمٝمد ٘مدوم

 ومقضمدشمف ومٓم٤مًمٕمتف ،ُمٜمف سمٜمًخ٦م إزمٍ  ومٌٕم٨م لشمٗمْمؾ ،(اًم٘م٤مدري٦م اّلراد ذم اًمرسم٤مٟمٞم٦م اًمٗمتقطم٤مت)ؼسم

ىم٤مت سم٤مًمٗمٞمقو٤مت ٤مُمٚمٞمئه   .لاًمتجٚمٞم٤مت لاإلذا

 ّؾمجؾ هنْم٧م اًمٗمقر لقمغم ،اًم٘م٤مدر قمٌد ؾمٞمدن يدَن  سملم اُُمتث٤مـ َضلرة رأج٧م هٜم٤مل

 أق -أُمؾ ليمكم- اهلل لؾم٠مخ٧م ،اًمٜمٌقي٦م احلًٞمٜمٞم٦م اًم٘م٤مدري٦م اًمدلطم٦م قمغم اُطمت٤ًمب هبذا ؾمٕم٤مديت

 اهلل ريض احلًلم اإلُم٤مف لؾم٤مطم٦م اًمروم٤مقمٍل  اإلُم٤مف ؾم٤مطم٦م ذم ظمدُم٧م وم٘مد ،سم٤مُٟمت٤ًمب ينٍمومٜمل

ُه  يدع ُ سمام- قمٚمٛم٧م لىمد ،قمٜمٝمؿ  باعمحًق" :اهلل أهؾ ًم٤ًمق قمغم يردد ُم٤م -ًمٚمِمؽ َم٤م

 ."قمٞمقب فً ٚمي يمً  لًمق ُمٜمًقبو 

 ،لاعمريد ،)اًمِمٞمخ اعمثٚم٨م هذا أبٕم٤مد ُمراقم٤مة اًمّمقذم اًمٓمريؼ أصقـ أهؿي  ـُمٌ  وم٢مق ،سمٕمد أُم٤م

 اًمٍداًملم ُمـ سم٤مقمت٤ٌمرك اعمريب اًمِمٞمخ دلر يؼمز لهٜم٤م ،دًمٞمؾ إمم ِيت٤مج اًمٓمريؼ ّق لذًمؽ ؛لاًمقرد(

ـٍ  هيتدن يديف لقمغم ،إًمٞمف لاعمقٍصٚملم اهلل قمغم  ليًػم ،احلؼ ؾمٌٞمؾ قمغم احل٤مئر ليتٕمرؽ ،اًمْم٤م

٤م اعمريد يزداد لقمٜمدئذ ،لرؿمد ٜم٦مسمٞمٍ  قمغم اعمتخٌط ٤ًٌّم سمف؛ لارشم٤ٌمـمه٤م متًٙمه ٤م لطم  ليٜم٤مومس ،ًمف لاشم٤ٌمقمه

سمف  ومٞمف لضمد وم٘مد قمج٥م لُ ،قمٜمف لاًمذلد قمِم٘مف ذم ٟمٗمًف لجي٤مهد ،ُمٜمف لاُىمؽماب اًمدٟمق ذم أترا

 .لهم٤ميتف لسمٖمٞمتف و٤مًمتف

 ُمٜمف يٜمتٔمر ،لشمرطم٤مًمف فطمٚمٍ  ذم صحٌتف قمغم لِيرص ،لسمّمػمشمف سمٌٍمك يرىمٌف ؾمٞمٔمؾ ًمٙمٜمف

 ،لشمرىمٞم٦م لهتذي٥م لشم٠مدي٥م شمٓمٝمػم ؿمٙمؾ ذم أل ،لشمزيمٞم٦م لشمقضمٞمف لشمٕمٚمٞمؿ شمٜمٌٞمف صقرة ذم اعمزيد



    

22
 

 

 الفتوحات الربانية يف األوراد القادرية اجليالينالرشيفث ضياة /دمع

 

 اإلطم٤ًمق سمٛم٘م٤مُم٤مت لشمٕمٚمؼ ،لاًّمقاق لاّؿمٙم٤مـ اًمّمقر شمٚمؽ سمٙمؾ حت٘مؼ لىمد لهٜم٤مًمؽ

 ،لاًمٙمِمػ ًمإلهل٤مف اله أه ليّمٌح ،لاًمٗمتح سم٤مإلُمداد ِئمك ،اًمٕمروم٤مق لدرضم٤مت اإلي٘م٤مق لُمراشم٥م

ر قمٚمٞمف لشمٔمٝمر ،اًمقصؾ ًمف لِيّمؾ اّنقار قمٚمٞمف لشمنمؾ  .اًم٘مرب ًمف ليتجغم اّها

 ،لاًمٗمٝمؿ لاًمٕمٚمؿ ،لاًمٕمِمؼ احل٥م ُمٕم٤من يمؾ -لقمٚمٞمف لومٞمف لُمٜمف ًمف- ومؽمم اًمٗمٞمض ليتت٤مسمع

 ،لاًمًؽم لاعمٕمقٟم٦م ،لاًمؼمٍ  لاًمّمٚم٦م ،لاًمقدٍ  لاًمٕمٓمػ ،لاًمٕمٗمق لاعمٖمٗمرة ،لاًمّمٗمح لاًمرمح٦م

 لاًمٜمٍم ،لاًمتقومٞمؼ اهلداي٦م سمِم٤مئر قمٚمٞمف شمتقامم لسم٤مًمت٤مزم ،لاًم٘مّمد لاُقمتداـ ،لاًمٞمن لاًمًامطم٦م

 لًيٚمٝمؿ ،لاًمٖمٜمك اًمٕمٗم٤مؽ لًيرزؾ ،لاًمرو٤م اًمت٘مقم ومًٞمقه٥م ،لاًم٤ٌمـ احل٤مـ لصالح ،لاًمت٠مجٞمد

 لظم٤مص٦م ظمٚم٘مف لصٗمقة اهلل أهؾ مجٚم٦م ُمـ يّمػم لسمذًمؽ ،لاًمٕمقق اعمدد لًيٕمٓمك ،لاًمِمٙمر احلٛمد

 قمٚمٞمف ومتتٜمزـ ،لاًمِمٌٝم٤مت اعمٜمٝمٞم٤مت لشمرؿ ،لاعمًتح٤ٌمت اح٠مُمقرات ومٕمؾ قمغم ومًٞمٕم٤مق ،قم٤ٌمدك

 أمهف ُم٤م ٍذ  كلًيٙمٗم ،لاًمٜمٗمح٤مت اًمٕمٓم٤مءات لأؿمٙم٤مـ سم٠مخقاق لًيٛمدٍ  ،لاًمؼميم٤مت اخلػمات لضمقك

 .اعمامت لسمٕمد احلٞم٤مة ذم

 ُمريديف حل٤مؾ ذم لظم٤مص٦م ،٤مآٟمٗمه  إًمٞمف اعمِم٤مر اعمثٚم٨م ذم اًمزالي٦م طمجر هق اًمِمٞمخ يم٤مق لح٤م ،هذا

 دمرسم٦م ذم هلؿ ؾمٌ٘مف قمـ ومْماله  ،لُم٘م٤مُمف لُم٘م٤مًمف سمح٤مًمف هلؿ اعمٚمٝمؿ ًيٕمتؼم طمٞم٨م ،اًم٘مقف ؾم٤مدة يم٥مسمر

 اًمرطم٤مب هذك ٟمدظمؾ أق لضم٥م اًمقصقـ؛ ؿؾًمٚمٍ  إمم إرؿم٤مدهؿ ذم سمخؼمشمف هلؿ لشمزليدك ،اًمًٚمقؿ

 .لأرو٤مك قمٜمف اهلل ريض اجلٞمالن اًم٘م٤مدر قمٌد ؾمٞمدن زُم٤مٟمف ذم اّلًمٞم٤مء ؿمٞمخ سم٤مب ُمـ

 ُمدم لشمٙمِمػ ،اًمّمقذمٍ  اًم٘مٓم٥م هذا لُمٜمزًم٦م ىمدر اًمزيمٍل  ئًمٚم٘م٤مر دًمكم ةخمتٍم سمؽممج٦م لٟمٌدأ

 اًمرسم٤مٟمٞم٦م اِي٤مت ًمدُُت اعمًتٜمػمة اًمٗمٝمقف قمغم لطمرصف ،اإلهلٞم٦م لاعمٕم٤مرؽ سم٤مًمٕمٚمقف متًٙمف

ٚمي  ص٤مر طمتك ،اعمحٛمدي٦م لاّطم٤مدي٨م  .لاحل٘مٞم٘م٦م اًمنميٕم٦م قمٚمقف ذم امه قمي

ٌَد اًمرسم٤من اًمقزم هق ًمٚمزريمكم: "اّقمالف" ذم ضم٤مء ٤مٌدر قمي  يم٤ٌمر ُمـ ،اًمٙمٞمالن أل اجٌلٞمالن اًم٘مي

 ؾمٜم٦م لًمد طمٞم٨م ؛ؾمٜم٦م شمًٕملم ٟمحق قم٤مش لىمد ،اًم٘م٤مدري٦م اًمٓمري٘م٦م لُم١مؾمس ،لاعمتّمقوملم اًمزه٤مد
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 .ف1166-ف1078 قم٤مف هذا لاومؼ لىمد ،ـه561 ؾمٜم٦م لشمقذم ،ـه471

 اجلٜمقب ذم ٤مطم٤مًمٞمًّ  اًمقاىمٕم٦م اًم٘مرم إطمدم ،ضمٞمالق"" هل٤م ي٘م٤مـ سمٚمدةى  ذم قمٜمف اهلل ريض ًمدلً 

 ًمٓمٚم٥م ؿم٤مب   لهق اًمٕمراؾ أرض ُمـ سمٖمداد إمم اٟمت٘مؾ صمؿ ،إيراق أرض ُمـ ىمزليـ ًمٌحر ًمٖمريبا

 لذًمؽ ،لاًمققمظ اًمدقمقة أؾم٤مًمٞم٥م ذم لسمرع ،لاًمتّمقؽ اًمٕمٚمؿ سمِمٞمقخ اشمّمؾ لهٜم٤مؿ ،اًمٕمٚمؿ

 .لاًمٕم٤مُم٦م اخل٤مص٦م سملم لاؿمتٝمر ،اّدب لىمرأ  ،احلدي٨م لؾمٛمع ،شمٗم٘مف سمٕمدُم٤م

 اًمٖمٜمٞم٦م" يمت٤مب أؿمٝمره٤م: ؛يمثػمة يمت٥م لًمف ،ءلاإلومت٤م ًمٚمتدريس شمّمدر أنف هلذا يِمٝمد لمم٤م

 ،اًمٖمٞم٥م" ومتقح" ليمت٤مب ،اًمرمح٤من" لاًمٗمٞمض اًمرسم٤من اًمٗمتح" ليمت٤مب ،احلؼ" ـمريؼ ًمٓم٤مًم٥م

 اٟمٔمر:. لاّؿمٕم٤مر لاًمرؾم٤مئؾ اًمتّم٤مٟمٞمػ سم٤مىمل إمم سم٤مإلو٤موم٦م ،اًمرسم٤مٟمٞم٦م" اًمٗمٞمقو٤مت" ليمت٤مب

 .(4/47) ًمٚمزريمكم "اّقمالف"

ًمف سمٞم٤مق لذم ـً  اجلٞمالن اًم٘م٤مدر قمٌد هق ٙمٚمؾ":اعم اًمت٤مج" ص٤مطم٥م ىم٤مـ أطمقا  ص٤مًمح أيب سم

 ص٤مطم٥ًم  ،قمٜمٝمام اهلل ريض قمكم سمـ احلًلم ؾمٞمدٟم٤م إمم ٟمًٌف يٜمتٝمل ،دلؾم٧م ضمٜمٙمل سمـ ُمقؾمك

 قمٍمك لىمٓم٥مي  زُم٤مٟمف إُم٤مفي  ليم٤مق ،اعمِمٝمقرة لاّطمقاـ لاعمٕم٤مرؽ لاًمٕمٚمقف لاًمٙمراُم٤مت اعم٘م٤مُم٤مت

 اًمٗمرلع ذم صٜمَّػ لىمد ،ؼاًمٓمري أهؾ ًم٤ًمق قمغم يمالف لًمف ،ُمداومٕم٦م سمال لىمتف ؿمٞمقخ لؿمٞمخي 

ا ص٤مر طمتك لاّصقـ  .َمتٝمده

 ،اًمٜم٤مس ُمـ اًمت٤مف اًم٘مٌقـ ًمف طمّمؾ اًمًٛمٕم٤من: اسمـ وم٘م٤مـ ؛قمٚمٞمف اًمٕمٚمامء صمٜم٤مء ضم٤مء هٜم٤م لُمـ

 لاؿمتٝمرت ،سمٔمٝمقرك اًمًٜم٦م أهؾ لاٟمتٍم ،للقمٔمف سمٙمالُمف لاٟمتٗمٕمقا  ،لصالطمف دي٤مٟمتف لاقمت٘مدلا

ًمف ًمف أطمقا ُم٤مشمف لأىمقا ـَ  اعمٚمقؿً  له٤مسمف ،لُمٙم٤مؿمٗم٤مشمف ليمرا  .دلهنؿ ومٛمي

 اًمٙمراُم٤مت ُمـ قمٜمف ٙمكًِي  أطمد قمـ أؾمٛمع مل اعمٖمٜمل":" ص٤مطم٥م اًمديـ ُمقومؼ اًمِمٞمخ لىم٤مـ

ا رأج٧م لُ ،اًم٘م٤مدر قمٌد اًمِمٞمخ قمـ ٙمكًِي  مم٤م أيمثر  .ُمٜمف أيمثر اًمديـ أضمؾ ُمـ ؿيٕمٔمَّ  أطمده

 اًم٘م٤مدر قمٌد اًمِمٞمخ يم٤مق وم٘م٤مـ: اًم٘م٤مدر؛ قمٌد ؾمٞمدن أىمقاـ ُمـ ـمرومه٤م اًمٜمج٤مر اسمـ احل٤مومظ لٟم٘مؾ
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ؽ ،ٟمٗمًؽ قمـ طمج٤مسًمؽ اخلٚمؼ ًمٚمٛمريد: ي٘مقـ ًً  اخلٚمؼ شمرم دُم٧م لُم٤م ،رسمؽ قمـ طمج٤مسمؽ لٟمٗم

ؽ شمرم ُ ًي  .رسمؽ شمرم ُ ٟمٗمًؽ شمرم دُم٧م لُم٤م ،ٟمٗم

ؿَّ  ُم٤م ي٘مقـ: ليم٤مق َٚمؼ ظم٤مًمؼو  إُ صمي ً ﴿ اخلٚمٞمؾ: ىم٤مـ يمام ؾوم٘مً  اخل٤مًمؼي  اظمؽمت وم٢مق ،لظمي ًدل   ؿَ إهٌنَّ  قمي

َُّ  زٌم  بَّ  إٌ ﴾ ري لمي
ٌ ٤معمي ء: اًَمٕمي  ي٤م وم٘م٤مـ: ؾم٤مئؾ وم٤مقمؽموف ،قمرومف وم٘مد ذاىمف ُمـ ىم٤مـ: ؿصم ،[77 ]اًمِمٕمرا

ٌي  ُمـ ،ؾمٞمدن دي  ُمرارة قمٚمٞمف ٧مهمٚم  اًمِمٝمقات ىملء يتٕمٛمد ىم٤مـ: اًمذلؾ؟ طماللةي  جيدً  يمٞمػ ؛اًمّمَّ

ز ُمآثر ضمقاهر ُمـ اعمٙمٚمؾ اًمت٤مج" اٟمٔمر:. ىمٚمٌف ُمـ  حمٛمد اًمٓمٞم٥م ّيب "لاّلـ اِظمر اًمٓمرا

 .(155 :)ص اًمٌ٘مٜمَّقضمل اًمٌخ٤مرن احلًٞمٜمل ظم٤مق صديؼ

 ؟اًمتّمقؽ قمـ اًم٘م٤مدر قمٌد ؾمٞمدن ؾم٠مـ رضماله  أق :اعمٚم٘مـ ُسمـ "اّلًمٞم٤مء ـمٌ٘م٤مت" لذم 

 ،اصمٜمتلم ومّم٤مرت ُم٠ًمخ٦مه  يم٤مٟم٧م ،ؾمٞمدن ي٤م وم٘م٤مـ: شمّمقومٙمؿ؟ أل شمّمقومٜم٤م قمـ شم٠ًمخٜم٤م ًمٚم٤ًمئؾ: وم٘م٤مـ

رؿ شمّمٗمل أق ومٝمق :أنتؿ شمّمقومٙمؿ أُم٤م وم٘م٤مـ: ،زم اذطمٝمام  لشمٓمٞمع ،أظم٤ٌمرؿ لشمٓمٞم٥ٍم ،أها

 ىمٞمؾ: ومٙمام :اًم٘مقف شمّمقؽ لأُم٤م .هن٤مرؿ لشمّمقف ًمٞمٚمؽ لشم٘مقف ،ضم٤ٌمرؿ

 ُمرؾ ىمد هذا ىم٤مـ ُمـ سم٤مخلرؾ اًمتّمقؽ ًمٞمس

 ىمٚمؼ يامزضمٝم٤م طمرؾ  ومتك ي٤م اًمتّمقؽ إق

٤م يمٜم٧م اعمقصكم: اهلل قمٌد سمـ اخلي لىم٤مـ ٤م يقُمه ًه  ،اجلٞمالن اًم٘م٤مدر قمٌد اًمِمٞمخ يدن سملم ضم٤مًم

. ٟمٕمؿ وم٘مٚم٧م: ف؟رؤيت أتح٥م اًم٘م٤مدر: قمٌد اًمِمٞمخ زم وم٘م٤مـ ،اًمروم٤مقمل أمحد اًمِمٞمخ ٟمٗمز ذم ومخٓمر

 ُمثؾ يرم ُمـ ،ظمي ي٤م اًمروم٤مقمل: وم٘م٤مـ ،قمٚمٞمف لؾمٚمٛم٧م إًمٞمف وم٘مٛم٧م ،طمي ىم٤مـ: صمؿ ،وم٠مـمرؾ

 !رقمٞمتف؟ ُمـ إُ أن٤م لهؾ ُمثكم؟! رؤي٦م يتٛمٜمك اّلًمٞم٤مء ؾمٞمد اًم٘م٤مدر قمٌد اًمِمٞمخ

- قمٌٞمدة أف إمم اًم٘م٤مدر قمٌد ؾمٞمدن أج٤مف ذم اٟمحدرت اًمٌٓم٤مئحل: اهلل قمٌد أبق اإلُم٤مف ىم٤مـل

 اًم٘م٤مدر قمٌد اًمِمٞمخ ُمٜم٤مىم٥م ُمـ ؿمٞمئه٤م زم اذيمر أمحد: اًمِمٞمخ زم وم٘م٤مـ ،-٤مقملاًمروم اإلُم٤مف ىمري٦م

 ًيذيمر ُ ،-اؾمٙم٧م يٕمٜمل- ُمف وم٘م٤مـ: ،طمديثل أثٜم٤مء ذم رضمؾ ومج٤مء ،ؿمٞمئه٤م ُمٜمٝم٤م ومذيمرت ،لصٗم٤مشمف
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ٌه٤م إًمٞمف اًمروم٤مقمل اًمِمٞمخ ومٜمٔمر ،هذا ُمٜم٤مىم٥م قمٜمدٟم٤م ٤م يديف سملم ُمـ اًمرضمؾ ومًرومع ،ُمٖمْم  صمؿ ،سيٕمه

 ،يٛمٞمٜمف قمغم اًمنميٕم٦م سمحرً  ،رضمؾو  ذاؿ ُمٌٚمٖمف؟! يٌٚمغ لُمـ ٌف؟!ُمٜم٤مىم لصػ يًتٓمٞمع لُمـ ىم٤مـ:

 ـمٌ٘م٤مت" اٟمٔمر:. هذا لىمتٜم٤م ذم ًمف صم٤من ُ ،اهمؽمؽ ؿم٤مء أهيام ـُمٌ  ،ي٤ًمرك قمـ احل٘مٞم٘م٦م لسمحر

 .(100-95 )ص: اعمٚم٘مـ ُسمـ "اّلًمٞم٤مء

 اًمّمح٤مرن ذم أيمقق أق أمتٜمك اجلٞمالن: اًم٘م٤مدر قمٌد اًمِمٞمخ ىم٤مـ "اًمٕم٘مالء رلو٦م" لذم

 وم٘مد ،اخلٚمؼ ُمٜمٗمٕم٦م ُمٜمل أراد اهلل ًمٙمـ ،يرلن لُ اخلٚمؼ أرم ُ ،اّلـ ذم يمٜم٧ًم  يمام لاًمؼمارن

 اٟمٔمر:. يمثػم ظمػم لهذا ،أخػ ئ٦م٤مُم ُمـ أيمثر يدٍن  قمغم لشم٤مب ،مخًامئ٦م ُمـ أيمثر يدٍن  قمغم أؾمٚمؿ

ًًٌتلا طم٤مشمؿ يبّ "اًمٗمْمالء لٟمزه٦م اًمٕم٘مالء رلو٦م"  .(3/1447) ًم

٤م: ًمٖمالُمف اًم٘م٤مدر قمٌد اًمِمٞمخ لىم٤مـ  لُم٤م شمنمب، لُم٤م شم٠ميمؾ ُم٤م مهؽ يٙمـ ُ همالف: ي٤م يقُمه

 صمؿ اًم٘مٚم٥م؟! هؿي  وم٠مجـ ،لاًمٓمٌع اًمٜمٗمس هؿي  هذا يمؾ ،دمٛمع لُم٤م شمًٙمـ لُم٤م ،شمٜمٙمح لُم٤م شمٚمٌس

 "اًم٘مٛم٦م إمم ـمريؼ اهلٛم٦م" اٟمٔمر:. قمٜمدك لُم٤م لضمؾ قمز رسمؽ مهؽ ومٚمٞمٙمـ ،أمهؽ ُم٤م مهؽ ىم٤مـ:

٘مٞمؾ ـُسم ك قمي ي ًُمقؾمي  .(20 )ص: ػاًمنمَّ

 اًمِمٞمخ قمغم دظمؾ ومٚمام ،اًمزي٤مرة ي٘مّمد اًمٕمقق أيب اًمِمٞمخ إمم ارحتؾ اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض أق لطمٙمل

 يٙمقق أق يٜمٌٖمل ُ ٟمٗمًف: ذم وم٘م٤مـ ،لاًمٗم٤مضمر لاًمؼم ،لاًمًٛملم اًمٖم٨م مج٤مقمتف ذم رأم اًمٕمقق أيب

ا إُ يمٚمٝمؿ اًمِمٞمخ أصح٤مب ر ه١مُء ُمثؾ سمّمحٌتف يٚمٞمؼ لُ ،أظمٞم٤مره  هذا ٟمحق أل - اّذا

 اًم٘م٤مدر قمٌد اًمِمٞمخ إق ،أظمل ي٤م اًمٕمقق: أبق اًمِمٞمخ ًمف ٤مـىم طمتك اخل٤مـمر هذا اؾمتتؿ ومام ،-اًمٙمالف

ر وم٠مُم٤م ،لاًمٗم٤مضمر اًمؼم مج٤مقمتف ذم يم٤مق قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض اجلٞمالن ا  سمف يزدادلق ومٙم٤مٟمقا  اّبرا  ،سمرًّ

ر لأُم٤م  وم٤مؾمتٖمٗمر ،سمخ٤مـمرك يم٤مؿمٗمف اًمِمٞمخ أق اًمٗم٘مٞمف ومٕمرؽ ،سمّمحٌتف يّمٚمحٝمؿ اهلل ومٙم٤مق اّذا

 اًمديـ ٜمجؿًم "اًمٕم٤مذة ئ٦م٤ماح سم٠مقمٞم٤مق اًم٤ًمئرة اًمٙمقايم٥م" ٟمٔمر:ا. اًمِمٞمخ ُمـ لاقمتذر ،شمٕم٤ممم اهلل

 .(1/76) اًمٖمزن
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 صمرٍي٦م ؿمخّمٍٞم٦م قمـ اًمٚمث٤مف شمٙمِمػ ،قمٜمف اهلل ريض اجلٞمالن اإلُم٤مف طمٞم٤مة ُمـ ظم٤مـمٗم٦م عمح٦م شمٚمؽ

٤م يم٤مق وم٘مد ،ضم٤مُمٕم٦م قمٛمٞم٘م٦م  ُمـ ومج٤مء ،ًمف لاُرحت٤مـ اًمٕمٚمؿ ـمٚم٥م قمغم أُمرك ألـ ذم طمريّمه

 اًمٚمٖم٦م قمٚمقف ومدرس ،اًمٗم٤مئ٘م٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م لاًمٜمٝمْم٦م اخلالوم٦م ُم٘مرٍ  طمٞم٨م ،سمٖمداد"" إمم "ضمٞمالق"

ا يم٤مق طمتك لشمْمٚمع ،لاّدب لاًمتّمقؽ لاحلدي٨م لاًمنميٕم٦م  ومٞمام لاإلومت٤مء ًمٚمتدريس ُم٘مّمده

 اًمٜم٤مس قمغم لظمرج ،اعمجتٛمع للاىمع اًم٤ًمئؾ طم٤مـ ومرقمك ،اًمدٟمٞم٤م ُمـ لرء اًمديـ سم٠مُمقر يتّمؾ

٤م ؛ إُم٤مُمه  .قمٜمف اهلل ريض لهيدن ليرؿمد ،ليٗمتل ليٕمظ ،ليٜمّمح يٕمٚمؿ ضمٚمٞماله

ا ومّمٜمٍػ ،اًمتّمقؽ قمٚمؿ ذم سم٤مًمت٠مخٞمػ دلشمٗمرَّ  غشمٗمرَّ  صمؿ  لاًمٗمرلع اّصقـ ذم اًمٙمت٥م ُمـ قمدده

 اّلراد"ل ،"اًمًٚمقؿ آداب" :-ؾمٌؼ قمام ومْماله - وم٘مط أؿمٝمره٤م ،لاحل٘م٤مئؼ اّطمقاـ أهؾ لذم

ر ٍه "ل ،"اهلل إمم اًمٓمريؼ"ل ،"اًم٘م٤مدري٦م  ،"اّبرار إًمٞمف ِيت٤مج ومٞمام اّنقار لُمٔمٝمر اّها

 لؾمٌٞمؾ اعمت٘ملم حتٗم٦م"ل ،"اًم٘م٤مدري٦م اًمًٗمٞمٜم٦م"ل ،"اًمقاصٚملم ُمٜمك لهم٤مي٦م اًمٕم٤مروملم إهم٤مصم٦م"ل

 اًمرد"ل ،"اًمٜمٌٍل  رؤي٦م إمم اًمٖمٌٍل  شمٜمٌٞمف"ل ،"اًمرمح٤مٟمٞم٦م اعمقاه٥م"ل ،"اًمٖمقصمٞم٦م اًمرؾم٤مًم٦م"ل ،"اًمٕم٤مروملم

ر هبج٦م"ل ،"اًمراومْم٦م قمغم  ،"ي٦ماًم٘م٤مدر اًمدُئؾ"ل ،"اجلٞمالن شمٗمًػم"ل ،"اّنقار لُمٕمدق اّها

 ،"لزي٤مدة احلًٜمك أراد عمـ اًمًٕم٤مدة يمٞمٛمٞم٤مء"ل ،"اخلػمات سمِم٤مئر"ل ،"اعمّمٓمٗمقي٦م احلدي٘م٦م"ل

 اعمختٍم"ل ،"اخل٤مـمر ضمالء"ل ،"اًمّم٤محللم قمٛمدة"ل ،"اًمٌٞمْم٤مء احلج٦م"ل ،"احلٙمؿ يقاىمٞم٧م"ل

 ."ظمٓم٥م َمٛمققم٦م"ل ،"اًمديـ قمٚمؿ ذم

 ،لاًمّمٚمقات ،لاّدقمٞم٦م ،لاّطمزاب ،سم٤مّلراد اًمزاظمرة اعم١مًمٗم٤مت قمـ ومْماله  ،هذا 

 ،اًمرلطمل لاحلٍس  ،اًمّمقذم سسم٤مًمٜمَّٗمي  شمٕم٩ٍم  لاًمتل ،لاحلٙمؿ ،لاًمرؾم٤مئؾ ،لاًمقص٤مي٤م ،لاّؿمٕم٤مر

 ذم اًمٗمٞمقو٤مت سمٛمزيد اًمِمٕمقر ُمع ،اًمقضمدان لاًمٙمِمػ ،اًمرسم٤من لاًمٗمٞمض ،اعمالئٙمل لاجلق

 .إًمٞمف اًمقصقـ ذم اًمتجٚمٞم٤مت جلالـ لاًمِمٝمقد ،قمٚمٞمف اإلىم٤ٌمـ

د ُمـ مجع ىمد ومقضمدشمف ػاعم١مًمَّ  هذا راضمٕم٧م وم٘مد ،سمٕمد أُم٤م صمؿ  ،اًمّم٤مدىملم ًمٚم٤ًمًمٙملم اًمزا
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 لهذك ،يديف لمسم لاعمثقـ ،إًمٞمف ًمٚمقصقـ يٙمٗمل ُم٤م ،اًم٘م٤مصديـ لاعمريديـ ،اعمخٚمّملم لاًم٤ًمئريـ

أيقَّ  ىم٤مـ: طمٞم٨م شمٕم٤ممم لصدؾ ،اًمٖم٤مي٤مت هم٤مي٦م هل سميؽي  إمٌمي  ﴿لي ك﴾ ري  .[42 ]اًمٜمجؿ: اعَمًٜمَتيٝمي

 لاحلزب ،اًمٙمٌػم احلزب ُمٜمٝم٤م: ؛اباّطمز ُمـ يمثػم قمدد قمغم اؿمتٛمؾ لىمد ،ُ ليمٞمػ

 لطمزب ،اُسمتٝم٤مـ لطمزب ،اإلذاؾ لطمزب ،اّقمٔمؿ لاحلزب ،اًمٕمٔمٞمؿ لاحلزب ،اًمّمٖمػم

 اعمقدة لطمزب ،اًمقؾمٞمٚم٦م لطمزب ،اًمتقدد لطمزب ،اًمٗمتح لطمزب ،احلٗمظ لطمزب ،اًمؼمي 

ئ٩م لىمْم٤مء اًمٜمقر لطمزب ،لاًمتًخػم  لطمزب ،اًمٜمٍم لطمزب ،اًم٘مًؿ لطمزب ،احلقا

 اُؾمتٖم٤مصم٦م لطمزب ،اًمتقطمٞمد لطمزب ،لاًمتِمٝمد اًمتقؾمؾ لطمزب ،الًم٦ماجل لطمزب ،اُؾمتخٗم٤مء

 اًمرضم٤مء لطمزب ،اّظمػم اًمٚمٞمؾ صمٚم٨م لطمزب ،اًم٘م٤مـمع اًمًٞمػ لطمزب ،احلًٜمك اهلل سم٠مؾمامء

 .لاًُمتج٤مء

 ،اًمًٞمػ لدقم٤مء ،اًمن لدقم٤مء ،اًمٗم٤محت٦م لدقم٤مء ،اعمجٚمس يمدقم٤مء ؛اّدقمٞم٦م سمٕمض إمم سم٤مإلو٤موم٦م

 .قمروم٦م يقف ،ؿمٕم٤ٌمق ُمـ اًمٜمّمػ ًمٞمٚم٦م لدقم٤مء ،يس ةؾمقر لدقم٤مء ،اًمٙمريؿ اًم٘مرآق ظمتؿ لدقم٤مء

 ،اًمّمٖمرم لاًمّمٚمقات ،اًمقؾمٓمك لاًمّمٚمقات ،اًمٙمؼمم اًمّمٚمقات ومٛمٜمٝم٤م: ؛اًمّمٚمقات أُم٤م

ٌَّٕم٤مت ،اّج٤مف لصٚمقات ،اًمٕمنم لاًمّمٚمقات ،اّقمٔمؿ اًمٙمٜمز لصالة  لآي٦م ،)اًمٗم٤محت٦م اًمٕمنم لاعمً

 ،لاًمٗمٚمؼ ،ظمالصلاإل ،لاعمًد ،لاًمٜمٍم ،لاًمٙم٤مومرلق ،لاًم٘مدر ،اًمنمح لؾمقرة ،اًمٙمرد

 .لاًمٜم٤مس(

 للرد ،اًمًٌٛمٚم٦م للرد ،اًمرزؾ لرد ُمع ،لاّج٤مف اًمٚمٞم٤مزم ألراد ومٛمٜمٝم٤م ؛اإلُم٤مف ألراد أُم٤مل

ُم٦م ،)اُّم٤مرة اًمًٌٕم٦م اّنٗمس  .(لاًمٙم٤مُمٚم٦م ،لاعمروٞم٦م ،لاًمراوٞم٦م ،لاعمٓمٛمئٜم٦م ،لاعمٚمٝمٛم٦م ،لاًمٚمقا

 اهلل أؾمامء ٦مُمٜمٔمقُم لُمٜمٝم٤م: ،لرؾم٤مئٚمف اجلٞمالن اإلُم٤مف ىمّم٤مئد :ؾمٌؼ ُم٤م يمؾ إمم ُمْم٤مومه٤م

 .لهمػمه٤م ،اجلٞمالن اًمٖمقث لرؾم٤مئؾ ،احلًٜمك

 ًمٚمٓمريؼ ؾم٤مًمؽ لهق اعمريد ذايمرة ذم ًمتٌ٘مك ،اإلهلٞم٦م اإلؿم٤مرات سمٌٕمض رًأذيمي  اخلت٤مف لذم
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 يكم: ُم٤م لأمهٝم٤م ،اًمٙمريؿ لضمف ي٘مّمد

: ُه ىم٦ٌم شمٙمقق ُم٤م ىمدر لقمغم ،سم٤مهلل اًمٕمٚمؿ ؾمٌٞمًؾ  اهلل شم٘مقم أل  اعمٙم٤مؿمٗم٦م شمٙمقق لاّدب اعمرا

 ومؽماهؿ ،قم٤ٌمدك ُمـ اًمٕم٤مروملم ىمٚمقب ذم اهلل ي٘مذومف إهلل ٟمقر وم٤مًمٗمراؾم٦م قمج٥م ُل ،لاًمرشم٥م

 ؛لأطمقاهلؿ ُمِم٤مقمرهؿ لذم ،لأومٕم٤مهلؿ أىمقاهلؿ لذم ،لأومٙم٤مرهؿ رؤاهؿ ذم همػمهؿ قمـ خمتٚمٗملم

ً٘مقا  شمٕم٤ممم: ىم٤مـ اشمَّ ٚميًٛمًٙمؿً  اهللي  ﴿لي ًيٕمي اللً  اهللً  لي   سمًٌٙمؾي  لي
ى
ء ﴾ ري ٞمؿو

ٚمٌ  .[282 ]اًمٌ٘مرة: قمي

 لُمٜمحف ًمف اهلل وم٤مؾمتج٤مب ،لاًمٕمقق اعمددي  ُمقؾمك ـمٚم٥م اًمًػَم  لصٕمقسم٦م اعمًئقًمٞم٦م ٕمٔمؿًم صم٤مٟمٞمه٤م:

٥َم  شمٕم٤ممم: ىم٤مـ ؛اًمّمدر ذح ُمع لاًمٞمن اًمرؿمد َققي  إمٌمي  ﴿اَذهي فً  وٌمَرقمي ك إٌٟمَّ ـي  ۞ ـميٖمي ٤م بي  ىمي َح  ري  اَذي

َدٌرن زٌم  َ  ۞ صي ييني اطَمًٚمَؾ  ۞ أيَُمٌرن زٌم  لي ةه  لي ـَ  قًمَ٘مدي ٤مٌن  ٌُم ًي
ًٝمق ۞ ًمٌ َٗم٘مي َقزٌم  ا يي َؾ  ۞ ىمي اضَمٕمي  زٌم  لي

ا  ٌزيره ـَ  لي َهكٌم  ٌُم ٤مًرلقي  ۞ أي يَمفً  ۞ أيَزٌرن سمٌفٌ  اؿَمًددَ  ۞ أيظٌمل هي أيَذٌ َل  ۞ أيَُمٌرن ذٌم  لي ؽي  يمي ٌيحي ًي  ًٟم

ا  ثػٌمه ؿي  ۞ يمي ٟميَذيًمري ا  لي ثػٌمه ا  سمٌٜمي٤م يًمٜم٧َمي  إٌٟمَّؽي  ۞ يمي ـي  ۞ سميٌّمػمه ٤م ٤م ؾًم١َمًميؽي  ًألشمٌٞم٧مي  ىميدَ  ىمي ك﴾ يي  ًُمقؾمي

 .[36-24 ]ـمف:

 ؿمؽ لإق ،طم٤مـ يمؾ قمغم ؿمٞمخف ُمالزُم٦م اعمريد قمغم جي٥م لًمذا ،اًمقصقـ ؿؾمٚمٍ  اًمِمٞمخ ٤م:٤مًمثه صم

 شمٕم٤ممم: ًم٘مقًمف ؛ُمت٤مسمٕمتف ذم لًمٞمجتٝمد سم٤مًمِمٞمخ اًمٔمـ ومٚمٞمحًـ ،متٍٙمٜمف قمـ اّج٤مف شمٙمِمػ ومًقؽ

ـي  ٤م ًمٌؽي  ﴿ىمي ٤م ذي ٌَغٌ  يًمٜم٤َّم ُمي ا ٟمي دَّ غمي  ومي٤مَرشمي ٤م قمي ٤مٌرمٌهي ٤م آصمي ّمه ا ۞ ىميّمي دي ضمي ا وميقي ٌَده ـَ  قمي ٌي  ٌُم ٤مقٌم َٞمٜمي٤مكً  ٤مٌدٟمي مَحي٦مه  آشمي ـَ  ري  ٌُم

٤م َٛمٜمي٤مكً  قٌمٜمٌَدٟمي ٚمَّ قمي ـَ  لي ٤م ٌُم ًدٟمَّ ـي  ۞ قٌمَٚمامه  ًمي ٤م فً  ىمي ك ًمي َؾ  ًُمقؾمي ًٌٕمؽي  هي تٌَّ غمي  أي ـٌ  أيقَ  قمي ٚميٛمي ا﴾ قًمٚميَٛم٧مي  مٌم٤َّم شًمٕمي  ًرؿَمده

 .[66-64 ]اًمٙمٝمػ:

٤م: ُم٦م راسمٕمه  سم٤مىمٞم٦م إهلٞم٦م ؾمٜم٦م ومٝمل يمذًمؽ لّهن٤م ،ًمٚمٛم٘مدُم٦م يم٤مًمٜمتٞمج٦م ّهن٤م ؛ًمٚمقُي٦م ُزُم٦مو  اًمٙمرا

ُي  شمٕم٤ممم: ىم٤مـ ؛شمتخٚمػ ُ َلًمٌٞمي٤مءي  إٌقَّ  ﴿أي   أي
ٌ
َقؽو  ُي  اهلل َٞمٌٝمؿَ  ظمي ٚمي ُي  قمي ًٟمققي  ًهؿَ  لي َزي ـي  ۞ ِيي ٌذي ٜمًقا  اًمَّ  آُمي

٤مًٟمقا  يمي تًَّ٘مققي  لي ًؿً  ۞ يي م هلي ًٌنَمي َٟمٞمي٤م احَليٞمي٤مةٌ  ذٌم  اًَم ذٌم  اًمدي ةٌ  لي ظٌمري َِ ٌٌَديؾي  ُي  ا ٌت  شمي ٚماٌمي   ًمٌٙمي
ٌ
ًمٌؽي  اهلل  ًهقي  ذي

َقزً  ٔمٌٞمؿً  اًَمٗمي  .[64-62 ]يقٟمس: ﴾ اًَمٕمي

٤م: ًه ٌه٤م شًمٕمدٍ  ًمألُمر اًمٕمٌد اُمتث٤مـ هقم٦م ظم٤مُم ا  ؾمٌ  يمؾ ذًمؽ قمغم ومٚمٞمحرص ،اًمرب ًمرو٤م ُم٤ٌمذه
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٤م شمٕم٤ممم: ىم٤مـ ؛اإلهلٞم٦م لاًمرقم٤مي٦م سم٤مًمٕمٜم٤مي٦م ًمٞمٜمٕمؿ لؿمٞمخف رسمف ُمع ص٤مدؾ ؾم٤مًمؽ ُمي ٚميؽي  ﴿لي ـَ  أيقَمجي  قمي

٤م ىميَقٌُمؽي  ك يي ـي  ۞ ًُمقؾمي ٤م   ًهؿَ  ىمي
ٌ
ء ُي غمي  ًأل ثيٌرن قمي ٌجَٚم٧ًم  أي قمي ٞمَؽي  لي بي  إًٌمي ﴾ ري َىي  .[84-83 ]ـمف: ًمؽٌمي

٤م:  قمٜمد لًمٞمٙمـ ،ُسمٜمف ًم٘مامق لص٤مي٤م ومٚمػماضمع ،اًمّم٤مدؾ اًم٤ًمًمؽ زاد لاحلٙمؿ اًمقص٤مي٤م ؾم٤مدؾمه

 ،لُمددك ومٞمْمف قمٚمٞمف ًمٞمتقامم ذيمرك قمغم ليدالف سمؾ ،سم٤محلية لِئمك اًمٗمتٜم٦م ُمـ ًمٞمًٚمؿ ،لهنٞمف أُمرك

٠ميقَمٌرَض  شمٕم٤ممم: ىم٤مـ ؛ىمٚمٌف ليَٕمٛمر ٟمٗمًف ومتٓمئٛمـ ـَ  ﴿ومي ـَ  قمي ممَّ  ُمي ـَ  شميقي َ  ٌذيَمٌرٟمي٤م قمي
ملي َُّ  ًيٌردَ  لي  احَليٞمي٤مةي  إٌ

َٟمٞمي٤م ًمٌؽي  ۞ اًمدي ٌَٚميًٖمًٝمؿَ  ذي ـي  ُمي سمَّؽي  إٌقَّ  اًَمٌٕمَٚمؿٌ  ٌُم ـَ  أيقَمٚميؿً  ًهقي  ري ؾَّ  سمٌٛمي ـَ  وي ٌٌٞمٚمٌفٌ  قمي ًهقي  ؾمي ـٌ  أيقَمٚميؿً  لي  سمٌٛمي

م﴾  .[30-29 ]اًمٜمجؿ: اَهتيدي

٤م:  سمؾ ،سمف لاشمّم٤مًمف شمٕمٚم٘مف ًمٙمامـ ،ظمٚم٘مف قمغم سم٤مًمِمٗم٘م٦م ُمٗمٕمؿو  هلل سم٤معمح٦ٌم ُمراًمٕم٤م اًم٘مٚم٥م ؾم٤مسمٕمه

ٌه٤م سم٤مهلل ُمقصاله  ومتٚمحٔمف ،إرو٤مئف إمم لضمقارطمف ظمدُمف ليًٕمك  شمٕم٤ممم: ىم٤مـ ؛قم٤ٌمدك إمم حًمٌ

ك حي اًمْمي اًمٚمَّٞمَؾٌ  ۞ ﴿لي ا لي ك إٌذي جي ٤م ۞ ؾمي ؽي  ُمي قمي دَّ سميؽي  لي ٤م ري ُمي ةً  ۞ ىميغمي  لي َمظٌمري ًمي ػَمو  لي ـي  ًميؽي  ظمي  ٌُم

 ً َّ َقؽي  ۞ لممي ا ًي ًمي سميؽي  ًيَٕمٓمٌٞمؽي  لي َىي  ري ٌَدؿي  أيخيؿَ  ۞ وميؽمي تٌٞمامه  جيي م يي ؿي  ۞ وميآلي دي ضمي لي ًُّ  لي ٤م  وي

م دي ؿي  ۞ وميٝمي دي ضمي لي ٤مئاٌله  لي ٠ميهَمٜميك قمي ٤م ۞ ومي ٠ميُمَّ رَ  وميالي  اًَمٞميتٌٞمؿي  ومي َ٘مٝمي ٤م ۞ شمي أيُمَّ ٤مٌئؾي  لي ًَّ رَ  وميالي  اًم ٜمَٝمي ٤م ۞ شمي أيُمَّ  لي

٦مٌ  سميؽي  سمٌٜمٌَٕمٛمي َث  ري دي  .[11-1 ]اًمْمحك: ﴾وميحي

ا:  ًمٚمقاىمع يثٌتقا  لأق ،لاعم٘م٤مُم٤مت سم٤مّطمقاـ يتح٘م٘مقا  ٠مقسم اًمّمقذم اًمٓمريؼ أبٜم٤مء ٟمقيص لأظمػمه

 هق اًمٕمٙمس قمغم سمؾ ،اًمتِمٞمع أل سم٤مًمتِمدد سمٕمٞمد أل ىمري٥م ُمـ ًمف قمالىم٦م ُ اًمتّمقؽ أق اإلؾمالُمل

ع ذم  رُمز له اًمتل اإلؾمالف لؾمٓمٞم٦م إلطمالـ لاًمتٓمٌٞمؼ؛ اًمتٗمٙمػم ُمـ اًمٜمٛمٓملم هذيـ ُمع سا

 .احلٞم٤مة هذك ذم للاىمٕمٞمتف رسم٤مٟمٞمتف

٤م سمٜم٤م يٚمٓمػ أق لضمٍؾ  قمزٍ  اعمقمم أؾم٠مـ  قمغم ىم٤مف ُمـ يمؾ جيزن لأق ،ليمرُمف سمٗمْمٚمف يٚمٞمؼ ًمٓمٗمه

ا  ػاعم١مًمَّ  هذا  .ُم٠مُمقـ لأقمٔمؿ ُمًئقـ ظمػم إٟمف ،اًم٘مٌقـ ًمف يٙمت٥م لأق ،لُمددك سمٛمٜمٍف ظمػمه

 قمكم حمٛمد اًمًٕمٞمد /اًمّم٤محللم ظم٤مدف
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 الغٍٛٔ الهتاب وَ سناصٔاأل ٔصاراأل وؾضٔعٗٛ

 :اًمٙمريؿ اًم٘مرآق ذم اًمذيمر دًمٞمؾ ۞

ي  ٤ميي ﴿ شمٕم٤ممم: ىم٤مـ ـي  ٤مأيهيي ٌذي ا  ا ٌذيَمره  اهللي  ًرلاَذيمً ا قا ٜمً آُمي  اًمَّ ثػٌمه ًٌَّحقكً  ۞ يمي ؾمي ةه  لي أي  سًمَٙمري  ﴾ٞماله ٌص لي

 .[43-42 ّطمزاب:ا]

ـي ﴿ :شمٕم٤ممم لىم٤مـ ٌذي ىمً  ٤مىٌمٞمي٤مُمه  اهللي  يًمًرلقي ييذَ  اًمَّ الي غمي لي  ًٕمقده  .[191 قمٛمراق: ]آـ ﴾ؿَ ٜمًقهٌبٌ ضًم  قمي

ـي ﴿ :شمٕم٤ممم لىم٤مـ ٌري
ايمٌ اًمذَّ ا  اهللي  لي ثػٌمه اًمذَّ  يمي اٌت لي ري

دَّ  ايمٌ ًؿَ  اهللً  أيقمي ةه  هلي َٖمٌٗمري ا  ُمي أيضَمره ٞمامه  لي
ٔمٌ  ﴾قمي

 .[35 ]اّطمزاب:

 .[152 ]اًمٌ٘مرة: ﴾يًمؿَ أيَذيًمرَ  لٌن رً يمً ذَ ٤مومي ﴿ :شمٕم٤ممم لىم٤مـ

ـي ﴿ :شمٕم٤ممم لىم٤مـ ٌذي ٜمًقا  اًمَّ ـي  آُمي ٌئ شميَٓمٛمي   سمٌٌذيَمرٌ  ىًمًٚمقهًبًؿَ  لي
ٌ
ُي  اهلل   سمٌٌذيَمرٌ  أي

ٌ
ـي  اهلل ٌئ  ﴾قًب اًَمً٘مٚمً  شميَٓمٛمي

 .[28 ]اًمرقمد:

سمَّؽي  اَذيًمرَ لي ﴿ شمٕم٤ممم: لىم٤مـ ا  ري ثػٌمه ٌيَح  يمي ؾمي ٌٌمي  لي ٤مرٌ  سم٤ٌمًَمٕمي سَمٙمي اإَلٌ  .[41 قمٛمراق: ]آـ ﴾لي

سميؽي  ؿي ؾَم ا اَذيًمرٌ لي ﴿ :شمٕم٤ممم لىم٤مـ ةه  ري أي  سًمَٙمري  .[25 ]اإلٟم٤ًمق: ﴾ٞماله ٌص لي

 ف:قمٚمٞم ضمتامعلاُ اًمذيمر ومْمؾ ذم لرد ومٞمام اعمٓمٝمرة اًمٜمٌقي٦م اًمًٜم٦م ذم اًمذيمر دًمٞمؾ ۞

 :وم٘م٤مـ ،اعمًجد ذم طمٚم٘م٦م قمغم ُمٕم٤ملي٦م ظمرج :ىم٤مـ قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض اخلدرن ؾمٕمٞمد أيب قمـ

َُّ  أضمٚمًٙمؿ ُم٤م اهلل ىم٤مـ: ،شمٕم٤ممم اهلل ٟمذيمر ضمٚمًٜم٤م :ىم٤مًمقا  أضمٚمًٙمؿ؟ ُم٤م  ُم٤م اهلل :ىم٤مًمقا  ذًمؽ؟ إ

 صغم اهلل رؾمقـ ُمـ سمٛمٜمزًمتل أطمد يم٤مق ُم٤م ؛ًمٙمؿ هتٛم٦م أؾمتحٚمٗمٙمؿ ُم٤م إن أُم٤م :ىم٤مـ ،همػمك أضمٚمًٜم٤م

: شأضمٚمًٙمؿ؟ ُم٤م» :وم٘م٤مـ أصح٤مسمف ُمـ طمٚم٘م٦م قمغم ظمرج إذ ؛لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل  ضمٚمًٜم٤م ىم٤مًمقا

ّـَ  ًمإلؾمالف هداٟم٤م ُم٤م قمغم لٟمحٛمدك اهلل ٟمذيمر َُّ  أضمٚمًٙمؿ ُم٤م اهلل» :ىم٤مـ ،قمٚمٞمٜم٤م لُمي  :ىم٤مًمقا  ش؟ذًمؽ إ

َُّ  أضمٚمًٜم٤م ُم٤م اهلل  أق وم٠مظمؼمن ضمؼميؾ أت٤من لًمٙمٜمف ،ًمٙمؿ هتٛم٦م أؾمتحٚمٗمٙمؿ مل إن أُم٤م» :٤مـىم. ذًمؽ إ

. وم٘مط ُمٜمف اعمًٜمد اًمٜم٤ًمئل لأظمرج ،لاًمؽمُمذن ُمًٚمؿ أظمرضمف شاعمالئٙم٦م سمٙمؿ ٤ٌمهليً  شمٕم٤ممم اهلل
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ـو  لزاد  اهلل يمت٤مب يتٚمقق ،شمٕم٤ممم اهلل سمٞمقت ُمـ سمٞم٧م ذم ىمقفو  أضمتٛمع ُم٤م» وم٘م٤مـ: طمدصمٜم٤م صمؿ :ىم٤مـ رزي

 لطمٗمتٝمؿ ،اًمرمح٦م لهمِمٞمتٝمؿ ،اًمًٙمٞمٜم٦م قمٚمٞمٝمؿ ٟمزًم٧م إُ ؛اهلل يمرلقليذ سمٞمٜمٝمؿ ليتدارؾمقٟمف

 .شقمٜمدك ومٞمٛمـ اهلل لذيمرهؿ ،اعمالئٙم٦م

 اهلل رؾمقـ قمغم ؿمٝمدا أهنام ؾمٕمٞمد لأيب هريرة أيب قمغم أؿمٝمد :ىم٤مـ اّهمر ُمًٚمؿ أيب لقمـ

 لهمِمٞمتٝمؿ ،اعمالئٙم٦م طمٗمتٝمؿ إُ ؛اهلل يذيمرلق ىمقف ي٘مٕمد ُ» ىم٤مـ: أنف لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم

. لاًمؽمُمذن ُمًٚمؿ أظمرضمف شقمٜمدك ومٞمٛمـ اهلل لذيمرهؿ ،اًمًٙمٞمٜم٦م قمٚمٞمٝمؿ لٟمزًم٧م ،اًمرمح٦م

 .لاًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م اًمًٙمقق ُمـ :لاًمًٙمٞمٜم٦م

ءة ٟمزًم٧م اًمًٙمٞمٜم٦م شمٚمؽ» :لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم ىمقًمف ذم قمٞم٤مض اًم٘م٤ميض ىم٤مـ  ًم٘مرا

 أق تٛمؾِي لىمد ،اإلٟم٤ًمق سمف يًٙمـ لُم٤م اًمقىم٤مر :لىمٞمؾ ،اًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م :لىمٞمؾ ،اًمرمح٦م هل ش:اًم٘مرآق

ءة شمٜمزًم٧م اًمتل ٌٙمٞمٜمي٦مو ﴿ :شمٕم٤ممم سم٘مقًمف اهللً  ذيمر اًمتل اًمًٙمٞمٜم٦م :اًم٘مرآق ًم٘مرا ـ ؾمي سميًٙمؿَ  ُمي  :اًمٌ٘مرة] ﴾ري

248]. 

 اهلل ُمـ رلحو  :لىمٞمؾ ،اإلٟم٤ًمق يمقضمف لضمفو  ًمف ؼو ٚمَ ظمي  :لىمٞمؾ ،يم٤مًمريح ه   إهن٤م :ىمٞمؾ لىمد

 هذا ُمثؾ يٜمزـ أق ِيتٛمؾ ذيمرٟم٤م لُم٤م. هذا همػم ومٞمف لىمٞمؾ ،رء غمقم اظمتٚمٗمقا  إذا لهيدهيؿ يٙمٚمٛمٝمؿ

 .أقمٚمؿ شمٕم٤ممم لاهلل ،لاعمالئٙم٦م اًمرلح مجٚم٦م ُمـ ّهن٤م ؛ًمٚمذيمر جيٛمع أل اًم٘مرآق ىمرأ  ُمـ قمغم

 يًػم لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ يم٤مق ىم٤مـ: قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض هريرة أيب قمـل

ً  ؾمٌؼ ،مجداق هذا ،ؾمػملا» :وم٘م٤مـ ،"مجداق" ًمف ي٘م٤مـ ضمٌؾ قمغم ُمٙم٦م ـمريؼ ذم  :ىم٤مًمقا  ،شدلقَٗمرٌ اعَم

ً  لُم٤م  .ُمًٚمؿ رلاي٦م هذك شا يمثػمه  اهلل اًمذايمرلق» :ىم٤مـ اهلل؟ رؾمقـ ي٤م دلقَٗمرٌ اعَم

ً  لُم٤م ،اهلل رؾمقـ ي٤م :ىم٤مًمقا  اًمؽمُمذن: رلاي٦م لذم دلق؟اعَم ري لقي » :ىم٤مـ ٗمي ً تيَٝمؽمي ًَ ً  ؛اهلل سمذيمر اعَم

 .ش٤مٗم٤مومه ظٌم  اًم٘مٞم٤مُم٦م يقف ومٞم٠متقق ؿأث٘م٤مهلي  قمٜمٝمؿ اًمذيمرً  يْمع

ً ل" دلاعَم ري ء ليمن اًمٗم٤مء سمٗمتح "قٗمي  ومرد :ي٘م٤مـ ؛اًمراء ليمن اًمٗم٤مء سم٢مؾمٙم٤مق :لىمٞمؾ ،اعمِمددة اًمرا
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 لختغم اؾمت٘مؾ أن لاطمد كسمٛمٕمٜمه  يمٚمف لاؾمتٗمرد لأومرد. لاًمتِمديد سم٤مًمتخٗمٞمػ ومرد ،رأجف ذم اًمرضمؾ

 لذه٥م ،اًمٜم٤مس ُمـ أتراهبؿ هٚمؽ اًمذيـ هؿ :لىمٞمؾ ،اهلل سمذيمر شمٗمردلا اًمذيـ :سمف لاعمراد ،سمتدسمػمك

 اعمقافم٥م سمف اعمقًمع :سم٤مًمٌمء لاعمًتٝمؽم ،اهلل يذيمرلق ومٝمؿ ،سمٕمدهؿ لسم٘مقا  ومٞمف يم٤مٟمقا  اًمذيـ اًم٘مرق

 .ومٞمف لرهم٦ٌمى  طم٥م   قمـ قمٚمٞمف

ء سمتِمديد اًمرضمؾ دومرَّ  ي٘م٤مـ اّقمرايب: اسمـ ىم٤مـ ":اعمِم٤مرؾ" ذم قمٞم٤مض اًم٘م٤ميض لىم٤مـ  إذا اًمرا

قمٞمه٤م لطمدك سمٜمٗمًف لظمال اًمٜم٤مس زـلاقمت شمٗم٘مف  ختٚمقا  اًمذيـ هؿ :اّزهرن ىم٤مـ. لاًمٜمٝمل ًمألُمر ُمرا

ي اهَ  ُمٕمٜمك :لىمٞمؾ. همػمك سمف خيٚمٓمقق ُ اهلل سمذيمر دلق: :لىمٞمؾ. ظم٤ٌمـ أص٤مهبؿ ا:لَ ؽمي ري  اعمٗمي

 لي ٜمٌ ومي  :ىمقهلؿ ُمثؾ ُمٕمٜم٤مك :لي٘م٤مـ. قم٤ٌمدهتؿ هلل أظمٚمّمقا  ؛اهلل إُ يذيمرلق ُ اًمذيـ اعمقطمدلق

ي هَ ا ُمٕمٜمك :ؾلىمٞم ،اًم٘مقة لذه٤مب سم٤مهلرف لومٜم طمتك هل٤م ٤مُمدالُمه  يزـ مل أن ؛اهلل ـم٤مقم٦م ذم ومالقو   :الَ ؽمي

 .قا ٕمً لًمٌ أً 

 إق» :لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ ىم٤مـ ىم٤مـ: قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض هريرة أيب قمـل

 :الَ شمٜم٤مدي  اهلل يذيمرلق ٤مىمقُمه  لضمدلا وم٢مذا ،اًمذيمر أهؾ يٚمتٛمًقق اًمٓمرؾ ذم يٓمقومقق ُمالئٙم٦مه  هلل

 أقمٚمؿ لهق رهبؿ ومٞم٠ًمخٝمؿ» :ىم٤مـ ،شاًمدٟمٞم٤م اًمًامء إمم سم٠مضمٜمحتٝمؿ ومٞمحٗمقهنؿ ،طم٤مضمتٙمؿ إمم قا ٛمي هٚمً 

 ،شليٛمجدلٟمؽ لِيٛمدلٟمؽ ليٙمؼملٟمؽ يًٌحقٟمؽ :ي٘مقًمقق» :ىم٤مـ شقم٤ٌمدن؟ ي٘مقـ ُم٤م :هبؿ

 ًمق يمٞمػ :ومٞم٘مقـ» ىم٤مـ: ،شلؿرأ ُم٤م لاهلل ُ :ومٞم٘مقًمقق» :ىم٤مـ ش؟رألن هؾ :ومٞم٘مقـ» :ىم٤مـ

 ،ش٤مٌٞمحه شمً ًمؽ لأيمثر ،امتجٞمده  ًمؽ لأؿمد قم٤ٌمدة ًمؽ أؿمد يم٤مٟمقا  رألؿ ًمق :ي٘مقًمقق» :ىم٤مـ ش؟رألن

 شرأله٤م؟ هؾ :ومٞم٘مقـ» :ىم٤مـ ،شاجلٜم٦م ي٠ًمخقٟمؽ :ي٘مقًمقق» :ىم٤مـ ش؟ي٠ًمخقق ومام :ومٞم٘مقـ» :ىم٤مـ

 :ي٘مقًمقق» :ىم٤مـ شرأله٤م؟ ًمق ومٙمٞمػ :ي٘مقـ» :ىم٤مـ ،شرب ي٤م رأله٤م ُم٤م لاهلل ُ ومٞم٘مقًمقق:» :ىم٤مـ

ٌه  هل٤م لأؿمد ٤مطمرصه  قمٚمٞمٝم٤م أؿمد يم٤مٟمقا  رأله٤م أهنؿ ًمق  شق؟يتٕمقذل ومٛمؿَّ  :ىم٤مـ ،رهم٦ٌم ومٞمٝم٤م لأقمٔمؿ ٤مـمٚم

 أؿمد يم٤مٟمقا  رأله٤م ًمق ي٘مقًمقق» :ىم٤مـ شرأله٤م؟ لهؾ :ومٞم٘مقـ» :ىم٤مـ ،شاًمٜم٤مر ُمـ يتٕمقذلق» :ىم٤مـ
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ره  ُمٜمٝم٤م  ُمـ ُمٚمؽو  ي٘مقـ» :ىم٤مـ ،شهلؿ همٗمرت ىمد نأ أؿمٝمديمؿ :ومٞم٘مقـ» :ىم٤مـ ،شخم٤موم٦م ٤مهل لأؿمد اومرا

 هذك شضمٚمٞمًٝمؿ يِم٘مك ُ اجلٚم٤ًمء هؿ :ىم٤مـ ،حل٤مضم٦م ضم٤مء إٟمام ،ُمٜمٝمؿ ًمٞمس ومالقو  ومٞمٝمؿ :اعمالئٙم٦م

 .اًمٌخ٤مرن لاي٦مر

 ُمررشمؿ إذا» ىم٤مـ: لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ قأ قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض أنس لقمـ

 .شاًمذيمر ًؼ ٚمي طمٌ » :ىم٤مـ اجلٜم٦م؟ ري٤مض لُم٤م :ىم٤مًمقا  ،شرشمٕمقا وم٤م اجلٜم٦م سمري٤مض

 ـم٤مؽ اًمِمٞمٓم٤مق إق" ىم٤مـ: قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ قمـ رلم ،أمحد اإلُم٤مف لقمـ

 طمتك سمٞمٜمٝمؿ وم٠مهمقم اًمدٟمٞم٤م يذيمرلق طمٚم٘م٦م وم٠متك ،سمٞمٜمٝمؿ يٗمرؾ أق ٓمعيًت ومٚمؿ ذيمرى  َمٚمس سم٠مهؾ

 .ومتٗمرىمقا" سمٞمٜمٝمؿ ومحجزلا اًمذيمر أهؾ وم٘م٤مف ،اىمتتٚمقا 

 

 :همػمك قمغم اًمذايمر ومْمؾ ۞

 ىم٤مـ ُم٤م» ىم٤مـ: لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ أق قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض هريرة أيب قمـ

 ُم٤م اًمٕمرش إمم يٗميض طمتك اًمًامء أبقاب ًمف ومتح٧م إُ ؛ىمٚمٌف ُمـ ٤مخمٚمّمه  اهلل إُ إهل ُ قمٌدو 

 .اعمٜمثقر" "اًمدر ذم لاًمًٞمقـمل ؽمُمذن،اًم ظمرضمفأ شاًمٙم٤ٌمئر اضمتٜم٧ٌم

 ذم اهلل ذايمر» ي٘مقـ: يم٤مق لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ أق سمٚمٖمٜمل :ُم٤مًمؽ ىم٤مـ

ـى  اًمٖم٤مومٚملم ذم اهلل لذايمر ،اًمٗم٤مريـ ظمٚمػ يم٤معم٘م٤مشمؾ اًمٖم٤مومٚملم  ذمل ،شي٤مسمس ؿمجرى  ذم أظمي يمٖمّم

ء اًمِمجرة ُمثؾ» :رلاي٦م  سمٞم٧مى  ذم ُمّم٤ٌمحى  ُمثؾ اًمٖم٤مومٚملم ذم اهلل لذايمر اًمِمجر لؾمط ذم اخليا

 يٖمٗمر اًمٖم٤مومٚملم ذم اهلل لذايمر ،طمٍل  لهق اجلٜم٦م ذم ُم٘مٕمدك اهلل يريف اًمٖم٤مومٚملم ذم اهلل لذايمر ،ُمٔمٚمؿى 

 ذم ٟمٕمٞمؿ أبق أظمرضمف. اًمٌٝم٤مئؿ :لاّقمجؿ. آدف سمٜمق :لاًمٗمّمٞمح شلأقمجؿ ومّمٞمحى  يمؾ سمٕمدد ًمف

 ذم لاعمٜمذرن "،اًمزلائد َمٛمع" ذم لاهلٞمثٛمل قمٜمٝمام، شمٕم٤ممم اهلل ريض قمٛمر اسمـ قمـ "احلٚمٞم٦م"

 ."لاًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م"
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 اهلل قمذاب ُمـ ًمف أنجك قمٛماله  اًمٕمٌد قمٛمؾ ُم٤م" ىم٤مـ: قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ لقمـ

 ."اعمقـم٠م" ذم ُم٤مًمؽ اإلُم٤مف أظمرضمف "اهلل ذيمر ُمـ

 لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ أق قمٜمف ٕم٤مممشم اهلل ريض اخلدرن ؾمٕمٞمد أيب لقمـ

:  ىمٞمؾ: ،شا يمثػمه  اهلل اًمذايمرلق» :ىم٤مـ اًم٘مٞم٤مُم٦م؟ يقف اهلل قمٜمد درضم٦مه  لأرومع أومْمؾ اًمٕم٤ٌمد أن ؾًمٌئؾي

 ؛٤مدُمه  ليتخْم٥م يٜمٙمن طمتك سمًٞمٗمف َضب ًمق» :ىم٤مـ اهلل؟ ؾمٌٞمؾ ذم اًمٖم٤مزن لُمـ ،اهلل رؾمقـ ي٤م

. "اعمًٜمد" ذم طمٜمٌؾ سمـ لأمحد "،اًمًٜمـ" ذم ُمذناًمؽم أظمرضمف شدرضم٦م ُمٜمف أومْمؾ اهلل ذايمر وم٢مق

 أومْمؾ اًمٕم٤ٌمدة أن :لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ ؾًمٌئؾي  ىم٤مـ: رزيـ ذيمره٤م رلاي٦م لذم

 .ششمٕم٤ممم اهلل ذيمر» :ىم٤مـ اًم٘مٞم٤مُم٦م؟ يقف اهلل قمٜمد درضم٦م لأرومع

 اًمٌٞم٧م ثؾُم» ىم٤مـ: لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل أق قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض ُمقؾمك أيب لقمـ

 .ُمًٚمؿ قمٜمد يمذا شلاعمٞم٧م احلل يمٛمثؾ ؛ومٞمف يذيمر ُ اًمذن لاًمٌٞم٧م ،ومٞمف اهلل يذيمر اًمذن

 .شلاعمٞم٧م احلل ُمثؾ رسمف يذيمر ُ لاًمذن رسمف يذيمر اًمذن ُمثؾ» اًمٌخ٤مرن: لقمٜمد

 ي٘مقـ» ىم٤مـ: لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ أق قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض هريرة أيب قمـل

 لإق ،ٟمٗمز ذم ذيمرشمف ٟمٗمًف ذم ذيمرن وم٢مق ،ذيمرن إذا ُمٕمف لأن٤م ،يب قمٌدن فمـ قمٜمد أن٤م :شمٕم٤ممم اهلل

 إزمَّ  شم٘مرب لإق ،٤مذراقمه  إًمٞمفٌ  شم٘مرسم٧م ا ؿمؼمه  إزمَّ  شم٘مرب لإق ،ُمٜمف ظمػم ُمأل ذم ذيمرشمف ُمأل ذم ذيمرن

 .لاًمؽمُمذن لُمًٚمؿ اًمٌخ٤مرن أظمرضمف شهرلًم٦م تٞمتفأ يٛمٌم أت٤من لإق ،٤مسم٤مقمه  إًمٞمف شم٘مرسم٧م ٤مذراقمه 

 لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ ؾمٛمٕم٧م :ىم٤مـ قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض أُم٤مُم٦م أيب قمـل

 ُمـ ي٠ًمـ ًمٞمؾى  ُمـ يت٘مٚم٥م مل اًمٜمٕم٤مس يدريمف طمتك اهلل يذيمر ا ـم٤مهره  ومراؿمف إمم آلم ُمـ» ىم٤مـ:

 .اًمؽمُمذن أظمرضمف شإي٤مك اهلل أقمٓم٤مك إُ لاِظمرة اًمدٟمٞم٤م ظمػمن

 ،ٟمجدى  ؾي ٌي ىمٌ  ٤مسمٕمثه  سمٕم٨م لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل أق قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض قمٛمر لقمـ

 لُ رضمٕم٦م أهع ٤مسمٕمثه  رأجٜم٤م ُم٤م خيرج: مل ممـ رضمؾ وم٘م٤مـ ،اًمرضمٕم٦م لأهقمقا  ،يمثػمة همٜم٤مئؿ ومٖمٜمٛمقا 
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 ىمقفى  قمغم أدًمٙمؿ أُ» :لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل وم٘م٤مـ ،اًمٌٕم٨م هذا ُمـ همٜمٞمٛم٦م أومْمؾ

 طمتك شمٕم٤ممم اهلل يذيمرلق ضمٚمًقا  صمؿ اًمّمٌح صالة ؿمٝمدلا ىمقف رضمٕم٦م؟ لأهع همٜمٞمٛم٦م أومْمؾ

 "،اًمًٜمـ" ذم اًمؽمُمذن أظمرضمف .شهمٜمٞمٛم٦م لأومْمؾ رضمٕم٦م أهع وم٠ملئلؽ ؛اًمِمٛمس ـمٚمٕم٧م

 "اًمؽمهمٞم٥م ذم لاعمٜمذرن "،اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة" ذم لاًمتؼميزن "،اًمٕمامـ يمٜمز" ذم اهلٜمدن لاعمت٘مل

 .لاًمؽمهٞم٥م"

 اخلػم أبقاب إق ،اهلل رؾمقـ ي٤م :ىم٤مـ رضماله  أق قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض سمنم سمـ اهلل قمٌد قمـل

 ُ» :ىم٤مـ ،وم٠منًك قمكمَّ  شمٙمثر لُ ،سمف أتِم٨ٌم سمٌمء وم٠مظمؼمن ،يمٚمٝم٤م هب٤م اًم٘مٞم٤مف أؾمتٓمٞمع ُ ،يمثػمة

ٌه  ًم٤ًمٟمؽ يزاـ ئع إق :رلاي٦م لذم. اًمؽمُمذن أظمرضمف شاهلل سمذيمر ٤مرـم  لأن٤م ،يمثرت ىمد اإلؾمالف ذا

ٌه  ًم٤ًمٟمؽ يزاـ ُ» :ىم٤مـ ،وم٠منًك قمكمَّ  شمٙمثر لُ ،سمف أتِم٨ٌم سمٌمء ظمؼمنوم٠م ،يمؼمت ىمد  سمذيمر ٤مرـم

 .اًمؽمُمذن أظمرضمف شاهلل

 يذيمر لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ يم٤مق" ىم٤مًم٧م: قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـل

 .لاًمؽمُمذن دالد لأبق ُمًٚمؿ أظمرضمف "أطمٞم٤مٟمف يمؾ قمغم اهلل

 

 :اًمذيمر لَم٤مًمس سم٤مًمذيمر اًمّمقت رومع ُمنملقمٞم٦م ۞

 دظمؾ ُمـ» ىم٤مـ: لؾمٚمؿ آخفل قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ أق قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض قمٛمر ـقم

 طمل لهق ،ليٛمٞم٧م ِيٞمك ،احلٛمد لًمف اعمٚمؽ ًمف ،ًمف ذيؽ ُ لطمدك اهلل إُ إهل ُ :وم٘م٤مـ اًمًقؾ

 قمٜمف حم٤مل ،طمًٜم٦م خػأ أخػ ًمف اهلل يمت٥م ؛ىمدير رء يمؾ قمغم لهق ،اخلػم سمٞمدك ،اأبده  يٛمقت ُ

 شاجلٜم٦م ذم سمٞمته٤م ًمف كلسمٜم» اًمث٤مًمث٦م: ضقي قمٌ  رلاي٦مى  لذم. شدرضم٦م خػأ أخػ ًمف لرومع ،ؾمٞمئ٦م خػأ خػأ

 اًمًقؾ دظمؾ ُمـ» ىم٤مـ: لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ أق :رلاي٦مى  لذم. اًمؽمُمذن أظمرضمف

 .شطمًٜم٦م خػأ ًمف يمت٥م» :ىم٤مـ صمؿ ،شىمدير» :ىمقًمف إمم احلدي٨م لذيمر ش..صقشمف سم٠مقمغم ومٜم٤مدم
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 :كأظمؼم قم٤ٌمس اسمـ أق قمٜمٝمام شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ ُمقمم ؾمٕمٞمد أيب قمـ اًمٌخ٤مرن لذم

 قمغم يم٤مق -اخلٛمس اًمّمٚمقات أن- اعمٙمتقسم٦م ُمـ اًمٜم٤مس يٜمٍمؽ طملم سم٤مًمذيمر اًمّمقت رومع أق"

 اٟمٍمومقا  إذا أقمٚمؿ يمٜم٧م" :قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مـ "،لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ قمٝمد

 .شُمٜمٝمؿ ظمػم ُمأل ذم ذيمرشمف ُمأل ذم ذيمرن ُمـ» :لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم لىم٤مـ ،"سمذًمؽ

 صقشمف يرومع لُ سم٤مًمٚمٞمؾ صالشمف ذم خي٤موم٧م يم٤مق قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض اًمّمديؼ أق ليرلم

ـً  ـوم٠ًم ،صالشمف ذم جيٝمر قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض قمٛمر ليم٤مق ،ةسم٤مًم٘مراء  لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمق

 ألىمظ" :وم٘م٤مـ ؟قمٛمري  لؾم٠مـ "،يمالُمل يًٛمع أن٤مضمٞمف ُمـ" وم٘م٤مـ: ؟ومٕمٚمف قمغم سمٙمرى  أب٤م لؾمٚمؿ

ـً  ُمروم٠م "،اًمرمحـ لأريض اًمِمٞمٓم٤مق لأـمرد اًمقؾمٜم٤مق  سمٙمرى  أب٤م لؾمٚمؿ خفآل قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمق

 .ىمٚمٞماله  خيٗمْمف أق قمٛمري  أُمرل ،ىمٚمٞماله  صقشمف يرومع أق

 قمٛمر ي٠مُمر لمل ،اجلٝمر لهق ّمقتاًم سمرومع سمٙمرى  ب٤مأ أُمر لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم أنف شمرم أُ

رسم٤مإل ًمٞمس لذًمؽ ،اًمّمقت سمخٗمض سمؾ رها سم٤مإل  أومْمؾ هقل قاًم٘مرآ  ذم هذا يم٤مق لإذا ،ها

 .ألمم سمؾ يمذًمؽ ومٖمػمك ذيمراًم

 ُمـ يم٤مق لإق ،سم٤مًمذيمر صقشمف خيٗمض أق اخل٤مص٦م ُمـ يم٤مق إق لطمدك يم٤مق إذا ًمٚمذايمر ليٜمٌٖمل

 شمقاومؼ ُمع سم٤مًمذيمر اًمّمقت رومع طم٘مٝمؿ ذم وم٤مّلمم مج٤مقم٦مه  اًمذايمرلق يم٤مق لإق ،سمف جيٝمر أق اًمٕم٤مُم٦م

 .ُمقزلٟم٦م لاطمدة سمٓمري٘م٦م اّصقات

 ؛مج٤مقم٦مه  لُم١مذٟملم لاطمدى  ُم١مذقى  يمٛمثؾ ؛اجلامقم٦م رٌ يملذٌ  كً دي طَم لي  اًمقاطمدٌ  يمرٌ ذٌ  ُمثؾ سمٕمْمٝمؿ: ىم٤مـ

 ذيمر يمذًمؽ ؛لاطمد صقت ي٘مٓمٕمف مم٤م أيمثر اهلقاء ضمرف ي٘مٓمع مج٤مقم٦مه  اعم١مذٟملم أصقات أق ومٙمام

 .كً دي طَم لي  لاطمدى  يمرٌ ذٌ  ـُمٌ  اًم٘مٚم٥م قمـ ٥مجً احلً  رومع ذم ىمقةه  لأؿمد ا شم٠مثػمه  أيمثر لاطمدى  ىمٚم٥مى  قمغم مج٤مقم٦مى 

٤م ٌَّ  ،همػمك ُمـ اًمذيمر ؾمامع لصمقاب ،ٟمٗمًف ذيمر صمقاب لاطمدى  ًمٙمؾ ِيّمؾ لأجْمه  اهللً  فلؿم

٧َم  صًمؿَّ ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم سم٤محلج٤مرة ٘م٤مؾمٞم٦مي اًم اًم٘مٚمقبي  ًي َٕمدٌ  ٌُمـ ىًمًٚمقسًمًٙمؿ ىمي ًَٰمٌؽي  سمي ةٌ  ٌٝملي ومي  ذي ٤مري جي
٤محَلٌ  أيلَ  يمي
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دي  ةه  أيؿمي قي ًَ  .[74 :اًمٌ٘مرة] ﴾ىمي

 

 :اًمذيمر شمرؿ ُمـ اًمتحذير ۞

ـ﴿ شمٕم٤ممم: ىم٤مـ ُمي َٕمًش  لي ـ يي ـٌ  ٌذيَمرٌ  قمي
َٰ
مَحي ٞميَض  اًمرَّ فً  ًٟم٘مي ٤مٟمه٤م ًمي َٞمٓمي فً  وميًٝمقي  ؿمي ـو  ًمي ٌري ًؿَ  ۞ ىمي إهٌنَّ  لي

ًؿَ  لهني ٞميًّمدي ـٌ  ًمي ٌٌٞمؾٌ  قمي ًَّ َ  اًم ِيي ًٌققي لي ًؿ ًي ﴾ أيهنَّ َٝمتيًدلقي  .[37-36 :اًمزظمرؽ] ُمي

 ُمـ» :ىم٤مـ لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ أق قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض هريرة أيب قمـل

 ؛ومٞمف اهلل يذيمر مل ٤مُمْمجٕمه  وٓمجعا لُمـ ،ةو ري شمٌ  اهلل ُمـ قمٚمٞمف يم٤مٟم٧م ؛ومٞمف اهلل يذيمر مل اُم٘مٕمده  ىمٕمد

ًه  ىمقفو  ضمٚمس ُم٤م» :ىم٤مـ اًمؽمُمذن رلاي٦م ذمل. دالد أيب رلاي٦م هذك ششمرة اهلل ُمـ قمٚمٞمف يم٤مٟم٧م  مل ٤مَمٚم

 همٗمر ؿم٤مء لإق ،قمذهبؿ ؿم٤مء وم٢مق ،شمرة قمٚمٞمٝمؿ يم٤مٟم٧م إُ ؛ٟمٌٞمٝمؿ قمغم يّمٚمقا  لمل ومٞمف اهلل يذيمرلا

 .شهلؿ

 ُ َمٚمس ُمـ ي٘مقُمقق ىمقف ُمـ ُم٤م» :ىم٤مـ لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ أق لقمٜمف

 ذم دالد أبق أظمرضمف شطمنة قمٚمٞمٝمؿ ليم٤مق ،مح٤مر ضمٞمٗم٦م ُمـ أنتـ قمغم ىم٤مُمقا  إُ ؛ومٞمف اهلل يذيمرلق

 ،اًمتٌٕم٦م :هٜم٤م لُمٕمٜم٤مه٤م ،اًمٜم٘مص :اًمؽمة لأصؾ. "لاًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م" ذم لاعمٜمذرن "،اًمًٜمـ"

 .ةه دي قمٌ  فً شمً دَ قمي لي  لزق قمغم ةه ري شمٌ  اًمرضمؾي  ًت رَ شمي لي  :ي٘م٤مـ

 :ىم٤مـ لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ أق قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ لقمـ

. اًمًٜمل اسمـ أظمرضمف شومٞمٝم٤م اهلل يذيمرلا مل هبؿ تُمرَّ  ؾم٤مقم٦مى  قمغم إُ اجلٜم٦م أهؾ يتحن ًمٞمس»

 أقمٚمؿ ُم٤م" :ؾمٝمؾ لىم٤مـ ."شمٕم٤ممم اهللي  اًمذايمري  إُ ،قمٓمِم٤مٟم٦مه  اًمدٟمٞم٤م ُمـ خترج سى ٟمٗمَ  يمؾ أق" :مليرل

 اًمٕم٤مرؽ لقم٘مقسم٦م ،قم٘مقسم٦م رء ًمٙمؾ" :اًمٜمقلن ىم٤مـ. "اًمرب هذا ذيمر شمرؿ ُمـ أىمٌح ُمٕمّمٞم٦مه 

 ."اًمذيمر قمـ اٟم٘مٓم٤مقمف
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 :اًمذايمريـ ؾمٞمػ اهلل ذيمر ۞

 ،اًمٜمٗم٤مؾ ُمـ سمراءةل ،اإليامق قمغم قمالُم٦م اهلل ذيمر" :قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض ُم٤مًمؽ سمـ أنس ىم٤مـ

 اهلل سمحدي٨م ي٠منس مل لُمـ" ديٜم٤مر: سمـ ُم٤مًمؽ لىم٤مـ ."اًمٜم٤مر ُمـ لطمرز ،اًمِمٞمٓم٤مق ُمـ لطمّمـ

 شمٗم٘مدلا" احلًـ: لىم٤مـ. "قمٛمرك لو٤مع ،ىمٚمٌف لقمٛمل ،قمٚمٛمف ىمؾ وم٘مد ؛اخلٚمؼ طمدي٨م قمـ شمٕم٤ممم

ءة ،لاًمذيمر ،اًمّمالة ذم أؿمٞم٤مء: صمالصم٦م ذم احلاللة  قمٚمٛمقا ٤موم لإُ ذًمؽ لضمدشمؿ وم٢مق ،اًم٘مرآق لىمرا

ا﴿ :إًمٞمف يًٙمـ لُ اهلل سمذيمر ي٠منًس  ُ اهللي  يٕمرؽ ُ ىمٚم٥م يمؾ ّق ؛ُمٖمٚمؼ اًم٤ٌمب أق إٌذي  ًذيمٌري  لي

كً  اهللً  طَمدي ٠ميزَّ  لي ـي  ىًمًٚمقًب  َت اؿَمٛمي ٌذي ةٌ  ًي١َمٌُمٜمًققي  ُي  اًمَّ ظٌمري َِ ا سم٤ٌم إٌذي ري  لي
ـي  ًذيمٌ ٌذي ا ًدلٟمٌفٌ  ٌُمـ اًمَّ  ًهؿَ  إٌذي

لقي  ٌَنٌمً تي ًَ  .["45 :اًمزُمر] ﴾يي

 ريم٤متسمح اًم٤ٌمـمـ لرزؾ ،اّضم٤ًمف سمحريم٤مت اًمٔم٤مهر رزؾ" :اًمٕم٤مروملم سمٕمض لىم٤مـ

ر لرزؾ ،اًم٘مٚمقب  اًمٕمٌد يٙمقق كطمت ،اًمًٙمقق قمـ سم٤مًمٗمٜم٤مء اًمٕم٘مقـ لرزؾ ،سم٤مًمًٙمقق اّها

 ًمف اهللً  رؾمخٍ  ؛لاًمِمٙمر لاحلٛمد اًمذيمر سمح٘مٞم٘م٦م هلل ىم٤مف ُمـ" لىمٞمؾ:. "اهلل ُمع سم٤مهلل هلل ٤مؾم٤ميمٜمه 

قي   :لىمٞمؾ. "طمٌٞمٌف طمدي٨م ُمـ ي٠ًمف ُ اعمح٥م" :سمٙمر أيب سمـ ُمٓمرؽ لىم٤مـ. "مجٞمٕمف لاًمٕم٤ممل اّيمقا

 ذايمر قمغم شمٜمزـ ُ اًمّم٤مقم٘م٦م" قمٓم٤مء: لىم٤مـ. "اًمذيمر أنس ـمٕمؿ جيد مل اًمٖمٗمٚم٦م لطمِم٦م جيد مل ُمـ"

 ومٞمف ُمقوعى  إمم ومجئٜم٤م ،ؾمٗمر ذم اصاخلقَّ  إسمراهٞمؿ ُمع يمٜم٧م" :اّؾمقد طم٤مُمد ىم٤مـل. "شمٕم٤ممم اهلل

ء لسمرد اًمٚمٞمؾ سمرد ومٚمام ،لضمٚم٧ًًم  ،لضمٚمس ريمقشمف ومقوع ،يمثػمة ٤متو طمٞمَّ   ،٤متاحلٞمَّ  ظمرضم٧م اهلقا

 وم٘م٤مـ ،سمف ٧ًم حَ ومٌّم  ،قم٤مدت صمؿ ،٤متاحلٞمَّ  ٧مٕمي ضمي ومري  ،ومذيمرًت  ،اهلل اذيمر :وم٘م٤مـ ،ِمٞمخسم٤مًم ٧ًم حَ ومٌّم 

 ،ُمٕمف لُمِمٞم٧م كلُمِم ىم٤مف أصٌحٜم٤م ومٚمام ،احل٤مًم٦م ٚمؽشم ُمثؾ ذم اًمّم٤ٌمح إمم أزـ ومٚمؿ ،ذًمؽ ُمثؾ

ًي   ُم٤م زُم٤مق ُمٜمذ ،ُ :وم٘م٤مـ هب٤م؟ أطم٧ًًمي  ُم٤م :ىمٚم٧م. فً تَ ىمي قَّ ـمي  ىمد قمٔمٞمٛم٦مو  ٦مو طمٞمَّ  ـم٤مئفلٌ  ـُمٌ  ٧مٓمي ٘مي وم

 ."اًم٤ٌمرطم٦م ُمـ أـمٞم٥م ًمٞمٚم٦مه  رأج٧م

 اًمتل اِوم٤مت يدومٕمقق لسمف ،أقمداءهؿ ي٘م٤مشمٚمقق سمف ؛اعمريديـ ؾمٞمػ سم٤مًم٘مٚم٥م اهلل ذيمر" :لىمٞمؾ
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 ُم٤م يمؾي  احل٤مـ ذم قمٜمف ـحتقَّ  شمٕم٤ممم اهلل إمم سم٘مٚمٌف ومرغ وم٢مذا اًمٕمٌد أفمؾ إذا اًمٌالء لإق ،شم٘مّمدهؿ

 ."يٙمرهف

 ،اإلٟم٤ًمق عً ٍَمي يً  يمام عي ًسٌ  اًمِمٞمٓم٤مق ُمٜمف دٟم٤م وم٢مق ؛اًم٘مٚم٥م ُمـ اًمذيمر ـمتٙمَّ  إذا" :لىمٞمؾ

 ؽي ٚمي اعَمي  إق" لىمٞمؾ:. "اإلٟمس ُمًف ىمد :ومٞم٘مقًمقق هلذا؟ ُم٤م :ومٞم٘مقًمقق اًمِمٞم٤مـملم قمٚمٞمف ومتجتٛمع

 ،أهمْم٥م طملم أذيمرؿ شمٖمْم٥ًم  طملم نذيمرا" :اإلٟمجٞمؾ ذمل. "رلطمف ىمٌض ذم اًمذايمر يًت٠مُمر

 :ٍمناعم اًمٜمقق ذل لىم٤مـ. "ًمٜمٗمًؽ ٍمشمؽٟمً  ُمـ ظمػمو  ًمؽ ٍميتٟمً  وم٢مق ؛ًمؽ ٍميتسمٜمً  ضي رَ ال

ي ٞمي شمي  احل٘مٞم٘م٦م قمكم ا ذيمره  اهلل ذيمر ـُمي "  ،رء يمؾَّ  قمٚمٞمف شمٕم٤ممم اهللً  لطمٗمظ ،رء يمؾي  ذيمرك ضمٜم٥م ذم نَّ

٤م ًمف ليم٤مق  . "رء يمؾ قمـ قمقوه

 ريض اهلل قمٜمف اًمًٙمٜمدرٍن  اهلل قمٓم٤مء سمـ أمحد ؾمٞمدن/
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 اجلٗالٌ٘ الكارص عبز الؾٗذ غٗزٙب التعضٖف

ر حلُمقوي  اًمٓمري٘م٦م لقمٚمؿ اًمنميٕم٦م ريمـ اعمًٚمٛملم ؿمٞمخ اًمٙمراف اّلًمٞم٤مء ىمٓم٥م هق  أها

 .آُملم سمؼميمتف لإي٤ميمؿ لٟمٗمٕمٜم٤م كهَّ  اهلل سىمدَّ  اجلٞمالن اًم٘م٤مدر قمٌد اًمديـ حمٞمل حمٛمدى  أبق احل٘مٞم٘م٦م

 ص٤محللم أبقيـ ُمـ وم٤مرس سمٌالد "ضمٞمالقؼ"سم هجري٦م 470 ؾمٜم٦م قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض ًلًمٌد

 إمم لاًمدشمف ٟم٤مطمٞم٦م ـلُمٌ  ،ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم سمـ احلًـ ُمقُٟم٤م إمم لاًمدك ٟم٥ًم ليٜمتٝم ،ذيٗملم

 .اجلٛمٞمع قمـ اهلل ريض ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم سمـ احلًلم ُمقُٟم٤م

 ،اُّم٦م قمٚمامء اّقمالف اّئٛم٦م اعمِم٤ميخ لىمّمد ،ؾمٜمف طمداصم٦م ُمٜمذ لأصقًمف اًمٕمٚمؿ ومرلع لـمٚم٥م

 قم٘مٞمؾ لاسمـ اًمقوم٤مء أيب اًمِمٞمخ ُمثؾ اًمِمٞمقخ يم٤ٌمر غمقم لشمٗم٘مف ،أت٘مٜمف طمتك اًمٕمٔمٞمؿ سم٤مًم٘مرآق وم٤مؿمتٖمؾ

 ،هك اهلل ىمدس اًمدسم٤مس ُمًٚمؿ سمـ مح٤مد اًمِمٞمخ قمـ لاًمٓمري٘م٦م اًمتّمقؽ قمٚمؿ لأظمذ ،هؿلهمػم

 اإلضم٤مزة ًمف لطمّمٚم٧م ،اعمخرُمل اعم٤ٌمرؿ ؾمٕمٞمد أيب اًمٙمٌػم اًمرسم٤من لاًمٕم٤ممل اًم٘م٤ميض قمٜمد لأيمٛمٚمٝم٤م

 .اًمتؼميزن قمكم سمـ زيمري٤م أيب قمغم اّدب لىمرأ  ،قمٜمف

 ،ا يمثػمه  ٤ماٟمتٗم٤مقمه  اًمٜم٤مس سمف ٟمتٗمعلا ،لاًمٗمتقم لاًمققمظ ًمٚمتدريس ومٞمٝم٤م شمّمدر سمٖمداد دظمؾ لح٤م

 لاٟمتٗمٕمقا  ،اًمٙمثػملق لاًمّمٚمح٤مء لاًمٗم٘مٝم٤مء اًمٕمٚمامء ُمـ قمٜمدك لاضمتٛمع ،لاًمٜمذلر سم٤مًمزي٤مرات لىًمٌّمدي 

 سم٤مًمققمظ لاؿمتٝمر ،اِوم٤مؾ يمؾ ُمـ اًمٕمٚمؿ ـمٚم٦ٌم لىمّمدك ،لقمٚمٛمف لَم٤مًمًتف لصحٌتف سمٙمالُمف

 ،اًمٙمثػم اخلٚمؼ يديف قمغم لشم٤مب لأؾمٚمؿ قمٚمٞمف لشمتٚمٛمذ ،شمٕم٤ممم اهلل حم٦ٌم قمغم لمجٕمٝمؿ اخلٚمؼ لهداي٦م

قمٞمف قمغم لاًمتقسم٦م اًمٌٞمٕم٦م سم٤مب لومتح  لصٚمح٧م ،اهلل إُ قمددهؿ ِييص ُ أن٤مسو  ومٞمف ومدظمؾ ُمٍما

 .حًتَم ُ لاًمت لاخلقارؾ سم٤مًمٙمراُم٤مت لاؿمتٝمر ،لاًمٙمت٥م اّظم٤ٌمر ذم ضم٤مء يمام أطمقاهلؿ

ًمف لُمـ  داًمٞم لؾمخ٤مء اًمّمدلر لؾمالُم٦م لاًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب قمغم ُمٌٜمٞم٦م هذك ـمري٘متٜم٤م إق" :أىمقا

 ."اإلظمقاق قمثرات قمـ لاًمّمٗمح اّذم لمحؾ اجلٗم٤م ليمػ اًمٜمدم لسمذـ

ًي  ِيي يم٤مق ء لاعمٚمقؿ اخلٚمٞمٗم٦مً  ٤مأطمٞم٤مٟمه  فَم٤مًم  ،ظم٤مؿمٕملم ُمت٠مدسملم ومٞمجٚمًقق لاًمقزراء لاُّمرا
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 .حمؼمة أرسمٕمامئ٦م َم٤مًمًف سمٕمض ذم قًمدٍ  لىمد ،طمٍم قمٚمٞمٝمؿ ي٠ميت ومال لاًمٗم٘مٝم٤مء اًمٕمٚمامء أُم٤م

 يمام ،"ًي٘م٤مس ُ لاًمٗمرخ ،سم٠مخػى  ُمٜم٤م اًمٌٞمْم٦م" وم٘م٤مـ: ؟كُمريد ُمًتقم قمـ ُمرةى  ذات ؾًمٌئؾ لىمد

 لاًمت "شمٕم٤ممم هلل للًمٞم٦م لزم يمؾ رىم٦ٌم قمغم هذك ىمدُمل" :اإلؾمٜم٤مد اًمّمحٞمح٦م اًمِمٝمػمة سمٙمٚمٛمتف قمرؽ

٥م ،اًمٕمراؾ ُمِم٤ميخ أيم٤مسمر ُمـ ٤مؿمٞمخه  لمخًقق ٟمٞمػو  ومٞمف اضمتٛمع قمٔمٞمؿ َمٚمس ذم ذيمره٤م  لًًم٘مي

 .آٟمذاؿ اًمّم٤محللم سمًٚمٓم٤مق

ٜمَّػ ٌه  قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض اًمِمٞمخ لصي ئد لأُمغم ،ُمٗمٞمدة ٤ميمت  سمذيمرك ومتحدث ،ومريدة ومقا

٥م ،اِوم٤مؾ ذم أظم٤ٌمرك لاٟمتنمت اًمريم٤ٌمق سمٗمْمٚمف لؾم٤مرت ،اًمروم٤مؾ  لُمقوح اًمٗمري٘ملم سم٢مُم٤مف لًًم٘مي

 .لاحل٘مٞم٘م٦م( ،)اًمنميٕم٦م :اًمٓمري٘ملم

 اًمٗمٙمر همقاص" :ىمقًمف اًمٙمرد قمغم اًمٜم٤مس ممإ سمف شمٙمٚمؿ يمالف ألـ قإ :اًمرلاة قمٜمف ىم٤مـ لمم٤م

 قمٚمٞمٝم٤م نومٞمٜم٤مد ،اًمّمدر ؾم٤مطمؾ إمم ومٞمًتخرضمٝم٤م ،اعمٕم٤مرؽ درر قمغم اًم٘مٚم٥م سمحر ذم يٖمقص

 ."عرومي شمً  أق اهللً  أذق سمٞمقتى  ذم اًمٓم٤مقم٦م طمًـ أثامق سمٜمٗم٤مئس ومتِمؽمم ،اًمٚم٤ًمق شمرمج٤مق ؾمٛم٤ًمر

 يمريؿ ،اًمٌنم دائؿ ،اًم٘مٚم٥م رىمٞمؼ ،اًمٗمٙمر يمثػم ،اًمذيمر دائؿ ،اًمدُمٕم٦م هيع ،اًمدقمقة َم٤مب يم٤مق

 اًمٕم٤ٌمدة ذم ٦مراؾمخ ىمدف ُمع ؾ،اّقمرا  ـمٞم٥م ،اّظمالؾ ذيػ ،اًمٕمٚمؿ همزير ،اًمٞمد ؾمخٍل  ،اًمٜمٗمس

 .لاُضمتٝم٤مد

ًمف لُمـ ،لاًمٕم٤مُم٦م احل٤مضم٦م نذل قمغم لاإلٟمٗم٤مؾ اًمٓمٕم٤مف سم٢مـمٕم٤مف همراف ًمف يم٤مق  هذا ذم أىمقا

 ُمـ أذؽ لُ ،اًمٓمٕم٤مف إـمٕم٤مف ُمـ أومْمؾ ومٞمٝم٤م لضمدت ومام ،يمٚمٝم٤م اّقمامـ ومتَِّم٧ًم " :اًمّمدد

 ًمق ؛٤مؿمٞمئه  شمْمٌط ُ ُمث٘مقسم٦مو  لٗمي يمي  ،اجل٤مئع أـمٕمٛمتٝم٤م سمٞمدن ٟمٞم٤ماًمد يم٤مٟم٧م ًمق ألدٍ  ،احلًـ اخلًًٚمؼ

 ."قمٜمدن ٧َم ٌٌ شمي  مل ديٜم٤مر أخػ ضم٤مءشمٜمل

 ليتقاوع ،اًمْمٕمٗم٤مء لجي٤مًمس ،سم٤مًمًالف ليٌدأ ،اًمٙمٌػم ليقىمر ،اًمّمٖمػم ُمع ي٘مػ يم٤مق

ء  .ؾمٚمٓم٤مق لُ لزيرى  سم٤ٌمب ؿَّ خي أي  لُ ،اّقمٞم٤مق لُ اًمٕمٔمامء ُمـ ّطمدى  ىم٤مف لُم٤م ،ًمٚمٗم٘مرا
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 اًمديـ ُمقومؼ اًمِمٞمخ لىم٤مـ ،اجلٞمالن اًم٘م٤مدر قمٌد اًمِمٞمخ يمراُم٤مت يمثرة قمغم ققاعم١مرظم اشمٗمؼ

 قمٌد اًمِمٞمخ قمـ ًِيٙمك مم٤م أيمثر اًمٙمراُم٤مت ُمـ قمٜمف ًِيٙمك أطمدى  قمـ أؾمٛمع مل" :"اعمٖمٜمل" ص٤مطم٥م

شمر مل" :أنف اًمًالف قمٌد سمـ اًمديـ قمزٍ  اًمِمٞمخ ذيمر يمام ."اًم٘م٤مدر  قمٜمد إُ اعمِم٤ميخ أطمد يمراُم٤مت شمتقا

 ."اًم٘م٤مدر قمٌد اًمِمٞمخ

 سم٤معمدرؾم٦م لدومـ ،٤مقم٤مُمه  اًمتًٕملم شمٜم٤مهز ؾمـ قمـ هجري٦م 561 ؾمٜم٦م قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض شمقذم

 .سمٌٖمداد هب٤م يدرس يم٤مق لاًمتل ًمف سمٜمٞم٧م اًمتل

 ألرلسم٤م اًمٕم٤ممل: أنح٤مء يمؾ ذم اًم٘م٤مرات قمؼم ٤مأت٤ٌمقمه  اجلٞمالن اًم٘م٤مدر قمٌد اًمِمٞمخ ؾمٞمدن شمرؿ

 سمٌٚمدى  يٛمر لمل ،اًمٌٚمداق ُمـ لهمػمه٤م ٞم٤ملإومري٘م لؾمٞمٌػمي٤م لرلؾمٞم٤م لاهلٜمد لآؾمٞم٤م لاًمٗمٚمٌلم لأُمريٙم٤م

 قمٌد ؾمٞمدن" اًم٘م٤مئؾ: اًمٕم٤مُمل اًم٘مقـ ومٞمف اؿمتٝمر اًم٥ًٌم لهلذا ،زالي٦مو  ومٞمف ًمف تدي لؿًمٞمي  إُ كً رً يمَ ذٌ 

 ."ٌالداًم يمؾ ذم لزلايتف ،سمٖمداد ذم ُم٘م٤مُمف اًم٘م٤مدر

 اًم٘م٤مدري٦م اًمٓمري٘م٦م أدظمؾ ُمـ لألـ ،اًمٕم٤ممل أنح٤مء يمؾ ُمـ اًمزلار شم٠متٞمف سمٌٖمداد قمٔمٞمؿ ُم٘م٤مف ًمف

 اًم٘مرق ألائؾ ذم لذًمؽ ،شمٕم٤ممم اهلل رمح٦م اًمِم٤مي٥م قمٛمر سمـ قمكم احلًـ أبق اًمِمٞمخ هق شمقٟمس إمم

 ؿمٞمخ اعمٜمززم حمٛمد ًمإلُم٤مف اًمٓمري٘م٦م إضم٤مزة ًأؾمٜمٌدت صمؿ ،اعمنموم٦م اًمٜمٌقي٦م جرةاهل ُمـ قمنم اًمث٤من

 قمغم اإلىم٤ٌمـ ذم احلؼ ـمالب قمٚمٞمف لازدطمؿ ،يديف قمغم اؿمتٝمرت اًمذن سمقزًمٗم٦م ُمٜمزـ زالي٦م

 .اًمتقٟمًٞم٦م اًمٌالد يم٤مُمؾ ذم اٟمتِم٤مره٤م قمغم ؾم٤مقمد مم٤م ،ًم٘م٤مدري٦ما اًمٓمري٘م٦م
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 ٌ٘اجلٗال الكارص عبز الؾٗذ أمساٞ

 ي٤م ۞ اعمحٞم٤ٍم مجٞمؾ ي٤م ۞ احلٛمٍٞم٤م ؾم٤مىمل ي٤م ۞ اعمح٘م٘ملم شم٤مج ي٤م ۞ اًمٕم٤مروملم ؾمٚمٓم٤مق ي٤م

 سمال سمدرً  ي٤م ۞ ُمثؾ سمال دري  ي٤م ۞ أومؾ سمال ؿمٛمًس  ي٤م ۞ اًمٔمالف ُمّم٤ٌمح ي٤م ۞ اّن٤مف سمريم٦م

ب وم٤مرج ي٤م ۞ اّؿمٝم٥م سم٤مز ي٤م ۞ ـمرؽ سمال سمحر ي٤م ۞ يمٚمػ  اّقمٔمؿ همقث ي٤م ۞ اًمًٙمري

ٚمؽ لاؾمط ي٤م ۞ اًمدىم٤مئؼ ُمٕمدق ي٤م ۞ احل٘م٤مئؼ يمٜمز ي٤م ۞ لاًمٙمرف اًمٚمٓمػ لاؾمع ي٤م ۞ ًي  اًم

ٚمقؿ ًي ً  ص٤مطم٥م ي٤م ۞ لاًم ً  ٚمؽاعَم  ي٤م ۞ اًمٜمٗمقس زهرة ي٤م ۞ اًمًِمٛمقس ؿمٛمس ي٤م ۞ ٚمقؿلاعَم

ُمٞمؿ حًمٞمل ي٤م ۞ اًمٜمًٞمؿ نه٤مل ٦م ي٤م ۞ اًُّمؿ ٟم٤مُمقس ي٤م ۞ اهليٛمٞمؿ كمٍ قم ي٤م ۞ اًمرَّ  طمجَّ

 اعمخت٤مر اًمٜمٌل لارثي  ي٤م ۞ اًمقاصٚملم ؾمٚمٓم٤مق ي٤م ۞ لي٤مؾملم ـمف آـ ؾمالًم٦م ي٤م ۞ اًمٕم٤مؿم٘ملم

ٟم٦م ي٤م ۞ ر ظٌمزا ـٌ  ٟم٤مئ٥مي  ي٤م ۞ اهلل مج٤مـ ًُمٌدن ي٤م ۞ اّها  ٗملاعمّمٓم يمٌدي  ي٤م ۞ اهلل رؾمق

ةي ىمً  ي٤م ۞ رشم٣ماعم ٟمقري  ي٤م ۞ جتٌكاعم هَّ  ي٤م ۞ اًمقوم٤م ص٤مطم٥مي  ي٤م ۞  ذا ي٤م ۞ اًمٕمٞمقق رَّ

 ۞ اعمًٚمقـ اهلل ؾمٞمػي  ي٤م ۞ اّىمقاـ ص٤مدؾي  ي٤م ۞ اّطمقاـ ص٤مًمحي  ي٤م ۞ اعمٞمٛمقق اًمقضمف

 قي ُمٕمد ي٤م ۞ اًمًٙمٜمقز ًُمٗمتيحي  ي٤م ۞ ًم٤ٌمسا ًُمذٌه٥مي  ي٤م ۞ اًمٜم٤مس راطمؿي  ي٤م ۞ اًمٌتقـ صمٛمرةي  ي٤م

ـي  ي٤م ۞ اعمٓمر خًمٌجؾي  ي٤م ۞ اًمٓم٤مًمٌلم لؾمٞمٚم٦مي  ي٤م ۞ اًمقاٌصٚملم يمٕم٦ٌمي  ي٤م ۞ ُمقزاًمري 
ًٌ ٌينمي  حًم  اًم

سم٤مء ُمٚمج٠مي  ي٤م ۞ اًمًْمٕمٗم٤مء ىمقةي  ي٤م ۞  ي٤م ۞ اًمٕم٤مسمديـ صٗمقةي ي٤م  ۞ ت٘ملماعم إُم٤مفي  ي٤م ۞ اًمًٖمري

الفٌ  ًَمكم ي٤م ۞ اًمرمحـ طمٌٞم٥مي  ي٤م ۞ اّريم٤مق ىمقنَّ   ۞ اًمً٘مٞمؿ أؾم٘م٤مفٌ  ؿمٗم٤مءي  ي٤م ۞ اًم٘مديؿ اًمٙمي

  ٟم٤مري  ي٤م ۞ اّصٗمٞم٤مء كٗمأص ي٤م ۞ اّت٘مٞم٤مء أت٘مك ي٤م
ٌ
ً  اهلل ةاعَم  ي٤م ۞ اّومئدة طمٞم٤مةي  ٤مي ۞ قىميدي

ًٌؾٌ  دًمٞمؾ ي٤م ۞ اًمٙمؾ ؿمٞمخي  ًي  يمريؿي  ي٤م ۞ اًم٤ًمًمٙملم ُم٘مّمقدي  ي٤م ۞ اعمحٌقسملم ٟمي٘مٞم٥مي  ي٤م ۞ اًم

ً  وم٤مشمحي  ي٤م ۞ اًمً٘مْم٤مة ي٤مىم٤ميضي  ۞ اًمٗمري٘ملم قًمٛمدةي  ي٤م ۞ ًمٓمروملما  يم٤مذمي  ي٤م ۞ ٖمٚم٘م٤متاعَم

ت ءاعَمي  ٟمقري  ي٤م ۞ اّؿمٞم٤مء طم٤مئطي  ي٤م ۞ اعمٝمامَّ ؾ ًُمٜمتٝمك ي٤م ۞ الي  ي٤م ۞ اًمٕمٛمؾ يٜم٘مٓمعً  طملم اُّمي

٤مدات ؾمٞميدي  ًٍ  ىم٤مُمقسي  ي٤م ۞ لاّرولم لاتاًمًام وٞم٤مءي  ي٤م ۞ اًمًٕم٤مدات ُمٜمٌعي  ي٤م ۞ اًم
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رم قملمي  ي٤م ۞ اًمقاقمٔملم م ىًمدلةي  ي٤م ۞ اًمقي ؿَّ  ي٤م ۞ اًمنَّ  اًمِمدائدٌ  ذم ٤مومرضمه  ي٤م ۞ اًمٗم١ماد ضمي

 ۞ عمٕمروم٦ما رمج٤مقشم ي٤م ۞ احل٘مٞم٘م٦م سًمره٤مقي  ي٤م ۞ اًمٓمري٘م٦م ؾًمٚمٓم٤مقي  ي٤م ۞ اًمنميٕم٦م سمحري  ي٤م ۞

ر يم٤مؿمػ ي٤م زي  ي٤م ۞ اّلزار هم٤مومري  ي٤م ۞ اّها  ذا ي٤م ۞ اًمٗم٘مراء قمًْمدي  ي٤م ۞ اّلًمٞم٤مء ـمرا

ـٌ  ٚم٦َّم ذا ي٤م ۞ اًمرطمٞمٛم٦م اّلص٤مٌؽ  ذا ي٤م ۞ اًمٕمٔمٞمٛم٦م اّطمقا
ٌ
 اعمذه٥م ذا ي٤م ۞ ٦ماجلٚمٞمٚم اعم

٦م إُم٤مفي  ي٤م ۞ احلٜمٌٚمٞم٦َّم ٦م يم٤مؿمػي  ي٤م ۞ اّئٛمَّ ً  وم٤مشمحي  ي٤م ۞ اًمًٖمٛمَّ  ربي  ـي ُم٘مٌق ي٤م ۞ ِمٌٙمالتاعَم

ـٌ  ضمٚمٞمسي  ٤مي ۞ اجلٜم٤َّمت مح  ي٤م ۞ إهلل هَّ  ي٤م ۞ ؿم٤مكً  ي٤م ۞ اجلٞمالق ُمـ اُمِمًٝمقره  ي٤م ۞ اًمرَّ

يؼ ي٤م ۞ ٟم٘مٍل  ي٤م ۞ شم٘ملي  ي٤م ۞ ذيػ ي٤م ۞ قمٗمٞمًػ   ىًمٓم٥مي  ي٤م ۞ ُمٕمِمقؾ ي٤م ۞ صدي

يت ي٤م ۞ ُمقُن ي٤م ۞ ؾمٜمدن ي٤م ۞ ؾمٞمدن ي٤م ۞ اّطم٤ٌمب ومرد ي٤م ۞ اّىمٓم٤مب  ي٤م ۞ ىمقَّ

 ۞ رسمتليمً  وم٤مرج ي٤م ۞ طم٤مضمتل ىم٤ميض ي٤م ۞ راطمتل ي٤م ۞ قمقن ٤مي ۞ همٞم٤مصمل ي٤م ۞ همقصمل

 ٟمقر ي٤م ۞ اًم٘م٤مدر قمٌد اًمديـ حمٞمل ؾمٚمٓم٤مق ي٤م ۞ ؿمٗم٤مئل ي٤م ۞ رضم٤مئل ي٤م ۞ وٞم٤مئل ي٤م

ئر  لاِظمرة اًمدٟمٞم٤م ذم كهي  فمٝمر ُمـ ي٤م ۞ اًمٕمٔمٛم٦م لاه٥م ي٤م ۞ اًم٘مدرة ص٤مطم٥م ي٤م ۞ اًمنا

 ي٤م ۞ اًمٙمت٤مب لارث ي٤م ۞ هللا سم٠مُمر ي٘مٞمؿ ُمـ ي٤م ۞ اعمٙم٤مق أُم٤مق ٤مي ۞ اًمزُم٤مق ُمٚمؽ ي٤م ۞

ك اهلل ىمدس اًم٘م٤مدر قمٌد اًمِمٞمخ طمية ي٤م ۞ اّىمٓم٤مب ىمٓم٥م ي٤م ۞ اهلل رؾمقـ لارث  هَّ

ر ر هَّ  ي٤م ۞ َضِيف لٟمقَّ  ي٤م ۞ لهمقث ىمٓم٥م يمؾ ؿمٞمخي  ي٤م ۞ اّبرار يمٕم٦ٌمي  ي٤م ۞ اّها

 ي٤م ۞ سمخٓمقة لاًمنمؾ اًمٖمرب سم٤مًمغي  ي٤م ۞ سمٕمٚمٛمف اًمٕمرش ُمٌٍمي  ي٤م ۞ سمٜمٔمرة اّيمقاق ؿم٤مهدي 

 ي٤م ۞ لاعمٖمرب اعمنمؾ ىمٓم٥مي  ي٤م ۞ لاًمٌحر اًمؼمي  ىمٓم٥مي  ي٤م ۞ لاجلـ لاإلٟمس اعمالئٙم٦م ٓم٥مي ىم

 ص٤مطم٥مي  ي٤م ۞ لاًم٘مٚمؿٌ  قٌح لاًمٚمَّ  لاًمٙمردي  اًمٕمرش ىمٓم٥مي  ي٤م ۞ لاّرولم اًمًاملات ٓم٥مي ىمً 

٦مٌ   ،ُمنلجو  ؽومرؾًم  ،اعمنمٌؾ  ذم يم٤مق لًمق اُؾمتٖم٤مصم٦مٌ  قمٜمدي  عمريٌدك يٌٚمغ ُمـ ي٤م ۞ لاًمِمٗم٤مقم٦م اهلٛمَّ

ـو ُم ؽلؾمٞمٗمً  ـى  ؽ٤مسمً يمي لرٌ  ،ص٤مئ٥مو  ؽلؾمٝمٛمً  ،ُمقشمقرو  ؽلىمقؾًم  ،ُمٜمّمقبو  ؽلرحمً  ،ًٚمق  ي٤م ۞ قم٤م

 ذم اًمتٍمٌؽ  ص٤مطم٥مي  ي٤م  ۞ ٛمؿلاهلٌ  احلًٜم٦مٌ  اّظمالٌؾ  ص٤مطم٥مي  ي٤م ۞ لاًمٙمرف اجلقدٌ  ص٤مطم٥مي 



    

45
 

 

 الفتوحات الربانية يف األوراد القادرية اجليالينالرشيفث ضياة /دمع

 

 ي٤مهمقثي  ۞ هلل لزم   يمؾي  رىم٦ٌمٌ  قمغم اًمٕم٤مزم دفاًم٘م ص٤مطم٥مي  ي٤م ۞ اهلل سم٢مذق ىمؼمك لذم اًمدٟمٞم٤م

 ؾمٞمدٟم٤م ؿضمدي  رُم٦مٌ سمحً  ؽـمري٘مٌ  ذم لشم٘مٌٚمٜمل ،آُم٤مزم يمؾي  ذم لاٟمٍمن ،طمقازمأ يمؾي  ذم أهمثٜمل اّقمٔمؿ

 .كلهي  فٌ لرلطمٌ  فٌ لسمِمٗم٤مقمتٌ  لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم دى حمٛمَّ 

ـي  لُ ،ؿلؾمٚمَّ  لصحٌف لآخف دى حمٛمَّ  ٟم٤مدٌ ؾمٞمي  قمغم اهلل لصغمَّ   .اًمٕمٔمٞمؿ اًمٕمكمي  سم٤مهلل إُ ةىمقَّ  لُ طمق
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  الغٕثٗٛ

(ِ٘ٔ ًِ ٔبِطضِٖل َٔ َّا ِّ اِلإِل ِّ َٔاِلَهِؾٔف اِلَكِمٔب ِٕ ٍَ  (اِلَىِع
ؿٌ  ًَ ـٌ  اهلل سمٌ مَحي طٌمٞمؿٌ  اًمرَّ   حليَٛمدً ا ،اًمرَّ

ٌ
٤مؿٌمٌػ  هلل ٦مٌ  يمي ًت  ،اًمًٖمٛمَّ ا ٚمقي اًمّمَّ غمي  لي ػَمٌ  قمي ٦مٌ  ظمي يَّ ٌ ٤م ،اًمؼمي َٕمدً  أيُمَّ  :سمي

ـي وم ٤م َقًث  ٘مي ي ا اًمٖمي ً  قَمٔميؿً َّ تيقطٌمًش اعَم ـَ  ًَ ػَمٌ  قمي   همي
ٌ
ً  ،اهلل اعَم تي٠َمنًٌس لي ًَ  

ٌ
ـي  :سم٤ٌملل ٤م ٤مممي  اهللً  ىمي ٕمي ٤م :شمي َقثي  يي  همي

ي ا ٌَّٞمَؽي  :ىًمٚم٧ًم  ،قَمٔميؿٌ َّ بَّ  ي٤م ًمي َقٌث  ري ـي  ،اًمٖمي ٤م َقرى  يًمؾي  :ىمي لَمي  ـمي اعَمي  اًمٜم٤َّمؾًمقٌت  سمي ٦مو  وميًٝمقي  ٚميًٙمقٌت لي يٕمي ٌ  ،ذي

يًمؾي  َقرى  لي لَمي  ـمي لٌت  ٚميًٙمقٌت اعَمي  سمي ً اجليؼمي يًمؾي  ،ـمري٘م٦مو  وميًٝمقي  لي لَمي  َقرى ـمي  لي ً  سمي اًمالَّ  لٌت اجليؼمي  وميًٝمقي  ًهقٌت لي

٘مٞم٘م٦مو   .طمي

ـي  صًمؿَّ  ٤م ٤م :زٌم  ىمي َقثي  يي ي ا همي ٤م ،قَمٔميؿٌ َّ َرًت  ُمي   ذم فميٝمي
ى
ًٔمًٝمٌقرم رء ٤مقٌ إَلٌ ا ذٌم  يمي ًي  .َٟم

٠مخ٧ًم  صًمؿَّ  ٤م :ؾمي ؾ رٍب، يي ٙم٤مقو  ًميؽي  هي ـي  ؟ُمي ٤م ٤م :زٌم  ىمي َقثي  يي ي ا همي ني٤م ،قَمٔميؿٌ َّ قٍ  أي َٞمسي  ٙم٤مقٌ اعَمي  قً ًُمٙمي ًمي  زٌم  لي

ٙم٤مقو   .ُمي

٤م :٠مخ٧ًم ؾمي  صًمؿَّ  ٍب، يي ؾ ري بو  أييَمؾو  ًميؽي  هي ًذَ ـي  ؟لي ٤م ٤م :زٌم  ىمي َقثي  يي ي ا همي ٌ٘مػمٌ  أييَمًؾ  ،قَمٔميؿٌ َّ سًمفً  اًمٗمي ًذَ  لي

يٌب  يَمكٌم أ ًذَ  .لي

٠ميخ٧ًم  صًمؿَّ  ٤م :ؾمي ٍب، يي ـَ  ري   ني أي  ٌُم
ى
ٚميَ٘م٧مي  رء ٦مي الي اعَمي  ظمي ـي  ؟ٌئٙمي ٤م ٤م :زٌم  ىمي َقثي  يي ي  همي َّ َ٘م٧ًم  ،قَمٔميؿٌ ا ٚمي  ظمي

٦مي اعَمي  ٌئٙمي ٤مقي  قرٌ ٟمً  ـَ ُمٌ  الي ًي ٚميَ٘م٧ًم  ،اإٌلَٟم ظمي ٤مقي  لي ًي ـَ  اإٌلَٟم  .ًٟمقٌرن ٌُم

ـي  صًمؿَّ  ٤م :زٌم  ىم٤م َقثي  يي ي  همي َّ ٚم٧ًم  ،قَمٔميؿٌ ا ٕمي ٤مقي  ضمي ًي َٟم ٚم٧ًم ل ،تلُمٓمٞمَّ  اإَلٌ ٕمي ٤مٌئري  ضمي ي ا ؾمي اقٌ َّ ٓمٌٞم٦َّمه  يَمقي فً  ُمي  .ًمي

ـي  صًمؿَّ  ٤م ٤م :زٌم  ىمي َقثي  يي يقَمٔميٌؿ، همي َّ ني٤م اًمٓم٤مًم٥ًم  ٟمٌَٕمؿي  ا ٤مقً اإَلٌ  َٓمًٚمقًب اعَمي  لٟمٌَٕمؿي  ،أي ًي ٟمٌَٕمؿي  ،َٟم يم٥ًٌم  لي ا  اًمرَّ

٤مقً اإَلٌ  ًي ٟمٌَٕمؿي  ،َٟم فً  َريًمقًب اعَمي  لي اقً  ًمي  .َاّييَمقي

ـي  صمؿَّ  ٤م ٤م :زٌم  ىمي َقثي  يي ي  همي َّ ٤مقً إَلٌ ا ،قَمٔميؿٌ ا ًي ن َٟم ني٤م ،ٌهَّ أي كً  لي قَ  ،ٌهي ؽي  ًمي ري ٤مقً إَلٌ ا قمي ًي تيفً  َٟم ٜمٌَزًمي  قٌمٜمٌَدن ُمي

ـي  ٤م ٘مي ـَ  ٟميٗميسى  يًمؾي  ذمي  ًمي ٤مسٌ  ٌُم   :اّينَٗمي
ٌ ً  ـٌ عمي  .اًمٞميقفي  ٚمًؽ اعَم

ـي  صًمؿَّ  ٤م ٤م :زٌم  ىمي َقثي  يي يقَمٔميٌؿ، همي َّ ٤م ا ؾي  ُمي ٤مقً إَلٌ ا أييمي ًي َٞمئه٤م َٟم ٤م ؿمي ُمي بي  لي ٌ ٤م ذي ُمي ٤م ىمي٤مفي  لي ُمي دي  لي ٤م ىميٕمي ُمي  ٟميٓميؼي  لي
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٤م ُمي ٧مي  لي ٛمي ٤م صي ُمي ؾي  لي ٤م وٌمَٕماله  وميٕمي ُمي في  لي ضمَّ  ًمٌ  شميقي
ى
٤م ٌمء ُمي ٤مبي  لي ـَ  همي   قمي

ى
َُّ  رء ني٤م إٌ أي ٤ميمٌٜمًفً  ٞمفٌ ومٌ  لي يًمفً  ؾمي ري ًُمتيحي  .لي

ـي  صًمؿَّ  ٤م ٤م :زٌم  ىمي َقثي  يي يقَمٔميٌؿ، همي َّ ؿً  ا ًَ ٤مقٌ إَلٌ ا ضٌم ًي فً  َٟم ًً َٗم ٟمي ًٌفً  لي ٚم ىمي رً  لي َٛمًٕمفً  لطًمفً لي ؾمي كً  لي ً سميٍمي ًدكً  لي يي  لي

ٌرضَمًٚمفً  ٤مًٟمفً  لي ًي
ًمٌ يًمؾي  لي َت  ذًمٌؽي  لي ري فً  ـميٝمي ؛ ٟميَٗمسو  ًمي َُّ  ًهقي  ُي  سمٌٜميَٗمسى ني٤م إٌ ُي  ،أي كً  أين٤م لي ػَمً  .همي

ـي  صًمؿَّ  ٤م ٤م :زٌم  ىمي َقثي  يي ي  همي َّ ا ،قَمٔميؿٌ اي ج٧َمي  إٌذي أي ً  ري ؾي اعَم ٌ َ٘مرٌ  سمٌٜمي٤مرٌ  َحؽمي ً  اًمٗمي اعَم ٌني لي ةٌ  ٜمَٙمي َثري ٦مٌ  سمٌٙمي ٤مىمي َب  اًمٗمي رَّ تي٘مي  ومي

َٞمفٌ  ٤مبي  ُي  ّينَّفً  ؛إًٌمي َٞمٜمٌل طٌمجي َٞمٜميفً  سمي سمي  .لي

ـي  صًمؿَّ  ٤م ٤م :زٌم  ىمي َقثي  يي يقَمٔميؿٌ  همي َّ ٠َميًمؾ ُي  :ا ٤م شمي ٤مُمه ُي  ـميٕمي ٤م َب شمينَمي  لي سمه ا ي ُي  ذي ٜميؿَ  لي ٦مه  شمي َقُمي َُّ  ٟمي  ىميٚم٥مى  قٌمٜمَدي  إٌ

٤مٌَضى  لَم لي  طمي  .ٟمي٤مفمٌرى  قمي

ـي  صًمؿَّ  ٤م ٤م :زٌم  ىمي َقثي  يي ي  همي َّ ـَ  :قَمٔميؿٌ ا ـَ  طًمٌرفي  ُمي ٌرن قمي ٗمي ـٌ  ذٌم  ؾمي ٌي٤مـمٌ رٌ  اسَمًتكٌمي  اًم ٗمي ًي َ  رٌ اًمٔم٤َّمهٌ  سمٌ
ملي دَ  لي َزدي  يي

َُّ  ٌُمٜميل ا إٌ رٌ  ذٌم  سًمَٕمده ٗمي  .اًمٔم٤َّمٌهرٌ  ؾمي

ـي  صًمؿَّ  ٤م ٤م :زٌم  ىمي َقثي  يي يقَمٔميؿٌ  همي َّ ي٤مدً  :ا حتَّ ٌُ ـو  ا ٤م ً  ُي  طمي ؼمَّ ٤مقٌ  ًيٕمي ًي
ـٌ اعَمي  سمٌٚمٌ ٤م ـَ  ؛٘مي ـي  وميٛمي ٌَؾي  سمٌفٌ  آُمي  ًلضًمقدٌ  ىمي

ـٌ  دَ  احلي٤م ٘مي ري  ومي ٗمي ـَ  ،يمي ُمي ادي  لي ةي  أيري ٌي٤مدي َٕمدي  اًمٌٕم ـٌ  سمي دَ ومي  اًمًقًصق ؿي  ٘مي   أيَذي
ٌ
ٔمٌٞمؿٌ  سم٤ٌملل  .اًمٕمي

ـي  صًمؿَّ  ٤م ٤م :زٌم  ىمي َقثي  يي يقَمٔميؿٌ ا همي ـَ  ،َّ ٌٕمدي  ُمي ةٌ  ؾمي ٤مدي ٕمي ًَّ ي ا سم٤ٌمًم فً  ـًمقسمك زًمٌٞم٦َّمٌ َّ َ  ؛ًمي
ـَ  ملي ًٙم ُه  يي ًذل َ ا خمي بيده  ،أي

ـَ  ُمي ٌ٘ملي  لي ةٌ  ؿمي ٤ملي ٘مي ي  سم٤ٌمًمِمَّ َّ ًمٌٞم٦َّمٌ ا َيؾو  زي فً  وميقي َ  ؛ًمي
ـَ  ملي ًٙم ُه  يي ًٌق َ٘م َٕمدي  ُمي ًمٌؽي  سمي  .ىميطٍ  ذي

ـي  صًمؿَّ  ٤م ٤م :زٌم  ىمي َقثي  يي يقَمٔميؿٌ  همي َّ ٚم٧ًم  ،ا َ٘مري  ضمٕمي ٦مي  اًمٗمي ٤مىمي اًمٗمي ٓمٌٞم٦َّمي  لي ٤مقٌ اإَلٌ  ُمي ًي ـَ  ؛َٟم ٤م وميٛمي ٌيٝمي
يمٌ دَ  ري ٘مي ٚميغي  ومي  سمي

ـي اعَمي  ٌَؾي  ٜمٌَز َ٘مٓميعي  أيقَ  ىمي ٤مٌلزي اعَمي  يي ٌدن ٗمي ا ٌيقي  .لاًم

ـي  صًمؿَّ  ٤م ٤م :زٌم  ىمي َقثي  يي يقَمٔميؿٌ  همي َّ قَ  ،ا ؿي  ًمي
ٚمٌ ٤مقً إَلٌ ا قمي ًي ٤م َٟم ٤مقي  ُمي َٕمدي  يمي ٤م َقٌت اعَمي  سمي يٜمٍك ُمي َٟمٞمي٤م ذٌم  احليٞم٤مةي  متي  ،اًمدي

ـً  ً٘مق يي لَمي  لي دي  سمي َٔمي٦مى  يًمؾي  َن يي َ  حلي عمي ٦مى لي ٤م :حي بي  يي ٌُمَتٜمٌل ري  .أي

ـي  صًمؿَّ  ٤م ٤م :زٌم  ىمي َقثي  يي يقَمٔميؿٌ  همي َّ ٦مً  ،ا َقفي  قٌمٜمٌَدن اخليالئٌٌؼ  طًمجَّ ٦مٌ  يي ؿي  اًمٌ٘مٞمي٤مُمي ًٌَٙمؿً  اًمّمي  صًمؿَّ  ،ًل اًمًٕمٛمَ  اًم

 ً ني ًٌٙم٤مءً  اًمتَّحي اًم ذٌم  ،لي ؼَمٌ  لي ذًمٌؽي  اًم٘مي  .يمي

ـي  صًمؿَّ  ٤م ٤م :زٌم  ىمي َقثي  يي يقَمٔميؿٌ  همي َّ ٦ٌَّمً اعَمي  ،ا َٞمٜمٌل حي لَمي  سمي سمي ً  لي ًٌقٌب لاعَمي  ٌح٥مي اعَم ا ،َح ٢ٌمذي ٜمٌلي  ومي ً  ومي ـٌ  ٌح٥مي اعَم  قمي
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٦ٌَّمٌ  ؾي  اعميحي صي ًٌقٌب سم٤ٌمعَمي  لي  .َح

ـي  صًمؿَّ  ٤م َقثي  يي٤م :زٌم  ىمي يقَمٔميؿٌ  همي َّ أيج٧ًَم  ،ا ي ا ري احي َّ سمًَّّمققي  َرلي ًمٌٌٌٌٝمؿَ  ذٌم  ييؽمي ا َٕمدي  ىميقي َقًمٌ  سمي ٧ًم ﴿أي  :فٌ ىمي ًَ  خي

سميًٙمؿَ  َقفٌ  إمٌم ﴾سمٌري ٦مٌ  يي  .اًمٌ٘مٞمي٤مُمي

ـي  صًمؿَّ  ٤م َقًث  ىمي أيج٧ًَم  :اًمٖمي بَّ  ري ٤مممي  اًمرَّ ـي  شميٕمي ٤م ىمي َقثي  يي٤م :زٌم  لي يقَمٔميؿٌ  همي َّ ـَ  :ا ٜمٌل ُمي ٠ميخي ـٌ  ؾمي َؤيي٦م قمي َٕمدي  اًمري  سمي

ًَجقبو  وميًٝمقي  اًمٌٕمٚمؿ ٦مٌ  سمٌٕمٚمؿٌ  حمي َؤيي ـَ  ،اًمري ّـَ  وميٛمي ٦مي  أيقَّ  فمي َؤيي ػَمً  َاًمري َٖمًرلرو  وميًٝمقي  اًمٌٕمٚمؿٌ  همي ٦مٌ  ُمي   سمًٌرَؤيي
ٌ
٤مممي  اهلل ٕمي  .شمي

ـي  صًمؿَّ  ٤م َقثي  يي٤م :زٌم  ىمي يقَمٔميؿٌ  همي َّ ـَ  ،ا آ ُمي ـَ  اؾَمتيَٖمٜميك ٌن ري ـٌ  قمي ا ١مي ًٍ ـى  يًمؾي  ذٌم  اًم ٤م ـَ  ،طمي ُمي َ  لي
ٌن  ملي ري  وميالي  يي

ًٕمفً  ٜمَٗمي ـً  يي ا ١مي ًي ًهقي  اًم ًَجقبو  لي ـٌ سم٤ٌمعَمي  حمي ٤م  .٘مي

ـي  صًمؿَّ  ٤م قَ  يي٤م :زٌم  ىمي يقَمٔميؿٌ  ثي همي َّ ٌ٘مػمً  ًميَٞمسي  ،ا ـَ  قٌمٜمٌَدن اًمٗمي ٞمَسي  ُمي فً  ًمي ٌ٘مػمً  سميؾٌ  ،رءو  ًمي فً  اًمٌذن اًمٗمي  أيَُمرو  ًمي

  يًمؾي  ذٌم 
ى
ا ؛رء ـي  إٌذي ٤م  ًمٌ  ىمي

ى
ـَ " :ٌمء ٞميًٙمققً  "؛يًم  .ومي

ـي  صًمؿَّ  ٤م ٦مي  ُي  :زٌم  ىمي ُي  ًأخٗمي ٦مي  لي َٕمدي  اجٌلٜمي٤مقٌ  ذٌم  ٟمٌَٕمٛمي ٤م فًمًٝمقٌرن سمي ُي  ،وٌمٞمٝمي ٦مي  لي طَمِمي ُي  لي ٦مي طًم  لي َٕمدي  اًمٜم٤َّمرٌ  ذٌم  َرىمي  سمي

٤م ظٌمٓمي٤ميٌب   .ّيَهٚمٌٝمي

ـي  صًمؿَّ  ٤م ٤م :زٌم  ىمي َقثي  يي يقَمٔميؿٌ  همي َّ ني٤م ،ا فً  أي ـَ  أييَمري ٌريؿى  يًمؾي  ٌُم ني٤م ،يمي أي ؿً  لي ـَ  أيَرطمي طٌمٞمؿى  يًمؾي  ٌُم  .ري

ـي  صًمؿَّ  ٤م ٤م زٌم: ىمي َقثي  يي يقَمٔميٌؿ، همي َّ ٜميَقفٌ  ُي  قٌمٜمٌَدن ٟميؿَ  ا في  يمي قا ٌن  اًمٕمي ري ً٘مَٚم٧ًم . شمي ٤م :ومي بي  يي ٞمَػي  ،ري ني٤م يمي  فً أي

ؿي  ـي  ؟قٌمٜمَدي ٤م ؿٌ  سمًٌخًٛمقدٌ  :ىمي ًَ ـٌ  اجٌل اٌت  قمي مًخًقدٌ  ،اًمٚمَّذَّ ـٌ  اًمٜمََّٗمسٌ  لي اٌت  قمي قي ٝمي مًخًقدٌ  ،اًمِمَّ ٚم٥ٌم  لي ـٌ  اًم٘مي  قمي

اٌت  ري مًخًقدٌ  ،اخليٓمي لٌح  لي ـٌ  اًمري ٔمي٤مٌت  قمي   ذٌم  ،اًمٚمَّحي
ٌ
ٜمي٤مء اشمٌؽي  ومي اٌت  ذٌم  ذي  .اًمذَّ

ـي  صًمؿَّ  ٤م َقثي  يي٤م زٌم: ىمي يقَمٔميٌؿ، همي َّ ٤مسمٌؽي  ىًمَؾ  ا ٌي٤مسمٌؽي  ّيَصحي طَم أي ـَ  :لي ادي  ُمي ٜمي٤ميٌب  ٌُمٜمًَٙمؿَ  أيري َٞمفٌ  ضمي ٚمي  سم٤ٌمظَمتٌٞمي٤مرٌ  وميٕمي

َ٘مرٌ  َ٘مرٌ  صًمؿَّ  ،اًمٗمي َ٘مرٌ  ومي ا ؛اًمٗمي ٢ٌمذي َ٘مرً  شميؿَّ  ومي َُّ  ؿَّ صمي  وميالي  اًمٗمي ني٤م إٌ  .أي

ـي  صًمؿَّ  ٤م ٤م زٌم: ىمي َقثي  يي يقَمٔميٌؿ، همي َّ ؤلومه  يًمٜم٧َمي  إٌقَ  ًميؽي  ـًمقسمك ا غمي  ٤مري ٌريَّتل قمي ـًمقسمك ،سمي  يًمٜم٧َمي  إٌقَ  ًميؽي  لي

ا ًٗمقره يَّتك همي  .ًمؼٌمي

ـي  صًمؿَّ  ٤م ٤م :زٌم  ىمي َقثي  يي ي  همي َّ ٌي٤مسمٌؽي  ىًمَؾ  ،قَمٔميؿٌ ا ٤مسمٌؽي  ّيطَم أيَصحي ةي  اهَمتيٜمًٌٛمقا  :لي قَمقي   دي
ٌ
ء ا ري ًؿَ  ؛اًمًٗم٘مي  ومي٢ٌمهنَّ
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ني٤م قٌمٜمٌَدن أي ًهؿَ  لي  .قٌمٜمَدي

ـي  صًمؿَّ  ٤م ٤م :زٌم  ىمي َقثي  يي ي  همي َّ ني  ،قَمٔميؿٌ ا م ٤مأي ٠َملي   يًمؾي  ُمي
ى
ٜمًفً  رء ٙمي ًَ ُمي ًركً  لي ٜمَٔمي ُمي َّ  لي إزٌمي  .اعميٌّمػمً  لي

ـي  صًمؿَّ  ٤م َقثي  يي٤م زٌم: ىمي يقَمٔميٌؿ، همي َّ ٜمًَٔمرَ  ُي  ا ٤م اجليٜم٦َّمٌ  إمٌمي  شمي ُمي ٤م لي ٌن  وٌمٞمٝمي ا ري اؾٌمٓمي٦مى  سمالي  شمي ُي  ،لي ٜمًَٔمرَ  ل  اًمٜم٤َّمرٌ  إمٌمي  شمي

٤م ُمي ٤م لي ٌن  وٌمٞمٝمي ا ري ٦مى  سمالي  شمي اؾٌمٓمي  .لي

ـي  صًمؿَّ  ٤م ٤م :زٌم  ىمي َقثي  يي يقَمٔميٌؿ، همي َّ َِمًٖمقًًمققي  اجليٜم٦َّمٌ  أيَهًؾ  ا أيَهًؾ  ،سم٤ٌمجليٜم٦َّمٌ  ُمي َِمًٖمقًًمققي  اًمٜم٤َّمرٌ  لي  .يٌب  ُمي

ـي  صًمؿَّ  ٤م ٤م زٌم: ىمي َقثي  يي يقَمٔميٌؿ، همي َّ ًذلقي  اجليٜم٦َّمٌ  أيَهؾٌ  سمٌَٕمًض  ا قَّ تيٕمي ـي  يي ٠ميَهؾٌ  ؛اًمٜمٌَّٕمٞمؿٌ  ٌُم ًذلقي  اًمٜم٤َّمرٌ  يمي قَّ تيٕمي  يي

ـي   .اجليٌحٞمؿٌ  ٌُم

ـي  صًمؿَّ  ٤م ٤م زٌم: ىمي َقثي  يي يقَمٔميٌؿ، همي َّ ـَ  ا ئٌل ؿًمٌٖمؾي  ُمي ا قي
ًٌ ٤مقي  سمٌ ٤مطٌمٌٌفٌ  يمي اًزٟمَّ  ًمٌّمي َقفي  ٤مره ٦مٌ  يي  .اًمٌ٘مٞمي٤مُمي

ـي  صًمؿَّ  ٤م َقثي  يي٤م زٌم: ىمي يقَمٔميٌؿ، همي َّ ٦مٌ  أيَهًؾ  ا تيٌٖمٞمًثققي  اًمً٘مَرسمي ًَ ـي  يي ٦مٌ  ٌُم امي  ؛اًمً٘مَرسمي ًٌٕمَ  أيَهؾي  أيقَّ  يمي تيٌٖمٞمًثققي  دٌ اًم ًَ  يي

ـي  ًٌَٕمدٌ  ٌُم  .اًم

ـي  صًمؿي  ٤م ٤م :زٌم  ىمي َقثي  يي يقَمٔميؿٌ  همي َّ ا زٌم  إٌقَّ  ،ا ٌي٤مده م قٌم ي ا ؾٌمقي َّ 
ٌ
ً  نٌٌَٞمي٤مء اعَم ٚمٌلملي غمي  ٚمٌعً ييٓمَّ  ُي  َرؾمي هٌلٌؿَ  قمي ا  أيطَمقي

ـَ  دو أيطمي  َٟمٞمي٤م أيَهؾ ٌُم ُي  اًمدي دو  لي ـَ  أيطمي ةٌ  أيَهؾٌ  ٌُم ُي  َاِظٌمري دو  ل ـَ  أيطمي ُي  اجليٜم٦َّمٌ  أيَهؾٌ  ٌُم دو  ل ـَ  أيطمي  ًمٜم٤َّمرٌ ا أيَهؾٌ  ٌُم

ُي  ٤مًمٌؽ ل ُي  ُمي اق ل ُي  ٌرَوقي ٚمًتًٝمؿَ  ل ٕمي ٜم٦َّم ضمي ُي  ًمٌٚمجي ُي  ًمٌٚمٜم٤َّمرٌ  ل ٌب  ل ا ُي  ًمٌٚمثَّقي ٤مٌب  ل ُي  ًمٌٚمٌٕم٘مي ُي  ًمٌٚمًحقرٌ  ل  ل

ُي  ًمٌٚمً٘مًّمقرٌ  ق ل يـ وميًٓمقسميك ؛ًمٌٚمٌٖمٚمامي
ٌ
ـي  عم إٌقَ  هٌبٌؿَ  آيُمي َ  لي

َٕمٌروَمًٝمؿَ  ملي  .يي

ـي  صًمؿَّ  ٤م ٤م زٌم: ىمي َقثي  يي يقَمٔميٌؿ، همي َّ أي  ا ـَ  ،ٌُمٜمًَٝمؿَ  ني٧مي لي ٌُم الي  لي ٤مهٌتٌؿَ قمي َٟمٞمي٤م ذٌم  ُمي ٤مًُمًٝمؿَ  :اًمدي ًي ٦مو  أيضَم ىمي ٌ ـَ  حًمَؽمي  ٌُم

٤مفٌ  ىٌمَٚم٦مٌ  ٌب  اًمٓمَّٕمي ا ي اًمنمَّ ًٟمًٗمقؾًمًٝمؿَ  ،لي ٦مو  لي ىمي ٌ ـَ  حًمَؽمي ٌت  قمي ا قي ٝمي ىًمًٚمقهًبًؿَ  ،اًمِمَّ ٦مو  لي ىمي ٌ ـَ  حًمَؽمي ٌت  قمي ا ري  ،اخليٓمي

اطًمًٝمؿَ  أيَرلي ٦مو  لي ىمي ٌ ـَ  حًمَؽمي ٔمي٤مٌت  قمي ًهؿَ  ،اًمٚمَّحي ٤مًب  لي   أيَصحي
ٌ
٤مء ٌي٘مي ً  اًم ىًمقاعَم ٌ  ٚمي اًم سمٌٜمًقرٌ  قي َحؽمي

ٌ
٤مء  .٘مي

ـي  صًمؿَّ  ٤م ٤م زٌم: ىمي َقثي  يي يقَمٔميٌؿ، همي َّ ا ا ؿي  إٌذي ٤مءي ٤مقو  ضمي َٓمِمي َقفى  ذٌم  قمي ٌديدٌ  يي أن٧َمي  احليري  ؿمي ٤مطٌم٥ًم  لي   صي
ٌ
٤مء  احي

ٌي٤مٌردٌ  ٞمَسي  اًم ًمي ٦مو  ًميؽي  لي ٤مضمي  سم٤ٌمَحي  طمي
ٌ
َٜميًٕمفً  يًمٜم٧َمي  وميٚمقَ  ؛٤مء ٠مين٧َمي  متي ًؾ  ومي ٌي٤مظٌمٚملٌمي  أيبَخي َٞمػي  ؟!اًم َُمٜميًٕمًٝمؿَ  وميٙمي ـَ  أي  ٌُم

مَحيتٌل ني  ري أي َٚم٧ًم  ٤ملي جَّ غمي  ؾمي ؿً  سم٠ٌميني  ٟميَٗمٌز  قمي مٌحلٌمي  أيَرطمي ا  .اًمرَّ
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ـي  صًمؿَّ  ٤م ٤م :زٌم  ىمي َقثي  يي ي ا همي ٤م ،قَمٔميؿَ َّ ًٕمدي  ُمي ٜميل سمي دو  قمي ـَ  أيطمي ٤ميٌص اعَمي  أيَهؾٌ  ٌُم ٤م ،ٕمي ُمي ـَ  ٌُمٜميل أيطَمدو  ىميًربي  لي  ٌُم

٤مٌت اًمٓمَّ  أيَهؾٌ   .٤مقمي

ـي  صًمؿَّ  ٤م ٤م زٌم: ىمي َقثي  يي يقَمٔميٌؿ، همي َّ دو  ٌُمٜمَل ىميًربي  ًميقَ  ا ٤مقي  أيطمي ٙمي ـَ  ًمي ٤ميٌص اعَمي  أيَهؾٌ  ٌُم هَنيؿَ  ؛ٕمي
٤مًب  ٌّ  أيَصحي

َجزٌ  فٌ  اًمٕمي اًمٜمَّدي  .لي

ـي  صًمؿَّ  ٤م ٤م زٌم: ىمي َقثي  يي يقَمٔميٌؿ، همي َّ َجزً  ا ٌيعً  اًمٕمي ٜمَ رٌ  ُمي ا ٌيعً  لاًمًٕمَج٥ًم  ،اّينَقي ٜمَ  .َٚمٛم٦ماًمٔمي  ُمي

ـي  صًمؿَّ  ٤م َقثي  ي٤م :زٌم  ىمي يقَمٔميؿٌ  همي َّ ٤ميٌص  أيَهًؾ  ،ا ًَجقسًمققي  اعميٕمي ٤ميٌص سم٤ٌمعَمي  حمي َهًؾ  ،ٕمي أي ٤مٌت  لي ًَجقسًمققي  اًمٓم٤َّمقمي  حمي

٤مٌت  زٌم  ،سم٤ٌمًمٓم٤َّمقمي اء لي ري َقفو  ًهؿَ لي ًرلقي  ىمي َٞمسي  آظمي ًؿَ  ًمي ؿي  هلي ٤ميٌص اعَمي  همي ُي  ٕمي ؿي  ل ٤مٌت  هي  .اًمٓم٤َّمقمي

ـي  صًمؿَّ  ٤م ٤م زٌم: ىمي َقثي  يي ي  همي َّ ٌ  قَمٔميٌؿ،ا ً  سمينمي َْمؾٌ  َذٟمٌٌلٌمي اعَم فٌ  سم٤ٌمًمٗمي ري اًمٙمي ٌ  ،لي سمينمي ً  لي ٌلٌمي اعَم ـٌ  َٕمجي َد  سم٤ٌمًمٕمي

ؿٌ  اًمٜمي٘مي  .لي

ـي  صًمؿَّ  ٤م ٤م زٌم: ىمي َقثي  يي يقَمٔميٌؿ، همي َّ َهًؾ  ا ٦مٌ  أي َذيًمًرلقي  اًمٓم٤َّمقمي أيَهًؾ  ،اًمٜمٌَّٕمٞمؿي  يي َذيًمًرلقي  َّمٞمي٤مقٌ اًمٕمٌ  لي  يي

طٌمٞمؿٌ   .اًمرَّ

ـي  صًمؿَّ  ٤م ٤م زٌم: ىمي يقَمٔميٌؿ، َقثي همي  يي َّ ٤ميٌص  إمٌمي  ىميٌري٥مو  أيني٤م ا ٤م اًمٕمي ُمي َٕمدي غً  سمي َٗمري ـي  يي ني٤م ،اًمٌٕمَّمٞمي٤مقٌ  ٌُم أي ٌٕمٞمدو  لي ـي  سمي  ٌُم

 ً ا ٓمٌٞمعٌ اعَم غي  إٌذي ـي  وميري ٤مٌت  ٌُم  .اًمٓم٤َّمقمي

ـي  صًمؿَّ  ٤م َقثي  يي٤م زٌم: ىمي يقَمٔميٌؿ، همي َّ َ٘م٧ًم  ا ٚمي فٍ  ظمي ٚميؿَ  اًمٕمقا ي٤مئٌل ًٟمقري  ًيٓمٌٞمً٘مقا  ومي ٚم٧ًم  ؛هبي ٕمي َٞمٜمٌل وميجي َٞمٜميًٝمؿَ  سمي سمي  لي

٤مبي  ٦مٌ  طٌمجي ٚميَ٘م٧م ،اًمٔميٚمٛمي ظمي اصَّ  لي ٚميؿَ  اخليقي يٌت  ًيٓمٌٞمً٘مقا  ومي ري ٤ملي ٚم٧ًم  ؛ًَمي ٕمي ري  وميجي ا َٞمٜمٌل َاّينَقي َٞمٜميًٝمؿَ  سمي سمي ٤مسمه  لي  .٤مطٌمجي

ـي  صًمؿَّ  ٤م َقثي  يي٤م زٌم: ىمي يقَمٔميٌؿ، همي َّ ٤مسمٌؽي  ىًمَؾ  ا يَصحي
ـَ  :ٌّ ادي  ُمي َّ إٌ  ييٌّمؾي  أيقَ  ٌُمٜمًَٝمؿَ  أيري َٞمفٌ  زمي ٚمي  خلًًرلٌج سم٤ٌم وميٕمي

ـَ    يًمؾي  قمي
ى
ٌئل رء ا  .ؾٌمقي

ـي  صًمؿَّ  ٤م ٤م زٌم: ىمي َقثي  يي يقَمٔميٌؿ، همي َّ ـَ  اظَمًرَج  ا َٟمٞمي٤م ٌي٦مٌ قم٘م قمي ـَ  اظَمًرَج لي  ،سم٤ٌمِظٌمرةٌ  شميٌّمؾ اًمدي  ٌي٦مٌ قم٘م قمي

َّ  ٌّمؾشمي  اِظٌمرةٌ   .إزٌمي

ـي  صًمؿَّ  ٤م َقثي  يي٤م :زٌم  ىمي ـَ  اظَمًرَج  ،اّيقَمٔميؿٌ  همي ٤مفٌ  قمي ًي اًمٜميًٗمقسٌ  َاّيضَم ـٌ  اظَمًرَج  صًمؿَّ  ،لي  اًمً٘مًٚمقٌب  قمي
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اٌح  اّيَرلي ـي  اظَمَرَج  صًمؿَّ  ،لي اّيَُمر احلًَٙمؿٌ  ٌُم َّ  شميٌّمؾ ؛لي  .إزٌمي

ً٘مَٚم٧ًم  ٤م :ومي بي  يي الي  أيني  ،ري ًب  ةى صي ـي  ؟إًٌمٞمَؽي  أيىَمري ٤م الي  :ىمي ٞمَسي  اًمتل ةً اًمّمَّ ٤م ًمي ئٌ  وٌمٞمٝمي ا ً  لؾٌمقي اعَم كمي لي ٤م ّمي ٜمَٝمي  قمي

٤مٌئ٥مو   .همي

َقفى  أيني  :ىًمَٚم٧ًم  صًمؿَّ  ؿي  ًؾ أيوَمْمي  صي ـي  ؟قٌمٜمَدي ٤م َقفً  :ىمي ذٌ  اًمّمَّ ا  ًميَٞمسي  ناًمَّ ٤مٌئؿً  ٌئلؾٌمقي اًمّمَّ ٜمَفً  لي ٤مٌئ٥مو  قمي  .همي

ؾى  أيني  :ىًمٚم٧ًم  صًمؿَّ  ٛمي ًؾ  قمي ؿي  أيوَمْمي ـي  ؟قٌمٜمَدي ٤م ًؾ  :ىمي ٛمي ٞمَسي  اًمٌذن اًمٕمي ئٌل وٌمٞمفٌ  ًمي ا ـي  ؾٌمقي اًمٜمَّ  اجليٜم٦َّمٌ  ٌُم  ٤مرٌ لي

ًٌفً  ٤مطٌم صي ٜمَفً  لي ٤مٌئ٥مو  قمي  .همي

  أني  :ىًمَٚم٧ًم  صًمؿَّ 
ى
ًؾ أيومَ  سًمٙم٤مء ؿي  ْمي ـي  ؟قٌمٜمَدي ٤م ٤مطٌمٌٙملمي  سًمٙم٤مءً  :ىمي ٌحؽى  أيني  :ىًمَٚم٧ًم  صًمؿَّ . اًمْمَّ ؿي  وي  قٌمٜمَدي

ًؾ أي  ـي  ؟وَمْمي ٤م ٌحًؽ  :ىمي ٌي٤ميمٌلمي  وي  .اًم

٦مى  أيني  :ىًمَٚم٧ًم  صًمؿَّ  َقسمي ًؾ  شمي ؿي  أيوَمْمي ـي  ؟قٌمٜمَدي ٤م ٦مً  :ىمي َقسمي ٦مى  أني  :ىًمَٚم٧ًم  صًمؿَّ . َٕمًّمقٌُملمي اعَمي  شمي ًؾ  قٌمَّمٛمي  أيوَمْمي

ؿي  ـي  ؟قٌمٜمَدي ٤م  .اًمت٤َّمئٌٌلٌمي  ٦مً قٌمَّمٛمي  :ىمي

ـي  صًمؿَّ  ٤م ٤م زٌم: ىمي َقثي  يي يقَمٔميٌؿ، همي َّ َٞمسي  ا ٤مطٌم٥ٌم  ًمي ٌٌٞمؾو  قٌمٜمٌَدن اًمٌٕمَٚمؿٌ  ًمٌّمي َُّ  ؾمي َٕمد إ ٤مٌركٌ  سمي قَ  ّينَّفً  ؛إٌَٟمٙمي  ًمي

ؿي  ري كً  ٚمؿي اًمٕمٌ  شمي ٤مري  قٌمٜمَدي َٞمٓمي٤مٟمه٤م صي  .ؿمي

ـي  ٤م َقًث  ىمي أيج٧ًَم  :اًمٖمي زَّ  ري ٠ميخًتفً  ،ؾًمَٚمٓمي٤مًٟمفً  قمي ًي بي  :ومي ٤م ،يي٤مري ـي  ؟اًمٌٕمَِمٌؼ  َٕمٜميكُمي  ُمي ٤م ٤مبو  اًمٌٕمَِمًؼ  :ىمي لَمي  طٌمجي  سمي

٤مؿٌمٌؼ  اعميَٕمًِمقٌؾ  اًمٕمي  .لي

ـي  صًمؿَّ  ٤م ٤م زٌم: ىمي َقثي  يي يقَمٔميٌؿ، همي َّ اإٌ  ا َدتي  ذي َقسمي٦م أيري ٚميَٞمؽي ومي  اًمتَّ ٌج  ٕمي ا ؿٍ  سم٢ٌٌمظَمري َٟم٥ٌم  هي ـٌ  اًمذَّ  صًمؿَّ  ،اًمٜمََّٗمسٌ  قمي

ٌج  ا ٌت  سم٢ٌٌمظَمري ا ري ـٌ  اخليٓمي ٚم٥ٌم  قمي ؾ ؛اًم٘مي َّ  شميّمي َُّ لي  ،إزٌمي ٠مين٧َمي  إ ـي  ومي ً  ٌُم تيَٝمٌزٌئلماعَم ًَ. 

ـي  صًمؿَّ  ٤م ٤م زٌم: ىمي َقثي  يي يقَمٔميٌؿ، همي َّ ا ا َدتي  إيذي ٌُمل شميَدظًمؾي  أيقَ  أيري ري ٚمتيٌٗم٧َم  ومالي  طمي ً  شمي اعَمي  ٚمٌؽ سم٤ٌمعَم ُي  ٚميًٙمقٌت لي  ل

لٌت  ً يقَّ  ؛سم٤ٌمجليؼمي ٌّ  ً ٞمَٓمي٤ًمقً  َٚمؽي اعَم ٤ممٌلٌ  ؿمي اعَمي  ،اًمٕمي َٞمٓمي٤مقً  ٚميًٙمقتي لي ٤مٌرٌؽ  ؿمي اجلي  ،اًمٕمي لتي لي ً َٞمٓمي٤مقً  ؼمي ىٌمٌػ  ؿمي ا  ؛اًمقي

ـَ  يٌضي  وميٛمي طٌمدى  ري ا ٤م سمٌقي ـي  قٌمٜمٌَدن وميًٝمقي  ٌُمٜمَٝمي ـي اعَمي  ٌُم  .َٓمًرلٌدي

ـي  صًمؿَّ  ٤م ٤م زٌم: ىمي َقثي  يي يقَمٔميٌؿ، همي َّ ً  ا ةً اعَم دي ٤مهي َحرو  جي ـي  سمي ةٌ اعَمي  ٌُم دي ٤مهي طٌمٞمتي٤مًٟمفً  ،ِمي ىٌمًٗمققي  لي ا ـَ  ،اًمقي ادي  وميٛمي  أيري
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ـي  ً  سميَحرٌ  ذٌم  اًمًدظًمق ٤مهي اعَم ٞمَفٌ  ٌدةٌ ِمي ٚمي ً  سم٤ٌمظَمتٌٞمي٤مرٌ  وميٕمي ةٌ اعَم دي ٤مهي ً  ّيقَّ  ؛جي ةي اعَم دي ٤مهي َذرً  جي ً  سمي ةٌ اعَم دي ٤مهي ـي  صًمؿَّ . ِمي ٤م ٤م زٌم: ىمي  يي

َقثي  يقَمٔميٌؿ، همي َّ ـي  ًمٚمٓم٤َّمًمٌلٌمي  سًمدَّ  ُي  ا ً  ٌُم ةٌ اعَم دي ٤مهي امي  ؛جي ًؿَ  سًمدَّ  ُي  يمي  .ٌُمٜميل هلي

ـي  صًمؿَّ  ٤م ٤م زٌم: ىمي َقثي  يي يقَمٔميٌؿ، همي َّ ٌي٤مدٌ  طَم٥مَّ أي  إٌقَّ  ا َّ  اًمٌٕم ٌٌَدن إزٌمي ٌذن قمي ٤مقي  اًمَّ فً  يمي اًمٌدو  ًمي دو  لي ًمي لي ًٌفً  لي ٚم ىمي  ومي٤مٌرغو  لي

َٞم٨ًم  ؛ٌُمٜمًَٝمامي  قَ  سمٌحي ٤متي  ًمي فً  ُمي ًمٌدً  ًمي ا فً  ييًٙمققً  ومالي  اًمقي َقٌت  قو طمز ًمي ًمٌدٌ  سمٌٛمي ا قَ  ،اًمقي ًمي ٤متي  لي فً  ُمي  ييًٙمققً  ومالي  دً ًمي اًمقي  ًمي

فً  ؿي  ًمي ًمي  هي ا ،دً اًمقي ٢ٌمذي ٚميغي  ومي ٌَ  سمي ٌذكٌ  دً اًمٕمي ٦مي اعَمي  هي اًمٌدى  سمالي  قٌمٜمٌَدن وميًٝمقي  ٜمٌَزًمي ُي  لي دى  ل ًمي َ  ،لي
ملي ـَ  لي ًٙم فً  يي ا يًمٗمً  ًمي دَ  قه  .أيطمي

ـي  صًمؿَّ  ٤م َقثي  يي٤م زٌم: ىمي يقَمٔميٌؿ، همي َّ ـَ  ا ٜمي٤مءي  َؾ ييذً  ُمي ًمٌدٌ  ومي ا ٌَّتٌل اًمقي حي ٜمي  ،سمٌٛمي ومي دٌ  ٤مءي لي ًمي يٌت  اًمقي دَّ قي ٌدَ  ؛سمٌٛمي ةي  جيي ذَّ  ًمي

اٟمٌٞم٦َّم طَمدي اًمٗمي  اًمقي ٌٞم٦ملي اٟمَّ  .َردي

ـي  صًمؿَّ  ٤م ٤م زٌم: ىمي َقثي  يي يقَمٔميٌؿ، همي َّ ا ا َدتي  إٌذي ٜمَٔمً  أيقَ  أيري َّ  ري شمي يؾ   ذٌم  إزٌمي َ  حمي ٌه٤م ومي٤مظَمؽمي َٚم ـَ  ٤مومي٤مٌرهمه  ىمي ٌئل قمي ا . ؾٌمقي

ً٘مَٚم٧ًم  ٤مري  :ومي ٤م ،بي يي ُمي ـي  ؟اًمٌٕمٚمؿٌ  ؿً قٌمٚمَ  لي ٤م ـَ  اجليَٝمًؾ  ًهقي  ؿٌ اًمٌٕمٚمَ  ؿً قٌمٚمَ  :ىمي  .اًمٌٕمَٚمؿٌ  قمي

ـي  صًمؿَّ  ٤م ٤م زٌم: ىمي َقثي  يي يقَمٔميٌؿ، همي َّ ٌَدى  ـًمقسميك ا ـي  ًمٌٕمي ٤م ًٌفً  ُمي َٚم ً  إمٌمي  ىمي ةٌ اعَم دي ٤مهي َيؾو  ،جي لي ٌَدى  لي ـي ُمي  ًمٌٕمي ًٌفً  ٤م َٚم  إمٌم ىمي

ٌت  ا قي ٝمي  .اًمِمَّ

ـي  ٤م َقًث ا ىمي ٠ميخ٧ًم  :ًمٖمي بَّ  ؾمي ٤ممم اًمرَّ ٕمي ـٌ  شمي ٌج  قمي ا َٕمري
ٌ
ـي  ؟اعم ٤م ـَ  اًمًٕمًرلًج  ًهق :ىمي   يًمؾي  قمي

ى
ٌئل رء ا  ،ؾٌمقي

ـً  امي يمي ٌج  لي ا َٕمري
ٌ
٤م اعم اغي  ُمي ً  زي ٌيٍمي ٤م اًم ُمي ك لي  .ـميٖمي

ـي  صًمؿَّ  ٤م ٤م :زٌم  ىمي َقثي  يي ي ا همي ةي  ُي  ،قَمٔميؿَّ الي ـَ  صي ي
ٌ
اجي  ُي  عم فً  ٌُمَٕمري  .قٌمٜمٌَدن ًمي

ـي  صًمؿَّ  ٤م ٤م زٌم: ىمي َقثي  يي يقَمٔميٌؿ، همي َّ ـَ  َحًرلفً اعَمي  ا الي  قمي ـَ  َحًرلفً اعَمي  ًهقي  ةٌ اًمّمَّ ٌج  قمي ا َٕمري
ٌ
 .قٌمٜمٌَدن اعم

٧ََّم  ًهٜمي٤م إمٌمي ) َقصمٌٞم٦َّمً ا متي ك- ًمٖمي ٛمَّ ًي شًم ضٌمٞمَّ " لي ا َٕمري
ٌ
 ا سمتقومٞمٌؼ  -"٦ماعم

ٌ
٤مممي  هلل ٕمي زَّ  شمي   (ؾًمَٚمٓمي٤مًٟمف قمي
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ُٚ  األعظِي الغٕٔخ عكٗز

ـي  ـلأجَّ  ،٦ماًمٙمٞمٗمٞمَّ  قمـ كي لشمٜمزَّ  ،اًمٙمٞمػ ػيمٞمَّ  اًمذن هلل احلٛمد  دي ضمٌ للً  ،٦مجٜمٞمَّ اّي  قمـ زي لشمٕمزَّ  ،اّج

 ر يمؾ قمٜمد لطمي ،٦ماًمٔمرومٞمَّ  قمـ سلشم٘مدَّ  ،رء يمؾي  ذم
ى
 يمؾي  ألـ قومٝم ،٦مٜمديَّ اًمٕمٌ  قمـ لشمٕم٤ممم ء

 ـم٤مًمٌتف وم٘مد "يمٞمػ" ىمٚم٧م قلإ ،٦مسم٤مّجٜمٞمَّ  فً ـم٤مًمٌتي  وم٘مد "أجـ" ىمٚم٧م إق ،٦مآظمريَّ  ًمف لًمٞمس رء

 لإق ،اًمٙمقٟمٞم٦م قمـ قمٓمٚمتف وم٘مد "ًمٞمس" ىمٚم٧م لإق ،سم٤مًمقىمتٞم٦م زامحتف وم٘مد "ُمتك" ىمٚم٧م قلإ ،٦مسم٤مًمٙمٞمٗمٞمَّ 

 ُ لشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف ،٦ماعمٚمٙمقشمٞمَّ  ذم قم٤مروتف ٘مدوم "مٌلي " ىمٚم٧م لإق ،سم٤مًمٜم٘مّمٞم٦م ىم٤مسمٚمتف وم٘مد "ًمق" ىمٚم٧م

 لُ ،٦مسمزلضمٞمَّ  ٕم٤مًب يً  لُ ،٦مسمِمٙمٚمٞمَّ  ٘مرقً يً  لُ ٦مسمٛمثٚمٞمَّ  ٘م٤مسيً  لُ ،٦مسمٌٕمديَّ  ٚمحؼيً  لُ ٦مسم٘مٌٚمٞمَّ  ًٌؼيً 

 ًمٙم٤مق ضمًامه  يم٤مق قلًم ،٦ماًمٙمٛمٞمَّ  ُمٕمرلؽي  ًمٙم٤مق ٤مؿمخّمه  يم٤مق قًم لشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف ،٦مسمجًٛمٞمَّ  رًؽ ٕمي يً 

 قمغم ٤مـمٕمٜمه  ًمف ُمثٞمؾ ُ ،٦ماًمقصمٜمٞمَّ  قمغم اردًّ  صٛمدو  ،٦ماًمٌٜمقيَّ  قمغم اردًّ  لاطمدو  قه سمؾ ،ٜمٞم٦ماًمٌٌ  ُمت٠مخػ

 ه   ذم ذ   لأ ظمػمى  ذم ُمتحرؿو  يتحرؿً  ُ ،٦مسم٤مًمقصٗمٞمَّ  أخحدي  ُمـ قمغم اردًّ  ًمف ػءي يمً  ُ ،(1)٦ماحلِمقيَّ 

 فٛمتً طمٙم شمتٜم٤مهك لُ فىمدرشمً  كْم٤مهشمً  ُ ،(2)٦ماًم٘مدريَّ  قمغم اردًّ  سم٢مرادشمف إُ سمحرى  لأ سمر   ذم ضمٝمرى  لأ

ٌه   ةٌ دي ًم٘م٤مقمٌ  ٤مٟم٘مْمه  فً ٌي ـم٤مًمي  إذا قمٚمٞمف ّطمد طمؼَّ  لُ ،اًم٤ٌمًمٖم٦مً  فتً لطمجَّ  اًمقاضم٦ٌمً  فطم٘مقىمً  ،٦مًمٚمٝمذًمٞمَّ  ٤مشمٙمذي

ـو  ،٦مٔم٤مُمٞمَّ اًمٜمي   ٔمَ يي  ُ قم٤مد
 ُ أززم   ىمديؿى  سمٙمالفى  ُمتٙمٚمؿو  ،فٌ قمالُمٌ إ ذم ػٚمٌ خيي  ُ ص٤مدؾو  ،فٌ طمٙم٤مُمٌ أ ذم ؿً ٚمٌ

ـي  ،فٌ ًمٙمالُمٌ  ظم٤مًمؼي  ديَّ  ٩ٌم جي ًمٚمحً  ٤مرهم٤مُمه إ فٟمٔم٤مُمٌ  ذم ح٤مءي ّمي اًمٗمً  زي قمجي ٠مي ومي  اًم٘مرآقي  أنز  ٜم٤مرسمي  ًؽمً يي  ،٦ماعمرا

 كشمٜمزَّ  ،ًمٚمٌنمٌ  ٤محمْمه  ٕم٤مدً يً  ُ وم٤مح٤ميض قم٤مدي  ذٟمٌف ممإ اُمرؤو  وم٢مق يتقب ًمٙمـ اًمذٟمقبي  ليٖمٗمرً  اًمٕمٞمقبي 

 اًمٙم٤مومريـ أوؾَّ  لأنف ،اعم١مُمٜملم ىمٚمقٌب  سملم ػي أخَّ  فً نَّ أ لٟم١مُمـ ،(3)ٌػ احلٞمَ  قمـ سي لشم٘مدَّ  يػاًمزَّ  قمـ

                                       

  .صم٤مرٓم٤مـ اِإسمهنؿ يريدلق ّ "؛هؾ اّثرأ" يمذا يًٛمقهنؿل ،احلِمقي٦م: هؿ اًمزٟم٤مدىم٦م (1)

 ّنٗمًٝمؿ يٛمٚمٙمقق لأهنؿ لاًم٘مدرة، لاعمِمٞمئ٦م اُؾمتٓم٤مقم٦م إًمٞمٝمؿ أق يزقمٛمقق :-اعمٕمتزًم٦م لُمٕمٝمؿ-اًم٘مدري٦م  (2)

 .لاًمْمالـ لاهلدم لاعمٕمّمٞم٦م لاًمٓم٤مقم٦م لاًمنم اخلػم

 لاًمٔمٚمؿ. اجلقر: احلٞمػ3) )
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 قمغم اردًّ  لاعمجقس لاًمٜمّم٤مرم اًمٞمٝمقدٌ  ُمـ ظمػمو  اُّم٦مٌ  هذك ٤مؾي ًَّ ومً  أق ؾلٟمّمدي  ،٦ماهلِم٤مُمٞمَّ  غمقم اردًّ 

ًي  يرم أنف لٟم٘مري  ،(1)٦ماجلٕمٗمريَّ    ًمٙمؾ ؾمٛمٞمعو  نفلأ كهمػمي  ليرم فً ٟمٗم
ى
  سمٙمؾي  سمّمػمو  ٟمداء

ى
 قمغم اردًّ  ظمٗم٤مء

  لأقم٤مدهؿ ومٓمرةى  أطمًـ ذم اخلٚمؼي  ظمٚمؼي  ،٦ماًمٙمٕمٌٞمَّ 
ٌ
 ـي ألَّ  هؿأي سمدي  يمام هؿليٕمٞمدً  احلٗمرة فمٚمٛم٦مٌ  ذم سم٤مًمٗمٜم٤مء

ا ُمرةى  ي  وم٢مذا ،(2)٦ماًمدهريَّ  قمغم ردًّ  ًيرم ،سم٤مًمٌٍم ومٞمِم٤مهدلٟمف فّطم٤ٌمسمٌ  يتجغم فطم٤ًمسمٌ  ًمٞمقفٌ  ؿٝمً ٕمي مجي

 يقىمٗمٝمؿ لأ فأطم٤ٌمسمٌ  قمـ ًِيج٥م يمٞمػ ،(3)ًم٦ماعمٕمتز ُمـ اًمرؤي٤م أنٙمر ُمـ قمـ إُ ًِيج٥م ُ يم٤مًم٘مٛمرٌ 

٤م يي٤م﴿ ؟٦ماّزًمٞمَّ  اًم٘مديٛم٦م كُمقاقمٞمدً  ُم٧مشم٘مدَّ  لىمد فطمج٤مسمٌ  دلق جًَّتٝمي ٌئٜم٦َّمً  اًمٜمََّٗمًس  أي  إمٌمي  اَرضٌمٌٕمل ۞ اعَمًَٓمٛمي

ٌؽ  سمي اٌوٞمي٦مه  ري َرٌوٞم٦َّمه  ري  ؾٌ ٚمي سم٤محلً  اًمًٌت٤مقٌ  ُمـ شم٘مٜمعً  أف سمحقرٍي٦م؟! اجلٜم٤مق ُمـ شمرى رمأتً  ﴾ُمي

ً  يرشم٤مح يمٞمػ اًمٕم٤مُمرٍي٦م؟! ًمٞمغم سمدلق اعمجٜمقق يٗمرح يمٞمػ اًمًٜمدؾمٍٞم٦م؟!  اًمٜمٗمح٤مت سمٖمػم ققٌي حٌ اعَم

ٌي ذٌ أً  أضم٤ًمدو  اًمٕمٜمؼمٍي٦م؟!  ؾمٝمرت أبّم٤مرو  ٦م؟!اًمٕمٜمديَّ  سم٤معم٘م٤مقمدٌ  ؿشمتٜمٕمَّ  ُ يمٞمػ ؛٦ماًمٕمٌقديَّ  حت٘مٞمؼ ذم ٧مي

 سم٤مًمٚم٤ٌمٟم٤مٌت  ٧مسمي ذي قمً  لأخ٤ٌمبو  ؟!(5)نًٍٞم٦ماًّ  سم٤معمِم٤مهدة ذشمتٚمذَّ  ُ يمٞمػ ؛(4)٦ماًمدجيقريَّ  اًمٚمٞم٤مزم ذم

                                       

ليٗمؽمىمقق ُمـ سمٕمد اإلُم٤مف اًم٤ًمدس ؾمٞمدٟم٤م  ،ُشمٗم٤مىمٝمؿ قمغم اّئٛم٦م اًمًت٦م اّلائؾ سمذًمؽيًٛمقق  اجلٕمٗمري٦م: (1)

 يدة سم٥ًٌم اظمتالومٝمؿ قمغم اإلُم٤مف اًمت٤مزم.ضمٕمٗمر اًمّم٤مدؾ إمم ومرؾ قمد

ُمذه٥م يمؾ ُمـ اقمت٘مد ذم ىمدف  لأصؾ يمؾ ُمذاه٥م اإلحل٤مد لاح٤مدي٦م اًمتل قمرومتٝم٤م اًمٌنمي٦م، ومٝم له اًمدهري٦م:( 2)

قق سمف قمغم .. لاًمزُم٤مق لاح٤مدة لاًمٙمقق، لأنٙمر اًّمقهٞم٦م لاخلٚمؼ لاًمٕمٜم٤مي٦م لاًمٌٕم٨م تيجي ٓميٚم٦م ِيي ذًمؽ أق اعمًٕمي

: لرأي  ٚمٌٌٛملم ىم٤مًمقا ًَ ىم٦م لاعمً َٟمدي ـَ ًيتَّٝمؿ سم٤مًمزَّ َتيجي  هؿجٜم٤م سمٕمضي ُمي ُي  ققِيي وم٢مقَّ اهلل »:  شميراك ي٘مقـهبذا احليٌدي٨م لي٘مقـ: أ

َهر  .شًهقي اًمدَّ

اعمٕمتزًم٦م ومرىم٦م إؾمالُمٞم٦م شمٜمت٥ًم إمم لاصؾ سمـ قمٓم٤مء اًمٖمزاـ، متٞمزت سمت٘مديؿ اًمٕم٘مؾ قمغم اًمٜم٘مؾ،  اعمٕمتزًم٦م: (3)

، "اًمٕمدًمٞم٦م"ل "اًمققمٞمدي٦م"ل "اًم٘مدري٦م"لم مجٞمع ومرىمٝم٤م، ُمـ أؾمامئٝم٤م لسم٤مّصقـ اخلٛم٦ًم اًمتل شمٕمتؼم ىم٤مؾمام ُمِمؽميم٤م سم

 ُقمتزاـ ُم١مؾمًٝم٤م َمٚمس احلًـ اًمٌٍمن سمٕمد ظمالومف ُمٕمف طمقـ طمٙمؿ اًمٗم٤مؾمؼ. قا ُمٕمتزًم٦مه ٛمي ؾًم 

 اًمٔمالف. اًمِمديدة احل٤مًمٙم٦م اًمٚمٞم٤مزم هل: اًمدجيقري٦م ( اًمٚمٞم٤مزم4)

 هلل. اًمٕم٤ٌمدة إظمالص ُمـ اًمٔمالف ذًمؽ ُمـ اّنقار ُمِم٤مهدات هل اّنًٞم٦م: ( سم٤معمِم٤مهدة5)
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 ُ يمٞمػ ؛٦محلًٞمَّ ا اّؿم٤ٌمح ذم ٧ًمٌي طًم  أرلاحو  ؟!(2)٦ماًمرسمٞمٍ  اعمداُم٦م ُمـ شمنمب ُ يمٞمػ ؛(1)٦ماحلٌٞمَّ 

شمٌ  ذم لشمرشمعً  ،(3)اًم٘مدؾمٞم٦ٍم اًمري٤مضٌ  ذم ًح شمني   ،اًمرلٍي٦م ُمقارده٤م ُمـ لشمنمًب  ،(4)اًمٕمٚمٍٞم٦م ٝم٤مٕمٌ ُمرا

 ؟!(5)٦مٌ ٙمٞمَّ اًمِمَّ  ٚمؽي شمٌ  قمـ احل٤مـ ذٌح  للضمد ؿمقؾ ومرط ُمـ هب٤م ُم٤م ٜمٝمللشمً 

 عمقُه٤م اًمتالىمل قمٜمد ظمقـم٧ٌم إذا ،٦ماًم٘مْمٞمَّ  شمٚمؽ قمـ ًؾ ليٗمٌّم  ا ضمٝمره  ٤مٌؾ اًمٕمِمَّ  طم٤ميمؿً  ليؼمزً 

ًه  ومت٠مبك قمدق ٤مٌت ضمٜمَّ  إمم ره٤مومٞم٠مُمً  ،٦مسم٤مًمتحٞمَّ  اسمتدأه٤م ك ٟمٔمرت ُ أق ومٞمف لشم٘مًؿ ،أنٍٞم٦م ُمٜمٝم٤م ٤مأنٗم  ؾمقا

كً  قم٘مدت لُ  رتجي هي  ومام ،(6)٦مدٟمٞمَّ  ٝم٤مُمٓم٤مًمًٌ  يم٤مٟم٧م لُ ٤مؿمٞمئه  اّيمقاقٌ  ُمـ ٧مروٞمي  لُ ،ٟمٍٞم٦م ًمًقا

ٌح اًمرَّ  ُمديرً  ليً٘مٞمٝم٤م ،٦ماًمًٜمٞمَّ  سم٤مًمّمٚم٦مٌ  ُمٜمف ًمتحٔمك إُ اًمٕمٞمش ًمذيذ شمٌ  ُمـ ٤مكً صٗمَّ  ٤ميم٠مؾمه  ا  فٌ صٗمقا

رٌ  إمم ٤ملاؿمتٞم٤مىمه  ٤مارشمٞم٤مطمه  هؿشمزيدً  ،٦مٞمَّ ٌِم لاًمٕمي  سم٤مًمٌقايمرٌ  ٧مطمٜمَّ  ا ضمٝمره  اًمٜمدُم٤مء قمغم ديرت إذا ،٦مٞمَّ هٜمٌ   أنقا

 ،٤ممجٕمه  اًمٕمِم٤مؾ ؽي ًٜمٌ سمحً  ىمتٚم٧مي  ،ؿم٘مٞم٦ٍم قملمو  ٤موم٢مهنَّ  ؽي مج٤مًمي  رهي٤مشمً  ًمـ ٤مقمٞمٜمه  إق ؽلطم٘مي  ،٦ماًمٌٝمٞمَّ  فٌ ـمٚمٕمتٌ 

                                       

ٚمؽ قمذسم٧م اًم٘مٚمقب سم٠مق ؿمٞمخٜم٤م ي٘مّمد هٜم٤م "ًم٤ٌمق"؛ مجع: احلٌٞم٦م سم٤مًمٚم٤ٌمٟم٤مت (1)  سملم اًمٚم٤ٌمق شًمٕمٚمؽ يمام سم٤مًمٕمي

 .ًمٚم٘مٚم٥م اعمتٕم٦ٌم اعمج٤مهدات لهل اَّضاس؛

 سم٤مِظمرة؟ سم٤مًمؽ ومام اًمدٟمٞم٤م؛ ُمـ شمٌدأ لىمد اًمّم٤محلقق، هب٤م يتٛمتع اًمتل اهلل مخرة اًمرسمٞم٦م: لهل اعمداُم٦م (2)

 اًمري٤مض ذم شمنح ُ ؛ يمٞمػ"اجلًؿ ذم حمٌقؾم٦م يم٤مٟم٧م اًمرلح ّق"احلًٞم٦م:  اّؿم٤ٌمح ذم طم٧ًٌم حأرلا (3)

 .اًم٘مدؾمٞم٦م

 ."اجلٜم٦م ُمراشمع ذم"اًمٕمٚمٞم٦م:  ُمراشمٕمٝم٤م ذم (4)

 ُمـ ًمٕمٌدك اهلل زاد ُم٤م أنف ٟمٗمٝمؿ هٜم٤م ُمـ" :اًمِمٙمٍٞم٦م شمٚمؽ قمـ احل٤مـ ذح للضمد ؿمقؾ ومرط ُمـ هب٤م ُم٤م ( لشمٜمٝمل5)

 .اًمِمقؾ" ُمـ اًمِمٙمقم همػم يٕمٍزيف ومال هلل للضمدك لطمٌف ؿمقىمف ذم ذًمؽ لزاد إُ لومتقطم٤مت يمِمقوم٤مت

٤ًٌّم اهلل قمٌدت قم٤ٌمدو  ومٝمذك"دٟمٍٞم٦م:  ُمٓم٤مًمٌٝم٤م يم٤مٟم٧م لُ ؿمٞمئه٤م اّيمقاق ُمـ روٞم٧م ( ل6ُ) ٤م لُ ظمقومه٤م ُ ومٞمف طم  ـمٛمٕمه

؛ لُ ًيَٓمٌٕمًٛمق﴿شمٕم٤ممم:  اهلل ىم٤مـ اًمٌٞم٧م؛ آـ اًمٕم٤ٌمدة: هذك سمدأ ُمـ اًمٕم٤ٌمدات، لألـ أرىمك لهل دم٤مرةه ٤مفي  قي لي  اًمٓمَّٕمي

 َٰ غمي ٌيفٌ  قمي ٌٙمٞمٜمه٤م طًم ًَ تٌٞمامه  ٌُم يي ا ۞ لي أيؾٌمػمه ضَمفٌ  ًٟمَٓمٌٕمًٛمًٙمؿَ  إٌٟمَّامي  لي   ًمٌقي
ٌ
ءه  ٌُمٜمًٙمؿَ  ًٟمٌريدً  ُي  اهلل ا زي ُي  ضمي ا لي  [".8]اإلٟم٤ًمق:  ﴾ؿًمًٙمقره
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 أىمض وم٢مق (،1)٦مسم٘مٞمَّ  ُمٜمٝم٤م اهلقم ٌٌؼ يً  لمل ٤مؿمقىمه  إًمٞمؽ شمذلًب  ىمٚمقبو  ،قمٍٞم٦مسم٤مًمرَّ  ٤مروم٘مه  هقاؿي  سمحؼي 

 متحق سم٠مق إهلل ي٤م اًمتالىمل قمٜمد سمآجسى  لًم٧ًًم  ،لصٞم٦ٍم قمغم هقاؿ ُمـ وم٢من ىمّمدن ىمْمٞم٧م لُم٤م

 .(2)اخلٓمٍٞم٦م قمقاـمٗمؽ

 لٟمٗمح٤متو  ؾماملٍي٦م لإؿم٤مراتو  (،3)رسٍم٤مٟمٞم٦م ألىم٤متو  اّؾمح٤مر لذم إظمقان ي٤م اًمرد يٙمقق يمٞمػ

 ،دٍي٦مةاًمدال سم٤مّحل٤مقٌ  اّؿمج٤مرٌ  ذم اّـمٞم٤مرٌ  همٜم٤مءً  اًم٘مْمٞم٦مٌ  هذك صدٌؾ  قمغم لاًمدًمٞمًؾ  ،ُمٚمٙمٍٞم٦م

ًي  ؾٌ ٚمي سم٤محلً  اّهمّم٤مقٌ  لرىمًص  ،٦مٌ لوٞمَّ اًمرَّ  اًمري٤مضٌ  ذم اعمٜمٙمنةٌ  اّهن٤مرٌ  لشمّمٗمٞمًؼ   ُمـ ٦مٌ ٞمَّ ؾٌم ٜمدً اًم

 .٦مٞمَّ طمداٟمٌ سم٤مًمقي  ًمف ٤ملاقمؽماومه  ٤مإذقم٤مٟمه  ذاؿ يمؾي  إذ ؛٦مٌ اجلٜمَّ 

 شمقسم٦مه  قمٚمٞمف وم٠متقب شم٤مئ٥مى  ُمـ هؾ :ليٜم٤مدن اًمًحرٌ  لىم٧م ذم يتجغمَّ  احلؼَّ  إق ،اعمح٦ٌم أهؾ ي٤م أُ

 ؟٦ملاًمٕمٓمٞمٍ  ؿي ٕمي اًمٜمي  ًمف ـضمزٌ وم٠مً  ُمًتٕمطى  ُمـ هؾ ٦م؟ٚمٞمَّ سم٤مًمٙمً  اخلٓم٤مي٤م ًمفً  وم٠مهمٗمر ًتٖمٗمرى ُمً  ُمـ هؾ ٦م؟ُمروٞمَّ 

 قمٚمٞمٝم٤م له٤مق اّطمقاـ ذم لشم٤ًملت ُمْمٞمئ٦مه  ُمنمىم٦مه  سمٌٝمجتٌف يم٤مٟم٧م ٧مصٗمي  إذا اّرلاح لإق أُ

 اؾمتح٘مقا  اهلجرٌ  سمٕمضٌ  قمغم ؿهٌ لسمّمؼمٌ  ،قمٓمرٍي٦م اِوم٤مؾ ذم دُمققمٝمؿ رائح٦م أق رفضم ُ ،٦مرزيَّ  يمؾ

شم٥ٌم  ُمـ اًمقصؾي   ُمـ لراطمق ،ُمرلٍي٦م ًُمًٜمدةو  اعمحٌلم ـمٌ٘م٤مٌت  ذم ؿأطم٤مديثٝمٌ  لصح٦م ،(4)اًمٕمٚمٍٞم٦م اعمرا

                                       

 اؿمٝمٞمده  ُم٤مت ُمـ هٜم٤مؿ أق اًم٤ٌمز ؿمٞمخٜم٤م يٗمٝمٛمٜم٤م لهٜم٤م"سم٘مٞم٦م:  ُمٜمٝم٤م اهلقم ًيٌؼ لمل ؿمقىمه٤م إًمٞمؽ شمذلب ىمٚمقب (1)

ٟمه٤م أخػ اًمذن اًمٗم٤مرض اسمـ لطم٥م يمذًمؽ ،احلالج لؾمٞمدن راسمٕم٦م اًمًٞمدة ُمثؾ اًمرسم٤منَّ  ًمٚمح٥م  اًمٕمِمؼ ذم ديقا

 ."اإلهلل

 ؾمٞمئ٦م؛ يمؾ يٖمٗمر اهلل طم٥م أق هٜم٤م ًمٜمٗمٝمؿ"اخلٓمٞم٦م:  قمقاـمٗمؽ متحق سم٠مق إهلل ي٤م اًمتالىمل قمٜمد سمآجس لًم٧ًم (2)

ٌه٤م شمّمػم اهلل سمح٥م ّنؽ  ؾمٌح٤مٟمف اهلل ؾمقم ُم٤م يمؾ قمـ لشمزهد دشمفقم٤ٌم ذم اًمٙم٤مُمؾ اإلظمالص ومتخٚمص ًم٘مرسمف ـم٤مًم

 ."لشمٕم٤ممم

 لاًمًجقد اًمٚمٞمؾ لىمٞم٤مف اًمًحر صالة ىمٞمٛم٦م قمغم دًمٞمؾ "هٜم٤م اًمرلوٞم٦م: . اًمري٤مض.ألىم٤مت اّؾمح٤مر لذم (3)

 ."ٟمٞم٤مف لاًمٜم٤مس

شم٥ٌم  (4)  ،٤ماًمدٟمٞم ذم اهلل رؤي٦م قمـ اًمٌٕمد لُمٜمف ،اًمِمٞمخ اًمٌٕمد قمـ قمـ ؿمٞمخٜم٤م يتٙمٚمؿ هٜم٤م"اًمٕمٚمٍٞم٦م:  لسمّمؼٌمٌهؿ.. اعمرا
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ـى  همػم  هبٍٞم٦مى  ىمقاؽى  ُمـ هل٤م ومٞم٤م ،٦مه ضمٚمٞمَّ  لاوح٦مه  أصٌح٧م ىمد احل٥مي  هدي٦م ،٦مُم٘مْمٞمَّ  ؿطم٤مضم٤مهًت  ؾم١ما

 شمٕم٤ممم اهلل قمّمٛمٜمل ،٦مٌ لاحلٜمٌٚمٞمَّ  ٦مٌ لاح٤مًمٙمٞمَّ  ٦مٌ لاًمِم٤مومٕمٞمَّ  ٦مٌ احلٜمٗمٞمَّ  ُمذاه٥ٌم  أصقـ قمغم ؾمٜمٍٞم٦مى  لقم٘مٞمدةى 

 هلؿ اًمذيـ ُمـ لإي٤ميمؿ لضمٕمٚمٜمل ،(1)٦ماًمرُمٞمَّ  ُمـ اًمًٝمؿ يٛمرؾ يمام ومٛمرىمقا  ومرىمقا  اًمذيـ ُمـ لإي٤ميمؿ

ٞميٌدٟمي٤م قمغم اهلل لصغمَّ  ،ُمٌٜمٞم٦مو  همرؽو  ٝم٤مومقىمٌ  ُمـ همرؽو   لأصح٤مسمف آخف لقمغم ،اًمؼمي٦م أذؽ حمٛمدى  ؾمي

 آُملم ،لقمِمٞم٦م ٙمرةسمً  يمؾ ذم ٤مُمؽمادومه  اُمتجدده  دائامه  ا يمثػمه  شمًٚمٞمامه  ؿلؾمٚمَّ  ،اًمتحٞم٦م سم٠مذؽ ٝمؿلظمّمَّ 

 .آُملم صمؿ

  

                                                                                                 

ا، ومٞمجٕمٚمف اعمريد ًيتٕم٥م هجر ومٝمذا ٤م يمثػمه ٟمه٤م شم٤مئٝمه  أنف ومٚمٞمٕمٚمؿ ؿمٞمخف دم٤مك هبذا أطمٍس  ىمٚمٌف، ومٛمـ اًمِمقؾ ي٠ميمؾ طمػما

 يمؾ ذم ُمثٚمف يٙمقق أق ليتٛمٜمك ؿمٞمخف اعمريد ومٞمٕمِمؼ ،اعمريب سم٤مًمِمٞمخ شمٌدأ ُم٤م ألـ اعمح٦ٌم اهلل؛ ّق سم٢مذق ظمػم قمغم

؛ هق ِمٞمخاًم طم٥م: ؾم٤مداشمٜم٤م ي٘مقـ ًمذًمؽ ،قمٜمف اًمٌٕمد يٓمٞمؼ لُ رء ُه  ."اًمًٚمقؿ سمداي٦م ّنف أل

 ؾمٞم٠ميت أنف أومٝمٛمٜم٤م ّنف اًمديـ؛ حمٞمل ًمِمٞمخٜم٤م يمراُم٦م لهذك"اًمرُمٞم٦م:  ُمـ اًمًٝمؿ يٛمرؾ يمام ومٛمرىمقا  ومرىمقا  ( اًمذيـ1)

ا جيقز ُ لهذا سم٤مًمٙمٗمر؛ همػمك ليٜمٕم٧م اًمديـ أصقـ يٗمرؾ ُمـ اعمًٚمٛملم ُمـ ومٞمف يقف  ."أبده
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 اجلٗالٌ٘ الكارص عبز الؾٗذ عٗزٙ ٔصٗٛ
 ُمرؿمدل اًمٕم٤مروملم زسمدة اّؿمٝم٥م اًم٤ٌمز اًمٕم٤مروململ ٞم٤مءاّلًم ؾمٚمٓم٤مق اّقمٔمؿ اًمٖمقث لصٞم٦م

 هك ىمدس اجلٞمالن اًم٘م٤مدر قمٌد اًمديـ لٞمحم ؾمٞمدن اًمّمٛمدان قثاًمٖمل اًمرسم٤من اًم٘مٓم٥م اًمٓم٤مًمٌلم

 :هل هذكل ،اًم٤ًمًمٙململ اعمريديـ ًمٙمؾ اًمٕم٤مزم

 .طمدلدك طمٗمظل ،اًمنمع فم٤مهر ًمزلفل ،ـم٤مقمتف طمٗمظل ،اهلل سمت٘مقم ألصٞمؽ

 سمذـل ،اًمقضمف سمِم٤مؿم٦مل ،اًمٜمٗمس ؾمامطم٦مل ،اًمّمدر ؾمالُم٦م قمغم: ُمٌٜمٞم٦م هذك ـمري٘متٜم٤م إقل

 .اإلظمقاق قمثرات قمـ اًمّمٗمحل ،اّذم يمػل ،اًمٜمدم

 اًمٜمّمٞمح٦مل ،اإلظمقاق ُمع اًمٕمنمة طمًـل ،اعمِم٤ميخ طمرُم٤مت طمٗمظ هق:ل ؛سم٤مًمٗم٘مر ألصٞمؽل

 َم٤مٟم٦ٌمل ،اإليث٤مر ُمالزُم٦مل ،اًمٜم٤مس ُمع اخلّمقُم٦م شمرؿل ،اّيم٤مسمر قمغم اًمِمٗم٘م٦مل ،ًمألص٤مهمر

 .اًمدٟمٞم٤مل اًمديـ أُمر ذم اعمٕم٤ملٟم٦مل ،ـمٌ٘متٝمؿ ُمـل ُمٜمٝمؿ ًمٞمس ُمـ ُمع اًمّمح٦ٌم شمرؿل دظم٤مرُا

. ُمثٚمؽ قه قمٛمـ شمًتٖمٜمل أق اًمٖمٜمك طم٘مٞم٘م٦مل ،ُمثٚمؽ قه ُمـ إمم شمٗمت٘مر ُ أق راًمٗم٘م طم٘مٞم٘م٦مل

 ىمٓمعل ،أهٚمٝم٤مل اًمدٟمٞم٤م شمرؿ ُمـ ُم٠مظمقذ قه سمؾ ،اًم٘م٤مـل اًم٘مٞمؾ قمـ ُم٠مظمقذ قه ُم٤م اًمتّمقؽ أقل

 ،اًمِمٝمقاتل اإلراداتل اُظمتٞم٤مرات شمرؿل ،اهلقمل اًمٜمٗمس خم٤مًمٗم٦مل ،اعمًتح٤ٌمتل اح٠مخقوم٤مت

 .اًمٕمزًم٦مل خلٚمقةا ُمالزُم٦مل ،اًمًٝمرل اجلقع ُم٘م٤مؾم٤مةل

 اًمٕمٚمؿ وم٢مق ؛اًمرومؼل سم٤محلٚمؿ اسمتدئف سمؾ ،سم٤مًمٕمٚمؿ شمٌتدئف ُ أق اًمٗم٘مػم رأج٧م إذا ألصٞمؽل

 .ي١مٟمًف اًمرومؼل ،يقطمِمف

 ظمّم٤مـ: صمامق قمغم ُمٌٜمل اًمتّمقؽ أقل

 .اًمًالف قمٚمٞمف إسمراهٞمؿًٞمدٟم٤م ًم هلل ؛اًمًخ٤مء :اّلمم اخلّمٚم٦م

 .اًمًالف قمٚمٞمف إؾمح٤مؾًٞمدٟم٤م ًم هلل ؛٤ماًمرو اًمث٤مٟمٞم٦م: اخلّمٚم٦م

 .اًمًالف قمٚمٞمف أجقبًٞمدٟم٤م ًم هلل ؛اًمّمؼم اًمث٤مًمث٦م: ّمٚم٦ماخل
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سمٕم٦م: اخلّمٚم٦م  .اًمًالف قمٚمٞمف يمري٤مًٞمدٟم٤م زًم هلل ؛اإلؿم٤مرة اًمرا

 .اًمًالف قمٚمٞمف ِيٞمكًٞمدٟم٤م ًم هلل ؛اًمٖمرسم٦م اخل٤مُم٦ًم: اخلّمٚم٦م

 .اًمًالف قمٚمٞمٝمام ُمقؾمكل آدفًٞمدٟم٤م ًم هلل ؛اًمّمقؽ ًمٌس اًم٤ًمدؾم٦م: اخلّمٚم٦م

 .اًمًالف قمٚمٞمف قمٞمًك ًٞمدٟم٤مًم هلل ؛اًمًٞم٤مطم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م: اخلّمٚم٦م

ٞميٌدٟمي٤مًم هلل ؛اًمٗم٘مر اًمث٤مُمٜم٦م: اخلّمٚم٦م  .لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم حمٛمد ًي

 .سم٤مًمتذًمؾ إُ اًمٗم٘مراء ُل ،سم٤مًمتٕمزز إُ اّهمٜمٞم٤مء شمّمح٥م ُ أق ألصٞمؽل

 ضمؾل قمز اهلل شمتٝمؿ ُل ،اخل٤مًمؼ رؤي٦م دلافل اخلٚمؼ رؤي٦م ٟمًٞم٤مق هق:ل ؛سم٤مإلظمالص قمٚمٞمؽل

ُه  أظمٞمؽ طم٘مقؾ شمْمٞمع ُل ،طم٤مـ ؾيم ذم إًمٞمف اؾمٙمـل اُّمقر ذم  اعمقدة ُمـ سمٞمٜمفل سمٞمٜمؽ ح٤م اشمٙم٤م

 ،هلؿ اًمدقم٤مء ه٤مهٜم٤م احل٤مـ وم٠مىمؾ ؛قمٚمٞمؽ طم٘مقىمه٤م ُم١مُمـ ًمٙمؾ ومرض ضمؾل قمز اهلل وم٢مق ؛اًمّمداىم٦مل

 .اح٤مـل سم٤مًمٜمٗمس اًمٓم٤مًم٥م قمغم ُزُم٦مو  اًمٗم٘مراء ظمدُم٦مل

 أؿمٞم٤مء: سمثالصم٦م ٟمٗمًؽ اًمزفل

ُه   .شمٕم٤مممل ؾمٌح٤مٟمف هلل سم٤مًمتقاوع :أل

 .يمٚمٝمؿ اخلٚمؼ ُمع اّدب حًـسم :٤مصم٤مٟمٞمه 

 .اًمٜمٗمس سمًخ٤مء :٤مصم٤مًمثه 

ا ألؾمٕمٝمؿ اهلل إمم اخلٚمؼ أىمرب إقَّ ل ،حتٞم٤م طمتك ٟمٗمًؽ ٧مأُمٌ ل ٤مٚمً ظًم  أطمًٜمٝمؿل صدره  إقَّ ل ،٘مه

 قمام اإلقمراضل شمٕم٤مممل ؾمٌح٤مٟمف اهلل إمم اًمتقضمف دلافل اهلقمل اًمٜمٗمس خم٤مًمٗم٦م اّقمامـ أومْمؾ

ك  .ؾمقا

 :ؿمٞمئ٤مق اًمدٟمٞم٤م ذم طمًٌؽل

ُه   .قم٤مرؽ وم٘مػمى  صح٦ٌم :أل

 .يم٤مُمؾ لزم   ظمدُم٦م صم٤مٟمٞمه٤م:
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 ومال ؛يمٚمف د  ضمٌ  ـمري٘مفل ،شمٕم٤ممم اهلل دلق ُمـ سمٌمء ليًتٖمٜم ُ اًمذن قه اًمٗم٘مػم أق اقمٚمؿل

 قمٚمٞمٝمؿ اىم٤مدره  يمٜم٧م إقل ،مجٚم٦مه  إًمٞمٝمؿ شمٜمٔمر ومال ؛اًمٌدع أهؾ ٥مضم٤مٟمٌ ل ،اهلزـ ُمـ سمٌمء خي٤مًمٓمف

 .اهلل إمم اُّمر ٗمقيضشمل اًمتًٚمٞمؿ لُمالزُم٦م اُظمتٞم٤مر سمؽمؿ لقمٚمٞمؽ ،ازضمرهؿل قمٜمٝم٤م وم٤مُمٜمٕمٝمؿ
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َٓٗ ِ٘ٓ الؾٗذ لغِّٗزٙ أخضٝ ٛٔص  اجلٗالٌ

 ِحيمِ الر  الرمحنِ  هللا ِبْسمِ 
  احلٛمدً 

ٌ
رفٌ  ضم٤مدي  اًمذن هلل سمٌغي  لأؾمٌغي  ،قم٤ٌمٌدكٌ  ُمـ ؿم٤مءي  عمـ سم٤مًمٙمي ؿٌ  ؾمقا ٌدكٌ  ٌؼ ٌَ ـمٌ  قمغم اًمٜميٕمي  ،ًُمرا

ك لضمٕمؾي  ًٝمؿ ،اّظمٞم٤مري  ألًمٞم٤مءي ٗمي  قمـ اهللً  لريٌض  ،قم٤ٌمٌدكٌ  لأومْمؾٌ  ،قم٤ٌمٌدكٌ  ظمػمٌ  قمغم اهللً  لصغمَّ  ،لأتحي

 لسمٕمد: ،اًمٕم٤ممل ظًمالص٦مٌ  أصح٤مسمٌفٌ 

 قمٜمفً  اهللً  ريضي  اجلٞمالني  اًم٘م٤مدرٌ  قمٌدٌ  ،اعمًٚميٌٙملمي  لإُم٤مفٌ  ،اًمٕم٤مروملمي  ؾمٚمٓم٤مقٌ  ُمـ رؾم٤مًم٦مو  ومٝمٌذكٌ 

ٟمٌفٌ  ًمٌٕمضٌ  ،لأرو٤مكً   .لاًمتٙمريؿٌ  اًمؼٌمي  ومْمؾٌ ل ،لاًمتًَّٚمٞمؿٌ  سم٤مًمتحٞم٦َّمٌ  :إظمقا

دٌؾ  أظمل ي٤م ؽي ومٕمٚمٞم رٌ  ـُمٌ  أؿمٞم٤مء مخ٦ًمي  وم٢مقَّ  ؛سم٤مًمّمي  لضم٤مئعو  ،اًمٖمٜمك ًئمٝمرً  وم٘مػمو  اًمٜمٍٗمٌس: ضمقهي

٦ٌَّمي  ًمفً  ًئمٌٝمرً  قمدالةو  آظمر لسملمي  سمٞمٜمفً  لرضمؾو  ،اًمٗمرحي  ٔمٝمرً يً  لحمزلقو  ،ٌعي اًمٍِم  ٔمٝمرً يً   لرضمؾو  ،اعمح

 لإذا ،ةٌ لاِظمر اًمٍدٟمٞم٤م ذم سم٤مًمتًٚمٞمؿٌ  قمٚمٞمؽي  أظمل لي٤م ،٤موٕمٗمه  ًئمٌٝمرً  لُ ٞمؾي اًمٚمَّ  لي٘مقفً  اًمٜمَّٝم٤مري  يّمقفً 

ًمٞمًؾ  همٚم٥مي  ـٌ  ىمٚم٥ٌم  قمغم قمٔمٞمؿو  هق اًمذن ٤مناًمثٍ  اًمدَّ ً  اعم١مُم ـٌ اعَم ًٌ ٌي  ّطمٌدٟم٤م يٙمققي  أق اُمتٜمعي  ح  قمغم فو شمٜم

 أقمٓمٞمًتؽي  وم٘مد ،اعم٘م٤مفي  هذا فزي لاًمَ  ،اإلطم٤ًمق لصٗمتي  حتّمٞمؾٌ  ذم دوم٤مضمتٝمٌ  ،اعمذيمقرٌ  اًم٘مٚم٥ٌم  هذا

يمرٌ  زلفٌ سمٚمً  لقمٚمٞمؽ ،ومْمؾى  وم٤مئدةي  ٘مٞم٥مي  يم٤مق إق تٖمٗم٤مري ؾماُ وم٢مقَّ  ،لاُؾمتٖمٗم٤مرٌ  ،اًمذي  حم٤مكً  ذٟم٥مى  قمي

٘مٞم٥مي  يم٤مق لإق ،لأزاًمفً   أمجعً  اًمذيمري  وم٢مق ،هلرى  قمغم لهلرو  ،ٟمقرى  قمغم قرو ومٜمً  لإطم٤ًمقى  ـم٤مقم٦مى  قمي

٦مٌ ًمَٚمٝمٌ  ءةٌ  إمم ٟمتٌ٘مؾوم٤م ؾمٛمٕم٧مي  وم٢مق ،ًمٚمخ٤مـمٌرٌ  كٗملأص ،ٛمَّ  قمٜمد لشمٕمٔمٞمؿى  رى لشمٗمٙمي  سمتدسمرى  اله ُمرشمٍ  اًم٘مرآقٌ  ىمرا

ـى  لشمٜمزيفى  ،اًمتقطمٞمدٌ  آي٦مٌ    آي٦مٌ  ٜمدقم لؾم١ما
ٌ
 لاقمت٤ٌمرى  ،للقمٞمدى  ظمقؽى  ي٦مٌ آ قمٜمد عى لشميي  لقمؼمةى  ،اًمرضم٤مء

؛ آي٦مٌ  قمٜمد  .ومٞمفٌ  اًمقاردةٌ  اعمٕم٤من ُظمتالٌؽ  فً ىم٤مرئً  يي٠ًمفً  ُ اًم٘مرآقي  وم٢مقَّ  ىمّمصى

رٌ  دٌ قًم٘مي  سمحؾي  لقمٚمٞمؽ :ومّمؾو  ـي  سم٠مق إُ ذًمؽي  قمغم شمٓمٞمًؼ  ُ ،ىمٚمٌٌؽي  ـُمٌ  اإلسا ؽي  شم٘مق ًٌ  ذم ًمٜمَٗم

: اخل٤مرٌج  اًمٜمَّٗميسٌ  ري  ًمٜمَّٗميسي ا أق ًس ٟمٗمَ  ي٤م ـشمدري هؾ قمٜمؽي  ومٚمٕمٚمٌَّؽ  ؟!ُ أف ي٠متٞمٌؽ  هذا سمٕمدي  اِظمي

  قمغم ُمٍٍمةو  لأن٧ٌم  اًمٜمَّٗميسٌ  هذا ذم متقشملمي 
ٌ
  لقمٜمد ،اًمًقء

ٌ
ـي  اهلل ي ٟمقٌب  قمغم ًمٚمًٛمٌٍمي  اًمٕمذاٌب  ُمـ اًمذي
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ـً  شًمٓمٞمً٘مفً  ُ ُم٤م  شمٗم٤مضٌمئًٌؽ  ُمتك ـشمدري ُ وم٢مٟمٌَّؽ  اهلل إمم ومتقيب ؛ٌؽ ُمثٚمً  يٓمٞمًؼ  ومٙمٞمػ ،اًمِم٤مخم٦مً  اجل٤ٌم

٧ٌم  :ي٘مقـ شمٕم٤ممم اهلل وم٢مقَّ  ،اعمٜمٞم٦َّمً  ًي َٞم ًمي ٦مً  ﴿لي ـي ًمٌٚمَّ  اًمتََّقسمي ًٚمققي  ٌذي ٞميئي٤مٌت  ييَٕمٛمي ًَّ   اًم
َٰ
تَّك ا طمي ي  إٌذي يي ًهؿً  طمي دي  أيطمي

ـي  اعَميَقًت  ٤م ٧ًٌَم  إٌني  ىمي ﴾ شًم قي َِ  مل ُم٤م قمٌٌدكٌ  شمقسم٦مي  ي٘مًٌؾ  اهللي  قَّ إٌ » لؾمٚمؿ: لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم لىم٤مـ ،ا

رهٌمر  ومال يٜم٤مفً  أل يٜمٌٙمًح  أل يٛمٌم أل ينمًب  أل ي٠ميمًؾ  لهق اعمقًت  وم٤مضم٠مكً  ؿمخصى  ُمـ ومٙمؿ ،شًيٖمي

ًؽ  ٓمٞمعً يًت ًٌ فً  ومٞمٛم ؽي  لقٌمظ ،اًمذٟمقٌب  قمغم ا ُمٍمًّ  ومٞمٛمقًت  رلطمي ًي  شمٙم٤مصمر ُمتك وم٢مٟمَّفً  ؛هذا سمٛمثؾٌ  ٟمٗم

رٌ  قم٘مدةً  قمٜمؽي  ٧ماٟمحٚمَّ  هذا ُمثًؾ  قمٚمٞمؽي   .اإلسا

  سمت٘مقم لقمٚمٞمؽ :ومّمؾو 
ٌ
 ـُمٌ  ظم٤مؽي  ـُمي  وم٢مٟمَّفً  ،قم٘م٤مسمٌفٌ  ُمـ احلذرً  لله ،٦مٌ لاًمٕمالٟمٞم اًمني  ذم اهلل

  قم٘م٤مٌب 
ٌ
ـٌ  إمم ري سم٤مدي  اهلل : لاهللً  ،اهللي  شًمريض اًمتل اّومٕم٤م ـً ًريًمؿً ﴿ ي٘مق ًِييذي ًف﴾ اهللً  لي ًي َٗم  لىم٤مـ: ،ٟمي

اقَمٚميًٛمقا  َٕمٚميؿً  اهللي  أيقَّ  ﴿لي ٤م يي ًٙمؿَ  ذٌم  ُمي ًٌ نًٗم ًرلكً  أي اقَمٚميًٛمقا  ومي٤مطَمذي ًٗمقرو  اهللي  أيقَّ  لي ٚمٌٞم همي ﴾طمي  .ؿو

  لىم٤مي٦مً  لأىمقاه٤م اخلػمٌ  لأقمٔمؿً  ،اًمقىم٤مي٦مٌ  ُمـ ُمِمت٘م٦مو  وم٤مًمتَّ٘مقم
ٌ
  ومٕمؾي  وم٤مشمٌَّؼ  ،ًمؽي  اهلل

ٌ
  سمٗمٕمؾٌ  اهلل

ٌ
 ؛اهلل

ٓمٌؽي  ُمـ سمرو٤مؿي  أقمقذً » لؾمٚمؿ: لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم ىم٤مـ يمام خي  ،شقًم٘مقسمتٌؽي  ُمـ لسمًٛمٕم٤موم٤مشمٌؽي  ،ؾمي

  اهللي  لاشم٘مقا 
ٌ
: يمام ؛سم٤مهلل ـي  ر ليمؾي  ،شٌُمٜمؽي  سمٌؽي  لأقمقذً » ىم٤م

ى
 اضمتٜم٤مًب  ًمؽي  ومٞمٜمٌٖمل لختِم٤مكً  خت٤موًمفً  ء

ٕم٤مدٌة؛ سمٓمريٌؼ  اًمِم٘م٤ملةٌ  إمم ُمقٌصٚم٦مو  ـمريؼو  اعمٕمّمٞم٦مي  وم٢مق ًمٞمٌف؛إ اعمقصٚم٦مٌ  اًمٓمريٌؼ  ًٍ  شمت٘مل :نأ اًم

خطي  شمت٘مل يمام ،سم٤مجلٜم٦َّمٌ  اًمٜم٤ٍمر لشمت٘مل ،سم٤مًمٍٓم٤مقم٦مٌ  اعمٕمّمٞم٦م ًي ـٌ  قمغم وم٤مُمشٌ  ،هٙمذا سم٤مًمرو٤م اًم  ُمٜم٤مز

شمٌٝم٤م ًمؽ رؾمٛم٧م ُم٤م قمغم اًمت٘مقم ـي ىم لىمد ،لُمرا ً٘مقا ﴿ :شمٕم٤ممم ٤م اشمَّ ً٘مقا  ،﴾اهللي  لي اشمَّ ﴾ ﴿لي  ،اًمٜم٤َّمري

 .اهلل ؿم٤مء إق ٩ًم ٜمَ شمي  رؾمٛم٧م ُم٤م قمغم اًمت٘مقم ـمريؼي  وم٤مؾمٚمؽ

؛ لإي٤مؿي  :ومّمؾو  ٌرؿي  ُمعي  لطمٚمٌٛمفٌ  ُمقُؿي  ٙمرفٌ سم ٟمٗمًؽي  ختدعي  أق لهق لاُقمتذاري  قمغم اؾمتٛمرا

 شمٕم٤ممم اهلل يمرف رً ئمٝم أجـ ـُمٌ  لخم٤مومتؽ ذٟمٌؽي  ًمقُ :ًمؽي  ي٘مقـل إسمٚمٞمًس  لخيدقًمؽي  ،ُمٕمّمٞمتٌفٌ 

ٜمل لرمحتٌفٌ  يمرٌُمفٌ  ـُمٌ  وم٢مقَّ  ىم٤مئٚمٌٌف؛ ُمـ اجلٝمؾٌ  هم٤مي٦مً  لهذا ،لقمٗمقك لرمحتف ـي  ،ًمٓم٤مقمتٌفٌ  لومَّ٘مي  سمٞمٜمل لطم٤م

: لي٘مقـ ،خم٤مًمٗمتٌفٌ  لسملمي  ـٌ  قمغم ُم٤م ًمؽي   ُمـ هلؿ ؾمٌ٘م٧م ىمد اًمرمح٦مي  وم٢مقَّ  ،ؾمٌٞمؾى  ُمـ اعمًحً
ٌ
 ذم اهلل
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 ًمٚمٕم٤مصلمي  لُمٖمٗمرشمف لرمحتف لطمٚمٛمف يمرُمف ئمٝمر اهمده  يم٤مق وم٢مذا اًمٍٓم٤مقم٤مٌت؛ ُمـ ًمفً  ًلوميؼي  ح٤م اًمدٟمٞم٤م؛

 .قم٤ٌمٌدكٌ  ُمـ

ٟمَّؽي  ومال  قمٗمٌقكٌ  ُمـ ذيمرت لُم٤م ليمرًُمفً  طمٚمًٛمفً  أُم٤م :لىمؾ ،ٟمٗمًؽ لاطمٗمظ ،اعم٘م٤مًم٦مً  هذك شمٖمرَّ

ي  لاًمذٟمقًب  اعمخ٤مًمٗم٦مً  ًمقُ أنف ومّمحٞمحو   صحٞمح٦مو  لاِصم٤مرً  ؽي رهمٛم اًمّمٗم٤مًت  هذك اًمٜم٤مرً  فمٝمرت ٤محي

ن أق شمريدً  ققُمٚمٕم ي٤م لًمٙمـ ،ومٞمٝم٤م لاّظم٤ٌمرً    سمٙمرفٌ  شمٖمرَّ
ٌ
ُه  أقمّمٞمف طمتك اهلل  لُمـ ،رمحتٌفٌ  قمغم اشمٙم٤م

 !ًمف؟ يٖمٗمرً  أل يرطمؿً  أل قمٜمف يٕمٗمق ُمـ أقمرًؽ  أجـ

 قمّم٤مةٌ  ُمـ ـم٤مئٗم٦مه  لقمذاسًمفً  قم٘مقسمًتفً  شمٚمحًؼ  يمام ،قم٤ٌمٌدكٌ  ـُمٌ  يِم٤مءً  ـُمي  لُمٖمٗمرشًمفً  يمرًُمفً  يٚمحًؼ  ،ٟمٕمؿ

 اًمتقسم٦م طمرُمٜمل يمام اهللي  لًمٕمؾَّ  ،اعمٕمّمٞم٦م هذك كمومٕم قمٜمد أن٤م اًمٗمري٘ملم أني  ُمـ أدرن ُ ٤ملأن ،قم٤ٌمٌدكٌ 

كً  ِيرُمٜمل هٜم٤م اعمٕمّمٞم٦مٌ  ُمـ ـٌ  ىمٌؾي  قمٗمقي  ٌُم٧مي  أن٤م إذا ُمٜمٝم٤م أظمرج لطمٞمٜمئذى  ،ُمٜمل ومٞمٜمت٘مؿ اًمٜم٤َّمرٌ  دظمق

 ،سمذٟم٥مى  أؤاظمذً  لُ ٤مىمٓمٕمه  قمٜمف كٗمًيٕم ممـ أنٜمل قمٚمٛم٧م ومٚمق ،اًمٙمٗمري  شمزيدً  اعمٕم٤ميص لإق أُ ،ُمًٚمامه 

  قمذاٌب  ُمـ أُمٜم٧ًم  ًمق قمكمَّ  ٥ًم اًمقاضم يم٤مق سمؾ ،ًم٦مه ضمٝم٤م سمٙمالٌُمؽي  اهمؽمرًت  رسٍمام
ٌ
ـي  أق اهلل  ـم٤مىمتل أبذ

ٝمدن   ـم٤مقم٦مٌ  ذم لضمي
ٌ
 ي١مصمرن لُم٤م ومٙمٞمػ ،ُمٜمفً  ليًتحٞم ـُمي  لزمي  وم٢مٟمف ،ُمٜمف لطمٞم٤مءه  شمٕم٤ممم هلل ا ؿمٙمره  اهلل

ٜميٜمل اًمتٕمٞملم قمغم اله  شمريمٜمل سمؾ ،لأُمَّ ٕمّمٞمتٌفٌ  ذم مًمٝمي ي  ومٙمٞمػ ،لقمذاسمٌفٌ  قمٗمٌقكٌ  سملم ُمي  لرٌ لزً  لٌرؿي سمزً  أهمؽمي

٤مرةٌ  ٟمٗمز   اُّمَّ
ٌ
 .سم٤مًمًقء

ؽي  ذم طم٤مؿي  ُم٤م يمٍؾ  اضمتٜم٤مًب  لهق ؛سم٤مًمقرعٌ  لقمٚمٞمؽ :ومّمؾو  ًٌ  لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم ىم٤مـ ء؛ر ٟمٗم

ًٌؽي يي  ُم٤م دع» لؾمٚمؿ: ًٌؽيي  ُ ُم٤م إمم ري كً  اًمقىم٧ٌم  ذم دمد مل لًمق ،شري  ومال إًمٞمفٌ  حمت٤مجو  لأن٧م همػمي

  لاشمريمفً  ،٦ماًمٌتٍ  شمًتٕمٌٛمٚمفً 
ٌ
 ذًمؽي  يم٤مق لإذا ،شمًتٕمٌجؾ لُ ،ُمٜمف ا ظمػمه  ًوؽي يٕمقي  اهلل إق ،شمٕم٤ممم هلل

ـٌ  أؾم٤مًس  هق اًمذن اًمقرعً  ري  ُم٤م إُ ُمٜمٝم٤م يٕمٓمٞمفٌ  ُم٤م لاًمٍٓمريٌؼ  اًمٍدي ء ؛ًمف ىًمدي  رهٌم٥مي  أل ومٞمٝم٤م رهٌم٥مي  ؾمقا

ـً  ومال ،قمٜمٝم٤م   قمٜمدي  ٤ممم٘مقشمه  ،قمٚمٞمٝم٤م احلزقٌ  يمثػمي  ،هب٤م ُمٝمتامًّ  يزا
ٌ
اهم٥ٌم  اًمدٟمٞم٤م ـم٤مًم٥ٌم  ؾي ثي ُمي  لإق ،اهلل  اًمرَّ

  يمِم٤مرٌب  ومٞمٝم٤م
ٌ
 .٤مقمٓمِمه  ازداد اًمٌحرٌ  ُم٤مء
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يمي٧م ، زي ٧م أقمامًًمؽي حي ًمً  لمت٧َّم ،ؽي أومٕم٤مًمً  لٟمجي ٧م ،ؽي أطمقا قمي ُم٤مًت  إًمٞمؽي  لؾم٤مري  ليمٜم٧مي  ،اًمٙمرا

  طمٗمظي  يمٚميٝم٤م أُمقٌرؿي  ذم ٤محمٗمقفمه 
ٌ
ًم لُمتك ،ومٞمفٌ  قمٜمدٟم٤م ؿمؽَّ  ُ اّت٘مٞم٤مء دي عٌ  ـمريٌؼ  قمـ ٧مي قمي ري  لهًت٧مي  اًمقي

ؽي  لادى  يمؾي  ذم قمي دي ؾي  اهللً  ظمي يمي ٞمٓم٤مقً  ٌُمٜمؽي  ـي لمتٙمَّ  إًمٞمؽ للي  ُم٤م اًمقرع ؛أظمل ي٤م اهللي  وم٤مهللي  ،اًمِمَّ

 .اؾمتٓمٕم٧م

 يًمٜم٧مي  وم٢مق ،لاطمدةه  مجٚم٦مه  ىمٚمٌٌؽي  ُمـ اهٌدُمٝم٤م سمؾ ،اًمدٟمٞم٤م ذم اًمرهم٦ٌمي  لىٌمٍؾ  هدٌ سم٤مًمزي  لقمٚمٞمؽ :ومّمؾو 

ٌه  هل٤م سًمدَّ  ُ ضو  إهن٤م ؛أبٜم٤مءه٤م شمٜم٤مومس لُ ،لضمفى  ُمـ ٌُمٜمٝم٤م شمٌؽي ىمق ذم وم٤مىمتٌٍم  ٤مـم٤مًم ري ُي  ،يٌ٘مك ُ قمي  ل

ـً يي  كً  ومٞمٝم٤م اًمٍراهم٥ًم  ٜم٤م دي اهم٥ٌم  ُمٞمؾي  لإق ،اأبده  ُمٜمٝم٤م ُمرا  ُمٜمٝم٤م يٕمٓمٞمفٌ  ُم٤م شمٕم٤ممم لاهللً  ،اضمدًّ  د  ٕمي تي ُمً  ومٞمٝم٤م اًمرَّ

ء ؛ًمفً  رىمدٍ  ُم٤م إُ ـً  ومال ،قمٜمٝم٤م رهم٥مي  أل ومٞمٝم٤م رهم٥مي  ؾمقا  ٤ممم٘مقشمه  ،قمٚمٞمٝم٤م احلزقٌ  يمثػمي  ،هب٤م ُمٝمتامًّ  يزا

  قمٜمد
ٌ
ثيؾي  لإقَّ  ،اهلل ٟمٞم٤م ـم٤مًم٥ٌم  ُمي اهم٥ٌم  اًمدي   ٤مرٌب يمِم ومٞمٝم٤م اًمرَّ

ٌ
 ،٤مقمٓمِمه  ازدادي  ٤مذسمه  ازدادي  يمٍٚمام اًمٌحرٌ  ُم٤مء

ًٌؽي    لُ ،لاعمزسمٚم٦مٌ  سم٤مجلٞمٗم٦مٌ  إي٤مه٤م لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل شمِمٌٞمف أظمل ي٤م ومحً
ٌ
 إق لاهلل

ؽي  أترى ؟!اًمٙمالًب  إُ اجلٞمٗم٦مٌ  قمغم جيتٛمعً  هؾ ؛قم٤مىماله  يمٜم٧مي  ًٌ  ؟!اعمزسمٚم٦مٌ  هبٌذكٌ  شمٙمققي  أق ًمٜمٗم

فً  سمام وم٤مرضي  ٛمي ًي ـً  ؛أبٞم٧مي  أف ؿمئ٧مي  إًمٞمؽي  فً يقصٚمي  أق سًمدَّ  ُ لشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟميفً  وم٢مٟمَّف ،ؽي ًم الًل  ىم  اهللً  ي٘مق

ـي  ي٤م" اًمًالف: قمٚمٞمفٌ  ُمقؾمك إمم لطمٌٞمفٌ  ذم شمٕم٤ممم وٞم٧مي  إق ،آدف اسم ٌيؽي  أرطم٧ًم  ًميؽي  ىميًٛم٧ًم  سمام ري  ىمٚم

ٟميؽي   ريًمضي شم طمتك ٟمٞم٤ماًمدي  قمٚمٞمؽي  ؾمٚمَّٓم٧ًم  ًمؽي  ىمًٛم٧ًم  سمام شمرضي  مل لإق ،حمٛمقدو  لأن٧مي  لقٌمِم٧مي  لسمدي

 لأن٧مي  ًمؽي  ىمًٛم٧ًم  ُم٤م إُ ُمٜمٝم٤م يٜم٤مًًمؽي  ُ لضمالزم يتلقٌمزَّ  صمؿ ،٦ماًمؼميَّ  ذم اًمقطمقشٌ  ريمضي  ومٞمٝم٤م

 ."ُمذُمقفو 

 لصمقبو  ،يٙمٜمؽ سمٞم٧مو  إُ ُمٜمٝم٤م ًمؽي  هؾ ؛طمذاومػٌمه٤م سمجٛمٞمعٌ  ٟمٞم٤ماًمدٍ  أقمٓم٤مؿي  اهلل إق أظمل ي٤م ومٝمٌؽي 

ؿي  تيؽي  شميًدي  ليمٌنةو  ،يًؽًمً  احل٤ًمب ظمٗم٦م ذًمؽي  ذم لزادي  ٟمٞم٤ماًمد قمٜمدكً  ىمٍمت ـُمي  يٜم٤مًمفً  لهذا ،ضمققمي

 قمٜمؽ يٗمٜمك ضى ري ٕمي سمٌ  ُمقُؿي  ُمـ ؽي طمٔمٍ  شمتٌعي  أق ٤مؿإيٍ  صمؿ ؿوم٢مٍي٤م ،اّلزار للوع اًم٘مٚم٥م لراطم٦م

ـٌ  ذم متقًت  ؽي لًمٕمٚمَّ  ،سمٗمٜم٤مئؽ  لىمد ءو ر ٚمٌؽي ُمي أي  ُمـ ًمؽ ٟم٘م٣ما لُم٤م ٟمٞم٤ماًمدي  ـمٚم٥ٌم  ذم شمْمًٕمفً  ىمدفى  أٍل
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  ُمـ ومًٙمـ» لؾمٚمؿ: لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم ٤مـىم لىمد ،أبٜم٤مءه  لًممظمرةٌ  أبٜم٤مءه  ٟمٞم٤مًمٚمدي  أق قمٚمٛم٧مي 
ٌ
 أبٜم٤مء

  ُمـ شمًٙمـ لُ ،اِظمرةٌ 
ٌ
 .شٟمٞم٤ماًمدي  أبٜم٤مء

ر رل أظمل ي٤م شمدسمَّ تي  إذا ُمقُؿي  يمالفٌ  ذم شمٗمٙمَّ ـ شمٕم٤ممم: ىمقًمٌفٌ  ذم لاٟمٔمر ،فً ىمرأ ٤مقي  ﴿ُمي  احَليٞمي٤مةي  ًيٌريدً  يمي

َٟمٞمي٤م ٤م اًمدي ٌزيٜميتيٝمي ؽي  لي َٞمٌٝمؿَ  ًٟمقي ًؿَ  إًٌمي هلي ٤م أيقَمامي ًهؿَ  وٌمٞمٝمي ٤م لي ققي  ُي  وٌمٞمٝمي ًً ٌَخي ٌَٰؽي  ۞ ًي ـي  ًألئلي ٌذي ٞمَسي  اًمَّ ًؿَ  ًمي  ذٌم  هلي

ةٌ  ظٌمري َِ َُّ  ا ٌٌطي  اًمٜم٤َّمرً  إٌ طمي ٤م لي ٜميًٕمقا  ُمي ٤م صي سمي٤مـمٌؾو  وٌمٞمٝمي ٤م لي ٤مًٟمقا  ُمَّ ﴾ يمي ًٚمققي َٕمٛمي ـ :شمٕم٤ممم ىمقًمف لذم ،يي ٤مقي  ﴿ُمي  يمي

َرثي  ًيٌريدً  ةٌ  طمي ظٌمري َِ ٌزدَ  ا فً  ٟمي َرصمٌفٌ  ذٌم  ًمي ـ طمي ُمي ٤مقي  لي َرثي  ًيٌريدً  يمي َٟمٞمي٤م طمي ٤م ًٟم١َمشمٌفٌ  اًمدي ٤م ٌُمٜمَٝمي ُمي فً  لي ةٌ  ذٌم  ًمي ظٌمري َِ  ٌُمـ ا

﴾ ضي  يًدلقي ﴿شًمرٌ  احلالـ: ـمٚم٥م ذم لىم٤مـ ،ٟمٌَّّمٞم٥مى ري َٟمٞمي٤م قمي اللً  اًمدي ةي﴾ ًيٌريدً  لي ظٌمري َِ  ومٞمٛمـ لىم٤مـ ،ا

أينٌٗمً٘مقا ﴿ اِظمرٌة: قمامرةي  يريدً  لاهلل اح٤مـ لمتٞمٞمزي  اًمدٟمٞم٤م قمامرةي  أراد ٌٌٞمؾٌ  ذٌم  لي   ؾمي
ٌ
ُي  اهلل  شًمَٚمً٘مقا  لي

٦ٌم﴾ إمٌمي  سم٠ٌميجٌَديًٙمؿَ  هٌلٌؿ إمم رضمققًمًٝمؿ لهل ؛اًمتََّٝمًٚمٙمي ٜمًقا  ،ومٞمٝم٤م ًمٚمٜمَّٔمرٌ  أُمقا ًٌ طَم أي  ًِي٥ٌمي  اهللي  إٌقَّ  ﴿لي

﴾ ٜملٌمي ًٌ   لاحلٛمدً  ،اعَمًَح
ٌ
 .اًمٕم٤معملم ربي  هلل
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 األٔىل ضٔضٛال

 األسظاب

 ؽضاماإل سظب

رل ،اهلل ًٟمقر أَذؾ  لاؾَمتٕمٜم٧َم ،سم٤مهلل آُمٜم٧َم ،اهلل طًمَٙمؿ ٟمٗمذل ،اهلل أَُمر صم٧ٌمل ،اهلل يمالف فمٝمي

يمَّ  ،سم٤مهلل قي ة ُ اهلل ؿم٤مء ُم٤م ،اهلل قمغم َٚم٧ملشمي َُّ  ىًمقَّ ٜم٧َم ،سم٤مهلل إ  ٚمٓمٞمػسمل ،اهلل ًًمَٓمػ سمخٌٗملي  حتّمَّ

ةل ،اهلل ٌذيَمر سمٕمٔمٞمؿل ،اهلل ؾٌمؽَم  سمجٛمٞمؾل ،اهلل ًصٜمَع ٜميػ ذم دظمَٚم٧م ،اهلل ؾًمَٚمٓم٤مق سمً٘مقَّ  ،اهلل يمي

ٞميٌدٟمي٤م قمغم سم٤مرؿَ ل ؾمٚميؿَ ل صؾي  ٝمؿَّ اًمٚمَّ  ،لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل سمرؾمقـ اؾَمتجرتل دى  ؾمي  حًمٛمَّ

ـَ  شمؼميأَت ،ؾمٚميؿل صَحٌفل آخف قمغمل َقزم ٌُم يتل طمي َقـ اؾَمتٕمٜم٧َمل ،ىًمقَّ شمفل اهلل سمحي  اؾَمؽَمن مهللاَّ  ،ىًمقَّ

ؽَمؿ أطَم٤ٌميبل لأَصح٤ميب للًمدن لُم٤مزم لأَهكم ٌديٜمل ذٌم  اطَمٗمَٔمٜملل ًٌ  ومال ،ذاشمؽ سمف ؽَمتؾم ذناًم سم

لَمو  امحلم أَرطمؿ ي٤م] ،ٞمَؽإًم شمّمؾ يدو  لُ شمراؿ قمي ٌَٜمل ،[(صمالصمه٤م) اًمرَّ َقف قمـ اطَمج  اًمٔم٤َّمعملم اًم٘مي

 ي٤م ،اًم٘مقٌت  ؾم٤مئؼي  ي٤م مهللاَّ  ،أؾَمتٕملم سمٌؽ ،[٤م()صمالصمه  اًمرامحلم أرطمؿ ي٤م] ،ُمتلمً  ي٤م ىمٌقني  ي٤م سمً٘مَدرشمؽ

ـَ  أضمَرنل أهمَثٜمل ،َقتاعم سمَٕمد حلاَمه  اًمٌٕمٔم٤مف يم٤مٌدي  لي٤م ،تاًمّمق عي ؾم٤مُمٌ  َٟمٞم٤م ظٌمَزٌن  ٌُم  لقمذاب اًمدي

َقـ لُ] ،ةاِظمر ة لُ طمي َُّ  ىًمقَّ ٞميٌدٟمي٤م قمغم اهلل لصغمَّ  ،[٤م()صمالصمه  اًمٕمٔمٞمؿ اًمٕمكمي  سم٤مهلل إ َقُٟم٤مل ؾمي  ُمي

دى  ٚمٞمامه  ؿَ لؾمٚمَّ  صَحٌفل آخف قمغمل حًمٛمَّ ًَ ا  شم  .اًمٕم٤معملم ربي  هلل احلَٛمدل ،يمثػمه

ؿٌ  ًَ   سمٌ
ٌ
ـٌ  اهلل مَحي طٌمٞمؿٌ  اًمرَّ ُي  اًمرَّ ٤مرً  شًمَدٌريًمفً  ﴿ يبَّمي َّ ًهقي  ا ٤مري  ًيَدٌرؿً  لي يبَّمي َّ ًهقي  ا ػًٌم﴾ اًمٚمَّٓمٌٞمًػ  لي ، اخَلٌي

يبي  ﴿إٌقَّ  ٤م ًميٓمٌٞمػو  ري ي
ٌ
٤مءً  ح ٚمٌٞمؿً  ًهقي  إٌٟمَّفً  ييِمي خيؿَ ، احَليٌٙمٞمًؿ﴾ اًَمٕمي ري  ﴿أي ـي  اهللي  أيقَّ  شمي ـي  أينزي   ٌُم

ٌ
ء امي ًَّ ٤مءه  اًم ًتَّمًٌٌح  ُمي  ومي

يَرًض  َّ ةه  ا َّ ﴾ظمي  ًميٓمٌٞمػو  اهللي  إٌقَّ  خًمَيي ٤م، ٌػٌمو ي٤م سًمٜميلَّ  ﴿يي ـي  شميًؽ  إٌقَ  إهٌنَّ ٤م ٦ٌَّمى  ٌُمَث٘مي ـَ  طمي ـى  ٌُم َردي ـَ  ظمي تيًٙم  ذٌم  ومي

ةى  َخري اٌت  ذٌم  أيلَ  صي لي امي ًَّ يَرضٌ  ذٌم  أيلَ  اًم َّ ٠َمٌت  ا ﴾ ًميٓمٌٞمػو  اهللي  إٌقَّ  اهللً  هٌبي٤م يي ٌػٌمو اَذيًمَرقي ، ظمي ٤م ﴿لي َٰ  ُمي  ذٌم  ًيَتغمي

ّـَ  ـَ  سًمًٞمقشمًٌٙم ٤مٌت  ٌُم   آيي
ٌ
ٙمَ  اهلل احَلٌ ٦مٌ لي ٤مقي  اهللي  إٌقَّ  ٛمي ٤م يمي ٓمٌٞمٗمه ٌػٌمها﴾ ًمي ٓمٌٞمػو  ، ﴿اهللً ظمي ٌي٤مٌدكٌ  ًمي َرًزًؾ  سمٌٌٕم ـ يي ٤مءً  ُمي  ييِمي

ًهقي  ٌقني  لي ٌزيًز﴾ اًَم٘مي ُي ، اًَمٕمي َٕمٚميؿً  ﴿أي ـَ  يي ٚميؼي  ُمي ًهقي  ظمي ػًٌم﴾ اًمٚمَّٓمٌٞمًػ  لي  .اخَلٌي
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٤م) اًم٘مْم٤مء ذم سمٜم٤م أخٓمػ اخلٗم٤مء ذم ًمٓمٞمًػ  ي٤م، (ُمرة 129) ًمٓمٞمػ ي٤م ،مهللا  .(صمالصمه

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼام  يؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م ًمٓمٞمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼػ اًمّمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٜمع يؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م ُمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـ يًمٚمَّ

  
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م ي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼالي ُمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م دامهي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؿي اُّمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼًر ضمي  داهي

   

 يؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م همٞمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مث اعمًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼتٖمٞمثـ ليؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م

  
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼامي  ٙمي  ُمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤ميٌضي احلٙمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؿ إذا ُمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م طمي

   

ج اُّمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼر قمٚمٞمٜمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م هقمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٦مه   ومؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼري

  
ًٔمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼامي   إٟمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼام اُّمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼر قمٚمٞمٜمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م قمي

   

 لاؾمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼتج٥م ُمٜمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م ًدقم٤مٟمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م يمرُمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م

  
ُمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م  يؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م يمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼريؿ أنؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٧م ربي اًمًٙمري

   

ىمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼد ؾمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٠مخٜم٤م اًمٚمٓمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼػ ُمٜمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؽ 

 قمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مضمال

  

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼام  يؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م طمٚمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٞمؿ أنؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٧م رب احلًٚمي

   

 لاؾمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌٌؾ اًمًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؽم قمٚمٞمٜمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م دائؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼام

  
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م محي  يؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م رطمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٞمؿ أنؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٧م رب اًمري

   

 لقمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼغم اعمختؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مر لأصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼح٤مسمف

  
 صؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٚمقات اهلل شًمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَتغمي دائؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼام

   

 ()صمالصمه٤م 

 يؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م ًمٓمٞمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼػ مل شمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼزـ

  
 اًمٓمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼػ سمٜمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م ومؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٞمام ٟمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼزـ

   

 سم٤مًمِمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٗمٞمع اعمّمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٓمٗمل

  
 ومؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼرج قمٜمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م قمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼغم قمجؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؾ

   

 ؾمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٠مخٜم٤مؿ سم٤معمختؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مر

  
 لُمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـ قمٚمٞمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼف ٟمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼزـ

   

 صؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼغم قمٚمٞمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼف رسمٜمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م

  
 إهلٜمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م قمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼز لضمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؾ

   

 لآخؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼف لصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحٌف

  
 ُمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م ُح ٟمجؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؿ لأومؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؾ

   

 ارمحٜمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م يؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م ُمقُٟمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م

  
 لاًمٓمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼػ سمٜمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م قمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼغم قمجؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؾ

   

       )صمالصم٤م(

ـً  حمٛمدو ؾمٞمًدٟم٤م  ،اعمٌلم احلؼ اعمٚمؽ اهلل إُ إهل ُ   رؾمق
ٌ
 .(صمالصمه٤م) اُّملم اًمققمدٌ  اًمّم٤مدًؾ  اهلل
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ؿٌ  ًَ   سمٌ
ٌ
ـٌ  اهلل مَحي طٌمٞمؿٌ  اًمرَّ ًَٰمٌؽي  ۞ ﴿امل اًمرَّ َي٥مي  ُي  ًب اًَمٌٙمتي٤م ذي م وٌمٞمفٌ  ري ـي  ۞ ًمٌَٚمًٛمتٌَّ٘ملمي  ًهده ٌذي  اًمَّ

َٞم٥ٌم  ًي١َمٌُمٜمًققي  ًيٌ٘مٞمًٛمققي  سم٤ٌمًَمٖمي الي  لي مٌم٤َّم ةي اًمّمَّ ىَمٜمي٤مًهؿَ  لي زي ـي  ۞ ًيٜمٌٗمً٘مققي  ري ٌذي اًمَّ ـي ًأنَ  سماٌمي  ًي١َمٌُمٜمًققي  لي َٞمؽي  ٌز ٤م إًٌمي ُمي  لي

ـي  ـَ  ًأنٌز ٌَٚمٌؽي  ٌُم ةٌ  ىمي ظٌمري َِ سم٤ٌم ٌَٰؽي  ۞ ًيقىٌمٜمًققي  ًهؿَ  لي َٰ  ًألئلي غمي م قمي ـَ  ًهده ٌؿَ  ٌُم هبي ٌَٰؽي  ري ًألئلي  ًهؿً  لي

﴾ ًٙمؿَ ، اعَمًَٗمٚمًٌحققي ًَٰ إهٌلي َٰو  ﴿لي اطٌمدو  إهٌلي َٰي  ُي  لي َُّ  إهٌلي ـً  ًهقي  إٌ
َٰ
مَحي طٌمٞمؿً  اًمرَّ َٰي  ُي  ، ﴿اهللً ﴾اًمرَّ َُّ  إهٌلي  احَليلي  ًهقي  إٌ

ٞميقفً  ٠َمظًمًذكً  ُي  اًَم٘مي ُي  ؾٌمٜمي٦مو  شمي َقفو  ل ٤م فً ًمي  ٟمي اٌت  ذٌم  ُمي لي امي ًَّ ٤م اًم ُمي ـَ  اّيَرضٌ  ذٌم  لي ا ُمي ٌذن ذي عً  اًمَّ كً  ييَِمٗمي َُّ  قٌمٜمَدي  إٌ

َٕمٚميؿً  سم٢ٌٌمَذٟمٌفٌ  ٤م يي لَمي  ُمي جٌَدهيٌؿَ  سمي ٤م أي ُمي ًٝمؿَ  لي َٚمٗمي   ًِيٌٞمًٓمققي  ُي لي  ظمي
ى
ء َ َُّ  قٌمَٚمٌٛمفٌ  ـَ ُمٌ  سمٌٌمي ٤مء سماٌمي  إٌ ؾٌمعي  ؿمي  يًمَرؾٌمٞميفً  لي

اٌت  لي امي ًَّ اّيَرضي  اًم ١ًملًدكً  ُي لي  لي هً  طٌمَٗمًٔمًٝمامي  يي كٌمي  قي لي ٔمٌٞمًؿ﴾ اًَمٕمي  ﴿، اًَمٕمي
ٌ
َّ
ٌ
٤م لل اٌت  ذٌم  ُمي لي امي ًَّ ٤م اًم ُمي  ذٌم  لي

يَرضٌ  َّ إٌقَ  ا ًٌَدلا لي ٤م شًم ًٙمؿَ  ذٌم  ُمي ًٌ نًٗم ًٌَٙمؿ خًتًَٗمقكً  أيلَ  أي ٞميَٖمٌٗمرً  اهللً  سمٌفٌ  ًِيي٤مؾٌم ـَ  ومي ي
ٌ
٤مءً  عم ًب  ييِمي ذي ًيٕمي ـَ  لي ٤مءً  ُمي  ييِمي

اللً  َٰ  لي غمي   يًمؾي  قمي
ى
ء َ ـي  ۞ ىميٌديرو  ري ؾًم  آُمي ـً اًمرَّ ـي ًأنَ  سماٌمي  ق َٞمفٌ  ٌز ـَ  إًٌمي فٌ  ٌُم سمي اعَم١ًَمٌُمٜمًققي  ري ـي  يًمؾ   لي   آُمي

ٌ
 سم٤ٌملل

تٌفٌ  ٌئٙمي الي ُمي يًمًتٌٌفٌ  لي ًرؾًمٚمٌفٌ  لي ًؾ  ُي  لي ري لَمي  ًٟمٗمي دى  سمي ـَ  أيطمي ىمي٤مًًمقا  ًرؾًمٚمٌفٌ  ٌُم ٌٛمَٕمٜمي٤م لي َٕمٜمي٤م ؾمي أيـمي ٟميؽي  لي ا ٜمي٤م هًمَٗمري سمَّ ٞمَؽي  ري إًٌمي  لي

ٚميًػ  ُي  ۞ اعَميٌّمػمً  ٤مٟمي  اهللً  ًيٙمي ًه َُّ  َٗم ٤م إٌ ٝمي ي٤م ًلؾَمٕمي ٤م هلي ٌي٧َم  ُمي ًي ٤م يمي ٚميٞمَٝمي قمي ٤م لي ٌي٧َم  ُمي ًي ٜمي٤م ايَمتي سمَّ ٤م ُي  ري اظٌمَذٟمي  إٌقَ  شًم١مي

ٞمٜمي٤م ًٌ ٠َمني٤م أيلَ  ٟمي ٜمي٤م أيظَمٓمي سمَّ ُي  ري ٌَٛمَؾ  لي َٞمٜمي٤م حتي ٚمي ا  قمي امي  إٌَسه يَٚمتيفً  يمي غمي  محي ـي  قمي ٌذي ـَ  اًمَّ ٌَٚمٌٜمي٤م ٌُم ٜمي٤م ىمي سمَّ ُي  ري َٚمٜمي٤م لي ٤م حًتيٛمي  ُي  ُمي

٦مي ـمي  ٜمي٤م ٤مىمي اقَمًػ  سمٌفٌ  ًمي ٜم٤َّم لي اهَمٌٗمرَ  قمي ٜمي٤م لي َٜمي٤م ًمي اَرمحي ٟمي٤م أين٧مي  لي ُي َق ٤م ُمي ٟمي غمي  ومي٤مٟمًٍمَ َقفٌ  قمي ﴾ اًَم٘مي ـي ٤موٌمٌري  صدؾ  اًَمٙمي

 لسمف ،اًمِم٤مهديـ ُمـ ذًمؽ قمغم لٟمحـ ،اًمٙمريؿ ٗمكاعمّمٓم اًمٜمٌلي  فً رؾمقًمً  غلسمٚمَّ ، اًمٕمٔمٞمؿ اهلل

 .اًمٕمٔمٞمؿ اًمٕمكم سم٤مهلل إُ ىمقة لُ طمقـ لُ قق،ىملُمّمدي  ُم١مُمٜمقق

ؿ :دقم٤مء ٜمي٤م اًمٚمٝمي ؿ ،ارمحي ؿ ،٤ميٜمدي لاًمٌ  لارطمي ٤مٟمي٤م لارطمي ؿ ،ُمقشمي ٜم٤م لارطمي ٚمَّ  ـُمي  لارطمؿ ،ُمِم٤مخيي ٜم٤مقمي  ،ٛمي

ؿ ـ لارطمي ٌَّ  ُمي ًي ٕمٜم٤م ذم ٥مشمي اًمٌ  هذا مجي يٜم٤مللي اًمٌ  دي يفللي ؿ ،دي ٞمعي  سمٗميْمٚمؽ لارطمي ً  مجي ً  ًٚمٛملماعَم تلاعَم  ،ًٚمامي

 ً ً  ١مُمٜملمي لاعَم اتلاّ ُمٜمًٝمؿ اّطمٞمي٤مء ،١مُمٜمي٤متلاعَم ؿ يي٤م] ،ُمقي امحلمي  أرطمي ٤معملم ربَّ  ي٤م [،(٤م)صمالصمه  اًمري  ،اًمٕمي

وٞمٜمي٤م سمًّ  سم٤مهلل ري ٕم٦ٌمٌ  ،٤مديٜمه  فلسم٤مإلؾمالي  ،٤مري ٞمدٟمي٤م ،ٌٚمي٦مه ىمٌ  لسم٤مًمٙمي ًي  ٤مٟمٌٞمًّ  لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم حًميٛمدى  لسم

ُه  ؾًمق ٤مُمه  لسم٤مًمً٘مرآق ،لري امه  ،(٤م)صمالصمه  ٤مإُمي ٙمي ُه  لطمي دي ٜميده  ،قمي ٛمٜمي  ،اله ًُمٗميّمَّ  الؾمي ُي ُمي  ًهقي  سم٤مهلل ٤مومي٤مقمتيّمي  ٟمي٤مق
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ـ لُ] ،اًمٜميّمػم لٟمٕمؿي  قممي اعَمي  وميٜمٕمؿي  قي ُ طمي ةي  لي َُّ  ىًمقي كم سم٤مهلل إ ٔمٞمؿ اًمٕمي  [.(٤م)صمالصمه  اًمٕمي

ٚمٜمي٤م اًمٚمًٝمؿ ـي  اضمٕمي اء ُم ٤مئٛملمي  احليؼ اًمًِمٝمدي تيفً  اهللي  ﴿إٌقَّ  ،سم٤مًم٘مًط اًم٘مي ٌئٙمي الي ُمي ٚميققي  لي غمي  ًيّمي ٤م اًمٜمٌٌَّلي  قمي  يي

ي٤م ـي  أيهيي ٌذي ٜمً  اًمَّ ٚميقا  قا آُمي َٞمفٌ  صي ٚمي ٚميًٛمقا  قمي ؾمي ﴾ لي ٞمامه
ٚمٌ ًَ ٚميٞمف اهلل صغمَّ ، ]شمي غمي  قمي حٌف آخف لقمي ٚمَّ  لصي  شمًٚمٞمامه  ؿلؾمي

ثػمه  ددي )صمالصمه٤م([  ا يمي ٚم٘مؽي  قمي   ظمي
ٌ
٤مء رؿٌم  ٟمي٦ملزٌ  ٟميٗمًؽي  لروي لافي  ؽي قمي ادي  ؽي ًُمٚمٙمٌ  لدي ٚمٌ  لُمدي شمٌ يمي  ،ؽي امي

امَّ ييٌّمًٗمققي  ٌة قمي بي اًَمٌٕمزَّ سميؽي ري ٤مقي ري ٌَحي ؾمي  ۞ ﴿ؾًم ٚمٌلمي لي غمي اعَمًَرؾمي فو قمي بي  ۞ الي  ري
ٌ
َّ
ٌ
احَليَٛمًد لل لي

.﴾ لمي
ٌ ٤معمي  اًَمٕمي
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 الصبح( )ٔصر الهبري ظباحل ٔأ االبتّاه سظب

، ي٤م هق، ي٤م ـً ٚمًٌؽ، ي٤م طٌمٞمًؿ،ري  ي٤م رمَح لًس،ىمً  ي٤م ُمي ، ي٤م ًف،الي ؾمي  ي٤م دي ـً ، ي٤م ًُم١مٌُم ـً  ي٤م ،قمزيزً  ي٤م ًُمٝمٞمٌٛم

 ٌَّ ، ي٤م ٤مًر،ضمي ً ًر، ي٤م سم٤مرًئ، ي٤م ظم٤مًمًٌؼ، ي٤م ًُمتٙمؼمي قي ه٤مًب، ي٤م ىمٝم٤مًر، ي٤م همٗم٤مًر، ي٤م ًُمّمي اًؾ، ي٤م لي زَّ  ي٤م ومت٤مًح، ي٤م ري

، ي٤م ٍراوٌمًع، ي٤م ظم٤موٌمًض، ي٤م سم٤مؾمًط، ي٤م ،ىم٤مسمًض  ي٤م قمٚمٞمًؿ، ، ي٤م ًُمٕمزي ـي ٙمًؿ، ي٤م سميّمػًم، ي٤م ؾمٛمٞمًع، ي٤م ًُمٌذ  ي٤م طمي

، ـً ٚمٌٞمًؿ، ي٤م ظمٌػًم، ي٤م ًمٓمٞمًػ، ي٤م قمَد ٔمٌٞمًؿ، ي٤م طمي ، ي٤م ؿمٙمقًر، ي٤م همٗمقًر، ي٤م قمي كٌمي ٌٗمٞمًظ، ي٤م يمٌػًم، ي٤م قمي  ي٤م طمي

ًٞم٥ًم، ي٤م ًُمٌ٘مٞم٧ًم، ٚمٌٞمًؾ، ي٤م طمي اؾٌمًع، ي٤م ًَمٞم٥ًم، ي٤م رىمٞم٥ًم، ي٤م يمٌريًؿ، ي٤م ضمي ٌٙمٞمًؿ، ي٤م لي ًدلًد، ي٤م طمي  ي٤م لي

ٞمًد، ٤مقٌم٨ًم، ي٤م َمي ، ي٤م ؿمٝمٞمًد، ي٤م سمي ؼي ، ي٤م ليمٞمًؾ، ي٤م طمي تلًٌم، ي٤م ىمٌقني ، ي٤م ُمي زٌمي ٌٞمًد، ي٤م لي  ي٤م حًمَيٌص، ي٤م محي

ٌٌَدًئ، ، ي٤م مًمٌٞم٧ًم، ي٤م حًمَٞمل، ي٤م ًُمٕمٞمًد، ي٤م ًُم اضمًد، ي٤م ىمٞمقًف، ي٤م طملي ٤مضمًد، ي٤م لي اطٌمًد، ي٤م ُمي ًد، ي٤م لي  ي٤م صٛمي

ًف، ي٤م ًُم٘متٌدًر، ي٤م ىم٤مدًر، ًر، ي٤م ًُم٘مدي ظمي ، ي٤م ًُم١مي ـً ، ي٤م فم٤مهًر، ي٤م آظٌمًر، ي٤م أل ـً ازٌم، ي٤م سم٤مـم ، ي٤م ًُمتٕم٤مـ، ي٤م لي ري  سمي

ًب، ي٤م ا ، ي٤م ًُمٜمتٌ٘مًؿ، ي٤م شمقَّ ًٗمقي ًؤلًؽ، ي٤م قمي ٤مًمؽي  ي٤م ري ـٌ  ذا ي٤م اعَمًٚمٌؽ، ُمي ٌف، اجليال ا  ي٤م ًُم٘مًًط، ي٤م لاإليمري

٤مٌُمًع، ،همٜمٌ  ي٤م ضمي ٤مٟمًٌع، ي٤م ًُمٖمٜمٌل، ي٤م لي ، ي٤م ُمي ٤مري  ي٤م سم٤مىمل، ي٤م سمٌديًع، ي٤م ه٤مٌدن، ي٤م ٟمقًر، ي٤م ٟم٤موٌمًع، ي٤م وي

ؿٌمٞمًد، ي٤م لارًث، ًٌقًر، ي٤م ري ؾَّ  صي ًًمفً  ضمي الي  .ضمي

ؿٌ  ًَ   سمٌ
ٌ
ـٌ  اهلل مَح طٌمٞمؿٌ  اًمرَّ دو  اهللً  ًهقي  ﴿ىًمَؾ  اًمرَّ دً  اهللً  ۞ أيطمي ٛمي َ  ۞ اًمّمَّ

ٚمٌدَ  ملي َ  يي
ملي َ  ۞ ًيقًميدَ  لي

ملي  لي

فً  ييًٙمـ دو  ا يًمًٗمقه  ًمَّ  يتخذ لمل يقًمد لمل يٚمد مل اًمذن ٛمدً اًمّمَّ  اًمٗمردً  اّطمدً  اًمقاطمدً  اهللً  هق ،﴾أيطمي

فً   ،اًمٕمٚمٞم٤م لاًمّمٗم٤مًت  احلًٜمك اّؾمامءً  ًمفً  ،الًمده  لُ ص٤مطم٦ٌمه  ًمي ثيًؾ  ﴿لي يقَمغمي  اعَمي َّ اٌت  ذٌم  ا لي امي ًَّ  اًم

يَرضٌ  َّ ا ًهقي  لي ٌزيزً  لي ٛمٌ  ٞمَسي ًمي ﴿ ،﴾احَليٌٙمٞمؿً  اًَمٕمي ءو  َثٚمٌفٌ يمي َ ًهقي  ري ٌٛمٞمعً  لي ًَّ ٌيٌّمػمً  اًم ُي  ،﴾اًم  شًمَدٌريًمفً  ﴿

ي  َّ ٤مرً ا ًهقي  بَّمي ٤مري  ًيَدٌرؿً  لي ًهقي  اّيبَّمي ػٌمً  اًمٚمَّٓمٌٞمًػ  لي ـً  ﴿ًهقي  ،﴾اخَلٌي يلَّ َّ ظٌمرً  ا َِ ا اًمٔم٤َّمٌهرً  لي ـً  لي ٌي٤مـمٌ اًَم  لي

ًهقي    سمًٌٙمؾي  لي
ى
ء َ ٞمؿو  ري

ٚمٌ ٜم٤َّم﴿ ،﴾قمي   آُمي
ٌ
٤م سم٤ٌملل ُمي ـي  لي ٞمَ  ًأنٌز ٤م ٜمي٤مإًٌمي ُمي ـي نَ أً  لي ٌهٞمؿي  إمٌمي  ٌز ا قٌمٞمؾي  إسٌَمري إؾٌَمامي ٤مؾي  لي إؾٌَمحي  لي

َٕمً٘مقبي  يي َّ  لي ا ٌي٤مطٌ لي ٤م ؾَم ُمي ك ًأليٌتي  لي ك ًُمقؾمي ًي قٌمٞم ٤م لي ُمي ٌٞميققي  ًأليٌتي  لي ٌؿَ  ٌُمـ اًمٜمٌَّ هبي ًؾ  ُي  رَّ ري لَمي  ًٟمٗمي دى  سمي  أيطمي

ٜمًَٝمؿَ  ـً  ُمي َح ٟمي فً  لي ٚمًٌٛمققي  ًمي ًَ ٜمي٤م ۞ ًُم سمَّ ٜم٤َّم ري ن سماٌمي  آُمي ٧َم أي ًمي ٌيَٕمٜمي٤م زي اشمَّ ـي  لي ؾًمق ٜمي٤م اًمرَّ ٌَ ٤ميَمًت عي  ومي ـي  ُمي ٤مٌهٌدي  ٤مٜمَّ آُمي  ،﴾اًمِمَّ
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ٌ
 سم٤مهلل روٞمٜم٤م ،كٌ ري لُمً  كٌ ٚمقٌ لطًم  كٌ لذي  كٌ ظمػمٌ  فيمٚمي  لسم٤مًم٘مدرٌ  اِظمرٌ  لاًمٞمقفٌ  فٌ لرؾمٚمٌ  فٌ ليمتٌٌ  فٌ لُمالئٙمتٌ  سم٤مهلل

ٞميٌدٟمي٤ملسم ٤مإُم٤مُمه  لسم٤مًم٘مرآق ٤مديٜمه  لسم٤مإلؾمالف ٤مرسمًّ  ُه  ٤مٟمٌٞمًّ  لؾمٚمؿ خفلآ قمٚمٞمف اهلل صغم حمٛمد ًي  رسمٜم٤م ،لرؾمق

  قي قًمٚمً  ذم ُمقصقؽو  سمف أن٧م لسمام لصٗم٤مشمؽ ؾمامئؽلسم٠م سمؽ آُمٜم٤م
ـٌ  يٜمٌٖمل يمام ؽذاشمٌ  ؽي لضمٝمٌ  جلال

 سمؽي  ٤مآُمٜمَّ  ،تؽأخقهٞمَّ  يمامـ ذم اًمالئًؼ  قه ليمام ،رسمقسمٞمتؽ قمٔمٞمؿٌ  ذم أهؾو  ًمف أن٧م لسمام ،اًمٙمريؿ

 قمغم قمٜمدؿي  ُمـ سمف ضم٤مء لسمام لؾمٚمؿ لآخف ٞمفقمٚم اهلل صغم ؽلرؾمقًمٌ  ؽٟمٌٞمي  دى حمٛمَّ  ًٞمدٟم٤مسمل ؽي ٚمٌ ؾٌم رً لسمٌ 

دٌ  رادؿي ُمً   قم٤مملي  ي٤م اّقمغم قمٚمٛمؽي  ذم اًمالئؼ قه ُم٤م لقمغم ،لشمرى ذًمؽ حت٥مي  ليمام ،رؾمقًمؽي  لُمرا

ي  أظَم  اًمني   اّرضٌ  ىمٞمقفي  ي٤م ،كٗملي
ٌ
ء ىم٤مسيـ قم٤مضمزيـ ،لاًمًامء آ  ،ًمؾلاًمزَّ  غيَ اًمزَّ  ُمـ إًمٞمؽ سًمري

ـى  ُمـ سمف أُمرتي  ح٤م ُمٓمٞمٕملم َ٘مدى  ىمق ٤مممي  ،ٛمؾى لقم لقمي تيٕمي ي  ُي  احَليؼي  اعَميٚمًٌؽ  اهللً  ﴿ومي َُّ  إهٌلي بي  ًهقي  إٌ  ري

َرشٌ  ٌريٌؿ﴾ اًَمٕمي ٤مٟميفً  ،اًَمٙمي ٌَحي ٤مممي  ﴿ؾًم ٕمي شمي امَّ  لي ٌديعً  ۞ ييٌّمًٗمققي  قمي اٌت  سمي لي امي ًَّ َ  اًم َّ ا فً  ييًٙمققً  أينَّك َرضٌ لي  ًمي

دو  ًمي َ  لي
ملي فً  شميًٙمـ لي ٌي٦مو  ًمي ٤مطٌم ٚميؼي  صي ظمي   يًمؾَّ  لي

ى
ء َ   ًٙمؾي سمٌ  لًهقي  ري

ى
ء َ ﴾ ري ٞمؿو

ٚمٌ  .قمي

 ي٤مرب ،ذًمؽ حل٘م٤مئؼ هدٟم٤ملا ،ذًمؽ قمغم لاسمٕمثٜم٤م ،ذًمؽ قمغم لأُمتٜم٤م ،ذًمؽ قمغم وم٠مطمٞمٜم٤م مهللا

 ٔم٤مهراًم لأن٧م ،رء سمٕمدؿ ومٚمٞمس اِظمر لأن٧م ،رء ىمٌٚمؽ ومٚمٞمس اّلـ أن٧م مهللا ،اًمٕم٤معملم

ر رًُمٜميقي  ي٤م ،رء دلٟمؽ ومٚمٞمس ٤ٌمـمـاًم لأن٧م ،رء ؽومقىم ومٚمٞمس راّه قم٤ممل ي٤م ،اّنقا  ُمدسمر ي٤م ،ا

 ي٤م ،قمٚمٞمؿً  ي٤م ،٤مرً همٗمَّ  ي٤م ،لدلدً  ي٤م ،رطمٞمؿً  ي٤م ،ىمٝم٤مرً  ي٤م ،ضم٤ٌمرً  ي٤م ،قمزيزً  ي٤م ،ُم٤مًمًٌؽ  ي٤م ،لاًمٜمٝم٤مر اًمٚمٞمؾ

 .اًمذٟمقب ٤مري همٗمَّ  ي٤م ،اًمٕمٞمقب ٤مري ؾمتَّ  ي٤م ،اًم٘مٚمقب ُم٘مٚم٥مي  ي٤م ،اًمٖمٞمقب في قمالَّ 

ٞميٌدٟمي٤م قمغم صؾ مهللا  ،اعمٌلم ؿرٟمق ،ؿاخل٤مشم اًمٗم٤مشمح اًمٙم٤مُمؾ اًمًٞمد قًمؽلرؾم قمٌدؿ حمٛمد ؾمي

 ،اعمرشم٣م اًمِمٗمٞمع ،اعمحٛمقد اعم٘م٤مف لاسمٕمثف ،٦ملاًمٗمْمٞمٚم اًمقؾمٞمٚم٦م لآشمف ،اُّملم ّم٤مدؾاًم لرؾمقًمؽ

 لقمغم قمٚمٞمف رؿلسم٤م ،سمراهٞمؿإ ؾمٞمدٟم٤م قمغم صٚمٞم٧م يمام آخف لقمغم قمٚمٞمف صؾي  مهللا ،اعمجتٌك اًمرؾمقـ

 ظمٚم٘مؽ ددقم ،اًمٕم٤معملم رب ي٤م َمٞمد محٞمد إٟمؽ اًمٕم٤معملم ذم ،سمراهٞمؿإ ؾمٞمدٟم٤م قمغم سم٤مريم٧م يمام آخف

 .ا يمثػمه  شمًٚمٞمامه  ؿلؾمٚمي  لصحٌف آخف لقمغم ،يمٚمامشمؽ لُمداد قمرؿمؽ لزٟم٦م ٟمٗمًؽ لرو٤مء



    

72
 

 

 الفتوحات الربانية يف األوراد القادرية اجليالينالرشيفث ضياة /دمع

 

 ،اعمٜمزًم٦م لسمٙمتٌؽ ،اًمت٤مُم٤مت لسمٙمٚمامشمؽ لسمّمٗم٤مشمؽ ،احلًٜمك سم٠مؾمامئؽ أؾم٠مخؽ إن مهللا

 رب ي٤م ،لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم لرؾمقًمؽ لٟمٌٞمؽ قمٌدؿ حمٛمدى  ًٞمدٟم٤ملسم ،اًمٕمزيز لسمٙمت٤مسمؽ

 طمل ي٤م ،اًمرامحلم أرطمؿ ي٤م ،أضم٤مب ًدقٌملي  إذا ُمـ ي٤م ،احل٤ًمب هيع ي٤م ،٤مباًمٙمت ـزًُمٜم ي٤م ،اّرسم٤مب

َٟمٞمي٤م ذٌم  آشمٌٜمي٤م ٜمي٤مسمَّ ري ﴿ ،ىمٞمقف ي٤م ٜمي٦مه  اًمدي ًي ذٌم  طمي ًي  ةٌ اِظمر لي ىٌمٜمي٤م ٜمي٦مه طمي ابي  لي ذي  .﴾اًمٜم٤َّمر قمي

َٝمدٌ  ُمـ سمؽ لٟمٕمقذ ،لاًمٖمٜمك لاًمٕمٗم٤مؽ لاًمت٘مك اهلدم ٟم٠ًمخؽ إٟم٤م مهللا  اًمِم٘م٤مء لدرؿ ٌالءاًم ضمي

 لٟمٕمقذ ،ٟمٕمٚمؿ مل لُم٤م ُمٜمف قمٚمٛمٜم٤م ُم٤م لآضمٚمف قم٤مضمٚمف يمٚمف اخلػم ُمـ ٟم٠ًمخؽ إٟم٤م مهللا ،اّقمداء لؿمامشم٦م

 ؾم٠مخؽ ُم٤م ظمػم ُمـ ٟم٠ًمخؽ إٟم٤م مهللا ،ٟمٕمٚمؿ مل لُم٤م ُمٜمف قمٚمٛمٜم٤م ُم٤م لآضمٚمف قم٤مضمٚمف يمٚمف اًمنم ُمـ سمؽ

 ُمٜمف اؾمتٕم٤مذ ُم٤م ذ ُمـ سمؽ لٟمٕمقذ ،لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم لرؾمقًمؽ ٟمٌٞمؽ حمٛمد ؾمٞمدٟم٤م ُمٜمف

 لُ ،اًمتٙمالق لقمٚمٞمؽ اعمًتٕم٤مق لأن٧م ،لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم لرؾمقًمؽ ٟمٌٞمؽ دحمٛم ٞمدٟم٤مؾم

 .اًمٕمٔمٞمؿ اًمٕمكم سم٤مهلل إُ ىمقة لُ طمقـ

 ُم٤م قمدؿلل قمٝمدؿ قمغم لأن٤م ،دؿقمٌ لأن٤م ظمٚم٘متٜمل ،أن٧م اُ إهل ُ ،ريب أن٧م مهللا]

 ،سمذٟمٌل لأبقء قمكمٍ  سمٜمٕمٛمتؽ ًمؽ أبقء ،صٜمٕم٧م ُم٤م ذ لُمـ ٟمٗمز ذ ُمـ سمؽ أقمقذ ،اؾمتٓمٕم٧م

٤م أن٧م إُ اًمذٟمقب يٖمٗمر ُ وم٢مٟمف زم وم٤مهمٗمر  .[()أرسمٕمه

ٚمي٦ٌم ،اخلقؽ حم٦ٌم ٟم٠ًمخؽ إٟم٤م مهللا لاف ،اًمٕمٚمؿ لصم٤ٌمت ،اًمِمقؾ لهمي  هَّ  لٟم٠ًمخؽ ،اًمٗمٙمر لدي

ر ر ُمـ اًمٜم٤مومعي  قمّم٤مراإل ُمـ ٟمعي اح٤م اّها  ،ىمرار اًمٕمٞم٥م لأ اًمذٟم٥م ُمع ًمٜم٤م يٙمقق ُ طمتك ،اَّضا

ٌي   صغم حمٛمدى  ؾمٞمدٟم٤م قًمؽرؾم ًم٤ًمق قمغم ضم٤مءت اًمتل اًمٙمٚمامت هبذك ٤مٜمَّ لزيي  ،لاًمٕمٛمؾ ًمٚمٕمٚمؿ تٜم٤ملصم

ّـَ  اًمًالف قمٚمٞمف ؽي ظمٚمٞمٚمي  اسمراهٞمؿ هبـ ٞم٧ملاسمتٚمي  لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل ًَّٝم ٠ميمتي ٤مقٌمًٚمؽي  إٌني ﴿ :٧مي ٚموم٘مي  ؛ومي  ضمي

٤مُمه  ًمٌٚمٜم٤َّمسٌ  ـي ىمي  ٤مإٌُمي ٌُمـ ٤م تٌل لي يَّ ـي  ًذري ٤م ـً  ُي  ىمي ٜمي٤م َٝمٌدن يي لمي  قمي
ٌ ٌ
 لُمـ ًٜملماعمح ُمـ وم٤مضمٕمٚمٜم٤م ،﴾اًمٔم٤َّمعم

، آدف ذري٦م لُمـ ذريتف  لإمم اهلل لُمـ لسم٤مهلل اهلل سمًؿ ،اعمت٘ملم اّئٛم٦م ؾمٌٞمؾ سمٜم٤م ؽٚمً لاؾَم  لٟمقحى

غمي ﴿ ،اهلل قمي ؾٌ  اهلل لي يمي َٚمٞميتيقي  لُ طمقـ ُ ،اهلل قمغم شمقيمٚم٧م ،سم٤مهلل آُمٜم٧م ،اهلل طمًٌل ﴾ققي اعَم١ًَمٌُمٜمً  ومي
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ي  ُي ﴿ ،اًمٕمٔمٞمؿ اًمٕمكم سم٤مهلل إُ ىمقة َُّ  إهٌلي ٤م أين٧مي  إٌ ٌَحي ـي  يًمٜم٧ًم  ني إٌ  ٟميؽي ؾًم لمي  ٌُم
ٌ ٌ
 ي٤م قمكمي  ي٤م ،﴾اًمٔم٤َّمعم

ـً  ي٤م ،ىمٞمقفً  ي٤م طملي  ي٤م ،ىمدير ي٤م ًُمريدً  ي٤م ،سمّمػم ي٤م ؾمٛمٞمع ي٤م ،قمٚمٞمؿ ي٤م طمٚمٞمؿ ي٤م ،قمٔمٞمؿ  ،رطمٞمؿً  ي٤م رمح

 لشمٕم٤ممم اؾمًٛمؽي  شم٤ٌمرؿ ،سم٤مـمـ ي٤م فم٤مهر ي٤م ،آظمرً  ي٤م ألـ ي٤م ،ىمدير رء يمؾ قمغم قه ُمـ ي٤م ،قه ي٤م

ف ـاجلال ذل اؾمٛمؽ شم٤ٌمرؿ ،ضمدؿ  .لاإليمرا

 رـم٦ٌم تٜم٤مٜمأخً لاضمٕمؾ ،يديؽ سملم اًمٕمٌقدي٦م سمّمدؾ لأىمٛمٜم٤م ،إًمٞمؽ سمٜمقرؿ اهدٟم٤م مهللا

ٜم٤م ،سمذيمرؿ ًي  ،شمؽسمٛمِم٤مهد ٦مه ُمي رَّ ٙمي ُمً  ٜم٤ملأرلاطمي  ،سمٛمٕمرومتؽ ممٚمقءةه  ٜم٤ملىمٚمقسمي  ،ُّمرؿ ُمٓمٞمٕم٦مه  لأنًٗم

ري   يمؾ قمغم إٟمؽ ،لىمقشمؽ سمحقًمؽ ًمديؽ الُمزيده  دٟمٞم٤مٟم٤م ذم ازهده  ىمٜم٤ملارز ،رسمؽسم٘مً  ٦مه ٛمي ٕمَّ ٜمي ُمً  ٟم٤ملأها

 .ىمدير رء

ركٌ  سمً٘مرسمف إُ ىمٚم٥مو  يًٙمـ ُ ـُمي  ي٤م ٞمك لُ ،لأنقا ركَ ري سمَ لإٌ  سمٚمٓمٗمف إُ قمٌدو  ِيي  لضمقدو  يٌ٘مك لُ ،ا

ري  كً قم٤ٌمدي  سي ٟمي آ ـُمي  ي٤م ،لإفمٝم٤مرك سم٢مُمدادك إُ سملم كً ءي ٞم٤مألًمل اّبرا رك سمٛمٜم٤مضم٤مشمف اّظمٞم٤مري  اعم٘مرَّ  ،لأها

 غمي لأبَ  ،كلأهمٜمي  ري لأوم٘مي  ،لأهدم لأوؾَّ  ،٘مكلأؿم لأؾمٕمد ،لأدٟمك لأىمَم ،لأطمٞم٤م أُم٤مت ـُمي  ي٤م

ر ،رمي ٤ملقمي   .كٌ أىمدارٌ  ٌؼ لؾم٤مسمٌ  كٌ لشمدسمػمٌ  فٌ ًمٓمٗمٌ  سمٕمٔمٞمؿٌ  يمؾ   ،٣مي لىمي  لىمدَّ

ف ضمٜم٤مبى  لأني  ،سم٤مسمؽي  همػم دً أىمّم سم٤مبى  أني  ربي   اًمٕمٔمٞمؿ اًمٕمكمي  لأن٧م ،ضمٜم٤مسمؽي  همػم إًمٞمف أتقضمَّ

 .سمؽ إُ ىمقة لُ ًمٜم٤م طمقـ ُ اًمذن

 اًمذن ذا ـلُمي  ،اعمٕمٌقدً  احلؼي  لأن٧م أتقضمف ُمـ لإمم ،اعم٘مّمقد لأن٧م أىمّمد ُمـ إمم ربي 

َُّ  قأؿمٙم ُ أق قمكمَّ  طم٘مٞمؼو  ،لاجلقد اًمٙمرف ص٤مطم٥م لأن٧م يٕمٓمٞمٜمل  ُ أق قمكمَّ  لُزفو  ،إًمٞمؽ إ

َُّ  أتقيمؾي   لمجٞمؾ سمٙمرُمف ُمـ ي٤م ،ققاخل٤مئٗم يٚمج٠م إًمٞمف ُمـ ي٤م ،اعمتقيمٚمقق يتقيمؾ قمٚمٞمف ـُمي  ي٤م ،قمٚمٞمؽي  إ

ئدكٌ   ُمـ ي٤م ،اعمْمٓمرلق يًتٖمٞم٨ًم  كٌ ري لسمٌ  رمحتف لقمٔمٞمؿ ىمٝمرك سمًٚمٓم٤مق ُمـ ي٤م ،ققاًمراضم يتٕمٚمًؼ  قمقا

ًي شمً  فٌ ئٌ ٕمامي لٟمي  فٌ ومْمٚمٌ  لمجٞمؾٌ  قمٓم٤مئف عٌ ؾَم قً ًمٌ   .اًم٤ًمئٚمقق لي٠ًمخف اّجدن طً ٌ

ـ ،قمٚمٞمؽ شمقيمؾ ممـ اضمٕمٚمٜمل ربي   إذا رضم٤مئل ٥مخًتٞمي  لُ ،إًمٞمؽ لصٚم٧ًم  إذا ظمقذم لأُمي
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ًت   .ٛمٞمعً ؾم ي٤م َمٞم٥ًم  ي٤م ىمري٥ًم  ي٤م ،يديؽ سملم ٌسَ

ء ٤ملإٟمَّ  ،ٟم٤موم٤مهدٌ  ققو٤مًمي  ٤مإٟمَّ  مهللا  ي٤م ،ًمٜم٤م وم٤مهمٗمر ٌققُمذٟم ٤ملإٟمَّ  ،٤مٟمي قي ٘مي ومي  ٤مءً ٗمي ٕمي ًو  ٤ملإٟمَّ  ،٤مٜمي همٜمٌ وم٠م وم٘مرا

 .رطمٞمؿ ي٤م همٗمقر ي٤م ،ىمقن ي٤م همٜمل ي٤م ،ه٤مدن ي٤م ٟمقر

ٌي  ارشمْمٞمتف اًمذن ديٜمؽ لقمغم ،ٛمٜم٤مقمٚمي  اعمٙمٜمقق قمٚمٛمؽ ـلُمٌ  ،دٟم٤مأجي  ُمٜمؽ سمرلحى  مهللا  ،تٜم٤مصم

 .لزي٤مدة احلًٜمك ُمٜمؽ هلؿ ؾمٌ٘م٧م ممـ لاضمٕمٚمٜم٤م

 ،ؽتي لرؤيي  ؽي تي ٜمَّ ضمي  ةاِظمر لذم ،ُمٕمّمٞمتؽ ُمـ لاًمًالُم٦مي  ،ؽـم٤مقمتي  اًمدٟمٞم٤م ذم ٟم٠ًمخؽ إٟم٤م مهللا

 .قم٘مقسمتؽ ُمـ لاًمًالُم٦مي 

 ،صم٤مسمتلم اًم١ًماـ قمٜمد لاضمٕمٚمٜم٤م ،شم٤مئٌلم ُمًٚمٛملم ٜم٤ملشمقومَّ  ،ـم٤مئٕملم ٜملمُم١مُم اًمدٟمٞم٤م ذم ٤مٜمي ٞمٌ طَم أي  مهللا

 اًمٍماط قمغم أىمداُمٜم٤م لصم٧ٌم ،آُمٜملم اّيمؼم اًمٗمزع يقف ٚمٜم٤ملاضمٕم ،سم٤مًمٞمٛملم اًمٙمت٤مب ي٠مظمذ ممـ

 اًمٕمذاب ُمـ لطمٚمٛمؽ سمٕمٗمقؿ ٤مٜملٟمجي  ،اًمٜمٕمٞمؿ ٤متضمٜمَّ  ذم ليمرُمؽ سمرمحتؽ أدظمٚمٜم٤مل ،اعمًت٘مٞمؿ

 .يمريؿً  ي٤م طمٚمٞمؿً  ي٤م ،رطمٞمؿً  ي٤م ربي  ي٤م ،اًّمٞمؿ

وَمٕمه  ّنٗمًٜم٤م ٟمٛمٚمؽ ُ أصٌحٜم٤م إٟم٤م مهللا وَمٕمه  لُ ٤مدي ا  لُ ،٤مري ًّ  ،ًمٜم٤م رءي  ُ ءً وم٘مرا  ،٤مٟمٗمٕمه  لُ َضي

  يمؾي  لأُمرً  ،سمٞمدؿ فً يًمٚمي  اخلػمً  لأصٌح ،ًمٜم٤م ىمقةي  ُ وٕمٗم٤مءً 
ى
 .إًمٞمؽ راضمعو  رء

  يمؾ قمـ ٤مٜمي همٜمٌ أل ،ٗمتٜم٤ميمٚمَّ  سمف ُم٤م قمغم ٤مٜمَّ لأقمٌ  ،أُمرشمٜم٤م سمف ح٤م لوم٘مٜم٤م مهللا
ى
 ،لرمحتؽ سمٗمْمٚمؽ رء

 سمحقًمؽ إًمٞمؽ قضمفسم٤مًمتَّ  دٟم٤ملأجي  ،ليمرُمؽ سمٕمٜم٤ميتؽ ٤مٜمَّ ُمٌ  وم٤مت لُم٤م ٟم٤مَني يمي  لاضمؼًم  ،ؽليمرُمٌ  ؿلضمقدٌ 

 .سمّمػمً  ي٤م ؾمٛمٞمعً  ي٤م ،ىمديرً  ي٤م ُم٤مًمًؽ  ي٤م ،لىمقشمؽ

 ،اًمرامحلم أرطمؿ ي٤م ،اًمٜم٤مس قمغم لهقان ،طمٞمٚمتل لىمٚم٦م ،ىمقيت وٕمػ إًمٞمؽ قأؿمٙم إن مهللا

 ٛمً ٝمَّ جي تي يي  صديؼى  إمم ؛لٜمٌ ٚمً ٙمٌ شمي  ُمـ إمم ،ريب لأن٧م ،اعمًتْمٕمٗملم رب أن٧م
 فً تي ٙمَ ٚمَّ ُمي  ل  قمد إمم أف ،لٜمٌ

 لضمٝمؽ سمٜمقر أقمقذ ،زم ألؾمعً  هل قم٤مومٞمتؽ لًمٙمـ ،أب٤مزم ومال قمكمَّ  همْم٥مو  سمؽ يٙمـ مل إق ،أُمرن

 ِيؾَّ  لأ ،ؽهمْمًٌ  يب يٜمزـ أق ـُمٌ  ،ةاِظمرل اًمدٟمٞم٤م أُمر قمٚمٞمف لصٚمح ،اًمٔمٚمامًت  ًمف ٧مأذىمي  اًمذن
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َُّ  ىمقة لُ طمقـ لُ ،رو٤مؿ قمغم اًمِمٙمر لًمؽ ،شمرى طمتك تٌكاًمٕمً  ًمؽ ،ؽؾمخٓمً  قمكمَّ   سم٤مهلل إ

 .اًمٕمٔمٞمؿ اًمٕمكم

 لمجٞمؾٌ  يمرُمف ٚمٓمٞمػسم ٧م٘مي ٚمَّ ٕمي شمي  ُمـ ي٤م ،ؾم١مازم ػي ىمي قي لشمي  ،أطمقازم قي قي ٚمي شمي  إًمٞمؽ قأؿمٙم إن ربي 

ئدكٌ   ٟم٤مصٞمتل إقَّ  ربي  ،لُمآخل أُمرن قم٤مىم٦ٌمي  يٕمٚمؿ ُمـ ي٤م ،طم٤مزم قمٚمٞمف كٗمخي ُ ُمـ ي٤م ،آُم٤مزم قمقا

 ،ًمديَؽ  ُمٕمٚمقُم٦مو  لأطمزان لمهقُمل ،قمٚمٞمؽ كٗمخت ُ لأطمقازم ،إًمٞمؽ راضمٕم٦مو  ٝم٤ميمٚمَّ  لأُمقرن ،سمٞمدؿي 

ٔمً  ،ًُمّم٤ميب طمؾَّ  ىمد ي لاٟمَ  ،ايمتئ٤ميب ؿلقمي ري  ،ؿم٤ٌميب في ٍمي  قمكمَّ  ٧مٕمي لدمٛمَّ  ،ذايب قصٗم قمكمَّ  لشمٙمدَّ

 يًٛمع ـُم ي٤م ،لُمآيب ُمرضمٕمل إًمٞمف ُمـ ي٤م ،ُمٓمٚمٌل شمٕمجٞمًؾ  قمكمَّ  ري لشم٠مظمَّ  ،لألص٤ميب مهقُمل

 .يب ُم٤م لطم٘مٞم٘م٦مي  أُمكم ُم٤مهٞم٦مي  ليٕمٚمؿ ،ظمٓم٤ميب لقمالٟمٞم٦مي  نٌهي  هقاضمسي 

 ،أُمٜمٞمتل تدي ٕمً لسمي  ،٤مًمتلطم لؾم٤مءت ،يتىمقَّ  ٧مٗمي ٕمً لوي  ،طمٞمٚمتل ٧مٚمَّ لىمي  ،ىمدريت تقمجزي  ىمد إهلل

 ُمٙمٜمققً  حي ْمي لاشمَّ  ،يتري ومَ زي  تدي لشمّم٤مقمي  ،طمنيت ٧مٛمي ٔمً لقمي  ،ىمْمٞمتل ٧مٚمي ؿمٙمي لأ ،ومٙمريت لشم٤مه٧م

 ٤ميي ٙمي لؿٌم  ٌن زَ لطًم  لثي سمي  أرومع لإًمٞمؽ ،للؾمٞمٚمتل لئٌ جي ٚمَ ُمي  لأن٧م ،يتؼَمي قمي  ٧م٤مًمي لؾمي  ،هيريت
 ،لتٌ

 ٛمَّ ٚمٌ ُمً  ًمدومعٌ  لأرضمقؿ
 .لقمالٟمٞمتل هن يٕمٚمؿ ُمـ ي٤م ،لتٌ

ـو  ؽي ٚمً َْم لومي  ،ؾًمٚم٤ًمئٌ  ُمٗمتقحو  ؽسم٤مسمً  إهلل  لهم٤مي٦مً  اًمِمٙمقم ُمٜمتٝمك لإًمٞمؽ ،ؾًمٚمٜم٤مئٌ  ُمٌذل

 ُمـ ي٤م ،اح٤مئؾ لؿم٤ٌميبي  ،احل٤مئؾ لطم٤مزمي  ،٤مطمؾاًمٜم لضمًٛملي  ،اًم٤ًمئؾي  دُمٕملي  ؿَ طمي ارَ  ،إهلل ،ؾاعم٤ًمئٌ 

َّ  يٕمٚمؿ ُمـ ي٤م ،اًمِمٙمقم عرومي شمً  إًمٞمف  سم٤معمٜمٔمر قه ُمـ لي٤م ،رمليي  ًٛمعيي  ُمـ ي٤م ،لاًمٜمجقم اًمني

ًَّ  اّرضٌ  ربَّ  ي٤م ،اّقمغم ٌي  اًمدلاف ًمفً  ُمـ ي٤م ،احلًٜمك اّؾمامءً  ًمف ُمـ ي٤م ،امي لاًم  .٤م٘مي لاًم

 ـمريؼ ؾمٚمقؿ قمٚمٞمف رذَّ لشمٕم ،اّبقاب دلٟمف ٧َم ٘مي لهًمٚمي  ،اّؾم٤ٌمب سمف و٤مىم٧م ىمد قمٌدؿ ربي  ي٤م

 شمٚمؽ ومًٞمٌح  إمم ًمف حٗمتي يً  لمل قمٛمرك لاٟم٘م٣م ،يمتئ٤مبلاُ ؿي لاًمٖمي  ؿي اهلي  سمفٌ  لزادي  ،اًمّمقاب أهؾ

ٌت  ي  ،سم٤مبو  لاًمراطم٤مٌت  قٌ اًمّمٗم لُمٜم٤مهؾٌ  احليا  ري  ًس ٗمَ ًمٜمَّ لا فً أج٤مُمً  ٧مُمي لاٟمٍمي
 اًمٖمٗمٚم٦م ُمٞم٤مديـ ذم ٦مو ٕمي اشمٌ

 هيع ي٤م ،أضم٤مب لي قمٌ دً  إذا ُمـ ي٤م ،اعمّم٤مب هذا ًمٙمِمػ قي اعمرضًم  لأن٧م ،اُيمت٤ًمب ٌني لدي 
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 لُ ،دقمقيت ٥مجٌ حتي  ُ ربي  ،٤مبلهَّ  ي٤م  يمريؿً  ي٤م ،اجلٜم٤مب قمٔمٞمؿ ي٤م ،اّرسم٤مب ربَّ  ي٤م ،احل٤ًمب

 وم٘مد ،لوم٤مىمتل قمجزن لارطمؿ ،لىمقيت طمقزم إمم لٜمٌ ٚمَ ٙمٌ شمي  لُ ،سمحنيت لٜمٌ قمَ دي شمي  لُ ،ُم٠ًمختل دَّ رً شمي 

 ًمٜمٗمٕمل اح٤مًمًؽ  ،لضمٝمرن سمنن اًمٕم٤ممل لأن٧م ،أُمرن ذم ًت لحتػمَ  ،ومٙمرن لشم٤مك ،صدرن و٤مؾ

 .ننقمً  لشمٞمًػم يمريب شمٗمري٩م قمغم اًم٘م٤مدرً  ،نلًَضي 

 ني قٌ لىمي  طمٞمٚمتف لوٕمٗم٧م ،دلاؤك لىمؾَّ  داؤك ري ثً ليمي  ،ؿمٗم٤مؤكً  زَّ لقمي  فً ُمرًو  ؿي ٔمً قمي  ـُمي  طمؿار ربي 

ٌ  عي ؾٌم للي  ،كً لقمٓم٤مؤً  فً ومْمٚمً  اًمٕم٤ٌمدي  ؿَّ قمي  ُمـ ي٤م ،كً لؿمٗم٤مؤً  فً لقمقٟمً  ،كلرضم٤مؤ كً ١مً جي ٚمَ ُمي  لأن٧م ،سمالؤكَ   ٦مي يَّ اًمؼمي

 ُمٜمؽ أؾم٠مـ ُمذٟم٥مو  ،ومدؿلرٌ  ضمقدؿ أنتٔمر وم٘مػمو  ،قمٜمدؿ ُم٤م إمم حمت٤مجو  قمٌدؿ أن٤م ه٤م ،كً لٟمٕمامؤً  كً ضمقدً 

رً  قمتح شمقسم٦مو  ومٕمًك قم٤مصى  ُمزءو  ،لاُّم٤مق اًمّمٗمح ُمٜمؽ أـمٚم٥م ظم٤مئػو  ،لاًمٖمٗمراق قاًمٕمٗم  ه٤مأنقا

 ُمًجققو  ،لاإلطم٤ًمق اجلقدي  ُمٜمؽ يٓمٚم٥م ٞم٦ماًمًٙمٚمي  اًمٗم٤مىم٦مٌ  دي يي  سم٤مؾمطو  ؾم٤مئؾو  ،لاًمٕمّمٞم٤مق اإلؾم٤مءة ؿي ٚمي فمً 

ـٌ  ـُمٌ  ًؼ لًيٓمٚمي  كً ىمٞمدً  ؽي ًيٗمي  ومٕمًك دو ٘مٞمَّ ُمً   ضم٤مئعو  ،لاًمٕمٞم٤مق اًمِمٝمقد طميات ومًٞمح إمم فٌ طمج٤مسمٌ  ؾمج

ًي ليً  رٌب اًم٘مً  صمٛمرةٌ  ـُمٌ  ؿً يٓمٕمي  ومٕمًك قم٤مرى   ذم يت٠مضم٩م ،فمٛمآقى  لأني  فمٛمآقو  ،اإليامق ؾٌ ٚمي طًم  ـُمٌ  كٙم

ٌب  ُمـ ً٘مكليً  اًمٙمرٌب  ٟمػماق قمٜمف شمؼمدً  ومٕمًك اًمٜمػماق هلٞم٥ًم  أطمِم٤مئفٌ   ـُمٌ  ليٙمرعً  احل٥مي  ذا

 سم١مؾمفٌ  سمٕمد ُمـ ؿً ٕمَّ ٜمي ليً  ،لاّطمزاقً  فً لاّؾم٘م٤م لاُِفً  اًم١ٌمًس  قمٜمف ليذه٥ًم  اًم٘مرب يم٤مؾم٤مٌت 

ـي  طمتك ،فٌ لؾم٘مٛمٌ  فٌ ُمرٌو  ُمـ كٗمِمليً  ،فٌ لأخٛمٌ    قمٌدو  أن٤م ه٤م ،يم٤مق ُم٤م يم٤مق سمف ُم٤م يزل
ى
 ُمّم٤مبو  همري٥مو  ٟم٤مء

ـي  أق ومٕمًك ،لاّلـم٤مق اّهؾٌ  قمـ دي ٕمً سمي  ىمد  اًم٘مرًب  ًمف لي ليٖمد ،لاًمِم٘م٤مءً  اًمتٕم٥ًم  هذا قمٜمف يزل

ٚمَ  ًمف ليؽماءم ،لاًمٚم٘م٤مءو  ًي ٌ  ،طم٤ًمقلاإل اًمٚمٓمًػ  فً ليٜم٤مًمي  ،لاًم٤ٌمق ثًؾ اّ ًمف ليٚمقحي  ،لاًمٜم٘م٤مءً  ؿً اًم  ؾَّ لحتي

ـً  ي٤م يمريؿً  ي٤م ،٤مقً ُمٜمَّ  ي٤م قمٔمٞمؿً  ي٤م ،لاًمروقاق اًمرمح٦مً  فقمٚمٞم  ،ُمتٜم٤مقٌ لاُ اجلقدٌ  ص٤مطم٥مي  ي٤م ،رمح

 .لاًمٖمٗمراقٌ  لاًمرمح٦مٌ 

 أصٌح لىمد ،اًمث٘مالق شم١مٟمًفً  لمل ،اّيمقاق قمٚمٞمف و٤مىم٧م ُمـ ارطمؿ ،٤م([)صمالصمه  رٍب  ي٤م اهللً  ي٤م]

ه ُمً  لأُمًك ٌه٤م لأوحك ،طمػماق ٤مقهلي  ،ُمٙم٤مق يفلٌ ٠مَ يي  ُ ٤مُمٜمزقمجه  ،لاّلـم٤مق اّهؾ ذم يم٤مق قلًم همري
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٤مٚمٌ ىمي  ً ٖمي شمي  لطمزٟمف فٌ ثي سمي  قمـ فٌ ٝمٌ ٚمَ يً  ُ ٘مه  ذم هؾ ،ضم٤مقٍ  لُ سم٢مٟمسى  فً ىمٚمًٌ  ي٠منًس  ُ ٤مِمه ُمًتقطمٌ  ،اّزُم٤مق ػمي

 همػمؿ يمريؿو  ؿَّ صمي  هؾ أف ؟!ضمكومػًم  همػمؿ إهلو  اعمٛمٚمٙم٦م ذم هؾ أف ؟!دقمكومٞمً  ؾمقاؿ رب   اًمقضمقد

دو  صميؿَّ  هؾ أف ؟!٤مٓمي اًمٕمي  ُمٜمفً  ٓمٚم٥مومٞمً   همػمؿ طم٤ميمؿو  هؾ أف ؟!امي ٕمَ لاًمٜمٍ  اًمٗمْمؾ ُمٜمف ومٞم٠ًمـ ؾمقاؿ ضمقا

ـً ًِي  ـُمي  ؿَّ صمي  هؾ أف ؟!اًمِمٙمقم إًمٞمف ومعومؽًم  ًي  ُمـ ؿَّ صمي  هؾ أف ؟!قمٚمٞمف اًمٗم٘مػمً  اًمٕمٌدً  ٤م  ػي اّيمً  طشًمٌ

َُّ  فُمٜم ُمٜمج٤م لُ ُمٚمج٠مي  ُ ُمـ ي٤م ؟!إًمٞمف احل٤مضم٤مٌت  سمرومع  هٜم٤م٤مأه ،قمٚمٞمف ٤مرً جًيي  لُ ػمً جًيٌ  ُمـ ي٤م ،إًمٞمف إ

دو  ؾمقاؿ ـُمي  أف !؟ضمكومػًم  همػمؿ يمريؿو   !؟٤مٓمي اًمٕمي  ُمٜمف ومٞم٠ًمـ ضمقا

 اًمٙمرب يب لاؿمتد ،ًم٘مري٥ملا لاًمٕمد يب ٧مي ٛمي لؿمي  ،احلٌٞم٥م ٜمللُمٚمَّ  ،اًم٘مري٥م ضمٗم٤من ىمد ربي 

 ٕمٚمٞمؿاًم لأن٧م أؿمتٙمل ُمـ إمم ربي  ،اعمجٞم٥م اًمرؤلؽ ،اًم٘مري٥م اًمقدلد لأن٧م ،لاًمٜمحٞم٥م

 إمم أف ؟!٘م٤مهراًم اًمقزم لأن٧م أؾمتٖمٞم٨م سمٛمـ أف ؟!اًمٜم٤مس اًمقزم لأن٧م أؾمتٜمٍم سمٛمـ أف ؟!اًم٘م٤مدر

 ؟!هم٤مومر ًمٚمذٟمقب لأن٧م ٟمٌلذ قمٔمٞمؿ يٖمٗمر اًمذن ذا ُمـ أف ؟!اًم٤ًمشمر اًمٙمريؿ لأن٧م ءأختجل ُمـ

ئر ذم سمام قمٚمٞمامه  ي٤م  ُمـ ي٤م ،ىم٤مهر قم٤ٌمدك ومقؾ قه ُمـ ي٤م ،اًمْمامئر ُمٙمٜمقق قمغم ُمٓمٚمعو  قه ُمـ ي٤م ،اًمنا

 .رء يمؾ سمٕمد اِظمرل ،رء يمؾ ىمٌؾ اّلـ قه

  يمؾي  ربَّ  ي٤م اؾم٠مخؽ
ى
 قمـ شم٠ًمخٜمل ُ طمتك ،رء يمؾَّ  زم اهمٗمر ،رء يمؾ قمغم سم٘مدرشمؽ ،رء

 ،رء يٛمٜمٕمفً  لُ ،رء يٜمٗمٕمف لُ ،رء ييكً  ُ ُمـ ي٤م ،رء يمؾ ُمٚمٙمقت سمٞمدك ُمـ ي٤م ،رء

 ،سمٌمء يًتٕملمً  لُ ،رء ي١ملدكً  لُ ،رء قمٜمف ًب زً ٕمَ يي  لُ ،رء ٖمٚمٌفً يي  لُ ،رء ٕمجزكً يً  لُ

 يمؾ ُم٘م٤مًمٞمدً  لسمٞمدك ،رء يمؾ سمٜم٤مصٞم٦م آظمذو  قه ُمـ ي٤م ،رء فً ٝمً ِمٌٌ يً  لُ ،رء قمـ رءو  يِمٖمٚمفً  لُ

 حت٤مؾمٌٜمل لُ ،رء يمؾ ذم زم رؿلسم٤م ،رء يمؾ زم ؾلؾمٝمي  ،رء يمؾ ًَضَّ  قمٜمل اسؽ ،رء

 ،رء يمؾ ظمػم لأقمٓمٜمل ،رء يمؾ زم له٥م ،رء يمؾ زم ني ليي  ،سمٌمء شم١ماظمذن لُ ،رء سمٙمؾ

ـي ل ،رء يمؾ لسمٕمد رء يمؾ ىمٌؾ قه ُمـ ي٤م ،رء يمؾ ذ لايمٗمٜمل  ،رء يمؾ لآظمري  رء يمؾ أل

ـي ل رء يمؾ فم٤مهري ل  ،رء يمؾ ئي ُمٌدل ،رء يمؾ حميصل ،رء يمؾ ومقؾل ،رء يمؾ سم٤مـم
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ٌه ل ،رء يمؾ قمغم اؿمٝمٞمده ل ا لسمّمػمه  ،رء سمٙمؾ ٤محمٞمٓمه ل ،رء سمٙمؾ قمٚمٞمامه ل ،رء يمؾ ًُمٕمٞمدي ل  ٤مرىمٞم

 ،رء يمؾ قمغم ىم٤مئامه ل ،رء يمؾ لارثل ،رء سمٙمؾ ا ظمٌػمه ل ،رء سمٙمؾ ٤مًمٓمٞمٗمه ل ،رء يمؾ قمغم

ـً  إٟمؽ مهللا ،ىمدير ي٤م ،رء يمؾ زم اهمٗمر ،رء يمؾ ُمٚمٙمقت سمٞمدك ُمـ ي٤م   يمؾ ُمـ أطمً
ى
 ،رء

  ليمؾي 
ى
  يمؾي  لظمقٌؽ  ،رء يمؾ ـُمٌ  ؽي ٜمٌ ُمَ ٠مي ٌٌ ومي  ،ُمٜمؽ ظم٤مئػو  رء

ى
 كطمت ،رء يمؾَّ  زم اهمٗمر ،ُمٜمؽ رء

 .ىمدير رء يمؾ قمغم إٟمؽ ،رء يمؾ ُمٚمٙمقت سمٞمدك ُمـ ي٤م ،رء قمـ شم٠ًمخٜمل ُ

 قمقق لي٤م ،أهمثٜمل اعمًتٖمٞمثلم همٞم٤مث ي٤م مهللا ،رضم٤مئل ٥مٞمي خًتي  ُ اعم١مُمٜملم رضم٤مء ي٤م مهللا

ٞميٌدٟمي٤م ،اًمٜمٌٞملم لظم٤مشمؿ ،اعمرؾمٚملم ؾمٞمد سمج٤مك ،قمكمَّ  ٥مشمً  اًمتقاسملم طمٌٞم٥م لي٤م ،لٜمي أقمٌ  اعم١مُمٜملم  حمٛمدى  ؾمي

تيفً  اهللي  إٌقَّ ﴿ ،أمجٕملم لصحٌف آخف لقمغم ،اُّملم اًمّمٗمقةٌ  لؾمٚمؿ لآخف ٚمٞمفقم اهلل صغم ئٌٙمي الي ُمي  لي

ٚمي  غمي  ققي ًيّمي ٤م اًمٜمٌٌَّلي  قمي ي٤م يي ـي  أيهيي ٌذي ٜمًقا  اًمَّ ٚميقا  آُمي َٞمفٌ قمي  صي ٚميًٛمقا  ٚمي ؾمي ٚمٌٞمامه  لي ًَ  .﴾شمي

ٞميٌدٟمي٤م قمغم صؾي  ٝمؿًمٚمَّ ا  ُم٣م ـُمي  قمدد ،كً قرً ٝمً فمً  لمي ًمٚمٕم٤معم لاًمرمح٦مٌ  ،كً قرً ٟمً  ًمٚمخٚمٌؼ  اًم٤ًمسمٌؼ  حمٛمدى  ؾمي

 صالةه  ،دي سم٤محَلي  ٞمطلحًت  ،دَّ ٕمي اًمَ  شمًتٖمرًؾ  صالةه  ،ل٘مٌ ؿمي  ـلُمي  ُمٜمٝمؿ دي ٕمٌ ؾمي  ـلُمي  ،ل٘مٌ سمي  ـلُمي  ٚم٘مؽي ظمي  ـُمٌ 

 ،سمدلاُمؽ دائٛم٦مه  ،قمٚمٞمف صٚمٞم٧مي  اًمتل صالشمؽ ،٤مءْمي اٟم٘مٌ  لُ هل٤م دي ُمي أي  لُ ،٤مءٝمي اٟمتٌ  لُ هل٤م هم٤مي٦مي  ُ

 ،ذًمؽ ُمثؾ شمًٚمٞمامه  ؿلؾمٚمي  لصحٌف آخف لقمغم ،ٛمؽقمٚم دلق هل٤م ُمٜمتٝمك ُ ،سمٌ٘م٤مئؽ لسم٤مىمٞم٦مه 

٤مقي ﴿ ٌَحي سميؽي  ؾًم بي  ري ةٌ  ري امَّ  اًَمٌٕمزَّ الي  ۞ ييٌّمًٗمققي  قمي ؾمي غمي  فو لي ً  قمي ٚمٌلمي اعَم احَلي  ۞ َرؾمي   دً ٛمَ لي
ٌ
َّ
ٌ
بي  لل  ري

لمي 
ٌ ٤معمي  .﴾اًَمٕمي
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  الغضٖاٌ٘ ظباحل
 الظّض( )ٔصر الرب سظب ٔأ

ؿٌ  ًَ   سمٌ
ٌ
ـٌ  اهلل مَح طٌمٞمؿٌ  اًمرَّ دو  اهللً  ًهقي  ىًمَؾ ﴿ اًمرَّ دً  اهللً  ۞ أيطمي ٛمي َ  ۞ اًمّمَّ

ٚمٌدَ  ملي َ  يي
ملي َ  ۞ ًيقًميدَ  لي

ملي  لي

فً  ًٙمـيي  ﴾ ا يًمًٗمقه  ًمي دو بي  أيقًمقذً  ىًمَؾ ﴿ ،أيطمي ٚميٌؼ  سمٌري ـَ  ۞ اًَمٗمي ي  ٌُم ٤م ذي ٚميؼي  ُمي ـَ  ۞ ظمي ٌُم ي  لي ٤مؾٌمؼى  ذي ا همي  إٌذي

ىمي٥مي  ـَ  ۞ لي ٌُم ي  لي ٤مصمي٤مٌت  ذي دٌ  ذٌم  اًمٜمَّٗمَّ ـَ  ۞ اًَمًٕم٘مي ٌُم ي  لي ٤م ذي ا ؾٌمدى طمي دي  إٌذي ًي  لاهلل اهلل إُ إهل ُ ،﴾طمي

ؿٌ  ،أيمؼم ًَ   سمٌ
ٌ
ـٌ  اهلل مَح طٌمٞمؿٌ  اًمرَّ بي  أيقًمقذً  ىًمَؾ ﴿ اًمرَّ ٚمٌٌؽ  ۞ اًمٜم٤َّمسٌ  سمٌري ٌ  ۞ اًمٜم٤َّمسٌ  ُمي  ۞ اًمٜم٤َّمسٌ  إهٌلي

ـَ  ي  ٌُم اسٌ  ذي ؾَمقي ؾَمٌقًس  اًمٌَّذن ۞ اخَليٜم٤َّمسٌ  اًَمقي ـي  ۞ اًمٜم٤َّمسٌ  ًصًدلرٌ  ذٌم  ًيقي ٜم٦َّمٌ  ٌُم اًمٜم٤َّم اجَلٌ  ُ ،ٌس﴾لي

ؿٌ ﴿ ،أيمؼم لاهلل اهلل إُ إهل ًَ   سمٌ
ٌ
ـٌ  اهلل مَح طٌمٞمؿٌ  اًمرَّ   احَليَٛمدً  ۞ اًمرَّ

ٌ
َّ
ٌ
بي  لل لمي  ري

ٌ ٤معمي ـٌ  ۞ اًَمٕمي مَح  اًمرَّ

طٌمٞمؿٌ  ٤مًمٌٌؽ  ۞ اًمرَّ َقفٌ  ُمي ـٌ  يي ي ًٌدً  إٌي٤َّمؿي  ۞ اًمدي َٕم تيٌٕملمً  لإٌي٤َّمؿي  ٟمي ًَ طي  ٌدٟمي٤ماهَ  ۞ ٟمي ا ي ً  اًمٍمي  ۞ ًتيٌ٘مٞمؿي اعَم

طي  ا ـي  ٌسي ٌذي ٛم٧مي  اًمَّ ٞمٌٝمؿَ  أينٕمي ٚمي ػمٌ  قمي ٚميٞمٌٝمؿَ  ٖمًْمقٌب اعَمي  همي ُي  قمي ٤مًميلمي  ل ٙمً ﴿ل آُملم، ﴾اًمْمَّ ً و  ؿَ إهٌلي اطٌمدو  إهٌلي  لي

ي  ُي  َُّ  إهٌلي ـً  ًهقي  إ مَحي طٌمٞمؿً  اًمرَّ ي  ُي  اهللً ﴿ ،﴾اًمرَّ َُّ  إهٌلي ٞميقفً  احَليلي  ًهقي  إ ٠َمظًمًذكً  ُي  اًَم٘مي َقفو  ُي لي  ؾٌمٜمي٦مو  شمي ٤م فً ًمي  ٟمي  ُمي

لي  ذٌم  امي ًَّ ٤م اٌت اًم ُمي ـ اّيَرضٌ  ذٌم  لي ا ُمي ٌذن ذي عً  اًمَّ كً  ييَِمٗمي َُّ  قٌمٜمَدي َٕمٚميؿً  سم٢ٌٌمَذٟمٌفٌ  إ ٤م يي لَمي  ُمي جٌَدهيٌؿَ  سمي ٤م أي ُمي ًٝمؿَ  لي َٚمٗمي  ظمي

ُي    ًِيٌٞمًٓمققي  ل
ى
ء َ َُّ  قٌمَٚمٌٛمفٌ  ـَ ُمٌ  سمٌٌمي ٤مء سماٌمي  إ ؾٌمعي  ؿمي اٌت  يًمَرؾٌمٞميفً  لي لي امي ًَّ اّيَرضي  اًم ُي  لي ١ًملًدكً  ل  طٌمَٗمًٔمًٝمامي  يي

ًهقي  كٌمي  لي ٔمٌٞمؿً  اًَمٕمي كي  ُي  ۞ اًَمٕمي ا ـٌ  ذٌم  إيٌَمري ي ي  ىميد اًمدي ٌيلمَّ ؿَمدً  شمي ـي  اًمري لي  ٌُم َـ  اًَمٖمي  سم٤ٌمًمٓم٤َّمهًمقٌت  ييَٙمًٗمرَ  وميٛمي

ـَ  ًي١َمٌُم   لي
ٌ
دٌ  سم٤ٌملل ٘مي ًي  ومي ةٌ  ؽي اؾَمتيَٛم كي  سم٤ٌمًَمًٕمَرلي ٤مفي  ُي  اًَمًقصَم٘مي ي٤م اٟمٌٗمّمي اللً  هلي ٌٛمٞمعو  لي ٚمٌٞمؿو  ؾمي زٌمي  اهللً   ۞ قمي ـي  لي ٌذي  اًمَّ

ٜمًقاَ آ ٌرضًمًٝمؿ ُمي ـي  خًيَ ٌت  ٌُم ًٚمامي ـي  اًمٜميًقرٌ  إمٌمي  اًمٔمي ٌذي اًمَّ ًرلاَ  لي ٗمي َلًمٌٞميآًؤًهؿً  يمي ًؿ اًمٓم٤َّمهًمقًت  أي  اًمٜميقرٌ  ـي ُمٌ  خًيٌَرضًمقهني

ٌت  إمٌمي  ًٚمامي ٌؽي  اًمٔمي ٤مًب  ًأَلئلي ٤م ًهؿَ  اًمٜم٤َّمرٌ  أيَصحي ٤مًمًٌدلقي  وٌمٞمٝمي  ﴿ ،﴾ظمي
ٌ
َّ
ٌ
لاٌت  ذٌم  ٤مُمي  لل امي ًَّ ٤ملي  اًم  اّيَرضٌ  ذٌم  ُمي

إٌقَ  ًٌَدلا لي ٤م شًم ًٙمؿَ  ذٌم  ُمي ًٌ نًٗم ًٌَٙمؿ خًتًَٗمقكً  أيلَ  أي ٞميَٖمٌٗمرً  اهللً  سمٌفٌ  ًِيي٤مؾٌم ـَ  ومي ي
ٌ
٤مءً  عم ًب  ييِمي ذي ًيٕمي ـَ  لي ٤مءً  ُمي اللً  ييِمي غمي  لي  قمي

  يًمؾي 
ى
ء َ ـي  ۞ ىميٌديرو  ري ـً  آُمي ؾًمق ـي  سماٌمي  اًمرَّ ٞمَفٌ  ًأنٌز ـَ  إًٌمي ً  سميفٌ ري  ٌُم اعَم ـي  يًمؾ   ١َمٌُمٜمًققي لي   آُمي

ٌ
ُمي  سم٤ٌملل تٌفٌ ئٌ الي لي يًمًتٌٌفٌ  ٙمي  لي

ًرؾًمٚمٌفٌ  ًؾ  ُي  لي ري لَمي  ًٟمٗمي دى  سمي ىمي٤مًًمقا  ًرؾًمٚمٌفٌ  ـَ ُمٌ  أيطمي ٌٛمَٕمٜمي٤م لي َٕمٜمي٤م ؾمي أيـمي ٟميؽي  لي ا ٜمي٤م هًمَٗمري سمَّ ٞمَؽي  ري إًٌمي  ُي  ۞ اعَميٌّمػمً  لي
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ٚميًػ  ًه  اهللً  ًيٙمي َٗم َُّ  ٤مٟمي ٤م إ ٝمي ي٤م ًلؾَمٕمي ٤م هلي ٌي٧َم  ُمي ًي ٞمَ  يمي ٚمي قمي ٤ملي ٤م ٝمي ٌي٧َم  ُمي ًي ٜمي٤م ايَمتي سمَّ ٤م ُي  ري اظٌمَذٟمي ٞمٜمي٤مٟمي  إٌقَ  شًم١مي  أيلَ  ًٌ

٠َمني٤م ٜمي٤م أيظَمٓمي سمَّ ُي  ري ٌَٛمَؾ  ل َٞمٜمي٤م حتي ٚمي امي  ا إٌَسه  قمي يَٚمتيفً  يمي غمي  محي ـي  قمي ٌذي ـَ  اًمَّ ٌَٚمٌٜمي٤م ٌُم  ﴾ىمي

ؿٌ  ًَ   سمٌ
ٌ
ـٌ  اهلل مَح طٌمٞمؿٌ  اًمرَّ تيَحٜمي٤م إٌٟم٤َّم﴿ اًمرَّ َتحه  ًميؽي  ومي ٌٌٞمٜمه  ٤مومي ٤م اهللً  ًميؽي  ًمٌٞميَٖمٌٗمري  ۞ ٤مُمي في  ُمي دَّ ٘مي ـَ  شمي ٟمٌٌؽي  ٌُم  ذي

٤م ُمي ري  لي ٠ميظمَّ ًيتٌؿَّ  شمي تيفً  لي ٚميٞمَؽي  ٟمٌَٕمٛمي ٌَدييؽي  قمي هيي ـمه  لي ا تيٌ٘مٞمامه  ٤مٌسي ًَ ؿي  ۞ ُمي ييٜمًٍمي ٌزيزه  ا ٟميٍَمه  اهللً  لي  إٌقَّ ﴿ ،﴾ا قمي

٠َمًُمرً  اهللي  ـٌ  يي َد ٤مقٌ  سم٤ٌمًَمٕمي ًي اإٌلطَم   لي
ٌ
إٌيتي٤مء ك اًَمً٘مَرسميك ٌذن لي ٜمَٝمي يي ـٌ  لي ٤مء قمي َحِمي رٌ  اًَمٗمي اعَمًٜمٙمي ٌيَٖمٌل  لي اًَم  ٌٕمًٔمًٙمؿَ يي  لي

ٚمًَّٙمؿَ  ٕمي ًرلقي  ًمي يمَّ ٜمي٤م ـًمي  ىًمَؾ ﴿ ،﴾شميذي ٌي َُّ  ًيٌّمٞم ٤م إ تي  ُمي ٜمي٤م اهللً  ٥مي يمي ُي ُمي  ًهقي  ًمي غمي  ٟمي٤مق قمي   لي
ٌ
ؾٌ  اهلل يمَّ َٚمٞميتيقي  ومي

اَذيًمًرلا﴿ ،﴾اعَم١ًَمٌُمٜمًققي  ٦مي  لي   ٟمٌَٕمٛمي
ٌ
َٞمًٙمؿَ  اهلل ٚمي ٌُمٞمثي٤مىميفً  قمي ٌذن لي ًٙمؿ اًمَّ ٘مي اصمي أيـميٕمَ  ٌٛمَٕمٜمي٤مؾمي  ىًمَٚمًتؿَ  إٌذَ  سمٌفٌ  لي  ٜمي٤ملي

ً٘مقا  اشمَّ ٞمؿو  اهللي  إٌقَّ  اهللي  لي
ٚمٌ اٌت  قمي ًدلرٌ  سمٌذي تي٠َمًُمًرلقي ﴿ ،﴾اًمّمي ٜمَ  سم٤ٌمًَمؼٌمي  اًمٜم٤َّمسي  أي شمي َققي لي ًٙمؿَ  ًي ًي نًٗم أينَ  أي  ًتؿَ لي

َتًٚمققي  َٕمٌ٘مًٚمققي  ومالي أي  اًَمٌٙمتي٤مبي  شمي اؾَمتيٌٕمٞمٜمًقا  ۞ شمي ؼَمٌ  لي الي  سم٤ٌمًمّمَّ اًمّمَّ ي٤م ةٌ لي إهٌنَّ ةو  لي ٌػٌمي ٙمي َُّ  ًمي غمي  إ  ٤مؿٌمٌٕملمي اخَلي  قمي

ـي  ۞ ٌذي ًٔمٜميققي  اًمَّ ًؿ يي اليىًمقا  أيهنَّ ٌؿَ  ُمي هبي ًؿَ  ري أيهنَّ َٞمفٌ  لي اضٌمًٕمققي  إًٌمي ـي  إٌقَّ ﴿ ،﴾ري ٌذي ٜمًقا  اًمَّ ٌٛمًٚمقا  آُمي قمي  لي

٤محٌلي٤مٌت  ٤مٟمي٧َم  اًمّمَّ ًؿَ  يمي ٜم٤َّمًت  هلي َلسٌ  ضمي ُه  اًَمٌٗمَردي ـي  ۞ ًٟمًز ٤مًمٌٌدي ٤م ظمي ًٌَٖمققي  ُي  وٌمٞمٝمي ٤م يي ٜمَٝمي ُه  قمي  قَ ًمي  ىًمؾ ۞ طٌمقي

٤م ٌيَحرً  قي يمي اده  اًَم ٌت  اٌُمدي ٚماٌمي ٙمي يبي  ًمي ٜميٌٗمدي  ري ٌيَحرً  ًمي ٌَؾي  اًَم دي  أيقَ  ىمي ٜمٗمي ًت  شمي ٚماٌمي يبي  يمي قَ  ري ًمي ده  سمٌٌٛمَثٚمٌفٌ  ضٌمَئٜمي٤م لي دي  ىًمَؾ  ۞ اُمي

ني٤م إٌٟمَّامي  و  أي َثًٚمًٙمؿَ  سمينمي ك ُمي َّ  ًيقطمي نَّامي  إزٌمي ًٙمؿَ  أي ً و  إهٌلي اطٌمدو  إهٌلي ـَ  لي ٤مقي  وميٛمي َرضًمق يمي ٤مء يي سمي  ًمٌ٘مي َؾ  فٌ ري َٚمٞميَٕمٛمي اله  ومي ٛمي  قمي

٤محٌله  ُي  ٤مصي ؿَ  لي ةٌ  ًينَمٌ ٌي٤مدي فٌ  سمٌٌٕم سمي ده  ري  .﴾اأيطمي

تيفً  اهللي  إٌقَّ ﴿ ٌئٙمي الي ُمي ٚميققي  لي غمي  ًيّمي ي٤م يي٤م اًمٜمٌٌَّلي  قمي ـي  أيهيي ٌذي ٜمًقا  اًمَّ ٚمي  آُمي َٞمفٌ  قا صي ٚمي ٚميًٛمقا  قمي ؾمي ٞمامه  لي
ٚمٌ ًَ  ،﴾شمي

 ي٤م ًمٓمٞمػ ي٤م هم٤مومر ي٤م ،ىم٤مدر ي٤م ُمقُن ي٤م ،ؿلؾمٚمي  لصحٌف آخف لقمغم حمٛمدى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾي  مهللا

 ذم لُ ،عمٕم٤متو  اًمؼمؾ ذم لُ ،ىمٓمراتو  اًمًح٤مب ذم لُ ،ذراتو  اًمري٤مح ذم ًمٞمس إٟمف مهللا ،ظمٌػم

َُّ دي  لآُئؽ لضمقدؿ قمغم لهل إُ ؛ُُتو دٌ  لاًمٙمرد اًمٕمرش ذم لُ ،زضمراتو  اًمرقمقد  ،تو ا

ٌ ُمً  لسمرسمقسمٞمتؽ ،ؿم٤مهداتو  ؽي ًمي لي   ؿمٝمدت أٌهٚم٦َّمو  ًمؽ لهل إُ آي٦مو  لاعمٚمٙمقت عمٚمؽا ذم لُ ،٤متو ومي ٕمؽمي

 ،اًمٖمٞمقب فقمالَّ  ،اًمٙمرلب همٞم٤مث ،لاتلاًمًام لمٌو اّري  ربي  أن٧م إُ إهل ُ اهلل أن٧م سم٠منؽ
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 سمٛمٝمٛمٝمقبى  ،٤ملحمٌقسمه  اَمٌقره  يٕمقد طمتك ،اُمٝمجقره  يم٤مق عمـ اًم٘مٚمقب رخي ًي لُمً  ،احلٌقب جرٌ لخًم 

 ،اًمت٤مف لاًمٌٝم٤مء اًمٜمقر ذن صٕمّمعى  سمّمٕمّمعى  ،هللا ي٤م اهلل ي٤م اهلل ي٤م ،ظمٗمل   ًمٓمػى  ذن ُمٝمٛمٝمقبى 

 ي٤م ـمٝمٓمٝمقب سمٓمٝمٓمٝمقب ،لاًمٙمؼمي٤مء اًمٕمٔمٛم٦م ًمف اًمذن اًمِم٤مُمخ اًمٕمز ذن ؾمٝمًٝمقب سمًٝمًٝمقب

َٰؿ﴾ ،اهلل ي٤م اهلل ي٤م اهلل َٰؿ﴾ ﴿طمي َٰؿ﴾ ﴿طمي َٰؿ﴾ ﴿طمي َٰؿ﴾ ﴿طمي َٰؿ﴾ ﴿طمي َٰؿ﴾، ﴿طمي  يمٝمقبى  ﴿طمي

  يمؾ ؾمخر سمٜمقرك اًمذن يمٝمقبى 
ى
 أمجٕملم قم٤ٌمدؿ ىمٚمقب زم خرتؾم ُم٤م إُ اهلل ي٤م اهلل ي٤م اهلل ي٤م ،رء

 .اًمرامحلم أرطمؿ ي٤م ،اهلل ي٤م اهلل ي٤م اهلل ي٤م ظمقاـمرهؿ زم لاضمٚم٥م ،لاإلٟمس اجلـ ُمـ

 مجٞمع ،أُمتؽ سمـلا قمٌدؿ سمـلا قمٌدؿ إن مهللا ،ظمٌػم ي٤م ًمٓمٞمػ ي٤م هم٤مومر ي٤م ،ىم٤مدر ي٤م ُمقُن ي٤م

 ُ ،قمٜمدؿ ؿٝمً لُمٗم٤محٌتً  ،ىمٌْمتؽ ذم لىمٚمقهبؿ ،سمٞمدؿ لٟمقاصٞمٝمؿ ،سم٘مدرشمؽ ُم٘مٝمقرلق اخلٚمؼ

 إهل ي٤م ،اعمٚمؽ ذم ًمؽ ذيؽ لُ اخلٚمؼ ذم ُمدسمر ُمٕمؽ ًمٞمس ،لإذٟمؽ سمٕمٚمٛمؽ إُ ذرةو  شمتحرؿ

ومٞمؾلإ لُمٞمٙم٤مئٞمؾ لضمؼمائٞمؾ لاؾمامقمٞمؾ إسمراهٞمؿ ربَّ  ،يـاِظمرل لماّلًم  ،لقمزرائٞمؾ ها

 لسمٍماـمؽ ،اًم٘مقيؿ لسمديٜمؽ ،اًمٙمريؿ لسمقضمٝمؽ ،اًمٕمٔمٞمؿ سم٤مؾمٛمؽ اهلل ي٤م اهلل ي٤م إًمٞمؽ شمقؾمٚم٧م

ؿٌ ﴿ لسمٗمْمؾ ،اًمٕمٔمٞمؿ لاًم٘مرآق اعمث٤من علسم٤مًمًٌ ،اعمًت٘مٞمؿ ًَ   سمٌ
ٌ
ـٌ  اهلل مَح طٌمٞمؿٌ  اًمرَّ  لسم٠مخػ ﴾،اًمرَّ

دو  اهللً  ًهقي  ﴿ىًمَؾ  أخػ دً  اهللً  ۞ أيطمي ٛمي َ  ۞ اًمّمَّ
ٚمٌدَ  ملي َ  يي

ملي َ  ۞ ًيقًميدَ  لي
ملي فً  ييًٙمـ لي ا  ًمي ﴾، يًمًٗمقه دو  أيطمي

ف لسمٌٞمتؽ  يمت٤مسمؽ ذم تفأظمٗمٞم اًمذن ،اعمٙمرف اّيمرف اًم٘مديؿ ،اّقمٔمؿ اًمٕمٔمٞمؿ لسم٤مؾمٛمؽ ،احلرا

  ،لاّومالؿ اُّمالؿ سمف لظمْمٕم٧م ،اًمًٛمقات سمف لىم٤مُم٧م ،اًمٔمٚمامت سمف ٟم٤مرت اًمذن ،اًمٕمزيز

 هٞمٌتف ُمـ لشمّمدقم٧م ،اّىمٗم٤مـ سمف لاٟمٗمتح٧م ،اًمِمٞم٤مـملم سمف لاٟمخٛمدت ،ققًو اّري  لذًم٧م

 ذن يمؾي  ظمِمٞمتف ُمـ لذـ ،اُّمقر صٕم٤مب سمف له٤مٟم٧م ،اًمّمخقر سمف لُٟم٧م ،اجل٤ٌمـ لظمِمٞمتف

 اًمٕمرب سمف لؾمخرت ،ُمريؿ اسمـ ًمٕمٞمًك اعمقشمك سمف لشمٙمٚمٛم٧م ،ٟمقح ؾمٗمٞمٜم٦م سمف ٛم٧ملؾمٚمٌ  ،رلح

 ،اًمٖمرىمك سمف لأن٘مذت ،اًمدقم٤مء سمف لأضم٧ٌم ،لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم حمٛمد ًمٜمٌٞمٜم٤م لاًمٕمجؿ

 ُمـ لشمذـ شمِم٤مء ُمـ زي ٕمٌ شمً  لسمف ،اًّمًـ سمف لأظمرؾم٧م ،اًمٜمٗمقس سمف لطمرؾم٧م ،اهلٚمٙمك سمف لأنجٞم٧م



    

82
 

 

 الفتوحات الربانية يف األوراد القادرية اجليالينالرشيفث ضياة /دمع

 

 .شمِم٤مء

 إهل ُ ،إليمرافلا اجلالـ ذا ي٤م ،لاّرض اًمًٛمقات سمديعي  ي٤م ،ىمٞمقفً  ي٤م طملي  ي٤م إًمٞمؽ شمقؾمٚم٧م

 ،أن٧م إُ إهل ُ ،أهمثٜم٤م اعمًتٖمٞمثلم همٞم٤مث ي٤م ،سمؽ ٟمًتٖمٞم٨م اًمرامحلم أرطمؿ ي٤م سمرمحتؽ ،أن٧م إُ

 يمام أمجٕملم قم٤ٌمدؿ ىمٚمقب زم شمًخر أق أؾم٠مخؽ ،يم٧ًٌم سمام ٟمٗمس يمؾ قمغم ىم٤مئامه  ي٤م ،ارمحٜم٤م سمرمحتؽ

 اًمِمٛمس ؾمخرت ليمام ،اًمًامء قضم ذم ٓمػماًم ؾمخرت ليمام ،قمرؿمؽ حت٧م قمرؿمؽ محٚم٦م ؾمخرت

 سم٠مُمرؿ إن إهلل ،قمٛمراق سمـ عمقؾمك اًمٌحر رتؾمخَّ  ليمام ،ُمًٛمك أضمؾ إمم جيرن يمؾ   لاًم٘مٛمر

 مل لُم٤م قمٚمٛم٧ًم  ُم٤م ٝم٤ميمٚمي  احلًٜمك لسم٠مؾمامئؽ ،ؿٝمً تً ٜمَ ٘مَّ ًمي  لسمٙمٚمٛمتؽ ،ؿٝمً تً ٌٚماؾمتج لسمدقمقشمؽ ،ؿأُمرهًتً 

 ،قنٌي أطمي  ُمٕمٝمؿ يمٜم٧ًم  لإق ،أضم٤مسمقن ؿدقمقهًتً  لإق ،ضم٤مؤلن رألن إق ؛ًمرلطمل ؿٝمً اؾمتجٌٚمتً  أقمٚمؿ

 سم٢مرادشمؽ ،همػمن َمٚمس إمم يٜمٔمرلق لُ ،أُمرن ققيٕمًّم  لُ ،اؿمت٤مىمقن قمٜمٝمؿ رهم٧ًٌم  لإق

 اجلالـ ذا ي٤م ،لاّرض اًمًٛمقات سمديع ي٤م ،ىمٞمقف ي٤م طمل ي٤م ،اهلل ي٤م اهلل ي٤م اهلل ي٤م لإذٟمؽ

ف  سمرمحتؽ ،أن٧م إُ إهل ُ ،أهمثٜم٤م اعمًتٖمٞمثلم همٞم٤مثي٤م ،ٟمًتٖمٞم٨م سمرمحتؽ ،أن٧م إُ إهل ُ ،لاإليمرا

 .ارمحٜم٤م

 سمٞمدك ُمـ ي٤م ،لاُّمر اخلٚمؼ ًمف ُمـ ي٤م ،ظمٌػم ي٤م ًمٓمٞمػ ي٤م ،هم٤مومر ي٤م ُمقُن ي٤م ،ىم٤مدر ي٤م ُمقُن ي٤م

 اًمٙم٤مؽ سملم أُمرك ُمـ ي٤م ،اًمِمٙمقر اًمٖمٗمقر قه ُمـ ي٤م ،اُّمقر شمّمػم إًمٞمف ُمـ ي٤م ،لاًمٞمن اًمٕمن

 ،اهلل ي٤م اهلل ي٤م اهلل ي٤م ا،لًمده  لُ ص٤مطم٦ٌمه  ذيتخ مل ُمـ ي٤م ،لاًمًٙمقق احلريم٤مت سمٞمدك ُمـ ي٤م ،لاًمٜمقق

 ي٤م هم٤مومر ي٤م هم٤مومر ي٤م ،ىم٤مدر ي٤م ىم٤مدر ي٤م ىم٤مدر ي٤م ،رطمٞمؿ ي٤م رطمٞمؿ ي٤م رطمٞمؿ ي٤م ،رمحـ ي٤م رمحـ ي٤م رمحـ ي٤م

ٞميَؾ  إهلل ،أن٧م إُ إهل ُ ،ظمٌػم ي٤م ظمٌػم ي٤م ظمٌػم ي٤م ،ًمٓمٞمػ ي٤م ًمٓمٞمػ ي٤م ًمٓمٞمػ ي٤م ،هم٤مومر ً  ُمي  ،ؿىمٚمقهبي

ٞمي٩َم  ،أن٧م إُ إهل ُ ،رطمٞمؿ ي٤م رمحـ ي٤م ،اهلل ي٤م اهلل ي٤م اهلل ي٤م  قمغم اًمت٤مُم٦م سم٤معمح٦ٌم ؿٝمً تي ٞمَّ ٤مٟمٌ لطمي رً  قمكمَّ  لهي

 ي٤م ،اهلل ي٤م اهلل ي٤م اهلل ي٤م ،اًم٘مٝم٤مر اعمٚمؽ ،اجل٤ٌمر اًمٕمزيز اهلل أن٧م إٟمؽ ،لاًمٜمٝم٤مر اًمٚمٞمؾ سمدلافٌ  ،اًمدلافٌ 

ف اجلالـ ذا ي٤م ،لاّرض لاتاًمًام سمديع ي٤م ،ىمٞمقف ي٤م طملي   سمرمحتؽ ،أن٧م إُ إهل ُ ،لاإليمرا
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 .رمحٜم٤ما سمرمحتؽ ،أن٧م إُ إهل ُ ،أهمثٜم٤م اعمًتٖمٞمثلم همٞم٤مث ي٤م ،ٟمًتٖمٞم٨م

ٌيققي  يًمٜمًتؿَ  إٌقَ  ىًمَؾ ﴿ ،ظمٌػم ي٤م ًمٓمٞمػ ي٤م ،هم٤مومر ي٤م ُمقُن ي٤م ،ىم٤مدر ي٤م ُمقُن ي٤م
ًٌٌٕمقٌن  اهللي  حًتٌ  ومي٤مشمَّ

ًٌَٙمؿً  ٌٌ ٖمَ  اهللً  ًِيَ يي ًٙمؿَ  ٌٗمرَ لي اللً  ًذًٟمقسميًٙمؿَ  ًمي ًٗمقرو  لي غمي  قي هً لي ﴿ ،اعمّمػم لإًمٞمف ،﴾ؿو طٌمٞمري  همي ٌَٕمٌٝمؿَ  قمي ا مجي  إٌذي

٤مءً  قَمٜمي٤م﴿ ،﴾يرو دٌ ىمي  ييِمي زي ٟمي ٤م لي ٟمه  هٌمؾ   ـَ ُمٌ  ؿَ ًصًدلٌرهٌ  ذٌم  ُمي ا غمي  ٤مإظٌَمقي رى  قمي ٤مسمٌٚمٌلمي ُمً  ًهً ًؿَ ﴿ ،﴾تي٘مي ٌيقهني
 ًِيٌ

ًح٥مي    يمي
ٌ
ـي  اهلل ٌذي اًمَّ ٜمًقا  لي دي  آُمي ًٌّ  أيؿمي   ٤مطًم

ٌ
َّ
ٌ
 ذم دظمٚم٧ًم  ،هللا ؾمؽم لسمجٛمٞمؾ ،اهلل ًمٓمػ ومٌخٗمل ،﴾لل

 ،اهلل طمرز ذم أن٤م ،اهلل ىمٌْم٦م ذم أن٤م ،لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل سمرؾمقـ لشمِمٗمٕم٧ًم  ،اهلل يمٜمػ

 ،سم٤مهلل إُ ىمقة لُ طمقـ لُ ،اهللً  إُ اًمًقءي  ًؽ ٍمٌ يي  ُ ،اهلل طمٙمؿ حت٧م أن٤م ،اهلل ذُم٦م ذم أن٤م

َٚمٜمي٤م إٌٟم٤َّم﴿ ،اهلل إُ هم٤مًم٥م لُ ،اهلل سمٞمد يمٚمف لاخلػمً  ٕمي قَمٜمي٤مىٌمٌٝمؿَ  ذٌم  ضمي ُه  أي يَذىمي٤مقٌ  إمٌمي  وميٌٝملي  أيهَمالي َّ  وميًٝمؿَ  ا

ًحققي ُمً  َٚمٜمي٤م ۞ َ٘مٛمي ٕمي ضمي ـَ  لي لَمٌ  ٌُم جٌَدهيٌؿَ  سمي ا أي دًّ ـَ  ؾمي ٌُم َٚمٌٗمٌٝمؿَ  لي اؾمي  ظمي َٞمٜمي٤مًهؿَ  دًّ ٠ميهَمِمي لقي  ُي  وميًٝمؿَ  ومي ٌٌٍَمً  ،﴾ًي

 اجلالـ ذا ي٤م ،لاّرض اًمًٛمقات سمديع ي٤م ،ىمٞمقف ي٤م طمل ي٤م ،يٜمٓم٘مقق ُ ؿَ ٝمً ومي  قمٛملو  سمٙمؿو  صؿ  

ف  ،أن٧م إُ إهل ُ ،أهمثٜم٤م اعمًتٖمٞمثلم همٞم٤مث ي٤م ،ٟمًتٖمٞم٨م سمرمحتؽ ،أن٧م إُ إهل ُ ،لاإليمرا

 ي٤م ،رطمٞمؿ ي٤م رطمٞمؿ ي٤م رطمٞمؿ ي٤م ،رمحـ ي٤م رمحـ ي٤م رمحـ ي٤م ،اهلل ي٤م اهلل ي٤م اهلل ي٤م ،رمحٜم٤ما سمرمحتؽ

 .ظمٌػم ي٤م ًمٓمٞمػ ي٤م ،هم٤مومر ي٤م ُمقُن ي٤م ،ىم٤مدر ي٤م ُمقُن

 مجٞمع قمغم هٞمٌتؽ ارزىمٜمل ،سمف ؽدقمقشمً  ُم٤م سمحؼ ،ٟمقر ي٤م ٟمقر ي٤م ٟمقر ٤مي أؾم٠مخؽ إن مهللا

 ،ي٤ًمرن قمـ لاُٟمجٞمؾ ،يٛمٞمٜمل قمـ سم٤مًمتقراة لحتّمٜم٧م ،يرن مل لُمـ ُمٜمٝمؿ رآن ُمـ ؛ظمٚم٘مؽ

  ،ؿمٗمٞمٕمل لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم حمٛمد ؾمٞمدٟم٤مل ،أُم٤مُمل لاًم٘مرآق ،ظمٚمٗمل لاًمزسمقر
ٌ
 لاهلل

 ،يين أق أظم٤مومف ُم٤م يمؾ ُمـ ليرقم٤من لِيٗمٔمٜمل قمكمَّ  ٚمعو لًُمٓمَّ  سمٕمٚمٛمف لومقىم لشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف

اللً ﴿ ـَ  لي اٌئٌٝمؿ ٌُم ري َؾ  ۞ ٞمطو حًمٌ  لي ٌ  ىًمَرآقو  ًهقي  سمي َقحى  ذٌم  ۞ ٞمدو َمي َ  ًمي  احليدَّ  قمٜمل قم٘مدت ،﴾ًٗمقظى حمي

ّـَ  ،قمٜمٞمد إٟم٤ًمقى  ليمؾَّ  ،اًمِمديد لاًم٠ٌمس ،لاحلديد  ،ُمريد ؿمٞمٓم٤مقى  ليمؾَّ  ،اًمت٠ميمٞمد قمغم لاجل

 اًمٕم٤مدي٤مت لاًمًٙم٤ميملم ،اًمٓم٤مئرات لاًمًٝم٤مف ،اخلٓمػمات ُم٤محلاًمر ،اهلٜمدي٤مت اًمًٞمقؽ لقم٘مدت
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 زضمرلا لأطمج٤مرهؿ لرُم٤مطمٝمؿ ،ُم٤مًمقا  اهلل أقمداء ؾمٞمقؽ ،اجلٜمدًمٞم٤مت اًمّم٤مرُم٤مت اخل٤مرىم٤مت

َ  اهللً  ؾي ومرَّ  ،أقمٞمٜمٝمؿ ذم لرضمٕمقا   سمخػمى  إُ يٜمٓم٘مقق لُ ،يتٙمٚمٛمقق ُ ومٝمؿ قمٛملو  سمٙمؿو  صؿ   ،ؿٝمً ٕمي مجي

 بي رَّ ظمي  ،ضمٞمِمٝمؿ اهللً  ري ُمَّ دي  ،ؿٝمً تي ايي ري  اهللً  سي ٙمَّ ٟمي  ،قمددهؿ اهللً  ؾي ٚمَّ ىمي  ،ؿٝمً ٚمي ٛمَ ؿمي  اهللً  ٧مي تَّ ؿمي  ،يّمٛمتقق لأ

ٚميامَّ ﴿ ،أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل ،قمٚمٞمٝمؿ اًمدائرة اهللً  ؾي ٕمي ضمي  ،دي٤مرهؿ اهللً  جَٜميفً  ومي أي فً  ري ٟمي َ ـي  أييَمؼمي َٕم ىميٓمَّ  لي

ّـَ  ً جٌَدهيي ـي  أي ىًمَٚم ٤مشي  لي   طمي
ٌ
َّ
ٌ
٤م لل ا ُمي ذي ه  هي اهي  إٌقَ  ا سمينمي َُّ  ذي ٚميؽو  إ ٌريؿو  ُمي  ،دلؾمؿى  دلؾمؿى  ،ؾمقؾمؿى  سمًقؾمؿى  ،﴾يمي

هٞم٤م آهٞم٤م ،سمراؾمؿى  سمراؾمؿى  ،طمقؾمؿى  طمقؾمؿى   قمٜمل اقم٘مد مهللا ،ؿمدان آـ ،تلأص٤ٌمؤ دلٟم٤منآ ،ذا

 ،ؿٝمً َضسمتً  اًمًالف قمٚمٞمف ُمقؾمك لسمٕمّم٤م ،أقمدائل أخجٛم٧ًم  اهلل سمًٌؿ ،مجٕملمأ اًمٜم٤مس خًٜم٦مأ

دو  اهللً  ًهقي  ﴿ىًمَؾ  أخػ لسم٠مخػ ،ًمٕمٔمٞمؿا اًمٕمكم سم٤مهلل إُ ىمقة لُ طمقـ ُ أخػ لسم٠مخػ  اهللً  ۞ أيطمي

دً  ٛمي َ  ۞ اًمّمَّ
ٚمٌدَ  ملي َ  يي

ملي َ  ۞ ًيقًميدَ  لي
ملي فً  ييًٙمـ لي ا  ًمي ﴾ يًمًٗمقه دو  جي٤ملزلا لُ ،ؿٝمً تً ٛمَ لأبٙمي  ؿٝمً تً ٛمَ أصٛمي  أيطمي

 ،اّؾمد لأن٤م اًمٜم٤مىم٦م هؿ ،اّىمداف حت٧م اّرض ٧ميمَّ دً  يمام ؿٝمً ديمٙمتً  ،اجل٤ٌمـ ُمثؾ يم٤مٟمقا  قلًم قمكمَّ 

ي ﴿ اٌت  َٚمًؼ خلي لي امي ًَّ يَرضٌ  اًم َّ ا ً  لي ـَ  أييَمؼمي َٚمٌؼ  ٌُم ّـَ  اًمٜم٤َّمسٌ  ظمي ٌٙم ًمي يَمثيري  لي ﴾ ُي  اًمٜم٤َّمسٌ  أي َٕمٚميًٛمققي ـَ  ٤مُمي ﴿ ،يي  ٌُم

 ادي 
٦مى َُّ  سمَّ ٤م آظٌمذو  ًهقي  إ يبي  إٌقَّ  سمٌٜمي٤مٌصٞميتٌٝمي غمي  ري طى  قمي ا ﴾ُمً  ٌسي تيٌ٘مٞمؿى دَ  ،ًَ ٘مي ٤مءيًمؿَ  ﴿ًمي ـو  ضمي ؾًمق ًٙمؿَ  ـَ ُمٌ  ري ًٌ نًٗم  أي

ٌزيزو  َٞمفٌ  قمي ٚمي ٤م قمي ٜمٌتيؿَ  ُمي ٌريصو  قمي َٞمًٙمؿ طمي ٚمي ًؤلؽو  سم٤ٌمعَم١ًَمٌُمٜملٌمي  قمي طٌمٞمؿو  ري َقاَ  ومي٢ٌمق ۞ ري ًمَّ ً٘مَؾ  شميقي ٌٌلي  ومي ًَ  ُي  اهللً  طمي

ي  َٞمفٌ  ًهقي  َُّ إٌ  إهٌلي ٚمي َٚم٧ًم  قمي يمَّ ًهقي  شميقي بي  لي َرشٌ  ري ٔمٌٞمٌؿ﴾ اًَمٕمي ٤مًمٌغً  اهللي  ﴿إٌقَّ  ،اًَمٕمي َُمٌركٌ  سمي ؾي  ىميدَ  أي ٕمي  ًمًٌٙمؾي  اهللً  ضمي

 
ى
ء َ  .﴾اره ىميدَ  ري

 ـُمٌ  قم٤ٌمدؿ أومْمؾ قمغم مهللا لصؾي  ،ظمٌػم ي٤م ًمٓمٞمػ ي٤م ،هم٤مومر ي٤م ُمقُن ي٤م ،ىم٤مدر ي٤م ُمقُن ي٤م

 لصحٌف آخف لقمغم ،اُّمل اًمٜمٌل لرؾمقًمؽ لٟمٌٞمؽ قمٌدؿ ،أنٌٞم٤مئؽ ُمـ لصٗمقشمؽ ،ظمٚم٘مؽ

 اهلل لطمًٌٜم٤م ،اًمٖم٤مومٚمقق ذيمرؿ قمـ لهمٗمؾ اًمذيمرلق ذيمرؿ يمٚمام ،اًمديـ يقف إمم شمًٚمٞمامه  ؿلؾمٚمي 

 إُ إهل ُ اًمذن اًمٕمٔمٞمؿ اهلل ؾمتٖمٗمرأ ،اًمٕمٔمٞمؿ اًمٕمكم سم٤مهلل إُ ىمقة لُ طمقـ لُ ،اًمقيمٞمؾ لٟمٕمؿ

ًمدنَّ  زم اًمٜم٤مر ُمـ لاًمٜمج٤مة لاعمٖمٗمرة اًمتقسم٦م لأؾم٠مخف ،إًمٞمف لأتقب اًم٘مٞمقف احلل قه  لجلٛمٞمع لًمقا
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 قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ حمٛمد ؾمٞمدٟم٤م اهلل إُ إهل ُ ،اًمٕم٤معملم رب ي٤م ،آُملم مهللا ،اعمًٚمٛملم

 لٟمٕمؿ اهلل لطمًٌٜم٤م ،اهلل ٌؽ ٚمَ ٛمً يمي  سم٤مىمٞملم ٤ملؾمالُمه  صالةه  ،اًمديـ يقف إمم ا يمثػمه  شمًٚمٞمامه  ؿلؾمٚمَّ  لآخف

سميؽي  ،اًمٕمٔمٞمؿ اًمٕمكم سم٤مهلل إُ ىمقة لُ طمقـ لُ ،اًمٜمّمػم لٟمٕمؿ اعمقمم ٟمٕمؿ ،اًمقيمٞمؾ ٤مقي ري ٌَحي ﴿ؾًم

احَلي  ٚملٌمي ۞ لي غمي اعَمًَرؾمي فو قمي الي ؾمي امَّ ييٌّمًٗمققي ۞ لي ٌة قمي بي اًَمٌٕمزَّ ﴾.ري لمي
ٌ ٤معمي بي اًَمٕمي  ري

ٌ
َّ
ٌ
 َٛمًد لل
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 العصض( ٔصر) البصاٟض فتح سظب

ؿٌ  ًَ   سمٌ
ٌ
ـٌ  اهلل مَح طٌمٞمؿٌ  اًمرَّ   ﴿احليَٛمدً  ،ؿؾمٚمَّ ل آخفل حمٛمد ؾمٞمدٟم٤م قمغم اهلل لصغمَّ  ،اًمرَّ

ٌ
َّ
ٌ
بي  لل  ري

﴾ لمي
ٌ ٤معمي ٞميقف ،اًمٕمي امي  ىمي ًَّ اٌت اًم سمير ،ٌولمي اّري ل لي ٤مٌروملٌمي  سميّم٤مئرٌ  أبَّم٤مرٌ  ًُمٜميٍقر ،أمَجيٌٕملمي  اخليالئٌٌؼ  ًُمدي  اًمٕمي

٤مٌذب ،اًمٞميٌ٘ملمٌ ل َٕمٌرومي٦مٌ اعم سمٌٜمًقرٌ  ٦مٌ  ضمي رٌ  أٌزُمَّ ا ً  أَهي لمي اعَم ٘مي ٘مي َذٌب  حي  ىًمًٚمقٌب  وم٤مشمٌحل ،اًمتََّٛمٙملمٌ ل اًمً٘مَرٌب  سمٌجي

 ً ـي اعَم ٌدي طمي ٗم٤مشمٌٞمٌح  قي َدٌ  سمٌٛمي ـي  محي ٌري ٤ميمي َٛمؾٌ  أؿَمت٤مٌت  ضم٤مٌُمع ،اًمِمَّ ً  ؿمي ٌٍلمي اعَم ٔم٤مٌئرٌ  ذم ٌح  نًَفٌ أً ل ىًمَدؾٌمفٌ  طمي

عٌ  َجٛمي َده  أمَحيًدكً  ،لاًمٞميٌ٘ملمٌ  احٌلَٗمظٌ  سمٌٛمي َٕمٚمً ل ٗمقؾيي  امحي َٗمًْمًؾ  قيي َدي  ليي ـي  محي ا ،احلي٤مٌُمدي َده  وٌمٞمف زم ييًٙمققً  محي

ٔمًّ ل ٤ملطٌمَٗمٔمه  ٤مروه  ال ا ظَمره ذً ل ،٤مطمي ٤مًمٌ٘مل قٌمٜمَدي  ،طٌمَرزه ٤مًمٌٌؼ ل ظمي  اّىَمٓم٤مرٌ ل ،اجٌلٝم٤مٌت ل اّىم٤مًمٌٞمؿ ظمي

٤مرٌ ل ٤مرٌ ّال اَُّمّمي بي  ،اّوَمالؿٌ ل ؿٌ اَُّمالل ،قَمّمي لمي  ري
ٌ بي  ،اًمٕم٤معمي امي  ري ًَّ اٌت اًم بي ل لي  ،ٌولمي اّري  ري

بي ل سملٌمي  ري بي ل اّىَمري ـي  ري ٌدي بي ل ،اّبَٕمي بي ل لمي اّلًم ري ـي اِظمر ري بي ل ،ي ٦مٌ اعم ري سملٌمي اعم الٌئٙمي بي ل ،٘مرَّ  ري

 
ٌ
ٚمٌلمي اعمل اّنٌٌَٞم٤مء بي ل ،َرؾمي  .أمجيٌٕملمي  اخليالٌئٌؼ  ري

ـٌ  مَحي طٌمٞمؿٌ  ﴿اًمرَّ زٌمي  ،﴾اًمرَّ ديؿٌ  اّزي ٌٛمٞمع ،اًم٘مي ًَّ كٌمي  ،ٕمٚمٞمؿاًم اًم ٔمٌٞمؿٌ  اًمٕمي ٌذن ،احليٌٙمٞمؿٌ  اًمٕمزيز ،اًمٕمي  اًمَّ

طم٤م ك اظَمتيصَّ ل ،اّىم٤مًمٌٞمؿي  دي ٞمؿي  ًُمقؾمي
ٚمٌ ٞميٌدٟمي٤م اظَمت٤مري ل ،اًمٙمي ده  ؾمي ٌه  لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم احمٛمَّ ٌٌٞم  ٤مطمي

ـَ  لَمٌ  ٌُم   سمي
ٌ
ٚمٌلمي اعمل اّنٌٌَٞم٤مء ٛمَّ ل ،َرؾمي فً ٟمي  كؾمي ًي ـي اًم َٗم طٌمٞمؿي  رمَح قٌ  اؾَمامقٌ  وميًٝمامي  ،اًمرَّ ٞمامي

ٔمٌ قٌ  ،قمي ٌريامي ٚمٌٞمالقٌ  يمي  ،ضمي

ٌ٘مٞمؿى  ًمٌٙمؾي  ؿٌمٗم٤مءو  وٌمٞمٝمام اءو  ،ؾمي لي ٚمٌٞمؾى  ًمًٌٙمؾي  لدي  .قمٌديؿى ل وميٌ٘مػمى  ًمًٌٙمؾي  هٌمٜم٤مءو ل قمي

﴾ ييَقفٌ  ﴿ُم٤مًمٌٌؽ  ـٌ ي ٞمَسي  ،اًمدي فً  ًمي يؽو  ُل ًُمٜم٤مٌزعو  ًُمَٚمٌٙمفٌ  ذٌم  ًمي  ٟمئمػٌمو  لُ ،ٌٌٞمفو ؿمي  ُل فميٌٝمػمو  ُل ،ذي

رو  لُ سمي ٌزيرو  لُ ًُمدي َؾ  ،ًُمٌٕملمو  لُ لي ٤مقي  سمي ٌَؾي  يمي لمي  ًلضًمقدٌ  ىمي
ٌ ٤معمي َ ل ،أمَجيٌٕملمي  اًمٕمي

ـَ  ملي زي فً  يي ٌَح٤مٟمي  لشميٕم٤ممم ؾًم

ٚمٌٞمٙمه  ٞميقُمه  يمٌريامه  ٤مُمي ـي  أبيدي  ٤مىمي َهري ل ،اِسمٌدي ـي  دي اٌهري ـَ  إطم٤مـميتٌل قٝمً ومي  ،اًمدَّ ٌٞمعٌ  ٌُم ٞم٤مـملٌمٌ  مجي الل اًمِمَّ ًَّ  ،ـملٌمٌ اًم

َققو  ـَ  زٌم  لقمي ٌٞمعٌ  ٌُم سملٌمي  مجي ـي  اّىَمري ٌدي  .لاّبَٕمي

ًًٌد﴾ ي٤َّمؿي ﴿إٌ  َٕم َقُٟمي٤م ي٤م ٟمي رٌ  ُمي ا ًؽ ل ،سم٤ٌمإلىَمري ٌ ٤م ًميؽي  ٟميَٕمؽمي َجزٌ  أجَْمه ـً ل ،لاًمتيَ٘مٌّمػمٌ  سم٤مًمٕمي  سمٌؽي  ًٟم١مٌُم

ًؾ ل يمَّ تيقي ٚميٞمَؽي  ٟمي ٤مٌئرٌ  ذم قمي َٕمتيٌّمؿَ ل ،اًُّمقرٌ  ؾمي ـَ  سمٌؽي  ٟمي ٌٞمعٌ  ٌُم دً ٟميَِم ل ،اًمذًٟمقٌب  مجي َُّ  إهلي  ُ أقَ  ٝمي  ذا يي٤م أن٧َمي  إ
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ـٌ  افٌ ل اجليال  .اإليَمري

تيٌٕملًم﴾ ي٤َّمؿي إٌ ﴿لي  ًَ تيٌٕملمً ل ٟمي ًَ   ٟمي
ٌ
٦مى  يًمؾي  قمغم سم٤ٌملل ٤مضمي ـَ  طمي َٟمٞم٤م أًُمقرٌ  ٌُم ـٌ ل اًمدي ي  ه٤مٌدن ي٤م اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اًمدي

 ً ٤مٌدن ُ ،ٌْمٚميلمي اعَم ٜم٤م هي ؿي  ًمي ػَمً ؿي  ،همي يؽي  ُ لطَمدي ٌ ً  احليؼي  ٚمًٌؽ اعَمي  أن٧َمي  ،ًميؽي  ذي دً ل ،ٌلٌمً اعَم ٤م أقَّ  ٟميَِمٝمي ٞميٌدٟمي  ؾمي

ٌٌٞمَّٜم٤مل ٜم٤مل ٟمي ٜم٤مل ه٤مٌديي ده  ًُمَٝمٌديي ًٌَدؿي  احمٛمَّ ؾًمقًمؽي ل قمي ًٌؽي ل ري ٌٌٞم ٌٌٞميؽي ل طمي ٤مٌدًؾ  اٍُّملي  اًمٜمٌٌَّلي  ٟمي قَمدٌ  اًمّمَّ  اًمقي

مَحي٦مه  ًٌَٕمقًث اعَمي  ،اٌُّملمً  َحٌٌفٌ ل آخٌفٌ  قمغمل لؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم ،أمَجيٌٕملمي  اخليالئٌٌؼ  يم٤موم٦َّمٌ  إمم ري  صي

تٌفٌ ل ٍٞمٌلٌمي  طمَزسمٌفٌ ل ،ٞمفٌ لارصمل ؿٌمٞمٕمي ـي  اًمٓمَّ الةه  ،اًمٓم٤َّمهٌري ٤مل صي الُمه لَمي  ؾمي اٌئٛمي  ييَقفٌ  إمم سم٤مىٌمٞميلَمي  ًُمتالٌزٌُملَمي  دي

ـٌ   .اًمٍدي

طي  ٤م﴿اَهٌدٟمي  ا ي ً  اًمٍمي تيٌ٘مٞمؿي اعَم اطي  ۞ ًَ ـي اًمَّ  ٌسي َٛم٧مي  ٌذي ٚميَٞمٌٝمَؿ﴾ أنَٕمي لمي  ربَّ  قمي
ٌ ٤معمي ـي  اًَمٕمي  ٌٌٞمٍلمي اًمٜمَّ  ٌُم

يٌ٘ملمي ل  ل اًمٍّمدي
ٌ
اء دي ٝمي ٤محللمي ل اًمِمي ـي ل اًمّمَّ ًً ٤م ؽي ألئلٌ  طمي وٌمٞم٘مه َْمًؾ  ذًمٌؽي  ،ري ـي  اًَمٗمي   كٗميمي ل اهلل ٌُم

ٌ
 سم٤ٌملل

ٞمامه 
ٚمٌ طي  ،قمي ا ـٌ ل اُؾَمتٌ٘م٤مُم٦مٌ  أَهؾٌ  ٌسي ي طي  ،اًمتََّٕمٔمٌٞمؿٌ ل اًمدي ا ٚمٌٞمؿٌ ل اإلظَمالصٌ  أَهؾٌ  ٌسي ًَ طي  ،اًمتَّ ا  ٌسي

هٌمٌلٌمي  ا ٜم٤َّمٌت  إمم اًمرَّ طي  ،ٜمٌَّٕمٞمؿٌ اًم ضمي ا ً  ٌسي لمي اعَم ًٌ تي٠منٌ ضَمٌٝمؽي  إمم ًَ ٌريؿٌ  لي  .اًمٙمي

ػَمٌ  ٞمٌَٝمَؿ﴾ َٖمًْمقٌب اعَمي  ﴿همي ٚمي ٥َم  ُ اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمًؿ قمي َٞمٜم٤م شميَٖمْمي ٚمي ٝمٍ ل ،قمي ٜم٤م َؾ ؾمي  ًمي

ٌري٘مه  ٞميٜمه٤م ٤مـمي ٤م سمي ي
ٌ
َٓمًٚمٌفً  ىميدَ  ح لمي  ربَّ  ي٤م ٌُمٜمَؽي  ٟمي

ٌ ٤معمي ٜم٤َّم اطَمًج٥ًم ل ،اًَمٕمي ٤مٟمٌعى ل ٤مـمٌعى ىمي  يًمؾَّ  قمي ٤مؾٌمدى ل ،ُمي  ،سمي٤مهٌمضى ل طمي

ـي  ـي ل اخليَٚمٌؼ  ٌُم  .أمَجيٌٕملمي  إلَٟمسٌ ال اجٌل

٤مًميلمي  ُي لي ﴿ ٤مًمٌؽي  ي٤م اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،آُملمي  ﴾اًمْمَّ مٌلٌ  ًُمًٚمقؿٌ  ُمي ا قي ي  ُ ،يًمٚميٝم٤م اًَمٕمي ٤مٟميؽي  أن٧َمي  إُ إهلي ٌَحي  إني  ؾًم

ـي  يًمٜم٧ًَم  لمي  ٌُم
ٌ ٌ
بي  ،اًمٔم٤َّمعم يَمٜم٤م ري اري مَحيتٌؽي  شميدي ٜم٤مٟمي ل سمٌري ـي  جي ؿي  ٌُم لي  ي٤م اًَمٖمي َج ل ،اعَم١ًمٌُمٜملٌمي  ًُمٜميجي ٜم٤َّم وميرَّ ـً  ُم٤م قمي  ٟميَح

ً  همٞم٤مث ي٤م ،وٌمٞمفٌ  تيٌٖمٞمثلٌمي اعَم ٠مًخؽي  إٟم٤َّم اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،أهٌمَثٜم٤م ًَ ًَ َقٌوٌٕمؽي  ٟمي  ل ،اًَمٕم٤مٌروٌملمي  ىًمًٚمقٌب  ذم سمٌٛمي
ٌ
ٌيٝم٤مء ـٌ  سمٌ امي  يمي

ـي  ال ـٌ  ضمي ي٤م ؿي  مجي ئٌرٌ  ذٌم  ٌهي ا ي سملمي  هي ري ٌئٌؼ  ىم٤مٌئؼسمٌدي ل ،اعَمً٘مي ا ري اٌت  ـمي ٤مدي ًَّ ـي  اًم ٌزي
 ظًمًِمقعٌ  سمًٌخًْمقعٌ ل ،اًَمٗم٤مئٌ

ضٌمٞمٌػ ل ،اًم٤ٌميمٌلمي  أقَملًمٌ  ًدًُمقعٌ  ضٌمٞمٌػ  سمٌري ٟميؿٌ ل ،اخَلي٤مٌئٌٗملمي  ىًمًٚمقٌب  لي ي ٌئرٌ  سمؽٌمي ا اـمٌرٌ  ـميقي قي اٌصٚملٌمي  ظمي  ،اًَمقي

ٟملٌمٌ ل ٟملمٌ  سمٌري ٜملٌمٌ  لي ٌَٝمٞمدٌ  سمٌتَقطٌمٞمدٌ ل ،اعمًذٟميٌلٌمي  أنلٌمٌ  طمي ٌَجٞمدٌ  متي ٌَٛمٞمدٌ  متي ٜمي٦مٌ  حتي ًٌ ـي  أَخ ٌري
ؾم٤مٌئؾٌ ل ،اًمذايمٌ  سمٌري
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٤مٌئؾٌ  ًي ٗم٤مٌت  ،اًمٓم٤َّمًمٌٌلٌمي  ُمي ٤مٌت  لسمًٌٛمٙم٤مؿمي يحي ٌت  عمي ا ري ـي  أقَملًمٌ  ٟمئمي ٌري
لَمٌ  إمم اًمٜم٤َّمفمٌ ضَمدٌ  سمًٌقضًمقدٌ ل ،اًَمٞميٌ٘ملمٌ  قمي  لي

اٌُمضٌ  ذٌم  ًميؽي  لضًمقٌدٌهؿَ ل ،ًلضًمقٌدؿي  قي ةٌ  همي ً  ٌهي  أوَمٌئدي َٖمٌرسي  أقَ  ،ٌحٌلٌمي اعَم اٌئٌؼ  ذم شمي دي ٤مشملٌمٌ  طمي ًي  ىًمًٚمقسمٌٜم٤م سمي

َقطٌمٞمٌدؿي  أؿَمج٤مري  ٌَجٞمٌدؿي ل شمي ؽي  أثاَمري  هٌب٤م ًمٌٜميَ٘متيٓمٌػي  ،متي ًٌ َ٘مٌدي ٌٌٞمٌحؽي ل شمي ًَ   أيًمػي  سم٠ٌمن٤مٌُمؾ ،شمي
ٌ
 ًًمَٓمٌٗمؽي  اضَمتٌٜم٤مء

 .اطَم٤ًمٟمٌؽي ل

ـَ  ايَمٌِمَػ ل اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٤مرٌ  قًمًٞمققٌ  قمي َٚمٜم٤مل ،اطَمتٌج٤مسمٌٜم٤م طًمًج٥مي  سميّم٤مٌئٌرٟم٤م أبَّمي ـَ  اضَمٕمي ك مٌمَّ ُمي ٞمَؽي  ري َٝمؿٌ  إًمي ًي  سمٌ

ـٌ  ٤م ـَ ل ،ومي٠مص٤مبي  اُسَمتٌٝمي َقتي  مٌمَّ قمي ٌرحي  دي ا قي تٌؽي  أَريم٤مٟمٌفٌ  ضمي َدُمي
َٚمتيفً ل ،ومي٠مضم٤مبي  خٌلٌ ٕمي ـَ  ضمي اصي  ٌُم قي  أَهؾٌ  ظمي

٦مٌ  ـَ  اًَمٌقُي٦مٌ  أَرضي  إقَّ  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اّطَم٤ٌمٌب ل اًَمٌٕمٜم٤ميي ٦مو  ىًمًٚمقسمٌٜم٤م ٌُم ٌدسمي ٦مو  ًَمَ ًي ٦مو  ي٤مسمٌ ًي  ح٤مئ٥ٌٌم ؾمي  ٌُمـ ومي٤مؾَمٌ٘مٝم٤م ،قم٤مسمٌ

ةه  ًمًٌتَّمٌٌحي  ،سم٤مَّزه٤مرٌ  اًمٌقُي٦مٌ  أَُمٓم٤مرٌ  ٌٛمٞمعٌ  خًمٌَيَّ ي٤مطٌملمٌ  سمٌجي ـٌ  ري ًٌق ٦مه  ،اإليامقٌ ل اًم٘مي تي٘مي امي  ًُمتيٗمي  أَزه٤مرٌ  ئٌؿً يمي

تٌٝم٤م َٚمٕمي ؤيي٦مٌ  سمٌِم٘م٤مٌئٌؼ  ـمي ٞم٤مقٌ ل اًمري ٟميامه  ،اًَمٕمي ي ًٌؾٌ  ًًم٥مي  ًُمؽمي تٌٝم٤م سًمَٚم ٟمي  وميَرطمي ي ؽمي ًٌؾٌ  ؿٌ يمي َٚم ًٌ  ،ّم٤مقٌ اّهم أوَمٜم٤مقٌ  ذٌم  اًَم

ةه  ري
ةه  ؿم٤ميمٌ ري

ـَ  ٞمَتيٝم٤مألًم ُم٤م قمغم ًميؽي  ذايمٌ ٌئدٌ  ٌُم ا ؿٌ  وميقي ٤مقٌ  اًمٜميٕمي ًي قم٤مءً  ٌُمٜم٤َّم اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،لاإلطَم ٤مسمي٦م لٌُمٜمَؽي  اًمدي  ،اإلضمي

ٌُمًل  ٌُمٜم٤َّمل َٝمؿٌ  اًمرَّ ًي   سمٌ
ٌ
٤مء ضمي ٦م لٌُمٜمَؽي  اًمرَّ َٚمٜم٤م ،اإلص٤مسمي ـَ  اًمٚمًَّٝمؿَّ  لاضَمٕمي قم٤م مٌمَّ ًٌقسميفً  دي َ فً  حمي  ُم٤م أقَمٓم٤مكً ل ،ومي٠مضم٤مسمي

يٜم٤َّمكً  َٞمفٌ  متي ٚمي ُم٤م قمي فً  لي ٤مسمي  .أظمي

ـً  اًمٚمًَّٝمؿَّ  َح ٌٌٞمًدؿي  ٟمي ء قمي ا ري ٗم٤مءً  اًمًٗم٘مي ً  اًمًْمٕمي ً اعَم ٍمي ىٌمًٗمققي  ٤ًميملٌمً اعَمي  لقي ٘مي ا ٌي٦مٌ  قمغم اًمقي تي ٦مٌ  قمي ٤مطمي  ؾمي

ً  ،أيَخٓمي٤موٌمؽي  ٦مه  ٜمَتئمًٌرلقي اعَم سمي َ ـَ  ذي  ٟميِمقمي  هٌب٤م ًمٌٜمًَّمٌٌحي  ،ذاسمؽ قمٜم٤مي٦م رطمٞمؼ ظمٜمدريس محٞم٤م ضمٜم٤مت ٌُم

 ٌ هلَّ ـَ  لمي ًُمقي ةٌ  ٌُم َٙمري َٔمي٦مٌ  ؾمي َٚمٜم٤م ،مًخ٤َّمٌرؿي  حلي ـَ  لاضَمٕمي َت  مٌمَّ دَّ ٞمَؽي  سمٌفٌ  ضمي ٓم٤ميي٤م إًمي ؿٌ  ُمي ٦مه  ،اهَلٌٛمي ٘مي ٚمي ٦مه  ًُمتيٛمي ٚمي٘مي  ًُمتيٕمي

ـٌ  فٌ ل َٕمرلٌؽ اعَمي  سم٠ٌمَذي٤م ري ٓميَٓمٜم٤م ىميدَ ل ،اًَمٙمي ـي  طمي ٓميرةه  ،ىًمَدؾٌمؽي  ؾم٤مطم٤مٌت  قمغم أثَ٘م٤مًمٌٜم٤م أمَح٤م ـَ  ًُمتيٕمي ٤مٌت  ٌُم حي  ٟميٗمي

امت ًي ؽي  سمٌؽي ىًمرَ  ٟم ًٌ ةه  ،لأنَ تيٌجػمي ًَ ٤م سمٌؽي  ًُم ي٤َّمقً  اعميٚمًٌؽ  أهيي ـَ  اًمدَّ َقرٌ  ُم ٦مٌ  ؾًمَٚمٓمي٤مقٌ  ضمي ٞمٕمي
ٓمٌ اق اًَم٘مي  ،لاهلٌَجري

عَ  ٜم٤م اؾَمٛمي تيٚمي ٌي ٜمي٤م شمي ٤مًمي اسَمتٌٝمي ٞمَؽي  لي َٚمٜم٤م ىميدَ ل ،إًمي يمَّ قي ٌٞمعٌ  ذم شمي ٚميٞمَؽي  أًُمقٌرٟم٤م مجي ٠م ُ ،قمي َٚمجي ٤م ُل ُمي ٜمَجي َُّ  ٌُمٜمَؽي  ُمي  إ

َٞمؽي  َٞمٜم٤م ؾًمَؼ  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،إًمي ـَ  إًمي مَحيتٌؽي  ٌُم ـَ  ،ًيَٖمٜمٌٞمٜم٤م ُم٤م ري ٞمَٜم٤م لأنٌَز ٚمي ـَ  قمي ٤مشمٌؽي  ٌُم يمي َٙمٌٗمٞمٜم٤م ُم٤م سميري ٜم٤َّم لادوميعَ  ،يي ـَ  قمي  ٌُم

ٌَٚمٌٞمٜمي٤م ُم٤م سميالٌئؽي  ـي  أَخٌٝمَٛمٜم٤مل ،ًي ؾٌ  ٌُم ٛمي ٤مًمٌٌح  اًمٕمي ٌَٜم٤مل ،ًيٜمٌَجٞمٜم٤م ُم٤م اًمّمَّ ٜمَّ ـي  ضمي ؾٌ  ٌُم ٛمي ٞمي  اًَمٕمي ًَّ  اًم
ٌ
 ،ًيَرٌديٜم٤م ُم٤م كء
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َٞمٜم٤م أوٌمَض ل ٚمي ـَ  قمي اييتٌؽ ًٟمقرٌ  ٌُم سًمٜم٤م ُم٤م ٌهدي ري ـَ  ًي٘مي ٌَّتٌؽي  ٌُم ي ٜم٤َّم اَدوميعَ ل ،ًيَدٟمٌٞمٜم٤مل حمي َـ  قمي َ٘متٌؽي  ٌُم ٜم٤م ُم٤م ُمي  ،ًي١مٌذيي

ـَ  ىًمًٚمقسمٌٜم٤م ذم اىَمٌذَؽ ل تٌؽي  ًٟمقرٌ  ٌُم َٕمٌرومي ٤م ُمي ٌٞمٞمٜمي٤م ُمي ـي  لاَرًزىَمٜم٤م ،ًِيَ ٌي٧ًم  ُم٤م اًَمٞميٌ٘ملمٌ  ٌُم ٜمي٤م سمٌفٌ  شًمثي َِمٌٗمٞمٜم٤مل أوَمٌئدشمي  ،شمي

ـَ  ٤مسم٤مـمٜمه ل ا فم٤مهره  لقم٤موٌمٜم٤م ٠مًخؽي  إٟم٤َّم اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،وٌمٞمٜم٤م ُم٤م يًمؾي  ٌُم ًَ شمٌحي  ٟمي ا يفً ل اخليػَمٌ  وميقي مٌت ا قي فً ل ،ظمي ٌُمٕمي ا قي  ضمي

ٌُمٚميفً ل ا قي كً ل فً ألًمل ،يمي َٚمٌؽ  اَٟمٔمٌَٛمٜم٤مل ،فً سم٤مـمٜمل كً فم٤مهرل ،آظٌمري ًٌ ػَمٌ  سمٌ ي٦َّمٌ  ظمي ٌ ٞميٌدٟمي٤م اًَمؼمي دى  ؾمي  اهلل صغم حًمٛمَّ

اضى  أن٧َمي ل لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف ٜم٤َّم ري لمي  ربَّ  ي٤م احليَٛمدً  ًميؽي ل ،قمي
ٌ ٤معمي  .اًَمٕمي

٤مٌدني  ي٤م اًمٚمًَّٝمؿَّ  ً  هي ٤مٌدن ُ ،ٌْمٚميلمي اعَم ٜم٤م هي ؿي  ًمي ػَمً لمي  ربَّ  ي٤م همي
ٌ ٤معمي ٤مٌدني  ي٤م ،اًمٕمي ٌي٤مٌدؿي  هي ً  قٌم سَمٜم٤م ،ٌْمٚميلمي اعَم ري  ىمي

َٞمؽي  لمي  ربَّ  ي٤م إًمي
ٌ ٤معمي ـي  آٌُمٜم٤َّم ،آٌُملمي  اًمٕمي لمي  ربَّ  ي٤م اخَل٤مئٌٌٗملمي  أُم٤مقي  ي٤م ٌُمٜمَؽي  اخليَقؽ ٌُم

ٌ ٤معمي  .اًمٕمي

٠مًخؽي  إٟم٤َّم اًمٚمًَّٝمؿ ًَ َٞمٜم٤م شًمٜمٌَٕمؿي  أقَ  اهلل ي٤م اهلل ي٤م اهلل ي٤م ٟمي ٚمي  لمي اّلًم ٌرىم٤مٌب  ُم٤مًمٌؽي  ي٤م سمٌٌرو٤مؿي  قمي

ـي اِظمرل مٌلٌ ل ي ا قي في  ُ ،أمَجيٌٕملمي  اًمٕمي ٌَح٤مٟميؽي  أن٧َمي  إُ اًمي ـي  يًمٜم٧ًَم  إني  ؾًم لمي  ٌُم
ٌ ٌ
 أَدٌريَمٜم٤م اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اًمٔم٤َّمعم

مَحيتٌؽي  ؿي  ي٤م سمٌري امحلم أَرطمي َج ل ،اًمرَّ ٜم٤َّم وميري ـً  ُم٤م قمي جي  ي٤م وٌمٞمفٌ  ٟميَح ري َرٌب  ًُمٗمي ٜمي٤مل ،أمَجيٌٕملمي  اخليالٌئٌؼ  يمي ـي  ٟميجي  ٌُم

ؿي ل اهليؿي  ٤م اًمٖمي َٜمي٤مل ،اعم١ًَمٌُمٜملٌمي  ًُمٜمٌَجل يي مَحيتٌؽي  اَرمحي لمي  ربَّ  ي٤م سمٌري
ٌ ٤معمي  .اًمٕمي

َٗمتيحي  أقَ  اهلل ي٤م اهلل ي٤م اهلل ي٤م أؾَم٠مًخؽي  إني  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ـَ  زٌم  شمي ٤مٌئرٌ  ٌُم ًرٌؾ  ؾمي ٌب ل اًمٓمي ا  ؾَمٌٛمؽي ا إمم اّبَقي

ٌديؿٌ  ي ل ،اًم٘مي ػمى  لأَُمرى  قٌمَٚمؿى  يًمؾَّ  سمٌفٌ  زٌم  شًمٞميني ًٌ َؾ ل ،قمي ٝمي بي ل ،ييًػمى  أَُمرى  يًمؾَّ  سمٌفٌ  زٌم  ؾمي ري  أَُمرى  يًمؾَّ  سمٌفٌ  شًم٘مي

َٕم٥مى  ٌٕمٞمدى  صي ري ل ،سمي خي ًي ٙمي  ،اهللً  ي٤م اهلل ي٤م اهلل ي٤م اًمًقضًمقٌد، يًمؾَّ  سمٌفٌ  زٌم  شًم ـي  ٜميلُمي ٌج  ٌُم ري ٦مٌ  ذٌم  اًمتَّٗمي ٕمي  ًُمَٚمٌٙمؽي  ؾمي

ٚميًٙمقشمٌؽي ل ٚميَٙمٜمٌل ،ُمي ٜمٌلل ،سمٌٞمٌدؿي  ٟم٤مصٞميًتفً  ًرلحى  ذن يًمؾي  ٟم٤مٌصٞم٦مي  اهلل ي٤م اهلل ي٤م اهلل ي٤م ُمي  اهلل ي٤م اهلل ي٤م ٟميجي

ـَ  اهلل ي٤م ٌي٤مٌت  ٌُم ٌٌؽي  ًُمقضٌم ْمي دي ل ،همي ٌيٕمي َٞمٜمٌل اهلل ي٤م اهلل ي٤م اهلل ي٤م شًم لَمي ل سمي ٤مٌصٞمؽي  سمي ٕمي ٜمل أقَ ل ،ُمي  شًمَدٌريمي

ٌٗملي  ري  أقَ ل ،اهللً  ي٤م اهلل ي٤م اهلل ي٤م ًًمَٓمٌٗمؽي  سمٌخي خي ًي ٜميٜمٌلل زٌم  شًم يٙمي ـَ  مًت ام أريًدكً  ُم٤م يًمؾي  ٌُم  إٟمَّؽي  ،شًمٌريدً  أنَّؽي  يمي

غم   يًمؾي  قمي
ى
ء ٜمٌلي  أن٧َمي  وم٢مٟمَّؽي  ،ىمديرو  ري ٌٌَدًئ  ،ِمٝمٞمداًم اًم٤ٌمقٌم٨ًم  ،اعميٌجٞمدً  اًمقزم ،احليٌٛمٞمدً  اًمٖمي  ،ٕمٞمداعم اعمً

ـً  ٤م ٕمَّ ٤م اًمٗمي
ٌ
ًٌقدً  ي٤م سم٤مرًئ  ي٤م ،شًمريدً  ح َٕم َ٘مًّمقدً  ي٤م ،ُمي َقضًمقدً  ي٤م ُمي ؼي  ي٤م ،ُمي ًٌقدً  ي٤م طمي َٕم ـَ  ي٤م ،ُمي َٞمفٌ  ُمي ٚمي ػمً  قمي ًٌ  اًمٕمي

ػمو 
ًٌ
ـَ  ي٤م ،يي ٞمَفٌ ل اخليػَمً  سمٌٞميٌدكٌ  ُمي   يًمؾي  قمغم قهً ل ،اعميٌّمػمً  إًمي

ى
 .ىمديرو  رء
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َٙمٌٗمٞمي  أق اهلل ي٤م ؽي أؾَم٠مخً  إني  اًمٚمًَّٝمؿَّ  َّ  ٜمٌلشمي ٚم٩ًٌم  ُم٤م ذي ًرًج  ُم٤مل اّرضٌ  ذم يي َ ـً  ُم٤مل ،ٌُمٜمَٝم٤م خيي ٜمٌَز ـي  يي  ٌُم

 
ٌ
امء ًَّ َّ ل ،وٌمٞمٝم٤م ًج ييَٕمرً  ُم٤مل اًم َّ ل ،ذي   ذن يًمؾي  ذي دى  يًمؾي  ذي ٞم٦َّمى ل ،دى أؾًمقل أؾمي بى ل طمي َ٘مري  رء يًمؾي ل ،قمي

ا ييًٙمققً  ً٘مقره َّ ل ،قمي ـٌ  ذي طَمٌِمٞم٤َّمٌت  ؾم٤مئٌرٌ ل ،احليٌٛمٞم٤َّمٌت ل اًمٌ٘مالعٌ ل احلًًّمققٌ ل ،اعمًًدقٌ ل اًمً٘مرم ؾم٤ميمٌ  ،اًمقي

بي  ي٤م] ،[(٤مصمالصمه ) اهلل ي٤م] طٌمٞمؿً  ي٤م] ،[٤م()صمالصمه  رمَحـ ي٤م] ،[٤م()صمالصمه  ري  ،[٤م()صمالصمه  ُم٤مًمًٌؽ  ي٤م] ،[٤م()صمالصمه  ري

ؼي  أؾم٠مًخؽي  ،[٤م()صمالصمه  ًُمَٝمٌدن ي٤م] ،[٤م()صمالصمه  ه٤مدن ي٤م] ،[٤م()صمالصمه  ًُمٌٕملمً  ي٤م]  أقَ  اًمٌٙمت٤مٌب  وم٤محٌتي٦مٌ  سمٌحي

ري  خي ًي   يًمؾَّ  زٌم  شًم
ى
ء ٤مًب  ي٤م] ،ري هَّ  .[٤م()صمالصمه  لي

  يًمؾي  ربَّ  ي٤م
ى
ء   يًمؾي  قمغم ىم٤مٌدرو  أن٧َمي  ،ري

ى
ء َؽ  ،ري ٜميل اَسٌ َّ  قمي   يًمؾي  ذي

ى
ء سمي٤مٌرؿَ  ،ري  يًمؾي  ػَمٌ ظمي  ذٌم  زٌم  لي

 
ى
ء َؾ ل ،ري ٝمي   يًمؾَّ  زٌم  ؾمي

ى
ء ـَ  اقَمٌّمَٛمٜمٌلل ،ري   يًمؾي  ٌُم

ى
ء  ري  يًمؾَّ  زٌم  اهَمٌٗمرَ ل ،ري

ى
تَّك ء ٠مخيٜمٌل ُ طمي ًَ ـَ  شمي  قمي

 
ى
ء مَحيتٌؽي  ،ري ؿي  ي٤م سمٌري امحلم أَرطمي ٤مٌئٚملٌمي  ًَمٌٞم٥مي  ي٤م ،اًمرَّ ًَّ لمي  ربَّ  ي٤م ،اًم

ٌ ٤معمي ؼي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اًمٕمي ةٌ  هذكٌ  سمٌحي قري ًي  اًم

٦مٌ  يٗمي ٌ ٦مٌ  اًمنمَّ يمي ٌي٤مري قاٌوؾ اعمً ؾي  أقَ  أؾَم٠مًخؽي  ،اًمًقضًمقدٌ  ذم اًمتََّٗمٌْمٞمؾٌ  سمٌٗمي تيٗميْمَّ كمَّ  شمي َْم  قمي ٌٛمٞمؿٌ  ٚمٌؽي سمٌٗمي  ،اًمٕمي

ٌريؿٌ  ضًمقٌدؿي ل ٚمٌٞمؿً  ي٤م] ،اًمٙمي ٔمٌٞمؿً  ي٤م] ،[٤م()صمالصمه  طمي  .[٤م()صمالصمه  قمي

ٜم٤م أقَ  اهلل ي٤م اهلل ي٤م اهلل ي٤م أؾَم٠مًخؽي  إني  اًمٚمًَّٝمؿَّ  َرًزىمي ُه  ٤مٌرَزىمه  شمي ال يمه  طمي ٌه٤م ٤مًُم٤ٌمري ٞمي بي  لأقَ  ،ـمي  هًتيذي

ٜم٤م َْمؾٌ ل ،لاإلطَم٤ًمقٌ  اجلًقدٌ  ذا ي٤م أظَمالىمي ي٤َّمقً  ي٤م ؾًمَٚمٓم٤مقً  ي٤م ،اَُُمتٜم٤مقٌ ل اًمٗمي طي  لأقَ  ،دي ًً ٌَ ٜم٤م شمي ـَ  ًمي  ٌُم

تٌؽي  ًقدً  ىميدَ  ُم٤م قٌمٜم٤ميي َٞمٜم٤م دمي ٚمي تَّك قمي ٚم٥َّمي  طمي تي٘مي ٞمَؽي  شمي تٌؽي  سميَحرٌ  ذم ىًمًٚمقسًمٜم٤م إًمي ة سميّم٤مٌئٌرٟم٤م لأبَّم٤مرً  ،ـم٤مقمي ري  ًُمٜميقَّ

تٌؽي  ايي لمي  ربَّ  ي٤م هٌبٌدي
ٌ ٤معمي ٠مًخؽي  إٟم٤َّم اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اًمٕمي ًَ ؼي  أقَ  اهلل ي٤م اهلل ي٤م اهلل ي٤م ٟم ٜم٤م حًتي٘مي اطمي ٘م٤مئٌٌؼ  أَرلي  سمٌحي

ضمٜمي٤م لأقَ  ،اًمٌٕمَروم٤مقٌ  ـٌ  سمٌتٌٞمج٤مقٌ  شًمتيقي ًٌق فٌ ل اًم٘مي ا بَّ  ،اَُُمتٌٜم٤مقٌ ل اإليَمري لمي  ي٤مري
ٌ ٤معمي  .آٌُملمي  آٌُملمي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اًمٕمي

٠مًخؽي  إٟم٤َّم اًمٚمًَّٝمؿَّ  ًَ ا  شًمَٕمٓمٌٞمٜم٤م أقَ  اهلل ي٤م اهلل ي٤م اهلل ي٤م ٟمي ؼَمه ٌٞماله  صي ٤م ،مجي ضمه ٌه٤م لوميري ٌري ا  ،ىمي ٔمٌٞمامه  لأضَمره  ،قمي

ٌه٤م َٚم ٞمامه  لىمي
ٚمٌ ا  لًم٤ًٌمٟمه٤م ،ؾمي ره

َٕمٞمه٤مل ،ذايمٌ ا ؾمي َِمًٙمقره ٌه٤م ،ُمي ا لذَٟم َٖمًٗمقره اله  ،ُمي ٛمي ُه  لقمي ًٌق َ٘م ٤م لقٌمَٚمامه  ،ُمي ٌه٤م ،ٟم٤موٌمٕمه َٚم  لىمي

٤م ٤م لٌرَزىمه٤م ،ظم٤مؿٌمٕمه ٦مه  ،لاؾٌمٕمه َقسمي ٤م لشمي ٤مءه ل ،ٟميًّمقطمه ٤م ًدقمي تج٤مسمه ًَ ٌه٤م ،ًُم ًَ ٌه٤م ليمي ٞمي ُه  ـمي ال  لٌديٜمه٤م ،صم٤مسمٌته٤م ٤ملإيامٟمه  ،طمي

ٞميامه  ٜم٦َّمه  ،ىمي ا  لضمي ٌريره ا  ،لطمي ا  لقٌمزًّ ٤م ،لفميَٗمره ٌه٤م لوميَتحه ٌري ػَمي  ي٤م ،ىمي ـي  ظمي ي ػَمي  ي٤م ،اًمٜم٤َّمٌسٌ ـي ٖم٤مومراًم ظمي  ًَمٞم٥مي  لي٤م ،ي
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ـي  قٌم٤ٌمٌدؿي  ًدقم٤مءي  ي ري بي  أن٧َمي  إٟمَّؽ ،اعمًَْمٓمي لمي  ري
ٌ ٤معمي ؾي  ،آٌُملمي  آٌُملمي  ،اًمٕمي ؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  لصي الةى  أوَمْمي كل صي  أَزيمي

ٚمٌٞمؿى  ًَ ؾٌ  قمغم شمي ٌي٤مٌدؿي  أوَمْمي ـَ  ،أمَجيٌٕملمي  قٌم امي  أَهؾٌ  ٌُم ًَّ اٌت اًم دى  ؾمٞمدٟم٤م ،ٌولمي لاّري  لي   ظم٤مشمؿٌ  حًمٛمَّ
ٌ
 اّنٌٌَٞم٤مء

ٚمٌلمي  َحٌٌفٌ ل آخٌفٌ  لقمغم ،لاعمًَرؾمي الةه  ،أمَجيٌٕملمي  صي ٤مل صي الُمه لَمٌ  ؾمي لَمٌ  سم٤مىٌمٞميلَمٌ  داٌئٛمي َقفٌ  إمم ًُمتيالٌزُمي ـٌ  يي ي  ،اًمدي

  لاحليَٛمدً 
ٌ
بي  هلل لمي  ري

ٌ ٤معمي  .اًمٕمي
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 املغضب( )ٔصر الفتشٗٛ سظب

قُني  ي٤م َقُن ي٤م ،ىم٤مٌدرً  ي٤م ُمي ٌَح٤مقي  ،ظمٌػم ي٤م ًمٓمٞمػ ي٤م ،هم٤مومر ي٤م ُمي ٞمامه  اهلل ؾًم
َٕمٔمٌ دي  ّؾَمامٌئفٌ  شمي دي  قمي

  احليَٛمدً ل ،اعميَٕمًٚمقُم٤مٌت 
ٌ
ٌػٌمٌ  هلل ـٌ  اًَمٙمي ٌٌَدئ اعَمًتيٕم٤م د اهلل إُ إهلي  ُل ،اعَمًَخًٚمقىم٤مٌت  ًُم دي  ّملمَخٚماعمً  قمي

ً  اهللل ،اًَمٌٕمٜم٤مي٤مٌت  أَصح٤مٌب  ا  أيَمؼمي َٙمٌػٌمه تٌؽي ل جٌليالًمٌؽي  شمي ٔميٛمي امي ل اَّرضٌ  ٌُمَؾءي  قمي ًَّ اٌت اًم ـي  ُل ،لي َق  طمي

ة ُل َُّ  ىًمقَّ ٜمَزٌ  ،اًمٕمٔمٞمؿ اًمٕمكمي  سم٤مهلل إ اٌت ل اخليػَمٌ  يمي ٕم٤مدي ًَّ ٜم٤م ،اًم ذا ًميؽي  إهلي ـً  هي دٌ  ذٌم  اجليال ا  اَٟمٌٗمري

اٟمٌٞمَّتؽي  طَمدي افٌ  ذم اًَمٌٕمزي  َٚمٓم٤مقً ؾًم  ًميؽي ل ،لي لي ًٕمدي  ،ًرسًمقسمٌٞمتَّؽي  دي ـَ  اًَم٤ٌمطٌمثلٌمي  أَله٤مفً  ىًمَرسمٌؽي  قمغم سمي  سًمًٚمقغ قمي

َت ل ،ٌصٗم٤مشمٌؽي  ي يػمَّ ٤مٌروٌملمي  أَخ٤ٌمًب  حتي تٌؽي ل سمجالًمٌؽي  اًَمٕمي ٔميٛمي ٜم٤م ،قمي ٜم٤م إهلي ًَ َحرى  ذم وم٤مهَمٌٛم ـَ  سمي ٌيتٌؽي  ًٟمقرٌ  ٌُم َٞم  هي

تَّك مَحيتٌؽي  ؿًمٕم٤مقم٤مًت  ًرلطٌمٜم٤م ذمل ٟميَخرج طمي ٟم٤م اَُمألل ،َٙمٜمًققٌ اعَمي  اؾَمٌٛمؽي  سمٌٜمًقرٌ  ىم٤مسمٌٚمٌٜم٤مل ،ري  سمٌقضًمقدٌ  ًلضًمقدي

ؿي  تَّك ،اعميَخًزلقٌ  ٌهي م طمي ـي  ٟميري امي ً  اًَمٙمي ً  َٙمٜمًققٌ اعَمي  ذم َٓمٚميؼي اعَم ِم٤مٌهدي  ؿَمٌٝمَدٟم٤ملأ ،ًّمققٌ اعَمي  َٓمٚميٌؼ اعَم  ىًمَدؾٌمؽي  ُمي

ـَ  ػَمٌ  ٌُم ٚمي٥مى  همي ٘مي َؾ ل ،وًمًتققى  ُل شمي ٜم٤م اضَمٕمي ا ًمي ده دي ٚمً  ٤مٟمٌٞمه٤مًرلطم ُمي ًٌ َٖم ـي  سمٌفٌ  ٜم٤مشمي ٜمًققٌ اعَمي  ٠ماحليٛمي  ٌُم  َدٌريَمٜم٤مأل ،ًَ

عً  قهً  اًمَّذن اخليٌٗملي  سم٤ٌمًمٚميَٓمٌػ  ـَ  أَهي ٌي٤مٌؾ  ٌُم اىٌمػي  لىٌمَٗمٜمي٤مأل ،اجلًًٗمققٌ  إـَم قي ٌَٜم٤مل ،اًَمٌٕمزي  ُمي ـٌ  اطَمًج  قمي

تلٌمً  ي٤م ىميٌقني  ي٤م ،اًمٞميٌ٘ملمي  احليؼَّ  ؿَمٌٝمَدٟم٤مأل ،اًَمًٕمًٞمققٌ  ـً  ي٤م ،ًُمٌلٌمً  ي٤م ًٟمقرً  ي٤م ،ُمي طٌمٞمؿً  ي٤م رمَح  .ري

ٜمي٤م َٛمسي  ًلضًمقٌدٟم٤م قمغم ومي٠مـَمٚمٌعَ  إهلي اقٌ  ذٌم  ؿًمًٝمقٌدٟم٤م ؿمي رَ ل ،اّيَمقي ٟم٤م ٟميقي ضٌمًقٌدؿي  سمٌٜمًقرٌ  ًلضًمقدي  يًمؾي  ذٌم  لي

٤موٌمٞمي٦مٌ  ٌري٤مض ذم أَدظٌمَٚمٜم٤مل ،اّطَمٞم٤مقٌ  ٞم٤مقٌ ل اًَمٕمي ٜم٤َّمقً  ي٤م ،اًمٕمي ٜم٤َّمقً  ي٤م طمي طٌمٞمؿً  ي٤م ،ُمي ـً  ي٤م ري ةٌ  ذا ي٤م ،رمَح  اًَمٌٕمزَّ

ه٤مقٌ ل مَحي٦مٌ  ذا ي٤م ،اًمؼًمَ اقٌ ل اًمرَّ ٤م ،اًَمًٖمَٗمري َْمؾٌ  ذا يي ـٌ  ذا ي٤م ،اإلطَم٤ًمقٌ ل اًَمٗمي فٌ ل اجليال ا َقُن ي٤م ،اإليَمري  ي٤م ُمي

َقُن ي٤م ،ىم٤مٌدرً  ٜمي٤م ،ظمٌػم ي٤م ًمٓمٞمػ ي٤م ،هم٤مومر ي٤م ُمي ٜم٤م إهلي ًَ السمٌسي  أَخٌٌ َٞمٜم٤م أىَمٌٌَؾ ل ،ًًمَٓمٌٗمؽي  ُمي ٚمي ٜمي٤مٟمٌؽي  قمي  سمٌحي

َٓمٌٗمؽي ل ـي  أظَمٌرضَمٜم٤مل ،قمي ؽي  اًمتََّدسمػٌم ٌُم ٕمي ٚميٞمَؽي  ُمي َٞمؽي  سمٌٜمًقٌرؿي  اَهٌدٟم٤مل ،لقمي ٦مٌ  سمٌٌّمَدٌؾ  أىٌمَٛمٜم٤مل ،إًمي ًٌقٌديَّ  اًَمًٕم

لَمي  َيؽي  سمي ـَ  اًمتَّدسمػٌمٌ  فًمًٚمامٌت  أظَمٌرَج ل ،ييدي ٌرٟم٤م ذم اًمتََّٗمقيضٌ  ًٟمقري  اَٟمنًمَ ل ،ىًمًٚمقسمٌٜم٤م ٌُم ا  أؿَمٌٝمَدٟم٤مل ،أَهي

ـي  ًَ ٜم٤م اظَمتٌٞم٤مٌرؿي  طًم تَّك ،ًمي ٘مَ  ُم٤م ييًٙمققي  طمي ت٤مًركً ل وٌمٞمٜم٤م ْمٞمفٌ شمي َ ٜم٤م ختي ٥ٍم  ًمي َٞمٜم٤م أطمي ـَ  إًمي ٜم٤م اظَمتٌٞم٤مٌرٟم٤م ٌُم ًٌ  ،ّنًَٗم

ؼي  اَهٌدٟم٤مل ٚمي ل ،اعمًٌلٌمٌ  ًمٌٚمحي ـَ  َٛمٜم٤مقمي  .اًَمٞميٌ٘ملمٌ  قٌمَٚمؿٌ  ٌُم
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كمي  ي٤م ٔمٌٞمؿً  ي٤م قمي ٜمٌلي  ي٤م ،قمي ٌريؿً  ي٤م همي ًٗمقرً  ي٤م ،يمي ٚمٌٞمؿً  ي٤م همي ـً  ي٤م ،طمي طٌمٞمؿً  ي٤م رمَح َقُن ي٤م ،ري  ي٤م ،ىم٤مٌدرً  ي٤م ُمي

َقُ ٜمي٤م ،ظمٌػم ي٤م ًمٓمٞمػ ي٤م ،هم٤مومر ي٤م نُمي ٠مًخؽي  إهلي ًَ ـٌ  ٟمي ال ـٌ  سمٌجي امي ضَمٌٝمؽي  يمي ٌريؿٌ  لي  ل ،اًَمٙمي
ٌ
  سمٌْمٞم٤مء

ٌ
ٜم٤مء  ؾمي

ٔمٌٞمؿٌ  ًٟمقٌرؿي  ٌَ٘مٞمٌؼ  سمٌتيَدىٌمٞمؼل ،اًمٕمي ٚمٌٞمؿً  ي٤م قٌمَٚمٌٛمؽي  حتي ـي  أقَ  ،قمي ـَ  ىًمًٚمقسمٌٜم٤م قمغم شًمٜميزي ٦مٌ ل يَمرٌ اًمذي  ًٟمقرٌ  ٌُم َٙمٛمي
 ُم٤م احَلٌ

سي  ٟميٌجدً 
ً ل سم٤محَلٌ ٤مهي اعَم ةٌ ِمي كً  دي َردي تيك سمي ٜم٤ًَمؿي  ُ طمي ا ٟميَٕمٌّمٞميؽي  لُ ٟمي َٞمٜميٜم٤م امَجيعَ ل ،أبيده لَمي ل سمي َدٌؾ ل اًمٜميٞم٦َّمٌ  سمي  اًمّمي

ٌي٦مٌ ل ،اخلًًِمقعٌ ل ظَمالصٌ اإلل  ل اهَليَٞم
ٌ
ً ل احليٞم٤مء ٌي٦مٌ اعَم ىمي ا ةٌ ل اًمٜمَِّم٤مطٌ ل اًمٜميقرٌ ل ،ري َٗمظٌ ل ،اًمً٘مقَّ ٦مٌ ل احَلٌ  اًَمٌٕمَّمٛمي

٦مٌ ل ٌيٞم٤مقٌ ل ،اًَمٗميّم٤مطمي ٜم٤مل ،اًَمً٘مَرآقٌ ل َٝمؿٌ اًَمٗمل اًم ٦ٌَّمٌ  ظًمّمَّ ٗم٤مٌئٞم٦َّمٌ ل سم٤معَميحي
ـَ  ،اًمتََّخٌّمٞمصٌ ل اَُصٓمٌ ٜم٤م ليًم  ًمي

٤م َٛمٕمه ا ل ؾمي ه ٌه٤مل ًم٤ًٌمٟمه٤مل ،سميٍمي َٚم ال ،ىمي ال ييده ٌٛمٞمعً  ي٤م ،ًَمٌٞم٥ًم  ي٤م ًُمٖمٞم٨م ي٤م ،ًُم١مييده  .ظمٌػم ي٤م سميٌّمػمً  ي٤م ؾمي

٠مًخؽي  إٟم٤َّم اًمٚمًَّٝمؿَّ  ًَ ٌُمعٌ  ٟمي ا قي رٌ  سمجي ا فٌ ل ،ٌصٗم٤مشمٌؽي  ٔم٤مهرُمي  ًميٓم٤مٌئٌػ ل ،أؾَمامئٌؽي  أَهي  ،ذاشمٌؽي  ًلضًمقدٌ  ىٌمدي

ري  أقَ  تٌؽي  سمٌٜمًقرٌ  ىًمًٚمقسمٌٜم٤م شًمٜميقي ايي ٜم٤م أقَ ل ،ٌهدي َٕمٌروميتٌؽي  طًم٥مَّ  شًمَٚمٌٝمٛمي ؽًمي  أقَ ل ،ُمي ًَ َٞمٜم٤م شمي ٚمي ؽَمٌ  قمي ًٌ تٌؽي  سمٌ  أقَ ل ،مٌحي٤ميي

ؾي  َٕمي ٜم٤م دمي ًي َقىمي ل ،سمٌؽي  ًأنَ ٞمَؽي  ٜم٤مؿمي َقومي ل ،إًمي تَّك ،ٌُمٜمَؽي  ٜم٤مظمي َرضًم  ُ طمي ؿي  اده أطمي  قي ٟمي ػَمي ك لُ ،همي ا ٟميَخِمي ده  أطمي

اؿي   .ؾٌمقي

دي  اَرًزىَمٜم٤م اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٚميٞمَؽي  اُقَمتاٌمي ٞمَؽي  اُٟمٌٌ٘مٞم٤مدي ل ،قمي ؽي  بي اّدي ل ،ٌُمٜمَؽي  اًمً٘مَربي ل ،وٌمٞمؽي  احَل٥ًمَّ ل ،إًمي ٕمي  ،ُمي

اٌت  ًٟمقرً  أن٧َمي ل لي امي ًَّ زَّ  ،اَّرضٌ ل اًم ٜم٤مؤؿي  ضمؾَّ ل ،ضم٤مًرؿي  قمي ٧َم ل ،صمي ؾمي دَّ ٘مي ؤؿي  شمي ٔمً ل ،أؾَمامي  ،ًٟمؽي ٤مؿمي  ؿٌ قمي

ؿي  إهلي  ُل ػَمً ٚميَٛمٜم٤م ،همي ٚمي ل ؾمي َؾ ل ،ٌديٜميٜم٤م ؿَ ؾمي ٛمي ٜم٤م يمي ٟمي يؿَ ل ،إيامي ٜم٤م متي َٝمٜم٤مل ،قٌمَروم٤مٟمي ٞمَّتٌٜم٤م لضمي َٞمؽي  سمٌٙمٚمي  ُل ،إًمي

ٌٙمَٚمٜم٤م ٜم٤م إمم شمي ًٌ لَمى  ـميَرومي٦م أنًَٗم ـَ  أىميؾَّ  ُل قمي ىَمٜم٤مل ،ذًمٌؽي  ٌُم قي ٜم٤َّم لاىَمٓميعَ  ،ًمٌ٘م٤مئٌؽي  إمم ؿمي َ٘مٓمي  ىم٤مـمٌعى  يًمؾَّ  قمي  ًٕمٜم٤ميي

ٜمَؽي  سَمٜم٤مل ،قمي ري ٜم٤م إذا ىمي َدشمي سَمتيٜم٤م إذا ٌُمٜم٤َّم اىَمًرَب ل ،أبَٕمي رَّ ٚميَٛمٜم٤مل ،ىمي ٌٝمَٚمٜم٤م إذا قمي َٛمٜم٤مل ،ضمي َٛمتيٜم٤م إذا وميٝمي ٚمَّ ـً  ي٤م ،قمي  ي٤م أل

ٚمٌٞمؿً  ي٤م هم٤مومر ي٤م ،ىم٤مٌدرً  ي٤م سم٤مـمـ ي٤م فم٤مهر ي٤م ،آظٌمرً  َقُن ي٤م ،قمي َقُن ي٤م ،ىم٤مٌدرً  ي٤م ُمي  ًمٓمٞمػ ي٤م ،هم٤مومر ي٤م ُمي

 .ظمٌػم ي٤م

 ٌ ٌٝمَٚم٧ًم  ُم٤م ًميَقُ لإهلي ـَ  ضمي َقًت  ُم٤م أَُمٌرن ٌُم ٙمي يٌت  ؿمي ا ثيري َرًت  ُم٤م ًميَقُل ،قمي ـي  ذيمي اطٌ  ٌُم  ُم٤م اإلوَمري

٧َم  حي ٗمي ايٌت  ؾمي ي ؼمي تٍ  وم٠مَصٚمٌَح  ،قمي اٌت  ٤مٌت تي ًُمِمي ثيري ياٌت  الٌت سمًٌٛمَرؾم اًَمٕمي ؼمي ٥َم ل ،اًَمٕمي ثػٌمي  هي ٞميئ٤مٌت  يمي ًَّ ٚمٌٞمؾٌ  اًم  ًمٌ٘مي
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ٜم٤مٌت  ًي ل ،احَلي ٌ ٧ٌم  إهلي ؾمي ٤مٌن ًمٌ  ٕم٤ميٌص اعَمي  أظَمري ـَ  زٌم  وميام ،ًي ٦مى  ٌُم ؾٌمٞمٚمي ـَ  لُ لي ؾى  ٌُم ٛمي ٌٗمٞمعى  ُل ،قمي م ؿمي  ؾٌمقي

ؾٌ  ل ،اُّمي ٌ َتٜمٌل إهلي ٜم٤مًت  أىَمّمي ًي ـَ  احلي ٌُمؽي ل ضًمقٌدؿي  ٌُم ري َتٜمٌلل ،يمي ٞميئ٤مًت  أَخ٘مي ًَّ لَمي  اًم َٗمٌقؿي  سمي شمٌؽي ل قمي َٖمٌٗمري  ،ُمي

ضم٤مئٌل إقَّ  ٓمٌعً  ُ ري ٜمَ٘مي ٜمَؽي  يي ٞمًَتؽي  إقَ ل قمي ّمي ام ،قمي َقذٌم  أقَّ  يمي يًٚمٜمٌل ُ ظمي ا ل ،أـميَٕمًتؽي  إقَ ل ٌُمٜمَؽي  ًيزي ٌ  ُ إهلي

ُه  أؾَمتيٓمٌٞمعً  َق ـَ  طمي َٕمٌّمٞمتيؽي  قمي تٌؽي  إُ ُمي ة ُل ،سمٌٌٕمَّمٛمي ـَ  ،سمٌتيَقوٌمٞمٌ٘مؽي  إُ اًمٓم٤َّمقم٦مٌ  قمغم زٌم  ىًمقَّ  ذٌم  قهً  ُمي

٦مٌ  ٌَْمي ٞمَػي  ىميَٝمٌرؿي  ىمي ٤مًؽ  يمي ـَ  ،خيي رو  قهً  ُمي
ائٌ ةٌ  ذم دي ري

ائٌ ذَّ  دي ـي  اشمٌؽي ًمي ٥َم  أجَ  .ييذهي

ٌ  ي٤م ًٚمقًب  أن٤م لإهلي ًَ ةٌ  ُمي ادي ـٌ  قم٤مرى  اإلري ـٌ  قم٤مضٌمزو  ،اعميٌِمٞمئي٦مٌ  قمي ـٌ  قمي ٞمَؽي  قأؿَمٙمً  ،اًَمً٘مقةٌ ل احليَق َٕمػي  إًمي  وي

يٌت  تٌل ىٌمٚم٦َّمل ،ىًمقَّ اٌن ل ،طٌمٞمٚمي قي يبي  أن٧َمي ل ،اعميَخًٚمقىٌملمي  قمغم هي ؿً  ري امحلم أَرطمي بي  أن٧َمي ل ،اًمرَّ  ري

ٌٗملمي  تيَْمٕمي ًَ يبي  أن٧َمي ل ،اعمً ـ إمم ،ري ٌَدى  إمم ؛ٌٙمًٚمٜمٌلشمي  ُمي ًٛمٜمٌل قمي ٝمَّ تيجي دً  إمم أفَ  ،يي ٚمَّ  ل  قمي َ  إقَ  ،أَُمٌرن َٙمتيفً ُمي
 ملي

ـَ  ًٙم َّ  يي كمي ٥مو  قمي ْمي ّـَ ل ،أب٤مزٌم  وميال ٌُمٜمَؽي  همي ٌٙم ٤موٌمٞميًتؽي  ًمي عً  ٌهل قمي بي  ،زٌم  أَلؾمي ًَج٥َم  وميال ري يٌت  حتي قَمقي ًردَّ  ُل ،دي  شمي

تٌل ٠مخي ًَ قَمٜمٌل ُل ،ُمي يٌت  شميدي َني ٌٙمَٚمٜمٌل ُل ،سمٌحي َقزٌم  إمم شمي يٌت ل طمي ؿَ ل ،ىًمقَّ َجٌزن اَرطمي  ،ومي٤مىميتٌلل وميَ٘مٌرنل قمي

ن اضَمؼًمَ ل َنٌ تٌلل ًذزمي ل يمي ٤مًمي طٌمٞمؿً  ي٤م رمَحـ ي٤م [،٤م()صمالصمه  اهلل ي٤م] ،طمي  ذا ي٤م [،٤م()صمالصمه  اهلل ي٤م] ،ري

َْمؾٌ  مَحي٦مٌ  ذا ي٤م [،٤م()صمالصمه  اهلل ي٤م] ،اإلطَم٤ًمقٌ ل اًَمٗمي اقٌ ل اًمرَّ ٦مٌ  ذا ي٤م [،٤م()صمالصمه  اهلل ي٤م] ،اًَمًٖمَٗمري ٔميٛمي  اًَمٕمي

َٚمٓم٤مقً ل ًي ه٤مقٌ ل اًَمٌٕمزَّ  ذا ي٤م [،٤م()صمالصمه  اهلل ي٤م] ،اًم  .[٤م()صمالصمً  اهلل ي٤م] ،اًمؼًمَ

افٌ ل اجليالـ ذا ي٤م   يًمؾَّ  لؾٌمَٕم٧مي  ،اإليَمري
ى
ء مَحي٦م ري َْمٚمٌؽي  ضًمدَ ل ،قٌمَٚمامه ل ري َٞمٜم٤م إطَم٤ًمٟمٌؽي ل سمٌٗمي ٚمي  ٌُمٜم٦َّمه  قمي

ـً  ي٤م ،طٌمَٚمامه ل ًٌ ٌٛمًؾ  ي٤م حًمَ ًؾ  ي٤م ؿً ًُمٜمَٕمٌ  ي٤م ،ًَمَ ْمي ـٌ  ذا ي٤م ،ًُمتيٗمي ا ؿٌ ل اًمٜمَّقي فٌ ل اجلًقدٌ  ذا ي٤م ،اًمٜميٕمي ري ٔمٌٞمؿً  ي٤م ،اًَمٙمي  قمي

َرشٌ  ذا ي٤م ٔمٌٞمؿٌ  اًمٕمي  .اًَمٕمي

٠مًخؽي  ًَ ٔمٌٞمؿٌ  ؾَمٌٛمؽي سم٤م اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٟمي ٌػٌمٌ  ،اّقَمٔميؿٌ  اًمٕمي ٌ  اًَمٙمي ـَ  اًمَّذن ،اّيَمؼمي فً  ُمي َدشمي مٌحَتيفً ل أؾَمٕمي َٛمتيفً ل ري  أَخٝمي

ؿي  أقَ  َدقًمقي ٕم٤مىٌمدٌ ل ،سمٌفٌ  يي ـَ  اًَمٌٕمزي  سمٌٛمي ٌرؿٌمؽي  ٌُم كل ،قمي مَحي٦مٌ  سمًٌٛمٜمَتيٝمي ـَ  اًمرَّ ؿي  أقَ  ،يمٌتي٤مسمٌؽي  ٌُم
ًٌ َ٘م ٜم٤م شمي ـي  ًمي مَحي٦مٌ  ٌُم  اًمرَّ

ةٌ ل ٠منيٜم٤م سمٌفٌ  شًمَّمٚمًٌح  ُم٤م اعميَٖمٌٗمري ٞم٤مةه  حًتَٞمٌٞميٜم٤م أقَ ل ،يًمٚمَّفً  ؿمي ٌي٦مه  طمي َٞم دٌ  ذم ـمي ٞمَشى  أَرهمي ٤مٌُمعً  ي٤م ،أَهٜميكل قمي ـَ  ي٤م ،ضمي  ُمي

َٛمٜميًٕمفً  ُ ـٌ  يي   قمي
ٌ
ٓم٤مء ـٌ  ًُمَٕمٓمٌلي  ي٤م ،ُم٤مٟمٌعو  اًَمٕمي ٌَؾي  اًمٜمَّقا ـٌ  ىمي ١ما ًي ٜم٤م ،اًم ًمَّ تيقي َقُٟم٤م ي٤م ومي  ي٤م ،ألمم سمٌٜمي٤م وم٠من٧َمي  ُمي
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َقُن َقُن ي٤م ،ىم٤مٌدرً  ي٤م ُمي  .ظمٌػم ي٤م ًمٓمٞمػ ي٤م ،هم٤مومر ي٤م ُمي

ٜم٤م ي َٚمٜم٤م إهلي ـي  ومي٤مضَمٕمي ً  ٌُم ـَ ل ،ٌّملمي َخٚماعَم ٚميؽي  مٌمَّ ـَ  اًمٓمٌَّريؼي  ؾمي ٜم٤مارَ ل ،اًَمٞميٌ٘ملمٌ  أَهؾٌ  ٌُم تٌؽي  قمي ٤ميي  سمٌٌرقمي

َٔمٜم٤مل وميتٌؽي  اطَمٗمي أ ـي  ًمٌٜميًٙمققي  سمٌري ٌٌٞمٚمٌؽي  إمم َرؿٌمَدٟم٤ملأ ،اٌُِمٜملٌمي  ٌُم ـي  ًمٌٜميًٙمققي  ؾمي لمي  ٌُم
ٌ ٌ
٤معم ًمٌٞميلي  إٌقَّ ﴿ ،اًمٕمي  اهللً  لي

ـي  اًمٌَّذن زَّ ًهقي  اًَمٌٙمتي٤مبي  ٟمي ممَّ  لي تيقي ﴾ يي لمي ٤محٌلٌ ػَمو  ومي٤مللً ﴿ ،اًمّمَّ ٤مومٌٔمه٤م ظمي ًهقي  طمي ؿً  لي مٌحٌ  أيَرطمي ا غمَّ ل ،﴾لمي اًمرَّ  صي

ٞميدٌ  قمغم اهلل ً  ؾمي ٚملٌمي اعَم ٤مٌدىٌملمي  َرؾمي ةٌ  اًمّمَّ ًٌقَّ ٌُملمي  سمٌٜمً مَحي٦مه  ًٌَٕمقٌث اعَمي ل ،اّىَمدي لمي  ري
ٌ ٤معمي دي  ،ًمٌَٚمٕمي دي ـَ  قمي في  ُمي دَّ ٘مي ـي  شمي  ٌُم

ـَ ل اخَليَٚمٌؼ  ري  ُمي ـَ ل ،شم٠مظمَّ ؼَّ  ُمي ٚميَٞمفٌ  طمي ـً  قمي َق ـَ ل اًَم٘مي ري  ُمي الةه  ،شميذيمَّ ٦مه  صي َٜمًقطمي مَحي  ممي الفٌ ل ٦مٌ سم٤ٌمًمرَّ ًَّ ٦مه  ،اًم ًَّمقصي  خمي

ـٌ  ًٌق افٌ  قمغم سم٤ٌمًَم٘مي لي الةه  ،اًمدَّ ٦مه  صي ٛمي
ائٌ افٌ  دي لي َهرٌ  سمٌدي ٌي٘م٤مء سم٤مىٌمٞم٦مه  ،َقضًمقدٌ اعَمي  اًمدَّ ٤مفٌ  سمٌ  آخٌفٌ  قمغمل ،اًَمًقضًمقدٌ  أطَمٙمي

٤مسمٌفٌ ل اضٌمفٌ ل ٌدكٌ ألُل أَصحي تٌفٌ ل أَزلي ٞميٌلٌمي  ذَريَّ ام اًمٓمَّ في  يمي دَّ ٘مي   احليَٛمدً ل ،شمي
ٌ
ؿي أنَ  ُم٤م قمغم هلل َقُن ي٤م ،ٕمي  ي٤م ُمي

َقُن ي٤م ،ىم٤مٌدرً  فو  ،ظمٌػم ي٤م ًمٓمٞمػ ي٤م ،هم٤مومر ي٤م ُمي الي ؾمي امَّ ييٌّمًٗمققي ۞ لي ٌة قمي بي اًَمٌٕمزَّ سميؽي ري ٤مقي ري ٌَحي ﴿ؾًم

.﴾ لمي
ٌ ٤معمي بي اًَمٕمي  ري

ٌ
َّ
ٌ
احَليَٛمًد لل ٚملٌمي ۞ لي غمي اعَمًَرؾمي  قمي
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  االِلتذاٞٔ الضَّداٞ سظب
 (الٔعؾاٞ صرِٔ) أٔالتِىذٗز

ٌَح٤مق ٤م سمحَٛمدكل اًمٕمٔمٞمؿ اهلل ؾًم ٌٞمحه ًَ ـٌ  يٚمٞمؼ شم ًي  ًمف ـُمي  سمجال ٤مٌت اًم  ربي  هلل احلَٛمدل ،ًٌحي

ا اًمٕم٤معملم ا  مَحده َُّ  إهل ُل ،احل٤مُت مجٞمع قمغم ُمزيدك ئومًيٙم٤مل ٟمٌ٘مٛمف يَدومعل ٟمٌٕمٛمف ًيقاذم يمثػمه  اهلل إ

ؼى  شميَقطمٞمد ًمف ذيؽ ُ لطَمدك ًٌ  خًمَٚميصى  حًم٘مَّ ٙمقؿ قمـ اًمٞم٘ملم سمحؼي  فً ىمَٚم  اَّله٤مفل اًمٔميٜمققل اًمِمي

ٌٝم٤متل ـَ  أيَمؼم اهللل ،اًمِمي َقـ ُل ،اجٌلٝم٤مت سمًٙمؾي  حمٞمطو ل ؿو ًُمَدرٌ  قهً  سمَؾ  ؿًيَدري  لأ ًِي٤مط أقَ  ٌُم  ُل طمي

ة َُّ  ىًمقَّ رضم٤مت رومٞمع اًمٕمٔمٞمؿ اًمٕمكمي  سم٤مهلل إ  اًمٕمٔمٞمؿً  وم٠من٧َمي  اًمًٕمٔمامءل اًمًٙمؼماء قمغم شمٕم٤مفمَٛم٧مي  إهلٜم٤م ،اًمدَّ

َُم٧مي ل ،اًمٙمٌػمً  ءاًمًٗم٘مر قمغم شمٙمرَّ  ٌُمٜم٤َّم اًمًٕمّم٤مة قمغم ُمٜمٜم٧َمي ل ،اًمٙمريؿً  اًمٖمٜملي  وم٠من٧َم اّهَمٜمٞم٤مءل ا

ًي  اًمٓم٤َّمئٕململ ـً اًم وم٠من٧َم رمَحتؽ ٦مٌ ٕمي سم طمٞمؿً  رمَح  وم٠من٧َم ٌُمٜم٤َّم سمٜم٤م أقَمٚمؿ أن٧َمل ٟم٤مضمَٝمري ل ٟم٤مٌهَّ  شمَٕمٚمؿ ،اًمرَّ

ٌَد شمَدسمػم ُ ،ٕمٚمٞمؿاًم  يم٤مٟم٧م ٤محي  ًلضمقدؿ ًمقُ ،شمَ٘مديرؿل ُمِمٞمئتؽ ُمعَ  ًمف إرادة ُل ،شمَدسمػمؿ ُمعَ  ًمٚمٕم

٤م ًصٜمَٕمؽ طٌمَٙمٛم٦م ًميَقُل ،اعمَخٚمقىم٤مت  سم٤محلًٜم٤مت سمٚميَقشمفل اِدُملَّ  ظمٚمَ٘م٧م ،اعمَّمٜمققم٤مت قًمروم٧م حي

ار هذك ذٌم  أبَرَزشمفل ،اًمًٞميئ٤متل ٌَتفل ،عمَٕمرومتؽ اًمدَّ ـَ  طمج  ،اعمَرئٞم٤َّمت ٔم٤مهرسم اَُّمر سم٤مـمـ قم

ـَ  يمِمَٗم٧مل
ٌ
ـَ  ؿٌمئ٧مي  عم َققً  دي ٝمٌ ؿمي  ومٌٌٝمذا ،اًمتيَقطمٞمد ٌهي  قم ـً اًمتَّ ل اًمٙمي  سمٌف أؿَمٝمَدشمفل ،اًمٙم٤مئٜم٤متل َٙمقي

ؿ ُمٕم٤من ًمٓم٤مئػل ىًمَدؾمؽ طميات  .اًمتجٚميٞم٤مت سم٠منَقاع ةٔم٤مهراًمل ٔم٤مهراعم ذم ٤ٌمـمـاًم ٌهي

ٞمَدى  أني  إهلٜم٤م َٞمٓم٤مق يمي شمؽ ُمعَ  وٕمٞمػو  قٝمً وم ًمٚمِمَّ  اري  أني ل ،اىَمتدارؿل ىًمقَّ
 فًمٝمقر ُمع اًمً٘مٚمقب قمغم قى

ٌه٤م ٛمَرتي قمي  إذا إهلٜم٤م ،أنَقارؿ َٞمٓم٤مقى  يًمؾي  قمٜمَف اَوٛمحؾَّ  ىمَٚم ٌَدى  ٧مي قمٜمٞم إذال ،ؿمي ـَ  مل سمٕم  قمٚميٞمَف ّطمدى  يٙم

٧مَّ ل ،اعميَقضمقد وم٠من٧َم سم٤مّطمدي٦َّم اشمَّّمَٗم٧مي  ،ؾًمَٚمٓم٤مقو  سمقسمٞم٦َّم سمجالـ ٟمَٗمًؽ ٟميٕمي  ،اعمَٕمٌقد وم٠من٧َم اًمري

ـَ  َّم٧مي ّمي اظَمتي  ُمـ أَرلاح ٌوٞمؼ َّم٧مي ظمٚمَّ ل ٝمقد ومْم٤مء إمم اّؿَم٤ٌمح ٌرسَمؼ ٌُم ٌَؾ اّلـ أن٧َم ،اًمِمي  ىم

  يًمؾي 
ى
ء   يًمؾي  سمَٕمد اِظمرل ،ري

ى
ء   يًمؾي ل ،ري

ى
ء َقضمقد ُ ،ُمَٗم٘مقدو  طم٤مدثو  ه٤مًمؽو  ري َُّ  ُمي  ،سمًقضمقدؿ إ

َُّ  ًمألَرلاح طمٞم٤مة ُل  ،ومٓم٤مسم٧َم  اًمً٘مٚمقب قمـ يمِمَٗم٧مي ل ،وم٠مضم٤مسم٧َم  اَّرلاح إمم أَذتي  ،سمًِمٝمقدؿ إ
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ٞمَ  ًُمٜمٞم٦ٌمو  قمٜمَؽ وم٤ممه٦مو  ىًمٚمقهب٤م ًمٌ٘مقاًم٥مل ،ًَمٞم٦ٌمو  ًمؽ ٝم٤مأَرلاطًم  هلٞم٤ميمؾى  ومٝمٜمٞمئه٤م  .ؽإًمي

رَ  إهلٜم٤م ٟمس ٌُمـ ىًمٚمقسمٜم٤م ومٓمٝمي ً  حمالًّ  ًمتٙمقق اًمدَّ
ٌ
ـَ  ظمٚميَّمٜم٤مل ،ًلضمقدؿ ٜم٤مزُتعم  اّهَمٞم٤مر ًميَقث ٌُم

ػَم  ٟمَِمٝمد ُ طمتَّك ،شميَقطمٞمدؿ خل٤مًمص  أن٧َم وم٢مٟمَّؽ ،ذاشمؽ قمٔمٞمؿٌ  دمكمي ل ،ٌصٗم٤مشمؽل أوَمٕم٤مًمؽ همي

٤مًب   .اًمٗم٤مشمًح  اًم٘م٤مدر اهل٤مدن ،اح٤مٟمًح  اًمقهَّ

ٌَد قمـ ًُمٖمٞم٥َّمو  قٌمَٚمٛمفل ،ًُمَٕمٓمٞمفل لاهٌف أن٧َمل ٞميدؿسمٌ  يًمٚمَّف اخليػَم  إقَّ  إهلٜم٤م ـَ  يَدرن ُ اًمٕم  أجَـ ٌُم

ٌَٝمؿو  ـمري٘مفل ،ي٠َمتٞمف ـو  ُم ًي  قهً  ُم٤م إمم سمٜمقاصٞمٜم٤م ومًخذَ  ،ًُمَٝمديفل ىم٤مئدكل دًمٞمٚمف أن٧َمل قمٚميٞمَف ََمٝمق  فً ٜمً أطَم

ي ل ٜم٤مل ،فأمتي فً أظمي ل فً ٕمً أَلؾمي  قهً  سماٌم ٌُمٜمَؽ ظًمّمَّ ي ل ّمي فً أقمي ل فً أمتي ًٌَط ُ اّيًمػَّ  وم٢مقَّ  ،ٛمي َُّ  شًم  ًمٚمٖمٜملي  إ

مَح٦مي  َٓمٚم٥مشمي  ُل ،اًمٙمريؿ َُّ  اًمرَّ طمٞمؿ اًمٖمٗمقر ٌُمـ إ اك ُ اًمَّذن اعمَ٘مّمقد أن٧َمل ،اًمرَّ دو  يتٕمدَّ  ،ًُمرا

ؾ ُم٤م ومقؾ وم٠مقَمٓمٜم٤م إهلٜم٤م ،ٟمٗم٤مدو  ُل ًمف طمدَّ  ُ اًمَّذن اًمٙمٜمَزل ـَ  ي٤م ،سم٤ٌمـ خَيٓمر ُ ُم٤مل ًٟم١مُمي  لاه٥مو  قهً  ُم

١ماـ ًَمٞم٥ًم  يمريؿو  ًي ٤م ُم٤مٟمع ُ وم٢مٟمَّف ،اًم
ٌ
٤م ًُمَٕمٓمل ُل أقَمٓميَٞم٧م ح

ٌ
٤م رادَّ  ُل ،ُمٜمَٕم٧م ح

ٌ
َٞم٧م ح  ُل ىمْمي

ـ ٤م ًُمٌدي
ٌ
٤م ه٤مٌدني  ُل ،طمٙمَٛم٧م ح

ٌ
ـَ  ًُمْمؾَّ  ُل أَوٚمَٚم٧م ح

ٌ
َي٧م عم  ًيَ٘م٣م ُل شمَ٘ميض وم٢مٟمَّؽ ،هدي

ـَ  دًُمَ٘مٕمٌ  ُل ،دي اجلي  ٌُمٜمَؽ دي اجلي  ذا يٜمَٗمع ُل ،قمٚميَٞمؽ
ٌ
ب ُل ،أىمَٛم٧م عم   ًُمٕمذي

ٌ
 طٌمج٤مب ُل ،رمَح٧م ـَ عم

ـَ 
ٌ
ـَ  ذَٟم٥مى  يًمرلب ُل ،يمِمَٗم٧م قمٜمَف عم

ٌ
ةىمً  ُل ،هنيَٞم٧مل أُمَرت ىمدَ ل ،قمّمَٛم٧مل ٧مقمٜمٞم سمٌف عم  ًمٜم٤م قَّ

َقـ ُل اًمٓم٤َّمقم٦م قمغم َُّ  اعمَٕمّمٞم٦م قمـ ًمٜم٤م طمي شمؽ ،سمٌؽ إ ٟم٤م اًمٓم٤َّمقم٦م قمغم ومًٌٌ٘مقَّ َقًمؽل ،ىمقي  ىًمَدرشمؽل سمحي

ٌَٜم٤م اعمَٕمّمٞم٦م قمـ ب طمتَّك ،ضمٜمي ٞمَؽ ٟمت٘مرَّ ٌَٕمدي ل ٓم٤مقمتؽسم إًمي ـَ  ٟم  لَصػ ذٌم  ٟمَدظمؾي ل ،ُمَٕمّمٞمتؽ قم

ٌَّتؽ ٌهداي٦م  أَخًٜمتٜم٤م اضَمٕمؾل ،ـم٤مئٕملم ًرسمقسمٞمَّتؽ سمجالـل ،لمىم٤مئٛم قًمٌقديَّتؽ سمآداب ٟمٙمققي ل ،حم

ـَ  َرٟم٤مأضمٌ ل ،َُّمرؿ ًُمٓمٞمٕم٦مه  ؾم٤مُمٕم٦مه  ٜم٤مًٟمٗمقؾمي ل ،سمًِمَٙمرؿ ٦مه ىم٤مئٛم ٜم٤مضمقارطمي ل ،سمٌذيَمرؿ ُهٞم٦مه   ،ُمَٙمرؿ ٌُم

شمؽ ًمٌٕمٔمٞمؿ ٟمؼَمح ُ طمتَّك ٌُمٜمَف شًم١مُمٜم٤َّم لُ ـَ ل ،ًُمَذقمٜملم قٌمزَّ ة ٌُم َٞمٌتؽ ؾمَٓمقي  ي٠َمُمـ ُ وم٢مٟمَّف ،ظم٤مئٗملم هي

َُّ  اهلل ُمَٙمر َقف إ ـَ  اًمٚمَّٝمؿَّ  أقمَذٟم٤مل ،اخل٤مهلق اًم٘مي ـَ ل ،أقَمامًمٜم٤م ًرَؤي٦مل أنَٗمًٜم٤م ًذلر ٌُم ٞمَد ذي  ٌُم  يمي

َٞمٓم٤مق ـَ  اضَمٕمَٚمٜم٤مل ،اًمِمَّ ٞمَس اًمَّذيـ قٌم٤ٌمدؿ ظمقاصي  ٌُم ة ُ وم٢مٟمَّف ،قو ؾًمَٚمٓم٤م قمٚميٞمَٝمؿ ًمف ًمي َُّ  ًمف ىًمقَّ ـَ  قمغم إ  ُم
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٧ٌَم َُّ  يَ٘مرب ُل ،ظمذًَمتفل اًمتََّقومٞمؼ ًٟمقر قمٜمَف ؾمٚم ـَ  إ ٌَتف ىمَٚم٥مى  ٌُم تَّفل قمٜمؽ سم٤مًمٖمَٗمٚم٦م طمج  ،أهٜمَتفل أُمي

ٌَد طمٞمٚم٦م ومام إهلٜم٤م ٌَٕمدك أن٧َمل ًلصقًمف ُم٤مل ،شًمَ٘مٕمدك أن٧َمل اًمٕم ٙمٜم٤متل احلريم٤مت هؾ ،شًم ًَّ َُّ  اًم  إ

ٌَد ُمٜمَ٘مٚم٥مل ،سم٢مَذٟمؽ كُمثَ ل اًمٕم َُّ  قا  ٙمي ؾمي ل ،سمؽ ٜم٤مطمريم٤مشمٌ  وم٤مضَمٕمؾ إهلٜم٤م ،سمٌٕمَٚمٛمؽ إ
 ٟم٤مؿًمَٙمري ل ،ًمؽ ٜم٤مٜم٤مشمٌ

ٞمَؽ سم٤مًمتَّقضمف ضٌمٝم٤مشمٜم٤م مجٞمع اىَمٓمعَ ل ،ًمؽ ٌَدأ ،قمٚميٞمَؽ اُّمقر يًمؾي  ذٌم  اقَمتامدٟم٤م اضَمٕمَؾ ل ،إًمي  اَُّمر ومٛم

ٞمَؽ راضمعو  قهً ل ٌُمٜمَؽ  .إًمي

ٌَد ؾم٤مئرشم٤مق ؾمٗمٞمٜمت٤مق اعمَٕمّمٞم٦مل اًمٓم٤َّمقم٦م إقَّ  إهلٜم٤م الُم٦م ؾم٤مطمؾ إمم اعمِمٞمئ٦م َحرسم ذٌم  سم٤مًمٕم ًَّ  لأ اًم

الُم٦م ؾم٤مطمؾ إمم وم٤مًمقاصؾ ،اهلالؿ ًَّ ٕمٞمد قهً  اًم ًَّ ً  اًم باعَم ٘ملي  قهً  اهلالؿ لذً ل ،٘مرَّ ً  اًمِمَّ  ٌَٕمداعَم

 ً باعَم ٌَدل ،شمَ٘مديرمه٤م ؾمٌؼ ىمدَ ل اعمَٕمٌّمٞمي٦م قمـ هنيَٞم٧مل سم٤مًمٓم٤َّمقم٦م أُمَرت إهلٜم٤م ،ٕمذَّ ٌَْم٦م ذم اًمٕم  ىم

ٌ  إمم شم٘مقدك سمٌٞميدؿ ٌزُم٤مُمف ،شمٍَميٗمؽ لَم  سميلَم  ىمَٚمٌفل ،أردت امي أهيي ـَ  إَصٌٕمي ٞمَػ شًم٘مٚميٌف أص٤مسمٕمؽ ٌُم  يمي

ٌي٧َم  إهلٜم٤م ،٧مؿمئ ٌَٜم٤مل ،أُمَرت سمٌف ُم٤م قمغم ىًمٚمقسمٜم٤م ومث َقـ ُ وم٢مٟمَّف ،هنيَٞم٧م قمامَّ  ضمٜمي ة ُل طمي َُّ  ىًمقَّ  ،سمٌؽ إ

ٌَح٤مٟمؽ َُّ  إهل ُ ؾًم لَم  اخلَٚمؼ ظمٚمَ٘م٧م أن٧َم إ ٛمي ًَ ىَمتٝمؿَ ل ،ىٌم لَم  ومرَّ  ذٌم  ومريؼو ل ،اجلٜم٦َّم ذٌم  ومريؼو  :ومري٘مي

ٕمػم ًَّ ـَ  ومٝمٜمٞمئه٤م ،ىميًًٛمؽي  سمٌف ؾمٌؼ وٌمٞمام طًمَٙمٛمؽ هذا ؛اًم
ٌ
 سم٤مًمً٘مَرب وم٤مزل ،اًمٌٕمٜم٤مي٦مً  ٌُمٜمَؽ ًمف ؾمٌ٘م٧َم  عم

ـو  طًمَٙمٛمؽ ،اًمقُي٦مل ؿل ،طمؼ   شمَ٘مديرؿل ،قمَد  ،سمٌٜم٤م ًيَٗمٕمؾ ُم٤م ٟمَدرن ُم٤مل ،اخلَٚمؼ هذا ذٌم  هم٤مُمضو  ٌهي

 إهلٜم٤م ،اعمَٖمٗمرة أَهؾل اًمتََّ٘مقم أَهؾ وم٢مٟمَّؽ ،أَهٚمف ٟمَحـ ُم٤م سمٌٜم٤م شمَٗمٕمؾ ُل ،أَهٚمف أن٧َم ُم٤م سمٌٜم٤م وم٤موَمٕمَؾ 

ـَ  وم٤مضَمٕمَٚمٜم٤م ػَم  ٌُم ـَ ل ومريؼى  ظمي  اقَمّمَٛمٜم٤مل سمرمَحتؽ اَرمحٜم٤مل ،ةاِظمر ٌُمـ اًمٓمَّريؼ ذٌم  اّجَٛمـ ؾمٚمؽ ممَّ

ًمٌٞميلي  إٌقَّ ﴿ ،اًمقاصٚملم ٌُمـ ًمٌٜمٙمقق قمٚميٞمَؽ ٜم٤ملًدًمَّ  ،اًمٗم٤مئزيـ ٌُمـ ًمٌٜمٙمقق سمٌٕمَّمٛمتؽ ـي  اًمٌَّذن اهللً  لي  ٟميزَّ

ًهقي  اًَمٌٙمتي٤مبي  ممَّ  لي تيقي ﴾ يي لمي ٤محٌلٌ ػَمو  ومي٤مللً ﴿ ،اًمّمَّ ٤موٌمٔمي  ظمي ًهقي  ٤مطمي ؿً  لي ﴾ أيَرطمي مٌحلٌمي ا ًٌ ل ،اًمرَّ ًَ  اهلل ٜم٤مطم

 .اًمقيمٞمؾ ٟمٌَٕمؿل

ٞميٌدٟمي٤م قمغم اهلل صغمَّ ل دى  ؾمي ٤مسمؼ حًمٛمَّ ًَّ مَح٦مٌ ل ،كً ًٟمقرً  ًمٚمخَٚمؼ اًم  ُم٣م ـَ ُمي  قمدد ،كً ٝمقرً فمً  ًمٚمٕم٤معملم اًمرَّ

ـَ  تٖمرؾ صالةه  ،ل٘مٌ ؿمي  ـَ ُمي ل ٌُمٜمَٝمؿ ؾمٕمد ـَ ُمي ل ،ل٘مٌ سمي  ـَ ُمي ل ظمَٚم٘مؽ ٌُم ًَ  صالةه  ،سم٤محلدي  حًتٞمطل اًمٕمدَّ  شم
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َٞمف صٚمََّٞم٧م اًمَّتل صالشمؽ ،اَٟم٘مْم٤مء ُل اَٟمتٝم٤مء ُل ،أُمد ُل هل٤م هم٤مي٦م ُ  سمٌدلاُمؽ دائٛم٦مه  صالةه  ،قمٚمي

ٚمٞمامه  ؿَ ؾمٚمَّ ل ،قٌمؽَمشمفل صَحٌفل آخف قمغمل ،قٌمَٚمٛمؽ ًدلق هل٤م ًُمٜمَتٝمك ُ ،سمٌ٘م٤مئؽ سم٤مىمٞم٦مه ل ًَ  ،ذًمؽ ٌُمَثؾ شم

بي   ري
ٌ
َّ
ٌ
احَليَٛمًد لل ٚمٌلمي ۞ لي غمي اعَمًَرؾمي فو قمي الي ؾمي امَّ ييٌّمًٗمققي ۞ لي ٌة قمي بي اًَمٌٕمزَّ سميؽي ري ٤مقي ري ٌَحي ﴿ؾًم

.﴾ لمي
ٌ ٤معمي  اًَمٕمي
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 احٔلِفظ سظب

َٞم٨م ،اإلرادة ـمقوم٤مق سمٌح٤مر ذم ؾم٤مئرةو  ؾمٗمٞمٜم٦مو  ٟمَٗمز إقَّ  اًمٚمَّٝمؿَّ  ٚمج٠م ُ طمي َُّ  ٌُمٜمَؽ ُمٜمَج٤م ُل ُمي  إ

َٞمؽ ؿٌ ﴿ اًمٚمَّٝمؿَّ  وم٤مضَمٕمَؾ  ،إًمي ًَ   سمٌ
ٌ
٤م اهلل هي ا ري َ ٤م َمي ٤مهي ًُمَرؾمي يبي  إٌقَّ  لي ًٗمقرو  ري ٖمي ﴾ري  ًمي  سمؽ اًمٚمَّٝمؿَّ  اؿَمٖمَٚمٜملل ،طٌمٞمؿو

ـ َٞمس ُم٤م أؾَم٠مخؽ ُ طمتَّك ،قمٜمَؽ أبَٕمدن قمٛمَّ ٜملل ،اّهَمٞم٤مر ٌُمـ اًمٚمَّٝمؿَّ  اقَمّمَٛمٜملل ،قمَٚمؿو  سمف زم ًمي  صٗمي

  إمم أؾَمٙمـ ُ طمتَّك اطَمٗمَٔمٜملل ،اّيَمدار ٌُمـ اًمٚمَّٝمؿَّ 
ى
ً  قٌم٤ٌمدؿ سمف طمٗمَٔم٧م سمام َرء  َّمٓمٗملماعَم

٤مٌني ﴿ سمف أَدريَم٧م سمام اًمٚمَّٝمؿَّ  لأَدريَمٜمل ،اّظَمٞم٤مر ٤م إٌذَ  اصَمٜميلَمٌ  صمي ٤مرٌ  ذٌم  مًهي  ؿًمٝمقد قٌمٜمَد اًمٚمَّٝمؿَّ  أجيَدنل ،﴾اًَمٖمي

ٌَّم٤مرل سم٤مُؾَمتَٕمداد اًمقاردات ـَ  قمكمَّ  َض أومٌ ل ،اُؾَمت ً  ٦ماًمٌٕمٜم٤مي سمٌح٤مر ٌُم دي٦َّماعَم ٦ٌَّمل حٛمَّ  ًج رٌ نَدي أ ُم٤م اعمح

ؿ سميلَم  زم اضَمٕمَؾ ل ،سمؽ امَجَٕمٜملل ،اّنَقار قمٞمققٌ  همٞم٤مه٥ٌم  ؿٌ فًمٚمي  ذم سمف  اخلٗملي  اعمَٙمٜمقق ٌهي

ـَ  زم ايَمِمَػ ل ،اُؾَمتَٔمٝم٤مرل ر ٌهي  قم ي  اًمتََّّمقير طمقاسي  ذم اًمتََّدلير أوَمالؿ أَها رٌّ سمَّ  سمام ومٚمؽى  يمؾَّ  دَّ

 ،اُؾَمؿل احلَرؽ سميلَم  سم٤مًمٕمَدـ ٘م٤مئؿاًم اعمَٛمدلد اخلٓمػم احلظَّ  زم اضَمٕمَؾ ل ،راَّها  ٌُمـ أىمَٛمتف

ي ﴿ سم٢مطم٤مـم٦مٌ  طم٤مطأً  ُل وم٠ًمطمٞمط
ٌ
ً  ـٌ عم   اًمٞميَقفي  َٚمًؽ اعَم

ٌ
َّ
ٌ
٤مرٌ ٘مي اًمَ  دٌ اطمٌ قي اًمَ  لل  .﴾ٝمَّ

ـَ  قمغم اًمٚمَّٝمؿَّ  صؾي ل ـَ  ،اعم٘م٤مف هذا طمي ُمي فى  يًمؾي  ٤مدلهني  ًٍم وم٘مي  ُمٙم٤مٟمتف اَرشمٗمٕم٧َم  ُمي  آخف قمغمل ،ُمرا

 ؾم٤مقم٦مى  يًمؾي  ذم ًمٜم٤م دمَٕمؾ أقَ  مهللا أؾَم٠مخؽ ،اإليَمرافل اجلالـ ذا ي٤م ىمٞميقفً  ي٤م طملي  ي٤م اًمٚمَّٝمؿَّ  ،صَحٌفل

ام أَهؾ هب٤م يَٓمٌرؽ ـمَروم٦مى ل حلَٔم٦مى ل ًَّ   يًمؾي ل ،لمواّري  أَهؾل لاتاًم
ى
ـو  قٌمَٚمٛمؽ ذم قهً  َرء  ىمدَ لأ يم٤مئ

ٞميٌدٟمي٤م قمغمي  ُمَٙمتقسم٦مى  صالةى  أَخٌػ  أَخػي  ،يم٤مق ٟمف لأصح٤مسمف خفآ قمغمل حمٛمد ؾمي  ةه صال ،اًمٜمٌٞملم ُمـ لإظمقا

ٚم٦مه  صالةه  ،اَٟم٘مْم٤مء ُل هل٤م هٌن٤مي٦م ُ ٦م ًُمتّمي ُمدي٦َّم سم٤مّبديَّ  قمغم شميَٗمًْمؾل ٗمقؾشم صالةى  يًمٍؾ ل ،اًمنَّ

امحلم أَرطمؿ ي٤م ظمَٚم٘مؽ مجٞمع قمغم يمٗمَْمٚمؽ اعمًّمٚميلم صٚمقات  .اًمرَّ

ؿ ًَ ﴾ اهلل سم
َٰ
َٰٕمصي َٰٞمي َٰٝمي ًٝمؿً ﴿ ٞم٧ًم يًمٗمٌ  ﴿يمي ٞميَٙمٌٗمٞمٙمي ًي ًهقي  اهللً  ومي ٌٛمٞمعً  لي ًَّ ٚمٌٞمًؿ﴾ اًم ؿ ،اًَمٕمي ًَ َٰؿ اهلل سم  ﴿طمي

۞ ﴾
َٰ
ؼي ًٌ َقـ ُل ،ٞم٧ًم مًحٌ  قمي ة ُل طمي َُّ  ىًمقَّ ؿ ،اًمٕمٔمٞمؿ اًمٕمكمي  سم٤مهلل إ ًَ  ،ٞم٧ًم هًمٜمٌ  اًمٖمٜملي  اهلل سم

كً ﴿ قٌمٜمدي ٤مشمًٌح  لي ٗمي ٞم٥ٌَم  ُمي ٤م ُي  اًَمٖمي َٕمٚميًٛمٝمي َُّ  يي َٕمٚميؿً  قي هً  إٌ يي ٤م لي ي  ذٌم  ُمي ٌيَحرٌ  اًَمؼمي اًَم ٤م لي ُمي ٘مً  لي ًَ ٦مى  ٌُمـ طً شمي ىمي ري َُّ  لي  إٌ
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٤م ًٛمٝمي َٕمٚمي ُي  يي ٦ٌَّمى  لي ٌت  ذٌم  طمي يَرضٌ  فًمًٚمامي َّ ُي  ا ـَم٥مى  لي ُي  ري ٤مسمٌسى  لي َُّ  يي ؿ ،﴾ًُمٌلٌمى  يمٌتي٤مبى  ذٌم  إٌ ًَ  ٕمٚمٞمؿاًم اهلل سم

اللً ﴿ ٛم٧ًم قًمٚمي  َٕمٚميؿً  لي أينًتؿَ  يي َٕمٚميًٛمققي  ُي  لي ؿ ،﴾شمي ًَ ي٧ًم  اًم٘مقني  اهلل سم دَّ ﴿ ىًمقي ري ـي  اهللً  لي ٌذي ًرلايمي  اًمَّ  ٗمي

َٞمٔمٌٌٝمؿَ  َ  سمٌٖمي
ٜمي٤مًًمقا  ملي ا  يي ػَمه يمي  ظمي ـي  اعَم١ًَمٌُمٜملٌمي  اهللً  كٗمي لي ٤مقي  اًَمٌ٘متي٤م يمي ٤م اهللً  لي ٌقيًّ ا  ىمي ٌزيزه ٞميٌدٟمي٤م قمغم اهلل لصغمَّ  ،﴾قمي  ؾمي

َقُٟم٤م دى  لُمي  .لؾمٚمَّؿ لصَحٌف لآخف حًمٛمَّ
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 الفتح سظب

ؿٌ  ًَ   سمٌ
ٌ
ـٌ  اهلل مَح طٌمٞمؿٌ  اًمرَّ  لؾمٚمَّؿ، لصحٌف آخف لقمغم حمٛمدى  ُٟم٤ملُمق ؾمٞمدٟم٤م قمغم اهلل لصغمَّ  ،اًمرَّ

تيَحٜمي٤م إٌٟم٤َّم﴿ ٤م ًميؽي  ومي َتحه ٌٌٞمٜمه٤م ومي ٤م اهللً  ًميؽي  ًمٌٞميَٖمٌٗمري  ۞ ُمي في  ُمي دَّ ٘مي ٤م ٟمٌٌؽي ذي  ٌُمـ شمي ُمي ري  لي ٠ميظمَّ ًيتٌؿَّ  شمي تيفً  لي ٚميٞمَؽي  ٟمٌَٕمٛمي  قمي

ٌَدييؽي  هيي ـمه٤م لي ا تيٌ٘مٞمامه  ٌسي ًَ ؿي  ۞ ًُم ٜمًٍمي يي ا  اهللً  لي ا  ٟميٍَمه ٌزيزه  ي٤مل ،اًمًقضمقب لاضم٥م ٤مي اًمٚمَّٝمؿَّ  ،﴾قمي

َٞمٜم٤م أوٌمَض  ،اجلقدل اخليػَم  لاه٥م ر قمٚمي  ،ُمَٕمرومتؽ يمامـ إمم اًمًقصقـ ًمٜم٤م يني ل ،رمَحتؽ أنَقا

ٌَح٤مٟمؽ َُّ  ًمٜم٤م قٌمَٚمؿ ُ ؾًم َٛمتٜم٤م ُم٤م إ َُّ  ًمٜم٤م ُمَٕمروم٦م لُ ،قمٚمَّ  ،احلٙمٞمؿً  ٕمٚمٞمؿاًم أن٧َم إٟمَّؽ ،أَخٝمَٛمتٜم٤م ُم٤م إ

٠مخؽ إٟم٤َّم اًمٚمَّٝمؿَّ  ًَ ي  اًمٜميَٕمٛم٦م ٌُمـل ،ٝم٤مدلاُمي  اًمٌٕمَّمٛم٦م ٌُمـ ٟم مَح٦م ٌُمـل ،٤مٝمي ٤مُمي متي ي ؿًمٛمً  اًمرَّ  اًمٕم٤مومٞم٦َّم لٌُمـ ،٤مقهلي

ي طًمًّم  ٞمَش ٌُمـل ،٤مقهلي َزؾ ٌُمـل ،فً ٌي أـَمٞمي  اًمقىَم٧م ٌُمـل ،كً دي ؾَمٕمي أي  راًمًٕمٛم ٌُمـل ،كً دي أَرهمي  اًمٕمي  ،فً ٕمي أَلؾمي  اًمري

فً أقمي  اإلَٟمٕم٤مف لٌُمـ ،فً ٕمي أنَٗمي  اًمٚميَٓمػ ٌُمـل ،فً سمي أقَمذي  اًمٗمَْمؾ لٌُمـ َّ  طَم٤ًمقاإل لٌُمـ ،ٛمَّ  .فً أمتي

ـَ  اًمٚمَّٝمؿَّ  ٤ٌَّمرً  ي٤م ًمٜم٤م يم ـَ  لُ ضم َٞمٜم٤م شمٙم ـَ  اًمٚمَّٝمؿَّ  ،قمٚمي ٕم٤مدة طمّمي ًَّ َؼ  ،آضم٤مًمٜم٤م سم٤مًم ي٤مدة لطم٘مي  ،آُم٤مًمٜم٤م سم٤مًمزي

ٟم٤م سم٤مًمٕم٤مومٞم٦م قَ ىَمرٌ ال  ؾمح٤مئ٥م لًص٥مَّ  ،لُمآخٜم٤م ٤مٟمي ُمّمػمي  لرمَحتؽ ُمَٖمٗمرشمؽ إمم لاضَمٕمَؾ  ،لآص٤مًمٜم٤م هًمًدلَّ

ّـَ  ،ًذٟمقسمٜم٤م قمغم قمَٗمقؿ َٞمٜم٤م لًُم ف ،اضَمتٝم٤مدٟم٤م ديٜمؽ ذمل ،زادٟم٤م اًمتََّ٘مقم لاضَمٕمؾ ،قًمٞمقسمٜم٤م سم٢مَصالح قمٚمي  وم٢مٟمَّ

ٚمً  قمٚميَٞمؽ ٌي ل ،ٟم٤ماقَمتامدً ل ٜم٤مشميقيمي  .اًم٘مٞم٤مُم٦م ييَقف اُؾَمت٘م٤مُم٦م هن٩َم قمغم َتٜم٤مصمي

ٜم٤م ر ذَّ  لايَمٗمٜم٤م ،اّبَرار ُمٕمٞمِم٦م لاَرزىَمٜم٤م ،اَّلزار ؾٌ صمٌ٘م قمٜم٤َّم ظمٗميػ رسمَّ  رىم٤مسمٜم٤م قَمتَؼ أل ،اَّذا

ٝم٤مشمٜم٤م آسم٤مئٜم٤م رىم٤مبل َيـ ٌُمـ لُمِم٤مخيٜم٤م لأُمَّ ٤مرً  ي٤م قمزيزً  ي٤م سمرمَحتؽ اًمٜم٤َّمرل اعمٔم٤مملل اًمدَّ  ي٤م يمريؿً  ي٤م ،همٗمَّ

٤ٌَّمرً  ي٤م طمٚمٞمؿً  ي٤م ،ؾمت٤َّمرً  ػَم  قمغم اهلل صغمَّ ل ،ضم ٞميٌدٟمي٤م  ظمَٚم٘مف ظمي دى ؾمي  ؾمٚمَّؿي ل صَحٌفل آخف قمغمل حًمٛمَّ

 .اًمٕم٤معملم ربي  هلل احلَٛمدل ،شمًٚمٞمامه 
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 التٕرر سظب

ٞمَس فإٟمَّ  ًمٚمَّٝمؿَّ ا ام ذٌم  ًمي ًَّ  اًمٌَحر ذٌم  لُ ،همٛمراتو  ولماّري  ذٌم  ُل ،اتو ًذًرل اًمًٕمال لاتاًم

جر ذم ُل ،ُمذراتو  اجٌل٤ٌمـ ذٌم  ُل ،ىمٓمراتو  رىم٤متو  اًمِمَّ  ذٌم  ُل ،طمريم٤متو  اّضَم٤ًمف ذٌم  ُل ،لي

لَم  َُّ  ،حلٔم٤متو  اًمٕمي تو  قمٚميٞمَؽ هلل إ َُّ راتو  ًُمَٚمٙمؽ ذمل دا تٌل ومًٌ٘مَدرشمؽ ،ًُمًخَّ  أَهؾ هب٤م رتؾمخَّ  اًمَّ

امل ولماّري  ًَّ ر لاتاًم يػ سم٤مُؾَمؿ زم اؾَمتج٥َم ل ،اعمَخٚمقىملم ىًمٚمقب زم ؾمخي  اعمًجٞم٥م اًمنمَّ

َٟم٧م اًمَّذن اًم٘مري٥م قم٦مل ،إرادشمؽ ظمقاشمؿل ،رمَحتؽ ومقاشمح سمٌف ظمزَّ ٤م ي٤م ،إضم٤مسمتؽ ًهَ ـَ  هيٕمه  عم

ٌه٤م ي٤م ،ىمّمدك ـَ  ىمري ٌه٤م ي٤م ،ٟم٤مضم٤مك عم ـَ  ًَمٞم  ي٤م ،إراديت سًمٚمقغل طم٤مضمتل ءسم٘مْم٤م زم أَهع ربي  ي٤م ،دقم٤مك عم

ـً  ي٤م طمًٞم٥ًم  ي٤م ،ؿمٝمٞمد ي٤م قم٤مملً  ي٤م ،حمٞمط ي٤م هيعً  ي٤م ،ًَمٞم٥ًم  ي٤م ؾمٛمٞمعً  ٤م  ي٤م سم٤مرًئ  ي٤م ظم٤مًمًؼ  ي٤م ،ومٕمَّ

رً   .اإليمرافل اجلالـ ذا ي٤م ًدقم٤مئل زم اؾَمتج٥م ،ًُمّمقي

ٞميٌدٟمي٤م قمغم اهلل لصغمَّ  دى  ؾمي ٚمٞمامه  لؾمٚمَّؿ لصَحٌف آخف لقمغم حًمٛمَّ ًَ ا  شم  ربي  هلل لاحلَٛمد ،يمثػمه

 .اًمٕم٤معملم
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 األعظي احلظب

ي  ُي  ﴿اهللً  لؾمٚمَّؿ، لصحٌف آخف لقمغم حمٛمدى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم اهلل صغمَّ  َُّ  إهٌلي ٞميقفً  احَللي  ًهقي  إٌ  ُي  اًَم٘مي

٠َمظًمًذكً  ُي  ؾٌمٜمي٦مو  شمي َقفو  لي ٤م فً ًمي  ٟمي اٌت  ذٌم  ُمي لي امي ًَّ ٤م اًم ُمي يَرضٌ  ذٌم  لي َّ ـَ  ا ا ُمي ٌذن ذي عً  اًمَّ كً قٌمٜمَ  ييَِمٗمي َٕمٚميؿً  سم٢ٌٌمَذٟمٌفٌ  َُّ إٌ  دي  يي

٤م لَمي  ُمي جٌَدهيٌؿَ  سمي ٤م أي ُمي ًٝمؿَ  لي َٚمٗمي ُي  ظمي   ًِيٌٞمًٓمققي  لي
ى
ء َُّ  قٌمَٚمٌٛمفٌ  ـَ ُمٌ  سمٌٌمي ٤مءي  سماٌمي  إٌ ؾٌمعي  ؿمي اٌت  يًمَرؾٌمٞميفً  لي لي امي ًَّ  اًم

يَرضي  َّ ا ُي  لي ئًقًدكً  لي ًهقي  طٌمَٗمًٔمًٝمامي  يي كٌمي  لي ٔمٌٞمًؿ﴾ اًَمٕمي  احٌلَرز لأن٧َم ،احل٘مٞمؼ احلؼي  أن٧َم اًمٚمَّٝمؿَّ  ،اًَمٕمي

ٌيَٞم٧م ربي  لأن٧َم ،اًمقصمٞمؼ  إني  اًمٚمَّٝمؿَّ  ،رومٞمًؼ  ي٤م ؿمٗمٞمًؼ  ي٤م ،ًأـمٞمؼ ُ لُم٤م ًأـمٞمؼ ُم٤م أَدومع سمؽ ،اًمٕمتٞمؼ اًم

 ،مج٤مًمؽ ضمالـ سمٜمقر اًمٌٍم همقاُمض ذم اخلَٚمؼ قمج٤مئ٥م سمف اسَمتدقَم٧م اًمَّذن سم٤ٌمؾَمٛمؽ أؾَم٠مخؽ

سمقسمٞم٦َّم سمًثٌقت لأؾَم٠مخؽ ٛمداٟمٞم٦َّم لسمٕمٔمٞمؿ ،اًمري  أقَ  ،اجلؼملشمٞم٦َّم لسم٤مًمًٕمَٛمدة ،ٞم٦َّماإلهل رةلسم٤مًَمً٘مدَ  ،اًمّمَّ

ـَ  قمٜم٤َّم شمٍَمؽ  ،لاَُّمراض لاَّلضم٤مع ،لاًمٕم٤مه٤مت اِوم٤مت ذَّ  لاعم١ًَمُمٜم٤مت اعم١ًَمُمٜملم مجٞمع لقم

﴾ سمحؼي 
َٰ
٤موم٤َّمٌت ﴿لي  ،﴿صي  ﴿ل ،﴾اًمّمَّ

َٰ
ارٌ ﴿ل ،﴾ؾي  ،﴾٤مٌت قمي اًمٜم٤َّمزٌ ﴿ل ،﴾سي ٌي قمي ﴿ل ،﴾٤مٌت يٌ اًمذَّ

امحلم أَرطمؿ ي٤م تؽسمرمَح ] ،﴾تالي َرؾمي اعَمً ﴿ل ،﴾٤مؿي تي أي  َؾ هي ﴿ل ٞميٌدٟمي٤م قمغم اهلل لصغمَّ  ،[٤م()صمالصمه  اًمرَّ  ؾمي

َقُٟم٤م دى  لُمي ٚمٞمامه  لؾمٚمَّؿ لصَحٌف آخف لقمغم حًمٛمَّ ًَ  .رب اًمٕم٤معملم هلل لاحلَٛمد ،شم
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 األعضاص سظب

دَ ] ٘مي يًمؿَ  ﴿ًمي ٤مءي ـو  ضمي ؾًمق ًٙمؿَ  ـَ ُمٌ  ري ًٌ نًٗم ٌزيزو  أي َٞمفٌ  قمي ٚمي ٤م قمي ٜمٌتيؿَ  ُمي ٌريصو  قمي َٞمًٙمؿَ  طمي ٚمي ً  قمي ًءلؽو  ١َمٌُمٜملٌمي سم٤ٌمعَم  ري

َقا  ومي٢ٌمقَ  ۞ طٌمٞمؿو ري  ًمَّ ً٘مَؾ  شميقي ٌٌلي  ومي ًَ ي  ُي  اهللً  طمي َُّ  إهٌلي َٞمفٌ  ًهقي  إٌ ٚمي َٚم٧ًم  قمي يمَّ ًهقي  شميقي بي  لي َرشٌ  ري ٔمٌٞمٌؿ﴾ اًَمٕمي  اًَمٕمي

ـَ  سمٙمٗم٤ميتؽ ،يمٗمٞمؾ ي٤م يم٤مذم ي٤م اًمٚمَّٝمؿَّ  ،[٤م()صمالصمه    يًمؾي  قم
ى
  ًمًٙمؾي  ليمٗم٤مًمتؽ ،َرء

ى
 ذم لقمٔمٛمتؽ ،َرء

  ًمًٙمؾي  سمؽ لصٚمقا  اًمَّذيـ ٗمٞم٤مءاَّص  ىًمٚمقب
ى
ٚمٝمؿَ  فمٜميٝمؿَ  ذم يم٤مق ُم٤م َرء  ٌُمَّمح٤مسمه٤م دمَٕمٚمٜمل أق ،لأُمي

لَم  ٟم٦مه  لاضَمٕمَٚمٜمل ،اًمقاصٚملم ه١مُء سمي رؿ ظمزا  يقصٚميٜمل لُم٤م سمف أَدقمق ُم٤م لأَخٝمَٛمٜمل ،لأنَقارؿ َّها

ٝمقد طمَية إمم ـَ  ،اًمِمي ًٌ ٜميل ،يمٚميٝم٤م اُّمقر ذم قم٤مىمٌتل لأطَم ٌيؽ لُمٙمي ـَ  سمح ٤م يم٤مق ٌَتفأطَمٌ ومٛم  حَمٌقسمه

ٞمقؽ ىمٚمََّدهتؿ اًمَّذيـ قٌم٤ٌمدؿ لقٌمٜمَد قٌمٜمَدؿ ًي وَمتٝمؿ اًم ٙمر احلَٛمد ومٚمؽ ،اًًّمقؽ ذم لسَّ  ُي ﴿] ،لاًمِمي

ي  َُّ  إهٌلي نَ  إٌ ٤مٟميؽي  ٧مي أي ٌَحي ـي  ٧ًم يًمٜمَ  إٌني  ؾًم ﴾ ٌُم لمي
ٌ ٌ
 .[(٤م)صمالصمه  اًمٔم٤َّمعم

ام رٍب  احلَٛمد ومٚمؽي  ًَّ ـَ  ًيقاذم اًمَّذن هلل احلَٛمد ،احلٙمٞمؿ اًمٕمزيز لًهق لاّرض لاتاًم  ـمٚمٌف ُم

ـَ  خًيٞمي٥م لُ ـَ  هيَتؿي  ُ اًمَّذن هلل احلَٛمد ،دقم٤مك ُم ؾ ُم َٞمف شمقيمَّ   ؿٌ ًَ ﴿سمٌ  ،قمٚمي
ٌ
 ۞ ٞمؿٌ طمٌ اًمرَّ  ـٌ مَح اًمرَّ  اهلل

  احَليَٛمدً 
ٌ
َّ
ٌ
بي  لل لمي  ري

ٌ ٤معمي طٌمٞمؿٌ  ـٌ مَحي اًمرَّ  ۞ اًَمٕمي ٤مًمٌٌؽ  ۞ اًمرَّ ـٌ  ييَقفٌ  ُمي ي ًٌدً  إٌي٤َّمؿي  ۞ اًمدي َٕم إٌي٤َّمؿي  ٟمي تيٌٕملمً ٟمي  لي ًَ 

طي  اَهٌدٟمي٤م ۞ ا ي تيٌ٘مٞمؿي  اًمٍمي ًَ ً اطي  ۞ اعَم ـي  ٌسي ٌذي َٛم٧مي  اًمَّ نَٕمي َٞمٌٝمؿَ  أي ٚمي ػَمٌ  قمي ٞمٌَٝمؿَ  اعَميَٖمًْمقٌب  همي ٚمي ُي  قمي  لي

﴾ ٤مًميلمي تيفً  اهللي  ﴿إٌقَّ  ،آُملم اًمْمَّ ٌئٙمي الي ُمي ٚميققي  لي غمي  ًيّمي ٤م اًمٜمٌٌَّلي  قمي ي٤م يي ـي  أيهيي ٌذي ٜمًقا  اًمَّ ٚميقا  آُمي َٞمفٌ  صي ٚمي ٚمي  قمي ؾمي  ًٛمقا لي

﴾ ٞمامه
ٚمٌ ًَ  .شمي
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 الٕعٗمٛ سظب

ٞميٌدٟمي٤م قمغم اهلل صغمَّ  دى  ؾمي ٛمَّ تيفً  اهللي  ﴿إٌقَّ  ،حًمي ٌئٙمي الي ُمي ٚميققي  لي غمي  ًيّمي ٤م اًمٜمٌٌَّلي  قمي ي٤م يي ـي  أيهيي ٌذي ٜمًقا  اًمَّ ٚميقا  آُمي  صي

َٞمفٌ  ٚمي ٚميًٛمقا  قمي ؾمي ﴾ لي ٞمامه
ٚمٌ ًَ ٞميٌدٟمي٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  ،شمي دى  ؾمي عٌ  قمغم اهلل لصغمَّ  ،لؾمٚميؿَ  لسم٤مرؿَ  حًمٛمَّ َٛمي  ،يمامًمف َمي

ًمف لحمٞمط ًمف لحَمي ،ٟمقا ٞميٌدٟمي٤م ،إَٟمزا دى  ؾمي  .لآخف حًمٛمَّ

َٚم٧م لقمٚميَٞمؽ ،وم٠مقمٜميل اؾَمتٕمٜم٧َم لسمؽ ،وم٠مهمَثٜمل أؾَمتٖمٞم٨م سمؽ إهلل يمَّ  ايَمٗمٜمل ،يم٤مذم ي٤م وم٤ميَمٗمٜمل شمقي

ت ـَ  اعمًٝمامَّ َٟمٞم٤م أَُمر ٌُم َٟمٞم٤م رمَحـ ي٤م لاِظمرة اًمدي ٌَدؿ ني إ ،لرطمٞمٛمٝمام لاِظمرة اًمدي  وم٘مػمؿ ،سم٤ٌمسمؽ قم

ٙمٞمٜمؽ ،سم٤ٌمسمؽ أؾمػًمؿ ،سم٤ٌمسمؽ وٕمٞمٗمؽ ،سم٤ٌمسمؽ ذًمٞمٚمؽ ،سم٤ٌمسمؽ ؾم٤مئٚمؽ ،سم٤ٌمسمؽ ًَ  ي٤م سم٤ٌمسمؽ ٌُم

امحلم أَرطمؿ تٖمٞمثلم همٞم٤مث ي٤م سم٤ٌمسمؽ اًمٓم٤َّمُمع ،اًمٕم٤معملم ربَّ  ي٤م سم٤ٌمسمؽ وٕمٞمٗمؽ ،اًمرَّ ًَ  ُمَٝمٛمقُمؽ ،اعمً

ج ي٤م سم٤ٌمسمؽ ري ً  ـم٤مًم٥م ي٤م سم٤ٌمسمؽ قم٤مصٞمؽ أن٤م ،اعمَٙمرلسملم يًمرب ًُمٗمي تَٖمٗمريـاعَم  ا هم٤مومره  ي٤م سم٤ٌمسمؽ اعمًٌ٘مري  ،ًَ

امحلم أَرطمؿ ي٤م سم٤ٌمسمؽ اعمًَٕمؽمؽ ،ًمٚمًٛمَذٟمٌلم  ي٤م سم٤ٌمسمؽ اًمٔم٤َّممل ،اًمٕم٤معملم ربَّ  ي٤م سم٤ٌمسمؽ اخل٤مـمئ ،اًمرَّ

 .سم٤ٌمسمؽ اخل٤مؿمع ،سم٤ٌمسمؽ اًم٤ٌمئس ،اًمٔم٤َّمعملم أُم٤مق

َقُن ي٤م اَرمحٜمل ً  لأن٤م اًمٖم٤مومر أن٧َم إهلل ،لؾمٞميدن ُمي ً  يَرطمؿ لهَؾ  زءاعَم َُّ  زءي اعَم  ،اًمٖم٤مومرً  إ

َقُن َقُن ُمي بي  أن٧َم إهلل ،ُمي ٌَد لأن٤م اًمرَّ ٌَد يَرطمؿ لهَؾ  اًمٕم َُّ  اًمٕم بي  إ َقُن ،اًمرَّ َقُن ُمي  إهلل ،ُمي

َُّ  اعمَٛمٚمقؿي  يَرطمؿ لهَؾ  اعمَٛمٚمقؿً  لأن٤م اح٤مًمًؽ  أن٧َم َقُن ،اح٤مًمًؽ  إ َقُن ُمي  اًمٕمزيز أن٧َم إهلل ،ُمي

ًمٞمؾ لأن٤م ًمٞم يَرطمؿ لهَؾ  اًمذَّ َُّ  ؾي اًمذَّ َقُن ،اًمٕمزيزً  إ َقُن ُمي ٕمٞمًػ  لأن٤م اًم٘مقني  أن٧َم إهلل ،ُمي  اًمْمَّ

ٕمٞمػي  يَرطمؿ لهَؾ  َُّ  اًمْمَّ َقُن ،اًم٘مقني  إ َقُن ُمي ازؾ أن٧َم إهلل ،ُمي  يَرطمؿ لهَؾ  اعمَرزلؾ لأن٤م اًمرَّ

َُّ  اعمَرزلؾي  زًؾ  إ ا َقُن ،اًمرَّ َقُن ُمي ٕمٞمػ أن٤م إهلل ،ُمي ًمٞمؾ لأن٤م اًمْمَّ  اًمٖمٗمقر ن٧َملأ ،احل٘مػم لأن٤م اًمذَّ

ً  لأن٤م ،اعمٜم٤َّمق لأن٧َمي  احلٜم٤َّمق لأن٧َمي  ،اًمٖم٤مومر لأن٧َم ٕمٞمػ لأن٤م اخل٤مئػ لأن٤م َذٟم٥ماعَم  إهلل ،اًمْمَّ

 ؾًم١ماـ قمٜمَد اُّم٤مقي  اُّم٤مقي  أؾَم٠مخؽ إهلل ،لوٞم٘متٌٝم٤م لفًمَٚمٛمتٌٝم٤م اًمً٘مٌقر ذم اُّم٤مقي  اُّم٤مقي  أؾَم٠مخؽ

َٞمٌتٝمام لٟمٙمػمى  ًُمٜمَٙمرى  شمف اًم٘مؼَم  لطَمِم٦م دقٌمٜمَ  اُّم٤مق اُّم٤مق أؾَم٠مخؽ إهلل ،لهي  أؾَم٠مخؽ إهلل ،لؿٌمدَّ
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َقفى  ﴿ذٌم  اُّم٤مق اُّم٤مق ٤مقي  يي اًركً  يمي لمي  ٌُمَ٘مدي ًٌ َ ٜمي٦مى﴾ أيَخػي  مخي َقفي  اُّم٤مقي  اُّم٤مقي  أؾَم٠مخؽ إهلل ،ؾمي يي  ﴿لي

ًخ ًيٜمَ  قرٌ  ذٌم  ٗمي ٌزعي  اًمّمي ـَ  وميٗمي اٌت  ذٌم  ُمي لي امي ًَّ َـ  اًم ُمي يَرضٌ  ذٌم  لي َّ َُّ  ا ـَ  إٌ ٤مءي  ُمي  .﴾اهللً  ؿمي

هل٤م اَّرض شًمزًَمزـ ييَقف اُّم٤مق اُّم٤مقي  ؽأؾَم٠مخ إهلل َقفي  اُّم٤مق اُّم٤مق أؾَم٠مخؽ إهلل ،ٌزًَمزا  ﴿يي

ءي  ٟميَٓمٌقن امي ًَّ ٓميلي  اًم ٌجؾي  يمي ًي ًؼ ِمي شمي  ييَقف اُّم٤مقي  اُّم٤مقي  أؾَم٠مخؽ إهلل ،ًمٌَٚمًٙمًت٥ٌم﴾ اًم امي  ٘مَّ ًَّ  ،فٌ امي ٖمي ٤مًمَ سمٌ  ءً اًم

َقفي  اُّم٤مقي  اُّم٤مقي  أؾَم٠مخؽ إهلل ـً  ﴿يي ٌيدَّ يرَ  شًم َّ ػَمي  ًض ا يَرضٌ  همي َّ اًت  ا لي امي ًَّ اًم ًزلا لي ري سمي   لي
ٌ
َّ
ٌ
اطٌمدٌ  لل  اًَمقي

٤مٌر﴾ ٝمَّ   ،اًَم٘مي

َقفي  اُّم٤مقي  اُّم٤مقي  أؾَم٠مخؽ إهلل ٜمًٔمرً  ﴿يي ٤م اعَميَرءً  يي ٧َم  ُمي ُمي اكً  ىميدَّ دي ـً  يي ً٘مق يي ٤موٌمرً  لي ٤م اًَمٙمي َٞمتيٜمٌل يي  يًمٜم٧ًم  ًمي

سمه٤م﴾ ا َقفي  اُّم٤مقي  اُّم٤مقي  أؾَم٠مخؽ إهلل ،شًمري ٜمَ  ُي  ﴿يي عً يي ـو  ٗمي ٤م ُي  ُمي ٜمًققي  لي َُّ  ۞ سمي ـَ  إٌ َٚم٥مى  اهللي  أيتيك ُمي  سمٌ٘مي

﴾ ٚمٌٞمؿى ً  ًيٜم٤مدن ييَقف اُّم٤مقي  اُّم٤مقي  أؾَم٠مخؽ إهلل ،ؾمي ـَ  ٜم٤مدناعَم  لأيجَـ اًمٕم٤مصقق أيجَـ :اًمٕمَرش سمَٓمـ ٌُم

 ً جَـ َذٟمٌققاعَم قا  ؟!اخل٤مهلق لأي ن شمَٕمٚمؿ لأن٧َم ،احٌل٤ًمب إمم هٚمٛمي  ،ُمَٕمذريت وم٤مىَمٌؾ لقمالٟمٌٞميتل ٌهي

ـَ  آكى  إهلل ،ؾًم١مازم وم٠مقَمٓمٜمل طم٤مضمتل لشمَٕمٚمؿ ،ذَٟمٌل زم وم٤مهَمٗمر ٟمَٗمز ذم ُم٤م ٚمؿلشمٕمَ  ٟمقب يمَثرة ٌُم  اًمذي

ـَ  آكى  ،لاًمٌٕمَّمٞم٤مق ـَ  آكى  ،لاجلٗم٤مء اًمٔميَٚمؿ يمَثرة ٌُم ـَ  آكى  ،اعمَٓمرلدة ٟمَٗمز ٌُم  قمغم اعمَٓمٌققم٦م ٟمَٗمز ٌُم

 اًمٚمَّٝمؿَّ  ،طم٤مزم شمٖمػمي  قٌمٜمَد أهمَثٜمل ،[(٤م)صمالصمه  ًُمٖمٞم٨م ي٤م أهمَثٜمل] ،آكى  اهلقم ٌُمـ آكى  ،اهلقم ٌُمـ آكى  ،اهلقم

ٌَدؿ أن٤م ً  قم ً  َذٟم٥ماعَم  أَهؾو  وم٠من٧َم شمَرمَحٜمل إقَ  اًمٚمَّٝمؿَّ  ،ًَمػم ي٤م ًَمػم ي٤م ًَمػم ي٤م اًمٜم٤َّمر ُمـ أضمَرن َخٓمئاعَم

سَمٜمل لإقَ  ،ًمذًمؽ  أَرطمؿ ي٤م وم٤مَرمَحٜمل] ،اعمَٖمٗمرة أَهؾ لي٤م اًمتََّ٘مقم أَهؾ ي٤م ،ًمذًمؽ أَهؾو  وم٠من٤م شًمٕمذي

امحلم  .[٤م()صمالصمه  اًمرَّ

ػَم  ي٤م ػَم  لي٤م ،اًمٜم٤َّمفمريـ ظمي ٌٌلي  ،اًمٖم٤مومريـ ظمي ًَ  ،اًمٜمَّّمػم لٟمٌَٕمؿ اعميَقمم ٟمٌَٕمؿ ،اًمقيمٞمؾ لٟمٌَٕمؿ اهلل طم

ٌٌلي  ًَ امحلم أَرطمؿ ي٤م سمرمَحتؽ لطَمدك اهلل طم ٞميٌدٟمي٤م قمغم اهلل لصغمَّ  ،اًمرَّ َقُٟم٤م ؾمي دى  لُمي  آخف لقمغم حًمٛمَّ

ٚمٞمامه  لؾمٚمَّؿي  ٌفلصحَ  ًَ ا  شم قَ  إمم يمثػمه يـ فيي ٤مقي  ،اًمدي ٌَحي سميؽي  ﴿ؾًم بي  ري ةٌ  ري امَّ  ۞ اًَمٌٕمزَّ فو  ييٌّمًٗمققي  قمي الي ؾمي  لي

غمي  ٚملٌمي  قمي احَليَٛمدً  ۞ اعَمًَرؾمي   لي
ٌ
َّ
ٌ
بي  لل ﴾ ري لمي

ٌ ٤معمي  .اًَمٕمي
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َٕرَّٚ سظب ٔالتَِّغدري امَل  

ٞميٌدٟمي٤م قمغم اهلل لصغمَّ  ،اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمًؿ دى  لٍُمَقُٟم٤م ؾمي  ،لؾمٚمَّؿ لصَحٌف آخف لقمغم حًمٛمَّ

٦ٌَّم ٌهَّ  أيَلدقَم٧م اًمَّذن أن٧َم لدلد ي٤م اًمٚمَّٝمؿَّ  ة اعمح دَّ ر أَهؾ ىًمٚمقب ذم لاعميقي  اًمٕمزيز لأن٧َم ،اَّها

ائؿ سم٤مًمٕمزي  لدمٚمَّٞم٧َم ،اّنَقار سمٜمقر اًمٓم٤َّمًمٌلم ذلات أيَمٛمَٚم٧م اًمَّذن  اَّرلاح قمغم اًم٘م٤مئؿ لاًمٜميقر اًمدَّ

 .اّؿَم٤ٌمح سملم َٗم٧موم٠مخَّ 

ؿ سمني  ؽأؾَم٠مخ إني  اًمٚمَّٝمؿي  ٌيؽ لهي٤مق ًلدي  ًلدين شًمَٚم٘مل أقَ  لألًمٞم٤مئؽ أنٌَٞم٤مئؽ ىًمٚمقب ذم طًم

ٌيل َرهؿ قٌم٤ٌمدؿ ىًمٚمقب ذم لطًم َٞم٧م يمام اًمٚمَّٝمؿَّ  ،زم لؾمخي ٞميٌدٟمي٤م ٟمٌٞميؽ ىمَٚم٥م قمغم اًمقطَملي  أَخ٘مي  حًمٛمَّ  ؾمي
 دى

رَ  اًمٚمَّٝمؿَّ  ،ؿلؾمٚمَّ  لصَحٌف آخف لقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم  يًمؾي  قمغم إٟمَّؽ ،ؿاُؾَم  هذا طم٤مٟمٞم٦َّمرل زم ؾمخي

 
ى
ء ـو  لإٟمَّؽ ،ىمدير ٍرَ ٤م ٞميٌدٟمي٤م قمغم اهلل لصغمَّ  ،شًمريد ح٤م ومٕمَّ دى  لٍُمَقُٟم٤م ؾمي  لؾمٚمَّؿي  لصَحٌف آخف لقمغم حًمٛمَّ

ٚمٞمامه  ًَ  .شم
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 احلٕاٟر ٔقطاٞ الٍُّٕص سظب

ٞميٌدٟمي٤م قمغم اهلل صغمَّ ل ،اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمًؿ دى  ٍُمَقُٟم٤مل ؾمي ؿ ،حًمٛمَّ ًَ  احلَٛمد ،اًمٜميقر قرٟمً  اهلل سم

رً  قهً  اًمَّذن هلل سمي رة أنَزـل ،اًمٜميقر ظم٤مًمؼ قهً  اًمَّذن هلل احلَٛمدل ،اُّمقر ًُمدي  ذم اًمٓميقر ضمٌؾ قمغم اًمتََّقا

ٓمقر يمٌت٤مبى  ًَ ء قمغمل ،ُم ا ءل اًمنَّ ا َّ   ﴿احَليَٛمدً  ،اًمٌٙمت٤مب أنَزـ اًمَّذن هلل احلَٛمد ،ُمَِمٙمقر اًميَّ
ٌ
َّ
ٌ
 لل

ٚميؼي  اًمٌَّذن اٌت  ظمي لي امي ًَّ يَرضي  اًم َّ ا ؾي  لي ٕمي ضمي ٌت  لي ًٚمامي اًمٜميقري  اًمٔمي ـي  صًمؿَّ  لي ٌذي ًرلا اًمَّ ٗمي ٌؿَ  يمي هبي ﴾ سمٌري َٕمٌدًًمققي  ،يي

،﴾
َٰ
َٰٕمصي َٰٞمي َٰٝمي َٰؿ ﴿يمي ﴾، ۞ ﴿طمي

َٰ
ؼي ًٌ ًٌ ٟمي  إي٤َّمؿي ﴿ قمي تي ٟمي  إي٤َّمؿي لي  دً َٕم ٌي سمٌ  ًمٓمٞمػو  اهللً ﴿ ،﴾لمً ٕمٌ ًَ  ًؾ َرزً يي  كٌ ٤مدٌ ٌٕم

 ﴾يزً زٌ ٕمي اًمَ  ني قٌ ٘مي اًمَ  قي هً لي  ٤مءً ِمي يي  ـَ ُمي 

  يًمؾي  يم٤مذم ي٤م
ى
ء ـَ  ايَمٗمٜمل ري   يًمؾي  ٌُم

ى
ء   يًمؾَّ  قمٜميل اَسَؽ ل ،ري

ى
ء   يًمؾي  قمغم ىم٤مدرو  وم٢مٟمَّؽ ،ري

ى
ء  ،ري

ٌَح٤مق َُّ  إهل ُل اهلل ؾًم َقـ ُل ،أيَمؼم اهللل هلل احلَٛمدل ،اهلل إ ة ُل طمي َُّ  ىًمقَّ  .اًمٕمٔمٞمؿ اًمٕمكمي  سم٤مهلل إ

ؿ ،اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل ًؿسم ًَ ػَم  اهلل سم امء ذمل َّرضا ذم اّؾَمامء ظمي ًَّ ؿ ،اًم ًَ  ُ اًمَّذن اهلل سم

ءو  اؾَمٛمف ُمعَ  ييي  َ امء ذم ُل اَّرض ذم ري ًَّ ٛمٞمع قهً ل اًم ًَّ ؿ ،ٕمٚمٞمؿاًم اًم ًَ  أَصٌَح٧م اهلل سم

َٚم٧م اهلل قمغمل أَُمًٞم٧َمل  اًمٙمريؿ سمقضَمٝمؽل ،اّقَمٔمؿ اًمٕمٔمٞمؿ سم٤مؾَمٛمؽ أؾَم٠مخؽ إني  اًمٚمَّٝمؿَّ  ،شمقيمَّ

رضم٤مت رومٞمع ي٤م ،ؽظمَٚم٘م مجٞمع قمغم سمٗمَْمٚمؽ أؾَم٠مخؽل ،اّيَمرف قمقات ًَمٞم٥م ي٤م ،اًمدَّ  قم٤ممل ي٤م ،اًمدَّ

ي   ي٤م ،احلًٜم٤مت ًُمْم٤مقمػ ي٤م ،اًمٕمثرات ًُم٘مٞمؾ ي٤م ،اًمتََّقسم٤مت ىم٤مسمؾ ي٤م ،خلٓمٞمئ٤متا هم٤مومر ي٤م ،كٗمأظَم ل اًمني

ا ٞميئ٤مت قمـ ًُمتج٤ملزه ًَّ ج ي٤م ،اًم دىم٤مت ىم٤مسمؾ ي٤م ،اًمًٙمًرسم٤مت ًُمٗمري  لاؾمع ي٤م ،اًمٌٚمٞم٤َّمت داومع ي٤م ،اًمّمَّ

الًم٦م قمـ يه٤مه٤مد ي٤م ،اًمٕمٓمٞم٤َّمت ام وم٤مـمر ي٤م ،اًمْمَّ ًَّ ـَ  اِي٤مت ًُمٜمَزـ ي٤مل ،لاتاًم ٌَع ومقؾ ٌُم  .لاتى ؾمام ؾم

ضم٤مء قمٔمٞمؿ ي٤م ،اًمٌٚمٞم٤َّمت داومع ي٤م ،احل٤مضم٤مت ىم٤ميٌضي  ي٤م ،اًم٘مٌٞمح٤مت ؾم٤مشمر ي٤م ضم٤مء اَٟم٘مٓمع ،اًمرَّ  اًمرَّ

 َُّ ٞميٌدٟمي٤م قمغم شًمّمكمي  أقَ  أؾَم٠مخؽ ،ٌُمٜمَؽ إ دى  ؾمي ػَم  حًمٛمَّ ؽ ُمَٔمٝمرل ظمَٚم٘مؽ ظمي  صَحٌفل آخف قمغمل ،طم٘مي

ٞميٌلم ٚمٞمامه  ؾمٚميؿل ،أمَجٕملم اًمٓم٤َّمهريـ اًمٓمَّ ًَ ا  شم ٌٜم٤م ،يمثػمه ًَ  ٟمٌَٕمؿل َقمماعَمي  ٟمٌَٕمؿ ،اًمقيمٞمؾ ٟمٌَٕمؿل اهلل طم

َقـ ُل ،اًمٜمَّّمػم ة ُل طمي َُّ  ىًمقَّ  .اًمٕمٔمٞمؿ اًمٕمكمي  سم٤مهلل إ
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ي  هذا سمحؼي  اًمٚمَّٝمؿَّ  ـَ  زم دمَٕمؾ أقَ  ،اًمٜميققل اًمٙم٤مؽ سميلَم  قهً  اًمَّذن ،اعمَخزلق اعمَٙمٜمقق اًمني  يًمؾي  ٌُم

٤م همؿ  ل هؿ   ـَ ل ،ومرضمه ٤م وٞمؼى  يًمؾي  ٌُم َرضمه لَم  زم دمَٛمع أقَ ل ،خمي ػَم  سمي َٟمٞم٤م نظمي  شمَ٘ميٌضي  أقَ ل ،ةاِظمرل اًمدي

ـَ  هذا لىَمتل ذم شمَٕمٚمٛمٝم٤م أن٧َم اًمَّتل طم٤مضمتل ػَم  ٌُم َٟمٞم٤م ظمي امحلم أَرطمؿ ي٤م] ،ةاِظمرل اًمدي  .[٤م()صمالصمه  اًمرَّ
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 الَكَغي سظب

ٞميٌدٟمي٤م قمغم اهلل صغمَّ ل ،اًمرطمٞمؿ محـاًمر اهلل سمًؿ دى  َقُٟم٤مُمي ل ؾمي ة سمآُء أؾَم٠مخؽ إني  اًمٚمَّٝمؿَّ  ،حًمٛمَّ  ىًمقَّ

ٞمٌَتؽ ضمالـ َ  ؾمَٓمع ًٟمقر هب٤مء ضمالـ سمٌٕمزي ل ،[٤م()صمالصمه  اهلل ي٤م] ،هي  ي٤م] ،لضَمٝمؽ ًٟمقر عمٕم٤مق سًمرلؾ ععمي

ٌيقح هبيَٞمٙمؾل ،[٤م()صمالصمه  اهلل لس ؾًم  قمزيز هبيَٞم٦ٌمل ،[٤م()صمالصمه  اهلل ي٤م] ،ًرسمقسمٞمَّتؽ أىَمقاـ أوَمٕم٤مـ ىًمدي

 اهلل ي٤م] ،اؾَمٛمؽ أقَمٔمؿ قمٔمٞمؿ أؾَمامء شميَقطمٞمد سمٌني ل ،[٤م()صمالصمه  اهلل ي٤م] ،أزًمٞمَّتؽ أزـ ؾًمَٚمٓم٤مق سًمَره٤مق

لمل [،٤م()صمالصمه  ًٌ َٞم٥م قًمٚمقف قٌمَٚمؿ سمَحر ٌهي  سم  ُمَٙمٜمقق سمٛمٞمؿل ،[٤م()صمالصمه  اهلل ي٤م] ،ًأنًَؽ ًرلح همي

ًمٞمؿ خَمزلق ُمّمقق  ُمَٕمروم٦م أيَمرف شمَٙمريؿ شمَ٘مقيؿ سم٠مخٌػل ،[٤م()صمالصمه  اهلل ي٤م] ،اؾَمٛمؽ ؿاؾَم  سمٌح٤مر قمقا

لَم ل ،اًًّمقهٞم٦َّم ػسم٠مخٌ ل ،[٤م()صمالصمه  اهلل ي٤م] ،اؾَمٛمؽ لت سمٌجٞمؿل ،اًمٕمٔمٛم٦م سمٕمي  ،اًمً٘مَدرة لسمٌ٘م٤مؽ ،اجليؼمي

ٞميٌدٟمي٤م قمغم شًمّمكمي  أقَ  أؾَم٠مخؽ دى  ؾمي َٞمٜمل دمَٕمؾ أقَ ل ،لؾمٚميؿ صَحٌفل آخفل حًمٛمَّ لَم ل سمي  ؾٌمؽَمؿ ئلأيقَمدا سمي

ٌرىًمف ُ اًمَّذن َ ُم٤مح ٟمقاومذ ختي شمر شمَ٘مٓمٕمف ُل ،اًمري ٗم٤مح سمقا ي٤مح قمقاصػ شمَٗمٌرىمف ُل ،اًمّمي َُّ  إهل ُ ،اًمري  إ

ـَ  اًمٜم٤َّمر مخدٌت  ،ؿمػمخ اـمرلش مهقش ؿمتقؿمـ ،ُملمآ ه٤مءو  ؿطًم  فدً أ ؾ أطمققو  ،أن٧َم  ،خم٤مومتف ٌُم

َقـ ُل ة ُل طمي َُّ  ىًمقَّ ي  سم٤مهلل إ ت٘مٞمؿ ٘م٤مئؿاًم اًّمٌػ سمٌني  اًمٚمَّٝمؿَّ  أؾَم٠مخؽل ،اًمٕمٔمٞمؿ اًمٕمكمي ًَ  سمٜمَٗمًف اعمً

ٌَٚمف ُم٤م اًمَّذن لَم الَّ سم٤مًمل ،ؾم٤مسمؼو  ىم َيـٚمَّ اًم ُمي يَج٧م ذي ر هبام هبي َٞمٝمام أظمَذتل ،اَّها صمٞمؼ اًمًٕمٝمقد قمٚمي  ،لاعمقا

تل سم٤مهل٤مءل َي٧م اًمَّ  وم٢مٟمَّؽ ًُمٖمٞم٨م ي٤م أهمَثٜمل أهمَثٜمل ،شًمٗم٤مرىمف ُ ًمٌذيَمرؿ ومّم٤مرَت  ،قٌم٤ٌمدؿ ىًمٚمقب هب٤م هدي

ؾو ًُمت دو  ،رازؾو ل ٗمْمي ً  شميَقطمٞمدؿ أؿَمج٤مر ىمَٚمٌل ذم شميَٖمرس أقَ  اًمٚمَّٝمؿَّ  أؾَم٠مخؽل ،لاؾمعو  ضمقا  ّـَ ٕمي ٓمي ىمي ٌّ

ٌٞمحؽ صماٌمر ٌُمٜمَٝم٤م ًَ  ًيِم٤مر اًمَّذن اؾَمٛمؽ فم٤مهر قهً  اًمَّذن اّقَمٔمؿ اُؾَمؿ هبذا اًمٚمَّٝمؿَّ  ،شمَ٘مديًؽل شم

َٞمؽ ٞميٌدٟمي٤م قمغم شًمّمكمي  أقَ  ،سمف دقمكشمً  أقَ  أيُمَرتي  اًمَّذن اؾَمٛمؽ سم٤مـمـل ،سمف إًمي دى  ؾمي ٞميٌدٟمي٤م آـ قمغمل حًمٛمَّ  ؾمي

دى   .قٌمٞم٤مزمل دنألُل أَهكمل أن٤م ومَْمٚمفل سمؼميمتف شمَِمٛمٚمٜمل أقَ ل ،حًمٛمَّ

ٜمل اًمٚمَّٝمؿَّ  ًَ َٞمٌتؽ ًٟمقر سمَحر ذم اهَمٛم ر ؿًمٕم٤مقم٤مت لضَمٝمل ذمل ٌُمٜمَف أظَمرج طمتَّك ،هي َٞم٦ٌمى  أنَقا  هي

ـي ل اإلَٟمس ٌُمـ احل٤مؾمديـ أبَّم٤مر هب٤م أيظَمٓمٌػ ـَ  ؿأَُمٜمٕمٝم ،اجٌل  اطَمًجٌٜملل ،احلًد ؾٌمٝم٤مف رَُمٌل  قم
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 ذم حتَٗمٔميٜمل أقَ  ،ًٟمقرى  يًمٍؾ  سمف أو٤مء اًمَّذن اًمٜميقر كفم٤مهرل اًمٜميقر فسم٤مـمٜم اًمَّذن اًمٜميقر سمٌحج٤مب قمٜمَٝمؿَ 

ـَ  قٌمٞم٤مزمل أَهكمل ٟمَٗمز ا  لٌُمٜمي  ًيامزج ٟمَ٘مصى  يًمؾي  ٌُم َقهره ٤مري قمي  لأ ضمي  لاه٥ًم  ،اّنَقار ًٟمقر إٟمَّؽ ،وه

رل اًمًٕم٘مقـ ٞميٌدٟمي٤م قمغم اهلل صغمَّ ل ،ؾمت٤َّمرو  طمٞمؿو ر ،اَّها دى  ؾمي ٚمٞمامه  لؾمٚمَّؿي  صَحٌفل آخف قمغمل حًمٛمَّ ًَ  .شم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    

003
 

 

 الفتوحات الربانية يف األوراد القادرية اجليالينالرشيفث ضياة /دمع

 

 الصَّغري احلظب

ٞميٌدٟمي٤م قمغم اهلل صغمَّ ل ،اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمًؿ دى  ٍُمَقُٟم٤مل ؾمي  ،اًمًٕمَ٘مدة هذك طًمؾَّ  ًمٚمَّٝمؿَّ ا ،حًمٛمَّ

ٜمي ل ،اًمًٕمَنة هذك أزـل ـ لًم٘مي ًَ ـ لاَرزىَمٜمل ،َ٘مدلراعَمي  ؾًمقء ىٌمٜملل ،ًقرٞمَ اعَمي  طًم ًَ  ،اًمٓمَّٚم٥م طًم

ً  ؾًمقء لايَمٗمٜمل تل اًمٚمَّٝمؿَّ  ،ٜمَ٘مٚم٥ماعَم يت طًمجَّ  ُم٤مزم رَأًس ل ،طمٞمٚمتل اَٟم٘مٓم٤معً  ؛لؾمٞمٚمتلل لتٌ وم٤مىمي  ،لقًمدَّ

ـَ  ىمَٓمرةو  إهلل ،لقمَجزن يمٜمَزنل ًدُمققمل ؿمٗمٞمٕملل ،اطَمتٞم٤مزم قمدفً  ةو ل ،شًمَٖمٜمٞمٜمل ضًمقدؿ سمَحر ٌُم رَّ  ذي

ـَ  َس ل طم٤مضمتل اىَمضٌ ل ،زم اهَمٗمرَ ل قمٜميل اقَمًػ ل ،قم٤مومٜملل وم٤مَرزىمٜمل ،شمَٙمٗمٞمٜمل قؿقمٗمَ  شمٞم٤َّمر ٌُم  ٟمٗمي

َج ل ،يًمَرسمتل ل ايَمِمَػ ل مهيل ومري امحلم أَرطمؿ ي٤م سمرمَحتؽ ،همٛمي  .اًمٕم٤معملم ربي  هلل لاحلَٛمد ،اًمرَّ
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 غري()الصَّ ٍصضال سظب

ك ُ ُمـ ي٤م أؾم٠مخؽ إن مهللا  يّمٗمف لُ ،لاًمٔمٜمقق له٤مفاّ خت٤مًمٓمف لُ ،اًمٕمٞمقق شمرا

 ،اًمٌح٤مر لُمٙم٤ميٞمؾ ،اجل٤ٌمـ ُمث٤مىمٞمؾ يٕمٚمؿ ،اًمٕمقاىم٥م شمٗمٜمٞمف لُ ،اًمدلائر خي٤مؽ لُ ،اًمقاصٗمقق

 ،اًمٜمٝم٤مر قمٚمٞمف لأذؾ اًمٚمٞمؾ قمٚمٞمف أفمٚمؿ ُم٤م لقمدد ،اّؿمج٤مر لرؾ لقمدد ،اُّمٓم٤مر ىمٓمر لقمدد

ري قي شمي  لُ ـو  لُ أرض ُمـ أرضو  لُ ؾمامء ُمـ ؾمامءو  ُمٜمف ما  ،لقمره٤م ذم ُم٤م ٚمؿيٕم إُ ضم٤ٌمـ ُمـ ضم٤ٌم

 ظمػم اضمٕمؾ مهللا ،لاّرض اًمًاملات قمٔمٛمتف اؾمتٙم٤مٟم٦م لذم ،ىمٕمره٤م ذم ُم٤م ليٕمٚمؿ إُ سمح٤مرو  لُ

 .ىمدير رء يمؾ قمغم إٟمؽ ،ومٞمف أخ٘م٤مؿ يقف أج٤مُمل لظمػم ،ظمقامتف قمٛمكم

 زم ٟمّم٥م لُمـ ،وم٠مهٚمٙمف سمٛمٝمٚمٙم٦م قمكمَّ  سمٖمك لُمـ ،ومٙمدك يم٤مدن لُمـ ،ومٕم٤مدك قم٤مدان ُمـ مهللا

 ،ةاِظمرل اًمدٟمٞم٤م أُمر ُمـ أمهٜمل ُم٤م يمٗمٜملال ،قمكمَّ  كً ٤مري ٟمي  ٥مَّ ؿمي  ـُمي  ٟم٤مري  قمٜمل ٌػ ـمَ ال ،ومخذك ٤مومخًّ 

 إٟمؽ ،ـمٞمؼأً  ُ ُم٤م ٚمٜملٛمي حًتي  لُ ،وٞمؼ يمؾ قمٜمل ومرج ،ي٤مرومٞمؼ ي٤مؿمٗمٞمًؼ  ،سم٤مًمتح٘مٞمؼ ضم٤مئلر ؾلصدي 

 ،شمٜم٤مف ُ اًمتل سمٕمٞمٜمؽ طمرؾمٜملا ،ُمٙم٤مق ُمٜمف قخيٚم ُ ُمـ ي٤م ،اًمؼمه٤مق ُمنمؾ ي٤م ،احل٘مٞمؼ اعمٚمؽ أن٧م

ف ُ اًمذن لريمٜمؽ ٙمٜمٗمؽسم لايمٜمٗمٜمل  ًؽ ٚمي هَ أي  ُ لأن أن٧م إُ إهل ُ نؽأ ىمٚمٌل شمٞم٘مـ ىمد إٟمف ،يرا

ـً  ي٤م ،ُمٕمل لأن٧م  ي٤م قمٚمٞمؿ ي٤م ،قمٔمٞمؿ ًمٙمؾ كرضمي يً  قمٔمٞمامه  ي٤م قمكمَّ  سم٘مدرشمؽ وم٤مرمحٜمل ،رطمٞمؿً  ي٤م رمح

 أيمرف ي٤م سم٘مْم٤مئف قمكمَّ  ـوم٤مُمٜمً  ،يًػم قمٚمٞمؽ قله ىمديرو  ظماليص لقمغم ،قمٚمٞمؿو  سمح٤مزم لأن٧م طمٚمٞمؿ

 .اًمرامحلم أرطمؿ لي٤م ،اًمٕم٤معملم رب لي٤م ،احل٤مؾمٌلم أهع لي٤م ،اّيمرُملم

 ىمٚمٌل ذم دمٕمؾ لُ ،اقمٌده  ًمٖمػمؿ دمٕمٚمٜمل لُ ،اردًّ  ًمدقم٤مئل لُ ،ايمدًّ  ًمٕمٞمٌم دمٕمؾ ُ مهللا

  يمؾ قمغم إٟمؽ ،اٟمٌدًّ  لُ ٤مذيٙمه  لُ ،اودًّ  ًمؽ أىمقـ ُ وم٢من ،ادًّ لً  ًمًقاؿ
ى
 طمقـ لُ ،ىمديرو  رء

ٞميٌدٟمي٤م قمغم اهلل لصغم ،اًمٕمٔمٞمؿ كماًمٕم سم٤مهلل إُ ىمقة لُ  شمًٚمٞمامه  ؿلؾمٚم لصحٌف آخف لقمغم حمٛمدى  ؾمي

  .اًمٕم٤معملم رب هلل لاحلٛمد ،اًمديـ يقف إمم ا يمثػمه 
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ٍٓصض سظب  )الهبري( ال

٦مه  أؾَم٠مًخؽي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ًي َٛم ٌيتٌؽي  ًٟمقرٌ  سميَحرٌ  ذٌم  همي َٞم ةٌ  ةٌ ٘م٤مهراًم هي ةٌ  ،٦مٌ ٤ٌمـمٜماًم ةٌ ٔم٤مهراًم ،اًم٤ٌمٌهري  اًم٘م٤مٌدري

تك ،ةٌ اعمً٘متٌدري  ضَمٌٝمل ييتألّ طمي ٤متى  لي ٤مقمي ـَ  سمًِمٕمي ٌيتٌؽي  ًٟمقر ٌُم ٞمَ َٓمًٌػ  هي ةٌ  قًمٞمًققي  ختي دي ًي ةٌ ل ،احلي دي  اعميري

ٞمي٤مـمٌلمٌ ل ـي  ،اًمِمَّ ـي ل اإلَٟمسٌ  ٌُم َرؿٌمً٘مقٌن  ومالي  ،أمَجيٌٕملمي  اجٌل ٤مفٌ  يي ٝمي
ًٌ ٌدٌهؿَ  سمٌ ًي ٤ميٌدٌهؿً ل طمي ٙمي  ٦مٌ ٤ٌمـمٜماًم ُمي

٤مًرًهؿَ  شميٌّمػمً ل ،ةٌ ٔم٤مهراًمل ٦مه  أبَّمي ٤مؿٌمٕمي تٌلًمٌ  ظمي ٦مه  ٌرىمي٤مهًبًؿَ ل ،ًرؤيي ٤مٌوٕمي يٌت  ظمي َٓمقي ًي
 اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٌَٜمٌلاطَمجل ،ًمٌ

٤مٌب  ٌَتيٌٝم٩م ،اًمٜميقرً  فً سم٤مـمٜم اًمٌذن سم٤محٌلجي تي زٌم  ومي ا فٌ سم٠مً  أطَمقي ًٌ تي٠مجَّدل ،نَ زٌم  شمي ا ٤مزٌم ل أىَمقي فٌ  أوَمٕمي ًي  اًمٜم٤َّمرً  كً فم٤مهرل ،سمٌٌح

ح تيَٚمٗمي ائٌل ًلضًمقكي  ومي ٦مه  أقَمدي َٗمحي َ٘مٓميعً  ًمي ًهؿَ  شمي دَّ ا قي تَّك ،ٜميلقمي  ُمي لا طمي ـَ  ييًّمدي ٌرٌدٌهؿَ  قمي ا قي ٤مؾٌمئلٌمي  ُمي  ظمي

ـي  ي ٤مٌهٌ ٤مٌئٌلٌمي  ،ظمي ٤مؿٌمٌٕملمي  ظمي ٤مٌوٌٕملمي  ،ظمي ًمي  ،لمي ٚمٌ ًُمتيذًمي  ظمي ٤مري  ققي ًيقي سًمققي ل اَّدسمي ري يي٤مر خًيي ٌرسًمققي ﴿ل ،اًمدي  خًيَ

ًؿَ  أيجٌَدن سم٠ٌميجٌَدهيٌؿَ  سًمًٞمقهتي  .﴾اعَم١ًَمٌُمٜملٌمي  لي

٥مي اطَم  اًمَّذن قري اًمٜمٍ  أؾَم٠مًخؽي ل ف سمفٌ  تيجي ري  ٟمي٤مًُمقسٌ  ىٌمقا ا ٧ٌَمي  اًمٌَّذن قري اًمٜمٍ  ،لضَمٌٝمؽي  أنَقي ـَ  سمفٌ  اطَمتيجي  قمي

اؿٌ  ٌيٜمٌل أق ،اّبَّم٤مرٌ  إَدري ًَج رٌ  حتي رٌ  ذم أؾَمامٌئؽي  سم٠منَقا رؿي  أنَقا ا ٤مسمه  ،أَهي ثٌٞمٗمه  ٤مطٌمجي َدوميعً  ٤ميمي ٜميل يي  يًمؾَّ  قمي

ٌريَّتل ذم خًي٤مًمًٌٓمٜمل ٟميَ٘مصى  َقهي ٌوٞمَّتٌل ذمل ضمي ري ً ل ،قمي ـً ِيي َٞمٜمٌل ق ـَ  سميلَمي ل سمي ٌن  ُمي ادي   أري
ى
قء ًً  سمف حًتَٞمٞمٜمٌل ُم٤مل ،سم

ـَ  ٤مٌئٚمٌؽي  ٌُم ٜمَح٧مي  اًمتٌل وميْمي ٜمٌل اًمتل وميقاٌوٚمٌؽي ل ،هب٤م ُمي َرشمي ٛمي كمَّ ل إزمَّ  ُم٤مل ،ومٞمٝم٤م همي ٜميلل زٌم ل يبل قمي  قمي

اوٌمعً  وم٢مٟمَّؽي  ،ذٌمَّ ل   يًمؾَّ  دي
ى
َٙمًرلكى ل ؾًمقء   يمؾ قمغم أن٧َمي ل ،ُمي

ى
ء ٜمٌل ًٟمقرى  يًمؾي  ًُمٜميٍقري  ي٤م ،ىمديرو  ري ًَ ـَ  أَخٌٌ  ٌُم

ٌي٤مؾمه  ًٟمقٌرؿي 
ٌيسي  ُم٤م زم ًيقٌوًح  ٤مًمٌ كمَّ  اًَمتي ـَ  قمي زٌم  ٌُم ري  اـَمٌٛمَس ل ،ةٌ ٔم٤مهراًمل ٦مٌ ٤ٌمـمٜماًم أطَمقا ائٌل أنَقا  أقَمدي

٤مٌدنل ًَّ تَّك طًم َتيًدلا ُ طمي َّ  هيي ـي  إُ إزمي ٦مٌ ل اإلَٟمٌ٘مٞمي٤مدٌ ل سم٤مًمذ ٤مدٌ ل اهَليٚميٙمي ك وميال ،اًمٜمَّٗمي ٌَ٘مي ٤مىٌمٞمي٦مو  ٌُمٜمًَٝمؿَ  شمي ٤مهٌمٞمي٦مو  سمي  سمي

٤مشمٌٞمي٦مو  ـمي٤مهٌمٞمي٦مو  َٕمًٝمؿَ ا ،قمي ٜميل ىَمٛمي ٤مٟمٌٞم٦مٌ  قمي سمي ًؿَ  ًهدَّ ل ،سم٤مًمزَّ ٦مٌ  أَريم٤مهني ٟمٌٞمي٦مٌ  سم٤معميالٌئٙمي ـَ  ظًمذًهؿَ ل ،اًمثَّامي  ٟمي٤مطٌمٞمي٦مى  يًمؾي  ٌُم

ؼي  َٞم٧مي  ًمؽي  قهً  اؾَمؿى  يًمؾي  سمٌحي ٛمَّ ؽي  سمفٌ  ؾمي ًي َٗم ًَمتيفً  لأ ،ٟمي تي٤مسميؽي  ذم أنَزي
ٚمََّٛمتيفً  لأ ،يمٌ ا قمي ده ـَ  أطمي  لأ ،َٚمٌ٘مؽي ظمي  ٌُم

َٞم٥ٌم  قٌمَٚمؿٌ  ذم سمٌفٌ  اؾَمتي٠مثيَرتي  ؿي  اًمٖمي ؽي ل ،قٌمٜمَدي ٘مي ٚميٞمَؽي  سمٌحي ؽي ل قمي ٘مي ؼ   ٌذن يًمؾي  قمغم سمٌحي ٚميٞمَؽي  طمي ؼي  ي٤م قمي  ي٤م طمي

ٜميك سم٠مؾَمامٌئؽي  أؾَم٠مًخؽي  ،٤مكً همٞم٤مصم ي٤م ٤مكً رسمَّ  ي٤م اهلل ي٤م ،ىمٞميقفً  ي٤م طملي  ي٤م ،ًُمٌلمً  ًَ ٤مٌت  سمٌٌّمٗم٤مشمٌؽي ل احل  اًمت٤مُمَّ
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دي ل ،اًمًٕمَٚمٞم٤م َرؿٌمؽي ل اّقمغمي  ؿي سمجي م ُم٤مل سمٕمي قي ـَ ل ،طمي َرشٌ  قمغم سمٌٛمي م اًمٕمي ً  قمغمل اؾَمتيقي م َٚمٌؽ اعَم  ،اطَمتيقي

ـَ ل ٟمي٤م سمٌٛمي مم دي تيدَّ ٤مقي  ومي لَمٌ  ىم٤مبي  وميٙمي َٛمسي  شًمَٓمٚمٌعي  أقَ  ،أَدٟميك لأ ىميَقؾمي ٌي٦مٌ  ؿمي ةٌ ل ةٌ ٘م٤مهراًم اهليَٞم ٌي٤مٌهري  ةٌ ٔم٤مهراًم اًم

ةٌ  ٤مٌدري ً  اًم٘مي ةٌ اعَم غمي  َ٘متيٌدري ضَمٌٝمل قمي ك تَّكطمي  ،لي َٕمٛمي َخصى  يًمؾي  يي ٜمًَٔمرً  ؿمي لَمٌ  إزمَّ  يي ةٌ  سمٌٕمي الي دي  ل اًمٕمي
ٌ
اء  اَُزٌدري

 ل
ٌ
ء ًتَدسمًٌركً  ،اُؾَمتٌَٝمزا ا إزمَّ  إىَم٤ٌمًمٌفٌ  قٌمٜمَدي  ومي دَّ ي ؽمي ًَ ً  خ٤مٌلٌؽ سم٤معَمي  ًُم ٦مٌ اعَم ٌئٌؼ ل َٝمٚمٌٙمي ا ٌيقي ً  اًم ٦مٌ اعَم ًتٌحٞمطً  ،َدٌريمي  هٌبٌؿَ  ومي

تً  ٤مـمي   سمًٌٙمؾي  ؽي إطمي
ى
ء تَّك ،ري ٌَ٘مٌ  ُ طمي ًٌدلا ُل سم٤مىٌمٞمي٦مه  ٌُمٜمًَٝمؿَ  لشًم اىٌمٞمي٦م ٌُمٜمٝم٤م جيي ؿٌ  ،لي ًَ ـَ  اهلل سمٌ اٌُمٜم٤م ٌُم ؿٌ  ،ىًمدَّ ًَ  سمٌ

ـَ  اهلل اٌئٜم٤م ٌُم ري ؿٌ  ،لي ًَ ـَ  اهلل سمٌ ؿٌ  ،ٜم٤مومقىم ٌُم ًَ ـَ  اهلل سمٌ َتٌٜم٤م ٌُم ؿٌ  ،حتي ًَ ـَ  اهلل سمٌ ؿٌ  ،أجاَمٟمٌٜم٤م قمي ًَ ـَ  اهلل سمٌ  قمي

ٌئٚمٌٜم٤م ٞميدي  ي٤م ،ؿمامي قُٟم٤م ي٤م ٟمي٤مؾمي ٤مٟم٤م وم٤مؾَمتيٌج٥َم  ُمي ٜم٤م أقَمٓمٌٜم٤مل ًدقمي اسمٌرً  وميً٘مٓمٌعي ﴿ ،ؾًم١َمًمي َقفٌ  دي ـي  اًَم٘مي ٌذي ٚميًٛمقا  اًمَّ  فمي

احَليَٛمدً    لي
ٌ
َّ
ٌ
بي  لل لمي  ري

ٌ ٤معمي اللً ﴿ ،﴾اًَمٕمي ـَ  لي اٌئٌٝمؿَ  ٌُم ري َؾ  ۞ حمٞمط لي ٌٞمدو  ىًمَرآقو  قي هً  سمي َقحى  ذٌم  ۞ َمي  ًمي

ًٗمقظى  َ ٠مَ  إٌقَ ﴿ ،﴾حمي ـَ  ٟميِمي ٚميٞمٌَٝمؿَ  ًٟمٜميزي ـي  قمي   ٌُم
ٌ
ء امي ًَّ ٦مه  اًم ٚمَّ  آيي قَمٜمي٤مىًمًٝمؿَ  ٧َم ومئمي ي٤م أي ٤مٌوٌٕملمي  هلي   احليَٛمدً ل ،﴾ظمي

ٌ
 هلل

بي  لمي  ري
ٌ
٤معم طٌمٞمؿً  ي٤م رمَحـ ي٤م اهلل ي٤م ،اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمًؿ ،اًمٕمي ٞميقفً  ي٤م طملي  ي٤م ،ري  ،ىمي

﴾
َٰ
َٰٕمصي َٰٞمي َٰٝمي ًدلدً  ي٤م ،﴿يمي ٤مقً  ي٤م لي تيٕمي ًَ َٰؿ ،ًُم ﴾، ۞ ﴿طمي

َٰ
ؼي ًٌ غمَّ ل قمي غمي  اهلل صي ٞميٌدٟمي٤م قمي دى  ؾمي ٛمَّ غمي ل حًمي   قمي

 فٌ آخٌ

َحٌٌفٌ ل ٚمَّؿي ل صي َٞمامه  ؾمي
ٚمٌ ًَ َقفٌ  إمم شمي ـٌ  يي ي  .آٌُملَمي  اًمدي
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 الٍصض رعاٞ

َؾ  ،لأَُمرهؿَ  ؿمَٛمٚمٝمؿَ  اًمٚمَّٝمؿَّ  لؿمتي٧م ،أقَمدائل أُمؾٌ  أضمؾي  اىَمٓمعَ  اًمٚمَّٝمؿَّ   لاىَمٚم٥َم  ،مَجٕمٝمؿَ  لومري

ـَ  ،شمَدسمػمهؿَ  َس  ،أطَمقاهلؿَ  لسمدي َب  ،ؾٌمالطمٝمؿَ  ليًمؾَّ  ،أقَمالُمٝمؿَ  لٟمٙمي َص  ،آضم٤مهلؿَ  لىمري  ،أقَمامرهؿَ  لٟم٘مي

ـَ  َ  ،أىَمداُمٝمؿَ  للزًَمز َب  ،آُم٤مهلؿَ  لظمٞمي٥َم  ،أوَمٙم٤مرهؿَ  لهمػمي  ُ طمتَّك ،آصم٤مرهؿَ  لاىَمٚمعَ  ،سًمٜمَٞم٤مهنؿَ  لظمري

ٌَ٘مك َٚمٝمؿَ  ،لاىمٞم٦مه  هلؿَ  جيدلا لُ ،سم٤مىمٞم٦مو  هلؿَ  شم  ،اَٟمت٘م٤مُمؽ سمّمقاقمؼ لاَرُمٝمؿَ  ،لأنَٗمًٝمؿَ  سم٠مبداهنؿَ  لاؿَمٖمي

٤م هبٌؿَ  لاسَمٓمَش  ا سمَٓمِمه   يمؾي  قمغم إٟميؽ قمزيزى  أظَمذ هؿَ لظًمذَ  ،ؿمديده
ى
ء َقـ لُ ،ىمديرو  ري ة لُ طمي َُّ  ىًمقَّ  إ

َُّ  ؿَ ٝمً أَدومٕمً  لُ ؿَ ٝمً أَُمٜمٕمً  ُ اًمٚمَّٝمؿَّ  ،اًمٕمٔمٞمؿ اًمٕمكمي  سم٤مهلل  ،ًٟمحقرهؿَ  ذم ٟمَجٕمٚمؽ إٟم٤َّم اًمٚمَّٝمؿَّ  ،سمؽ إ

ـَ  سمؽ لٟمٕمقذ يـ ييَقفٌ  ُم٤مًمؽي  ي٤م ،ًذلرهؿَ  ٌُم تٕملمً  لإي٤َّمؿ ٟمَٕمٌد إي٤َّمؿ ،اًمدي ًَ َٞمٝمؿ ٟم رهؿ ،قمٚمي  لدُمي

ا  هؿَ لشمي  ،شمَدُمػمه َ ا ه٤ٌمءه  لاضَمٕمَٚمٝمؿَ  ،ا شمَتٌػمه  ؼمي  اًمرمحـ اهلل سمًؿ ،اهلل ي٤م اهلل ي٤م اهلل ي٤م ،آُملمي  آُملمي  ،ُمٜمَثقره

 .اًمرطمٞمؿ

دى  ؾمٞمدٟم٤م سمًحَرُم٦م اًمٚمَّٝمؿَّ  دى  ؾمٞمدٟم٤م قٌمٜمَد لسمًحَرُمتؽ ؿي قٌمٜمَدي  حًمٛمَّ ؽمٟم٤م أقَ  ،حًمٛمَّ ًَ ٟمٞم٤م ذم شم  ،لاِظمرة اًمدي

  يًمؾي  قمغم إٟمَّؽ
ى
ء َقـ لُ ،ىمديرو  ري ة لُ طمي َُّ  ىًمقَّ ٞميٌدٟمي٤م قمغم اهلل لصغمَّ  ،اًمٕمٔمٞمؿ اًمٕمكمي  سم٤مهلل إ دى  ؾمي  حًمٛمَّ

ٚمٞمامه  لؾمٚمَّؿ لصَحٌف آخف لقمغم ًَ ا  شم يـ ييَقف إمم يمثػمه  .اًمدي
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 ٔالظفض ٔالفتح الٍصض رعاٞ

 (اًمًحر لىم٧م ًي٘مرأ )

 ،هم٤مًم٥مى  يمؾَّ  ييٖمٚم٥ًم  اهلل اهلل اهلل اهلل ،ؿلؾمٚمي  لصحٌٌفٌ  آخٌفٌ  لقمغم حمٍٛمدى  ؾمٞمٌدٟم٤م قمغم صؾي  ًمٚمًَّٝمؿَّ ا

ع ضمٜم٤مسًمفً  اهلل اهلل اهلل هللا ،اًمٕمج٤مئ٥ٌم  ًُمٔمٌٝمرً  اهلل اهلل اهلل اهلل ًي ومٞمعو  ؾًمٚمٓم٤مًٟمف اهلل اهلل اهلل اهلل ،يي  ،ري

 اهلل اهلل اهلل هللا ،لاًمٗم١مادٌ  اًم٘مٚم٥ٌم  قمغم رىمٞم٥مو  اهلل اهلل اهلل اهلل ،اًمٕم٤ٌمدٌ  قمغم ًُمٓمَّٚمعو  اهلل اهلل اهلل اهلل

 اهلل اهلل ،ظم٤مومٞم٦مو  قمٚمٞمفٌ  كٗمخي ُ اهلل اهلل اهلل اهلل ،اّيم٤مهةٌ  ىم٤مصؿً  اهلل اهلل اهلل اهلل ،اجل٤ٌمسمرةٌ  ىم٤مهرً 

  يم٤مق ـُمي  اهلل اهلل
ٌ
  طمٗمظٌ  ذم يم٤مق هلل

ٌ
  همػمي  يرم ُ اللي  أطم٥مَّ  ُمـ اهلل اهلل اهلل اهلل ،اهلل

ٌ
 اهلل اهلل ،اهلل

  ـمريؼي  ؾمٚميؽي  ُمـ اهلل اهلل
ٌ
ٜميٌػ  ذم قم٤مشي  اهلل   يمي

ٌ
دو  ؾمٞميًدٟم٤م ،اهلل   رؾمقـ حمٛمَّ

ٌ
 لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل

ر سمٙمرى  أبق لأصح٤مسًمفً  لؾمٚمؿ،   ًروقاق لقمكم   لقمثامق لقًمٛمي
ٌ
 .أمجٕملم قمٚمٞمٌٝمؿ شمٕم٤ممم اهلل

ام ذم ًمٞمس إٟمفً  ًمٚمًَّٝمؿَّ ا ًٍ  اّرضٌ  ذم لُ ،لجل٤متو  اًمري٤مٌح  هٌقٌب  ذم لُ ،ىمٓمراتو  لاٌت اًم

؛ أقمٞمًٜمٌٌٝمؿ ذم لُ ،طمريم٤متو  ّقمٔمٌٛمٌٝمؿ لُ ،ظمٓمراتو  اخلالئؼ ىمٚمقٌب  ذم لُ ،طمٞم٤َّمتو   إُ حلٔم٤متو

تو  لقمٚمٞمؽي  ،ؿم٤مهداتو  ًمؽي  لهل َُّ اتو  ىمدرشمؽ لذم ،ُمٕمؽموم٤متو  لسمرسمقسمٞمَّتؽي  ،دا  لأؾم٠مًخؽي  ،ًُمتحػمي

ـٌ  لقمغم حمٛمدى  ؾمٞميٌدٟم٤م قمغم شمّمكمي  أق لاّرضٌ  لاٌت اًمًام ذم ُمـ ومٞمٝم٤م حتػمَّ  اًمتل سم٘مدرشمٌؽي   ؾمٞمٌدٟم٤م آ

 .ا يمثػمه  شمًٚمٞمامه  لؾمٚميؿ حمٛمدى 

 ذَّ  لادومع ،اخلػماٌت  ذم ىمٚمقهٌبٌؿ سملم لأخيػ ،لاًمرقمٞم٦مي  لاًمراقملي  لاًُّم٦مي  اإلُم٤مفي  اطمٗمظ ًمٚمًَّٝمؿَّ ا

 .سمٕمضى  قمـ ًٝمؿسمٕمٌْم 

ئٌرٟم٤م اًمٕم٤مملً  أن٧م ًمٚمًَّٝمؿَّ ا  سمذٟمقسمٌٜم٤م اًمٕم٤مملً  لأن٧م ،وم٤مؾمؽًمه٤م سمٕمٞمقسمٌٜم٤م اًمٕم٤مملً  لأن٧م ،وم٠مصٚمٌحٝم٤م سمنا

فاًمٕم لأن٧م ،وم٤مهمٗمره٤م ئٌجٜم٤م الَّ ٟم٤م ُ ،وم٤مىمٌْمٝم٤م سمحقا ٞمتٜم٤م طمٞم٨م شمرا ٜم٤م طمٞم٨م شمٗمٌ٘مدٟم٤م ُ ،هني  ُ ،أُمرشمي

ٜم٤م ًٌ ٜم٤َّم لُ ،ذيمرؿي  شًمٜم َ  لُ ،ؾٌمؽمؿ قمٜم٤م شمٙمٌِمػ لُ ،ؿٙمري ُمي  شم١مُمي  ُمـ دمٕمٚمٜم٤م لُ ،همػٌمؿ إمم ضمٜم٤مقٌ حتي

 .اًمٖم٤مومٚملم
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ي  ُمـ لأقٌمذٟم٤م ،ًرؿمدٟم٤م أخٝمٛمٜم٤م ًمٚمًَّٝمؿَّ ا ٟم٤م ،أنٗمًٜم٤م ذي ٜم٤مشمً  لُ ،سم٤مًمٓم٤مقم٦مٌ  أقٌمزَّ  أؿمٌٖمٚمٜم٤م ،سم٤معمٕمّمٞم٦مٌ  ٌذًمَّ

ـ سمؽ ؿي  أخٌٝمٛمٜم٤م ،قمٜمؽ ىم٤مـمعى  يمؾَّ  قمٜم٤َّم اىمٓمع ،ؾمقاؿي  قمٛمَّ ؿي لؿًم  ٌذيمري ـي لطًم  ٙمري  لشمقومٞمؼي  ،قم٤ٌمدشمٌؽي  ً

ٟم٤م هتتٌؽ ُ ،ُمٕمّمٞمتٌؽي  لاضمتٜم٤مٌب  ـم٤مقمتٌؽي  ًمزلفٌ    شم١ماظٌمذٟم٤م ُ ،أؾمت٤مري
ٌ
 قمغم شم٠مظمذٟم٤م ُ ،أقمامًمٌٜم٤م سمًقء

ة ٜمي٤م ٤مني ٠مَ ٓمي ظَم أي  لَ أي  ٤مٞمٜمي ًٌ ٟمي  قَ إٌ  ٤مٟمي ذَ اظٌم ١مي شمً  ُي ﴿ ،هٌمرَّ سمَّ ُي  ري ٌَٛمَؾ  لي َٞمٜمي٤م حتي ٚمي ا  قمي امي  إٌَسه يَٚمتيفً  يمي غمي  محي ـي  قمي ٌذي ٌَٚمٌٜمي٤م ٌُمـ اًمَّ  ىمي

ٜمي٤م سمَّ ُي  ري َٚمٜمي٤م لي ٤م حًتيٛمي ٦مي  ُي  ُمي ٜمي٤م ـمي٤مىمي اقَمًػ  سمٌفٌ  ًمي ٜم٤َّم لي اهَمٌٗمرَ  قمي ٜمي٤م لي َٜمي٤م ًمي اَرمحي ٟمي٤م أين٧مي  لي ُي َق ٟمي٤م ُمي غمي  ومي٤مٟمًٍمَ َقفٌ  قمي  اًَم٘مي

٤مومٌ  ﴾اًَمٙمي ـي ىم٤مٌب  ُم٤مًمؽي  ي٤م ٚمًَّٝمؿَّ اًم ،ٌري تيحي  لي٤م ،اًمري ٌب  ًُمٗمي ٌي٥مي  لي٤م ،اّبقا ًي ٌه  ًمٜم٤م ئهٞمي  اّؾم٤ٌمٌب؛ ًُم  ٤مؾمٌ

ٌه  ًمف ٟمًتٓمٞمعً  ُ  .٤مـمٚم

 ًُمًتيقطٌمِملمي  ،سمؽي  آٟمًلمي  ،ظمٚمٌ٘مؽي  ُمـ آيًلمي  ،سمٕمدًمٌؽي  آُمٜملمي  ،سم٠مُمٌرؿي  ُمِمٖمقًملمي  اضمٕمٚمٜم٤م ًمٚمًَّٝمؿَّ ا

ـي  ،سم٘مْم٤مئٌؽي  آُمٜملمٌ  ،همػٌمؿي  ُمـ ـي  ،سمالئٌؽي  قمغم ص٤مسمري ـي  ،ًمٜمٕمامٌئؽي  ؿم٤ميمري ذي  لأطمٌٞمٜم٤م ،سمٌذيمٌرؿي  ُمتٚمذي

  ذم ًمؽي  ُمٜم٤مضملمي  ،سمٌٙمت٤مسمٌؽي 
ٌ
ٌؽ  اًمٚمَّٞمؾٌ  آٟم٤مء ٟمٞم٤م ًُمٌٌٖمْملمي  ،اًمٜمَّٝم٤مرٌ  لأـمرا  إمم ًُمِمت٤مىملم ،اِظمرة حًمٌلمي  ًمٚمدي

ٝملمي  ،ًم٘م٤مٌئؽي  ـي  ،ضمٜم٤مسمٌؽي  إمم ُمتقضمي ي قتي  ًُمًتٕمدي ٜمي٤م ،ًمٚمٛمي سمَّ آشمٌٜمي٤م ﴿ري ٤م لي ٜمي  ُمي دشمَّ قمي َٰ  ٤ملي غمي ُي  ًرؾًمٚمٌؽي  قمي ٤م لي ٌزٟمي  خًتَ

َقفي  ٦مٌ  يي ﴾ خًتَٚمًٌػ  ُي  إٌٟمَّؽي  اًَمٌ٘مٞمي٤مُمي ٤مدي ٞمٕمي
ٌ
 .اعَم

ٜم٤م اًمتقومٞمؼي  اضمٕمؾ ًمٚمًَّٝمؿَّ ا طي  ،رومٞم٘مي ا ٜم٤م اعمًت٘مٞمؿي  لاًمٍمي  .ـمري٘مي

اًب  أن٧مي  إٟمؽ قمٚمٞمٜم٤م لشًم٥م ،ُم٘م٤مصٌدٟم٤م إمم ألٌصٚمٜم٤م ًمٚمًَّٝمؿَّ ا طمٞمؿً  اًمتقَّ  .اًمرَّ

 .لاعمّمػمً  اعمرضمعً  لإًمٞمؽي  ،ٟمٛمقت لسمؽي  ٟمحٞم٤م لسمؽ ،ٜم٤مأُمًٞم لسمؽ أصٌحٜم٤م سمؽ ًمٚمًَّٝمؿَّ ا

فً  لارزىمٜم٤م ٤مطم٘مًّ  احلؼَّ  أٌرٟم٤م ًمٚمًَّٝمؿَّ ا فً  لارًزىمٜم٤م سم٤مـماله  اًم٤ٌمـمؾي  لأٌرٟم٤م ،اشم٤ٌمقمي ٜم٤م ،اضمتٜم٤مسمي  ،ُمًٚمٛملم لشمقومَّ

  ذم لؿم٤مريمٜم٤م ،اًمٔم٤َّمعملم ذَّ  قمٜم٤َّم لارومع ،سم٤مًمّم٤محللم لأخح٘مٜم٤م
ٌ
 ُم٤م ذَّ  رسمٜم٤م لىٌمٜم٤م ،اعم١مُمٜملم دقم٤مء

 .ىمْمٞم٧مي 

 .لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم حمٛمدى  ؾمٞمدٟم٤م ُّم٦مٌ  اهمٗمر ًمٚمًَّٝمؿَّ ا

 .لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم حمٛمدى  ؾمٞمدٟم٤م أُم٦مي  ارطمؿ ًمٚمًَّٝمؿَّ ا
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 .لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم حمٛمدى  ؾمٞمدٟم٤م أُم٦مي  اٟمٍم ًمٚمًَّٝمؿَّ ا

 .لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم حمٛمدى  ؾمٞمدٟم٤م أُم٦مي  أصٚمح ًمٚمًَّٝمؿَّ ا

 .لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم حمٛمدى  ؾمٞمدٟم٤م ُّم٦مٌ  اومتح ًمٚمًَّٝمؿَّ ا

 .لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم حمٛمدى  ؾمٞمدٟم٤م أُم٦مي  اؾمؽم ًمٚمًَّٝمؿَّ ا

 .لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم حمٛمدى  ؾمٞمدٟم٤م أُم٦مٌ  قمـ دم٤ملز ًمٚمًَّٝمؿَّ ا

ر ًمٚمًَّٝمؿَّ ا  . لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم حمٛمدى  ؾمٞمدٟم٤م أُم٦مٌ  ىمٚمقبي  ٟمقي

 .لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم حمٛمدى  ٞمدٟم٤مؾم ُّم٦مٌ  سم٤مإليامقٌ  اظمتؿ ًمٚمًَّٝمؿَّ ا

ج ًمٚمًَّٝمؿَّ ا  .لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم حمٛمدى  ؾمٞمدٟم٤م ُّم٦مٌ  ومري

اسملمي  طمٌٞم٥مي  ي٤م ًمٚمًَّٝمؿَّ ا ـي  دًمٞمؾي  لي٤م ،آٌُمٜم٤ٍم اخل٤مئٗملمي  أُم٤مقي  لي٤م ،قمٚمٞمٜم٤م شًم٥م اًمتقَّ ٜم٤م احل٤مئري  لي٤م ،ًدًمَّ

ٟم٤م شم٘مٓمع ُ اعمٜم٘مٓمٕملمي  رضم٤مءي  ي٤مل ،أهٌمثٜم٤م اعمًتٖمٞمثلمي  همٞمي٤مثي   لي٤م ،ارمحٜم٤م اًمٕم٤مصلمي  راطمؿي  لي٤م ،رضم٤مءي

ٜم٤م ًمٜم٤م اهمٗمر اعمذٟمٌلم ذٟم٥م هم٤مومري   .ذٟمقسمي

ٜم٤م اؾمؽًم  ًمٚمًَّٝمؿَّ ا ر اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،قمٞمقسمي ٜم٤م ٟمقي ٟم٤م سمٚمٖمٜم٤م ًمٚمًَّٝمؿَّ ا ،ٟم٤مدي ًُمرا  أصٚمح ًمٚمًَّٝمؿَّ ا ،ىمٚمقسمي  ًمٚمًَّٝمؿَّ ا ،ُم٘م٤مٌصدي

ٌي  سمٜم٤م اًمٓمػ ٜم٤م اًّمٓم٤مٌؽ  ظمٗملَّ  ي٤م ًمٚمًَّٝمؿَّ ا ،٤مسمٌٜم٤ملأطم ًمديٜم٤م ًمٜم٤م اهمٗمر ًمٚمًَّٝمؿَّ ا ،ٟمخ٤مؽ مم٤َّم ٟمجي  لًمقا

ٟمٌٜم٤م  لًم٘م٤ٌمئٚمٌٜم٤م لقمِمػمشمٌٜم٤م لجلػماٟمٌٜم٤م لّطم٤ٌمسمٌٜم٤م لأصح٤مسمٌٜم٤م لّلٌُدٟم٤م لّؾمت٤مٌذٟم٤م لعمِم٤مخيٌٜم٤م لإلظمقا

ٜم٤م لىٌمٜم٤م ،لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم حمٛمدى  ؾمٞمٌدٟم٤م أُم٦مٌ  لجلٛمٞمعٌ  قمٚمٞمٜم٤م طمؼ   ًمف لعمـ لًمًقُشمٌٜم٤م  ُم٤م ذَّ  رسمَّ

 .ىمْمٞم٧م

 ي٤م ًمٚمًَّٝمؿَّ ا ،اًمرامحلم أرطمؿي  ي٤م سمٌرمحتٌؽي  لاُّمراضٌ  اًمٌالي٤م مجٞمعٌ  ُمـ ومٞم٤َّمًض  ي٤م ٔمٜم٤ماطمٗم ًمٚمًَّٝمؿَّ ا

ري  قمٚمٞمٜم٤م أومٌض ،لاجلقدٌ  اخلػمٌ  وم٤مئضي  لي٤م ،اًمقضمقدٌ  لاضٌم٥مي  ـي  ًمٜم٤م ليني  ،ـم٤مقمتٌؽي  أنقا  إمم اًمقصق

ـٌ  ومتٜم٤م ُم٤م إُ ًمٜم٤م ُمٕمٌروم٦مي  لُ ،قمٚمَّٛمتيٜم٤م ُم٤م إُ ًمٜم٤م قٌمٚمؿي  ُ ؾمٌح٤مٟميؽي  ،ُمٕمرومتٌؽي  يمام  اًمٕمٚمٞمؿً  أن٧م إٟمَّؽ قمرَّ

 ُم٤م ؾمٌح٤مٟمؽي  ،قم٤ٌمدشمٌؽي  طمؼَّ  قمٌدٟم٤مؿ ُم٤م ؾمٌح٤مٟميؽي  ،ُمٕمرومتٌؽي  طمؼَّ  قمرومٜم٤مؿ ُم٤م ؾمٌح٤مٟميؽي  ،احلٙمٞمؿً 
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 .ؿًمٙمٌرؿي  طمؼَّ  ؿمٙمرٟم٤مؿي  ُم٤م ؾمٌح٤مٟمؽ ،ذيمٌرؿي  طمؼَّ  ذيمرٟم٤مؿي 

ٝم٤م اًمٕمّمٛم٦مٌ  ُمـ ؽي ٟم٠ًمخً  إٟم٤م ًمٚمًَّٝمؿَّ ا ٝم٤م اًمٜمٕمٛم٦مٌ  لُمـ ،دلاُمي  ـلُم ،طمّمقهلي٤م اًمٕم٤مومٞم٦مٌ  لُمـ ،مت٤مُمي

٤م اًمرمح٦م ك اًمٕمٞمشٌ  لُمـ ،ؿمٛمقهلي ك اًمٕمٛمرٌ  لُمـ ،أرهمدي ٌيف اًمقىم٧ٌم  لُمـ ،أؾمٕمدي  اًمٗمْمؾٌ  لُمـ ،أـمٞم

ف ف اًمٚمٓمٌػ  لُمـ ،أقمذسمي ف اإلٟمٕم٤مفٌ  لُمـ ،أمتَّف اإلطم٤ًمقٌ  لُمـ ،أنٗمٕمي ف اخلػٌم  لُمـ ،أقمٛمَّ  لُمـ ،أمجٕمي

ف اًمرزٌؾ   .ألؾمٕمي

ٜم٤م سم٤مًمًٕم٤مدة اظمتؿ ًمٚمًَّٝمؿَّ ا ؼ ،آضم٤مًمي ٜم٤م سم٤مًمزي٤مدةٌ  لطم٘مي ٟم٤م سم٤مًمٕم٤مومٞم٦مٌ  ٌرقلاىم ،آُم٤مًمي ٜم٤م هًمًدلَّ  اضمٕمؾ ،لآص٤مًمي

ٟم٤م ديٜمٌؽ لذم زادٟمي٤م اًمت٘مقم ٚمً  قمٚمٞمؽي  ٟمَّفً وم٢م ،اضمتٝم٤مدي  ،اُؾمت٘م٤مُم٦مٌ  ُمٜمٝم٩ٌم  قمغم ٌيتٜم٤مصم ،لاقمتامًدٟم٤م ٜم٤مشمقيمي

 ،اّبرار قمٞمِم٦مي  لارزىمٜم٤م ،اّلزارٌ  صم٘مؾ قمٜم٤َّم ظمٗميػ ،اًم٘مٞم٤مُم٦مٌ  يقفي  اًمٜمَّداُم٦مٌ  ُمقضم٤ٌمٌت  ُمـ لأقمذٟم٤م

رٌ  ذَّ  قمٜم٤م لاٌسؽ لايمٌٗمٜم٤م ٜم٤م ؼتٌ قمَ ا ،اًمٗمج٤مرٌ  ليمٞمدي  اّذا  لُمِم٤مخيٌٜم٤م لأُمٝم٤مشمٌٜم٤م آسم٤مٌئٜم٤م لرىم٤مبي  رىم٤مسمي

ٟمٌٜم٤م  ي٤م قمزيزً  ي٤م سمرمحتؽ ،اًمٜم٤مر لُمـ ٜم٤مديٜم ذم ٤ملآٌُمٜمَّ  ،اعمٔم٤ممل ُمـ قمٚمٞمٜم٤م طمؼ   ًمف لُمـ ٜم٤ملًلُشمٌ  لإظمقا

ًب  ي٤م رطمٞمؿً  ي٤م ،ؾمت٤َّمرً  ي٤م يمريؿ ي٤م ،همٗم٤مرً  امحلم أرطمؿي  ي٤م سمرمحتؽ ،شمقا  ؾمٞمٌدٟم٤م قمغم اهللً  لصغمَّ  ،اًمرَّ

 .أمجٕملم لأصح٤مسمٌفٌ  آخٌفٌ  لقمغم حمٛمدى 

 لأزلاضٌمف لأصح٤مسمٌفٌ  آخٌفٌ  لقمغم اُّملي  اًمٜمٌلي  لرؾمقًمٌؽ قمٌٌدؿ حمٛمدى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾي  ًمٚمًَّٝمؿَّ ا

ـً  ،اإلظمالصٌ  ُمراىملي  هب٤م أرىمك صالةه  لذري٤مشمٌفٌ   ُم٤م قمددي  يمذًمؽي  لؾمٚميؿ ،اُظمتّم٤مصٌ  هم٤مي٦مي  هب٤م لأن٤م

و٧ًم  ،اهلل قمغم شمقيمٚم٧ًم  ،اهلل طمًٌلي  ،اهلل سمًؿٌ  ،يمت٤مسًمؽي  كً لأطمّم٤م قمٚمًٛمؽي  سمٌفٌ  أطم٤مطي   إمم أُمرن ومقَّ

 
ٌ
  اؾمتٕمٜم٧ًم  ،اهلل

ٌ
ـي  ُ ،سم٤مهلل ة لُ طمق ـً  ي٤م ،ىمديرو  يِم٤مءً  ُم٤م قمغم ريب إقَّ  ،سم٤مهلل إُ ىمقَّ  سمرمحتٌؽي  رمح

 غمقم لهق احلٛمد لًمف اعمٚمؽ ًمف ،ًمف ذيؽي  ُ لطمدك اهلل إُ إهل ُ ،يمٚمَّفً  ؿم٠من زم أصٚمح ،أؾمتٖمٞم٨ًم 

 ر يمؾ
ى
ـً  ي٤م ،ىمديرو  ء ٜم٧ًم  ،يمٚمَّف ؿم٠من زم أصٚمح ،أؾمتٖمٞم٨م سمرمحتؽ رمح  ذم لأهكم لُم٤مزم ٟمٗمز طمّمَّ

ـٌ  ئ   سمًؿٌ  ظمزا
ٌ
ـٌ  اهلل مح ـي  ُ ُمٗم٤محٌتًٝم٤م ،اهللً  إُ إهل ُ أىمٗم٤مهًل٤م ،اًمرَّ ةي  لُ طمق   إُ ىمقَّ

ٌ
 ،اًمٕمٔمٞمؿٌ  اًمٕمكمي  سم٤مهلل

ًٝمؿً  ٞميَٙمٌٗمٞمٙمي ًي ًهقي  اهللً  ﴿ومي ٌٛمٞمعً  لي ًَّ ٚمٌٞمؿً  اًم دَّ  ،﴾اًَمٕمي ري ـي  اهللً  ﴿لي ٌذي ًرلا اًمَّ ٗمي َٞمٔمٌٌٝمؿَ  يمي َ  سمٌٖمي
ٜمي٤مًًمقا  ملي ا  يي ػَمه  ظمي
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يمي  ـي  ٌُمٜملٌمي اعَم١ًمَ  اهللً  كٗملي ٤مقي  اًَمٌ٘متي٤م يمي ٤م اهللً  لي ٌقيًّ ا﴾ ىمي ٌزيزه  حمٛمدى  ؾمٞمٌدٟم٤م ظمٚمٌ٘مفٌ  ظمػمٌ  قمغم اهللً  لصغمَّ  ،قمي

٤مشمف لازلاضٌمف لأصح٤مسمٌفٌ  فٌ آخٌ  لقمغم يَّ  .اًمٕم٤معملم ربي  هلل حلٛمدً لا ،ا يمثػمه  شمًٚمٞمامه  ؿلؾمٚمَّ  لًذري
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 املٓح سظب

َٚمٜمي٤م﴿ ،يٜمٍملق ُ طمؿ سمح٤م لطم٤م حم٤م حم٤م حم٤م مهللا ،اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمًؿ ٕمي ضمي ـَ  لي لَمٌ  ٌُم  سمي

جٌَدهيٌؿَ  ا أي دًّ ـَ  ؾمي ٌُم َٚمٌٗمٌٝمؿَ  لي ا ظمي دًّ َٞمٜمي٤مًهؿَ  ؾمي ٠ميهَمِمي لقي  ُي  وميًٝمؿَ  ومي ٌٌٍَمً ﴾، ،﴾ًي
َٰ
َٰٕمصي َٰٞمي َٰٝمي َٰؿ ﴿يمي  ۞ ﴿طمي

،﴾
َٰ
ؼي ًٌ قًمققي  ُي ﴿ قمي دَّ ٤م ًيّمي ٜمَٝمي ُي  قمي ﴾ لي  سم٤مهلل ُإ ىمقة لُ طمقـ لُ ،رب ي٤م رب ي٤م رب ي٤م ،ًيٜمٌزوًمققي

ٞميٌدٟمي٤م قمغم اهلل لصغمَّ  ،اًمٕمٔمٞمؿ اًمٕمكم  .ؿلؾمٚمَّ  لصحٌف خفآ لقمغم حمٛمدى  ؾمي
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 االعتدفاٞ سظب

ًٌَتؿَ ﴿ ،اًم٘م٤مدر اهلل سمًؿ ،اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمًؿ
ًٌ
نَّامي  أيوميحي َ٘مٜمي٤ميًمؿَ  أي ٚمي ثه  ظمي ٌي نًَّٙمؿَ  ٤مقمي أي َٞمٜمي٤م لي  .﴾ُي  إًٌمي

 .﴾ُي  وميًٝمؿَ  قًمَٛملو  سًمَٙمؿو  ًصؿ  ﴿ :ـقشم٘م لأن٧م يٛمٞمٜمؽ قمـ لشمِمػم

َٚمٜمي٤م﴿ :ـقشم٘م لأن٧م ىمٌٚمتؽ لشمٙمقق أُم٤مُمؽ إمم لشمِمػم ٕمي ضمي لَمٌ  ٌُمـ لي جٌَدهيٌؿَ  سمي دًّ  أي ـَ  اؾمي ٌُم َٚمٌٗمٌٝمؿَ  لي  ظمي

دًّ  َٞمٜمي٤مًهؿَ  اؾمي ٠ميهَمِمي  .﴾ُي  وميًٝمؿَ  ومي

اًهؿَ ﴿ :ـقشم٘م لأن٧م ؿمامًمؽ قمـ لشمِمػم ري شمي ٞمَؽي  ييٜمًٔمًرلقي  لي ًهؿَ  إًٌمي  .﴾ُي  لي

ي  يي٤م﴿ :ـقشم٘م لأن٧م ظمٚمٗمؽ إمم لشمِمػم َٕمنمي ـي  ُمي ٟمسٌ  اجَلٌ اإَلٌ َٕمًتؿَ  إٌقٌ  لي ٜمًٗمًذلا أيقَ  اؾَمتيٓمي ـَ  شمي  أيىَمٓمي٤مرٌ  ٌُم

اٌت  لي امي ًَّ يَرضٌ  اًم َّ ا جي ﴿ ،﴾ُي  ومي٤مٟمًٗمًذلا لي ري ـٌ  ُمي َي ٌيَحري َٚمتيٌ٘مٞمي٤مقٌ  اًَم خو  َٞمٜميًٝمامي سمي  ۞ يي َرزي ٠ميجـي﴿ ،﴾ُي  سمي يمي  لي

٦مى  ٌُمـ اٌت  ذٌم  آيي لي امي ًَّ اّيَرضٌ  اًم لقي  لي ٤م ييًٛمري َٞمٝمي ٚمي ًهؿَ  قمي ٤م لي ٜمَٝمي اًَمً٘مَرآقٌ  ۞ سيي ﴿ ،﴾ًُمَٕمٌرًوققي  قمي  لي

ـي  إٌٟمَّؽي  ۞ احَليٌٙمٞمؿٌ 
ٌ ٚملٌمي  عمي غمي  ۞ اعَمًَرؾمي طى  قمي ا تيٌ٘مٞمؿى  ٌسي ًَ اًَمً٘مَرآقٌ  ۞ ص﴿ ،﴾ُمي يَمرٌ  ٌذن لي  ،﴾اًمذي

ٚميؿٌ  ۞ ق﴿ اًَم٘مي ٤م لي ُمي ًٓمًرلقي  لي ًَ فً  احَليؼي  ىميَقًًمفً ﴿ ،﴾يي ًمي  .﴾اعَمًَٚمًؽ  لي

 .ؿمديت قمٜمد قمديت ي٤م :ـقشم٘م لأن٧م يٛمٞمٜمؽ قمـ شمٚمتٗم٧م صمؿ

خيٞمَسي ﴿ :ـقشم٘م لأن٧م أُم٤مُمؽ صمؿ ٤مؽى  اهللً  أي كً  سمٌٙمي ٌَدي  .﴾قمي

ػَمو  ومي٤مللً ﴿ :ـقشم٘م لأن٧م ؿمامًمؽ قمـ صمؿ ٤موٌمٔمه  ظمي ًهقي  ٤مطمي ؿً  لي ﴾ أيَرطمي مٌحلٌمي ا  .اًمرَّ

  يمؾَّ  أطم٤مط :ـقشم٘م لأن٧م ظمٚمٗمؽ ؿصم
ى
 .اقمدده  رء

ومٞمؾإ لاُّملم ،ؿمامزم قمـ ُمٞمٙم٤مئٞمؾ لاُّملم ،يٛمٞمٜمل قمـ ضمؼميؾ اُّملم :ـقشم٘م صمؿ  ،أُم٤مُمل ها

اللً ﴿ ،ظمٚمٗمل قمزرائٞمؾ لاُّملم ـَ  لي اٌئٌٝمؿ ٌُم ري ﴾حًمٌ  لي ٤مٌت ﴿ اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمًؿ ،ٞمطو اًمٜم٤َّمٌزقمي  لي

َرىمه  اًمٜم٤َّمؿٌمٓمي٤مٌت  ۞ ٤مهمي ٤مٌت لي  ۞ ٤مٟميَِمٓمه  لي ٤مسمٌحي ًَّ ٌَحه  اًم ٤مٌت  ۞ ٤مؾمي ٤مسمٌ٘مي ًَّ ٌَ٘مه  ومي٤مًم اٌت  ۞ ٤مؾمي ري سمي  ومي٤معَمًدي

َُمره  َقفي  ۞ ا أي َرضًمًػ  يي ٦مً  شمي ضٌمٗمي ا ٤م ۞ اًمرَّ ٌيًٕمٝمي َت ٌدومي٦مً  شمي ا ئٌذى  ىًمًٚمقبو  ۞ اًمرَّ َقُمي ٦مو  يي اضٌمٗمي ٤م ۞ لي ٤مًرهي  أيبَّمي

٦مو  ٤مؿٌمٕمي ٌئٜم٤َّم ييً٘مقًًمققي  ۞ ظمي يَرًدلًدلقي  أي ةٌ  ذٌم  عمي ا ۞ احَلي٤موٌمري ةه ٟمي  ٤مقٌمٔمي٤مُمه  ٜم٤َّميمً  أيٌئذي ةو  اإٌذه  شمٌَٚمؽي  ىمي٤مًًمقا  ۞ ٌخري رَّ  يمي
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ةو  ٤مٌهي ٢ٌمٟمَّامي  ۞ ظمي ةو  ٌهلي  ومي ضَمري ةو  زي اطٌمدي ا ۞ لي ٢ٌمذي ةٌ  ًهؿَ  ومي ٤مٌهري ًَّ َؾ  ۞ سم٤ٌمًم ٌدي٨ًم  أتي٤مؿي  هي ك طمي  إٌذَ  ۞ ًُمقؾمي

اكً  فً  ٟمي٤مدي سمي دٌ  ري ا سٌ  سم٤ٌمًَمقي دَّ م اعَمً٘مي ٥َم  ۞ ـًمقه َققي  إمٌمي  اَذهي فً  وٌمَرقمي ك إٌٟمَّ ؾ وميً٘مَؾ  ۞ ـميٖمي ك أيقَ  إمٌمي  ًمَّؽي  هي يمَّ زي  شمي

َهٌدييؽي  ۞ أي سميؽي  إمٌمي  لي ك ري تيَخِمي اكً  ۞ ومي ٠ميري ٦مي  ومي يي َِ م ا بي  ۞ اًَمًٙمؼَمي ذَّ َمي  وميٙمي قمي ري  صًمؿَّ  ۞ لي َدسمي  أي

ك ٕمي ًَ ي  ۞ يي نمي م وميحي ٜمي٤مدي ـي  ۞ ومي ٤م ٘مي ني٤م ومي سميًٙمؿً  أي يقَمغمي  ري َّ كً  ۞ ا ذي ـي  اهلل ومي٠ميظمي ٤م  ۞ اّلمملي  ةٌ اِظمر ٟميٙمي

ًمٌؽي  ذٌم  إٌقَّ  ةه  ذي ٌٕمؼَمي ـَ  ًمي ي ك عمي َِمي أينًتؿَ  ۞ خيي دي  أي َٚم٘مه  أيؿمي ءً  أيفٌ  ٤مظمي امي ًَّ ٤م اًم ٜمي٤مهي وميعي  ۞ سمي ٤م ري ٝمي َٛمٙمي ٤م ؾمي هي ا قَّ ًي  ۞ ومي

أيهَمٓميشي  ٤م لي َٞمٚميٝمي جي  ًمي أيظَمري ٤م لي ٤مهي يَرضي  ۞ ًوحي َّ ا َٕمدي  لي ًمٌؽي  سمي ٤م ذي ٤مهي طمي جي  ۞ دي ٤م أيظَمري ٤م ٌُمٜمَٝمي ٤مءهي  ُمي

٤م ٤مهي َرقمي ُمي اجَلٌ  ۞ لي ـي لي ٤م ٌي٤م ٤مهي تي٤مقمه  ۞ أيَرؾمي ًٙمؿَ  ٤مُمي ُي  ًمَّ ٤مٌُمًٙمؿَ ل ا ۞ َٟمٕمي ٢ٌمذي ٤مءٌت  ومي ٦مً  ضمي م اًمٓم٤َّمُمَّ  اًَمًٙمؼَمي

َقفي  ۞ رً  يي يمَّ تيذي ٤مقً  يي ًي ٟم ٤م اإَلٌ ك ُمي ٕمي ٌت  ۞ ؾمي زي سًمري ـَ  اجَليٌحٞمؿً  لي ي
ٌ
م عم ٤م ۞ ييري ٠ميُمَّ ـَ  ومي ك ُمي آصميري  ۞ ـميٖمي  لي

َٟمٞمي٤م احَليٞمي٤مةي  ماَحي  ٌهلي  اجَليٌحٞمؿي  ومي٢ٌمقَّ  ۞ اًمدي ٤م ۞ ٠َملي أيُمَّ ـَ  لي ٤مؽي  ُمي ٤مفي  ظمي ٘مي فٌ  ُمي سمي يك ري هني ـٌ  اًمٜمََّٗمسي  لي م قمي  اهَليقي

م ٌهلي  اجَليٜم٦َّمي  ومي٢ٌمقَّ  ۞ ٠َملي ٠ميًخقٟميؽي  ۞ اَحي ًَ ـٌ  يي ٦مٌ  قمي ٤مقمي ًَّ ج٤َّمقي  اًم ٤م أي ٤مهي نَ  وٌمٞمؿي  ۞ ًُمَرؾمي ٤م ٌُمـ ٧مي أي هي ا  ٌذيَمري

سميؽي  إمٌمي  ۞ ٤مًُمٜمَ  ري ٤مهي نَ  إٌٟمَّامي  ۞ تيٝمي ٤م ـَ ُمي  ٌذرً ًُمٜمَ  ٧مي أي ٤مهي َِمي ًؿَ  ۞ خيي ٠ميهنَّ َقفي  يمي ي٤م يي َلهني ري َ  يي
ٌيًثقا  ملي َٚم َُّ  يي ٌِمٞم٦َّمه  إٌ  قمي

٤م لَ أي  ٤مهي  .﴾ًوحي

أَ ﴿ اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمًؿ  سميؽي  سم٤ٌمؾَمؿٌ  اىَمري ٌذن ري ٚميؼي  اًمَّ ٚميؼي  ۞ ظمي ٤مقي  ظمي ًي ٟم ـَ  اإَلٌ ٚميؼى  ٌُم  ۞ قمي

أَ  سميؽي  اىَمري ري فً  لي ييَمري َّ ٚمَّؿي  اًمٌَّذن ۞ ا ٚميؿٌ  قمي ٚمَّؿي  ۞ سم٤ٌمًَم٘مي ٤مقي  قمي ًي ٟم ٤م اإَلٌ َ  ُمي
َٕمٚميؿَ  ملي الَّ  ۞ يي ٤مقي  إٌقَّ  يمي ًي ٟم  اإَلٌ

ك ٞميَٓمٖمي سميؽي  إمٌمي  إٌقَّ  ۞ اؾَمتيَٖمٜميك آكً ري  أيقَ  ۞ ًمي ك ري ضَمٕمي أيج٧َمي  ۞ اًمري ٌذن أيري ك اًمَّ ٜمَٝمي ٌَده  ۞ يي  اإٌذي  اقمي

غمَّ  أيج٧َمي  ۞ صي ٤مقي  إٌقَ  أيري غمي  يمي م قمي ري  لَ أي  ۞ اهَلًدي م أيُمي ج٧َمي أيري  ۞ سم٤ٌمًمتََّ٘مقي بي  إٌقَ  أي ذَّ ممَّ  يمي شميقي  أيخيؿَ  ۞ لي

َٕمٚميؿَ  م اهللي  سم٠ٌميقَّ  يي الَّ  ۞ ييري ـَ  يمي ئٌ َ  ًمي
ٜمَ  ملي ٕمه  تيفٌ يي ٗمي ًَ ٜمي ٦مى  ٟمي٤مٌصٞمي٦مى  ۞ سم٤ٌمًمٜم٤َّمٌصٞمي٦مٌ  ٤مًمي ٤مٌذسمي ئي٦مى  يمي

٤مـمٌ َٚمٞميَدعً  ۞ ظمي  ومي

ف ٜميَدعً  ۞ ٟمي٤مٌديي ٤مٟمٌٞمي٦مي  ؾمي سمي الَّ  ۞ اًمزَّ اؾَمًجدَ  شًمٓمٌَٕمفً  ُي  يمي َب  لي ٌ اىَمؽمي ـي  ؽي ئلٌ أل ﴿ ،﴾لي ٌذي ٌيعي  اًمَّ غمي  اهللً  ـمي  قمي

َٛمٌٕمٌٝمؿَ  ىًمًٚمقهٌبٌؿَ  ؾمي ٤مٌرٌهؿَ  لي أيبَّمي ٤موٌمًٚمققي  ًهؿً  ؽي ألئلٌ لي  لي ـَ ﴿ ،﴾اًَمٖمي ُمي ري  مٌمّـَ أيفَمٚميؿً  لي فٌ  سمٌآجي٤مٌت  ًذيمي سمي  ري

ضي  ٠ميقَمري ٤م ومي ٜمَٝمي ٟميٌزي  قمي ٤م لي ٧َم  ُمي ُمي اكً  ىميدَّ دي َٚمٜمي٤م إٌٟم٤َّم يي ٕمي غمي  ضمي ًٝمقكً يي  أيق أييمٌٜم٦َّمه  ىًمًٚمقهٌبٌؿَ  قمي ذٌم  َٗم٘مي اهٌنٌؿَ  لي ىَمره  آذي إٌقَ  ا لي  لي
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َدقًمًٝمؿَ  م إمٌمي  شمي ـَ  اهَلًدي ٚمي َتيًدلا ومي بيده  اإٌذه  هيي يج٧َمي ﴿ ،﴾اأي أ ري ومي ـٌ  أي يذي  ُمي فً  اختَّ ي كً  إهٌلي ا قي ٚمَّفً  هي أيوي غمي  اهللً  لي  قٌمَٚمؿى  قمي

تيؿي  ظمي غمي  لي َٛمٌٕمفٌ  قمي َٚمٌٌفٌ  ؾمي ىمي ؾي  لي ٕمي ضمي غمي  لي كٌ  قمي ٌ ةه  سميٍمي ٤ملي ـَ  هٌمِمي َ  وميٛمي ـَ  ٌديفٌ هيي َٕمدٌ  ٌُم   سمي
ٌ
ًرلقي  أيوميالي  اهلل يمَّ  ي٤م ،﴾شميذي

 ُمع لاًمٖمٜمك ،اخلٚمؼ قمٜمد اًم٘مٌقـ ارزىمٜمل ،لاإليمراف اجلالـ ذا ي٤م ،لاّرض لاتاًمًام سمديع

َثرة ـي  لارزىمٜم٤م ،اِوم٤مت يم٤مذم ي٤م له٤مب ي٤م قمٚمٞمؿ ي٤م ومت٤مح ي٤م ًمٜم٤م لاومتح ،اًم٘مٌقـ ُمع لاهلٜم٤مءي  ،اًمٙمي ًَ  طًم

، طمريم٦مى  يمؾ ذم قمٚمٞمؽ ؾلاًمتقيم لاًمٕمرض لاًم٘مٞم٤مف احل٤ًمب  سمؽ اًمٔمـ طمًـ ًمٜم٤م له٥م لؾمٙمققى

  حم٦ٌم قمغم ٟمٗمًٜم٤م شم١مصمر لُ ،اهلل ي٤م
ى
 أرطمؿ ي٤م طمٌؽ ُمـ ي٘مرسمٜم٤م ُمـ لطم٥م طمٌؽ لارزىمٜم٤م ،رء

ٞميٌدٟمي٤م قمغم اهلل لصغم ،اًمٕم٤معملم رب ي٤م ،اًمرامحلم  شمًٚمٞمامه  ؿلؾمٚمَّ  لصحٌف آخف لقمغم حمٛمدى  لُمقُٟم٤م ؾمي

٤مقي ري  ،اًمديـ يقف إمم ا يمثػمه  ٌَحي ٚملٌمي ۞ ﴿ؾًم غمي اعَمًَرؾمي فو قمي الي ؾمي امَّ ييٌّمًٗمققي ۞ لي ٌة قمي بي اًَمٌٕمزَّ سميؽي ري

.﴾ لمي
ٌ ٤معمي بي اًَمٕمي  ري

ٌ
َّ
ٌ
احَليَٛمًد لل  لي
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 املباصك العظٗي احلظب

َُّ  إهل ُ   يًمؾي  قمغم قهً ل ،احلَٛمد ًمفل اعمًَٚمؽ ًمف ،ًمف ذيؽ ُ لطَمدك اهلل إ
ى
 ًِيَٞمل ،ىمديرو  َرء

َٞمفل اخليػَم  سمٞمدك ،يٛمقت ُ طمل   قهً ل ًيٛمٞم٧مل تجػم لسمف ،اعمّمػم إًمي ًَ َقـ لُ ،ٟم ة لُ طمي َُّ  ىًمقَّ  سم٤مهلل إ

َُّ  إهل ُ ،اًمٕمٔمٞمؿ اًمٕمكمي  ؾ ،لطَمدك اهلل إ دي ٌَدك لٟمٍم ،لقَمدك اهلل صي  ُ ،لطَمدك اّطَمزاب هزفل ،قم

َُّ  إهل َُّ  ٟمَٕمٌد ُل ،اهلل إ ٤مك إ يـ ًمف ّملمٚمخمَ  ،إيَّ َُّ  إهل ُ أقَ  أؿَمٝمد ،اًمٙم٤مومرلق يمرك قًمي ل اًمدي  اهللً  إ

ا هلإه  ًمف ذيؽ ُ لطَمدك ٚمٛمقق ًمف ٟمَحـل لاطمده ًَ ٞميٌدٟمي٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  ،ًُم دى  ؾمي  آـ لقمغم حًمٛمَّ

ٞميٌدٟمي٤م دى  ؾمي ٞميٌدٟمي٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  ،احل٤مُمدلق محدؿ ُم٤م حًمٛمَّ دى  ؾمي ٞميٌدٟمي٤م آـ قمغمل حًمٛمَّ دى  ؾمي  ذيمرؿ ُم٤م حًمٛمَّ

ٞميٌدٟمي٤م قمغم صؾي  ؿَّ اًمٚمَّٝم ،اًمذايمرلق دى  ؾمي ٞميٌدٟمي٤م آـ قمغمل حًمٛمَّ دى  ؾمي ـَ  همٗمؾ ُم٤م حًمٛمَّ  .اًمٖم٤مومٚمقق ٌذيَمرؿ قم
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 اجلاللٛ( رعٕٚ )ٔصر الكاٟي فٔلاأل سظب

ٞمَس اًمَّذن ٘م٤مئؿاًم سم٤مًّمٌػ أؾَم٠مخؽ إني  اًمٚمَّٝمؿَّ  ٌَٚمف ًمي ُمي ل ،ؾم٤مسمؼو  ىم َيـاًمٚمَّ  لَم سم٤مًمالَّ  هٌبام عمٕم٧َم  ذي

ر لحل اًمٕمَ٘مؾ سملَم  ضمٕمَٚمتٝمامل ،اَّها َٞمٝمام أظمَذتل ،اًمري صمؼ اًمٕمَٝمد قمٚمي  سم٤مًمًٕمٚمقف ٦محٞمٓماعم سم٤مهَل٤مءل ،اًمقا

يم٦مل اجلقاُمد قاُم٧مل ،اعمًتحري  اهلل قهً  ،اّقَمٔمؿ اًمٕمٔمٞمؿ سم٤مؾَمٛمؽ اًمٚمَّٝمؿَّ  أؾَم٠مخؽل ،اًمٜمَّقاـمؼل اًمّمَّ

َُّ  إهل ُ اًمَّذن طمٞمؿً  رمَحـاًم قهً  إ لًس  اعمٚمًٌؽ  ،اًمرَّ الفً  ،اًمً٘مدي ًَّ ـً  اًم ـً  ،اعم١ًَمُم َٞمٛم ٤ٌَّمرً  ،اًمٕمزيز اعمًٝمي  اجل

ً اعم ٤مرً  ،اًم٘م٤مدر اًمٌديعً  ،اهل٤مدن اًمٜميقرً  ،تٙمؼمي عي  اًمَّذن اًم٘مٝمَّ َٕمِمي  ٟمَٔمرةه  ٟمٔمرل ،ومّمدع ىمٝمرل ،وم٤مَرشمٗمع شميِمي

٤م ًُمقؾمك ظمرَّ ل ،ومت٘مٓمَّع ًمٌَٚمجٌؾ ُمدني ل اّززمي  اّيَمرفً  اإلهل اهلل أن٧َم ،اًمٗمزع ٌُمـ صٕم٘مه َ  اًمذن اًمنَّ

ًقـ ُ  .اًمٕم٘مقـ ٌُمٜمَف ششًمَدهي  ،ِيي

يَمر أَهؾ ىًمٚمقب سمٌف لقمَدت ،أن٧َم قهً  ذناًمَّ  اًمٌني  سمٌٌني  أؾَم٠مخؽ إٌن  اًمٚمَّٝمؿَّ  ُق سمٌخٗملي  اًمذي قي  ضمي

ٜمل ،سم٤مًَمٌٗمَٙمر ُمَٕمرومتؽ ًَ ـَ  ىمَٚمٌل اَُمألَ ل ،أنَقارؿ سمَحر ذٌم  اهلل ي٤م اهلل ي٤م اهلل ي٤م اهَمٛم رؿ ٌُم  ،أَها

ٜميلل  ذهؾ ىمرسمف ُمـ قهل ،اًمًٕم٘مقـ ٌُمٜمَف ششًمَدهي  اًمَّذن سم٤مًمٌني  اًمًقصقـ أؾَم٠مخؽل ،ٌُمٜمَؽل وٌمٞمؽ ُمٙمي

َٝمٞم٤مش ،أَُمٚمقخى  أَُمٚمقخى  ،أجَتيٜمقخى  أجَتيٜمقخى  َٝمٞم٤مش، ُمي  ُمي

ن إقَّ  اًمٚمَّٝمؿَّ  َٕمرنل ،سمٍمنل ؾمَٛمٕملل ،ضمَٝمرنل ٌهي نل ؿمي  ؿم٤مهدو  ،نفم٤مهرل لسم٤مـمٜمل ،سمينمي

طَمداٟمٞم٦َّم ًمؽ ل صًمؿَّ  ،ُمرةه  15) قهً  ي٤م اهلل ي٤م ،٦ماًمٜميقراٟمٞمَّ  اًمً٘مَدرة ًأؿم٤مهد اضَمٕمَٚمٜمل ،سم٤مًَمقي  ،(طم٤مضمتؽ شًمًٛمي

ـَ  ي٤م تٖم٤مث ُم ًَ  أبَقاب هًمٚمي٘م٧َم  إذا سمٌف ًيَٗمتتحل ،اًمٜمَّّمػم قًمدف إذا سمٌف ًيٜمَتٍمل ،ٖمٞم٨ماعمً  قًمدف إذا سمٌف ًي

ي  اعمًٚمقؿ ًٚمقش ،اًمٖم٤مومٚم٦م اًمً٘مٚمقب طمجٌَتفل ،٦ماعمًَردمي ًٚمقش، ـميَج٘مي َقصم٤مك ـميَج٘مي اهمي َقصم٤مك لي اهمي ؾ ،لي جي  اًمٕمي

ؾ جي يت أضم٥َم  ،اإلضم٤مسم٦م سم٦ماإلضم٤م ،اًمٕمي قَمقي ـَ  ايَمِمػل ،طم٤مضمتل اىَمضل ،دي َقـ ُل ،سمّمػميت قم  ُل طمي

ة َُّ  ىًمقَّ  .اًمٕمٔمٞمؿ اًمٕمكمي  سم٤مهلل إ
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 اجلاللٛ( )رعاٞ اجلاللٛ سظب

 ،قه لأن٧م أن٧م هق ،اًمن لسمذات اًمذات سمن أؾم٠مخؽ إن مهللا ،اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمًؿ

  سمٜمقرٌ  اطمتج٧ٌم
ٌ
  زي قمٌ  ٟمقرٌ  ،اهلل

ٌ
  اؾمؿى  ٙمؾي لسم ،اهلل

ٌ
 طمقـ ُ أخػ سمامئ٦م ،اهلل لي دً لقمي  نلي دً قمي  ـُمٌ  ،هلل

  يمؾ غمقمل لأهكم لديٜمل ٟمٗمز قمغم ظمتٛم٧م سم٤مهلل إُ ىمقة لُ
ى
 اهلل سمخ٤مشمؿ ريب أقمٓم٤من رء

 ٟمٕمؿ ،اًمقيمٞمؾ لٟمٕمؿ اهلل لطمًٌٜم٤م ،ّرضال اًمًاملات أىمٓم٤مر قمغم سمف ظمتؿ اًمذن اعمٜمٞمع اًم٘مدلس

ٞميٌدٟمي٤م قمغم اهلل لصغم ،اًمٜمّمػم لٟمٕمؿ اعمقمم  .مجٕملمأ لصحٌف آخف غمقمل حمٛمدى  ؾمي
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 (التٕعن رعاٞ )أٔ التؾّز أٔ التٕعن سظب

ٌٝمدي ﴿ اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمًؿ نَّفً  اهللً  ؿمي ي  ُي  أي َُّ  إهٌلي ٦مً  قً هً  إ اعَمياليئٌٙمي طٌ  امه ٤مئٌ ىمي  اًَمٌٕمَٚمؿٌ  قا لًمأً لي  لي ًَ  سم٤ٌمًَمٌ٘م

ي  ُي  َُّ  إهٌلي  اهلل لأؾمتقدع ،ُمالئٙمتف سمف لؿمٝمدت سمف اهلل ؿمٝمد سمام دأؿمٝم لأن٤م ،﴾احَليٌٙمٞمؿً  يزً زٌ ٕمي اًمَ  قي هً  إ

 سمٜمقر أقمقذ إن مهللا ،اًم٘مٞم٤مُم٦م يقف إزمَّ  ي١مدهي٤م اهلل قمٜمد زم لديٕم٦مو  اًمِمٝم٤مدة لهذك ،اًمِمٝم٤مدة هذك

 إُ لاًمٜمٝم٤مر اًمٚمٞمؾ ـم٤مرٌؾ  لُمـ لقم٤مه٦مى  آوم٦مى  يمؾ ُمـ ،ـمٝم٤مرشمؽ لقمٔمٛم٦م ريمٜمؽ لقمٔمٞمؿ ىمدؾمؽ

 .سمخػم يٓمرؾ ـم٤مرؾ

 ُمـ ي٤م ،أقمقذ سمؽ قمٞم٤مذن لأن٧م ،أخقذ سمؽ ُمالذن لأن٧م ،٨مأؾمتٖمٞم سمؽ لهمٞم٤مصم أن٧م مهللا

 يمِمػ لُمـ ،ظمزيؽ ُمـ سمؽ أقمقذ ،اًمٗمراقمٜم٦م أقمٜم٤مؾ ًمف لظمْمٕم٧م ،اجل٤ٌمسمرة رىم٤مب ًمف ذًم٧م

ذم ،ذيمرؿ لٟمًٞم٤مق ،ؾمؽمؿ  ،لىمرارن لٟمقُمل ،لهن٤مرن ًمٞمكم طمرزؿ ذم أن٤م ،ؿمٙمرؿ قمـ لاٟمٍما

 ؾمٌح٤مٟمؽ ،أن٧م إُ إهل ُ ،صم٤مرندٌ  صمٜم٤مؤؿ ،ؿمٕم٤مرن يمرؿذٌ  ،لمم٤ميت لطمٞم٤ميت ،لأؾمٗم٤مرن فمٕمٜمل

 ذ لُمـ ،ظمزيؽ ُمـ أضمرن ،لضمٝمؽ ًمًٌح٤مت لشمٙمريامه  ،ًمٕمٔمٛمتؽ ٤مشمنميٗمه  ،لسمحٛمدؿ مهللا

دىم٤مت قمكمَّ  لاَضب ،قم٤ٌمدؿ  ي٤م ،ُمٜمؽ سمخػمى  زم دلضًم  ،قمٜم٤ميتؽ طمٗمظ ذم لأدظمٚمٜمل ،طمٗمٔمؽ ًها

ٞميٌدٟمي٤م قمغم اهلل لصغم ،اًمرامحلم أرطمؿ ي٤م اًمرامحلم أرطمؿ ي٤م اًمرامحلم أرطمؿ  لقمغم ٛمدى حم لُمقُٟم٤م ؾمي

  .اًمٕم٤معملم رب هلل لاحلٛمد ،ا يمثػمه  شمًٚمٞمامه  لؾمٚمؿ لصحٌف آخف
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 التٕسٗز سظب

 احلغٍٜ( اهلل مساٞبأ االعتغاثٛ )سظب

  اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمًؿ
ٌ
َّ
ٌ
لل ءً  ﴿لي يؾَمامي َّ ٜميك ا ًَ  سمؽ أقمقذ إن مهللا هٌبي٤م﴾، ومي٤مَدقًمقكً  احَلً

 ،قه إُ إهل ُ اًمذن اهلل قه ُمـ ٤مي ،احلًٜمك ؽئسم٠مؾمام إًمٞمؽ عيأتل إًمٞمؽ أتقضمفل أتقؾمؾل

طٌمٞمؿً  ،رمَحـاًم لًس  ،ٚمًٌؽ اعَمي  ،اًمرَّ ً  ،اًمًالفً  ،اًم٘مدي ـً اعَم ً  ،١مٌُم ـً اعَم ٤مرً  ،اًمٕمزيز ،ٝمٞمٌٛم ً  ،اجلٌي  ،٤مًمًؼ اخل ،تٙمؼمً اعَم

ً  ،٤ٌمرًئ اًم رً اعَم قي ه٤مًب  ،اًم٘مٝم٤مرً  ،اًمٖمٗم٤مرً  ،ّمي اًؾ  ،اًمقي زَّ  ،اًم٤ٌمؾمط ،اًم٘م٤مسمًض  ،ٕمٚمٞمؿاًم ،اًمٗمت٤مًح  ،اًمري

وٌمعً  ،اخل٤موٌمًض  ً  ،اًمٍرا ً  ،ٕمزي اعَم ـي اعَم ٌيّمػمً  ،اًمًٛمٞمعً  ،ٌذ ـً  ،احليٙمؿً  ،اًم  ،احليٚمٌٞمؿً  ،ٌػماخل ،ٚمٓمٞمػاًم ،اًمٕمَد

ٔمٌٞمؿً  كٌمي  ،اًمِمٙمقرً  ،اًمٖمٗمقر ،اًمٕمي ً  ،احليٌٗمٞمظً  ،اًمٙمٌػمً  ،اًمٕمي ٞم٥ًم  ،ٌ٘مٞم٧ًم اعَم  ،اًمٙمٌريؿً  ،اجليٚمٌٞمًؾ  ،احلًي

ً  ،رىمٞم٥ماًم ؾٌمعً  ،جٞم٥ًم اعَم ا ًدلدً  ،احليٌٙمٞمؿ ،اًمقي ٌي٤مقٌم٨ًم  ،جٞمدً اعَمي  ،اًمقي  ،ني اًم٘مقٌ  ،اًمقيمٞمؾ ،احليؼي  ،ِمٝمٞمداًم ،اًم

زٌمي  ،تلٌمً اعَمي  ً  ،احليٌٛمٞمدً  ،اًمقي ً  ،َحيٌص اعَم ً  ،ٌٌَدًئ اعَم ً  ،ٕمٞمداعَم ً  ل،َحٞماعَم اضمدً  ،اًم٘مٞمقفً  ،لي احل ،ٌٛمٞم٧ًم اعَم  ،اًمقي

طٌمدً  ،٤مضمدً اَحي  ا دً  ،اًمقي ً  ،اًم٘م٤مدرً  ،اًمّمٛمي ً  ،٘متٌدرً اعَم فً اعَم ً  ،٘مدي ظمي اعَم  ،٤ٌمـمـاًم ،ٔم٤مهراًم ،راِظٌم  ،ـً لاّ ،رً ١مي

زٌم  ا ً  ،اًمقي ـٌ اعَم ي  ،تٕم٤م اًب  ،اًمؼمي ً  ،اًمتقَّ ٗمً  ،ٜمتٌ٘مؿً اعَم ؤً  ،قي اًمٕمي ٤مًمًٌؽ  ،ًؽ لاًمرَّ ً  ُمي ـٌ  ذل ،ٚمٌؽ اعَم فٌ  اجليال ا  ،لاإليمري

 ً ً  ،اًمٖمٜمٌلي  ،اجلي٤مٌُمعً  ،٘مًطً اعَم ٤مري  ،٤مٟمٌعً اَحي  ل،ٖمٜمٌ اعَم  ،لاًم٤ٌمىم ،اًمٌٌديعً  ن،اهل٤مدٌ  ،اًمٜمقرً  ،اًمٜم٤موٌمعً  ،اًمْمَّ

ؿٌمٞمدً  ،قارًث اًم ًٌقرً  ،اًمرَّ  .اًمّمَّ

دو  اهللً  قي هً  ىمَؾ ﴿ اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمًؿ دً  اهللً  ۞ أيطمي ٛمي َ  ۞ اًمّمَّ
 يي  ملي

َ لي  دَ ٚمٌ
َ لي  ۞ دَ قًمي يً  ملي

 ملي

ـَ يي   يتخذ ملل يقًمد ملل يٚمد مل اًمذن اًمّمٛمد اًمٗمرد اّطمد اًمقاطمد اهلل قه، ﴾دو أيطمي  ا قه ٗمً يمً  فً ًمي  ًٙم

اٌت  ذٌم  اّقَمغم اعَميثًؾ  فً ًمي لي ﴿ ،اًمٕمٚمٞم٤م اًمّمٗم٤متل احلًٜمك ءاّؾمام ًمف ،الًمده  ُل ص٤مطم٦ٌمه  لي امي ًَّ  اًم

َ  ٚمٌفٌ ثَ ٛمٌ يمي  سي ٞمَ ًمي ﴿ ،﴾احَليٌٙمٞمؿً  يزً زٌ ٕمي اًمَ  قي هً ل اّيَرضٌ ل ٌٛمٞمعً  قي هً ل ءو ري ًَّ  فً َدٌريمً شمً  ُي ﴿ ،﴾اًمٌٌّمػمً  اًم

ي  َّ ي  ًيَدٌرؿً  قي هً لي  ٤مرً ّمي بَ ا َّ ٤مري بَ ا  ٚمَّ اًم قي هً لي  ّمي
ـً  ﴿ًهقي  ،﴾ػمً ٌٌ اخَلي  ٞمًػ ٓمٌ يلَّ َّ ظٌمرً  ا َِ ا اًمٔم٤َّمٌهرً  لي ـً  لي ٌي٤مـمٌ اًَم  لي

ًهقي    سمًٌٙمؾي  لي
ى
ء َ ﴾، ري ٞمؿو

ٚمٌ ٜم٤َّم﴿ قمي   آُمي
ٌ
٤م سم٤ٌملل ُمي ـي  لي َٞمٜمي٤م ًأنٌَز ٤م إًٌمي ُمي ـي  لي ٌهٞمؿي  إمٌمي  ًأنٌَز ا قٌمٞمؾي  إسٌَمري إؾٌَمامي ٤مؾي  لي إؾٌَمحي  لي
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َٕمً٘مقبي  يي ٌي٤مطٌ  لي يؾَم َّ ا ٤م لي ُمي ك ًأليٌتي  لي ك ًُمقؾمي ًي قٌمٞم ٤م لي ُمي ٌٞميققي ا ًأليٌتي  لي ـَ  ًمٜمٌَّ ٌؿَ  ٌُم هبي ًؾ  ُي  ري ري لَمي  ًٟمٗمي دى  سمي  أيطمي

ـً  ٌُمٜمًَٝمؿَ  َح ٟمي فً  لي ﴾، ًمي ٚمًٌٛمققي ًَ ٜمي٤م ًُم سمَّ ٜم٤َّم ﴿ري ًَم٧مي  سماٌمي  آُمي نَزي ٌيَٕمٜمي٤م أي اشمَّ ـي  لي ؾًمق ٜمي٤م اًمرَّ ٌَ ٤ميَمًت عي  ومي ـي  ُمي ٤مٌهٌدي  آُمٜم٤م ،﴾اًمِمَّ

 سم٤مهلل روٞمٜم٤م ،ُمركل ٚمقكطمل ذكل ظمػمك يمٚمف سم٤مًم٘مدرل اِظمر اًمٞمقفل رؾمٚمفل يمتٌفل ُمالئٙمتفل سم٤مهلل

ٞميٌدٟمي٤مسمل ،٤مإُم٤مُمه  سم٤مًم٘مرآقل ،٤مديٜمه  سم٤مإلؾمالفل ،٤مرسمًّ  ُه ل ٤مٟمٌٞمًّ  لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم حمٛمدى  ًي  ،رؾمق

 لضمٝمؽ الـجل ٖملٌيٜم يمام ذاشمؽ قي قًمٚمً  ذم ُمقصقؽو  سمف أن٧م سمامل صٗم٤مشمؽل سم٠مؾمامئؽل سمؽ آُمٜم٤م رسمٜم٤م

 سمؽ آُمٜم٤م ،أخقهٞمتؽ يمامـ ذم اًمالئؼ قه يمامل ،رسمقسمٞمتؽ قمٔمٞمؿ ذم أهؾو  ًمف أن٧م سمامل ،اًمٙمريؿ

 قمغم قمٜمدؿ ُمـ سمف ضم٤مء سمامل لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم رؾمقًمؽل ٟمٌٞمؽ حمٛمدى  ؾمٞمدٟم٤مل سمرؾمٚمؽل

 قم٤ممل ي٤م اّقمغم قمٚمٛمؽ ذم اًمالئؼ قه ُم٤م قمغمل ،شمرىل ذًمؽ حت٥م يمامل رؾمقًمؽ ُمرادل ُمرادؿ

 .لاًمًامء اّرض ىمٞمقف ي٤م ،كٗمأظمل اًمن

آ  قلىم٤مس قلقم٤مضمز إٟم٤م مهللا ـى  ُمـ سمف أُمرت ح٤م ققُمٓمٞمٕم ،اًمزًمؾل يغاًمزَّ  ُمـ إًمٞمؽ ءسًمري  ىمق

٤مممي ﴿ ،قمٛمؾى ل قم٘مدى ل تيٕمي ي  ُي  احَليؼي  اعَميٚمًٌؽ  اهللً  ومي َُّ  إهٌلي بي  ًهقي  إٌ َرشٌ  ري ٌريٌؿ﴾، اًَمٕمي ٤مٟميفً  اًَمٙمي ٌَحي  ﴿ؾًم

٤مممي  ٕمي شمي امَّ  لي ٌديعً  ۞ ييٌّمًٗمققي  قمي اٌت  سمي لي امي ًَّ يَرضٌ  اًم َّ ا نَّك لي فً  ييًٙمققً  أي ًمي  ًمي َ  دو لي
ملي ـَ  لي ًٙم فً  شمي ٌي٦مو  ًمي ٤مطٌم ٚميؼي  صي ظمي  لي

  يًمؾَّ 
ى
ء َ ًهقي  ري   سمًٌٙمؾي  لي

ى
ء َ ٚمٌٞمؿو  ري  ،ذًمؽ قمغم سمٕمثٜم٤مال ،ذًمؽ قمغم أُمتٜم٤مل ،ذًمؽ قمغم وم٠مطمٞمٜم٤م مهللا ،﴾قمي

 .اًمٕم٤معملم رب ي٤م ،ذًمؽ حل٘م٤مئؼ ٤مدٟملاه

 ومٚمٞمس ٔم٤مهراًم أن٧مل ،رء سمٕمدؿ ومٚمٞمس اِظمر لأن٧م ،رء ىمٌٚمؽ ومٚمٞمس اّلـ أن٧م مهللا

ر رًُمٜمقي  ي٤م ،رء دلٟمؽ ومٚمٞمس ٤ٌمـمـاًم لأن٧م ،ءر ؽومقىم ر قم٤ممل ي٤م ،اّنقا  اًمٚمٞمؾ ُمدسمر ي٤م ،اّها

 ،اًمٖمٞمقب ي٤مقمالف ،قمٚمٞمؿ ي٤م همٗم٤مر ي٤م ،لدلد ي٤م رطمٞمؿ ٤مي ،ىمٝم٤مر ي٤م ضم٤ٌمر ي٤م ،قمزيز ي٤م ُم٤مًمًٌؽ  ي٤م ،اًمٜمٝم٤مرل

ٞميٌدٟمي٤م قمغم صؾي  مهللا ،اًمذٟمقب همٗم٤مر ي٤م ،اًمٕمٞمقب ؾمت٤مر ي٤م ،اًم٘مٚمقب ي٤مُم٘مٚم٥م  ٌدؿقم حمٛمدى  ؾمي

 آشمفل ،اُّملم اًمّم٤مدؾ رؾمقًمؽل ،اعمٌلم ؿٟمقر اخل٤مشمٌؿ، اًمٗم٤مشمح ،اًمٙم٤مُمؾ اًمًٞمد رؾمقًمؽل

 صؾي  مهللا ،اعمجتٌك اًمرؾمقـ ،اعمرشم٣م اًمِمٗمٞمع ،اعمحٛمقد اعم٘م٤مف سمٕمثفال ،اًمٗمْمٞمٚم٦مل اًمقؾمٞمٚم٦م
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 ،إسمراهٞمؿ قمغم ريم٧م٤مسم يمام آخف قمغمل قمٚمٞمف سم٤مرؿل ،إسمراهٞمؿ قمغم صٚمٞم٧م يمام فآخ قمغمل قمٚمٞمف ؾمٚمؿل

 ،قمرؿمؽ زٟم٦مل ،ٟمٗمًؽ رو٤مءل ،ظمٚم٘مؽ قمدد ،اًمٕم٤معملم رب ي٤م ،َمٞمد محٞمد إٟمؽ عملم٤ماًمٕم ذم

 ،احلًٜمك سم٠مؾمامئؽ أؾم٠مخؽ إن مهللا ،ا يمثػمه  شمًٚمٞمامه  ؾمٚمؿل صحٌفل آخف قمغمل ،شمؽيمٚمام ُمدادل

 قمٌدؿ حمٛمدى  ًٞمدٟم٤مسمل ،اًمٕمزيز سمٙمت٤مسمؽل ،اعمٜمزًم٦م سمٙمتٌؽل ،اًمت٤مُم٤مت سمٙمٚمامشمؽل ،سمّمٗم٤مشمؽل

 هيع ي٤م ،اًمٙمت٤مب ـي ًُمٜمز ي٤م ،اّرسم٤مب رب ي٤م ،لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم رؾمقًمؽل ٟمٌٞمؽل

ٜمي٤م﴿ ،ىمٞمقف ي٤م طمل ي٤م ،[٤م(صمالصمه ) اًمرامحلم أرطمؿ ي٤م] ،أضم٤مب ًدقٌملي  إذا ُمـ ي٤م ،احل٤ًمب سمَّ  ذٌم  آشمٌٜمي٤م ري

َٟمٞمي٤م ٜمي٦مه  اًمدي ًي ذٌم  طمي ةٌ  لي ظٌمري َِ ٜمي٦مه  ا ًي ىٌمٜمي٤م طمي ابي  لي ذي  .﴾اًمٜم٤َّمرٌ  قمي
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 الٌ٘اجلٗ الهؾف يف الكاطع الغٗف

 اجلالـ ذا ي٤م ،ىمٞمقف ي٤م طمل ي٤م اهلل ي٤م ،قمٜم٤ميتؽ سمٕملم ًمٞمٜم٤مإ اٟمٔمر مهللا ،ٟمًتٕملم لسمف اهلل سمًؿ

ف  قمدد ّؾمامئف شمٕمٔمٞمامه  اهلل ؾمٌح٤مق ،ظمٌػم ي٤م ًمٓمٞمػ ي٤م هم٤مومر ي٤م ،ىم٤مدر ي٤م ُمقُن ي٤م ،لاُيمرا

 ٚمّملماعمخ شمقطمٞمد اهلل ُإ هلإ لُ ،اعمخٚمقىم٤مت ئُمٌد اعمتٕم٤مـ اًمٙمٌػم هلل لاحلٛمد ،اعمٕمٚمقُم٤مت

 طمقـ ُ ،لاًمًاملات اّرض ُمؾء لقمٔمٛمتؽ جلالًمؽ ا شمٙمٌػمه  أيمؼم لاهلل ،اًمٕمٜم٤مي٤مت أصح٤مب

 اٟمٗمراد ذم اجلالـ هب٤مء ًمؽ هلٜم٤مإ ،لاًمًٕم٤مدات اخلػم يمٜمز اًمٕمٔمٞمؿ اًمٕمكم سم٤مهلل ُإ ىمقة لُ

 سمٚمقغ اًم٤ٌمطمثلم أله٤مفً  ىمرسمؽ قمغم تدي ٕمً سمي  ،رسمقسمٞمتؽ دلاف ذم اًمٕمز ؾمٚمٓم٤مق لًمؽ ،لطمداٟمٞمتؽ

 ٟمقرٌ  ُمـ سمحرى  ذم وم٤مهمٛمًٜم٤م هلٜم٤مإ ،لقمٔمٛمتؽ ضمالًمؽ ذم اًمٕم٤مروملم أخ٤ٌمًب  تلحتػمي  ،صٗم٤مشمؽ

 ،اعمٙمٜمقق اؾمٛمؽ سمٜمقر لىم٤مسمٚمٜم٤م ،رمحتؽ ؿمٕم٤مقم٤مت رلطمٜم٤م لذم اًمدٟمٞم٤م ُمـ ٟمخرج طمتك ،هٞمٌتؽ

ـي  أرم طمتك ،اعمخزلق هؿ سمقضمقد لضمقدٟم٤م لاُمأل  اعمٙمٜمقق ذم ؼي اعمح٘مَّ  لاًمنَّ  اعمٓمٚمؼي  اًمٙمام

 ًمٜم٤م لاضمٕمؾ ،ومتقق لُ شم٘مٚم٥مى  همػم ُمـ سم٘مدؾمؽ لىمدؾمٜم٤م قمزؿ ٤مهدُمِم ؿمٝمدٟم٤ملأ ،اعمّمققٌ  اعمٓمٚمٌؼ 

 ـم٤ٌمؾإ ُمـ أهع هق اًمذن اخلٗمل سم٤مًمٚمٓمػ دريمٜم٤ملأ ،اعمًٜمقق احلٛم٠م ُمـ سمف شمٖمًٚمٜم٤م ٤مرلطم٤مٟمٞمه  اُمدده 

 ي٤م ،ُمتلم ي٤م ىمقن ي٤م ،اًمٞم٘ملم طمؼ ؿمٝمدٟم٤ملأ ،اًمٕمٞمقق قمـ لاطمجٌٜم٤م اًمٕمز ُمقاىمػ لىمٗمٜم٤ملأ ،اجلٗمقق

 ؿمٛمس لضمقدٟم٤م قمغم وم٠مـمٚمع هلٜم٤مإ ،رطمٞمؿ ي٤م رمحـ ي٤م ،طمٚمٞمؿ ي٤م همٗمقر ي٤م ،يمريؿ ي٤م همٜملي  ي٤م قمكمي 

 اًمٕم٤مومٞم٦م ري٤مض ذم دظمٚمٜم٤ملأ ،اّطمٞم٤مق يمؾ ذم سمٜمقرؿ لضمقدٟم٤م رلٟمقي  ،يمقاقاّ مجٞمع ذم ؿمٝمقدؿ

 اًمٕمزة ذا ي٤م ،لاًمٖمٗمراق اًمرمح٦م ذا ي٤م ،رمحـ ي٤م رطمٞمؿ ي٤م رب ي٤م ،ُمٜم٤مق ي٤م طمٜم٤مق ي٤م ،لاًمٕمٞم٤مق

 اجلالـ ذا ي٤م ىمٞمقفً  ي٤م طملي  ي٤م ،طم٤ًمقلاإل اًمٗمْمؾ اذ ي٤م ،لاًمًٚمٓم٤مق اًمٕمٔمٛم٦م ذا ي٤م ،لاًمؼمه٤مق

 لاسومٜم٤م ،لقمٓمٗمؽ سمحٜم٤مٟمؽ قمٚمٞمٜم٤م لأىمٌؾ ،ًمٓمٗمؽ ُمالسمس أخًٌٜم٤م ،ظمٌػم ي٤م ًمٓمٞمػ ي٤م ،يمرافلاإل

 لأظمرج ،يديؽ سملم اًمٕمٌقدي٦م سمّمدؾ لأىمٛمٜم٤م ،ًمٞمؽإ سمٜمقرؿ لاهدٟم٤م ،لقمٚمٞمؽ ُمٕمؽ اًمتدسمػم قمـ

 طمتك ،ًمٜم٤م اظمتٞم٤مرؿ طمًـ ؿمٝمدٟم٤ملأ ،رٟم٤مأها  ذم اًمتٗمقيض ٟمقر لاٟمنم ،ىمٚمقسمٜم٤م ُمـ اًمتدسمػم فمٚمامت
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 قمٚمؿ ُمـ لقمٚمٛمٜم٤م ،اعمٌلم احلؼ ممإ لاهدٟم٤م ،أنٗمًٜم٤م ُمـ ًمٞمٜم٤مإ أطم٥م ًمٜم٤م لختت٤مر ومٞمٜم٤م شم٘متْمٞمف ُم٤م يٙمقق

 ًمٓمٞمػ ي٤م ،رطمٞمؿ ي٤م رمحـ ي٤م ،طمٚمٞمؿ ي٤م همٗمقر ي٤م ،يمريؿ ي٤م همٜملي  ي٤م ،قمٔمٞمؿ ي٤م قمكمي  ي٤م قمٚمٞمؿ ي٤م ،اًمٞم٘ملم

 لسمتدىمٞمؼ ،اًمٕمٔمٞمؿ ٟمقرؿ ؾمٜم٤مء لسمْمٞم٤مء ،ًمٙمريؿا لضمٝمؽ يمامـ سمجالـ ٟم٠ًمخؽ هلٜم٤مإ ،ظمٌػم ي٤م

 طمتك ،لاعمِم٤مهدة سم٤محلس ٟمجد ُم٤م ،لاحلٙمٛم٦م اًمذيمر ٟمقر ُمـ ىمٚمقسمٜم٤م قمغم شمٜمزـ أق ،قمٚمٞمؿ ي٤م قمٚمٛمؽ

 لاحلٞم٤مء لاخلِمقع ظمالصلاإل لاًمّمدؾ اًمٜمٞم٦م لسملم سمٞمٜمٜم٤م لامجع ،اأبده  ٟمٕمّمٞمؽ لُ ٟمٜم٤ًمؿ ُ

ىم٦ٌم لاهلٞم٦ٌم  ،قاًم٘مرآ  ذم لاًمٗمٝمؿ لاًمٌٞم٤مق ّم٤مطم٦ملاًمٗم لاًمٕمّمٛم٦م لاحلٗمظ لاًمٜمِم٤مط لاًمٜمقر لاعمرا

ٌه  ٤ملًم٤ًمٟمه  الوم١ماده  ا لسمٍمه  ٤مؾمٛمٕمه  ًمٜم٤م ليمـ ،لاًمتخّمٞمص لاُصٓمٗم٤مئٞم٦م سم٤معمح٦ٌم لظمّمٜم٤م  ،اليده  ٤ملىمٚم

ر سمجقاُمع ٟم٠ًمخؽ ٟم٤مإ مهللا ،َمٞم٥م ي٤م ىمري٥م ي٤م هيع ي٤م ،سمّمػم ي٤م ؾمٛمٞمع ي٤م ُمٖمٞم٨م ي٤م  أها

 لأق ،هدايتؽ سمٜمقر سمٜم٤مىمٚمق رشمٜمقي  قأ ،ذاشمؽ لضمقد لسم٘مدف ،صٗم٤مشمؽ ُمٔم٤مهر لسمٚمٓم٤مئػ ،أؾمامئؽ

 ،اًمٞمؽ لؿمقىمٜم٤م ،سمؽ نًٜم٤مأً  دمٕمؾ لأق ،مح٤ميتؽ سمًؽم قمٚمٞمٜم٤م شمًؽم لأق ،ُمٕمرومتؽ طم٥م شمٚمٝمٛمٜم٤م

 .ؾمقاؿ اأطمده  ٟمخِمك لُ ،همػمؿ اأطمده  ٟمرضمق ُ طمتك ،ُمٜمؽ ومٜم٤ملظمقَ 

 ،ُمٕمؽ لاّدب ،ُمٜمؽ لاًم٘مرب ،ومٞمؽ لاحل٥م ،ًمٞمؽإ لاُٟم٘مٞم٤مد ،قمٚمٞمؽ اُقمتامد ارزىمٜم٤م مهللا

 ،ؾمامؤؿأ لشم٘مدؾم٧م ،صمٜم٤مؤؿ لضمؾ ،ؿم٠منؽ لقمٔمؿ ،ضم٤مرؿ قمز ،رضّلا اًمًاملات رب لأن٧م

ي  ؾليمٛمي  ،ديٜمٜم٤م ؿلؾمٚمي  ٛمٜم٤مؾمٚمي  ،همػمؿ هلإ لُ  ٞمَّ سمٙمٚمي  ٝمٜم٤مللضمي  ،قمروم٤مٟمٜم٤م ؿلمت
 ّنٗمًٜم٤م ٤مٜمي ٚمَ ٙمٌ شمي  لُ ،٤مٜمي تٌ

 ي٘مٓمٕمٜم٤م ىم٤مـمع يمؾ قمٜم٤م لاىمٓمع ،ًم٘م٤مئؽ ممإ ىمٜم٤ملؿمقي  ،اعمجٞم٥م ٟمٕمؿ ي٤م ،ذًمؽ ُمـ ىمؾأ لُ قملمى  ـمروم٦م

 ،ضمٝمٚمٜم٤م ذاإ ٛمٜم٤ملقمٚمي  ،سمتٜم٤مىمرَّ  ذاإ ُمٜم٤م بلاىمرً  ،بٕمدشمٜم٤مأ ذاإ ُمٜم٤م بلاىمرً  ،بٕمدشمٜم٤مأ ذاإ سمٜم٤ملىمري  ،قمٜمؽ

 ي٤م ُمقُن ي٤م ،رطمٞمؿ ي٤م طمٚمٞمؿ ي٤م همٗمقر ي٤م ،سم٤مـمـ ي٤م فم٤مهر ي٤م ،ظمرآ ي٤م ألـ ي٤م ،ٛمتٜم٤مقمٚمَّ  ذاإ ٛمٜم٤ملومٝمي 

 رًت ذيم ُم٤م لًمقُ ،قمثرايت ؿمٙمقًت  ُم٤م أُمرن ُمـ ضمٝمٚم٧ًم  ُم٤م ًمقُ هللإ ي٤م ،ظمٌػم ي٤م ًمٓمٞمػ ي٤م ،هم٤مومر

 له٥م ،اتؼمي اًمٕمي  سمٛمرؾمالت اًمٕمثرات ت٤متِمتٍ ُم مهللا وم٤مصٚمح ،قمؼمايت خ٧ًم ٠مؾم ُم٤م ألزارن ُمـ

 لُ قمٛمؾى  ُمـ لؾمٞمٚم٦مو  ومامزم ،ًم٤ًمن اعمٕم٤ميص ٧مأظمرؾمي  إهلل ،احلًٜم٤مت ًم٘مٚمٞمؾ اًمًٞمئ٤مت يمثػم
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 خ٘متٜمللأ ،ليمرُمؽ ضمقدؿ ُمـ احلًٜم٤مت ىمّمتٜملأ إهلل ،اعمتٙمؾ قمٚمٞمف ُمـ ي٤م ،اُّمؾ ؾمقم ؿمٗمٞمع

 ُ ظمقذم قأ يمام ،قمّمٞمتؽ قلإ قمٜمؽ يٜم٘مٓمع ُ رضم٤مئل إق إهلل ،لُمٖمٗمرشمؽ قمٗمقؿ سملم اًمًٞمئ٤مت

يٚمٜمل ُه  ؾمتٓمٞمعأ ُ إهلل ،ـمٕمتؽأ قلإ يزا  اًمٓم٤مقم٦م قمغم ىمقةه  لُ ،سمٕمّمٛمتؽ ُإ ُمٕمّمٞمتؽ قمـ طمق

 ؟!يذه٥م أجـ رادشمؽإ ذم دائرو  هق ُمـ ؟!خي٤مؽ ُ يمٞمػ ىمٝمرؿ ىمٌْم٦م ذم هق ُمـ ،سمتقومٞم٘مؽ إُ

 ،طمٞمٚمتل لىمٚم٦م ،ىمقيت وٕمػ ًمٞمؽإ ؿمٙمقأ ،لاًم٘مقة احلقـ قمـ قم٤مضمزو  ،اإلرادة ُمًٚمقب أن٤م إهلل

 ريب ،اعمًتْمٕمٗملم رب ن٧ملأ ،اًمرامحلم رطمؿأل ،اًمٕم٤معملم رب ن٧ملأ ،اعمخٚمقىملم قمغم لهقان

 ًمؽ يٙمـ مل قإ ؟!أُمرن ٙمتفُمٚمَّ  ىمري٥مى  صديؼى  ممإ أف ل؟!يتجٝمٛمٜم سمٕمٞمدى  قمدل   ممإ ؛شمٙمٚمٜمل ُمـ ممإ

 يب يٜمزـ قأ ُمـ ،اًمٙمريؿ لضمٝمؽ سمٜمقر قذقمأ ،لؾمعأ قم٤مومٞمتؽ لًمٙمـ ،أب٤مزم ومال قمكمَّ  همْم٥مو 

 ي٤م قمكمي  ي٤م سمؽ ُإ ىمقة لُ طمقـ لُ ،شمرى طمتك اًمٕمتٌك ًمؽ ،ؾمخٓمؽ قمكمَّ  ِيؾ أل ،همْمٌؽ

 .قمٔمٞمؿ

 طمقزم ممإ شمٙمٚمٜمل لُ ،سمحنيت شمدقمٜمل لُ ،لـمٚمٌل ُم٠ًمختل شمرد لُ ،دقمقيت حتج٥م ُ ريب

 ذا ي٤م ،(صمالصمه٤م) هللا ي٤م ،٤مًمتللطم زمي ذً  ُمـ لأقمذن ،يمنن لاضمؼم ،لوم٤مىمتل قمجزن لارطمؿ ،لىمقيت

 ي٤م ،لاًمًٚمٓم٤مق اًمٕمزة ذا ي٤م )صمالصمه٤م(، اهلل ي٤م ،لاًمؼمه٤مق اًم٘مقة ذا ي٤م )صمالصمه٤م(، اهلل ي٤م ،لاًمٖمٗمراق اًمرمح٦م

 ،لاُيمراف اجلالـ ذا ي٤م ىمٞمقف ي٤م طمل ي٤م )صمالصمه٤م(، اهلل ي٤م ،طم٤ًمقلاإل اًمٗمْمؾ ذا ي٤م )صمالصمه٤م(، اهلل

  يمؾ لؾمٕم٧مي  اًمذن ن٧مأ
ى
 ي٤م حمًـ ي٤م لطمٚمامه  ُمٜم٦مه  طم٤ًمٟمؽلإ سمٗمْمٚمؽ قمٚمٞمٜم٤م دومجً  ،لقمٚمامه  رمح٦مه  رء

 ي٤م ،قمٔمٞمؿ ي٤م قمكمي  ي٤م ،لاًمٙمرف لاجلقد اًمٜمقاـ ذا ي٤م ،لاًمٜمٕمؿ قـاًمٓمَّ  ذا ي٤م ،ُمتٗمْمؾ ي٤م َمٛمؾ ي٤م ُمٜمٕمؿ

 لرمحتف أؾمٕمدشمف ـُمي  اًمذن ،يمؼماّ اًمٙمٌػم ،اُقمٔمؿ اًمٕمٔمٞمؿ سم٤مؾمٛمؽ أؾم٠مخؽ ،اًمٕمٔمٞمؿ اًمٕمرش ذا

 سمٕمٞمٜمل أراهؿ طمتك لؾمٗمٚمٞم٦مه  قمٚمقي٦مه  اًمرلطم٤مٟمٞم٦م رلاحاّ شمًخر أق ،سمف يدقمقؿ أق لأخٝمٛمتف

 .سمٚم٤ًمن لأيمٚمٛمٝمؿ

 ،يمرفاّ لضمٝمؽ سمٜمقر ،يمت٤مسمؽ ُمـ اًمرمح٦م لُمٜمتٝمك ،قمرؿمؽ سمٛمٕم٤مىمد رب ي٤م أؾم٤مًمؽ نإ مهللا
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 طمٞم٤مةه  حتٞمٞمٜم٤م لأق ،يمٚمف ؿم٠منٜم٤م سمف شمّمٚمح ُم٤م لاعمٖمٗمرة اًمرمح٦م ُمـ ًمٜم٤م شم٘مًؿ قأ ،اًمت٤مُم٤مت لسمٙمٚمامشمؽ

 ُمٕمٓمل ي٤م ،ُم٤مٟمع اًمٕمٓم٤مء ُمـ يٛمٜمٕمف ُ ُمـ ي٤م ،ضم٤مُمع ي٤م ُمٕمٓمل ي٤م ،لأهٜم٤مك قمٞمشى  أرهمد ذم ٦مه ـمٞمٌ

 ي٤م ًمٓمٞمػ ي٤م ،هم٤مومر ي٤م ُمقُن ي٤م ،ىم٤مدر ي٤م ،ألمم ُمٜم٤م سمٜم٤م وم٠من٧م ُمقُٟم٤م ي٤م ٜم٤مومتقًمٍ  ،اًم١ًماـ ىمٌؾ اًمٜمقاـ

 ،سمرقم٤ميتؽ ٜم٤مقمي لارَ  ،اًمٞم٘ملم أهؾ ُمـ اًمٓمريؼ ؾمٚمؽ لممـ ،اعمخٚمّملم ُمـ وم٤مضمٕمٚمٜم٤م هلٜم٤مإ ،ظمٌػم

 إٌقَّ ﴿ ،اًمٕم٤مُمٚملم اًمٕمٚمامء ُمـ ًمٜمٙمقق ؾمٌٞمٚمؽ ممإ رؿمدٟم٤مأل ،اُِمٜملم ُمـ ًمٜمٙمقق سمرأومتؽ لاطمٗمٔمٜم٤م

ًمٌٞميلي  ـي  اًمٌَّذن اهللً  لي زَّ ًهقي  اًَمٌٙمتي٤مبي  ٟمي ممَّ  لي تيقي لمي  يي ٤محٌلٌ ػَمو  ومي٤مللً ﴿ ،﴾اًمّمَّ ٤موٌمٔمه  ظمي ًهقي  ٤مطمي ؿً  لي  أيَرطمي

﴾ مٌحلٌمي ا  شم٘مدف ُمـ قمدد ،لمًمٚمٕم٤معم رمح٦مه  اعمٌٕمقث ،اعمرؾمٚملم ؾمٞمد حمٛمدى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم اهلل لصغم ،اًمرَّ

 ،لاًمًالف سم٤مًمرمح٦م ممزلضم٦مه  صالةه  ،رشمذيمَّ  لُمـ اًم٘مقـ قمٚمٞمف طمؼ ممـ ،شم٠مظمر لُمـ اخلٚمؼ ُمـ

 ،اًمقضمقد طمٙم٤مفإ سمٌ٘م٤مء سم٤مىمٞم٦مه  ،اعمقضمقد اًمدهر سمدلاف دائٛم٦مه  صالةه  ،لاًمدلاف سم٤مًم٘مٌقـ خمّمقص٦مه 

 ،أنٕمؿ ُم٤م قمغم هلل لاحلٛمد ،شم٘مدف لُمـ اًمٓم٤مهريـ اًمٓمٞمٌلم لذريتف لأزلاضمف لأصح٤مسمف خفآ لقمغم

 .اًمٕم٤معملم رب هلل لاحلٛمد ،ظمٌػم ي٤م ًمٓمٞمػ ي٤م
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ِِٔن) األخري المٗن ثمح سظب  الصَِّفٕٚ( وٍا

 أهؾ ـمريؼ ؾمٚمقؿ قمٚمٞمف لشمٕمنَّ  ،اّبقاب دلٟمف ٘م٧مٚمي لهمً  ،اّؾم٤ٌمب سمف و٤مىم٧م قمٌدؿ ربي 

 احليات شمٚمؽ ومًٞمح إمم ًمف يٗمتح لمل قمٛمرك لاٟم٘م٣م ،يمتئ٤مبلاُ لاًمٖمؿ اهلؿ سمف لزاد ،اًمّمقاب

 لدٟم٤مءات اًمٖمٗمٚم٦م ُمٞم٤مديـ ذم راشمٕم٦مو  لاًمٜمٗمس أج٤مُمف لاٟمٍمُم٧م ،سم٤مب لاًمراطم٤مت اًمّمٗمقة ُمٜم٤مهؾل

 ،احل٤ًمب ي٤مهيع ،أضم٤مب لي قمٌ دً  إذا ُمـ ي٤م ،اعمّم٤مب هذا ًمٙمِمػ اعمرضمق ن٧مأل ،اُيمت٤ًمب

 لوم٘مرن قمجزن لارطمؿ ،لىمقيت طمقزم إمم شمٙمٚمٜمل لُ ،سمحنيت شمدقمٜمل ُ ربي  ،اجلٜم٤مب ي٤مقمٔمٞمؿ

 لحتػمًت  ،ومٙمرن لشم٤مك ،صدرن و٤مؾ وم٘مد ،ينن ـمريؼي  ؾلؾمٝمي  ،أُمرن ٦مي صٕمقسم ؾلذًمي  ،لوم٤مىمتل

 .ننقمً  شمٞمًػم قمغم اًم٘م٤مدر ،نلًَضي  ًمٜمٗمٕمل اح٤مًمؽ ،لضمٝمرن سمنن اًمٕم٤ممل لأن٧م ،أُمرن ذم

 ،لرضم٤مؤك ك١مُمٚمج لأن٧م ،دلاؤك ؾَّ لىمي  داؤك ليمثر ،ؿمٗم٤مؤك لقمزَّ  فً ُمرًو  ؿي ٔمً قمي  ـُمي  ارطمؿ ربي 

 ،ًمديؽ إُ اُِم٤مـ لظم٤مسم٧م ،إًمٞمؽ إُ اعمذاه٥م و٤مىم٧م ،لُمقُن لؾمٞمدن إهلل ،همقصم٤مكال

 حتّمٜم٧م ،إًمٞمؽ إُ ُمٜمؽ ُمٜمج٤م لُ ُمٚمج٠م ُ ،قمٚمٞمؽ إُ اًمتقيمؾ لسمٓمؾ ،ُمٜمؽ إُ اًمرضم٤مء لاٟم٘مٓمع

 ُ اًمذن احلل قمغم لشمقيمٚم٧م ،لاجلؼملت اًمٕمزة سمذن لاقمتّمٛم٧م ،لاعمٚمٙمقت اعمٚمؽ سمذن

ٞميٌدٟمي٤م قمغم اهلل لصغم ،يٛمقت  .ٞمامه شمًٚم لؾمٚمؿ لصحٌف آخف لقمغم حمٛمدى  ؾمي
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 الغََّشض ٔقت وٍاداٚ

ؿٌ  ًَ ـٌ  اهلل سمٌ ٧ٌم  إًمٞمؽ ،طٌمٞمؿٌ اًمرَّ  اًمرمح ٚمَّ٘مي ٤م اعمٚمقؿً  همي هبي  إًمٞمؽ ،ًمٚم٤ًمئٚملم ُمٗمتقحو  لسم٤مسًمؽ ،أبقا

 ٧مؿمي رٌ ومً  إهلل ،ٟمقفو  لُ ؾمٜم٦مو  كً شم٠مظمذً  ُ اًمذن اًم٘مٞمٍقفً  احللي  ٧مي لأن ،اًمٕمٞمققً  لٟم٤مُم٧ٌم  اًمٜمجقف هم٤مرٌت 

 إق إهلل ،اعمًتقطمِملم لأنٞمًس  ،اعمجتٝمديـ طمٌٞم٥ًم  لأن٧م ،سمحٌٞمٌٌف طمٌٞم٥مى  يمؾي  لظمال ًش رً اًمٗمً 

ـ ومجٜم٤مًب  ضمٜم٤مسمٌؽ قمـ ىمٓمٕمتٜمل إق إهلل ئ؟!أختج ـُمي  سم٤مٌب  وم٢ممم سم٤مسمؽي  قمـ ـمردشمٜمل  ؟!أردمل ُمي

سمتٜمل إق إهلل  ي٤م ،لاًمٙمرفٌ  اجلقدٌ  أهًؾ  وم٠من٧مي  قمٜميل قمٗمقتي  لإق ،٘مؿٌ لاًمٜمٍ  ًمٚمٕمذاٌب  ُمًتحؼ   وم٢مني  قمذَّ

ٟمٌؽي  ،اًمّم٤محلقق ٟمج٤م لسمٗمْمٚمٌؽي  ،اًمٕم٤مرومقق أظمٚمصي  إًمٞمؽي  ؾمٞمدن لق أن٤مبي  لسمٖمٗمرا ٍمي  ي٤م ،اعمً٘مي

 اًمت٘مقم أهًؾ  وم٢مٟمَّؽ أهاله  ًمذًمؽ أيمـ مل لإق ،ُمٕمرومتٌؽ لطماللةي  ،قمٗمٌقؿ سمردي  أذىمٜمل اًمٕمٗمقٌ  مجٞمؾي 

 .اعمٖمٗمرةٌ  لأهًؾ 

 ًَ ـٌ  اهلل ؿٌ سمٌ  قم٤ٌمٌدؿ داقملي  لضمٕمٚمتٜمل ،أيلىميٗمتٜمل سم٤مسمٌؽ لقمغم ،لومَّ٘متٜمل أن٧م اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،طٌمٞمؿٌ اًمرَّ  اًمرمح

زي لي  ،قمٚمٞمؽ سمٗمْمٚمٌؽي  ؿلداهلَّ  ،ًمٞمؽي إ َٕمتيٜمل ٚمتيًٝمؿصي لي  إق ٌن اطمي ٜميحتًٝمؿ إق أؾمٗمل لي٤م ،لىميٓمي  ُمي

ُمتيٜمل ري شمؽي  إهلل ،ٜمللـمردشمي  ىمٌٌٚمتيٝمؿ إق ٟمدُمل لي٤م ،لطمي  أصٚمًح  ُ أني  قمٚمٛم٧ًم  ىمد لضمالًمؽي  لقمزَّ

 ُمـ ٤مومٞم٦ماخل قمٞمقيب ًمٙمثرةٌ  لداٌدؿي  أهؾٌ  ُمـ حمًقبو  أن٤م لُ ،حليشمٌؽ أهؾو  أن٤م لُ ،خلدُمتٌؽ

ٌ  قم٤مدةٌ  ُمـ رأج٧ًم  ًمٙمٜمل ،قم٤ٌمدؿ ٦م ُ اًمذن اعم٘مٍمي  اِسمؼ لاًمٕمٌدٌ  ًمف قمذري  ُ اًمذن طٌ لاعمٗمري  ًمفً  طًمجَّ

ٌيف لخي٤مًؽ  أُمٌرك لاؾمتدراؿ ؾمٞمدك ُمٕم٤ملدة أراد إذا ؾمٞمدك قمـ ك كلخيِم همْم فً  ي٠ميت ـمردي  سمذن ُمٕمي

فً  ضم٤مكى    هب١مُء ضمئتؽ ومٚمذًمؽ ،ومٞمف إًمٞمف ليِمٗمع قمٜمدك سمف يتقضمَّ
ٌ
  ،ٞمؽي إًم اًمِمٗمٕم٤مء

ٌ
ء ا  ،قمٚمٞمؽ لاّقٌمزَّ

ؾ ٤محمرلُمه  يمٜم٧ًم  لإق ،فىمٌٌٚمتي  عمـ ومٝمٌٜمل اُمٓمرلده  أؿً  وم٢مق  دمٕمٚمٜمل لُ ،رمٌحتف ُمـ قمغم يب ومتّمدَّ

قسٌ  ٝمؿي  عي ومي دي  يم٤مًم٘مي ًَّ رَّ  اًم ٝمؿً  ومٛمي ًَّ ٧م ليم٢مسمرةى  ،يؼمح لمل اًم ًي ه٤م يم  ليم٤مًمِمٛمٕم٦مٌ  ،قمري٤مٟم٦م لهل همػمي

ٌؾ  ًمٚمٜم٤َّمسٌ  أو٤مءت ٝم٤م سم٢مطمرا ًٌ ُمتفٌ  دارٌ  إمم اًمٜم٤ٍمس دقم٤م إذا يؿٌ اًمٙمر قم٤مدةٌ  ـُمٌ  إهلل ،ٟمٗم  أق ًمقًمٞمٛمتفٌ  يمرا

 ي٤م وم٤مرمحٜم٤م ،اًمرامحلم لأرطمؿً  ،اّيمرُملم أيمرفً  لأن٧م ،٤مُمًٙمٞمٜمه  ليٜمٝمر ٤مـمٗمٞمٚمٞمًّ  يرد أق يًتحٞمل

امحلم أرطمؿي  ي٤م ،رمحـ  .اًمرَّ
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 الجاٌٗٛ الضٔضٛ

 رعٗٛاألٔ ٔصاراأل

 ٔالمٗاىل ٖاًاأل أٔصار

ٛٔ ِٔصُر  اأَلَسٔز َلَٗم

اعمًتقزم ،ؿم٤مهد يًمٍؾ  سمٖمٞم٥م اعمحٞمط أين٧مي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  غمي  لي  سمقضمٝمؽي  أيؾم٠ميًخؽي  ،فم٤مهر يًمٍؾ  سم٤مـمـ قمي

فً  قمٜم٧مي  اًمٌَّذن ؾمجدتي  ،اًمقضمقك ًمي فً  لي سمٜمقرؿي  ،٤ٌمكاجلٌ  ًمي ٌذن لي ٞمفٌ  ؿمخّم٧مي  اًمَّ  هتديٜمل أيق ،اّيبّم٤مر إًٌمي

ضمٝمل هٌبي٤م شمٍمؽ هداي٦مه  اخل٤مص ساـمؽي  إمٌم ظمذ ،ؾمقاؿي  قمٛمـ إًٌميٞمؽي  لي  أيظمذ إًٌميٞمؽي  سمٜم٤مصٞمتل لي

رومؼ قمٜم٤مي٦م ٤م ،لي ـ يي ني٤م اعمٓمٚمؼ احلؼ ًهق ُمي أي ٤م ،اعم٘مٍٞمد اًمٕمٌد لي ـ يي َُّ  ًهق ُي  ُمي  ىمٝمرً  ؿم٠مينؽي  إهٌٌلل ،ًهقي  إ

ىمٛمعً  اّيقمداء تَّك ،سمًقء أيرادن ُمـ يًمٍؾ  ُمـ يٛمٜمٕمٜمل قمزشمؽي  ُمـ اُمدده  أيؾم٠ميًخؽي  ،اجل٤ٌمسمرة لي  أييمػ طمي

أيىمٓمع ،اًم٤ٌمهملم أييمػ سمٌفٌ  ـ سمٌفٌ  شم٘مدؾمٜمل ٤مُمٚمٙمه  ٟمٗمز ُمٍٚمٙمٜمللي  ،اًمٔم٤معملم داسمر سمٌفٌ  لي  ،ئؾمٞمي  ؼى ٚمً ظًم  يًمٍؾ  قمي

اهدن ٤م إًٌميٞمؽي  لي   يًمٍؾ  ُمردمع إًٌميٞمؽي  ،ه٤مدن يي
ى
أين٧مي  رء ًهقي  ،حمٞمط رء سمٌٙمٍؾ  لي ٤مٌهرً  ﴿لي  وميَقؾي  اًَم٘مي

ٌي٤مٌدكٌ  ًهقي  قٌم ػًٌم﴾ احَليٌٙمٞمؿً  لي  .اخَلٌي

غمي  اًم٘م٤مئؿ أين٧مي  إهٌٌلل ٞميقفً  ،ٟمٗمس يًمٍؾ  قمي اًم٘مي طمٌ  كُمٕمٜمه  يًمٍؾ  ذٌم  لي قمٚمٛم٧مي  ،وم٘مٝمرتي  ىمدرتي  ،ٍس لي  لي

اًم٘مٝمر اًم٘مقة ومٚمؽي  ،وم٘مٍدرتي  سمٞمدؿي  ،لي ا اخلٚمؼ لي أين٧مي  ،ُمرّلي عي  لي لراءك ،سم٤مًم٘مرب رء يًمٍؾ  ُمي  لي

اإٌلطم٤مـم٦م سم٤مًم٘مدرة أين٧مي  ،لي اللً ﴿ اًم٘م٤مئؾ: لي ري  ـَ ُمٌ  لي  أيؾمامئؽي  ُمـ اُمدده  أيؾم٠ميًخؽي  إهٌٌلل ﴾،ٞمطو حًمٌ  ؿَ ٝمٌ ائٌ لي

ٌٞم٦م ٚمٌٞم٦ماًم٘م ىمقان سمٌفٌ  شم٘مقن ،اًم٘مٝمري٦م ٤مًمي اًم٘مي تَّك ،لي َُّ  ىمٚم٥م ص٤مطم٥م يٚم٘م٤من ُي  طمي غمي  اٟم٘مٚم٥م إ  فٌ ٌٌ ٘مٌ قمي  قمي

 .اُم٘مٝمقره 

أيؾم٠ميًخؽي  ُه  ،٤مٟم٤مـم٘مه  ٤مٟمه ًم٤ًم إهٌٌلل لي ىمق ومٝمامه  ،٤مص٤مدىمه  لي هًّ  ،٤مئ٘مه ُي  لي ٌه  ،٤مذائ٘مه  ا لي ىمٚم قم٘ماله  ،ىم٤مسماله  ٤ملي  لي

ومٙمره  ،قم٤مىماله  ـمرومه  ،٤مُمنمىمه  ا لي ؿمقىمه  ،٤مُمٓمرىمه  ٤ملي شمقىمه  ،٤مُم٘مٚم٘مه  ٤ملي لضمده  ،٤مىمه حمر ٤ملي هٌٜمل ،٤مُمذًم٘مه  الي  ايده  لي

ىمقةه  ،ىم٤مدرةه  ًه  ،ىم٤مهرةه  لي ٟمٗم ضمقارطمه  ،ُمٓمٛمئٜم٦مه  ٤ملي شمٞم٦مه  ًمٞمٜم٦مه  ًمٓم٤مقمتؽي  ٤ملي ىمدؾمٜمل ،ُمقا ٚميٞمؽي  ًمٚم٘مدلف لي  ،قمي

ارزىمٜمل  .إًٌميٞمؽي  اًمت٘مدف لي
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ٌه  زم ه٥م إهٌٌلل ٚميٞمؽي  سمٌفٌ  ًؾ ىمٌٌ أً  ٤مىمٚم يًقىمف اًمِمقؾ ي٘مقدك ،ا وم٘مػمه  قمي زادً  ،اًمتقؾ لي  ،اخلقؽ كً لي

روٌمٞم٘مف ىمريٜمف ،ًم٘مٚمؼا لي ىمّمدك ،رؾّا لي اًم٘مرب اًم٘مٌقـ لي ؿي  ،لي قٌمٜمدي ُمٜمتٝمك ،اًم٘م٤مصديـ كزًمٗم لي  لي

 .اًمٓم٤مًمٌلم رهم٦ٌم

اًمقىم٤مر اًمًٙمٞمٜم٦م قمكمَّ  أيخٌؼ  إهٌٌلل ضمٜمٌٜمل ،لي اُؾمتٙم٤ٌمر اًمٕمٔمٛم٦م لي أيىمٛمٜمل ،لي  اًم٘مٌقـ ُم٘م٤مف ذٌم  لي

ىم٤مسمؾ ،لاإلٟم٤مسم٦م  .سم٤مإٌلضم٤مسم٦م دقم٤مئل لي

ىمد ،اًمٕم٤مروٌملم ىمرب إًٌميٞمؽي  ىمرسمٜمل إهٌٌلل ـ ؾمٜمللي أيزـ ،اًمٓمٌع قمالئؼ قمي  ،اًمذف قمٚمؼ ُمٜمل لي

ىم٤مسمٚمٜمل ،اعمتٓمٝمريـ ُمـ يمققّ ضًمقٌدن يٛمألً  قمٜم٤ميتؽي  ُمـ سمٜمقرى  لي سم٤مـمٜمه  ا فم٤مهره  لي أيؾم٠ميًخؽي  ،٤ملي  إهٌٌلل لي

اجلزئٞم٦م اًمٙمٚمٞم٦م ىمقان سمٌفٌ  شم٘مقم ٤مرلطم٤مٟمٞمه  اُمدده  تَّك ،لي  زم ومتٜم٘مٌض ،ىم٤مهرة ٟمٗمس يًمٍؾ  سمٌفٌ  أيىمٝمر طمي

َُّ  سم٘مٝمرى  إزٌمَّ  ُمتقضمفو  رلحى  ذل اًمٙمقق ذٌم  يٌ٘مك ومالي  ،اه٤مقي ىمً  سمٌفٌ  شمً٘مط ٤ماٟم٘م٤ٌموه  رىم٤مئ٘مٝم٤م ٟم٤مرً  إ  اًم٘مٝمر لي

ت ٤م ،كفمٝمقري  أيمخدي ٤م اًمٌٓمش ؿمديد يي أيلىمٗمٜمل ،ىمٝم٤مر يي ٤م اًمٕمز ُمقىمػ لي ٞميقفً  يي ٤م ىمي  َمدؿي  شم٘مدس ،ىمدير يي

٤م اعمتلم اًم٘مقة ذا يي٤م لس يي  .ىًمدي

ًه أً  ،اًم٘مدر ٍه  سم٘م٤مسمالتي  نساًّ  أيؾم٠ميًخؽي  إهٌٌلل طمِم٦م آصم٤مر ُمٜمل يٛمحق ٤من تَّك ،اًمٗمٙمر لي  يٓمٞم٥م طمي

َُّ  عمخ٤مًمٗمتل ـمٌعى  ذل يتحرؿ ومالي  ،ًميؽي  سمقىمتل وم٠ميـمٞم٥م سمٌؽي  ىمٚمٌل صٖمر إ  لاٟمي٘مّمؿ ،ًمٕمٔمٛمتؽي  لي

اًمًام اّيرض ضم٤ٌمر إٌٟمَّؽي  ،ًمٙمؼمي٤مئؽي  ىم٤مهر ،لاتي لي ٤م ،سم٘مٝمرؿي  اًمٙمؾ لي ٤م ىمقن يي ٤م ،ىمري٥م يي  َمٞم٥م يي

ُي  ،اًمدقم٤مء ُي  طمقـ ل َُّ  ىمقة ل غمَّ  ،اًمٕمٔمٞمؿ ًمٕمكما سم٤مهلل إ صي غمي  اهلل لي ٞميٌدٟمي٤م قمي دى  ؾمي ٛمَّ ٌلي  حًمي لي  اًمٜمٌي  اّيُمي

غمي  قمي حٌٌفٌ  آخٌفٌ  لي صي ٚمَّ  لي ؾمي احليٛمدً  ،ؿي لي   لي
ٌ
بي  هلل لمي  ري

ٌ ٤معمي  .اًمٕمي
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 األسز ًٖٕ ِٔصر

َُّ  إهل ُ اًمَّذن اهلل ًهق ،اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمًؿ  ـً  اجلٛمٞمًؾ  ًهق إ مح طمٞمؿً  اًمرَّ  اًمٚمٓمٞمػ ،اًمرَّ

ؤلًؽ  احلٚمٞمؿً  ـً  قي اًمٕمٗمً  ،اًمرَّ يعً  ،اًم٘مري٥ًم  اعمًٖمٞم٨م اعمًجٞم٥ًم  ،اًمٜمَّّمػم اعم١ًَمُم  اجلالـ ذل ،اًمٙمريؿً  اًمنَّ

ف  .لاإلَٟمٕم٤مف اًمٓمََّقـ ذل ،لاإليَمرا

ـَ  ايَمًٜمل ربي  ر سمديع مج٤مـ ُم لات أَخ٤ٌمب ًيَدٌهش ُم٤م اجلامًمٞم٦َّم اّنَقا َقٟمٞم٦َّم اًمذَّ ف ،اًمٙمي ضمَّ  إمم ومٜمتيقي

ٟم٤مت طم٘م٤مئؼ ف اعمًٙمقي ضمي ٦ٌَّم شميقي اشمٞم٦َّم اعمح ك ُ اًمَّذن اجلامـ ًُمَٓمٚمؼ ؿًمٝمقد إمم اجل٤مذسم٦م اًمذَّ  لُ ،ىًمٌحو  ًيْم٤مدي

٤م لاضَمٕمَٚمٜمل ،إيالفو  قمٜمف ًيَ٘مٓمع ٌيلي  اًمٕمَٓمػ سمًحَٙمؿ راطمؿى  يمؾي  ُمـ ُمَرطمقُمه  ،اَٟمت٘م٤مفو  يِمقسمف ُ اًمَّذن احلً

ّـَ  ،ؾم٥ٌمو  كً دي دي ُمي  َ٘مٓمعيي  لُ ،همْم٥مو  ًيٜمَ٘مّمف لُ ػَم  إمم لارصمٞمَّتؽ أبدي٦َّم ؿسمًحٙمَ  ذًمؽ لشمق  هٌن٤مي٦مى  همي

طمٞمؿً  ًهق ،رطمٞمؿً  ي٤م هم٤مي٦مو  شمَ٘مٓمٕمٝم٤م َقصم٤مك ٤مكرسمَّ  ٤مكرسمَّ  ،اًمرَّ  ،ٗملخيَ  ُ ا فم٤مهره  ي٤م ،ئَمٝمر ُ ظمٗمٞم٤ًّم ي٤م ،همي

٧َم  ر ًمًٓمٗمي َقضمقدى  يمؾي  ذم ومؽًمم اّقَمغم ًلضمقدؿ أَها  ذم ومٌدَت  اّىَمدس فًمٝمقرؿ أنَقار لقمٚم٧َم  ،ُمي

أوم٦م اعمٜم٤َّمقً  ؿً احلٚمٞم وم٠من٧َم ،ُمَِمٝمقدى  يمؾي  يعً  ،لاًمٕمَٗمق سم٤مًمرَّ ـً  ،سم٤معمٖمٗمرة اًمنَّ  ٟمّمػم ،اخل٤مئٗملم ُم٠َمُم

ًٌَٕمد اًمً٘مَرب ضمٝم٤مت َحقسمٛمي  اًم٘مري٥م ،اعمًًتٖمٞمثلم  اجلالـ ذا ي٤م يمريؿً  ي٤م ،اًمٕم٤مروملم قًمٞمقق قمـ لاًم

ف ُه  فو الي ؾمي ﴿ ،لاإليَمرا َق طمٌ  ب  ري  ـَ ُمٌ  ىمي ٞميٌدٟمي٤م قمغم اهلل لصغمَّ  ،﴾ٞمؿى رَّ دى  لُمقُٟم٤م ؾمي  آخف لقمغم حمٛمَّ

احَليَٛمدً  ،لصَحٌف   لي
ٌ
َّ
ٌ
بي  لل لمي  ري

ٌ ٤معمي  .اًَمٕمي
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ٛٔ ِٔصُر ٍَنِياأل َلَٗم  ث

ؾمع إهٌٌلل أيطم٤مـم٧مي  ،ُمٕمٚمقف يًمٍؾ  قمٚمٛمؽي  لي ؾَم  ،ُمٗمٝمقف يًمٍؾ  سم٤ٌمـمـ ظمؼمشمؽي  لي شم٘مدَّ  ؿي الي قمً  ذٌم  ٧مي لي

ـ صٕمد ،ٛمؿاهلٌ  إًٌميٞمؽي  ٧مشم٤ًمُمي  ،ُمذُمقف يًمٍؾ  قمي أين٧مي  ،ؿٚمٌ اًمٙمي  إًٌميٞمؽي  لي  وم٠ميىمرًب  ؿي قي ٛمً ؾًم  ذٌم  تٕم٤مزماعم لي

ـً  إًٌميٞمؽي  ٜم٤مضمٌ ُمٕم٤مرٌ  أين٧مي  ،اًمتٜمٍز  يًمٍؾ  ذٌم  تي فمٝمرَ  ،اًمتذًٍمؾ ًمديؽي  أيظمالىمٜم٤م ًؽ وم٠ميذي  قمٚمقؿي  ذٌم  اعمتٕمزز لي

فم٤مهر سم٤مـمـ دُم٧مي  ،لي آظمر ألـ يًمٍؾ  سمٕمد لي ٤مٟميؽي  ،لي ي  ُي  ؾًمٌحي َُّ  إهٌلي  ،اجل٤ٌمك ًمٕمٔمٛمتؽي  تؾمجدي  ،أين٧مي  إ

شمٜمٕمٛمي  ٌذن سم٤مؾمٛمؽي  أيؾم٠ميًخؽي  ،اًمِمٗم٤مك سمذيمرؿي  ٧ملي ٞمفٌ  اًمَّ ي ُمً  يًمٍؾ  قي ٛمً ؾًم  إًٌمي ُمٜمف ،ؾ  ؽمي  ،ُمتٚمؼ   يًمٍؾ  ىمٌقـ لي

ي٘مٍم ،اًمٕم٤مًملم قمٚمق ُمٕمٝم٤م يْمٛمحؾ ومٕم٦مه رٌ  تَّك ،اًمٖم٤مًملم همٚمق قمٜمٝم٤م لي  كُمرىمه  إًٌميٞمؽي  سمٌؽي  أيرىمك طمي

شمٜم٘م٤مد ،اًمٕم٤مًمٞم٦م اهلٛمؿ وٌمٞمف شمٓمٚمٌٜمل أيؾم٠ميًخؽي  ،اّيبٞم٦م اًمٜمٗمقس إزٌم لي  إًٌميٞمؽي  ٛملٚمَّ ؾًم  دمٕمؾ أيق ريب لي

ـي  ُمٕم٤مرضمل ،اًمتٜمز اًمتذًمؾي  اًمتقاوعي  إًٌميٞمؽي  لي ايمٜمٗمٜمل ،لي ـ هٌبي٤م زم شمٙمِمػ ٟمقرؿي  ُمـ سمٖم٤مؿمٞم٦مى  لي  يًمٍؾ  قمي

حتجٌٜمل ،ُمًتقر ـ لي ُمٖمرلر طم٤مؾمد يًمٍؾ  قمي هٌٜمل ،لي أيىميض ،ظمٚمؼ يًمٍؾ  سمٌفٌ  عً أيؾمي  ٤م٘مه ٚمً ظًم  لي  ،طمؼ يًمٍؾ  سمٌفٌ  لي

ؾمٕم٧مي  يمام قمٚمامه  رمح٦مه  رء يًمٍؾ  لي ٤م ،لي ي  ُي  رطمٞمؿ، يي٤م رمحـ يي َُّ  إهٌلي ٤م ،أين٧مي  إ ٞميقفً  يي٤م طملي  يي  ُي  ﴿اهللً  ،ىمي

ي  َُّ  إهٌلي ٞميقفً  احَليلي  ًهقي  إ ٠َمظًمًذكً  ُي  اًَم٘مي ُي  ؾٌمٜمي٦مو  شمي فً  ٟميَقفو  لي ٤م ًمي اٌت  ذٌم  ُمي لي امي ًَّ ٤م اًم ُمي ـَ  اّيَرضٌ  ذٌم  لي ا ُمي  اًمٌَّذن ذي

عً  َِمٗمي كً  يي َُّ  قٌمٜمَدي َٕمٚميؿً  سم٢ٌٌمَذٟمٌفٌ  إ ٤م يي لَمي  ُمي جٌَدهيٌؿَ  سمي ُمي  أي ًٝمؿَ  ٤ملي َٚمٗمي ُي  ظمي   ًِيٌٞمًٓمققي  ل
ى
ء َ ـَ  سمٌٌمي َُّ  قٌمَٚمٌٛمفٌ  ٌُم ٤مء سماٌمي  إ  ؿمي

ؾٌمعي  اٌت  يًمَرؾٌمٞميفً  لي لي امي ًَّ اّيَرضي  اًم ُي  لي ١ًملًدكً  ل ًهقي  طٌمَٗمًٔمًٝمامي  يي كٌمي  لي ٔمٌٞمًؿ﴾ اًَمٕمي  سمٚمٓمٞمػ ٜملرسمي  ربي  ،اًَمٕمي

راىمٌٜمل ،قمٜمؽي  اأيبده  يًتٖمٜمل ُي  ،إًٌميٞمؽي  رى ُمٗمت٘مٌ  شمرسمٞم٦مي  رسمقسمٞمتؽي  ىم٦ٌمه  رقم٤ميتؽي  سمٕملم لي  ـُمٌ  ٜملٔمً ٗمي حتي  ُمرا

 ىمً رً ٓمَ يي  ـم٤مرؾى  يًمٍؾ 
  لٜمٌ

ى
ىمتل قمكمَّ  رً دي ٙمي يً  أيل ،ٟمٗمز ذٌم  سمًقء طمٌ  لي  طَّ ظمي  إٌراديت ًمقح ذٌم  ٧ًم ثٌٌ يً  أيل ،زي لي

ي  ؾمٕم٤مدةه  أؾمٕمدنلي  ،احلٔمقظ ُمـ ظ  طمي   ًٌ هتي
ارزىمٜمل ،ًمديؽي  ندً ًٕمٌ يً  اؾمٕمٞمده  ٤مطمٔمًّ  لٜمٌ  نساًّ  راطم٦م لي

ري  ،سمٌؽي  رلي  ،ٌُمٜمؽي  اًم٘مرب ُم٘م٤مف ممإٌ  ٜملىمي لي ردي  ،سمذيمرؿي  رلطمل حلي ري  وٌمٞمؽي  ٥مى همي ري  سميلمي  دنلي  ٥مى هي لي

ردي  ،ٌُمٜمؽي  اًمروقاق اًمتقطمٞمد سمرداء نلي أيلردن ،لي هٌٜمل ،اًم٘مٌقـ ُمقارد لي  هٌبي٤م شمٚمؿ ٌُمٜمؽي  رمح٦م لي

ف ،ؿمٕمثل شم٘مقي شمٙمٛمؾ ،قمقضمل هٌبي٤م لي شمردٍ  ،ٟم٘ميص هٌبي٤م لي هتي  ،ؿم٤مردن هٌبي٤م لي  رب ومي٠مين٧مي  ،رنطم٤مئ هٌبي٤م دنلي
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ُمرسمٍ  رء يًمٍؾ  رومٕم٧مي  ،اًمذلاتي  رمٌح٧مي  ،ٞمفلي اح رلح ىمرسمؽي  ،اًمدرضم٤متي  لي رِي٤مق ،اّيرلي  ،اّيومراح لي

قمٜمقاق راطم٦م ،اًمٗمالح لي ُمٕمتؼ ،اّيرسم٤مب رب شم٤ٌمريم٧مي  ،ُمرشم٤مح يًمٍؾ  لي همٞم٤مث ،اًمرىم٤مب لي  ،اًمٕمذاب لي

ؾمٕم٧مي  قمٚمامه  رمح٦مه  رء يًمٍؾ  لي همٗمرتي  ،لي طمٚمامه  ٤مطمٜم٤مٟمه  اًمذٟمقب لي  احلٚمٞمؿ ،اًمرطمٞمؿ اًمٖمٗمقر أين٧مي لي  ،لي

غمَّ  ،اًمٕمٔمٞمؿ اًمٕمكم ،اًمٕمٚمٞمؿ صي غمي  اهلل لي ٞميٌدٟمي٤م قمي دى  ؾمي ٛمَّ ٌلي  حًمي لي  اًمٜمٌي غمي  اّيُمي قمي حٌٌفٌ  آخٌفٌ  لي صي ٚمَّ  لي ؾمي  ،ؿي لي

احليٛمدً    لي
ٌ
بي  هلل لمي  ري

ٌ ٤معمي  .اًمٕمي

ٍَنياال ًٖٕ ِٔصر  ث

َُّ  إهل ُ اًمَّذن اهلل ًهق ،اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمًؿ طمٞمؿً  احلٚمٞمؿً  قهً  إ ـً  ،اًمرَّ ٤م  ،اًمٚمٓمٞمػ اًمٗمٕمَّ

ٌقرً ا ،احلٛمٞمدً  اًمقزم ؿمٞمدً  ًمّمَّ ـً  اًمرَّ مح َرد أذىَمٜمل ربي  ،اًمرَّ  ،قمقاعمل ذم سمف أبَتٝم٩م طمتَّك قمكمَّ  طٌمَٚمٛمؽ سمي

َقق ذم أؿَمٝمد ومال َُّ  اًمٙمي  احلٚمٞمؿً  لأن٧َم احلؼي  لأَُمرؿ احلؼي  وم٢مٟمَّؽ ،لٌرو٤مئل ؾًمٙمقن يَ٘متيض ُم٤م إ

طمٞمؿً  ـى  يمؾي  ذم وم٤مقمٚمٞمَّتؽ ًُمَٓمٚمؼ ٝمَدنأؿَم  ربي  ،اًمرَّ  ٤مًُمَٓمٛمئٜمًّ  ّيمقق ،همػَمؿ وم٤مقماله  أرم ُ طمتَّك ُمَٗمٕمق

ا ،أىَمدارؿ ٤مقٌ يي ري ضمي  حت٧َم َٞمٜمٌل   لًلضمقدى  طًمَٙمؿى  يمؾي  زم ًُمٜمَ٘م٤مده َٞمٌل   قمي ٤م ي٤م ،لسمَرزظمل   لهمي  أَُمرك رلح ٟم٤مومخه

لَمى  يمؾي  ذم ـى  يمؾي  ذم ًُمٜمَٗمٕماله  اضَمٕمَٚمٜمل ،قمي ٤م طم٤م
ٌ
ًًمٜمل ح ـَ  ًِيقي  لوٌمَٕمؾ وٌمَٕمكم لأَخٌحَؼ  ،شمَٙمقيٜم٤ميت فًمٚمامت قم

ٜمل ،وٌمَٕمٚمؽ أطمدي٦َّم ذم اًمٗم٤مقمٚملم ًمَّ ٝم٤ميت مجٞمع ذم زم اظَمتٞم٤مرؿ محٞمد سمجٛمٞمؾ لشميقي ضمي ـٌ أي ل ،شميقي  ٌُمٜميل وَم

ن ،إراديت َ َدن لصؼمي ٌٜمل ،لاَرمَحٜمل لؾمدي ٌٕمٞم٦َّمى  اًمٌٕمٜم٤مي٦م ًمٓمٞمػ ي٤م لأَصحي ٦مى  سمٛمي َ٘مٜمل ،ٌُمٜمَؽ ظم٤مصَّ  لطم٘مي

ٞميٌدٟمي٤م قمغم اهلل لصغمَّ  ،ؾمالفً  ي٤م رمَحـ ي٤م ُمٕمف لطَمِم٦م ُ ذناًمَّ  سمً٘مَرسمؽ َقُٟم٤م ؾمي دى  لُمي  آخف لقمغم حمٛمَّ

ٚمٞمامه  ؿلؾمٚمَّ  لصَحٌف ًَ ا  شم َقف إمم يمثػمه يـ يي احَليَٛمدً  ،اًمدي   لي
ٌ
َّ
ٌ
بي  لل لمي  ري

ٌ ٤معمي  .اًَمٕمي
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ٛٔ ِٔصُر  اٞالجالث َلَٗم

ـ تٕم٤مزماعم ،اّيظمذ ؿاّيًمٞم ،اًم٘مٝمر اًمٕمٔمٞمؿ ،اًمٌٓمش اًمِمديد أين٧مي  إهٌٌلل اّينداد اّيوداد قمي  ،لي

ك اعمٜمزَّ ـ لي اّلُد اًمّم٤مطم٦ٌم قمي ىمٛمع اّيقمداء ىمٝمر ؿم٠مينؽي  ،لي أين٧مي  شمِم٤مء سمٛمـ متٙمر ،اجل٤ٌمريـ لي  لي

ٌذن سم٤مؾمٛمؽي  أيؾم٠ميًخؽي  ،اح٤ميمريـ ظمػم أينزًم٧مي  ،اًمٜمقايص سمٌفٌ  أيظمذتي  اًمَّ  ،اًمّمٞم٤ميص ذٌم  ـُمي  سمٌفٌ  لي

ىمذوم٧مي  أيؿم٘مٞم٧مي  ،اّيقمداء بىًمًٚمق ذٌم  اًمرقم٥م سمٌفٌ  لي  رىم٤مئؼ ُمـ سمرىمٞم٘م٦مى  متدن أيق ،اًمِم٘م٤مء أيهؾ سمٌفٌ  لي

اجلزئٞم٦م اًمٙمٞمٚم٦م ىمقان ذٌم  شمنن ،اًمنميػ اؾمٛمؽي  تَّك ،لي ٤م ومٕمؾ ُمـ أيمتٙمـ طمي  إزٌمَّ  يّمؾ ومالي  ،أيريد ُمي

ُي  ،سمًقء فم٤مملى  فمٚمؿ ؾ ،قرجً سمٌ  ُمتٙمؼمو  قمكمَّ  يًٓمق ل اضٌمٕمي وٌمٞمؽي  ًميؽي  همْمٌل لي  سمٖمْمٌؽي  ٤مُم٘مرلٟمه  لي

اـمٛمس ،ًمٜمٗمًؽي  غمي  لي اُمًخٝمؿ ،أيقمدائل أيبّم٤مر قمي غمي  لي اؿمدد ،ُمٙم٤مٟمتٝمؿ قمي غمي  لي اَضب ،ىًمًٚمقهبؿ قمي  لي

ٞمٜمٌ  ٞمٜميٝمؿ لسمي سمي فً  سمًقرى  لي فم٤مهرك اًمرمح٦م وٌمٞمف سم٤مـمٜمف سم٤مبو  ًمي  ٌي ىمٌ  ـُمٌ  لي
 أيخٞمؿ ،اًمٌٓمش ؿمديد إٌٟمَّؽي  ،اًمٕمذاب فٌ ٚمٌ

ًمٌؽي  ،اًمٕم٘م٤مب قمٔمٞمؿ ،اّيظمذ ذي يمي سميؽي  أيظَمذً  ﴿لي ا ري ذي  إٌذي ماًَم٘مً  أيظمي ٌهلي  ري ي٦مو  لي
ٌ
كً  إٌقَّ  فمي٤معم  أيخٌٞمؿو  أيظَمذي

﴾ ٌديدو ـ يٖمٜمٞمل همٜمهك ؾمقاؿي  قمٛمـ سمٌؽي  أيهمٜمٜمل ربي  ،ؿمي  أيل ظمٚمؼ فم٤مهر إمٌم يدقمق طمظ   هم٤مي٦مٌ  يًمٍؾ  قمي

اًمٓمػ ،أيُمر سم٤مـمـ سمٚميٖمٜمل ،أيُمر يًمٍؾ  ذٌم  يٌب  لي ارومٕمٜمل ،ؾمػمن هم٤مي٦م لي أيؿمٝمدن ،ُمٜمتٝم٤من ؾمدرة إمٌم لي  لي

اًم ،٤ميمقريٍ  اًمًقضًمقد يمقق اًمٕمقد ،ٌت اًمٜمٝم٤مي٤م إمٌم اًمتٜمزـ ٍه  ّيقم٤ميـ ،٤مدلريٍ  ًػملي  ،اًمٌداي٤مٌت  إمٌم لي

تَّك شمًٙمـ ،اًمٙمالف يٜم٘مٓمع طمي شمٜمٛمحل ،اًمالف طمريم٦م لي يٖمٚم٥م ،اًمٖملم ٟم٘مٓم٦م لي غمي  اًمقاطمد لي  ،صمٜملماُ قمي

ٌذن اًمٞمن قمكمَّ  يني  إهٌٌلل شمف اًمَّ غمي  ينَّ يٙمًػ ،همٜم٤مئل قمكمَّ  جيٛمع ا شمٞمًػمه  ألًمٞم٤مئؽي  قمي ضم ٟمقر لي  فلي

أيجدن ،أيقمدائل اإٌلٟمس اجلـ ُمـ طم٤مؾمد يًمٍؾ  سمٍم قمٜمل خيٓمػ ؿمٕمِمٕم٤من سمٜمقرى  ذًمؽي  ذٌم  لي  ،لي

هٌٜمل أيهمٜمٜمل ،ُم٘م٤مف ًمًٌٙمٍؾ  اًمٖمٚم٦ٌمٌ  ٦مي ٙمي ٚمي ُمي  لي ٞمؽي  وم٘مرن زم ًيث٧ًٌٌم  كهمٜمه  سمٌؽي  لي  ،احلٛمٞمد اًمٖمٜمل أين٧مي  إٌٟمَّؽي  ،إًٌمي

اًمقزم اًمٙمريؿ ،اعمجٞمد لي غمَّ  ،اًمرؿمٞمد لي صي غمي  اهلل لي ٞميٌدٟمي٤م قمي دى  ؾمي لي  اًمٜميٌٌلي  حًميٛمَّ غمي  اّيُمي قمي حٌٌفٌ  آخٌفٌ  لي صي  لي

ٚمَّؿي  ؾمي احليٛمدً  ،لي   لي
ٌ
بي  هلل لمي  ري

ٌ ٤معمي  .اًمٕمي
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 الجالثاٞ ًٖٕ صرٔ

ـَ  قمغم أطَمٚمٛمؽ ُم٤م إهلل ،اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمًؿ  لُم٤م ،دقم٤مؿ ممّـَ أىَمرسمؽ لُم٤م ،قمّم٤مؿ ُم

ـَ  قمغم أقَمٓمٗمؽ ـَ  أَرأومؽ لُم٤م ،ؾم٠مخؽ ُم ٚميؽي  سمٛم ُمَّ ـَ  ،أي ٞمَؽ اًَمتج٠م أل ؟!ومحرَُمتف ؾم٠مخؽ اًمَّذن ذا ُم  إًمي

ب ؟!وم٠مؾمٚمَٛمتف  أتًراؿ إهلل ،لاُّمر اخلَٚمؼ ًمؽ ؟!ومٓمرَدشمف إًمٞمؽ ألهرب ؟!وم٠مبٕمَدشمف ٌُمٜمَؽ ألشم٘مرَّ

سًمٜم٤م ـَ  ،شمَٗمٕمؾ ؽظم٤مًمً أً  لُم٤م ؟!ىمٚمقسمٌٜم٤م ذم لشميَقطمٞمًدؿ شًمٕمذي  سمٖمَْمٜم٤مهؿ ـم٤مح٤م ىميَقفى  ُمع أتَجٛمٕمٜم٤م ومٕمَٚم٧مي  لًمئ

ـَ  احلًًج٥م لارشَمف لُم٤م ،أؾَمامئؽ ُمـ وم٤ٌمعمَٙمٜمقق ؟!ًمؽ  ،اهلٚمقع اًمٜمَّٗمس هلذك شمَٖمٗمر أقَ  ،هب٤مئؽ ُم

َٛمس ري حٌلي  يَّمؼم ُ اًمَّذن ،اجلزلع اًم٘مَٚم٥م لهلذا ٞمَػ ،اًمِمَّ  ،قمٔمٞمؿً  ي٤م طمٚمٞمؿً  ي٤م ،ٟم٤مرؿ حلري  يَّمؼم ومٙمي

ـَ  سمؽ ٟمٕمقذ إٟم٤َّم اًمٚمَّٝمؿَّ  ،رطمٞمؿً  ي٤م يمريؿً  ي٤م ـي  ُم َُّ  اًمذي ـَ  ،ًمؽ إ َُّ  اخليَقؽ لٌُم َُّ  اًمٗمَ٘مر ـَ لُمٌ  ،ٌُمٜمَؽ إ  إ

َٞمؽ جد أقَ  ًلضمقهٜم٤م ًصٜم٧َمي  يمام اًمٚمَّٝمؿَّ  ،إًمي ًَ ػَمؿ شم ـَ  ،ًمٖمي ١ماـ متَتد أقَ  أجَديٜم٤م ومًّم ًي ػَمؿ سم٤مًم  إهل ُ ،ًمٖمي

 َُّ ٌَح٤مٟمؽ أن٧َم إ ـَ  يًمٜم٧َم إني  ؾًم ٞميٌدٟمي٤م قمغم اهلل لصغمَّ  ،اًمٔم٤َّمعملم ٌُم َقُٟم٤م ؾمي دى  لُمي  آخف لقمغم حمٛمَّ

ٚمٞمامه  لؾمٚمَّؿ لصَحٌف ًَ ا  شم َقف ممإ يمثػمه يـ يي احَليَٛمدً  ،اًمدي   لي
ٌ
َّ
ٌ
بي  لل لمي  ري

ٌ ٤معمي  .اًَمٕمي
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ٛٔ ِٔصُر  اأَلصٔبَعاٞٔ َلَٗم

سمٞمدؿي  ،اّيؾمامء ؾمٍٞمد ؽي ٛمً ؾَم ا إهٌٌلل اًمًامء اّيرض ُمٚمٙمقت لي غمي  ،رء سمٌٙمٍؾ  اًم٘م٤مئؿ أين٧مي  ،لي قمي  لي

اومت٘مر ،اًمٖمٜمك ًميؽي  ٧مي ٌي صمي  ،رء يًمٍؾ  اّيني٤م اهلق اّيىمدس وٌمٞمْمؽي  إمٌم لي  ،احلٍؼ  سم٤مؾمٛمؽي  ًخؽي أيؾم٠مي  ،لي

ُمتٗمٍرىم٤مٌت  اعمت٘م٤مسمالٌت  سميلمي  سمٌفٌ  مجٕم٧مي  اًمٌَّذن اخلٚمؼ اّيُمر لي أيىمٛم٧مي  ،لي  ،فم٤مهر يًمٍؾ  همٞم٥م سمٌفٌ  لي

أيفمٝمرتي  تَّك ،ىمدرؿي  ؿي عمتحرٍ  هٌبي٤م أيؾمًٙمـ صٛمداٟمٍٞم٦مه  هتٌٜمل أيق ،هم٤مئ٥م يًمٍؾ  ؿمٝم٤مدة سمٌفٌ  لي  يتحٍرؿي  طمي

يًٙمـ ،ؾم٤ميمـ يًمؾي  إٌلراديت ضم٤مُمعي  ،فُمتقضمي  يًمٍؾ  ىٌمٌٚم٦مي  ٠ميضمدنوم ،ُمتحٍرؿي  يًمٍؾ  زم لي  يًمٍؾ  ؿمٛمؾٌ  لي

ٞم٨ًم  ٌُمـ ،ؾُمتٗمري  ٞمفٌ  ٧َم شمقضٍمٝمي  اًمٌَّذن اؾمٛمؽي  طمي اوٛمحٚم٧َّم ،ضمٝمتلل إًٌمي ك لي يمٚمٛمتل إٌراديت قٌمٜمدي  ،لي

ٌذن اًمٗمرد إٌُم٤مُمف أيٍن  ًميفً  شمقٍوح مهده  ضمذلةي  لُمٜمي  يًمؾ   ًمٞم٘متٌس ني٤مٟمٞم٦م شمث٧ٌم مل ًمقُك اًمَّ  يي٤م ،اعم٘متٌس أي

ـ ٤م ،قي هً  ًهق ًهق ُمي ـ يي ُي  ًهق ُمي ني٤م ل خٌٌػ  ُمـ اؾمتٛمدَّ  اؾمؿى  سمٌٙمٍؾ  أيؾم٠ميًخؽي  ،أي  سمح٘مٞم٘م٦م اعمحٞمط اًمٖمٞم٥م أي

طمدة شًمِمٝمدن أيق ،ُمَِمًٝمقدى  يًمٍؾ  يمثرة ،طمٍؼ  يًمٍؾ  سم٤مـمـ ذٌم  ُمتٙمٍثرى  يًمٍؾ  لي  يًمٍؾ  فم٤مهر ذٌم  ُمتقطٍمد يًمٍؾ  لي

طمدة صمؿٍ  ،طم٘مٞم٘م٦م اًم٤ٌمـمـ اًمٔم٤مهر لي تَّك لي ُي  ،فم٤مهر همٞم٥مو  قمكمَّ  خيٗمل ُي  طمي  ،سم٤مـمـ ظمٌٗمل   قمٜمل يٖمٞم٥م ل

أيق ٤م ،اًمٙمٍؾ  ذٌم  اًمٙمٍؾ  شًمِمٝمدن لي ـ يي  صًمؿَّ  اهللً  ﴿ىًمؾٌ  ،أين٧مي  أين٧مي  أين٧مي  إٌٟمَّؽي  ،رء يًمٍؾ  ُمٚمٙمقتي  سمٞمدك ُمي

َرًهؿَ  َقٌوٌٝمؿَ  ذٌم  ذي ﴾، ظمي ًٌققي َٚمٕمي ي  ُي  اهللً  ۞ امل﴿ يي َُّ  إهٌلي ٞميقف﴾ احَليلي  ًهقي  إٌ  .اًَم٘مي

ءو  ،دنؾمٜم أين٧مي  ،ٌُمٜمؽي  قمكمَّ  ؾمالفو  ؾمٞمدن ؿي  ؾمقا ضمٝمرن هن قٌمٜمدي دمٞم٥م ٟمدائل شمًٛمع ،لي  لي

أيطمٞمٞم٧مي  ،فمٚمٛمتل سمٜمقرؿي  حمقتي  ،دقم٤مئل سمٞمدؿي  ،ريب ومي٠مين٧مي  ،ُمٞمتتل سمٜمقرؿي  لي سمٍمن ؾمٛمٕمل لي  لي

ىمٚمٌل ذَّ  ،مجٞمٕمل ُمٚمٙم٧مي  ،لي وٞمٕمل وم٧مي لي أيقمٚمٞم٧مي  ،لي رومٕم٧مي  ،ىمدرن لي  ٟمقر شم٤ٌمريم٧مي  ،ذيمرن لي

ر همٞم٤مث ،اّينقا ر لي لاه٥م ،اّيها ـ ضمالًمؽي  ؾمٛمق ذٌم  شمٜمزه٧مي  ،اّيقمامر لي  ،اعمحدصم٤متي  ؾمامت قمي

قمٚمي  ـ يمامًمؽ رشم٦ٌم ٧َم لي اِوم٤مٌت  إًٌمٞمٝم٤م اًمٜم٘م٤مئص شمٓمرؾ قمي ني٤مري  ،لي أي اشمٌؽي  سمًِمًٝمقدٌ  َت لي  وققاّيري  ذي

اًمًام اجلٜم٤مب ،اّيرومع اعمجد ومٚمؽي  ،لاًت لي اًمٕمز ،اّيلؾمع لي  ربي  ىمدلسو  ]ؾمٌقحو  ،اّيمجع لي

اًمرلح اعمالئٙم٦م ٤م( لي امي ا ضمٍٚمٚم٧مي  ،[)ؾمٌٕمه ًَّ اٌت ًم اّيرض لي شمٗمردتي  ،سم٤مًمٕمٔمٛم٦م لي اٟمٌٞم٦َّم لي طمدي  ،سم٤مًمقي
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ىمؼمتي  سم٤مٌرؿ ،سم٤معمقٌت  أيقمداءٟم٤م رَ ٝمي ىمَ ا ،سم٤معمقتي  اًمٕم٤ٌمد لي ٜمي٤م لي ٤م ،سم٤معمقٌت  ًمي ُمي  رقي ٜمي ُمً  ،اعمقٌت  سمٕمد لي

همقاؾمؼ ،اعمٔمٚمٛم٦م اًمّمٞم٤ميص ُمٜم٘مذ ،اعمدهلٛم٦م اجلقاهر لي  ُمـ سمٌؽي  أيقمقذ ،اهلٞمقزم سمحر ُمـ اًمٖمرىمك لي

ا هم٤مؾمؼى  ىم٥م إٌذي طم٤مؾمدى  ،لي ا لي  .ارشم٘م٥م إٌذي

أً  ني٤مديؽي أً  ُمٚمٞمٙمل يٓمٛمع ،شمًٛمع أنَّؽي  يٕمٚمؿ يمًػمى  قمٌدى  ُمٜم٤مضم٤مة ني٤مضمٞمؽي لي اىمػو  ،دمٞم٥م نَّؽي أي  لي  لي

ىمقؽ سم٤ٌمسمؽي  يمٞماله  دلٟمؽي  ُمـ جيد ُي  ُمْمٓمر   لي  .لي

ٌذن سم٤مؾمٛمؽي  إهٌٌلل أيؾم٠ميًخؽي  أينزًم٧مي  ،اخلػماٌت  سمٌفٌ  أيومْم٧مي  اًمَّ ُمٜمح٧مي  ،اًمؼميم٤مٌت  سمٌفٌ  لي  أيهؾ سمٌفٌ  لي

أيظمرضم٧مي  ،اًمزي٤مداٌت  اًمِمٙمر ُمًخ٧مي  ،اًمٔمٚمامٌت  ُمـ سمٌفٌ  لي اًمدٟم٤مءاٌت  اًمنٌمؿ أيهؾ سمٌفٌ  لي ومرضم٧مي  ،لي  لي

٤م أينقارؿي  السمسُمي  ُمـ قمكمَّ  شمٌٗمٞمض أيق ،اًمٙمرسم٤مٌت  ُمـ سمٌفٌ   ،طم٤مهةه  اّيقم٤مدن أيبّم٤مر قمٜمل سمٌفٌ  شمردٍ  ُمي

أيجدهيي  ؾ ،ظم٤مهةه  ؿلي اضٌمٕمي ىمه  ٌُمٜمؽي  طمٔمل لي َ  ٤مإٌذا يٙمِمػ ،ٌٗمٍل ظم يًمٍؾ  زم قٚمً جيي ـ زم لي كٌم   ه   يًمٍؾ  قمي  ،قمي

٤م ٤م ،اًمٜمقر ٟمقري  يي سمؽي  ،اّيُمقر شمرضمع إًٌميٞمؽي  ،ُمًتقرى  يًمٍؾ  همٞم٤مثي  يي  يي٤م رطمٞمؿ يي٤م رب يي٤م ،اًمنملر شمدومع لي

ي  ُي  ،همٗمقر َُّ  إهٌلي ُمالذ ،اًمداقملم َمٞم٥م أين٧مي  إ ٟمٕمؿ طمًٌل أين٧مي  ،اّيلاسميلمي  لي غمَّ  ،اًمقيمٞمؾ لي صي  اهلل لي

غمي  ٞميٌدٟمي  قمي دى  ٤مؾمي ٛمَّ لي  اًمٜميٌٌلي  حًمي غمي  اّيُمي قمي حٌٌفٌ  آخٌفٌ  لي صي ٚمَّؿي  لي ؾمي احليٛمدً  ،لي   لي
ٌ
بي  هلل لمي  ري

ٌ ٤معمي  .اًمٕمي

 األِصبعاٞ ًٖٕ صرِٔ

ؿَّ  إهلل ،اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمًؿ ًُمؽي  قمي صمٌل ىٌمدي دي  لضَمٝمؽ ٟمقر ؾًمَٚمٓم٤مق لأَذؾ ،أن٤م لُ طمي

َٞمٙمؾ وم٠مو٤مء ٜمٌلي  لُم٤م ،ٌدلاُمؽوم ُمٜميل داف ومام ،ؾٌمقاؿ ومال سمنميَّتل هي  لأن٧َم ،إًميَٞمؽ ومؼمَؤيتل قمٜميل ومي

ائؿً  َُّ  إهل ُ اًمدَّ ُم٧َم  إذا سم٤مًّمٌػ أؾَم٠مخؽ ،أن٧َم إ رَت  إذا لسم٤مهل٤مء ،شم٘مدَّ  اَٟم٘مٚم٧ٌَم  إذا ُمٜميل لسم٤مهل٤مء ،شم٠مظمَّ

٤م ٦مً  شمَٚمتحؼ طمتَّك قمٜميل سمٌؽ شًمَٗمٜمٞمٜمل أقَ  ،ُُمه ٗمي ٦م اًمّمي ٗمي سمٓم٦مً  لشم٘مع ،سم٤مًمّمي ا ات اًمرَّ َُّ  إهل ُ ،سم٤مًمذَّ  ي٤م ،أن٧َم إ

ف اجلالـ ذا ي٤م ىمٞميقفً  ي٤م طملي  ٞميٌدٟمي٤م قمغم اهلل لصغمَّ  ،لاإليَمرا َقُٟم٤م ؾمي دى  لُمي  لصَحٌف آخف لقمغم حمٛمَّ

ٚمٞمامه  ؿلؾمٚمَّ  ًَ ا  شم يـ ييَقف إمم يمثػمه  هلل لاحلَٛمد ،ُمرة( قمنمة أرسمع) اًمٕم٤معملم ربي  هلل لاحلَٛمد ،اًمدي

  .لطَمدك
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ٛٔ ِٔصُر  اخَلٔىِٗػ َلَٗم

ٌي٥م أين٧مي  إهٌٌلل ُمرشمٌٝم٤م اّيؾم٤ٌمب ُمً ؽ ،لي ُمٍمي ُم٘مٚمٌٝم٤م اًمً٘مًٚمقب لي  اًمتل سم٤محلٙمٛم٦م أيؾم٠ميًخؽي  ،لي

غمي  اِظمر شمرشمٞم٥م اىمتْم٧مي  شم٠ميثػم ،اّلـ قمي غمي  لي  اّيؾم٤ٌمب شمرشمٞم٥م شمِمٝمدن أيق ،اّيؾمٗمؾ ذٌم  اّيقمي

ُه  اصٕمقده  ٟمزل تَّك ،لي اّلـ ،اًمٔم٤مهر سمًِمًٝمقدٌ  ُمٜمٝم٤م اًم٤ٌمـمـ أيؿمٝمد طمي  أيخحظلي  ،اِظمر قملم ذٌم  لي

ؾم٥ٌم ،٥ماعمرشمٍ  سمًِمًٝمقدٌ  اًمؽمشمٞم٥م طمٙمٛم٦م ـ طمج٥مأً  ومالي  ،٥مسم٤معمًٌٍ  ٤مُمًٌقىمه  اّيؾم٤ٌمب لي  اًمٕملم قمي

 .سم٤مًمٖملم

خَ  إهٌٌلل ٌذن اإٌلذق ُمٗمت٤مح إزٌمَّ  ٌؼ أي تَّك ،اًمٕم٤مرؽ يم٤مؽ ًهق اًمَّ  اًمٌديع سم٤مؾمٛمؽي  سمداي٦مى  يًمٍؾ  ذٌم  أينٓمؼ طمي

ٌذن ـ يي٤م ،ُمًٓمقر رىمٞمؿى  يًمٍؾ  سمٌفٌ  اومتتح٧مي  اًمَّ ـى  يًمؾي  يٜمخٗمض اؾمٛمف قي ٛمً ًً سمٌ  ُمي أين٧مي  سمٌؽي  يًمؾ   ،ُمتٕم٤م  سمال لي

٠مين٧مي  ،ًهقي  سم٤مريف رء يًمٍؾ  سمديع ومي ٤م احلٛمد ًميؽي  ،لي غمي  نسم٤مرٌ  يي ًمؽي  ،سمداي٦م يًمٍؾ  قمي ٤م اًمِمٙمر لي غمي  سم٤مىمل يي  قمي

غمي  اًم٤ٌمقم٨م أين٧مي  ،هن٤مي٦م يًمٍؾ   اًمرزؾ سم٤مؾمط ،اّيُمقر هم٤مي٤مٌت  سم٤مًمغ ،اًمٌقاـمـ سم٤مـمـ ،ظمػم يًمٍؾ  قمي

غمي  سم٤مريم٧مي  يمام ،اِظمريـ ذٌم  قمكمَّ  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ؿٌ ٤مرٌ سمي  ،ًمٚمٕم٤معملم ٞميٌدٟمي٤م قمي دى  ؾمي ٛمَّ إسٌمراهٞمؿ حًمي إًٌميٞمؽي  ٌُمٜمؽي  إٌٟمف ،لي  ،لي

ـَ  ﴿إٌٟمَّفً  قي  ٌُم َٞمامي إٌٟمَّفً  ؾًمٚمي ؿٌ  لي ًَ   سمٌ
ٌ
ـٌ  اهلل مَحي طٌمٞمٌؿ﴾، اًمرَّ ٌديعً  اًمرَّ اٌت  ﴿سمي لي امي ًَّ يَرضٌ  اًم َّ ا ا لي إٌذي ا  ىمي٣مي  لي  أيَُمره

٢ٌمٟمَّامي  ـً  ومي ً٘مق ـَ  فً ًمي  يي ٞميًٙمقًق﴾ يًم  .ومي

اًم٤ٌمىمل ،صم٤مسم٧مى  يًمٍؾ  ىمٌؾ اًمث٤مسم٧ًم  أين٧مي  إهٌٌلل ص٤مُم٧مى  ٟم٤مـمؼى  يًمٍؾ  سمٕمد لي ي  ُي  ،لي َُّ  إهٌلي ُي  ،أين٧مي  إ  ل

قضًمقد اجلؼملًت  اًمٙمؼمي٤مء ًميؽي  ،ؾمقاؿي  ُمي اًمٕمٔمٛم٦مً  لي اعمٚمٙمقًت  لي ٌَّ  رً ٝمي ٘مَ شمي  ،لي شمي  ،يـ٤مرٌ اجل  ،اًمٔم٤معملم ٞمدً ٙمٌ لي

شمً  شمً  ،اعمٚمحديـ ؿمٛمؾ دً دي ٌي لي ٤م ،هم٤مًم٥م يًمٍؾ  هم٤مًم٥مي  يي٤م أيؾم٠ميًخؽي  ،اعمتٙمؼميـ رىم٤مب ـي ذٌ لي يي  يًمٍؾ  ؿي درٌ ُمً  لي

إٌزار ،يمؼمي٤مئؽي  سمرداء ،ه٤مرب ًه  ،قمٔمٛمتؽي  لي دىم٤متي لي ٤م ،هٞمٌتؽي  ا ُمي راء لي  قمٚمٛمف يٕمٚمؿ ُي  مم٤م ذًمؽي  لي

 َُّ ي٤م ًؾ ضمي قَ شمي  هٞمٌتؽي  ُمـ هٞم٦ٌمه  شمٙمًقن أيق ،أين٧مي  إ َ  ،قًب اًمً٘مٚمً  هلي ختي ي٤م عً ِمي لي ُمٚمي  ،اّيبّم٤مرً  هلي  ٟم٤مصٞم٦مي  ٙمٜمللي

ؿمٞمٓم٤مقى  قمٜمٞمدى  ضم٤ٌمرى  يًمٍؾ  ًٌقٌدي٦َّم ذـ قمغم ؼى سمٌ آلي  لي اقمّمٛمٜمل ،يمٚمف ذًمؽي  ذٌم  اًمًٕم اًمزًمؾ اخلٓم٠مي  ُمـ لي  ،لي

أيجدن اًمٕمٛمؾ اًم٘مقـ ذٌم  لي ٌي٧ًم  إٌٟمَّؽي  ،لي همٞم٤مث ،اًمً٘مًٚمقب ُمث ي  ُي  ،اًمٙمرلب لي َُّ  إهٌلي غمَّ  ،أين٧مي  إ صي  اهلل لي

غمي  ٞميٌدٟمي٤م قمي دى  ؾمي ٛمَّ لي  اًمٜميٌٌلي  حًمي غمي  اّيُمي قمي حٌٌفٌ  آخٌفٌ  لي صي ٚمَّؿي  لي ؾمي احليٛمدً  ،لي   لي
ٌ
بي  هلل لمي  ري

ٌ ٤معمي  .اًمٕمي
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 اخلىٗػ ًٖٕ ِٔصر

ي إٌ  ُي  اهللً ﴿ اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمًؿ ي إٌ  ُي  اهللً  ۞ امل﴿ ،﴾ٞميقفً ٘مي اًمَ  لي احَلي  ًهقي  َُّ إٌ  هلي  ًهقي  َُّ إٌ  هلي

ٜمي٧ٌم لي ﴿ ،﴾ٞميقفً ٘مي اًمَ  لي احَلي   سمام اهلل ي٤م اهلل ي٤م اهلل ي٤م أؾَم٠مخؽ إني  اًمٚمَّٝمؿَّ  ،﴾ٞميقفٌ ٘مي اًمَ  لي حي ٚمَ ًمٌ  قكً ضًم قً اًمَ  قمي

ٞميدً  ؾم٠مخؽ دو  ٟمي٤مؾمي  اًمٕمَرش ذا ي٤م ،[٤م()صمالصمه  لدلدً  ي٤م] ،ؿلؾمٚمَّ  لصَحٌف آخف لقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم حمٛمَّ

ٌَد ي٤م ،اعمجٞمد ُه  ي٤م ،ُمٕمٞمد ي٤م ًئ ًُم ٤م ٤م ومٕمَّ
ٌ
 ،قمَرؿمؽ قأَريم٤م ُمأل اًمَّذن لضَمٝمؽ سمٜمقر أؾَم٠مخؽ ،ًيريد ح

تل لسمً٘مَدرشمؽ تل لسمرمَحتؽ ،ظمَٚم٘مؽ مجٞمع قمغم هب٤م َرتىمد اًمَّ   يمؾَّ  ٧َم لؾمٕمي  اًمَّ
ى
َُّ  إهل ُ ،قمٚمامه  رء  إ

ٌَؾ ٤مًمٓمٞمٗمه  ي٤م أؾَم٠مخؽ إني  اًمٚمَّٝمؿَّ  ،[٤م()صمالصمه  أهمَثٜم٤م ًُمٖمٞم٨م ي٤م] ،أن٧َم  يمؾي  سمَٕمد ٤مًمٓمٞمٗمه  لي٤م ،ًمٓمٞمػ يمؾي  ىم

ام سمخَٚمؼ ًمٓمَٗم٧مي  ٤مًمٓمٞمٗمه  لي٤م ،ًمٓمٞمػ ًَّ  فًمًٚمامت ذم يب ًمٓمَٗم٧مي  يمام ربي  ي٤م أؾَم٠مخؽ ،ضلاّرَ  لاتاًم

َج  ،لىمدرؿ ىمْم٤مئؽ ذم يب َػ ٓمً ًمَ ا اّطَمِم٤مء ـي  قمٜميل لومري ٞمؼ ٌُم َٚمٜمل لُ ،اًمْمي  ،ـمٞمؼأً  ُ ُم٤م حًتٛمي

دى  ؾمٞمدٟم٤م سمًحَرُم٦م ديؼ سمَٙمرى  لأيب ،لؾمٚمَّؿ لصَحٌف آخف لقمغم قمٚمٞمف اهلل صغم حمٛمَّ  ،قمٜمَف اهلل ريٌضي  اًمّمي

 ىًمَٚم٧مي  إٟمَّؽ ،اخلٗملي  اخلٗملي  اخلٗملي  ًًمَٓمٗمؽ ظمٗملي  ظمٗملي  ظمٗملي  سمخٗملي  يب ػٓمً ًمَ ا ،[)صمالصمه٤م( ًمٓمٞمػ ي٤م]

َقًمً  : ؽي لىمي ٌي٤مٌدكٌ  ٞمػو ٓمٌ ًمي  اهللً ﴿ احلؼي َرًزًؾ  سمٌٌٕم ـَ  يي ٤مءً  ُمي ًهقي  ييِمي ٌقني  لي ٌٜم٤م ،﴾يزً زٌ ٕمي اًمَ  اًَم٘مي ًَ  لٟمٌَٕمؿ اهلل لطم

ٞميٌدٟمي٤م قمغم اهلل لصغمَّ  ،اًمقيمٞمؾ َقُٟم٤م ؾمي دى  لُمي ٚمٞمامه  لؾمٚمَّؿ لصَحٌف آخف لقمغم حمٛمَّ ًَ ا  شم  ييَقف إمم يمثػمه

يـ احَليَٛمدً  ،اًمدي   لي
ٌ
َّ
ٌ
بي  لل لمي  ري

ٌ ٤معمي  .اًَمٕمي
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ٛٔ ِٔصُر ٛٔ َلَٗم  اجُلىَع

أين٧مي  ،ؿي قمٌٞمدً  اًمٕمٚمقي٦م اُرسم٤مب يًمٍؾ  إهٌٌلل غمي  اًمرب لي ٠مين٧مي  اعمت٘م٤مسمالٌت  سميلمي  مجٕم٧مي  ،اإٌلـمالؾ قمي  ومي

اشمٌؽي  ُسمتٝم٤مضمؽي  هم٤مي٦م ُي  ،اجلٛمٞمؾ اجلٚمٞمؾ أين٧مي  ،ٌُمٜمؽي  ًمًِمًٝمقٌدؿي  هم٤مي٦م ُي  إٌذَ  ،سمذي  ؿًمًٝمقٌدٟم٤م ُمـ أيضمؾي  لي

أيمجؾ غمي  ،لي أيقمي أييمٛمؾ سمٌفٌ  ؽي ٗمً ٌّم ٟمي  مم٤م لي ـ ضمالًمؽي  ذٌم  ٧مي ٞمشمٕم٤مًم ،لي شم٘مدس ،اعمحدصم٤مٌت  ؾمامتي  قمي  لي

ـ اًمٕمكمي  مج٤مًمؽي  ٞمفٌ  اهلٌقط ُمقاىمع قمي ٌت  إًٌمي ٌذن سم٤مًمن أيؾم٠ميًخؽي  ،سم٤مًمِمٝمقا  يًمٍؾ  سميلمي  سمٌفٌ  مجٕم٧مي  اًمَّ

ضًمقٌدن طمدةلي  ِمٝمدنيً  ٤ممجٕمه  أيُمرن ؾي ُمتٗمري  قمكمَّ  دمٛمع أيق ،٘م٤مسمالٌت اعمت ايمًٜمل ،لي ـى  ٦مي ٚمَّ طًم  لي  مج٤م

اح إًٌمٞمٝم٤م شمرشم٤مح شمٜمًٌط ،اّيرِيٞم٦م اّيرلي ر هٌبي٤م لي شمقي  ،اًم٘مدؾمٞم٦م اّيها ـى  سمت٤مٌج  ضمٜمللي فً  ْمعختي  ضمال  ًمي

شمي  ،اّيبٞم٦ٍم اًمٜمٗمقس ٞمفٌ  ٜم٘م٤مدلي أيقمَ  ،اًمٌنمي٦م اًمً٘مًٚمقب إًٌمي ؿي  ىمدرن ؾٌ لي  يًمٍؾ  وٌمٞمف زم يٜمخٗمض ا قًّ ٚمً قمً  قٌمٜمدي

ـى  يذـ ،ُمتٕم٤م ُمٚمي  ،قمزيزى  يًمٍؾ  زم لي ا ،سمٞمدؿي  ٟم٤مصٞمتف رلحى  ذن يًمٍؾ  ٟم٤مصٞم٦م ٙمٜمللي ؾلي  صدؾى  ًم٤ًمق زم ضمٕمي

أيُمرؿي  ظمٚم٘مؽي  ذٌم  اُمألي  ،لي امحٚمٜمل ،ٌُمٜمؽي  نلي سمحرؿي  ؿي ري سمي  ذٌم  ٤محمٗمقفمه  لي أيظمرضمٜمل ،لي  اًمٓمٌع ىمري٦م ُمـ لي

ؾ ،اّييمقاق ؾي رٌ  ـُمٌ  قمت٘مٜملألي  ،أيهٚمٝم٤م اًمٔم٤ممل اضٌمٕمي ُي  ،٤م٤مٟمه أيُم يقرث ٤م٤مٟمه سمره زم لي ػٌمؿي  دمٕمؾ ل  قمكمَّ  ًمٖمي

أيهمٜمٜمل ،٤مؾمٚمٓم٤مٟمه  ـ إًٌميٞمؽي  سم٤مًمٗم٘مر لي اَص  ،ُمٓمٚمقب يًمٍؾ  قمي  أين٧مي  ،ُمرهمقب يًمٍؾ  ٟمٞمؾ ذٌم  سمٕمٜم٤ميتؽي  ٌٜملحي لي

ضم٤مهل ضمٝمتللٌ  إًٌميٞمؽي  ،لي اًمتٜم٤مهل اعمردمع لي دًمٌ  ،احل٤مئر اًمٙمًػم ؼًمً دمي  ،لي  ،اجل٤مئر ٞمًػ خًتٌ لي  ،اخل٤مئػ ػمً لي

اًمتجكم ،اّيرومع اعمحؾ ًميؽي  احلج٤مب ،اّيمجع لي ٤مٟميؽي  ،اّيُمٜمع لي ي  ُي  ؾًمٌحي َُّ  إهٌلي  طمًٌل أين٧مي  ،أين٧مي  إ

ٟمٕمؿ ؾٌم  ،اًمقيمٞمؾ لي   يًمٍؾ  ٧مي ٕمَ لي
ى
قمٚمامه  رمح٦مه  رء أين٧مي  ،لي غمي  لي   يًمٍؾ  قمي

ى
ًمٌؽي ﴿ ،ىمدير رء ذي يمي سميؽي  أيظَمذً  لي  ري

ا ذي  إٌذي م أيظمي ٌهلي  اًَمً٘مري ي٦مو فمي٤م لي
ٌ
كً  إٌقَّ  عم ﴾، أيخٌٞمؿو  أيظَمذي ٌديدو َٛمٜمي٤م ؿمي ٤مَٟمتي٘مي ـي  ﴿ومي ـي  ٌُم ٌذي ًُمقا  اًمَّ ٤مقي  أيضَمري يمي ٤م لي ٘مًّ  طمي

َٞمٜمي٤م ٚمي ﴾ ٟميٍَمً  قمي  .اعَم١ًَمٌُمٜملٌمي

٤م اًمٚمًَّٝمؿَّ  حمٞمٌ  ،اعمخٚمقىم٤مٌت  ظم٤مًمؼ يي ضم٤مُمعي  ،اّيُمقاٌت  لي لي ُمً  ،اًمِمت٤مٌت  لي ر ٌٗمٞمضي لي غمي  اّينقا  قمي

اجلٜم٤مًب  ،اّيلؾمعً  اعمٚمًؽ  ًميؽي  ،اًمذلاٌت  اعمٚمقؿً  ،قمٌٞمدؿي  اّيرسم٤مًب  ،اّيرومعً  لي اّيهمٜمٞم٤مءً  ،ظمداُمؽي  لي  لي

أين٧مي  ،وم٘مراؤؿي  اشمٌؽي  اًمٖمٜمل لي ٌذن سم٤مؾمٛمؽي  أيؾم٠ميًخؽي  ،ؾمقاؿ قمٛمـ سمذي   يًمٍؾ  سمٌفٌ  ظمٚم٘م٧مي  اًمَّ
ى
 رشمفوم٘مدَّ  رء
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ُمٜمح٧مي  ،ا شم٘مديره  طمريره  ضمٜم٦مه  ؿمئ٧مي  ـُمي  سمٌفٌ  لي ظمالوم٦مه  ،ا لي ُمً  لي  ٙمٛمؾشمً لي  ،طمريص ذه٥مشمً  أيق ،ا يمٌػمه  ٤مٚمٙمه لي

أيق ،ٟم٘ميص شمٕمٚمٛمٜمل ،ٟمٕمامئؽي  ُمالسمس قمكمَّ  ٌٗمٞمضشمً  لي ٤م أيؾمامئؽي  ُمـ لي اإٌلًم٘م٤مء ًمأليظمذ سمٌفٌ  أيصٚمح ُمي  ،لي

اُمألي  رمح٦مه  ظمِمٞم٦مه  سم٤مـمٜمل لي فم٤مهرن ،لي قمٔمي  هٞم٦ٌمه  لي تَّك ،ٛم٦مه لي شمرشم٤مح ،اّيقمداء ىًمًٚمقًب  خت٤مومٜمل طمي  إزٌمَّ  لي

ي٤موًمققي  ،اّلًمٞم٤مء احأيرل ًؿَ  ﴿خيي هبَّ ـَ  ري َقىٌمٌٝمؿَ  ٌُم ًٚمققي  ومي َٗمٕمي يي ٤م لي ﴾، ُمي ًرلقي  ااؾمتٕمداده  زم ه٥م رب ًي١َمُمي

ي  اّيىمدسٌ  وٌمٞمْمؽي  طمؼي  ًم٘مٌقـ يم٤مُماله  أيدومع ،سمالدؿي  ذٌم  سمٌفٌ  ؽي ٗمي ٚمً ظَم ٌّ ـ ؾمخٓمؽي  سمٌفٌ  لي  وم٢ٌمٟمؽي  ،قم٤ٌمدؿي  قمي

أين٧مي  شمِم٤مء ُمـ شمًتخٚمػ غمي  لي أين٧مي  ،ىمدير رء يًمٍؾ  قمي غمَّ  ،اًمٌّمػم اخلٌػم لي صي غمي  اهلل لي ٞميٌدٟمي٤م قمي  ؾمي

ٛمَّ  لي  اًمٜميٌٌلي  دى حًمي غمي  اّيُمي قمي حٌٌفٌ  آخٌفٌ  لي صي ٚمَّؿي  لي ؾمي احليٛمدً  ،لي   لي
ٌ
بي  هلل لم ري

ٌ ٤معمي  .اًمٕمي
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 اجلىعٛ ًٖٕ ِٔصر

 ،أؾَمامئؽ خَمزلقٌ  ُمَٙمٜمققٌ  يمريؿٌ  ىمديؿٌ  سمٕمٔمٞمؿٌ  أؾَم٠مخؽ إني  اًمٚمَّٝمؿَّ  ،اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمًؿ

شمؽ قٌمزي  إقَمزازٌ  زٌ لسمٕمزي ،أنَقارؿ ًٟم٘مقشٌ  ًرىمقفٌ  أنَٗم٤مسٌ  أضَمٜم٤مسٌ  لسم٠منَقاعٌ  ـٌ  ،قٌمزَّ َق ـٌ  لسمحي َق ـٌ  ـمي َق  ضمي

شمؽ ؿمديدٌ  َدرٌ  ،ىًمقَّ ٛمً  ،قمٔمٛمتؽ متَجٞمدٌ  حتَٛمٞمدٌ  لسمت٠مجٞمدٌ  ،ىًمَدرشمؽ اىَمتدارٌ  ٌُمَ٘مدارٌ  لسم٘مي ًً  قي قًمٚمً  قي ًٟمٛمً  قي لسم

 ُمٜمٞمعٌ  سمديعٌ  لسمرومٞمعٌ  ،ُمَٖمٗمرشمؽ أُم٤مقٌ  هًمَٗمراقٌ  لسمرَوقاقٌ  ،أبديَّتؽ دلافٌ  دَيٛمقفٌ  لسم٘مٞميقفٌ  ،ٌروَمٕمتؽ

ٌقٌت  ،لؾمَٓمقشمؽ َٚمٓم٤مٟمؽي ؾًم  هي ٔميٛمقٌت  لسمري لٌت  قمي ؼمي  ،رمَحتؽ سم٤ًٌمطٌ  ٤مٌت ؾٌمٕمي  ٌت ٌّمالي سمٌ  ،ضمالًمؽ ضمي

رٌؾ  ٚميقاُمعٌ لسمٌ  قاقمٌؼ  سميقا جٞم٩ٌم  صي جٞم٩ٌم  قمي هٞم٩ٌم  هي هٞم٩ٌم  ري ٞم٩ٌم  لي ٌيَٝمرٌ  ،ذاشمؽ ٟمقرٌ  هبي ٞمَٛمققٌ  ضمَٝمرٌ  ىمَٝمرٌ  لسم  ُمي

طَمداٟمٞمَّتؽ اَرشم٤ٌمطٌ  ٌج  شمٞم٤َّمرٌ  هٞم٤َّمرٌ  لهبديرٌ  ،لي  اَٟمٗم٤ًمٌح  لسم٤مشمي٤ًمعٌ  ،سمٛمٚمٙمقشمؽ ٞمطٌ اعمح سمَحرؿي  أَُمقا

ـٌ  زٌخ  ُمٞم٤مدي  لسم٤مَُّمالؿٌ  ،قمَرؿمؽ أوَمالؿٌ  أَُمالؿٌ  طم٤مٟمٞم٤َّمٌت رل قًمَٚمٌقي٤َّمٌت  لهبيٞمَٙمٚمٞم٤َّمٌت  ،يًمَرؾمٞميؽ سمرا

ً  طم٤مٟمٞميلمي اًمٍرل ـي اعَم ً  اًمٙمقايم٥مي  ديري ٙملمٌ  أنلمٌ  لسمحٜملمٌ  ،سم٠موَماليمؽ ٜمػمةي اعَم ًَ ً  ىًمٚمقٌب  شم  ،ًمً٘مَرسمؽ ريديـاعَم

ٕم٤مٌت  ْمي ومي  ٤مٌت طًمًرىم لسمخي ـَ  اخل٤مئٗملم راٌت زي ـٌ  ،ؾمَٓمقشمؽ ٌُم ـٌ  لسمآُم٤م ـٌ  ٟمقا ً  أىَمقا  ذم َجتٝمديـاعَم

ٌيدٌ  ،ُمَرو٤مشمؽ دٌ  لسمتٕم دٌ  متجي ٌئر شم٘مٓميعٌ  شمَ٘مٓمٞمعٌ  لسمتَخْمٞمعٌ  ،ـم٤مقمتؽ قمغم اًمٕم٤مسمديـ دمٚميدٌ  هتجي  ُمرا

٤مسمريـ  سمًؿ ؿًَ ٚمَّ سمٌٓمٌ  اـَمٛمَس  ًُم٘مٞمؿً  ي٤م ىمديؿً  ي٤م ،سم٤مـمـ ي٤م فم٤مهر ي٤م ،آظمرً  ي٤م ألـ ي٤م ،سمَٚمقائؽ قمغم اًمّمَّ

  ذَّ  اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل
ٌ
َقيداء ٚمي  ًرؤلس أقَمٜم٤مؾ لًدؾَّ  ،لأقَمدائؽ أقَمدائٜم٤م ىًمٚمقٌب  ؾمي  ٛم٦ماًمٔمَّ

ِمي  ٌَٜم٤م ،لؾمَٓمقشمؽ ىمَٝمرؿ ؾًمٞمقٌؽ  ٤مٌت سمٜميٛمي َقًمؽ اًمٙمثٞمٗم٦م سمًحًجٌؽ لاطَمًج شمؽ سمحي ئم٤مٌت  قمـ لىًمقَّ  حلي

يح٤مٌت  يٕم٤مٌت  عمي ٕمٞمٗم٦م أبَّم٤مرهؿ عمي شمؽ اًمْمَّ شمؽ سمٕمزَّ َٓمقي َٞمٜم٤م لًص٥مَّ  [)صمالصمه٤م( اهلل ي٤م] لاطَمًجٌٜم٤م ،لؾمي  قمٚمي

ـَ  ٞم٤مزي٥ٌم  أن٤مسمٞم٥ٌم  ٌُم َلو٤مت ذم اًمتََّقومٞمؼ ُمي ٕم٤مدات ري ًَّ ٞمَٚمؽ آٟم٤مء اًم ٜم٤م ،هن٤مرؿ لأـَمراؽ ًمي ًَ  ذم لاهَمٛم

ىمٌ  أطَمقاض ؿ سمٌري  لُم٤ًمىمٌ  لؾمقا الُم٦م سمً٘مٞمقد لىمٞميَدٟم٤م ،لرمَحتؽ سمٌري ًَّ  ي٤م ،ُمَٕمّمٞمتؽ ذم اًمًقىمقع قمـ اًم

َقُن ي٤م ،ًُم٘مٞمؿً  ي٤م ىمديؿً  ٤مي ،سم٤مـمـ ي٤م فم٤مهر ي٤م ،آظمرً  ي٤م ألـ َقُن ي٤م ،ىم٤مدرً  ي٤م ُمي  ًمٓمٞمػ ي٤م ،هم٤مومر ي٤م ُمي

 ،اخلقاـمر لسمًٕمدَت  ،اَّله٤مف لطم٤مرَت  ،اّوَمٝم٤مف لاَٟمحٍمَت  ،اًمًٕم٘مقـ ًذٌهٚمي٧َم  اًمٚمَّٝمؿَّ  ،ظمٌػم ي٤م
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ـَ  ٜمققاًمٔمي  لىمًٍمَت  ـَ  فمٝمر لُم٤م ،ذاشمؽ يمَٞمٗمٞم٦َّم يًمٜمَف إَدراؿ قم  ىًمَدرشمؽ أَصٜم٤مٌؽ  قمج٤مئ٥ٌم  سمقادن ٌُم

 ي٤م فم٤مهر ي٤م ،آظمرً  ي٤م ألـ ي٤م [،)صمالصمه٤م( اهلل ي٤م] ،أؾَمامئؽ ًذلٌؾ  سًمرلٌؾ  عمٕم٤مقٌ  شمألًم١م إمم ًٌٚمقغاًم دلق

َُّ  إهل ُ ،لاإليَمراف اجلالـ ذا ي٤م ،سم٤مىمل ي٤م سمديعً  ي٤م ،ه٤مدن ي٤م ٟمقرً  ي٤م ،ًُم٘مٞمؿً  ي٤م ىمديؿً  ي٤م ،سم٤مـمـ  ،أن٧َم إ

ً  همٞم٤مث ي٤م ،أؾَمتٖمٞم٨م سمرمَحتؽ تٖمٞمثلماعَم َُّ  إهل ُ ،أهمَثٜم٤م ًَ ؿي  اًمٚمَّٝمؿَّ  ،اَرمحٜم٤م سمرمَحتؽ أن٧َم إ  حًمري

ٌَدٌ  ،احلريم٤مت رٌ  ،اًمٖم٤مي٤مت هٌن٤مي٤مٌت  ئي لًُم ؼي  ،اًمٜم٤ٌَّمشم٤مت ىمّم٤ٌمٌت  ىًمَْم٤ٌمقٌ  يٜم٤مسمٞمع جي لخًمَ  ًصؿي  لًُمِم٘مي

خقرٌ  ضمالُمٞمدٌ  اؾمٞم٤مت اًمّمي ً  ،اًمرَّ ٕمٞمٜمه٤م ُم٤مءه  ٌُمٜمَٝم٤م عي ٜمٌٌَ اعَم ً  ،ًمَٚمٛمَخٚمقىم٤مت ُمي  قاٟم٤متاحليٞمي  ؾم٤مئري  ٌُمٜمَٝم٤م َحٞملاعَم

ـَ  ًصدلرهؿ ذم اظَمتٚم٩م سمام لاًمٕم٤ممٌلي  ،٤ٌمشم٤متلاًمٜمَّ  َُمز لوًمؽَّ  ،لأوَمٙم٤مرهؿ أَهارهؿ ٌُم  إؿم٤مراٌت  ًٟمَٓمٌؼ  ري

٤مرطم٤مت اًمٜمَّٛمؾ ًًمٖم٤مٌت  ظمٗمٞم٤َّمٌت  ًَّ ٧َم  ـَ لُمي  ،اًم ٌَّحي ؾمي  ؾم ي  ،َت لَمَّدي  ٧َم لقمٔمَّٛمي  ،٧َم لىمدَّ  َت ليمؼمَّ

ٌدي  ـٌ  َت لمحي ـٌ  جلال ـٌ  مج٤م ـٌ  إىَمدافٌ  يمام ؿ إقَمٔم٤مفٌ  أىَمقا ٌَعٌ  ٙم٦مً ُمالئ لضمؼملشمؽ قمزي ًَّ  اضَمٕمَٚمٜم٤م ،لاتؾمام اًم

َقُٟم٤م ي٤م اًمٚمَّٝمؿَّ  َٝمر هذا لذم ،اًمٕم٤مف هذا ذم ُمي  هذك لذم ،اًمٞميَقف هذا لذم ،ٕم٦ماجلًٛم هذك لذم ،اًمِمَّ

٤مقم٦م ًَّ ىَم٧م هذا لذم ،اًم ً  اًمقي ٌَتف دقم٤مؿ ممّـَ ،٤ٌمرؿاعَم َٞمتف لؾم٠مخؽ ،وم٠مضم ع ،وم٠مقَمٓمي ٞمَؽ لشميَّ  ،ومرمَحتف إًمي

الف دارٌ  دارؿ لإمم ًَّ سَمتف تفأَدٟمٞمَ  اًم َٞمٜم٤م ضًمدَ  [)صمالصمه٤م( ضمقاد ي٤م] سمٗمْمٚمؽ ،لىمرَّ  أن٧َم سمام لقم٤مٌُمَٚمٜم٤م قمٚمي

امحلم أَرطمؿ ي٤م ،اعمَٖمٗمرة لأَهؾ اًمتََّ٘مقم أَهؾ إٟمَّؽ ،أَهٚمف ٟمَحـ سمام شًمٕم٤مُمَٚمٜم٤م لُ ،أَهٚمف  اهلل ي٤م] ،اًمرَّ

 ي٤م ،سم٤مىمل ي٤م سمديعً  ي٤م ،ه٤مدن ي٤م ٟمقرً  ي٤م ،ًُم٘مٞمؿً  ي٤م ىمديؿً  ي٤م ،سم٤مـمـ ي٤م فم٤مهر ي٤م ،آظمرً  ي٤م ألـ ي٤م [،)صمالصمه٤م(

َُّ  إهل ُ ،لاإليَمراف اجلالـ ذا ً  همٞم٤مث ي٤م ،أؾَمتٖمٞم٨م سمرمَحتؽ ،أن٧َم إ تٖمٞمثلماعَم َُّ  إهل ُ ،أهمَثٜم٤م ًَ  إ

امحلم أَرطمؿ ي٤م سمرمَحتؽ ،أن٧َم ٞميٌدٟمي٤م قمغم شًمّمكمي  أقَ  اًمٚمَّٝمؿَّ  أؾَم٠مخؽ ،اَرمحٜم٤م اًمرَّ دى  ؾمي  آخف لقمغم حمٛمَّ

ئج شمَ٘ميض لأقَ  ،لؾمٚميؿ لصَحٌف امَّ ييٌّمًٗمققي  ،[٤م()صمالصمه  اهلل ي٤م] ،ٜم٤مطمقا ٌة قمي بي اًَمٌٕمزَّ سميؽي ري ٤مقي ري ٌَحي ﴿ؾًم

.﴾ لمي
ٌ ٤معمي بي اًَمٕمي  ري

ٌ
َّ
ٌ
احَليَٛمًد لل ٚمٌلمي ۞ لي غمي اعَمًَرؾمي فو قمي الي ؾمي  ۞ لي
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ٛٔ ِٔصُر  الغَّبٔت َلَٗم

ٟمٗمذ ،سم٘م٤مؤؿي  داف ؾمٞمدن  ُي  ،ىمدؾمؽي  ذٌم  ٧مي ٞمشمٕم٤مًملي  قمالؿي  ذٌم  شم٘مدؾم٧مي  ،ىمْم٤مؤؿي  اخلٚمؼ ذٌم  لي

ُي  ،يمقق طمٗمظً  ي١ملدؿي  ٚميٞمؽي  خيٗمل ل شمي  ،إًٌميٞمؽي  شمِم٤مء ُمـ شمدقمق ،قملم يمِمًػ  قمي ٚميٞمؽي  سمٌؽي  ـي دً لي  ،قمي

اًمدلاف اًمدائؿ اعمجد ومٚمؽي   ،ىمرسمؽي  هم٤ميتٝم٤م شمٙمقق ُئ٘م٦مى  سمٛمٕم٤مُمٚم٦مى  ٤مص٤مدىمه  ٤مي٘مٞمٜمه  أيؾم٠ميًخؽي  ،اّيَمد لي

أيجدن اًم٤ٌمـمـ اًمٔم٤مهر ذٌم  اّيقمامـ ُمٜمٝم٤مج سمًٚمقؿٌ  لي تَّك لي غمي  ُمقىمقوم٦مه  اّيقمامـ ئ٩مٟمت٤م شمّمػم طمي  قمي

 .روقاٟمؽ

ـ زم يٙمِمػ رً هي أيزَ  ا هًّ  هٌٜمل رب اظمًّم  ،اّيقمامـ طم٘م٤مئؼ قمي  ،ؿو طًمٙمَ  ُمٕمٝم٤م سمحٙمٛم٦مى  ّمٜمللي

إؿٌم٤مرةى  زمي  إٌٟمَّؽي  ،ومٝمؿو  يّمحٌٝم٤م لي َمٞم٥ًم  ،ؿي َُّ قي شمي  ـُمي  لي  .دقم٤مؿ ـُمي  لي

أيدٌ  ،قمكمَّ  ٟمٕمامئؽي  فأيدٌ  إهٌٌلل أيؿمٝمدن ،ًمدنَّ  ُمِم٤مهدشمؽي  فلي ايٌت  لي ٞم٨ًم  ٌُمـ ذي ٞم٨ًم  ٌُمـ ُي  أين٧مي  طمي  طمي

تَّك ،هل ُي  سمٌؽي  أييمقق طمي ني٤م ل هٌٜمل ،أي  أين٧مي  إٌٟمَّؽي  ،قم٤معم٦م رلحى  يًمؾي  وٌمٞمف إزٌمَّ  شمٜم٘م٤مد قمٚمامه  ًمدٟمؽي  ُمـ لي

ف اجلالـ ذا اؾمٛمؽي  شم٤ٌمرؿي  ،اًمٕمالف اًمٕمٚمٞمؿ اإٌليمرا كً  ،لي قٌمٜمَدي ٤مشمًٌح  ﴿لي ٗمي َٞم٥ٌم  ُمي ٤م ُي  اًَمٖمي َٕمٚميًٛمٝمي َُّ  يي  ًهقي  إٌ

َٕمٚميؿً  يي ٤م لي ي  ذٌم  ُمي ٌيَحٌر﴾ اًَمؼمي اًَم  .لي

ـ زم يٙمِمػ ٟمقرؿي  ُمـ ٤مؿمٕم٤مقمه  قمكمَّ  َض أيومٌ  رب تَّك ،ُمًتقر يًمٍؾ  قمي ضًمقٌدن أيؿم٤مهد طمي  يم٤مُماله  ذٌمَّ  لي

ٞم٨ًم  ٌُمـ ٞم٨ًم  ٌُمـ ُي  أين٧مي  طمي ني٤م طمي  ٟمقرؿي  سم٢ٌموم٤مو٦م إزٌمَّ  شم٘مرسم٧مي  يمام ،ُمٜمل صٗمتل سمٛمحق إًٌميٞمؽي  وم٠ميت٘مرب ،أي

 .قمكمَّ 

اًم ،صٗمتل اإٌلُمٙم٤مقً  ربي  اًمٗم٘مرً  ،ُم٤مٍديت ٕمدفً لي لضمقًدؿي  ،ُم٘مٍقُمل لي ىمدرشمؽي  ،تلٚمَّ قمٌ  لي  ،وم٤مقمكم لي

أين٧مي  ومقؾ أيقمٚمؿ يمام أين٧مي  ،سمجٝمكم ؽي قمٚمٛمً  ٌُمٜمؽي  طمًٌل ،هم٤ميتل لي ٤م لي أين٧مي  ،أيقمٚمؿ ُي  سمام أيقمٚمؿ ُمي عي  لي  ُمي

  يًمٍؾ 
ى
ًمٞمس رء رشم٧ٌمي  ،ًمٚمًػم اعمٜم٤مزـ ىمدرتي  ،رء ُمٕمؽي  لي اًمْمػم ًمٚمٜمٗمع اعمراشم٥م لي بي  ،لي أي  ٧مي ٜمَ لي

اًمنٍم  اخلػم ٜم٤مه٩مُمٌ  أين٧مي  ،سمٌؽي  يمٚمف ذًمؽي  ذٌم  ومٜمحـ ،لي اجلقد ،اعمحض اخلػم ومي٠مين٧مي  ،ٟمحـ سمال لي  لي

اًمٙمامـ ،اًمٍمؽ  .اعمٓمٚمؼ لي
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ٌذن سم٤مؾمٛمؽي  أيؾم٠ميًخؽي  غمي  اًمٜمقر سمٌفٌ  أيومْم٧مي  اًمَّ اًم٘مقاًم٥م اًمً٘مًٚمقب قمي حمقتي  ،لي  ،اًمٖمقاؾمؼ فمٚمٛم٦م سمٌفٌ  لي

ي  أيق ضًمقٌدن متألي يمامـ ٟمقرى  يًمٍؾ  ُم٤مدةً  ًهق اًمٌَّذن ٟمقرؿي  ُمـ اٟمقره  لي هم٤مي٦مً  ،لي تَّك ،ُمٓمٚمقب يًمٍؾ  لي  ُي  طمي

هٌٜمل ،ضًمقٌدنلً  اتي ذرَّ  ذٌم  فأيلدقمتي  مم٤م رءو  قمكمَّ  كخيٗم ه ٕمي ُمً  ؾى دَ ٌص  ًم٤ًمقي  لي ـ ا ؼمي  ،ؼ  طمي  ؿًمًٝمقدٌ  قمي

اظمًّم  اًمٌالغ اإٌلسم٤مٟم٦م سمٌفٌ  حتّمؾ سمام اًمٙمٚمؿ ضمقاُمع ُمـ ّمٜمللي اقمّمٛمٜمل ،لي  دقمقم ُمـ يمٚمف ذًمؽي  ذٌم  لي

٤م ا ،سمحؼ زم ًمٞمس ُمي ٚمٜمللي غمي  ضمٕمي ني٤م أيُمرن ذٌم  ٌُمٜمؽي  سمّمػمةى  قمي ُمـ أي  ٕمي ٌي اشمَّ  لي
أيقمقذ ،لٜمٌ ـى  ُمـ سمٌؽي  لي  ىمق

قمٜمؽي  ،ؿً ٚمٌ اًمٙمي  ك٘مَّ ٚمي تي يً  ٌُمٜمؽي  ،ؿمٌٝم٦مه  ؿً قهٌ يً  أيل ،ومتٜم٦مه  ٥ًم ٕم٘مٌ يً  أيل ،طمنة ٥ًم قضمٌ يً   أين٧مي  ،ؿٙمي احلٌ  ذشم١مظمي  لي

ُمً  ،اًمًامء ًؽ ُم٤مؾٌم  ي  ُي  ،اّيؾمامء ؿٕمٚمي لي َُّ  إهٌلي ٌذن ،اًمّمٛمد اًمٗمرد اّيطمد قاطمداًم أين٧مي  إ مل يٚمد مل اًمَّ  لي

مل ،يقًمد فً  يٙمـ لي غمَّ  ،أيطمد ا قه ٗمً يمً  ًمي صي غمي  اهلل لي ٞميٌدٟمي٤م قمي دى  ؾمي ٛمَّ لي  اًمٜميٌٌلي  حًمي غمي  اّيُمي قمي حٌٌفٌ  آخٌفٌ  لي صي  لي

ٚمَّؿي  ؾمي احليٛمدً  ،لي   لي
ٌ
بي  هلل لمي  ري

ٌ ٤معمي  .اًمٕمي
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 الغَِّبت ًٖٕ ِٔصر

 ،كٗمًيٓمَ  ُ لٟمقرك ،ًيَٕمَم ُ لأَُمرك ،حًتََم ُ ٟمٌٕمٛمف ـَ ُمي  ي٤م اًمٚمَّٝمؿَّ  ،ؿاًمرطمٞم اًمرمحـ اهلل سمًؿ

ـَ  ي٤م ،كٗمخيَ  ُ لًًمَٓمٗمف  اًمٜم٤َّمر لضمٕمؾ ،قمٞمًكًٞمدٟم٤م ًم ٧ماعمٞم لأطَمٞم٤م ،ُمقؾمكًٞمدٟم٤م ًم اًمٌَحر ومٚمؼ ُم

٤م ارده سم الة قمٚميٞمَٝمؿ إسَمراهٞمؿؾمٞمدٟم٤م  قمغم لؾمالُمه الف اًمّمَّ ًَّ ٞميٌدٟمي٤م قمغم لسم٤مرؿ لؾمٚميؿ صؾي  ،لاًم دى حم ؾمي  ،ٛمَّ

ـَ  زم لاضَمٕمَؾ  ٤م أَُمرن ٌُم ٤م ومرضمه ًّ  اًمٚمَّٝمؿَّ  ،لخَمرضمه ـَ  قمَرؿمؽ طًمًج٥م هب٤مء ٟمقر سمتأَل  أقَمدائل ٌُم

٧ًٌَم  ة ،اطَمتج ٜم٧ًَم  يٙمٞمدن ممّـَ اجلؼملت لسمًَٓمقي َقـ ،حتّمَّ َقـ ـميَقـ لسمحي شمؽ ؿمديد ضمي ـَ  ىًمقَّ  يمؾي  ٌُم

ٜم٧َم ؾًمَٚمٓم٤مقى  ـَ  أبديَّتؽ دلاف ىمٞميقف َيٛمقفلسمدي  ،حتّمَّ ـَ  اًمٌني  لسمٛمَٙمٜمقق ،اؾَمتٕمَذت َٞمٓم٤مقى ؿمي  يمؾي  ٌُم  ٌُم

ؿ ٌهي  ـَ  ٌهي ٦مى  يمؾي  ٌُم ٜم٧َم ختٚمََّّم٧م ه٤مُمي ـَ  اًمٕمَرش طم٤مُمؾ ي٤م ،لحتّمَّ  ؿمديد ي٤م ،اًمٕمَرش محٚم٦م قم

َٚم٧م قمٚميٞمَؽ ،اًمٌَٓمش يمَّ ٞمَؽ شميقي ٧ٌَم لإًمي ـَ  قمٜميل اطَمٌَس  اًمقطَمش طم٤مسمس ي٤م ،أن ـَ  ٥َم لاهَمٚمٌ  ،فمٚمٛمٜمل ُم  ُم

تي٥مي ﴿ ،همٚمٌٜمل ّـَ  اهللً  يمي ٌي
يهَمٚمٌ ني٤م ّي ًرؾًمكٌم  أي ٌزيزو  ىميٌقن   اهللي  إٌقَّ  لي ٤م( أيَمؼم اهلل] ،﴾قمي ـَ  زي قمي لأي  [)صمالصمه  ٌُم

٤م ظمَٚم٘مف َُّ  إهل ُ اًمَّذن سم٤مهلل أقمقذ ،لأطَمذر أظم٤مؽ مم٤َّم أقمزي  اهلل ،مجٞمٕمه ام مًمًَؽ ًهق إ ًَّ ٌَع لاتاًم ًَّ  اًم

َُّ  اَّرض قمغم شم٘مع أقَ  ـَ  سم٢مَذٟمف إ ٌَدٌ  ذي  ٌُم  ،لاإلَٟمس ـي اجل ـُمٌ  فٌ لأؿَمٞم٤مقمٌ  فٌ ت٤ٌَمقمٌ لأ كٌ لضًمٜمقدٌ  ومالقى  ؿقم

ـَ  اًمٚمَّٝمؿَّ  ا زم يًم ـَ  ضم٤مره هؿَ  ٌُم ػَمؿ إهل لُ اؾَمٛمؽ لشم٤ٌمرؿ ،ضم٤مًرؿ زَّ لقمي  صمٜم٤مؤؿ ؾَّ ضمي  ،ذي  ُم٤م شمَٗمٕمؾ ،همي

  يمؾي  قمغم لأن٧َم شمِم٤مء
ى
ٞميٌدٟمي٤م قمغم اهلل لصغمَّ  ،ىمديرو  رء َقُٟم٤م ؾمي دى  لُمي  لؾمٚمَّؿ لصَحٌف آخف لقمغم حمٛمَّ

ٚمٞمامه  ًَ يـ ييَقف إمم ا يمثػمه  شم ٚملٌمي  ،اًمدي غمي اعَمًَرؾمي فو قمي الي ؾمي امَّ ييٌّمًٗمققي ۞ لي ٌة قمي بي اًَمٌٕمزَّ سميؽي ري ٤مقي ري ٌَحي ﴿ؾًم

.﴾ لمي
ٌ ٤معمي بي اًَمٕمي  ري

ٌ
َّ
ٌ
احَليَٛمًد لل  ۞ لي

 لهل ؛ُمرة ُم٤مئ٦م اعمٗمرلوف تاًمّمٚمقا  سمٕمد اّؾمامء هذك قمٜمف اهلل لريض هك اهلل ىمدس لًمف)

 ي٤م ،ه٤مدن ي٤م ،ٟمقر ي٤م ،ظمٌػم ي٤م ،قمٚمٞمؿ ي٤م ،ومت٤مح ي٤م ،أؾمتٕملم سمؽ ،ؿاًمرطمٞم اًمرمحـ اهلل سمًؿ :هذك

 .(سم٤مهلل آُمٜم٧م ،ُمٌلم
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 ٔختىّا المٗال٘ متاًإ رعاٞ

ٞميٌدٟمي٤م قمغم لؾمٚميؿَ  صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  دى  ؾمي ٤مسمٌؼ  حًمٛمَّ ًَّ ـَ  قمدد ،كفًمٝمقرً  ًمٚمٕم٤معملم مَح٦مى لر ،كًٟمقرً  ًمٚمخَٚمٌؼ  اًم  ُم

ـَ  ُم٣م ـَ  ظمَٚم٘مؽ ٌُم ـَ  ،سم٘مل لُم ٌٕمد لُم ـَ  ٌُمٜمَٝمؿ ؾمي تَٖمرؾ صالةه  ،ؿم٘مل لُم ًَ  ،سم٤محلدي  لحًتٞمط ،اًمٕمدَّ  شم

َٞمف صٚمَّٞم٧َم اًمَّتل صالشمؽ ،اَٟم٘مْم٤مء لُ ُمٜمتٝمك لُ هل٤م هم٤مي٦م ُ صالةه   ،سمدلاُمؽ دائٛم٦مه  صالةه  ،قمٚمي

ًؾي  ،ًمديؽ ُم٘مٌقًم٦مه  ،قمٚمٞمؽ ُمٕمرلو٦مه  ،إًمٞمؽ لحمٛمقًم٦مه  ،سمٌ٘م٤مئؽ لسم٤مىمٞم٦مه   هب٤م جلشًمٗمري  ،داًمًٕم٘مي  هب٤م حتي

 هب٤م ئٗمشمٓم صالةه  ،٥مٚمي ـمي  ُم٤م اًمٕمٌدي  هب٤م لٓمٌ ٕمَ لشمً  ،اًمذٟم٥م هب٤م لٗمٌ ٕمَ لشمً  ،٥مشمي اًمري  هب٤م كٌم ٕمَ لشمً  ،باًمًٙمري 

ٌي٤مقٌمًدٟمي٤م ك،ٗمزًم ًمٞمؽإ لشم٘مرسمٜم٤م ،قمٜم٤م همْمٌؽ ا ؾمخٓمؽ ٌُمـ لشًم  درضم٦م إمم هب٤م كىمي رَ ٟمي  صالةه  ،سًمَٕمده

ً  لًأُمقر أَُمرن ذم ؽًًمَٓمٗمي  هب٤م رنلدًمَ  ،اعمجد ٚمٛملماعَم  ُ ،سمٌ٘م٤مئؽ سم٤مىمٞم٦م ،سمدلاُمؽ دائٛم٦مه  صالةه  ،ًَ

ـو  هق ُم٤م لقمدد يٙمقق لُم٤م يم٤مق ُم٤م قمدد ،قٌمَٚمٛمؽ ًدلق هل٤م ًُمٜمَتٝمك  صالةه  ،اعمٙمٜمقق قمٚمٛمؽ ذم يم٤مئ

 .اًمديـ يقف ممإ ا يمثػمه  شمًٚمٞمامه  ؿلؾمٚمي  ،اًمٕم٤معملم رب ي٤م قمٜم٤َّم هب٤م لشمَرى لشًمَروٞمف شًمَروٞمؽ

ةٌ  مهللاَّ  ٓمقي ًي ؼملٌت  سم قم٦مٌ  ،ىمٝمٌرؿي  ضمي شمؽي  ،ٟمٌٍمؿي  إهم٤مصم٦مٌ  لسمًنَ سمٌٖمػمي ٤مشمٌؽي طًمرً  ٟمتٝم٤مؿٌ ُ لي  ،ُمي

تٌؽي  يي سمحامي يـ لي
ٌ
ٛمٞمعً  يي٤م ،اهلل ي٤م أؾم٠مخؽي  ،سمآج٤مشمٌؽي  طمتٛمكا عم ٤م ؾمي ٤م ىمري٥ًم  يي ٤م ،ًَمٞم٥ًم  يي يعً  يي ٤م ،ًُمٜمتٌ٘مؿً  يي٤م هي  يي

ٌيٓمشٌ  ؿمديدي  ٤م ،اًم ٤ٌَّمرً  يي ٤م ضمي ٤م ،ىمٝم٤مرً  يي ـَ  يي ةٌ  ىمٝمرً  ًيَٕمجًزكً  ُ ُمي ٤مسمري َٕمٔمً  لُ ،اجلٌي الؿً  قمٚمَٞمفٌ  ؿً يي ً  هي ةٌ اعَم دي ري  تٛمي

ـي  ً  ٌُم ةٌ  قؿٌ ٚماعَم ؾي  أق ،لاّيم٤مٌهي ـَ  يمٞمدي  دمَٕمي ٌن  ُمي ٙمري  ،ٟمَحٌركٌ  ذم يم٤مدي ُمي ـَ  لي ٙمري  ُمي ٤مٌئده  يب ُمي ٚمٞمفٌ  اقمي ةي  ،قمي طًمٗمري  لي

ـَ  ٗمري  ُمي اىٌمٕمه  زم طمي ـَ  ،ومٞمٝم٤م هق ٤ملي ُمي ٥مي  لي اعٌ اخلٌ  ٦مي ٙمي ٌي ؿمي  زم ٟمّمي ٞميدن ي٤م ٚمفً اضمٕم دي ٤مىمه  ؾمي ًي ٤مده  إًمٞمٝم٤م ٤مًُم ًُمّمي  الي

أؾٌمػمه  ومٞمٝم٤م هَي٤م ا لي ؼي  اًمٚمًٝمؿَّ  ،ًمدي ﴾ سمحي
َٰ
َٰٕمصي َٰٞمي َٰٝمي ؿَّ  يمٌٗمٜم٤ما ﴿يمي ًمي  ،ااًمٌٕمدي  هي ديم ؿً ٝمٌ ٘مي لي ا ،اًمرَّ  ًمٌٙمؾي  ضَمٕمٚمًٝمؿَ لي

ٌٞم٥مى  ا، طمي ٚميط وٌمده ؾمي ٚمٞمٝمؿَ  لي ٤مضمؾي  قمي ا اًمٞميَقفٌ  ذم اًمٜم٘مٛم٦مٌ  قمي ده  .لهمي

دَ  ًمٚمًٝمؿَّ ا ؾ اًمٚمًٝمؿَّ  ،ؿمَٛمٚمٝمؿَ  سميدي ٝمؿ ومري َٕمي هؿَ  أىمٚمٌَؾ  اًمٚمًٝمؿَّ  مجي دي دي ًهؿَ  ؾَّ ومً  اًمٚمًٝمؿَّ  ،قمي دَّ َؾ ا ؿَّ اًمٚمٝمً  ،طمي  ضَمٕمي

ة اٌئري ٚمٞمٝمؿَ  اًمدَّ ذابي  أَرؾٌمَؾ  اًمٚمًٝمؿَّ  ،قمي ـَ  أظمٌرضَمٝمؿَ  اًمٚمًٝمؿَّ  ،إًمٞمٝمؿَ  اًمٕمي ةٌ  قمي اٌئري ا ،احٌلٚمؿٌ  دي دي ُم ؾَمٚمٌٝمؿَ لي  دي

ـٌ  ؿَ  لهمؾَّ  ،اإلَُمٝم٤م غم َرسمطلا ،أجَدهيي ىمٝمؿَ  اًمٚمًٝمؿَّ  ،اُِم٤مـ شمٌٚمٖمٝمؿَ  ُل ،ىمٚمقهبؿَ  قمي زي ؾى  يمؾَّ  ُمي ىمتفً  مًميزَّ زَّ  ُمي
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اٌئؽي  ًرؾًمٚمٌؽي  ّنٌٞم٤مٌئؽي  اّم٤مره ٟمتٌ ا ّقَمدي ألًمٞم٤مئٌؽي  لي ؿي ا ًمٜم٤م ٟمتٌٍمَ ا اًمٚمًٝمؿَّ  ،لي ٤مري  قمغم ّطَم٤ٌمسمؽي  ٟمتّمي

اٌئؽي  ـَ  ُ اًمٚمًٝمؿَّ  ،أقَمدي ٞمٜمي٤م ٝمؿَ شمًٚمٓم لُ ،ومٞمٜم٤م اّقَمداءي  متيٙم ٚمي َٰؿ﴾ ،سمٌذٟمقسمٌٜمي٤م قمي َٰؿ﴾ ﴿طمي َٰؿ﴾ ﴿طمي  ﴿طمي

َٰؿ﴾ َٰؿ﴾ ﴿طمي َٰؿ﴾ ﴿طمي َٰؿ﴾، ﴿طمي ٤مءي  اَُّمرً  طًمؿَّ  ﴿طمي ضمي َٰؿ ،ٜمٍملقيً  ُ ومٕمٚمٞمٜم٤م اًمٜمًٍم  لي  ۞ ﴿طمي

﴾
َٰ
ؼي ًٌ تٜم٤م قمي الًّ  دمَٕمٚمٜم٤م لُ ،ا اّؾَمقي  ذَّ  ٤مٜمي ىمٌ  اًمٚمًٝمؿَّ  ،ٟمخ٤مًؽ  مٌم٤َّم مٌحي٤ميي ؾي  أقَمٓمٌٜم٤م اًمٚمًٝمؿَّ  ،مًمٚمٌٚمق حمي  أُمي

 
ٌ
٤مء ضمي ومقؾ اًمرَّ ؾٌ  لي ٤م ،اُّمي ٤م ًهق يي ٤م ًهق يي ٤م ،ًهق يي ـَ  يي ـَ  ًمٌٗمَْمٚمٌفٌ  سمٗمَْمٚمٌفٌ  ُمي ٠م ًَ ٠مخؽي  ،ٟم ًَ ؾي  اًمٕميجؾي  ٟم جي  ،اًمٕمي

٤م إهلل ٦م سمي٦ماإلضمي ٤مسمي ٤م ،اإلضمي ـَ  يي ٤مبي  ُمي ٤م ،ىمَقٌُمفٌ  ذم ٤مٟمقطمه ؾمٞمدٟم٤م  أضمي ـَ  يي ي  ُمي ٌهٞمؿي ؾمٞمدٟم٤م  ٟمٍمي غم إسَمرا  قمي

٤م ،أقَمداٌئفٌ  ـَ  يي دَّ  ُمي ٤م ،ييَٕم٘مقبؾمٞمدٟم٤م  قمغم ًيقؾًمػي  ؾمٞمدٟم٤م ري ـَ  يي ٤م ،أجيقبي ؾمٞمدٟم٤م  َضَّ  يمِمػي  ُمي ـَ  يي  ُمي

٤مبي  ةي  أضمي قَمقي ٤م ،زيمٌري٤َّم ؾمٞمدٟم٤م دي ـَ  يي ـٌ  قٟمسي يً ؾمٞمدٟم٤م  شمًٌٞمحي  ؾي ٌٌ ىمي  ُمي تَّ  سم ٠مخؽي  ،كُمي ًَ رٌ  ٟم  أَصح٤مٌب  سم٠مَها

ٌذكٌ  اٌت  هي قي قمي ٤م شم٘مٌؾي  أقَ  ،اًمدَّ َقٟم٤مؿي  سمفٌ  ُمي قمي ٤م شمَٕمٓمٌٞمٜم٤م لأقَ  ،دي ٠مخٜم٤مؿي  ُمي ؿي  ًمٜم٤م أنجزَ  ،ؾمي قَمدي َدشمفً  اًمذن لي قمي  لي

ٌي٤مٌدؿي  ً  ًمٌٌٕم ٤مٟمؽي  أن٧مي  اُ إهلي  ُ ،١مٌُمٜملماعَم ٌَحي ـي  يمٜم٧ًم  إن ؾًم لمي  ٌُم
ٌ ٌ
٤مًمً  ٟم٘مٓمٕم٧َم ا ،اًمٔم٤معم قمٌ  ٜم٤مآُمي شمٌؽي لي  َُّ إ زَّ

ظم٤مبي  ،ٌُمٜمؽي  ٤مًؤٟم٤م لي ضمي ٘مي  ري طمي  .ومٞمؽي  ُإ ؽي لي

َت  ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مٌف لاسَمتٕمؼؼؼؼؼؼؼؼؼدي ًة اَّرطمي  إَق أبَٓمؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٠مَت همؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مري

  
 
ٌ
ًة اهلل ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼػَمٌ ٌُمٜمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م همؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مري ًَّ ًب اًم  ومؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٠مىمري

   

ن اًمًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼػمي ًُمًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ةي اهلل ضٌمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدي ٦مه ؼَيؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م همؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مري  ٌرقمي

  
ةي اهلل ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م همؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مري شمٜم٤م يي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؾي قًم٘مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدي  ذم طمي

   

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مًرلا ضمي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مدلقي لي َت اًمٕمي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدي  قمي

  
ري  ا لي َقٟمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م اهلل ًَمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼػمه  ضمي

   

ًمٍٞمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م  لي
ٌ
يمٗمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼك سمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مهلل  لي

  
ا   ٟمٌّمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼػمه

ٌ
يمٗمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼك سمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مهلل  لي

   

ٌٜم٤م] ًَ ٟمٌَٕمؿي  اهلل طمي ـي  لُ [،٤م()صمالصمه  اًمقيمٞمؾ لي َق ةي  لُ طمي  ًمٜم٤م ؾَمتج٥َم ا ،اًمٕمٔمٞمؿ اًمٕمكمي  سم٤مهلل ُإ ىمقي

اسمٌ  ٓمٌعي ٘مً ومي ﴿ [،)صمالصمه٤م( آُملم] ـي ذٌ اًمَّ  َقفٌ ٘مي اًمَ  رً دي   َٛمدً احَلي لي  ًٛمقا ٚمي فمي  ي
ٌ
َّ
ٌ
 اًمَ  بي ري  لل

ٌ ٤معمي  ﴾لمي ٕمي

ـي  لُ َق ةي  لُ طمي   اُ ىمقَّ
ٌ
كٌمٍ  سم٤مهلل ٔمٌٞمؿٌ  اًمٕمي غم ،اًمٕمي صي غم اهلل لي ٞميٌدٟمي٤م قمي دى  ؾمي ٛمَّ غم اٌُّملي  اًمٜمٌٍل  حًمي قمي  آخٌفٌ  لي

َحٌفٌ  صي ٚمَّ  لي ؾمي  .ؿي لي
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 العؾاٞ صالٚ بعز وباصٌك ٔصْر

 ،ُمرات( الثصم) ظمالصاإل ؾمقرة ،لاطمدة( )ُمرة اعمٚمؽ ؾمقرة ،لاطمدة( )ُمرة اًمٗم٤محت٦م ؾمقرة

 لائؾأ ،دة(لاطم )ُمرة اًمٗم٤محت٦م ؾمقرة ،لاطمدة( )ُمرة اًمٜم٤مس ؾمقرة ،لاطمدة( )ُمرة اًمٗمٚمؼ ؾمقرة

ًٙمؿَ ﴿ ،اخل٤مُم٦ًم ي٦ماِ طمتك اًمٌ٘مرة ؾمقرة ً إهٌلي و  لي اطٌمدو  إهٌلي ي  ُي  لي َُّ  إهٌلي طٌمٞمؿً  ـً مَحي اًمرَّ  ًهقي  إٌ  ي٦مآ ،﴾اًمرَّ

شمٞمؿ ،اًمٙمرد مَحي٧ًم  ،ارمحٜم٤م اًمرامحلم رطمؿأ ي٤م ،اًمٌ٘مرة ؾمقرة ظمقا   ﴿ري
ٌ
٤مشًمفً  اهلل يمي ري سمي َٞمًٙمؿَ  لي ٚمي  أيَهؾي  قمي

ٌيَٞم٧ٌم  ٌٞمدو  إٌٟمَّفً  اًَم ﴾، محي ٌٞمدو ٜمَ  ًمًٌٞمَذٌه٥مي  اهللً  ًيٌريدً  ﴿إٌٟمَّامي  َمي ضَمسي  ًٙمؿً قمي ٌيَٞم٧ٌم  أيَهؾي  اًمري يًمؿَ  اًَم ري ًيٓميٝمي َٓمٌٝمػمها﴾ لي  ،شمي

الي  اهللي  إٌقَّ ﴿ ُمي تيفً لي ٚميققي  ٌئٙمي غمي  ًيّمي ٤م اًمٜمٌٌَّلي  قمي ي٤م يي ـي اًمَّ  أيهيي ٜمًقا  ٌذي ٚميقا  آُمي ٞمَفٌ  صي ٚمي ٚميًٛمقا  قمي ؾمي ٞمامه  لي
ٚمٌ ًَ  ،ُملمآ ﴾شمي

ٞميٌدٟمي٤م قمغم ؿلسم٤مرٌ  ؿلؾمٚمي  صؾي  ٝمؿاًمٚمَّ  بي  ،ٕملمأمج فلصحٌٌ  خفآ لقمغم دى حمٛمَّ  ؾمي سميؽي ري ٤مقي ري ٌَحي ﴿ؾًم

بي اًَمٕمي   ري
ٌ
َّ
ٌ
احَليَٛمًد لل ٚملٌمي ۞ لي غمي اعَمًَرؾمي فو قمي الي ؾمي امَّ ييٌّمًٗمققي ۞ لي ٌة قمي ﴾.اًَمٌٕمزَّ لمي

ٌ  ٤معمي

الي  فً  ةً اًمّمَّ الي ًَّ اًم ٚميٞمَؽي  لي ٤م قمي ـي  يي ؾًمق   ري
ٌ
ةً ا ،اهلل الي فً  ًمّمَّ الي ًَّ اًم ٚميَٞمؽي  لي ٤م قمي   طمٌٞم٥مي  يي

ٌ
ةً ا ،اهلل الي  ًمّمَّ

فً  الي ًَّ اًم ٚميَٞمؽي  لي ٤م قمي ٌٌ  يي   لَّ ٟمي
ٌ
ةً ا ،اهلل الي فً  ًمّمَّ الي ًَّ اًم ٚميٞمَؽي  لي ٤م قمي   ظمٚمٞمؾي  يي

ٌ
ةً  ،اهلل الي فً  اًمّمَّ الي ًَّ اًم ٚميٞمَؽي  لي ٤م قمي  يي

  ٗملَّ صي 
ٌ
ةً  ،اهلل الي فً  اًمّمَّ الي ًَّ اًم ٚميَٞمؽي  لي ٤م قمي زٌمَّ  يي   لي

ٌ
ةً  ،اهلل الي فً  اًمّمَّ الي ًَّ اًم ٚميٞمَؽي  لي ٤م قمي ػَمي  يي َٚمٌؼ  ظمي   ظمي

ٌ
 ،اهلل

ةً  الي فً  اًمّمَّ الي ًَّ اًم ٚميٞمَؽي  لي ٤م قمي َرشٌ  ًٟمقري  يي   قمي
ٌ
ةً  ،اهلل الي فً  اًمّمَّ الي ًَّ اًم ٚميَٞمؽي  لي ٤م قمي طَم  ُملمي أي  يي   ٌل لي

ٌ
ةً  ،اهلل الي  اًمّمَّ

الي  ًَّ اًم ٚميٞمَؽي  فً لي ٤م قمي ـَ  يي ٜميفً  ُمي يَّ ةً  ،اهللً  زي الي فً  اًمّمَّ الي ًَّ اًم ٚميٞمَؽي  لي ٤م قمي ـَ  يي فً  ُمي ومي َّ ةً  ،اهللً  ذي الي فً  اًمّمَّ الي ًَّ اًم  لي

ٚميَٞمؽي  ٤م قمي ـَ  يي فً  ُمي ُمي رَّ ةً  ،اهللً  يمي الي فً  اًمّمَّ الي ًَّ اًم ٚميٞمَؽي  لي ٤م قمي ـَ  يي فً  ُمي ُمي زَّ ةً  ،اهللً  قمي الي فً  اًمّمَّ الي ًَّ اًم ٚميٞمَؽي  لي ٤م قمي ـَ  يي  ُمي

فً  ٚمَّٛمي ةً  ،اهللً  قمي الي فً  اًمّمَّ الي ًَّ اًم ٚميَٞمؽي  لي ٤م قمي ـَ  يي فً  ُمي ٚمَّٛمي ةً  ،اهللً  ؾمي الي فً  اًمّمَّ الي ًَّ اًم ٚميٞمَؽي  لي ٤م قمي ـٌ  يي كً ا ُمي  ،اهللً  ظَمتي٤مري

ةً  الي فً  اًمّمَّ الي ًَّ اًم ٚميَٞمؽي  لي ٤م قمي ٞميدي  يي َاِ اّلًملمي  ؾمي ـي لي ةً  ،ظٌمري الي فً  اًمّمَّ الي ًَّ اًم ٚميٞمَؽي  لي ٗمٞمعي  يي٤م قمي  ،ٟمٌٌلٌمي اعَمًذَ  ؿمي

ةً  الي فً  اًمّمَّ الي ًَّ اًم ٚميٞمَؽي  لي ٤م قمي ؿي  يي ٤مشمي ةً  ،اًمٜمٌٌَّٞملمي  ظمي الي فً  اًمّمَّ الي ًَّ اًم ٚميَٞمؽي  لي ٤م قمي مَحي٦مه  يي لمي  ري ٤معمي ةً  ،ًمٌَٚمٕمي الي  اًمّمَّ

فً  الي ًَّ اًم ٚميٞمَؽي  لي ٤م قمي ٤مفي إ يي ةً  ،اعَمًتٌَّ٘ملمي  ُمي الي فً  اًمّمَّ الي ًَّ اًم ٚميٞمَؽي  لي ـي  يي٤م قمي ؾًمق بي  ري ٤معمي  ري ٚمي  ،لمي اًَمٕمي اًت صي   قي
ٌ
 اهلل

الي  ُمي تٌفٌ لي ًرؾًمٚمٌفٌ  نٌٌَٞمي٤مٌئفٌ أي لي  ٌئٙمي يٚمي٦مٌ  لي محي َرؿٌمفٌ  لي ٞمعٌ  قمي مجي َٚمٌ٘مفٌ  لي غمي  ظمي ٞميٌدٟمي٤م قمي دى  ؾمي ٛمَّ َحٌٌفٌ  خٌفٌ آ لقمغم حًمي صي  لي
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ٞميٌدٟمي٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  ،مَجيٕملمي أ لي  اًمٜمٌَّلي  لرؾًمقًمٌؽي  لطمٌٞمٌؽ لٟمٌٞميؽي  قمٌٌدؿ حمٛمدى  ؾمي  آخٌف لقمغم اًُّمي

ٞميٌدٟمي٤م قمغم صؾي  مهللا] ،لؾمٚميؿ فلصحٌٌ   ٤ًمقٌ لاًمٚمي  اّقمغم اعم٘م٤مفٌ  ص٤مطم٥ٌم  ،اعمٚمٞمٌح  اًمٜمٌلي  حمٛمدى  ؾمي

 .[(ُمرات )صمالث اًمٗمّمٞمٌح 

َؾ  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ؾي  اضَمٕمي شمٌؽي  أيوَمْمي ا ٚميقي ا صي ك ،أيبيده أينَٛمي ٤مشمٌؽي  لي يمي ري ا سمي ده ُمي َ ك ،هي أيَزيمي ٞم٤َّمشمٌؽي  لي
ٌ ا وميَْماله  حتي ده دي قمي  ،لي

غمي  ٌؽ  قمي ٤مٟمٌٞم٦َّمٌ  ئٌٌؼ الي اخَلي  أيَذي ًي َٟم عٌ  ،اإَلٌ ٛمي َ َمي ٤مٌئٌؼ  لي ٟمٌٞم٦َّمٌ  احَلي٘مي يامي ـًمقرٌ  ،اإَلٌ ٞمي٤مٌت  لي ٚمي ٤مٟمٌٞم٦َّمٌ  اًَمتَّجي ًي طَم َٝمٌ ،اإَلٌ ُمي  طٌ لي

رٌ  ا يَهي َّ مَحي٤مٟمٌٞم٦َّمٌ  ا اؾٌمٓمي٦مٌ  ،اًمرَّ فٌ  ،اًمٜمٌٌَّٞميلَم  قٌمَ٘مدٌ  لي دَّ ًُم٘مي ٞمَشٌ  لي ٚمٌلمي  ضمي ىمي٤مٌئدٌ  ،اعَمًَرؾمي يَم٥ٌم  لي   ري
ٌ
ينٌٌَٞمي٤مء َّ  ا

ٌُملمي  رَّ ؾٌ  ،اعَمًٙمي أيوَمْمي ٤مٌُمؾٌ  ،أيمَجيٌٕملَم  ئٌٌؼ اخَليالي  لي   طمي
ٌ
ء ا ٤مًمٌٌؽ  ،اّيقَمغمي  اًَمٌٕمزي  ًمٌقي ُمي ٦مٌ  لي ٌزُمَّ يؾَمٜميك اعَميَجدٌ  أي َّ  ،ا

٤مٌهدٌ  رٌ  ؿمي ا ـٌ  أيَهي يزي َّ ٤مٌهدٌ  ،ا ًُمِمي ارٌ  لي نَقي سمٌٌؼ  أي ا قي ًَّ شميَرمًجي٤مقٌ  ،ـلي اًّ  اًم ٤مقٌ  لي ًي
فٌ  ًمٌ ٌيعٌ  ،اًَمٌ٘مدي ٜمَ ُمي  ؿٌ اًَمٌٕمٚمَ  لي

َٚمؿٌ  احَلٌ ؿٌ  لي ٙمي احَلٌ رٌ  ،لي َٔمٝمي ، اجَلًَزٌئلي  ضًمَقدٌ قً اًمَ  ٌهي  ُمي ي اًَمًٙمكمي ٤مقٌ  لي ًي إٌَٟم لَمٌ  لي َٗمكٌمي  اًَمًٕمَٚمٌقني  اًَمًقضًمقدٌ  قمي ًي اًم  ،لي

دٌ  ًرلٌح  ًي َقٟميلَمٌ  ضمي ٞمي٤مةٌ  لقٌملَمٌ  ،اًَمٙمي ـٌ  طمي َي اري ٌؼ ا ،اًمدَّ ٘مي ٥ٌم  سم٠ٌميقَمغمي  عَمًتيحي ٦مٌ  ًرشمي ًٌقٌديَّ  ٌؾ سم٠ٌميظَمالي  ٚميٌؼ عَمتخي ا ،اًَمًٕم

٤مٌت  ٤مُمي ٤مئٞم٦َّمٌ  اعَمي٘مي َصٓمٌٗمي يقَمٔميؿٌ  خَليٚمٌَٞمؾٌ ا ،اإَلٌ َّ ٌَٞم٥ٌم  ،ا احَلٌي فٌ  لي ييَمري َّ ٞميٌدٟمي٤م ،ا دٌ  ؾمي ٛمَّ ـٌ  حًمي ٌَدٌ  سَم   قمي
ٌ
ـٌ  اهلل ٌَدٌ  سَم  قمي

غمي  اعَمًٓمَّٚم٥ٌم، ٤مٌئرٌ  لقمي   ؾمي
ٌ
ينٌٌَٞمي٤مء َّ ٚمٌلمي  ا  ،اًمّم٤محللم اهلل قم٤ٌمد لقمغم ،سملماعم٘مرَّ  اعمالئٙم٦م لقمغم ،لاعَمًَرؾمي

ؿي  يًمٚمَّامي  ،ولمري لاّي  لاٌت اًمًام لأهؾٌ  ري يمي ايمًٌرَلقي  ذي ؾي  اًمذَّ ٗمي همي ـَ  لي ٤موٌمًٚمَققي  ٌذيَمٌرٌهؿً  قمي ريضي  ،اًَمٖمي  اهللً  لي

ـٌ  قمـ ـٌ  لأصح٤مب آ   رؾمق
ٌ
 .أيمَجيٌٕملَمي  اهلل
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 صالٚ نن بعز اعتغفاص

 ًمٞمفإ لأتقب قفاًم٘مٞمي  لَّ احل هق إُ إهل ُ اًمذن اًمٕمٔمٞمؿ اهلل ؾمتٖمٗمرأ ،اهلل ؾمتٖمٗمرأ ،اهلل ؾمتٖمٗمرأ

  ذٟم٥مى  يمؾ ُمـ
ى
 يم٤مق فٟمَّ إ ،ًمٜم٤م لاهلداي٦مي  لاًمٕم٤مومٞم٦مي  لاًمٕمٗمقي  لاعمٖمٗمرةي  اًمتقسم٦مي  فلٟم٠ًمخً  ،لظمٓم٤مي٤م لؾمقء

 قمغم ٤مٜمَّ أقمٌ  ٝمؿاًمٚمَّ  ،اًمٕمٔمٞمؿٌ  ًمٕمكمي ا سم٤مهلل ُإ ىمقة لُ طمقـ ُ سم٠مخػ ،ا٤مره ؾمتَّ  لًمٕمٞمقسمٜم٤م ،ا٤مره همٗمَّ  ًمذٟمقسمٜم٤م

ـٌ لطًم  لؿمٙمرؿي  ذيمرؿي   ـي دي ٌي ُمً  لُ ،ُمٜمٕم٧مي  ح٤م ُمٕمٓملي  لُ ،أقمٓمٞم٧مي  ح٤م ُم٤مٟمعي  ُ ؿٝمً اًمٚمَّ  ،ؽقم٤ٌمدشمٌ  ً

 آي٦م صمؿَّ  ،اًمٗم٤محت٦م ؾمقرة صمؿ. )دي اجلي  ُمٜمؽ دي اجلي  ذا يٜمٗمعً  لُ ،ىمْمٞم٧مي  ح٤م ادَّ ري  لُ ،طمٙمٛم٧مي  ح٤م

شمٞمؿ صمؿ ،اًمٙمردٍ   .(اًمٌ٘مرة ؾمقرة ظمقا

ٌٝمدي ﴿ نَّفً  اهللً  ؿمي ي  ُي  أي َُّ  إهٌلي اعَميالي  ًهقي  إ ٦مً لي أً  ٌئٙمي طٌ  امه ٤مئٌ ىمي  اًَمٌٕمَٚمؿٌ  ا قلًمً لي ًَ ي  ُي  سم٤ٌمًَمٌ٘م َُّ  إهٌلي  يزً زٌ ٕمي اًمَ  ًهقي  إ

 .(اًمٜم٤مس لؾمقرة ،اًمٗمٚمؼ لؾمقرة ،ظمالصاإل ؾمقرة صمؿٍ ). ﴾احَليٌٙمٞمؿً 

 إٟمؽ ٛمتٜم٤مقمٚمَّ  ُم٤م إُ ًمٜم٤م ؿي ٚمَ قمٌ  ُ ؾمٌح٤مٟمؽ ،ُمرة([ 33) اهلل ]ؾمٌح٤مق ٤مطم٘مًّ  اًمٙمريؿ ُمقُٟم٤م ؾَّ ضمي 

ـٌ  ٟمٕمٛم٦مٌ  قمغم هلل احلٛمد ،[ُمرة( 33) هلل ]احلٛمد دائامه  احلٙمٞمؿً  اًمٕمٚمٞمؿً  ن٧مأ  قمغم فٌ لومْمٚمٌ  ؾمالفٌ اإل دي

 ر يمؾي  ـُمٌ  أيمؼمً  أيمؼمً  اهلل ،اّدي٤مق
ى
 ،ًمف ذيؽ ُ لطمدك اهلل ُإ إهل ُ ،[ُمرة( 33) أيمؼم ]اهلل ء

  يمؾ قمغم لهق اخلػم سمٞمدك ،اأبده  يٛمقت ُ طمل   لهق ،ليٛمٞم٧م لِيٞم ،احلٛمد لًمف اعمٚمؽ ًمف
ى
 رء

 ٤ميامٟمه لإ ٤مديٜمه  ٤ملي٘مٞمٜمه  ٤مطم٘مًّ  لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ حمٛمدو  ٞميٌدٟمي٤مؾمي  اهلل ُإ إهل ُ ،ىمدير

 ُ ،ـًي احلي  اجلٛمٞمؾ اًمثٜم٤مء لًمف ٗمْمؾاًم لًمف اًمٜمٕمٛم٦م ًمف ،ي٤مكإ إُ ٟمٕمٌد ُل ،اهلل إُ إهل ُ ،٤ملصدىمه 

ٞميٌدٟمي٤م قمغم صؾي  ٝمؿاًمٚمَّ  ،اًمٙم٤مومرلق يمرك لًمق اًمديـ ًمف ّملمخمٚمٌ  اهلل ُإ إهل  حمٛمَّ  ؾمي
 ٚمؿٌ قمٌ  ذم ُم٤م قمددي  دى

 
ٌ
 ٜم٤مطمٌٞمٌٌ  قمغم صؾي  ٝمؿاًمٚمَّ  ،شمًٚمٞمامه  ؿلؾمٚمي  لصحٌفٌ  خفٌ آ لقمغم ،اهلل ُمٚمٌؽ  سمدلافٌ  دائٛم٦مه  صالةه  ،اهلل

، ؿلؾمٚمي  لصحٌف خفآ لقمغم ،اهلل ٚمؽُمً  سمدلافٌ  دائٛم٦مه  صالةه  ،اهللً  ؿي ٚمٌ قمي  ُم٤م قمددي  دى حمٛمَّ   ٝمؿاًمٚمَّ  شمًٚمٞمامه

  قمٚمؿٌ  ذم ُم٤م قمدد دى حمٛمَّ  ٜم٤مؿمٗمٞمٕمٌ  قمغم صؾي 
ٌ
  ُمٚمٌؽ  سمدلاف دائٛم٦مه  صالةه  ،اهلل

ٌ
 فٌ لصحٌٌ  خفآ لقمغم ،اهلل

ػَمو  ومي٤مللً ﴿ ،ا يمثػمه  شمًٚمٞمامه  ؿلؾمٚمي  ٤موٌمٔمه٤م ظمي ًهقي  طمي ؿً  لي ﴾ أيَرطمي مٌحلٌمي ا  .اًمرَّ
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ٌَّ  ٤مص٤محله  لقمٛماله  ،٤مٟم٤مومٕمه  قمٚمامه  ؽي ٟم٠ًمخً  ٝمؿًمٚمَّ ا :لي٘مقـ ليدقمق اًمًامء ممإ يديف ليرومع  ،اله ُمت٘م

٤م ٤ملرزىمه  ُه  لاؾمٕمه ٌه  ،طمال ٌت  قمٚمٞمٜم٤م ؾؾمٝمي  مهللا ،ا ص٤مسمره  ٤ملسمدٟمه  ،ا ذايمره  ٤ملًم٤ًمٟمه  ،٤مظم٤مؿمٕمه  ٤ملىمٚم  ؾمٙمرا

ٌب  ذم ٘مٜم٤مللومي  ،اعمقٌت  ـٌ  ضمقا  ري٤مضٌ  ُمـ رلو٦مه  ٟم٤مىمٌقري  لاضمٕمؾ ،قمٚمٞمٜم٤م ٟمفلهقي  لٟمٙمػمى  ُمٜمٙمرى  ؾم١ما

ر اجلٜم٦م ٞميٌدٟمي٤م سمجقا  ذم حمٌتف ُمـ لُ ،زي٤مرشمف ُمـ لُ ،ؿمٗم٤مقمتف ُمـ حترُمٜم٤م ُ ٝمؿاًمٚمَّ  ،اًم٘م٤مؾمؿ أيب ؾمي

 ىمٚمقٌب  سملم ػلأخي  ،لاعمًٚمٛملم ؾمالفاإل اٟمٍم مهللا ،امحلماًمرَّ  أرطمؿي  ي٤م ةلاِظمر اًمدٟمٞم٤م

 اضمٕمٚمٜم٤م مهللا ،اًمٕم٤معملم رب ي٤م ؿلذهلَّ  هلؿلاظمذً  ،ٝمؿمجٕمي  رؾلومي  ،اًمديـ أقمداءي  ٧ملؿمتي  ،اعمًٚمٛملم

ـى  ىمري٥ٌم  ذم رب ي٤م لٟم٠ًمخؽ ،اًمِم٤ميمريـ همٜمٞم٤مءلاّ ،اًمٕم٤مُمٚملم اًمٕمٚمامء ُمـ ٜم٤ملذريتي   زي٤مرةٌ  ممإ زُم

فٌ  ؽسمٞمتٌ  ٞميٌدٟمي٤م زي٤مرةٌ  مملإ ،احلرا ـٌ  ؾمي   رؾمق
ٌ
ـى  لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل  هلإ ي٤م ،طمالـ سمام

 .ُملمآ اهلل ي٤م دقم٤مءٟم٤م اؾمتج٥م ،اًمدقمقات َمٞم٥م لي٤م ،اًمٕم٤معملم

 لأُم٤م ،وم٘مط( ُمرات 10) اعمٖمرب قمدا ُم٤م ،صالة يمؾ سمٕمد ُمرة( 100) اهلل ُإ إهل ُ :ريمَ ذٌ 

 7) اجلٜم٦م دظمٚمٜم٤مأ مهللا :أل ُمرات( 7) اًمٜم٤مر ُمـ أضمرٟم٤م مهللا :اًمٗمجر لصالة اعمٖمرب صالة سمٕمد

ءك :اًمٜمقف ىمٌؾ ممإ اعمٖمرب صالة لسمٕمد ،ُمرات(  :اًمٗمجر صالة لسمٕمد ،لاًمقاىمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمقريت ىمرا

 سمٕمدد- ُمرة 313) اًمّمٚمقات هداءإ :يقف يمؾ ذمل ،ُمرة( 100) اًمقيمٞمؾ لٟمٕمؿ اهلل طمًٌٜم٤م

ٞمي  ممإ (-أمجٕملم قمٚمٞمٝمؿ اهلل ٌروقاق سمدرى  أصح٤مب  مهللا :اجلٛمٕم٦م يقف ذمل ،اهلل رؾمقـ ٌدٟمي٤مؾمي

ٞميٌدٟمي٤م قمغم صؾي  دى  ؾمي ٞميٌدٟمي٤م آـ لقمغم حمٛمَّ دى  ؾمي  .(ُمرة 1313) حمٛمَّ

  



    

064
 

 

 الفتوحات الربانية يف األوراد القادرية اجليالينالرشيفث ضياة /دمع

 

 اجملمػ رعاٞ

 لزٟم٦م ٟمٗمًف رو٤مءل ظمٚم٘مف قمدد هلل احلٛمد :(ي٘مقـ صمؿ ،يًٙم٧م صمؿ) ،اًمٕم٤معملم رب هلل احلٛمد

 اًمِمٝم٤مدةل اًمٖمٞم٥م قم٤ممل ،لسمرأ  لذرأ لظمٚمؼ ؿم٤مء ُم٤م لمجٞمع قمٚمٛمف ُمٜمتٝمكل يمٚمامشمف لُمداد قمرؿمف

 ،ًمف ذيؽ ُ لطمدك اهلل إُ إهل ُ أق ٟمِمٝمدل ،احلٙمٞمؿ اًمٕمزيز اًم٘مدلس اعمٚمؽ اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ

 احمٛمده  ؾمٞمدٟم٤م أق لٟمِمٝمد ،ىمدير رء يمؾ قمغم قهل اخلػم سمٞمدك يٛمٞم٧مل لِيٞم ،احلٛمد ًمفل اعمٚمؽ ًمف

 مهللا ،عمنميمققا يمرك قًمل يمٚمف اًمديـ قمغم ًمٞمٔمٝمرك احلؼ لديـ سم٤مهلدم أرؾمٚمف لرؾمقًمف قمٌدك

 قمـ سمٕمْمٝمؿ ذ لادومع ،سم٤مخلػمات ىمٚمقهبؿ سملم ػأخي ل ،اًمرقمٞم٦مل اًمراقملي ل ،اُّم٦مل اإلُم٤مف أصٚمح

ئرٟم٤م اًمٕم٤ممل أن٧م مهللا ،سمٕمض ئجٜم٤م اًمٕم٤ممل لأن٧م ،وم٠مصٚمحٝم٤م سمنا  اًمٕم٤ممل أن٧مل ،وم٤مىمْمٝم٤م سمحقا

ٟم٤م ُ ،وم٤مؾمؽمه٤م سمٕمٞمقسمٜم٤م اًمٕم٤ممل أن٧مل ،وم٤مهمٗمره٤م سمذٟمقسمٜم٤م  ،أُمرشمٜم٤م طمٞم٨م شمٗم٘مدٟم٤م لُ هنٞمتٜم٤م طمٞم٨م شمرا

 ي٘مٓمٕمٜم٤م ىم٤مـمع يمؾ قمٜم٤م لاىمٓمع ،ؾمقاؿ قمٛمـ سمؽ أؿمٖمٚمٜم٤مل ،سم٤معمٕمّمٞم٦م شمذًمٜم٤م لُ سم٤مًمٓم٤مقم٦م أقمزٟم٤مل

 ُ :(لي٘مقـ لضمٝمف شمٚم٘م٤مء سم٢مصٌٕمف يِمػم )صمؿ .قم٤ٌمدشمؽ لطمًـ لؿمٙمرؿ ذيمرؿ أخٝمٛمٜم٤مل ،قمٜمؽ

 شم١ماظمذٟم٤م لُ ،همٗمٚم٦مى  ذم ٤مٜمي ٞمٌ حًتَ  لُ ،اًمٕمٔمٞمؿ اًمٕمكم سم٤مهلل إُ ىمقة لُ طمقـ ُ اهلل ؿم٤مء ُم٤م اهلل إُ إهل

 رَّ همٌ  قمغم
ٜمي٤م ،ةى سمَّ ُي  ﴿ري ٌَٛمَؾ  لي ٞمَٜمي٤م حتي ٚمي ا  قمي امي  إٌَسه يَٚمتيفً  يمي غمي  محي ـي  قمي ٌذي ـَ  اًمَّ ٌَٚمٌٜمي٤م ٌُم ٜمي٤م ىمي سمَّ ُي  ري َٚمٜمي٤م لي ٤م حًتيٛمي ٦مي  ُي  ُمي  ـمي٤مىمي

ٜمي٤م اقَمًػ  سمٌفٌ  ًمي ٜم٤َّم لي اهَمٌٗمرَ  قمي ٜمي٤م لي َٜمي٤م ًمي اَرمحي نَ  لي ٟمي٤م ٧مي أي ُي َق ٟمي٤مومي٤مٟمَ  ُمي غمي  ًٍمَ َقفٌ اًمَ  قمي ﴾ ٘مي ـي ٤موٌمٌري  يمٚمٛم٦م يذيمر صمؿ ،اًَمٙمي

ءة يم٤مٟم٧م ذاإ ؿَّ قمي  ؾمقرة صمؿ ،ُمرة 160 قمدد اًمتقطمٞمد  ؾمقرة ي٘مرأ  ًمٞماله  يم٤مٟم٧م لإق ،اهن٤مره  اًم٘مرا

 ً  .اًمتقؾمؾ دقم٤مء ي٘مرأ  صمؿ ،ٌؽ ٚمَ اعَم
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 لطٗف رعاٞ

ؿٌ  ًَ   سمٌ
ٌ
ـٌ  اهلل  اًمٚمٓمٞمػ ،اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اجلٛمٞمؾ هق إُ إهل ُ اًمذن اهلل هق ،طٌمٞمؿٌ اًمر اًمرمح

 ذل ،اًمٙمريؿ اًمنيع اًم٘مري٥م ،اعمٖمٞم٨م اعمجٞم٥م ،اًمٜمّمػم اعم١مُمـ ،اًمٕمٗمق اًمرؤلؽ ،ٞمؿاحلٚم

ف ر سمديع مج٤مـ ُمـ ايمًٜمل رب ،ـقَ اًمٓمَّ  ذل ،اإليمرا  اًمذلات أخ٤ٌمب دهشيً  ُم٤م اجلامزمي  اّنقا

 اًمذن اجلامـ ُمٓمٚمٌؼ  ؿمٝمقدٌ  إمم سم٦مذاجل٤م اًمذاشمٞم٦م ٦مٌَّ حي اعَمي  في ضمي قي شمي  اعمٙمقٟم٤مت طم٘م٤مئؼ إمم ومتتقضمف اًمٙمقٟمٞم٦م

ٌَحو  كً ْم٤مدي يً  ُ  لي ٌي احَلً  اًمٕمٓمػ سمحٙمؿ راطمؿى  يمؾ ُمـ ٤مُمرطمقُمه  لاضمٕمٚمٜمك ،إيالف قمٜمف ي٘مٓمع لُ ىًم

 .اٟمت٘م٤مف يِمقسمف ُ اًمذن
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 الفاحتٛ عاٞر

  احَليَٛمدً ﴿
ٌ
َّ
ٌ
بي  لل لمي  ري

ٌ ٤معمي رٌ  ﴾اًَمٕمي ٦مزٌ أي  ضم٤مذٌب ل ،اًمٞم٘ململ اعمَٕمروم٦م سمٌٜمًقر اًمٕم٤مروملم أبَّم٤مر ًُمٜمقي  ُمَّ

ر ً  أَها ٘ملماعَم ً  ىًمٚمقب أىَمٗم٤مـ وم٤مشمٌح  ،لاًمتََّٛمٙملم اًمً٘مَرب جذسم٤متسمٌ  ح٘مي ديـاعَم طمي  اًمتََّقطمٞمد سمٌٗم٤محت٦م قي

ً  لاًمٗمَتح ـي  اًمٌَّذن﴿ ،ٌلماعَم ًي طَم   يًمؾَّ  أي
ى
ء فً  ري ٘مي ٚمي أي  ظمي دي سمي َٚمؼي  لي ٤مقٌ  ظمي ًي َٟم ـَ  اإَلٌ ؾي  صًمؿَّ  ۞ ـملٌمى  ٌُم ٕمي ٚميفً  ضمي ًَ  ٟمي

ـَ  ٦مى  ٌُم ًمي ـَ  ؾًمالي   ٌُم
ى
٤مء ٌٝملمى  ُمي ـٌ ﴿ ،﴾ُمي

َٰ
مَحي  ،اًم٘مديؿٌ  اّلـ اًمٕمٔمٞمؿٌ  اًمٕمكمي  احلٙمٞمؿٌ  اًمٕمزيز ﴾طٌمٞمؿٌ اًمرَّ  اًمرَّ

ؽل ،اًمتََّٙمريؿ سمٌٌخٓم٤مب اًمٙمٚمٞمؿي  ًُمقؾمك ظم٤مـم٥م يػ سم٤مًمٜمَّص اًمٙمريؿ ٟمٌٞمَّف ذَّ دَ ﴿ اًمنمَّ ٘مي ًمي َٞمٜمي٤مؿي  لي  آشمي

٤م ٌَٕمه ـي  ؾمي ثي٤مٌن  ٌُم اًَمً٘مَرآقي  اعَمي ٔمٌٞمؿي  لي ٤مًمٌٌؽ ﴿ ،﴾اًَمٕمي َقفٌ  ُمي ـٌ  يي ي ً ل اجل٤ٌمسمرة ىم٤مهر ﴾اًمدي ديـاعَم  ًُمٌٞمدل ،تٛمري

ؿي  رسميٙمؿَ  اهلل ذًمٙمؿ ،اجل٤مطمديـ اًمٓميٖم٤مة ٌي٤مري تي ـً  اهللً  ﴿ومي ًي طَم ﴾ أي ـَ  ومٞم٤م ،اخَلي٤مًمٌٌ٘ملمي  لُ ًمف ذيؽ ُ ُم

ًٌدً  إٌي٤َّمؿي ﴿ ،ًُمٕملم َٕم إٌي٤َّمؿي  ٟمي تيٌٕملمً  لي ًَ ؽ اًمٌ٘مٞم٤مف قمـ سم٤مًَمٕمَجز ًُمَٕمؽموملم ﴾ٟمي ىَم٧مى  ذٌم  سمٌح٘مي  ي٤م ،طٌملمى ل لي

يح سم٤مقم٨مي  ٞمٌلي  ي٤م ،اًمٕم٘مٞمؿ اًمري طي  اَهٌدٟمي٤م﴿ ،رُمٞمؿو  ٌهلي ل اًمٌٕمٔم٤مف حًمَ ا ي تيٌ٘مٞمؿي  اًمٍمي ًَ ً طي  ﴾اعَم  أَهؾ ٌسا

ٚمٞمؿل اإلظَمالص ًَ طي ﴿ ،اًمتَّ ا ـي  ٌسي ٌذي َٛم٧مي  اًمَّ نَٕمي ٞمٌَٝمؿَ  أي ٚمي  ومرطمقا ل سم٤مهَلًدم قا شمًٚمَّ  اًمَّذيـ ٌساط ﴾قمي

هَيؿ سماٌم ػَمٌ ﴿ ،ًمدي َٞمٌٝمؿَ  اعَميَٖمًْمقٌب  همي ٚمي ٌَٜم٤م ﴾قمي دي  ُمقاضم٥م ٌُمٜمَؽ اًمٚمَّٝمؿَّ  ه  ُمِم٤مهد أؿَمٝمَدٟم٤مل ،ي٘ملماًمّمي

ٝمداء ُي ﴿ ،اًمٔم٤َّمعملم ًزَُمرة ذٌم  حتنََمٟم٤م ُل ،ًُمْمٚميلم ُل و٤مًميلم دمَٕمَٚمٜم٤م ُل ،اًمِمي ٤مًميلمي  لي  ﴾اًمْمَّ

٤م ًمٜم٤م اوَمتح اًمٗم٤محت٦م هذك سمٌحؼي  اًمٚمَّٝمؿَّ  ،آُملمي  ٌه٤م ومَتحه ٤مومٞم٦م هذك سمٌحؼي  اًمٚمَّٝمؿَّ  ،ىمري ـَ  اؿَمٗمٜم٤م اًمِمَّ  آوم٦مى  يًمؾي  ٌُم

ٜم٤م ُم٤م ايَمٗمٜم٤م ٦مٙم٤مومٞماًم هذك سمٌحؼي  اًمٚمَّٝمؿَّ  ،ةاِظمرل َٟمٞم٤ماًمدي  ذٌم  قم٤مه٦مى ل ـَ  أمهَّ َٟمٞم٤م أَُمر ٌُم  أضٌمرَ ل ،ةاِظمرل اًمدي

ؾي  قمغم اعم١ًَمُمٜملم قٌم٤ٌمدؿ شمٕمٚمي٘م٤متل شمٕمٚمي٘م٤ميت ئدؿ أيضمي َٟمٞم٤م ذٌم  ٟمَٗمًؽ قٌمٜمَد سمٌٜمَٗمًؽ ًمٜم٤م اؿَمٗمعل ،قمقا  اًمدي

امح أَرطمؿ ي٤م ٌُمٜمَؽ هٌبؿَ ل سمٌٜم٤م أَرطمؿ ُ إذَ  ،ةاِظمرل ٞميٌدٟمي٤م قمغم اهلل صغمَّ ل ،لماًمرَّ دى  ؾمي  آخف قمغمل حًمٛمَّ

ٚمٞمامه  ؿي ؾمٚمَّ ل صَحٌفل ًَ ا  شم َقف إمم يمثػمه يـ يي  .اًمٕم٤معملم ربي  هلل لاحلَٛمد ،اًمدي
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 الٕاقعٛ عٕصٚ رعاٞ

 الضطم( )ٔصر

ا﴿ اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمًؿ ٧ٌم  إٌذي ىميٕمي ٦مً  لي ىٌمٕمي ا ٞمَسي  ۞ اًَمقي ٤م ًمي تٌٝمي ىَمٕمي ٦مو  ًمٌقي ٤مٌذسمي ٦مو  ۞ يمي ٤موٌمْمي ٦مو  ظمي اوٌمٕمي  ري

ا ۞ ٧ٌم  إٌذي يَرًض  ًرضمَّ َّ ٤م ا ضمًّ ٧ٌم  ۞ ري ًَّ سًم ـً  لي ٌي٤م ٤م اجَلٌ ًًّ ٤مٟمي٧َم  ۞ سمي ٌي٤مءه  وميٙمي ث٤ًّم هي ٌي يًمٜمًَتؿَ  ۞ ًُمٜمَ ٤م لي اضمه  أيَزلي

٦مه  صمي ٤مًب  ۞ صميالي ٜمي٦مٌ  ومي٠ميَصحي ٤م اعَميَٞمٛمي ٤مًب  ُمي ٜمي٦مٌ  أيَصحي ٤مًب  ۞ اعَميٞمَٛمي أيَصحي ٦مٌ  لي ٤م اعَميَِم٠ميُمي ٤مًب  ُمي ٦مٌ  أيَصحي  اعَميَِم٠ميُمي

اًم ۞ ٤مسمًٌ٘مققي لي ٤مسمًٌ٘مققي  ًَّ ًَّ سًمققي  ؽي ألئلٌ  ۞ اًم رَّ ٜم٤َّمٌت  ذٌم  ۞ اعَمً٘مي ـي  صًمٚم٦َّمو  ۞ اًمٜمٌَّٕمٞمؿٌ  ضمي  لمي اّلًم ٌُم

ٚمٌٞمؾو  ۞ ىمي ـي  لي ـي اِظمر ٌُم غمي  ۞ ي رى  قمي ٦مى  ًهً َقًوقٟمي ٤م ًُمتٌَّٙمئٌلمي  ۞ ُمي َٞمٝمي ٚمي ٤مسمٌٚمٌلمي  قمي  ييًٓمقًؽ  ۞ ًُمتي٘مي

َٞمٌٝمؿَ  ٚمي اقو  قمي ٚمًَّدلقي  ٌلًَمدي ابى  ۞ خًمي أي  سم٠ٌمييَمقي ٠َمسى  بي٤مٌريؼي لي يمي ـَ  لي ٌٕملمى  ٌُم قًمققي  ُي  ۞ ُمي دَّ ٤م ًيّمي ٜمَٝمي ُي  قمي  لي

٦مى  ۞ ًيٜمٌَزوًمققي  ومي٤ميمٌٝمي لقي  مٌم٤َّم لي ً ػمَّ تيخي َؿٌ  ۞ يي حلي ػَمى  لي َِمتيًٝمققي  مٌم٤َّم ـمي طًمقرو  ۞ يي ـٌ  ۞ قٌملمو  لي ٠ميَُمثي٤م  يمي

١َمًًم١مٌ  ءه  ۞ اعَميَٙمٜمًققٌ  اًمٚمي ا زي ٤مًٟمقا  سماٌمي  ضمي ًٚمققي  يمي َٕمٛمي ًٕمق ُي  ۞ يي ٛمي ًَ ٤م قي يي ا  وٌمٞمٝمي َٖمقه ُي  ًمي ٠َمثٌٞمامه  لي َُّ  ۞ شمي  ىٌمٞماله  إٌ

٤م ُمه الي ٤م ؾمي ُمه الي ٤مًب  ۞ ؾمي أيَصحي ٤م اًَمٞميٌٛملمٌ  لي ٤مًب  ُمي ًَْمقدى  ؾٌمَدرى  ذٌم  ۞ اًَمٞميٌٛملمٌ  أيَصحي ـميَٚمحى  ۞ خمي  لي

ٜمًَْمقدى  فمٌؾ   ۞ ُمي ًَدلدى  لي   ۞ ممي
ى
٤مء ُمي ًٙمقبى  لي ًَ ٦مى  ۞ ُمي ومي٤ميمٌٝمي ةى  لي ثػٌمي ٦مى  ُي  ۞ يمي َ٘مًٓمققمي ُي  ُمي َٜمً  لي ٦مى ممي  ققمي

وًمًرشى  ۞ ٦مى  لي َروًمققمي ّـَ  إٌٟم٤َّم ۞ ُمي ٠َمني٤مًه نَِمي ٤مءه  أي ّـَ  ۞ إٌَٟمِمي َٚمٜمي٤مًه ٕمي ا وميجي ٤مره بَٙمي ٤م قًمًرسمه٤م ۞ أي سمه ا تَري  ۞ أي

٤مٌب  يَصحي
ـي  صًمٚم٦َّمو  ۞ اًَمٞميٌٛملمٌ  ٌّ صًمٚم٦َّمو  ۞ لمي اّلًم ٌُم ـي  لي ـي اِظمر ٌُم ٤مًب  ۞ ي أيَصحي ـٌ  لي امي ٤م اًمِمي  ُمي

٤مًب  ـٌ  أيَصحي امي ًٛمقفى  ذٌم  ۞ اًمِمي ٌٞمؿى  ؾمي محي فمٌؾ   ۞ لي ـَ  لي ًَٛمقفى  ٌُم ٤مٌردى  ُي  ۞ ِيي ُي  سمي ٌريؿى  لي ًؿَ  ۞ يمي  إهٌنَّ

٤مًٟمقا  ٌَؾي  يمي ًمٌؽي  ىمي وٌملمي  ذي ٤مًٟمقا  ۞ ًُمؽَمي يمي لقي  لي غمي  ًيٌٍمي ٜم٨ٌَم  قمي ٔمٌٞمؿٌ  احَلٌ ٤مًٟمقا  ۞ اًَمٕمي يمي ا ييً٘مقًًمققي  لي ٌئذي  ٌُمَتٜمي٤م أي

يًمٜم٤َّم ٤م لي سمه ا ٤م شًمري قٌمٔمي٤مُمه ٌئٜم٤َّم لي ًٌَٕمقصًمققي  أي ي ٤مًؤٟمي٤مآأيلي  ۞ عمي ـي اِظمرلي  لمي اّلًم إٌقَّ  ىًمَؾ  ۞ ققي اّلًم سمي  ۞ ي

يَجًٛمققًمققي  ٤مٌت  إمٌمي  عمي َقفى  ٌُمٞم٘مي َٕمًٚمقفى  يي  ،اعمتلم اًمً٘مٍقة ذا ي٤م ،يـاِظمر آظمرل ،لماّلًم ألـ ي٤م اًمٚمَّٝمؿَّ  ﴾ُمي

امحلم أَرطمؿ ي٤مل ،اعم٤ًميملم راطمؿ ي٤مل مَح٦م سمٌح٤مء ،اًمٕم٤معملم ربي  أن٧َمل ،اًمرَّ ً  ٌُمٞمؿل اًمرَّ لافل ؽٚمَ اعَم  اًمدَّ

لاف داـل ،آُملم ـَ  ي٤م اًمدَّ ٤م﴿ ،اهلل قهً  ُم ُمي دو  لي ٛمَّ َُّ  حًمي ـو  إٌ ؾًمق ٚمي٧َم  ىميدَ  ري ـَ  ظمي ٌَٚمٌفٌ  ٌُم ؾًمًؾ  ىمي دو ﴿ ،﴾اًمري يٛمَّ  حمي
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ـً ري    ؾًمق
ٌ
ـي  اهلل ٌذي اًمَّ فً  لي ٕمي اءً  ُمي غمي  أيؿٌمدَّ ٤مرٌ  قمي ي٤مءً  اًَمًٙمٗمَّ َٞمٜميًٝمؿَ  ًرمحي ًهؿَ  سمي ا ري ٤م شمي ٕمه ا ًريمَّ ده ٌَتيًٖمققي  ؾًمجَّ  ـي ُمٌ  َْماله ومي  يي

ٟمه٤م اهلل ا ٌرَوقي ًهؿَ  لي ـَ  ًلضًمقٌهٌٝمؿ ذٌم  ؾٌمٞمامي ثيرٌ  ُمي ًجقدٌ  أي ًي ثيًٚمًٝمؿَ   ًَٰمٌؽي  ذي  اًم اةٌ  ذٌم  ُمي ثيًٚمًٝمؿَ  اًمتََّقري ُمي ٟمٌجٞمؾٌ  ذٌم  لي  اإَلٌ

َرعى  زي جي  يمي َٓم٠ميكً  أيظَمري كً  ؿمي ري مَٰ  ومي٤مؾَمتيَٖمٚميظي  وميآزي َٰ  ومي٤مؾَمتيقي غمي اعي  ًيَٕمٌج٥ًم  ؾًمقىٌمفٌ  قمي رَّ ٤مري  ؿً هٌبٌ  ًمٌٞميٌٖمٞمظي  اًمزي دي  اًَمًٙمٗمَّ قمي  لي

ـي  اهللً  ٌذي ٜمًقا  اًمَّ ٌٛمًٚمقا  آُمي قمي ٤محٌلي٤مٌت  لي ةه ُمي  ٌُمٜمًَٝمؿ اًمّمَّ ا  َٖمٌٗمري أيضَمره ٞمامه  لي
ٔمٌ  ٌساـمؽ اَهدٟم٤م اًمٍٚمٝمؿَّ  ،﴾قمي

 ً ت٘مٞمؿاعَم اطٌ ﴿ ،ًَ   ٌسي
ٌ
فً  اًمٌَّذن اهلل ٤م ًمي اٌت  ذٌم  ُمي لي امي ًَّ ٤م اًم ُمي يَرضٌ  ذٌم  لي َّ ُي  ا   إمٌمي  أي

ٌ
ًًُمقرً  شميٌّمػمً  اهلل َّ  .﴾ا

ـَ  اَهدن اًمٚمَّٝمؿَّ  ـَ  قمكمَّ  َض ومٌ أي ل ،قٌمٜمَدؿ ٌُم ـَ  قمكمَّ  اَٟمنَم ل ،ومَْمٚمؽل سمريم٤مشمؽ ٌُم سَمٜملل ،رمَحتؽ ٌُم  أدي

لَم  َيؽ سمي ٞمَؽل ٌُمٜمَؽ اًمٚمَّٝمؿَّ  ،يدي   يًمؾي  قمغم إٟمَّؽ ،إًمي
ى
 .ىمديرو  رء

ي٤م إٌٟمًَّٙمؿَ  صًمؿَّ ﴿ ققي  أيهيي ٤مًمي سًمققي  اًمْمَّ ذي يمًٌٚمققي  ۞ اعَمًٙمي ـَ  ِي رى  ٌُم جي ـ ؿمي ًمًٌئققي  ۞ ىميقفى زي  ُمي ٤م وميامي  ٌُمٜمَٝمي

ًًٌٓمققي  ٤مٌرسًمققي  ۞ اًَم ٞمَفٌ  وميِمي ٚمي ـي  قمي ٤مٌرسًمققي  ۞ احَليٌٛمٞمؿٌ  ٌُم بي  وميِمي ا ۞ اهَلٌٞمؿٌ  ًذَ َٰذي َقفي  ًٟمًزهًلًؿَ  هي ـٌ  يي ي  اًمدي

ـً  ۞ َ٘مٜمي٤ميًمؿَ  ٟميَح ٚمي ُي  ظمي َق ٚمي ىًمققي  ومي دي أيجًَتؿ ۞ شًمّمي ري ومي نَ  ۞ مًتَٜمًققي  ٤مُمي  أي أي ًٚمً٘مقٟميفً  ًتؿَ أي َ ـً  أيفَ  ختي َح  اخَلي٤مًمًٌ٘مققي  ٟمي

ـً  ۞ َرٟمي٤م ٟميَح َٞمٜميًٙمؿً  ىميدَّ ٤م اعَميَقتي  سمي ُمي ـً  لي َح ًٌقىٌملمي  ٟمي ًَ َٰ  ۞ سمٌٛمي غمي قَ  قمي
ـي ٟمً  أي َُمثي٤مًميًٙمؿَ  ٌيدي ًٟمٜمَ  أي ٤م ذٌم  ٌِمئيًٙمؿَ لي  ُي  ُمي

َٕمٚميًٛمققي  دَ  ۞ شمي ٘مي ًمي ٚمٌَٛمًتؿً  لي َٰ  اًمٜمََِّم٠ميةي  قمي ًلممي َّ ُي  ا َق ٚمي ًرلقي  ومي يمَّ جًَتؿ ۞ شميذي أي ري ومي ٤م أي ًَرصًمققي  ُمي نَ  ۞ حتي أي  ًتؿَ أي

فً  قًمقٟمي َزري ـً  أيفَ  شمي َح ٌرقًمققي  ٟمي ا ٤مءً  ًميقَ  ۞ اًمزَّ َٚمٜمي٤مكً  ٟميِمي يٕمي ٤م جلي َٚمًتؿَ  طًمٓمي٤مُمه ًٝمققي  ومئمي ٙمَّ ٗمي ًُمققي  إٌٟم٤َّم ۞ شمي ًَٖمري  ۞ عمي

َؾ  ـً  سمي َح ًرلًُمققي  ٟمي َ جًَتؿً  ۞ حمي أي وميري ٤مءي  أي ٌذن اَحي سًمققي  اًمَّ أينَ  ۞ شمينَمي ًَمًتًٛمقكً  ًتؿَ أي ـي  أينزي ـً  أيفَ  اعَمًَزقٌ  ٌُم َح  ٟمي

٤مءً  ًميقَ  ۞ اعَمًٜمٌزًًمققي  َٚمٜمي٤مكً  ٟميِمي ٕمي ٤م ضمي ٤مضمه ُي  ًأضمي َق ٚمي جًَتؿً  ۞ شميَِمًٙمًرلقي  ومي أي وميري تٌل اًمٜم٤َّمري  أي نَ  ۞ شًمقًرلقي  اًمَّ أي  ًتؿَ أي

٠َمتًؿَ  ي٤م أينِمي هتي ري جي ـً  أيفَ  ؿمي َح ـً  ۞ اعَمًٜمٌِمئًققي  ٟمي ٤م ٟميَح َٚمٜمي٤مهي ٕمي ةه  ضمي َذيمٌري ٤م شمي تي٤مقمه ُمي ـي  لي ٌيَح  ۞ ًمٌَٚمًٛمَ٘مٌقي ًي  سم٤ٌمؾَمؿٌ  ومي

سميؽي  ٔمٌٞمؿٌ  ري  .﴾اًَمٕمي

ـَ  اًمٌٕمزي  سمٌٛمٕم٤مىمد أؾَم٠مخؽ إن   اًمٚمَّٝمؿَّ  مَح٦م سمًٌٛمٜمَتٝمكل ،قمَرؿمؽ ٌُم ـَ  اًمرَّ  ،اًمٕمٔمٞمؿ سم٤ٌمؾَمٛمؽل ،يمٌت٤مسمؽ ٌُم

ضَمٝمؽ ًٟمقر إَذاؾل ،اّؾَمٜمك ََمدؿل ،اّقَمغم سم٤مؾَمٛمؽل  اًمٙمريؿ لسمٌٗمَْمٚمؽ ،اّضَمغم اّضمؾي  لي

٤مت سمٌٙمٚمامشمؽل ،اًمٕمٛمٞمؿ ضًمقدؿل تل اًمت٤َّمُمَّ ّـَ  ُ اًمَّ ر   جًي٤ملًزه  سم٤مرًئ  ي٤م ،اّيَمرُملم أيَمرف ي٤م ،وم٤مضمرو  ُل سمي
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دً  ي٤م طمٞمؿً  ي٤م رمَحـ ي٤م ،ضمقا  لشًمًٚميؿ شًمّمكمي  أقَ  أؾَم٠مخؽ ،ضمٚمٞمًؾ  ي٤م طمًٞم٥ًم  ي٤م ،رىمٞم٥م ي٤م يمٗمٞمًؾ  ي٤م ،ري

ٞميٌدٟمي٤م قمغم دى  ؾمي ػَم  وم٢مٟميؽ شمَرزىمٜملل شمَرمحٜملل زٌم  شمَٖمٗمر لأقَ  ،لصَحٌف آخف لقمغم حًمٛمَّ ازىملم ظمي  .اًمرَّ

ػَم  اَرزىمٜمل اًمٚمَّٝمؿَّ  ٤ٌَّمح ظمي ػَم ل اًمّم ػَم  ،اعم٤ًمء ظمي ػَم ل اًم٘مدر لظمي ػَم ل ،اًم٘مْم٤مء ظمي  سمٌف ضمرم ُم٤م ظمي

 اَُّمر أَصٌحل ،أَرضمق ُم٤م ٟمَٗمع أَُمٚمؽ ُل ،أيضَمتٜمل ُم٤م دوَمع أؾَمتٓمٞمع ُ أَصٌح٧م إني  اًمٚمَّٝمؿَّ  ،اًم٘مٚمؿ

 30) ىمٞميقف ي٤م طملي  ي٤م] ،ٌُمٜمَؽ أهَمٜمك همٜمٌل   لُ ،ٌُمٜميل ٘مرأومَ  وم٘مػمو  ومال ،سمٌٕمٛمكم ٜمه٤مَرهتُمً  أَصٌَح٧مل ،سمٌٞميدؿ

ن يٌب  ٧َم شًمِمٛم ُ إهلل ،أؾَمتٖمٞم٨م سمٌرمَحتؽ [(ُمرة ٟمٞم٤م دمَٕمؾ ُل ،صدي٘مل يٌب  ئشًمً ُل ،قمدلي  اًمدي

ٌَٚمغ ُل مهيل أيَمؼم ـَ  قمكمَّ  شًمًٚميط ُل ،قٌمَٚمٛمل ُم ٌه٤م ٌرَزىمه٤م اَرزىمٜمل اًمٚمَّٝمؿَّ  ،يَرمحٜمل ُ ُم ػَم  ـم٤مًم  همي

ٌه٤م ،قبى ُمَٓمٚم ػَم  هم٤مًم  .ُمَٖمٚمقبى  همي

ٜم٤م اًمٚمًَّٝمؿَّ ﴿ نَ  رسمَّ ـَ أي َٞمٜمي٤م ٌز ٚمي ةه  قمي ٤مٌئدي   ـي ُمٌ  ُمي
ٌ
ء امي ًَّ ٜمي٤م شميًٙمققً  اًم ا ًمي ي  قٌمٞمده  لي ٌّ

٤م ٜمي٤مًمٌ آظٌمٌرٟمي ٦مه  لي آيي ٜمَ  لي اَرًزىَمٜمي٤م ؽي ُمي  لي

نَ  أي ػَمً  ٧مي لي ٌزىٌملمي  ظمي ا ؾي  يًمٚمَّامي ﴿ ،﴾اًمرَّ ظمي ٤م دي َٞمٝمي ٚمي ٤م قمي ٌريَّ يمي ابي  زي َحري
ٌ
دي  اعَم ضمي ٤مٜمَ قمٌ  لي هي ـي  ٌرَزىمه٤م دي ٤م ٤م ىمي َرييؿً  يي   ُمي

َٰ
 أينَّك

ٌؽ  ا ًمي َٰذي ٧َم  هي ـَ  قي هً  ىمي٤مًمي   قٌمٜمدٌ  ٌُم
ٌ
َرًزًؾ  اهللي  إٌقَّ  اهلل ـَ  يي ٤مءً  ُمي ػَمٌ  ييِمي ٤مبى  سمٌٖمي ًي  .﴾طٌم

امء ذٌم  ٌرَزىمل يم٤مق إقَ  اًمٚمَّٝمؿَّ  ًَّ ٤م يم٤مق إقَ ل ،وم٠مظَمرضمف اَّرض ذٌم  يم٤مق إقَ ل ،وم٠منَزًَمف اًم  ُمَٕمدلُمه

اُمي  يم٤مق إقَ ل ،وم٠ميَلضمَدك ا يم٤مق إقَ ل ،َتفوم٠مثٌٌَ  َقضمقده سَمف سمٕمٞمده ٌه٤م يم٤مق إقَ ل ،وم٘مري َٚمف ىمري ا  يم٤مق إقَ ل ،ومًٝمي  يمثػمه

ٌيَتف ـَ  ملَ  لإقَ  ،ومث َٞمئه٤م يٙم َٟمف ؿمي قي َٞم٨م إزمَّ  اَٟم٘مٚمفل ،ومٙمي َٞمف شمٜمَ٘مَٚمٜمل لُ ،يًمٜم٧ًَم  طمي َٞم٨م إًمي  زٌم  سم٤مرؿل ،يم٤مق طمي

ّـَ  ،وٌمٞمف قي َٞمٜمل طًمَؾ ل ،سمٌٞميدؿ أَُمرن لشمي لَم ل سمي ػَمؿ سمي  يدان دمَٕمؾ ُل ،سم٤مإلقَمٓم٤مء قًمَٚمٞم٤م يدان اضَمٕمؾل ،همي

 .سم٤مُؾَمتَٕمٓم٤مء ؾًمَٗمغم

َٞمٚمتلل أن٤م اًمٚمَّٝمؿَّ  ٌَٜمل ومال ،ليمٞماله  أىمَٛمتٜمل أن٧َمل ،قمٚميٞمَؽ قمي ٚم ًَ  أَرطمؿ ي٤م أيَلدقَمتٜمل ُم٤م إي٤َّمهؿَ ل شم

امحلم فَ  اّيَمرُملم أيَمرف ي٤م ،اًمرَّ ٞمَٜم٤م شمٙمرَّ ـٌ  أبَقابي  قَم٧ًم ري ىمي  ًَمٞم٥ًم  ي٤م ىمري٥ًم  ي٤م ،قمٚمي ئ  إٟمَّؽ رمَحتؽ ظمزا

ٌَدًئ  ي٤م ،محٞمدً  ي٤م همٜملي  ي٤م اًمٚمَّٝمؿَّ  ،ٕمٚمٞمؿاًم اًمٗمت٤َّمح أن٧َم طمٞمؿً  ي٤م ،ُمٕمٞمد ي٤م ًُم دلدً  ي٤م ري  سمٌحالًمؽ لٜمٌ هَمٜمٌ أي  ،لي

ـَ  ـَ  سمٌٗمَْمٚمؽل ،طمراُمؽ قم ـي  ذا ي٤م ،ؾٌمقاؿ قمٛمَّ ـي  ُل اعم ـَ  ي٤م ،قمٚميٞمَف ًيٛم َٞمف جًي٤مر ُل جًيػم ُم  ذا ي٤م ،قمٚمي
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َُّ  إهل ُ ،لاإلَٟمٕم٤مف ـاًمٓمَّقَ  ذا ي٤م ،اإليَمرافل اجلالـ ٌَح٤مٟمؽ فمٝمػمً  ي٤م أن٧َم إ َُّ  إهل ُ ،ؾًم  ي٤م أن٧َم إ

 .اخل٤مئٗملم أُم٤مقي 

ٌَتٜمل يًمٜم٧َمي  إقَ  اًمٚمَّٝمؿَّ  ٤ملأ ؿم٘مٞم٤ًّم اًمٌٙمت٤مب ًأفي  ذٌم  قٌمٜمَدؿ يمت الأ حَمرلُمه  ًأفي  ذٌم  قٌمٜمَدؿ وم٠مثٌََتٜمل ُمَٓمرلده

ا اًمٌٙمت٤مب ٤م ُمَرزلىمه٤م ؾمٕمٞمده ٘مه ومَّ ػَمات ًُمقي َقًمً ل ٧مي ىًمٚمَ  وم٢مٟمَّؽ ،ًمٌَٚمخي ً  يمٌت٤مسمؽ ذٌم  احلؼي  ؽي ىمي  ًم٤ًٌمق قمغم ـٜمَزي اعَم

ً  ٟمٌٞميؽ ٤م اهللً  قييَٛمحً ﴿ :ؾَرؾمي اعَم ٤مءً  ُمي ًيَث٧ًٌٌم  ييِمي قٌمٜمَ  لي كً لي َقٟم٤مؿ ،﴾اًَمٌٙمتي٤مٌب  ًأفي  دي  ،أُمَرشمٜم٤م يمام اًمٚمَّٝمؿَّ  دقمي

ام سمديعً  ي٤م ،ىمٞميقفً  ي٤م طملي  ي٤م ،لقمَدشمٜم٤م يمام ًمٜم٤م وم٤مؾَمتج٥َم  ًَّ  ،اإليَمرافل الـاجل ذا ي٤م ،اَّرضل لاتاًم

َج  ٞمؼ ٌُمـ وٌمٞمف أن٤م ُم٤م قمٜميل ومري  ،اًمٌٖمٜمك أَهؾ يًمٜمقز ئي مًمَٚمٌ  ي٤م ،دائؿً  ي٤م ُمٜم٤َّمقً  ي٤م طمٜم٤َّمقً  ي٤م ىمديؿً  ي٤م ،اًمْمي

ـَ  اًمٗم٤مىم٦م أَهؾ لي ًُمَٖمٜمٌ ل َُّ  إهل ُ اًمٚمَّٝمؿَّ  ،سم٤ٌمًَمٗم٤مئدة اًمًٙمٜمقز شمٌَٚمؽ ؾمٕم٦م ٌُم  اًمٙمَن  ضم٤مسمرً ل شمرؾم٤م أن٧َم إ

ٞمَؽ ومَ٘مرن اَرطمؿَ  ـي  أؾَم٠مخؽ إني  ؿَّ اًمٚمَّٝم ،إًمي ًَ َٗمت٘مر ُ اًمَّذن هٌمٜم٤مؿ ذٌم  احل٤مـ طًم  شًمٗمٞمدن أقَ ل ،كً ذايمرً  يي

ُم٦م ٌُمـ ٠مخؽ ضمديدو  ص٤ٌمحو  هذال ،اّقَمٔمؿ أن٧َم إٟمَّؽ ٌديٜمل سمٌف أؾَمؽم ُم٤م اًمٙمرا ًَ  ٌُمـ وٌمٞمف اًمٌٕمَّمٛم٦مي  ٟم

َٞمٓم٤مق ٤مرة اًمٜمََّٗمس هذك قمغم اعمٕمقٟم٦مي ل ،اًمِمَّ قء اُّمَّ ًي ـي  ،سم٤مًم ٞمَؽ سمٜم٤مًي٘مري  سماٌم لاُؿَمتٖم٤م  ذا ي٤م كٗمي ًزًمَ  إًمي

ف اجلالـ ٤مبو  ،لاإليَمرا اؾو  ومت٤َّمحو  ،سم٤مؾمطو  لهَّ ـى  ،همٜمل   لاؾمعو  ،رزَّ ؾو  ًُمٜمَٕمؿو  ًُمَٖم  آشمٜمل اًمٚمَّٝمؿَّ  ،ًُمتٗمْمي

٤م ٌرَزىمه٤م اًمٕمٔمٞمؿ سمٌٗمَْمٚمؽ ا لاومٌ  لاؾمٕمه ًٌ  ىمه٤مدي همي  ره ٤مًُمتَّ ًب  ي٤م سمري  ي٤م ،ٕمه ا ـً  ي٤م قي هً  ي٤م ،شمقَّ  .رطمٞمؿً  ي٤م رمَح

ؿً  وميالي ﴿ ًٌ قي  ًأىَم ىٌمعٌ سمٌٛمي إٌٟمَّفً  ۞ اًمٜميًجقفٌ  ا ؿو  لي ًي ٘مي َٕمٚميًٛمققي  قَ ًمي  ًمي ٔمٌٞمؿو  شمي ً٘مَرآ  إٌٟمَّفً  ۞ قمي ٌريؿو  قو ًمي  ذٌم  ۞ يمي

َٙمٜمًققى  يمٌتي٤مبى  فً  ُي  ۞ ُمي ًي َُّ  ييٛمي ًرلقي  إٌ ٜمٌَزيؾو  ۞ اعَمًٓميٝمَّ ـَ  شمي بي  ٌُم لمي  ري
ٌ ٤معمي ا ۞ اًَمٕمي ذي ٌٌٝمي ومي نًَتؿَ  احَليٌدي٨ٌم  أي  أي

ًٚمققي  ۞ ًُمَدٌهٜمًققي  َٕمي دمي نًَّٙمؿَ  َزىميًٙمؿَ رٌ  لي سًمققي  أي ذي ُي  ۞ شًمٙمي َق ٚمي ا ومي ٧ٌم  إٌذي ٚميٖمي أينًَتؿَ  ۞ احَلًَٚمً٘مقفي  سمي  طٌمٞمٜميئٌذى  لي

ٜمًَٔمًرلقي  ـً  ۞ شمي ٟميَح ًب  لي َٞمفٌ  أيىَمري ـَ  ٌُمٜمًَٙمؿَ  إًٌمي ٌٙم ًمي لقي  ُي  لي ٌٌٍَمً ُي  ۞ شًم َق ٚمي ػَمي  يًمٜمًَتؿَ  إٌقَ  ومي ٌديٜملٌمي  همي  ۞ ُمي

ي٤م َرضٌمًٕمقهني ٤مٌدىٌملمي  يًمٜمًَتؿَ  إٌقَ  شمي ٤م ۞ صي ٠ميُمَّ ٤مقي  إٌقَ  ومي ـي  يمي سملٌمي  ٌُم رَّ َلحو  ۞ اعَمً٘مي َِيي٤مقو  وميري ري ٜم٦َّمً  لي ضمي  ۞ ٟميٌٕمٞمؿى  لي

٤م أيُمَّ ٤مقي  إٌقَ  لي ـَ  يمي ٤مٌب  ٌُم فو  ۞ اًَمٞميٌٛملمٌ  أيَصحي الي ًي ـَ  ًميؽي  ومي ٤مٌب  ٌُم ٤م ۞ اًَمٞميٌٛملمٌ  أيَصحي أيُمَّ ٤مقي  إٌقَ  لي ـي  يمي  ٌُم

سملٌمي  ذي ٤مًميلمي  اعَمًٙمي ـو  ۞ اًمْمَّ ٜمًًز ـَ  ومي ٌٞمؿى  ٌُم ٞمي٦مً  ۞ محي
َّمٚمٌ شمي ٌحٞمؿى  لي ا إٌقَّ  ۞ ضمي ذي ً  هي ؼي  قي هلي  ۞ اًَمٞميٌ٘ملمٌ  طمي
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ٌيَح  ًي سميؽي  سم٤ٌمؾَمؿٌ  ومي ٔمٌٞمؿٌ  ري  .﴾اًَمٕمي

َ  اًمٚمَّٝمؿَّ  ًٌَخؾل اهلؿي  ٌُمـل ،ـمٚمٌف ذٌم  ٥ماًمٜمَّّمي  ٌُمـ اقَمّمَٛمٜملل ،ٌرَزىملل أَُمرن زٌم  يني  ًمٚمخَٚمؼ اًم

ر ٌُمـل ،سمًٌٌٌف ًٌَخؾل حي اًمِمي  ٌُمـل ،حتَّمٞمٚمف ذٌم  اًمتَّدسميرل اًمتَّٗمٙمي ٌه٤م اضَمٕمَٚمفل ،طًمّمقًمف سمَٕمد اًم  إلىم٤مُم٦مٌ  ؾمٌ

سمقسمٞم٦َّم أطَمٙم٤مف ًُمِم٤مهدةٌ ل ،اًمًٕمٌقدي٦َّم ّـَ  إهلل ،اًمري قي لَمى  ـمروم٦م ٟمَٗمز إمم شمٙمَٚمٜمل لُ ،سمٌذاشمؽ أَُمرن شمي  قمي

ـَ  أىمؾَّ  ُل  همٜملي  ي٤م ،سم٤مؾمطً  ي٤م صٛمدً  ي٤م ومَردً  ي٤م ،لاطمدً  ي٤م [)صمالصمه٤م( اهلل ي٤م] أؾَم٠مخؽ إني  اًمٚمَّٝمؿَّ  ،ذًمؽ ٌُم

ـَ  ي٤م ،ًُمَٖمٜمل ي٤م ه٤مقٌ ل اًمً٘مَدرةٌ  ذا ي٤م ،اًمٌٙمؼَمي٤مءً ل اًمٕمٔمٛم٦مً ل اًمِم٤مُمًخ  اًمٌٕمزي  ًمف ُم  اًمٕمٔمٛم٦مٌ ل ،اًمؼًمَ

ًي ل ً  سم٤مؾَمٛمؽ أؾَم٠مخؽل ،َٚمٓم٤مقٌ اًم َٞمتف اًمَّذن َرشمٗمعاعَم ـَ  أقَمٓمي ـَ  ٧مي ؿٌمئ ُم  ّطَم٤ٌمسمؽ أَخٝمَٛمتفل ،ٞمي٤مئؽألًم ٌُم

ـَ  ً  ٜمققٌ ٙمَ اعمَ  سم٤مؾَمٛمؽ أؾَم٠مخؽ إني  اًمٚمَّٝمؿَّ  ،أَصٗمٞم٤مئؽ ٌُم ً  اًمٓم٤َّمهرٌ  ٤ٌمرؿٌ اعَم رٌ اعَم ً  ٓمٝمَّ سٌ اعَم  شًمَٕمٓمٞمٜمل أقَ  ٘مدَّ

ـَ  ٌرَزىمه٤م ٞمَٓم٤مق قمالئؼ سمٌف شمَ٘مٓمعل ،ومَ٘مرن سمٌف شًمَٖمٜملل ،ىمَٚمٌل سمٌف هتَدن قٌمٜمَدؿ ٌُم ـَ  اًمِمَّ  أن٧َم إٟمَّؽ ،ىمَٚمٌل ٌُم

٤مًب  احلٜم٤َّمقً  هَّ اًؾ  ،اًمقي دً  ،اًم٤ٌمؾمطً  ٕمٚمٞمؿً اًم ،اًمٗمت٤َّمًح  اًمرزَّ ً  اًمٖمٜملي  ،ٙم٤مذماًم اجلقا ً  اًمٙمريؿً  ،َٖمٜملاعَم  ،َٕمٓملاعَم

ٙمقرً  اًمقاؾمعً  ؽ أؾَم٠مخؽ إني  اًمٚمَّٝمؿَّ  ،اًمٙمرفٌ ل اجلًقدٌ ل ،ؿٌ اًمٜميٕمي ل اًمٗمَْمؾٌ  لذً  ،اًمِمَّ ؽ طمؼي ل سمٌح٘مي  ،طم٘مي

دى  ؾمٞمٌدٟم٤م ٟمٌٞميؽ سمٌحؼي ل ،اّقَمٔمؿ اًمٕمٔمٞمؿ اؾَمٛمؽ سمٌحؼي ل ،إطَم٤ًمٟمؽل يمرُمؽل سمًٌجقدؿل  صغم حًمٛمَّ

يتدقمَ  دًمٞم٥م أقَ  ،لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل ٤ٌَّمرً  ي٤م ،ىم٤مدرً  ي٤م ومت٤َّمًح  ي٤م ،اًمقاىمٕم٦م ؾًمقرة سمٌحؼي  قي  ي٤م ،ومَردً  ي٤م ضم

ػَمي  ي٤م ،لًُمَٕمٓمٌ  ازىملمي  ظمي ابو  ،اًمٗم٘مػم اًم٤ٌمئس ًُمَٖمٜمل ،اًمرَّ ئؿ ذًي١ماظٌم  ُ شمقَّ َ  ،سم٤مجلرا  اَرزىَمٜملل ،أَُمرن يني

ُه  ٌرَزىمه٤م ٌه٤م طمال ٤م ـمٞمي َٞمٜمل امَجعل ،ًُم٤ٌمريمه َٞمٜمفل سمي ـَ  اضَمٕمَٚمفل ،سمي  إٟمَّؽ اإليَمرافل اجلالـ ذا ي٤م ،ٟمّمٞمٌل ٌُم

  يًمؾي  قمغم
ى
ء ٤م خَمٚمقىم٤مشمؽ أَذؽ قمغم يمامًمؽل سمٌجامًمؽ صؾي ل ،ضمديرو  سم٤مإَلضم٤مسم٦مل ،ىمديرو  ري ٞميٌدٟمي  ؾمي

دى   .أمَجٕملم صَحٌفل آخف قمغمل حًمٛمَّ

َٞم٧مل أَصٌَح٧م إني  اًمٚمَّٝمؿَّ  ًي ٌَح٤مقل ،اًمنمَّ  أيَمركل اخليػَم  ًأطم٥مي  أن٤مل أَُم  ُل ،هلل احلَٛمدل اهلل ؾًم

َُّ  إهل َقـ ُل ،أيَمؼم اهللل اهلل إ ة ُل طمي َُّ  ىًمقَّ  ومٌٞمام ًمٌٜمًقرؿ سمٌٜمًقرؿ اَهدن اًمٚمَّٝمؿَّ  ،اًمٕمٔمٞمؿ اًمٕمكمي  سم٤مهلل إ

ٌردً  ٞمَؽ ٌُمٜميل يَّمدر وٌمٞمامل ،ٌُمٜمَؽ قمكمَّ  يي َرن وٌمٞمامل ،إًمي َٞمٜمل جيي ر اًمٚمَّٝمؿَّ  ،ظمَٚم٘مؽ سميلَم ل سمي  ،ٌرَزىمل زٌم  ؾمخي
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ـَ ل ،ـمٚمٌف ذٌم  ٕم٥ماًمتَّ ل احٌلَرص ٌُمـ اقَمّمَٛمٜملل ـي  ٌُمـل ،سمًٌٌٌف اًمٌٗمَٙمر ٚميؼٕمي شمي ل اًم٘مَٚم٥م ؿًمَٖمؾ ٌُم  اًمذي

حي  ٌُمـل ،وٌمٞمف ًمٌَٚمخَٚمؼ ًٌَخؾل اًمِمي ُه  ٌرَزىمه٤م زٌم  يني  اًمٚمَّٝمؿَّ  ،طًمّمقًمف سمَٕمد اًم ٌه٤م طمال ؾل ـمٞمي  ي٤م سمٌف زٌم  قمجي

ً  ٟمٌَٕمؿ ً  ٟمٌَٕمؿ ي٤م جٞم٥ٌم اعَم ً  ٟمٌَٕمؿ ي٤م جٞم٥ٌم اعَم  .جٞم٥ٌم اعَم

املاٌت  ذٌم  َٞمسًمي  إٟمَّف اًمٚمَّٝمؿَّ  ًَّ راتو  اًم لي راتو  اَّرض ذٌم  ُل ،دي ٛمي  ُل ،ىميٓميراتو  اًمٌٌح٤مر ذٌم  ُل ،همي

داراتو  اجٌل٤ٌمـ ذٌم  جر ذٌم  ُل ،ُمي ىم٤متو  اًمِمَّ ري يم٤متو  اّضَم٤ًمف ذٌم  ُل ،لي ري ئم٤متو  اًمًٕمٞمقق ذٌم  ُل ،طمي  ،حلي

ٓميراتو  اًمٜمًٗميقس ذٌم  ُل َُّ  ،ظمي  ذٌم ل ،تو َُّ اد قمٚميٞمَؽل ،ًُمِم٤مهداتو  ًمؽل ،قم٤مروم٤متو  سمٌؽ ٌهلي ل إ

اتو  ًُمَٚمٙمؽ تل وم٤ٌٌمًَمً٘مَدرة ،ًُمتحػمي َرت اًمَّ امل اَّرض أَهؾ هٌب٤م ؾمخَّ ًَّ رَ  لاتاًم  ىًمٚمقب زٌم  ؾمخي

  يًمؾي  قمغم إٟمَّؽ ،اعمَخٚمقىم٤مت
ى
ء  ذٌم  ًًمَٓمٗمؽ اضَمٕمؾل ،يمَنن اضَمؼمَ ل ،ومَ٘مرن اَرطمؿ اًمٚمَّٝمؿَّ  ،ىمديرو  ري

قاب اًمٜميَٓمٌؼ ل ،ًمٌَٚمٌخٓم٤مٌب  حمالًّ  اضَمٕمَٚمفل ،ٌصدؾى  ًم٤ًٌمق زٌم  اضَمٕمؾل ،أَُمرن  سم٤ٌمًَمٌٙمت٤مب اًمٕمٛمؾٌ ل ،سم٤مًمّمَّ

ٜم٦َّمل ًي َرن اًمٚمَّٝمؿَّ  ،اًم َٔمٜملل ،ٟمًٞم٧ًم  إذا ذيمي َٞم٧ًم  إذا زٌم  اهَمٗمرل ،همٗمَٚم٧ًم  إذا ي٘مي ٌي ل ،قمّمي  إذا َٚمٜملاىَم

  يًمؾي  قمغم إٟمَّؽ اَرمَحٜملل ،أـمَٕم٧ًم 
ى
ء ر اًمٚمَّٝمؿَّ  ،ىمديرو  ري ن سمٌٌٙمت٤مسمؽ ٟميقي  ،نصَدر سمٌف اَذحل ،سميٍمي

َج ل ،ًم٤ًٌمن سمٌف أـَمٚمؼل ،أَُمرن سمٌف يني ل رل ،يًمَرسمتل سمٌف ومري  ،لاًمٗمَٝمؿ سم٤محَل٥ًمي  ىمَٚمٌل أيَمرفل ،ىمَٚمٌل سمٌف ٟميقي

َٝمؿي  لاًمٌٕمَٚمؿي  اًمٕمٔمٞمؿي  اًمً٘مَرآقي  اَرزىَمٜملل  ُل ،اخليػَمات سم٠ٌمنَقاع أيَمرُمٜمل احل٤مضم٤مت ىم٤ميٌضي  ي٤م ،لاًمٗمي

َقـ ة ُل طمي َُّ  ىًمقَّ ٤م خَمٚمقىم٤مشمؽ أؾَمٕمد قمغم يمامًمؽل سمٌجامًمؽ صؾي ل ،اًمٕمٔمٞمؿ اًمٕمكمي  سم٤مهلل إ ٞميٌدٟمي  ؾمي

دى  َٞمتف آـل ،صَحٌفل آخف قمغمل ،حًمٛمَّ اضمفل سمي  اّنٌَٞم٤مء مجٞمعل ،قٌمؽَمشمف أَهؾل ،أؿَمٞم٤مقمفل أنَّم٤مركل ،أَزلي

ً ل ـَ ل ،َرؾمٚملماعَم يـ ييَقف إمم سم٢مطَم٤ًمقى  شمٌٕمٝمؿَ  ُم  اهلل صغم ًمٚمٜمٌَّلي  صمقاهب٤م هت٥مل اًمٗم٤محت٦م شمَ٘مرأ ل] .اًمدي

ح٤مسم٦مل لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف ً  اًمّمَّ ٤محللم اهلل قٌم٤ٌمد مجٞمعل ،َرؾمٚململاعَم ـَ ل ،اًمّمَّ  إمم سم٢مطَم٤ًمقى  شمٌٕمٝمؿَ  ُم

َقف يـ[ يي ٞميٌدٟمي٤م قمغم اهلل صغمَّ ل ،اًمٕم٤معملم ربي  هلل احلَٛمدل .اًمدي دى  ؾمي  ؾمٚمَّؿل صَحٌفل آخف قمغمل حًمٛمَّ

ٚمٞمامه  ًَ ا  شم يـ ييَقف إمم يمثػمه  .آُملم اًمدي
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 فالغٗ رعاٞ أٔ الغض رعاٞ

  ًؿٌ سمٌ 
ٌ
ـٌ اًمرَّ  اهلل ٤م اًمٚمًٝمؿَّ  ،طمٞمؿٌ اًمرَّ  مح ـَ  يي وميعي  ُمي اٌت اًمًامي  ري اطٌمدى  ؾَمؿى ٤مسمٌ  لي دى  سماٌل لي ٤م ،قٌمامي  سمي٤مؾٌمطي  يي

٤مقى  سمالي  اّيرٌولَمي  ٤م ،أيَريمي ٤مًمٌؼي  يي مَجيٌٕملَمي  اخَليَٚمٌؼ  ظمي قى  سماٌل أي ا ٤م ،أيقَمقي ـَ  يي ؾي  ُمي ٕمي   ذٌم  ضمي
ٌ
ء امي ًَّ ٤م ،٤مسًمًرلضمه  اًم ـَ  يي  ُمي

ؾي  ٕمي ره  اَّرضي  ضمي ا ري ي  ،اىمي َُّ  ُي إهٌلي ٧َم  اهللً  إ ؾمي دَّ ٘مي ًؤؿي  شمي ي  ُي  ،أيؾَمامي َُّ  إهٌلي ٧َم  اهللً  إ هي ٜميزَّ ٤مشًمؽي  شمي ي  ُي  ،ٌصٗمي َُّ  إهٌلي  إ

٧َم  اهللً  ٤مفميٛمي ٕمي ٤مًًمؽي  شمي وَمٕمي ي  ُي  ،أي َُّ  إهٌلي ٧َم  اهللً  إ اُمي شًمؽي  دي ي  ُي  ،ىًمَدري َُّ  إهٌلي افي  اهللً  إ ي  ُي  ،ؾًمَٚمٓمي٤مًٟمؽي  دي َُّ  إهٌلي  اهللً  إ

زَّ  ٤مًرؿي  قمي  .ضمي

٤م اهللً  يي٤م اًمٚمًٝمؿَّ  ٤م ،اهللً  يي ـَ  يي فً  ُمي ٦مو  ًٟمَقرو  ًمي طٌمَٙمٛمي ٤م ،لي ـَ  يي فً  ُمي ـو  ًمي َق ةو  طمي ىًمقَّ ٤م ،لي ـَ  يي فً  ُمي ٤مقو  ًمي ةو  سًمَرهي ىًمَدري  يي٤م ،لي

ـَ  فً  ُمي هي  ؾًمَٚمٓمي٤مقو  ًمي ٤م ،٦مو ٌي ٞمَ لي ـَ  يي وميعي  ُمي ٤مٌت  ري ضمي ري ٔمٌَٞمؿٌ  سم٤ٌمؾَمٌٛمؽي  أؾَم٠ميًخؽي  ،اًمدَّ ٚميَٙم٧مي  اًمذن ٔميؿٌ اّيقمَ  اًَمٕمي  سمٌفٌ  ُمي

  يًمؾَّ 
ى
ء َروميعي  أيقَ  ،ري ضًمقٌدن زٌم  شمي   إمم لي

ٌ
ء قٌمزَّ  ،اًمًامي غمي  سمٌؽي  يٌت لي ٤مٌرٌج  قمي ٕمي تٌؽي قٌمٜم ُمي أيقَ  ،٤ميي  زٌم  خًتٌَْمعي  لي

قَمٜمي٤مؾي  ـي  أي َي ٌ ؼمي ٌن  ،اعَمًتيٙمي دي ري   لي
ٌ
اء ٌي٦مٌ  سمٌٌردي ٜمٌل ،اهَليَٞم ًَ

ضَمٚمٌ أي غمي  لي يرٌ  قمي ٌ ٦مٌ  هي ٔميٛمي ضمه  ،اًَمٕمي   سمٌتي٤مٌج  ٤مًُمتيقَّ
ٌ
٤مء ٌيٝمي ىمه  ،اًَم  ٤مًُمنَمٌ

ىَمتٌ  سمٌٜمًقرٌ  ٌُ  ا
ٌ
اء َب  ،دي اََضٌ َّ  لي كمي ٌدؾي  قمي ا َٗمظٌ  ًهي اَٟمنًمَ  ،احَلٌ ءي  قمكمَّ  لي ا ٜمٌل ،اًمٌٕمزي  ًمٌقي ًَ اهَمٌٛم رٌ  ذٌم  لي ا نَقي  سميَحرٌ  أي

ًمٌؽي  امي ايَمٌِمَػ  ،يمي ـَ  لي َٚمٌٌل قمي ٤مبي  ىمي لَمٌ  طٌمجي تَّك اًمٖمي ـي  طمي ٤ميٌ ٞم٥َمي  ًأقمي ٤م ،اًم٤ٌمىمل ًمرَلحا ُمـ وٌمَٞمفٌ  سماٌمي  اًَمٖمي  يي

َٙمًتقفى  ٌه   يًمؾي  يم٤مؿٌمػي  َٕمٚميؿً  ُ ،ُمي كً  يي رَّ تي٘مي ًَ دو  ًُم َُّ  أيطمي لَمي  ربَّ  يي٤م أين٧َمي  إ
ٌ ٤معمي وٌمٞمعٌ  سم٤ٌمؾَمٌٛمؽي  ،اًَمٕمي  ،ومقىمل اًمرَّ

ٌقني  سم٤ٌمؾَمٌٛمؽي  كٌمي  سم٤ٌمؾَمٌٛمؽي  ،حتتل اًَم٘مي ٤مٌُمل اًَمٕمي ـَ  احلٌٗمٞمظٌ  سم٤ٌمؾَمٌٛمؽي  ،ظمٚمٌٗمل اهَلي٤مٌدن سم٤ٌمؾَمٌٛمؽي  ،أيُمي  قمي

ٜمَٞمعٌ  سم٤ٌمؾَمٌٛمؽي  ،ٛمٞمٜملي ي
ٌ
ـَ  اعم زٌم  قمي ـً  ومالي  ،ؿٌمامي ا ةٌ  ذٌم  أيزي زَّ ٕمي ٌئؽي  ُمي ومه  أيؾَمامي تينَمٌ ًَ غمي  ٤مًُم ـَ  قمي اني  ُمي  ؾٌمقي

اؽي  ٌي٦مٌ  اؾَمتنٌَمي َٞم غمي  اًَمٖمي ةٌ  قمي ٤مدي ٝمي َؾ  ،اًمِمَّ اضَمٕمي َٞمٜمٌل لي لَمي  سمي سمي ـَ  لي ٦مي  ُي  ُمي ـَ  سمٌفٌ  زٌم  ـمي٤مىمي ٌي٤مٌدؿي  ٌُم دًّ  قٌم ـَ  اؾمي  ٌُم

تٌؽي  ٔميٛمي طٌمجي  ،قمي ـَ  ٤م٤مسمه لي شمٌؽي  ٌُم ضًمٜمَده  ،ىًمَدري َـ  الي ل   إٌٟمَّؽي  ،ؾًمَٚمٓمي٤مٟمؽي  ٌُم ٞميقفو  طمي ٌزَيزو  ،ىمي ٤مرو  ىم٤مهرو  قمي  ىمي٤مٌدرو  ،ىميٝمَّ

٤ٌَّمرو  ،َ٘متيٌدرو ُمً  و  ضمي ؼمي ـٌ  ًذل ،ًُمتيٙمي فٌ  اجَليال ا اإٌليَمري ٞميقفً  اًم٘م٤مئؿً  ،لي ةٌ  ًذل اًَم٘مي ٌدَيدً  ،اعَميتلٌمً  اًمً٘مقَّ  اًم٘م٤مهرً  اًمِمَّ

٤مر ٝمَّ ٤م ،اًم٘مي رَ  ٤مرً ىميٝمَّ  يي ن اىَمٝمي ًدلي َٝمٌرؿي  قمي ٤مرً  ي٤م ،سمٌ٘مي رَ  ىمٝمَّ ـَ  اىَمٝمي ٤مقي  ،ىميَٝمٌرن ًيٌريدً  ُمي ٌَحي   ؾًم
ٌ
ٞميقفٌ  احَليلي  اهلل  ،اًَم٘مي

٤مقي  ٌَحي   ؾًم
ٌ
طٌمدٌ  اهلل ا دٌ  اًمقي ٤مقي  ،اّيطمي ٌَحي   ؾًم

ٌ
ٌرَيؿ اًمٖمٗمقرٌ  اهلل ٤مقي  ،اًَمٙمي ٌَحي كٌمي  اهلل ؾًم ٤مقي  ،اًَمٕمٔمٞمؿ اًَمٕمي ٌَحي  ؾًم
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ٌ
ـَ  اهلل ؿي  ُمي ى ُمً  يًمؾَّ  أيَخجي ؼمي ٤ٌَّمرى  تيٙمي ٜمٌٞمَدى  ضمي ةٌ  قمي َٝمٌركٌ  سمٌٌٕمزَّ ٤مقي  ،ىمي ٌَحي ـَ  ؾًم ّـَ  ُمي   يًمؾَّ  أيذي

ى
ء َٚمٓمي٤مقٌ  ري ًً شمٌفٌ  سم  ،ىًمَدري

٤مقي  ٌَحي ـَ  ؾًم   يًمؾَّ  أيطَمَمي  ُمي
ى
ء ي  ذٌم  ري ٌيَحر اًَمؼمي اًَم كٌ  سمًٌٕمًٚمقفٌ  لي ؿٌ  ٌهي ٌي٤مري ً ٌيٜمٌل أيقَ  أؾَم٠ميًخؽي  ،اعَم ًَج ٤مٌب  حتي  سمٌٌحجي

َٝمرٌ  ٤م اًَم٘مي ـَ  َٛمٜميًٕمٜمٌليي  ٤مسمه طٌمجي َٞمٓمي٤مقى  يًمٍؾ  ٌُم ٌرَيدى  ؿمي ٤ٌَّمرى  ،ُمي ضمي ٜمََٞمدى  لي يًمػَّ  ،قمي ٜميل لي ٜميتيًٝمؿَ  قمي ًٌ اهَمًٚمَؾ  ،أخ ٌ  لي  ؿأجيٌدهيي

َرضًمٚميًٝمؿ أي ـَ  لي َٚمٌٗمٌٝمؿَ  ٌُم أيهَمشٌ  ،ظمي ًهؿَ  لي ٤مري ًٝمؿَ  أبَّمي قمي امي أؾمي ةه  لي ٤ملي ٌٛمَٞمعً  إٌٟمَّؽي  ،هٌمِمي   ؾمي
ٌ
٤مء ٤م ،اًمدقمي ٤م اهللً  يي  اهللً  يي

٤م ي ي٤م ،اهللً  يي ٌ ٤مهي ـَ  ٕمه ي
ٌ
ًدك عم عَ  ،ىميّمي َّمٌدن زٌم  أيَهٌ ٤م اهللً  يي٤م ،سمٌ٘مي ٤م ،اهللً  يي٤م اهللً  يي ٌه٤م يي ٌرَي ـَ  ىمي ي

ٌ
فً  عم ٠ميخي َب  ؾمي  زٌم  ىميري

ازم ٤م ،ؾًم١مي ٤م اهللً  يي ٤م اهللً  يي ٌه  يي٤م ،اهللً  يي ـَ  ٤مًَمٌَٞم ي
ٌ
٤مكً  عم قمي يٌت  زٌم  أيضٌم٥َم  دي قَمقي َيٕمه  دي ٌ ٤م ،٤مهي ٤م اهللً  يي ٤م اهللً  يي  يي٤م ،اهللً  يي

ٌؾ  ربَّ  اعَميَٖمٌرٌب  اعَمينَمٌ ـٌ  اًمٞميٌٛملمٌ  ربَّ  ،لي امي اًمِمي ربَّ  ،لي اٌت اًمًامي  لي ٌَعٌ  لي ٌولمي  اًمً اّيري ٌَعٌ  لي ٤م اًمً ُمي  لي

٤م وٌمَٞمٌٝمامي  ُمي َٞمٜميًٝمامي  لي  .سمي

٦مٌ  أؾَم٠ميًخؽي  اٌرني  سمًٌحَرُمي ٦ٌم: اًمدري ٌَٕمي ًَّ  اًم

ني  ٤مهلً ألَّ  َقفٌ  ًدري دٌ  يي اؾَمًٛمفً  ،"اًمِمَٛمًس " اّيطمي ٤م لي ٚمي  ،َردومي  ي٤م اهلل يي ُمي ٤م ًٙمفً لي َٞمف ًرلىَمٞمي٤مٌئَٞمًؾ  يي ٚمي  .اًمًالف قمي

ًدٌرني  رً " صَمٜميلَمٌ اإل ييقفٌ  لي ٛمي اؾَمًٛمفً  ،"اًم٘مي ٤م لي ٤ٌَّمر يي٤م اهلل يي ٚمي  ،ضمي ُمي ٤م ًٙمفً لي ٌئٞمًؾ  يي ا ٞمَف ضٌمؼَمي ٚمي  .اًمًالف قمي

ًدٌرني    ييقفٌ  لي
ٌ
٤مء يًخ " اًمثيالصمي اؾَمًٛمفً  ،"اعمري ٤م لي ًٙمقرً  ي٤م اهلل يي ٚمي  ،ؿمي ُمي ٌئٞمًَؾ  يي٤م ًٙمفً لي امي

ًٌ ٞمَف ؾٌمَٛم ٚمي  .اًمًالف قمي

ًدٌرني    ييقفٌ  لي
ٌ
٤مء اؾَمًٛمفً  ،"اًمٙم٤مشم٥ًٌم " اّيَرسمٌٕمي ٤م لي ٤م اهلل يي ٚميًٙمفً  ،صم٤مسم٧م يي ُمي ٤م لي َٞمفٌ  ٌُمَٞمٙم٤مٌئٞمًَؾ  يي ٚمي  .اًمًالف قمي

ًدٌرني  َقفٌ  لي ن" اخَليٌٛمٞمسٌ  يي ؽمي اؾَمًٛمفً  ،"اعَمًِمي ٤م اهلل يي٤م لي ٚميًٙمفً  ،فمٝمػم يي ُمي ٤م لي ٞمَ  وٌمٞمي٤مٌئَٞمؾٌسٌ  يي ٚمي  .اًمًالف فقمي

ًدٌرني  َقفٌ  لي ٦مٌ  يي ةً " اجَلًًٛمٕمي َهري اؾَمًٛمفً  ،"اًمزي ٤م لي ٤م اهلل يي ٚميًٙمفً  ،ظمٌػم يي ُمي ٤م لي ٞمَف قٌمٜمَٞمي٤مٌئٞمًؾ  يي ٚمي  .اًمًالف قمي

ًدٌرني  ٧ٌَم يقف لي ًؾ " اًمً اؾَمًٛمفً  ،"ًزطمي ٤م لي ٚميًٙمفً  ،زيمٌلي  ي٤م اهلل يي ُمي ٤م لي َٗمٞمي٤مٌئٞمًؾ  يي
ًٌ ٞمَف يمٌ ٚمي  .اًمًالف قمي

٤م ٤م اهللً  يي ٤م ،اهللً  ٤ميي  اهللً  يي ـي  ىمي٤مٌصؿي  يي ٤ٌَّمٌرَي ٌَٜمل ،اجَلي ٌَٜمٌل اطَمًج اَصحي ًمٌؽي  ذٌم  لي ٦مٌ  يًمٚميفٌ  ذي َٕمٌرومي  ٟميَٗمٌز  سمٛمي

تَّك ٧َم  ،ًميؽي  وٌمٞمامي  سمٌؽي  أييًمققي  طمي ًٔمٛمي ٌيًتؽي  قمي َٞم ٤مطي  ،اًَمً٘مًٚمقٌب  ذٌم  هي أيطمي ًميؽي  ،سم٤ٌمًَمًٖمًٞمقٌب  قٌمَٚمًٛمؽي  لي  اعَميَجدً  لي

عً  اعَمًَٚمًؽ  ،اّيَلؾمي ي  ُي  ،اّيمَجيعً  لي َُّ  إهٌلي ؾٌمَٕم٧مي  ،أين٧َمي  إ   سمًٌٙمؾي  لي
ى
ء أين٧َمي  ،قٌمَٚمامه  ري غمي  لي   يًمؾي  قمي

ى
ء  ،ىمديرو  ري

ؾي  صي غمي  ؿَّ ٝماًمٚمَّ  لي ٞميٌدٟمي٤م قمي دى  ؾمي ٛمَّ   لاحلٛمدً  ،ا ثػمه يمي  ًٚمٞمامه شمي  لؾمٚميؿَ  آخٌفٌ  قمغملي  حًمي
ٌ
 .اًمٕم٤معملم ربي  هلل
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 الٕعٗمٛ رعاٞ

ؿٌ  ًَ   ﴿سمٌ
ٌ
ـٌ  اهلل مَحي طٌمٞمؿٌ  اًمرَّ   َٛمدً احَلي  ۞ اًمرَّ

ٌ
َّ
ٌ
بي  لل لمي  ري

ٌ ٤معمي ـٌ  ۞ اًَمٕمي مَحي طٌمٞمؿٌ  اًمرَّ ٤مًمٌٌؽ  ۞ اًمرَّ َقفٌ  ُمي  يي

ـٌ  ي ًٌدً  إٌي٤َّمؿي  ۞ اًمدي َٕم إٌي٤َّمؿي  ٟمي تيٌٕملمً  لي ًَ طي  اَهٌدٟمي٤م ۞ ٟمي ا ي تيٌ٘مٞمؿي  اًمٍمي ًَ ً اطي  ۞ اعَم ـي  ٌسي ٌذي َٛم٧مي  اًمَّ نَٕمي  أي

َٞمٌٝمؿَ  ٚمي ػَمٌ  قمي ٞمٌَٝمؿَ  اعَميَٖمًْمقٌب  همي ٚمي ُي  قمي ٤مًميلمي  لي  .﴾اًمْمَّ

ٌَّٞمؽي  اًمٍٚمًٝمؿَّ  ًمٌٞمؽ يؽي  ًم  ؾمٞميٌدٟم٤م قمغم لسم٤مٌرؿ لؾمٚمؿ صؾي  اًمٍٚمًٝمؿَّ  ،لأـميٕمٜم٤م لؾمٌٛمٕمٜم٤م ٜم٤َّمآُمي  ،لؾمٕمدي

دى  لُمقُٟم٤م  .أمجٕملم لأصح٤مسمفٌ  آخفٌ  لقمغم ،٤ملسم٤مـمٌٜمه  ا لفم٤مهره  ،ا لآظٌمره  ُه ألَّ  اًمرمح٦مٌ  ٟمٌلي  حمٛمَّ

ن٤مكً  ُم٤م صمقابي  اضمٕمؾ اًمٍٚمًٝمؿَّ  يمرٌ  اًمٕمٔمٞمؿٌ  اًم٘مرآقٌ  ُمـ ىمرأ يٌػ  لاًمذي  ؾمٞمٌدٟم٤م ذٌؽ  ذم زي٤مدةه  اًمنمَّ

 .لؾمٚمَّؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم دى حمٛمَّ 

رضم٦مي  ،لاًمٗمْمٞمٚم٦مي  اًمقؾمٞمٚم٦مي  لآشمٌفٌ  ًٝمؿَّ اًمٚمٍ  ومٞمٕم٦مي  اًمٕم٤مًمٞم٦مي  لاًمدَّ  ،اعمحٛمقدي  اعم٘م٤مفي  لاسمٕمثفً  ،اجلٜم٦َّم ذم اًمرَّ

ءي  ،اعمقرلد احلقضي  لآشمٌفٌ  ؿ ،فلقمدشم اًمَّذن اعمٕم٘مقدي  لاًمٚميقا  .ٞمٕم٤مداعم خًيٚمًٌػ  ُ ُمـ ي٤م لقمدي

ٟمٌف ذؽ لذم اًمٍٚمًٝمؿَّ    ُمـ إظمقا
ٌ
 .لاعمرؾمٚملم اّنٌٞم٤مء

أيلٌُدكٌ  لأصح٤مسمٌفٌ  آخٌفٌ  أرلاٌح  لإمم اًمٍٚمًٝمؿَّ  يَّ  لأزلاضٌمفٌ  لي  لأؿمٞم٤مقٌمفٌ  لأصٝم٤مٌركٌ  سمٞمتٌفٌ  لأهؾٌ  تٌفٌ لذري

ـي  لحمٌٞمف لأت٤ٌمقٌمفٌ   .أمجٕملم لاعمٝم٤مضمري

 ٚم٧َّملطمي  ٚميقا طمي  أجٜمام لُمٖم٤مٌرهٌب٤م ضٌ اّر ُمِم٤مرٌؾ  ذم ًمؽي  للًمٞم٦َّمى  لزم   يمؾي  رلح لإمم اًمٍٚمًٝمؿَّ 

امحلم أيرطمؿي  ي٤م قمٚمٌٛمؽي  هي  ذم أرلاطًمًٝمؿ  .اًمرَّ

يت ؿمٞمخل رلٌح  إمم اخلّمقصٌ  لقمغم اًمٍٚمًٝمؿَّ    إمم لىًمدلي
ٌ
سم٤من اًم٘مٓم٥ٌم  شمٕم٤ممم اهلل  لاًمٖمقٌث  اًمرَّ

ٛمداني  س اجلٞمالني  اًم٘م٤مدر قمٌد اًمِمٞمخ لُمٚمجئل لؾمٜمدن ؾمٞميدن اًمّمَّ ك اهلل ىميدَّ  اًمٍٚمًٝمؿَّ  ،اًمٕمزيز هَّ

امحلم أيرطمؿي  ي٤م سمفٌ  قمٜميل لارضي  قمٜمفً  ارضي   اًم٤ًمقم٦مٌ  هذك ذم ىمؼٌمكٌ  لقمغم رلطٌمفٌ  قمغم لأنٌزـ اًمٍٚمًٝمؿَّ  ،اًمرَّ

لطمه   .اّيمرُملم أيمرفي  ي٤م ُمٜمل ٤ملؾمالُمه  ُمٜمؽي  ٤مري

فً  أؾم٠مًخؽ إن اًمٍٚمًٝمؿَّ  دى  ؾمٞميٌدٟم٤م لسمحرُم٦مٌ  ،لصٗم٤مشمٌؽي  لأؾمامئٌؽي  سمذاشمٌؽي  إًمٞمؽي  لأتقضمَّ  اهلل صغم حمٛمَّ
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، لآخف قمٚمٞمف ٞمٌخ  لسمًحرُم٦مٌ  لؾمٚمَّؿي ؿي  اجلٞمالني  اًم٘م٤مدرٌ  قمٌدٌ  اًمِمَّ ؿي  ي٤م قمٜمدي امحلمي  أرطمي  قمكمَّ  شًم٘مٌٌؾي  أق ،اًمرَّ

  يمؾ قمغم إٟمَّؽي  ظمػماشمٌؽي  سمٜمٗمح٦مٌ  شمٜمٗمحٜمل لأق ،اًمٙمريؿٌ  سمقضمٌٝمؽي 
ى
 أُمرن ُمـ زم دمٕمؾي  لأق ،ىمديرو  رء

ـٌ  ُمـ شمرزىمٜمل لأق ،٤ملخمرضمه  ٤مومرضمه  ئ  قمٛمكم ظمػمي  دمٕمؾي  لأق ،٤مُم٤ٌمريمه  ٤مؾمٕمه لا ٤مطمًٜمه  ٤مرزىمه  اًمٖمٞم٥ٌم  ظمزا

ي  مٌت  .٤مؿي ٘مي ًمٌ  يقفي  أج٤مُمل لظمػمي  ،فً ظمقا

ىًمَؾ ﴿ بي  لي ًَٝمامي  ري امي  اَرمحي ٞمي٤مٌن  يمي سمَّ ا  ري ٌٖمػمه  قمـ لاًمديـ ضمزي٧م ُم٤م أومْمؾ اضمزمه٤م اًمٍٚمًٝمؿَّ  ،﴾صي

 صغم دى حمٛمَّ  ؾمٞمدٟم٤م ًمقاء حت٧م اّقمغم اًمٗمردلس ذم رمحتؽ ُمًت٘مر ذم هبام امجٕمٜمل اًمٍٚمًٝمؿَّ  ،لًمدمه٤م

ٜمي٤م ،اًمرامحلم أرطمؿ ي٤م قمٜم٤م راضى  لأن٧مي  ٤مؿي ٘مي ٚمَ لٟمي  ،لؾمٚمَّؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل سمَّ ٜمي٤م اهَمٌٗمرَ  ﴿ري ٟمٌٜمي٤م ًمي ا ظَمقي إٌلٌ  لي

ـي  ٌذي ٌيً٘مقٟمي٤م اًمَّ قٌ  ؾمي يامي ُي  سم٤ٌمإَلٌ َؾ  لي َٕمي ـي  هٌمالًّ  ىًمًٚمقسمٌٜمي٤م ذٌم  دمي ٌذي ٜمًقا  ًمٌٚمَّ ٜمي٤م آُمي سمَّ ًءلؽو  إٌٟمَّؽي  ري طٌمٞمؿو  ري ٜمي٤م ،﴾ري سمَّ  ﴿ري

ٜمي  اهَمٌٗمرَ  ٜمي٤م ٤مًمي ٜمي٤م ًذًٟمقسمي ومي ا إٌَهي َُمٌرٟمي٤م ذٌم  لي ٌي٧َم  أي صمي ٜمي٤م لي اُمي ٤م أيىَمدي ٟمي اَٟمًٍمَ غمي  لي َقفٌ  قمي ـي  اًَم٘مي ٤موٌمٌري  .﴾اًَمٙمي

ًمديٜم٤م ًمٜم٤م اهمٗمر اًمٍٚمًٝمؿَّ  ٜم٤م لعمـ ُمِم٤مخيٌٜم٤م للاًمدٌ  لًمقا سمي ـي  لعمـ أدَّ ٌُمؽي  ًمٜم٤م لاهمٗمر إًمٞمٜم٤م أطمً  سمٙمري

 .آُملم آُملم آُملم أمجٕملمي  اعمًٚمٛملمي  لًمٙم٤موم٦َّمٌ  اًمٕمٛمٞمؿٌ 

دى  لُمقُٟم٤م ؾمٞميٌدٟم٤م قمغم لسم٤مرؿ لؾمٚميؿ صؾي  اًمٍٚمًٝمؿَّ  ُه  اًمرمح٦مٌ  ٟمٌلي  حمٛمَّ  ا لفم٤مهره  ،ا لأظمػمه  أل

٤مقي  ،أمجٕملم لأصح٤مسمٌفٌ  آخٌفٌ  لقمغم ،٤ملسم٤مـمٜمه  ٌَحي سميؽي  ﴿ؾًم بي  ري ةٌ  ري امَّ  اًَمٌٕمزَّ فو  ۞ ييٌّمًٗمققي  قمي الي ؾمي غمي  لي  قمي

ٚمٌلمي  احَليَٛمدً  ۞ اعَمًَرؾمي   لي
ٌ
َّ
ٌ
بي  لل   ري

ٌ ٤معمي  .﴾لمي اًَمٕمي

ـي  ي٤م قمٚمٞمؽي  لاًمًالفً  اًمّمالةً    ٟمٌلَّ  ي٤م قمٚمٞمؽي  لاًمًالفً  اًمّمالةً  ،اهلل رؾمق
ٌ
 لاًمًالفً  اًمّمالةً  ،اهلل

  طمٌٞم٥مي  ي٤م قمٚمٞمؽي 
ٌ
 ٟمجلَّ  ي٤م قمٚمٞمؽي  لاًمًالفً  اًمّمالةً  ،اهلل ظمٚمٞمؾي  ي٤م قمٚمٞمؽي  لاًمًالفً  اًمّمالةً  ،اهلل

  صٗملَّ  ي٤م ٚمٞمؽي قم لاًمًالفً  اًمّمالةً  ،اهلل صٗمقةي  ي٤م قمٚمٞمؽي  لاًمًالفً  اًمّمالةً  ،اهلل
ٌ
 اًمّمالةً  ،اهلل

ـ ي٤م قمٚمٞمؽي  ًالفً لاًم   ظمٚمٌؼ  أومْمؾي  ي٤م قمٚمٞمؽي  لاًمًالفً  اًمّمالةً  ،اهللً  يرى سمفٌ  ُمي
ٌ
 اًمّمالةً  ،اهلل

  ظمٚمٌؼ  أذؽي  ي٤م قمٚمٞمؽي  لاًمًالفً 
ٌ
  ظمٚمٌؼ  أيمرفي  ي٤م قمٚمٞمؽي  لاًمًالفً  اًمّمالةً  ،اهلل

ٌ
 اًمّمالةً  ،اهلل

  ظمٚمٌؼ  أصٚميحي  ي٤م قمٚمٞمؽي  فً لاًمًال اًمّمالةً  ،اهلل ظمٚمٌؼ  أرطمؿي  ي٤م قمٚمٞمؽي  لاًمًالفً 
ٌ
 اًمّمالةً  ،اهلل
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 لاًمًالفً  اًمّمالةً  ،اهلل ٚمٌؼ ظم ٟمقري  ي٤م قمٚمٞمؽي  لاًمًالفً  اًمّمالةً  ،اهلل ٌؼ ٚمَ ظمي  أقمٔمؿي  ي٤م قمٚمٞمؽي  لاًمًالفً 

ً  ؿمٗمٞمعي  ي٤م قمٚمٞمؽي  لاًمًالفً  اًمّمالةً  ،اًمٜمٌٞملم أومْمؾي  ي٤م قمٚمٞمؽي   ي٤م قمٚمٞمؽي  لاًمًالفً  اًمّمالةً  ،ذٟمٌلماعَم

ذي  الي  يمٜمزي  ي٤م قمٚمٞمؽي  لاًمًالفً  اًمّمالةً  ،اخل٤مئٗملم ُمٚمج٠مي  ي٤م قمٚمٞمؽي  اًمًالفً ل اًمّمالةً  ،اًمٕم٤مضمزيـ ُمي

 ً ً  ه٤مدني  ي٤م قمٚمٞمؽي  لاًمًالفً  اًمّمالةً  ،ٚميلم٘مٌ اعَم ٤م ،ٚميلمٌْم اعَم ُمي َٚمٜمي٤م ﴿لي ـَ  أيَرؾمي ـى  ٌُم ؾًمق َُّ  ري  سم٢ٌٌمَذقٌ  ًمًٌٞمٓمي٤معي  إٌ

 
ٌ
قَ  اهلل ًمي ًؿَ  لي ٚميًٛمقا  إٌذَ  أيهنَّ نَ  فمي ًٝمؿَ أي ًي ٤مًءلؿي  ًٗم ًرلا ضمي ري  اهللي  ومي٤مؾَمتيَٖمٗمي اؾَمتيَٖمٗمي ًؿً  لي ـً  هلي ؾًمق ًدلا اًمرَّ ضمي قي  اهللي  ًمي

٤م سمه ا قَّ ﴾ري  شمي دى  ؾمٞميٌدٟم٤م قمغم اهللً  لصغمَّ  ،طٌمٞمامه  .أيمجٕملم لصحٌٌفٌ  لآخٌفٌ  حمٛمَّ
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 البِغىمٛ عاٞر

ً  اعمَٕمٜمٞم٦َّم اؾَمٛمؽ سم٤مء سمٌحؼي  أؾَم٠مخؽ إني  اًمٚمَّٝمؿَّ   ،ُمَٗم٘مقدى  يًمؾي  إجي٤مدل ُمَ٘مّمقدى  أقَمٔمؿ إمم قصٚم٦ماعَم

٦م ٜميَ٘مٓم٦مسم٤مًمل اًمَّ ر ُمَٕمٜمك قمغم اًمدَّ ُمداٟمٞم٦َّم اَّها َ اتل اًمنَّ  طَم٤ٌمهب٤مّ سمًٌجَزئٞمَّتٝم٤مل ،اًمٗمَرداٟمٞم٦َّم اًم٘مديٛم٦م اًمذَّ

ٞمٜمٝم٤مل ،ٞم٦َّماًمًٙمٚمي ل اجلًَزئٞم٦َّم ٤م٤مهتشمٍَميٗمل ًٌ سمقسمٞم٦َّم ٌهي  اًمتٍََّميػ سمديٕم٦م سمٌ ً  ،اًمري ٦ماعَم ـَ  ٜمزهَّ  اعمٙم٤مٟمٞم٦َّم قم

ُم٤مٟمٞم٦َّم ً  ،لاًمزَّ ٦م اخلًٓمقبل اًمًٙمرلب ٩مسمٌتَٗمري ٜمَٗمردةاعَم َٟمٞمقيَّ ٞمٌل سمٌٌٛمٞمٛمٝم٤مل ،لي٦َّماِظمرل اًمدي  هٌب٤م مًمٞم٧مى ل حًمَ

ي٦َّم ؾم٤مئري  ٌ ٌَٚمٞم٦َّمو  هل٤م ومٚميٞمَس اًمؼمي ٦مو  ُل ىم هي  ،سمَٕمديَّ ٞمَٗمٞم٦َّم قمـ ٧َم شمٜمزَّ ً  ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤مل سمٌتّم٤مريٗمٝم٤مل ،اًمٙمي دي٦َّماعَم  ،حٛمَّ

َصؾ سم٠ٌمخٌػل ٌَٜمل   طمَرؽو  قومٝمً  ،اًمٙم٤مئٜم٤مت سمٌف أىميَٛم٧م اًمَّذن اًمقي ؽو  ُم  اًمٜم٤َّمري٦َّم احلًرلؽ ؾم٤مئر قمغم ًُمتٍمي

اسمٞم٦َّمل ئٞم٦َّمل اًمؽمي َٛمس شمَٕمريٗمفً  ًُمَْمٛمرو  ،اح٤مئٞم٦َّمل اهلقا  ُمَٕمدلفى  يًمؾي  ذٌم  شمٍَميٗمؽ ٟمٗمذ ،اًمٌٝمٞم٦َّم يم٤مًمِمَّ

َقضمقدى  يًمؾي  ذٌم ل ،فوم٠ميَلضمَدشمي   اهلل سمالفل ،أقَمداءؿل ٟم٤مأقَمداء اىَمٝمرَ  اًم٘مَٝمري٦َّم ٌصٗم٤مشمؽ سمٌحؼي ل ،فوم٘مٝمَرشمي  ُمي

 ً
ٌ
ه٦مٜماعم ـَ  زَّ يؽ قم دي ل اًمنمَّ  ذٌم  سماٌم اًمٕم٤معم٦مً  ،يم٧ًٌَم  سماٌم ٟمَٗمسى  يًمؾي  قمغم ٦مً ٘م٤مئٛماًم ،سمٌحؼ   اعمَٕمٌقدةً  ومٌٝملي  اًمْمي

ئر ا امئرل اًمنَّ ٌَٜم٤م ،اًمْمَّ ـَ  ٌه٦ٌمه  ه َ٘مٜم٤مل ،سمٌٌٕمَٚمٛمٝم٤م ًمٜم٤م اوَمتَح ل ،ٌه٤ٌمهت٤م ٌُم ئره٤م سمٌٌني  طم٘مي  ،اًمٜم٤َّمومذة ها

وَمٜم٤مل ه٤م ذٌم  سي تٝم٤مه هٌب٤مءل ،شمَرىل حًت٥مي  يمام ٌهي ً  سمذاهت٤م ٦م٘م٤مئٛماًم قيَّ ٦ماعَم تح٘مَّ  ،اعمح٤مُمد جٌلٛمٞمع ًَ

٧َم  ٛمي ًي طَمداٟمٞمَّتٝم٤م ؿم٤مهدةه  اًم٘مديٛم٦م اًمًٙمت٥مي  أنَزًَم٧مي ل ،شميَقطمٞمده٤م قٌمزي  ذٌم  سمٌف ومي ؾي صي ل دي ٝمٌ ؿمي ل ،سمٌقي  أَهؾ دَّ

ئره٤م سمٌٌني  اؾَمتَٖمرىم٧َم ل ،ؾمٕم٤مدهت٤م  ،ٕمؿاًمٜمي  ضمالئؾ ًُمَٕمٓمل رمَحـاًم سمٌٌني ل ،ًُمِم٤مهدهت٤م أَهؾ ها

ٞمَخ راطمؿٌ ل ٖمػم اًمٓميَٗمؾل فٌ رٌ اهَلي  اًمِمَّ َٟمٞم٤م رمَحـ ،اجلٜململ اًمّمَّ  ومزي٤مدة ،اًمً٘مٚمقب ًُمٕمٓميػ ةاِظمرل اًمدي

٧َم  سمٌٜم٤مئف طمٞمؿ سمٌٌني ل ،اَٟمٗمرادكل ذومف قمغم دًمَّ مَح٦م ٌرىم٦َّمل اًمرَّ  ،دىم٤مئ٘مٝم٤مل اًمٜميٕمؿ ضمالئؾ ًُمَٕمٓمل ،اًمرَّ

ؾ طمٞمؿ اؾَمٛمؽ طم٤مٟمٞم٦َّملرً  ٞمػسمٌتَٕمٓم ضم٤مذهب٤م ،سمَٕمضى  قمغم سمَٕمْمٝم٤م اًمً٘مٚمقب ًُمِمقي  اؾَمامق ومًٝمام ،اًمرَّ

ـى  ًمًٌٙمؾي  سمريم٦مو ل ؿٌمٗم٤مءو  وٌمٞمٝمام قمٔمٞمامق يمريامق ضمٚمٞمالق ٠مـ ًُم١َمُم ًَ ـَ  اًمٙمثػمل اًم٘مٚمٞمؾ ذٌم  ي  ٌُمّم٤مًمح ٌُم

َٟمٞم٤م ه٤مل ،اًمتََّحقيؾ دارل اًمدي ف ذٌم  سمٌٌني ـَ  اّهَن٤مر اَّرسمٕم٦م ظًمرلج سمٌحؼي ل ،اًمٌ٘مدي  ،اَّرسمٕم٦م طًمرلومٝم٤م ٌُم

ةل هٌبيَٞمٌتٝم٤مل َٗمكمي ل اًمًٕمَٚمقني  اًمٕم٤ممل قمغم ؾًمَٚمٓم٤مهن٤م ىًمقَّ ًي  اًمٕمَرشل ىمٚمٛمٝم٤مل ًميَقطمٝم٤مل سمٌٛمٜمَزًمتٝم٤مل هٌب٤مل ،اًم
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َٞمف ائٞمؾضمؼم سم٠مُمٞمٜمٝم٤مل ،اًمًٙمَردي ل الف قمٚمي ًَّ ٞميٌدٟمي٤م سم٠ٌمُمٞمٜمٝم٤مل ،اًم دى  ؾمي  لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم حًمٛمَّ

ٌَٕمقث ـَ  اطَمٗمَٔمٜمل ،ًمٌَٚمًٙمؾي  اعم ًمدنل ،حتَتلل لومقىمل ،زمؿٌمامل يٛمٞمٜملل ،ظمَٚمٗملل أُم٤مُمل ٌُم  لي

ومٞمؾل ٌُمٞمٙم٤مئٞمؾ سمٌٌني ل ،هٌب٤م اًمٜم٤َّمـم٘ملم أنٌٌَٞمي٤مئؽ سمٌٌني ل ،صَحٌلل أَهكمل ،للاًمدنَّ   َزرائٞمؾقمٌ ل إَها

الف قمٚميَٞمٝمؿ ًَّ ٚميؽى  يًمؾي ل ،اًم املاٌت  ذٌم  ُمي ًَّ ـَ  شميَقطمٞمدؿ سمٌحؼي ل ،اَّرضل اًم َٞمف آدفؾمٞمدٟم٤م  ٌُم الف قمٚمي ًَّ  اًم

ال ،سمٌف أؾَمتٕملم ٌرَزىمه٤م َٕمٓمٞمٜملشمً  أقَ  ،اعمَحنم ييَقف إمم ٤م قٌمَٚمامه ل ،اّبد إمم دائامه  ًهلره  ًيقصٚمٜمل ٟم٤مومٕمه

َٞمؽ ه٤م شمٙمَٚمٜمل ُل ،إًمي ـَ  زٌم  اضَمٕمَؾ ل ،أطمدى  إمم سمٌٌني ٤م اهلًٛمقف يًمؾي  ٌُم وَمٜملل ،خَمرضمه ٞمَػ سي  ،٧مؿمئ يمي

َؾ ل ،طم٤مضمتل إًميَٞمؽ ،سمٌٞميدن لظًمذَ  ،لًمدى  ُل لاًمدى  إمم شمٙمَٚمٜمل ُل  اًمرمحـ اهلل سمًؿ سمٌحؼي  هٌب٤م زٌم  قمجي

٤مسمٌ  قمٚميٞمَؽ ًٟمَ٘مًؿل ،اهلل قهً  أن٧َم ،سم٤مرًئ  ي٤م ظم٤مًمًؼ  ي٤م ،قهً  ي٤م قهً  ي٤م ،طملي  ٤مي ،اًمرطمٞمؿ ٞميٌدٟمي دى  ًي  صغم حًمٛمَّ

ري  أقَ  ،اًمًٗمتقحل سم٤مًمٜمٍََّم  اعم١ًميَّد اعمَٛمدلح لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل  اظَمتالؽ قمغم اخلَٚمؼ زٌم  شًمًخي

ـَ  يٌب  ًيريدلق ُم٤م لقمٜمي  شمَدومعي ل ،أَخقاهنؿَ ل أضَمٜم٤مؾمٝمؿ  اًمرمحـ اهلل سمًؿ سمٌحؼي  ،ظٌمداقمٝمؿَ ل ُمَٙمرهؿَ  ٌُم

ـَ  حتَٗمٔمٜملل يٌب  شمَٚمٓمػ أقَ  اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل ًٌؿسم قمٚميٞمَؽي  اًمٚمَّٝمؿَّ  ًأىَمًؿً  ،آُملمي  اًمرطمٞمؿ  ـمقارؾ ٌُم

ـَ ل ،اًمٜمَّٝم٤مرل اًَمٚميَٞمؾ ً ل اعمردة ٌُم يـاعَم ٤ٌَّمريـل اًمٔمَّٚمٛم٦مل ،تٙمؼمي   سمٌحؼي  ،اجل
َٰ
َٰٕمصي َٰٞمي َٰٝمي  ﴾ـمف﴿ل ﴾﴿يمي

َٰؿل ﴾يس﴿ل ﴾ـمس﴿ل ﴾ ۞ ﴿طمي
َٰ
ؼي ًٌ  ظمَٚم٘مؽ زٌم  اىَمٝمرَ  سمٌتٍَميٗمٝمؿَ ل ﴾ق﴿ل ﴾ؾ﴿ل قمي

رَ ل ،أمَجٕملم رَ ل ،اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمًؿ سمٌحؼي  أطمدى  يًمؾَّ  زٌم  ؾمخي ـَ  سمّم٤مئرٟم٤م ٟميقي  سمّم٤مئر ًٟمقر ٌُم

قَمقة هذك سمٌحؼي  اًمٕم٤مروملم ػَمى  ذٌم  ٌذيَمرن رَ أؿَمٝمٌ ل ،اًمٕمٔمٞمؿ اؾَمٛمؽ ٌُمـ وٌمٞمٝم٤م ُم٤مل اًمدَّ ـَ  ي٤م ،ظمي  جًيٞم٥ًم  ُم

ً  دقَمقة يـاعَم ًمدنَّ ل زٌم  اًمٚمَّٝمؿَّ  اهَمٗمرل ،َْمٓمري ً  ًم٤ًمئرل ًمقا ٚمٛملماعَم ٞميٌدٟمي٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  ،أمَجٕملم ًَ  ؾمي

دى  جل ،قًمَ٘مديت هٌب٤م حتًؾي  صالةه  حًمٛمَّ طَمٚمتل هٌب٤م شًمٜمَ٘مذل ،يًمَرسمتل هب٤م شًمٗمري  ؾمٚميؿَ ل صَحٌفل آخف قمغمل ،لي

ٜملماًمل اّج٤َّمف شم٘م٤مًمٞم٥م قمدد  .اًمٕم٤معملم ربي  هلل احلَٛمدل ،ًي
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 الؾضٖفٛ البغىمٛ ٔصر

 ًَ   ؿٌ سمٌ
ٌ
ـٌ  اهلل مَح طٌمٞمٌؿ، اًمرَّ ؼي  أيؾَم٠ميًخؽي  إني  ًمٚمًَّٝمؿَّ ا اًمرَّ ؿٌ  سمٌحي ًَ ـٌ  اهلل سمٌ مَح طٌمٞمؿٌ  اًمرَّ ٦مٌ  ،اًمرَّ سمًٌحَرُمي ؿٌ  لي ًَ  سمٌ

 
ٌ
ـٌ  اهلل مَح طٌمٞمؿٌ  اًمرَّ َْمؾ ،اًمرَّ سمٌٗمي ؿٌ  لي ًَ   سمٌ

ٌ
ـٌ  اهلل مَح طٌمٞمؿٌ  اًمرَّ ؿٌ  لسمٕمٔمٛم٦م ،اًمرَّ ًَ   سمٌ

ٌ
ـٌ  اهلل مَح طٌمٞمؿٌ  اًمرَّ  ،اًمرَّ

الي  سميجي ؿٌ  ـٌ لي ًَ   سمٌ
ٌ
ـٌ  اهلل مَح طٌمٞمؿٌ  اًمرَّ ـٌ  ،اًمرَّ امي سميجي ؿٌ  لي ًَ   سمٌ

ٌ
ـٌ  اهلل مَح طٌمٞمؿٌ  اًمرَّ ـٌ  ،اًمرَّ امي سميٙمي ؿٌ  لي ًَ   سمٌ

ٌ
ـٌ  اهلل مَح  اًمرَّ

طٌمٞمؿٌ  ٌي٦مٌ  ،اًمرَّ هٌبيٞمَ ؿٌ  لي ًَ   سمٌ
ٌ
ـٌ  اهلل مَح طٌمٞمؿٌ  اًمرَّ ٦مٌ  ،اًمرَّ ٜمٌَزًمي سمٌٛمي ؿٌ سمٌ  لي ًَ  

ٌ
ـٌ  اهلل مَح طٌمٞمؿٌ  اًمرَّ ٚميَٙمقٌت  ،اًمرَّ سمٌٛمي ؿٌ  لي ًَ  سمٌ

 
ٌ
ـٌ  اهلل مَح طٌمٞمؿٌ  اًمرَّ لٌت  ،اًمرَّ ً ؼمي سمٌجي ؿٌ  لي ًَ   سمٌ

ٌ
ـٌ  اهلل مَح طٌمٞمؿٌ  اًمرَّ   ،اًمرَّ

ٌ
٤مء يي سمٌٌٙمؼَمٌ ؿٌ  لي ًَ   سمٌ

ٌ
ـٌ  اهلل مَح طٌمٞمؿٌ  اًمرَّ  ،اًمرَّ

 
ٌ
ٜمي٤مء سمثي ؿٌ  لي ًَ   سمٌ

ٌ
ـٌ  اهلل مَح طٌمٞمؿٌ  اًمرَّ   ،اًمرَّ

ٌ
٤مء ٌيٝمي سمٌ ؿٌ  لي ًَ   سمٌ

ٌ
ـٌ  اهلل مَح طٌمٞمؿٌ  اًمرَّ ٦مٌ  ،اًمرَّ ُمي ا ري سمٌٙمي ؿٌ  لي ًَ   سمٌ

ٌ
ـٌ  اهلل مَح  اًمرَّ

طٌمٞمؿٌ  َٚمٓمي٤مقٌ  ،اًمرَّ ًً سمٌ ؿٌ  لي ًَ   سمٌ
ٌ
ـٌ  اهلل مَح طٌمٞمؿٌ  اًمرَّ ٦مٌ  ،اًمرَّ يمي ي سمؼٌمي ؿٌ  لي ًَ   سمٌ

ٌ
ـٌ  اهلل مَح طٌمٞمؿٌ  اًمرَّ ةٌ  ،اًمرَّ سمٌٌٕمزَّ ؿٌ  لي ًَ   سمٌ

ٌ
 اهلل

ـٌ  مَح طٌمٞمؿٌ  اًمرَّ ةٌ  ،اًمرَّ سمًٌ٘مقَّ ؿٌ  لي ًَ   سمٌ
ٌ
ـٌ  اهلل مَح طٌمٞمؿٌ  اًمرَّ ةٌ  ،اًمرَّ سمًٌ٘مَدري ؿٌ  لي ًَ   سمٌ

ٌ
ـٌ  اهلل مَح طٌمٞمؿٌ  اًمرَّ  َروميعَ ا ،اًمرَّ

َح  ،ىميَدٌرن اَذي َدٌرن لي َ  ،صي ييني اَرًزىَمٜمل ،أيَُمٌرن لي ـَ  لي َٞم٨ًم  ٌُم ٥ًم  ُي  طمي ًي تي َْمٚمٌؽ ًِيَ ٌُمؽي  سمٌٗمي ري يمي ٤م ،لي ـَ  يي  ُمي

﴾ ًهقي 
َٰ
َٰٕمصي َٰٞمي َٰٝمي َٰؿ ﴿يمي ﴾ ۞ ﴿طمي

َٰ
ؼي ًٌ أيؾَم٠ميًخؽي  ،قمي الي  لي الي  ةٌ اًَمٌٕمزَّ  ـٌ سمٌجي ضمي ٌي٦مٌ  ـٌ لي لٌت  اهَليَٞم ً ؼمي ضمي ٔميٌٛم٦م لي  اًَمٕمي

ٜمٌل أيقَ  ٚمي َٕمي ـَ  دمي ٌي٤مٌدؿي  ٌُم لمي  قٌم ٤محٌلٌ ـي  ،اًمّمَّ ٌذي ُي  اًمَّ َقؽو  ﴿ ٞمٌَٝمؿَ  ظمي ٚمي ُي  قمي ًٟمققي  ًهؿَ  لي زي َ مَحيتٌؽي  ،﴾ِيي ٤م سمٌري  يي

ؿي  مٌحلٌمي  أيَرطمي ا أيقَ  ،اًمرَّ ي  لي كمي غمي  شًمّمي ٞميٌدٟمي٤م قمي دى  ؾمي ٛمَّ غمي  حًمي قمي ـٌ  لي ٞمي  آ دى  ٌدٟمي٤مؾمي ٛمَّ  .حًمي

 اًمًٌٛمٚم٦م دقم٤مء ظمقاص

َؾ ] اوَمٕمي ا زٌم  لي ذي ا يمي ذي يمي ًمٌؽي  َُم٧مي زي ُي  ومي٢ٌمقَ  ؛[لي َٞمٚمي٦مى  يًمؾي  ذٌم  ذي ٧ٌَمي  ًمي
اقٌ  ذٌم  يًمتٌ   ٌديقي

ٌ
٤مقي  ،َاّيَلًمٌٞمي٤مء يمي  اؾَمًٛمؽي  لي

  مًجَٚمي٦مٌ  ذٌم 
ٌ
اء دي ٕمي ًي يًمٜم٧َمي  ،اًم ةٌ  ًَمي٤مبي  لي قَمقي ةي  اًمدَّ ُي  ،رؿي قًمٛم ًُمدَّ ًرًج  ل َ ـي  ختي َٟمٞمي٤ما ٌُم تَّك ًمدي م طمي ري ٠َميًمؾي  اجَليٜم٦َّمي  شمي شمي  لي

ـَ  ٤م ٌُم بي  صمامٌرهي شمينَمي ٤م ـَ ُمٌ  لي هَني٤مٌرهي ٞمي٤م أي ُمي ٤ملي ظَ  ،ٌهٝمي ٤م ومي٤مطَمٗمي ٤مري  ُمي ٞمَؽي  صي فً  إًٌمي ٢ٌمٟمَّ   ومي
ٌ
الل ةو  لي ٦مو  دمي٤مري اسمٌحي ىميدَ  ،ري  لي

بي  ٌحٞمحه  وميًقضٌمد ضًمري َزتي  ومي٢ٌمقَ  ،٤مصي جي ـٌ  قمي ٤مءي  اًَمٌقَردي  ومي٤مشَمًؾ  ػمٌ َاّيظٌم  ًٚم٨ٌم اًمثي  ذٌم  اًَمٞميَ٘مٔمي٦مٌ  قمي قمي اًمدي  سميلَمي  لي

ٜم٦َّمٌ  ًي َرضٌ  اًم اًَمٗمي ـَ  لي ةٌ  ٌُم الي ٌٌَح  صي َزتي  ومي٢ٌمقَ  ،اًمّمي جي َٕمدي  ومي٤مشَمًؾ  قمي ٌٌَح  وميَرضٌ  سمي َزتي  ومي٢ٌمقَ  ،اًمّمي جي ـَ  قمي  قمي

ًمٌؽي  ـَ  ذي ٤مًمٌؽي  اًمٚميَٓمػي  اهلل ومي٤مؾَم٠مي غمَّ . لاهلل سمٌحي صي غمي  اهلل لي ٞميٌدٟمي٤م قمي دى  ؾمي ٛمَّ غمي  حًمي قمي َحٌٌفٌ  آخٌفٌ  لي صي ٚمَّؿي  لي ؾمي  .لي
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 وباصك رعاٞ

 لٟمٕمقذ ،لاًمٙمًؾٌ  اًمٕمجزٌ  ُمـ سمؽ لٟمٕمقذ ،ٍذ  يمؾي  ُمـ سمؽ لٟمٕمقذً  ،ظمػم يمؾَّ  ٟم٠ًمًخؽ إٟم٤َّم اًمٚمًَّٝمؿَّ  

ـٌ  ُمـ سمؽ ـٌ  ىمٝمرٌ  ُمـ سمؽ لٟمٕمقذ ،لاًمٌخؾٌ  اجلٌ ضم٤م   ليمٞمدٌ  ،اًمري
ٌ
٤مء ـٌ  همٚم٦ٌمٌ  ُمـ سمؽ لٟمٕمقذ ،اًمٜمًي ي  ،اًمدَّ

ٟمٞم٤م آوم٤مٌت  ُمـ سمؽ لٟمٕمقذ ،لاجل٤مقي  اإلٟمسٌ  ُمـ سمؽ لٟمٕمقذ  .لاِظمرةٌ  اًمدي

ر اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٌذٌب  ُمـ أخًٜميتيٜم٤م ـميٝمي ٜم٤م ،اًمٙمي ٜم٤م ،اًمٜميٗم٤مٌؾ  ُمـ لىمٚمقسمي   ُمـ لأقمامًمي
ٌ
ي٤مء  ُمـ لاٟمًٍمٟم٤م ،اًمري

دلر خًتٗمل لُم٤م اّقملمٌ  ظم٤مئٜم٦مي  شمٕمٚمؿً  وم٢مٟمَّؽ اخلٞم٤مٟم٦ٌم؛ ً  ذا ي٤م ،اًمّمي   ،لاعمٚمٙمقٌت  ٚمٌؽ اعَم
ٌ
 لاًمٙمؼمي٤مء

ٜم٤م ًمٜم٤م أصٚمح ،لاجلؼملٌت  ٚمؿٌ لاحل ،لاًمًٚمٓم٤مقٌ  لاًمٕمٔمٛم٦مٌ  ٜم٤م ،ىمٚمقسمي ٟم٤م ،لٟمٞم٤َّمشمٌٜم٤م ،لأقمامًمي ري  ،لأها

ّـَ  ،رزىمتيٜم٤م ومٞمام ًمٜم٤م لسم٤مرؿ ،تيٜم٤ملقمالٟمٞم  أرطمؿي  ي٤م ،لاِظمرةٌ  اًمدٟمٞم٤م ذم لاًمٕم٤مومٞم٦مٌ  ٗمقٌ سم٤مًمٕم قمٚمٞمٜم٤م لًُم

 لُ قملمى  ـميرومي٦مي  أنٗمًٜم٤م إمم شمٌٙمٚمٜم٤م ُ ،ٟمًتجػم قمذاسمٌؽي  لُمـ ،ٟمًتٖمٞم٨م سمرمحتؽي  ىمٞمقفً  ي٤م ،اًمرامحلمي 

ٚمٌ٘مؽ ُمـ أطمدى  إمم  .اًمرامحلم أرطمؿي  ي٤م سمرمحتٌؽ اجلٜم٦َّمي  لأدظمٚمٜم٤م ،يًمٚمَّف ؿم٠منيٜم٤م ًمٜم٤م لأصٚمح ،ظمي

  ُمـ اًمٕم٤مومٞم٦مي  ٟم٠ًمًخؽي  إٟم٤م اًمٚمًَّٝمؿَّ 
ٌ
  اًمٍدٟمٞم٤م سمالء

ٌ
 .لأهٚمٌٜم٤م لدٟمٞم٤مٟم٤م ديٜمٌٜم٤م ذم ،اِظمرة لسمالء

 ،أجامٟمٌٜم٤م لقمـ ،ظمٚمٌٗمٜم٤م لُمـ ،أجديٜم٤م سملم ُمـ لاطمٗمٔمٜم٤م ،رلقم٤مشمٜم٤ٌم لآُمـ ،قمقراشمٌٜم٤م اؾمؽم اًمٚمًَّٝمؿَّ 

 .حتتٌٜم٤م ُمـ ًٟمٖمتي٤مـ أق سمٕمٔمٛمتٌؽي  لٟمٕمقذ ،ومقىٌمٜم٤م لُمـ ،ؿمامئٚمٌٜم٤م لقمـ

ٜم٤م قم٤مٌؽ  اًمٚمًَّٝمؿَّ   لقمذاٌب  لاًمٗم٘مرٌ  اًمٙمٗمرٌ  ُمـ سمؽ ٟمٕمقذً  إٟم٤م اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،أبّم٤مٌرٟم٤م ذم قم٤موٌمٜم٤م اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،أؾمامقمي

ـً  حمٛمدو  اهلل إُ إهلي  ُ ،اًم٘مؼمٌ    رؾمق
ٌ
ٜمي٤م ،أن٧م إُ إهلي  ُ ،اهلل سمَّ ٜمي٤م شًمٌزغَ  ُي  ﴿ري َٕمدي  ىًمًٚمقسمي ٜمي٤م إٌذَ  سمي َيتي دي ٥َم  هي هي  لي

ٜمي٤م ـَ  ًمي مَحي٦مه  ًدٟمؽي ًمي  ٌُم ٤مًب  أين٧مي  إٌٟمَّؽي  ري هَّ ٜمي٤م ،﴾اًَمقي سمَّ َٛمٜمي٤م ﴿ري ٚمي ٜمي٤م فمي ًي نًٗم إٌقَ  أي َ  لي
َٖمٌٗمرَ  ملي ٜمي٤م شمي َٜمي٤م ًمي شميَرمحي ّـَ  لي ٜميًٙمقٟمي  ًمي

ـي  ﴾ ٌُم ـي ي ٜمي٤م ،اخَلي٤مٌهٌ سمَّ َٟمٞمي٤م ذٌم  آشمٌٜمي٤م ﴿ري ٜمي٦مه  اًمدي ًي ةٌ  ذٌم لي  طمي ٜمي٦مه  اِظٌمري ًي ىٌمٜمي٤م طمي ابي  لي ذي  لقمذاب اًمٜم٤َّمٌر﴾ قمي

 .احل٤ًمب لؾمقء ،اًم٘مؼم

 .إًمٞمف لأتقًب  اًم٘مٞمقفي  احللَّ  ًهقي  إُ إهلي  ُ اًمذن اًمٕمٔمٞمؿي  اهللي  أؾمتٖمٗمرً 

ٌه  ٤ٌمٌح  سمٛمالئٙم٦مٌ  ٤مُمرطم ٌه  ،اًمّمَّ لمٌ سم٤معَمي  ٤مُمرطم ـٌ  ٚميٙمي ي ي ريٛملمٌ  اّيمؼمي ٚمَّلم اًمٙمي ٌيلم اّضمي
 ،احل٤موٌمٔميلم اًمٙم٤مشمٌ
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ـٌ  قمغم اهلل أقم٤مٟمٜمل ،ا ظمػمه  قمٜم٤م اهللً  يًمامضمزا  ـٌ  ،صحٌتٌٙمام طمً  زم لادً اؿمٝمي  ،ًم٤ًمن طمٗمظٌ  لطمً

ـً  سمام صحٞمٗمتل زم قا ًٌ تً لايمَ   ،ًمف ذيؽ ُ لطمدك اهلل إُ إهل ُ أق أؿمٝمدً  إن :ريبي  ُمالئٙم٦مي  ي٤م أىمق

  قمٌدً  قمٞمًك ؾمٞمدٟم٤م لأق ،لرؾمقًًمف قمًٌدك احمٛمده  ؾمٞمدٟم٤م أق لأؿمٝمد
ٌ
 إمم أخ٘م٤مه٤م ليمٚمٛمًتف لرؾمقًًمف اهلل

قي  لأق ،طمؼ   اًمٜم٤َّمري  لأق ،طمؼ   اجلٜم٦مي  لأقَّ  ،ُمٜمف لرلحو  ُمريؿي  طي  ،طمؼ   اعمٞمزا  لاحلقضي  ،طمؼ   لاًمٍما

أيقَّ  ،طمؼ   لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم حمٛمدو  ؾمٞمًدٟم٤م سمف ضم٤مء ُم٤م ليمؾَّ  ،طمؼ   لاًمِمٗم٤مقم٦مي  ،طمؼ    ﴿لي

٦مي  ٤مقمي ًَّ َي٥مي  ُي  آشمٌٞمي٦مو  اًم ٤م ري أيقَّ  وٌمٞمٝمي ٌَٕمي  اهللي  لي ـَ  ٨ًم يي ًٌقٌر﴾ ذٌم  ُمي  .اًَمً٘م

َٔمٜم٤م هب٤م اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،إًمٞمٝم٤م طم٤مضمتٌٜم٤م ًمقىم٧ٌم  اًمِمٝم٤مدةٌ  هٌذكٌ  ٟمًتقٌدقًمؽي  اًمٚمًَّٝمؿَّ   هب٤م لاهمٗمر ،ذريتٌٜم٤م ذم اطمٗمي

ٜم٤م ؾ ،ذٟمقسمي ٟميٜم٤م هب٤م لصم٘مي  أرطمؿي  ي٤م سمرمحتٌؽ ،ؾمٞمئ٤مشمٌٜم٤م قمـ هب٤م لدم٤ملز ،٤مأُم٤مٟمه  هب٤م ًمٜم٤م ضم٥مللأ ،ُمٞمزا

امحلم  .اًمرَّ

دي  إٟم٤م اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٜم٤م دً ًٟمجي ؿي  إيامٟمي  سمًؿ ،اهلل رؾمقـ حمٛمدو  ؾمٞمدٟم٤م اهلل إُ إهل ُ لٟم٘مقـ: ،ادمديده  قمٜمدي

ٜم٤م أقمٓم٤مٟم٤م ُم٤م قمغم اهلل شمٞمؿي  لأُم٤مٟمتيٜم٤م ديٜميٜم٤م ٟمًتقدعً  ،رسمي ٔمٜم٤م ،أقمامًمٌٜم٤م لظمقا ٗمَّ  ُ اًمذن اًم٘مٍٞمقفٌ  سم٤محللي  حتي

قءي  قمٜم٤م لادومع لارومٕمٜم٤م ،يٛمقت ًَّ ـي  ُ أخٌػ  سم٠مخٌػ  ،اًم ةي ىمً  لُ طمق  .اًمٕمٔمٞمؿٌ  اًمٕمكمي  سم٤مهلل إُ قَّ

ـى  ًمٙمؾي  أقمددًت  : لًمٙمؾ ،اهلل إُ إهل ُ لاِظمرٌة: اًمدٟمٞم٤م ذم أخ٘م٤مكً  هق  لًمٙمؾ ،اهلل ؿم٤مء ُم٤م همؿ 

: : لًمٙمؾ ،هلل احلٛمد ٟمٕمٛم٦مى
ى
: لًمٙمؾ ،هلل إٟم٤م ؿمدةى: لًمٙمؾ ،هلل اًمِمٙمر رظم٤مء  ،اهلل ؾمٌح٤مق ًأقمجقسم٦مى

: لًمٙمؾ : لًمٙمؾ ،اهلل أؾمتٖمٗمر ذٟم٥مى : لًمٙمؾ ،ضمٕمققرا إًمٞمف لإٟم٤م هلل إٟم٤م ُمّمٞم٦ٌمى  ،اهلل طمًٌل وٞمؼى

: ىمْم٤مء لًمٙمؾ : ـم٤مقم٦مى  لًمٙمؾ ،اهلل قمغم شمقيمٚم٧ًم  لىمدرى   إُ ىمقة لُ طمقـ ُ لُمٕمّمٞم٦مى
ٌ
 اًمٕمكمي  سم٤مهلل

 .اًمٕمٔمٞمؿ

ٚم٧ًم  قمٚمٞمفٌ  ًهقي  إُ إهلي  ُ اهللً  طمًٌلي   ،ًمذٟمٌل اهللً  طمًٌلي  ،اًمٕمٔمٞمؿٌ  اًمٕمرشٌ  ربي  لهق شمقيمَّ

 ،يم٤مدن عمـ اهلل طمًٌل ،قمكمَّ  ٤مٖمي سمي  عمـ اهلل ٌلطمً ،أه٤مٟمٜمل عمـ اهلل طمًٌل ،ًمدٟمٞم٤من اهللً  طمًٌلي 

ٌيل ،اعمقٌت  قمٜمد اهلل طمًٌل ،طمًدن عمـ اهلل طمًٌل  قمٜمد اهلل طمًٌل ،اًم٘مؼمٌ  قمٜمد اهلل طمً
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قٌ    لراءي  ًمٞمس ،دقم٤م عمـ اهلل ؾمٛمع ،كٗمليم اهلل طمًٌل ،احلقضٌ  قمٜمد اهلل طمًٌل ،اعمٞمزا
ٌ
 اهلل

  دلقي  لُ ،ًُمٜمتٝمك
ٌ
تي٥مي  ،ُمٚمج٠م اهلل يهمَ  اهللً  ﴿يمي ّـَ ّي ٌي

ني٤م ٚمٌ ًرؾًمكٌم  أي ﴾ ىميٌقن   اهللي  إٌقَّ  لي ٌزيزو  .قمي

  ظمػمي  ٟم٠ًمًخؽ إٟم٤م اًمٚمًَّٝمؿَّ 
ٌ
  لظمػمي  ،اًمّم٤ٌمٌح  لظمػمي  ،اعم٤ًمء

ٌ
 ،اًم٘مٚمؿً  سمف ضمرم ُم٤م لظمػمي  ،اًم٘مْم٤مء

  ذي  ُمـ سمؽ لٟمٕمقذً 
ٌ
  لذي  ،اًمّم٤ٌمٌح  لذي  ،اعم٤ًمء

ٌ
 .اًم٘مٚمؿً  سمف ضمرم ُم٤م لذي  ،اًم٘مْم٤مء

 .ذى  يمؾي  ُمـ سمؽ لٟمٕمقذً  ،ػمى ظم يمؾَّ  ٟم٠ًمًخؽ إٟم٤َّم اًمٚمًَّٝمؿَّ 

ٚمَّٓم٧مي  إٟمؽ اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٟم٤م اقمدلًّ  قمٚمٞمٜم٤م ؾمي ك ُ طمٞم٨م ُمـ يرا  ،ظمٚم٘مؽ ُمـ أطمدو  لُ هق يراؿي  لُ ،ٟمرا

ٌ ًَ ُمً  ومٝمق ًمٜم٤م قمدل   وم٢مٟمف ،سم٘مدرشمٌؽ قمٜم٤َّم طمجٌف٤موم  ُمـ آيًتيفً  يمام ٌُمٜم٤َّم ومآجًفً  ،لىمٌٞمٚمًتف لضمٜمقًدك قمٚمٞمٜم٤م ؾو ؽمي

 إٟمَّؽ ،سمرمحتٌؽي  ٜم٦َّمٌ اجَلٌ  لسملم لسمٞمٜمف سمٞمٜمٜم٤م لأبٌٕمد ،ًمٜم٤م لاهمٗمر ،قمٗمقؿي  ُمـ ٓمتيفً ىمٜمَّ  يمام ٌُمٜم٤َّم لىمٜميٓمف ،رمحيتٌؽي 

 ر يمؾي  قمغم
ى
 .ىمديرو  ء

  ٟمٕمقذً  إٟم٤م اًمٚمًَّٝمؿَّ 
ٌ
  لسمٙمٚمامٌت  ،اًمٙمريؿٌ  سم٤مهلل

ٌ
ّـَ  ُ اًمتل اًمت٤َّمُم٤مٌت  اهلل ر   جًي٤مٌلزًه  ذي  ُمـ ،وم٤مضمرو  لُ سمي

ـً  ُم٤م ذي  لُمـ ،لسمرأي  ظمٚمؼي  ُم٤م   ُمـ يٜمز
ٌ
 ذم ني ًرؤٌ  ُم٤م ذي  لُمـ ،ومٞمٝم٤م يٕمًرًج  ُم٤م ذي  لُمـ ،اًمًامء

ـٌ  لُمـ ،ومٞمٝم٤م يٚم٩ًم  ُم٤م ذي  لُمـ ،اّرضٌ   ـم٤مرؾى  إُ لاًمٜمٝم٤مرٌ  اًمٚمٞمؾ ـمقارٌؾ  لُمـ ،لاًمٜمٝم٤مرٌ  اًمٚمٞمؾٌ  ومت

َجسي  يٕمٚمؿً  ُمـ ي٤م ،أراكً  لُ يران ُمـ ي٤م ،اًمٕم٤معملم ربَّ  ي٤م سمخػمى  يٓمرًؾ  ك لُم٤م وٛمػمن هي  ي٤م ،طمقا

ك ىمٚمٌل قمغم يٓمَّٚمٌعً  ُمـ ٜملي  ؾمٞمدن ي٤م ،ُمٜمتٝم٤مك ُمٜمل اجليَٝمدً  سمٚمغي  ىمد ،لؿمٙمقا ًَّ ي  ُم  أرطمؿً  لأن٧م اًميي

 .اًمرامحلم

 ،٤مٜمَّ هًتٌ  لُ لأيمرُمٜم٤م ،حترُمٜم٤م لُ لأقمٓمٜم٤م ،شمدومٕمٜم٤م لُ قمٜم٤َّم لادومع ،ختٗمْمٜم٤م لُ ارومٕمٜم٤م اًمٚمًَّٝمؿَّ 

 .شمْمٞميَٕمٜم٤م لُ لاطمٗمٔمٜم٤م ،ختذًمٜم٤م لُ لاٟمٍمٟم٤م ،شمٕمذسمٜم٤م لُ لارمحٜم٤م ،٤مٜمشمٜم٘مّم لُ لزدٟم٤م

ٌه  ارزىمٜم٤م ًٝمؿَّ اًمٚمَّ   ٤ملرزىمه  ،اطم٤مُمده  ا ذايمره  ٤ملًم٤ًمٟمه  ،٤مص٤مدىمه  ٤ملي٘مٞمٜمه  ،اصٌقره  ٤ملسمدٟمه  ،٤مو٤مرقمه  ٤مظم٤مؿمٕمه  ٤مىمٚم

ُه  ٤مرزىمه  لٟم٠ًمًخؽي  ،٤مص٤محله  لقمٛماله  ،ـمقياله  ٤ملؾمٜمًّ  ،٤ملاؾمٕمه  ٜم٤َّم لُ ،طمال ؿ شًم٠ميُمي ٜم٤م لُ ،ُمٙمري ًٌ  شًمٜم

ؿ َٕمٜم٤م لُ ،ٌذيمري ٜميٌٗمؽي  ُمـ شًمٌٌٕمدٟم٤م لُ ،رمحتٌؽ ُمـ شم٘مٓمي رٌ  يمي ٜم٤م ليًمـ ،ؿي لضٌمقا ًي  رلقم٦مى  يمؾي  ذم أنٞم
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٦مى  يمؾي  ُمـ لاقمّمٛمٜم٤م ،للطمِم٦مى  ٜم٤م ،هٚميٙمي ـٌ اري اًمدَّ  ذم لحمٜم٦مى  لآوم٦مى  سمٚمٞم٦مى  يمؾي  ُمـ لٟمجي  خًتٚمًػ  ُ إٟمَّؽ ي

 .اعمٞمٕم٤مد

ـٌ  لقمغم حمٛمدى  ؾمٞمٌدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ    ٟمقرً  أذؾي  ،لؾمٚميؿ حمٛمدى  ؾمٞمٌدٟم٤م آ
ٌ
  يمالفً  لفمٝمري  ،اهلل

ٌ
 ،اهلل

  أُمرً  لصم٧ٌمي 
ٌ
  اؾمتٕمٜم٧ًم  ،اهلل

ٌ
ٚم٧ًم  ،سم٤مهلل   قمغم شمقيمَّ

ٌ
ةي  ُ اهللً  ؿم٤مءي  ُم٤م ،اهلل   إُ ىمقَّ

ٌ
 ،اًمٕمٔمٞمؿٌ  اًمٕمكمي  سم٤مهلل

ٜمت٧ًم    حتّمَّ
ٌ
  ًمٓمٌػ  لسمخٗملي  ،سم٤مهلل

ٌ
  ًصٜمعٌ  لسمٚمٓمٌػ  ،اهلل

ٌ
  ؾٌمؽمٌ  لسمجٛمٞمؾ ،اهلل

ٌ
  ٌذيمرٌ  لسمٕمٔمٞمؿٌ  ،اهلل

ٌ
 ،اهلل

ة   ؾمٚمٓم٤مق لسمٕمزَّ
ٌ
ٜميٌػ  ذم دظمٚم٧ًم  ،اهلل   يمي

ٌ
ـٌ  لاؾمتجرًت  اهلل   سمرؾمق

ٌ
 ،لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل

قزم ُمـ ٧ًم ئرٌ سمي  يت طمي ـٌ  لاؾمتٕمٜم٧ًم  ،لىًمقَّ   سمحق
ٌ
شمٌفٌ  اهلل  .لىمقَّ

يَّ  اؾمؽًمن اًمٚمًَّٝمؿَّ  ؽٌمؿ لآظمريت لدٟمٞم٤مني  ديٜمل ذم لتلًذري ًٌ ٚم٧مي  اًمذن سم  ،ذاشمٌؽي  ذم سمذاشمٌؽي  سمف دمٛمَّ

شمٌؽ لمي اًمٔم٤معم اًم٘مقفٌ  قمـ اطمتجٌٜم٤م ،اًمٕم٤معملم ربَّ  ي٤م إًمٞمؽي  شمّمًؾ  يدو  لُ ،شمراؿي  قملمو  ومال  ىمقني  ي٤م ،سمٕمزَّ

 ؾم٤مداشمٌٜم٤م قمـ ممشمٕم٤م الًل  لريضي  ،لؾمٚمَّؿي  لصحٌٌفٌ  لآخٌفٌ  حمٛمدى  ؾمٞمٌدٟم٤م قمغم اهلل لصغمَّ  ،أُملمً  ي٤م

ـٌ  أصح٤مٌب  ـي  لُ ،اًمقيمٞمؾ لٟمٕمؿي  اهللً  لطمًٌٜم٤م ،أمجٕملم اهلل رؾمق   إُ ىمقةي  لُ طمق
ٌ
 اًمٕمكمي  سم٤مهلل

 .اًمٕمٔمٞمؿٌ 
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 الٍٕص رعاٞ

ىم٧َم  اًمذن لضمٌٝمؽ سمٜمقرٌ  اؾم٠مًخؽي  إن اًمٚمًَّٝمؿَّ  ًٚمحي  ،اًمٔميًٚمامًت  ًمف أذي ٟمٞم٤م أُمرً  قمٚمٞمفٌ  لصي  اًمدي

ٞم٧مي  ًمؽي  هق اؾمؿى  لسمٙمؾ ،لاِظمرةً  ؽي  سمف ؾمٛمَّ ًي ًمتفً  لأ ،ٟمٗم ـى  قمغم يًمًتٌٌؽي  ُمـ يمت٤مبى  ذم أنزي  ُمـ رؾمق

ؿي  اًمٖمٞم٥ٌم  قمٚمؿٌ  ذم سمف اؾمت٠مثرتي  أل ،ًرؾٌمٚمٌؽي   ٌن ًٍمي ٜمَ لشمي  لٞميٜمٌ ٘مٌ شمي  أق ،قمٚمٞمؽي  اًم٤ًمئٚملمي  لسمحؼي  ،قمٜمدي

٧م اًمتل اًمقاؾمٕم٦مٌ  سمرمحتٌؽي  لقمذاسمٌؽي  لهمْمٌٌؽي  تٌؽي ٘مَ ُمي  لُمـ ،سم٘مدرشمٌؽي  اًمٜم٤َّمرٌ  ُمـ ٌن ػمي لدًمٌ   ؾمٌ٘مي

ٌيؽي   .[(صمالصمه٤م) اهلل ي٤م] لقمذاسميؽي  همْم

ـً  ُ ُمـ ي٤م ـً  ي٤م ،همػًمؿي  اجلالزمي  اًمنميٌػ  اُؾمؿٌ  هبذا ًيدقمك ُ ُمـ ي٤م ،اهلل ي٤م ًمٖمػٌمكٌ  ًي٘م٤م  سمال ألَّ

 ،ىمري٥ًم  ي٤م ،ؾمٛمٞمعً  ي٤م ،رومٞمعً  ي٤م ،سمديعً  ي٤م ،اهللً  ي٤م ،يمٜمٞم٦مى  سمال اؾمؿو  ًمف ُمـ لي٤م ،٤مي٦مى هن سمال آظمرً  لي٤م ،سمداي٦مى 

تيٌٌؽي  ،قم٘م٤مسمٌؽي  ُمـ أضمرن ،َمٞم٥ًم  ي٤م ؾ ،ضمٗم٤مؿي  لأخٞمؿٌ  ،لشمقسمٞمٌخؽي  ،لقمي ؿي سمٌق قمكم لشمٗمْمَّ  لقم٤مومٜمل ،دي

ؿي  ،ٌدؿي لـميرَ  ،هَجٌرؿي  ُمـ دي ـً  ي٤م ،لسًمٕمٌدؿي  ،لصي  اًمٕمرًش  ِيٛمٚمفً  ومال ،ومت٘م٤مٌلُمفً  أزُمٜم٦مو  شمًٌٌ٘مفً  ومٚمؿ ألَّ

ًتفً  يٚمي ئًٛمفً  لمحي  ،سمفٌ  ًمٓمػي  ٤مؿم٤ميمٞمه  أل ،رمحفً  ٤مسم٤ميمٞمه  رأم وم٢مق ،خيت٤مر يمام اّؾمح٤مرٌ  ذم يتجغمَّ  ُمـ ي٤م ،لىمقا

ك ٤مقم٤مصٞمه  أل ه  أل ،٤مكً ٜمي لُمً  ؾم١مًميفً  أقمٓم٤مك ؾم٤مئاله  أل ،ؾمؽمي
ٌ
يفً  ٤مؾم٤مح فً  ٤مًُمٜم٤مٌدُمه  أل ،ؾم٤معمي ُمي  ُمـ ومًٌح٤مق ،ٟم٤مدي

ؾٌمٕمي٧م ً  اّنٗمسي  رمحًتفً  لي فً  لأخٝمؿي  ،لاًمٔم٤معم٦مي  ٌّمدةي تي ٘مَ اعَم فً  اًمٍرلٌح  سمالسمؾي  شمًٌٞمحي فً  لىمًؿي  ،لمح٤مئٛمي  ظمٚم٘مي

يـ: ٓمري ف   ،ظمقاص   ؿمي في  ،اًم٤ًمسمٌؼ  قمغم يٌٙمقق وم٤مخلقاصي  ؛لقمقا  .اخل٤ممت٦مٌ  قمغم يٌٙمقق لاًمٕمقا

ـي  ،لأقمج٥مي  وم٠مهمربي  اإلٟم٤ًمني  اهلٞمٙمؾٌ  اظمؽماعٌ  ذم أبدعي  ُمـ ؾمٌح٤مق ـي  لأت٘م ٚميفً  ،لشمٗمٜمَّ  لضمٕمي

فً  ًمٚمخػمٌ  ٤مؾمٛمٞمٕمه  رآك لإذا ،سمٚمحؿى  ليٜمٓمًؼ  ،سمِمحؿى  ليٜمٔمرً  ،سمٕمٔمؿى  يًٛمعً  ٕمي ي  ا لسمّمػمه  ،أؾمٛمي  ًمٚمنمَّ

كً  ي ه  أل ،سمٍمَّ
ٌ
فً  ٤مُمٙم٤مح فً  ٤مُمٜم٤مٌدُمه  أل ،يمٚمَّٛمي ُمي ؾم٧م هقي  إُ إهل ُ ومًٌح٤مٟمفً  ،ٟم٤مدي  فً صٗم٤مشمً  لشمٕم٤مًم٧م ،ذاشًمفً  شم٘مدَّ

ـً  قمامَّ   .ا يمٌػمه  ا قًمًٚمقًّ  اًمٔم٤معمققي  ي٘مق

شمٌ  أومْمؾي  صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ   ،القمدده  ومْماله  حتٞم٤َّمشمٌؽ لأزيمك ،اهُمده  سمريم٤مشمٌؽي  كلأنٛم ،اأبده  ؽي صٚمقا

ىم٤مئٌؼ  لَمٛمعٌ  ،اإلٟم٤ًمٟمٞم٦َّمٌ  اخلالئٌؼ  أذٌؽ  قمغم ٚميٞم٤مٌت  قرٌ لـمً  ،اإليامٟمٞم٦َّمٌ  اًمرَّ  لاؾمٓم٦مٌ  ،اإلطم٤ًمٟمٞم٦َّمٌ  اًمتَّجي
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ً  ضمٞمشٌ  فٌ لُم٘مدٍ  ،لمي اًمٜمٌٞمٍ  قٌم٘مدٌ    ريم٥ٌم  لىم٤مئدٌ  ،رؾمٚملمي اعَم
ٌ
 ًمق طم٤مُمؾٌ  ،اّيمرُملمي  اّنٌٞم٤مء

ٌ
ء  ،اّقمغم اًمٕمزي  ا

٦مٌ  لُم٤مًمٌؽ  فٌ  ًم٤ًمقٌ  رمًج٤مقٌ شمي  ،اّؾمٜمك اعمجدٌ  أٌزُمَّ َٕمٌدقٌ  ،اًمٌ٘مدي  هي  ٔمٝمرٌ ُمي  ،ؿٌ ٙمي لاحلٌ  لاحلٚمؿٌ  اًمٕمٚمؿٌ  لُمي

ي  اجلزئلي  اًَمًقضًمَقدٌ  ٗمكمي  اًمًٕمٚمقني  اًمقضمقدٌ  قملمٌ  لإٟم٤ًمقٌ  ،لاًمًٙمكمي ًً  لقملمٌ  ،اًمٙمقٟميٞملمٌ  ضمًدٌ  رلٌح  ،لاًم

ـٌ  طمٞم٤مةٌ  اري ٌؼ  ،اًمٕمٌقدي٦َّمٌ  رشم٥ٌم  سم٠مقمغم اعمتخٚميٌؼ  ،اًمدَّ رٌ  لاعمتح٘مي  اخلٚمٞمؾٌ  ،اُصٓمٗم٤مئٞم٦مٌ  اعم٘م٤مُم٤مٌت  سم٠مها

ـمٌؽي  إمم لاًمداقمل ،اًمٙمريؿٌ  لرؾمقًمٌؽي  ،اعمٕمٔمَّؿٌ  ٟمٌٞميؽ ،اّيمرفٌ  لاحلٌٞم٥ٌم  ،اّقمٔمؿٌ   ،اعمًت٘مٞمؿٌ  سا

ـٌ  حمٛمدٌ  لُمقُٟم٤م ؾمٞمٌدٟم٤م   قمٌدٌ  سم
ٌ
 .أمجٕملم لصحٌٌفٌ  آخفٌ  لقمغم قمٚمٞمفٌ  اهللً  صغمَّ  ،اهلل

ةٌ  ربي  رسميؽي  قؾمٌح٤م   لاحلٛمدً  ،اعمرؾمٚملمي  قمغم لؾمالفو  ،يّمٗمققي  قمامَّ  اًمٕمزَّ
ٌ
 ،اًمٕم٤معملمي  ربي  هلل

 .آُملم
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 اإلساطٛ رعاٞ

ؿٌ  ًَ ـٌ  اهلل سمٌ مح   احلٛمدً  ،طٌمٞمؿٌ اًمرَّ  اًمرَّ
ٌ
  سمٙمؾي  أطم٤مطي  اًمذن هلل

ى
  يمؾَّ  لأطمَم ،قمٚمامه  رء

ى
 ،اقمدده  رء

  أهًؾ  ًهقي  إُ إهل ُ
ٌ
ةٌ  جلؼملٌت ا لًُمٜمتٝمك ،لاًمٕمٔمٛم٦مٌ  اًمٙمؼمي٤مء مح٦مٌ  اًمٖمٞم٨ٌم  لزمي  ،لاًمٌٕمزَّ ٚمًٌؽ  ،لاًمرَّ  ُمي

ٟمٞم٤م ـو  ،يِم٤مءً  ح٤م ًمٓمٞمػو  ،اجلؼملٌت  ؿمديدً  ،اعمٚمٙمقٌت  قمٔمٞمؿً  ،لاِظمرةٌ  اًمدي ٤م ـً  ،ًيريدً  ح٤م وميٕمَّ  يمؾي  ألَّ

 
ى
  يمؾي  لظم٤مًمًؼ  ،رء

ى
 .ًهق إُ إهل ُ ؾمٌح٤مٟميف ،لرازىًمف رء

ٜم٤م اضمٕمؾ اًمٚمًَّٝمؿَّ   .٤موم٤مٌوحه  لُ ٤مخًمزيه  ُ ،٤مص٤محله  ٤مص٤ٌمطمه  ص٤ٌمطمي

ئ٥ٌم  ذَّ  ايمٗمٜم٤م اًمٚمًَّٝمؿَّ  فً  اًمزُم٤مقٌ  ٟمقا   لُمّم٤مرعي  ،لُمٙمرلهي
ٌ
قء ًي ردي  ،اًمِمٞمٓم٤مقٌ  لُمّم٤مئدي  ،اًم  لًُمقا

قًم٦مٌ  ـٌ  اّج٤َّمفٌ  ؾم٤مئٌرٌ  لذم اهذ يقٌُمٜم٤م ذم للومي٘مٜم٤م ،اًمًٚمٓم٤مقٌ  صي ٞمئ٤مٌت  لهجراقٌ  اخلػماٌت  ُؾمتٕمام ًَّ  .اًم

ٜم٤مأومٕم لأصٚمٌح ،أظمالىميٜم٤م لأصٚمٌح ،أصٚمٌحٜم٤م اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٟم٤م لأصٚمٌح ،٤مًمي ٟم٤م آسم٤مءي ٟم٤م ،لأبٜم٤مءي  لأضمدادي

اشمٌ  دَّ شمي  لًدٟمٞم٤مٟم٤م ،ٜم٤ملضمي  .ٜم٤ملآظٌمري

 .لاًمٕم٤مومٞم٦مٌ  سم٤مًمًالُم٦مٌ  اًمٜمَّٝم٤مري  قمٚمٞمٜم٤م ُمضٌ ٠موم ،لاًمٕم٤مومٞم٦مٌ  سم٤مًمًالُم٦مٌ  اًمٚمٞمٚم٦مي  أُمْمٞم٧م يمام اًمٚمًَّٝمؿَّ 

ٜم٤م اًمٚمًَّٝمؿَّ   أرطمؿي  ي٤م ؽي سمرمحتٌ  اًمٜم٤َّمرٌ  قمذابي  لىٌمٜم٤م ،طمًٜم٦مه  اِظمرةٌ  لذم ،طمًٜم٦مه  اًمدٟمٞم٤م ذم آشمٌٜم٤م رسمَّ

امحلم  .آُملم آُملم ،أمجٕملمي  لصحٌٌفٌ  آخٌفٌ  لقمغم دى حمٛمَّ  ؾمٞمٌدٟم٤م قمغم اهللً  لصغمَّ  ،اًمرَّ
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ٗٔٓٔزٌا األعظي االعي ٔصر ِ٘ٓ الكارِص عبٔز لغ  اجلٗالٌ

ؿٌ  ًَ   ﴿سمٌ
ٌ
ـٌ  اهلل مَحي طٌمٞمؿٌ  اًمرَّ   احَليَٛمدً  ۞ اًمرَّ

ٌ
َّ
ٌ
بي  لل لمي  ري

ٌ ٤معمي ـٌ  ۞ اًَمٕمي مَحي طٌمٞمؿٌ  اًمرَّ ٤م ۞ اًمرَّ َقفٌ  ًمٌٌؽ ُمي  يي

ـٌ  ي ًٌدً  إٌي٤َّمؿي  ۞ اًمدي َٕم إٌي٤َّمؿي  ٟمي تيٌٕملمً  لي ًَ طي  اَهٌدٟمي٤م ۞ ٟمي ا ي تيٌ٘مٞمؿي  اًمٍمي ًَ ً اطي  ۞ اعَم ـي  ٌسي ٌذي َٛم٧مي  اًمَّ نَٕمي  أي

َٞمٌٝمؿَ  ٚمي ػَمٌ  قمي ٞمٌَٝمؿَ  اعَميَٖمًْمقٌب  همي ٚمي ُي  قمي ﴾ لي ٤مًميلمي  .اًمْمَّ

ؿٌ  ًَ   سمٌ
ٌ
ـٌ  اهلل مَحي طٌمٞمؿٌ  اًمرَّ دو  اهللً  ًهقي  ﴿ىًمَؾ  اًمرَّ دً  اهللً  ۞ أيطمي ٛمي َ  ۞ اًمّمَّ

ٚمٌدَ  ملي َ  يي
ملي َ  ۞ ًيقًميدَ  لي

ملي  لي

ـَ  ًٙم فً  يي ا  ًمي ﴾ يًمًٗمقه دو  .أيطمي

ؿٌ  ًَ   سمٌ
ٌ
ـٌ اًمرَّ  اهلل َي٥مي  ُي  اًَمٌٙمتي٤مًب  ًمٌؽي ذي  ۞ ﴿امل طٌمٞمؿٌ اًمرَّ  مَحي م وٌمٞمفٌ  ري َٚمًٛمتٌَّ٘ملمي  ًهده  طمٗمٞمظ ي٤م ،﴾ًمي

 .اًمٜم٤مر قمذاب لىمٜمل اطمٗمٔمٜمل

ي  ُي  اهللً  ۞ ﴿امل َُّ  إهٌلي ٞميقًف﴾ لي احَلي  ًهقي  إٌ  ي٤م ُمٖمٞم٨ًم  ي٤م ،أؾمتٖمٞم٨ًم  سمرمحتٌؽي  ىمٞميقفً  ي٤م طملي  ي٤م ،اًَم٘مي

 .اعمًتٖمٞمثلم هٌمٞم٤مثي  ي٤م أهمثٜمل ُمٖمٞم٨ًم  ي٤م ُمٖمٞم٨ًم 

٥مي  ۞ ﴿امل
ًٌ
يًمقا  أيقَ  اًمٜم٤َّمًس  أيطمي ً٘مقًًمقا  أيقَ  ًيؽَمي ٜمَّ  يي ًهؿَ  ٤مآُمي ﴾ ُي  لي  ُم٘مٚم٥مي  ي٤م اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،ًيَٗمتيٜمًققي

 .لاّبّم٤مرٌ  اًم٘مٚمقٌب 

ٌي٧ٌم  ۞ ﴿امل
لًف﴾ هًمٚمٌ  .اًمٕم٤معملم لربَّ  ريبي  ي٤م يرمحٜمل ُ ُمـ قمكمَّ  شمًٚميطَ  ُ اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اًمري

 ،ًمديؽي  مم٤َّم لقمٚميٛمٜمل سمحٙمٛمتٌؽ صدرن زم اذح اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،احَليٌٙمٞمٌؿ﴾ ٤مٌب اًَمٌٙمتي  آيي٤مًت  شمٌَٚمؽي  ﴿اًمر

 .طمٙمٞمؿً  ي٤م ىميقزم يٗم٘مٝمقا  ًم٤ًمن ُمـ قم٘مدة لاطمًٚمؾ أُمرن زم ليني  صدرن زم اذح ربي 

ٜمَ  ۞ ﴿امل َي٥مي  ُي  اًَمٌٙمتي٤مٌب  ٌزيًؾ شمي ـَ  وٌمٞمفٌ  ري بي  ٌُم ﴾ ري لمي
ٌ ٤معمي ٜمي٤م ﴿اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اًَمٕمي سمَّ نَ  ري ـَ أي َٞمٜمي٤م ٌز ٚمي ةه  قمي ٤مٌئدي ـي  ُمي  ٌُم

 
ٌ
ء امي ًَّ ٜمي٤م شميًٙمققً  اًم ا ًمي ًمٌٜمي٤م قٌمٞمده يلَّ

٤م ٌّ آظٌمٌرٟمي ٦مه  لي آيي اَرًزىَمٜمي٤م ؽي ٌُمٜمَ  لي نَ  لي أي ػَمً  ٧مي لي ﴾ ظمي ٌزىٌملمي ا ا ي٤م همٜملي  ي٤م ،اًمرَّ  .ؾي رزَّ

ٜمَ  ۞ ﴿طمؿ ـٌ  ـي ُمي  ٌزيؾو شمي
َٰ
مَحي طٌمٞمٌؿ﴾ اًمرَّ ًهقي  ،لرمح٦مه  ٤مهمٞمثه  ىمٚمٌل قمغم أنٌزـ اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اًمرَّ  اًمٌَّذن ﴿لي

ـً  ٞم٨َمي  ًيٜميزي َٕمدٌ  ٌُمـ اًَمٖمي ٤م سمي ٜميًٓمقا  ُمي ٜمنًمً  ىمي يي مَحيتيفً  لي ًهقي  ري زٌمي  لي ـً  ي٤م ،احَليٌٛمٞمًد﴾ اًَمقي  .رطمٞمؿً  ي٤م رمح

اًَمٌٙمتي٤مٌب  ۞ ﴿طمؿ ٌُمؽي  قمـ سمٌحالًمٌؽي  ايمٗمٜمل اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اعَمًٌلٌٌم﴾ لي ـ سمٗمْمٚمٌؽي  لأهمٜمٜمل ،طمرا ٛمَّ  قمي



    

089
 

 

 الفتوحات الربانية يف األوراد القادرية اجليالينالرشيفث ضياة /دمع

 

 .طمٚمٞمؿً  ي٤م أن٧مي  إُ إهل ُ ،ؾٌمقاؿي 

ٜمَ  ۞ ﴿طمؿ ـي  اًَمٌٙمتي٤مٌب  ٌزيًؾ شمي   ٌُم
ٌ
ٌزيزٌ  اهلل ن اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،احَليٌٙمٞمٌؿ﴾ اًَمٕمي  اهلل سمًؿ ،شًمٌذًمَّٜمل لُ أقمزَّ

شًمٌٕمزي  اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ ـَ  ﴿لي ٤مءً  ُمي ـي  شميِمي شًمٌذ ـَ  لي َٰ  إٌٟمَّؽي  اخَليػَمً  سمٌٞميٌدؿي  ٤مءً شميِمي  ُمي غمي   يًمؾي  قمي
ى
ء َ ﴾ ري  إهل ُ ،ىميٌديرو

٤ٌَّمرً  ي٤م ىمديرً  ي٤م أن٧م إُ  .ضم

ٜمَ  ۞ ﴿طمؿ ـي  اًَمٌٙمتي٤مٌب  ٌزيًؾ شمي   ٌُم
ٌ
ٌزيزٌ  اهلل  احَليلي  ﴿ًهقي  ،ُمٜمؽي  آي٦مه  قمكمَّ  أنزـ مهللا ،احَليٌٙمٞمٌؿ﴾ اًَمٕمي

َٰي  ُي  َُّ  إهٌلي فً  خًمَٚمٌٌّملمي  ومي٤مَدقًمقكً  ًهقي  إٌ ـي ا ًمي ي   احَليَٛمدً  ًمدي
ٌ
َّ
ٌ
بي  لل ﴾ ري لمي

ٌ ٤معمي  .اًَمٕمي

ٜمٌَزيًؾ  ۞ ﴿طمؿ ـي  اًَمٌٙمتي٤مٌب  شمي   ٌُم
ٌ
ٌزيزٌ  اهلل ٚمٌٞمؿٌ  اًَمٕمي ٤موٌمرٌ  ۞ اًَمٕمي َٟم٥ٌم  همي ىمي٤مسمٌؾٌ  اًمذَّ ٌديدٌ  اًمتََّقٌب  لي  ؿمي

٤مٌب  ـٌ  ٌذن اًَمٌٕم٘مي َق ي  ُي  اًمٓمَّ َُّ  إهٌلي َٞمفٌ  ًهقي  إٌ  .﴾اعَميٌّمػمً  إًٌمي

ن اًمٚمًَّٝمؿَّ  دٌ  ﴿ذٌم  لاًمّم٤مدىملم اًمّم٤محللم قم٤ٌمٌدؿي  ُمـ صػمي َ٘مٕمي ٚمٌٞمؽى  دي قٌمٜمَ  ٌصَدؾى  ُمي ﴾ ُمي َ٘متيٌدرى  لُ ،ُمي

ئٌذى  ﴿ًلضًمقكو  اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ دمٕمٚمٜمل َقُمي ةو  يي َٰ  ۞ ٟم٤َّمٌَضي ي٤م إمٌمي هبي ةو  ري ري
ًلضًمقكو  ۞ ٟمي٤مفمٌ ئٌذى  لي َقُمي ةو  يي ٤مٌهي  ۞ سمي

ـي  ًٔم ؾي  أيقَ  شمي ةو﴾ هٌبي٤م ًيَٗمٕمي  .ومي٤مىٌمري

ًَٰمٌؽي  ۞ قمًؼ ۞ ﴿طمؿ ذي ٞمَؽي  ًيقطٌمل يمي إٌ  إًٌمي ـي  ممي لي ٌذي ـَ  اًمَّ ٌَٚمٌؽي  ٌُم ٌزيزً  اهللً  ىمي فً  ۞ احَليٌٙمٞمؿً  اًَمٕمي  ًمي

٤م اٌت  ذٌم  ُمي لي امي ًَّ ٤م اًم ُمي يَرضٌ  ذٌم  لي َّ ًهقي  ا كٌمي  لي ٔمٌٞمؿً  اًَمٕمي ٤مدً  ۞ اًَمٕمي اًت  شميٙمي لي امي ًَّ َرقي  اًم ٓمَّ تيٗمي ـَ  يي ّـَ  ٌُم َقىٌمٌٝم  ومي

٦مً  ٌئٙمي اعَميالي ٌيًحققي  لي ًي َٛمدٌ  ًي ٌؿَ  سمٌحي هبي ًَ  ري يي ـَ  تيَٖمٌٗمًرلقي لي ي
ٌ
يَرضٌ  ذٌم  عم َّ ُي  ا ًٗمقرً  ًهقي  اهللي  إٌقَّ  أي طٌمٞمًؿ﴾ اًَمٖمي  ،اًمرَّ

ٌب  ًُمٗمتيحي  ي٤م ،رمحتٌؽي  أبقاب زم لاومتح ذٟمقيب زم اهمٗمر اًمٚمًَّٝمؿَّ   .ومت٤َّمًح  ي٤م همٗم٤مرً  ي٤م اّبقا

اًَمٌٙمتي٤مٌب  ۞ طمؿ﴿ وم٘مه  ٤مشمٌٕمه  ىمٚمٌل اضمٕمؾ اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اعَمًٌلٌٌم﴾ لي  ي٤م ،اًم٘مٚمقٌب  ضم٤مقمؾي  ي٤م ًمٙمت٤مسمٌؽ ٤مُمقا

ؽي  ؽ اًم٘مٚمقٌب  ُمٍمي ٜم٤م سي  .ـم٤مقمتٌؽ قمغم ىمٚمقسمي

تي٤مبو  ۞ اعمص﴿
ـي ًأنَ  يمٌ َٞمؽي  ٌز ـَ  وميالي  إًٌمي ًٙم َدٌرؿي  ذٌم  يي جو  صي ري مَٰ  سمٌفٌ  ٌذري ًمًٌتٜمَ  ٌُمٜمَفً  طمي ٌذيَمري  لي

﴾ ٤م يي٤م﴿ ،اّرسم٤مٌب  ربَّ  ي٤م رسمقسمٞمَّتٌؽي  قمغم ٤مُمٓمٛمئٜمًّ  وم١مادن اضمٕمؾ اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،ًمٌَٚمًٛم١َمٌُمٜملٌمي جًَّتٝمي  ٜمََّٗمًس اًم أي

ٌئٜم٦َّمً  سميٌؽ  إمٌمي  اَرضٌمٌٕمل اعَمًَٓمٛمي اٌوٞمي٦مه  ري َرٌوٞم٦َّمه  ري ٌي٤مٌدن ذٌم  ومي٤مَدظًمكٌم  ُمي اَدظًمكٌم  قٌم ٜمَّتٌل﴾ لي  .ضمي
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ٌذن اًَمٌٙمتي٤مٌب  آيي٤مًت  شمٌَٚمؽي  اعمر﴿ اًمَّ ـي ًأنَ  لي ٞمَؽي  ٌز ـَ  إًٌمي سميؽي  ٌُم ّـَ  احَليؼي  ري ٌَٰٙم ًمي يَمثيري  لي  ُي  اًمٜم٤َّمسٌ  أي

﴾  .ًي١َمٌُمٜمًققي

ٜمي٤م﴿ سمَّ   ري
ـَ  ٜمي٤مآشمٌ ًدٟمؽي  ٌُم مَحي٦مه  ًمي ٞميَئ  ري هي ٜمي٤م لي ٤م ـَ ُمٌ  ًمي َُمٌرٟمي ا﴾ أي ده ؿمي  اًَمٌٙمتي٤مٌب  آيي٤مًت  شمٌَٚمؽي  اًمر﴿ ،له٤مب ي٤م ،ري

ٌَّؽي  أؾم٠مًخؽي  إن اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،احَليٌٙمٞمٌؿ﴾ ٌيؽ ُمـ لطم٥مَّ  طم ٌيؽي  إمم ًيٌٚمٖمٜمل قمٛمؾى  لطم٥مَّ  ًِي  إُ إهل ُ ،طم

ـً  هقي  مح طمٞمؿً  اًمرَّ  .اًمرَّ

تي٤مبو  اًمر﴿
٧َم  يمٌ ٤مشًمفً  ًأطَمٌٙمٛمي ٚمي٧َم  صًمؿَّ  آيي ـَ  وًمّمي ًدقَ  ٌُم ٌٙمٞمؿى  ًمي ٌػٌمى﴾ طمي  ُمـ سمؽ أقمقذً  إن اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،ظمي

  لاًمٗم٘مر اًمٙمٗمرٌ 
ٌ
ـي  لؾمقء   يمؾي  قمغم لأن٧مي  ،ًمؽي  ذيؽي  ُ أن٧مي  إُ إهل ُ ،اًمٔم

ى
 .ىمديرو  رء

 ُمـ سمؽ ذلأقمق ،لاحلٙمٛم٦مي  اًمٕمٚمؿي  أؾم٠مًخؽي  إن اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،﴾اعَمًٌلٌمٌ  اًَمٌٙمتي٤مٌب  آيي٤مًت  شمٌَٚمؽي  اًمر﴿

بي ﴿ ،اجلٝمؾٌ   لُمـ ،خيِمع ُ ىمٚم٥مى  لُمـ ،يٜمٗمع ُ قمٚمؿى  ُمـ سمؽ أقمقذ إن اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،﴾قٌمَٚمامه  ٌزَدٌن  ري

 .هل٤م ًيًتج٤مب ُ دقمقةى  لُمـ ،شمِمٌع ُ ٟمٗمسى 

تي٤مبو  اًمر﴿
نَ  يمٌ ًَمٜمي٤مكً أي ٞمَؽي  زي ـي  اًمٜم٤َّمسي  ًمًٌتَخٌرجي  إًٌمي ٌت  ٌُم ًٚمامي ٌؿَ  سم٢ٌٌمَذقٌ  اًمٜميقرٌ  إمٌمي  اًمٔمي هبي َٰ  ري طٌ  إمٌمي ا ٌزيزٌ  ٌسي  اًَمٕمي

 أن٧مي  إُ إهلي  ُ ،لاًمٜميقرٌ  اًمٔميٚمامٌت  ضم٤مقمؾي  ي٤م اًمٜميقرٌ  إمم اًمٔميٚمامٌت  ُمـ أظمرضمٜمل اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،احَليٌٛمٞمٌد﴾

امحلم أرطمؿً  لأن٧مي  اًمٔم٤َّمعملم ُمـ يًمٜم٧ًم  إن ؾمٌح٤مٟميؽي   .اًمرَّ

ىًمَرآقى  اًَمٌٙمتي٤مٌب  آيي٤مًت  شمٌَٚمؽي  ﴿اًمر ﴾ لي ٌلٌمى  ُمـ دمٕمٚمٜمل لُ ألًمٞم٤مئؽ ُمـ اضمٕمٚمٜمل اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،ُمي

ًٙمؿَ ﴿ ،اًمٙم٤مومريـ ًَٰ إهٌلي َٰو  لي اطٌمدو  إهٌلي َٰي  ُي  لي َُّ  إهٌلي ـً  ًهقي  إٌ
َٰ
مَحي طٌمٞمؿً  اًمرَّ  .﴾اًمرَّ

 ،زم شمًتجٞم٥م سمف دقمقشًمؽ وم٢مذا ا هًّ  قمٚميٛمٜمل اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اعَمًٌلٌٌم﴾ اًَمٌٙمتي٤مٌب  آيي٤مًت  شمٌَٚمؽي  ۞ ـمًؿ﴿

ـٌ  ذا ي٤م ،لاًمٕمٔمٛم٦مٌ  اهلٞم٦ٌمٌ  ذا ي٤م ـٌ  اًمٙمٌػمً  اًمٕمكمي  أن٧مي  إُ إهلي  ُ ،لاجلؼملٌت  اجلال ٜمي٤م ،اعمتٕم٤م سمَّ  ُي  ﴿ري

ٜمي٤م شًمٌزغَ  َٕمدي  ىًمًٚمقسمي ٜمي٤م إٌذَ  سمي َيتي دي هي  هي ٜمي٤م ٥َم لي ـَ  ًمي ًدٟمؽي  ٌُم مَحي٦مه  ًمي ٤مًب﴾ أين٧مي  إٌٟمَّؽي  ري هَّ  .اًَمقي

يمٌتي٤مبى  اًَمً٘مَرآقٌ  آيي٤مًت  شمٌَٚمؽي  ۞ ـمس﴿ ﴾ لي ٌلٌمى ٌه  شمردَّن لُ دقم٤مئل اؾمتٌج٥م اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،ُمي  ي٤م ٤مظم٤مئ

ًٙمؿَ  أيؾَمتيٌج٥َم  اَدقًمقٌن ﴿ ىًمٚم٧م: إٟمؽي  ،اًمٕم٤معملم إهلي   احل٤مضم٤مٌت  ىم٤ميضي  ي٤م ،اعمٞمٕم٤مد ختٚمًػ  ُ إٟمؽ ،﴾ًمي
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ٌت  َمٞم٥مي  ي٤م قمقا ٜمي٤م﴿ اًمدَّ سمَّ ٜمي٤م اهَمٌٗمرَ  ري ٟمٌٜمي٤م ًمي ا ظَمقي إٌلٌ ـي  لي ٌذي ٌيً٘مقٟمي٤م اًمَّ قٌ  ؾمي يامي ُي  سم٤ٌمإَلٌ َؾ  لي َٕمي  هٌمالًّ  ىًمًٚمقسمٌٜمي٤م ذٌم  دمي

ـي  ٌذي ٜمًقا  ًمٌٚمَّ ٜمي٤مري  آُمي ًءلؽو  إٌٟمَّؽي  سمَّ ﴾ ري طٌمٞمؿو  .رَّ

ٜمل أق أؾم٠مًخؽي  إن اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،﴾اعَمًٌلٌمٌ  اًَمٌٙمتي٤مٌب  آيي٤مًت  شمٌَٚمؽي  ۞ ﴿ـمًؿ ٘مي  ،لشمرى حت٥مي  ح٤م شمقومي

 .اّقمغم ريبي  أن٧مي  إُ إهلي  ُ ،اًمرضمٞمؿٌ  اًمِمٞمٓم٤مقٌ  ُمـ حتٗمٔمٜمل لأق

﴿ 
َٰ
َٰٕمصي َٰٞمي َٰٝمي مَحي٧ٌم  ٌذيَمرً  ۞ يمي سميؽي  ري كً  ري ٌَدي ٤م قمي ٌريَّ يمي مَٰ  إٌذَ  ۞ زي فً  ٟمي٤مدي سمَّ اءه  ري ٌٗمٞم٤ًّم﴾ ٟمٌدي  سمحؼي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،ظمي

ؿ  .لاخلٗمٞم٤َّمت اًمني  قم٤مملي  ي٤م اخلٗملي  هي

٤م ۞ ﴿ـمف نَ  ُمي ًَمٜمي٤مأي ٚميٞمَؽي  زي ﴾ اًَمً٘مَرآقي  قمي
َٰ
ك ـميؽي  اهدن اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،ًمٌتيَِم٘مي  ،شًمٌْمٚمَّٜمل لُ ،اعمًت٘مٞمؿ سا

اًَمً٘مَرآ  ۞ ل﴿يس ﴾ـمف﴿ سمني  ـي  ؽي إٌٟمَّ  ۞ احَليٌٙمٞمؿٌ  قٌ لي
ٌ ٚمٌلمي  عمي غمي  ۞ اعَمًَرؾمي طى  قمي ا تيٌ٘مٞمؿى  ٌسي ًَ  ًُم

ٜمٌَزيؾي  ۞ ٌزيزٌ  شمي طٌمٞمؿٌ  اًَمٕمي ٤م ًتٜمٌَذري ًمٌ  ۞ اًمرَّ ٤م ىميَقُمه ٤مًؤًهؿَ آ ًأنٌَذري  ُمي ٤موٌمًٚمققي  وميًٝمؿَ  سمي دَ  ۞ همي ٘مي ؼَّ  ًمي ـً  طمي َق  اًَم٘مي

غمي  يَمثيٌرٌهؿَ  قمي َٚمٜمي٤م إٌٟم٤َّم ۞ ًي١َمٌُمٜمًققي  ُي  وميًٝمؿَ  أي ٕمي قَمٜمي٤مىٌمٌٝمؿَ  ذٌم  ضمي ُه أي  أي يَذىمي٤مقٌ  إمٌمي  وميٌٝملي  هَمالي َّ ًحققي  وميًٝمؿَ  ا  ًُمَ٘مٛمي

َٚمٜمي٤م ۞ ٕمي ضمي ـَ  لي لَمٌ  ٌُم ا أيجٌَدهيٌؿَ  سمي دًّ ـَ  ؾمي ٌُم َٚمٌٗمٌٝمؿَ  لي ا ظمي دًّ َٞمٜمي٤مًهؿَ  ؾمي ٠ميهَمِمي ﴾ ُي  وميًٝمؿَ  ومي لقي ٌٌٍَمً  .ًي

اًَمً٘مَرآقٌ  ﴿ص يَمرٌ  ٌذن لي ـي  سميؾٌ  ۞ اًمذي ٌذي ًرلا اًمَّ ٗمي ةى  ذٌم  يمي ﴾ قٌمزَّ ٤مؾى ؿٌم٘مي  ُمـ سمؽي  أقمقذً  إن اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،لي

٘م٤مٌؾ    لاًمٜميٗم٤مٌؾ  اًمِمي
ٌ
 .اّظمالٌؾ  لؾمقء

اًَمً٘مَرآقٌ  ؾ﴿  .احلٛمٞمدً  اًمٕمزيزً  أن٧مي  إُ إهل ُ اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اعَميٌجٞمٌد﴾ لي

ٚميؿٌ  ق﴿ اًَم٘مي ٤م لي ُمي ًٓمًرلقي  لي ًَ ٚميؿٌ  ﴿ق سمني  ،أقمدائل أقمٜم٤مؾي  اىمٓمع اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،﴾يي اًَم٘مي ٤م لي ُمي  لي

﴾ ًٓمًرلقي ًَ ٤ٌَّمرً  اّرسم٤مٌب  ربي  أن٧م إُ إهل ُ ،ىم٤مشماله  لاعمريٌخ  ،٤مىم٤مـمٕمه  اًمًٞمٌػ  ضم٤مقمؾي  ي٤م ،يي  لاجل

٤مرً  اّقمغم ٝمَّ َٰي  ُي ﴿ ،اًمٕمٔمٞمؿً  لاًم٘مي َُّ  إهٌلي   يًمؾي  ًهقي  إٌ
ى
ء َ ٤مًمٌؽو  ري َُّ  هي فً  إٌ ضَمٝمي فً  لي َٞمفٌ  احَلًَٙمؿً  ًمي إًٌمي ﴾ لي ًٕمققي  .شًمَرضمي

٦ٌَّمي  ،خمذلًم٦مه  أقمدائل قمدالةي  اضمٕمؾ اًمٚمًَّٝمؿَّ  ـ ٟمًٍم لا ،زي٤مدةه  أطم٤ٌميب لحم  ُمـ لاظمذـ ،ٟمٍمن ُمي

َٰي  ُي  اًمٌَّذن اهللً  ﴿ًهقي  ،اًمرضمٞمؿ اًمِمٞمٓم٤مق ُمـ اًمٕمٚمٞمؿ اًمًٛمٞمع سم٤مهلل أقمقذ ،ظمذًمٜمل َُّ  إهٌلي ٤ممٌلً  ًهقي  إٌ  قمي

َٞم٥ٌم  ةٌ  اًَمٖمي ٤مدي ٝمي اًمِمَّ ـً  ًهقي  لي
َٰ
مَحي طٌمٞمؿً  اًمرَّ َٰي  ُي  اًمٌَّذن اهللً  ًهقي  ۞ اًمرَّ َُّ  إهٌلي لًس  اعَميٚمًٌؽ  ًهقي  إٌ الي  اًَمً٘مدي ًَّ  فً اًم
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ـً  ـً  اعَم١ًَمٌُم َٞمٌٛم ٌزيزً  اعَمًٝمي ٤ٌَّمرً  اًَمٕمي ً  اجَلي ؼمي ٤مقي  اعَمًتيٙمي ٌَحي   ؾًم
ٌ
امَّ  اهلل يًمققي  قمي ٌي٤مٌرًئ  اخَلي٤مًمًٌؼ  اهللً  ًهقي  ۞ ًينَمٌ  اًَم

رً  قي فً  اعَمًّمي ءً  ًمي يؾَمامي َّ   ا
َٰ
ٜميك ًَ ٌيًح  احَلً ًي فً  ًي ٤م ًمي اٌت  ذٌم  ُمي لي امي ًَّ يَرضٌ  اًم َّ ا ًهقي  لي ٌزيزً  لي  طمًٌلي  ،ًؿ﴾احَليٌٙمٞم اًَمٕمي

 قمٚمٞمفٌ  هق إُ إهل ُ اهللً  طمًٌلي  ،اًمٕمٔمٞمؿٌ  اًمٕمرشٌ  ربي  لهق شمقيمٚم٧ًم  قمٚمٞمف هق إُ إهل ُ اهللً 

ٚم٧ًم  قمٚمٞمفٌ  هقي  إُ إهلي  ُ اهللً  طمًٌلي  ،اًمٕمٔمٞمؿٌ  اًمٕمرشٌ  ربي  لهق شمقيمٚم٧ًم   اًمٕمرشٌ  ربي  لًهقي  شمقيمَّ

  ذم لُ اّرضٌ  ذم رءو  اؾمٌٛمفٌ  ُمع ييي  ُ اًمذن اهلل سمًؿ ،اًمٕمٔمٞمؿٌ 
ٌ
 ،اًمٕمٚمٞمؿً  اًمًٛمٞمعً  لهق اًمًامء

تيفً  اهللي  إٌقَّ ﴿ ٌئٙمي الي ُمي ٚميققي  لي غمي  ًيّمي ٤م اًمٜمٌٌَّلي  قمي ي٤م يي ـي  أيهيي ٌذي ٜمًقا  اًمَّ ٚميقا  آُمي َٞمفٌ  صي ٚمي ٚميًٛمقا  قمي ؾمي ﴾ لي ٞمامه
ٚمٌ ًَ  .شمي

احَليٛمَ  ٚمٌلمي ۞ لي غمي اعَمًَرؾمي فو قمي الي ؾمي امَّ ييٌّمًٗمققي ۞ لي ٌة قمي بي اًَمٌٕمزَّ سميؽي ري ٤مقي ري ٌَحي بي ﴿ؾًم  ري
ٌ
َّ
ٌ
ًد لل

.﴾ لمي
ٌ ٤معمي   اًَمٕمي
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 الزصع ٔصر

ؿٌ   ًَ ـٌ  اهلل سمٌ مح ـً  ي٤م ي٤مرٍب، ي٤مرٍب  ي٤مرٍب  ،اهللً  ي٤م اهللً  ي٤م اهللً  ي٤م ،طٌمٞمؿٌ اًمرَّ  اًمرَّ ـً  ي٤م رمح  ي٤م رمح

ـً    ُمٚمَّٙمتٜمل ُم٤م طمٗمظٌ  ذم ٟمٗمز إمم شمٌٙمٚمٜمل ُ ،رطمٞمؿً  ي٤م رطمٞمؿً  ي٤م رطمٞمؿً  ي٤م ،رمح
ٌ ٌ
 سمفٌ  أيُمٚميًؽ  أن٧م ٤مح

 سمدرع لايمًٜمل ،اعمقضمقداٌت  ٟمٔم٤مفي  سمف طمٗمٔم٧مي  اًمذن احلٗمٞمظٌ  اؾمٌٛمؽي  سمرىم٤مئٌؼ  ُمددنا ،ُمٜميل

تٌؽ ضمٜمل ،لمح٤ميتٌؽي  ٟمٌٍمؿي  سمًٞمٌػ  لىميٚميدن ،ُمٜمؽي  يمٗم٤ميي ؿي  سمت٤مٌج  لشمقي   ندٌ لأرَ  ،ليمرٌُمؽي  قمزي
ى
 سمرداء

ٌٜمل ،ُمٜمؽي   ُمـ سمف شمدومع اؾمٌٛمؽي  دىم٤مئٌؼ  ُمـ ُمددنا ،اعمامٌت  لسمٕمد احلٞم٤مةٌ  ذم اًمٜمج٤مةٌ  ُمريم٥مي  لريمي

  ادنأر
ى
ٜمل ،اعم١مذي٤مٌت  اعمقضمقداٌت  مجٞمعٌ  ُمـ سمًقء ؿ سمقُي٦مٌ  لشمقًمَّ  قمٜمٞمدى  ضم٤ٌمرى  يمؾَّ  ًمفً  خًتٌْمعً  قمزي

ريدى  لؿمٞمٓم٤مقى  ٤ٌٍمرً  ي٤م قمزيزً  ي٤م ،ُمي ٤ٌٍمرً  ي٤م قمزيزً  ي٤م ،ضم ٤ٌٍمرً  ي٤م قمزيزً  ي٤م ،ضم  .ضم

ٌٍتٌؽي  قمرؿٌمؽ ٌزٟمي٦مٌ  ُمـ قمكمَّ  أخٌؼ  اًمٚمًَّٝمؿَّ   ،اًم٘مٚمقبي  سمٌفٌ  ٌٝمرً أبتي  ُم٤م رسمقسمٞمَّتٌؽي  ًٟمٕمقٌت  لُمـ ليمرٌُمؽي  لحم

ـي  ٌذ ىم٤مًب  ًمف ْمعً لختي  ،اًمٜمٗمقًس  سمف لشمي ر ،اًمري خي ٤ٌٍمرً  ي٤م قمزيزً  ي٤م فم٤مملى  ُمتٙمؼمى  يمؾَّ  زم لؾمي  ي٤م قمزيزً  ي٤م ،ضم

٤ٌٍمرً  ٤ٌٍمرً  ي٤م قمزيزً  ي٤م ،ضم  .ضم

ر اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٚمٌ٘مؽي  مجٞمعي  زم ؾمخي رتي  يمام ظمي ؿ زم لًملمي  ،اًمًالف قمٚمٞمفٌ  ُمقؾمكًٞمدٟم٤م ًم اًمٌحري  ؾمخَّ  ىمٚمقهبي

 ذم ؿٟمقاصٞمٝمل ،سم٢مذٟمٌؽي  إُ يٜمٓم٘مققي  ُ وم٢مهنؿ اًمًالف؛ قمٚمٞمفٌ  دالدي ًٞمدٟم٤م ًم احلديدي  ٜم٧مي ًمٞمَّ  يمام

وًمًٝمؿ ،يٌدؿي  ذم لىمٚمقهًبًؿ ،ىمٌْمتٌؽي  ي  ًُم٘مٚمي٥مي  ي٤م اًم٘مٚمقٌب  ًُم٘مٚمي٥مي  ي٤م اًم٘مٚمقٌب  ًُم٘مٚمي٥مي  ي٤م ،ؿٌمئ٧مي  طمٞم٨ًم  شًمٍمي

في  ي٤م ،اًم٘مٚمقٌب  في  ي٤م اًمٖمٞمقٌب  قمالَّ  لاؾمتيجٚمي٧ًٌم  ،اهلل إُ إهل سمال اًمٜم٤مسٌ  همْم٥مي  أـمٗم٠مًت  ،اًمٖمٞمقٌب  قمالَّ

ًؿ هتي دى  سمًٞميٌدٟم٤م ُمقدَّ ـٌ  حمٛمَّ   رؾمق
ٌ
ٚميامَّ ﴿ ،اهلل جَٜميفً  ومي أي فً  ري ٟمي َ ـي  أييَمؼمي َٕم ىميٓمَّ ّـَ  لي ً جٌَدهيي ـي  أي ىًمَٚم ٤مشي  لي   طمي

ٌ
َّ
ٌ
٤م لل ا ُمي َٰذي  هي

ا  ه ا إٌقَ  سمينمي َٰذي َُّ  هي
ٚميؽو  إٌ ٌريؿ﴾ ُمي  .يمي
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 األواُ ٔصر

ؿٌ  ًَ ـً  ي٤م أؾم٠مًخؽي  إن ٚمًَّٝمؿَّ اًم ،طٌمٞمؿٌ اًمرَّ  ـٌ مَحي اًمرَّ  اهلل سمٌ ٤ٌَّمري  لي٤م ،رطمٞمؿً  ي٤م رمح  لي٤م ،اعمًتجػميـ ضم

ـ قٌمامدي  لي٤م ،اخل٤مئٗملم أُم٤مقي   لي٤م ،ًمف ًذظمري  ُ ُمـ ًذظمري  لي٤م ،ًمف ؾمٜمدي  ُ ُمـ ؾمٜمدي  لي٤م ،ًمف قٌمامد ُ ُمي

  طٌمرزي 
ٌ
ٕمٗم٤مء ضم٤م قمٔمٞمؿ لي٤م ،اًمْمي ـً  لي٤م ،اًمٖمرىمك ًُمٜمجلي  لي٤م ،اهليٚمٙمك ًُمٜمٌ٘مذي  لي٤م ،اًمرَّ ًٌ  ،ًؾ ًَمٛم ي٤مل ،حًم

دي  اًمذن أن٧م ،قمزيزً  لي٤م ،ًؾ ًُمٗمْم لي٤م جي دً  ًمؽي  ؾمي قءً  ،اًمٚمٞمؾٌ  ؾمقا  ،اًمِمٛمسٌ  لؿمٕم٤معً  ،اًمٜمَّٝم٤مرٌ  لوي

  لدلني  ،اًمِمجرٌ  لظمٗمٞمًؼ 
ٌ
 أق أؾم٠مًخؽي  ،ًمؽي  ذيؽي  ُ ،الًل  ي٤م ،اهللً  ي٤م ،اهللً  ي٤م ،اًم٘مٛمرٌ  لٟمقرً  ،اح٤مء

دى  ؾمٞميٌدٟم٤م قمغم شًمّمكمي  ـٌ  لقمغم حمٛمَّ دى  ؾمٞميٌدٟم٤م آ  .شمًٚمٞمامه  لؾمٚميؿ ربي ي٤م حمٛمَّ
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 اهلزاٖٛ رعاٞ

ؿٌ  ًَ   ﴿سمٌ
ٌ
ـٌ  اهلل مَحي طٌمٞمؿٌ  اًمرَّ   احَليَٛمدً  ۞ اًمرَّ

ٌ
َّ
ٌ
بي  لل لمي  ري

ٌ ٤معمي ـٌ  ۞ اًَمٕمي مَحي طٌمٞمؿٌ  اًمرَّ ٤مًمٌٌؽ  ۞ اًمرَّ َقفٌ  ُمي  يي

ـٌ  ي ًٌدً  إٌي٤َّمؿي  ۞ اًمدي َٕم إٌي٤َّمؿي  ٟمي تيٌٕملمً  لي ًَ طي  اَهٌدٟمي٤م ۞ ٟمي ا ي تيٌ٘مٞمؿي  اًمٍمي ًَ ً اطي  ۞ اعَم ـي  ٌسي ٌذي َٛم٧مي  اًمَّ نَٕمي  أي

َٞمٌٝمؿَ  ٚمي ػَمٌ  قمي ٞمٌَٝمؿَ  اعَميَٖمًْمقٌب  همي ٚمي ُي  قمي ﴾ لي ٤مًميلمي  .اًمْمَّ

ًَٰمٌؽي  ۞ ﴿امل َي٥مي  ُي  اًَمٌٙمتي٤مًب  ذي م وٌمٞمفٌ  ري ـي  ۞ ًمٌَٚمًٛمتٌَّ٘ملمي  ًهده ٌذي َٞم٥ٌم  ًي١َمٌُمٜمًققي  اًمَّ ًيٌ٘مٞمًٛمققي  سم٤ٌمًَمٖمي  لي

ةي  الي مٌم٤َّم اًمّمَّ ىَمٜمي٤مًهؿَ  لي زي ـي  ۞ ٌٗمً٘مققي ًيٜمَ  ري ٌذي اًمَّ ـي ًأنَ  سماٌمي  ًي١َمٌُمٜمًققي  لي َٞمؽي  ٌز ٤م إًٌمي ُمي ـي ًأنَ  لي ـَ  ٌز ٌَٚمٌؽي  ٌُم ةٌ  ىمي ظٌمري َِ سم٤ٌم  لي

ٌَٰؽي  ۞ ًيقىٌمٜمًققي  ًهؿَ  َٰ  ًألئلي غمي م قمي ـَ  ًهده ٌؿَ  ٌُم هبي ٌَٰؽي  ري ًألئلي ﴾ ًهؿً  لي  .اعَمًَٗمٚمًٌحققي

ًٙمؿَ  ًَٰ إهٌلي َٰو  ﴿لي اطٌمدو  إهٌلي َٰي  ُي  لي َُّ  إهٌلي ـً  ًهقي  إٌ
َٰ
مَحي طٌمٞمًؿ﴾ اًمرَّ  .اًمرَّ

ي  ُي  هللً ﴿ا َُّ  إهٌلي ٞميقفً  احَليلي  ًهقي  إ ٠َمظًمًذكً  ُي  اًَم٘مي ُي  ؾٌمٜمي٦مو  شمي َقفو  لي فً  ٟمي ٤م ًمي اٌت  ذٌم  ُمي لي امي ًَّ ٤م اًم ُمي  اّيَرضٌ  ذٌم  لي

ـَ  ا ُمي ٌذن ذي عً  اًمَّ كً  ييَِمٗمي َُّ  قٌمٜمَدي َٕمٚميؿً  سم٢ٌٌمَذٟمٌفٌ  إ ٤م يي لَمي  ُمي جٌَدهيٌؿَ  سمي ٤م أي ُمي ًٝمؿَ  لي َٚمٗمي ُي  ظمي   ًِيٌٞمًٓمققي  ل
ى
ء َ  قٌمَٚمٌٛمفٌ  ـَ ُمٌ  سمٌٌمي

 َُّ ٤مء سماٌمي  إ ؾٌمعي  ؿمي اٌت  يًمَرؾٌمٞميفً  لي لي امي ًَّ اّيَرضي  اًم ُي  لي ١ًملًدكً  ل ًهقي  طٌمَٗمًٔمًٝمامي  يي كٌمي  لي ٔمٌٞمؿً  اًَمٕمي  ُي  ۞ اًَمٕمي

كي  ا ـٌ  ذٌم  إيٌَمري ي ي  ىميد اًمدي ٌيلمَّ ؿَمدً  شمَّ ـي  اًمري لي  ٌُم ـَ  اًَمٖمي ًي١َمٌُمـ سم٤ٌمًمٓم٤َّمهًمقٌت  ييَٙمًٗمرَ  وميٛمي   لي
ٌ
دٌ  سم٤ٌملل ٘مي ؽي اؾَم  ومي ًي  تيَٛم

ةٌ  كي  سم٤ٌمًَمًٕمَرلي ٤مفي  ُي  اًَمًقصَم٘مي ي٤م اٟمٌٗمّمي اللً  هلي ٌٛمٞمعو  لي ٞمؿو  ؾمي
ٚمٌ زٌمي  اهللً   ۞ قمي ـي  لي ٌذي ٜمًقاَ  اًمَّ ـي  خًيٌَرضًمًٝمؿ آُمي ٌت  ُمي ًٚمامي  اًمٔمي

ـي  اًمٜميًقرٌ  إمٌمي  ٌذي اًمَّ ًرلاَ  لي ٗمي ًؿ اًمٓم٤َّمهًمقًت  أيَلًمٌٞميآًؤًهؿً  يمي ـي  خًيٌَرضًمقهني ًٚمامي  إمٌمي  اًمٜميقرٌ  ٌُم ٌؽي  ٌت اًمٔمي ٤مًب  ًأَلئلي  أيَصحي

٤م ًهؿَ  اًمٜم٤َّمرٌ  ﴾ وٌمٞمٝمي ٤مًمًٌدلقي  .ظمي

﴿ 
ٌ
َّ
ٌ
٤م لل اٌت  ذٌم  ُمي لي امي ًَّ ٤م اًم ُمي يَرضٌ  ذٌم  لي َّ إٌقَ  ا ًٌَدلا لي ٤م شًم ًٙمؿَ  ذٌم  ُمي ًٌ نًٗم ًٗمقكً  أيلَ  أي ًٌَٙمؿ خًتَ  اهللً  سمٌفٌ  ًِيي٤مؾٌم

ٞميَٖمٌٗمرً  ـَ  ومي ي
ٌ
٤مءً  عم ًب  ييِمي ذي ًيٕمي ـَ  لي ٤مءً  ُمي اللً  ييِمي َٰ  لي غمي   يًمؾي  قمي

ى
ء َ  .﴾ىميٌديرو  ري

ـي  ـً  ﴿آُمي ؾًمق ـي ًأنَ  سماٌمي  اًمرَّ َٞمفٌ  ٌز فٌ  ٌُمـ إًٌمي سمي اعَم١ًَمٌُمٜمًققي  ري ـي  يًمؾ   لي   آُمي
ٌ
تٌفٌ  سم٤ٌملل ٌئٙمي الي ُمي يًمًتٌٌفٌ  لي ًرؾًمٚمٌفٌ  لي  ُي  لي

ًؾ  ري لَمي  ًٟمٗمي دى  سمي ـَ  أيطمي ؾًمٚمٌفٌ  ٌُم ىمي٤مًًمقا  ري ٌٛمَٕمٜمي٤م لي َٕمٜمي٤م ؾمي أيـمي ٟميؽي  لي ا ٜمي٤م هًمَٗمري سمَّ َٞمؽي  ري إًٌمي ٚميًػ  ُي  ۞ ٌّمػمً اعَمي  لي  اهللً  ًيٙمي

٤م ًه َٗم َُّ  ٟمي ٤م إٌ ٝمي ي٤م ًلؾَمٕمي ٤م هلي ٌي٧َم  ُمي ًي ٤م يمي َٞمٝمي ٚمي قمي ٤م لي ٌي٧َم  ُمي ًي ٜمي٤م ايَمتي سمَّ ٤م ُي  ري اظٌمَذٟمي ٞمٜمي٤م إٌقَ  شًم١مي ًٌ ٠َمني٤م أيلَ  ٟمي ٜمي٤م أيظَمٓمي سمَّ ُي  ري  لي
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ٌَٛمَؾ  َٞمٜمي٤م حتي ٚمي ا  قمي امي  إٌَسه يَٚمتيفً  يمي غمي  محي ـي  قمي ٌذي ـَ  اًمَّ ٌَٚمٌٜمي٤م ٌُم ٜمي  ىمي سمَّ ُي  ٤مري َٚمٜمي٤م لي ٤م حًتيٛمي ٦مي  ُي  ُمي ٜمي٤م ـمي٤مىمي اقَمًػ  سمٌفٌ  ًمي ٜم٤َّم لي  قمي

اهَمٌٗمرَ  ٜمي٤م لي َٜمي٤م ًمي اَرمحي نَ  لي ٟمي٤م ٧مي أي ُي َق ٟمي٤مومي٤مٟمَ  ُمي غمي  ًٍمَ َقفٌ  قمي ﴾ اًَم٘مي ـي ٤موٌمٌري  .اًَمٙمي

سمًَّٙمؿً  ﴿إٌقَّ  ٚميؼي  اًمٌَّذن اهللً  ري اٌت  ظمي لي امي ًَّ يَرضي  اًم َّ ا ج٤َّمفى  ؾٌمت٦َّمٌ  ذٌم  لي مَٰ  صًمؿَّ  أي غمي  اؾَمتيقي َرشٌ  قمي  ًيَٖمٌٌم  اًَمٕمي

َٞمؾي  ٤مري  اًمٚمَّ ًٌفً  اًمٜمَّٝمي َٓمًٚم ثٌٞمثه٤م يي َٛمسي  طمي اًمِمَّ ري  لي ٛمي اًَم٘مي اًمٜميًجقفي  لي اتى  لي ري خَّ ًي َُمٌركٌ  ًُم ُي  سم٠ٌمي فً  أي يَُمرً  اخَليَٚمًؼ  ًمي َّ ا ؿي  لي ٌي٤مري  شمي

بي  اهللً  ﴾ ري لمي
ٌ ٤معمي  .اًَمٕمي

سمًَّٙمؿَ  ﴿اَدقًمقا  ٤م ري قمه ي ظًمَٗمٞمي٦مه  شمييي ـي  ًِي٥ٌمي  ُي  إٌٟمَّفً  لي ُي  ۞ اعَمًَٕمتيٌدي ًدلا لي ًٌ يَرضٌ  ذٌم  شًمَٗم َّ َٕمدي  ا  سمي

٤م طٌمٝمي اَدقًمقكً  إٌَصالي َقومه٤م لي ٤م ظمي ٕمه ـميٛمي مَحي٧مي  إٌقَّ  لي   ري
ٌ
ـي  ىميٌري٥مو  اهلل ﴾ ُمي ٜملٌمي ًٌ  .اعَمًَح

ـي  اَدقًمقا  أيلٌ  اهللي  اَدقًمقا  ﴿ىًمؾٌ 
َٰ
مَحي ج٤ًّم اًمرَّ ٤م أي َدقًمقا  ُمَّ ٚميفً  شمي ءً  ومي يؾَمامي َّ   ا

َٰ
ٜميك ًَ ُي  احَلً رَ  لي َٝمي شمٌؽي  دمي الي ُي  سمٌّمي  لي

اسَمتيغٌ  هٌبي٤م خًتي٤موٌم٧َم  لَمي  لي ًَٰمٌؽي  سمي ٌٌٞماله  ذي ىًمؾٌ  ۞ ؾمي   احَليَٛمدً  لي
ٌ
َّ
ٌ
َ  اًمٌَّذن لل

تٌَّخذَ  ملي ا يي ده ًمي َ  لي
ملي فً  ييًٙمـ لي يؽو  ًمي ٌ  ذٌم  ذي

َ  اعَمًَٚمٌؽ 
ملي فً  ييًٙمـ لي زٌم   ًمي ـي  لي ـي  ٌُم كً  اًمذي َ ؼمي يمي َٙمٌػٌمها﴾ لي  .شمي

ؿٌ  ًَ ٤موم٤َّمٌت  طٌمٞمؿٌ اًمرَّ  ـٌ مَحي اًمرَّ  اهلل سمٌ اًمّمَّ ٤م ﴿لي ٗمًّ اٌت  ۞ صي ضٌمري ا ا  ومي٤مًمزَّ ضَمره ا  ومي٤مًمت٤َّمًمٌٞمي٤مٌت  ۞ زي  ٌذيَمره

ًٙمؿَ  إٌقَّ  ۞ ي طٌمدو  إهٌلي ا قي بي  ۞ ًمي اٌت  ري لي امي ًَّ يَرضٌ  اًم َّ ا ٤م لي ُمي ٞمَٜميًٝمامي  لي بي  سمي ري ٤مٌرٌؾ  لي ٜم٤َّم إٌٟم٤َّم ۞ اعَميِمي يَّ  زي

ءي  امي ًَّ َٟمٞمي٤م اًم ا  سمٌٌزيٜمي٦مى  اًمدي قي طٌمَٗمٔمه٤م ۞ يم٥ٌٌم اًَمٙمي ـَ  لي َٞمٓمي٤مقى  يًمؾي  ٌُم ٤مٌردى  ؿمي ًٕمققي  ُي  ۞ ُمي ٛمَّ ًَّ ٌ  إمٌمي  يي يقَمغمي  اعَميإلي َّ  ا

وًمققي  ًيَ٘مذي ـَ  لي ٤مٟم٥ٌمى  يًمؾي  ٌُم ا ۞ ضمي ًؿَ  ًدطًمقره هلي ابو  لي ذي اٌص٥مو  قمي َُّ  ۞ لي ـَ  إٌ ٓمٌػي  ُمي ٦مي  ظمي فً  اخَليَٓمٗمي ٌيٕمي ٠ميتَ  ومي

٤مبو  دي  أيًهؿَ  ومي٤مؾَمتيَٗمتٌٌٝمؿَ  ۞ صمي٤مىٌم٥مو  ؿٌمٝمي ٤م أيؿمي َٚم٘مه ـَ  أيفَ  ظمي َ٘مٜمي٤م ُمي ٚمي َ٘مٜمي٤مًهؿَ  إٌٟم٤َّم ظمي ٚمي ـَ  ظمي ﴾ ـملٌمى  ٌُم ٌزبى  .ُي

ي  يي٤م﴿ َٕمنمي ـي  ُمي ٟمسٌ  اجَلٌ اإَلٌ َٕمًتؿَ  إٌقٌ  لي ٜمًٗمًذلا أيقَ  اؾَمتيٓمي ـَ  شمي اٌت  أيىَمٓمي٤مرٌ  ٌُم لي امي ًَّ يَرضٌ  اًم َّ ا  ُي  ومي٤مٟمًٗمًذلا لي

ٜمًٗمًذلقي  َُّ  شمي ﴾ إٌ َٚمٓمي٤مقى ًً  .سمٌ

٤مًمٌؽي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ﴿ىًمؾٌ  ً  ُمي ـَ  اعَمًَٚمؽي  شًم١َميٌت  َٚمٌؽ اعَم ٤مءً  ُمي ٜمٌزعً  شميِمي شمي ـَ  اعَمًَٚمؽي  لي ٤مءً  مٌمَّ شًمٌٕمزي  شميِمي ـَ  لي ٤مءً  ُمي ـي  شميِمي شًمٌذ  لي

ـَ  ٤مءً  ُمي َٰ  إٌٟمَّؽي  اخَليػَمً  سمٌٞميٌدؿي  شميِمي غمي   يًمؾي  قمي
ى
ء َ ٤مرٌ  ذٌم  اًمٚمَّٞمَؾي  شًمقًم٩ًٌم  ۞ ىميٌديرو  ري شًمقًم٩ًٌم  اًمٜمَّٝمي ٤مري  لي  اًمٚمَّٞمَؾٌ  ذٌم  اًمٜمَّٝمي

ٌرًج  خًتَ ـي  حَليلَّ ا لي خًتٌَرًج  اعَميٞمي٧ٌم  ٌُم ـي  اعَميٞمي٧مي  لي َرًزًؾ  احَليلي  ٌُم شمي ـَ  لي ٤مءً  ُمي ػَمٌ  شميِمي ﴾ سمٌٖمي ٤مبى ًي  .طٌم
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  أقمقذً 
ٌ
ؿٌ  ،اًمرضمٞمؿٌ  اًمِمٞمٓم٤مقٌ  ُمـ سم٤مهلل ًَ ًؾ  ،سمؽي  أقمقذً  إن اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،طٌمٞمؿٌ اًمرَّ  ـٌ مَحي اًمرَّ  اهلل سمٌ  لأتقؾمَّ

فً  ،إًمٞمؽي  عً  ،إًمٞمؽي  لأتقضمَّ ـً  ًهقي  إُ إهل ُ اًمذن ًهقي  ،اهللً  ي٤م ،احلًًٜمك ؽي سم٠مؾمامئٌ  إًمٞمؽي  لأتيَّ مح  ،اًمرَّ

طمٞمؿً  لًس  ،اعمٚمٌؽي  ،اًمرَّ الفً  ،اًمً٘مدي ًَّ ـً  ،اًم ـً  ،اعم١مُم ٤ٌَّمرً  ،اًمٕمزيزً  ،اعمٝمٞمٛم ً  ،اجل ؼمي  ،اًم٤ٌمرًئ  ،اخل٤مًمًؼ  ،اعمتٙمي

رً  ٤مرً  ،اعمّمقي ٤مرً  ،اًمٖمٗمَّ زاًؾ  ،اًمقٍه٤مًب  ،اًم٘مٝمَّ  ،اخل٤مومًض  ،٤ٌمؾمطً اًم ،اًم٘م٤مسمًض  ،اًمٕمٚمٞمؿً  ،اًمٗمٍت٤مًح  ،اًمرَّ

ـي  ،اعمٌٕمزي  ،اًمٍراومعً  ـً  ،احلٙمؿً  ،اًمٌّمػًم  ،اًمًٛمٞمعً  ،اعمذ  ،اًمٕمٔمٞمؿً  ،احلٚمٞمؿً  ،اخلٌػمً  ،اًمٚمَّٓمٞمًػ  ،اًمٕمد

 ،اًمٙمريؿً  ،اجلٛمٞمًؾ  ،اجلٚمٞمًؾ  ،احلًٞم٥ًم  ،اعم٘مٞم٧ًم  ،احلٗمٞمظً  ،اًمٙمٌػًم  ،اًمٕمكمي  ،اًمٍِمٙمقرً  ،اًمٖمٗمقرً 

ىمٞم٥ًم   ،اًم٘مقني  ،اًمقيمٞمًؾ  ،احلؼي  ،اًمِمٝمٞمدً  ،اًم٤ٌمقم٨ًم  ،عمجٞمدً ا ،اًمقدلدً  ،احلٙمٞمؿً  ،اًمقاؾمعً  ،اعمجٞم٥ًم  ،اًمري

 ،اًمقاضمدً  ،اًم٘مٞميقفً  ،احللي  ،اعمٛمٞم٧ًم  ،اعمًحٞمل ،اعمٕمٞمدً  ،اعمٌدًئ  ،اعمحيص ،احلٛمٞمدً  ،اًمقزمي  ،اعمتلمً 

طٌمدً  ،اح٤مضٌمدً  ٛمدً  ،اًمٗمردً  ،اّطمدً  ،اًمقا فً  ،اعم٘متيٌدرً  ،اًم٘م٤مدرً  ،اًم٘م٤مٌهرً  ،اًمّمَّ رً  ،اعم٘مدي  ،ـً اّلَّ  ،اعم١مظمي

ـً  ،اًمٔم٤مهرً  ،اِظمرً   ،اعمٚمٌؽ  ُم٤مًمًؽ  ،اًمرؤلًؽ  ،اًمٕمٗمقي  ،اعمٜمتٌ٘مؿً  ،اًمتٍقاًب  ،اًمؼمي  ،تٕم٤ممماعم ،اًمقازم ،اًم٤ٌمـم

ـٌ  ذل فٌ  اجلال  ،اًمٜميقرً  ،اًمٜم٤مومعً  ،اًمْم٤مري  ،اعمٕمٓمل ،اح٤مٟمعً  ،اعمٖمٜمل ،اًمٖمٜملي  ،اجل٤مُمعً  ،اعم٘مًطً  ،لاإليمرا

ؿمٞمدً  ،اًمقارًث  ،اًم٤ٌمىمل ،اًمٌديعً  ،اهل٤مدن ٌقرً  ،اًمرَّ  .اًمّمَّ

دو  اهللً  ًهقي  ﴿ىًمَؾ  دً  اهللً  ۞ أيطمي ٛمي َ  ۞ اًمّمَّ
ٚمٌدَ  ملي َ  يي

ملي دَ  لي َ  ۞ ًيقًمي
ملي ـَ  لي ًٙم فً  يي ا  ًمي ﴾ يًمًٗمقه دو  ًمفً  ،أيطمي

ًميفً ﴿ ،كاحلًٜم ؾمامءً اّ ثيًؾ  لي َٰ  اعَمي قَمغمي
ي َّ اٌت  ذٌم  ا لي امي ًَّ يَرضٌ  اًم َّ ا ًهقي  لي ٌزيزً  لي ٞمَسي  ،﴾احَليٌٙمٞمؿً  اًَمٕمي  ﴿ًمي

ٌٛمَثٚمٌفٌ  ءو  يمي َ ًهقي  ري ٌٛمٞمعً  لي ًَّ ٌيٌّمػم﴾ اًم ٤مرً  شًمَدٌريًمفً  ُي ﴿ ،اًَم يبَّمي َّ ًهقي  ا ٤مري  ًيَدٌرؿً  لي يبَّمي َّ ًهقي  ا  اًمٚمَّٓمٌٞمًػ  لي

ػًٌم﴾ ـً  ﴿ًهقي  ،اخَلٌي يلَّ َّ ظٌمرً  ا َِ ا اًمٔم٤َّمٌهرً  لي ـً  لي ٌي٤مـمٌ اًَم ًهقي  لي   سمًٌٙمؾي  لي
ى
ء َ ﴾ ري ٞمؿو

ٚمٌ ٜم٤َّم ،قمي   ﴿آُمي
ٌ
٤م سم٤ٌملل ُمي  لي

ـي ًأنَ  َٞمٜمي٤م ٌز ٤م إًٌمي ُمي ـي نَ أً  لي َٰ  ٌز ٌهٞمؿي  إمٌمي ا قٌمٞمؾي  إسٌَمري إؾٌَمامي ٤مؾي  لي إؾٌَمحي َٕمً٘مقبي  لي يي ٌي٤مطٌ  لي يؾَم َّ ا ٤م لي ُمي   ًأليٌتي  لي
َٰ
ك  ًُمقؾمي

 
َٰ
ك ًي قٌمٞم ٤م لي ُمي ٌٞميققي  ًأليٌتي  لي ـَ  اًمٜمٌَّ ٌؿَ  ٌُم هبي ًؾ  ُي  ري ري لَمي  ًٟمٗمي دى  سمي ـً  ٌُمٜمًَٝمؿَ  أيطمي َح ٟمي فً  لي ﴾ ًمي ٚمًٌٛمققي ًَ ٜمي٤م ،ًُم سمَّ ٜم٤َّم ﴿ري  سماٌمي  آُمي

نَ  ًَم٧مي أي ٌيَٕمٜمي٤م زي اشمَّ ـي  لي ؾًمق ٜمي٤م اًمرَّ ٌَ ٤ميَمًت عي  ومي ﴾ ُمي ـي ٤مٌهٌدي   آُمٜم٤ٍم ،اًمِمَّ
ٌ
 لاًمٞمقف فٌ لرؾمٚمٌ  ليمتٌٌفٌ  لُمالئٙمتٌفٌ  سم٤مهلل

كٌ  ظمػٌمك لسم٤مًم٘مدرٌ  اِظٌمرٌ  كٌ  طًمٚمٌقكٌ  ،لذي  ُمقصقؽ أن٧م لسمام لصٗم٤مشمٌؽ لسم٠مؾمامٌئؽي  سمٌؽي  آُمٜم٤َّم رسمٜم٤م ،لًُمري
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  ذم
ٌ
ـٌ  يٜمٌٖمل يمام ،ذاشمٌؽي  قمالء  أن٧مي  ليمام ،رسمقسمٞمَّتٌؽي  قمٔمٞمؿٌ  ذم أهؾو  ًمفً  ن٧مي أ ليمام ،لضمٌٝمؽي  جلال

ئًؼ  ـٌ  ذم اًمالَّ ٍٛمدى  ًٞمدٟم٤ملسم ،لسمًرؾٌمٚميؽي  لسمٙمًتٌٌؽي  آُمٜم٤َّم لسمٌؽي  ،أخقهٞمَّتٌؽي  يمام  سمف ضم٤مء لسمام ،رؾمقًمٌؽي  حمي

ٌدؿي  قمغم قمٜمٌدؿي  ُمـ دٌ  ًُمرا  قم٤مملي  ي٤م ،اّقمغم قٌمٚمًٛمؽي  هق ُم٤م لقمغم ،لشمرى حت٥مي  ليمام ،رؾمقًمٌؽي  لًُمرا

ام اّرضٌ  ىمٞمقفي  ي٤م ،كٗملأظم اًمني  ًَّ ـي  ضمئٜم٤مؿي  ،لاًم ـي  قم٤مضمزي ـي  ُمٜمٙمني ـي  ًُمٝم٤مضمري  ٟمؼمأ  ىم٤مصدي

ًمؾ اًمزيغٌ  ُمـ إًمٞمؽ ـى  وٌمٕمؾى  ُمـ سمٌف أُمرتي  ح٤م لمي ُمٓمٞمٕم ،لاًمزَّ  اعمٚمًٌؽ  اهللً  ومتٕم٤ممم ،لقمٛمؾى  لقمٝمدى  لىمق

ي  ُ احلؼي  ٤مٟميفً  ،اًمٙمريؿٌ  اًمٕمرشٌ  ربي  هقي  إُ إهلي ٌَحي ٤مممي  ﴿ؾًم ٕمي شمي امَّ  لي ٌديعً  ۞ ييٌّمًٗمققي  قمي اٌت  سمي لي امي ًَّ  اًم

يَرضٌ  َّ ا نَّك لي فً  ييًٙمققً  أي دو  ًمي ًمي َ  لي
ملي ـَ  لي ًٙم فً  شمي ٌي٦مو  ًمي ٤مطٌم ٚميؼي  صي ظمي   يًمؾَّ  لي

ى
ء َ ًهقي  ري   سمًٌٙمؾي  لي

ى
ء َ ﴾ ري ٚمٌٞمؿو  .قمي

 ربَّ  ي٤م ذًمؽي  حل٘م٤مئٌؼ  لاهدٟم٤م ،ذًمؽي  قمغم لاسمٕمثٜم٤م ،ذًمؽي  قمغم لأٌُمتٜم٤م ،ذًمؽي  قمغم وم٠مطمٌٞمٜم٤م اًمٍٚمٝمؿ

ـً  هقي  ُمـ ي٤م ،اًمٕم٤معملمي    يمؾي  ىمٌؾي  اّلَّ
ى
  يمؾي  سمٕمدي  لاِظٌمرً  ،رء

ى
  يمؾي  ومقؾي  لاًمٔم٤َّمهرً  ،رء

ى
 ،رء

ـً    يمؾي  دلقي  لاًم٤ٌمـم
ى
رٌ  رء رٌ  سم٠منقا رٌ  قم٤مملي  ي٤م اّنقا ري  ي٤م ،اّها  ي٤م قمزيزً  ي٤م ُمٚمًٌؽ  ي٤م ،لاًمٜمَّٝم٤مرٌ  اًمٍٚمٞمؾٌ  ًُمدسمي

٤مرً  ف ي٤م ،هم٤مومرً  ي٤م لدلدً  ي٤م رطمٞمؿً  ي٤م ،ىمٝمَّ ٚمي  ي٤م ،اًمٖمٞمقٌب  قمالَّ ٤مري  ي٤م ،اًمً٘مٚمقٌب  ٥مي ًُم٘مي  .اًمًذٟمقٌب  همٗمَّ

 ،اخل٤مشمؿٌ  اًمٗم٤مشمٌح  اًمٗم٤موؾٌ  اًمٙم٤مُمؾٌ  اًمًٞميدٌ  لرؾمقًمٌؽي  قمٌٌدؿي  حمٍٛمدى  ؾمٞميٌدٟم٤م قمغم لؾمٚميؿ صؾي  مهللا

ٗم٤مقم٦مي  لاًمٗمْمٞمٚم٦مي  اًمقؾمٞمٚم٦مي  آشمفل ،اُّملمٌ  اًمّم٤مدٌؾ  لرؾمقًمٌؽي  ،اعمٌلمٌ  ٟمقٌرؿي   ٤مُم٘م٤مُمه  لاسمٕمثفً  ،لاًمِمَّ

ـٌ  ،رشم٣ماعم اًمِمٗمٞمعٌ  ،فً لقمدشم اًٍمذن احمٛمقده  ؾمق ً  لاًمرَّ  .جتٌكاعَم

 قمغم سم٤مريم٧مي  يمام آخٌفٌ  لقمغم قمٚمٞمفٌ  لسم٤مٌرؿ ،إسمراهٞمؿي  قمغم صٚمٞم٧مي  يمام آخٌفٌ  لقمغم قمٚمٞمفٌ  صؾي  مهللا

ؽي  لرو٤م ،ظمٚمٌ٘مؽي  قمددي  ،َمٞمدو  محٞمدو  إٟمَّؽي  اًمٕم٤معملمي  ذم ،إسمراهٞمؿي  ًٌ  دادي لُمٌ  ،قمرؿٌمؽي  لٌزٟم٦مي  ،ٟمٗم

 .ا ثػمه يم شمًٚمٞمامه  لؾمٚميؿ لصحٌٌف آخٌفٌ  لقمغم ،يمٚمامشمٌؽي 

ً  لسمًٙمتٌٌؽي  ،اًمت٤َّمُم٤مٌت  ليمٚمامشمٌؽي  ؽي لصٗم٤مشمٌ  سم٠مؾمامٌئؽي  أؾم٠مًخؽي  إن اًمٚمًَّٝمؿَّ   لسمٙمت٤مسمٌؽ ،ٜمزًم٦مٌ اعَم

 حمٛمَّ  ًٞمدٟم٤ملسم ،اًمٕمزيزٌ 
ـي  لي٤م ،اّرسم٤مٌب  ربَّ  ي٤م ،لرؾمقًمٌؽي  ؿي قمٌدٌ  دى  هيعي  ي٤م ،اًمٙمت٤مٌب  ًُمٜمز

ـً  ي٤م ،رطمٞمؿً  ي٤م ،أضم٤مبي  ًدقملي  إذا ـُمي  ي٤م ،احل٤ًمٌب   ي٤م ،ُمٜم٤َّمقً  ي٤م ،طمٜم٤َّمقً  ي٤م ،َمٞم٥ًم  ي٤م ،رىمٞم٥ًم  ي٤م ،رمح
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ـٌ  ذا ي٤م ،ىمٞميقفً  ي٤م ،طملي  ف اجلال  .لاإليمرا

 .اًمٜم٤َّمرٌ  قمذابي  لىمٜم٤م طمًٜم٦مه  اِظمرةٌ  لذم طمًٜم٦مه  اًمدٟمٞم٤م ذم آشمٌٜم٤م اًمٚمًَّٝمؿَّ 

٠ميًخؽي  إٟم٤َّم اًمٚمًَّٝمؿَّ  ًي  .لاًمٌٖمٜمك لاًمٕمٗم٤مؽي  لاًمتي٘مك اهلدم ٟم

 ُمـ سمؽي  لٟمٕمقذً  ،ٟمٕمٚمؿ مل لُم٤م ُمٜمفً  قمٚمٛمٜم٤مكً  ُم٤م ،لآضمٚمٌفٌ  فٌ قم٤مضمٚمٌ  يمٚميف اخلػمٌ  ُمـ ٟم٠ًمًخؽي  إٟم٤َّم اًمٚمًَّٝمؿَّ 

 .ٟمٕمٚمؿ مل لُم٤م ُمٜمفً  قمٚمٌٛمٜم٤م ُم٤م ،فٌ لآضمٚمٌ  قم٤مضمٚمٌفٌ  يمٚميف اًمنمي 

دو  ؾمٞمدٟم٤م ٟمٌٞميؽي  ُمٜمفً  ؾم٠مخيؽي  ُم٤م اخلػمٌ  ُمـ ٟم٠ًمًخؽي  إٟم٤َّم اًمٚمًَّٝمؿَّ   ذي  ُمـ سمٌؽي  لٟمٕمقذً  ،اًمًالف قمٚمٞمف حمٛمَّ

الفٌ  فٌ قمٚمٞم حمٛمدو  ؾمٞمدٟم٤م ٟمٌٞميؽي  ُمٜمفً  اؾمتٕم٤مذي  ُم٤م ًَّ  لقمٚمٞمؽ ،اعمًتٖم٤مًث  لسمؽي  اعمًتٕم٤مق لأن٧مي  ،اًم

ـي  ،اًمتيٙمالق  .سمؽي  إُ ةي ىمقَّ  لُ لُطمق

 ،اؾمتٓمٕم٧ًم  ُم٤م للقمٌدؿي  ؿي قمٝمدٌ  قمغم لأن٤م ،قمًٌدؿي  لأن٤م ظمٚم٘متٜمل ،أن٧مي  إُ إهلي  ُ ريب أن٧مي  اًمٚمًَّٝمؿَّ 

تٌؽي  أبقءً  ،صٜمٕم٧ًم  ُم٤م ذي  ُمـ سمٌؽي  أقمقذً   يٖمٗمرً  ُ وم٢مٟمَّفً  ذٟمقيب زم ٗمروم٤مهم ،سمذٟمٌل ًمؽي  لأبقءً  قمكمَّ  سمٜمٕمٛمي

 .أن٧مي  إُ اًمذٟمقبي 
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 االصطفاٞ رعاٞ

ؿٌ  ًَ  .ظمٌػمً  ي٤م ًمٓمٞمًػ  ي٤م ،هم٤مومرً  ي٤م ُمقُني  ي٤م ،ىم٤مدرً  ي٤م ُمقُني  ي٤م ،طٌمٞمؿٌ اًمرَّ  ـٌ مَحي اًمرَّ  اهلل سمٌ

شمٌؽي  أومْمؾي  اضمٕمؾ اًمٚمًَّٝمؿَّ  ده  سمريم٤مشمٌؽي  لأنٛمك ،اأبده  صٚمقا ُمي  ،القمدده  ومْماله  حتٍٞم٤مشمٌؽي  لأزيمك ،اهي

قٌ  ،اإلٟم٤ًمٟمٞم٦َّمٌ  اخلالئٌؼ  أذٌؽ  قمغم ٕمدي ىم٤مئٌؼ  لُمي ٞمي جي اًمتَّ  قرٌ لـمً  ،اإليامٟمٞم٦َّمٌ  اًمدَّ ٝمٌ ،اإلطم٤ًمٟمٞم٦َّمٌ  ٤مٌت ٚمي  طٌ لُمي

رٌ  مح٤مٟمٞم٦مٌ  اّها رلسٌ  ،اًمرَّ سم٤مٟمٞم٦مٌ  اعمٛمٚمٙم٦مٌ  لقمي ً  ضمٞمشٌ  فٌ لُم٘مدٍ  ،اًمٜمٌَّٞملمي  قٌم٘مدٌ  للاؾٌمٓم٦مٌ  ،اًمرَّ ٚملمي اعَم  ،رؾمي

يم٥ٌم  لىم٤مئدٌ    ري
ٌ
ً  اّنٌٞم٤مء ُملمي اعَم   طم٤مُمؾٌ  ،أمجٕملمي  اخلالئٌؼ  ْمؾٌ لأوم ،ٙمرَّ

ٌ
ء ٦م لُم٤مًمٌٌؽ  ،اّقمغم اًمٕمزي  ًمقا  أٌزُمَّ

رٌ  ؿم٤مٌهدٌ  ،اّؾمٜمك اعمجدٌ  ـٌ  أها سمغٌ  أنقارٌ  لًُمِم٤مٌهدٌ  ،اّز ـٌ  اًمًقا فٌ  ًم٤ًمقٌ  رمًج٤مقٌ لشمي  ،اًّلي  ،اًمٌ٘مدي

ؿٌ  لاحلٚمؿ اًمٕمٚمؿٌ  لُمٜمٌعٌ  ٍ  اجلزئلي  اًَمًقضًمَقدٌ  هي  ٔمٝمرٌ لُمي  ،لاحٌلٙمي  اًمقضمقدٌ  قملمٌ  لإٟم٤ًمقٌ  ،لاًمًٙمكمي

ًي  اًمًٕمٚمقني  ـٌ  طمٞم٤مةٌ  لقملمٌ  ،اًمٙمقٟملمٌ  ضمًدٌ  رلٌح  ،ٗمكمي لاًم ٌؼ  ،اًمٍداري  ،اًمًٕمٌقدي٦مٌ  ًرشمي٥ٌم  سم٠مقمغم اعمتح٘مي

 ً رٌ  تخٚميٌؼ لاعَم ٌؽ  ؾمٞميدٌ  ،اُصٓمٗم٤مئٞم٦مٌ  اعم٘م٤مُم٤مٌت  سم٠مها  ،اّقمٔمؿٌ  اخلٚمٞمؾٌ  ،اّلص٤مٌؽ  لضم٤مُمعٌ  ،اّذا

 ،ٌُُت لاًمدي  اًمؼماهلمٌ  سم٠ملوٌح  عم١ميَّدٌ ا ،لاعم٘م٤مُم٤مٌت  اعمراشم٥م سم٠مقمغم اعمخّمقصٌ  ،اّيمرفٌ  لاحلٌٞم٥ٌم 

قم٥ٌم  اعمٜمّمقرٌ  ٌت  سم٤مًمري ً  اًم٘مديؿٌ  لاًمٜمقرٌ  ،اّبدني  اًمنميٌػ  اجلقهرٌ  ،لاعمٕمجزا ٛمَّ اعَم  ؾمٞميٌدٟم٤م ،ني دٌ حي

دى  ً  طميةٌ  ،لُمِمٝمقدى  ؿم٤مهدى  ًمٙمؾي  اًمٗم٤مشمٌح  ،لاًمقضمقدٌ  اإلجي٤مدٌ  ذم اعمحٛمقدٌ  حًمٛمَّ  ،ِمٝمقدٌ لاعمَ  ِم٤مهدٌ اعَم

  يمؾي  ٟمقرٌ 
ى
َ٘م٧مي  اًمذن ،٤مكً ٜمي لؾمي  ه   يمؾي  لهي  ،لًهداكً  رء ٘مي ٧م ،اّهن٤مري  ُمٜمفً  ؿمي ٚمي٘مي رً  ُمٜمفً  لاٟمٗمي  ،اّنقا

ـٌ  اًمني  ٞميدٌ  ،اًمٔم٤َّمٌهرٌ  لاًمٜمٍقرٌ  ،اًم٤ٌمـم ًَّ ـٌ  ،اخل٤مشمؿٌ  اًمٗم٤مشمٌح  ،اًمٙم٤مُمؾٌ  اًم ـٌ  ،لاِظمرٌ  اّلَّ  ،اًمٔم٤مهرٌ  اًم٤ٌمـم

٤ميمرٌ  ٤مسمرٌ اًمّمَّ  ،اًمٜم٤َّمسٌ  اًمٜم٤َّمصٌح  ،اُِمرٌ  اًمٜم٤مهل ،لاحل٤مذٌ  اًمٕم٤مىم٥ٌم  ايمٌرٌ  اًم٘م٤مٟم٧ٌم  ،اًمِمَّ  اح٤مطمل ،اًمذَّ

ـٌ  ،احل٤مُمدٌ  اًمٕمزيزٌ  ،اح٤مضٌمد اهدٌ  ؾٌ اعمتقيمي  ،اًمٕم٤مسمدٌ  اعم١مُم ٤مضمدٌ  اًم٘م٤مئؿٌ  ،اًمزَّ ًَّ ٝمٞمدٌ  اًمت٤َّمسمٌعٌ  ،اًم زٌمي  ،اًمِمَّ  اًمقي

٦مٌ  اًمؼمه٤مقٌ  ،احلٛمٞمدٌ  ً  ،احلًجَّ ً  ٓم٤معٌ اعَم ي  ،اخل٤مؿمعٌ  اخل٤موعٌ  ،خت٤مرٌ اعَم ً  اًمؼمي  ،ـمف ،اعمٌلمٌ  احلؼي  ،ًتٜمٍمٌ اعَم

ؾٌ  ،يس ً  اعمزُمي صميرٌ اعَم ً  ؾمٞميدٌ  ،دَّ ً  لإُم٤مفٌ  ،رؾمٚملمي اعَم  اًمٜمٌلي  ،اًمٕم٤معملمي  ربي  لطمٌٞم٥ٌم  ،لمي اًمٜمٌَّٞمي  ؿٌ لظم٤مشم ،تٍ٘ملمي اعَم

ـٌ  ،كٗماعمّمٓم ً  لاًمرؾمق ؿٌ  ،كٌي تي جاعَم ـٌ  احليٙمي د  لساـمٌؽي  ،اًم٘مديؿٌ  ٟمقٌرؿي  ،اًمٕمٚمٞمؿٌ  احلٙمٞمؿٌ  ،اًمٕمي
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 لٟمٌٞميؽي  ،للًمٞميؽي  لطمٌٞمٌٌؽي  ،لظمٚمٞمٚمٌؽي  لصٗمٞميؽي  ،لرؾمقًمٌؽي  ؿي قمٌدٌ  دى حمٛمَّ  ؾمٞمٌدٟم٤م ،اعًمًت٘مٞمؿٌ 

ٟمي  لدًمٞمٚمٌؽي  ،لأُمٞمٜمٌؽي  ـٌ  ،اخلػمٌ  لىم٤مئدٌ  ،اخلػٌم  إُم٤مفٌ  ،لظمػمشمٌؽي  لذظمػمشمٌؽي  ،ٌجٞميؽي لي  ،مح٦مٌ رَّ اًم لرؾمق

ٌري  اًمٕمريبي  ،اًُّملي  اًمٜمٌلي  ٌني  لي ٙمي اعَمي  ،اّبٓميٌحلي  اهل٤مؿٌمٌٛملي  ،اًمً٘مري ٤مه ،اعمدي زمي  دٌ اًمِمَّ ٌب  ،اًمقي  ،اًمٕمٌدٌ  اعم٘مرَّ

ومٞمع ،احلًٞم٥ٌم  اًمٍِمٗمٞمعٌ  ،احلٌٞم٥ٌم  اعمًٕمقدٌ   احلٚمٞمؿٌ  ،اًمٕمٓمقٌؽ  اًمٜمَّذيرٌ  ،اًمقاقمظٌ  اًمٌديعٌ  ،ٚمٞمٌح اعَمي  اًمرَّ

دٌ  ً  ،اًمٓمٞمي٥ٌم  اًمٙمريؿٌ  ،اجلقا ٤مدٌؾ  ،اعمٙملمٌ  ٤ٌمرؿٌ اعَم  سم٢مذٟمٌؽ إًمٞمؽي  اًمٍداقمل ،اُّملمٌ  ّمدلٌؾ اعَمي  اًمّمَّ

ٌج  ا ً  اًمني تٌٝم٤م احل٘م٤مئؼي  درؿي أ اًمذن ،ٜمػمٌ اعَم تٌٝم٤م اخلالئؼي  لوم٤مزي  ،سمًجٛمٚمي ٌه  لضمٕمٚمتيفً  ،سمٌذُمَّ  لٟم٤مضمٞمتيفً  ،٤مطمٌٞم

ٌه  ٞمتيفً  ،٤مىمري ٌه  لأدٟمي تٛم٧مي  ،٤مرىمٞم ؾم٤مًم٦مي  سمٌفٌ  لظمي ةي  ،لاًمٜميذارةي  ،لاًمٌٌِم٤مرةي  ،ًُم٦مي لاًمدي  ،اًمري  لٟمٍمشميفً  ،لاًمٜمًٌقَّ

قم٥ٌم  ح لفمٚمَّٚمتيفً  ،سم٤مًمري ًي دَ  ،٥ٌم سم٤مًم ٛمسي  ًمفً  تي لردي ٘مَ  ،اًمِمَّ ٘مي ٥مَّ  ًمف ٧مي ٘مَ لأنٓمي  ،اًم٘مٛمري  ًمفً  ٧مي لؿمي  ،اًمْمَّ

 ٌَ ئ٥مي  لي لاًمٔمَّ راعي  لاجٌلذعي  ،لاًمذي ري  ري دي لاعَمي  ،لاجلٌؾي  لاجلٛمؾي  ،لاًمذي جي  سملمٌ  ُمـ لاٟمٌٕم٨مي  ،لاًمِمَّ

ـً  اح٤مءً  أص٤مسمٌٌٕمفٌ  ُ ًم٧مي  ،اًمزي ً  ـُمٌ  لأنزي ؾي اعَمي  قم٤مفٌ  ذم سمدقمقشمٌفٌ  قٌ زَ اعَم  ،لاعمٓمر اًمٖمٞم٨ٌم  لاسمؾي  لاجلدٌب  حي

قَ  ٥مي وم٤مقمِمي َٗمرً  ُمٜمفً  ؿمي خَ  اًم٘مي ٝمَ  رً قمَ لاًمقي  ،رً لاًمّمَّ ًَّ ُمَ  ،ًؾ لاًم رً  ًؾ لاًمرَّ  ُمـ ًمٞماله  سمٌفٌ  لأهي٧مي  ،لاحليجي

فٌ  اعمًٌجدٌ  ام إمم اّىمَم اعمًٌجدٌ  إمم احليرا ًَّ ةٌ  إمم اًمًٕمالي  لاٌت اًم ً  ؾمدري  أل ىمقؾملمٌ  ىم٤مب إمم ٜمتٝمكاعَم

ُمتيفً لأ ،اًمً٘مّمقم اًمٖم٤مي٦مي  تيفً لأنيٚمَ  ،اًمًٙمؼمم اِي٦مي  تيفً يَ لأري  ،أدٟمك ٌي٦مٌ  يمري ً  سم٤معمخ٤مـم ٌي٦مٌ لاعَم ىم ٦مٌ  را  لاعمِم٤مومٝمي

ةٌ  ّمّمتيفً  ،سم٤مًمٌٍمٌ  لاعمٕم٤ميٜمي٦مٌ  لاعمِم٤مهدي  اّيمؼم اًمٗمزعٌ  يقفي  اًمٙمؼمم لاًمِمٗم٤مقم٦مٌ  اًمًٕمٔمٛمك سم٤مًمقؾمٞمٚم٦مٌ  لظمي

ُمعي  ًمفً  لمجٕم٧مي  ،اعمحنمٌ  ذم ٚمٌؿٌ  ضمقا ٌهري  ،اًمٙمي ؿٌ  لضمقا تيفً  لضمٕمٚم٧مي  ،احٌلٙمي ؿٌ  ظمػمي  ًأُمَّ  ًمفً  لهمٗمرتي  ،اًُّمي

في  ُم٤م ري  لُم٤م ذٟمٌٌفٌ  ُمـ شم٘مدَّ ؾم٤مًم٦مي  سمٚمَّغي  اًمذن ،شم٠مظمَّ حي  ،اُّم٤مٟم٦مي  لأدَّم ،اًمري ٦مي  لٟميّمي ػي  ،اًُّمَّ  ،٦مي اًمًٖمٛمَّ  ليمِمي

غمي  ٦مي اًمٔميٚمَ  لضمي   ؾمٌٞمؾٌ  ذم لضم٤مهدي  ،ٛمي
ٌ
 .اًمٞم٘ملمً  أت٤مكً  طمتك رسمَّفً  لقمٌدي  ،اهلل

َٖمًٌٌٓمفً  احمٛمقده  ٤مُم٘م٤مُمه  اسمٕمثف اًمٚمًَّٝمؿَّ  ًمققي  يي ٟمٞم٤م ذم َٛمفً قمٔمي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،لاِظٌمرلقي  اّلَّ   اًمدي
ٌ
 ،ذيمٌركٌ  سم٢مقمالء

  ،ديٜمٌفٌ  لإفمٝم٤مرٌ 
ٌ
تٌفٌ  ذم سمِمٗم٤مقمتٌفٌ  اِظٌمرةٌ  ذمل ،ذيٕمتٌفٌ  لإسم٘م٤مء كً  لأضمٌزـ ،ًأُمَّ تيفً  أضمري  ومْمٚميفً  دٌ بَ لأي  ،لُمثقسمي

ًملمي  ـي  ًمأللَّ ً  يم٤موم٦َّمٌ  قمغم لشم٘مديٌٛمفٌ  ،اعمحٛمقدٌ  سم٤معم٘م٤مفٌ  لاِظٌمري سملمي اعَم رَّ ٝمقدٌ  ٘مي  .سم٤مًمِمي
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ٌََّؾ  اًمٚمًَّٝمؿَّ  فً  لأقمٓمٌفٌ  ،اًمًٕمغم درضمتيفً  لارومع ،اًمًٙمؼمم ؿمٗم٤مقمتيفً  شم٘م  يمام لاّلمم اِظمرةٌ  ُمـ ؾم١مًمي

 .ُمقؾمك لؾمٞمدٟم٤م إسمراهٞمؿي ؾمٞمدٟم٤م  آشمٞم٧مي 

َٚمفً  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ؿي  ٌٝمؿأرومٕمٌ  لُمـ ،قمٚمٞمؽي  قم٤ٌمٌدؿي  أيمرفٌ  ُمـ اضمٕمي  ،٤مطمٔمًّ  ؿلأقمٔمٌٛمٝمٌ  ،درضم٦مه  قٌمٜمدي

ٜمٌٝمٌ  ؿي  ؿلأُمٙمي  .ؿمٗم٤مقم٦مه  قٌمٜمدي

تيفً  أومٚمٌحل ،سمره٤مٟميفً  قمٔميؿ اًمٚمًَّٝمؿَّ  فً  لسمٚميٖمفً  ،طًمجَّ تٌفٌ  سمٞمتٌفٌ  أهؾٌ  ذم ُم٠مُمقًمي يَّ يَّ  ُمـ أتٌٌٕمفً  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،لًذري  تٌفٌ ًذري

تٌفٌ  ري  ُم٤م لًأُمَّ ٘مي َي٧مي  ُم٤م ظمػمي  قمٜم٤َّم ضمٌزكٌ ال ،قمٞمٜمًفً  سمٌفٌ  شمي زي تٌفٌ  قمـ ٤مٟمٌٞمًّ  ضمي  لصغمَّ  ،ا ظمػمه  يمٚمَّٝمؿ اّنٌٞم٤مءي  لاضمزٌ  ،ًأُمَّ

 .أمجٕملمي  لصحٌٌفٌ  فٌ آخٌ  لقمغم حمٛمدى  ؾمٞميٌدٟم٤م قمغم اهللً 

شمفً  ُم٤م قمددي  حمٛمد ٌدٟم٤مؾمٞمي  قمغم لؾمٚميؿ صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ   لصؾي  ،اِذاقً  تفً لؾمٌٛمٕمي  ،اّبّم٤مرً  ؿم٤مهدي

ـ قمددي  قمٚمٞمفٌ  لؾمٚميؿ لصؾي  ،قمٚمٌٞمف صغمَّ  ُمـ قمددي  قمٚمٞمف لؾمٚميؿ  قمٚمٞمفٌ  لؾمٚميؿ لصؾي  ،قمٚمٞمفٌ  ًيّمكمي  ُ ُمي

ٚميؿ لصؾي  ،قمٚمٞمفٌ  ًيّمؾي  مل ُمـ قمددي  ٥مي  يمام قمٚمٞمفٌ  لؾمي
ؾي  ،قمٚمٞمفٌ  ًيّمغمَّ  أق لشمرى حًتٌ  قمٚمٞمفٌ  لؾمٚميؿ لصي

 .قمٚمٞمفٌ  ًيّمغمَّ  أق يٜمٌٖمل يمام

يَّ  لأزلاضٌمفٌ  لألٌُدكٌ  لأصح٤مسمٌفٌ  آخٌفٌ  لقمغم قمٚمٞمفٌ  لؾمٚميؿ صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  شمٌفٌ  سمٞمتٌفٌ  لأهؾٌ  تٌفٌ لًذري  لقٌمؽمي

شمٌفٌ  ٟمي٦مٌ لظم لأنّم٤مٌركٌ  لأؿمٞم٤مقٌمفٌ  لأت٤ٌمقٌمفٌ  لأطم٤ٌمسمٌفٌ  لأصٝم٤مٌركٌ  لقمِمػمي رك زي ٌركٌ  لُمٕمدقٌ  أها  يمٜمقزٌ  ،أنقا

  ٟمجقفٌ  ،اخلالئٌؼ  لًهداةٌ  ،احل٘م٤مئٌؼ 
ٌ
ي  اُهتداء
ٌ
 قمـ لارضي  ،اأبده  دائامه  ا يمثػمه  شمًٚمٞمامه  لؾمٚميؿ ،مدي تي ىمَ ا ـٌ عم

ؽي  لرو٤م ،ظمٚمٌ٘مؽي  قمددي  ،اهُمده  رىه  اًمّمح٤مسم٦مٌ  يمؾي  ًٌ ٦مي ل ،ٟمٗم  يًمٚمَّام ،يمٚمامشمٌؽي  لُمدادي  ،قمرؿٌمؽي  ٌزٟمي

ؿي  ري يمي ٤م ٚمَّامليمً  ،ذايمرو  ذي ٝمي فٌ  ٌرىه  ًميؽي  شمٙمققً  صالةه  ،هم٤مومؾو  ٌذيمٌرؿي  قمـ ؾمي  ،٤مصالطمه  لًمٜم٤م ،أداءه  لحل٘مي

ومٞمٕم٦مي  اًمٕم٤مًمٞم٦مي  لاًمدرضم٦مي  ،لاًمٗمْمٞمٚم٦مي  اًمقؾمٞمٚم٦مي  لآشمٌفٌ  ءي  ،اعمحٛمقدي  اعم٘م٤مفي  لاسمٕمثفً  ،اًمرَّ  ،اعم٘مّمقدي  لاًمٚميقا

ٟمٌف قمغم ربي  ي٤م لصؾي  ،اعمقرلدي  لاحلقضي    ُمـ إظمقا
ٌ
ً  اّنٌٞم٤مء ٚملمي لاعَم   ،رؾمي

ٌ
٤محللمي  لاّلًمٞم٤مء  ،لاًمّمَّ

ًت  ٚميقا   صي
ٌ
 .أمجٕملمي  قمٚمٞمٌٝمؿ اهلل

ؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٚميؿ صي ـ قمددي  ،فمٝمقًركً  ًمٚمٕم٤معملمي  لاًمرمح٦مٌ  ،ٟمقًركً  ًمٚمخٚمٌؼ  اًم٤ًمسمٌؼ  حمٛمدى  ؾمٞميٌدٟم٤م قمغم لؾمي  ُمي
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ـ ظمٚمٌ٘مؽي  ُمـ ُم٣م ٌٕمدي  لُمـ ،لي ٘مٌ سمي  لُمي ـ ؾمي ٌ٘ملي  لُمي  ةه صال ،دَّ حَلي ا لحتٞمطً  ،دَّ اًمٕمي  شمًتٖمرًؾ  صالةه  ،ؿمي

٦مه  صالةه  ،قمٚمٞمفٌ  صٚمٞم٧مي  اًمتل صالشميؽي  ،٤مءي ْمي اٟم٘مٌ  لُ هل٤م أُمدي  لُ ،اٟمتٝم٤مءي  لُ هل٤م هم٤مي٦مي  ُ  ُمٕمرلوي

 صالةه  ،قمٚمٌٛمؽي  دلقي  هل٤م ًُمٜمتٝمك لُ ،سمٌ٘م٤مئٌؽي  سم٤مىمٞم٦مه  ،سمدلاٌُمؽي  دائٛم٦مه  صالةه  ،ًمديفٌ  ُم٘مٌقًم٦مه  ،قمٚمٞمفٌ 

ام اّرضي  متألً  صالة ،قمٜم٤َّم هب٤م لشميرى لشًمروٞمف شًمروٞمؽي  ًَّ ً  صالةه  ،ءلاًم دي  ؾي حتي ًج  ،اًمًٕم٘مي ري  لشًمٗمي

بي  ً  أُمرن ذم ًمٓمًٗمؽي  هب٤م لجيرن ،اًمًٙمري لافٌ  قمغم لسم٤مٌرؿ ،ًٚمٛململاعَم  لاضمٕمٚمٜم٤م ،لاهٌدٟم٤م لقم٤موٌمٜم٤م ،اًمدَّ

ٟم٤م ليني  ،آُمٜملمي  اطم٦مٌ  ُمع ،أُمقري الُم٦مٌ  ،لأبداٟمٌٜم٤م ًم٘مٚمقسمٌٜم٤م اًمرَّ ًَّ ٜم٤م ،لآظمرشمٌٜم٤م لًدٟمٞم٤مٟم٤م ديٜمٌٜم٤م ذم لاًم ومَّ  لشميقي

ًً  اًمٙمت٤مٌب  قمغم  ،سمٌٜم٤م متًٙمر لُ ،قمٜم٤َّم راضى  لأن٧مي  يًًٌؼ  قمذابى  همػمٌ  ُمـ اجلٜم٦ٍمٌ  ذم لامجٕمٜم٤م ،ٜم٦َّمٌ لاًم

 .أمجٕملم حمٜم٦مى  سمال لقم٤مومٞم٦مى  سمخػمى  ٌُمٜمؽي  ًمٜم٤م لاظمتٌؿ

بي   ري
ٌ
َّ
ٌ
احَليَٛمًد لل ٚمٌلمي ۞ لي غمي اعَمًَرؾمي فو قمي الي ؾمي امَّ ييٌّمًٗمققي ۞ لي ٌة قمي بي اًَمٌٕمزَّ سميؽي ري ٤مقي ري ٌَحي ﴿ؾًم

لمي 
ٌ ٤معمي  ﴾.اًَمٕمي
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 األعظي الزعاٞ

ًؾ  ،سمؽي  أقمقذً  إن اًمٚمًَّٝمؿَّ  فً  ،إًمٞمؽي  لأتقؾمَّ عً  ،إًمٞمؽي  لأتقضمَّ  ي٤م احلًًٜمك سم٠مؾمامٌئؽي  إًمٞمؽي  لأتيَّ

ـً  ،ًهقي  إُ إهل ُ اًمذن ًهقي  ،اهللً  مح طمٞمؿً  ،اًمرَّ لًس  ،اعمٚمٌؽي  ،اًمرَّ الفً  ،اًمً٘مدي ًَّ ـً  ،اًم ـً  ،اعم١مُم  ،اعمٝمٞمٛم

٤ٌَّمرً  ،اًمٕمزيزً  ً اعمت ،اجل ؼمي رً  ،اًم٤ٌمرًئ  ،اخل٤مًمًؼ  ،ٙمي ٤مرً  ،اعمّمقي ٤مرً  ،اًمٖمٗمَّ زاًؾ  ،اًمقٍه٤مًب  ،اًم٘مٝمَّ  ،اًمٗمٍت٤مًح  ،اًمرَّ

ـي  ،اعمٌٕمزي  ،اًمٍراومعً  ،اخل٤مومًض  ،اًم٤ٌمؾمطً  ،اًم٘م٤مسمًض  ،اًمٕمٚمٞمؿً  ـً  ،احلٙمؿً  ،اًمٌّمػًم  ،اًمًٛمٞمعً  ،اعمذ  ،اًمٕمد

 ،احلًٞم٥ًم  ،اعم٘مٞم٧ًم  ،احلٗمٞمظً  ،اًمٙمٌػًم  ،اًمٕمكمي  ،اًمٍِمٙمقرً  ،اًمٖمٗمقرً  ،اًمٕمٔمٞمؿً  ،احلٚمٞمؿً  ،اخلٌػمً  ،اًمٚمَّٓمٞمًػ 

ىمٞم٥ًم  ،اًمٙمريؿً  ،اجلٛمٞمًؾ  ،اجلٚمٞمًؾ   ،اًم٤ٌمقم٨ًم  ،اعمجٞمدً  ،اًمقدلدً  ،احلٙمٞمؿً  ،اًمقاؾمعً  ،اعمجٞم٥ًم  ،اًمري

ً  ،اعمٕمٞمدً  ،اعمٌدًئ  ،اعمحيص ،احلٛمٞمدً  ،اًمقزمي  ،اعمتلمً  ،اًم٘مقني  ،اًمقيمٞمًؾ  ،احلؼي  ،اًمِمٝمٞمدً   ،حٞملاعَم

طٌمدً  ،اح٤مضٌمدً  ،قاضمدً اًم ،اًم٘مٞميقفً  ،احللي  ،اعمٛمٞم٧ًم  ٛمدً  ،اًمٗمردً  ،اّطمدً  ،اًمقا  ،اًم٘م٤مدرً  ،اًم٘م٤مٌهرً  ،اًمّمَّ

فً  ،اعم٘متيٌدرً  رً  ،اعم٘مدي ـً  ،اعم١مظمي ـً  ،اًمٔم٤مهرً  ،اِظمرً  ،اّلَّ  ،اًمتٍقاًب  ،اًمؼمي  ،تٕم٤ممماعم ،اًمقازم ،اًم٤ٌمـم

ًٗمقي  ،اعمٜمتٌ٘مؿً  ـٌ  ذل ،اعمٚمٌؽ  ُم٤مًمًؽ  ،اًمرؤلًؽ  ،اًمٕمي فٌ  اجلال  ،اعمٖمٜمل ،اًمٖمٜملي  ،٤مُمعً اجل ،اعم٘مًطً  ،لاإليمرا

ؿمٞمدً  ،اًمقارًث  ،اًم٤ٌمىمل ،اًمٌديعً  ،اهل٤مدن ،اًمٜميقرً  ،اًمٜم٤مومعً  ،اًمْم٤مري  ،اعمٕمٓمل ،اح٤مٟمعً  ٌقرً  ،اًمرَّ  .اًمّمَّ

دً  اّطمدً  اهللً  ًهقي   ٛمي َ ﴿ اًمّمَّ
ٚمٌدَ  ملي َ  يي

ملي َ  ۞ ًيقًميدَ  لي
ملي ـَ  لي ًٙم فً  يي ا  ًمي ﴾ يًمًٗمقه دو  ،احلًٜمك ؾمامءً اّ فً ًمي  ،أيطمي

ٗم٤مًت  ًميفً ﴿ ،ٚمٞم٤ماًمٕمً  لاًمّمي ثيًؾ  لي َٰ  اعَمي قَمغمي
ي َّ اٌت  ذٌم  ا لي امي ًَّ يَرضٌ  اًم َّ ا ًهقي  لي ٌزيزً  لي ٞمَسي  ،﴾احَليٌٙمٞمؿً  اًَمٕمي  ﴿ًمي

ٌٛمَثٚمٌفٌ  ءو  يمي َ ًهقي  ري ٌٛمٞمعً  لي ًَّ ٌيٌّمػم﴾ اًم ٤مرً  شًمَدٌريًمفً  ُي ﴿ ،اًَم يبَّمي َّ ًهقي  ا ﴾ ًيَدٌرؿً  لي ٤مري يبَّمي َّ ـً  ﴿ًهقي  ،ا يلَّ َّ  ا

ظٌمرً  َِ ا اًمٔم٤َّمٌهرً  لي ـً لي  لي ٌي٤مـمٌ ًهقي  اًَم   سمًٌٙمؾي  لي
ى
ء َ ٚمٌٞمؿو  ري ٜم٤َّم ،﴾قمي   ﴿آُمي

ٌ
٤م سم٤ٌملل ُمي ـي ًأنَ  لي ٞمَٜمي٤م ٌز ٤م إًٌمي ُمي ـي ًأنَ  لي َٰ  ٌز  إمٌمي

ٌهٞمؿي  ا قٌمٞمؾي  إسٌَمري إؾٌَمامي ٤مؾي  لي إؾٌَمحي َٕمً٘مقبي  لي يي ٌي٤مطٌ  لي يؾَم َّ ا ٤م لي ُمي   ًأليٌتي  لي
َٰ
ك   ًُمقؾمي

َٰ
ك ًي قٌمٞم ٤م لي ُمي ٌٞميققي  ًأليٌتي  لي  اًمٜمٌَّ

ـَ  ٌؿَ  ٌُم هبي ًؾ ًٟمٗمي  ُي  ري لَمي  ري دى  سمي ـً  ٌُمٜمًَٝمؿَ  أيطمي َح ٟمي فً  لي ﴾ ًمي ٚمًٌٛمققي ًَ ٜمي٤م ،ًُم سمَّ ٜم٤َّم ﴿ري نَ  سماٌمي  آُمي ًَم٧مي أي ٌيَٕمٜمي٤م زي اشمَّ ـي  لي ؾًمق  اًمرَّ

ٜمي٤م ٌَ ٤ميَمًت عي  ومي ﴾ ُمي ـي ٤مٌهٌدي ٜمي٤م ،اًمِمَّ   آُمي
ٌ
رٌ  ،اِظمرٌ  لاًمٞمقفٌ  لرؾمٚمٌفٌ  ليًمتٌٌفٌ  لُمالئٙمتٌفٌ  سم٤مهلل دي  ظمػٌمكٌ  لسم٤مًم٘مي

كٌ  ٜم٤م ،لذي  يٜمٌٖمل ليمام ،ذاشمٌؽي  قًمًٚمقي  ذم ُمقصقؽو  سمفٌ  أن٧مي  لسمام ،لصٗم٤مشمٌؽي  ٠مؾمامٌئؽي لسم سمؽي  آُمٜم٤ٍم رسمَّ
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ـٌ  ـٌ  ذم اًمالئًؼ  هق ليمام ،رسمقسمٞمَّتٌؽي  قمٔمٞمؿٌ  ذم أهؾو  ًمفً  أن٧م ليمام ،لضمالًمٌؽي  لضمٌٝمؽي  جلام  يمام

 لسمام ،رؾمقًمٌؽي  لؾمٚمَّؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم حمٛمدى  ًٞمدٟم٤ملسم لًرؾمٚمٌؽي  لسمٙمتٌٌؽي  سمٌؽي  آُمٜم٤َّم ،أخقهٞمَّتٌؽي 

ٌدؿي  قمغم قمٜمٌدؿي  ٌُمـ سمفٌ  ضم٤مءي  دٌ  ًُمرا ؾمقًمٌؽي  لًُمرا ٥مي  ليمام ،ري
ئًؼ  هق ُم٤م لقمغم ،لشمرى ذًمٌؽي  ذم حًتٌ  اًمالَّ

ام اّرضٌ  قفي ىمٞمي  ي٤م ،كٗملأظم اًمٌني  قم٤مملي  ي٤م ،اّقمغم قمٚمٌٛمؽي  ذم ًَّ ـي  ،لاًم ـي  قم٤مضمزي  إًمٞمؽي  ٟمؼمأً  ىم٤مسي

ي  ُمٓمٞمٕملمي  ،لاًمزًمؾٌ  اًمزيغٌ  ُمـ
ٌ
ٜمي٤م ٤مح ـى  ٌُمـ سمٌفٌ  أُمرشمي ٤مممي  ،لقمٛمؾى  لقم٘مدى  ىميق تيٕمي َٰي  ُي  احَليؼي  اعَميٚمًٌؽ  اهللً  ﴿ومي  إهٌلي

 َُّ بي  ًهقي  إٌ َرشٌ  ري ٌريٌؿ﴾ اًَمٕمي ٤مٟميفً  ،اًَمٙمي ٌَحي َٰ  ﴿ؾًم ٤مممي ٕمي شمي امَّ  لي ٌديعً  ۞ ييٌّمًٗمققي  قمي اٌت  سمي لي امي ًَّ يَرضٌ  اًم َّ ا  لي

 
َٰ
نَّك فً  ييًٙمققً  أي دو  ًمي ًمي َ  لي

ملي ـَ  لي ًٙم فً  شمي ٌي٦مو  ًمي ٤مطٌم ٚميؼي  صي ظمي َ  يًمؾَّ  لي  ري
ى
ًهقي  ء   سمًٌٙمؾي  لي

ى
ء َ ﴾ ري ٚمٌٞمؿو  وم٠مطمٌٞمٜم٤م اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،قمي

ثٜم٤م ،ذًمؽي  قمغم لأٌُمتٜم٤م ،ذًمؽي  قمغم  هق ُمـ ي٤م ،اًمٕم٤معملم ربَّ  ي٤م ،ذًمؽي  حل٘م٤مئٌؼ  لاهٌدٟم٤م ،ذًمؽي  قمغم لاسمٕمي

ـً    يمؾي  ىمٌؾي  اّلَّ
ى
  يمؾي  سمٕمدي  لاِظٌمرً  ،رء

ى
  يمؾي  ومقؾي  لاًمٍٔم٤مهرً  ،رء

ى
ـً  ،رء   يمؾي  دلقي  لاًم٤ٌمـم

ى
 ،رء

  يمؾي  ومقؾي  ٤مهرً لاًم٘م
ى
رٌ  قم٤ممٌلي  ي٤م ،اّنقارٌ  ٟمقرٌ  ٟمقري  ي٤م ،رء ري  ي٤م ،اّها سمي  ي٤م ُمٚمًٌؽ  ي٤م ،لاًمٜمٍٝم٤مر اًمٚمَّٞمؾ ًُمدي

٤مرً  ي٤م قمزيزً  ٤مري  ي٤م ،اًم٘مٚمقٌب  ُم٘مٚمي٥مي  ي٤م ،اًمٖمٞمقٌب  قماٍلفي  ي٤م ،همٍٗم٤مرً  ي٤م ،ي٤ملدلدً  ،رطمٞمؿً  ي٤م ،ىمٝمَّ  همٗمَّ

 .اًمٍذٟمقٌب 

ٞمدٌ  لرؾمقًمٌؽي  قمٌٌدؿي  حمٛمدى  ؾمٍٞمٌدٟم٤م قمغم لؾمٚميؿ صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ًٍ  ٟمقٌرؿي  ،اخل٤مشمؿٌ  اًمٗم٤مشمح اًمٙم٤مُمؾٌ  اًم

 ٤مُم٘م٤مُمه  لاسمٕمثف ،لاًمٍِمٗم٤مقم٦مي  لاًمٗمْمٞمٚم٦مي  اًمقؾمٞمٚم٦مي  فٌ آشمٌ  ،اُّملمٌ  اًمققمدٌ  اًمٍّم٤مدٌؾ  لرؾمقًمٌؽي  ،اعمٌلمٌ 

ً  اًمٍِمٗمٞمعٌ  ،احمٛمقده  ـٌ  ،٣مي رشمي اعَم ً  لاًمٍرؾمق  .كٌي تي جَ اعَم

ٚمَّٞم٧مي  يمام آخٌفٌ  لقمغم قمٚمٞمف صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ـٌ  لقمغم اهٞمؿي إسمر قمغم صي  آخٌفٌ  لقمغم قمٚمٞمفٌ  لسم٤مرؿ ،إسمراهٞمؿي  آ

 ٤موي لرٌ  ،ظمٚمٌ٘مؽي  قمددي  ،َمٞمدو  محٞمدو  إٟمَّؽي  اًمٕم٤معملمي  ذم ،إسمراهٞمؿي  آـ لقمغم إسمراهٞمؿي  قمغم سم٤مريم٧مي  يمام

ؽي  ًٌ  .دائامه  ا يمثػمه  شمًٚمٞمامه  لؾمٚميؿ لصحٌٌفٌ  آخٌفٌ  لقمغم ،يمٚمامشمٌؽي  لٌُمدادي  ،قمرؿٌمؽي  لٌزٟم٦مي  ،ٟمٗم

٤مٌت  ليمٚمامشمٌؽي  ،اًمًٕمٚمٞم٤م لصٗم٤مشمٌؽي  ،احلًًٜمك سم٠مؾمامٌئؽي  ٟم٠ًمًخؽي  إٟم٤م اًمٚمًَّٝمؿَّ   ،اعمٜمزًم٦مٌ  لسمٙمتٌٌؽي  ،اًمت٤َّمُمَّ

 ،اّرسم٤مٌب  ربَّ  ي٤م ،لرؾمقًمٌؽي  قمٌٌدؿي  لؾمٚمَّؿي  لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم حمٛمدى  ًٞمدٟم٤ملسم ،اًمٕمزيزٌ  لسمٙمت٤مسمٌؽي 
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ـي  ي٤م ـً  ي٤م ،رطمٞمؿً  ي٤م ،أضم٤مبي  ًدقملي  إذا ُمـ ي٤م ،احل٤ًمٌب  هيعي  ي٤م ،اًمٙمت٤مٌب  ًُمٜمٌز  ي٤م ،ىمري٥ًم  ي٤م ،رمح

ـٌ  ذا ي٤م ،ُمٜم٤َّمقً  ي٤م ،َمٞم٥ًم  فٌ  اجلال  .قفً ىمٞمي  ي٤م طملي  ي٤م ،لاإليمرا

ٜم٤م اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٟمٞم٤م ذم آشمٌٜم٤م رسمَّ  .اًمٜم٤َّمرٌ  قمذابي  لىٌمٜم٤م ،طمًٜم٦مه  اِظٌمرةٌ  لذم ،طمًٜم٦مه  اًمدي

ٗم٤مؽي  لاًمتي٘مك اهلًدم ٟم٠ًمًخؽي  إٟم٤م اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٝمدٌ  ٌُمـ سمؽي  لٟمٕمقذً  ،لاًمٌٖمٜمك لاًمٕمي   ضمي
ٌ
 .اًمٌالء

 ُمـ سمؽي  لٟمٕمقذً  ،ٟمٕمٚمؿ مل لُم٤م ُمٜمفً  قمٚمٌٛمٜم٤م ُم٤م ،لآضمٚمٌفٌ  قم٤مضمٚمٌفٌ  يمٚميفٌ  اخلػمٌ  ُمـ ٟم٠ًمًخؽي  إٟم٤َّم ؿَّ اًمٚمَّٝمً 

 .ٟمٕمٚمؿ مل لُم٤م ُمٜمفً  قمٚمٛمٜم٤م ُم٤م ،لآضمٚمٌفٌ  قم٤مضمٚمٌفٌ  ،يمٚميفٌ  اًمنمي 

 ،لؾمٚمَّؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم حمٛمدو  ؾمٞمدٟم٤م ٟمٌٞميؽي  ُمٜمفً  ؾم٠مخيؽي  ُم٤م ظمػمٌ  ُمـ ٟم٠ًمًخؽي  إٟم٤َّم اًمٚمًَّٝمؿَّ 

ؿي  ُم٤م ذي  ُمـ سمؽي  لٟمٕمقذً   لأن٧م ،لؾمٚمَّؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم حمٛمدو  ؾمٞمدٟم٤م ٟمٌٞميؽي  ُمٜمفً  اؾمتٕم٤مذي

 ً ـي  لُ ،لاًمٌالغً  قً الي اًمتيٙمَ  لقمٚمٞمؽي  ًتٕم٤مقً اعَم ةي  لُ طمق   إُ ىمقَّ
ٌ
 .اًمٕمٔمٞمؿٌ  اًمٕمكمي  سم٤مهلل

ي  ُ ريب أن٧م اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٚم٘متيٜمل ،أن٧مي  إُ إهلي  ،اؾمتٓمٕم٧ًم  ُم٤م للقمٌدؿي  قمٝمٌدؿي  قمغم لأن٤م ،قمًٌدؿي  لأن٤م ظمي

 يٖمٗمرً  ُ وم٢مٟمَّف ذٟمقيب زم وم٤مهمٗمر ،سمذٟمٌل لأبقءً  قمكمَّ  سمٜمٕمٛمتٌؽي  ًمؽي  أبقءً  ،صٜمٕم٧ًم  ُم٤م ذي  ُمـ سمٌؽي  أقمقذً 

 .أن٧مي  إُ اًمذٟمقبي 

ٌي٦مي  ،اخلقٌؽ  ًصح٦ٌمي  ٟم٠ًمًخؽي  إٟم٤م اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٚمي قٌؾ  لهمي  ٌهَّ  لٟم٠ًمًخؽي  ،اًمٌٗمٙمرٌ  لدلافي  ،اًمٕمٚمؿٌ  لصم٤ٌمتي  ،اًمِمَّ

رٌ  رٌ اإل ُمـ اح٤مٟمعي  ،اّها رو  لاًمٕمٞم٥ٌم  اًمٍذٟم٥ٌم  ُمع ًمٜم٤م يٙمققي  ُ طمتك سا ٌيتٜم٤م ،ىمرا  إمم لاهٌدٟم٤م لصم

ّـَ  لاسمتٞمٚم٧مي  ،لٟمٌٞميؽي  رؾمقًمٌؽي  ًم٤ًمقٌ  قمغم ًمٜم٤م سمًٓمتَّٝم٤م اًمتل اًمٙمٚمامٌت  هبذكٌ  اًمٕمٛمؾٌ   ظمٚمٞمٚميؽي  إسمراهٞمؿي  هٌبٌ

ّـَ  ًَّٝم ـي ىمي  ٤م٤مُمه ُمي إٌ  ٚمٜم٤َّمسٌ ًمٌ  ًٚمؽي ٤مقمٌ ضمي  ني إٌ ﴿ :لىمٚم٧مي  ،وم٠ميمت تٌ  ـَ ُمٌ لي  ٤م يَّ ـي ىمي  لًذري ـً ٜمي يي  ُي  ٤م  اًمٔمَّ  ندٌ ٝمَ قمي  ٤م
ٌ ٌ
 ،﴾لمي ٤معم

ً  ُمـ وم٤مضمٕمٚمٜم٤م تٌفٌ ذري  ُمـ حًٜملمي اعَم ٦مٌ  يَّ يَّ  .اعمت٘ملم أئٛم٦مٌ  ـمري٘م٦مي  سمٜم٤م لاؾمًٚمؽ ،لٟمقحى  آدفي  لًذري
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 الهضٖي الُكِضآُ خِتي ُرعاٞ

ّـَ ل ،فً قمي وم٠مبَدي  اخلَٚمؼ ظمٚمؼ اًمَّذن اًمٕمٔمٞمؿ اهلل صدؾ يـ ؾمي رل ،فً قمي ذَّ ل اًمدي  ،فً ٕمي َٕمِمي ؿمل اًمٜمًقر ٟميقَّ

رل ٕمي لي ل اًمٌرَزؾ ىمدَّ َّ ل ،فً ؾمَّ ٌي أي ل اح٤مء أضَمرمل ،فً ٕمي ٗمي ٟمي لي  فً َٚم٘مي ظمي  َضي امء ضمٕمؾل ،فً ٕمي نَ ًَّ ٤م اًم  حَمٗمقفمه٤م ؾمَ٘مٗمه

٤م ػمَّ ل ،فً ٕمي وي لي  سم٤ًٌمـمه٤م اَّرضل ،فً ٕمي ومي ري  ُمَرومققمه ٌَح٤مٟمف ،فً ٕمي ـَمٚمي وم٠مي  اًم٘مٛمر ؾمي  ،فً ٕمي أَرومي ل ُمٙم٤مٟمف أقَمغم ُم٤م ؾًم

ي  ادَّ ري  ُ ،فً قمي أبَدي ل فً ؾًمَٚمٓم٤مٟمي  أقمزَّ ل
ٌ
ػمي  ُل ،فً ٕمي ٜمي صي  ٤مح ٤م ًُمٖمي

ٌ
ي  ح ي  ّـَ ًُمذٌ  ُل ،فً قمي اظَمؽمي

ٌ
ي  ًُمٕمزَّ  ُل ،فً ٕمي ومي ري  ـَ عم

ٌ
 ـَ عم

وي  ؾ ُل ،فً ٕمي لي ي  ًُمٗمري
ٌ
ي  ٤مح  .فً ٕمي ُمي  إهل ُل ،فً ًمي  ذيؽ ُل ،فً ٕمي مجي

ر اًمَّذن اهلل صدؾ هقر دسمَّ رل ،اًمدي ؽل ،اعمَ٘مدلر ىمدَّ دلرا هقاضمسي  ؿي قمٚمٌ ل ،اًُّمقر سَّ  ،ًمّمي

ؾل ،اًمٍدجيقر ٥مي شمٕم٤مىمً ل رل ،ٞمًَقراعَمي  ينَّ ل ،اعمَٕمًقر ؾمٝمَّ جقر اًمٌَحر ؾمخَّ ًَ  اًمًٗمَرىم٤مق أنَزـل ،اعم

سمقرل اإلَٟمجٞمؾي ل اًمتيَقراةي ل ،اًمٜميقرل ٓمقر اًمٌٙمت٤مٌب ل ،اًمٓميقرل سم٤مًَمًٗمَرىم٤مق أىَمًؿل ،اًمزي ًَ ؾي  ذٌم  اعم  اًمري

ٌيَٞم٧ٌم ل ،اعمٜمَِمقر  ،احلًقرل اًمٌقًَمداقل ،اًمٜميقرل اًمًٔمٚمامٌت  ضم٤مقمًؾ ل ،اًمٜمًِمقرل اًمٌَٕم٨ٌم ل ،اعمَٕمٛمقر اًم

ٌٛمعً  اهللي  إٌقَّ ﴿ ،اًمً٘مّمقرل اجٌلٜم٤مقل ًَ ـَ  ًي ٤مءً  ُمي ٤مل ييِمي ٌٛمعى  أين٧َمي  ُمي ًَ ـَ  سمًٌٛم ًٌقرٌ  ذٌم  ُمي  .﴾اًَمً٘م

الي ل ،وم٤مَرشمٗمع قمزَّ  اًمَّذن اًمٕمٔمٞمؿ اهلل صدؾ ّـَ ل ،وم٤مَُمتٜمع قمي   يًمؾي  ذ
ى
ء  ،ظمْمعل ًمٌٕمٔمٛمتف ري

ؽل ٛمي امء ؾمي ًَّ رل ،أَلؾمعل اَّرض ومرشل ،رومعل اًم  ،وم٠متَرع اًمٌٌح٤مري  ُمرجل ،وم٠منٌَع اّهَن٤مر ومجَّ

رل رل ،وم٠مـَمٚمع جقفاًمٜمي  ؾمخَّ َٞم٨م أنَزـل ،ٛمعي ومٚمي  اًمٜميقر ٟميقَّ الف قمٚميٞمَف ًُمقؾمك يمٚمَّؿل ،ٛمعي ومٝمي  اًمٖمي ًَّ  اًم

ّـَ ل ،ُمٜمعل أقَمٓمكل ،ٟمٗمعل َضَّ ل ،ٟمزعل له٥مل ،ومت٘مٓمَّع ًمٚمجٌؾ دمغمَّ ل ،وم٠مؾَمٛمع ؾل ،ذعل ؾمي  ومرَّ

٠مييًمؿَ ﴿ل ،مجعل نَِمي ـَ  أي ةى  ٟميَٗمسى  ٌُم اطٌمدي ر   لي تي٘مي ًَ ًٛم عو  ومي تيَقدي ًَ ًُم  .﴾لي

٤مب اًمٖمٗمقر اًمتَّقاب اًمٕمٔمٞمؿ اهلل صدؾ ىم٤مب ًمٌٕمٔمٛمتف ظمْمٕم٧َم  اًمَّذن ،اًمقهَّ  ذًم٧ََّم ل ،اًمري

داد ًمف ٧َم ٟمي ُي ل ،ٕم٤مباًمّمي  جلؼملشمف ٌيحل ،اًَّم٤ٌمب ٜمَٕمتفٌ سمّمي  ٧َم اؾَمتدًمَّ ل ،الباًمّمي  اًمِمي  سمٌحَٛمدك ًيً

قمَ  ح٤مًب ل دً اًمرَّ ًَّ ًب ل اًمؼَمًؾ ل ،اًم ا جرً ل ،اًمنَّ لابي ل اًمِمَّ ٌي٥ًم ل ،اَّرسم٤مٌب  ربي  ،اًمدَّ  ،اّؾَم٤ٌمٌب  ًُمً

ـً ل اٌب  ٌُمـ فٌ ظمَٚم٘مٌ  ظم٤مًمًؼ ل ،اًمٌٙمت٤مٌب  ًُمٜمزي َٟم٥م هم٤مومرً  ،اًمؽمي  إهل ُ ،اًمٌٕم٘م٤مب ؿمديدً  ،اًمتََّقب ىم٤مسمًؾ ل ،اًمذَّ
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 َُّ َٞمف قهً  إ َٚم٧م قمٚمي ٞمَفل شمقيمَّ  .ُمت٤مب إًمي

ـَ  ملَ  اًمَّذن اهلل صدؾ ٌٌلي طمي  ـَ ُمي  ؾصدي  ،دًمٞماله  ضمٚمٞماله  يز ـَ  صدؾ ،يمٗمٞماله  سمٌف ًَ َذشًمف ُم  ،ليمٞماله  اختَّ

َٞمف اهل٤مدن اهلل صدؾ ـَ ﴿ اًمٕمٔمٞمؿ اهلل صدؾ ،ؾمٌٞماله  إًمي ُمي ًؾ  لي ـي  أيَصدي  اهلل صدؾ ،﴾ىٌمٞماله  اهلل ٌُم

 صدؾ ،ؾمامؤكل أَروف صدىم٧َم ل اهلل صدؾ ،أنٌَٞم٤مؤك صدىم٧َم ل اهلل صدؾل ،أن٤ٌَمؤك ىم٧َم صدي ل

٤مهدً  ،اًمٙمريؿً  اح٤مضمدً  ،اًم٘مديؿً  اًمقاطمدً  اهلل طمٞمؿً  اًمٖمٗمقر ،ٕمٚمٞمؿاًم اًمِمَّ ٙمقرً  ،اًمرَّ  ىًمَؾ ﴿ ،احلٚمٞمؿً  اًمِمَّ

ؾي  دي ًٌٌٕمقا  اهللً  صي ٦مي  ومي٤مشمَّ ٌهٞمؿي  ٌُمٚمَّ ا  .﴾إسٌَمري

َُّ  إهل ُ اًمَّذن اًمٕمٔمٞمؿ اهلل صدؾ ـً اًم قهً  إ طمٞمؿً  رمَح  لي احل ،اًمٙمريؿً  لي احل ،ٕمٚمٞمؿاًم لي احل ،اًمرَّ

ا يٛمقت ُ اًمَّذن لي احل ،اًم٤ٌمىمل  ل ،اإليَمرافل الـاجل لذً  ،أبده
ٌ
 ل ،اًمٌٕمٔم٤مفٌ  اّؾَمامء

ٌ
 ،اجٌل٤ًمفٌ  ـٌ ٜمي اعَم

ؾمًؾ  سمٚمَّٖم٧مل فً  اًمري ٞميٌدٟمي٤م قمغم اهلل صغمَّ  ،سم٤محلؼي  اًمٌٙمرا دى  ؾمي الف قمٚميٞمَٝمؿل ؾمٚمَّؿَ ل حًمٛمَّ ًَّ  .اًم

ٜم٤م اهلل ىم٤مـ ُم٤م قمغم ٟمَحـل ٞميدً ل رسمي َقُٟم٤مل ٟمي٤مؾمي ٤مهديـ ٌُمـ ُمي ػَمً  أَخزفل أيَلضم٥م ُم٤مل ،اًمِمَّ  همي

لم ربي  هلل احلَٛمدل ،ضم٤مطمديـ شمفل ،اًمٕم٤معمي ٞميٌدٟمي٤م قمغم صٚمقا دى  ٤مٟمي دٌ ٜمي ؾمي ل ؾمي  قمغمل ،اًمٜمٌَّٞميلم ظم٤مشمؿ حًمٛمَّ

ً  أبيقيف ُملماعَم ٞميٌدٟمي٤م ٙمرَّ ٟمف مجٞمع قمغمل ،إسَمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾل آدف ؾمي َٞمتف أَهؾ قمغمل ،اًمٜمٌَّٞميلم ٌُمـ إظَمقا  سمي

ً  أَصح٤مسمف قمغمل ،اًمٓم٤َّمهريـ ٝم٤مت اًمٓم٤َّمهرات أَزلاضمف قمغمل ،ٌلمٜمَتخي اعَم ً  ًأُمَّ  اًمت٤َّمسمٕملم قمغمل ،١َمُمٜملماعَم

يـ ييَقف إمم سم٢مطَم٤ًمقى  هلؿَ  َٞمٜم٤مل ،اًمدي امحلم أَرطمؿ ي٤م سمرمَحتؽ ُمٕمٝمؿَ  قمٚمي  .اًمرَّ

َٚمٓم٤مقل اًمٕمٔمٛم٦مل ،اإليَمرافل الـاجل لذً  اهلل صدؾ ًً ٤ٌَّمرو  ،اًم  ىمٞميقفو  ،ًيْم٤مف ُ قمزيزو  ،ًيراف ُ ضم

ف اّوَمٕم٤مـ ًمف ،يٜم٤مف ُ  ،اإلَٟمٕم٤مفل وَمْم٤مـاإلل ،اجٌل٤ًمف اّج٤مدنل ،اًمٌٕمٔم٤مف اعمقاه٥مل ،اًمٌٙمرا

ٌيح ،اًمتَّامفل اًمٙمامـل ي٤محل ،اهلقافل اًمٌٝم٤مئؿل ،اًمٌٙمراف اعمالئٙم٦م ًمف شًمً ٞم٤مءل ،اًمٖمامفل اًمري  اًمْمي

لًس  اعمٚمًؽ  اهلل قهً ل ،اًمٔمَّالفل الفً  اًم٘مدي ًَّ  .اًم

ٜم٤م اهلل ىم٤مـ ُم٤م قمغم ٟمَحـل ؾم٧َم ل ،٤مؤكصمٜم ضمؾَّ  رسمي  أَروف ؿمٝمدَت ل ،آُؤك ضمٚم٧ََّم ل ،أؾَمامؤك شم٘مدَّ

ي  ُي ﴿ ؿم٤مهدلق ،أنٌَٞم٤مؤكل ًرؾمٚمف سمٌف ٟمٓم٘م٧َم ل ،ؾمامؤكل َُّ  إهٌلي ٦مً  قي هً  إٌ ئٌٙمي اعَميالي  امه ٤مئٌ ىمي  اًَمٌٕمَٚمؿٌ  قلًمً أً لي  لي
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طٌ  ًَ ي  ُي  سم٤ٌمًَمٌ٘م َُّ  إهٌلي ـي  إٌقَّ  ۞ احَليٌٙمٞمؿً  يزً زٌ ٕمي اًمَ  قي هً  إٌ ي   قٌمٜمَدي  اًمدي
ٌ
فً اإَلٌ  اهلل  .﴾ؾَمالي

ٜم٤م اهلل ؿمٝمد سماٌم ٟمَحـل ـَ  اًمٌٕمَٚمؿ قألًمل اعمالئٙم٦مل رسمي ـ ظمَٚم٘مف ٌُم
ٌ ٤مهديـ عمي  هٌب٤م دي ٝمٌ ؿمي  ؿمٝم٤مدةه  ،اًمِمَّ

ً  هٌب٤م داقل ،احلٛمٞمدً  اًمٕمزيزً  ـً اعَم ٝم٤مدة ًص ًأظَمٚمٌ ل ،اًمقدلدً  رً اًمٖمٗمق ١َمُم  ،اعمجٞمد اًمٕمَرش نًمٌذٌ  سم٤مًمِمَّ

٤مًمح سم٤مًمٕمٛمؾ يَرومٕمٝم٤م ؿمٞمد اًمّمَّ ًَْمقدى  ؾٌمَدرى ﴿ ذاٌت  ضمٜم٦َّمى  ذٌم  ٚمقدي اخلً  ىم٤مئٚمٝم٤م لًيَٕمٓم ،اًمرَّ ـميَٚمحى  ۞ خمي  لي

ٜمًَْمقدى  فمٌؾ   ۞ ُمي ًَدلدى  لي   ۞ ممي
ى
٤مء ُمي ًٙمقبى  لي ًَ ومٌ  ،﴾ُمي ٝمقدي  اًمٜمٌَّٞميلم وٌمٞمٝم٤م ؼًيرا يمعي ل ،اًمِمي جقد اًمري ًي  ،اًم

 .اعمَجٝمقد هم٤مي٦مي  ـم٤مقمتف ذٌم  اًم٤ٌمذًململ

َدؾ هٌبذال ،ص٤مدىملم اًمتََّّمديؼ هٌبذا اضَمٕمَٚمٜم٤م اًمٚمَّٝمؿَّ  ٝم٤مدة هبذكل ،ؿم٤مهديـ اًمّمي  ،ًُم١َمُمٜملم اًمِمَّ

ديـ اإليامق هٌبذال طمي  اإلي٘م٤مق هٌبذال ،ًُمقىمٜملم اإلظَمالص هٌبذال ،خًمَٚمّملم اًمتيَقطمٞمد هٌبذال ،ًُمقي

َيؽ وٌمٞمامل ،وم٤مئزيـ اإلٟم٤مسم٦م هٌبذكل ،ًُمٜمٞمٌلم اُقَمؽماؽ هٌبذال ،ًُمَٕمؽموملم اعمَٕمروم٦م هٌبذكل ،قم٤مروملم  ًمدي

٤مل ،راهمٌلم
ٌ
في  اعمالئٙم٦مي  سمٌٜم٤م ٤مكٌ سمي لي  ،ـم٤مًمٌلم قٌمٜمَدؿ ح ي٘ملم اًمٜمٌَّٞميلم ُمع لاطَمنمٟم٤م ،اًمٙم٤مشمٌلم اًمٌٙمرا دي  لاًمّمي

ٝمداءل ٤محللمل اًمِمي ـَ  دمَٕمٚمٜم٤م ُل ،اًمّمَّ ٞم٤مـملم اؾَمتَٝمقشَمف ممَّ َٟمٞم٤م ومِمٖمٚمَتف ،اًمِمَّ يـ قمـ سم٤مًمدي  وم٠مَصٌح ،اًمدي

 أَرطمؿ ي٤م سمرمَحتؽ اًمٜمَّٕمٞمؿٌ  ٤مٌت ضمٜمَّ  ذٌم  اخلًٚمقدي  ًمٜم٤م ٥مأيَلضمٌ ل ،اخل٤مهيـ ٌُمـ ةاِظمر ذٌم ل ،اًمٜم٤َّمدُملم ٌُمـ

امحلم  .اًمرَّ

  احل٘مٞمؼ أن٧َمل ،أَهؾو  ًمٚمحَٛمد أن٧َمل احلَٛمد ًمؽ اًمٚمَّٝمؿَّ 
ٌ
 شمت٤مسمع قمغم احلَٛمد ًمؽ ،اًمٗمَْمؾ صًمؿَّ  ٜم٦َّمسم٤معَم

شمر قمغم احلَٛمد ًمؽل ،إطَم٤ًمٟمؽ دً  قمغم احلَٛمد ًمؽل ،إَٟمٕم٤مُمؽ شمقا  إٟمَّؽ اًمٚمَّٝمؿَّ  ،اَُمتٜم٤مٟمؽ ؽشمرا

َٞمٜم٤م قمٓمََّٗم٧م ٝم٤مت ءاِسم٤م ىًمٚمقبي  قمٚمي ا لاًُّمَّ َٞمٜم٤م و٤مقمَٗم٧مل ،ٌصٖم٤مره ا ٟمٌٕمٛمؽ قمٚمي ٤ٌمره
َٞم٧مل ،يمٌ َٞمٜم٤م لاًمي  إًمي

ؿ ا سمٌرَّ اري ُمٌ  ٤مٜمي تي ٚمَ ٤مضمي قمي  ُم٤مل ٤مٜمي ٚمَ ٝمٌ ضمي ل ،ٌُمَدراره ره ا  ٟمَحٛمدؿ وم٢مٟم٤َّم اًمٚمَّٝمؿَّ  ،احلَٛمدً  ؽومٚمي  ،ا ال ٌهًّ  ،ضٌمٝم٤مره

٦ٌَّمه  ٟمَِمٙمرؿل ال حم ااؾَمتَٖمٗم٤م اخلٓم٠م ٌُمـ أَخٝمَٛمتٜم٤م إذَ  احلَٛمد وميٚميؽي  ،اظَمتٞم٤مره  ضمٜم٦َّمه  وم٤مَرزىَمٜم٤م احلَٛمد ًمؽل ،ره

ا سمٌٕمَٗمقؿ قمٜم٤َّم اطَمج٥َم ل َقف هًتَٚمَٙمٜم٤م ُل ،ٟم٤مره اقمي  ٤مٌذي ٕمي اعَمي  سميلَم  ومتَجٕمٚمٜم٤م اًمٌَٕم٨م يي قء شمَٗمْمَحٜم٤م ُل ،٤مره ًً  سمٌ

َقف أوَمٕم٤مًمٜم٤م ٦مه ذٌ  ٤مٜمَّ ٙمٌ ًَ ومتً  ًمٌ٘م٤مئؽ يي ال ًمَّ امحلم أَرطمؿ ي٤م سمٌرمَحتؽ اَٟمٙم٤ًمره  .اًمرَّ
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يَ  يمام احلَٛمد ًمؽ اًمٚمَّٝمؿَّ  َٛمتٜم٤م أن٧َم اًمٚمَّٝمؿَّ  ،اًمً٘مَرآقل احٌلَٙمٛم٦م قمٚمََّٛمتٜم٤مل ،ًمإلؾَمالف تٜم٤مهدي ٌَؾ قمٚمَّ  ىم

ٞمَٜم٤م سمٌف لُمٜمٜم٧َم ،ٛمفشمَٕمٚمي  ذٌم  رهَمٌتٜم٤م ٌَؾ قمٚمي ٌَؾ سمٌف َّمتٜم٤مظمّمل ،سمٌٛمَٕمرومتف قٌمَٚمٛمٜم٤م ىم  اًمٚمَّٝمؿَّ  ،ْمٚمفسمٗمي  ُمَٕمرومتٜم٤م ىم

ـَ  ذًمؽ يم٤مق وم٢مذا ٤م ومَْمٚمؽ ٌُم َٞمٜم٤م اَُمتٜم٤مٟمه٤مل سمٌٜم٤م ًًمَٓمٗمه ـَ  قمٚمي ػَم  ٌُم شمٜم٤م ُل ٚمتٜم٤مطٌمٞم همي ٥َم  ،ىًمقَّ  اًمٚمَّٝمؿَّ  ًمٜم٤م وميٝمي

ف ٌرقم٤مي٦مي  رٌ دي شمي  ذٌم  مًهده ل ،فٌ ٤مهٌبٌ ِمي سمًٌٛمتي  ٤مإيامٟمه ل ،فٛمٌ سمًٛمَحٙمي  قمٛماله ل ،آي٤مشمف طٌمَٗمظي ل ،طم٘مي ا ٗمي شمي ل ،كٌ سمي ره  ذٌم  ٙمي

ٌٌٍَم ل ،ًُمَٕمجزشمفل أَُمث٤مًمف ٙمقؿً  ٜم٤مًو ٤مرٌ شًمٕمي  ُ ،فٌ ٛمٌ ٙمي طمٌ ل ًٟمقرك ذٌم  ةه شم  ٜم٤مجً ٚمٌ خَيتي  ُل ،شمَّمدي٘مف ذٌم  اًمِمي

 .ـمري٘مف ىمَّمد ذٌم  َيغاًمزَّ 

ٌََّؾ ل ،احلٙمٞمؿ يَمراًمذي ل اِي٤مت ذٌم  ًمٜم٤م سم٤مرؿل ،اًمٕمٔمٞمؿ سم٤مًَمً٘مَرآق اَٟمٗمٕمٜم٤م اًمٚمَّٝمؿَّ   أن٧َم إٟمَّؽ ٌُمٜم٤َّم شم٘م

ٛمٞمعً  ًَّ َٞمٜم٤م شًم٥َم ل ،ٕمٚمٞمؿاًم اًم ًب  أن٧َم إٟمَّؽ قمٚمي طمٞمؿً  اًمتَّقا امحلم أَرطمؿ ي٤م سمٌرمَحتؽ ،اًمرَّ  اضَمٕمؾ مهللاَّ  ،اًمرَّ

ٟمٜم٤م ءي الي ضمي ل ،ًصدلرٟم٤م ؿٌمٗم٤مءل ،قسمٜم٤مىًمٚم رسمٞمع اًمً٘مَرآق  ٜم٤مؾم٤مئ٘مي ل ،هًمٛمقُمٜم٤مل مًهقُمٜم٤م ذه٤مبل ،أطَمزا

ٞمَؽ ٜم٤مدًمٞمٚمي ل ٟم٤مىم٤مئدي ل امحلم أَرطمؿ ي٤م سمرمَحتؽ ،اًمٜمَّٕمٞمؿ ضمٜم٤َّمت ضمٜم٤َّمشمؽ إممل إًمي  .اًمرَّ

٤م ًمًذٟمقسمٜم٤مل ،دلاءه  ّؾَم٘م٤مُمٜم٤مل ،ضمالءه  ّبَّم٤مرٟم٤مل ،ٌوٞم٤مءه  ًمً٘مٚمقسمٜم٤م اًمً٘مَرآق اضَمٕمؾ اًمٚمَّٝمؿَّ  ّمه  ،مًميحي

٤م اًمٜم٤َّمر ٌُمـل َٞمٜم٤م أؾَمٌغَ ل ،اًمًٔمٚمؾ سمٌف أؾَمٙمٜم٤َّمل ،احٌلٚمؾ سمٌف ايَمًٜم٤م اًمٚمَّٝمؿَّ  ،خًمَٚمّمه  سمٌف اَدومعل ،اًمٜميٕمؿ سمٌف قمٚمي

ء قٌمٜمَد سمٌف اضَمٕمٚمٜم٤مل ،اًمٜمٌ٘مؿ قمٜم٤َّم ٤ميمريـ ٌُمـ اًمٜمََّٕمامء قٌمٜمَدل ،اًمٗم٤مئزيـ ٌُمـ اجلزا  ٌُمـ اًمٌالء قٌمٜمَدل ،اًمِمَّ

٤مسمريـ ـَ  دمَٕمٚمٜم٤م ُل ،اًمّمَّ ٞم٤مـملم تَٝمقشَمفاؾَم  مٌمَّ َٟمٞم٤م ومِمٖمٚمَتف اًمِمَّ يـ قمـ سم٤مًمدي  ،اخل٤مهيـ ٌُمـ وم٠مَصٌح اًمدي

امحلم أَرطمؿ ي٤م سمرمَحتؽ  .اًمرَّ

طي  لُ ،اله ُم٤مطمٌ  سمٌٜم٤م اًمً٘مَرآقي  دمَٕمؾ ُ اًمٚمَّٝمؿَّ  ا ٞميدي ل ٟمٌٞمَّٜم٤م ُل ،زائاله  سمٌٜم٤م اًمٍمي ا ٟم٤مدي ٜمي ؾمي ل ٟم٤مؾمي ده  حًمٛمَّ

٤م قمٜم٤َّم اًمٌ٘مٞم٤مُم٦م ذٌم  لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم ٞمه٤م ُل ًُمَٕمروه ًمي ٜم٤م ي٤م اضَمٕمٚمف ،ًُمقي  ًمٜم٤م رازىمٜم٤م ي٤م ظم٤مًم٘مٜم٤م ي٤م رسمَّ

٤م ٤م ؿم٤مومٕمه ٕمه َقوف أَلرَدٟم٤مل ،ًُمِمٗمَّ ٤م سمٌٙم٠َمؾمف اؾَم٘مٜم٤مل طمي ٌليًّ  ُمنَمسمه ٤م ٤مري ا سمَٕمدك ٟمَٔمٛم٠م ُ هٜمٞم٤ًّم ؾم٤مئٖمه ػَم  ،أبده  همي

ي٤م َٞمٜم٤م ُمَٖمْمقبى  ُل ضم٤مطمديـ ُل ،ٟم٤ميمثلم ُل ظمزا امحلما أَرطمؿ ي٤م سمرمَحتؽ ،و٤مًميلم ُل قمٚمي  .ًمرَّ

 ،فٌ سمريم٤مشمٌ  سمٞمَّٜم٧َمي ل ؾًمَٚمٓم٤مٟمف أجََّدتي ل ،أَريم٤مٟمف ٧ٌَّمَّ صمي ل ُمٙم٤مٟمف رومَٕم٧م اًمَّذن سم٤مًمً٘مَرآق اَٟمٗمٕمٜم٤م اًمٚمَّٝمؿَّ 
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ٌَح٤مٟمؽ: ىم٤مئؾى  ـَ ُمٌ  زَّ قمي  ي٤م لىًمَٚم٧مي  ،فً ًم٤ًٌمٟمي  اًمٗمّمٞمح٦مي  اًمٕمرسمٌٞمي٦م اًمًٚمٖم٦م ضمٕمٚم٧مي ل ا﴿ ؾًم ٢ٌمذي ني٤مكً  ومي أَ ري ٌٌعَ  ىمي  ومي٤مشمَّ

فً  ٟمي ٚمي  إٌقَّ  صًمؿَّ  ۞ ىًمَرآ فً  ٞمَٜمي٤مقمي ٞمي٤مٟمي ٤م يًمتٌؽ أطَمًـقهً ل ،﴾سمي ٤م أَلوحٝم٤مل ،ٟمٌٔم٤مُمه ُه  أبَٞميٜمٝم٤مل ،يمالُمه  طمال

٤مل ُمه ه٤مق فم٤مهر ،اًمٌٞم٤مق حًمَٙمؿ ،طمرا ي٤مدة ٌُمـ حَمرلسو  ،اًمؼًمَ قمٞمدو ل لقمدو  وٌمٞمف ،اًمٜمًَ٘مّم٤مقل اًمزي  لي

٠َمتٌٞمفٌ  ُي ﴿ ،هتَديدو ل خَتٌقيػو ل ٌي٤مـمًٌؾ  يي ـَ  اًَم لَمٌ  ٌُم َيفٌ  سمي ُي  ييدي ـَ  لي َٚمٌٗمفٌ  ٌُم ٜمٌَزيؾو  ظمي ـَ  شمي ٌٙمٞمؿى  ٌُم ٌٞمدى  طمي  اًمٚمَّٝمؿَّ  ،﴾محي

ؽ سمٌف ًمٜم٤م وم٠مَلضم٥م ٤مًمح اًمٕمٛمؾ ذٌم  اؾَمتَٕمٛمَٚمٜم٤مل ،ؾمٕمٞمدى  ر  سمي  سمًٌٙمؾي  أَخح٘مٜم٤مل ،اعمزيدل اًمنمَّ  ،اًمرؿمٞمد اًمّمَّ

ً  اًم٘مري٥ًم  أن٧َم إٟمَّؽ امحلم أَرطمؿ ي٤م سمرمَحتؽ ،جٞم٥ًم اعَم  .اًمرَّ

ىملم سمٌف ضمٕمَٚمتٜم٤م ومٙمام اًمٚمَّٝمؿَّ  ٤مل ،ًُمّمدي
ٌ
٘ملمحًم  وٌمٞمف ح  ًمذيذ إممل ،ًُمٜمَتٗمٕملم سمٌتاللشمف وم٤مضَمٕمٚمٜم٤م ،٘مي

تٛمٕملم ظٌمٓم٤مسمف ًَ  قٌمٜمَدل ،ظم٤موٕملم ٟمقاهٞمفل ّلاُمركل ،ضم٤مُمٕملم ّطَمٙم٤مُمفل ،ًُمَٕمتؼميـ وٌمٞمف سماٌمل ،ًُم

سمفل ،اًمٗم٤مئزيـ ٌُمـ ظمَتٛمف ٞمَؽل ،ذايمريـ ؿًمٝمقدٟم٤م مجٞمع ذٌم  ًمؽل ،طم٤مئزيـ ًمٌثقا  ًأُمقرٟم٤م مجٞمع ذٌم  إًمي

ٞمَ  ذٌم  ًمٜم٤م اهَمٗمرل ،راضمٕملم امحلم أَرطمؿ ي٤م سمرمَحتؽ ،أمَجٕملم هذك ٚمتٜم٤مًمي  .اًمرَّ

َّ  طًمَرُمتف ًمٌَٚمً٘مَرآق طمٗمٔمقا  اًمَّذيـ ٌُمـ اضَمٕمٚمٜم٤م اًمٚمَّٝمؿَّ  ٤َّم ُمٜمَزًمتف قمٔمَّٛمقا ل ،طمٗمٔمقك ٤محي  ،ؾمٛمٕمقك حي

سمقا ل َّ  سمآداسمف شم٠مدَّ َّ  طًمَٙمٛمف لاًَمتزُمقا  ،طميلك ٤محي َّ  ضٌمقارك لأطَمًٜمقا  ،وم٤مرىمقك ٤محي رلك ٤محي  أرادلال ،ضم٤ملي

ارل اًمٙمريؿ لضَمٝمؽ لشمفسمٌتاٌل صٚمقا  ،ةاِظمر اًمدَّ ـَ  سمٌف اضَمٕمٚمٜم٤مل ،اًمٗم٤مظمرة اعم٘م٤مُم٤مت إمم سمٌف وميقي  ذٌم  مٌمَّ

 ،يَٚمت٘مل قمٜمَف راضى  قهً ل قمَروف ييَقف لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم سمٌٜمٌٞميفل ،ليَرشم٘م اجٌلٜم٤مق ٌج ري دي 

عً  ٗمي ػَمً  سم٤مًَمً٘مَرآق وم٤معَمًتيِمي امحلم أَرطمؿ ي٤م سمرمَحتؽ ؿم٘مل   همي  .اًمرَّ

ـَ  قمغم ًُم٤ٌمريم٦مه  َتٛم٦مه ظم اضَمٕمَٚمٝم٤م ًمٚمَّٝمؿَّ ا ـل ؾمٛمٕمٝم٤مل طميه٤مل ىمرأه٤م ُم ـٌ ل ،ًدقم٤مئٝم٤م قمغم أُمَّ  أنَز

ـَ  اًمٚمَّٝمؿَّ  لر أَهؾ قمغم سمريم٤مهت٤م ٌُم  أَهؾ لقمغم ،ىًمّمقرهؿ ذٌم  اًمً٘مّمقر أَهؾ قمغمل ،ًدلرهؿ ذٌم  اًمدي

لَم  أَهؾ لقمغم ،صًمٖمقرهؿ ذٌم  اًمثيٖمقر َٞمٝمؿ ذٌم  احلرُمي ـَ  اًمً٘مٌقر أَهؾل ٚمَّٝمؿَّ اًم ،اعم١ًَمُمٜملم ٌُمـ طمرُمي  أَهؾ ٌُم

تٜم٤م ٞم٤مء ىًمٌقرهؿ ذٌم  قمٚميٞمَٝمؿ أنَزـ ٌُمٚمَّ ٦مل اًمْمي حي ًي  سم٤مًمًٞميئ٤متل ،إطَم٤ًمٟمه٤م سم٤مإَلطَم٤ًمق ضم٤مزهؿَ ل ،اًمٗمي

ٟمه٤م ٟم٤م إذا لاَرمحٜم٤م ،هًمَٗمرا َٞمف ص٤مرلا ُم٤م إمم ٌسَ امحلم أَرطمؿ ي٤م سمرمَحتؽ إًمي  .اًمرَّ
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َقت ؾم٤مُمع لي٤م ،اًمً٘مقت ؾم٤مئؼ ي٤م اًمٚمَّٝمؿَّ  ٞميٌدٟمي٤م قمغم صؾي  ،َقتاعَمي  سمَٕمد اًمٌٕمٔم٤مف يم٤مٌدي  ٤ميل ،اًمّمَّ  ؾمي

دى  ٞميٌدٟمي٤م آـ قمغمل حًمٛمَّ دى  ؾمي َٞمٚم٦م هذك ذٌم  ًمٜم٤م عَ شمدي  ُل ،حًمٛمَّ يٗم٦م اًمٚمي ً  اًمنمَّ ٌه٤م ٤ٌمريم٦ماعَم َُّ  ذَٟم ٤م ُل ،همٗمَرشمف إ  مهًّ

 َُّ ضَمتف إ َُّ  يمَرسمه٤م ُل ،ومرَّ تف إ ًَ َُّ  همامًّ  ُل ،ٟمٗمَّ ا ُل ،يمِمَٗمتف إ َُّ  ؾًمقءه ٤م ُل ،سوَمتف إ َُّ  ُمريْمه  إ

َٞمتف ٌَتغمه  ُل ،ؿمٗمي َُّ  ًُم َٞمتف إ َُّ  إؾم٤مءة ذا ُل ،قم٤مومي ٤م لُ ،أىمَٚمتف إ َُّ  طم٘مًّ ٌه٤م ،اؾَمتَخرضَمتف إ َُّ  لُهم٤مئ  إ

َيتف إُ قم٤مصٞمه٤م لُ ،ردَدشمف ا لُ ،هدي َُّ  لًمده َُّ  ُمٞميته٤م ُل ،ضمؼَمشمف إ ـَ  طم٤مضم٦مه  ُل ،رمَحتف إ  طمقائ٩م ٌُم

َٟمٞم٤م ٤م وٌمٞمٝم٤م ًمؽ ةاِظمرل اًمدي َُّ  صالحو  وٌمٞمٝم٤م ًمٜم٤مل ٌروه  ُمع قم٤مومٞم٦مى ل ٌُمٜمَؽ سمًٌٞمَنى  ىمْم٤مئٝم٤م قمغم أقمٜمَتٜم٤م إ

امحلم أَرطمؿ ي٤م سمرمَحتؽ اعَمَٖمٗمرة  .اًمرَّ

 دائؿ ي٤م ،اًم٘مديؿ إطَم٤ًمٟمؽل ،اجلٛمٞمؾ ؾٌمؽَمؿل ،اًمٕمٔمٞمؿ سمٌٕمَٗمٌقؿ قمٜم٤َّم اقَمػل قم٤مومٜم٤م اًمٚمَّٝمؿَّ 

ٞميٌدٟمي٤م قمغم لصؾي  ،اخليػَم  يمثػم ي٤م ،اعمَٕمرلؽ دى  ؾمٜمدٟم٤مل ؾمي ٟمف قمغمل حًمٛمَّ  آخف لقمغم اّنٌَٞم٤مء إظَمقا

ٚمٞمامه  ؾمٚميؿَ ل لاعمالئٙم٦م ًَ ٜم٤م ،شم ـَ  آشمٜم٤م رسمَّ ـَ  ًمٜم٤م هٞميَئ ل رمَح٦مه  ًمدَٟمؽ ٌُم ا أَُمرٟم٤م ٌُم َ٘مٜم٤مل ،رؿمده  ًمٕمٛمؾى  لومي

امحلم أَرطمؿ ي٤م سمرمَحتؽ قمٜم٤َّم ًيَروٞمؽ ص٤مًمحى   .اًمرَّ

ٞميٌدٟمي٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  دى  ؾمي َتٜم٤م يمام حًمٛمَّ الًم٦م ٌُمـ فسمٌ  هديي ٞميٌدٟمي٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  ،اًمْمَّ دى  ؾمي  يمام حًمٛمَّ

ٞميٌدٟمي٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  ،اجلٝم٤مًم٦م ٌُمـ سمٌف اؾَمتٜمَ٘مَذشمٜم٤م دى  ؾمي ٞميٌدٟمي٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  ،اًمٌرؾم٤مًم٦م سمٚمَّغ يمام حًمٛمَّ  ؾمي

دى    ىمٛمرل اًمٌاٌلد ؿمَٛمس حًمٛمَّ
ٌ
َيـل ٝم٤مداعَم ً  ؿمٗمٞمعل اًمٌقراد زي ٞميٌدٟمي٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  ،ًمتَّٜم٤مدا ييَقف َذٟمٌلماعَم  ؾمي

دى  ري ل سمٌٜمًٍَمشمف ىم٤مُمقا  اًمَّذيـ صح٤مسمتف مجٞمعل ًذريَّتفل حًمٛمَّ امحلم أَرطمؿ ي٤م سمرمَحتؽ ؾًمٜمَّتف قمغم الَ ضمي  .اًمرَّ

ٞميٌدٟمي٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  دى  ؾمي َدؾل ،سمٕمَثتف سم٤ٌمحَلؼي  اًمَّذن حًمٛمَّ  ٠ممَحدسمٌ ل ،فَٛمتي ؾمي لي  سم٤ٌمحٌلَٚمؿل ،تَّفٕمي ٟمي  سم٤ٌمًمّمي

تف ذٌم  اًمٌ٘مٞم٤مُم٦م ذٌم ل ،َٞمتفٛمَّ ؾمي  َٕمتف ًأُمَّ ٞميٌدٟمي٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  ،ؿمٗمَّ دى  ؾمي  قمغم صؾي ل ،اًمٜميجقف تأَزهري  ُم٤م حًمٛمَّ

ٞميٌدٟمي٤م دى  ؾمي ي ُم٤م حًمٛمَّ ٞميٌدٟمي٤م قمغم صؾي ل ،اًمًٖمٞمقف ٧مشمالمحي دى  ؾمي ٞميٌدٟمي٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  ،ىمٞميقف ي٤م طملي  ي٤م حًمٛمَّ  ؾمي

دى  ٞميٌدٟمي٤م قمغم صؾي ل ،اّبَرار يمركذ ُم٤م حًمٛمَّ دى  ؾمي ٞميٌدٟمي٤م قمغم لصؾي  ،اًمٜمَّٝم٤مرل اًَمٚميَٞمؾ اظَمتٚمػ ُم٤م حًمٛمَّ  ؾمي

دى  ً  قمغمل حًمٛمَّ امحلم أَرطمؿ ي٤م سمرمَحتؽ ،اّنَّم٤مرل ٝم٤مضمريـاعَم  .اًمرَّ
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 تتاًخاال رعاٞ

الة الفل اًمّمَّ ًَّ الة ،اهلل رؾمقـ ي٤م قمٚميٞمَؽ اًم الفل اًمّمَّ ًَّ الةا ،اهلل طمٌٞم٥م ي٤م قمٚميَٞمؽ اًم  ًمّمَّ

الفل ًَّ   ظمَٚمؼ أيَمرف ي٤م قمٚميٞمَؽ اًم
ٌ
 .اهلل

رَ  ًُمٌلمً  ي٤م طمؼي  ي٤م ٟمقرً  ي٤م اهللً  ي٤م اًمٚمَّٝمؿَّ  ـَ  ايَمًٜملل ،سمٜمقرؿ ىمَٚمٌل ٟمقي ـَ  قمٚميَٛمٜملل ،ًٟمقرؿ ٌُم  ٌُم

َٛمٜملل ،قٌمَٚمٛمؽ نل ،ُمٜمَؽ أؾَمٛمَٕمٜملل ،قمٜمَؽ ومٝمي َ   يًمؾي  قمغم إٟمَّؽ سمؽ سمٍمي
ى
 ي٤م ؾمٛمٞمعً  ي٤م ،ىمديرو  َرء

 أقمقذ ،آُملمي  آُملمي  آُملمي  ًًمَٓمٗمؽ سمخّم٤مئص ٟمٌدائل اؾَمٛمع ،اهللً  ي٤م قمكمي  ي٤م قمٔمٞمؿً  ٤مي طمٚمٞمؿً  ي٤م ٨مقمٚمٞمٛم

٤مت اهلل سمٙمٚمامت ـَ  يًمٚميٝم٤م اًمت٤مُمَّ َٚمٓم٤مق قمٔمٞمؿي  ي٤م ،ظمٚمؼ ُم٤م ذي  ٌُم ًي  دائؿي  ي٤م ،اإلطَم٤ًمق ىمديؿي  ي٤م ،اًم

َزؾ سم٤مؾمطي  ي٤م ،اًمٜميٕمؿ قم٤مء ؾمٛمٞمعي  ي٤م ،اًمٌالي٤م داومعي  ي٤م ،اًمٕمٓم٤مي٤م لاؾمعي  ي٤م ،اًمري ا  ي٤م ،اًمدي  ًميٞمَس طم٤مَضه

ا ي٤م ،سمٖم٤مئ٥مى  َقضمقده دائد قٌمٜمَد ُمي ٜمَع ًمٓمٞمػ ي٤م ،اًمٚميَٓمػ ظمٗملَّ  ي٤م ،اًمِمَّ ؽَمٌ  مجٞمؾ ي٤م ،اًمّمي ًي  ُ طمٚمٞمامه  ي٤م ،اًم

ا ي٤م ،يَٕمجؾ ده ٌَخؾ ُ ضمقا ـَ  ي٤م ،[ُمرة(19) ًَمٞم٥م ي٤م] طم٤مضم٤ميت اىَمض ،ي  أؾَم٠مخؽ يًمٚميف اَُّمر ًمف ُم

ي  ٌُمـ سمؽ أقمقذل ،يًمٚمَّف اخليػَم  َٞمٜم٤م اوَمتح اًمٚمَّٝمؿَّ  ،فيًمٚمي  اًمنمَّ ؾل ،رمَحتؽ أبَقاب قمٚمي  أؾَم٤ٌمب ًمٜم٤م ؾمٝمي

ٞميٌدٟمي٤م قمغم اهلل صغمَّ ل ،ٌرَزىمؽ دى  ؾمي لي  اًمٜمٌَّلي  حًمٛمَّ يملي  اًمٓم٤َّمهر ،اُّمي جل ،اًمًٕم٘مدً  هب٤م حًتؾي  صالةه  ،اًمزَّ  شًمٗمرَّ

ً ل اّنٌَٞم٤مء ؾم٤مئر قمغمل صَحٌفل آخف قمغمل ،ًب اًمًٙمري  هب٤م  ،أمَجٕملم صَحٌٝمؿَ ل آخٝمؿَ  قمغمل َرؾمٚملماعَم

ٌَح٤مٟمؽ ،اُقَمتّم٤مف سمؽل احلَٛمد ًمؽ ،اًمٕم٤معملم ربي  هلل احلَٛمدل تل اُسَمتداء أَخٝمَٛمتٜم٤م ؾًم َ  ًمٜم٤م ينَّ

ً  ٟمٌٞميؽ سمج٤مك ربي  ي٤م ،اُظَمتت٤مف ً  رؾمقًمؽل كٗمَّمٓماعَم ر ،َرشم٣ماعَم ـَ  ىًمٚمقسمٜم٤م ـمٝمي  ًي٤ٌمقمدٟم٤م لَصػى  يًمؾي  ٌُم

ـَ  ٌَّتؽل ًُمِم٤مهدشمؽ قم ٌُمَتٜم٤م ،حم ٜمَّ  قمغم لأي ًي َقؾل اجلامقم٦مل ٦ماًم  ،اإليَمرافل اجلالـ ذا ي٤م ًمٌ٘م٤مئؽ إمم اًمِمَّ

ٞميٌدٟمي٤م قمغم اهلل صغمَّ ل دى  ؾمي ٚمٞمامه  ؾمٚمَّؿَ ل صَحٌفل آخف لقمغم حًمٛمَّ ًَ ٟم٤م آظمرل ،شم  ربي  هلل احلَٛمد أق دقَمقا

  .اًمٕم٤معملم
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 ُمرات( )ؾمٌع اًمٖم٤مومٚمقق

 (ةُمر )أخػ ﴾اهلل﴿ اجلالًم٦م اؾمؿ
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 الكارصٝ التشصني

ًٌٜمي ﴿ ًَ  قي اًمَ  ٟمٌَٕمؿي لي  اهللً  ٤مطمي
 (ُمرة 100) ﴾ٞمًؾ يمٌ

ي إٌ  ُي ﴿  اًمٔمَّ  ـي ُمٌ  ٧ًم ٜمَ يمً  ني إٌ  ؽي ٤مٟمي حي ؾًمٌَ  ن٧َمي أي  َُّ إٌ  هلي
ٌ ٌ
  ُمرة( 100) ﴾لمي ٤معم

ًض أً لي ﴿   ممي إٌ  نَُمرٌ أي  وميقي
ٌ
ٌّم  اهللي  قَّ إٌ  اهلل  ُمرة( 100) ﴾٤مدٌ ٌي ٕمٌ ٤مًمَ سمٌ  ػمو سمي

بي ﴿ ٜمٌ  ني إٌ  ري ًَّ ي  لي ُمي ؿً أي  ن٧َمي أي لي  اًميي مٌحٌ اًمرَّ  َرطمي   ُمرة( 100) ﴾لمي ا

ـي ﴿ ٌذي ـي  اًمَّ ٤م ًؿً  ىمي يًٕمقا  ىميدَ  اًمٜم٤َّمسي  إٌقَّ  اًمٜم٤َّمًس  هلي َقًهؿَ  ًميًٙمؿَ  مجي ًهؿَ  ومي٤مظَمِمي دي ا زي ٟمه٤م ومي ىمي٤مًًمقا  إٌيامي ٜمي٤م لي ًٌ ًَ  اهلل طمي

ٟمٌَٕمؿي  ًٌقا ﴿ :اًم٤ًمسمٕم٦م لذم (،ُمرات 6) ﴾اًمقيمٞمؾ لي ٚمي ٤مَٟم٘مي ٦مى  ومي ـي  سمٌٜمٌَٕمٛمي وميَْمؾى  اهلل ٌُم َ  لي
ًٝمؿَ  ملي ًَ ًي َٛم  ؾًمقءو  يي

ٌيًٕمقا  اشمَّ قي  لي ا   ٌرَوقي
ٌ
اللً  اهلل ٔمٌ  وميَْمؾى  لذً  لي  .﴾ٞمؿى قمي

 :يم٤مِيت قله ؛اجلالًم٦م دقم٤مء قمٚمٞمف يزيد صمؿ

 ،اهلل سمٜمقر اطمتج٧ًٌم  ،قه لأن٧مي  ،أن٧مي  قه ،اًمني  لسمذاٌت  ،اًمذات سمني  أؾم٠مخؽي  إٍن  اًمٚمًٝمؿَّ  

ـَ  ،هلل اؾمؿى  سمًٙمؾي  ،اهلل قمرشٌ  لٟمقرٌ  ـي  ُ أخٌػ  سمامئ٦مٌ  ،اهلل للقمد قمدٍلن ُم  ،سم٤مهلل إُ ىمقةي  لُ طمق

  ؾي يمً  لقمغم ديٜمل لقمغم ٟمٗمز قمغم ظمتٛم٧ًم 
ى
 سمفٌ  ظمتؿي  اًمذن ،ٜمٞمعاعَمي  اهلل سمخ٤مشميؿٌ  ريٍب  أقمٓم٤مٟمٞمفٌ  رء

املاٌت  أىمٓم٤مري  ًٍ ًٌٜم٤م ،لاّرضٌ  اًم ًَ  اهلل لصغٍم  ،اًمٜمَّّمػم لٟمٌٕمؿي  قمماعَمي  ٟمٌٕمؿي  ،اًمقيمٞمؾ لٟمٌٕمؿي  اهلل لطمي

ٞميٌدٟمي٤م قمغم  .أمَجٕملم لؾمٚمَّؿي  لأصح٤مسمفٌ  آخفٌ  لقمغم حًمٛمدى  ؾمي
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 الؾضٖفٛ ٖػ عٕصٚ رعاٞ

اًَمً٘مَرآقٌ  ۞ ﴿يس اًمرطمٞمؿ رمحـاًم اهلل سمًؿ ـي  إٌٟمَّؽي  ۞ احَليٌٙمٞمؿٌ  لي
ٌ ٚمٌلمي  عمي غمي  ۞ اعَمًَرؾمي  قمي

طى  ا تيٌ٘مٞمؿى  ٌسي ًَ ٜمٌَزيؾي  ۞ ًُم ٌزيزٌ  شمي طٌمٞمؿٌ  اًَمٕمي ٤م ًمًٌتٜمٌَذري  ۞ اًمرَّ َقُمه ٤م ىمي ٤مًؤًهؿَ  ًأنٌَذري  ُمي ٤موٌمًٚمققي  وميًٝمؿَ  آسمي  ۞ همي

دَ  ٘مي ؼَّ  ًمي ـً  طمي َق غمي  اًَم٘مي يَمثيٌرٌهؿَ  قمي َٚمٜمي٤م إٌٟم٤َّم ۞ ١َمٌُمٜمًققي يً  ُي  وميًٝمؿَ  أي ٕمي قَمٜمي٤مىٌمٌٝمؿَ  ذٌم  ضمي ُه  أي يَذىمي٤مقٌ  إمٌمي  وميٌٝملي  أيهَمالي َّ  ا

ًحققي  وميًٝمؿَ  َٚمٜمي٤م ۞ ًُمَ٘مٛمي ٕمي ضمي ـَ  لي لَمٌ  ٌُم جٌَدهيٌؿَ  سمي ا أي دًّ ـَ  ؾمي ٌُم َٚمٌٗمٌٝمؿَ  لي ا ظمي دًّ َٞمٜمي٤مًهؿَ  ؾمي ٠ميهَمِمي  ُي  وميًٝمؿَ  ومي

،﴾ لقي ٌٌٍَمً ٞميٌدٟمي٤م قمغم صؾي  مهللا ًي  ُمـ ي٤م ٝمؿاًمٚمَّ ] ،ؿلؾمٚمي  لسم٤مرؿ حمٛمد ٞميٌدٟمي٤مؾمي  آـ لقمغم حمٛمد ؾمي

ك كٌ هي  ذم ٟمقرك  لاًم٤ٌمهملم احل٤مؾمديـ لىمٚمقب لاًمٓم٤مهملم اًمٜم٤مفمريـ قمٞمقق قمـ ٌٗمٜمي٤مظَم أي  ظمٚم٘مفٌ  ذم لهي

 ر يمؾ قمغم إٟمؽ لاجلًد اًمرلحي  أظمٗمٞم٧مي  يمام
ى
 .[ُمرات( 3) ىمديرو  ء

ءو  ا قي ؾمي ٞمٌَٝمؿَ  ﴿لي ٚمي ًؿَ  قمي َرهتي نَذي أي َ  أيفَ  أي
ـٌ  شًمٜمٌَذرً  إٌٟمَّامي  ۞ ًي١َمٌُمٜمًققي  ُي  شًمٜمٌَذَرًهؿَ  ملي ٌيعي  ُمي يَمري  اشمَّ ٌٌمي  اًمذي ظمي  لي

ـي  مَحي َٞم٥ٌم  اًمرَّ كً  سم٤ٌمًَمٖمي َ ٌينمي ةى  ومي َٖمٌٗمري أيضَمرى  سمٌٛمي ٌريؿى  لي ـً  إٌٟم٤َّم ۞ يمي َح ٟميَٙمًت٥ًم  اعَميَقشميك ًٟمَحٌٞمل ٟمي ٤م لي ًُمقا  ُمي  ىميدَّ

ًهؿَ  ٤مري آصمي يًمؾَّ  لي   لي
ى
ء َ َٞمٜمي٤مكً  ري ٤مفى  ذٌم  أيطَمّمي َب  ۞ ًُمٌلٌمى  إٌُمي اََضٌ ًؿَ  لي ثياله  هلي ٤مبي  ُمي ٦مٌ  أيَصحي َريي ٤م إٌذَ  اًَم٘مي هي ٤مءي  ضمي

ًٚمققي  َٚمٜمي٤م إٌذَ  ۞ اعَمًَرؾمي ٞمٌَٝمؿً  أيَرؾمي ٤م اصَمٜميلَمٌ  إًٌمي سًمقمًهي ذَّ َزٟمي٤م وميٙمي زَّ ٤مًًمقا  سمٌثي٤مًم٨ٌمى  وميٕمي ٘مي ٞمًَٙمؿَ  إٌٟم٤َّم ومي ًٚمققي  إًٌمي  ۞ ًُمَرؾمي

٤م ىمي٤مًًمقا  نًَتؿَ  ُمي َُّ  أي و  إٌ ٤م ٌُمَثًٚمٜمي٤م سمينمي ُمي نَزي  لي ـً  ـي أي مَحي ـَ  اًمرَّ   ٌُم
ى
ء َ نًَتؿَ  إٌقَ  ري َُّ  أي َٙمٌذسًمققي  إٌ ٜمي٤م ىمي٤مًًمقا  ۞ شمي سمي َٕمٚميؿً  ري  يي

٤م َٞمًٙمؿَ  إٌٟمَّ ًٚمققي  إًٌمي ًَرؾمي ٤م ۞ عمي ُمي َٞمٜمي٤م لي ٚمي َُّ  قمي غً  إٌ ٌيالي ٤م إٌٟم٤َّم ىمي٤مًًمقا  ۞ اعَمًٌلٌمً  اًَم ٟمي َ ـَ  سمًٌٙمؿَ  شميٓميػمَّ ٌئ َ  ًمي
ٜمَتيًٝمقا  ملي  شمي

ٜميَرمًجيٜمًَّٙمؿَ  ًَّ  ًمي ٞميٛمي ًمي ابو  ٌُمٜم٤َّم ٜمًَّٙمؿَ لي ذي ٞمؿو  قمي
خٌ ٤مٌئًريًمؿَ  ىمي٤مًًمقا  ۞ أي ًٙمؿَ  ـمي ٕمي ـَ  ُمي ٌئ َرشًمؿَ  أي َؾ  ًذيمي نًَتؿَ  سمي  ىميَقفو  أي

وًمققي  ٤مءي  ۞ ًُمَنٌ ضمي ـَ  لي ضًمؾو  اعَميٌديٜمي٦مٌ  أيىَمَمي  ٌُم ك ري ٕمي ًَ ـي  يي ٤م َقفٌ  يي٤م ىمي ًٌٌٕمقا  ىمي ٚملٌمي  اشمَّ ًٌٌٕمقا  ۞ اعَمًَرؾمي ـَ  اشمَّ  ُمي

٠ميًخًٙمؿَ  ُي  ًَ ا  يي ًهؿَ  أيضَمره ٤م ۞ ًُمَٝمتيًدلقي  لي ُمي ًٌدً  ُي  زٌمي  لي قَم ٌذن أي ٌن  اًمَّ َٞمفٌ  وميٓميري إًٌمي ًٕمققي  لي تٌَّخذً  ۞ شًمَرضمي أي ـَ  أي  ٌُم

٦مه  ًدلٟمٌفٌ  ـً  ًيٌرَدقٌ  إٌقَ  آخٌٝمي مَحي ـٌ  ُي  سمًٌي   اًمرَّ ٜميل شًمَٖم ًتًٝمؿَ  قمي ٤مقمي ٗمي َٞمئه٤م ؿمي ُي  ؿمي ا إٌني  ۞ ًيٜمٌَ٘مًذلقٌ  لي ٌٗمل إٌذه  ًمي

ـى  الي سميًٙمؿَ  ٜم٧ًَم آُمي  إٌني  ۞ ًُمٌلٌمى  وي ًٕمققٌ  سمٌري ـي  اجَليٜم٦َّمي  اَدظًمؾٌ  ىٌمٞمؾي  ۞ ومي٤مؾَمٛمي ٤م ٤م ىمي ٞم٧َمي  يي َقٌُمل ًمي َٕمٚميًٛمققي  ىمي  يي

ري  سماٌمي  ۞ ٗمي يبي  زٌم  همي ٚميٜمٌل ري ٕمي ضمي ـي  لي ٌُملمي  ٌُم ٞميٌدٟمي٤م قمغم صؾي  ٝمؿاًمٚمَّ  ،﴾اعَمًَٙمري ـٌ  لقمغم دى حمٛمَّ  ؾمي ٞميٌدٟمي٤م آ  حمٛمَّ  ؾمي
 دى
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ئ٩م لىمْم٤مء احلٗمظل سم٤مًمٗمٝمؿ أيمرُمٜم٤م مهللا] ،ؿلؾمٚمي  ؿلسم٤مرٌ   يمؾ قمغم إٟمؽ ةاِظمرل اًمدٟمٞم٤م ذم احلقا

 
ى
 .[(لم)ُمرشم ىمديرو  رء

٤م ُمي ًَمٜمي٤م ﴿لي نَزي غمي  أي َقٌُمفٌ  قمي ـَ  ىمي َٕمٌدكٌ  ٌُم ـَ  سمي ـي  ضًمٜمَدى  ٌُم   ٌُم
ٌ
ء امي ًَّ ٤م اًم ُمي ٤مٟمي٧َم  إٌقَ  ۞ ًُمٜمٌَزًملٌمي  يًمٜم٤َّم لي َُّ  يمي  إٌ

٦مه  َٞمحي ةه  صي اطٌمدي ا لي ٢ٌمذي ٤مٌُمًدلقي  ًهؿَ  ومي ةه  يي٤م ۞ ظمي َني غمي  طمي ٌي٤مدٌ  قمي ٤م اًَمٌٕم ٠َمتٌٞمٌٝمؿَ  ُمي ـَ  يي ـى  ٌُم ؾًمق َُّ  ري ٤مًٟمقا  إٌ  سمٌفٌ  يمي

تيَٝمٌزًئققي  ًَ َلا أيخيؿَ  ۞ يي ري ؿَ  يي َٙمٜمي٤م يمي ٌَٚميًٝمؿَ  أيَهٚمي ـي  ىمي ًؿَ  اًَمً٘مًرلقٌ  ٌُم ٞمٌَٝمؿَ  أيهنَّ َرضٌمًٕمققي  ُي  إًٌمي إٌقَ  ۞ يي ٤َّم يًمؾ   لي  حي

ٌٞمعو  َيٜمي٤م مجي دي لقي  ًمي ً آيي٦مو  ۞ حًمَيي ًؿً  لي يَرًض  هلي َّ ٤م َٞمتي٦مً اعَمي  ا طَمٞميٞمَٜمي٤مهي ضَمٜمي٤م أي أيظَمري ٤م لي ٤ًٌّم ٌُمٜمَٝمي ٌٛمٜمَفً  طمي ٠َميًمًٚمققي  ومي  ۞ يي

َٚمٜمي٤م ٕمي ضمي ٤م لي ٜم٤َّمتى  وٌمٞمٝمي ـَ  ضمي قَمٜمي٤مبى  ٟميٌخٞمؾى  ٌُم أي َرٟمي٤م لي وميجَّ ٤م لي ـي  وٌمٞمٝمي ـَ  ًمٌٞمي٠َميًمًٚمقا  ۞ اًَمًٕمًٞمققٌ  ٌُم ٌركٌ  ٌُم ٤م صميٛمي ُمي  لي

َتفً  ٌٛمٚمي َِمًٙمًرلقي  أيوميالي  أيجٌَدهيٌؿَ  قمي ٤مقي  ۞ يي ٌَحي ٌذن ؾًم ٚميؼي  اًمَّ اجي  ظمي يَزلي َّ ٤م ا يَرًض  شًمٜم٧ًٌٌَم  مٌم٤َّم يًمٚمَّٝمي َّ ـَ  ا ٌُم  لي

ٌٝمؿَ  ًٌ نًَٗم مٌم٤َّم أي َٕمٚميًٛمققي  ُي  لي آيي٦مو  ۞ يي ًؿً  لي َٞمًؾ  هلي ٚميًخ  اًمٚمَّ ًَ ٤مري  ٌُمٜمَفً  ٟمي ا اًمٜمَّٝمي ٢ٌمذي َٛمًس  ۞ ًُمَٔمٚمًٌٛمققي  ًهؿَ  ومي اًمِمَّ  لي

ٌَرن ر   دمي تي٘مي ًَ ً
ٌ
ي٤م عم ًمٌؽي  هلي َ٘مٌديرً  ذي ٌزيزٌ  شمي ٚمٌٞمؿٌ  اًَمٕمي ٞميٌدٟمي٤م قمغم صؾَّ  ٝمؿاًمٚمَّ  ،﴾اًَمٕمي ٞميٌدٟمي٤م آـ لقمغم حمٛمدى  ؾمي  ؾمي

ًٍ  اًمقاؾمعٌ  اًمٕمٛمٞمؿٌ  ؽي ومْمٚمٌ  ُمـ ؽٟم٠ًمخً  ٤مإٟمَّ  ٝمؿاًمٚمَّ  ،ؿلؾمٚمي  ؿلسم٤مرٌ  حمٛمدى   مجٞمع قمـ سمف ٤مٜمي ٜمٌ ٖمَ شمً  ُم٤م ٤مسمٌؼ اًم

  يمؾ قمغم إٟمؽ ظمٚم٘مؽ
ى
 .ىمديرو  رء

ري ﴿ ٛمي اًَم٘مي َرٟمي٤مكً  لي ـي  ىميدَّ ٜمي٤مٌز تَّك ُمي ٤مدي  طمي ٤مًَمًٕمَرضًم  قمي ٌديؿٌ  ققٌ يمي َٛمًس  ُي  ۞ اًَم٘مي ٌيٌٖمل اًمِمَّ ٜمَ ي٤م يي  شًمَدٌرؿي  أيقَ  هلي

ري  ٛمي ُي  اًَم٘مي ٞمًَؾ  لي ٤مسمًٌؼ  اًمٚمَّ ٤مرٌ  ؾمي يًمؾ   اًمٜمَّٝمي ٌيًحققي  وميٚميؽى  ذٌم  لي ًَ آيي٦مو  ۞ يي ًؿَ  لي ن٤َّم هلي يَٚمٜمي٤م أي تيًٝمؿَ  محي يَّ  اًَمًٗمَٚمٌؽ  ذٌم  ًذري

َ٘مٜمي٤م ۞ اعَميَِمًحققٌ  ٚمي ظمي ًؿَ  لي ـَ  هلي ٤م ٌُمَثٚمٌفٌ  ٌُم ًٌققي ييرَ  ُمي إٌقَ  ۞ يمي ٠مَ  لي يخي  وميالي  ًٟمَٖمٌرىَمًٝمؿَ  ٟميِمي ٌ ًؿَ  سي ُي  هلي  ًهؿَ  لي

ًذلقي  َُّ  ۞ ًيٜمَ٘مي مَحي٦مه  إٌ ٤م ٌُمٜم٤َّم ري تي٤مقمه ُمي ا ۞ طٌملمى  إمٌمي  لي إٌذي ًؿً  ىٌمٞمؾي  لي ً٘مقا  هلي ٤م اشمَّ لَمي  ُمي جٌَديًٙمؿَ  سمي ٤م أي ُمي ًٙمؿَ  لي َٚمٗمي  ظمي

ٚمًَّٙمؿَ  ٕمي ًققي  ًمي ٤م ۞ شًمَرمحي ُمي ٠َمتٌٞمٌٝمؿَ  لي ـَ  شمي ٦مى  ٌُم ـَ  آيي ٤مٌت  ٌُم ٌؿَ  آيي هبي َُّ  ري ٤مًٟمقا  إٌ ٤م يمي ٜمَٝمي ا ۞ ًُمَٕمٌرٌولمي  قمي إٌذي  ىمٌٞمؾي  لي

ًؿَ  نٌَٗمً٘مقا  هلي ىميًٙمؿً  مٌم٤َّم أي زي ـي  اهللً  ري ٤م ـي  ىمي ٌذي ًرلا اًمَّ ٗمي ـي  يمي ٌذي ٜمًقا  ًمٌٚمَّ ـَ  أينًَٓمٌٕمؿً  آُمي قَ  ُمي ٤مءً  ًمي فً  اهللً  ييِمي ٛمي  أينًَتؿَ  إٌقَ  أيـَمٕمي

 َُّ ـى  ذٌم  إٌ الي ييً٘مقًمً  ۞ ًُمٌلٌمى  وي تيك ققي لي ا ُمي ذي قَمدً  هي ٤مٌدىٌملمي  يًمٜمًَتؿَ  إٌقَ  اًَمقي ٤م ۞ صي ٜمًَٔمًرلقي  ُمي َُّ  يي ٦مه  إٌ ٞمَحي  صي

ةه  اطٌمدي ٠َمظًمًذًهؿَ  لي ًهؿَ  شمي ًٛمققي  لي ٌّمي تيٓمٌٞمًٕمققي  وميالي  ۞ خيي ًَ َقٌصٞمي٦مه  يي ُي  شمي َرضٌمًٕمققي  أيَهٚمٌٌٝمؿَ  إمٌمي  لي ًٟمٌٗمخي  ۞ يي  لي
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قرٌ  ذٌم  ا اًمّمي ٢ٌمذي ـي  ًهؿَ  ومي اٌث  ٌُم يضَمدي َّ ٌؿَ  إمٌمي  ا هبي ًٚمققي  ري ًٌ ٜمَ ٤م ىمي٤مًًمقا  ۞ يي ٜمي٤م يي َيٚمي ـَ  لي ٜمي٤م ُمي ثي ٕمي ـَ  سمي ٤م ٌُم ٌدٟمي َرىمي ا ُمي ذي  هي

٤م دي  ُمي قمي ـً  لي مَحي ؾي  اًمرَّ دي صي ًٚمققي  لي ٤مٟمي٧َم  إٌقَ  ۞ اعَمًَرؾمي َُّ  يمي ٦مه  إٌ ٞمَحي ةه  صي اطٌمدي ا لي ٢ٌمذي ٌٞمعو  ًهؿَ  ومي َيٜمي٤م مجي دي  ًمي

لقي  ً ٤مًَمٞميَقفي  ۞ حًمَيي ٞمَ  ٟميَٗمسو  شًمَٔمٚميؿً  ُي  ومي ُي  ئه٤مؿمي َلقي  لي َُّ  دًمَزي ٤م إٌ ًٚمققي  يًمٜمًَتؿَ  ُمي َٕمٛمي ٤مبي  إٌقَّ  ۞ شمي  أيَصحي

اضًمًٝمؿَ  ًهؿَ  ۞ ومي٤ميمًٌٝمققي  ؿًمًٖمؾى  ذٌم  اًَمٞميَقفي  اجَليٜم٦َّمٌ  أيَزلي ـى  ذٌم  لي غمي  فماٌلي ائٌٌؽ  قمي يري َّ ًؿَ  ۞ ًُمتٌَّٙمئًققي  ا ٤م هلي  وٌمٞمٝمي

٦مو  ًؿَ  ومي٤ميمٌٝمي هلي ٤م لي قًمققي  ُمي فو  ۞ ييدَّ الي ُه  ؾمي َق ـَ  ىمي طٌمٞمؿى  ب  ري  ٌُم  ٝمؿاًمٚمَّ  ،أهمثٜمل اعمًتٖمٞمثلم همٞم٤مث ي٤م ،﴾ري

ٞميٌدٟمي٤م قمغم صؾي  ـٌ  لقمغم دى حمٛمٍ  ؾمي ٞميٌدٟمي٤م آ  اًمدٟمٞم٤م آوم٤مٌت  ُمـ ٛمٜم٤مؾمٚمي  ٝمؿاًمٚمَّ ] ،ؿلؾمٚمي  لسم٤مرؿ دى حمٛمٍ  ؾمي

  يمؾ قمغم ؽإٟمَّ  لومتٜمتٝم٤م ةاِظمرل
ى
 .[ُمرات( 3) ىمديرو  رء

اَُمتي٤مًزلا ي٤م اًَمٞميَقفي  ﴿لي دَ  أيخيؿَ  ۞ اعَمًَجٌرًُمققي  أيهيي َٞمًٙمؿَ  أيقَمٝمي ٤م إًٌمي ٜمٌل يي في  سمي ًًٌدلا ُي  أيقَ  آدي َٕم َٞمٓمي٤مقي  شمي  إٌٟمَّفً  اًمِمَّ

ًٙمؿَ  ًدل   ًمي أيقٌ  ۞ ًُمٌلٌمو  قمي ًًٌدلٌن  لي ا اقَم ذي طو  هي ا تيٌ٘مٞمؿو  ٌسي ًَ دَ  ۞ ًُم ٘مي ًمي ؾَّ  لي ا  ضٌمٌاٌلًّ  ٌُمٜمًَٙمؿَ  أيوي ثػٌمه ٚميؿَ  يمي ومي  أي

َٕمٌ٘مًٚمققي  شميًٙمقًٟمقا  ٌذكٌ  ۞ شمي ٜمَّؿً  هي ٝمي تٌل ضمي ًدلقي  ًتؿَ يًمٜمَ  اًمَّ ٤م ۞ شًمققمي  ۞ شميَٙمًٗمًرلقي  يًمٜمًَتؿَ  سماٌمي  اًَمٞميَقفي  اَصٚميَقهي

غمي  ٟميَختٌؿً  اًَمٞميَقفي  ٌهٌٝمؿَ  قمي ا ًٛمٜمي٤م أيوَمقي ٚمي شًمٙمي جٌَدهيٌؿَ  لي دً  أي شميَِمٝمي ٤مًٟمقا  سماٌمي  أيَرضًمًٚمًٝمؿَ  لي ًٌققي  يمي
ًٌ َٙم ًميقَ  ۞ يي ٤مءً  لي  ٟميِمي

ٜمي٤م ًَ ٛمي ٓمي غمي  ًمي قَمًٞمٜمٌٌٝمؿَ  قمي ٌيً٘مقا  أي طي  ومي٤مؾَمتي ا ي ٠مينَّك اًمٍمي لقي  ومي ٌٌٍَمً ًميقَ  ۞ ًي ٤مءً  لي َخٜمي٤مًهؿَ  ٟميِمي ًي ي غمي  عمي تٌٌٝمؿَ  قمي ٤مٟمي ٙمي  ُمي

ُي  ًُمٌْمٞم٤ًّم اؾَمتيٓمي٤مقًمقا  وميامي  َرضٌمًٕمققي  لي ـَ  ۞ يي ُمي َركً  لي ٛمي فً  ًٟمٕمي ًَ َٕمٌ٘مًٚمققي  أيوميالي  اخَليَٚمٌؼ  ذٌم  ًٟمٜميٙمي ٤م ۞ يي ُمي  لي

َٛمٜمي٤مكً  ٚمَّ َٕمري  قمي ٤م اًمِمي ُمي ٌيٌٖمل لي ٜمَ فً  يي َُّ  ًهقي  إٌقَ  ًمي ىًمَرآقو  ٌذيَمرو  إٌ ـَ  ًمًٌٞمٜمٌَذري  ۞ ًُمٌلٌمو  لي ٤مقي  ُمي ٞم٤ًّم يمي ٌؼَّ  طمي ِيي ـً  لي َق  اًَم٘مي

غمي  ـي  قمي ٤موٌمٌري َ  ۞ اًَمٙمي
ملي َلا أيلي ري ن٤َّم يي َ٘مٜمي٤م أي ٚمي ًؿَ  ظمي ٌٛمٚمي٧َم  مٌم٤َّم هلي ٤م أيجٌَديٜمي٤م قمي ٤مُمه ي٤م وميًٝمؿَ  أينَٕمي ٤مًمًٌٙمققي  هلي  مهللا ،﴾ُمي

ٞميٌدٟمي٤م قمغم صؾ ٞميٌدٟمي٤م آـ لقمغم حمٛمد ؾمي  اًمدٟمٞم٤م ظمػم ُمـ ٙمٜم٤مٚمي ُمي  مهللا] ،ؿلؾمٚمي  لسم٤مرؿ حمٛمد ؾمي

ً  ًمٜم٤م ؾًمي لذي  ،ةاِظمرل ٞميٌدٟمي٤م لسمحؼ ،اًمنميٗم٦م اًمًقرة هذك سمحؼ امصٕم٤مهبي  لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم حمٛمد ؾمي

  يمؾ قمغم إٟمؽ أمجٕملم آخف لقمغم لؾمٚمؿ
ى
 .[(ُمرات 3) ىمديرو  رء

٤م﴿ َٚمٜمي٤مهي ًمَّ ذي ًؿَ  لي ٤م هلي يًمقهًبًؿَ  وميٌٛمٜمَٝمي ٤م ري ٌُمٜمَٝمي ٠َميمً  لي ًؿَ  ۞ ًٚمققي يي هلي ٤م لي ٜمي٤موٌمعً  وٌمٞمٝمي ٤مٌرًب  ُمي ِمي ُمي  ييَِمًٙمًرلقي  أيوميالي  لي

يًذلا ۞ اختَّ ـَ  لي   ًدلقٌ  ٌُم
ٌ
٦مه  اهلل ٚمًَّٝمؿَ  آخٌٝمي ٕمي لقي  ًمي ً تيٓمٌٞمًٕمققي  ُي  ۞ ًيٜمٍَمي ًَ ًهؿَ  يي ًهؿَ  ٟميٍَمي ًؿَ  لي  ضًمٜمَدو  هلي
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لقي  ً ًَزَٟمؽي  وميالي  ۞ حًمَيي َقهًلًؿَ  ِيي َٕمٚميؿً  إٌٟم٤َّم ىمي ٤م ٟمي لقي  ُمي ٤م ًيٌني ُمي َ  ۞ ًيَٕمٚمٌٜمًققي  لي
ملي ري  أيلي ٤مقً  يي ًي َٟم ن٤َّم اإَلٌ َ٘مٜمي٤مكً  أي ٚمي  ظمي

ـَ  ٦مى  ٌُم ا ًٟمَٓمٗمي ٢ٌمذي ٌّمٞمؿو  ًهقي  ومي بي  ۞ ًُمٌلٌمو  ظمي ي َضي ٜمي٤م لي ثياله  ًمي ٟميٌزي  ُمي فً  لي َٚم٘مي ـي  ظمي ٤م ـَ  ىمي ٞمٌل ُمي ٌهلي  اًَمٌٕمٔمي٤مفي  ًِيَ  لي

ٌُمٞمؿو  ٞميٌدٟمي٤م قمغم صؾي  ٝمؿاًمٚمَّ  ،﴾ري ٞميٌدٟمي٤م آـ لقمغم دحمٛمَّ  ؾمي  ،اهلل ي٤م اهلل ي٤م اهلل ي٤م] ،ؿلؾمٚمي  لسم٤مرؿ دحمٛمَّ  ؾمي

ٌَّ  ٤مٜمي لطمي رً  ٌل طَم أي  ،ٞمؿو ُمٌ ري  لهل اًمٕمٔم٤مف لٞمٌ ًِي  ُمـ ي٤م   يمؾي  قمغم ؽإٟمَّ  مجٕملمأي  ؽظمٚم٘مٌ  ىمٚمقٌب  ذم ٤مٜمي تي لحم
ى
 رء

 .[(ُمرات 3) ىمديرو 

٤م ىًمَؾ ﴿ ٌٞمٞمٝمي ٌذن ًِيَ ٤م اًمَّ ٠ميهي ـي  أينَِمي ةى  أيلَّ رَّ ًهقي  ُمي َٚمؼى  سمًٌٙمؾي  لي ٚمٌٞمؿو  ظمي ؾي  ناًمَّذٌ  ۞ قمي ٕمي ًٙمؿَ  ضمي ـي  ًمي رٌ  ٌُم جي  اًمِمَّ

 ٌ يظَميي َّ ا ا ا ٟمي٤مره ٢ٌمذي نًَتؿَ  ومي ٞمَسي  ۞ شًمقىمًٌدلقي  ٌُمٜمَفً  أي ًمي ٌذن أيلي ٚميؼي  اًمَّ اٌت  ظمي لي امي ًَّ يَرضي  اًم َّ ا ٤مٌدرى  لي غمي  سمٌ٘مي  أيقَ  قمي

ًَٚمؼي  ًهقي  سميغمي  ٌُمَثٚميًٝمؿَ  خيي ًؾ  لي ٚمٌٞمؿً  اخَليالَّ  يدومع لأق ،ٕم٤موم٤مةلاعم قسم٤مًمٕمٗم ًمٜم٤م يٗمٕمؾ أق قمغم ىمديرو  سمغم] ،﴾اًَمٕمي

 ي٤م اهلل ي٤م اهلل ي٤م اهلل ي٤م ،احل٤مضم٤مت مجٞمع ةاِظمرل اًمدٟمٞم٤م ذم ًمٜم٤م ي٘ميض لأق ،لاِوم٤مت اًمٗمتـ يمؾ ٤مقمٜمَّ 

  يمؾ قمغم ؽإٟمَّ  اهلل ي٤م اهلل
ى
 .[ُمرات( 3) ىمديرو  رء

َُمًركً  ﴿إٌٟمَّامي  ا أي ادي  إٌذي َٞمئه٤م أيري ـي  أيقَ  ؿمي ً٘مق فً  يي َـ  ًمي ٞميًٙمققً  يًم ٤مقي  ۞ ومي ٌَحي ًً ٌذن ومي ٚميًٙمقًت  سمٌٞميٌدكٌ  اًمَّ   يًمؾي  ُمي
ى
ء َ  ري

َٞمفٌ  إًٌمي ًٕمقق لي ٞميٌدٟمي٤م قمغم صؾ مهللا ،﴾شًمَرضمي ٞميٌدٟمي٤م آـ لقمغم حمٛمد ؾمي  .ؿلؾمٚمي  لسم٤مرؿ حمٛمد ؾمي

 إهل ُ اًمذن اهلل سمًؿ ،اًم٘مٞمقف احلل قه إُ إهل ُ اًمذن اهلل سمًؿ ،اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمًؿ

ف اجلالـ لذ قه إُ  اًمًامء ذم لُ اّرض ذم رء اؾمٛمف ُمع يي ُ اًمذن اهلل سمًؿ ،لاإليمرا

 .ٕمٚمٞمؿاًم اًمًٛمٞمع قله

ٞميٌدٟمي٤م قمغم صؾ مهللا ٞميٌدٟمي٤م آـ لقمغم حمٛمد ؾمي  .لؾمٚمؿ لسم٤مرؿ حمٛمد ؾمي

 همٞم٤مث ي٤م اعمًتٖمٞمثلم همٞم٤مث ي٤م ،اعمًٚمٛملم لمجٞمع ٜم٤ملأهٚمٌ  ُمِم٤مخيٜم٤م لقمـ قمٜم٤م َج ري ومي  ًج ري ٗمي ُمً  ي٤م

 ارمحٜم٤م رمحـ ي٤م ارمحٜم٤م رمحـ ي٤م ،أهمثٜم٤م أهمثٜم٤م ،لاعمًٚمٛملم ٜم٤ملأهٚمي  ُمِم٤مخيٜم٤م لأهم٨م أهمثٜم٤م اعمًتٖمٞمثلم

  أخػ قمٚمٞمف ٧َم ئي ىًمرٌ  لعمـ ىمرأه٤م عمـ ؿمٗم٤مءه  يس ضمٕمٚم٧م إٟمؽ مهللا ،ارمحٜم٤م رمحـ ي٤م
ى
 لأخػ ؿمٗم٤مء

 لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم حمٛمد ؾمٞمدٟم٤م ٟمٌٞمؽ ًم٤ًمق قمغم ٞمتٝم٤ملؾمٛمَّ  ،ٟمٕمٛم٦مى  لأخػ رمح٦مى  لأخػ سمريم٦مى 
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ً " لؾمٚمؿ ٦ماعَم   يمؾ قمٜم٤م شمدومع "اًمداومٕم٦م"ل ،ـاًمداري ظمػم ًمّم٤مطمٌٝم٤م شميًٕمؿي  "ٌٕمٛمَّ
ى
 لسمي  ؾمقء

 ٞمَّ ٚمٌ
 لطمزقى  ٦مى

يـ ،اًمٗم٘مر :اًمٗمْمٞمحتلم قمـ اطمٗمٔمٜم٤م ،طم٤مضم٤مشمٜم٤م لشم٘ميض ً  ؾمٌح٤مق ،لاًمدَّ  ،ُمديققى  يمؾ قمـ سٌ ٗمي ٜمي اعَم

ً  ؾمٌح٤مق ئٜمف ضمٕمؾ ُمـ ؾمٌح٤مق ،حمزلقى  يمؾ قمـ ٌج ري ٗمي اعَم  ىم٣م إذا ؾمٌح٤مٟمف ،لاًمٜمقق اًمٙم٤مؽ سملم ظمزا

 .شمرضمٕمقق لإًمٞمف رء يمؾ ُمٚمٙمقت سمٞمدك اًمذن ومًٌح٤مق ،ومٞمٙمقق يمـ ًمف ي٘مقـ وم٢مٟمام ا أُمره 

ًمٜم٤م دٟم٤مألُل لأهٚمٜم٤م لأنٗمًٜم٤م لأبداٟمٜم٤م ديٜمٜم٤م لٟمًتقدقمؽ ٟمًتحٗمٔمؽ إٟم٤م مهللا  ليمؾ لأُمقا

 لضم٤ٌمرى  ُمريدى  ؿمٞمٓم٤مقى  يمؾ ُمـ لقمٞم٤مذؿ ،لأُم٤مٟمؽ ،يمٜمٗمؽ ذم لإي٤مهؿ اضمٕمٚمٜم٤م مهللا ،أقمٓمٞمتٜم٤م رء

  يمؾ قمغم إٟمؽ ذ   ذن يمؾ ذ لُمـ طمًدى  لذن سمٖملى  لذن قمٜمٞمدى 
ى
ي  مهللا ،ىمديرو  رء  سم٤مًمٕم٤مومٞم٦م ٤مٜمي ٚمَ مجي

 ،اًمدقم٤مء ؾمٛمٞمع إٟمؽ ،اًمٜمداُم٦م ُمقضم٤ٌمت ُمـ ٤مٟمي ذَ لأقمٌ  ،لاُؾمت٘م٤مُم٦م سم٤مًمت٘مقم لطم٘م٘مٜم٤م ،لاًمًالُم٦م

ًمديٜم٤م ًمٜم٤م اهمٗمر مهللا ٟمٜم٤م لُمِم٤مخيٜم٤م دٟم٤مألُل لًمقا  ومٞمؽ أطمٌٜم٤م لعمـ لأصح٤مسمٜم٤م اًمديـ ذم لإظمقا

 مهللا لصؾي  ،اًمٕم٤معملم رب ي٤م تلاعمًٚمام لاعمًٚمٛملم لاعم١مُمٜم٤مت لاعم١مُمٜملم إًمٞمٜم٤م أطمًـ لعمـ

ٞميٌدٟمي٤م لرؾمقًمؽ قمٌدؿ قمغم  ا فم٤مهره  ًمف اعمت٤مسمٕم٦م يمامـ لارزىمٜم٤م ،ؿلؾمٚمي  آخف لقمغم حمٛمدى  لُمقُٟم٤م ؾمي

امَّ ييٌّمًٗمققي  ،اًمرامحلم أرطمؿ ي٤م سمرمحتؽ لؾمالُم٦مى  قم٤مومٞم٦مى  ذم ٤مسم٤مـمٜمه ل ٌة قمي بي اًَمٌٕمزَّ سميؽي ري ٤مقي ري ٌَحي ﴿ؾًم

ٚمٌلمي  غمي اعَمًَرؾمي فو قمي الي ؾمي ﴾. ۞ لي لمي
ٌ ٤معمي بي اًَمٕمي  ري

ٌ
َّ
ٌ
احَليَٛمًد لل  ۞ لي
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 ؽعباُ وَ الٍصف لٗمٛ رعاٞ

ـَ  اًمٜمّمػ ًمٞمٚم٦مي  ٚميَٕم٧مي اـمَّ  إذٌ  اًمٚمًَّٝمؿَّ  قمٌ  ؽي ٜمي ٛمي سمٌ  قمٚمٞمٜمي٤م وميًٕمدَ  ،ظمٚم٘مؽي  قمغمي  ؿمٕم٤ٌمق ُم ر ،ؽي ٘مٌ تَ لي  ًمٜم٤م لىمدي

ـَ  ـَ  لاضمٕمٚمٜمي٤م ،رَزىمؽي  عي اؾٌم لي  ومْمٚمؽي  ُم ٤م ًمؽي  ي٘مقفً  مم  .طمٍ٘مؽي  سمٌٕمضٌ  ومٞمٝمي

ـَ  ٚمًَّٝمؿَّ اًم ٤م ىمْمٞم٧مي  ُمي ومي٤مشمٌف ومٞمٝمي ًمؽي  ُمعي  ومي٤مىمضٌ  سمقي محتيؽي  ًمف ذي ـَ  ،ري َرتي  لُم ـي  ىمدَّ  وم٤َمضمٕمَؾ  طمٞم٤مشمفٌ  ـمق

ًمؽي  ُمعي  ًمف ٤م لسمٚميٖمٜم٤م ،ٟمٕمٛمتؽي  ذي ـً  ًٚمغً ٌَ شمي  ُي  ُمي ـَ  ظمػمي  ي٤م ،إًمٞمفٌ  اُِم٤م ىمي  ُم افً  ٧ٌم ٗمي لي يفٌ  سملمي  اّىمدي ٤م يدي  ربَّ  يي

٤معملمي  محتؽي  ،اًمٕمي ٤م سمري امحلم أَرطمؿ يي صغٍم  ،اًمرَّ غمي  شمٕم٤مممي  اهلل لي ٞميٌدٟمي٤م قمي غمي  ظمٚم٘مفٌ  ظمػمٌ  حمٛمدى  ؾمي قمي  خفٌ آ لي

صحٌفٌ   .أيمَجيٌٕملمي  لي

 عضفٛ ًٖٕ رعاٞ

 ،ٛمقتيي  ُ طمل   قلهً  ،ٛمٞم٧مليً  ٞملِيً  ،احلٛمدً  لًمفً  اعمٚمؽ ًمفً  ،ًمفً  ذيؽي  ُ لطمدكً  اهلل ُإ هلإ ُ

  يمؾي  قمغم قي لهً  ،اخلػمً  كٌ سمٞمدٌ 
ى
 ؾمٛمٕمل لذم ،اٟمقره  ٍمنسمي  لذم ،اٟمقره  ٚمٌلىمي  ذم اضمٕمَؾ  ٝمؿاًمٚمَّ  ،ىمديرو  رء

 .ُمرنأي  زم ليني  ،اٟمقره 
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 الؾأُ ٗىٛعظ أٔصار

ءة قمغم دالف ـَ ُمي  ۞ َقفى  يًمؾَّ  اًمٌقَرد هذا ىٌمرا ٌَعي  يي اتى  ؾم  ،ًِيََم ُ ُم٤م اًمٕمج٤مئ٥م ٌُمـ رأم ُمرَّ

َدؾ لًمٙمـ اسمٓم٦مل اإلظَمالصل اًمّمي فل اًمرَّ ضمي قي  :قهل ؛َذطو  اًم٘مَٚم٥م شمي

َٚمٌٌل ٌٌ ل ىًمَٓمٌٌل ىمي ٤مًمي ٜمي٤مٌن  لىمي ٌَ ن ،ًًم ٌين ٌهي َٞمٜمًفً ل ظمي ٤مًرلقً  ،قٌمَرومي٤من قمي َ٘مكٌم  هي ٚمٌٞمٌٛملل قمي  ،ًرلطٌمل يمي

َقٌن  مل ٟميَٗمٌز  وٌمَرقمي ٤مٌن  اهَليقي ٤مُمي  .هي

 اَّرض: ًمٔمكل اًمتَّٕم٥مل اًمٕمٓمش ذه٤مبل ًمٚمًٗمتقح ۞

ؿ ًَ م طمتَّك ىمَٚمٌل قمغم اهلل سمٌ ؿ ،ًيَرلي ًَ ؿ ،شميَ٘مقم طمتَّك ٌٌلًريمي  قمغم اهلل سم ًَ  اَّرض قمغم اهلل سمٌ

م طمتَّك  .شًمَٓمقي

 ت:اعمٝمامَّ  قمٜمد ًي٘مرأ  ٌلردو  ۞

 .(ُمرات 7) احلٛمد هللل ذماًمٙم٤م يمٗم٤من ذميم٤م ؾ  ٙمً ًمٌ  ذماًمٙم٤م لضمدًت  ذماًمٙم٤م ىمّمدًت 

 :يتيم٤مِ (؛ُمرة 100) اخلٛمسٌ  اًمّمٚمقاٌت  ٥مقم٘مٌ  اًمٗم٤محت٦م ؾمقرة ىمراءك ۞

 دسمٕمل ،(ُمرة 20) اًمٕمٍم سمٕمدل ،(ُمرة 25) اًمٔمٝمر سمٕمدل ،(ُمرة 30) اًمّمٌح صالة سمٕمد

 .(ُمرات 3) اًمٗم٤محت٦م دقمقة ي٘مرأ  صمؿ. (ُمرات 10) اًمٕمِم٤مء سمٕمدل ،(ُمرة 15) اعمٖمرب

ءةً  ۞  :اًمقرد هذا ىمرا

 سمٌ  آُمٜم٧ًم  ُمٌلمً  ي٤م ه٤مدن ي٤م ٟمقرً  ي٤م ظمٌػمً  ي٤م قمٚمٞمؿً  ي٤م ٤مًح ومتَّ  ي٤م اؾمتٕملم سمؽ
ٌ
 يمؾ قم٘م٥م) ٤ملل

 .(ُمرة 100 ٚمقاتاًمّمَّ 

ٞميٌدٟمي٤م ٕمٚمٞمؿٌ سمت كهَّ  اهلل سي ىمدَّ  ًمف ۞  :اًمٙمرظٌملي  ُمٕمرلؽ ؾمي

 ر سمٙمؾي  قله ،ٕمٞمٜملُمً  اهلل ،ُمٕمل اهلل ،قمكمٍ  ؿم٤مهدو  اهلل ،رنٟم٤مفمٌ  اهلل ،نطم٤مٌَض  اهللً 
ى
 ٞمطحًم  ء

 .(ٝمراًمٔمي  صالة سمٕمد ُمرة 11)
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 بعٛالغَّ ػٌُفاأل ِِٔصر

 ًَّ  ه٤مألرادي  ػي لصٜمَّ  أىم٤ًمفى  ؾمٌٕم٦مٌ  إمم ٗمسي اًمٜمَّ  قمٜمف اهلل ريض اجلٞمالنٍ  اًم٘م٤مدر قمٌد اإلُم٤مف ؿي ىم

 ٗمًس اًمٜمٍ ل ،قاُم٦ماًمٚمَّ  ٗمًس اًمٜمٍ ل ،٤مرةاُّمَّ  ٗمًس اًمٜمٍ  :هل اّنٗمًس  لهذك ٝم٤مقمي لومرل ٤مصٗم٤مهٌت ل ه٤ملأذيم٤مري 

 ً  .اًمٙم٤مُمٚم٦مً  ٗمساًمٜمٍ ل ،اعمروٞم٦مً  ٗمساًمٜمٍ ل ،اًمراوٞم٦م ٗمًس اًمٜمٍ ل ،٦ماعمٓمٛمئٜمَّ  ٗمساًمٜمٍ ل ،ٛم٦مٚمٝمي اعَم

 :صٗم٤مهت٤م ُمع اًمًٌٕم٦م اّنٗمس أؾمامء ضمدلـ

 اًمًٌٕم٦مٌ  اّنٗمسٌ  ُمـ ٟمٗمس يمؾي  صٗم٤مًت  ٗمساًمٜمَّ 

 اًمٖمٗمٚم٦م. احلًد. ٝمرةاًمِمي . اًمٌٙمؼَم . اُّمؾ. رصاحل. اًمٌخؾ ٤مرةُمَّ اّي 

ُم٦ماًمٚمَّ   اُقمؽماض. ج٥ماًمٕمً . ٌضاًم٘مي . ٙمراًمٗمٌ . قفاًمٚمَّ  قا

 ً ًَّ  ٚمٝمٛم٦ماعَم  اّذم ؾحتٛمي . ؼماًمّمَّ . قسم٦ماًمتَّ . اًمتقاوع. اًمٕمٚمؿ. اًم٘مٜم٤مقم٦م. خ٤ملةاًم

 و٤ماًمري . ٙمراًمِمي . اًمٕم٤ٌمدة. احلٙمؿ. ؾاًمتقيمي . اجلقد ٦مٜمَّ اعمٓمٛمئٌ 

 يٕمٜمٞمف ُم٤مُ شمرؿ. اًمقوم٤مء. اًمقرع. اإلظمالص. دهاًمزي  اوٞم٦ماًمرَّ 

 و٤ماًمري . راًمتٗمٙمي . اهلل إمم باًمت٘مري . سم٤مخلٚمؼ اًمٚمٓمػ. اهلل ُم٤مؾمقم شمرؿ. ؼٚمً اخلً  ًـطًم  ٦ماعمروٞمَّ 

 اًم٤ًمسم٘م٦مٌ  احلًٜم٦مٌ  ٗم٤مٌت اًمّمي  ُمـ ريمٌ ذً  ُم٤م مجٞمع اًمٙم٤مُمٚم٦م

 

 

 

 

 

  



    

224
 

 

 الفتوحات الربانية يف األوراد القادرية اجليالينالرشيفث ضياة /دمع

 

 الغبعٛ األٌفػ بأمساٞ العىن نٗفٗٛ

 ًٜمكاحلً  اهلل أؾمامء ُمـ ؾمامه ا ُمٜمٝم٤م لاطمدةى  ًمٙمؾي  اًمًٌٕم٦مي  ّنٗمسي ا اجلٞمالني  اإلُم٤مف ؾمٞمدن ضمٕمؾ

ي  ،ٝم٤ملشمزيمٞمتٌ  ُمٜمٝم٤م ًمٚمخالصٌ    أذيم٤مرٌ  ُمـ ذيمرى  يمؾي  قمددي  لسملمَّ
ٌ
 َمٛمققمت٤مق لردت لىمد ،اًمًٌٕم٦مٌ  اّؾمامء

 :احلًٜمك اّؾمامء ُمـ

 :لهل اّصقـ اّؾمامء اّلمم:

 اًمٕمدد اُؾمؿ ٗمساًمٜمَّ  اًمٕمدد اُؾمؿ ٗمساًمٜمَّ 

 93.420 لاطمد ي٤م اوٞم٦ماًمرَّ  100.000 اهلل إُ هلإ ُ ٤مرةاُّمَّ 

ُم٦ماًمٚمَّ   74.644 قمزيز ي٤م ٦ماعمروٞمَّ  78.084 اهلل قا

 10.100 لدلد ي٤م اًمٙم٤مُمٚم٦م 44.600 هق ي٤م ٛم٦ماعمٚمٝمي 

    20.092 طمٍل  ي٤م ٦مٜمَّ اعمٓمٛمئٌ 

 

 :لهل اًمٗمرلع ؾمامءاًمث٤مٟمٞم٦م:اّ

 اًمٕمدد اُؾمؿ ٗمساًمٜمَّ  اًمٕمدد اُؾمؿ ٗمساًمٜمَّ 

 30.000 طمٍل  ي٤م اوٞم٦ماًمرَّ  70.000 اهلل إُ إهل ُ ٤مرةاُّمَّ 

ُم٦ماًمٚمَّ   20.000 قفىمٞمي  ي٤م ٦ماعمروٞمَّ  60.000 اهلل قا

 10.000 ٤مرىمٝمَّ  ي٤م اًمٙم٤مُمٚم٦م 50.000 هق ي٤م ٛم٦مٚمٝمي اعمً 

    40.000 طمٍؼ  ي٤م ٦ماعمٓمٛمئٜمَّ 
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ـ ؾمؿٌ اُ يمؾي  ُمـ اُٟمتٝم٤مء لسمٕمد  ُمٜمؽ نأؿمؽم إن ٝمؿاًمٚمَّ  :سمٕمدمه٤م شم٘مقـ صمؿ ريمٕمتلم ّمكمي شمً  اّلَّ

 لهٙمذا ،ريمٕمتلم ّمكمي شمً  اؾمؿى  يمؾ ُمـ شمٜمتٝمل أق لسمٕمد ،اهلل( إُ إهل )ُ أخػ سمامئ٦م ٤مرة()اُّمَّ  ٌز ٗمَ ٟمي 

 .لاُؾمؿي  اًمٜمٗمسي  لًٛمي شمً  ُمرةى  يمؾ ذم

ًَّ  يرم ؾمامءاّ هبذك سم٤مًمٕمٛمؾ اًمٌدء ُمعل  :يكم ومٞمام ٝم٤محً ٟمقوي  ؛ؤماًمري  ُمـ ٛمققم٦مه َم ٤مًمًؽ اًم

 :اًمًٌٕم٦م سم٤مّؾمامء ٛمؾاًمٕم أثٜم٤مء رمشمً  اًمتل لاًمٕمالُم٤مت اًمرؤم

 :٤مرةاُّمَّ  ٗمساًمٜمَّ  -

ٌه  ُمٜم٤مُمف ذم ٗمساًمٜمَّ  هذك ص٤مطم٥ًم  يرم  صٗم٦م قله اخلٜمزير ُمثؾ ؛لاًمٕمٜم٤مدٌ  اًمٙمٗمرٌ  صٗم٤مٌت  ٤مهم٤مًم

 اًمٕم٘مرب ليرم ،ج٥ماًمٕمً  صٗم٦م قله اًمٗمٞمؾ ليرم ،اًمٖمْم٥م صٗم٦م قله اًمٙمٚم٥م ليرم ،احلراف

 اخلٚمؼ قمـ أومٕم٤مـ :رةاًمٗم٠م ليرم ،اًمٜمٗم٤مؾ ًم٤ًمق صٗم٦م لهل ٦ماحلٞمَّ  ليرم ،اًمٕمذاب صٗم٦م لهل

 ومٕمؾ :احلامر ليرم ،ًمٚمٛمٙمرله٤مت ارشمٙم٤مب :اًم٘مٛمؾل اًمؼماهمٞم٨م ليرم ،ُمٕمٚمقُم٦م لًمٚمحؼ ُمًتقرة

ف ومٕمؾ :لاعمخدرات احلِمٞمشل اخلٛمر ليرم ،اًمدٟمٞم٤م إمم اعمٞمؾ :اعمزاسمؾ ليرم ،يٜمٗمع ُ ُم٤م  ،احلرا

 :اًمٜمج٤مؾم٤متل اًمٙمدر اجل٤مرن اح٤مءل اًمٙمدر اًمرايمد اح٤مء ليرم ،سم٤محلراف اًمتٗمٙمر :اخل٤ٌمئ٨م ليرم

 .اًمٗم٤مؾمد سم٤مًمٗمٕمؾ ؼاًمتٕمٚمي 

 :قاُم٦ماًمٚمَّ  ٗمساًمٜمَّ  -

 ٟمٗمع قمغم دًُم٦م لهل اًمٌ٘مر يرمل ،احلالـ لهل اًمٖمٜمؿ ُمٜم٤مُمف: ذم اًمٜمٗمس هذك ص٤مطم٥ًم  يرم

ًَّ  يرمل ،اًمٜم٤مس ُمـ اّذم ؾحتٛمي  دًُم٦م قله اجلٛمؾ ليرم ،اًمٜم٤مس  ،احلالـ يم٥ًم قله ٛمؽاًم

 ٟمحؾ يرمل ،احلالـ قمغم شمدـ ليمٚمٝم٤م راًمٓمٞمق ُمـ لأؿمٙم٤مهل٤م لاًمدضم٤مج لاحلامف اإللز يرمل

ـي  قله اًمٕمًؾ  يرمل ،ٟمٗمًف ًمٓمٌٞمٕم٦م إؿم٤مرةه  اعمٓمٌقظم٦م اّـمٕمٛم٦م يرمل ،احلٛمٞمدة اّظمالؾ قمغم يد

 لاًمٌٞمقت اًمديم٤ميملم يرمل ،لاًمٙمدلرات اًمٙمالف ُمـ ٟمٗمًف لإظمالص إصالح دًُم٦م لهل امراًمثي 

 .اًمٜمٗمس ؾمٙمـ دًُم٦م لهل لاًمٕمامرات
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ً  ٗمساًمٜمَّ  -  :٦مٛمي ٚمٝمي اعَم

 اًمٙمٗمرة ليرم ،قم٘مٚمف ٟم٘مّم٤مق قمغم دًُم٦م لهل اًمٜم٤ًمء ُمٜم٤مُمف: ذم اًمٜمٗمس هذك ٤مطم٥مص يرم

 ،اعمذه٥م ٟم٘مّم٤مق قمغم دًُم٦م لهل لملاًمْم٤مًمي  اعمٚمحديـ ليرم ،اًمديـ ٟم٘مّم٤مق قمغم دًُم٦م لهل

 قله اّقمرج ليرم ،اًمنمع شمٓمٌٞمؼ ذم ٟم٘مص قمغم دًُم٦م لهل طم٤مًم٘مٝم٤ملأ اًمٚمحٞم٦م ُم٘مّمقص ليرم

 اّـمرش ليرم ،اًمِمٝم٤مدة يمتامق لاّقمٛمك ،إًمٞمف يٛمتثؾ لُ لاحلؼ اخلػم إمم قيدقم فأنَّ  قمغم دًُم٦م

 قمغم دًُم٦م قله اّظمرس ليرم ،اًمققمظ إمم لُ ًمٚمنميٕم٦م يًٛمع ُ نفأ قمغم دًُم٦م قله اّصؿٍ 

 ،لضمقهٝمؿ ذم اِظمريـ قمٞمقب ذم ؿيتٙمٚمَّ  ُ لُمٕمٜم٤مك اّؾمقد اًمٕمٌد ليرم ،سم٤محلؼ ؿاًمتٙمٚمي  قمدف

ًَّ  ليرم ،ٜم٦ماًمً شمرؿ قمغم دًُم٦م قله اّضمرد ليرم  ليرم ،اخلٚمؼ قمِمؼ قمغم دًُم٦م قله ٙمراقاًم

ًٍ  ليرم ،سم٤محلراف لاًمقىمقع اًمٕم٤ٌمدة شمرؿ قمغم دًُم٦م لهل لاحلٙمقٍن  لاعمّم٤مرع اًم٘مامرن  ٤مرؾاًم

 ليرم ،لاًمٙمذب احلراف إمم اًمٜمٔمر قمغم دًُم٦م قله اًمدُـ ليرم ،اًمري٤مء قمغم دًُم٦م قله

ـٌ اًمْمَّ  قمغم دًُم٦م قله ـاّطمقي  ليرم ،اًم٘مٚم٥م ىمًقة قمغم دًُم٦م قله ٤مباًم٘مّمَّ   .احلؼ قمـ ال

 :٦ماعمٓمٛمئٜمَّ  ٗمًس اًمٜمَّ  -

 ليرم ،اًم٘مٚم٥م صٗم٤مء صٗم٦م لهذك اًمٙمريؿ اًم٘مرآق :ُمٜم٤مُمف ذم اًمٜمٗمس هذك ص٤مطم٥م يرم

 ٟمٍماؽاُ صٗم٦م لهذك اًمًالـملم ليرم ،فلاإلؾمال اإليامق ىمقة صٗم٦م لهذك لاعمرؾمٚملم اّنٌٞم٤مء

 ليرم ،شمٕم٤ممم اهلل قم٤ٌمدة ُمع لأومٙم٤مرك ؾمت٘م٤مُم٦ماُ صٗم٦م لهذك لاًمٕمٚمامء اعمٗمتلم ليرم ،اهلل رو٤م إمم

 اهلل ُّمر اإلـم٤مقم٦م صٗم٦م لهذك اًم٘مْم٤مة ليرم ،ٟمٗمًف إرؿم٤مد صٗم٦م لهذك لاعمِم٤ميخ اخلػمات

 ُمـ اًم٘مٚم٥م ـمٝم٤مرة صٗم٦م لهذك اعم٤ٌمرؿ لاًم٘مدس اعمٜمقرة لاعمديٜم٦م اًمنميٗم٦م اًمٙمٕم٦ٌم ليرم ،شمٕم٤ممم

 ليرم ،اًم٘مٚم٥م رةقمام صٗم٦م لهذك لاًمٕمٚمؿ لاعم٤ًمضمد اجلقاُمع ليرم ،لاًمقؾمقاس اًمٖمش

 .اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م اًمقؾم٤ملس قمغم اُٟمتّم٤مر صٗم٦م لهذك لاعمٜمجٜمٞمؼ لاًم٘مقس لاًمًٝمؿ اًمًٜمجؼ
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 :اوٞم٦ماًمرَّ  ٗمساًمٜمَّ  -

 ،اًمٕم٘مؾ يمامـ قمغم دًُم٦م لهل اًمٕملم لاحلقر اعمالئٙم٦م ُمٜم٤مُمف: ذم اًمٜمٗمس هذك ص٤مطم٥م يرم

اقي  ليرم  اًمٕم٘مؾ يمامـ ذم لزي٤مدة هللا إمم باًمت٘مري  قمغم دًُم٦م لهذك لاحلًٚمؾ لاًمؼماؾ لاجلٜم٦م اًمٌقًَمدي

 .لاًمديـ

 

  :٦مٞمَّ ٌو اعمر ٗمساًمٜمَّ  -

 ،شمٕم٤ممم سم٤مهلل ٟمٔمرك ؼشمٕمٚمي  قمغم دًُم٦م لهل اًمًاملات ُمٜم٤مُمف: ذم اًمٜمٗمس هذك ص٤مطم٥م يرم

 ليرم ،اعمح٦ٌم ذم اًمٗمٜم٤مء قمغم دًُم٦م لهل ٤مراًمٜمَّ  ليرم ،ٟمٗمًف ٟمقر قمغم دًُم٦م قله اًمٜمجؿ ليرم

 ليرم ،لحاًمري  أنقار قمغم دًُم٦م لهل ٛمساًمِمَّ  ليرم ،ٚم٦ماًمٖمٗم ُمـ اًمتٜمٌٞمف قمغم دًُم٦م قله قمداًمرَّ 

 .اًم٘مٚم٥ٌم  ٟمقرٌ  قمغم دًُم٦م قله اًم٘مٛمر

 

 :اًمٙم٤مُمٚم٦م ٗمًس اًمٜمَّ  -

 لاًمٌحر لاًمٌئر لاًمٕملم لاًمٜمٝمر لاًمؼمد لاًمثٚم٩م اعمٓمر :فٌ ُمٜم٤مُمٌ  ذم اًمٜمٗمس هذك ص٤مطم٥م يرم

 إمم لاًمقصقـ ه٤ملشمٓمٝمػمٌ  ٗمساًمٜمَّ  شمزيمٞم٦مٌ  قمغم دًُم٦م لهل ،اعمٓمٝمر ٤مهراًمٓمٍ  اح٤مء ُمّم٤مدر هل لهذك

ًي   .اًمٙم٤مُمؾ ٚمقؿاًم
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 البغىمٛ صرِٔ

 سمًؿ لسمحرُم٦م ،اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمًؿ سمحؼ أؾم٠مخؽ إن مهللا ،اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمًؿ

 ،اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمًؿ لسمٕمٔمٛم٦م ،اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمًؿ لسمٗمْمؾ ،اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل

 اًمرمحـ اهلل سمًؿ لسمٙمامـ اًمرطمٞمؿ، اًمرمحـ اهلل سمًؿ لسمجامـ اًمرطمٞمؿ، اًمرمحـ اهلل سمًؿ لسمجالـ

 سمًؿ لسمٛمٚمٙمقت اًمرطمٞمؿ، اًمرمحـ اهلل سمًؿ لسمٛمٜمزًم٦م اًمرطمٞمؿ، اًمرمحـ اهلل سمًؿ لهبٞم٦ٌم اًمرطمٞمؿ،

 اًمرطمٞمؿ، اًمرمحـ اهلل سمًؿ لسمٙمؼمي٤مء اًمرطمٞمؿ، اًمرمحـ اهلل سمًؿ لسمجؼملت اًمرطمٞمؿ، اًمرمحـ اهلل

ُم٦م اًمرطمٞمؿ، رمحـاًم اهلل سمًؿ لسمٌٝم٤مء اًمرطمٞمؿ، اًمرمحـ اهلل سمًؿ لسمثٜم٤مء  اًمرمحـ اهلل سمًؿ لسمٙمرا

 اهلل سمًؿ لسمٕمزة اًمرطمٞمؿ، اًمرمحـ اهلل سمًؿ لسمؼميم٦م اًمرطمٞمؿ، اًمرمحـ اهلل سمًؿ لسمًٚمٓم٤مق اًمرطمٞمؿ،

 ارومع اًمرطمٞمؿ، اًمرمحـ اهلل سمًؿ لسم٘مدرة اًمرطمٞمؿ، اًمرمحـ اهلل سمًؿ لسم٘مقة اًمرطمٞمؿ، اًمرمحـ

 ي٤م ،ليمرُمؽ سمٗمْمٚمؽ ٥ًمتأطم ُ طمٞم٨م ُمـ لارزىمٜمل ،أُمرن ليني  ،صدرن لاذح ،ىمدرن

﴾ قه ُمـ
َٰ
َٰٕمصي َٰٞمي َٰٝمي َٰؿ ﴿يمي ﴾، ۞ ﴿طمي

َٰ
ؼي ًٌ  لضمؼملت ،اهلٞم٦ٌم لضمالـ ،اًمٕمزة سمجالـ لأؾم٠مخؽ قمي

َقؽو  ُي ﴿ اًمذيـ ،اًمّم٤محللم قم٤ٌمدؿ ُمـ دمٕمٚمٜمل أق ،اًمٕمٔمٛم٦م ٞمٌَٝمؿَ  ظمي ٚمي ُي  قمي ًٟمققي  ًهؿَ  لي َزي  ،﴾ِيي

ي  لأق ،اًمرامحلم أرطمؿ ي٤م سمرمحتؽ ٞميٌدٟمي٤م قمغم شمّمكمي ٞميٌدٟمي٤م آـ لقمغم حمٛمدى  ؾمي  قمغم صٚمٞم٧م يمام حمٛمدى  ؾمي

ٞميٌدٟمي٤م ٞميٌدٟمي٤م قمغم لسم٤مرؿ ،إسمراهٞمؿ ؾمي ٞميٌدٟمي٤م آـ لقمغم حمٛمدى  ؾمي ٞميٌدٟمي٤م قمغم سم٤مريم٧م يمام حمٛمدى  ؾمي  إسمراهٞمؿ ؾمي

ٞميٌدٟمي٤م لقمغم  .َمٞمد محٞمد إٟمؽ اًمٕم٤معملم ذم ،إسمراهٞمؿ ؾمي
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 اجلٞمالن اًم٘م٤مدر قمٌد ًمِمٞمخ ًٞمدنًم ققمٔمٞمام قاردي لٌ 

 لمه٤م: قمٔمٞمٛملم؛ سمقرديـ يقيص ،قمٜمف اهلل ريض ًمٚمِمٞمخ راًمِمٕم ُمـ أبٞم٤متو  لهل

 .([ُمرة أخػ) له٤مب ي٤م] ([،ُمرة أخػ) ىمٞمقف ي٤م طملي  ي٤م]

ـى  يمثػمي  شمٙمقق أق أتٓمٚم٥م  ُم٤م

 

ـٌ  يمؾ ذم ٤مدلُمه  ُمٜمؽ عًٛمي ليً    ىم٤م

 اداده لٌ  شمرم اًمٜم٤ًمء لُمـ 

 

ـٌ  يمؾ لُمـ سمف ني شمً    اًمرضم٤م

 اؾمٕمٞمده  مري لشمً  اًمٖمٜمك لي٠متٞمؽ 

 

ـٌ  يمؾ ُمـ ٤مُمه ٙمري ُمً  ٤مُمٝم٤مسمه     لا

 لًَض   طم٤مدصم٦مى  يمؾَّ  كٗمي ٙملشمً  

 

ـٌ  يمؾ ذم ٤مٜمه آُمٌ  ٌ٘مكلشمي    طم٤م

 ٤مأخٗمه  ىمٞمقفً  ي٤م طملي  ي٤م وم٘مؾ 

 

 اًمٚمٞم٤مزم قمدد قمغم ٚم٦مه ٛمَّ ٙمي ُمً  

 ومٞمام وم٢مقَّ  هن٤مرى  أل سمٚمٞمؾى  

 

ـٌ  يمؾ يرظمص ذيمرشمف    هم٤م

 ه   له٤مًب  ي٤م ذيمراؿ لذم 

 

ًي  ُمـ شمريد ُم٤م يٜمٌٞمؽ  ـٌ اًم  ١ما

 ا رًّ ـمً  اًمٜم٤مس قمٜمد ؼًمي ٙمَ لشمي  

 

ـٌ لسم٤مًمِمي  سم٤مًمٞمٛملم ضي ٌٌ ٘مَ لشمي    ام

 شمدقمف لُ ذيمرًت  ُم٤م فومالزٌ  

 

 اًمٕمقازم ٥مي شمي اًمري  غً ٚمً ٌَ شمي  ومٗمٞمف 
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 اجلٗالٌ٘ الكارص عبز الغٕخ الكطب أرعٗٛ وَ

َصٚمٌؽي  ٟميًٕمقذً  إٟم٤َّم اًمٚمَّٝمؿَّ  ـَ  سمٌقي ؿي  ٌُم دي سمًٌ٘مَرسمؽي  ،صي ـَ  لي ٟميًٕمقذ ،سًمَٕمٌدؿي  ٌُم َٚمٜمي ومي٤م ،ٌُمٜمَؽي  سمٌؽي  لي ـَ  ٤مضَمٕمي  أَهؾ ٌُم

ؿي  ـمي٤مقمتٌؽي  ًلدي َٚمٜمي٤م ،لي أهي دى  ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  ،سمًٌِمَٙمٌرؿي  لي  .لؾمٚميؿَ  لصَحٌف آخف لقمغم حًمٛمَّ

َٛم٧ًم    اقَمتيّمي
ٌ
َرًت  ،سم٤ٌملل اؾَمتيجي   لي

ٌ
ٜم٧ًَم  ،سم٤ٌملل اؾَمتيٕمي   لي

ٌ
ُ ،سم٤ٌملل ـي  لي َق ة ُلي  طمي   إٌُ ىمقَّ

ٌ
كٌمي  سم٤ٌملل ٔمٌٞمؿٌ  اًَمٕمي  .اًَمٕمي

َّ  ٌرو٤مؿ أؾَم٠مخؽ إني  اًمٚمَّٝمؿَّ  كمي َّ  لاًمٕم٤مومٞم٦م ،دائامه  قمي كمي ٞم٦َّم اعمَٕمٜميٌقي٦َّم اًمؼميم٦مل ،دائامه  قمي ًي َّ  لاحل كمي  دائامه  قمي

 .اًمٕم٤معملم ربَّ  ي٤م

٤م اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٜميٜم٧َمي  ُمي َٛمفً  سمٌفٌ  ُمي تيٛمي ٤م ومي ٤م ،اهلل يي ُمي َٛم٧مي  لي نَٕمي ٌَفً  ومالي  سمٌفٌ  أي ًٚم ًَ ٤م ،شمي ُمي شميفً  لي َ ؽمي َتٌَٙمفً  ومالي  ؾمي ٤م ،هتي ُمي  فً ٌٛمَٚمتي قمي  لي

مَحيتٌؽي  ومي٤مهَمٌٗمَركً  ؿي  ي٤م سمٌري مٌحلٌم أيَرطمي ا  .اًمرَّ

٤مقي  يٌضي  يمي ٜمفً  اهللً  ري َتٌؿي  قمي ًي  خيي
ٚمٌ َ ـَ  ي٤ميمؿإل اهلل ٤مضمٕمٚمٜم ي٘مقـ:ل فً َمي ٌَّ  مٌمَّ ٜمي كي ل ،تٌفٌ دُمي خٌلٌ  في شمي ٜميزَّ ـٌ  شمي َٟمٞمي٤م قمي  اًمدي

يمَّ ل َقفي  ري شميذي نَمٌ  يي لمي  صم٤مري آ كٗمي ىَمتي ال ٌك،طمي ٤محٌلٌ زٌمي  إٟمف ،اًمّمَّ ًمٌؽي  لي ٤مٌدرً  ذي ٞمفٌ  لاًَم٘مي ٚمي بَّ  ي٤م قمي لمي  ري
ٌ ٤معمي  .اًَمٕمي

ٟمه  ؽي ٠ميخً أيؾَم  إٌٍن  اًمٚمًَّٝمؿَّ  َّمًٚمًح  ٤مإيامي ٚميٞمؽي  ًمٌَٚمًٕمَرضٌ  يي ٌ٘مٞميٜمه  ،قمي يي ٌ٘مًػ  ٤ملي ٦مٌ  ذٌم  سمٌفٌ  ٟمي دي  سملٌمي  اًَمٌ٘مٞمي٤مُمي  ،ؽي يَ يي

٦مه  قٌمَّمٛمي ٜمَ  لي ـَ  هٌبي٤م ٟمي٤مذً ٘مٌ شمي ري  ٌُم ًٟمقٌب  ـمي٤مٌت لي رمح٦مه  ،اًمذي ـَ  ٤مهٌبي  ٟمي٤مرً شميٓميٝمي  لي ٟميسٌ  ٌُم قٌمَٚمامه  ،اًَمًٕمًٞمقٌب  دي  فً ٘مي ٟميٗمَ  لي

اُمٌ  ٌهٞميؽي  ؿي ري ألي ا ٟميقي وميَٝمامه  ،لي َٞمػي  سمٌفٌ  ًؽ ٟميَٕمرٌ  لي َٚمٜمي٤م ،ًٟمٜمي٤مضٌمٞمؽي  يمي اضَمٕمي َٟمٞمي٤م ذٌم  لي ةٌ  اًمدي ظٌمري َِ ا ـَ  لي  أَهؾٌ  ٌُم

تٌ ُي لٌ  أيَُمأل ،ؽي يي رٌ  ٜمي٤مىًمًٚمقسمي  لي َٕمٌروميتؽي  سمٌٜميقي َؾ  ،ُمي ايَمحي اييتؽي  دصمٛمسم٢م ٜمي٤مقًمً٘مقًمي  قًمًٞمققي  لي ا ،ٌهدي اف َس طَمرً لي  أيىمدي

٤مٌرٟمي٤م ـَ  أيوَمٙمي ًمٌٌؼ  ٌُم ا زي اـمٌئٌ  ُمي قي ًٌ  ُمي ٤مٌت اًمِمي ا ،ٝمي نَ  ـًمٞمًقر َُمٜميعَ لي ـي  ٜمي٤مًٌ ٗمً أي ٤مٌت  ٌي٤مؿٌ ؿٌم  ذٌم  اًَمًقىًمقعٌ  ٌُم  ًُمقسمٌ٘مي

ٌت  ا قي ٝمي قٌمٜمَّ  ،اًمِمَّ أي ٦مٌ  ذٌم  ٤ملي الي  إىمي٤مُمي غمي  ةٌ اًمّمَّ ٌت  شميَرؿٌ  قمي ا قي ٝمي ا ،اًمِمَّ ٞميئي٤مشمٌٜمي  ؾًمًٓمقري  َُمًح لي ـَ  ٤مؾمي ئٌدٌ  ٌُم ا ري  ًمٜمي٤مامي أيقمَ  ضمي

ٜمي٤مٌت  سم٠ٌميجٌَدن ًي ٜمي٤م ـَ يمً  ،احَلي ٞم٨ًَم  ًمي ٓمٌع طمي ٜمَ٘مي ٤مءً  يي ضمي ٜم٤َّم اًمرَّ ا ُمي ضي  إٌذي ري ضَمٌٝمٌٝمؿَ  اجَلًقدٌ  أَهًؾ  أيقمي ٜمَّ  سمٌقي  طٌملمي  ٤مقمي

ٌت ٚمً فمً  ذٌم  ٟمحّمؾ ٤مٌئـ ،اًمٚميًحقدٌ  امي هي ري ٤مًمٌ  لي َقفٌ  إمٌمي  ٜمي٤مأيومٕمي ًٝمقدٌ  يي ٌَدي  رَ أيضمٌ  ،اًمِمي ٕمٌ  ؿي قمي غمي  ٞمػي اًمْمَّ  أي  ُم٤م قمي
 ػي خٌ

ـي  فً ٛمٌّم قمَ ال ًميؾٌ  ٌُم ومي  ،اًمزَّ لي ـي  فً ٘مَ لي ي احَلي٤مٌَضٌ ٤مًمٌٌح  لي ـٌ  ًمٌّمي َق ؾٌ  اًَم٘مي ٛمي اًَمٕمي غمي  ضَمرٌ أي لي  ،لي ٤مٟمٌفٌ  قمي ًي
ٌ ٤م ًم ٜمَتيٌٗمعً  ُمي  سمٌفٌ  يي

٤مٌُمعً  ًَّ َذٌرًؽ  ،اًم شمي فً  لي اٌُمعً  ًمي يي  ،اعَميدي  لي
فً  لمً ٚمٌ اهَمٌٗمرَ  ،اخَلي٤مؿٌمعً  ٥ًم ٚمَ اًَم٘مي  ًمي ٤مٌَضٌ  زٌم  لي ًمٌَٚمحي ـي لي جٌليٌٛمٞمعي  ي  لي

ٚمٌٌٛملمي  ًَ ً  .آٌُملم ،اعَم
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 ٛالجالج ضٔضٛال

 األمحض بالهربٖت اٚاملغىَٓ الصمٕات

َؾ  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ؾ اضَمٕمي شمٌؽي  أوَمْمي ا ٚميقي ا صي نَٛمي ل ،أبيده ا سمريم٤مشمؽ كأي ده ُمي َ كل ،هي اقمي ل وميَْماله  ؽحتٞم٤َّمشمٌ  أيَزيمي ده  ،دي

غمي  ٌئٌؼ  أيذٌؽ  قمي ٤مٟمٌٞم٦َّمٌ  اخَليالي ًي َٟم ىمي٤مٌئٌؼ  ُمَٕمٌدقٌ ل ،اإَلٌ ٞمي٤مٌت  قرٌ ـمً ل ،اإليامٟمٞم٦َّم اًمدَّ ٚمي َٝمٌ ،اإلطَم٤ًمٟمٞم٦َّم اًمتَّجي  طٌ لُمي

رٌ  ا يَهي َّ مَح٤مٟمٞم٦َّمٌ  ا ًرلسٌ  ،اًمرَّ ٦مٌ  لقمي ٤مٟمٌٞم٦َّمٌ  اعَميَٛمٚميٙمي سمَّ اؾٌمٓمي٦مٌ  ،اًمرَّ دٍ ل ،اًمٜمٌٌَّٞميلمي  قٌمَ٘مدٌ  لي َٞمشٌ  في ًُم٘مي  ،اعَمًَرؾٌمٚملٌمي  ضمي

ؾٌ ل ئٌؼ  أيوَمْمي ٤مٌُمؾٌ  ،أمَجٕملم اخَليالي   طمي
ٌ
ء ا قَمغمي  اًَمٌٕمزي  ًمٌقي َّ ٤مًمٌٌؽ ل ،ا ٦مٌ  ُمي ٌؽ  أيٌزُمَّ ي ٤مٌهدٌ  ،اّيؾَمٜمك اًمنمَّ رٌ  ؿمي ا  أيهي

ـٌ  يزي َّ ٤مٌهدل ،ا ارٌ  ًُمِمي نَقي سمٌٌؼ  أي ا قي ًَّ ـٌ  اًم ٤مقٌ  َرمًجي٤مقٌ شمي ل ،اًّلي ًي
فٌ  ًمٌ ٌيعٌ ل ،اًَمٌ٘مدي ٜمَ َٚمؿٌ ل اًَمٌٕمَٚمؿٌ  ُمي ٙمي ل احَلٌ  ،ؿٌ احَلٌ

ٍ ل اجَلًَزئٌلي  اًَمًقضًمقدٌ  ٌهي  َٔمٌٝمرُمي  ٤مقٌ ل ،اًَمًٙمكمي ًي لَمٌ  إٌَٟم َٗمكٌمي ل اًَمًٕمَٚمٌقني  اًَمًقضًمقدٌ  قمي ًي دٌ  ًرلٌح  ،اًم ًي  ضمي

َقٟميلَمٌ  لَمٌ ل ،اًَمٙمي ٞمي٤مةٌ  قمي ـٌ  طمي َي اري ً  ،اًمدَّ ًٌقٌدي٦َّمٌ  ٥ٌم ًرشمي  سم٠ٌميقَمغمي  تخٚميٌؼ اعَم ٘مي  ،اًَمًٕم رٌ  ٌؼ اعَمًتيحي ا ٤مٌت  سم٠ٌميَهي ٤مُمي  اعَمي٘مي

ٌؽ  ؾٌمٞمدٌ  ،اَُصٓمٗم٤مئٞم٦َّمٌ  ا يَذي َّ عٌ ل ا ٤مُمي يلَ  ضمي َّ ٤مٌؽ ا ي  اخَليٚمٌٞمؾٌ  ،صي َّ ٞم٥ٌم ل ؿٌ قَمٔمي ا فٌ  احَلٌي يَمري َّ  ،ا

شم٥ٌٌم  سم٠ٌميقَمغمي  اعَميَخًّمقصٌ  ا ٤مٌت ل اعَميري ٤مُمي يَّدٌ  ،اعَمي٘مي ٌح  اعَم١ًمي اٌهلمٌ  سم٠ٌمَلوي ي ٌت اًمدي ل اًَمؼمي ُي قَم٥ٌم  اعَميٜمًَّمقرٌ  ،ُي  سم٤ٌمًمري

ٌت ل ا رٌ  ،اعَمًَٕمٌجزي يٌػ  اجَليَقهي ٌ بيٌدني  اًمنمَّ َّ ٌديؿٌ  اًمٜميقرٌ ل ،ا ٌدني  اًَم٘مي ُمي َ ٞميٌدٟمي٤م ،اًمنَّ ٌٌٍٞمٜمي٤مل ؾمي دى  ٟمي ٛمَّ  اعَميَحًٛمقدٌ  حًمي

٤مشمٌٌح  ،اًَمًقضًمقدٌ ل اإلجي٤مدٌ  ذٌم  ٤مٌهدى  ًمًٙمؾي  اًَمٗمي َِمًٝمقدى ل ؿمي ةٌ  طميةٌ  ،ُمي دي ٤مهي ًٝمقدٌ ل اعَمًِمي   يًمؾي  ًٟمقرٌ  ،اًمِمي
ى
ء  ري

٧َم  اًمَّذن ،٤مكً ٜمي ؾمي ل ٌه   يًمؾي  ٌهي  ،ًهداكل ر ٌُمٜمَف اَٟمِم٘مَّ ـٌ  اًمٌني  ،اراّنَق ٌُمٜمَف اَٟمٗمٚم٘م٧َم ل ،اَّها ٌي٤مـمٌ  ،اًَم

ٞميدٌ  ،اًمٔم٤َّمٌهرٌ  اًمٜميقرٌ ل ًَّ ٤مُمؾٌ  اًم ٤مشمٌٌح  اًَمٙمي يلَّ  ،اخَلي٤مشمٌؿٌ  اًَمٗمي َّ ظٌمرٌ  ـٌ ا َِ ـٌ  ،ا ٌي٤مـمٌ ٤مىٌم٥ٌم  ،اًمٔم٤َّمٌهري  اًَم  ،احَلي٤مٌذٌ  اًَمٕمي

ٌُمرٌ  اًمٜم٤َّمٌهل َِ ٤مسمٌرٌ  اًمٜم٤َّمٌصٌح  ،ا ٤ميمٌرٌ  ،اًمّمَّ ٤مٟم٧ٌٌم  اًمِمَّ ايمٌرٌ  ،اًَم٘مي ٤مضٌمدٌ  ،اَح٤مطٌمل اًمذَّ ٌزيزٌ  اَحي ـٌ  احَل٤مٌُمدٌ  ،اًَمٕمي  ،اعَم١ًَمٌُم

٤مسمٌدٌ  يمي  اًَمٕمي ٌهدٌ  ،ؾٌ اعَمًتيقي ا ٤مئٌؿٌ  اًمزَّ ٌٝمٞمدٌ  اًمت٤َّمسمٌعٌ  ،اًَم٘مي زٌمي  ،اًمِمَّ ٤مقٌ  ،احَليٌٛمٞمدٌ  اًَمقي هي ٦مٌ  اًَمؼًمَ  ،اعَمًَختي٤مرٌ  عٌ ٤ماعَمًٓمي  ،احَلًجَّ

ي  ،اخَلي٤مؿٌمعٌ  اخَلي٤مٌوعٌ  ٍُمؾٌ  ،يسل ـمف ،اعَمًٌلٌمٌ  ؼي احَل  ،اعَمًٜمَتيٌٍمٌ  اًَمؼمي صٍمرٌ  اعَمًزَّ ٞميدٌ  ،اعَمًدَّ ٤مفٌ ل اعَمًَرؾٌمٚملٌمي  ؾمي  إُمي

 ً ٤مشمؿٌ ل ،تَّ٘ملماعَم ٌٞم٥ٌم ل اًمٜمٌٌَّٞميلمي  ظمي بي  طمي لمي  ري
ٌ ٌ
٤معم ـٌ ل كٗماعَمًَّمٓمي  ،اًَمٕمي ؾًمق ً  اًمرَّ ـٌ  ؿٌ ٙمي احَلي  ،َجتٌكاعَم  ،اًَمٕمَد

ٚمٌٞمؿٌ  احَليٌٙمٞمؿٌ  ٌزيزٌ  ،اًَمٕمي ًؤلٌؽ  اًَمٕمي طٌمٞمؿٌ  اًمرَّ ٌديؿٌ اًمَ  ًٟمقٌرؿ ،اًمرَّ ـمٌ ل ٘مي ا تيٌ٘مٞمؿٌ  ؽي ٌسي ًَ ً  قمٚمٞمف اهلل صغم ،اعَم



    

232
 

 

 الفتوحات الربانية يف األوراد القادرية اجليالينالرشيفث ضياة /دمع

 

دى  ؾمٞمٌدٟم٤م ،لؾمٚمؿ لآخف ٛمَّ ٌٌَدؿي  حًمي ؾًمقًمٌ ل قمي ٚمٌٞمٚمٌ ل ؽي ٞمي ٗمٌ صي ل ،ؽي ري ًمٞمٚمٌ ل ،ؽي ظمي  ؽي ٟمخٌتٌ ل ،ؽي ٞمي ٟميجٌ ل ؽي دي

شمٌ ل ظمػمي  ػمي ظٌم ل ؽي ذي
٤مفٌ ل ،ؽي شمٌ ـٌ  ،اخلػًمَّ  ىمي٤مٌئدٌ ل اخَليػَمٌ  إُمي ؾًمق لي  اًمٜمٌٌَّلي  ،اًمٍرمح٦مٌ  ري ًُمي َّ ٌري  ًَمًٕمَريٌبي ا ا  اًَمً٘مري

لي  اّبَٓمحلي  ،اهَلي٤مؿٌمٌٛملي  ٤مٌهدٌ  ،لي ٤مُمٌ ٝمي ًَمتي ا ٌني دي اعَمي  اعَميٙمي زٌمي  ،اعَميَِمًٝمقدٌ  اعَمًِمي ٌب  اًَمقي رَّ ٌٕمٞمدٌ  ،اعَمً٘مي ًَّ ًٕمقدٌ  اًم ًَ  ،اعَمي

ٞم٥ٌم  ٌٗمٞمعٌ  احَلٌي ٞم٥ٌم  ،اًمِمَّ ًٌ ومٞمعٌ  احَلي ٌيٌديعٌ  اعَميٚمٌٞمٌح  ،اًمرَّ قٌمظٌ  ،اًَم ا ٌيِمػمٌ  اًَمقي ًٓمقٌؽ  ،اًمٜمٌَّذيرٌ  اًَم  ،احَليٚمٌٞمؿٌ  اًَمٕمي

دٌ  ا ٌريؿٌ  اجَلقي ؿٌ  اًمٓمَّٞمي٥ٌم  ،اًَمٙمي ٌي٤مري ً ٤مٌدٌؾ  ،اعَميٌٙملمي  اعَم ي  اعمَّمدلٌؾ  اًمّمَّ َّ اقٌمل ،لمٌ ُمٌ ا  سم٢ٌٌمَذٟمٌؽي  إًٌميٞمؽي  اًمدَّ

ٌج  ا ي ٌذن ،اعَمًٜمػٌمٌ  اًمني ٤مئؼي  ؿي َدري أي  اًمَّ ٤م احَلي٘مي تٌٝمي ٌئٌؼ  سمي٤مزل ،سمًٌحجَّ ٤م اخَليالي تٌٝمي َٚمتي ل ،سمًٌرُمَّ ٕمي ٌه٤م فضمي ٌٞم َٞمتفل ،طمي  ٟمي٤مضمي

ٌه٤م ٌري َٞمتفل ،ىمي َدٟمي ٌه٤م أي ىمٞم تيَٛم٧ٌم ل ،ري ٤مًم٦مي  سمٌفٌ  ظمي ؾمي ٦مي اًمدي ل اًمري ًمي ةي ل ،ُي ٤مري ةي ل اًَمٌٌِمي اري ةي ل اًمٜميذي ًٌقَّ  ٟمٍمشمفً ل ،اًمٜمي

قَم٥ٌم  َٚمتيفل ،سم٤ٌمًمري ٚمَّ ح٥ٌم  فمي ًي دي ل ،سم٤ٌمًم فً  َدتري ٛمسي  ًمي ٘مل اًمِمَّ فً  ٘م٧مي ؿمي ري  ًمي ٛمي فً  أينَٓميَ٘م٧مي ل ،اًَم٘مي ٥مَّ ا ًمي  ًمْمَّ

ٌَلي ل َئ٥مي ل ،اًمٔمَّ َذعي ل اًمذي اعي ل اجَلٌ ري ؾي اجَلي ل ،اًمذي ٌيؾي ل ٛمي ري ل ٌدري اعَمي ل اجَلي جي ٨مي ل ،اًمِمَّ ٌيٕمي ـَ  اَٟم ٤مسمٌٌٕمفٌ  ٌُم  أيصي

٤مءً  ـً اًمزي  اَحي ًَم٧مي ل ،ُي نَزي ـي  أي ً  ٌُم شمٌفٌ  َزقاعَم قَمقي ٤مفٌ  ذٌم  سمٌدي اسمٌ  ؾٌ حَ اعَمي ل اجَليَدٌب  قمي ٞم٨ٌم  ؾي لي  ،اعَميٓميرٌ ل اًَمٖمي

قَ ومي٤م ٌي٧َم قَمِمي َٗمرً  ٌُمٜمفً  ؿمي َخرً اًمل اًَم٘مي قمل ،ّمَّ ٝمًؾ ل رً اًَمقي ًَّ رً ل اًمٍرُمًؾ ل ،اًم َي٧ٌم ل ،احَليجي ٞماَله  سمٌفٌ  أيَهي ـي  ًمي  ٌُم

ٌجدٌ  ًَ فٌ  اعَمي ا ٌجدٌ  إمٌمي  احَليري ًَ ىَمَمي  اعَمي َّ ام إمٌمي  ا ًٍ اٌت اًم ك درةٌ ؾٌم  إمٌمي  اًمًٕمغمي  لي لَمٌ  ىمي٤مب إمٌمي  اعَمًٜمَتيٝمي  لأي  ىميَقؾمي

َدٟميك َيتٌفٌ ل ،أي ٦مي  أيري يي َِ م ا ٦مي  فً َٚمتي ني أي ل ،اًَمًٙمؼَمي ٤ميي م اًَمٖمي َُمتي ل ،اًَمً٘مَّمقي يَمري ٌي٦مٌ  فً أي ٤مـمي ٌي٦مٌ ل سم٤ٌمعَمًخي ىمي ا ٦مٌ ل ،اعَمًري ٝمي ٤مومي  اعَمًِمي

ةٌ ل دي ٤مهي ٜمي٦مٌ ل ،اعَمًِمي ٤ميي ٌ  اعَمًٕمي ٌيٍمي ّم ،سم٤ٌمًَم ظمي ؾٌمٞمٚمي٦مٌ  فً َّمتلي ٦مٌ ل اًمًٕمٔمٛمك سم٤ٌمًَمقي ٤مقمي ٗمي م اًمِمَّ َقف اًَمًٙمؼَمي عٌ  يي زي  اًَمٗمي

 َّ ٌ ا يَٕم٧مل ،اعمَحنمٌ  ذٌم  يَمؼمي فً  مجي ٌُمعي  ًمي ا قي ٚمٌؿٌ  ضمي ٌهري ل اًَمٙمي ا قي ؿٌ  ضمي ٙمي ٚم٧مي ل ،احَلٌ ٕمي تيفً  ضمي ػَمي  ًأُمَّ ؿٌ  ظمي ًُمي َّ  ،ا

َرتي  ٗمي همي فً  لي ٤م ًمي َ٘مدَّ  ُمي ـَ  فً شمي َٟمٌٌفٌ  ٌُم ٤مل ذي ر ُمي ٌذن ،شم٠مظمَّ ٚمَّ  اًمَّ ٦مي  غي سمي ٤مًمي ؾمي ٦مي  أيدَّمل اًمري ٤مٟمي ُمي َّ ٦مي  حي ّمي ٟمي ل ،ا ًُمَّ َّ  ػي يمِمي ل ا

٦مي  غمل ،اًَمًٖمٛمَّ دي ل ٚمٛم٦مي اًمٔمي  ضمي ٤مهي ٌٌٞمؾٌ  ذٌم  ضمي   ؾمي
ٌ
ٌَدي ل ،اهلل سمَّفً  قمي تَّك ري تي٤مكً  طمي َثفً  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اًَمٞميٌ٘ملمً  أي ٤م اسٌَمٕمي ٤مُمه ٘مي  ُمي

ا ًٛمقده َ ًًمققي  وٌمٞمفٌ  فيَٖمٌٓمٌ  حمي يلَّ َّ ٔميٛمَ  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،رلقي اِظٌم ل ا َٟمٞمي٤م ذٌم  فً قمي   اًمدي
ٌ
ء ٤مرٌ ل ،ٌذيَمٌركٌ  سم٢ٌٌمقَمالي  إسٌَم٘مي ل ٌديٜمٌفٌ  إفٌَمٝمي

ٌ
 ٤مء

تٌفٌ  يٕمي ٌ ةٌ  ذٌم ل ،ذي ظٌمري َِ تٌفٌ  ا ٤مقمي ٗمي تٌفٌ  ذٌم  سمٌِمي ـي أل ،ًأُمَّ تيفً ل كً أيضَمري  ضَمٌز ًثقسمي جيدَ ل ،ُمي غمي  وميَْمٚميفً  أي ًملم قمي  اّلَّ

فً ل ،ريـاِظٌم ل َ٘مديٛمي غمي  شمي ٤موم٦َّمٌ  قمي سملٌمي  يمي رَّ ًٝمقدٌ  اعَمً٘مي تي  َؾ ٌَّ ٘مي شمي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اًمِمي ٤مقمي ٗمي م فً ؿمي  فٌ درضم٤مشمٌ  َروميعَ ال ،اًَمًٙمؼَمي
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فً ١مَ ؾًم  أيقَمٓمٌفٌ ل ،اًَمًٕمَٚمٞمي٤م ةٌ  ذٌم  ًمي ظٌمري َِ َلممي ل ا َّ امي  ،ا كؾمٞمدٟم٤م ل إسَمراهٞمؿؾمٞمدٟم٤م  أيقَمٓميَٞم٧مي  يمي  اًمٚمًَّٝمؿٍ  ،ًُمقؾمي

َٚمفً ا ـَ  ضَمٕمي فٌ  ٌُم ٌي٤مٌدؿي  أيَمري ٚميٞمَؽي  قٌم ومه٤م قمي ي ـَ ل ،ذي ٓميره  ؿَ ٝمً ٛمي أيقَمٔمي ل ،درضم٦مه  قٌمٜمَدؿي  ؿَ أيرومٕمٝمٌ  ٌُم  ؿَ ٝمً ٜمي أيَُمٙمي ل ا ظمي

٦مه  ٤مقمي ٗمي ٔميؿَ  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،ؿمي ٤مٟميفً  قمي تيفً  ٩َم أيبَٚمٌ ل ،سًمَرهي بَٚمٌ ل ،طًمجَّ ٠َمًُمقًمي  غَ أي َٞمتٌفٌ  أَهؾ ذٌم  فً ُمي تٌ ل سمي يَّ تٌٌَ  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،فٌ ًذري ـَ  َٕمفً أي  ٌُم

تٌفٌ  يَّ تٌ ل ًذري ٤م فٌ ًأُمَّ ٞمَٜمً  سمٌفٌ  ري شمي٘م ُمي ٜمَّ  اضَمٌزكٌ ل ،فً قمي ػَمي  ٤مقمي ٤م ظمي َي٧ٌم  ُمي ٤مزي ٌٌٞم٤ًّم سمٌفٌ  ضمي ـَ  ٟمي تٌفٌ  قمي ا ،ًأُمَّ نٌٞمي  ضَمزٌ لي َّ  ًٝمؿَ يًمٚمَّ  ٤مءي ا

ػَمه  ٚميؿَ ل ؾي ص اًمٚمًَّٝمؿٍ  ،ا ظمي غمي  ؾمي ٞميٌدٟمي٤م قمي د ؾمي د حًميٛمَّ دي ٤م قمي شَمفً  ُمي دي ٤مهي ٤مرً  ؿمي يبَّمي َّ َتفً ل ا ٌٛمٕمي اقً  ؾمي ذي َِ  ؾي لص ،ا

ٚميؿَ ل ٚميٞمفٌ  ؾمي د قمي دي ـَ  قمي َ  ُمي
ؾي  ملي ٞمفٌ  ًيّمي ٚمي ٚميؿَ ل ؾي لص ،قمي ٞمفٌ  ؾمي ٚمي امي  قمي ٥مي  يمي

غمَّ  أيقَ  شميَرىي ل حًتٌ ٞمفٌ  ًيّمي ٚمي  ؾي صل ،قمي

ٚميؿَ ل ٚميٞمفٌ  ؾمي امي  قمي ي  أيقَ  ٜمي٤مَرشمي أيُمي  يمي ٞمفٌ  ًٟمًّمكمي ٚمي ٚميؿَ ل ؾي لص ،قمي ٚميٞمفٌ  ؾمي امي  قمي غمَّ  أيقَ  يٜمٌَٖمل يمي ٚميٞمفٌ  ًيّمي  ؾي ص اًمٚمًَّٝمؿٍ  ،قمي

ٚميؿَ ل ٞمفٌ  ؾمي ٚمي غمي ل قمي   دي قمد آخف قمي
ٌ
ء   ٟميَٕمامي

ٌ
ٚميؿَ ل ؾي ص اًمٚمًَّٝمؿٍ  ،فٌ وَمْم٤مًمٌ أل اهلل ٞمفٌ  ؾمي ٚمي غمي ل قمي ٤مسمٌ ل فٌ آخٌ  قمي  فٌ أيَصحي

ٌدكٌ ل ُي َل اضٌمفٌ ل أي تٌفٌ ل أيَزلي يَّ َٞمتٌفٌ  أَهؾٌ ل ًذري شمٌفٌ  ،سمي ٌِمػمي قمي  قٌمؽَمي ل لي
٤مٌركٌ ل ،فٌ شمٌ ٌي٤مسمٌفٌ ل أيَصٝمي طَم ٌي٤مقٌمفٌ ل ،أي ت  ،أيؿَمٞمي٤مقٌمفٌ ل أي

٤مركٌ ل ٦مٌ  أينَّمي ٟمي زي ٌركٌ  ظمي ا ٤مٌدقٌ ل ،أيَهي ٕمي ٌركٌ  ُمي ا نَقي ٤مٌئٌؼ  يًمٜمًقزٌ ل ،أي اةٌ ل ،احَلي٘مي ٌئٌؼ  ًهدي ماهَلً  ًٟمًجقفٌ  ،اخَليالي ـَ  دي
ٌ ٌ
 عم

ما ٚميؿَ ل ،ىَمتيدي ٞمامه  ؾمي
ٚمٌ ًَ ثػٌمه  شمي ائاٌمه  ا يمي ـَ  اَرضي ل ،اأبيده  دي ٦مٌ  يًمؾي  قمي ٤مسمي حي ده  ٤مٌروه  اًمّمَّ ُمي َ دي  ،اهي دي  ،ؽي ظمٚم٘مٌ  قمي

٦مي ل َرؿٌمؽي  ٌزٟمي ٤مءي ل ،قمي ًٌ  ٌروي َٗم ادي ل ،ؽي ٟمي ٚميامَّ  ،ؽيمٚمامشمٌ  ٌُمدي ؿي  يمي ري يمي ايمًٌرلقي  ذي ٝمي ل ،اًمذَّ ـَ  كؾمي  ٌذيَمٌرؿي  قمي

ايمًٌرلقي  ٝمل ،اًمذَّ ـَ  كؾمي ٤موٌمًٚمققي  ٌذيَمٌرؿي  قمي الي  ،اًَمٖمي ق ةه صي قي ٤مءه  ًميؽي  شميٙمي فٌ ل ،ٌروي ٘مي اءه  سمٌحي ٜمي٤مل ،أيدي ٤م ًمي طمه الي  ،صي

٦مي  فٌ آشمٌ ل ؾٌمٞمٚمي ٦مي ل اًَمقي ٌْمٞمٚمي ٤مًمٌٞمي٦مي  اًمٍدرضم٦مي ل ،اًَمٗمي ٦مي  اًَمٕمي ومٞمٕمي َثفً ل ،اًمرَّ ٤مفي  اسَمٕمي ءي  قَمٓمٌفٌ أل ،اعَميَحًٛمقدي  اعَمي٘مي ا  اًمٚميقي

بي  ي٤م ؾي صل ،َقرلدي اعَمي  احَليَقضي ل ،اعَميَٕمً٘مقدي  غمي  ري ٌٞمعٌ  قمي ٟمٌفٌ  مجي ا ـي  إظٌَمقي غمي ل ،ٚمٌلمي اعَمًَرؾمي ل اًمٜمٌٌَّٞميلمي  ٌُم ٌٞمعٌ  قمي  مجي

 
ٌ
يَلًمٌٞمي٤مء َّ لمي ل ا ٤محٌلٌ ًت  ،اًمّمَّ ا ٚميقي   صي

ٌ
ٚميٞمًٝمؿَ  اهلل  .أمَجٕملم قمي

ٚميؿَ ل صؾي  اًمٚمًَّٝمؿٍ  غمي  ؾمي ٞميٌدٟمي٤م قمي دى  ؾمي ٛمَّ ٤مسمٌٌؼ  حًمي ًَّ َٚمٌؼ  اًم رمح ،كً ًٟمقرً  ًمٌَٚمخي لمي  ٦مى لي
ٌ ٌ
٤معم دي  ،كً فًمٝمقرً  ًمٌَٚمٕمي دي  ـَ ُمي  قمي

٣مي  ـَ  ُمي َٚمٌ٘مؽي  ٌُم ٌ٘ملي  ـَ ُمي ل ظمي ٌٕمدي  ـَ ُمي ل ،سمي ٌ٘ملي  ـَ ُمي ل ٌُمٜمًٝمؿَ  ؾمي الي  ،ؿمي تيَٖمٌرًؾ  ةه صي ًَ  ،سم٤ٌمحَليدي  حًتٌٞمطً ل ،اًَمًٕمدَّ  شمي

ةه  الي ٦مي  ُي  صي ٤ميي ٤مءي ا ُي ل ٤مهٌل  همي دي  ُي ل ،َٟمتٌٝمي ُمي ٤مءي ا ُي ل هٌلي٤م أي الي  ،َٟمٌ٘مْمي تٌل ؽي شمصي ٞمفٌ  ٚمََّٞم٧مصي  اًمَّ ٚمي الي  ،،قمي  ةه صي

٦مه  َٕمًرلوي ٞمفٌ  ُمي ٚمي ٦مه ل قمي ًٌقًمي َ٘م يَ  ُمي دي الي  ،فٌ ًمي ٦مه  ةه صي اٌئٛمي اٌُمؽي  دي لي ٤مىٌمٞمي٦مه ل ،سمٌدي ٤مٌئؽي  سمي ٌي٘مي ك ُي  ،سمٌ  ،قٌمَٚمٌٛمؽي  ًدلقي  هٌلي٤م ًُمٜمَتيٝمي
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الي  ٜمَّ  هٌبي٤م شميَرىي ل شًمَرٌوٞمفٌ ل شًمَرٌوٞمؽي  ةه صي الي  ،٤مقمي ً  ةه صي أَلي يَرضي  متي َّ ءي ل ا امي ًَّ الي  ،اًم ًؾي  ةه صي دً  هٌبي٤م حتي  ،اًَمًٕم٘مي

ًج ل ري ًب  هٌبي٤م شًمٗمي ؽي  هٌبي٤م َن دًمرل ،اًَمًٙمري ٚمٌٌٛملمي  ًأًُمقرٌ ل نرٌ أيُمَ  ذٌم  ًًمَٓمٗمي ًَ ً غمي  سمي٤مٌرؿَ ل ،اعَم افٌ  قمي لي ٤موٌمٜم٤مل ،اًمدَّ  قمي

َٚمٜمي٤مال ،َهٌدٟمي٤مال َ ل ،آُمٜملم ضَمٕمي ٟم٤م ييني عي  ،أُمقري ٦مٌ  ُمي اطمي اٟمٌٜمي ل ًمًٌ٘مًٚمقسمٌٜمي٤م اًمرَّ ٦مٌ ل ،٤مأيبدي ُمي الي ًَّ ٤موٌمٞمي٦مٌ  اًم اًَمٕمي  ٌديٜمٌٜمي٤م ذٌم  لي

٤مًدَٟمٞمي٤مل شمٌ ل ٟمي ٜمي٤مل ،ٜمي٤مآظٌمري ومَّ قي غمي  شمي ٜم٦َّمي ل اًَمًٙمت٤َّمٌب  قمي ًي ٕمفً  مَجيَٕمٜمي٤مال ،اًم ـَ  اجَليٜم٦َّمٌ  ذٌم  ُمي ػَمٌ  ٌُم ابى  همي ذي ًٌٌؼ  قمي ًَ  أين٧َمي ل يي

ٜمَّ  راضى  ًَٙمر ُي ل ،٤مقمي ٜمي٤م ظَمتٌؿَ ال ،سمٌٜمي٤م متي ػَمى  ًمي ٤موٌمٞمي٦مى ل ٌُمٜمؽي  سمٌخي ٜمي٦مى  سماٌلي  قمي بي  ،أمَجٕملم حٌمَ سميؽي ري ٤مقي ري ٌَحي ﴿ؾًم

.﴾ لمي
ٌ ٤معمي بي اًَمٕمي  ري

ٌ
َّ
ٌ
احَليَٛمًد لل ٚملٌمي ۞ لي غمي اعَمًَرؾمي فو قمي الي ؾمي امَّ ييٌّمًٗمققي ۞ لي ٌة قمي  اًَمٌٕمزَّ
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 الصغضٝ الصالٚ

غمي  ٌصؾي  اًمٚمًَّٝمؿٍ  ٞميٌدٟمي٤م قمي دى  ؾمي ٛمَّ ٤مسمٌٌؼ  حًمي ًَّ َٚمٌؼ  اًم   اًمٍرمح٦مٌ ل ،كً ًٟمقرً  ًمٌَٚمخي
ٌ ٌ
٤معم د ،كً فًمٝمقرً  لمي ًمٌَٚمٕمي دي ٣مي  ـَ ُمي  قمي  ُمي

ـَ  َٚمٌ٘مؽي  ٌُم ٌ٘ملي  ـَ ُمي ل ظمي ٕمٌ  ـَ لُمي  ،سمي ٌ٘ملي  ـَ ُمي ل ٌُمٜمًٝمؿَ  دي ؾمي الي  ،ؿمي تيَٖمٌرًؾ  ةه صي ًَ الي  ،سم٤ٌمحَليدي  لحًتٌٞمطً  ،دَّ اًَمٕمي  شمي  ةه صي

٦مي  ُي  ٤ميي ك ُي ل ٤مهل همي ٤مءا ُي ل ًُمٜمَتيٝمي ٦مه  ةالي صي  ،َٟمٌ٘مْمي اٌئٛمي اٌُمؽي  دي لي غمي ل ،سمٌدي   قمي
َحٌٌ  ل فٌ آخٌ ٚميؿَ ل فٌ صي ٞمامه  ؾمي

ٚمٌ ًَ  ٌُمَثؾي  شمي

ًمٌؽي   .(1)ذي

 الكٗاوٛ ٌِٕص بصالٚٔ عضفُٔت الٕعطٜ الصالٚ

غمي  ؾي صي  اًمٚمًَّٝمؿي  ٞميٌدٟمي٤م قمي دى  ؾمي ٛمَّ ٌ  حًمي غمي  لي ُمي اًّ  لي اًمٜمٌَّ قمي حَ  آخٌفً  لي صي ؾمٚمي  فٌ ٌٌ لي تٌفٌ  فٌ زلاضمٌ لأ ؿَ لي يَّ ري ذي أَهؾٌ  لي  لي

َٞمتٌفٌ  ا  سميَحرٌ  ،سمي نَقي َٕمدقٌ  ،ؿي رٌ أي ُمي ٌرؿي أيَهي  لي ٤مقٌ  ،ا ًي
ًمٌ تٌؽي طًم  لي ًرلسٌ  ،جَّ قمي زٌ  ،ؽي ممٚمٙمتٌ  لي ا ـمٌري  ،ؽي ًُمٚمٙمٌ  لي

ـٌ  ئ ا زي ظمي ـميٌريٌؼ  ،ؽي تٌ رمحي لي تٌؽي ذي  لي ذٌ  ،يٕمي شمٌؽي  اعَمًتيٚميذي دي ٤مهي ٤مقٌ  ،سمًٌٛمِمي ًي لَمٌ  إٌَٟم ٌي٥ٌم  ،اًَمًقضًمقدٌ  قمي ًَّ اًم  يًمؾي  ذم لي

َقضًمقد لَمٌ  ،ُمي ٌٌ  ،ٌ٘مؽي ٚمَ ظمي  ٤مقٌ ٞمي أيقمَ  قمي ـَ  سٌ اعَمًَ٘متي ةه  ،ٞمي٤مئٌؽي ٌو  ًٟمقرٌ  ٌُم الي ًؾي  صي شمي قمً  هٌبي٤م حتي دي ٗمي  ،ٜمي٤م٘مي شمي  هٌبي٤م ًج ري لي

ٜمي٤م تي شمي٘ميض ،يًمَرسمي ٜمي٤م هٌبي٤م لي ئٌجي ا قي الي  ،طمي و ةه صي شًمر ٞمؽي شًمري شميَرىي  ٞمفٌ ولي ٜمَّ  هٌبي٤م لي   ربَّ  ي٤م ٤مقمي
ٌ ٤معمي دي  ،لمي اًَمٕمي دي ٤م قمي  ُمي

٤مطي  ٝمٌ  ،ؽي يًمت٤مسمً  طمّم٤مكً لأ ،ًٛمؽي ٚمَ قمٌ  سمٌفٌ  أيطمي ؿمي تً  سمٌفٌ  َت دي لي ئٌٙمي الي رم ،ؽي ُمي ضمي دي  ،ىميٚميًٛمؽي  سمٌفٌ  لي دي يَُمٓمي٤مرٌ  قمي َّ  ا

٤مرٌ  يطَمجي َّ ا يىَمٓمي٤مرٌ  ،لي َّ ا ٤مرٌ  لي يؿَمجي َّ ا الي  ،لي ُمي ٦مٌ لي ٌَّ  ئٌٙمي دي  ،٤مرٌ اجَل دي قمي ٤م لي ٟمي٤مُمي  ؼي ٚمي ظمي  ُمي ُي ـَ  ق ـٌ  ٌُم ٤مقٌ  أيلَّ ُمي  إمٌمي  اًمزَّ

٤مقٌ  آظٌمرٌ  ُمي ؾمٚميؿ ،اًمزَّ ٞمفٌ  لي ٚمي ٚميٞمٝمٌ  قمي قمي ًمٌؽي  ٌُمَثؾي  ؿَ لي احَليَٛمدً  ،ذي   لي
ٌ
َّ
ٌ
بي  لل لمي  ري

ٌ ٤معمي  .(2)اًَمٕمي

 

 

 

                                       

 ( قمنمة آُؽ صالة سم٢مذق اهلل.010111لاًمّمالة ُمٜمٝم٤م ىمٞمٛمتٝم٤م قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم ) (1)

 سم٘مٚمؿ طمجرى  ذم ُمٙمتقسم٦مه  لضمدهًت٤م :ىم٤مـ أنف قمٜمف اهلل ريض اجلٞمالٟمك اًم٘م٤مدر قمٌد اإلُم٤مف اًمِمٞمخ قمـ ًرلن (2)

 صالة. أخػ سمًٌٕملم ُمٜمٝم٤م لاًمّمالةً  اًمٕمٚمؿ، أهؾ ُمـ اًم٘مٚمٞمًؾ  إُ قمٚمٞمٝم٤م يٓمَّٚمٌع لمل اًم٘مدرة،
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 عظياأل الهٍظ صالٚ

ؿٌ  ًَ   سمٌ
ٌ
ـٌ  اهلل مَحي طٌمٞم اًمرَّ َؾ ا اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،ؿٌ اًمرَّ شمٌؽي  ؾي أيوميْم ضَمٕمي ا ٚميقي بيده  صي ك ،اأي أينَٛمي ده  ؽي سمريم٤مشمٌ  لي ُمي َ  ،اهي

ك أيَزيمي ده  وميَْماله  ؽ٤مشمٌ ٞمٍ حتي  لي دي قمي غمي  ،الي ئٌٌؼ اخَلي  ٌؽ أيذ قمي ٤مٟمٌٞم٦َّمٌ  الي ًي َٟم َ  ،اإَلٌ َمي ٤مٌئٌؼ  عٌ ٛمي لي ـمً  ،٦ماإليامٟمٞمَّ  احَلي٘مي  قرٌ لي

ٚمي  َٝمٌ ،٦ماإلطم٤ًمٟمٞمَّ  ٞمي٤مٌت اًمتَّجي ُمي رٌ  طٌ لي ا يَهي َّ اؾٌمٓمي٦مٌ  ،مح٤مٟمٞم٦ماًمرَّ  ا دٌ  لي َ٘مدٍ  ،اًمٜمٌٌَّٞميلمي  قٌم٘مي ُمي ٞمَشٌ  فٌ لي  ،ٚملٌمي اعَمًَرؾمي  ضمي

ىمي٤مٌئدٌ  ن يَم٥ٌم ري  لي َّ  ا
ٌ
ؾٌ  ،ٌُملمي ري اعَمًٙمَ  ٌٞمي٤مء أوَمْمي ٤مٌُمؾٌ  ،لمأيمَجٕم اخَليٚمٌؼ  لي  ًمٌقي  طمي

ٌ
ء قَمغمي  اًَمٌٕمزي  ا َّ ٤مًمٌٌؽ  ،ا ُمي َزُمَّ  لي  ٦مٌ أي

٤مهٌ  ،ؾمٜمكاّي  دٌ جَ اعَمي  رٌ  دٌ ؿمي ا ـٌ  أيهي يزي َّ ٤مٌهدٌ  ،ا ًُمِمي نَ  لي سمٌٌؼ  ارٌ قي أي ا قي ًَّ ً  اًم َّ شمي  ،ـلي ا ٤مقٌ  َرمًجي٤مقٌ لي ًي
فٌ اًَم٘مٌ  ًمٌ  ،دي

ٌيعٌ  ٜمَ ُمي ٚمَ  ؿٌ ٚمَ اًَمٕمٌ  لي احَلٌ ري  ؿٌ لي اًَمٙمي اًَمٙمً  لي اجلزئ اًَمًقضًمَقدٌ  ٌهي  رٌ َٔمٝمي ُمي  ،فٌ لي ي لي ٤مقٌ  ،كمي ًي إٌَٟم لَمٌ  لي  ني قٌ ٚمَ اًمٕمً  ضًمقدٌ اًَمق قمي

ًي  اًم ًي  ًرٌلٌح  ،كٌمي ٗمَ لي َقٟميلَمٌ  دٌ ضمي لَمٌ  ،اًَمٙمي قمي ٞمي٤مةٌ  لي ـٌ  طمي َي اري ٌؼ  ،اًمدَّ ٘مي ٦مٌ  ًرشمي٥ٌم  سم٠ٌميقَمغمي  اعَمًتيحي ًٌقٌديَّ  ٌؼ اعمتخٚمي  ،اًَمًٕم

ٌؾ  ٤مٌت  سم٠ٌمظَمالي ٤مُمي يقَمٔم اخَليٚمٌٞمؾٌ  ،اُصٓمٗم٤مئٞم٦مٌ  اعَمي٘مي َّ ٞم٥ٌم  ،ؿٌ ا احَلٌي فٌ  لي يَمري َّ ٞميٌدٟمي٤م ،ا دٌ  ؾمي ٛمَّ ٌَدٌ  ـٌ سم حًمي   قمي
ٌ
ـٌ  اهلل  سم

ٌَد ً  قمي ٚم٥ٌٌم اعَم غمي  ،ٓمَّ قمي حَ  آخف لي صي دي  ،فٌ ٌٌ لي دي ًٚمقىمي٤مشمٌؽي  قمي َ ادي  ،خمي ٌُمدي ؿي  امي ٚمَّ يمً  ،ؽي يمٚمامشمٌ  لي ري يمي ايمًٌرلقي  ذي  ،اًمذَّ

همي  ؾي لي ـَ  ٗمي  .(1)ا يمثػمه  شمًٚمٞمامه  ؿلؾمٚمي  ،اًمٖم٤مومٚمققي  ٌرؿي يمَ ذٌ  قمي

 

 

 

 

 

  

                                       

هبذة  صغم اهلل قمٚمٞمف لآخف لؾمٚمؿ٤مـ: ُمـ صغم قمغم اًمٜمٌل اًمرلاي٦م قمـ اًمِمٞمخ ؿمٛمس اًمديـ اًمٕمرلد أنف ىم (1)

 صغم اهلل قمٚمٞمف لآخف لؾمٚمؿاًمّمٞمٖم٦م سمٕمد دظمقـ ُمْمجٕمف لىمرأ اإلظمالص لاعمٕمقذشملم صمالصمه٤م؛ يرم طمية اًمٜمٌل 

 ( ؾمٌٕمامئ٦م أخػ صالة سم٢مذق اهلل شمٕم٤ممم.7110111سمحقـ اهلل لىمدرشمف.  لاًمّمالة ُمٜمٝم٤م ىمٞمٛمتٝم٤م )
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 رياتاخل بؾاٟض صالٚ

ٞميٌدٟمي٤م قمغم ؿلؾمٚمي  صؾي  ٝمؿاًمٚمَّ  ٌ  اًمٌِمػمٌ  حمٍٛمدى  ؾمي أيقَّ ﴿ :اًمٕمٔمٞمؿ اهلل ىم٤مـ سمام ًمٚمٛم١مُمٜملم اعمٌنمي  اهللي  لي

 .﴾اعَم١ًَمٌُمٜملٌمي  أيضَمري  ًيٌْمٞمعً  ُي 

ٞميٌدٟمي٤م قمغم لؾمٚميؿ صؾي  اًمٚمَّٝمؿ ٌ  اًمٌِمػمٌ  حمٍٛمدى  ؾمي ـي ًمٚمذَّ  اعمٌنمي  :اًمٕمٔمٞمؿ اهلل ىم٤مـ سمام ايمري

ا  اهللي  اَذيًمًرلا﴿ ،﴾َذيًمَريًمؿَ أي  ومي٤مَذيًمًرلٌن ﴿ ا  ٌذيَمره ثػٌمه ٌيًحقكً  ۞ يمي ؾمي ةه  لي أيٌصٞماله  سًمَٙمري  اًمٌَّذن ًهقي  ۞ لي

كمي  َٞمًٙمؿَ  ًيّمي ٚمي ًتفً  قمي ٌئٙمي الي ُمي ًٙمؿَ  لي ـَ  ًمٌٞمًَخٌرضمي ٌت  ٌُم ًٚمامي ٤مقي  اًمٜميقرٌ  إمٌمي  اًمٔمي يمي طٌمٞمامه  سم٤ٌمعَم١ًَمٌُمٜملٌمي  لي ٞمًَّتًٝمؿَ  ۞ ري
ٌ  حتي

َقفي  َقٟميفً  يي َٚم٘مي الي  يي دَّ  فو ؾمي أيقمي ًؿَ  لي ا  هلي ٌريامه  أيضَمره  .﴾يمي

ٞميٌدٟمي٤م قمغم لؾمٚميؿ صؾي  اًمٚمَّٝمؿ ٌ  اًمٌِمػمٌ  حمٍٛمدى  ؾمي  ُي  أيني ﴿ :اًمٕمٔمٞمؿ اهلل ىم٤مـ سمام ًمٚمٕم٤مُمٚملم اعمٌنمي

ؾي  ًأٌوٞمعً  ٛمي ٤مٌُمؾى  قمي ـَ  ٌُمٜمًَٙمؿَ  قمي رى  ٌُم يمي ـَ ﴿ :اًمٕمٔمٞمؿ اهلل ىم٤مـ لسمام ،﴾ًأنَثيك أيلَ  ذي ُمي ٌٛمؾي  لي ٤محٌله٤م قمي ـَ  صي  ٌُم

يمي  ًهقي  ًأنَثيك أيلَ  رى ذي ـو  لي ٌؽي  ًُم١َمٌُم ٠ًمَلئلي َدظًمًٚمققي  ومي ىًمققي  اجَليٜم٦َّمي  يي ٤م ًيَرزي ػَمٌ  وٌمٞمٝمي ٤مبى  سمٌٖمي ًي  .﴾طٌم

ٞميٌدٟمي٤م قمغم لؾمٚميؿ صؾي  اًمٚمَّٝمؿ ٌ  اًمٌِمػمٌ  حمٍٛمدى  ؾمي ٢ٌمٟمَّفً ﴿ :اًمٕمٔمٞمؿ اهللً  ىم٤مـ سمام اسملمي ًمأللَّ  اعمٌنمي ٤مقي  ومي  يمي

اسملٌمي  ا ًمأٌَليلَّ ًٗمقره ًؿَ ﴿ ﴾،همي ٤م هلي ٤مًءلقي  ُمي ٌؿَ  قٌمٜمَدي  ييِمي هبي ًمٌؽي  ري ءً  ذي ا زي ٜملٌمي  ضمي ًٌ  .﴾اعَمًَح

ٞميٌدٟمي٤م قمغم لؾمٚميؿ صؾي  اًمٚمَّٝمؿ ٌ  اًمٌِمػمٌ  حمٍٛمدى  ؾمي  اهللي  إٌقَّ ﴿ :اًمٕمٔمٞمؿ اهلل ىم٤مـ سمام اسملمًمٚمتقَّ  اعمٌنمي

سملٌمي  ًِي٥ٌمي  ا ًِي٥ٌمي  اًمتَّقَّ ـي  لي ٌري ًهقي ﴿ ﴾،اعَمًتيٓميٝمي ٌذن لي ٌيًؾ  اًمَّ َ٘م ٦مي  يي ٌي٤مٌدكٌ  ـَ قمي  اًمتََّقسمي َٕمًٗمق قٌم يي ـٌ  لي ٞميئي٤مٌت  قمي ًَّ  .﴾اًم

ٞميٌدٟمي٤م قمغم لؾمٚميؿ صؾي  اًمٚمَّٝمؿ ٌ  اًمٌِمػمٌ  حمٍٛمدى  ؾمي ـَ ﴿ اًمٕمٔمٞمؿ: اهلل ىم٤مـ سمام ًمٚمٛمخٚمّملم اعمٌنمي  وميٛمي

٤مقي  َرضًمقا  يمي ٤مءي  يي فٌ  ًمٌ٘مي سمي َؾ  ري َٚمٞميَٕمٛمي اله  ومي ٛمي ٤محٌله٤م قمي ُي  صي ؿَ  لي ةٌ  ًينَمٌ ٌي٤مدي فٌ  سمٌٌٕم سمي ا ري ده ٚمٌ ﴿ ﴾،أيطمي فً  ٌّملمي خًمَ  ًمي

ـي  ي  .﴾اًمدي

ٞميٌدٟمي٤م قمغم لؾمٚميؿ صؾي  اًمٚمَّٝمؿ ٌ  اًمٌِمػمٌ  حمٍٛمدى  ؾمي  اًمٕمٔمٞمؿ: اهلل ىم٤مـ سمام ًمٚمخ٤مؿمٕملم اعمٌنمي

اؾَمتيٌٕمٞمٜمًقا ﴿ ؼَمٌ  لي ةٌ  سم٤ٌمًمّمَّ الي اًمّمَّ ي٤م لي إهٌنَّ ةو  لي ٌػٌمي ٙمي َُّ  ًمي غمي  إٌ ـي  ۞ اخَلي٤مؿٌمٌٕملمي  قمي ٌذي ًٔمٜميققي  اًمَّ ًؿَ  يي ىًمق أيهنَّ  ًُمالي

ٌؿَ  هبي ًؿَ لي  ري َٞمفٌ  أيهنَّ ﴾، إًٌمي اضٌمًٕمققي ـي  ري ٌذي َذيًمًرلقي  ﴿اًمَّ ٤م اهللي  يي ا ىٌمٞمي٤مُمه ىًمًٕمقده غمي  لي قمي ًرلقي  ضًمٜمًقهٌبٌؿَ  لي ٙمَّ تيٗمي يي  ذٌم  لي
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َٚمٌؼ  اٌت  ظمي لي امي ًَّ يَرضٌ  اًم َّ ا ٜمي٤م لي سمَّ ٤م ري ٚميَ٘م٧مي  ُمي ا ظمي ذي ٤مٟميؽي  سمي٤مـماٌله  هي ٌَحي ٌ٘مٜمي٤م ؾًم ابي  ومي ذي  .﴾اًمٜم٤َّمرٌ  قمي

ٞميٌدٟمي٤م قمغم لؾمٚميؿ صؾي  اًمٚمَّٝمؿ ٌ  اًمٌِمػمٌ  حمٍٛمدى  ؾمي أيىٌمؿٌ ﴿ اًمٕمٔمٞمؿ: اهلل ىم٤مـ سمام ًمٚمٛمّمٚملم اعمٌنمي  لي

ةي  الي ةي  إٌقَّ  اًمّمَّ الي ك اًمّمَّ ٜمَٝمي ـٌ  شمي   قمي
ٌ
٤مء َحِمي رٌ  اًَمٗمي اعَمًٜمَٙمي ةي  أيىٌمؿٌ ﴿ ،﴾لي الي َأًُمرَ  اًمّمَّ اَٟمفي  سم٤ٌمعَميَٕمًرلٌؽ  لي ـٌ  لي  قمي

رٌ  اَصؼٌمَ  اعَمًٜمَٙمي غمي  لي ٤م قمي ٤مسميؽي  ُمي ًمٌؽي  إٌقَّ  أيصي ـَ  ذي َزفٌ  ٌُم ًًُمقرٌ  قمي َّ  .﴾ا

ٞميٌدٟمي٤م قمغم لؾمٚميؿ صؾي  اًمٚمَّٝمؿ ٌ  اًمٌِمػمٌ  حمٍٛمدى  ؾمي رمَّ  إٌٟمَّامي ﴿ اًمٕمٔمٞمؿ: اهلل ىم٤مـ سمام ًمٚمّم٤مسمريـ اعمٌنمي  ًيقي

٤مسمًٌرلقي  ًهؿَ  اًمّمَّ ػَمٌ  أيضَمري ﴾، سمٌٖمي ٤مبى ًي ٌؽي  طٌم ـي  ﴿ًألئلي ٌذي اًهؿً  اًمَّ دي ٌؽي  اهللً  هي ًألئلي ٌي٤مٌب  ًألًًمق ًهؿَ  لي يًَم َّ  .﴾ا

ٞميٌدٟمي٤م قمغم لؾمٚميؿ صؾي  ٚمَّٝمؿاًم ٌ  اًمٌِمػمٌ  حمٍٛمدى  ؾمي ـَ ﴿ :اًمٕمٔمٞمؿ اهلل ىم٤مـ سمام ًمٚمخ٤مئٗملم اعمٌنمي ي
ٌ
عم  لي

٤مؽي  ٤مفي  ظمي ٘مي فٌ  ُمي سمي ٜمَّتي٤مقٌ  ري ٤م ضمي ُمَّ أي ـَ  لي ٤مؽي  ُمي ٤مفي  ظمي ٘مي فٌ  ُمي سمي يك ري هني ـٌ  اًمٜمََّٗمسي  لي م قمي  ٌهلي  اجَليٜم٦َّمي  ومي٢ٌمقَّ  ۞ اهَليقي

م ٠َملي  .﴾اَحي

ٞميٌدٟمي٤م قمغم ؿلؾمٚمي  صؾي  اًمٚمَّٝمؿ ٌ  اًمٌِمػمٌ  حمٍٛمدى  ؾمي مَحيتٌل﴿ اًمٕمٔمٞمؿ: اهلل ىم٤مـ سمام ًمٚمٛمت٘ملم اعمٌنمي ري  لي

٧َم  ؾٌمٕمي   يًمؾَّ  لي
ى
ء َ ٤م ري ًٌٝمي يَمًت ٠مي ًي ـي  ومي تًَّ٘مققي  ًمٌٚمٌَّذي ًي١َمشًمققي  يي ٤مةي  لي يمي ـي  اًمزَّ ٌذي اًمَّ ـي  ۞ ًي١َمٌُمٜمًققي  سمٌآجي٤مشمٌٜمي٤م ًهؿَ  لي ٌذي  اًمَّ

تًٌٌَّٕمققي  ـي  يي ؾًمق ٍل﴾،ا اًمٜمٌٌَّلَّ  اًمرَّ ًُمي ٌؽي ﴿ َّ ًؿَ  ومي٠ًملئلي ءً  هلي ا زي َٕمٌػ  ضمي ٌٛمًٚمقا  سماٌمي  اًمْمي ًهؿَ  قمي  اًَمًٖمًرومي٤مٌت  ذٌم  لي

 .﴾آٌُمٜمًققي 

ٞميٌدٟمي٤م قمغم لؾمٚميؿ صؾي  اًمٚمَّٝمؿ ٌ  اًمٌِمػمٌ  حمٍٛمدى  ؾمي ـي ﴿ اًمٕمٔمٞمؿ: اهلل ىم٤مـ سمام خٌتلمًمٚمٛمً  اعمٌنمي ٌذي ا اًمَّ  إٌذي

ري 
ضٌمٚمي٧َم  اهللً  ًذيمٌ ـي  ىًمًٚمقهًبًَؿ﴾، لي ٌذي اًمَّ ٤م ًي١َمشًمققي  ﴿لي َقا  ُمي ىًمًٚمقهًبًؿَ  آشمي ٦مو  لي ضٌمٚمي ًؿَ  لي ٌؿَ  إمٌمي  أيهنَّ هبي اضٌمًٕمققي  ري  ري

ٌؽي  ۞ ٤مٌرقًمققي  ًألئلي ًي ًهؿَ  اخَليػَمياٌت  ذٌم  ًي ي٤م لي ٤مسمًٌ٘مققي  هلي  .﴾ؾمي

ٞميٌدٟمي٤م قمغم لؾمٚميؿ صؾي  اًمٚمَّٝمؿ ٌ  اًمٌِمػمٌ  حمٍٛمدى  ؾمي ٌ ﴿ اًمٕمٔمٞمؿ: اهلل ىم٤مـ سمام ًمٚمّم٤مسمريـ اعمٌنمي سمينمي  لي

ـي اًمّمَّ  ـي  ۞ ٤مسمٌٌري ٌذي ا اًمَّ َتًٝمؿَ  إٌذي ٤مسمي ٌي٦مو  أيصي   إٌٟم٤َّم ىمي٤مًًمقا  ًُمٌّمٞم
ٌ
َّ
ٌ
إٌٟم٤َّم لل َٞمفٌ  لي اضٌمًٕمققي  إًٌمي ٌؽي  ۞ ري ٞمٌَٝمؿَ  ًألئلي ٚمي  قمي

اتو  ٚميقي ـَ  صي ٌؿَ  ٌُم هبي مَحي٦مو  ري ري ٌؽي  لي ًألئلي ﴾، ًهؿً  لي َيًتًٝمؿً  ﴿إٌني  اعَمًَٝمتيًدلقي زي لا سماٌمي  اًَمٞميَقفي  ضمي ً ؼمي ًؿَ  صي  ًهؿً  أيهنَّ

٤مٌئًزلقي   .﴾اًَمٗمي
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ٞميٌدٟمي٤م قمغم لؾمٚميؿ صؾي  اًمٚمَّٝمؿ ٌ  اًمٌِمػمٌ  حمٍٛمدى  ؾمي ـي ﴿ اًمٕمٔمٞمؿ: اهلل ىم٤مـ سمام ًمٚمٙم٤مفمٛملم اعمٌنمي ٌذي  اًمَّ

  ذٌم  ًيٜمٌَٗمً٘مققي 
ٌ
ء ا َّ   اًمنَّ

ٌ
ء ا َّ اًميَّ ٤مفمٌٌٛملمي  لي اًَمٙمي ٞمَظي  لي ا اًَمٖمي ٤موٌملمي لي ـٌ  ًَمٕمي اللً  اًمٜم٤َّمسٌ  قمي ﴾، ًِي٥ٌمي  لي ٜملٌمي ًٌ  اعَمًَح

ـَ  ٤مقمي  ﴿وميٛمي أيَصٚميحي  ٗمي ٠ميضَمًركً  لي غمي  ومي   قمي
ٌ
لمي  ًِي٥ٌمي  ُي  إٌٟمَّفً  اهلل

ٌ ٌ
 .﴾اًمٔم٤َّمعم

ٞميٌدٟمي٤م قمغم لؾمٚميؿ صؾي  اًمٚمَّٝمؿ ٌ  اًمٌِمػمٌ  حمٍٛمدى  ؾمي  اًمٕمٔمٞمؿ: اهلل ىم٤مـ سمام ًمٚمٛمحًٜملم اعمٌنمي

ٜمًقا ﴿ ًٌ طَم أي ﴾، ًِي٥ٌمي  اهللي  إٌقَّ  لي ٜملٌمي ًٌ ـَ  اعَمًَح ٤مءي  ﴿ُمي ٜمي٦مٌ  ضمي ًي فً  سم٤ٌمحَلي نَمً  وميٚمي َُمثي٤مهٌلي٤م قمي ـَ  أي ُمي ٤مءي  لي ٞميئي٦مٌ  ضمي ًَّ  سم٤ٌمًم

م وميالي  َُّ  جًيَزي ٤م إٌ ًهؿَ  ٌُمَثٚميٝمي  .﴾ًئَمٚميًٛمققي  ُي  لي

ٞميٌدٟمي٤م قمغم لؾمٚميؿ صؾي  اًمٚمَّٝمؿ ٌ  اًمٌِمػمٌ  حمٍٛمدى  ؾمي  اًمٕمٔمٞمؿ: اهلل ىم٤مـ سمام ٤ميمريـًمٚمِمَّ  اعمٌنمي

اؿَمًٙمًرلا﴿ ٧مي  لي   ٟمٌَٕمٛمي
ٌ
٤مكً  يًمٜمًَتؿَ  إٌقَ  اهلل ﴾، إٌيَّ ًًٌدلقي َٕم ـَ ﴿ًمي  شمي َرشًمؿَ  ٌئ ٙمي ٟمًَّٙمؿَ  ؿمي يٌزيدي  .﴾ّي

ٞميٌدٟمي٤م قمغم لؾمٚميؿ صؾي  اًمٚمَّٝمؿ ٌ  اًمٌِمػمٌ  حمٍٛمدى  ؾمي مٌم٤َّم﴿ اًمٕمٔمٞمؿ: اهلل ىم٤مـ سمام ًمٚمًٛمٜمٌَٗمٌ٘ملم اعمٌنمي  لي

ىَمٜمي٤مًهؿَ  زي ﴾، ري ٤م ًيٜمٌَٗمً٘مققي ُمي َ٘مًتؿَ  ﴿لي نَٗمي ـَ  أي   ٌُم
ى
ء َ ًهقي  خًيَٚمًٌٗمفً  وميًٝمقي  ري ػَمً  لي ٌزىٌملمي  ظمي ا  .﴾اًمرَّ

ٞميٌدٟمي٤م قمغم لؾمٚميؿ صؾي  اًمٚمَّٝمؿ ٌ  اًمٌِمػمٌ  حمٍٛمدى  ؾمي أيقَ ﴿ :اًمٕمٔمٞمؿ اهلل ىم٤مـ سمام ًمٚمٛمتّمدىملم اعمٌنمي  لي

ىًمقا  دَّ ػَمو  شميّمي ًٙمَؿ﴾، ظمي ٌَزن اهللي  ﴿إٌقَّ  ًمي ىٌملمي  جيي دي  .﴾اعَمًتيّمي

ٞميٌدٟمي٤م قمغم لؾمٚميؿ صؾي  اًمٚمَّٝمؿ ٌ  اًمٌِمػمٌ  حمٍٛمدى  ؾمي  ومي٢ٌمني ﴿ اًمٕمٔمٞمؿ: اهلل ىم٤مـ سمام ًمٚم٤ًمئٚملم اعمٌنمي

ةي  ًأضٌمٞم٥ًم  ىميٌري٥مو  قَمقي اعٌ  دي ا اًمدَّ ٤مٌق﴾، إٌذي قمي ـي  دي ٤م ىمي سميًٙمؿً  ﴿لي  .﴾ًميًٙمؿَ  أيؾَمتيٌج٥َم  اَدقًمقٌن  ري

ٞميٌدٟمي٤م قمغم لؾمٚميؿ صؾي  اًمٚمَّٝمؿ ٌ  اًمٌِمػمٌ  حمٍٛمدى  ؾمي  أيقَّ ﴿ :اًمٕمٔمٞمؿ اهلل ىم٤مـ سمام ٤محللمًمٚمّمَّ  اعمٌنمي

يَرضي  َّ ٤م ا ٌرصًمٝمي ٌي٤مٌدني  يي ﴾، قٌم ٤محٌلًققي ٌ  اًمّمَّ ٌرصًمققي  ًهؿً  ؽي ﴿ًألئلي ا ـي  ۞ اًَمقي ٌذي ٌرصًمققي  اًمَّ َلسي  يي  ًهؿَ  اًَمٌٗمَردي

٤م ٤مًمًٌدلقي  وٌمٞمٝمي  .﴾ظمي

ٞميٌدٟمي٤م قمغم لؾمٚميؿ صؾي  اًمٚمَّٝمؿ ٌ  اًمٌِمػمٌ  حمٍٛمدى  ؾمي  اهللي  إٌقَّ ﴿ اًمٕمٔمٞمؿ: اهلل ىم٤مـ سمام ًمٚمٛمّمٚملم اعمٌنمي

تيفً  ٌئٙمي الي ُمي ٚميققي  لي غمي  ًيّمي ٤م اًمٜمٌٌَّلي  قمي ي٤م يي ـي  أيهيي ٌذي ٜمً  اًمَّ ٚميقا  قا آُمي َٞمفٌ  صي ٚمي ٚميًٛمقا  قمي ؾمي ٞمامه  لي
ٚمٌ ًَ  يمٌَٗمٚميلَمٌ  ًي١َمشمًٌٙمؿَ ﴿ ﴾،شمي

ـَ  مَحيتٌفٌ  ٌُم َؾ  ري َٕمي جيي ًٙمؿَ  لي ا ًمي ًَِمققي  ًٟمقره َٖمٌٗمرَ  سمٌفٌ  متي يي ًٙمؿَ  لي اللً  ًمي ًٗمقرو  لي طٌمٞمؿو  همي  .﴾ري
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ٞميٌدٟمي٤م قمغم لؾمٚميؿ صؾي  اًمٚمَّٝمؿ ٌ  اًمٌِمػمٌ  حمٍٛمدى  ؾمي ٌ ﴿ :ؿاًمٕمٔمٞم اهلل ىم٤مـ سمام ًمٚمٛمٌنميـ اعمٌنمي سمينمي  لي

ـي  ٌذي ٜمًقا  اًمَّ ٌٛمًٚمقا  آُمي قمي ٤محٌلي٤مٌت  لي ًؿً ﴿ ،﴾اًمّمَّ م هلي ًٌنَمي َٟمٞمي٤م احَليٞمي٤مةٌ  ذٌم  اًَم ذٌم  اًمدي ةٌ  لي ظٌمري َِ ٌٌَديؾي  ُي  ا ٌت  شمي ٚماٌمي  ًمٌٙمي

 
ٌ
ًمٌؽي  اهلل َقزً  ًهقي  ذي ٔمٌٞمؿً  اًَمٗمي  .﴾اًَمٕمي

ٞميٌدٟمي٤م قمغم لؾمٚميؿ صؾي  اًمٚمَّٝمؿ ٌ  اًمٌِمػمٌ  حمٍٛمدى  ؾمي ـَ ﴿ اًمٕمٔمٞمؿ: اهلل ىم٤مـ سمام ًمٚمٗم٤مئزيـ اعمٌنمي ُمي  ًيٓمٌعٌ  لي

فً  اهللي  ؾًمقًمي ري دَ  لي ٘مي ا ومي٤مزي  ومي َقزه ٔمٌٞمامه  ومي  .﴾قمي

ٞميٌدٟمي٤م قمغم لؾمٚميؿ صؾي  اًمٚمَّٝمؿ ٌ  اًمٌِمػمٌ  حمٍٛمدى  ؾمي ـً ﴿ اًمٕمٔمٞمؿ: اهلل ىم٤مـ سمام ًمٚمزاهديـ اعمٌنمي ٤م  اَحي

ٌيٜمًققي  اًَم َٟمٞمي٤م احَليٞمي٤مةٌ  ٌزيٜمي٦مً  لي ٌي٤مىٌمٞمي٤مًت  اًمدي اًَم ٤محٌلي  لي ػَمو  ٤مًت اًمّمَّ سميؽي  قٌمٜمَدي  ظمي ٤م ري سمه ا قي ػَمو  صمي ظمي اله  لي  .﴾أيُمي

ٞميٌدٟمي٤م قمغم لؾمٚميؿ صؾي  اًمٚمَّٝمؿ ٌ  اًمٌِمػمٌ  حمٍٛمدى  ؾمي ػَمي  يًمٜمًَتؿَ ﴿ اًمٕمٔمٞمؿ: اهلل ىم٤مـ سمام لمٞمي ُمي ًمألً  اعمٌنمي  ظمي

٦مى  ٧َم  ًأُمَّ ٠َمًُمًرلقي  ًمٌٚمٜم٤َّمسٌ  ًأظَمٌرضمي َققي  سم٤ٌمعَميَٕمًرلٌؽ  شمي ٜمَٝمي شمي ـٌ  لي رٌ  قمي  .﴾اعَمًٜمَٙمي

ٞميٌدٟمي٤م قمغم لؾمٚميؿ صؾي  ٝمؿاًمٚمَّ  ٌ  اًمٌِمػمٌ  حمٍٛمدى  ؾمي  صًمؿَّ ﴿ اًمٕمٔمٞمؿ: اهلل ىم٤مـ سمام لَمي ٗمي ٓمي َّم ًمٚمٛمً  اعمٌنمي

صَمٜمي٤م َلري ـي  اًَمٌٙمتي٤مبي  أي ٌذي َٞمٜمي٤م اًمَّ ٗمي ـَ  اَصٓمي ٤م ٌُم ٌي٤مٌدٟمي ٌٛمٜمًَٝمؿَ  قٌم ٤ممٌلو  ومي فٌ  فمي ًٌ ٌُمٜمًَٝمؿَ  ًمٌٜميَٗم ٌُمٜمًَٝمؿَ  ًُمَ٘متيٌّمدو  لي ٤مسمٌؼو  لي  ؾمي

اٌت    سم٢ٌٌمَذقٌ  سم٤ٌمخَليػَمي
ٌ
ًمٌؽي  اهلل َْمًؾ  ًهقي  ذي ٌػٌمً  اًَمٗمي  .﴾اًَمٙمي

ٞميٌدٟمي٤م قمغم لؾمٚميؿ صؾي  اًمٚمَّٝمؿ ٌ  اًمٌِمػمٌ  حمٍٛمدى  ؾمي ٤م ىًمَؾ ﴿ اًمٕمٔمٞمؿ: اهلل ىم٤مـ سمام ًمٚمٛمذٟمٌلم اعمٌنمي  يي

ٌي٤مٌدني  ـي  قٌم ٌذي وًمقا  اًمَّ غمي  أيَهي ٌٝمؿَ  قمي ًٌ نًَٗم َ٘مٜميًٓمقا  ُي  أي ـَ  شمي مَحي٦مٌ  ٌُم   ري
ٌ
َٖمٌٗمرً  اهللي  إٌقَّ  اهلل ًٟمق يي ٤م بي اًمذي ٌٞمٕمه  ًهقي  إٌٟمَّفً  مجي

ًٗمقرً  طٌمٞمؿً  اًَمٖمي  .﴾اًمرَّ

ٞميٌدٟمي٤م قمغم لؾمٚميؿ صؾي  اًمٚمَّٝمؿ ٌ  اًمٌِمػمٌ  حمٍٛمدى  ؾمي ـَ ﴿ اًمٕمٔمٞمؿ: اهلل ىم٤مـ سمام ًمٚمٛمًتٖمٗمريـ اعمٌنمي ُمي  لي

َؾ  َٕمٛمي ا يي َٔمٚمٌؿَ  أيلَ  ؾًمقءه فً  يي ًي َٗم تيَٖمٌٗمرٌ  صًمؿَّ  ٟمي ًَ ٌدٌ  اهللي  يي ا اهللي  جيي ًٗمقره طٌمٞمامه  همي  .﴾ري

ٞميٌدٟمي٤م قمغم لؾمٚميؿ صؾي  اًمٚمَّٝمؿ ٌ  اًمٌِمػمٌ  حمٍٛمدى  ؾمي ـي  إٌقَّ ﴿ اًمٕمٔمٞمؿ: اهلل ىم٤مـ سمام ًمٚمٕم٤مسمديـ اعمٌنمي ٌذي  اًمَّ

٧َم  ٌي٘مي ًؿَ  ؾمي ٜميك ٌُمٜم٤َّم هلي ًَ ٌؽي  احَلً ٤م ًألئلي ٜمَٝمي ًدلقي  قمي ٌَٕمي ًٕمققي  ُي  ۞ ًُم ٛمي ًَ ٤م يي ٝمي ًي ٞم
ًٌ
ًهؿَ  طمي ٤م ذٌم  لي ٧َم  ُمي  اؿَمتيٝمي

ًٝمؿَ  ًً نًَٗم ٤مًمًٌدلقي  أي ًَزهًنًؿً  ُي  ۞ ظمي عً  ِيي زي ً  اًَمٗمي ييَمؼمي َّ ٤مًهؿً  ا تيٚمي٘مَّ شمي ٦مً  لي ٌئٙمي ا اعَميالي ذي َقًُمًٙمؿً  هي ٌذن يي  يًمٜمًَتؿَ  اًمَّ
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ًدلقي   .﴾شًمققمي

ٞميٌدٟمي٤م قمغم لؾمٚميؿ صؾي  اًمٚمَّٝمؿ ٌ  اًمٌِمػمٌ  حمٍٛمدى  ؾمي  إٌقَّ ﴿ اًمٕمٔمٞمؿ: اهلل ىم٤مـ سمام ًمٚمٛمًٚمٛملم اعمٌنمي

ٚمٌٌٛملمي  ًَ ً ٌت  اعَم ٚماٌمي ًَ ً اعَم اعَم١ًَمٌُمٜملٌمي  لي ً  لي اعَم ٤مٟمٌتلٌمي  ١َمٌُمٜمي٤مٌت لي اًَم٘مي ٤مٟمٌتي٤مٌت  لي اًَم٘مي ٤مٌدىٌملمي  لي اًمّمَّ ٤مٌدىمي٤مٌت  لي اًمّمَّ  لي

ـي  ٤مسمٌٌري اًمّمَّ ٌت  لي ا ٤مسمٌري اًمّمَّ اخَلي٤مؿٌمٌٕملمي  لي ٤مٌت  لي اخَلي٤مؿٌمٕمي ىٌملمي  لي دي اعَمًتيّمي ىمي٤مٌت  لي دي اعَمًتيّمي ٤مئٌٌٛملمي  لي اًمّمَّ  لي

ٌت  ٤مٌئامي اًمّمَّ احَلي٤موٌمٔمٌلمي  لي ًٝمؿَ  لي احَلي٤موٌمٔمي٤مٌت  وًمًرلضمي ـي لي  لي ٌري
ايمٌ ا  اهللي  اًمذَّ ثػٌمه ٌت  يمي ا ري

ايمٌ اًمذَّ دَّ  لي ًؿَ  اهللً  أيقمي  هلي

ةه  َٖمٌٗمري ا  ُمي أيضَمره ٞمامه  لي
ٔمٌ أيقَ ﴿ ﴾،قمي َٞمسي  لي ٤مقٌ  ًمي ًي َٟم َُّ  ًمإٌَلٌ ٤م إٌ ك ُمي ٕمي أيقَّ  ۞ ؾمي َٕمٞميفً  لي َقؽي  ؾمي م ؾمي  صًمؿَّ  ۞ ًيري

كً  ا زي ءي  جًيَ ا يَلرمي  اجَليزي َّ أيقَّ  ۞ ا سميؽي  إمٌمي  لي ك ري  .﴾اعَمًٜمَتيٝمي

ٞمفٌ  ٌصؾي  ًمٚمًَّٝمؿي ا ٚمي الي  قمي ًح شمً  ةه صي ًدلرً  هٌبي٤م نَمي هًتَقَّ  ،اًمّمي ًًُمقرً  هٌبي٤م قً لي َّ ٌِمًػ لي  ،ا ٜمَٙمي ًتقرً  هٌبي٤م شمي ًي ؾمٚمي  ،اًم  ؿلي

ٚمٌٞم ًَ ثػٌمه  امه شمي اٌئامه  ا يمي ـٌ  ييَقف ممإ دي ي اًهؿَ ﴿ :اًمدي قَمقي ٤م دي ٤مٟميؽي  وٌمٞمٝمي ٌَحي ٞمًَّتًٝمؿَ  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ؾًم
ٌ حتي ٤م لي فو  وٌمٞمٝمي الي آظٌم  ؾمي  رً لي

ًهؿَ  ا قَمقي   احَليَٛمدً  أيقٌ  دي
ٌ
َّ
ٌ
بي  لل لمي  ري

ٌ ٤معمي  .﴾اًَمٕمي

 :اًمّمالة هذك ُمـ اًمٕمٔمٞمؿ اهلل قمٜمد كدمشمر ومقائد -

ٞميٌدٟمي٤م اّقمٔمؿ اًمٖمقٌث  اّىمٓم٤مب ىمٓم٥م عمقُٟم٤م لله اخلػمات سمِم٤مئر صالة أل قاًم٘مرآ  صالة  ؾمي

 .ُملمآ اريـاًمدٍ  ذم فٌ لحمٌتٌ  فٌ لسمٕمٚمقُمٌ  سمف لٟمٗمٕمٜم٤م اًمٜمقرانَّ  كهَّ  اهلل سىمدَّ  اجلٞمالني  اًم٘م٤مدر قمٌد

 أيمٛمؾٌ  ُمـ لهك ،لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌلي  قمٜمد ؿمٗم٤مقم٦مه  ًؾ متثي  ُمٜمٝم٤م صالةى  يمؾي  ۞

 .اإلـمالٌؾ  قمغم اًمّمٚمقاٌت  لأقمغم لأرومعٌ 

 لظمػمو  ،اجلٜم٦مٌ  ـمريٌؼ  ُمـ ٥مي قمج٤مئ ٔمٝمرً لشمً  ،مح٦مٌ اًمرَّ  ُمـ ٤مسم٤مسمه  لمؾمٌٕم شمٗمتًح  اًمّمٚمقات هذك ۞

 ٌه   لومٞمٝم٤م ،ؿمٝمرى  أخػي  لص٤مفي  ،ديٜم٤مرى  سم٠مخٌػ  ؾي لشمّمدَّ  ،٦مى سمدٟمي  أخػي  ري حي لٟم ،ٟمًٛم٦مى  أخػي  أقمتؼي  ممـ

ً  لهب٤م ،ُمٙمٜمققو  ئ٩ًم  ٘م٣مي لشمً  ،اّظمالًؾ  ٞم٥ًم ٓمٌ لشمي  ،اّرزاًؾ  شمتٞمنَّ  كحي لمتً  ،رضم٤مًت اًمدَّ  عً رومي لشمً  ،احلقا

 .ًمٞمًؾ اًمذَّ  زي ٕمي ليً  ،اًمٕمٞمقًب  ًؽمً لشمً  ،اًمذٟمقًب 

 يم٤مُمٚم٦م لهل ،يم٤مُمؾى  ص٤مًمحى  ًمرضمؾى  إُ كٓمي ٕمشمً  ُ اًمّمٚمقات هذك :اًمديـ ُمٙملمً  دنؾمٞمٍ  لىم٤مـ
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ـٌ  ـٌ قي اًمٜمَّ  طم٤مئزةً  ،اخلّم٤م ٌي  أهؿَّ  إذا ،ا  قمٜمد ًمفً  لؾمٞمٚم٦مه  ُمٜمٝم٤م صالةى  يمؾي  يم٤مٟم٧م اُّمقرٌ  ُمـ أُمرو  ٝم٤مص٤مطم

 ،اًمٕمٔمٞمؿٌ  اعمقمم قمٜمد ؿمٗمٞمٕم٦مه  ًمف يم٤مٟم٧م ُمٜمٝم٤م آي٦مى  ليمؾي  ،لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٙمريؿٌ  اًمٜمٌلي 

ً  صالةً  لهلي   الةً صي  لهل ،لمٚمٌ اعمتقؾمي  للؾمٞمٚم٦مً  ،لمٔمٌ ٕمٌ اعمتَّ  لُمققمٔم٦مً  ،اًمذايمريـ قً لىمرآ  ،لمٚمي ّمي اعَم

 .اًمٕمٔمٞمؿٌ  اًم٘مرآقٌ 
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 اخلطضاٞ ٚصَّٔالُز احلىضاٞ ٔالٗاقٕتٛ الهربٝ الصالٚ

دَ ﴿ ٘مي يًمؿَ  ًمي ٤مءي ـو  ضمي ؾًمق ـَ  ري ًٙمؿَ  ٌُم ًٌ نًَٗم ٌزيزو  أي ٞمَفٌ  قمي ٚمي ٤م قمي  قمي  ُمي
ٌريصو  ؿَ تي ٜمٌ َٞمًٙمؿَ  طمي ٚمي ًؤل سم٤ٌمعَم١ًَمٌُمٜملٌمي  قمي  ؽو ري

طٌمٞمؿو  ًٌدً  ،﴾ري قَم يبي  اهللي  أي ُي  ري ؿً أً  ل َٞمئه  سمٌفٌ  َذٌ ٌئؽي  أيَدقًمقؿي  إٌني  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،٤مؿمي ٜميك سم٠ٌميؾَمامي ًَ ٤م احَلً ي  ،يًمٚميٝمي َُّ  ُي إهٌلي  إ

٤مٟميؽي  أين٧َمي  ٌَحي ي  أيقَ  ،ؾًم كمي غمي  شًمّمي ٞميٌدٟمي٤م قمي دى  ؾمي ٛمَّ غمي  حًمي قمي ـٌ  لي ٞميٌدٟمي٤م آ دى  ؾمي ٛمَّ امي  حًمي ٚمََّٞم٧مي  يمي ٌهٞمؿي ؾمٞمدٟم٤م  غمي قمي  صي ا  إسٌَمري

غمي  قمي ـٌ  لي ٌهٞمؿي  ؾمٞمدٟم٤م آ ا ٌٞمدو  إٌٟمَّؽي  إسٌَمري ٌٞمدو  محي ؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،َمي غمي  صي ٞميٌدٟمي٤م قمي دى  ؾمي ٛمَّ لي  اًمٜمٌٌَّلي  حًمي غم اًُّمي قمي  آخٌفٌ  لي

َحٌٌفٌ  صي ٚميؿَ  لي ؾمي ٞمامه  لي
ٚمٌ ًَ غمَّ  ،شمي صي غمي  اهللً  لي ٞميٌدٟمي٤م قمي دى  ؾمي ٛمَّ غمي  حًمي قمي ـٌ  لي ٞميٌدٟمي٤م آ دى  ؾمي ٛمَّ الي  حًمي ٤م ًهقي  ةه صي َهًٚمٝمي  ،أي

٤م اًمٚمًَّٝمؿَّ  بَّ  يي ٞميٌدٟمي٤م ري دى  ؾمي ٛمَّ ـٌ  حًمي آ ٞميٌدٟمي٤م لي دى  ؾمي ٛمَّ ؾي  حًمي غمي  صي ٞميٌدٟمي٤م قمي دى  ؾمي ٛمَّ غمي  حًمي قمي ـٌ  لي ٞميٌدٟمي٤م آ دى  ؾمي ٛمَّ اضَمزٌ  ،حًمي  لي

ٟمي٤م ٞميدي ده  ؾمي ٛمَّ ٤م احًمي َهًٚمفً  ًهقي  ُمي  .أي

بَّ  اًمٚمًَّٝمؿَّ  اٌت  ري لي امي ًَّ ٌَ  اًم ًَّ بَّ  عٌ اًم ري َرشٌ  لي ٔمٌٞمؿٌ  اًَمٕمي ٜمي٤م ،اًَمٕمي سمَّ بَّ  ري ري   يًمؾي  لي
ى
ء ـي  ،ري ًُمٜمٌَز اةٌ  لي  اًمتََّقري

اإٌلَٟمٌجٞمؾٌ  سًمقرٌ  لي اًمزَّ ٔمٌٞمؿٌ  لاًَمًٗمَرىمي٤مقٌ  لي ـً  أين٧َمي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اًَمٕمي ٚميٞمَسي  اّيلَّ ٌَٚميؽي  ومي ءو  ىمي َ أين٧َمي  ،ري ٚميٞمَسي  اِظٌمرً  لي  ومي

ؿي  َٕمدي ءو  سمي َ أين٧َمي  ،ري ٚميٞمَسي  اًمٔم٤َّمٌهرً  لي َقىميؽي  ومي ءو  ومي َ أين٧َمي  ،ري ـً  لي ٌي٤مـمٌ ٚميَٞمسي  اًَم ءو  ًدلٟميؽي  ومي َ  ،احَليَٛمدً  وميٚميؽي  ري

ي  َُّ  ُي إهٌلي ٤مٟميؽي  أين٧َمي  إ ٌَحي ـي  يًمٜم٧ًَم  إٌني  ؾًم لمي  ٌُم
ٌ ٌ
٤م ،اًَمٔم٤َّمعم ٤مءي  ُمي ٤مقي  اهلل ؿمي ٤م يمي ُمي َ  لي

٠مَ  ملي َ  ييِمي
ـَ  ملي ًٙم ةي  ُي  ،يي َُّ  ىًمقَّ  إ

ؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،سم٤مهلل ٞميٌدٟمي٤م غمي قمي  صي دى  ؾمي ٛمَّ ٌٌَدؿي  حًمي ٌٌٞميؽي  قمي ٟمي ؾًمقًمٌؽي  لي ري الي  لي ٦مه  ةه صي يمي ٌي٤مري ٌي٦مه  ًُم ٞمي امي  ـمي  أيقَ  أيَُمَرتي  يمي

ي  كمي َٞمفٌ  ًٟمّمي ٚمي ٚميؿَ  قمي ؾمي ٞمامه  لي
ٚمٌ ًَ ؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،شمي غمي  صي ٞميٌدٟمي٤م قمي دى  ؾمي تَّك حًميٛمَّ ك ُي  طمي ٌَ٘مي ـَ  يي الي  ٌُم ءو  شمٌؽي صي َ ؿَ  ،ري اَرطمي  لي

ٟم٤م ده حًمي  ؾمٞميدي تَّك اٛمَّ ك ُي  طمي ٌَ٘مي ـَ  يي مَحيتٌؽي  ٌُم ءو  ري َ سمي٤مٌرؿَ  ،ري غمي  لي ٞميٌدٟمي٤م قمي دى  ؾمي ٛمَّ تَّك حًمي ك ُي  طمي ٌَ٘مي ـَ  يي ٤مشمٌؽي  ٌُم يمي ري  سمي

ءو  َ  .ري

ؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٚميؿَ  صي ؾمي وَمٚمٌَح  لي أي أينٌَجَح  لي تٌؿَّ  لي أي أيَصٚمٌَح  لي ؿي  لي زي َرسمٌَح  لي أي أيَلٌؽ  لي أيَرضٌمَح  لي ؾي  لي  ةٌ الي اًمّمَّ  أيوَمْمي

ـي  أيضَمزي ـٌ  لي ٜمي
ٌ
اًم اعَم غمي  ،تٌَّحٞم٤َّمٌت لي ٌٌَدؿي  قمي ٌٌٞميؽي  قمي ٟمي ؾًمقًمٌؽي  لي ري ٞميٌدٟمي٤م لي ُمي  ؾمي ُي لي دى  ٟمي٤مق ٛمَّ ٌذن حًمي  اهلل صغمَّ  اًمَّ

ٚميٌؼ ، ؿلؾمٚمَّ  لآخف قمٚمٞمف ومي ٌٌَح  لي رٌ  ًص ا نَقي اٟمٌٞم٦َّمٌ  أي طَمدي ٦مٌ  ،اًَمقي َٚمٕمي ـمي َٛمسٌ  لي رٌ  ؿمي ا ٤مٟمٌٞم٦َّمٌ  اّيَهي سمَّ ٦مٌ  ،اًمرَّ هبَجي رٌ  لي  ىميٛمي

٤مٌئٌؼ  اٟمٌٞم٦َّمٌ  احَلي٘مي دي ٛمي ةٌ  ،اًمّمَّ َيي طمي َرشٌ  لي ٌت  قمي ا ي مَحي٤مٟمٌٞم٦َّمٌ  احَلييي ـى  يًمؾي  ًٟمقرٌ  ،اًمرَّ ؾًمق ٜمي٤مكً  ري ؾمي  ۞ يس﴿ ،لي
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اًَمً٘مَرآقٌ  ـي  إٌٟمَّؽي  ۞ احَليٌٙمٞمؿٌ  لي
ٌ ٚمٌلمي  عمي غمي  ۞ اعَمًَرؾمي طى  قمي ا تيٌ٘مٞمؿى  ٌسي ًَ ٌٌل   يًمؾي  ٌهي  ،﴾ًُم اكً  ٟمي ًهدي ، لي

ًمٌؽي ﴿ ٘مَ  ذي ٌزيزٌ  ٌديرً شمي ٚمٌٞمؿٌ  اًَمٕمي رٌ  ،﴾اًَمٕمي َقهي ضمي زٌم   يًمؾي  لي ٌوٞمي٤مكً  لي الي ﴿، لي ُه  فو ؾمي َق ـَ  ىمي ب   ٌُم طٌمٞمؿى  ري  ،﴾ري

ؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٚميؿَ  صي ؾمي غمي  لي ٞميٌدٟمي٤م قمي دى  ؾمي ٛمَّ لي  اًمٜمٌٌَّلي  حًمي يٌبي  اًُّمي ري ٌري  اًَمٕمي ٤مٌُملي  اّيبَٓميٌحلي  اهَلي٤مؿٌمٌٛملي  اًَمً٘مري  اًمتيٝمي

٤مطٌم٥ٌم  ،لي اعَميٙمي  ٦مٌ  اًمت٤َّمٌج  صي ُمي ا ري اًَمٙمي ٤مطٌم٥ٌم  ،لي اعَميػَمٌ  اخَليػَمٌ  صي ٤مطٌم٥ٌم  ،لي يي٤م صي ا ي ٤م اًمنَّ ٓمي٤ميي اًَمٕمي َزلٌ  ،لي اًَمٖمي  لي

٤مدٌ  ٝمي اجَلٌ اعَميَٖمٜميؿٌ  ،لي ؿٌ  لي ًي اعَميَ٘م ٤مطٌم٥ٌم  ،لي ٌت  اِي٤مٌت  صي ا اعَمًَٕمٌجزي اًَمٕمي  ،لي ٤مٌت الي لي ٌت  ُمي ا ٌي٤مٌهري ٤مطٌم٥ٌم  ،اًَم  صي

احَليَٚمٌؼ  احَلي٩مي  ا لي َٚمٌٌٞمي٦مٌ لي ٤مطٌم٥ٌم  ،ًمتَّ ٤م صي ٗمي ةٌ  اًمّمَّ اعَميَرلي رٌ  لي اعَميَِمٕمي فٌ  لي ا ٤مفٌ  احَليري اعَمي٘مي ٌَٚمي٦مٌ  لي اًَمٌ٘م اٌب  لي اعَميَحري  لي

 ٌ ٜمَؼمي
ٌ
اعَم ٤مطٌم٥ٌم  ،لي ٤مفٌ  صي احَليَقضٌ  اعَميَحًٛمقدٌ  اعَمي٘مي ٦مٌ  اعَميَقًرلدٌ  لي ٤مقمي ٗمي اًمِمَّ ًجقدٌ  لي ًي اًم بي  لي ًٌقدٌ  ًمٌٚمرَّ  ،اعَميَٕم

٤مطٌم٥ٌم  َُمٌل  صي ٌت اجَلي  ري ا ري اًَمًقىًمقٌؽ  ٛمي ومي٤متى  لي ري ٤مطٌم٥ٌم  ،سمٌٕمي ٚميؿٌ  صي ٌقيؾٌ  اًَمٕمي اًَمٙمي  ،اًمٓمَّ ٤مطٌم٥ٌم  ،اجَليٚمٌٞمؾٌ  فٌ الي لي  صي

٦مٌ  ٛمي
ٚمٌ َدٌؾ  صٌ الي اإٌلظَم  يمي اًمّمي  .لاًمتََّّمٌديؼ لي

ؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٚميؿَ  صي ؾمي غمي  لي ٞميٌدٟمي٤م قمي دى  ؾمي ٛمَّ غمي  حًمي قمي ـٌ  لي ٞميٌدٟمي٤م آ دى  ؾمي ٛمَّ الي  حًمي ـَ  هٌبي٤م شًمٜمٌَجٞمٜمي٤م ةه صي ٌٞمعٌ  ٌُم ـٌ  مجي حي
ٌ
 اعَم

ـٌ  اإٌلطمي ـٌ  لي ا اّيَهقي ٞم٤َّمٌت  لي
ٌيٚمٌ اًَم ٚميًٛمٜمي٤م ،لي ًي شًم ـَ  هٌبي٤م لي ٌٞمعٌ  ٌُم ـٌ  مجي ٤مفٌ  اًَمٌٗمتي اّيؾَم٘مي اِومي٤مٌت  لي ٤مٌت  لي ٤مهي اًَمٕمي  ،لي

ًرٟمي٤م شًمٓميٝمي ـَ  هٌبي٤م لي ٌٞمعٌ  ٌُم ٞميئي٤مٌت  اًَمًٕمٞمًقٌب  مجي ًَّ اًم ًرٟمي٤م ،لي شًمٓميٝمي ـَ  هٌبي٤م لي ٌٞمعي  ٌُم ٞمئي٤م مجي
شميَ٘ميٌض  ،ٌت اخَليٓمٌ ٜمي٤م لي ٌٞمعي  هٌبي٤م ًمي  مجي

٤م ًٌفً  ُمي َٓمًٚم ـي  ٟمي ٤مٌت  ٌُم ًٕمٜمي٤م ،احَلي٤مضمي َرومي شمي ؿي  هٌبي٤م لي ٤مٌت  أيقَمغمي  قٌمٜمَدي ضمي ري ًٖمٜمي٤م ،اًمدَّ ٌيٚمي شًم ٤ميي٤مٌت  أيىَمَمي  هٌبي٤م لي ـَ  ،اًَمٖمي ٌٞمعٌ  ٌُم  مجي

اٌت  َٕمدي  احَليٞمي٤مةٌ  ذٌم  ،اخَليػَمي سمي ٌت  لي ٤م ،اعَميامي ٍب  يي ٤م ري ٤م اهللً  يي ٌت اًم ًَمٌٞم٥مي  يي ا قي قمي  .دَّ

ؾي  أيقَ  أيؾَم٠ميًخؽي  إٌني  اًمٚمًَّٝمؿَّ  َٕمي ةٌ  ذٌم  زٌم  دمي ٞمي٤ميٌت  ًُمدَّ َٕمدي  طمي سمي ي٤ميٌت  لي ٤مؽي  ممي ٤مٌؽ  أيَوٕمي ًمٌؽي  أيَوٕمي َخٌػ  أيَخػي  ذي  أي

الي  ؾمي  ةى صي لَمٌ  فى الي لي لسمي َيً ًمٌؽي  ٌُمَثؾٌ  ذٌم  ُمي ـي  ،ذي َُمثي٤م أي ـٌ  لي َُمثي٤م ًمٌؽي  أي غمي  ،ذي ٌٌَدؿي  قمي ٌٌٞميؽي  قمي ٟمي ٞميٌدٟمي  لي دى  ٤مؾمي ٛمَّ  حًمي

لي  اًمٜمٌٌَّلي  ـٌ  اًُّمي ؾًمق اًمرَّ يٌبي  لي ري غمي  ،اًَمٕمي قمي ٤مسمٌفٌ  آخٌفٌ  لي أيَصحي أي  لي ُي لي اضٌمفٌ  ٌدكٌ ل أيَزلي ٤مشمٌفٌ  لي يَّ ًذري أيَهؾٌ  لي َٞمتٌفٌ  لي  سمي

٤مٌركٌ  أيَصٝمي ٤مٌركٌ  لي أينَّمي أيؿَمٞمي٤مقٌمفٌ  لي ٤ٌَمقٌمفٌ  لي تَ أي ًمٌٞمفٌ  لي ا قي ُمي اٌُمفٌ  لي ظًمدَّ ٤مسمٌ  لي طًمجَّ ل ،فٌ لي ٌ َؾ اضَم  إهٌلي الي  يًمؾَّ  ٕمي ـَ  ةى صي  ٌُم

ًمٌؽي  َٗمًْمًؾ  شميًٗمقًؾ  ذي شمي الي  لي ٚمَّلمي  ةي صي َٞمفٌ  اعَمًّمي ٚمي ـَ  قمي اٌت  أيَهؾٌ  ٌُم لي امي ًَّ أيَهؾٌ  اًم ٌولمي  لي َْمٚمٌفٌ  أيمَجيٌٕملمي  اّيري ٗمي  يمي

ٌذن َٚمتيفً  اًمَّ غمي  وميْمَّ ٤موم٦َّمٌ  قمي َٚمٌ٘مؽي  يمي في  يي٤م ظمي يَمري ٌُملمي  أي ٤م اّييَمري يي ؿي  لي مٌحلٌمي  أيَرطمي ا ٜمي٤مري ﴿، اًمرَّ ٌََّؾ  سمَّ ٘مي  أين٧َمي  إٌٟمَّؽي  ٌُمٜم٤َّم شمي
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ٌٛمٞمعً  ًَّ ٚمٌٞمًؿ﴾ اًم شًم٥َم ﴿، اًَمٕمي ٞمَٜمي٤م لي ٚمي ًب  أين٧َمي  إٌٟمَّؽي  قمي ا طٌمٞمًؿ﴾ اًمتَّقَّ  .اًمرَّ

ؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٚميؿَ  صي ؾمي فَ  لي ري يمي غمي  لي ٞميٌدٟمي٤م قمي ُمي  ؾمي ُي لي دى  ٟمي٤مق ٛمَّ ٌٌَدؿي  حًمي ٟميٌٌٞمَّؽي  قمي ؾًمقًمٌؽي  لي ري  اًٌُّملي  اًمٜمٌٌَّلي  لي

 ًَّ ٤مٌُمؾ ٞميدٌ اًم ٤مشمٌٌح  اًَمٙمي   ،اخَلي٤مشمٌؿٌ  اًَمٗمي
ٌ
٤مء مَحي٦مٌ  طمي ٌُمٞمؿٌ  اًمرَّ ـٌ  اعَمًَٚمٌؽ  لي ا دي افٌ  لي لي ٌرؿي  سميَحرٌ  ،اًمدَّ ا َٕمٌدقٌ  أينَقي ُمي  لي

ٌرؿي  ا ٤مقٌ  أيَهي ًي
ًمٌ تٌؽي  لي ًرلسٌ  طًمجَّ قمي تٌؽي  لي َٚميٙمي لَمٌ  ممي قمي َٚمٌ٘مؽي  أيقَمٞمي٤مقٌ  لي ٌٗمٞميؽي  ظمي صي ٤مسمٌٌؼ  ،لي ًَّ َٚمٌؼ  اًم  ًمٌَٚمخي

اًم ،ًٟمقًركً  مَحيلي لمي  ٦مٌ رَّ
ٌ ٤معمي ٌي  كٗماعَمًَّمٓمي  ،فًمًٝمقًركً  ًمٌَٚمٕمي ك ،كاعَمًَجتي لَمٌ  ،اعَمًَرشمي٣مي  اعَمًٜمَتي٘مي ٦مٌ  قمي ـٌ  اًَمٌٕمٜمي٤ميي َي زي  لي

٦مٌ  ٜمَزٌ  ،اًَمٌ٘مٞمي٤مُمي يمي ايي٦مٌ  لي ٤مفٌ  اهَلٌدي إٌُمي ةٌ  لي أيٌُملمٌ  ،احَليَيي ٦مٌ  لي زٌ  اعَميَٛمٚميٙمي ا ري
ـمٌ ٜمَزٌ  ،احَلًٚم٦َّمٌ  لي يمي ٦مٌ  لي َٛمسٌ  احَليٌ٘مٞم٘مي ؿمي  لي

٦مٌ اًم يٕمي ٌ ٤مؿٌمٌػ  ،نمَّ يي٤مضٌمل يمي ٦مٌ  دي َٚمٛمي ٟمي٤مٌسٌ  اًمٔمي ٚم٦َّمٌ  لي
ٌ
ٌٌلي  اعَم ٟمي مَحي٦مٌ  لي ٌٗمٞمعٌ  اًمرَّ ؿمي ٦مٌ  لي َقفي  اًُّمَّ ٦مٌ  يي َقفي  اًَمٌ٘مٞمي٤مُمي عً  يي َِمي  ختي

اًت  ًص  اّيَصقي شميَِمخي ٤مرً  لي  .اّيبَّمي

ؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٚميؿَ  صي ؾمي غمي  لي ٞميٌدٟمي٤م قمي ٌٌٞميٜمي٤م ؾمي ٟمي دى  لي ٛمَّ   بَٚمي٩ٌم اّي  اًمٜميقرٌ  حًمي
ٌ
٤مء ٌيٝمي اًَم هَبي٩ٌم  لي

اةٌ  ٟمي٤مًُمقسٌ  ،اّي َقري ؾمٞمدٟم٤م  شمي

ك ىمي٤مًُمقسٌ  ًُمقؾمي ك ؾمٞمدٟم٤م إٌَٟمٌجٞمؾٌ  لي ًي ًت  ،قٌمٞم ا ٚميقي ؾمي  اهلل صي َٞمفٌ  ًُمفً الي لي ٚمي ٞمٌَٝمؿَ  قمي ٚمي قمي ؿٌ ٚمَّ ـمٌ  ،أيمَجيٌٕملمي  لي ًَ 

ٚميؽي  ٜمَزه  يًمٜم٧ًَم " سًمًٓمققٌ  ذٌم  اّيـَمٚميسٌ  اًَمٗمي ٌٗمٞم٤ًّم ا يمي َ ٧ًٌَم  خمي ٌي طَم ٠مي ؽي  أيقَ  ومي سٌ  اعَميٚميٌؽ  ـمي٤مًللسٌ  ،"ًأقَمري دَّ  ذٌم  اعَمً٘مي

ٚميَ٘م٧ًم " فًمًٝمقرٌ  َٚم٘مه  وميخي وَم٧ًم  ٤مظمي رَّ تيٕمي َٞمٌٝمؿَ  ومي ٌٌل إًٌمي وًمقٌن  ومي ري ةٌ ، "قمي لَمٌ  ىًمرَّ ةٌ  ،اًَمٞميٌ٘ملمٌ  قمي َزفٌ  ًألزٌم  ٌُمَرآ ـي  اًَمٕمي  ٌُم

ٚمٌلمي  رٌ  ًٟمقرٌ  ،اعَمًٌلٌمٌ  احَليؼي  اعَميٚمٌٌؽ  ؿًمًٝمقدٌ  إمٌمي  اعَمًَرؾمي ا نَقي ٤مرٌ  أي ٤مئٌرٌ سمي  أيبَّمي   ّمي
ٌ
ٌُملمي  اّينٌٌَٞمي٤مء رَّ يؾي  ،اعَمًٙمي حمي  ٟمئميٌرؿي  لي

٦مٌ  ٕمي ؾمي مَحيتٌؽي  لي ـي  ري مٌلٌ  ٌُم ا ًملٌمي  اًَمٕمقي ـي  اّيلَّ اِظٌمٌري غمَّ  ،لي ٤مممي  اهلل صي ٕمي َٞمفٌ  شمي ٚمي غمي  قمي قمي ٟمٌفٌ  لي ا ـي  إظٌَمقي ٌٞميلمي  ٌُم  اًمٜمٌَّ

ٚمٌلمي  اعَمًَرؾمي غمي  ،لي قمي ٤مسمٌفٌ  آخٌفٌ  لي أيَصحي ٞميٌلٌمي  لي ـي اًمٓمَّ  اًمٓمَّ  .٤مٌهٌري

ؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٚميؿَ  صي ؾمي تٌَحَػ  لي أي أينٌَٕمؿَ  لي اَُمٜميح لي يَمٌرفَ  لي أي ـَ  لي أيضَمٌز أيقَمٔمٌؿَ  لي ؾي  لي الي  أيوَمْمي أيلَ  شمٌؽي صي  رملي

الي  ،ٌُمؽي الي ؾمي  ؾمي  ةه صي تيٜميزَّ  ٤مُمه الي لي ـَ  قٌ ُي يي ـٌ  يًمٜمَفً  ًأوًمٌؼ  ٌُم اٌت  سمي٤مـمٌ ٚميٌؽ  إمٌمي  اًمذَّ   ومي
ٌ
ء امي ٔمي٤مٌهرٌ  ؾمي   ُمي

ٌ
ء  اّيؾَمامي

٤مٌت لي  ٗمي ٌ٘مٞمي٤مقٌ  ،اًمّمي َرشمي يي ةٌ  قٌمٜمَدي  لي ك ؾٌمَدري ٤مٌروٌملمي  ًُمٜمَتيٝمي زٌ  إمٌمي  اًَمٕمي َريمي غمي  ،اعَمًٌلٌمٌ  اًمٜميقرٌ  ـٌ الي ضمي  ُمي ٞميٌدٟمي٤م قمي  ؾمي

ُمي  ُي لي دى  ٟمي٤مق ٛمَّ ٌٌَدؿي  حًمي ٌٌٞميؽي  قمي ٟمي ؾًمقًمٌؽي  لي ري   ييٌ٘ملمٌ  قٌمَٚمؿٌ  ،لي
ٌ
ء ٤مٟمٌٞميلمي  اًَمًٕمٚميامي سمَّ لَمٌ  ،اًمرَّ قمي  اخَلًٚمي  ييٌ٘ملمٌ  لي

ٌ
٤مء  ٗمي

ـي  ؿٌمٌدي ا ؼي  ،اًمرَّ طمي   ييٌ٘ملمٌ  لي
ٌ
ٌُملمي  اّينٌٌَٞمي٤مء رَّ ٌذن ،اعَمًٙمي ٧َم  اًمَّ رٌ  ذٌم  شمي٤مهي ا نَقي َزفٌ  ًألًًمق ًمٌفٌ الي ضمي  أي ـي  اًمٕمي ٚملٌمي  ٌُم  ،اعَمًَرؾمي
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َت  ي يػمَّ حتي َرؿٌ  ذٌم  لي ٤مٌئٌ٘مفٌ  دي ٘مي ءً  طمي ٦مٌ الي اعَمي  قًمٔميامي ٞمٌَّٛملمي  ٌئٙمي ـٌ  ،اعَمًٝمي ٞمَفٌ  اعَمًٜميزَّ ٚمي ٔمٌٞمؿٌ  آقٌ اًَمً٘مرَ  ذٌم  قمي ٤مقى  اًَمٕمي ًي
يٌب   سمٌٚمٌ ري  قمي

دَ ﴿: ًُمٌلٌمى  ٘مي ّـَ  ًمي غمي  اهلل ُمي ٨مي  إٌذَ  اعَم١ًَمٌُمٜملٌمي  قمي ُه  وٌمٞمٌٝمؿَ  سميٕمي ؾًمق ـَ  ري ٌٝمؿَ  ٌُم ًٌ نًَٗم َتًٚمق أي ٞمٌَٝمؿَ  يي ٚمي ٞمٌٝمؿَ  آيي٤مشمٌفٌ  قمي يمي ًيزي  لي

ًٛمًٝمؿً  ٚمي ًيٕمي ٦مي  اًَمٌٙمتي٤مبي  لي َٙمٛمي
احَلٌ إٌقَ  لي ٤مًٟمقا  لي ـَ  يمي ًٌَؾ  ٌُم ٌٗمل ىمي  .﴾ًُمٌلٌم ـى الي وي  ًمي

ؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٚميؿَ  صي ؾمي الي  لي اشمٌؽي  ةي صي غمي  ذي ةٌ  قمي َيي ٤مشمٌؽي  طمي ـٌ  ًمًٌٙمؾي  اجَلي٤مٌُمعٌ  ،ٌصٗمي امي ٤مٌت  اعَمًتٌَّّمٌػ  ،اًَمٙمي  سمٌٌّمٗمي

ـٌ  ـٌ الي اجَلي  اجَليامي ـَ  ،لي كي  ُمي ٜميزَّ ـٌ  شمي ـٌ  ذٌم  اعَميَخًٚمقىٌملمي  قمي ثي٤م
ٌ
ًٌقعٌ يي  ،اعَم ٤مٌرٌؽ  ٜمَ ٤مٟمٌٞم٦َّمٌ  اعَميٕمي سمَّ طٌمٞم ،اًمرَّ رٌ  ٓمي٦مٌ لي ا  اّيَهي

ٞم٦َّمٌ  ٌ ٤ميي٦مٌ  ،اإٌلهلي ك همي ٤مٌئٚمٌلمي  ًُمٜمَتيٝمي ًَّ دًمٌٞمؾٌ  ،اًم ٤مٌئرى  يًمؾي  لي ـي  طمي ٤مًمٌٌٙملمي  ٌُم ًَّ ٞميٌدٟمي٤م ،اًم دى  ؾمي ٛمَّ  اعَميَحًٛمقدٌ  حًمي

٤مٌؽ  اٌت  سم٤ٌمّيَلصي اًمذَّ أيمَحيدٌ  ،لي ـَ  لي ٣مي  ُمي ـَ  ُمي ُمي ٚميؿَ  ،آتى  ًهقي  لي ؾمي ٞمامه  لي
ٚمٌ ًَ ٦مي  شمي ايي ـٌ  سمٌدي ٦مي  اّيزي ٤ميي همي  ،اّيبيدٌ  لي

تَّك ًٍَم  ُي  طمي دو  كً ِيي دي ُي  قمي دو  ًيٜمٌَٝمٞمفٌ  ل ُمي اَرضي  ،أي ـَ  لي سمٌٌٕمفٌ  قمي ا قي ٦مٌ  ذٌم  شمي يٕمي ٌ ٦مٌ  اًمنمَّ اًمٓمٌَّري٘مي ٦مٌ  لي احَليٌ٘مٞم٘مي ـي  ،لي  ٌُم

٤مٌب    اّيَصحي
ٌ
ء اًَمًٕمٚميامي أيَهؾٌ  لي ٦مٌ  لي َٚمٜمي٤م ،اًمٓمٌَّري٘مي اضَمٕمي ٤م لي ُي ُمي  يي ٦مه  ٌُمٜمًَٝمؿَ  ٟمي٤مق ٌ٘مٞم٘مي  آٌُملم. طمي

ٚميؿَ  ؾي صي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ؾمي غمي  لي ٞميٌدٟمي٤م قمي دى  ؾمي ٛمَّ غمي  حًمي قمي ـٌ  لي ٞميٌدٟمي٤م آ دى  ؾمي ٛمَّ َتٌح  حًمي ٌب  ومي ا بَقي شمٌؽي  أي َيي لَمٌ  ،طمي قمي  لي

تٌؽي  َٚمٌ٘مؽي  قٌمٜمي٤ميي ؾًمقًمٌؽي  ،سمٌخي ري ؽي  ضٌمٜميؽي  إمٌمي  لي ًٌ إٌَٟم اٌني  ،لي طَمدي اٌت  لي ـٌ  ،اًمذَّ َٞمفٌ  اعَمًٜميزَّ ٚمي  اِيي٤مًت  قمي

٤مًت  اٌوحي ٌت اًَمٕمي  ًُمٌ٘مٞمؾٌ  ،اًَمقي ا ٞميدٌ  ثيري ؾمي اٌت  لي ٤مدي ًَّ ٤مطٌمل ،اًم ؿٌ  ُمي َ اًمْمَّ  اًمنمي ُي لي ٞمًقٌؽ  ٌت الي ًي  سم٤ٌمًم

٤مٌت  ٤مٌرُمي اًمٜم٤َّمٌهل سم٤ٌمعَميَٕمًرلٌؽ  اٌُِمرٌ  ،اًمّمَّ ـٌ  لي ٌت  قمي ا ري ـَ  اًمثٌَّٛمؾٌ  ،اعَمًٜمَٙمي ٌب  ٌُم ا ي اٌت  ذي دي ٤مهي ٤م ،اعَمًِمي ٞميٌدٟمي  ؾمي

دى  ٛمَّ ػَمٌ  حًمي ي٤َّمٌت  ظمي ٌ  .ؿلؾمٚمَّ  لآخف قمٚمٞمف اهلل صغمَّ  ،اًَمؼمي

ؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٚميؿَ  صي ؾمي غمي  لي ـَ  قمي فً  ُمي ٌوٞم٦َّمً  ًؾ الي اّيظَم  ًمي ٤مًؽ  ،اًمرَّ اّيَلصي ـً  ،اعَميَرٌوٞم٦َّمً  لي ا اّيىَمقي قٌمٞم٦َّمً  لي َ  ،اًمنمَّ

ـً  ا اّيطَمقي اًَمٌٕمٜمي٤ميي٤مًت  ،احَليٌ٘مٞمٌ٘مٞم٦َّمً  لي ًمٌٞم٦َّمً  لي اًت  ،اّيزي ٤مدي ٕمي ًَّ اًم ٦مً  لي ٤مًت  ،اّيبيٌديَّ اًَمًٗمًتقطمي اًت  ،اعَميٌٙمٞم٦َّمً  لي اًمٔميًٝمقري  لي

ٟمٌٞم٦َّمً  امي  ،اعَميدي اًَمٙمي ٞم٦َّمً  ًت ُي لي ٌ ٤ممٌلً  ،اإٌلهلي اعَميٕمي ٤مٟمٌٞم٦َّمً  لي سمَّ ٌهي  ،اًمرَّ ٦مٌ  لي يَّ ٌ ٌٗمٞمٕمٌ  ،اًَمؼمي ؿمي َقفي  ٜمي٤ملي َٕمثٌٜمي٤م يي تيَٖمٌٗمرٌ  ،سمي ًَ ً ٜمي٤م اعَم  قٌمٜمَدي  ًمي

ٜمي٤م سمي اقٌمل ،ري ٞمَؽي  اًمدَّ م ،إًٌمي اعَمًَ٘متيدي ـَ  سمٌفٌ  لي ي
ٌ
ادي  عم ـي  أيري ٞمَؽي إٌ  اًَمًقًصق تيَقطٌمشٌ  سمٌؽي  اّينٌٞمسٌ  ،ًمي ًَ ً اعَم ـَ  لي ؿي  ٌُم ػَمٌ  ،همي

تَّك يتَّعي  طمي ـَ  متي اشمٌؽي  ًٟمقرٌ  ٌُم عي  ،ذي ضمي ري ؿي  ُي  سمٌؽي  لي ػَمٌ ٌٝمدي  ،سمٌٖمي ؿمي شميؽي  لي طَمدي شمٌؽي  ذٌم  لي َثري ىًمَٚم٧مي  ،يمي فً  لي ٤مقٌ  ًمي ًي
 سمٌٚمٌ

٤مًمٌؽي  َيتيفً  طمي ىميقَّ ًمٌؽي  لي امي عَ ﴿ :سمٌٙمي رً  سماٌمي  ومي٤مَصدي أيقَمٌرَض  شًم١َمُمي ﴾ ـٌ قمي  لي يمٌلمي ايمٌرٌ  ،اعَمنًَمٌ ٞمَٚمٌؽي  ذٌم  ًميؽي  اًمذَّ  ،ًمي
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٤مٌئؿٌ  اًمّمَّ ي٤مٌرؿي  ذٌم  ًميؽي  لي تٌؽي الي ُمي  قٌمٜمَدي  اعَميَٕمًرلٌؽ  ،هني نَّفً  ٌئٙمي ػَمً  أي َٚمٌ٘مؽي  ظمي  .ظمي

ًؾ  إٌٟم٤َّم اًمٚمًَّٝمؿَّ  ؾمَّ تيقي ٞمَؽي  ٟمي ٤مٌن  اجَلي٤مٌُمعٌ  سم٤ٌمحَليَرٌؽ  إًٌمي يٕمي
ٌ
ًمٌؽي  عم امي ٠ميًخؽي  ،يمي ًَ ٜمي٤م أيقَ  ،سمٌؽي  إٌي٤َّمؿي  ٟمي ضَمفي  شًمٌريي ٌٌٞميٜمي٤م لي  ٟمي

أيقَ  ،لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم ًَحقي  لي ٜم٤َّم متي ةٌ  ًذًٟمقسمٌٜمي٤م ًلضًمقدي  قمي دي ٤مهي ي٤مًمٌؽي  سمًٌٛمِمي ٜمي٤م ،مجي ٌي ٞمي شًمٖمي ٜم٤َّم لي ٤مرٌ  ذٌم  قمي  سمٌحي

ٌرؿي  ا نَقي َٕمًّمقٌُملمي  ،أي ـي  ُمي اهٌمؾٌ  ٌُم قي ٦مٌ  اًَمِمَّ َٟمٞميٌقيَّ اهٌمٌلٌمي  ،اًمدي ٞمَؽي  ري ٤مٌئٌلٌمي  ،إًٌمي ٤م ،سمٌؽي  همي ٤م ًهقي  يي ٤م اهلل يي ٤م ًهقي  يي  اهلل يي

٤م ٤م ًهقي  يي ي  اهلل يي ؿي  ُي إهٌلي ػَمً ـَ  اؾَمٌ٘مٜمي٤م ،همي ٌب  ٌُم ا ي ٌَّتٌؽي  ذي ي ٜمي٤م ،حمي ًَ اهَمٌٛم ٤مرٌ  ذٌم  لي تٌؽي  سمٌحي ٌديَّ تَّك ،أيطمي َرشميعي  طمي  ذٌم  ٟمي

٦مٌ  ًٌقطمي شمٌؽي  سًمَح َيي شمي٘مٓميعي  ،طمي ٜم٤َّم لي ٤مفي  قمي تٌؽي  أيَلهي ٚمٌٞم٘مي َْمٚمٌؽي  ظمي مَحيتٌؽي  سمٌٗمي ري َرٟمي٤م ،لي ٟميقي تٌؽي  سمٌٜمًقرٌ  لي  ،ـمي٤مقمي

اَهٌدٟمي٤م ُي  لي ٜمي٤م ل ٟمي٤م ،شًمٌْمٚمَّ َ سميٍمي ـَ  سمًٌٕمٞمًقسمٌٜمي٤م لي ٟمي٤م قًمًٞمقٌب  قمي ػَمٌ ٦مٌ  ،همي ٌٌٞميٜمي٤م سمًٌحَرُمي ٞميٌدٟمي٤ملي  ٟمي دى  ؾمي ٛمَّ  قمٚمٞمف اهلل صغم حًمي

غمي ، ؿلؾمٚمَّ  لآخف قمي ٤مسمٌفٌ  آخٌفٌ  لي أيَصحي ٤مسمٌٞمٌح  لي ّمي أيَهؾٌ  اًَمًقضًمقدٌ  ُمي ًٝمقدٌ  لي ٤م ،اًمِمي ؿي  يي مٌحلٌمي  أيَرطمي ا ٠ميًخؽي  ،اًمرَّ ًَ  ٟمي

ٜمي٤م أيقَ  ٜمي٤م هٌبٌؿَ  شًمَٚمٌح٘مي َٜميحي متي ًٌَّٝمؿَ  لي ٤م اهللً  يي٤م ،طًم لي  يي ٞميقفً  يي٤م طمي ٤م ىمي ا يي فٌ  ـٌ الي اجَلي  ذي ا اإٌليَمري ٜمي٤م﴿، لي سمَّ ٌََّؾ  ري ٘مي  إٌٟمَّؽي  ٌُمٜم٤َّم شمي

ٌٛمٞمعً  أين٧َمي  ًَّ ٚمٌٞمًؿ﴾ اًم شًم٥َم  ،اًَمٕمي َٞمٜمي٤م ﴿لي ٚمي ًب اًم أين٧َمي  إٌٟمَّؽي  قمي ا طٌمٞمًؿ﴾ تَّقَّ ٥َم  ،اًمرَّ هي ٜمي٤م لي ٦مه  ًمي َٕمٌرومي ٦مه  ُمي  إٌٟمَّؽي  ٟمي٤موٌمٕمي

غمي    يًمؾي  قمي
ى
ء ٤م ىميٌديرو  ري بَّ  يي لمي  ري

ٌ ٤معمي ٤م ،اًَمٕمي ـً  يي مَحي ٤م ري طٌمٞمؿً  يي ٠ميًخؽي  ،ري ًَ ٜمي٤م أيقَ  ٟمي َرًزىمي ٦مي  شمي ضَمفٌ  ًرَؤيي ٌٌٞميٜمي٤م لي  ذٌم  ٟمي

ٜمي٤مٌُمٜمي٤م تٌٜمي٤م ُمي َ٘مٔمي يي أيقَ  ،لي ي  لي كمي ٚميؿي  شًمّمي ًي شًم َٞمفٌ  لي ٚمي الي  قمي ٦مه  ةه صي اٌئٛمي َقفٌ  إمٌمي  دي ـٌ  يي ي أيقَ  ،اًمدي ي  لي كمي غمي  شًمّمي ٟمي٤م قمي ػَمٌ ـَ  ظمي يًم  لي

ٜمي٤م  .ًمي

َؾ  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ؾي  اضَمٕمي شمٌؽي  أيوَمْمي ا ٚميقي ك ،اأيبيده  صي أينَٛمي ٤مشمٌؽي  لي يمي ري ده  سمي ُمي َ ك ،اهي أيَزيمي ٞم٤َّمشمٌؽي  لي
ٌ ده  وميَْماله  حتي دي قمي  ،الي

غمي  ٌؽ  قمي ٤مئٌٌؼ  أيَذي ًي  احَلي٘مي ٞم٦َّمٌ  ٤مٟمٌٞم٦َّمٌ اإٌلَٟم اجَلي٤مٟمي عٌ  ،لي ٛمي َ َمي ٟمٌٞم٦َّمٌ  ىمي٤مٌئٌؼ اًمرَّ  لي ـًمقرٌ  ،اإٌليامي ٞمي٤مٌت  لي ٚمي ٤مٟمٌٞم٦َّمٌ  اًمتَّجي ًي  ،اإٌلطَم

َٝمٌ ُمي رٌ اّ طٌ لي ا مَحي٤مٟمٌٞم٦َّمٌ  َهي اؾٌمٓمي٦مٌ  ،اًمرَّ ٌٞميلمٌ  قٌمَ٘مدٌ  لي ٦مٌ  ،اًمٜمٌَّ ُمي دي ًُم٘مي ٞمَشٌ  لي ٚمٌلمي  ضمي ىمي٤مٌئدٌ  ،اعَمًَرؾمي يَم٥ٌم  لي   ري
ٌ
 اّيَلًمٌٞمي٤مء

اًمّمي  يٌ٘ملمي لي ؾٌ  ،دي أيوَمْمي ٤مٌُمؾٌ  ،أيمَجيٌٕملمي  اخَليَٚمٌؼ  لي   طمي
ٌ
ء ا ٤مًمٌٌؽ  ،اّيقَمغمي  اًَمٌٕمزي  ًمٌقي ُمي ٦مٌ  لي ٌزُمَّ  ،اّيؾَمٜميك اعَميَجدٌ  أي

٤مٌهدٌ  رٌ  ؿمي ا ـٌ  أيَهي ٤مٌهدٌ  ،اّيزي ًُمِمي ارٌ  لي نَقي سمٌٌؼ  أي ا قي ًَّ ـٌ  اًم شميَرمًجي٤مقٌ  ،اًّلي ٤مقٌ  لي ًي
فٌ  ًمٌ ٌيعٌ  ،اًَمٌ٘مدي ٜمَ ُمي  اًَمٌٕمَٚمؿٌ  لي

احَلٌ  ؿٌ  ؿٌ ٚمَ لي ٙمي احَلٌ رٌ  ،لي َٔمٝمي ي  اجَلزئلي  اًَمًقضًمَقدٌ  ٌهي  ُمي اًَمًٙمكمي ٤مقٌ  ،لي ًي إٌَٟم لَمٌ  لي َٗمكٌمي  اًَمًٕمَٚمٌقني  اًَمًقضًمقدٌ  قمي ًي اًم  ،لي

دٌ  ًرلٌح  ًي َقٟميلَمٌ  ضمي لَمٌ  ،اًَمٙمي قمي ٞمي٤مةٌ  لي ـٌ  طمي َي اري ٌؼ  ،اًمدَّ ٘مي ٦مٌ  ًرشمي٥ٌم  سم٠ٌميقَمغمي  اعَمًتيحي ًٌقٌديَّ ٚميٌؼ  ،اًَمًٕم اعَمًتيخي  ٌؾ الي سم٠ٌميظَم  لي
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٤مٌت  ٤مُمي ٤مٌئٞم٦َّمٌ اُ اعَمي٘مي ٗمي
ٌٞم٥ٌم  ،اّيقَمٔميؿٌ  اخَليٚمٌٞمؾٌ  ،َصٓمٌ احَلٌي فٌ  لي ٞميٌدٟمي٤م ،اّييَمري ُمي  ؾمي ُي لي ٌٌٞمٌٌٜمي٤م ٟمي٤مق طمي دٌ  لي ـٌ  حميٛمَّ ٌَدٌ  سَم  قمي

ـٌ  اهلل ٌَدٌ  سَم ٚم٥ٌٌم  قمي غمي  لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم ،اعَمًٓمَّ قمي ٤مسمٌفٌ  آخٌفٌ  لي أيَصحي دي  لي دي ٤مشمٌؽي  قمي َٕمًٚمقُمي ادٌ لي  ُمي  ٌُمدي

شمٌؽي  ٚماٌمي ؿي  يًمٚمَّامي  ،يمي ري يمي كً  ذي ري يمي ذي ايمًٌرلقي  لي ؾي  اًمذَّ ٗمي همي ـَ  لي ٌذيَمٌركٌ  ٌذيَمٌرؿي  قمي ٤موٌمًٚمققي  لي ٚميؿَ  ،اًَمٖمي ؾمي ٞمامه  لي
ٚمٌ ًَ ثػٌمه  شمي  ا يمي

اٌئامه   .دي

ًؾ  إٌٟم٤َّم اًمٚمًَّٝمؿَّ  ؾمَّ تيقي ٞمَؽي  ٟمي ٤مٌرن سمٌٜمًقٌركٌ  إًٌمي ًَّ ٜمي٤م حًتٌَٞملي  أيقَ  ،اًَمًقضًمقدٌ  ذٌم  اًم ٞمي٤مةٌ  ٜمًقرٌ سمٌ  ىًمًٚمقسمي َٚمٌٌفٌ  طمي ؾٌمعٌ  ىمي ا  اًَمقي

  ؾًمٌٙمي 
ى
ء مَحي٦مه  ري قٌمَٚمامه  ري م لي ًهده م لي سًمنَمي ٚمٌٌٛملمي  لي ًَ أيقَ  ،ًمٌَٚمًٛم حي  لي ٟمي٤م شمينَمي َدٌركٌ  سمٌٜمًقرٌ  ًصًدلري  اجَلي٤مٌُمعٌ  صي

٤م ـَمٜمي٤م ﴿ُمي رَّ ـَ  اًَمٌٙمتي٤مٌب  ذٌم  ومي   ٌُم
ى
ء ٌوٞمي٤مءه  ﴾ري م لي ٌذيَمري ري  ،ًمٌَٚمًٛمتٌَّ٘ملمي  لي شًمٓميٝمي ٜمي  لي ةٌ  ٤مًٟمًٗمقؾمي ٤مري فٌ  سمٌٓميٝمي ًٌ َٗم  ٟمي

ٞم٦َّمٌ 
يمٌ ٜمي٤م اعَميَرٌوٞم٦َّمٌ  اًمزَّ ٚميٛمي شًمٕمي رٌ  لي ا يًمؾَّ  قًمًٚمقفٌ  سم٠ٌمينَقي   ﴿لي

ى
ء ٞمَٜمي٤مكً  ري ٤مفى  ذٌم  أيطمّمي ﴾ إٌُمي ني  ،ًُمٌلٌمى شًمَنٌ كً  لي ري

ئٌ ا ي  هي

ٌُمعٌ  وٌمٞمٜمي٤م ا ٌرؿي  سمٌٚميقي ا نَقي تَّك أي ٌيٜمي٤م طمي ٞمي ٜم٤َّم شًمٖمي ؼي  ذٌم  قمي تٌفٌ  طمي ٌ٘مٞم٘مي ٞميًٙمققي  طمي ٞميقفي  لَّ احَلي  ًهقي  ومي ٞميقٌُمٞمَّتٌؽي  وٌمٞمٜمي٤م اًَم٘مي  سمٌ٘مي

٦مٌ  ٌديَّ ُمي َ ٜميٌٕمٞمشي  ،اًمنَّ ٞمَشي  سمًٌرلطٌمفٌ  ومي ٦مٌ  احَليٞمي٤مةٌ  قمي غمي  ،ؿلؾمٚمَّ  لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اّيبيٌديَّ قمي َحٌٌفٌ  آخٌفٌ  لي صي  لي

ٚمي  ؾمي ٞمامه  ؿي لي
ٚمٌ ًَ ثػٌمه  شمي َْمٚمٌؽي  آٌُملم ا يمي محيتٌؽي  سمٌٗمي ري ٚمَٞمٜمي٤م لي ٤م قمي ٜم٤َّمقً  يي ٤م طمي ٜمَّ  يي ٤م ٤مقً ُمي ـً  يي مَحي ٞمي٤مٌت  ،ري ٚمي سمٌتجي  لي

ًٜمي٤مزي  ؿًمًٝمقٌدكٌ  ٌُمَرآة ذٌم  شمٌؽي ُي ًُمٜمي٤مزي 
ٌ
ٞمي٤مشمٌؽي  ٌت ُي عم يٚمي ٜميًٙمققي  دمي   ذٌم  ومي

ٌ
٤مء ـي  اخَلًٚميٗمي ؿٌمٌدي ا ُي  ذٌم  اًمرَّ سملٌمي  يي٦مٌ ل  .اّيىَمري

ؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٚمي  صي ؾمي غمي  ؿَ لي ٞميٌدٟمي٤م قمي ٌٌٞمٜمي٤م ؾمي ٟمي دى  لي ٛمَّ ـٌ  حًمي ي٤م طمي  ،ًًمَٓمٌٗمؽي  مجي َٓم٤مئؽي  ٜمي٤مقٌ لي ضمي  ،قمي  ،ًُمَٚمٌٙمؽي  ـٌ الي لي

ـٌ  امي يمي تٌل اعَميٌٕمٞم٦َّمٌ  سمٌٌني  اعَمًَٓمٚميٌؼ  اًمٜميقرٌ  ،ىًمَدؾٌمؽي  لي ٞمَّدً  ُي  اًمَّ تي٘مي ـٌ  ،شمي ٌي٤مـمٌ َٕمٜمهك اًَم ٞمٌٌَؽي  ذٌم  ُمي ٤م اًمٔم٤َّمٌهرٌ  ،همي ٘مًّ  ذٌم  طمي

شمٌؽي  ٤مدي ٝمي َٛمسٌ  ،ؿمي رٌ  ؿمي ا ٤مٟمٌٞم٦َّمٌ  اّيَهي سمَّ َغمي  ،اًمرَّ َمي ةٌ  لي َيي ي  طمي ٌت احَلييي مَحي٤مٟمٌٞم٦َّمٌ  ا ـٌ  ،اًمرَّ ٜمي٤مٌز ٦مٌ  اًَمًٙمًت٥ٌم  ُمي ٞميٛمي  ،اًَم٘مي

ًٟمقرٌ  ٞميٜمي٦مٌ  اِيي٤مٌت  لي ٌي ٌذن ،اًَم َ٘متيفً  اًمَّ ٚمي ـَ  ظمي اشمٌؽي  ًٟمقرٌ  ٌُم َ٘متيفً  ،ذي ٘مَّ طمي ٌئؽي  لي ٤مشمٌؽي  سم٠ٌميؾَمامي ٌصٗمي ٚميَ٘م٧مي  ،لي ظمي ـَ  لي  ٌُم

ٚمٌلمي  اّينٌٌَٞمي٤مءي  ًٟمقٌركٌ  اعَمًَرؾمي وَم٧مي  ،لي رَّ ٕمي شمي ٞمٌَٝمؿَ  لي ٞمثي٤مٌؾ  سم٠ٌميظَمذٌ  إًٌمي
ٌ
ٞمٌَٝمؿَ  اعَم ٚمي َقًمٌؽي  قمي إٌذَ ﴿: اعَمًٌلٌمٌ  احَليؼي  سمٌ٘مي ذي  لي  أيظمي

٤م اًمٜمٌٌَّٞميلمي  ٌُمٞمثي٤مؾي  اهلل ي َٞمًتًٙمؿَ  حي ـَ  آشمي ٦مى  يمٌتي٤مبى  ٌُم طٌمَٙمٛمي يًمؿَ  صًمؿه  لي ٤مءي ـو  ضمي ؾًمق ؾو  ري دي ٤م ًُمّمي ي
ٌ
ًٙمؿَ  ح ٕمي ّـَ  ُمي ًت١َمٌُمٜمً  سمٌفٌ  ًمي

فً  ٟمَّ تيٜمًٍَمً ًمي ـي  لي ٤م َرشًمؿَ  ىمي ىَمري أي ذٍ  أي أيظمي غمي  شًمؿَ لي ًمًٌٙمؿَ  قمي ن ذي َرٟمي٤م ىمي٤مًًمقا  إٌَسٌ ىَمري ـي  أي ٤م ًدلا ىمي ني٤م ومي٤مؿَمٝمي أي ًٙمؿَ  لي ٕمي ـي  ُمي  ٌُم

ـي  ٤مٌهٌدي  .﴾اًمِمَّ
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ؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٚمي  صي ؾمي غمي  ؿَ لي ٦مٌ  قمي َجي ـٌ  هبي امي ٤مٌج  ،اًَمٙمي شمي   ،ـٌ الي اجَلي  لي
ٌ
ي٤مء هبي ـٌ  لي َٛمسٌ  ،اجَليامي ؿمي ـٌ  لي ٤م ٌيٌؼ  ،اًَمٌقصي قمي  لي

ٞمي٤مةٌ  ،اًَمًقضًمقدٌ  طمي َقضًمقدى  يًمؾي  لي ٜميتٌؽي  ـٌ الي ضمي  قٌمزي  ،ُمي َٚمٓمي ـٌ  ،ؾمي ال ضمي تٌؽي  قٌمزي  لي َٚميٙمي ٚمٌٞمٌؽ  ،ممي ُمي شمٌؽي  ًصٜمَعٌ  لي  ،ىًمَدري

زٌ  ا ري
ـمٌ ـَ  اًمّمٗمقة صٗمقة لي شمٌؽي  أيَهؾٌ  ٌُم َٗمقي ظًم  ،صي ٦مٌ الي لي ٦مٌ  صي ـَ  اخَلي٤مصَّ   ٌهي  ،ىًمَرسمٌؽي  أيَهؾٌ  ٌُم

ٌ
 ،اّيقَمٔميؿٌ  اهلل

ٌٌٞم٥ٌم  طمي   لي
ٌ
فٌ  اهلل ٚمٌٞمؾٌ  ،اّييَمري ظمي   لي

ٌ
فٌ  اهلل رَّ ٞميٌدٟمي٤م ،اعَمًٙمي ُمي  ؾمي ُي لي دى  ٟمي٤مق  صغم اهلل قمٚمٞمف لآخف لؾمٚمَّؿ. حًميٛمَّ

ًؾ  إٌٟم٤َّم اًمٚمًَّٝمؿَّ  ؾمَّ تيقي ٞمَؽي  سمٌفٌ  ٟمي عً  إًٌمي ٗمَّ ٟميتيِمي َيؽي  سمٌفٌ  لي دي ٤مطٌم٥ٌم  ،ًمي ٦مٌ  صي ٤مقمي ٗمي م اًمِمَّ ؾٌمٞمٚمي٦مٌ  اًَمًٙمؼَمي اًَمقي ك لي  اًَمًٕمَٔمٛمي

٦مٌ  يٕمي ٌ اًمنمَّ ا  لي رَّ ٦مٌ  اًَمٖمي ٤مٟمي اعَميٙمي ٦مٌ  ٤ماًَمًٕمَٚمٞمي  لي ٜمٌَزًمي اعَمي ًمَ  لي ىمي٤مٌب  كٗماًمزي لَم  لي َدٟميك أيلَ  ىميَقؾمي ٜمي٤م أيقَ  ،أي ٘مي اشمه  سمٌفٌ  حًتي٘مي  ٤مذي

٤متى  ٌصٗمي ءه  لي أيؾَمامي ُه  لي ٤م وَمٕمي أي ٤مره  لي آصمي تَّك الي م ُي  طمي ُي  ٟميري عي  ل ٛمي ًَ ُي  ٟمي ُي  ًٟمٌحسَّ  ل َُّ  ٟميٌجدي  ل ل ،إٌي٤َّمؿي  إ ٌ  إهٌلي

ٞميٌدن ؾمي َْمٚمٌؽي  لي مَحيتٌؽي  سمٌٗمي ري ؾي  أيقَ  ًخؽي أيؾَم٠مي  لي َٕمي ٜمي٤م دمي تي لَمي  ًهٌقيَّ تٌفٌ  قمي اٌئٚمٌفٌ  ذٌم  ًهٌقيَّ تٌفٌ  أيلي هٌني٤ميي سمًٌقدي  لي  ظًمٚمَّتٌفٌ  لي

 
ٌ
٤مء ٗمي صي ٌَّتٌفٌ  لي ي شمٌٌح  حمي ا وميقي ارٌ  لي نَقي شمٌفٌ  أي ٌُمعٌ  سميٌّمػمي ا قي ضمي رٌ  لي ا شمٌفٌ  أيَهي يري ٌ طٌمٞمؿٌ  هي ري مَحي٤مئٌفٌ  لي ٟميٌٕمٞمؿٌ  ري ٌئفٌ  لي  .ٟميَٕمامي

٠ميًخؽي ٟمي  إٌٟم٤َّم اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٤مكٌ  ًَ ٌٌٞميؽي  سمٌجي ٤م ٟمي ٞميٌدٟمي دى  ؾمي ٛمَّ ةي صغم اهلل قمٚمٞمف لآخف لؾمٚمؿ  حًمي ىي  اعَميَٖمٌٗمري اًَمري  لي

ـي  ًٌق اًَم٘مي ُه  لي ًٌق ٤م ىمي ٤مُمًّ ٌٙمٚمً  ُي  شمي ٜمي٤م إمٌمي  وٌمٞمفٌ  ٜمي٤مشمي ًٌ نًَٗم ٦مي  أي َرومي لَمى  ـمي ٤م قمي دَ  اعَمًٌجٞم٥ًم  ٟمٌَٕمؿي  يي ؾي  ومي٘مي ظمي ظٌمٞمًؾ  دي  يي٤م اًمدَّ

ُي ُمي  ٤مكٌ  ني ق ٌٌٞمي  سمٌجي ٞميٌدٟمي٤م ؽي ٟمي دى  ؾمي غمَّ  حًميٛمَّ ٤مممي  اهلل صي ٕمي ٞمَفٌ  شمي ٚمي ٚمَّؿي لآخف  قمي ؾمي قي  ومي٢ٌمقَّ  ،لي ا  اخَليَٚمٌؼ  ًذًٟمقٌب  هًمَٗمري

هٌلٌؿَ  سم٠ٌميمَجيٌٕمٌٝمؿَ  آظٌمٌرٌهؿَ  أيلَّ ومي٤مضٌمٌرٌهؿَ  سميرٌهؿَ  لي ةى  لي َٓمري ٘مي ؾٌمعٌ  ضًمقٌدؿي  سميَحرٌ  ذٌم  يمي ا ٌذن اًَمقي ٤مطٌمؾي  ُي  اًمَّ فً  ؾمي  ،ًمي

دَ  ٘مي ىميقَ  ىًمَٚم٧مي  ومي ٤م :اعَمًٌلٌمً  احَليؼي  ًًمؽي لي ُمي َٚمٜمي٤مؿي  ﴿لي َُّ  أيَرؾمي مَحي٦مه  إ ﴾ ري لمي
ٌ ٤معمي غمي  قمٚمٞمف اهلل صغم ًمٌَٚمٕمي قمي  آخٌفٌ  لي

َحٌٌفٌ  صي ب﴿، أيمَجيٌٕملمي  لي ـي  إٌني  ري هي َٔمؿً  لي ؾي  ٌُمٜميل اًَمٕمي اؿَمتيٕمي أيًس  لي ٌه  اًمرَّ َٞم َ  ٤مؿمي
ملي ـَ  لي يًم ٤مٌئؽي  أي ب سمًٌدقمي  ري

ٌ٘مٞم٤ًّم بي ﴿ ﴾،ؿمي ًَّ  إٌنَّ  ري ي  ٜمٌلي ُمي أين٧َمي  اًميي ؿً  لي مٌحٌلمي  أيَرطمي ا بي ﴿ ،﴾اًمرَّ ٤م إٌني  ري ي
ٌ
ًَم٧مي  ح نَزي َّ  أي ـَ  إزٌمي ػَمى  ٌُم  ظمي

٤م ،﴾وميٌ٘مػمو  َققي  يي   قمي
ٌ
٤مء ٗمي ٕمي ٤م اًَمْمي ٞمؿي  يي

ٔمٌ   قمي
ٌ
٤مء ضمي ٤م ،اًمرَّ َرىمي  ذًُمٜم٘مٌ  يي ك ًُمٜمٌَجلي  يي٤م كاًَمٖمي ٤م اهَليَٚمٙمي ٤م ،اعَميَقممي  ٟمٌَٕمؿي  يي  يي

٤مقي  ُمي ي ُي  ،اخَلي٤مٌئٌٗملمي  أي َُّ   إهٌلي ٔمٌٞمؿً  اهللً  إ ٞمؿً  اًَمٕمي ي  ،اًَمرطمي َُّ  ُي إهٌلي بي  اهللً  إٌ َرشٌ  ري ٔمٌٞمٌؿ، اًَمٕمي ي  اًَمٕمي َُّ  ُي إهٌلي  اهلل إ

بي  اٌت  ري لي امي ًَّ ٌَعٌ  اًم ًَّ بي  اًم ري َرشٌ  لي ٌريؿٌ  اًَمٕمي ؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اًَمٙمي ٚمي  صي ؾمي غمي  ؿَ لي ؾٌ  اجَلي٤مٌُمعٌ  قمي اًَمً٘مَٓم٥ٌم  اّييَمٛمي  لي

٤مٌني  سمَّ ؾٌ  اًمرَّ ازٌ  ،اّيوَمْمي ري
قٌ  طًمٚم٦َّمٌ  ـمٌ َٕمٌدقٌ  اإٌليامي ُمي ٤مقٌ  اجَلًقدٌ  لي ًي اإٌلطَم ٤مطٌم٥ٌم  ،لي ؿٌ  صي ٦مٌ  اهَلٌٛمي ٌليَّ امي ًَّ اًَمًٕمًٚمقفٌ  اًم  لي
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ًدٟمٌٞم٦َّمٌ   .اًمٚمَّ

ؾ اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٚمي  صي ؾمي غمي  ؿَ لي ـَ  قمي ٚميَ٘م٧مي  ُمي ضَمٚمٌفٌ  اًَمًقضًمقدي  ظمي َّم٧مي  ٌّ ظمَّ ري ٌيٌٌفٌ  اّيؿَمٞمي٤مءي  لي ًي ٞميٌدٟمي٤م ،سمٌ دى حًمي  ؾمي  ٛمَّ

٤مطٌم٥ٌم  اعَميَحًٛمقدٌ  ٤مٌرفٌ  صي اجَلًقدٌ  اعَميٙمي غمي  ،لي قمي ٤مسمٌفٌ  آخٌفٌ  لي أيَصحي ٤مسمٌٌ٘ملمي  اّيىَمٓمي٤مٌب  لي ًَّ ٜمي٤مٌب  إمٌمي  اًم ًمٌؽي  ضمي  ذي

 .اجَليٜمي٤مٌب 

ؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٚميؿَ  صي ؾمي غمي  لي ٞميٌدٟمي٤م قمي دى  ؾمي ٛمَّ لي  اًمٜميقرٌ  حًمي ٌ ٌيٞمي٤مقٌ  اإٌلهلي اًَم ٤مقٌ  اجَليكٌمي  لي ًي اًمٚم ري  لي ـٌ  يٌبي اًَمٕمي ي اًمدي  لي

مَحي٦مه  احَليٜمٌٞمٌٗملي  لمي  ري
ٌ ٤معمي يَّدٌ  ،ًمٌَٚمٕمي لٌح  اعَم١ًمي سم٤ٌمًَمٌٙمتي٤مٌب  اّيٌُملمٌ  سم٤ٌمًمري ٤مشمٌؿٌ  ،اعَمًٌلٌمٌ  لي ظمي مَحي٦مٌ  اًمٜمٌٌَّٞميلمي  لي ري  اهلل لي

لمي 
ٌ ٤معمي اخَلي  ًمٌَٚمٕمي مَجيٌٕملمي  ئٌٌؼ الي لي  .أي

ؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٚمي  صي ؾمي غمي  ؿَ لي ـَ  قمي َ٘متيفً  ُمي ٚمي ـَ  ظمي َٚم٧مي  قٌرؿي ٟمً  ٌُم ٕمي ضمي فً الي يمي  لي ـَ  ُمي َٚمتيفً  ٌُمؽي الي يمي  ٌُم وميْمَّ غمي  لي  قمي

نٌٌَٞمي٤مٌئؽي  أيَلًمٌٞمي٤مئٌؽي  أي َٚم٧مي  لي ٕمي ضمي ٦مي  لي ٤ميي َٞمفٌ  ٌُمٜمَؽي  اًمًٕمي ٌُمٜمَفً  إًٌمي َٞمٌٝمؿَ  لي ـٌ  ،إًٌمي امي زٌم   يًمؾي  يمي ٤مٌدن ًميؽي  لي هي  ًُمٌْمؾ   يًمؾي  لي

ٜمَؽي  ٤مٌدن ،قمي  اّيؿَمٞمي  شمي٤مٌرؿٌ  ،احَليؼ إمٌمي  اخَليَٚمٌؼ  هي
ٌ
َٕمٌدقٌ  ّيضَمٚمٌؽي  ٤مء ُمي اٌت  لي َْمٚمٌؽي  اخَليػَمي تيفً  ،سمٌٗمي ٌَ ٤مـمي ظمي غمي  لي  قمي

٤مطٌ  ًي ٤مقي  :ىًمَرسمٌؽي  سمٌ يمي   وميَْمًؾ  ﴿لي
ٌ
ٚميٞمَؽي  اهلل ٞمامه  قمي

ٔمٌ ٤مٌئؿٌ  ،﴾قمي ٞمَٚمٌؽي  ذٌم  ًميؽي  اًَم٘مي ٤مئٌؿٌ  ًمي اًمّمَّ ي٤مٌرؿي  ذٌم  ًميؽي  لي  هني

اهَلي٤مٌئؿٌ   .ًمٌؽي الي ضمي  ذٌم  سمٌؽي  لي

ؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٚمي  صي ؾمي غمي  ؿَ لي ٌٌٞميؽي  قمي ٦مٌ  ٟمي َٚمٌ٘مؽي  ذٌم  اخَليٚمٌٞمٗمي رٌ  سمٌٌذيَمٌرؿي  اعَمًَِمتيٌٖمؾٌ  ظمي ٙمَّ َٚمٌ٘مؽي  ذٌم  اعَمًتيٗمي اّيٌُملمٌ  ظمي  لي

٤مقٌ  ؿي ًمٌٌني  هي اًَمؼًمَ ٌئرٌ  ذٌم  احَلي٤مٌَضٌ  ًمًٌرؾًمٚمٌؽي  لي ا ي ٤مٌهدٌ  ىًمَدؾٌمؽي  هي اعَمًِمي ـٌ  لي ٞميٌدٟمي٤م ،ًمٌؽي الي ضمي  جٌلامي ُمي  ؾمي ُي لي  ٟمي٤مق

دى  ٛمَّ ٌ  حًمي ٤مشمٌؽي ِ اعَمًٗميني اًمٔم٤َّمٌهرٌ  يي ٤مئ٥ٌٌم  ًُمَٚمٌٙمؽي  ذٌم  لي اًَمٖمي ٚميًٙمقشمٌؽي  ذٌم  لي ٚميٌؼ  ُمي اعَمًتيخي ٤مشمٌؽي  لي اقٌمل سمٌٌّمٗمي اًمدَّ  إمٌمي  لي

لشمٌؽي  ً ؼمي ةٌ  ،ضمي مَحي٤مٟمٌٞم٦َّمٌ  احَليَيي ةٌ  اًمرَّ دي اًَمؼًمَ سمٌٞمؾٌ  ًمٌٞم٦َّمٌ الي اجَلي  لي ا ي اًمنَّ ًمٌٞم٦َّمٌ  لي ٌريشٌ  ،اجَليامي ٌ٘ملي  اًَمٕمي ًَّ ٌٞم٥ٌم  اًم احَلٌي  لي

اًمٜميٌقرٌ  ٌيٌقني اًمٜمَّ  لي  لي ٌ ري  اإٌلهلي اًمدي ٌي٤مٌح  اًمٜمٌَّ٘ملي  لي َّم
ٌ
اعَم ٌقني  لي ؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اًَم٘مي ٚمي  صي ؾمي َٞمفٌ  ؿَ لي ٚمي غمي  قمي امي  آخٌفٌ  قمي  يمي

ٚمََّٞم٧مي  غمي  صي ٌهٞمؿي  قمي ا ٞميٌدٟمي٤م إسٌَمري غمي  ؾمي قمي ـٌ  لي ٌهٞمؿي  آ ا ٞميٌدٟمي٤م إسٌَمري ٌٞمدو  إٌٟمَّؽي  ؾمي ٌٞمدو  محي  .َمي

ؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ؾمي  صي غمي  ٚميؿَ لي ٞميٌدٟمي٤م قمي ٌٌٞميٜمي٤م ؾمي ٟمي دى  لي ٛمَّ ٌرؿي  سميَحرٌ  حًمي ا نَقي َٕمٌدقٌ  أي ُمي ٌرؿي  لي ا ًرلٌح  أيَهي اٌح  لي  أيَرلي

ٌي٤مٌدؿي  ةٌ  ،قٌم رَّ ةٌ  اًمدي ٤مظٌمري ٦مٌ  اًَمٗمي ٌٌ٘مي اًَمٕمي ٦مٌ  لي اٌت  سًم١َمسًم١مٌ  ،اًمٜم٤َّموٌمحي   اعَميَقضًمقدي
ٌ
٤مء طمي ي٤مٌت  لي محي ضٌمٞمؿٌ  اًمرَّ ٤مٌت  لي ضمي ري  اًمدَّ
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ؾٌملمٌ  ا لي ٤مدي ٕمي ًَّ ًٟمققٌ  ٌت اًم ـٌ  اًَمٌٕمٜمي٤ميي٤مٌت  لي امي يمي ضٌمٞمؿٌ  اًَمًٙمٚمٞم٤َّمٌت  لي ٤مٌت  لي ضمي ري ؾٌملمٌ  اًمدَّ اٌت  لي ٤مدي ٕمي ًَّ ًٟمققٌ  اًم  لي

ـٌ  اًَمٌٕمٜمي٤ميي٤مٌت  امي يمي ٞم٤َّمٌت  لي ٠مٌ  اًَمًٙمٚمي ٜمَِمي ُمي ًمٌٞم٤َّمٌت  لي َتؿٌ  اّيزي ظمي ـٌ  اّيبيٌدي٤َّمٌت  لي ـٌ  سمٌؽي  اعَميَِمًٖمق   قمي
ٌ
 اّيؿَمٞمي٤مء

َٟمٞميٌقي٤َّمٌت  ـَ  اًمٓم٤َّمقٌمؿٌ  اًمدي ٌت  ٌُم ا ري اٌت  صميٛمي دي ٤مهي ٌ٘ملي  اعَمًِمي ًَ ـَ  اعَمي رٌ  ٌُم ا ٤ممٌلٌ  اًَمً٘مَدؾٌمٞم٤َّمٌت  أيَهي ٤ميٌض  اًَمٕمي  سم٤ٌمَحي

تي٘مَ  ًَ ً اعَم ٞميٌدٟمي٤م ٌت ٌالي لي ُمي  ؾمي ُي لي دى  ٟمي٤مق غمي  حًميٛمَّ قمي ٤مسمٌفٌ  اّيظَمٞمي٤مرٌ  آخٌفٌ  لي أيَصحي رٌ  لي ا  .اّيبَري

ؾ اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٚميؿَ  صي ؾمي غمي  لي ٞميٌدٟمي٤م ًرلٌح  قمي دى  ؾمي ٛمَّ اٌح  ذٌم  حًمي غمي  اّيَرلي قمي ٌدكٌ  لي ًي ٤مدٌ  ذٌم  ضمي ًي غمي  اّضَم قمي كٌ  لي  ىَمؼٌمٌ

ًٌقرٌ  ذٌم  غمي  اًَمً٘م قمي   ذٌم  اؾَمٌٛمفٌ  لي
ٌ
ء غمي  اّيؾَمامي قمي ٜمَٔميٌركٌ  لي غمي  اعَميٜمي٤مفمٌرٌ  ذٌم  ُمي قمي َٛمٌٕمفٌ  لي ٤مٌُمعٌ  ذٌم  ؾمي ًي غمي  اعَمي قمي تٌفٌ  لي يمي ري  طمي

٤مٌت  ذٌم  يمي غمي  احَليري قمي ٜمي٤مٌت  ذٌم  ؾًمًٙمقٟمٌفٌ  لي ٙمي ًَّ غمي لي  اًم اٌت  ذٌم  ىًمًٕمقٌدكٌ  قمي غمي  اًَمً٘مًٕمقدي قمي ٤مٌت  ذٌم  ىٌمٞمي٤مٌُمفٌ  لي  اًَمٌ٘مٞمي٤مُمي

غمي  قمي ٤مٟمٌفٌ  لي ًي
ٌ ٤مشٌ  ًم ٌيِمَّ زٌمي  اًَم اخَلي  اّيزي ؾي  ،اّيبيٌدني  َتؿٌ لي ٚمي  اًمٚمًَّٝمؿي  صي ؾمي َٞمفٌ  ؿَ لي ٚمي غمي  قمي قمي ٤مسمٌفٌ  آخٌفٌ  لي أيَصحي دي  لي دي  قمي

٤م ٚمٌَٛم٧مي  ُمي ٌُمَؾءي  قمي ٤م لي ٚمٌَٛم٧مي  ُمي  .قمي

ؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٚميؿَ  صي ؾمي غمي  لي ٞميٌدٟمي٤م قمي دى  ؾمي ٛمَّ ٌذن حًمي َٞمتيفً  اًمَّ َُمتيفً  أيقَمٓمي رَّ يمي َٚمتيفً  لي وميْمَّ فً  لي شمي َ ٟميٍمي ٜمَتيفً  لي أيقمي سَمتيفً  لي رَّ ىمي  لي

َٞمتيفً  َدٟمي أي َٞمتيفً  لي ٘مي ؾمي ٜمَتيفً  لي ٙمَّ ُمي أَلتيفً  لي ُمي َٓمتيفً  اّينَٗميسٌ  سمٌٌٕمَٚمٌٛمؽي  لي ًي سمي ٌيؽي  لي سٌ  سمًٌح ٜمَتيفً  اّيـَمقي يَّ زي َقًمٌؽي  لي  سمٌ٘مي

ٌيسٌ  َذٌب  ؿٌ ومالي اّي  وميَخرٌ  اّيىَم قمي ًٟمقٌرؿي  ٌؾ الي اّيظَم  لي ٌٌَدؿي  اعَمًٌلٌمٌ  لي قمي ٌديؿٌ  لي ٌَٚمٌؽي  اًَم٘مي طمي طٌمَّمٜمٌؽي  اعَميتلٌمٌ  لي  لي

ضمي  احَليٌّملمٌ  ي٤مًمٌؽي  احَليٌٙمٞمؿٌ  ًمٌؽي الي لي مجي ٌريؿٌ  لي ٞميٌدٟمي٤م اًَمٙمي ُمي  ؾمي ُي لي دى  ٟمي٤مق غمي  حًميٛمَّ قمي ٤مسمٌفٌ  آخٌفٌ  لي أيَصحي ٤مسمٌٞمٌح ُمي  لي  ّمي

م ٜمي٤مٌديؾٌ  اهَلًدي ىمي ـٌ  اًَمًقضًمقدٌ  لي امي يمي ًٕمقدٌ  لي ًي ـي  اًم ٌري ـي  اعَمًٓميٝمَّ  .اًَمًٕمًٞمقٌب  ٌُم

ؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٚميؿَ  صي ؾمي َٞمفٌ  لي ٚمي الي  قمي ًؾي  ةه صي دي  هٌبي٤م حتي بي  هٌبي٤م شميًٗمؽي ٌرِيه٤م لي  اًَمًٕم٘مي ري  اًَمًٙمري شمي ه لي ٓمي٥مي  سمٌفٌ  شًمٌزيًؾ  ٤ممحي  اًَمٕمي

َٙمٌريامه  شمي َ٘ميٌض  لي بي  فٌ سمٌ  شمي ٤م اّيري ٍب  يي ٤م ري ٤م اهللً  يي لي  يي ٤م طمي ا يي٤م ىميٞميقفً  يي فٌ  ـٌ الي اجَلي  ذي ا اإٌليَمري ٠ميًخؽي  لي ًَ ًمٌؽي  ٟمي ـَ  ذي  ٌُم

٤مٌئؾٌ  ٌئ٥ٌم  ًًمَٓمٌٗمؽي  وميْمي ا ري همي ٤م وميَْمٚمٌؽي  لي ٌريؿً  يي ٤م يمي طٌمٞمؿً  يي  .ري

ؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٚمي  صي ؾمي غمي  ؿَ لي ٌٌَدؿي  قمي ٟميٌٌٞمؽي  قمي ؾًمقًمٌؽي  لي ري ٞميٌدٟمي٤م لي ٌٌ  ؾمي ٟمي دى  ٞميٜمي٤ملي ٛمَّ ٌلي  حًمي ـٌ  اًُّملي  اًمٜمٌَّ ؾًمق اًمرَّ  لي

يٌبي  ري غمي  اًَمٕمي قمي ٤مسمٌفٌ  آخٌفٌ  لي أيَصحي اضٌمفٌ  لي أيَزلي ٤مشمٌفٌ  لي يَّ ًذري أيَهؾٌ  لي َٞمتٌفٌ  لي الي  سمي ٤مءه  ًميؽي  شميًٙمققً  ةه صي فٌ  ٌروي حٌلي٘مي اءه  لي  أيدي

آشمٌفٌ  ؾٌمٞمٚمي٦مي  لي ٦مي  اًَمقي ٌْمٞمٚمي اًَمٗمي ؽي  لي ي اًمنمَّ ٦مي  لي ضمي ري اًمدَّ ٦مي  ٤مًمٌٞمي٦مي اًَمٕمي  لي وٌمٞمٕمي َثفً  اًمرَّ اسَمٕمي ٤مفي  لي ٌذن اعَميَحًٛمقدي  اعَمي٘مي فً  اًمَّ َدشمي قمي  لي
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٤م ؿي  يي مٌحلٌمي  أيَرطمي ا  .اًمرَّ

ًؾ  إٌٟم٤َّم اًمٚمًَّٝمؿَّ  ؾمَّ تيقي ٠ميًخؽي  سمٌؽي  ٟمي ًَ ٟمي فً  لي ضمَّ تيقي ٟمي ٞمَؽي  لي ٌزيزٌ  سمٌٌٙمتي٤مسمٌؽي  إًٌمي ٌٌٞميؽي  اًَمٕمي ٟمي ٌريؿٌ  لي ٞميٌدٟمي٤م اًَمٙمي دى  ؾمي ٛمَّ  حًمي

غمَّ  ٤مممي شمي  اهلل صي َٞمفٌ  ٕمي ٚمي آخٌٌف  قمي ٚمَّؿي لي ؾمي وٌمفٌ  لي ي سمنٌمي َيفٌ  اعَميٌجٞمدٌ  لي سم٠ٌميبيقي ٌهٞمؿي  لي ا قٌمٞمؾي  إسٌَمري إؾٌَمامي ٌيٞمَفٌ  لي ٤مطٌم سمٌّمي  سميَٙمرى  أييٌب  لي

ري  قًمٛمي ٌذن لي ـٌ  لي َي قي  اًمٜميقري آخٌفٌ  قًمَثامي ٦مي  لي ٛمي
كٌم   ومي٤مـمٌ قمي هَياٌمي  لي دي ًمي لي ـٌ  لي ًي لَمٌ  احَلي ًي احَلً َٞمفٌ  لي ٛمَّ قمي ةي  لي َزي ٤ٌَّمسٌ  محي اًَمٕمي  لي

َٞمفٌ  تي َلضمي زي ٌدجيي٦مي  لي ٦مي  ظمي ٤مٌئِمي قمي  .لي

ؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٚميؿَ  صي ؾمي َٞمفٌ  لي ٚمي غمي  قمي قمي َيفٌ  لي َيٜمي٤م  أيبيقي ٞميدي ٌهٞمؿي ؾمي ا قٌمٞمؾي  إسٌَمري إؾٌَمامي غمي  لي قمي ـٌ  لي َح٥ٌم  يًمؾ   آ صي  يًمؾ   لي

الي  ٤م ةه صي مٌجًٝمي َ ٤مقً  ًيؽمي ًي
ـٌ  ًمٌ كٌمي  اعَميٚميًٙمقٌت  ٌريي٤مضٌ  ذٌم  اّيزي قمي ٤مٌت  لي ٤مُمي ٟميٞمَؾٌ  اعَمي٘مي ٤مٌت  لي ُمي ا ري وَمعٌ  اًَمٙمي ري  لي

٤مٌت  ضمي ري ٜمٌَٕمًؼ  ،اًمدَّ يي ٤مقً  هٌبي٤م لي ًي
ٌب  ًمٌ ٌْمٞمضٌ  ذٌم  اّدي اقٌ  اًمٜم٤َّمؾًمقٌت  طمي ًٟمقٌب  سمًٌٖمَٗمري َِمٌػ  اًمذي يمي  اًَمًٙمًرلٌب  لي

وَمعٌ  دي ٌت  لي امي  اعَمًٌٝمامَّ ٞمَّتٌؽي  ئًٌؼ اًمالَّ  ًهقي  يمي ٌ ٠َمنٌؽي  سم٢ٌٌمهلي ؿمي ٔمٌٞمؿٌ  لي امي  اًَمٕمي يمي ٞمَّتٌٌٝمؿَ  ٌئًؼ اًمالَّ  ًهقي  لي
ٜمٌَّمٌٌٌٝمؿً  سم٠ٌميَهٚمٌ ُمي  لي

ٌريؿٌ  ٤مئٌصٌ  سمًٌخًّمقصٌ  اًَمٙمي ّمي َتيصي ﴿ ظمي مَحيتٌفٌ  خيي ـَ  سمٌري ٤مءً  ُمي الل ييِمي َْمؾٌ  ًذل لي ٔمٌٞمؿٌ  اًَمٗمي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ﴾،اًَمٕمي

َ٘مٜمي٤م ٘مي ئٌٌرٌهؿَ  طمي ا ي اٌرٌج  ذٌم  سمٌني دي ٤مٌروٌمٌٝمؿَ  ُمي ٕمي ٦مٌ  ُمي ًثقسمي ـي  سمٌٛمي ٌذي ٧َم  اًمَّ ٌي٘مي ًؿَ  ؾمي ٜميك ٌُمٜمَؽي  هلي ًَ ـٌ  احَلً ٞميٌدٟمي٤م آ دى  ؾمي  حًميٛمَّ

َقزً  لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اًَمٗمي ةٌ سم٤م لي ٤مدي ٕمي ًَّ م ًم شمٌفٌ  اًَمًٙمؼَمي دَّ قي قمً  اًَمً٘مَرسميك سمٌٛمي ٜمي٤ملي  ذٌم  اعَميَّمًٛمقدٌ  قٌمزكٌ  ذٌم  ٛمَّ

٤مٌُمفٌ  ٘مي ٧َمي  اعَميَحًٛمقدٌ  ُمي حتي ٌئفٌ  لي ا اؾَمٌ٘مٜمي٤م اعَميَٕمً٘مقدٌ  ًمٌقي ـَ  لي َقضٌ  ٌُم َٕمًرل قٌمَرومي٤مقٌ  طمي َقفي ﴿ اعَميَقًرلدٌ  وٌمفٌ ُمي  خًيٌَزن ُي  يي

لزصغم اهلل قمٚمٞمف لآخف لؾمٚمؿ،  ﴾اًمٜمٌٌَّلَّ  اهللً  ةٌ  سمؼًٌمً ٤مري عَ شمً  ىًمَؾ  سمٌِمي ٛمي َؾ  ًَ ؾمي عَ  شًمَٕمطي  لي اؿَمٗمي عَ  لي ٗمَّ  ،شًمِمي

ةٌ  سمًٌٔمًٝمقرٌ  ٤مري َقؽي  سمٌِمي ًي ًمي سمي  ًيَٕمٓمٌٞمؽي  ﴿لي ﴾ ؽي ري َىي يَم٧مي  ،وميؽمي ٌي٤مري ا يي٤م ٧مي ٞمشمٕم٤مًملي  شمي اإلٌ  ـٌ الي اجَلي  ذي فٌ لي ا  .يَمري

سمٌجي  ًمٌؽي الي ضمي  سمٌٌٕمزي  ٟميًٕمقذً  إٌٟم٤َّم اًمٚمًَّٝمؿَّ  شمٌؽي  ـٌ الي لي ةٌ  قٌمزَّ سمًٌ٘مَدري سمًٌَٚمٓم٤مقٌ  ؾًمَٚمٓمي٤مٟمٌؽي  لي شمٌؽي  لي سمًٌح٥مي  ىًمَدري  لي

ٞميٌدٟمي٤م ٟميٌٌٞمؽي  دى  ؾمي ٛمَّ غمَّ  حًمي ٤مممي  اهلل صي َٞمفٌ  شميٕمي ٚمي ٚمَّؿي لآخف  قمي ؾمي ـي  لي ٦مٌ  ٌُم ٞمٕمي
ٓمٌ   اًَم٘مي

ٌ
ء ا اّيَهقي ٌديئي٦مٌ  لي  فميٌٝمػمي  ٤ميي  اًمرَّ

٤م اًمالَّضٌملمي  ٤مري  يي ـي  ضمي تيٌجػٌمي ًَ ً ٤م اعَم ـي  أيضٌمَرٟمي اـمٌرٌ  ٌُم ٤مٟمٌٞم٦َّمٌ  اخَليقي ًي َٔمٜمي٤م اًٍمٜميَٗم اطَمٗمي ـي  لي ٌت  ٌُم ا قي ٝمي ٤مٟمٌٞم٦َّمٌ  اًمِمَّ َٞمٓمي  اًمِمَّ

َرٟمي٤م ـميٝمي ـَ  لي اٌت  ٌُم ٦مٌ  ىمي٤مًذلري يَّ ٌ ٌينمي ٜمي٤م اًَم ٗمي صي   لي
ٌ
٤مء ٗمي ٦ٌَّمٌ  سمٌّمي يٌ٘مٞم٦َّمٌ  اعَميحي دي ـَ  اًمّمي إٌ  ٌُم دي ٦مٌ اًمَ  صي َٗمٚمي َهؿٌ  ٖمي لي  اجَليَٝمؾٌ  لي

تَّك ٌحؾَّ  طمي   ًرؾًمقًُمٜمي٤م شميَْمٛمي
ٌ
ٜمي٤مء ٜمي٦مٌ  اّيني٤مٟمٌٞم٦َّمٌ  سمٌٗمي ٌي٤ميي ًُم ٦مٌ  لي ٤مٟمٌٞم٦َّمٌ  اًمٓمٌٌَّٞمٕمي ًي ةٌ  ذٌم  اإٌلَٟم َيي اًَمتََّخٚمٌٞمي٦مٌ  اجَليَٛمعٌ  طمي  لي
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كمي  اًَمتَّحي ٦مٌ  سم٤ٌمًًًّمقٌهٞم٦َّمٌ  لي ٌديَّ كم اّيطمي اًمتَّجي ٤مٌئٌؼ  لي اٟمٌٞم٦َّمٌ  سم٤ٌمحَلي٘مي دي ٛمي اٟمٌٞم٦َّمٌ  ؿًمًٝمقدٌ  ذٌم  اًمّمَّ طَمدي َٞم٨ًم  اًَمقي ٞم٨ًَم  ُي  طمي  طمي

ُي  ـي  ل جَ ُي  أي ٞمَػي  ل ك يمي ٌَ٘مي يي   اًَمًٙمؾي  لي
ٌ
  هلل

ٌ
سم٤ٌملل ـي  لي ٌُم   لي

ٌ
إمٌمي  اهلل   لي

ٌ
عي  اهلل ُمي   لي

ٌ
ٌرىمه  اهلل ٦مٌ  ٤مهمي  سميَحرٌ  ذٌم  اهلل سمٌٜمٌَٕمٛمي

  ٌُمٜم٦َّمٌ 
ٌ
ـي  اهلل ٜمًَّمقٌري ٞمٌَػ  ُمي ًي   سمٌ

ٌ
ًَّمقٌصلمي  اهلل ٤مٌرفٌ  خمي ٙمي   سمٌٛمي

ٌ
َٚمًحقفملٌمي  اهلل لَمٌ  ُمي   سمٌٕمي

ٌ
ًَٔمقفملٌمي  اهلل ٦مٌ  حمي  سمٌٌٕمٜمي٤ميي

 
ٌ
ًٗمقفملٌمي  اهلل َ ٦مٌ  حمي   سمٌٌٕمَّمٛمي

ٌ
ـَ  اهلل ٤مهٌمؾى  يًمؾي  ٌُم ًؾ  ؿمي َِمٖمي ـٌ  يي   قمي

ٌ
٤مـمٌرى  اهلل ظمي ًَٓمرً  لي ػَمٌ  ذٌم  خيي   همي

ٌ
٤م اهلل بي  يي  اهللً  يي٤م ري

٤م بي  يي ٤م ري بي  ي٤م اهللً  يي ٤م ري ٤م اهللً  يي ُمي َقومٞمٌ٘مل لي َُّ  شمي   إ
ٌ
ٚمي  سم٤مهلل َٚم٧ًم  َٞمفٌ قمي يمَّ قي َٞمفٌ  شمي إًٌمي  .ًأنٌٞم٥ًم  لي

َٚمٜمي٤م اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٥َم  سمٌؽي  اؿَمٖمي هي ٜمي٤م لي ٌي٦مه  ًمي ٦مي  ُي  ٌه ٕمي ٤م ؾمي ؿي  وٌمٞمٝمي ػَمٌ ُي  ًمٌٖمي ؾي  ل َدظمي ٤م ُمي اؿي  وٌمٞمٝمي قي
ًٌ ٦مه  ًمٌ اؾٌمٕمي  سم٤ٌمًَمًٕمًٚمقفٌ  لي

ٞم٦َّمٌ  ٌ ٤مٌت  اإٌلهلي ٗمي اًمّمي ٤مٟمٞم٦َّمٌ  لي سمَّ اّيظَم  اًمرَّ ٌدي٦َّمٌ  ٌؾ الي لي ٛمَّ ىميقي  اعَمًحي ٤مئٌ  لي ٘مي ٟمي٤مقمي ـٌ  دي ًَ ـي  سمًٌح ؼي  اجَليٌٛمٞمؾٌ  اًمٔمَّ طمي  اًَمٞميٌ٘ملمٌ  لي

ؿًمدَّ  ٟمي٤م لي قٌمدي ا غمي  ىميقي اطٌ  قمي ٦مٌ  ٌسي ٤مُمي ؾَمتٌ٘مي
ٌُ قٌمدٌ  ا ىميقا ٌصلمٌ  اًَمٌٕمزي  لي اطٌ  اًمرَّ ـي اًمَّ ﴿ ٌسي َٛم٧مي  ٌذي نَٕمي ٞمٌَٝمؿَ  أي ٚمي ػَمٌ  قمي  همي

ٞمٌَٝمؿَ  اعَميَٖمًْمقٌب  ٚمي ُي  قمي ﴾ ل ٤مًميلمي طٌ  اًمْمَّ ا ـي  ٌسي ٌذي َٛم٧مي  اًمَّ نَٕمي َٞمٌٝمؿَ  أي ٚمي ـي  قمي يٌ٘ملمي  اًمٜمٌٌَّٞميلمي  ٌُم دي اًمّمي  لي

 
ٌ
اء دي ٝمي اًمِمي لمي  لي ٤محٌلٌ اًمّمَّ ٞميدَ  لي ؿمي ٟمي٤م لي ٤مٌصدي ٘مي غمي  اّيثٌٞمؾٌ  اعَميَجدٌ  ذٌم  ُمي ةٌ  أيقَمغمي  قمي ٦مٌ  ٌذَرلي ُمي ا ري ٌئؿٌ  اًَمٙمي ا زي قمي  أيلزٌم  لي

َزفٌ  ـي  اًَمٕمي ٚملٌمي  ٌُم يخي  يي٤م اعَمًَرؾمي ٌ ظملمي  سي تيٍَمٌ ًَ ً ٤م اعَم ً  هٌمٞمي٤مثي  يي تيٌٖمٞمثلٌمي اعَم هٌمَثٜمي٤م ًَ مَحيتٌؽي  سم٠ٌميَخٓمي٤مٌؽ  أي ـَ  ري  ٌُم

ًٌَٕمدٌ  ـٌ الي وي  َٚمٜمي٤م اًَم اؿَمٛمي ٤مٌت  لي حي تٌؽي  سمٌٜميٗمي ٤مٌرعٌ  ذٌم  قٌمٜمي٤ميي ّمي أيؾَمٌٕمَٗمٜمي٤م احَل٥ًمي  ُمي رٌ  لي ا تٌؽي  سم٠ٌمينَقي ايي ٤مٌئرٌ  ذٌم  ٌهدي ْمي  طمي

جيَدٟمي٤م اًَمً٘مَرسميك أي ؿي  لي ٌزيزٌ  سمٌٜميٍَمٌ ره  ا ٟميٍَمه  اًَمٕمي زَّ َْمٚمٌؽي  اعَميٌجٞمدٌ  آقٌ سم٤ٌمًَمً٘مرَ  اًُم١مي مَحيتٌؽي  سمٌٗمي ري ٤م لي ؿي  يي مٌحلٌمي  أيَرطمي ا  ،اًمرَّ

ٜمي٤م﴿ سمَّ ٌََّؾ  ري ٘مي ٌٛمٞمعً  أن٧َمي  إٌٟمَّؽي  ٌُمٜم٤َّم شمي ًَّ ٚمٌٞمًؿ﴾ اًم شًم٥َم ﴿، اًَمٕمي َٞمٜمي٤م لي ٚمي ًب  أين٧َمي  إٌٟمَّؽي  قمي ا طٌمٞمًؿ﴾ اًمتَّقَّ  .اًمرَّ

ؾي  اًمٚميًٝمؿَّ  ٚميؿَ  صي ؾمي غمي  لي ٞميٌدٟمي٤م قمي دى  ؾمي ٛمَّ ٌلي  حًمي لي  اًمٜمٌَّ اضٌمفٌ  اًُّمي أيَزلي ٤مٌت  لي ٝمي تٌفٌ  اعَم١ًَمٌُمٜملٌمٌ  ًأُمَّ يَّ ًذري أيَهؾٌ  لي  لي

َٞمتٌفٌ  امي  سمي ٚمََّٞم٧مي  يمي غمي  صي ٌهٞمؿي  قمي ا ٞميٌدٟمي٤م إسٌَمري غمي  ؾمي قمي ـٌ  لي ٌهٞمؿي  آ ا ٞميٌدٟمي٤م إسٌَمري ٌٞمدو  إٌٟمَّؽي  ؾمي ٌٞمدو  محي ـَ  قمامدي  ي٤م ،َمي دي  ُي  ُمي  قٌمامي

فً  ٜميدي  يي٤م ًمي ـَ  ؾمي ٜميدي  ُي  ُمي ـَ  ًذظَمري  ٤ميي  ًميفً  ؾمي فً  ًذظَمري  ُي  ُمي ٤مسمٌري  يي٤م ًمي ػمى  يًمؾي  ضمي ًٌ ٤م يمي ٤مطٌم٥مي  يي ٌري٥مى  يًمؾي  صي ٤م همي  يي

طٌمٞمدى  يًمؾي  ًُم١َمٟمٌسي  ُي  ،لي ﴿  َُّ ي إٌ ٤مٟميؽي  أين٧َمي  إهٌلي ٌَحي ـي  يًمٜم٧ًَم  إٌني  ؾًم لمي  ٌُم
ٌ ٌ
 لي  ن٧َمي أي ﴿، ﴾اًمٔم٤َّمعم

 َٟمٞمي٤ماًمدي  ذٌم  لٞمي ًمٌ

 َِ ا ةٌ لي ومَّٜمٌل ظٌمري قي ٚماٌمه  شمي ًَ أيَخحٌ  ًُم لمي  َ٘مٜمٌللي ٤محٌلٌ أيَصٚمٌَح ﴿ ،﴾سم٤ٌمًمّمَّ تٌل ذٌم  زٌم  لي يَّ ٧ًٌَم  إٌني  ًذري ٞمَؽي  شًم إٌني  إًٌمي ـي  لي  ٌُم

ٚمٌٌٛملمي  ًَ ً اًت ، ﴾اعَم ٚميقي   صي
ٌ
ُمي  اهلل تٌفٌ الي لي نٌٌَٞمي٤مٌئفٌ  ٌئٙمي أي ًرؾًمٚمٌفٌ  لي ٌٞمعٌ  لي مجي َٚمٌ٘مفٌ  لي غمي  ظمي ٞميٌدٟمي٤م قمي ٌٌٞميٜمي٤م ؾمي ٟمي ُمي  لي ُي لي  ٟمي٤مق
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دى  ٛمَّ غمي  حًمي قمي ـٌ  لي ٞمي  آ دى  ٌدٟمي٤مؾمي ٛمَّ َٞمفٌ  حًمي ٚمي قمي ٞمٌَٝمؿً  لي ٚمي قمي ًَّ  لي مَحي٦مً  فً الي اًم ري ٤مشًمفً  اهلل لي يمي ري سمي  .لي

فً  أيَدظٌمَٚمٜمي٤م اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٕمي تٌفٌ  ُمي ٤مقمي ٗمي ٟمٌفٌ  سمٌِمي وامي تٌفٌ  لي ٤ميي ٌرقمي عي  لي ٤مسمٌفٌ  آخٌفٌ  ُمي أيَصحي ارٌ  سمٌداٌرؿي  لي ًَّ  دي دٌ  ذٌم ﴿ فٌ الي اًم َ٘مٕمي  ُمي

ٚمٌٞمؽى  قٌمٜمَدي  ٌصَدؾى  ﴾ ُمي ٤م ًُمَ٘متيٌدرى ا يي فٌ  ـٌ الي اجَلي  ذي ا اإٌليَمري تٌَحَٗمٜمي٤م ،لي أي شمٌفٌ  لي دي ٤مهي تٌفٌ  سمٌٚميٓمٌٞمٌػ  سمًٌٛمِمي ًمي ٤م ًُمٜمي٤مزي ٌريؿً  يي  يمي

٤م طٌمٞمؿً  يي ـٌ  إمٌمي  سم٤ٌمًمٜمَّٔميرٌ  أييَمٌرَُمٜمي٤م ري ي٤م ٤مٌت  مجي ًٌحي ضَمٌٝمؽي  ؾًم ٔمٌٞمؿٌ  لي َٔمٜمي٤م اًَمٕمي َاطمٗمي تٌفٌ  لي ُمي ا ري ٌٌَجٞمؾٌ  سم٤ٌمًمتََّٙمٌريؿٌ  سمٌٙمي اًمتَّ  لي

اًمتََّٕمٔمٌٞمؿٌ  أييَمرٌ  لي ُه ﴿ سمٌٜمًًزًمٌفٌ  َُمٜمي٤ملي ـَ  ًٟمًز ًٗمقرى  ٌُم طٌمٞمؿى  همي َلضٌ  ذٌم  ﴾ري اقٌ  ري ٚميَٞمًٙمؿَ  ًأطٌمؾي  ٌرَوقي ٌن  قمي ا  ومالي  ٌرَوقي

طً  َٞمًٙمؿَ  أيؾَمخي ٚمي بيده  قمي ٤مشمٌٞمحي  ًأقَمٓمٌٞمًٙمؿَ لي  اأي ٗمي ٞم٥ٌَم  ُمي ـٌ  اًَمٖمي ٌئ ا ي  خٌليزي ٜم٤َّمٌت  ًُمَٙمٜمًققٌ  ذٌم  اعَميَٙمٜمًققٌ  اًمني ٤مٌرٌؽ  ضمي ٕمي  ُمي

٤مٌن  ٌت ٤مٌصٗمي  رٌ سمٌ  اعَميٕمي ا اٌت  ٠مينَقي غمي  ذي ائٌٌؽ  ﴿قمي ٜمًَٔمًرلقي  اّيري ًؿَ  ﴾يي هلي ٤م ﴿لي ﴾ ُمي قًمققي ُه  فو الي ﴿ؾمي  ييدَّ َق ـَ  ىمي  ٌُم

ب   ﴾ ري طٌمٞمؿى ٦مٌ  سم٤ٌمَٟمٌٕمٓمي٤مٌؽ  ري َأومي ٦مٌ  ري أَومي ٦مٌ  اًمرَّ ٌديَّ ٛمَّ ـَ  اعَمًحي لَمٌ  ٌُم تٌفٌ  قمي ـَ  وميَْماله  قٌمٜمي٤ميي سميؽي  ٌُم ًمٌؽي  ري َقزً  ًهقي  ﴿ذي  اًَمٗمي

ٔمٌٞمًؿ﴾ ـٌ  ذٌم  اًَمٕمي ٤مؾٌم ي ٤مٌئرٌ  ىًمًّمقرٌ  حمي ظمي ٌئرٌ  ذي ا ي َٕمٚميؿً  ومالي ﴿ هي ٤م ٟميَٗمسو  شمي ًؿَ  ًأظَمٌٗملي  ُمي ـَ  هلي ةٌ  ٌُم ءه  أيقَملًمى  ىًمرَّ ا زي  سماٌمي  ضمي

٤مًٟمقا  ﴾ يمي ًٚمققي َٕمٛمي ٦مٌ  ذٌم  يي ـٌ  ٌُمٜميّمَّ ي٤مؾٌم شمٌؿٌ  حمي ا قي ًهؿَ ﴿ ظمي ا قَمقي ٤م دي ٤مٟميؽي  وٌمٞمٝمي ٌَحي ٞمًَّتًٝمؿَ  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ؾًم
ٌ حتي ٤م لي  فو الي ؾمي  وٌمٞمٝمي

آظٌمرً  ًهؿَ  لي ا قَمقي بي  هلل احَليَٛمدً  أقٌ  دي لمي  ري
ٌ ٤معمي  .﴾اًَمٕمي
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ُٚ  الضُّٔح سٗاٚ صال

ؿٌ  ًَ   احليَٛمدً ل اهلل سمٌ
ٌ
الةً ل هلل الفً ل اًمّمَّ ًَّ غمي  اًم ـٌ  قمي ؾًمق ٞميٌدٟمي٤م اهلل ري دى  ؾمي ٛمَّ  لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم حًمي

ؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،لؾمٚمؿ غمي  صي ٞميٌدٟمي٤م قمي دى  ؾمي ٛمَّ الةه  حًمي ومي ل ،ًرَلطٌمل هٌبي٤م حًتٌَٞمل صي  هٌبي٤م شميروميعً ل ،وًمًتَقطٌمل هٌبي٤م رً شًمقي

رً ل ،طًمًجٌٌل َٚمٌٌل هٌبي٤م شًمٜميقي دً ل ،ىمي ٌيل هٌبي٤م شًم١ميمي ًؼ ل ،طًم لل ،ىًمَريٌب  هٌبي٤م حًتي٘مي يمي ٌيل هٌبي٤م شًمزي جي ل ،ًًم ري َريٌب  هٌبي٤م شًمٗمي  ،يمي

ل هٌبي٤م شميَٙمٌِمًػ ل ٛمي َٖمٌٗمرً ل ،همي ؽًمً ل ،ذَٟمٌٌل هٌبي٤م شمي ًَ َٞمٌٌل هٌبي٤م شمي  ئً هًتيٞمي ل ،قمي
تٌفٌ  لٜمٌ شمٌفٌ ل ًمًٌرؤيي دي ٤مهي ٌٕمًدٌن ل ،ًُمِمي ًَ  شًم

يتٌفٌ  ٤معمي تٌفٌ ل سمًٌٛمٙمي ٤موميٝمي غمي ل ،ًُمِمي فٌ  قمي
َحٌٌفٌ ل آخٌ ٚميؿَ ل صي   احَليَٛمدً ل ،ؾمي

ٌ
بي  هلل لَم  ري

ٌ ٤معمي  .اًَمٕمي
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 األِعظي ِنغرياإل صالٚ

 اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمًؿ

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  َ٘مٌؾ صالةه  حمٛمَّ  .ءٟم٤مًدقم٤م هب٤م شمي

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  ٛمع صالةه  حمٛمَّ ًَ  .لٟمداءٟم٤م اؾَمتٖم٤مصمتٜم٤م هب٤م شمي

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ   .إيامٟمٜم٤م هب٤م شًمًٚميؿ صالةه  حمٛمَّ

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  ن صالةه  حمٛمَّ  .إي٘م٤مٟمٜم٤م هب٤م شًم٘مقي

دى  ٟمٌٞميٜم٤مل ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  َٖمٗمر صالةه  حمٛمَّ  .ًذٟمقسمٜم٤م هب٤م شمي

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  ؽم صالةه  حمٛمَّ ًَ  .قًمٞمقسمٜم٤م هب٤م شمي

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  َٗمًٔمٜم٤م صالةه  حمٛمَّ  .اًمًٞميئ٤مت ايمت٤ًمب ُمـ هب٤م حتي

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  ومي٘مٜم صالةه  حمٛمَّ ٤محل٤مت ًمٕمٛمؾ هب٤م ٤مشًمقي  .اًمّمَّ

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ   .٤ميٜمي ًيَردٌ  ُم٤م هب٤م ٤مٞمٜمي ٘مٌ شمي  صالةه  حمٛمَّ

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ   .ًيٜمَجٞمٜم٤م ُم٤م هب٤م ٥ًم ًٌ ٙمَ ٟمي  صالةه  حمٛمَّ

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ   .فيمٚمَّ  اًمنمَّ  قمٜم٤َّم هب٤م دًمٜمي٥م صالةه  حمٛمَّ

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  َٜمحٜم٤م صالةه  حمٛمَّ  .يمٚمَّف اخليػَم  هب٤م متي

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  ًمٜم٤م هب٤م شًمَّمٚمٌح صالةه  حمٛمَّ  .أطمقا

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  ي٦م َٕمّمٞم٦ماعَمي  ُمـ هب٤م ٜم٤مشميَٕمّمٛمً  صالةه  حمٛمَّ  .لاًمٌٖمقا

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  َرزىمً  صالةه  حمٛمَّ ٤ٌمع هب٤م ٜم٤مشمي  .اجلامقم٦مل اًمًٜم٦َّم اشمي

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  ٌَٕمدً  صالةه  حمٛمَّ  .اِوم٤مت اىَمؽماؽ قمـ هب٤م ٟم٤مشًم

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  ت قمـ هب٤م شميَٙمٚم١مٟم٤م صالةه  حمٛمَّ َُّ  .قاتلاهليٗم اًمزَّ

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  َ  صالةه  حمٛمَّ  .ٜم٤مآُم٤مًمً  هب٤م ًؾ ًّم حتي
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دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  َٚمً  صالةه  حمٛمَّ  .ٜم٤مأقمامًمً  ًمؽ هب٤م ًص ختي

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  َٕمي  صالةه  حمٛمَّ  .ٟم٤مزادي  اًمتََّ٘مقم هب٤م ًؾ دمي

دى حم لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ   .ٟم٤ماضَمتٝم٤مدي  ؽديٜمٌ  ذم هب٤م شميزيدً  صالةه  ٛمَّ

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  َرزً  صالةه  حمٛمَّ  .ـم٤مقمتؽ ذم اُؾَمت٘م٤مُم٦مي  هب٤م ٜم٤مىمً شمي

دى  ٟمٌٞميٜم٤مل ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  َٜمي  صالةه  حمٛمَّ  .سمٕم٤ٌمدشمؽ اًّنَسي  هب٤م ٤مٜمي حً متي

ـً  صالةه  دى حمٛمَّ  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  ًي  .٤مٜمي ٞمَّتي ٟمٌ  هب٤م حًت

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  ـً  صالةه  حمٛمَّ ًي  .٤مٜمي اظَمالصي  هب٤م حًت

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  َٜمي  صالةه  حمٛمَّ  .٤مٜمي ًأَُمٜمٌٞميتي  هب٤م ٤مٜمي حً متي

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ   .لاجل٤مقَّ  اإلَٟمس ذي  ـُم هب٤م ٤مٟمي دًمػمً  صالةه  حمٛمَّ

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  ٞمٓم٤مق اًمٜمََّٗمس ذي  ُمـ هب٤م ٟم٤مشًمٕمٞمذً  صالةه  حمٛمَّ  .لاًمِمَّ

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  َٗمٔمً  صالةه  حمٛمَّ ٦م ُمـ هب٤م ٜم٤محتي ًمَّ  .لاًمٌ٘مٚم٦َّم اًمذي

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  قة ُمـ هب٤م ٟم٤مٕمٞمذً شمً  صالةه  حمٛمَّ ًَ َٗمٚم٦م اًم٘مي  .لاًمٖمي

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  َٗمٔمً  صالةه  حمٛمَّ  .قمٜمؽ ييَِمٖمٚمٜم٤م قمامَّ  هب٤م ٜم٤محتي

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  ومي٘مً  صالةه  حمٛمَّ سمً  ح٤م هب٤م ٜم٤مشًمقي ري  .ُمٜمؽ ٜم٤مًي٘مي

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  َ  صالةه  حمٛمَّ َٕمٞمي  هب٤م ٕمًؾ دمي ا ٜم٤مؾمي َِمٙمقره ُه  ٤مٜمي ٚمي ٛمي لقمي  ُمي َ٘مٌق  .ُمي

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  َٜمي  صالةه  حمٛمَّ ا  هب٤م ٤مٜمي حً متي ُه  قٌمزًّ  .لىمٌق

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  َ٘مٓمعً  صالةه  حمٛمَّ ـ هب٤م شمي  .٤مٜمي اطَمتٞم٤مضمي  ؾٌمقاؿ قمٛمَّ

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ   .٤مٜمي اسَمتٝم٤مضمي  سمٜميَٕمامئؽ هب٤م يؿً شًمدٌ  صالةه  حمٛمَّ

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ   .ليمٞماله  أُمقرٟم٤م مجٞمع ذم هب٤م ًمٜم٤م شمٙمققً  صالةه  حمٛمَّ

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  ئجٜم٤م ًم٘مْم٤مء هب٤م شمٙمققً  صالةه  حمٛمَّ  .يمٗمٞماله  طمقا
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دى حم لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ   .اًمٌالي٤م مجٞمع ُمـ هب٤م ٟم٤مشًمٕمٞمذً  صالةه  ٛمَّ

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  َٜمي  صالةه  حمٛمَّ  .اًمٕمٓم٤مي٤م ضمزيؾي  هب٤م ٤مٜمي حً متي

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  َرزً  صالةه  حمٛمَّ ٞمَشي  هب٤م ٜم٤مىمً شمي همداء قمي  .اًمري

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  َٜمي  صالةه  حمٛمَّ ٕمداء شي ٞمَ قمي  هب٤م ٤مٜمي حً متي ًي  .اًم

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  ًؾ  صالةه  حمٛمَّ  .اُّمقر مجٞمع قمٚمٞمٜم٤م هب٤م شًمًٝمي

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  َرد هب٤م شًمديؿً  صالةه  حمٛمَّ َٞمش سمي لر اًمٕمي  .لاًمني

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  َٞمتٜم٤م ومٞمام ٤مهب ؿً ٤مرٌ شًمٌ صالةه  حمٛمَّ  .أيقَمٓمي

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  ل صالةه  حمٛمَّ  .٤مٜمي قؾمي ًٟمٗمً  اهلقم قمـ هب٤م شًمزيمي

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  رً  صالةه  حمٛمَّ ـ هب٤م شًمٓمٝمي  .٤مٜمي ىًمٚمقسمي  ؾٌمقاؿ قمٛمَّ

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  رً  صالةه  حمٛمَّ ٟمٞم٤م هب٤م شًمّمٖمي  .٤مٜمي قًمٞمقٟمٌ  ذم اًمدي

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ   .ىًمٚمقسمٜم٤م ذم ضمالًمؽ هب٤م شًمٕمٔميؿً  صالةه  حمٛمَّ

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ   .سم٘مْم٤مئؽ هب٤م شًمَروٞمٜم٤م صالةه  حمٛمَّ

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ   .ئؽٟميَٕمام ؿًمَٙمري  هب٤م ٤مٜمي قمً قزٌ شمً  صالةه  حمٛمَّ

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  ًح  صالةه  حمٛمَّ ٚمي  هب٤م شًمّمحي يمي  .قمٚمٞمؽ ٤مٟمي لاقَمتامدي  ٤مٜمي شميقي

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  ًؼ  صالةه  حمٛمَّ  .اًمٞمؽ ٤مٟمي ٤مءي جي لاًَمتٌ  ٤مٜمي قىمي ًلصمً  هب٤م حًت٘مي

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ   .قمٜم٤َّم هب٤م لشميَرى َروٞمفلشمً  شًمَروٞمؽ صالةه  حمٛمَّ

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  َ  صالةه  حمٛمَّ  .ٜم٤َّمُمٌ  وم٤متي  ُم٤م هب٤م ؼًمً دمي

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  ي٤مء اًمًٕمَج٥م ُمـ هب٤م ٟم٤مشًمٕمٞمذً  صالةه  حمٛمَّ  .لاًمري

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  َٗمٔمً  صالةه  حمٛمَّ  .لاًمٌٙمؼَمي٤مء احلًد ُمـ هب٤م ٜم٤محتي

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  شمٌ  هب٤م شميَٙمٌنً  صالةه  حمٛمَّ َٝمقا  .ٜم٤مؿمي
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دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ   .ٜم٤مقم٤ٌمداشمٌ  هب٤م ًئ زٌ دًم  صالةه  حمٛمَّ

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  ٟمٞم٤م قمـ هب٤م شميٍَمًؽ  صالةه  حمٛمَّ اهٌت  اًمدي  .ٜم٤مسمي ىًمٚمق ٤ملًمذَّ

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  َٛمعً  صالةه  حمٛمَّ  .ٜم٤ممًهقُمي  إًمٞمؽ اُؿَمتٞم٤مؾ ذم هب٤م دمي

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  ـ هب٤م ٜم٤مًِم قطمٌ شمً  صالةه  حمٛمَّ  .ؾٌمقاؿ قمٛمَّ

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ   .آُئؽ سمً٘مَرٌب  هب٤م ٤مٜمي ًً شًم١َمٟمٌ  صالةه  حمٛمَّ

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  ٚمَّٝمؿَّ اًم  .٤مٜمي قًمٞمقٟمي  ًُمٜم٤مضم٤مشمؽ ذم هب٤م شًم٘مري  صالةه  حمٛمَّ

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ   .٤مٜمي فًمٜمقٟمي  سمؽ هب٤م ـً حًتً صالةه  حمٛمَّ

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  َٕمرومتؽ هب٤م شمينَمًح  صالةه  حمٛمَّ  .٤مٟمي ًصدلري  سمٛمي

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م غمقم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ   .٤مٟمي ًهلري  لومٌَٙمرؿ ٌذيَمرؿ ذم هب٤م شًمديؿً  صالةه  حمٛمَّ

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  َرومعً  صالةه  حمٛمَّ  .لاّيؾَمت٤مر ٥ماحلًجً  ٜم٤مىًمٚمقسمٌ  قمـ هب٤م شمي

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  َٜمحً  صالةه  حمٛمَّ  .اِصم٤مر مجٞمع ذم ؿؿًمٝمقدي  هب٤م ٜم٤ممتي

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  َ٘مٓمعً  صالةه  حمٛمَّ  .سم٢ٌمقَمالُمؽ ٜم٤مًٟمٗمقؾٌم  طمدي٨مي  هب٤م شمي

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  ـً  صالةه  حمٛمَّ  .سم٢ٌمهَل٤مُمؽ ىًمٚمقسمٜم٤م هقاضمسي  هب٤م شًمٌدي

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ   ذسمي ضمي  قمٚمٞمٜم٤م هب٤م شميٗمٞمًض  صالةه  حمٛمَّ
 .ؽ٤مشمٌ

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  ًمٚمَّٝمؿَّ ا  .سمٜمٗمح٤مشمؽ هب٤م ٜم٤مٚمً شميَِمٛمي  صالةه  حمٛمَّ

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  ٜمي حًتٌ  صالةه  حمٛمَّ  .اًم٤ًمئريـ ُمٜم٤مزـ هب٤م ٤مٚمَّ

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  َرومعً  صالةه  حمٛمَّ ٜمَزٌ  هب٤م شمي  .ًمديؽ ٤مٜمي تي ٤مٟمي ٙمي لُمي  ٤مٜمي تي ًمي ُمي

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  ؿَّ اًمٚمَّٝم حؼ صالةه  حمٛمَّ ًَ  .آُم٤مًمٜم٤م إرادشمؽ ذم هب٤م شمي

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  َحؼ صالةه  حمٛمَّ  .أيوَمٕم٤مًمٜم٤م أيوَمٕم٤مًمؽ ذم هب٤م متي

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ   .ٜم٤مٌصٗم٤مشمٌ  ٌصٗم٤مشمؽ ذم هب٤م شًمَٗمٜمل صالةه  حمٛمَّ
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دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  َحق صالةه  حمٛمَّ  .ذلاشمٜم٤م ذاشمؽ ذم هب٤م متي

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  ؼ صالةه  حمٛمَّ  .ًم٘م٤مءٟم٤م إًمٞمؽ هب٤م حًت٘مي

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  شمر هب٤م شًمديؿ صالةه  حمٛمَّ  .صٗم٤مءٟم٤م أينَقارؿ سمتقا

دى حم لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  ٚمٙمٜم٤م صالةه  ٛمَّ ًَ  .أيَلًمٞم٤مئؽ ُم٤ًمًمؽ هب٤م شمي

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  َرليٜم٤م صالةه  حمٛمَّ  .أيَصٗمٞم٤مئؽ ذاب ُمـ هب٤م شمي

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ   .إًمٞمؽ هب٤م شمقصٚمٜم٤م صالةه  حمٛمَّ

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ   .إًمٞمؽ ٟم٤مطًمْمقر هب٤م شًمديؿ صالةه  حمٛمَّ

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  ق صالةه  حمٛمَّ شمف َقتاعَمي  ؾمٙمرات قمٚمٞمٜم٤م هب٤م هًتقي  .لهمٛمرا

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  طَمِم٦م ُمـ هب٤م دًمػمٟم٤م صالةه  حمٛمَّ ؼَم  لي  .ليًمَرسمتف اًم٘مي

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  أَلً  صالةه  حمٛمَّ مَح٦م سم٠مينَقار قرٟم٤مىًمٌ هب٤م متي  .اًمرَّ

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ   َٕمؾ صالةه  حمٛمَّ َلو٦مه  ىًمٌقرٟم٤م هب٤م دمي  .اجلٜم٦َّم ري٤مض ُمـ ري

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  نَمٟم٤م صالةه  حمٛمَّ ي٘ملم اًمٜمٌَّٞميلم ُمع هب٤م حتي دي  .لاًمّمي

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  ٌَٕمثٜم٤م صالةه  حمٛمَّ ٝمداء ُمع هب٤م شمي ٤محللم اًمِمي  .لاًمّمَّ

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  َٜمحٜم٤م صالةه  حمٛمَّ  .لؿمٗم٤مقمتف ىًمَرسمف هب٤م متي

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ   .سمريم٤مشمف قمٚمٞمٜم٤م هب٤م شميٗمٞمض صالةه  حمٛمَّ

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  َٗمٔمٜم صالةه  حمٛمَّ   يمؾي  ُمـ هب٤م ٤محتي
ى
 .اًم٘مٞم٤مُم٦م ييَقف ؾمقء

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  َقف شميَِمٛمٚمٜم٤م صالةه  حمٛمَّ ء يي مَح٦م اجلزا ُم٦م سم٤مًمرَّ  .لاًمٙمرا

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  ؾ صالةه  حمٛمَّ ٟمٜم٤م هب٤م شًمث٘مي  .ُمٞمزا

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  ٌي٧م صالةه  حمٛمَّ اط قمغم هب٤م شًمث  .أيىَمداُمٜم٤م اًمٍمي

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ   .طم٤ًمب سمال اًمٜمَّٕمٞمؿ ضمٜم٤َّمت هب٤م شًمَدظمٚمٜم٤م صالةه  حمٛمَّ



    

260
 

 

 الفتوحات الربانية يف األوراد القادرية اجليالينالرشيفث ضياة /دمع

 

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  ضَمٝمؽ إمم اًمٜمَّٔمر هب٤م ًمٜم٤م شًمٌٞمح صالةه  حمٛمَّ  ُمع اًمٙمريؿ لي

 .اّيطَم٤ٌمب

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ؾمٞميدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمَّٝمؿَّ  َحٌف آخف طًم٥مَّ  هب٤م ٤مٜمي ٚمً حي ٜمَ شمي  صالةه  حمٛمَّ  .أيمَجٕملم لصي

ًؾ  اًمٚمَّٝمؿَّ   ً  سمًٞميدٌ  إًمٞمؽي  ٟمتقؾمَّ ً  لؿمٗمٞمعٌ  ٚملمَرؾمي اعَم مَح٦مٌ  ٟمٌلي  َذٟمٌلماعَم ٦مٌ  لؿمٗمٞمعٌ  اًمرَّ  اًمٚمَّٝمؿَّ  ،اًُّمَّ

َدرٌ  قمٜمدؿي  فٌ سمًحَرُمتٌ  ٠مخً  ًمديؽي  كٌ لسم٘مي ًَ َقزي  ؽٟمي   قمٜمد اًمٗمي
ٌ
ـي  اًم٘مْم٤مء   لًٟمًز

ٌ
ٝمداء   ٞمَشي لقمي  اًمِمي

ٌ
ٕمداء ًي  اًم

  قمغم لاًمٜمٍََّمي 
ٌ
وم٘م٦مي  اّيقَمداء  اّين لًُمرا

ٌ
ٕمٗم٤مء قم٤ٌمدؿ لٟمحـ ،ٌٞم٤مء  إذا ٟميَٓمٚم٥ًم  لُ ؾٌمقاؿي  ٟميَٕمٌدً  ُ اًمْمي

ٜم٤م ًَّ ي  ُم َُّ  اًميي َلقم٤ٌمشمٜمي٤م ومآٌُمـ ،إي٤َّمؿي  إ شمٌٜمي٤م ٥ملأضمٌ  ري قَمقا  ٜم٤مقًمٞمقسمي  لاؾَمؽم ٜم٤مًذٟمقسمي  لاهَمٗمر ٜم٤مطم٤مضم٤مشمٌ  لاىَمضٌ  دي

  يمؾي  قمغم إٟمَّؽ لاَرمحٜم٤م ،ٚمٞمؿً طم ي٤م يمريؿً  ي٤م رطمٞمؿً  ي٤م
ى
 لٟمٌَٕمؿ َقمماعَمي  ٟمٌَٕمؿي  ضمديرو  لسم٤مإلضم٤مسم٦م ىمديرو  رء

 سمجٜم٤مٌب  ًُمتٕمٚمي٘مقق ،ؿضًمٜمقدٌ  ُمـ لضًمٜمَدو  قمٌٞمدؿ إٟم٤َّم اًمٚمَّٝمؿَّ  ،طمٙمٞمؿً  ي٤م قمٚمٞمؿً  ي٤م قمٔمٞمؿً  ي٤م قمكمي  ي٤م اًمٜمَّّمػم

ٕمقق ،ٟمٌٞميؽ امح أيَرطمؿي  لي٤م اًمٕم٤معملم ربَّ  ي٤م ؽسمحٌٞمٌٌ  إًمٞمؽي  ًُمتِمٗمي  ٟم٤مؾمٞميدٌ  قمغم اهلل لصغمَّ  ،لماًمرَّ

دى  لٟمٌٞميٜم٤م ً  لإُم٤مفٌ  اًمٜمٌَّٞميلم ظم٤مشمؿٌ  حمٛمَّ َحٌٌ  آخف قمـ لاَرضي  َرؾمٚملماعَم ٤مقي ﴿ ،أيمَجٕملم فٌ لصي ٌَحي سميؽي  ؾًم بي  ري  ري

ةٌ  امَّ  اًَمٌٕمزَّ فو  ۞ ييٌّمًٗمققي  قمي الي ؾمي غمي  لي ٚملٌمي  قمي احَليَٛمدً  ۞ اعَمًَرؾمي   لي
ٌ
َّ
ٌ
بي  لل لمي  ري

ٌ ٤معمي  .﴾اًَمٕمي
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 (الٕدٕر نٍظ )صالٚ الالِٕتٗٛ صالٚال

  سمًؿٌ 
ٌ
ـٌ  اهلل مَحي طٌمٞمؿٌ  اًمرَّ ؾمي  ؾي صي  اًمٚمًَّٝمؿٍ  ،اًمرَّ ي  ؿٚمي لي ذي قمي  َؽ لي ٤مرٌ  ؿَ ٔمي لي سمي ري  ؿَ لي يمي دي  فَ لي ري ي  دَ لي متي غمي  ؿَ لي  قمي

ٞميٌدٟمي٤م دى  ؾمي ٛمَّ ٌذن حًمي ؾي  سمٌفٌ  اوَمتيتيَح٧م اًمَّ ٜمَزٌ  أيهَمالي ٟميّم ،اًَمًقضًمقدٌ  يمي تيفً لي ٦مه  ٌَ اؾٌمٓمي ـٌ إٌليّمي  لي َٞمضٌ  ٤م اجَلًقدٌ  اًَمٗمي  ،لي

َٕمتيفً  ومي ري ٌؽ  أيقَمغمي  إمٌمي  لي ٜمي٦مٌ  هًمري ٤ميي ًٝمقدٌ  اعَمًٕمي اًمِمي تَفً  ،لي أي سميقَّ ـَ  لي ي  ٌُم يي ٌت طمي ٞم٨ًَم  ؾٌمؽي ىًمد ا ٤مءي  طمي  ،طًمدلدى  سماٌلي  ؿمي

بي  سمٌخدُمتٌفٌ  َٛم٧مأيىم اًمٌَّذن ري ؿٌ  ًُم٘مي يَُمالي َّ َتفً  ،ا ٚمي ٕمي ضمي ٌه  لي ٞمفٌ  شًمدلرً  ٤مىًمَٓم ٚمي ؿً  قمي يوَمالي َّ أي  ،ا تيفً لي ًَ غمي  ضَمٚمي ٌدي  قمي ري  يمي

٤مٟمي٦مٌ  يرٌ  اعَميٙمي ٌ هي ٤مـمٌ ،اًمتََّٛمٌٙملمٌ  لي ظمي ٤مدٌ  فً تي لي اًمتََّٕمٚمٌٞمؿٌ  ًمإٌَلٌَرؿمي ٌٌَٞملمٌ  لي اًمتَّ ً٘مٚم ،لي ٌٌَجٞمؾٌ  سمٌَٓمريًؼ  ٧مي ومي  اًمتَّ

اًمتََّٕمٔمٌٞمؿٌ  دَ ﴿ :لي ٘مي َٞمٜمي٤مؿي  لًمي ٤م آشمي ٌَٕمه ـي  ؾمي ثي٤مٌن  ٌُم اًَمً٘مَرآقي  اعَمي ٞمؿي  لي
ٔمٌ   سمًؿٌ  ،﴾اًَمٕمي

ٌ
مَحي  اهلل طٌمٞمؿٌ  ـٌ اًمرَّ  ق﴿ اًمرَّ

ٚميؿٌ  اًَم٘مي ٤م لي ُمي ًٓمًرلقي  لي ًَ ٤م ۞ يي ٦مٌ  أين٧َمي  ُمي سميؽي  سمٌٜمٌَٕمٛمي َجٜمًققى  ري إٌقَّ  ۞ سمٌٛمي ا  ًميؽي  لي يضَمره ػَمي  ّي َٜمًققى  همي  ۞ ممي

إٌٟمَّؽي  غمي  لي ٔمٌٞمؿى  ظًمًٚمؼى  ًميٕمي ائؾٌ  دٌ ؾٌمٞمٍ  ،﴾قمي لي َّ ة ،رٌ لاّلاظٌم  ا َٗمقي صي ٤مصمؾٌ  لي ُمي َّ ٤مقٌ  ،لاّوم٤مظمرٌ  ا ًي
 احَليةٌ  ًمٌ

رٌ  لَمٌ ُمٌ أي  ،َدؾٌمٞم٦َّمٌ اًَم٘مً  ا يَهي َّ ٞم٦َّمٌ  ا ٌ َغمي  ،اإَلهلي ر اًمذاٌت  َمي َٔمٝمي ُمي   لي
ٌ
ء يؾَمامي َّ ٤مٌت  ا ٗمي   ،لاًمّمي

ٌ
ٌُمٞمؿٌ  اًمٍرمح٦مٌ  طم٤مء  لي

اعَميٚميًٙمقٌت  ٌؽ اعَمًٚمَ  ـٌ  ،لي ا افٌ  دي لي ٞمي٤مةٌ  هي  ،اًمدَّ ٤ممل طمي ًجقدٌ  قٌمٚم٦َّمٌ  ،اًَمٕمي ًي ف اًم دي
اٌح  ًرٌلٌح  ،ٌِ يَرلي َّ ٤مرن ،ا ًَّ  ذٌم  اًم

ٌٞمعٌ  ٌي٤مٌح  مجي ؿَم َّ ٤مؿً  ُي  ،ا ًديًمؿَ  ًيِمي ٦مى  أطمي َقيمي ضمي  إُ سمٌِمي ٤مأيخي  دي لي ٝمي ٤مئٌٌؼ  َمٛمعٌ  ،ٛمي ٘مي ًهقٌت  طمي ٌيعٌ  ،اًمالَّ ٜمَ ٤مئٌٌؼ  ُمي ىمي  دي

تٌفٌ  رايي٦مً  ،اًمٜم٤ٍمؾًمقٌت  ٤مُمي ٌيققي  يًمٜمًتؿَ  إٌق ىًمَؾ ﴿ إُمي
ًٌٌٕمقٌن  اهللي  حًتٌ ًٌَٙمؿً  ومي٤مشمَّ ٌٌ َٖمٌٗمرَ  اهللً  ًِيَ يي ًٙمؿَ  لي ٦مً ٚمَ ظٌم  ،﴾ًمي  ٕمي

تٌ  يومي ـي  إٌقَّ ﴿ فٌ ظٌمالي ٌذي ٌي٤ميًٌٕمقٟميؽي  اًمَّ ٌي٤ميًٌٕمققي  إٌٟمَّامي  ًي ٤مًج  ،﴾اهللي  ًي ًٌقسمٌٞمَّتٌفٌ  شمي َ َقؽي ﴿ حمي ًي ًمي سميؽي  ًيَٕمٓمٌٞمؽي  لي  ري

 
َٰ
ىي َ ٤مطً  ،الؿاّوم ٧ٌم ٚمٌ٘مي ظًم  ٤محي  ًمقُؿي  ًمقُؿي  ﴾وميؽمي ًي تٌ  سم َٛمرً ﴿ فٌ ظٌمٚمَّ ٕمي ٜمَ  اهللً  ٤مٗمي قمي ﴿ ﴾ؿي ًمي ٤م﴿ ﴾ؽي قمي  ُمي

دَّ  ؽي لي سميؽي  قمي ٤م ري ُمي ٥ٌم صي  ،﴾ىميغمي  لي ي  ٤مطمي اعمجدٌ  ٌؽ اًمنمَّ ٤مٌُمؾٌ  ،لي   طمي
ٌ
ء ا ٥ٌم  ،احَليَٛمدٌ  ًمٌقي ٤مطمي ؾٌمٞمٚمي٦مٌ  صي  اًَمقي

ٌْمٞمٚمي٦مٌ  اًَمٗمي فً  ،لي ـَ  آدي ٌُم ٧َمي  دلٟميفً  لي ٌئفٌ  حتي ا ٤مطمٌ  ،ًمٌقي ٦مٌ  ٥ٌم صي ٤مقمي ٗمي   ؿٌ ؾًمٚمَّ  ،لاًمٙمقصمرٌ  اًمًٕمٔمٛمك اًمِمَّ
ٌ
٤مء وي  ،اًمري

ٌؽ  وَمري  اُ ري
ٌ
ٛمسٌ  ،ٟمتٝم٤مءاُ ةدرٟم ،صٓمٗم٤مء ٤ممل ؿمي ـٌ  سمدرٌ  ،اًَمٕمي امي ٦مٌ  ٟميجؿٌ  ،اًَمٙمي ايي رٌ  ،اهَلٌدي َقهي َقٟميلَمٌ  ضمي  ،اًَمٙمي

ٚمٌٞمٚمٌ  فٌ  ؽي ظمي ىَمدي َّ ٌٞمٌٌ  ا طمي فٌ  ؽي لي يَمري َّ ؾًمَٚمٓمي٤مٟمٌؽي  ا فٌ  لي يىَمقي َّ ؿي  ،ا ٌٌدي ٤مئٌ  قمي رٌ  ؿٌ اًَم٘مي غمي  ،ؿي سم٠ٌميُمي قمي ٌلن آخفٌ  لي ٞميؿٌ  ذي  اًمِمي

ٌلن فٌ صح٤مسمٌ لأ ؿٌ  ذي ٤م ،اهَلٌٛمي ٤مىًم٥مي  ُمي ٕمي يبَ  ٝم٤مرً اًمٜمَّ  شمي َّ ً ا َٞمًؾ  ،لمي اًمٚمَّ ؾمي  ،ؿً هَبي اّي  لي ٞمامه  ٚميؿي لي
ٚمٌ ًَ دي  شمي دي ٤م قمي ٤مطي  ُمي  سمٌفٌ  أيطمي

ٚمٌٛمً  ٤مكً  ؽي قمي أيطَمّمي غمَّ  ،٤مسًمؽي تي يمٌ  لي صي غمي  اهللً  لي ٞميٌدٟمي٤م قمي دى  ؾمي ٛمَّ غمي  حًمي قمي َحٌٌ  فٌ آخٌ  لي صي مَجي  فٌ لي ٌٌ  ،لمٕمٌ أي ًَ طمي  اهللً  لي لي

ٟمٌَٕمؿي  يمٌٞمًؾ  لي  .اًَمقي
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 التذمٗٛ صالٚ

ؿٌ  ًَ محي  اهلل سمٌ  ،لَمٌ لاًمٗمري٘مي  لَمٌ ٚمي ٘مي لاًمثَّ  اًمٙمقٟميلَمٌ  دٌ ؾمٞمي  دى حمٛمَّ  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾي  ؿَّ اًمٚمَّٝمً ، طٌمٞمؿٌ اًمرَّ  ـٌ اًمرَّ

ـٌ  ضمدي   ،ىمقؾملم سم٘م٤مٌب  لاعمٓمٚمقٌب  اعم٘مّمقد ،لاعمٖمرسملم اعمنمىملم ربي  حمٌقٌب  ،لاحلًلمٌ  احلً

ـي  اًمذن ،ٞميلَم ٚمي جي تي سمٌ  اعمتجكمي  ـي  لي٤م ،نٌهي  ٌهَّ  لي٤م ،ٟمقرن ٟمقري  ي٤م" :اّطمدً  اًمقاطمدً  ًمف ىم٤م ئ  ظمزا

 يٓمٚمٌقق يمٚميٝمؿ ،اّرولم حت٧م إمم اًمٕمرشٌ  ًمًدقٌ  ُمـ دً حمٛمَّ  ي٤م قمٚمٞمؽي  لٙمٌ ٚمَ ُمً  أومدي٧ًم  ،ُمٕمرومتل

 حمٛمَّ  ؾمٞميدٟم٤م قمغم اهلل صغٍم  ،"رو٤مؿي  أـمٚم٥ًم  لأن٤م رو٤مئل
  لاحلٛمدً  ،حمٛمدى  آـ لقمغم دى

ٌ
 ربي  هلل

 .اًمٕم٤معملم
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 الٍعٕتٗٛ الصالٚ

طٌمٞمؿٌ  ـٌ اًمرَّ محي ٌؿ اهلل اًمرَّ ًَ ـي  ي٤م قمٚمٞمؽي  لاًمًالفً  اًمّمالة، سمٌ   رؾمق
ٌ
 ي٤م قمٚمٞمؽي  لاًمًالفً  اًمّمالة ،اهلل

  طمٌٞم٥مي 
ٌ
الف اًمٍّمالةً  ،اهلل ًَّ الفً  اًمٍّمالة ،اهلل لزمَّ  ي٤م قمٚمٞمؽي  لاًم ًٍ   ظمٚمٌؼ  ظمػمي  ي٤م قمٚمٞمؽي  لاًم

ٌ
 ،اهلل

الفً  اًمٍّمالةً  ًٍ   قمرشٌ  ٟمقري  ي٤م قمٚمٞمؽي  لاًم
ٌ
الفً  اًمٍّمالةً  ،اهلل ًٍ  اًمٍّمالةً  ،اهلل ٌهي  ٟمقري  ي٤م قمٚمٞمؽي  لاًم

 ًٍ الةً  ،لاًمِمٗم٤مقم٦مٌ  احلنمٌ  ص٤مطم٥مي  ي٤م قمٚمٞمؽي  الفً لاًم الفً  اًمّمَّ ًَّ الةً  ،اًمٜمٌٞملم ظم٤مشمؿي  ي٤م قمٚمٞمؽي  لاًم  اًمّمَّ

الفً  ًَّ الةً  ،اعمتلم اًمٕمرشٌ  ذا ي٤م قمٚمٞمؽي  لاًم الفً  اًمّمَّ ًَّ  ،اًم٘مٞم٤مُم٦مٌ  يقفي  اّيمرُملمي  ؿمٗمٞمعي  ي٤م قمٚمٞمؽي  لاًم

دى  ؾمٞمٌدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾ اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اعم١مُمٜملم ؾمٞميدٌ  حمٛمَّ  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اعمرؾمٚملمي  ؾمٞميدٌ  حمٛمَّ

دى  ؾمٞميٌدٟم٤م قمغم صؾ دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾ اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اًمٜم٤مهل اًمٜمٌلي  اًمًٞميدٌ  حمٛمَّ  ،اًم٘مرري  اًمٜمٌلي  اًمًٞمد حمٛمَّ

دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾ اًمٚمًَّٝمؿَّ  دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾ اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،لي ُمٌ ري احلي  اًمًٞمدٌ  حمٛمَّ  ،لي حٌ ٓمي اّبَ  اًمًٞمدٌ  حمٛمَّ

دى  ؾمٞمٌدٟم٤م قمغم صؾ اًمٚمًَّٝمؿَّ  اقمل اًمٜمٌلي  اًمًٞمدٌ  حمٛمَّ دى  ؾمٞمٌدٟم٤م قمغم صغم اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اًمدَّ  اًمٜمٌلي  اًمًٞمدٌ  حمٛمَّ

دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾ اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اًمت٘ملي    ظم٤مشمؿٌ  اًمًٞمدٌ  حمٛمَّ
ٌ
دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾ اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اّنٌٞم٤مء  ُمع حمٛمَّ

 قمغم صؾ اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،ـمٚمٕم٧م إذا اًمِمٛمس ُمع دى حمٛمَّ  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾ اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،أصٌح٧م إذا اًمِمٛمس

دى  ؾمٞمدٟم٤م ت إذا اًمِمٛمس ُمع حمٛمَّ ري دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾ اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،يًمقي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،ًأزًمٌٗمي٧م إذا اجلٜم٦م ُمع حمٛمَّ

دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾ ت إذا اًمِمٛمس ُمع حمٛمَّ دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾ اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،أيدسميري  إذا اًمِمٛمسٌ  ُمع حمٛمَّ

يٚم٧َّم دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم ؾص اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،دمي دى  ؾمٞمٌدٟم٤م قمغم صؾ اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اٟمتثرت إذا اًمٙمقايم٥ٌم  ُمع حمٛمَّ  ُمع حمٛمَّ

دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾ اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اٟمٗمٓمرت إذا اّرضٌ  ت إذا اًمٌح٤مرٌ  ُمع حمٛمَّ ري  قمغم صؾ اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،ؾًمجي

دى  ؾمٞمدٟم٤م ـٌ  ُمع حمٛمَّ ٌي٧م يمٞمػ اجل٤ٌم دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾ اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،ًٟمٌّم  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،قًمٓميٚمي٧م ذاإ اًمٕمِم٤مرٌ  ُمع حمٛمَّ

دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾ ت إذا اًمقطمقشٌ  ُمع حمٛمَّ دى  ؾمٞمٌدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،طًمنٌمي  إذا اًمّمدلرٌ  ُمع حمٛمَّ

ٚمي٧م دى  ؾمٞمٌدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،طًمّمي ـٌ  ُمع حمٛمَّ ت إذا اجل٤ٌم ي دى  ؾمٞمٌدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،ؾًمػمي  ُمع حمٛمَّ

دى  ؾمٞمٌدٟم٤م قمغم صؾي  ؿَّ اًمٚمَّٝمً  ،٧مٞمي ىًمٌْم  إذا احل٤مضم٤مٌت   ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾ اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،ًأزًمٌٗمي٧م إذا اجلٜم٦مٌ  ُمع حمٛمَّ
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دى  رضم٤مٌت  ُمع حمٛمَّ دى  ؾمٞمٌدٟم٤م قمغم صؾ اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،ًروٌمٕمي٧م إذا اًمدَّ  قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اعمًٚمٛملم ؾمٞمدٌ  حمٛمَّ

دى  ؾمٞمدٟم٤م دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اعمج٤مهديـ ؾمٞمدٌ  حمٛمَّ  قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،يـاعمِم٤مٌهد ؾمٞمدٌ  حمٛمَّ

دى  ؾمٞمدٟم٤م ً  ؾمٞمدٌ  حمٛمَّ دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،راسمٓملماعَم  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اًمزاهديـ ؾمٞمدٌ  حمٛمَّ

دى  دى  ؾمٞمٌدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اًمت٤َّمئٌلم ؾمٞمدٌ  حمٛمَّ دى  ؾمٞمٌدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اخل٤مئٗملم ؾمٞمدٌ  حمٛمَّ  حمٛمَّ

دى  ؾمٞمٌدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اًمّم٤مسمريـ ؾمٞمدٌ  دى  ؾمٞمٌدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اًمٕم٤معملم ؾمٞمدٌ  حمٛمَّ  ؾمٞمدٌ  حمٛمَّ

دى  ؾمٞمٌدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اًمٜم٤َّمسيـ دى  ؾمٞمٌدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اًمّم٤محللم ؾمٞمدٌ  حمٛمَّ  ؾمٞمدٌ  حمٛمَّ

امحلم دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اًمرَّ اهمٌلم ؾمٞمدٌ  حمٛمَّ دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾي  ًمٚمًَّٝمؿَّ ا ،اًمرَّ  ؾمٞمد حمٛمَّ

دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اعمحًٜملم ٤مدىملم ؾمٞمدٌ  حمٛمَّ دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اًمّمَّ  حمٛمَّ

 ً دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،تّمدىملماعَم دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اًمٕم٤مسمديـ ؾمٞمدٌ  حمٛمَّ  ؾمٞمدٌ  حمٛمَّ

 ً يمي اعَم دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾي  ؿَّ اًمٚمَّٝمً  ،يـرٌ ذَّ دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اًمٓم٤َّمهريـ ؾمٞمدٌ  حمٛمَّ  ؾمٞمدٌ  حمٛمَّ

 ً رٌ ٓمي اعَم دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،يـٝمَّ ٤مئٛملم ؾمٞمدٌ  حمٛمَّ دى  ؾمٞمٌدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اًمّمَّ  ؾمٞمدٌ  حمٛمَّ

٤ميمريـ دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اًمِمَّ دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾي  ًٝمؿَّ اًمٚمَّ  ،اًمقارصملم ؾمٞمد حمٛمَّ  ؾمٞمدٌ  حمٛمَّ

دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اسملمقَّ اًمتَّ  ٤مومٕملم ؾمٞمدٌ  حمٛمَّ دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اًمِمَّ  ؾمٞمدٌ  حمٛمَّ

دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اًمٗم٤موٚملم ً  ؾمٞمدٌ  حمٛمَّ دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،ٓمٞمٕملماعَم  ؾمٞمدٌ  حمٛمَّ

 ً دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾي  ًٝمؿَّ اًمٚمَّ  ،تَّ٘ملماعَم دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اعم١مًمٗملم ؾمٞمدٌ  حمٛمَّ  ،اًمٗم٤مئزيـ ؾمٞمدٌ  حمٛمَّ

دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اًمٕم٤مُمٚملم ؾمٞمدى  حمٛمَّ  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اًمٜم٤مدُملم ؾمٞمدٌ  حمٛمَّ

دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾي  دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اًم٘م٤مٟمٕملم ؾمٞمدٌ  حمٛمَّ ً  ؾمٞمد حمٛمَّ  قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،لم٘مٌ ٗمٌ ٜمَ اعَم

دى  ؾمٞمدٟم٤م ريـ ؾمٞمدٌ  حمٛمَّ دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اّـمٝمي  قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اّيمرُملم ؾمٞمدٌ  حمٛمَّ

دى  ؾمٞمدٟم٤م ٌٌ  ؾمٞمدٌ  حمٛمَّ دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،لماّنجي ٕمٌ  ؾمٞمدٌ  حمٛمَّ  غمقم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،لماّيؿمجي

دى  ؾمٞمٌدٟم٤م رٌ  ؾمٞمدٌ  حمٛمَّ دى  ؾمٞمٌدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،يـاّنقي رٌ  ؾمٞمدٌ  حمٛمَّ  قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،يـاّـمٝمي
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دى  ؾمٞمٌدٟم٤م ًملم ؾمٞمدٌ  حمٛمَّ دى  ؾمٞمٌدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اّلَّ  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اِظٌمريـ ؾمٞمدٌ  حمٛمَّ

دى  دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،حٛمقديـاعَمي  ؾمٞمدٌ  حمٛمَّ  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،َخٚمقىملماعَمي  ؾمٞمدٌ  حمٛمَّ

دى  دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،أمجٕملم في آدي  لًمدٌ  ؾمٞمدٌ  حمٛمَّ  قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اًمٜمذيرٌ  اًمٌِمػمٌ  اًمًٞمدٌ  حمٛمَّ

دى  ؾمٞمدٟم٤م دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اًُّملي  ؽٚماعمَ  ؾمٞمدٌ  حمٛمَّ  صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،ٗمكاعمّمٓم اًمٜمٌلي  اًمًٞمدٌ  حمٛمَّ

دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،احلج٤مزني  اًمٜمٌلي  اًمًٞمدٌ  حمٛمَّ  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،دمغمَّ  إذا اًمٜمَّٝم٤مرٌ  ُمع حمٛمَّ

دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾي  دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،ييٖمِمك إذا اًمٚمَّٞمؾ ُمع حمٛمَّ ٓمرٌ  سمٕمددٌ  حمٛمَّ  ،لاعمٓمرٌ  اًم٘مي

دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ُمؾٌ  سمٕمددٌ  حمٛمَّ دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،لاًمثَّرم اًمرَّ  لُم٤م اًمٜم٤ٌَّمٌت  سمٕمدد حمٛمَّ

دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،ومٞمٝم٤م دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،لًلطمقؿٌمٝم٤م اًمٓمٞمقرٌ  سمٕمددٌ  حمٛمَّ  سمٕمددٌ  حمٛمَّ

ـي  دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،لاإلٟم٤ًمقٌ  اجل  ؾمٞمٌدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،لؾم٤مقم٤مهٌت٤م اّج٤مفٌ  سمٕمددٌ  حمٛمَّ

دى  دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،لشمًٌٞمٌحٝم٤م اعمالئٙم٦مٌ  سمٕمددٌ  حمٛمَّ  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،لأنٗم٤مؾٌمٝم٤م اخلالئٌؼ  سمٕمددٌ  حمٛمَّ

دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾي  ٝمقرٌ  سمٕمددٌ  حمٛمَّ دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،لأج٤َّمٌُمٝم٤م اًمِمي  ،قمٚمٞمفٌ  صغمَّ  ـُمي  سمٕمددٌ  حمٛمَّ

دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،قمٚمٞمف ؾي ّمي يً  مل ـُمي  سمٕمددٌ  حمٛمَّ  ر يمؾي  سمٕمددٌ  حمٛمَّ
ى
 ء

ٚمٌ٘مؽ ُمـ دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،ظمي دى ؾمٞمدٟم٤م  لأصح٤مٌب  حمٛمَّ دى ؾمٞمدٟم٤م  لأزلاٌج  حمٛمَّ  اًمٓمَّٞمٌلم حمٛمَّ

دى ٞمدٟم٤م ؾم سمٞم٧ٌم  أهؾٌ  قمغم ؿطمَّ ري شمي ل اًمٓم٤َّمهريـ َ  لسم٤مريم٧مي  لؾمٚمَّٛم٧مي  صٚمٞم٧مي  يمام حمٛمَّ  قمغم ٧ملشمرمحَّ

 ًمٜم٤م شمٖمٗمري  أق اًمّمٚمقات هذك سمحؼي  ،َمٞمدو  محٞمدو  إٟمَّؽ إسمراهٞمؿؾمٞمدٟم٤م  آـ لقمغم إسمراهٞمؿؾمٞمدٟم٤م 

دى ؾمٞمدٟم٤م  ظمٚمٌ٘مفٌ  ظمػمٌ  قمغم اهللً  لصغمَّ  ،ؾمٞمئ٤مشمٌٜم٤م امحلم أرطمؿي  ي٤م سمرمحتٌؽ ،أمجٕملم آخٌفٌ  لقمغم حمٛمَّ  .اًمرَّ
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 ضٖفٛالؾ الصمٕات

ؿٌ  اًمرضمٞمؿ اًمِمٞمٓم٤مق ُمـ سم٤مهلل أقمقذ ًَ   ﴿سمٌ
ٌ
ـٌ  اهلل مَحي طٌمٞمؿٌ  اًمرَّ   احَليَٛمدً ۞  اًمرَّ

ٌ
َّ
ٌ
بي  لل لمي  ري

ٌ ٤معمي  اًَمٕمي

ـٌ  ۞ مَحي طٌمٞمؿٌ  اًمرَّ ٤مًمٌٌؽ  ۞ اًمرَّ َقفٌ  ُمي ـٌ  يي ي ًٌدً  إٌي٤َّمؿي  ۞ اًمدي َٕم إٌي٤َّمؿي  ٟمي تيٌٕملمً  لي ًَ طي  اَهٌدٟمي٤م ۞ ٟمي ا ي  اًمٍمي

تيٌ٘مٞمؿي  ًَ ً طي  ۞ اعَم ا ـي اًمَّ  ٌسي َٛم٧مي  ٌذي نَٕمي ٞمٌَٝمؿَ  أي ٚمي ػَمٌ  قمي ٚميٞمٌَٝمؿَ  اعَميَٖمًْمقٌب  همي ُي  قمي ٤مًميلمي  لي  .آُملم ﴾اًمْمَّ

تيفً  اهللي  إٌقَّ ﴿ ٌئٙمي الي ُمي ٚميققي  لي غمي  ًيّمي ي٤م يي٤م اًمٜمٌٌَّلي  قمي ـي  أيهيي ٌذي ٜمًقا  اًمَّ ٚميقا  آُمي َٞمفٌ  صي ٚمي ٚميًٛمقا  قمي ؾمي ﴾ لي ٞمامه
ٚمٌ ًَ ، شمي

دى حم ؾمٞمدٟم٤م قمغم لسم٤مرؿ ؿلؾمٚمي  صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ   .أمجٕملم لصحٌف آخف لقمغم ٛمَّ

٤مقي  ٌَحي سميؽي  ﴿ؾًم بي  ري ةٌ  ري امَّ  اًَمٌٕمزَّ فو  ۞ ييٌّمًٗمققي  قمي الي ؾمي غمي  لي ٚمٌلمي  قمي احَليَٛمدً  ۞ اعَمًَرؾمي   لي
ٌ
َّ
ٌ
بي  لل  ري

﴾ لمي
ٌ ٤معمي  .اًَمٕمي

  رؾمقـ ي٤م قمٚمٞمؽ لاًمًالف اًمّمالة
ٌ
  طمٌٞم٥مي  ي٤م قمٚمٞمؽ لاًمًالف اًمّمالة ،اهلل

ٌ
 .اهلل

 .اهلل ظمٚمٞمؾي  ي٤م قمٚمٞمؽي  لاًمًالفً  اًمّمالةً 

 .اهلل لَّ ٌٌ ٟمي  ي٤م قمٚمٞمؽي  لاًمًالفً  اًمّمالةً 

 .اهلل لَّ ٗمٌ صي  ي٤م قمٚمٞمؽ لاًمًالف اًمّمالة

 .اهلل ظمٚمٌؼ  ظمػمي  ي٤م قمٚمٞمؽي  لاًمًالفً  اًمّمالةً 

 .اهلل قمرشٌ  ٟمقري  ي٤م قمٚمٞمؽي  لاًمًالفً  اًمّمالةً 

 .اهلل لطمٌل  أُملمي  ي٤م قمٚمٞمؽ لاًمًالفً  اًمّمالة

ٜميفً زي  ـُمي  ي٤م قمٚمٞمؽ لاًمًالف اًمّمالة  .اهلل يَّ

وميفً  ـُمي  ي٤م قمٚمٞمؽ لاًمًالف اًمّمالة َّ  .اهلل ذي

ُمي  ـُمي  ي٤م قمٚمٞمؽ لاًمًالف اًمّمالة رَّ  .اهلل فً يمي

فً  ـُمي  ي٤م قمٚمٞمؽ لاًمًالف اًمّمالة ٔمَّٛمي  .اهلل قمي

فً قمي  ـُمي  ي٤م قمٚمٞمؽ لاًمًالف اًمّمالة  .اهلل ٚمَّٛمي
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ً  ؾمٞميدي  ي٤م قمٚمٞمؽ لاًمًالف اًمّمالة  .رؾمٚملماعَم

 .اعمت٘ملم إُم٤مفي  ي٤م قمٚمٞمؽ لاًمًالف اًمّمالة

ٞمي  ظم٤مشمؿي  ي٤م قمٚمٞمؽي  لاًمًالفً  الةً اًمّم  .لماًمٜمٌَّ

 .ًمٚمٕم٤معملم رمح٦مه  ي٤م قمٚمٞمؽ لاًمًالف اًمّمالة

 .اعمذٟمٌلم ؿمٗمٞمعي  ي٤م قمٚمٞمؽي  لاًمًالفً  اًمّمالةً 

ـي  ي٤م قمٚمٞمؽ لاًمًالف اًمّمالة  .اًمٕم٤معملم ربي  رؾمق

 لقمغم دى حمٛمَّ  ؾمٞمٌدٟم٤م قمغم ظمٚمٌ٘مفٌ  لمجٞمعٌ  قمرؿٌمفٌ  لمحيٚمي٦مٌ  لًرؾٌمٚمٌفٌ  لأنٌٞم٤مئٌفٌ  لُمالئٙمتٌفٌ  اهلل صٚمقات]

 .[ُمرات( 3)  أمجٕملم لصحٌفٌ  آخٌفٌ 

دى  ؾمٞميٌدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ   آخٌفٌ  لقمغم اًٌُّملي  اًمٜمٌلي  لرؾمقًمٌؽ لطمٌٞمٌؽ لٟمٌٞميؽ قمٌٌدؿ حمٛمَّ

 .لؾمٚميؿ لصحٌٌف

دى  ؾمٞمٌدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ ]  3) اًمٗمّمٞمٌح  لاًمٚمي٤ًمقٌ  اّقمغم اعم٘م٤مفٌ  لص٤مطم٥ٌم  اعمٚمٞمٌح  اًمٜمٌلي  حمٛمَّ

 .[ُمرات(

 ،القمدده  ومْماله  حتٞم٤َّمشمؽ لأزيمك ،اهُمده  سمريم٤مشمؽ لأنٛمك ،اأبده  صٚمقاشمؽ أومْمؾ اضمٕمؾ ًمٚمًَّٝمؿَّ ا

عٌ  ،اإلٟم٤ًمٟمٌٞم٦َّمٌ  اخلالئٌؼ  أذٌؽ  قمغم ٛمي َ ٞمي جي اًمتَّ  قرٌ لـمً  ،اإليامٟمٞم٦َّم احل٘م٤مئٌؼ  لَمي َٝمٌطٌ  ،اإلطم٤ًمٟمٞم٦َّمٌ  ٤مٌت ٚمي  لُمي

رٌ  مح٤مٟمٌٞم٦َّمٌ  اّها ٤مٟمٞم٦َّم اعمٛمٚمٙم٦مٌ  لقمرلسٌ  ،اًمرَّ سمَّ ً  ضمٞمشٌ  فٌ لُم٘مدٍ  ،اًمٜمٌٞملم دٌ ٘مَ قمٌ  اؾمٓم٦مٌ لل ،اًمرَّ  ،رؾمٚملماعَم

يم٥ٌم  لىم٤مٌئدٌ    ري
ٌ
ً  اّنٌٞم٤مء   طم٤مُمؾٌ  ،أمجٕملم اخلٚمٌؼ  لأومْمؾٌ  ،ٙمرُملماعَم

ٌ
ء ٦مٌ  لُم٤مًمٌٌؽ  ،اّقمغم اًمٕمزي  ًمقا  أٌزُمَّ

رٌ  ؿم٤مٌهدٌ  ،اّؾَمٜمك اعمجدٌ  سمٌؼ  أنقارٌ  لًُمِم٤مٌهدٌ  ،اّزـ أها قا ًَّ ـٌ  اًم فٌ  ًم٤ًمقٌ  رمًج٤مقٌ لشمي  ،اًّلي  ،اًمٌ٘مدي

ٌي  ؿٌ  لاحلٚمؿٌ  اًمٕمٚمؿٌ  عٌ لُمٜم ٔمٝمرٌ  ،لاحٌلٙمي ي  اجلزئلي  اًَمًقضًمَقدٌ  ٌهي  ُمي  اًمٕمٚمقني  اًمقضمقدٌ  قملمٌ  لإٟم٤ًمقٌ  ،لاًمًٙمكمي

ٗمكمي  ًي اريـ طمٞم٤مةٌ  لقملمٌ [، ُمرات( 3) اًمٙمقٟميلم ضمًدٌ  رلٌح ، ]لاًم ٌؼ  ،اًمدَّ  ٥ٌم ًرشمي  سم٠مقمغم اعمتح٘مي

٦م ً  ،اًمٕمٌقديَّ ٚميؼتي لاعَم  ؾمٞمٌدٟم٤م ،اّيمرفٌ  لاحلٌٞم٥ٌم  ،اّقمٔمؿٌ  خلٚمٞمؾٌ ا ،اُصٓمٗم٤مئٞم٦مٌ  اعم٘م٤مُم٤مٌت  سم٠مظمالٌؾ  خي
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دٌ    قمٌدٌ  سمـ حمٛمَّ
ٌ
ً  قمٌد سمـ اهلل ً  ُمالئٙمتٌؽ لقمغم ،لاعمرؾمٚملم اّنٌٞم٤مء ؾم٤مئر لقمغم ،٥ٌم ٓمَّٚمٌ اعَم سملماعَم رَّ  ،٘مي

  قم٤ٌمدٌ  لقمغم
ٌ
٤محللم اهلل ام أهؾٌ  ُمـ ،اًمّمَّ ًَّ ايمرلق ذيمرؿي  يمٚمام ،اّرولم لأهؾ لاٌت اًم ؾ ،اًمذَّ ٗمي  لهمي

ـٌ  أصح٤مٌب  قمـ اهلل لريض ،لؾمٚميؿ ،اًمٖم٤موٌمٚمقق ذيمرؿي  قمـ   رؾمق
ٌ
 .أمجٕملم اهلل
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 اإلفاضٛ صمٕات

 لٟمٕمقذ ،لاًمٙمًؾٌ  اًمٕمجزٌ  ُمـ سمؽ لٟمٕمقذ ،ٍذ  يمؾي  ُمـ سمؽ لٟمٕمقذً  ،ظمػم يمؾَّ  ٟم٠ًمًخؽ إٟم٤َّم اًمٚمًَّٝمؿَّ 

ـٌ  ُمـ سمؽ ـٌ  ىمٝمرٌ  ُمـ سمؽ لٟمٕمقذ ،لاًمٌخؾٌ  اجلٌ ضم٤م   ليمٞمدٌ  ،اًمري
ٌ
٤مء ـٌ  همٚم٦ٌمٌ  ُمـ سمؽ لٟمٕمقذ ،اًمٜمًي ي  ،اًمدَّ

ٟمٞم٤م آوم٤مٌت  ُمـ سمؽ لٟمٕمقذ ،لاجل٤مقي  اإلٟمسٌ  ُمـ ؽسم لٟمٕمقذ  .لاِظمرةٌ  اًمدي

ر اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٌذٌب  ُمـ أخًٜميتيٜم٤م ـميٝمي ٜم٤م ،اًمٙمي ٜم٤م ،اًمٜميٗم٤مٌؾ  ُمـ لىمٚمقسمي   ُمـ لأقمامًمي
ٌ
ي٤مء  ُمـ لاٟمًٍمٟم٤م ،اًمري

دلر خًتٗمل لُم٤م اّقملمٌ  ظم٤مئٜم٦مي  شمٕمٚمؿً  وم٢مٟمَّؽ اخلٞم٤مٟم٦ٌم؛ ً  ذا ي٤م ،اًمّمي   ،لاعمٚمٙمقٌت  ٚمٌؽ اعَم
ٌ
 لاًمٙمؼمي٤مء

ٜم٤م ًمٜم٤م حأصٚمٌ  ،لاجلؼملٌت  ؿٌ ٚمَ لاحلٌ  ،لاًمًٚمٓم٤مقٌ  ًمٕمٔمٛم٦ملا ٜم٤م ،ىمٚمقسمي ٟم٤م ،لٟمٞم٤َّمشمٌٜم٤م ،لأقمامًمي ري  ،لأها

ّـَ  ،رزىمتيٜم٤م ومٞمام ًمٜم٤م لسم٤مرؿ ،تيٜم٤ملقمالٟمٞم  أرطمؿي  ي٤م ،لاِظمرةٌ  اًمدٟمٞم٤م ذم لاًمٕم٤مومٞم٦مٌ  سم٤مًمٕمٗمقٌ  قمٚمٞمٜم٤م لًُم

 لُ قملمى  ـميرومي٦مي  أنٗمًٜم٤م إمم شمٌٙمٚمٜم٤م ُ ،ٟمًتجػم قمذاسمٌؽي  ـلُمٌ  ،ٟمًتٖمٞم٨م سمرمحتؽي  ىمٞمقفً  ي٤م ،اًمرامحلمي 

ٚمٌ٘مؽ ُمـ أطمدى  إمم  .اًمرامحلم أرطمؿي  ي٤م سمرمحتٌؽ اجلٜم٦َّمي  لأدظمٚمٜم٤م ،يًمٚمَّف ؿم٠منيٜم٤م ًمٜم٤م لأصٚمح ،ظمي

  ُمـ اًمٕم٤مومٞم٦مي  ٟم٠ًمًخؽي  إٟم٤م اًمٚمًَّٝمؿَّ 
ٌ
  اًمٍدٟمٞم٤م سمالء

ٌ
 .لأهٚمٌٜم٤م لدٟمٞم٤مٟم٤م ديٜمٌٜم٤م ذم ،اِظمرة لسمالء

 ،أجامٟمٌٜم٤م لقمـ ،ظمٚمٌٗمٜم٤م لُمـ ،أجديٜم٤م سملم ـُم لاطمٗمٔمٜم٤م ،رلقم٤مشمٜم٤ٌم لآُمـ ،قمقراشمٌٜم٤م اؾمؽم اًمٚمًَّٝمؿَّ 

 .حتتٌٜم٤م ُمـ ًٟمٖمتي٤مـ أق سمٕمٔمٛمتٌؽي  لٟمٕمقذ ،ومقىٌمٜم٤م لُمـ ،ؿمامئٚمٌٜم٤م لقمـ

ٜم٤م قم٤مٌؽ  اًمٚمًَّٝمؿَّ   لقمذاٌب  لاًمٗم٘مرٌ  اًمٙمٗمرٌ  ُمـ سمؽ ٟمٕمقذً  إٟم٤م اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،أبّم٤مٌرٟم٤م ذم قم٤موٌمٜم٤م اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،أؾمامقمي

ـً  حمٛمدو ؾمٞمًدٟم٤م  اهلل إُ إهلي  ُ ،اًم٘مؼمٌ    رؾمق
ٌ
ٜمي٤م ،أن٧م إُ إهلي  ُ ،اهلل سمَّ ٜمي٤م شًمٌزغَ  ُي  ﴿ري َٕمدي  ىًمًٚمقسمي ٜمي٤م إٌذَ  سمي َيتي دي  هي

٥َم  هي ٜمي٤م لي ًدٟمؽي  ٌُمـ ًمي مَحي٦مه  ًمَّ ٤مًب  أين٧مي  إٌٟمَّؽي  ري هَّ ٜمي٤م ،﴾اًَمقي سمَّ َٛمٜمي٤م ﴿ري ٚمي ٜمي٤م فمي ًي نًٗم إٌقَ  أي َ  لي
َٖمٌٗمرَ  ملي ٜمي٤م شمي َٜمي٤م ًمي شميَرمحي  لي

ّـَ  ٜميًٙمقٟمي ـي  ًمي ﴾ ٌُم ـي ي ٜمي٤م، اخَلي٤مٌهٌ سمَّ َٟمٞمي٤م ذٌم  آشمٌٜمي٤م ﴿ري ٜمي٦مه  اًمدي ًي ذٌم  طمي ةٌ  لي ٜمي٦مه  اِظٌمري ًي ىٌمٜمي٤م طمي ابي  لي ذي  اًمٜم٤َّمٌر﴾ قمي

 لأتقًب  اًم٘مٞمقفي  احللَّ  ًهقي  إُ إهلي  ُ اًمذن اًمٕمٔمٞمؿي  اهللي  أؾمتٖمٗمرً ، احل٤ًمٌب  لؾمقءي  اًم٘مؼمٌ  لقمذابي 

 .إًمٞمف

ٌه  ٤ٌمٌح  سمٛمالئٙم٦مٌ  ٤مُمرطم ٌه  ،اًمّمَّ لمٌ سم٤معَمي  ٤مُمرطم يَ  ٚميٙمي ي ريٛمي  ـٌ اّيمؼمي ٚمَّلَم  لَمٌ اًمٙمي ٌيلَم  اّضمي
 ،احل٤موٌمٔميلَم  اًمٙم٤مشمٌ
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يًمام ـٌ  قمغم اهلل أقم٤مٟمٜمل ،ا ظمػمه  قمٜم٤م اهللً  ضمزا ـٌ  ،صحٌتٌٙمام طمً  زم اؿمٝمدلا ،ًم٤ًمن طمٗمظٌ  لطمً

ـً  سمام صحٞمٗمتل زم لايمتٌقا   ،ًمف ذيؽ ُ لطمدك اهلل إُ إهل ُ أق أؿمٝمدً  إن :ريبي  ُمالئٙم٦مي  ي٤م أىمق

ٟم٤م  أق لأؿمٝمد ٟم٤م  لأق ،لرؾمقًًمف قمًٌدك احمٛمده ؾمٞمدي   قمٌدً  قمٞمًكؾمٞمدي
ٌ
 إمم أخ٘م٤مه٤م ليمٚمٛمًتفً  فً لرؾمقًمً  اهلل

قي  لأق ،طمؼ   اًمٜم٤َّمري  لأق ،طمؼ   اجلٜم٦مي  لأقَّ  ،ُمٜمف لرلحو  ُمريؿي  طي  ،طمؼ   اعمٞمزا  لاحلقضي  ،طمؼ   لاًمٍما

أيقَّ  ،طمؼ   لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم حمٛمدو  ؾمٞمًدٟم٤م سمف ضم٤مء ُم٤م ليمؾَّ  ،طمؼ   لاًمِمٗم٤مقم٦مي  ،طمؼ    ﴿لي

٦مي  ٤مقمي ًَّ َي٥مي  ُي  آشمٌٞمي٦مو  اًم ٤م ري أيقَّ  وٌمٞمٝمي ٨ًم  اهللي  لي ٌَٕمي ـ يي ًٌقٌر﴾ ذٌم  ُمي  .اًَمً٘م

َٔمٜم٤م هب٤م اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،إًمٞمٝم٤م طم٤مضمتٌٜم٤م ًمقىم٧ٌم  اًمِمٝم٤مدةٌ  هٌذكٌ  ٟمًتقٌدقًمؽي  اًمٚمًَّٝمؿَّ   هب٤م لاهمٗمر ،ذريتٌٜم٤م ذم اطمٗمي

ٜم٤م ؾ ،ذٟمقسمي ٟميٜم٤م هب٤م لصم٘مي  أرطمؿي  ي٤م سمرمحتٌؽ ،ؾمٞمئ٤مشمٌٜم٤م قمـ هب٤م لدم٤ملز ،٤مأُم٤مٟمه  هب٤م ًمٜم٤م ٥َم ضمٌ لَ لأي  ،ُمٞمزا

امحلم  .اًمرَّ

دً  إٟم٤م اًمٚمًَّٝمؿَّ  دي ٜم٤م ًٟمجي ؿي  إيامٟمي  سمًؿ ،اهلل رؾمقـ حمٛمدو ؾمٞمدٟم٤م  اهلل إُ إهل ُ لٟم٘مقـ: ،ادمديده  قمٜمدي

ٜم٤م أقمٓم٤مٟم٤م ُم٤م قمغم اهلل شمٞمؿي  لأُم٤مٟمتيٜم٤م ديٜميٜم٤م ٟمًتقدعً  ،رسمي ٔمٜم٤م ،أقمامًمٌٜم٤م لظمقا ٗمَّ  ُ اًمذن اًم٘مٍٞمقفٌ  سم٤محللي  حتي

ًَّ  قمٜم٤م لادومع لارومٕمٜم٤م ،يٛمقت ةي  لُ طمقـ ُ أخٌػ  سم٠مخٌػ  قءي اًم  .اًمٕمٔمٞمؿٌ  اًمٕمكمي  سم٤مهلل إُ ىمقَّ

ـى  ًمٙمؾي  أقمددًت  : لًمٙمؾ ،اهلل إُ إهل ُ لاِظمرٌة: اًمدٟمٞم٤م ذم أخ٘م٤مكً  هق  لًمٙمؾ ،اهلل ؿم٤مء ُم٤م همؿ 

: : لًمٙمؾ ،هلل احلٛمد ٟمٕمٛم٦مى
ى
: لًمٙمؾ ،هلل إٟم٤م ؿمدةى: لًمٙمؾ ،هلل اًمِمٙمر رظم٤مء  ،اهلل ؾمٌح٤مق ًأقمجقسم٦مى

: لًمٙمؾ : لًمٙمؾ ،اهلل أؾمتٖمٗمر ذٟم٥مى : لًمٙمؾ ،راضمٕمقق إًمٞمف لإٟم٤م هلل إٟم٤م ُمّمٞم٦ٌمى  ،اهلل طمًٌل وٞمؼى

: ىمْم٤مء لًمٙمؾ : ـم٤مقم٦مى  لًمٙمؾ ،اهلل قمغم شمقيمٚم٧ًم  لىمدرى   إُ ىمقة لُ طمقـ ُ لُمٕمّمٞم٦مى
ٌ
 اًمٕمكمي  سم٤مهلل

 .اًمٕمٔمٞمؿ

ٚم٧ًم  قمٚمٞمفٌ  ًهقي  إُ إهلي  ُ اهللً  طمًٌلي   ،ًمذٟمٌل اهللً  طمًٌلي  ،اًمٕمٔمٞمؿٌ  اًمٕمرشٌ  ربي  لهق شمقيمَّ

 ،يم٤مدن عمـ اهلل طمًٌل ،قمكمَّ  ٤مٖمي سمي  عمـ اهلل طمًٌل ،أه٤مٟمٜمل عمـ اهلل طمًٌل ،ًمدٟمٞم٤من اهللً  طمًٌلي 

ٌيل ،اعمقٌت  قمٜمد اهلل طمًٌل ،طمًدن عمـ اهلل طمًٌل  قمٜمد اهلل طمًٌل ،اًم٘مؼمٌ  قمٜمد اهلل طمً
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قٌ   اهلل لراءي  ًمٞمس ،دقم٤م عمـ اهلل ؾمٛمع ،كٗمليم اهلل طمًٌل ،احلقضٌ  قمٜمد اهلل طمًٌل ،اعمٞمزا

تي٥مي  ،ُمٚمج٠م اهلل دلق لُ ،كٝمي ًُمٜمتي  ّـَ  اهللً  ﴿يمي ٌي
يهَمٚمٌ ني٤م ّي ًرؾًمكٌم  أي ﴾ ىميٌقن   اهللي  إٌقَّ  لي ٌزيزو  .قمي

  ظمػمي  ٟم٠ًمًخؽ إٟم٤م اًمٚمًَّٝمؿَّ 
ٌ
  لظمػمي  ،اًمّم٤ٌمٌح  لظمػمي  ،اعم٤ًمء

ٌ
 ،اًم٘مٚمؿً  سمف ضمرم ُم٤م لظمػمي  ،اًم٘مْم٤مء

  ذي  ُمـ سمؽ لٟمٕمقذً 
ٌ
  لذي  ،اًمّم٤ٌمٌح  لذي  ،اعم٤ًمء

ٌ
 .اًم٘مٚمؿً  سمف ضمرم ُم٤م لذي  ،اًم٘مْم٤مء

 .ذى  يمؾي  ُمـ سمؽ لٟمٕمقذً  ،ظمػمى  يمؾَّ  ٟم٠ًمًخؽ إٟم٤َّم اًمٚمًَّٝمؿَّ 

ٚمَّٓم٧مَّ  إٟمؽ اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٟم٤م اقمدلًّ  قمٚمٞمٜم٤م ؾمي ك ُ طمٞم٨م ُمـ يرا  ،ظمٚم٘مؽ ُمـ أطمدو  لُ هق يراؿي  لُ ،ٟمرا

 ـُم آيًتيفً  يمام ٌُمٜم٤َّم ومآجًفً  ،لىمٌٞمٚمًتف لضمٜمقًدك قمٚمٞمٜم٤م ُمًؽمؾ ومٝمق ًمٜم٤م قمدل   وم٢مٟمف ،سم٘مدرشمٌؽ قمٜم٤َّم ٌف٤مطمجوم

 إٟمَّؽ ،سمرمحتٌؽي  ٜم٦َّمٌ اجلٌ  لسملم لسمٞمٜمف سمٞمٜمٜم٤م لأبٌٕمد ،ًمٜم٤م لاهمٗمر ،قمٗمقؿي  ُمـ ىمٜمَّٓمتيفً  يمام ٌُمٜم٤َّم لىمٜميٓمف ،رمحيتٌؽي 

  يمؾي  قمغم
ى
 .ىمديرى  رء

  ٟمٕمقذً  إٟم٤م اًمٚمًَّٝمؿَّ 
ٌ
  لسمٙمٚمامٌت  ،اًمٙمريؿٌ  سم٤مهلل

ٌ
ّـَ جًي٤مٌلزً  ُ اًمتل ٤مٌت اًمت٤َّمُمَّ  اهلل ر   ًه  ذي  ُمـ ،وم٤مضمرو  لُ سمي

ـً  ُم٤م ذي  لُمـ ،أي ري لسمي  ظمٚمؼي  ُم٤م   ُمـ يٜمز
ٌ
 ذم ني ًرؤٌ  ُم٤م ذي  لُمـ ،ومٞمٝم٤م يٕمًرًج  ُم٤م ذي  لُمـ ،اًمًامء

ـٌ  لُمـ ،ومٞمٝم٤م يٚم٩ًم  ُم٤م ذي  لُمـ ،اّرضٌ   ـم٤مرؾى  إُ لاًمٜمٝم٤مرٌ  اًمٚمٞمؾ ـمقارٌؾ  لُمـ ،لاًمٜمٝم٤مرٌ  اًمٚمٞمؾٌ  ومت

َجسي  يٕمٚمؿً  ُمـ ي٤م ،أراكً  لُ يران ُمـ ي٤م ،اًمٕم٤معملم ربَّ  ي٤م سمخػمى  ًؾ يٓمرً  ك ُم٤مل وٛمػمن هي  ي٤م ،طمقا

ك ىمٚمٌل قمغم يٓمَّٚمٌعً  ُمـ ٜملي ُمي  ؾمٞمدن ي٤م ،ٜمتٝم٤مكُمً  ُمٜمل اجليَٝمدً  سمٚمغي  ىمد ،لؿمٙمقا  أرطمؿً  لأن٧م اًميي  ًَّ

 .اًمرامحلم

 ،٤مٜمَّ هًتٌ  لُ لأيمرُمٜم٤م ،حترُمٜم٤م لُ لأقمٓمٜم٤م ،شمدومٕمٜم٤م لُ قمٜم٤َّم لادومع ،ختٗمْمٜم٤م لُ ارومٕمٜم٤م اًمٚمًَّٝمؿَّ 

 .شمْمٞميَٕمٜم٤م لُ لاطمٗمٔمٜم٤م ،ختذًمٜم٤م لُ لاٟمٍمٟم٤م ،شمٕمذسمٜم٤م لُ لارمحٜم٤م ،٤مٜمشمٜم٘مّم لُ لزدٟم٤م

ٌه  ارزىمٜم٤م اًمٚمًَّٝمؿَّ   ٤ملرزىمه  ،اطم٤مُمده  ا ذايمره  ٤ملًم٤ًمٟمه  ،٤مص٤مدىمه  ٤ملي٘مٞمٜمه  ،اصٌقره  ٤ملسمدٟمه  ،٤مو٤مرقمه  ٤مظم٤مؿمٕمه  ٤مىمٚم

ُه  ٤مرزىمه  لٟم٠ًمًخؽي  ،٤مص٤محله  لقمٛماله  ،ـمقياله  ٤ملؾمٜمًّ  ،٤ملاؾمٕمه  ٜم٤َّم لُ ،طمال ؿ شًم٠ميُمي ٜم٤م لُ ،ُمٙمري ًٌ  شًمٜم

ؿ َٕمٜم٤م لُ ،ٌذيمري ٜميٌٗمؽي  ُمـ شًمٌٌٕمدٟم٤م لُ ،رمحتٌؽ ُمـ شم٘مٓمي ٌرؿي  يمي ٜم٤م ليًمـ ،لضٌمقا ًي  رلقم٦مى  يمؾي  ذم أنٞم
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٦مى  يمؾي  ُمـ لاقمّمٛمٜم٤م ،للطمِم٦مى  ٜم٤م ،هٚميٙمي  سمي  يمؾي  ُمـ لٟمجي
 ٞمَّ ٚمٌ
ـٌ اًمدَّ  ذم لحمٜم٦مى  لآوم٦مى  ٦مى  خًتٚمًػ  ُ إٟمَّؽ اري

 .اعمٞمٕم٤مد

دى  ؾمٞمٌدٟم٤م قمغم صؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ـٌ  لقمغم حمٛمَّ دى  ؾمٞمٌدٟم٤م آ   قرً ٟم أذؾي  ،لؾمٚميؿ حمٛمَّ
ٌ
  يمالفً  لفمٝمري  ،اهلل

ٌ
 ،اهلل

  أُمرً  لصم٧ٌمي 
ٌ
  اؾمتٕمٜم٧ًم  ،اهلل

ٌ
ٚم٧ًم  ،سم٤مهلل   قمغم شمقيمَّ

ٌ
ةي  ُ اهللً  ؿم٤مءي  ُم٤م ،اهلل   إُ ىمقَّ

ٌ
 ،اًمٕمٔمٞمؿٌ  اًمٕمكمي  سم٤مهلل

ٜمت٧ًم    حتّمَّ
ٌ
  ًمٓمٌػ  لسمخٗملي  ،سم٤مهلل

ٌ
  ًصٜمعٌ  لسمٚمٓمٌػ  ،اهلل

ٌ
  ؽمٌ ؾم لسمجٛمٞمؾ ،اهلل

ٌ
  ٌذيمرٌ  لسمٕمٔمٞمؿٌ  ،اهلل

ٌ
 ،اهلل

ة   ؾمٚمٓم٤مق لسمٕمزَّ
ٌ
ٜميٌػ  ذم ظمٚم٧ًم د ،اهلل   يمي

ٌ
ـٌ  لاؾمتجرًت  ،اهلل   سمرؾمق

ٌ
 ،صغم اهلل قمٚمٞمف لآخف لؾمٚمَّؿ اهلل

ًت  قزم ُمـ سمرأ يت طمي ـٌ  لاؾمتٕمٜم٧ًم  ،لىًمقَّ   سمحق
ٌ
شمٌف اهلل  .لىمقَّ

ت اؾمؽًمن اًمٚمًَّٝمؿَّ  يَّ ٚم٧مي  اًمذن سمًؽٌمؿ لآظمريت لدٟمٞم٤مني  ديٜمل ذم للًذري  ،ذاشمٌؽي  ذم سمذاشمٌؽي  سمف دمٛمَّ

شمٌؽ اًمٔم٤معملمي  اًم٘مقفٌ  قمـ اطمتجٌٜم٤م ،اًمٕم٤معملم ربَّ  ي٤م ؽي إًمٞم شمّمًؾ  يدو  لُ ،شمراؿي  قملمو  ومال  ىمقني  ي٤م ،سمٕمزَّ

دى  ؾمٞمٌدٟم٤م قمغم اهلل لصغمَّ  ،أُملمً  ي٤م  ؾم٤مداشمٌٜم٤م قمـ شمٕم٤ممم اهلل لريضي  ،لؾمٚمَّؿي  لصحٌٌفٌ  لآخٌفٌ  حمٛمَّ

ـٌ  أصح٤مٌب  ـي  لُ ،اًمقيمٞمؾ لٟمٕمؿي  اهللً  لطمًٌٜم٤م ،أمجٕملم اهلل رؾمق   إُ ىمقةي  لُ طمق
ٌ
 اًمٕمكمي  سم٤مهلل

 .ٞمؿاًمٕمٔم
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 أخضٝ إفاضٛ صمٕات

ؿٌ  ًَ ـٌ اًمرَّ  اهلل سمٌ شمٌ  ٦مي ٚمي ٌص  َض ومٌ أي  اًمٚمًَّٝمؿَّ ، طٌمٞمؿٌ اًمرَّ  مَحي ـٌ  قمغم ؽي شمًٚمٞمامشمٌ  لؾمالُم٦مي  ؽي صٚمقا  ٤مٌت ٜمي ٞمي ٕمي اًمتَّ  أل

 ً  امي اًمٕمي  ُمـ ٦مٌ ٤موي ٗمي اعَم
ٌ
ً  ٌت ُي زي ٜمي اًمتَّ  رٌ لآظٌم  ،٤مٌني سمَّ اًمرَّ  ء  يم٤مق ،٦مُمٙم ُمـ رٌ اعمٝم٤مضمٌ  ،اإلٟم٤ًمن اًمٜمقع إمم ٦مٌ ٤مومي ْمي اعَم

 صمي  ءو ر ُمٕمف يٙمـ لمل اهللً 
مٌلٌ قي قمي  يٌص حًمَ  ،يم٤مق قمٚمٞمف ُم٤م قمغم اِقي  لهق ُمديٜم٦مى  إمم ،٤مقى ٌت يي احلي  ا  ا

ـً  ﴿إٌٟم٤َّم كٌ قدٌ ضًم لً  ذم سٌ ٛمَ اخلي    ًٟمَحٌٞمل ٟميَح
َٰ
ٟميَٙمًت٥ًم  اعَميَقشميك ٤م لي ًُمقا  ُمي ًهؿَ  ىميدَّ ٤مري آصمي يًمؾَّ  لي   لي

ى
ء َ ٞمَٜمي٤مكً  ري  ذٌم  أيطَمّمي

٤مفى  ﴾ إٌُمي ٌلٌمى   ٤ماهٌتي ادي دي ٕمَ اؾمتٌ  كٌم ؾم٤مئٌ  ؿٌ لراطمٌ ، ُمي
 دي ٜمٌ سمٌ

ٌ
٤م كٌ قدٌ ضًم  اء ُمي َٚمٜمي٤مؿي  ﴿لي َُّ  أيَرؾمي مَحي٦مه  إٌ ﴾ ري لمي

ٌ ٤معمي  ٘مٓم٦مٌ ٟمً  ،ًمٌَٚمٕمي

ي  اجل٤مُمٕم٦مٌ  اًمًٌٛمٚم٦مٌ 
ٌ
ًمي اجلقَّ  اُّمرٌ  ٗمٔم٦مٌ لًمي  ،ليم٤مق يٙمققً  ٤مح  ذم هل اًمتل اهلقي٦مٌ  ٌهي  ،اّيمقاق سمدلائرٌ  ٦مٌ ا

 ر يمؾ
ى
 ر يمؾ لقمـ ،ؾم٤مري٦م ء

ى
ئـ قمغم اهلل أُملمٌ  ،لقم٤مري٦م دةى َمرَّ  ء  ٤مٝمي قمٌ قدي تي ًَ لُمً  ،اًمٗمقاوؾ ظمزا

سمٌ  طم٥ًم قمغم ٤مٝمي ٛمٌ ًي ٘مي لُمً  ٌُ  يمٚمٛم٦مٌ  ،٤مٝمي قمٌ زي قي لُمً  ؾاًم٘مقا ً  اًمٙمٜمزٌ  لوم٤محت٦مٌ  ،اّقمٔمؿٌ  ؾمؿٌ ا  رٌ ٔمٝمي اعَمي  ،ؿٌ ًي ٚمَ ٓمي اعَم

ي  َّ   ،لاًمرسمقسمٞم٦م اًمٕمٌقدي٦م سملم عٌ اجل٤مُمٌ  ؿي تي ا
ٌ
 دٌ قَ ٓمَّ اًم ،٦مٌ ٞمَّ قسمٌ ضًم لاًمقً  ًمإلُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمِم٤مُمؾ ؿي قمي اّي  لاًمٜمِم٤مء

ي  َّ  ًػ ٞمي ضمٌ  كً رَ ٙمي ٕمي شمً  مل اًمذن ؿي ْمي اخَلٌ  لاًمٌحرٌ  ،اًمتٛمٙملم ُم٘م٤مف قمـ اًمتجكم فً طَم زٌ طَم زي يً  مل اًمذن ؿي ؿمي ا

 اًم٤ًمرن سٌ ٗمي لاًمٜمَّ  ،اًمٕم٤مًمٞم٤مت احلرلؽ سمٛمداد اجل٤مرن قراناًمٜمً  اًم٘مٚمؿٌ  ،اًمٞم٘ملم صٗم٤مء قمـ ٗمالٌت اًمٖمي 

دي  اادي ٕمَ لاؾمتٌ  اّقمٞم٤مقً  سمف ٧مٜمي ٞمَّ ٕمي شمي  ناًمذ اًمذايتي  اّىمدسٌ  اًمٗمٞمضٌ  ،٤متاًمت٤مُمَّ  اًمٙمٚمامٌت  سمٛمقا  ،٤مهًت دي

 ذم اًمذاٌت  ؿمٛمسٌ  ُمٓمٚمعٌ  ،٤مهًت اادي دي ٛمَ لاؾمتٌ  اّيمقاقً  سمف ٧مٟمي قَّ ٙمي شمي  اًمذن ٗم٤ميٌتي اًمّمي  سٌ اعم٘مدَّ  لاًمٗمٞمضٌ 

 
ٌ
  ؾمامء

ٌ
 طمدةٌ اًمقي  طي ظمي  ،لاإلو٤موم٤مت ٥ٌم ًي اًمٜمي  ري٤مضٌ  ذم اإلوم٤مو٤مٌت  ٟمقرٌ  ٜمٌعٌ لُمي  ،لاًمّمٗم٤مٌت  اّؾمامء

ٌ قَ ىمي  سملم  ،اّبدي٦م أرض إمم اّزًمٞم٦م ؾمامء ُمـ اإلهللي  ـٌ زي ٜمي اًمتَّ  للاؾمٓم٦مٌ  ،لاًمقاطمدي٦م اّطمدي٦م دي

  ةٌ رَّ لاًمدي  ،اًمٙمؼمم قمٜمٝم٤م ٧مقمي رَّ ٗمي شمي  اًمتل اًمّمٖمرم اًمٜمًخ٦مٌ 
ٌ
 ،ءاحلٛمرا  ٦مٌ شماًمٞم٤مىمق إمم ٧مًمي زَّ ٜمي شمي  اًمتل اًمٌٞمْم٤مء

 قي ٝمَ اًمٗمي  اًمٙمٚمٛم٦مٌ  لُم٤مدةٌ  ،لاًمًٙمقق احلريم٦م قمـ ختٚمق ُ اًمتل اإلُمٙم٤مٟمٞم٦م احلقادث لضمقهرة
ٟمٌ  ٦مٌ ٞمَّ ا

ـي  ـُمٌ  ٦مٌ ٕمي اًمٓم٤مًمٌ 
ـَ  يمٌ  لُ ،لَمٌ تي ٜمَ صمٌ  ُ ُمرةه  إُ سم٠مطمدى  شمتجغمَّ  ُ اًمتل اًمّمقرٌ  قممي ٞمً هي  ،ومٞمٙمقق ؿمٝم٤مدة إمم يًم

 سملم اًمٗم٤مصؾ ٌؾ رَ اًمٗمي  لومرىم٤مقٌ  ،يؿٌ دٌ لاًمٕمي  عٌ ٜمٌ تي ٛمَ ٛمً ٚمَ ًمٌ  اًمِم٤مُمؾٌ  اجلٛمعٌ  ىمرآقٌ  ،ُمرشملم ّطمدى  ُمٜمٝم٤م سمّمقرةى 
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 ،شلٌٌ ٚمَ ىمي  ٤مفً ٜمي يي  ُي لي  ٤مني ٜمي ٞمَ قمي  ٤مفً ٜمي شمي » ًمٞمؾٌ  لىم٤مئؿٌ  ،شيبي ري  دي ٜمَ قمٌ  ٞم٧ًم بٌ أي  ني إٌ » هن٤مرٌ  ص٤مئؿٌ  ،لاًم٘مديؿ احل٤مدث

جي  لاًمٕمدف اًمقضمقد سملم ُم٤م لاؾمٓم٦مٌ  ري ـٌ  ﴿ُمي َي ٌيَحري َٚمتيٌ٘مٞمي٤مقٌ  اًَم  فٌ دي سم٤مًم٘مٌ  احلدلث ٌؼ ٚمي ٕمي شمي  لراسمٓم٦مٌ ، ﴾يي

َٞمٜميًٝمامي  خو  ﴿سمي َرزي ٌٌَٖمٞمي٤مٌق﴾ ُي  سمي  ،لاًمٔم٤مهر اًم٤ٌمـمـ إطم٤مـم٦م زٌ لُمريم ،رلاِظٌم  ـاّلَّ  دومؽمٌ  ومذًمٙم٦مٌ  ،يي

ـي  سمف اؾمتجٚمٞم٧مي  اًمذن ؽي طمٌٞمٌٌ  ٌتيفً  ،دمٚمٞم٤مشمؽ ُمٜمّم٦مٌ  قمغم ؽي ذاشمٌ  مج٤م  ٤مٝمي ضمي قي تي ًمٌ  ىمٌٚم٦مه  لٟميّمي
 ضم٤مُمعٌ  ذم ؽي شمٌ

ي   ٞمي ٚمي دمي
ضمتيف ،امي لاّؾَم  اًمّمٗم٤مت ٦مي ٕمي ظمٚمَ  قمٚمٞمف ٧مي ٕمَ ٚمي لظمي  ،ؽي ٤مشمٌ  لأهي٧م ،اًمٕمٔمٛمك اخلالوم٦م سمت٤مج لشمقَّ

ف اعمًجد ُمـ ي٘مٔم٦مه  اًمنميػ سمجًدك  ،اعمٜمتٝمك ؾمدرة إمم اٟمتٝمك طمتك ،اّىمَم اعمًجد إمم احلرا

٤مقي ﴿ إمم كلشمرىمَّ  لَمٌ  ىمي٤مبي  وميٙمي   أيلَ  ىميَقؾمي
َٰ
َدٟميك َّ ٤مٟمَ ومي  ﴾،أي  ،٤مًي ُمي  لُ ص٤ٌمحي  ُ طمٞم٨م سمِمٝمقدؿ كً وم١مادً  ني

٤م بي  ﴿ُمي ذي ادً  يمي ٤م اًَمًٗم١مي مَٰ  ُمي
أي ٤م ،الي ُمي  لُ ظمالؽي  ُ طمٞم٨م سمقضمقدؿ كً سمًٍم  رَّ ىمي لي  ،﴾ري اغي  ﴿ُمي ً  زي ٌيٍمي  اًَم

٤ملي  ﴾ ُمي
َٰ
ك  .ـميٖمي

 لصٗم٤ميت سمذاشمف ذايت ًمتيتٌَّحدي  ،كمي يمً  إمم لسمٕميض أصكم إمم ومرقمل هب٤م ًؾ ٌّم يي  صالةه  قمٚمٞمف اًمٚمًَّٝمؿَّ  صؾي 

 ُمـ ُمت٤مسمٕمتف ذم سمف ؿً ٚمي ؾَم أي  ٤مؾمالُمه  قمٚمٞمف ؿلؾمٚمي  ،اًمٌلم ُمـ اًمٌلم رَّ ٗمٌ ليي  سم٤مًمٕملم اًمٕملمً  رَّ ٘مي لشمي  ،سمّمٗم٤مشمف

ي  ٤مبي سم ّومتتح ،اًمتٕمًػ ُمـ ذيٕمتف ـمريؼ لذم ،اًمتخٚمػ  ٌَّ حمي
 ٕمي ٤مسمي تي ُمً  ٗمت٤مٌح ٛمٌ سمٌ  ٤مني إيَّ  ؽي تٌ

 ؿي دي ٝمي ؿَم لأي  فٌ تٌ

 لذم ،اهلل( إُ إهل )ُ طمّمـ لراء إمم ؾي ظًم دَ أي ل ،فٌ لـم٤مقمتٌ  فٌ ذقمٌ  ُمِمٙم٤مةٌ  ـُمٌ  لأقمْم٤مئل طمقادي  ذم

 ًؾ رً اًمٓمي  قمٚمٞمف َت دَّ ؾًم  ُمٜمف ؿي٘مّمدَ  مل ـُمي  اًمذن ؽي سم٤مسمً  هق إذ ،اهلل( ُمع لىم٧مو  )زم ظمٚمقة إمم أثرك

ًب   .اًمدلاب صٓمٌؾإ إمم اّدب ةٌ ٤مّمي ٕمي سمٌ  لًردَّ  ،لاّبقا

 ذم سمؽ أؾم٠مخؽ ،اًمٔمٝمقر ؿمدة إُ ظمٗم٤مؤك لُ ،اًمٜمقر إُ طمج٤مسمف ًمٞمس ُمـ ي٤م رب ي٤م اًمٚمًَّٝمؿَّ 

 سم٤مًمٕمٚمؿ ذاشمؽ قمـ لسمٙمِمٗمؽ ،لشمريد شمِم٤مء ُم٤م ومٞمٝم٤م شمٗمٕمؾ اًمتل ،شم٘مٞمٞمد يمؾ قمـ إـمالىمؽ ُمرشم٦ٌم

ي  ،اًمٜمقرن  قي لحتي
دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم شمّمكم أق ،اًمّمقرٍن  سم٤مًمقضمقد أؾمامئؽ صقر ذم ؽي ًمٌ  صالةه  حمٛمَّ

 لأرم ،يزـ مل ُم٤م لسم٘م٤مءي  يٙمـ مل ُم٤م ومٜم٤مءي  ّؿمٝمد ،اّزـ ذم اعمرؿمقش سم٤مًمٜمقر سمّمػميت هب٤م شمٙمحؾ

 يمقهن٤م قمـ ومْماله  اًمقضمقد رائح٦م ؿَّ ًِم شمي  مل ليمقهن٤م ،ُمٗم٘مقدةه  ُمٕمدلُم٦مه  أصٚمٝم٤م ذم هل يمام اُؿمٞم٤مء
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 إمم ضمًامٟمٞمتل ىمؼم لُمـ ،اًمٜمقر إمم أن٤مٟمٞمتل فمٚمٛم٦م ُمـ قمٚمٞمف سم٤مًمّمالة مهللا لخترضمٜمل ،ُمقضمقدة

 اًمنمؿ رضمس ُمـ سمف شمٓمٝمرن ُم٤م ،إي٤مؿ شمقطمٞمدؿ ؾمامء ُمـ قمكم لأومض ،اًمٜمِمقر لومرؾ احلنم مجع

ؿ  اًمدٟمٞم٤م هذك ذم اًم٤ٌمىمٞم٦م سم٤محلٞم٤مة لأطمٞمٜمل ،اًمث٤مٟمٞم٦م لاًمقُدة اّلمم سم٤معمقشم٦م لأنٕمِمٜمل ،لاإلذا

 لُ اؿمت٤ٌمكى  سمدلق شمقًمٞم٧ًم  أجٜمام لضمٝمؽي  سمف لأرم ،اًمٜم٤مس ذم سمف أُمٌم اٟمقره  زم لاضمٕمؾ ،اًمٗم٤مٟمٞم٦م

ًُّ  ،لاحلؼَّ  اًم٤ٌمـمؾي  يٌبي  اله وم٤مٌص  ،لاًمٗمرؾ اجلٛمع سمٕملم ا ٟم٤مفمره  ،اًمت٤ٌمس  سم٢مذٟمؽ ٤مله٤مديه  ،قمٚمٞمؽ سمؽ دا

 .إًمٞمؽ

دى  ؾمٞمدٟم٤م قمغم ؿلؾمٚمي  صؾي  اًمٕم٤معملم ربَّ  ي٤م  ،رضم٤مئل هب٤م ًؼ ٘مي لحًتي  ،دقم٤مئل هب٤م ًؾ ٌَّ ٘مي تي شمي  صالةه  حمٛمَّ

 ًمٞمؾٌ  ـمرةً  اٟمتنمت ُم٤م ،لاًمقضمداق لؾاًمذَّ  أصح٤مب صح٤مسمفلأ ،لاًمٕمروم٤مق اًمِمٝمقد أهؾ آخف لقمغم

ٞمي٤مق  .اًمرامحلم لأرطمؿ ،اّيمرُملم أيمرف إٟمؽ ،اًمٕمٞم٤مق ضمٌلم لأؾمٗمر ،اًمٙمي

٤مقي ﴿ ٌَحي سميؽي  ؾًم بي  ري ةٌ  ري امَّ  اًَمٌٕمزَّ فو  ۞ ييٌّمًٗمققي  قمي الي ؾمي غمي  لي ٚمٌلمي  قمي احَليَٛمدً  ۞ اعَمًَرؾمي   لي
ٌ
َّ
ٌ
بي  لل  ري

﴾ لمي
ٌ ٤معمي  .اًَمٕمي

 الصالٚ ِشٓ ٓضَٓٔع اهلُل َؼزََٓق اّطأٖ لْٔ

ؿٌ  ًَ   سمٌ
ٌ
ـٌ  اهلل مَحي طٌمٞمؿٌ  اًمرَّ ُي  ،اًمرَّ ـي  لي ُي  طَمقي ةي  لي   َُّ إ ىًمقَّ

ٌ
كمي  سم٤ٌملل ٔمٌٞمؿٌ  اًَمٕمي  .اًَمٕمي

دو  ، ؾمٞميًدٟم٤ماعَمًٌلٌم احلؼي  عمٚمًؽ ا اهلل ُي إ إهلي  ُي  ٛمَّ ـً  حًمي ؾًمق   ري
ٌ
٤مٌدًؾ  اهلل قَمدٌ  اًمّمَّ ٜمي٤م، ُملمً اّ اًَمقي سمَّ ٜمَّ  ﴿ري  ٤مآُمي

ًَم٧ٌم  امي سمٌ  نَزي ا أي ٌيَٕمٜمي٤ملي ـي  شمَّ ؾًمق ٜمي٤مومي٤م اًمرَّ ٌَ عي  يَمًت ﴾ ُمي ـي ٤مٌهٌدي ؾمي  ٌصٍؾ  اًمٚمًَّٝمؿٍ  ،اًمِمَّ بٌرَّ  ٚمَّؿى لي أي أينٌَٕمؿَ  لأيمٌرفَ  لي غمي  لي  قمي

٤مٌُمٌخ  اًَمٌٕمزي  اعمَ  اًمِمَّ ٌي٤مٌذٌخ  ٌجدي لي اًمٜمي  اًَم احَل  اًمٓم٤َّمٌُمٌح  رٌ قلي اٌوٌح  ؼي لي ٦مٌ  ٌُمٞمؿ اًَمقي   اعَميَٛمٚميٙمي
ٌ
طم٤مء ٌُمٞمؿٌ  اًمٍرمح٦مٌ  لي  لي

ـٌ  َٚمؿٌ اًَمٕمٌ  ا دي ٦مٌ اًمدي  لي ًمي خٌ  ُي أي   اٌت اًمذَّ  ٌػ لي
ٌ
طم٤مء ًاًمرَّ  لي ٌُمٞمؿٌ  قتمحي ـٌ  اعَميٚميًٙمقٌت  لي ا دي ايي٦مٌ  لي ضٌمٞمؿٌ  اهَلٌدي  لي

لٌت  ً ُي  اجَليؼمي يًَمٓمي٤مٌؽ  فٌ ل َّ ري  اخَليٌٗمٞم٦َّمٌ  ا  لي
ٌ
٦مٌ  اء ومي أَ ٞم٦َّمٌ  اًمرَّ ًٟمققٌ  احَلي٘مي ـٌ  لي ٜمي

ٌ
لَمٌ  اعَم قمي ٤مٌؽ  اًَمٌٕمٜمي٤ميي٦مٌ  لي يمي ٦مٌ اًمَ  لي ٤ميي   ٌٙمٗمي

ٌ
 لي٤مء

ةٌ  ٞمي٤مدي ًي ؾٌم  اًم ةٌ  لمٌ لي ٤مدي ٕمي ًَّ ىمي٤مٌؽ  اًم ٦مٌ اًَم٘مً  لي   َرسمي
ٌ
ٜمي  لـمي٤مء َٚمٓمي ًَّ   ٦مٌ اًم

ٌ
٤مء هي ةٌ  لي ك الٌ لي لي  اًَمًٕمَرلي ٤مدٌ  اًَمًقصَم٘مي صي ٦مٌ  لي  ،اًَمٌٕمَّمٛمي

غمي  قمي ٌهرٌ  فٌ آخٌ  لي ا قي ٌزيزٌ  َٚمٌٛمفٌ قمٌ  ضمي ٤مسمٌفٌ  ،اًَمٕمي أيَصحي ـَ  لي ٌيحي  ُمي ـً  ؿهٌبٌ  أيَص ي ٌري طٌمَرزى  ذٌم  اًمدي الي  ،زطمي  ؽي شمي صي



    

277
 

 

 الفتوحات الربانية يف األوراد القادرية اجليالينالرشيفث ضياة /دمع

 

َٞمٌٛمٜمي٦مي  ٦مٌ  اعَمًٝمي ٔميٛمي ًمٌؽي  سمٌٕمي الي ً  ضمي ـٌ  وم٦مٌ نماعَم الي ً  مٌجي٤مًمٌؽي  سمٌجي ٔمٌٞمؿٌ  ٦مٌ ٙمرُماعَم ًمٌؽي  سمٌٕمي ا ٦مه  ،ٟميقي ٛمي
ائٌ افٌ  دي لي  ُي  ٌٙمؽي ًُمٚم سمٌدي

٤مءي ا ٤مُمٌ  ،٤مهل َٟمتٌٝمي ًٛمقي  ٦مه ٞمؾمي ًً ٤مءي ا ُي  تٌؽي ومٕمي رٌ  سمٌ ي٤م َٟمٌ٘مْمي الي  ،هلي ٗمً  ةه صي ٗمَ  ًؾ قشمي شمي  ٌُمؽي ري يمي  سمٌٛمجدٌ  ٞمًؼ ٚمٌ لشمي  ًؾ ًْم لي

ٔمٌٞمؿٌ  قمي ي٤م أين٧َمي  وميَْمٚمٌؽي  لي ٤ميًمٜمَٝمً  غً ٌَٚمي يً  ُي  أَهؾو  هلي ُي  ٝمي دَّ  لي ٤مَدرً ىمي  رً ًي٘مي امي  هي ٌؽ  يٜمٌٖمل يمي ي شمٌفٌ  ًمنٌمي ًٌقَّ ٔمٌٞمؿٌ  ًٟم قمي  لي

امي  ٌركٌ دَ ىمي  يمي ي٤م ًهقي  لي الي  ،أَهؾو  هلي ًج  ةه صي ري ٜمَّ  شًمٗمي اٌدث مهقفي  هٌبي٤م ٤مقمي ًَحق ظمتٞم٤مرٌ اُ طمقي متي ٜمَّ  هٌبي٤م لي  بي ًذًٟمق ٤مقمي

ضًمقدٌ    ٟمي٤ملي
ٌ
ء   سماٌمي

ٌ
ء امي ٦مٌ اًَم٘مً  ؾمي َٞم٨ًم  َرسمي َٞم٨م ُي  طمي ُي  طمي لَمي  لي ُي  سمي ـي  لي جَ رو  لُ ضمٝم٦مو  لُ يمٞمػي  ُل أي ًٌ ٖمي لشمً  ىمرا  ٤مٜمٞمي

 يَّ دٌ طمي أي  أنقارٌ  قٌب ٞمً همً  ٥ٌم ٤مهٌ ٞمي همي  ذم هب٤م
 ري٤مٌح  ؾمامحي  هب٤م ٜم٤مًمً قي لخًت  ٝم٤مرٌ لاًمٜمَّ  ٞمؾٌ اًمٚمَّ  سمتٕم٤مىم٥ٌم  رٟمِمٕمً  ومال ؽي تٌ

ـٌ  سمديعٌ  طم٘م٤مئٌؼ  ومتقٌح  رٌ  هب٤م ٜم٤مٗمً حٌ تَ لشمً  اعمخت٤مرٌ  دى حمٛمٍ ؾمٞمٌدٟم٤م  ؽٟمٌٞمي  مج٤م  ٞمَّ زيتقٟمٌ  أنقارٌ  سم٠مها
 ذم ؽي تٌ

رٟم٤م ومتْم٤مقمػ دي٦مٌ اعمحٛمٍ  ضم٤مضم٦مٌ اًمزي  ِمٙم٤مةٌ ُمٌ    سمال أنقا
ى
ء  ي٤م اهلل ي٤م رٍب  ي٤م اٟمحّم٤مرى  لُ طمد   لُ اُمؽما

ـٌ  ذا ي٤م ىمٞمقف ي٤م طمٍل  فٌ  اجلال  اًمٕمٔمٞمؿٌ  اًم٘مرآقٌ  ُمٕم٤من سمدىم٤مئٌؼ  ؽٟم٠ًمخً  امحلماًمرَّ  أرطمؿي  ي٤م لاإليمرا

ضًم  اعمتالـمٛم٦مٌ  ـٌ  سمحرٌ  ذم ٝم٤مأُمقا ـٌ  سم٤مـم ئ ٌت ري اهٌ اًمزَّ  ٜم٤مٌت اًمٌٞمي  فلسمآج٤مشمٌ  اعمخزلقٌ  ؽي قمٚمٛمٌ  ظمزا  اٌت ري اًم٤ٌمهٌ  ا

 ٤مٟمي قي ًً ٙمَ شمي  لأق اعمجدٌ  سٌ نَ أً  سمٜمقرٌ  ٘مدٌ اًمٗمي  فمالفي  ٤مقمٜمَّ  ٥مي ذهٌ شمً  أق ققٌ ًّم اعَمي  ؿي ٌهي  قملمٌ  إٟم٤ًمقٌ  رٌ ٝمي ٔمَ ُمي  قمغم

ـٌ  صٗم٤مٌت  ؾٌ ٚمي طًم  ـُمٌ   ٛمَّ حًم  ٟم٤مدٌ ٞمي ؾم يمام
 يمقصمرٌ  ـُمٌ  ٤مٜمي ٞمي ٘مٌ ًَ شمي  لأق اجلالًم٦مٌ  ٟمقرٌ  لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم دى

ٌب  شمًٜمٞمؿٌ  شمًٚمٞمؿٌ  رطمٞمؼي  فُمٕمرومتٌ   اّومخؿ لاًمٜمقرٌ  اّيمرفٌ  اجلقدٌ  قمغم صؾي  ٝمؿاًمٚمَّ  ،اًمرؾم٤مًم٦مٌ  ذا

ي  سم٤مًم٘مٞمؾٌ  اعمٌٕمقٌث  اّقمٔمؿ لاًمٕمزي  َّ   ٦مٌ ٜمَّ لُمٌ  فٌ قي ىمَ ا
ٌ
 ٜم٤ملطمٌٞمٌٌ  ٜم٤ملٟمٌٞمي  ٟم٤مدٌ ؾمٞمي  لأقمجؿى  ومّمٞمحى  يمؾي  قمغم اهلل

ً  دائرةٌ  لٟم٘مٓم٦مٌ  لماًمٜمٌٞمي  كطمي ري  ىمٓم٥ٌم  لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم دى حمٛمَّ  ً ا رؾمٚملماعَم  ذم ٥ٌم خ٤مـمي عَم

٤م﴿ :ؽي سم٘مقًمٌ  اعمٙمٜمققٌ  اًمٙمت٤مٌب  ٦مٌ  أين٧َمي  ُمي سميؽي  سمٌٜمٌَٕمٛمي َجٜمًققى  ري إٌقَّ  ۞ سمٌٛمي يضَمره  ؽي ًمي  لي ػَمي  ا ّي ﴾ همي َٜمًققى  ،ممي

غمي  ٟمَّؽي لإٌ ﴿ :اًمٙمريؿ سم٘مقًمؽ اعمقصقؽ ٔمٌٞمؿى  ظًمًٚمؼى  ًميٕمي  عمـ دماهلً  أئٛم٦مٌ  أصح٤مسمفٌ  قمـ ضي لارَ ، ﴾قمي

رٌ  أدلارً  شمٕم٤مىم٧ٌم ُم٤م اىمتدم عمـ اإلىمتدا لٟمجقفٌ  اهتدم رً  ٧مىمي لأذي  اّنقا رٌ  أنقا رٌ  اّها  سم٤مّها

  لاحلٛمدً 
ٌ
  .اًمٕم٤معملم ربي  هلل
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 األٖاً صمٕات

 اجلىعٛ ًٖٕ صمٕات

دَ ﴿ ٘مي يًمؿَ  ًمي ٤مءي ـو  ضمي ؾًمق ـَ  ري ًٙمؿَ أينٗمً  ُمي ٌزيزو  ًٌ ٞمَفٌ  قمي ٚمي ٤م قمي ٜمٌتيؿَ  ُمي ٌريصو  قمي َٞمًٙمؿ طمي ٚمي ًءلؽو  سم٤ٌمعَم١ًَمٌُمٜملٌمي  قمي  ري

طٌمٞمؿو  ًٌدً  ،﴾رَّ قَم يبي  اهللي  أي ُي  ري ؿً  ل َٞمئه  سمٌفٌ  أيَذٌ ٌئؽي  أيَدقًمقؿي  إٌني  اًمٚمًَّٝمؿَّ ، ٤مؿمي ٜميك سم٠ٌميؾَمامي ًَ ٤م احَلً ي  يًمٚميٝمي َُّ  ُي إهٌلي  إ

٤مٟميؽي  أين٧َمي  ٌَحي ي  أيقَ  ؾًم كمي ٞميٌدٟمي٤م غمي قمي  شًمّمي دى  ؾمي ٛمَّ غمي  حًمي قمي ـٌ  لي ٞميٌدٟمي٤م آ دى  ؾمي امي  حًميٛمَّ ٚمََّٞم٧مي  يمي غمي  صي ٌهٞمؿي  قمي ا ٞميٌدٟمي٤م إسٌَمري  ؾمي

غمي  قمي ـٌ  لي ٌهٞمؿي  آ ا ٞميٌدٟمي٤م إسٌَمري ٌٞمدو  إٌٟمَّؽي  ؾمي ٌٞمدو  محي ؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ ، َمي غمي  صي ٞميٌدٟمي٤م قمي دى  ؾمي ٛمَّ لي  اًمٜمٌٌَّلي  حًمي غم اًُّمي قمي  آخٌفٌ  لي

َحٌٌفٌ  صي ٚميؿَ  لي ؾمي ٞمامه  لي
ٚمٌ ًَ غمَّ ، شمي صي غمي  اهلل لي ٞميٌدٟمي٤م قمي دى  ؾمي ٛمَّ غمي  حًمي قمي ـٌ  لي ٞميٌدٟمي٤م آ دى  ؾمي ٛمَّ الي  حًمي ٤م قهً  ةه صي َهًٚمٝمي  ،أي

٤م اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٞميٌدٟمي٤م ربَّ  يي دى  ؾمي ٛمَّ ـٌ  حًمي آ ٞميٌدٟمي٤م لي دى  ؾمي ٛمَّ ؾي  حًمي غمي  صي ٞميٌدٟمي٤م قمي دى  ؾمي ٛمَّ غمي  حًمي قمي ـٌ  لي ٞميٌدٟمي٤م آ دى  ؾمي ٛمَّ ا حًمي  ضَمزٌ لي

ٟمي٤م  ٞميدي ده ؾمي ٛمَّ ٤م احًمي َهًٚمفً  قي هً  ُمي  .أي

اٌت  ربَّ  اًمٚمًَّٝمؿَّ  لي امي ًَّ ٌَعٌ  اًم ًَّ َرشٌ  ربَّ لي  اًم ٔمٌٞمؿٌ  اًَمٕمي   يًمؾي  ربَّ لي  ٜمي٤مرسمَّ  اًَمٕمي
ى
ء ـي  ري ًُمٜمٌَز اةٌ  لي  اًمتََّقري

اإٌلَٟمٌجٞمؾٌ  سًمقرٌ  لي اًمزَّ ٔمٌٞمؿٌ  لاًَمًٗمَرىمي٤مقٌ  لي ـي  أين٧َمي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،اًَمٕمي ٚميٞمَسي  اّل ٌَ  ومي ءو  ٚميؽي ىمي َ أين٧َمي  ،ري ٚميٞمَسي  رً اِظٌم  لي  ومي

ؿي  َٕمدي ءو  سمي َ أين٧َمي  ،ري ٚميٞمَسي  ٤مهرً ٔمَّ اًم لي ءو  ؽي ومقىمي  ومي َ أين٧َمي  ،ري ـً اًمَ  لي ٚميَٞمسي  ٤ٌمـم ءو  ًدلٟميؽي  ومي َ  ،احَليَٛمدً  وميٚميؽي  ري

ي  َُّ  ُي إهٌلي ٤مٟميؽي  أين٧َمي  إ ٌَحي ـي  يًمٜم٧ًَم  إٌني  ؾًم لمي  ٌُم
ٌ ٌ
٤م ،اًَمٔم٤َّمعم ٤مءي  ُمي ٤مقي  اهللً  ؿمي ُمي  يمي َ  ٤ملي

٠مَ  ملي َ  ييِمي
ـَ  ملي ًٙم ةي  ُي  ،يي َُّ  ىًمقَّ  إ

 .سم٤مهلل

ؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  غمي  صي ٞميٌدٟمي٤م قمي دى  ؾمي ٛمَّ ٌٌَدؿي  حًمي ٌٌٞميؽي  قمي ٟمي ؾًمقًمٌؽي  لي ري الي  لي ٦مه  ةه صي يمي ٌي٤مري ٌي٦مه  ًُم ٞمي امي  ـمي َُمَرتي  يمي ي  أيقَ  أي كمي  ًٟمّمي

َٞمفٌ  ٚمي ٚميؿَ  قمي ؾمي ٞمامه  لي
ٚمٌ ًَ ؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،شمي غمي  صي ٞميٌدٟمي٤م قمي دى حًمي  ؾمي تَّك ٛمَّ ك ُي  طمي ٌَ٘مي ـَ  يي الي  ٌُم ءو  شمٌؽي صي َ ؿَ  ،ري اَرطمي  لي

ده  ٟم٤مدي ؾمٞمي  ٛمَّ تَّك احًمي ك ُي  طمي ٌَ٘مي ـَ  يي مَحيتٌؽي  ٌُم ءو  ري َ سمي٤مٌرؿَ  ،ري غمي  لي ٞميٌدٟمي٤م قمي دى  ؾمي ٛمَّ تَّك حًمي ك ُي  طمي ٌَ٘مي ـَ  يي ٤مشمٌؽي  ٌُم يمي ري  سمي

ء َ ؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ ، ري ٚميؿَ  صي ؾمي وَمٚمٌَح  لي أي أينٌَجَح  لي أي  لي أيَصٚمٌَح  تٌؿَّ لي ؿي  لي زي َرسمٌَح  لي أي أيَلٌؽ  لي أيَرضٌمَح  لي ؾي  لي  أيوَمْمي

الي  ـي  ةٌ اًمّمَّ أيضَمزي ـٌ  لي ٜمي
ٌ
اًم اعَم غمي  تٌَّحٞم٤َّمٌت لي ٌٌَدؿي  قمي ٌٌٞميؽي  قمي ٟمي ؾًمقًمٌؽي  لي ري ٞميٌدٟمي٤م لي ُمي  ؾمي ُي لي دى  ٟمي٤مق ٛمَّ  اهلل صغم حًمي

ٚميًؼ  قي هً  اًمٌَّذن لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف ٌٌَح  ومي رٌ  ًص ا نَقي طَمدي  أي ٦مً  ،اٟمٌٞم٦َّمٌ اًَمقي َٚمٕمي ـمي َٛمسٌ  لي رٌ  ؿمي ا ٦مً  ،٤مٟمٌٞم٦َّمٌ رسمَّ اًم اّيَهي هبَجي  لي
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رٌ  ٤مٌئٌؼ  ىميٛمي اٟمٌٞم٦َّمٌ  احَلي٘مي دي ٛمي ةً  ،اًمّمَّ َيي طمي َرشٌ  لي ٌت احَلييي  قمي مَحي٤مٟمٌٞم٦َّمٌ  ا ـى  يًمؾي  ًٟمقرٌ  ،اًمرَّ ؾًمق ٜمي٤مكً  ري ؾمي  يس﴿ لي

اًَمً٘مَرآقٌ  ۞ ـي  إٌٟمَّؽي  ۞ احَليٌٙمٞمؿٌ  لي
ٌ ٚملٌمي  عمي غمي ۞  اعَمًَرؾمي  ٌسي  قمي

طى تيٌ٘مٞمؿى  ا ًَ ٌٌل   يًمؾي  ٌهي  ،﴾ًُم اكً  ٟمي ًهدي  لي

ًمٌؽي ﴿  ٕمي اًمَ  يزٌ زٌ ٕمي اًمَ  يرً دٌ ٘مَ شمي  ذي
رٌ  ،﴾ٞمؿٌ ٚمٌ َقهي ضمي زٌم   يًمؾي  لي ٌوٞمي٤مكً  لي ُه  فو الي ؾمي ﴿ لي َق ـَ  ىمي ب   ٌُم طٌمٞمؿى  ري  .﴾ري

ؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٚميؿَ  صي ؾمي غمي  لي ٞميٌدٟمي٤م قمي دى  ؾمي لي  اًمٜمٌٌَّلي  حًميٛمَّ يٌبي  اًُّمي ري ٌري اًمَ  اًَمٕمي ٤مٌُملي  اّيبَٓميٌحلي  اهَلي٤مؿٌمٌٛملي  ً٘مري  اًمتيٝمي

لي  ٤مطٌم٥ٌم  اعَميٙمي ٦مٌ  اًمت٤َّمٌج  صي ُمي ا ري اًَمٙمي ٤مطٌم٥ٌم  لي اعَميػَمٌ  اخَليػَمٌ  صي ٤مطٌم٥ٌم  ،لي يي٤م صي ا ي ٤م اًمنَّ ٓمي٤ميي اًَمٕمي زَ  لي اًَمٖمي  لٌ لي

٤مدٌ  ٝمي اجَلٌ اعَميَٖمٜميؿٌ  لي ؿٌ  لي ًي اعَميَ٘م اٌت  اِي٤مٌت  ٤مطٌم٥ٌم ص لي اعَمًَٕمٌجزي الي  لي اًَمٕمي ٤مٌت لي ٌت  ُمي ا ٌي٤مٌهري ٤مطٌم٥ٌم  اًَم  احَلي٩مي  صي

احَليَٚمٌؼ  َٚمٌٌٞمي٦مٌ  لي اًمتَّ ٤مطٌم٥ٌم  ،لي ٤م صي ٗمي ةٌ  اًمّمَّ اعَميَرلي رٌ  لي اعَميَِمٕمي فٌ  لي ا ٤مفٌ  احَليري اعَمي٘مي ٌَٚمي٦مٌ  لي اًَمٌ٘م ٌب  لي ا اعَميَحري ٌ  لي ٜمؼَمي
ٌ
اعَم  ،لي

٤مطٌم٥ٌم  ٤مفٌ  صي احَليَقضٌ  اعَميَحًٛمقدٌ  اعَمي٘مي ٦مٌ  اعَميَقًرلدٌ  لي ٤مقمي ٗمي اًمِمَّ اًم لي ًجقدٌ لي بي  ًي ًٌقدٌ  ًمٌٚمرَّ ٤مطٌم٥ٌم  ،اعَميَٕم َُمٌل  صي  ري

ٌت  ا ري اًَمًقىًمقٌؽ  اجَليٛمي ومي٤متى  لي ري ٤مطٌم٥ٌم  ،سمٌٕمي ٚميؿٌ  صي اًَمٙمي  اًمٓمٌَّقيؾٌ  اًَمٕمي ٤مطٌم٥ٌم  ،اجَليٚمٌٞمؾٌ  فٌ الي لي ٦مٌ  صي ٚمٌٛمي  يمي

َدٌؾ  صٌ الي اإٌلظَم  اًمّمي ؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،لاًمتََّّمٌديؼ لي ٚميؿَ  صي ؾمي غمي  لي ٞميٌدٟمي٤م قمي دى  ؾمي ٛمَّ غمي  حًمي قمي ـٌ  لي ٞميٌدٟمي٤م آ دى  ؾمي  حًميٛمَّ

الي  ـَ  هٌبي٤م شًمٜمٌَجٞمٜمي٤م ةى صي ٌٞمعٌ  ٌُم ـٌ  مجي حي
ٌ
ـٌ  اعَم اإٌلطمي ـٌ  لي ا اّيَهقي ٌيٚمٌٞم٤َّمٌت  لي اًَم ٚميًٛمٜمي٤م ،لي ًي شًم ـَ  هٌبي٤م لي ٌٞمعٌ  ٌُم ـٌ  مجي  اًَمٌٗمتي

٤مفٌ  اّيؾَم٘مي اِومي٤مٌت  لي ٤مٌت  لي ٤مهي اًَمٕمي ًرٟمي٤م ،لي شًمٓميٝمي ـَ  هٌبي٤م لي ٌٞمعٌ  ٌُم ٞمي  اًَمًٕمًٞمقٌب  مجي ًَّ اًم ًرٟمي٤م ،ئي٤مٌت لي شًمٓميٝمي ـَ  هٌبي٤م لي  ٌُم

ٌٞمعي  ٞمئي٤مٌت  مجي
َ٘ميٌض  ،اخَليٓمٌ شمي ٜمي٤م لي ٌٞمعي  هٌبي٤م ًمي ٤م مجي ًٌفً  ُمي َٓمًٚم ـي  ٟمي ٤مٌت  ٌُم ًٕمٜمي٤م ،احَلي٤مضمي َرومي شمي ؿي  هٌبي٤م لي ٤مٌت  أيقَمغمي  قٌمٜمَدي ضمي ري  اًمدَّ

ًٖمٜمي٤م ٌيٚمي شًم ٤ميي٤مٌت  أيىَمَمي  هٌبي٤م لي ـَ  اًَمٖمي ٌٞمعٌ  ٌُم ٕمَ  احَليٞمي٤مةٌ  ذٌم  اخَليػَمياٌت  مجي سمي ٌت  دي لي ٤م اعَميامي ٍب  يي ٤م اهلل يي٤م ري  ًَمٌٞم٥مي  يي

ٌت  ا قي قمي  .اًمدَّ

ؾي  أيقَ  أيؾَم٠ميًخؽي  إٌني  اًمٚمًَّٝمؿَّ  َٕمي ةٌ  ذٌم  زٌم  دمي ٞمي٤ميٌت  ًُمدَّ َٕمدي  طمي سمي ي٤ميٌت  لي ٤مؽي  ممي ٤مٌؽ  أيَوٕمي ًمٌؽي  أيَوٕمي َخٌػ  أيَخػي  ذي  أي

الي  الي  ةى صي ؾمي لَمٌ  فى لي لسمي َيً ًمٌؽي  ٌُمَثؾٌ  ذٌم  ُمي ـي  ،ذي َُمثي٤م أي َُمثي٤م لي ًمٌؽي  ـٌ أي غمي  ،ذي ٌٌَدؿي  قمي ٌٌٞميؽي  قمي ٟمي ٞميٌدٟمي٤م لي دى  ؾمي ٛمَّ  حًمي

لي  اًمٜمٌٌَّلي  ـٌ  اًُّمي ؾًمق اًمرَّ يٌبي  لي ري غمي  اًَمٕمي قمي ٤مسمٌفٌ  آخٌفٌ  لي أيَصحي ُي ألي  لي اضٌمفٌ  ٌدكٌ ل أيَزلي ٤مشمٌفٌ  لي يَّ ًذري أيَهؾٌ  لي َٞمتٌفٌ  لي  سمي

٤مٌركٌ  أيَصٝمي ٤مٌركٌ  لي أينَّمي أيؿَمٞمي٤مقٌمفٌ  لي ٤ٌَمقٌمفٌ  لي تَ أي قي  لي ُمي ًمٌٞمفٌ لي اٌُمفٌ  ا ظًمدَّ ٤مسمٌ  لي طًمجَّ ل ،فٌ لي ٌ َؾ  إهٌلي الي  يًمؾَّ  اضَمٕمي ـَ  ةى صي  ٌُم

ًمٌؽي  َٗمًْمًؾ  ٗمقؾشمي  ذي شمي الي  لي ٚمَّلمي  ةي صي َٞمفٌ  اعَمًّمي ٚمي ـَ  قمي اٌت  أيَهؾٌ  ٌُم لي امي ًَّ أيَهؾٌ  اًم ٌولمي  لي َْمٚمٌفٌ  أيمَجيٌٕملمي  اّيري ٗمي  يمي
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َٚمتيفً  اًمٌَّذن غمي  وميْمَّ ٤موم٦َّمٌ  قمي َٚمٌ٘مؽي  يمي في  يي٤م ظمي يَمري ٌُملمي اّي  أي ٤م يَمري يي ؿي  لي امحلم أيَرطمي ٜمي٤م ،اًمرَّ سمَّ ٌََّؾ  ﴿ري ٘مي  أين٧مي  إٌٟمَّؽي  ٌُمٜم٤َّم شمي

ٌٛمٞمعً  ًَّ ٚمٌٞمًؿ﴾ اًم شًم٥َم  ،اًَمٕمي ٞمَٜمي٤م ﴿لي ٚمي ًب  أين٧مي  إٌٟمَّؽي  قمي ا طٌمٞمؿً  اًمتَّقَّ  .﴾اًمرَّ
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 الغبت ًٖٕ صمٕات

ؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٚميؿَ  صي ؾمي فَ  لي ري يمي غمي  لي ٞميٌدٟمي٤م قمي ُمي  ؾمي ُي لي دى  ٞميٌدٟمي٤مؾمي  ٟمي٤مق ٛمَّ ٌٌَدؿي  حًمي ٌٌٞمي  قمي ٟمي ؾًمقًمٌؽي  ؽي لي ري  اًمٜمٌٌَّلي  لي

ٞميدٌ  لي اًُّمي  ًَّ ٤مٌُمؾٌ  اًم ٤مشمٌٌح  اًَمٙمي   اخَلي٤مشمٌؿٌ  اًَمٗمي
ٌ
٤مء مَحي٦مٌ  طمي ٌُمٞمؿٌ  اًمرَّ ـٌ  اعَمًَٚمٌؽ  لي ا دي افٌ  لي لي ٌرؿي  سميَحرٌ  اًمدَّ ا نَقي َٕمٌدقٌ  أي ُمي  لي

ٌرؿي  ا ٤مقٌ  أيَهي ًي
ًمٌ تٌؽي  لي ًرلسٌ  طًمجَّ قمي تٌؽي  لي َٚميٙمي لَمٌ  ممي قمي قَمٞمي٤مقٌ  لي َٚمٌ٘مؽي  أي ٌٗمٞميؽي  ظمي صي ٤مسمٌٌؼ  لي ًَّ َٚمٌؼ  اًم  ًٟمقًركً  ًمٌَٚمخي

مَحي٦مٌ  اًمرَّ لمي  لي
ٌ ٤معمي ٌيك كٗمي اعَمًَّمٓمي  فًمًٝمقًركً  ًمٌَٚمٕمي ك اعَمًَجتي لَمٌ  اعَمًَرشمي٣مي  اعَمًٜمَتي٘مي ـٌ  اًَمٌٕمٜمي٤ميي٦مٌ  قمي َي زي ٦مٌ  لي ٜمَزٌ  اًَمٌ٘مٞمي٤مُمي يمي  لي

٦مٌ  ايي ٤مفٌ  اهَلٌدي إٌُمي ةٌ  لي أيٌُملمٌ  احَليَيي ٦مٌ  لي زٌ  اعَميَٛمٚميٙمي ا ري
ـمٌ ٜمَزٌ  احَلًٚم٦َّمٌ  لي يمي ٦مٌ  لي َٛمسٌ  احَليٌ٘مٞم٘مي ؿمي ٦مٌ  لي يٕمي ٌ يي٤مضٌمل ٤مٌث ٞمي همي  اًمنمَّ  دي

٦مٌ  َٚمٛمي ٟمي٤مٌسٌ  اًمٔمي ٚم٦َّمٌ  لي
ٌ
ٌٌلي  اعَم ٟمي مَحي٦مٌ  لي ٌٗمٞمعٌ  اًمرَّ ؿمي ٦مٌ  لي َقفي  اًُّمَّ ٦مٌ  يي َقفي  اًَمٌ٘مٞمي٤مُمي عً  يي َِمي ًت  ختي ا ًص  اّيَصقي شميَِمخي  لي

٤مرً   .اّيبَّمي

ؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٚميؿَ  صي ؾمي غمي  لي ٞميٌدٟمي٤م قمي ٌٌٞميٜمي٤م ؾمي ٟمي ٞميٌدٟمي٤م لي دى  ؾمي ٛمَّ   اّيبَٚمي٩ٌم  اًمٜميقرٌ  حًمي
ٌ
٤مء ٌيٝمي اًَم هَبي٩ٌم  لي

اةٌ  ٟمي٤مًُمقسٌ  اّي َقري  شمي

ك ىمي٤مًُمقسٌ  ًُمقؾمي ك إٌَٟمٌجٞمؾٌ  لي ًي ًت  قٌمٞم ا ٚميقي الي  اهلل صي ؾمي َٞمفٌ  ًُمفً لي ٚمي َٞمٌٝمؿَ  قمي ٚمي قمي ٚميؽي  ؿٌ ًَ ٚمَّ ـمٌ  ،أيمَجيٌٕملمي  لي  اًَمٗمي

ٜمَزه  يًمٜم٧ًَم " سًمًٓمققٌ  ذٌم  سٌ اّيـَمٚمي  ٌٗمٞم٤ًّم ا يمي َ ٧ًٌَم  خمي ٌي طَم ٠مي ؽي  أيقَ  ومي سٌ  اعَميٚمٌؽ  ـمي٤مًللسٌ  "،ًأقَمري دَّ  فًمًٝمقرٌ  ذٌم  اعَمً٘مي

َ٘م٧ًم " ٚمي َٚم٘مه  وميخي وَم٧ًم  ٤مظمي رَّ تيٕمي ٞمٌَٝمؿَ  ومي ٌٌل إًٌمي وًمقٌن  ومي ري ةٌ  "،قمي لَمٌ  ىًمرَّ ةٌ  اًَمٞميٌ٘ملمٌ  قمي َزفٌ  ألزم ٌُمَرآ ـي  اًَمٕمي ٚملٌمي  ٌُم  إمٌمي  اعَمًَرؾمي

رٌ  ًٟمقرٌ  اعَمًٌلٌمٌ  احَليؼي  اعَميٚمٌٌؽ  قدٌ ؿًمٝمً  ا نَقي ٤مرٌ  أي ٤مٌئرٌ  أيبَّمي   سميّمي
ٌ
ٌُملمي  اّينٌٌَٞمي٤مء رَّ يؾي  اعَمًٙمي حمي ٦مٌ  ٟمئميٌرؿي  لي ٕمي ؾمي مَحيتٌؽي  لي  ري

ـي  مٌلٌ ٕماًمَ  ٌُم ا ـي اِظمرلي  لمي اّلًم قي غمَّ  ي ٤مممي  اهلل صي ٕمي َٞمفٌ  شمي ٚمي غمي  قمي قمي ٟمٌفٌ  لي ا ـي  إظٌَمقي اعَمًَرؾمي  اًمٜمٌٌَّٞميلمي  ٌُم غمي  ٚملٌمي لي قمي  لي

٤مسمٌفٌ  آخٌفٌ  أيَصحي ٞميٌلٌمي  لي ـي  اًمٓمَّ  .اًمٓم٤َّمٌهٌري

ؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٚميؿَ  صي ؾمي تٌَحَػ  لي أي أينٌَٕمؿَ  لي اَُمٜميَح  لي يَمٌرفَ  لي أي ـَ  لي أيضَمٌز أيقَمٔمٌؿَ  لي ؾي  لي الي  أيوَمْمي أيلَ  شمٌؽي صي  رملي

الي  الي  ٌُمؽي ؾمي الي  ةه صي ؾمي ُي  ٤مُمه لي تيٜميزَّ ـَ  قٌ يي ٚميٌؽ  إمٌمي  اٌت اًمذَّ  سم٤مـمـ يًمٜمَفً  ًأوًمٌؼ  ٌُم   ومي
ٌ
ء امي   ٔم٤مهرُمي  ؾمي

ٌ
ء  اّيؾَمامي

٤مٌت  ٗمي اًمّمي ٌ٘مٞمي٤مقٌ  لي َرشمي يي ةٌ  قٌمٜمَدي  لي ك ؾٌمَدري ٤مٌروٌملمي  ًُمٜمَتيٝمي زٌ  إمٌمي  اًَمٕمي َريمي غمي  اعَمًٌلٌمٌ  اًمٜميقرٌ  ـٌ الي ضمي  ُمي ٞميٌدٟمي٤م قمي  ؾمي

ُمي  ُي لي دى  ٟمي٤مق ٛمَّ ٌٌَدؿي  حًمي ٌٌٞميؽي  قمي ٟمي ؾًمقًمٌؽي  لي ري   ييٌ٘ملمٌ  قٌمَٚمؿٌ  لي
ٌ
ء لَمٌ  ٤مٟمٌٞميلمي رسمَّ اًم اًَمًٕمٚميامي قمي   ييٌ٘ملمٌ  لي

ٌ
٤مء ٗمي ـي  اخَلًٚمي ؿٌمٌدي ا  اًمرَّ

ؼي  طمي   ييٌ٘ملمٌ  لي
ٌ
ٌُملمي  اّينٌٌَٞمي٤مء رَّ ٧َم  اًمٌَّذن اعَمًٙمي رٌ  ذٌم  شمي٤مهي ا نَقي الي  أي َزفٌ  قلًمً أً  ًمٌفٌ ضمي ـي  اًمٕمي ٚملٌمي  ٌُم َت  اعَمًَرؾمي ي يػمَّ حتي  ذٌم  لي
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َرؿٌ  ٤مٌئٌ٘مفٌ  دي ٘مي ءً  طمي ٦مٌ اعَميالي  قًمٔميامي ٞمَّٛمٌ  ٌئٙمي ـٌ  لمي اعَمًٝمي َٞمفٌ  اعَمًٜميزَّ ٚمي ٔمٌٞمؿٌ  اًَمً٘مَرآقٌ  ذٌم  قمي ٤مقى  اًَمٕمي ًي
يٌب   سمٌٚمٌ ري دَ ﴿ :ًُمٌلٌمى  قمي ٘مي  ًمي

ّـَ  غمي  اهللً  ُمي ٨مي  إٌذَ  اعَم١ًَمٌُمٜملٌمي  قمي ُه  وٌمٞمٌٝمؿَ  سميٕمي ؾًمق ـَ  ري ٌٝمؿَ  ٌُم ًٌ نًَٗم َتٚمً  أي َٞمٌٝمؿَ  قيي ٚمي ٤مشمٌفٌ  قمي ٞمٌٝمؿَ  آيي يمي ًيزي ًٛمًٝمؿً  لي ٚمي ًيٕمي  لي

٦مي  اًَمٌٙمتي٤مبي  َٙمٛمي
احَلٌ ٤مًٟمقا  إٌقَ لي  لي ـَ  يمي ًٌَؾ  ٌُم ٌٗمل ىمي  .﴾ًُمٌلٌمى  ـى الي وي  ًمي

ؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٚميؿَ  صي ؾمي الي  لي اشمٌؽي  ةي صي غمي  ذي ةٌ  قمي َيي ٤مشمٌؽي  طمي ـٌ  ًمًٌٙمؾي  اجَلي٤مٌُمعٌ  ٌصٗمي امي ٤مٌت  اعَمًتٌَّّمٌػ  اًَمٙمي  سمٌٌّمٗمي

ـٌ  ـٌ اجَليالي  اجَليامي ـَ  لي كي  ُمي ٜميزَّ ـٌ  شمي ـٌ  ذٌم  اعَميَخًٚمقىٌملمي  قمي ثي٤م
ٌ
ًٌقعٌ  اعَم ٜمَ ٤مٌرٌؽ ا يي طٌمٞمٓمي٦مٌ  ٤مٟمٌٞم٦َّمٌ رسمَّ اًم عَميٕمي رٌ  لي ا  اّيَهي

ٞم٦َّمٌ  ٌ ٤ميي٦مٌ  اإٌلهلي ك همي ٤مٌئٚمٌلمي  ًُمٜمَتيٝمي ًَّ دًمٌٞمؾٌ  اًم ٤مئٌرى  يًمؾي  لي ـي  طمي ٤مًمٌٌٙملمي  ٌُم ًَّ ٞميٌدٟمي٤م اًم دى  ؾمي ٛمَّ ٤مٌؽ  اعَميَحًٛمقدٌ  حًمي  سم٤ٌمّيَلصي

اٌت  اًمذَّ أيمَحيدٌ  لي ـَ  لي ٣مي  ُمي ـَ  ُمي ُمي ٚميؿَ  آتى  قي هً  لي ؾمي ٞمامه  لي
ٚمٌ ًَ ٦مي سمٌ  شمي ايي ـٌ  دي ٦مي  اّيزي ٤ميي همي تَّك اّيبيدٌ  لي ًٍَمي  ُي  طمي  كً ِيي

دو  دي ُي  قمي دو  فٌ ًيٜمٌَٝمٞمي  ل اَرضي  أيُمي ـَ  لي سمٌٌٕمفٌ  قمي ا ٦مٌ  ذٌم  شميقي يٕمي ٌ ٦مٌ  اًمنمَّ اًمٓمٌَّري٘مي ٦مٌ  لي احَليٌ٘مٞم٘مي ـي  لي ٤مٌب  ٌُم   اّيَصحي
ٌ
ء اًَمًٕمٚميامي  لي

أيَهؾٌ  ٦مٌ  لي َٚمٜمي٤م اًمٓمٌَّري٘مي اضَمٕمي ٤م لي ُي ُمي  يي ٌ٘مٞم ٌُمٜمًَٝمؿَ  ٟمي٤مق ٦مه طمي  .آٌُملمَ  ٘مي
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 سزاأل ًٖٕ صمٕات

ؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٚميؿَ  صي ؾمي غمي  لي ٞميٌدٟمي٤م قمي دى  ؾمي ٛمَّ غمي  حًمي قمي ـٌ  لي ٞميٌدٟمي٤م آ دى  ؾمي ٛمَّ َتٌح  حًمي ٌب  ومي ا بَقي شمٌؽي  أي َيي لَمٌ  طمي قمي  لي

تٌؽي  َٚمٌ٘مؽي  قٌمٜمي٤ميي ؾًمقًمٌؽي  سمٌخي ري ؽي  ضٌمٜميؽي  إمٌمي  لي ًٌ إٌَٟم اٌني  لي طَمدي اٌت  لي ـٌ  اًمذَّ َٞمفٌ  اعَمًٜميزَّ ٚمي ٤مًت  اِيي٤مًت  قمي اٌوحي  اًَمقي

ٌت  ًُمٌ٘مٞمؾٌ  ا ثيري ٞميدٌ  اًَمٕمي ؾمي اٌت  لي ٤مدي ًَّ ٤مطٌمل اًم ؿٌ  ُمي َ اًمْمَّ  اًمنمي ُي لي ٞمًقٌؽ  ٌت الي ًي ٤مٌت  سم٤ٌمًم ٤مٌرُمي  اٌُِمرٌ  اًمّمَّ

اًمٜم٤َّمٌهل سم٤ٌمعَميَٕمًرلٌؽ  ـٌ  لي ٌت  قمي ا ري َـ  اًمثٌَّٛمؾٌ  اعَمًٜمَٙمي ٌب  ٌُم ا ي ات ذي دي ٤مهي ٞميٌدٟمي٤م اعَمًِمي دى  ؾمي ٛمَّ ػَمٌ  حًمي ي٤َّمٌت  ظمي ٌ  صغم اًَمؼمي

 .لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل

ؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٚميؿَ  صي ؾمي غمي  لي ـَ  قمي فً  ُمي ٌوٞم٦َّمً  ًؾ الي اّيظَم  ًمي ٤مًؽ  اًمرَّ اّيَلصي ـً  اعَميَرٌوٞم٦َّمً  لي ا اّيىَمقي قٌمٞم٦َّمً  لي َ  اًمنمَّ

ـً  ا اّيطَمقي اًَمٌٕمٜمي٤ميي٤مًت  احَليٌ٘مٞمٌ٘مٞم٦َّمً  لي ًمٌٞم٦َّمً  لي اًت  اّيزي ٤مدي ٕمي ًَّ اًم ٤مًت لي  اّيبيٌدي٦َّمً  لي اًت  اعَميٌٙمٞم٦َّمً  اًَمًٗمًتقطمي اًمٔميًٝمقري  لي

ٟمٌٞم٦َّمً  ُي  اعَميدي امي اًَمٙمي ٞم٦َّمً  ًت لي ٌ ٤ممٌلً  اإٌلهلي اعَميٕمي ٌهي  ٤مٟمٌٞم٦َّمً رسمَّ اًم لي ٦مٌ  لي يَّ ٌ ٌٗمٞمًٕمٜمي٤م اًَمؼمي ؿمي َقفي  لي َٕمثٌٜمي٤م يي تيَٖمٌٗمرً  سمي ًَ ً ٜمي٤م اعَم ٜمي٤م قٌمٜمَدي  ًمي سمي  ري

اقٌمل ٞمَؽي  اًمدَّ م إًٌمي اعَمًَ٘متيدي ـَ  سمٌفٌ  لي ي
ٌ
ادي أي  عم ـي  ري ٞمَؽي  اًَمًقًصق تيَقطٌمًش  سمٌؽي  اّينٌٞمًس  إًٌمي ًَ ً اعَم ـَ  لي ؿي  ٌُم ػَمٌ تَّك همي  طمي

يتَّعي  ـَ  متي اشمٌؽي  ًٟمقرٌ  ٌُم عي  ذي ضمي ري ؿي  ُي  سمٌؽي  لي ػَمٌ ٌٝمدي  سمٌٖمي ؿمي شميؽي  لي طَمدي شمٌؽي  ذٌم  لي َثري ىًمَٚم٧مي  يمي فً  لي ٤مقٌ  ًمي ًي
٤مًمٌؽي  سمٌٚمٌ  طمي

َيتيفً  قَّ ىمي ًمٌؽي  لي امي عَ ﴿ :سمٌٙمي رً  سماٌمي  ومي٤مَصدي أيقَمٌرَض  شًم١َمُمي ـٌ  لي يملٌمي  قمي ايمٌرً  ﴾،اعَمنًَمٌ َٞمٚمٌؽي  ذٌم  ًميؽي  اًمذَّ ٤مٌئؿً  ًمي اًمّمَّ  لي

ي٤مٌرؿي  ذٌم  ًميؽي  تٌؽي الي ُمي  قٌمٜمَدي  اعَميَٕمًرلًؽ  هني نَّفً  ٌئٙمي ػَمً  أي َٚمٌ٘مؽي  ظمي  .ظمي

ؾي  إٌٟم٤َّم اًمٚمًَّٝمؿَّ  ؾمَّ تيقي ٞمَؽي  ٟمي ٤مٌن  اجَلي٤مٌُمعٌ  سم٤ٌمحَليَرٌؽ  إًٌمي يٕمي
ٌ
ًمٌؽي  عم امي ٠ميًخؽي  يمي ًَ ٜمي٤م أيقَ  سمٌؽي  إٌي٤َّمؿي  ٟمي ضَمفي  شًمٌريي ٌٌٞميٜمي٤م لي  ٟمي

أيقَ  لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم َحً  لي ٜم٤َّم قي متي ةٌ  ًذًٟمقسمٌٜمي٤م ًلضًمقدي  قمي دي ٤مهي ي٤مًمٌؽي  سمًٌٛمِمي ٜمي٤م مجي ٌي ٞمي شًمٖمي ٜم٤َّم لي ٤مرٌ  ذٌم  قمي  سمٌحي

ٌرؿي  ا نَقي َٕمًّمقٌُملمي  أي ـي  ُمي اهٌمؾٌ  ٌُم قي ٦مٌ  اًَمِمَّ َٟمٞميٌقيَّ اهٌمٌلٌمي  اًمدي ٞمَؽي  ري ٤مٌئٌلٌمي  إًٌمي ٤م سمٌؽي  همي ٤م قهً  يي٤م اهلل يي٤م قهً  يي ٤م اهلل يي  يي

٤م قهً  ي  اهلل يي ؿي  ُي إهٌلي ػَمً ـَ  اؾَمٌ٘مٜمي٤م همي ٌب  ٌُم ا ي ٌَّتٌؽي  ذي ي ٜمي٤م حمي ًَ اهَمٌٛم ٤مرٌ  ذٌم  لي تٌؽي  سمٌحي ٌديَّ تَّك أيطمي َرشميعي  طمي  ذٌم  ٟمي

٦مٌ  ًٌقطمي شمٌؽي  سًمَح َيي ٘مَ  طمي شمي ٜم٤َّم ٓميعي لي ٤مفي  قمي تٌؽي  أيَلهي ٚمٌٞم٘مي َْمٚمٌؽي  ظمي مَحيتٌؽي  سمٌٗمي ري َرٟمي٤م لي ٟميقي تٌؽي  سمٌٜمًقرٌ  لي اَهٌدٟمي٤م ـمي٤مقمي  لي

ُي  ٜمي٤م ل ٟمي٤م شًمٌْمٚمَّ َ سميٍمي ـَ  سمًٌٕمًٞمقسمٌٜمي٤م لي ٟمي٤م قًمًٞمقٌب  قمي ػَمٌ ٦مٌ  همي ٌٌٞميٜمي٤م سمًٌحَرُمي ٞميٌدٟمي٤ملي  ٟمي دى  ؾمي ٛمَّ لؾمٚمَّؿي  قمٚمٞمف اهلل صغم حًمي

غمي  قمي ٤مسمٌفٌ  آخٌفٌ  لي أيَصحي ٤مسمٌٞمٌح  لي ّمي أيَهؾٌ  اًَمًقضًمقدٌ  ُمي ًٝمقدٌ  لي ٤م اًمِمي ؿي  يي امحلم أيَرطمي ٠ميًخؽي  اًمرَّ ًَ ٜمي٤م أيقَ  ٟمي  هٌبٌؿَ  شًمَٚمٌح٘مي
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ٜمي٤م َٜميحي متي ًٌَّٝمؿَ  لي ٤م طًم ٤م اهلل يي ٞميقفً  يي٤م طملي  يي ٤م ىمي ا يي فٌ  ـٌ الي اجَلي  ذي ا اإٌليَمري ٌٛمٞمًع  لي ًَّ ٌََّؾ ٌُمٜم٤َّم إٌٟمَّؽي أين٧مي اًم ٘مي ٜمي٤م شمي سمَّ ﴿ري

طٌمٞمًؿ﴾ ًب اًمرَّ ا َٞمٜمي٤م إٌٟمَّؽي أين٧مي اًمتَّقَّ ٚمي شًم٥َم قمي ٞمًؿ﴾ ﴿لي
ٚمٌ ٥َم لي  اًَمٕمي ٜمي٤م هي ٦مه  ًمي َٕمٌرومي ٦مه  ُمي غمي  إٌٟمَّؽي  ٟمي٤موٌمٕمي   يًمؾي  قمي

ى
ء  ري

لمي  ربَّ  يي٤م ىمديرو 
ٌ ٤معمي ٤م اًَمٕمي ـً  يي طٌمٞمؿً  يي٤م رمَح ٠ميًخؽي  ري ًَ ٜمي٤م أيقَ  ٟمي َرًزىمي ٦مي  شمي ضَمفٌ  ًرَؤيي ٌٌٞميٜمي٤م لي ٜمي٤مٌُمٜمي٤م ذٌم  ٟمي تٌٜمي٤م ُمي َ٘مٔمي يي أيقَ  لي  لي

ي  كمي ٚميؿي  شًمّمي ًي شًم َٞمفٌ  لي ٚمي الي  قمي ٦مه  ةه صي اٌئٛمي َقفٌ  إمٌمي  دي ـٌ  يي ي أيقَ  اًمدي ي  لي كمي غمي  شًمّمي ٟمي٤م قمي ػَمٌ ـَ  ظمي يًم ٜمي٤م لي  .أُمقرٟم٤م مجٞمع ذم ًمي
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 ثٍنياال ًٖٕ صمٕات

َؾ  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ؾي  اضَمٕمي شمٌؽي  أيوَمْمي ا ٚميقي ك اأيبيده  صي أينَٛمي ٤مشمٌؽي  لي يمي ري ده  سمي ُمي َ ك اهي أيَزيمي ٞم٤َّمشمٌؽي  لي
ٌ ده  وميَْماله  حتي دي قمي غمي  الي  قمي

ٌؽ  ٤م أيَذي ٤مٟمٌٞم٦َّمٌ  ئٌٌؼ احَلي٘مي ًي ٞم٦َّمٌ  اإٌلَٟم اجَلي٤مٟمي عٌ  لي ٛمي َ َمي ىمي٤مٌئٌؼ  لي ٟمٌٞم٦َّمٌ  اًمرَّ ـًمقرٌ  اإٌليامي ٞمي٤مٌت  لي ٚمي ٤مٟمٌٞم٦َّمٌ  اًمتَّجي ًي ٌيطٌ  اإٌلطَم َٝم ُمي  لي

رٌ اّ ا مَحي٤مٟمٌٞم٦َّمٌ  َهي ٦مٌ  اًمرَّ اؾٌمٓمي ٦مٌ  اًمٜمٌٌَّٞميلمٌ  قٌمَ٘مدٌ  لي ٍدُمي ًُم٘مي ٞمَشٌ  لي ٚمٌلمي  ضمي ىمي٤مٌئدٌ  اعَمًَرؾمي يَم٥ٌم  لي  اّلًم ري
ٌ
 ٞمي٤مء

يٌ٘ملمي لي  دي ؾٌ  اًمّمي أيوَمْمي ٤مٌُمؾٌ  أيمَجيٌٕملمي  اخَليَٚمٌؼ  لي   طمي
ٌ
ء ا ٤مًمٌٌؽ  اّيقَمغمي  اًَمٌٕمزي  ًمٌقي ُمي ٦مٌ  لي ٌزُمَّ ٤مٌهدٌ  اّيؾَمٜميك اعَميَجدٌ  أي  ؿمي

رٌ  ا ـٌ  أيَهي ٤مٌهدٌ  اّيزي ًُمِمي رٌ  لي ا نَقي سمٌٌؼ  أي ا قي ًَّ َرمًجي٤مقٌ  ـٌ لي اًّ  اًم شمي ٤مقٌ  لي ًي
فٌ  ًمٌ ٌيعٌ  اًَمٌ٘مدي ٜمَ ُمي ٙمي  اًَمٌٕمَٚمؿٌ  لي احَلٌ رٌ  ؿٌ لي َٔمٝمي  ُمي

ي  لي ئٌ زٌ اجَلً  اًَمًقضًمَقدٌ  ٌهي  اًَمًٙمكمي ٤مقٌ  لي ًي إٌَٟم لَمٌ  لي َٗمكٌمي  اًَمًٕمَٚمٌقني  اًَمًقضًمقدٌ  قمي ًي اًم دٌ  ًرلٌح  لي ًي َقٟميلَمٌ  ضمي لَمٌ  اًَمٙمي قمي  لي

ٞمي٤مةٌ  ـٌ  طمي َي اري ٌؼ  اًمدَّ ٘مي ٥ٌم  سم٠ٌميقَمغمي  اعَمًتيحي ٦مٌ  ًرشمي ًٌقٌديَّ ٚميٌؼ  اًَمًٕم اعَمًتيخي ٤مٌت اعَمي٘مي  ٌؾ الي سم٠ٌميظَم  لي ٞم٦َّمٌ اُ ٤مُمي
٤مئٌ  اخَليٚمٌٞمؾٌ  َصٓمٌٗمي

ٌٞم٥ٌم  اّيقَمٔميؿٌ  احَلٌي فٌ  لي ٞميٌدٟمي٤م اّييَمري ُمي  ؾمي ُي لي ٌٌٞمٌٌٜمي٤م ٟمي٤مق طمي دٌ  لي ـٌ  حميٛمَّ ٌَدٌ  سَم   قمي
ٌ
ـٌ  اهلل ٌَدٌ  سَم ٚم٥ٌٌم  قمي  اهلل صغمَّ  اعَمًٓمَّ

غمي  قمٚمٞمف قمي ٤مسمٌفٌ  آخٌفٌ  لي أيَصحي دي  لي دي ٤مشمٌؽي  قمي َٕمًٚمقُمي ادٌ  ُمي ٌُمدي شمٌؽي  لي ٚماٌمي ؿي  يًمٚمَّامي  يمي ري يمي كً  ذي ري يمي ذي ايمًٌرلقي  لي ؾي  اًمذَّ ٗمي همي  لي

ـَ  ٌذيَمٌركٌ  ٌذيَمٌرؿي  قمي ٤موٌمًٚمققي  لي ٚمَّ  اًَمٖمي ؾمي ٞمامه  ؿَ لي
ٚمٌ ًَ ثػٌمه  شمي اٌئامه  ا يمي  .دي

ًؾ  إٌٟم٤َّم اًمٚمًَّٝمؿَّ  ؾمَّ تيقي ٞمَؽي  ٟمي ٤مٌرن سمٌٜمًقٌركٌ  إًٌمي ًَّ ٜمي٤م حًتَٞمٌلي  أيقَ  اًَمًقضًمقدٌ  ذٌم  اًم ٞمي٤مةٌ  سمٌٜمًقرٌ  ىًمًٚمقسمي َٚمٌٌفٌ  طمي ؾٌمعٌ  ىمي ا  اًَمقي

  ًمًٌٙمؾي 
ى
ء مَحي٦مه  ري قٌمَٚمامه  ري م لي ًهده م لي سًمنَمي ٚمٌٌٛملمي  لي ًَ أيقَ  ًمٌَٚمًٛم حي  لي ٟمي٤م شمينَمي َدٌركٌ  سمٌٜمًقرٌ  ًصًدلري ٤م﴿ اجَلي٤مٌُمعٌ  صي  ُمي

ـَمٜمي٤م رَّ ـَ  اًَمٌٙمتي٤مٌب  ذٌم  ومي   ٌُم
ى
ء ٌوٞمي٤مءه  ﴾ري م لي ٌذيَمري ري  ًمٌَٚمًٛمتٌَّ٘ملمي  لي شًمٓميٝمي ٜمي٤م لي ةٌ  ًٟمًٗمقؾمي ٤مري فٌ  سمٌٓميٝمي ًٌ َٗم يمٌٞم٦َّمٌ  ٟمي  اًمزَّ

ٜمي٤م اعَميَرٌوٞم٦َّمٌ  ٚميٛمي شًمٕمي رٌ  لي ا   يًمؾَّ لي ﴿ قًمًٚمقفٌ  سم٠ٌمينَقي
ى
ء َٞمٜمي٤مكً  ري ٤مفى  ذٌم  أيطَمّمي ني  ﴾ًُمٌلٌمى  إٌُمي شًمَنٌ كً  لي ٌئري ا ي  وٌمٞمٜمي٤م هي

ٌُمعٌ  ا ٌرؿي  سمٌٚميقي ا نَقي تَّك أي ٜمي٤م طمي ٌي ٞمي ٜم٤َّم شًمٖمي ؼي  ذٌم  قمي تٌفٌ  طمي ٌ٘مٞم٘مي ٞميًٙمققي  طمي ٞميقفي  احَليلَّ  قهً  ومي ٞميقُمٌ  وٌمٞمٜمي٤م اًَم٘مي ٦مٌ  ٞمَّتٌؽي سمٌ٘مي ٌديَّ ُمي َ  اًمنَّ

ٜميٌٕمٞمشي  َٞمشي  سمًٌرلطٌمفٌ  ومي ٦مٌ  احَليٞمي٤مةٌ  قمي غمي  قمٚمٞمف اهلل صغمَّ  اّيبيٌديَّ قمي َحٌٌفٌ  آخٌفٌ  لي صي ٚمَّ  لي ؾمي ٞمامه  ؿي لي
ٚمٌ ًَ ثػٌمه  شمي  آٌُملم ا يمي

َْمٚمٌؽي  مَحيتٌؽي  سمٌٗمي ري ٤م َٞمٜمي٤مٚمقمي  لي ٜم٤َّمقً  يي ٤م طمي ٜم٤َّمقً  يي ٤م ُمي ـً  يي سمٌ  رمَح ٞمي٤مٌت لي ٚمي ةٌ  ذٌم  شمٌؽي ُي ًُمٜمي٤مزي  تجي  ؿًمًٝمقٌدكٌ  ٌُمرآ

ًٜمي٤مزي 
ٌ
ٞمي٤مشمٌؽي  ٌت ُي عم يٚمي ٜميًٙمققي  دمي   ذٌم  ومي

ٌ
٤مء ٗمي ـي  اخَلًٚمي ؿٌمٌدي ا ٦مٌ ُي لٌ  ذٌم  اًمرَّ سملٌمي  يي  .اّيىَمري

ؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٚمي  صي ؾمي غمي  ؿَ لي ٞميٌدٟمي٤م قمي ٌٌٞمٜمي٤م ؾمي ٟمي ٞميٌدٟمي٤م لي دى  ؾمي ٛمَّ ـٌ  حًمي ي٤م ٜمي٤مقٌ  ًًمَٓمٌٗمؽي  مجي طمي ٓمَ  لي ضمي  ؽي ٗمٌ قمي  ـٌ الي لي
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يمي  ًُمَٚمٌٙمؽي  ـٌ لي تٌل اعَميٌٕمٞم٦َّمٌ  سمٌٌني  اعَمًَٓمٚميٌؼ  اًمٜميقرٌ  ىًمَدؾٌمؽي  امي ٞمَّدً  ُي  اًمَّ تي٘مي ـٌ اًمَ  شمي َٕمٜمهك ٤ٌمـم َٞمٌٌؽي  ذٌم  ُمي ٤م ٔم٤مهرٌ اًم همي ٘مًّ  طمي

شمٌؽي  ذٌم  ٤مدي ٝمي َٛمسٌ  ؿمي رٌ  ؿمي ا َغمي  ٤مٟمٌٞم٦َّمٌ رسمَّ اًم اّيَهي َمي ةٌ  لي َيي ٌت  طمي ا ي مَحي٤مٟمٌٞم٦َّمٌ  احَلييي ـٌ  اًمرَّ ٜمي٤مٌز ٞميٛمي  اًَمًٙمًت٥ٌم  ُمي  ٦مٌ اًَم٘مي

ًٟمقرٌ  ٌيٞميٜمي٦مٌ  اِيي٤مٌت  لي ٌذن اًَم َ٘متيفً  اًمَّ ٚمي ـَ  ظمي اشمٌؽي  ًٟمقرٌ  ٌُم َ٘متيفً  ذي ٘مَّ طمي ٌئؽي  لي ٤مشمٌؽي  سم٠ٌميؾَمامي ٌصٗمي ٚميَ٘م٧مي  لي ظمي ـَ  لي  ًٟمقٌركٌ  ٌُم

ٚملٌمي  اّينٌٌَٞمي٤مءي  اعَمًَرؾمي وَم٧مي  لي رَّ ٕمي شمي َٞمٌٝمؿَ  لي ٞمثي٤مٌؾ  سم٠ٌميظَمذٌ  إًٌمي
ٌ
ٞمٌَٝمؿَ  اعَم ٚمي َقًمٌؽي  قمي إٌذَ ﴿ :اعَمًٌلٌمٌ  احَليؼي  سمٌ٘مي ذي  لي  اهللً  أيظمي

ٌٞميلمي  ٌُمٞمثي٤مؾي  ٤م اًمٜمٌَّ ي َٞمًتًٙمؿَ  حي ـَ  آشمي ٦مى  يمٌتي٤مبى  ٌُم طٌمَٙمٛمي يًمؿَ  صًمؿَّ  لي ٤مءي ـو  ضمي ؾًمق ؾو  ري دي ٤م ًُمّمي ي
ٌ
ًٙمؿَ  ح ٕمي ّـَ  ُمي ًت١َمٌُمٜمً  سمٌفٌ  ًمي

فً  ٟمَّ تيٜمًٍَمً ًمي ـي  لي ٤م َرشًمؿَ  ىمي ىَمري أي ٍذشًمؿَ  أي أيظمي غمي  لي ًمًٌٙمؿَ  قمي ن ذي َرٟمي٤م ىمي٤مًًمقا  إٌَسٌ ىَمري ـي  أي ٤م ًدلاومي  ىمي ني٤م ٤مؿَمٝمي أي ًٙمؿَ  لي ٕمي ـي  ُمي  ٌُم

ـي  ٤مٌهٌدي  .﴾اًمِمَّ

ؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٚمي  صي ؾمي غمي  ؿَ لي ٦مٌ  قمي َجي ـٌ  هبي امي ٤مٌج  اًَمٙمي شمي   ـٌ الي اجَلي  لي
ٌ
ي٤مء هبي ـٌ  لي َٛمسٌ  اجَليامي ؿمي ـٌ  لي ٤م ٌيٌؼ  اًَمٌقصي قمي  لي

ٞمي٤مةٌ  اًَمًقضًمقدٌ  طمي َقضًمقدى  يًمؾي  لي ٜميتٌؽي  ـٌ الي ضمي  قٌمزي  ُمي َٚمٓمي ـٌ  ؾمي ال ضمي َٚميٙمي  قٌمزي  لي ٚمٌٞمٌؽ  تٌؽي ممي ُمي شمٌؽي  ًصٜمَعٌ  لي  ىًمَدري

زٌ  ا ري
ـمٌ ةٌ  لي َٗمقي ةٌ  صي َٗمقي ـَ  اًمّمَّ شمٌؽي  أيَهؾٌ  ٌُم َٗمقي ظًم  صي ٦مٌ الي لي ٦مٌ  صي ـَ  اخَلي٤مصَّ   ٌهي  ىًمَرسمٌؽي  أيَهؾٌ  ٌُم

ٌ
 اّيقَمٔميؿٌ  اهلل

ٌٌٞم٥ٌم  طمي   لي
ٌ
فٌ  اهلل ٚمٌٞمؾٌ  اّييَمري ظمي   لي

ٌ
فٌ  اهلل رَّ ٞميٌدٟمي٤م اعَمًٙمي ُمي  ؾمي ُي لي دى  ٟمي٤مق ٛمَّ  .لؾمٚمؿ لآخف ٞمفقمٚم اهلل صغم حًمي
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 الجالثاٞ ًٖٕ صمٕات

ًؾ  إٌٟم٤َّم اًمٚمًَّٝمؿَّ  ؾمَّ تيقي ٞمَؽي  سمٌفٌ  ٟمي عً  إًٌمي ٗمَّ ٟميتيِمي َيؽي  سمٌفٌ  لي دي ٤مطٌم٥ٌم  ًمي ٦مٌ  صي ٤مقمي ٗمي م اًمِمَّ ٦مٌ  اًَمًٙمؼَمي ؾٌمٞمٚمي اًَمقي ك لي  اًَمًٕمَٔمٛمي

٦مٌ  يٕمي ٌ اًمنمَّ ا  لي رَّ ٦مٌ  اًَمٖمي ٤مٟمي اعَميٙمي ٦مٌ  اًَمًٕمَٚمٞمي٤م لي ٜمٌَزًمي اعَمي ًمَ  لي ىمي٤مٌب  ٗمكاًمزي لَم ىميقَ  لي َدٟميك لَ أي  ؾمي ٜمي٤م أيقَ  أي ٘مي اشمه  سمٌفٌ  حًتي٘مي  ٤مذي

٤متى  ٌصٗمي ءه  لي أيؾَمامي ُه  لي ٤م وَمٕمي أي ٤مره  لي آصمي تَّك الي م ُي  طمي ُي  ٟميري عي  ل ٛمي ًَ ُي  ٟمي ُي  ًٟمٌحسَّ  ل َُّ  ٟميٌجدي  ل ل إٌي٤َّمؿي  إ ٌ  إهٌلي

ٞميٌدن ؾمي َْمٚمٌؽي  لي مَحيتٌؽي  سمٌٗمي ري ؾي  أيقَ  أيؾَم٠ميًخؽي  لي َٕمي ٜمي٤م دمي تي لَمي  ًهٌقيَّ تٌفٌ هً  قمي اٌئٚمٌفٌ  ذٌم  ٌقيَّ تٌفٌ  أيلي هٌني٤ميي سمًٌقدي  لي  ظًمٚمَّتٌفٌ  لي

 
ٌ
٤مء ٗمي صي ٌَّتٌفٌ  لي ي شمٌٌح  حمي ا وميقي ارٌ  لي نَقي شمٌفٌ  أي ٌُمعٌ  سميٌّمػمي ا قي ضمي رٌ  لي ا شمٌفٌ  أيَهي يري ٌ طٌمٞمؿٌ  هي ري مَحي٤مئٌفٌ  لي ٟميٌٕمٞمؿٌ  ري ٌئفٌ  لي  .ٟميَٕمامي

٠ميًخؽي  إٌٟم٤َّم اًمٚمًَّٝمؿَّ  ًَ ٤مكٌ  ٟمي ٌٌٞميؽي  سمٌجي ٤م ٟمي ٞميٌدٟمي دى حًمي  ؾمي ةي  لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم ٛمَّ ىي  اعَميَٖمٌٗمري اًَمري  لي

ـي  ًٌق اًَم٘مي ُه  لي ًٌق ٤م ىمي ٤مُمًّ ٌٙمَٚمٜمي٤م ُي  شمي ٜمي٤م إمٌمي  وٌمٞمفٌ  شمي ًٌ نًَٗم ٦مي  أي َرومي لَمى  ـمي ٤م قمي دَ  اعَمًٌجٞم٥ًم  ٟمٌَٕمؿي  يي ؾي  ومي٘مي ظمي ظٌمٞمًؾ  دي  يي٤م اًمدَّ

َقُن ٤مكٌ  ُمي ٌٌٞميؽي  سمٌجي ٤م ٟمي ٞميٌدٟمي دى  ؾمي غمَّ  حًميٛمَّ ٤م اهلل صي ٕمي َٞمفٌ  ممي شمي ٚمي ٚمَّؿي  لآخف قمي ؾمي قي  ومي٢ٌمقَّ  لي ا  اخَليَٚمٌؼ  ًذًٟمقٌب  هًمَٗمري

 ألَّ  سم٠ٌميمَجيٌٕمٌٝمؿَ 
آظٌمٌرٌهؿَ  ؿَ هٌلٌ ري  لي ومي٤مضٌمٌرٌهؿَ  ٌهؿَ سمي ةى  لي َٓمري ٘مي ؾٌمعٌ  ضًمقٌدؿي  سميَحرٌ  ذٌم  يمي ا ٌذن اًَمقي ٤مطٌمؾي  ُي  اًمَّ فً  ؾمي دَ  ًمي  ومي٘مي

َقًًمؽي  ىًمَٚم٧مي  ىمي ٤م﴿ :اعَمًٌلٌمً  احَليؼي  لي ُمي َٚمٜمي٤م لي َُّ  ؿي أيَرؾمي مَحي٦مه  إ لمي  ري
ٌ ٤معمي غمي  ؿلؾمٚمَّ  قمٚمٞمف اهلل صغمَّ  ﴾،ًمٌَٚمٕمي قمي  آخٌفٌ  لي

َحٌٌفٌ  صي  .أيمَجيٌٕملمي  لي

بي ﴿ ـي  إٌني  ري هي َٔمؿً  لي ؾي  ٌُمٜميل اًَمٕمي اؿَمتيٕمي أي  لي ٌه  ًس اًمرَّ َٞم َ  ٤مؿمي
ملي ـَ  لي يًم ٤مٌئؽي  أي ب سمًٌدقمي ٌ٘مٞم٤ًّم ري بي ﴾، ﴿ؿمي  إٌنَّ  ري

ٜمٌلي  ًَّ ي  ُمي أين٧َمي  اًميي ؿً  لي امحلم أيَرطمي بي ﴿ ﴾،اًمرَّ ٤م إٌني  ري ي
ٌ
ًَم٧مي  ح نَزي َّ  أي ـَ  إزٌمي ػَمى  ٌُم َققي  يي٤م ﴾،وميٌ٘مػمو  ظمي  قمي

 
ٌ
٤مء ٗمي ٕمي ٞمؿي  يي٤م اًَمْمي

ٔمٌ   قمي
ٌ
٤مء ضمي ٤م اًمرَّ َرىمي  ًُمٜم٘مذي  يي ٤م كاًَمٖمي ك ًُمٜمٌَجلي  يي ٤م َقمماعَمي  ٟمٌَٕمؿي  يي٤م اهَليَٚمٙمي ٤مقي  يي ي  اخَلي٤مئٌٌٗملمي  أيُمي  ُي إهٌلي

 َُّ ٔمٌٞمؿً  اهللً  إ ي  ؿً ٞماًَمرطمٌ  اًَمٕمي َُّ  ُي إهٌلي بي  اهللً  إٌ َرشٌ  ري ٔمٌٞمؿً  اًَمٕمي ي  اًَمٕمي َُّ  ُي إهٌلي بي  اهللً  إ اٌت  ري لي امي ًَّ ٌَعٌ  اًم ًَّ  اًم

بي  ري َرشٌ  لي ؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  اًمٙمريؿ اًَمٕمي ٚمي  صي ؾمي غمي  ؿَ لي ؾٌ  اجَلي٤مٌُمعٌ  قمي اًَمً٘مَٓم٥ٌم  اّييَمٛمي ؾٌ  ٤مٌني رسمَّ اًم لي زٌ  اّيوَمْمي ا  ـمٌري

قٌ  طًمٚم٦َّمٌ  ٕمَ  اإٌليامي ُمي ٤مقٌ  اجَلًقدٌ  قٌ دٌ لي ًي اإٌلطَم ٤مطٌم٥ٌم  لي ؿٌ  صي ٦مٌ  اهَلٌٛمي ٌليَّ امي ًَّ اًَمًٕمًٚمقفٌ  اًم ًدٟمي  لي  .ٞم٦َّمٌ اًمٚمَّ

ؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٚمي  صي ؾمي غمي  ؿَ لي ـَ  قمي ٚميَ٘م٧مي  ُمي ضَمٚمٌفٌ  اًَمًقضًمقدي  ظمي َّم٧مي  ٌّ ظمَّ ري ٌي  اّيؿَمٞمي٤مءي  لي ًي ٞميٌدٟمي٤م ٌٌفٌ سمٌ دى  ؾمي ٛمَّ  حًمي

٤مطٌم٥ٌم  اعَميَحًٛمقدٌ  ٤مٌرفٌ  صي اجَلً  اعَميٙمي غمي  قدٌ لي قمي ٤مسمٌفٌ  آخٌفٌ  لي أيَصحي ٤مسمٌٌ٘ملمي  اّيىَمٓمي٤مٌب  لي ًَّ ٜمي٤مٌب  إمٌمي  اًم ًمٌؽي  ضمي  ذي
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 .اجَليٜمي٤مٌب 

ؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٚميؿَ  صي ؾمي غمي  لي ٞميٌدٟمي٤م قمي دى  ؾمي ٛمَّ لي  اًمٜميقرٌ  حًمي ٌ ٌيٞمي٤مقٌ  اإٌلهلي اًَم ٤مقٌ  اجَليكٌمي  لي ًي اًمٚم يٌبي  لي ري ـٌ  اًَمٕمي ي اًمدي  لي

مَحي٦مه  احَليٜمٌٞمٌٗملي  ٤م ري لمي ًمٌَٚمٕمي
ٌ يَّدٌ  عمي لٌح  اعَم١ًمي سم٤ٌمًَمٌٙمتي٤مٌب  اّيٌُملمٌ  سم٤ٌمًمري ٤مشمٌؿٌ  اعَمًٌلٌمٌ  لي ظمي ٌٞميلمي  لي مَحي٦مٌ  اًمٜمٌَّ ري لمي  اهلل لي

ٌ ٤معمي  ًمٌَٚمٕمي

اخَلي   .أيمَجيٌٕملمي  ٌئٌؼ الي لي

ؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٚمؿَ  صي ؾمي غمي  لي ـَ  قمي َ٘متيفً  ُمي ٚمي ـَ  ظمي َٚم٧مي  ًٟمقٌرؿي  ٌُم ٕمي ضمي فً الي يمي  لي ـَ  ُمي ٚمَ  ٌُمؽي الي يمي  ٌُم وميْمَّ غمي  تيفً لي  قمي

نٌٌَٞمي٤مٌئؽي  َٚم٧مي  ٞمي٤مئٌؽي ألًملي  أي ٕمي ضمي ًي  لي ٦مي اًم ٤ميي َٞمفٌ  ٌُمٜمَؽي  ٕمي ٌُمٜمَفً  إًٌمي ٞمٌَٝمؿَ  لي ـٌ  إًٌمي امي زٌم   يًمؾي  يمي ٤مٌدن ًميؽي  لي هي  ًُمٌْمؾ   يًمؾي  لي

ٜمَؽي  ٤مٌدن قمي   شمي٤مٌرؿٌ  احَليؼي  إمٌمي  اخَليَٚمٌؼ  هي
ٌ
َٕمٌدقٌ  ّيضَمٚمٌؽي  اّيؿَمٞمي٤مء ُمي اٌت  لي َْمٚمٌؽي  اخَليػَمي ظمي  سمٌٗمي تيفً لي ٌَ غمي  ٤مـمي  قمي

٤مطٌ  ًي ٤مقي ﴿ :ىًمَرسمٌؽي  سمٌ يمي   وميَْمًؾ  لي
ٌ
ٚميٞمَؽي  اهلل ٞمامه  قمي

ٔمٌ ٞمَٚمٌؽي  ذٌم  ًميؽي  ٘م٤مئؿٌ اًمَ  ﴾،قمي ٤مئٌؿٌ  ًمي اًمّمَّ ي٤مٌرؿي  ذٌم  ًميؽي  لي  هني

اهَلي٤مٌئؿٌ   .ًمٌؽي الي ضمي  ذٌم  سمٌؽي  لي

ؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٚمي  صي ؾمي غمي  ؿَ لي ٌٌٞميؽي  قمي ٦مٌ  ٟمي َٚمٌ٘مؽي  ذٌم  اخَليٚمٌٞمٗمي رٌ  ٌرؿي سمٌٌذيمَ  اعَمًَِمتيٌٖمؾٌ  ظمي ٙمَّ َٚمٌ٘مؽي  ذٌم  اعَمًتيٗمي اّيٌُملمٌ  ظمي  لي

٤مقٌ  ؿي ًمٌٌني  هي اًَمؼًمَ ئٌرٌ  ذٌم  احَلي٤مٌَضٌ  ًمًٌرؾًمٚمٌؽي  لي ا ي ٤مٌهدٌ  ىًمَدؾٌمؽي  هي اعَمًِمي ـٌ  لي ٞميٌدٟمي٤م ًمٌؽي الي ضمي  جٌلامي ُمي  ؾمي ُي لي ٤مق  ٟمي

دى  ٛمَّ ٍنٌ  حًمي ٤مشمٌؽي  اعَمًٗمي اًم ِيي ٤مئ٥ٌٌم  ًُمَٚمٌٙمؽي  ذٌم  ٔم٤مهرٌ لي اًَمٖمي ٚميًٙمقشمٌؽي  ذٌم  لي ٚميٌؼ  ُمي اعَمًتيخي ٤مشمٌؽي  لي اقٌمل سمٌٌّمٗمي اًمدَّ  إمٌمي  لي

لشمٌؽي  ً ؼمي ةٌ  ،ضمي مَحي٤مٟمٌٞم٦َّمٌ  احَليَيي ةٌ  اًمرَّ دي اًَمؼًمَ سمٌٞمؾٌ  ًمٌٞم٦َّمٌ الي اجَلي  لي ا ي اًمنَّ ًمٌٞم٦َّمٌ  لي ٌريشٌ  اجَليامي ٌ٘ملي  اًَمٕمي ًَّ ٌٞم٥ٌم  اًم احَلٌي  لي

ٌيٌقني  اًمٜميٌقرٌ  اًمٜمَّ لي  لي ٌ ري  اإٌلهلي اًمدي َّم  اًمٜمٌَّ٘ملي  لي
ٌ
اعَم ٌقني  ٌي٤مٌح لي ؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  اًَم٘مي ٚمي  صي ؾمي ٞمَفٌ  ؿَ لي ٚمي غمي  قمي امي  آخٌفٌ  قمي  يمي

ٚمََّٞم٧مي  غمي  صي ٌهٞمؿي  قمي ا ٞميٌدٟمي٤م إسٌَمري غمي  ؾمي قمي ـٌ  لي ٌهٞمؿي  آ ا ٞميٌدٟمي٤م إسٌَمري ٌٞمدو  إٌٟمَّؽي  ؾمي ٌٞمدو  محي  .َمي
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 االصبعاٞ ًٖٕ صمٕات

ؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٚميؿَ  صي ؾمي غمي  لي ٞميٌدٟمي٤م قمي ٌٌٞميٜمي٤م ؾمي ٟمي ٞميدٌ  لي دى  ٟمي٤مؾمي ٛمَّ ٌرؿي  سميَحرٌ  حًمي ا نَقي َٕمٌدقٌ  أي ُمي ٌرؿي  لي ا ًرلٌح  أيَهي اٌح  لي  أيَرلي

ٌي٤مٌدؿي  ةٌ  قٌم رَّ ةٌ  اًمدي ٤مظٌمري ٦مٌ  اًَمٗمي ٌٌ٘مي اًَمٕمي ٦مٌ  لي اٌت  سًم١َمسًم١مٌ  اًمٜم٤َّموٌمحي   اعَميَقضًمقدي
ٌ
٤مء طمي ي٤مٌت  لي محي ضٌمٞمؿٌ  اًمرَّ ٤مٌت  لي ضمي ري  اًمدَّ

ؾٌملمٌ  اٌت  لي ٤مدي ٕمي ًَّ ًٟمققٌ  اًم ـٌ  اًَمٌٕمٜمي٤ميي٤مٌت  لي امي يمي ٠مٌ  ٞم٤َّمٌت اًَمًٙمٚمي  لي ٜمَِمي ُمي ًمٌٞم٤َّمٌت  لي َتؿٌ  اّيزي ظمي ـٌ  اّيبيٌدي٤َّمٌت  لي  اعَميَِمًٖمق

ـٌ  سمٌؽي    قمي
ٌ
َٟمٞميٌقي٤َّمٌت  اّيؿَمٞمي٤مء ـَ  اًمٓم٤َّمقٌمؿٌ  اًمدي ٌت  ٌُم ا ري اٌت  صميٛمي دي ٤مهي ٌ٘ملي  اعَمًِمي ًَ ـَ  اعَمي رٌ  ٌُم ا  اًَمً٘مَدؾٌمٞم٤َّمٌت  أيَهي

٤ممٌلٌ  ٤ميٌض  اًَمٕمي تي٘مَ  سم٤ٌمَحي ًَ ً اعَم ٞميٌدٟمي  ٌت ٌالي لي ُمي  ٤مؾمي ُي لي دى  ٟمي٤مق ٛمَّ غمي  حًمي قمي ٤مسمٌفٌ  اّيظَمٞمي٤مرٌ  آخٌفٌ  لي أيَصحي رٌ  لي ا  .اّيبَري

ؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٚميؿَ  صي ؾمي غمي  لي ٞميٌدٟمي٤م ًرلٌح  قمي دى  ؾمي ٛمَّ اٌح  ذٌم  حًمي غمي  اّيَرلي قمي ٌدكٌ  لي ًي ٤مدٌ  ذٌم  ضمي ًي غمي  اّضَم قمي كٌ  لي  ىَمؼٌمٌ

ًٌقرٌ  ذٌم  غمي  اًَمً٘م قمي   ذٌم  اؾَمٌٛمفٌ  لي
ٌ
ء غمي  اّيؾَمامي قمي ٜمَٔميٌركٌ  لي غمي  اعَميٜمي٤مفمٌرٌ  ذٌم  ُمي قمي َٛمٌٕمفٌ  لي ٤مٌُمعٌ  ذٌم  ؾمي ًي غمي  اعَمي قمي تٌفٌ  لي يمي ري  طمي

٤مٌت  ذٌم  يمي غمي  احَليري قمي ٜمي٤مٌت  ذٌم  ؾًمًٙمقٟمٌفٌ  لي ٙمي ًَّ غمي  اًم قمي اٌت  ذٌم  ىًمًٕمقٌدكٌ  لي غمي  اًَمً٘مًٕمقدي قمي ٤مٌت  ذٌم  ىٌمٞمي٤مٌُمفٌ  لي  اًَمٌ٘مٞمي٤مُمي

غمي  قمي ٤مٟمٌفٌ  لي ًي
٤مشٌ  ًمٌ ٌيِمَّ زٌمي  اًَم اخَلي  اّيزي ؾي  اّيبيٌدني  َتؿٌ لي ٚمي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  صي ؾمي َٞمفٌ  ؿَ لي ٚمي غمي  قمي قمي ٤مسمٌفٌ  آخٌفٌ  لي أيَصحي دي  لي دي ٤م قمي  ُمي

ٚمٌَٛم٧مي  ٌُمَؾءي  قمي ٤م لي ٚمٌَٛم٧مي  ُمي  .قمي

ؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٚميؿَ  صي ؾمي غمي  لي ٞميٌدٟمي٤م قمي دى  ؾمي ٛمَّ ٌذن حًمي َٞمتيفً  اًمَّ َُمتيفً  أيقَمٓمي رَّ يمي َٚمتيفً  لي وميْمَّ فً  لي شمي َ ٟميٍمي ٜمَتيفً  لي أيقمي ىمي  لي سَمتيفً لي  رَّ

َٞمتيفً  َدٟمي أي َٞمتيفً  لي ٘مي ؾمي ٜمَتيفً  لي ٙمَّ ُمي َ  لي ألي ُمي َٓمتيفً  اّينَٗميسٌ  سمٌٌٕمَٚمٌٛمؽي  تيفً لي ًي سمي ٌيؽي  لي سٌ  سمًٌح ٜمَتيفً  اّيـَمقي يَّ زي َقًمٌؽي  لي  سمٌ٘مي

ٌيسٌ  َذٌب  ؿٌ ومالي اّي  وميَخرٌ  اّيىَم قمي ًٟمقٌرؿي  ٌؾ الي اّيظَم  لي ٌٌَدؿي  اعَمًٌلٌمٌ  لي قمي ٌديؿٌ  لي ٌَٚمٌؽي  اًَم٘مي طمي طٌمَّمٜمٌؽي  تلٌمٌ اعَمي  لي  لي

ضمي  احَليٌّملمٌ  ي٤مًمٌؽي  احَليٌٙمٞمؿٌ  ًمٌؽي الي لي مجي ٞميٌدٟمي٤م اًمٙمريؿ لي ُمي  ؾمي ُي لي دى  ٟمي٤مق غمي  حًميٛمَّ قمي ٤مسمٌفٌ  آخٌفٌ  لي أيَصحي ٤مسمٌٞمٌح  لي ّمي  ُمي

م ٜمي٤مٌديؾٌ  اهَلًدي ىمي ـٌ  اًَمًقضًمقدٌ  لي امي يمي ًٕمقدٌ  لي ًي ـي  اًم ٌري ـي  اعَمًٓميٝمَّ  .اًَمًٕمًٞمقٌب  ٌُم

ؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٚميؿَ  صي ؾمي َٞمفٌ  لي ٚمي الي  قمي ًؾي  ةه صي دي  هٌبي٤م حتي ٌرِيه  اًَمًٕم٘مي بي  هٌبي٤م ًٗمؽي شمي  ٤ملي ه  اًَمًٙمري شميَرمحي ٓمي٥مي  سمٌفٌ  شًمٌزيًؾ  ٤ملي  اًَمٕمي

َٙمٌريامه  شمي َ٘ميٌض  لي بي  سمٌفٌ  شمي ٤م اّيري بي  يي ٤م ري ٤م اهللً  يي ا يي٤م ىميٞميقفً  يي٤م طملي  يي فٌ  ـٌ الي اجَلي  ذي ا اإٌليَمري ٠ميًخؽي  لي ًَ ًمٌؽي  ٟمي ـَ  ذي  ٌُم

٤مٌئؾٌ  ٌئ٥ٌم  ٌٗمؽي ًًمٓمَ  وميْمي ا ري همي ٤م وميَْمٚمٌؽي  لي ٌريؿً  يي ٤م يمي طٌمٞمؿً  يي  .ري

ؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٚمؿَ  صي ؾمي غمي  لي ٌٌَدؿي  قمي ٟميٌٌٞمؽي  قمي ؾًمقًمٌؽي  لي ري ٞميٌدٟمي٤م لي ٌٌٞميٜمي٤م ؾمي ٟمي دى  لي ٛمَّ ٌلي  حًمي ـٌ  اًُّملي  اًمٜمٌَّ ؾًمق اًمرَّ  لي
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يٌبي  ري غمي  اًَمٕمي قمي ٤مسمٌفٌ  آخٌفٌ  لي أيَصحي اضٌمفٌ  لي أيَزلي ٤مشمٌفٌ  لي يَّ ًذري أي  لي َٞمتٌفٌ  َهؾٌ لي الي  سمي ٤مءه  ًميؽي  شميًٙمققً  ةه صي فٌ  ٌروي حٌلي٘مي اءه  لي  أيدي

آشمٌفٌ  ؾٌمٞمٚمي٦مي  لي ٦مي  اًَمقي ٌْمٞمٚمي اًَمٗمي ؽي  لي ي اًمنمَّ ٦مي  لي ضمي ري اًمدَّ ٤مًمٌٞمي٦مي  لي ٦مي  اًَمٕمي وٌمٞمٕمي َثفً  اًمرَّ اسَمٕمي ٤مفي  لي ٌذن اعَميَحًٛمقدي  اعَمي٘مي فً  اًمَّ َدشمي قمي  لي

٤م ؿي  يي امحلم أيَرطمي  .اًمرَّ

ؾمَّ  إٌٟم٤َّم اًمٚمًَّٝمؿَّ  تيقي ٠ميًخؽي  سمٌؽي  ًؾ ٟمي ًَ ٟمي فً  لي ضمَّ تيقي ٟمي ٞمَؽي  لي ٌٌٞميؽي  اًمٕمزيز سمٌٌٙمتي٤مسمٌؽي  إًٌمي ٟمي ٞميٌدٟمي٤م اًمٙمريؿ لي دى  ؾمي ٛمَّ  حًمي

غمَّ  ٤مممي  اهلل صي ٕمي َٞمفٌ  شمي ٚمي ٚمَّؿي لآخف  قمي ؾمي وٌمفٌ  لي ي سمنٌمي َيفٌ  اعَميٌجٞمدٌ  لي سم٠ٌميبيقي ٌهٞمؿي  لي ا قٌمٞمؾي  إسٌَمري إؾٌَمامي ٌيٞمَفٌ  لي ٤مطٌم سمٌّمي  سميَٙمرى  أييٌب  لي

ري  قًمٛمي ـٌ  ٌذنلي  لي َي قي  اًمٜميقري آخٌفٌ  قًمَثامي ٦مي  لي ٛمي
كٌم   ومي٤مـمٌ قمي هَياٌمي  لي دي ًمي لي ـٌ  لي ًي لَمٌ  احَلي ًي احَلً َٞمفٌ  لي ٛمَّ قمي ةي  لي َزي ٤ٌَّمسٌ  محي اًَمٕمي  لي

َٞمفٌ  تي َلضمي زي ٌدجيي٦مي  لي ٦مي  ظمي ٤مٌئِمي قمي  .لي

ؾي  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٚميؿَ  صي ؾمي َٞمفٌ  لي ٚمي غمي  قمي قمي َيفٌ  لي بيقي ٌهٞمؿي  أي ا قٌمٞمؾي  إسٌَمري إؾٌَمامي قمي  لي ـٌ  غمي لي َح٥ٌم  يًمؾ   آ صي الي  يًمؾ   لي  ةه صي

٤م مٌجًٝمي َ ٤مقً  ًيؽمي ًي
ـٌ  ًمٌ ي  اعَميٚميًٙمقٌت  ٌريي٤مضٌ  ذٌم  اّيزي كمي قمي ٤مٌت  لي ٤مُمي َٞمؾٌ  اعَمي٘مي ٟمي ٤مٌت  لي ُمي ا ري وَمعٌ  اًَمٙمي ري ٤مٌت  لي ضمي ري  اًمدَّ

ٜمٌَٕمًؼ  يي ٤مقً  هٌبي٤م لي ًي
ٌب  ًمٌ ٌْمٞمضٌ  ذٌم  اّدي اقٌ  اًمٜم٤َّمؾًمقٌت  طمي ًٟمقٌب  سمًٌٖمَٗمري َِمٌػ  اًمذي يمي وَمعٌ  ًرلٌب اًَمٙمً  لي دي  لي

ٌت  امي  اعَمًٌٝمامَّ ٞمَّتٌؽي  اًمالٌَّئًؼ  قي هً  يمي ٌ ٠َمنٌؽي  سم٢ٌٌمهلي ؿمي ٔمٌٞمؿٌ  لي امي  اًَمٕمي يمي ٞمَّتٌٌٝمؿَ  اًمالٌَّئًؼ  قي هً  لي
ٜمٌَّمٌٌٌٝمؿً  سم٠ٌميَهٚمٌ ُمي  اًمٙمريؿٌ  لي

٤مٌئصٌ  سمًٌخًّمقصٌ  ّمي َتيصي ﴿ ظمي مَحيتٌفٌ  خيي ـَ  سمٌري ٤مءً  ُمي اللً  ييِمي َْمؾٌ  لذً  لي ٔمٌٞمؿٌ  اًَمٗمي  .﴾اًَمٕمي
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 اخلىٗػ ًٕٖ صمٕات

َ٘مٜمي٤م اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٘مي ٌئٌرٌهؿَ  طمي ا ي اٌرٌج  ذٌم  سمٌني دي ٤مٌروٌمٌٝمؿَ  ُمي ٕمي ٦مٌ  ُمي ًثقسمي ـي  سمٌٛمي ٌذي ٧َم  اًمَّ ٌي٘مي ًؿَ  ؾمي ٜميك ٌُمٜمَؽي  هلي ًَ ـٌ  احَلً  آ

ٞميٌدٟمي٤م دى  ؾمي ٛمَّ َقزً  لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم حًمي اًَمٗمي ةٌ  لي ٤مدي ٕمي ًَّ م سم٤ٌمًم شمٌفٌ  اًَمًٙمؼَمي دَّ قي قمً  ،اًَمً٘مَرسميك سمٌٛمي ٜمي٤ملي  كٌ قٌمزي  ذٌم  ٛمَّ

٤مٌُمفٌ  ذٌم  اعَميَّمًٛمقدٌ  ٘مي ٧َمي  اعَميَحًٛمقدٌ  ُمي حتي ٌئفٌ  لي ا اؾَمٌ٘مٜمي٤م اعَميَٕمً٘مقدٌ  ًمٌقي ـَ  لي َقضٌ  ٌُم َٕمًرلوٌمفٌ  قٌمَرومي٤مقٌ  طمي  اعَميَقًرلدٌ  ُمي

﴾ ُي خًيٌَزن اهلًل اًمٜمٌٌَّلَّ َقفي  لزٌ  ،لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم ﴿يي ةٌ  سمؼًٌمً ٤مري عَ شمً  ىًمَؾ " سمٌِمي ٛمي َؾ  ًَ ؾمي  شًمَٕمطي  لي

عَ لي  عَ  اؿَمٗمي ٗمَّ ةٌ  سمًٌٔمًٝمقرٌ  "،شًمِمي ٤مري َقؽي ﴿ سمٌِمي ًي ًمي سمي  ًيَٕمٓمٌٞمؽي  لي ىي  ؽي ري َ يَم٧مي  ﴾وميؽمي ٌي٤مري ا يي٤م ٧مي ٞمشمٕم٤مًملي  شمي  ذي

فٌ  ـٌ الي اجَلي  ا اإٌليَمري  .لي

سمٌجي  ًمٌؽي الي ضمي  سمٌٌٕمزي  ٟميًٕمقذً  إٌٟم٤َّم اًمٚمًَّٝمؿَّ  شمٌؽي  ـٌ الي لي ةٌ  قٌمزَّ سمًٌ٘مَدري سمًٌَٚمٓم٤مقٌ  ؾًمَٚمٓمي٤مٟمٌؽي  لي شمٌؽي  لي سمٌحً  ىًمَدري  ٥مي لي

ٞميٌدٟمي٤م ٟميٌٌٞمؽي  دى  ؾمي ٛمَّ غمَّ  حًمي ٤مممي  اهلل صي َٞمفٌ  شميٕمي ٚمي ٚمَّؿي لآخف  قمي ؾمي ـي  لي ٦مٌ  ٌُم ٞمٕمي
ٓمٌ   اًَم٘مي

ٌ
ء ا اّيَهقي ٌديئي٦مٌ  لي  فميٌٝمػمي  يي٤م اًمرَّ

٤م اًمالَّضٌملمي  ٤مري  يي ـي ا ضمي تيٌجػٌمي ًَ ً ٤م عَم ـي  أيضٌمَرٟمي اـمٌرٌ  ٌُم ٤مٟمٌٞم٦َّمٌ  اخَليقي ًي َٔمٜمي٤م اًٍمٜميَٗم اطَمٗمي ـي  لي ٌت  ٌُم ا قي ٝمي ٤مٟمٌٞم٦َّمٌ اًمِمَّ  اًمِمَّ  َٞمٓمي

َرٟمي٤م ـميٝمي ـَ  لي اٌت  ٌُم ٦مٌ  ىمي٤مًذلري يَّ ٌ ٌينمي ٜمي٤م اًَم ٗمي صي   لي
ٌ
٤مء ٗمي ٦ٌَّمٌ  سمٌّمي يٌ٘مٞم٦َّمٌ  اعَميحي دي ـَ  اًمّمي دي  ٌُم  صي

٦مٌ  أٌ َٗمٚمي َهؿٌ  اًَمٖمي لي  اجَليَٝمؾٌ  لي

تَّك ٌحؾَّ  طمي   ًرؾًمقًُمٜمي٤م شميَْمٛمي
ٌ
ٜمي٤مء ٜمي٦مٌ  اّيني٤مٟمٌٞم٦َّمٌ  سمٌٗمي ٌي٤ميي ًُم ٦مٌ  لي ٤مٟمٌٞم٦َّمٌ  اًمٓمٌٌَّٞمٕمي ًي ةٌ  ذٌم  اإٌلَٟم َيي اًَمتََّخٚمٌٞمي٦مٌ  اجَليَٛمعٌ  طمي  لي

كمي  اًَمتَّحي ٦مٌ  سم٤ٌمًًًّمقٌهٞم٦َّمٌ  لي ٌديَّ كمي  اّيطمي اًمتَّجي ٤مٌئٌؼ  لي اٟمٌٞم٦َّمٌ  سم٤ٌمحَلي٘مي دي ٛمي اٟمٌٞم٦َّمٌ  ؿًمًٝمقدٌ  ذٌم  اًمّمَّ طَمدي َٞم٨ًم  اًَمقي ٞم٨ًَم  ُي  طمي  طمي

ُي  ـي  ل جَ ُي  أي ٞمَػي  ل ك يمي ٌَ٘مي يي   اًَمًٙمؾي  لي
ٌ
  هلل

ٌ
سم٤ٌملل ـي  لي ٌُم   لي

ٌ
إمٌمي  اهلل   لي

ٌ
عي  اهلل ُمي   لي

ٌ
ٌرىمه  اهلل ٦مٌ  ٤مهمي   سمٌٜمٌَٕمٛمي

ٌ
 سميَحرٌ  ذٌم  اهلل

  ٌُمٜم٦َّمٌ 
ٌ
ـي  اهلل ٜمًَّمقٌري ٞمٌَػ  ُمي ًي   سمٌ

ٌ
ًَّمقٌصلمي  اهلل ٤مٌرفٌ  خمي ٙمي   سمٌٛمي

ٌ
َٚمًحقفملٌمي  اهلل لَمٌ  ُمي   سمٌٕمي

ٌ
ًَٔمقفملٌمي  اهلل ٦مٌ  حمي  سمٌٌٕمٜمي٤ميي

 
ٌ
ًٗمقفملٌمي  اهلل َ ٦مٌ  حمي   سمٌٌٕمَّمٛمي

ٌ
ـَ  اهلل ٤مهٌمؾى  يًمؾي  ٌُم ًؾ  ؿمي َِمٖمي ـٌ  يي   قمي

ٌ
٤مـمٌرى  اهلل ظمي ًَٓمرً  لي ػَمٌ  ذٌم  خيي   همي

ٌ
٤م اهلل بي  يي  اهللً  يي٤م ري

٤م بي  يي ٤م ري بي  ي٤م اهللً  يي ٤م ري ٤م اهللً  يي ُمي قٌ  لي َُّ  ومٞمٌ٘ملشمي   إ
ٌ
َٞمفٌ  سم٤مهلل ٚمي َٚم٧ًم  قمي يمَّ قي َٞمفٌ  شمي إًٌمي  .ًأنٌٞم٥ًم  لي

َٚمٜمي٤م اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٥َم  سمٌؽي  اؿَمٖمي هي ٜمي٤م لي ٌي٦مه  ًمي ٦مي  ُي  ٌه ٕمي ٤م ؾمي ؿي  وٌمٞمٝمي ػَمٌ ُي  ًمٌٖمي ؾي  ل َدظمي ٤م ُمي اؿي  وٌمٞمٝمي قي
ًٌ ٦مه  ًمٌ اؾٌمٕمي  سم٤ٌمًَمًٕمًٚمقفٌ  لي

ٞم٦َّمٌ  ٌ ٤مٌت  اإٌلهلي ٗمي اًمّمي اّيظَم  ٤مٟمٞم٦َّمٌ رسمَّ اًم لي ٌدي٦َّمٌ  ٌؾ الي لي ٛمَّ ىمي  اعَمًحي ٟمي٤م قي لي ٤مٌئدي ٘مي ـٌ  قمي ًَ ـي  سمًٌح ؼي  اجَليٌٛمٞمؾٌ  اًمٔمَّ طمي  اًَمٞميٌ٘ملمٌ  لي

ؿًمدَّ  ٟمي٤م لي قٌمدي ا غمي  ىميقي طٌ  قمي ا ٦مٌ  ٌسي ٤مُمي ؾَمتٌ٘مي
ٌُ قٌمدٌ  ا ىميقا طٌ  ٌصلمٌ اًمرَّ  اًَمٌٕمزي  لي ا ـي  ٌسي َٛم٧مي  اًمٌذي نَٕمي ٞمٌَٝمؿَ  أي ٚمي ػَمٌ  قمي  همي
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َٞمٌٝمؿَ  اعَميَٖمًْمقٌب  ٚمي ُي  قمي ٤مًميلمي  لي اطٌ  اًمْمَّ ـي  ٌسي ٌذي َٛم٧مي  اًمَّ نَٕمي َٞمٌٝمؿَ  أي ٚمي ـي  قمي يٌ٘ملمي  اًمٜمٌٌَّٞميلمي  ٌُم دي اًمّمي   لي
ٌ
اء دي ٝمي اًمِمي  لي

لمي  ٤محٌلٌ اًمّمَّ ٞميدَ  لي ؿمي ٟمي٤م لي ٤مٌصدي ٘مي غمي  اّيثٌٞمؾٌ  اعَميَجدٌ  ذٌم  ُمي ةي  أيقَمغمي  قمي ٦مٌ  ٌذَرلي ُمي ا ري ٌئؿٌ  اًَمٙمي ا زي قمي َزفٌ  ألزم لي ـي  اًَمٕمي  ٌُم

ٚمٌلمي  ٤م اعَمًَرؾمي يخي  يي ٌ تيٍَمٌ  سي ًَ ً تيٌٖمٞمثلٌمي  همٞم٤مث يي٤م لمي ظٌم اعَم ًَ ً هٌمَثٜمي٤م اعَم مَحيتٌؽي  سم٠ٌميَخٓمي٤مٌؽ  أي ـَ  ري ًٌَٕمدٌ  ـٌ الي وي  ٌُم  اًَم

َٚمٜمي٤م اؿَمٛمي ٤مٌت  لي حي تٌؽي  سمٌٜميٗمي ٤مٌرعٌ  ذٌم  قٌمٜمي٤ميي ّمي أيؾَم  احَل٥ًمي  ُمي رٌ  ٌٕمَٗمٜمي٤ملي ا تٌؽي  سم٠ٌمينَقي ايي ٤مئٌرٌ  ذٌم  ٌهدي ْمي جيَدٟمي٤م اًَمً٘مَرسميك طمي أي  لي

ؿي  ره  ا ٟميٍَمه  اًمٕمزيزٌ  سمٌٜميٍَمٌ زَّ َْمٚمٌؽي  اعَميٌجٞمدٌ  سم٤ٌمًَمً٘مَرآقٌ  اًُم١مي مَحيتٌؽي  سمٌٗمي ري ؿي  يي٤م لي امحلم أيَرطمي ٌََّؾ ٌُمٜم٤َّم  اًمرَّ ٘مي ٜمي٤م شمي سمَّ ﴿ري

ٚمي  شًم٥َم قمي ٞمًؿ﴾ ﴿لي
ٚمٌ ٌٛمٞمًع اًَمٕمي ًَّ طٌمٞمًؿ﴾.إٌٟمَّؽي أين٧مي اًم اًب اًمرَّ  َٞمٜمي٤م إٌٟمَّؽي أين٧مي اًمتَّقَّ

ؾي  اًمٚميًٝمؿَّ  ٚميؿَ  صي ؾمي غمي  لي ٞميٌدٟمي٤م قمي دى  ؾمي ٛمَّ ٌلي  حًمي لي  اًمٜمٌَّ اضٌمفٌ  اًُّمي أيَزلي ٤مٌت  لي ٝمي تٌفٌ  اعَم١ًَمٌُمٜملٌمٌ  ًأُمَّ يَّ ًذري أيَهؾٌ  لي  لي

َٞمتٌفٌ  امي  سمي ٚمََّٞم٧مي  يمي غمي  صي ٌهٞمؿي  قمي ا ٞميٌدٟمي٤م إسٌَمري غمي  ؾمي قمي ـٌ  لي ٞمي  آ ٌهٞمؿي ؾمي ا ٌٞمدو  إٌٟمَّؽي  ٌدٟمي٤م إسٌَمري ٌٞمدو  محي دي  ي٤م َمي ـَ  قٌمامي دي  ُي  ُمي فً  قٌمامي  ًمي

٤م ٜميدي  يي ـَ  ؾمي ٜميدي  ُي  ُمي فً  ؾمي ٤م ًمي ـَ  ًذظَمري  يي فً  ًذظَمري  ُي  ُمي ٤م ًمي ٤مسمٌري  يي ػمى  يًمؾي  ضمي ًٌ ٤م يمي ٤مطٌم٥مي  يي ٌري٥مى  يًمؾي  صي ٤م همي  ًُم١َمٟمٌسي  يي

طٌمٞمدى  يًمؾي  ي ﴿ لي َُّ  ُي إهٌلي ٤مٟميؽي  أين٧َمي  إ ٌَحي ـي  يًمٜم٧ًَم  إٌني  ؾًم لمي  ٌُم
ٌ ٌ
َٟمٞمي٤م ذٌم  ٞميٌل لًمٌ  أين٧َمي ﴿ ﴾اًمٔم٤َّمعم  ةٌ اِظمرلي  اًمدي

ٜمٌل ومَّ قي ٚماٌمه  شمي ًَ َخٌحَ٘مٜمٌل ًُم أي لمي  لي ٤محٌلٌ أيَصٚمٌَح ﴿ ﴾سم٤ٌمًمّمَّ تٌل ذٌم  زٌم  لي يَّ ٧ًٌَم  إٌني  ًذري ٞمَؽي  شًم إٌني  إًٌمي ـي  لي  ٌُم

ٚمٌٌٛملمي  ًَ ً اًت  ﴾اعَم ٚميقي   صي
ٌ
ُمي  اهلل تٌفٌ الي لي نٌٌَٞمي  ٌئٙمي أي ًرؾًمٚمٌفٌ  ٤مٌئفٌ لي ٌٞمعٌ  لي مجي َٚمٌ٘مفٌ  لي غمي  ظمي ٞميٌدٟمي٤م قمي ٌٌٞميٜمي٤م ؾمي ٟمي ُمي  لي ُي لي ٤مق  ٟمي

دى  ٛمَّ غمي  حًمي قمي ـٌ  لي ٞميٌدٟمي٤م آ دى  ؾمي ٛمَّ َٞمفٌ  حًمي ٚمي قمي ٞمٌَٝمؿً  لي ٚمي قمي ًَّ  لي مَحي٦مً  فً الي اًم ري ٤مشًمفً  اهلل لي يمي ري سمي  .لي

فً  أيَدظٌمَٚمٜمي٤م اًمٚمًَّٝمؿَّ  ٕمي تٌفٌ  ُمي ٤مقمي ٗمي ٟمٌفٌ  سمٌِمي وامي تٌفٌ  لي ٤ميي ٌرقمي عي  لي ٤مسمٌفٌ  آخٌفٌ  ُمي أيَصحي ارٌ  سمٌداٌرؿي  لي ًَّ  دي دٌ  ذٌم ﴿ فٌ الي اًم َ٘مٕمي  ُمي

ٚمٌٞمؽى  قٌمٜمَدي  ٌصَدؾى  ا يي٤م ﴾ًُمَ٘متيٌدرى  ُمي فٌ  ـٌ الي اجَلي  ذي ا اإٌليَمري تٌَحَٗمٜمي٤م لي أي شمٌفٌ  لي دي ٤مهي تٌفٌ  ٚمٓمٞمػسمٌ  سمًٌٛمِمي ًمي ٤م ًُمٜمي٤مزي ٌريؿً  يي ٤م يمي  يي

طٌمٞمؿً  ـٌ  إمٌمي  سم٤ٌمًمٜمَّٔميرٌ  أييَمٌرَُمٜمي٤م ري ي٤م ٤مٌت  مجي ًٌحي ضَمٌٝمؽي  ؾًم ٔمٌٞمؿٌ  لي ا اًَمٕمي َٔمٜمي٤ملي تٌفٌ  طمٗمي ُمي ا ري ٌٌَجٞمؾٌ  سم٤ٌمًمتََّٙمٌريؿٌ  سمٌٙمي اًمتَّ  لي

اًمتََّٕمٔمٌٞمؿٌ  يَمٌرَُمٜمي٤م لي أي ُه ﴿ سمٌٜمًًزًمٌفٌ  لي ـَ  ًٟمًز ًٗمقرى  ٌُم طٌمٞمؿى  همي َلضٌ  ذٌم  ﴾ري اقٌ  ري ٞمًَٙمؿَ  ًأطٌمؾي " ٌرَوقي ٚمي ٌن  قمي ا  ٌرَوقي

طً  ومالي  َٞمًٙمؿَ  أيؾَمخي ٚمي بيده  قمي ٤مشمٌٞمحي  ًأقَمٓمٌٞمًٙمؿَ لي  اأي ٗمي ٞم٥ٌَم  ُمي ـٌ  اًَمٖمي ٌئ ا ي  خٌليزي ٜم٤َّمٌت  ًُمَٙمٜمًققٌ  ذٌم  اعَميَٙمٜمًققٌ  اًمني  ضمي

٤مٌرٌؽ  ٕمي ٤مٌن  ٦مٌ ٌصٗمي  ُمي رٌ  اعَميٕمي ا اٌت  سم٠ٌمينَقي غمي ﴿ ذي ائٌٌؽ  قمي ٜمًَٔمًرلقي  اّيري ًؿَ ﴿ ﴾يي هلي ٤م لي قًمققي  ُمي ُه  فو الي ؾمي  ۞ ييدَّ َق  ىمي

ـَ  ب   ٌُم طٌمٞمؿى  ري ٦مٌ  سم٤ٌمَٟمٌٕمٓمي٤مٌؽ  ﴾"،ري َأومي أَومي٦مٌ  ري ٛمَّ  اًمرَّ ٦مٌ اعَمًحي ـَ  ٌديَّ لَمٌ  ٌُم تٌفٌ  قمي ـَ  وميَْماله ﴿ قٌمٜمي٤ميي سميؽي  ٌُم ًمٌؽي  ري  قي هً  ذي



    

293
 

 

 الفتوحات الربانية يف األوراد القادرية اجليالينالرشيفث ضياة /دمع

 

َقزً  ٔمٌٞمؿً  اًَمٗمي ـٌ  ذٌم  ﴾اًَمٕمي ٤مؾٌم ي ٤مئٌرٌ  ىًمًّمقرٌ  حمي ظمي ئٌرٌ  ذي ا ي َٕمٚميؿً  ومالي ﴿ هي ٤م ٟميَٗمسو  شمي ًؿَ  ًأظَمٌٗملي  ُمي ـَ  هلي ةٌ  ٌُم  أيقَملًمى  ىًمرَّ

ءه  ا زي ٤مًٟمقا  سماٌمي  ضمي ًٚمققي  يمي َٕمٛمي ٦مٌ  ذٌم  ﴾يي ـٌ  ٌُمٜميّمَّ ٤مؾٌم ي قي  حمي شمٌؿٌ ظمي اًهؿَ ﴿ ا قَمقي ٤م دي ٤مٟميؽي  وٌمٞمٝمي ٌَحي ٞمًَّتًٝمؿَ  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ؾًم
ٌ حتي  لي

٤م آظٌمرً  فو الي ؾمي  وٌمٞمٝمي ًهؿَ  لي ا قَمقي بي  هلل احَليَٛمدً  أقٌ  دي لمي  ري
ٌ ٤معمي  .﴾اًَمٕمي
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 الضابعٛ الضٔضٛ

 اجلٞمالن اًم٘م٤مدر قمٌد اًمِمٞمخ ؾمٞمدن ىمّم٤مئد سمٕمض

 احلًٜمك اهلل أؾمامء ُمٜمٔمقُم٦م

قَمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٧ًم  ي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌٛمالُمً  اإٌلهلٌَٰ  سمٌتيَقطٌمٞمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدٌ  ذي ًَ   ٌي

 

 

 

 

 

 

     

يَمرٌ  ؾمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٠ميظَمتٌؿً   ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼال احليٌٛمٞمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدٌ  سم٤ٌمًمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذي ٛمي  ًَمي

 

 

دً  ؿَمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٝمي أي كً  ربَّ  ُ اهللي  أيقَّ  لي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼػَمً  همي

 

 

 

 

 شمٙمٛمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼال اًمٕم٘مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼقـ رؼطمّمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ قمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـ شمٜمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼزك 

 

 

 

 

 

 

  

 

ٛمي   الي شميٙمي

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؾي  أيَرؾمي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدي  وٌمٞمٜميؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م لي مَحي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي  أي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدم احلي  ًُمَ٘متي

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ   ٌٌٞمًّ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مفي  سمٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼفٌ  ٤مٟمي  ظمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼال لىمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدَ  اًمقضمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼقدً  ىمي

 

 

ٜميؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ٚمَّٛمي ـَ  ٤موميٕمي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼػَمى  يًمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؾي  ٌُمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدى  ظمي يَّ   ًُم١مي

      

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼري   أيفَمٝمي احٌلَٚمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؿي  اًمٌٕمَٚمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؿي  ٤موٌمٞمٜميؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ لي ُ لي اًمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼقي  لي

 
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م ٞمي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ومي ٌه

٤مًمٌ ٜمَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼزه  ا قٌمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼزًّ  ٤مـمي يمي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٦مه  ا لي ٌروَمٕمي  لي

   

ـي   ٤مَدقًمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼفً  اهلل ٌُمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ٌئفٌ  ومي  اًمًٕمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼال سم٠ٌميؾَمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼامي

 
ىًمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؾ  ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مرى  لي ًي َٕمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدي  سم٤ٌمَٟمٌٙم ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٦مى  ـًمَٝمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼرى  سمي ىًمَرسمي  لي

     

٠ميؾَمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٠ميًخؽي   ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼال ا ره ؼٟميّمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ًٝمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؿي اًمٚمٍ  ومي جَّ  ًُمٕمي

 

 

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؽي  ٘مي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م سمٌحي ـً  يي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ
َٰ
مَح ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٦مٌ  ري مَحي تؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼل سم٤ٌمًمرَّ  اًمَّ

     

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٧َم   ـَ ومي  أيطم٤مـمي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م زٌم  ًٙمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ طٌمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٞمؿً  يي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼال ري ٛمي  ًَمي

 
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م يي ٚمٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؽو  لي لًس  ُمي َس  ىًمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدي يت ىمي يؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼري ٌ  هي

     

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٚميؿَ   ؾمي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م ضًمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼقٌدنلً  لي فً  يي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼالي ـي  ؾمي ٌيال ٌُمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  اًمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

 
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م يي ـو  لي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٥َم  ًُمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ١َمٌُم ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ زٌم  هي ٤مٟمه ُمي ٘مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ٤مأي ٘مَّ  ٤محًمي

      ه

ؾٌمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  ٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ا ؽَمه لي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م ٞماله مجي ـً  يي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَٞمٌٛم ٌيال ًُمٝمي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ًَ  ًُم

 
ٌزيٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼزو  ـَ  قمي ٌز ـَ  أي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ َٗمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ قمي ّـَ  ٌزي ؼٟمي امَحٌٜمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼل اًمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذي  لي

 

 

 

     

ؿي   ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م سمٌٌٕمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼزي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مرً  يي ٌَّ ـَ  ضمي  الي ًُمَٕمٌْمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ يًمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؾي  ٌُمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

 
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼعَ  وي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٦مي  لي   مًجَٚمي

ٌ
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م اّيقَمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼداء و  يي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمي  ًُمتيٙمي

     

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م  ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مًمٌؼو  ليي ـٌ  زم ظًمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذَ  ظمي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ قمي َٕمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌزُ ري ؼاًمِمَّ  ُمي

 

 

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م يي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مرٌ  لي   ئي سمي
ٌ
ء ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَٞمضي  ٌزدَ  اًمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٜمََّٕمامي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٦مى  ومي  ٟمٌَٕمٛمي

     

َْمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  ومي ٞمٜميؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م ٧مي أي ٚمي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م قمي رً  يي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼقي  ألُ ًُمّمي
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َقشًمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؽي  ضمي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م ري ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مرً  يي ٗمَّ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؾ  همي ٌي ٤مىَم تٌل ومي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَقسمي   ًمٌتي

     

َٝمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌرؿي   ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م سمٌ٘مي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مرً  يي ٝمَّ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَٞمٓمي٤مٌني  ىمي  اظَمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼًذُ ؿمي

 
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٥َم  هي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م زٌم  لي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مًب  يي هَّ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٦مه  قٌمَٚمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼامه  لي طٌمَٙمٛمي  لي

     

َزٌؾ   ًمٌٚمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼري ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م لي اًؾ  يي زَّ ال زٌم  ـَ يًمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ري ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٝمي ًي  ًُم

 
َتٌح  سمٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مًمٗمي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م لي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مًح  يي تَّ رَ  ومي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼقي يت ٟمي ٌّمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼػمي  سمي

     

قٌمَٚمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼامه   نٌَٚمٜمٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼل لي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م أي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ قمٚمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٞمؿً  يي ْمي ٗمي  الشمي

 
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م يي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مسمًٌض  لي َٚمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٥مي  اىَمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌَض  ىمي ٤مٟمٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدى  يًمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؾي  ىمي  ًُمٕمي

     

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م  يي ٤مؾٌمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼطً  لي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَٓمٜمٌل سمي ًً ٌرؿي  اسَم ا  الي اًمًٕمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ سمٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٠ميَهي

 
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م يي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤موٌمًض  لي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَدري  اظَمٌٗمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَض  ظمي   ًُمٜميؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤موٌمؼى  يًمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؾي  ىمي

     

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م  يي اوٌمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼعً  لي َٕمٜمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼل ري ؾَمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٠مي  سمًٌرلطٌمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؽي  اَرومي  ُي أي

 
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٠ميَخًتؽي  ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م ا قٌمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼزًّ  ؾمي يَهٚمٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼفٌ  ًُمٌٕمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼزٍ  يي ٌّ 

     

ـ    ّـَ  ًُمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌذ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌذ لمي  ومي
ٌ
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤معم  الًُمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٜميٙمي  اًمٔمَّ

 
قٌمَٚمًٛمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؽي  ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مؽى  لي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م يمي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌٛمٞمعً  يي ـَ  ؾمي ًٙمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ قَ  ومي  إذي

     

ٌّمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼػمه   ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ٤مًُمَّمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٚمٌحه  سمٌحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مزٌم  ا سمي ٘مي  ٌالًُمتي

 
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م يي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؿو  لي ٙمي ـو  طمي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَد  َٚمٌ٘مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼفٌ سمٌخي  ًمٓمٞمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼػو  قمي

     

ٗمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ سمٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼامي  ظمٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼػمو   َ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م كخيي ُمي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼتي  ًهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼق لي  الًَمَ

 
ٌحَٚمًٛمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؽي  َّمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌدن ومي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م ىمي ٚمٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٞمؿً  يي يٌت  طمي قًمَٛمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدي  لي

     

نَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٧مي   أي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٞمؿو  لي
ٔمٌ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدَ  ضًمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼقٌدؿي  ٔمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؿً قمً  قمي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ىمي  الي قمي

 
ًٗمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼقرو  ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٍت٤مرو  همي ؾمي َٰ  لي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼغمي  ًُمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَذٟم٥ٌمى  يًمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؾي  قمي

     

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼًٙمقرو   َٰ  ؿمي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼغمي ٌي٤مسمٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼفٌ  قمي طَم ـَ  أي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ يًمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ صي  الًُمقي

 
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼكٌم   ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدَ  قمي ىمي قَمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ لي َٰ أي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مفي  غمي ٘مي ٌٌٞمٌٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼفٌ  ُمي   طمي

     

ٌٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼػمو   ثٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼػمً  يمي اجَلًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼقدٌ  اخليؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼػَمٌ  يمي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼزٌ  لي  ًَُمَ

 
ٌٗمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٞمظو  ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼالي  طمي ءو  ومي ًٗمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼقًت  ري   ًمٌٌٕمَٚمٌٛمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼفٌ  يي

     

ٌ٘مٞمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٧ًم  ًُمٌ٘مٞمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٧مو   قَمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼغمَٰ  اخليَٚمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي  يي
ؾَمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ أي أي  ٗمالي لي

 
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌٌل وميًحَٙمًٛمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؽي  ًَ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م طمي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٞم٥ًم  يي ًٌ ٜمٌل طمي ًمَّ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼقي  شمي

    

نَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٧مي   أي ٚمٌٞمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؾو  لي ـَ  ضمي  الًُمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٜميٙمي  خٌليَّمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌٛمل يًمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

 
َٰؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼل ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌريؿو  إهلي نَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٧مي  يمي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤ميَمٌرفَ  أي ٌهٌٌل ومي ا ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼقي  ُمي

     

ـَ   يًمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ن لي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼًدلي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م ًمٌٕمي ٜمَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدٌ  رىمٞمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٥ًم  يي  ًَُمي
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َقشًمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؽي  قمي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م دي َٰ  يي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَقممي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ُمي ٌه ـَ  ٤مًَمٌٞم ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ي
ٌ
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م عم قمي   دي

     

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌديؿي   ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م ىمي ٤ميي ٓمي اؾٌمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼعي  اًمٕمي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ذٌم  اجلًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼقدٌ  لي  الي اعَمي

 
َٰؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼل ٌٙمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٞمؿو  إهلي نَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٧مي  طمي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مطَمًٙمؿَ  أي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مٌهٌدن ومي ِمي  ُمي

 

ؿي    ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼًقدي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م ٌدنقٌمٜمَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ومي ًدلدً  يي  شمٜمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٍزُ لي

  

ٜميزَّ   ُي شمي

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٥َم  ٌَمٞمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدو  ٝمي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَٕمدي  اعميَجؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدي  زٌم  ومي ًَّ اًم اًمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ لي ُي لي  ق

    

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م  يي ٤مقٌمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٨ًم  لي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٨َم  سمي َٞمِمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ري ؼٟميّمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ اسَمٕمي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼرَ  لؼضمي  لًُُمٝمي

 

 

 

َٰ  ؿمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٝمٞمد ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼغمي   قمي
ٌ
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٥َم  اّيؿَمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٞمي٤مء ٞمي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مٌهٌدن ـمي ِمي  ُمي

    

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؼ   ٘مي طمي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م زٌم  لي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي  يي ٌردي  طمي ا ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼقي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٜمَٝمي  اعمي  الُمي

 
َٰؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼل يمٌٞمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؾو  إهلي نَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ لي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مىَمضٌ  ٧مي أي ٌئٌجل ومي ا ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼقي  طمي

    

َٙمٌٗمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼل  يي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مقي  إٌذا لي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌقني  يمي يمَّ  اًم٘مي  الًُمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼقي

 
تٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼلمو  ـَ  ُمي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼتي ٛمي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَٕمػي  ومي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَقزٌم  وي يٌت  طمي ىًمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼقَّ   لي

    

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م هٌمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٨َم أي   زٌم   يي ـَ  لي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مؿي  ُمي قمي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼتي  دي ٌي  الشمي

 
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَدشًمؽي  ي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م محي ُه  يي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَق ٌٞمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼده  ُمي طٍمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ امحي   ادًُمقي

     

حمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  ٌت  يصؼلي َُّ مَٰ  زي ري ـَ  اًمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼقي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدي  يًمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  ًُُمٕمي

 

 

 

َٰؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼل ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌدني  إهلي ٌَ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَتحي  ًُم نَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٧مي  زٌم  اًمٗمي اهلًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدمَٰ  أي   لي

  

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م ُمٕمٞمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدو  
ٌ
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَققٌ  ذٌم  ح ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مدي  إٌقَ  اًمٙمي  ظمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼال ألسمي

 

 الي أيلظمي  

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٠ميختؽي  ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م ؾمي ٞمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼل يي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مةه  حًمَ ٞمي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٦مه  طمي ٜمٌٞمئي  هي

     

ٌُمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٧َم  مًمٌٞمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٧مو   اءي  أي قَمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ٌديٜمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼل أي جي  الًُمٕمي

 

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م يي طَمٌٞمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼل طمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼلي  لي َٞمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٧مي  أي َٚمٌٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼل ُمي  سمٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌذيَمٌرؿي  ىمي

  

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌديؿٌ    ـَ  اًم٘مي يًمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼقفي  لي ٞمي ن ىمي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼال ٌهي صي  ًُمقي

 
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م يي اضٌمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدي  لي رٌ  لي ا َلضٌمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدَ  اّينؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼقي ًؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ أي يتؼُمي   رَّ

     

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م  يي ٤مضٌمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدي  لي رٌ  ُمي ا ـَ  اّينؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼقي ُ زٌم  يًمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼقي  ًُمٕمي

 
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م يي اطٌمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدو  لي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م لي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؿَّ  ُمي َُّ  صمي  ًلضًمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼقًدكً  إ

     

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م  يي دو  لي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٛمي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مفي  صي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ سمٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼفٌ  اًمًقضًمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼقدً  ىمي  الي قمي

 
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م يي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مٌدرو  لي ا ىمي ٌيَٓمشٌ  ذي َهٚمٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؽ  اًمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼًدلَّ  أي   ٟمي٤مقمي

     

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدٌ   ًُمَ٘متي رَ  رو لي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدي ٤م ىمي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مٌدٟمي ًَّ ٌيال حٌلً  اًمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

 

 

 

فَ  ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدي ىمي نؼًمًٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ لي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م ري فً  يي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤موٌمٜمٌل ًُم٘مي  قمي

     

ـي   ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ٌُمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ َْمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاله  ري ؼاًمْمي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م ومي ظٌمرً  يي ا ًُمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ١مي  اًمًٕمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼال ذي
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ؾَمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌٌَؼ  أي ٜمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م لي اٌت  ًمي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م اخليؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼػَمي ُه  ـً ألَّ  يي   أل

     

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م  يي َُمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼقًت  زٌم  اظَمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼتٌؿَ  آظٌمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼرً  لي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼال أي ٚمي  ًُمٝمي

 

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ يي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؽي  زٌم  افَمٌٝمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼرَ  فمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مهرً  ٤ملي ٤مٌرومي ٕمي تؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼل ُمي   اًمَّ

     

ـٌ   َٞمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٥ٌم  سمٌٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مـم َٞمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٥ٌم  همي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م اًمٖمي ُ ٤مسم٤مـمٜمهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ يي  لي

 
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م يي اـ لي َُمري  ألـ لي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مأي   ٟمي٤مٌصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحى  يًمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؾَّ  ٟمي

     

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م  يي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مـ لي َرؿٌمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَدكً  ًُمتيٕمي َصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٚمٌَح  أي أي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼفً  لي ُي اًمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ًمي  ق

 
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م يي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼري  لي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م سمي بَّ  يي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م ري يي ا ي ًُمقٌهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٥مي  اًمؼمي ـَ  لي  ا

     

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م  ٤ميي ٓمي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م قمي يي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ لي ا شمي ٌَّال شًمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٥َم  ًب قَّ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ٘مي شمي  لي

 
ًُمٜمَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼتيٌ٘مؿو  ـَ  لي ل ٌُمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

ٌ ٌ
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤معم    ًٟمًٗمقؾٌمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌٝمؿ فمي

   

اؿي   ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼذي ًٗمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼق   يمي نَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٧مي  قمي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مقَمًػ  أي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼال ومي ْمي ٗمي  شمي

 
ًٓمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼقؽو  ًؤلؽو  قمي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مدٌ  ري ٌي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌٕمػو  سم٤مًَمٌٕم ًَ ًُم   لي

     

ـَ   ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ي
ٌ
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ عم ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م دَ ىمي قمي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م دي ٤مًمٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؽي  يي  أضَمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌزُ اعمًَٚمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌؽ  ُمي

 
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٠ميَخٌٌَس  ٜميؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م ومي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م ًمي ا يي ـٌ  ذي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٦مه  اجليؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼال ًمي الي    ضمي

    

ًجؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼقًدؿي   فٌ  ومي ا ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م سمٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مإليَمري ـي  ُمي ا  ًُمَٝمٓمٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼال زي

 
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م يي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼطو  لي ًٌ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٧َم  ًُمَ٘م ٌي َٰ  صمي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼغمي تٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼل احليؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي  قمي   ًُمَٝمجي

     

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م  يي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مٌُمعً  لي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼعَ  ضمي ٌُت  زٌم  امَجي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼامي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ذم اًمٙمي  الي اعمي

 
َٰؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼل ٜمٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼل   إهلي نَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٧مي  همي ٤مَذٌهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٥َم  أي تٌل ومي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مىمي     ًمٌٗمي

   

ـى   ًُمَٖمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ـٌ  لي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٠ميهَم َ٘مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼري  ومي َٗمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ومي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م زؼٟمي ي
ٌ
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼال ح  ظمي

 

 

  ي

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ يي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مٟمٌعً  ٤ملي ـي  اَُمٜميَٕمٜمٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼل ُمي َٟم٥ٌم  ٌُمؼؼؼؼؼؼؼؼؼ اؿَمؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌٗمٜمل اًمؼؼؼؼؼؼؼؼؼذَّ   لي

     

ـي     ُمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ
ٌ
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼقء ًٍ ٜمَٞمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٧م ىمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدَ  مٌمٍؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م اًم ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼال ضمي  شميٕمٛمي

 

 ا

 

  ي

 

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م يي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مري  لي ـَ  وي ـي  يًمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ٤مؾٌمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌدي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ًمٌَٚمحي سميخه   ٤مًُمقي

     

يؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م   حًمٍّمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼال سمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼًرلٌح  ٕمٜمٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼلاٟمٗم ٟمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤موٌمعً  لي

 
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م يي نَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٧مي  ًٟمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼقرً  لي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م يًمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؾي  ذم اًمٜميؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼقرً  أي ا ُمي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدي  سمي

     

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م  يي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مدٌ  لي ـَ  هي َٚمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٥ٌم  ذم ًمٌٚمٜمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼقرٌ  يمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  ًُمَِمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌٕمال اًم٘مي

 

  ي

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌديعً  ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م سمي يي ا ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼل اًمؼمي ٌ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَٞمضي  أيَردمي َْمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٚمٌفٌ  ومي   ومي

     

  َ
ملي َُّ  يٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼي  لي نؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٧مي  إ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مؾى  أي ُ ًمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼف سمي  اًمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼقي

 

 

  ي

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م يي َٚمٜمٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼل لارًث  لي    ٤ملارصمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ًمٌٌٕمَٚمٌٛمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؽي  اضَمٕمي

    

ًرؿمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼده   نٌَٚمٜمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼل الي ؿمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٞمدً  يؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م أي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼال ري يٛمي  دمي

 

  ي
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ًٌقرو  ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼت٤َّمرو  صي ؾمي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؼ  لي ومي قي زٌ  ومي تٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼلقمي  يٛمي

     

  َٰ  ُمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼزُمال ااظمتٌٞمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مره  زٌم  اضمٕمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؾ لي  اًمٍّمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَمٌ  قمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼغمي

 

 

 

 ُمزُمال 

ُمي   الي ًُمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼزي

 

ٌئؽي    سم٠ٌميؾَمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼامي
َٰ
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٜميك ًَ َقشًمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؽي  احلً قمي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٞميٌدن دي  ؾمي

     

آي٤مشمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؽي     لي
َٰ
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼال اسَمتٝمٚمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٧ًم  اًمٕمَٔمٛمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼك ؾمي قي  شمي

 

 ا

 

  ي

 

٠ميؾَمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٠ميًخؽي  يبي  اًمٍٚمًٝمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؿَّ  ومي َْمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٚمٌٝم٤م ري  سمٌٗمي

 

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼكءَ    ٞمي ـي  ٌُمٜمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؽي  ًمٜمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م وميٝمي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼال اًمٙمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼامي  ُمٙمٛمي

 

  ي

 

 

٤مسمٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَؾ  ىمي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مٌئل لي ضمي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م ري وي ايَمٌٗمٜمٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼل ٌُمٜمَؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؽي  سم٤مًمري    لي

    

ُمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مقى  لؽي ًسً   ًت  زي ُ ومٞمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼفٌ  ٌسَ  حًمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼقَّ

 

 ا

    ي

 

 

اؿَمٌٗمٜمٌل أيهٌم٨َم  ـَ  لي   ٌُم
ٌ
اء اَهٌدن ٟميَٗمز دي  لي

 

  

     

ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ سمٌٕم٘مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼكٌم  ُمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م ٚمٌَح َصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼالي  اخَلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼػَمٌ  إمم  ٚمَّ  الي ختي

 
َٰؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼل ؿَ  إهلي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مَرطمي نَّ  ومي اًمٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدي يٌت  لي إظٌَمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼقي     لي

   

ـَ لي   ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  اّيؾمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ هٌبؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌذكٌ  ُمي
ٌ
ء شمي  يؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼَدقمق امي  الي ُمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼري

 
نيؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٜمٌلي  أي ًي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدو  اّيَصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؾٌ  احلي ٌَ ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مٌدرى  قمي ٘مي   ًمي

    

ـٌ  سمًٌٛمَحٌٞمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼل ًدقٌمٞمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٧ًم   ي َلطمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٦مٌ  ذم اًمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدي  الي اًمًٕمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ دي

 
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؾي  صي َٰ  لي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼغمي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٍدن قمي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٞميٌدٟمي٤م احليٌٌٞمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٥ٌم  ضمي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدى  ؾمي ٛمَّ   حًمي

     

أييمٛمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ اًمًقضمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼقدٌ  ذم فى الي ؾمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ سمٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٠ميطمغمي    الي لي

 
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼعي  ـٌ  ُمي اّ اِ ٤مٌب لي ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ َصؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼحي َٕمه ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼده  ٤ممجي يَّ    اًُم١مي

    

سمٕمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدً   ٛمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼدً  لي ُ ظمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼتامه  اهلل وميحي ألَّ  لي

 
           

 

 

 

 

 

 

  



    

299
 

 

 الفتوحات الربانية يف األوراد القادرية اجليالينالرشيفث ضياة /دمع

 

ِّ الكارص عبز عٗزٙ الغٕخ لمكطٔب ٛاخلىضَٖٓ الكصٗزٚ  اجلٗالٌ

٤مٌن  ٘مي ٤مٌت  احَل٥ًمي  ؾمي ٤مؾمي ـٌ  يمي ٤م  اًَمٌقصي

ٕم٧َم  ٧َم  ؾمي ِمي ُمي  يًمئًقسى  ذٌم  نًمٌٜمَحقٌ  لي

ىًمَٚم٧ًم  ٤مئٌرٌ  لي ًي
ي  اّيىَمٓمي٤مٌب  ًمٌ   قا عًم

ٌهٞمًٛمقا  سًمقا  لي اَذي نًَتؿَ  لي  ضًمٜمقٌدن أي

سَمًتؿَ  ٌ ـَ  وميَْمٚميتٌل ذي   ؾًمَٙمٌرن سميَٕمدٌ  ٌُم

٤مًُمًٙمؿً  ٘مي َٕمه  اًَمًٕمال ُمي َـ  ٤ممجي ٌٙم ًمي  لي

ني٤م  ةٌ  ذم أي َيي طَمٌدن اًمتََّ٘مٌري٥ٌم  طمي  لي

ني٤م  ٌي٤مٌزني  أي ٥ًم  اًَم َـ  ؿمَٞمخى  يًمؾي  أيؿَمٝمي ُمي   لي

ؾَم٧ًم  ري تَّك اًَمٌٕمَٚمؿي  دي ًت  طمي ٌه  ٌسَ  ٤مىًمَٓم

ًي  ٦مه ظم ٤مٌن يمي زٌ  َٚمٕمي ا   قٌمز   سمٌٓمٌري

ٜمٌل أيـَمٚميٕمي غمي  لي  ىميٌديؿى  ٌه   قمي

ُي لي  غمي  ٌن ل َٕمه  اّيىَمٓمي٤مٌب  قمي   ٤ممجي

 ٤ممجٕمه  اهلل سمالد إمم ٟمٔمرت

ٞم٧ًَم  ومٚميق َخ٘مي ن أي ؾَمطي  ٌهي  ٟمي٤مرٌ  لي

ق ًمي ٞم٧ًَم  لي َخ٘مي ن أي َٞم٧مى  ومقؾ ٌهي   ُمي

ق ًمي َٞم٧ًم  لي ن أيَخ٘مي ـى  ذٌم  ٌهي ٌي٤م   ضٌم

ق ًمي ٤مرى  ذٌم  نٌهي  أيخَ٘مٞم٧ًم  لي  سمٌحي

٤م ُمي ٤م لي  ًدًهقر أيل ؿًمًٝمقرو  ٌُمٜمَٝمي

ٌن  ؼٌمً خًتَ ٠م لي ٌَرن سمٌٛمي ي٠َميٌت  جيي   لي

ً٘مَٚم٧ًم   يٌت  ومي  شمٕم٤مزم ٟميَحٌقن خٌليَٛمري

يٌت  وميٌٝمَٛم٧ًم  َٙمري ًي لَمي  سمٌ زٌم  سمي ا  اعَميقي

٤مٌن   اَدظًمًٚمقا  سمٌحي نًَتؿَ  لي ٤مزٌم  أي  ٌرضمي

٤مىٌمل ًي َقفٌ  ومي ذٌم  اًَم٘مي ا  زٌم  الي ُمي  سم٤ٌمًَمقي

ُي  نقًمٚمً  ٟمٌَٚمًتؿَ  ل ٤مزٌم  قي اشميّمي  لي

٤مٌُمل ٘مي ٤م ومقىمًٙمؿَ  ُمي ـي  ُمي ا ٤مزٌم  زي   قمي

وًمٜمٌل ي ٌٌل ًيٍمي ًَ طمي  ـٌ الي اجَلي  ًذل لي

ا  ٌُمثي٤مزٌم  ًأقَمٓميل اًمرضم٤مـ ذٌم  ذي

ٟمٌَٚم٧ًم  َٕمدي  لي ًَّ ـَ  اًم َقممي  ٌُم زٌم  ُمي ا  اعَميقي

ٜمٌل ضمي قَّ شمي ٤مقٌ  لي ـٌ  سمٌتٌٞمجي امي  اًَمٙمي

ٌن  ٚمَّدي ىمي أيقَمٓمي٤مٌن  لي  ؾًم١مازٌم  لي

٤مزٌم  يًمؾي  ذٌم  ٟمي٤موٌمذو  وميًحَٙمٌٛمل  قمي

 اشمّم٤مزم طمٙمؿ قمغم يمخردًم٦مى 

اسمي٧َم  ذي ٧َم  ًمي اَٟمٓمٗمي ـَ  لي ٤مزٌم  ٌهي  ٌُم  طمي

٤مفي  ٘مي ةٌ  ًمي ك اعميَقمم سمًٌ٘مَدري ٕمي  زٌم  ؾمي

٧م ًديمَّ ٧َم  ًمي اظمتيٗمي لَمي  لي ـٌ  سمي ٤م ُمي  اًمري

٤مري  َقره  اًَمًٙمؾي  ًميّمي ـٌ  ذٌم  اهمي ا لي  اًمزَّ

ًري  ٜمَ٘مييض متي شمي َُّ  لي تيك إٌ  زٌم  أي

شًمَٕمٚمًٌٛمٜمٌل ٠ًمىَمٌٍمً  لي ازٌم  ـَ قمي  ومي  ضٌمدي
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٧َمي  ًُمَٚمٌٙمل اهلل دً سمالي    طًمَٙمٌٛمل حتي

ًٌقزٌم  امي  ذٌم  ـًم ًَّ ىم٧ََّم  لاّيَرضٌ  اًم  دي

ني٤م  ـٌ  حًمَٞمك اجٌلٞمالٌني  أي ي  ؾَمٌٛملإ اًمدي

ني٤م ٜمٌلي  أي ًي اعَمي  احلي عَ لي ٤مٌُمل َخدي ٘مي  ُمي

ـو  ٤م ٞمَّ  ٌرضمي لي  ذٌم  ًٛمقا ظمي ٞمَغم طمي  ًمي

ـو   ٤م ٤مبى  ًًمٞمًقًث  اًمٜمَّٝم٤مرٌ  ذٌم  ٌرضمي  همي

ـو  ٤م ضٌمٌرٌهؿَ  ذٌم  ٌرضمي ا قي   ٌصٞمي٤مفو  هي

ـو  ٤م ٤مئًٌحققي  ٌرضمي ادى  سمًٌٙمؾي  ؾمي ذٌم  لي  لي

٤م أيُ ـٌ  يي ٤م ًٌّ  ٌصًٚمقا  ًمٌَٚمٌرضمي
 ًمٌٜمي٤مر ٤محًمٌ

٤م ُي أي  ـٌ  يي ٤م   فًمَٚمامه  ىًمتٌَٚم٧ًم  ًمٌَٚمٌرضمي

٤م ُي أي  ـٌ  يي ٤م  سمٌثي٠َمٌرن ظًمًذلا ًمٌٚمٌرضمي

َٞمًخ  أني٤م ٤ميٌخ  ؿمي  قٌمَٚمامه  طًمَزًت  اعَميِمي

ـَ    ذٌم  ُمي
ٌ
َـ  ٌُمَثكٌم  اهلل ألًمٞم٤مء ُمي   لي

م ري َٟمٞمي٤م شمي ٌٞمٕمه  اًمدي ؾَمطي  ٤ممجي ل لي   يًمٗمي

يَػ  ُي  ًُمٌريٌدن  ومي٢ٌمني  ٤ملؿمٞمه  ختي

يَػ  ُي  ًُمٌريٌدن يبي  وم٤مهللً  ختي   ري

ـم٥ٌَم  ٌهؿَ  ًُمريٌدن اؿَمٓميَح  لي ٜميل لي همي   لي

يًمؾي  تهك لي غمي  ومي فى  قمي إٌني  ىميدي  لي

ـٌ  حًمٞمل اجٌلٞمكمي  أن٤م  ي   ؾمٌٛملا اًمدي

قمٌدً    ؾمٌٛملا ِمٝمقرً اعَمي  اًم٘م٤مدرٌ  لي

ىَمتٌل لي ٌَؾي  لي ٌَكٌم  ىمي ٗم٤م ىميدَ  ىمي  زٌم  صي

٤مًءلًس  ؿمي ةٌ  لي ٤مدي ٕمي ًَّ ا ىميدَ  اًم دي  زٌم  سمي

أيقمَ  غمي  ٌُملالي لي ـٌ  ًرَؤسٌ  قمي ٌي٤م  اجَل

اٌُمل أيىَمدي غم لي ـٌ  قًمٜمًٌؼ  قمي ٤م ضمي  اًمري

ٟمي٤مًًمقا  م ذٌم  لي ـٌ  أيىَمَمي  اهَليقي ٜمي٤م  ُمي

ٌي٤مقو  ًرَه ا لي ّـَ  إٌذي ٞمي٤مزٌم  ضمي  اًمٚمَّ

َقًت  صي ٌقيٚمٌٌٝمؿَ  لي َٞمؾٌ  ذٌم  قمي ٤مزٌم  اًمٚمَّ  قمي

٤مسمي٤مٌت  ٚمي٥ٌم  ذٌم  اًَمٖمي ٤مـ ـمي  اًَمٌقصي

ًٌَٕمدٌ  اقٌ  اًَم اهلٌَجري ـٌ  لي ٤م  صي

ك ىميدَ  سمٌٚميَحظى  ٙمي ؿَمؼي  طمي ـٌ  ري ٌي٤م  اًمٜمي

َٞمًخًٙمؿَ  ومي٢ٌمني   ـٌ  ىًمَٓم٥ًم  ؿمي امي  اًَمٙمي

طٌمَٚمؿى  سمآدابى  ـٌ  لي اشَمٌّم٤م  لي

يٌػ  احَلًَٙمؿٌ  ذٌم  اًَمتيٍَمٌ ٤مزٌم  لي  ظمي

٦مى  ًمي َردي خي غم يمي ـٌ اًمٜمَّ  طًمَٙمؿٌ  قمي  قا

ًزلفو   اًَمٌ٘مت٤مـ قٌمٜمَدي  ىمي٤مشمٌؾو  قمي

ٌي٤مٌن  ٦مه  طمي ٤مزم ٟمٌَٚم٧ًم  ٌروَمٕمي  اعَمٕمي

َؾ  اوَمٕمي ٤م لي ٤م ُمي ٤مزٌم  ؾَمؿً ومي٤مإل شميِمي  قمي

غمي   فٌ  قمي َدرٌ  اًمٜمٌٌَّل ىميدي ـٌ  سمي امي  اًَمٙمي

غمي  لأقمالٌُمل ـٌ  رؤلسٌ  قمي ٌي٤م  اجٌل

ن دي ٤مطٌم٥ًم  لضمي لمٌ  صي ـٌ  اًمٕمي امي  اًمٙمي
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 بالٕعٗمٛ املغىَّاٚ الكصٗزٚ

٤مقٌ  ذٌم  اًَمٌٗمَٙمرٌ  لَمٌ سمٌٕمي  ٔميرًت ٟمي  يت طمي َيي  طمي

٤مٌن  ٘مي ٠َمسى  ؾمي ـَ  سمٌٙمي ٦مى  ٌُم اُمي ٌيفٌ  ًُمدي  طًم

َقفى  يًمؾي  ذٌم  ًيٜم٤مٌدًُمٜمٌل ٦مى  يي َٞمٚمي ًمي   لي

ِيلي  ٌ َٞم٧ًم  َضي ـَ  اهلل سمي ٤مءي  ُمي كً  ضمي اري   زي

م ٌهَّ ٤مري  اهلل سمٌٌني  لي َٚمٌ٘مفٌ  ؾمي   سمٌخي

َُمٌرن أي ـَ  ىًمَٚم٧ًم  إٌقَ  اهلل سم٠ٌميَُمرٌ  لي ـَ  يًم ًٙم   يي

ٌيحي  أيَص ادن ٧ًم لي ً  سم٤ٌمًَمقي سٌ اعَم دَّ ًه  ٘مي
٤مًمٌ   ٤مضمي

ـمي٤مومي٧َم  ٤مٟم٥ٌمى  يًمؾي  ٌُمـ اّييَمقاقً  يٌبي  لي   ضمي

ٚميؿو  وميكٌم  ةٌ  ذٌم  قمي َرلي   ىم٤مئؿو  اعَميَجدٌ  ذي

َُّ  قٌمَٚمؿي  ومالي  ـَ  إ ٤مرى  ٌُم َدهًتي٤م سمٌحي ري   لي

غمي   ةٌ  قمي رَّ   اًمدي
ٌ
٤مء ٌيَٞمْمي ٤مقي  اًَم قًمٜمي٤م يمي   اضَمتامي

ٜم٧ًَم   ٤ميي قمي ومٞمؾ لي ا اًمٚمََّقحي  إٌَهي ٤م لي وي اًمري   لي

َدًت  ٤مهي ؿمي ٤م لي اٌت  ومقؾ ُمي املي ًَّ ٤ميًمٚمي  اًم  ٝمي

يًمًؾ  ٦مه  ًُمَٚمٌٙمل اهلل دٌ سمالي  لي ٌ٘مٞم٘مي    طمي

ضًمقٌدن م لي ي ٦مٌ  ٌهي  ٌهي  ذٌم  هي  احليٌ٘مٞم٘مي

غمي  نٌذيَمرٌ لي  ٤مري  ضمي ٤م سميَٕمدي  اّيبَّمي ٤مٌئٝمي  هٌمِمي

ٌٗمَٔم٧ًم   ٌٞمعي  طمي ًت  اًَمٌٕمَٚمؿٌ  مجي كً  ٌسَ زي ا ري
 ـمٌ

ٌٞمعي  ىميٓميَٕم٧ًم   ٤مقٌمده  َٚمًح٥مي ًمٌ  احَلًَج٥ٌم  مجي  اصي

 

 

ٌه  ٌٌٞم يغمَّ  ٤مطمي ٜم٧ٌَّم  ًمٌَٚمً٘مًٚمقٌب  دمي  وميحي

٤مقي  ـي  وميٙمي ٤مىٌمل ٌُم ًَّ َٙمريٌت  مخي٤مٌرن اًم ؾمي  لي

٤م ُمي ـي  لي ا ٤مٌن  زي َرقمي لَمٌ  يي ةٌ  سمٌٕمي دَّ  اعَميقي

٦مى  ًمي ٔمي  هٌبيَرلي ٦مٌ  سمٌٌٕمز   كِيي ٌروَمٕمي  لي

ًٚمذَ  ٜمي٤ميٌب  ومي َدتي  إٌقَ  سمٌجي دَّ  أيري قي  يٌت ُمي

يًمؾ     سم٠ٌميَُمرٌ  لي
ٌ
يٌت  وم٤مطَمًٙمؿَ  اهلل  سمًٌ٘مَدري

غمي  َقًت  ىميدَ  ؾٌمٞمٜمي٤م ـًمقرٌ  قمي ٛمي تٌلسمٌخٌ  ؾمي  َٚمٕمي

ًت  ي٤م وميٌٍمَ ٌيتٌل سمٌتيَحٌ٘مٞمٌؼ  أيَهاله  هلي ًَ
 ٟمٌ

وٌمٞمعً   ٜمي٤م ري ًَّ ٠َمٌلن اًَم فً  شمي ٦م يًمؾي  ًمي  ًأُمَّ

ُي  َُّ  ٟميَ٘مؾي  ل ـَ  إ ٌحٞمٌح  ٌُم اييتل صي  ٌرلي

لَمٌ  ىمي٤مب لذٌم  عً  ىميَقؾمي ٦ٌَّمٌ  اضَمتاٌمي  اّيطٌم

َدًت  ٤مهي ؿمي ري  لي ا نَقي يٌت  ـٌ الي اجلي  أي  سمٌٜمئَمري

ا ذي َرًش  يمي اًَمًٙمَردي  اًَمٕمي تٌل ـميلي  ذٌم  لي ٌَْمي  ىمي

ـَ  لأىَمٓمي٤مهًبي٤م ٧ٌَم  ٌُم تٌل طًمَٙمٌٛمل حتي ـمي٤مقمي  لي

رَ   ُمي ٌيتٌللي غم ومي٤مىمي٧َم  شمي ٌي٦مٌ  يًمؾي  قمي   ًرشَم

طَمٞمي٤م أي ادي  لي ٥مي  وًم١مي َٕمدي  اًمّمَّ ٦مٌ  سمي ٓمٌٞمٕمي  اًَم٘مي

غمي  ٦مٌ  قمي يٌػ  ظٌمَٚمٕمي ـٌ  ذٌم  اًمتَّنَمٌ ًَ يٌت  طًم َٚمقي  ظمي

٤م ُمي َرىميك ٌزًَم٧ًم  لي ٤مٌئره  أي ٌَّ  ا ؾمي حي  تٌلسمٌٛمي
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يغمَّ   ٤مىٌمل زٌمي  دمي ًَّ ـي  اًم ٤م ىمي  ىًمؿَ  إزمَّ  لي

فَ   دَّ ٘مي ُي  شمي َِمي  ل َٗمٜمي٤م كختي ِمي ٜمي٤م يمي ٤مسمي   طٌمجي

ٓميَح٧ًم   ىمه  هٌبي٤م ؿمي َ َرسمه  ٤مذي همي ٦مه  ٤ملي ٌَٚمي ىٌم  لي

ُي   ٧َم ل رً  زٌمي  طمي ـَ  اّيَها ٤مٟم٥ٌمى  يًمؾي  ٌُم  ضمي

َدًت   ٤مهي ؿمي َٕمٜمه  لي ا ًميق كُمي دي َِمًػ  سمي كٌ  يمي   ٌهي

ٓمٚمعً   ُمي ٤م صًمؿَّ  اّوًَمٌؼ  َٛمسٌ ؿمي  لي ًٌٝمي ٌٖمٞم   ُمي

ٚمي   تي  ذٌم  ٤مٝمي ٌٌ ًأىمي اطمي ةى  لَّ ري ٠ًميَمري  يمي

ني٤م  ٦مه  اًمًقضًمقدٌ  أيىَمٓمي٤مٌب  ىًمَٓم٥ًم  أي ٌ٘مٞم٘مي  طمي

َؾ   ؾمَّ ـى  يًمؾي  ذٌم  سمٌٜمي٤م شميقي َق ةى  هي ؿٌمدَّ   لي

ني٤م  ًٌريٌدن أي
ٌ
٤موٌمظو  عم ي٤موًمفً  ُم٤م طمي  خيي

٤م إٌذَ  ًُمٌريٌدني   ٤م ُمي ىمه  قي يمي َ َٖمرسمه  ٤مذي ُمي    ٤ملي

ٞمي٤م  ُي  ىًمَٚمفً  ًمٌٚمٜمََّٔمؿٌ  اٜمٌَِمده ُمً  ومي يَػ  ل    ختي

ـَ  يًم ىَم٧ٌم  ىمي٤مٌدٌرنَّ  لي   اًَمقي
ٌ
َّ
ٌ
ٚمٌّمه  لل   ٤مخًمَ

ن  ـً  لضمدي  احمٛمده  أقمٜمل اهلل رؾمق

 فً ؾمالُم صمؿَّ  اهلل صالة لًٟمثٜمل

 

ا ذي ًب  وميٝمي ا ي ٤مقٌ  ذٌم  احَل٥ًمي  ذي يت طمي َيي  طمي

يؾَّ  ٤مٌن  متي ٌب  سمٌحي ا ي اًمنمَّ ًرؤَ  لي  ييتللي

رًّ  سمي ـَ  ا لسمحره  ا لي ٤مئٌسٌ  ٌُم ٗمي يٌت  ٟمي َري  مخي

٤مٟمي٧َم  سمي رً  زٌمي  لي ا ـَ  اّينَقي ٦مٌ لٌ  يًمؾي  ٌُم   ضَمٝمي

ـٌ  ًمًٌّمؿي  ٌي٤م ؾٌمٞمي٤مٌت  اجَلٌ ا ٧ٌم  اًمرَّ ًديمَّ  ًمي

أيىَمٓمي٤مرً  ـٌ  ذٌم  اهلل أيَرضٌ  لي يٌت  احَلي٤م َٓمقي  ظمي

َٕمه  هٌبي٤م أيـًمقًؽ  غمي  ٤ممجي ـٌ  قمي تٌل ـًمق َحي   عمي

غمي  ٤مٌئرٌ  قمي َقزٌم  اّيىَمٓمي٤مٌب  ؾمي تٌل ىمي طًمَرُمي  لي

  ذٌم  ؽي ًأهٌمثَ 
ٌ
تٌل ا ـًمرًّ  اّيؿَمٞمي٤مء  هٌبٌٛمَّ

أيطَمًرؾًمفً  ـَ  لي وٌمَتٜمي٦مٌ  ذي   يًمؾي  ٌُم  لي

ا ًأهٌمَثفً  ٤م إٌذي ٤مري  ُمي ةٌ  أيني  ذٌم  ؾمي َٚمدي   سمي

٢ٌمٟمَّؽي  ًَرلسو  ومي لَمٌ  حمي  اًَمٌٕمٜمي٤ميي٦مٌ  سمٌٕمي

ٌٕمٞمده  شميٌٕمش ٤مٌدىمه  اؾمي ٌَّتٌل ٤مصي حي  سمٌٛمي

ن داف ىم٤مدرى  قمٌدً  أن٤م  ومٕمتللر قٌمزي

ن اهلل ظمػمٌ  قمغم دي ٌيتل ضمي  لٟمًٌ
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 ٔالتٕسٗز الؾطح يف قصٗزٚ

٤م حي ٤م لي ٗمي ٤ميسم٧َم  ىميَٚمٌل صي ـمي يٌت  لي يري ٌ   هي

ٌٝمَدًت  َقممي  اهلل سم٠ٌميقَّ  ؿمي ُي اًمَ  ُمي  يي٦مٌ ق

٤مٌن  ٘مي ـَ  إهٌلٌل  ؾمي سمٌفٌ  يم١ملس ٌُم ا ي  ذي

ٙم ٜمٌللطمي ٟمي٤مقٌ  عمج ٛمي م سماٌمي  اًمدي قي   طمي

ذمٌ  ٤مٟمٌٜمي٤م لي ري  وم٤مَدظًمَؾ  طمي اٌئره  ٠َمسي اًَمٙمي  شمي   ا دي

غمي  ًروٌمَٕم٧ًم  ـَ  قمي قٌمل ُمي م ذٌم  احَل٥ًمَّ  ييدَّ ري  اًَمقي

٧َم  ٤مًمي ضمي ايٌض  ذٌم  ظًمٞمًقزٌم  لي ٕمٝم٤م اّيري   مجي

ًدىم٧ََّم  يي٤مًت  زٌمي  لي ا امي  اّيَرضٌ  ذٌم  اًَمري ًَّ اًم   لي

٤مًءلًس  ؿمي ٤مري  ًُمَٚمٌٙمل لي ىمه  ؾمي َ َٖمٌرسمه  ٤مذي ُمي  ٤ملي

ـَ  ٤مقي  وميٛمي قٌمل ٌُمَثكٌم  يمي م ًٙمؿً ٞمومٌ  ييدَّ  اهَليقي

نَّ  ٞميٌدٟمي٤م سمٌٜمًقر اًَمًٕمَٚمٞمي٤م ذم يًمٜم٧ًَم  ٤مأي دى  ؾمي ٛمَّ   حًمي

سَم٧ًم  ٌ ٤مٌت  ذي ٤مؾمي فٌ  سمٌٙمي ا ري ٦مه الي ؾًم  اًمٖمي    ومي

ًت  ٌسَ ني٤م لي ٤مىٌمل أي ًي ـَ  اًم ي
ٌ
٤مقي  عم ٤مٌَضه  يمي   ا طمي

َٗم٧ًم  ىمي ٌي٤مٌب  لي طَمٌدن اهلل سمٌ ده  لي طمي   اًُمقي

ًٟمقدي٧ًم  ٤م لي ُ اَدظًمَؾ  ٌني الي ٞمضم يي َػ  لي   ختي

اقٌملي  ـَ  ٌذري املا ومقؾ ٌُم ًَّ ٤ميًمٚمي  ٌت اًم    ٝمي

٧ٌَمي   يأيقَمٚميؿً  ؿَ  اّيرضٌ  ٟمي تي٦مو  ًهق يمي ٌَ    ٟمي

أيقَمٚميؿً   طًمرلوميفً  ًأطَميص اهلل قٌمَٚمؿي  لي

٤م ُمي ا ىًمَٚم٧ًم  لي ذي ـي  هي َق   لإٟمَّامي  ا وميَخره  اًم٘مي

ٜمٌل  ُمي ٟمي٤مدي َحقٌن  لي َتٌح  صي ٌيٌّمػمة سمٌٗمي  اًَم

ىميدَ  ّـَ  لي يٌػ  ُمي ٦مٌ  يًمؾي  ذٌم  سم٤ٌمًمتٍََّمٌ ٤مًمي  طمي

ٌن  ري ٠ميؾَمٙمي َٙمريٌت  ٌٝمَٛم٧ًم ومي  ٤مطم٘م ومي ًي  سمٌ

يًمؾي  لمي  ًُمًٚمقؿٌ  لي
ٌ
٤معم قٌمٞمَّتل اًَمٕمي  ري

٤م ُمي بي  لي ٌ ٤مًؾ  ذي َُّ  اًمًٕمِمَّ ٌ٘مٞمَّتل إ  سمي

سميٜمل رَّ ٘مي وًمَزًت  اعميَقمم ومي ةٌ  لي  سمٌٜمئَمري

ًزوم٧ََّم  ٤مًت  زٌمي  لي ٤مؾمي ـَ  اًَمٙمي ٦مٌ  يًمؾي  ٌُم  ٌلضَمٝمي

َهًؾ  أي امي  لي ًَّ َٕمٚميؿً  لاّيَرضٌ  اًم َٓمقيٌت  شمي  ؾمي

ًت  رَ  ّيَهؾٌ  وميٌٍمَ َقصمه  ٌب اًَمٙمي مَحي٦مٌ  ٤مهمي  لري

٤مقي  إقَ  ًيٓمي٤ملًمٜمل م يمي َ٘مقي يٌت  يي َٓمقي ًي
 ًمٌ

ذٌم  لَمٌ  ىمي٤مبي  لي عً  ىميَقؾمي ٦ٌَّمٌ  اضَمتاٌمي  اّيطٌم

٧م هٌبي٤م ِمي ٌٛمل رلطٌمل اَٟمتيٕمي ًَ ضٌم تٌل لي ًُمَٝمجي  لي

ٞمٌٝمؿَ  ًأٌديرً  ٚمي ةه  قمي رَّ َٕمدي  يمي ةٌ  سمي رَّ  يمي

ًٟمقٌدي٧ًم  ٤م لي  حٌليَييٌت  اَدظًمَؾ  ٌني الي ٞمضم يي

ـَ  اًمٚمقا  قًمٓمٞم٧ًم  ٦مٌ  أيَهؾٌ  ٌَؾٌ ىمي  ٌُم  احليٌ٘مٞم٘مي

ـَ  ٌُم ٧ٌَم  لي ـٌ  حتي َٓم َدًت  احلًقٌت  سمي تل أيَُمدي اطمي  ري

أيقَمٚميؿً  َُمؾي  لي دًّ  اّيَرضٌ  ري َُمٚمي٦مٌ  اقمي  ًمٌري

َقجي  لأيقَمٚميؿً   ٌيَحرٌ  ُمي دٍ  اًَم ٦مٌ  اقمي يَقضمي
ٌ
 عم

تيك تَّك اإٌلَذقً  أي َٕمٌروًمقا  طمي ـَ  شمي تل ٌُم ٌ٘مٞم٘مي  طمي
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٤م ُمي َتك ىًمَٚم٧ًم  لي ُي  ىًمَؾ  زٌم  ىٌمٞمؾي  طمي يَػ  ل  ختي

ني٤م عَ  يًمٜم٧ًَم  أي ٤مٌهدً  ًٟمَقحى  ُمي م ذٌم  ًأؿمي ري    اًَمقي

يًمٜم٧ًَم  إسٌَمر لي ٌهٞمؿي لي   سمٌٜمي٤مٌركٌ  كًُمَٚم٘مه  ا

يًمٜم٧ًَم  عي  لي سَمٌح  ذم قٌمٞمؾي ؾَمامي إ ُمي   اؿم٤مٌهده  اًمذَّ

يًمٜم٧ًَم  عي  لي َٕمً٘مقبي  ُمي َِمقٌ  ذٌم  يي َٞمٜمٌفٌ  همي   قمي

يًمٜم٧ًَم  عي  لي ٤َّم إٌَدٌريسي  ُمي ك حي   اًَمًٕمال اَرشمي٘مي

يًمٜم٧ًَم  ك لي ًُمقؾمي ٤مةٌ  ذٌم  لي فٌ  ًُمٜمي٤مضمي سمي     ري

يًمٜم٧ًَم  عي  لي ـٌ  ذم أجيقبي  ُمي ُمي ٌيال زي   اًَم

يمً  عي  ٜم٧ًَم لي ك ُمي ًي ذٌم  قٌمٞم    ٤مٟم٤مـمٌ٘مه  اعَميَٝمدٌ  لي

زٌم  ٠مية لي ـَ  احَل٥ًمي  ذم ٟميِمي ٌَؾٌ  ٌُم     آدف ىمي

ني٤م ايمٌرً  أي ايمٌرى  ا ٌذيَمره  اعميَذيًمقرً  اًمذَّ   ًمٌذي

ني٤م ٤مؿٌمًؼ  أي قًؾ  اًَمٕمي رى  يًمؾي  ذٌم  اعَميَٕمِمي     ًُمَْمٛمي

ني٤م طٌمدً  أي ا َردً  اًَمقي ٌػٌمً  اًَمٗمي اشمٌفٌ  اًَمٙمي   سمٌذي

ٚميَٙم٧ًم  َ  اهلل دي سمالي  ُمي َٖمٌرسمه  ٤مىمه ذي ُمي   ٤ملي

قا  ىمي٤مًمي ٠مين٧َمي  لي ٤مٌهدو  ىًمَٚم٧ًم  اًَمً٘مٓم٥ًم  ومي  ًُمِمي

ٟمي٤مفمٌرً  ٤م لي َقٌح  ذٌم  ُمي ـَ  اًمٚمَّ ٦مى  يًمؾي  ٌُم   آيي

٤مقي  وميَٛمـ ٟمي٤م يمي ا َقي ٞمك هيي ٜمي٤م ِيي ٚمي يحي
ٌ
  عم

٤ممٌلو  ومالي  َُّ  قمي ٤ممٌلو  سمٌٌٕمَٚمٌٛملي  إ   قمي

ُي  ٤مٌُمعو  ل َُّ  ضمي زٌم  إ ٦مو  وٌمٞمفٌ  لي يَمٕمي     ري

ًمي  ُي لي ـً  ق ؾًمق َٝمدٌ  اهلل ري ٤مسمٌؼو  سم٤ٌمًَمٕمي   ؾمي

٠مين٧َمي  ًمٌٞمي  ومي ٤مفٌ  ذٌم  للي ٘مي ُي اًمَ  ُمي  ي٦مٌ ق

٤مٟمه  ا٤مره سمٌحي  ـًمقىمي غمي  ٤ملي ػي  قمي يت يمي  ىًمَدري

٤م ُمي دي  لي رَّ َُّ  اًمٜميػماقي  سمي يٌت  إ قَمقي  سمدي

٤م ُمي ـي أً  لي َُّ  اعميَذسًمقح نَزي  سمًٌٗمَتٞميتل إ

٤م ُمي ٌرئي٧َم  لي َٞمٜمي٤مكً  سمي َُّ  قمي تٌل إ َٗمٚمي  سمٌتي

ـي  ًأؾَمٌٙم َلسٌ  ذٌم  لي ـي  اًَمٌٗمَردي ًي طَم ٜم٦َّمٌ  أي  ضمي

ك ًُمقؾمي ٤مكً  لي ّمي ـَ  قمي ٤مني  ٌُم ّمي ٌت  قمي دَّ  اؾَمتيٛمي

٤ملي  ٧َم  ُمي ٌرئي كً  سمي ا َٚمقي َُّ  سمي يٌت  إ قَمقي  سمٌدي

َٞم٧ًم  أيقَمٓمي اًلده  لي تٌل لةي الي طمي  ادي  ٟميَٖمٛمي

ن ٌهي م لي ي َققٌ  ذٌم  هي ـَ  اًَمٙمي ٌَؾٌ  ٌُم َِم٠مييٌت  ىمي  ٟمي

ني٤م تٌل ا ؿًمَٙمره  اعميَِمًٙمقرً  اًمِم٤ميمٌرً  أي  سمٌٜمٌَٕمٛمي

ني٤م ٤مٌُمعً  أي ًَّ ًٛمقعً  اًم ًَ ٦مٌ  يًمؾي  ذٌم  اعَمي  ٟميَٖمٛمي

ني٤م اٌصًػ  أي ٦مٌ  قٌمَٚمؿً  قًؽ اعَميَقًص  اًَمقي ٌري٘مي  اًمٓمَّ

إٌقَ  وَمٜميَٞم٧ًم  ؿمئ٧ًم  لي  سمٌٚميَحٔمي٦مٌ  اّيني٤مفي  أي

ـى  شم٤م تي٤مبي  لي
٦مٌ  يًمؾي  ذٌم  اهلل يمٌ ٤مقمي  ؾمي

٤م ُمي ج٧ًَم  ىميدَ  لي أي ـَ  ري  سمًٌٛمَ٘مٚميتٌل ؿًمًٝمقدى  ٌُم

َدظًمَؾ  يي اٌت  مٌحيك لي ٤مدي ًَّ َٚمؼي  اًم ٦م يي ٜمٌٞمٛمي  اًَمٖمي

ُي  ٤مًمٌؽو  ل َُّ  ؾمي َريٌض  إ ؾًمٜمَّتٌل سمٌٗمي  لي

ُي  و  ل َُّ  ٌُمٜمؼَمي زٌم  إ ٌي٦مٌ  وٌمٞمفٌ  لي  ظًمَٓم

َ٘م٧ًم  ابي  ّيهَمٚمي بَقي تٌلٔمَ سمٌٕمً  اجَليٌحٞمؿٌ  أي  ٛمي
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م ًميؽي  ًُمٌريٌدن  ًٌنَمي غم شميًٙمققً  اًَم ومي٤م قمي   اًَمقي

َؽ  ًُمٌريٌدن ًَّ ي ـَ  يٌب  متي يًم اصمٌ٘مه  يٌبي  لي     ٤ملي

ـَ  يًم ٤م لي ٤موٌمٔمه  ًُمٌريٌدن يي   ًمًٌٕمًٝمقٌدٟمي٤م ٤مطمي

إٌقَ  ٧ٌم  لي حَّ اقً  ؿمي ني٤م يًمٜم٧ًَم  اعَمٞمزي ي٤م أي   هلي

ٌئًجًٙمؿَ  ا قي ػَمي  ًُمَ٘مٌْمٞم٦َّمه  طمي نَّٜمٌل همي   أي

ني  أيَلٌصٞمًٙمًٛمقلي  ٤م اًمٜميًٗمقسٌ  يمي   وم٢ٌمهنَّ

ـَ  ُمي َتفً  لي صمي دَّ فً  طمي ًً َٗم ى  ٟمي ؼمي   سمٌتيٙمي

ـَ  ُمي ٤مقي  لي ٤مُشمٌفٌ  ذٌم  يمي   ٤مًُمتيقاٌوٕمه  طمي

ن ـً  ومجدي  حمٛمد ـمف اهلل رؾمق

 

إٌقَ  ؿ   ذٌم  يًمٜم٧َمي  لي تل ًأهٌمَثؽي  هي  هٌبٌٛمَّ

َٟمٞمي٤م ذٌم  ّيمَحٌٞمؽي   َقفي  اًمدي يي ٦مٌ  لي  اًَمٌ٘مٞمي٤مُمي

ـَ أ ٤مٌَضي  يًم اقٌ  طمي َقفي  اعَمٌٞمزي ٦مٌ  يي ىٌمٞمٕمي  اًَمقي

لَمٌ  ًًمَٓمٌػ  قٌمٜمي٤ميي٤متى  سمٌٕمي ٦مٌ  لي  احَليٌ٘مٞم٘مي

ٌريدً  ًَِمقق يًمًٛمقأي ةٌ  ـًمَرؾي  متي  احَليٌٛمٞمدي

شم٥ًٌم  ا ري ٦مٌ  أيَهؾٌ  قٌمٜمَدي  قٌمزي  ُمي  اًمٓمٌَّري٘مي

ٌَدكً  ٌٖمػمه  دمي  اّيىٌمٚم٦َّمٌ  قًمٞمًققٌ  ذم ا صي

عي  شَمفً  اهلل ُمي زَّ ٞمعً  قمي ي٦َّمٌ  مجي ٌ  اًَمؼمي

 ـمري٘م٦مٌ  يمؾي  ؿمٞمًخ  اًم٘م٤مدرٌ  قمٌدً  أن٤م
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 الغض قصٗزٚ

غمي  ٞم٧ًَم  اّلًمٞمي٤مء قمي َخ٘مي ن أي ٤مٌن  ٌهي سًمَرهي   لي

ًهؿَ   ري ٠ميؾَمٙمي ٠َمٌد  ومي ٌي٤مشًمقا  يمي يٌت  ومي َٛمري    سمٌخي

ني٠م ٌَؾي  يًمٜم٧ًَم  أي ٌَؾٌ  ىمي ٌه  اًم٘م ال ٤مىًمَٓم ٌيجَّ     ًُم

ىَم٧ًم  ري ٌٞمعي  ظمي تَّك احَلًَج٥ٌم  مجي َٚمًتفً  طمي صي    لي

ىميدَ  ػي  لي ِمي ـَ  اّيؾَمتي٤مري  يمي ضَمٌٝمفٌ  ًٟمقرٌ  قمي    لي

َرًت  َرشٌ  اعَميَحًٗمقظٌ  إمٌمي  ٟمئمي ةه  لاًَمٕمي    ٟمئَمري

كٌ  اًَمًقضًمقدٌ  أيىَمٓمي٤مٌب  ىًمَٓم٥ًم  أني٤م     سم٠ميَهٌ

ٚميق   نَّٜمٌل ومي ٞم٧ًَم  أي َخ٘مي ن أي ٦مى  ٌهي ضَمٚمي   سمٌدي

ًميق   نَّٜمٌل لي ٞم٧ًَم  أي َخ٘مي ن أي   ًمئمهك إمٌمي  ٌهي

ق   ًمي نَّٜمٌل لي َٞم٧ًم  أي َخ٘مي ن أي يٞمي٧مى  ٌهي
ٌ
  عم

ًٚمقا  ٜميلي  ؾمي م قمي ٜميلي  ؾمًٚمقا  اًمٍني ً  قمي   ٜميكاعَم

ًٚمقا  ٜميلي  ؾمي ٚمٞمي٤م قمي ًٚمقا  اًمٕمي ٜمَّ  ؾمي   ماًمثَّر لي قمي

ٞمي٤م  ي  ومي َٕمنمي يقا  اّيىَمٓمي٤مٌب  ُمي يٌت  عًم َيي  سمٌحي

هًمقًصقا  ٤مٌرن لي ًرلا سمٌحي َٔمٗمي ٌهٌرن شمي ا قي   سمٌجي

َٗم٧ًم  ىمي غمي  لي تَّك اإٌلَٟمٌجٞمؾٌ  قمي طَمًتفً  طمي ي   ذي

ٚمَّٚم٧ًم  طمي َُمزه  لي ٤مقي  ا ري ك يمي ًي فً  قٌمٞم ٚمي ً    ِيي

ظًمَْم٧ًم  ٤مري  لي ـَ  اًَمٌٕمَٚمؿٌ  سمٌحي ٌَؾٌ  ٌُم َِم٠مييٌت  ىمي   ٟمي

ـَ  ـٌ  ذٌم  وميٛمي ٤م ـي  اهلل ٌرضمي ٤م تٌل ٟمي ٤مٟمي ٙمي   ُمي

ني٤م ىَم٧ٌم  ىمي٤مٌدٌرني  أي ٌَدو  اًَمقي ٤مٌدرى  قمي   ًمٌ٘مي

٤مًُمقا   ـي  سمٌفٌ  وميٝمي ن ٌهي  ٌُم إقٌمَ  ٌهي  ٌن الي لي

م ٤مري ٙمي م ؾمي ٞمي٤مري ـَ  طمي قٌمَرومي٤مٌن  ؿًمًٝمقٌدن ٌُم  لي

اقً  يٌب  شميًٓمقًؽ  بي  اّييَمقي اًمرَّ ن لي امَّ  ؾمي

٤مُمه  ٘مي فً  دمضم ىميدَ  سمٌفٌ  ٤مُمي اٌن  ًمي  دي

ـَ  ٌُم َ  لي ةٌ مخي ٤مسٌ  اًمتََّقطٌمٞمدٌ  ري ٤مٌن  سم٤ٌمًَمٙمي  أيؾَم٘مي

٧َم ومالي  رً  زمي  طمي ا ًب  اّينَقي  أيقَمٓمي٤مٌن  لاًمرَّ

ني٤م ٤مًزًهؿَ  أي اًمًٙمؾي  سمي ك لي ٌن  ًيَدقمي  سمٌٌٖمَٚمامي

َت  ٤مري احي  ًمٖمي ري ٤مءً  لي ـَ  اَحي ٤مٌن  ٌهي  ٌُم  سًمَرهي

 ً ٌت ّي ـَ  اًمٜميػماقً  مَخٌدي  ؾًمَٚمٓمي٤مٌن  قًمَٔمؿٌ  ٌُم

٤مفي  ٞمًّ  اهلل سم٢ٌمَذقٌ  ًم٘مي اٌن  ٤مطمي ٟمي٤مدي  لي

ًٚمقا  ٜميلي  ؾمي ٤ميٌص  قمي ًٚمقا  اًم٘مي ٜميلي  ؾمي اٌن  قمي  اًمدَّ

٤م ُمي ٧َمي  قي ٤ميمي  لي اإٌلَٟمسٌ  َح٧ٌم اًمتَّ  حتي اجلي٤مقٌ  لي  لي

ـًمقوًمقا  ٤مٟمي٤ميٌت  لي اؾَمٕم سمٌحي ٤مٌن  قا لي  ّيَريمي

ن شمؼٌَمٌ ٤مىًمقيٌت  لي يي ن لي ًدري ٤مٌن  لي ًُمَرضمي  لي

َٙم٧ًم  وميٙمَّ اةٌ  ذم لي ةي  اًمتََّقري َُمزي ٌ  ري  قٌمؼَماني

٤مقي  سمفٌ  َقشمي  ًِيٌَٞمل يمي َُمزً  كاعَمي اًمرَّ ٤مٌن  لي يي  ًهَ

روميٞمٌ٘مل أيظٌمل ٤مقي  لي ك يمي اقٌ  سَمـ ًُمقؾمي  قٌمَٛمري

ن دي ضمي ـً  لي ؾًمق ٤مٌن  اّيَصؾٌ  ذٌم  اهلل ري  رسمَّ

ٜمَّك ـٌ  سمًٌٛمَحٌٞمل ًأيمي ي اّيَصًؾ  اًمدي  ٌن الي ضٌمٞم لي



    

317
 

 

 الفتوحات الربانية يف األوراد القادرية اجليالينالرشيفث ضياة /دمع

 

  

 الكصٗزٚ ِشٓ ُٓضُٓٔع َؼزُٔٓق ٔلْ

 

٤م ـًمَػ   ٌَٕمه  نرٌ سمٌحي ٤مٌُمل لًًمذَ  ٤مؾمي  سمٌٌذُمي

ني٤م رٌ  ٌهي  أي ا ـَ  اّيَهي ن ٌهي  ٌُم   ٌهي

ني٤م  َرًس  اًمًٕمًٚمقفٌ  ٟمينَمً  أي  ؿًمَٖمكم لاًمدَّ

ني٤م  ٚمٌٌز  ذٌم  أي َ م َمي َرشي  أيري ٘مٍ  اًمٕمي   ٤مطمي

َٕمه  اّلًمٞمي٤مءً  ىمي٤مًم٧ٌم   َزفى  ٤ممجي   سمٌٕمي

قا  ىًمَٚم٧ًم   ًٕمقا  صًمؿَّ  يًمٗمي َقزٌم  ٟميصَّ  اؾَمٛمي   ىمي

ٌيٞم٧ٌَم  ييًٓمقًؽ  ىًمَٓم٥م يًمؾي  ٌَٕمه  سم٤مًم   ٤مؾمي

ػي  ِمي ًتقري  احلًَج٥مي  يمي ًي َٞمٜمٌل لاًم   ًمٌٕمي

ىَم٧ًم  ي ًتقري  ومي٤مظَمؽمي ًي َٕمه  اًم ٌيل ٤ممجي   حٌل

٤مٌن  ًي يٌػ  سمٌتي٤مٌج  ليمي   قٌمز   شمينَمٌ

٧َمي  اًمٌٕمزٍ  وميرًس  ٌج  حتي َ اٌدن هي قي   ضمي

ا إٌذي ٤م لي سَم٧ًم  ُمي ذي ٌُمل ىميَقسي  ضمي ا ري   ُمي

٤مٌئرً  ٤ميًمٚمٍ  اّيَرضٌ  ؾمي ٧َمي  ٝمي   طًمَٙمٌٛمل حتي

َٓمٚميعً  َٛمسٌ  ُمي ًرلٌب  َمأيىمَ  صًمؿَّ  اًمِمَّ   اًَمٖمي

٤م  اف اهليٜمي٤م ًميؽي  ًُمٌريٌدن يي لي   سمٌدي

ًُمٌريٌدن  ؾى  دقم٤مٌن  إذا لي َ  سمنٌمي

ق هٌمَثفً ومي٠م  ٤مقي  ًمي   ومقؾ يمي
ٌ
ء قا   هي

دَ   يرَّ دمي يٌت  لي َلري ٤مفٌ  يًمؾَّ  ًمٌزي  قمي

ٌيتٌل َٕم تٌل يمي اطمي ٓمٌل ري ًَ سمي اُمل لي  ًُمدي

ني٤م َٞمًخ  أي م ؿمي ري ٤مف ًمًٌٙمؾي  اًمقي  إٌُمي

ٞمعي  مجي  ىٌمٞمي٤مفٌ  وٌمٞمف اّيَُمالؿٌ  لي

غمي  ىًمَٓم٥مو  أن٧َمي  ٌٞمعٌ  قمي  اّيني٤مفٌ  مجي

٤مٌدٌُمل اًمً٘مَٓم٥ًم  إٟمَّامي   همً  ظمي  ٌُملالي لي

ني٤م أي ٌيَٞم٧ًم  لي  سمٌٌخٞمي٤مٌُمل ـمي٤مئٌػو  اًَم

قم٤مٌن   دي ةٌ  لي ٤مفٌ  حٌليَيي ٘مي ُمي  لي

َرشٌ  قٌمٜمَدي  ٌ  قمي ٤مقي  اإٌلهلي ٤مٌُمل يمي ٘مي  ُمي

زى  ا ري
ـمٌ ٦مى  لي ظٌمَٚمٕمي  سم٤ٌمظَمتٌتي٤مفٌ  لي

٤ميب ٌريمي ـى  لي ٤م َزٌُمل قمي قمي  جٌلي٤مٌُمل لي

٤مق ٤م اجَليٌحٞمؿ ٟمي٤مرً  يمي ٤مٌُمل ٌُمٜمَٝمي  ؾٌمٝمي

َهلي  تٌل ذٌم  لي ٌَْمي َرٌخ  ىمي ٗمي ي٤مفٌ  يمي  محي

يٌت  ٤م ظًمَٓمقي ٚميٝمي ىمي أي  تاٌمفٌ سم٤ٌمهَ  لي

٦مى  سمٌٌٕمز   قٌمَش  ٌروَمٕمي اطَمؽٌمافٌ  لي  لي

َربى  أيل  ـمي٤مفٌ  سميَحري  ٟمي٤مزـ أيل سمٌٖمي

ني٤م َٞمًػ  أي ٤م ؾمي ْمي ٤مفٌ  ًمًٌٙمؾي  اًم٘مي  ظٌمّمي
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٤موٌمعو  احَلينَمٌ  ذٌم  أني٤م  ًٌريٌدن ؿمي
ٌ
 عم

ني٤م  َٞمخو  أي ٤مًمٌحو  ؿمي صي زٌم   لي لي   لي

ني٤م ٌَدو  أي ٤مٌدرى  قمي ىَمتٌل ـمي٤مبي  ًمٌ٘مي   لي

َٞمفٌ  ٚمي الي  وميٕمي ىَم٧مى  ؾي يمً  ذم ةً اًمّمَّ    لي

 

يبي  قٌمٜمَدي  دي  ومالي  ري  ٌُملالي يمي  ًيري

ني٤م ةو  ىًمَٓم٥مو  أي ىًمَدلي  ًمأٌليني٤مفٌ  لي

ني  دي ضمي ٌٗمٞمعً  كاعَمًَّمٓميٗم لي  اّيني٤مفٌ  ؿمي

غم قمي ـٌ  آخٌفٌ  لي ا سمًٌٓمق لي  فٌ اًمدَّ
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 الكصٗزٚ ِشٓ عٍْ اهلل صض٘ ٔلْ

 

ٌن  ري ٠ميؾَمٙمي ٧ًٌَم  ٤م٘مًّ طم ومي ٌٖم غمي  ومي ضَمٌدن قمي  لي

غمي  ٌ  قمي ةٌ  ذٌم  اًمتََّخٌّمٞمصٌ  ٌُمٜمؼَمي َيي  اعَميَجدٌ  طمي

٧ًٌَم  ٌٖم ٜمًَٝمؿَ  سمٌفٌ  ومي َدشًمفً  قمي ٤مهي ؿمي طَمٌدن لي  لي

وميَْمٚمي  ٤ميٌت  ٦مي لي ٤مؾمي سًمقا  هٌبي٤م يمي ٌ َٕمٌدن ذي  سمي

ـي  ةٌ  ٌُم   احَلييي
ٌ
َٚمٞمي٤مء َقٌرٌدن ٤مذٌمي صي  اًَمٕمي  ُمي

َقا  ًي اَُم م لي ٞمي٤مري ـَ  طمي ٌُم٦م ٌُم ٤مدي  اًمقَردٌ  ًُمّمي

يًمؾي  ته  لي م كومي َقي ًمًٌٙمؿً  هيي ٌَدن وميذي  قمي

قٌمَٚمٌٛمل م لي قي ٤م طمي ٤مقي  ُمي ٌَكٌم  يمي ٤م ىمي ُمي َٕمٌدن لي  سمي

ضَمرٌ  زي ٤مٌب  يمي حي ـَ  اّوًَمٌؼ  ؾمي ٚميٌؽ  ٌُم قَمدٌ  ُمي  اًمرَّ

ـً  ًميؽي  َٟمٞمي٤م ذٌم  اّيَُم ـً  ًميؽي  اًمدي دٌ  ذٌم  اّيَُم  همي

اٌلفَ  غم وميدي ٌيل قمي ٤موٌمظَ  طًم طمي غم لي ٝمٌدن قمي  قمي

 

٤مٌن   ٘مي ٌٌٞمٌٌل ؾمي ـَ  طمي ٌب  ٌُم ا ي ٌلن ذي    اعَميَجدٌ  ذي

ٜمٌل ًي ضَمٚمي أي لَمٌ  ىمي٤مب ذٌم  لي ٞميدٌن  ىميَقؾمي   ؾمي

ًت  َ يي عي  طمي ةٌ  ذٌم  اّيىَمٓمي٤مٌب  ُمي َيي ٤م طمي ٘مي   اًمٚمي

بي  وميامي  ٌ ٤مًؾ  ذي َُّ  اًَمًٕمِمَّ ٌ٘مٞمَّتل إ   سمي

ق ًمي سًمقا  لي ٌ ٤م ذي سَم٧ًم  ىميدَ  ُمي ٌ ٜمًقا لي  ذي ٤ميي    قمي

َقا  ًي م ّيَُم ٤مري ٌَؾي  ؾًمٙمي سًمقا  أيقَ  ىمي َ٘مري اف يي     اعَمًدي

ني٤م ٌيَدرً  أي َٟمٞمي٤م ذٌم  اًم ػَمٌن اًمدي همي ايم٥ٌمو  لي قي   يمي

سميَحٌرن  ٤مرٌ  حمٞمط لي ٤م سم٤ٌمًمٌٌحي هي   سم٠ميَهٌ

ن ٌهي فً  لي رً  ًمي ا رً  اّيَهي ٤م ذم شًمَزضمي ضمي   اًمدي

ٞمي٤م ٤مٌدطٌمل ومي ٤م ىًمَؾ  ُمي ٤مءً  ُمي ُي  شميِمي يَػ  ل   ختي

َٔميك أيقَ  ؿمئ٧مي  قَ وم٢مٌ  ىًمَرسمي٦م سمٌٌٕمز   حتي  لي

 

 عٍْ اهلل صض٘ ٌظىْ ٔوَ

٧َم  غمي  ًروٌمٕمي م أيقَمغمي  قمي ري  ًُمٜمي٤مالي أيقمي  اًَمقي

ـً    َح ً  ٟمي غمي  ًٚمقؿً اعَم   الاعَمي  ـمٌلمٌ الي ؾمي  قمي

ٌيَذًمٌٜمي٤م  سمٌ ةه  ٟمٌَٚمٜمي٤م ٌشًمٌٚمح لي  قٌمزَّ

٤مقي  إٌقَ   ٟمي٤م يمي ري ٤مقً  أيظمَّ ُمي ٜمي٤م اًمزَّ ٢ٌمٟمَّ   ومي

ٛمَّ  سم٤ٌمّيظَمذٌ   لَمٌ  ىمي٤مبي  ـَ قمي ٟمي٤م ىميَقؾمي   دي

٤َّم  َٖمٜمي٤م حي ٚمي فٌ  ذٌم  سمي ا ري ٜمي٤م اًمٖمي ُمي را  ُمي

٤مٌئٜمي٤مًت  اًمٙمي ـَ  لي ُمي اًُمٜمي٤م هٌبي٤م لي  ظًمدَّ

غمي  قمي ٚمي٧َم  اًمرؤلس لي ٜمي٘مَّ  أيىَمداًُمٜمي٤م شمي

ـي  وًمَ٘مٜمي٤م ٌذي ًُمقا  اًمَّ دَّ ٘مي ٜمي٤م شمي اُمي  ىًمدَّ

 ً ً  كَّمٓميٗماعَم لَم  َختي٤مرٌ اعَم ٌدٟمي٤م قمي ا  ًُمري
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سمي٧َم   ي ـً  َضي ًٌق ٤مشمٌٜمي٤م ذٌم  اًمٌٕمزي  ـًم ٤مطمي   ؾمي

ًًمٜمي٤م امي ألي  وميجي ضمي  الي اعَمي  ُمي   ًًمٜمي٤مالي لي

  ٌّ ٤مقً  ًلضٌمدي  ضَمٚمٌٜمي٤مل ُمي َقًٟمفً  اًمزَّ   ليمي

ٜمي٤م ًمي ـَ  ي٦مً ُي قٌ اًم لي ٧ًم  ٌُم ًَ خي سميًٙمؿَ  أي  سمٌري

ظًمٞمًقًًمٜمي٤م  ةو  لي َِمًٝمقري لَمي  ُمي م سمي ري   اًمقي

ٜمي٤م  ًً ٚمٌٞم ضمي َ  لي
َقُمه  ييَِمؼي  ملي م ذٌم  ٤ميي ري  اًمقي

٤م قٌمَش  ٌَٓمي٦مى  ذٌم  ٤مآُمٜمه  ًُمٌريٌدن يي   هٌم

َقًح   َدٌرٟمي٤م اًمًقضًمقدٌ  ًمي ًٗمقفمي٦مو  سمٌّمي َ   حمي

ـي  ىميدَ  ٤م بي  زٌم  ىمي ي٦َّمٌ  ري ٌ يَػ  ُي  اًمؼمي   ختي

ني٤م ٦مه  اًمًقضًمقدٌ  أيىَمٓمي٤مٌب  ىًمَٓم٥ًم  أي ٌ٘مٞم٘مي  طمي

َقصًمفً  اًَمزُم٤مقٌ  ىًمَٓم٥ًم  همي ُمي  لي  ًذكً الي لي

الي  صًمؿَّ  غمي  ةً اًمّمَّ ٌلي  قمي دى  اًمٜمٌَّ ٛمَّ   حًمي

 

 

غم قمي ك لي ٝمي ًي ومه  اًم ي ـي  ٤مذي ٌَ ٜمي٤م ٟميّمي  ظٌمٞمي٤مُمي

تيٓمي٤مًؾ  ُي  ًَ ُي  ًي ؾي  ل ٤مًُمٜمي٤م ًيٗمي ًي  طًم

َهرً  ٌَدو  ومي٤مًمدَّ ٤مقً  قمي ُمي  ًُمٜمي٤مالي همً  لاًمزَّ

٧َم  ٘مي ؿمي ً  ىًمًٚمقبي  ري ـي اعَم ٤مًُمٜمي٤م ٜمٌَٙمري  ؾٌمٝمي

ـى  ٤م غم قمي ٤مٌب  يًمؾي  قمي يمي ٤مسًمٜمي٤م اًمري  ٌريمي

ًُمٌريًدٟمي٤م ٤م لي اـ ُمي ٌُمٜمي٤م ذٌم  زي ا  إيٌَمري

ري  ذٌم  اًمٌٕمزي  صًمؿَّ  ومي٤مًمٌٕمزي  ٤مشمٌٜمي٤مقمي  صي

َٕمٌدٟمي٤م ًي سمٌ َت  وٌمٞمفٌ  لي ري  ًُمٜمي٤مالي أيىمَ  ضمي

٤م ىًمَؾ  ٤مءً  ُمي ٠مين٧َمي  شميِمي ـَ  ومي ٌي٤مسمٌٜمي٤م ٌُم طَم  أي

ٌٞمعً  مجي ـَ  لي ـَ  اّيَرضٌ  ذٌم  ُمي اٌُمٜمي٤م ٌُم دَّ  ظمي

اّلًمٞمي٤م َٕمه  لي ٌي٤مسمٌٜمي٤م سمٌٔمٌؾي  ٤ممجي  ظٌم

ـٌ  اِ ٤مٌب  لي ٤مسمٌٜمي٤م صًمؿَّ  لاّيَصحي  ٌصحي
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 عٍْ اهلل صض٘ ٌظىْ ٔوَ

ـَ  احليَج٥ًم  ًروٌمعي  ـٌ  سًمًدلرٌ  قمي   اجليامي

ٚميًٙمقٌن  ٌيٌٝمؿَ  ُمي ًوقا  سمًٌح ري ـَ  لي  قمي

ًٚمقٌن  ٤مُمي ٌُمل ذٌم  سمًٌٚمَٓمٌٗمٌٝمؿَ  قمي ا ري  همي

طًمقٌن  اٌح  سمٌٍَمٌؽ  وميرَّ ًهؿَ  ري ا قي   هي

اًدلا إقَ  ًدلدي  أري ـي  اًمّمَّ َٗم   ًلضًمقٌدن يي

ا إٌذي ٤م لي َٚم٧ًم  ُمي ٚمي ٜمًَٝمؿَ  وي ًدلٌن  قمي   هي

يٌت  ٤مدي يٌت  ؾمي ٤مدي ل ؾمي ٘مي َٞمًٙمؿَ  سمٌحي ٚمي   قمي

٤م ك ُمي ٘مي ٌٞم٥ًم  زٌم  سمي يًمؿَ  ىميَٚم٥مى  طمي ا  ؾٌمقي

ٞمي٤ميٌت  َٞمًٙمؿً  سمٌحي ٚمي ٤م قمي   ؾًم٘م٤ميٌت  يي

ٌديًرلا أي لَمي  اًمًٙمئًقسي  لي ك سمي اُمي  اًمٜمَّدي

 

ٌه   َرطمي ٌه  ٤مُمي َرطمي ـٌ  سم٠ٌميَهؾٌ  ٤مُمي  اجليامي

ٌَدٌ  َدًت  ٌرؾ   قمي ًً لَمي  ومي زٌم اعَمي  سمي ا  قي

غمي  ٤مٌئرٌ  ذٌم  وميحي ٤مزٌم  اًمٜم٤َّمسٌ  سميّمي  طمي

َٞم٧ًم  سمَّ  ـٌ ُي اًمدَّ  قرٌ طًمجً  ذٌم  وميؽمي

ًقٌن  محي ًٛمقا  ري نَٕمي ـٌ  لأي ٤م  سم٤مًمٌقصي

ذا ٙمي ا هي ذي ٙمي  ٌقازماعَمي  شميًٙمققً  هي

ٜمٌل يًمؿَ  إٌٟمَّ ٌزيزو  قٌمٜمَدي ـٌ  قمي ٤م همي  لي

٤متي  مَهٌل ُمي سمي٤مقي  سمًٌٙمؿَ  لي ٞمي٤مزٌم  لي  ظمي

ىًمقا  لي ٠َمسي  ري ٌيل إقَّ  اًمٙمي ال طٌم  زٌم  ُمي

ٌٛمٞمعً  م اّيني٤مفٌ  وميجي َٙمري ٤مزٌم  ؾمي  سمٌحي
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 بتٌٕػ الكارصٖٛ ضٖكٛلمط ٘الٕٗو الٕصر

ؿٌ ﴿ :اًمٗم٤محت٦م ًَ   سمٌ
ٌ
ـٌ  اهلل

َٰ
مَحي طٌمٞمؿٌ  اًمرَّ   احَليَٛمدً  ۞ اًمرَّ

ٌ
َّ
ٌ
بي  لل لمي  ري

ٌ ٤معمي ـٌ  ۞ اًَمٕمي
َٰ
مَحي طٌمٞمؿٌ  اًمرَّ  ۞ اًمرَّ

٤مًمٌٌؽ  َقفٌ  ُمي ـٌ  يي ي ًٌدً  إٌي٤َّمؿي  ۞ اًمدي َٕم إٌي٤َّمؿي  ٟمي تيٌٕملمً  لي ًَ طي  اَهٌدٟمي٤م ۞ ٟمي ا ي تيٌ٘مٞمؿي  اًمٍمي ًَ ً اطي  ۞ اعَم ٌذي ٌسي  ـي اًمَّ

َٛم٧مي  نَٕمي ٞمٌَٝمؿَ  أي ٚمي ػَمٌ  قمي َٞمٌٝمؿَ  اعَميَٖمًْمقٌب  همي ٚمي ُي  قمي ﴾ لي ٤مًميلمي  .آُملم اًمْمَّ

ةً  ؿٌ  :يس ؾًمقري ًَ   سمٌ
ٌ
ـٌ  اهلل مَحي طٌمٞمؿٌ  اًمرَّ اًَمً٘مَرآقٌ  ۞ ﴿يس اًمرَّ ـي  إٌٟمَّؽي  ۞ احَليٌٙمٞمؿٌ  لي

ٌ ٚملٌمي  عمي  اعَمًَرؾمي

غمي  ۞ طى  قمي ا تيٌ٘مٞمؿى  ٌسي ًَ ٜمٌَزيؾي  ۞ ًُم ٌزيزٌ  شمي طٌمٞمؿٌ  اًَمٕمي ٤م ًمًٌتٜمٌَذري  ۞ اًمرَّ َقُمه ٤م ىمي ٤مًؤًهؿَ  ًأنٌَذري  ُمي  وميًٝمؿَ  آسمي

٤موٌمًٚمققي  دَ  ۞ همي ٘مي ؼَّ  ًمي ـً  طمي َق غمي  اًَم٘مي يَمثيٌرٌهؿَ  قمي َٚمٜمي٤م إٌٟم٤َّم ۞ ًي١َمٌُمٜمًققي  ُي  وميًٝمؿَ  أي ٕمي قَمٜمي٤مىٌمٌٝمؿَ  ذٌم  ضمي ُه  أي  وميٌٝملي  أيهَمالي

يَذىمي٤مقٌ  إمٌمي  َّ ًحققي  وميًٝمؿَ  ا َٚمٜمي٤م ۞ ًُمَ٘مٛمي ٕمي ضمي ـَ  لي لَمٌ  ٌُم جٌَدهيٌ  سمي ا ؿَ أي دًّ ـَ  ؾمي ٌُم َٚمٌٗمٌٝمؿَ  لي ا ظمي دًّ َٞمٜمي٤مًهؿَ  ؾمي ٠ميهَمِمي  وميًٝمؿَ  ومي

لقي  ُي  ٌٌٍَمً ءو  ۞ ًي ا قي ؾمي َٞمٌٝمؿَ  لي ٚمي ًؿَ  قمي َرهتي نَذي أي َ  أيفَ  أي
ـٌ  شًمٜمٌَذرً  إٌٟمَّامي  ۞ ًي١َمٌُمٜمًققي  ُي  شًمٜمٌَذَرًهؿَ  ملي ٌيعي  ُمي يَمري  اشمَّ  اًمذي

ٌٌمي  ظمي ـي  لي مَحي َٞم٥ٌم  اًمرَّ كً  سم٤ٌمًَمٖمي َ ٌينمي ةى  ومي َٖمٌٗمري أيضَمرى  سمٌٛمي ٌريؿى  لي ـً  إٌٟم٤َّم ۞ يمي ٟميَٙمًت٥ًم  اعَميَقشميك ًٟمَحٞمٌل ٟميَح ٤م لي ًُمقا  ُمي  ىميدَّ

ًهؿَ  ٤مري آصمي يًمؾَّ  لي   لي
ى
ء َ َٞمٜمي٤مكً  ري ٤مفى  ذٌم  أيطَمّمي َب  ۞ ًُمٌلٌمى  إٌُمي اََضٌ ًؿَ  لي ثياله  هلي ٤مبي  ُمي ٦مٌ  أيَصحي َريي ٤م إٌذَ  اًَم٘مي هي ٤مءي  ضمي

ًٚمققي  َٚمٜمي٤م إٌذَ  ۞ اعَمًَرؾمي ٞمٌَٝمؿً  أيَرؾمي ٤م اصَمٜميلَمٌ  إًٌمي سًمقمًهي ذَّ َزٟمي٤م وميٙمي زَّ ٤مًًمقا  سمٌثي٤مًم٨ٌمى  وميٕمي ٘مي ٞمًَٙمؿَ  إٌٟم٤َّم ومي ًٚمققي  إًٌمي  ۞ ًُمَرؾمي

٤م ىمي٤مًًمقا  نًَتؿَ  ُمي َُّ  أي و  إٌ ٤م ٌُمَثًٚمٜمي٤م سمينمي ُمي ـي  لي نَزي ـً  أي مَحي ـَ  اًمرَّ   ٌُم
ى
ء َ نًَتؿَ  إٌقَ  ري َُّ  أي َٙمٌذسًمققي  إٌ ٜمي٤م ىمي٤مًًمقا  ۞ شمي سمي َٕمٚميؿً  ري  يي

٤م َٞمًٙمؿَ  إٌٟمَّ ٚمً  إًٌمي ًَرؾمي ٤م ۞ ققي عمي ُمي َٞمٜمي٤م لي ٚمي َُّ  قمي غً  إٌ ٌيالي ٤م إٌٟم٤َّم ىمي٤مًًمقا  ۞ اعَمًٌلٌمً  اًَم ٟمي َ ـَ  سمًٌٙمؿَ  شميٓميػمَّ ٌئ َ  ًمي
ٜمَتيًٝمقا  ملي  شمي

ٜميَرمًجيٜمًَّٙمؿَ  ٜمًَّٙمؿَ  ًمي ًَّ ٞميٛمي ًمي ابو  ٌُمٜم٤َّم لي ذي ٞمؿو  قمي
خٌ ٤مٌئًريًمؿَ  ىمي٤مًًمقا  ۞ أي ًٙمؿَ  ـمي ٕمي ـَ  ُمي ٌئ َرشًمؿَ  أي َؾ  ًذيمي نًَتؿَ  سمي  ىميَقفو  أي

وًمققي  ٤مءي  ۞ ًُمَنٌ ضمي ـَ  لي ضًمؾو  اعَميٌديٜمي٦مٌ  أيىَمَمي  ٌُم ك ري ٕمي ًَ ـي  يي ٤م َقفٌ  يي٤م ىمي ًٌٌٕمقا  ىمي ٚملٌمي  اشمَّ ًٌٌٕمقا  ۞ اعَمًَرؾمي ـَ  اشمَّ  ُمي

٠ميًخًٙمؿَ  ُي  ًَ ا  يي ًهؿَ  أيضَمره ٤م ۞ ًُمَٝمتيًدلقي  لي ُمي ًٌدً  ُي  زٌمي  لي قَم ٌذن أي ٌن  اًمَّ َٞمفٌ  وميٓميري إًٌمي ًٕمققي  لي تٌَّخذً  ۞ شًمَرضمي أي ـَ  أي  ٌُم

٦مه  ًدلٟمٌفٌ  ـً  ًيٌرَدقٌ  إٌقَ  آخٌٝمي مَحي ـٌ  ُي  سمًٌي   اًمرَّ ٜميل شًمَٖم ًتًٝمؿَ  قمي ٤مقمي ٗمي َٞمئه٤م ؿمي ُي  ؿمي ا إٌني  ۞ ًيٜمٌَ٘مًذلقٌ  لي ٌٗمل إٌذه  ًمي

ـى  الي ٜم٧ًَم  إٌني  ۞ ًُمٌلٌمى  وي سميًٙمؿَ  آُمي ًٕمققٌ  سمٌري ـي  اجَليٜم٦َّمي  اَدظًمؾٌ  ىٌمٞمؾي  ۞ ومي٤مؾَمٛمي ٤م ٤م ىمي ٞم٧َمي  يي َقٌُمل ًمي َٕمٚميًٛمققي  ىمي  يي

ري  سماٌمي  ۞ ٗمي يبي  زٌم  همي ٚميٜمٌل ري ٕمي ضمي ـي  لي ٌُملمي  ٌُم ٤م ۞ اعَمًَٙمري ُمي ًَمٜمي٤م لي نَزي غمي  أي ـَ  ىميَقٌُمفٌ  قمي َٕمٌدكٌ  ٌُم ـَ  سمي ـي  ضًمٜمَدى  ٌُم  ٌُم
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ٌ
ء امي ًَّ ٤م اًم ُمي ٤مٟمي٧َم  إٌقَ  ۞ ًُمٜمٌَزًملٌمي  يًمٜم٤َّم لي َُّ  يمي ٦مه  إٌ َٞمحي ةه  صي اطٌمدي ا لي ٢ٌمذي ٤مٌُمًدلقي  ًهؿَ  ومي ةه  يي٤م ۞ ظمي َني غمي  طمي  قمي

ٌي٤مدٌ  ٤م اًَمٌٕم ٠َمتٌٞمٌٝمؿَ  ُمي ـى  ـَ ُمٌ  يي ؾًمق َُّ  ري ٤مًٟمقا  إٌ تيَٝمٌزًئققي  سمٌفٌ  يمي ًَ َلا أيخيؿَ  ۞ يي ؿَ  ييري َٙمٜمي٤م يمي َهٚمي ٌَٚميًٝمؿَ  أي ـي  ىمي  اًَمً٘مًرلقٌ  ٌُم

ًؿَ  َٞمٌٝمؿَ  أيهنَّ َرضٌمًٕمققي  ُي  إًٌمي إٌقَ  ۞ يي ٤َّم يًمؾ   لي ٌٞمعو  حي َيٜمي٤م مجي دي لقي  ًمي ً ٦مو  ۞ حًمَيي آيي ًؿً  لي يَرًض  هلي َّ  اعَميٞمَتي٦مً  ا

٤م طَمٞميَٞمٜمي٤مهي أيظَم  أي ضَمٜمي٤ملي ٤م ري ٤ًٌّم ٌُمٜمَٝمي ٌٛمٜمَفً  طمي ٠َميًمًٚمققي  ومي َٚمٜمي٤م ۞ يي ٕمي ضمي ٤م لي ٜم٤َّمتى  وٌمٞمٝمي ـَ  ضمي أيقَمٜمي٤مبى  ٟميٌخٞمؾى  ٌُم َرٟمي٤م لي وميجَّ  لي

٤م ـي  وٌمٞمٝمي ـَ  ًمٌٞمي٠َميًمًٚمقا  ۞ اًَمًٕمٞمًققٌ  ٌُم ٌركٌ  ٌُم ٤م صميٛمي ُمي َتفً  لي ٌٛمٚمي َِمًٙمًرلقي  أيوميالي  أيجٌَدهيٌؿَ  قمي ٤مقي  ۞ يي ٌَحي ٌذن ؾًم ٚميؼي  اًمَّ  ظمي

اجي  يَزلي َّ ٤ميمً  ا يَرًض  شًمٜم٧ًٌٌَم  مٌم٤َّم ٚمَّٝمي َّ ـَ  ا ٌُم ٌٝمؿَ  لي ًٌ نًَٗم مٌم٤َّم أي َٕمٚميًٛمققي  ُي  لي آيي٦مو  ۞ يي ًؿً  لي َٞمًؾ  هلي ٚميًخ  اًمٚمَّ ًَ  ٌُمٜمَفً  ٟمي

٤مري  ا اًمٜمَّٝمي ٢ٌمذي َٛمًس  ۞ ًُمَٔمٚمًٌٛمققي  ًهؿَ  ومي اًمِمَّ ٌَرن لي ر   دمي تي٘مي ًَ ً
ٌ
ي٤م عم ًمٌؽي  هلي َ٘مٌديرً  ذي ٌزيزٌ  شمي ٚمٌٞمؿٌ  اًَمٕمي ري  ۞ اًَمٕمي ٛمي اًَم٘مي  لي

ـي  َرٟمي٤مكً ىميدَّ  ٜمي٤مٌز تَّك ُمي ٤مدي  طمي ٤مًَمًٕمَرضًمققٌ  قمي ٌديؿٌ  يمي َٛمًس  ُي  ۞ اًَم٘مي ٌيٌٖمل اًمِمَّ ٜمَ ي٤م يي ري  شًمَدٌرؿي  أيقَ  هلي ٛمي ُي  اًَم٘مي  اًمٚمَّٞمًَؾ  لي

٤مسمًٌؼ  ٤مرٌ  ؾمي يًمؾ   اًمٜمَّٝمي ٌيًحققي  وميٚميؽى  ذٌم  لي ًَ آيي٦مو  ۞ يي ًؿَ  لي ن٤َّم هلي يَٚمٜمي٤م أي تيًٝمؿَ  محي يَّ  ۞ اعَميَِمًحققٌ  اًَمًٗمَٚمٌؽ  ذٌم  ًذري

َ٘مٜمي٤م ٚمي ظمي ًؿَ  لي ـَ  هلي ٤م ٌُمَثٚمٌفٌ  ٌُم ًٌققي  ُمي َريمي إٌقَ  ۞ يي ٠مَ  لي يخي  وميالي  ًٟمَٖمٌرىَمًٝمؿَ  ٟميِمي ٌ ًؿَ  سي ُي  هلي ًذلقي  ًهؿَ  لي َُّ  ۞ ًيٜمَ٘مي  إٌ

مَحي٦مه  ٤م ٌُمٜم٤َّم ري تي٤مقمه ُمي ا ۞ طٌملمى  إمٌمي  لي إٌذي ًؿً  ىٌمٞمؾي  لي ً٘مقا  هلي ٤م اشمَّ لَمي  ُمي ٤م أيجٌَديًٙمؿَ  سمي ُمي ًٙمؿَ  لي َٚمٗمي ٚمًَّٙمؿَ  ظمي ٕمي ًققي  ًمي  شًمَرمحي

٤م ۞ ُمي ٠َمتٌٞمٌٝمؿَ  لي ـَ  شمي ٦مى  ٌُم ـَ  آيي ٌؿَ  آيي٤مٌت  ٌُم هبي َُّ  ري ٤مًٟمقا  إٌ ٤م يمي ٜمَٝمي ا ۞ ًُمَٕمٌرٌولمي  قمي إٌذي ًؿَ  ىٌمٞمؾي  لي نٌَٗمً٘مقا  هلي  مٌم٤َّم أي

ىميًٙمؿً  زي ـي  اهللً  ري ٤م ـي  ىمي ٌذي ًرلا اًمَّ ٗمي ـي  يمي ٌذي ٜمًقا  ًمٌٚمَّ ـَ  أينًَٓمٌٕمؿً  آُمي قَ  ُمي ٤مءً  ًمي فً  اهللً  ييِمي ٛمي َُّ  نًَتؿَ أي  إٌقَ  أيـَمٕمي ـى  ذٌم  إٌ الي  وي

ييً٘مقًًمققي  ۞ ًُمٌلٌمى  تيك لي ا ُمي ذي قَمدً  هي ٤مٌدىٌملمي  يًمٜمًَتؿَ  إٌقَ  اًَمقي ٤م ۞ صي ٜمًَٔمًرلقي  ُمي َُّ  يي ٦مه  إٌ ٞمَحي ةه  صي اطٌمدي  لي

٠َمظًمًذًهؿَ  ًهؿَ  شمي ًٛمققي  لي ٌّمي تيٓمٌٞمًٕمققي  وميالي  ۞ خيي ًَ َقٌصٞمي٦مه  يي ُي  شمي َرضٌمًٕمققي  أيَهٚمٌٌٝمؿَ  إمٌمي  لي ًٟمٌٗمخي  ۞ يي  ذٌم  لي

قرٌ  ا اًمّمي ٢ٌمذي ـي  ًهؿَ  ومي اٌث  ٌُم يضَمدي َّ ٌؿَ  إمٌمي  ا هبي ًٚمققي  ري ًٌ ٜمَ ٤م ىمي٤مًًمقا  ۞ يي ٜمي٤م يي َيٚمي ـَ  لي ٜمي٤م ُمي ثي ٕمي ـَ  سمي ٤م ٌُم ٌدٟمي َرىمي ا ُمي ذي ٤م هي  ُمي

دي  قمي ـً  لي مَحي ؾي  اًمرَّ دي صي ًٚمققي  لي ٤مٟمي٧َم  إٌقَ  ۞ اعَمًَرؾمي َُّ  يمي ٦مه  إٌ ٞمَحي ةه  صي اطٌمدي ا لي ٢ٌمذي ٌٞمعو  ًهؿَ  ومي َيٜمي٤م مجي دي ً  ًمي  لقي حًمَيي

٤مًَمٞميَقفي  ۞ َٞمئه٤م ٟميَٗمسو  شًمَٔمٚميؿً  ُي  ومي ُي  ؿمي َلقي  لي َُّ  دًمَزي ٤م إٌ ًٚمققي  يًمٜمًَتؿَ  ُمي ٤مبي  إٌقَّ  ۞ شميَٕمٛمي  ذٌم  اًَمٞميَقفي  اجَليٜم٦َّمٌ  أيَصحي

اضًمًٝمؿَ  ًهؿَ  ۞ ومي٤ميمًٌٝمققي  ؿًمًٖمؾى  أيَزلي ـى  ذٌم  لي غمي  فماٌلي اٌئٌؽ  قمي يري َّ ًؿَ  ۞ ًُمتٌَّٙمئًققي  ا ٤م هلي ٦مو  وٌمٞمٝمي ً  ومي٤ميمٌٝمي هلي ٤م ؿَ لي  ُمي

قًمققي  فو  ۞ ييدَّ الي ُه  ؾمي َق ـَ  ىمي ب   ٌُم طٌمٞمؿى  ري اَُمتي٤مًزلا ۞ ري ي٤م اًَمٞميَقفي  لي دَ  أيخيؿَ  ۞ اعَمًَجٌرًُمققي  أيهيي ٞمًَٙمؿَ  أيقَمٝمي  إًٌمي
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٤م ٜمٌل يي في  سمي ًًٌدلا ُي  أيقَ  آدي َٕم َٞمٓمي٤مقي  شمي ًدل   ًميًٙمؿَ  إٌٟمَّفً  اًمِمَّ أيقٌ  ۞ ًُمٌلٌمو  قمي ًًٌدلٌن  لي ا اقَم ذي طو  هي ا تي  ٌسي ًَ  ۞ ٌ٘مٞمؿو ًُم

دَ  ٘مي ًمي ؾَّ  لي ا  ضٌمٌاٌلًّ  ٌُمٜمًَٙمؿَ  أيوي ثػٌمه ٚميؿَ  يمي َٕمٌ٘مًٚمققي  شميًٙمقًٟمقا  أيومي ٌذكٌ  ۞ شمي ٜمَّؿً  هي ٝمي تٌل ضمي ًدلقي  يًمٜمًَتؿَ  اًمَّ  ۞ شًمققمي

٤م َٙمًٗمًرلقي  يًمٜمًَتؿَ  سماٌمي  اًَمٞميَقفي  اَصٚميَقهي غمي  ٟميَختٌؿً  اًَمٞميَقفي  ۞ شمي ٌهٌٝمؿَ  قمي ا ًٛمٜمي٤م أيوَمقي ٚمي شًمٙمي َِمٝمي  أيجٌَدهيٌؿَ  لي شمي َرضًمًٚمًٝمؿَ  دً لي  أي

٤مًٟمقا  سماٌمي  ًٌققي  يمي
ًٌ َٙم ًميقَ  ۞ يي ٤مءً  لي ٜمي٤م ٟميِمي ًَ غمي  ًميٓميٛمي قَمًٞمٜمٌٌٝمؿَ  قمي ٌيً٘مقا  أي طي  ومي٤مؾَمتي ا ي ٠مينَّك اًمٍمي لقي  ومي ٌٌٍَمً ًميقَ  ۞ ًي  لي

٤مءً  َخٜمي٤مًهؿَ  ٟميِمي ًي ي غمي  عمي تٌٌٝمؿَ  قمي ٤مٟمي ٙمي ُي  ًُمٌْمٞم٤ًّم اؾَمتيٓمي٤مقًمقا  وميامي  ُمي َرضٌمًٕمققي  لي ـَ  ۞ يي ُمي َركً  لي ٛمي فً  ًٟمٕمي ًَ  ذٌم  ًٟمٜميٙمي

َٕمٌ٘مًٚمققي  أيوميالي  اخَليَٚمٌؼ  ٤م ۞ يي ُمي ٚمََّٛمٜمي٤مكً  لي َٕمري  قمي ٤م اًمِمي ُمي ٌيٌٖمل لي ٜمَ فً  يي َُّ  ًهقي  إٌقَ  ًمي ىًمَرآقو  ٌذيَمرو  إٌ  ًمٌٞمًٜمٌَذري  ۞ ًُمٌلٌمو  لي

ـَ  ٤مقي  ُمي ٞم٤ًّم يمي ٌؼَّ  طمي ِيي ـً  لي َق غمي  اًَم٘مي ـي  قمي ٤موٌمٌري َ  ۞ اًَمٙمي
ملي َلا أيلي ري ن٤َّم يي َ٘مٜمي٤م أي ٚمي ًؿَ  ظمي ٌٛمٚمي٧َم  ٤ممٌمَّ  هلي جٌَديٜمي٤م قمي ٤م أي ٤مُمه نَٕمي  وميًٝمؿَ  أي

ي٤م ٤مًمًٌٙمققي  هلي ٤م ۞ ُمي َٚمٜمي٤مهي ًمَّ ذي ًؿَ  لي ٤م هلي يًمقهًبًؿَ  وميٌٛمٜمَٝمي ٤م ري ٌُمٜمَٝمي ٠َميًمًٚمققي  لي ًؿَ  ۞ يي هلي ٤م لي ٜمي٤موٌمعً  وٌمٞمٝمي ٤مٌرًب  ُمي ِمي ُمي  أيوميالي  لي

َِمًٙمًرلقي  يًذلا ۞ يي اختَّ ـَ  لي   ًدلقٌ  ٌُم
ٌ
٦مه  اهلل ٚمًَّٝمؿَ  آخٌٝمي ٕمي لقي  ًمي ً تيٓمٌٞمًٕمققي  ُي  ۞ ًيٜمٍَمي ًَ ًهؿَ  يي ًهؿَ  ٟميٍَمي ًؿَ  لي  هلي

لقي  ضًمٜمَدو  ً ًَزَٟمؽي  وميالي  ۞ حًمَيي َقهًلًؿَ  ِيي َٕمٚميؿً  إٌٟم٤َّم ىمي ٤م ٟمي لقي  ُمي ٤م ًيٌني ُمي َ  ۞ ًيَٕمٚمٌٜمًققي  لي
ملي ري  أيلي ٤مقً  يي ًي َٟم  أين٤َّم اإَلٌ

َ٘مٜمي٤مكً  ٚمي ـَ  ظمي ٦مى  ٌُم ا ًٟمَٓمٗمي ٢ٌمذي ٌّمٞمؿو  ًهقي  ومي بي  ۞ ًُمٌلٌمو  ظمي ي َضي ٜمي٤م لي ثياله  ًمي ٟميٌزي  ُمي فً  لي َٚم٘مي ـي  ظمي ٤م ـَ  ىمي ٞمٌل ُمي  اًَمٌٕمٔمي٤مفي  ًِيَ

ٌهلي  ٌُمٞمؿو  لي ٤م ىًمَؾ  ۞ ري ٌٞمٞمٝمي ٤م اًمٌَّذن ًِيَ ٠ميهي نَِمي ـي  أي ةى  أيلَّ رَّ ًهقي  ُمي َٚمؼى  سمًٌٙمؾي  لي ٞمؿو  ظمي
ٚمٌ ؾي  اًمٌَّذن ۞ قمي ٕمي  ًميًٙمؿَ  ضمي

ـي  رٌ  ٌُم جي ٌ  اًمِمَّ يظَميي َّ ا ا ا ٟمي٤مره ٢ٌمذي نًَتؿَ  ومي ٞمَسي  ۞ شًمقىٌمًدلقي  ٌُمٜمَفً  أي ًمي ٚميؼي  ٌذناًمَّ  أيلي اٌت  ظمي لي امي ًَّ يَرضي  اًم َّ ا  لي

٤مٌدرى  غمي  سمٌ٘مي ًَٚمؼي  أيقَ  قمي ًهقي  سميغمي  ٌُمَثٚميًٝمؿَ  خيي ًؾ  لي ٚمٌٞمؿً  اخَليالَّ ا أيَُمًركً  إٌٟمَّامي  ۞ اًَمٕمي ادي  إٌذي ٞمَئه٤م أيري ـي  أيقَ  ؿمي ً٘مق فً  يي ـَ  ًمي  يًم

ٞميًٙمققً  ٤مقي  ۞ ومي ٌَحي ًً ٌذن ومي ٚميًٙمقًت  سمٌٞميٌدكٌ  اًمَّ   يًمؾي  ُمي
ى
ء َ َٞمفٌ  ري إًٌمي ﴾ لي ًٕمققي  .شًمَرضمي

ً  ؾًمٌح٤مقي  :يس ؾمقرة دقم٤مء ـَ  ٜميٗميسٌ اعَم زلقى  يًمؾي  قمي ً  ؾًمٌح٤مقي ، حمي ٚميصٌ اعَم ًجقق ًمًٌٙمؾي  خي ًَ  ؾًمٌح٤مقي ، ُمي

ـَ  ٌئٜمًفً  ُمي ا زي ٤مٌؽ  سميلمي  ظمي اًمٜميقق اًمٙمي ـَ  ؾًمٌح٤مقي  ،لي ـً  ُمي ً٘مق   يي
ٌ
ء ـَ  ًمٚمٌمَّ ٞميٙمقق يًم جي  ي٤م اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،ومي ري  اهلًٛمقفٌ  ًُمٗمي

َج  ري ٜم٤َّم ومي تيٜمي٤م ضٌ لاىمَ  قمي ٤مضمي ٤م اًمٚمًَّٝمؿَّ  ،طمي ري ، لي اًمٜمٌَّٞملم ًَمػمي  يي خي ًي وم٤مًمٌؼي  ،اًمٗمٞمؾ ًُم ٌيَحرٌ  لي ئٞمؾ ًمٌٌٜميل اًم ا  ،إَهي

رَ  خي ٜم٤م ؾمي ٤م ًمي ـو  إٟمَّؽي  ،ًٟمريد ُمي ٤م ٤م وميٕمَّ
ٌ
ؼي  ،شًمٌريد ح سمٌحي بي  هلل احليَٛمدً  لي لم ري

ٌ ٤معمي قٌمٜم٤َّم، اًمٕمي غمي  أي ٤م يًمؾي  قمي  ،ًٟمٌريد ُمي

ؼي  سمٌحي ةٌ  لي  .ييس ؾًمقري
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ةً ؾًم  ً  قري ؿٌ  :ٚميٌؽ اعَم ًَ   سمٌ
ٌ
ـٌ  اهلل مَحي طٌمٞمؿٌ  اًمرَّ ؿي  اًمرَّ ٌي٤مري ًهقي  اعَمًَٚمًؽ  سمٌٞميٌدكٌ  اًمٌَّذن ﴿شمي غمي  لي   يًمؾي  قمي

ى
ء َ  ىميٌديرو  ري

ٚميؼي  اًمٌَّذن ۞ احَليٞمي٤مةي  اعَميَقتي  ظمي يًمؿَ  لي ًٌَٚمقي جيًٙمؿَ  ًمٌٞمي ـً  أي ًي طَم اله  أي ٛمي ًهقي  قمي ٌزيزً  لي ًٗمقرً  اًَمٕمي ٚميؼي  اًمٌَّذن ۞ اًَمٖمي  ظمي

اتى  ٌَعي ؾمي  لي امي ٌي٤مىمه٤م ؾمي
٤م ـمٌ م ُمي ري َٚمٌؼ  ذٌم  شمي ـٌ  ظمي مَحي ـَ  اًمرَّ ٤مًلتى  ٌُم ٗمي ي  ومي٤مَرضٌمعٌ  شمي ٌيٍمي َؾ  اًَم م هي ري ـَ  شمي  ۞ وًمًٓمقرى  ٌُم

ي  اَرضٌمعٌ  صًمؿَّ  ٌيٍمي شميلَمٌ  اًَم رَّ ٚم٥ٌَم  يمي ٜمَ٘مي ٞمَؽي  يي ً  إًٌمي ٌيٍمي ٤مؾٌمئه٤م اًَم ًهقي  ظمي ػمو  لي
ًٌ
دَ  ۞ طمي ٘مي ًمي ٜم٤َّم لي يَّ ءي  زي امي ًَّ َٟمٞمي٤م اًم  اًمدي

٤مسمٌٞمحي سمٌٛمي  ٤م ّمي َٚمٜمي٤مهي ٕمي ضمي ٤م لي ٞمي٤مـملٌمٌ  ًرضًمقُمه قَمتيَدٟمي٤م ًمٌٚمِمَّ أي ًؿَ  لي ابي  هلي ذي ٌٕمػمٌ  قمي ًَّ ـي  ۞ اًم ٌذي ًمٌٚمَّ ًرلا لي ٗمي ٌؿَ  يمي هبي  سمٌري

اًب  ذي ٜمَّؿي  قمي ٝمي سمٌئَسي  ضمي ا ۞ اعَميٌّمػمً  لي ٤م ًأَخً٘مقا  إٌذي ٌٛمًٕمقا  وٌمٞمٝمي ي٤م ؾمي ٤م هلي ٌٝمٞم٘مه ٌهلي  ؿمي ًٗمقرً  لي ٤مدً  ۞ شمي يٞمَّزً  شميٙمي ـي  متي  ٌُم

ٞمَ  ٤م ًأَخٌ٘ملي  يًمٚمَّامي  ظٌ اًَمٖمي ٠ميخيًٝمؿَ  وميَقجو  وٌمٞمٝمي ٤م ؾمي ًتٝمي ٟمي زي خيؿَ  ظمي ٠َمتًٌٙمؿَ  أي ٟمي٤م ىميدَ  سميغمي  ىمي٤مًًمقا  ۞ ٟميٌذيرو  يي ٤مءي سَمٜمي٤م ٟميٌذيرو  ضمي ذَّ  وميٙمي

ىًمَٚمٜمي٤م ٤م لي ـي  ُمي زَّ ـَ  اهللً  ٟمي   ٌُم
ى
ء َ َُّ  أينًَتؿَ  إٌقَ  ري ـى  ذٌم  إٌ الي ٌػٌمى  وي ىمي٤مًًمقا  ۞ يمي قَ  لي عً  يًمٜم٤َّم ًمي ٛمي ًَ ٤م َٕمٌ٘مًؾ ٟمي  أيلَ  ٟمي  يًمٜم٤َّم ُمي

٤مٌب  ذٌم  ٌٕمػمٌ  أيَصحي ًَّ وًمقا  ۞ اًم ي َٟمٌٌٌٝمؿَ  ومي٤مقَمؽمي ٤م سمٌذي َح٘مه ًً ٤مٌب  ومي يَصحي
ٌٕمػمٌ  ٌّ ًَّ ـي  إٌقَّ  ۞ اًم ٌذي َققي  اًمَّ َِمي  خيي

ًؿَ  هبَّ َٞم٥ٌم  ري ًؿَ  سم٤ٌمًَمٖمي ةو  هلي َٖمٌٗمري أيضَمرو  ُمي ٌػٌمو  لي لا ۞ يمي أيٌهي ًٙمؿَ  لي ًرلا أيلٌ  ىميَقًمي ٞمؿو  إٌٟمَّفً  سمٌفٌ  اضَمٝمي
ٚمٌ ًدلرٌ  اٌت سمٌذي  قمي  اًمّمي

ُي  ۞ َٕمٚميؿً  أي ـَ  يي ٚميؼي  ُمي ًهقي  ظمي ػٌمً  اًمٚمَّٓمٌٞمًػ  لي ٌذن ًهقي  ۞ اخَلٌي ؾي  اًمَّ ٕمي ًٙمؿً  ضمي يَرضي  ًمي َّ ُه  ا ًًمق  ذٌم  ومي٤مَُمًِمقا  ذي

٤م ٌٌٝمي
ٜمي٤ميمٌ يًمًٚمقا  ُمي ـَ  لي ٞمَفٌ  ٌرَزىٌمفٌ  ٌُم إًٌمي ٌُمٜمًَتؿَ  ۞ اًمٜميًِمقرً  لي أي ـَ  أي   ذٌم  ُمي

ٌ
ء امي ًَّ ػي  أيقَ  اًم ًٌ َ يرَ  سمًٌٙمؿً  خيي َّ ا ضي ا ٢ٌمذي  ٌهلي  ومي

ًقرً  ٌُمٜمًَتؿَ  أيفَ  ۞ متي ـَ  أي   ذٌم  ُمي
ٌ
ء امي ًَّ َٞمًٙمؿَ  ًيَرؾٌمؾي  أيقَ  اًم ٚمي ٌه٤م قمي ٤مٌص تيَٕمٚميًٛمققي  طمي ًي َٞمػي  ومي دَ  ۞ ٟميٌذيرٌ  يمي ٘مي ًمي  لي

بي  ذَّ ـي  يمي ٌذي ـَ  اًمَّ ٌَٚمٌٌٝمؿَ  ٌُم َٞمػي  ىمي ٤مقي  وميٙمي َ  ۞ ٟميٌٙمػمٌ  يمي
ملي َلا أيلي ري ػَمٌ  إمٌمي  يي َقىميًٝمؿَ  اًمٓمَّ ٤موم٤َّمتى  ومي يي  صي ـي لي ٤م َ٘مٌٌَْم  ُمي

ّـَ  ًٙمًٝم
ًٌ َُّ  ًيَٛم ـً  إٌ مَحي فً  اًمرَّ   سمًٌٙمؾي  إٌٟمَّ

ى
ء َ ـَ  ۞ سميٌّمػمو  ري ُمَّ ا أي ذي ٌذن هي ًٙمؿَ  ضًمٜمَدو  ًهقي  اًمَّ يًمؿَ  ًمي ٜمًٍَمً ـَ  يي  ًدلقٌ  ٌُم

ـٌ  مَحي ٤موٌمًرلقي  إٌقٌ  اًمرَّ َُّ  اًَمٙمي ـَ  ۞ هًمًرلرى  ذٌم  إٌ ا أيُمَّ ذي ٌذن هي َرًزىًمًٙمؿَ  اًمَّ ؽي  إٌقَ  يي ًي فً  أيَُم يقا  َؾ سمي  ٌرَزىمي  قًمًتق   ذٌم  جلي

ًٟمًٗمقرى  ـَ  ۞ لي ٤ًٌّم ييَٛمٌٌم  أيوميٛمي غمي  ًُمٌٙم ضَمٌٝمفٌ  قمي م لي ـَ  أيَهدي َٛمٌٌم  أيُمَّ ٤م يي ٌقيًّ غمي  ؾمي طى  قمي ا تيٌ٘مٞمؿى  ٌسي ًَ  ىًمَؾ  ۞ ًُم

ٌذن ًهقي  ٠مييًمؿَ  اًمَّ نَِمي ؾي  أي ٕمي ضمي ًٙمؿً  لي َٛمعي  ًمي ًَّ ٤مري  اًم يبَّمي َّ ا ةي  لي يوَمٌئدي َّ ا ٤م ىميٚمٌٞماله  لي َِمًٙمًرلقي  ُمي  اًمٌَّذن ًهقي  ىًمَؾ  ۞ شمي

أييًمؿَ  ري يَرضٌ  ذٌم  ذي َّ َٞمفٌ  ا إًٌمي لقي  لي ً ييً٘مقًًمققي  ۞ حًتنَمي تيك لي ا ُمي ذي قَمدً  هي ٤مٌدىٌملمي  يًمٜمًَتؿَ  إٌقَ  اًَمقي  إٌٟمَّامي  ىًمَؾ  ۞ صي

  قٌمٜمَدي  اًَمٌٕمَٚمؿً 
ٌ
إٌٟمَّامي  اهلل ني٤م لي ٚميامَّ  ۞ ًُمٌلٌمو  ٟميٌذيرو  أي َلكً  ومي أي ٦مه  ري ـي  ًلضًمقكً  ؾٌمٞمئي٧َم  ًزًَمٗمي ٌذي رً  اًمَّ ٗمي ىٌمٞمؾي  لايمي ا لي ذي  هي

 مرات7
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قًمققي  سمٌفٌ  يًمٜمًَتؿَ  اًمٌَّذن جًَتؿَ  ىًمَؾ  ۞ شميدَّ أي ٜمٌلي  إٌقَ  أيري َهٚميٙمي ـَ  اهللً  أي ُمي ٌٕملي  لي مٌحيٜمي٤م أيلَ  ُمي ـَ  ري ـي  جًيػٌمً  وميٛمي ٤موٌمٌري  اًَمٙمي

ـَ  ابى  ٌُم ذي خٌٞمؿى  قمي ـً  ًهقي  ىًمَؾ  ۞ أي مَحي ٜم٤َّم اًمرَّ َٞمفٌ  سمٌفٌ  آُمي ٚمي قمي َٚمٜمي٤م لي يمَّ قي تيَٕمٚميًٛمققي  شمي ًي ـَ  ومي ـى  ذٌم  ًهقي  ُمي الي  ًُمٌلٌمى  وي

أيجًَتؿَ  ىًمَؾ  ۞ ٌيحي  إٌقَ  أيري ٤مًؤيًمؿَ  أيَص ا ُمي َقره ـَ  همي ٠َمتٌٞمًٙمؿَ  وميٛمي   يي
ى
ء ﴾ سماٌمي ٌٕملمى  .ُمي

ةً  ٤مقٌ  ؾًمقري ًي ؿٌ  :اإٌلٟم ًَ   سمٌ
ٌ
ـٌ  اهلل مَحي طٌمٞمؿٌ  اًمرَّ َؾ  اًمرَّ غمي  أيتيك ﴿هي ٤مقٌ  قمي ًي َٟم ـي  طٌملمو  اإَلٌ َهرٌ  ٌُم َ  اًمدَّ

ـَ  ملي ًٙم  يي

َٞمئه٤م ا ؿمي َذيًمقره َ٘مٜمي٤م ٟم٤َّمإٌ  ۞ ُمي ٚمي ٤مقي  ظمي ًي َٟم ـَ  اإَلٌ ٦مى  ٌُم ٤مجى  ًٟمَٓمٗمي تيٚمٌٞمفٌ  أيَُمِمي ٌَ َٚمٜمي٤مكً  ٟمي ٕمي ٤م وميجي ٌٛمٞمٕمه ا  ؾمي  إٌٟم٤َّم ۞ سميٌّمػمه

َيٜمي٤مكً  دي ٌٌٞمؾي  هي ًَّ ٤م اًم ا  إٌُمَّ ره
٤ميمٌ ٤م ؿمي إٌُمَّ ا لي ًٗمقره قَمتيَدٟمي٤م إٌٟم٤َّم ۞ يمي ـي  أي ٤موٌمٌري ؾٌمؾي  ًمٌَٚمٙمي الي ُه  ؾمي أيهَمالي ا  لي ٌٕمػمه ؾمي  ۞ لي

ري  إٌقَّ  ا يبَري َّ سًمققي يي  ا ـَ  نَمي ٠َمسى  ٌُم ٤مقي  يمي ٤م يمي ضًمٝمي ا ا ٌُمزي ٤موًمقره َٞمٜمه٤م ۞ يمي ًب  قمي ٌي٤مدً  هٌبي٤م يينَمي   قٌم
ٌ
ي٤م اهلل ًرلهني جي  ًيٗمي

ا  َٗمٌجػمه ي٤موًمققي  سم٤ٌمًمٜمََّذرٌ  ًيقوًمققي  ۞ شمي خيي ٤م لي َقُمه ٤مقي  يي كً  يمي ي ا  ذي ػمه
تيٓمٌ ًَ ًيَٓمٌٕمًٛمققي  ۞ ًُم ٤مفي  لي غمي  اًمٓمَّٕمي ٌيفٌ  قمي  طًم

ٌٙمٞمٜمه٤م ًَ تٌٞمامه  ٌُم يي أيؾٌمػمه  لي ضَمفٌ  ًٟمَٓمٌٕمًٛمًٙمؿَ  إٌٟمَّامي  ۞ ا لي   ًمٌقي
ٌ
ءه  ٌُمٜمًَٙمؿَ  ًٟمٌريدً  ُي  اهلل ا زي ُي  ضمي ا لي  إٌٟم٤َّم ۞ ؿًمًٙمقره

٤مًؽ  ـَ  ٟميخي ٜمي٤م ٌُم سمي ٤م ري َقُمه ٤م يي ًٌقؾمه ا  قمي ٌريره ىمي٤مًهؿً  ۞ ىميَٛمٓمي َّ  اهللً  وميقي ًمٌؽي  ذي ٤مًهؿَ  اًَمٞميَقفٌ  ذي ٘مَّ ًمي ةه  لي ا ٟميَيي لره ًهً  لي

اًهؿَ  ۞ زي ضمي لا سماٌمي  لي ً ؼمي ٜمَّ  صي ا  ٦مه ضمي ٌريره طمي ٤م ًُمتٌَّٙمئٌلمي  ۞ لي غمي  وٌمٞمٝمي اٌئٌؽ  قمي يري َّ َلقي  ُي  ا ري ٤م يي ٤م وٌمٞمٝمي ًه َٛم ُي  ؿمي  لي

ا  ٌريره َُمٝمي اٟمٌٞمي٦مه  ۞ زي دي ٞمٌَٝمؿَ  لي ٚمي هًلي٤م قمي ٚمي٧َم  فماٌلي ًذًمي ٤م لي َذًمٌٞماله  ىًمًٓمقوًمٝمي ًيٓمي٤مًؽ  ۞ شمي َٞمٌٝمؿَ  لي ٚمي ـَ  سمٌآينٌٞمي٦مى  قمي ٦مى  ٌُم  وٌمْمَّ

ابى  أييَمقي ٤مٟمي٧َم  لي اَ  يمي ٌريري ا ٌريري  ۞ ىميقي ا ـَ  ىميقي ٦مى  ٌُم ٤م وٌمْمَّ ًرلهي ا  ىميدَّ َ٘مٌديره َققي  ۞ شمي ٘مي ًَ ًي ٤م لي ٤م وٌمٞمٝمي ٠َمؾمه ٤مقي  يمي  يمي

٤م ضًمٝمي ا ٌٌٞماله  ٌُمزي َٟمجي َٞمٜمه٤م ۞ زي ٤م قمي ك وٌمٞمٝمي ٛمَّ ًي ٌٌٞماله  شًم ًي َٚم ييًٓمقًؽ  ۞ ؾمي َٞمٌٝمؿَ  لي ٚمي اقو  قمي ٚمًَّدلقي  ٌلًَمدي ا خًمي جَتيًٝمؿَ  إٌذي أي  ري

تيًٝمؿَ  ٌَ
ًٌ
ا طمي ا ًًم١َمًًم١مه ٜمًَثقره ا ۞ ُمي إٌذي ج٧َمي ري  لي ؿَّ  أي ج٧َمي  صمي أي ٌٕمٞمامه  ري ٤م ٟمي ًُمَٚمٙمه ا  لي ٌػٌمه ٤مًمٌٞميًٝمؿَ  ۞ يمي  ؾًمٜمًَدسى  صمٌٞمي٤مًب  قمي

ؾو  ظًمَيو  إؾٌَمتيؼَمي طًمٚميقا  لي ٤مٌلري  لي ـَ  أيؾمي ٦مى  ٌُم ٤مًهؿَ  وٌمْمَّ ٘مي ؾمي ًؿَ  لي هبي ٤م ري سمه ا ي ا ذي ا إٌقَّ  ۞ ـميًٝمقره ذي ٤مقي  هي  ًميًٙمؿَ  يمي

ءه  ا زي ٤مقي  ضمي يمي َٕمًٞمًٙمؿَ  لي ا ؾمي َِمًٙمقره ـً  إٌٟم٤َّم ۞ ُمي َح ًَمٜمي٤م ٟمي ٚميٞمَؽي  ٟميزَّ يقي  قمي ٜمٌَزياله  اًَمً٘مَرآ سميؽي  حٌلًَٙمؿٌ  ومي٤مَصؼٌمَ  ۞ شمي  ري

ُي  صماٌمه  ٌُمٜمًَٝمؿَ  شًمٓمٌعَ  لي ا أيلَ  آي ًٗمقره اَذيًمرٌ  ۞ يمي سميؽي  اؾَمؿي  لي ةه  ري أيٌصٞماله  سًمَٙمري ـي  ۞ لي ٌُم َٞمؾٌ  لي فً  ومي٤مؾَمًجدَ  اًمٚمَّ  ًمي

ٌيَحفً  ؾمي َٞماله  لي   إٌقَّ  ۞ ـميٌقياله  ًمي
ٌ
ء ُي ١ًم ٌيققي  هي

٦مي  ًِيٌ ٤مضٌمٚمي ًرلقي  اًَمٕمي ييذي ًهؿَ  لي اءي ري ٤م لي َقُمه ٌ٘مٞماله  يي ـً  ۞ صمي  ٟميَح

َ٘مٜمي٤مًهؿَ  ٚمي َدٟمي٤م ظمي دي ؿمي ًهؿَ  لي ا أيَهي إٌذي ًَمٜمي٤م ؿٌمَئٜمي٤م لي دَّ ًؿَ  سمي َُمثي٤مهلي ٌٌَدياله  أي ٌذكٌ  إٌقَّ  ۞ شمي ةو  هي َذيمٌري ـَ  شمي ٤مءي  وميٛمي يذي  ؿمي  إمٌمي  اختَّ
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فٌ  سمي ٌٌٞماله  ري ٤م ۞ ؾمي ُمي ٤مًءلقي  لي َُّ  شميِمي ٤مءي يي  أيقَ  إٌ ٤مقي  اهللي  إٌقَّ  اهللً  ِمي ٞمامه  يمي
ٚمٌ ٌٙمٞمامه  قمي ـَ  ًيَدظٌمًؾ  ۞ طمي ٤مءً  ُمي  ذٌم  ييِمي

مَحيتٌفٌ  لمي  ري
ٌ ٌ
اًمٔم٤َّمعم دَّ  لي ًؿَ  أيقمي ٤م هلي اسمه ذي ﴾ قمي ٞمامه

 .أيخٌ

 .احلٛمد لهلل أيمؼم اهلل، اهلل إُ إهل ُ

ةً  ؿٌ  :صالي اإٌلظَم  ؾًمقري ًَ   سمٌ
ٌ
ـٌ  اهلل مَحي طٌمٞمؿٌ  اًمرَّ دو  اهللً  ًهقي  ﴿ىًمَؾ  اًمرَّ دً  اهللً  ۞ أيطمي ٛمي َ  ۞ اًمّمَّ

ٚمٌدَ  ملي  يي

 َ
ملي َ  ۞ ًيقًميدَ  لي

ملي ـَ  لي ًٙم فً  يي ا  ًمي ﴾ يًمًٗمقه دو  .أيطمي

٤م، أطمد اهلل هق ىمؾ :اإلظمالص ؾمقرة دقم٤مء َْمٚمٌٝمي ٌٙمَٚمٜم ُي  سمٌٗمي دَ  إممي  لشمي ٜمل، أيطمي ٟميجي ـَ  ربي  ي٤م لي  ٌُم

د يمؾي  ٤م، أيطمي ـَ  يي َٞمفٌ  ُمي ً  إًٌمي تيٜميداعَم ٞمفٌ  ًَ ٚمي قمي ً  لي داعَم ٤مًمٞمه ، ٕمتيٛمي غمي  ٤مقمي ، صٛمد ارده وم اًمٕمال يمؾ الي اًمٕمً  وميَقؾي  الي اًمٕمً  قمي

و ٞمي ُمً  لرزىمف، لًمد لُ ذيؽو  ًمف ًمٞمس ُمٚمٙمف ذم ُمٜمزكو  ـٌ  قمغم نَّ  ُمـ سمٞمدن ظمذ ؾمٞمدن ي٤م، اعمدد ـمق

ـٌ  ٜمل، اًمرؿمد إمم اًمْمال  يقًمد لمل يٚمد مل سمحؼي  اًمٗمْمؾٌ  إهلي  ي٤م قمكمَّ  لأنٕمؿ، لٟمٙمد وٞمؼى  يمؾ ُمـ لٟمجي

 .أطمد ا يًمًٗمقه  ًمف يٙمـ لمل

 .احلٛمد لهلل أيمؼم اهلل، اهلل إُ إهل ُ

ةً  ٚميٌؼ  ؾًمقري ؿٌ  :اًمٗمي ًَ   سمٌ
ٌ
ـٌ  اهلل مَحي طٌمٞمؿٌ  اًمرَّ بي  أيقًمقذً  ﴿ىًمَؾ  اًمرَّ ٚميٌؼ  سمٌري ـَ  ۞ اًَمٗمي ي  ٌُم ٤م ذي ٚميؼي  ُمي  ۞ ظمي

ـَ  ٌُم ي  لي ٤مؾٌمؼى  ذي ا همي ىمي٥مي  إٌذي ـَ  ۞ لي ٌُم ي  لي ٤مصمي٤مٌت  ذي دٌ  ذٌم  اًمٜمَّٗمَّ ـَ  ۞ اًَمًٕم٘مي ٌُم ي  لي ٤مؾٌمدى  ذي ا طمي ﴾طمي  إٌذي دي  .ًي

 .احلٛمد لهلل أيمؼم اهلل، اهلل إُ إهل ُ

ةً  ؿٌ  :٤مسٌ اًمٜمَّ  ؾًمقري ًَ   سمٌ
ٌ
ـٌ  اهلل مَحي طٌمٞمؿٌ  اًمرَّ بي  أيقًمقذً  ﴿ىًمَؾ  اًمرَّ ٚمٌٌؽ  ۞ اًمٜم٤َّمسٌ  سمٌري ٌ  ۞ اًمٜم٤َّمسٌ  ُمي  إهٌلي

ـَ  ۞ اًمٜم٤َّمسٌ  ي  ٌُم اسٌ  ذي ؾَمقي ؾَمٌقًس  اًمٌَّذن ۞ اخَليٜم٤َّمسٌ  اًَمقي ـي  ۞ اًمٜم٤َّمسٌ  ًصًدلرٌ  ذٌم  ًيقي ٜم٦َّمٌ ا ٌُم  جَلٌ

اًمٜم٤َّمٌس﴾  .لي

 .احلٛمد لهلل أيمؼم اهلل، اهلل إُ إهل ُ

ؿٌ  :احلًٜمك اهلل أؾمامء ًَ   سمٌ
ٌ
ـٌ  اهلل مَحي طٌمٞمؿٌ  اًمرَّ ٜمي٤م ،اًمرَّ سمَّ َٚمٜمي٤م ُي  ري ٤م حًتيٛمي ٦مي  ُي  ُمي ٜمي٤م ـمي٤مىمي َْمؾٌ  ،سمٌفٌ  ًمي  سمٌٗمي

ٌئؽي  ٜميك أيؾَمامي ًَ ؾَّ  اهللً ، احلً الًًمفً  ضمي ، ي٤م اهللً  ي٤م، ضمي ـً ٚمًٌؽ، ي٤م ىمً طٌمٞمؿً ري ، ي٤م رمَح لًس، ي٤م ؾمي ، ي٤م ُمي ًف، ي٤م الي دي
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، ي٤م ًُمٝمي  ـً ، ي٤م قمي ٞمَ ًُم١مٌُم ـً ٌَّ يزً زٌ ٌٛم ًر، ي٤م همٗم٤مًر، ي٤م ىمٝم٤مًر، ي٤م ٙمي ٤مًر، ي٤م ًُمتي ، ي٤م ضمي قي ، ي٤م ظم٤مًمًٌؼ، ي٤م سم٤مرًئ، ي٤م ًُمّمي ً ؼمي

اًؾ، ي٤م ومت٤مًح، ي٤م قمٚمٞمًؿ، ي٤م ىم٤مسمًض، ي٤م سم٤مؾمًط، ي٤م ظم٤مومًٌض، ي٤م  زَّ ه٤مًب، ي٤م ري ، ي٤م اوٌمًع، ي٤م ًُمٕمزي رلي ـي ، ي٤م ًُمٌذ

ٔمٌٞمًؿ، ي٤م همٗمقًر، ي٤م ؿمٙمقًر،  ٚمٌٞمًؿ، ي٤م قمي ، ي٤م ًمٓمٞمًػ، ي٤م ظمٌػًم، ي٤م طمي ـً ٙمًؿ، ي٤م قمَد ؾمٛمٞمًع، ي٤م سميّمػًم، ي٤م طمي

ٚمٌٞمًؾ، ي٤م يمٌريًؿ، ي٤م رىمٞم٥ًم، ي٤م ًَمٞم٥ًم، ي٤م  ًٞم٥ًم، ي٤م ضمي ٌٗمٞمًظ، ي٤م ًُمٌ٘مٞم٧ًم، ي٤م طمي ، ي٤م يمٌػًم، ي٤م طمي كٌمي ي٤م قمي

ًدلًد، ٌٙمٞمًؿ، ي٤م لي اؾٌمًع، ي٤م طمي تلًٌم، ي٤م  لي ، ي٤م ُمي ، ي٤م ليمٞمًؾ، ي٤م ىمٌقني ؼي ٤مقٌم٨ًم، ي٤م ؿمٝمٞمًد، ي٤م طمي ٞمًد، ي٤م سمي ي٤م َمي

اضمًد، ي٤م  ، ي٤م ىمٞمقًف، ي٤م لي ٌٌَدًئ، ي٤م ًُمٕمٞمًد، ي٤م حًمَٞمل، ي٤م مًمٌٞم٧ًم، ي٤م طملي ٌٞمًد، ي٤م حًمَيٌص، ي٤م ًُم ، ي٤م محي زٌمي لي

فً  ًد، ي٤م ىم٤مدًر، ي٤م ًُم٘متٌدًر، ي٤م ًُم٘مدي اطٌمًد، ي٤م صٛمي ٤مضمًد، ي٤م لي ، ي٤م آظٌمًر، ي٤م فم٤مهًر، ي٤م ُمي ـً ًر، ي٤م أل ظمي ، ي٤م ًُم١مي

٤مًمؽي اعَمًٚمٌؽ، ي٤م ذا  ًؤلًؽ، ي٤م ُمي ، ي٤م ري ًٗمقي ًب، ي٤م ًُمٜمتٌ٘مًؿ، ي٤م قمي ا ، ي٤م شمقَّ ري ازٌم، ي٤م ًُمتٕم٤مـ، ي٤م سمي ، ي٤م لي ـً سم٤مـم

، ي٤م ٟم ٤مري ٤مٟمًٌع، ي٤م وي ، ي٤م ًُمٖمٜمٌل، ي٤م ُمي ٤مٌُمًع، ي٤م همٜمٌلي ٌف، ي٤م ًُم٘مًًط، ي٤م ضمي ا  لاإليمري
ـٌ ٤موٌمًع، ي٤م ٟمقًر، ي٤م اجليال

ًًمًف. آُملم. الي ؾَّ ضمي ًٌقًر، ضمي ؿٌمٞمًد، ي٤م صي  ه٤مٌدن، ي٤م سمٌديًع، ي٤م سم٤مىمل، ي٤م لارًث، ي٤م ري

ؿٌ : احلًٜمك اهلل أؾمامء دقم٤مء  ًَ   سمٌ
ٌ
ـٌ  اهلل مَحي طٌمٞمؿٌ  اًمرَّ أيؾَمٚميٛمَ اًمرَّ ؿ اهلل لسمي٤ٌملل، لي ًَ ٜمي٤م إمٌمي ، سمٌ ًي نًَٗم ٜم٤م أي

َٝمٜمي٤م ًلضًمقهٜم٤م إمٌمي اهلل، ضمَّ لي م  اهلل، لي م ًهدي إٌقَّ اهلًدي َْمؾي سمٌٞميد اهلل، لي إٌقَّ اًمٗمي َقوٌمٞمً٘مٜمي٤م إٌُ سم٤ٌملل، لي ٤م شمي ُمي لي

إٌق اُّمر يًمٚمَّ  ُ اهلل، لي ـي اهلل، لي ٌٛم  ومي
٦مى ـَ ٟمٌَٕمٛمي ٤م سمٌٜمي٤م ٌُم ُمي ٤م احلًَٙمًؿ إٌُ هلل، لي ُمي ٟمي٤م إمٌمي اهلل، لي دَّ ري إقَّ ُمي ًف هلل، لي

ُ ييٌٍمًؽ  ٠ميٌت سم٤ٌمخَليػَمٌ إٌُ اهلل، لي ٤مصؿي  يي ُ قمي َٞمئه٤م إٌُ سم٢ٌٌمَذٌق اهلل، لي ٌهَؿ ؿمي ٤مري ٞمَسي سمْمي ًمي اًمنٍمَّ إٌُ اهلل، لي

٤مٌدر اهلل ٟمٌَٕمؿي اًَم٘مي ـَ أيَُمٌر اهلل، لي ًٟمقبي إُ  ،اًَمٞميَقفي ٌُم َٖمٌٗمًر اًمذي ُ يي ٟمٌَٕمؿي اًمٜمٌَّّمػًم اهلًل، لي ٟمٌَٕمؿي اعَميَقممي اهلًل، لي لي

٦مى  يمي ري َدٟمي٤م ًمًٌٙمؾي طمي ؾًم  اهلًل، أيقَمدي ٦مى لي ًمًٌٙمؾي ٟمٌَٕمٛمي ٜم٤َّم سم٤مهلل، لي  اؾَمتيٕمي
ةى ًمًٌٙمؾي ؿٌمدَّ ٌؿ اهلل، لي ًَ  سمٌ

احَليَٛمًد هلل،  ًٙمققى

ٞميئي٦مى  ًمًٌٙمؾي ؾمي ٜم٦ًَّم هلل، لي
ٌ
ٜمي٦مى اعَم ًي ًمًٌٙمؾي طمي تيَٖمٌٗمًر اهلل،  لي ًَ ٌي٦مى إٌٍٟم٤م ٟمي ًمًٌٙمؾي ًُمٌّمٞم ةي إٌُ هلللي ُ ىًمقَّ ـي لي َق ُي طمي ، لي

تيَٝمٌدن اهللي لي  ًَ ٟمي َٕمتيٌّمًؿ سم٤ٌملل، لي ٟمي تئَمٌٝمًر سم٤ٌملل، لي ًَ ٟمي تيَٖمٌٗمًر اهلل، لي ًَ ٟمي تيٕملًم سم٤ٌملل لي ًَ ٟمي تيَٙمٌٗمل اهللي، لي ًَ ٟمي

 احَلي 
ٌ
غمي اهلل قمي ٜم٤َّم، لي يّمَّ سم٤ٌملل حتي َٛمٜمي٤م لي ٌؿ اهلل اقَمتيّمي ًَ غمي اهلل، سمٌ ًؾ قمي يمَّ تيقي ٟمي ـً سم٤ٌملل لي ًٟم١َمٌُم ٌٌَؾ اهلل، لي لي سمٌحي

َٚمٜمي  يمَّ كٌمي اًمٌَّذن ُ ييًٛمقًت شميقي  اًَمٕمي
ٌ
ةي إُ سم٤ٌملل ُ ىًمقَّ ـي لي ًي١َمٌذن اعَم١ًمٌُمٜملٌمي سماٌل طًمَق ـَ ًي١َمٌذيٜمي٤م لي ٞمَٜمي٤م ُمي ُمي ري ٤م، لي
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ٌؾ، ومي٢ٌمقَّ اخَليػَمي يًمٚمي  ـي اّضمي ٌ٘ملي ٌُم اقَمٌّمَٛمٜمي٤م وٌمٞمام سمي ًٟمقٌب، لي ـي اًمذي ٌيؼي ٌُم ٤م ؾمي ٜمي٤م ُمي ٞمؿ، اًمٚمًَّٝمؿَّ اهَمٌٗمَر ًمي
ٔمٌ ًف اًَمٕمي

أين٧َمي سمٌٜمي  ، لي ـٌ سمٌٞميٌدؿي ا اجَليال ٤م ذي ٌٍَؾ ٌُمٜم٤َّم، يي ٘مي شمي ٟمي٤م لي َ٘مٌّمػمي مَتٌَؿ شمي أي ، لي تٌؽي َ٘مٜمي٤م ًمٌٓمي٤مقمي ومي ، اًمٚمًَّٝمؿَّ لي طٌمٞمؿو ًؤلؽو ري ٤م ري

ٌف. ا اإٌليَمري  لي

  أقمقذً 
ٌ
ـي  سم٤مهلل ٞمٓم٤مقٌ  ٌُم ضمٞمؿٌ  اًمِمَّ ؿٌ ، اًمرَّ ًَ   سمٌ

ٌ
ـٌ  اهلل مَحي طٌمٞمؿٌ  اًمرَّ تيفً  اهللي  ﴿إٌقَّ  اًمرَّ ٌئٙمي الي ُمي ٚميققي  لي غمي  ًيّمي  قمي

٤م ٌٌلي اًمٜمَّ  ي٤م يي ـي  أيهيي ٌذي ٜمًقا  اًمَّ ٚميقا  آُمي َٞمفٌ  صي ٚمي ٚميًٛمقا  قمي ؾمي ﴾ لي ٞمامه
ٚمٌ ًَ  .شمي

ؾي  اًمٚمًَّٝمؿٍ   غمي  صي ٞميٌدٟمي٤م قمي د ؾمي ل حًمٍٛمَّ غمي  اًُّمل اًمٜمٌي حٌف خفآ لقمي ٚمي  لصي ؾمي  .شميًٚمٞمامه  ؿلي

ٔمٞمؿ اهلل ؾمتيٖمٗمرً أ َُّ  إهلي  ُي  اًمذم اًمٕمي ًٞمقفي  احليلَّ  ًهقي  ا  .(ُمرة 100) إًميٞمف لأتًقب اًم٘مي

  سمًؿ
ٌ
ـٌ اًمرَّ  اهلل طمٞمؿ محي  .(ُمرة 100) اًمري

ٞميٌدٟمي٤م  غمي ؾمي ؾي قمي دى حًم اًمٚمًَّٝمٍؿ صي ٚميؿ شميًٚمٞمامه  ٛمَّ ؾمي حٌف لي غمي آخف لصي ل اًُّمل لقمي  .(ُمرة 100) اًمٜمٌي

 .(ُمرة 300) اهلل إُ إهل ُ

 .لاطمدة( )ُمرة اهلل رؾمقـ حمٛمد ؾمٞمدٟم٤م
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 اخلاوغٛ الضٔضٛ

 اجلٗالٌ٘ الغٕخ صعاٟن

 االٔه املهتٕب

ٌَدن همامفٌ  ُمـ ٝمقدٌ اًمِمي  سمرلًؾ  ٧مألُمْمي  إذا اًمٕمزيز ٤مأهٍي  ـَ  ًمٌٜمًقٌركٌ  اهللً  ﴿هيي ٤مًء﴾ ُمي  ٧ملهٌٍ  ،ييِمي

ـٌ  رلايًح  َتيصي  قمٜم٤مي٦مٌ  ُمٝم٥مي  ُمـ اًمقص٤م مَحيتٌفٌ  ﴿خيي ـَ  سمٌري ٤مًء﴾ ُمي  ذم نسٌ اًّ  ري٤مطملمٌ  ًض ري٤م رً زهٌ شمً  ،ييِمي

غمي  كٗمي أيؾمي  يي٤م﴿ ٟمٖمامٌت  سم٤ًمشملمٌ  ذم قٌؾ اًمِمَّ  سمالسمًؾ  ؿً شمؽمٟمٍ ل اًم٘مٚمقٌب  ري٤مضٌ  ﴾ قمي  شمِمتٕمًؾ ل ،ًيقؾًمػي

يراًمنَّ  يمقاٟملم ذم اُؿمتٞم٤مٌؾ  اقً ٟمػم   ذم ومٙم٤مرٌ اّ رـمٞم٤مً أ ضمٜمح٦مً أ ٍؾ شمٙمٌ ل ا
ٌ
 هم٤مي٦مٌ  ُمـ اًمٕمٔمٛم٦مٌ  ومْم٤مء

ـً حً ومً  ريٌؼ اًمٓمَّ  قمـ شمْمؾي  ل اًمٓمػماقٌ  ـٌ  ق  ُمـ ومٝم٤مفٌ اّ ريم٤مقٌ أ ىمقاقمدً  زًمزـشمً ل اعمٕمروم٦مٌ  سمقادن ذم اًمٕم٘مق

ـً  لدمرن اهلٞم٦ٌمٌ  صدُم٦مٌ  ئؿٌ  ؾمٗم ٤م﴿ سمح٤مرٌ  ٩ٌم جًلي  ذم اًمٕمزا ًرلا ُمي ؼَّ  اهللي  ىميدي ٌهلي  سمري٤مٌح  ىميَدٌرٌك﴾ طمي  ﴿لي

ٌَرن َقجى  ذٌم  ؿَ هٌبٌ  دمي ﴾ ُمي ـٌ ٌي٤م ٤مجَلٌ ٌج  شمالـًمؿٌ  قمٜمدل يمي ٌيًٝمؿَ ﴿ قًمشي  سمحرٌ  أُمقا
ٌيقٟميًف﴾ ًِيٌ

ًِيٌ  يمؾي  ٜم٤مدنيً  لي

ـٌ  سمٚم٤ًمق لاطمدى  بي  :احل٤م ُه ًُمٜمَ  أينٌَزًَمٜمٌل ﴿ري ٤م زي يمه ٌي٤مري أين٧َمي  ًُم ػَمً  لي ﴾ ظمي  قمٜم٤مي٦مٌ  ؾم٤مسم٘م٦مً  ؿومتدريمٝمً  ،اعَمًٜمٌَزًملٌمي

ـي  ﴿إٌقَّ  ٌذي ٧َم  اًمَّ ٌي٘مي ًؿَ  ؾمي ٜميك﴾ ٌُمٜم٤َّم هلي ًَ دٌ ﴿ ني ضمقدٌ  ؾم٤مطمؾ قمغم هبؿ ـٜمزٌ شمي ل احَلً َ٘مٕمي  ﴾ٌصَدؾى  ُمي

٧ًم ﴿ َمٚمسٌ  ممإ ؿشمقٌصٚمٝمً ل ًَ سميًٙمؿَ  أيخي ـي ﴿ ٟمٕمٞمؿٌ  ؾمامطي  هلؿ ًٌطلشمي  ﴾سمٌري ٌذي ًي  ًمٌٚمَّ ٜميك ٜمًقا أيطَم ًَ  احَلً

ةو﴾ ٤مدي ٌزيي ـٌ  يم١ملسي  ٞمٝمؿقمٚم لشمدير لي ٤مًهؿَ ﴿ ؾم٘م٤مةٌ  جدنسم٠م اًم٘مرب دٟم٤مقٌ  ُمـ اًمقصق ٘مي ؾمي ًؿَ  لي هبي ٤م ري سمه ا ي  ذي

ا ا لدلًم٦مٌ  ابده أ ٚمؽى سمٛمً  ليتنمومقق ﴾ـميًٝمقره إٌذي أيج٧َمي  ﴿لي أيج٧َمي  صميؿَّ  ري ٤م ٟميٌٕمٞمامه  ري ًُمَٚمٙمه ٌػٌمها﴾ لي  .يمي
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 الجاٌ٘ املهتٕب

ـي  سمقشم٘م٦مٌ  ذم ٚم٥ٌم اًمٓمَّ  ٙم٦مي ؾمٌٞم اضمٕمؾ اًمٕمزيز هي٤مأ ٌذي اًمَّ ًدلا ﴿لي ٤مهي  ٟم٤مرٌ  ذم فً تَ ٌٌ ثَ أي ل وٌمٞمٜمي٤م﴾ ضمي

ًريًمؿً  ًِييذي ًف﴾ اهللً  ﴿لي ًي َٗم ٜمَّ ﴿ ٦مٌ سمًٙمَّ  يٚمٞمؼي  طمتك ٨ٌم ٌي اخلي  ُمـ ٤مظم٤مًمٞمه  ومٞمّمػم ٟمي ٜميَٝمٌديي ٜمي٤م﴾ ًٝمؿَ ًمي ًٌٚمي  ليزيد ؾًم

م اهللي  ﴿إٌقَّ  ؾمقٌؾ  ذم ٝم٤مىمٞمٛمتً ل ه٤مىمدرً  ي ـي  اؿَمؽمي ًٝمؿَ أينَ  اعَم١ًَمٌُمٜملٌمي  ٌُم ًي ً  ًٗم هلي ا أيَُمقي ًؿً  سم٠ٌميقَّ  ؿَ لي  اجَليٜم٦َّمي﴾ هلي

ُي ﴿ سمْم٤مقم٦م ًمؽ ومٞمحّمؾ ؽُم٤مًمٌ  سرأ هذا لاضمٕمؾ   أي
ٌ
َّ
ٌ
ـً  لل ي  رُمز ًمؽ ليٙمِمػ اخَلي٤مًمًٌص﴾ اًمدي

رأ ُمـ ـَ ﴿ نقارأ ُمـ ؿمٕم٤مع ًمؽ ليٚمٛمع ،قمٔمٞمؿ ظمٓمر قمغم لاعمخٚمّمقق ها حي  أيوميٛمي ي كً  اهللً  ذي َدري  صي

فٌ  غمي  وميًٝمقي  ًمإٌَلٌؾَمالي ـَ  ًٟمقرى  قمي سميٌف﴾ ٌُم  ُمـ لشمرشم٘مل ًميًٙمَؿ﴾ أيؾَمتيٌج٥َم  ﴿اَدقًمقٌن  قم٦مسم٤م ىمٚمٌؽ ذم ومٞمتحرؿ ري

تي٤معً  َؾ ﴿ىمً  طمْمٞمض َٟمٞمي٤م ُمي ﴾ اًمدي ٚمٌٞمؾو ي  لٌج أ ممإ ىمي َِ ا ةً ﴿لي ػَمو  ظٌمري ـٌ  ظمي ي
ٌ
ك﴾ عم ٘مي  ىمرب ٟمًٞمؿ ُمـ لشمِمؿ اشمَّ

ـً  ٟميَح ًب  ﴿لي َٞمفٌ إٌ  أيىَمري ـَ  ًمي ٌَؾٌ  ٌُم ٌريٌد﴾ طمي  سمٕمقاـمػ همٞم٤مراّ ُمـ ملشمتٕمرَّ  ىمٚمٌؽ ؿمجرةً  ُمٜمؽ ًمتٝمتز اًَمقي

َرًهَؿ﴾ صًمؿَّ  اهللً  ﴿ىًمؾٌ  سيػ عي  شميَدعً  ﴿وميالي  دمريدٌ  ًت٤مقٌ سمً  ذم ذي   ُمي
ٌ
ه  اهلل ﴾ هلٌإي ري  ُمـ قمٚمٞمؽ لهي٥ٍم  آيظمي

ـي  ﴿إٌقَّ  رسمٞمع ري٤مح ٌذي ٧َم  اًمَّ ٌي٘مي ً  ؾمي ٜميك﴾ ٌُمٜم٤َّم ؿَ هلي ًَ  لؾمح٤مئ٥ٌم  اًمٗمْمؾ بٞم٥مؿمآ قمٚمٞمؽ ليٛمٓمر احَلً

َ  ﴿اهللً  َٞمفٌ  تيٌٌلجيي ـَ  إًٌمي َٛمٜمي٤مكً ﴿ ٟم٤ٌمت ُمـ اًم٘مٚمقب ري٤مًض  ومتخيي  ومٞمض سم٘مٓمرات ٤مًء﴾ييِمي  ُمي ٚمَّ قمي ـَ  لي  ٌُم

٤م ًدٟمَّ ﴾ ًمي مَحي٦مي  ﴿إٌقَّ  صمٛمرات ُمـ رلاحاّ سم٤ًمشملم أؿمج٤مر لشمثٛمرً  قٌمَٚمامه   ري
ٌ
ـي  ىميٌري٥مو  اهلل ﴾ ٌُم ٜملٌمي ًٌ  اعَمًَح

َٞمٜمه٤م يٜمٌقع ُمـ اًمقصقـ قمٞمقق لدمرن ﴾ هٌبي٤م ًب يينَمي  ﴿قمي سًمققي رَّ   وميَْمًؾ ﴿ ذًمؽ ىم٤ٌمـإ ُمٌنم اعَمً٘مي
ٌ
 اهلل

ـَ  ًي١َمشمٌٞمفٌ  ٤مءً  ُمي َُّ  سمٌِم٤مرة ليٌنٍم  ﴾ييِمي ي٤موًمقا  ﴿أي ُي  ختي ًٟمقا  لي َزي لا حتي أيبنٌَمً تٌل سم٤ٌمجَليٜم٦َّمٌ  لي ﴾شًمققمي  يًمٜمًَتؿَ  اًمَّ  ًدلقي

يٌضي  ٟمٕمٞمؿ ضمٜم٤مت روقاق ليٜم٤مدن ٜمًَٝمؿَ  هللً ا ﴿ري ًوقا  قمي ري ٜمَفً  لي سًمقا  يًمًٚمقا ﴿ سمٜمداء ﴾قمي اَذي ٜمٌٞم لي  سماٌمي  ئه٤مهي

﴾شمي  يًمٜمًَتؿَ  ًٚمققي  .َٕمٛمي
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 الغارعٛ الضٔضٛ

 املكاوات

 اهلل ـمريؼ ذم لاعم٘م٤مُم٤مت اًمًٚمقؿ قمـ ُم٘مدُم٦م

 صغم ٟمٌٞمف لؾمٜم٦م شمٕم٤ممم اهلل يمت٤مب ُمـ اًمٕمٛمكم ُمٜمٝمجٝمؿ يتخذلق اًمّمقومٞم٦م أق ومٞمف ؿمؽ ُ مم٤م

ـو  ضمٍٚمٝم٤م لهل ،لاًمٕم٤ٌمدات لاخلٚمقة لاًمذيمر لاًمٕمٚمؿ يم٤مًمّمح٦ٌم ،لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل  سمدٟمٞم٦مو  أقمام

 اجل٤مٟم٥م ُمـ اهلل ممإ اًمٓمريؼ ؾمٚمقؿ سمٞم٤مق قمـ ٟمتٙمٚمؿ لاًمٞمقف ،رلطمٝم٤م ذم ٞم٦مو لىمٚمٌ ؿمٙمٚمٝم٤م ذم

 حتقـ اًمتل ُمراوٝم٤مأ ُمـ لؿمٗم٤مئٝم٤م اًمٜمٗمس لصٗم٤مت اًم٘مٚمقب سم٠مطمقاـ خيتص لاًمذن ،اًمرلطمل

 هق شمٕم٤ممم اهلل إمم اًمقصقـ ومٓمريؼ ،اًمٙمامـ سمّمٗم٤مت لحتٚمٞمتٝم٤م اًمٕم٤مًمٞم٦م اعم٘م٤مُم٤مت إمم اًمقصقـ دلق

 شمتٖمػم؛ ُ ُم٘م٤مُم٤متى  إمم اعمج٤مهدات سمٕمد ًمتٜم٘مٚم٥م سم٤مّطمقاـ شمٌدأ اًمتل اًم٘مٚمٌٞم٦م اعم٘م٤مُم٤مت ذم اًمًػم

 لاًمرضم٤مء لاخلقؽ لاعمح٤مؾم٦ٌم يم٤مًمتقسم٦م لهل: ،شمٕم٤ممم اهلل سمٛمٕمٞم٦م ًمٚمٜمٗمس ـمٌٞمٕم٦مه  شمّمٌح ّهن٤م

ىم٦ٌم  .لاًمتقيمؾ لاعمرا

 هب٤م يتحغم اًمتل ،لاًمٙمرف لاإليث٤مر لاًمّمدؾ لاإلظمالص يم٤مًمّمؼم ٦م:ٞمَّ ٘مٌ اخلًٚمً  اًمّمٗم٤مت لهٜم٤مؿ

 إمم لاح٤مدة اًمٌنمي٦م طمْمٞمض ُمـ اعمرء يرشم٘مل يمل ذلىمٞم٦م؛ ُمٕمروم٦مه  شمٕم٤ممم اهلل روم٦معمٕم اًم٤ًمًمؽ اعمريد

شمٌف طمد ُ اًمذن اإلطم٤ًمق ُم٘م٤مف إمم لاًمقصقـ ،لاعمٚمٙمٞم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ُمًتقم  اًمذلىمٞم٦م عمرا

 .شمٕم٤ممم سم٤مهلل لاّنس اًم٘مرب ٟمٕمٞمؿ ومٞمذلؾ ،لاًمٙمِمٗمٞم٦م

ٌ  ِظمر ؿمٞمخى  ُمـ اًمًٚمقؿ لأؾم٤مًمٞم٥م اعمٜم٤مه٩م شمٕمددٌ  رهمؿ لاطمدةو  طم٘مٞم٘متٝم٤م ذم لاًمٓمريؼ  لشمٖمػمي

 أقَّ  همػم ،لاطمد لـمري٘مٝم٤م ،لضمقهره٤م لطم٘مٞم٘متٝم٤م اًمّمقومٞم٦م اًمٓمرؾ ومتٕمددت لاّزُم٤مق اُّم٤ميمـ

 قمٌد اًمِمٞمخ ٤ممجٞمٕمه  اّىمٓم٤مب ىمٓم٥م لهق سم٤مقمثٝم٤م زٌ ًمتٛمٞمي  يرضمع همػمه٤م قمـ اًم٘م٤مدري٦م اًمٓمري٘م٦م زي متٞمي 

 إق: »لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف هللا صغم اهلل رؾمقـ ىم٤مـ ،فَضِيي  لأن٤مري  كهَّ  اهلل سىمدَّ  اجلٞمالن اًم٘م٤مدر

 أظمرضمفش ٟمج٤م إُ ُمٜمٝم٤م ـمري٘م٦مه  أطمدو  ؾمٚمؽ ُم٤م ؛ـمري٘م٦م لؾمتلم صمامئ٦مصمال قمغم ضم٤مءت ذيٕمتل
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 .(555: ص) "اًمٕم٤معملم قمغم اهلل طمج٦م" يمت٤مب ُمـ ٤مُمرومققمه  اًمٓمؼمان

 اهلل إمم وم٤مًمقصقـ ؛ٟمٗمًٞم٦مى  َم٤مهدةى  ُمـ ًمف سمد ُ لقم٘م٤ٌمهت٤م اًمٓمريؼ ُم٤ًموم٤مت اعمريد ي٘مٓمع لًمٙمل

 اًمتقضمف لصدؾ ،لشم٘مقم ىمقن إيامق ُمـ سمد ُ إٟمام ،للاًمتِمٝمي  سم٤مًمتٛمٜمل ًيٜم٤مـ ُ مملشمٕم٤م ؾمٌح٤مٟمف

 :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مـ ؛لاحلًٞم٦م اًم٘مٚمٌٞم٦م لاًمًٕم٤مدة اًمرسم٤مٟمٞم٦م سم٤معمٕمروم٦م ًيٙمرف طمتك ،ؿمديد لطمزف لقمزف

ـ﴿ ُمي تٌَّؼ  لي ؾ اهللي  يي َٕمي فً  جيي ٤م ًمَّ ضمه َري َرًزىَمفً  خمي يي ـَ  لي ٞم٨ًَم  ٌُم ٥ًم  ُي  طمي ًٌ تي َ  اهلل صدؾ[ 2 :اًمٓمالؾ] ﴾ِيي

 .اًمٕمٔمٞمؿ

ق اًمٕمٔمٛمك اعمّمٞم٦ٌم ومٝمق اًمٓمريؼ اٟم٘مٓم٤مع اعمريد لًمٞمحذر  سمتتٌع لذًمؽ ،اعمٌلم لاخلنا

 اأبده  قمٜمده٤م اعمريد ي٘مػ ومال ،لاعم٘م٤مُم٤مت اًمٙمِمقوم٤مت ُمـ اًمٜمٗمس ٔمقظطم إمم لاًمتٓمٚمع اًمِمٝمقات

 اهلل قمٓم٤مء اسمـ نؾمٞمد ىم٤مـ ؛اّؾمٛمك اهلدؽ قمـ ومٞمٜمحرؽ اهلل ؾمقم ُم٤م إمم يٚمتٗم٧م لُ

 فً شمَ لٟم٤مدي  إُ هل٤م ػي ٌِم يمً  ُم٤م قمٜمد شم٘مػ أق ؾم٤مًمؽى  ٦مً مهَّ  أرادت ُم٤م" :شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمًٙمٜمدرن

شمًػ   ".أُم٤مُمؽ شمٓمٚم٥م اًمذن :احل٘مٞم٘م٦م هقا

 اعم٘م٤مف لّنف ،ًمف ؾمػم ُ ًمف شمقسم٦م ُ ومٛمـ ؛اًمٓمريؼ ألـ ّنف ؛اًمتقسم٦م سمٛم٘م٤مف اسمتداؤٟم٤مل ،هذا

 .اعمح٘م٘ملم لاًمٕم٤مروملم اًمؽمسمٞم٦م لُمِم٤ميخ اّئٛم٦م ؾي ضًم  سمف سمدأ اًمذن

 لرسمام ،"اًمًٖمٜمٞمي٦م" يمت٤مسمف ذم ؾاًمتقيمي  سمٛم٘م٤مف ـمري٘مف سمدأ وم٘مد اجلٞمالن اًم٘م٤مدر قمٌد اًم٤ٌمز ؿمٞمخٜم٤م أُم٤م

 لّق ،سم٤معمتقيمٚملم ومٞمٌدأ ُم٤ٌمذة اعمٌتدئلم ي٘مٌؾ ومال ،اهلل قمغم فٌ ًمٌ ُي لدي  ُم٘م٤مُمف ًمٕمٚمقي  ذًمؽ يرضمع

ـٌ سم٤مّطم فٌ قمٚمٛمٌ  لًمِمدة ًمف يرضمع ومٝمذا لاّىمٓم٤مب اّهمقاث ُمـ يم٤مٟمقا  أصح٤مسمف مجٞمع  لاعم٘م٤مُم٤مت قا

 .قمٜمف اهلل ريض اًمرسم٤مٟمٞم٦م قمٚمقُمف ُمـ ٟمٕمرومف ُ ومٞمام ؾٟمتدظمَّ  ومال ،أقمٚمؿ لاهلل
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 التٕبٛ وكاً

 .لاُٟمحراوم٤مت اًمٌدع ومٞمف يمثرت اًمذن هذا زُم٤مٟمٜم٤م ذم ظم٤مص٦م ،سم٤مًمتقسم٦م لٟمٌدأ

 إمم اًمٓمريؼ ؾمٚمقؿ ُمٌدأ لهل ،حمٛمقد هق ُم٤م إمم ٤مذقمه  ٤مممٜمققمه  يم٤مق قمام اًمرضمقع :هل لاًمتقسم٦م

 يريض ُ ُم٤م يمؾ قمـ لاإلىمالع ،اًمٕم٤معملم رب إمم فلاًمتقضمي  اُؾمت٘م٤مُم٦م لُمٗمت٤مح ،اًمٖمٞمقب فقماٍل 

 .لشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل

ـو  قمٚمؿو  لاًمتقسم٦م  لسملم سمٞمٜمف ٤مطمج٤مسمه  ليمقهن٤م اًمذٟمقب ؿٌ ٔمي قمٌ  رٌ دَ ىمي  ُمٕمروم٦م :هق وم٤مًمٕمٚمؿ ؛لومٕمؾو  لطم٤م

 اّمل هذا لهمٚم٥م احل٤مًم٦م هذك داُم٧م وم٢مذا ،اًمٜمدف ًمف لي٥ًٌم ذًمؽ ُمـ اًم٘مٚم٥م ومٞمت٠مخؿ ،لضمٜمتف رسمف

 إًمٞمف اعمحٌقب ومقت ُمـ ٤مظمقومه  اًمذٟمقب شمرؿ قمغم دمؼمك إرادي٦م طم٤مًم٦م ُمٜمف شمٜمٌٕم٨م ،لٟمٗمًف ىمٚمٌف قمغم

 طم٥ًم لشمْمٕمػ مقي ٘مَ شمي  ىمد لاًمٕمزيٛم٦م ،لشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل إمم لاًمت٘مرب اًمٕمٚمٞم٦م اًمدرضم٤مت ُمـ

ُه  هذا ومٞمًٛمك إيامٟمف َّ  ،طم٤م  فرسمي  قمـ ٌٕمدكيً  ُم٤م اىمؽماؽ قمـ اًمٌٕمد قمغم ٤مقمزُمه  يقرث اًمٜمدف يت٘مقم ٤ملحي

 .ومٞمف لاًمٜمٝمل لاُّمر اهلل ذع إمم ومػمضمع اًمٕمٛمؾ ي٠ميت لهٜم٤م ،اعمٕمّمٞم٦م قمـ اعمرء ٘مٚمعومٞمً  لُمقُك

 شمقسم٦مل ،اًمٖمٗمٚم٦م ُمـ اخل٤مص٦م شمقسم٦مل ،اًمذٟمقب ُمـ اًمٕم٤مُم٦م شمقسم٦م :ُمراطمؾ صمالصم٦م قمغم لاًمتقسم٦م

 .لشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل ؾمقم ُم٤م إمم اًم٘مٚم٥م ريمقق ُمـ اخل٤مص٦م ظم٤مص٦م

َُّ  اعمٕم٤ميص ُمـ تقبي ُمـ سملم ٤مقومِمتَّ   يتقب ُمـ لسملم ،اًمٖمٗمٚم٦م ُمـ يتقب ُمـ لسملم ،تلاًمز

ـو  وٞمػأً  لىمد ،ًمٞمٝم٤مإ ليريمـ لاًمٙمِمقوم٤مت لاًمٓم٤مقم٤مت احلًٜم٤مت رؤي٦م ُمـ  سمٕمض قمٜمد راسمع طم٤م

 .قمالك ذم ضمؾ اهلل همػم إمم ٗمسلاًمٜمَّ  اًم٘مٚم٥م ـمٛم٠منٞمٜم٦م ُمـ اًمتقسم٦م لهق: اعمِم٤ميخ

  ممي إٌ  قا سمً قشمً لي ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ٘مقـاًمٙمت٤مب: وم ُمـ دًمٞمٚمٝم٤م وم٠مُم٤م
ٌ
ٌ  اهلل ي أي  ٤مٞمٕمه مجي ً  ٤مهيي  ؿَ ٙمً ٚمَّ ٕمي ًمي  ققي ٜمً ُمٌ ١مَ اعَم

أيقٌ : ﴿شمٕم٤ممم لىمقًمف ،[31: اًمٜمقر﴾ ]ققي حً ٚمٌ ٗمَ شمً  سمًَّٙمؿَ  اؾَمتيَٖمٌٗمًرلا لي َٞمفٌ  شًمقسًمقا  صًمؿَّ  ري  ،[52 :هقد] ﴾إًٌمي

ي٤م يي٤م﴿: شمٕم٤ممم لىمقًمف ـي  أيهيي ٌذي ٜمًقا  اًمَّ   إمٌمي  شًمقسًمقا  آُمي
ٌ
٦مه  اهلل َقسمي ٤م شمي   ٟميًّمقطمه

َٰ
ك ًي سميًٙمؿَ  قمي ري  أيقَ  ري ٗمي ٜمَ  ًيٙمي  ًٙمؿَ قمي

ٞميئي٤مشمًٌٙمؿَ   [.8 :اًمتحريؿ] ﴾ؾمي
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 اعمزن ي٤ًمر سمـ اّهمؼم قمـ لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل ٘مقـوم :اًمًٜم٦م ُمـ دًمٞمٚمٝم٤م لأُم٤م

 لىم٤مـ ،شُمرة ُم٤مئ٦م اًمٞمقف ذم أتقب وم٢من ،لاؾمتٖمٗمرلك اهلل إمم شمقسمقا  ،اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م» قمٜمف: اهلل ريض

 لاًمٚمٞمٚم٦م اًمٞمقف ذم لضمؾَّ  قمزَّ  اهلل ؾمتٖمٗمرأ لإن ،ىمٚمٌل قمغم ًمٞمٖم٤مقً  إٟمف» :لؾمٚمؿ فلآخ قمٚمٞمف اهلل صغم

 .شُمرة ؾمٌٕملم

 صح٦م لقمالُم٦م شمقسم٦م اًمٜمدف" :قمٜمف اهلل ريض اجلٞمالن اًم٘م٤مدر قمٌد اًم٤ٌمز اًمِمٞمخ ؾمٞمدن ي٘مقـ

 ."اًمدُمع لهمزارة اًم٘مٚم٥م رىم٦م اًمٜمدف

 أرؾي  وم٢مهنؿ اسملماًمتقَّ  ا ضم٤مًمًق» ىم٤مـ: أنف لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل قمـ ًرلن لهلذا

 .شأومئدةه 

 قمغم يٌ٘مك ُ أق" اًمٜمّمقح: اًمتقسم٦م قمـ ؾمئؾ طملم قمٜمف اهلل ريض اًمقاؾمٓمل سمٙمر أبق لىم٤مـ

 أُمًك يمٞمػ ي٤ٌمزم ومال ٤مٟمّمقطمه  شمقسمتف يم٤مٟم٧م لُمـ ،ا ضمٝمره  لُ ا هًّ  اعمٕمّمٞم٦م ُمـ أثرو  ص٤مطمٌٝم٤م

 ."لأصٌح

 سملم اعمٕمّمٞم٦م يم٤مٟم٧م وم٢مق ،ذٟم٥م يمؾ ُمـ لاضم٦ٌمو  اًمتقسم٦م" شمٕم٤ممم: اهلل رمحف اًمٜمقلن اإلُم٤مف لىم٤مـ

 أق :لصم٤مٟمٞمٝم٤م .اعمٕمّمٞم٦م قمـ ي٘مٚمع أق :ألهل٤م :ذلط صمالصم٦م ومٚمٝم٤م آدُمل   سمحؼي  شمٕم٤ممم اهلل لسملم اًمٕمٌد

 ."شمقسمتف شمّمح مل اًمثالصم٦م أطمد وم٘مد وم٢مق .أبدا إًمٞمٝم٤م يٕمقد ُ أق يٕمزف أق :لصم٤مًمثٝم٤م .ومٕمٚمٝم٤م قمغم يٜمدف

في  شمقسم٦م" :قمٜمف اهلل ريض اعمٍمن اًمٜمقق ذل اًمٙمٌػم اًمّمقذم لىم٤مـ  لشمقسم٦م ،اًمذٟمقب ُمـ اًمٕمقا

 ."اًمٖمٗمٚم٦م ُمـ اخلقاصي 

 اؾمت٘م٤مُم٦مو  هب٤م شمٔمٝمر ُ لشم٘مقم ،سم٤مـمٚم٦مو  شم٘مقم شمتٌٕمٝم٤م ُ ومتقسم٦مو " اهلل: رمحف زٍرلؾ اًمِمٞمخ لىم٤مـ

 ."فاعمحرَّ  اقمؽماض قمٜمد اًمتقسم٦م لصح٦مً  ..ُمدظمقًم٦مو 

 ًَّ  لشمٕم٤ممم ٌح٤مٟمفؾم اهلل قمٔمٛم٦م إمم يٜمٔمر سمؾ اًمذٟمقب صٖمر ممإ يٜمٔمر ُ شمٕم٤ممم اهلل ممإ ٤مًمؽوم٤مًم

 اهلل ريض ُم٤مًمؽ سمـ أنس ؾمٞمدٟم٤م يم٤مق وم٘مد ،لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل سم٠مصح٤مب اىمتداءه 
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ُه  ًمتٕمٛمٚمقق إٟمٙمؿ" ي٘مقـ: قمٜمف  رؾمقـ قمٝمد قمغم ٟمٕمده٤م يمٜم٤م اًمِمٕمر ُمـ أقمٞمٜمٙمؿ ذم أدؾ هل أقمام

 ُ ُم٤م اًمٕم٤ممل ُمـ ومٞمٕمٔمؿ ،لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم لرؾمقًمف هلل ًم٘مرسمف لذًمؽ ؛"اعمقسم٘م٤مت ُمـ اهلل

 يتج٤ملز ُ ُم٤م لي اًمٕم٤مُمي  قمـ زً ٤ملي جي تي ليً " :قمٜمف اهلل ريض اًم٘م٤مدر قمٌد ؾمٞمدن ىم٤مـ ؛اجل٤مهؾ ُمـ يٕمٔمؿ

 يمؾ طمؼ ذم قملم ومرض وم٤مًمتقسم٦م ."لاعمٕمروم٦م اًمٕمٚمؿ ذم اًمتٗم٤ملت ُمـ سمٞمٜمٝمام ُم٤م ىمدر قمغم اًمٕم٤مرؽ قمـ

 حصحَّ  اهلدم ٟمقر ُمـ اًم٤ًمًمؽ ىمرب ومٙمٚمام ،اًمٌنم ُمـ أطمد قمٜمٝم٤م يًتٖمٜمك أق ًيتيّمقر ُ ؿمخص

 لاًمرذائؾ لاّدٟم٤مس اِصم٤مف ُمـ شمٓمٝمر ليمٚمام ،شمقسمتف لدىم٧م قمٛمٚمف لزاد قمالك ذم ضمؾ سم٤مهلل قمٚمٛمف

ٌي  يٓمرؾ ُم٤م قمٚمٞمف كٗمخي ومال سم٤مهلل اّنس سم٠منقار هيرشمف ذىم٧مأ  ريٕمٙمي  لُم٤م ،اِوم٤مت ظمٗمل ُمـ فً ىمٚم

ٌ  طملم كً صٗمقي  ك اًمذن اهلل ُمـ طمٞم٤مءه  اًمتقسم٦م إمم ومٞمٝمرع ،تَُّ سم٤مًمزَّ  ؿي هيي  ُمـ سم٤مإليمث٤مر اًمتقسم٦م ومٞمتتٌع ،يرا

 لهذا ،رسمف طمؼ ذم لاًمت٘مّمػم احل٘مٞم٘مٞم٦م سم٤مًمٕمٌقدي٦م اعمتّمقؽ ومٞمِمٕمر لاًمٜمٝم٤مر اًمٚمٞمؾ آٟم٤مء اُؾمتٖمٗم٤مر

 ذم ومٍرط لُم٤م ىمٍٍم  ُم٤م قمغم لطمنةه  ٤مأؾمٗمه  اًمدُمع ومٞمذرؽ ،سم٤مًمرسمقسمٞم٦م لإىمرار سم٤مًمٕمٌقدي٦م ُمٜمف اقمؽماؽ

 لي٘مر سم٤مًمٕمٌقدي٦م ؽومٞمٕمؽم ،ٟمٗمًف ليتدارؿ لشم٘مّمػمك قمٞمقسمف إصالح لِي٤ملـ ،شمٕم٤ممم اهلل ضمٜم٥م

 اًمًٞمئ٦مي  عٌ ٌٌ تَ أي ل ،يمٜم٧م طمٞمثام اهلل ٌؼ اشمَّ » :لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل ىمقـ ليٓمٌؼ سم٤مًمرسمقسمٞم٦م

َ  احلًٜم٦مي   .رسمف طمؼ ذم اًمتقسم٦م ومٝمذك ؛شـى ًي طمي  ؼى ٚمً خً سمٌ  اًمٜم٤مسي  ٌؼ ٤مًمٌ لظمي  ،٤مٝمي حً متي

ُه  يم٤مق وم٢مق ؛ص٤مطمٌٝم٤م طمؼ ُمـ يؼمأ  أق :ومنمـمٝم٤م سم٤مًمٕم٤ٌمد شمتٕمٚمؼ اًمتل اًمتقسم٦م لأُم٤م  ،قمٚمٞمف ردك ُم٤م

ًٌّ  يم٤مق لإق  سمد ُ وم٤محل٘مقؾ ،ُمٜمٝم٤م فً ٚمَّ حي تي اؾَم  همٞم٦ٌمه  يم٤مٟم٧م لإق ،ًمف ليًتٖمٗمر قمٗمقك يٓمٚم٥م ٤مىمذومه  ال ٤مؾم

 .ّصح٤مهب٤م شمرضمع أق

ف شمقسم٦م ّهن٤م اعمٕمّمٞم٦م ُمـ اًمتقسم٦م قمٜمد ي٘مػ ُ احلؼ لاًمّمقذم  رء يمؾ ُمـ يتقب سمؾ اًمٕمقا

ئٓمٝم٤م اؾمتجٛمٕم٧م إذا وم٤مًمتقسم٦م ،داتاًمٕم٤ٌم لسمِمتك سم٤مًمذيمر إًمٞمف لاًمت٘مرب شمٕم٤ممم اهلل قمـ يِمٖمٚمف  ذا

 .ُم٘مٌقًم٦م اهلل سم٢مذق ومٝمل

ًهقي ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مـ لىمد ،لاًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ يمثػمة ُمثٚم٦مأ ذًمؽ ذم لًمٜم٤م ٌذن لي ٌيًؾ  اًمَّ َ٘م ٦مي  يي َقسمي  اًمتَّ
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ـَ  ٌي٤مٌدكٌ  قمي َٕمًٗمق قٌم يي ـٌ  لي ٞميئي٤مٌت  قمي ًَّ َٕمٚميؿً  اًم يي ٤م لي ًٚمققي  ُمي َٗمٕمي ٤موٌمرٌ ﴿ :شمٕم٤ممم لىم٤مـ[، 25 :هقد] ﴾شمي ٟم٥ٌم  همي  اًمذَّ

ىمي٤مسمٌؾٌ  ٌديدٌ  اًمتََّقٌب  لي ٤مٌب  ؿمي ـٌ  ٌذن اًَمٌٕم٘مي َق  ؾمٞمدٟم٤م لقمـ ،اِي٤مت ُمـ ذًمؽ همػم لإمم [،3 :هم٤مومر] ﴾اًمٓمَّ

ً » :ىم٤مـ لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل ريض اهلل قمٜمف قمـ ُم٤مًمؽ سمـ أنس َّ  ٦مٌ سمي قَ تي سمٌ  ٤مطمه ري ومي  دي ؿمي أي  للي

 ،اًمٜمٝم٤مر ُمزء ًمٞمتقب سم٤مًمٚمٞمؾ يدك يًٌط شمٕم٤ممم اهلل إق» :لىم٤مـ ،قمٚمٞمف ُمتٗمؼ شفٌ ٞمَ ًمي إٌ  ٤مبي شمي  اذي إٌ  كٌ دٌ ٌَ قمي 

 لقمـ ،ُمًٚمؿ رلاك شُمٖمرهب٤م ُمـ اًمِمٛمس شمٓمٚمع طمتك ،اًمٚمٞمؾ ُمزء ًمٞمتقب سم٤مًمٜمٝم٤مر يدك ليًٌط

 ُمـ اًمت٤مئ٥م» :ىم٤مـ لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـريض اهلل قمٜمف قمـ  ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد

 ؛اًمٗمقاطمش أقمٛمؾ يمٜم٧م إن ،اهلل رؾمقـ ي٤م ـ:ىم٤م ٤مطمٌِمٞمًّ  قَّ أ نلي رً ل .شًمف ذٟم٥م ُ يمٛمـ اًمذٟم٥م

 أقمٛمٚمٝم٤م؟ لأن٤م يران أيم٤مق ،اهلل رؾمقـ ي٤م وم٘م٤مـ: رضمع صمؿ ممَّ قي ومي  ،شٟمٕمؿ» ىم٤مـ: شمقسم٦م؟ ُمـ زم ومٝمؾ

 .رلطمف ومٞمٝم٤م ظمرضم٧م صٞمح٦مه  احلٌٌم ومّم٤مح ،شٟمٕمؿ» :ىم٤مـ

ئٞمؾ سمٜمل أنٌٞم٤مء ُمـ ٤مٟمٌٞمًّ  أق مرلي ليً   قمدتي  ًمئـ لقمزيت» :ًمٞمفإ شمٕم٤ممم اهلل وم٠ملطمك ،أذٟم٥م إها

 اهلل ومٕمّمٛمف "،ّقمقدقٍ  شمٕمّمٛمٜمل مل إق ؽلقمزشمٌ  ،أن٤م لأن٤م ،أن٧م أن٧م ربي  ي٤م" :وم٘م٤مـ ،شّقمذسمٜمؽ

 يٓمٚم٥م لإٟمام اًمٕمّمٛم٦م اهلل ُمـ يٓمٚم٥م ُ وم٤مًمٕمٌد ،ًمٜمٌٍل  إُ شمٙمقق ُ اًمٕمّمٛم٦م إق ي٘م٤مـ ًمذًمؽ .شمٕم٤ممم

 .اهلل ُمـ احلٗمظ
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 ٔالٕصع احملاعبٛ وكاً

 شمٜمٛمٞم٦مل ،لشمرسمٞمتٝم٤م اًمٜمٗمس هتٞمئ٦م :وم٤معمح٤مؾم٦ٌم ،رعلاًمق اعمح٤مؾم٦ٌم ُم٘م٤مف ذم ٟمدظمؾ اًمتقسم٦م ُم٘م٤مف سمٕمد

 اًمرلطمل اًمّمٗم٤مء ـمريؼ قمـ يٛمٜمٕمٝم٤م ُم٤م يمؾ ُمـ جيرده٤م اًمذن اًم٤ٌمـمٜمل سم٤مًمٚمقف اًمديٜمل اًمقازع

 راؾمخ٦م ىمدف اعم٘م٤مف هذا ذم لًمٚمّم٤محللم ،ًمٚمٛمح٤مؾم٦ٌم شم٤مسمعو  لاًمقرع ،لاإلظمالص لاإليث٤مر لاعمح٦ٌم

 .ُمٜمٝمجف ليٜمٝمجقق هبديف هيتدلق ؾمٚمؿل لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل أثر قمغم ومٝمؿ يمٌػم لضمٝم٤مد

 ُمـ لاًمٕم٤مضمز ،اعمقت سمٕمد ح٤م لقمٛمؾ ٟمٗمًف داق ُمـ اًمٙمٞمٍس» :لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم ىم٤مـ

 اعمج٤مـ هل٤م يؽمؿ ُ ٟمٗمًف طم٤مؾم٥م لُمـ. اًمؽمُمذن رلاك شاُّم٤منَّ  اهلل قمغم كلمتٜمَّ  هقاه٤م ٟمٗمًف أتٌع

 لظمِمٞمتف شمٕم٤ممم اهلل ُمع شم٘مّمػمه٤م قمغم ٝم٤مليٚمقُم اًمٓم٤مقم٦م قمغم جيؼمه٤م هق إذ هبقاه٤م لاُؿمتٖم٤مـ ٝمقًمٚمَّ 

ده٤م  .اًمقرع قمغم ليٕمقي

ي  ًمف ًمٞمس قمامَّ  لأقمرض اًمدٟمٞم٤م ذم ٟمٗمًف طم٤مؾم٥م ومٛمـ  لظم٤مؽ سم٤مًمقرع لىمٝمره٤م ،٤ملظمقومه  ٤مٌه ًي حتي

 لذم ،قمٚمٞمف ًِي٤مؾم٥م ءو ر ًمف يٌ٘مك ومال ،٤مؾم٥مًِي  اق ىمٌؾ طم٤مؾمٌٝم٤م وم٘مد اًم٘مٞم٤مُم٦م يقف احل٤ًمب ـمقـ

 ىمٌؾ أنٗمًٙمؿ طم٤مؾمٌقا " :دي٨ماحلذم ل "،اًم٘مٞم٤مُم٦م ذم رقملماًمق ِي٤مؾم٥م أق ٞمليًتح اهلل إق" اخلؼم:

 ُ ُم٤م إمم يريٌؽ ُم٤م دع» :لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم ـ٤ملىم ،"شمقزٟمقا  أق ىمٌؾ ه٤مقٟمً زٌ ل حت٤مؾمٌقا  أق

 طمتك لصٛمتؿ يم٤محلٜم٤مي٤م شمٙمقٟمقا  طمتك صٚمٞمتؿ ًمق» :لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم لىم٤مـ ،شيريٌؽ

 .ش٤مذماًمِم اًمقرع إُ يٜمٗمٕمٙمؿ ومام يم٤مّلشم٤مر شمٙمقٟمقا 

 صغم اًمٜمٌل لقمـ ،اًمنمع سم٠مُمر إُ قمٚمٞمف ًي٘مدف أق ىمٌؾ ومٕمؾ يمؾ قمـ اًمتقىمػ إمم ؿم٤مرةإ هل اذه إ

 أقمٌد ـُمٌ  شمٙمـ قمٚمٞمؽ اومؽمو٧ًم  ُم٤م أدي  ،قمٌدن :ي٘مقـ اهلل إق» ىم٤مـ: أنف لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل

، شاًمٜم٤مس أهمٜمك ـُمٌ  شمٙمـ ؽرزىمتً  سمام عَ ٜمي لاىمَ  ،اًمٜم٤مس ألرع ـُمٌ  شمٙمـ قمٜمف ؽهنٞمتً  قمام فٌ تي لاٟمَ  ،اًمٜم٤مس

 لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ ؾمٛمٕم٧م :ي٘مقـ يم٤مق أنف قمٜمف اهلل ريض سمِمػم سمـ اًمٜمٕمامق لقمـ

 ومٛمـ ،اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم يٕمٚمٛمٝم٤م ُ ُمتِم٤مهب٤مت لسمٞمٜمٝمام ،سملمي  لاحلراف ،سملمي  احلالـ» ي٘مقـ: لؾمٚمؿ
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ف ذم لىمع اًمِمٌٝم٤مت يتؼ مل لُمـ ،لقمروف ًمديٜمف اؾمتؼمأ  اًمِمٌٝم٤مت اشم٘مك  كُمقؾم أيب لقمـ ،شاحلرا

 لاًمّمؼم لاًمتقاوع اًمقرع :ؾمالفاإل لطمدلد ،د  طمي  رء ًمٙمؾ" ىم٤مـ: قمٜمف اهلل ريض اّؿمٕمرن

 اًمٕمٌد ختٚمص وم٢مذا" قمٜمف: اهلل ريض اجلٞمالن اًم٘م٤مدر قمٌد اّؿمٝم٥م اًم٤ٌمز ؾمٞمدن ىم٤مـ"، للاًمِمٙمر

 ذم اًمٕمٌد يتخٚمص سمف ّق اًمقرع ـمريؼ ؾمٚمؽ ظم٤مصتف ذم شمٕم٤ممم اهلل ًمٕم٤ٌمدة لشمٗمرغ اًمٕم٤ٌمد ُمٔم٤ممل ُمـ

"، اًم٘مٞم٤مُم٦م يقف احل٤ًمب قمٜمف خيٗمػ لسمف لضمؾ قمز اهلل قمذاب لُمـ اًمٕم٤ٌمد لُمـ لاِظمرة اًمدٟمٞم٤م

 اًمّمقف ُمـ ُمث٘م٤مـ أخػ ُمـ ظمػمو  لرعى  ُمـ ذرة ُمث٘م٤مـ" :قمٜمف اهلل ريض اًمٌٍمن احلًـ ىم٤مـل

ف ُمـ سى ٚمَ ومٌ  ؿً رَ شمي " :اهلل رمحف اعم٤ٌمرؿ اسمـ لىم٤مـ "،لاًمّمالة  يتّمدؾ سى ٚمَ ومٌ  ُم٤مئ٦مٌ  ُمـ أومْمؾ احلرا

 ."سمف

 لاًمٌٓم٤مًم٦م ٝمقًمٚمَّ  ٤ملىمته  جيد لُ اهلل ـم٤مقم٦م سمٖمػم ًمالؿمتٖم٤مـ ؾمٌٞماله  هل٤م يؽمؿ ُ ٟمٗمًف ٥مِي٤مؾم ومٛمـ

 شمٙمقق اخلِمٞم٦م ـُمٌ " :قمٜمف اهلل ريض اًمروم٤مقمل أمحد ؾمٞمدن ىم٤مـ ؛يٕمٜمٞمٝم٤م ُ ومٞمام لاًمتدظمؾ

ىم٦ٌم شمٙمقق اعمح٤مؾم٦ٌم ـلُمٌ  ،اعمح٤مؾم٦ٌم ىم٦ٌم ـلُمٌ  ،اعمرا  ".شمٕم٤ممم سم٤مهلل اًمِمٖمؾ دلاف يٙمقق اعمرا

 دم٤مك لاعم١ًملًمٞم٦م لشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اعمقمم دم٤مك اًمِمديدة سم٤مخلِمٞم٦م ًمِمٕمقرا شمثٛمر وم٤معمح٤مؾم٦ٌم

 راضمع لأنف ٤مقمٌثه  اًمدٟمٞم٤م هذك ذم ًلضمد ُم٤م أنف اُٟم٤ًمق ومٞمٗمٝمؿ ،لهنٞمف اًمنمع سم٠ملاُمر ٗم٦ماعمٙمٚمَّ  اًمٜمٗمس

 ُمـ ُمٜمٙمؿ ُم٤م» :لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل أظمؼم وم٘مد سمف؛ ؾمٞم٘م٤مسمٚمف ح٤م ومٚمٞمٜمٔمر ،شمٕم٤ممم اهلل ممإ

 ليٜمٔمر ،فىمدَّ  ُم٤م إُ يرم ومال ُمٜمف أجٛمـ ومٞمٜمٔمر ،شمرمج٤مق لسمٞمٜمف سمٞمٜمف ًمٞمس اهلل ٞمٙمٚمٛمفؾم إُ أطمد

 لًمق ٤مري اًمٜمَّ  ٘مقا وم٤مشمَّ  ؛لضمٝمف شمٚم٘م٤مء ٤مراًمٜمَّ  إُ يرم ومال يديف سملم ليٜمٔمر ،فىمدَّ  ُم٤م إُ يرم ومال ُمٜمف أؿمٛمؾ

 ".ـمٞم٦ٌم ومٌٙمٚمٛم٦مى  جيد مل ومٛمـ ،مترة سمِمؼي 

عً ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مـ ٟميْمي ـي  لي ٌزي ا طي ا اعَميقي ًَ ٦مٌ  ًمٌٞميَقفٌ  ًَمٌ٘م َٞمئه٤م ٟميَٗمسو  شًمَٔمٚميؿً  وميالي  اًَمٌ٘مٞمي٤مُمي إٌق ؿمي ٤مقي  لي ـي  يمي ٤م  ٌُمَث٘مي

٦ٌَّمى  ـَ  طمي ـى  ُمي َردي تيَٞمٜمي٤م ظمي يمي  هٌبي٤م أي  لي
َٰ
٤مؾٌمٌلٌمي  سمٌٜمي٤م ٗمل ئٌذى ﴿ :شمٕم٤ممم لىم٤مـ[، 47 :اّنٌٞم٤مء] ﴾طمي َقُمي  ييَّمًدرً  يي

َلا أيؿَمتي٤مشمه٤م اًمٜم٤َّمًس  ًؿَ  ًمػًٌمي هلي ـَ  ۞ أيقَمامي ـي  َؾ ييَٕمٛمي  وميٛمي ٤م ةى  ٌُمَث٘مي رَّ ا  ذي ػَمه كً  ظمي ري َـ  ۞ يي ُمي َؾ  لي َٕمٛمي ـي  يي ٤م ةى  ٌُمَث٘مي رَّ  ذي
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ا  ًّ كً  ذي ري  ،سم٤معمرص٤مد هلؿ شمٕم٤ممم اهلل سم٠مق اًمٌّم٤مئر أصح٤مب اًمٕم٤ٌمد ُمـ ومٕمرؽ .[8-6: اًمزًمزًم٦م] ﴾يي

 إُ اّظمٓم٤مر هذك ُمـ هلؿ ٟمج٤مة ُ أنف لحت٘م٘مقا  ،أقمامهلؿ سمٛمث٤مىمٞمؾ ليٓم٤مًمٌٝمؿ لؾمٞمٜم٤مىمِمٝمؿ

ىم٦ٌما لصدؾ سم٤معمح٤مؾم٦ٌم  طم٤مؾم٥م ومٛمـ ،لاحلريم٤مت اخلٓمرات يمؾ ذم سم٤مًمقرع ٗمساًمٜمَّ  لُمالزُم٦م عمرا

سمف طمي فًم١ًماًمٌ  ٘مفظم٤مًمٌ  رؤي٦م لقمٜمد ،اًم٘مٞم٤مُم٦م يقف طم٤ًمسمف ظمػَّ  ذًمؽ ىمٌؾ ٟمٗمًف  لطمًـ ضمقا

شمف داُم٧م ٟمٗمًف ِي٤مؾم٥م مل لُمـ ،لُمقُك ًمرسمف لىمرسمف لُم٘م٤مُمف ُمٜم٘مٚمٌف  وم٤مشمف ُم٤م قمغم ٟمدُمف لـم٤مـ طمنا

 سمٓم٤مقمتف إُ هلؿ ٟمج٤مة ُ أنف ٤مي٘مٞمٜمه  قمٚمٛمقا  ذًمؽ هلؿ اٟمٙمِمػ ومٚمام ،ؾمٞمئ٤مشمف قمٔمٞمؿ ُمـ طمٞم٤مؤك ليمثر

ًلٌوعي ﴿ :شمٕم٤ممم ىم٤مـ ؛ؾمٌح٤مٟمف م اًَمٌٙمتي٤مًب  لي ي ييً٘مقًًمققي  وٌمٞمفٌ  مٌم٤َّم ًُمَِمٌٗمٌ٘ملمي  اعَمًَجٌرٌُملمي  وميؽمي ٜمي٤م يي٤م لي تي َيٚمي ـٌ  لي ٤م  ُمي

ا ذي ٤مٌدرً  ُي  اًَمٌٙمتي٤مٌب  هي ةه  ًيٖمي ٌٖمػمي ُي  صي ةه  لي ٌػٌمي َُّ  يمي ٤م إٌ ٤مهي ًدلالي  أيطَمّمي ضمي ٤م لي ٌٛمًٚمقا  ُمي ا  قمي ٤مٌَضه ُي  طمي َٔمٚمٌؿً  لي سميؽي  يي  ري

ا ده  [49 :اًمٙمٝمػ] ﴾أيطمي

ي٤م يي٤م﴿ :شمٕم٤ممم لىم٤مـ ـي  أيهيي ٌذي ٜمًقا  اًمَّ لا آُمي ٤مسمًٌرلا اَصؼٌمً صي اسمًٌٓمقا  لي ري ً٘مقا  لي اشمَّ ٚمًَّٙمؿَ  اهللي  لي ٕمي  ﴾شًمَٗمٚمًٌحققي  ًمي

ىم٦ٌم أنٗمًٝمؿ ومػماسمٓمقا  ،[200: قمٛمراق آـ]  لاعمج٤مهدة سم٤معمٕم٤مىم٦ٌم ؿصم لاًمقرع لاعمح٤مؾم٦ٌم سم٤معمرا

 ٟمٗمًف حم٤مؾم٦ٌم قمـ يٖمٗمؾ ُ أق ًمٞمتٕمٚمؿ ،اعمِم٤ميخ ُمع اعمراسمٓم٦م أصؾ ٌدأي هٜم٤م لُمـ ،لاعمٕم٤مشم٦ٌم

 ."اًمِمٞمٓم٤مق ومِمٞمخف ًمف ؿمٞمخ ُ ُمـ" لىمٞمؾ: ،لؾمٙمٜم٤مهت٤م طمريم٤مهت٤م ذم قمٚمٞمٝم٤م لاًمتْمٞمٞمؼ

اقَمٚميًٛمقا ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مـ؛ ًمٚمتحذير ىمٌٚمف أل اًمٗمٕمؾ لىمقع سمٕمد اعمح٤مؾم٦ٌم شمٙمقق لىمد  اهللي  قَّ أي  لي

َٕمٚميؿً  ٤م يي ًٙمؿَ  ذٌم  ُمي ًٌ نًٗم ًرلكً  أي  اًمّمالة قمٚمٞمف أنف اًمّم٤مُم٧م سمـ قم٤ٌمدةً  لرلم ،[235: اًمٌ٘مرة] ﴾ومي٤مطَمذي

 ارؿمده  يم٤مق وم٢مق ؛قم٤مىمٌتف ومتدسمر ا أُمره  أردت إذا» ليٕمٔمف: يقصٞمف أق ـمٚم٥م ًمرضمؾى  ىم٤مـ لاًمًالف

 .شقمٜمف وم٤مٟمتف ٤مهمٞمًّ  يم٤مق لإق ،ُمْمف٠موم

ٌه  اًمٕم٘مؾ قيٙمق اق أردت إذا" :احلٙمامء سمٕمض ىم٤مـل  اًمِمٝمقة سم٘مْم٤مء شمٕمٛمؾ ومال ًمٚمٝمقم ٤مهم٤مًم

 ."اًمِمٝمقة ظمٗم٦م ُمٙم٨م ُمـ أيمثر اًم٘مٚم٥م ذم اًمٜمداُم٦م ُمٙم٨م وم٢مقَّ  ؛اًمٕم٤مىم٦ٌم شمٜمٔمر طمتك

 ."اًمٜمداُم٦م أُمـ اًمٕم٤مىم٦ٌم أبٍم إذا اعم١مُمـ إق" :احلٙمٞمؿ ًم٘مامق لىم٤مـ
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ٞميدً  لىم٤مـ  أق ىمٌؾ لزٟمقه٤م ،حت٤مؾمٌقا  أق ىمٌؾ أنٗمًٙمؿ طم٤مؾمٌقا " :قمٜمف اهلل ريض قمٛمر ٟمي٤مؾمي

 اًمرظم٤مء ذم ٟمٗمًؽ طم٤مؾم٥م" :ؿمٕمرناّ ُمقؾمك أيب إمم ليمت٥م "،اّيمؼم ًمٚمٕمرض لهتٞم١ملا ،ٟمقا شمقز

 ."اًمِمدة طم٤ًمب ىمٌؾ

 شمقضم٥م اًمٜمٗمس حم٤مؾم٦ٌم قمـ اًمٖمٗمٚم٦م" :"ىمقاقمدك" ذم قمٚمٞمف اهلل رمح٦م زٍرلؾ أمحد اًمِمٞمخ ىم٤مـل

 يقضم٥م قمٚمٞمٝم٤م لاًمتْمٞمٞمؼ ،قمٜمٝم٤م اًمرو٤م ًمقضمقد يدقمق ُمٜم٤مىمِمتٝم٤م ذم لاًمت٘مّمػم ،سمف هل ومٞمام همٚمٔمٝم٤م

 سمام اًمٕمٛمؾ ذم لاّظمذ اعمٜم٤مىمِم٦م ُمع اعمح٤مؾم٦ٌم دلاف وم٤مًمزف ،سمٓم٤مًمتٝم٤م قمغم ُمٕملم هب٤م لاًمرومؼ ،رهت٤مٟمٗم

 ٤مشمريمه  اًمٜمٔمر ذم لاقمتؼم ،اًمٕمٛمؾ طمٞم٨م ُمـ سمخٗمل ُمٓم٤مًم٦ٌمى  لُ لاوحى  ذم ُم٤ًمحم٦مى  دلق حَّ صي لي  بي ٤مري ىمي 

 زي٤مدة ذم يٙمـ مل لُمـ ،ُمٖمٌقق ومٝمق أُمًف ُمـ ا ظمػمه  يقُمف يٙمـ مل ُمـ :ىمقهلؿ ذم لاقمتؼم ،لومٕماله 

 ًمق" :اهلل رمحف اجلٜمٞمد اإلُم٤مف ىم٤مـ ؿَّ صمي  ـلُمٌ  ،"ومٞمف زي٤مدة اًمٕمٛمؾ ذم اًمث٤ٌمت لإق ،ٟم٘مّم٤مق ذم ومٝمق

 ".ٟم٤مًمف مم٤م أيمثر ُمٜمف وم٤مشمف ُم٤م قمٜمف أقمرض صمؿ ٦مه ٜمي ؾمي  اهلل قمغم ُم٘مٌؾو  أىمٌؾ

ٞميٌدٟمي٤م لُدأ ُمـ ٤مهمالُمه  ومرأم ُمٙم٦م اهلل رمحف اًمٌٍمن احلًـ ؾمٞمدن دظمؾل  أيب سمـ قمكم ؾمي

 لىم٤مـ احلًـ ُم٤مفاإل قمٚمٞمف ومقىمػ ،اًمٜم٤مس يٕمظ اًمٙمٕم٦ٌم إمم فمٝمرك أؾمٜمد ىمد قمٜمف اهلل ريض ـم٤مًم٥م

 احلًـ ُم٤مفاإل ومتٕمج٥م. اًمٓمٛمع :ىم٤مـ اًمديـ؟ آوم٦م ُم٤م وم٘م٤مـ: ،اًمقرع :وم٘م٤مـ اًمديـ؟ ُمالؿ ُم٤م :ًمف

 .ُمٜمف

 ذم ُمٜمف أؿمد اًمري٤مؾم٦م ذم لاًمزهد ،لاًمٗمْم٦م اًمذه٥م ذم ُمٜمف أؿمد اًمٜمٓمؼ ذم اًمقرع" :لىمٞمؾ

 ."اًمري٤مؾم٦م ـمٚم٥م ذم شمٌذهلام ّنؽ لاًمٗمْم٦م اًمذه٥م

 ."اًمرو٤م ـمرؽ اًم٘مٜم٤مقم٦م أق يمام اًمزهد ألـ اًمقرع" :اهلل رمحف اًمداران ؾمٚمٞمامق أبق لىم٤مـ

 ."احل٤ًمب ظمٗم٦م اًمقرع صمقاب" :اهلل رمحف قمثامق لىم٤مـ

 ومقرع .طمذر للرع ،ومرض لرع :لرقم٤مق اًمقرع" :اهلل رمحف أدهؿ سمـ إسمراهٞمؿ ؾمٞمدن لىم٤مـ

 ومقرع ،شمٕم٤ممم اهلل حم٤مرف ذم اًمِمٌٝم٤مت قمـ اًمٙمػ :ذراحل للرع ،اهلل ُمٕم٤ميص قمـ اًمٙمٍػ  :اًمٗمرض
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 اخل٤مصي  للرع ،ُمٓم٤مًم٦ٌم ومٞمف لًمٚمنمع شمٌٕم٦م قمٚمٞمف ًمٚمخٚمؼ يم٤مق ُم٤م يمؾ لهق لاًمِمٌٝم٦م احلراف ـُمٌ  اًمٕم٤مفي 

 ومٞمف هلؿ يم٤مق ُم٤م يمؾ ـُمٌ  اخل٤مصي  ظم٤مصي  للرع ،لًمذة ؿمٝمقة ومٞمف لًمٚمٜمٗمس مهقه  ومٞمف يم٤مق ُم٤م يمؾ ـُمٌ 

 اخل٤مصي  لظم٤مصي  ،اجلٜم٦م شمرؿ ذم يتقرع لاخل٤مصي  ،اًمدٟمٞم٤م شمرؿ ذم يتقرع وم٤مًمٕم٤مفي  ،لرؤي٦م إرادة

 ".لسمرأ  ظمٚمؼ اًمذن ؾمقم ُم٤م شمرؿ ذم يتقرع

عً ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مـ ٟميْمي ـي  لي ٌزي ا طي  اعَميقي ًَ ٦مٌ  ًمٌٞميَقفٌ  اًَمٌ٘م َٞمئه٤م ٟميَٗمسو  شًمَٔمٚميؿً  وميالي  اًَمٌ٘مٞمي٤مُمي إٌقَ  ؿمي ٤مقي  لي ـي  يمي ٤م  ٌُمَث٘مي

٦ٌَّمى  ـَ  طمي ـى  ٌُم َردي تيَٞمٜمي٤م ظمي يمي  هٌبي٤م أي  لي
َٰ
٤مؾٌمٌلٌمي  سمٌٜمي٤م ٗمل  [47 :اّنٌٞم٤مء] ﴾طمي

ًلٌوعي ﴿ :شمٕم٤ممم لىم٤مـ م اًَمٌٙمتي٤مًب  لي ي ييً٘مقًًمققي  وٌمٞمفٌ  مٌم٤َّم ًُمَِمٌٗمٌ٘ملمي  اعَمًَجٌرٌُملمي  وميؽمي ٤م لي ٜمي٤م يي تي َيٚمي ـٌ  لي ٤م ا ُمي َٰذي  هي

٤مٌدرً  ُي  اًَمٌٙمتي٤مٌب  ةه  ًيٖمي ٌٖمػمي ُي  صي ةه  لي ٌػٌمي َُّ  يمي ٤م إٌ ٤مهي ًدلا أيطَمّمي ضمي لي ٤م لي ٌٛمًٚمقا  ُمي ٤م قمي ا طمي ُي  ٌَضه َٔمٚمٌؿً  لي سميؽي  يي  ري

ا ده  [49 :اًمٙمٝمػ] ﴾أيطمي

َٕمٚميؿَ  أيخيؿَ ﴿ :شمٕم٤ممم لىم٤مـ م اهللي  سم٠ٌميقَّ  يي ري  [14 :اًمٕمٚمؼ] ﴾يي

٤مقي  اهللي  إٌقَّ ﴿ :شمٕم٤ممم لىم٤مـ ٚميٞمًَٙمؿَ  يمي ٌه٤م قمي ىٌمٞم  [.1: اًمٜم٤ًمء] ﴾ري

 ومؽمو٧ًم ا ُم٤م أدي  ،قمٌدن :ي٘مقـ شمٕم٤ممم اهلل إق» ىم٤مـ: أنف لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل لقمـ

 رزىمتؽ سمام لاىمتٜمع ،اًمٜم٤مس ألرع ُمـ شمٙمـ قمٜمف هنٞمتؽ قمام لاٟمتف ،اًمٜم٤مس أقمٌد ُمـ شمٙمـ قمٚمٞمؽ

ك يم٠منؽ اهلل اقمٌد» :لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم لىم٤مـ ،شاًمٜم٤مس أهمٜمك شمٙمـ  شمراك شمٙمـ مل وم٢مق ،شمرا

ىم٦ٌم طم٤مًم٦م هل لهذك ،شيراؿ وم٢مٟمف  ريم٧مشمً  إذا اًمٜمٗمس ّق ؛ٟم٤ًمقاإل يؽميمٝم٤م ومال لاعمح٤مؾم٦ٌم اعمرا

 .لومًدت ـمٖم٧م

 ارزىمٜمل مهللا :ي٘مقـ رضماله  ؾمٛمع لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل أق :احلدي٨م ذم لضم٤مء

 ٤مرزىمه  اهلل اؾم٠مـ ،اّنٌٞم٤مء رزؾ ذًمؽ» :لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل ًمف وم٘م٤مـ ،اعمٓمٚمؼ احلالـ

 .شقمٚمٞمف يٕمذسمؽ ُ

 اأبده  يمـ" :وم٘م٤مـ ؟ذًمؽ شمٗمًػم قمـ وم٠ًمخف "،شمٕم٤ممم اهلل راىم٥م" :ًمرضمؾ اعم٤ٌمرؿ اسمـ لىم٤مـ
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 ."لضمؾ قمز اهلل شمرم يم٠منؽ

 :لىم٤مًم٧م اهلل رمحٝمؿ طمٜمٌؾ سمـ أمحد اإلُم٤مف إمم احل٤مذم احل٤مرث سمـ سمنم أظم٧م ضم٤مءت" :لىمٞمؾ

 اًمٖمزـ ًمٜم٤م ومٞمجقز قمٚمٞمٜم٤م اًمِمٕم٤مع لي٘مع اًمٔم٤مهري٦م ُمِم٤مقمؾ سمٜم٤م ومتٛمر ؾمٓمقطمٜم٤م قمغم ٟمٖمزـ إٟم٤م ،إُم٤مف ي٤م

 أمحد اإلُم٤مف ومٌٙمك ،احل٤مرث سمـ نمسم أظم٧م ن٤مأ :ىم٤مًم٧م اهلل؟ قم٤موم٤مؿ أن٧م ُمـ :وم٘م٤مـ ؿمٕم٤مقمٝم٤م؟ ذم

 ."ؿمٕم٤مقمٝم٤م ذم شمٖمززم ُ ،اًمقرع خيرج سمٞمتٙمؿ ُمـ :لىم٤مـ اهلل رمحف

 أصٌٕمف رأس قمغم َضب ؿمٌٝم٦م ومٞمف ـمٕم٤مف إمم يدك ُمد إذا اهلل رمحف اعمح٤مؾمٌل احل٤مرث ليم٤مق

 .طمالـ همػم أنف ومٞمٕمٚمؿ قمرؾ

. يدك قمٚمٞمف متتد ُ ٝم٦مؿمٌ ومٞمف ـمٕم٤مف يديف سملم ىمدف إذا يم٤مق اهلل رمحف احل٤مذم ا سمنمه  إق" :لىمٞمؾ

 ؿمٌٝم٦م ومٞمف ـمٕم٤مف إمم يده٤م ُمدت إذا يم٤مٟم٧م شمٕم٤ممم اهلل رمحٝمام اًمًٌٓم٤مُمل يزيد أيب أف إق :لىمٞمؾ

 ."إًمٞمف يده٤م متد ومٚمؿ يزيد سم٠ميب طم٤مُمٚم٦م يمقهن٤م طم٤مـ شم٤ٌمقمد

 اعمح٤مؾم٦ٌم: ذم ىمٞمؾ لىمد

ؼؼؼؼؼؼؼ٤م ومؼؼؼؼؼؼؼال شمً٘مؼؼؼؼؼؼؼؾ هر يقُمه ؼؼؼؼؼؼؼقتي اًمؼؼؼؼؼؼؼدَّ ٚمي  إذا ُمؼؼؼؼؼؼؼ٤م ظمي

  
ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼقًت لًمٙمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـ ىًمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؾ قمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼكمَّ رىمٞمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٥ًم  ٚمي  ظمي

   

ّـَ اهللي يٖمٗمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؾ  ؾمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مقم٦مه لُ حت ؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌ  ًي

  
 لُ أق ُمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤م ختٗمٞمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌف قمٜمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼًف يٖمٞمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٥ًم 

   

 أخؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؿ شمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼرم أقَّ اًمٞمؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼقفي أهع  ذاهؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٥مى 

  
ـي ىمريؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٥ًم  ا  ًمٚمٜمَّؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ٤مفمري  لأقَّ همؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼده

   

 قمٚمٞمؽ اًمٜم٤مفمر ٟمٔمر أق سمٕمٚمٛمؽ" :وم٘م٤مـ ؟اًمٌٍم همض قمغم أؾمتٕملم سمؿ ًمٚمجٜمٞمد: رضمؾ لىم٤مـ

 ."إًمٞمف اعمٜمٔمقر ممإ ٟمٔمرؿ ُمـ أؾمٌؼ

 إمم ؿمجرة ُمـ اجلٜم٦م ذم هبام يٓمػم ضمٜم٤مطم٤مق لًمف اعمٜم٤مف ذم اهلل رمحف اًمثقرن ؾمٗمٞم٤مق نلرؤ

 ".سم٤مًمقرع" :ىم٤مـ هذا؟ ٟمٚم٧م سمؿ :ًمف وم٘مٞمؾ ،ؿمجرة

ـى سم٘مَّ  قمٜمد ًمف ؾمٓماله  رهـ اهلل رمحف طمٜمٌؾ سمـ أمحد اإلُم٤مف إق :لىمٞمؾ  ومٙم٤ميمف أراد ومٚمام ،سمٛمٙم٦م ٤م

 ًمؽ ومٝمق ؾمٓمكم قمكمَّ  ؾي ٙمي ؿَم أي " :أمحد اإلُم٤مف وم٘م٤مـ ،ًمؽ امأهيَّ  ظمذ :لىم٤مـ ؾمٓمٚملم إًمٞمف اًمٌ٘م٤مـ أظمرج
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 لُم٣م ،"آظمذك ُ" :وم٘م٤مـ ،أضمرسمؽ أق أردت لإٟمام ،هذا ؾمٓمٚمؽ :اًمٌ٘م٤مـ وم٘م٤مـ ،"ًمؽ لاًمدراهؿ

 .قمٜمدك اًمًٓمؾ لشمرؿ

 ،ؾمٚمٓم٤مٟمٞم٦م ُمِمٕمٚم٦م وقء ذم ىمٛمٞمّمٝم٤م ذم ٤مؿم٘مًّ  ظم٤مـم٧م اهلل رمحٝم٤م اًمٕمدلي٦م راسمٕم٦م إق" :لىمٞمؾ

 ."ىمٚمٌٝم٤م ومقضمدت ىمٛمٞمّمٝم٤م ومِم٘م٧م ،ذًمؽ شمذيمرت طمتك ٤مزُم٤مٟمه  ىمٚمٌٝم٤م ومٗم٘مدت

ٞميًدٟمي  ٤مـلىم  قمنمة يرم أق إُ اًمقرع يتؿ لُ" :قمٜمف اهلل ريض اجلٞمالن اًم٘م٤مدر قمٌد اًم٤ٌمز ٤مؾمي

 :ٟمٗمًف قمغم ومريْم٦م أؿمٞم٤مء

ُي ﴿ :شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف ؛اًمٖمٞم٦ٌم ُمـ اًمٚم٤ًمق طمٗمظ ألهل٤م: َٖمتي٥م لي ٤م﴾ سمََّٕمًْمًٙمؿ يي  :احلجرات] سميَٕمْمه

12.] 

ي٤م يي٤م﴿ :شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف ؛اًمٔمـ ًقءًم اُضمتٜم٤مب :لاًمث٤من ـي ا أيهيي ٌذي ٜمًقا  ًمَّ ًٌقا  آُمي
ٜمٌ ا  اضَمتي ثػٌمه ـي  يمي ـي  ٌُم  اًمٔمَّ

ـي  سميَٕمضي  إٌقَّ   [12 :احلجرات] ﴾إصٌَمؿو  اًمٔمَّ

 ش.احلدي٨م أيمذب وم٢مٟمف ؛لاًمٔمـ إي٤ميمؿ» :لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم لًم٘مقًمف

ي٤م يي٤م﴿ :شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف ؛اًمًخري٦م ضمتٜم٤مبا :لاًمث٤مًم٨م ـي  أيهيي ٌذي ٜمًقا  اًمَّ رَ  ُي  آُمي خي ًَ ـ ىميَقفو  يي  ﴾ىميَقفى  ُمي

 [.11 :احلجرات]

قا  َٚمًٛم١َمٌُمٜملٌمي ًمٌ  ىًمؾ﴿ :شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف ؛اعمح٤مرف قمـ اًمٌٍم همض اًمراسمع: ـَ  ييًٖمْمي ٤مٌرٌهؿَ  ٌُم  ﴾أيبَّمي

 [.30: اًمٜمقر]

 :يٕمٜمل ،[132 :اّنٕم٤مف] ﴾قا ًمً دٌ ٤مقمَ ومي  ؿَ تً ٚمَ ىمً  اذي إٌ لي ﴿ :شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف ؛اًمٚم٤ًمق صدؾ :اخل٤مُمس

 .وم٤مصدىمقا 

ـي  اهللً  سميؾٌ ﴿ :شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف ؛سمٜمٗمًف يٕمج٥م ًمٙمٞمال قمٚمٞمف شمٕم٤ممم اهلل ُمٜم٦ٍم يٕمرؽ أق :اًم٤ًمدس ًٛم  يي

َٞمًٙمؿَ  ٚمي ايًمؿَ  أيقَ  قمي دي قٌ  هي ٤مٌدىٌملمي  يًمٜمًتؿَ  إٌقَ  ًمإٌَلٌيامي  [.17 :احلجرات] ﴾صي

ـي ﴿ :شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف ؛اًم٤ٌمـمؾ ذم يٜمٗم٘مف لُ احلؼ ذم ُم٤مًمف يٜمٗمؼ أق :اًم٤ًمسمع ٌذي اًمَّ ا لي ً٘مقا  إٌذي َ  أينٗمي
 ملي
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وًمقا  َ  ًيَنٌ
ملي َ٘مؽًمً  لي ٤مقي  لايي يمي لَمي  لي ًمٌؽي  سمي ُمه  ذي ا  لمل ُمٕمّمٞم٦م ذم يٜمٗم٘مقا  مل :يٕمٜمل[، 67 :اًمٗمرىم٤مق] ﴾٤مىميقي

 .اًمٓم٤مقم٦م ُمـ يٛمٜمٕمقا 

ارً  شمٌَٚمؽي ﴿ :شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف ؛لاًمٙمؼم اًمٕمٚمقَّ  ًمٜمٗمًف يٓمٚم٥م ُ أق :اًمث٤مُمـ ةً  اًمدَّ ظٌمري َِ ٤م ا ًٚمٝمي ـي  ٟميَجٕمي ٌذي  ًمٌٚمَّ

يَرضٌ  ذٌم  ا قًمًٚمقًّ  ًيٌريًدلقي  ُي  َّ ُي  ا ٤مده  لي ًي ٌي٦مً  اومي ٤مىٌم اًَمٕمي  .[83 :اًم٘مّمص] ﴾ًمٌَٚمًٛمتٌَّ٘ملمي  لي

ىمٞمتٝم٤م ذم اخلٛمس اًمّمٚمقات قمغم اعمح٤مومٔم٦م :اًمت٤مؾمع  :شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف ؛لؾمجقده٤م سمريمققمٝم٤م ُمقا

٤موٌمًٔمقا ﴿ غمي  طمي اٌت  قمي ٚميقي الي لي  اًمّمَّ ىًمقًُمقا  اًَمًقؾَمٓميك ةٌ اًمّمَّ   لي
ٌ
َّ
ٌ
 .[238 :اًمٌ٘مرة] ﴾ىمي٤مٟمٌتلٌمي  لل

أيقَّ ﴿ :شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف ؛٦ملاجلامقم اًمًٜم٦م قمغم اُؾمت٘م٤مُم٦م :اًمٕم٤مذ ا لي ذي ـمٌل هي ا تيٌ٘مٞمامه  ٌسي ًَ ًٌٌٕمقكً  ًُم  ومي٤مشمَّ

ُي  تًٌٌَّٕمقا  لي ًٌؾ شمي ًي ؾي  اًم رَّ تيٗمي ـَ  سمًٌٙمؿَ  ومي ٌٌٞمٚمف قمي ًمًٌٙمؿَ  ؾمي ٤ميًمؿَ  ذي صَّ ٚمًَّٙمؿَ  سمٌفٌ  لي ٕمي تًَّ٘مققي  ًمي  [.153 :اّنٕم٤مف] ﴾شمي

 ،ىمٚمٌؽ ُمـ اخلٚمؼ يمؾ سمتًقي٦م" :ىم٤مـ ؟اًمقرع يتؿ سمؿ :أدهؿ سمـ إسمراهٞمؿ ؾمٞمدن ؾمئؾل

 ذم ومٙمر ،ضمٚمٞمؾ ًمرب ذًمٞمؾ ىمٚم٥م ُمـ اجلٛمٞمؾ سم٤مًمٚمٗمظ لقمٚمٞمؽ ،سمذٟمٌؽ قمٞمقهبؿ قمـ لاؿمتٖم٤مًمؽ

 ".رسمؽ ُمـ إُ اًمٓمٛمع لاطمًؿ ،ىمٚمٌؽ ذم اًمقرع يث٧ٌم رسمؽ إمم لشم٥م ذٟمٌؽ

 اعم٘مرسملم ؾمٞمئ٤مت إق" :ىمٞمؾ ليمام ،ـم٤مىمتؽ ىمدر وم٤مضمتٜمٌف اًمقرع قمـ يٌٕمدؿ اًمٓمٛمع لّق :أىمقـ

 لذًمؽ ؛اًمِمٞمخ طمؼ ذم ؿمٌٝم٦مو  ومٞمف لـمٕم٤مُمٝمؿ ،ًمٚمٛمريديـ ُم٤ٌمحو  اًمِمٞمخ ومٓمٕم٤مف "؛اّبرار طمًٜم٤مت

 اًمّم٤مدؾ اعمريد طم٤مـ يتؿ لُ.. لضمؾ قمز رسمف ُمـ لىمرسمف ُمٜمزًمتف لقمٚمق رشمٌتف لٟمزاه٦م طم٤مًمتف ًمّمٗم٤مء

  .اهلل امم ـمري٘مف ؾمٚمقؿ ًمف يتًٜمك طمتك رء يمؾ ذم سم٤مًمقرع إُ

  



    

336
 

 

 الفتوحات الربانية يف األوراد القادرية اجليالينالرشيفث ضياة /دمع

 

 الصرب وكاً

 أيمؼم لضمٕمؾ ،اًمٕمزيز ٤مسمفيمت ذم ٤مُمقوٕمه  شمًٕملم ُمـ أيمثر ذم اًمّمؼم صٗم٦م شمٕم٤ممم اهلل ذيمر

ي٤م يي٤م﴿ :قمالك ذم ضمٍؾ  وم٘م٤مـ ًمٚمّم٤مسمريـ؛ صمٛمرة لاخلػمات اًمدرضم٤مت ـي  أيهيي ٌذي ٜمًقا  اًمَّ لا آُمي  اَصؼٌمً

٤مسمًٌرلا صي اسمًٌٓمقا  لي ري ً٘مقا  لي اشمَّ ٚمًَّٙمؿَ  اهللي  لي ٕمي  أهؾ هؿ هٜم٤م لاعمراسمٓمقق ،[200 :قمٛمراق آـ] ﴾شًمَٗمٚمًٌحققي  ًمي

 .اإلطم٤ًمق ُم٘م٤مف

ٍَمٌ ﴿ :شمٕم٤ممم لىم٤مـ اًَمٕمي ٤مقي  إٌقَّ  ۞ لي ًي ٟم ٌٗمل اإَلٌ َُّ  ۞ ظًمَنى  ًمي ـي  إٌ ٌذي ٜمًقا  اًمَّ ٌٛمًٚمقا  آُمي قمي ٤محٌلي٤مٌت  لي  اًمّمَّ

َقا  اصي قي شمي َقا  سم٤ٌمحَليؼي  لي اصي شميقي ؼَم  لي  [3-1: اًمٕمٍم] ﴾سم٤ٌمًمّمَّ

َٚمٜمي٤م﴿ :شمٕم٤ممم لىم٤مـ ٕمي ضمي ٦مه  ٌُمٜمًَٝمؿَ  لي ٌئٛمَّ ًَدلقي  أي َُمٌرٟمي٤م هيي ٤َّم سم٠ٌمي لا حي ً ؼمي ٤مًٟمقا  صي يمي  ﴾ىٌمٜمًققي ًيق سمٌآجي٤مشمٌٜمي٤م لي

 [24 :اًمًجدة]

٤مسمًٌرلقي  ذمًيقي  إٌٟمَّامي ﴿ :شمٕم٤ممم لىم٤مـ ًهؿَ  اًمّمَّ ػَمٌ  أيضَمري ٤مبى  سمٌٖمي ًي  [10 :اًمزُمر] ﴾طٌم

 أق لسمام ،اًمّمؼم إُ اهلل قمٜمد لحمًقبو  رو ُم٘مدَّ  لأضمره٤م إُ شمٕم٤ممم اهلل إمم لىمرسمك قم٤ٌمدةى  ـُمٌ  ومام

 لمجع ،شسمف أضمزن ن٤مأل زم اًمّمقف» :اًم٘مدد احلدي٨م ذم شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مـ ؛اًمّمؼم ُمـ اًمّمقف

 .ًمٖمػمهؿ جيٕمٚمف مل ُم٤م لاّضمر اًمٕمٓم٤مي٤م أنقاع ُمـ ًمٚمّم٤مسمريـ

ٌؽي ﴿ :شمٕم٤ممم وم٘م٤مـ ٞمٌَٝمؿَ  ألئلي ٚمي اتو  قمي ٚميقي ـَ  صي ٌؿَ  ٌُم هبي مَحي٦مو  ري ري ٌؽي  لي ًألئلي  :اًمٌ٘مرة] ﴾اعَمًَٝمتيًدلقي  ًهؿً  لي

157] 

الي اًم أيىمٌؿٌ  سًمٜميلَّ  يي٤م﴿ :اسمٜمف يقيص احلٙمٞمؿ ًم٘مامق قمـ طمٙم٤مي٦مه  شمٕم٤ممم لىم٤مـ َأًُمرَ  ةي ّمَّ اَٟمفي  سم٤ٌمعَميَٕمًرلٌؽ  لي  لي

ـٌ  رٌ  قمي اَصؼٌمَ  اعَمًٜمَٙمي غمي  لي ٤م قمي ٤مسميؽي  ُمي ًمٌؽي  إٌقَّ  أيصي ـَ  ذي َزفٌ  ٌُم ًًُمقرٌ  قمي َّ  .[17 :ًم٘مامق] ﴾ا

 لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم ىم٤مـ ىم٤مـ:ريض اهلل قمٜمف  أنس ومٕمـ ؛يٓمقـ اًمّمؼم آي٤مت يمؾ يمرلذٌ 

 اًمٞم٘ملم ًألشمٞمتؿ ُم٤م أىمؾ ُم٤م» :لؾمٚمؿ لآخف ٞمفقمٚم اهلل صغم لىم٤مـ ،شاُيامق ٟمّمػ اًمّمؼم» :لؾمٚمؿ

 لّق ،اًمٜمٝم٤مر لصٞم٤مف اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مف ُمـ وم٤مشمف سمام ي٤ٌمـ مل ُمٜمٝمام طمٔمف ًأقمٓمل لُمـ ،اًمّمؼم لقمزيٛم٦م
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ومٞمٜمل أق ُمـ ازمٍ  أطم٥م قمٚمٞمف أنتؿ ُم٤م قمغم شمّمؼملا  لًمٙمٜمل ،مجٞمٕمٙمؿ قمٛمؾ ُمٜمٙمؿ اُمرئ يمؾ يقا

 ،ذًمؽ قمٜمد اًمًامء أهؾ يمؿليٜمٙمر ٤مسمٕمْمه  سمٕمْمٙمؿ ومٞمٜمٙمر سمٕمدن اًمدٟمٞم٤م قمٚمٞمٙمؿ شمٗمتح أق أظم٤مؽ

سمف سمٙمامـ فمٗمر لاطمت٥ًم صؼم ومٛمـ ٤م﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف ىمرأ  صمؿ، شصمقا يًمؿَ  ُمي دً  قٌمٜمدي ٜمٗمي ٤م يي ُمي   قٌمٜمدي  لي
ٌ
 سمي٤مؾى  اهلل

ّـَ  ٜميَجٌزيي ًمي ـي  لي ٌذي لا اًمَّ ً ؼمي ًهؿ صي ـٌ  أيضَمري ًي طَم ٤م سم٠ٌمي ٤مًٟمقا  ُمي ًٚمققي  يمي َٕمٛمي  .[96 :اًمٜمحؾ] ﴾يي

 قمٚمٞمف اهلل صغم لىم٤مـ ،شيمثػم ظمػم شمٙمرك ُم٤م قمغم اًمّمؼم ذم» :لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم لىم٤مـ

 أرسمع قمغم اإليامق ٜملسمً » :٤مأجْمه  لىم٤مـ ،شاجلًد ُمـ يم٤مًمرأس اإليامق ُمـ اًمّمؼم» :لؾمٚمؿ لآخف

 .شلاًمٕمدـ ،لاجلٝم٤مد، لاًمّمؼم ،اًمٞم٘ملم :دقم٤مئؿ

 اًمٙمت٤مب أطمٙم٤مف قمغم شمٕم٤ممم اهلل ُمع اًمث٤ٌمت اًمّمؼم:" :اهلل رمحف اخلقاص قمكمٍ  ؾمٞمدن ىم٤مـل

 ."لاًمًٜم٦م

ٌه  ،اًمزاهديـ صؼم ُمـ أؿمد اعمحٌلم صؼم" :شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمرازن ِيٞمك ـلىم٤م  يمٞمػ ٤ملاقمج

 :لأنِمد "يّمؼملق؟

 .ِيٛمؾ ُ وم٢مٟمف قمٚمٞمؽ إُ * * * يمٚمٝم٤م اعمقاـمـ ذم ًِيٛمؾ اًمّمؼم

 ؾمٙمقق طم٤مًم٦م ُمع اعمحٜم٦م لشم٘مٌؾ سمرو٤مء اًمٌالء حتٛمؾ هق وم٤مًمّمؼم ،ُمتّم٤مسمر أل ص٤مسمر إُم٤م وم٤مًمٕمٌد

 .اعمحٜم٦م سم٠مث٘م٤مـ اّمل لضمقد ُمع اًمٌالء ُمع اًمًٙمقق هق لاًمتّمؼم ،اخل٤مـمر

 ،"اهلل ًمٖمػم اًمٌٚمقم أخؿ ُمـ اًمِمٙمقم شمرؿ هق اًمّمؼم" :سم٘مقًمف اًمّمؼم اجلرضم٤من اًمًٞمد لقمٍرؽ

 ،قم٤ٌمدك ُمـ ًمٖمػمك اهلل ؿمٙمقم يٜم٤مومٞمف لإٟمام اًمّمؼم شمٜم٤مذم ُ شمٕم٤ممم هلل اًمِمٙمقم أق هذا ُمـ ومٞمٗمٝمؿ

 اًمِم٤مقمر: ىم٤مـ

ـٌ  إمم قتي ٙمي ؿمي  لإذا  يرطمؿً  ُ اًمذن إمم اًمرطمٞمؿي  شمِمٙمق * * * امإٟمَّ  آدفي  اسم

 قمٜمد لاًمًٙمقق ،اعمخ٤مًمٗم٤مت قمـ اًمت٤ٌمقمد هق :اًمّمؼم" :شمٕم٤ممم اهلل رمحف اعمٍمن اًمٜمقق ذل ىم٤مـ

 ".اعمٕمٞمِم٦م سم٤ًمطم٦م اًمٗم٘مر طمٚمقـ قمٜمد اًمٖمٜمك لإفمٝم٤مر ،اًمٌٚمٞم٦م همّمص دمرع



    

338
 

 

 الفتوحات الربانية يف األوراد القادرية اجليالينالرشيفث ضياة /دمع

 

 قمغم لصؼم ،اعمٕم٤ميص قمـ لصؼم ،اًمٓم٤مقم٤مت قمغم صؼم :أىم٤ًمف صمالصم٦م ًمٚمّمؼم اًمٕمٚمامء ذيمرل

 .ّم٤مئ٥ماعم

ء ،أقم٤ٌمئٝم٤م ؾحتٛمي  :اًمٓم٤مقم٤مت قمغم وم٤مًمّمؼم  ُمـ ذًمؽ يتٌع لُم٤م ىمٚمٌٞم٦م أل ُم٤مًمٞم٦م أل سمدٟمٞم٦م يم٤مٟم٧م ؾمقا

 .لاّذم اعمحـ لصٜمقؽ اُسمتالء أنقاع

 يثػمك اًمذن لاًمنم اًمٗم٤ًمد لىمٛمع اٟمحراومٝم٤م لحم٤مرسم٦م اًمٜمٗمس َم٤مهدة :اعمٕم٤ميص قمـ لاًمّمؼم

 .ومٞمٝم٤م اًمِمٞمٓم٤مق

 لاعمحـ اعمّم٤مئ٥م سم٠منقاع قم٤ٌمدك إيامق خيتؼم مملشمٕم٤م ؾمٌح٤مٟمف وم٤مهلل :اعمّم٤مئ٥م قمغم لاًمّمؼم

٥مي  ۞ امل﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مـ ؛اعمٜم٤مومؼ ُمـ لاعم١مُمـ اًمٓمٞم٥م ُمـ اخلٌٞم٨م ًمٞمٛمٞمز
ًٌ
 أيقَ  اًمٜم٤َّمًس  أيطمي

يًمقا  ً٘مقًًمقا  أيقَ  ًيؽَمي ٜم٤َّم يي ًهؿَ  آُمي  [2-1: اًمٕمٜمٙمٌقت] ﴾ًيَٗمتيٜمًققي  ُي  لي

 ؾمٞمئ٤مشمف لشمذه٥م ذٟمقسمف قمٜمف رشمٙمٗمٍ  لاًمتًٚمٞمؿ لاًمرو٤م سم٤مًمّمؼم اعمّم٤مئ٥م هذك اًمٕمٌد ومٌتحٛمؾ

 يّمٞم٥م ُم٤م» :لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم ىم٤مـ يمام ؛شمٕم٤ممم رسمف قمٜمد سمرومٕم٦م ليٗمقز درضم٤مشمف لشمرومع

 ريمٗمَّ  إُ ٤مٝمي ٤ميمً ِمي يً  اًمِمقيم٦م طمتك همؿ   لُ مأذه  لُ طمزقى  لُ هؿ   لُ لص٥مى  لُ ٟمّم٥مى  ُمـ اعمًٚمؿ

 .شظمٓم٤مي٤مك ُمـ هب٤م اهلل

 اسمتالك سمٕمٛمٚمف يٜمٚمٝم٤م مل ُمٜمزًم٦مو  شمٕم٤ممم اهلل ُمـ ًمٚمٕمٌد ؾمٌ٘م٧م إذا» :لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم لىم٤مـ

 قمز اهلل ُمـ ًمف ؾمٌ٘م٧م اًمتل اعمٜمزًم٦م يٜم٤مـ طمتك ذًمؽ قمغم صؼٍمك صمؿ لُم٤مًمف أهٚمف لذم ضمًدك ذم اهلل

 ش.لضمؾ

 ؾمالفاإل ومٜمنملا اًمّمؼم قمٜمف للرصمقا  اًمرؾمقـ اشمٌٕمقا  وم٘مد قمٚمٞمٝمؿ اهلل روقاق اًمّمح٤مسم٦م لأٍُم٤م

 اًمتل لاًمٗمتـ اعمحـ يمؾ قمغم سمّمؼمهؿ ٤ملهٜمه  لُ ٤مظمقومه  لُ ٤مي٠مؾمه  ُمٕمف يٕمرومقق ُ لي٘ملم سمجدي٦م

 اهلل ّلًمٞم٤مء لاٟمت٘مٚم٧م ،اًمّم٤مسمرة اإليامٟمٞم٦م اًمرلح هذك قمٜمٝمؿ ققاًمت٤مسمٕم لأظمذ ،هل٤م شمٕمروقا 

 أُمتل ُمـ ـم٤مئٗم٦مو  شمزاـ ُ: »هذا يقُمٜم٤م إمم اًمٕمّمقر يمؾ ذم اعمجدديـ لاعمِم٤ميخ لاًمٕم٤مروملم
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 اعمريد ي٤ٌمدرلق ُم٤م ألـ اًمؽمسمٞم٦م ُمِم٤ميخ يم٤مق ذاهل ،شفم٤مهرلق لهؿ اهلل أُمر ي٠ميت طمتك فم٤مهريـ

 لاًمٌذـ اّذم ًمتحٛمؾ سم٤مًمٕمقدة صمؿ، اخلٚمقات ذم سم٤مًمقطمدة اًمّمؼم قمغم -اًمتقسم٦م سمٕمد- سمتدريٌف

 .لاإليث٤مر

 ُمـ ظمػمو  أذاهؿ قمغم ليّمؼم اًمٜم٤مس خي٤مًمط اًمذن اعمًٚمؿ» :لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم ىم٤مـ

 اًم٘م٤مدر قمٌد ؾمٞمدن ؿمٞمخٜم٤م َم٤مهدة ٤مٟم٧ميم لهٙمذا ،شأذاهؿ قمغم يّمؼم لُ خي٤مًمٓمٝمؿ ُ اًمذن

ُه  يم٤مق وم٘مد ،اجلٞمالن  اًمتحؼ ح٤م صمؿ ،ؾمٜمقات ؾمٌع داُم٧م إهن٤م ي٘م٤مـ عمدةى  سمٖمداد ظم٤مرج ُمٕمتز

 اًمٓمريؼ ذم زُمالئف ُمـ لُمرالهم٤مت عمِم٤ميمؾ يتٕمرض يم٤مق اًمدسٍم٤مس مح٤مد ؾمٞمدن سمِمٞمخف

 ومرط ُمـ ؿقمٜمٝم إلسمٕم٤مدك لاعمخ٤مـم٦ٌم اًمٙمالف ذم لدمريح قمٜمػ ُمـ كؿمتَّ  سمٓمرؾ ًمف لاؾمتٗمزازهتؿ

 .يتحرؿ ُ اًمراؾمخ قديم٤مًمٓمَّ  ومٙم٤مق ،ُمٜمف همػمهتؿ

 ،فً ْمي ٌَ ىمي  ٥مَّ طمي أي  اهلل إق" :اًمّم٤مًمح لًمدك شمقذم ح٤م اهلل رمحف اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر ؾمٞمدن ىم٤مـ

  ذم حم٦ٌمو  زم شمٙمقق أق سم٤مهلل أقمقذ لإن
ى
 ".اهلل حم٦ٌم ػخي٤مًمٌ  ُمقراّ ُمـ رء

 :اًمٜمقق ذل ًمف وم٘م٤مـ ،٦مه نَّ أي  أقَّ  يٙمٚمٛمف يم٤مق ومٌٞمٜمام ،يٕمقدك ُمريض قمغم اعمٍمن اًمٜمقق ذل لدظمؾ

 مل ُمـ طمٌف ذم سمّم٤مدؾ ًمٞمس سمؾ :اعمريض وم٘م٤مـ. "َضسمف قمغم يّمؼم مل ُمـ طمٌف ذم سمّم٤مدؾى  ًمٞمس"

 .سميسمف ذيتٚمذَّ 

 اًم٤ًمًمٙملم ُمٜم٤مزـ ُمـ لُمٜمزـ احلٜمٞمػ اًمديـ ُم٘م٤مُم٤مت ُمـ ُم٘م٤مف هق اًمّمؼم أق ٟمٕمٚمؿ أق سمد ُل

 .اهلل إمم

 شمقرث لهل اّصؾ هل وم٤معمٕمروم٦م .لأقمامـ ،أطمقاـل ،ُمٕم٤مرؽ :أُمقر صمالصم٦م قمغم لاعم٘م٤مُم٤مت

 لاّطمقاـ ،يم٤مّؿمج٤مر اعمٕم٤مرؽ" :قمٚمٞمف اهلل رمح٦م اًمٖمزازم اإلُم٤مف ي٘مقـ ؛اّقمامـ صمؿ اّطمقاـ

 .شمٕم٤ممم اهلل إمم اًم٤ًمًمٙملم ُمٜم٤مزـ مجٞمع ذم دو رٌ ٓمَّ ُمً  لهذا ،"يم٤مًمثامر لاّقمامـ ،يم٤مّهمّم٤مق

 دمدك ومال ،اإلٟمس ظم٤مصٞم٦م ٟمفإ إذ ،اإلٟم٤ًمق ُمـ اعمٓمٚم٘م٦م لاًمٕمزيٛم٦م سم٤معمٕمروم٦م إُ يتؿ ُ وم٤مًمّمؼم
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 اإلٟم٤ًمق ومٌداي٦م ،ومٚمٙمامهل٤م اعمالئٙم٦م لأُم٤م ،ومٚمٜم٘مّم٤مهن٤م اًمٌٝم٤مئؿ وم٠مُم٤م اعمالئٙم٦م؛ ذم لُ اًمٌٝم٤مئؿ ذم

 ؾمٌح٤مٟمف اهلل ُمـ سمٛمدد ُمٚمٙمل لازع ًمف ومٞمّمٌح يؽمىمك صمؿ ،ًمٚمِمٝمقة إُ يٛمٞمؾ ُ يم٤مًمٌٝمٞمٛم٦م شمٙمقق

 ،فمٚمامٟمٞم٦م قم٤مىمٌتف اًمِمٝمقة اشم٤ٌمع أق ليت٠ميمد ،ي٦ملاهلدا سم٤معمٕمروم٦م اًمِمٝمقة شمٚمؽ قمغم ومٞمٖمٚمٌف ،لشمٕم٤ممم

 هق ومٝمذا ،سم٤معمٕمروم٦م لاًمٕم٘مؾ اًمٜمٗمس سملم اًمتّم٤مدف ومٞم٘مع ،سم٤معمج٤مهدة اهلل يريض ُم٤م إمم ومٞمٚمتجئ

 اًمٞم٘ملم سمٛم٘مت٣م وم٤مًمٕمٛمؾ ،لاًمّمؼم اًمٞم٘ملم :ريمٜملم ًمإليامق أق سم٤مقمت٤ٌمر اإليامق ٟمّمػ لهق اًمّمؼم

 ىم٤مـ ؛ىمٝمره٤م ذم اًمديٜمل اًم٤ٌمقم٨م هق اًمّمؼم أقَّ ل ،ُمٍي  اهلقم لسم٤مقم٨م لاًمٙمًؾ اعمٕمّمٞم٦م أقَّ  يٕمٍرومف

 ."فمٗمر صؼم ُمـ" :اًمٕمٚمامء

 درضم٦م لهذك اًمِمٝمقة شمرؿ ألهل٤م: ُم٘م٤مُم٤مت: صمالصم٦م قمغم اًمّمؼم أهؾ" اًمٕم٤مروملم: سمٕمض لىم٤مـ

 لهذك ُمقُك سمف يّمٜمع ح٤م اعمح٦ٌم :صم٤مًمثٝم٤م. اًمزاهديـ درضم٦م لهذك سم٤معم٘مدلر اًمرو٤م :صم٤مٟمٞمٝم٤م. اًمت٤مئٌلم

 ".اًمّمدي٘ملم درضم٦م

 ٤مرةيمٗمَّ  يٙمقق يّمٞمٌؽ ُم٤م مجٞمع إقَّ " :هك اهلل ىمدس اجلٞمالن اًم٘م٤مدر قمٌد اًمِمٞمخ نؾمٞمد ي٘مقـ

 لاٟمتٝم٤مء أُمرك أداء قمغم لهق لضمؾ قمز هلل صؼم :أطمده٤م :أَضب صمالصم٦م قمغم وم٤مًمّمؼم. ًمذٟمقسمؽ

 اًمِمدائد ؾم٤مئر ُمـ ومٞمؽ لأومٕم٤مًمف ىمْم٤مئف ضمري٤مق حت٧م اًمّمؼم لهق لضمؾ قمز اهلل ُمع لصؼم. هنٞمف

 لاًمٜمٍم لاًمٙمٗم٤مي٦م لاًمٗمرج اًمرزؾ ُمـ لقمد ُم٤م قمغم اًمّمؼم لهق شمٕم٤ممم اهلل قمغم لصؼم. لاًمٌالي٤م

 ".اِظمرة دار ذم لاًمثقاب

: لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ ىم٤مـ :ىم٤مـ قمٜمف اهلل ريض اّؿمٕمرن كُمقؾم أيب قمـل

 ليٕم٤مومٞمٝمؿ اًمقًمد ًمف لجًيٕمؾ سمف ًمٞمنًمؿ إٟمف ؛لضمؾ قمز اهلل ُمـ ؾمٛمٕمف مأذه  قمغم أيَصؼمي  أطمد ُ»

 ُمـ اعم١مُمـ ؾمٕم٤مدة ذم اًمٕمٛمٞمؼ لأثرك اًمّمؼم ومْمؾ شم١ميمد يمثػمة اًمٜمٌقي٦م لاّطم٤مدي٨م ،شليرزىمٝمؿ

 يمٚمٝم٤م اهلل رؾمقـ طمٞم٤مة يم٤مٟم٧م وم٘مد ؛طمٞم٤مشمف ذم اًمدهر لٟمقائ٥م لاًمّمدُم٤مت اُسمتالء أنقاع شمٚم٘مٞمف

 .اًمِمدائد أنقاع ل اّذم أصٜم٤مؽ لحتٛمؾ لشمْمحٞم٦م لضمٝم٤مد ُمت٤مقم٥م
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 يتحدث لهق قم٘مرب ًمدهمتف طملم قمٜمف اهلل ريض ُم٤مًمؽ ًمإلُم٤مف لىمع ُم٤م :اًمّمؼم أرلع لُمـ

 رؾمقـ حلدي٨م شمٕمٔمٞمامه  يمالُمف ي٘مٓمع لمل اعمجٚمس شمؿ طمتك مليتٚمقَّ  ري يَّمٗمي  ومّم٤مر ،ُمرة ةقمنم ؾم٧م

 .اهلل

 اًمّمؼم" :ىم٤مـ ٤مسمريـ؟اًمٍّم  قمغم أؿمدي  اًمّمؼم أني  :ًمف وم٘م٤مـ اهلل رمحف اًمِمٌكم قمغم رضمؾو  لىمػل

 :وم٘م٤مـ ،ُ :ىم٤مـ "،اهلل ُمع ًمّمؼما" :وم٘م٤مـ ،ُ :ىم٤مـ"، هلل اًمّمؼم" :وم٘م٤مـ، ُ :وم٘م٤مـ"، اهلل ذم

 .شمتٚمػ رلطمف يم٤مدت سظم٦م اًمِمٌكم ومٍمخ. اهلل قمـ اًمّمؼم :ىم٤مـ "وم٢ميش؟"

 ."شمٕمٌٞمس همػم ُمـ اعمرارة عً دمري  اًمّمؼم" :قمٜمف اهلل ريض اجلٜمٞمد لىم٤مـ

ء أطمًـ" :لىمٞمؾ ء اًمٕم٤ٌمدة قمغم اجلزا  :شمٕم٤ممم ىم٤مـ ،"ومقىمف ضمزاء لُ اًمّمؼم قمغم اجلزا

ّـَ ﴿ ٜميَجٌزيي ًمي ـي  لي ٌذي لا اًمَّ ً ؼمي ًهؿ صي ـٌ  أيضَمري ًي طَم ٤م سم٠ٌمي ٤مًٟمقا  ُمي ًٚمققي  يمي َٕمٛمي  :لضمؾ قمز لىم٤مـ[، 96: اًمٜمحؾ] ﴾يي

٤مسمًٌرلقي  ذمًيقي  إٌٟمَّامي ﴿ ًهؿ اًمّمَّ ػَمٌ  أيضَمري ٤مبى  سمٌٖمي ًي  [.10 :اًمزُمر] ﴾طٌم

 آـ صؼم أُم٤م ،اًمٙمامـ قملم هق اًمٓمٚم٥م ذم اًمّمدؾ لطم٘مٞم٘م٦م اًم٘مقف ـمريؼ ؾمٚمقؿ قمغم لاًمّمؼم

ٞميٌدٟمي٤م ُم٘متؾ ـُمٌ  ؛طمرج لُ ثومحدي  اًمٜمٌقة سمٞم٧م ٞميٌدٟمي٤م لىمع لُم٤م ،ـم٤مًم٥م يبأ سمـ قمكمٍ  ؾمي ًي  سمـ احلًـ ًم

ٞميٌدٟمي٤م لوم٤مضمٕم٦م ،قمكم  يمثػمة يمت٥م ذم ؾو ُمًجَّ  اًمٌٞم٧م آـ ومّمؼم ،سمٕمدك ُمـ ًِمف لىمع لُم٤م احلًلم ؾمي

 .ظمٓم٤مهؿ لٟمتتٌع اهلل سم٘مْم٤مء لاًمتًٚمٞمؿ لاًمرو٤م ًمٚمّمؼم لىمدلة يمٛمث٤مـ هبؿ ٟمتٕمظ ومٚمٞمتٜم٤م لَمٚمدات

ئٞمؾ لسمٜم ذم يم٤مق أنف ًرلنل  لمل سمٚمدك أهؾ ومْم٩ٍم  ،اعمٕم٤ميص قمـ يٛمتٜمع ُ وم٤مؾمؼ رضمؾ إها

ئٞمؾ سمٜمل ذم أق اًمًالف قمٚمٞمف ُمقؾمك إمم اهلل وم٠ملطمك ،شمٕم٤ممم هلل ومتيقمقا  ،ُمٜمٕمف قمغم ي٘مدرلا  إها

ٞميًدٟمي٤م وم٠مظمرضمف ،سمًٌٌف اًمٜم٤مر قمٚمٞمٝمؿ شم٘مع ُ طمتك سمٚمدهؿ ُمـ ضمفوم٠مظمرٌ  ؛٤موم٤مؾم٘مه  ٤مؿم٤مسمًّ   إمم ُمقؾمك ؾمي

ٞميدً  وم٠مظمرضمف ،اًم٘مري٦م شمٚمؽ ُمـ خًيرضمف قأ شمٕم٤ممم اهلل وم٠مُمر ،ىمري٦م  ومٞمٝم٤م ًمٞمس ُمٗم٤مزةى  إمم ُمقؾمك ٟمي٤مؾمي

 اًمؽماب قمغم ومقىمع ُمٕملمو  قمٜمدك لًمٞمس اًمرضمؾ ومٛمرض ،ـمٞمقرو  لُ لطمقشو  لُ زرعو  لُ ظمٚمؼو 

 لاًمدن يم٤مق لًمق ،قمكمٍ  لًمٌٙم٧م ًمرمحتٜمل لاًمديت رأد قمٜمد يم٤مٟم٧م ًمق :لىم٤مـ قمٚمٞمف رأؾمف للوع
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 ألُدن يم٤مق لًمق ،ومراىمل قمغم ًمٌٙم٧م طم٤مَضةه  زلضمتل يم٤مٟم٧م لًمق ،أُمرن لشمقممَّ  ّقم٤مٟمٜمل ا طم٤مَضه 

 لهق ؾمٌح٤مٟمف اهلل إمم وم٤مًمتج٠م ،لاًمرمح٦م سم٤معمٖمٗمرة زم لًمدقمقا  ضمٜم٤مزيت ظمٚمػ ًمٌٙمقا  قمٜمدن طم٤مَضيـ

ٞميٌدٟمي٤م إمم اهلل وم٠ملطمل ،ُم٤مت طمتك هٜم٤مؿ لُمٙم٨م ،ًمف لىمع ُم٤م قمغم ص٤مسمر  :اًمًالف قمٚمٞمف ُمقؾمك ؾمي

ّـَ  وم٠مطميك اّلًمٞم٤مء ُمـ لزم   ٞمفوم ُم٤مت وم٢مٟمف يمذا لُمقوع يمذا ُمٗم٤مزة امم اذه٥م ، لدومٜمف أُمرك لشمق

ٞميدً  طمي ومٚمام  احلقر لرأم اًمٌٚمد ُمـ أظمرضمف يم٤مق اًمذن اًمِم٤مب رأم اًمًالف قمٚمٞمف ُمقؾمك ٟم٤مؾمي

ًمٞمف اًمٕملم ٞميدٟم٤م وم٘م٤مـ ،طمقا  اًمٌٚمد ُمـ أظمرضمتف اًمذن اًمِم٤مب هذا أُم٤م رٍب  ي٤م :اًمًالف قمٚمٞمف ُمقؾمك ؾمي

 ُمقوٕمف ذم سم٠منٞمٜمف قمٜمف لدم٤ملزت رمحتف إن ،ؾمكُمق ي٤م شمٕم٤ممم: اهلل وم٘م٤مـ سم٠مُمرؿ؟ اًم٘مري٦م لُمـ

 ًمف رمح٦مه  اّرض لأهؾ لاتاًمًام أهؾ قمٚمٞمف سمٙمك اًمٖمري٥م ُم٤مت إذا وم٢مٟمف ،لأهٚمف لـمٜمف لومراىمف

 .اًمرامحلم؟ أرطمؿ لأن٤م أرمحف ُ ومٙمٞمػ
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 اهلل سنض

 يؼاًمٓمر ؾمٚمقؿ ذم ُم٘م٤مف آظمر إمم ،اًمٖمٗمٚم٦م ُمـ لاًمٞم٘مٔم٦م اًمتقسم٦م ُمـ يمٚمٝم٤م اعم٘م٤مُم٤مت يثٛمر اًمذيمر إق

 اًمدرضم٤مت ًمٜمٞمؾ ؾمٌٞمؾ ومال اًمرسم٤مٟمٞم٦م لاًمٙمِمقوم٤مت لاعمٕم٤مرؽ اّطمقاـ يثٛمر ومٝمق ؛شمٕم٤ممم اهلل إمم

 لرؾمخ٧م ؿمجرشمف قمٔمٛم٧م اًمذيمر زاد ومٙمٚمام، صمامره٤م هل إذ اًمذيمر ؿمجرة ُمـ إُ لاعم٘م٤مُم٤مت

 .اًمً٘مػ قمٚمٞمٝم٤م ليرشمٙمز احل٤مئط سمف ًمٞمِمد اًمٌٜم٤مء قمٛمقد لهق ،سمريم٤مهت٤م لأقمٓم٧م

ًَّ  ُمٜم٤مزـ اًمٕم٤مرومقق ىمٓمع لإٟمام  اًمتل اًمٖمٗمٚم٦م ُمـ ي٘مٔمتٝمؿ سمٕمد قمالك ذم ضمؾَّ  اهلل ُمٕمروم٦م إمم ػماًم

 ظًمٚمؼ ح٤م اًمتح٘مؼ إمم ًمٚمقصقـ -اًم٘مٚمقب ُمقت ُمـ اهلل قم٤موم٤مٟم٤م- ُمقشمف أل اًم٘مٚم٥م ٟمقف هل

٤م﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مـ ؛ّضمٚمف اإلٟم٤ًمق ُمي َ٘م٧ًم  لي ٚمي ّـَ  ظمي ٟمسي  اجَلٌ اإَلٌ َُّ  لي ًًٌدلقٌ  إٌ  [،56 :اًمذاري٤مت] ﴾ًمٌٞميَٕم

 ."يٕمرومقق :أن يٕمٌدلق" :قمٜمٝمام اهلل ريض ٤ٌمساًمٕم اسمـ ؾمٞمدٟم٤م ىم٤مـ

 شمِمٖمٚمٝمؿ ُ اعمالئٙم٦م سمحٞم٤مة ومِمٌٝم٧م طمٞم٤مهتؿ ومتٖمػمت رهبؿ ُّمر اًمرمح٤مق قم٤ٌمد اُمتثؾ وم٤ٌمًمذيمر

 ؾمٞمدهؿ حل٥م لشمقاضمدلا لُمٜم٤مضم٤مشمف سم٠منًف ومتٚمذذلا ًمرهبؿ لَم٤مًمًتٝمؿ حمٌقهبؿ قمـ آظمرة لُ دٟمٞم٤م

ُي ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مـ ؛أرلاطمٝمؿ لؾمٛم٧م صدلرهؿ لاٟمنمطم٧م ىمٚمقهبؿ وم٤مـمٛم٠من٧م لُمقُهؿ  أي

  سمٌٌذيَمرٌ 
ٌ
ـي  اهلل ٌئ  .[28 :اًمرقمد] ﴾اًَمً٘مًٚمقًب  شميَٓمٛمي

 ،شَم٤مًمًتل أهؾ ذيمرن أهؾ» :ىمدد طمدي٨م ُمـ "ُمًٜمدك" ذم طمٜمٌؾ سمـ أمحد اإلُم٤مف أظمرج

 لاًمتٝمٚمٞمؾ لاًمتًٌٞمح اًمٙمريؿ اًم٘مرآق شماللة أنف اًمذيمر ًمٙمٚمٛم٦م يرُمزلق لاًمٕم٤مروملم اهلل أهؾ لُمٕمٔمؿ

ا﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مـ؛ لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل قمغم لاًمّمالة لاًمتٙمٌػم ٢ٌمذي َٞمًتؿً  ومي الي  ىميْمي  ةي اًمّمَّ

٤م اهللي  ومي٤مَذيًمًرلا ا ىٌمٞمي٤مُمه ىًمًٕمقده َٰ  لي غمي قمي  [103 :اًمٜم٤ًمء] ﴾ضًمٜمًقسمًٌٙمؿَ  لي

اَذيًمرٌ ﴿ :شمٕم٤ممم ٤مـلىم سميؽي  اؾَمؿي  لي ٌيتََّؾ  ري شمي َٞمفٌ  لي ٌَتٌٞماله  إًٌمي  [8 :اعمزُمؾ] ﴾شمي

 [152 :اًمٌ٘مرة] ﴾أيَذيًمَريًمؿ ًرلٌن ومي٤مَذيمً ﴿ :شمٕم٤ممم ـ٤ملىم

اَذيًمر﴿ :شمٕم٤ممم ـ٤ملىم سمَّؽي  لي ا  رَّ ثػٌمه ٌيَح  يمي ؾمي ٌٌمي  لي ٤مرٌ  سم٤ٌمًَمٕمي سَمٙمي اإَلٌ  [41 :قمٛمراق آـ] ﴾لي
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ـو ﴿ :شمٕم٤ممم ٤مـلىم ٤م ةو  شًمَٚمٌٝمٞمٌٝمؿَ  ُي  ٌرضمي ُي  دٌمي٤مري َٞمعو  لي ـ سمي   ٌذيَمرٌ  قمي
ٌ
 لاِي٤مت ،[37 :اًمٜمقر] ﴾اهلل

 ،٤ملقمِمٞمًّ  اهمدلًّ  اًمّمٚمقات أدسم٤مر ذم اهلل يذيمرلق :اعمراد" :قمٜمٝمام اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مـ ،يمثػمة

 ."شمٕم٤ممم اهلل ري يمي ذي  ُمٜمزًمف ـُمٌ  راح أل ادي همي  ليمٚمام ،ٟمقُمف ُمـ اؾمتٞم٘مظ ليمٚمام

 إق» ىم٤مـ: لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل قمـ قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب ومٕمـ :احلدي٨م لأُم٤م

 سمن سمـ اهلل قمٌد لقمـ، شؿمٗمت٤مك يب لحتريم٧م ذيمرن هق إذا قمٌدن ُمع أن٤م :ي٘مقـ لضمؾ قمز اهلل

ئع إق ،اهلل رؾمقـ ي٤م :ىم٤مـ رضمال أقريض اهلل قمٜمف    وم٠مظمؼمن ،قمكمَّ  يمثرت ىمد اُؾمالف ذا
ى
 سمٌمء

ٌه  ًم٤ًمٟمؽ يزاـ ُ» :ىم٤مـ ،سمف أتِم٨ٌم  ُمـ يٙمقق ُ" :َم٤مهد ىم٤مـ ،اًمؽمُمذن رلاك شاهلل ذيمر ُمـ ٤مرـم

 ."٤ملُمْمٓمجٕمه  الىم٤مقمده  ىم٤مئامه  شمٕم٤ممم اهلل يذيمر طمتك لاًمذايمرات ا يمثػمه  اهلل اًمذايمريـ

 اًم٘مٞم٤مف ذمل احل٤مُت مجٞمع ذم سمدلهن٤م أل سمٓمٝم٤مرة يّمح شمٕم٤ممم اهلل ذيمر أق إمم كٟمٜمقي  أق ٟمٜمًك لُ

 سم٤مًم٘مٚم٥م اًمذيمر ضمقاز قمغم اًمٕمٚمامء أمجع" :اًمٜمقلن اًمديـ حمٞمل اإلُم٤مف ىم٤مـ ؛لهمػممه٤م لاًم٘مٕمقد

 لاًمتٙمٌػم لاًمتحٛمٞمد ٌٞمحاًمتً ذم لذًمؽ ،لاًمٜمٗم٤ًمء لاحل٤مئض لاجلٜم٥م ًمٚمٛمحدث لاًمٚم٤ًمق

 ."ذًمؽ لٟمحق لاًمدقم٤مء اهلل رؾمقـ قمغم لاًمّمالة

 لؾمٌٞمؾ اًمٜمٗمح٤مت سم٤مب لُمٗمت٤مح اًم٘مٚمقب ص٘م٤مـ يمروم٤مًمذي " :قمٞمًك اًم٘م٤مدر قمٌد اًمِمٞمخ ىم٤مـل

 ."سمٖمػمك ُ اًمتخٚمؼ ِيّمؾ لسمف اًم٘مٚمقب قمغم اًمتجٚمٞم٤مت شمقضمف

 سمذيمر اؿمتٖمؾ لًمق ،هللا ذيمر قمـ همٗمٚمتف سم٥ًٌم إُ طمزقو  أل هؿ   أل همؿ   يّمٞمٌف ُ وم٤معمريد ًمذًمؽ

 احلزق ُمٗمت٤مح اًمٖمٗمٚم٦م أق يمام ،لاًمٗمرح اًمنلر ُمٗمت٤مح اًمذيمر إذ ؛قمٞمٜمف لىمٍرت ومرطمف ًمداف اهلل

 :لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل ىم٤مـ :ىم٤مـ قمٜمف اهلل ريض اّؿمٕمرن ُمقؾمك أيب ومٕمـ ؛لاًمٙمدر

 .شلاعمٞم٧م احلل ُمثؾ رسمف يذيمر ُ لاًمذن رسمف يذيمر اًمذن ُمثؾ»

ء أبٜم٤مئل احلقصٚم٦م هذك سمٕمد  اًمٕمٝمد أظمذ ومٛمـ ،لألراديمؿ ذيمريمؿ شمرؿ سمٕمدف أنّمحٙمؿ اّقمزا

 :لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم ىم٤مـ ؛قمٝمدك خيٚمػ أق جيقز ومال لذيمرك سمقردك ي٘مقف سم٠مق لشمٕمٝمد
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 لردهؿ قمـ يتٖم٤مومٚمقق أل يٜمًقق اعمريديـ سمٕمض لضمدٟم٤م اًمٞمقف ًمٙمـ ،شرمَّ ل قم٤مهد إذا اعم١مُمـ»

 ٦ممهَّ  حتت٤مج لُ ،٤مدلُمه  قمٚمٞمف ِي٤مومظ أق جي٥م اًمقرد أظمذ ومٛمـ ،سم٤معمقافم٦ٌم اًمِمٞمخ يذيمرهؿ طمتك

 .لاعمراه٘ملم ًمألـمٗم٤مـ شمٙمقق وم٤معمت٤مسمٕم٦م ُمت٤مسمٕم٦م؛ إمم ٤مدىملماًمٍّم 

 يمراًمذي  قمـ اًمتٖم٤مومؾ سمٕمدف لٟمٗمز وم٠مذيمريمؿ ،لصٚم٧م ىمد لاًمٜمّمٞمح٦م اًمٗمٙمرة شمٙمقق أق أمتٜمك

 أظمذه٤م اًمتل سم٠ملرادك لاًمتٛمًؽ اًمذيمر سمٙمثرة قمٚمٞمف لُمٕمرومتف اهلل طم٥مَّ  يريد ُمـ ،ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرؿ

 اًمٜمٌل قمغم اًمّمالة يمثرة قمـ يٖمٗمؾ لُ ،قمٚمٞمٝم٤م ىم٤مدر أنف قمٚمؿ طمتك ًمف أقمٓم٤مه٤م ُم٤م وم٢مٟمف ؿمٞمخف قمـ

ءة قمـ يٖمٗمؾ لُ ،ص٤مطمٌٝم٤م قمغم طمٌسو  ومٝمل  لسملم سمٞمٜمف رلطمل   راسمطو  ومٝمذا اًمِمٞمخ يٙمتٌف ُم٤م يمؾ ىمرا

 .هب٤م يًتٝم٤مق ُ لُمذايمرة ،ؿمٞمخف

ي٤م يي٤م﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم وم٤مًمذيمر ـي  أيهيي ٌذي ٜمًقا  اًمَّ ا  اهللي  اَذيًمًرلا آُمي ا  ٌذيَمره ثػٌمه ٌيًحقكً ۞  يمي ؾمي ةه  لي  سًمَٙمري

أيٌصٞماله   [42-41: اّطمزاب﴾ ]لي

َذيًمَريًمؿَ  ومي٤مَذيًمًرلٌن ﴿ :شمٕم٤ممم لىمقًمف اؿَمًٙمًرلا أي ُي  زٌم  لي َٙمًٗمًرلقٌ  لي  [.152: اًمٌ٘مرة] ﴾شمي

 سمـ ؾمٕمٞمد لىم٤مـ ،"سمٛمٕمقٟمتل أذيمريمؿ سمٓم٤مقمتل اذيمرلن" :قمٜمٝمام اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مـ

 :اهلل رمحف قمٞم٤مض سمـ اًمٗمْمٞمؾ لىم٤مـ"، سمٛمٖمٗمريت أذيمريمؿ سمٓم٤مقمتل اذيمرلن" :اهلل رمحف ضمٌػم

 ،قمالك ذم ضمؾ اهلل ُمـ اجلزيؾ اًمثقاب يثٛمر اهلل ومذيمر اإذه  ،"سمثقايب أذيمريمؿ سمٓم٤مقمتل وم٤مذيمرلن"

 ٤مُم يب ومٚمٞمٔمـ ؛يب قمٌدن فمـ قمٜمد أن٤م» :ىم٤مـ -اًم٘مدد احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام- شمٕم٤ممم اهلل أق ني لً لرً 

 ذم ذيمرشمف ُمألى  ذم ذيمرن لُمـ ،ٟمٗمز ذم ذيمرشمف ٟمٗمًف ذم ذيمرن ومٛمـ ؛ذيمرن إذا ُمٕمف لأن٤م ،يِم٤مء

ُي ﴿ :اًمًالف قمٚمٞمف أجقب ٟم٤مدٌ ؾمٞمي  ىمّم٦م ذم لضمؾ قمز ىم٤مـ يمام ،شُمٜمٝمؿ ظمػمى  ُمألى  َق ٚمي نَّفً  ومي ٤مقي  أي ـَ  يمي  ٌُم

ٌيٌحلمي  ًي ً ٚمي٨ٌٌمي  ۞ اعَم َٓمٜمف ذٌم  ًمي َقف إمٌمي  سمي ًثققي  يي ٌَٕمي  [144-143 :اًمّم٤موم٤مت] ﴾ًي

 ُمررشمؿ إذا» :لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ ىم٤مـ :ىم٤مـ قمٜمف اهلل ريض أنس قمـل

: ،شوم٤مرشمٕمقا  اجلٜم٦م سمري٤مض  أظمرضمف شيمراًمذي  ًؼ ٚمي طمٌ » :ىم٤مـ اجلٜم٦م؟ ري٤مض لُم٤م ،اهلل رؾمقـ ي٤م ىم٤مًمقا
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 اًمثقرن اإلُم٤مف ىم٤مـ ،"لاًم٘مرسم٦م سم٤مًمقصؾ أذيمريمؿ لاعمح٦ٌم سم٤مًمِمقؾ اذيمرلن" :لىمٞمؾ ،اًمؽمُمذن

 اًمذيمر ـمتٙمَّ  إذا" ىمٞمؾ:ل "،اهلل ذيمر قمـ اٟم٘مٓم٤مقمف اًمٕم٤مرؽ لقم٘مقسم٦م ،قم٘مقسم٦م رء ًمٙمؾ" اهلل: فرمح

 ُم٤م :ومٞم٘مقًمقق ،اًمِمٞمٓم٤مق ُمٜمف دٟم٤م إذا اإلٟم٤ًمق يٍمع يمام سع اًمِمٞمٓم٤مق ُمٜمف دٟم٤م وم٢مذا ؛اًم٘مٚم٥م ُمـ

ًَّ  ىمد :ومٞم٘م٤مـ هذا؟  ومٌٞمٜمام ،وم٠متٞمتف اّمج٦م ذم ذايمرو  زم ػٌص لً " :اًمّم٤محللم سمٕمض ىم٤مـ ،"اإلٟمس فُم

 ومٚمام ،لقمكمٍ  قمٚمٞمف ومٖمٌم ىمٓمٕم٦م ُمٜمف لهنش َضسم٦م وميسمف أىمٌؾ قمٔمٞمؿ سمًٌع لإذا ضمٚمقس ٟمحـ

 ضم٤مءن ذيمرن قمـ ومؽمةو  دظمٚمتٜمل يمٚمام ؛اًمًٌع هذا قمكمٍ  اهلل ضىمٞمَّ  :وم٘م٤مـ هذا؟ ُم٤م :ًمف ىمٚم٧م أوم٘م٧م

 ."رأج٧م يمام ٜملومٕمْمَّ 

 هلل قإ» :لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ ىم٤مـ ىم٤مـ: قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب قمـل

 هٚمٛمقا  :لاشمٜم٤مدي  اهلل يذيمرلق ٤مىمقُمه  لضمدلا وم٢مذا ،اًمذيمر أهؾ يٚمتٛمًقق اًمٓمرؾ ذم يٓمقومقق ُمالئٙم٦مه 

 لضمؾ قمز رهبؿ ومٞم٠ًمخٝمؿ» :ىم٤مـ، شاًمدٟمٞم٤م اًمًامء إمم سم٠مضمٜمحتٝمؿ ومٞمحٗمقق» ىم٤مـ:، شطم٤مضمتٙمؿ إمم

 لِيٛمدلٟمؽ لٟمؽليٙمؼمي  يًٌحقٟمؽ :ي٘مقًمقق» :ىم٤مـ شقم٤ٌمدن؟ ي٘مقـ ُم٤م :هبؿ أقمٚمؿ لهق

 :ومٞم٘مقـ» :ىم٤مـ ،شرألؿ ُم٤م لاهلل ُ :ي٘مقًمقق» :ىم٤مـ شرألن؟ هؾ :ي٘مقـ» :ىم٤مـ، شدلٟمؽليٛمجي 

 ًمؽ لأيمثر امتجٞمده  ًمؽ لأؿمدٍ  قم٤ٌمدة ًمؽ أؿمدٍ  يم٤مٟمقا  رألؿ ًمق :ي٘مقًمقق» :ىم٤مـ شرألن؟ ًمق ليمٞمػ

 هؾ :ي٘مقـ» :ىم٤مـ ،شاجلٜم٦م ي٠ًمخقٟمؽ :ي٘مقًمقق» :ىم٤مـ شي٠ًمخقن؟ ومام :ي٘مقـ» :ىم٤مـ ،ش٤مشمًٌٞمحه 

 :ىم٤مـ شرأله٤م؟ ًمق ومٙمٞمػ :ومٞم٘مقـ» :ىم٤مـ ،شرأله٤م ُم٤م رب ي٤م لاهلل ُ :قي٘مقًمق» :ىم٤مـ شرأله٤م؟

ٌه  هل٤م لأؿمد ٤مطمرصه  قمٚمٞمٝم٤م أؿمد يم٤مٟمقا  رأله٤م أهنؿ ًمق :ي٘مقًمقق»  :ىم٤مـ شرهم٦ٌم ومٞمٝم٤م لأقمٔمؿ ٤مـمٚم

 :ىم٤مـ شرأله٤م؟ لهؾ :ي٘مقـ» :ىم٤مـ ،شاًمٜم٤مر ُمـ :ي٘مقًمقق» :ىم٤مـ شيتٕمقذلق؟ ومٛمؿ :ي٘مقـ»

 يم٤مٟمقا  رأله٤م ًمق :ي٘مقًمقق» :ىم٤مـ شرأله٤م؟ ًمق ومٙمٞمػ :٘مقـي» :ىم٤مـ ،شرأله٤م ُم٤م لاهلل ُ :ي٘مقًمقق»

ره  ُمٜمٝم٤م أؿمد  ُمٚمؽ ومٞم٘مقـ» :ىم٤مـ ،شهلؿ همٗمرت ىمد أن أؿمٝمديمؿ :ومٞم٘مقـ» :ىم٤مـ ،شخم٤موم٦م لأؿمد اومرا

 ُ اجلٚم٤ًمء هؿ :ومٞم٘مقـ» :ىم٤مـ ،شحل٤مضم٦م ضم٤مء إٟمام ُمٜمٝمؿ ًمٞمس ومالق ومٞمٝمؿ ،رب ي٤م :اعمالئٙم٦م ُمـ
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 .اًمٌخ٤مرن أظمرضمف شضمٚمٞمًٝمؿ هبؿ يِم٘مك

 قمالك ذم ضمؾ اهلل لأق ،ًمف لاُضمتامع لاًمذايمريـ اًمذيمر َم٤مًمس ومْمؾ قمغم احلدي٨م هذا يدـ

ُمه  عمج٤مًمًٝمؿ ومٞمتجغٍم  يتٗمْمؾ  اًمذيمر أهؾ ُمـ اضمٕمٚمٜم٤م مهللا ،سي ٤مٟمي ضمي  سي ٤مًمي ضمي  ـُمي  ّنف هلؿ ٤مإيمرا

 .رب ي٤م ضم٤مًمًٜم٤م ـُمي  دؾمٕمٌ أل

ّـَ » :لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ ىم٤مـ :ىم٤مـ قمٜمف اهلل ريض رداءاًمدٍ  أيب لقمـ  ًمٞمٌٕمث

ُمه  اهلل  لُ سم٠منٌٞم٤مء ًمٞمًقا  ،اًمٜم٤مس يٖمٌٓمٝمؿ اًمٚم١مًم١م ُمٜم٤مسمر قمغم اًمٜمقر لضمقهٝمؿ ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م يقف ٤مأىمقا

 ،ٟمٕمرومٝمؿ ًمٜم٤م -ؿٝمً ٗمَ ٌص  :أن- طمٚمٝمؿ ،اهلل رؾمقـ ي٤م :وم٘م٤مـ ريمٌتٞمف قمغم أقمرايب   ومجث٤م :ىم٤مـ ،شؿمٝمداء

 .شيذيمرلٟمف اهلل ذيمر قمغم جيتٛمٕمقق ،كؿمتَّ  لسمالد ،كؿمتَّ  ىم٤ٌمئؾ ُمـ اهلل ذم اعمتح٤مسمقق هؿ» :ىم٤مـ

 لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ ىم٤مـ :ىم٤مـ قمٜمف اهلل ريض اخلدرن ؾمٕمٞمد أيب لقمـ ،اًمٓمؼمان رلاك

ءة ؿمٖمٚمف ُمـ :لشمٕم٤ممم شم٤ٌمرؿ اًمرب ي٘مقـ» :لؾمٚمؿ  أومْمؾ أقمٓمٞمف ُم٠ًمختل قمـ لذيمرن اًم٘مرآق ىمرا

 .شاًم٤ًمئٚملم ًأقمٓمل ُم٤م

 ضمٕمؾ إُ ومريْم٦م قم٤ٌمدك قمغم شمٕم٤ممم اهلل يٗمرض مل" :قمٜمٝمام اهلل ريض قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد ىم٤مـ

 لمل ،إًمٞمف يٜمتٝمل اطمدًّ  ًمف جيٕمؾ مل وم٢مٟمف ؛يمراًمذي  همػم ،اًمٕمذر طم٤مـ ذم أهٚمٝم٤م قمذر صمؿ ،٤مُمٕمٚمقُمه  اطمدًّ  هل٤م

 :ىم٤مئؾ ـُمٌ  قمزٍ  وم٘م٤مـ ،يمٚمٝم٤م اّطمقاـ ذم سمذيمرك لأُمرهؿ ،قم٘مٚمف قمغم ٤مُمٖمٚمقسمه  إُ شمريمف ذم اأطمده  يٕمذر

٤م اهللي  ومي٤مَذيًمًرلا﴿ ا ىٌمٞمي٤مُمه ىًمًٕمقده غمي  لي قمي  [103 :اًمٜم٤ًمء] ﴾ضًمٜمًقسمًٌٙمؿَ  لي

ي٤م يي٤م﴿ :شمٕم٤ممم لىم٤مـ ـي  أيهيي ٌذي ٜمًقا  اًمَّ ا  اهللي  اَذيًمًرلا آُمي ا  ٌذيَمره ثػٌمه  سم٤مًمٚمٞمؾ :أن[ 41 :اّطمزاب] ﴾يمي

 لاًمٕمالٟمٞم٦م لاًمن لاًمً٘مؿ اًمّمح٦م لذم لاًمٗم٘مر كٜمي لاًمٖمٌ  لاحلي لاًمًٗمر لاًمٌحر اًمؼم لذم لاًمٜمٝم٤مر

 .طم٤مـ يمؾ لقمغم

 لاًمٜمًٞم٤مق اًمٖمٗمٚم٦م ُمـ اًمتخٚمص هق اًمذيمر" :هك اهلل سىمدَّ  اًمًٙمٜمدرن اهلل قمٓم٤مء اسمـ ىم٤مـ

 ُمـ صٗم٦م شمرديد أل ،لاًمٚم٤ًمق سم٤مًم٘مٚم٥م اهلل اؾمؿ شمرديد :لىمٞمؾ ،احلؼ ُمع اًم٘مٚم٥م طمْمقر سمدلاف
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 ."شمٕم٤ممم اهلل إمم سمف ًيت٘مرب مم٤م ذًمؽ همػم أل أومٕم٤مًمف ُمـ ومٕمؾ أل أطمٙم٤مُمف ُمـ طمٙمؿ أل صٗم٤مشمف

 هق سمؾ لشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف احلؼ ـمريؼ ذم ىمقن ريمـ ًمذيمرا" :اهلل رمحف اًم٘مِمػمن اإلُم٤مف ىم٤مـل

 ."اًمذيمر سمدلاف إُ شمٕم٤ممم اهلل إمم أطمد يّمؾ لُ اًمٓمريؼ هذا ذم اًمٕمٛمدة

 قمٓم٤مش لردشمف ُمقرد ًب ذي قمَ أي " :اجلٞمالن اًم٘م٤مدر قمٌد اإلؾمالف ؿمٞمخ اإلُم٤مف ؾمٞمدٟم٤م ىم٤مـل

 قمز سم٤مهلل نساّ ٟمًٞمؿ اًم٘مٚمقب ُمِم٤مف قمغم ه٥مَّ  ٟمًٞمؿ لأـمٞم٥م ،لاًمتقطمٞمد اًمذيمر ُمقرد اًمٕم٘مقـ

 قمٞمقق رُمد ضمالء شمٕم٤ممم اهلل لذيمر ،اّرلاح راطم٤مت يم١ملس اهلل ُمٜم٤مضم٤مة سمحاللة ذلاًمتٚمذي  ،لضمؾ

ر ُمٗم٤مرؾ شمٞمج٤مق إُ هب٤م يروع ُ اهلل محد لدرر ،اًمٕم٘مقـ  ذم إُ يٗمتؼ ُ ؿمٙمرك لُمًؽ ،اُها

 إق ،اعم١مُمٜملم قم٤ٌمدك أخًـ ؿمجر قمغم إُ يتٓمٚمع ُ قمٚمٞمف اًمثٜم٤مء للرد ،اّرلاح صمٞم٤مب ضمٞمقب

ر ًمٓم٤مئػ سم٠مخًـ ذيمرشمف لإق ،ىمٚمٌؽ أىمٗم٤مـ ومتح صٜمٕمف طمًـ سم٠مخًـ رسمؽ ذيمرت  أُمرك أها

 ."اًمرمح٦م ضمٜم٤مت ُمـ سمؽىمرَّ  سم٘مٚمٌؽ ذيمرشمف لإق ،احل٘مٞم٘م٦م قمغم ذايمر وم٠من٧م
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 الشنض يف ٔالتىاٖن احلضنٛ

 ًمٚمذيمر اجلًؿ يٜمِمٓم٤مق مه٤م اذ ؛اعمِم٤ميخ ًمٌٕمض ُمًتحًـ أُمر اًمذيمر ذم لاًمتاميؾ احلريم٦م

 طمٜمٌؾ سمـ أمحد اإلُم٤مف أظمرج قمالك؛ ذم ضمؾ اهلل يدن سملم اًمقىمقؽ قمغم اعمريد ٕمٞمٜم٤مقلي لاًمٕم٤ٌمدة

 صغم اهلل رؾمقـ يدن سملم يرىمّمقق احلٌِم٦م يم٤مٟم٧م :ىم٤مـ قمٜمف اهلل ريض أنس قمـ "ُمًٜمدك" ذم

 إهنؿ :وم٘مٞمؾ شي٘مقًمقق؟ ُم٤مذا» :وم٘م٤مـ ،ص٤مًمح قمٌدو  حمٛمدو  :سمٙمالُمٝمؿ لي٘مقًمقق لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل

 هذا أق لشم٘مريرك ومٕمٚمف ُمـ ومتٌلم .ذًمؽ قمغم لأىمرهؿ قمٚمٞمٝمؿ يٜمٙمر ومٚمؿ، ص٤مًمح قمٌدو  حمٛمدو  :ي٘مقًمقق

 .اعم٤ٌمح لاًمتاميؾ اُهتزاز سملم اجلٛمع صح٦م قمغم يدـ احلدي٨م هذا لأق ضم٤مئزو 

 إٟمام»ؼوم ؛اهلل ُمع اًم٘مٚم٥م طمْمقر قمغم ي٤ًمقمد لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ ُمدحل

 إمم ُمٙم٤مٟمف ذم لُمٙم٨م اًمٗمجر ٤ميقُمه  صغم أق سمٕمد ٝمفلضم اهلل يمرف قمكم ُم٤مفاإل ىم٤مـ ،شسم٤مًمين٤مت اّقمامـ

 ومام لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم حمٛمد أصح٤مب رأج٧م ًم٘مد لاهلل" :رُمح ىمدر اًمِمٛمس يم٤مٟم٧م أق

 زٌ ٕمَ اعَمي  ٥ٌم يمي رً  يم٠مُمث٤مـ أقمٞمٜمٝمؿ سملم ا همؼمه  ٤مؿمٕمثه  ا صٗمره  يّمٌحقق يم٤مٟمقا  ًم٘مد؛ يِمٌٝمٝمؿ ٤مؿمٞمئه  اًمٞمقف أرم

 أصٌحقا  وم٢مذا ،لأىمداُمٝمؿ ضم٤ٌمهٝمؿ سملم يؽمالطمقق اهلل يمت٤مب يتٚمقق ٤ملىمٞم٤مُمه  اده جَّ ؾًم  هلل سم٤مشمقا  ىمد

 شمٌؾ طمتك أقمٞمٜمٝمؿ لمهٚم٧م ،اًمريح يقف ذم اًمِمجر ٞمدً ٛمٌ يي  يمام -حتريمقا  أن- لاُم٤مدً  اهلل ومذيمرلا

 
ٌ
 .إسم٤مطمتف ليث٧ٌم سمدقم٦م اًمذيمر ذم احلريم٦م أق يدقمل ـُمي  ًؾ ٌٓمٌ يً  وم٘مقًمف ،"صمٞم٤مهبؿ لاهلل

ُم٤م إق :اجلٜمٞمد ؾمٞمدٟم٤م اًمٓم٤مئٗم٦م إُم٤مف ئؾؾًم   اهلل ُمع دقمقهؿ" :وم٘م٤مـ ليتاميٚمقق؟ دلقيتقاضم أىمقا

 ومال ٤مذرقمه  لو٤مىمقا  هؿ١مادي وم ٥ًم ّمي اًمٜمَّ  ؾلُمزَّ  هؿأيم٤ٌمدي  اًمٓمريًؼ  ٕم٧مىمٓمَّ  ىمقف وم٢مهنؿ يٗمرطمقق شمٕم٤ممم

 ."قمذرهتؿ ُمذاىمٝمؿ ىم٧مذً  لًمق حل٤مهلؿ ُمدالاةه  شمٜمٗمًقا  إذا قمٚمٞمٝمؿ طمرج

 ضمٕمٗمر اًمٜمٌل ومتٚم٘مك قمٜمف اهلل ريض ـم٤مًم٥م أيب سمـ ضمٕمٗمر احلٌِم٦م ُمـ ىمدف ظمٞمؼم ومتح لسمٕمد

 ٌَّ  لىم٤مـ شضمٕمٗمر؟ سم٘مدلف أف ،ظمٞمؼم سمٗمتح ؛أومرح سم٠مهيام أدرن ُم٤م» :لىم٤مـ ًمف لىم٤مف لقم٤مٟم٘مف ضمٌٝمتف ؾلىم

 ةٌ ذَّ ًمي  ـُمٌ  قمٜمف اهلل ريض ومرىمص ،شلظًمًٚم٘مل ٚم٘ملظمي  أؿمٌٝم٧م» :جلٕمٗمر لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم
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 ذم اعمقاضمٞمد ٟمِمقة ُمـ اًمّمقومٞم٦م ًمرىمصٌ  أصاله  ذًمؽ ؾلضًمٕمٌ  رىمّمف قمٚمٞمف ٜمٙمريً  ومٚمؿ. اخلٓم٤مب هذا

 .لاًمًامع اًمذيمر

 "اًمٖمٜمٞم٦م" يمت٤مسمف ـُمٌ  )اًمتّمقؽ( اخل٤مُمس اًم٘مًؿ ذم اجلٞمالٟمك اًم٘م٤مدر قمٌد اًمِمٞمخ ؾمٞمدن ذيمرل

 لُ ،قمٚمٞمف ُمٜمف سم٢مؿم٤مرةى  إُ اًمِمٞمخ نيد سملم اًمًامع طم٤مـ ذم يتحرؿ أُ ًمٚمٛمريد ليٜمٌٖمل" يغم: ُم٤م

ُه  ٦ماًمٌتَّ  ٟمٗمًف ذم يرم  ومقرشمف ؾمٙمٜم٧م وم٢مذا ،لاُظمتٞم٤مر اًمتٛمٞمٞمز قمـ شم٠مظمذك همٚم٦ٌم شمرد أق إُ طم٤م

ـٌ  إمم ومٚمٞمٕمد  هذا ذيمرٟم٤م لىمد ،هك ُمـ لضمؾ قمزَّ  اهلل ألُك ُم٤م ليمتامقٌ  كللىم٤مرٌ  فلأدسمٌ  فؾمٙمقٟمٌ  طم٤م

ًَّ  ُٟمرم ٤ميمٜمَّ  لإق ـٌ  امعسم٤مًم  ىمد ٤مأنَّ  إُ ،شم٘مدف ومٞمام يمراهتف ُمٜم٤مىمدَّ  لىمد ، ىمصلاًمرَّ  لاًم٘مّم٥ٌم  لاًم٘مق

 يٗمٕمؾ ومٞمٛمـ يٙمقق أق ٟمٜمٙمر لُ ،ٕمٝمؿلَم٤مُم أرسمٓمتٝمؿ ذم زُم٤مٟمٜم٤م أهؾ ذم هل٩م ىمد ُم٤م قمغم ذًمؽ ذيمرٟم٤م

 ".ص٤مدؾ ذًمؽ

 هلل احلٛمد" :(45 :ص) "اًمًامع سمرظمص اّؾمامع ومرح" يمت٤مسمف ذم اًمِم٤مذزم حمٛمد اإلُم٤مف ىم٤مـ

 اًمًٚمقؿ أهؾ سمقاـمـ سمف لأراح ،اّهمٌٞم٤مء اجلٝمؾ أهؾ ّنػ رهمامه  اًمٖمٜم٤مء َم٤مـ لومًح أب٤مح اًمذن

 ُ يمٞمػ ،اّـمٖمٞم٤مء يمدلرات ُمـ طم٦ملرا ًمألرلاح ٤مُمٕمراضمه  هلؿ لضمٕمٚمف ،اّصٗمٞم٤مء اًمّمقومٞم٦م ُمـ

 ،"سم٤مّومراح لي٠ميت اّتراح ذه٥مليً  اُرلاح حيرلي  اّلًمٞم٤مء ًمٚم٤ًمدة ًمألرلاح قمرس لهق

 هذا؟ ذم شم٘مقـ ُم٤م ًمف: وم٘مٞمؾ ،لاًمدؽ سم٤مًمِم٤ٌمسم٦م ؾمامع َمٚمس اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ احل٤مومظ اُُم٤مف لطمي

 ."ضمقازك قمغم صحٞمحو  طمدي٨مو  لُ ُمٜمٕمف قمغم صحٞمحو  طمدي٨مو  يرد مل" :ىم٤مـ
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 الؾهض وكاً

 ألًمٞم٤مئف صٗمقة لأجٍد لاًمثٜم٤مء لاًمِمٙمر احلٛمد أهؾ ومٝمق لاًمٙمؼمي٤مء اًمٕمز سمرداء اعمٜمٗمرد هلل احلٛمد 

ءاًمنَّ  قمغم اًمّمؼم سم٘مقة ءلاًميَّ  ا  لرد يمام ٟمّمٗم٤مق وم٤مإليامق ،لاًمٜمٕمامء اًمٌالء قمغم اًمِمٙمر للهٌٝمؿ ،ا

 قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ ـىم٤م ؛لاًمِمٙمر ،اًمّمؼم :مه٤م ؛لاًمٕمٚمامء اعمِم٤ميخ قمـ لاّظم٤ٌمر اِصم٤مر ذم

 لمه٤م ،شؿمٙمر لٟمّمػ ،صؼم ٟمّمػ :ٟمّمٗم٤مق اإليامق» :ريض اهلل قمٜمف أنس قمـ لؾمٚمؿ لآخف

 .لاًمِمٙمقر" ،"اًمّمٌقر :ؾمامئفلأ شمٕم٤ممم اهلل ألص٤مؽ ُمـ لصٗم٤مق

َذيًمَريًمؿَ  ومي٤مَذيًمًرلٌن ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مـ اؿَمًٙمًرلا أي ُي  زٌم  لي  [152 :اًمٌ٘مرة] ﴾شميَٙمًٗمًرلقٌ  لي

ٜميَجٌزن﴿ :شمٕم٤ممم لىم٤مـ ؾمي ـي  لي ٤ميمٌٌري  [145: قمٛمراق آـ] ﴾اًمِمَّ

ٚمٌٞمؾو ﴿ :شمٕم٤ممم لىم٤مـ ىمي ـَ  لي ٌي٤مٌدني  ٌُم ًٙمقرً  قٌم  [13 :ؾم٠ٌم] ﴾اًمِمَّ

ٌئـ﴿ :شمٕم٤ممم لىم٤مـ َرشًمؿَ  ًمي ٙمي ٟمًَّٙمؿَ  ؿمي يٌزيدي  [7 :إسمراهٞمؿ] ﴾ّي

٤م﴿ :شمٕم٤ممم لىم٤مـ ًؾ  ُمي َٗمٕمي اسمًٌٙمؿَ  اهللً  يي ذي َرشًمؿَ  إٌقَ  سمٌٕمي ٙمي ٜمًَتؿَ  ؿمي آُمي ٤مقي  لي يمي ا ؿمي  اهللً  لي ره
ٞمامه  ٤ميمٌ

ٚمٌ : اًمٜم٤ًمء] ﴾قمي

147] 

ىمي٤مًًمقا ﴿ :ىم٤مئؾ ُمـ قمزٍ  وم٘م٤مـ ،اجلٜم٦م أهؾ يمالف ُمٗمت٤مح اًمِمٙمر اهلل ضمٕمؾ لىمد   احَليَٛمدً  لي
ٌ
َّ
ٌ
 اًمٌَّذن لل

ٜمي٤م ىمي دي كً  صي قَمدي ٜمي٤م لي صمي َلري أي يَرضي  لي َّ أً  ا ٌيقَّ تي ـي  ٟمي َٞم٨ًم  اجَليٜم٦َّمٌ  ٌُم ٤مءً  طمي  [74: اًمزُمر] ﴾ٟميِمي

ًهؿَ ﴿ :شمٕم٤ممم لىم٤مـ ا قَمقي ٤مٟميؽي  ٤موٌمٞمٝمي  دي ٌَحي ٞمًَّتًٝمؿَ  اًمٚمًَّٝمؿَّ  ؾًم
ٌ حتي ٤م لي فو  وٌمٞمٝمي الي آظٌمرً  ؾمي ًهؿَ  لي ا قَمقي  احَليَٛمدً  أيقٌ  دي

 
ٌ
َّ
ٌ
بي  لل لمي  ري

ٌ ٤معمي  .[10 :يقٟمس] ﴾اًَمٕمي

اللً ﴿ :شمٕم٤ممم ىم٤مـ إذ ؛اًمرسمقسمٞم٦م أظمالؾ ُمـ ظمٚمؼ لاًمِمٙمر ًٙمقرو  لي ٚمٌٞمؿو  ؿمي  ،[17: اًمتٖم٤مسمـ] ﴾طمي

 ٜم٤مُمي أً  ىم٤مًم٧م إذ ؛اخلٚمؼ ؾمٞمد قمـ ذًمؽ لرصمقا  ىمد ،شمٕم٤ممم اهلل سم٠مظمالؾ اًمتخٚمؼ ذم يمٌػم سم٤معو  لًمٚمّمقومٞم٦م

 ومٝمق ؛اًم٘مرآق لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ ًؼ ٚمً ظًم  يم٤مق" :قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة

 اهلل رؾمقـ ىم٤مـريض اهلل قمٜمف ىم٤مـ:  هريرة أيب قمـ احلدي٨م لذم ،"اّرض قمغم يٛمٌم ىمرآقو 
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 ارشم٤ٌمط ٟمٗمٝمؿ هٜم٤م لُمـ، شاًمّم٤مسمر اًمّم٤مئؿ سمٛمٜمزًم٦م اًمِم٤ميمر اًمٓم٤مقمؿ» :لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم

 .ضمٚمٞمٚملم يمٛم٘م٤مُملم ُمٜمٝمام اًم٤ًمًمؽ ًمٚمٛمريد سمد ومال ٙمرسم٤مًمٍِم  ؼماًمٍّم 

 يتْمٛمـ ل ،اجلقارح ل لاًمٚم٤ًمق اًم٘مٚم٥م يِمٛمؾ ّنف اجلٚمٞمٚم٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م اعم٘م٤مُم٤مت ُمـ ٙمرلاًمٍِم 

 يم٤مجلحقد ودك قمـ لهنك سمف ؾمٌح٤مٟمف وم٠مُمر ؛لسمدٟمٞم٦م ىمٚمٌٞم٦م يمثػمة لقم٤ٌمدات لاحلٛمد لاًمرو٤م اًمّمؼم

اؿَمًٙمًرلا﴿ :وم٘م٤مـ لاًمٙمٗمر لاًمًخط ُي  زٌم  لي َٙمًٗمًرلقٌ  لي  .[152 :اًمٌ٘مرة] ﴾شمي

 رأج٧م ُم٤م سم٠مقمج٥م أظمؼميٜم٤م :وم٘مٚم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمغم دظمٚم٧م ىم٤مـ: أنف قمٓم٤مء قمـل

ٌه  يٙمـ مل ؿم٠منف لأني  :لىم٤مًم٧م ومٌٙم٧م ،لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ ُمـ  ًمٞمٚم٦مه  أت٤من ؟٤مقمج

 ،سمٙمر أيب اسمٜم٦م ي٤م» :ىم٤مـ صمؿ ضمٚمدك ضمٚمدن ُمٍس  طمتك -حل٤مذم ذم :ىم٤مًم٧م أل- رومرا  ذم ُمٕمل ومدظمؾ

ٌَّ  ذريٜمل  ُم٤مء ىمرسم٦م إمم وم٘م٤مف ،ًمف وم٠مذٟم٧م ،هقاؿ رً لصمٌ أً  ًمٙمٜمل ىمرسمؽ أطم٥م إن :ىمٚم٧م ،شًمريب دأتٕم

ـو  ضم٤مء طمتك يٌٙمل يمذًمؽ يزـ ومٚمؿ ،ومٌٙمك يّمكم ىم٤مف صمؿ ،اح٤مء ص٥م يٙمثر ومٚمؿ ٠مومتقوَّ   ومآذٟمف سمال

 :ىم٤مـ ؟شم٠مظمر لُم٤م ذٟمٌؽ ُمـ شم٘مدف ُم٤م اهلل همٗمر لىمد يٌٙمٞمؽ ُم٤م ،اهلل قـرؾم ي٤م :وم٘مٚم٧م ،سم٤مًمّمالة

َٚمٌؼ  ذٌم  إٌقَّ ﴿ :قمكمٍ  شمٕم٤ممم اهلل أنزـ لىمد ذًمؽ أومٕمؾ ُ لمل ،ؿمٙمقرا اقمٌده  أيمقق أومال» اٌت  ظمي لي امي ًَّ  اًم

يَرضٌ  َّ ا ٌؽ  لي اظَمتاٌلي ٤مرٌ  اًمٚمَّٞمَؾٌ  لي اًمٜمَّٝمي يي٤متى  لي ًلزٌم  ِي ٌي٤مٌب  ّي يًَم َّ  .ش[190 :قمٛمراق آـ] ﴾ا

 أهؾ قمٜمد اًمِمٙمر لطم٘مٞم٘م٦م" :قمٜمف اهلل ريض اجلٞمالن اًم٘م٤مدر قمٌد ؾمٞمدن اًم٤ٌمز ؿمٞمخٜم٤م ي٘مقـ

 ٟمٗمًف شمٕم٤ممم اهلل لصػ اعمٕمٜمك هذا لقمغم ،اخلْمقع لضمف قمغم اعمٜمٕمؿ سمٜمٕمٛم٦م اُقمؽماؽ :اًمتح٘مٞمؼ

ء كومًٛمٍ  ،اًمِمٙمر قمغم اًمٕم٤ٌمد جي٤مزن أنف ُمٕمٜم٤مك ،٤مشمقؾمٕمه  اًمِمٙمقر سم٠منف  ىم٤مـ يمام ؛ا ؿمٙمره  اًمِمٙمر ضمزا

ءً ﴿ :لضمؾ قمز ا زي ضمي ٞميئي٦مى  لي ٞميئي٦مو  ؾمي ٤م ؾمي َثًٚمٝمي  .["40 :اًمِمقرم] ﴾ُمي

 قمٚمٞمف صمٜم٤مؤك :شمٕم٤ممم هلل اًمٕمٌد ومِمٙمر ،إطم٤ًمٟمف سمذيمر اعمحًـ قمغم اًمثٜم٤مء اًمِمٙمر طم٘مٞم٘م٦م" :لىمٞمؾ

 اًمٕمٌد إطم٤ًمق صمؿ. ًمف إطم٤ًمٟمف سمذيمر قمٚمٞمف صمٜم٤مؤك :ًمٚمٕمٌد ؾمٌح٤مٟمف احلؼ لؿمٙمر ،إًمٞمف إطم٤ًمٟمف سمذيمر

 ٟمٓمؼ هق إٟمام احل٘مٞم٘م٦م قمغم اًمٕمٌد لؿمٙمر ،اًمٕمٌد قمغم فً إٟمٕم٤مُمً  فؾمٌح٤مٟم احلؼ لإطم٤ًمق ،اهلل ـم٤مقم٦مً 
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ر اًمٚم٤ًمق  ."اًمرب سم٢مٟمٕم٤مف اًم٘مٚم٥م لإىمرا

 لؿمٙمرى  ،اُؾمتٙم٤مٟم٦م سمٜمٕم٧م سم٤مًمٜمٕمٛم٦م اقمؽماومف لهق سم٤مًمٚم٤ًمق ؿمٙمرى  إمم :٤مأىم٤ًمُمه  يٜم٘مًؿ لاًمِمٙمر

 سم٤ًمط قمغم اٟمٕمٙم٤مؽ لهق سم٤مًم٘مٚم٥م لؿمٙمرى  ،لاخلدُم٦م سم٤مًمقوم٤مء اشمّم٤مؽ لهق لاّريم٤مق سم٤مًمٌدق

 .احلرُم٦م طمٗمظ ٢مداُم٦مسم اًمِمٝمقد

ٌه  شمًؽم أق اًمٕمٞمٜملم ؿمٙمر" :لىمٞمؾ ك ٤مقمٞم ٌه  شمًؽم أق اّذٟملم لؿمٙمر ،ًمّم٤مطمٌؽ شمرا  شمًٛمٕمف ٤مقمٞم

 ".ومٞمف

 ."اعمٜم٦م ُمِم٤مهدة اًمٜمٕمٛم٦م ؿمٙمر" :شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمقراؾ سمٙمر أبق ىم٤مـ

 ."اًمِمٙمر قمـ اًمٕمجز ُمٕمروم٦م اًمِمٙمر" :شمٕم٤ممم اهلل رمحف قمثامق أبق لىم٤مـ

 ذًمؽ ليٙمقق ،سمتقومٞم٘مف ؿمٙمرؿ شمرم أق لذًمؽ اًمِمٙمر؛ ـُم أتؿ اًمِمٙمر قمغم اًمِمٙمر" :لىمٞمؾ

 ُم٤مُ إمم اًمِمٙمر ؿمٙمر قمغم شمِمٙمرك صمؿ ،اًمِمٙمر قمغم ومتِمٙمرك ،قمٚمٞمؽ اًمٜمٕمؿ أضمؾ ُمـ اًمتقومٞمؼ

 ".هن٤مي٦م

 ."ًمٚمٜمٕمٛم٦م أهاله  ٟمٗمًؽ شمرم ُ أق اًمِمٙمر" قمٜمف: اهلل ريض اجلٜمٞمد اإلُم٤مف ىم٤مـ

 ."اًمٌالء قمغم يِمٙمر اًمذن لاًمِمٙمقر ،لاًمٕمٓم٤مء اًمٜمٕمٛم٦م قمغم يِمٙمر اًمذن اًمِم٤ميمر" :لي٘م٤مـ

 اخلقاصي  لؿمٙمر ،لاعمٚمٌس لاعمنمب اعمٓمٕمؿ قمغم اًمٕم٤مُم٦م ؿمٙمر" :اهلل رمحف قمثامق أبق ىم٤مـل

 ."اعمٕم٤من ُمـ ؿىمٚمقهٌب  قمغم يرد ُم٤م قمغم

ٚمٌٞمؾو ﴿ :شمٕم٤ممم ىم٤مـ ىمي ـَ  لي ٌي٤مٌدني  ٌُم ًٙمقرً  قٌم  إهلل" :اًمًالف قمٚمٞمف داللد ىم٤مـ ،[13: ؾم٠ٌم] ﴾اًمِمَّ

 ىمد اِق» لشمٕم٤ممم: شم٤ٌمرؿ اهلل ًمف وم٠ملطمك ،"ٟمٕمٛمؽ؟ ُمـ ٟمٕمٛم٦م ًمؽ لؿمٙمرن أؿمٙمرؿ يمٞمػ

 .شؿمٙمرشمٜمل

 ُمـ ومٞمف لٟمٗمخ٧م ،سمٞمدؿ آدف ظمٚم٘م٧م رب ي٤م" :ىم٤مـ اًمًالف قمٚمٞمف ُمقؾمك أق اِصم٤مر لذم

  يمؾ أؾمامء ٛمتفلقمٚمَّ  ،ُمالئٙمتؽ ًمف لأؾمجدت ،رلطمؽ
ى
 أـم٤مؾ ومٙمٞمػ ،لومٕمٚم٧م لومٕمٚم٧م ،رء
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 .شا ؿمٙمره  سمذًمؽ ُمٕمرومتف ومٙم٤مٟم٧م ُمٜمل ذًمؽ أق قمٚمؿ» :لضمؾ قمز اهلل ىم٤مـ ؿمٙمرؿ؟

 فً أصح٤مسمي  ومدقم٤م اًمِمٙمر سمٛم٘م٤مف حت٘مؼ ُمـ ظمػم لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ يم٤مقل

 وم٘م٤مـ ؛صالة يمؾ دسمر لاًمِمٙمر سم٤مًمدقم٤مء لاًمتقضمف اًمرومٞمع اعم٘م٤مف هبذا اًمتح٘مؼ إمم قمٜمٝمؿ اهلل ريض

ـٍ  ُ ُمٕم٤مذ ي٤م ألصٞمؽ» :قمٜمف اهلل ريض ضمٌؾ سمـ عمٕم٤مذ لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم  يمؾ دسمر ذم شمدقم

 .شقم٤ٌمدشمؽ لطمًـ لؿمٙمرؿ ذيمرؿ قمغم أقمٜمل مهللا :ـشم٘مق صالة

 ُمـ لاًم٘مٚمٞمؾ ،هلل اًمِمٙمر ؾمجدة يًجد سم٠مق صالة يمؾ آظمر ذم اًمِمٙمر ٦مٜمَّ ؾًم  يؽمؿ مل ُمـ لهٜم٤مؿ

 ،اِظمريـ ٟمٗمقس ذم لشم٠مثػمه٤م لىمٕمٝم٤م ذم اإلـمالؾ قمغم اًمٙمٚمامت أمجؾ ُمـ وم٤مًمِمٙمر ،هب٤م ي٘مقف

 اهلل سم٤مرؿ اًمِم٤ميمريـ ُمـ أبٜم٤مئل ٟمقا ومٙمق ،اًمٜم٤مس سملم لاًمتقاومؼ اعمح٦ٌم جلٚم٥م اُؿمٞم٤مء أيمثر لُمـ

 .شاًمٜم٤مس يِمٙمر ُ ُمـ اهلل يِمٙمر ُ» :٤مُمرومققمه ريض اهلل قمٜمف  هريرة أيب قمـ ،ومٞمٙمؿ

ٌذيَمرً ﴿ :لشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف ىم٤مـ ؛اًمٕمزيز يمت٤مسمف ذم سم٤مًمذيمر اًمِمٙمر ىمرق ىمد شمٕم٤ممم اهلل وم٢مق ،لسمٕمد ًمي  لي

 
ٌ
ً  اهلل  [45 :اًمٕمٜمٙمٌقت] ﴾أييَمؼمي

اؿَمًٙمًرلاَ  َذيًمَريًمؿَ أي  ومي٤مَذيًمًرلٌن ﴿ :شمٕم٤ممم ىم٤مـل ُي  زٌم  لي َٙمًٗمًرلقٌ  ل  [152 :اًمٌ٘مرة] ﴾شمي

ٜميَجٌزن﴿: شمٕم٤ممم لىم٤مـ ؾمي ـي  لي ٤ميمٌٌري  [145 :قمٛمراق آـ] ﴾اًمِمَّ

قَّ ﴿ :اًمٚمٕملم إسمٚمٞمس قمـ اإظم٤ٌمره  ؾمٌح٤مٟمف لىم٤مـ يىَمًٕمدي ًؿَ  ّي ـميؽي  هلي ا تيٌ٘مٞمؿي  ٌسي ًَ ً  :اّقمراؽ] ﴾اعَم

ُي ﴿ :وم٘م٤مـ اخلٚمؼ ذم اًمٚمٕملم ومٓمٕمـ ،اًمِمٙمر ـمريؼ هق :ىمٞمؾ [16 ٌدً  لي ًهؿَ  دمي يَمثيري ـي  أي ٌري
٤ميمٌ  ﴾ؿمي

 [17: اّقمراؽ]

ٚمٌٞمؾو ﴿ :شمٕم٤ممم لىم٤مـ ىمي ـَ  لي ٌي٤مٌدني  ٍُم ًٙمقرً  قٌم  اهلل صغم اهلل رؾمقـ قمـ لًرلن ،[13 :ؾم٠ٌم] ﴾ اًمِمَّ

ءو  هلؿ ٥ًم ٜمّمي ومٞمً  زُمرةو  ومت٘مقف ،احلاٍمدلق ؿٌ ٘مً ٞمي ًمٌ  :اًم٘مٞم٤مُم٦م يقف ميٜم٤مد» :ىم٤مـ أنف لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف  ًمقا

 لذم ،شطم٤مـ يمؾ قمغم شمٕم٤ممم اهلل يِمٙمرلق اًمذيـ» :ىم٤مـ احلاٍمدلق؟ لُمـ :ىمٞمؾ ،ش٦ماجلٜم ومٞمدظمٚمقق

ء قمغم اهلل يِمٙمرلق اًمذيـ» :آظمر ًمٗمظ ء اًمنا  .شلاًميا
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 ًمٙم٤موم٦م اخلػم وم٘مّمد سم٤مًم٘مٚم٥م أُم٤م ؛لاجلقارح لاًمٚم٤ًمق سم٤مًم٘مٚم٥م يٙمقق اًمِمٙمر أق لاقمٚمؿ

 ٟمٕمؿ وم٤ٌمؾمتٕمامـ سم٤مجلقارح لأُم٤م ،شمٕم٤ممم هلل لاًمِمٙمر احلٛمد ذيمر ومٙمثرة سم٤مًمٚم٤ًمق لأُم٤م ،اعمخٚمقىم٤مت

 أن» :اًمًالف قمٚمٞمف أجقب ممإ شمٕم٤ممم اهلل ألطمك ؛ُمٕمّمٞمتف ذم اؾمتٕمامهل٤م لقمدف ـم٤مقمتف ذم اهلل

ٞميدً  لىم٤مـ ،شألًمٞم٤مئل ُمـ ُمٙم٤موم٠مةه  سم٤مًمِمٙمر روٞم٧م  وم٘م٤مـ ؟ٟمتخذ اح٤مـ أن :قمٜمف اهلل ريض قمٛمر ٟمي٤مؾمي

ٌه  ا ذايمره  ًم٤ًمٟم٤م أطمديمؿ ًمٞمتخذ» :صغم اهلل قمٚمٞمف لآخف لؾمٚمؿ  اًم٘مٚم٥م سم٤مىمتٜم٤مء وم٠مُمر ؛شا ؿم٤ميمره  ٤ملىمٚم

 .اح٤مـ قمـ سمدياله  اًمِم٤ميمر

َّ " :لىمٞمؾ ،سم٤مًمِمٙمر ًم٤ًمٟمؽ ومٚمٞمٓمؾ اعمٙم٤موم٠مة قمـ يدؿ ىمٍمت إذا :ىمٞمؾل  قمٚمٞمف إدريس سًمنمي  ٤محي

 ومًٌط ،ًمٚمٛمٖمٗمرة ىمٌٚمف أقمٛمؾ يمٜم٧م وم٢من ّؿمٙمرك :وم٘م٤مـ مل؟ ًمف: وم٘مٞمؾ احلٞم٤مة ؾم٠مـ سم٤معمٖمٗمرة اًمًالف

سمٕم٦م اًمًامء إمم لمحٚمف ضمٜم٤مطمٞمف اعمٚمؽ  ."هٜم٤مؿ ضٌٌ وم٘مً  اًمرا

ر  اهلل وم٠منٓم٘مف ،ُمٜمف ٥مومتٕمجَّ  اًمٙمثػم اح٤مء ُمٜمف خيرج صٖمػمى  سمحجرى  اًمًالف قمٚمٞمف اّنٌٞم٤مء أطمد لُمَّ

ي٤م يي٤م﴿ :ي٘مقـ لضمؾ قمز اهلل ؾمٛمٕم٧م ُمٜمذ :وم٘م٤مـ ،ذًمؽ قمـ وم٠ًمخف ًمف ـي  أيهيي ٌذي ٜمًقا  اًمَّ ًٙمؿَ  ىًمقا  آُمي ًي نًٗم  أي

َهٚمٌٞمًٙمؿَ  أي ا لي ٤م ٟمي٤مره ىًمقًدهي ةً  اًمٜم٤َّمًس  لي ٤مري جي
احَلٌ  اِي٦م ٟمص ًمٞمس هٜم٤م ه٤م اعم٘مّمقد-[ 6: اًمتحريؿ] ﴾لي

ٟمٞم٦م  اًمًالف قمٚمٞمف اًمٜمٌل ذًمؽ ومدقم٤م ،ظمقومف ُمـ أبٙمل وم٠من٤م -اًم٘مديؿ ُمٕمٜم٤مه٤م ضمٜمس هد لًمٙمـ اًم٘مرآ

 ذًمؽ ومٛمرَّ  ،ش٤مراًمٜمٍ  ُمـ فأضمرشمً  ىمد إٍن » :إًمٞمف لضمؾ قمز اهلل وم٠ملطمك ،اًمٜم٤مر ُمـ احلجر ذًمؽ جيػم أق

 احلجر شمٕم٤ممم اهلل وم٠منٓمؼ ،ومٕمج٥م ،ذًمؽ ىمٌؾ يم٤مق مم٤م رألوم ُمٜمف يٜمٗمجر اح٤مء لضمد قم٤مد ومٚمام، اًمٜمٌل

 سمٙم٤مء لهذا ،لاخلقؽ احلزق سمٙم٤مء يم٤مق ذًمؽ :وم٘م٤مـ ًمؽ؟ اهلل همٗمر لىمد شمٌٙمل مل :ًمف وم٘م٤مـ ًمف

 .لاًمنلر اًمِمٙمر

 سملم اًمًـ ذم ـمٕمـ ىمد يمٌػما  ٤مؿمٞمخه  اّؾمٗم٤مر سمٕمض ذم رأج٧م" :ىم٤مـ أنف سمٕمْمٝمؿ قمـ طًمٙملل

 لهل ،زم قمؿ   اسمٜم٦م أهقم قمٛمرن اسمتداء ذم يمٜم٧م إن :وم٘م٤مـ طم٤مًمف قمـ وم٠ًمختف ،لاًمًجقد اًمريمقع

ـي  :هل٤م ىمٚم٧م زوم٤مومٝم٤م ومٚمٞمٚم٦م، هب٤م شمزلضم٧م أن وم٤مشمٗمؼ ،هتقان يم٤مٟم٧م يمذًمؽ  اًمٚمٞمٚم٦م هذك ٟمحٞمل طمتك شمٕم٤م
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 يم٤مٟم٧م ومٚمام ،ًممظمر أطمدٟم٤م يٗمرغ لمل يمذًمؽ اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ ومّمٚمٞمٜم٤م ،مجٕمٜم٤م ُم٤م قمغم لضمؾ قمز هلل ا ؿمٙمره 

 ".ًمٞمٚم٦م يمؾ احل٤مًم٦م شمٚمؽ قمغم لٟمحـ ؾمٜم٦م ؾمٌٕملم ومٛمٜمذ ،هٙمذا سمٜم٤م لاؾمتٛمر ،يمذًمؽ سمتٜم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٚمٞمٚم٦م

 ؿم٤مب وم٘م٤مف ،اهلل رمحف اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر اعم١مُمٜملم أُمػم قمغم ىمدُمقا  الومده  أق" :ًرلنل

 ذم ًمٙم٤مق سم٤مًمًـ اُّمر يم٤مق ًمق اعم١مُمٜملم أُمػم ي٤م :وم٘م٤مـ ،اًمٙمٌػم اًمٙمٌػم :قمٛمر وم٘م٤مـ ،ًمٞمتٙمٚمؿ

 اًمرهم٦ٌم أُم٤م ؛اًمره٦ٌم لومد لُ اًمرهم٦ٌم لومد ٜم٤مًمً :ىم٤مـ ،شمٙمٚمؿ :وم٘م٤مـ. ُمٜمؽ أؾمـ هق ُمـ اعمًٚمٛملم

 ضمئٜم٤مؿ اًمِمٙمر لومد ٟمحـ لإٟمام ،قمدًمؽ ُمٜمٝم٤م آُمٜمٜم٤م وم٘مد اًمره٦ٌم لأُم٤م ،ومْمٚمؽ اًمٞمٜم٤م ألصٚمٝم٤م وم٘مد

 ."لٟمٜمٍمؽ سم٤مًمٚم٤ًمق ٟمِمٙمرؿ

 شمٕم٤ممم هلل اًمِمٙمر اؾمتخراج ؿٝمً لٟمٞمتً  ،أطمقاهلؿ قمـ سمٞمٜمٝمؿ ومٞمام يت٤ًمءًمقق اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ يم٤مقل

 .اهلل ـم٤مقم٦م ذم ئقـلاعمً اًم٤ًمئؾ ومٞمٙمقق سم٠مخًٜمتٝمؿ

 لاًمثٜم٤مء اعمحٌقب سمذيمر اًمٚم٤ًمق ومٞمجرن قمٚمٞمف اعمٜمٕمؿ اهلل طم٥م قمغم اًمٕمٌد قمٙمقؽ هق وم٤مًمِمٙمر

 مجٚم٦م ُمـ اًمِمٙمر أق اقمٚمؿ" :شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمٖمزازم اإلُم٤مف ي٘مقـ ؛سم٤مًمٓم٤مقم٦م اجلقارح لشمتٌٕمف قمٚمٞمف

ـى  ٚمؿى قمٌ  ـُمٌ  يٜمتٔمؿ أجْم٤م لهق ،اًم٤ًمًمٙملم ُم٘م٤مُم٤مت  ومٞمقرث اّصؾ هق وم٤مًمٕمٚمؿ ،لقمٛمؾى  لطم٤م

 احل٤مصؾ اًمٗمرح هق لاحل٤مـ ،اعمٜمٕمؿ ُمـ اًمٜمٕمٛم٦م ُمٕمروم٦م اًمٕمٚمؿ وم٠مُم٤م ،اًمٕمٛمؾ يقرث لاحل٤مـ ،احل٤مـ

 سم٤مًم٘مٚم٥م اًمٕمٛمؾ ذًمؽ ليتٕمٚمؼ ،لاعمحٌقب اعمٜمٕمؿ ُم٘مّمقد هق سمام اًم٘مٞم٤مف هق لاًمٕمٛمؾ ،سم٢مٟمٕم٤مُمف

 ".لاًمٚم٤ًمق لاجلقارح

 سؽ ُمع ،٦ماًمٜمٕمٛم سمحّمقـ اًم٘مٚم٥م ومرح هق" اًمِمٙمر: قمـ شمٕم٤ممم اهلل رمحف قمجٞم٦ٌم اسمـ ىم٤مـل

 ".اخلْمقع لضمف قمغم اعمٜمٕمؿ سمٜمٕمٛم٦م لاُقمؽماؽ ،اعمٜمٕمؿ ـم٤مقم٦م ذم اجلقارح

 سم٤مخلدُم٦م لاًم٘مٞم٤مف سم٤مًمٜمٕمٛم٦م اُقمؽماؽ اًمِمٙمر:" :اهلل رمحف اًمّمدي٘مل قمالء اسمـ اًمٕمالُم٦م لىم٤مـ

ٚمٌٞمؾو ﴿ :ؾمٌح٤مٟمف ىم٤مـ صمؿ لُمـ ،ؿمٙمقرا ؾًمٛمل ُمٜمف ذًمؽ يمثر ومٛمـ ىمي ٌي٤مٌدني  ـَ ُمٌ  لي ًٙمقرً  قٌم  :ؾم٠ٌم﴾ ]اًمِمَّ

13]. 
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 ٟمٕمٛم٦م قمغم يم٤مًمِمٙمر اًمديٜمٞم٦م لأضمٍٚمٝم٤م ،٦ملأظمرليٍ  ،٦ملديٜمٞمٍ  ،٦مدٟمٞمقيٍ  :أىم٤ًمف صمالصم٦م قمغم ٕمؿلاًمٜمي 

 .شمٕم٤ممم اهلل ُمـ ُمٜم٦م أهن٤م اعم١مُمـ لاقمت٘م٤مد ؾمٌح٤مٟمف سم٤مهلل لاعمٕمروم٦م لاإليامق اإلؾمالف

 لاًمّم٤محللم اّنٌٞم٤مء ُمـ اهلل قم٤ٌمد سمقاؾمٓم٦م ًمٕمٌدك شمٕم٤ممم اهلل يًقىمٝم٤م اًمتل :اًمٜمٕمؿ ـلُمٌ 

ر احل٘مٞم٘مل اعمٜمٕمؿ ّنف شمٕم٤ممم اهلل يِمٙمر أق اعم١مُمـ ومٕمغم ،سم٤مهلل لماًمٕم٤مروم لاعمرؿمديـ  ًمؽ ومًخَّ

 .خلدُمتؽ قم٤ٌمدك

 رٍب  ي٤م :ىم٤مـ اهلل قم٤ٌمد ُمـ اقمٌده  أق» :صمٝمؿطمدَّ  اهلل رؾمقـ أق امقمٜمٝم اهلل ريض قمٛمر اسمـ رلم

 يمٞمػ يدري٤م ومٚمؿ سم٤معمٚمٙملم ومٕمْمٚم٧م ،ؾمٚمٓم٤مٟمؽ لًمٕمٔمٞمؿ لضمٝمؽ جلالـ يٜمٌٖمل يمام احلٛمد ًمؽ

 ىم٤مـ ،ٟمٙمتٌٝم٤م يمٞمػ ٟمدرن ُ ُم٘م٤مًم٦مه  ىم٤مـ ىمد قمٌدؿ إق رسمٜم٤م ي٤م :وم٘م٤مُ اًمًامء إمم داومّمٕم ،يٙمت٤ٌمهن٤م

 يمام احلٛمد ًمؽ رب ي٤م :ىم٤مـ ىمد إٟمف :ىم٤مُ قمٌدن؟ ىم٤مـ ُم٤مذا :قمٌدك ىم٤مـ سمام أقمٚمؿ لهق شمٕم٤ممم: اهلل

 طمتك قمٌدن ىم٤مـ يمام ايمت٤ٌمه٤م :هلام لضمؾ قمز اهلل وم٘م٤مـ ،ؾمٚمٓم٤مٟمؽ لًمٕمٔمٞمؿ لضمٝمؽ جلالـ يٜمٌٖمل

 ش.هب٤م وم٠مضمزيف يٚم٘م٤من

 ،لاجلقارح لاًمٚم٤ًمق اًم٘مٚم٥م يِمٛمؾ ّنف ؛اًمًٚمقؿ ُم٘م٤مُم٤مت أقمغم ُمـ اًمِمٙمر إق :ٟم٘مقـ لاِق

ٌه  لاحلٛمد لاًمرو٤م اًمّمؼم يتْمٛمـ لّنف  اهلل هن٤مٟم٤م ًمذًمؽ ،لاًم٤ٌمـمٜم٦م اًمٔم٤مهرة اًمٕم٤ٌمدات يمؾ ٤ملشم٘مري

اؿَمًٙمًرلاَ ﴿ :ؾمٌح٤مٟمف وم٘م٤مـ ؛لاًمٙمٗمر اجلحقد لهق ودك قمـ ؾمٌح٤مٟمف ُي  زٌم  لي َٙمًٗمًرلقٌ  ل  ﴾شمي

 .[152 :ٌ٘مرةاًم]
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 اهلل طضٖل يف ٔالضداٞ اخلٕف وكاً

 الضداٞ وكاً

سمف ٟمرضمق اًمذن هلل احلٛمد  وم٤معم١مُمـ ،لؾمخٓمف لُمٙمرك قم٘م٤مسمف لٟمخ٤مؽ ،ليمرُمف لإطم٤ًمٟمف صمقا

 لملُمٓمٞمتَّ  ،حمٛمقد ُم٘م٤مف يمؾ امم هبام يٓمػم يمجٜم٤مطملم لاخلقؽ اًمرضم٤مء ي٠مظمذ اًمذن هق اًمٕم٤مىمؾ

 .كالقمً  ذم ضمٍؾ  اهلل امم اًمٓمريؼ ُم٤ًموم٤مت هبام ي٘مٓمع

 لىمٌؾ ،اًمرضم٤مء سمٛم٘م٤مف ومٜمٌدأ ،ُمتْم٤مداق أهنام ُمع مجٕمٝمام إمم ؾاًمتقصي  لؾمٌٞمؾ طم٘مٞم٘متٝمام ومٜمٌلمي 

 اًمٓم٤مقم٦م سم٠مؾم٤ٌمب ي٠مظمذ اًمذن هق اًمراضمل إذ؛ لاًمتٛمٜمل اًمرضم٤مء سملم ؾٟمٗمري  أق ُمـ ًمٜم٤م سمد ُ ذًمؽ

ٌه  ُمقُك إمم لاًمت٘مرب ر ،لاًم٘مٌقـ اًمرى ٤مـم٤مًم  ًمٞمٜم٤مـ لإظمالص سمّمدؾ اُضمتٝم٤مد ؾم٤مقمد قمـ لؿمٛمَّ

ـَ ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مـ ؛لاِظمرة اًمدٟمٞم٤م ذم لاًمًٕم٤مدة اًم٘مٌقـ ٤مقي  وميٛمي َرضًمقا  يمي ٤مءي  يي فٌ  ًمٌ٘مي سمي َؾ  ري َٚمٞميَٕمٛمي اله  ومي ٛمي  قمي

٤محٌله٤م ُي  صي ؿَ  لي ةٌ  ًينَمٌ ٌي٤مدي فٌ  سمٌٌٕم سمي ا ري ده  :رمحتف يرضمقق اًمذيـ ذم شمٕم٤ممم لىم٤مـ ،[110: اًمٙمٝمػ] ﴾أيطمي

ـي  إٌقَّ ﴿ ٌذي ٜمًقا  اًمَّ ـي  آيُمي ٌذي اًمَّ رً  لي ٤مضمي ًدلا لاهي ٤مهي ضمي ٌٌٞمؾٌ  ذٌم  لي   ؾمي
ٌ
ٌؽي  اهلل مَحي٦مي  ييَرضًمققي  ًألئلي   ري

ٌ
 :اًمٌ٘مرة] ﴾اهلل

 لاًمثقاب اّضمر يٜمتٔمر صمؿ اًمٜمٗمس لَم٤مهدة لاًمٓم٤مقم٦م اّؾم٤ٌمب يؽمؿ ُمـ ومٝمق :اعمتٛمٜمل أُم٤م ،[110

 ؿمداد قمـ لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ ومٞمف ىم٤مـ هذا لُمثؾ ،لاحلٔمقظ اعمٕم٤مُمٚم٦م لطمًـ

 ُمٖمرلر ومٝمذا ،شاُّم٤من اهلل قمغم كلمتٜمَّ  هقاه٤م ٟمٗمًف أتٌع ُمـ لاًمٕم٤مضمز» :قمٜمف هللا ريض ألس سمـ

 .ىمدره٤م اًمرسمقسمٞم٦م يٕمٓمل لُ

 شمٕم٤ممم ًمٗمْمٚمف اًمًٙمقق :اًمرضم٤مء" :اًمرضم٤مء شمٕمريػ ذم شمٕم٤ممم اهلل رمحف زٍرلؾ أمحد اًمِمٞمخ ىم٤مـ

 ."ااهمؽماره  يم٤مق لإُ ،اجلٛمٞمع ذم اًمٕمٛمؾ سمِمقاهد

 هق احل٘مٞم٘م٦م لذم ،لرو٤مك ًم٘مرسمف اًمٓم٤مًمٌلم اهلل ًمٓمريؼ ًمٙملماًم٤ًم ُم٘م٤مُم٤مت ُمـ هق وم٤مًمرضم٤مء اإذه 

ُه  يٙمقق ذًمؽ لىمٌؾ ،لأىم٤مف صم٧ٌم إذا ٤مُم٘م٤مُمه  يًٛمك لًمٙمـ لصػو   صمؿ ٤مقم٤مروه  يم٤مق إذا أن ،طم٤م

ـى  :إمم ليٜم٘مًؿ ،٤مشم٤مُمًّ  ٤مُم٘م٤مُمه  يٙمقق قمٜمده٤م اًم٘مٚم٥م ذم يث٧ٌم أق إمم يزلـ صمؿ يرضمع صمؿ يزلـ  طم٤م
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 أل حمٌقب يمؾ ذم يٙمقق وم٤مًمرضم٤مء ،اًمٕمٛمؾ ي٘متيض لاحل٤مـ ،احل٤مـ ي٥ًٌم وم٤مًمٕمٚمؿ ؛لقمٛمؾى  ٚمؿى لقمٌ 

 اهلل صمقاب ذم ًمٚمرضم٤مء سمف ذو ذي ٚمي لشمي  اًم٘مٚم٥ٌم  لشمٕمٚمًؼ  اٟمتٔم٤مرو  ُمٜمف ومٞمحّمؾ اعمحٌقب أُم٤م ،ُمٙمرلك

 ذم لـم٤مُمعو  فً سمَّ ري  راجى  ومٝمق ،اًمٕم٤مسمديـ اًمٕم٤مُمٚملم ُمـ ص٤مطمٌف ومٞمٙمقق لاًمرلح اًم٘مٚم٥م ومػمشم٤مح ،لرو٤مك

سمف ف ُمع اًمرمح٦م ليٜمتٔمر اُّم٤مٟم٦م وٞمَّٕمقا  ذيـاًم ُمـ يم٤مق ذاإ لأُم٤م ،اًمّم٤مدىملم ُمـ لهق صمقا  اٟمخرا

 ظمٓمر وم٢مق اعمٙمرلك لأُم٤م ،قمٜمف سمٕمٞمد لهق اًمرضم٤مء اؾمؿ قمٚمٞمف يٜمٓمٌؼ ومال أمحؼ ُمٖمرلرو  ومٝمذا اًم٥ًٌم

  لىمقع سم٤ٌمًمؽ
ى
ًً  ىمٚمٌؽ قمغم ذًمؽ لهمٚم٥م اعمًت٘مٌؾ ذم رء  اّملً  ُمٜمف لطمّمؾ الاٟمتٔم٤مره  ٤مشمقىمٕمه  لي ٛمي وم

 اًمرديئ٦م اّظمالؾ ُمـ ىمٚمٌف رـمٝم ُمـ لأُم٤م ،اًمتحٛمؾ ىمقة يٕمٓمٞمف أل ذًمؽ قمٜمف يٌٕمد سم٠مق اهلل ُمـ ٤مضمي ري 

 رضم٤مءه  اٟمتٔم٤مرك يم٤مق اخل٤ممت٦م لطمًـ اعمقت إمم ذًمؽ قمغم لصم٧ٌم شمٕم٤ممم اهلل ومْمؾ لاٟمتٔمر ،اعمذُمقُم٦م

 .شاجلٜم٦م اهلل قمغم كلمتٜمَّ  هقاه٤م ٟمٗمًف أتٌع ُمـ اّمحؼ» :صغم اهلل قمٚمٞمف لآخف لؾمٚمؿ ىم٤مـ ؛احمٛمقده 

 ُمع اًمذٟمقب ذم اًمتامدن قمٜمدن اُهمؽمار أقمٔمؿ ـُمٌ " :قمٚمٞمف اهلل رمح٦م ُمٕم٤مذ سمـ ِيل ىم٤مـل

 سمٌذر اجلٜم٦م زرع لاٟمتٔم٤مر ،ـم٤مقم٦م سمٖمػم شمٕم٤ممم اهلل ُمـ اًم٘مرب لشمقىمع ،ٟمداُم٦م همػم ُمـ اًمٕمٗمق رضم٤مء

 ُمع لضمؾ قمز اهلل قمغم لاًمتٛمٜمل ،قمٚمؿ سمٖمػم اجلزاء لاٟمتٔم٤مر ،سم٤معمٕم٤ميص اعمٓمٞمٕملم دار لـمٚم٥م ،اًمٜم٤مر

 صمؿ أنِمد: .اإلومراط

 ".اًمٞمٌس قمغم دمرن ُ اًمًٗمٞمٜم٦م إق * * * ُم٤ًمًمٙمٝم٤م شمًٚمؽ لمل اًمٜمج٤مة شمرضمق

 اًمٞم٠مس لودك ،لاًمٕمٛمؾ اًمٕمٚمؿ أثٛمره٤م ىمد طم٤مًم٦م أهن٤م قمٚمٛم٧م وم٘مد لُمٔمٜمتف اًمرضم٤مء قمروم٧م وم٢مذا

٤م ىًمَؾ ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مـ ؛ُمٜمف سم٤مهلل ٟمٕمقذ لاًم٘مٜمقط ٌي٤مٌدني  يي ـي  قٌم ٌذي وًمقا  اًمَّ َٰ  أيَهي غمي ٌٝمؿَ  قمي ًٌ نًٗم َ٘مٜميًٓمقا  ُي  أي  شمي

مَحي٦مٌ  ٌُمـ   ري
ٌ
َٖمٌٗمرً  اهللي  إٌقَّ  اهلل ًٟمقبي  يي ٤م اًمذي ٌٞمٕمه ًٗمقرً  ًهقي  إٌٟمَّفً  مجي طٌمٞمؿً  اًَمٖمي  [.53 :اًمزُمر] ﴾اًمرَّ

 ِيٌٌقق ـلُمي  ،ًمف أطمٌٝمؿ هلل اًمٕم٤ٌمد أىمرب إذ اخلقؽ؛ ُمـ ُمٜمف أقمغم سم٤مًمرضم٤مء اًمٕمٛمؾ أق لاقمٚمؿ

ًيَٓمٌٕمًٛمققي ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مـ ؛خلٚم٘مف اهلل ٤مفي  لي غمي  اًمٓمَّٕمي ٌيفٌ  قمي ٌٙمٞمٜمه٤م طًم ًَ تٌٞمامه لي  ٌُم ا  يي أيؾٌمػمه  إٌٟمَّامي  ۞ لي

ضَمفٌ  ًٟمَٓمٌٕمًٛمًٙمؿَ    ًمٌقي
ٌ
ء ٌُمٜمًٙمؿَ  ًٟمٌريدً  ُي  اهلل ا زي ُي  ضمي ا لي  [.9-8: اإلٟم٤ًمق] ﴾ؿًمًٙمقره



    

361
 

 

 الفتوحات الربانية يف األوراد القادرية اجليالينالرشيفث ضياة /دمع

 

ٞميٌدٟمي٤م أظم٤ٌمر لذم ،اًمرضم٤مء شمٖمٚم٥م لاعمح٦ٌم  اًمٞمف: كألطم شمٕم٤ممم اهلل أق :اًمًالف قمٚمٞمف يٕم٘مقب ؾمي

٤مًؽ ﴿ :ىمٚم٧م ّنؽ يقؾمػ؟ لسملم سمٞمٜمؽ ومرىم٧م مل أتدرن» أيظمي فً  أيق لي ٠َميًمٚمي َئ٥ًم  يي أينًتؿَ  اًمذي ٜمَفً  لي  قمي

٤موٌمًٚمققي   إمم شمٜمٔمر لمل إظمقشمف همٗمٚم٦م إمم ٟمٔمرت لمل ،شمرضمٜمل لمل اًمذئ٥م ظمٗم٧م مل ،[13 :يقؾمػ] ﴾همي

 .شًمف؟ طمٗمٔمل

 ُم٤م يب ومٚمٞمٔمـ ؛يب قمٌدن فمـ قمٜمد أن٤م :لضمؾ قمز اهلل ي٘مقـ» :صغم اهلل قمٚمٞمف لآخف لؾمٚمؿ ىم٤مـل

 اهلل ألىمٗمٜمل" وم٘م٤مـ: ؟ سمؽ اهلل ومٕمؾ ُم٤م ًمف: وم٘مٞمؾ اًمٜمقف ذم ُمقشمف سمٕمد أيمثؿ سمـ ِيٞمك لرؤن ،شيِم٤مء

. اهلل يٕمٚمؿ ُم٤م اًمرقم٥م ُمـ وم٠مظمذن" :ىم٤مـ ،"لومٕمٚم٧مي  ومٕمٚم٧مي  ،اًمًقء ؿمٞمخ ي٤م :لىم٤مـ يديف سملم

 اًمرزاؾ قمٌد طمدصمٜمل وم٘مٚم٧م: قمٜمل؟ طمدصم٧مي  لُم٤م :وم٘م٤مـ .قمٜمؽ طمدصم٧ًم  هٙمذا ُم٤م ،رب ي٤م :وم٘مٚم٧م

 فمـ قمٜمد أن٤م» :ىمٚم٧م أنؽ ًالفاًم قمٚمٞمف ضمؼميؾ قمـ ٟمٌٞمؽ قمـ أنس قمـ اًمزهرن قمـ ُمٕمٛمر قمـ

 صدؾ لضمؾ: قمز اهلل وم٘م٤مـ. شمٕمذسمٜمل ُ أق سمؽ أفمـ ليمٜم٧م ،شؿم٤مء ُم٤م يب ومٚمٞمٔمـ ؛يب قمٌدن

 اًمرزاؾ قمٌد لصدؾ ُمٕمٛمر لصدؾ اًمزهرن لصدؾ أنس لصدؾ ٟمٌٞمل لصدؾ ضمؼميؾ

 ".ومرطم٦م ُمـ هل٤م ي٤م :وم٘مٚم٧م ،اجلٜم٦م إمم اًمقًمداق يدنَّ  سملم كلُمِم ٧ًًم خٌٌ وم٠مً  :ىم٤مـ. لصدىم٧مي 

ئٞمؾ سمٜمل ُمـ رضماله  قأ :اخلؼم لذم  شمٕم٤ممم اهلل ًمف ومٞم٘مقـ ،قمٚمٞمٝمؿ ليِمدد اًمٜم٤مس طًي٘مٜمي  يم٤مق إها

 .شُمٜمٝم٤م قم٤ٌمدن شم٘مٜمط يمٜم٧م يمام رمحتل ُمـ أؤيًؽ» :اًم٘مٞم٤مُم٦م يقف

 لذيمر اًمٕم٤ٌمدة ومؽمؿ اًمٞم٠مس قمٚمٞمف همٚم٥م ـُمي  إًمٞمف لِيت٤مج ،اُقمتداـ ُمـ ًمف سمد ُ اًمرضم٤مء ومٛم٘م٤مف

 ؛ألؾمٓمٝم٤م اُّمقر ومخػم ؛لسم٠مهٚمف سمٜمٗمًف َضَّ أ طمتك ومٞمف وم٠مهؽ اخلقؽ قمٚمٞمف همٚم٥م ـُمي  أل ،اهلل

 اهلل رمح٦م ُمـ اًمٜم٤مس طًي٘مٜمي  ُ اًمذن اًمٕم٤ممل إٟمام" :قمٜمف اهلل لريض لضمٝمف اهلل يمرف قمكم اإلُم٤مف ىم٤مـ

 ومْمٞمٕمقا  ،اًمرضم٤مء اًمزُم٤مق هذا ذم اًمٜم٤مس قمغم همٚم٥م اًمذن لًمٙمـ ،"اهلل ُمٙمر ُمـ ٜمٝمؿًي١مُمي  لُ شمٕم٤ممم

 احلؼ إمم يرشمدقمقق ًمٕمٚمٝمؿ ىمٚمٞماله  اًمتخقيػ امـاؾمتٕم ُمـ سمد ومال ،هب٤م لاؾمتٝم٤مٟمقا  اًمٕم٤ٌمدات

 يمؾ سمتقضمٞمف لقم٤مرؽو  سمٛمريديف أقمٚمؿً  وم٢مٟمف اعم٤ٌمذ اعمريب ًمٚمِمٞمخ ؿٟمًٚمي  أق سمد ومال ًمذًمؽ ،لاًمّمقاب
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 .ليّمٚمحف يداليف ُم٤م ممإ ُمٜمٝمؿ

٤م ىًمَؾ ﴿ :رمحتف ُمـ اًم٘مٜمقط قمـ ليٜمٝم٤مٟم٤م اًمرضم٤مء قمغم ِيثٜم٤م لهق شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مـ ٌي٤مٌدني  يي ـي  قٌم ٌذي  اًمَّ

َٰ  وًمقا أيَهي  غمي ٌٝمؿَ  قمي ًٌ نًٗم َ٘مٜميًٓمقا  ُي  أي مَحي٦مٌ  ٌُمـ شمي   ري
ٌ
َٖمٌٗمرً  اهللي  إٌقَّ  اهلل ًٟمقبي  يي ٤م اًمذي ٌٞمٕمه ًٗمقرً  ًهقي  إٌٟمَّفً  مجي  اًَمٖمي

طٌمٞمؿً  مَحيتٌل﴿ :وم٘م٤مـ رمحتف سمًٕم٦م ؾمٌح٤مٟمف اهلل لسمنٍمٟم٤م ،[53 :اًمٜم٤ًمء] ﴾اًمرَّ ري ٧َم  لي ؾٌمٕمي   يًمؾَّ  لي
ى
ء َ  ري

٤م ًٌٝمي يَمًت ٠مي ًي ـي  ومي ٌذي تَّ٘مً  ًمٌٚمَّ ًي١َمشًمققي  ققي يي ٤مةي  لي يمي ـي  اًمزَّ ٌذي اًمَّ  .[156: اّقمراؽ] ﴾ًي١َمٌُمٜمًققي  سمٌآجي٤مشمٌٜمي٤م ًهؿ لي

 جيلء» :ىم٤مـ لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل قمـ قمٜمف اهلل ريض اّؿمٕمرن ُمقؾمك أيب لقمـ

ـي  سمذٟمقبى  اعمًٚمٛملم ُمـ ٟم٤مسو  اًم٘مٞم٤مُم٦م يقف ـٌ  أُمث٤م  اًمٞمٝمقد قمغم ليْمٕمٝم٤م ،هلؿ اهلل يٖمٗمره٤م اجل٤ٌم

 لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ ؾمٛمٕم٧م :ىم٤مـ قمٜمٝمام اهلل ريض قمٛمر اسمـ لقمـ ،شلاًمٜمّم٤مرم

 :ومٞم٘مقـ سمذٟمقسمف ومٞم٘مررك فً ٗمي ٜمي يمي  قمٚمٞمف يْمع طمتك رسمف ُمـ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقف اعم١مُمـ كٟمي دَ يً » ي٘مقـ: لؾمٚمؿ

 ذم قمٚمٞمؽ ؾمؽمهت٤م ىمد وم٢من :ىم٤مـ. أقمرؽ ربي  :ومٞم٘مقـ يمذا؟ ذٟم٥م أتٕمرؽ يمذا؟ ذٟم٥م تٕمرؽأ

 :ىم٤مـ قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب لقمـ ،شطمًٜم٤مشمف صحٞمٗم٦م كومًٞمٕمٓمي  ،اًمٞمقف ًمؽ أهمٗمره٤م ن٤مأل ،اًمدٟمٞم٤م

 سمٙمؿ اهلل ًمذه٥م شمذٟمٌقا  مل ًمق سمٞمدك ٟمٗمز لاًمذن» :لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ ىم٤مـ

 قمـ لاُسمتٕم٤مد اًمرضم٤مء قمغم ِيثٜم٤م يمٚمف ومٝمذا ،شهلؿ ومٞمٖمٗمر شمٕم٤ممم اهلل ومٞمًتٖمٗمرلق يذٟمٌقق سم٘مقف لضم٤مء

ٟمٞم٦م ٟمٗمًف لشمٖمٚمٌف ٤مؿم٤مسمًّ  يم٤مق عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم لًمٙمـ ،اًم٘مٜمقط  قأ قمٚمٞمف ومٞمج٥م اعمحٔمقر ذم ومٞم٘مع اًمِمٝمقا

 ًيٖمٚمي٥م أق ومٕمٚمٞمف ُمت٘مدُم٦م ؾمـ ذم يم٤مق عمـ أُم٤م ،يرشمدع طمتك اًمرضم٤مء قمغم اخلقؽ ضم٤مٟم٥م ًيٖمٚمي٥م

 ريض اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر قمـ صغم اهلل قمٚمٞمف لآخف لؾمٚمؿ ىم٤مـ ليمام ،سم٤مهلل اًمٔمـ لِيًـ اًمرضم٤مء

ّـَ  ُ» :امقمٜمٝم اهلل  قمٚمٞمف اهلل صغم ىم٤مـ لح٤م ،شلضمؾ قمز سم٤مهلل اًمٔمـ ِيًـ لهق إُ طمديمؿأ يٛمقشم

 اًمّمٕمدات إمم لخلرضمتؿ ا يمثػمه  ًمٌٙمٞمتؿ ل ىمٚمٞماله  ًمْمحٙمتؿ أقمٚمؿ ُم٤م شمٕمٚمٛمقق ًمق» :لؾمٚمؿ لآخف

 :ًمؽ ي٘مقـ رسمؽ إق» :وم٘م٤مـ اًمًالف قمٚمٞمف ضمؼميؾ ومٝمٌط ،شرسمٙمؿ إمم لدم٠مرلق صدلريمؿ شمٚمدُمقق

 .لؿمٍقىمٝمؿ ؿلرضٍم٤مه قمٚمٞمٝمؿ ومخرج ش؟قم٤ٌمدن شًم٘مٜميط مل
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 ومال سم٤مًمت٤ًملن لاًمرضم٤مء اخلقؽ ُم٘م٤مُمل سملم جيٛمع أق ومٕمٚمٞمف اهلل ـمريؼ ؾم٤مًمؽ هق عمـ أُم٤م

٤م﴿ :سم٘مقًمف شمٕم٤ممم اهلل لصٗمٝمؿ يمام ؛اِظمر قمغم ٤مُم٘م٤مُمه  ًيٖمٚمي٥م تيجي ـٌ  ضًمٜمًقهًبًؿَ  ذمشمي ٤مضٌمعٌ  قمي َدقًمققي  اعَميْمي  يي

ًؿَ  هبَّ َقومه٤م ري ٤م ظمي ٕمه ـميٛمي مٌم٤َّم لي ىَمٜمي٤مًهؿَ  لي زي  ..ضمٜمتف ذم ٤ملـمٛمٕمه  ٟم٤مرك ُمـ ٤مظمقومه  [16 :اًمًجدة] ﴾ًيٜمٌَٗمً٘مققي  ري

 .رو٤مك ذم ٤ملـمٛمٕمه  هجرك ُمـ ٤مظمقومه .. ىمرسمف ذم ٤ملـمٛمٕمه  سمٕمدك ُمـ ٤مظمقومه 

 إمم لطمٌٌٜمل ِيٌٜمل ُمـ لأطم٥م أطمٌٜمل» :اًمًالف قمٚمٞمف دالد امم ألطمك شمٕم٤ممم اهلل أق :اخلؼم لذم

 آُئل لاذيمر اجلٛمٞمؾ سم٤محلًـ اذيمرن» :ىم٤مـ ظمٚم٘مؽ؟ امم أطمٌٌؽ يمٞمػ رب ي٤م وم٘م٤مـ: ،شظمٚم٘مل

 رضم٤مء" :اهلل رمحف قمجٞم٦ٌم اسمـ ىم٤مـ ،شاجلٛمٞمؾ إُ ُمٜمل يٕمرومقق ُ وم٢مهنؿ ذًمؽ لذيمرهؿ لإطم٤ًمن

 لرضم٤مء ،لاُىمؽماب اًمروقاق طمّمقـ اخل٤مص٦م لرضم٤مء ،اًمثقاب سمحّمقـ احآب طمًـ اًمٕم٤مُم٦م

ر ذم اًمؽمىمل لزي٤مدة اًمِمٝمقد ُمـ اًمتٛمٙملم اخل٤مص٦م ظم٤مص٦م  ؾمٗمٞم٤مق لىم٤مـ "،اعمٕمٌقد اعمٚمؽ أها

ٌه  أذٟم٥م ُمـ" :قمٜمف اهلل ريض اًمثقرن ٟمف لرضم٤م قمٚمٞمف ىمدرك شمٕم٤ممم اهلل أق ومٕمٚمؿ ٤مذٟم  ًمف اهلل همٗمر همٗمرا

ًَٰمًٌٙمؿَ ﴿ :وم٘م٤مـ سمف فمٜمقهنؿ سمًقء ٤مىمقُمه  قم٤مير لضمؾ قمز اهلل ّق" :ىم٤مـ ،"ذٟمٌف ذي  اًمٌَّذن فميٜميًٙمؿً  لي

ٜميٜمًتؿ سميًٙمؿَ  فمي ايًمؿَ  سمٌري َردي ٌيَحًتؿ أي ٠ميَص ـي  ومي ـي  ُمي ي ٜميٜمًَتؿَ ﴿ :شمٕم٤ممم ٤مـلىم ،[23 :ومّمٚم٧م] ﴾اخَلي٤مٌهٌ فمي ّـَ  لي  فمي

 
ٌ
َقء ًَّ يًمٜمًَتؿَ  اًم ٤م لي ا ىميَقُمه  ؾمٕمٞمد أيب قمـ لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم ىم٤مـل ،[12 :اًمٗمتح] ﴾سًمقره

 أق اعمٜمٙمر رأج٧م إذ ُمٜمٕمؽ ُم٤م :اًم٘مٞم٤مُم٦م يقف ًمٕمٌدك ي٘مقـ شمٕم٤ممم اهلل إق» :ريض اهلل قمٜمف اخلدرن

 ىمد :شمٕم٤ممم اهلل ومٞم٘مقـ» ىم٤مـ:. شاًمٜم٤مس لظمٗم٧ًم  ؽي رضمقشمً  رب ي٤م :ىم٤مـ طمجتف اهلل ًم٘مٜمف وم٢مق ،شمٜمٙمرك

 ش.ًمؽ همٗمرشمف

 ٜمٝمؿًي١مُمي  لُ اهلل رمح٦م ُمـ اًمٜم٤مس ًي٘مٜمط ُ اًمذن اًمٕم٤مملٌ  إٟمام" :لضمٝمف اهلل يمرف قمكم اإلُم٤مف ىم٤مـل

 ".اهلل ُمٙمر ُمـ

 يديف سملم اهلل ألىمٗمٜمل" :وم٘م٤مـ اًمرضم٤مء أبقاب يذيمر ليم٤مق اًمٜمقف ذم قمٞم٤مش أيب سمـ ٤مقأبَّ  نلرؤ

ٌي  أق أردت :وم٘مٚم٧م ذًمؽ؟ قمغم محٚمؽ اًمذن ُم٤م :وم٘م٤مـ  ".ًمؽ همٗمرت ىمد وم٘م٤مـ:. ظمٚم٘مؽ امم ؽي ٌي أطم
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 لمل اهلل ومٚم٘مك ،اعمٕمن قمـ ليتج٤ملز اًمٖمٜمل ومٞم٤ًمُمح اًمٜم٤مس يدايـ يم٤مق رضماله  أق" :لًيرلم

 يٕمٗمق أق لرضم٤مئف فمٜمف حلًـ قمٜمف ومٕمٗم٤م ،ُمٜم٤ٍم سمذًمؽ أطمؼ ُمـ :لضمؾ قمز اهلل وم٘م٤مـ ،ىمط ا ظمػمه  يٕمٛمؾ

 ".اًمٓم٤مقم٤مت ـُم إومالؾمف ُمع قمٜمف

ـي  إٌقَّ ﴿ :شمٕم٤ممم ٤مـلىم ٌذي َتًٚمققي  اًمَّ تي٤مبي  يي
  يمٌ

ٌ
أيىمي٤مًُمقا  اهلل الي  لي ً٘مقا  ةي اًمّمَّ أينٗمي ىَمٜمي٤مًهؿَ  مٌم٤َّم لي زي ا  ري ٟمٌٞمي٦مه  ٌهًّ الي قمي  لي

َرضًمققي  ةه  يي ًٌقري  ًميـ دٌمي٤مري ٞميًٝمؿَ  ۞ شمي ومي ًهؿَ  ًمٌٞمًقي ًهؿ ًأضًمقري ٌزيدي يي ـ لي ًٗمقرو  إٌٟمَّفً  وميَْمٚمٌفٌ  ُمي ًٙمقرو  همي  :وم٤مـمر] ﴾ؿمي

29-30]. 
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 اخلٕف وكاً

 اعم١مُمـ أقل ،ُمتْم٤مداق أهنام رهمؿ اخلقؽ ُمع ُمتحدو  هق لاًمذن اًمرضم٤مء ُم٘م٤مف سمٞمَّٜم٤م أق سمٕمد 

 لُمٓمٞمت٤مق ،حمٛمقد ُم٘م٤مف يمؾ إمم هبام يٓمػم يمجٜم٤مطملم لاخلقؽ اًمرضم٤مء ي٠مظمذ اًمذن هق اًمٕم٤مىمؾ

 :ممشمٕم٤م اهلل ىم٤مـ ،اخلقؽ ُم٘م٤مف سمتٗمًػم ٟمٌدأ ،الكقمً  ذم ضمؾ اهلل إمم اًمٓمريؼ ُم٤ًموم٤مت هبام ي٘مٓمع

٤موًمققٌ ﴿ ظمي ١َمٌُمٜملٌمي  يًمٜمًتؿ إٌق لي  ،اإليامق ًمٙمامـ يمنمطى  سم٤مخلقؽ وم٠مُمرٟم٤م ،[175: قمٛمراق آـ] ﴾ُمي

ي٤موًمققي ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم سم٤مخلقؽ للصٗمٝمؿ اعم١مُمٜملم لُمدح ًؿ خيي هبَّ  ،[50 :اًمٜمحؾ] ﴾وميَقىٌمٌٝمؿَ  ٌُمـ ري

ك إٌٟمَّامي ﴿ :شمٕم٤ممم لىم٤مـ َِمي ـَ  اهللي  خيي ٌي٤مٌدكٌ  ٌُم ءً  قٌم ٌزيزو  اهللي  إٌقَّ  اًَمًٕمٚميامي ًٗمقرو  قمي  .[28: وم٤مـمر] ﴾همي

 لقمغم اجلًد قمغم ومٗم٤مو٧م اًم٘مٚم٥م ذم ٤ملاطمؽماىمه  ٤مظمقومه  ألرصم٧م سم٤مهلل اعمٕمروم٦م يمٛمٚم٧م إذا ،ٟمٕمؿ

٤م﴿ :شمٕم٤ممم لىم٤مـ ،اًمقضمف ليِمح٥م اًمٌدق ومٞمٜمحؾ ،اًمّمٗم٤مت لقمغم اجلقارح أيُمَّ ـَ  لي ٤مؽي  ُمي ٤مفي  ظمي ٘مي  ُمي

فٌ  سمي يك ري هني ـٌ  اًمٜمََّٗمسي  لي م قمي م ٌهلي  ٦مي اجَليٜمَّ  ومي٢ٌمقَّ  اهَليقي ٠َملي  :شمٕم٤ممم لىم٤مـ ،[41-40 :اًمٜم٤مزقم٤مت] ﴾اَحي

ـَ ﴿ ي
ٌ
عم ٤مؽي  لي ٤مفي  ظمي ٘مي فٌ  ُمي سمي ٜمَّتي٤مقٌ  ري  ،رسمف ُم٘م٤مف ظم٤مؽ عمـ سمجٜمتلم ؾمٌح٤مٟمف ٟم٤مومٌنمَّ  ،[46: اًمرمحـ] ﴾ضمي

 :شمٕم٤ممم لىم٤مـ ،"اِظمرة ذم اًمزظم٤مرؽ لضمٜم٦م ،اًمدٟمٞم٤م ذم اعمٕم٤مرؽ ضمٜم٦م :مه٤م" اًمٕم٤مروملم: أطمد ىم٤مـ

أيَلوًمقا ﴿ َٝمدٌ  لي َٝمٌديًمؿَ  ًألٌؽ  نسمٌٕمي إٌي٤َّمني  سمٌٕمي ًٌققٌ  لي  ُمٜمف اخلقؽ إمم ومدقم٤مٟم٤م ،[40 :اًمٌ٘مرة] ﴾ومي٤مَرهي

٤م﴿ :شمٕم٤ممم ىم٤مـ ،رء يمؾ ذم اًمٗم٤مقمؾ ّنف رسمف همػم خي٤مؽ أق عم١مُمـ جيقز ومال ؾمٌح٤مٟمف لطمدك ُمي  لي

َٞم٧مي  ُمي َٞم٧مي  إٌذَ  ري ُمي ّـَ  ري ٌَٰٙم ًمي   اهللي  لي
َٰ
ك ُمي لآخف  صغم اهلل قمٚمٞمف اهلل رؾمقـ ىم٤مـ[، ل17 :اّنٗم٤مـ] ﴾ري

ريض اهلل قمٜمف قمـ رؾمقـ اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف لآخف لؾمٚمؿ  أنس لقمـ ،شهلل أظمقومٙمؿ أن٤م» :لؾمٚمؿ

 .شًمف لأت٘م٤ميمؿ هلل ّظمِم٤ميمؿ إن لاهلل» :ىم٤مـ أنف

 اعمٜم٤مف ذم رأج٧م" :قمٜمف اهلل ريض اًم٘م٤مدراجلٞمالن قمٌد اًمِمٞمخ اّؿمٝم٥م اهلل سم٤مز ؾمٞمدن ىم٤مـ

 ،ليرؿمدهؿ ي١مدهبؿ ومالق هل١مُء يم٤مق ًمق :وم٘مٚم٧م ُمٜم٘مٓمٕمقق ىمقف لومٞمف ُمًجد ؿمٌف ُمقوع ذم يم٠من

 ُ رء ّن وم٠من٧م :ُمٜمٝمؿ لاطمد وم٘م٤مـ ،طمقزم اًم٘مقف وم٤مضمتٛمع ،اًمّم٤محللم ُمـ رضمؾ امم وم٠مذت
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 شم٠ًمخقا  ومال اخل٤مًمؼ ممإ اخلٚمؼ ُمـ اٟم٘مٓمٕمتؿ إذا :ىمٚم٧م صمؿ ،ذًمؽ روٞمتٛمقن إق :وم٘مٚم٧م شمتٙمٚمؿ؟

 يم٤مًم١ًماـ سم٤مًم٘مٚم٥م اًم١ًماـ قوم٢م ؛سم٘مٚمقسمٙمؿ شم٠ًمخقهؿ ومال ذًمؽ شمريمتؿ وم٢مذا ،سم٠مخًٜمتٙمؿ ٤مؿمٞمئه  اًمٜم٤مس

َقفى  يًمؾَّ ﴿ اهلل أق اقمٚمٛمقا  صمؿ، سم٤مًمٚم٤ًمق ٠َمقى  ذٌم  ًهقي  يي  لرومع لشمٌديؾ شمٖمٞمػم ذم ،[29: اًمرمحـ] ﴾ؿمي

 إمم رومٕمٝمؿ اًمذيـ ومخقؽ ،اًم٤ًمومٚملم أؾمٗمؾ إمم ِيٓمٝمؿ لىمقفو  ،قمٚمٞملم إمم يرومٕمٝمؿ وم٘مقفو  ،لظمٗمض

 ،اًمرومع ُمـ قمٚمٞمف هؿ ُم٤م قمغم لِيٗمٔمٝمؿ يٌ٘مٞمٝمؿ أق لرضم٤مؤهؿ ،ؾم٤مومٚملم أؾمٗمؾ امم ِيٓمٝمؿ أق قمٚمٞملم

 ،احلط ُمـ ومٞمف هؿ ُم٤م قمغم لخيٚمدهؿ يٌ٘مٞمٝمؿ أق ؾم٤مومٚملم أؾمٗمؾ إمم طمٓمٝمؿ اًمذيـ لظمقؽ

 ".اٟمتٌٝم٧م صمؿ ،قمٚمٞملم إمم يرومٕمٝمؿ أق لرضم٤مؤهؿ

 ؿشم٠مخي  هق اخلقؽ طم٘مٞم٘م٦م أق اقمٚمؿ" :شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمٖمزازم اإلُم٤مف اإلؾمالف طمج٦م لىم٤مـ

 لىمد ،ذٟمقب ضمري٤مق ُمـ ذًمؽ يٙمقق لىمد ،ًت٘مٌؾاعم ذم ُمٙمرلك شمقىمع سم٥ًٌم لاطمؽماىمف اًم٘مٚم٥م

 ّق لأتؿٍ  أيمٛمؾ لهذا ،حم٤مًم٦م ُ اخلقؽ شمقضم٥م اًمتل صٗم٤مشمف سمٛمٕمروم٦م شمٕم٤ممم اهلل ُمـ اخلقؽ يٙمقق

ك إٌٟمَّامي ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مـ لهلذا ،سم٤مًميلرة ظم٤مومف اهلل قمرؽ ُمـ َِمي ـَ  اهللي  خيي ٌي٤مٌدكٌ  ٌُم ءً  قٌم  ﴾اًَمًٕمٚميامي

 [".28 :وم٤مـمر]

 يم٤مٟم٧م" :قمٜمٝمام اهلل ريض اًمٕمدلي٦م راسمٕم٦م اًمًٞمدة يّمػ اًمِمٕمران ه٤مباًمق قمٌد ؾمٞمدن لىم٤مـ

 ؾمجقده٤م ُمقوع ليم٤مق ،٤مزُم٤مٟمه  قمٚمٞمٝم٤م همٌم اًمٜم٤مر ذيمر ؾمٛمٕم٧م إذا ليم٤مٟم٧م ،لاحلزق اًمٌٙم٤مء يمثػمة

 ".ّضمٚمٝم٤م إُ ظًمٚم٘م٧م ُم٤م اًمٜم٤مر ليم٠مقَّ  ،دُمققمٝم٤م ُمـ اًمّمٖمػم احلقض يمٝمٞمئ٦م

 دلق ظمٓم٥م يمؾ لأق ،يًػم اًمٜم٤مر دلق سمالء يمؾ سم٠مق اُقمت٘م٤مد هق إٟمام اخلقؽ ذًمؽ لٌهي 

 اهلل ظم٤مؽ لُمـ ،ُمٜمف هرب ٤مؿمٞمئه  ظم٤مؽ ُمـ" :احلٙمٞمؿ اًم٘م٤مؾمؿ أبق ىم٤مـ؛ هلمي  شمٕم٤ممم اهلل قمـ اًمٌٕمد

 ُمٜمزًم٦م ٟمٗمًف ٟمزـ إذا" :ىم٤مـ ؟٤مظم٤مئٗمه  اًمٕمٌد يٙمقق ُمتك اعمٍمن: اًمٜمقق ًمذن لىمٞمؾ ،"إًمٞمف هرب

 ".اًمً٘م٤مف ـمقـ خم٤موم٦م ِيتٛمل اًمذن اًمً٘مٞمؿ

 يمؾ هيٚمؽ أق قمغم ىم٤مدر ىمدير رء يمؾ قمغم لأنف شمٕم٤ممم اهلل عمٕمروم٦م شم٤مرةه  يٙمقق وم٤مخلقؽ
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 .اًمٕمٌد يم٤مهؾ أث٘مٚم٧م اًمتل اعمٕم٤ميص ًمٙمثرة يٙمقق لشم٤مرةه  ،ُم٤مٟمع يٛمٜمٕمف لًمـ ي٤ٌمزم لُ اًمٕم٤معملم

 :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مـ؛ يٕمٚمؿ سمام لاًمٕمٛمؾ اًمٕم٤ٌمدة ل اًمٕمٚمؿ إمم قم٤ٌمدك سمف يًقؾ اهلل ؾمقط وم٤مخلقؽ

يٌضي ﴿ ٜمًَٝمؿَ  اهللً  ري ًوقا  قمي ري ٜمَ  لي ًَٰمٌؽي  فً قمي َـ  ذي ي
ٌ
ٌٌمي  عم فً  ظمي سمَّ  اًمٕمٚمامء قم٤ٌمدك ومقصػ ،[8: اًمٌٞمٜم٦م] ﴾ري

لؾ أمحد اًمِمٞمخ ىم٤مـ ،ؾمٌح٤مٟمف سم٤مخلِمٞم٦م اًمراولم  لضمقد اًمٕمٛمؾ سمقاقم٨م ُمـ" :اهلل رمحف زري

 ."اًمرب اٟمت٘م٤مف ُمـ اًم٘مٚم٥م اٟمزقم٤مج هق لاخلقؽ، ُمٝم٤مسم٦م يّمحٌف شمٕمٔمٞمؿ لهل ،اخلِمٞم٦م

 ."ظمػم يمؾ قمغم اخلقؽ دًٍمف اهلل ظم٤مؽ ُمـ" :اهلل رمحف اًمٗمْمٞمؾ لىم٤مـ

 رأجتف ُم٤م لاًمٕمؼمة احلٙمٛم٦م ُمـ ٤مسم٤مسمه  ًمف رأج٧م إُ يقُم٤م اهلل ظمٗم٧م ُم٤م" :اهلل رمحف اًمِمٌكم لىم٤مـ

 ."ىمط

 ."احلالـ شم٠ميمؾ طمتك اخلقؽ دمد ُ" :اهلل رمحف ؾمٝمؾ لىم٤مـ

 ."اًمٞمقف ظمقوم٤م أؿمدهؿ" :وم٘م٤مـ ا؟همده  اخلٚمؼ ـً آُمي  ـُمي  :ُمٕم٤مذ سمـ ًمٞمحٞمك لىمٞمؾ

ٌه  اخلقؽ وم٤مرؾ ُم٤م" :اهلل محفر اًمداران ؾمٚمٞمامق أبق لىم٤مـ  ."ظمرب إُ ٤مىمٚم

ـي ﴿، اهلل رؾمقـ ي٤م :ىمٚم٧م قمٜمٝم٤م: اهلل ريض قم٤مئِم٦م أُمٜم٤م لىم٤مًم٧م ٌذي ٤م ًي١َمشًمققي  اًمَّ ىًمًٚمقهًبًؿَ  آشميقا  ُمي  لَّ

٦مو  ضٌمٚمي  ليّمكم يّمقف اًمرضمؾ سمؾ ،ُ» :ىم٤مـ ليزن؟ ينؾ اًمرضمؾ هق[؛ 60: اعم١مُمٜمقق] ﴾لي

 .شُمٜمف ًي٘مٌؾ ُ أق لخي٤مؽ ليتّمدؾ

ٞميدٟمي٤م أق" ًلرلن:  قمٚمٞمف يٖمِمك ظمٓمٞمئتف ذيمر إذا يم٤مق قمٚمٞمف اهلل صٚمقات اخلٚمٞمؾ إسمراهٞمؿ ؾمي

 ي٤م وم٘م٤مـ: ،وم٠مت٤مك اًمًالف قمٚمٞمف ضمؼميؾ إًمٞمف اهلل وم٠مرؾمؾ ،ُمٞمؾ ذم ُمٞماله  ىمٚمٌف اوٓمراب لًيًٛمع

 لاًمّم٤محللم اّنٌٞم٤مء أطمقاـ ومٝمذك ،"ظمٚمتل ٟمًٞم٧م قم٘مقسمتف ذم لومٙمرت ظمٓمٞمئتل ذيمرت إذا ضمؼميؾ

 .ؿَ ٝمي ٤مومَ ومي  ،سم٤مهلل لاًمٕم٤مروملم

 ي٤ًمقمد مم٤م ؾمٌح٤مٟمف شمٕم٤ممم اهلل ُمـ لاخل٤مئٗملم اخلقؽ قمـ احلٙم٤مي٤مت سمٕمض يكم ومٞمام لٟمذيمر

 لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل قمـ ًرلن ،ومٕمٚمف قمٚمٞمف جي٥م لُم٤م اخلقؽ طم٘مٞم٘م٦م ومٝمؿ قمغم اعمريد
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 ذم أُمٜمتف اًمدٟمٞم٤م ذم ظم٤مومٜمل ُمـ ؛لأُمٜملم ظمقوملم قمٌدن قمغم أمجع ُ شمٕم٤ممم: اهلل ي٘مقـ» :ىم٤مـ أنف

ًقا  وميالي ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل لىم٤مـ ،شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقف أظمٗمتف اًمدٟمٞم٤م ذم أُمٜمٜمل لُمـ ،ظمرةاِ َِمي  اًمٜم٤َّمسي  ختي

َققٌ  اظَمِمي ي٤موًمقًهؿَ  وميالي ﴿ :أظمرم آي٦مى  ذم لىم٤مـ ،[44: اح٤مئدة] ﴾لي ٤موًمققٌ  ختي ظمي ١َمٌُمٜملٌمي  يًمٜمًتؿ إٌق لي  ﴾ُمي

 .[175 :قمٛمراق آـ]

 اخلقؽ يٜمْمح أق سمٕمد إُ اعمح٦ٌم يم٠مس ًيً٘مك ُ هلل اعمح٥م أق :اًمّمقومٞم٦م قمـ يرلم لمم٤م

ك ُمثؾ ًمف يٙمـ مل لُمـ ،ىمٚمٌف  ُم٤م يدر مل يقؾمػ مج٤مـ يِم٤مهد مل لُمـ ،أبٙم٤مك اًمذن ُم٤م يدر مل شم٘مقا

 ظمٓمقرة ي٘مدر ُمـ ٟمِمٞم٩م ذم يتٛمثؾ لاخلقؽ" :اًمّم٤محللم أطمد ىم٤مـ ،لأبٙم٤مك يٕم٘مقب آخؿ اًمذن

 شمقؿمؽ ُمقاـمـ ذم ي٘مػ لُ سمؾ ،إصمؿ لُ ًمزيغ ٟمٗمًف يٕمرض لُ اًمقاضم٥م قمٜمد ومٞم٘مػ اًمٕمقاىم٥م

 ،اعم٘مرسمقق سمف يتحغم ُم٤م سم٠مذؽ ومٞمتحغم اخلقؽ ذم اًمّمقذم يرشم٘مل صمؿ، لاًمٗم٤ًمد اًمنم ذم شمقىمٕمف أق

 يدريمٝم٤م ُ أؿمج٤مق ًمٚمٕم٤مرؽ ومتٙمقق ،اًمرلح قم٤ممل إمم اجلًؿ قم٤ممل ُمـ اخلقؽ ُمٔم٤مهر شمٜمت٘مؾ قمٜمدئذ

 ".اًمّمٗم٤مء أهؾ إُ

 اًم٘مٚم٥م شمِمٗمٞم٤مق هٍٓم٤مًمتلم قمٞمٜملم ارزىمٜمل مهللا» :لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ ىم٤مـ

ريض اهلل قمٜمف  ُمًٕمقد اسمـ لقمـ ،شا مجره  لاَّضاس ٤مدُمه  اًمدُمقع شمّمػم أق ىمٌؾ اًمدُمع سمذرلؽ

ـى  قمٌدى  ُمـ ُم٤م» :صغم اهلل قمٚمٞمف لآخف لؾمٚمؿ اهلل رؾمقـ ىم٤مـىم٤مـ:   لإق دُمٕم٦مو  قمٞمٜمٞمف ُمـ خترج ُم١مُم

 قمغم اهلل طمرُمف إُ لضمٝمف طمر ُمـ ٤مؿمٞمئه  شمّمٞم٥م صمؿ شمٕم٤ممم اهلل ظمِمٞم٦م ُمـ اًمذسم٤مب رأس ُمثؾ يم٤مٟم٧م

 ش.اًمٜم٤مر

 يٚم٩م ُ» :صغم اهلل قمٚمٞمف لآخف لؾمٚمؿ اهلل رؾمقـ ىم٤مـ :ىم٤مـريض اهلل قمٜمف  هريرة أيب لقمـ

ٞميدً  لىم٤مـ ،شاًميع ذم اًمٚمٌـ يٕمقد طمتك شمٕم٤ممم اهلل ظمِمٞم٦م ُمـ سمٙمك أطمدو  اًمٜم٤مري   اًمّمديؼ سمٙمر أبق ٟم٤مؾمي

ٞميدً  ليم٤مق ،"ومٚمٞمت٤ٌمؿ يًتٓمع مل لُمـ ،ومٚمٞمٌؽ يٌٙمل أق اؾمتٓم٤مع ُمـ" قمٜمف: اهلل ريض  سمـ قمٛمر ٟمي٤مؾمي

 شمٌٜم٦مه  ٤ميقُمه  لأظمذ ،قمٚمٞمف ٤مُمٖمِمٞمه  اًم٘مرآق ُمـ آي٦مه  ؾمٛمع إذا اخلقؽ ُمـ يً٘مط قمٜمف اهلل ريض اخلٓم٤مب
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 طمتك ا يمثػمه  ليٌٙمل ،"أُمل شمٚمدن مل ًمٞمتٜمل ي٤م ،اُمذيمقره  ٤مؿمٞمئه  ؿً أي  لمل شمٌٜم٦م يمٜم٧م ًمٞمتٜمل ي٤م" :وم٘م٤مـ

 ومت٠مثػم ا أؿم٘مره  يم٤مق أنف ُمع قعاًمدُم ُمـ أؾمقداق ٤مقٓمَّ ظمي  لضمٝمف ذم ومٙم٤مق قمٞمٜمٞمف ُمـ دُمققمف دمرن

 .سمٙمثرهت٤م إُ يٙمقق ُ لضمٝمف ذم اًمدُمقع

 طمتك اهلل ظمِمٞم٦م ُمـ أبٙمل ّق سمٞمدك ٟمٗمز لاًمذن" :قمٜمف اهلل ريض اّطم٤ٌمر يمٕم٥م لىم٤مـ

 ."ذه٥م ُمـ سمجٌؾ أتّمدؾ أق ُمـ ازم أطم٥م لضمٜمتٍل  قمغم دُمققمل شمًٞمؾ

 ىمؽمو  ص٤مطمٌٝم٤م لضمف يرهؼ مل إُ سمامئٝم٤م قملمو  شمٖمرهمرت ُم٤م" :اهلل رمحف اًمداران ؾمٚمٞمامق أبق ىم٤مـل

 أق لًمق ،اًمٜمػماق ُمـ اسمح٤مره  ُمٜمٝم٤م ىمٓمرة سم٠ملـ اهلل أـمٗم٠م دُمققمف ؾم٤مًم٧م وم٢مق ،اًم٘مٞم٤مُم٦م يقف ذًم٦مو  لُ

 ."اُّم٦م شمٚمؽ سم٧مذي قمً  ُم٤م أُم٦م ذم سمٙمك رضماله 

ٌه  اخلقؽ وم٤مرؾ ُم٤م" :شمٕم٤ممم اهلل رمحف ٤مأجْمه  لىم٤مـ  ."ظمرب إُ ٤مىمٚم

 اًمٕم٤مُم٦م ظمقؽ" :وم٘م٤مـ ُمراشم٥م صمالصم٦م إمم اخلقؽ صٜمػ لىمد شمٕم٤ممم اهلل رمحف قمجٞم٦ٌم اسمـ لىم٤مـ

 ظم٤مص٦م لظمقؽ ،اُىمؽماب لومقات اًمٕمت٤مب ُمـ اخل٤مص٦م لظمقؽ ،اًمثقاب لومقات اًمٕم٘م٤مب ُمـ

 ."اّدب ؾمقء سمٕمرلض اُطمتج٤مب ُمـ اخل٤مص٦م

ة ىمٚمٌف شمٕمٚمؼ رضماله  أق" :طًمٙملل  اًمرضمؾ ومذه٥م ،هل٤م طم٤مضم٦م إمم اعمرأة شمٚمؽ ومخرضم٧م ،سم٤مُمرأ

 اًمٜم٤مًس  ٤مفي ني أي  اٟمٔمر :ًمف وم٘م٤مًم٧م ،إًمٞمٝم٤م هك اًمرضمؾ أومِمك اًمٜم٤مس لٟم٤مف اًم٤ٌمدي٦م ذم هب٤م ظمال ومٚمام ،ُمٕمٝم٤م

 ،ٟمٞم٤مفو  اًمٜم٤مس وم٢مذا اًم٘م٤مومٚم٦م طمقـ لـم٤مؽ وم٘م٤مف ،أضم٤مسمتف ىمد أهن٤م لفمـ سم٘مقهل٤م اًمرضمؾ ومٗمرح سم٠ممجٕمٝمؿ؟

 وم٘م٤مـ !اًم٤ًمقم٦م هذك ذم أن٤مئؿ شمٕم٤ممم اهلل ذم شم٘مقـ ُم٤م :وم٘م٤مًم٧م ،ٟمٞم٤مف هؿ ،ٟمٕمؿ :هل٤م لىم٤مـ إًمٞمٝم٤م ومرضمع

ٟم٤م يٜم٤مف لُ يٜمؿ مل اًمذن إق :وم٘م٤مًم٧م ،ٟمقف لُ ؾمٜم٦م شم٠مظمذك لُ يٜم٤مف ُ شمٕم٤ممم اهلل إق اًمرضمؾ:  ،يرا

 لشم٤مب اخل٤مًمؼ ُمـ ٤مظمقومه  اًمرضمؾ ومؽميمٝم٤م. ُمٜمف خًي٤مؽ أق ألمم ومذًمؽ يرلٟمٜم٤م ُ اًمٜم٤مس يم٤مق لإق

 سمخقذم زم همٗمر:وم٘م٤مـ سمؽ؟ اهلل ومٕمؾ ُم٤م ًمف: وم٘مٞمؾ ،اعمٜم٤مف ذم رألك شمقذم ومٚمام ،لـمٜمف إمم لرضمع

 ".اًمذٟم٥م ذًمؽ لشمريمل
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ء دلدة رأم إذ اًمزسمقر يتٚمق صقُمٕمتف ذم ضم٤مًمس اًمًالف قمٚمٞمف دالد ٜماملسمٞم  وم٘م٤مـ اًمؽماب ذم محرا

 أُم٤م ،اهلل ٟمٌل ي٤م:وم٘م٤مًم٧م ،شمٙمٚمٛم٧م طمتك ًمٚمدلدة اهلل وم٠مذق اًمدلدة؟ هذك ذم اهلل أراد ُم٤م :ٟمٗمًف ذم

 أيمؼم لاهلل اهلل إُ إهل لُ هلل لاحلٛمد اهلل ؾمٌح٤مق :يقف يمؾ ذم أىمقـ أق ريب وم٠مخٝمٛمٜمل هن٤مرن

 لقمغم اُّمل اًمٜمٌل حمٛمد قمغم صؾي  مهللا :ًمٞمٚم٦م يمؾ ذم أىمقـ أق ريب وم٠مخٝمٛمٜمل ًمٞمكم لأُم٤م ،ُمرة أخػ

 قمغم اًمًالف قمٚمٞمف دالد ومٜمدف ُمٜمؽ؟ ؾمتٗمٞمدأ طمتك شم٘مقـ ُم٤م وم٠من٧م. ُمرة أخػ ؿلؾمٚمي  لصحٌف آخف

 .قمٚمٞمف لشمقيمؾ إًمٞمف لشم٤مب شمٕم٤ممم اهلل ُمـ لظم٤مؽ ،اًمدلدة اطمت٘م٤مر

ئٞمؾ سمٜمل ذم يم٤مقل  ،ا ُمْمٓمره  لص٤مر اعمج٤مقم٦م وم٠مص٤مسمتف ،لُمريض قمٞم٤مـ ذل قم٤مسمد رضمؾ إها

تف ومٌٕم٨م  سمف شم٘مقت ُم٤م ُمٜمف لـمٚم٧ٌم ،شم٤مضمر رضمؾ سمٞم٧م امم ومج٤مءت ،ًمٕمٞم٤مهل٤م ٤مؿمٞمئه  ًمتٓمٚم٥م اُمرأ

 إمم ومٜمٔمرت ،سمٞمتٝم٤م إمم لقم٤مدت ومًٙمت٧م ٟمٗمًؽ؟ ُمـ ُمٙمٜمٞمٜمل لًمٙمـ ٟمٕمؿ اًمرضمؾ: وم٘م٤مـ ،قمٞم٤مهل٤م

 ذم ليمٚمٛمتف اًمرضمؾ إمم ذه٧ٌموم. ٟم٠ميمٚمف ُم٤م ٜم٤مٞمأقمٓم اجلقع ُمـ ٟمٛمقت ٟمحـ أُمل ي٤م :يّمٞمحقق قمٞم٤مهل٤م

 ُمٗم٤مصٚمٝم٤م ارشمٕمدت هب٤م ظمال ومٚمام .ٟمٕمؿ :وم٘م٤مًم٧م ُم٘مْمٞم٦م؟ طم٤مضمتل أتٙمقق هل٤م: وم٘م٤مـ ،قمٞم٤مهل٤م أُمر

 وم٘م٤مـ .اهلل أظم٤مؽ إن :وم٘م٤مًم٧م ًمؽ؟ ُم٤م :هل٤م وم٘م٤مـ. ُمقاوٕمٝم٤م قمـ شمزلـ أقمْم٤مؤه٤م يم٤مدت طمتك

 قمٜمٝم٤م تٜمعلاُم ،ُمٜمؽ سم٤مخلقؽ أطمؼ وم٠من٤م اًمٗم٘مر؟ ُمـ سمؽ ُم٤م ُمع شمٕم٤ممم اهلل خت٤موملم إٟمؽ :اًمرضمؾ

 قمٚمٞمف ُمقؾمك إمم اهلل وم٠ملطمك. ومٗمرطمقا  ألُده٤م إمم يمثػمة سمٜمٕمٛم٦م لاٟمٍموم٧م طم٤مضمتٝم٤م لىم٣م

 ىمد ًمٕمٚمؽ :وم٘م٤مـ اًمًالف قمٚمٞمف ُمقؾمك ومج٤مء. ذٟمقسمف همٗمرت ىمد إن :ومالق سمـ ًمٗمالق ىمؾ أق اًمًالف

 ُمـ يم٤مق ُم٤م ًمؽ همٗمر ىمد شمٕم٤ممم اهلل إق وم٘م٤مـ: ،قمٚمٞمف اًم٘مّم٦م ومذيمر ،اهلل لسملم سمٞمٜمؽ ا ظمػمه  ومٕمٚم٧م

  .سمؽذٟمق
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 اإلخالص وكاً

ًٌدي  أيقَ  ًأٌُمَرًت  إٌني  ىًمَؾ ﴿ :شمٕم٤ممم ىم٤مـ  قَم ٤ماهللي  أي ٚمٌّمه ـي  فً ًمي  خًمَ ي  :شمٕم٤ممم لىم٤مـ[، 11: اًمزُمر] ﴾اًمدي

ًٌدً  اهللي  ىًمؾٌ ﴿ قَم ٤م أي ٚمٌّمه فً  خًمَ  [14 :اًمزُمر] ﴾ٌديٜمٌل ًمي

ًٌدٌ ﴿ :شمٕم٤ممم لىم٤مـ ٤ماهللي  ومي٤مقَم ٚمٌّمه فً  خًمَ ـي  ًمي ي ُي  اًمدي   أي
ٌ
َّ
ٌ
ـً  لل ي  .[3-2: اًمزُمر] ﴾اخَلي٤مًمًٌص  اًمدي

 ؛أُمتف ًمٞمٕمٚمؿ ٟمٌٞمف سمف شمٕم٤ممم اهلل أُمر وم٘مد اإلظمالص هق لاًمٕم٤ٌمدات اّقمامـ ىمٌقـ ذط أق لسمام

٤م﴿ :شمٕم٤ممم وم٘م٤مـ ُمي َُّ  ًأٌُمًرلا لي ًًٌدلا إٌ فً  خًمَٚمٌٌّملمي  اهللي  ًمٌٞميَٕم ـي  ًمي ي ٤مءي  اًمدي  [5: اًمٌٞمٜم٦م] ﴾طًمٜميٗمي

َُّ ﴿ :شمٕم٤ممم لىم٤مـ ـي  إٌ ٌذي ٤مسًمقا  اًمَّ أي  شمي ًٛمقا  َصٚميًحقا لي اقَمتيّمي   لي
ٌ
أيظَمٚميًّمقا سم٤ٌملل   ٌديٜميًٝمؿَ  لي

ٌ
َّ
ٌ
ٌَٰؽي  لل عي  ومي٠ًملئلي  ُمي

 وم٘م٤مـ ؛قمٚمٞمف ًِيٛمد أق يريد لًمٙمـ هلل يٕمٛمؾ ومٞمٛمـ آي٦مو  ٟمزًم٧م ليمذًمؽ ،[146: ًمٜم٤ًمء]ا ﴾اعَم١ًَمٌُمٜملٌمي 

ـ﴿ :شمٕم٤ممم ٤مقي  وميٛمي َرضًمق يمي ٤مءي  يي فٌ  ًمٌ٘مي سمي َؾ  ري َٚمٞميَٕمٛمي اله  ومي ٛمي ٤محٌله٤م قمي ُي  صي ةٌ  ؿَ ًينَمٌ  لي ٌي٤مدي فٌ  سمٌٌٕم سمي ا ري ده  ﴾أيطمي

 .اإلظمالص قمـ خيرضمؽ اخلٚمؼ ُمـ احلٛمد حل٥م اًُمتٗم٤مت ّق ذًمؽ[، 110 :اًمٙمٝمػ]

 نٌهي  ـُمٌ  ٌه   اإلظمالص :شمٕم٤ممم اهلل ي٘مقـ» :لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ ىم٤مـ

 خيٚمص قمٌدى  ـُم ُم٤م» :لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم لىم٤مـ، شقم٤ٌمدن ـُمٌ  أطم٧ًٌٌم  ـُمي  ىمٚم٥م فً اؾمتقدقمتً 

 ريض هريرة أيب لقمـ، شًم٤ًمٟمف قمغم ىمٚمٌف ُمـ احلٙمٛم٦م يٜم٤مسمٞمع فمٝمرت إُ يقُم٤م أرسمٕملم اًمٕمٛمؾ هلل

 لُ أضم٤ًمُمٙمؿ إمم يٜمٔمر ُ اهلل إق» :لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ ىم٤مـ :ىم٤مـ قمٜمف اهلل

 ٌٞمدًم سمـ حمٛمقد قمـ لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم لىم٤مـ ،شىمٚمقسمٙمؿ إمم يٜمٔمر لًمٙمـ صقريمؿ إمم

 ي٤م اّصٖمر اًمنمؿ لُم٤م :ىم٤مًمقا  ،شاّصٖمر اًمنمؿ قمٚمٞمٙمؿ أظم٤مؽ ُم٤م أظمقؽ إق» :ريض اهلل قمٜمف

 يمٜمتؿ اًمذيـ إمم اذهٌقا  :سم٠مقمامهلؿ اًمٜم٤مس ضًمزن إذا لضمؾ قمز اهلل ي٘مقـ ،اًمري٤مء» ىم٤مـ: اهلل؟ رؾمقـ

ءه  قمٜمدهؿ دمدلق هؾ وم٤مٟمٔمرلا ،اًمدٟمٞم٤م ذم شمراؤلق  ىم٤مـ: ٤مأجْمه ريض اهلل قمٜمف  ًمٌٞمد لقمـ ،شضمزا

ئر لذؿ إي٤ميمؿ ،اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م» :وم٘م٤مـ لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل جظمر  ي٤م :ىم٤مًمقا  ،شاًمنا

ئر؟ ذؿ لُم٤م ،اهلل رؾمقـ  ُمـ يرم ح٤م اضم٤مهده  صالشمف ومٞمزٍيـ ومٞمّمكم اًمرضمؾ ي٘مقف» :ىم٤مـ اًمنا
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ئر ذؿ ومذًمؽ ؛إًمٞمف اًمٜم٤مس ٟمٔمر  :ىم٤مـ قمٜمف اهلل ريض ومْم٤مًم٦م أيب سمـ ؾمٕمٞمد أيب لقمـ ،شاًمنا

 يقف لاِظمريـ اّلًملم اهلل مجع إذا» ي٘مقـ: لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ ؾمٛمٕم٧م

سمف ومٚمٞمٓمٚم٥م اأطمده  هلل قمٛمٚمف ذم ذؿأ ُمـ :ُمٜم٤مدى  ٟم٤مدم ومٞمف ري٥م ُ ًمٞمقفى  اًم٘مٞم٤مُم٦م  وم٢مق ،قمٜمدك ُمـ صمقا

 مجٞمع ذم اإلظمالص إمم اًمٕمٌد شمقضمف أق ًمٜم٤م يتْمح هٜم٤م ومٛمـ ،شاًمنمؿ قمـ اًمنميم٤مء أهمٜمك اهلل

 لُمدطمٝمؿ اًمٜم٤مس صمٜم٤مء سمٕم٤ٌمدشمف ي٘مّمد لأُ ،قمٜمف همٜمك ُ لَضلرن طمتٛمل ُمرأ لأومٕم٤مًمف قم٤ٌمداشمف

 قمغم ُمردلد ومٝمق شمٕم٤ممم هلل سم٤مإلظمالص يتّمػ مل قمٛمؾ ومٙمؾ ،لاًمت٘مقم سم٤مًمزهد لاًمتٔم٤مهر

ي٤مك لُم٘م٤مصد اإلٟم٤ًمق ىمٚم٥م سم٤مـمـ إمم إُ يٜمٔمر ُ شمٕم٤ممم اهلل أق لٟمٗمٝمؿ ،ص٤مطمٌف  اّقمامـ ّق ٟمقا

 .ٟمٌٞمٜم٤م أظمؼمٟم٤م يمام سم٤مًمين٤مت

 ه اإلظمالص" :شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمٌٖمدادن اجلٜمٞمد اإلُم٤مف ىم٤مـ اًمٕم٤مروملم: اًمٕمٚمامء قاـأىم لأُم٤م

 قمكم أبق لىم٤مـ ،"ومٞمٛمٞمٚمف هقم لُ ومٞمٗمًدك ؿمٞمٓم٤مق لُ ومٞمٙمتٌف ُمٚمؽ يٕمٚمٛمف ُ اًمٕمٌد لسملم اهلل سملم

 لىم٤مـ ،"ًمف ري٤مء ُ وم٤معمخٚمص ؛اخلٚمؼ ُمالطمٔم٦م قمـ اًمتقىمل :اإلظمالص" شمٕم٤ممم: اهلل رمحف اًمدىم٤مؾ

 لُ إظمالصف يرم ُ أق اعمخٚمص طمؼ" :شمٕم٤ممم اهلل رمحف اّنّم٤مرن زيمري٤م ؾمالفاإل ؿمٞمخ

 اًم٘م٤مؾمؿ أبق لىم٤مـ ،"ري٤مء سمٕمْمٝمؿ ؾمامك سمؾ إظمالصف يٙمٛمؾ مل ذًمؽ ظم٤مًمػ ومٛمتك ،إًمٞمف يًٙمـ

د :اإلظمالص" شمٕم٤ممم: اهلل رمحف اًم٘مِمػمن  يريد أق لهق ،سم٤مًم٘مّمد اًمٓم٤مقم٦م ذم ؾمٌح٤مٟمف احلؼ إومرا

 ؾمقم اعمٕم٤من ُمـ ُمٕمٜمك أل عمخٚمقؾى  عى ٜمي ّمي شمي  ـُمٌ  آظمر رء دلق شمٕم٤ممم اهلل امم اًمت٘مرب سمٓم٤مقمتف

 ،"اعمخٚمقىملم ُمالطمٔم٦م قمـ اًمٗمٕمؾ شمّمٗمٞم٦م اإلظمالص" ي٘م٤مـ: أق ليّمح ،"شمٕم٤ممم اهلل إمم اًمت٘مرب

 قمٛمؾ أن ذم طمظ ًمٚمٜمٗمس يٙمقق ُ أق اإلظمالص أق لاطمد: كُمٕمٜمه  قمغم شمدـ اّىمقاـ هذك ومٙمؾ

  أن اهلل: رمحف اًمتًؽمن ًمًٝمؾ وم٘مٞمؾ ،إظمالصف اًمٕمٌد يرم ُ لأق قم٤ٌمدة أل
ى
 قمغم أؿمد رء

 ُمـ اخلرلج يٛمٙمـ ُ أنف لاحل٤مصؾ ،"ٟمّمٞم٥م ومٞمف هل٤م ًمٞمس ّنف ؛اإلظمالص" :ىم٤مـ اًمٜمٗمس؟

 سمٛم٤ًمًمؽ قم٤مرؽ ؿمٞمخ إمم اًمٜمٗمس سمتًٚمٞمؿ إُ لاًمٔمٝمقر اًمري٤مء دىم٤مئؼ ُمـ لاًمتخٚمص اًمٜمٗمس
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 يرضمقق ُ اهلل ةًمٕم٤ٌمد اًمدرضم٤مت أرومع إمم سم٢مظمالصٝمؿ اًمؽمىمل هق ُم٘مّمدهؿ وم٤مًمّمقومٞم٦م ،اًمٓمريؼ

 ٟم٤مرؿ ُمـ ٤مظمقومه  قمٌدشمؽ ُم٤م" :اًمٕمدلي٦م راسمٕم٦م اًمًٞمدة ىم٤مًم٧م ،لشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اًمٙمريؿ لضمٝمف إُ

 مل ًمق طمتك اهلل قم٤ٌمدة قمـ يت٠مظمرلا ًمـ وم٤مًمّمقومٞم٦م ،"ًمذاشمؽ قمٌدشمؽ لإٟمام ضمٜمتؽ ذم ٤مـمٛمٕمه  لُ

 هلل اهلل يٕمٌدلق ّهنؿ ـم٤مقم٤مهتؿ قمـ يٜمثٜمقا  لُ ،ٟم٤مر لُ ضمٜم٦م لُ قم٘م٤مب لُ صمقاب صمٛم٦م يٙمـ

 رو٤مك لـمٚم٥م لطمدك اهلل سمح٥م قمٛمر ىمٚم٥م ُمِمٙم٤مة ُمـ خترج لأقمامهلؿ قم٤ٌمداهتؿ لّق ،وم٘مط

 ِيٌقق ُ أهنؿ هذا ُمٕمٜمك لًمٞمس ،يمٚمٝم٤م ٟمٕمٛمف لأدريمقا  ،لإطم٤ًمٟمف لرمحتف سمرك ذاىمقا  ّهنؿ لىمرسمف؛

 اًمًٞمدة ىم٤مًم٧م يمام ،لىمرسمف لرو٤مك اهلل طم٥م قمغم دًمٞمؾ اجلٜم٦م ومح٥م ؛اًمٜم٤مر ُمـ خي٤مومقق لُ اجلٜم٦م

بي ﴿ :آؾمٞم٦م ـٌ  ري ؿي  زٌم  اسَم َٞمته٤م قٌمٜمدي  [ 11: اًمتحريؿ] ﴾اجَليٜم٦َّمٌ  ذٌم  سمي

 إُ اجلٜم٦م ذم شمرهم٥م شمٙمـ لمل ،اًمدار ىمٌؾ اجلقار ؛اجلٜم٦م ىمٌؾ لاًم٘مرب اًمٕمٜمدٍي٦م شمٓمٚم٥م ومٝمل

 اجلٞمالن اًم٘م٤مدر قمٌد اّؿمٝم٥م اهلل سم٤مز ؾمٞمدن لي٘مقـ ،لشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف لرو٤مك لطمٌف اهلل ًم٘مرب

 شمقطمٞمدك لهق ،ُمٕمٜم٤مك يٓمٚم٥م إٟمام صقرشمف اًمٕمٌد ُمـ يٓمٚم٥م ُ لضمؾ قمز احلؼ" هك: ىمدس

 شمؿ وم٢مذا ،قمٜمف ُمٕمزـ ذم اّؿمٞم٤مء مجٞمع شمّمػم لأق ىمٚمٌف ُمـ لاِظمرة اًمدٟمٞم٤م طم٥م إزاًم٦م ل لإظمالصف

 ."همػمك قمغم لرومٕمف لىمرسمف أطمٌف ذًمؽ ًمف

ـ﴿ شمٕم٤ممم: اهلل ىم٤مـ ٤مقي  وميٛمي َرضًمق يمي ٤مءي  يي فٌ  ًمٌ٘مي سمي َؾ  ري َٚمٞميَٕمٛمي اله  ومي ٛمي ٤محٌله٤م قمي ُي  صي ةٌ  ؿَ ًينَمٌ  لي ٌي٤مدي فٌ  سمٌٌٕم سمي  ري

ا ده  اًم٘مٞم٤مُم٦م يقف ًمٚم٘م٤مئف ؾمٌٞمؾ ُ أنف شمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف احلؼ ًمٜم٤م يقوح هٜم٤م ،[110 :اًمٙمٝمػ] ﴾أيطمي

ٌٍٝمٜم٤م ليمام ،ؿمٌٝم٦م يمؾ ُمـ كاعمٜم٘مَّ  اًمٙمريؿ ًمقضمٝمف اخل٤مًمص سم٤مًمٕمٛمؾ إُ قمٜم٤م راض لهق  اهلل رؾمقـ ٟم

ئر ذؿ أل اّصٖمر اًمنمؿ قمـ ًمالسمتٕم٤مد  ومٞمٝم٤م قم٤ٌمدةه  ال قمٛماله  ي٘مٌؾ ًمـ اهلل أق لأظمؼمٟم٤م ،اًمنا

 .قم٤ٌمدشمف ذم أذيمقهؿ اًمذيـ إمم لًِيٞمٚمٝمؿ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقف ري٤مء

 صغم اهلل قمٚمٞمف لآخف لؾمٚمؿ اهلل رؾمقـ إمم رضمؾ ضم٤مء :ىم٤مـريض اهلل قمٜمف  أُم٤مُم٦م أيب قمـل

صغم اهلل قمٚمٞمف لآخف  اهلل رؾمقـ وم٘م٤مـ ؟فً ًمي  ٤مُمي  ؛لاًمذيمر اّضمر يٚمتٛمس ا زي همي  رضماله  أرأج٧م :وم٘م٤مـ
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 ُ» :صغم اهلل قمٚمٞمف لآخف لؾمٚمؿ اهلل رؾمقـ لي٘مقـ ،ُمرات صمالث وم٠مقم٤مده٤م ،شًمف رء ُ» :لؾمٚمؿ

 .شلضمٝمف سمف لاسمًتٖمل ٤مظم٤مًمّمه  يم٤مق ُم٤م إُ اًمٕمٛمؾ ُمـ ي٘مٌؾ ُ لضمؾ قمز اهلل إق» :ىم٤مـ صمؿ ،شًمف رء

 ُمـ احلٙمٛم٦م يٜم٤مسمٞمع فمٝمرت إُ يقُم٤م أرسمٕملم قمٌد أظمٚمص ُم٤م" :شمٕم٤ممم اهلل رمحف ُمٙمحقـ ىم٤مـ

 :شمٕم٤ممم اهلل رمحٝمام اًمًٙمٜمدرن اهلل قمٓم٤مء اسمـ طمٙمٛم٦م ذح ذم قمجٞم٦ٌم اسمـ لىم٤مـ ،"ًم٤ًمٟمف قمغم ىمٚمٌف

 لأرلاطمٝم٤م أؿم٤ٌمح يمٚمٝم٤م اّقمامـ ،ومٞمٝم٤م اإلظمالص ه لضمقد لأرلاطمٝم٤م ىم٤مئٛم٦م صقر اّقمامـ"

 ُ يمذًمؽ ،ؾم٤مىمٓم٦م ُمٞمت٦م يم٤مٟم٧م لإُ سم٤مّرلاح إُ ًمألؿم٤ٌمح ىمٞم٤مف ُ ومٙمام ،ومٞمٝم٤م اإلظمالص لضمقد

 ٤ملأؿم٤ٌمطمه  ىم٤مئٛم٦م اصقره  يم٤مٟم٧م لإُ ،ومٞمٝم٤م اإلظمالص سمقضمقد إُ ٌٞم٦ملاًم٘مٚم اًمٌدٟمٞم٦م ًمألقمامـ ىمٞم٤مف

 دلٟمف هق ُمـ قمغم ومْماله  ًمف قأ أيب فمـ :ىم٤مـ أبٞمف قمـ ؾمٕمد سمـ ُمّمٕم٥م لقمـ ،"هب٤م قمؼمة ُ ظم٤ملي٦م

 :لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل وم٘م٤مـ ،لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ أصح٤مب ُمـ

 اإلُم٤مف ىم٤مـ ،شلصٚمقاهتؿ لإظمالصٝمؿ لدقمقهتؿ ٕمٗم٤مئٝم٤مسمْم اُّم٦م هذك لضمؾ قمز اهلل ٟمٍم إٟمام»

 وم٤مؾمتدقم٤مهؿ أظمٚمّمقا  قمٛمٚمقا  ومام قمٛمٚمقا  قم٘مٚمقا  ومام قم٘مٚمقا  قم٤ٌمدا هلل إق" :قمٜمف اهلل ريض اجلٜمٞمد

 اًمٕمٛمؾ يٛمٞمز اإلظمالص" :شمٕم٤ممم اهلل رمحف ُمٕم٤مذ سمـ ِيٞمك لىم٤مـ ،"أمجع اًمؼم أبقاب امم اإلظمالص

 ّق" :شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمً٘مٓمل اًمنن ىم٤مـل ،"لاًمدف اًمٗمرث ُمـ اًمٚمٌـ يمتٛمٞمٞمز اًمٕمٞمقب ُمـ

 ،"ؾمٜمد قي ٚمً ٕمً سمٌ  ؾمٌٕمامئ٦م أل ٤مطمديثه  ؾمٌٕملم شمٙمت٥م أق ُمـ ًمؽ ظمػم ختٚمّمٝمام ظمٚمقة ذم ريمٕمتلم شمّمكم

 اًمقؾم٤ملس يمثرة قمٜمف اٟم٘مٓمٕم٧م اًمٕمٌد أظمٚمص إذا" :شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمداران ؾمٚمٞمامق أبق لىم٤مـ

 ليم٤مق ،"ؾمٞمئ٤مشمف يٙمتؿ يمام ٤مشمفطمًٜم يٙمتؿ ُمـ اعمخٚمص" اعمٙمٗمقؽ: يٕم٘مقب لىم٤مـ ،"لاًمري٤مء

 أظمٚميص ٟمٗمس ي٤م" لي٘مقـ: ٟمٗمًف ييب شمٕم٤ممم قمٜمف اهلل ريض اًمٙمرظمل ُمٕمرلؽ ؿمٞمخٜم٤م

 لىم٤مـ ،"قمزيز اإلظمالص لًمٙمـ اّبد ٟمج٤مة ؾم٤مقم٦م إظمالص ذم" سمٕمْمٝمؿ: لىم٤مـ ،"شمتخٚميص

 ،قمروم٦م يقف ُمـ اًمٕمٍم سمٕمد أروف ِيرث لهق اًمتًؽمن قمٌٞمد أيب ُمع ىم٤مئامه  يمٜم٧م" :اًمّمقومٞم٦م سمٕمض

ٟمف سمٕمض فسم ومٛمرٍ   يٛمًح يم٤مًمًح٤مب ومٛمرٍ  ،ُ :قمٌٞمد أبق وم٘م٤مـ ،سمٌمء وم٤ًمرك اّبداـ ُمـ إظمقا
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 ،ُمٕمف أطم٩م أق ؾم٠مخٜمل :وم٘م٤مـ ًمؽ؟ ىم٤مـ ُم٤م :قمٌٞمد ّيب وم٘مٚم٧م ،قمٞمٜمل قمـ هم٤مب طمتك اّرض

 اّرض هذك أمتؿ أق ٟمقي٧م لىمد ،ٟمٞم٦م احل٩م ذم زم ًمٞمس ىم٤مـ ومٕمٚم٧م؟ ومٝمال :ىمٚم٧م ،ُ وم٘مٚم٧م:

 اهلل قمٛمؾ ذم أدظمؾ ّن شمٕم٤ممم اهلل عم٘م٧م شمٕمرو٧م ّضمٚمف ُمٕمف طمجج٧م إق وم٠مظم٤مؽ ،اًمٕمِمٞم٦م

 ."طمج٦م ؾمٌٕملم ُمـ قمٜمدن أقمٔمؿ ومٞمف أن٤م ُم٤م ومٞمٙمقق ،همػمك ؿمٞمئ٤م

 أل قمرس ُمـ اًمٜم٤ًمء ومٞمف جيتٛمع ُمقوع يمؾ لِيي اًمٜم٤ًمء سمزن خيرج رضمؾ يم٤مق" لىمٞمؾ:

 أهمٚم٘مقا  أق ومّم٤مطمقا  صمٛمٞمٜم٦م درة ومنىم٧م ،ًمٚمٜم٤ًمء َمٛمع ومٞمف ٤مُمقوٕمه  ٤ميقُمه  طمي أق وم٤مشمٗمؼ ،ُم٠متؿ

 ،ُمٕمف اُمرأة لإمم ًمٚمرضمؾ اًمٜمقسم٦م سمٚمٖم٧م طمتك لاطمدة لاطمدة يٗمتِمقق ومٙم٤مٟمقا  ،ٟمٗمتش طمتك اًم٤ٌمب

 ،أبدا هذا ُمثؾ إمم أقمقد ُ اًمٗمْمٞمح٦م هذك ُمـ ٟمجقت إق :لىم٤مـ سم٤مإلظمالص شمٕم٤ممم اهلل ومدقم٤م

ة شمٚمؽ ُمع اًمدرة ومًقضمدت  ."اًمدرة لضمدٟم٤م وم٘مد احلرة أـمٚم٘مقا  أق ومّم٤مطمقا  ،اعمرأ

ف إظمالص :درضم٤مت صمالصم٦م قمغم اإلظمالص" :شمٕم٤ممم اهلل رمحف قمجٞم٦ٌم اسمـ ىم٤مـ  ،اًمٕمقا

ف وم٢مظمالص .اخلقاص لظمقاص ،لاخلقاص  ُمع احلؼ ُمٕم٤مُمٚم٦م ُمـ اخلٚمؼ إظمراج هق :اًمٕمقا

. لاحلقر لاًم٘مّمقر اًمرزؾ لؾمٕم٦م لاح٤مـ اًمٌدق يمحٗمظ لاّظمرلي٦م اًمدٟمٞمقي٦م احلٔمقظ ـمٚم٥م

 :اخلقاص ظمقاص لإظمالص. اًمدٟمٞمقي٦م دلق اّظمرلي٦م احلٔمقظ ـمٚم٥م :اخلقاص لإظمالص

 إمم لؿمقىم٤م حم٦ٌم اًمرسمقسمٞم٦م سمقفم٤مئػ لاًم٘مٞم٤مف اًمٕمٌقدي٦م حت٘مٞمؼ ومٕم٤ٌمدهتؿ ،سم٤مًمٙمٚمٞم٦م احلٔمقظ راجإظم

 ُمـ وم٢مق اإلظمالص رؤي٦م وم٘مد اإلظمالص:" :اهلل رمحف اًمًقد لىم٤مـ "،لشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف رؤيتف

 :اهلل رمحف رليؿ لىم٤مـ "،إظمالص إمم إظمالصف اطمت٤مج وم٘مد اإلظمالص إظمالصف ذم ؿم٤مهد

 ."اًمداريـ ذم ٤مقمقوه  قمٚمٞمف يريد ُ أق هق اًمٕمٛمؾ ذم اإلظمالص"
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 الصزم وكاً

ـ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مـ ُمي ـي  اهللي  ًيٓمٌعٌ  لي ؾًمق اًمرَّ ٌَٰؽي  لي عي  ومي٠ًملئلي ـي  ُمي ٌذي ؿي  اًمَّ نَٕمي َٞمٌٝمؿ اهللً  أي ٚمي ـي  قمي  اًمٜمٌٌَّٞميلمي  ٌُم

يٌ٘ملمي  دي اًمّمي   لي
ٌ
اء دي ٝمي اًمِمي لمي  لي ٤محٌلٌ اًمّمَّ ـي  لي ًً طمي ٌَٰؽي  لي ٤مري  ًألئلي  ىمٞمٛم٦م ًمٜم٤م شمٔمٝمر لهٜم٤م ،[69 :اًمٜم٤ًمء] ﴾وٌمٞم٘مه

 شم٠ميت اًمّمدي٘مٞم٦م أق إذ ،اًمقُي٦م درضم٤مت أقمغم لشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل ضمٕمٚمف وم٘مد ،اًمّمدؾ لقمٔمٛم٦م

 إمت٤مف يٙمقق لُ ،صٗم٤مت صمالث ُمـ اًم٤ًمًمؽ ًمٚمٛمريد سمد ومال ،لاًمرؾم٤مًم٦م اًمٜمٌقة سمٕمد ُم٤ٌمذة

 ُمٜمٝم٤م لاطمدة اًمٕم٤ٌمدات ٤مرىم٧موم وم٢مق ،لاًمّمؼم ،لاإلظمالص ،اًمّمدؾ :لهل أُ ؛هب٤م إُ اّقمامـ

 ذم ضمؾ اهلل إمم لاًمقصقـ لاًمت٘مرب اًم٤ًمًمٙملم ُمدارج ذم اًمؽمىمل ؾمٌؾ لو٤مقم٧م ومًدت وم٘مد

ي٤م يي٤م﴿ :شمٕم٤ممم اهلل لىم٤مـ ،قمالك ـي  أيهيي ٌذي ٜمًقا  اًمَّ ً٘مقا  آُمي يًمقًٟمقا  اهللي  اشمَّ عي  لي ﴾ ُمي ٤مٌدىٌملمي  ،[119 :اًمتقسم٦م] اًمّمَّ

 لُ ،سمّمدىمٝمؿ ُمٕمٝمؿ لاًمؽمىمل أطمقاهلؿ ُمـ ؾمتٗم٤مدةًمال اًمّم٤مدىملم سمٛمالزُم٦م شمٕم٤ممم اهلل أُمرٟم٤م وم٘مد

 اًمٙمؼمي٧م ُمثؾ ىمٚم٦م لهؿ ،قم٤ٌمدشمف ذم ٤مخمٚمّمه  هلل طمٌف ذم ص٤مدؾ ؿمٞمخ سمٛمت٤مسمٕم٦م إُ هذا يٙمقق

ـي ﴿ :شمٕم٤ممم وم٘م٤مـ ؛اّمحر ـو  اعَم١ًَمٌُمٜملٌمي  ٌُم ٤م ىًمقا  ٌرضمي دي ٤م صي ًدلا ُمي ٤مهي َٞمفٌ  اهللي  قمي ٚمي  ،[23: اّطمزاب] ﴾قمي

ـي ﴿ :وم٘م٤مـ ؛اًم٘مٞم٤مُم٦م يقف صدىمف رصمام ٜملجي اًمٕمٌد أق شمٕم٤ممم لأظمؼمٟم٤م ٤م ا اهللً  ىمي َٰذي َقفً  هي عً  يي ٜمَٗمي ٤مٌدىمٌلمي  يي  اًمّمَّ

 هيدن اًمّمدؾ إق» :صغم اهلل قمٚمٞمف لآخف لؾمٚمؿ اهلل رؾمقـ ىم٤مـل ،[119 :اح٤مئدة] ﴾ٌصَدىًمًٝمؿَ 

 .ش٤مي٘مه دي ٌص  اهلل قمٜمد يٙمت٥م طمتك ًمٞمّمدؾ اًمرضمؾ إقل ،٦ماجلٜمٍ  إمم هيدن اًمؼمٍ إق ل ،اًمؼمٍ  إمم

 ؛اّنٌٞم٤مء سمف لصػ ىمد شمٕم٤ممم اهلل لأق ُمٜمف ُمِمتؼ   اؾمؿو  "يؼدي اًمّمي " أق دؾاًمّم ومْمٞمٚم٦م لُمـ

اَذيًمرَ ﴿ :شمٕم٤ممم وم٘م٤مـ ٌهٞمؿي  اًَمٌٙمتي٤مٌب  ذٌم  لي ا ٤مقي  فً إٌٟمَّ  إسٌَمري ٤م يمي ي٘مه ٌٌٞم٤ًّم ٌصدي  :شمٕم٤ممم لىم٤مـ[، 41: ُمريؿ] ﴾ٟمَّ

اَذيًمرَ ﴿ قٌمٞمؾي  اًَمٌٙمتي٤مٌب  ذٌم  لي فً  إؾٌَمامي ٤مقي  إٌٟمَّ ٤مٌدؾي  يمي قمَ  صي ٤م دٌ اًَمقي يمي ُه  قي لي ؾًمق ٌٌٞم٤ًّم ري  لىم٤مـ ،[54: ُمريؿ] ﴾ٟمي

اَذيًمرَ ﴿ شمٕم٤ممم: ٤مقي  فً إٌٟمَّ  إٌَدٌريسي  اًَمٌٙمتي٤مٌب  ذٌم  لي ٤م يمي ي٘مه ٌٌٞم٤ًّم ٌصدي  .[56: ُمريؿ] ﴾ٟمي

 شم٘مقف ُ سمٌالي٤م اسمتٚمٞمتف اقمٌده  أطم٧ٌٌم إذا إن» :اًمًالف قمٚمٞمف ُمقؾمك إمم شمٕم٤ممم اهلل ألطمك :لىمٞمؾ

ٌه  ٤ملًمٞمًّ  اختذشمف ا ره ص٤مسم لضمدشمف وم٢مق ،صدىمف يمٞمػ ّنٔمر اجل٤ٌمـ هل٤م  ٤مضمزلقمه  لضمدشمف لإق ،٤ملطمٌٞم
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 وم٘مد ومٞمف يمـ ُمـ أرسمع" :قمٜمٝمام اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مـ ،شأب٤مزم ُل ظمذًمتف ظمٚم٘مل إمم يِمٙمقن

ٞميٌدٟمي٤م قمـ لرلن ،"لاًمِمٙمر ،اخلٚمؼ طمًـل ،لاحلٞم٤مء ،اًمّمدؾ :رسمح  اهلل ريض قمكم سمـ احلًـ ؾمي

 ُم٤مُ إمم يريٌؽ ُم٤م دع» :لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ ُمـ طمٗمٔم٧م :ىم٤مـ أنف قمٜمٝمام

 أىمؾ" :شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًم٘مِمػمن اًم٘م٤مؾمؿ أبق لىم٤مـ ،شري٦ٌم لاًمٙمذب ـمٛم٠منٞمٜم٦م اًمّمدؾ وم٢مق ،يريٌؽ

 مجٞمع ذم صدؾ ُمـ لاًمٍّمديؼ ،أىمقاًمف ذم صدؾ ُمـ لاًمّم٤مدؾ لاًمٕمالٟمٞم٦م اًمن اؾمتقاء اًمّمدؾ

ًمف ًمف لأومٕم٤مًمف أىمقا  ."لأطمقا

ٞميدً  ٟم٤مـ لىمد ،سمٕمض ُمـ أقمغم سمٕمْمٝم٤م ُمتٗم٤ملشم٦م اًمٍّمدي٘مٞم٦م لُمراشم٥م  ريض اًمّمديؼ سمٙمر أبق ٟمي٤مؾمي

اًمٌَّذن﴿ وم٘م٤مـ: ؛سمذًمؽ شمٕم٤ممم اهلل لؿمٝمد هت٤مذرل قمٜمف اهلل ٤مءي  لي َدٌؾ  ضمي ؾي  سم٤ٌمًمّمي دَّ صي ٌَٰؽي  سمٌفٌ  لي  ًهؿً  ًألئلي

﴾  ُمـ اؾمتقطمش سم٤مًمّمدؾ اهلل قم٤مُمؾ ُمـ" :احل٤مرث سمـ سمنم لىم٤مـ ،[33: اًمزُمر] اعَمًتًَّ٘مققي

 ،"ـمٚمٌؽ هم٤مي٦م شمٕم٤ممم لاهلل ،ؾمٞمٗمؽ لاحلؼ ،ُمٓمٞمتؽ اًمّمدؾ اضمٕمؾ" :ؾمٚمٞمامق أبق لىم٤مـ ،"اًمٜم٤مس

 ذم ضمؾ هلل إُ ؿمٙمقم الوم ،اخلٚمؼ قمـ لاًمٓم٤مقم٤مت اعمّم٤مئ٥م يمتامق اًمّمدؾ قمالُم٤مت ـومٛمٌ  ،ٟمٕمؿ

 .قمالك

 ذم صدؾ :ُمٕم٤مق ؾمت٦م ذم يًتٕمٛمؾ اًمّمدؾ ًمٗمظ أق اقمٚمؿ" اهلل: رمحف اًمٖمزازم اإلُم٤مف ىم٤مـ

 ذم لصدؾ ،سم٤مًمٕمزف اًمقوم٤مء ذم لصدؾ ،ًمٕمزفا ذم لصدؾ ،لاإلرادة اًمٜمٞم٦م ذم لصدؾ ،اًم٘مقـ

 ومٝمق ذًمؽ مجٞمع ذم سم٤مًمّمدؾ اشمّمػ ومٛمـ ؛يمٚمٝم٤م اًمديـ ُم٘م٤مُم٤مت حت٘مٞمؼ ذم لصدؾ ،اًمٕمٛمؾ

 ."يؼدي ٌص 

 :اًمّمدؾ ألص٤مؽ لُمـ

 ذم" لىمٞمؾ:. ومٞمف لاخلٚمػ سم٤مًمققمد اًمقوم٤مء يدظمؾ لومٞمف اّظم٤ٌمر ذم يٙمققل :اًمٚم٤ًمق صدؾ -1

 ."اًمٙمذب قمـ ُمٜمدلطم٦م اعمٕم٤مريض

 ذم سم٤مقم٨م ًمف يٙمقق ُ أق لهق ؛اإلظمالص امم ذًمؽ ليرضمع ،لاإلرادة ٦ماًمٜمٞم ذم صدؾ -2 
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 .شمٕم٤ممم اهلل إُ لاًمًٙمٜم٤مت احلريم٤مت

 .شمٕم٤ممم هلل اًمٕمٛمؾ قمغم اًمٕمزف ذم صدؾ -3

 .اًمٕم٘م٤ٌمت سمتذًمٞمؾ سم٤مًمٕمزف اًمقوم٤مء ذم صدؾ- 4

 .سمف يتّمػ ُ سم٤مـمٜمف ذم أُمر قمغم اًمٔم٤مهرة أقمامًمف شمدـ ُ طمتك اّقمامـ ذم صدؾ -5 

 لاًمتقيمؾ لاًمرو٤م ،لاًمزهد لاًمتٕمٔمٞمؿ ،لاًمرضم٤مء يم٤مخلقؽ اًمديـ ُم٘م٤مُم٤مت ذم اًمّمدؾ -6

 .لاحل٥م

 اؾمتقاء سمٛمٕمٜمك اًمّمقومٞم٦م اؾمتٕمٛمٚمف اًمّمدؾ" شمٕم٤ممم: اهلل رمحف ذيػ أيب اسمـ اًمٕمالُم٦م ىم٤مـ

ب ُ سم٠مق لاًم٤ٌمـمـ لاًمٔم٤مهر لاًمٕمالٟمٞم٦م اًمٍن  ًمف أقمامًمف لُ أقمامًمف اًمٕمٌد أطمقاـ شًمٙمذي  وم٠مُم٤م ،"أطمقا

 لاًمّمقومٞم٦م اخل٤مص٦م قمٜمد ُمٗمٝمقُمف لًمٙمـ، اًمٚم٤ًمق صدؾ قمغم وم٘م٤مس ٕم٤مُم٦ماًم قمٜمد اًمّمدؾ ُمٗمٝمقف

 ،٤ملسم٤مـمٜمه  ا فم٤مهره  لاًمًٙمٜم٤مت لاحلريم٤مت لاّطمقاـ لاّومٕم٤مـ لاًم٘مٚم٥م اًمٚم٤ًمق صدؾ يِمٛمؾ

 اًم٘مٚم٥م ليٓمٝمر ،رقمقٟمتٝم٤م ل لؿمٝمقاهت٤م أُمراوٝم٤م ُمـ لخيٚمّمٝم٤م اُّم٤مرة اًمٜمٗمس هيذب وم٤مًمّمدؾ

 اهلل رؾمقـ لصٗمف اًمذن لاحلز اًمذلىمل يامقاإل إمم يٜمتٝمل طمتك شمٕم٤ممم اهلل يريض ُ ُم٤م يمؾ ُمـ

 ٤مديٜمه  لسم٤مإلؾمالف ٤مرسمًّ  شمٕم٤ممم سم٤مهلل ريض ُمـ اإليامق ـمٕمؿ ذاؾ» سم٘مقًمف: صغم اهلل قمٚمٞمف لآخف لؾمٚمؿ

 ُ لأق اعمج٤مهدة هق اًمّمدؾ" :قمٜمف اهلل ريض اًمّم٤مدؾ ضمٕمٗمر ؾمٞمدن لىم٤مـ ،ش٤مٟمٌٞمًّ  لسمٛمحٛمد

ٌي٤ميًمؿَ  ﴿ًهقي  :٤مممشمٕم ىم٤مـ "،همػمؿ قمٚمٞمؽ خيؽم مل يمام همػمك اهلل قمغم ختت٤مر  لىم٤مـ ،[22 :احل٩م] ﴾اضَمتي

 هذا ي٘مقـ: ؛اعمالئٙم٦م سمف اهلل سم٤مهك قمالٟمٞمتف اعم١مُمـ هيرة لاوم٘م٧م إذا" :اًمٖمٗم٤مر قمٌد سمـ قمٓمٞم٦م

 لأىمؾ اًمّم٤محللم أيمثر ُم٤م" شمٕم٤ممم: اهلل رمحف اًمٙمرظمل ُمٕمرلؽ ؾمٞمدن ىمقـ لأُم٤م ،"طم٘م٤م قمٌدن

ا زيزو قم أُمرو  اًمّمدؾ أق إمم يِمػم ومٝمق ،"اًمّم٤محللم ذم اًمّم٤مدىملم  ومال ،اًم٘مٚم٦م إُ قمٚمٞمف ي٘مدر ومال ضمدًّ

 ،اًمٕمٔمٛمك لاخلالوم٦م اًمٙمؼمم اًمقُي٦م هق اًمّمدي٘مٞم٦م ومٛم٘م٤مف ،اًمٜمٌقة ُم٘م٤مف إُ اًمّمدي٘مٞم٦م ُم٘م٤مف يٕمٚمق

 لاًمٙمِمقوم٤مت؛ اعمِم٤مهدات ومٞمف لشمتؿ لاّنقار لاًمتجٚمٞم٤مت اًمٗمتقطم٤مت ومٞمف شمؽمادؽ اعم٘م٤مف لهذا
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 .شمٕم٤ممم اهلل إمم ؾمٚمقيمؽ ذم ص٤مدىم٤م يمـ اعمريد أهي٤م ومٞم٤م ،هيرشمف صٗم٤مء لىمقة اًمٕمٌد ًمٙمامـ

 لُمـ ،"لاُضمتٝم٤مد سم٤مجلد يٜم٤مًمف سمؾ ،اًمقصقـ ؿمٝمقة ىمٚمٌف ذم يم٤مق ُمـ اًمقصقـ يٜم٤مـ ُ" ىمٞمؾ:

ٌه٤م يٙمقق للصقًمف ،سمنقم٦م يؽمىمك ومال شمٕم٤ممم اهلل إمم لدًمٞمٚمف ؿمٞمخف ُمع قمٝمدك ذم يّمدؾ ُ  صٕم

 :اجلٞمالن اًم٘م٤مدر دقمٌ ؾمٞمدن اّؿمٝم٥م اهلل سم٤مز ؿمٞمخٜم٤م ىم٤مـ ،قمدة لُ طم٤ٌمـ سمال اجل٤ٌمـ يمّمٕمقد

 أخٗم٤مظ ىمٞمدلا ،زم ُ ًمٙمؿ أريديمؿ ،ًمٙمؿ ذًمؽ لٟمٗمع لاإلظمالص، اًمّمدؾ إُ ُمٜمٙمؿ أريد ُم٤م"

 لضمؾ قمز لاحلؼ ،فمقاهريمؿ يراىمٌقق اعمالئٙم٦م؛ رىم٤ٌمء قمٚمٞمٙمؿ وم٢مق لاًم٤ٌمـمٜم٦م اًمٔم٤مهرة أخًٜمتٙمؿ

 ."سمقاـمٜمٙمؿ يراىم٥م

 إمم هيدن اًمؼم لإق ،اًمؼم إمم هيدن اًمّمدؾ إق» :لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ ىم٤مـ

صغم اهلل قمٚمٞمف  اهلل رؾمقـ للىمػ ،شصدي٘م٤م اهلل قمٜمد ًيٙمت٥م طمتك ًمٞمّمدؾ اًمرضمؾ لإق ،اجلٜم٦م

ا أطمدى  يقف لضمٝمف قمغم ؾم٘مط لىمد ريض اهلل قمٜمف قمٛمػم سمـ ُمّمٕم٥م قمغملآخف لؾمٚمؿ   ليم٤مق ؿمٝمٞمده

ـي ﴿» :اًمًالفل اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مـ ،اهلل رؾمقـ ًمقاء ص٤مطم٥م ـو  اعَم١ًَمٌُمٜملٌمي  ٌُم ٤م ىًمقا صي  ٌرضمي ٤م دي  ُمي

ًدلا ٤مهي َٞمفٌ  اهللي  قمي ٚمي ٌٛمٜمًَٝمؿ قمي ـ ومي   ُمي
َٰ
ٌيفً  ىمي٣مي َح ٌُمٜمًَٝمؿ ٟمي ـ لي ٜمتي  ُمي ٤م ٔمٌرً يي ُمي ًًمقا  لي ﴾ سميدَّ ٌٌَدياله  :اّطمزاب] شمي

 [ش.28

 ذم اعمخٚمقىملم قمٜمد صدىمتف هيرشمف ذم صدىمٜمل ُمـ» :اًمًالف قمٚمٞمف دالد إمم شمٕم٤ممم اهلل لألطمك

 لاإلٟم٤مسم٦م اخل٤مًمّم٦م اًمتقسم٦م سمٕمد ـمري٘مف ؾمٚمقؿ درضم٤مت ألـ ُمـ سم٤مًمّمدؾ اعمريد حتغم وم٢مق ،شقمالٟمٞمتف

 إيامق سمٙمؾ لدم٤ملزه٤م اًمٕم٤مًمٞم٦م لاعم٘م٤مُم٤مت اعمراشم٥م ٟمحق هيٕم٦م سمخٓمك اًمًػم يًتٓمٞمع رسمف إمم

 .اًمٙمامـ درضم٤مت ًمٌٚمقغ

 لُ اًمٜمج٤مة ومٗمٞمٝم٤م صح٧م اذا أهن٤م ظمّم٤مـ صمالصم٦م قمغم لاًمٕمٚمامء اًمٗم٘مٝم٤مء أمجع :سمٕمْمٝمؿ لىم٤مـ

 ،اّقمامـ ذم شمٕم٤ممم هلل لاًمّمدؾ ،لاهلقم اًمٌدقم٦م قمـ ٤مًمصاخل اإلؾمالف :سمٌٕمض إُ سمٕمْمٝم٤م يتؿ

 .اعمٓمٕمؿ لـمٞم٥م
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 هنر ذم ٟمٗمًف لرُمك شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمِمٌكم َمٚمس ذم ص٤مح رضماله  أق :اًم٘مّمص ذم رلميً  لمم٤م

ك يمام يٜمجٞمف شمٕم٤ممم وم٤مهلل ٤مص٤مدىمه  يم٤مق إق" :اًمِمٌكم وم٘م٤مـ ،دضمٚم٦م  يم٤مق لإق ،اًمًالف قمٚمٞمف ُمقؾمك ٟمجَّ

 :ًمف وم٘م٤مـ ،ىمط ٤مص٤مدىمه  رأج٧م ُم٤م :حلٙمٞمؿ رضمؾ لىم٤مـ ،"ومرقمقق أهمرؾ يمام ىمفيٖمر شمٕم٤ممم وم٤مهلل ٤ميم٤مذسمه 

 لسملم سمٞمٜمؽ ومٞمام اًمّمدؾ اطمٗمظ" :اًمقراؾ سمٙمر أبق لىم٤مـ ،"اًمّم٤مدىملم ًمٕمروم٧م ٤مص٤مدىمه  يمٜم٧م ًمق"

 صالح إمم ًمٚمٕمٌد هؾ :اعمٍمن اًمٜمقق ًمذن لىمٞمؾ ،"اخلٚمؼ لسملم سمٞمٜمؽ ومٞمام لاًمرومؼ ،شمٕم٤ممم اهلل

 :وم٘م٤مـ ؾمٌٞمؾ؟ أُمقرك

 ؾمٌٞمال إًمٞمف ُم٤م اًمّمدؾ ٚم٥مٟمٓم * * * طمٞم٤مرم اًمذٟمقب ُمـ سم٘مٞمٜم٤م ىمد

 صم٘مٞمال قمٚمٞمٜم٤م اهلقم لظمالؽ    * * * قمٚمٞمٜم٤م ختػ اهلقم ومدقم٤ملن

 اًمٕمٚمؿ ُمديٜم٦م سمٖمداد إمم سم٤مًمًٗمر ًمف شمًٛمح أق ؿم٤مب لهق أُمف ُمـ اًم٘م٤مدر قمٌد ؾمٞمدن ـمٚم٥م لح٤م

 قمـ لرصمٝم٤م اديٜم٤مره  أرسمٕملم لؾمٚمٛمتف ،ازاده  ًمف لأطميت ،لاوم٘م٧م ُمٜمف ؿمديد إحل٤مح لسمٕمد ،لاًمٕمٚمامء

 يّمٓمح٥م أق لىمٌؾ ،أُم٤مق ذم إسمٓمف حت٧م خمٗمٞم٦م شمٙمقق سمحٞم٨م ىمٛمٞمّمف يمؿ حت٧م ًمف ظم٤مـمتٝم٤م صمؿ ،أبٞمف

 اخلػم أف اًمًٞمدة ـمٚم٧ٌم ،اًمقداع ؾم٤مقم٦م لطم٤مٟم٧م سمٖمداد إمم سمدلره٤م ُمتجٝم٦م يم٤مٟم٧م صٖمػمة ىم٤مومٚم٦م

 اًمٙمراف أضمدادك لؾمػمة احلؼ ـمريؼ همػم يًٚمؽ ُ أق قمغم يٕم٤مهده٤م أق اًمِم٤مب اسمٜمٝم٤م ُمـ وم٤مـمٛم٦م

 ُ لأق ،صغم اهلل قمٚمٞمف لآخف لؾمٚمؿ اهلل رؾمقـ سمٞم٧م آـ ُمـ لصالطمٝمؿ سمّمدىمٝمؿ لوملماعمٕمر

 اهلل ريض ومٕم٤مهده٤م. اُّمقر يمؾ ذم ل اّطمقاـ يمؾ ذم اًمّمدؾ :ًمف دةه ُم١ميمي  اًمّمدؾ همػم ي٘مقـ

 ُمًت٘مٞمامه  إُ ًيٕمرؽ ومٚمؿ ،طمٞم٤مشمف ذم رُمؼ آظمر إمم اًمّمدؾ قمغم قمٝمدك يم٤مق لىمد ،ذًمؽ قمغم قمٜمف

 .٤مصدلىمه 

 مهذاق اًم٘م٤مومٚم٦م ضم٤ملزت أق لسمٕمد اًمٓمريؼ لذم ،اًم٘م٤مومٚم٦م ُمع لظمرج لأظم٤مك أُمف اًمِم٤مب ٍدعل

 يم٤مق ُم٤م يمؾ لهنٌقا  قمٚمٞمٝم٤م وم٤مؾمتقًمقا  ،اعمتقطمِملم اًمٓمرؾ ىمٓم٤مع ُمـ يمٌػمة قمّم٤مسم٦م قمٚمٞمٝم٤م هجٛم٧م

 ؾم٠مخفل اًم٘م٤مدر قمٌد تكسم٤مًمٗم اًمٖم٤مريـ أطمد اضمت٤مز اُصمٜم٤مء شمٚمؽ ذم ،لأُمقاـ لُمت٤مع دم٤مرة ُمـ ُمٕمٝم٤م
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 أنف صدؾ سمٙمؾ وم٠مظمؼمك ُمٕمؽ؟ ُم٤م وم٘مػم ي٤م :زادك ىمٚم٦مل ًمفطم٤م وٕمػ ُمـ رأم ح٤م ايمؽماث لقد

ٌه  اًمِم٤مب إمم اًمرضمؾ وم٤مًمتٗم٧م ،ذهٌٞم٦م اديٜم٤مره  أرسمٕملم يٛمٚمؽ تف ُمـ ٤مُمتٕمج  يًخر أنف فمـ وم٘مد ،ضمرأ

 لسمٙمؾ ،اًم١ًماـ ٟمٗمس قمٚمٞمف أقم٤مد اًمذن رئٞمًٝمؿ إمم سمف لذه٥م ،لظمِمقٟم٦م سمِمدة وم٠مظمذك ،ُمٜمف

 سمتٗمتٞمِمف اًمٕمّم٤مسم٦م رئٞمس وم٠مُمر ،صمٞم٤مسمف ذم أظمٗمتٝم٤م أُمف أق ٤مُمْمٞمٗمه  ،اجلقاب ٟمٗمس قمٚمٞمف أقم٤مد سم٤ًمـم٦م

ءة ُمـ وم٤مطمت٤مر ،إسمٓمف حت٧م ىم٤مـ يمام ومقضمدله٤م  قمغم ي٘مدر يم٤مق اًمذن لهق ،لصدىمف اًمٗمتك هذا سمرا

 اًم٘م٤مدر قمٌد ؾمٞمدن وم٠مظمؼمك ؟ذًمؽ ؾم٥ٌم قمـ وم٠ًمخف ،أطمد إًمٞمف يتقصؾ أق دلق قمٜمدك ُم٤م إظمٗم٤مء

 ذًمؽ قمٜمد. ؿاعمًت٘مٞم اًمٓمريؼ همػم يًٚمؽ لُ طمدث ُمٝمام اًمّمدؾ إُ ي٘مقـ ُ أق أُمف سمققمدك

 لوٕمػ ؾمٜمؽ صٖمر رهمؿ لًمدن ي٤م أن٧م :ًمف لىم٤مـ سم٤مًمدُمقع قمٞمٜم٤مك وم٤مو٧مل ا يمثػمه  اًمرضمؾ شم٠مثر

ة ٟمٗمًؽ قمغم ىمٓمٕمتف اقمٝمده  شمٜمٙم٨م ُ أق ىمدرت طم٤مًمؽ  رأد لؿمٞم٥م يمؼمن رهمؿ أن٤م أُم٤م ،ُُمرأ

 ذم لمت٤مدي٧م لاًمنمع لاًم٘مقاٟملم اًمًتقر ومٝمتٙم٧م ،لشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف هلل قمٝمدن ُمـ أؾمتح ومٚمؿ

 يب ٟمتٝمكُي  ًمؽ ُم٘م٤مسمٚمتل لًمقُ ،وم٤مشمٜمل ُم٤م قمغم لاًمٜمدف احلنة ًمِمديد اِق لإن ،قمّمٞم٤من

 قمغم زم ىمدرة لُ ،قمٔمٞمامه  قمكمَّ  ريب لهمْم٥م ا قمًػمه  طم٤ًميب يٙمقق لقمٜمده٤م ،اعمقت طمتك اًمٕمّمٞم٤مق

 ،يديؽ قمغم شمقسمتل شمٙمقق طمتك وم٘م٤مسمٚمتؽ ا ظمػمه  يب أراد ىمد اهلل ومٚمٕمؾ ،لُم٘متف اهلل قمذاب ُمـ اًمٗمرار

 يٕمٗمق ل شمقسمتل اهلل ًمٞمت٘مٌؾ صالشمؽ ذم زم اًمدقم٤مء لًمدن ي٤م ُمٜمؽ لأختٛمس ذًمؽ قمغم أؿمٝمدؿ لإن

 ،٤ممجٞمٕمه  لشم٤مسمقا  اشمٌٕمقك لٟمدُمف يمٌػمهؿ شم٠مثر ُمـ رألا ومٚمام طمقًمف اًمتٗمقا  ىمد اًمذيـ رضم٤مًمف أُم٤م .قمٜمل

ي٤مهؿ لًمت٠ميمٞمد  ومٗمرطم٧م ،اعمٙم٤مق ذًمؽ قمـ سمٕمدت طمتك لصحٌقه٤م اًم٘م٤مومٚم٦م ُمت٤مع يمؾ أرضمٕمقا  ٟمقا

 .راوم٘مٝم٤م اًمذن اًمّم٤مدؾ اًمنميػ هذا سمؼميم٦م ٟمج٤مهتؿ قمغم لضمؾ قمز هللا لؿمٙمرلا اًم٘م٤مومٚم٦م مج٤مقم٦م

 ".اًمّمدي٘ملم درضم٦م لهذك ،ًمٜمٗمًف ُ عمقُك لضمقدك اًمذن هق احلؼ اًمٕمٌد" :ىمٞمؾ
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 الظِز وكاً

 قمٚمؿ ُمـ يتٙمقق لهق اًم٤ًمًمٙملم ُم٘م٤مُم٤مت ُمـ لذيػ ضمٚمٞمؾ ُم٘م٤مف اًمدٟمٞم٤م ذم اًمزهد أق ًمٜمٕمٚمؿ

 .قمالك ذم ضمؾ شمٕم٤ممم اهلل إمم اًمًٚمقؿ ُم٘م٤مُم٤مت يمٙمؾ ،لُم٘م٤مف لطم٤مـ

 ُمـ اًمرهم٦ٌم اٟمٍماؽ ٝمقوم اًمزهد: ُم٤مأل ،اإلؾمالف ذم اعمٕمٚمقُم٤مت يمؾ يِمٛمؾ ُمٕمرلؽ وم٤مًمٕمٚمؿ

َلكً ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مـ ؛ُمٜمف ظمػم هق ُم٤م إمم رء ي ذي ـى  لي اٌهؿ سميَخس سمٌثيٛمي ري ة دي َٕمًدلدي يمي  ُمي ـي  وٌمٞمفٌ  ٤مًٟمقا لي  ٌُم

ـي  ٌهٌدي ا ٞميٌدٟمي٤م أظمقة للصػ[، 20: يقؾمػ] ﴾اًمزَّ  هلؿ خيٚمق أق ـمٛمٕمقا  إذ ومٞمف ٤مًمزهدسم يقؾمػ ؾمي

 .يقؾمػ ُمـ اًمٞمٝمؿ أطم٥م قمٜمدهؿ ذًمؽ ليم٤مق ،أبٞمٝمؿ لضمف

ي٤م يي٤م﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مـ قَمدي  إٌقَّ  اًمٜم٤َّمًس  أيهيي   لي
ٌ
ؼ   اهلل ٟمًَّٙمؿً  وميالي  طمي ًٖمرَّ َٟمٞمي٤م احَليٞمي٤مةً  شمي ُي  اًمدي ٟمًَّٙمؿييٖمً  لي   رَّ

ٌ
 سم٤ٌملل

ًرلرً   .ىمٚمقسمٜم٤م ُمـ اًمدٟمٞم٤م ٥مطم سم٢مظمراج ؾمٌح٤مٟمف وم٠مُمرٟم٤م ،[5 :وم٤مـمر] ﴾اًَمٖمي

٤م﴿ شمٕم٤ممم: لىم٤مـ ُمي ٌذكٌ  لي َٟمٞمي٤م احَليٞمي٤مةً  هي َُّ  اًمدي َقو  إٌ ٌٕم٥مو  هلي ًمي إٌقَّ  لي اري  لي ةي  اًمدَّ ٌلي  اِظٌمري اقً احَليٞمي  هلي قَ  قي ٤مًٟمقا  ًمي  يمي

َٕمٚميًٛمققي   لاًمزهد اًمدٟمٞم٤م طم٥م ذف قمغم شمٜمص اًمزهد ذم اِي٤مت ضمؾ لهٙمذا ،[64 :اًمٕمٜمٙمٌقت] ﴾يي

 طم٥م قمـ اًمٕمزلؽ امم أصح٤مسمف هب٤م يقضمف اًمتل اًمٜمٌل أطم٤مدي٨م ُمـ ا يمثػمه  ٟمجد ليمذًمؽ. ومٞمٝم٤م

 اًمتل اًمنميٗم٦م اعمٝمٛم٦م قمـ ٟمِمتٖمؾ ُ يمل لحت٘مػمه٤م ؿم٠مهن٤م سمتّمٖمػم لذًمؽ ،ومٞمٝم٤م لاًمزهد اًمدٟمٞم٤م

 .شمٕم٤ممم اهلل ُمٕمروم٦م لله أضمٚمٝم٤م ُمـ ظمٚم٘مٜم٤م

 طمّمػم قمغم لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ ٟم٤مف :ىم٤مـ قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ لقمـ

 ذم أن٤م ُم٤م ؛لًمٚمدٟمٞم٤م زم ُم٤م» :وم٘م٤مـ ؟لـم٤مء ًمؽ اختذٟم٤م ًمق ،اهلل رؾمقـ ي٤م :وم٘مٚمٜم٤م. ضمٜمٌف ذم أثر لىمد وم٘م٤مف

 لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ لىم٤مـ ،شلشمريمٝم٤م راح صمؿ ؿمجرة حت٧م اؾمتٔمؾ يمرايم٥مى  إُ اًمدٟمٞم٤م

 ٧ميم٤مٟم ًمق» :لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم لىم٤مـ ،شاًمدٟمٞم٤م ذم وم٤مزهد اهلل ِيٌؽ أق أردت إق» :لؾمٚمؿ

 اهلل ريض قمٛمر اسمـ لقمـ ،شُم٤مء ذسم٦م ُمٜمٝم٤م ا يم٤مومره  ؾم٘مك ُم٤م سمٕمقو٦م ضمٜم٤مح اهلل قمٜمد شمٕمدـ اًمدٟمٞم٤م

 يم٠منؽ اًمدٟمٞم٤م ذم يمـ» :وم٘م٤مـ سمٛمٜمٙمٌل لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ أظمذ :ىم٤مـ قمٜمٝمام
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 .شؾمٌٞمؾ قم٤مسمر أل همري٥م

 اًمدٟمٞم٤م ءهتؿضم٤م لح٤م ،لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ ُمـ اًمزهد اًمّمح٤مسم٦م شمٕمٚمؿ لهٙمذا

ٞميدٟمي٤م ظمرج وم٘مد ،همػمهؿ هب٤م آصمرلا لاعمحـ لاُسمتالءات اًمٗم٘مر سمٕمد ص٤مهمرة  اًمّمديؼ سمٙمر أبق ؾمي

 ُم٤م» لؾمٚمؿ: لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ ًمف وم٘م٤مـ ،اهلل ؾمٌٞمؾ ذم يمٚمف ُم٤مًمف قمـ قمٜمف اهلل ريض

 .لرؾمقًمف اهلل شمريم٧م :ىم٤مـ شّهٚمؽ؟ شمريم٧م

ٞميدٟمي٤م ليمذًمؽ  ُمع لاًمٌذـ اًمٕمٓم٤مء أم اًمٓمقيٚم٦م سم٤مًمٞمد ُمِمٝمقرا يم٤مق وم٘مد قمٜمف اهلل ريض قمٛمر ؾمي

 .اًمزهد

ٞميدٟمي٤م  هذك سمٕمٔمؿ ُمٙمؽمث همػم اخل٤مص ُم٤مًمف ُمـ اًمٕمنة ضمٞمش ضمٝمز قمٜمف اهلل ريض قمثامق لؾمي

 .شاًمٞمقف سمٕمد قمٛمؾ ُم٤م قمثامق َضَّ  ُم٤م» :لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ وم٘م٤مـ ،اًمٜمٗم٘م٤مت

ٞميٌدٟم٤م قمٜمٝم٤م اهلل ريض طمٗمّم٦م ٜم٤مأُمي  لىم٤مًم٧م ًي  :اًمٗمتقطم٤مت قمٚمٞمف ومتح طملم قمٜمف اهلل ريض قمٛمر ًم

 لىمد ،ـمٕم٤مُمؽ ُمـ أخلم هق ـمٕم٤مُم٤م لأيمٚم٧م ،صمقسمؽ ُمـ أخلم هق ٤مصمقسمه  ًم٧ًٌم ًمق ،اعم١مُمٜملم أُمػم ي٤م

ُي  ؛ٟمٗمًؽ ممإ أظمّمٛمؽ إن" :وم٘م٤مـ ؟اخلػم لأيمثر اًمرزؾ ُمـ اهلل لؾمع  رؾمقـ يم٤مق ُم٤م شمذيمريـ أ

 يِمٌع مل ؾمٜم٦م ليمذا يمذا اًمٜمٌقة ذم ٨مي ٌٌ ًمي لي  اًمٕمٞمش اًمِمدة ُمـ يٚم٘مك لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل

 يذيمره٤م زاـ ومام ،"همدلة ضم٤مقمقا  إُ قمِمٞم٦م ؿمٌٕمقا  لُ قمِمٞم٦م ضم٤مقمقا  إُ همدلة سمٞمتف أهؾ لُ هق

 أدرؿ ًمٕمكم اًمِمديد قمٞمِمٝمام ُمثؾ ذم ّؿم٤مريمٝمام اؾمتٓمٕم٧م ًمئـ لاهلل أُم٤م" هل٤م: لىم٤مـ ،أبٙم٤مه٤م طمتك

 ."اًمرظمل قمٞمِمٝمام ُمٕمٝمام

 قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ امم رضمؾ ضم٤مء :ىم٤مـ قمٜمف اهلل ريض اًم٤ًمقمدن ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ لقمـ

 ىم٤مـ ؟اًمٜم٤مس أطمٌٜمل ل اهلل أطمٌٜمل قمٛمٚمتف إذا قمٛمؾ قمغم دًمٜمل ،اهلل رؾمقـ ي٤م :وم٘م٤مـ لؾمٚمؿ لآخف

 اًمٌٖمدادن اجلٜمٞمد اإلُم٤مف ىم٤مـ ،شِيٌقؿ اًمٜم٤مس أجدن ذم ومٞمام لازهد ،اهلل ِيٌؽ اًمدٟمٞم٤م ذم ازهد» ًمف:

 سمـ إسمراهٞمؿ ؾمٞمدن لىم٤مـ ،"اًم٘مٚم٥م ُمـ آصم٤مره٤م لحمق دٟمٞم٤ماًم اؾمتّمٖم٤مر اًمزهد" شمٕم٤ممم: اهلل رمحف
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 لأقمغم ،اًمٕم٤مروملم زهد لهذا اًمٞمد ومراغ لُ اًمدٟمٞم٤م ُمـ اًم٘مٚم٥م ومراغ اًمزهد" شمٕم٤ممم: اهلل رمحف أدهؿ

 إُ اًمزهد هذا ًمّم٤مطم٥م ًمٞمس اإذه  ،لهمػممه٤م لضمٜم٦م دٟمٞم٤م ُمـ شمٕم٤ممم اهلل ؾمقم ومٞمام اعم٘مرسملم زهد ُمٜمف

 ".ٜمفُم لاًم٘مرب شمٕم٤ممم اهلل إمم اًمقصقـ

 ُمـ اًمدٟمٞم٤م أظمرج" :هك ىمدس اجلٞمالن اًم٘م٤مدر قمٌد ؾمٞمدن اّؿمٝم٥م اهلل سم٤مز ؿمٞمخٜم٤م لىم٤مـ

 طم٘مٞم٘م٦م عمٗمٝمقف لاوح ضم٤مُمع شمٕمٌػم لهذا ،"شميؿ ُ وم٢مهن٤م ضمٞمٌؽ ذم أل يدؿ ذم لوٕمٝم٤م ىمٚمٌؽ

 .قمٜمف اهلل ريض قمٜمدك اًمزهد

 اجلٞمالن ٤مدراًم٘م قمٌد ؾمٞمدن اًمٙمٌػم لاعمرؿمد اُُم٤مف يم٤مق لىمد" :اًم٘م٤مدري٦م اًمٕمٚمامء أطمد لىم٤مـ

 قمغم ليرلوقه٤م أنٗمًٝمؿ جي٤مهدلا أق ؾمػمهؿ ئسم٤مد ذم شمالُمٞمذك فيقضمي  قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض

 يًتقن طملم اًم٘مٚمٌل اًمزهد ُمراشم٥م إمم يٜم٘مٚمٝمؿ سمٕمده٤م صمؿ ،لاًمت٘مِمػ لاًمّمؼم ظمِمٞمِم٤مقاُ

 ".شمٕم٤ممم اهلل ؾمقم ُمـ ىمٚمقهبؿ لشمٗمرغ لاًمٖمٜمك لاًمٗم٘مر لاًمٕمٓم٤مء اّظمذ قمٜمدهؿ

 قمٚمٞمف اهلل ٧مؿمتَّ  اًمدٟمٞم٤م فلمهي  أصٌح ُمـ» :لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ ىم٤مـ لىمد

 أصٌح لُمـ ،ًمف يمت٥م ُم٤م إُ اًمدٟمٞم٤م ُمـ ي٠متف لمل قمٞمٜمٞمف سملم وم٘مرك لضمٕمؾ وٞمٕمتف قمٚمٞمف لومرؾ لأُمرك

 لهل اًمدٟمٞم٤م لأتتف ىمٚمٌف ذم كهمٜم٤م لضمٕمؾ وٞمٕمتف قمٚمٞمف لطمٗمظ فمهَّ  ًمف اهلل مجع اِظمرة لمهف

 اًمدٟمٞم٤م ذم الزهده  ٤مصٛمته  قمٓمكأً  لىمد اًمٕمٌد رأجتؿ اذا» :لؾمٚمؿ فلآخ قمٚمٞمف اهلل صغم لىم٤مـ، شراهمٛم٦م

 .شاحلٙمٛم٦م كٚم٘مَّ يً  وم٢مٟمف ُمٜمف وم٤مىمؽمسمقا 

ـ﴿ شمٕم٤ممم: ىم٤مـ ُمي ٦مي  ًي١َمتي  لي دَ ومي  احٌلَٙمٛمي ػَمه  ًأليٌتي  ٘مي ثػٌمه  ا ظمي  اهلل صغم لىم٤مـ ،[269]اًمٌ٘مرة:  ﴾ا يمي

 اًمزه٤مدة لًمٙمـ ،ح٤مـا إو٤مقم٦م لُ احلالـ سمتحريؿ ًمٞم٧ًم اًمدٟمٞم٤م ذم اًمزه٤مدة» :لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف

 هب٤م أص٧ٌم إذا اعمّمٞم٦ٌم صمقاب ذم شمٙمقق لأق ،يدؿ ذم سمام ُمٜمؽ ألصمؼ شمٕم٤ممم اهلل يد ذم سمام شمٙمقق أق

 .اًمزهد ُمـ احل٘مٞم٘مل اعم٘مّمقد هق لهذا ،شًمؽ ًأب٘مٞم٧م أهن٤م ًمق ومٞمٝم٤م ُمٜمؽ أرهم٥م

ـَ ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم اًمنمح ُمٕمٜمك قمـ لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ ؾمئؾ لح٤م  وميٛمي
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فً  أيقَ  اهللً  ٌردٌ يً  ٌديي َح  هيي كً  يينَمي َدري  :ىم٤مـ اًمنمح؟ هذا ُم٤م ًمف: لىمٞمؾ ،[125 :اّنٕم٤مف] ﴾ًمإٌلؾَمالفٌ  صي

 ًمذًمؽ لهؾ ،اهلل رؾمقـ ي٤م :ىمٞمؾ ،شلاٟمٗمًح اًمّمدر ًمف اٟمنمح اًم٘مٚم٥م ذم دظمؾ إذا اًمٜمقر إق»

 ىمٌؾ ًمٚمٛمقت لاُؾمتٕمداد ،اخلٚمقد دار امم لاإلٟم٤مسم٦م ،اًمٖمرلر دار قمـ اًمتج٤مذم ؛ٟمٕمؿ» ىم٤مـ: ؟قمالُم٦م

 .اًمٖمرلر دار قمـ اًمتج٤مذم لهق ًمإلؾمالف ٤مذـمه  اًمزهد لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم ومجٕمؾ، شٟمزلًمف

جي ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مـ" :"طمٞم٤مئفإ" ذم اهلل رمحف اًمٖمزازم اإلُم٤مف لىم٤مـ ري غمي  وميخي َقٌُمفٌ  قمي  ،﴾ٌزيٜميتٌفٌ  ذٌم  ىمي

ـي ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف إمم ٤م ىمي ـي  لي ٌذي َيٚميٙمً  اًَمٌٕمَٚمؿي  ًألشًمقا  اًمَّ ًب  ؿَ لي ا   صميقي
ٌ
ػَمو  اهلل ـَ  ظمي ي

ٌ
ـي  عم ٌٛمؾي  آيُمي قمي ٤محٌله٤م لي ُي  صي  لي

٤مهي  ٘مَّ َُّ  ٤مًيٚمي ٤مسمًٌرلقي  إٌ  سم٤مًمٕمٚمؿ أهٚمف للصػ اًمٕمٚمامء امم اًمزهد ومٜم٥ًم [80-79 :اًم٘مّمص] ﴾اًمّمَّ

 .اًمثٜم٤مء هم٤مي٦م لهق

ٌَٰؽي ﴿ :شمٕم٤ممم لىم٤مـ َققي  ًألئلي هً  ًي١َمشمي شميلَمٌ ُمي  ؿأيضَمري لا سماٌمي  رَّ ً ؼمي  [.54: اًم٘مّمص] ﴾صي

َٚمٜمي٤م إٌٟم٤َّم﴿ :لضمؾ قمز ىم٤مـ ح٤م اًمدٟمٞم٤م ذم ًمزهدا قمغم اًمتٗمًػم ذم ضم٤مءل ٕمي ٤م ضمي غمي  ُمي يَرضٌ  قمي َّ ي٤م ٌزيٜمي٦مه  ا  هلي

هً  ًٌَٚمقي ًؿَ  ؿَ ًمٌٜمي ـً  أيهيي ًي طَم اله  أي ٛمي  سم٠منف اًمزهد ومقصػ ،ومٞمٝم٤م أزهد أهيؿ :ُمٕمٜم٤مك ىمٞمؾ: ،[7 :اًمٙمٝمػ] ﴾قمي

 يٙمقق لُ ،اعمٜمجٞم٤مت ُمـ ومذًمؽ ومٞمٝم٤م لاًمزهد اًمدٟمٞم٤م سمٌٖمض ؾمٌح٤مٟمف وم٠مُمرٟم٤م ،اُقمامـ أطمًـ ُمـ

 .اعمٝمٚمٙم٤مت ُمـ إُ طمٌٝم٤م

ٞميدٟمي٤م ىم٤مـ  لىمد ،"لاجلًد اًم٘مٚم٥م راطم٦م اًمدٟمٞم٤م ذم اًمزه٤مدة" :قمٜمف اهلل ريض اًمٗم٤مرلؾ قمٛمر ؾمي

 ىم٤مـ ،"ًم٤ًمٟمف هب٤م لأنٓمؼ ىمٚمٌف ذم احلٙمٛم٦م يٜم٤مسمٞمع اهلل أضمرم ٤ميقُمه  أرسمٕملم اًمدٟمٞم٤م ذم زهد ُمـ" :ىمٞمؾ

 لضمقدك شم٤ًملن سمؾ ؛سم٤مًمٙمٚمٞم٦م اح٤مـ دمٜم٥م اًمزهد ومٚمٞمس" :شمٕم٤ممم اهلل رمحف اعمٜم٤ملن اًمٕمالُم٦م

 ىمدلة لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ يم٤مق وم٘مد ،"إًمٞمف سم٤مًم٘مٚم٥م شمٕمٚم٘مف لقمدف ،لقمدُمف

 ُمـ ومخذ احلًٜم٦م لاًمثٞم٤مب لاًمٓمٞم٥م اًمٜم٤ًمء لِي٥م لاًمٕمًؾ لاحلٚمقم اًمٚمحؿ ي٠ميمؾ اًمزاهديـ

 ُم٘م٤مف هق سمؾ ذاشمف طمد ذم هم٤مي٦م هداًمز ومٚمٞمس ،اًمره٤ٌمق لزهد لإي٤مؿ خمٞمٚم٦م لُ هؽ سمال اًمٓمٞم٤ٌمت

ك ُمـ اًم٘مٚم٥م لشمٗمريغ شمٕم٤ممم سم٤مهلل اًمتٕمٚمؼ إمم هيدؽ اًمٓمريؼ ُم٘م٤مُم٤مت ُمـ وم٤موؾ ىمٚمٌل  ذم ضمؾ ؾمقا
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 لاّيمؾ اًمٚم٤ٌمس ُمـ لاخلِمـ اعمرىمع سمٚم٤ٌمس أل احلالـ اًمٙم٥ًم سمؽمؿ اًمزهد لًمٞمس ،قمالك

 اهلل رؾمقـ ًؾ يمَ أ لُم٤م ،اًمزه٤مد ُمـ أهنؿ ليتّمقرق اًمدٟمٞم٤م سمح٥م ُمٗمٕمؿ لاًم٘مٚم٥م اًمٓمٕم٤مف ُمـ اًمردنء

 هذك ُمنملقمٞم٦م ًمٜم٤م ًمٞمٌلم إُ اجلقع ُمـ اًمنميػ سمٓمٜمف قمغم احلجر لرسمط اًمًٌٞمٓم٦م ًمألـمٕمٛم٦م

 ُمـ أطمًـ اًمزاهد قمغم اًمزهد وم٢مق سم٤مًمزهد قمٚمٞمؽ" :قمٜمف اهلل ريض اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مف ىم٤مـ ،اّقمامـ

 اًمِم٠مق ًمٞمس" اجلٞمالن: اًم٘م٤مدر قمٌد اإلُم٤مف اّؿمٝم٥م اهلل سم٤مز ؾمٞمدن لي٘مقـ "،اًمٜم٤مهد قمغم احلكم

 اًمّمقؽ ًمًٌف ذم اًمّم٤مدؾ يٚمٌس ُم٤م ألـ ،ىمٚمٌؽ زهد ذم اًمِم٠مق ،لُم٠ميمقًمؽ صمٞم٤مسمؽ ظمِمقٟم٦م ذم

 يمٚمف ص٤مر إذا طمتك ،ضمقارطمف صمؿ ٟمٗمًف صمؿ ،ىمٚمٌف صمؿ هك ومًٞمٚمٌس فم٤مهرك إمم يتٕمدم صمؿ ،سم٤مـمٜمف قمغم

 صمٞم٤مب قمٜمف خيٚمع ،اعمّم٤مب هذا قمغم ا شمٖمٞمػمه  قمٚمٞمف همػمت لاعمٜم٦م لاًمرمح٦م اًمرأوم٦م يد ضم٤مءت ٤مُمتخِمٜمه 

 إمم لاخلقؽ ،اًمٗمرطم٦م إمم لاًمٌٖمْم٦م ،اًمٜمٕمٛم٦م إمم اًمٜم٘مٛم٦م شمٌٍدـ ،اًمٗمرح صمٞم٤مب إمم ليٜم٘مٚمف قاداًمً

 ".اًمٖمٜمك إمم لاًمٗم٘مر ،اًم٘مرب إمم لاًمٌٕمد ،اُّمـ

 ليم٤مق اجلٌؾ ذم ُمٖم٤مرة ذم ي٘مٞمؿ ؿمٞمخ اجلٞمالٟمك اًم٘م٤مدر قمٌد اًمِمٞمخ زُمـ ذم يم٤مقلِيٙمك: "أنف 

 ليم٤مق ،اعمديٜم٦م ُمـ اًميلري٦م ٤مضم٤متلاحل اّيمؾ سمٕمض ًمف لي٘مدف خيدُمف اعمريديـ أطمد ِييك

 لي٘مقـ ذًمؽ ومٞم٠مبك ،صٖمػما  سمٞمت٤م ًمؽ لشم٠مظمذ اًمٕمٛمراق إمم شمٜمت٘مؾ ُ مل ،ؾمٞمدن ي٤م ًمف: ي٘مقـ ُم٤م ا يمثػمه 

 ـمٚم٥م اًمِمٞمخ ذًمؽ ٟمحق سمقاضمٌف اعمريد ىم٤مف أق سمٕمد ُمرة لذات. ذًمؽ ذم ؿمٞمخل زم ي٠مذق طمتك ًمف:

 اًم٘م٤مدر قمٌد اإلُم٤مف قُٟم٤مُم لهق سم٤مًمّمالح اعمٕمرلوملم اّىمٓم٤مب طمدأ ًمزي٤مرة ي٤ًمومر أق ُمٜمف

 ذًمؽ ؾم٤مومر. لاًمدقم٤مء اًمٜمّمٞمح٦م زم وم٤مؾم٠مخف لًمدن ي٤م أتٞمتف ذاإ :ًمٚمٛمريد اًمِمٞمخ وم٘م٤مـ ،اجلٞمالٟمك

 سمتحْمػم يِمتٖمؾ لاًمٙمؾ اخلدف يمثػم يمٌػم سمٞم٧م أُم٤مف ٟمٗمًف ومقضمد ،سمٖمداد إمم لصؾ طمتك اًمِم٤مب

ئد . ٚمامٟمفهم لؾمط ليٜمٝمك ي٠مُمر لهق اعمٚمقؿ ًم٤ٌمس يٚمٌس لاًمِمٞمخ ،اًمٗم٤مظمرة لاّـمٕمٛم٦م اعمقا

 احلٗمؾ حلْمقر يٌ٘مك قأ اًمِمٞمخ وم٠مُمرك ،كأت طمٞم٨م ُمـ يٕمقد أق لأراد اًمِم٤مب ذًمؽ اؾمتٖمرب

 قمغم ؾمٚمَّؿ اًمًٗمر اًمِم٤مب لأراد اعمراؾمؿ اٟمتٝم٧م لح٤م ،ُمْمض قمغم ومٛمٙم٨م ،قمٜمدهؿ لاًمٓمٕم٤مف
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 ،اًمِم٤مب لىمتٝم٤م شمذيمر سمٌمء؟ ومالق يقصٞمؽ أخؿ :ًمف وم٘م٤مـ ،اجلٞمالٟمك اًم٘م٤مدر قمٌد اًمِمٞمخ ؾمٞمدن

. اًمدٟمٞم٤م ذم سم٤مًمزهد لقمٚمٞمؽ سمٕمد ًمؽ اًمقىم٧م يئـ مل :ًمف لىمؾ قمٚمٞمف ؿؾمٚمي  :ًمِمٞمخا ًمف ىم٤مـ .ٟمٕمؿ :ىم٤مـ

 ،اًمِمٞمخ ًمف ىم٤مـ سمام أظمؼمك ؿمٞمخف إمم رضمع لح٤م اًمدٟمٞم٤م؟ ذم يزهد اًمذن ُمـ ؛ا طم٤مئره  اًمِم٤مب سم٘مل

 صدؾ ًم٘مد :ًمف ىم٤مـ أوم٤مؾ ومٚمام ،قمٚمٞمف لأهمٛمك اًمرضمؾ ومٌٙمك .اًم٘م٤مدر قمٌد اًمِمٞمخ لاهلل صدؾ وم٘م٤مـ:

 ذم أصغم طملم وم٢مٟمك ؛أقمٞمِمٝم٤م اًمتل اًمٗم٘مر قمٞمِم٦م رهمؿ سم٤مًمدٟمٞم٤م ُمِمتٖمؾ ٚمٌلىم ُم٤مزاـ لاهلل ،اًمِمٞمخ

 أق صاليت ؾمج٤مدة قمغم أظم٤مؽ ًمٚمّمالة تقو٠مأ لطملم ،ينؾ أق اح٤مء إسمريؼ قمغم أظم٤مؽ اعمٖم٤مرة

 اًمذن اًمٌذخ ُمـ رأج٧م ُم٤م لرهمؿ لًمدن ي٤م اجلٞمالٟمك اًم٘م٤مدر قمٌد اًمِمٞمخ أُم٤م ،دٟمٞم٤م لمه٤م ،شمنؾ

 اًمدٟمٞم٤م ُمـ اًم٘مٚم٥م ومراغ وم٤مًمزهد ،اًمدٟمٞم٤م قمـ لقم٤مزؽ لُمقُك كسمًٞمد ُمتٕمٚمؼ ىمٚمٌف أق ُإ ومٞمف يٕمٞمش

 . "لًمدن ي٤م ُمٜمٝم٤م اًمٞمد ومراغ ُ

 قمـ اًمٙمػ لهق ومرضى  ومزهد :ُم٘م٤مُم٤مت صمالصم٦م اًمزهد" شمٕم٤ممم: اهلل رمحف أدهؿ سمـ إسمراهٞمؿ ىم٤مـ

 أطمًـ لُم٤م "،اجلدـ ذم اًمزهد لهق ومْمؾى  لزهد .اًمِمٌٝم٤مت شمرؿ لهق ؾمالُم٦مى  لزهد .اعمح٤مرف

  .هذك اعمٕم٤مسة طمٞم٤مشمٜم٤م ذم ٦مظم٤مص اًمتٗمًػم هذا
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 الفكض وكاً

ؿ لىمد ،اًمزهد ُم٘م٤مف ُمـ ضمزء لاًمٗم٘مر ًَّ  قمغم اًمزهد ُم٘م٤مف اًمٖمزازم اإلؾمالف طمج٦م اإلُم٤مف ىم

 .لاًمرضم٤مء اخلقؽ ُم٘م٤مُمل سملم مجع يمام ،لاطمد ُم٘م٤مف ذم لاًمزهد اًمٗم٘مر ومجٛمع ،ٟمّمٗملم

اء﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مـ ري ـي  ًمٌَٚمًٗم٘مي ٤مضٌمٌري ـي  اعَمًٝمي ٌذي هٌلٌؿَ  ٌدي٤مٌرٌهؿَ  ٌُمـ ا ًأظَمٌرضًمق اًمَّ ا أيَُمقي تيًٖمققي  لي ٌَ  وميَْماله  يي

ـي    ُمي
ٌ
ٟمه  اهلل ا ٌرَوقي لقي  ٤ملي ييٜمًٍمً فً  اهللي  لي ؾًمقًمي ري ٌؽي  لي ٤مٌدىًمققي  ًهؿً  ًأَلئلي  [8: احلنم] ﴾اًمّمَّ

 ﴿ :شمٕم٤ممم لىم٤مـ
ٌ
ء ا ري ـي  ًمٌَٚمًٗم٘مي ٌذي لا اًمَّ ٌٌٞمؾٌ  ذٌم  ًأطَمٌٍمً   ؾمي

ٌ
تيٓمٌٞمًٕمققي  ُي  اهلل ًَ ٤م يي سمه َ يَرضٌ  ذٌم  َضي َّ  ا

ًًٌٝمؿً  ًي َ هَمٜمٌٞمي٤مءي  اجَلي٤مٌهًؾ  ِيي ـي  أي ٌػ﴾اًمتَّ  ٌُم ٗمي  .اًمٗم٘مر ُمدح قمغم ُمٜمف دًُم٦م لهذا ،[273: اًمٌ٘مرة] ٕمي

 لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ ىم٤مـ :ىم٤مـ قمٜمٝمام اهلل ريض قمٛمر سمـ اهلل قمٌد قمـ

 :٤مـوم٘م ،لُم٤مًمف ٟمٗمًف ذم اهلل طمؼ يٕمٓمل اح٤مـ ُمـ ُمقه :وم٘م٤مًمقا  ش؟ظمػم اًمٜم٤مس أن» ّصح٤مسمف:

 .شضمٝمدك يٕمٓمل وم٘مػم» ىم٤مـ: ؟اهلل رؾمقـ ي٤م اًمٜم٤مس ظمػم ومٛمـ :ىم٤مًمقا  ،شسمف لًمٞمس هذا اًمرضمؾ ٟمٕمؿ»

 لىم٤مـ ،ش٤مهمٜمٞمًّ  ٚم٘م٤مكشمي  لُ ا وم٘مػمه  اهللي  ؼي ًمَ اٌ » :ريض اهلل قمٜمف ًمٌالـ لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم لىم٤مـ

 .شاًمٕمٞم٤مـ أب٤م ػاعمتٕمٗمي  اًمٗم٘مػم ِي٥م اهلل إق» :لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم

 ي٤م :وم٘م٤مـ لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ قمغم ٟمزـ اًمًالف قمٚمٞمف ضمؼميؾ أق لنلرً 

ٌه  اجل٤ٌمـ هذك أضمٕمؾ قأ أتح٥م :لي٘مقـ اًمًالف قمٚمٞمؽ ي٘مرأ  لضمؾ قمز اهلل إق ،حمٛمد  لشمٙمقق ٤مذه

 إق ،ضمؼميؾ ي٤م» :ىم٤مـ صمؿ ،ؾم٤مقم٦م لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ وم٠مـمرؾ يمٜم٧م؟ أجٜمام ُمٕمؽ

ـً  ،ًمف اري د ُ ـُمي  دارً  اًمدٟمٞم٤م ـي  ُ ـُمي  لُم٤م  ي٤م :ضمؼميؾ ًمف وم٘م٤مـ .شًمف قم٘مؾ ُ ـُمي  ٛمعجيي  لهل٤م ،ًمف ُم٤م

 .اًمث٤مسم٧م سم٤مًم٘مقـ اهلل صمٌتؽ ،حمٛمد

 قمٜمدك هسمف ذم ٤مآُمٜمه  ضمًٛمف ذم رمه ُمٕم٤م ُمٜمٙمؿ أصٌح ُمـ» :لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم لىم٤مـ

 اعم١مُمـ حتٗم٦م» :لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم ىم٤مـل ،شسمحذاومػمه٤م اًمدٟمٞم٤م ًمف طمٞمزت ومٙم٠منام يقُمف ىمقت

ُه  اّنٌٞم٤مء آظمر» اخلؼم: لذم ،شاًمٗم٘مر اًمدٟمٞم٤م ذم  عمٙم٤مق اًمًالف قمٚمٞمٝمام دالد سمـ ؾمٚمٞمامق اجلٜم٦م دظمق
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ُه  أصح٤ميب لآظمر ،ُمٚمٙمف  .شهمٜم٤مك ّضمؾ قمقؽ سمـ اًمرمحـ قمٌد اجلٜم٦م دظمق

 اًمؽماب ذم لحلٞمتف للضمٝمف ًمٌٜم٦م رأؾمف لحت٧م اًمؽماب قمغم ٟم٤مئؿ سمرضمؾ اًمًالف قمٚمٞمف ُمقؾمك ُمرٍ 

 ي٤م» :إًمٞمف شمٕم٤ممم اهلل وم٠ملطمك ،"و٤مئع اًمدٟمٞم٤م ذم هذا قمٌدؿ رب ي٤م" :وم٘م٤مـ ٕم٤ٌمءةسم ُمتزر لهق

 .شيمٚمٝم٤م؟ اًمدٟمٞم٤م قمٜمف زلي٧م يمٚمف سمقضمٝمل قمٌدى  إمم ٟمٔمرت إذا أن قمٚمٛم٧مي  أُم٤م ،ُمقؾمك

 أبٖمض إذا» :ىم٤مـ لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ أق لضمٝمف اهلل يمرف قمكم قمـ لنلرً 

 :ظمّم٤مـ سم٠مرسمع اهلل رُم٤مهؿ اًمدراهؿ مجع قمغم لشمٙم٤مًمٌقا  ٤ماًمدٟمٞم قمامرة لأفمٝمرلا وم٘مراءهؿ اًمٜم٤مس

 ُمـ لاًمِمقيم٦م ،اّطمٙم٤مف لُة ُمـ لاخلٞم٤مٟم٦م ،اًمًٚمٓم٤مق ُمـ لاجلقر ،اًمزُم٤مق ُمـ سم٤مًم٘محط

 ش.اّقمداء

 عمـ اًمٕمٌد ومٗم٘مد ؛اًمٞمف حمت٤مج هق اًمذن اًمٌمء وم٘مد قمـ قم٤ٌمرة اًمٗم٘مر أق ومٞمؽ اهلل سم٤مرؿ اقمٚمؿل

 هلل وم٘مرؿ هق اًمٗم٘مر لأطمًـ ،ا وم٘مره  ٛملؾًم  قمٚمٞمف حلّمقـا ي٘مدر لمل سمف يًتٗم٤مد ح٤مـ أل إًمٞمف ئيٚمتج

 وم٘مراء هؿ قمداك ُم٤م ليمؾ لاًمقاطمد لاًمٖمٜمل اعمٓمٚمؼ اًمٖمٜمل ومٝمق لضمقدك دلاف إمم حمت٤مج ّنؽ ؛شمٕم٤ممم

ي٤م يي٤م﴿ شمٕم٤ممم: ىم٤مـ ؛اًمٞمف ء أينًتؿً  اًمٜم٤َّمًس  أيهيي ا ري   إمٌمي  اًَمًٗم٘مي
ٌ
اللً  اهلل ٜمٌلي  ًهقي  لي  ،[15: وم٤مـمر] احَليٌٛمٞمًد﴾ اًَمٖمي

 يمؾ ًمف ُم٘مدر شمٕم٤ممم وم٤مهلل ،احلرص قمـ يٌتٕمد لأق اًمقاطمد ًمٚمٖمٜمل اًمتًٚمٞمؿ ُمـ ًمإلٟم٤ًمق سمد ومال

 قمٜمدك ومٞمًتقن ،اهلل سمٖمٜمك همٜمل ومٝمق لصٗمف هذا يم٤مق ومٛمـ ،ًمف اهلل يمت٥م سمام ي٘متٜمع لأق ،رء

 درهؿ أخػ ُم٤مئ٦م أت٤مه٤م إذ قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة أُمٜم٤م طم٤مـ يم٤مق يمام ،لقمدُمف اح٤مـ لضمقد

 أق اًمٞمقف ومرىم٧م ومٞمام اؾمتٓمٕم٧م ُم٤م ظم٤مدُمتٝم٤م: وم٘م٤مًم٧م ،يقُمٝم٤م ُمـ لومرىمتٝم٤م ظمذهت٤موم٠م اًمٕمٓم٤مء ُمـ

 طم٤مًمتف هذك يم٤مٟم٧م ومٛمـ ."ًمٗمٕمٚم٧م ذيمرشمٞمٜمل ًمق" :وم٘م٤مًم٧م قمٚمٞمف؟ ٟمٗمٓمر حلامه  سمدرهؿ ًمٜم٤م شمِمؽمن

ئٜمٝم٤م يدك ذم سمحذاومػمه٤م يمٚمٝم٤م اًمدٟمٞم٤م ليم٤مٟم٧م ٟم٦م ُمـ يٜمٗمؼ أنف يرم هق إذ ؛شميك مل لظمزا  اهلل ظمزا

 .شمٕم٤ممم

 ـُمي  ٟمفإل ،كهمٜمه  لاًمٞم٠مس ،وم٘مرو  اًمٓمٛمع إق" :قمٜمف اهلل ريض اًمٗم٤مرلؾ قمٛمر اعم١مُمٜملم أُمػم ىم٤مـ
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 قمـ لضمٝمف اهلل يمرف قمكم اُُم٤مف قمـ لرلن "،قمٜمٝمؿ اؾمتٖمٜمك لىمٜمع اًمٜم٤مس أجدن ذم امَّ قمي  سي ئٌ يي 

 سمرزىمف اًم٘م٤مٟمع اًمٗم٘مػم شمٕم٤ممم اهلل إمم اًمٕم٤ٌمد أطم٥م» ىم٤مـ: أنف صغم اهلل قمٚمٞمف لآخف لؾمٚمؿ اًمٜمٌل

 .ششمٕم٤ممم اهلل قمـ اًمرايض

ء اًمّمقومٞم٦م ليًٛمك ،ذيػ ُم٘م٤مف وم٤مًمٗم٘مر  ُ أق لطم٘مٞم٘متف ،اُّمالؿ قمـ ًمتخٚمٞمٝمؿ وم٘مرا

 .يمٚمٝم٤م اّؾم٤ٌمب قمـ ليٌتٕمد سم٤مهلل إُ اًمٕمٌد يًتٖمٜمل

 رمحف اجلٜمٞمد اإلُم٤مف ىم٤مـ ،اًمقضمقد قمٜمد لاإليث٤مر لاًمٌذـ ،اًمٕمدف قمٜمد اًمًٙمقق ٟمٕمتف لاًمٗم٘مػم

 لاًمرومؼ يقطمِمف اًمٕمٚمؿ وم٢مق ،سم٤مًمرومؼ لاسمدأك سم٤مًمٕمٚمؿ شمٌدأك ومال اًمٗم٘مػم ًم٘مٞم٧م إذا" :شمٕم٤ممم اهلل

 ."ي١مٟمًف

 اجلٞمالن اًم٘م٤مدر قمٌد حمٛمد أب٤م اًمِمٞمخ ؾمٛمٕم٧م :ىم٤مـ اعمٔمٗمر سمـ ـمٚمح٦م حمٛمد أبق اًمِمٞمخ لقمـ

 ومخرضم٧م ،٤مُم٤ٌمطمه  أضمد لُ سمف ىمت٤متأ ُم٤م أضمد ُم٤م ٤ميقُمه  قمنميـ أُمرن سمدء ذم سمٌٖمداد أىمٛم٧م" :ي٘مقـ

 يٓمٚم٥م يمٚمٝمؿ اّلًمٞم٤مء ُمـ رضماله  ؾمٌٕملم هٜم٤مؿ ومقضمدت ،٤مُم٤ٌمطمه  أـمٚم٥م يمنم إيقاق ظمراب إمم

 سمٚمد ُمـ أقمرومف رضمؾ ومٚم٘مٞمٜمل ،سمٖمداد إمم ومرضمٕم٧م أزامحٝمؿ أق اعمرلءة ُمـ ًمٞمس :وم٘مٚم٧م ،أـمٚم٥م ُم٤م

 ًمٜمٗمز شمريمتٝم٤م ىمٓمٕم٦م ُمٜمٝم٤م وم٠مظمذت. ُمٕمل أُمؽ إًمٞمؽ هب٤م سمٕمث٧م هذك :لىم٤مـ ىمراو٦م وم٠مقمٓم٤من أهكم

 زم: وم٘م٤مًمقا  ،اًمًٌٕملم ألئلؽ قمغم يمٚمٝم٤م اًم٘مراو٦م لومرىم٧م ،اإليقاق ظمراب إمم سم٤مًم٤ٌمىمل لأهقم٧م

 ممإ رضمٕم٧م صمؿ ،دلٟمٙمؿ سمف أظمتص ُ قأ لرأج٧م أُمل قمٜمد ُمـ هذا ضم٤مءن ىمد ٟمفإ :وم٘مٚم٧م هذا؟ ُم٤م

 ُمـ ُمٕمل ي٧ٌم لمل مجٞمٕم٤م وم٠ميمٚمٜم٤م اًمٗم٘مراء لٟم٤مدي٧م ٤مـمٕم٤مُمه  ُمٕمل اًمتل سم٤مًم٘مٓمٕم٦م لاؿمؽمي٧م سمٖمداد

 ".رء اًم٘مراو٦م

  



    

391
 

 

 الفتوحات الربانية يف األوراد القادرية اجليالينالرشيفث ضياة /دمع

 

 التٕنن وكاً

 اًمتٗمقيض :أنف لشمٕمريٗمف ،شمٕم٤ممم اهلل إمم اًمًٚمقؿ ـمريؼ ذم اجلٚمٞمٚم٦م اعم٘م٤مُم٤مت أطمد هق اًمتقيمؾ

 ؾمٌح٤مٟمف ًمف لاًمتًٚمٞمؿ لاًم٘مقة احلقـ ُمـ لاًمتؼملء قمٚمٞمف لاُقمتامد اًمِمئقق يمؾ ذم اهلل حلٙمؿ

 ،ىمٚمٌل ُم٘م٤مف لهق. لاحلٙم٤مف اًمٌنم أجدن ذم مم٤م لاًمٞم٠مس إًمٞمف لاًمريمقق ،اهلل قمٜمد سمام لاًمث٘م٦م لشمٕم٤ممم

 ُم٠مُمرلق ومٜمحـ ،اًمٌدق فحمٚم هق اًمذن ًمٚمٙم٥ًم لاًمٕمٛمؾ اّؾم٤ٌمب اخت٤مذ ُمع يتٕم٤مرض ُ إذ

ـَ :﴿شمٕم٤ممم ىم٤مـ ،اًمٜمٌقي٦م لاّطم٤مدي٨م ذًمؽ ذم يمثػمة لاِي٤مت شمٕم٤ممم اهلل ُمـ سم٤مًمٕمٛمؾ ُمي َؾ  لي يمَّ تيقي  يي

غمي    قمي
ٌ
ًٌفً  وميًٝمقي  اهلل ًَ  [3: اًمٓمالؾ] ﴾طمي

غمي ﴿ :شمٕم٤ممم ٤مـلىم قمي   لي
ٌ
ًٚمقا  اهلل يمَّ تيقي  [23: اح٤مئدة] ﴾ًُم١َمٌُمٜملٌَمي  يًمٜمًَتؿَ  إقَ  ومي

غمي ﴿ لىم٤مـ: قمي   لي
ٌ
ؾٌ  اهلل يمَّ َٚمٞميتيقي  .[13: اًمتٖم٤مسمـ] ﴾اعَم١ًَمٌُمٜمًققي  ومي

 اُسمتالءات ذم ٤مظمّمقصه  اًم٘مٚم٥م ذم لاًمًٙمٞمٜم٦م اًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م اًمٜمٗمس ذم يٌٕم٨م اهلل قمغم لاًمتقيمؾ

 ؛اًمقيمٞمؾ لٟمٕمؿ اهلل طمًٌٜم٤م" ىم٤مـ: قمٜمٝمام اهلل ريض قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد قمـ ؛لاًمِمدائد لاعمحـ

ٞميٌدٟمي٤م ىم٤مهل٤مل ،اًمٜم٤مر ذم خ٘ملأً  طملم اًمًالف قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ ىم٤مهل٤م  لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم حمٛمد ؾمي

ـي ﴿ :ىم٤مًمقا  طملم ٌذي ـي  اًمَّ ٤م ًؿً  ىمي يًٕمقا  ىميدَ  اًمٜم٤َّمسي  إٌقَّ  اًمٜم٤َّمًس  هلي ًٙمؿَ  مجي َقًهؿَ  ًمي ًهؿَ  ومي٤مظَمِمي دي ا ٟمه٤م وميزي ىمي٤مًًمقا  إٌيامي  لي

ٜمي  ًٌ ًَ ٟمٌَٕمؿي  اهللً  ٤مطمي يمٌٞمًؾ  لي  .[173: قمٛمراق آـ] ﴾اًَمقي

 ًمرزىمٙمؿ شمقيمٚمف طمؼ اهلل قمغم شمقيمٚمتؿ ًمق» اًمتقيمؾ: ُمدح ذم لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم ىم٤مـ

 ُمـ ٟمٗمٝمؿ يمام سم٤مًمٌدق لاًمٙم٥ًم سم٤مًم٘مٚم٥م وم٤مًمتقيمؾ ،ش٤مسمٓم٤مٟمه  لشمرلح ٤ممخ٤مصه  شمٖمدل ؛اًمٓمػم يرزؾ يمام

 .اًمٓمػم

 رأج٧م» :ىم٤مـ لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغمريض اهلل قمٜمف أق رؾمقـ اهلل  ُمًٕمقد اسمـ لقمـ

 زم: وم٘مٞمؾ ،لهٞمئتٝمؿ يمثرهتؿ وم٠مقمجٌٜمل جلٌؾلا اًمًٝمؾ ُمألت ىمد لأُمت ومرأج٧م سم٤معمقؾمؿ اُّمؿ

 رؾمقـ ي٤م :وم٘م٤مـ ريض اهلل قمٜمف اّؾمدن حمّمـ سمـ قمٙم٤مؿم٦م وم٘م٤مف ىمٞمؾ: ،شٟمٕمؿ ىمٚم٧م: أروٞم٧م؟
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 ادع :وم٘م٤مـ آظمر وم٘م٤مف ،شُمٜمٝمؿ اضمٕمٚمف مهللا» :اهلل رؾمقـ وم٘م٤مـ ،ُمٜمٝمؿ جيٕمٚمٜمل أق اهلل ادع ،اهلل

 ش.قمٙم٤مؿم٦م هب٤م ؾمٌ٘مؽ» :وم٘م٤مـ ،ُمٜمٝمؿ جيٕمٚمٜمل أق اهلل

 ىم٤مـ ُمـ» :وم٘م٤مـ ؛طم٤مـ يمؾ ذم اًمتقيمؾ أق لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل ؾمقـر قمٚمٛمٜم٤م لىمد

 ًهدي٧م :ًمف ي٘م٤مـ ،سم٤مهلل إُ ىمقة لُ طمقـ لُ اهلل قمغم شمقيمٚم٧م اهلل سمًؿ :سمٞمتف ُمـ خيرج طملم

 ليًمٗمل ًهدن ىمد سمرضمؾ يمٞمػ :آظمر ًمِمٞمٓم٤مق ومٞم٘مقـ ،اًمِمٞمٓم٤مق قمٜمف لشمٜمحك ،لًلىمٞم٧م ليًمٗمٞم٧م

 ش.لًلىمل

 ،اهلل رؾمقـ ي٤م :وم٘م٤مـ ًمف ٟم٤مىم٦م قمغم لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ إمم رضمؾ ضم٤مء لىمد

 .شلشمقيمؾ اقم٘مٚمٝم٤م» :لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم وم٘م٤مـ لأتقيمؾ؟ ٟم٤مىمتل أأرؾمؾ

 أخؽ :سم٤معمٜمجٜمٞمؼ اًمٜم٤مر إمم ًرُمل لىمد اًمًالف قمٚمٞمٝمام إلسمراهٞمؿ ضمؼميؾ ىم٤مـ ح٤م أنف لًرلن

 أظمذ طملم ذًمؽ ىم٤مـ إذ ؛اًمقيمٞمؾ لٟمٕمؿ اهلل طمًٌل سم٘مقًمف: لوم٤مءه  "؛ومال إًمٞمؽ أُم٤م" :ىم٤مـ طم٤مضم٦م؟

ٌهٞمؿي ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل وم٠منزـ ،كًمػًمُم ا إسٌَمري ٌذن لي  [.37 :اًمٜمجؿ﴾ ]رمَّ لي  اًمَّ

 ظمٚم٘مل دلق يب يٕمتّمؿ قمٌد ُمـ ُم٤م ،دالد ي٤م» :اًمًالف قمٚمٞمف دالد إمم شمٕم٤ممم اهلل لألطمك

 ش.٤مخمرضمه  ًمف ضمٕمٚم٧م إُ لاّرض اًمًٛمقات ومتٙمٞمدك

 قمز اهلل إمم اُّمقر شمٗمقيض اًمتقيمؾ طم٘مٞم٘م٦م" :هك دسىم اجلٞمالن اًم٘م٤مدر قمٌد ؾمٞمدن ي٘مقـ

 ،لاًمت٘مدير اّطمٙم٤مف ؿمٝمقد ؾم٤مطم٤مت ممإ لاًمؽمىمل ،لاًمتدسمػم اُظمتٞم٤مر فمٚمامت قمـ لاًمتٜم٘مل لضمؾ

 إمم ىمٚمٌف ومٞمًٙمـ ،يٜم٤مًمف ُ ًمف ًي٘مٍدر مل لُم٤م ،يٗمقشمف ُ ًمف ىًمًؿ ومام ًمٚم٘مًٛم٦م شمٌديؾ ُ أق اًمٕمٌد ومٞم٘مٓمع

 ".ُمقُك ـُم ومٞم٠مظمذ ،ُمقُك لقمد إمم ليٓمٛمئـ ذًمؽ

 إمم يًٙمـ وم٤معمتقيمؾ .اًمتٗمقيض صمؿ ،اًمتًٚمٞمؿ صمؿ ،اًمتقيمؾ :لهل ؛درضم٤مت صمالث لاًمتقيمؾ

 لىمٞمؾ: .سمحٙمٛمف يرى اًمتٗمقيض لص٤مطم٥م ،سمٕمٚمٛمف يٙمتٗمل اًمتًٚمٞمؿ لص٤مطم٥م ،رسمف لقمد

 لاًمتًٚمٞمؿ ،اعم١مُمٜملم صٗم٦م اًمتقيمؾ" لىمٞمؾ:. "هن٤مي٦م لاًمتٗمقيض ،لؾمط لاًمتًٚمٞمؿ ،سمداي٦م اًمتقيمؾ"
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 صٗم٦م لاًمتًٚمٞمؿ ،اًمٕمقاف صٗم٦م اًمتقيمؾ" :لىمٞمؾ. "اعمقطمديـ صٗم٦م يضلاًمتٗمق ،اّلًمٞم٤مء صٗم٦م

 ."اخلقاص ظمقاص صٗم٦م لاًمتٗمقيض ،اخلقاص

ٚمٌلمي  ًِي٥ٌمي  اهللي  إٌقَّ ﴿ شمٕم٤ممم: اهلل آي٤مت ُمـ يمي  ُمـ أقمٔمؿ هٜم٤مؿ ومٝمؾ ،[159 :قمٛمراق آـ] ﴾اعَمًتيقي

 اهلل يم٤مق ومٛمـ ،طمٞم٤مشمف يمؾ ذم شمٕم٤ممم اهلل سمٙمٗم٤مي٦م لُمْمٛمقق ًمّم٤مطمٌف شمٕم٤ممم اهلل سمح٥م ُمقؾمقف ُم٘م٤مف

 لُ ًيٌٕمد لُ ًِيج٥م ُ وم٤معمحٌقب ،اًمٕمٔمٞمؿ اًمٗمقز وم٤مز وم٘مد لُمراقمٞمف لحمٌف ليم٤مومٞمف طمًٌف شمٕم٤ممم

 .ُم٘م٤مُمف هذا عمـ ومٓمقسمك ،ًيٕمذب

 قمٚمٞمف لاُقمتامد لضمؾ قمز هلل اًمتّمديؼ هق :اًمتقيمؾ" :شمٕم٤ممم اهلل رمحف اخلراز ؾمٕمٞمد أبق لىم٤مـ

 لاًمرزؾ اًمدٟمٞم٤م سم٠مُمقر اًم٘مٚم٥م ُمـ اهلؿ ظمراجلإ وٛمـ ُم٤م يمؾ ذم ًمٞمفإ لاًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م ًمٞمفإ لاًمًٙمقق

 ُ طمتك سم٤مهلل اًم٘مٚم٥م صم٘م٦م اًمتقيمؾ" شمٕم٤ممم: اهلل رمحف قمجٞم٦ٌم اسمـ ىم٤مـ ،"سمف اهلل ؾشمٙمٗمَّ  أُمر ليمؾ

 لأق ،رء سمٙمؾ قم٤ممل سم٠منف قمٚمامه  ،رء يمؾ ذم قمٚمٞمف لاًمتٕمقيؾ سم٤مهلل ؼلاًمتٕمٚمي  ،ؾمقاك رء قمغم يٕمتٛمد

 أق هق" :اًمتقيمؾ قمـ شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمٜمقرن ٤مـلىم ،"يدؿ ذم مم٤م ُمٜمؽ ألصمؼ اهلل يد ذم شمٙمقق

 اهلل رمحف اًمٖمزازم اإلُم٤مف لىم٤مـ ،"ا لٟمّمػمه  ا ره لُمدسمي  ليمٞماله  سم٤مهلل لشمرى شمدسمػمك ذم شمدسمػمؿ شمٗمٜمك

 لاُؾمتًالف اًمتدالن لشمرؿ اًمٙم٥ًم شمرؿ اًمتقيمؾ ذط أق اجلٝم٤مـ ئمـ ىمد" :شمٕم٤ممم

 ،إًمٞمف لٟمدب اًمتقيمؾ قمغم أثٜمك دىم لاًمنمع ،اًمنمع ذم طمراف ذًمؽ ّق ؛ظمٓم٠م لذًمؽ ،ًمٚمٛمٝمٚمٙم٤مت

 ."؟سمٛمحٔمقرك ذًمؽ ًيٜم٤مـ ومٙمٞمػ

َؾ ﴿ :شمٕم٤ممم ىمقًمف اصاخلقَّ  ؾمٞمدن لىمرأ  يمَّ قي شمي غمي  لي ٌذن احَليلي  قمي [ 58 :اًمٗمرىم٤مق] ﴾ييًٛمقًت  ُي  اًمَّ

 يتقيمؾ ومٛمـ ،شمٕم٤ممم اهلل همػم أطمد امم يٚمج٠م أق اِي٦م هذك سمٕمد ًمٚمٕمٌد يٜمٌٖمل ُم٤م" :وم٘م٤مـ آظمره٤م إمم

 ٤مي٘مٞمٜمه  ىمٚمٌف ومٞمٛمأل هيٛمف ُم٤م ليٙمٗمٞمف سم٤معمح٦ٌم يٙمرُمف وم٤مهلل سمّمدؾ اًمٞمف اًمتج٠مل شمقيمٚمف طمؼ اهلل قمغم

 ."لاًمٙمرف سم٤مًمٕمٗم٦م ليزيٜمف ٤ملإيامٟمه 

 إسمراهٞمؿ ؾمٞمدن لىم٤مـ ،"ىمقشمف أطمرز وم٘مد شمٕم٤ممم سم٤مهلل لصمؼ ُمـ" ُمٜم٤مُمف: ذم اًمٕمٚمامء ًمٌٕمض لىمٞمؾ
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 ؾمؾ ـلًمٙم ،قمٜمدن اًمٕمٚمؿ هذا ًمٞمس :زم وم٘م٤مـ شم٠ميمؾ؟ أجـ ُمـ اًمره٤ٌمق: سمٕمض ؾم٠مخ٧م" :أدهؿ سمـ

 ."يٓمٕمٛمٜمل أجـ ُمـ ريب

 ."ؾمٌٞماله  ظمػم يمؾ إمم لضمدت ليمٞماله  سم٤مهلل روٞم٧م ُمتك" :سمٕمْمٝمؿ لىم٤مـ

 ُمٙم٦م ـمريؼ ذم يمٜم٧م" :شمٕم٤ممم اهلل رمحف اصاخلقَّ  إسمراهٞمؿ ىم٤مـ :ىم٤مـ اخلٚمدن ضمٕمٗمر قمـ لًرلن

 إمم :وم٘مٚم٧م ،ضمٜمٍل  سمؾ :وم٘م٤مـ إٟمٍز؟ أف أضمٜمل   :وم٘مٚم٧م إًمٞمف ومجئ٧م ،٤ملطمِمٞمًّ  ٤مؿمخّمه  ومرأج٧م اُم٤مرًّ 

 قمغم ي٤ًمومر ُمـ ٤مأجْمه  ومٞمٜم٤م إق ،ٟمٕمؿ ىم٤مـ: راطمٚم٦م؟ لُ زاد سمال :ًمف وم٘مٚم٧م ،ُمٙم٦م إمم وم٘م٤مـ: أجـ؟

 ".اهلل ُمـ اّظمذ :ىم٤مـ اًمتقيمؾ؟ ُم٤م :ًمف وم٘مٚم٧م ،اًمتقيمؾ

 ،ًمتًؽمىمٞمٜمل قمكمَّ  أُمل ٧موم٠مىمًٛمي  قم٘مرب ًمدهمتٜمل" :شمٕم٤ممم اهلل رمحف ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد ىم٤مـ

 ٤مأخٗمه  ؾمٌٕمقق ه١مُء لُمع» :سم٤محلدي٨م أظمذ اهلل رمحف ومٝمق"؛ ٚمدغشمً  مل اًمتل يدن اىملاًمرٍ  ومٜم٤ملًم٧ًم 

 ش.يتقيمٚمقق رهبؿ لقمغم يًؽمىمقق لُ يتٓمػملق لُ يٙمتقلق ُ ،طم٤ًمب سمدلق اجلٜم٦م يدظمٚمقق

 شمٜم٤مذم ُ سم٤مًمٔم٤مهر لاحلريم٦م ،اًم٘مٚم٥م حمٚمف اًمتقيمؾ" :شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًم٘مِمػمن اإلُم٤مف ىم٤مـ

 لإق ،ومٌت٘مديرك رء شمٕمنَّ  لإق ،شمٕم٤ممم اهلل ىمٌؾ ُمـ اًمت٘مدير أق اًمٕمٌد حت٘مؼ سمٕمدُم٤م سم٤مًم٘مٚم٥م اًمتقيمؾ

 ".ومٌتٞمًػمك رء ٗمؼاشمَّ 

 ُ ومٞمام اًمًٕمل َضلرة ممإ اًمّمقومٞم٦م ُمـ اعمح٘م٘مقق ذه٥م" :اهلل رمحف قمٞم٤مض اًم٘م٤ميض لىم٤مـ

 ومٕمؾ سمؾ ،اّؾم٤ٌمب ممإ لاًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م اًُمتٗم٤مت ُمع ؾاًمتقيمي  قمٜمدهؿ يّمح ُ لًمٙمـ ،ُمٜمف سمد

 لًمذًمؽ. "اهلل ُمـ لاًمٙمؾ ،ا َضًّ  شمدومع لُ ٤مٟمٗمٕمه  دمٚم٥م ُ أهن٤م لاًمث٘م٦م ،لطمٙمٛمف اهلل ٦مؾمٜمَّ  اّؾم٤ٌمب

 أق اّقمامـ يمؾ ذم جي٥م أنف لهل ،اضمدًّ  دىمٞم٘م٦م ىمٚمٌٞم٦م ٟم٤مطمٞم٦م إمم اًم٤ًمًمٙملم اًمّمقومٞم٦م اعمِم٤ميخ ٟمٌف

 لطمٙمٛمف هلل لاًمتًٚمٞمؿ ،سم٘مٚمقهبؿ إًمٞمٝم٤م لاًُمتٗم٤مت قمٚمٞمٝم٤م اُقمتامد قمدف ُمع اّؾم٤ٌمب شمتخذ

غمي ﴿ وم٘م٤مـ: ؛لشمٕم٤ممم ح٤مٟمفؾمٌ لسم٘مدرشمف سمف لاإليامق قمي   لي
ٌ
يمَّ  اهلل تيقي ﴾ يًمٜمًَتؿَ  إٌقَ  ًٚمقا ومي  :اح٤مئدة] ًُم١َمٌُمٜملٌمي

23] 
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غمي ﴿ :لىم٤مـ قمي   لي
ٌ
ؾٌ  اهلل يمَّ َٚمٞميتيقي ﴾ ومي  ًمف اعم٘م٤مُم٤مت ُمـ يمٖمػمك لاًمتقيمؾ ،[51 :اًمتقسم٦م] اعَم١ًَمٌُمٜمًققي

 :ُمراشم٥م صمالث ًمٚمتقيمؾ أق لهمػمك شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمٖمزازم ُمثؾ اًمٕم٤مروملم سمٕمض ومذه٥م ،ُمراشم٥م

 أق :اًمث٤مٟمٞم٦م .اعمالـمػ اًمِمٗمٞمؼ اًمقيمٞمؾ ُمع يم٤معمقيمؾ اهلل ُمع شمٙمقق أق :-دٟم٤مه٤مأ لهل- اّلمم

 :-اًمٕمٚمٞم٤م لهل- اًمث٤مًمث٦م .إًمٞمٝم٤م إُ أُمقرك مجٞمع ذم يرضمع ُ أُمف ُمع يم٤مًمٓمٗمؾ شمٕم٤ممم اهلل ُمع شمٙمقق

 ُمراشم٥م سم٠مقمغم اًمّمقومٞم٦م اًم٤ًمدة حت٘مؼ لهبذا .اًمٓمٌٞم٥م يدن سملم يم٤معمريض شمٕم٤ممم اهلل ُمع شمٙمقق أق

 ُ ّنف سمف ُمًتٕمٞمٜم٦مه  قمٚمٞمف ُمٕمتٛمدةه  سمف لاصم٘م٦مه  لأصٌح٧م ،شمٕم٤ممم سم٤مهلل قهبؿىمٚم ٧موم٤مـمٛم٠منَّ  اًمتقيمؾ

 .همػمك اًمقضمقد ذم وم٤مقمؾ

 أرسمع قمغم" :وم٘م٤مـ اًمتقيمؾ؟ ُمـ هذا أُمرؿ سمٜمٞم٧م قمالف :شمٕم٤ممم اهلل رمحف اّصؿٍ  حل٤مشمؿ ىمٞمؾ

 يٕمٛمٚمف ُ قمٛمكم أق لقمٚمٛم٧م ،سمف ؿمتٖمؾأ ومٚم٧ًم همػمن ي٠ميمٚمف ًمٞمس رزىمل أق قمٚمٛم٧م :ظمّم٤مـ

 يمؾ ذم شمٕم٤ممم اهلل سمٕملم أن لقمٚمٛم٧م ،وم٠مب٤مدرك سمٖمت٦م ي٠ميت اعمقت أق لقمٚمٛم٧م ،سمف ُمِمٖمقـ وم٠من٤م همػمن

 ."ُمٜمف ُمًتحى  وم٠من٤م طم٤مـ

سمٞمًّ  إق" :ىم٤مـ شمٕم٤ممم اهلل رمحٝمام أبٞمف قمـ اًمٞمامن ـم٤ملس اسمـ قمـل  ومؼميمٝم٤م ًمف سمراطمٚم٦م ضم٤مء ٤مأقمرا

 طمتك وامٟمؽ ذم قمٚمٞمٝم٤م لُم٤م اًمراطمٚم٦م هذك إق مهللا :وم٘م٤مـ اًمًامء امم رأؾمف رومع صمؿ ،لقم٘مٚمٝم٤م

ف اعمًجد لدظمؾ لُم٣م ،إًمٞمٝم٤م أظمرج  ًأظمذت لىمد احلراف اعمًجد ُمـ اّقمرايب ومخرج. احلرا

. ُمٜمؽ إُ ًهؾ لُم٤م رء ُمٜمل ًهؾ ُم٤م مهللا :لىم٤مـ اًمًامء امم رأؾمف ومرومع ،قمٚمٞمٝم٤م لُم٤م اًمراطمٚم٦م

ُه  رضماله  رأجٜم٤م إذ ،اّقمرايب ُمع يمذًمؽ ٟمحـ ومٌٞمٜمام ـم٤ملس: ىم٤مـ  ىمٌٞمس أيب ضمٌؾ رأس ُمـ ٟم٤مز

 :وم٘م٤مـ اّقمرايب إمم ضم٤مء طمتك قمٜم٘مف ذم ُمٕمٚم٘م٦م ُم٘مٓمققم٦م اًمٞمٛمٜمك ليدك ،اًمٞمنم سمٞمدك راطمٚم٦ماًم ي٘مقد

 رأس ذم أؿمٝم٥م ومرس قمغم وم٤مرس اؾمت٘مٌٚمٜمل :وم٘م٤مـ طم٤مًمف قمـ وم٠ًمختف ،قمٚمٞمٝم٤م لُم٤م راطمٚمتؽ ظمذ

 آظمر ا طمجره  أظمذ صمؿ طمجر قمغم ومقوٕمٝم٤م ومٛمددهت٤م :ىم٤مـ ،يدؿ دَّ ُمً  ؾم٤مرؾ ي٤م :زم وم٘م٤مـ ىمٌٞمس أيب

 ."اّقمرايب إمم قمٚمٞمٝم٤م لُم٤م اًمراطمٚم٦م دَّ لرً  اٟمزـ :لىم٤مـ ٘ملقمٜم ذم لقمٚم٘مٝم٤م ومٌتٚمٝم٤م
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 ضاالضِٓ وكاً

 قمغم ٤مهم٤مُمْمه  يٙمقق لىمد اعم٘مرسملم ُم٘م٤مُم٤مت أقمغم ُمـ لهق ضمٚمٞمؾ ُم٘م٤مف ٤مواًمري  ُم٘م٤مف أق اقمٚمؿ

 إُ ىمط ي٠متك ًمـ ٤مووم٤مًمري  ،اًمديـ ذم لاًمٗم٘مف اًمت٠مليؾ شمٕم٤ممم اهلل قمٚمٛمٝمؿ اًمذيـ إُ اًمٙمثػميـ

يٌضي ﴿ شمٕم٤ممم: اهلل ـىم٤م؛ لاهلقم ًمٚمٜمٗمس تؽسمٛمخ٤مًمٗم ٜمًَٝمؿَ  اهللً  رَّ ًوقاَ  قمي ري ٜمَفً  لي  ،[100 :اًمتقسم٦م] ﴾قمي

دي ﴿ شمٕم٤ممم: لىم٤مـ قمي اعَم١ًَمٌُمٜمي٤مٌت  اعَم١ًَمٌُمٜملٌمي  اهللً  لي ٜم٤َّمتى  لي ٌَرن ضمي ـَ  دمي ٤م ٌُم َتٌٝمي هَني٤مرً  حتي
ـي  اّي ٤مًمٌٌدي ٤م ظمي  وٌمٞمٝمي

ـي 
٤ميمٌ ًي ُمي ٌي٦مه  لي ٞمي ٜم٤َّمٌت  ذٌم  ـمي َدقى  ضمي قو  قمي ا ٌرَوقي ـي  لي   ٌُم

ٌ
ً  اهلل َقزً  ًهقي  ًمٌؽي ذي  أييَمؼمي ٔمٌٞمًؿ﴾ اًَمٗمي  ،[72: اًمتقسم٦م] اًَمٕمي

ُم٦م قمدق ضمٜم٤مت ومقؾ ٤مواًمري  شمٕم٤ممم اهلل رومع وم٘مد  رب ًمٜم٤م وم٠مث٧ٌم لشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف قمٜمدك ٤ماًمرو ًمٙمرا

ٟمف أق ؾمٌح٤مٟمف اًمٕمزة  يتجغم شمٕم٤ممم اهلل إق» احلدي٨م: لذم ،٤مهن٤مؾمٙمَّ  هم٤مي٦م لهق اجلٜم٦م ُمـ أقمغم روقا

 ؾم٤مفى  ُم٘م٤مفو  هق إذ اًمّمؼم ُمـ رشم٦ٌم أقمغم ٤مووم٤مًمري  ،شرو٤مؿ :٘مقًمققومٞم ،ؾمٚمقن :ومٞم٘مقـ ًمٚمٛم١مُمٜملم

 ا ظمػمه  يراه٤م لاًمٌالي٤م اعمّم٤مئ٥م طمتك شمٕم٤ممم اهلل ريضيً  رء يمؾ طم٥مي  إمم اًمٕم٤مرؽ اعم١مُمـ سمف يًٛمق

 اهلل صغم ىم٤مـ ؛اًمدرضم٤مت ذم ا لقمٚمقًّ  اهلل ُمـ رمح٦مه  جيده٤م ٤ماًمرو سمٕملم يت٠مُمٚمٝم٤م طملم إذ ،رمح٦مل

 قمٚمٞمف اهلل صغم ىم٤مـل ،شسم٤مسمتالء إُ آدف سمٜمل إًمٞمٝم٤م يّمؾ ُ درضم٤مت ؿهٜم٤م إق» :لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف

، شاًمٜم٤مس أهمٜمك شمٙمـ ًمؽ اهلل ىمًؿ سمام لارض ،اًمٜم٤مس أقمٌد شمٙمـ اعمح٤مرف اشمؼ» :لؾمٚمؿ لآخف

 اسمـ ٤ملةؿم٘م لُمـ ،ًمف اهلل ىم٣م سمام رو٤مك آدف اسمـ ؾمٕم٤مدة ُمـ» :لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم لىم٤مـ

 هدن ُمـ ومٙم٤مق ،شًمف شمٕم٤ممم اهلل ىم٣م سمام ؾمخٓمف آدف اسمـ ؿم٘م٤ملة لُمـ ،اهلل اؾمتخ٤مرة شمريمف آدف

 ٤مرسمًّ  سم٤مهلل روٞمٜم٤م :لأُمًك أصٌح إذا ىم٤مـ ُمـ» :ي٘مقـ أنف لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل

ُه  لسمٛمحٛمد ٤مديٜمه  لسم٤مإلؾمالف  .شيروٞمف أق اهلل قمغم ٤مطم٘مًّ  يم٤مق ،رؾمق

ٞميدٟمي٤م يمت٥مل  ؛اًمرو٤م ذم اخلػم وم٢مق، دسمٕم أُم٤م" قمٜمٝمام: اهلل ريض اّؿمٕمرن ُمقؾمك يبأ إمم قمٛمر ؾمي

ٞميًدٟم٤م لىم٤مـ. "اًمّمؼم ذم ُلإ شمرى أق اؾمتٓمٕم٧م وم٢مق  ّق" قمٜمف: اهلل ريض ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد ؾمي

 ،يٙمـ مل ًمٞمتف :يم٤مق ًمٌمء أىمقـ أق ُمـ إزمٍ  أطم٥م أب٘م٧م ُم٤م لأب٘م٧م أطمرىم٧م ُم٤م أطمرىم٧م مجرة أطمس
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 ."يم٤مق ًمٞمتف :يٙمـ مل ًمٌمء أل

 اهلل ُمـ شمًتحل أُم٤م" وم٘م٤مًم٧م:. قمٜمل ارض مهللا :سمٕم٦مًمرا  ٤ميقُمه  اهلل رمحف اًمثقرن اإلُم٤مف ىم٤مـل

 :اًمْمٌٕمل ؾمٚمٞمامق سمـ ضمٕمٗمر وم٘م٤مـ. اهلل أؾمتٖمٗمر :وم٘م٤مـ "راض؟ همػم قمٜمف ن٧مأل ٤ماًمرو شم٠ًمخف أق

 هلرك ُمثؾ سم٤معمّمٞم٦ٌم هلرك يم٤مق إذا" :ىم٤مًم٧م شمٕم٤ممم؟ اهلل قمـ ٤مراوٞمه  اًمٕمٌد يٙمقق ومٛمتك

 ."سم٤مًمٜمٕمٛم٦م

 لىم٤مـ. "شمٕم٤ممم اهلل قمـ ريض وم٘مد لاًمٕمٓم٤مء ٜمعاعم قمٜمدك اؾمتقم إذا" :اهلل رمحف اًمٗمْمٞمؾ لىم٤مـ

 غمقم شمٕمؽمض ُ أق ٤ماًمرو إٟمام ،سم٤مًمٌالء حتس ُ أق ٤ماًمرو ًمٞمس" شمٕم٤ممم: اهلل رمحف اًمدىم٤مؾ قمكمٍ  أبق

 ."لاًم٘مْم٤مء احلٙمؿ

ٍٞمدً  ي٘مقـ  ُمـ لاطمد يمؾ شمٕم٥م أق اقمٚمؿ" :قمٜمف اهلل ريض اجلٞمالٟمك اًم٘م٤مدر قمٌد اًمِمٞمخ ٟمي٤مؾمي

وم٘متف ،ًمٚم٘مدر اعم٘مدلر ُمٜم٤مزقمتف ىمدر قمغم اخلٚمؼ ك لُمقا  ريض ُمـ ومٙمؾ ،سم٤مًم٘مْم٤مء رو٤مك لشمرؿ هلقا

 ،ًمف ىًمًؿ ُم٤م إُ اًمدٟمٞم٤م ُمـ يٜم٤مـ لُ لشمٕمٌف ؿم٘م٤ملشمف ـم٤مًم٧م سمف يرض مل ُمـ ليمؾ ،اؾمؽماح سم٤مًم٘مْم٤مء

ك داف ومام  لضمؾ قمز ًمٚمحؼ ُمٜم٤مزع اهلقم لّق ،سم٤مًم٘مْم٤مء راض همػم ومٝمق قمٚمٞمف ٤مىم٤موٞمه  ٤مُمٍتٌٕمه  هقا

يد ُمتٙم٤مصمػ ومتٕمٌف  سمد سمال سم٤مًم٘مْم٤مء ٤ماًمرو ومٞمف ّق ،اهلقم خم٤مًمٗم٦م ذم ٦ماًمراطم وم٤مؾمتجالب ،ُمتزا

وم٘م٦م ذم لاًمٜمّم٥م اًمتٕم٥م لاؾمتجالب  يم٤مق ومال سمد سمال لضمؾ قمز احلؼ ُمٜم٤مزقم٦م ومٞمف ّق اهلقم ُمقا

 ."يمٜم٤م ومال يم٤مق لإذا ،هقم

 ،ُ :ىم٤مـ قمٜمف؟ راضى  لشمٕم٤ممم شم٤ٌمرؿ اهلل أق اًمٕمٌد يٕمرؽ هؾ ؿمٞمخف: ؾم٠مـ اشمٚمٛمٞمذه  إق" :ىمٞمؾ

 ىمٚمٌل لضمدًت  إذا :ىم٤مـ يمٞمػ؟ :وم٘م٤مـ ،ذًمؽ يٕمٚمؿ :اًمتٚمٛمٞمذ وم٘م٤مـ ،همٞم٥م لرو٤مك ذًمؽ سمٕمٚمؿ يمٞمػ

 يرى لُ ،همالف ي٤م أطمًٜم٧م ًم٘مد :اًمِمٞمخ وم٘م٤مـ ،قمٜمل راضى  أنف قمٚمٛم٧م شمٕم٤ممم اهلل قمـ ٤مراوٞمه 

 ".قمٜمف ضمالًمف ضمؾ احلؼ يرى طمتك اهلل قمـ اًمٕمٌد

َؾ ﴿ شمٕم٤ممم: اهلل ىم٤مـ ءً  هي ا زي ٤مقٌ  ضمي ًي طَم َُّ  اإَلٌ ٤مقً  إٌ ًي طَم  اًمٖمزازم: اإلُم٤مف ي٘مقـ ،[60 :رمحـاًم] ﴾اإَلٌ
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 شمٕم٤ممم: لىم٤مـ ".شمٕم٤ممم اهلل قمـ داًمٕمٌ رو٤م صمقاب لهق قمٌدك قمـ اهلل رو٤م ُمٜمتٝمك لهذا"

ـي ﴿
٤ميمٌ ًي ُمي ٌي٦مه  لي ٞمي ٜم٤َّمٌت  ذٌم  ـمي َدقى  ضمي ٌرَو  قمي اقو لي ـي  قي   ُمي

ٌ
﴾ اهلل ً  رومع اهلل أق لسمام ،[72: اًمتقسم٦م] أييَمؼمي

 إٌقَّ ﴿ :وم٘م٤مـ اًمّمالة ومقؾ ركذيم اهلل رومع وم٘مد اًمّمالة ذم يمذًمؽ، قمدق ضمٜم٤مت ومقؾ اًمرو٤م

الي    ةي اًمّمَّ
َٰ
ك ٜمَٝمي ـٌ  شمي   قمي

ٌ
٤مء َحِمي اعَمًٜمٙمي  اًَمٗمي ٌذيَمرً  رٌ لي ًمي   لي

ٌ
﴾ اهلل ً  [45: اًمٕمٜمٙمٌقت] أييَمؼمي

 ُمـ أقمغم هق اجلٜم٦م ظم٤مًمؼ اقروق ليمذًمؽ ،ٟمٗمًٝم٤م اًمّمالة ُمـ أيمؼم اًمّمالة ذم اهلل ومٛمِم٤مهدة

 رء يمؾ لُمـ اجلٜم٦م ُمـ أقمغم اضر لهق اهلل إمم اًمٜمٔمر ٟمٕمٞمؿ إذ ،اجلٜم٦م ؾمٙم٤مق هم٤مي٦م هق سمؾ اجلٜم٦م

ش أنتؿ؟ ُم٤م» :أصح٤مسمف ُمـ ـم٤مئٗم٦م ؾم٠مـ لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل أق ًرلن لىمد ،ومٞمٝم٤م

 اًمرظم٤مء قمٜمد لٟمِمٙمر اًمٌالء قمغم ٟمّمؼم :وم٘م٤مًمقا  شيامٟمٙمؿ؟إ قمالُم٦م ُم٤م» :وم٘م٤مـ .ققُم١مُمٜم :وم٘م٤مًمقا 

 .شاًمٙمٕم٦ٌم لرب ُم١مُمٜمقق» :وم٘م٤مـ. اًم٘مْم٤مء سمقاىمع لٟمرى

 ـمقسمك» اخلؼم: لذم ،شأنٌٞم٤مء يٙمقٟمقا  أق وم٘مٝمٝمؿ ُمـ يم٤مدلا قمٚمامء ٙمامءطم» :أظمرم رلاي٦م لذم

 قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل قمـ اًمٌخ٤مرن لأظمرج ،شسمف لريض ٤ميمٗم٤مومه  رزىمف ليم٤مق ًمإلؾمالف ًهدن عمـ

 ،لؾمٕمديؽ رسمٜم٤م ًمٌٞمؽ :ي٘مقًمقق ،اجلٜم٦م أهؾ ي٤م :اجلٜم٦م ّهؾ ي٘مقـ اهلل إق» :ىمقًمف لؾمٚمؿ لآخف

 !ظمٚم٘مؽ ُمـ اأطمده  شمٕمط مل ُم٤م قمٓمٞمتٜم٤مأ لىمد ٟمرى ُ ٜم٤مًم لُم٤م :ومٞم٘مقًمقق ؟روٞمتؿ هؾ :ومٞم٘مقـ

 ؾي طمٌ أً  ومٞم٘مقـ: ذًمؽ؟ ُمـ أومْمؾ رء لأن ،ي٤مرب :ىم٤مًمقا  ،ذًمؽ ُمـ أومْمؾ أقمٓمٞمٙمؿ أن٤م :ومٞم٘مقـ

 .شأبدا سمٕمدك قمٚمٞمٙمؿ أؾمخط ومال روقان قمٚمٞمٙمؿ

 ريض ُمـ» :لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم ىم٤مـ :ىم٤مـ لضمٝمف اهلل فيمرَّ  ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكمٍ  لقمـ

ٍٞمدً  لىم٤مـ ،شاًمٕمٛمؾ ُمـ سم٤مًم٘مٚمٞمؾ ُمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض ،اًمرزؾ ُمـ سم٤مًم٘مٚمٞمؾ ٕم٤مممشم اهلل ُمـ  قمٛمر ٟمي٤مؾمي

 طمرفأً  مل لإذ ،ديٜمل ذم شمٙمـ مل إذ :ٟمٕمؿ أرسمع ومٞمٝم٤م قمكمٍ  هلل يم٤مق إُ سمٌٚمٞم٦م اسمتٚمٞم٧م ُم٤م" :قمٜمف اهلل ريض

ٞميٌدٟمي٤م أظم٤ٌمر لذم". قمٚمٞمٝم٤م اًمثقاب رضمقت لإذ ،أقمٔمؿ شمٙمـ مل لإذ ،٤ماًمرو  :ًالفاًم قمٚمٞمف ُمقؾمك ؾمي

ئٞمؾ سمٜمل أق  قمٚمٞمف ُمقؾمك وم٘م٤مـ ؟قمٜم٤م سمف يرى ومٕمٚمٜم٤مك ٟمحـ إذا ا أُمره  رسمؽ ًمٜم٤م ؾمؾ :ًمف ىم٤مًمقا  اها
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 أرى طمتك قمٜمل يروقق :هلؿ ىمؾ ،ُمقؾمك ي٤م» :وم٘م٤مـ. ىم٤مًمقا  ُم٤م ؾمٛمٕم٧مي  ىمد ،إهلل :اًمًالف

 .شقمٜمٝمؿ

 قمٌد ىم٤مـل. "سم٤مًم٘مدر لاًمرو٤م ًمٚمحٙمؿ اًمّمؼم اُيامق ذرلة" :ريض اهلل قمٜمف اًمدرداء بقأ ىم٤مـ 

 ،لاًمِمٕمر اًمّمقؽ ًمٌس ذم لُ لاخلؾ اًمِمٕمػم ظمٌز أيمؾ ذم اًمِم٠مق ًمٞمس" :رلاد أيب سمـ اًمٕمزيز

 ."لضمؾ قمز اهلل قمـ اًمرو٤م ذم اًمِم٠مق لًمٙمـ

ئٞمؾ سمٜمل ذم لًرلن  اًمراقمٞم٦م ومالٟم٦م :اعمٜم٤مف ذم ومرأم ،ـمقياله  ا دهره  اهلل قمٌد اقم٤مسمده  أق" :إها

 يٌٞم٧م ومٙم٤مق .قمٛمٚمٝم٤م إمم ًمٞمٜمٔمر ٤مصمه صمال وم٤مؾمتْم٤مومٝم٤م ،لضمده٤م أق إمم قمٜمٝم٤م وم٠ًمـ ،اجلٜم٦م ذم رومٞم٘متؽ

 ُم٤م وم٘م٤مًم٧م: ؟رأج٧م ُم٤م همػم قمٛمؾو  ًمؽ ٤مأُمي  وم٘م٤مـ: .ُمٗمٓمرةه  لشمٔمؾ ص٤مئامه  لئمؾ ٟم٤مئٛم٦مه  لشمٌٞم٧م ىم٤مئامه 

 لاطمدة ظمّمٞمٚم٦م :ىم٤مًم٧م طمتك ،شمذيمرن ي٘مقـ: يزـ ومٚمؿ ،همػمك أقمرؽ ُ رأج٧م ُم٤م إُ لاهلل هق

ـٍ  مل ةؿمدَّ  ذم يمٜم٧م إق ،ذمٍ  هل ّـَ  مل ُمرض ذم يمٜم٧م لإق ،رظم٤مء ذم أيمقق أق أمت  ذم أيمقق أق أمت

ّـَ  مل ٛمسٌ اًمِمَّ  ذم يمٜم٧م قإل ،٦مصحَّ   :لىم٤مـ رأؾمف قمغم يدك اًمٕم٤مسمد ومقوع .اًمٔمؾ ذم أيمققي  أق أمت

 ."اًمٕم٤ٌمد قمٜمٝم٤م يٕمجز قمٔمٞمٛم٦م ظمّمٚم٦م لاهلل هذك ظمّمٞمٚم٦م؟ أهذك

 جيدك هلر أل ،و٤مطمؽ سمقضمف اعمٝم٤مًمؽ شمٚم٘مل أق ٤مرواًم" :شمٕم٤ممم اهلل رمحف قمجٞم٦ٌم اسمـ ىم٤مـ

 لرومع اًمّمدر ذح أل ،لأُم٣م دسمر ومٞمام اهلل قمغم اُظمتٞم٤مر شمرؿ أل ،اًم٘مْم٤مء ـطمٚمق قمٜمد اًم٘مٚم٥م

 ٟمٔمرً  :٤ماًمرو" اهلل: رمحف اًمًٙمٜمدرٍن  قمٓم٤مء اسمـ لىم٤مـ. "اًم٘مٝم٤مر اًمقاطمد ُمـ يرد ح٤م اإلٟمٙم٤مر

 :شمٕم٤ممم اهلل رمحف اعمح٤مؾمٌلي  لىم٤مـ. "طاًمتًخي  شمرؿ لهق ًمٚمٕمٌد شمٕم٤ممم اهلل اظمتٞم٤مر ىمديؿ إمم اًم٘مٚم٥م

 ."اّطمٙم٤مف َم٤مرم حت٧م اًم٘مٚم٥م ؾمٙمقق :٤ماًمرو"

 ،دائؿ لقمذاب لشمْمجر لاوٓمراب ىمٚمؼ ذم ومٝمق اإليامق لًمذة ٤ماًمرو ٟمٕمٛم٦م طًمرف ـومٛمي  ،اإذه 

 قمغم اّرض سمف لشمْمٞمؼ قمٞمٜمٞمف ذم اًمدٟمٞم٤م ومتًقدٍ  لاُسمتالءات اعمّم٤مئ٥م قمٚمٞمف حتؾ طملم ظم٤مص٦م

 طمٞم٤مشمف قمٚمٞمف يِمقش أق ؛اًم٘مذرة سمٚمٕمٌتف اًمِمٞمٓم٤مق ليٌدأ ،ُم٘مٗمؾ صٜمدلؾ ذم يم٠منف لِيس ،ؾمٕمتٝم٤م
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 ٟمٗمًف خي٤مًمػ سمام يرى ُمـ هٜم٤مؿ ومٝمؾ" :سم٘مقًمف ٤ماًمرو أنٙمر ُمـ لهٜم٤مؿ ،اهلالؿ إمم سمف ًمٞمٌٕم٨م

ك  اًمّم٤مسمريـ ُمـ ومٞمٙمقق ؛اًمّمؼم إُ هٜم٤مؿ ومٚمٞمس لاًمٙمقارث اعمّم٤مئ٥م سم٠مخؿ ِيس لُ لهقا

 سمٕم٘مٚمف راضى  لًمٙمٜمف سمنميتف سمحٙمؿ سم٤معمّم٤مئ٥م ليت٠مخؿ ِيس ىمد اًمرايض" :وم٤مجلقاب. "لطمًٌف

ء قمٔمٞمؿ ُمـ قمالك ذم ضمؾ اهلل ُمـ يٜمتٔمر ح٤م إيامٟمف لىمقة  يٕمؽمض لُ يِمٙمق ومال لاًمثقاب اجلزا

 ُ أق ٤ماًمرو لإٟمام ،سم٤مًمٌالءات حتس ُ أق ٤ماًمرو ًمٞمس" :دىم٤مؾاًم قمكم أبق ىم٤مـ ،"يتْمجر لُ

 لاًم٘مدر؟ سم٤مًم٘مْم٤مء ٤ماًمرو ُمـ ٟمحـ وم٠مجـ ،"لاًم٘مْم٤مء ٙمؿاحل قمغم شمٕمؽمض

سم٧م ح٤م  ًمت٘مٓمع رضمٚمٞمٝم٤م ليمذًمؽ سمٗمرس ُمٜمٝم٤م يد يمؾ لرسمٓمقا  ُمزاطمؿ سمٜم٧م آؾمٞم٦م اًمًٞمدة قًمذي

بي ﴿ شم٘مقـ؟ يم٤مٟم٧م ُم٤مذا ،٤مشم٘مٓمٞمٕمه  ـٌ  ري ؿي  زٌم  اسَم َٞمته٤م قٌمٜمدي  ُ يم٤مٟم٧م هؾ ،[11: اًمتحريؿ﴾ ]ٜم٦َّمٌ اجَلي  ذٌم  سمي

 ؾمٞمده٤م سمٚم٘م٤مء لأُمٚمٝم٤م، آُُمٝم٤م ومٜمًٞم٧م راوٞم٦م ضمٕمٚمٝم٤م لُمقُه٤م ًمرهب٤م طمٌٝم٤م ًمٙمـ ؟!سم٤مّمل حتس

 .٤مٟمٗمًٝم طمتك رء يمؾ هب٤م ٟمًٞم٧م ومرطم٦م ذم ضمٕمٚمٝم٤م لُمقُه٤م

ًٌّ  اهلل أطم٧ٌٌم" :شمٕم٤ممم اهلل رمحف ىمٞمس سمـ قم٤مُمر ىم٤مـ ق ٤مطم  سمٙمؾ لرو٤من ُمّمٞم٦ٌم يمؾ قمكم هقَّ

 ."ُمًٞم٧مأ لقمالف أصٌح٧م قمالف إي٤مك طمٌل ُمع أب٤مزم ومال ،سمٚمٞم٦م

 ذم إًمٞمف لاًُمتج٤مء ،هلل لاًمتيع اًمدقم٤مء اُٟم٤ًمق يؽمؿ أق ٤ماًمرو ُمـ أق ىمقف ئمـ لىمد

 ،اًمٌالء لدومع اخلػم جلٚم٥م اعمنملقم٦م اّؾم٤ٌمب ذاخت٤م اعم١مُمـ قمغم جي٥م سمؾ ،ظمٓم٠م ومٝمذا ؛اعمّمٞم٦ٌم

 ًَضب ح٤م وم٢مٟمف ؛لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل قمٚمٛمٜم٤م لهٙمذا ،اعمٓمٝمرة اًمٜمٌقي٦م اًمًٜم٦م هل ومٝمذك

ٌه  سم٤مًمدقم٤مء شمٕم٤ممم اهلل إمم شمقضمف سم٤محلج٤مرة اًمٓم٤مئػ يقف لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ  ٤مخم٤مـم

َ  إقَ » ىم٤مـ: طمتك لشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف إي٤مك
ـَ  ملي ًٙم ٍ  سمٌؽ يي كمي ٥مو  قمي ْمي ٌيك ًميؽ» :ظمتؿ صمؿ ،شًأبي٤مزٌم  وميالي  همي  اًَمًٕمَت

ٍتك ُي  ،شميَرىي  طمي ـي  لي َق ُي  طمي ٍُ  ىًمٍقةي  لي  اهلل ريض اخلٚمٗم٤مء ؾم٤مدس اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر ىم٤مـ. شسمٌؽ إ

 ."شمٕم٤ممم اهلل ي٘ميض ُم٤م" :ىم٤مـ شمِمتٝمل؟ ُم٤م :ًمف ىمٞمؾ. "اًم٘مدر ُمقاىمع إُ هلر زم سم٘مل ُم٤م" :قمٜمف

ٍٞمدً  ؾم٠مـ" :لىمٞمؾ  أذا قمٛمؾ قمغم دًمٜمل إهلل :وم٘م٤مـ لضمؾ قمز فرسمَّ  اًمًالف قمٚمٞمف ُمقؾمك ٟمي٤مؾمي



    

411
 

 

 الفتوحات الربانية يف األوراد القادرية اجليالينالرشيفث ضياة /دمع

 

. ٤مُمتيقمه  اؾم٤مضمده  اًمًالف قمٚمٞمف ُمقؾمك ومخرَّ  ،شذًمؽ شمٓمٞمؼ ُ إٟمؽ» :وم٘م٤مـ قمٜمل؟ روٞم٧م قمٛمٚمتف

 .شسم٘مْم٤مئل رو٤مؿ ذم رو٤مئل إق قمٛمراق اسمـ ي٤م» :إًمٞمف لضمؾ قمز اهلل وم٠ملطمك

 ."ومرح إُ يٌ٘مك ُ كطمت اًم٘مٚم٥م ُمـ اًمٙمراهٞم٦م إظمراج ٤ماًمرو" :لىمٞمؾ 
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 اإلهل٘ احلب وكاً

ٌيًٝمؿَ  :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مـ
ٌيقٟميًف﴾ ﴿ًِيٌ

ًِيٌ ـي ﴿ :شمٕم٤ممم لىم٤مـ ،[54: اح٤مئدة] لي ٌذي اًمَّ دي  ٜمًقاَ آُمي  لي ًٌّ  أيؿمي  ٤مطًم

 
ٌ
َّ
ٌ
ٌيققي  يًمٜمًتؿَ  إٌق ىًمَؾ ﴿ :شمٕم٤ممم لىم٤مـ ،[165: اًمٌ٘مرة] ﴾لل

ًٌٌٕمقٌن  اهللي  حًتٌ ًٌَٙمؿً  ومي٤مشمَّ ٌٌ يي  اهللً  ًِيَ  ًميًٙمؿَ  َٖمٌٗمرَ لي

 ريض هريرة أيب قمـ لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم احلٌٞم٥م ؾمٜم٦م لذم ،[31 :قمٛمراق آـ] قسميًٙمَؿ﴾ًذٟمً 

 ضمؼميؾ دقم٤م اًمٕمٌد اهلل أطم٥م إذا» :لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ ىم٤مـ ىم٤مـ: قمٜمف اهلل

 ٤مومالٟمه  ِي٥م هللا إق :ومٞم٘مقـ ،اًمًامء ذم يٜم٤مدن صمؿ ،ضمؼميؾ ومٞمحٌف ،وم٠مطمٌٌف ٤مومالٟمه  أطم٥م إن :وم٘م٤مـ

 . شاّرض ذم اًم٘مٌقـ ًمف يقوع صمؿ ،اًمًامء أهؾ ومٞمحٌف ،وم٠مطمٌقك

ّـَ  ُمـ صمالصم٦م» ىم٤مـ:أق رؾمقـ اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف لآخف لؾمٚمؿ  قمٜمف اهلل ريض أنس قمـل  ومٞمف يًم

 إُ ِيٌف ُ اعمرء ِي٥م لأق ،ؾمقامه٤م مم٤م اًمٞمف أطم٥م لرؾمقًمف اهلل يٙمقق أق :اإليامق طماللة لضمد

 :لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم لىم٤مـ ،شاًمٜم٤مر ذم ي٘مذؽ أق يٙمرك يمام اًمٙمٗمر ذم يٕمقد أق يٙمرك لأق ،هلل

 صغم اًمٜمٌل ومجٕمؾ، شأمجٕملم لاًمٜم٤مس لُم٤مًمف أهٚمف ُمـ ًمٞمفإ أطم٥م أيمقق طمتك طمديمؿأ ي١مُمـ ُ»

ئط ُمـ لرؾمقًمف اهلل طم٥م لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل  قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ لىم٤مـ .اإليامق ذا

 ِيٌؽ ُمـ لطم٥م طمٌؽ أؾم٤مًمؽ إن مهللا :اًمًالف قمٚمٞمف دالد دقم٤مء ُمـ يم٤مق» :لؾمٚمؿ لآخف

 .شاًم٤ٌمرد اح٤مء لُمـ لأهكم ٟمٗمز ُمـ ازمٍ  أطم٥م طمٌؽ اضمٕمؾ مهللا ،طمٌؽ يٌٚمٖمٜمل اًمذن لاًمٕمٛمؾ

 سم٘مقًمف اًمٓمريؼ أهؾ ظمّم٤مـ ومٞمذيمر اقمامهلؿ لُمـ قم٤ٌمدك ُمـ ِيٌف ُم٤م شمٕم٤ممم اهلل يذيمر اًم٘مرآق لذم

اللً ﴿ :لشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف ٤مسمٌ  ًِي٥ٌمي  لي ـي اًمّمَّ ﴾ ًِي٥ٌمي  اللً لي ﴿ ،[146 :قمٛمراق آـ] ﴾ٌري ٜملٌمي ًٌ  آـ] اعَمًَح

سملٌمي  ًِي٥ٌمي  اهللي  إٌقَّ ﴿ ،[134: قمٛمراق ا ًِي٥ٌمي  اًمتَّقَّ ـي  لي ٌري  [.222 :اًمٌ٘مرة] ﴾اعَمًتيٓميٝمي

 ُمـ اًمٕمٚمٞم٤م لاًم٘مٛم٦م اعم٘م٤مُم٤مت ُمـ اًم٤ًمُمل لاهلدؽ اًم٘مّمقم اًمٖم٤مي٦م هل هلل اعمح٦ٌم ،اإذه 

 لاّنس يم٤مًمِمقؾ ،هل٤م لشم٤مسمع صمامره٤م ُمـ صمٛمرة لهق إُ ُم٘م٤مف ح٦ٌماعم إدراؿ سمٕمد ومام ،اًمدرضم٤مت

 لاًمزهد يم٤مًمّمؼم اإلهلل ًمٚمح٥م ُم٘مدُم٦م لهق إُ اعمح٦ٌم ىمٌؾ ُم٘م٤مف هٜم٤مؿ لًمٞمس ،لاًمرو٤م
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 ومٝمل ،أيمثر يقوحٝم٤م د  حي سمٌ  دي حًتي  ُ لاعمح٦ٌم ،اعم٘م٤مُم٤مت لؾم٤مئر لاًمرو٤م لاًمتقيمؾ لاإلظمالص

 لقم٤ٌمرات لًهٞم٤مف لضمد ُمـ أطمقاهلؿ قمغم ومتٔمٝمر ،اعمحٌلم ىمٚمقب قمغم شمٗمٞمض ذلىمٞم٦م سمح٤مًم٦م شًمٕمٍرؽ

 .إومِم٤مء اًمذلؾ ؾمقم هل٤م ومام ،ظم٤مٟم٘م٦م

سمف يم٤مق ،اعمح٦ٌم قمـ قمٜمف اهلل ريض اجلٜمٞمد اإلُم٤مف ؾمئؾ لح٤م  ،قمٞمٜمٞمف ُمـ اًمدُمقع ومٞمْم٤مق ضمقا

 .اعمح٦ٌم آصم٤مر ُمـ جيدك قمام قمؼٍم  صمؿ ،لاًمِمقؾ سم٤مهلٞم٤مف اًم٘مٚم٥م لظمٗم٘م٤مق

 أج٤مف شمٕم٤ممم اهلل أقمزه٤م سمٛمٙم٦م اعمح٦ٌم ذم ُم٠ًمخ٦م رتضم" :شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمٙمٍت٤من سمٙمر أبق ىم٤مـ

. قمراىمل ي٤م قمٜمدؿ ُم٤م ه٤مت :وم٘م٤مًمقا  ،٤مؾمٜمًّ  أصٖمرهؿ اجلٜمٞمد ليم٤مق ،ومٞمٝم٤م اًمِمٞمقخ ومتٙمٚمؿ ،اعمقؾمؿ

 سم٠مداء ىم٤مئؿو  ،رسمف سمذيمر ُمتّمؾو  ،ٟمٗمًف قمـ ذاه٥مو  قمٌدو  :ىم٤مـ صمؿ قمٞمٜم٤مك لدُمٕم٧م رأؾمف وم٠مـمرؾ

ٌي  أطمرؾ ،سم٘مٚمٌف إًمٞمف ٟم٤مفمرو  ،طم٘مقىمف  ًمف لاٟمٙمِمػ ،كٌ دي لً  يم٠مس ُمـ ذسمف لصٗم٤مء فهٞمٌت أنقارً  فً ىمٚم

 ؾمٙمـ لإق ،اهلل وم٠ٌمُمر حترؿ لإق ،اهلل ومٛمـ ٟمٓمؼ لإق ،وم٤ٌمهلل شمٙمٚمؿ وم٢مق ،همٞمٌف أؾمت٤مر ُمـ اجل٤ٌمر

 شم٤مج ي٤م اهلل ضمزاؿ ،ُمزيد هذا قمغم ُم٤م :لىم٤مًمقا  ،اًمِمٞمقخ ومٌٙمك. اهلل لُمع لهلل سم٤مهلل ومٝمق ،اهلل ومٛمع

 ".اًمٕم٤مروملم

 :قمنمة لأمهٝم٤م يمثػمة رُمقزا ًمٚمٛمح٦ٌم اعمقرصم٦م اُؾم٤ٌمب ُمـ سم٤مهلل لاًمٕم٤مرومقق اًمّم٤محلقق لذيمر

ُه  ءة :أل  .لاًمتٗمٙمر سم٤مًمتدسمر اًم٘مرآق ىمرا

 .اعمح٦ٌم سمٕمد اعمحٌقسمٞم٦م درضم٦م امم شمقصؾ وم٢مهن٤م ،اًمٗمرائض سمٕمد سم٤مًمٜمقاومؾ اهلل إمم اًمت٘مرب :٤مصم٤مٟمٞمه 

 قمغم اعمح٦ٌم ُمـ ومٜمّمٞمٌف ،لاحل٤مـ لاًمٕمٛمؾ لاًم٘مٚم٥م سم٤مًمٚم٤ًمق طم٤مـ يمؾ قمغم ذيمرك دلاف :٤مصم٤مًمثه 

 .اًمتذيمر هذا ُمـ ٟمّمٞمٌف ىمدر

 .اعمرشم٘مك صٕم٥م لإق حم٤مسمف إمم ؿلاًمتًٜمي  ،اهلقم همٚم٦ٌم قمٜمد حم٤مسمؽ قمغم اهلل حم٤مبي  إيث٤مر :٤مراسمٕمه 

ًه   هذك ري٤مض ذم لشم٘مٚمٌف لُمٕمرومتٝم٤م لُمِم٤مهدهت٤م لصٗم٤مشمف ّؾمامئف اًم٘مٚم٥م ُمٓم٤مًمٕم٦م :٤مظم٤مُم

 .حم٤مًم٦م ُ أطمٌف أومٕم٤مًمفل لصٗم٤مشمف سم٠مؾمامئف اهلل قمرؽ ومٛمـ ،لُم٤ٌمدهي٤م اعمٕمروم٦م
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 .حمٌتف امم داقمٞم٦م وم٢مهن٤م لاًمٔم٤مهرة اًم٤ٌمـمٜم٦م لٟمٕمٛمف لآُئف لإطم٤ًمٟمف سمرك ُمِم٤مهدة :٤مؾم٤مدؾمه 

 .٤ملشمقاوٕمه  شمذًماله  شمٕم٤ممم يديف سملم سمٙمٚمٞمَّتف اًم٘مٚم٥م اٟمٙم٤ًمر :٤مؾم٤مسمٕمه 

 ،يمالُمف لشماللة ،اّؾمح٤مر ذم ؾمٞمام لُ ،عمٜم٤مضم٤مشمف اإلهلل اًمتجكم لىم٧م سمف اخلٚمقة :٤مصم٤مُمٜمه 

 .لاًمتقسم٦م سم٤مُؾمتٖمٗم٤مر ذًمؽ ظمتؿ صمؿ ،يديف سملم لاًمت٠مدب سم٤مًم٘مٚم٥م لاًمقىمقؽ

 أـم٤مي٥م شمٜمت٘مل يمام يمالُمٝمؿ صمٛمرات أـم٤مي٥م لاًمت٘م٤مط ،اًمّم٤مدىملم اعمحٌلم َم٤مًم٦ًم :٤مشم٤مؾمٕمه 

ح٧م إذا إُ طميهتؿ ذم شمتٙمٚمؿ أُ َم٤مًمًتٝمؿ ذم اّدب لُمـ. اًمثٛمر  ،اًمٙمالف ُمّمٚمح٦م شمرضمَّ

 .ًمٖمػمؿ لُمٜمٗمٕم٦مه  حل٤مًمؽ اُمزيده  ومٞمف أق لقمٚمٛم٧م

 .لضمؾ قمز اهلل لسملم اًم٘مٚم٥م لمسم ِيقـ ؾم٥ٌم يمؾ ُم٤ٌمقمدة :ا قم٤مذه 

 .اًمٕمِمؼ صمؿ اعمح٦ٌم ُم٘م٤مُم٤مت إمم اعمحٌقق لصؾ لهمػمه٤م اّؾم٤ٌمب هذك ومٛمـ

ٌه  زم إق وم٘م٤مـ: ؟سمٙم٤مئف ؾم٥ٌم قمـ وم٠ًمخقك ،ىمؼم قمغم يٌٙمل رضمؾ قمغم اًمّمقومٞم٦م سمٕمض ُمرَّ   ٤مطمٌٞم

ٌه  أطم٧ٌٌم ومٚمق ،يٛمقت حلٌٞم٥م سمحٌؽ ٟمٗمًؽ فمٚمٛم٧م ًم٘مد" :وم٘م٤مـ. ُم٤مت ىمد  ح٤م يٛمقت ُ ٤مطمٌٞم

ىمف شمٕمذسم٧م  ."سمٗمرا

 اإليامق ذم اًمٙمامـ ذرلة سمٚمٖمقا  لرؾمقًمف اهلل سمٛمح٦ٌم قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م حت٘مؼ لح٤م

 اُسمتالء لُمرارة احلٞم٤مة ىم٤ًملة اعمح٦ٌم طماللة لآٟمًتٝمؿ ،لاًمتْمحٞم٦م اّظمالؾ لطمًـ لاعمٕمروم٦م

ـى  ليمؾ لاح٤مـ اًمرلح ُمـ أثٛمـ هق ُم٤م سمذـ إمم اعمح٦ٌم دلاومع لمحٚمٝمؿ، لاعمحـ  ذم لٟمٗمٞمسى  هم٤م

ٟمف اهلل سمح٥م ِئمقق ًمٕمٚمٝمؿ ،لرؾمقًمف اهلل ؾمٌٞمؾ  طم٥م ذم اًمٗمٜم٤مء اعمريد قمغم ومٞمج٥م ،لروقا

 ظم٤مًم٘مف طم٥م ذم لاًمٗمٜم٤مء ،لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل طم٥م إمم ًمٞمّمؾ لـم٤مقمتف؛ ؿمٞمخف

 .لُمقُك

 ىمقًمف ذم لرسمف اًمٕمٌد سملم اعمت٤ٌمدـ احل٥م هق: اًمرسم٤مٟمٞم٦م اعمح٦ٌم صمٛمرات لأهمغم أقمغم أق لاقمٚمؿ

ٌيًٝمؿَ ﴿ :شمٕم٤ممم
ٌيقٟميفً لي  ًِيٌ

 ﴿ومي٤مَذيًمًرلٌن  اعمت٤ٌمدـ: سم٤مًمذيمر ُمرلا أق سمٕمد ،[54 :اح٤مئدة] ﴾ًِيٌ
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َذيًمَريًمؿَ  يٌضي ﴿ :لاًمرو٤م ،[152: اًمٌ٘مرة﴾ ]أي ٜمًَٝمؿَ  اهللً  رَّ ًوقا  قمي ري ٜمَفً  لي  لًرلن ،[100 :اًمتقسم٦م﴾ ]قمي

 أن٧م ومٞم٘مقًمقق:ش ن٤م؟أ ُمـ» :هلؿ ومٞم٘مقـ ،ًمٚمٛمحٌلم يتجغم لشمٕم٤ممم شم٤ٌمرؿ اهلل أق :اًمٙمت٥م سمٕمض ذم

 ه٤م ،ومِم٤مهدلك لضمٝمل ه٤م ،لقمٜم٤ميتل لُيتل أهؾ أنتؿ ،أطمٌتل أنتؿ» ومٞم٘مقـ: ،رىم٤مسمٜم٤م ُم٤مًمؽ

٤مهً ﴿شمٕم٤ممم: ىم٤مـ ،شوم٤مذسمقك يم٤مد ه٤م ،وم٤مؾمٛمٕمقك يمالُمل ٘مي ؾمي ًؿَ  ؿَ لي هبي ٤م ري سمه ا ي ا ذي  :اإلٟم٤ًمق﴾ ]ـميًٝمقره

ؾ سمٕمٌد سم٤مًمٙمؿ ومام ،[21  .رب ي٤م ُمٜمٝمؿ اضمٕمٚمٜم٤م مهللا ،اًمٜمٕمٞمؿ هذا يمؾ قمغم حتّمَّ

 لاًمِمقؾ اًمٓمٞم٦ٌم إُ يٌ٘مك ومال ،ليمراهٞم٦م طم٘مد يمؾ ُمٜمٝم٤م شمٜمزع اًمزيمٞم٦م اًمٜمٗمس ٓمرةوم ذم وم٤معمح٦ٌم

 يٙمقق اعمح٦ٌم ىمدر لقمغم ،اعمح٦ٌم ىمقي٧م اإليامق ازداد ومٙمٚمام، ًمٞمفإ لاًمتٕمرؽ لُمقُه٤م ؾمٞمده٤م ًمٚم٘م٤مء

ي٤مءً : لخمٚمقىم٤مشمف اهلل قم٤ٌمد مجٞمع قمغم ٤مُمِمٗم٘مه  رطمٞمامه  اًمٕمٌد ليّمٌح، اّبدي٦م لاًمًٕم٤مدة اًمٜمٕمٞمؿ  ﴿ًرمحي

َٞمٜمي   إق" :اًمّمقومٞم٦م ي٘مقـ ،سم٤مهلل لاّنس لاًمتٜمٗمؾ اًمتٝمجد قمغم اعمقافم٦ٌم ُمع ،[29 :اًمٗمتح﴾ ]ًٝمؿَ سمي

 يًٛمق لاحل٥م ،"يديف سملم لاًمٌٙم٤مء احلٌٞم٥م سمٛمٜم٤مضم٤مة لاًمتٜمٕمؿ سم٤مخلٚمقة اًمتٚمذذ :اعمح٦ٌم درضم٤مت ىمؾأ

 طمٌٝم٤م ُمـ شمرضمق ومال ُمٓمٛمئٜم٦م ُمروٞم٦م راوٞم٦م ٟمٗمًف ومتّمٌح اإلطم٤ًمق ُمراشم٥م أقمغم إمم سم٤مإلٟم٤ًمق

 .لسم٤مهلل هلل يمٚمف ومٞمٙمقق ًمف احل٥م لإظمالص ؾمٞمده٤م رو٤مء إُ

 ي٤م اًم٤ًمقم٦م ُمتك :لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل ؾم٠مـ رضماله  أق :قمٜمف اهلل ريض أنس رلم

 ،صدىم٦م لُ صقف لُ صالة يمثػم ُمـ هل٤م أقمددت ُم٤م ىم٤مـ: شهل٤م؟ أقمددت ُم٤م» ىم٤مـ: اهلل؟ رؾمقـ

 يمذًمؽ؟ لٟمحـ وم٘مٚمٜم٤م: :نسأ ىم٤مـ. شأطم٧ٌٌم ُمـ ُمع أن٧م» :ىم٤مـ. لرؾمقًمف اهلل أطم٥م لًمٙمٜمل

 .اؿمديده  ٤مومرطمه  هب٤م ومٗمرطمٜم٤م. شٟمٕمؿ» ىم٤مـ:

 ٤مىمقُمه  لإق ،اًمتج٤مر قم٤ٌمدة ومتٚمؽ رهم٦ٌمه  اهلل قمٌدلا ٤مىمقُمه  إق" :لضمٝمف اهلل يمرف قمكم اإلُم٤مف ىم٤مـ

 ."اّطمرار قم٤ٌمدة ومتٚمؽ ا ؿمٙمره  اهلل قمٌدلا ٤مىمقُمه  لإق ،اًمٕمٌٞمد قم٤ٌمدة ومتٚمؽ ره٦ٌمه  اهلل قمٌدلا

 اهلل ي٘مقـ» :لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ ىم٤مـ ىم٤مـ: قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب لقمـ

ب لُم٤م ،سم٤محلرب آذٟمتف وم٘مد ٤ملًمٞمًّ  زم قم٤مدم ُمـ شمٕم٤ممم:  ُم٤م أداء ُمـ إزمَّ  أطم٥م سمٌمء قمٌدن إزمَّ  شم٘مرَّ
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 اًمذن ؾمٛمٕمف يمٜم٧م أطمٌٌتف وم٢مذا ،أطمٌف طمتك سم٤مًمٜمقاومؾ إزمَّ  يت٘مرب قمٌدن يزاـ لُ ،قمٚمٞمف اومؽموتف

 ؾم٠مخٜمل لإق ،هب٤م يٛمٌم اًمتل لرضمٚمف ،هب٤م يٌٓمش اًمتل ليدك ،سمف يٌٍم اًمذن لسمٍمك ،سمف يًٛمع

 .شّقمٞمذٟمَّف اؾمتٕم٤مذن لًمئـ ،ّقمٓمٞمٜمف

ٞميدً  رَّ ُمي ل  أخقاهنؿ لشمٖمػمت ،أبداهنؿ لهٜم٧م ىمد اًمًٕم٤ٌمد ُمـ ـم٤مئٗم٦م قمغم اًمًالف قمٚمٞمف قمٞمًك ٟمي٤مؾمي

 شمٕمٌدشمؿ؟" رء لّن" :وم٘م٤مـ .شمٕم٤ممم اهلل قم٤ٌمد ٟمحـ :وم٘م٤مًمقا  "أنتؿ؟ ُمـ" :هلؿ وم٘م٤مـ ،اًمٕم٤ٌمدة ُمـ

: ومٜم٤م ىم٤مًمقا ٜمٙمؿ ىمد شمٕم٤ممم اهلل إق" :وم٘م٤مـ. ُمٜمٝم٤م ومخٗمٜم٤م ،ٟم٤مرك ُمـ اهلل ظمقَّ  صمؿ .ُمٜمف" ظمٗمتؿ مم٤م أُمَّ

ىمٜم٤م :ىم٤مًمقا  "شمٕمٌدشمؿ؟ رء ّن" :وم٘م٤مـ ،قم٤ٌمدة ُمٜمٝمؿ أؿمد ِظمريـ ضم٤ملزهؿ  لُم٤م ضمٜمتف اهلل ؿمقَّ

 ضم٤ملزهؿ صمؿ. "رضمقشمؿ ُم٤م أقمٓم٤ميمؿ اهلل إق" :وم٘م٤مـ ،سمٕم٤ٌمدشمٜم٤م ٟمرضمقه٤م ومٜمحـ ،ّلًمٞم٤مئف ومٞمٝم٤م أقمدَّ 

: أنتؿ؟" ُمـ" وم٘م٤مـ: يتٕمٌدلق سمآظمريـ لُمرَّ   ُمـ ٤مظمقومه  ٟمٕمٌدك مل ،لضمؾ قمز هلل اعمحٌقق ٟمحـ ىم٤مًمقا

ًٌّ  لًمٙمـ ،ضمٜمتف إمم ٤مؿمقىمه  لُ ،ٟم٤مرك  لىمد ،طم٘م٤م اهلل ألًمٞم٤مء "أنتؿ :وم٘م٤مـ. جلالًمف لشمٕمٔمٞمامه  ًمف ٤مطم

 .أفمٝمرهؿ سملم لأىم٤مف ،"ُمٕمٙمؿ أىمٞمؿ أق ًأُمرت

ـ ٌُمٜمًٙمؿ﴿ :أ ي٘مر ٤مىم٤مرئه  اًمّمقومٞم٦م سمٕمض لؾمٛمع َٟمٞمي٤م ًيٌريدً  ُمَّ ـ ٌُمٜمًٙمؿلي  اًمدي ةي  ًيٌريدً  ُمَّ ظٌمري َِ  آـ﴾ ]ا

 .اهلل؟" يريد ُمـ لأجـ" :وم٘م٤مـ ،[152 :قمٛمراق

 :ا قمنمه  ُمراشم٥م ًمٚمٛمح٦ٌم اًمٕمٚمامء ذيمر لىمد

 .سم٤معمحٌقب اًم٘مٚم٥م ًمتٕمٚمؼ سمذًمؽ لؾمٛمٞم٧م :اًمٕمالىم٦م :ألهل٤م

 .ًمف لـمٚمٌف حمٌقسمف إمم اًم٘مٚم٥م ُمٞمؾ لهل :اإلرادة :٤مصم٤مٟمٞمه 

 اح٤مء يم٤مٟمّم٤ٌمب ص٤مطمٌف يٛمٚمٙمف ُ سمحٞم٨م اعمحٌقب إمم اًم٘مٚم٥م اٟمّم٤ٌمب لهل اًمّم٤ٌمسم٦م: :٤مصم٤مًمثه 

 .اعمٜمحدر ذم

 .ًمٖمريٛمف اًمٖمريؿ يمٛمالزُم٦م يالزُمف سمؾ ،يٗم٤مرىمف ُ ًمٚم٘مٚم٥م اًمالزف احل٥م لهق :اًمٖمراف :٤مراسمٕمه 

ًه  ٌيٝم٤م لظم٤مًمّمٝم٤م اعمح٦ٌم صٗمقً  لهق :اًمقداد :٤مظم٤مُم  .لًم
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 :شمٕم٤ممم اهلل رمحف اجلٜمٞمد اإلُم٤مف ىم٤مـ ؛اًم٘مٚم٥م ؿمٖم٤مؽ امم احل٥م لصقـ لهق :اًمِمٖمػ :٤مؾم٤مدؾمه 

ك سمؾ ،ضمٗم٤مءه  اعمح٥م يرم ُ أق" ُه  يرا  ".للوم٤مءه  ُمٜمف قمد

 .ُمٜمف ص٤مطمٌف قمغم خًي٤مؽ اًمذن اعمٗمرط احل٥م لهق :اًمٕمِمؼ :٤مؾم٤مسمٕمه 

ف أن ،احل٥م شمٞمَّٛمف ي٘م٤مـ: ،لاًمتذًمؾ اًمتٕمٌد لهق :اًمتتٞمؿ :٤مصم٤مُمٜمه   .لقمٌدك ذًمَّ

 .ٟمٗمًف ُمـ رء ًمف يٌؼ مل اًمٕمٌد وم٢مق ،اًمتتٞمؿ ومقؾ لهق :اًمتٕمٌد :٤مشم٤مؾمٕمه 

ٞميدً  :اخلٚمٞمالق هب٤م اٟمٗمرد :اخلٚم٦م :ا قم٤مذه  ٞميدٟمي٤م إسمراهٞمؿ ٟمي٤مؾمي  ،لاًمًالف اًمّمالة قمٚمٞمٝمام حمٛمدو  لؾمي

 .اعمحٌقب ًمٖمػم ُمقوع يٌؼ مل طمتك ،لىمٚمٌف اعمح٥م رلح ختٚمٚم٧م اًمتل اعمح٦ٌم لهل

ٞميدٟمي٤م ىم٤مـ  هؿ" :سم٤مهلل عمًت٠منًلما اعمحٌلم لصػ ذم لضمٝمف اهلل ليمرف قمٜمف اهلل ريض قمكمٍ  ؾمي

 ،اعمؽمومقق اؾمتققمر سمام لاؾمتالٟمقا  ،اًمٞم٘ملم رلح وم٤ٌمذلا اُّمر طم٘مٞم٘م٦م قمغم اًمٕمٚمؿ هبؿ هجؿ ىمقف

 ،اّقمٚملم سم٤معمحؾ ُمٕمٚم٘م٦م أرلاطمٝم٤م سم٠مبداق اًمدٟمٞم٤م صحٌقا  ،اجل٤مهٚمقق ُمٜمف اؾمتقطمش سمام لأنًقا 

 ."ديٜمف إمم لاًمدقم٤مة اّرض ذم اهلل ظمٚمٗم٤مء ألئلؽ

 قمٜمٝم٤م لىمٓمع ،اًمتقاوع ٟمٗمًف قمٍٚمؿ اهلل أطم٥م ُمـ" قمٜمف: اهلل يضر اًمروم٤مقمل أمحد ٞمدنؾم ىم٤مـ

ًمف مجٞمع قمغم شمٕم٤ممم اهلل لآصمر ،اًمدٟمٞم٤م قمالئؼ  ؾمقم ومٞمام رهم٦ٌم ًمٜمٗمًف يؽمؿ لمل سمذيمرك لاؿمتٖمؾ ،أطمقا

 ."سمٕم٤ٌمدشمف لىم٤مف شمٕم٤ممم اهلل

 ٟمٞمؾ :اًمٗم٤موٚم٦م لاًمٜمٗمقس اًمٙم٤مُمٚم٦م اًمٕم٘مقـ ذلن لُمٓمٚم٥م" :شمٕم٤ممم اهلل رمحف ٤مغاًمدسمَّ  سمـا لىم٤مـ

 ىمدس طمية أنقار لُمِم٤مهدة ،اّقمغم اعمأل ذم اًمدائٛم٦م احلٞم٤مة ُمٕمٜم٤مه٤م اًمتل اًم٘مّمقم ٤مدةاًمًٕم

 لهذك ،اّهبك اًم٘مدس اًمٜمقر ُمٓم٤مًمع لُمٕم٤ميٜم٦م ،اّؾمٜمك اإلهلل اجلامـ سمٛمٓم٤مًمٕم٦م لاًمتٚمذذ ،اعمقمم

 ًمًٚمقؿ سمتٞمًػمه٤م اًمرسم٤مٟمٞم٦م اًمٕمٜم٤مي٦م اّزـ ذم هل٤م ؾمٌ٘م٧م ىمد زيمٞم٦م ًمٜمٗمس إُ حتّمؾ ُ اًمًٕم٤مدة

ر إمم لاًمِمقؾ ،احل٘مٞم٘مٞم٦م اعمح٦ٌم إمم هب٤م اعمٗمْمٞم٤مت لاًمٕمٛمٚمٞم٦م ٛمٞم٦ماًمٕمٚم اًمٓمرؾ  ،اإلهلٞم٦م اّنقا

 أذق لُ رأت قملم ُ ُم٤م لاُسمتٝم٤مج اًمٚمذة ُمـ اًمٕم٤مروم٦م ًمٚمٜمٗمقس ِيّمؾ اًمًٕم٤مدة هذك لسمحّمقـ
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 اُّمر هذا حتّمٞمؾ إمم اعم٤ٌمدرة ًم٥ٍم  ذن يمؾ قمغم ومٞمج٥م ،سمنم ىمٚم٥م قمغم ظمٓمر لُ ؾمٛمٕم٧م

ـي  وم٤مًمٕم٤مؿمؼ ،اًم٘مٚمٞمؾ إُ اًمٜم٤مس ُمـ إًمٞمف يّمؾ مل اًمذن ًٚمًٌٞمؾاًم اعمقرد هذا للرلد ،اجلٚمٞمؾ  ِي

 اًمٕمذب ُمٜمٝمٚمف للرلد ،اًمٕمٚمٞمؾ لٟمًٞمٛمف اًمٔمٚمٞمؾ فمٚمف إمم مجٚم٦مه  ليٜمجذب ،اجلٚمٞمؾ اعمقـمـ هذا إمم

 يم٤مق ومٚمٝمذا ،اًمٌديع مج٤مًمف ه قمـ لخيؼم ،اًمرومٞمع اجلٜم٤مب ذًمؽ ُمـ ي٠ميت ّنف إُ اًمؼمؾ يِمؿ ومال

 . "اعمِمقؾ يمٌد الذأوم سم٤مًمِمقؾ ي٘مٓمع اًمؼملؾ عمٕم٤مق

 اًمذهقـ قمٚمٞمف اؾمتقمم ذاىمٝم٤م لُمـ ،ذاىمٝم٤م ُمـ إُ طم٘مٞم٘م٦مه  قمٜمٝم٤م يٕمؼمي  ُ اعمح٦ٌم وم٢مق" :جْم٤مأ لىم٤مـ

 اًمًٙمر طم٘مٞم٘م٦م قمـ ؾًمئؾ إذا ؛ا ره ٙمَ ؾًم  ـم٤مومحو  هق ُمـ يمٛمثؾ اًمٕم٤ٌمرة ُمٕمف يٛمٙمٜمف ُ أُمر ومٞمف هق ُم٤م قمغم

ًي  سملم لاًمٗمرؾ .قم٘مٚمف قمغم ُؾمتٞمالئف احل٤مـ شمٚمؽ ذم اًمٕم٤ٌمرة يٛمٙمٜمف مل ومٞمف هق اًمذن  أق :ـيَ ري ٙمَ اًم

 ُ ،ُمالزف ذايت اعمح٦ٌم لؾمٙمر ،اًمّمحق طملم ذم قمٜمف ليٕمؼم زلاًمف يٛمٙمـ قمريض   اخلٛمر ؾمٙمر

 :ىمٞمؾ يمام ؛طم٘مٞم٘م٦م قمـ ومٞمف خيؼم طمتك قمٜمف يّمحق أق ًمٞمفإ لصؾ ُمـ يٛمٙمـ

 ".اًمدلاف قمغم ؾمٙمرو  لاًمٕمِمؼ * * * ؿم٤مرسمقه٤م اخلٛمر ُمـ يّمحق

 ؛طمده٤م ذم اًمٜم٤مس لاظمتٚمػ" :اعمح٦ٌم قمـ اهلل رمحف ريباًمٕم سمـ اًمديـ حمٞمل اّيمؼم اًمِمٞمخ ىم٤مـ

 سمٜمت٤مئجٝم٤م إُ طمده٤م ُمـ طمده٤م ومام ،ذًمؽ ًيتّمقر ُ سمؾ ،اًمذايت سم٤محلد طمده٤م اأطمده  رأج٧م ومام

 ُم٤م لأطمًـ. اهلل لهق اًمٕمزيز اإلهلل اجلٜم٤مب هب٤م اشمّمػ لىمد ؾمٞمام لُ ،لًمقازُمٝم٤م لآصم٤مره٤م

 قمـ ؾمئؾ لىمد ؾمٛمٕمٜم٤مك :ىم٤مًمقا  ؛ٜمٝم٤مضملاًمّم اًمٕم٤ٌمس أيب قمـ لاطمدى  همػم سمف طمدصمٜم٤م ومٞمام ؾمٛمٕم٧م

 ."حًتد ومال اًمًؽم إُ شم٠مبك لاًمٖمػمة ،اعمح٦ٌم صٗم٤مة ُمـ اًمٖمػمة :وم٘م٤مـ اعمح٦ٌم

ك لُم٤م  ًمٚمح٥م لًمٙمـ ،اًمٜمٗمز اخلداع هق لهذا اعمح٦ٌم يٍدقمقق اًمٜم٤مس ُمـ ا يمثػمه  أق اًمٞمقف ٟمرا

 ومٛمـ ،فقمٜم سمٕمٞمد هق ٤مؿمٞمئه  يدقمل ُمـ ؾمٝماله  ومٚمٞمس لاجلقارح لاًمٚم٤ًمق اًم٘مٚم٥م ذم شمٔمٝمر قمالُم٤مت

 قمٚمؿ وم٢مذا ،اجلٜم٦م ذم لاعمِم٤مهدة اًمٙمِمػ سمٓمريؼ ُمٜمف لاًم٘مرب احلٌٞم٥م ًم٘م٤مء طم٥م اعمح٦ٌم قمالُم٤مت

 اًمّمح٤مسم٦م يم٤مق لًمذًمؽ ُمٜمف يٗمر لُ ومٞمحٌف سم٤معمقت اًمدٟمٞم٤م سمٛمٗم٤مرىم٦م إُ ُمِم٤مهدة ُ أنف اإلٟم٤ًمق
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ٌه " ي٘مقًمقق: اجلٝم٤مد امم يدقمقق لطملم اهلل ؾمٌٞمؾ ذم اًمِمٝم٤مدة ِيٌقق لاًمّم٤محلقق  "؛اهلل سمٚم٘م٤مء ٤مُمرطم

 هلل اعمح٦ٌم قمالُم٤مت لُمـ ،شًم٘م٤مءك اهلل أطم٥م اهلل ًم٘م٤مء أطم٥مَّ  ُمـ» :لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم ىم٤مـ

 ليٚمتزف رء يمؾ ذم اهلقم ومٞمجتٜم٥م ،لقمالٟمٞمتف هك ذم هق ِيٌف ُم٤م قمغم اهلل ِي٥م ُم٤م اًمٕمٌد ي١مصمر أق

 يٕمّمٞمف لُ أـم٤مقمف اهلل أطم٥م ُمـ وم٢مق ،ألىم٤مشمف يمؾ سمف ومٞمٕمٛمر ،اًمذيمر يمثرة ل لاًمٕم٤ٌمدة سم٤مًمٓم٤مقم٦م

 :شمٕم٤ممم اهلل رمحف اعم٤ٌمرؿ اسمـ اهلل قمٌد ىم٤مـ؛ ااسمده 

 طمٌف شمٔمٝمر لأن٧م اإلهل شمٕميص

 ّـمٕمتف ص٤مدىم٤م طمٌؽ يم٤مق ًمق

  

 ** * 

* * *  

 

 سمديع اًم٘مٞم٤مس ذم ًمٕمٛمرن هذا

 ُمٓمٞمع ِي٥م عمـ اعمح٥م إق

 

 :اًمِم٤مقمر لىم٤مـ

  هجرن لِي٥م لص٤مًمف أطم٥م

    

  ِي٥م ح٤م أطم٥م ُم٤م ومؽمؿ  * * 

  

 :اعم١مُمـ ي٘مقـ ُم٤م أيمثر ٤م"ُم لأرو٤مك: قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض اجلٞمالن دراًم٘م٤م قمٌد ؾمٞمدن لىم٤مـ

 ،لأؾم٘مٛم٧م ومالق ٗمللؿم ،لأوم٘مرت ومالق للأهمٜم ،لطمرُم٧م ومالق للأقمٓم ،لسمٕمدت ومالق ىمرب

 لأق ،اًمقاطمد أنف يٕمٚمؿ أُم٤م !ليمذسم٧م ومالق لصدؾ ،لذمم٧م ومالق لمحد ،لطم٘مرت ومالق لقمٔمؿ

 ٟم٘مّم٧م همػمك سمٓمريؼ ىمرسمؽ إذا؛ حمٌتف ذم اًمقاطمد لِي٥م ،اعمح٦ٌم ذم اًمقطمداٟمٞم٦م ِي٥م اًمقاطمد

 ،يديف قمغم لاًمٜمٕمٛم٦م اعمقاصٚم٦م فمٝمرت ُمـ إمم اعمٞمؾ دظمٚمؽ ومرسمام ،لؿمٕم٧ٌم لضمؾ قمز ًمف حمٌتؽ

 قمٜمؽ اًمٖمػم أجدن ومٙمػ ،ذيٙمف ِي٥م ُ همٞمقر لضمؾ قمز لهق ،ىمٚمٌؽ ذم اهلل حم٦ٌم ومتٜم٘مص

 أُم٤م ،فقمٜم سمف شمِمتٖمؾ يمٞمال إًمٞمؽ اًمًٕمل قمـ لرضمٚمٞمف لصمٜم٤مئؽ محدؿ قمـ لًم٤ًمٟمف سم٤معمقاصٚم٦م

 .شإًمٞمٝم٤م أطمًـ ُمـ طم٥م قمغم اًم٘مٚمقب ضمٌٚم٧م» :لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل ىمقـ ؾمٛمٕم٧م

دك طمتك لؾم٥ٌم لضمف يمؾ ُمـ إًمٞمؽ اإلطم٤ًمق قمـ اخلٚمؼ يٙمػ لضمؾ قمز ومٝمق  ،لحتٌف شمقطمي
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 لُ ُمٜمف إُ اخلػم شمرم ومال ،لؾمٙمٜم٤مشمؽ طمريم٤مشمؽ ذم لسم٤مـمٜمؽ سمٔم٤مهرؿ لضمف يمؾ ُمـ ًمف لشمّمػم

 لقمـ ،لاعمٜمك لاإلرادة اهلقم لقمـ ،ٗمساًمٜم لقمـ اخلٚمؼ قمـ ٜمكلشمٗم ،لضمؾ قمز ُمٜمف إُ اًمنم

 لاًمثٜم٤مء سم٤محلٛمد لاًّمًـ ،لاًمٕمٓم٤مء لاًمٌذـ سم٤مًمًٌط إًمٞمؽ اّجدن يٓمٚمؼ صمؿ ،اعمقمم ؾمقم ُم٤م مجٞمع

 ُمـ قمغم ىمٌؾلأ ،إًمٞمؽ يٜمٔمر ُمـ إمم اٟمٔمر ،اّدب شمًئ ومال ،اًمٕم٘مٌك ذم صمؿ اًمدٟمٞم٤م ذم اأبده  ومٞمدًمؽ

 ؾم٘مٓمؽ ُمـ يثٌتؽ ُمـ يدؿ لأقمط ،يدقمقؿ ُمـ ج٥ملاؾمت ،ِيٌؽ ُمـ لأطم٥م ،إًمٞمؽ أىمٌؾ

 ُمـ ليٜمٔمٗمؽ ،ٟمجًؽ ُمـ ليٖمًٚمؽ ،هٚمٙمؽ ُمـ ليٜمجٞمؽ ،ضمٝمٚمؽ فمٚمامت ُمـ لخيرضمؽ

 سم٤مًمًقء اُّم٤مرة ٟمٗمًؽ لُمـ ،اًمردي٦م أله٤مُمؽ لُمـ ،لٟمتٜمؽ ضمٞمٗمؽ ُمـ لخيٚمّمؽ ،ألؾم٤مظمؽ

 لسملم ؽٞمٜمسم احل٤مئٚملم احلؼ ـمريؼ ىمٓم٤مع اجلٝم٤مـ لأظمالئؽ ؿمٞم٤مـمٞمٜمؽ لمٚمي اعمٌْم  ـالَّ اًمْمي  لأىمراٟمؽ

 .لقمزيز لصمٛملم ٟمٗمٞمس يمؾ
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 ٕمالؾَّ وكاً

 أل ،إًمٞمف اًمِمقؾ يٜمٙمر أق اًمٌدهيل ومٛمـ قمالك ذم ضمؾ اهلل حم٦ٌم طم٘مٞم٘م٦م ُم٘م٤مف أنٙمر ُمـ أنف اقمٚمؿ 

 أثٌتٜم٤م يمام -اهلل سمٛمِمٞمئ٦م- لؾمٜمثٌتف ظمٓم٠م لهذا ،ومٙمر أل قمؼمة دلق أومقاهٜم٤م ُمـ خترج يمٚمٛم٦م يتّمقرك

 .اإلهلل احل٥م ُم٘م٤مف

 رآك أل قمٚمٛمف ُمـ إمم يِمت٤مؾ اُٟم٤ًمق أق لسمام ،حم٤مًم٦م ُ همٞم٤مسمف ذم حمٌقسمف إمم يِمت٤مؾ حم٥م ومٙمؾ

 ًمرؤيتف دائؿ ؿمقؾ ذم لضمٕمٚمتف أهبرشمف لصٗم٤مشمف اهلل سم٠مؾمامء اًمٕمٚمؿ ومٝمٜم٤م ،قمٜمف هم٤مب صمؿ لأطمٌف

ر ًمٚمذيمر لأظمٚمّمف ىمٚم٥م ًمف عمـ سم٤مًم٘مٚم٥م أل اِظمرة ذم إُ يتؿ ُ لهذا ،لشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف  لقمٛمَّ

 :اًمِم٤مقمر ىم٤مـ ،ٞمؾلاًمتٝمٚم سم٤مًمتًٌٞمح ألىم٤مشمف

 طملم يمؾ ذم دائامه  اهلل إُ إهل ُ * * * سم٤مهلل لىمؾ اٟمتٌف اهلل ذيمر قمـ هم٤موماله  ي٤م

 

 

 * * *  

 طملم يمؾ ذم دائام اهلل إُ ُإهل

 

  ىم٤مـ: طمتك

رلا  احل٤مَضيـ سم٤مًم٘مٚمقب اجلٚمقات ذم لاذيمرله٤م  * اخلٚمقات ذم لاذيمرله٤م اّلىم٤مت هب٤م قمٛمي

 اًمٕم٤ٌمد ُمـ قمٌد ًمٙمؾ يٜمٙمِمػ إذ ؛اإلهلٞم٦م اُّمقر ُمـ ًمف يًمِمػ ح٤م لاعمح٥م اًمٕم٤مرؽ لؿمقؾ 

 هل٤م هن٤مي٦م ُ اًمرسم٤مٟمٞم٦م اًمٙمِمٗم٤مت أق لصمقؾ قمغم أنف لسمام ،هم٤مُمْم٦م هل٤م هن٤مي٦م ُ أُمقر لشمٌ٘مك ،سمٕمْمٝم٤م

 ومال طمي مم٤م أيمثر قمٜمف هم٤مب ُم٤م أق ٤مي٘مٞمٜمه  ليٕمٚمؿ ،قمٜمف هم٤مئ٦ٌم هل٤م طمٍم ُ ُم٤م اعمٕمٚمقُم٤مت ُمـ لشمٌ٘مك

 لاًمٗمٜم٤مء لطمٌف لُمٕمرومتف سم٤مهلل اًمٕمٚمؿ ُمـ شمزيدك اًمتل اعمٕمروم٦م أصؾ ًمف ِيّمؾ أق إمم ؿمقؾ ذم يزاـ

 .ومٞمف

 لُ اجلٜم٦م شمذيمر يمؿ إمم ،دالد ي٤م» :إًمٞمف ألطمك شمٕم٤ممم اهلل أق :ًمًالفا قمٚمٞمف دالد أظم٤ٌمر لذم

 ُمـ صٗمٞمتٝمؿ اًمذيـ إزمٍ  اعمِمت٤مىملم إق» :ىم٤مـ اًمٞمؽ؟ اعمِمت٤مىمقق ُمـ رب ي٤م :ىم٤مـش اًمِمقؾ؟ شم٠ًمخٜمل

 ىمٚمقهبؿ ّمحؾ لإن ،إزمٍ  يٜمٔمرلق ٤مظمرىمه  إزمٍ  ىمٚمقهبؿ ُمـ ظمرىم٧مل ،سم٤محلذر لٟمٌٝمتٝمؿ ،يمدر يمؾ

 مل إن :وم٠مىمقـ زم ؾمجدلا اضمتٛمٕمقا  وم٢مذا ،ُمالئٙمتل ٟمج٤ٌمء أدقمق صمؿ ؾمامئل قمغم وم٠موٕمٝم٤م سمٞمدن
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 أهؾ سمٙمؿ لأب٤مهل ،إزمٍ  اعمِمت٤مىملم ىمٚمقب قمٚمٞمٙمؿ ّقمرض دقمقشمٙمؿ لًمٙمٜمل ،زم ًمتًجدلا أدقمٙمؿ

 ،دالد ي٤م. اّرض ّهؾ اًمِمٛمس ءشميض يمام الئٙمتلعم ؾمامئل ذم ًمتيضء ىمٚمقهبؿ وم٢مق ،إزمٍ  اًمِمقؾ

 ،حمدصمٍل  ًمٜمٗمز وم٤مختذهتؿ لضمٝمل سمٜمقر لٟمٍٕمٛمتٝم٤م روقان ُمـ اعمِمت٤مىملم ىمٚمقب ظمٚم٘م٧م إن

 ،إزمٍ  سمف يٜمٔمرلق ٤مـمري٘مه  ىمٚمقهبؿ ُمـ لىمٓمٕم٧م اّرض إمم ٟمٔمرن ُمقوع أبداهنؿ لضمٕمٚم٧م

 . ش٤مؿمقىمه  يقف يمؾ ذم يزدادلق

 قمنم أرسمٕم٦م ومٞمف وم٢مق ًمٌٜم٤مق ضمٌؾ ائ٧م دالد ي٤م» :ـوم٘م٤م. حمٌتؽ أهؾ أرن ،رب ي٤م :دالد ىم٤مـ

ًه   :هلؿ لىمؾ ،اًمًالف ُمٜمل وم٠مىمرئٝمؿ أتٞمتٝمؿ وم٢مذا ،يمٝمقـ لومٞمٝمؿ ،ؿمٞمقخ لومٞمٝمؿ ،ؿم٤ٌمق ومٞمٝمؿ ،٤مٟمٗم

 لأصٗمٞم٤مئل أطم٤ٌميب وم٢مٟمٙمؿ طم٤مضم٦م؟ شم٠ًمخقق أُ ًمٙمؿ: لي٘مقـ ،اًمًالف ي٘مرئٙمؿ رسمٙمؿ إق

 قملم قمٜمد ومقضمدهؿ ،اًمًالف ٞمفقمٚم دالد وم٠مت٤مهؿ. شحمٌتٙمؿ إمم أؾم٤مرع ،ًمٗمرطمٙمؿ أومرح ،لألًمٞم٤مئل

 ًمٞمتٗمرىمقا  هنْمقا  اًمًالف قمٚمٞمف دالد إمم ٟمٔمرلا ومٚمام ،لضمؾ قمز اهلل قمٔمٛم٦م ذم يتٗمٙمرلق اًمٕمٞمقق ُمـ

 لأخ٘مقا  ،ٟمحقك وم٠مىمٌٚمقا  .رسمٙمؿ رؾم٤مًم٦م ّبٚمٖمٙمؿ ضمئتٙمؿ ،إًمٞمٙمؿ اهلل رؾمقـ إن :دالد وم٘م٤مـ. قمٜمف

 ي٘مرئٙمؿ إًمٞمٙمؿ اهلل ؾمقـر إن :دالد وم٘م٤مـ ،اّرض إمم أبّم٤مرهؿ لأخ٘مقا  ،ىمقًمف ٟمحق أؾمامقمٝمؿ

 أطم٤ٌمئل وم٢مٟمٙمؿ ،ليمالُمٙمؿ صقشمٙمؿ أؾمٛمع شمٜم٤مدلن إُ طم٤مضم٦م شم٠ًمخقق أُ ًمٙمؿ لي٘مقـ ،اًمًالف

 ٟمٔمر ؾم٤مقم٦م يمؾ ذم اًمٞمٙمؿ لأنٔمر ،حمٌتٙمؿ إمم لأؾم٤مرع ًمٗمرطمٙمؿ أومرح، لألًمٞم٤مئل لأصٗمٞم٤مئل

ًمدة  . اًمرومٞم٘م٦م اًمِمٗمٞم٘م٦م اًمقا

 لسمٜمق قمٌٞمدؿ ٟمحـ ٟمؽؾمٌح٤م ؾمٌح٤مٟمؽ :ؿمٞمخٝمؿ وم٘م٤مـ .ظمدلدهؿ قمغم اًمدُمقع ومجرت :ىم٤مـ

 ؾمٌح٤مٟمؽ اِظمر: لىم٤مـ. أقمامرٟم٤م ُمـ ُم٣م ومٞمام ذيمرؿ قمـ ىمٚمقسمٜم٤م ىمٓمع ُم٤م ًمٜم٤م وم٤مهمٗمر قمٌٞمدؿ

 :اًمث٤مًم٨م لىم٤مـ. لسمٞمٜمؽ سمٞمٜمٜم٤م ومٞمام اًمٜمٔمر سمحًـ قمٚمٞمٜم٤م وم٤مُمٜمـ قمٌٞمدؿ لسمٜمق قمٌٞمدؿ ٟمحـ ؾمٌح٤مٟمؽ

 طم٤مضم٦م ُ أنف قمٚمٛم٧م لىمد اًمدقم٤مء قمغم ئأومٜمجؽم ،قمٌٞمدؿ لسمٜمق قمٌٞمدؿ ٟمحـ ؾمٌح٤مٟمؽ ؾمٌح٤مٟمؽ

 ٟمحـ :اًمراسمع لىم٤مـ. قمٚمٞمٜم٤م اعمٜم٦م سمذًمؽ لأمتؿ ،اًمٞمؽ اًمٓمريؼ ًمزلف ًمٜم٤م وم٠مدف أُمقرٟم٤م؟ ُمـ رء ذم ٤مًمٜم
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 .سمجقدؿ قمٚمٞمٜم٤م ٤موم٠مقمٜمَّ  رو٤مؿ ـمٚم٥م ذم قُم٘مٍمل

 اًمٙمالف قمغم ئأومٞمجؽم ،قمٔمٛمتؽ ذم سم٤مًمتٗمٙمػم قمٚمٞمٜم٤م لُمٜمٜم٧م ظمٚم٘متٜم٤م ٟمٓمٗم٦م ُمـ :اخل٤مُمس لىم٤مـ

 ٚم٧َّميمي  اًم٤ًمدس: لىم٤مـ ٟمقرؿ؟ ـُم اًمدٟمق لـًمٚمٌتٜم٤م ضمالًمؽ ذم ُمتٗمٙمر سمٕمٔمٛمتؽ ُمِمتٖمؾ هق ُمـ

 لىم٤مـ. حمٌتؽ أهؾ قمغم ُمٜمتؽ ليمثرة ،ألًمٞم٤مئؽ ُمـ لىمرسمؽ ؿم٠منؽ ًمٕمٔمؿ دقم٤مئؽ قمـ أخًٜمتٜم٤م

 لىم٤مـ. ؿمٙمرؿ ذم شم٘مّمػمٟم٤م ًمٜم٤م وم٤مهمٗمر سمؽ ًمالؿمتٖم٤مـ لومرهمتٜم٤م ًمذيمرؿ ىمٚمقسمٜم٤م هدي٧م أن٧م اًم٤ًمسمع:

 قمغم اًمٕمٌد جيؽمنء يمٞمػ اًمت٤مؾمع: لىم٤مـ. لضمٝمؽ امم اًمٜمٔمر هل إٟمام طم٤مضمتٜم٤م قمروم٧م ىمد اًمث٤مُمـ:

. لاتاًمًام أـم٤ٌمؾ ُمـ اًمٔمٚمامت ذم سمف هنتدن ٟمقرا ًمٜم٤م ومٝم٥م ،سمجقدؿ سم٤مًمدقم٤مء أُمرشمٜم٤م إذ ؾمٞمدك

 ٟمٕمٛمتؽ مت٤مف ٟم٠ًمخؽ قمنم: احل٤مدن لىم٤مـ .قمٜمدٟم٤م لشمديٛمف قمٚمٞمٜم٤م شًم٘مٌؾ أق ٟمدقمقؿ اًمٕم٤مذ: لىم٤مـ

 وم٤مُمٜمـ ،ظمٚم٘مؽ ُمـ رء ذم ًمٜم٤م طم٤مضم٦م ُ قمنم: اًمث٤من لىم٤مـ. قمٚمٞمٜم٤م سمف لشمٗمْمٚم٧م ًمٜم٤م له٧ٌم ومٞمام

 اًمٜمٔمر قمـ قمٞمٜمل شمٕمٛمل أق سمٞمٜمٝمؿ ُمـ أؾم٤مًمؽ قمنم: اًمث٤مًم٨م لىم٤مـ .لضمٝمؽ مج٤مـ إمم سم٤مًمٜمٔمر قمٚمٞمٜم٤م

 ٧مٞمشمٕم٤مًمل شم٤ٌمريم٧م قمروم٧م ىمد اّظمػم: لىم٤مـ. سم٤مِظمرة اُؿمتٖم٤مـ قمـ لىمٚمٌل لأهٚمٝم٤م اًمدٟمٞم٤م إمم

 . دلٟمؽ رء يمؾ قمـ سمؽ اًم٘مٚم٥م سم٤مؿمتٖم٤مـ قمٚمٞمٜم٤م وم٤مُمٜمـ ،ألًمٞم٤مءؿ حت٥م أنؽ

 ُم٤م إمم لأضمٌتٙمؿ يمالُمٙمؿ ؾمٛمٕم٧م ىمد هلؿ: ىمؾ» :اًمًالف فقمٚمٞم دالد إمم شمٕم٤ممم اهلل وم٠ملطمك

 سمٞمٜمل احلج٤مب يم٤مؿمػ وم٢من ٤مهسمه  ًمٜمٗمًف لًمٞمتخذ ،ص٤مطمٌف ُمٜمٙمؿ لاطمد يمؾ ومٚمٞمٗم٤مرؾ ،أطمٌٌتؿ

 سمحًـ» ىم٤مـ: ُمٜمؽ؟ هذا ٟم٤مًمقا  سمؿ ،رب ي٤م دالد: وم٘م٤مـ. شلضمالزم ٟمقرن إمم شمٜمٔمرلا طمتك لسمٞمٜمٙمؿ

 ُمـ إُ يٜم٤مًمف ُ ُمٜمزـ هذا لإق ،زم ضم٤مهتؿلُمٜم٤م يب لاخلٚمقات ،لأهٚمٝم٤م اًمدٟمٞم٤م قمـ لاًمٙمػي  اًمٔمـ

غ ،ذيمره٤م ُمـ سمٌمء يِمتٖمؾ لمل لأهٚمٝم٤م اًمدٟمٞم٤م ضروم  ،ظمٚم٘مل مجٞمع قمغم لاظمت٤مرن زم ىمٚمٌف لومرَّ

 ٟمٔمر زمٍ إ يٜمٔمر طمتك لسمٞمٜمف سمٞمٜمل ومٞمام احلج٤مب لأيمِمػ ،ٟمٗمًف لأومرغ قمٚمٞمف أقمٓمػ ذًمؽ ومٕمٜمد

 يمام ُمٍروتف ُمرض إق ،لضمٝمل ٟمقر ُمـ لأىمرسمف ؾم٤مقم٦م يمؾ ذم يمراُمتل لأريف ،اًمٌمء سمٕمٞمٜمف اًمٜم٤مفمر

ض ًمدة متري  ي٤م سمف ذًمؽ ومٕمٚم٧م وم٢مذا ،ذيمرن ـمٕمؿ لأذي٘مف أرليتف قمٓمش لإق، لًمده٤م اًمِمٗمٞم٘م٦م اًمقا
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 يًتٕمجٚمٜمل ،يب اُؿمتٖم٤مـ قمـ يٗمؽم ُ ،اًمٞمف ًأطمٌٌٝم٤م لمل ،لأهٚمٝم٤م اًمدٟمٞم٤م قمـ ٟمٗمًف قمٛمٞم٧م دالد

 ومٚمق ،همػمك أرم لُ همػمن يرم ُ ،ظمٚم٘مل سملم ُمـ ٟمٔمرن ُمقوع ّنف أُمٞمتف أق أيمرك لأن٤م اًم٘مدلف

 ،سمذيمرن ؾمٛمع إذا ىمٚمٌف لاٟمخٚمع أقمْم٤مؤك لهتِمٛم٧م ضمًٛمف لٟمحؾ ٟمٗمًف ذاسم٧م لىمد دالد ي٤م رأجتف

 ذم ّىمٕمدٟمَّف دالد ي٤م لضمالزم لقمزيت، لقم٤ٌمدة ٤مظمقومه  يزداد ،ؾماملايت لأهؾ ُمالئٙمتل سمف أب٤مهل

 اهلل إمم ؾاًمِمق صمٛمرة هذك .ش٤ماًمرو لومقؾ يرى طمتك إزمَّ  اًمٜمٔمر ُمـ صدرك لّؿمٗملمَّ  اًمٗمردلس

 .اًمٙمت٥م أُمٝم٤مت سمف تاُمتأل ُم٤م ا يمثػمه  اهلل أهؾ ؿمقؾ ذم لاًمٙمالف ،لطمٌف
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 اهلل طضٖل يف التفهض فطٗمٛ

 أُمر لهق لاًمٕمٚمقف اعمٕم٤مرؽ أبقاب ُمٗمت٤مح ومٝمق يمثػمة ومْم٤مئؾ ًمٚمتٗمٙمر أق لًمدن ي٤م اقمٚمؿ

 يمت٤مسمف ُمـ ثػمةيم ُمقاوع ذم لشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل أُمرٟم٤م لىمد اهلل ـمريؼ ذم ًمٚمًٚمقؿ لُزف طمتٛمل

ـي ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل وم٘م٤مـ ؛لاًمتدسمر سم٤مًمتٗمٙمر اًمٕمزيز ٌذي َذيًمًرلقي  اًمَّ ٤م اهللي  يي ا ىٌمٞمي٤مُمه ىًمًٕمقده َٰ  لي غمي قمي  ضًمٜمًقهٌبٌؿَ  لي

ًرلقي  ٙمَّ تيٗمي يي َٚمٌؼ  ذٌم  لي اٌت  ظمي لي امي ًَّ يَرضٌ  اًم َّ ا ٜمي  لي سمَّ ٤م ٤مري ٚميَ٘م٧مي  ُمي ا ظمي َٰذي  [،191: قمٛمراق آـ﴾ ]سمي٤مـماٌله  هي

 ـُمٌ  ظمػمو  ؾم٤مقم٦مى  رً ٙمي ٗمي شمي » ومٛمٜمٝم٤م: ؛ًمٚمتٗمٙمر يم٤مُمؾ لمتجٞمد سمٚمٞمغ شمٕمٔمٞمؿ يٗم٦ماًمنم اّطم٤مدي٨م ذم ليمذًمؽ

 ٜمي ؾمي  ٤ٌمدةٌ قمٌ 
 يتٗمٙمرلق لهؿ يقف ذات ىمقف قمغم ظمرج أنف لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل لقمـ، ش٦مى

:ش شمتٙمٚمٛمقق؟ ُ ُم٤مًمٙمؿ» وم٘م٤مـ:  ،وم٤مومٕمٚمقا  ومٙمذًمؽ» :ىم٤مـ ،لضمؾ قمز اهلل ظمٚمؼ ذم ٟمتٗمٙمر وم٘م٤مًمقا

 .شومٞمف شمتٗمٙمرلا لُ ظمٚم٘مف ذم شمٗمٙمرلا

 ومٙمٚمٛمتٜم٤م ،قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م إمم قمٛمػمى  سمـ لقمٌٞمدً  أن٤م ٤ميقُمه  اٟمٓمٚم٘م٧م ىم٤مـ: قمٓم٤مء لقمـ

 اهلل صغم اهلل رؾمقـ ىمقـ :ىم٤مـ زي٤مرشمٜم٤م؟ ُمـ يٛمٜمٕمؽ ُم٤م ،قمٌٞمد ي٤م :وم٘م٤مًم٧م ،طمج٤مب لسمٞمٜمٜم٤م لسمٞمٜمٝم٤م

 رؾمقـ ُمـ فٌ أجتٌ ر رء سم٠مقمج٥م وم٠مظمؼميٜم٤م قمٛمػم: اسمـ ىم٤مـ. ش٤مًٌّ طًم  شمزدد ٤مًٌّ همٌ  رَ زً » :لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف

ٌه  يم٤مق أُمرك يمؾ لىم٤مًم٧م: ،ومٌٙم٧م ىم٤مـ:؟ لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل  طمتك ًمٞمٚمتل ذم أت٤من ،٤مقمج

 ىم٤مف صمؿ ،ُمٜمٝم٤م ومتقو٠م اًم٘مرسم٦م إمم وم٘م٤مف ،شلضمٍؾ  قمزٍ  ًمريب أتٕمٌد ذريٜمل» ىم٤مـ: صمؿ ،ضمٚمدن ضمٚمدك ُمسَّ 

 سمالـ أتك تكطم ضمٜمٌف قمغم اوٓمجع صمؿ ،اّرض سمٍؾ  طمتك ؾمجد صمؿ ،حلٞمتف سمٍؾ  طمتك ومٌٙمك ،يّمكم

 لُم٤م ذٟمٌؽ ُمـ شم٘مدف ُم٤م ًمؽ اهلل همٗمر لىمد يٌٙمٞمؽ ُم٤م ،اهلل رؾمقـ ي٤م وم٘م٤مـ: ،اًمّمٌح سمّمالة ي١مذٟمف

 اًمٚمٞمٚم٦م: هذك ذم قمكمَّ  شمٕم٤ممم اهلل ـأنز لىمد أبٙمل أق يٛمٜمٕمٜمل لُم٤م ،سمالـ ي٤م لِيؽ» :وم٘م٤مـ شم٠مظمر؟

َٚمٌؼ  ذٌم  إٌقَّ ﴿ اٌت  ظمي لي امي ًَّ يَرضٌ  اًم َّ ا ٌؽ  لي اظَمتاٌلي َٞمؾٌ  لي اًمٜمَّ  اًمٚمَّ ٤مرٌ لي يي٤متى  ٝمي ًلزٌم  ِي ٌي٤مٌب  ّي يًَم َّ  آـ﴾ ]ا

 اًمتٗمٙمر هم٤مي٦م ُم٤م ًمأللزاقمل: ىمٞمؾ .شومٞمٝم٤م يتٗمٙمر لمل ىمرأه٤م عمـ ليؾو » ىم٤مـ: صمؿ ،[ش190 :قمٛمراق

 ."ليٕم٘مٚمٝمـ ي٘مرأهـ" ىم٤مـ: ومٞمٝمـ؟
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 إمم أنٔمر لًمٙمـ طمٙمٞمؿ يمؾ يمالف أىمٌؾ ًم٧ًم إن» :يمتٌف سمٕمض ذم ىم٤مـ شمٕم٤ممم اهلل أق :ليرلم

ك مٍهف  .شيتٙمٚمؿ مل لإق امحده  ليمالُمف ا شمٗمٙمره  صٛمتف ضمٕمٚم٧م زم لهقاك مهف يم٤مق وم٢مذا ،لهقا

 وم٘م٤مـ: ُمثٚمؽ؟ اًمٞمقف اّرض قمغم هؾ ،اهلل رلح ي٤م :اًمًالف قمٚمٞمف ًمٕمٞمًك احلقاريقق لىم٤مـ

 ."ُمثكم وم٢مٟمف قمؼمةه  لٟمٔمرك ا ومٙمره  لصٛمتف ا ذيمره  ُمٜمٓم٘مف يم٤مق ُمـ ٟمٕمؿ"

ٞميدً  ىم٤مـ ٌيف" :لضمٝمف اهلل يمرف قمكم ٟمي٤مؾمي ٌي  سم٤مًمتٗمٙمر ٟم ٌي  اًمٚمٞمؾ قمـ لضم٤مٌؽ  ؽىمٚم  اهلل لاشمؼ ؽضمٜم

 قمٌد سمـ قمٛمر لىم٤مـ. ًمٞمٚم٦م" ىمٞم٤مف ُمـ ظمػم ؾم٤مقم٦م شمٗمٙمر" :ىم٤مـ ريض اهلل قمٜمف احلًـ لقمـ. رسمؽ"

 سمـ إلسمراهٞمؿ ىمٞمؾل .اًمٕم٤ٌمدات" أومْمؾ ُمـ لضمؾ قمز اهلل ٟمٕمؿ ذم اًمٗمٙمرة" :محف اهللر اًمٕمزيز

 .اًمٕم٘مؾ" ُمخ اًمٗمٙمرة" :وم٘م٤مـ ؟اًمٗمٙمرة شمٓمٞمؾ إٟمؽ :أدهؿ

 وم٠ًمخٝم٤م ذر   أيب ُمقت سمٕمد ذر   أف إمم ريم٥م اًمٌٍمة أهؾ ُمـ رضماله  أق :اًمقاؾمع سمـ حمٛمد لقمـ

 .يتٗمٙمر" اًمٌٞم٧م ٟم٤مطمٞم٦م ذم أمجع هن٤مرك يم٤مق" :وم٘م٤مًم٧م ،ذر أيب قم٤ٌمدة قمـ

 ،سم٤مًمٗمٙمر" اُؾمتٜم٤ٌمط لقمغم ،سم٤مًمّمٛم٧م اًمٙمالف قمغم "اؾمتٕمٞمٜمقا  قمٜمف: اهلل ريض اًمِم٤مومٕمل لىم٤مـ

 ،اًمتٗمريط ُمـ ؾمالُم٦م اًمرأن ذم ًمٕمزفلا ،اًمٖمرلر ُمـ ٟمج٤مة اُّمقر ذم اًمٜمٔمر "صح٦م :أجْم٤م لىم٤مـ

 ذم لىمقة اًمٜمٗمس ذم صم٤ٌمت احلٙمامء لُمِم٤ملرة لاًمٗمٓمٜم٦م ،احلزف قمـ يٙمِمٗم٤مق لاًمٗمٙمر لاًمرلي٦م لاًمٜمدف

َ  أق ىمٌؾ رسمَّ دي لشمي  ،زفشمٕم أق ىمٌؾ رومٗمٙمي ، اًمٌّمػمة  .ف"دٌ ٘مَ شمً  أق ىمٌؾ رَ ٤ملٌ لؿمي  ،ؿجٌ هتي

 شمديؿ إٟمؽ ،ًم٘مامق ي٤م :ـومٞم٘مق ُمقُك سمف يٛمر ومٙم٤مق ،لطمدك اجلٚمقس يٓمٞمؾ احلٙمٞمؿ ًم٘مامق ليم٤مق

 أومٝمؿ اًمقطمدة ـمقـ إق" :ًم٘مامق ومٞم٘مقـ ،ًمؽ آٟمس يم٤مق اًمٜم٤مس ُمع ضمٚم٧ًم ومٚمق ،لطمدؿ اجلٚمقس

 .اجلٜم٦م" ـمريؼ قمغم دًمٞمؾ اًمٗمٙمر لـمقـ ،ًمٚمٗمٙمر

ىمدرشمف".  لذم اهلل ذم اًمتٗمٙمر إدُم٤مق اًمٕم٤ٌمدة أومْمؾ" :اهلل رمحف اًمّم٤مدؾ ضمٕمٗمر ُم٤مفاإل ىم٤مـ

 :ىم٤مـ سمٚمٖم٧م؟ جـأ :ا ُمتٗمٙمره  ٤مؾم٤ميمته  لرآك قمكم ـسم ًمًٝمؾ ٤ميقُمه  اعم٤ٌمرؿ سمـ اهلل قمٌد ىم٤مـل

 ّهؾ لقم٘مقسم٦م اِظمرة قمـ طمج٤مب اًمدٟمٞم٤م ذم اًمٗمٙمر" :رانااًمد ؾمٚمٞمامق أبق لىم٤مـ .اًمٍماط""
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 يم٤مق" ظمٚمػ: سمـ إؾمح٤مؾ لىم٤مـ .اًم٘مٚمقب" لٞملِي احلٙمٛم٦م يقرث ظمرةاِ ذم لاًمٗمٙمر ،اًمقُي٦م

 لاّرض اًمًٛمقات ُمٚمٙمقت ذم يتٗمٙمر ُم٘مٛمرة ًمٞمٚم٦م ذم ؾمٓمح قمغم شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمٓم٤مئل دالد

 ومراؿمف ُمـ اًمدار ص٤مطم٥م ومقصم٥م ىم٤مـ: ،ًمف ضم٤مر دار ذم لىمع طمتك ،ليٌٙمل اًمًامء إمم يٜمٔمر لهق

ـٍ  ؾمٞمػ لسمٞمدك ٤مقمري٤مٟمه   اًمذن ذا ُمـ :لىم٤مـ اًمًٞمػ للوع رضمع دالد ممإ ٟمٔمر ومٚمام ،ًمص نفأ فم

 .سمذًمؽ" ؿمٕمرت ُم٤م :ىم٤مـ اًمًٓمح؟ ُمـ ـمرطمؽ

 لىمدرشمف لصٗم٤مشمف لأؾمامئف اهلل ذم اًمتٗمٙمر هق: اًمتٗمٙمر ُمراشم٥م ألـ أق ٟمًتٜمت٩م هٜم٤م لُمـ

 لذيٕمتف لطمٙمٛمف دمٚمٞم٤مشمف سم٠منقاع لاًمتٗمٙمر ،ًمٚمٙمقق قمٔمٞمؿ يمّم٤مٟمع سمقضمقدك لاًمٕمٚمؿ ،ليمامًمف

 .سم٤مهلل ٤مقم٤مرومه  ومٞمّمٌح ،لقمٔمٛمتف لىمدرشمف ًمرسمف ُمٕمرومتف ًمٚمٕمٌد ذًمؽ ومٞم٥ًٌم، ؾمٌح٤مٟمف

 لاًمٕمقامل يمقٟمف لقمٔمٛم٦م ظمٚم٘مف دىم٤مئؼ ذم لإشم٘م٤مٟمف اهلل صٜمع رلائع ذم اًمتٗمٙمر :اًمتٗمٙمر نقاعأ لُمـ

 اًم٘مٚمٌٞم٦م اّقمامـ أومْمؾ ُمـ لهذا ،اًمتٗمٙمر ـم٤مىم٦م ُمـ اًمٕمٌد لىمدرة يتٜم٤مؾم٥م سمام ،ظمٚم٘مٝم٤م أت٘مـ اًمتل

 يٗمٙمر يمام. سم٤مهلل اًمٕم٤مروملم ُمـ ًمٞمّمٌح سم٤مهلل اًمٕمٚمؿ لهق أُ قمٚمؿ أذؽ ًمتٜمت٩م اًمٕم٤ٌمدات لأضمؾ

ُه  ًمٚمٕم٤مدة اخل٤مرىم٦م اًِم٦م ومٝمق ظمٚم٘مف ذم اعمرء  صٜمٕمٝم٤م لاًمتل ،لاًم٤ٌمـمٜم٦م اًمٔم٤مهرة احلقاس ذم أل

 اًمذن لاجلًؿ ،لشمرشمٞمٌٝم٤م دىمتٝم٤م سم٘مقة اًمٕم٤ممل طمػمت لاًمتل ،لحمًقؾم٤مت ُمدريم٤مت لومؼ اخل٤مًمؼ

 اًمذن اًم٤ٌمرع اخل٤مًمؼ ومًٌح٤مق ،ُمٜمف ضمزء ًمٙمؾ يمؼمم ظمّم٤مئص لًمف يمٌػم ُمٕمٛمؾ قمـ قم٤ٌمرة هق

 .اًمٕمٔمٞمؿ اًمٕمكم لهق رء يمٛمثٚمف ًمٞمس
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 هلل أِن عٍز الهؾف

 .لاًمتدىمٞمؼ ٧ٌملاًمتث اًمٜمٔمر :اًمٗمراؾم٦م أل اًمٙمِمػ ُمٕمٜمك

 .اًمٞم٘ملم لُمٙم٤مؿمٗم٦م اًمٖمٞم٥م ُمٕم٤ميٜم٦م ومٝمل: اهلل أهؾ اصٓمالح ذم أُم٤م

 لضم٤مهدلا اًمدٟمٞم٤م ذم زهدلا اًمذيـ اًمّم٤محللم قم٤ٌمدك احلؼ هب٤م يٙمرف إهلٞم٦م ُمٜمح٦م وم٤مًمٗمراؾم٦م

رلا ضمقارطمٝمؿ لطمٗمٔمقا  أنٗمًٝمؿ  اًمرذائؾ قمـ ٟمٗمقؾمٝمؿ لومٓمٛمقا  سم٤مًمٓم٤مقم٤مت ىمٚمقهبؿ لٟمقَّ

 اًم٘مٚمقب لُمٙم٤مؿمٗم٦م ،سم٤مإلسمّم٤مر اًمٕمٞمقق ٤مؿمٗم٦مومٛمٙم ؛اإليامق ُم٘م٤مُم٤مت ُمـ لهل ،لص٘مٚمقه٤م

 اًمٕملم رأن يم٠منف ،ًمٖمػمك اؾمتؽم ُم٤م سم٤مًمٌّمػمة أل سم٘مٚمٌف ًمٚمٕمٌد ومٞمٜمٙمِمػ ،اًم٘مٚم٥م لطمْمقر سم٤مُشمّم٤مـ

 .ذًمؽ ُمـ ألوح سمؾ

 ذم لشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف ي٘مؾ أخؿ ؛اهلل سمٜمقر ومٞمٜمٔمرلق اهلل قمٜم٤مي٦م ؾمٌ٘متٝمؿ عمـ إُ هذا يٙمقق لُ

 اًمتل قمٞمٜمل ص٤مر اطمٌٌتف وم٤مذا ،أطمٌف طمتك سم٤مًمٜمقاومؾ زم يت٘مرب قمٌدن يزاـ ُ» اًم٘مدد: احلدي٨م

 اًمدٟمٞم٤م طم٥م فمٚمامًت  قمٜمف زاًم٧م ؾمٚمٞمؿ ًم٘مٚم٥م إُ شمتًع ُ اًمٙمِمقوم٤مت ومٝمذك ؟شهب٤م يٜمٔمر

ر ،اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م لاًمقؾم٤ملس اًمٕم٘م٤مئدي٦م عً دي لسمٌ  ،لاًمِمٝمقات ىم٦ٌم سم٤مـمٜمف لقمٛمَّ  ي٠ميمؾ لمل شمٕم٤ممم اهلل سمٛمرا

ُه  إُ ٌه  طمال  سمٕمد طم٘مٞم٘م٦مه  يمِمٗمف يٙمقق ل ،ومراؾمتف ئختٓم ُ قمٜمده٤م ؛اعمح٤مرف قمـ ٟمٔمرك لهمضَّ  ،٤مـمٍٞم

ف شمٖمٚم٥َّم أق ًي ف قمغم اًم٤ٌمـمـ طم ًي ٤موم٦م اًمرلح لشمٖمٚم٧ٌم ،اًمٔم٤مهر طم ٟمٞم٦م ٟمٗمًف قمغم اًمٙمِمَّ  ومتتٚم٘مك ،احلٞمقا

ًَٰمٌؽي ﴿ :شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مـ ؛فاإلهل٤م لاردات ذي يمي ٌهٞمؿي  ًٟمٌرن لي ا ٚميًٙمقتي  إسٌَمري اٌت  ُمي لي امي ًَّ يَرضٌ  اًم َّ ا ًمٌٞميًٙمققي  لي  لي

ـي  ٞميٌدٟمي٤م اٟمٙمِمػ مم٤م اًمٙمٝمػ ؾمقرة ذم شمٕم٤ممم اهلل أظمؼم لُم٤م ،[75: اّنٕم٤مف﴾ ]ٜملٌمي اعَمًقىمٌ  ٌُم ًي  اخلي ًم

 :لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم ىم٤مـ احلدي٨م لذم. ُمٕمرلوم٦م لاًم٘مّم٦م ،صمالصم٦م ُم٤ًمئؾ ذم اًمًالف قمٚمٞمف

 اهلل صغم ىم٤مـ :ىم٤مـ قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب لقمـ، شاهلل سمٜمقر يٜمٔمر وم٢مٟمف ؛اعم١مُمـ ومراؾم٦م اشم٘مقا »

صمقق ٟم٤مس اُّمؿ ُمـ ىمٌٚمٙمؿ ومٞمٛمـ يم٤مق ًم٘مد» :لؾمٚمؿ لآخف ٚمٞمفقم  وم٢مٟمف أطمد أُمتل ذم يٙمـ وم٢مق ،حمدَّ

 .شقمٛمر



    

408
 

 

 الفتوحات الربانية يف األوراد القادرية اجليالينالرشيفث ضياة /دمع

 

 يمِمػ طمٞم٤مشمف يمؾ ومٙم٤مٟم٧م ،ُمٕمجزة ومٝمق لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل قمٜمد اًمٙمِمػ أُم٤م

 اهلل رؾمقـ قمٚمٞمٜم٤م وم٠مىمٌؾ ،اًمّمالة أىمٞمٛم٧م :ىم٤مـ قمٜمف اهلل ريض أنس رلم ومٛمام ،سم٤مًمٖمٞمٌٞم٤مت لإظم٤ٌمر

قا  صٗمقومٙمؿ أىمٞمٛمقا » :وم٘م٤مـ سمقضمٝمف لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم  لراء ُمـ أرايمؿ وم٢من ،لشمراصي

 لارد أل ،اًم٘مٚم٥م قمغم هيجؿ ظم٤مـمر هل اًمٗمراؾم٦م" :شمٕم٤ممم اهلل رمحف قمجٞم٦ٌم اسمـ ىم٤مـ ،شفمٝمرن

ٌه  خيٓملء ُ ،ومٞمف يتجغم  يٜمٔمر وم٢مٟمف ؛اعم١مُمـ ومراؾم٦م اشم٘مقا » :احلدي٨م لذم "،اًم٘مٚم٥م صٗم٤م إذا ٤مهم٤مًم

 صدىم٧م اعمٕمروم٦م لمتٙمٜم٧م اًم٘مرب ىمقن ومٙمٚمام ؛لاعمٕمروم٦م اًم٘مرب ىمقة طم٥ًم قمغم لهل، شاهلل سمٜمقر

ٌه  ومٞمٝم٤م يتجغم ُ احلؼ طمية ُمـ ىمرسم٧م إذا اًمرلح ّق؛ اًمٗمراؾم٦م  .احلؼ إُ ٤مهم٤مًم

 لصدىمف اهلل ُمع طم٤مًمف اضمٞمده  يٗمٝمؿ طمتك ومٚمٞمحذر اًمٖمٞم٥م ُمـ ءو ر ًمف َػ ِمي ٙمَ يً  ـُمي  :هٜم٤م وم٠مىمقـ

 يٜم٘مًؿ اًمٗمتح" :"اإلسمريز" ذم اعم٤ٌمرؿ اسمـ اًمِمٞمخ ىم٤مـ ؛ًيتّمقر يمام هبلمي  ًمٞمس وم٤مُّمر اًمٓمريؼ ذم

 احلٙمامء يدقمٞمف ُم٤م لهق ؛سم٤مـمؾ لاًمث٤من ،احلؼ هق لـلاّ .لفمٚمامن ،ٟمقران :ىمًٛملم إمم

 ُمثؾ اًمٕمٚمقن اًمٕم٤ممل ذم لهمػمهؿ لضم٤مًمٞمٜمقس لأومالـمقق لأب٘مراط ؾم٘مراط ُمثؾ لاًمٗمالؾمٗم٦م

 شمٕم٤ممم وم٢مٟمف ؛شمٕم٤ممم هلل خمٚمقؾو  اًمٗمتحلم ُمـ ليمؾ  . أوماليمٝم٤م لُمقوع لؾمػمه٤م اًمٜمجقف ذم يمالُمٝمؿ

 ًيٗمتح اًمٔمالف وم٠مهؾ ،أهاله  ًمف لظمٚمؼ لاًم٤ٌمـمؾ اًمٔمالف لظمٚمؼ ،أهاله  ًمف لظمٚمؼ لاًمٜمقر احلؼ ظمٚمؼ

 ُم٤م لمجٞمع لُمٕمرومتف احلؼ ذم هلؿ ًيٗمتح احلؼ لأهؾ ،سمف يتٕمٚمؼ ُم٤م لمجٞمع لُمٕمرومتف اًمٔمالف ذم هلؿ

ر شمٕم٤ممم سم٤مهلل اإليامق هق لاحلؼ ،سمف يتٕمٚمؼ  ،لخيت٤مر يِم٤مء ُم٤م خيٚمؼ سم٠منف لاًمتّمديؼ فسمرسمقسمٞمت لاإلىمرا

 ىم٤مـمع ليمؾ اًمٙمٗمر هق لاًمٔمالف ،ؾمٌح٤مٟمف سمرو٤مك يتٕمٚمؼ ُم٤م لمجٞمع لاعمالءُم٦م سم٤مّنٌٞم٤مء اإليامق ُمع

 ًمٕمـ دًمٞماله  ليمٗم٤مؿ ،ومٞمٝم٤م شمٙمقق اًمتل لاحلقادث اًمٗم٤مٟمٞم٦م لاُّمقر اًمدٟمٞم٤م لُمٜمف ،ؾمٌح٤مٟمف اهلل قمـ

 لُم٤م اهلل ذيمر إُ ،ومٞمٝم٤م ُم٤م ُمٚمٕمقق ُمٚمٕمقٟم٦م دٟمٞم٤ماًم» :ىم٤مـ طمٞم٨م هلام لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل

 قمٚمٞمف اهلل صغم اًمٜمٌل ؾمٞمدٟم٤م قمغم ليّمكم اهلل يذيمر لهق يٙمِمػ ُمـ هٜم٤مؿ إق :ىمٚم٧م وم٢مذا ،شلاُك

 يريد هق أف شمٕم٤ممم؟ هلل ظم٤مًمص هق هؾ ؛ذيمرك إمم ومٚمٞمٜمٔمر -ُمٜمٝمؿ اًمٙمثػم لٟمٕمرؽ- لؾمٚمؿ لآخف
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 ُمـ ي٘مٌؾ لُ سمف ينمؿ ُمـ ِي٥م ُ شمٕم٤مممل ؾمٌح٤مٟمف وم٤مهلل هقاك؟ ليتٌع اًمري٤مء أل اًمدٟمٞم٤م سمذًمؽ

 :هك ىمدس اجلٞمالن اًم٘م٤مدر قمٌد ؾمٞمدن ي٘مقـ ًمذًمؽ، لطمٌف قم٤ٌمدشمف ذم خيٚمص ُمـ إُ قم٤ٌمدك

 يمام أل "،لاًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب سمجٜم٤مطمل احلؼ إمم ـمر ،زٟمدىم٦م ومٝمل اًمنميٕم٦م هل٤م شمِمٝمد ُ طم٘مٞم٘م٦م يمؾ"

 اًمٙمراُم٤مت ُمـ ًأقمٓمل رضمؾ إمم ٟمٔمرشمؿ ًمق" :شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمًٌٓم٤مُمل يزيد أبق ؾمٞمدن ي٘مقـ

 طمدلد لطمٗمظ لاًمٜمٝمل اُّمر قمٜمد دمدلٟمف يمٞمػ شمٜمٔمرلا طمتك سمف شمٖمؽملا ومال اهلقاء ذم يرشم٘مل طمتك

 ".اًمنميٕم٦م لأداء اهلل

 أل يم٤مٟم٧م صٖمػمة ،لاعمٕم٤ميص ًمٙمدلراتا يمؾ قمـ ىمٚمٌف صٗم٤م عمـ إُ يٙمقق ُ اإذه  وم٤مًمٙمِمػ

 لاًم٘مٚم٥م ،٤مٟمه اري  يّمٌح ثرهت٤ملسمٙم اًم٘مٚم٥م ذم ؾمقداء ٟمٙمت٦م لشمقرث يمدر هل٤م ُمٕمّمٞم٦م ومٙمؾ، يمٌػمة

ة ر ومٞمٝم٤م شمٜمٕمٙمس يم٤معمرآ  ُمـ ومتقح لُ يمِمػ ومال قا سم٤مًمرَّ  أفمٚمٛم٧م وم٢مذا ،اًمٖمٞم٥م ُمـ لاًمّمقر اّنقا

اقي  سميَؾ ﴿ شمٕم٤ممم: ىم٤مـ؛ اًمٕم٤معملم رب َٰ  ري غمي ٤م ىًمًٚمقهٌبٌؿ قمي ٤مًٟمقا  ُمَّ ًٌققي  يمي
ًٌ َٙم  وم٢مذا ،[14: اعمٓمٗمٗملم﴾ ]يي

 ـمٚم٥م لسمدلق يمثرهت٤م لًمٙمـ ٤مؾمتٖمٗم٤مرسم لشمٜمٛمحل سم٘مدره٤م ايمدره  شمقرث وم٤مًمّمٖمػمة ،ذًمؽ قمروم٧م

 قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ ىم٤مـ ؛اُؾمتٖمٗم٤مر ُمـ يمثرلاأل ذًمؽ وم٤مطمذرلا ،اًمٔمٚمٛم٦م شمقرث اعمٖمٗمرة

 "اًمّمٖمػم اجل٤مُمع ذح" ذم اعمٜم٤ملن ىم٤مـ ،شسم٤مًمتقؾمؿ اًمٜم٤مس يٕمرومقق اقم٤ٌمده  هلل إق» :لؾمٚمؿ لآخف

 وم٘م٤مقمدة" ش:اّذاؽ ٝم٤ميٕمروم لإٟمام ،ومراؾم٦م ىمقف ًمٙمؾ إق» :لاًمًالف اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف قمٜمد

 ".اعمح٤مرف قمـ اًمٖمض :لأصٚمٝم٤م اًمٗمراؾم٦م

 ذم أؿمٖمٚمف اًمٕمٌد سمّمػمة ومتح اهلل أراد إذا" :"احلٙمؿ ذح" ذم اهلل رمحف قمجٞم٦ٌم اسمـ ي٘مقـ

 ىمقن اًمٔم٤مهر ذم لاخلدُم٦م اًم٤ٌمـمـ ذم اعمح٦ٌم قمٔمٛم٧م ومٙمٚمام ،سمٛمحٌتف اًم٤ٌمـمـ لذم ،سمخدُمتف اًمٔم٤مهر

 شمراك ُم٤م إُ يرم ومال ،اًمٌّمػمة ٟمقر ذم اًمٌٍم ٟمقر ٖمٞم٥مومٞم ،اًمٌٍم قمغم يًتقزم طمتك اًمٌّمػمة ٟمقر

ر اًمٚمٓمٞمٗم٦م اعمٕم٤من ُمـ اًمٌّمػمة  ."اًم٘مديٛم٦م لاّنقا

 يدرؿ ُ ُم٤م احل٘م٤مئؼ ُمـ ومٞمدريمقق ،سم٤مهلل اًمٕم٤مروملم اعمج٤مهدة ّهؾ يٕمرض لاًمٙمِمػ 
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. لاعمِم٤مهدات اًمٙمراُم٤مت هذك ُمـ اًمقومػم احلظ قمٚمٞمٝمؿ اهلل روقاق ًمٚمّمح٤مسم٦م يم٤مق لىمد ًمًقاهؿ

 لقمٛمر يؼدي اًمّمي  ومْم٤مئؾ لذم ،ُمٜمٝم٤م اًمٜم٤مدر اًم٘مٚمٞمؾ إُ ٟمقا يدلي  ومٚمؿ ،قمٜم٤مي٦م هب٤م هلؿ ي٘مع مل ًمٙمٜمٝمؿ

 اهلل ريض ُمٜمٝمؿ ًمٙمؾ لاطمدة لاىمٕم٦م ؾمٜمند ًمٙمٜمٜم٤م ،ُمٜمٝم٤م يمثػمو  قمٜمٝمؿ اهلل ريض لقمكمٍ  لقمثامق

 :قمٜمٝمؿ

 :وم٘م٤مـ دقم٤مه٤م اًمقوم٤مة طميشمف ح٤م سمٙمر أب٤م قإ :ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض اعم١مُمٜملم أف قم٤مئِم٦م ومٕمـ

 ٟمحٚمتؽ يمٜم٧م لإن ،ُمٜمؽ ا وم٘مره  قمكمٍ  أقمز لُ ،ُمٜمؽ كهمٜمه  إزمٍ  أطم٥ٍم  أطمدو  سمٕمدن أهكم ذم ًمٞمس فإٟم"

 هق لإٟمام ،ًمؽ اٟمح٤مز الاطمده  ٤مقم٤مُمه  ا متره  ضمددشمف يمٜم٧م ومٚمق ،لؾم٘م٤م قمنميـ ضمداد سم٤مًمٕم٤مًمٞم٦م أرضى  ُمـ

- ظم٤مرضم٦م ٧مسمٜم سمٓمـ ذا" :وم٘م٤مـ ،أؾمامء هل إٟمام :وم٘مٚم٧م ."لأظمت٤مؿ أظمقاؿ مه٤م لاٟمام ،اًمقارث ُم٤مـ

 لاىمٕم٦م لهل. يمٚمثقف أف قًمدتوم ،ظمػما" هب٤م وم٤مؾمتقيص ،ضم٤مري٦م أهن٤م رلقمل ذم ًأخ٘مل لىمد ،-فزلضمت

ٞميٌدٟمي٤م ليمِمقوم٤مت ُمآثر ٟمحيص أق ًمٜم٤م كلأنَّ  يمثػم ُمـ  .اًمّمديؼ سمٙمر يبأ ؾمي

ر ىمد قمٜمف اهلل ريض قمٛمر يم٤مق :شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمًٌٙمل ىم٤مـل  قمغم اخلٚمجل زٟمٞمؿ سمـ ؾم٤مري٦م أُمَّ

 هنقٟمد سم٤مب قمغم احل٤مـ قمًٙمرك قمغم وم٤مؿمتد ،وم٤مرس سمالد قمغم لضمٝمزك اعمًٚمٛملم ضمٞمقش ُمـ ضمٞمش

 ذم قمٜمف اهلل ريض لقمٛمر ،يٜمٝمزُمقق اعمًٚمٛمقق ليم٤مد اُقمداء مجقع ليمثرت ،ِي٤مسه٤م لهق

 ؾم٤مري٦م ي٤م" :صقشمف سم٠مقمغم اخلٓم٦ٌم اصمٜم٤مء ذم اؾمتٖم٤مث صمؿ ،اًمٜم٤مس ذم لظمٓم٥م اعمٜمؼم ومّمٕمد ،اعمديٜم٦م

ٞميٌدٟمي٤م صقت أمجٕملم لضمٞمِمف ؾم٤مري٦م ومًٛمع ،"فمٚمؿ وم٘مد اًمٖمٜمؿ اًمذئ٥م اؾمؽمقمك ُمـ، اجلٌؾ  قمٛمر ؾمي

 .لاٟمتٍملا ومٜمجقا 

 اُمرأة ًم٘مل ىمد يم٤مق رضمؾ قمٜمف اهلل ريض قمثامق قمغم دظمؾ أنف :شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمًٌٙمل لذيمر

 وم٘م٤مـ "اًمزٟم٤م؟ أثر قمٞمٜمٞمف لذم أطمديمؿ أجدظمؾ" :قمٜمف اهلل ريض قمثامق ًمف وم٘م٤مـ ،ومت٠مُمٚمٝم٤م اًمٓمريؼ ذم

 .اعم١مُمـ" ومراؾم٦م لًمٙمٜمٝم٤م ،ُ":ىم٤مـ ؟لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ سمٕمد لو طَم لي أي  :اًمرضمؾ

 احلًلم ىمؼم سمٛمقوع ٟم٤مومٛمرر لضمٝمف اهلل يمرف قمكم   ُمع أتٞمٜم٤م :ىم٤مـ شمٕم٤ممم اهلل رمحف اّصٌغ لقمـ
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 ُمٝمراؾ هٜم٤م٤مله ،رطم٤مهلؿ ُمقوع هٜم٤م٤مله ،ريم٤مهبؿ ُمٜم٤مخ هٜم٤م٤مه" :قمكم وم٘م٤مـ ،قمٜمف اهلل ريض

 اًمًامء قمٚمٞمٝمؿ شمٌٙمل ،اًمٕمرص٦م هبذك ٚمقق٘متي يً  لؾمٚمؿ خفلآ قمٚمٞمف اهلل صغم حمٛمدى  آـ ُمـ ومتٞم٦مو  ؛دُم٤مئٝمؿ

 .لاّرض"

ىم٦ٌم سمدلاف لسم٤مـمٜمف اًمًٜم٦م سم٤مشم٤ٌمع فم٤مهرك رقمٛمَّ  ُمـ" اًمٙمرُم٤من: ىم٤مـ  قمـ ٟمٗمًف ليمػ ،اعمرا

 ."اأبدى  ومراؾمتف ختٓملء مل ؛احلالـ أيمؾ لاقمت٤مد ،اعمخ٤مًمٗم٤مت قمـ سمٍمك لهمض ،اًمِمٝمقات

 ُ لًمٙمـ ،احلٍم قمـ خيرج ْمامئراًم شمْمٛمرك ُم٤م قمـ لإظم٤ٌمرهؿ اعمِم٤ميخ ومراؾم٦م أق لاقمٚمؿ

 إُ ي١مُمـ ُ داف ُم٤م اًمِمقاهد هذك شمٗمٞمدك ُ اجل٤مطمد ّق ،صالطمٝمؿ قمرومقا  عمـ إُ ئمٝمرلك

 إذا اعمرء أق اقمٚمؿ" :اهلل رمحف اًمًٌٙمل ىم٤مـ ؛ومتقطم٤مت ُمـ ذًمؽ لراء سمام يّمدؾ لُ سم٤مح٤مدة

 ."قمرومف إُ ص٤مؽ أل يمدر قمغم سمٍمك ي٘مع ومال اهلل سمٜمقر يٜمٔمر ص٤مر ىمٚمٌف صٗم٤م

 ُمـ لُمٜمٝمؿ ،أصٚمف ُم٤م يدرن لُ ايمدره  هٜم٤مؿ أق يٕمرؽ ُمـ ومٛمٜمٝمؿ ؛اعم٘م٤مُم٤مت ختتٚمػ صمؿ

ٞميٌدٟمي٤م اشمٗمؼ يمام ؛أصٚمف ومٞمدرن اعم٘م٤مف هذا ُمـ أقمغم يٙمقق ًي  وم٢مقَّ  ؛قمٜمف اهلل ريض قمٗم٤مق سمـ قمثامق ًم

ة اًمرضمؾ شم٠مُمؾي  ٞميدٟمي٤م وم٠مبٍمك ،ايمدره  ألرصمف ًمٚمٛمرأ  .ؾمٌٌف لومٝمؿ قمثامق ؾمي

 ،اًمرضم٤مـ ُمـ ًمٙمثػم لاىمع ىمٌقرهؿ ذم ٛململاعمٜمٕمَّ  سملماعمٕمذَّ  قمغم العـمي لاُ" :اًمٕم٤مروملم أطمد ىم٤مـ

 ،قمٜمف ِيجٌف أق اهلل لي٠ًمـ ليًتٖمٞم٨م ،ُمقشم٤مت لاًمٚمٞمٚم٦م اًمٞمقف ذم ص٤مطمٌف يٛمقت قمٔمٞمؿ هقـ لهق

 ."يم٤مًمرلطم٤مٟمٞملم يٙمقق طمتك ضمًامٟمٞمتف قمغم رلطم٤مٟمٞمتف همٚم٦ٌم سمٕمد إُ ًمٚمٕمٌد ِيّمؾ ُ اعم٘م٤مف لهذا

ن  ٟمً  لىمػل  ٤مأهيي  وم٘م٤مـ: ،اًمٜم٤مس قمغم اجل٤مُمع ذم يتٙمٚمؿ لهق شمٕم٤ممم اهلل رمحف اجلٜمٞمد قمغم ٍما

 رومع صمؿ اجلٜمٞمد وم٠مـمرؾ ؟شاهلل سمٜمقر يٜمٔمر ٟمفوم٢م ؛اعم١مُمـ ومراؾم٦مي  اشم٘مقا » طمدي٨م: ُمٕمٜمك ُم٤م ،اًمِمٞمخ

 .اًمٖمالف وم٠مؾمٚمؿ ،إؾمالُمؽ" لىم٧م ضم٤مء وم٘مد ؿؾمٚمٌ أ" :لىم٤مـ رأؾمف

 اًم٘م٤مدر قمٌد اًمِمٞمخ إمم ؿم٤مب لُمٕمف ؿمٞمخ ضم٤مء" :ىم٤مـ قمٜمف اهلل ريض سمٓمق سمـ سم٘م٤م اًمِمٞمخ قمـل

 ،ص٤محل٦م همػم هيرة قمغم ليم٤مق لًمدك يٙمـ لمل ،لًمدن وم٢مٟمف ًمف ادع :ًمف لىم٤مـ ،هك ىمدس اجلٞمالن



    

422
 

 

 الفتوحات الربانية يف األوراد القادرية اجليالينالرشيفث ضياة /دمع

 

 سمٖمداد أرضم٤مء ذم احلريؼ ومقىمع ،دارك احلد؟لدظمؾ هذا ُمٕمل أُمريمؿ سمٚمغ لىم٤مـ: اًمِمٞمخ ومٖمْم٥م

ٌه  طم٤مًمف قمغم ومقضمدشمف إًمٞمف اًمدظمقـ ذم وم٠مهقم٧ًم  ،لىمتف ـُمٌ ل  لضمٕمٚم٧م ضم٤مٟمٌف إمم ومجٚم٧ًم ،٤مُمٖمْم

 اٟمٙمِمػ ىمد اًمٌالء ومرأج٧م همْمٌف ؾمٙمـ طمتك ،اًمٜم٤مس هٚمؽ ىمد اخلٚمؼ ارطمؿ ،ؾمٞمدن ي٤م :ًمف أىمقـ

 ."احلريؼ لاٟمٓمٗم٠م

 ص٤مًمح لُمٜمٙمؿ ُمٜم٤م اهلل ٘مٌؾشم اًمرسم٤من اًمًٚمقؿ ُم٘م٤مُم٤مت شمٜمتٝمل اًمدرس هبذا ،شمٕم٤ممم هلل احلٛمد

 .لأقمٚمؿ أقمغم شمٕم٤ممم لاهلل .اّقمامـ

 

  



    

423
 

 

 الفتوحات الربانية يف األوراد القادرية اجليالينالرشيفث ضياة /دمع

 

٘ٓ نٓن صقبٛ عمٜ ِشٓ قزو٘" :الؾٗذ عٗزٙ قٕه ٗٓٛ ٔل  "هلل ٔٔل

س اجلٞمالٟمك اإلُم٤مف ؾمٞمدٟم٤م ُم٘مقًم٦م اًمٞمقف ٟمذيمر ك اهلل ىمدَّ  ؾمٜم٦م طمٞم٤مشمف آظمر ذم ىم٤مهل٤م لاًمتل هَّ

 ذم ذؽ سم٠ميمؼم جلشمتقَّ  ،اًمّم٤محللم لؾمٚمٓم٤مق اّىمٓم٤مب ىمٓم٥م ًم٘م٥م شم٘مٚمَّد أق سمٕمد اهلجرة ُمـ 559

 لزم ؾيم رىم٦ٌم قمغم هذك ىمدُمل" اًمِمٝمػمة: ُم٘مقًمتف لهل ،اًمٙمؼمم" اًم٘مٓم٤مسم٦م" اًمتّمقؽ ريخشم٤م

ٞميًدٟمي٤م أظمذ وم٘مد ؛"هلل للًمٞم٦م  لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم ٗملاعمّمٓم ضمدك يد ُمـ اخلٚمٕم٦م اّؿمٝم٥م اًم٤ٌمز ؾمي

 يٕمٜمل "،هلل للًمٞم٦م لزم يمؾ رىم٦ٌم قمغم هذك ىمدُمل" :اّؿمٝم٤مد رؤلس قمغم ي٘مقـ سم٠مق لاُّمر لؾمٚمؿ

 ُ لومرظمٜم٤م ،سم٠مخػ سمٞمْمتٜم٤م" اًم٘م٤مئؾ: لهق ُ ليمٞمػ ،اًمٓمرؾ يمؾ ومقؾ هل اًمٕم٤ٌمدة ذم ـمري٘متف

 ؾمٞم٘مع سم٠منف يِمٕمرلق يم٤مٟمقا  اًمذيـ اعمِم٤ميخ سمٙم٤ٌمر يٕم٩م يم٤مق اًمذن اًمٕمٔمٞمؿ اعمجٚمس هذا ذم "٘مدري

 اهلٞمتل سمـ قمكم اًم٘مٓم٥م اًمِمٞمخ اعمِم٤ميخ ه١مُء سملم ليم٤مق ،شمّمقرك قمغم ي٘مدرلق ُ قمٔمٞمؿ طمدث

 لاًمِمٞمخ اًمًٝمرلردن ٟمجٞم٥م أبق لاًمِمٞمخ اًم٘مٞمٚمقن ؾمٕمد أبق لاًمِمٞمخ سمٓمق سمـ سم٘م٤م لاًمِمٞمخ

 أظمد لىمد ،اًمٕمٍم هذا ذم اعمٕمرلوم٦م اعمِم٤ميخ لُمِم٤مهػم أيم٤مسمر ُمـ ػمهؿلهم اعمقصكم اًم٤ٌمق ىمْمٞم٥م

 يمٚمٛمتف ىم٤مـ لاًمذم ،للىم٤مرك اًم٘م٤مدر قمٌد اًمديـ حمٞمل اًمِمٞمخ هٞم٦ٌم ُمـ يمٌػمو  لضمدو  احل٤مَضيـ

 يمؾ رىم٦ٌم قمغم هذك ىمدُمل" :أطمد سمٕمدك ي٘مقهل٤م لًمـ لزم لُ ىمٓم٥م ىمقهل٤م ذم يًٌ٘مف مل اًمتل اًمِمٝمػمة

 أقمٜم٤مىمٝمؿ ٟمققمف ُمـ اًمٗمريد اعمجٚمس هذا طميلا اًمذيـ يـاحل٤مَض يمؾ ومحٜم٤م "،هلل للًمٞم٦م لزم

 .شمقصػ ُ اًمتل اًم٘م٤مدر قمٌد اًمِمٞمخ سمٛمٙم٤مٟم٦م ٤ملاقمؽماومه  اهلل ُّمر ٤مشمقاوٕمه 

ٟم٦م اعمِم٤ميخ أىمقاـ ُمـ ٜم٦مو قمٞمي  لهذك  :اًمٙمٌػم اعمجٚمس هذا طميلا اًمذيـ اعمدلَّ

 طم٤مَضيـ يمٜم٤م" ٤مـ:ىم أنف احلٜمٌكم اعمريب اًمٌٖمدادن ناًمٕمٚمق سمـ اعمٖمٞم٨م قمٌد اًمٕمز أيب احل٤مومظ قمـ

 سمٛمجٚمًف ليم٤مق ،سمٌٖمداد سمرسم٤مـمف قمٜمف اهلل ريض اجلٞمكم اًم٘م٤مدر قمٌد اًمديـ حمٞمل اًمِمٞمخ َمٚمس ذم

 اًمِمٞمخ ُمٜمٝمؿ ،لأصٗمٞم٤مئف اهلل ألًمٞم٤مء ُمـ رضمؾ اخلٛمًلم قمغم شمٜمٞمػ اًمٕمراؾ ُمِم٤ميخ قم٤مُم٦م آٟمذاؿ

 طمي لىمد ،قمٚمٞمٝمؿ يتٙمٚمؿ يمرؾمٞمف قمغم اًم٘م٤مدر قمٌد اًمديـ حمٞمل لاًمِمٞمخ ،اهلٞمتل سمـ قمكم اًم٘مٓم٥م
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 اًمٙمرد لصٕمد اهلٞمتل سمـ قمكم اًمِمٞمخ وم٘م٤مف ،"هلل لزم يمؾ ٦مرىمٌ قمغم هذك ىمدُمل" وم٘م٤مـ: ىمٚمٌف

 .أقمٜم٤مىمٝمؿ احل٤مَضلق لُمد ،ذيٚمف حت٧م لدظمؾ قمٜم٘مف قمغم لضمٕمٚمٝم٤م اًمِمٞمخ ىمدف لأظمذ

 لىمد اجلٞمالن اًم٘م٤مدر قمٌد اًمِمٞمخ سمـ اؾاًمرزَّ  قمٌد اًمِمٞمخ سمـ ص٤مًمح ٟمٍم أيب طمٗمٞمدك لقمـ

 قمٌد أيب ُمـ ؾمٛمٕم٧م ىم٤مـ: "؛هلل لزم يمؾ رىم٦ٌم قمغم هذك ىمدُمل" :ىمقًمف ُمـ ضمدك ىم٤مًمف قمام ؾمئؾ

 ليم٤مق اعمذيمقر اعمجٚمس "طميٟم٤م :ي٘مقًمقق اهلل لقمٌد لإسمراهٞمؿ اًمقه٤مب قمٌد لأقمامُمل اؾاًمرزَّ 

 سمـ قمكم اًمِمٞمخ للوع ،رىم٤مهبؿ يمٚمٝمؿ لطمٓمقا  اًمٕمراؾ ُمِم٤ميخ أيم٤مسمر ُمـ ٤مؿمٞمخه  لمخًقق ٟمٞمػ ومٞمف

 صمؿ ،-اهلٞمتل سمـ قمكم اًمِمٞمخ قمٜمؼ- قمٜم٘مف قمغم -ناجلٞمال اًم٘م٤مدر قمٌد اًمِمٞمخ ىمدف- ىمدُمف اهلٞمتل

لا أهنؿ اًمقىم٧م ذًمؽ ذم ِييلا مل اًمذيـ اُّمّم٤مر ذم اعمتٗمرىملم اعمِم٤ميخ قمـ سمٚمٖمٜم٤م  أقمٜم٤مىمٝمؿ ُمدي

 .ذًمؽ أنٙمر أنف ُمٜمٝمؿ أطمد قمـ يٌٚمٖمٜم٤م لمل ،ىم٤مـ سمام قمٜمف لأظمؼملا

 اًمِمٞمخ ىم٤مـ ٤مح" ىم٤مـ: قمٜمف اهلل ريض اًم٘مٞمٚمقن ؾمٕمٞمد أيب اًم٘مدلة اًمِمٞمخ اًمنميػ اًمًٞمد لقمـ

 ظمٚمٕم٦م لضم٤مءشمف ،ىمٚمٌف قمغم لضمٍؾ  قمزٍ  احلؼ دمغٍم  ،"هلل لزمٍ  يمؾ رىم٦ٌم قمغم هذك ىمدُمل" اًم٘م٤مدر: قمٌد

 لأخًٌٝم٤م ،اعم٘مرسملم اعمالئٙم٦م ُمـ ـم٤مئٗم٦م يد قمغم لؾمٚمؿ لآخف قمٚمٞمف اهلل صغم اهلل رؾمقـ ُمـ

 لاُّمقات سم٠مضم٤ًمدهؿ اّطمٞم٤مء ،شم٠مظمر لُمـ ُمٜمٝمؿ شم٘مدف ُمـ ،اّلًمٞم٤مء مجٞمع ُمـ سمٛمحي

 طمتك صٗمقوم٤م اهلقاء ذم لاىمٗملم سمٛمجٚمًف طم٤موميلم اًمٖمٞم٥م لرضم٤مـ اعمالئٙم٦م ليم٤مٟم٧م ،اطمٝمؿسم٠مرل

 ."قمٜم٘مف طمٜم٤م إُ اّرض ذم لزم   يٌؼ لمل ،هبؿ اّومؼ اٟمًد

 ليم٤مق ،اهلل ٍذومٝم٤م سمٛمٙم٦م اَم٤ملره  يمٜم٧م" ٟمٕمٞمؿ: سمـ اهلل قمٓم٤مء اخلػم أبق اًم٘مدلة اًمِمٞمخ لقمـ

 طم٤مًمف ومرأج٧م ،اّقمٞم٤مق ُمـ مج٤مقم٦م اؿذ إذ فُمٕم ليم٤مق اّنٗم٤مس قمغم اعمخ٤مـم٥م ًم١مًم١م اًمِمٞمخ يقُمئذى 

 ُمـ يٜمت٥ًم ُمـ إمم شمرم ي٤م :ٟمٗمًك ذم ٚم٧موم٘م ،همػمك أطمد ُمـ زُمـ ذم أرك مل ُم٤م لضمؾ قمز اهلل ُمع

 قمغم هذك ىمدُمل" ىم٤مـ: اًمذن اًم٘م٤مدر قمٌد ؿمٞمخل ،قمٓم٤مء ي٤م :خل٤مـمرن ٤مُم٤ًمسم٘مه  وم٘م٤مـ اعمِم٤ميخ؟

ُه اُم اِوم٤مؾ مجٞمع ذم رؤلؾمٝمؿ ٤ملًمٞمًّ  313 للوع "هلل لزم يمؾ رىم٦ٌم  اهلل ىمدس ومٞمف اهلل ُّمر تث٤م
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 ،40 لسم٤مًمٕمجؿ ،سم٤مًمٕمراؾ 60ل ،اًمنميٗملم احلرُملم ذم رضماله  17 ُمٜمٝمؿ ،اًمقىم٧م هذا ذم هك

 ي٠مضمقج لسمًد ،11 لسم٤محلٌِم٦م ،23 لسم٤مًمٞمٛمـ ،27 لسم٤معمٖمرب ،20 لسمٛمٍم ،30 لسم٤مًمِم٤مف

ئر ،47 ىم٤مؽ لسمجٌؾ ،ذًمؽ ُمثؾ هٟمدي٥م لسمقادم ،7 لُم٠مضمقج  اهلل ريض ،24 اًمٌحر لسمجزا

 .اجلٛمٞمع" قمـ

 هذك ىم٤مـ اًم٘م٤مدر قمٌد اًمِمٞمخ همػم أطمد هؾ قمٜمف: اهلل ريض ُم٤ًمومر سمـ قمدٍن  اًمِمٞمخ ؾمئؾ لىمد

 صمؿ ،لىمتف" ذم اًمٗمردي٦م ُم٘م٤مف قمـ ُمٗمّمح٦م ل"ه :ىم٤مـ ُمٕمٜم٤مه٤م؟ لُم٤م :ًمف ىمٞمؾ. ُ"" ىم٤مـ: اعم٘م٤مًم٦م؟

 ؾمقم اًم٘مقـ هذا ي٘مقـ أق ُمٜمٝمؿ أطمد ي١مُمر مل لًمٙمـ ،"ٟمٕمؿ :ىم٤مـ ومرد؟ لىم٧م ًمٙمؾ لهؾ ؾمئؾ:

 مل اعمالئٙمف أق شمرم أُ ؛ًأُمر ىمد سمغم" ىم٤مـ: سم٘مقهل٤م؟ ًأُمر لهؾ ًمف: ىمٞمؾ. اًم٘م٤مدر" دقمٌ اًمِمٞمخ

 ".ُمراّ ذم اًم٘مٞم٤مس قمٜمف اهلل ريض ي٘مّمد ؟" سمذًمؽ قمٚمٞمٝمؿ اُّمر ًمقرلد إُ ِدف يًجدلا

 ناًمٌٖمداد اًمدايؿ قمٌد سمـ طمٗمص أيب اًمِمٞمخ سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ حمٛمد أيب اًمِمٞمخ لقمـ

 قمٌد أب٤م اًمِمٞمخ زرت" :هجري٦م 614 ؾمٜم٦م رضم٥م ُمًتٝمؾ ذم ىم٤مـ أنف سم٤مًمٖمقاـ اعمٕمرلؽ اًمقاقمظ

 ،هجري٦م 59 ؾمٜم٦م زجاّ سم٤ٌمب لاًمدك سمٛمدرؾم٦م اجلٞمالن اًم٘م٤مدر قمٌد اًمِمٞمخ سمـ اهلل قمٌد اًمرمحـ

 ىم٤مـ: ؟"هلل لزم يمؾ رىم٦ٌم قمغم هذك ىمدُمل" :ومٞمف لاًمدؿ ىم٤مـ ناًمذ اعمجٚمس طميت هؾ :لؾم٠مختف

 ومٚمام ،أقمٜم٤مىمٝمؿ لاوٕملم يمٚمٝمؿ لرأجتٝمؿ ،عمِم٤مئخا أقمٞم٤مق ُمـ ٤مؿمٞمخه  مخًلم زه٤مء ومٞمف ليم٤مق ،ٟمٕمؿ"

 أمحد لاًمِمٞمخ اخل٤مص حمٛمد لاًمِمٞمخ ُمٙم٤مرف اًمِمٞمخ إُ احل٤مَضلق لاٟمٍمؽ دارك اًمِمٞمخ دظمؾ

 اًمِمٞمخ وم٘م٤مـ ،إًمٞمٝمؿ اًمٕمزيز لقمٌد اجل٤ٌمر قمٌد لإظمقيت ومجٚم٧ًم ،دالد لشمٚمٛمٞمذك اًمٕمريب سمـ

ء ًمف ٘مدقم ممـ أطمد يٌؼ مل أنف اًمٞمقف هذا ذم لضمؾ قمز اهلل أؿمٝمدن :ُمٙم٤مرف  أىمٓم٤مر ذم اًمقُي٦م ًمقا

ُه  اًم٘مٓمٌٞم٦م قمٚمؿ ؿم٤مهد إُ لأىمّم٤مه٤م أدٟم٤مه٤م اّرض  لشم٤مج ،اًم٘م٤مدر قمٌد اًمِمٞمخ يدن سملم حمٛمق

 ُمٕمٚمٛم٦م لهمزـ ،اهلل سم٠مُمر اًمقضمقد ذم اًمٜم٤مومذ اًمٕم٤مف اًمتٍميػ ظمٚمٕم٦م قمٚمٞمف لرأم ،رأؾمف قمغم اًمٖمقصمٞم٦م

س لاحل٘مٞم٘م٦م اًمنميٕم٦م سمٓمرازن ك" اهلل ىمدَّ  .هَّ
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 :اجلٞمالن اًم٘م٤مدر دقمٌ اًمِمٞمخ ؾمٞمدن ي٘مقـ

 ُم٘م٤مُمل لاعمخدع احلًٜمل أن٤م

 ٤ممجٕمه  اّىمٓم٤مب قمغم للُن

 

 * * 

* *  

 

 اًمرضم٤مـ قمٜمؼ قمغم لأىمداُمل

 طم٤مـ يمؾي  ذم ٟم٤مومذو  ومحٙمٛمل

 

 ٤م:جْمه أ لي٘مقـ

 طم٘مٞم٘م٦مه  اًمقضمقد أىمٓم٤مب ىمٓم٥م أن٤م

 

 رُمتللطًم  نقمزي  اّىمٓم٤مب ؾم٤مئر قمغم   * * 

 

 

 

  

 ٤م:ْمه أج لي٘مقـ

 ؿُمتٞمَّ  يمؾي  ؾمٚمٓم٤مق اهلقم ذم أن٤م

ء  ئل ًمقا  خمٞمؿ اًمقضمقد ذم ًمقا

 قم٤مؿمؼ يمؾ قمغم سم٠مقمالُمل ٟمنمت

 لطمٙمٛمل ضمٜمدن اهلقم لأهؾ

 قمٚمٞمٝمؿ

 

 * * * *  

 * * * *  

 * * * *  

 * * * *  

 ريم٤مئٌل طمٜم٧َّم اّرض ذم عمٛمٚمٙمتك

 ذلائٌل اخل٤موم٘ملم متأل خمٗمؼ

 اعمٖم٤مرب صمؿ اهلل رضأ ُمِم٤مرؾ

 ُمقايمٌل ؾم٤مرت وم٤مؾاِ ؾم٤مئر ذمل

 ُمٝمربى  أنَّ  أضمد ُ للًمٙمٜم ،اعم٘مقًم٦م هذك شمّمديؼ قمدف ذم قم٤مُمل   نَّ أ أخقف ُ :سمًٞمط شمٕم٘مٞم٥م 

 أل ،اعمحٛمقدة همػم لاًمٖمػمة لاُقمؽماض احلًد ُمًٚمؽ إُ ،اًمتّمٍقؽ أهؾ ُمـ شمّمدي٘مٝم٤م ًمٕمدف

ٌه  اًمٖمػم ُمع اعمقاوم٘م٦م ُمٜمٓمٚمؼ ُمـ  قمٜمد هلؿ اهلل قم٤ٌمد يمؾ أق يٕمٚمٛمقق ُ ليم٠مهنؿ ،ُمِم٤ميمؾ ّن ٤مدمٜم

 ُمٕمٔمؿ قمٜمد صمٌت٧م اعم٘مقًم٦م هذك لًمٙمـ يٙمقق؟ ُمـ لقمغم ،ضاُقمؽما  ومٚمؿ ،هلؿ ؿم٤مء ُم٤م اهلل

 لممـ ،لاّئٛم٦م لاعمحدصمقق اعم١مرظمقق ذيمره٤م وم٘مد ؛لهمػمهؿ لاًمّمقومٞم٦م اعمح٘م٘ملم اعمِم٤ميخ

 ذم اًمِمٕمران اًمقه٤مب قمٌد لاإلُم٤مف ،زرلؾ أمحد لاإلُم٤مف ،اًمٕمً٘مالن طمجر اسمـ احل٤مومظ :ذيمره٤م

 ،اعم٘مدد قمٛمر قمكم لاًمِمٞمخ ،"اّصقـ ضم٤مُمع" لص٤مطم٥م ،اًم٘م٤مرن قمكم لاحل٤مومظ ،"ـمٌ٘م٤مشمف"
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 لاحل٤مومظ ،اًمٌٙمرن كٗمُمّمٓم ؾمٞمدن لاًمٔم٤مهر اًم٤ٌمـمـ لقم٤ممل ،احل٤مج لاسمـ ،اًمِم٤مذزم ُمراد لاًمِمٞمخ

 ُمـ اًمٙمثػم لقمـ ،لهمػمه٤م اًمًت٦م اًمّمح٤مح ذم اعمٖمرب قمٚمامء أؾم٤مٟمٞمد لاؾمٓم٦م هق اًمذن اًم٘مّم٤مر

 طمد اخلؼم سمٚمغ طمٞم٨م ،لهمػمهؿ اجلٞمالن اًم٘م٤مؾمؿ أيب ؾمٞمدن ُمثؾ: ؛لاًمّمالح اًمٙمِمػ أهؾ

 .اًمٕم٤مروملم لاًمٕمٚمامء اهلل أهؾ قمـ اًمتقاشمر

 مل اًم٘م٤مدر قمٌد ؾمٞمدن أق اهلل أهؾ ُمٕمنم اقمٚمٛمقا " :هك ىمدس اًمٌٙمرن اًمِمٞمخ سمف ٍسح لمم٤م

- لاًمِمٓمح لاجلذب اًمًٙمر سم٤مب ُمـ ي٘مٚمٝم٤م لمل ،-هلل طم٤مؿم٤م- ٤مٞمه شمٕم٤مًم أل  ُمٙم٤مسمرة لُ ا ومخره  ي٘مٚمٝم٤م

 اهلل ًم٘مقـ ٤مُمّمداىمه  ؛اُم٠مُمقره  ىم٤مهل٤م لإٟمام ،-هلل طم٤مؿم٤م- اُدقم٤مء سم٤مب ُمـ ي٘مٚمٝم٤م لمل ،-هلل طم٤مؿم٤م

٤م﴿ :لشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف أيُمَّ ٦مٌ  لي سميؽي  سمٌٜمٌَٕمٛمي َث  ري دي ٞميدً  اًم٘م٤مدر ومٕمٌد ،[11 :اًمْمحك﴾ ]وميحي  هق لُمقُٟم٤م ٟمي٤مؾمي

 ُمِم٤مرؾ ُمـ اًمٗمت٤ملم شم٠متٞمف ليم٤مٟم٧م ،اًمٕمٚمؿ رئ٤مؾم٦م إًمٞمف اٟمتٝم٧م اًمذن اّقمٔمؿ لاًمٖمقث زُم٤مٟمف ىمٓم٥م

 .لُمٖم٤مرهب٤م اّرض

 مهللا رو٤مك؟أل قمٜمف اهلل ريض لومْمٚمف اجلٞمالن اًم٘م٤مدر قمٌد اًمديـ لٞمحم ؾمٞمدن قمٚمؿ ًمف ُمـ

ٞميٌدٟمي٤م ذم ُّمرؿ اضمٕمٚمٜم٤م  لُ ،ًمف اعمًٚميٛملم لمىماعمّمدي  اعمقىمٜملم اًمٓم٤مئٕملم ُمـ اجلٞمكم اًم٘م٤مدر قمٌد ؾمي

 .لاإلٟمٙم٤مر احلًد لهمػمة اُقمؽماض سمٜم٤مر اعمٗمتقٟملم ُمـ دمٕمٚمٜم٤م

ٞميٌدٟمي٤م قمغم اهلل لصغمَّ  ،إًمٞمؽ لأتقب أؾمتٖمٗمرؿ أن٧م إُ إهل ُ لسمحٛمدؿ اهلل ؾمٌح٤مٟمؽ  ؾمي

 .اًمديـ يقف إمم لأت٤ٌمقمف لصحٌف آخف لقمغم حمٛمد
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 نٗفٗٛ الضابطٛ يف الطضٖكٛ الكارصٖٛ بتٌٕػ

 20ُمرة(، لآي٦م اًمٙمرد ) 20دمٚمس قمغم ريمٌتٞمؽ ُمًت٘مٌاله اًم٘مٌٚم٦م اًمنميٗم٦م، صمؿ شم٘مرأ اًمٗم٤محت٦م )

 شمٕم٤ممم، صمؿ شم٘مقـ: مهللا سمٚميغ ُمرة(، أل ُم٤م شمٞمن ًمؽ ُمـ ذيمر اهلل 40ُمرة(، صمؿ اإلظمالص )

ٌب ُم٤م ىمرأًت لٟمقر ُم٤م شمٚمقًت إمم طمية احلٌٞم٥م اعمّمٓمٗمك ؾمٞمٌدٟم٤م حمٛمدى صغم  لألٌصؾ ُمثؾ صمقا

ٞميٌدٟمي٤م قمكمي سمـ أيب ـم٤مًم٥مى يمرف اهلل لضمٝمف، لإمم رلح ؾمٞمدن  اهلل قمٚمٞمف لآخف لؾمٚمؿ، لإمم رلح ؾمي

ن اًمً٘مٓمل ريض اهلل اًمِمٞمخ ُمٕمرلؽ اًمٙمرظمل ريض اهلل قمٜمف، لإمم رلح ؾمٞمدن اًمِمٞمخ ه

قمٜمف، لإمم رلح ؾمٞمدن اًمِمٞمح اجلٜمٞمد اًمٌٖمدادن ريض اهلل قمٜمف، لإمم رلح ؾمٞمدن اًمِمٞمخ قمٌد 

 اًم٘م٤مدر اجلٞمالن ريض اهلل قمٜمف.

رك سملم قمٞمٜمٞمؽ سمِمدة لسم٘مقة. شًمّمقي ًف لي ٌيٝمي  صمؿ سمٕمد ذًمؽ شمًتحي صقرة ؿمٞمخؽ لشمًتحي ؿمي

 صغم اهلل قمٚمٞمف لآخف لؾمٚمؿ صمؿ شمًتٛمدي ُمـ اهلل صمالث ُمرات، صمؿ شمًتٛمدي ُمـ رؾمقـ اهلل

ـي قمٌد اهلل، سمؽ  ٟمي٤م ي٤م حمٛمًد ي٤م اسم ٞميدي لشم٘مقـ: ُمدد ي٤م ؾمٞمدن ي٤م رؾمقـ اهلل، ُمدد ي٤م رؾمقـ اإلهل ي٤م ؾمي

ٟمتقؾمؾ إمم اهلل وم٤مؿمٗمع ًمٜم٤م قمٜمد اعمقمم اًمٕمٔمٞمؿ ي٤م ٟمٕمؿ اًمرؾمقـ اًمٓم٤مهر، ؾمٞمدن ي٤م رؾمقـ اهلل همقصمه٤م 

ا، ؾم٤مقمدٟم٤م ذم هذك اًمٓمري٘م٦م قمٜمد رب اًمٕم٤معملم  .لُمدده

صمؿ شمًتٛمد ُمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم  يمرف اهلل لضمٝمف لشم٘مقـ: ُمدد ي٤م أب٤م احلًٜملم، ُمدد ي٤م لاًمد 

ٟمي٤م ي٤م قمكمي ي٤م اسمـ أيب  ٞميدي اك، ي٤م ؾمي ر ي٤م ضمدَّ ٌٓملم، ُمدد ي٤م ىمرة اًمٕملم، سم٤مب ُمديٜم٦م اًمٕمٚمؿ، طمٞمدر ليمرا ًي اًم

ٞمي  ا، ؾم٤مقمدٟم٤م ذم هذك اًمٓمري٘م٦م قمٜمد رب اًمٕم٤معملم، لقمٜمد ؾمي ٤م لُمدده ٌدٟمي٤م حمٛمدى رؾمقـ اهلل ـم٤مًم٥مى همقصمه

 صغم اهلل قمٚمٞمف لآخف لؾمٚمؿ.

صمؿ شمًتٛمد ُمـ ؿمٞمخ اًمٓمري٘م٦م لؾمٚمٓم٤مهن٤م اًمِمٞمخ قمٌد اًم٘م٤مدر اجلٞمالن ريض اهلل قمٜمف لشم٘مقـ: ي٤م 

ؿمٞمخ اًمٓمري٘م٦م اًمٖمقث اًمٖمقث اًمٖمقث، ي٤م ىمٓم٥م اًمٕم٤مروملم ؾم٤مقمدن ذم هذك اًمٓمري٘م٦م وم٠من٧م 

ٞميٌدٟمي٤م حمٛمدى رؾمقـ ا  هلل صغم اهلل قمٚمٞمف لآخف لؾمٚمؿ.لؾمٞمٚمتل إمم رب اًمٕم٤معملم لقمٜمد ؾمي
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صمؿ شمًتٛمد ُمـ اًمِمٞمخ ُمٕمرلؽ اًمٙمرظمل ريض اهلل قمٜمف لشم٘مقـ: ي٤م إُم٤مف اًمٕم٤مروملم، ي٤م ٟم٤مفمر 

احلية، ي٤م رومٞمع اًمدرضم٦م اًمٖمقث اًمٖمقث ؾم٤مقمدن ذم هذك اًمٓمري٘م٦م وم٠من٧م لؾمٞمٚمتل إمم رب 

ٞميٌدٟمي٤م حمٛمدى رؾمقـ اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف لآخف لؾمٚمؿ.  اًمٕم٤معملم لقمٜمد ؾمي

ُمـ اًمِمٞمخ اجلٜمٞمد اًمٌٖمدادن ريض اهلل قمٜمف لشم٘مقـ: ي٤م ؾمٞمدن لي٤م لؾمٞمٚمتل إمم رب  صمؿ شمًتٛمد

اًمٕم٤معملم ي٤م أيب ي٤م ُم٤ًمقمدن أن٧م اًمٖمقث اًم٘مري٥م لُمٚمج٠م اًمٌٕمٞمد ؾم٤مقمدن ذم هذك اًمٓمري٘م٦م قمٜمد 

ٞميدٟمي٤م حمٛمدى رؾمقـ اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف لآخف لؾمٚمؿ.  رب اًمٕم٤معملم لقمٜمد ؾمي

اهلل قمٜمف لشم٘مقـ: ي٤م ؿمٞمخل ي٤م ُمرؿمدن ي٤م إُم٤مُمل صمؿ شمًتٛمد ُمـ ظم٤مًمف اًمنن اًمً٘مٓمل ريض 

ي٤م ٟم٤مفمر اعمريديـ ي٤م وٞم٤مء اًمديـ أن٤م ُمـ وٕمٗم٤مء أت٤ٌمقمؽ لُمـ وم٘مراء ـمري٘متؽ وم٤مٟمٔمر إزمَّ سمٜمٔمرة 

ٞميٌدٟمي٤م حمٛمدى رؾمقـ اهلل صغم  اًمِمٗم٘م٦م وم٠من٧م أيب للؾمٞمٚمتل ذم هذك اًمٓمري٘م٦م إمم ربي اًمٕم٤معملم لقمٜمد ؾمي

 اهلل قمٚمٞمف لآخف لؾمٚمؿ.

ِمٞمخ حمٞمل اًمديـ اًمنميػ لاًمِمٞمخ حمٛمد اجلٞمالن اًمنميػ لاًمِمٞمخ أيب صمؿ شمًتٛمد ُمـ اًم

اًم٘م٤مؾمؿ اًمنميػ لاًمِمٞمخ حمٛمد اًمٕمريب اًمنميػ لاًمِمٞمخ اسمراهٞمؿ سمـ أمحد اًمنميػ لاًمِمٞمخ أيب 

سمٙمر اًمنميػ لاًمِمٞمخ حمٛمد اإلُم٤مف اعمٜمززم لاًمِمٞمخ قمكٍم سمـ قمٛمر اعمٜمززم لاًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد 

ق لاًمِمٞمخ حمٛمد اًم ٓم٤َّمهر لاًمِمٞمخ قم٘مٞمؾ اعمٙمٍل لاًمِمٞمخ حمٛمد اًمّم٤مدؾ لاًمِمٞمخ اًمٙمريؿ اًمًامَّ

حمٛمد اًم٘م٤مؾمؿ لاًمِمٞمخ قمٌد اًمٗمت٤َّمح لاًمِمٞمخ همري٥م اهلل ذن اًمٗمالح لاًمِمٞمخ دالد اًمٌ٘مرلام 

اًمٌٖمدادن لاًمِمٞمخ قمٌد اًمرزاؾ اجلٞمالن هذا لأن٧م شمّمقر ؿمٞمخؽ سملم قمٞمٜمٞمؽ لشمًتحيك 

قف ُمع ًمٞمٚمتف ُ شمٖمٗمؾ قمٜمٝمؿ وم٢مهنؿ أُم٤مُمؽ لشمًتٛمد هبٛمتف لمه٦م ؿمٞمقخ اًمٓمري٘م٦م ومٙمذًمؽ ذم يمؾ ي

ىمريٌقق يٜمٔمرلق إًمٞمؽ لي٘مرب اهلل سمؼميم٦م دقم٤مئٝمؿ ومتحؽ لطمْمقر ُمٓمٚمقسمؽ إمم زلاـ اًمٖمٗمٚم٦م 

 لاًمقصقـ إمم احلية اعمحٛمدي٦م لُمِم٤مهدة ربي اًمٕمزة ضمؾَّ ضمالًمف لُمٕمرومتف.

٤م إق يم٤مق اًمّمٗم٤مء لاّدب قمٜمدؿ يم٤مُمٚميلم للومَّ٘مؽ اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمراسمٓم٦م، وم٢مٟمف سم٢مذق  اهلل ـمٌٕمه
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، لىمد شمرم ؿمٞمخؽ أل ؿمٞمقخ اًمٓمري٘م٦م طم٘مٞم٘م٦مه لشمٙمٚميٛمٝمؿ لهذا  شمٕم٤ممم يٙمقق قمٜمدؿ طمْمقرو يم٤مُمؾو

طمؼ  ُ ري٥م ومٞمف، ومٙمام هق ُمٕمٚمقفو وم٢مق اّرلاحي ىم٤مدرة قمغم اًمتٍمؽ لاُٟمت٘م٤مـ سم٢مذق اهلل لىمد سملمَّ 

 هذا اسمـ اًم٘مٞميؿ ذم يمت٤مسمف "اًمٍرلح".
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 صض٘ اهلل عٍْ ٌبشٚ عَ عٗزٙ الؾٗذ حمىز اجلٗالٌ٘ الؾضٖف

لًمد ؿمٞمخٜم٤م اعمرؿمد اًمٙمٌػم ؾمٞمٍدن حمٍٛمد اجلٞمالٍن اًمنٍميػ ُمـ أبقيـ ص٤محللم يمالمه٤م ُمـ آـ 

أيمتقسمر  6سمٞم٧م اًمٜمٌٍقة يرضمع ٟمًٌٝمام إمم ؾمٞمدٟم٤م احلًـ سمـ قمكٍم ريض اهلل قمٜمٝمام لذًمؽ ذم يقف 

 ف سم٤مًمٍزالي٦م اًم٘م٤مدرٍي٦م سمؼ"ىمٗمّم٦م".1908

اًمنٍميػ ؿمٞمخ اًمٓمري٘م٦م اًم٘م٤مدرٍي٦م ذم قمٍمك لاًمدك هق: اًم٘مٓم٥م اًمِمٞمخ ؾمٞمٍدن أبق اًم٘م٤مؾمؿ 

ر رسٍمف قم٤مف  1881لُمـ أيم٤مسمر اًمٕمٚمامء، لًمد ذم  ُمٞمالدٍي٦م لدومـ  1944ُمٞمالدٍي٦م لاٟمت٘مؾ إمم ضمقا

سم٤مًمٍزالي٦م، سمٚمغ درضم٦مه قمٚمٞم٤م ذم اًمٍّمالح لقمرؽ سم٠مظمالىمف اًمرومٞمٕم٦م لىمقة ؿمخّمٍٞمتف لهٞمٌتف لسمٙمراُم٤مشمف 

ٌٍقق إمم اِق، شمتٚمٛمذ قمغم يديف ظمٚمؼ يمثػم اًمتل ُ حتَم لاًمتل يتحٍدث هب٤م اًم٘م٤مدرٍيقق لاعمح

لأظمذلا قمٜمف قمٚمؿ اًمٓمري٘م٦م اًم٘م٤مدرٍي٦م، شمرأَّس ُمِمٞمخ٦م اًمٍزالي٦م لهق اسمـ ؾمٌٕم٦م قمنم ؾمٜم٦م لذًمؽ سمٕمد 

 لوم٤مة لاًمدك.

ٞمخ اجلٚمٞمؾ ؾمٍٞمدن حمٍٛمد اًمٕمريٍب اًمنٍميػ ُمـ أيم٤مسمر اعمِم٤ميخ  ك هق اًم٘مٓم٥م اًمٙمٌػم لاًمِمَّ دي ضمي

ًمٖمزير لأظمالىمف اًمرومٞمٕم٦م لسمِمديد يمرُمف لؾمخ٤مئف اًمّمقومٞم٦م ذم قمٍمك قًمرؽ سمّمالطمف لقمٚمٛمف ا

ر رسمف  1855شمرأَّس ُمِمٞمخ٦م اًمزالي٦م اًم٘م٤مدري٦م سمؼ"ىمٗمّم٦م" لىمد لًمد قم٤مف  ُمٞمالدي٦م، لاٟمت٘مؾ امم ضمقا

ُمٞمالدي٦م، لًدومـ سم٤مًمزالي٦م لًمف ُم٘م٤مف يمٌػم لُمِمٝمقر ليٕمرؽ سمزالي٦م ؾمٞمدن حمٛمد  1918قم٤مف 

 اًمٕمريب اًمنميػ.

ؾمٞمدن إسمراهٞمؿ اًمٖمقث لاؾمٛمف )إسمراهٞمؿ سمـ أمحد لىمد أظمذ قمٚمؿ اًمٓمري٘م٦م اًم٘م٤مدري٦م قمـ لاًمدك 

يمام ذيمرت ًمٜم٤م طمٗمٞمدشمف -اًمنميػ( ؿمٞمخ اًمٓمري٘م٦م اًم٘م٤مدري٦م سمؼ"ٟمٗمٓم٦م" ذم قمٍمك، لاؿمًتٌٝمر سم٤مًمٖمقث 

٥م سمذًمؽ ُقمتامدك اًمٖمقصمٞم٦م ُمدة صمالثى لصمالصملم ؾمٜم٦م  -ُمقُشمٜم٤م اًمًٞمدة ُمريؿ اًمنميػ لأنف ًًم٘مي

ا، إذ إق هذك اًمدرضم٦م لهك أقمغم  ٚمٝم٤م إُ لهك ُمدة ـمقيٚم٦م ضمده الح ُ ي٘مدر قمغم حتٛمي ُمرشم٦ٌم ذم اًمّمَّ

اًم٘مٚمٞمؾ ًمٌْمٕم٦م أؿمٝمر أل ًمًٜمقات ىمٚمٞمٚم٦م، لذًمؽ ًمٕمٔمٛمتٝم٤م لًمث٘مؾ ُمًئقًمٞمتٝم٤م، ًلًمد ذم ؾمٜم٦م 
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 ُمٞمالدي٦م. 1875ف، لشًمقذم ذم 1812

أُم٤م قمـ ٟم٥ًم اًمِمٞمخ حمٛمد اجلٞمالٍن اًمنميػ ومٝمق ريض اهلل قمٜمف ؾمٍٞمدن حمٛمد اجلٞمالٍن سمـ 

 سمـ إسمراهٞمؿ سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٓمٍٞم٦م سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٍٛمد سمـ أيب اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٍٛمد اًمٕمريبٍ 

إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٞمًك سمـ أمحد سمـ قمٌد اًمقٍه٤مب سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٍٛمد سمـ أمحد سمـ أمحد سمـ قمٌد 

الف سمـ ُمِمٞمش سمـ أيب سمٙمر سمـ قمكٍم سمـ قمٞمًك سمـ  ًٍ اًمقٍه٤مب سمـ ُمقُٟم٤م اًم٘مٓم٥م اًمٍِمٝمػم قمٌد اًم

ر سمـ حمٍٛمد سمـ حمٍٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ إدريس سمـ إدريس سمـ قمٌد اهلل  ُمزلار سمـ هدم سمـ َضا

اًمٙم٤مُمؾ سمـ احلًـ اعمثٜمٍك سمـ أيب حمٍٛمد احلًـ اًمًٌط سمـ اًمًٍٞمدة وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء لاسمـ أُمػم 

 اعم١مُمٜملم قمكٍم سمـ أيب ـم٤مًم٥م يمٍرف اهلل لضمٝمف.

يم٤مق ؿمٞمخٜم٤م ؾمٞمدن حمٛمد اجلٞمالٍن اًمنٍميػ ُمع ذومف لقمٚمٍق ُم٘م٤مُمف لهمزير قمٚمٛمف لصالطمف 

ٌيٕم٤م ًمًػمة ؿمٞمخف ُمقُٟم٤م قمٌد اًم٘م٤مدر اجلٞمالٍن ىمٍدس اهلل شمٕم٤ممم ٍهك اًمٜمقران ُمت ٗم٤م ُمتت خٍٚم٘م٤م ُمتٕمٗمي

ٜم٦َّم ضمدك اعمّمٓمٗمك صغم اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمف لآخف لصحٌف لؾمٚمَّؿ، طمتك إق اعمجذلب ؾمٞمٍدن  ًً لًم

ليم٤مق  حمٛمد قماٍمر يم٤مق يٜم٤مديف سمًٍٞمدن قمٌد اًم٘م٤مدر ح٤م ًيٕمرؽ قمٜمف ُمـ قمٔمٛم٦م اًم٘مدر لضمالـ اعمرشم٦ٌم،

ب اًمٗم٘مراء  ريض اهلل قمٜمف ؿمديد اًمتقاوع ظم٤مص٦م ُمع اّـمٗم٤مـ لوٕم٤مؽ احل٤مـ ومٙم٤مق ي٘مري

ئريـ  ليٕمٞمٜمٝمؿ لِي٥م َم٤مًمًتٝمؿ لاًمتقدد إًمٞمٝمؿ، ليم٤مق ؾمخٞم٤ًّم يمريامه يٙمرف يمؾ ُمـ ي٘مّمدك ُمـ اًمٍزا

ئد اًمٓمٕم٤مف يم٤مٟم٧م متتد ذم يمؾ اّلىم٤مت ؾمقاء يم٤مق ذًمؽ  أل اعمريديـ لي٤ٌمًمغ ذم ذًمؽ طمتك إق ُمقا

 أل اًمٜمٝم٤مر، ومٙمؾ  ي٠ميمؾ ُم٤م يِمتٝمٞمف ًمتٕمدد أنقاع اّـمٕمٛم٦م لاًمٗمقايمف.سم٤مًمٚمٞمؾ 

ا ُمـ اًمٚمٞمؾ، طمتك إق سمٕمض  لسمٚمغ ُمـ يمرُمف أنف يم٤مق ًيْمٞميػ اًمٜم٤ٍمس ذم اًم٤ًمقم٤مت اعمت٠مظمرة ضمدًّ

اعمريديـ ًمف ي٤ٌمدرلق سم٤مًمذه٤مب إًمٞمف قمٜمد رضمققمٝمؿ ُمـ ؾمٗمر أل دم٤مرة ىمٌؾ أق ي٘مّمدلا ُمٜم٤مزهلؿ 

 ًمؽ يًت٠مذٟمقٟمف ذم اُٟمٍماؽ.ومػمطم٥م هبؿ ليْمٞميٗمٝمؿ، صمؿ سمٕمد ذ

ليم٤مق ريض اهلل قمٜمف جيٞم٥م ـمٚم٥م يمؾ ؾم٤مئؾ سمقضمف سم٤مش  لصمٖمرى سمي٤مؾٌمؿى يمام يم٤مق ؿمديد اًمِمٗم٘م٦م 
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لاًمٍرمح٦م ُمع ؾمٕم٦م اًمٍّمدر لاًمٍّمؼم ظم٤مٍص٦م ُمع اًمٕم٤ميص أل اعمٜمحرؽ، ومٞم٠مظمذك سم٤مًمٚملم لاعمقدة طمتك 

 سم٤مهلل.يتقب، ليمؿ شم٤مب قمغم يديف ُمـ قمّم٤مة وم٠مصٌحقا سمٗمْمؾ صحٌتف ُم١مُمٜملم لقم٤مروملم 

٤م 1977ٟمقومٛمؼم  30شًمقذم ؿمٞمخٜم٤م حمٛمد اجلٞمالٍن اًمنميػ سمٛمديٜم٦م ؾمٞمدن أبق زيد يقف  ف شم٤مريمه

ًمٜم٤م ذيمرم لؾمػمة ـمٞم٦ٌم ُم٤ٌمريم٦م ليمراُم٤مت ُ حتَم ٟمذيمره٤م لٟمٜم٘مٚمٝم٤م ُمـ سم٤مب اًمتحدث سمٗمْمؾ 

اهلل قمٚمٞمف، لًمق أردٟم٤م اطمّم٤مء اًمٙمراُم٤مت ًمتٓمٍٚم٥م ذًمؽ ُمٜم٤َّم اًمّمٗمح٤مت اًمٙمثػمة، همػم أٍن طم٤ملًم٧م 

ا أق أظمت ٤م يمٌػمه ٍم طمتك ُ أرهؼ اًم٘م٤مرئ أل أث٘مؾ قمٚمٞمف، لإق ًمِمٞمخٜم٤م حمٛمد اجلٞمالن ُم٘م٤مُمه

ا سم٤مًمزي٤مرة ذم اجلٝم٦م ُمـ يمؾ اّنح٤مء.  لُمٕمرلومه٤م ُم٘مّمقده
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 اجلٗالٌ٘ الفكْٗ الؾٗدٛ/ سٗاٚ عٍز

أظمذت أقمزه٤م اهلل اًمِمٞمخ٦م طمٞم٤مة اًمٗم٘مٞمف اجلٞمالن قمـ ؿمٞمخٝم٤م ؾمٞمدن حمٞمل اًمديـ اًمنميػ، 

جلٞمالن اًمنميػ، قمـ ؿمٞمخف ؾمٞمدن أيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمنميػ، قمـ ؿمٞمخف قمـ ؿمٞمخف ؾمٞمدن حمٛمد ا

ؾمٞمدن حمٛمد اًمٕمريب اًمنميػ، قمـ ؿمٞمخف ؾمٞمدن إسمراهٞمؿ سمـ أمحد اًمنميػ، قمـ ؿمٞمخف ؾمٞمدن 

أيب سمٙمر اًمنميػ، قمـ ؿمٞمخف ؾمٞمدن اًمقاقمظ حمٛمد اإلُم٤مف اعمٜمززم، قمـ ؿمٞمخف ؾمٞمدن قمكم سمـ 

قمٌد اًمٙمريؿ اًمًامق دوملم اعمديٜم٦م ، قمـ ؿمٞمخف ؾمٞمدن حمٛمد سمـ -قمرؽ سم٤مًمِم٤مئ٥م-قمٛمر اعمٜمززم 

اعمٜمقرة قمغم ؾم٤ميمٜمٝم٤م أومْمؾ اًمّمالة لأزيمك اًمًالف، قمـ ؿمٞمخف ؾمٞمدن حمٛمد اًمٓم٤مهر، قمـ ؿمٞمخف 

ؾمٞمدن قم٘مٞمؾ اعمٙمل، قمـ ؿمٞمخف ؾمٞمدن حمٛمد اًمّم٤مدؾ، قمـ ؿمٞمخف ؾمٞمدن حمٛمد اًم٘م٤مؾمؿ، قمـ 

 ؿمٞمخف ؾمٞمدن قمٌد اًمٗمت٤مح، قمـ ؿمٞمخف ؾمٞمدن همري٥م اهلل ذن اًمٗمالح، قمـ ؿمٞمخف ؾمٞمدن داللد

اًمٌ٘مرالن اًمٌٖمدادن، قمـ ؿمٞمخ اعمِم٤ميخ قمغم اإلـمالؾ اعمٜمتنم صٞمتف ذم مجٞمع اِوم٤مؾ اًم٤ٌمز 

٥م لىمٓم٥م اّىمٓم٤مب اًم٘م٤مئؾ سم٢مذقى ُمـ اهلل: "ىمدُمل هذك قمغم رىم٦ٌٌم يمٌؾ  اّؿمٝم٥م لاًمٓمراز اعمذهَّ

لزم  للًمٞم٦َّمى هلل"، اًم٘مٓم٥م اًمرسم٤من أيب حمٛمدى حمٞمل اًمديـ قمٌد اًم٘م٤مدر اجلٞمالن احلًٜمل احلًٞمٜمل 

س هك اًمٜمقران، لهق ًمًٌٝم٤م ىم قمـ ؿمٞمخف ؾمٞمدن أيب ؾمٕمٞمد اعم٤ٌمرؿ اعمخزلُمل،  -أن اخلرىم٦م-دي

قمـ ؿمٞمخف ؾمٞمدن أيب احلًـ قمكم سمـ يقؾمػ احلٙم٤مرن، قمـ ؿمٞمخف ؾمٞمدن أيب اًمٗمرج 

اًمٓمرؾمقد، قمـ ؿمٞمخف ؾمٞمدن أيب اًمٗمْمؾ اًمتٛمٞمٛمل، قمـ ؿمٞمخف ؾمٞمدن أيب سمٙمر اًمِمٌكم، قمـ 

خف ؾمٞمدن اًمنن اًمً٘مٓمل، قمـ ؿمٞمخف ؾمٞمدن ؿمٞمخف ؾمٞمدن أيب اًم٘م٤مؾمؿ اجلٜمٞمد، قمـ ؿمٞم

ُمٕمرلؽ اًمٙمرظمل، قمـ ؿمٞمخف ؾمٞمدن داللد اًمٓم٤مئل، قمـ ؿمٞمخف ؾمٞمدن طمٌٞم٥م اًمٕمجٛمل، قمـ 

ؿمٞمخف ؾمٞمدن احلًـ اًمٌٍمن، قمـ أؾمد سمٜمل هم٤مًم٥مى ؾمٞمدٟم٤م اإلُم٤مف أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم سمـ أيب 

ف اهلل لضمٝمف زلج اًمٌتقـ لاسمـ قمؿ اًمرؾمقـ، قمـ ٟمٌٞمف ؾمٞمدٟم٤م لُمقُٟم٤م حم ٛمدى رؾمقـ اهلل ـم٤مًم٥م يمرَّ

صغم اهلل قمٚمٞمف لآخف لصحٌف لؾمٚمؿ، قمـ ؾمٞمدٟم٤م أُملم اًمقطمل ؾمٞمدٟم٤م ضمؼمائٞمؾ قمٚمٞمف اًمًالف، قمـ 
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ؾم٧م صٗم٤مشًمف.  رب اًمٕمزة ضمٚم٧َّم ذاشًمف لشم٘مدَّ

 
 
 
 
 
 
 

 لقمقٟمف اهلل سمحٛمد شمؿ

 لاهلل لزم اًمتقومٞمؼ



    

436
 

 

 الفتوحات الربانية يف األوراد القادرية اجليالينالرشيفث ضياة /دمع

 

  



    

437
 

 

 الفتوحات الربانية يف األوراد القادرية اجليالينالرشيفث ضياة /دمع

 

 املصارص

 مجع "ًم٘م٤مدري٦ما اًم٤ًمدة لألراد أدقمٞم٦م ُمـ اًم٘م٤مدري٦م لراداّ ذم اًمٜمقراٟمٞم٦م اًمٙمٜمقز" يمت٤مب *

 .اًم٘م٤مدرن ٗملاحلذي اًمٕمكم خمٚمػ اًمِمٞمخ لشمرشمٞم٥م

 اًمًٞمد سمـ ؾمامقمٞمؾإ رشمٞم٥ملشم مجع "اًم٘م٤مدري٦م لرادلاّ ثراحآ ذم اًمرسم٤مٟمٞم٦م اًمٗمٞمقو٤مت" يمت٤مب *

 .ؾمٕمٞمد حمٛمد

 .دُمِمؼ -ًم٤ٌمباّ دار سمقاب ؾم٤ممل حمٛمد حت٘مٞمؼ "اًم٘م٤مدري٦م لراداّ" يمت٤مب *

 .اًمٗم٘مٞمف ٤مةطمٞم ٞمخ٦ماًمِم لشمرشمٞم٥م مجع "قمٔمؿاّ اًمٖمقث" يمت٤مب *

 -ٞمالناجل وم٤موؾ حمٛمد اًمديمتقر لحت٘مٞمؼ سمح٨م "لرادلاّ اًمّمٚمقات" يمت٤مب *

 .اؾمٓمٜمٌقـ ـمٌٕم٦م -٦ماًمٕمٚمٛمٞم ًمٚمٌحقث ٞمالناجلُمريمز

 ٞمالناجل ُمريمز -ضمٞمالن وم٤موؾ حمٛمد اًمديمتقر لحت٘مٞمؼ سمح٨م "اُؾمتٖمٗم٤مر" يمت٤مب *

 .اؾمٓمٜمٌقـ ـمٌٕم٦م -٦ماًمٕمٚمٛمٞم ًمٚمٌحقث

 اًمديمتقر شم٠مخٞمػ "اجلٞمالن اًم٘م٤مدر قمٌد اًمِمٞمخ ًمرسم٤منا اًم٘مٓم٥م شمرمج٦م ذم اًم٘م٤مدري٦م هنر" يمت٤مب *

 .اؾمٓمٜمٌقـ ـمٌٕم٦م -٦ماًمٕمٚمٛمٞم ًمٚمٌحقث ٞمالناجل ُمريمز -ٞمالناجل وم٤موؾ حمٛمد

 .سمػملت -اجلٞمؾ دار -زيداق يقؾمػ حت٘مٞمؼ "اجلٞمالن اًم٘م٤مدر قمٌد ديقاق" *

 .اجلٞمالن اًم٘م٤مدر قمٌد ًمٚمِمٞمخ "اًمقاىمٕم٦م ؾمقرة ًمدقم٤مء ىمديٛم٦م خمٓمقـم٦م" *

 ."اًمٗم٘مٞمف طمٞم٤مة اًمِمٞمخ٦م درلس َمٛمققم٦م" *

 اًمًٞمد لحت٘مٞمؼ سمح٨م "اجلٞمالن اًم٘م٤مدر قمٌد اًمِمٞمخ ًمٚمًٞمد لاّلراد اًمّمٚمقات" يمت٤مب *

 .ؾمٓمٜمٌقـا -اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمٌحقث اجلٞمالن ُمريمز -اجلٞمالن وم٤موؾ حمٛمد .د اًمنميػ

 -احلًٞمٜمل لاحلًٜم اجلٞمالن اًم٘م٤مدر قمٌد اًمنميػ ًمٚمًٞمد "اًمٜمقراٟمٞم٦م اعمٜم٤مضم٤مة" يمت٤مب *

 .اًمٜمٞمؾ دار -ُمٍم -احلًٞمٜمل احلًٜمل ضمٞمالن وم٤موؾ حمٛمد اًمِم١ميػ داًمًٞم د.أ طم٤مؿمٞم٦م
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 الفّضؼ

 الصفشٛ املٕضٕع

خاذ ادلنخٔر غٌل دمػث  5 ٌلػٌث اأـل

 8 8 ٌلػٌث فؽيق إغػاد الهخاب 

 لكٍث كيظ اىطؽيلث اىلادريث اىػييث
 9 الفيػ الرشيف غتيػ ا اىلادري احلفيين

9 

 !Error ٌلػٌث/ فيييث ادلنخٔر/ دمال ادليَ فاىص الهيالين

Bookmark not defined. 
13 

 16 06  ٌلػٌث/ ةليً عادم ـشادة اىطؽيلث اىلادرّيث املفاكُيث

يغث َضياة اىَفليّ اجلَيالين ٌث الَلّ لِػّ ٌُ 09 19 

 21 20 حلػيً ادلنخٔر/ الفػيػ حمٍػ غٌل

 37 31 وراد واألذاكر ٌَ الهخاب والفِث مرشوغيث األ

 47 41 اتلػؽيف بفيػي الليظ غتػ اىلادر اجليالين

 43 43 أـٍاء الليظ غتػ اىلادر اجليالين

 46 46 اىغٔذيث

 ًِ  53 52 غليػُة اىغِٔث األغظ

 58 58 ونيث ـيػي الليظ غتػ اىلادر اجليالين

 61 60 ونيَّث أعؽى لفيِّػي الليظ اجليالينِّ 

 66 األضؾاب66 الؽوىث األوىل

 66 66 ضؾب اإلرشاق

 77 71 ضؾب االةخٓال أواحلؾب الهتري )ورد الهتص(

 79 79 حلؾب الرسياين أو ضؾب اىرب )ورد اىظٓؽ(ا
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 86 86 ضؾب فخص ابلهاهؽ )ورد اىػرص(

 92 92 ضؾب اىفخطيث )ورد املغؽب(

ٍْشيػ )ِورد اىِػلاء(  96 96 ضؾب الؽ ساء واالتْلشاء أواتل

 177 011 ضؾب احِلْفظ

 172 012 ضؾب اىفخص

ٔدد  173 013 ضؾب اتل

 174 014 احلؾب األغظً

 175 015 ضؾب األرسار

ٔـييث  176 016 ضؾب ال

ة واىت ْفغري َٔد  ٍَ ْ  178 018 ضؾب ال

 179 019 ضؾب اجلُّٔر وكياء احلٔاهز

 111 000 ضؾب اىَلَفً

غري  113 003 احلؾب اله 

غري(  114 004 ضؾب اجّلرص )اله 

 115 004 ضؾب اجّلرص )الهتري(

 117 007 داعء اجّلرص

 118 008 داعء اجّلرص واىفخص واىظفؽ

 123 023 ضؾب املْص

خغف  124 024 اءضؾب ااـل

 127 027 احلؾب اىػظيً املتارك

 128 )ورد دغٔة اجلالىث(028 ضؾب األىف اىلاهً

 129 029 ضؾب اجلالىث
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ٔـو أو اىتلٓػ  137 031 ضؾب اتل

ٔضيػ خغاذث ةأـٍاء ا احلفىن(031 ضؾب اتل  131 )ضؾب ااـل

 134 034 الفيف اىلاطع يف الهلف اجليالين

ْفٔة( ِْو اله   138 038 ضؾب ذيد الييو االعري )أو ٌِا

َطؽ  139 039 ٌِاساة وكج الف 

 147 )األوراد واألدغيث( )أوراد األيام والييايل(041 الؽوىث اثلاُيث

َضػِ 
َ
 147 041 ِورُد حَليَِث األ

 142 042 ِورد ئم األضػ

 143 043 ذننَيِ يَِث االِورُد حَل 

 144 044 ِورد ئم اإلذننَي

 145 045 ِورُد حَليَِث اثلاُلذَاءِ 

 146 046 ورد ئم اثلالذاء

ربَِػاءِ 
َ
 147 047 ِورُد حَليَِث األ

 148 048 ِورد ئم األْربػاء

يِؿ  ٍِ  149 048 ِورُد حَليَِث اخلَ

 157 051 ِورد ئم اخلٍيؿ

 151 050 ِورُد حَليَِث اجلٍَُػثِ 

 153 053 ِورد ئم اجلٍػث

تِج   155 055 ِورُد حَليَِث الف 

تْج  157 057 ِورد ئم الف 

 158 058 داعء إحٍام اليياىل وعخٍٓا

 167 061 ورد ٌتارك ةػػ نالة اىػلاء
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 162 062 اـخغفار ةػػ ك نالة

 164 064 داعء املشيؿ

 165 065 داعء ىطيف

 166 066 ُداعء اىفاتث

 167 067 اكػث )ورد الؽزق(داعء ـٔرة الٔ

 173 073 أو داعء الفيف073 داعء الرس

ٔـييث  175 075 داعء ال

 178 078 داعء اىبْفٍيث

 187 081 ورد اىبفٍيث الرشيفث

 181 080 داعء ٌتارك

 185 085 داعء اجلٔر

 187 087 داعء اإلضاطث

ً األغظً  188 088 ورد ااـل

 193 093 ورد ادلرع

 194 ورد األٌان

 195 094 داعء اهلػايث

 277 211 داعء االنطفاء

 274 214 ادلاعء األغظً

 277 217 ُداعء عخًْ اىُلْؽآن الهؽيً

 213 203 داعء االْعخخام

 214 203 املفتػات اىػرش لفيػي غتػ اىلادر اجليالين

 215 205 اتلطهني اىلادرى
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 216 206 داعء ـٔرة يؿ الرشيفث

 221 220 داعء حليث اجلهف ٌَ كػتان

 221 220 داعء ئم غؽفث

 222 222 أوراد غظيٍث اللأن

تػث  223 223 ِورْد األُفؿ الف 

 224 224 نيفيث اىػٍو ةأـٍاء األُفؿ الفتػث

 228 228 ِورد اىبفٍيث

 229 229 ِوردان غظيٍان لفيػي الليظ غتػ اىلادر اجليالين

 237 231 ٌَ أدغيث اىلطب اىغٔث غتػ اىلادر اجليالين

اة ةالهربيج األمحؽ230 وىث اثلاثلثالؽ ٍَّ  231 230 الهئات املف

 235 235 الهالة الهغؽى

ٔـطٕ وحُػؽف ةهالِة ُِٔر اىلياٌثا  235 235 لهالة ال

 236 236 نالة الهزن األغظً

 237 237 نالة بلاهؽ اخلريات

ة اخلرضاء ر   243 243 الهالة الهربى واحلاكٔحث احلٍؽاء وادلُّ

وح  255 255 نالُة ضياة الؽُّ

 256 256 نالة اإلْنفري األْغظً

ٔد( ٔس  262 262 الهالة الالْٔحيث )نالة نزن ال

 263 263 نالة اتلشييث

 264 264 الهالة اجلػٔحيث

 267 267 الهئات الرشيفث

 277 271 نئات اإلفاىث
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 274 274 نئات إفاىث أعؽى

 278 )نئات ئم اجلٍػث(278 نئات األيام

 281 280 نئات ئم الفتج

 283 283 نئات ئم األضػ

 285 285 ذننينئات ئم اال

 287 287 نئات ئم اثلالذاء

 289 289 نئات ئم االربػاء

 291 290 نئات ئم اخلٍيؿ

ةػو كهاهػ ـيػي الليظ غتػ اىلادر  294) الؽوىث الؽاةػث
 (اجليالين

294 

 294 294 ٌِظٌٔث أـٍاء ا احلفىن

 299 299 اىلهيػة اخلٍؽَيّث ليلطِب اىغٔث ـيػي غتػ اىلادر اجليالينِّ 

ٔـييث اة ةال  ٍ  371 310 اىلهيػة املف

ٔضيػ  373 313 كهيػة يف اللطص واتل

 376 316 كهيػة الرس

 312 302 الٔرد احلٍٔل ليطؽيلث اىلادريث ةخٔنؿ

اهو اىغٔث اجليالين)321 الؽوىث اخلامفث  327 (321 ـر

 322 )امللاٌات(322 الؽوىث الفادـث

 322 322 ٌلػٌث غَ الفئك وامللاٌات يف طؽيق ا

 324 324 ٌلام اتلٔبث

 328 328 والٔرعٌلام املطاـتث 

 336 335 ٌلام الهرب



    

445
 

 

 الفتوحات الربانية يف األوراد القادرية اجليالينالرشيفث ضياة /دمع

 

 343 343 ذنؽ ا

 349 349 احلؽًلث واتلٍايو يف النؽ

 351 350 ٌلام اللهؽ

 358 358 ٌلام الؽساء

 364 364 ٌلام اخلٔف

 377 369 ٌلام اإلعالص

 375 375 ٌلام الهػق

ػ  381 380 ٌلام الْؾ

 387 386 ٌلام اىفلؽ

 397 391 ٌلام اتلٔلك

 395 395 م الِؽّىاٌلا

 471 410 ٌلام احلب اإلىيه

ٔق  417 401 ٌلام الل 

 414 404 افيييث اتلفهؽ يف طؽيق 

 417 407 الهلف غِػ أْو 

 423 423 كٔل ـيػي الليظ/ "كػَل ْؼه ىلع ركتث ّك ويل  ووحّلٍث "

 428 نيفيث الؽاةطث يف اىطؽيلث اىلادريث ةخٔنؿ

 431 ريض ا غِّ ُتؼة غَ ـيػي الليظ حمٍػ اجليالين الرشيف

 434 اجليالين اىفليّ ضياة الرشيفث ـِػ
 437 املهادر واملؽاسع

 439 اىفٓؽس 
 




