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ََعُع   ا٭ْهععلََأكََْذع

١ََِٝ ٚأٚكََاِؿ ايوَّاؿ٠ِ ا٭ػََاك   يف أْؿع

 ٔٔ ـِ اهلِل ب ٔٔ عب ـِ ب َّ َُشََ ُُْع اذتبٝب ايوٝـ  دََ

ِٞٓ ْٝ ٌِٞ اذُتوََ ٕٔ اذِتْب ـِبٔ مٜ  ستُ

 

 َكـ١َ

بوععععِ اهلل ايععععلمحٔ ايععععلسِٝ .. اذتُععععـ هلل كب    

ـِ  ََي  ْٔ َِ ـِ ا٭ْاّ  ّٝ ايعاملني ٚاي٠٬ِ ٚايو٬ّ ع٢ً ه

ٔٔ عبـ  ـِ ب ََفِٝعٓا ستُ ـِْا ٚسََبٝبٓا ٚ ِّ عََـََْإ ، هََ

َّٗععاِت املعع٪َٓني ٚفكّٜتعع٘   ِ٘ أ ِ٘ ٚ أمٚادعع اهلل ٚعًعع٢ آيعع

َِٔ ايِشََاب١ ايِهلاّ ، أَا بعـ : فٗقٙ   ُِٗ َََٚٔ تََِبعََ

ٕٔ اهلل بعُض ا٭ ّٓافع١ِ بإف ٚكاؿ ٚا٭ؿع١ٝ ادتاَع١ اي
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ـُ ستُععـ بععٔ عبععـ اهلل بععٔ     ّٝـٟ ايٛايعع ، دََُعََٗععا هعع

ََععـٙ       ـُْتٗا  عع    ستُععـ بععٔ مٜععٔ اذِتعععْبٌٞ ، ٚدعع

ٌُععلََٖا بععني      ْٓ ََععا إٔ ْ كمحعع٘ اهلل َٚففععلََ يعع٘ ، أسبب

  ََ ٌِععلََ ايبََلنعع١ ، ٚتهععٛ ّٓفععُع ٚتٓتََ َّ اي ََُع ايِعبععاؿ ، يعع

ٚكمحععع١ّ ْاميععع١ّ   ُعععـق١ّ داكٜععع١ّ ٖٚبععع١ّ ٚاُععع١ًّ   

َِِعٗا بإفٕ اهلل.  دتا

ـِٙ كمح٘ اهلل تعاىل  ََ ٚقـ قُُت بايٓكٌ َٔ نتاب١ِ 

، ٚقُُت مبلادع١ بعض نتعب هعاؿاتٓا فٟٚ عًعٟٛ    

  َّ ًْعععَهًَْت عًععع يًتأنعععـ َعععٔ بععععض ايهًُعععات ايعععيت أ

َُعععؽُّ     ْٔ ٖعععقٙ ايُهتعععب :  َِععع ََعععْبُطٗا. ٚ قلا٤ََُتٗعععا أٚ 

ٌٔ ايوععًِٛى ٚاإلكاؿ٠ ٚ سععنُب   ا٭هععبٛع ايِعبععاؿ٠ ٭ٖعع

يًع١َ٬ٓ أمحـ بٔ مٜٔ اذِتْبٌٞ ٚ ْوعُاُت ايعٓاٜع١ِ   
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ٚايكبٍٛ يف ؿعٛاِت اذتعر ٚمٜعاك٠ هعٝـْا ايلهعٍٛ     

ٚاٯٍ ٚايِععشب ايفشععٍٛ يًشبٝععب عبععـايكاؿك بععٔ  

أمحـ ايوكاف ٚ ػ١ُ٬ ًٛاكم ا٭ْٛاك َٔ أؿعٝع١  

ايوععاؿ٠ ا٭ػٝععاك يًوععٝـ ستُععـ بععٔ عًععٟٛ املععايهٞ 

ُععـ بععٔ اذتوععو ٚ ارت٬ُعع١ يًشبٝععب عُععل بععٔ ست

 سفٝظ.

ُْعععُت بٛٓعععع بععععض هعععٛك ايكعععلإٓ ايهعععلِٜ    نُعععا ُق

نوٛك٠ ٜى ٚ ايهٗف ٚامُلًو ٚ ايـػإ ( ملا ٚكؿ َٔ 

فٔعععًٗا ايعظعععِٝ ٚفيعععو يف بـاٜععع١ ٖعععقٙ ا٭ٚكاؿ    

يتكـِٜ ن٬ّ اهلل ع٢ً نٌ ن٬ّ ثِ يٝهٕٛ ايلدعٛع  

 إيٝٗا ه٬ّٗ َٝولّا.
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ََٝع١ ٚا٭ٚكاؿ ايعيت ج أدعـٖا      نُا مْؿُت بععضََ ا٭ؿع

اباِت ٚايـٟ يٝهٕٛ ٖقا ايهتاب أنجل نُعا٫ّ  يف نت

ٚ مش٫ّٛ ٖٚٞ َٛدٛؿ٠ْ يف أفنأك ايّواؿ٠ فٟٚ عًعٟٛ  

ٖٚٞ : املٓادا٠ ايوشل١ٜ ٚكؿ اإلَاّ أبعٞ بهعل بعٔ    

عبـ ايلمحٔ ايوكاف ، ٚ كاتب اذتبٝعب عُعل بعٔ    

عبععـ ايععلمحٔ ايعطععاي ، ٚايفععٛاتض ايععيت تًععٞ     

  ٚ ـّاؿ  َّععٗري يإلَععاّ عبععـ اهلل اذتعع ايععيت ايّلاتععبََ اي

ََعُتٗا بني قٛهني ط ص ، ٚنقيو بععض ا٭ساؿٜعح    ََٚ

يف فٔعا٥ٌ بععض هعٛك ايكعلإٓ ايهعلِٜ. نُعا قُععُت       

بعععايتعًٝل يف اذتٛاًعععٞ ععععٔ بععععض ا٭ٚكاؿ إَعععا     

حبـٍٜح أٚ ٬َسظ١ٍ أٚ فري فيعو ، ٚقُعت بإٓعاف١    
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ٍٕ يتٛٓععٝٔض أٚقععاِت بََْعععض ا٭ؿعٝعع١ بأكقععاّ      دععـٚ

 ُفشاتٗا يتوٌٗٝ ايلدٛع إيٝٗا.

ٍُ اهلل ا يعظِٝ ايقٟ َٮ ُْٛكٙ ايوُاٚات ايوبع أهأ

َِِع٘ أْدلََ ٖقا ايعٌُ  ٚا٭كٓني ، إٔ ٜهتب يٓا ٚدتا

ـْ ،  َْٓف ََ ِ٘ ايقٟ ٫  َـَٙ َٔ فًٔ٘ ٚنلَِ ٜٚنٜـْا ٜٚنٜ

ٚ أٓععععافََ أٓععععاِف َعععا ٚكؿََ يف ٖعععقا ايهتعععاب َعععٔ   

ُ٘ إٔ ظتعََعععٌ ٖعععقا     ـّعٛات ٚايِعععًٛات ، ٚأهعععأي ايععع

ايهتععععاب كمحعععع١ّ ْاميعععع١ّ ُٚععععـق١ّ داكٜعععع١ّ يٓععععا  

ََف عََ فٝٓا سبٝبََع٘   ُٜ َِِعٗا عًٝ٘ كمح١ُ اهلل ٚإٔ  ٚدتا

ََ ايتٓعاؿ ٜٚلمقٓعا     ستُـّا ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِٖ ٜعٛ

    ٍٔ ٜٚلمقعععع٘ ارتععععري ٚايربنعععع١ يف  ٝععععٔع ا٭سععععٛا

نُععا أؿعععٛ ;ٚا٭ٚقععات إْعع٘ مسٝععع قلٜععب زتٝععب ، 
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إػععٛاْٞ ٚأػععٛاتٞ إٔ ٜععـعٛ يععٞ ٚ يٛايععـٟ بظٗععل  

ـٍ ٚع   ايغٝب ،  ِ٘   ٢ًُٚ اهلل عًع٢ هعٝـْا ستُع ًع٢ آيع

ِ٘ ٚهًِٖ ، ٚاذتُـ هلل كب ايعاملني.  ُٚشب

 

 ٖع2516نتب٘ أسـ أبٓا٥٘ 
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 2ؿعا٤ ايفذل 

ـُ هلل كبِّ ايععاملني محععـّا نعجريّا  ٝبعّا َباكنععّا      اذتُع

فٝ٘ محعـّا ٜعٛايف ْعُع٘ ٜٚهعاف٧ َنٜعـٙ .. ٜاكبٓعا       

يعععو اذتُعععـ نُعععا ٜٓبغعععٞ دتععع٬ٍ ٚدٗعععو ٚعظعععِٝ  

ُْشِععٞ ثٓععا٤  عً ٝععو أْععتََ ُهععًطاْو .. ُهععبشاْو ٫ 

ـُ ست٢ تلٓع٢   نُا أثٓٝتََ ع٢ً ْفوو .. فًو اذتُ

ََ ايل٢ٓ. ـُ بع  ٚ يو اذتُـ إفا كٓٝتََ ٚيو اذتُ

ّٝـْا ستُععـ ٚعًعع٢ آٍ هععٝـْا       ِّ عًعع٢ هعع ايًععِٗ ُعع

ستُععـ نُععا ُععًٝتََ عًعع٢ هععٝـْا إبععلاِٖٝ ٚعًعع٢ آٍ 

هٝـْا إبلاِٖٝ ٚباكى ع٢ً هٝـْا ستُـ ٚع٢ً آٍ 

                                                

1
 يقرأ ىذا الدعاء  قبل صالة الفجر 
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هععٝـْا ستُععـ نُععا باكنععتََ عًعع٢ هععٝـْا إبععلاِٖٝ    

 ٚع٢ً آٍ هٝـْا إبلاِٖٝ إْو محٝـ زتٝـ. 

ايًعععِٗ كبَّ دربٜعععٌ َٚٝها٥ٝعععٌ ٚإهعععلافٌٝ ٚهعععٝـْا 

 (*8 ستُـ ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ أدلْٞ َٔ ايٓاك 

َععٔ عٓععـى تٗععـٟ بٗععا    ايًععِٗ إْععٞ أهععأيو كمحعع١ّ  

ُّمشًٞ بٗا  قًيب، ٚجتُُع ََ ، ٚتً  ٚتعلؿُّ  عجٞ،بٗا 

ٚحتفَظ بٗا فا٥يب، ، ِؿٜوبٗا  ضًََِِْ ُٚتيتيَفُأ بٗا

ٞ   بٗا ًاٖـٟ ٚتلفُع ّٝضََ  ،  ، ٚتننٞ بٗعا عًُع ٚتبع

ُٗٔٚتبٗا ٚدٗٞ ،  ٟ و بٗا ُكًََ ِِع  ًعـ و بٗعا  ََ، ٚتع

 ه٤ٍٛ.  َِّٔ ُن

ًِعععُل قًعععيب   ُٜبََا ايًعععِٗ إْعععٞ أهعععأيَو إماْعععّا ؿا٥ُعععّا 

ُِٜعُٝبو      ََ أّْع٘ ٫  ََكٝٓا ُاؿقّا ستع٢ أعًع ٚأهأيَو 
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َّ ، ٚأكٓو مبا قوُتََ٘ يٞ. إ٫ٓ  ُ٘ عً ايًِٗ َا نتبتََ

ََ ُععاؿقّا أعطععو إماْععّا  ل ِفععُن ُٜٙٚكٝٓععّا يععٝى بععع

ٍُ ٚكمحععع١ّ ََععع أْعععا يف ايعععـْٝا  َونلاَِتععع فََلََبٗعععا 

 ايِععْبلََ ِعٓععـ ايًكععا٤ٚاٯػععل٠. ايًععِٗ إْععٞ أهععأيو  

ََٚ ُّ َٓام ََ ، ٗـا٤اي َّ عـا٤ايوُّ ٚعٝ ع٢ً  ِلََ، ٚاي

 بععَو ٍُْعنٔ . ايًعِٗ إْعٞ أُ  َٚلافكع١َ ا٭ْبٝعا٤   ا٭ععـا٤ 

ُِععععلََكأٜععععٞ ٚ ََُععععععفََ ، ٚإٕسععععاديت  ،  ًُععععٞعََ َق

ََ  َوكمحِت إىل ُتْلفتكٚا ا٭َعٛك   ، فأهأيو ٜا قآع

ِّععع ًعععايفََ ٚ  شعععٛك إٔايُب بعععنيََ نُعععا جتعععرُي -ـٚك اي

ذريْٞ َٔ عقاب ايوععري َٚعٔ ؿعع٠ٛ ايجبعٛك َٚعٔ      ُت

ٚ   ََُعععفََ َعا  ٚفت١ٓ ايكبٛك. ايًِٗ  ُِعلََ عٓع٘ كأٜعٞ   َق

ّٝ ُ٘تبًْغعع  ًُععٞ ٚج عٓعع٘ عََ ََيت  يت ْعع  َععٔ ػععريٕ  ُٚأَٓعع
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ِ٘ َُ أٚ ػرٕي أْعتََ  َىعباِؿ٘ أسـّا َٔ ٚعـتََ  أسعـاّ  عطٝع

ٙ  ، ٚأهأيَو٘ فٝ إيَٝوكافٌب فإْٞ  ػًََِكؤَ  ّٜعا ٜعا   إ

 ايعاملني. كبَّ

َُٗتعععـٜٔ فعععريََ ٓعععآيني ٫ٚ    ََ ايًعععِٗ ادعًٓعععا ٖعععاؿٜ

٭ٚيٝا٥ععو ،  َُٔععًٓني سلبععّا عًعع٢ أعععـا٥َو ٚ هععًُاّ   

ُِْشبُّ حُببَِّو ايٓاي ُْٚعاؿٟ بععـاِٚتَو َعٔ ػََايَفعَو    

َِععٔ ػًََِكععو. ايًععِٗ ٖععقا ايععـعا٤ُ َٚٓععو اإلدابعع١ ،  

ّْعا إيٝع٘       ّْعا هلل ٚإ ٖٚقا ادتٗـ ٚعًٝعو ايعته٬ٕ ، ٚإ

ّٞ ايعظعِٝ   كادعٕٛ ، ٫ٚ سٍٛ ٫ٚ ق٠َٛ إ٫ٓ باهلل ايعً

ٌٔاذت ٟف ـْ ب َْع ، ًٝـ ايّل ٚا٭َٔل ايٌـٜ  ََأهأيو ا٭

ََ ََ ١َايٛعٝعععـ ٚادتّٓععع ٜعععٛ ارتًعععٛؿ َعععع املكعععلبني  ٜعععٛ
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ٌُ ّْع بعايعُ يعَو   ٛؿ املعٛفنيََ ايوعذُ  ٔعٖنع ايُل ٗٛؿاي و ٗٛؿ إ

ٌُ  لٜـ. َا ُت كسِٝ ٚؿٚؿ ٚإْو تفع

ََ  ّنبعايعِ  فََٖطع تعََ َََٔهبشإ  ٘  ٚقعا ََ  بع ٔ  ، هعبشا  َع

٘  ََٚتهععلَّ ََاِلعع ىََِبَيعع ٫ ٜٓبغععٞ   َععٔ، هععبشإ  بعع

ْٔعع هععبشإ فٟ ، يعع٘ إ٫ٓ ايتوععبُٝض ِّ ٌٔايف ،  ِعََٚايعع

ـْك٠ََِهععبشإ فٟ  ، هععبشإ فٟ ادتعع٬ٍ   ّٚايهععلََ ايُكعع

ُِع٘.        ٚاإلنلاّ َّ ًع٤ٍٞ بعًِ ، هعبشإ ايعقٟ أسِع٢ نع

ٟ   ادعٌ يعٞ ْعٛكّا يف قًعيب    ايًِٗ ،  ، ْٚعٛكّا يف قعرب

، ْٚععٛكّا يف  بِععلٟ ْٚععٛكّا يفْٚععٛكّا يف مسعععٞ،  

ٞ   لََٟ، ْٚٛكّا يف بََ لْٟعََ ، ْٚعٛكّا   ، ْٚعٛكّا يف ذتُع

 ٞ ٞ ِع ، ْٚعٛكّا يف  يف ؿَع ، ْٚعٛكّا يف عََِعيب ،    ظعاَ

َّ  َعٔ  ْٚٛكّا  ٞ ْٚعٛكّا َعٔ ػََ   بعني ٜعـ ٔ   ًفع  ، ْٚعٛكّا عع
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ٞ  مععٝو ٞ  ، ْٚععٛكّا عععٔ مشععاي ،  ، ْٚععٛكّا َععٔ فععٛق

ٔمْؿْعٞ ْعٛكّا ٚأعطعو ْعٛكّا     ايًعِٗ   ظ ْٚٛكّا َٔ حتيت

ٚادعععٌ يععٞ ْععٛكّا  ُٚعع٢ً اهلل عًعع٢ هععٝـْا ستُععـ      

 ٚع٢ً آي٘ ُٚشب٘ ٚهًِٖ. 

 ٍٛ : ثِ ٜك

 .(*َل٠ 59 ٜا سٞ ٜا قّٝٛ ٫ إي٘ إ٫ أْت 

ُّٞ ٜعا قٝعّٛ أسٝعٞ ايكًعٛبََ حتٝعا ٚأُعًض يٓعا           ٜا س

 .(*َلات 8أٚ  21 ا٭عُاٍ يف ايـٜٔ ٚايـْٝا 
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 1 ايٛكؿ ايًطٝف يف أفناك ايِباغ ٚاملوا٤

ـّإلَاّ ايوّٝي  اؿ كمح٘ اهللـ عبـ اهلل بٔ عًٟٛ اذت

 

( 8اإلػع٬ْ    بوِ اهلل ايلمحٔ ايعلسِٝ ظ هعٛك٠   

( * 8*بوععِ اهلل ايععلمحٔ ايععلسِٝ ظ هععٛك٠ ايفًععل   

 *  ( 8بوِ اهلل ايلمحٔ ايلسِٝ ظ هٛك٠ ايٓاي  

 بعوَ  ٚأععٛفُ  نٔيايٌعٝا ِ  اِتنََََع ََ َِْٔع  َوِب كبِّ أعُٛف ﴿

(* بوِ اهلل ايلمحٔ ايلسِٝ 8  ﴾ كبِّ إٔ عتٔلٕٚ

ّْ ِ أمنعععا ػًكٓعععاُنُتأفشوععبْ  ﴿ ِ إيٝٓعععا ُهعععِ عبجععّا ٚأ

ََ إيعع٘ إ٫ٓ اذتععلُّ ٫ ُوًِععامَل عععٕٛ فتعععاىل اهلُلدََْل٫ُت  ٖعع

                                                

2
و بدل اليوم :  ويف ادلساء : بدل أصبحت : أمسيت ، وبدل النشور :ادلصري ،  
 .كما ىو مبني مبا حتتو خط  الليلة
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ََع    َٔكبُّ ايعْل ٫  إهلعّا آػعلََ   اهلِل عََايهلِٜ َٚعٔ ٜعـُع 

ََُب ََاُبوََا ِسي٘ ب٘ فإمٓن لٖا ُٜ كّب ٘ عٓ  ُضفًِع ٘ إْع٘ ٫ 

ِْ ايهعععافلٕٚ ُٚقععع   ػعععرُي ٚأْعععتََ ٌ كبِّ اففعععل ٚاكسععع

 بوعععِ اهلل ايعععلمحٔ ايعععلسِٝ *  ﴾ امحنيايعععّل

)ََ ََُت نيََِسعع اهلِل هععبشا ٕٛ ٚيعع٘ ِععبُشُت نيََِٚسعع ُوععٛ

ُْععععع ّٝيف ايوعععععُٛات ٚا٭ك  ٚعََ ـُاذت  ّا ٚسعععععنيٌََععععع

ُُٜلِٗٔظُت َّ ُزٔلْؼٕٚ  ّٝع  َََِع  اذت ّٝع  ُزٔلْؼع ُٜٚ ِتامل َعٔ   تََامل

ّٞ  ُٕٛدلََْؼُت ا ٚنقيو ََِٛتََ ََْعبََ شٝٞ ا٭ك ََُٜٚ اذت

أععععٛف بعععاهلل ايوعععُٝع ايعًعععِٝ َعععٔ ايٌعععٝطإ     * ﴾

يععٛ   ﴿( * بوععِ اهلل ايععلمحٔ ايععلسِٝ   8ايععلدِٝ  

  ََ ٌٕ  أْنيٓععا ٖععقا ايكععلآ ََ عًعع٢ دبعع ًِععػََ يلأٜتعع عّا ا

ََََِّععتَََُ ٍُ اهلل ٚتًععَو ١ِعّا َععٔ ػٌعع ْٔععلبٗا  ا٭َجععا
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ّٓ ََ * ِ ٜتفهعلٕٚ  ُٗع اي يعًٖيً  إيع٘ إ٫ٓ  ايعقٟ ٫  اهلُل ٖع

ََ ْٝ عاُج ٖ ََ  ٠ِٚايٌعٗاؿََ  ِبايغ  * سِٝمحٔ ايعلّ ايعلّ  ٖع

ََ ُـّٚي ايوع٬ّ    ٖعٛ املًعوُ   إي٘ إ٫ٓ ايقٟ ٫ اهلُل ٖ ايكع

ْٝ ُٔامل٪َِ ل هعبشإ اهلل  املتهّبع  اُكادتّب نُٜنايعََ ُُِٔاملٗ

ُٜ ََ* ٌلنٕٛ عُا  ِّك َيع   اهلل ارتايل ايبعاك٨ُ  ٖ  ُ٘املِع

ُٜ يععع٘ َعععا يف ايوعععُاٚات  ُضبِّوََعععا٭مسعععا٤ اذتوععع٢ٓ 

وِ اهلل ايعلمحٔ  * ب﴾ اذتهِٝ ٚا٭ك  ٖٚٛ ايعنُٜن

ٌّ ﴿ايلسِٝ ظ  ُْ ه٬  ٕٛغ يف ايعاملني إَّععا نعقيوَ  ع٢ً 

 * أععٛفُ  ﴾ ْا امل٪َٓنينٟ احملوٓني إْعِّ٘ َٔ عباِؿصَت

َِاهلل ايتاَّ بهًُاِت بوِ اهلل  (8ًل  ٔ ًلِّ َا ػََات 

ََ ِ٘ لُُّٔعععايعععقٟ ٫  ٫ٚ يف  يف ا٭كٔ  ًععع٤ٌٞ َعععع امسععع

ايًعععِٗ إْعععٞ   (8ايوعععُا٤ ٖٚعععٛ ايوعععُٝع ايعًعععِٝ     
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ِْ  ُتأُععبشْ   ِْفععععأ ِ  ٕلْتعُعع١ٍ ٚعافٝعع١ٍ ِٚهعع   َٓععو يف 

ََُِْ َّ ٚعافٝتو ِٚه َوتََع  يف ايـْٝا ٚاٯػل٠ َىلََْتعً

ُٗٔأ ُتْشأُععبََايًععِٗ إْععٞ   (*8   ١ًََععََسََ ـًُْٗٔععُٚأ َىـًُعع

 اهلل ٫ أْعتََ  أْععَّوَ  َوػًِك ٚ ٝعََ ٥٬َٚهتعَََو َوًِْلعََ

 ََ َّ هعععٝـْا  ًعععلَٜو ى ٫إيععع٘ إ٫ أْعععت ٚسععع يعععو ٚأ

 (* اذتُععععـ هلل كب5ِّٚكهععععٛيو   َىـُستُععععـّا عْبعععع 

ُ٘ ٜٚهعاف٧ َنٜعـٙ       ( * 8ايعاملني محـّا ٜعٛايف ْعُع

ٚايطعافٛت   ِتْبع بادِت ُتآَٓت بعاهلل ايعظعِٝ ٚنفعلْ   

ََ  ُتِهٚاهتُوََ  هلعا ٚاهللُ  بايعل٠ٚ ايٛثك٢ ٫ اْفِعا

باهلل كبّعّا ٚباإله٬ّ ؿّٜٓا  (* كُٓٝت8مسٝع عًِٝ  

ـٍ  ّٝع ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًٖٚمبشُ ( * 8عّا ٚكهع٫ّٛ   ِ ْب

ََ ُتًِععيب اهلل ٫ إيعع٘ إ٫ ٖععٛ عًٝعع٘ تٛنٖ  سْوعع كبُّ  ٖٚعع
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َٔ ّٝ   2ظععِٝ   ايعََ ايعععل ِّ عًعع٢ هعع ـْا ( * ايًععِٗ ُعع

ـٍ ٚ ع٢ً آي٘ ُٚعشب٘ ٚهعً    ( * ايًعِٗ إْعٞ   29ِ  ستُ

َِع  فُعذععََا٠ََِ٤ ارتعري ٚأععٛف بعو َعٔ فُعذععََا٠ََِ٤        ْٔأهأيو 

و ٚأْعا  تََإي٘ إ٫ أْت ػًِك بٞ ٫ك ايٌلِّ * ايًِٗ أْتََ

ـِـُعْب ـِى ٚأْا ع٢ً عٗ  أعُٛف َا اهتطعُت َىى ٚٚع

ََ ََ يَو أب٤ُٛ ُتْٓعبو َٔ ًلِّ َا  َّ ِتبٓع  ٚأبع٤ُٛ  و عًع

بقْيب فاففل يٞ فعإْعَّ٘ ٫ ٜغفل ايقْٛب إ٫ أْت * 

ٚأْعت   ًعتُ ايًِٗ أْت كبٞ ٫ إيع٘ إ٫ أْعت عًٝعو تٛنٖ   

ََ َٚعا ج ٌٜعأ    كبُّ ايعلَ ايعظِٝ * َا ًا٤ اهلل نا

ّٛ   ْٔج ُٜه ِّ  ٫ٚ سعٍٛ ٫ٚ قع ايعظعِٝ   ٠ إ٫ بعاهلل ايعًع

َّ ًَُِعععأْع ِّ ًععع٤ٞ قعععـٜل ٚإٔ اهلل قعععـ  أ اهلل عًععع٢ نععع

ِّ أساَط ًُّا * ايًِٗ إْٞ أعٛف بو َٔ ًلِّ ِع ٤ًٍٞ به
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ِّ ؿابعّع١ٍ أْعت آػعقٌ       َّ   ْفوٞ َٚعٔ ًعلِّ نع بٓاُعٝتٗا إ

ُّ ٜععا قٝعععُّّٛ   عبععٞ عًعع٢ ُععلاٍط َوععتكِٝ * ٜعع   ك ا سعع

ًِ    بلمحتَو يعٞ   ْضأهتغٝح َٚٔ ععقابو أهعتذري أُع

ُ٘ ٫ٚ تََ ـٍ َععٔ ًِععِهًععأْٞ ُنًٖعع و إىل ْفوععٞ ٫ٚ إىل أسعع

ِّ     عََ ١ََفْلَ  َوًِكػََ ني * ايًِٗ إْٞ أععٛف بعو َعٔ اهلع

ٌ ٚأععٛف بعو   وََع ٚايَه ٔنْذع ٕ ٚأعٛف بو َٔ ايعََنََٚاذَت

َّ ١ِبََععًَٚأعععٛف بععو َععٔ فَ ٌ ْؼععٔ ٚايُبْبَععٔ ادُتعع ٔ ْٜايعع

اٍ * ايًععِٗ إْععٞ أهععأيو ايعافٝعع١ يف   دََععايلِّ ٔلْٗععَٚق

ايعععـْٝا ٚاٯػععععل٠ * ايًعععِٗ إْععععٞ أهعععأيو ايعفععععٛ    

ْٝعععاٟ ٚايعافٝععع١ ٚاملعافعععا٠ ايـا٥ُععع١ يف ؿٜعععو ُٚؿ

َِ ْلٚأًٖٞ َٚايٞ * ايًِٗ اهُت كٚعاتٞ  ْٔعٛكاتٞ ٚآ

َّ َٚععٔ ػََ     ًفععٞ ٚعععٔ  ايًععِٗ اسفظععو َععٔ بععني ٜععـ
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إٔ  َوِتَََظمشايٞ َٚٔ فٛقٞ ٚأعٛف بعََ مٝو ٚعٔ

و ٚأْعععت تََِكعععًَػََ اٍ َعععٔ حتعععيت* ايًعععِٗ أْعععتََ تََعععِفُأ

وعععكٝو ٚأْعععت ُعععو ٚأْعععت تََطِعٗعععـٜو ٚأْعععت ُتتََ

قعـٜل *   ٝٝو ٚأْت ع٢ً نٌ ٤ًٍٞحُت  ٚأْتََُتوُٝ 

٠ اإله٬ّ ٚعًع٢ نًُع١ اإلػع٬ْ    ع٢ً فطلََ أُبشٓا

  ًٖ ـٍ ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚآيع٘ ٚهع ِ ٚع٢ً ؿٜٔ ْبٝٓا ستُ

َِ ١ًٖ أبٝٓعا إبعلاِٖٝ سٓٝفعّا َوعًُّا َٚعا نعإ       ٚع٢ً 

َععٔ املٌععلنني * ايًععِٗ بععو أُععبشٓا ٚبععو أَوععٝٓا   

 ٚ أُعبشٓا *  ايٌٓعٛك ٚإيٝو  ٚبو ضتٝا ٚبو منُٛت

ـُ ًععُوامُل  أُععبض هلل كبِّ ايعععاملني * ايًععِٗ   هلل ٚاذتُعع

ّ   إْٞ أهعأيو ػعريََ   ٘ ِْٚعلٙ ْٚعٛكٙ   فتشََع  ٖعقا ايٝعٛ

ََ ََٚبلنت٘ ٚ  ٖقا ايّٝٛ إْٞ أهأيو ػريََاٙ * ايًِٗ عع
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ععـٙ ٚأععٛف   َعا بََ  ٘ ٚػعريََ َا فٝ٘ ٚػري َا قبًَع  ٚػريََ

ّ بو َٔ ًلِّ  َعا قبًع٘    ًٚعلِّ َعا فٝع٘ ًٚعلِّ     ٖقا ايٝعٛ

بععٞ َععٔ ْعُعع١ٍ أٚ  أُععبضعععـٙ  * ايًععِٗ َععا َععا بََ ًٚععلِّ

ـٍ َٔ ػََ ًُِِكبأس فًعو   يعوَ  ًعلٜوَ  ى ٫ََْٚسع  َوْٓع و ف

ُّ  .هل ع٢ً فيواذتُـ ٚيو اي

٘ ٚكٓععا ْفوعع٘ ًِكععٚحبُععـٙ عععـؿ ػََ * هععبشإ اهلل 

ًِعععََعععٚٔم َِععع١ عل ( * هعععبشإ اهلل 8ًُاتععع٘  اؿ َنََ٘ ٚ

١ ََععْفوعع٘ ٚٔم ًكعع٘ ٚكٓععاايعظععِٝ ٚحبُععـٙ عععـؿ ػََ

ًِع  َِع عل ََ  8ًُاتع٘   اؿ َنََ٘ ٚ َعا   ؿََ( * هعبشإ اهلل عع

ََ  ًعععلََػََ يف  لًَََعععَعععا ػََ ؿََيف ايوعععُا٤ هعععبشإ اهلل عععع

 ََ َعا بعني فيعو هعبشإ اهلل      ؿََا٭ك  هبشإ اهلل عع
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ََ   ؿََََععع يف  لًَََععَععا ػََ ؿَََععا ٖععٛ ػععايل* اذتُععـ هلل ععع

 ََ يف ا٭ك  اذتُعـ   لًَََع َعا ػََ  ؿََايوُا٤ اذتُـ هلل عع

ََ ََ ؿََهلل ع َا ٖعٛ ػعايل*    ؿَََا بني فيو اذتُـ هلل ع

ََ إيعع٘ إ٫  يف ايوععُا٤ ٫ لًَََععَععا ػََ ؿ٫ََ إيعع٘ إ٫ اهلل ععع

ََ ََ   يف ا٭ك  ٫ لًََََا ػََ ؿََاهلل ع َعا   ؿََإيع٘ إ٫ اهلل عع

ََ َا ٖٛ ػايل* اهلل أنرب  ؿََبني فيو ٫ إي٘ إ٫ اهلل ع

ََ ََ  لًََََا ػََ ؿََع يف  لًَََع َعا ػََ  ؿََيف ايوُا٤ اهلل أنرب عع

ََ ََ ؿََا٭ك  اهلل أنرب ع َعا   ؿَََا بني فيو اهلل أنرب ع

ّٞ ايعظعِٝ   ٖٛ ػايل* ٫ سٍٛ ٫ٚ ق٠ٛ إ٫ باهلل ايعً

ََ بعاهلل  يف ايوعُا٤ ٫ سعٍٛ ٫ٚ قع٠ٛ إ٫     لًََََا ػََ ؿََع

ََ ّٞايعً يف ا٭ك  ٫ سعٍٛ ٫ٚ   لًَََع َعا ػََ  ؿََايعظِٝ ع

 ّٞ ايعظعِٝ ععـؿ َعا بعني فيعو ٫       ق٠ٛ إ٫ باهلل ايعًع
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 ّٞ ايعظعِٝ ععـؿ َعا ٖعٛ      سٍٛ ٫ٚ ق٠ٛ إ٫ باهلل ايعًع

ػايل * ٫ إي٘ إ٫ اهلل ٚسـٙ ٫ًلٜو يع٘ يع٘ املًعو    

   ََ ِّ ًع٤ٞ قعـٜل عع ِّ فك٠ٍَّ   ؿََٚي٘ اذتُـ ٖٚٛ ع٢ً ن نع

ِّ ٚهً 8أيف َل٠   ـٍ  (* ايًِٗ ُ ِ ع٢ً هٝـْا ستُع

ََ  كمحع١ِ  باِب َفتأغ اهلل ُع٠ّ٬   ًِِٔع َعايف عِ  ؿََاهلل عع

ّٔ اهلل ٚعًع٢ آيع٘ ُٚعشب٘     ِوًِع َُ ٚه٬َّا ؿا٥ُني بـٚا

ََ ِّ فّك٠ٍ أيف َل٠  ؿََع  (* 8ن
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 8 ؿعا٤ ٜكلأ بعـ هٛك٠ ٜى

 يإلَاّ عبـ اهلل بٔ عًٟٛ اذتـاؿ

 

ََععععا   ايًععععِٗ  ّْععععا ْوععععتْشِفُظَو ْْٚوععععتََِٛؿُعَو أؿٜاََ إ

    َّ ََا ٚأ٫ٚؿْعا ٚأَٛايٓعا ٚنع ََا ٚأْفوََٓا ٚأًٖ ٚأبـاََ

ََِفععَو   ّٜععاِٖ يف ن ََععا. ايًععِٗ ادعًٓععا ٚإ ًعع٤ٍٞ أعطٝتََ

ـٍ ٚدّبععإك      ٕٕ َلٜعع ِّ ًععٝطا ْٔ نعع َِعع ٚأَاِْععَو ِٚعٝععاِفَى 

ِّ ًعٕل إْعو عًع٢     ـٍ َٚٔ ًلِّ ن عٓٝـ ٚفٟ بغٍٞ  ٚساه

 نٌ ٤ًٞ قـٜل.

                                                

3
 مث ىذا الدعاء. بعد أذكار الصباح تقرأ سورة يس 
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ََععععا  ايًععععٗ ًُِّٓععععا بايعََافٝعععع١ ٚايوَّعععع١َََ٬، ٚسََك ِك ِ دََ

َُِٛدبََعععاِت    َِعععٔ  بعععايتَّك٣ٛ ٚا٫هعععتَكا١َََ ، ٚأِععععْقََا 

َّ اِفِفععل يٓععا       ُٗ ُّعََا٤. ايًعع ََعع١ إْععو هََععُُٝع ايعع ََا َّ اي

ََععععا يف   ِْ ََا ٚإْػٛا ََععععا٥ِِؼ َََ ٚيٛايععععـٜٓا ٚأ٫ٚؿْععععا ٚ

ََ إيٝٓععا    ْٔ أْسوََعع ُْععشََاِبٓا ٚملععٔ َأسبَّٓععا ٚملعع ِّٜٔ ٚأ ايعع

٪َٓني ٚامل٪َٓععات ٚاملوععًُني ٚاملوععًُات ٜععاكبَّ   ٚاملعع

 ايعاملني.

ِّ ايًِٗ ع٢ً عبعـى ٚكهعٛيو هعٝـْا ٫َْٛٚعا      ُٚ

ََععاٍ      ستُععـ ٚعًعع٢ آيعع٘ ُٚععشب٘ ٚهععً ِ ٚاكمقٓععا َن

املتابعََعع١ يعع٘ اععاٖلّا ٚبا ٓععّا يف عافٝعع١ٍ ٚهعع١ٍَ٬   

 بلمحتو ٜا أكسِ ايلامحني.
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 أفناك املغلب ٚايفذل

 غلب ٚايفذل ٖقا ايـعا٤ ٜكلأ بعـ ٬ُتٞ امل

 

  ٫ ََٙ ُتكلأ ايفاحت١ ثِ بََعـٖا ، ٫ إي٘ إ٫ اهلل ْٚسع

ُْـ عتٝٞ ٚمٝت ٖٚٛ  ًلٜو ي٘ ، ي٘ املًو ٚي٘ اذَت

ِّ ٤ًٍٞ قـٜل   عٌل َلات ( ، ايًِٗ َأِدْلْعا   ع٢ً ُن

َّا أعًع٢ ادتّٓع١     َٔ ايٓاك       هبعّا ( ، ايًِٗ َأْهِه

  ث٬ثّا ( ، َعٔ فعري هعاِبَك١ عََعقََاب ٫ٚ تََعٛبٕٝؽ ٫ٚ      

ِعتََاب ٫ٚ ِسوََاب ٫ٚ ِعَكاب ، ٫ يف ايعـْٝا ٫ٚ يف  

ٌٔ ٚادُتعععِٛؿ    ْٔععع ايعععرْبمََؾ ٫ٚ يف اٯػعععل٠ مبْشعععٔض ايَف

        ََِ َّٓعإ ٜعا قعـٜ ََٓعإ ، ٜعا سّٓعإ ٜعا َ ّٔ ٚا٫َِت ٚايهلََ
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 ٗ ََ اهعِتْشَكاِق ِّعََِ َقْب ََ باي َّ ا اإلسوإ ، ٜا َٔ تَََف

ََْا ، ايًِٗ  ْٓ َـَى ِيٌلِّ َا ِع ْٓ ََا ػََريََ َا ِع َْ ، ٫ حتٔل

ِّ ًع٤ٞ ، اففعل       ـْكََِتو عًع٢ ُنع ِّ ٤ًٍٞ ، بُكع ٜا كبَّ ن

ََععٔ ٫      َّ ًعع٤ٞ ٫ٚ تََْوععأيٓا عععٔ ًعع٤ٞ ، ٜععا  يٓععا ُنعع

ُٜغًط٘ ايوا٥ًٕٛ ،   ٫ َََٔ ٌُِٜغًُ٘ هٌََُع عََٔ هََُع ، ٜا 

ََتََربَّّ بإذتأغ امُلًشِّني ، أِف  ٫ َََٔ قٓا بََْلؿََ عََفٛى ٜا 

 ٚس٠َٚ٬ كََمحتو ، اهتغفل اهلل   ث٬ثّا (.

ايًععِٗ أْععت ايوعع٬ّ َٚٓعععو ايوعع٬ّ ٚإيٝععو ٜععععٛؿ      

ايو٬ّ فشّٝٓا كبٓا بايوع٬ّ ، ٚأؿِػًٓعا بلمحتعو    

ؿََاكَى ؿاكََ ايو٬ّ ، تباكنتََ ٚتعايٝتََ ٜا فا ادتع٬ٍ  

َُعطعٞ ملعا      ٚاإلنلاّ. ايًِٗ ٫ َاْع ملعا أعطٝعت ٫ٚ 
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ََْعت ، ٫ٚ ِّ َٓعو   ََ ََٓفُع فا ادت ََٝت ، ٫ٚ  كاؿَّ ملا َق

   ٔٔ ًُععِهٔلى ُٚسْوعع َّععا عًعع٢ ِفِنععٔلى ٚ ادتععـ ، ايًععِٗ َأِع

ُِ قععـكََٙ      ََعًعع ِعباؿََِتععو   ث٬ثععّا ( . ُهععبشإ َععٔ ٫ 

  ََ ُِععَفتََ٘. هععبشإ كّبعع ُِععفٕٛ  ََْبًُععُغ ايٛا فععريٙ ، ٫ٚ 

َّععاب. هععبشإ اهلل ٚاذتُععـ هلل    ِّ ا٭عًعع٢ ايٛ ايعًََعع

عٌلّا ( ، هعبشإ اهلل ٚاذتُعـ هلل ٫ٚ    ٚاهلل أنرب  

إيعع٘ إ٫ اهلل ٚاهلل أنععرب ٚ ٫ سععٍٛ ٫ٚ قعع٠ٛ إ٫ بععاهلل 

ََعع١َ      ََِفِوعع٘ ٚٔم ََؿََ ػًََِِكعع٘ ٚٔكٓععا٤ََ  ِّ ايعظععِٝ عََعع ايعًعع

     ٫ ََٙ ََُاِتعع٘ ، ٫ إيعع٘ إ٫ اهلل ْٚسعع َـَاؿََ نًِ َِعع ًِعع٘ ٚ عََْل

ُْـ عُتٝٞ ٚمٝت ٖٚٛ  ًلٜو ي٘ ، ي٘ املًو ٚي٘ اذت

ـ  ََعل٠َّ.     ع٢ً نٌ ٤ًٞ قع ِّ فََك٠ٍَّ َأِيعفََ  ََؿََ ُنع إٕ  ﴿ٜل عََع

اهلل ٥٬َٚهت٘ ًُِٜٕٓٛ ع٢ً ايٓيب . ٜعا أٜٗعا ايعقٜٔ    
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ِّ  ﴾آَٓععٛا ُععًٓٛا عًٝعع٘ ٚهععًُٛا توععًُٝا  ، ايًععِٗ ُعع

ِّ ٚهععً  َا٥عع١ َععل٠ ( ،   299عًٝعع٘   ِ عًعع٢ ايًععِٗ ُعع

ـٍ َفتعاغ بعابِ    يف  َعا  ؿ١ََََ اهلل عََع محع كََ هٝـْا ستُع

ََععع ًِِٔعععِع َُ ٠ّ٬ ٚهععع٬َّااهلل  اهلل  ِوًِعععؿا٥ُعععني بعععـٚاّ 

ََ ٚع٢ً آي٘ ُٚشب٘  َّ ّٚيني ٚ ٜعا   َٚٔ ٚا٫ٙ. ٜا أ ا٭

٠ّٛ املععتني ، ٜٚععا كاسععِ    آِػععلََ اٯػععلٜٔ ، ٜٚععا فا ايكعع

املوعععانني ، ٜٚعععا أكسعععِ ايعععلامحني ، ايًعععِٗ إْعععا     

َّٓاى أْفوٓا ٚأَٛايٓعا ٚأ٫ٚؿْعا ٚأًٖٝٓعا ٚفٟٚ     ُٓ

أكسآَا َٚٔ أسا ت ب٘ ًعفك١ قًٛبٓعا ِٚدعـاكات    

ٌَّ َعا أْعََُعتََ بع٘         بٝ ٛتٓا ، َٚعٔ َعٓعا َٚعا َعٓعا ٚنع

َُْوعتََٛؿََع يف   ْٔ يٓا ٚهلِ سافظّا ٜا ػري  عًٝٓا ، فُه

ايـٜٔ ٚايـْٝا ٚاٯػل٠ آَني   ث٬ثّا (. ايًِٗ إْعا  
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ْوعععأيو يٓعععا ٚهلعععِ ايعفعععٛ ٚايعافٝععع١ ٚاملعافعععا٠   

ُِعش١َّّ يف      ـّٜٔ ٚايعـْٝا ٚاٯػعل٠ ، ٚ ايـا١ُ٥ يف ايع

ََ ُعُٕل يف ٌََ ، ٚٔكْمقعّا ٚاهععّا    تََك٣ٛ ، ُٚ ٛ ٔٔ عََ ُسْو

ََا عًٝععع٘. ايًعععِٗ ٜعععا هََعععاِتل ا٭سعععٛاٍ ٫    ٫ ُتععععقِّْب

تََهٌف يٓا ٚهلِ ساٍ ٚاكمقٓا ٚإّٜاِٖ َعٔ كمقعو   

اذت٬ٍ ٚبأكى يٓا ٚهلِ يف ا٭ٌٖ ٚاملعاٍ ٚايِعٝعاٍ   

ََلَّ َا تأتٞ ب٘ ا٭ّٜاّ ٚايًٝاٍ    ، ٚانِفٓا ٚإَّاِٖ 

ُِٖ ب ِٓو ايعيت ٫ تٓعاّ   َلتني ( ، ٚاْسُلْهٓا ٚإّٜا عََٝ

ُٜععععلََاّ ،     ََِفععععو ايععععقٟ ٫  ّٜععععاِٖ بَه ََععععا ٚإ ُِٓف ، ٚاِن

ًَََٗعُو ٚأْعت       ـْكََِتو عًََٝٓعا فع٬  ٚاكمحٓا ٚإٜاِٖ بُكع

ِثكُتٓا ٚكدا٩ْا ، ٚاٖـْا ٚإّٜاِٖ ٭ْسؤََ ا٭ْػ٬م 

ْْعععت ،      ِٓٗا إ٫ أ ٚا٭عُعععاٍ فإْععع٘ ٫ ٜٗعععـٟ ٭ْسوََععع
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ُْععٔلف عٓععا هََعع٦ََٝٗا فإْعع٘ ٫ ََِععٔلف عَّععا ٚعععٓ ِٗ ٚا

٦ََِّٗا إ٫ٓ أْت ، ٚاكمحََا ٚإٜعاِٖ بتََعْلِى املعاُعٞ     هََ

ََعععا ، ٚاْكمحٓعععا إٔ ْتهًعععف َعععا ٫     ْٝتََ أبعععـّا َعععا أبك

ََّظٔل فُٝا ُٜلٓعٝو عَّعا    ََ اي ََا ، ٚاكُمقٓا ُسْو ََعٓٝ

ّّٝٛ ٜا فا ادت٬ٍ ٚاإلنلاّ  ُّ ٜا ق   َلتني ( ، ٜا سََ

َِععٔ عََععقابو  ََْْوععتََغٝح ٚ ، ٫ إيعع٘ إ٫ أْععت بلمحتععو 

ََ   ، ْٔٝ ََعععا إىل أُْفِوعععٓا َ ْلفععع١َ عََععع وعععتََذري ، ٫تََِهًِ

ًُِْض يٓا ًأْٓا ُنًٖ٘ مبا أًُْشتََ ب٘ ايِاذتني ،  َٚأ

ّّٝٛ أصِتْن يٓا ٚهلعِ كمحع١ّ َعٔ عٓعـى      ّٞ ٜا ق ٜا س

ْٔ عاقبتٓعا    ـُ بٗا يف ايـْٝا ٚاٯػل٠ ، ٚأْسِوع ََْْوعََ

ـّْٝا ٚععقاب    ٟٔ ايع يف ا٭َٛك ُنً ٗا ، ٚأِدلْا َٔ ِػْن

٠ ، بلمحتععو ٜععا أكسععِ ايععلامحني ، ُٚعع٢ً  اٯػععل
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اهلل عًععع٢ هعععٝـْا ستُعععـ ٚآيععع٘ ُٚعععشب٘ ٚهعععًِٖ ،  

ٚاذتُعععـ هلل كبِّ ايععععاملني ، أهعععتغفل اهلل ايعظعععِٝ  

ايععقٟ ٫ إيعع٘ إ٫ ٖععٛ اذتععٞ ايكٝععّٛ ٚأتععٛب إيٝعع٘    

ث٬ثّا ( ، أًعٗـ إٔ ٫ إيع٘ إ٫ اهلل ٚسعـٙ ٫ ًعلٜو     

  ُ  ٕٛ ي٘ ، إهلّا ٚاسـّا ٚكبّا ًاٖـّا ٚضتٔ يع٘ َوعً

َُّٓت ْفوٞ ٚأًٖٞ َٚايٞ   ِٓعٞ     أكبعا (. سََ ِٚعْل

ٚ ؿٜو ٚؿْٝاٟ ٚأػلاٟ َٚعاًٞ ََٚعاؿٟ ٚأمٚادٞ 

ٚأ٫ٚؿٟ ٚاعععاٖلٟ ٚبعععا و ِٚهعععلِّٟ ٚع٬ََْعععٝيت    

َّ ًعع٤ٍٞ    ٌٔ ٚقععيت ٚنعع ْٖعع ََِقععيت ٚأ َََععاْٞ َََٚهععاْٞ ٚ ٚمََ

ّٝعٕٛ ٚامللهعًٕٛ        ََ بع٘ ايٓب َِّع أعطاْٝ٘ كبعٞ مبعا سََ

َّاذتٕٛ أُْف ُِٗ ٚأًٖعِٗ ٚأَعٛاهلِ    ٚا٭ٚيٝا٤ ٚاي وََع

ُِٖ ٚأ٫ٚؿٖعِ    ُِٗ ٚؿْٝاِٖ ُٚأْػعلََا ََ ُِٗ ٚ ؿٜ ََ ٚأعلا
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ُِٖ ٚع٬ْٝتِٗ ٚمَاِْٗ  ُِٗ ِٚهلَّ ُِٖ ٚبا ٓ ٚااٖل

ـّٜٔ ٚايعـْٝا   ِٗٔ يف اي َٚهاِْٗ ٚٚقتِٗ ٚأٌٖ ِٚقِت

ٚاٯػل٠ ٚسوبٓا اهلل ْٚعِ ايٛنٌٝ ، ٫ٚ سعٍٛ ٫ٚ  

ِّ ايعظععِٝ ، ُٚعع٢ً اهلل عًعع     ٠ّٛ إ٫ بععاهلل ايعًعع ٢ قعع

ـُ هلل كب   هٝـْا ستُـ ٚآي٘ ُٚشب٘ ٚهًِٖ ، ٚاذتُع

 ايعاملني.
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ٗٔري َّ   5ايلَّاِتُب اي

ُّي   اؿًَّٟٛ اذَتاهلل بٔ عََ ـِْبعََََ إلَا

 

َّيب .. ستُعععـ ُععع٢ً اهلل  ْٔعععل٠ََ ايععع ايفاحتععع١ إىل سََ

  عًٝ٘ ٚهًِٖ ، أعٛف باهلل َٔ ايٌٝطإ ايعلدِٝ  

ـُ هلِل كبِّ   ﴿ بوععععِ اهلل ايععععّلمحٔ ايععععّلسِٝ * اذتُعععع

ـّٜٔ *       ّٔ ايعع ايععاملني * ايعلَّمحٔ ايعلَّسِٝ * َاِيعِو ٜعٛ

ّٜعععاى ْوععتعني * اٖعععـْا ايِعععلاط    ـُ ٚ إ إٜععاَى ْعُبععع

ُِعععلاَط ايعععقٜٔ أْعُعععتََ عًعععِٝٗ فعععرٔي    املوعععتكِٝ * 

َّايني   .﴾املغِٔٛب عًِٝٗ ٫ٚ اي

                                                

لقد قمت بإضافة الفواتح يف هناية ىذا الراتب حيث مل أجدىا يف كتابات   ٗ
 والدي.
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ّٝععّٛ ٫ تأُػعع ﴿ ّٞ ايك ١ََْٓ اهلل ٫ إيعع٘ إ٫ ٖععٛ اذتعع قُٙ ِهعع

٫ٚ ّْٛ يع٘ َعا يف ايوعُاٚات َٚعا يف ا٭ك  َعٔ فا      

ُِ َعا بعني أٜعـِٜٗ       ََعًَع ايقٟ ٌٜفُع عٓـٙ إ٫ بإفْع٘ 

ِ٘ إ٫ٓ مبعا       ُِع َٚا ػًفِٗ ٫ٚ عتٝطعٕٛ بٌع٤ٞ َعٔ ِعًِ

     ُٙ ُُٛؿ ٦ََعع ُّ٘ ايوععُاٚات ٚا٭ك  ٫ٚ  ًععا٤ ِٚهعععََ نلهعع

ُّ ايعظعِٝ    ُُٗا ٖٚٛ ايعًََع ٍُ    ﴿...  ﴾ِسفُظ ََ ايّلهعٛ آَع

ٌٌ آَععٔ بععاهلل مبععا ُأ ََ إيٝعع٘ َععٔ كّبعع٘ ٚامل٪َٓععٕٛ ُنعع ْععنََ

ـٍ َٔ ُكهعً٘   ٥٬َٚهت٘ ٚنتب٘ ٚكهً٘ ٫ ْفلُِّم بني أس

ُِعٓا ٚأ عٓعععا ُففلاْعععو كّبٓعععا ٚإيٝعععو   ٚقعععايٛا هََععع

ُٜهً ععُف اهلل ْفوععّا إ٫ ٚهعععٗا هلععا َععا       املِععري * ٫ 

نوععبت ٚعًٝٗععا َععا انتوََععبت كّبٓععا ٫ ت٪اػععقْا إٕ   

ُْععلََّا ْوععٝٓا أٚ أػطأْععا * كبٓععا ٫ٚ  ُِععٌ عًٝٓععا إ تََْش
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نُعععا محًِتََععع٘ عًععع٢ ايعععقٜٔ َعععٔ قبًٓعععا * كبَّٓعععا ٫ٚ 

ًُِّٓا َا ٫  اق١َ يٓا ب٘ ٚاعُف عَّا ٚاففل يٓا  ُتشََ

ُِعععلْا عًععع٢ ايكعععّٛ       ٚاكمحٓعععا أْعععتََ ٫َْٛعععا فاْ

 .﴾ايهافلٜٔ 

٫ إي٘ إ٫ اهلل ٚسعـٙ ٫ ًعلٜو يع٘ ، يع٘ املًعو ٚيع٘       

اذتُـ عتٝٞ ٚمٝعت ٖٚعٛ عًع٢ نعٌ ًع٤ٞ قعـٜل         

٬ثععّا ( * هععبشإ اهلل ٚاذتُععـ هلل ٫ٚ إيعع٘ إ٫ اهلل ث

ٚاهلل أنرب   ث٬ثّا ( * كبٓا اففعل يٓعا ُٚتعب عًٝٓعا     

     ِّ إْو أْت ايتٛاب ايعلسِٝ     ث٬ثعّا ( * ايًعِٗ ُع

ِّ عًٝع٘ ٚهعً ِ   ث٬ثعّا ( *        ع٢ً ستُعـ .. ايًعِٗ ُع

أعٛف بهًُات اهلل ايتاَات َٔ ًلِّ َا ػًَََل   ث٬ثعّا  
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ُٔعععلُّ َعععع امسععع٘ ًععع٤ٌٞ يف  ( * بوعععِ اهلل ََ  ايعععقٟ ٫ 

ِ  ايوَُّٝع  ٖٚٛ  يف ايوُا٤  ٫  ا٭ك  ٚ  ايعًعٝ

* كٓٝٓا باهلل كبّا .. ٚباإله٬ّ ؿٜٓعّا ..    ث٬ثّا ( 

ٚمبشُععـ ُعع٢ً اهلل عًٝعع٘ ٚهععًِ ْبٝععّا    ث٬ثععّا ( *  

 بوِ اهلل ٚاذتُـ هلل ٚارترُي ٚايٌّل مبٌع١٦ٝ اهلل  

اٯػعل .. ُتبٓعا إىل     ث٬ثّا ( * آَٓعا بعاهلل ٚايٝعّٛ    

اهلل با ٓععّا ٚاععاٖلّا   ث٬ثععّا ( * ٜععا كبٓععا ٚاعععُف  

ّٓععا   ث٬ثععّا ( * ٜععا فا        َِ عَّععا .. ٚاَععُض ايععقٟ نععإ 

ََا ع٢ً ؿٜٔ اإله٬ّ   هبعّا  َِْت ادت٬ٍ ٚاإلنلاّ .. أ

ُّ ٜا َتني .. انِف ًلَّ ايظاملني   ث٬ثّا (  ( * ٜا قٛ

ََلََ فََ اهلل ًلَّ امُلع٪فٜٔ  * أًَُضََ اهلل أَٛكََ املوًُني .. 

ُِ ٜعا قعـٜل ،      ُّ ٜا نبري ، ٜعا عًعٝ   ث٬ثّا ( * ٜا عً
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ٜا مسُٝع ٜا بِري ، ٜا يطُٝف ٜا ػبري   ث٬ثّا ( * 

ِّ ، ٜععا َعٔ يعبععـٙ       ِّ ، ٜعا ناًععفََ ايغََع ٜعا فعاكزََ اهَلعع

ٜغفل ٜٚلسِ   ث٬ثّا ( * أهتغفل اهلل كب ايرباٜا ، 

٫ إي٘ إ٫ اهلل أهتغفل اهلل َٔ ارتطاٜا   أكبعّا ( * 

  مخوني َعل٠ ( * ٫ إيع٘ إ٫ اهلل ستُعـ كهعٍٛ اهلل     

ََلَّف َٚنعلَّّ ََٚذَّعـ ٚعٖظعِ ،     ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِٖ ٚ

ٌٔ بٝتعععع٘ ايطٝععععبني    ٚكٓععععٞ اهلل تعععععاىل عععععٔ أٖعععع

ايطععععععاٖلٜٔ ٚأُععععععشاب٘ ا٭نععععععلَني ٚأمٚادعععععع٘  

ايطععععاٖلات أَٗععععات املعععع٪َٓني ٚايتععععابعني هلععععِ   

ٗعععِ ٚفعععِٝٗ بإسوعععإ إىل ٜعععّٛ ايعععـٜٔ ٚعًٝٓعععا َع

 بلمحتو ٜا أكسِ ايلامحني.
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هٛك٠ اإلػع٬ْ   ث٬ثعّا ( ، ٚاملععٛفتني           ثِ ٜكلأ :

   َل٠ َل٠ (.

ٚبعـ قلا٠٤ ايفاحت١ ٜلفع ٜـٜ٘ ٜٚـعٛ مبا ًعا٤   

ايًععِٗ إْععا ْوععأيو كٓععاى ٚادتٓعع١ ،    ثععِ ٜكععٍٛ :

 ْٚعٛف بو َٔ هؼطو ٚايٓاك   ث٬ثّا (.

ّٓا  اْت٢ٗ ايّلاتب ، ُٜٚناؿ بعـٙ :*  َِ ٜا عاجََ ايولِّ 

ّٓعا ، ُٚنعٔ     ، ٫تِٗتو ايورتََ عّٓا. ٚعافٓا ٚاععُف ع

يٓا سُٝح نٓا    ث٬ثّا ( * ط دعن٣ اهلل عٓعا هعٝـْا    

ستُـ ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚهًِ ػعريّا ، دعن٣ اهلل   

عٓا هٝـْا ستُـا ُع٢ً اهلل عًٝع٘ ٚآيع٘ ٚهعًِ َعا      

ٖٛ أًٖ٘   ث٬ثّا ( * دن٣ اهلل عّٓا هعٝـْا ْٚبٝٓعا   
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ستُـا ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚهعًِ أفٔعٌ َعا دعن٣     

ْبّٝا عٔ أَت٘ ص * ٜعا اهلل بٗعا .. ٜعا اهلل بٗعا .. ٜعا      

ٔٔ ارتا ١   ث٬ثّا (.  اهلل حُبْو
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ََٟٚٛ َّٓ ّٔ اي  4ْٚٔكُؿ اإلََا

 

 بوِ اهلل ايلمحٔ ايلسِٝ

بوععِ اهلل .. اهلل أنععرب .. أقععٍٛ عًعع٢ ْفوععٞ ٚعًعع٢  

ايٞ ٚعًع٢  ؿٜو ٚع٢ً أًٖٞ ٚع٢ً أ٫ٚؿٟ ٚعًع٢ َع  

أُععشابٞ ٚعًعع٢ أؿٜععاِْٗ ٚعًعع٢ أَععٛاهلِ أيععفََ ٫   

ِّ ايعظِٝ. ٠ّٛ إ٫ باهلل ايعً  سٍٛ ٫ٚ ق

بوععِ اهلل .. اهلل أنععرب .. اهلل أنععرب .. أقععٍٛ عًعع٢     

ْفوٞ ٚع٢ً ؿٜو ٚع٢ً أًٖٞ ٚع٢ً أ٫ٚؿٟ ٚعًع٢  

َعععايٞ ٚعًععع٢ أُعععشابٞ ٚعًععع٢ أؿٜعععاِْٗ ٚعًععع٢      

                                                

5
 ميكن قراءتو بعد الفجر و العشاء. 
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٠ّٛ إ٫ باهلل ِّ   أَٛاهلِ أيفََ أيِف ٫ سٍٛ ٫ٚ ق ايعًع

 ايعظِٝ.

بوععِ اهلل .. اهلل أنععرب .. اهلل أنععرب .. اهلل أنععرب ..    

أقٍٛ عًع٢ ْفوعٞ ٚعًع٢ ؿٜعو ٚعًع٢ أًٖعٞ ٚعًع٢        

أ٫ٚؿٟ ٚع٢ً َايٞ ٚع٢ً أُشابٞ ٚعًع٢ أؿٜعاِْٗ   

٠ّٛ إ٫    ٚع٢ً أَٛاهلِ أيفََ أيِف أيِف ٫ سعٍٛ ٫ٚ قع

ِّ ايعظِٝ.  باهلل ايعً

ًع٢ اهلل ٚيف  بوِ اهلل ٚبعاهلل َٚعٔ اهلل ٚإىل اهلل ٚع  

ِّ ايعظععِٝ ،     ٠ّٛ إ٫ بععاهلل ايعًعع اهلل ٫ٚ سععٍٛ ٫ٚ قعع

بوِ اهلل ع٢ً ؿٜو ٚ ع٢ً ْفوٞ ، بوعِ اهلل عًع٢   

َايٞ ٚ ع٢ً أًٖٞ ٚعًع٢ أ٫ٚؿٟ ٚعًع٢ أُعشابٞ ،    

ِ٘ كبعٞ ، بوعِ اهلل      بوِ اهلل ع٢ً نٌ ًع٤ٍٞ أعطاْٝع
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ايوععبع ٚكبِّ ا٭كٓععني ايوععبع ٚكبِّ    تكب ايوععُاٚا

   ِ٘ ُِ ُٔلُّ َعع اْهع ََ ايعلَ ايعظِٝ ، بوِ اهلل ايقٟ ٫ 

٤ًٌٞ يف ا٭ك  ٫ٚ يف ايوُا٤ ٖٚٛ ايوَُُّٝع ايعًِٝ 

 8.*) 

بوععِ اهلل ػََععرٔي ا٭مسععا٤ِ يف ا٭ْك  ٚيف ايوَّععُا٤ ،    

بوِ اهلل اِفتََِتُض ِٚبع٘ أْػتََعِتِ ، اهلل اهلل اهلل كبعٞ ٫    

ًْٔلُى ب٘ أسعـّا ، اهلل اهلل اهلل ٫ إيع٘ إ٫ٓ ٖعٛ ، اهلل     ُأ

ُّ ٚأنبََل مما أػََاُف ٚأسعقََك    (*.8 اهلل اهلل َأعََنُّ ٚأدََ

ََلِّ ْفوٞ َٚٔ ًلِّ فعريٟ ،   ايًِٗ إْٞ أعٛف بو َٔ 

ًّععلِّ َععا ػًَََععلََ كبععٞ ، بععو ايًععِٗ أْسععرٔتُم َععِٓٗ ،  َٚععٔ 

ٚبو ايًِٗ أْؿكََُأ يف ضتٛكِٖ ، ٚبو ايًِٗ أععٛف َعٔ   

ْٟ   ًُعععلٚكٖ ََ ََععع ِّّ بعععني  ّٜعععاِٖ ُٚأقععع ِ ٚأهعععتهفٝو إ
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    ُ٘ ًَُِْت ََعع ََععاٜيت ٚ ْٔ أسََاَ ْتعع٘ ِع ََعع ـِٟ  ِٗٔ ٚأٜعع ـِٜ ٚأٜعع

ََ    ﴿إسََا يت .. بوعِ اهلل ايعلمحٔ ايعلسِٝ     ٌْ ٖع ُقع

َُٜٛيعععـ * ٚج  ـْ ٚج  ًََِٜععع ََـ * ج  َّععع اهلل َأسََعععـ * اهلل اي

َٚجعٌ فيعو ععٔ معٝو      (*.8  ﴾ََُهٔ َي٘ ُنفّٛا أسََـ 

فيععو عععٔ مشععايٞ ٚمشا٥ًععِٗ،  ٚأمععاِْٗ ، َٚجععٌ 

َٚجٌ فيو أَاَٞ ٚأَاَِٗ ، َٚجعٌ فيعو َعٔ ػًفعٞ     

َٚٔ ػًفِٗ ، َٚجٌ فيعو َعٔ فعٛقٞ َٚعٔ فعٛقِٗ ،      

َٚجٌ فيو َٔ حتيت َٚٔ حتتِٗ َٚجٌ فيو ستْٝ  

بٞ ٚبِٗ ، ٚمبا أسطٓا ب٘ ، ايًِٗ إْٞ أهأيو يعٞ  

ٚهلِ َعٔ ػعريى  عريى ايعقٟ ٫ مًهع٘ فعريى ،       

ِسِفِظععععو ِٚعٝععععاِفى  ايًععععِٗ ادعًععععو ٚإٜععععاِٖ يف  

ِٓععععو ٚأَاِْتععععو ِٚسْنِبععععو  َْ ِٚعٝاِيععععو ِٚدععععٛأكى ٚأ
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ِّ ًعٝطإ        َِعٔ ُنع ََِفعو ِٚهعْتٔلى ُٚيطِفعو  ِٚسْلٔمى َٚن

َّع١        ُٚهًطإ ٚإْعى ٚدََعإ ٚبََعإو ٚساهعـ ٚهعْبٕع ٚسََ

ِّ ؿََاب١ٍ أْعتََ آػعٌق بٓاُعٝتٗا إٕ     ََلِّ ُن  َِٔ ٚعََكلََب ٚ 

كبععٞ عًعع٢ ُععلاط َوعععتكِٝ ، سََْوععيب ايععلبُّ َعععٔ      

لبٛبني ، سََويب ارتايل َٔ املؼًعٛقني ، سوعيب   امل

ايعععلَّامم َععععٔ املععععلمٚقني ، سََْوعععيب ايوَّععععاتل َععععٔ   

ُِعععل َعععٔ املِٓعععٛكٜٔ ،   َّٓا املوعععتٛكٜٔ ، سوعععيب  اي

سََْوععيب ايكععاٖل َععٔ املكٗععٛكٜٔ ، سوععيب ايععقٟ ٖععٛ 

َََعٔ ج ٜعنٍ سوعيب ، سوعيب اهلل       سويب ، سوعيب 

َّ ﴿ْٚعععِ ايٛنٝععٌ ، سوععيب اهلل َععٔ  ٝععع ػًََِِكعع٘    إ

ََتََععععٖٛي٢     ََ ايِهتععععاب ٖٚععععٛ  ََععععنَّ ََ اهلل ايععععقٟ  ٚيٝعععع

َّععاذتني ََععو    ﴿.  ﴾اي ََععا بٝ ٚإفا َقععلََِأتََ ايُكععلإٓ دََعًََِ
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ٚبنيََ ايقٜٔ ٫ ٜ٪َٕٓٛ بعاٯػل٠ََ ِسذََابعّا َوعتٛكّا ،    

ََفَكٗعٛٙ ٚيف آفاْٗعِ      َّٓع١ّ إٔ  ٚدََعًََِٓا ع٢ً قًعٛبِٗ َأِن

ََٙ ٖٚي ََْس ٛا ع٢ً ََِقلّا ، ٚإفا فَََنْلتََ كبَّو يف ايُكلإٓ 

ُْفٛكا  ََٖيعٛا فكعٌ سََوعيب اهلل ٫     ﴿. ﴾أؿبأكِٖ  فإٕ تََ

ََٖٛنًُِت ٖٚٛ كبُّ ايعََعلَ ايعظعِٝ     ﴾إي٘ إ٫ٓ ٖٛ عًٝ٘ تََ

ِّ ايعظعِٝ.      (*.2  ٫ٚ سٍٛ ٫ٚ قع٠ٛ إ٫ بعاهلل ايعًع

٢ًُٚ اهلل ع٢ً هٝـْا ستُعـ ايعٓيب ا٭َعٞ ٚعًع٢     

ِْععل عععٔ آيعع٘ ُٚععشب٘ ٚهععًِٖ.  َِععٔ َفععرٔي بََ ثععِ ُٜٓفععُح 

ٓعع٘  ث٬ثععا( ثععِ عععٔ مشايعع٘  ث٬ثععا( ٚعععٔ     مٝ

 أَاَ٘  ث٬ثا( ٚعٔ ػًف٘  ث٬ثا( ثِ ٜكٍٛ :

ػبأُت ْفوٞ يف ػنا٥ٔ بوِ اهلل ايلمحٔ ايلسِٝ 

   ٫ٚ ََ ، أقفاهُلععا ِثَكععيت بععاهلل ، َفاتٝشٗععا ٫ سََععٛ
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٠ّٛ إ٫ باهلل. ُأؿََافع بو ايًِٗ عٔ ْفوٞ َا أ ٝل  ق

ـْك٠ََِِ ارَتايل ،  َٚا ٫ أ ٝل ، ٫  اق١ ملؼًٕٛم َع ُق

ِّ ُيِطعععِف اهلل ،   ََ ايٛنٝعععٌ. َ فععع سََوعععيب اهلل ِْْٚعععع

ٌٔ ِهعععرٔت اهلل ؿََػًََِعععُت يف   ُِٝععع َِ ْٓٔع اهلل ،  ُُععع بًطٝعععِف 

ُْٓت  َّع ََِف اهلل ، تٌََٖفعُت بوٝـْا كهٍٛ اهلل ، حت َن

بأمسععا٤ اهلل ، آَٓعععت بععاهلل ، تٖٛنًِعععُت عًععع٢ اهلل ،   

َّٙ. ايًِٗ ٜا  ًِ  ِّ ُ٘ ستبعٛب    اّؿػََْلُت اهلل يُه ْٔ امسع َََع

ََْلٖٛب ، أْعتََ    َِ٘ٓ ٚٚدٗ٘ َطًٛب انِفو َا قًيب 

فايٌب فرُي َغًٛب ، ٢ًُٚ اهلل عًع٢ هعٝـْا ستُعـ    

ٚعًععع٢ آيععع٘ ُٚعععشب٘ ٚهعععًِٖ. سوعععيب اهلل ِْٚععععِ      

 ايٛنٌٝ.
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 ثِ ٜكٍٛ :  

 َل٠(.   29* سوبٓا اهلل ْٚعِ ايٛنٌٝ   

* ٚأفٛ  أَلٟ إىل اهلل ، إٕ اهلل بِري بايعباؿ 

 َل٠ (. 22 
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 سنب ا٭هبٛع

ٌِٞ ـْ بٔ مٜٔ اذِتْب ََ  يًشبٝب أْس

 

 اذتنب ا٭ٍٚ: سنب ّٜٛ ادتُع١

 بوِ اهلل ايلمحٔ ايلسِٝ

ِّ عًعع٢ هععٝـْا ستُععـ عبععـى ٚكهععٛيو    ايًععٗ ِ ُعع

ايعععٓيبِّ ا٭َّعععٞ ٚعًععع٢ آٍ هعععٝـْا ستُعععـ ٚأمٚادععع٘ 

ٌٔ بٝت٘ نُا ًُٝتََ ع٢ً  أَٗات امل٪َٓني ٚفكٜت٘ ٚأٖ

هعععٝـْا إبعععلاِٖٝ ٚعًععع٢ آٍ هعععٝـْا إبعععلاِٖٝ يف   

ايعععاملني إْععو محٝععـ زتٝععـ، ٚبععأكِى عًعع٢ هععٝـْا  

ستُعععـ عبعععـى ٚكهعععٛيو ايعععٓيبِّ ا٭َّعععٞ ٚعًععع٢ آٍ 
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 ٚ أمٚادعع٘ أَٗععات املعع٪َٓني ٚفكٜتعع٘   هععٝـْا ستُععـ 

ٌٔ بٝت٘ نُا باكََِنتََ ع٢ً هٝـْا إبلاِٖٝ ٚعًع٢   ٚأٖ

 آٍ هٝـْا إبلاِٖٝ يف ايعاملني إْو محٝـ زتٝـ.

ََٓعاى عََٓع٘        ََعلََِف٘ ٚنُاِيع٘، ٚٔك  ِٔ ٚنُا ًٜٝعُل بعظعٝ

ََؿََ َعًَََٛاتعو   ٚنُا ُتِشبُّ ٚتََل٢ٓ ي٘ ؿا٥ُّا أبـّا عََ

ََ َـَاؿََ نًُاِتو ٚكٓا٤ََ ْفِوَو ٚٔم َِ ٚ   ََ ََع ًِعَو أِف ١ِ عََْل

ََا فَََنلَََى ٚفنلُٙ ايّقانلٕٚ  ََا ُنًٖ ًَََُ ٠٬ََُ ٚأٖ ٗا ٚأن

ِٙ ايغََاِفًٕٛ ، ٚهعً ِ توعًُّٝا    ََ عٔ ِفِنٔلَى ِٚفِنٔل َٚفَف

ََؿََ ُعععفاتَو ٚأفعايعععو    ََعٗعععِ عََععع نعععقيو ٚعًٝٓعععا 

ََُعًٛاِتَو        ََؿ  َُِو عًع٢ ػًََِكعو بعـٚاّ ًَهعو ٚعََع ِْٚعََ

ََعع١َ  ُْععتََ ٚٔم ََِؿ َععا عًََِ ُْعع  ٚعََعع َِعع٤ٌََ َععا عًََِ ُْععتََ ٚ  تَََععا عًََِ

ّٓعا   ّٓا ٚع ٢ََ بٗا َ ََ فيو ٚأٓعََاَف٘ ٠ّ٬ُ تََْل ٚأَجا



55 

 

ِّ ٚهً ِ ٚبعاكى ٚنعلِّّ    ِٜا أكس ايلامحني. ايًِٗ ُ

ع٢ً سبٝبو هٝـْا ستُـ ٚآي٘ ُٚشب٘ َجٌ فيعو  

ََا٥ِعععو       ََؿََ آ٥ِ٫عععَو ََٚع ََِو عََععع ُععع٠ّ٬ ؿا٥ُِععع١ّ بعععـٚا

  ََ َـَاؿََ نًُاِتععععَو ٚعََعععع َِعععع ؿََ ا٭فعععع٬ِى ََٚعًَٛاِتععععو ٚ

ََؿََ     ٚايٓذّٛ َٚا فٛمََ ا٭ك  َٚا حتعتََ ايُتُؼعّٛ ٚعََع

َّْشععٌ      ََؿََ اي ُْععٌ ٚعََعع ََعع٢ ٚادَتععلاؿ ٚايٓ ٌٔ ٚاذَت َْعع ايلَّ

ََك    ََؿََ اذَتذََععٔل ٚامَلعع ََععاّ ٚعََعع ََٛاّ ٚايوععُشب ٚايغََ ٚاهَلعع

َّععععََل  ََعععل ٚاي ََؿََ ايبََعععلِّ ٚاذَت َّعععذََل ٚاملَطعععل ٚعََععع ٚاي

ِّ ٚهً ِ عًٝ٘ ٚ ََبََْل. ايًِٗ ُ ََ ٚاي آي٘ ٚأُشاب٘ َج

  َّ ََؿََ َعا تَكع ُُعَو       يََفيو عََ بع٘ امُسعَو َََٚفعقََ بع٘ ُسِه

 َِٗٓ ََ ٢ََ َٔ ػًََِِكَو َٚٔ بََِكٞ َٚٔ هََِع ََ  ْٔ َََ ََؿََ  ٚعََ

ََؿََ َعا يف       ََؿََ ػًِكعَو ِٚهعع١ََ ٔكمقعو ٚعََع ََ ٚعََ ََِك  َٔٚ
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ّٕ ُْٛك ايعََْلَ ،  ٜٛ َّ َّؿََ ُن ٍٔ َٚا جَت ا٭ك  َٔ ايْٛس

ََٓاَى ايكعا٥  ََؿََ ك ََؿََ     ٚعََ َـّا٥ِِ ٚعََع ًَُِهعَو ايع ِ َٚعا يف 

ََؿََ إسوعاَِْو     ْعُِتَو ٚآ٥ِ٫َو ُٚنُتِبَو ٚأمسا٥ِعَو ٚعََع

       ٕٔ ْٔ ُعع٢ًٖ عًٝعع٘ َٚععٔ فَنععلَى بًوععا ََعع إيٝعع٘ ٚأْدععٔل 

َّ إيٝععو أُنععفَّ ائععلاع١ َٚععا٤ِ ايبشععل  ايٓطاععع١ ََٚعع

ََؿََ أَْفعأي       ٚأَٛاِد٘ َٚٓعأمٍ ادِتٓعإ ٚأمٚاِدع٘ ٚعََع

ٕٔ ايوَّ  ْبٔع ايطلا٥ل.ارت٥ِ٬ٔل ُٚهٖها

 

 اذتنب ايجاْٞ: سنب ّٜٛ ايوبت

ّٝـْا ستُعـ ٚعًع٢     ِّ ٚهً ِ ع٢ً سبٝبو هع ايًِٗ ُ

ـٍ ٚأُشاب٘ نُا ًُٝتََ ع٢ً هعٝـْا   آٍ هٝـْا ستُ
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إبلاِٖٝ ٚع٢ً آٍ هٝـْا إبلاِٖٝ يف ايعاملني إْو 

ََ َعا        ََ ََ ٚأؿ ََع ََ ٖعقِٙ ايِعًٛات أف محٝـ زتٝعـ َجع

ـٍ َٔ ػًََِك ُْتََ ع٢ً أس ْٔ ُٜطعُٛف   ًُٝتََ ٚهًٖ َََع ََؿََ  و عََ

ََؿََ َاًََُِٜر يف  َِٔ امل٥٬ه١ِ ايهلاّ ٚعََ بايبِٝت اذَتلاّ 

َـَؿََ         ـّٖٛك ٚعََع ََُعلِّ ايًٝعايٞ ٚايع َََ ْٝعِت املْعُعٛك عًع٢  ايب

ََؿََ  ِْٝت  ا٥ِف ، ٚعََ ّٔ ٚاملعََأكف َٚا َ افََ بايب ايُعًٛ

ََؿََ  ََ ايعََععْلَ ، ٚعََعع ْٛ ايععّلفََاِف ٚايععلََّ َٚععا ِ ٝععفََ سََعع

ِٙ ٚٓعععلٚبٗا ََعععاغ ٖٚبٛبٗعععا، ٚايعََعععٛاج  املٝعععا ٚايّل

ايوُّععف١ًٝ َٚععا بععني فيععو َععٔ ايتكععاؿٜل ايلََبَّاْٝعع١، 

      ْٔ ََكََزََ حتعتََ قٛيعَو ُنع ْْع ٚاذتلنات ٚايّوهٕٛ َٚعا ا

َّ عًٝع٘        ّٓعاك َٚعا دع ٌٔ ادتّٓع١ ٚاي ْٖع ََؿََ أ فٝهٕٛ ، ٚعََ

ََععاك ، ٚإْعععاّ اهلل ٚآ٥٫عع٘ ْٚفععِٛف  ّٓ ََععا٤ََ اي ايًٝععٌ ٚأ
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ََععا٥ِ٘ ، ٚأٚكََأم   ُِعع٘ َٚق ََععذََٔل ادتّٓعع١ َٚععا عًعع٢   ُسِه

ِٛٔيعـإ ٚاذُتعٛك َٚعا يف        ََؿََ اي ّٓع٘ ٚعََع َِ ارَتًِٔل هلل َعٔ 

ٍٔ ادتٓع١     ََؿََ ِاع٬ ادت١ّٓ َٔ ايُغُلفات ٚ ايكِٛك ٚعََع

ََؿََ  املُـٚؿ ٚا٭ْٗاك ادتاك١ِٜ ع٢ً فري ُأػـٚؿ ، ٚعََ

أْٗعععأك ادتّٓععع١ ايوًَِّوََعععبٌٝ َٚنََاِدٗعععا اينَّصتبٝعععٌ     

ُٓعٛع١ ٚمنأكِقٗع  ُٚهُلكٖا املْلفٛع١ََ ٚأنٛابٗعا ا   املٛ

َُُٛف١.  املُِفٛف١ ٚمثاكٖا املٛ

ِّ ٚهعععً ِ عًعع٢ هعععٝـْا ستُعععـ ٚعًععع٢ آٍ    ايًععِٗ ُععع

ِ٘ أؿا٤  ،    ُٕ يَو كٓعا٤  ٚذتك ع هٝـْا ستُـ ٠ّ٬ُ تهٛ

ـْتََعع٘،  ََ احملُععٛؿََ ايععقٟ ٚعََ ِ٘ ايٛهعع١ًََٝ ٚاملَكععا َٚأْعِطعع

  ِّ َِّت٘ ، ٚ ُع ْٜتََ ْبّٝا عٔ ُأ ََ َا دََنََ ََ ّٓا أِف ٚأْدٔنٙ عََ

ِْعع٘ َععٔ ايٓبععٝني ٚايِععاذتني ٜععا   ع ًٝعع٘ ٚعًعع٢ إػٛا
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ََععع٢ َعععٔ ايِعععًٛات      ََ ََؿََ َعععا  أكسعععِ ايعععلمحني عََععع

ٕٔ ايُفًِو َٚا يف ايوُاٚات  ََِؿ ؿٚكََا ُْٔلٚبََاٍت يف عََ ََ

ّٜعاّ ايعـْٝا      ََِؿ ايِبشََعأك ايّناِػعل٠ََ ، ٚأ ًَُِو ، ٚعََ  َٔ

ِْٝ ، َٚععا ٖبَّععْت عًٝعع٘       َّععع ٚاٯػععل٠ ، ٚايُبععْ٪ٔي ٚاي

ََِؿ ٌُ   ايٓوععِٝ ، ٚعََعع َِّفعع ََِت اي ُُععً  ُتععلاِب ا٭ك  َٚععا 

ََذََٕل َٚا يف اذتٝٛإ  ٚايَفْل  ، َٚا يف ا٭ك  َٔ 

ََابٌ      ٕٔ َعٔ قبعبََ َٚعا يف ايوَّع ََعََٕل َٚا يف ادِتٓا  َٔ

ََعاغ َٚاٖبَّعْت     َََطَكت ب٘ اَ٭ِيُوعٔ ايِف َٔ اذَتبِّ َٚا 

ُٕ يف ا٭َََعاِنٔ ،     ُ٘ ايعٝعٛ عًٝ٘ ايّلٜاغ ، َٚا ْظلََْتع

َّْت٘ اُ٭ْعُٛف َٚعا   َٔ ايتََُشّل ََ َنات ٚايوَّٛانٔ ، ٚ َا

ُ٘ اٯفإ ،      ُِعََْت ُ٘ اَ٭ُنفُّ َعٔ اذتعلٚف ، َٚعا هََع نتبََْت

ُٙ ايعععقَّاِنلٕٚ   ََؿ َعععافَََنلََ يف ايوِّعععلِّ ٚاإلعععع٬ٕ ، ٚعََععع
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     ُ٘ َّْتععع ََؿ َعععٔ عََ ََ ععععٔ ِفِنعععٔلٙ ايغََعععافًٕٛ ٚعََععع َٚفَفععع

ََؿ َعععٔ ٚافععع٢       ُ٘ كهعععايُت٘ ، ٚعََععع ًعععفاعت٘ ٚبًَََغََْتععع

ِّ  ايكٝا١ََ ، ََ ُٜ ْٔ ج  َََ ََؿ  ِٚٚهعََت٘ ؿاك املَكا١َ ، ٚعََ

عًٝعع٘ ، ُعع٢ً اهلل ٚهععًِٖ عًٝعع٘ ٚماؿٙ ًععلفّا يـٜعع٘   

ََؿََ       ََعـُؿٖا عََعع ََا ٫ٚ َٜٓكِطعُع  ُع٠ّ٬ ٫ ٜٓكٔعٞ ععـُؿ

ََْٛتل ٚنًُعاِت كبِّٓعا ايطِّبعات املباكَنعات      َّفٔع ٚاي اي

ِّ فك٠ٍ أيفََ َعل٠ٍ ٜعا أكسع    ََؿََ ن ايعّلامحني ٜعاكبَّ    ََٚعََ

 ملني.ايعا
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 اذتنب ايجايح: سنب ّٜٛ ا٭سـ

ِّ عًع٢ ستُعـ ٚآٍ    ايًِٗ ٜا كبَّ ستُـ ٚآٍ ستُـ ُ

َّ ايٓظع٬ّ   ستُـ ٚأْدٔن ستُـّا عّٓا َا ٖٛ أًُٖ٘ َا دََ

ِّقعع١ْ ٚهََععاكََْت  ََععاّ َٚععا ْاسََععْت ََط ََععُٛب ايغََ ََٚنععفََ  ٚ

َـَاِؿ       َُغََلِّب١ْ ٌَٚلَِّق١ْ ، َٚعا ُمٖفعْت عََعلٚي ٚسعرب بامِلع

ٌَُتاٌم يًعت٬ََم    َّ ايطلٚي ، َٚا دـت ايلفام ٚس

َّذا٥ِعب       ، َْٝكْت إيٝع٘ اي َٚا سَّْت إيٝع٘ ايلَّنا٥ِعب ِٚهع

ُْععى ٚ َععا فكَّ   ََِت ارَت ُُععً  َّععُى َٚععا  ََععا٤ََْت اي َٚععا أ

ََلََ ٚاِؿم ٚأَََٚضََ َأكم َٚعا   َََقبََ َفاِهل ٚاْٗ ََٚ ًاكم 

َََقععفََ     ْٝععِت  ععا٥ِف ٚ َََطععلََ ْععاِ ْل َٚععا َ ععافََ بايب

ٌََٓععٛكّا     ُٙ ََ ِفِنععُل ُ٘ بعََلَََفععاتََ ٚاِقععف ، َٚععا ؿَََا ْٔععًُ َٚف
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ِ٘ ا٭ْكٔ     ََععْقنٛكّا َٚععا َ ععاكََ  ععا٥ٌِل ٚهََععاكََ عًعع٢ ْٚدعع

َّاك   َّ فلٌٜب إىل ايع ها٥ٌِل َٚا آبََ ٤ًٌٞ إىل َقلََاك ٚس

ِٕ ، َٚعععا  ٌِ ، ٚفَََنعععلََ اهلل فاِنعععٌل بَفععع ، َٚعععا دََعععل٣ََ َقًَععع

ْٚكَََقعْت       تََعََاَقبََ املًعٛإ ٚاػتًعفََ ادتـٜعـإ ، َٚعا أ

ٕٔ سََـقعع١ ،  ََععِشبََ  ََكََقعع١ ، ٚأ لَََفععْت بععادتفٛ َٚععا 

      ، ٌْ ََععع املععل٤ََ ا٭َععٌ ، ٚسًٖععِت ايٌععُُى يف ُبععْلٔز اذَت

َََعًَو.  ََ هلل تعاىل   َٚاؿََاكََ يف اٯفأم َفًِو ، ٚهََذََ

ِّ ٚهً ِ ٚنلَّّ عًع٢ سبٝبعو هعٝـْا ستُعـ      ايًِٗ ُ

ْٓعععََافََ أٓعععََاِف   ََ فيععو ٚأ ٚعًع٢ آيعع٘ ٚأُععشاب٘ َجعع

ُْعتََ ،        ََْع١َ َعا عًََِ ُْعتََ ، ٚٔم ََؿََ َعا عًََِ َِع٤ٌََ َعا   فيو عََع ٚ

َِّت اذُتعُٛك يف ايكِعٛك    ُْتََ َا اهتًْٖٗت ايٌٗٛك َٚف عًََِ

ّٝعّٛ        ِّ ايك ََعت ايٛدعٛٙ يًشع ُّذعّٛ ٚعََ ََعلََْت اي َٚا أم
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ًُِهععَو يف ايٛدععٛؿ باقٝععّا   َُ ََ ِهععْتُلَى ٚاقٝععّا ٚ  َٚععا ؿََا

ََافٝععّا ُٚيطفععَو يف ا٭ْععاّ نافٝععّا      ََ ُدععُٛؿَى  َٚععاؿََا

َُُو  ُْٝلَى ٚافـّا ُٚسِه ََ ػََ يف ا٭ْاّ ْافقّا َٚعا  َٚاؿََا

ََِفوََ٘  َـّي ايلبَّ  ِ٘ ُٚيغََاِت٘ َٚق ََِت َُ بأيِو هبَّضََ ايعل

ٗٔري٠ََ َٚا يِبىََ املعل٤ُ ٔكؿا٤ََ   ُِ ايٖظ ََ قا٥ ِيقََاِت٘ َٚا َقا

ََععا    َععا َأهََععلَّٙ َععٔ هََععلٜلََٙ َٚععا َأِيَفععِت ايطٝععُٛك أَٚناكََ

ََٚهََعلََ ايًٓٝعٌ هعٛاؿٙ        ٚأبلََمََت ايكعٛايف أفَهاكََٖعا َٚعا 

 ْذُل ٔمْاؿََٙ.ٚأٚقـ ايَف

ِّ ٚهًِ عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ُٚشب٘ َجٌ فيعو   ايًِٗ ُ

َّٗعععاك إفا جتًٖععع٢ ُععع٠ّ٬  ََغٌععع٢ ٚيف اي يف ايًٝعععٌ إفا 

ََٗفٔى   َّ ا٭ع٢ً عٓـ نٌ  لف١ِ عنٕي ٚتع ُتلٓٞ ايعًََ

ٕٕ ُع٠ّ٬      ِّ سََلنع١ٍ ٚهعهٛ ََ فيو ٚعٓـ ُنع َََفٕى َج  ِّ ن
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ََعع١ّ ذت  َُعع٪ؿَّا٠ّ َٚ٪ؿِّ ك ععَو أْدُلٖععا يععـٜو فععرُي ممٓععٕٛ 

َِععٔ ػًََِِكععَو  ـٍ  ْٝتََٗا عًعع٢ أسعع ََ ُعع٠ٍ٬ ُععًٓ ِ٘ أفٔعع ٚسك عع

  ََ ََ ٚأفٔععع ََ ٚأمشععع ُععع٬تو ايكا٥ُععع١ بعععقيو أنُععع

َّ ٚأهع٢ٓ ٚأعًع٢ ٚأٚفع٢ ٚأمنع٢        ََ ٚأٚفعلََ ٚأعع ٚأ 

ََ ًُٛاتو عًٝ٘ ٠ّ٬ُ  ََ ٚأعظ ََ ٚأمٜ ٚأمس٢ ٚأسو

ِْعشََبََٓا        ُّ بٗعا هععاؿتََٓا ٚت ًُِِْض بٗعا ًعأْٓا ُٚتعِت ُت

ـٜٓا ٌَٚعععا٥ؼٓا ٚقلاباتٓعععا بٗعععا ايعافٝععع١ ٚٚايععع

 ٚأُشابٓا ٚ ٝع املوًُني ٜا كبَّ ايعاملني.
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 اذتنب ايلابع: سنب ّٜٛ اإلثٓني

ِّ عًعع٢ هععٝـْا ستُععـ ٚعًعع٢ آٍ هععٝـْا      ايًععِٗ ُعع

ستُعععـ ٚبعععاكى عًععع٢ هعععٝـْا ستُعععـ نُعععا ُعععًٝتََ  

ٚباكنععتََ عًعع٢ هععٝـْا إبععلاِٖٝ ٚعًعع٢ آٍ هععٝـْا     

       ً َِّع ََٔع٢ َعٔ اي َََ ٌََ  ٝعع َعا  ٛات إبلاِٖٝ ٚهعً ِ َجع

َـَاؿََ       َِعع ََععا٤ ْفِوععَو ٚ ََؿََ ػًََِِكععَو ٚك ـّّا عََعع َفٔعع٬ّ ٚعََعع

ََٛاِبغََ     ََا٤ ٚتبًعُغ هََع ٠ّ٬ََُ  ُٮ ا٭ْك ََ ٚايوَّع ََُاِتَو  َنًِ

ََععا٤ ٚ ععُٮ ايها٥ٓععات َععٔ ايعًّٜٛععات      َّْع اٯ٤٫ ٚاي

ِّعععلََاط     ٕٔ ٚساٖفععع١َ اي ََ ادِتٓعععا ّٝات ٚأكنعععا ٚايوُّعععفً

ِٙ اي  َـَإ ٚاملٝعععنََإ ٚايُغلَفعععات ٚايكِعععٛك ٚأفعععٛا ِٛٔيععع

ْٛغ احمَلفعععٛا      ْٛثََل ٚناهََعععاِت٘ ٚايًٓععع ٚاذُتعععٛك ٚايَهععع
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َٚهتٛبات٘ ٚسآفاتع٘ ، ٚ عُٮ  ٝععََ شتًٛقاتعو     

ًِععَو    ِٓععو ٚمساٚاِتععو ٚعََْل َِّتععَو ََٚععأكَى ٚأك َِععٔ دََ

 ُٚنْلهَِّو ٜا فا ادت٬ٍ ٚاإلنلاّ.

ََعْشِب٘        ِّ ٚهعً ِ ٚبعاكى عًٝع٘ ٚعًع٢ آيع٘ ٚ ايًِٗ ُ

ََ فيععو ُعع٠ّ٬ باقٝعع١ّ بِ   ُِععَفاِتَو  َِْجعع بَََكععا٤ِ فاِتععَو ٚ

 ََ ََِتو ٚ ُٮ ػََنا٥ ٚأِفعََاِيو ٚ ػًََِِكَو ٚتهٜٛٓو ِْْٚع

ّٝات ٚ ععُٮ ايوععلاؿقات   ِٓ ايبََلَََنععات ٚامللاِتععِب ايوَّعع

ََ ايتُّؼََٛعععات    ُٚتِشعععُٝ  بايها٥ٓعععات ٚ عععُٮ ػََعععنََا٥ِ

ٚفََػََا٥لََ ادَتربٚت َٚا يف امُلًو ٚاملًهٛت َٚا أسََاط 

  ُٙ ََعععا ُُعععَو ٚأْس ُ٘ كََمحُتعععَو  بععع٘ ِعًِ ََِٚهععععََْت ََٚ ِنتاُبعععو 

 ٚنلهَُّو امَلٓعٛت.
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        ٌََ ٌِّ ٚهعً ِ ٚبعاكى عًٝع٘ ٚآيع٘ ُٚعشب٘ َجع ايًِٗ ُع

ََض      فيعععو ُععع٠ّ٬ تََوعععتََْغٔلُم ايُعًعععّٛ ٚاملععععاكف ٚامِلععع

ُٕ ٚ ععُٮ دٝشععٕٛ    ٚايًطععا٥ِف َٚععا نععإ َٚععا هععٝهٛ

ِّ ٚهععً ِ ٚبععاكى عًعع٢ هععٝـْا     ٚهععٝشٕٛ. ايًععِٗ ُعع

ََعع١ِ ستُععـ ُٚععشب٘ َجععٌ فيععو ٚأٓعععافََ فيعع   و يف ٔم

ََٗاؿ٠ َٚعًَٛاِتَو ُع٠ّ٬   َّ ِْٝب ٚاي شتًٛقاتو يف ايغََ

تلمقٓا بٗا ايوَّعاؿ٠ ٚاذُتْوع٢ٓ ٚاينّٜعاؿ٠. ٫ إيع٘    

ِّ عًعع٢    إ٫ أْععت ٜععا فا ادتعع٬ٍ ٚاإلنععلاّ. ايًععِٗ ُعع

  ِّ ََععًٞ عًٝعع٘ ُٚعع ُْ ََععا إٔ  ََْلتََ هععٝـْا ستُععـ نُععا أ

ََٓبََغٞ إٔ ٢ًُِٖٜ عًٝ٘. ايًِٗ ادعٌ  ع٢ً ستُـ نُا 

ٛاِتو ٚبلناتعو ٚكمحتعو عًع٢ هعٝـ امللهعًني      ًُ

ـَِى     ٚإَعععاّ املعععتكني ٚػعععاحم ايٓبعععٝني ستُعععـ عبععع
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ٍٔ ايّلمحعع١ َجععٌ فيععو    ّٔ ارتععرٔي ٚكهععٛ ٚكهععٛيو إَععا

َََعٔ ج       ََؿََ  ِّ عًع٢ ستُعـ عََع َََٔ ٢ًُٓ عًٝ٘ ُٚع َـَؿََ  عََ

ُِْععًٞ         ٌِّ عًٝعع٘ نُععا أَلتٓععا إٔ  ٌِّ عًٝعع٘ ُٚعع ُِٜعع

ِّ عًٝع٘ نُعا ٖعٛ أًُٖع٘. ايًعِٗ        ِّ  عًٝ٘. ايًِٗ ُع ُع

      ٌُ ُٔع عًٝ٘ نُا ُتِشبُّ ٚتلٓع٢ يع٘ ُع٠ّ٬ تفعٛم ٚتِف

نفٔععًَو  ُعع٠َ٬ املِععًني  عًٝعع٘ َععٔ ارتًععل أ عععني 

عًععع٢  ٝعععع ػًََِِكعععَو ٜعععا أكسعععِ ايعععلامحني ٜعععا كبَّ 

 ايعاملني.
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 اذتنب ارتاَى: سنب ّٜٛ ايج٬ثا٤

ََِت٘ نُا ايًٗ ِّ ع٢ً هٝـْا ستُـ ٚأمٚاِد٘ ُٚفّك ُ ِ

ْٝتََ ع٢ً هٝـْا إبلاٖ ِٝ ، ٚبعأكى عًع٢ هعٝـْا    ًََُٖ

ََِتعع٘ نُععا باكِنععت عًعع٢ هععٝـْا  ستُععـ ٚأمٚاِدعع٘ ُٚفّك

ََعععََاَف٘    ََ فيععو ٚأ إبععلاِٖٝ إْععو محٝععـ زتٝععـ َجعع

ََْٛتل ٚنًُاِتو ايطّٝبات املباكنات  َِّفع ٚاي َـَؿََ اي عََ

ُٚدعٛب        ََ َٛٔى بعع ـْكََ عََفع ًِْٔو ع٢ً ػًََِِكعو َٚقع ـْكََ ف َق

ِٔ ُه ـْكََ ؿا٥ِل٠ََ امَلًهٛت ٚعظٝ ًَِطاَِْو ٚٚهعع  سََك َو ٚق

ِْععَو   ْٛ ِْعع٘ َٚن ّٛ ًِععَو ٚتًََ ـْكََ عََْل ُدععِٛؿَى ٚٔإْسوََععاَِْو َٚقعع

َّٝو ٚايعََعل  ٚايوعُاٚات ٚا٭ك  ،    ٚتَهْٛ٘ ُٚنْله

ـْٔك د٬ََيععو ايبععاٖٞ ٚنُاِيععَو اإلهلععٞ ِٚهععْتٔلَى    ٚقعع
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ايباقٞ ُٚيِطِفَو ايٛاقٞ ََٚٛاِيَو ايٛايف ٚعطا٥ِعَو  

ـْٔك إساَ ِتعععَو باملكعععـٚكََات ٚعِ    ُِعععَو ايهعععايف َٚقععع ًِ

َِعععَو ٜعععا كبَّ ايععععاملني.   ََِتعععَو َٚنلََ بعععاملٛدٛؿات ِْْٚع

ـْكََ     ـْٔكَى ايعََظعِٝ َٚقع ـْكََ َقع ِّ عًٝ٘ نقيَو ق ايًِٗ ُ

ـْٔك ٫       ََُسبِّعَو إّٜعاٙ َٚقع ٬ََِتَو عًٝ٘ َََٚظعٔلَى إيٝع٘ 

ِ٘ ٚهًِٖ. ٍُ اهلل ٢ًُ اهلل عًٝ ـٌ كهٛ  إي٘ إ٫ٓ اهلل ستُ

ّٝـْا ستُعـ    ِّ ٚهً ِ ع٢ً هع ٚآيع٘ ُٚعشب٘   ايًِٗ ُ

ـْكََ       ََٜو َٚقعع ِ٘ فُٝععا يعع ِ٘ عًََٝععَو ٚكََِفبََِتعع ـْكََ ِعنَِّتعع َقعع

ـْك      ََععا٤ ٚأمسا٥ععو اذتوعع٢ٓ ، َٚقعع ِفِنععٔلَى يعع٘ بايجَّ

ـْك سع٠ِٚ٬   ٔكٓاَى عًٝ٘ ٚبلناِتَو ايٛأكؿ٠ يـٜ٘ َٚق

ـْكََِتَو ٚهع١ كمحتو. َُِو ُٚق ـْك ِعًِ  ِفِنٔلَى َٚق
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ِّ ٚهعععً ِ عًعع٢ هعععٝـْا ستُعععـ ٚعًععع٢ آٍ    ايًععِٗ ُععع

ـْك َأؿََِب٘ يَو ٚٔإْسوََاِْ٘ رَتًِِكَو  ََؿََ َق هٝـْا ستُـ عََ

ـْك  ََِٛت٘ يـَٜو َٚهاََِت٘ َٚق ِّ د٬يت٘ ٚسََِظ ـْك ُعً َٚق

ِّٛتع٘ ٚكهععا٫ت٘ ِٚعنَِّتع٘ عًٝعو ٚؿ٫٫ِتعع٘      ثََعٛاب ْب

ـْك   ْٞ َٚقععع ََاِبععع٘ اذتعععاَ ِٖععع٘ ايوَّعععاَٞ ٚدََ ـْك دا َٚقععع

 ْٔ ـْك كدََا٥ِع٘ يف اهلل   ُػِٛ ِّ ٔكِفعََِت٘ َٚقع ُُ ستبَّت٘ ُٚه

      ٌٔ ََععلٜعََِت٘ ٚ ْٝعع ِٓععٝا٤ِ  ـْك  ٚسٝا٥ِعع٘ َععٔ اهلل َٚقعع

ـْك    ُٗٛٔك ُهعُلٚٔكٙ َٚقع ُْٛٔكٙ ُٚا ـْٔك اِْفذََا٤ِ   لٜكِت٘ َٚق

ََٝبِتع٘        ِّ ـْك ُعًُع ِ٘ َٚقع َِع اكتفأع أع٬َِ٘ ْٚفعِٛف أْسها

ـّا  ََععلََِف٘ يف ايعع ـْك  ِ٘ َٚقعع َِّتعع ْٔععًِ٘ ٚستبَِّتعع٘ ُ٭ كََٜٔ ٚف

ِّ ايًِٗ عًٝع٘   ع٢ً  ٝٔع ا٭ْبٝا٤ِ ٚامُللهًني ، ٚ ُ

ِّ َ ْلَفع١    ًَِّٛات ايوَّاِبك١ يف نع ََؿََ ِتًَِو اي نقيو عََ
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     ََ ََ فيععو َأبََعع َِْجعع ِٕ َْٚفععٕى ٚػطععل٠ٍ  َجععٌ فيععو ْٚوََعع

ََِو ٜعا     ََا َـَ ََؿََ ػًََِِكعَو ِبع ـّاٖلٜٔ عََ ْٖلََ اي ََ ٚؿََ اٯبـٜ

 كبَّ ايعاملني.

 ب ّٜٛ ا٭كبعا٤اذتنب ايواؿي: سن

ََشب٘  ِّ ع٢ً سبٝبو هٝـْا ستُـ ٚآي٘ ٚ ايًِٗ ُ

َّععاِدض   ِٜعع٘ اي ُِعع٘ ٚكََأ ـْكََ عََِكًِعع٘ ايععّلاِدض ِٚعًِ ٚهععً ِ َقعع

ََٛٓنًِع٘      ِْٛق٘ إىل اهلل ٚٚثِٛقع٘ بعاهلل ٚتََ ًََع ِٚفِنٔلٙ هلل ٚ

ـْكََ    ََت٘ عًع٢ اهلل َٚقع ع٢ً اهلل ٚكََدََا٥ِ٘ يف اهلل ٚنلا

ِِعع٘ حبُ   ـْكََ   ُيِطععِف اهلل ِبعع٘ ٚتََْؼِٝ بِّعع٘ ُٚقْلِبعع٘ َٚقعع

ََا٥ِ٘ باذُتكٛم ايلّبا١ِْٝ. ١ّٜ ٚاْعِت ََاَِ٘ بايُعبِٛؿ  ِق
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ِٓعع٘       ـْكََ سََِكَٝكعع١ إماِْعع٘ ََِٚكٝ ِّ عًٝعع٘ َقعع ايًععِٗ ُعع

ََعٔلٙ   ٍٔ شَتبََٔلٙ ََِٚظ ََا َْٓظٔلٙ َٚن ِٚعْلَفاِْ٘ ٚد٬ََِي٘ ََٚ

ََ يف  ـْكََ َا ُأيِك ٔٔ َ ًعََِت٘ ، َٚق ُْ َِّت٘ ُٜٚ ًِْٔ٘ ع٢ً ُأ َٚف

ِ٘ ََ َعٔ ايلِّٓعا        قًب ـْكََ َعا ُأعِطع ََْٚعٔلَفِت٘ بلََّبع٘ َٚقع

ِّععا٥ُني     ـْكََ أْدععٔل اي ٍْ ٚؿعا٥ِعع٘ املكبععٍٛ َٚقعع ٚايُوععْ٪

ـْكََ هعع١َِ٬   ِّععابلٜٔ ٚأْدععٔل احملوععٓني َٚقعع ٚثععٛاب اي

ََععَفاعََِت٘ يف ايِعبََععاؿ  ـْكََ  ْٗععٔلٙ َٚقعع ِٙ ٚدََ ـْٔكٙ يف ِهععلِّ ََعع

ـّ ٚ ََاؿ ُعع٠ّ٬ تََْوععتََْغٔلُم ايعََععع ًْعع ُّ ا٭ ََ ٜكععٛ حتععٝ  ٜععٛ

    ََ ِّعًٛات املآع١ِٝ َأبََع ََِؿ اي ـّ ، َٔلٚب١ّ يف عََ باذَتع

ََع٬تََٓا عًٝع٘ ٚقلِّْبٓعا يـٜع٘ ،       ُ٘ ا٭بََـ. ايًِٗ بًََ ْغ

ِّ عًعع٢ ستُععـ      ايًععِٗ ٜععا كبَّ ستُععـ ٚآٍ ستُععـ ُعع

   ََ ًُْٖع٘ َجع ّٓا َا ٖٛ أ ٚع٢ً آٍ ستُـ ٚاْدٔن ستُـّا عََ
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ِ٘ َأؿا    ْٓعََاَف٘ ٠ّ٬ُ تهٕٛ يعو كٓعا٤  ٚذَتك ع ٤  فيو ٚأ

ََكاَعّا ستُعٛؿّا     ُ٘ ََٛه١ًَٝ ٚايَف١ًَٝٔ ٚابعْج ٚأْعِط٘ اي

  َٔ ـْتََعع٘ ٜععا كسععِٝ ٜععا نععلِٜ ٜععا كبَّ ايعََععْل ايععقٟ ٚعََ

 ايعََِظِٝ.

ِّ ٚهً ِ ٚبعأكِى ٚنعلِّّ عًع٢ هعٝـْا ستُعـ       ايًِٗ ُ

ََ ُعععًٛاتَو      ََععع ُْعععشََاِب٘ أِف ٚآٍ هعععٝـْا ستُعععـ ٚأ

  ِّ ٚهََعع٬َو عًعع٢ قععـكى ٫ عًعع٢ قععـكْا، ايًععِٗ ُعع

ـْٔكٙ يعـٜو       ٚهً ِ عًٝ ََعْشب٘ عًع٢ َقع ٘ ٚعًع٢ آيع٘ ٚ

ََ عععٔ ِفِنععٔلٙ      ُٙ ايععقَّاِنلٕٚ َٚفَفعع ُنًُٓععا فَََنععلَََى ٚفَََنععلََ

ََؿََ  ََك      ايغََععاِفًٕٛ عََعع َِععٔ ُهعع َععا يف ايكععلإٓ ايعََظععِٝ 

ََعععلات      َُِظ ََعععات ُٚسعععلٚف َُْٚكععع  ُٚهعععُهََْٛات ٚ ٚنًِ

ْٝعُلى ممعا ٫        ُُع٘ َف ََْعًَ ََُٗات ٚفعرٔي فيعو ممعا ٫  َُْب ٚ
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لََ ع٢ً َقًِعب ٚأٓععََافََ فيعو أٓععََافّا     ََْؼُطل ٫ٚ ػَََط

َّععًٛات  َِععٔ اي ََعع٢  ََ ََِؿ َععا  َّععْلِب يف عََعع َتععٛاِتل٠َََ اي

ًِِهععَو ٜععا نععلِٜ ٜععا فا ادتعع٬ٍ       َُ  ّٔ ََا َـَ ُنً ٗععا أبععـّا بعع

ٚاإلنعععلاّ ٜعععا أكسعععِ ايعععلامحني. ٫ إيععع٘ إ٫ٓ أْعععت   

ْٓععُت َععٔ ايظععاملني حَبك عع٘ عًََٝععو        ُهععبشاْو إْععٞ ُن

َـَى ُٚقْلِب٘  ْٓ ِ٘ ِع ِٖ  يـٜو.ٚدََا

 اذتنب ايوابع: سنب ّٜٛ ارتُٝى

ِّ ٚهً ِ ٚباكى ع٢ً سََبٝبو ٚأنعلََّ ػًََِِكعَو    ايًِٗ ُ

ََسََعع٘ بعع٘    ََ ََع١ ِتْبععٔل شتًَٛقاِتععو ا٭نبََعل مٓمععا  ُٚػ٬

ـْكََ َا  ََٓاى عٓ٘ ، َٚق ََ َٔ ٔك ـْكََ َا ُأعط املاِؿُسٕٛ َق

ـْكََ َععا        ْٔععتََ عًٝعع٘ ، َٚقعع ـْكََ َععا َأَف ُأػععقََ عٓعع٘ ، َٚقعع
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َّيعععني أعطٝتََععع٘ َعععٔ ُسْوععع ٔٔ ايعععٝكني َٚعععٔ ُعًعععّٛ ا٭

ًُِهٔلٙ يعَو   ـِٙ يو ٚ ِذٝـِٙ ٚ ـْكََ مَح ٚاٯػلٜٔ ، َٚق

ََععع٢ َعععٔ      ََ ََِؿ َعععا  ََُؿٖا نعََععع ََععع٠ّ٬ عععع ِٝعععـٙ  ٚتٛس

ِّ ِسعني أِيعفََ      ِّ فََك٠َّ يف ُنع ََؿََ ُنع ََاعَف١ّ عََ َُ ًَِّٛات  اي

ِّ عًٝع٘ يف        َّيعني ٚ ُع ِّ عًٝع٘ يف ا٭ ََل٠َّ. ايًعِٗ ُع

ِّ عً ِّٜٔ ٚعًعع٢ آيعع٘   اٯػععلٜٔ ُٚعع ّٔ ايعع ٝعع٘ إىل ٜععٛ

ََعععْشِب٘ ٚأمٚاِدععع٘ َٚقلاباِتععع٘ ُٚفكِِّٜتععع٘ ٚ ٝعععٔع     ٚ

ِّ عًٝعع٘  ِّ ِسععني. ايًععِٗ ُعع املعع٪َٓني َجععٌ فيععو يف ُنعع

ٚع٢ً ْبٝو هٝـْا إبلاِٖٝ َٚٛه٢ ٚعٝو٢ ْٚٛغ 

ٚأبٝٓا آؿّ ٚهعا٥ل ايٓبعٝني ٚامللهعًني ٚايِعاذتني     

ّٛا٤ ٚارتٔل ٚإيٝاي ٚآه١ٝ ٚ َلٜ ََا سََ ِّ ِ ٚ ٚع٢ً ُأ

يكُإ ٚفٟ ايكلْني ٚع٢ً ػًَََٝف١ كهٛيو أبٞ بهل 
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ِّععـٜل ٚعًعع٢ ػًٝفتعع٘ عُععلََ بععٔ ارتٓطععاب ٚأَععري  اي

ِّ بعٔ       امل٪َٓني عجُإ بٔ عفعإ ٚأَعري املع٪َٓني عًع

ـّٜٔ ٚمٚدََِتععع٘ ايطعععاٖل٠      ٕٔ ايععع أبعععٞ  ايعععب أكنعععا

   ْٞ َّع ََعل٠ََ ٚعََ ١َّٝ ايعََ ََني ٚأ٫ٚؿِٖ ٚبك ََِٜ٘ اذَتوََ ٚٚي

ََععشابت٘ أ    ََعٗععِ   كهععٛيو ٚعًعع٢  عععني ٚعًٝٓععا 

ٚٚايعععـٜٓا ٌَٚعععا٥ؼٓا ٚ ٝعععع ا٭قعععلبني ٚهعععا٥ل 

امل٪َٓني بلمحتو ٜا أكسِ ايلامحني. هبشإ اهلل 

ٚاذتُـ هلل ٫ٚ إي٘ إ٫ اهلل ٚاهلل أنعرب ٫ٚ سعٍٛ ٫ٚ   

ِّ فََك٠ٍَّ   ََؿََ ُنع ِّ ايعظِٝ َجٌ فيو عََ ق٠ٛ إ٫ باهلل ايعً

ََل٠َّ. ِّ سني أيفََ   يف ُن

 َ جعععٌ فيعععو ، هعععبشإ اهلل   هعععبشإ اهلل ٚحبُعععـٙ 

ايعظِٝ َجٌ فيو ، ٫ إي٘ إ٫ اهلل ستُـ كهٍٛ اهلل 
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ََا اهلل ْٚععِ ايٛنٝعٌ َجعٌ فيعو ،       َجٌ فيو ، سْوعُب

سوععيب اهلل ٫ إيعع٘ إ٫ ٖععٛ عًٝعع٘ تٖٛنًِععُت ٖٚععٛ كبُّ     

ايعععععلَ ايعظععععِٝ َجععععٌ فيععععو ، ٚاذتُععععـ هلل كب  

ََٙ َجععٌ   ََنٜعع ُ٘ ٚ ٜهععاف٧  ََعع ِْعََ ايععاملني محععـّا ٜععٛايف 

عاف٘ ٚاهتغفل اهلل ايعظعِٝ ايعقٟ ٫ إيع٘    فيو ٚأٓ

ّٝعّٛ ٚأتعٛب إيٝع٘ ٚأهعأي٘ ايتٛبََع١       ُّ ايك إ٫ ٖٛ اذت

ٚاملغفعععل٠ ، كبِّ اففعععل يعععٞ ٚيٛايعععـٟ ٚملٌعععا٥ؼٞ     

ـُ هلل       ُْع ٚدتُٝع املوعًُني َجعٌ فيعو ٚأٓععََاَف٘ ٚاذَت

كبِّ ايعععاملني ُٚعع٢ًٖ اهلل عًعع٢ هععٝـْا ستُععـ ٚآيعع٘   

 ُٚشب٘ ٚهًِ.

  ت أسناب ا٭هبٛع
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لايِٓ أؿع١ٝ

يإلَاّ أبٞ اذتؤ ايٌافيٞ سنب ايِٓل :  2

 كمح٘ اهلل تعاىل

 

 بوِ اهلل ايلمحٔ ايلسِٝ

﴿ ََ  ِّهععِ َععٔ ُنعع بلبععٞ ٚ كبِّ قُتَٛهعع٢ إْععٞ ُععع  ٚقععا

ّٔ ٫ُٔ ٜ٪َِ ٕلبَِّهتَََُ  (*8  ﴾اب وََاذِت بٝٛ

 ١ إفاثعع١ِلعََٗععلى ٚ بُوعع ربٚت َقدََعع ط٠ِٛايًععِٗ بوََعع 

ِْ و ِتع اََٚ حبََ لَاتواى ُسََتو ٫ِْتلََْٝى ٚ بغََٔلْ

ََع  (*  ظ ٜعا  8ظ ْوعأيو : ٜعا اهلل     َو٢ بباِبع ملٔ است

ُِ   ٜعا هعلٜعُ   ٜعا قلٜعبُ   ٜا زتُٝب مسُٝع ٜعا   ٜعا َٓعتك
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ّٗعع ََ ق ََعع ايععبِط اك ٜععا ًععـٜ  ٗععُلعذععنٙ َقٔ ٫ ٍُٜ ٜععا 

ََ ؿٜٔ َععٔ املتُععّل ِ عًٝعع٘ ٖعع٬ىُ ُظععْعادتبععابل٠ ٚ ٫ 

ََامُل َععٔ ناؿْععا يف  ًععٛى ٚ ا٭ناهععل٠ ظ إٔ جتعععٌ نٝعع

ََ لََشلٙ ٚ َِهََ  ََْٔع  فعل٠َ ٓا عا٥عـّا عًٝع٘ ٚ سُ  ِب لَََهَٔ 

ََ يٓععا ُس لَََفععسََ ب يٓععا ََععفععل٠ ٚاقعععّا ٖععٛ فٝٗععا ٚ َععٔ 

ََ اـاع به١ ارِتععََعع ٛقّا إيٝٗععا ٚ ُوععدعًعع٘ ٜععا هععٝـٟ 

نٗٝعّ  ﴿  ِاؿّا فٝٗا ٚ أهريّا يـٜٗا ظ ايًِٗ حبلَُِّ

ُٗا٣ ٚ ؿََِٗ ايلَّـا ٚ يك انفٓا ايِع ﴾ ِّ دعً  بٝعبٍ سََ ِ يهع

ِّٚهً ، ـا ِف كِ يف ايٝعّٛ ٚ    ايًِٗ عًِٝٗ عادٌ اي

ِّ ََايغـا ظ ايًِٗ ب ِٗ ايًعِٗ  م  عًََُِٗ ايًِٗ فلِّؿ 

َّ  َُّف َّ سع  دععٌ ايعـا٥ل٠َ  اايًعِٗ  ، ععـؿِٖ   ِٖ ٚ أقع

ايًعععِٗ ، إيعععِٝٗ  ابٌََ ايععععقََايًعععِٗ أكِهععع ، عًعععِٝٗ 
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ًُ اٚ  ِفِطٚ ايًٗ ٠ًِِٔ اذِتلََِ عٔ ؿا٥ُِْٗدأػٔل ََع ُْٗبهع  ؿََََِ 

َْ ٗٔ َّاٍ ٚ ُفععََععاإل كبعع  عًعع٢ قًععٛبِٗ ٚ ٫  اِ ٚ أٜععـٜ

ُٗغِٗ اٯَعاٍ ظ ايًعِٗ َعنِّ   تبً  َّ ق ََنَََّع َُ ِ نع  ُ٘تََع ِقنَّم 

(*. 8و  و عًع٢ أععـا٥ِ  اِبع بََاْتِعاكّا ٭سْ  َىأعـا٤ََ

ِٗ ِطوعً  ا ٚ ٫ ُتّٓفٝٓا ٚ ٫َِ ٔ ا٭عـا٤ََه ََايًِٗ ٫ ُت

ُٜ ﴾ سِ ﴿(*. 8عًٝٓا بقْٛبٓا    (*. 2لٕٚ  ٫ََْٓ 

محاٜتٓععا ممععا طتععاف ظ  ﴾سععِ عوعل   ﴿ ايًعِٗ حبععلِّ 

ا٭هٛا٤ ٚ ٫ جتعًٓعا ستع٬ّ يًبًع٣ٛ ظ     ٓا ًّلايًِٗ ِق

ََ ٌ  دا٤ ٚ فٛمََايّل ايًِٗ أعطٓا أَ ظ ايًعِٗ ٜعا    ا٭َع

 ٌذََعععايعََ ٌذََعععبفٔعععً٘ ْوعععأيو ٜعععا إهلعععٞ : ايعََ ََْٔععع

 اإلدابع١. ٜعا َعٔ أدعابََ     اإلداب١َ ٌظ اإلداب١َذََايعََ



82 

 

ََ، ْٛسّا يف قَٛ٘  ََل ََٜا َٔ  ٘ ع٢ً أعـا٥ِ إبلاٖٝ

 لَُّٓع  ٜا َٔ نٌعفََ ، ع٢ً ٜعكٛب  ٜٛهفََ ٜا َٔ كؿَّ، 

ّٜعع ََ، منلٜععا  ؿععع٠َٛ ٜععا َععٔ أدععابََ، ٛب أ  ٜععا َععٔ قبعع

 ََ ايًععِٗ بأهععلاك  َو٢ ظ أهععأُيّتععتوععبٝض ٜععْٛى بععٔ 

َعا   ََكبََع إٔ تََ  أُشاب ٖقٙ ايعـعٛات املوعتذابات  

يٓا ٚ  ْنعطٝٓا َا هأيٓاى ٚ أصِتب٘ ؿعْٛاى ٚ إٔ ُت

 ٘ يعباؿى ايِاذتني امل٪َٓني تََـْايقٟ ٚ عََى ََْع

 ﴾ٓعت َعٔ ايظعاملني    ٫ إي٘ إ٫ أْت هبشاْو إْٞ ُن ﴿

  ظ ٚ ػععابََ َوْٓععَِ إ٫ٓ َوِتععنَّعععت آَايٓععا ٚعِ اْكَط

 فٝععععععععععععععععععو.  إ٫ٓ َوك ععععععععععععععععععكدا٩ْععععععععععععععععععا ٚ سََ

ّٔا٭كسََع  فعاك٠ُ  ْتَأَطع إٕ أْب ّٓع  ْتََٚ ابتعََع  ا  ا فععأقلُبع

ظ  َوعلع١ّ   ايوعريََ ٞ جِّاهلل ُس اهلل. ٜا فاك٠َ فاك٠ُ ٧ًٕ
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ت ايعععاؿٕٚ ٚ ََٓا ٜععا فععاك٠ اهلل. عََعع كععـِتُع ِّيف سََعع

ٚنف٢ بعاهلل ٚيٝعّا ظ   ،   دعاكٚاظ ٚ كدْٛا اهلل زتريّا

ـُ   .ٚنف٢ بعاهلل ِْعرياّ   ُّ   ٜعا ٚاسع ُِ   ٜعا عًع ،  ٜعا سًعٝ

 ََ ََ   سويب اهلل ٚ ْعع  ٚ ٫ قع٠ٛ إ٫ٓ  ايٛنٝعٌ ظ ٚ ٫ سعٛ

ِّ ٌّ ﴿  ايعظععِٝ  بععاهلل ايعًعع يف  عًعع٢ ْععٕٛغ هعع٬

 طعععََآَععني. فُك يٓععا : آَععني آَععني ْب. اهععتِذ﴾ايعععاملني 

ُٜععل٣ إ٫ٓ  ايكعّٛ ايععقٜٔ اًُعٛا    ؿابعلُ  ، فأُعبشٛا ٫ 

 .ٚ اذتُـ هلل كب ايعاملنيَوََانِٓٗ ، 
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يإلَاّ عبـ اهلل بٔ عًٟٛ اذتـاؿ سنب ايِٓل :  1

 6كمح٘ اهلل تعاىل

 بوِ اهلل ايلمحٔ ايلسِٝ 

 

ّْعع ﴿ َُْتَف ا يععَوََععتْشا َفإ َععا  اهلُل يععَو لََِفععبٝٓععا يْٝغشععّا 

َّ ُٜع  ْلػَّٚ َعا تعأَ   َوِْبٔ فَََِ ََتك ََِْ َِّتٚ  ٚ  عًٝعوَ  ُ٘تََع ع

َُُِعع ـَٜوْٗععََ ََِكوععتََلا ّا  ََلََُِععُْٓٝا  ٚ  ِععلّا ى اهلل 

دٝٗعّا  ََ ﴿..   ﴾ٚنإ عٓـ اهلل ٚدٝٗعّا   ﴿ .. ﴾ عنٜنّا

ْٗععََ ﴿..   ﴾بني لََّكععيف ايععـْٝا ٚ اٯػععل٠ ٚ َععٔ امُل  ُتد

ََْدََ  ِْعلٌ  ﴿..   ﴾ايوعُاٚات ٚ ا٭ك    لَََطيًقٟ َف ٗ

                                                

6
 يقرأ ىذا الدعاء بعد الظهر. 
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املعع٪َٓني ظ ٜععا أٜٗععا   ٔلِّععٚ بََ قلٜععٌب َععٔ اهلل ٚ فععتضٌ 

ََ ََ اكََايًقٜٔ آَٓٛا نْٛٛا أْ عٝو٢ بٔ  اهلل نُا قا

ََعععع ََعععع ََععععلِٜ يًشععععٛاكٜني  اكٟ إىل اهلل قععععاٍ ٔ أْ

ُٔاذتٛاكّٜعع اهلل ٫ إيعع٘ إ٫  ﴿ ..  ﴾اهلل  أِْععاُك ٕٛ ضتعع

ّٞ ّٝ ٖٛ اذت ٚ ٫ ّْٛ يع٘ َعا يف    ١ََِْه ُُٙقتأُػّٛ ٫ ايك

ََ ََفََ ْٔايوُاٚات ٚ َا يف ا٭ك    ََُْٙٓع ِع ُعَفٌْا ايقٟ 

ََِْععبإْف إ٫ٓ ٗٔ َععا بععنيََ ًَُِععْع٘  ِ ٚ ٫ ُٗععًَفِ ٚ َععا ػََأٜععـٜ

ََ إ٫ٓ ًُِِِِ٘ع َِْٔ ٤ٍََٕٞٛ ِبُٝطِشُٜ ّٝ ُن عََِهََ ا٤ََمبا   ُ٘لهع

ََ ايوععععُاٚاِت ُٛٚ ا٭ك  ٚ ٫   ُععععا ٚ ٖععععُٛٗفُظِس ُُٙؿ٦عععع

ُّ ََ    ﴿ ..  ﴾ظِٝ ايعََ ايعً عًع٢   يٛ أْنيٓعا ٖعقا ايكعلآ

ٌٕ ََ دب ًِػََ يلأٜت َُا  اهلل ٚتًَو ١ِعّا َٔ ػٌََََِّتََعّا 

ٍُ ّٓ ا٭َجا ََ * ِ ٜتفهلٕٚ ُٗاي يعًْٖٔلبٗا يً  اهلُل ٖع
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ََ إيعع٘ إ٫ٓ ايععقٟ ٫ ْٝعع عععاُج ٖعع ََ ٠ِٚايٌععٗاؿََ ِبايغ  ٖعع

ََ * سِٝمحٔ ايّلايّل  ٖٛ املًُو إي٘ إ٫ٓ ايقٟ ٫ اهلُل ٖ

 َِ ُـّٚي ايوعع٬ّ املعع٪ ْٝ ُٔايكعع  اُكادتّبعع نٜععُنايعََ ُُِٔاملٗعع

ُٜاملتهّب ََ* ٌلنٕٛ ل هبشإ اهلل عُا  اهلل ارتايل  ٖ

ِّك َي ايباك٨ُ ُٜ   ُ٘املِ يع٘ َعا    ُضبِّوََع ا٭مسعا٤ اذتوع٢ٓ 

 .  ﴾ اذتهعععِٝ يف ايوعععُاٚات ٚا٭ك  ٖٚعععٛ ايعنٜعععُن

ِّ أعُٝق ََ ْفوٞ باهلل تعاىل َٔ ن بأفْني ٚ  وُُعَا 

ََع  بعٝٓني ٚ مََ بُِلُٜ ٌٍُٞ بعلدًني ٚ  بٝعـٜٔ ٚ   بط

ََعع  ُِتهًََٖعع َّعع ب ْفوععٞ بععاهلل ارتععايل     ُتْٓفتني ظ س

ك ظ َٔ ادتٔ ٚ ا٭ْى ٚ أسقََ َا أػاُف ا٭نرب َٔ ًلِّ

َّدععاُك ٚ إٔ عتٔععلٕٚ عععنَّ َّ ٙ ٚ دعع  ْتهََععثٓععا٩ٙ ٚ تك

 يف ضتعٛكٔ  َوأمسا٩ٙ ٚ ٫ إي٘ فريٙ . ايًِٗ إْٞ أدعًُ
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 ِٖ ُِّ ٚ تََأععععـا٥ٞ ٚ أععععٛف بعععو َعععٔ ًعععلٚك ِ ٚ ًِٗٔشععع

ـَِِٖهٔل  بٞ عـا٠ّٚ أكاؿََ ََْٔ  ف٧ ْاكََِ ظ َأِِٖ ٚ َها٥

ِّ ٚ اإلْى ظ ٜا سافظ ٜا سفٝظ ٜا نايف ٜا  َٔ ادت

 ٚ أعععنَّ ًععأَْو ََستععٝ  . هععبشاْو ٜععا كب َععا أعَظعع

َّ بعاهلل ٚ بأمسعا٤ اهلل ٚ باٜعات     ُتْٓهًطاْو ظ حت

اهلل ٚ  ٌُٔهععععععأْبٝععععععا٤ اهلل ٚ ُك اهلل ٚ ٥٬َهعععععع١ اهلل ٚ

ْفوعٞ بع٬ إيع٘     ُتَّْٓع اهلل ظ سََ بعاؿِ ايِاذتني َٔ ِع

إ٫ اهلل هٝـْا ستُعـ كهعٍٛ اهلل ُع٢ً اهلل عًٝع٘ ٚ     

ِٓع ْهايًِٗ اسُل ِ.آي٘ ٚ هً  ٓعاّ ٚ  و ايعيت ٫ تََ و بعٝ

ُٓ ُٜ َوِفََفو بَهان و ِتكََـْاّ ٚ اكمحعو بُكع  لََايقٟ ٫ 

َّ ْٖ عً ْْ ُوًَظ ف٬ أ  ٝعاخََ يت ٚ كدعا٥ٞ. ٜعا فِ  َكع ِث تََٚ أ

(*. انفعو  8اهلايهني   َىكََ(*. ٜا ؿ8ََاملوتغٝجني  
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ِّ ًععلَّ ٌٕ ُمٜطععُل  ععاكٕم نعع إ٫  اكقععّا  أٚ ْٗععإك بًٝعع

ِّإّْ  رٕي ٜطلُم  ٧ً قـٜل. و ع٢ً ن

  

ِّ ِّ بوععِ اهلل أكقععٞ ْفوععٞ َععٔ نعع  َععا ٜعع٪فٟ ٚ َععٔ نعع

ـٍ  ظ ايًعِٗ كبَّ  ظ اهلل ًفا٥ٞ ظ بوِ اهلل كقٝعتُ  ساه

 ايٌايف ٚعايف أْتََ أْتََ ايبأي أًِف ايٓاي أفِٖب

ًِ املعايف ظ ٫ ًفا٤ََ ُٜإ٫ ًفا٩ى  ُّا َكغعاؿك هََع  فا٤  ٫ 

٫ٚ أملّا ظ ٜا نايف ٜا ٚايف ٜا محٝـ ٜا زتٝـظ أكفع 

ـٍََع  ٍبعََتََ َُّن عّو ـٜعـ  ٚاذَت ِّٚ انفعو َعٔ اذَتع    ـٜ

َّعع ٚاملععلٔ  ٌْـٜـ ٚادتععٍٝ ايعََاي يععٞ  ـٜععـ ظ ٚ أدععع

ََ ِْع ى ََٚنِّاّ  َعٔ ِعع  ّنى ِٚعع ٔ ْٛٔكْٛكّا َ ى ِعلٔ لّا َعٔ 
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َعٔ   ١ّلاهََع ا٤  َٔ عطا٥و ِٚسَطٚبٗا٤  َٔ بٗا٥و ٚعََ

ٚتأٜٝععـّا َععٔ تأٜٝععـى ظ ٜععا فا ادتعع٬ٍ    َوِتلاهََععِس

هفععٝو اّ ظ أهععأيو إٔ تَََظععٚاإلنععلاّ ٚاملٛاٖععب ايِع

ِّ اهلل ارتايل ا٭نرب . ُٚع٢ً   إْو أْتََ فٟ ًٕل َٔ ن

ِ اهلل عًعع٢ هععٝـْا ستُععـ ٚعًعع٢ آيعع٘ ُٚععشب٘ ٚهععًٖ

توًُّٝا نجريّا  ٝبّا َباكنّا فٝع٘ ظ ٚاذتُعـ هلل كب   

اٍ ٜعا أكسعِ   سََع  ِّايعاملني ااٖلّا ٚبا ّٓا ٚعًع٢ ُنع  

 .ايلامحني

 

 



91 

 

  ٖقا ايـعا٤ َٓوٛب إىل

 2اإلَاّ  ستُـ بٔ علبٞ ايطا٥ٞ

ٕٔ اهلل  ُ٘ ِبؼََ   ٚايـٟ امَلْلسّٛ بإف ـُْت  ٚدََ

 عبـاهلل بٔ ستُـ بٔ مٜٔ اذتبٌٞ

 

اإلهععتغفاك   ث٬ثععّا ( ، ايِعع٠٬ عًعع٢ ايععٓيب ُعع٢ً  

اهلل عًٝععع٘ ٚهعععًِ   عٌعععلّا ( ، ثعععِ ايفاحتععع١ إىل    

سََٔععل٠ ايععٓيب ستُععـ ُعع٢ً اهلل عًٝعع٘ ٚهععًِٖ ، ثععِ  

ايفاحتعععع١ إىل كٚغ اإلَععععاّ ستُععععـ بععععٔ علبععععٞ     

 ايطا٥ٞ.

                                                

وىو ادلسمى بالدور األعلى )   حزب الوقاية لمن أراد الواليةىذا احلزب يسمى  7
 كما ىو مذكور يف كتاب مخ العبادة (.
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ّٝعّٛ بعو      بوِ اهلل ُّ ٜعا َق  ايلمحٔ ايلسِٝ ، ٜعا سع

ََا١ََِٜ ِنَفاٜع١ِ َٚقاََٜع١ِ سََكَٝكع١ِ     ُْٓت فامحو حِب َّع حت

ٍُ ٜعا       ّٚ ٕٔ بوعِ اهلل ، َٚأْؿِػًِعو ٜعا أ َََعا ٕٔ ِسْلٔم أ ََٖا ُبل

ْٓعٔن َعا ًعا٤ََ اهلل ٫      ِْٝب ِهلِّ ؿا٥ِعل٠ََ َن ََِهٕٓٛ َف آِػُل يف 

َّ ٜا سًِٝ  ٠ّٛ إ٫ باهلل ، َٚأْهِبٌ عًََ ََعفََ  ق ٜا هََتَّاك ن

ِهْتٔل ِسذاِب ُٝا١ْ صتعا٠ ٚاعتِعُٛا حببعٌ اهلل ،    

ٕٔ إسََاَ عع١ِ     َّ هعٛكََ أَععا ٔٔ ٜععا ستععٝ  ٜعا قععاؿُك عًََعع ٚاْبع

ْٝعٌل َعٔ آٜعات اهلل ،      ١ََُِ فيعو ػََ ـِ هََلاِؿم ِعنِّ عَََظ ََْذ

ٚأِعععْقْٞ ٜاكقٝععُب ٜععا زتٝععب ٚاْسُلهععو يف ْفوععٞ  

إعََاف٠ََِ  ٚؿٜو ٚأًٖٞ َٚايٞ ٚأ٫ٚؿٟ بَه٠ََِ٤٬ إَفاث١ََِ

ـٍ إ٫ٓ بعإفٕ اهلل ، ِٚقعو     َِٔ َأسََع ََاكِّٜٔ ب٘  ُِٖ ب َٚا 

ََعلَّ     ٜا َاْع ٜا ؿافع باٜاتو ٚأمسا٥ِعو ٚنًُاِتعو 
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ْٕ اععاٌج أٚ دََّبععاٌك بََغعع٢    َّععٝطإ ٚايوععًطإ ، فععإ اي

ُ٘ فاًعع١ْٝ َعٔ عععقاب اهلل ، ٚصت عو ٜععا      َّ أػََقََْتع عًع

ُّ ٜا َٓتكِ َٔ عبٝـى ايظاملني ايبعافني عًََع   َّ َُِق

      ُ٘ ـٌ َععِٓٗ بوع٤ٍٛ ػََقَََيعع َّ يعٞ أسََع ْٕ ٖعع ٚأععٛاِْٗ ، فعإ

ََععٔلٙ   ََ عًعع٢ بََ اهلل ٚػََععتََِ عًعع٢ مسععع٘ ٚقًبعع٘ ٚدََعََعع

ـِ اهلل ، ٚاِنِفععو ٜععا        َِععٔ بََْععع ـِٜعع٘  ْٗ ََ  ْٔ ََعع ٌََععا٠ٚ َف ِف

ّٓععٞ     ِِٖ ٚاكُؿْؿٖععِ ع ََِهععٔل َّععاك ػََـٜععع١َ  قععابض ٜععا ق

َقََٛني َـسٛكٜٔ بتْؼِوري تََغٝري تََـَري فُا نإ 

َِعععٔ ؿٕٚ اهلل ، َٚأِفِقعععو  يععع٘ َعععٔ  ََِعععلََْٚ٘  ِف٦ََععع١ٍ ٜ

ٌْ ٫ٚ خَتعْف        ُُّٚي َيعق٠ََّ َٓادََعا٠ أِقِبع ٜاُهبُُّٛغ ٜعا ُقع

ََعاك ٜعا        ُٗعِ ٜعا  ٌٔ اهلل ، َٚأِفِق ْٔع َِِٔ اٯَعٓني بَف إّْو 

َََهاٍ ٚبعاٍ مٚاٍ فُكِطععََ ؿاِبعُل ايكعّٛ ايعقٜٔ       ممٝت 
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ََٛي١َ   ُٔ ّٓٞ ٜا ه٬ّ ٜا َ٪َ َاًُٛا ٚاذتُـ هلل ، ٚآَ

ُِ ايُبٌل٣ يف دٛ ي١ِ ؿٚي١ِ ا٭عـا٤ بغا١ََِٜ بـا١ِٜ هل

اذتٝا٠ ايـْٝا ٚيف اٯػل٠ ٫ تْبعـٌٜ يهًُعات اهلل   

ََٗابع١ ِنربٜعا٤      ََ َُععنُّ بتعأز  ِّْدو ٜا عظِٝ ٜا  ، ٚتََ

 َّ َْْو قٛهلِ إ ١ََُِ ٫ٚ عتُن ًَََهٛت عَََظ د٬ٍ هًطإ 

ايِعن٠َّ هلل ، ٚأيِبْوو ٜا دًٌٝ ٜا نبري ِػًِعََع١َ دََع٬ٍ   

      ََ ََْع٘ ٚ َقٖطْعع ََٓع٘ أنبََْل ْٜ ُّعا كََأ ٍٔ فً  اٍ إنُاٍ إقبعا

ََ هلل ، ٚأِيعٔل ٜعا عنٜعُن ٜعا ٚؿُٚؿ       ََ سعا َّ ُٚقًِ ُٗ ْٜـََ أ

ََععع يععٞ بٗععا قًععٛب   َّ ستبعع١ّ َٓععو فتٓكععاُؿ ٚخت عًََعع

عبعععاؿى باحملبععع١ ٚاملععععن٠َِّ ٚاملعععٛؿ٠َّ َعععٔ تعطٝعععف   

تًطٝف تأيٝف عتبِْٛٗ نُشبِّ اهلل ٚايقٜٔ آَٓعٛا  

ُّ ُسبععّا ََعع ُٔ  أ َّ ٜععا اععاُٖل ٜععا بععا  ٗٔععل عًََعع هلل ، َٚأِا
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ََعع٘ أِفٖيعع١ٍ عًعع٢        ْٛ ُِٗ ٚعتّب ُِٜشععب آثععاكََ أْهععلأك أْععٛأك 

امل٪َٓني أِعن٠ٍَّ ع٢ً ايهافلٜٔ ظتاٖعـٕٚ يف هعبٌٝ   

ََعَفا٤ِ       ََ ب ٗٔع ََـ ٜعا ْعٛك ْٚد ََع ََدِّ٘ ايًِٗ ٜا  اهلل ، ٚ

ُُْت ْٚدٗٞ  ٌْ أْهًَ ْْٔى إًلام فإٕ ساّدٛى َفُك  اٍ ُأ

ًععو ٜععا بععـٜع ايوععُاٚات ٚا٭ك  ٜععا فا   هلل ، ٚ  

ََعاس١ ٚايب٬فع١ ٚايرباعََع١ِ      ادت٬ٍ ٚاإلنعلاّ بايف

ََفَكٗٛا قٛيٞ ِبٔلٖقع١ِ كََأفع١    َـ٠َّ َٔ ِيواْٞ  ٌْ ُعِك ٚاْسًُ

كمحعع١ِ ثععِ تًََععنُي دًععُٛؿِٖ ٚقًععٛبِٗ إىل ِفِنععل اهلل ، 

ْٝفََ    َّعاك هََع ٍٔ ٜا دََبَّاك ٜا ق ََ ايبِط َٚقً ـْٞ ٜا ًـٜ

٠َّٛ ٚاملٓعع١ َعٔ بعأٔي دََعربٚت       اهلََٝب١ ٚاي ـ٠ّ ٚايكع ِّع

َّ ٜععا   ّْ عًعع َِّععل إ٫ َععٔ عٓععـ اهلل ، ٚأِؿ ِعععن٠َّ َٚععا اي

ـْكٟ      ََع َََوََعل٠َِّ كبِّ اًعلََغ يعٞ  باه  ٜا فّتاغ بٗذ١ 
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ٌْعلََغ يعو      ََْ َْلٟ بًطعا٥ف عٛا عف أج  ََٜٚوِّْل يٞ أ

ََِفععلََُغ امل٪َٓععٕٛ     ََععا٥ِل ٦َٜٛععٍق  ـْكََى ٚبأًععا٥ِٔل بََ ََعع

ِْعععٔل اهلل ، ٚ ََ ٍْ ايًعععِٗ ٜعععا يطٝعععف ٜعععا ك٩ٚف ب ْْعععٔن أ

ََ َعٔ     بكًيب اإلمإ ٚا٫ ٦ُٓإ ٚايوَّعه١ٓٝ ٭نعٛ

ُّ قًعععٛبِٗ إىل ِفنعععل اهلل ،     ََععع٦ ايعععقٜٔ آَٓعععٛا ٚتط

ََكَّعٛا   ََ تََع ََْبلََ ايقٜ ََهُٛك  ََُبُٛك ٜا  َّ ٜا  َٚأِفٔلو عًََ

ْٔ ِف٦ََع١ٍ قًًٝع١ٍ َفًَبََعْت ِف٦ََع١ّ        َِع  ِْ بجبََاِت ٜكنٔي  هني َنع

 ، ٚاسَفظو ٜا سفٝظ ٜا ٚنٌٝ َٔ نجري٠ّ بإفٕ اهلل

َّ َٚٔ ػًََفٞ ٚعٔ مٝو ٚعٔ مشايٞ َٚعٔ   بني ٜـ

ُٓعِٛؿ يع٘ َعك بعاٌت      ًُعٗٛؿ ُد فٛقٞ َٚٔ حتيت بٛدِٛؿ 

َْعٔل اهلل ،       َِعٔ أ َٔ بني ٜـٜ٘ َٚعٔ ػًََِِفع٘ عتفظْٛع٘ 

َََٞ نُععا ثبَّععتَّ     ٚثبِّععت ايًععِٗ ٜععا قععا٥ِ ٜععا ؿا٥ععِ َقعع
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ََ ٚنٝفََ أػاُف َا أًلََنُتِ ٫ٚ َُّهعِ  ايكا٥ ََ َأ  ختافٛ

    ََ ِْْعع ََ املعٛىل ٚ ٜعا  ِْْع أًلََنتِ باهلل ، ٚاِْلْٞ ٜا 

ََ ي٘ أتََتَِّؼعُقََا   ِْلََ ايقٟ ِقٝ ََ ِِري ع٢ً أعـا٥ٞ  َّ اي

ََا قععاٍ أعععُٛف بععاهلل ، ٚأِّععـْٞ ٜععا َ ايععُب ٜععا      ُٖععُن

ـِ ْبٝعو ستُعـ ُع٢ً اهلل عًٝع٘ ٚهعًِٖ       فايب بتأٜٝ

ـِ بتََْعٔنٜٔن تََِٛقرٔي إّْا أ ََاٖـّا َُٚبٌعلّا  امل٪َّ ََٓاى  ْكهًََِ

ََِٚقٜلّا يت٪َٓٛا باهلل ، ٚانِفو ٜا نايف ٜعا ًعايف   

ََععا ٖععقا  ْٛ أْني ـِ َيعع ـِ فٛا٥عع ا٭ْعععـا٤ََ ٚا٭هععٛا٤ََ بعٛا٥عع

ِّعّا َععٔ    ََعع َُتََ ٌٕ يلََأٜتََعع٘ ػاًعععّا  ََ عًعع٢ دََبََعع ايُكععلآ

 ٍٔ ّٖاب ٜا كّمام حبِٛ ََ َّ ٜا  ْٔ عًََ ُٓ ١ََِٝ اهلل ، ٚاَ ٌْ ػََ

ٍٔ تٝورٔي ٍٔ قبٛ َِعٔ ٔكْمٔم    ُٚٛ توؼرٔي ُنًٛا ٚاًعلبٛا 

ََاٜع١    ُّ باي٫ٜٛع١ ٚايِع ُّ ٜا عً ََٖيو ٜا ٚي اهلل ، ٚتََ
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ٚايلِّعاٜعع١ ٚايوَّعع١َ٬ مبنٜععـ إٜععلاؿ إهعععاِؿ إَععـاِؿ   

ٌٔ اهلل ، ٚأنععٔلَو ٜععا فععوُّ ٜععا     ْٔعع َِععٔ َف فيععو ػععرٌي 

نلِٜ بايوَّعاؿ٠ ٚايوِّٝاؿ٠ ٚايَهلا١َ ٚاملغفعل٠ نُعا   

ََُغ َْتََ ايقٜٔ  ٍٔ اهلل ،    أِنلََ ََ كهعٛ ْٓع ََ أُعٛاتِٗ ِع ُّٛ

ّٛاب ٜا سهعِٝ تٛبع١ّ ِْعٛسّا ٭نعٕٛ      َّ ٜا ت ُٚتْب عً

     ُِٗ َِععٔ ايععقٜٔ إفا فعًععٛا فاسٌعع١ّ أٚ اًُععٛا أُْفوعع

ََغِفععععُل     ْٔ ََعععع فَََنععععلٚا اهلل فاهععععتغفلٚا يععععقْٛبِٗ ٚ

ـُ نًُع١َ     ـُ ٜعا أسََع ايقُّْٛبََ إ٫ٓ اهلل ، ٚاينَو ٜا ٚاس

َْتََ سبٝبَو ستُ ـّا ٢ًُ اهلل عًٝع٘  ايتك٣ٛ نُا أين

ِْ أّْ٘ ٫ إي٘ إ٫ اهلل ، ٚاػعِتِ   ٚهًِٖ سُٝح ُقًتََ فاعً

َّعادني ٚايعلَّادني      يٞ ٜا كمحٔ ٜا كسعِٝ ػا ع١َ اي

  ٫ ِٔٗ ََ ايعععقٜٔ أهعععلفٛا عًععع٢ أُْفِوععع ُقعععٌ ٜاعبعععاؿ
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ّٓٞ ٜععا مسٝععع ٜععا      َِععٔ كمحعع١ اهلل ، ٚأهععِه ََطععٛا  تََك

َّْت يًُتكني ؿعٛاِٖ فٝٗا هبشاْو ١ّّٓ ُأِع  قلٜب دََ

   ٕٔ ُِٗ فٝٗعععا هععع٬ّ ٚآػعععل ؿععععٛاِٖ َأ ايًعععِٗ ٚحتَّعععُت

ـُ هلل ، ٜا اهلل ٜا اهلل ٜا اهلل ٜا كبِّ ٜا ْافع ٜا  اذتُ

ؿافع ٜعا كافعع ٜعا كمحعٔ ٜعا كسعِٝ أهعأيو حُبلَع١ِ         

ٖقٙ ا٭مسعا٤ ٚاٯٜعات ٚايهًُعات هعًطاّْا ِْعريّا      

ٚكمقععّا نععجريّا ٚقًبععّا قلٜععلّا ٚقععربّا َععٓريّا ٚسوععابّا 

ّا ُٚع٢ً اهلل عًع٢ هعٝـْا ستُعـ     ٜوريّا ٚأدلّا نبري

ٚآي٘ ُٚشب٘ ٚهعًِٖ توعًُّٝا نعجريّا ٚاذتُعـ هلل كب     

 ايعاملني .
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 1ِسْنُب ايبََْشل

َّافيٞ ْٔ اي  يوّٝـٟ أبٞ اذَتوََ

 

 بوِ اهلل ايلمحٔ ايلسِٝ

ّٞ ٜعا عظعِٝ ٜعا سًعِٝ ٜعا عًعِٝ        ايًِٗ ٜا اهلل ٜا عًََ

   ََ ََ ايععلَّبُّ كََبععٞ ِْْٚععع ِْٓع ُُععو سََْوععيب فعع أْععتََ كبععٞ ِٚعًِ

ٌََععا٤ ٚأْععتََ ايعنٜععن       ََععٔ تََ ُِععل  ْٓ اذَتْوععُب سََْوععيب تََ

١ََ يف اذَتلنععععععات   ِْعععععع ايععععععلسِٝ ، ْوععععععأيو ايِع

ََات ٚايهًُععات ٚاإلكاؿات ٚارَتَطععلََات َععٔ     ٚايوَّععَه

ْٚ ٌّهٛى ٚايظٕٓٛ ٚا٭ ََاّ ايوَّاِتل٠ يًكًٛب ععٔ  اي

ََ امل٪َٓععٕٛ ُٚمِئنيععٛا       ََُطايععع١ ايغٝععٛب فكععـ ابُتًعع
                                                

 يقرأ بعد العصر . 8
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ََعععـٜـّا ٚإْف ٜكعععٍٛ املٓعععافكٕٛ ٚايعععقٜٔ يف   ٔميعععنا٫ّ 

ََعََعـْا اهلل ٚكهعٛي٘ إ٫ ُفعلٚكّا ،     ََلٌ  َا  قًٛبِٗ 

ُِععْلْا ٚهََععؼِّل يٓعععا ٖععقا ايبََْشععلََ نُعععا       فجََعععبِّتٓا ٚاْ

ّٓععا     كََ إلبععلاِٖٝ هََععؼَّلت ايبشععل ملٛهعع٢ ٚهََععؼَّْلت اي

ُٚؿ ٚهََعؼَّْلتََ ايعلِّٜض      ٚهََؼَّْلت ادِتباٍ ٚاذتـٜعـ يعـا

َّ حبعٕل   َّ يُوًُٝإ ، ٚهََؼِّْل يٓا ُن ٚايٌٝا ني ٚادِت

ٖٛ يو يف ا٭ك  ٚايوُا٤ ٚامُلًعو ٚاملًهعٛت ٚحبعل    

َّ ًع٤ٞ ٜعا َعٔ     ايـْٝا ٚحبل اٯػل٠ ، ٚهؼِّْل يٓا ن

ِّ ٤ًٞ ، نٗٝعّ   ث٬ثّا ( اِْعل  ًَََهٛت ُن ْا بٝـٙ 

َّٓاُعععلٜٔ ٚافعععتض يٓعععا فإّْعععو ػعععرُي  ْٝعععُل اي فإْعععو ػ

ايفععاحتني ، ٚاففععل يٓععا فإْععو ػععري ايغععافلٜٔ ،    

ٚاكمحٓععا فإْععو ػععري ايععلامحني ، ٚاكمقٓععا فإْععو  
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ػرُي ايلامقني ، ٚاٖـْا ٚصٓتٓا َٔ ايكّٛ ايظعاملني  

ٌُعْلٖا    ُِعَو ٚاْ ََْب يٓا كعتّا  ٝب١ّ نُا ٖٞ يف ِعًِ ٚ

ٓععا بٗععا محععٌ  عًٝٓععا َععٔ ػََععنا٥ٔ كمحتععو ، ٚامحً 

ايهلا١َ َع ايو١َ٬ ٚايعاف١ٝ يف ايعـٜٔ ٚايعـْٝا   

ََٜوِّعل يٓعا    ِّ ٤ًٞ قـٜل. ايًِٗ  ٚاٯػل٠ إْو ع٢ً ن

أَٛكْععا َععع ايّلاسعع١ يكًٛبٓععا ٚأبععـآْا ٚايوعع١َ٬   

ََعاِسبّا يف       ْٔ يٓعا  ٚايعاف١ٝ يف ؿٜٓٓعا ٚؿْٝاْعا ُٚنع

ُِعععى عًععع٢ ُٚدعععٛٙ  هََعععَفٔلْا ٚػًَََٝفععع١ّ يف أًٖٓعععا ٚاِ 

ُِٗ عًع٢ َهعاْتِٗ فع٬ ٜوعتطٝعٕٛ     أعـا٥ٓا ٚاَوْؼ

ُِٖ ع٢ً  ََا َّ ٫ٚ ال٤ََٞ إيٝٓا. ٚيٛ ٌْا٤ُ ملوْؼ ِٔ امُل

َّعا ٫ٚ ٜلدعٕٛ  ِٔ َُ ِٗٔ فُا اهتطاعٛا  ٜى  ﴿َهاََِت

* ٚايكعععلإٓ اذتهعععِٝ * إْعععو ملعععٔ امللهعععًني * عًععع٢   
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ْٓعِقكََ    ََ ايعنٜٔن ايعلَّسِٝ * يُت َُوتكِٝ * تٓنٜ ُلاٍط 

  ِ ْْععِقكََ آبععا٩ِٖ فٗعع فععافًٕٛ * يكععـ سََععلَّ   قَٛععّا َععا ُأ

ُِٗ ٫ ٜ٪َٕٓٛ * إّْا دََعًََٓعا يف   ِِٖ ف ٍُ ع٢ً أنجل ايكٛ

ََُشعٕٛ *     َُِك  ِْ ُٗع ٕٔ ف ِٗٔ أف٫ّ٬ فٗٞ إىل ا٭ْفقعا أعٓاِق

ـّّا       ٗٔععِ هََعع َِععٔ ػًِف َـّّا ٚ ِْ هََعع ٔٗ ْٜععـٜ ٚدََعًََٓععا َععٔ بععني أ

ُِٗ ٫ ٜبِلٕٚ  ََٝٓاِٖ َف . ًاٖت ايٛدٛٙ      ﴾فأف

ََِت ايٛدٛٙ يًشٞ  ايكّٝٛ ٚقـ ػََابََ َعٔ  ث٬ثا ( ٚعََ

     ْٜٔ ََعلََزََ ايبْشعلََ ََ ُاًُِّا ،  ى ، سعِ ، عوعل ،  ََ سََ

ًٜتكٝععإ بُٝٓٗععا بععلمٌؾ ٫ ٜبغٝععإ ، سععِ  هععبعّا ( 

ِْٓعلٕٚ ، سعِ        ُٜ سِ ا٭َعُل ٚدعا٤ََ ايِٓعُل فعًٝٓعا ٫ 

ٌُ ايهتععاِب َععٔ اهلل ايعنٜععن ايعًععِٝ . فععافٔل      تٓنٜعع

   ٍٔ ـِ ايعكعاِب فٟ ايٓطعٛ ََـٜ ٌٔ ايّتِٛب  ٫ ايقِْب ٚقاب
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إي٘ إ٫ ٖٛ إيٝ٘ املِري ، بوعِ اهلل باُبٓعا ، تبعاكى    

سٝطآْا ، ٜى هََعِكُفٓا ، نٗعٝعّ نفاُٜتٓعا ، سعِ     

ُِ اهلل ٖٚععٛ ايوَّععُٝع    ُٗ ََِهِفَٝه عوععل محاٜتٓععا ، فوََعع

ٌٍ عًٝٓععا ٚعََععنُي اهلِل      َٔ َوععبٛ ايعًععِٝ ، ِهععْتُل ايعََععْل

ْاال٠ْ إيٝٓا ، حبٍٛ اهلل ٫ ٜكـك عًٝٓعا ٚاهلُل َعٔ   

ـٌ يف يعععٕٛغ   ٚكا٥ٗعععِ ستعععٝ  ٌٕ زتٝععع ، بعععٌ ٖعععٛ قعععلآ

ُِ ايعّلامحني     ستفٛا ، فاهلُل ػرٌي سافظّا ٖٚعٛ أكسع

ََ اهلُل ايعقٟ ْعنٍَّ ايهتعاب ٖٚعٛ       َّ ٚيٝع   ث٬ثا ( ، إ

ٜتٖٛي٢ ايِاذتني ، سويب اهلل ٫ إي٘ إ٫ ٖٛ عًٝع٘  

َٔ ايعََظِٝ   ث٬ثا ( بوِ اهلل  تٖٛنًُِت ٖٚٛ كبُّ ايعََْل

ِ٘ ًععع  ُٔعععلُّ َعععع امسععع ََ ٤ٌٞ يف ا٭ك  ٫ٚ يف ايعععقٟ ٫ 

ايوَُّا٤ ٖٚٛ ايوَُّٝع ايعًِٝ   ث٬ثا ( ٫ٚ سٍََٛ ٫ٚ 



114 

 

َّ اهلل ٥٬َٚهتعع٘     ِّ ايعظععِٝ . إ قعع٠ٛ إ٫ بععاهلل ايعًعع

ََععًٓٛا   ََِععًٕٗٛ عًعع٢ ايععٓيب . ٜععا أٜٗععا ايععقٜٔ آَٓععٛا  ُٜ

ُ ا ،    ُّ     ﴿عًٝ٘ ٚهعً ُٛا تََوعًٝ اهلل ٫ إيع٘ إ٫ ٖعٛ اذتع

ْٛ ١ََْٓ ٫ٚ ّّٝٛ ٫ تأُػقُٙ ِه ّ ي٘ َا يف ايوُاٚات ايك

ٌْعَفُع عٓعـٙ إ٫ بإفْع٘      ََٜ َََٔ فا ايعقٟ  َٚا يف ا٭ك  

ُِ َععا بععني أٜععـِٜٗ َٚععا ػًفٗععِ ٫ٚ عتٝطععٕٛ       ََعًَعع

    ُّ٘ ِ٘ إ٫ٓ مبععععا ًعععا٤ ِٚهعععععََ نلهعععع ُِععع بٌععع٤ٍٞ َععععٔ ِعًِ

   ُّ ُُٗا ٖٚعٛ ايعًََع ُُٛؿٙ ِسفُظ ٦ََُ ايوُاٚات ٚا٭ك  ٫ٚ 

َُبني انوعو َع   ﴾ايعظِٝ  ٔ ٜا اهلل ٜا ْٛك ٜا سل ٜا 

ُِْعو     ُْعو عٓعو ٚأْهع ٔٗ ُِو ٚأِف ُْو َٔ ِعًِ ْٛكى ٚعً 

ُْععو بٌععٗٛؿى ٚعععلِّفو     ِّععلْٞ بععو ٚ أِق َٓععو ٚب

َّ بفٔععًو ٚ أيِبوععو      ِّْٗععا عًعع ايطلٜععل إيٝععو ٖٚ
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يباي ايتك٣ٛ َٓعو إْعو عًع٢ نعٌ ًع٤ٍٞ قعـٜل ٜعا        

ُّ ٜعا عظعِٝ ٜعا اهلل       مسٝع ٜا عًِٝ ٜا سًِٝ ٜعا عًع

ََْع ُؿعََا٥ٞ  ِا٥ّ ُيِطِفو   آَني.اْه

ًََعلِّ َعا ػًَََعل               أعٛف بهًُعات اهلل ايتاَّعات ُنً ٗعا َعٔ 

ََ اإلسوإ  ََ ايوًطإ ٜا قـٜ   ث٬ثّا ( ، ٜا عظٝ

ََ ايٓعُا٤ ٜا باهَ  ايّلمم ٜا نعجريََ ارتعريات    ٜا ؿا٥

ُّعا٤      ٜا ٚاهعََ ايعََطا٤ ٜا ؿافعََ ايعب٤٬ ٜعا هََعاَعََ ايع

َّعـا٥ـ      ٜا سََآلّا يٝىََ بغا٥ب ٜعا َٛدعٛؿّا عٓعـ اي

ُ ععا ٫  ٜععا ُّعععٓع ٜععا سًٝ َّ ايًُِطععِف ٜععا يطٝععفََ اي ػفعع

ٌْ إقٔض ساديت بلمحتو ٜا أكسِ ايلامحني.  ََْعذََع

ايًِٗ إْو تََعًِ َا ضتٔ فٝ٘ َٚا ْطًب٘ ْٚلجتٝع٘  
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ََٝوِّعل يٓعا َعا ضتعٔ فٝع٘       َٔ كمحتو يف أَٔلْا ُنً٘ ف

َٔ هََفلْا َٚا ْطًب٘ َٔ سٛا٥ذٓا ، َٚقلِّب عًٝٓعا  

ُْعٓا َعٔ ا  يِعًعٌ ٚاٯفعات ، ٫ٚ جتععٌ    املوافات ٚهً 

ُِٓععا ، ٫ٚ ُتوََعععً     ََْبعععًَغََ ِعً ِّٓععا ٫ٚ  ََ ايععـْٝا أنبََععلََ 

عًٝٓا َٔ ٫ ٜلمحٓا بلمحتو ٜا أكسِ ايعلامحني  

، ٢ًُٓٚ اهلل ع٢ً هٝـْا ستُـ ٚآي٘ ُٚشب٘ ٚهًِٖ 

. 

 

 



117 

 

ََادََا٠ُ ايوشل١ٜ   ا٭فناُك ايوًََّف١َّ ٚامُل

ْٝٔل ايبََلَّ ًَّٛاُت ع٢ًََ ػََ  ١ٚاي

 ٚٔكؿ اإلَاّ أبٞ بهل بٔ عبـ ايلمحٔ ايوكاف

 

ََعا٤ اهلل ،    ََْكِب اهلل  ٛيََُ٘ َعا  َّ إْٞ اْستََطُت ب ُٗ ايً

ََُع٢ًٖ     ٍُ اهلل  ـٌ كََهعٛ ُقِفًُ٘ ٫ إي٘ إ٫ٓ اهلل ، باُب٘ ستَّع

٠ََّٛ إ٫ٓ بعاهلل      ََ ٫ٚ ُقع ْٛ ِْ ، هََعِكُف٘ ٫ سع اهلل عًٝ٘ ٚهًََٖ

َِعٔ بوعِ اهلل ايعلمحٔ      ََعا  ِّ ايعََظِٝ ، َأسََاَط ِب ايعًََ

. ِبٓعععا  ﴾١ ايهلهعععٞآٜععع ﴿،    ﴾ايفاحتععع١﴿ايعععلسِٝ 

ََٓع١ِ ايلَّهعٍٛ     ََا اْهتـاكََْت امل٥ِ٬َهع١ مبـٜ اهتـاكْت ن

ََِكععـٚك ٚسََععقََٕك        ََٕك  ِّ َقعع ََم ٫ٚ ُهععٛك َععٔ ُنعع ْٓعع بعع٬ ػََ

ََا بعاهلل     ٌّلٚك تََتََلَّْهع ( َعٔ  8ََْشقٚك َِٚٔ  ٝع اي
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َٔ اهلل إىل َقأع أْكٔ   ْٔ هََأم عََْل َِ ِّ اهلل  ََعََـ ِّْا  عََـ

٠ّٛ إ٫   اهلل مبا٥عع١ أِيععِف أ  ََ ٫ٚ قعع ْٛ ِيععِف أِيععِف ٫ سََعع

ََععل مبا٥عع١   ْٓ ُ٘ ٫ تََ ِّ ايعََظععِٝ ، عََنمُتعع بععاهلل ايعًعع

٠ّٛ إ٫ بععاهلل ايعًععٞ   ََ ٫ٚ قعع ْٛ أِيععِف أِيععِف أِيععِف ٫ سََعع

   ِّ َِععٔ ادِتعع ـٌ أكاؿََْععٞ بُوعع٤ٛ  ْٕ أسََعع ايعظععِٝ . ايًععِٗ إ

      ٕٕ ٕٕ أٚ ُهعًَِطا َْٝطا ََع ََعٕل أٚ  ْٔ بََ َِع  َٔ ٚاإلْْى ٚايُٛسعٛ

ََِٗ يف  أٚ ْٚهٛإي  ِْْتهاي ٚقًعٛب ِْ يف ا ُٖ َََظلََ فاْكُؿْؿ 

ْٔ ايلِّْدععٌ   َِعع  ِْ ُٗعع ِْٚبِك ٚهععٛاي ٚأٜععـِٜٗ يف إفعع٬ي ٚأ

ٌٕ ِٜطًَع مبا٥ع١   ٌٕ ٜكطع ٫ٚ دََبََ ْٗ إىل ايلَّاي ٫ يف هََ

٠ّٛ إ٫ٓ بععاهلل ايعًععٞ   ََ ٫ٚ قعع أِيععِف أِيععِف أِيععِف ٫ سععٛ

ـِْا ستُعععـ ٚآيععع٘  ِّ ايعظعععِٝ ، ُٚععع٢ًٖ اهلل عًععع٢ هََععع

ََْشِب٘ ٚهََ ٚ.ِْ ًٖ 
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ـِ ايلَّمحٔ ايعََٖطاي ٔٔ عََْب  6كاتُب اذَتبٝب ُعُل ب

 

ْٔعل٠    * ايفاحت١ إىل كٚغ ُاسب ايلَّاتعب ، ٚإىل سََ

 ايٓيب ستُـ ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ.

ٕٔ ايعععلَّدِٝ ، بوعععِ اهلل   َْٝطا َّععع َِعععٔ اي أععععُٛف بعععاهلل 

آَععني ، أعععُٛف بععاهلل  ﴾ايفاحتعع١﴿ايععلمحٔ ايععلسِٝ 

ٕٔ ايعلَِّدِٝ   ٌَّٝطا ِٔ َٔ اي يعٛ أْنيٓعا    ﴿ايوَُّٝٔع ايعًََٝ

ََ ٌٕ ٖقا ايكلآ ََ ع٢ً دب ًِػََ يلأٜت َُا عّا َٔ ََِّتََعّا 

ٍُ  اهلل ٚتًعوَ  ١ِػٌََ ّٓع   ا٭َجعا ِ ُٗع اي يعًْٖٔعلبٗا يً

ََ. ٜتفهلٕٚ  ََ إي٘ إ٫ٓ ايقٟ ٫ اهلُل ٖ ْٝ عاُج ٖ  ِبايغ

                                                

9
 يقرأ قبل ادلغرب 
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ََ ٠ِٚايٌٗاؿََ ََ  . سِٝايعلّ  محٔايعلّ  ٖ  ايعقٟ ٫  اهلُل ٖع

ُـّٚي ايوعع٬ّ املعع٪َِ ٖععٛ املًععُو إيعع٘ إ٫ٓ ْٝ ُٔايكعع  ُُِٔاملٗعع

ُٜاملتهّب اُكادتّب نُٜنايعََ . ٌلنٕٛ ل هبشإ اهلل عُا 

ََ ِّك َيععع  اهلل ارتعععايل ايبعععاك٨ُ  ٖععع ا٭مسعععا٤  ُ٘املِععع

ُٜ يع٘ َعا يف ايوعُاٚات ٚا٭ك  ٖٚعٛ      ُضبِّوََع اذتو٢ٓ 

ِٔ َعٔ     ، أعٛف باهلل﴾ اذتهِٝ ايعنُٜن ايوَّعُٝٔع ايعًََعٝ

ٕٔ ايلَِّدِٝ   ٌَّٝطا ََُاِت اهلل ايتَّاَّات 8اي ( أعُٛف بهًِ

ََعلِّ َعا ػًََعْل       ْٔ ََعع     8َِ ُٔعلُّ  ََ ( ، بوعِ اهلل ايعقٟ ٫ 

ُِ٘ ٤ًٞ يف ا٭ك  ٫ٚ يف ايوَّعُا٤ ٖٚعٛ ايوَّعُُٝع     اْه

( ، بوعععِ اهلل ايعععلمحٔ ايعععلسِٝ ، ٫ٚ  8ايعًََعععِٝ  

٠ّٛ إ٫ٓ باهلل  ََ ٫ٚ ق ْٛ ِّ ايعََظعِٝ   سََ ( ، بوعِ  29ايعً

َّعععٓا  8اهلل ايعععلمحٔ ايعععلسِٝ    ( ، بوعععِ اهلل حت



111 

 

ََا باهلل   َّا 8باهلل ، بوِ اهلل تٖٛنًِ ( ، بوِ اهلل آَ

َِٔ باهلل ٫ ػٌََٛف عًٝ٘   ٪ُْٜ ( ، هعبشإ  8باهلل َٚٔ 

َّ اهلل   ََ اهلل دََ ( ، هبشإ اهلل 8اهلل عََنَّ اهلل ُهْبشََا

( ، هععبشإ اهلل 8ِٝ  ٚحبُععـٙ هععبشإ اهلل ايعظعع 

( ، ٜعععا 5ٚاذتُعععـ هلل ٫ٚ إيععع٘ إ٫ اهلل ٚاهلل أنعععرب   

يطٝفععّا  ًكعع٘ ٜاعًُٝععّا  ًكعع٘ ٜععا ػععبريّا  ًكعع٘ 

( ٜععا 8اِيُطععْف بٓععا ٜععا يطٝععف ٜععا عًععِٝ ٜععا ػععبري  

ََعنٍََ إَّعو َيطٝعٌف      ٍْ اِيُطْف بٓا فُٝعا  ََنََ يطٝفّا ج 

ٍْ اِيُطْف بٓا ٚاملوعًُني    هلل   ( ٫ إيع٘ إ٫ ا 8ج تََنََ

( ستُـ كهٍٛ اهلل ، سوبٓا اهلل ْٚععِ ايٛنٝعٌ   299

ِّ عًٝعع٘     2  ََع  ُِٗ ِّ عًعع٢ ستُعـ .. ايًعع ( ، ايًعِٗ ُع

( ، تا٥عععٌب إىل اهلل 22( ، أهعععتغفل اهلل  22ٚهعععً ِ  
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ٔٔ ارتا ١ 8  ( ، ٜا اهلل بٗا ٜا اهلل بٗا ٜاهلل حُبْو

ََععو كََبَّٓععا ٚإيٝععو املِععري ،  8  ُٜهً ععُف  ﴿( ، ُفِفلا  ٫

اهلل ْفوععّا إ٫ ٚهعععٗا هلععا َععا َنوََععبََْت ٚعًٝٗععا َععا     

ََوعٝٓا أٚ أػطأْعا ،     انتوََبت كّبٓا ٫ ت٪اػعقْا إٕ 

ُْععلََّا نُععا محًِتََعع٘ عًعع٢        ُِععٌ عًٝٓععا إ كبٓععا ٫ٚ تََْش

ًُِّٓعا َعا ٫  اقع١َ        ايقٜٔ َعٔ قبًٓعا ، كبَّٓعا ٫ٚ ُتشََ

يٓا ب٘ ٚاعُف عَّا ٚاففل يٓا ٚاكمحٓا أْتََ ٫َْٛا 

ُِلْا ع٢ً ايكّٛ ايهافلٜٔ فا  آَني. ﴾ْ
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 ًُٛات ع٢ً ػري ايرب١ٜ

 اي٠ُ٬ِ اإلبلا١ُٖٝٝ

ـَِى ٚكََهععِٛيَو    ايًععٗ ـِْا ستَّععـ عََْبعع ِّ ِّ عًََعع٢ هََعع ََعع  ِ

ََاِدععع٘  ـِْا ستَّعععـ ٚأْم ِّ ٍٔ هََععع ايعععٓيّب ا٭َّعععٞ ٚعًععع٢ آ

ْٝتََ ع٢ً  ًََُٖ ٌِٔ بِٝت٘ نُا  َّٗات امل٪َٓني ُٚفّكِٜت٘ ٚأٖ ُأ

ـِْا إْبعععلاٖ ِّ ـِْا إبعععلاِٖٝ يف  هََععع ِّ ِٝ ٚعًععع٢ آٍ هََععع

ِّـْا  ـٌ زتٝععـ ، ٚبععأكى عًََعع٢ هََعع ايعََععاملني إَّععو سََُٝعع

ِّ ٚعًععع٢ آٍ  ـِى ٚكهعععِٛيَو ايعععٓيب ا٭َععع ستُعععـ عََْبععع

َّٗععات املعع٪َٓني ُٚفكٜتعع٘     ـِْا ستُععـ ٚأمٚاِدعع٘ أ ِّ هََعع

ِّـْا إبلاِٖٝ ٚعًع٢   ِْٝت٘ نُا باكََِنتََ ع٢ً هََ ٌٔ بََ ْٖ ٚأ

 ملني إََّو محٝـ زتٝـ.آٍ هِّـْا إبلاِٖٝ يف ايعا
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ََٓعاى عٓع٘       ََاِيع٘ ، ٚٔك ََعلََِف٘ َٚن  ِٔ ٚنُا ًُٜٝل بعظعٝ

ََؿََ َعًَٛاِتعو   ٢ََ ي٘ ؿا٥ُّا أبـّا عََ ٚنُا حِتبُّ ٚتََل

   ََ ََع ًِعَو أِف ١َََْ عََْل َـَاؿََ نًُاِتو ٚكٓا٤ ِْفِوو ٚٔم َِ ٚ

ُٙ ايّقاِنلٕٚ  ََا فَََنلَََى ٚفَََنلََ ََا ُنًٖ ًََ ٠٬ُ ٚأٖ ٗا ٚأن

ََ عٔ ِفِنٔلَى ِٚفِنٔلٙ ايغََاِف ًٕٛ ، ٚهََعً ِ توعًُّٝا   َٚفَف

ِٔععع١ًٝ   نعععجريّا ٚعًٝٓعععا َعٗعععِ ٚآِتععع٘ ايٛهععع١ًَٝ ٚايف

ُ٘ املكاّ  َّكََد١ََ ايعاي١ٝ ايلفٝع١ ٚابعْج َّلََفََ ٚاي ٚاي

ـْتََ٘ ٜا أكسِ ايلَّامحني.   احملُٛؿََ ايقٟ ٚعََ
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 ايِٝغ١ ايعظ١ُٝ يف اي٠٬ِ ع٢ً ايٓيب

 يإلَاّ أمحـ بٔ مٜٔ اذتبٌٞ

 

ََععفٝو      ايًععٗ ـَِى ْٚبٝععو ٚ ِّ ٚهععً ِ عًعع٢ عْبعع ِ ُعع

ٚٚيٝععو ٚسبٝبععو ٚكهععٛيو هععٝـْا ستُععـ ايععٓيب    

َّعععل ايّننعععٞ اذتبٝعععب  ْٗعععٔل ايطعععاٖل امُلط ّٞ ايُط ا٭َععع

املبععاكى ٚعًعع٢ آيعع٘ ٚأمٚادعع٘ ٚفكٜتعع٘ ٚأٖععٌ بٝتعع٘  

ُُو ِٚٚهعََت٘ كمحتو  ََؿٍٍ أساَط ب٘ ِعً ِّ فٟ عََ ََؿََ ن عََ

ََؿََ  ُُو ٚعََع ِّ    ٚأسِاٙ نتاُبو ٚدََل٣ََ ب٘ قً ََعْلِب ُنع

ْٕٓى َٔ ا٭ًٝا٤ املععـٚؿات ايها٥ٓعات املعًَٛعات     ِد

ٚاملفَٗٛععات ٚاملوععُٛعات ٚاملٓظععٛكات ٚاملٛمْٚععات 

ُٜععل٣ يف  ُٜععل٣ َٚععا ٫  ٚايبوععٝطات ٚامللََنبععات َٚععا 
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ََْعـٚؿات  ََِؿ  ٌٔ عََ َََإ ٚأٚإ ٚٚقٍت ٚسني يف َج ِّ مََ ن

ََٓععاي ا٭ًععٝا٤ املؼتًفععات َععٔ  ٝععع ايها٥ٓععات  أْد

 ِّ َ ْلَف١ِ عنٕي أِ لفََ بٗا ا٭ٚيٕٛ ٚاٯػعلٕٚ  ٚيف ن

ََؿََ فيو ٚيف نعٌ ػطعل٠ٍ    ََِظل٠ٍََ عََ  ِّ َـَؿََ فيو ٚيف ُن عََ

َََْفعٕى         َـَؿََ فيعو ٚيف نعٌ  َـَؿََ فيعو ٚيف نعٌ حملع١ٍ عََع عََ

َـَؿََ فيو َعٔ ابتعـا٤ِ املؼًٛقعات إىل ٜعّٛ املٝكعات       عََ

  ََ ََِؿ ا٭ًععٝا٤ أبََعع ُٜٔععلب يف َجععٌ عََعع ِّ ًعع٤ٞ  َـَؿََ نعع عََع

ْٖعع ََؿ  اٯبععـٜٔ ٚؿََ ـّٜٔ ٚعََعع ـّاٖلٜٔ إىل ٜععّٛ ايعع لََ ايعع

ٓلب فيو نً ٘ يف َجٌ ًُٛات َعٔ ُع٢ًٖ عًٝع٘ َعٔ     

َِععٔ أٖععٌ ايوععُٛات ٚايعََععلَ       ا٭ٚيععني ٚاٯػععلٜٔ 

ََؿ    ّٔ ايعـٜٔ ٚعََع ََٛ ٍّٚ املؼًٛقني إىل  ٚا٭كٓني َٔ أ

ًََُٛاتو اييت  ََِؿ  ََْذُٛع فيو نً٘ يف َجٌ عََ ََْلِب 
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َِو ٚهععً ِ توععًُّٝا ْٝتََ عًٝعع٘ بععـٚا ََؿََ فيععو ،  ََععًٖ عََعع

ََؿََ   ٚهععبشإ اهلل ٚحبُععـٙ هععبشإ اهلل ايعظععِٝ عََعع

فيععو ٚاذتُععـ هلل كب ايعععاملني محععـّا ٜععٛايف ْعُعع٘  

ََؿََ فيععو ٫ٚ إيعع٘ إ٫ اهلل ستُععـ   ٜٚهععاف٧ َنٜععـٙ عََعع

ََؿََ فيععو ٚاذتُععـ هلل نععجريا ٚ هععبشإ   كهعٍٛ اهلل عََعع

ََؿََ فيعو ٫ٚ سعٍٛ ٫ٚ قع٠ٛ إ٫       اهلل ُبهل٠ّ ٚأُع٬ّٝ عََع

ََؿََ فيعععو ٚاهعععتغفل اهلل  بعععاهلل ايعًععع ِّ ايعظعععِٝ عََععع

ّٞ ايكٝعّٛ فعأتٛب       ايعظِٝ ايقٟ ٫ إيع٘ إ٫ ٖعٛ اذتع

      ، َّ ْٞ ٚيٛايعـ ْٓععََاِف٘ ِيع ْٓععََافََ أ ََؿََ فيعو ٚأ إيٝ٘ عََ

َّ ٚ٭٫ٚؿٖععِ ٚملٌععا٥ؼٞ َٚععٔ ًُٜععُٛف  ْٟ ٚايععـ ََ ٚيٛايعع

َّ ٚملعععٔ   ََ إيععع ْٔ أْسوََععع ََععع ِبعععٞ ٚإػعععٛتٞ ٚأقعععاكبٞ ِٚي

َََأ ٖقٙ اي ْْ ْٔ أ ََاْٞ ٚمَل ٠َ٬ِّ ٚيٛايـٜ٘ ٚدتُٝعع  أٚ
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    ِ٘ املوععًُني ا٭سٝععا٤ َععِٓٗ ٚا٭َععٛات. ايًععِٗ حَبك عع

ٌُ بعع٘ إٔ ُتععبًََ غََو     ََٛهَّعع ُ٘ ٚأت ََدَّعع ْٔععًِ٘ أتََ ٚبََلَََنِتعع٘ َٚف

إكاؿََتععٞ ٚتتععٖٛي٢ إعََععاََيت ٚتََْغِفععلََ مََٖيععيت ُٚتععْ٪ِْىََ    

ََععا٤  ٜهععٕٛ يععٞ   ََععا َق ََ سََععٛا٥ِذٞ ُنًٖ ِٔعع ََعيت ٚتََك ََْس

ْٝععُل ايععـْٝا ٚا   ََشفٛفععّا بايلِّعََاٜعع١   فٝعع٘ ػََ ٯػععل٠ 

ًَشٛاععّا  ِععا٥ّ ايعٓاٜعع١ ستفٛاععّا َععٔ  ٝععع 

اٯفععات بلمحتععو ٜععا أكسععِ ايععلامحني ُٚعع٢ًٖ اهلل 

ع٢ً هٝـْا ستُـ ايٓيبِّ ا٭َٞ ٚع٢ً آي٘ ُٚعشب٘  

 أ عني. 

ِّ املبععٛخ   ِّ ع٢ً هٝـْا ستُـ ايٓيب ا٭َ ايًِٗ ُ

ّٓعا َعا     ََعا عََ ُٔ فٝع٘   كمح١ّ يًعاملني ٠ّ٬ُ ُتَفلُِّز ِب ََْشع
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ِٓٓا ُٚؿْٝاْا ُٚأػلََاْا ٚع٢ً آي٘ ُٚشب٘  َٔ أَٛك ِؿٜ

 ٚهً ِ ، ٚاذتُـ هلل كب ايعاملني. 

 

 2 ُٝغ١ ي٠٬ًِ ع٢ً ايٓيب

 مما نتب ب٘ هٝـْا عبـ اهلل اذتـاؿ إىل اذتبٝب 

 أمحـ بٔ مٜٔ َٔ ايًِٛات ادتاَع١

 

 ٗ ِّ ٚهعععً ِ عًعع٢ هعععٝـْا ستُعععـ ٚعًععع٢ آٍ  ايًعع ِ ُععع

ََْٛتل ٚنًُععاِت كبِّٓععا  َّععفٔع ٚايعع ََؿََ اي هععٝـْا ستُععـ عََعع

ِّ ٚهً ِ عًع٢ هعٝـْا   ايًٗايطِّبات املباكنات.  ُ ِ

ََْع١َ     ُْعتََ ٚٔم ََؿََ َعا عً ستُـ ٚع٢ً آٍ هٝـْا ستُـ عََ

ُْع   َِعع٤ٌََ َععا عًََِ ُْععتََ ٚ ِّ ٚهععً ِ عًعع٢ ايًععٗ. تَََعا عً ِ ُعع
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ََؿََ    هٝـْا ستُـ ٚع٢ً آٍ ِّ فك٠ٍَّ  هٝـْا ستُعـ عََع نع

 .٠لَََّ أيفََ

ِّ عًع٢ ستُعـ ٚآٍ    ايًِٗ ٜا كبَّ ستُـ ٚآٍ ستُـ ُ

ًُْٖ٘ ّٓا َا ٖٛ أ  .ستُـ ٚاْدٔن ستُـّا عََ
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 ث٬ُخ ُٝغ يف اي٠٬ِ 

ّٓيب ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ  ع٢ً اي

 يًشبٝب ستُـ بٔ عٝـكٚي اذتبٌٞ

 ايِٝغ١ ا٭ٚىل

ِ ٜععا كبَّ هععٝـْا ستُععـ ٚآٍ هععٝـْا ستُععـ ،    ايًععٗ

هٝـْا ستُـ ٚآٍ هٝـْا ستُعـ إٔ   29ْوأيو حَبلِّ 

ِّ ع٢ً هعٝـْا ستُعـ ٚآٍ هعٝـْا ستُعـ ُع٠ّ٬       تِ

ِّععل  ََععاْٞ ُٚتط ُِٖب بٗععا أسنََاْععٞ ُٚتجعععبِّتََ بٗععا دََ ُتععْق

ِّٟ بٗا أكناْٞ ٚأتَََكًُٖب بِوعّلٖا يف   بٗا يواْٞ ُٚتك
                                                

11
جاء يف حديث سيدنا علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو: أن النيب صلى اهلل  

عليو وسلم دلا دفن فاطمة بنت أسد أم سيدنا علي رضي اهلل عنهما قال :   " 
من قبلي اغفر ألمى بعد أمي " رواه الطرباين واحلاكم اللهم بحقي وحق األنبياء 
 خمتصراً وابن حبان وغريىم. 
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َّ    َا عٓاْٞ يف ِهلِّٟ ٚإع٬ْٞ ٚتعُٛؿ بََلََناُتٗعا عًع

ٚعًعععععع٢ أًٖععععععٞ ٚأ٫ٚؿٟ ٚإػععععععٛاْٞ ٚقلابععععععاتٞ 

ٚأُععشابٞ ٚدرياْععٞ إْععو عًعع٢ نععٌ ًعع٤ٞ قععـٜل      

 بلمحتو ٜا أكسِ ايلامحني.

 ايِٝغ١ ايجا١ْٝ

ِّ ٚهعععً ِ عًعع٢ هعععٝـْا ستُعععـ ٚعًععع٢ آٍ    ايًععِٗ ُععع

ْٔعتََٗا عًع٢ َقًِعِب      ِّعََِ ايعيت أف ََؿََ اي هٝـْا ستُـ عََ

  ٝ ـْا ستُعـ ُع٠ّ٬   هٝـْا ستُـ ٚع٢ً قًعٛب آٍ هع

ِٓٞ هٝـْا ستُـ ُٚتْلٓٞ آٍ هٝـْا  ُتلٓٝو ُٚتْل

ستُععـ ، ُٚتَكلِّبٓععا بٗععا إيٝععو ٚ إىل هععٝـْا ستُععـ  
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ًَِكعاى ٚأْعتََ كإ  عٓعا ٜعا      ََْ ٚآٍ هٝـْا ستُـ ست٢ 

 أكسِ ايلامحني.

 ايِٝغ١ ايجايج١

َّععُٔى املععٓريٙ ،      ِّ ٚهععً ِ ٚبععاكى عًعع٢ اي ايًععِٗ ُعع

   ٙ يف ايَفععلٔم ٚادَتُععع   امُلعبَّععٔل عٓٗععا حبذععاب ايِغععري

ْٓع ٚارتِفعض ٚايّلفعع ، فٗعٛ ايٛاهعط١      ٚايعَََطا٤ ٚامَل

ِّفات ٚا٭مسا٤ ٢ًُ  ِٖل اي ايُعِظ٢ُ يف  ٝع َظا

ََكِّعني بأْٛاك د٬ََي٘  اهلل ٚهًِٖ عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ امُلت

٫ِّيع٘ ٚحتُّعٌ أعبعا٤       َََكعاّ اي ست٢ ْابٛا عٓع٘ يف 

   ٚ ُْذععّٛ ا٫ٖتععـا٤  ََععْشِب٘  َعََععاج ايلِّهععاي١ ٚعًعع٢ 
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ُِٗ بإسوعععإ إىل يكعععا٤   اإلقتععـا٤ ٚعًععع٢ َعععٔ تََعععِبعََ

 ايلمحٔ ، ٜا أكسِ ايلامحني.
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 ُٝغ١ يف اي٠٬ِ ع٢ً ايٓيب ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ

َٓكٛي٘ َٔ ن٬َ٘ املـٕٚ    ايوٝـ أبٛ بهل 

  156عطاي اذتبٌٞ ْ. 

 يًشبٝب عًٞ بٔ ستُـ اذتبٌٞ

 

 ٗ ِّ ٚهعععً ِ عًعع٢ هعععٝـْا ستُعععـ ٚعًععع٢ آٍ  ايًعع ِ ُععع

ْٔعععل٠ََِ     َِعََععع١ يف اذَت هعععٝـْا ستُعععـ بايًوََعععإ ادتا

ُِ٘ َٚقًعيب      َِعٔ ِدْوع ُّ بٗا ِدْوعُٞ  ُُ ايٛاهع١ ٠ّ٬ُ تََ

َِِعٔ ِهعّلٙ ِٚعًُعٞ      َِٔ َقًب٘ ُٚكٚسٞ َٔ ُكٚس٘ ِٚهعّلٟ 

ّٝيت   َٔ ِعًُ٘ ٚعًََُٞ َٔ عًََُ٘ ُٚػًكٞ َٔ ُػًك٘ ْٚع

ٔٚ ََيت َٔ  ْٚٔد ّٝت٘ ٚ ـِٙ     َٔ ْ ِْع ِْعـٟ َعٔ َق دٗتع٘ َٚق
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ُْعشََابٞ     َّ ٚعًع٢ أ٫ٚؿٟ ٚعًع٢ أ ٚتََُعُٛؿ بََلََنُتٗا عً

ِْلٟ ، ٜا ْٛك ٜا ْٛك ٜا ْٛك ادعٌ يٞ  ٌٔ عََ ٚع٢ً أٖ

 ْٛكّا حبلِّ ايٓٛك.
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 إهتغاثات ٚابتٗا٫ت

ْٝؽ أبٞ ايعََبَّأي ايوَّْبيت َّ ََٛاِت اي ْٔ ؿََعََ َِ 

ـِ   اذتُععـ هلل  ََسِّعع ََعع١ِ ٚادَتعع٬ٍ ، امُلتََ َْٓفععٔلِؿ بايعَََظ امل

ُّععلََنا٤   ِٙ عععٔ اي ََٓععنَّ ُُْعععِٛت ايَهُععاٍ ، امُل باْهععِتْشَكأم 

ـُِٚخ    ََُاِت اذُتع َـّٔي عٔ ِهع َْجََاٍ ، امُلَك َُٓظلا٤ ٚا٭ ٚاي

ََععاٍ ،   ََععاٍ ٚ ا٫ِْف ِْْتكَََععاٍ ٚا٫تِّ َِععٔ ايتَّغععٝري ٚا٫

ََاؿ٠ََ ايَهعبرئ    َّع ْٝعِب ٚاي َِّع٠ُ٬    عََأج ايغََ املتعََعاٍ ، ٚاي

َّعع٬ٍ  ِّـْا ستُععـ اهلععاؿٟ َععٔ اي ُّ عًعع٢ هعع ٚايوَّعع٬

ََعاٍ      ََعْت هُلعِ ا٭ع ُْشاب٘ ايعقٜٔ ػًََُ ِ٘ ٚأ ٚع٢ً آِي

ٍْ ، ٚعًع٢  ٝعٔع َعٔ اّتعبََعََِٗ        َِعِٓٗ ا٭سعٛا َََفْت  ٚ

       .ٍْ ٔٔ ارِتع٬ ََ ُٚعفاٍت ٚستاهع َِِعٔ ستاَع فُٝا هلعِ 
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ُْععتََ فعع َّ إفٔععاُيو ٚأْعََ ََععًِتََ فعََعع َّ ْٛاُيععو ايًععِٗ أِف تََ

ََ إْسوََععععاُْو ٚهََععععتََْلتََ   ٚففععععلتََ ايععععقْٛب فتَهاَعععع

ـُ عًع٢   ََ ُففلاُْو ، ايًِٗ يَو اذتُ ََ ايعٝٛبََ فتََٛا

ِٕ ٖٚفِكتََعع٘ ٚيععو   ْٗعع ٌٕ ثََٓكِفتََعع٘ ٚيععو اذتُععـ عًعع٢ َف عََِكعع

َّ د٬ُيو ٚتععاىل ،   ََـٜتََ٘ ، د اذتُـ ع٢ً تٛفٕٝل 

َّ ُدعععُٛؿى ٚتََععٛا٫ ، ٚدََعععل٣ ٔكْمُقععَو سََععع٫ّ٬ ..     ٚاْٗعع

ِّٛى ، فععع٬   ِّٛى ، ٚتََكلَّْبعععتََ يف ُعًععع ُْععع ْٝعععتََ يف ُؿ ٚتََعََاي

ْٖعتََ يف     ََنَّ ٌِ .. ٚت ْٗع ٌِ ، ٫ٚ عتُٝ  ِبعَو َف ْٖ ُٜـٔكُنَو ٚ

َِّتَو عٔ  ُْتََ يف ُأيٖٛ ُأسََاؿَّتَو عٔ ِبـا١ََٜ ، ٚتََعََاَا

     ََ ََْؿ ، ٚايبعاقٞ بََْعع ْٔ عََع َِع ـُ ٫  ْٗا١ٜ .. أْتََ ايٛاِس

ْٔ كَََن َََ ََعََ  ـْ ، يو ػََ ـْ ، بوعِ    ا٭بََ ْٔ هََعذََ َََع  َّ عََ نُا فََ
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 ِ ََ اهلل أسََعععـ*اهلل    ﴿اهلل ايعععلمحٔ ايعععلسٝ ٌْ ٖععع ُقععع

ْٔ ي٘ ُنفّٛا َأسََـ  ََُه ـْ ٚج ٜٛيـ*ٚج  ًََِٜ ََُـ*ج  َّ  .﴾اي

ْ٘ ، أّ نٝعف   ٌِ ٚأْتََ ػًََكت ُِٜشُٝ  بَو ِعًِ ايًِٗ نٝفََ 

ْٓعَو        َِ ـْْٛ  ََع ْٝعفََ  ْ٘ ، أّ َن ََعَكِكتََ ََعٌل ٚأْعتََ  ُٜـٔكُنَو بََ

ٌٕ ٚأْعتََ      ِفِهٌل ٚأْ ٌْعُهُلَى ِيوََعا ََٜ ْ٘ ، أّ نٝعف  ََٖفِكتََع تََ 

ُٓعععٛٔك      ََعععا٥ُِل ععععاؿََْت ب َّشََعععِت ايبََ ْ٘ .. إفا تً َْْطِكتََععع أ

    ِٔ ُِ ادَتععلََا٥ِ َّعععِت عَََظععا٥ِ ُهععًَطاِْو َنًًَٝعع٘ ، ٚإفا جَت

ِْععو َقًًٝعع١ .. هععبََِكتََ ايوَّععْبلََ  ْٓععِب ُفِفلََا ناْععت إىل دََ

ٍَّ ، ٚػًَََِكعععتََ ارَتًِعععلََ فعًََٝععع    ٍَّ ، فأْعععتََ ا٭ َو امُلعََععع

ٍَّ .. عََذََبّا يُكًٍُٛب  ـْتََ ٜا ػََريََ َٔ تَََط ـْتََ إفا ُد ٚعََ

ََٚإغ   ْْعععٔى بوعععٛاى ، ٚ٭ْك ََلَّت عًععع٢ اُ٭ َنٝعععفََ اْهعععتََ
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ََععع٤ٍٞ يععع٫ٛى ،   ـُِك عًععع٢  ََِكععع ََعععَهلََْت َعععٔ ٫  نٝعععفََ 

ًََلاِب دََـٚاى ، َٚ٭ُنٍف  عََْت  ٚ٭ُْفٕى هََِهلََْت َٔ 

ََععع٬ٖ دََعععاؿََْت    بعععقاى .. نٝعععف  ٚقعععـ اهتكلٓعععتََٗا 

 ّْ َِِٝو يف ارَتًٛاْت ، أ ََْع  َََٔ ًَِّٛات  ََاِدٝو يف اي ُٜ

ََٗٛات     َّع ْٓوََعاَى عٓعـ اي ََ  َََٔ َُّات  ًُُِ ـْعٛى يً ََ نٝف 

َِعٔ    ََعٌ  .. إهلٞ نٝف ػتُت ا٭يؤ بايًٌٝ ُٚقًِتََ 

    ، ٌْ ٌُ ادُتعِٛؿ هََعا٥ ٌْ ، ٚنٝف نفت ا٭نفُّ ٚهََعبٝ هََا٥

    ُ٘ ََا ععٔ ِػَطاِبعَو َعٔ ٫ تََِعُظع ايٛهََعا٥ٌ ،   ٚنٝف هََ

         ٌّ ّٜعا ََٞ أ ََٜفٓع٢ ٚإمنعا ٖع ََٜبَكع٢ مبعا  ُٜبعاُع َعا  ٚنٝفََ 

ق٥ِ٬ععٌ .. ٜععا كٚغََ ايُكًععٛب أٜععٔ ُ ٬ُٓبععو ، ٜععا كبَّ      

ا٭كباب أٜٔ أسباُبو ، ٜا ْعٛكََ ايوعُاٚات ٚا٭ك    

َُوََعبِّبََ ا٭هعباِب أٜعٔ ُعّبعاُؿى ..      َّاُؿى ، ٜا  أٜٔ ُق
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    ٔ ََععْلبََض ، َٚعع ِ٘ فًععِ  ًََََععَو بًُبِّعع ايععقٟ  ََععٔ ايععقٟ عا

ََكََ عٔ باِبَو  ََ ـْٕك  ََ  ُّ ََفلََغ ، أ  ِْ ِ٘ فً دا٤ى ِبَهْلِب

َِٓاِبعععو      ََعععٔ ايعععقٟ ٫فََ  ٌْعععلََْغ ،  ُٜ  ِْ ِٔ فًععع ايهعععلٜ

ََْبلََغ .. ٚاّٖا يكًٍٛب َايعْت إىل فعريَى     ْٕ ًْت٢ََٗ أ فا

ََعع٬ٖ َ ًبََععْت     نُععا أكاؿْت ، ٚيٓفععٕٛي ُتشععبُّ ايلَّاسعع١ 

ِٕ هََععََْت      ْٓعَو ٚاهعتفاؿََْت ، ٚيعََعنََا٥ِ إىل َلٓعاِتَو ،  َِ

  ٌٍ ََعععٔ ايعععقٟ كََؿَّٖعععا َفعََعععاؿََْت .. ٖعععٌ تََٖٓكِعععت أَعععٛا

ٌْ مََاؿََْت .. هََبَََكْت أقعـاُكى   اقتََلٓتََٗا ، ٫ ٚسََك َو ب

ٌْ ، ٚدََل٣ َكـاُكَى فًِ َٜٓفع ا٭ََعٌ ،   ََ فبََُطًَت اذِتع

     ِْ ٗٔع ََ ػًََِك ّٕ قبع َََّت سَتبَُّتعو ٭قعٛا ٌََ ، ٚتََك بٌ ايعََ

ِْٔبتََ عٔ ٍْ ، ٚف َُِطعُٝعِٗ      يف ا٭م َََٓفعع  ّٕ فًعِ  أقعٛا

ََ عٔ ِعِٝاِْو إ٫ باكا٥ِعو ، ٫ٚ   َا َفعٌََ .. ف٬ سََٛ
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ًَََِذََععأ ٫ٚ     ٠َّٛ عًعع٢  اعََِتععَو إ٫ بإعاََِتععَو ، ٫ٚ  ُقعع

ََٜو  ََ ُٜلد٢ إ٫ٓ يف  ْٝلََ  َْٓو إ٫ٓ إيٝو ، ٫ٚ ػََ َِ ْٓذََا  ََ

ًُِْض ُقًٛبََٓا ، ٜعا َعٔ َقًٖعْت     َََٔ بٝـٙ ايُكًُٛب أ .. ٜا 

ًِِْضََ ا٭ْهلاك يف ُسًِ َُ ِ٘ ايّقْٛب اِفِفْل ُفْٛبٓا ، ٜا  ُِ

َـَاك ععفَّ أنعـاكْا ،    َُنٜضََ ا٭ِن ََفِّ أهلاكََْا ، ٜٚا 

فكعععـ أتٝٓعععاَى  عععايبني فععع٬ تََُلؿَّْعععا ػََعععا٥بني ،      

َِعععٓني ،     ََعععاَى آ ََعععاى تََعععا٥بني ، فادعًٓعععا ِبٔل ِٚد٦ْ

ََععا يغََععرٔيى        ََععْلْا ببََاِبععو هََععا٥ًِني ، فعع٬ تََْذعًََِ ٚسََ

ًََٜعني ،   َا٥ًني ، ّٓا َفعََو٢ََ إٔ  َِ ًُِْْض نٌ َقًٍِب َقوََا  َٚأ

      ٕٔ ََعازََ امُلعّتكني َٚأِيِبْوعٓا ِػًَععََ اإلمعا ْٓ َِ ٚاهًُو ِبٓا 

ِّـم فإْٗا ٜكني ، ٫ٚ  ـُكٚٔع اي ّٓا ب ِّ ََكني ، ٚسََ ٚاي

ـُ ع٢ً ايتَّٛبََع١ِ ٜٚهعقُب ٚمعني ،     ِٖ ََعََا  ْٔ جتعًٓا مٖم
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ٍٔ إىل  ُِّا ٌٔ اي ْٖ َِٔ أ ََا  ُْْكًِ ََ     ٚا ََُني ٜعا أْكسََع ٌٔ ايع ْٖع أ

ايّلامحني ٜا كبَّ ايعاملني ، ٢ًُٚ اهلل ع٢ً هعٝـْا  

ستُـ إَاّ امللهًني ، ٚع٢ً آي٘ ُٚعشب٘ ايطٝعبني   

ايطععععاٖلٜٔ ، ٚآػععععل ؿعٛاْععععا إٔ اذتُععععـ هلل كبِّ   

 ايعاملني. 
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 اهتغاث١ْ بأمسا٤ِ اهلِل اذُتْو٢ٓ

 َٔ إ٤٬َ ايوٝـ عبـ ايو٬ّ املغلبٞ ، 

 عتفظ ا٭بٝات سفظا دٝـّاٜٚبـٚ أْ٘ ج 
 

ََعا ُٙ ملا ِب ََا  ٖٛ اهلُل ٫ أكدعٛ ِهع

ٌُ ايِتذََا٥ِٝا  ٚأمسعا٩ٙ اذُتوع٢ٓ هََبٝ

ٍْ ََنََ ُٕ ج  ََُا ُٙ كََْسع ََْلدعٛ  ْٔ ََُ ٌ٘ ِب  اي

ِٙ ؿََا٥ِٝعا ْٝٔل ََعّا ف٬ أًعُهٛ ِيغََ  كََسٝ

ُ٘ ّْ ُٙ إ ُُّٚي أْؿععٛ  ُٖعََٛ امَلًُِو ايُكع

َّ ٌّ ملٔ غت٢ٌ ايلَّؿ٣ََ ٚاي ِٖٝاه٬ََ  ََا

ُٙ اّْ٘ ايع ْٔ ٚا٫ُٙ اْكُدٛ َََ  ٔٔ َِ  ٚباملْ٪

ََ ععاؿٜا ََْؼ  ِْ ْٔ ٚا٫ُٙ َي َََ  ُٔ ُِْٝع ََ َُ 
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 ف٬ أكجتعٞ إ٫ٓ ايعََعنٜنََ يِععنَّتٞ

 ٫ٚ هََْٝعفََ نادتبَّأك ََفلٟ ا٭عََاِؿٜا

  ٚإّْعو أؿك٣ََ بايعقٟ أهتََِشعٗكع٘

ُ٘ ػََافٝا َفِؼعْل ِٕ دََعًتََ  يٞ حبعلِّ اه

 ِٔ ٌْ ٬ُتَََو ؿا٥ُّاٚباه  امُلطأع ادع

َْٚعّا إهلعٝا  عًٝع٘ ََٚعٔ ٚا٫ُٙ ؿََ

ََلُّيف ِّْك ب٘ َقًِعيب ََٜٚوِّعْل تََ ََٓع  َف

ََعيت ََٚعََاِؿٜا ٦ًِْتََ يٞ يف عٝ  ملا 

ٌِعَو باِ ٌّا  يهٞ ٜفعتـٟ َنٓفٞ ببِط

ُٜٓٝعُل امَلعلا٥ٝا  ُُْٚٛكَى يف عََٝو 
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ِٔ اهلِل ايًطٝف  اهتغاث١ْ باه

    ُّ ََععٔ ٌٜععا٤ُ ٖٚععٛ ايكععٛ ََععلمُم  اهلُل يطٝععٌف بعبععاؿٙ 

ِْٔلٜف  ايعنٜن ، ٜا يطٝف ٜا َٔ ي٘ يف نٌ ب٠ًٍََٛ تََ

َُوََعععؼِّلََ ايوَّعععُٛات ايوَّعععْبع ٚ ا٭كٓعععني  ، ايًعععِٗ ٜعععا 

َّ َٚععٔ عًععٝٗٔ ، هََععؼِّل يععٞ  ٝععع   ايوَّععبع َٚععٔ فععٝٗ

ػًََِكععو ممععا يف بََععلَِّى ٚحِبععٔلى ، ستعع٢ ٫ ٜهععٕٛ يف   

ٕٔ ًع٤ٌٞ َتشعلىْ   ٌٔ أٚ ْعا ٌل أٚ ُعاٌَت     ايهٛ أٚ هعان

إ٫ هؼَّْلتََ٘ يٞ بربنع١ِ امسعَو ايًطٝعف املهٓعٕٛ ٜعا      

٦ََّٝا إٔ ٜكعٍٛ يع٘    َََٔ أَُلٙ إفا أكاؿََ  ّّٝٛ ٜا  ُّ ٜا ق س

ْٔ فٝهٕٛ. إهلٞ ُدُٛؿى ؿََٓيو عًٝعو ، ٚإسوعاُْو    ُن

قعلَّبو إيٝععو ، أًععهٛ إيٝعو َععا ٫ غتفعع٢ عًٝععو ،   
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ََعُوعععُل عًٝعععو ، إف ِعًِ ُُعععَو حبعععايٞ ٚأهعععأيو َعععا٫ 

ََُفععلِّزََ َنعْلب املهععلٚبني ،      ٜهفٝعو ععٔ هعع٪ايٞ ، ٜعا 

َفعععلِّز ععععو َعععا أْعععا فٝععع٘ ، ٜعععا َعععٔ يعععٝى بغا٥عععٍب 

ُٗع٘    ََبِّ ٌٕ فُأ ِٕ فأِٚقُظ٘ ، ٫ٚ بغافع فأْتََِظُلٙ ٫ٚ بٓا٥

ًٗٔععع٘ ، ٫ٚ بٓعععإي فعععأفن ُلٙ ، ٜعععا   َْ ، ٫ٚ بععععادٕن فُأ

عاملّا بادت١ًُ ، ٜا فٓٝعّا ععٔ ايتفِعٌٝ ، نفعاْٞ     

ُُععو عععٔ املكععاٍ ٚنفععاْٞ نلَُععو عععٔ ايوعع٪اٍ ،    عً

اْكطع ايلدا٤ إ٫ٓ َٓعو ، ٚػعاب ا٭َعٌ إ٫ فٝعو ،     

َّت ايُطععلم إ٫ إيٝععو ، ٜععا اهلل ٜععا مسٝععع ٜععا   ٚاْوعع

قلٜععب ٜععا زتٝععب ، اكمحععو بلمحتععو ٜععا أكسععِ     

ايععلامحني ، ٜععا كبَّ ايعععاملني ، ٚهََععؼِّل يععٞ كمقععٞ      

ٚهؼِّل يٞ  ٝع ػًكو إْعو عًع٢ نعٌ ًع٤ٞ قعـٜل      
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هلل ع٢ً هعٝـْا ستُعـ ٚعًع٢ آيع٘ ُٚعشب٘      ٢ًُٚ ا

 ٚهًِٖ.
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 ؿعا٤ُ ايَفلََْز يوّٝـْا ارتٔل عًٝ٘ ايو٬ّ

 

 بوِ اهلل ايلمحٔ ايلسِٝ .

ِّ عًع٢ هعٝـْا ستُعـ ٚعًع٢ آيع٘ ُٚعشب٘        ايًِٗ ُ

ََ اُيًَطَفعا٤    ٚهًِ. ََِتعَو ُؿٚ ايًِٗ نُا يَطِفتََ يف عَََظ

ُْعتََ َعا حتعت     ََا٤ ، ٚعًََِ ََِتَو ع٢ً ايُعَظ ْٛتََ بعَظ ٚعًَََ

أكٓو نِعًُو مبا فعٛمََ عََلًعو ، ٚناْعت ٚهعاُٚي     

   ٍٔ ْٛ ُّعععـٚك نايع٬ْٝععع١ِ عٓعععـى ، ٚع٬ْٝععع١ُ ايَكععع اي

ََِتعععو  ُّ ًععع٤ٍٞ يعَََظ نايوِّعععلِّ يف ِعًُِعععو ، ٚاْكعععاؿََ ُنععع

ُّ ََععععََ ُنععع ََعععاكََ أَعععُل  ٚػََ ٕٕ يُوعععًطاْو ، ٚ فٟ ُهعععًطا

ِّ ٖعِ      ايـْٝا ٚاٯػل٠ ُنًٗ٘ بٝـى ، ادعٌ يٞ َعٔ ُنع

     َّ ُْٝت فٝع٘ َفلََدََعّا ٚشِتلََدََعّا. ايًعِٗ إ َْوََ ُْبََْشُت أٚ أ أ
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َََٛى ععععٔ فْعععٛبٞ ٚجتعععاٚمَى ععععٔ ػََطٝععع٦ََيت ،   عََِفععع

ََعععو إٔ أهععأيو     ًََُععٞ ، أ  ِٚهععرتَى عًعع٢ قبععٝٔض عََ

َّعع  َْٛى َععا٫ اهععتٛدُب٘ َٓععو ممععا َق ْلُت فٝعع٘ ، أؿُععع

ُٔ إىل ْفوٞ  َُْوتََأِْوََّا ، ٚإََّو احملو آَّٓا ٚ أهأيو 

َّ بٓعُتعععو ، ٚ    فُٝعععا بعععٝو ٚبٝٓعععو ، تتعععٛؿؿ إيععع

أتعععبغَُّض إيٝعععو باملعاُعععٞ ، ٚيهعععٔ ايجَِّكععع١ بعععو      

ـْ بفٔعععًو    محًعععتو عًععع٢ ادتعععلا٠٤ عًٝعععو ، فُعععع

َّ ، إْععو أْععت ايتععٛاب ايععلسِٝ ، ٚ    ٚإسوععاِْو عًََعع

ِّ ايًِٗ ع٢ً   هٝـْا ستُـ ٚآي٘ ُٚشب٘ ٚهً ِ.ُ
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ََٛا٥ِر ََا٤ِ اذَت  اْهِتغََاث١ََْ ِيَك

ََٛا٥ِر ََا٤ِ اذَت َُذََلَّب١ََْ يَك  ََقٙ اْهِتغََاث١ََْ 

 

ََُع ََْٜو ََ ِٝٔل  َُّ ََل٣ََ َا يف اي  ْٔ َََ  ٜا 

ُٜتََٛقع ِّ َا  ُّ يُه ْْتََ امُلعََ  أ

ـِ ُنً ٗا َـَا٥ِ َّ ُٜلد٢َّ يً  َََٔ  ٜا 

ٌْتَََه٢  ََٔ إيٝ٘ امُل  ٚامَلفنََُعٜا 

ْٔ ٍٔ ُن ْٛ ُٔ ٔكْمِق٘ يف َق َََٔ ػنا٥  ٜا 

َّ ارتريََ عٓـى أَ ُع ْٔ فإ ُٓ  أَ

١ًَْْٝ ََٚه ٣ََ َفِكٔلٟ إيٝو   َايٞ ِه

 فبا٫ِفِتَكأك إيٝو َفِكٔلٟ أْؿَفُع
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١ًَْْٝ  َايٞ ه٣ٛ َقْلِعٞ يبََاِبَو ِس

َّ باٍب أِقلََُع  ف٦ًِٔ كؿََْؿتََ فأ

ِ٘  َََٚٔ ايقٟ أؿعٛ ٚأٖتُف بامس

ََ ْٕ نا ََُع إ ُْ ُٜ ًَُْٔو عََٔ َفكرٔيَى   َف

َِّظ عََاُّٝا  ساًا دتعِٛؿى إٔ ُتك

ْٚهََُع ُِٖب أ ََا ٍُ ٚامل ٌُ أْدنََ ْٔ  ايَف

ِ٘ ٠ُ٬َِّ ع٢ً ايٓيبِّ ٚآي َّ اي  ث

ّٔ ََٚٔ ب٘ ََتٌََٖفعُٔ  ػََعرٔي ا٭ْا
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 ؿعٛات أٚقات شت١ُِٛ

 

ّٞ مٜٔ ايعابـٜٔ ابٔ  ِٔ ايُكلإٓ يإلََاّ عًََ ُؿعا٤ُ ػََتْع

ُِٗ اإلَاّ أبٞ ْٓ ََ اهلل عََ ْٝٔ كََٓ  عبـاهلل اذُتوََ
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أعتقد أن اللفظ لو كان ) ذاَق ( بدل ) ذاَف( لكان أفضل مع أين وجدتو  ٔٔ
 بلفظ )ذاف( يف مخ العبادة فرمبا يكون خطأً مطبعياً واهلل أعلم.

 



153 

 



154 

 



155 

 



156 

 



157 

 



158 

 



159 

 

ْٝؽ عََفُٝف اي َّ ِٔ ايُكلإٓ يً ِّٜٔ عبـاهلل ُؿعََا٤ُ ػََْت

َُّـ  بٔ أبٞ بََهل عََبَّاؿ َُُش  بٔ 
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 21ؿعا٤ُ ِبلِّ ايٛايـْٜٔ

يًٌٝؽ ستُـ بٔ أبٞ اذتب اذتٔلَٞ ايرتمٞ 

 ٖع622املتٛف٢ ه١ٓ 

ََ ـُُْعععععذَتا ٌُعععععََعععععلََهلل ايعععععقٟ أ ٔ ، ََْٜايٛاِيععععع ٔلِها ب

ٕٔٚاإلْس ََجَّععإيُٝٗععا ، ٚسََ وععا ُععا ِٖلِّاّ ِبََععافِت ا عًعع٢ع

ُْععع  ٔضِفعععا رَتََبََََـُٜٗا ، ََٚعععيعععلٚف اع املْععععََِطٚا

،  ٚإنبعععاكّا اَعععّاَظمحععع١ هلُعععا إْعٔ ايلََِّععع أغََعععادَت

َّعع ٗٔعََ ِٔسُّاْا بععايرتََٚٚ ُِععََكبَّ ُععا نُععاًٝ  غاكا ..اْععا 

ل هلععِ ، ِفععٚاِف  ث٬ثععّا ( ، ٚايععـٜٓا  ِْسََايًععِٗ فععاْك

َِعًِٝٗ دََ ب٘ ٌّا ُتعِشََعِٓٗ ٔك  ََٚاْك اْو ََْٓع ٔك عََٛا

                                                

 سيما يف ههر رمضان.يقرأ عقب ختم القرآن ، ال ٕٔ
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ََ اكََِ بعع٘ ؿََُٗععًِٖش، ُٚت ل هلععِ ِفععايًععِٗ اِف و ..ِتععنلا

 ٤ََََِّٖعِ ، ٚهََع  أكأٚمََ ايفََ شٛ بٗعا هََع   غفل٠ داَع١ََّ

ُْععع هلعععِ بٗعععا   ٓرُيُتععع محععع١ِّ كََِٖ ، ٚاكمحُٗعععلأكإ

ُْايَف ّٜٛ ِٓٗ بٗا٪ِِّٖ ُٚتبٛكََُق  ٌعٛكِٖ .. نع عٓـ 

ََع  ْٔايًِٗ حتَّ ََع    ِٗٔفْعع٢ً  ٓا ِفْعِ نُعا نعاْٛا عًع٢ 

عًععِٝٗ نُععا نععاْٛا عًٝٓععا يف  فٖطعععََٓني ، ٚتََِّععشََتَََُ

ُِ َُع ٔلغََساٍ  ظ هلعِ فيعو   ايًعِٗ اسَفع   فني ..ط عََتََْا 

ًْ ايٛؿَّ ََ ١َاََََ٘ قًٛبِٗ ، ٚاذَتتََْبلََايقٟ أ  ٮتََاييت 

ُُ ََ فََِطِٖ ٚايًُـٚكََبٗا  ٛاكسِٗ ، ب٘ دََع  تًََِغََايقٟ 

ًْععع ٗعععاؿ ايعععقٟ نعععاْٛا فٝٓعععا   ادِت ل هلعععِ فيعععو ُهٚا

ٟ    ََِّزتاٖـٜٔ ، ٫ٚ ُت  ع هلعِ فيعو ا٫دتٗعاؿ ايعق

عٞ ِ ع٢ً فيو ايوَّع ِٖأمناْٛا فٝٓا زتتٗـٜٔ ، ٚدََ
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ٞ ايعقٟ نععاْٛا  ْعع هعاعني ، ٚايلَّ  ايعقٟ نعاْٛا فٝٓعا   

٘  تََْٜنََيٓا كاعني ، أفٌٔ َا دََ ِْع  ا٠َعََايوُّع  بع شني ًِامل

َّ عا٠َ، ٚايلُّ ُِع اي ْٓع ُٖلَّايًعِٗ ِبع   شني ..ا َعا   افََعََِ أ

ََ ْْ ّلِبناْٛا  ٗٔ ُظع ْٚعا ، ٚا  نُعا  ١ََِع ْسايلَّ ِْٔٔٝ بعََع ل إيعٝ

ََ ََع  ا ..ََظلََْٚٓناْٛا  ََع    ْبايًِٗ  َِع َّهلعِ َعا  ٔ عٛا 

ًْع  ِتع َِّٛبُبُك لِّسََ ا ، ََٓع ِتََِبْلتََ لًِّٛا بع٘ يف سََع  غََتََو مبعا ا

ََ ََِِّ َا َقُْٗٓم عََٚجتا و مبعا  ِتََـِْػ لِّٔ سََلٚا فٝ٘ 

 ٘ عععِٓٗ َععا   ُفا ، ٚاْعععََِتََـِْػعع لِّيف سََعع آثلْٚععا بعع

ُّعع اْك َِععُبتهبععٛا َععٔ اي َِععوََععٌ َععا انتََٔ أْدععٗات  ٔ بٛا 

َّع إيٝع٘ اذتَ  ْتعََع ِ مبا ؿََُْٖقا ، ٫ٚ ت٪اِػًََِأْد َِع ُ  ١ ٔ

َِع  بًَََاهل٣ٛ ملا َف ٌ َّع ٓعا ، ٚحتَ ِتبَّٔ سَتع٢ً قًٛبِٗ 

 ْٓ  سععٛالََتََات ايععيت اكتهبٖٛعا فُٝعا ادْ  ٬ََع ِ ايٖظُٗعع



168 

 

ََ ْفُطًٝٓا ، ٚاِيٛا عََعََيٓا ٚهََ ًع٢  ايِب ٔعاِدََع بِٗ يف 

ـََُ فّاِطُي ّٜع  ِٗٔع ِفِطعًع٢ يُ  نٜ  اتِٗ بٓعا .. ََع اّ سََيف أ

ََ ٘ يٓا تََْلوَّات ، ََٚاعََا ي٘ َٔ ايٖطََتََََْٜايًِٗ َٚا 

ََََؤَََ اذَت َِ اََتََِكٖفات ، ٚ  َوأُيْوع ََات َفبََُلٔ ايُكي٘ 

َِ ََايًععِٗ إٔ جتعََعع  ، َٚععا  ِععٝبّاََٚ ظععّآٗععا سََهلععِ 

َِعععععْبوََععععع٦ٝات ، ٚانتَََعععععٔ ايوَّععععع اََٙعععععِفلََتََاِق ٔ ٓاٙ 

 ِِٗٔكِشًِات ، ف٬ ُتعََِباٙ َٔ ايتًَََِّارتط٦ٝات ، ٚحتَّ

ا ََععِٛبٌُْ عًععِٝٗ َععٔ فُ ٫ٚ حتِّعع ّاٛبََععقيو ُسا ِبععَّععَِ

ِٗ بٓععا يف اذتٝععا٠ ،  تََْكلََايًععِٗ ٚنُععا هََعع  فْٛبععا ..

ِ َعٔ  ُْٗغً بََايًعِٗ ٫ٚ ُتع   ِ بٓعا بععـ ايٛفعا٠ ..   ُٖلَُّوَف

ََ َِع ًُِِّٗشََِ ، ٫ٚ ُتُٖو٤ُٛأػباكْا َا   ْعا َعا  ٔ أٚمأكِ 

َْع  ٔلَهْوع ٓا يف عََِ ِبِٖٔنْؼِٖ ، ٫ٚ ُت٤ََُٛٓ ٛات مبعا  ا٭
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ٚهعل   ْٚعأتٞ َعٔ املٓهعلات ..    ٜعات َٔ املؼٔن ُخـِْشُْ

ًَُتك٢ ا٭كٚاغ إفا ُهعلَّ أٖعٌ    أكٚاسِٗ بأعُايٓا يف 

ّٓععا عًعع٢   َ ِْ ٗٔعع َّعع٬غ بأبٓععا٤ ايِعع٬غ .. ٫ٚ ُتِكِف اي

َِٔ ُه٤ٛ ا٫ْدِتلاغ ..  ََِٛقِف افتٔاغ مبا صتتََٔلُغ 

ْٛايًِٗ َٚا تََ ََع   تََْٖٝنْا َعٔ تع٠ٚ٬ فنََ  ً ٓا ًْٖٝٗعا ، َٚعا 

 ١ٍَقََََعع ٓا َععِٔقَََّععتََ ٗععا ، َٚععا تًََِبََّكتَََف َععٔ ُعع٠٬ٍ 

ََََّْٝف ََُِٗا ، َٚا عََتََع لٓٝتٗا َف اذت١ًٍٓا َٔ أعُاٍ 

َععٔ  لََبََععا أِنٗععِ َُٓٗععٖظفٓوععأيو ايًععِٗ إٔ جتعععٌ سََ ،

آَا ، َععٔ أقوََعع ََنََا أْدععٗععِ َََُٓٗظٛآععا ، ٚقْوععُس

ْٚ  ََُْٗٗٚهََعع ََََِععٔ ِهعع   لَََفعع ِ َععٔ ثٛابٗععا أ ٓا ، فإْععو  ا

َّعع ًُععتََْبََََٚعع ِ ،ِٖلِّٝتٓا بِبععٚ  ، ٚأْععتََِ ِٖٔلِهٓا إىل 
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ََ لُّٜٔ ، ٚأسََعععاكَِّعععٔ ايبََععع لِّأٚىل بعععايِب َعععٔ  ٌُْٔعععباي

ََ  نٕيعََ ٠َلَّايًِٗ ادعًٓا هلِ ُق املأَٛكٜٔ .. ُّ  ٜعٛ  ٜكعٛ

ّٓ ُِْْٗعُِا٭ًٗاؿ ، ٚأْه ِٓ ا أ ٝبَََ ََََع  ـااي ايتٓعاؿ ،   ٛ

بععا٭٫ٚؿ ، ستعع٢   اٯبععا٤ِ ٚادعًععِٗ بٓععا َععٔ أفععب ِ 

لاَتعو  َن يف ؿأك ٚاملوعًُني  ٝععاّ   اِٖا ٚإََّٜعََََجِت

ْْ   لَِّكتََْوععَُٚ عًععِٝٗ َععٔ   تََُْعععََكمحتععو َععع ايععقٜٔ أ

 ََُوع ايٓبٝني ٚايِـٜكني ٚايٌٗـا٤ ٚايِاذتني ٚسََ

٢ بععاهلل َعٔ اهلل ٚنَفعع  ٌُْٔععفيعو ايفَََ  ، فٝكععّاأٚي٦عو كََ 

فٕٛ ، ِِععََ اَّعععََ ٠ِنَّايِععع و كبِّبشإ كبِّعع، ُهعع عًُٝععّا

ٌّٚهََععع ايععععاملني ،  عًععع٢ امللهعععًني ٚاذتُعععـ هلل كبِّ ٬

٢ًُٚ اهلل ع٢ً هعٝـْا ستُعـ ايعٓيب ا٭َعٞ ٚعًع٢      

 .. نجريّا وًُّٝاِ تََآي٘ ُٚشب٘ ٚهًٖ
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ًُٛكََا٤ ُّ عََا ٜٛ

 َٔ تعًٝكات إعا١ْ ايطايبني ادتن٤ ايجاْٞ 

 

   ْٔ ََعع قععاٍ يف فععتض ايبععاكٟ   إبععٔ سذععل ( : نًُععاٌت 

هبشإ  ﴿َقاهلا ّٜٛ عاًٛكا٤ ج ُمت قًب٘ ٖٚٞ: 

َٓت٢ٗ ايِعًِ َََٚبًَغ ايّلٓعا ٚمْع١َ   اهلل ٤ٌَََ املٝنإ ٚ

ْٓتََٗع٢ ايِعًعِ      َُ ـُ هلل َع٤ٌََ املٝعنإ ٚ ايعلَ .. ٚاذتُ

َََٚبًغ ايلِّٓا ٚم١ْ ايعََلَ .. ٫ ًَذأ ٫ٚ َٓذا َعٔ  

ََٛتل    َّععفٔع ٚايعع ََؿََ اي اهلل إ٫ إيٝعع٘ .. هععبشإ اهلل عََعع

ٚعععـؿ نًُععات اهلل ايتاَععات نًععٗا .. ٚاذتُععـ هلل     

ََتل ٚعععـؿ   َّععفٔع ٚايعع نًُععات اهلل ايتاَععات عععـؿ اي

ََتل ٚععععـؿ   َّعععفٔع ٚايععع نًعععٗا .. ٚاهلل أنعععرب ععععـؿ اي
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نًُعععات اهلل ايتاَعععات نًعععٗا .. أهعععأيو ايوععع١َ٬    

بلمحتو ٜا أكسِ ايعلامحني .. ٫ٚ سعٍٛ ٫ٚ قع٠ٛ    

ِّ ايعظِٝ .. ُٚع٢ً اهلل عًع٢ هعٝـْا     إ٫ باهلل ايعً

ستُـ ٚع٢ً آي٘ ُٚشب٘ أ عني ، ٚاذتُـ هلل كب 

 .﴾ايعاملني 

َّ َععٔ قععاٍ ٜععّٛ عاًععٛكا٤ :       ٚقععاٍ ا٫دٗععٛكٟ : إ

سوعععيب اهلل ْٚععععِ ايٛنٝعععٌ ْٚععععِ املعععٛىل ْٚععععِ   ﴿

 هعبعني َعل٠( نفعاٙ اهلل ًعلَّ فيعو ايععاّ        ﴾ايِٓري

 ٚباهلل ايتٛفٝل.
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ْٕ ََْعبا  ْٔ َِ ِِِّف   ي١ًُٝ اي

 * قلا٠ُ٤ هٛك٠ِ ٜى   ث٬ثّا ( :

١َّٝ  ٍٛ ايعُل ،  ا٭ٚىل : ِٓ ١َّٝ ؿفع  ٚايجا١ْٝ :ب ِٓ ع ب

١َّٝ اإلهتغٓا٤ عٔ ايٓاي. ٚايجايج١ :ايب٤٬ ،  ِٓ  ب

 ُٚنًُٓا تكلأ ايوٛك٠ تكلأ بعـٖا ايـعا٤.

بوِ اهلل ايلمحٔ ايلسِٝ ٢ًُٖٚ اهلل ع٢ً هٝـْا 

 ِّ ستُـ ٚع٢ً آي٘ ُٚشب٘ ٚهًِٖ ، ايًِٗ ٜا فا امَل

ُّ عًٝ٘ ، ٜا فا ادت٬ٍ ٚاإلنلاّ ، ٜا فا  ََُ ُٜ  ٫ٚ

ٍٔ ٚاإلْْعََاّ ، ٫ ْٛ  إي٘ إ٫ أْت َاُٗل اي٬دني ، ايٖط

ُٔ ارتا٥فني. ايًِٗ إٕ  ٚدََاُك املوتذرئٜ ، َٚأَ

َّّا أٚ  ِّ ايهتاب ًك ُنٓتََ نتبتو ِعٓـى يف أ

َّ يف ايلمم ،  ستلَّٚا أٚ َطلٚؿّا أٚ َكّتلّا عً
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َُْض ايًِٗ بفًٔو ًكاٚتٞ ٚسلَاْٞ ٚ لؿٟ ٚ  فا

ِّ ايهتاب  إقتاك كمقٞ ، ٚأثبتو عٓـى يف أ

َلمٚقّا َٖٛفكّا يًؼريات ، فإَّو ُقًِتََ  هعٝـّا

ٚقُٛيَو اذتل يف نتابو امُلٓنٍَّ ع٢ً يوإ ْبٝو 

ُّ  ﴿امُللهٌََ  مشٛ اهلل َا ٌٜا٤ُ ُْٜٚجِبْت ٚعٓـٙ أ

. إهلٞ بايتذً ٞ ا٭عظِ يف ي١ًٝ ﴾ايهتاب 

 ُّ ََعبإ املهلَّّ ، اييت ُٜفلم فٝٗا ن ِِّٓف َٔ  اي

ِٕ ُٜٚربََّ ، أهأيو إٔ تهٌف عّٓا َٔ  إَٔل سهٝ

ُِ َٚا ٫ ْْعًَِ ، َٚا أْت ب٘ أعًَِ ،  ََعً ايب٤٬ َا 

إْو أْت ا٭عنُّ ا٭نلّ ، ٢ًُٚ اهلل ع٢ً هٝـْا 

 ستُـ ٚع٢ً آي٘ ُٚشب٘ ٚهًِٖ.
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 ًٗل كَٔإ

ََإ امُلعََٖظِ ََ ْٗٔل كََ ََ  تََْلِسٌٝب ِب

ََـ بٔ مٜٔ اذِتْبٌٞ ََا اذَتبٝب أْس ـِ  يوِّ

 َلسبا َلسبا ٜا كَٔإ

 َلسبا ٚيف ػري ٜا كَٔإ

_____________________ 

 ه٬ّ بٌٓعل َعٓرب ٜفٛغ 

 ع٢ً ًٗل ٜعلف بٌٗل ايِٝاّ

 فٗٛ قّل٠ ايعني ٭ٌٖ ايفتٛغ

 تناٜعـ ي٘ ًعٛقٗعِ ٚاهلٝعاّ

 ه٬ّ ع٢ً ًٗل نٌ املٓٛغ

 ي٘ اذتٛك تلتعاغ يف نٌ عاّ
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 ٚنِ ٜعتل اهلل فٝ٘ ايلقاب

 ؿٚاّ ٚفٝع٘ امل٬ٜهع١ تٓنٍ

 فٗٛ َٛهِ ايعاكفني ا٭هٛؿ

 هلعِ إيٝ٘ تٌٛم هلِ ب٘ فلاّ 

 ٜٚهفٝ٘ فؼلّا إٓاف٘ إىل

 إي٘ ايبعلاٜعا ايهبٝعل ايو٬ّ

 ٜٔاعف يٓا اهلل فٝ٘ ايعٌُ

 ٜٚهعلٙ يٓعا فٝع٘ نجل ايه٬ّ

 ٚي١ًٝ قـكٙ تفٛم أيف ًٗل

 يقيو أنعـ فٝع٘ ايكٝعاّ

 ٚنِ فٝ٘ هل ٚنِ فٝ٘ ْٛك

 ايِٝاّيقا فعل  اهلل فٝ٘ 
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 َٔ تلى ايِّٛ فٝ٘ فكـ

 ٖـّ كنٔ ؿٜٓ٘ ٚسام امل٬ّ

 ٚباعـٙ اهلل َٔ نٌ ػري

 ٚغت٢ٌ عًٝ٘ َٔ ا٫ْتكعاّ

 فٌٜٛ يٓا أٜٗا ايغافًٕٛ

 قِلْا عٔ ايعاكفني ايهلاّ

 فٗٝا بٓا َعٌل اذتآلٜٔ

 ًِْٞ ع٢ً ايٓٛك ػري ا٭ْاّ

 ستُـ املِطف٢ التب٢

 فٗعٛ يًٓبٝعٝعٔ َلٙ ػتعاّ

 يًعاملٝعٔأكهًع٘ اهلل 

 بٌٝعلّا ْقٜعلّا كه٫ّٛ إَعاّ
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 عًٝ٘ اي٠٬ِ عًٝ٘ ايو٬ّ

 ٚآي٘ ُٚشبع٘ ٚحمَّ ايه٬ّ
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ْٛٔتل  ُؿعََا٤ُ اي

ََٔإ  ََ ْٗٔل كََ ََ ْٛٔتٔل يف  ٠ِ٬ََ اي  ََ ُِٜكلََأ بََْع ُّعََا٤ُ  ٖقا اي

ٌِٞ ََـ ِبٔ ٔمٜٔ اذِتْب ْٜض يإلَاّ أْس ٠ِ٬ََُ ايرتاٚ  ََ  بََْع

 

بوِ اهلل ايلمحٔ ايعلسِٝ ، اهعتغفل اهلل ايعظعِٝ    

     ُ٘ ََععع ِْعََ ، ٚاذتُعععـ هلل كبِّ ايععععاملني محعععـّا ٜعععٛايف 

ِّ ٚهععً ِ عًعع٢ هععٝـْا     ََنٜععـٙ ، ايًععِٗ ُعع ٜٚهععاف٧ 

ََُعععُٛف    ستُععـ ٚعًعع٢ آٍ هععٝـْا ستُععـ ، ايًععِٗ إْععا 

ْٔ هََؼََِطَو ، ٚمبعافاِتَو َعٔ ُعُكٛبََِتعو ،    َِ ََٓاَى  ِبٔل

ُْ ْٓععو ٫  َِ ْْععتََ نُععا  ْٚعععُٛف بععَو  شِععٞ ثََٓععا٤  عًٝععو أ

٢ََ ٚيو  أثٓٝت ع٢ً ْفوو ، فًو اذتُـ سََت٢ تََْل

ََ ايلِّٓع٢ ، ايًعِٗ    اذتُـ إفا ٔكٓٝت ٚيو اذتُـ بََْع
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ِّ ٚهععً ِ عًعع٢ هععٝـْا ستُععـ ٚعًعع٢ آٍ هععٝـْا      ُعع

ََ هلعا       ََع ََع٢ ٫ٚ َأ ْٓتََ َُ ستُـ ٠ّ٬ُ ٫ َفاََٜع١َ هلعا ٫ٚ 

ََ ْٝتََ عًٝ٘  ًََُٖ ٠ّ٬ ؿا٥ُع١  ٫ٚ اْكٔا٤ََ ٬ُِتَو اييت 

ُِعو    ٢ََٗ هلعا ؿٕٚ ِعًِ ْٓتََ َُ َِو باق١ّٝ ببكا٥و ٫  بـٚا

ُْععععشََاِب كََهععععٍٛ اهلل   ََ اهلل تعععععاىل عععععٔ أ ْٓعععع ، ٚكََ

١ََٓ ٚيف اٯِػعل٠ََِ     أ عني. كبَّٓا آِتٓا يف ايعـْٝا سََوََع

ََععا عََععقاب ايٓععاك ، كبٓععا ٫ ت٪اػععقْا إٕ   ١ََ ِٚق سََوََعع

ُْععل   ٌْ عًٝٓععا إ ُِع ّا ََوعٝٓا أٚ أْػطأْععا ، كبٓععا ٫ٚ تََْش

َِعععٔ َقبًٓعععا ، كبٓعععا ٫ٚ  نُعععا محًتععع٘ عًععع٢ ايعععقٜٔ 

ًُِّٓا َا ٫ َ اَق١َ يٓا ب٘ ، ٚاعُف عٓا ، ٚاففعل   ُتش

يٓا ، ٚاكمحٓا ، أْت ٫َْٛا فاِْلْا ع٢ً ايكعّٛ  

ََا ،     ْٜتََ ََ ََع ََ إْف  ََعا بََْعع ايهافلٜٔ. كبَّٓا ٫ ُتٔنْو قًٛبََ



181 

 

َْْو كََمح١ إْو أْت ايٖٛعاب. كبٓعا    ـُ ََْب يٓا َٔ َي ََ

َّا إْو أْعت ايوعُٝع ايعًعِٝ ، ُٚتعْب عًٝٓعا      تَََك َِ بٌَّ 

َّٛاب ايععلسِٝ. كبٓععا اِفِفععْل فْٛبٓععا       إَّععو أْععت ايتعع

ُِععلْا      ََععا ، ٚثََبِّععْت أقععـآَا ٚاْ َْٔل ٚإهععلافٓا يف أ

َّععا مبعععا أْنََِيعععتََ     ََ ّٔ ايهععافلٜٔ. كبٓعععا آ ْٛ عًعع٢ ايَكععع

ِٖـٜٔ. كبَّٓععا    َّععا ََععا ايلَّهععٍٛ فاِنُتْبٓععا َععع اي ٚاتَّبََْع

ََعععاؿٟ يإلمعععإ إٔ آَٓعععٛا  إْٓعععا هََععع ُٜ ََاِؿٜعععّا  َُ ُِْعٓا 

َّععا    ََععا َٚنف ععْل عََ ُْٛبََ ََععا فععاِفِفْل ُف َّععا ، كََبَّ ِْ فاََ بععلبه

ََعععََ ا٭ْبععلََاك ، كبَّٓععا ٚآِتٓععا َععا        ََععا  ََٖف ٦ََِّاِتٓا ٚتََ هََعع

ََ ايكٝاَع١ إْعو     ـْتٓا ع٢ً ُكُهًَِو ٫ٚ ُتْؼٔنْا ٜعٛ ََعََ

كبٓعا آتٓعا   ٫ ختًُِف املٝعاؿ. ٜا أكسِ ايعلامحني ،  

َـَّا. كبِّ          ًََع ََْعا كََ َْٔل ْٔ َأ َِع َعٔ يعـْو كمحع١ ٖٚٝع٧ يٓعا 
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ُْععٔلف     ََععا ا ْٝععُل ايعلَّامحني. كبَّ ْْعتََ ػََ ِْ ٚأ اِفِفعْل ٚاْكسََعع

ََ َفلََاَععّا ، كبَّٓععا     َّ عََععقََابٗا َنعا ِْ إ َّٓ ََع َّعا عََععقََابََ دََ عََ

ََعا    ْٔ ٚاْدعًََِ ُٝ ََْب يٓا َٔ أمٚادٓا ُٚفكٜاتٓا ُقل٠ََّ َأْعع

ُُتَّكني إَا َّا . كبَّٓا اِفِفْل يٓعا ٚإلػٛآْعا ايعقٜٔ    يً

هََبََكْٛا باإلمإ ٫ٚ جتعٌ يف قًٛبٓا ِف٬ّ يًعقٜٔ  

آَٓٛا كبٓا إْو ففعٛك كسعِٝ. كبٓعا عًٝعو تٛٓنًٓعا      

ََٓع١ّ     ََعا ِفْت ََعا ٫ جتعًََِ ََا ٚإيٝو املِري. كبَّ ََْب ٚإيٝو أ

ْْتََ ايعنُٜن اذَتهِٝ.  يًقٜٔ َنَفلٚا ٚاِفِفْل يٓا إََّو أ

ََع٤ٍٞ      كبَّٓا  ِّ ُْٛكّا ٚاِفِفْل يٓا إَّعو عًع٢ ُنع ِْ يٓا  اِ 

َقعععـٜل ، ايًعععِٗ اِفِفعععْل ُفْٛبٓعععا   ث٬ثعععّا ( ٚاْهعععُتل 

َّا ٚعًع٢   ََُٓكًبٓا ٚعََاِفٓا ٚاْعُف عََ  ْٔ ََا ٚسََوِّ ُعٝٛبََ

ِّ ػعرٕي    َّا ٚعٔ باِبو ٫ تََِطُلؿْا ، ٚيهع  اعتو أِع
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َّععا بععاي     ََٖيٓععا باذُتوعع٢ٓ ، ٚمٜ ََععا ، ٚتََ تك٣ٛ ، ٚف ِك

ََا بطاعََِتععو أبععـّا َععا أبكٝتٓععا ، ٚاػععِتِ     ًِ ُِ ٚاهععتع

َّاذتات أعُايٓعا ٜعا أكسعِ ايعلامحني. ايًعِٗ       باي

ُْعععًِْض فََاتََ  اففعععل فْٛبٓعععا ، ٚانٌعععف ُنلٚبٓعععا ، ٚأ

بٝٓٓععا ، ٚأي ععْف يف  اعتععو ٚ اععع١ِ كََهععِٛيَو بععني  

ِّْؿ أقٛايٓا ََٜٚوِّعْل   قًٛبٓا. ايًِٗ أًُض أسٛايٓا ٚهََ

ََٚهِّْع أكما ِّعْب ٚسََوِّعٔ أػ٬قٓعا ، ٚاقعٔض      ََٚ قٓعا ، َٚ 

ََا ، ٚأًُِض بهلَو ٦ًْٛٓا ، ٚادععٌ   ًَِْٔو ُؿََٜٛ بَف

ََععععا  َُٓكًبََ إىل كمحتععععو ٚكٓععععاى يف ؿاك نلاَتععععو 

ََ ايلامحني. ايًعِٗ إْعا    َِٚريْا ُٚكُدٛعََٓا ٜا أكسََ

ْوععأيو ايعافٝعع١ يف ايععـْٝا ٚاٯػععل٠   ث٬ثععّا ( ، 

ََ ٚايعََاف   ََععع١َ ٚاملعاَفعععا٠  ايًعععِٗ إْعععا ْوعععأيو ايعََِفععع
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ُّْٝا ٚاٯِػععل٠   ث٬ثععّا ( ،  ِـّٜٔ ٚايعع ََعع١ يف ايعع َـّا٥ِ اي

ََعا٥ِو ،     ََ ب٥ِ٬و ٚايُطعْف ِبٓعا يف َق َِ ايًِٗ عََاِفٓا 

ََْبتععع٘  ََ ََعععا  ََعععْب يٓعععا  ََ ََا٥ِعععو ،  ََْع ًُعععهلََ  ََعععا  ٚأٚٔمْع

٭ٚيٝا٥ِععو ، ٚاْدعََععٌ ػععريََ أٜآَععا ٚأهعععـٖا ٜععّٛ      

ـْ  يكا٥ععو ، ستعع٢ ًْكععاَى ، ٚأْععتََ كإ  عََ   ّٓععا ، َٚقعع

  ِٙ ْٛب١ََ عٔ ِعبََعاِؿ ََكبٌ ايتَّ  َََٔ َّا ، ٜا  َِ ََوري  َقبًِتََ اي

َِو ُٚدِٛؿَى  ََْٚعُفٛ عََٔ ايو٦َّٝات ، اِفِفل ايًِٗ ِبَهلََ

ٌٛ حِتععبُّ     ََ ايععلَّامحني. ايًععِٗ إَّععو عََُفعع يٓععا ٜععا أْكسََعع

    ٌٛ َّععا   ث٬ثععّا ( ، ايًععِٗ إَّععو عََُفعع ََ فععاْعُف عََ ايعََِفعع

ََٛاٌؿ نععلِٜ حتععبُّ   َّععا ٜععا أكسععِ     دََعع ََ فععاْعُف عََ ايعََِفعع

، إهلٞ قعـ تََععلَّ ََ يعو يف ٖعقٙ ايًًٝع١       ايلَّامحني

ُِعععـٕٚ ، ٚكََِفعععبََ يف    َـَى ايكا ََععع املتعلٓعععٕٛ ، ٚق
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ُدِٛؿى ََٚعلِٚفو ايٖطايبٕٛ ، ٚيو يف ٖعقٙ ايًًٝع١   

َََفشََعععاٌت       ََٔععإ  ََ ْٗٔل كََ ََعع َّ ايًٝععايٞ َععٔ يٝعععايٞ  ُٚنعع

ُّ بٗا ََعا٤ُ     ٚدََٛا٥ُن َََٚٛاُٖب ٚعََطاٜا   َََعٔ تََ عًََع٢ 

ََععععععا ايًععععععِٗ ٚٚايععععععـٜٓا   َِععععععٔ ِعبََععععععاِؿى ، فادعًِ

ٚاذتآلٜٔ ٚٚايعـِٜٗ ٚإػٛآْعا ممعٔ هعبَكْت يع٘      

ََععا       ََْلتََ ـْعٛى نُععا أ ََعع ََاٜعع١ ، ٖععا ضتععٔ  َِٓععو ايِع

ـْتََٓا إَّو ٫ ختًف املٝعاؿ ٜا  ََعََ فاْهتََِذب يٓا نُا 

 ََ ْٓععٔن َُ أكسععِ ايععلامحني. ايًععِٗ َفععأكمََ ايُفلقععإ ، ٚ

ََععإ ، بععأكى ايًععِٗ يٓععا يف  ايُكععل ََعع١ِ ٚايبََ إٓ باذِتِه

ُٙ ايًعِٗ عًٝٓعا ِهعّٓٝٓا     ـْ ََٔإ   ث٬ثّا ( ٚأِع ََ ْٗٔل كََ ََ

ـِٜٔ ٫       بععععـ هعععٓني ، ٚأعٛاَعععّا بععععـ أْععععٛاّ ما٥ِععع

ُِِعني ٫     ِٓععني َفععري هََععاِػِطني ، زتععتََ ْٓتََكِععني ، كا َُ
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ََِكبعٛيني ٫     ْٝعلََ ستعلَٚني ،  ََْلمِٚقني َف َُتَََفلِّقني ، 

َّ يو ََِط لِٚؿٜٔ ، ٚع٢ً َ اعََِتو ٜا كمحٔ. ايًِٗ إ

ََٔعإ         َََ ْٗل كََ ًََع ٌَّ يًٝع١ٍ َعٔ يٝعايٞ  يف ٖقٙ ايًًٝع١ ُٚنع

 َِٔ ََا٤  ََ ُعتَََكا٤ ُٚ ًََكا٤ َُْٚكقََا٤ ُٚأهََلََا٤ ُٚأدََلََا٤ ُٚأ

ِٓعععٔلٜٔ  ََعععا ايًعععِٗ ٚٚايعععـٜٓا ٚاذتا َّعععاك ، فاْدعًََِ اي

َِعٔ ُعتََ  ََا ٚ ٝع املْوًُني  ََٛاََ ـِِٜٗ ٚإْػ َكا٥ِعَو  ٚٚاي

ْٔ ُأهََععلا٥ِو َٚععٔ       َِعع َُْكععقََا٥ِو ٚ  ْٔ َِعع َِععٔ ُ ًََكا٥ِععَو ٚ ٚ

َِٔ ايٓاك هاملني    ُأدََلََا٥ِو َٔ ايٓاك ، ايًِٗ أِدْلْا 

َُوععًُني ،  ََععا  ث٬ثععّا ( ٚأؿِػًٓععا ادتٓعع١ آَععٓني ٚتٖٛف

ُّْٝا   ََا٥ِِب ايع ََ ََلَّ  ََا  َّاذتني ، ٚانِف ََا باي ٚأذِتِك

ََّظ ِـّٜٔ ، َٚأِبْض يٓا اي َٗٔو ايهلِٜ ، ٜعا  ٚاي ََْد لََ إىل 

ْٝععٔل     ََ ارَت ْٖعع ََععٔ ٖٚفععلََ َأ اكسععِ ايععلَّامحني. ايًععِٗ ٜععا 
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َّا عًٝ٘    ََا يًؼري ٚأِع ََِٗ عًٝ٘ ، ٚف ِك يًؼََري ٚأعََاْ

ث٬ثّا ( ٜا أكسِ ايلامحني. ايًِٗ اكسِ أ١َ ستُـ 

، ايًِٗ اْهُتل أ١ََّ ستُـ ، ايًِٗ اْدُبل أ١َ ستُعـ ،  

، ايًِٗ فلِّز عٔ أ١َِ ستُعـ   ايًِٗ أًُِض أ١َ ستُـ

، ٚادعًٓا ايًِٗ ٚٚايـٜٓا ٚاذتآلٜٔ ٚٚايعـِٜٗ  

      ِّ ـٍ ٚآٍ ستُعـ ٚ ُع َٔ ِػٝاك أ١َ ستُعـ حبعلِّ ستُع

ايًِٗ ع٢ً ستُـ ٚآٍ ستُعـ ٚهعً ِ ٚاذتُعـ هلل كب    

ايعاملني. أًٗـ إٔ ٫ إي٘ إ٫ اهلل .. اهعتغفل اهلل ..  

، ْوععأيو ادتٓعع١ ْٚعععٛف بععو َععٔ ايٓععاك   ث٬ثععّا (   

ََ فاعف عٓعا   ث٬ثعّا (    ٌٛ حتب ايعََِف ايًِٗ إْو عََُف

ََ فعاْعُف       ٌٛ دعٛاؿ نعلِٜ حتعب ايعََِفع ، ايًِٗ إْو عََُف

 عٓا ٜا نلِٜ.
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 .اعتكـٚا ع٢ً ايِّٛ آدََلنِ اهلل

 

 أفناك بعـ ٠٬ُ ايٛتل يف كَٔإ

* ٫ إيعع٘ إ٫ أْععت هععبشاْو إْععٞ نٓععُت َععٔ ايظععاملني       

   أكبعني َل٠ (.

يقْيب ٚيًُ٪َٓني ٚامل٪َٓات   هبعّا  * أهتغفل اهلل

 ٚعٌلٜٔ (.
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ُ٘  ٜا ػري َٔ ؿفٓت يف ايُتلب أعُظُ

ٖقٙ ا٭بٝات يٮعلابٞ تكلأ قبٌ ايـعا٤ اٯتٞ 

  نٌ ي١ًٝ يف كَٔإ(

 

ُُ٘  ٜا ػريََ َٔ ُؿفْٓت يف ايُتلِب أْعُظ

ُِ َّ ايكاُع ٚاَ٭َن ٗٔع  ٚ ابََ َٔ ِ ٝب

ُ٘  ْفوعٞ فعـا٤ٌ يكبعٕل أْتََ هعانٓ

ِ٘ ُّ فٝ  ايعفعاُف ٚفٝ٘ ادتُٛؿ ٚايهل

ٌُْى ٫ٚ َقُعٌل  ي٫ٛى َا ُػًكْت ًعََ

ُِ  ٫ٚ مسعا٤ٌ ٫ٚ َيعٌٛغ ٫ٚ َقًَع

ُ٘  أْتََ اذتبُٝب ايقٟ تُلد٢ ًفعاعت

 ُّ ََ ِّعلاط إفا َا مٖيِت ايك ََ اي  عٓ
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ََت٢ ُقُُت َٔ دََعـثٞ ْٔ ًفٝعٞ   فُه

ُّ ّٔٝعُف ُٜشعرتََ ِْ ٚاي  ٭ْو ُٓٝفُه

ُ٘ اي َٔ َا  ًعََعْت٢ًُٓ عًَٝو إي  عل

ُِ ُّ ٚايوًََّ ّٔا َّ إيَٝو اي  مشٌى ٚسع

 ُٚاِسبعاى فع٬ ْٓوََعاُٖا أبعـّا

ُِ ِْ َا دََل٣ ايَكً ِّٞ عًٝٗ َّا ايتَّلََ َِ 
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ََإ ََ ََايٞ كََ  ُؿعََا٤ُ ي

ُِٜكلََأ آِػل ُنٌ ي١ًٝ  ََقََا ايـعا٤ 

ََٗل كَٔإ   َٔ يٝايٞ 

 ٖٚٛ يوِّـْا اذتبٝب أمحـ بٔ مٜٔ اذتبٌٞ

  

ٚإفا هََعععأَيَو  ﴿ٚاهلُل ٜكعععٍٛ ٖٚعععٛ أُعععـم ايكعععا٥ًني  

َـّاِعٞ إفا     ٠َََٛ ايع ْٝعُب ؿََْعع ِّٞ فإِّٞ َقلٌٜب ُأِد ِعبََاِؿٟ عََ

ِْعُ٘  ﴾ؿََعََإ  ، اذتُـ هلل كب ايعاملني محـّا ٜٛايف 

َََنٜـٙ ، ٜعا كبٓعا يعو اذتُعـ نُعا ٜٓبغعٞ        ٜٚهاف٧ 

ِّ عًع٢     دت٬ٍ ٚدٗو ٚيعظِٝ هًطاْو ، ايًعِٗ ُع

٢ً آٍ هعٝـْا ستُعـ ُنًُٓعا فََنعلََى     هٝـْا ستُـ ٚع

ُٙ ايععععقانلٕٚ َٚففععععٌ عععععٔ ِفِنععععٔلَى ِٚفنععععٔلٙ   ٚفنععععل
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َُِٛدبََععاِت كمحتععو     ايغََععاِفًٕٛ. ايًععِٗ إْععٞ أهععأيو 

ِٕ ٚايغ١َُٝٓ  ََغِفلََتو ، ٚايو١َ٬ َٔ ُنٌ إث  ََ ٚعََنا٥

َّذععا٠ َععٔ ايٓععاك.  َععٔ نععٌ ِبععْل ، ٚايفععٛمََ بادتٓعع١ ٚاي

ََُععّا إ٫ ايًععِٗ ٫ تععـع يٓععا فْبععّا إ٫ َففلتعع٘ ٫ٚ     

فلَّْدتََ٘ ٫ٚ ؿََّٜٓا إ٫ َقٔٝتََ٘ ٫ٚ سََادع١ّ َعٔ سََعٛا٥ِر    

ايـْٝا ٚاٯػل٠ يو فٝٗا ٔكٓا ٚيٓا فٝٗا ٬ُغ إ٫ 

ْٝتََٗا ََٜٚوَّعْلتٗا ، ٜعا أكسعِ ايعلامحني   ث٬ثعّا       ََ َق

ََععا بٗععا    ِٝٓ (. ايًععِٗ اكمحٓععا كمحعع١ّ َععٔ عٓععـى ُتْغ

ْٝتََععععع٘ ٚٚا٫ى   َّعععععٔ هعععععٛاى ٚاْدعًٓعععععا مٖمعععععٔ ٚاي عََ

ََا مبا ُتبًُٓغٓا ب٘ فاٜع١َ كٓعاى إْعو عًع٢     ٚاهتع ًُِ

 نٌ ٤ًٞ قـٜل.
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ّْععع٘ ٫ عِتععععبُّ     ﴿ ََعععع١ إ ََعععلُّعّا ُٚػِف ُأْؿُععععٛا كََبَُّهععععِ تََ

ُْعع٬ِسٗا     ََ إ املعتََععـٜٔ* ٫ٚ ُتِفِوععـٚا يف ا٭كٔ  بََْععع

َِععٔ    َّ كمحعع١َ اهلل َقٔلٜععٌب  ََعََععّا * إ َْٛفععّا َٚ  ُٙ ػََ ٚاْؿُعععٛ

ْٔ ٫    . ْوعأيو ٜعا اهلل   ث٬ثعاّ   ﴾احملوٓني  َََع ( ، ٜعا 

ْٝىََ يٓععا       ْٔ يع ََعع ََاٙ ، ٜعا  ـٌ ِهعع ِٔ َأسََع ـْع٢ََ بٗعقا ا٫ْهعع ُٜع

ٗٔعو ايهعلِٜ      ََْد ٌْ ب ُْْظْل إيٝٓعا َٚأِقِبع ُْٝلٙ ، إهلٞ أ َف

ٌْ ِبٓعا َعٔ        ًِٓعا بًُِطفِِعو ادَتُٝعٌ ، ٚاِفعََع َِ عًٝٓا ٚعََا

   ٌُ ْٖعع ٌُ ايتكعع٣ٛ ٚأ ْٖعع ًْٖعع٘ ، إَّععو أ ْْععتََ أ ادتُٝععٌ َععا أ

 املغفل٠.

ََعععُٛف   ٦ِّات   ايًععِٗ إْععا  ُْْفِوععٓا ٚهََعع ًُععُلٚٔك أ بععو َععٔ 

ْٔ ِػْنٜو ، ٚنٌِف ِهْتٔلَى ،  َِ ََايٓا ، ََُٚعُٛف ِبو  أْع

ًُعِهٔلى ، ايًعِٗ      ٕٔ ِفِنٔلى ، ٚا٫ِْعلاِف عََعٔ  ََٝا ِْْٚو
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     ٟٔ ْٔ ِػعْن َِع ََعا  ََعا ٚأِدْل ََا يف ا٭َٛٔك ُنً  ْٔ عََاِقبتََ أْسِو

ُّْٝا       ََا ٚعََععقاِب اٯػععل٠. كبَّٓععا آِتٓععا يف ايعع ْْ ُّ ايعع

ََععا عََععقََابََ ايٓععاك ،     ١ََّٓ ِٚق ١ََّٓ ٚيف اٯِػععل٠ََِ سََوََعع سََوََعع

ٚافعععٌ فيععو بٛايععـٜٓا ٚأ٫ٚؿْععا ٚهََععا٥ِلََ قلابتٓععا  

 ٌَٚاغتٓا َٚعًُٝٓا ٚ ٝعََ املوًُني.

ٚهلل ا٭مسععا٤ اذتوعع٢ٓ فععاؿعٛٙ بٗععا ، ْوععأيو ٜععا 

اهلل ٜعععا كمحعععٔ ٜعععا كسعععِٝ ٜعععا نعععلِٜ ٜعععا قعععـٚي   

ْٓعتََ  ََٓ  بأمسا٥و اذتو٢ٓ ٚنًُاتو ايتاَات اييت 

ََِاى ، فَأقًِتََ َٓ٘ ايعََجََعلات ،   ََ سني عََ بٗا ع٢ً آؿ

ٌْ عََجََلََاِتٓعا   ث٬ثعّا ( ٚحتَّعٌ تََِبعََاِتٓعا ٚاععُف       َأِق

ََعا   ـْ عًََٝٓا بفًٔو ُٚقْلِبو ٚاْدعًََِ عٔ ه٦ٝاتٓا ُٚد

ٌٔ احملّبع١ َعٔ ِسْنِبعو . ايًعِٗ ٚاِقَطعْع       ّٔ أٖ َٔ ػََاِي
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ٔ ب٘ عََٓا  ٝع ايُكٖطعاع يًطلٜعل ، ٚأِدلْعا بع٘ َع     

ِّـٟ     ْٔ يٓععا ٜععا هعع اينَّٜععغ ٚا٫بتععـاع ٚايتعٜٛععل ُٚنعع

َُتََٛي ّٝا يف  ٝعع ا٭َعٛك ، ٚاًعلغ يٓعا ايِعـٚك ،      

ِّكٖا بٓٛكى ٜا نٗٝعّ ٜا سِ عول ٜعا قعـٚي    ْٚ

ِّ ٤ًٞ قـٜل.  ٜا ْٛك ايٓٛك ، إْو ع٢ً ُن

قٌ اؿعٛا اهلل أٚ اؿعٛا ايلمحٔ أٜا َا تـعٛا فًع٘  

يو ٜعا اهلل ،  ا٭مسا٤ اذتو٢ٓ فاؿعٛٙ بٗعا ، ْوعأ  

     ََ ْوععأيو ٜععا كمحععٔ ٜععا كسععِٝ ٜععا نععلِٜ ٜععا قععـٜ

ٛٔى ،  اإلسوإ ، ْوأيو ٬ٍِ ٚدٗو ٚعظِٝ عََِف

ََدَّ٘ إيٝو بٓبٝو ستُـ ٢ًُ اهلل عًٝع٘ ٚهعًِٖ    ََٚتََ

ِّلََ قًٛبٓا بتطٗريى  ََا ُٚتَط ََ ، إٔ تََْغِفلََ يٓا ٚتََْلسََ

ُٚتَفععلِّزََ عًٝٓععا ِععاٙ ستُععـ ، ٜععا أمحععـ ٜععا أبععا      



196 

 

ََْغِفععلََ يٓععا     ايكاهععِ ، إَّعع  ُ٘ بععو إىل كبِّععو ي ََتََٛدعع ا 

ِّلََ قًٛبٓعا ٚاذتآعلٜٔ ٚاملوعًُني.     ٜٚلمحٓا َُٜٚط

ُ٘ فٝٓا ِاٖ٘ عٓـى   ث٬ثّا ( . ََف ْع  ايًِٗ 

ٌِععُف ايوعع٤ٛ ،      َّععٔ ظتٝععُب املٔععطل إفا ؿعععاٙ ٜٚه أ

ْوأيو ٜا اهلل ٜا اهلل ٜا اهلل ، أدبو مبا أؿععٛى  

ٔطل ، ايًعِٗ  كبٞ فإْٞ ؿعٛتو ٜا ٫َٟٛ ؿع٠ٛ امل

ٌٌ فعأعّنْٞ ، ٚإْعٞ     ّْٛٞ ، ٚإْٞ فيٝع إْٞ ٓعٌٝف فك

فكرٌي فعأفٓو ، ايًعِٗ أُعًِض يٓعا ؿٜٓٓعا ايعقٟ ٖعٛ        

ََاْععا ايععيت فٝٗععا       ْْ ُْععًِض يٓععا ُؿ َْٔلْععا ، ٚأ ١ََُُ أ ِْعع ِع

ََا ،  ََعََاُؿ ََا ، ٚأًُِض يٓا آػلتٓا اييت إيٝٗا  ًُ ََعََا

ٚادعععٌ اذتٝععا٠ مٜععاؿ٠ يٓععا يف نععٌ ػععري ، ٚادعععٌ     
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ََل ، ايًِٗ اهعرتْا ِبِوعْتٔلى   املٛت ك  ِّ َِٔ ُن اس١ّ يٓا 

 ادتٌُٝ يف ايـٜٔ ٚايـْٝا ٚاٯػل٠   ث٬ثّا (.

ٚقاٍ كََبُُّهِ اؿعْٛٞ أْهتََِذْب يهِ ، ْوعأيو ٜعا اهلل   

، ْوأيو ٜا كبٓا نُا أَلتٓا ، فاْهتََِذْب يٓعا نُعا   

ـْتََٓا إْو ٫ ختًف املٝعاؿ ٜا أكسعِ ايعلامحني    ٚعََ

ََِهلََٙ ٫ٚ منًُِو حتِعٌٝ  ، فإْا ٫ ْوتطٝع ؿََ ِفعََ َا 

ّٓعا إيٝعو ،       َِ ِّٛتو ، فع٬ فكعريََ أفكعل  َا ْلدٛ إ٫ٓ بك

ُِت ِبٓععا      ٌْعع َّععا. ايًععِٗ ٫ ُت ٫ٚ فععوَّ أفٓعع٢ َٓععو عََ

َّْا ، ٫ٚ توععع٤ٛ بٓعععا ُعععـٜكٓا ، ٫ٚ جتععععٌ     عََعععـ

ََععا ، ٫ٚ ُتوععً        ُِ ََْبًععغََ ِعًِ ِّٓععا ٫ٚ  ايععـْٝا أنععرب ٖ

٫ٚ ٜلمحٓعععا ،  عًٝٓعععا بعععقْٛبٓا َعععٔ ٫ غتافعععو   

 ٚاففل ايًِٗ يٓا ٚيٛايـٜٓا ٚدتُٝع املوًُني.
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ُّ ٫ إي٘ إ٫ ٖٛ فاؿعٛٙ ، ْوأيو ٜا اهلل ،  ٖٛ اذت

ْوأيو ايًِٗ ٜا سٞ ٜا قّٝٛ   ث٬ثّا ( ٜا ستٞ 

ا٭َٛات ٜا ممٝت ا٭سٝا٤ ، أسٞ قًٛبٓا 

ََا بأْٛاكى ،  ِّْذ ََا مبشبتو ٚب ًََْ مبعلفتو ٚا

ََٖفٓا ٚ أْتََ ٚأْسٝٓا سََٝا٠ّ  ِّب١ََ  ََا فتََ ْٝتََ ََٖف ، ٚإفا تََ

َّا ٜ٪فٜٓا يف ؿٜٓٓا  كََإ  عٓا ، ٚاسُذبٓا عََ

ّٚى   ٚاِْلْا  ٌْ بٝٓٓا ٚبني عـ ََاََا ، ُٚس ْْ ُٚؿ

ََاى ٚاٖـْا  ع٢ً عـٚى ٚعـْٚا ( ، ٚتٖٛيٓا بٔل

ُِٓا حِبُاى يف ايـْٝا ٚاٯػل٠ ٜا  ََاى ٚاْس ُٗ ب

هلل كب  أكسِ ايلامحني شتًِني ي٘ ايـٜٔ ٚاذتُـ

 ايعاملني.
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 ْٜٔ ََ ِٖب١ََُ يًٛاِي  ُٝغ١ُ ٚ

ََ ِقلََا٠ََِ٤ ايُكلإٓ ٚايقِِّنل  28بََْع

اذتُـ هلل كبِّ ايععاملني محعـّا نعجريّا  ٝبعّا َباكنعّا      

فٝع٘ محععـّا ٜععٛايف ْعُع٘ ٜٚهععاف٧ َنٜععـٙ ، ٜاكبٓععا   

ٗٔعععو ٚعََظعععِٝ    ـُ نُعععا ٜٓبغععٞ دتععع٬ٍ ٚد يععو اذتُععع

ُهًطاْو .. هعبشاْو ٫ ضتِعٞ ثٓعا٤ عًٝعو أْعتََ      

ٗ ُا أثٓٝت ع٢ً ْفوعو ..  ن ِّ عًع٢ هعٝـْا    ايًع ِ ُع

ِّ ٚعًععع٢ آٍ  ستُعععـ عبعععـى ٚكهعععٛيو ايعععٓيب ا٭َععع

هععٝـْا ستُععـ ٚأمٚادعع٘ ٚفكٜتعع٘ نُععا ُععًٝت عًعع٢   

                                                

يبدو أنو رمحو اهلل كان يقرأ ىذا الدعاء ىبة لوالديو بعد قراءة القرآن وذكر اهلل  ٖٔ
وتسبيحو وحتميده وصالتو على النيب صلى اهلل عليو وسلم وخاصة يف ههر 

 رمضان.
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إبلاِٖٝ ٚعًع٢ آٍ إبعلاِٖٝ ، ٚبعاكى عًع٢ هعٝـْا      

ستُعععـ عبعععـى ٚكهعععٛيو ايعععٓيب ا٭َعععٞ ٚعًععع٢ آٍ 

هععٝـْا ستُععـ ٚأمٚادعع٘ ٚفكٜتعع٘ نُععا باكِنععتََ عًعع٢  

إبلاِٖٝ يف ايعاملني إْعو محٝعـ    إبلاِٖٝ ٚع٢ً آٍ

ْٖـ ثعٛاب َعا قلأتع٘     ٌُِ ٚا زتٝـ. ايًِٗ ادعٌ ٚأٚ

ُ٘ َعٔ ٫ إيع٘ إ٫ اهلل ،       َٔ ايكلإٓ ايعظعِٝ َٚعا ُقًُِتع

ُْٝت٘ عًع٢      ََُعًٖ ُ٘ َٔ هعبشإ اهلل ٚحبُعـٙ ، ٚ ٚهََبَّْشُت

ايٓيب هٝـْا ستُـ ُع٢ً اهلل عًٝع٘ ٚهعًِٖ يف ٖعقا     

ََـٜععع١ّ ٚاُععع١ًّ ٚكمحععع١ّ   ْاميععع١ّ  الًعععى املبعععاكى 

ٜٚوُٞ اهِ ٚبلن١ّ ًا١ًَّ إىل كٚغ هٝـٟ ايٛايـ   

٘ ( ، ٚهٝـتٞ ايٛايـ٠    ٚايـٙ  ٜٚوُٞ اهِ ٚايـتع

َِععو إيُٝٗععا ٚادعًعع٘   ُِععٌ ايًععِٗ ثععٛاب فيععو  ( ، أٚ
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ََْٜوع٢ََ ٜٚتٮ٭ بني ٜـُٜٗا ٜعا ٚاِهععََ املغفعل٠ ،     ْٛكّا 

َّععا       افِفععْل يٓععا ٚهلُععا ٜععا ٚاِهعععََ ايلِّٓعع٢ ، اك ََ عََ

ُُٗا ، ْٓ ايًِٗ إْٞ أهأيو يٞ ٚهلُعا َعٔ ػعري َعا      ٚعََ

هأيو َٓ٘ عبـى ْٚبٝعو هعٝـْا ستُعـ ُع٢ً اهلل     

ََععلِّ َععا      عًٝعع٘ ٚهععًِ ، ٚأهععتعُٝقى يععٞ ٚهلُععا َععٔ 

اهتعافى َٓ٘ عبعـى ْٚبٝعو هعٝـْا ستُعـ ُع٢ً      

َّعاك    ََ اي َِع َـَا٤  هلُا  اهلل عًٝ٘ ٚهًِٖ. ايًِٗ ادعً٘ ِف

َّاك ، ا ُ٘ ِفهانّا هلُا َٔ اي يًِٗ ادعً٘ ، ايًِٗ ادعًِ

 َِٔ ِعتكّا هلُا َٔ ايٓاك ، ايًِٗ ادعً٘ بََلا٠ََّ٤ هلُا 

ًِعلا٤  هلعِ َعٔ ايٓعاك ، ايًعِٗ         ُ٘ َّاك ، ايًِٗ اْدعًََِع اي

١ّّٓ ٚٚقا١ّٜ ِٚهْتلََّا هلُا َعٔ ايٓعاك    ادعً٘ سِّٓا ُٚد

، ايًععععِٗ اففععععل هلُعععععا ٚاكمحُٗععععا ٚٚايعععععـُٜٗا    
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ٌْ عًععِٝٗ ٜععا نععلِٜ يف      ٚأَٛاتُٗععا أ عععني ٚ أؿِػعع

ْٓععٛإ  قبععٛكِٖ ْٚغََ ٚايلَّعتععإ ٚايُفْوععش١َََ ٚ ايلِّ ايععلَّ

ََععات ايًشععٛؿ إىل دَّععاِت ارتًععٛؿ ،   ُٗععِ َععٔ ُاًُ ٚاُْكًِ

َِعٔ      ُِٖ يف ادتَّٓع١ ، َٚأِععْقََا ٚإَّعاِٖ  ََا ٚإَّا ٚا ْع

َّاك ، ايًِٗ اففل هلِ ٚاكمحِٗ ٚععافِٗ ٚاععُف    اي

ُِٗ ٚافوًِٗ باملا َُـػًَََ ََٚهِّْع  ُُْنَيِٗ ٚ  ّْ ٤ عِٓٗ ٚأنٔل

ُٜٓكعع٢   ٗٔععِ َععٔ ارتطاٜععا نُععا  ٚايععجًَّر ٚايبََععلََؿ ، ْٚك 

ُِٗ ؿاكّا ػريّا َٔ  ـِِي َََّى ، ٚأْب ايجَّٛب ا٭بُٝض َٔ اي

 ِٔٗ ْٚدََّا ػريّا َٔ مِٚد ؿاكِٖ ٚأ٬ّٖ ػريّا َٔ أًِٖٗ ٚمََ

ُٗععِ ادتَّععع١َ ٚأِععععْقََا ٚإَّعععاِٖ َعععٔ ايٓعععاك ،   ، ٚأؿِػًِ

ََُاكٚا إيٝ٘ ، ُِْلََا إىل َا  ٢ًُٖٚ اهلل  ٚاكمحٓا إفا 

 ع٢ً هٝـْا ستُـ ٚآي٘ ُٚشب٘ ٚهًِٖ ، ايفاحت١ .
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 تٛؿٜع ًٗل كَٔإ

 يوٝـْا اذتبٝب أبٞ بهل بٔ عبـ اهلل ايعٝـكٚي ايعـْٞ

َّؿع ٜا كَٔإ  َٛؿَّع َ

 َٛؿَّع ٚيف ػري ٜا كَٔإ

 بلٚم اذت٢ُ ابلقٞ ٜا بلٚم

 عو٢ اهلل عتٝٞ بو الـبني

 عو٢ أفِآْا ايقَّا١ٜٚ تٓتعٍ

 َع  ١ً املجُلٜٔ ٚتجُعل

 فٝا ستٝٞ املٝت بعـ ايفٓا

 بكعـكتو ٜا أسؤ ايكاؿكٜٔ

 ٜٚا كافع ايعلَ ٜا فا ايُع٬

 ٜٚا أنلّ ا٭نلَني أ عني
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 عو٢ ْفش١ َٓو تـْٞ امل٢ٓ

 بلمحتو ٜا أكسِ ايلامحني

 إفا ج تََُذـ ٜا دََنٌٜ ايعََطا 

ََُٔ فا ٭ٌٖ ارَتَطا املقْبني  ف

 ف٬ َاْع يو ع٢ً َا تٌا

 يهٕٛ ٜا أسؤ ارتايكنييف ا

 ٚهًٝيت ٜا كبِّ باملِطف٢

 ًفٝع ايٛك٣ هٝـ امللهًني

 ٚبا٭ْبعٝا ٚأُشععابِٗ

 َعع آيعِٗ ثِ بايتعابعني

 ٚبا٭ٚيٝعا٤ ٚأهعلاكِٖ

 ٚباٌٖ ايٌلٜع١ ٚأٌٖ ايٝكني
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 تفٌٔ بغفلإ نٌ ايقْٛب

 ٚامشٌ ب٘ ُد١ًُ اذتآلٜٔ

 ُٚدـ بايّلٓا ٜا دنٌٜ ايعطا

 ٜنْٜٔعهٕٛ  ٝعا َٔ ايفا

 ًُٚٛاتو اهلل ٜا فا ايُع٢ً

 ع٢ً املِطف٢ نٌ ٚقٍت ٚسنْي
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 ُؿعََا٤ُ عََلَََف١

بوععععِ اهلل ايععععلمحٔ ايععععلسِٝ .. اذتُععععـ هلل كب    

ايعاملني محـّا ٜٛايف ْعُ٘ ٜٚهاف٧ َنٜـٙ ، ايًعِٗ  

ََععا٫ِت      َِٔع ايَه ـٍ دََععا ِّ ٚهععً ِ عًعع٢ هععٝـْا ستُعع ُعع

َْعـاؿات ايلَّمحاْٝع١     ََا َُْٚوعتََٛؿََٔع اإل اإلْْوََا١ْٝ ُنً 

َِعٔ    ـٌ  ُٜوََاٜٚ٘ َأسََع ْٝتََ٘ اُطفا٤  ٫  َُْطَف َََٔ ا نًٗا ، 

ْٓٔنَيعع١ّ َععا    ػًََِِكععَو ، ََ ََععلََات ُقْلِبععو  ْْنََِيتََعع٘ يف سََ َٚأ

َِعٔ عبعاؿى ، دََُْععتََ يع٘ ايٌعلف        ـٌ  ََ إيٝٗا أسََع ََ ٚ

ُْتََعع٘ ؿََاعٝععّا إىل هععبًٝو   ِّععَفاتٞ ، َٚأَق ايععقَّاتٞ ٚاي

ـِ إقبايعو       ِٖ ََا ًََع  ْٔ َُْعٔلبعّا عََع بًوإ ايتَّبًٝغ ايُهً عٞ 

   ِّ ََععععاْٞ يف سََععععا َِْت عًعععع٢ عبععععاؿى يف الًعععع٢ اإل

ََ     ا٭ٚقات ٚ ُّ دََعا ِّ ِٓٝٗا ٚاٯتٞ. ايًعِٗ إْعٞ ُأَقع َا
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     ْٕ ٌْعِفع بع٘ يعـٜو أ ََقََا ايٓيب ايهلِٜ عًٝعو ٚأْهتََ

ْٕ تََْغِفععععلََ ُفْععععٛبٞ   ََ  ٝععععع سادععععاتٞ ، ٚأ ِٔعععع تََِك

ْٟٗٛ ٚم٫ََٖتعٞ ، ٚأؿُععَٛى ٜعا      ـِٟ ٚهََع ُْ ٚه٦ََِّاتٞ ، عََ

كبِّ ُؿعََا٤ََ املٔطل ، ايتََِذ٧ُ إيٝعو ايِتذََعا٤ََ احملتعاز    

، ٚأهععتغفلى اهععتغفاك امُلِكععلِّ   يف  ٝععع سععا٫تٞ  

ََِت٘    ِِععع ََْع َِعععٔ  ََاِيععع٘ ، املْوعععتََِعِٝق بعععو  بكبعععا٥ِٔض أْع

بععادتٛاكغ ٚايكًععب يف  ٝععع آْععا٥ٞ ٚهََععاعََاتٞ ،   

َِععٔ        ُُععو بععٞ يف  ٝععع تََُكًٗبََععاتٞ  ـْ أسََععاَط ِعًِ َٚقعع

ََبـ٥ٞ إىل فاََاتٞ ، ٖٚقٙ أٚقاٌت ٚهعاعاٌت  علُّ   

ـ  َُِو املبوٛ ١ يع ِْعََ  َِٔ َّ ٚفٝٗا  ََعـػٌ   عً َّ َعا ٫ 

ـْ قابًَعَو   ِْٔبُط٘ ِعبََاكََاتٞ ، َٚق ِْٔلٟ ٫ٚ تََ حتت سََ

ََِٗ بايلِّعََاٜع١    ِْعتََ ََِ ١ََّْ ػََ ١َُِّ ِعباؿى أ َِٔ ػا فٝٗا 
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ايتَّا١ََّ فٝٗا ٜعأ لٕٚ ٚعتعقكٕٚ يف نعٌ َٝكعات ،     

  ُ٘ ْٓعع ََععُريٟ ُٚتْعععٔلُب عََ  ُ٘ ُّعع ُِٜه َّععا  ُٜعععلب عََ ٚيوععاْٞ 

ٌِعععْف عََععع   و ُسُذعععبََ آْعععا٥ٞ ٚهََعععاعاتٞ ، ايًعععِٗ اِن

َّ آْا٤ ايًٝعٌ ٚايٓٗعاك ،    َََو عًََ ِْعََ  ٌُِ ا٫ِفِتلََاك ٚٚا

ـُ ْعٛكََٙ هعاكّٜا يف  ٝعع     ٫ُُّٛ إيٝو أِد ََٜٚوِّل يٞ ٚ

ُّع١     َّعلٜف١ ػََا ََ إىل سٔعلتو اي َّ فّكاتٞ ٚقـ تَََك

ْٓعَو       َِ ُِٖ دََاِْعبََ ايلَِّفبََع١ِ  ََ ْٓع ْٜعتََ ِع َّ َِٔ عباؿى ، َق

ٗٔٔٛا ٫ِبِونيََ ََ َـَى َف ْٓ ٔٔ ايٖظعٔ ِبعَو    ٚفُٝا ِع ْٔ ُسْوع َِ  

ُِـم ايتَّعًََٗٔل بعو ،    َِٔ أق٣ٛ ارِتًَع ٚأفؼََلََ ايًباي 

ُِـم ارُتًْٛ يف امللاتب ٚاإلؿاكات ، ٖٚا أْا فا  ٚ

ََ ا٫فتكعاك إيٝععو ٚأِقبًََِعُت يف  ٝععع      قعـ بوََعطُت ٜعع

َِّٗا     ََعاذت١ ُأَقع  ٌٍ سا٫تٞ عًٝو ، ٫ٚ َعٞ أعُعا



219 

 

١ََْٓ تََ  ـٌ سََوََعع ُِعع َََكا ّٞ  بععني ٜععـٟ ٫ٚ  ِِععضُّ ْوععبتٗا إيعع

ـُٙ ٫ٚ َعععع املؼًعععٛم إ٫ٓ    ِّ ٚيعععٝى َعععع ايعبعععـ إ٫ هََععع

ػََاِيُكععع٘ ، ٚقعععـ استًٛعععيت َعععٔ أععععـا٥ٞ ْفوعععٞ    

ـُ ب٥٬عٞ   ـِٜ ََ ًٚٝطاْٞ ٖٚٛاٟ ٚ تناٜـ ب٘ عٓـى 

َِعٔ      َُْوعتََِذريّا بعو  ُْٛتعو  ـْ ؿََعََ ََ اْدِتلََا٥ٞ ، َٚق ٚعََُظ

ََتََعو     ِْْع ََْٜوعًِبو  َُوتعٝقّا بو ممعا   ٝع ا٭عـا٤ 

ََْلِسٞ ٚ ََاغ بني ػًََِِكَو ، ٚيف  ِْٛقفََ اِفِت َََ ِٜٛقَفو 

ََ افتكععاكٟ     ََععـٜ ِّععُض  ُٜٛ ََععـٜو َععا  ذتععا٫تٞ بععني 

ّٟٛ اعتُاؿٟ عًٝو.  إيٝو ، ٜٚك

ََٛاِفٔل    ََِؿَى ايع ََع ايًِٗ إيٝو أٓلََُع ٚباُبو أقلََُع ٚيف 

ْٔ أَّعاّ     َِع َّ ٖقا ايعاّ أٜاّ ٜا هلعا  ََ عً ـِ ََُع ، َق أِ 
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ايهعلاّ مبٌعاعلى ايِعَظعاّ َعٔ     دََُعََت َٔ عبٝـى 

ـَّتِٗ عًع٢      ِْٛفِٝكعَو ، ٚقع ؿعتِٗ إيٝٗا هعابكاُت تََ

ايٍُٛٛ إيٝٗا ٬َسظاُت عٝٓو ايٓعاال٠ بععـ َعا    

َِعٔ عَََطاََعاى     ُِٗ ـِِٜكَو فأحَتِفتََ ِْ ٍٔ تََ ََا أْفعََٓٛا ِبَه

 ٍٔ ََٓأم ََٛاِفل٠ََ َا أْؿكََنٛا بٗا املطاِيبََ ايَفاِػل٠ََ يف امل اي

ََع ايٛدٛٙ َّاال٠. ايًعِٗ نُعا قعّلبتِٗ     ايعََاَِل٠  اي

ََ يف املٓعععامٍ       ُٓعععُن ََٜوَّعععْلتََ هلعععِ اي فكّلبٓعععا ٚنُعععا 

ََا ٖٚقٙ أٜـٜٓا َبوَٛ ١ْ يعَََطا٥ِو  ْْٔنِي ايهلم١ فَأ

ِْعععـاى ، ٚإٔ ْهعععٕٛ َعععٔ     ََ َـ٠ّْ َٓعععو دََنٜععع ُِ ، َوعععتََ

ََ ادتبعاى ،      أُفٝا٥و ٚأٚيٝا٥عو اذتعا٥نٜٔ  ٝع

ُٙ ايكًعععُٛب ٚستٝطعععّا مبععع  ا يف ٜعععا عاملعععّا مبعععا ُتِوعععلُّ

ايغٝعععععٛب ، ادعًعععععو يعععععو  ايبعععععّا يلعاٜتعععععو    
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ّٝـْا  ٚاػتِاُعععو َطًعععٛب ، ُٚععع٢ً اهلل عًععع٢ هععع

ّٞ ٚعًعع٢ آيعع٘ ُٚععشب٘ ٚهععًِٖ ،      ستُععـ ايععٓيب ا٭َعع

 ٚاذتُـ هلل كب ايعاملني.
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ِٔ امَلْذًِى  ُؿعََا٤ٌ رَتْت

عٔ اإلَاّ عًٞ بٔ اذتؤ ارتًعٞ ٖٚٛ َٔ أُشاب 

ُِعََ عًٝعع٘ اذتععـٜح غتععت      ِ ايٌععافعٞ : نععإ إفا ُهعع

ُْع٘   ﴿زتًو٘ بٗقا ايـعا٤ :  ِّ ْٓتََ ب٘ فتََ ََ ََ ايًِٗ َا 

ُْععتََ بعع٘ فعع٬ تََْوععًِْب٘ ، َٚععا هََععتََْلتََ٘ فعع٬       ْْعََ ، َٚععا أ

ُْتََ٘ فاففلٙ ِْٗته٘ ، َٚا عًََِ  .﴾تََ
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 َٔ أؿع١ٝ اإلَاّ أمحـ بٔ مٜٔ يف أهفاكٙ

  ُُٔٝ َّْٞ بععاي َِعع ََععِقٙ اذَتلََنعع١ ٚأ ـْْٞ يف  ايًععِٗ أْهععِع

ََعجََععععا٤ََ ايوَّععععَفل  ٚايبََلنععع١ ِٚقععععو ُهعععع٤ََٛ   ََك ٚ ايَكععع

ْْٔنيو ػََريََ امَلٓأمٍ ٚاْدعٌََ هَََفلٟ إىل ػََعرٕي هََععٝـ    ٚأ

   ُِٗ ََ ْٕٓع محٝـ ٚاسَفظ شتًفٞ ٚاَ ع بعٝو ٚبٝع ُُ ٚ

ِٔ بََععاٍ بلمحتععو ٜععا أكسععِ        ْْعََعع عًعع٢ أهََععلِّ سََععاٍ ٚأ

ّٝـْا ستُععـ ٚآيعع٘       ايععلامحني ٚ ُعع٢ًٓ اهلل عًعع٢ هعع

 ُٚشب٘ ٚهًِ ٚاذتُـ هلل كب ايعاملني.
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ََ ايَّاي َِ  آٜاٌت ي٬ْهِتتََأك 

قعاٍ نععٌب كٓعٞ اهلل عٓعع٘ : نعإ ايعٓيب ُعع٢ً اهلل      

َِٔ املٌلنني بج٬خ آٜات : ََْٜوتََِتُل   عًٝ٘ ٚهًِ 

ُٙ ٚيف      ﴿ ََِفَكٗععٛ  ْٕ َّعع١ َأ ِٗٔ َأِن ََععا عًعع٢ ُقًُععِٛب إَّععا دََعًََِ

ََِقلّا   ِٔٗ ِْ  ، ﴾آفا

ََ َ بََعععََ اهلل عًعع٢  ﴿ٚيف هععٛك٠ ايٓشععٌ  أٚي٦ععَو ايععقٜ

ِِٖ ُقًٛ ََأك ِٗٔ ٚأْب ُْعِِ  ، ﴾بِٗ ٚهََ

ُٙ    ﴿ٚيف هٛك٠ ادتاث١ٝ  ََا ََٖع َََٔ اّتؼََقََ إهلع٘  ْٜتََ  أَفلَََأ

َََقًِِبعع٘       ِ٘ ُِْع ََ عًََعع٢ هََعع ََػََععتََ  ِٕ ََععًٖ٘ اهلل عًََعع٢ ِعًِعع َٚأ

ـِ اهلل    ْٔ بََْعع َِع  ِ٘ ـِٜ ْٗ ََ  ْٔ ََُ ََا٠ٚ َف ِٙ ِف ََ ع٢ً بِل ََدََعََ

 .﴾أَف٬ تََقََٖنلٕٚ 
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ٜعععى * ٚايكعععلإٓ اذتهعععِٝ * إْعععو ملعععٔ      ﴿أٜٔعععا : 

ََ ايعنٜعٔن       امللهًني * عًع٢ ُعلاط َوعتكِٝ * تٓنٜع

ايعععّلسِٝ * يُتٓعععقكََ قَٛعععّا َعععا ُأْعععِقكََ آبعععا٩ِٖ فٗعععِ   

ُٗععِ ٫     ٍُ عًعع٢ أنجععلِٖ ف فععافًٕٛ * يكععـ سععلَّ ايكععٛ

ِٗٔ أفع٫ّ٬ فٗعٞ إىل      ََعاِق ََعا يف أْع ٜ٪َٕٓٛ * إَّا دََعًََِ

ََدََعََ ََشععٕٛ *  َُِك  ِْ ُٗعع ٕٔ َف ََععا َععٔ بععني أٜععـِٜٗ ا٭ْفَقععا ًِ

  ٫ ِْ ُٗعععع ُِٖ فََ ََا ْٝ ََعععع َـّّا فأِف ٗٔععععِ هََعععع ْٔ ػًََِِف َِعععع َـّّا ٚ  هََعععع

ُِِلٕٚ   .﴾ُْٜب
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ََٚاِيشََنََٕ  ِّ  ُؿعََا٤ُ اهَل

بوععِ اهلل ايععلمحٔ ايععلسِٝ ، عععٔ عبععـ اهلل بععٔ      

َوععٛؿ كٓعٞ اهلل عٓع٘ ، ععٔ كهعٍٛ اهلل ُع٢ً اهلل       

    ٫ٚ ٌِ ََُابََ أسعـّا قع  ٖع عًٝ٘ ٚهًِ أْ٘ قاٍ : َا أ

ٌٕ فكاٍ :   سن

ََِتعععو ،    ﴿ ـِى ابعععٔ َأ ـُى ابعععٔ عََْبععع ايًعععِٗ إْعععٞ عََْبععع

ََعا٤ُى    ٌٍ يفَّ َق ـْ ُُو عََع ََإ  يفَّ ُسِه ـِى  ََ ََْاُٝيت ب

ِّ ََِفوََععو أٚ    ، أهععأيو بُهعع ْٝععتََ بعع٘  ِٕ ٖععٛ يععو مسَّ اهعع

َِععٔ ػًََِِكععو أٚ    َـَّا  ُْتََعع٘ َأسََعع ْْنََِيتََعع٘ يف نتابععو أٚ عًََٖ أ

    ََ ْٕ جِتعََعع ََى ، أ ْٓعع ْٝععِب ِع ِٔ ايغََ اْهععتََِأثََْلتََ بعع٘ يف ِعًِعع

ـْٔكٟ ٚدََعع٤٬ََ    ََعع ََ كََبٝعععََ َقًِععيب ْٚععٛكََ  ََ ايعََظععٝ ايُكععْلآ

ِّعٞ     ِّعٞ َٚف ََعابََ ٖ ََعبََ اهللُ  ﴾سََنََْٞ ٚفََ  سنْع٘  إ٫ٓ أْف
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ََ َهاْ٘ فلسّا ، فكٝعٌ : ٜعا كهعٍٛ اهلل     ََ َُّ٘ ٚأب ََ ٚ

ََعٔ مِسعََٗعا      ِّ أف٬ ْتعًُٗا ، فكاٍ ب٢ً ، ٜٓبغٞ يُهع

ََا. ََ ََتََعًََٖ  إٔ 
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 25ُؿعََا٤ُ ا٫ْهِتؼََاك٠ََ

ْٝععٔل ايفلٜٔعع١ ص       َِععٔ َف ََععً ٞ كََنعععتني  ُٜ ٜكععلأ يف  ط 

ََْؼًُل َا ٌٜا٤ُ ََْٚؼتاك  ﴿قٛي٘ تعاىل  ا٭ٚىل ٚكبَُّو 

ُّعععا    ََ اهلل ٚتععععاىل عََ ُِ ارِتعععري٠ََُ ُهعععْبش ُٗععع ََ َي َعععا نعععا

ُِٖ َٚععا         ـُُٚك ُُعع  ُّٔ ُِ َععا ُتِهعع ََْٜعًعع ٌْععٔلنٕٛ . ٚكبُّععَو  ُٜ

 ُٕٛٓ ََّ  ﴾ُْٜعًِ  ص 61ط ايَك

                                                

 منناقنال : كنان رسنول اهلل صنلى اهلل علينو وسنلم يُعل   رضني اهلل عننو  عنن جنابر ٗٔ

 : يف األمر كما يعلمنا السورة من القرآن ، يقولاالستخارة 
 باألمر فلريكع ركعتني من غري الفريضة ، مث ليقل :  أحدكم إذا ىم   )
وأسنننتقدرك بقننندرت  ، وأسنننأل  منننن فضنننل   اللهنننم إين أسنننتخريك بعلمننن  ، ﴿

وأنت عالم الغينوب ، اللهنم إن  العظيم ، فإن  تقدر وال أقدر ، وتعلم وال أعلم ،
دين  ومعاهني وعاقبنة  خنرٌي   يف -ويسنمي حاجتنو  -أن ىنذا األمنر  كننت تعلنم

أن ىننذا األمننر  أمننري ، فاقنندرُه   ، ويسننرُه   ، مث بننارك   فيننو ، وإن كنننت تعلننم
  اخلنري  هرٌّ   يف دي  ومعاهي وعاقبة أمري فاصرفو ع  ، واصرف  عنو ، واقندر

 حيُث كان ، مث رض  بو ﴾
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ٕٔ ٫ٚ    ﴿قٛيعع٘ تعععاىل   ٚيف ايجاْٝعع١ ََ مُلعع٪َ َٚععا نععا

 ٕ َْععلّا أ ََعع٢ اهلل ٚكُهععُٛي٘ َأ ُِ  َُ٪َٓعع١ٍ إفا َق ُٗعع ََ َي ََهععٛ

 َّ ََ ـْ  ّٔ اهلل ٚكُهَٛي٘ َفَك ََْع  َََٔٚ ِِٖ ََل٠ََُ َٔ أَل ارِت

َُبٝٓا   ص 86ط ا٭سناب        ﴾٫ّ٬ََ 

 ثِ ٜكٍٛ ؿعا٤ ا٫هتؼاك٠ :

ّْعع  ﴿  َىُكـِٚأهععتِك ، ًُععَوى بِعٞ أهععتؼرُيايًععِٗ إ

و ايعظععِٝ ، فإَّعع َؤًِْعع، ٚأهععأيو َععٔ َف َوِتكََـْبُكعع

 ٬ُّٓعََع  ٚأْعتََ  ِ ،٫ٚ أعًَع  ُِعًَع ٚتََك ، ـِِقع ٫ٚ َأ ُكـِِكع تََ

ْٕايُغ َّ ُِعًَععتََ تََْٓععُن ٝععٛب ، ايًععِٗ إ  - ٖععقا ا٭َععلََ أ

ُّ ٚ ؿْٝعاٟ  ٚ   ؿٜعو   ػرٌي يٞ يف -ٞ سادت٘ ٜٚو

ُٙ  عاِدًِع٘ ٚ آِدًِع٘     اقب١ أَعلٟ  عاًٞ ٚعََََ ، فاقعـك

، ٜعا نعلِٜ     يٞ ، ٜٚولُٙ يعٞ ، ثعِ بعاكى يعٞ فٝع٘      
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َّ ًَُِع ْعتََ تََْٓع ٚإٕ ُن َْع   أ ٚ لٌّ يعٞ يف ؿٜعو   ََع  لََٖعقا ا٭

عاِدًعع٘ ٚ آِدًعع٘    أَععلٟ  َٚعاًععٞ ٚعاقبعع١ِ ؿْٝععاٟ 

ُْعع  ََِيعع ْكـُٓعع٘ ، ٚاِقععو عََِفٞ ، ٚاُععٔلِّعععََ ُِ٘فٔلفا

َّْٝسََ لََْٝارَت   ﴾ٜا نلِٜ    ٞ بِِّ٘ٓكََ ُح نإ ، ث

 

ََْشذعٌٛب عََعو ٫ٚ    َـَى ٖٚٛ  ْٓ ِْٝب ِع ََ ايغََ َّ ِعًِ ايًِٗ إ

ْْتََ املؼتََاُك يٞ فإْٞ  ْٔ أ ََِفِوٞ ، يه ُِ َا أْػتََاُك ي أْعًَ

ُْٛتععو يَفِكععٔلٟ      َْععلٟ ، ٚكََدََ ََ أ ْٝعع َََكاي ْٓععُت إيٝععو  َّٛ َف

ََعا   ـْْٞ إىل َأسََبِّ ا٭َٛٔك إيٝو ٚأْكدََا ًِ َٚفاَقيت فأْك

َـَىَ  ْٓع ََا ِع ـِ ََ َـََى ٚأْس ْٓ ََعا٤      ِع ٌُ َعا تََ ، فإَّعَو تََِفعََع

ُِ َا ُتْلٜـ   . -ٜٚوُٞ سادت٘  –ٚتََْشُه
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ْٝض  ٠ُ٬َََ24 ايتَّوََاِب

 252َٔ سا١ًٝ ايبٝذٛكٟ ادتن٤ ا٭ٍٚ ُفش١ 

                                                

ٔ٘
صننلى اهلل  –قننال : قننال رسننول اهلل  –رضنني اهلل عنهمننا  –روي عننن ابننن عبننا   

للعبنا  بنن عبنند ادلطلنب: " ينا عبنا ، ينا عمناه: أال أعطينن   أال  – علينو وسنلم
أفعنل بن  عشنر خصنال، إذا أننت فعلنت ذلن  غفنر اهلل  أمنحن   أال أحبنوك  أال

وخطنأه وعمنده، وصننغريه وكبنريه ، وسننره  لن  ذنبن ، أولننو وآخنره، وقدمينو وحدي ننو،
يف كنل ركعنة بفاحتنة الكتناب  النيتو  عشر خصنال: أن تصنلي أربنع ركعنات، تقنرأوع

سنبحان اهلل، واحلمند  :وسورة، فإذا فرغت من القنراءة يف أول ركعنة فقنل وأننت قنا م
فتقوذلا وأننت راكنع عشنراً،  هلل، وال إلو إال اهلل، واهلل أكرب، مخس عشرة مرة، مث تركع

وتقوذلننا وأنننت سنناجد  شننراً، مث يننوي سنناجداً مث ترفننع رأسنن  مننن الركننو  فتقوذلننا ع
عشنراً، مث ترفنع  عشراً، مث ترفع رأسن  منن السنجود فتقوذلنا عشنراً، مث تسنجد فتقوذلنا

ذلن   رأس  من السجود فتقوذلنا عشنراً، فنذل  مخنس وسنبعون يف كنل ركعنة، تفعنل
يف أربننع ركعننات، وإن اسننتطعت أن تصننليها يف كننل يننوم مننرة فافعننل، فننإن مل تسننتطع 

مجعنة منرة، فنإن مل تفعنل ففني كنل هنهر منرة، فنإن مل تفعنل ففني كنل سننة  كنلففني  
وابنن  واحلنديث رواه أبنو داود ، وابنن ماجنة،. ففني عمنرك منرة " منرة، فنإن مل تفعنل

 .خزمية
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ََععل٠َّ :      ٍُ فٝٗععا ث٬مثا٥عع١  ٖٚععٞ أكبععُع كََنعََععات ٜكععٛ

ُهبشٔ اهلل ٚاذتُـ هلل ٫ٚ إيع٘ إ٫ اهلل ٚاهلل انعرب ،   

 ٜكٍٛ فيو :ٚايطلٜك١ املعتُـ٠ أْ٘ 

 بعـ ايكلا٠٤ مخو١ عٌل َل٠

 ٚيف ايلنٛع عٌل َلات

 ٚيف ا٫عتـاٍ عٌل َلات

 ٚيف ايوذٛؿ ا٭ٍٚ عٌل َلات

 ٚادتًٛي بني ايوذـتني عٌل َلات

 ٚايوذٛؿ ايجاْٞ عٌل َلات

 ٚادتًٛي ي٬هرتاس١ عٌل َلات
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ٚيف ايلنعععع١ ايجاْٝععع١ إ٫ٓ إٔ ايعٌعععل٠ ا٭ػعععريٙ يف 

 دًٛي ايتٌٗـ قبً٘. 

  

٠ِ٬ََُ ايتَّوََابٝض ؿعا٤ٌ  ْٔ َِ ََ ايو٬َّّ   قب

   ََ ََععا ٣ََ ، ٚأْع ََ اهُلعع ْٖعع ّْععٞ أهععأُيَو تٛفٝعلََ أ ايًعِٗ إ

ََ أٖعٌ    ٌٔ ايّتٛب١ََ ، ٚعََعْن ََش١َََ أٖ ٌٔ ايٝكني ، َٚٓا ْٖ أ

ٌٔ ايلَِّفبََع١     ـّ أٌٖ ارت١ٌٝ ، ٚ ًعبََ أٖع َّْبل ، ٚد اي

ََ أٖععٌ ايِعًِععِ ستعع٢   ََكََع ، ِٚعْلَفععا ٌٔ ايعع ََ أٖعع ، ٚتََعََبُّعع

ََؼََاَفع١ّ حتذنْعٞ ععٔ       أػََا َفَو. ايًعِٗ إّْعٞ أهعأُيَو 

ََع٬ّ أهعتِشلُّ بعع٘       ََ ِبَطاعََِتععو عََ ََع َعاُعٝو ستع٢ أْع

ْٓععَو ،  َِ ْٛفععّا  ُِععشََو بايتٛبََعع١ِ ػََ ََععاى ، ٚستعع٢ أْا ٔك
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َِٓععو ، ٚستعع٢  ََععا٤   َِّععٝش١َََ سََ ََ يععو اي ٚستعع٢ ُأْػًِعع

ََ عًٝعو يف ا٭َعٛك سوعٔ اعٔ بعو ، هععبشإ        ََٖٛنع أتََ

 ػايل ايٓٛك.
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 اك يف ايلق١ٝ ٚايٌفا٤أهل
 

َِّفا٤  آٜاُت اي

ََعع١ْ      ﴿ -2 ََكََْس ًِععَفا٤ٌ  ٍُ َععٔ ايكععلإٓ َععا ٖععٛ  ََععنِّ ْٚ

ُُ٪َِٓني   اإلهلا٤ (. 11   ﴾يً

َُ٪َٓني  ﴿-1  ّٕ ْٛ ـُٚكََ َق ُُ ٌِْف   ايتٛب١(. 25    ﴾ََٚ

ًِععععَفا٤  ﴿ -8 ٚ  ٣ََ ُٖعععع ََ آَٓععععٛا  ََ يًععععقٜ ُٖعععع  ٌْ   ﴾ُقعععع

 فًِت (. 55  

َُْؼتًََِعٌف أيٛاْعع٘      ﴿ -5 ًََعلاٌب  ََْؼعُلُز َعٔ ُبطِْٛٗععا 

ّٓاي  ًَِفا٤ٌ ِيً  ِ٘  ايٓشٌ (. 66   ﴾فٝ

ََ ٌٜفنْي  ﴿ -4 ُْٓت فٗ ََٔل  ايٌعلا٤ (. 19   ﴾ٚإفا 



226 

 

6- ﴿        ْٔ َِع ََِٛعظع١ْ  ـْ دعا٤تهِ  ّٓعاُي قع ٜا أّٜٗعا اي

ََععع١      ٣ََ  ٚكََْس ُٖععع ِّعععـٚك ٚ كّبهعععِ ًٚعععفا٤ٌ ِيُعععا يف اي

 ْٜٛى (. 42     ﴾يًُ٪َٓني 

 

 ُْٜت امَللق٢اينَّ

١ِّٝ دن٤  ـُ ِٖب ايً ََا  41ُفش١  8َِٔ ِنتاب امَل

ْٜععت امللقعع٢ ُععفت٘ إٔ تأػععقََ ًعع٦ّٝا َععٔ اينٜععت   اين

ايطِّععب ٚجتعًََعع٘ يف إْععا٤ٍ ْظٝععْف ٚحتلِّنعع٘ بعععٛؿ     

      ٚتكععلَأ عًٝعع٘ : هععٛك٠ اإلػعع٬ْ ٚاملعععٛفتني ، ثععِ    

َََعا         ﴿  ِ٘ ْٝع َِعٔ أُْفِوعُهِ عََنٜعٌن عًََ  ٌٍ ـْ دََعا٤ََُنِ كََهعٛ يَك

ٌّ عًََٝهِ بامل٪َٓني ك٩ٚف كسِٝ * فعإٕ   ِٓعتعٌِّ سََٔلٜ عََ



227 

 

تٛيٛا فكٌ سويب اهلل ٫ إيع٘ إ٫ ٖعٛ عًٝع٘ تٛنًعت     

ٕٔ    ﴿ثِ  ﴾ٖٚٛ كب ايعلَ ايعظِٝ  ََ ايُكعلآ َِع  ٍُ ََنِّ ُْٚ

ِٓني      َِ ُُعْ٪ ًِعَفا٤ٌ ٚكََمحعع١ يً  ََ ُٖع ْْ َْٛيع  ﴿ثعِ   ﴾ََعا  ا ََععِينََأ

ًِ٘ ػََأٜتََلَََي ٌٕبََلإٓ ع٢ً دََا ايُكقََََ َُعََا َََِِّتََّا  ٔ عّا 

َْ َوًِاهلل ٚ ِت ١ٌََِْػََ ٍُجََا٭ َّع ٔلْٔع ََ ا  ُِْٗع ًٖيعََ أيبٗا يً

 ِبْٝايغََ اهلل ايقٟ ٫ إي٘ إ٫ ٖٛ عاُج ََُٖ* لٕٚ ٖهَفتََََ

َّ ُٖاؿََََٚ اي ٔٔايلَّ ٠ََ  ٖعٛ اهلل ايعقٟ ٫    * سِٝايعلَّ  مح

ُٖعع ُّ ُوًِععامَل ََإيعع٘ إ٫  ََععٚي ايوَّععايكعع  ٬ُُِّْٝٔ املعع٪َٔ امل

ََشََْبل ُهبَِّهاملتََ اُكادتبَّ نُٜنايعََ َُّٜاهلل عََ ا * نٕٛ ٔلٌْا 

ََععع ٨ُأكايبََععع ُلاِياهلل ارَتععع ََُٖععع ا٤ ك يععع٘ ا٭مسََععع ِّامل

ُٜاذُت ٚ ٖعٛ   ٔ ٚ ا٭ْك اٚاِتََي٘ َا يف ايوَّع  ُضبِّوََو٢ٓ 

 .   ﴾نٜن اذتهِٝ ايعََ
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ْٔٝ َِٔ ايعََ َٛٔقا١ََِٜ  ١ََِٝ ٚاي  ؿعا٤ٌ يًلُِّق

ٚإٕ ٜهعععاُؿ ايعععقٜٔ   ﴿بوعععِ اهلل ايعععلمحٔ ايعععلسِٝ  

ُِعٛا ايععقِّنلََ      ِِٖ مٓلععا هََعع ُٝنِيكََٛععو بأبِععأك نفععلٚا َي

ََ إّْ٘ لٕٓٛ * َٚا ٖٛ إ٫ فنعٌل يًععاملني    ،  ﴾ٜٚكٛيٛ

َْٝطا      ََع  ِّ َِعٔ ُنع ََعاِت اهلل ايتَّاََّع١  ََاَّع١  أعُٛف ِبَهًِ ٚ ٕٕ

ِّ عععنٕي ٫َّعع١ ، ايًععِٗ فا ايوععًطإ ايعظععِٝ    َِععٔ ُنعع ٚ

َّ ايهًُعات       ََْدع٘ ايهعلِٜ ، ٚيع ِّ ايكعـِٜ ، فا اي ٚامل

ايتاَّعععات ٚايعععـعََٛات امُلوعععتذابات ، ععععافو َعععٔ 

  ِّ ِّ ٚاإلْى. بوِ اهلل أكقٞ ْفوٞ َٔ ُنع أْفٔى ادِت

ٕٔ ، اهلل   ْٝ ـٍ ٚعََعععع ِّ سََاِهعععع ََعععع٤ٍٞ ٜعععع٪فٜو ، َععععٔ ُنعععع

 .ٌٜفٝو
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 َتٓٛع١أهلاك 

 

ـٌ هلِل تعاىل  ستاَ

 َٔ نتاب ارتِا٥ّ ايهرب٣

أػلََزََ ابٔ أبٞ ايعـْٝا يف نتعاب ايعقِّنل ععٔ أْعى      

بٔ َايعو كٓعٞ اهلل عٓع٘ قعاٍ قعاٍ أبعٞ بعٔ نععب         

َّ اهلل تععععاىل     ََعععًنيَّ ٚ٭محععـ َّ املوععذـ َفٮ ٭ْؿُػًَعع

َّعا ُع٢ًٖ ٚدًََعى        ََ ج عتُعـٙ بٗعا أسعـ ، فً مبشََاَ

ٍٕ ٜكععٍٛ      ََ اهلل ُٜٚععجو عًٝعع٘ إفا بِععٍٛت عععا ََعع ََْش         ي

ـُ  ﴿ ُنًٓعع٘ ٚيععو امُلًععُو ُنًٓعع٘ ٚبٝععـى    ايًععِٗ يععَو اذتُعع

َُْل ُنًٓع٘ ع٬ْٝتع٘ ٚهعّلٙ     ُٜلدََُع ا٭ ارَترُي ُنًٗ٘ ٚإيٝو 
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ُْـ إْو ع٢ً نعٌ ًع٤ٍٞ قعـٜل ، اففعل َعا       ، يَو اذت

ْٔ ُعُعلٟ         َِع  ََٞ ُْو فُٝعا بََِكع ِِع َِعٔ ُفْعٛبٞ ٚاع  ٢ََٔ َََ

ََعع٢ بٗععا عََععو ُٚتععْب        ٚاكمقععو أعُععا٫ّ مانٝعع١ّ تََْل

  ّٞ ََ اهلل ُ ﴾عً َّ فأت٢ كهٛ ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚهًِ فك

عًٝ٘ فكاٍ : فيو دربٌٜ عًٝ٘ ايو٬ّ ا.ٖع  دعن٤  

 (.241ُفش١  1

 أؿع١ٝ َتفلق١

* ايًِٗ َغفلُتو أٚهََُع َٔ فْٛبٞ ٚكْسُُتو أكد٢ 

 .ًََٞ  عٓـٟ َٔ عََ

 ُُ٘ ٌْٔلَى بو ٦ًّٝا ََعً ُْ * ايًِٗ إّْا ْعُٛف بو إٔ 

.ُُ٘  ْٚوتغفلَى ملا ٫ ََعً
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ََ يٞ ، حتَّلُت يف أَلٟ فُؼْق * ٜا َـبِّل يٞ ٫ٚ ِعًِ

 بٝـٟ إْو ع٢ً نٌ ٤ًٞ قـٜل.

* ايًِٗ ٫ َفلََزََ إ٫ٓ فلُدو ، َفلِّْز عًٝٓا ٜا ٫َْٛا 

ِٕ ٚنلب١ٍ ٚٓٝك١ٍ ًٚـ٠ٍ ، ٜا َٔ بٝـِٙ  ِٕ ٚف ٖ َّ ن

ِّ فٟ ًّل.  َفاتٝض ايَفلََْز ، ٚاِنِفٓا ًلَّ ن

ْٔ ، ٚنٝف ٫ أؿعٛى  * نٝف أؿعَٛى ٚأْا عا

 ٚأْت نلِٜ.

ِّ يطٝف ، ُأيُطْف بٞ يف أَعٛكٟ   * ٜا يطٝف فٛمََ ن

ِّو يف ُؿْٝاٟ ٚآػلتٞ.  نًٗا نُا حتبُّ ٚك
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ُّٔ َٔ ايٌٝطإ  ؿعا٤ يًتشََ

 يإلَاّ ستُـ بٔ ٚاهع

ايًععِٗ إْععو هععًِٖطتََ عًٝٓععا عََععـّٚا بِععريّا بعٝٛبٓععا    

    ُ٘ ََعلاٙ ، ايًعِٗ فاْٜوع َِٔ سََُٝح ٫   ُ٘ ََٜلاْا ٖٛ ٚقبًُٝ

  ٘ َّععا نُععا آْٜوععتََ ُّععا      َِ ّٓععا َن َِ ِّطعع٘  َععٔ كمحتععو َٚق

ََععع٘ نُعععا   َِعععٔ عََِفعععٛى ٚباِععععـ بٝٓٓعععا ٚبٝ قَِّطتََععع٘ 

ِّ ًعع٤ٍٞ    ّْععو عًعع٢ ُنعع ـْتََ بٝٓعع٘ ٚبععني كمحتععو إ باععع

 قـٜل.
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 ٖٚقا ؿعا٤ اذتبٝب أمحـ بٔ مٜٔ اذتبٌٞ

ُّٔ َٔ ايٌٝطإ  يًتشََ
 

َِٓعع٘ بلٖاْععّا   َِٓعع٘ ًععأّْا ٚأقعع٣ٛ  ّْععو أعًعع٢  ايًععِٗ إ

ػََٛيف َٓ٘ ٚأًَٞ فٝو أنجعُل  ٚكََدََا٥ٞ فٝو أنجُل َٔ 

َْععلََٙ     ََععلَّٙ ٚانفععو أ َععٔ ٚدًََععٞ َٓعع٘. ايًععِٗ َفِكععو 

ٚادعٌ بٝو ٚبٝٓ٘ سذابعّا َعٔ ِنفاٜتعو ٚسََعادنّا     

َٔ ِن٬ٜتو ست٢ ٫ ٜٓايو َٓ٘ ُه٤ٌٛ إْو عًع٢ نعٌ   

ًعع٤ٍٞ قععـٜل ٚباإلدابعع١ دععـٜل ُٚعع٢ً اهلل عًعع٢     

 هٝـْا ستُـ ٚع٢ً آي٘ ُٚشب٘ ٚهًِٖ.
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 أبٝات يف ايِرب

ََْت ََٓاَقْت أَُٛكَى ٚاِيتََ  عًَٝو إفا 

َّْبُل ُ٘ اي َِِفتََاُس ْٝلََ  ِّ َّ اي ََرٕب فإ  ب

ُٙ َـَ َّ إ٫ٓ إىل اهلِل ْٚسع ََٛ ٌْعُه  ٫ٚ تََ

ٌْعُل ـُ ٚايِب ِٙ تأتٞ ايَفعٛا٥ ـِ ْٓ ْٔ ِع ُِ  ف

ُ٘ ّْ ِ٘ اهلُل إ  عوع٢ َفعلٌََز ٜأتعٞ ب

َْعُل ِ٘ أ ّٕ يف ػًَََٝكعِت َّ ٜعََٛ ُ٘ ُن  َيع

ُْٜولّا فإّْع٘ إفا ٫غََ ُعْوعٌل  فاْكُز 

ُْٜوُل  ُ٘ َّ ايُعْوعلََ ْٜعُكُبع ٢ََ اهلُل إ  ق
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 : 26قاٍ اإلَاّ ايٌافعٞ كٓٞ اهلل عٓ٘

َّ بََعععععابُ  ُٝفتََُض بعععععاٌب إفا ُهععععع  هعععع

ََعععا     ـِ  َِعععٔ بََْعععع  ٍُ  ََٜٚتَِّوعععُع اذتعععا

ْٝععوَ     ْٕ عًََ ِّ ََعع  ٕٔ ُْٜوععلا  ِّ  ََععع اهَلعع

    ٘ ِْٖبتََعع ِٓععِكتََ فََْكعععّا مبععا كََ  فَهععِ 

َِعععٔ هََعععشََابٍ َٚنعععِ بََعععْلٍؿ    ِػِفتََععع٘ 

 ٘  ٚكمٕم أتعععععععععععاَى ٚج تََأِتععععععععععع

 

ُٕعََعععععََ ِّععععع ُُّنععععع ِ ٚتٗعععععٛ  اُبعََاي

ِٖ تٔععُٝل  اُبسََععفٝٗععا ايلِّ ُباملععقا

ـِٟ ٫ٚ ا٫نت٦ععابُ   ُْٜذعع  ُّ  فعع٬ اهلعع

ََعععاُب ُٜ ـٌْك  ْٔ فيعععَو َقععع َِععع ُٜعععلََ   ِْ  فًععع

َْٓو ايوَّشََاُب  فعٛفٝتََ ٚاصتابََ عََ

ُ٘ ايط ععععع٬بُ  َِٓععععع  ٫ٚ أكَّمََ ايعََعععععنيََ 

 

 بأمحـ ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِايولٚك 

ُ٘ ُّ ََقا َناِفلّا دََا٤ََ فََ  ََ  إفا نا

 أت٢ أْ٘ يف ّٜٛ ا٫ثٓنٔي ؿََا٥ُّا

 ٍُ ـِ ايقٟ ُ ٛ ُّ بايعََْب ُْٔلٙفُا ايٖظ  ُِع

َُؼًََٓـا  ِٔ ُٙ يف ادَتِشٝ ََـا  ٚتََبَّْت 

 ُٜؼََٖفُف عََٓ٘ يًوُّلٚٔك بأمحـا

ََا َُٛسِّ ََْولٚكّا َٚاتََ   ََ  بأمح
 

                                                

16
 ىذه األبيات وما بعدىا وجديا يف أهياءه عند وفاتو رمحو اهلل. 
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 22كبٞقـ نفاْٞ عًِ 

  ٞ ُِ كََبِّععع ـْ َنَفعععاِْٞ ِعًِععع  َقععع

  ٞ ََععععععاي ـُعََا٥ٞ ٚاْبِت  َفعععععع

 فًٗععععععقا ايوِّععععععلِّ أْؿعععععععٛ

 ٟ ََعععاكََ َفْؼعععٔل ـٌ   أْعععا عبععع

  ٞ ُِ كََبِّععع ـْ َنَفعععاِْٞ ِعًِععع  َقععع

  ٞ  ٜععععععا إهلععععععٞ ًَََٚٝهعععععع

َّ َقًععععيب ـْ سََعععع  ٚمبععععا َقعععع

ِٓٞ بًُِطععععععععٍف  َـَاكََِن  َفتََعععععععع

 ٜعععانلِٜ ايٛدععع٘ ِفعععجو 

  ٞ ُِ كََبِّععع ـْ َنَفعععاِْٞ ِعًِععع  َقععع

ََعععععأكٟ   َعععععٔ ُهععععع٪ايٞ ٚاْػِت

  ٟ ـٌ يعععععٞ باِفِتَكعععععاك ِٖ  ََعععععا

 ٟ  يف ٜوععععععععاكٟ ٚعوععععععععاك

 ٟ ْٓعععِطلاك ََ َفِكعععٔلٟ ٚا  ِٓعععُ

ََعععععأكٟ  َعععععٔ ُهععععع٪ايٞ ٚاْػِت

   ٞ ُِ نٝعععفََ سََعععاي  أْعععتََ تََْعًَععع

ًْععععععِتغََايٞ ّٕ ٚا ُُععععععٛ ُٖ  ْٔ  َِعععععع

ْٛىل   ََعععع ْٓععععَو ٜععععا  ََٛايَِٞ  املعععع

  ٟ ُْعععِطباك ََعع٢ ا ََِف  ْٕ ََ أ  َقْبعع

ََعععععأكٟ  َعععععٔ ُهععععع٪ايٞ ٚاْػِت
                                                

 للحبيب عبداهلل بن علوي احلداد و تقرأ يوم اجلمعة وليلتها. األبيات  7ٔ
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ْٛثعععّاٜاهعععلٜعََ ايغعععِٛخ    َف

 ٞ ُّ ايُعْوععععلََ ٜٚععععأت ْٗععععٔن ََ 

 ٜعععا قلٜبعععّا ٜعععا زتٝبعععاّ   

  ٟ ـْ حتٖكِكععععُت ِبعََْذععععٔن  َقعععع

  ٞ ُِ كََبِّععع ـْ َنَفعععاِْٞ ِعًِععع  َقععع

ََٚاِقععععفْ  ٍْ بايبعععاِب   ج َأمََ

ٌٔ عََععاِنف  ْٔعع  ٚبععٛاؿٟ ايَف

ِّ ٫مّ ٔٔ ايٖظععععععع  ٚذُتوععععععع

 ٞ  ٚأْٝوععععععععٞ ٚدًٝوعععععععع

  ٞ ُِ كََبِّععع ـْ َنَفعععاِْٞ ِعًِععع  َقععع

َِّفٔى ٜعا كب    ساد١ يف ايع

 َقًِِبععععععععٞٚأكْٔغ ِهععععععععّلٟ ٚ

ـْٔكُنٓا هََعععععلٜعاّ   ُٜععععع  َٓعععععَو 

 بايعععععقٟ أكدعععععٛ  ٝععععععا  

 ٜعععععا عًُٝعععععّا ٜعععععا مسٝععععععّا

 ٟ  ٚػٔععععععِٛعٞ ٚاْهوعععععععاك

ََعععععأكٟ  َعععععٔ ُهععععع٪ايٞ ٚاْػِت

ْٔ كبِّعععععٞ ُٚقعععععٛيف   ََُ  فعععععاكسََ

ّْ كََبِّعععععععٞ ُعُهعععععععٛيف    فعععععععَأِؿ

 ٞ  فٗعععععععٛ ِػً عععععععٞ ٚسًََٝفععععععع

  ٟ ََععععععاك ََ يًٝععععععٞ ْٚ   ععععععٛ

ََعععععأكَٟعععععٔ ُهععععع٪ايٞ ٚ  اْػِت

  ٞ ْٝععلََ قآعع ََا ٜععا ػََ ِٔعع  فاِق

َّعععععٛااِ   ََعععععا ٚاي ْٔ َيَظا  َِععععع
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 يف ُهععععععععععلٕٚك ٚسبععععععععععٛك

 ٞ  فاهَلٓععا ٚايبْوععُ  سععاي

  ٞ ُِ كََبِّععع ـْ َنَفعععاِْٞ ِعًِععع  َقععع

 

  ٞ ْٓععععععتََ كآعععععع ََععععععا ُن  ٚإفا 

ًِععععععععععععََاكٟ ِٚؿثََعععععععععععاكٟ  ٚ 

ََعععععأكٟ  َعععععٔ ُهععععع٪ايٞ ٚاْػِت
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ََ اذَتاٍ  ٜا كبِّ ٜا عََاِي

ْٓبََل١َّٜ  َِّفش١ََ ايعََ َُّاٙ باي  ٖقٙ ايكِٝـ٠ امُلوََ

 يف ايوَّاع١ََ ايوَّشََل١ٜ 

َّاؿيوٝـْا اذتبٝب عبـاهلل   بٔ عًٟٛ بٔ ستُـ اذت

 

 ٍ  ٜععا كبِّ ٜععا عععاجََ اذتععا

 ٍ ْٔ عًٝٓا باإلقبعا ُٓ  فاَ

 ٜعععا كب ٜعععا كب ا٭كبعععاب

 أتعع٢ ٚقععـ بََععّت ا٭هععباب

 ٜععا ٚاهععع ادتععٛؿ دععٛؿى 

 فعععٛم ايعععقٟ كاّ عبعععـى

ََ ارتِٝععل ُ ععّلا     ٜععا َٛدعع

 إيٝععععععو ٚدٗععععععُت اٯَععععععاٍ 

  ٍ ْٔ يٓعععا ٚأُعععًِض ايبعععا  ُٚنععع

 عبـى فكريى عًع٢ ايبعاب  

   ٍ  َوعععتـكنّا بععععـ َعععا َعععا

 ارتعععععري ػعععععريى ٚعٓعععععـى

 فأؿكى بلمحتو يف اذتاٍ

ِّ ِبععععععععّلا   َٚٛهععععععععع ايهعععععععع
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 أهعععععأيو إهعععععباٍ هعععععرٕت

 ٜععا َععٔ ٜععل٣ ِهععلَّ قًععيب   

 فععععاَُض بعفععععٛى فْععععيب  

 ٟ  كب عًٝعععععو اعتُععععععاؿ

 لاؿُٟععـقّا ٚأقِعع٢ َعع 

 ٜععععععا كب ٜععععععا كب إْععععععٞ

 ٞ ْٔ غتٝععب فٝععو آّعع  َٚيعع

 ٞ  أًعععععهٛ إيٝعععععو ٚأبهععععع

  ٞ  ٚهعععع٤ِٛ فعًععععٞ ٚتلنعععع

 ُٚسعععععبِّ ؿْٝعععععا فَُٝععععع١  

 فٝٗععععا ايب٬ٜععععا َكُٝعععع١

 ٜععا ٜٚععضََ ْفوععٞ ايغَّٛعع١  

  ٍ  عًعع٢ ايكبععا٥ض ٚا٭ػطععا

 سوعععيب إ ٬ععععو سوعععيب 

 ٍ  ٚأًُض قِٛؿٟ ٚ ا٭عُعا

 ٟ  نُععععععا إيٝععععععو اهععععععتٓاؿ

 ٥ِ اذتععععاٍكٓععععا٩ى ايععععـا

 أهععععععأيو ايعفععععععٛ عععععععو  

 ٍْ  ٜعععا َايععععو امُلًععععو ٜععععا ٚا

   ٞ ّٔ اًُعععٞ ٚإفهععع  َعععٔ ًععع٪

ٍْ  ًٚععععع٠َٛٗ ايكٝعععععٌ ٚايكعععععا

 َعععععٔ نعععععٌ ػعععععري عكُٝععععع١ 

  ٍ  ٚسٌعععٖٛا آفعععات ٚأًعععغا

 ععععععٔ ايوعععععبٌٝ ايوععععع١ّٜٛ  
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 ٘ َّعععع ِّْز عً ْٓععععشََْت ُتععععل  أ

 ٜعععععا كب قعععععـ فًبعععععتو

 ٚبععععععاذتظٛا نبععععععتو

 ٞ  قعععععـ اهعععععتعٓتو كبععععع

  ٞ  ٚسعععععٌ عكعععععـ٠ َنلبععععع

 ٜعععا كب ٜعععا ػعععري نعععايف  

ِّ ػععايف     فًععٝى ًعع٤ٞ ثََعع

 ٜععععا كب عبععععـ ببابعععععو   

 ٜٚلجتععععععععٞ يجٛابععععععععو 

  ٙ  ٚقعععععـ أتعععععاى بععععععقك

 ٙ ُٝوععلََى ُعوععُل  فععاٖنّ ب

ُٓٔ عًٝعععع٘ بتٛبعععع١    ٚاَعععع

 ٚقِععععـٖا ادتععععاٙ ٚاملععععاٍ

 ٚبا٭َعععععععععاْٞ هعععععععععبتو 

 ٚقٝععععععععـتو با٭نبععععععععاٍ

 عًععععععع٢ َعععععععـاٚا٠ قًعععععععيب 

 ٍ  فعععاْظل إىل ايغعععِ ٜٓذعععا

 اسًعععععٌ عًٝٓعععععا ايععععععٛايف  

ٍ عًٝعععو   تفِعععٌٝ ٚإ عععا

 غتٌععععع٢ أيعععععِٝ ععععععقابو  

  ٍ  ٚفٝععععح كمحتععععو ٖٓطععععا

 ٙ  ٚباْهوعععععععععاكٙ ٚفكععععععععععل

 ٍ ََععا  مبْشععض دععٛؿى ٚاَ٭ف

  ٘ ْٛبََعععع  تََْغِوععععًِ٘ َععععٔ نععععٌ سََ
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  ٘  ٚاعِععُ٘ َععٔ ًععّل أٚبعع

  ٞ ََععععٛىل املععععٛاي  فأْععععتََ 

 ٞ  ٚبععععععايُع٢ًَ ٚايتعععععععاي

 دععٛؿى ٚفٔعععًو ٚبعععّلى 

 ُٜؼ٢ٌ ٚفنعلى ًٚعهلى  

 ٜعععععا كبِّ أْعععععت ِْعععععريٟ

 ٚادعععٌ دٓاْععو َِععريٟ

 ٘ ٌّ يف نعععععٌ سايععععع  ُٚععععع

ْٔ نًُٓتععععع٘ ايغنايععععع٘  ََععععع

 هلل ًععععععععهلا ٚاذتُععععععععـ

 ضتُععععـٙ هععععلّا ٚدٗععععلا  

 

  ٍ ِّ َعععا عٓععع٘ قعععـ سعععا  يهععع

 ٍ  امُلٓفعععععععععععلؿ بايهُعععععععععععا

ْٛتََ عععٔ ٓععلِب ا٭َجععاٍ  عًَََعع

 ُٜلدععع٢ ٚبطٌعععو ٚقٗعععلى 

 ٍ  ٫مّ ٚمحععععـى ٚاإلدعععع٬

 َفًَك عععععععععو نعععععععععٌ ػعععععععععري  

 ٍ  ٚاػععتِ باإلمععإ اٯدععا

 ائعععععع٬ي٘عًعععععع٢ َنٜععععععٌ 

 ٍ  ستُعععععـ اهلعععععاؿٟ ايعععععـا

 عًععععع٢ ْععععععِ َٓععععع٘ تعععععرت٣

 ٚبايغععععععععـاٜا ٚاٯُععععععععاٍ
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ََل١َّ َـ٠َُ امُل ِِٝ  ايَك

ْٝٔل ايبََل١َّ يإلَاّ ايبُٛريٟ ٠٬ِّ ع٢ً ػََ  يف اي

ِّ  ٜا كبِّ َُع٢ً امُلُ  لََؼتاك َٔ 

 َا فنلٚا ٌْٔهٚا٭ْبٝا ٚ ٝع ايلُّ

ٚ  ِّ ًِ كبُِّ  عِ٘تعََْٝع٢ً اهلاؿٟ ٚ

ََْشِب٘ َٔ  ٌََلٚاٚ ََْ ِّٜٔ قـ  ِّ اي  يَط

ََٗـٚا ُ٘ يف اهلل ٚاْدتََ ََعََ ـُٚا  ََ  ٚدََا

ََِلٚا ََ ََٚا ٚقـ   ٖٚادََلٚا ٚي٘ آ

ََبٛا َّٝٓٛا ايَفْل ََ ٚاملْوٕٓٛ ٚاْعتََ  ٚب

ْْتََِلٚا ََُٛا باهلل فا  هلل ٚاْعتََ

ََا ًْلَََف ََا ٚأ ََا ْْ ٠ّ٬ََُ ٚأ  أمن٢ 

ََا ايعََِطُل ٌُْل ََْ ّّٜا  ََ كََ ْٛ  ُٜعََط ُل ايَه
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 ١ بََعََِبٝعٔل امِلْوِو مََاِن١ََّْٝعبَٛق

ٌُِل ْٓتََ ََ  ٕٔ ِٓٛا  َِٔ ِ ِٝبٗا أكُز ايلِّ

ََْتبََُعٗا  ٌٔ َْ َّ اذت٢ِ ٚايجل٣ ٚايلَّ  ع

ََُك ُِ ايوَُّا ََٚباُت ا٭ْكٔ  ٚامل  صت

ََا ٍٔ َن ٌٔ ادِتبا ْٝ ََجََاِق ََْمٕ   َّ  ٚعََ

 ًٜٝ٘ َقِطُل  ْٝعٔع املا٤ِ ٚاملَطُل

َِ ًْذََاُك  ََِت ا٭ َّ َا سََ ََكََٕمٚعََ  ْٔ 

ُٜت٢ً ُْٜٚوتَََطُل ِّ سََْلٍف َفـا   ُٚن

ِٕ ِْعََ  ٚايٛسٍ ٚايطري ٚا٭مساى َع 

ََُل ُّ ٚا٭٬َُْى ٚايبََ  ًِٜٝٗ ادت

ُْٔع اذُتبعِٛب َنقََا ََعََ دََ  ٌُ ُْ َّ  ٚايقكُّ ٚاي

ََبََُل َُ ٚاي ََا ُُِّٛف ٚا٭ْك َّْعُلٚاي  ٚاي
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ُِ امُلِشُٝ  َٚا  َٚا أسََاَط ب٘ ايِعًِ

ََُكدََل٣ََ ب٘  ُِ املأَُٛك ٚايَك  ايَكًَ

ْٓتََ بٗا  ََ ََ َّ ْعُا٥ِو اي٬تٞ   ٚع

ٌِلٚا َُْق ناْٛا َُْٚق ُس  ع٢ً ارَت٥ِ٬ٔل 

ََُلَفْت ِٙ ايوَّاَٞ ايقٟ  ََاك َِِك  َّ  ٚع

 ب٘ ايٓبٕٝٛ ٚا٭٬َُى ٚاِفتََؼََلٚا

ٕٔ ٜا هٓـٟ َّ َا نإ يف ا٭ِنٛا  ٚع

ََُك ُِّ ْٕ ُتْبعََحََ اي ُٕ إىل أ  َٚا ٜهٛ

ِّ ََ بٗا يف ُن ََِطٔلفٛ  ٕٔ ْٝ  َ ْلَف١ِ عََ

ََقََكٚا ٌُ ايوَُّاٚاِت ٚا٭كٓنٔي أٚ   أٖ

ٌٕ  ٤ٌَ ايوَُّاٚات ٚا٭كٓني َع دب

ََِلٚا ِّ َٚا سََ  ٚايفلَ ٚايعََلَ ٚايُهله
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ََْعع  ََ ْٚدََ ْٛدٛؿََّا ٚأ َََ ََ اهلُل  ََ  َا أْع

ُِِل ْٓشََ ٠ّ٬ََُ ؿََٚاَّا يٝىََ تََ  عـَّٚا 

ُْٔع  ََع دََ  َّ ُٖٛٔك نُاتََْوتََْغٔلُم ايعََ ـّ  اي

ِّ ٫ تََْبِكٞ ٫ٚ تََقََُك  ُتشُٝ  باذَت

ُِ هلا  ٫ فا١ّٜ ٚاْتٗا٤  ٜا عظٝ

ُْٝعتََبََُل ٢ََٔ ف ُٜك ـٌ  ََ  ٫ٚ هلا أ

ٍََؿ ْٔ عََ َِ ََلَّ  ـْ  َّ أٓعاِف َا َق  ٚع

ََُك ْٔ َي٘ ايَك َََ ِ٘ ٜا ْٓعََاِف ِْٓعِف أ  َع 

ِّٝـٟ َٚنُا ٢ََ هََ  نُا ُتِشبُّ ٚتََْل

ْْ ْٕ ًُِْ ٞ أ ََا أ ََْلتََ ـُِكأ َُِكتََ  تََ 

ٍََؿ َِٔ عََ  َع ايّو٬ّ نُا قـ َلَّ 

ٌُِل ْٓتََ َُ  ٌُ ْٔ ََا ٚايَف ُٗ ََاِعِف  كبٞ ٚ
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ْٔلٌٚب ِبشََك َو فعٞ ََ ُّ فيو   ٚن

ْٕ َنُجلٚا ْٕ َقًٓٛا ٚإ َْْفأي ػًََِِكَو إ  َأ

 ٜا كبِّ ٚاِفِفْل يَكاكٜٗا ٚهََاَِِعٗا

ََُلٚا ََا سََ ََ  ٚاملوًُني  ٝعّا أٜ

 ٚدريِتٓاٚٚايـٜٓا ٚأًٖٝٓا 

َُِفتََِكُل  ٔٛ ِّـٟ يًعََِف ََا هََ  ُٚنًٗ

َـَاؿََ هلا  ٚقـ أتُٝت ُفْٛبّا ٫ ِع

ُْٜبِكٞ ٫ٚ ََقََُك َََٛى ٫  َّ عََِف  يه

ِّ َا أبغٝ٘ أًغًََو ُّ عٔ ن  ٚاهل

َْٓهِوُل َُ ِٓعّا ٚايَكًُِب   ٚقـ أت٢ ػََا

ََا ََ َّاكٜٔ تََْلسََ  أكدٛى ٜاكبِّ يف اي

ََٜ٘ هََبَّضََ اذَت ََ ََٔ يف   ِٙ  ذََُلِا
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ََا أْدلّا ََْٚغِفل٠ََّ ِْ ي  ٜا كب أْعِظ

ُِِل ْٓشََ ََ ْٝىََ  َّ ُدٛؿََى بََْشٌل ي  فإ

ََا٥َِك١ْ  ٚاقٔض ُؿّْٜٛا هلا ا٭ْػ٬ُم 

ـُِك َُِكتََ ْْتََ  َّا أ  َٚفلِّز ايَهْلبََ عََ

ََأمي١ّ  ِّ ْٔ يطٝفّا بٓا يف ُن  ُٚن

ْٓشََِوُل ٍُ تََ ََا ْٖ  ُيِطَفّا  ٬ّٝ ب٘ ا٭

ّٔ َٚٔباملِطف٢ التب٢  ْٝٔل ا٭ْا  ػََ

ََُك ِ٘ ايوُّ ـِْس ََ ََنَََيْت يف   د٬ََي٘ 

 ثِ اي٠ُ٬ِ ع٢ً املؼتاك َا َ ًَعََْت

ََُل ََعََ ايَك ََْع ـْ  ََأك َٚا َق َّ ُُْى اي ََ 

ََا عٔ أبٞ بََِهٕل ػًَََٝفِت٘  ثِ ايلِّ

ُِِل ْٓتََ ََ ِـّٜٔ  ِٙ يً ـِ ْٔ بََْع َِ  ََ ْٔ َقا َََ 
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ََاسب٘ ّٕ ايفاكٚم   ٚعٔ أبٞ سََِف

 ْٔ ََُلَََ ِ٘ ُع َِ ٌُ يف أسها ِْ ُ٘ ايَف ُْٛي  َق

ًَُُْت ْٔ َن َََ  ْٜٔ ّٓٛكََ ََ فٟ اي ََُا ـْ يُعْج  ُٚد

َـّاكٜٔ ٚايٖظَفُل ُٔ يف اي  ي٘ احملاِه

ََا ٔٗ ِّ ِ٘ ُٚأ ٌّ َع ابٓٝ  نقا عً

ـْ دََا٤ََََا ارَتبََُل ََا َق ٌُ ايعََبََا٤ِ َن ْٖ  أ

ٍْٛف َ ًِش١ََْ ٚأُبٛ ـُ بٔ عََ ـٌ هََعٝ  هََْع

َـ٠ََ ُٚمبرٌي ه ْٝ  اؿ٠ََْ ُفلََُكُعبََ

ـُْا ِّ  ٚمحن٠ْ ٚنقا ايعََبَّاُي هََ

ََُل ْٔ مََاَيْت ِب٘ ايِغ ََ ُ٘ اذترُب   ََْٚذًُ

ٍُ ٚايِشُب ٚا٭تباُع قا ب١ّ  ٚاٯ

ٌُ ايـٜادٞ أٚ بََـا ايوَّشََُل َّ يٝ  َاد
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 ٜا كبٓا اعرتفٓا

 ٜععععععا كبٓععععععا اعرتفٓععععععا 

 ٚأْٓععععععععععععا أهععععععععععععلفٓا

 فُتععععععب عًٝٓععععععا تٛبعععععع١

 ٚاهععععرت يٓععععا ايعععععٛكات  

 ٚاففععععععععل يٛايعععععععععـٜٓا 

ٌٔ ٚاإلػععععععععٛإ  ٚا٭ٖعععععععع

ََشبَّععععععععععع١  َّ فٟ   ٚنععععععععععع

 ٚاملوعععععععععًُني أ عععععععععع 

ّٓععععععا  ََ  فٔعععععع٬ّ ٚدععععععٛؿّا 

 باملِععععععطف٢ ايلهععععععٍٛ

 ُععععععع٢ً ٚهعععععععًِٖ كبعععععععٞ

 بأْٓععععععععععععععا اقرتفٓععععععععععععععا    

 عًععععععع٢ يظععععععع٢ أًعععععععلفٓا   

َّ سََٛبََععععععععع١ ٌُ ُنععععععععع  تغوععععععععع

ٔٔ ايلَّٚعععععععععععععععات  ٚآَعععععععععععععع

 كبِّ َٚٛيٛؿٜٓععععععععععععععععععععععععععععا

ٕٔ  ٚهََعععععععععععععععا٥ِٔل ارِتععععععععععععععع٬ٓ

ُُعععععععععععْشب١   أٚ ِدعععععععععععري٠ٍ أٚ 

  كبِّ امسََععععععععععععععععآَعععععععععععععععنيََ

ّٓععععععععععععا  َِ  ٫ بانتوععععععععععععاٍب 

  ٍ ِّ ُهععععععععٛ  ضتظعععععععع٢ بهعععععععع

َّ اذَتعععععععععبِّ     عًٝععععععععع٘ عََععععععععع
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َّععععععععععشبِ   ِ٘ ٚاي  ٚآيعععععععععع

 ِ٘ ـُ يإليععععععععععع  ٚاذتُععععععععععع

 

ٍِّّ ايُوعععععععْشِب  ععععععععـاؿ َ ععععععع

 يف ايبعععععععععـ٤ِ ٚايتٓعععععععععاٖٞ
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 ؿعا٤ هٝـْا اذتؤ كٓٞ اهلل عٓ٘

ٖقا ايـعا٤ ايقٟ عًُ٘ ايلهٍٛ ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ 

 يوٝـْا اذتؤ بٔ عًٞ بٔ أبٞ  ايب كٓٞ اهلل عُٓٗا

 

ْٔ  ايًِٗ اِقِقْف يف  َُّع قًيب كََدََا٤َََى ٚاِقَطْع كََدََا٥ٞ عََ

ُِلََ عٓع٘   َّتٞ ، َٚق ََُعَفْت عٓ٘ ُق ََاى ، ايًِٗ َا  ِه

َََْوأييت  ِ٘ إيٝ٘ كََِفبََيت ٚج تََبًُُغ٘  ْٓتََ ًََُٞ ، ٚج تََ عََ

ََْذععٔل عًعع٢ يوععاْٞ مٓمععا أعطٝععتََ أسععـّا َععٔ       ، ٚج 

َّععو بعع٘ ٜععا     ّٚيععني ٚاٯػععلٜٔ َععٔ ايععٝكني ، فُؼ ا٭

 أكسِ ايلامحني.
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ٌََ ِْٝت َأِف ٌٔ يف ايبََ َِّف  ٠ُ٬ََُ اي

 

َّعشٝشني :      ٌََ رتبََعل اي ٌٔ يف ايبٝت أِف َِّف ٠ُ٬ُ اي

َّع٠٬    ََ اي ََع َّ أف ًََُٓٛا أّٜٗا ايٓاي يف بٝٛتهِ ، فإ

 ٠ُ٬ُ امَلل٤ِ يف بٝت٘ إ٫ٓ املهتٛب٘ (.

ـِٙ  َََْوِذ ٬ََت٘ يف  ـُُنِ  ٢ََ أس َُوًِ   إفا َق ٚرَتبََٔل 

ََذعٌََ يبِٝت٘ ٌٌ يف بٝت٘  فًِ َّ اهلل داع َٔ ٬ُِت٘ فإ

ْٝلّا (. ٬ََِت٘ ػََ  َٔ 
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 ٖقا ايـٜٔ ٜول

 زتُٛع١ أساؿٜح عٔ ٜول ايـٜٔ ٚمساست٘

       ْٔ ُٜوعٌل ٚيع  ََ ِـّٜ قاٍ ُع٢ً اهلل عًٝع٘ ٚهعًِ :  إٕ ايع

ََ    كٚاٙ ايبؼاكٟ( ـٌ إ٫ٓ َفًَبََ ََ أس ََاؿَّ ايـٜ ُٜ21 

ََط ٚقاٍ ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ :   تنٌيإٕ ٖقا ايـٜٔ 

ُٜ ِّ اؿَََّعععٚيعععٔ  ََايععع ٘ فاهعععتعٝٓٛا بََعععًََف إ٫ٓ ـٌأسََععع ٜ

ـَُِعع ١ ًٚعع٤ٍٞسََععْٚبايغععـ٠ٚ ٚايلَّ ِْععدَتععٔ اي  ١ََ ٚايك

ِْ  26ص تبًغٛا ََايك

ُْٔع   ُ٘ ع٢ً ايوَّع ٚقاٍ عًٝ٘ اي٠٬ِ ٚايو٬ّ ملٔ باََعََ

ََعِ  ٚامَلهعلََٙ    ْٓ فُٝعا اهعتطعتِ    -ٚايطاع١ يف امَل
                                                

وبقّيُة احلديث : فسد دوا وقارِبوا وأبشروا واستعينوا بالغدَوِة والر ْوَحة وهيٍء ِمن  8ٔ
جْلَة.  الدُّ

 ما بني القوسني ] [ إضافة من عندي. 9ٔ
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ََٜوِّعععلٚا ٫ٚ ٚقٛيععع٘ ُععع٢ً اهلل عًٝععع٘ ٚهعععًِ :   -

ََف لٚا   ايبؼاكٟ (. ِّلٚا ٫ٚ ُت  ُتعََوِّلٚا ٚب
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ـِ ارَتًِٔل ِّ ََاكََاُت هََ  ٔم

ََٚهًََِٖ  ِ٘ ْٝ  ٢ًََُٖ19 اهلُل عًََ

                                                

إن  من أدلة التوسل حديث سيدنا ع مان بن حنيف رضي اهلل عنو قال : ) ٕٓ
رجال ضريرا أتى النيب صلى اهلل عليو وسلم فقال اد  اهلل أن يعافي  فقال : إن 
هئت دعوت وان هئت صربت وىو خري قال فادعو . فأمره أن يتوضأ وحيسن 

الوضوء ويدعو هبذا الدعاء: اللهم إين أسأل  وأتوجو إلي  بنبي  حممد نيب الرمحة 
لتقضى .. اللهم هفعو يف. قال سيدنا يا حممد إين أتوجو ب  إىل ريب يف حاجيت 

ع مان: فعاد وقد أبصر (. رواه الرتمذي والنسا ي والطرباين واحلاكم وأقره الذىيب 
 والبيهقي باألسانيد الصحيحة . 
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 أؿع١ٝ مٜاك٠ هٝـ ارتًل

 ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ

 مٜاكات يًشبٝب عبـ ايكاؿك بٔ أمحـ ايوكاف -2

 اينٜاك٠ ا٭ٚىل 

بوعععِ اهلل ايعععلمحٔ ايعععلسِٝ .. ايِععع٠٬ ٚايوععع٬ّ 

عًٝو ٜا هعٝـٟ ٜعا كهعٍٛ اهلل .. ايِع٠٬ ٚايوع٬ّ      

عًٝو ٜا هعٝـٟ ٜعا كهعٍٛ اهلل .. ايِع٠٬ ٚايوع٬ّ      

عًٝععو ٜععا هععٝـٟ ٜععا ْععيبَّ اهلل .. ايِعع٠٬ ٚايوعع٬ّ  

عًٝو ٜا هٝـٟ ٜعا سبٝعب اهلل .. ايِع٠٬ ٚايوع٬ّ     

عًٝو  عًٝو ٜا هٝـٟ ٜا ستُـ .. اي٠٬ِ ٚايو٬ّ

ٜا هعٝـٟ ٜعا أمحعـ .. ايِع٠٬ ٚايوع٬ّ عًٝعو ٜعا        
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هٝـٟ ٜا أبا ايكاهِ .. اي٠٬ِ ٚايو٬ّ عًٝعو ٜعا   

ََ ػًََِعٔل   َّ أبا اينٖلا٤ .. اي٠٬ِ ٚايو٬ّ عًٝو ٜا أ

اهلل .. اي٠٬ِ ٚايو٬ّ عًٝو ٜا أفٌٔ ػًل اهلل .. 

٠َََٛ اهلل .. ايِعع٠٬     ََععِف ايِعع٠٬ ٚايوعع٬ّ عًٝععو ٜععا 

 ٘ .. اي٠٬ِ ٚايو٬ّ عًٝو ٜا ٚايو٬ّ عًٝو ٜا 

ٌْ .. ايِع٠٬     َُنََّع ٜى .. اي٠٬ِ ٚايو٬ّ عًٝو ٜعا 

َـّثل .. اي٠٬ِ ٚايوع٬ّ عًٝعو    َُ ٚايو٬ّ عًٝو ٜا 

ٜععا هععٝـ ا٭ٚيععني ٚاٯػععلٜٔ .. ايِعع٠٬ ٚايوعع٬ّ      

ََ ايُغعلِّ امُلشََذًَّعني .. ايِع٠٬ ٚايوع٬ّ      عًٝو ٜا قا٥

 لهًني.عًٝو ٚع٢ً َٔ َقْبًَو َٔ ا٭ْبٝا٤ ٚامل

ٚيعٛ أّْٗعِ إْف    ﴿ايًِٗ إْو قًعت يف نتابعو ايهعلِٜ    

َاًُٛا أُْفوِٗ دعا٩ٚى فاهعتغفلٚا اهلَل ٚاهعتغفلََ    
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ٍُ يٛدََعـٚا اهلل تٛابعّا كسُٝعّا     ، ايًعِٗ   ﴾هلِ ايلهٛ

إْا د٦ٓاى إيٝ٘ اَتجا٫ّ ٭َلى ٚكفبع١ّ يف ايُكعلب   

َٓععو َٚٓعع٘ ، ضتُععٌ أثكععا٫ّ َععٔ ايععقْٛب ٫ ْكععـك   

فعاِفِفل يٓعا فْٛبٓعا ٚإهعلافٓا     ع٢ً سًََُٗا ، ايًِٗ 

ع٢ً أْفوٓا ٚثََبِّْت أقـآَا ٚاِْلْا ع٢ً أْفوٓا 

ٚع٢ً ًٝا ٝٓٓا ، ٫ٚ ُتؼلدٓعا َعٔ َٛقفٓعا ٖعقا     

إ٫ ٚقـ أنلَتٓا ٚكمحتٓعا ٚأعٓتٓعا عًع٢ أْفوعٓا     

ََعت بٝٓٓا ٚبني ٖقا اذتبٝب ْٚظلتََ  ََا ٚدََ َٚقلَّْبتََ

 إيٝٓا ٚضتٔ عٓـٙ.

بعععو ا٭عظعععِ ايًعععِٗ إْعععا ٚقفٓعععا ببابعععو ٖٚعععٛ با 

ٚدتأْا إىل أعتاب٘ ْٚنيٓا بواست٘ كافععني َأُنعفَّ   

َّععلاع١ ، باهععطني أٜععـٜٓا هععا٥ًني َٓععو إٔ ٫      اي
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تلؿْا ٚ ٫ ختٝبٓا كادني َٓو إٔ تكبًٓعا عًع٢ َعا    

ََا ٚعََذنََْا ِٚق١ًٓ  فٝٓا ،  ايبني َٓو إٔ تََلسِ ُفٖي

ََععٝفّا ؿععاى ٚهعا٬ّ٥ َٚقعفََ      سًٝتٓا. ايًِٗ اكسِ 

ُ٘ إ٫ٓ أْععععت ،   ببابععععو ٚكدععععاى ،  ٚفا فاقعععع١ٍ َاَيعععع

ََ ببابو ، ٚفا ساد١ٍ َاي٘ هٛاى. ََنََ  َٚٔطلّا 

َََٔ تهًٓا ٜا ٫َٟٛ ٚإىل َٔ أكفع ًعهٛاٟ .. ٜعا    إىل 

ُُو ، أٚ ٓععٍٝف ٫   َّ إهلٞ .. إىل شتًٛم َجًٞ ٜتذََ

مًو َعٔ أَعلٙ  ًع٦ّٝا  ، ٖعا أْعا فا ٚاقعٌف ببابعو        

ِّ أسبابععو يف هععاست٘ ايععيت أْععت      َُوتٌععفٌع بأدعع

َْتََٗععا بعع٘ ، ٚدعًتٗععا أْعَظععِ هععاس١ٍ      ََععلَِّفتََٗا َٚنلَّ

تََعععلؿَّؿََ إيٝٗعععا دربٜعععٌ ، ٚتعععلّؿؿََت إيٝٗعععا امل٥٬هععع١  

ايهلاّ ، ٚتلؿَّؿََت إيٝٗعا ا٭كٚاُغ ايطعاٖلات ، ٫ٚ   
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تناٍ ترتؿؿ إيٝٗا كمحاتو ٚجتًٝاتو ، فهعِ َعٔ   

ـٍ َٚقفََ فٝٗا فأُعابت٘ ايلمحع١ُ فؼًععتََ عًٝع٘      عََب

إىل أًٖعع٘ َغُععٛكّا بأْٛاكٖععا ُبععلؿ٠ََ اهلـاٜعع١ فلََدََععع 

ـٍ َٚقععفََ يف ٖععقٙ     َّّٛا ُِاهلععا ، ٚنععِ َععٔ عبعع َهوعع

ايوَّاس١ فلفع ٜـٜ٘ إيٝو فأعطٝتََ٘ آَاي٘ ، ٚنعِ  

ََ املٛادٗعع١ فِععاؿفََ اْوععٝابََ     ّٕ قععاّ أَععا َععٔ ًععؼ

ايعطا٤ فهإ هببّا ي٫ٜٛت٘ ، ايًِٗ ٖعقٙ هعاسات   

اإلداب١ ٖٚقٙ أَانٔ اي١ٜ٫ٛ ، ٚقفٓا فٝٗا َع َٔ 

هععأيٓا فٝٗععا َععع َععٔ هععأٍ ، فعع٬ تلّؿْععا    َٚقععفََ ، ٚ

ُِفلََ ا٭ٜاؿٟ ٫ٚ ختِّبٓا ٫ٚ حتلَٓا.  ايًِٗ 

ايًِٗ أنلَٓعا فإْعا يف َٓعامٍ ايهلاَع١ ، ٖعا ضتعٔ       

َـَى ،  ْٓ ََا إ٫ٓ ِع ًُِْض بََجُّ ََ ِد٦ٓا إيٝو ، ٚيٓا آَاٍ ٫ 



262 

 

ُٓٗا إ٫ٓ عًٝو ، ٚأ ُاٌع ٫ تهٕٛ إ٫ٓ إيٝعو   ٫ٚ عََْل

تو ارتا١ُ إ٫ٓ َا ، فٓوأيو بو ٚبهلَو ٚبلمح

ََععا  َََظععْلتََ إيٝٓععا فأيبََوععتََٓا ِػًعََعع١ اي٫ٜٛعع١ ٚأؿػًِتََ

 ؿا٥ِل٠ ايلِّعََا١ٜ ٚأعطٝتٓا آَايٓا.

َََْظعل كمحع١ٍ ُتِعًِض بٗعا أَٛكْعا         ايًِٗ اْظعل إيٝٓعا 

َّععع١ فٝٓعععا ٚيف أ٫ٚؿْعععا ٚإػٛآْعععا ٚأًٖٝٓعععا    ارتا

ٚأقاكبٓا ، ٚابو  ِبوََاَط َا٥ـتو ارتا١ُ ستع٢  

ََا  ريا ًَََُ ٌْععع تٗعععا ْٚعععقٚمََ مثلاتٗعععا ، ٚبوعععاَط تََ

َا٥ععـتو ايعاَعع١ فعع٬ طتععلز َععٔ ؿا٥ععل٠ ايلَّمحعع١    

 أبـّا.

ٜا اهلل ٜا اهلل ٜا كّباٙ ٜا كّبعاٙ ٜعا فاٜع١َ كفبتعاٙ ،     

ّٔ َكـكتٞ ،  ََ ََعفٞ ٚإىل عََذنٟ ٚإىل عََ أُْظل إىل 
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َُععععو  ََعََععععو نلََ ُُععععو فوععععاستو ، ٚأِ  َفلَّْععععٞ ِسً

ََشََْت بٞ ْفوٞ فاكمحو.  فاكمحو ، ٚدََ

ٜععا اهلل ٜععا اهلل ٖععا أْععا فا يف بععاب ايلَّمحعع١ِ ٚاقفععّا  

ََ ْيبِّ ايّلمح١ ، َوتٌفعّا بع٘ يف كََفعٔع ايُهلبََع١     أَا

١ُّ ، ساًاى تلؿْٞ ٚأْا َوتٌعفع   ٔٗ ََا٤ِ امُل ٚيف َق

     ٌٌ ُِّوعو بأعتابع٘ ، هعا٥ بٓبٝو ، ٚاقٌف ببابع٘ َتََ

ْْععيب ٚ إٔ  شععٛ مََٓيععيت ٚإٔ ُتَفععّلز      إٔ تََْغِفععلََ يععٞ فََ

ْٚبََعيت ٚإٔ     ُنلبيت ، ٚ ََ تعٛبيت ٚإٔ ُتشكعلََ أ إٔ تََكبع

ََٗو َٔ َففًيت ، ٚإٔ ُتهٔلَََو مبعا أنلَعتََ بع٘     ُتٓب

َّعع١ ، ِععاٙ ْععيبِّ ايلمحعع١ ،       ََ َععٔ ٖععقٙ اُ٭ ايهاَعع

١ُّ ، َٚٔ تََبعََ٘ َٔ ا٭١َّ  ٚهّٝـ ا٭١َّ ، ٚناًِف ايُغ

، ايًععِٗ ٫ جتعًعع٘ آػععل ايعََٗععـ َععٔ ٖععقا اذتبٝععب ،  
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ٜععا زتٝععب ِبِوععلِّ  ٚأعععـْٞ إيٝعع٘ قلٜععب ٜععا قلٜععب   

أهععلاك ايفاحتعع١ ، ُٚعع٢ً اهلل عًعع٢ هععٝـْا ستُععـ  

 ٚع٢ً آي٘ ُٚشب٘ ٚهًِٖ.

 

 اينٜاك٠ ايجا١ْٝ 

إٕ اهلل ٥٬َٚهتعع٘  ﴿بوععِ اهلل ايععلمحٔ ايععلسِٝ ..  

ََِععًٕٓٛ عًعع٢ ايععٓيب . ٜععا أٜٗععا ايععقٜٔ آَٓععٛا ُععًٓٛا   ُٜ

.. ايِع٠٬ ٚايوع٬ّ عًٝعو     ﴾عًٝ٘ ٚهًََ ُٛا توعًُٝا  

ايِع٠٬ ٚايوع٬ّ عًٝعو ٜعا     ٜا هعٝـٟ ٜعا ستُعـ ..    

هٝـٟ ٜا أمحـ .. اي٠٬ِ ٚايو٬ّ عًٝو ٜا هٝـٟ 

ٜا كهٍٛ اهلل .. ايِع٠٬ ٚايوع٬ّ عًٝعو ٜعا هعٝـٟ      

ٜا ْيب اهلل .. اي٠٬ِ ٚايو٬ّ عًٝو ٜا هعٝـٟ ٜعا   
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سبٝعععب اهلل .. ايِععع٠٬ ٚايوععع٬ّ عًٝعععو ٜعععا هعععٝـ   

 ا٭ٚيني ٚاٯػلٜٔ ..

عاملني اي٠٬ِ ٚايو٬ّ عًٝو ٜا َٔ أكهًت كمح١ يً

.. ايِععع٠٬ ٚايوععع٬ّ عًٝعععو ٜعععا ٖعععاؿٟ .. ايِععع٠٬ 

ٚايو٬ّ عًٝو ٜا بٌري .. ايِع٠٬ ٚايوع٬ّ عًٝعو    

ٜا ْقٜل .. اي٠٬ِ ٚايو٬ّ عًٝو ٜا هٝـ امللهًني 

.. اي٠٬ِ ٚايو٬ّ عًٝو ٜا سبٝعب كبِّ ايععاملني ..   

اي٠٬ِ ٚايو٬ّ عًٝو ٜعا  ع٘ .. ايِع٠٬ ٚايوع٬ّ     

َُنٌَِّّ .. عًٝو ٜا ٜى .. اي٠٬ِ ٚايو ٬ّ عًٝو ٜا 

َـّثل .. اي٠٬ِ ٚايو٬ّ  َُ اي٠٬ِ ٚايو٬ّ عًٝو ٜا 

عًٝو ٜا كهٍٛ ايلمح١ .. اي٠٬ِ ٚايوع٬ّ عًٝعو   

ٜععا ػععري ػًََععل اهلل .. ايِعع٠٬ ٚايوعع٬ّ عًٝععو ٜععا      
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ََف٠ٛ اهلل .. اي٠٬ِ ٚايو٬ّ عًٝعو ٜعا هعٝـٟ ٜعا     

كمحعععع١ اهلل .. ايِعععع٠٬ ٚايوعععع٬ّ عًٝععععو ٜععععا أٍٚ 

مللهععًني ٚآػععلِٖ أ عععني .. ايِعع٠٬   ا٭ْبٝععا٤ ٚا

ٚايو٬ّ عًٝو ٜا ْعٛك ا٭ْعٛاك .. ايِع٠٬ ٚايوع٬ّ     

عًٝو ٜا ِهلَّ ا٭ْهلاك .. اي٠٬ِ ٚايو٬ّ عًٝعو ٜعا   

ََف٠ٛ اهلل .. اي٠٬ِ ٚايو٬ّ عًٝعو ٜعا كهعٍٛ اهلل    

.. ايِعع٠٬ ٚايوعع٬ّ عًٝععو ٚعًعع٢ َععٔ قبًععو َععٔ      

ع٢ً ا٭ْبٝا٤ ٚامللهًني .. اي٠٬ِ ٚايو٬ّ عًٝو ٚ

فا ١ُ .. اي٠٬ِ ٚايو٬ّ عًٝو ٚع٢ً ػـظت١ .. 

اي٠٬ِ ٚايو٬ّ عًٝعو ٚعًع٢ اذَتوََعٓني .. ايِع٠٬     

ِّ بٔ أبٞ  ايب ..  ٚايو٬ّ عًٝو ٚع٢ً أبُٝٗا عً

اي٠٬ِ ٚايو٬ّ عًٝو ٚع٢ً أٌٖ ايبٝت .. اي٠٬ِ 
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٠٬ عًٝععو ٚعًعع٢ هععٝـٟ أبععٞ بهععل .. ايِععٚايوعع٬ّ 

ِععع٠٬ ٚايوععع٬ّ عًٝعععو ٚعًععع٢ هعععٝـٟ عُعععل .. اي  

ٚايوعع٬ّ عًٝععو ٚعًعع٢ هععٝـٟ عجُععإ .. ايِعع٠٬     

ٌَّلٜٔ بادتَّٓع١ .. ايِع٠٬    ٚايو٬ّ عًٝو ٚع٢ً امُلبََ

ٚايوعع٬ّ عًٝععو ٚعًعع٢ أٖععٌ ايبكٝععع درياْععو َععٔ     

ََُاحل عباؿ اهلل. ُّٗـا٤ ٚامللهًني ٚ  اي

ٚيعٛ أّْٗعِ إْف    ﴿ايًِٗ إْو قًعت يف نتابعو ايهعلِٜ    

هعتغفلََ  َاًُٛا أُْفوِٗ دعا٩ٚى فاهعتغفلٚا اهلَل ٚا  

ٍُ يٛدََعـٚا اهلل تٛابعّا كسُٝعّا     ، ايًعِٗ   ﴾هلِ ايلهٛ

إْا د٦ٓاى إيٝ٘ ٫ٚ غتف٢ عًٝو أَلْعا ٫ٚ عًٝع٘   

َعتُِني بلمحتو ٖٚٛ ْبٝو َٚوعتفتشني بابعو   

ايعظععِٝ ٖٚعععٛ هعععٝـ ا٭ْبٝعععا٤ ٚامللهعععًني ، ايًعععِٗ  
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فاففل يٓا فْٛبٓا ، ٚاهرت يٓا عٝٛبٓعا ، ٚانٌعف   

املٛقععف يف ٖععقٙ يٓععا ُنلٚبٓععا ، ٚاكمحٓععا يف ٖععقا  

ًْعلََف شتًعٕٛم ػًَََِكتََع٘ يف      ََعلَّفتٗا بأ ايوَّاس١ اييت 

ْٔععتََ عًٝعع٘ َععٔ      ـٍ أف ايوَّععُٛات ٚا٭ك  ٚأِنععلََّ عبعع

ـٍ َععععٔ   ُ٘ عًعععع٢ أسعععع ْٔعععع ُِععععو َععععا ج ُتِف آ٥ِ٫ععععو ِْٚعََ

 شتًٛقاتو.

ايًععِٗ حبك عع٘ عًٝععو ٚبٗععقا املٛقععِف ايععقٟ ظتُععُع    

ا٭َِ َٔ ايبٌََل َكبعٛيني إٕ ًعا٤ اهلل ، أهعايو إٔ    

ُْٓظععلََ إيٝٓععا ، ٚأهععأيو إٔ   تك بًٓععا ، ٚأهععأيو إٔ تََ

تلمحٓععععا ، ٚأهععععأيو إٔ تهلَٓععععا ، ٚأهععععأيو إٔ  

ُِعََٓا كََّؿٙ.   ََعععف ع ْبٝعععو فٝٓعععا ، ٚأهعععأيو إٔ ُتْوععع ُت

أهععأيو إٔ تهلَٓععا يف ٖععقٙ ايوَّععاس١ فإْعع٘ بععاب     
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ايهععععلّ ٚأُععععٌ ايهععععلّ ٚأْععععت ايهععععلِٜ ايععععقٟ ٫  

تتؼطععاى آَععاٍ املعع٪َٓني ، ٫ٚ ُتععلؿُّ عٓععو ؿععع٠ٛ     

َّ اعني ، اقبًٓععا ٜععا كبَّ ايعععاملني ، فإّْععا د٦ٓععا    ايعع

ّٝـ ا٭ٚيعععني    ـٍ هععع َّععع ٌْعععِفِعني مُبشََ َُْوعععتََذرئٜ َُٚوتََ

 ٚاٯػلٜٔ.

َُْلْعا ٫ٚ سايٓعا    ايًِٗ أْت تعًِ ٫ٚ غتف٢ عًٝو أ

٫ٚ َا ضتٔ فٝ٘ ، ٚقـ ِد٦ٓا إىل هاس١ٍ ٖٞ أًعلُف  

ايوَّاسات ايعيت نلََّتٗعا ، ٚتعلؿؿ إيٝٗعا أْبٝعا٩ى      

ى ايِاذتٕٛ ، ٚتلؿَّؿََ إيٝٗا أٖعٌ ٫  ٚكهًو ٚعباؿ

إيعع٘ إ٫ اهلل ، نععِ أفٔععت عًععِٝٗ يف ٖععقٙ ايوععاس١  

ب٫ٜٛتو ، ٚنِ أنلَتِٗ يف ٖعقٙ ايوَّعاس١ بكبعٍٛ    
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ًَّٛا ٚفٛمََ َعا   ؿعٛاتِٗ ٚاهتذابتٗا ٚتبًٝغِٗ َا أ

ًَّٛا.  أ

ََا ٫ٚ غتفعع٢    ََععْعُف ايًععِٗ د٦ٓععا ٫ٚ غتفعع٢ عًٝععو 

ََعععا ، أْعععا ايبعععا٥ى ايفكعععري   َْٔل  ، أْعععا عًٝعععو َعععٔ أ

ََِدععٌ املٌععفُل ارتععا٥ف َععٔ     ائعععٝف املوععتذري اي

فْبعع٘ ، أؿعععٛى ؿعععا٤ََ املوععهني ، ٚأهععأيو َوععأي١  

ََععََْت يعو كَََقبََتع٘        َّعلٜل ، ؿععا٤ََ َعٔ ػََ ارتا٥ف اي

ََعت يععو عََربتعع٘ ، ٚٚقععف ببابععو ٜلدععٛ إٔ ٫   َٚفا

ََعف٘  ُ٘ ، ٜٚلدٛ إٔ تلسََِ  ٜعٛؿ إىل فْب٘ ، فاِقبًََِ

ُِعععً٘ بٓبٝععع٘ ، فاكمحععع٘  ، فاقبًععع٘ ٜٚلدعععٛ إٔ تٛ

ًَّعٗا   ٚاقبً٘ ، ٜٚلدٛ إٔ تعطٝ٘ فٛم آَاي٘ اييت آ

ِّعاذتٕٛ املوعتذُعٕٛ      مٓما  ًبٗا َٓعو عبعاؿى اي
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يٌلا٥ِ  اي١ٜ٫ٛ ًٚلا٥  اهلـا١ٜ ًٚلا٥  ارتعري  

ْٔتََ عًٝ٘ َٔ اي١ٜ٫ٛ ٚايلِّعا١ٜ ، ٜا كاعٞ  ممٔ أَف

قعععاّ عبعععـى بايبعععاب ، ٜعععا ٚايعععٞ قعععاّ عبعععـى    

َا تٓظل إيٝع٘ ، ٚأْعت   با٭عتاب ، أَا تلمح٘ ، أ

ايّلسِٝ ايهلِٜ. ايًِٗ اففل فْٛبٓا ٚانٌعف يٓعا   

َََلٓعععاْا ،   نلٚبٓعععا ٚاهعععرت يٓعععا عٝٛبٓعععا ٚاًعععِف 

ََف ع ْبٝو فٝٓعا ٫ٚ جتععٌ سََٖظٓعا     َُْبت٬ََْا ٚ ٚعََاِف 

َعععٔ ايٛقعععٛف ُٚعععٛيٓا إىل ايبعععاب ، أؿػًٓعععا َعععع   

ٌِعف عٓعا ايوِّعتََاك      ايبٛاب ٚاكفع عٓا اذِتذََعاب ٚاِن

ّٖعاب ٜعا    َّععٝف      ٜا ٚ ّٖعاب ، عبعـى اي ّٖعاب ٜعا ٚ ٚ

ٌْ َٓع٘ ايتٛبع١ ٚاكمحع٘ ، ايًعِٗ       ََ عًٝو فاِقبََع أقب

ٚآبا٥ٓا ٚأَٗاتٓا ٚدرياِْٗ َٔ أٌٖ ٫ إيع٘ إ٫ اهلل  
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َُلتََٗٓععٕٛ بأعُععاهلِ ٫ ٜفلسععٕٛ ٫ٚ   يف قبععٛكِٖ 

ٜظعٓععٕٛ ٫ٚ ٜوععافلٕٚ ، أْععت أَععلتََ بٛٓعععِٗ يف   

  ِ ٌْ عًعٝٗ  تًو ايكبٛك فادعًٗا عًِٝٗ ْٛكّا ، ٚأؿِػع

فٝٗععا َفلسعع١ّ ٚهععلٚكّا ٚادعًععِٗ َععٔ أٖععٌ ايكععلإٓ      

َُشوععٔ نُععا       ٗٔععِ ا٭َععإ ٚجتععاٚم عععِٓٗ ٜععا  ٚأْعِط

جتععاٚمت عععٔ نععجري َععٔ عبععاؿى ، جتععاٚم عععِٓٗ      

ٚجتاٚم عٓا ٚاففل يٓا ٚاكمحٓا. ايًعِٗ ٚأ٫ٚؿْعا   

ٚبٓاتٓععا ٚإػٛآْععا َٚععٔ أُٚععاْا َٚععٔ  ًععب َٓععا    

ايـعا٤ ًٜتُوٕٛ َٓعا إٔ ْبًعغ ْبٝعو حتٝع١ّ َعِٓٗ      

، ايًععِٗ فاقبععٌ ايتشٝعع١َ ٚاقبععٌ ايوعع٬ّ      ٚهعع٬َّا

ٚأعطِٗ َٔ ايـعا٤ َجٌ َا تعطٞ اينا٥لٜٔ َٚجٌ 

َعععا تعطعععٞ ايٛاُعععًني ، اكمحٓعععا ٚاكمحٗعععِ ُٚتعععْب 
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عًٝٓا ُٚتْب عًِٝٗ. ايًِٗ ٫ جتعً٘ آػل ايعٗعـ َعٔ   

ٖععقٙ اذتٔععل٠ ايٌععلٜف١ ، ايًععِٗ ٫ جتعًعع٘ آػععل     

ّٛاب    ايعٗـ َٔ ٖقٙ اذتٔل٠ ايٌلٜف١. ايًِٗ ٜعا تََع

ٌْ عََجلاتٓعا ،       ُتْب ََ ايعََجعلات ، أِقع َُكٝع عًٝٓا ، ٜعا 

٦ِّاتٓا ٚاقبًٓععا     ٌْ عََجََلََاِتٓععا ، ٚجتععاٚم عععٔ هََعع أقعع

 ع٢ً َا فٝٓا بِولِّ أهلاك ايفاحت١.

أًععٗـ إٔ ٫ إيعع٘ إ٫ اهلل ٚأًععٗـ إٔ هععٝـْا ستُععـ     

كهٍٛ اهلل ، ايًعِٗ بً عغ هعٝـٟ أبعا بهعل َٓعا حتٝع١ّ        

٬َّا ، ٚهعع٬َّا ، ٚبًععغ هععٝـٟ عُععل َٓععا حتٝعع١ّ ٚهعع  

ِِٖ عٔ ػـَتِٗ يـٜٓو ٚػعـَتِٗ يلهعٛيو    ٚدأم

ٚايكٝاّ َع٘ يف نٌ َا فعًٛا. ايًِٗ حبك ٗعِ عًٝعو   

ََعععا نُعععا      ََْشتََ ََٚ ، ُِٗ إ٫ َعععا َقلَّْبتٓعععا نُعععا َقعععلَّْبتََ
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ْٝتََ ععععِٓٗ ،       ِٓععع َّعععا نُعععا كََ ْٝتََ عََ ِٓععع ُِٗ ، ٚك ََْشعععتََ ََ

ٚأنلَتٓا بايُكلب َٔ ٖقا اذتبٝب ، ٚدََعًِتََٓا مٖمٔ 

َّ عٓععا نععٌ     ٜٓظععل إىل َّععبٝض ، ايًععِٗ ُسعع ِ٘ اي ٗٔعع ََْد  

ُعكععـ٠  ٓعٓععا َععٔ ٖععقٙ اينٜععاك٠ ٚايُٛععٍٛ إيٝٗععا  

ٚنٌ قا ع ، ٚأًُِض ؿا٥ل٠ اإلهع٬ّ ٚأٖعٌ اإلهع٬ّ    

َّ بٗععععِ ، ٜععععا كاسععععِ   ٚاكمحٗععععِ ٚانٌععععف َععععا سعععع

املوتٔعفني ، ٜا كمحٔ ايـْٝا ٚاٯػل٠ ، اكمحِٗ 

 ٚاكمحٓا بِولِّ أْهلاك ايفاحت١.
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 ١اينٜاك٠ ايجايج

 َٔ إ٤٬َ اذتبٝب عبـ ايكاؿك بٔ أمحـ ايوكاف 

بوِ اهلل ايعلمحٔ ايعلسِٝ .. ايوع٬ّ عًٝعو أٜٗعا      

إٕ اهلل ٥٬َٚهتع٘   ﴿ايٓيب ٚكمح١ اهلل ٚبلنات٘ .. 

ََععًٓٛا   ََِععًٕٗٛ عًعع٢ ايععٓيب . ٜععا أٜٗععا ايععقٜٔ آَٓععٛا  ُٜ

.. ايِع٠٬ ٚايوع٬ّ عًٝعو     ﴾عًٝ٘ ٚهً ُٛا تََْوعًُٝا  

ايِع٠٬ ٚايوع٬ّ عًٝعو    ٜا هٝـٟ ٜعا كهعٍٛ اهلل ..   

ٜا هٝـٟ ٜا ْيب اهلل.. اي٠٬ِ ٚايوع٬ّ عًٝعو ٜعا    

هٝـٟ ٜا سبٝعب اهلل.. ايِع٠٬ ٚايوع٬ّ عًٝعو ٜعا      

هٝـٟ ٜا ستُـ.. اي٠٬ِ ٚايو٬ّ عًٝو ٜا هٝـٟ 

ٜا أمحـ.. اي٠٬ِ ٚايو٬ّ عًٝعو ٜعا أبعا ايكاهعِ     

.. ايِععع٠٬ ٚايوععع٬ّ عًٝعععو ٜعععا أبعععا اينٖعععلا٤ ..   
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ٜا بٌري.. ايِع٠٬ ٚايوع٬ّ   اي٠٬ِ ٚايو٬ّ عًٝو 

عًٝو ٜا ْعقٜل.. ايِع٠٬ ٚايوع٬ّ عًٝعو ٜعا أٜٗعا       

ايولاز املٓري .. اي٠٬ِ ٚايو٬ّ عًٝعو ٜعا  ع٘..    

اي٠٬ِ ٚايو٬ّ عًٝعو ٜعا ٜعى.. ايِع٠٬ ٚايوع٬ّ      

ِّعععٌ.. ايِععع٠٬ ٚايوععع٬ّ عًٝعععو ٜعععا    َُنَّ عًٝعععو ٜعععا 

َـّثل.. اي٠٬ِ ٚايو٬ّ عًٝو ٜا ًفٝع .. اي٠٬ِ  َُ

ًٝععو ٜععا ْععٛك اهلل .. ايِعع٠٬ ٚايوعع٬ّ     ٚايوعع٬ّ ع

عًٝو ٜا سبٝعب اهلل .. ايِع٠٬ ٚايوع٬ّ عًٝعو ٜعا      

ََف٠ٛ اهلل .. اي٠٬ِ ٚايو٬ّ عًٝعو ٜعا َعٔ أكهعً٘     

اهلل كمحعع١ يًعععاملني .. ايِعع٠٬ ٚايوعع٬ّ عًٝععو ٜععا  

قا٥ـ ايُغلِّ امُلشََذًعني إىل دٓعات ايٓععِٝ .. ايِع٠٬     

٠ ٚايو٬ّ ٚايو٬ّ عًٝو ٜا ػري ػًل اهلل .. اي٬ِ
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عًٝو ٜا أنلّ ػًل اهلل .. ايِع٠٬ ٚايوع٬ّ عًٝعو    

ٜا كهٍٛ ايلمح١ .. اي٠٬ِ ٚايو٬ّ عًٝعو ٚعًع٢   

َعععٔ قبًعععو َعععٔ ا٭ْبٝعععا٤ ٚامللهعععًني .. ايِععع٠٬      

ٚايو٬ّ عًٝو ٚع٢ً آبا٥و ايطاٖلٜٔ .. ايِع٠٬  

ٚايو٬ّ عًٝعو ٚعًع٢ فا ُع١ .. ايِع٠٬ ٚايوع٬ّ      

ٚايوع٬ّ   عًٝو ٚع٢ً اذتوعٔ ٚاذتوعني .. ايِع٠٬   

عًٝو ٚع٢ً أبُٝٗا عًٞ .. اي٠٬ِ ٚايو٬ّ عًٝعو  

ٚعًعع٢ ػـظتعع١ .. ايِعع٠٬ ٚايوعع٬ّ عًٝععو ٚعًعع٢    

عا١ٌ٥ .. ايِع٠٬ ٚايوع٬ّ عًٝعو ٚعًع٢ أمٚادعو      

ايطعععاٖلات أَٗعععات املععع٪َٓني .. ايِععع٠٬ ٚايوععع٬ّ 

عًٝععو ٚعًعع٢ هععٝـٟ أبععٞ بهععل .. ايِعع٠٬ ٚايوعع٬ّ 

و عًٝو ٚع٢ً هٝـٟ عُل .. اي٠٬ِ ٚايو٬ّ عًٝع 
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ٚعًعع٢ هععٝـٟ عجُععإ .. ايِعع٠٬ ٚايوعع٬ّ عًٝععو     

ٚع٢ً املٗادلٜٔ .. ايِع٠٬ ٚايوع٬ّ عًٝعو ٚعًع٢     

ا٭ِْععاك .. ايِعع٠٬ ٚايوعع٬ّ عًٝععو ٚعًعع٢ بكٝعع١    

أُعععشابو ايهعععلاّ .. ايوععع٬ّ عًٝعععو َعععٔ آبا٥ٓعععا  

ٚأَٗاتٓا .. ايو٬ّ عًٝعو َعٔ أمٚادٓعا .. ايوع٬ّ     

عًٝو َٔ أ٫ٚؿْا .. ايو٬ّ عًٝعو َعٔ إػٛآْعا ..    

 و٬ّ عًٝو ٚع٢ً  ٝع أٌٖ ٫ إي٘ إ٫ اهلل.اي

ٚيعٛ أّْٗعِ إْف    ﴿ايًِٗ إْو قًت يف نتابعو ايهعلِٜ    

َاًُٛا أُْفوِٗ دعا٩ٚى فاهعتغفلٚا اهلَل ٚاهعتغفلََ    

ٍُ يٛدََعـٚا اهلل تٛابعّا كسُٝعّا     ، ايًعِٗ   ﴾هلِ ايلهٛ

ٌُ فْٛبععّا ٫      إْعا د٦ٓعاى إيٝعع٘ اَتجعا٫ّ ٭َععلى ضتُع

لٖعا يٓعا ، ٚاهعرت    ْكـك ع٢ً محًعٗا ، ايًعِٗ فافف  



279 

 

ٌْلٚبٓا ٚأْعِطٓعا   َََ ََفِّ  ٌِف ُنلٚبٓا ٚ ُعٝٛبٓا ٚاِن

ُْععًِض أ٫ٚؿْععا ، ٚأُععًض ؿٜٓٓععا ، ٚأُععًض    ََايٓععا ٚأ آ

ًُِْض ب٬ؿْا ، ايًعِٗ ٫ تََُلؿَّْعا َعٔ ٖعقا      ُؿْٝاْا ، ٚأ

املٛقعععف ػعععا٥بني ، ٫ٚ َعععٔ ٖعععقٙ ايّوعععاع١ فعععريََ    

َكبعععٛيني ، ٫ٚ َعععٔ عٓعععـ ْبٝعععو فعععري َكبعععٛيني ،  

كبِّ أفٔعععٌ َعععا ُتعطٝععع٘ أسعععـّا َعععٔ    فأْعطٓعععا ٜعععا  

اينا٥لٜٔ ، تهلَّّ ايًِٗ عًٝٓا بعايكلب َعٔ ْبٝعو    

ـِ     ََِكعََع ََعََع٘ يف  ََِكُععـ  ََْتِو ايوِّتََاك ست٢  املؼتاك ، ٚ

ـْٕم يف دٓاٍت جتعلٟ َعٔ حتتٗعا ا٭ْٗعاك. ايًعِٗ       ُِ

ٛٔ املوععاف١ بٝٓٓععا   اكفععع اذُتُذععب بٝٓٓععا ٚبٝٓعع٘ ٚاِ عع

ععٌ عًٝٓعا   ٚبٝٓع٘ ٚادعًٓعا َعع٘ يف نعٌ سعاٍ ، ٚاد     

سلاهعع١ بٛاهععطت٘ يف  ٝععع ا٭سععٛاٍ ، ٫ ٜكععـك    
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ِّ سععاٍ. ايًععِٗ إْععا   عًٝٓععا اععاج أٚ شتععايف يف ُنعع

ِّ يف      ََ ايظع ََا َٚا يٓعا إ٫ ايّلدََعا ُٚسْوع ََا ِٚد٦ْ َٚقِف

كمحتعععو ايعََظُٝععع١ ، ٖٚعععقا بعععاُب كمحتعععو ٖٚعععٛ   

ََا بع٘      ايٖطلٜل املٌُٛ إىل كٓعاى ، ٚقعـ اهتٌعَفْع

ََعععععاى إٔ تََُلؿَّْعععععا ٚس اًعععععاى إٔ ٫ تكبًٓعععععا ٚسََا

ِّبٓععععا ٚساًععععاى إٔ تطلؿْععععا ،   ٚساًععععاى إٔ خَت

َّععفٝع ٚايٛاهععط١ ايعظُعع٢ ْبٝععو ستُععـ ُعع٢ً   ٚاي

اهلل عًٝ٘ ٚهًِ فإْ٘ ٫ أقلبََ إيٝو َٓ٘ ، ٫ٚ أسََبَّ 

إيٝو َٓ٘ ٫ٚ كه٫ّٛ ي٘ َها١ْ عٓـى َجً٘ ، ايًِٗ 

ٚأعطٓا بٛاهطت٘  ٝع اٯَاٍ ٚأثبتٓا يف ؿٜٛإ 

ُِٗ ايعـْٝا حبعاٍ ، ايًعِٗ      ايلِّداٍ ايقٜٔ َعا  أهَلعْت

ٚأ٫ٚؿْععا ٚأًٖٓععا ٚإػٛآْععا مٖمععٔ ج ٜكععـكٚا عًعع٢   
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ايُٛععٍٛ إىل ٖععقٙ ايوععاس١ فٓوععأيو ايًععِٗ ِععاٙ 

هٝـْا ستُـ ٚسبٝبٓا ستُـ ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ 

  ِِٖ ََععأك ُِٗ إىل ِؿ ِِععًُ ََ إٔ تََكوععِ هلععِ بِٓععٍٝب ٚافععل 

 ِ ُِ فٝعع٘ يَكععلٜبٗ ُِٜكوََعع  ٚإىل ُقًععٛبِٗ ٚإىل َٓععامهلِ 

ٚبعٝععـِٖ ، ايًععِٗ ٚآبا٥ٓععا ٚأَٗاتٓععا ٚ إػٛآْععا     

ٚدرياْٗععععِ َععععٔ أٖععععٌ ٫ إيعععع٘ إ٫ اهلل هععععبكٛا إىل  

كمحتععو يف قبععٛكِٖ ٫ ٜظعٓععٕٛ ٫ٚ ََربسععٕٛ ٫ٚ   

ْٚغََ ٚايلَّعتععإ    ََٓفٓهععٕٛ فأؿِػععٌ ايًععِٗ عًععِٝٗ ايععلَّ

ْٓععٛإ ، ايًععِٗ   ٚايبٌععاك٠ ٚا٭َععإ ٚايُفْوععش١َََ ٚايلِّ

ُِٗ يف قبععٛكِٖ ٚاكفععع عععِٓٗ    ِْْوعع ََعع١ ايععيت  آ ََْس اي

ََععف ع  ٚ ُِٖ ََُٜوععلُّ ٬ٜقْٛٗععا ٚبً غٗععِ َععٔ أػباكْععا َععا 
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   ََ ْبٝو ستُـّا ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِٖ فِٝٗ ٜعا قعـٜ

ّٓإ.  اإلسوإ ٜا نلِٜ ٜا سّٓإ ٜا َ

ََععْت يف ُععـٚكْا َٚطايععُب    ايًععِٗ ٚيٓععا َطايععُب َنُ

 ًبٗععا يٓععا آبا٩ْععا ًٚععٝٛػٓا ٫ حتٔععلْا اٯٕ ،    

فاعطٓععا املطايععب ٜععا  ٖٚععقا بععاب قبععٍٛ املطايععب  

    َّ نلِٜ ٜا كسِٝ. ايًِٗ ٚب٬ؿْا ٚبع٬ؿ املوعًُني سََع

، ايًعِٗ   12بٗا َا ٫ غتف٢ عًٝو ٫ٚ ع٢ً كهعٛيو 

َفلََدععو ايكلٜععب ، ايًععِٗ ِهععرتى ادتُٝععٌ ، ايًععِٗ     

                                                

حيايت خري لكم حتدثون وحيدث لكم ووفايت خري  )*( ُُيَر ْج على حديث ) ٕٔ
ت من هر أيمحدت اهلل عليو وما ر  يت من خريٍ أفما ر  عمالكمأ علي   عرض  ت  لكم 

 (. استغفرت لكم
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عٛا٥عععـى اذتوععع١ٓ اذتوعععٔ ايكعععـِٜ ٜعععا قعععـِٜ     

 اإلسوإ ، إسواْو ايكـِٜ.

 

 ج أمٍ بايبععاب ٚاِقععف

 ٚبٛاؿٟ ايفٌٔ عانف

 ّ ِّ ٫م ٔٔ ايَظععععع  ٚذُتوععععع

 

ْٔ كّبععععٞ ٚقععععٛيف     فععععاكسََُ

 فععععععَأِؿّ كبععععععٞ ُعهععععععٛيف  

 ٞ  فٗععععععٛ ِػًٓععععععٞ ٚسًََِٝفعععععع

 

ُّٛٓت أَلٟ ٚاْتٗع٢ هََعريٟ ٚج أْكُز يهٌعِف     إيٝو ف

ْٝل هععٛاى ، ٜععا كبِّ ٜععا فتععاغ ارتععري ،    ُٔععل ٚائعع اي

ٗٔععل يٓععا         افععتض يٓععا أبععٛاب عََطععاى ٚٔكٓععاى ٚ أِا

ايبٌععاك٠ هلععقٙ اينٜععاك٠ ، فإْععو أعطٝععت أقٛاَععا   

ـٕٚ هععابك١ِ عََُععٌ ٫ ٜتؼطععاى نععلّ نععلِٜ ٫ٚ     بعع
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هععع٪اٍ هعععا٥ٌ ٜعععا نعععلِٜ ٜعععا كسعععِٝ ِبِوعععلِّ أهعععلاك     

 ايفاحت١.
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 ؿعا٤ ينٜاك٠ هٝـ ارتًل ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِ 

 مٜاك٠ يًشبٝب عًٞ بٔ ستُـ اذتبٌٞ -1

بوععععِ اهلل ايععععلمحٔ ايععععلسِٝ .. اذتُععععـ هلل كب    

  ٍّٚ ِّ ٚهً ِ ع٢ً هٝـْا ستُعـ أ ايعاملني .. ايًِٗ ُ

َّٔعًِتََ عًٝع٘    َُ تًََّل يفٝٔو ا٭ٍٚ ، ٚأنلّ سََبٝعب تَََف

ٌْ ، ٚع٢ً آي٘ ُٚعشب٘ ٚتابعٝع٘ ِٚسنبع٘ َعا      ّٔ فتَف

ؿاّ تًكٝعع٘ َٓععو ٚتلقٝعع٘ إيٝععو ٚإقبايععو عًٝعع٘    

ٚإقبايعع٘ عًٝععو ًٚععٗٛؿٙ يععو ٚاْطلاسعع٘ يععـٜو     

ٌُ بٗعععا إىل   ِِععع َِلآتععع٘ ََٚ ٌُْعععٗـى بٗعععا َعععٔ  ُععع٠ّ٬ 

سََٔعععلتو َعععٔ سٔعععل٠ فاتععع٘ ، قعععا٥ُني يعععو ٚيععع٘ 

ََِؿ  بعععا٭ؿب  ايعععٛاِفل ، َغُعععٛكٜٔ َٓعععو َٚٓععع٘ باملععع
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ـْْا إىل  َََفععع ايبعععا ٔ ٚايٖظعععاٖل ، ايًعععِٗ إْعععا قعععـ 

ِّو عًٝ٘  ـِى ايِعظاّ ٚبٝتو اذتلاّ ٚقرٔب ْب ِٖ ََا َََ

ًَّٓاٖا َٔ ٚاِهع  أفٌٔ اي٠٬ِ ٚايو٬ّ ٚيٓا آَاٍ أ

ََعععْت يف ُعععـٚكْا ٚيٝوعععت     ْٔعععًِو ، َٚطايعععب نُ َف

ٌّ َكِعٛؿ ٚأنعُلّ َع       ََ  ػاف١ّٝ عًٝعو ٚأْعت أدََع ٗٔع ٔ ُع

َٓعع٘ ادُتععٛؿ ، ٚيف ُسوععٔ َآٓععا بععو َععا ُتشََك ععْل بعع٘  

إدََابعع١َ ُهععْ٪يٓا ََٚذععض َطايبٓععا ، فبشََععلِّ سََبٝبععو     

ُٚفّٝو هٝـْا ٚسبٝبٓا ًٚفٝعٓا ستُـ بعٔ عبعـ   

اهلل ٢ًُ اهلل عًٝ٘ ٚهًِٖ ، ٚحبلِّ أْبٝا٥و ُٚكهعًو  

ٚايِاذتني َٔ عباؿى ، ٫ تلؿْا ايًعِٗ ععٔ ٖعقا    

ُِفلََ ا٭ٜاؿ َّعٌ   املٛقف  َُكِبًٓا مبعا أ ٌْ ع٢ً  ٟ ٚأقِب

َّعا١ًَ ، ايًعِٗ       َُعـِبلْا بٛاهعٔع كمحتعو اي ، ٚع٢ً 
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ًِْف َلٜٔٓا ٚاِفُهِو أهريََْا ََٜٚوِّل  َقلِّب بعٝـْا ٚا

ََععْب يٓععا ِعًُععّا ِٜععشََُب٘ ايٓفععع ٚعُعع٬ّ       عوععريْا ٚ

ِٜشََُب٘ ايكبٍٛ َٚعلف١ ِٜشبٗا ا٭ؿب ، ٚٚف كٓعا  

ى. ايًعِٗ  يًكٝاّ بعاؿاب ايعبٛؿٜع١ يعو يف نعٌ ْفع     

ََاتٞ إيٝو  اقبٌ بُهًٓٝيت عًٝو ٚادعٌ  ٝع تّٛد

َّ ِٖ  ؿْٚو ، ٚادعًو يف ؿٜعٛإ   ُْٔلف عّٓٞ ن ، فا

َٔ ُتشبِٗ ُٜٚشبْٛعو ، ايًعِٗ انٌعف ععو ُسُذعبََ      

 ا٭فٝاك ُٚػق بٞ دََاّؿ٠ أُفٝا٥و ا٭ػٝاك.

ْٔتََ٘ ع٢ً ُكٚٔغ ايهاٌَ  ايًِٗ أِفْض ع٢ً كٚسٞ َا أَف

ٌِ َُّع١ ُٚاًُع١   َٔ ٖقٙ ا٭١َ ، ٚاِن ـْهِل َُ  َّ ْف عََو ُن

ْٝعُت ،       ْٝعت ، ٚهعاستو يف َعا أتََ ََ ، ٚاففل يٞ َعا دََ

٫ُٚتعععاقبو مبععا ْٜٛععت ، ٚاقععبًو عًعع٢ َععا يفَّ ،  
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ّٞ ، ٚاهعرت      ِّ ُيطفعو ارتفع ََكِٜف ِاع ٚأؿػًو حتت 

ِٖعْب        ٌُ كََٜعو ْٚعلِّ دعٝيب َٚأْف عٝيب ٚأمٍ كٜعيب ٚاْدع

  ْٝ ْٝو ٚأِقلَّ مبا حتب٘ ٚتلٓعاٙ عََع ََعْب يعٞ   َف و ، ٚ

ُِع٘        ََعّا نِعًِ ََكََِعع٘ ِٚعًِ ََكََعََعّا ن ـِ ايهاَعٌ ٚ ْٖع ْٖـّا َنُن ُم

ُِعع٘ ٚإقبععا٫ّ نإقباِيعع٘ ،     ْٗ ََععّا نَف ْٗ ْٚععٛكّا نٓععٛكٙ َٚف

ٚادعٌ عََعني ايِعٓاٜع١ ْعاال٠ إىل ٚدعٛؿى ايهاَعٌ      

   ٔٛ َّ ، ايًعععِٗ اِ ععع َُِكعععِب٬ عًععع َّعععاٌَ ،  ٚعطعععا٤ى اي

ـِ بٝو ٚبني سبٝبو املِ طف٢ ٚا عع  َََواف١َ ايُبْع

بٝو ٚبٝٓع٘ يف ٖعقٙ ايعـأك ٚيف تًعو ايعـاك دٗعلّا       

ٚػفععا ، ايًععِٗ ادعععٌ يععٞ سظععّا ٚافععلّا َععٔ ُسبععو      

 ٚهُّٗا نا٬َّ َٔ ُقلبو ٚقلب٘.
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ـّعٞ ُسبعو ٚكٚسعٞ تٌعتام        ايًِٗ إٕ نعإ قًعيب ٜع

قلبععو فادعععٌ ايععـع٣ٛ سكٝكعع١ ، ٚاهععًو بععٞ يف  

قلبععو  لٜكعع٘ ، ايًععِٗ إْععو دعًععتََ ايع٬َعع١ عًعع٢ 

ُسبِّو إتباع سبٝبو ، ٫ٚ  اق١ يٞ عًع٢ فيعو إ٫   

بتٛفٝكو يٞ ، فٛف ِكو ، ايًعِٗ يعقيو ٭نعٕٛ َعٔ     

 احملبني يو سكٝك١ ، ٜا أكسِ ايلامحني.  
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 اك٠ َٔ سا١ًٝ إعا١ْ ايطايبني مٜ -8

ايو٬ّ عًٝو أٜٗا ايٓيب ٚكمحع١ اهلل ٚبلناتع٘ ..   

ايِعع٠٬ ٚايوعع٬ّ عًٝععو ٜععا كهععٍٛ اهلل .. ايِعع٠٬    

ٚايوعع٬ّ عًٝععو ٜععا سبٝععب اهلل .. ايِعع٠٬ ٚايوعع٬ّ 

عًٝو ٜا ْيب ايلمح١ .. اي٠٬ِ ٚايو٬ّ عًٝو ٜا 

بٌععري ٜععا ْععقٜل ٜععا اععاٖل ٜععا اٗععري .. ايِعع٠٬        

و ٜعععا ًعععفٝع املعععقْبني.. ايِععع٠٬    ٚايوععع٬ّ عًٝععع 

 ﴿ٚايو٬ّ عًٝو ٜعا َعٔ ُٚعف٘ اهلل تععاىل بكٛيع٘      

.. اي٠٬ِ ٚايو٬ّ عًٝو  ﴾ٚإْو يع٢ً ػًل عظِٝ 

ٜععا هععٝـ ا٭ْععاّ َِٚععباغ ايظعع٬ّ ٚكهععٍٛ امَلًِععِو       

ّٝـ امللهعًني ٚػََعاحم أؿٚاك ايٓبعٝني ،      ايع٬ََّٓ ، ٜا هع
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ٜعععععا ُعععععاسب املعذعععععنات ، ٚاذتذعععععر ايكا عععععع١ 

ِِّٝ املعتني ٚ      ٚايرباٖني ، ٜع  ا َعٔ أتاْعا بايعـٜٔ ايَكع

ْٜتََ  باملعِذٔن املبني ، أًٗـ أْو بًْٖغتََ ايلِّهاي١ ، ٚأؿَّ

َّعععع١ ،      ََععععِفتََ ايُغ ََععععْشتََ ا٭َعععع١ ، َٚن ا٭َاْعععع١ ََٚ

ـْتََ كََبَّعَو ستع٢     ََٗاؿٙ ، ٚعََبََع ـْتََ يف اهلل سََلَّ ِد ََ ٚدََا

أتاى ايٝكني ، ايو٬ّ عًٝو ٜا نجري ا٭ْعٛاك ، ٜعا   

ِّ ٤ًٞ َعٔ ْعٛكى ،   عايٞ املٓا ك ، أْت ايقٟ ُػًِلََ ُن

ٚايًععٛغ ٚايكًععِ َععٔ ْععٛك اٗععٛكى ، ْٚععٛك ايٌععُى   

َُْوععتَََفاؿ ، ستعع٢ ايعََِكععٌ ايععقٟ     ٚايكُععل َععٔ ْععٛكى 

ْٔ اٌْلَّ  َََ ْٗتََـٟ ب٘ هََا٥ل ايعباؿ. ايو٬ّ عًٝو ٜا  ََ

ََعع٘ اذَتذََععْل ، ٚهََعععََْت إىل إدابتعع٘     يعع٘ ايكُععل ، ٚنًٖ

ََ ٌّذََل ، ٜا ْيب اهلل ، ٜا  ًَُعو  اي ف٠ٛ اهلل ، ٜا مٜٔ 
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ِٔ ايٝكني  اهلل ، ٜا ْٛك علَ اهلل ، ٜا َٔ حتكل بعً

َََلاتععب      ، ٚعععنٔي ايععٝكني ، ٚسععلِّ ايععٝكني يف أعًعع٢ 

ُِْهني.  ايتَّ

ايوعع٬ّ عًٝععو ٚعًعع٢ آيععو ٚأٖععٌ بٝتععو ٚأمٚادععو  

 ٚفكٜتو ٚأُشابو أ عني.

ايوعع٬ّ عًٝععو ٚعًعع٢ هََععا٥ل ا٭ْبٝععا٤ ٚامللهععًني       

ني ، دناى اهلل ٜا كهٍٛ ٚ ٝع عباؿ اهلل ايِاذت

َّتع٘ ُٚع٢ًٓ        ََ َا دعن٣ ْبٝعّا ٚكهع٫ّٛ ععٔ أ اهلل أفٔ

ََ عععٔ ِفنععلَى       اهلل عًٝععو ُنًُٓععا فنععلََى فانععٌل َٚفَفعع

ـٍ َٔ  ًُُ ٢ََ ع٢ً أس ََ ٚأ ٝبََ َا  ََ ٚأنُ فافٌ ، أفٔ

ارتًععل أ عععني ، أًععٗـ إٔ ٫ إيعع٘ إ٫ اهلل ٚسععـٙ ٫ 

 ًلٜو ي٘ ، ٚأًٗـ أْو عبـٙ ٚكهٛي٘ ٚػريت٘ َٔ
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ْٜععتََ      ػًكعع٘ ، ٚأًععٗـ أْععو قععـ بًْٖغععتََ ايلِّهععاي١ ٚأؿَّ

ََععْشتََ ا٭َعع١ ، ايًععِٗ ٚآتعع٘ ايفٔعع١ًٝ      ا٭َاْعع١ ََٚ

ـْتََعع٘     َََكاَععّا ستُععٛؿّا ايععقٟ ٚعََ  ُ٘ ٚايٛهعع١ًٝ ٚاْبعََْجعع

ٚآِت٘ ْٗا١ٜ َا ٜٓبغٞ إٔ ٜوأي٘ ايوعا٥ًٕٛ. ايًعِٗ   

ِّ عًعع٢ هععٝـْا ستُععـ عبععـى ٚكهععٛيو ايععٓيب    ُعع

ـ    ٚأمٚادع٘ ٚفكٜتع٘    ا٭َٞ ، ٚعًع٢ آٍ هعٝـْا ستُع

نُا ًُٝت ع٢ً هعٝـْا إبعلاِٖٝ ٚعًع٢ آٍ هعٝـْا     

إبعععلاِٖٝ ، ٚبعععاكى عًععع٢ هعععٝـْا ستُعععـ عبعععـى  

ٚكهعععٛيو ايعععٓيب ا٭َعععٞ ٚعًععع٢ آٍ هعععٝـْا ستُعععـ 

ٚأمٚاد٘ ٚفكٜت٘ نُا باكنت ع٢ً هعٝـْا إبعلاِٖٝ   

 يف ايعاملني إْو محٝـ زتٝـ.
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 مٜاك٠ َٔ نتاب املٛاٖب ايًـ١ْٝ  -5

ايوعع٬ّ عًٝععو ٜععا كهععٍٛ اهلل .. ايوعع٬ّ عًٝععو ٜععا  

ْيب اهلل.. ايو٬ّ عًٝعو ٜعا سبٝعب اهلل .. ايوع٬ّ     

عًٝو ٜا ػري ػًل اهلل .. ايوع٬ّ عًٝعو ٜعا ُعف٠ٛ     

اهلل .. ايوعع٬ّ عًٝععو ٜععا هععٝـ امللهععًني ٚػععاحم      

ايٓبٝني .. ايو٬ّ عًٝو ٜا قا٥ـ ايُغلِّ امُلشََذًَّني .. 

ايطٝععععبني ايوعععع٬ّ عًٝععععو ٚعًعععع٢ أٖععععٌ بٝتععععو    

ايطععععاٖلٜٔ .. ايوعععع٬ّ عًٝععععو  ٚعًعععع٢ أمٚادععععو 

ايطاٖلات أَٗات امل٪َٓني .. ايو٬ّ عًٝعو ٚعًع٢   

أُععشابو أ عععني .. ايوعع٬ّ عًٝععو ٚعًعع٢ هععا٥ل   

ا٭ْبٝا٤ ٚها٥ل عباؿ اهلل ايِاذتني ، دعناى اهلل  

عٓا ٜا كهٍٛ اهلل أفٌٔ َا دام٣ ْبّٝا ٚكه٫ّٛ ععٔ  
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َّتعع٘ ُٚعع٢ًٓ اهلل عًٝععو ُنًُععا فنععلى ايعع   قانلٕٚ ، أ

ٚففععٌ عععٔ فِنععٔلَى ايغََععافًٕٛ ، أًععٗـ إٔ ٫ إيعع٘ إ٫  

اهلل ، ٚأًٗـ أْو عبـٙ ٚكهٛي٘ ٚأَٝٓ٘ ، ٚػريت٘ 

ْٜعتََ      َٔ ػًك٘ ، ٚأًٗـ أْو قعـ بًْٓغعتََ ايلِّهعاي١ ٚأّؿ

ََعععْشتََ ا٭َّععع١ ٚداٖعععـت يف اهلل سعععل     ا٭َاْععع١ ََٚ

  ٚإٕ أُٚاٙ أسعـ فًٝكعٌ ايوع٬ّ عًٝعو ٜعا      دٗاؿٙ 

 .  كهٍٛ اهلل َٔ ف٬ٕ (

* ايو٬ّ عًٝو ٜا ػًٝفع١ هعٝـ امللهعًني ، ايوع٬ّ     

ِـّٜٔ ، دعناى   ََ ايلِّؿ٠َّ اي عًٝو ٜا َٔ أَّـ اهلل ب٘ ٜٛ

اهلل عٔ اإله٬ّ ٚاملوًُني ػريّا ، ايًعِٗ اك ََ عٓع٘   

 ٚاك ََ عٓا ب٘.
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* ايو٬ّ عًٝو ٜا أَري امل٪َٓني ، ايو٬ّ عًٝو ٜا 

ِـّٜٔ ، دناى اهلل عٔ اإل ه٬ّ َٔ أّٜـ اهلل ب٘ اي

 ٚاملوًُني ػريّا ، ايًِٗ اك ََ عٓ٘ ٚاك ََ عٓا ب٘.
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