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 ثيبَِ:
مت اىـثوز ؿىل ُشٍ اىًسزة يف ذاز اىهذب اىقومِة اؽلرصًة ؿىل ًس اىض َخ ٌرسي بن 

اىض َخ س َس بن اىض َخ دمحم ظاُك بـس بٔن فقسث مٌش ٔبلرث من مائة وزالزون ؿاما ٕاابن 

  .بٔحساج اىثوزت اؽلِسًة، فِيبلي احلفاع ؿٌهيا وإلؾامتذ ؿٌهيا فِيي حتفة قمية هفُسة انذزت
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 ثـًصف ابؽلؤىف:
ُو س َسي ابو ُامش ؾبسظل الاس خار دمحم رشًف اىس ين 

اىعَيب اىسٌلين مرشاب اىفاظمي اىـبايس وس با احليفي مشُبا 

بن اىقعب س َسي هوز ازلامئ بن مولان اىلوج اىضِري واىبسز 

اؽليري ذالظة اىـازفني وسبست اؿلققني من سازث بشمٍص اىصمبان 

امحس اىعَب وظابت بًرش سريثَ الاسمان س َسي الاس خار 

بن اىويل اىهبري ظاحب مقام اىعسًقِة س َسي اىبضري بن 

و ابن اىويل اىـازف  ماضل واكن من ؾباذ ظل اىعاحلني، ُو

ابعل ثـاىل س َسي اىض َخ دمحم زيض ظل ؾيَ واكن من 

دواض س َسي اىويل اىفصذ حسن وزل حسوهة زيض ظل ؾيَ 

و ٔبول من ٔبسس م  سجسٍ ووازج حاهل وذٌَفذَ من بـسٍ ُو

بأٔم مصيح إبصازت من ص َزَ حني قال هل )ٔبسس خَ ضل ؿىل 

و ابن رسوز واكن  ذهَا وذٍن ل ًيقعؽ اىل ًوم اىقِامة( ، ُو
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ٔبًضا من ثالمِش س َسي حسن وزل حسوهة زيض ظل ؾيَ، 

و ابن احلاح ؾبس اىلين اؽلٌقب بلياوت،بن رسوز بن محس بن  ُو

و ٔبول م ن ابغ اؽلطل اذٌزس بن ؾبس اؽليـم اؽلٌقب بصابظ ُو

ابزلٍن  بن ضَاة بن مٌعوز بن مجوغ بن كامن بن بن محَسان 

بن ظبح ابو مصذة بن مسٌلز بن رساز بن حسن مصذم اىفواز، 

شا ُو اىًسب اشلي اصاز ٕاىََ الاس خار بقوهل :  ُو

 و يل ؾرش ٔبخساذ ؿىل اىـؼل واىخقى  

 واىقِصومن فوقِم اكهو ؿىل اؽلطل                               

بن قضاؿة بن ؾبسظل اؽلضِوز حبصقان بن مرسوق بن امحس 

اىاميين )وس بة اىل ٔبمَ( بن ابصاُمي حـو اشلي ثفصؾت مٌَ 

قبائو اجلـٌَني بن اذٌزس بن قُس بن مين اخلززيج )وس بة 

اىل ٔبمَ( بن ؿسانن بن قعاض بن مصة بن ُاظو )مسي بشضل 

وس بة اىل ٔبمَ( ىضست مصمَ( بن ايظو بن ري اىالكغ اذلريي )

بن سـس ألهعازي )وس بة اىل ٔبمَ(  بن اىس َس اىفضو بن حرب 

ألمة وحصحٌلن اىقصبٓن س َسي ؾبس ظل بن س َسان اىـباش مع 
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س َس اىياش دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بن ؾبسظل بن ؾبساؽلعٌب بن ُامش فِو 

ُامشي ؾبايس من هجة ألة فاظمي حسُين من هجة ٔبم خسٍ 

 اىلوج.

س خار ا  اىس َست اىفاضٍك اهبٌَيا ) وثيعأ ٔبمبٌَيا بـس وازلت الا

و اىصذاء وزكس اىـُش(  اقالة اىيون واىباء مامي، من اىبٌو ُو

ا  من ذالث اىض َخ هوز ازلامئ وا  من قبٍَك ادلَـاة 

واكهت مزتوخة من قبهل مث ازاذ ٔبن ًزتوهجا بـس وفات سوهجا 

 عَست مهنا :فذحسزت سوحذَ ألوىل يف رضل فقال ىِا يف ق 

 اتعل ما ازذث مهنا ؽلسا  وىهٌين زٔبًت مقصا ومشسا

اي ًقعس ٔبهَ زٔبى اهَ سبٌجب مهنا رًزة ظاحلة ٔبحسٌُل 

اكىضمس والٓدص اكىقمص فوزل مهنا الاس خار دمحم رشًف 

 واىض َخ ؾبساؾلَس ..

وزل الاس خار دمحم رشًف بوذ زمًل رشق ام مصيح يف اىـام 

اىل مسجس خسٍ س َسي  ُؼ( مث يجء ب1521َ -م 1481)

و ذون اىثامٌة من معٍص  ياك حفغ اىقصبٓن ُو امحس اىعَب ُو
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واكن اؽلسجس ًـج ابىـؼل واىـٌٌلء وحٌقاث ازلزش ولشضل 

حفغ من لخب احلسًر ، موظأٔ الامام ماضل وحصَحي 

اىبزازي ومسؼل وسنن ايب ذاوذ واىًسايئ واىرتمشي وابن ماخة 

ابيَ اىض َخ ٌس :  ومس خسزك احلامك ومس يس اىفصذوش ،ًقول

ىو وخس وازلي ٔبلرث من رضل حلفؼَ ، مث قصٔب ْلخرص ذٌَو 

ورشوحَ ولشضل مؤىفاث خسٍ اىض َخ اىعَب وىقٌَ وازلٍ 

اىعًصأ وػل ٍوكو اىخاسـة من اىـمص واكن صسًس الاجعاة 

واحلفاوت بَ  اىل ٔبن اهخقو اىل زمحة مولٍ حضوت اىثالاثء مخسة 

و ؾرش من صِص صـبان س ية س بؽ وس خني  ومتخني ؤبىف ُو

مؽ وازلٍ ؾيس زٔبسَ ًقصٔب ؿٌََ ما حفؼَ من اىقصبٓن ورضل بسلٌك 

 من ذهل ؿىل رضل ىَيال من فِغ وازلٍ ومسذٍ.

وبـس ٔبن حاس ما ُو موحوذ من اىـٌوم مبسجس خسٍ اشلي اكن 

اؽلسجس ألوحس يف ثسٌزس ؿٌوم ازلٍن اـلخٌفة زحو اىل 

ا ىَقف ؿىل سري اىض َخ اىقصيش وذ اىٍزن ومهر مـَ ٔبايم

ثالمِش خسٍ اىض َخ اىعَب فأٔمصمَ اىض َخ اىقصيش ؤبصاذ 
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بًبوكَ وثفصذٍ مث زحو اىل اىضٌلىَة ؤبهكو اىقصاءاث مث ثوخَ 

اىل اىرشًف دمحم الامني مفهر مـَ ٔبايما مث زحو اىل ذهقال 

فأٔقام يف مسجس اىفقَِ وزل حاح هوز جبًصف هوزي فأهٔكو 

َخ وزل ليان ابجلٍزصت وقصٔب اىقصاءاث ومن ذهقال زحو اىل اىض  

ؿٌََ اىخوحِس واىفقَ ؿىل مشُب الامام ماضل مث ثوخَ اىل 

 اىض َخ ْلخاز اىض يقِعي وحاس ؾيَ لثريا من اىـٌوم .

وقس ثوىل ٔبدٍو اىض َخ اىزاُس ؾبس اىصمحن خٌُس اىييب 

ثسٌزسَ اىقصبٓن يف ذهقال، واكن زخال ظاحلا ظاحب مصماث 

ألزط ُامئا مؽ اىوحوص وثرصًف، واكن لثري اىس َاحة يف 

واىس باغ مـصضا ؾن مذاغ ازلهَا وسدصفِا،  بٌليا ٔبهَ اكن 

و الٓن  ًرضة خشغ اىيزٍك بَسٍ فدساقط زظبا حٌَا، ُو

مسفون حبي اؽلالسمني بأٔم ذزمان يف ذٌوهتا اىيت ُسٕلا ؿٌهيا 

ٔبثباغ دمحم ٔبمحس اؽلِسي ػٌٌل وقرٍب ػاُص ٍزاز ًقعسٍ ٔبحصاة 

فذقىض حواجئِم وجضفى ٔبمصاضِم إبرن  ي ألمصاطو احلواجئ ور

 ظل وبربلة اؽلشموز.
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ُؼ واحمتؽ ابىض َخ ٕابصاُمي 1548يف مث زحو ٕاىل مهة اؽلهصمة 

اىصص َس فقصٔب ؿٌََ اىخفاسري وصُتا من احلسًر، مث زحو ٕاىل 

 ٔببومن ؿٌٌلهئا مث ٔبقام مؽ اىض َخ اؽلسًية اؽليوزت واحمتؽ بهثري 

ن ص َخ اىعًصقة اىسٌلهَة اىسٌل بن دمحم بن ؾبساىهصمي احلسن

وٕابن مؤسسِا فقصبَ ؤبمصمَ ؤبجعب بَ لثريا وحـهل ذٌَفة ؿىل 

اىعًصقة اىسٌلهَة مبرص واىسوذان ولخب هل وبٌف الٓفاق بشضل، 

 وقس وزأ ألس خار ُشٍ اىصحٍك يف قعَسثَ اىصائَة قائال:

 ومن فضو زيب جحيت وسايزيت

 اؽلوىل ؿىل  ألمصمبهة يٌقعب                            

 وواؿسين ابٕلحامتغ بعَبة   

 ٔلخو متام الارن يف معو اخلري                              

  وؽلا ٔبثُت سائصا خسان اىييب 

 وخسث اىفىت اىبهصي ًٌمؽ اكىبسز                          

   ٔببو احلسن اىسٌلن قعب سماهيا
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 اىـؼل رو س يس اشلمص   زضَؽ ىبان                            

 فمتم يل ما اكن واؿسين بَ   

 ؤبوظاين ابىخقوى وسٌمين ٔبمصي                         

  يف لك مشُبفقمت بَ مأٔروان

 اشلمص معٌأ يفويف اىعصق اىس بؽ و                          

 لٌل ٔبهين مأٔرون يف لك ما بىٔت 

 بَ بمٔحس اـلخاز من معو اخلري                           

 ؾن اىلوج وابن اىلوج اس خاراناىرسي

 سبب اىرب اىيسىٔبمام اىِسى حبص                           

و ص َري ؾن ٔببََ وص َزَ  بئب ُو

 اىبهصي ؾن اىـازف اىسٌلن ؾن مععفى                  

اشلُاة ٕاىل بُت اؽلقسش فأٔرن هل فسذو بُت  مث اس خأٔرهَ يف

ؤبقام ابىصاوق اىس يازي  اىل مرصاؽلقسش فأٔفاذ واس خفاذ مث 

ص اىرشًف وظاف ؿىل اىـٌٌلء ومن ٔبخٌِم ص َزَ  ِلاوزا ابٔلُس
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اىض َخ ابصاُمي اىباحوزي زيض ظل ؾيَ ومجؽ ؿٌٌل لثريا وبصغ 

ابخَ ، فعٌب يف اىـٌوم اىـقٌَة واىيقٌَة ؤبهبص اىـٌٌلء بًباقخَ وجن

ص مٌحَ الاس خارًة واكهت ثـعى بـس  من مض َزة ألُس

الاخاست والامذحان اىضفوي بـس اخاساث مضاخي احلٌقاث 

ص ػل ٍزذ ؿىل  اىـٌمَة وؾيسما ؿٌموا اهَ مٌش حضوزٍ اىل الاُس

وىهن بـس احلاخ مٌَ وحصلة وسط  ،اىـام اىهصوا رضل وامذيـوا

مث ٔبخاسوٍ بـس رضل ومٌح اىـٌٌلء قبٌوا خٌوسَ شلضل الامذحان 

الاس خارًة مث بـسُا حاس ؿىل مصثبة زئُس معوم اُو اشلمص 

ابىسوذان وهقِب ألرشاف مبرص واىسوذان ؤلزي اىـٌٌلء 

ابىسوذان، وقس وحض ألس خار رضل يف مـصط اىخحسج بيـمة 

 ظل ؿٌََ يف قوهل :

  ٔبان اىعَيب اخلصظوم وظيا ووضأٔت

 اؽلسين اؽلًك حوازا اان اؽلرصي ٔبان                        

 دمحم رشًف الامس وايٌقب اىس ين  

 ٔببو ُامش موىل معوم روي اشلمص                        
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 هقابة الارشاف اثين مصاثيب     

 ؤلزي اىـٌٌلء اثًهثا فاذزي                              

 وقس اكن الاس خار مبرص لثري اؾلاوزت ؽلقام س َسي  احلسني

ؿٌََ اىسالم وثالوت  اىقصبٓن ؾيسٍ، حىت ٔبن ٔبحس مضاخيَ 

ص قال هل ؿٌمك ُشا ػل ثأٔذشٍ من ؾيسان وامنا ٔبلدسبذَ  :ابٔلُس

بربلة ثالوثك يٌقصبٓن يف ُشا اؽلقام اؽلبازك، ؤلا حيىك ؾيَ ٔلا 

امصمَ ظل بَ يف ثطل اىفرتت ٔبن زخال ٔباتٍ فأٔؾعاٍ رسا ٌس خرصح 

يسما اهرصف ؾيَ ظاز ٌس خرصح بَ ازلانهري من قَب ظل، وؾ 

وسؾِا ؿىل من حوهل حىت ٔبقيامه مجَـا فـاثبَ اىصخو  ازلانهري ًو

ُشا من ؾعائك فال حاخة ىيا بَ  ؿىل رضل فقال هل : ٕان اكن

 وٕان اكن من ظل خفزائيَ ل ثيفس فاهرصف ؾيَ.

سجس مث ؿاذ بـس رضل ٕاىل اىسوذان فأٔقام حٌقاث اىـؼل واشلمص مب 

 فسطل ؤبزصس  ٔبمحس اىعَب بن اىبضريخسٍ اىقعب اىضِري

وبىن ؿىل مسجس خسٍ ؤببََ مسجسا ؿىل اىًسأ اؽلـٌلزي 

يٌمسجس احلسُين مبرص ٔبو قًصبا مٌَ فوافذَ اؽليَة وػل ٍوكهل 
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و ماسال قامئا  فأهٔكهل ٕابيَ وذٌَفذَ وواززَ اىض َخ دمحم ظاُك ُو

 ٕاىل اىَوم.

مقسمة لخابَ ألراكز اىعَبِة ٔبهَ مٌش هـومة  رمص اؽلؤىف يف

ٔبػافٍص قس ؿؼل من بآبئَ وقس ؿٌموا من اىض َخ مععفى اىبهصي 

 يف قوهل :

 ؤبهت ابة ظل بٔي امصئ    ٔباتٍ من كريك ل ًسذو

فاص خلٌت ابىعالت ؿٌََ حىت دضث يف لك سمان وماكن قال: 

يب ّلبة ألراكز واشلامٍصن ٌٔكين بني ًسًَ وهبا ؾؼمت يف ق

واؽلخقني واؿلبني واىـٌٌلء اىـامٌني فاص خلٌت مـِم هبا حىت 

حسن احلال وقصة اىوظال اىل مقام اىهٌلل ، فابخٌَت يف 

اىعٌب بساء اىـجب فسوىت يل هفيس قبو لٌلل قسيس اين 

واؽلهنج ألقصة خفضُت ؿىل هفيس  عًصأ اىعَيباىاان اؿليي 

م اىفذح ىضست احلجاة واىلعا ٔلهَ من دعواث اخلعأٔ وؿس

ٔبظاة خُضا ؾصمصما حصازا من اؽلؤمٌني ومرض خسا ؽلن 

ًعَبَ من اىرًبة فعفقت ٔبسأٔل ظل صفاء قٌيب بوس ٌَيت اىل 
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 زيب قائال:

 وابرلس ٔبحصاة اىـباءت ثوسًل اىل ظل يف لك ألموز ثولكي 

صاء واؽلصث        دمحم اـلخاز وابًَِ بـسٍ   ىض ؿًلوفاظمة اىُز

ولكٌل قفٌت ؾٌل ٔبقول فٕان ٔبمازيت ؿًل ثعول ، حىت ضـفت 

قويت وقٌت حٌِيت جفشبدين من سواء اؽلهناح ألقوى اىل ما 

هتوى،، فٌاذًت هساء اىلًصأ ايٌِفان يٌميجس اؽللَر يف لك 

ماكن ، ٔبذزلين اي زسول ظل اذزلين اي زسول ظل جفاء اىلوج 

ىضمس ومٌهت اىيفس واىفصح وسال اىهصة واحلصح وظٌـت ا

وزبت اىقسم ؿىل اىرصاظ اؽلس خقمي برس اىفاحتة وظصذ اجلن 

ببسم ظل اىصمحن اىصحمي، وبَ ملسو هيلع هللا ىلص فك ألسري وخرب اىهسري 

م ف وؾؼّ  ورشّ وفاط ذري ازلاٍزن من س َس اىهوهني ملسو هيلع هللا ىلص

 .مومصّ 

ص  يف  اىرشًفؿاذ الاس خار دمحم رشًف هوز ازلامئ من ألُس

بـس ٔبن حعو ؿىل ذزخة الاس خارًة ٔكول  ُؼ1511هناًة ؿام 

ومعٍص ػل ًخجاوس اىـرشٍن زبَـا،  سوذاين حيوس ُشا اىرشف
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بـس ان ثبحص يف ؿؼل اىؼاُص مـقوهل ومٌقوهل فأٔوضأٔ  ورضل

حتًصف لم  -مس َسٍ ؿىل مقة حبو اىسٌعان "حبو امصيح

َ واص هتص ، فشاغ ظَخمصاخ" فقعسٍ ظالة اىـؼل من لك جف

يف اىبالذ رشقا وقصاب صٌلل وحٌواب وظازث "ام مصيح" 

مصلزا اصـاغ ؿٌمي وزقايف ًقعسُا ظالة اىـؼل من مجَؽ ٔبحناء 

اىسوذان ومسي الاس خار حِهنا ص َخ مضاخي اىعصق اىعوفِة 

 .ب "ابصا" من قبو احلهومة اىرتمَةابىسوذان واؾعي ىق
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 اىهذاةمقسمة 
ظو ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب هل وسؼل اذلس عل اشلي ُساان  ايٌِم

واىعالت واىسالم ؿىل س َسان  عل ىإلسالم وإلميان وإلحسان

دمحم هبَِ وزسوهل ازلامف جلُضاث ألابظَو وألهعاة 

وألواثن، قال ألس خار اىـاػل اىـالمة اىس ين اؽلفرس ذٌَفة 

ة ؿىل اىسجاذت ا ىيوزًة اىعَبِة قوج اىخرصًف اىواهجة اىيبًو

واىخـًصف مولان ص َخ الاسالم ٔببو ُامش دمحم رشًف اىيوزي 

ٕابن ص َخ إلسالم س َسي هوز ازلامئ بن ص َخ إلسالم 

س َسي اىض َخ ٔبمحس اىعَب اىفاظمي اىـبايس زيض ظل ؾيَ: 

وؽلا اكن صهص اىيـمة ٔبمص بَ اؾلَس وفَِ اجلزاء وفَِ اىصضا وفَِ 

يت راث ًوم يف حرضت ؿٌَة ومتيُت ؾيس اؽلًزس قٌت : ل 

ة هوزًة فصذًة، ػل  ذاىأ اىرًبة ٔبن ًٌِمين ظالت ٕاىَِة مععفًو

ًؤث مثٌِا قادض ول ظائو ثوظو اىـازف ومث اجلاُو سٍِك 
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ؿىل لك ْلٌوق سازي قازئ ٔبو ىُس بقازئ فقِو يل : اىِساًة 

َة إلىَِة وألرساز إلمسَة واىعٌواث اؿلمسًة فهيا متام اىعٌب 

مهنا مقذىض فوزذث ؿىل قٌيب بأٔوخَ ص ىت سِول فاذرتث 

وفضائٌِا ما  ، ومناجلسان اىعَب واجلزويل وا  من ٔبهفاسٌِل

قس حًك ؾن بـغ اىـازفني ابعل ثـاىل قال : زٔبًت اىصة 

ثـاىل يف اؽليام فقٌت ٕاىِيي ٔبفضو يٌمًصس اىعاذق ٔبن ًعًل 

وازثفاؾي يف  بعالت ألسٌلء ٔبم ابجلزوىَة فقال : وؾزيت سخاليل

ؿٌوي اؽلعًل بعالت ألسٌلء مصت واحست ٔبفضو من اؽلعًل 

ا  ابجلزوىَة ٔبىف مصت ومن دعَ ظل هبا وحـو حيخاح ٕاىل كرُي

من اىقصابث ٔبو اىخـبساث ٔبو اىخحاظني واىوظول ٕاىل ظل هكثو 

حٌب ىزل ٕاىل اىبحص واس خرت فَِ ؤبزاذ ماء الآبز ىُس خـني بَ 

وقس ؿسم اىَقني واجلِو اؿلغ.  ؿىل ظٍِص فشضل ذىَو ؿىل

قال يل ص َري ووازلي اىقعب اىضِري س َسي هوز ازلامى 

و ىضاهئك ورًزخك من حزة زبك  زيض ظل ؾيَ : ًو

وسعوت ابَك وخسك واؿؼل اهَ س َهرث زلًك مجـيا وحتَا بك 
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ظًصقذيا وبك ٍصحؽ اولذان اىل اظو مهنا حٌااي اي ااب ُامش ، 

ول ظٌواث سوى ُشٍ اىِساًة   ؤبان ػل ٍهن يل مًصس كريك

فأٔهامت سبِالن موظالن وا  انئبة اكفِة ؾين وؾيك يف 

الازصاذ وهفؽ اىـباذ بًِو اؽلقاظس واؽلىن وثبسًو اىفقص ابىلىن 

وفهيا ّلهٌلث من قصٔبُن ولك ظل بَ س بـني اىف مطل 

زنل مطل من اىسٌلء  ٍهذبون هل مثو ؾباذهتم اىل ًوم اىقِامة ًو

حسًس فٕارا ازاذ اىض َعان ان ًوسوش هل او مـَ مصسبة من 

ًويح اىََ بضئ رضبَ رضبة فِهون بٌَُ وبٌَُ س بـون اىف 

 جحاة، فٕارا اكن ًوم اىقِامة قال ظل ثـاىل هل : امش يف ػًل

ًوم ل ػو الا ػًل ولك من مثاز حٌيت وارشة من ماء 

اىهوثص واكدسو من ماء اىسٌسبِو فأٔهت ؾبسي ؤبان زبك ، 

لفص ظل برشظ اىيسم ؿىل ما  خاء بأٔلرب اؽلـايصىقازهئا وىو  ًو

 .اكن من ٔبوخَ اىـعَان

ليت ىٍَك ادلـة اظوف ابىبُت احلصام فأٔذشثين قال مؤىفِا:  

س ية من اىيوم فصٔبًت زيب خو وؿال فقٌت اىِيي اىِيي ػل 
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ين ومن صك فَِ مسَدين دمحم رشًف ؟ فقال : رشف من زل

: اىِيي ل ٌضهون فَِ س اؽلوث ، قٌت يصك يف وحساهَدٌا ؾ 

َ فقس ٍهٍص ؾيس اؽلوث  وهَ ، فقال يل : ومن ٍهُص وىهن ٍهُص

 !!ما ٔبؾؼم صأٔهك !!فقٌت س بحاهك س بحاهك ،وحساهَدٌا

اقفص يل ؤلحصايب ومن ٔبحبيا فقال يل  ايٌِم !!واؿىل سٌعاهك

وبـس رضل  ،م وما ثأٔدص واان اىلفوز اىصحميقفصث ضل ما ثقس

 فقال : س بحان ظل مفا ىِؤلء الابن ؾصضهتا ؿىل اىييب ملسو هيلع هللا ىلص

ابين والامس امسي واشلي هفيس بَسٍ ل جيمتؽ بلضيا والاميان 

، ويف بـغ يف قٌب واحس مفن صاء فٌَؤمن ومن صاء فٌَهفص

قٌت : اي زسول ظل ما ٔلحصابيا من اىفضو  احلرضاث اؽليامِة 

ذًيا ومبحمس  : قال : من قال فهيم زضُت ابعل زاب وابلسالم

هبِا وزسول ومبحمس رشًف ص َزا ودبريا اكن هل من ألحص 

نـباذت اىثقٌني مائة ٔبىف مصت ، قال : فقٌت سذين : فال موث 

ّلبنك اىعفي ومًصسمك اىويف اكىيوم يف اىسِوٌك وختصح مٌَ 

اىصوخ لٌل ذذٌت خبالف اىلري وفضٌِم ؿىل كريمه لفضًل 
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اىيقعة اىواحست ، ان  ؿىل ًسس ، ولفضو اىبحص اخلضم ؿىل

ظل اظعفامك يسلٍن وسٌلمك اىعَبني وحـو مرياثنك ابىفصط 

واىخـعُب ؤبهَ ثـاىل حصم انٍز ؿىل من ٔبحبنك وىو ػل ًـمو 

ابىعاؿة وحصم حٌخَ ؿىل من ٔببلضنك وىو ػل ًقؽ يف اؽلـايص، 

ومن ٔبحبيا فاجلية ٔبوىل بَ، ؤبذىن ما ٍهون جلٌُس مبلضنك 

فقٌت ، ِا لٌل ثًسو اىضـصت من اىـجنيٕاوسالهل من حس ياثَ لك 

: اي س يسي وخسي ٕان معي اىبعائص ٍهشبون،، فضحك اىييب 

ملسو هيلع هللا ىلص مث قال يل : مَف ثيجو وقس قاىوا يف اؽلصسٌني "وما ىصى 

ىنك ؿٌَيا من فضو بو هؼينك اكربني مث مس يل قصظاسة درضاء 

قوم ًـقٌون" فهيا لخابة سوذاء قال ذش ، "ان يف رضل لآيث ى

فقصٔبهتا فٕارا مهذوة فهيا )بؽ اىخالوت واىعالت ؽلن صئت مبا 

صئت ُشا ؾعاؤان فامنن ٔبو امسك بلري حساة ( ، فِياضل 

اورشخ ظسزي وظاة ذاظصي .. مث قال يل : ٕان اىييب واىويل 

ػل ٌسـسا اىضقي وٕامنا ٍهوانن سببا يٌسـساء من اىـباذ ، ؤبقصئ 

ـٌمنك ظل وظل بلك اىقصاء مين اىسالم ولفى " و  اثقوا ظل ًو
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س رضل ما حص ؾيَ يف اىعحَح قوهل ظىل ظل صئ ؿٌمي" ًؤ ، ًو

و ًوذان  ؿٌََ وسؼل ٕاىزموا موذثيا ٔبُو اىبُت مفن ىقي ظل ُو

ذذو اجلية بضفاؾخيا، واشلي هفيس بَسٍ ل ًيفؽ ؾبس معهل ٕال 

مبـصفة حقٌا" ولك رضل حتًصغ ؿىل حب اىعالت ؿىل اىييب 

 وؿىل ب هل، وما وضـت ُشا ُيا ٕال ٕامذثال ٔلمص ظل ثـاىل ملسو هيلع هللا ىلص

واكن رضل اىوضؽ بـس  }ؤبما بيـمة زبك حفسج{يف قوهل 

ثـًصيض هل ؿىل من احمتـت بَ من بـغ إلدوان ٔبزابة 

وإلثقان ٔباكبص اىـٌٌلء وألؾَان قاذاث رضل اىـرص  احلجا واًهنيى

ىض َخ ٔبمحس اىفأئس واىض َخ ؤبقعاة ازلُص اكىض َخ حٌلل وا

ٕابصاُمي اىصص َس مبهة اؽلرشفة واىض َخ ٔبمحس اؽللصيب واىض َخ ٔببو 

ابؽلسًية اؽليوزت وص َري اىض َخ ٕابصاُمي  احلسن اىسٌلن

اىباحوزي واىض َخ حسن اىـسوي وكريمه من اىصاخسني يف 

رضل } س ٕامـان اىيؼص يف الًٓة واؽلس خعص:اىـؼل ولكِم ًقوىون بـ

شا {من ٌضاء وظل رو اىفضو اىـؼميفضو ظل ًؤثََ  ، ُو

اىهذاة ُو خامؽ يٌقصابث وسفِية اىيجات يٌساىهني اىسائٍصن 



21 

 

ابىعاؿاث وفهيا لٌلل ٔبوزاذ اىعًصقة اىيوزًة اىعَبِة اىسٌلهَة 

ة ؽلن ًٍصس اىوظول يٌحرضت  اىقاذًزة اجليَسًة احلسًِة اىـًٌو

ة وإلىَِة، وواحب يف مععٌح اىقوم ؿىل ٔبُو ا ىعًصقة اىيبًو

ٔلهنا خامؽ ٔبوزاذمه وؿني  اىسٌلهَة اىقاذًزة ٔبن ٍمتسهوا هبا

ٕامساذمه، وبرشين اىبضري ؽلا حصادِت يف ؾن ثأٔىَفِا ومجـِا يف 

بـغ اىساؿاث ٔبهنا قس ثيدرش يف ألزط حىت حهون 

اكجلزوىَة واؽلعاحف اىقصبٓهَةوثعٌح لثريا من إلوسان وحهون 

ساؿس اجلس  ىِا مسازش اكىقصبٓن، مفن رضل مشصث ؾن

والاحهتاذ يف ٔبزواخ اىعٌواث ؤبرساز ازلؾواث، ٕامذثال ىٔلمص 

بصلهتا يف ُشٍ و  ىت اكن ما من ظالت ٕالوزقبة يف ألحص ح

اىعالت اكىقصبٓن خامؽ ؽلـاين مجَؽ اىهذب اؽلزنلث،ورضل فضو 

ظل ًؤثََ من ٌضاء وظل رو اىفضو اىـؼمي، ويف اىس ية من 

"ما من ؾبس ظىل ؿًل ٕال ودصحت اىعالت من فَِ قوهل ملسو هيلع هللا ىلص 

مرسؿة فال ًبقى بص ول حبص ول رشق ول قصة ٕال ومتص ؿٌََ 

وثقول ٔبان ظالت فالن ابن فالن ظىل دمحم اـلخاز ذري ذٌأ 
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وخيٌأ ظل من ثطل  ظل فال ًبقى صئ ٕال وظىل ؿٌََ،

اىعالت ظائصا هل س بـون ٔبىف حٌاخ يف لك حٌاخ س بـون 

ٌضة، يف لك ٌزضة س بـون ٔبىف وخَ يف لك وخَ ٔبىف ز 

س بـون ٔبىف ذف يف لك ذف س بـون ٔبىف ىسان يف لك ىسان 

هذب هل زواة رضل لكَ،  مطل ٌس بح ظل بس بـني ٔبىف ىلة ٍو

وقال ملسو هيلع هللا ىلص : من ؾرسث ؿٌََ حاحذَ فٌَهرث اىعالت ؿًل فٕاهنا 

 حهضف اهلموم واىلموم واىهصوة وحهرث ألزساق وثقيض

احلواجئ، ويف فضو اجلزوىَة ؾن بـغ اىعاحلني ٔبهَ قال: اكن 

اد مفاث فصٔبًخَ يف اؽليام فقٌت هل ما فُـو بك قال: يل خاز وسّ 

 ؿٌََ قفص يل قٌت: مب رضل؟ قال : ٕارا لخبت ٕامس دمحم ظٌَت

وسٌمت فأٔؾعاين زيب ما ل ؿني زٔبث ول ٔبرن مسـت ول 

زسول ظل دعص ؿو قٌب برش، وؾن ٔبوس ٔبهَ قال : قال 

ل ًؤمن ٔبحسمك حىت ٔبمون ٔبحب ٕاىََ من هفسَ وماهل ملسو هيلع هللا ىلص : 

 مىت ٔبمون مؤمٌا مجـني، وقِو ىصسول ظل ملسو هيلع هللا ىلصووزلٍ واىياش بٔ 

ويف ىفغ بٓدص مؤمٌا ظاذقا؟ قال : ٕارا ٔبحببت ظل، قال 
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:ومىت ٔبحب ظل؟ قال: ٕارا ٔبحببت زسوهل فقِو: ومىت ٔبحب 

قال : ٕارا اثبـت ظًصقذَ واس خـمٌت بسًذَ ؤبحببت  زسوهل

حببَ ؤببلضت ببلضَ وواىَت بولًخَ وؿاذًت بـساوثَ، 

خفاوثون  خفاوث اىياش يف إلميان ؿىل قسز ثفاوهتم ّلبيت ًو ًو

يف اىهفص ؿىل قسز ثفاوهتم يف بليض ٔبل ل ٕاميان ؽلن ل ّلبة 

بة ازلمؽ ؾيس هل،ٔبل ل ٕاميان ؽلن ل ّلبة هل" واىضاُس ؿىل اؿل 

رمص اؿلبوة، وٕارا لسم ُشٍ اىعالت ٔبحس ابؿلبة واىعسق 

واىَقني ٕاىل إلحذضاز وحـو بٓدص الكمَ ل ٕاهل ٕال ظل وذذو 

و اي فٌَأٔذش بٌحَيت بني ًسي زيب وىَق اىياز وىو مغسة واحست

ين بعالثَ ؾبسك دمحم رشًف، حنك اي ؿسل اي ىعَف قض ّ 

ال ول حيوي ؽلٔلمسجّ  ائٌِوىورمصث ما حواٍ فهصي من فضا

صٌلئٌِا، ويف سًِوهتا يٌـام واخلاض لفاًة ٔلُو إلذالض 

 وظل رو اىفضو اىـؼمي.ٔبٍ

وٕارا هؼصان اىل لخاة اىِساًة ىوخسان لخااب مذفصذا ممتزيا ػل 

ٌس بأ ٔلحس من اىـازفني ثأٔىَف مثهل فقس اس خفاذ س َسي 
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الاس خار من مؤىفاث من س بقٍو واضاف اًهيا من بياث ٔبفاكٍز 

ٔلا اهلمَ ظل ثـاىل ما حـو ُشا اىهذاة خامـا خلريي ازلهَا 

والادصت فقس اس خفذحِا بسؿاء الاس خفذاخ ىس َسي دمحم ابن 

سٌامين اجلزويل مث اذىف بـسٍ مبارشت اىل ظالت الاسٌلء 

ىسالم ؿىل س َسان احلس ىن هبشٍ اىعَلة )اذلس عل واىعالت وا

دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحماىييب الاٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج 

بلكمة ل اهل الا ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت 

قس ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف  "ظل"بسوامك اي 

هصزُا اىل متام الاسٌلء  رممي اس خلفص ظل اىلفوز اىصحمي( ٍو

 .احلس ىن اىدسؽ  وجسـون

واىياػص اىل مشوىَة ُشٍ اىعالت جيس ٔبهنا ٔبول قس اص متٌت ؿىل 

اذلس وفضائو اذلس عل ٔبلرث من ٔبن حتىص ٍهفي ٔبن حبَبٌا 

 ابىعالت ؿىل مث زىّن  ،اؽلععفى ملسو هيلع هللا ىلص ُو حامو ىواء اذلس

س َسان دمحم وب هل بوظفَ الاٗل اىبضري اىيشٍص مث زٌر بلكمة 

ظل احلس ىن مث دمت رضل لكَ ابىخوبة اىخوحِس وزبؽ بأٔسٌلء 
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اىضامٍك اىاكمٍك من لك وظف رممي ، واىخوبة من ألوظاف 

اشلممية ٔببٌف من اىخوبة من ألفـال ٔلن اىعفاث ا  مًضأٔ 

شٍ ا  حوامؽ اشلمص يٌمًصس اىعاذق فاذلس واىعالت  ألفـال ُو

والاس خلفاز ؿىل اىييب ملسو هيلع هللا ىلص ولكمة اىخوحِس وألسٌلء احلس ىن 

شٍ اىعالت قس مجـت بُهنا  ا  افضو اهواغ اشلمص بال مصاء ُو

شا احلزة ٌس خلصق زٌر ساؿة يف اىقصاءت اؽلخأٔهَة.  مجَـا، ُو

وبـس رضل مجؽ الاس خار يف حزة الزيني اسٌلء اىييب ظىل 

ظل ؿٌََ وسؼل مث ٔبثبـِا بعفاثَ اخلٌَقِة حىت ثرتخس ظوزثَ يف 

حىت حهتَأٔ ىإلحامتغ بَ ، مث رمص ظفاثَ رُن اشلامص فذأٔىفَ زوحَ 

اخلٌُقِة حىت ثدرشف اىيفوش اىل اىخأئس بَ فٕامنا بـر س َسان 

شا احلزة  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص مباكزم ألذالق وامنا ازلٍن لكَ ذٌأ،ُو

 قعري وسبِا ل ًدس خلصق قصاءثَ ٔبلرثمن ست ذقائأ.

مث اضاف الاس خار يف حزة اىثالاثء ثالوت احلزة الاذري  

من اىقصبٓن ٕابخساء من سوزت س بح امس زبك ألؿىل معصسا 

يت اىاىل سوزت اىفاحتة وا  اىسوز ، ابىعالت ؿىل اىييب ملسو هيلع هللا ىلص
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ىلك مسؼل ىَقصٔبُا يف ظالثَ، مث ٔبزذفِا ببـغ  ًيسة حفؼِا

ؾبس اىقاذز اجلَالين  س َسيى اىعٌواث اىيافـاث وا  ظالت 

قسش ظل رسٍ، واىعالت اىيوزاهَة ىس َسي امحس اىبسوي 

قسش ظل رسٍ، واىعالت اشلاثَة  ىس َسي ابصاُمي ازلسويق 

قسش ظل، رسٍ وظالت س َسي ابن مضُش قسش ظل رسٍ، 

شا احلزة ٌس خلصق  زيض ظل ؾهنم وهفـيا مبحبهتم امجـني، ُو

 زبؽ ساؿة يف اىقصاءت اؽلخأٔهَة.

ٔبما حزة الازبـاء فقس ذون فَِ الاس خار مـجزاث اىييب ظىل 

ظل ؿٌََ وسؼل وفضائهل ورضل حىت ثيقسخ يف اىقٌوة ؾؼمة 

ُشا اىييب و ماكهخَ وؿٌو نـبَ مث ٔبثبـَ ببـغ اىعٌواث 

شا احلزة  وازلؾواث اؽلأٔزوزت ؾن ؿسذ من اىعاحلني، ُو

 ٌس خلصق زٌر ساؿة يف اىقصاءت اؽلخأٔهَة.

م ارلُس فقس ابخسٔبٍ ببـغ اىعٌواث اؽلقذبسة ٔبما حزة ًو  

من ذلئو اخلرياث وصوازق ألهواز ؽلؤىفِا دمحم بن سٌامين 

مث حزة اىرب ىس َسي  اجلزويل وا  ٔبػِص من انز ؿىل ؿؼل،
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و من ألحزاة اجلامـة اىيافـة، وحزة  ٔببو احلسن اىضاريل ُو

ألمان ىس َسي ٔبمحس اىعَب اىبضري، مث ازذفِا بأأيث 

ًر ص ىت يف فضو اشلمص واشلامٍصن ورمص زواهبم وماكىهتم ؤبحاذ

ؾيس اؽلوىل ؾز وخو لك رضل معصسا ابذلس واىعالت ألمِة 

شا احلزة ٌس خلصق ؿىل س َ ساؿة يف  هعفس اىبرشًة، ُو

 اىقصاءت اؽلخأٔهَة.

ٔبما يف حزة ادلـة فقس ابخسٍز بيعوض قصبٓهَة رشًفة 

ة يف فضائو ومٌاقب ب ل بُت اى  يبوت واؽلِسي ؤبحاذًر هبًو

ت وبـغ حوامؽ ؼاُص اؽليخؼص وبـغ ؿالماث اىساؿة ؤبمازاهتا اى

اىلكم من ألراكز اؽلأٔزوزت مث ٔبثبؽ رضل ابٔلزبـني اىيووًة اىضِريت 

امؽ و وا  ٔبحاذًر ؾؼمية اىفائست مجـِا ألمام اىيووي من ح

 ةـماخ ، وا الكم احلبُب اؽلععفى ملسو هيلع هللا ىلص ؤبحص ما وزذ ؾيَ

ؾن  انَُةٔبزاكن ازلٍن وماكزم ألذالق وّلاسن اىعفاث  وجل

مباٍص اشلهوة وقباحئ ألفـال مث ؾعف ؿٌهيا ابحلزة اىس َفي 

اؽلـٌوم اؽلًسوة اىل ٔبمري اؽلؤمٌني وقسوت اىاكمٌني الامام ؿًل 
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شا احلزة  بن ٔبيب ظاىب مصم ظل وهجَ وزيض ظل ؾيَ، ُو

 ٌس خلصق هعف ساؿة يف اىقصاءت اؽلخأٔهَة.

ما حزة ًوم اىسبت فقس افذخحَ س َسي الاس خار زيض ظل بٔ 

ؾيَ بأٔحاكم فقَِة مذفصقة وهعوض يف فضو اىـؼل واىخـؼل 

وفضو الاس خزازت واحاكم اؽلواًزر ؤبحاكم ألظـمة 

وألرشبة وألىهحة ؤبظول اىـقائس ؤبزاكن إلميان لك رضل يف 

رسذ ٔبذيب سٌس ثخزٌهل اىعالت ؿىل من ٔبفاط ؿٌَيا هبشٍ 

هواز واىرباكث ملسو هيلع هللا ىلص، ويف هفس احلزة جنس ظالثَ اؽلـصوفة الٔ 

برس اىوحوذ وا  ظالت ؾؼمية اىيفؽ لثريت اىثواة خٌٍَك اىقسز 

مذبوؿة بـسذ من ازلؾواث اؽلس خجابة وألحزاة اىيافـة نحزة 

ا مت دمت اىهذاة ابزلؿاء يٌمؤىف  اىيرص وذؾوت اىدسزري وكرُي

شا احلزة ورًزخَ ؤبُو سٌهَ وقا زئَ وسائص اؽلسٌمني، ُو

 ٌس خلصق هعف ساؿة يف اىقصاءت اؽلخأٔهَة.

وابدلٍك جنس ٔبن لخاة اىِساًة قس اص متو ؿىل زالج ّلاوز  

 وا  :
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ّلوز ازلؿاء وازلؿاء مخ اىـباذت ولثري من اؽلسٌمني اىَوم  -

قس ٔبمهٌوا ُشٍ اىـباذت وىِو ؾهنا ٔبو ظازوا ًسؾون بلري ًقني 

خابة وما رضل الا ىضـف الاميان وإلقبال حقِقي حبمتَة الا

اىِساًة  ؿىل ازلهَا ووس َان الٓدصت، ول صك ٔبن من لسم ُشٍ

ٍهون من دعوض ٔبُو ظل وّلبخَ  وحـٌِا وزذا هل مؤلسا

فٕان ظل حيب اىـبس ايٌحوخ قال ثـاىل )اهنم اكهوا ٌسازؾون يف 

سؾوهيا زقبا وزُبا( )واظرب هفسك مؽ اشلٍن  اخلرياث ًو

سون وهجَ( وقال ثـاىل )قو ما ًسؾون زهبم ابىلسات واىـيش ًٍص

 بنك زيب ىول ذؿاؤمك(. ؤاًـب

و ّلوز اىعالت ؿىل اىييب ظىل ظل ؿٌََ  - اؿلوز اىثاين ُو

وسؼل وا  مفذاخ لك ذري وا  ص َخ من ل ص َخ هل، ختصح 

ظاحهبا من اىؼٌٌلث ٕاىل اىيوز وحصفؽ ؾيَ جحب اجلِو واىلصوز 

بواة اىيـمة واىرسوز وثسهََ اىل مصضات اىـٍزز وثفذح هل بٔ 

اىلفوز ول ًزب ٔبان ىو ٔبزذان اس خقعاء فضائٌِا لهقضت 

ألسمان وازلُوز فِهفي ٔبهنا مٌاظ ثفصجي ألحزان واىهسوز 
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وقضاء احلواجئ وجسَِو ألموز وثيفُس اهلموم ورشخ 

اىعسوز. ومضن ُشا اؿلوز اىخـًصف ابحلبُب اؽلععفى ظىل 

 َ وسؼل ومٌاقبَ وظفاثَ وب ل بُذَ اىهصام.ظل ؿٌَ

و اىـؼل اىرضوزي اىالسم ىلك مسؼل من  - اؿلوز اىثاىر ُو

ٔبحاكم اىـقائس واىفقَ وبـغ اىسوز من قعري اؽلفعو ؤبوسعَ 

ا من ألحاكم اىرضوًزة اىيت ل  وبـغ احلسًر اىيبوي وكرُي

 قين ؽلسؼل ؾهنا.

فًصس من هوؿَ  ٔلا س بأ ًخضح ىيا ٔبن لخاة اىِساًة ُو لخاة

انذز يف ّلخواٍ وؿسمي اىيؼري يف ماذثَ اكف ىلك مسرتصس 

وساضل وحصي بأٔن ٍهون يف لك بُت ومسجس وذٌوت 

صىب ؿٌََ ألظفال، فذهرب ؿو  ومسزسة ثًضأٔ ؿٌََ ألحِال ٍو

ّلبة اىييب ملسو هيلع هللا ىلص وّلبة ب ل بُذَ وحتعن بَ ألمة من موخاث 

فهصي والاحنالل الاذاليق ل الاس خالة اىثقايف واىلزو اى

س امي ٔبهيا قس دضان يف سمان جتس فَِ اىعفو حيفغ ٔبسٌلء 

اؽلمثٌني واىفٌاهني ولؾيب اىهصت بلك ثفاظٌَِا ول ٍاكذ ًـصف 
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 صُتا ؾن هبَِ ملسو هيلع هللا ىلص ٔبو حصابخَ ٔبو قزواثَ، فٕاىل ظل اؽلض خىك.

 ل الاس خار مـصفا بفضو ُشٍ اىعٌواث:اوقس ق

 لسمت اىعالت ؿىل اشلي   ظىل ؿٌََ ظل يف اىقصبٓنن ٔبهت إ 

ة يف اىضأٔن  بعالثيا اؽلرصًة اؽلهِة اىؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼمسهَة اىيبًو

 ا ىيوز ازلامئ اىسٌعانمٌّ  ىعَبِة من مست ٔبس ياذُا          ا

 وحـٌهتا وزذا ؿٌَك مؤلسا      لحت ؿٌَك ُساًة اىصمحن

 

في ري اىـِس اىويف يف اىعًصقة مث ًقول : وقس ٔبحزث ّلبيا اىع

 اىقاذًزة
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 احلزةذؿاء بسء 
ُت ابىعالِت ؿىل اىييّبِ ملسو هيلع هللا ىلص امذثاًل ٔلمِصَك وثعسًقًا  ايٌِم   ٕاين هًو

َِ وثـؼاميً ىقسزٍِ  َِ وصوقًا ٕاىَ ىيبَِك س َسان َلٍس ملسو هيلع هللا ىلص وّلبًة فِ

َِ ٔبُاًل شلضِلَ فذقبٌِـا مين بفضطِلَ وٕاحساِهَك ، ؤبِسْل  وىهوه

 ايٌِم  َك اىعاِىحنَي ، جحـاَة اىلفٍِك ؾن قٌيب واحـٌين من ؾباذِ 

َُ ، وؾزًا ؿىل ؾزٍِ اشلي  َِ اشلي ٔبوىََخ ٍُ رشفًا ؿىل رشف ِسْذ

َُ يف  َُ ، ؤبؿِو مقاَم َُ ذٌقذ ٍِ اشلي مٌ َُ ، وهوزًا ؿىل هوز ٔبؾعََخ

َُ يف ذزخاِث اىيبُنَي ، ؤبسأضُٔلَ ِزضاَك  مقاماِث اؽلصَسٌنَي وذزحذَ

ٍُ اي زة  اىـاؽلنَي ، مَؽ اىـافِِة ازل امئِة ، واؽلوِث ؿىل وِزضا

اىهذاِة واىس يِة وادلاؿِة ، ولكميَت اىضِاذِت ؿىل حتقِِقِا مْن كرِي 

َُ مبيك وفضطِلَ وحوِذَك  ثلَري ول ثبسًو ، واقفْص يل ما ازحهبُخ

ومصِمَك اي ٔبمصم الٔمصمني ، وظىل ظُل ؿىل س َسان َلٍس و ب هِل 

َِ وسؼٌل.  وحصب
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 حزة ألحس
اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان 

دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال ظل دمحم 

زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )ظل( قس ثبت 

رممي اس خلفص ظل اىلفوز ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف 

م ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل اذلس عل واىعالت واىسال ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )زمحن( قس 

رممي اس خلفص ظل اىلفوز  ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف

ب ل اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )زحمي( قس 

رممي اس خلفص ظل اىلفوز  ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي
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ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال س َسان دمحم اىييب 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )مطل( قس 

رممي اس خلفص ظل اىلفوز  ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

ـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلب

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي)قسوش( قس 

رممي اس خلفص ظل اىلفوز  ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ة مس متصت بسوامك اي )سالم( قس  دمحم زسول ظل ظالت ذامئظل

رممي اس خلفص ظل اىلفوز ت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف ثب

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

امئة مس متصت بسوامك اي )مؤمن( قس ظل دمحم زسول ظل ظالت ذ

رممي اس خلفص ظل اىلفوز  ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف
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اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ٕلمين( قس ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )

رممي اس خلفص ظل اىلفوز  ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )ؾٍزز( قس 

رممي اس خلفص ظل اىلفوز  اىهصمي من لك وظف ثبت ىوخَ ظل

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )حباز( قس 

اس خلفص ظل اىلفوز رممي  ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )مذهرب( قس 
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رممي اس خلفص ظل اىلفوز  ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ حمياىص 

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )ذاىأ( قس 

رممي اس خلفص ظل اىلفوز  ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف

واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  اذلس عل واىعالت ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )ابزئ( قس 

رممي اس خلفص ظل اىلفوز  ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف

وؿىل ب ل  اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي)معوز( قس 

اىلفوز ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف رممي اس خلفص ظل 

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

 ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال س َسان دمحم اىييب
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ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )قفاز( قس 

رممي اس خلفص ظل اىلفوز  ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

ؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص ا

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )قِاز( قس 

اس خلفص ظل اىلفوز ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف رممي 

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

 س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال

اة( قس  ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي)ُو

ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف رممي اس خلفص ظل اىلفوز 

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ مياىصح

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ت ذامئة مس متصت بسوامك اي )زساق( قس ظل دمحم زسول ظل ظال

رممي اس خلفص ظل اىلفوز ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف 

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي
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س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

 )فذاخ( قس ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي

رممي اس خلفص ظل اىلفوز  ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )ؿٌمي( قس 

رممي اس خلفص ظل اىلفوز   اىهصمي من لك وظفثبت ىوخَ ظل

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )قابغ( قس 

رممي اس خلفص ظل اىلفوز ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف 

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي)ابسط( قس 

رممي اس خلفص ظل اىلفوز  ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف
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اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

)ذافغ( قس  ظالت ذامئة مس متصت بسوامك ايظل دمحم زسول ظل

رممي اس خلفص ظل اىلفوز ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف 

ت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل اذلس عل واىعال ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )زافؽ( قس 

رممي اس خلفص ظل اىلفوز ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف 

 وؿىل ب ل اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )مـز( قس 

رممي اس خلفص ظل اىلفوز ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف 

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )مشل( قس 
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رممي اس خلفص ظل اىلفوز ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف 

م ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل اذلس عل واىعالت واىسال ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )مسَؽ( قس 

اس خلفص ظل اىلفوز  ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف رممي

ل اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب   ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )بعري( قس 

ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف رممي اس خلفص ظل اىلفوز 

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ حمياىص 

 اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال س َسان دمحم اىييب ألٗل

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )حنك( قس 

رممي اس خلفص ظل اىلفوز  ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

بلكمة ل ٕاهل ٕال س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج 
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ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )ؿسل( قس 

رممي اس خلفص ظل اىلفوز ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف 

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

 زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي)ىعَف( قس ظل دمحم

رممي اس خلفص ظل اىلفوز  ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

مس متصت بسوامك اي )دبري( قس ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة 

رممي اس خلفص ظل اىلفوز  ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

قس  ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )حٌمي(

رممي اس خلفص ظل اىلفوز  ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي
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س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ة مس متصت بسوامك اي )ؾؼمي( قس ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئ

رممي اس خلفص ظل اىلفوز   من لك وظفت ىوخَ ظل اىهصميثب

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )قفوز( قس 

ظل اىلفوز رممي اس خلفص  ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي)صهوز( قس 

رممي اس خلفص ظل اىلفوز  ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )ؿًل( قس 

رممي اس خلفص ظل اىلفوز  ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف
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م ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل اذلس عل واىعالت واىسال ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )مبري( قس 

رممي اس خلفص ظل اىلفوز  ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف

ل اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب   ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي)حفِغ( قس 

رممي اس خلفص ظل اىلفوز ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف 

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال  س َسان دمحم اىييب ألٗل

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )مقِت( قس 

رممي اس خلفص ظل اىلفوز ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف 

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

بلكمة ل ٕاهل ٕال س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئةمس متصت بسوامك اي)حسُب( قس 
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رممي اس خلفص ظل اىلفوز  ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

 زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )خٌَو( قس ظل دمحم

رممي اس خلفص ظل اىلفوز  ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

مس متصت بسوامك اي )مصمي( قس ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة 

رممي اس خلفص ظل اىلفوز  ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

قس  ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )زقِب(

رممي اس خلفص ظل اىلفوز  ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 
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ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )ِلَب( قس 

رممي اس خلفص ظل اىلفوز   من لك وظفثبت ىوخَ ظل اىهصمي

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )واسؽ( قس 

ظل اىلفوز  ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف رممي اس خلفص

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )حهمي( قس 

رممي اس خلفص ظل اىلفوز ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف 

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )وذوذ( قس 

رممي اس خلفص ظل اىلفوز  ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف

م ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل اذلس عل واىعالت واىسال ۞ اىصحمي
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س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )ِلَس( قس 

رممي اس خلفص ظل اىلفوز  ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف

ب ل اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )ابؾر( قس 

رممي اس خلفص ظل اىلفوز ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف 

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

ٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال س َسان دمحم اىييب الٔ 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )صَِس( قس 

رممي اس خلفص ظل اىلفوز  ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

ج بلكمة ل ٕاهل ٕال س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـو 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )حأ( قس 

رممي اس خلفص ظل اىلفوز ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف 
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اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

 زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )ومَو( قس ظل دمحم

فص ظل اىلفوز ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف رممي اس خل

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ة مس متصت بسوامك اي )قوي( قس ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئ

رممي اس خلفص ظل اىلفوز ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف 

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

( قس ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )مذني

رممي اس خلفص ظل اىلفوز ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف 

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )ويل( قس 
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رممي اس خلفص ظل اىلفوز   من لك وظفثبت ىوخَ ظل اىهصمي

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )محَس( قس 

ظل اىلفوز  رممي اس خلفصثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف 

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )ّليص( قس 

رممي اس خلفص ظل اىلفوز ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف 

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )مبسئ( قس 

رممي اس خلفص ظل اىلفوز ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف 

م ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل اذلس عل واىعالت واىسال ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 
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ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )مـَس( قس 

رممي اس خلفص ظل اىلفوز ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف 

ب ل اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )ّليي( قس 

ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف رممي اس خلفص ظل اىلفوز 

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

ٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال س َسان دمحم اىييب الٔ 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )ٔلَت( قس 

رممي اس خلفص ظل اىلفوز ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف 

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

ج بلكمة ل ٕاهل ٕال س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـو 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )يح( قس 

رممي اس خلفص ظل اىلفوز  ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي
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س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

 زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )قِوم( قس ظل دمحم

رممي اس خلفص ظل اىلفوز  ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ة مس متصت بسوامك اي )واخس( قس ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئ

رممي اس خلفص ظل اىلفوز ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف 

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

س( قس ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )ماخ

رممي اس خلفص ظل اىلفوز ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف 

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )واحس( قس 

 اىلفوز صمي من لك وظف رممي اس خلفص ظلثبت ىوخَ ظل اىه
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اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )مصس( قس 

ص ظل اىلفوز رممي اس خلف ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )قاذز( قس 

رممي اس خلفص ظل اىلفوز  ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )مقذسز( قس 

رممي اس خلفص ظل اىلفوز ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف 

واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل اذلس عل واىعالت  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ة مس متصت بسوامك اي )مقسم( قس ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئ
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رممي اس خلفص ظل اىلفوز ت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف ثب

وؿىل ب ل اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )مؤدص( قس 

رممي اس خلفص ظل اىلفوز  ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

 ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال س َسان دمحم اىييب

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )ٔبول( قس 

رممي اس خلفص ظل اىلفوز  ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

بـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽل 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )بٓدص( قس 

رممي اس خلفص ظل اىلفوز ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف 

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 
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 دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )ػاُص( قس ظل

رممي اس خلفص ظل اىلفوز ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف 

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ذامئة مس متصت بسوامك اي )ابظن( قس  ظل دمحم زسول ظل ظالت

ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف رممي اس خلفص ظل اىلفوز 

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

)وايل( قس  ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي

رممي اس خلفص ظل اىلفوز  ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )مذـال( قس 

ظل اىلفوز  اىهصمي من لك وظف رممي اس خلفص ثبت ىوخَ ظل

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي
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س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )بص( قس 

اس خلفص ظل اىلفوز رممي ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف 

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )ثواة( قس 

رممي اس خلفص ظل اىلفوز ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف 

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ مياىصح

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )مٌخقم( قس 

رممي اس خلفص ظل اىلفوز ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف 

واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  اذلس عل واىعالت ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )ؾفو( قس 

رممي اس خلفص ظل اىلفوز  ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف
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وؿىل ب ل اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي)زؤوف( قس 

رممي اس خلفص ظل اىلفوز  ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال  س َسان دمحم اىييب

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )ماضل 

رممي اس خلفص اؽلطل( قس ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف 

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان  ۞ ظل اىلفوز اىصحمي

شٍص اؽلبـوج دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىي

بلكمة ل ٕاهل ٕال ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت 

بسوامك اي )را اجلالل وإلمصام( قس ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من 

ذلس عل  ۞ رممي اس خلفص ظل اىلفوز اىصحميلك وظف 

واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم اىييب 

ج بلكمة ل ٕاهل ٕال ظل دمحم زسول ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـو 
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ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )مقسط( قس ثبت ىوخَ 

 ۞ رممي اس خلفص ظل اىلفوز اىصحمي ظل اىهصمي من لك وظف

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان 

دمحم  دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال ظل

زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )خامؽ( قس ثبت 

ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف رممي اس خلفص ظل اىلفوز 

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

مئة مس متصت بسوامك اي )قين( قس ظل دمحم زسول ظل ظالت ذا

رممي اس خلفص ظل اىلفوز ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف 

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ين( قس ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )مل

رممي اس خلفص ظل اىلفوز ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف 

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي
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س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )ماهؽ( قس 

رممي اس خلفص ظل اىلفوز هصمي من لك وظف ثبت ىوخَ ظل اى

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )ضاز( قس 

فص ظل اىلفوز رممي اس خل ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )انفؽ( قس 

رممي اس خلفص ظل اىلفوز  ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )هوز( قس 

رممي اس خلفص ظل اىلفوز ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف 
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م ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل اذلس عل واىعالت واىسال ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )ُاذي( قس 

رممي اس خلفص ظل اىلفوز  ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف

ب ل اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )بسًؽ( قس 

رممي اس خلفص ظل اىلفوز  ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

ٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال س َسان دمحم اىييب الٔ 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )ابيق( قس 

رممي اس خلفص ظل اىلفوز  ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

ج بلكمة ل ٕاهل ٕال س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـو 

ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )وازج( قس 
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رممي اس خلفص ظل اىلفوز  ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت بسوامك اي )زص َس( قس  ظل

رممي اس خلفص ظل اىلفوز ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف 

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ذامئة مس متصت بسوامك اي )ظبوز( قس ظل دمحم زسول ظل ظالت 

رممي اس خلفص ظل اىلفوز  ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من لك وظف

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ۞ اىصحمي

س َسان دمحم اىييب ألٗل اىبضري اىيشٍص اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ىُس  من} بسوامك اي ظل دمحم زسول ظل ظالت ذامئة مس متصت

و اىسمَؽ اىبعري قس ثبت ىوخَ ظل اىهصمي من  {هكثهل صئ ُو

ظو ؿىل  ايٌِم ،رممي اس خلفص ظل اىلفوز اىصحمي لك وظف

وثقيض ىيا هبا س َسان دمحم ظالت ثيجَيا هبا من مجَؽ ألُوال 
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يَا هبا  ـُ ِّتاِث ، وحَْصفَ ُ مجََؽ احلاحـاِث ، وثَُعُِِّصان هبا ِمْن مجَؽِ اىس 

ُِّليا هبا ٔبقىص اىلاايِث ِمْن مجَؽِ اخلرياِث ، ٔبؿىل  ازلزخاِث ، وثَُبٌ

ه َك َبهَْت ، وؿىل ب هل وسؼل،يف احلَاِت وبـَس اؽلٌلِث 
ّ
َزب يَا ثََقب ْو ِمٌ ا ا

ِحميُ  اُة اىص  ه َك َبهَْت اىخ و 
ّ
يَا ا َْ َ ٌِمُي َوثُْب ؿٌَ ـَ ِمَُؽ اىْ ، واقفص ىيا اىس 

اىصحمي، وادمت ىيا مٌك حبسن اخلامتة وازمحيا ٕاهك ٔبهت اىلفوز 

اي مـني، س بحان زبك زة اىـزت ؾٌل ًعفون ، وسالم ؿىل 

صسٌني ، واذلس عل زة اىـاؽلني، وؽلا اكن ًوم ادلـة اؽلبازك اؽل

ُؼ وقت حوازان ىصسول ظل 1548ازيا ؾرش زبَؽ ألول س ية

ًقة فوجلت حرضت ملسو هيلع هللا ىلص ابؽلسًية اؽليوزت ؤبان ٔبس خـمو وزذ اىعص 

اؽلصاقبة فأٔذشثين س ية ؤبان بني اىيوم واىَقؼة، فصٔبًت حِيئش 

ٔكن اىقِامة قس قامت وهعبت اؽلواٍسن واص خس احلساة وؾؼم 

اىزىزال ولرب اىهصة ومؽ ُشا ٔبمسؽ قوما ًٌورون ابىِساًة، فٕارا 

ٔبان بعاحئ ًقول: اي ٔبُو اىِساًة ٔبذذٌوا سفِية اىيجات اؽلَِأٔت مٌش 

بسىت سُتاحنك حس ياث ابىخوبة وإلس خلفاز واًهتٌَو اىقسم قس 

وبفوسمك ٔبمص احلسُب اجلٌَو، فصفـت زٔبيس فصٔبًت سفِية 
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ؾؼمية جسؽ ازلهَا وما ؿٌهيا، وفهيا رشفاث ومسامن ل ثـس ول 

حتىص بـضِا فوق بـغ ويف اىعبقة ألوىل زالج ذايز 

صاْلاث ل ًوظف حس هنا، وؿىل لك ذاز ابة ؿٌََ امس 

فـىل ألول س َسي اىض َخ ٔبمحس اىعَب اىبضري  ظاحبَ،

زيض ظل ؾيَ وؿىل اىثاين س َسي هوز ازلامئ زيض ظل ؾيَ 

وؿىل اىثاىر س َسي دمحم رشًف زيض ظل ؾيَ، وؿىل حواىهبا 

سالػل مـقوذت حبصوف ألسٌلء احلس ىن ٍصىق هبا اىصاقون ٕاًهيا، 

واىياش بني بعري ؤبمعى وظاؿس وساقط وضاحك وابك، 

فوخسان فهيا من اىيـمي اؽلقمي ما ل ؿني سان واىقاذت إبرن ظل فعـ

زٔبث ول ٔبرن مسـت ول دعص ؿىل قٌب برش، فقٌت ىس َس 

اىوس ٍَك س بحان ظل ما ُشٍ اىيـمة ؤبي حٌة ا  فقال: ُشٍ 

زموبدٌا ؤبُو اىِساًة من قومٌا ٕاىل اجلية اي ٔباب ُامش فسمـين 

قٌت: هـم قال: رضل ُو اىقعب ألؾؼم، فقال يل : ٔبػل ثـؼل ف

شٍ ظوزهتا لٌل حصى واذلس عل زة اىـاؽلني.  اىفوس اىـؼمي ُو
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ظوزت سفِية اىيجات لٌل زبُٓا س َسي ألس خار دمحم رشًف زيض 

 ظل ؾيَ يف احلرضت اؽلبازلة

 واس خحب اؽلؤىف ُشٍ إلس خلازة:

 ُساًخك ايٌِم ىصحوك يف اىسري 

 وؾفوك ؾٌل اكن يف اىرس واجلِص                           

      ٕاىَك ثوسٌيا هبا وبأٌُِٔا 

 ؤبسٌلئك احلس ىن وابٔلؾؼم اىقسز                             

   ىخقبضين زيب ؿىل ذري حاٌك 

 ومتحو اشلي ثـٌمَ من مرض اىوسز                             

    وؿاورىن ايٌِم ما ٔبهت ؿاػل   
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 فأدٔضفَ اي ظل ابىفذح واىيرص                                 

   سأٔىخك ابىهذب اىيت مٌك ٔبىزىت  

 وابحلصمني الٓمٌني من اؽلهص                                    

  وابٔلهبِاء وألوىَاء وبقعهبم   

 بئب اىيوزي هوز ازلامئ اىـؼل احلرب                               

 ىخحفؼين من رش ذٌقك لكِم 

 ومن رش هفيس واىِوى ومن اىسحص                           

     بنك ؾزان واشلمص صاغ بشمصمك   

 فذرب ؿساان ابؽلِاضل واىقوز                                      

   ىقس صلٌوان يف صِوذ حٌلىنك   

 اؿلبني يف اشلمص وقس قعـوا وذ                                 

      ٕاىَك ثوسٌيا بَ وهبا ومه   

 ثبٌليا هَو اؽلىن اي ويل ٔبمصي                                   

 من ازلٍن وازلهَا ويف اىـؼل واىخقى

 ويف اىِسي واىخوفِأ يف معو اخلري                             
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  وسفن جنات ازلاذٌني بسٌهَ  

 ىصوم هبا اىفوس اىـؼمي من احلرش                              

    دمحم رشًف اىيوزي زايج ىوظٌنك

 هل وىيا وال ل واىعحب واىلري                                 

 حبأ اىييب اؽلععفى س َس اىوزى 

 بئب اىعَب اؽلمسوخ ابىيرث واىضـص                             

  ظل ما قال قائو    ؿٌََ ظالت

 ُساًخك ايٌِم ىصحوك يف اىسري                                

 
اُسين من لك سوء من اؽلسُتاث واقفص يل مجَؽ  ايٌِم

اىِفواث واىزلث واحفؼين من لك صئ من اؽلٌِاكث ووفقين 

ؿىل مجَؽ اىعاؿاث واىقصابث واقبضين ؿىل ٔبحسن احلالث يف 

احلَات وحسن اخلامتة ؾيس اؽلٌلث، وزبدين يف سؤال اؽلٌهني 

 يل باكمو اىثباث، وهوز قربي بأٔهواز ألسٌلء والآيث، احـهل

زوضة من اىصوضاث ٕاىل ًوم فعو اىقضاء بني اـلٌوقاث، 
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ؤبذذٌين مؽ ٔبوىَائك سفِية اىيجات مصمب روي ازلزخاث ٕاىل 

 اجلياث اي ِلَب ازلؾواث، بصمحخك اي ٔبزمح اىصامحني.

 ٔبسٌلء س َسان ومولان دمحم ملسو هيلع هللا ىلص مائخان وواحس وا :

ظىل ظل  , ٔبحِسملسو هيلع هللا ىلص, َلوذ ملسو هيلع هللا ىلص, حامــــس  ملسو هيلع هللا ىلص , ٔبمحس ملسو هيلع هللا ىلص دمحم

 , ؿاقــبملسو هيلع هللا ىلص, حارش  ملسو هيلع هللا ىلص ماخملسو هيلع هللا ىلص ،  , وحِــــس ؿٌََ وسؼل

ظىل  معِؼؼؼصملسو هيلع هللا ىلص  , ظاُؼؼؼؼؼؼؼصملسو هيلع هللا ىلص, ٌس  ملسو هيلع هللا ىلص , ظؼؼؼؼؼَ ملسو هيلع هللا ىلص

, هبؼؼؼؼي  ملسو هيلع هللا ىلص , زسول ملسو هيلع هللا ىلص , سِـــسملسو هيلع هللا ىلص, ظَب  ظل ؿٌََ وسؼل

 , مقذفملسو هيلع هللا ىلص, خامـــؽ  ملسو هيلع هللا ىلص , قــِــمملسو هيلع هللا ىلصاىصمحؼؼؼؼؼة  , زسولملسو هيلع هللا ىلص

 , اىصاحــــة ملسو هيلع هللا ىلص , زسولملسو هيلع هللا ىلصزسول اؽلالحــــم ملسو هيلع هللا ىلص , مقفؼؼؼؼى  ملسو هيلع هللا ىلص

ظىل  , مزمؼؼؼؼؼؼو ملسو هيلع هللا ىلص , مسزؼصملسو هيلع هللا ىلصٕالكَو  ملسو هيلع هللا ىلص , اكمؼؼؼؼؼؼؼؼو ملسو هيلع هللا ىلص

 ظفي ظل ملسو هيلع هللا ىلص , حبَب ظل ملسو هيلع هللا ىلص , ؾــبـــسظل ظل ؿٌََ وسؼل

ذامت ملسو هيلع هللا ىلص , ذاثــم ألهبِاء ملسو هيلع هللا ىلص, لكِـم ظل  ملسو هيلع هللا ىلص , جني ظل ملسو هيلع هللا ىلص

, مٌعوز ملسو هيلع هللا ىلص, انظؼؼص ملسو هيلع هللا ىلص, مشلؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼص ملسو هيلع هللا ىلص, مٌج ملسو هيلع هللا ىلصاىصسو 

, حًصؼؼط ؿٌَنك ملسو هيلع هللا ىلص, هبؼؼؼؼي اىخوبة  ملسو هيلع هللا ىلص , اىصمحة ملسو هيلع هللا ىلص هبؼؼؼؼؼي

 , ملسو هيلع هللا ىلص صِِـــس  ,ملسو هيلع هللا ىلصصاُــــس , ملسو هيلع هللا ىلص, صِري  ملسو هيلع هللا ىلص مـٌؼؼومملسو هيلع هللا ىلص 
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,  ملسو هيلع هللا ىلص , هــشًؼؼؼؼص ملسو هيلع هللا ىلص , مــبــرش ملسو هيلع هللا ىلص بضري ملسو هيلع هللا ىلص مضِؼؼوذ

, ملسو هيلع هللا ىلص, معبؼؼؼؼؼؼؼاخ ملسو هيلع هللا ىلصرساح  ،ملسو هيلع هللا ىلص , هؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼوزملسو هيلع هللا ىلصمـــٌــــشز 

, ملسو هيلع هللا ىلصذاغ ملسو هيلع هللا ىلص , مٌِؼؼؼؼؼؼؼؼص  ملسو هيلع هللا ىلص , ٕلسي ملسو هيلع هللا ىلص ُؼؼؼؼؼسى

ملسو هيلع هللا ىلص ي , حفؼؼؼؼؼ ملسو هيلع هللا ىلص , ِلــــاةملسو هيلع هللا ىلص, مؼؼؼجِؼؼؼؼؼب ملسو هيلع هللا ىلصمسؾؼؼؼؼؼو 

ؼؼؼن ؼؼؼؼؼؼؼؼؼٔبمـِ  ,ملسو هيلع هللا ىلص, قوي  ملسو هيلع هللا ىلص , حأملسو هيلع هللا ىلص, وىؼؼؼي ملسو هيلع هللا ىلصؾفؼؼؼو 

ؼؼن ؼؼؼ, مهِؼؼؼؼملسو هيلع هللا ىلص, مهؼؼؼصم ملسو هيلع هللا ىلصلؼؼصمي ملسو هيلع هللا ىلص , مأٔمؼؼؼؼؼون ملسو هيلع هللا ىلص

, وظؼؼؼول ملسو هيلع هللا ىلصمؼؼؼؤمؼؼؼؼؼو ملسو هيلع هللا ىلص , مبِؼؼؼؼن  ملسو هيلع هللا ىلص , مذــِؼؼؼؼؼؼنملسو هيلع هللا ىلص

 رو مـــهــــاهؼؼؼؼؼؼؼةملسو هيلع هللا ىلص  , رو حؼؼؼؼؼؼؼصمؼؼؼؼؼؼةملسو هيلع هللا ىلص, روقؼؼؼؼوت ملسو هيلع هللا ىلص

, معِــــؽ ملسو هيلع هللا ىلصمعؼؼؼؼؼاغ  ملسو هيلع هللا ىلص و, رو فؼؼؼضـــملسو هيلع هللا ىلصؼز , رو ؾ ملسو هيلع هللا ىلص

,  ملسو هيلع هللا ىلص بضؼؼؼصى ملسو هيلع هللا ىلص , زحـــمــــة ملسو هيلع هللا ىلص , قــــسم ظــــسقملسو هيلع هللا ىلص

هـــــمؼؼؼؼؼة ملسو هيلع هللا ىلص , قــِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاج  ملسو هيلع هللا ىلص قــــِــــر, ملسو هيلع هللا ىلصقؼؼؼؼؼؼؼؼؼوج 

ظؼؼؼؼؼصاظ  ملسو هيلع هللا ىلص , ؾؼؼصوت وزــقؼؼؼؼىملسو هيلع هللا ىلص, ُــــسًــــة ظل ملسو هيلع هللا ىلصظل 

ملسو هيلع هللا ىلص , رلؼؼؼص ظل ملسو هيلع هللا ىلص, ظؼؼؼؼؼصاظ مس خقِؼؼؼؼؼؼؼؼؼم ملسو هيلع هللا ىلصظل 

ملسو هيلع هللا ىلص , اىيجؼؼؼؼؼؼم اىثاقــــب ملسو هيلع هللا ىلص, حؼؼؼؼزة ظل  ملسو هيلع هللا ىلص ســـِـــف ظل

 , ْلذـــازملسو هيلع هللا ىلص, ٔبمؼؼؼي  ملسو هيلع هللا ىلص , مٌخقى ملسو هيلع هللا ىلص ِلخىب ملسو هيلع هللا ىلص مععفى ,
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, ٔببو ملسو هيلع هللا ىلص, ٔببو اىقـــامس ملسو هيلع هللا ىلص, حبؼؼؼؼؼاز ملسو هيلع هللا ىلصٔبحــِؼؼؼؼص  ملسو هيلع هللا ىلص

, مضفؽ  ملسو هيلع هللا ىلص , ٔببؼؼؼو ابصاُمي ملسو هيلع هللا ىلص ٔببؼؼؼؼؼؼؼو اىعَب ملسو هيلع هللا ىلص اىعــــاُص

,  ملسو هيلع هللا ىلص , ٕلمميؼن ملسو هيلع هللا ىلص , معٌؼحملسو هيلع هللا ىلصظـاُك ملسو هيلع هللا ىلص , صفِـؽ ملسو هيلع هللا ىلص

 , س َس اؽلصسٌِؼؼؼنملسو هيلع هللا ىلصظــــسق ملسو هيلع هللا ىلص , معسق ملسو هيلع هللا ىلصظؼؼؼؼؼاذق 

, ملسو هيلع هللا ىلص, بؼؼؼص ملسو هيلع هللا ىلصذٌَو اىصحـمؼؼن  ملسو هيلع هللا ىلص , ٕامـــام اؽلخقِؼؼؼؼن ملسو هيلع هللا ىلص

 , ومِــــوملسو هيلع هللا ىلصانظؼؼؼح  ملسو هيلع هللا ىلص , هعَح ملسو هيلع هللا ىلص , وحــِـــَملسو هيلع هللا ىلصمبؼؼؼؼص 

 ملسو هيلع هللا ىلص مقمي اىس ية ملسو هيلع هللا ىلص , صفِأملسو هيلع هللا ىلص, لفِؼؼؼؼؼو ملسو هيلع هللا ىلص, مذولـــو  ملسو هيلع هللا ىلص

زوخ ملسو هيلع هللا ىلص , زوخ احلأ  ملسو هيلع هللا ىلص , زوخ اىقسش ملسو هيلع هللا ىلص , مقسش

 , مبٌؼؼؼؼؼؼفملسو هيلع هللا ىلص, ابىــف ملسو هيلع هللا ىلص, مهذــــف  ملسو هيلع هللا ىلص , اكف ملسو هيلع هللا ىلص اىقسط

ؼابأ ؼؼؼؼؼ, سؼؼملسو هيلع هللا ىلص, موظول  ملسو هيلع هللا ىلص , واظـــوملسو هيلع هللا ىلصصاف   ملسو هيلع هللا ىلص

 ظىل ظل ؿٌََمقسم  ملسو هيلع هللا ىلص , ٕلسملسو هيلع هللا ىلصُاذ ملسو هيلع هللا ىلص , ســــائؼؼؼأ ملسو هيلع هللا ىلص

,  ملسو هيلع هللا ىلص فاحت ملسو هيلع هللا ىلص, مفضـو  ملسو هيلع هللا ىلص , فاضــــوملسو هيلع هللا ىلص, ؾؼؼؼؼؼًزؼؼؼز وسؼل

ؾــٌــم  ملسو هيلع هللا ىلص , مفذاخ اجلٌــةملسو هيلع هللا ىلص, مفذاخ اىصمحؼؼؼؼؼة ملسو هيلع هللا ىلصمفذاخ 

معحح  ملسو هيلع هللا ىلص , ذىَو اخلِؼؼؼصاثملسو هيلع هللا ىلص, ؿؼل اىَقني  ملسو هيلع هللا ىلص إلميــــان

 , ظفؼؼوخ ؾؼؼؼؼن اىزلث ملسو هيلع هللا ىلص مقِو اىـثؼؼؼؼصاث احلس ياث ملسو هيلع هللا ىلص
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ملسو هيلع هللا ىلص , ظؼؼؼؼؼؼؼؼاحب اؽلقؼؼؼؼؼؼؼام ملسو هيلع هللا ىلصظؼؼؼؼؼؼاحب اىضفاؾــــة  ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص , ْلعؼؼؼؼؼوض ابىــــؼؼؼؼؼؼؼز ملسو هيلع هللا ىلصظؼؼؼؼؼؼاحب اىوس ٌَؼؼؼؼؼة 

 ملسو هيلع هللا ىلص , ْلعوض بؼؼؼؼؼاىضؼؼؼؼصف ملسو هيلع هللا ىلص ْلعؼؼوض ابىـــمجــــس

ملسو هيلع هللا ىلص ٌَــة , ظؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼاحب اىفض ملسو هيلع هللا ىلصظؼؼؼؼؼؼاحب اىسِؼؼؼؼؼؼف 

 ملسو هيلع هللا ىلص , ظؼؼؼؼؼؼاحب اىسٌعؼؼؼؼؼانملسو هيلع هللا ىلصظؼؼؼؼؼؼاحب احلجؼؼؼؼؼؼؼة 

ملسو هيلع هللا ىلص , ظؼؼؼؼؼؼؼاحب ازلزخة اىصفِـــــة ملسو هيلع هللا ىلصظؼؼؼؼؼؼاحب اىصذاء 

, ظؼؼؼؼؼاحب  ملسو هيلع هللا ىلص , ظــــاحب اؽللفصملسو هيلع هللا ىلصظــــاحب اىخاح 

,  ملسو هيلع هللا ىلص , ظــاحب اؽلـصاح ملسو هيلع هللا ىلص ظـــاحب ايٌواءملسو هيلع هللا ىلص  اخلاثؼؼؼؼؼؼؼم 

, فعِؼؼؼؼح ملسو هيلع هللا ىلصظـــاحب اىبِــــان ملسو هيلع هللا ىلص ظؼؼؼؼؼؼاحب اىقضِؼؼؼؼؼؼب 

, ملسو هيلع هللا ىلصزؤوف زحِــــم ، ملسو هيلع هللا ىلص  عِؼؼؼؼؼص اجلؼؼؼؼؼان, م ملسو هيلع هللا ىلصايٌسؼؼؼؼؼان 

س َس ، ملسو هيلع هللا ىلص  , حصــِؼؼؼؼؼح إلسؼؼؼؼؼؼؼالمملسو هيلع هللا ىلصارن دؼؼؼؼؼِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼص 

, ســس ظل ملسو هيلع هللا ىلص, ؿني اىــلؼؼص ملسو هيلع هللا ىلص, ؾــــِؼؼن اىيـمي ملسو هيلع هللا ىلصاىهؼؼؼوهــني 

 ملسو هيلع هللا ىلص , ؿٌـــم اىِسى ملسو هيلع هللا ىلص , دعَب ألٓل ملسو هيلع هللا ىلص سـس اخلٌأملسو هيلع هللا ىلص 

, ملسو هيلع هللا ىلصؾز اىـصة  ملسو هيلع هللا ىلص زافؽ اىصثبملسو هيلع هللا ىلص اكصف اىهؼؼصة 

ٕاىِيي جباٍ هبِك  ملسو هيلع هللا ىلص، , ظــــاحب اىقؼؼؼؼؼسمملسو هيلع هللا ىلصظــــاحب اىفصح 
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اؽلععفى وزسوضل اؽلصثىض ظِص قٌوبيا من لك وظف ًباؿسان 

مضاُسثك وّلبخك، ؤبمذيا ؿىل اىس ية وادلاؿة واىضوق  من

 ومالان ٕاىل ىقائك اي را اجلالل وإلمصام وظىل ظل ؿىل س َسان

 ٌامي.دمحم وؿىل ب هل وحصبَ وسؼل جس

شٍ  ظىل ظل ؿىل س َسان ومولان دمحم وؿىل ب هل وحصبَ وسؼل ُو

ظفة اىصوضة اؽلبازلة اىيت ذفن فهيا زسول ظل ظىل ظل ؿٌََ 

وسؼل وظاحباٍ ٔببوبهص ومعص زيض ظل ؾهنٌل، لٌل رمٍص ؾصوت 

ابن اىزبري زيض ظل ؾيَ قال : ذفن زسول ظل ظىل ظل ؿٌََ 

وبهص زيض ظل ؾيَ ذٌف زسول وسؼل يف اىسِوت وذفن ٔبب

ظل ملسو هيلع هللا ىلص، وذفن معص ابن اخلعاة زيض ظل ؾيَ ؾيس زخًل 

ٔبيب بهص وبقِت اىسِوت اىرشقِة فازكة فهيا موضؽ قرب ًقال 

وظل ٔبؿؼل ٔبن ؿُىس بن مصمي ًسفن فَِ، ولشضل خاء يف اخلرب 

ؾهنا : زٔبًت  ؾن زسول ظل ملسو هيلع هللا ىلص، قاىت ؿائضة زيض ظل

زالزة ٔبمقاز سقوظا يف جحصيت فثععت زؤايي ؿىل ٔبيب بهص 

فقال يل: اي ؿائضة ىَسفنن يف بُذك زالزة مه ذري ٔبُو ألزط، 
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فٌٌل ثويف زسول ظل ملسو هيلع هللا ىلص وذفن يف بُيت قال يل ٔببوبهص: ُشا 

و ذريمه، ظىل ظل ؿٌََ وؿىل ب هل وحصبَ  واحس من ٔبمقازك ُو

زبيا حنن ٔبُو يصلهب واىيسم ؤبهت  ايٌِم لثريا، وسؼل جسٌامي

ٔبُو يٌـفو واىهصم فٕان ؿشبدٌا فبـسضل وٕان ؾفوث ؾيا 

َزب يَا } فبفضطل، ول ًيجَيا ٔلا مسبت ٔبًسًيا ٕال ؾفوك اي مصمي، 

يَا ىَيَُهوىَن  ِمَن اىَْزارِسٍِنَ  ْن ىَْم ثَْلِفْص ىَيَا َوحَْصمَحْ
ّ
يَا َوا { َػٌَْميَا َبهُْفس َ

ا } دْضً
ّ
يَا ا َْ َ ِمْو ؿٌَ ْن وَِسٌَُا َبْو َبْدَعأاَِن َزب يَا َوَل حَتْ

ّ
َزب يَا َل ثَُؤاِذْشاَن ا

 َِ ٌْيَا َما َل َظاقََة ىَيَا ِب ّمِ ٌِيَا َزب يَا َوَل حُتَ ٍَن ِمْن قَْب ِ َُ ؿىََل اشل  ٌَْخ ىَكَ مَحَ

يَا َبهَْت َموْ  اَن ؿىََل اىْقَْوِم َواْؾُف َؾي ا َواْقِفْص ىَيَا َواْزمَحْ َلاَن فَاهرُْصْ

 {.اىاَْكِفصٍِنَ 

 

 زة ألزينيؼؼؼؼؼؼؼؼؼح
ظو وسؼل وابزك ؿىل س َسان دمحم ؾبسك اشلي حـٌخَ يف  ايٌِم

ٔبوظاف حٌَخَ خفٌل مفرٌل، مصبوغ اىقامة، ٔبقصة ٕاىل اىعول، 
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ص ايٌون، مرشاب حبمصت، واسؽ اجلبني، مر ايٌحَة، ٔبسح  ٔبُس

احلاحبني، من كري قصن، ٔبذجع اىـَيني مؽ بـغ محصت يف 

 ، بَاضٌِل، ٔبقىن اىـصهني حيس بَ من ػل ًخأٔمو ٔبمش،  هل هوز ًـٌٍو

سِو اخلسٍن، ضٌَؽ اىفم ٔبصًب مفٌج ألس يان، ٔكهنن حب 

ص فَِ، اىلٌلم ىعَف اىضفذني، مس خًري اىوخَ مؽ بـغ ثس ٍو

وؾيقَ نجَس ذمِة، هل بًصأ يف اىضمس ًخٔلٔل حبمصت اشلُب 

فصق  وبَاط اىفضة، ؾؼمي اىِامة، زخو اىضـص ٌسسل ًو

ضفص، مس خوي اىعسز واىبعن خضم اىهصاذٌس، ذقِأ  ًو

و  اؽلرسبة ؾبو اىـضسٍن، واشلزاؿني واىفزشٍن واىساقني ظًو

ٍصص، اىزهسٍن زحب اىصاحة ساًو ألظابؽ، لفَ ٔبىني من احل

ٔبصـص اشلزاؿني واؽليهبني ؤبؿايل اىعسكني، صنث اىهفني 

واىقسمني، س بط اىـعب مهنوش اىـقب، ٔبمخط الامخعني 

مس َح اىقسمني س بابهتٌل ٔبظول ٔبظابـٌِل، مـخسل اخلٌأ يف 

اىسمن واىيحافة، مرضة ايٌحم مامتسك اىبسن، قوي اىَِبة 

، مييش ُوان وخيعو حهفؤا ٔكمن ا ًيحط ًوقٍص من ػل ًؤم ثوقرٍي
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من ظبب، رًزؽ اؽلض َة، ٕارا اىخفت ٕاىخفت مجَـا ول ًٌوي 

ؾيقَ، هجري اىعوث حسن اىيلمة، ظَب اىصحي ذامئا وٕان ػل 

ميس ظَبا، ؾصقَ ٔبظَب من اؽلسك ذافغ اىعصف، هؼٍص ٕاىل 

ألزط ٔبظول من هؼٍص ٕاىل اىسٌلء، خو هؼٍص اؽلالحؼة، ًبسٔب 

ؾٍصهة،  من ىقَِ ابىسالم، حىت اىعبَان، ٔبىني اىياش

ؤبحس هنم ذٌقا، ذامئ اىبرش حضوك اىسن ٔبسهت اىياش من 

و، ًألٔك ما وخس ول ًخلكف مبا  كري لرب، ؤببٌلِم يف كري ثعًو

فقس، وٕارا ػل جيس صُتا ظرب حىت صس احلجص ؿىل بعيَ، 

س وإلدذَاز ل ابىضيك  وظوى ايٌَايل اؽلخخابـة ابىُز

ز اىوحش وإلضعصاز، ؤبلك من حلم ازلخاح واحلبازى وحٌل

يام ؿىل اىفصاص  وادلو وألزهب ومن رواث اىبحص، ًو

صمب ذوابَ إباكف وؾصاي،  واحلعري، وؿىل ألزط حصذا، ٍو

وىبس من اىثَاة ألبَغ وألسوذ وألظفص وألمحص واـلعط 

واىـٌلمة واىقًٌسوت واخلامت، واكن هقش ذامتَ "دمحم زسول 

، واكهت هـالٍ هلٌل ظل"، ومييش مٌخـال وحافِا وإلهخـال ٔبلرث
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ة إلىَِة واىعبَـَة،  خساوى ابٔلذًو ساوي ًو قبالن ورشاك،ًو

وٕارا ٔبصاز ٔبصاز بهفَ لكِا وٕارا حتسج فهبا، وٕان حتسج رضة 

بهفَ اًميىن بعن ٕاهبام اىُرسى، ل ٌس خرفَ فصخ ول مغ، وٕارا 

سمؽ اىضـص من اىضـصاء  ٔبمهَ ٔبمص ٔبلرث من مس حلَخَ، ٌو

ـعهيم، وقام ىبـغ ا ٔلفاضو مسـس بن مـار ألهعازي، ًو

ـعي لك خٌُس هل هعَبَ حىت ل  وهنيى ؾن اىقِام هل، ًو

حيسب خٌُسَ ٔبن ٔبحسا ٔبمصم ؿٌََ مٌَ، وما ٔبذش ٔبحسا بَسٍ 

فأٔزسٌِا حىت ٍصسٌِا الٓدص، وما اىهتص ذاذما، وما قال هل يف 

صئ ظيـَ ػل ظيـخَ ول ىيش حصلَ ػل حصلخَ، ول ٔبختش من هوغ 

ؤالك ازيني ل ٕاسا هشا ..، جياىس اىفقصاء، ًو ٍزن ول زذائني ُو

بسط هل زوبَ، وػل ٍص  ؤثص ازلاذو ؿٌََ مبا ًوخس ًو اؽلسالني، ًو

قط ماذا زخٌََ بني ٔبحصابَ ول مقسما زمبدَِ ؿىل زمبيت 

سـى يف حاخة ري احلاخة، وسؽ اىياش بسعَ  خٌُسَ، ٌو

ٌني وذٌقَ فعاز هلم ٔباب، وظازوا ؾيسٍ يف احلأ سواء، مذفاض

ابىخقوى ِلٌسَ ِلٌس ؿؼل وحؼل وحِاء ؤبماهة، ل حصفؽ فَِ 
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ألظواث ول حتعو فَِ إلساءاث، ًخقابضون فَِ ابىخقوى، 

و اىقائس يف لك صأٔن َلوذ، ىُس بعزاة ول  مذواضـني هل ُو

 ، ، ول ًخلكم ٕال فامي ٍصىج ذرٍي حفاص، ول ًشم ٔبحسا ول ًـرٍي

زؤوسِم اىعري، وٕارا  وٕارا حلكم ٔبظصق خٌساٍؤ ٔكمنا ؿىل

سهت ل ًدٌاسؾون ؾيسٍ احلسًر، بو من حلكم ٔبهعخوا هل 

حىت ًفصػ، مجؽ ظل يف هـوث ادلال وماكزم ألذالق ؤبذبَ 

فأٔحسن ثأٔذًبَ، وحـهل مـعوما من لك صئ مشموم، ظىل 

 ظل ؿٌََ وؿىل ب هل وسؼل.

 حزة اىثالاثء
اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان 

دمحم اىييب اىـصيب ؾبسظل وزسول ظل اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

َِّك اْلَؿىَْل )ظل دمحم زسولعل اؽلزنل ؿٌََ  ِح امْسَ َزب بِّ ( 1}س َ

ى ) ي َذٌََأ فََسو  ِ َز فَََِسى )5اشل  ي قَس  ِ ي بَْدَصَح 3( َواشل  ِ ( َواشل 

هَلُ قُثَاًء بَْحَوى )8اىَْمْصَؾى ) ـَ ُيْقصِئَُك فاََل ثًَىَْس )2( فََج ( 1( س َ
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فَ  ؼَلُ اىَْجَِْص َوَما خَيْ ـْ َ ً َُ ه 
ّ
ُ ا ل  َما َصاَء اغل 

ّ
َك ِيٌُْرُْسَى 1ى )ا ُ ( َوهُُرَّسِ

ْلَصى )4) ـَِت اشّلِ ْن هََف
ّ
ل ُص َمْن خَيََْش )9( فََشلِّْص ا ََش  ( 11( س َ

ي ًَْعىَل اىي اَز اْىُهرْبَى )11َوًََخَجي هُبَا اْلَْصقَى ) ِ ( مُث  َل 15( اشل 

ََا ) َوَرَلَص امْسَ  (18( قَْس َبفٌََْح َمْن حََزَّك  )13ًَُموُث ِفهيَا َوَل حَيْ

َِ فََعىل  ) ِّ ََا )12َزب ْ ه ََاَت ازلُّ ِدَصُت َذرْيٌ 11( بَْو ثُْؤِثُصوَن اىَْح َٓ ( َواْل

ُحِف اْلُوىَل )11َوَببْقَى ) َشا ىَِفي اىعُّ َُ ن  
ّ
مَي 14( ا ُِ بَْصا

ّ
ِف ا ( حُصُ

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم  {،( 19َوُموََس )

 اىييب اىـصيب ؾبسظل وزسول ظل وؿىل ب ل س َسان دمحم

ْو اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال ظل دمحم زسول ظل اؽلزنل ؿٌََ  َُ {

ََِة ) ٌة )1َباَتَك َحِسًُر اىَْلاص ِ ـَ ٌٍ ًَْوَمتٍِش َذاِص ( ؿَاِمٍَكٌ 5( ُوُحو

ٍََة )8( ثَْعىَل اَنًزا َحاِمًَِة )3اَنِظَبٌة ) ِه َٓ ( ىََُْس 2( جُْسقَى ِمْن ؿنَْيٍ ب

ل  ِمْن رَضًِؽٍ )
ّ
اٌم ا ـَ ( 1( َل ٌُْسِمُن َوَل ًُْليِن ِمْن ُحوغٍ )1ىَُِْم َظ

ٌٍ ًَْوَمتٍِش اَنمِعٌَة ) ٌََة )4ُوُحو هِيَا َزاِض ـْ ٍََة )9( ِىَس ( 11( يِف َحٌ ٍة ؿَاِى

ًََة ) ٌز 15( ِفهيَا ؿنَْيٌ َخازًٌَِة )11َل جَْسَمُؽ ِفهيَا َلِق ( ِفهيَا رُسُ

( 12( َوهََماِزُق َمْعُفوفٌَة )18( َوَبْلَواٌة َمْوُضوؿٌَة )13) َمْصفُوؿَةٌ 
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ٌِقَْت 11َوَسَزايِبُّ َمْبثُوزٌَة ) ََْف ُذ ِبِو َل
ّ
ىَل اْل

ّ
( َبفاََل ًَْيُؼُصوَن ا

ـَْت )11) ََْف ُزِف َماِء َل ىَل اىس 
ّ
ََْف 14( َوا ىَل اىِْجَباِل َل

ّ
( َوا

ََْف 19هُِعبَْت ) ىَل اْلَْزِط َل
ّ
ه َما َبهَْت 51ُسِعَحْت )( َوا

ّ
( فََشلِّْص ا

ِعٍص )51ُمَشلٌِّص ) َْ ْم ِبُمس َ ل  َمْن ثََوىل  َوَلَفَص 55( ىَْسَت ؿٌَهَْيِ
ّ
( ا

َشاَة اْلَْلرَبَ )53) ـَ ُ اىْ َُ اغل  ُ ب ّشِ ـَ ُِ اَيهَبُْم )58( فَ
ّ
يَا ا َْ َ ى

ّ
ن  ا
ّ
( مُث  52( ا

 
ّ
يَا ِحَساهَبُْم )ا َْ َ  .{(51ن  ؿٌَ

 

 اء اىصبؽ اىثاينٕابخس
اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان 

دمحم اىييب اىـصيب ؾبسظل وزسول ظل اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ََاٍل َؾرْشٍ )1}َواىَْفْجِص )ظل دمحم زسول ظل اؽلزنل ؿٌََ  َ ( 5( َوى

ْفؽِ َواىَْوحِْص ) َرا ٌرَْسِ )3َواىض 
ّ
َِْو ا ي 8( َوايٌ  ْو يِف َرضِلَ قََسٌم شِلِ َُ  )

اٍذ )2ِحْجٍص ) ـَ َُّك ِب َو َزب ـَ ََْف فَ َماِذ 1( َبىَْم حََص َل ـِ َزَم َراِث اىْ
ّ
( ا

ٌَْأ ِمثٌَُِْا يِف اىِْباَلِذ 1) ٍَن َخابُوا 4)( اى يِت ىَْم خُيْ ِ ( َوزَُموَذ اشل 
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ْرَص اِبىَْواِذ ) ٍَن َظلَْوا يِف 11( َوِفْصَؾْوَن ِري اْلَْواَتِذ )9اىع  ِ ( اشل 

وا ِفهيَا اىَْفَساَذ )11اىِْباَلِذ ) َُّك َسْوَظ 15( فَأَْلرَثُ ْم َزب ( فََعب  ؿٌَهَْيِ

ن  َزب َك ىَِباىِْمْصَظاِذ )13ؿََشاٍة )
ّ
َرا َما ( فَأَم  18( ا

ّ
وَْساُن ا

ّ
ا اْل

َُ فََُِقوُل َزيّبِ َبْلَصَمِن ) َم ـ  َ َُ َوه َُ فَأَْلَصَم ُّ ٍُ َزب َرا َما 12ابَْخاَل
ّ
ا ا ( َوَبم 

اىَِن ) َُ َُ فََُِقوُل َزيّبِ َب َِ ِزْسقَ َْ َ ٍُ فََقَسَز ؿٌَ ( الَك  بَو َل 11ابَْخاَل

ََدمَِي ) وَن ؿىََل 11حُْهصُِموَن اىْ اِم اىِْمْسِهنِي )( َوَل حَتَاضُّ ـَ ( 14 َظ

ا ) اَج بالَْكً ىَمًّ َ بُّوَن اىَْماَل ُحبًّا مَجًّا )19َوثَألُِكُوَن اىرتُّ ( الَك  51( َوحُتِ

َرا ُذل ِت اْلَْزُط َذاكًّ َذاكًّ )
ّ
َُّك َواىَْمطَلُ َظفًّا َظفًّا 51ا ( َوَخاَء َزب

َ ًَْوَمتٍِش ًَخَ 55) ْلَصى ( َويِجَء ًَْوَمتٍِش جِبَََِّن  وَْساُن َوبىَن  هَلُ اشّلِ
ّ
َشل ُص اْل

ََايِت )53) ْمُت ِىَح ديَِن قَس  َْ َ ُة 58( ًَُقوُل اَي ى ّشِ ـَ ُ ( فََِْوَمتٍِش َل ً

َُ َبَحٌس ) َ َُ َبَحٌس )52ؿََشاب ( اَي َبٍ هُتَا اىي ْفُس 51( َوَل ًُوزُِأ َواَثقَ

ِِّك زَ 51اىُْمْعَمئِي ُة ) ىَل َزب
ّ
ي ا ـِ ًََة َمْصِضَ ًة )( اْزِح ( فَاْذُذًِل 54اِض

اذلس عل واىعالت  ،{(31( َواْذُذًِل َحٌ يِت )59ي )يِف ِؾَباذِ 

واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم اىييب اىـصيب 

ؾبسظل وزسول ظل اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال ظل دمحم زسول 
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( َوَبهَْت ِحوٌّ هِبََشا اىَْبسَلِ 1َبسَلِ )} َل ُبْقِسُم هِبََشا اىْ ظل اؽلزنل ؿٌََ 

وَْساَن يِف َلَبٍس )3( َوَوازِلٍ َوَما َوزَلَ )5)
ّ
( 8( ىَقَْس َذٌَْقٌَا اْل

َِ َبَحٌس ) َْ َ َسُب بَْن ىَْن ًَْقِسَز ؿٌَ ٌَْهُت َماًل ىَُبًسا 2َبحَيْ ُْ ( ًَُقوُل َب

ٍُ َبَحٌس )1) َسُب َبْن ىَْم ٍََص ينَْيِ )( َبىَْم جنَْ 1( َبحَيْ َْ ْو هَلُ َؾ ( 4ـَ

ٍُ اىي ْجَسٍِْن )9َوِىَسااًن َوَصَفذنَْيِ ) َسًْيَا َُ َقبََة 11( َو ـَ ( فاََل اْقذََحَم اىْ

َقبَُة )11) ـَ اٌم يِف 13( فَكُّ َزقَبٍَة )15( َوَما َبْذَزاَك َما اىْ ـَ ْظ
ّ
( َبْو ا

بٍَة ( بَ 12( ًَِدميًا َرا َمْقَصبٍَة )18ًَْوٍم ِري َمْسَلَبٍة ) ْو ِمْسِهِيًا َرا َمرْتَ

رْبِ َوثََواَظْوا اِبىَْمْصمَحَِة 11) َمٌُوا َوثََواَظْوا اِبىع  َٓ ٍَن ب ِ ( مُث  اَكَن ِمَن اشل 

َميَِة )11) َْ اُة اىَْم ٍَن َلَفُصوا ِبأآََيثِيَا مُهْ 14( ُبوىَئَِك بحَْصَ ِ ( َواشل 

اُة اىَْمْضأََمِة ) ْم اَنٌز ُمؤْ 19بحَْصَ اذلس عل  ،{( 51َظَسٌت )( ؿٌَهَْيِ

واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم اىييب 

اىـصيب ؾبسظل وزسول ظل اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال ظل دمحم 

ا )}زسول ظل اؽلزنل ؿٌََ  َُ ا ْمِس َوحُضَ ا 1َواىض  َُ َرا ثاََل
ّ
( َواىَْقَمِص ا

ا )5) َُ َرا َخال 
ّ
َاِز ا ا )3( َواًهن  َُ َرا ًَْلَضا

ّ
َِْو ا َماِء َوَما 8( َوايٌ  ( َواىس 

ا ) َُ ا )2بَيَا َُ ا )1( َواْلَْزِط َوَما َظَحا َُ ا ( 1( َوهَْفٍس َوَما َسو 
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ا ) َُ ا َوثَْقَوا َُ ا )4فَأَىََِْمَِا فُُجوَز َُ ( َوقَْس َذاَة 9( قَْس َبفٌََْح َمْن َساك 

ا ) َُ ا ا )11َمْن َذس  َُ بَْت زَُموُذ ِبَعْلَوا ا 11( َلش  َُ ـََر َبْصَقا ِر اهَْب
ّ
( ا

ا )15) َُ ِ َوُسْقَِا ِ اَنقََة اغل  ٍُ 13( فَقَاَل ىَُِْم َزُسوُل اغل  بُو ( فََهش 

ُمْ  ْم َزهبُّ ا فََسْمَسَم ؿٌَهَْيِ َُ قَُصو ـَ ا ) فَ َُ ا ْم فََسو  ( َوَل خَيَاُف 18ِبَشْىهِبِ

ا ) َُ اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم  ،{( 12ُؾْقَبا

وؿىل ب ل س َسان دمحم اىييب اىـصيب ؾبسظل وزسول ظل 

َِْو }اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال ظل دمحم زسول ظل اؽلزنل ؿٌََ  َوايٌ 

َرا ًَْلََش )
ّ
َازِ 1ا َرا جَتَىل  ) ( َواًهن 

ّ
َلَص َواْلُهََْث 5ا ( َوَما َذٌََأ اشل 

ىت  )3) ََنُكْ ىَض َ ـْ ن  َس
ّ
ا َمْن َبْؾَعى َواث قَى )8( ا َق 2( فَأَم  ( َوَظس 

ىَن ) ٍُ ِيٌُْرُْسَى )1اِبىُْحس ْ ُ ُيُرَّسِ َخْلىَن 1( فَس َ َو َواس ْ ا َمْن خَبِ ( َوَبم 

ىَن )4) َة اِبىُْحس ْ يُ 9( َوَلش  رْسَى )( فَس َ ـُ ٍُ يٌِْ ُ ( َوَما ًُْليِن 11ُرَّسِ

َرا حََصذ ى )
ّ
َُ َماهُلُ ا يَا يٌََُِْسى )11َؾْي َْ َ ن  ؿٌَ

ّ
ِدَصَت 15( ا ن  ىَيَا ىَْلَٓ

ّ
( َوا

ى )13َواْلُوىَل ) ل  اْلَْصقَى 18( فَأَهَْشْزحنُُكْ اَنًزا ثٌََؼ 
ّ
ا ا َُ ( َل ًَْعاَل

َة َوثََوىل  )12) ي َلش  ِ َجي هُبَا اْلَثْقَى )11( اشل  َُ ي 11( َوس َ ِ ( اشل 

َّك  ) َمٍة جُتَْزى )14ًُْؤيِت َماهَلُ ًزََتَ ـْ ٍُ ِمْن ِه ل  19( َوَما ِلََحٍس ِؾْيَس
ّ
( ا
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َِ اْلَؿىَْل ) ِّ َِ َزب اذلس عل  ،{(51( َوىََسْوَف ٍَْصََض )51ابِْخلَاَء َوْخ

 دمحم اىييب واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان

اىـصيب ؾبسظل وزسول ظل اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال ظل دمحم 

َحى )} زسول ظل اؽلزنل ؿٌََ َرا ََسَى )1َواىضُّ
ّ
َِْو ا ( َما 5( َوايٌ 

َُّك َوَما قىََل ) ِدَصُت َذرْيٌ ضَلَ ِمَن اْلُوىَل )3َوذ ؿََك َزب ( 8( َوىَْلَٓ

َُّك فرََتْ  ِعََك َزب ـْ ُ ْسَك ًَِدميًا فَأََٓوى )2ََض )َوىََسْوَف ً ( 1( َبىَْم جَيِ

ََدمَِي 4( َوَوَخَسَك ؿَائاًِل فَأَقىَْن )1َوَوَخَسَك َضالًّ فَََِسى ) ا اىْ ( فَأَم 

ائَِو فاََل حهَْنَْص )9فاََل ثَْقَِْص ) ا اىس  ِّ 11( َوَبم  َمِة َزب ـْ ا ِبِي َك ( َوَبم 

ْج ) اىسالم ؿىل س َسان دمحم اذلس عل واىعالت و  ،{(11فََحّسِ

وؿىل ب ل س َسان دمحم اىييب اىـصيب ؾبسظل وزسول ظل 

َبىَْم }اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال ظل دمحم زسول ظل اؽلزنل ؿٌََ 

ْخ ضَلَ َظْسَزَك ) يَا َؾْيَك ِوْسَزَك )1ورَْشَ ـْ ي َبهْقََغ 5( َوَوَض ِ ( اشل 

يَا ضَلَ ِرْلَصَك )3َػَِْصَك ) ـْ ا ) (8( َوَزفَ رْسِ ٌرُْسً ـُ ن  َمَؽ اىْ
ّ
ن  2فَا

ّ
( ا

ا ) رْسِ ٌرُْسً ـُ َرا فََصقَْت فَاهَْعْب )1َمَؽ اىْ
ّ
َِّك فَاْزقَْب 1( فَا ىَل َزب

ّ
( َوا

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ،{(4)
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س َسان دمحم اىييب اىـصيب ؾبسظل وزسول ظل اؽلبـوج بلكمة ل 

ًُْخوِن )} زسول ظل اؽلزنل ؿٌََ ٕاهل ٕال ظل دمحم ( 1َواىخنِِّي َواىز 

ًَنَِي ) َشا اىَْبسَلِ اْلَِمنِي )5َوُظوِز س ِ َُ وَْساَن 3( َو
ّ
( ىَقَْس َذٌَْقٌَا اْل

ٌِنَي )8يِف َبْحَسِن ثَْقِومٍي ) ٍُ َبْسفََو َساِف ٍَن 2( مُث  َزَذْذاَن ِ ل  اشل 
ّ
( ا

اِىحَ  َمٌُوا َومَعٌُِوا اىع  َٓ بَُك 1اِث فٌََُِْم َبْحٌص كرَْيُ َمْميُوٍن )ب ( فََما ٍَُهّشِ

ٍِن ) ُس اِبزّلِ ـْ َ ُ 1ب اذلس عل  ،{(4 ِبأَْحنَكِ اىَْحاهِكِنَي )( َبىََُْس اغل 

واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم اىييب 

اىـصيب ؾبسظل وزسول ظل اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال ظل دمحم 

ي َذٌََأ )} زسول ظل اؽلزنل ؿٌََ ِ َِّك اشل  ( َذٌََأ 1اْقَصِب اِبمْسِ َزب

وَْساَن ِمْن ؿٌٍََأ )
ّ
َُّك اْلَْلَصُم )5اْل َ اِبىْقؼََلِ 3( اْقَصِب َوَزب ي ؿؼَل  ِ ( اشل 

ؼَلْ )8) ـْ َ وَْساَن َما ىَْم ً
ّ
َ اْل ََْعلَى )2( ؿؼَل  َ وَْساَن ى

ّ
ن  اْل

ّ
( 1( الَك  ا

َخْلىَن )بَْن  ٍُ اس ْ َٓ ـَى )1َزب ْح َِّك اىصُّ ىَل َزب
ّ
ن  ا
ّ
ي ٍهَْنَيى 4( ا ِ ( َبَزَبًَْت اشل 

َرا َظىل  )9)
ّ
ْن اَكَن ؿىََل اىَُِْسى )11( َؾْبًسا ا

ّ
( َبْو 11( َبَزبًََْت ا

َة َوثََوىل  )15َبَمَص اِبىخ ْقَوى ) ْن لَش 
ّ
ؼَلْ ِبأَن  13( َبَزَبًَْت ا ـْ َ ( َبىَْم ً

 َ ََِة )18ٍََصى ) اغل  ْن اِبىي اِظ ـَ َِ ىًََْسَف ٍََة 12( الَك  ىَِِئْ ىَْم ًًَْذَ ( اَنِظ
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َُ )11اَكِربٍَة َذاِظئٍَة ) َ ََْسُغ اَنِذً َََة )11( فٌَْ اَبِه يَْسُغ اىز  ( 14( س َ

َُ وَ الَك  َل ثُعِ  اذلس عل واىعالت  ،({19َواْقرَتِْة ) اَْسُسْ ـْ

واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم اىييب اىـصيب 

ؾبسظل وزسول ظل اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال ظل دمحم زسول 

ٍََْكِ اىْقَْسِز )}ظل اؽلزنل ؿٌََ  َ ٍُ يِف ى ان  َبىَْزىْيَا
ّ
ٍََْكُ 1ا َ ( َوَما َبْذَزاَك َما ى

ٍَكُ اىْقَسْ 5اىْقَْسِز ) َْ َ ( ثزََن ُل اىَْماَلئِهَُة 3ِز َذرْيٌ ِمْن َبىِْف َصٍِْص )( ى

ْم ِمْن لُكِّ َبْمٍص ) ِ ْرِن َزهّبِ
ّ
وُخ ِفهيَا اِب ( َساَلٌم اِ َ َحىت  َمْعٌَؽِ 8َواىصُّ

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل  ،{(2اىَْفْجِص )

ؽلبـوج ب ل س َسان دمحم اىييب اىـصيب ؾبسظل وزسول ظل ا

ٍَن } بلكمة ل ٕاهل ٕال ظل دمحم زسول ظل اؽلزنل ؿٌََ ِ ىَْم ٍَُهِن اشل 

ٌَُِّة  ِو اْىِهذَاِة َواىُْمرْشِِلنَي ُمٌَْفهِّنَي َحىت  ثَأِِحهَيُُم اىَْبُ ُْ َلَفُصوا ِمْن َب

فًا ُمَعِ َصًت )1) ِ ًَْخٌُو حُصُ َمٌة )5( َزُسوٌل ِمَن اغل  ( 3( ِفهيَا ُلُخٌب قَِِّ

ٌَُِّة ) ِس َما َخاَءهْتُُم اىَْبُ ـْ َ ل  ِمْن ب
ّ
ٍَن ُبوثُوا اْىِهذَاَة ا ِ َق اشل  ( 8َوَما ثََفص 

ٍَن ُحٌََفاَء َوًُِقميُوا  ٌِِعنَي هَلُ ازّلِ َ ُمْز ُبُسوا اغل  ـْ ََ ل  ِى
ّ
َوَما ُبِمُصوا ا

َمِة ) اَكَت َوَرضِلَ ِذٍُن اىَْقِِّ اَلَت َوًُْؤثُوا اىز  ٍَن َلَفُصوا ِمْن ( 2اىع  ِ ن  اشل 
ّ
ا
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ٍَن ِفهيَا ُبوىَئَِك مُهْ رَشُّ  َ َذازِلِ ِو اْىِهذَاِة َواىُْمرْشِِلنَي يِف اَنِز هَجََّن  ُْ َب

اِىَحاِث ُبوىَئَِك مُهْ َذرْيُ 1اىرَْبًِ ِة ) َمٌُوا َومَعٌُِوا اىع  َٓ ٍَن ب ِ ن  اشل 
ّ
( ا

هِتَا اْلَهْنَاُز ( َحَزاُؤمُهْ ِؾْيَس َزهبِِّ 1اىرَْبًِ ِة ) ْم َحٌ اُث ؿَْسٍن جَتْصِي ِمْن حَتْ

َُ رَ  ُ َؾهْنُْم َوَزُضوا َؾْي ٍَن ِفهيَا َببًَسا َزيِضَ اغل  ضِلَ ِىَمْن َديِشَ َذازِلِ

( َُ اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل  ،({4َزب 

ب ل س َسان دمحم اىييب اىـصيب ؾبسظل وزسول ظل اؽلبـوج 

َرا ُسىْزِىَِت }بلكمة ل ٕاهل ٕال ظل دمحم زسول ظل اؽلزنل ؿٌََ 
ّ
ا

وَْساُن 5( َوبَْدَصَحِت اْلَْزُط َبزْقَاىََِا )1اْلَْزُط سِىَْزاىََِا )
ّ
( َوقَاَل اْل

ا )3َما ىََِا ) َُ ُج بَْدَباَز ( 2( ِبأَن  َزب َك َبْوََح ىََِا )8( ًَْوَمتٍِش حُتَّسِ

اىَُِْم )ًَْوَمتٍِش ًَْع  ْوا بمَْعَ َخااًت ِىرُيَ َمْو ِمثَْقاَل 1ُسُز اىي اُش َبص ْ ـْ َ ( فََمْن ً

( ٍُ ا ٍََص ٍت َذرْيً ٍُ )1َرز  ا ٍََص ٍت رَشًّ َمْو ِمثْقَاَل َرز  ـْ َ اذلس  ،{(4( َوَمْن ً

عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم 

ـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال ظل اىييب اىـصيب ؾبسظل وزسول ظل اؽلب

اِذاَيِث َضْبًحا )}دمحم زسول ظل اؽلزنل ؿٌََ  ـَ ( فَاىُْموِزاَيِث 1َواىْ

ـًا )3( فَاىُْمِلرَياِث ُظْبًحا )5قَْسًحا ) َِ هَْق َِ 8( فَأَثَْصَن ِب ( فََوَسْعَن ِب
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ا ) ـً َِ ىََهٌُوٌذ )2مَجْ ِّ وَْساَن ِىَصب
ّ
ن  اْل

ّ
َُ ؿىََل َرضِلَ 1( ا ه 

ّ
 ىََضٌَِِس ( َوا

َُ ِىُحّبِ اىَْزرْيِ ىََضِسًٌس )1) ه 
ّ
رِثَ َما يِف 4( َوا ـْ ُ َرا ب

ّ
ؼَلُ ا ـْ َ ( َبفاََل ً

ُسوِز )9اىُْقُبوِز ) َو َما يِف اىعُّ ْم ًَْوَمتٍِش 11( َوُحّعِ ُْم هِبِ ن  َزهب 
ّ
( ا

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم  ،{(11ىََرِبرٌي )

 اىييب اىـصيب ؾبسظل وزسول ظل وؿىل ب ل س َسان دمحم

اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال ظل دمحم زسول ظل اؽلزنل ؿٌََ 

( ًَْوَم 3( َوَما َبْذَزاَك َما اىْقَازِؿَُة )5( َما اىَْقازِؿَُة )1اىْقَازِؿَُة )}

ِِْن 8ٍَُهوُن اىي اُش اَكىَْفَصاِص اىَْمْبثُوِج ) ـِ ( َوحَُهوُن اىِْجَباُل اَكىْ

َُ )2اىَْمْيُفوِص ) ا َمْن زَُقٌَْت َمَواِسًُي ( فََُِو يِف ِؿَُضٍة َزاِضٍََة 1( فَأَم 

(1( َُ ا َمْن َدف ْت َمَواسًُِي اِوًٌَة )4( َوَبم  َُ  َُ ( َوَما َبْذَزاَك َما 9( فَأُمُّ

( َْ ََ اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل  ،{(11( اَنٌز َحاِمٌَِة )11ُِ

س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم اىييب اىـصيب ؾبسظل وزسول 

ظل اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال ظل دمحم زسول ظل اؽلزنل ؿٌََ 

ٌَُموَن 5( َحىت  ُسْزمُتُ اىَْمَقاِبَص )1َبىَِْامُكُ اىخ اَكثُُص )} ـْ ( الَك  َسْوَف ثَ

ٌَُموَن )( مُث  الَك  سَ 3) ـْ ََِقنِي )8ْوَف ثَ ٌَُموَن ِؿؼْلَ اىْ ـْ ( 2( الَك  ىَْو ثَ
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ُون  اىَْجِحمَي ) ََِقنِي )1ىرََتَ َا ؿنَْيَ اىْ ُوهن  ( مُث  ىَدُْسأَىُن  ًَْوَمتٍِش 1( مُث  ىرََتَ

مِي ) ـِ اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم  ،{(4َؾِن اىي 

اىـصيب ؾبسظل وزسول ظل  وؿىل ب ل س َسان دمحم اىييب

اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال ظل دمحم زسول ظل اؽلزنل ؿٌََ 

ـَرْصِ )} وَْساَن ىَِفي ُدرْسٍ )1َواىْ
ّ
ن  اْل

ّ
ٌُوا 5( ا َمٌُوا َومَعِ َٓ ٍَن ب ِ ل  اشل 

ّ
( ا

رْبِ ) اِىَحاِث َوثََواَظْوا اِبىَْحّأِ َوثََواَظْوا اِبىع  اذلس عل  ،{(3اىع 

عالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم اىييب واى

اىـصيب ؾبسظل وزسول ظل اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال ظل دمحم 

َؽ َماًل 1َوًٌْو ىلُِكِّ مُهََزٍت ىَُمَزٍت )} زسول ظل اؽلزنل ؿٌََ ي مَجَ ِ ( اشل 

( ٍُ َذ ٍُ )5َوؿَس  َسُب بَن  َماهَلُ َبْذسَلَ ًََُْبَشن  يِف اىُْحَعَمِة  ( الَك  3( حَيْ َ ى

ِ اىُْموقََسُت )2( َوَما َبْذَزاَك َما اىُْحَعَمُة )8) ٌُِؽ 1( اَنُز اغل  ( اى يِت ثَع 

ْم ُمْؤَظَستٌ 1ؿىََل اْلَفْتَِسِت ) َا ؿٌَهَْيِ هن 
ّ
َذٍت )4) ( ا  ،{(9( يِف مَعٍَس ُمَمس 

س َسان  اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل

دمحم اىييب اىـصيب ؾبسظل وزسول ظل اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

َُّك }ظل دمحم زسول ظل اؽلزنل ؿٌََ  ـََو َزب ََْف فَ َبىَْم حََص َل



86 

 

اِة اىِْفِِو ) ٌٍَِو )1ِبأحَْصَ ََْسمُهْ يِف ثَْض ْو َل ـَ ( َوَبْزَسَو 5( َبىَْم جَيْ

ا َباَبِبََو ) ْم َظرْيً ٍَو )( حَْصمِ 3ؿٌَهَْيِ َجاَزٍت ِمْن َِسِّ ٌَُِْم 8هِيْم حِبِ ـَ ( فََج

ـَْعٍف  اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان  ،{(2َمأُِلوٍل ) َل

دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم اىييب اىـصيب ؾبسظل وزسول ظل 

اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال ظل دمحم زسول ظل اؽلزنل ؿٌََ 

ًاَلِف قَُصٌٍْش )}
ّ
ًاَلفِ 1ِل

ّ
َِْف )( ا َخاِء َواىع  ( 5ِِْم زِْحٍَكَ اىض ِّ

َشا اىَْبُِْت ) َُ ُبُسوا َزة   ـْ ََ َمهَنُْم 3فٌَْ َٓ َمُِْم ِمْن ُحوغٍ َوب ـَ ي َبْظ ِ ( اشل 

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم ، {(8ِمْن َدْوٍف )

وؿىل ب ل س َسان دمحم اىييب اىـصيب ؾبسظل وزسول ظل 

َبَزَبًَْت } هل ٕال ظل دمحم زسول ظل اؽلزنل ؿٌََاؽلبـوج بلكمة ل إ 

ٍِن ) ُة اِبزّلِ ي ٍَُهّشِ ِ ََدمَِي )1اشل  ي ًَُسغُّ اىْ ِ ( َوَل حَيُغُّ 5( فََشضِلَ اشل 

اِم اىِْمْسِهنِي ) ـَ ِّنَي )3ؿىََل َظ ٍَن مُهْ َؾْن 8( فََوًٌْو ِيٌُْمَعٌ ِ ( اشل 

وَن ) ُُ ْم َسا ٍَن مهُْ 2َظاَلهِتِ ِ وَن اىَْماُؾونَ 1ٍَُصاُءوَن ) ( اشل  ـُ  ( َوًَْميَ

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ،{(1)

س َسان دمحم اىييب اىـصيب ؾبسظل وزسول ظل اؽلبـوج بلكمة ل 
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يَاَك }ٕاهل ٕال ظل دمحم زسول ظل اؽلزنل ؿٌََ  َْ ان  َبْؾَع
ّ
ا

َِّك َواحْنَ 1اْىَهْوثََص) )5ْص)(فََعّوِ ِىَصب َو اْلَبرَْتُ ُُ ن  َصاِهئََك 
ّ
 ،{(3( ا

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان 

دمحم اىييب اىـصيب ؾبسظل وزسول ظل اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

َا اىاَْكِفُصوَن )} ظل دمحم زسول ظل اؽلزنل ؿٌََ ( َل 1قُْو اَي َبُّيُّ

ُبسُ  ـْ ( َوَل َباَن ؿَاِبٌس 3( َوَل َبهمُْتْ ؿَاِبُسوَن َما َبْؾُبُس )5وَن )َبْؾُبُس َما ثَ

نُكْ ِذًينُُكْ َويِلَ ِذٍِن ( ىَ 2( َوَل َبهمُْتْ ؿَاِبُسوَن َما َبْؾُبُس )8َما َؾَبْسمُتْ )

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ،{(1)

ظل اؽلبـوج بلكمة ل  س َسان دمحم اىييب اىـصيب ؾبسظل وزسول

ِ َواىَْفْذُح } ٕاهل ٕال ظل دمحم زسول ظل اؽلزنل ؿٌََ َرا َخاَء هرَْصُ اغل 
ّ
ا

ِ َبفَْواًخا )1) ْح 5( َوَزَبًَْت اىي اَش ًَْسُذٌُوَن يِف ِذٍِن اغل  بِّ ( فَس َ

َخْلِفصْ  َِّك َواس ْ ااًب )حِبَْمِس َزب َُ اَكَن ثَو  ه 
ّ
اذلس عل واىعالت  ،({3ٍُ ا

واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم اىييب اىـصيب 

ؾبسظل وزسول ظل اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال ظل دمحم زسول 

َُ َماهُلُ 1ثَب ْت ًََسا بيَِب ىٍََِب َوثَب  )ؿٌََ }ظل اؽلزنل  ( َما َبقىَْن َؾْي
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ََْعىَل اَنًزا َراَث 5َوَما َلَسَب ) َُ مَح اٌَكَ 3ىٍََِب )( س َ ( َواْمَصَبثُ

ا َحْبٌو ِمْن َمَسٍس )( يِف 8اىَْحَعِب ) َُ اذلس عل ، ({2ِحِِس

واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم اىييب 

اىـصيب ؾبسظل وزسول ظل اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال ظل دمحم 

ُ بَ }زسول ظل اؽلزنل ؿٌََ َو اغل  ُُ َمُس )1َحٌس )قُْو  ُ اىع  ( ىَْم 5( اغل 

اذلس عل ، {(8( َوىَْم ٍَُهْن هَلُ ُلُفًوا َبَحٌس )3ًسَِلْ َوىَْم ًُوزَلْ )

واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم اىييب 

اىـصيب ؾبسظل وزسول ظل اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال ظل دمحم 

ِ َما 1َبُؾوُر ِبَصّةِ اىَْفٌَِأ ) قُوْ }زسول ظل اؽلزنل ؿٌََ  ( ِمْن رَشّ

َرا َوقََب )5َذٌََأ )
ّ
ِ كَاِسٍأ ا ِ اىي ف ااَثِث يِف 3( َوِمْن رَشّ ( َوِمْن رَشّ

َقِس ) ـُ َرا َحَسَس ) ( َوِمنْ 8اىْ
ّ
ِ َحاِسٍس ا اذلس عل واىعالت  ،({2رَشّ

واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم اىييب اىـصيب 

بسظل وزسول ظل اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال ظل دمحم زسول ؾ 

هَلِ 5( َمطِلِ اىي اِش )1قُْو َبُؾوُر ِبَصّةِ اىي اِش )}ظل اؽلزنل ؿٌََ 
ّ
( ا

ِ اىَْوْسَواِش اىَْري اِش )3اىي اِش ) ي ًَُوْسِوُش يِف 8( ِمْن رَشّ ِ ( اشل 
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اذلس عل واىعالت  ،{(1اِش )( ِمَن اىِْجي ِة َواىي  2ُظُسوِز اىي اِش )

واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم اىييب اىـصيب 

ؾبسظل وزسول ظل اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال ظل دمحم زسول 

ِحمِي )}ظل اؽلزنل ؿٌََ  مْحَِن اىص  ِ اىص  ِ َزّةِ 1ِبْسِم اغل  (اىَْحْمُس غِل 

اىَِمنَي ) ـَ مْحَِن 5اىْ ِحمِي )( اىص  ٍِن )3اىص  ُبُس 8( َماضِلِ ًَْوِم ازّلِ ـْ َ َك ه اي 
ّ
( ا

نُي ) ـِ َخ َك وَس ْ اي 
ّ
َخِقمَي )2َوا اَظ اىُْمس ْ َ ِساَن اىرّصِ ُْ ٍَن 1( ا ِ اَظ اشل  ( دِضَ

ِّنَي ) اى ْم َوَل اىض  ْم كرَْيِ اىَْمْلُضوِة ؿٌَهَْيِ ْمَت ؿٌَهَْيِ ـَ ْ  ايٌِم ،{(1َبه

ؾؼم زقبيت فهيا واحـٌِا هوزا ىبرصي وصفء ىعسزي ورُااب 

ٍسن هبا ىساين ومجو هبا وهجيي وقوي هبا  ايٌِمهلمي وحزين 

حسسي وزقو هبا مزياين وازسقين حأ ثالوهتا ؿىل ظاؾخك 

بآنء ايٌَو ؤبظصاف اًهناز واحرشين مؽ اىييب س َسان دمحم وب هل 

 ألدِاز ألظِاز ألبصاز بٓمني.

 ر اىثاينابخساء اىثٌ
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ؤبؾور بك زة بٔن  ۞ }زة ٔبؾور بك من مهزاث اىض َاظني

ٕاين ٔبؾور بك من اهلم واحلزن، ؤبؾور بك من  ايٌِم حيرضون{،

اىـجز واىهسو، ؤبؾور بك من اجلنب واىبزو، ؤبؾور بك من 

ٕاين ٔبؾور بك من اىفقص واىـٍَك  ايٌِمكٌبة ازلٍن وقِص اىصخال، 

ٕايّنِ ٔبؾوُر ِبَك ِمَن اىفقِص ٕال ٕاىََك  يٌِم  ا بك من لك بٌَة،ؤبؾور 

ّلِ ٕال ضَلَ ، وِمَن اخلوِف ٕال ِمٌَْك ، ؤبؾوُر ِبَك ٔبن  ، وِمَن اشلُّ

ٔبقوَل ُسوزًا ، ٔبو ٔبقَش فُجؼوزًا ، ٔبو ٔبموَن ِبَك ملصوزًا ، ؤبؾوُر 

خاِء ، وسواِل  اِء ودِبِة اىص  ِبَك ِمْن مشـاثِة ألؿساِء ، وُؾَضاِل ازل 

مَ  ـْ ٕاين ٔبؾور بك من رش اخلٌأ ومه  ايٌِم، ِة ، وفُجاَءِت اىيِّْقَمةِ اىيِّ

ٕاين ٔبؾور بك من اىـعب واىيعب  ايٌِماىصسق، وسوء اخلٌأ، 

ٕاين ٔبؾور  ايٌِمؤبؾور بك من وؾثاء اىسفص وسوء اؽليقٌب، 

 ايٌِمبك من اىًزف واجلزغ ؤبؾور بك من اىعمؽ يف كري معمؽ، 

وما بعن، ؤبؾور بلكٌلث  ٕاين ٔبؾور بك من اىفنت ما ػِص مهنا

ٕاين ٔبؾور بك ٔبن ٔبػؼِل ٔبو  ايٌِمظل اىخاماث من رش ما ذٌأ، 

 ايٌِمُبػؼل، ٔبو ٔببلي ٔبو ًبلى ؿًل، ٔبو ٔبظلى ٔبو ًعلى ؿًل، 
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ٕاين ٔبؾور بك من اىضك واىرشك اىؼاُص واخلفي، واىؼؼل 

احـٌين مٌك يف ؾَار مٌَؽ وحصس  ايٌِمواجلوز مين وؿًل، 

ىت ثبٌلين ٔبخًل مـاىف من لك بٌَة حعني من مجَؽ ذٌقك، ح

 ايٌِميف ذًين وذهَاي ؤبًُل ؤبحصايب ؤبحبايب اي زة اىـاؽلني، 

ٕاين ٔبسأضٔل يل وهلم من لك ذري سأضٔل مٌَ س َسان دمحم هبِك 

وزسوضل ملسو هيلع هللا ىلص، ؤبؾور بك من لك رش اس خـار بك مٌَ 

يًَة َويِف َزب يَا }س َسان دمحم هبِك وزسوضل ملسو هيلع هللا ىلص،  ََا َحس َ ْ ه ثِيَا يِف ازلُّ َٓ ب

يًَة َوِقٌَا ؿََشاَة اىي ازِ  ِدَصِت َحس َ َٓ ْر {،}اْل
ّ
َس ا ـْ َ َزب يَا َل حُزِْػ قٌُُوبَيَا ب

اُة   ُ ه َك َبهَْت اىَْو
ّ
هَْك َزمْحًَة ا ْب ىَيَا ِمْن زَلُ َُ َسًْدٌََا َو َُ{،} َ ن  اغل 

ّ
ا

َُ ًَُعٌُّوَن ؿىََل  َِ َوَماَلئَِهذَ َْ َ ََٓمٌُوا َظٌُّوا ؿٌَ ٍَن ب ِ َا اشل  اىي يِبِّ اَي َبُّيُّ

ٌِميًا ُِّموا جَْس احـو افضو ظٌواثك ابسا و امنى  ايٌِم، {َوَسٌ

بصاكثك رسمسا و اسَّك حتَاثك فضال و ؿسذا ؿىل ارشف 

اخلالئأ إلوساهَة و ٍلؽ احلقائأ إلمياهَة و ظوز اىخجٌَاث 

هَة واسعة ؾقس اىيبُني و إلحساهَة و ٕلبط ألرساز اىصحٌل

مقسم خُش اؽلصسٌني و قائس زمب ألهبِاء اؽلهصمني و افضو 
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اخلالئأ امجـني و حامو ىواء اىـز ألؿىل و ماضل اسمة اؾلس 

ألس ىن صاُس ارساز ألسل و مضاُس اهواز اىسوابأ ألول و 

حصحٌلن ىسان اىقسم و مٌبؽ اىـؼل و احلؼل و احلنك ٕاوسان ؿني 

خ حسس اىهوهني و ؿني حِات ازلاٍزن اؽلخحقأ بأٔؿىل اىوحوذ زو

زثب اىـبوذًة اؽلخزٌأ بأٔذالق اؽلقاماث إلظعفائَة اخلٌَو 

ألؾؼم و احلبُب الٔمصم س َسان دمحم بن ؾبس ظل بن ؾبس 

اؽلعٌب و ؿىل سائص ألهبِاء و اؽلصسٌني و ؿىل ب هلم و حصهبم 

ُم  ، امجـني  ِ ْ َواَبِزكْ  ايٌ ٍس  َظِوّ َوَسؼِلّ ُّساَن َوَمْوَلاَن ُمَحم  َِ ؿىََل س َ

ٌََِقِة  اِهَ ِة َوَبفَْضِو اىَْز مْحَ ِة اىَْقْبَضِة اىص  ـَ دَسََصِت اَلْظِو اىيُّوَزاِهَ ِة َوىَْم

ِهَ ِة  اب  اِز اىص  ِسِن اَلرْسَ ـْ وَزِت اىِْجْسَماِهَ ِة َوَم وَْساِهَ ِة َوَبرْشِِف اىعُّ
ّ
ال

 ٌُ ـُ ٌَِ ِة َواًهَْبَْجِة َوَدَزائِِن اىْ ْظِعَفائَِ ِة َظاِحِب اىَْقْبَضِة اَلْظ
ّ
وِم ال

 َُ َِ فَُِْم ِمٌْ َت ِىَوائِ ٌَِ ِة َمِن اهَْسَزِحِت اىي ِبُِّون حَتْ ـَ ثَْبِة اىْ ًِِ ِة َواىصُّ اىس 

َِ ؿََسَذ َما ِب َِ َوؿىََل ب هِلِ َوحَصْ َْ ٌِ ْ َواَبِزْك ؿَ َِ َوَظِوّ َوَسؼِلّ َْ َ ى
ّ
َذٌَْقَت  َوا

ٌِاميً  ْ جَْس ََْت َوَسؼِلّ ُر َمْن َبفٌَْ ـَ ىَل ًَْوِم ثَْب
ّ
ََْت ا َوَزَسْقَت َوَبَمت  َوَبْحَِ

اىَِمنيَ َلِثريًا َواىْ  ـَ ظّو ؿًل من مٌَ اوضق ت  ايٌِم ،َحْمُس عل َزِةّ اىْ
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ألرساُز واهفٌقت ألهواُز وفَِ ازثقت احلقائُأ وثزنىت ؿٌوُم بٓذم 

وهل ثضاءىت اىُفِوُم فؼل ًسزلَ مٌا  سابٌأ ول  فأجٔعز اخلالئَأ 

ِص حٌلهِل موهقٌة وحِاُط ا  لحٌأ ، فصايُط ا ؽلٌهوِث بُز

و بَ مٌوُظ ،  جلربوِث بفِِغ ٔب هواِزٍ ِمذسفقٌة ، ول يشء ٕال ُو

ٌَُأ بك اؽلوسوُظ ظالت ث  -لٌل قِو -ُبٕار ىول اىواسعُة شل

َِ لٌل ُو ٔبُهُل  ك  ايٌِم ،مٌك ٕاىَ اجلامُؽ ا زلالُّ ؿٌَك ٕاهَ رسُّ

ِبَ  ايٌِم  وجحابك َ ألؾؼُم اىقامُئ ضل بني ًسًَك  ٔبحلقين بًس َ

ِبَ وؾّصِفين ٕااّيٍ مـصفًة ٔبسؼُل هبا من موازِذ اجلِِو  وحقِّْقين حبس َ

ؤبمصُغ هبا من موازِذ  ا ىفضِو وامحٌين ؿًل سبِهِل ٕاىل حرضثَك 

مُلَ وسح  محال  ّلفوفا بُيرصثك واقشف يب ؾـًل اىباظِو فأٔذ

يب يف حباِز ألحسًة واوضٌين من ٔبوحال اىخوحِس ٔبقصقين يف 

ؿنِي حبِص ا ىوحسِت حىت ل ٔبزى ول ٔبمسؽِ ول ٔبِخَس ول ٔبحس  ٕال 

َُ رِس  حقِقيت  هبا واحــِو احلجاَة ألؾؼَم حِاَت زويح وزوَح

َُ خامَؽ ؾواؽلي بخحقِِأ ا حلّأِ ألوِل اي ٔبوُل اي بٓدُص اي  وحقَِقذَ

ػاُُص اي ابظُن امسؽ هسايئ مبا مسـَت بَ هساَء ؾبِسك سمصاي ) 
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ِّسين بك ضل وامْجْؽ بُين وب  ٌِك وُحْو بُيْن واهرصين بَك ضل ؤبً ُ

ٕان  اشلي فَصَط ؿٌََك اىقصبَٓن ىصاذَُّك }ظل ظل  ظل  وبنَي كرْيِك(

ّّيِ ىيا من ٔبمِصان زَصس{}ٕاىل مـاذٍ   {}ازب يا بٓثخا من زُلهَْك زمحًة ُو

ـ زت ؾٌل ًعفون وسالٌم ؿًل اؽلصسٌنَي واذلُس  ِّك زّةِ اى س بحان زب

ظىل ؿىل اشلاث اؿلمسًة ايٌعَفة  ايٌِم {غِل زِة اىـاؽلني

الاحسًة مشس سٌلء ألرساز ومؼِص ألهواز ،ومصلز مساز 

برسٍ زلًك وبسرٍي ٕاىَك  ايٌِماجلالل ، وقعب فطل ادلال ، 

امن دويف واقو ؿرثيت وارُب حزين وحصيص ومن يل 

وذشين ٕاىَك مىن وازسقين اىفٌاء ؾىن ول جتـٌين مفذوان 

بيفيس ّلجواب حبيس وانضف يل ؾن لك رس مهذوم ايَح 

ظو وسؼل وابزك ؿىل س َسان دمحم وبٓذم وهوخ  ايٌِم"، ايقِوم

يبُني واؽلصسٌني وٕابصاُمي وموَس وؿُىس وما بُهنم من اى 

ظو  ايٌِم" ظٌواث ظل وسالمَ ؿٌهيم ٔبمجـني" زالج مصاث

وسؼل وابزك ؿىل س َسان خرًبو ومِاكئَو وٕارسافِو وؾززائَو 
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ومحٍك اىـصص وؿىل اؽلالئهة اؽلقصبني وؿىل مجَؽ ألهبِاء 

 .واؽلصسٌني ظٌواث ظل وسالمَ ؿٌهيم ٔبمجـني" زالج مصاث

 حزة ألزبـاء
ظو ؿىل س َسان دمحم ؾبسك وهبِك وزسوضل اىييب ألٗل  ايٌِم

وؿىل ب هل وحصبَ وسؼل، ومن دعائعَ ملسو هيلع هللا ىلص ما ػِص ؾيس 

موزلٍ من اؽلـجزا ث من اهعساغ ٕاًوان مرسى وسقوظ 

رشفاثَ، ومخوذ انز فازش وىِا ٔبىف ؿام ػل ختمس، وقَغ هنص 

اىض َاظني  ساوت، ؤبضاء اىيوز يف ثطل ايٌٍَك وزٗل اؽلالئهة

اؽلسرتقني اىسمؽ ابىضِب، ومهنا رسؿة ص بابَ وٕاقصاز ألحباز 

هل بًبوثَ ؽلا زٔبوا فَِ من ؿالماث اىيبوت من ٕاػالل اىسحاة 

اىويح، ومهنا مازوي من  وَسوذ ألدساز هل ورضل قبو

مهة ٕاىل اؽلسًية يف قعة اىلاز وظٌب اىهفاز هل  دصوخَ من

ذلام ؿىل ذف اىلاز ووسج ؤبذش ظل ٔببعازمه ؾن زؤًخَ وحمث ا

اىـيهبوث ؿٌََ حىت ػيوا ٔبن ىُس فَِ من ٔبحس، ومهنا ما 
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حصى من قعة رساقة بن ماضل وس َاد قوامئ فصسَ يف ألزط 

وذٌوظَ من رضل حني ذؿا هل ملسو هيلع هللا ىلص بشضل بـس اس خلازخَ بَ 

ومـاُسثَ هل ىَؤمنن بَ ٕان فـو رضل، ومٌَ ذزوز ىنب صات ٔبم 

بس رضؾِا والكم ظٌلز هل، وصِاذثَ هل ابىيبوت، مـبس بـس ً 

خَ يٌمالئهة واجلن، ؤبزى ذلزت خرًبو ؿٌََ اىسالم يف  وزًؤ

اىهـبة خفص ملض َا ؿٌََ، ؤبزى ىـبس ظل بن مسـوذ اجلن ىٍَك 

اجلن، ومن دعائعة ملسو هيلع هللا ىلص ٔبذالقَ اىهصمية اكن اىييب ظىل ظل 

ن ايب ظاىب زيض ظل ؾيَ ؿٌََ وسؼل ٔبدسؽ اىياش قال ؿًل ب

َ: ليا ٕارا محي اىبأٔش وىقي اىقوم اىقوم اثقِيا بَ ومصم ظل وهج

ملسو هيلع هللا ىلص، قال ٔبوس بن ماضل زيض ظل ؾيَ ؾن اىييب ملسو هيلع هللا ىلص فضٌت 

ؿىل اىياش بأٔزبؽ ابىسٌلحة واىضجاؿة ولرثت ادلاغ وصست 

ٔبخسى اىياش ما س ئو ؾن صئ قط اىبعش، واكن اىييب ملسو هيلع هللا ىلص 

فقال ل، واكن ملسو هيلع هللا ىلص ٔبحؼل اىياش وس ئو ٔبن ًسؾو ؿىل قوم من 

اىهفاز فقال ٕامنا بـثت زمحة وػل ٔببـر ؿشااب، وؽلا مرسث 

اقفص ىقوٗل فٕاهنم ل  مزابؾَخَ وجش وهجَ ًوم ٔبحس قال ايٌِ
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ا ل ًـٌمون، واكن اىييب ملسو هيلع هللا ىلص ٔبصس حِاء من اىـش زاء يف ذسُز

ًثبت برصٍ يف وخَ ٔبحس، واكن اىييب ملسو هيلع هللا ىلص ل ًًذقم ىيفسَ ول 

ًلضب ىِا ٕال ٔبن ثًهتك حصماث ظل فٕارا ًًذقم، وٕارا قضب ػل 

ٔبمٍصن ٕال ادذاز  ًقم ىلضبَ ٔبحس، وما ذري زسوظل ملسو هيلع هللا ىلص بني 

ن ٕامثا فٕان اكن ٕامثا اكن ٔببـس اىياش مٌَ، وما ٔبٌرسٌُل ما ػل ٍه

ؿاة ظـاما قط ٕان اص هتاٍ ٔبلكَ وٕان ػل ٌض هتَ حصلَ، ول ًألٔك 

مذهتا ول ؿىل دوان ول ؿىل سهصخة ول ذزب هل مصقأ، ًألٔك 

ابىصظب واكن ًقول ٍهرس حص ُشا  اىبعَخ ابىصظب واىقثاء

حيب احلٌواء  بصذ ُشا وبصذ ُشا حص ُشا، واكن اىييب ملسو هيلع هللا ىلص

واىـسو ؤبحب اىرشاة ٕاىََ احلٌو اىبازذ، قال ٔببو ٍُصصت 

زيض ظل ؾيَ: دصح زسول ظل ملسو هيلع هللا ىلص من ازلهَا وػل ٌض بؽ من 

ذزب اىضـري ُو ؤبُو بُذَ، واكن ًأئت ؿٌََ اىضِص واىضِصان 

ل ًوقس يف بُت من بَوثَ انز واكن قوهتم اؽلاء واًمتص، قاىت 

يض ظل ؾهنا ٕال ٔبن حوىيا ٔبُو ذوز من ألهعاز ؿائضة ز

ًبـثون ص َاُِم فٌعُب من رضل ايٌنب، واكن اىييب ظىل ظل 
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صقؽ اىثوة س اىياش خيعف اىيـو ٍو وخيسم يف  ؿٌََ وسؼل ٔبُس

ضِس حٌائزمه  ـوذ اؽلصَض ٌو وحيٌب اىضات  ٕلية ٔبُهل ًو

ضِس وجيَب من ذؿاٍ من قين ٔبو فقري  وحيب اؽلسالني ٌو

ـوذ مصضامه ول حيقص فقريا ىفقٍص ول ُّياة مٌاك حٌائز مه ًو

صذف ذٌفَ ؾبسٍ  ؽلٌهَ، ٍصمب اىفصش واىبـري واىبلٍك واذلاز ٍو

ٔبوكرٍي حنوًا من زالزني مصذفا رمٍص ٕابن مٌسٍ، واكن اىييب ظىل 

قول ذٌوا ػِصي  ظل ؿٌََ وسؼل ل ًسغ ٔبحسا مييش ذٌفَ ًو

ًذـو اخلعوف ٌبس اىعوف ًو ؤبحب ايٌباش  يٌمالئهة، ًو

ٕاىََ احلربت، ؤبظابَ ًوم اخليسق هجس فـعب ؿىل بعيَ جحصا 

من صست اجلوغ مؽ ما ٔباتٍ ظل من دزائن ألزط وذرٍي بني ٔبن 

ٍهون هبِا ؾبسا ٔبو هبِا مٌاك فادذاز ٔبن ٍهون هبِا ؾبسا، 

ؤبؾعاٍ ظل اجلبال ٔبن حهون هل رُبا فؼل ًقبو، واكن اىييب 

قرص اخلعبة ول ملسو هيلع هللا ىلص ٍهرث عَو اىعالت ًو قو ايٌلو ًو  اشلمص ًو

هٍص  ٌسدٌهف ٔبن مييش مؽ ألزمٍك واىـبَس وحيب اىعَب ٍو

هصم ٔبُو اىفضو ول  اىصاحئة اىهصُّية، ًأٔىف ٔبُو اىرشف ٍو
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صى ايٌـب اؽلباخ ول  ًعوي برشٍ ؿىل ٔبحس ول جيفو ؾيَ ٍو

َ ميزخ ول ًقول ٕال حقا، واكن اىييب ملسو هيلع هللا ىلص  ٔبوسؽ اىياش ٍهُص

ذٌقا ًقبو ؿشز اؽلـخشز ٕاىََ، وقاىت ؿائضة زيض ظل ؾهنا 

اكن ذٌقَ اىقصبٓن ًلضب ىلضبَ ٍوصَض ىصضاٍ، وقال ٔبوس ابن 

ماضل: ما مسست ذًباخا ول حٍصصا ٔبىني من لفَ ظىل ظل 

ول مشمت زاحئة قط ٔبظَب من زاحئخَ ظىل ظل  ؿٌََ وسؼل

 هعأ ادلاذاث هل وقعة حٌني ؿٌََ وسؼل، ومن دعائعَ ملسو هيلع هللا ىلص

اجلشغ ؤبويت بعلري ػل ًخلكم فقال هل من ٔبان فقال ٔبهت زسول 

ظل ملسو هيلع هللا ىلص وػل ًخلكم بـس حىت صب، ومن دعائعَ ظىل ظل 

اؿَُة }ؿٌََ وسؼل ٕاوضقاق اىقمص هل قال ثـاىل :  بَِت اىس  اْقرَتَ

ؤبؾعاٍ ظل  عحَح من ظصق مشموزتوا  يف اى  {َواوَْضأ  اىَْقَمصُ 

يَاَك اْىَهْوثَصَ }اىهوثص قال ثـاىل  َْ ان  َبْؾَع
ّ
، ؤبؾعاٍ ظل ىٍَك اىقسز {ا

ٍَكِ اىْقَْسزِ }قال ثـاىل  َْ َ ٍُ يِف ى ان  َبىَْزىْيَا
ّ
، ولكمَ اىضب يف حسًر {ا

زواٍ احلامك، ومهنا ٕادباٍز ٔبن ليوس مرسى سدٌفقِا ٔبميت يف 

سبِو ظل ؤبن رساقة ٌسوز بسوازي مرسى وبأٔن دزائن 



111 

 

ظلاز ألؿني فازش واىصوم ثفذح وبأٔن اؽلسٌمني ًقاثٌون قوما 

ؾصاط اىوحٍو سىف ألهوف ؤبن اىضام واًمين ًفذحان ؤبن ٔبمذَ 

خبىن مسًية بني ذخٍك وذحِو وقعصبو ًفذحون ومريا، ؤبهَ س  

جتىب ٕاًهيا دزائن ألزط ًـين بلساذ، ؤبذرب اىييب ظىل ظل 

ؿٌََ وسؼل مبطل بين ٔبمِة ودصوح وزل اىـباش ابىصٔبايث اىسوذ 

ومٌهِم ٔبضـاف ما مٌهوا، ؤبذرب بأٔن ٔبٌوس  قرش ؽل ا من

اىقصين ًقسم مؽ ٔبمساذ اًمين، واكن بَ بصض فربئ مٌَ ٕال قسز 

زيض ظل ؾيَ قال هل زسول ظل ر خابص ذزمه، ويف حسً

ملسو هيلع هللا ىلص ُو ىنك من ٔبمناظ فقٌت هل ٔبىن ٍهون ىيا ٔبمناظ قال ٔبما 

احت زحي صسًست فقال ُشٍ اىصحي ُاحت  ٔبهنا س خهون، ُو

ؽلوث مٌافأ فقسمٌا اؽلسًية فوخسان ؾؼامي من اؽليافقني قس 

مصم ظل ماث، ؤبذرب بقذو ؿًل بن ٔبيب ظاىب زيض ظل ؾيَ و 

وهجَ ؤبن ؾامثن زيض ظل ؾيَ س خقذهل فتة ابقَة، ؤبن ذمَ 

ٌِمُي }س َقعص ؿىل قوهل ثـاىل  ـَ ِمَُؽ اىْ َو اىس  ُُ ُ َو ََْهِفَِهُُِم اغل  { فَس َ

ٔبهَ ٔبلك من صات ىقمة مث قال ٕان ُشٍ  ومن دعائعَ ملسو هيلع هللا ىلص
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و لٌل قال، ؼص فهيا فٕارا ُين ٔبهنا ٔبذشث بلري ٕارن ٔبٌُِا فٌخترب

وازلهو واؽلـصاح واىعالت  ةواظعفاٍ ظل ابؿلبة واخلٍك واىقص 

ابٔلهبِاء ؿٌهيم اىعالت واىسالم واىضِاذت بُهنم وىواء اذلس 

واىبضازت واىيشازت واىِساًة وزمحة يٌـاؽلني واىضفاؿة اىهربى، 

ؤبؾعاٍ ظل اىصضا وٕامتام اىيـمة واىـفو ؾٌل ثقسم وثأٔدص ورشخ 

ن اىـقو ووضؽ اىوسز وزفؽ اشلمص وؾز اىيرص اىعسز وزحجا

وىزول اىسهِية واىخأًَٔس ابؽلالئهة وٕاثَان اىهذب واحلوكة 

َِ اىَْباِظُو ِمْن بنَْيِ }واىس بؽ اؽلثاين واىقصبٓن اىـؼمي اشلي  َل ًَأِثَِ

َسٍ  َِ ثزَْنًٌِو ِمْن َحِهمٍي مَحِ َِ َوَل ِمْن َذٌِْف وظالت ظل  {،ًََسًْ

  اىياش مبا ٔبزاٍ ظل ووضؽ إلدضومالئهذَ ؿٌََ واحلنك بني

وألكالل ؾهنم واىقسم إبمسَ، وٕاخابة ذؾوثَ وٕاحِاء اؽلوىت، 

وٕاسٌلغ اىعم وزذ اىضمس وقٌب ألؾَان وإلظالغ ؿىل 

اىلَب، وػو اىلٌلم وٕابصاء الهٔكَ وال لم، واىـعمة من اىياش 

هل يف ازلاز الٓدصت من اىهصاماث ٕاىل كري رضل ٔلا ٔبؿس ظل 

واىسـاذاث، ومن دعائعَ ملسو هيلع هللا ىلص ٔبهَ وزل ْلخوان هقِا مقعوغ 
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اىرست ول ًقؽ اشلابة ؿٌََ ول ًسوس ٔلن ؿٍك ازلوس اشلهب 

و ل رهب هل ملسو هيلع هللا ىلص ورّشف ومّصم وِّلس وؾّؼم ول ًعَبَ وخس  ُو

ؤبن ألزط ثبذٌؽ ما  ول ًقؽ ػهل ؿىل ألزط ول ًدثاءة

خيصح مٌَ من ألرى ول ٍصى مٌَ صئ، ؤبدصح مسؼل ٔبهَ 

قال ٕان ظل سوى يل ألزط فصٔبًت مضازقِا وملازهبا ملسو هيلع هللا ىلص 

وسُبٌف مطل ٔبميت ماسوي يل مهنا، ؤبدصح اىبزازي من 

ابحلسًبِة  حسًر خابص زيض ظل ؾيَ هبؽ اؽلاء من بني ٔبظابـَ

ومه زالمثائة ومخسة ؾرش ومصت ٔبدصى ومه فذوضأٔوا ورشبوا 

زالمثائة ومصت ٔبدصى ومه مابني اىس بـني واىامثهني، وحسًر 

خني ػل ثيقعا قال معص زيض ظل ؾيَ ٕاان رشبيا مهنٌل ٌ اؽلزاذثني اي 

وحنن حنو ألزبـني، وس بح احلعا يف لفَ،ولشضل اىعـام اكن 

و ًألٔك، وسؼل ؿٌََ اىضجص واحلجص ىَايل  ٌسمؽ جسبِحَ ُو

بـثخَ، وصِاذت اشلئب هل ابىيبوت ومص يف سفٍص ببـري ٌسدسقى 

ؿٌََ اؽلاء فٌٌل خاءٍ حصحص ووضؽ حصاهَ ؿىل ألزط وقال ٕاهَ 

اص خىك يل لرثت اىـمو وقٍك اىـٌف، ومص ببـري بٓدص يف حائط 
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فٌٌل زبٍٓ حن ورزفت ؾَياٍ وقال ىعاحبَ ٕاهَ اص خىك يل ٔبهك 

حهبٌل ؾهنٌل، وخاءث جتَـَ وثخـبَ، وَسس هل بـريان جعز ظا

و انمئ فسٌمت ؿٌََ،  دسصت جضأ ألزط حىت قامت ؾيسٍ ُو

ٌل  ؤبمص دسصثني فاحمتـخا حىت قىض حاحذَ ذٌفٌِل مث ٔبمُص

و ؾصحون اىيزو فزنل من ؿشقَ حىت  فافرتقذا، وذؿا ؿشقا ُو

سقط يف ألزط، وحـو ًيؼص ٕاىََ حىت ٔباتٍ مث قال هل ٕازحؽ 

اىيت ٔبذشُا ألؾصايب وصِاذهتا فصحؽ ماكهَ، ومهنا قعة اىؼبَة 

هل ابىيبوت، ؤبمص اىييب ملسو هيلع هللا ىلص بيحص ست بسانث جفـٌن ٍزذىفن 

بن  ٕاىََ بأٍٔهتن ًبسٔب، ومن دعائعَ ملسو هيلع هللا ىلص ٔبهَ ٔبظَبت ؿني قذاذت

اىيـٌلن ًوم ٔبحس ويف زواًة ًوم بسز وقال اىضاظيب يف اخليسق 

اىعالت واىسالم بَسٍ حىت وقـت ؿىل وحٌخَ فصذُا ؿٌََ 

فاكهت ٔبحص ؾًَِة ؤبحسٌُل، وقال اىسًَِل واكهت ل حصمس ٕارا 

زمسث ألدصى، وثفو يف ؿني ؿًل بن ٔبيب ظاىب زيض ظل 

ؾيَ ًوم دِرب واكن ٔبزمس فربٔبث من ساؾهتا، ساذ اىبهيقي مفا 

زمسث وما ظسؾت بـس، وقعـت ًس زخو ًوم بسز وخاء 
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 فٌعقت، ؤبدصح اىبزازي ٔبهَ حيمٌِا ٕاىََ فأٔىعقِا بَسٍ ملسو هيلع هللا ىلص

ٔبظَبت زخو ؾبس ظل بن ؾخَك فربٔبث مبسَ من حِهنا ؤبذرب 

شا مرصغ فالن  مبعازغ اؽلرشلني يف بسز ُشا مرصغ فالن ُو

ؤبذرب بأٔن ظوائف من   ًـس واحس مهنم مرصؿَ اشلي سٌلٍ،فؼل

ٔبميت ًلزون يف اىبحص اكؽلٌوك ؿىل ألرست ؤبن ٔبم حزام ذاٌك 

وس بن ماضل مهنم فاكن لشضل، وقال يٌحسن ٕان ابين ُشا بٔ 

س َس وىـو ظل ٔبن ًعٌح بَ بني فتخني ؾؼميخني من اؽلسٌمني 

ة، ؤبذرب اىييب ملسو هيلع هللا ىلص بقذو ؾهبٍك ري ارلاز  فسؼل ألمص ؽلـاًو

و ألسوذ اىـًيس اىهشاة ىٍَك قذهل ومبن قذهل بعيـاء،  ُو

َ، ؤبذرب مبثو رضل ؾن مرسى ؤبذرب مبوث اىيجايش ًوم موث

و مـَ يف اىقذال ٕاهَ من  وقال ىصخو ٔلن ًسؾي إل سالم ُو

و  ٔبحصاة اىياز فقذو هفسَ، وصىك اىياش ٕاىََ دفط اؽلعص ُو

ؿىل اؽليرب وما يف اىسٌلء قزؿة ماء فعازث حسااب ؿىل ٔبمثال 

اجلبال مفعصوا من ادلـة ٕاىل ادلـة ألدصى حىت صهوا ٕاىََ 

ومن دعائعَ ملسو هيلع هللا ىلص قصان امسَ مؽ امس ظل ثـاىل لرثت اؽلعص، 
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اخلعبة وألران واىدضِس ويف لكمة اىخوحِس مهذوة ؿىل  يف

ساق اىـصص ل ٕاهل ٕال ظل دمحم زسول ظل ملسو هيلع هللا ىلص ومن دعائعَ 

 ملسو هيلع هللا ىلص ما وقؽ هل يف قعة إلرساء واؽلـصاح من اىهصاماث يف قوهل

ىَل }ثـاىل 
ّ
اًل ِمَن اىَْمْسِجِس اىَْحَصاِم ا َْ َ ٍِ ى ْبِس ـَ ى ِب ي برَْسَ ِ ْبَحاَن اشل  س ُ

وٕاًخاء خرًبو ؿٌََ اىسالم هل ابىرباق وقوهل  {اىَْمْسِجِس اْلَقىَْص 

هل مازمبك ٔبحس ٔبمصم ؿىل ظل مٌَ ؽلا اس خعـب ؿٌََ، وزموبَ 

ؿٌََ ٕاىل بُت اؽلقسش، وٕاًخاء خرًبو هل بأٓهَة من ىنب وبٓهَة 

ومن مخص وبٓهَة من ماء فادذاز ايٌنب يٌفعصت ؤبرسي بَ ٕاىل 

خَ اىسٌلء ازلهَا وٕاىل سابـة اىعباق وٕاىل سسزت اؽليهت  يى وزًؤ

يٌبُت اؽلـموز واس خفذاخ خرًبو ؿٌََ اىسالم هل ؾيس ٔببواة 

اىسمواث فذقول هل اؽلالئهة من ٔبهت فِقول ٔبان خرًبو فِقوىون 

ومن مـك فِقول دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فِقوىون ٔبو قس ٔبزسو ٕاىََ فِقول قس 

ٔبزسو ٕاىََ فِفذحون هل، ومالقات ألهبِاء ؿٌهيم اىعالت واىسالم 

حـخَ من موَس ؿٌََ اىسالم يف ظٌب اىخرفِف وختفِف ومصا

ظل هل فهيا من مخسني ظالت ٕاىل مخس ظٌواث وذهٍو من زبَ 
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خَ بَ ؿىل اخلالف فهيا،  قاة قوسني ٔبو ٔبذىن ومٌاخاثَ هل وزًؤ

وذدوهل اجلية، ومن دعائعَ ملسو هيلع هللا ىلص صأ خرًبو ظسٍز وٕادصاح 

هوزا وحوكة ومن دعائعَ اىـٌقة مٌَ وقسهل مباء سمزم ومٔلٍ 

ملسو هيلع هللا ىلص حهثري اىعـام بربلخَ، ؤبظـم ًوما ٔبُو اخليسق ومه ٔبىف 

من ظاغ صـري وهبمية ظبرت يف بُت خابص زيض ظل ؾيَ 

فألٔكوا حىت ص بـوا واهرصفوا وبقي اىعـام ٔبلرث ٔلا اكن، ؤبدصح 

الت ٔببو هـمي ٔبهَ ٔبظـمِم ٔبًضا من متص ٌسري ػل ميلٔلفَِ ؿٌََ اىع

واىسالم ٔبثت بَ بًت برش بن سـس ٕاىل ٔببهيا ويف مس يس ٔبمحس 

امص اىييب ملسو هيلع هللا ىلص معص بن اخلعاة زيض ظل ؾيَ ٔبن ٍزوذ 

فزوذمه وبقي اًمتص  ازبـٌلئة زامب من متص ٌسري اكىفعَو اىصابغ

ٔكهَ ػل ًيقط متصت واحست، ويف اىعحَحني ٔبظـم يف مزنل ٔبيب 

ٔبقصاض صـري حـٌِا ٔبوس حتت ٕابعَ ظٌحة مثاهني زخال من 

حىت ص بـوا وبقي لٌل ُو، ؤبدصح ٔببو هـمي ٔبهَ اظـم اجلُش 

من مزوذ ٔبيب ٍُصصت زيض ظل ؾيَ حىت ص بـواى لكِم مث زذ 

مابقي فَِ وذؿا هل ابىربلة فألٔك مٌَ مست حِاثَ ظىل ظل ؿٌََ 
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وسؼل ؤبيب بهص ومعص وؾامثن زيض ظل ؾهنم ٔبمجـني وهنب مٌَ 

ذو س َسان ؾامثن زيض ظل ؾيَ، ومن دعائعَ ظىل ًوم ق 

ظل ؿٌََ وسؼل اىواحباث ؿٌََ اىضحى وألحضَة واىوحص 

واًهتجس واىسواك واؽلضاوزت ومعابصت اىـسو اىهثري وٕان لرثوا 

وساذوا ؿىل اىضـف، وقضاء من ماث وؿٌََ ذٍن وػل خيٌف 

ماث ؿٌََ فِهون وفاء وختَري وسائَ، ومن دعائعَ ملسو هيلع هللا ىلص اؿلص 

اللٔك ألحص يف احذياهبا ٔبلرث اىضـص واخلط واىزاكت واىعسقة و 

هصاج وٕارا ىبس ٔلمذَ ل ًزنؾِا ىاىثوم واىبعو و مذهتا ؤبلك ا

حىت ًٌقى اىـسو وٕارا رشغ يف ثعوغ ىزمَ ٕامتامَ ؤبن ل ًيؼص 

ٕاىل ما مذؽ بَ اىياش من ازلهَا وذائية ألؿني وٕامساك من 

ت ىاكحَ وىاكخ اىهذابَة وألمة اؽلسٌمة، ومن دعائعَ  مُص

اؽلباحاث هل، اىوظال يف اىعوم وٕاظعفاء ما ٔببَح هل من  ملسو هيلع هللا ىلص

اىليمية قبو اىقسمة، وذدول مهة بال ٕاحصام، وٕاابحة اىقذال 

ضِس ىيفسَ  فهيا ساؿة، واىقضاء ابىـؼل واحلنك ىيفسَ ووزلٍ، ٌو

قبو صِاذت من صِس هل، وحيمي ا ؽلواث ىيفسَ، ول ووزلٍ ًو
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ًًذقغ وضوءٍ ابىيوم مضعجـا، ويف ٕاابحة مهثَ يف اؽلسجس 

اىعـام واىرشاة من ماىهٌِل  ذشبٔ ابجليابة ذالف، ؤببَح هل 

اؿلخاح هلٌل ٕارا احذاح ؿٌََ اىعالت واىسالم هلٌل وجيب ؿىل  

ظاحهبٌل اىبشل هل، وظَاهة ٕلجخَ وٕاابحة جسـة وسوت،وٕاهـقاذ 

ال ويل ول صِوذ ويف حاٌك إلحصام ؿىل ىاكحَ بٌفغ اىِبة وب

اىعحَح، وٕارا زقب يف ىاكخ ٕامصٔبت ذٌَة ىزٕلا إلخابة هل، 

، وىزم ظالق مصقوبخَ، ومن دعائعَ وحتصم ؿو كرٍي دعبهتا

ملسو هيلع هللا ىلص اـلخعة بَ من اىهصاماث ٔبن ٔبسواخَ اىاليت ثويف ؾهنن 

ٔبوخَ ٔبحصِا  ّلصماث ؿىل كرٍي ٔببسا، ويف من فازقِا يف حِاثَ

ن  اىخحصمي، ؤبن ٔبسواخَ ٔبٕلاث اؽلؤمٌني ؤبهنن ٔبفضو ؿىل كرُي

وحـو زواهبن وؾقاهبن ضـفني، ؤبهَ ذامت اىيبُني من اىًساء، 

وٕامام اؽلصسٌني ؤبمذَ ٔبفضو ألٓل، ؤبهنا مـعومة من إلحامتغ 

ؿىل اىضالل ؤبحصابَ ذري اىقصون، وحـٌت حس ياث ٔبمذَ 

ئة ضـف وسُتاهتا مبثٌِا ومن ؿىل ٔبضـاف من ؾرش ٕاىل س بـٌل

ػل ًـمٌِا ُتة وِا فهل ٔبحص واحس، ومن مه بس مه حبس ية وػل ًـمٌ 
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ست وانخسة دلَؽ ً لخبت هل حس ية واحست، ورش ـخَ مًؤ

و  اىرشائؽ، ولخابَ مـجزت ّلفوع من اىخحًصف واىخبسًو، ُو

جحة ؿىل اىياش بـس وفاثَ، ومـجزاث ألهبِاء ظواث ظل 

 اهقصضت إبهقصاضِم، وهرص ابىصؾب وسالمَ ؿٌهيم ٔبمجـني

مسريت صِص وحـٌت ألزط هل مسجسا وظِوزا، ؤبحٌت هل 

اىليامئ ؤبؾعي اىضفاؿة واؽلقام اؿلموذ ؤبزسو ٕاىل اىياش كٓفة، 

و س َس وزل بٓذم ٔبمجـني، ؤبول صافؽ ؤبول مضفؽ، ؤبول من  ُو

ًقصغ ابة اجلية، ؤبلرث ألهبِاء ثبـا، ؤبؾعي حوامؽ اىلكم، 

مذَ يف اىعالت نعفوف اؽلالئهة، وثبـر ٔبمذَ قصا وظفوف بٔ 

صى من  ّلجٌني من بآثز اىوضوء، وثيام ؾَيَ ول ًيام قٌبَ ٍو

، ول حيو ٔلحس ٔبن ٍصفؽ ظوثَ فوق وزاءٍ لٌل ٍصى من ٔبمامَ

ياذًَ إبمسَ، وخياظبَ اؽلعًل بقوهل اىسالم ؿٌَك  ظوثَ ملسو هيلع هللا ىلص ًو

ٌزم اؽلعًل ٕارا ذؿاٍ ٔبن ٔبُّيا اىييب وزمحة ظل ثـاىل و  بصاكثَ، ًو

و يف ظالثَ ول ثبعو ظالثَ، وىو ذاظب بٓذمِا  جيَبَ ُو

خربك اىياش  كرٍي بعٌت ظالثَ، واكن بوهل وذمَ ظاٍُصن ، ًو
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، واكن احلسن واحلسني ًبهِان  ؾعضا بيزامذَ وصـٍص

واكهت اىِسًة حال هل خبالف  فأٔؾعاٌُل ىساهَ مفعاٍ فسهذا

، ول جيوس اجليون ؿىل ألهبِاء خبالف كرٍي من ولت ألموز

إلقٌلء، وادذٌف يف إلحذالم وألصِص امذياؿَ، ومعهل ذامئ 

وفاثخَ زنـخان بـس اىؼِص فعالٌُل بـس اىـرص وذاوم ؿٌهيٌل ولك 

حسب ووسب مٌقعؽ ًوم اىقِامة ٕال حس بَ ووس بَ ٔلن ٔبمذَ 

زبٍٓ يف ًًس بون ٕاىََ ًوم اىقِامة خبالف ٔبٓل سائص ألهبِاء، ومن 

اؽليام فقس زبٍٓ حقا، ؤبن ألزط ل ثألٔك حلوم ألهبِاء ؿٌهيم 

اىعالت واىسالم، ؤبن اىهشة ؿٌََ ىُس اكىهشة ؿىل كرٍي 

ؽلالئهة  مازوي ًوم وفاثَ من ثـًزة املسو هيلع هللا ىلص، ومن دعائعَ ملسو هيلع هللا ىلص

واخلرض ٔلُو بُذَ، وٕاسدتشان مطل اؽلوث ؿٌََ ٔبن ًقبغ 

 ٌس خأٔرن ؿىل ٕال إبرهَ ؤبهَ ػل ٌس خأٔرن ؿىل ٔبحس قبهل ول زوحَ

ٔبحس بـسٍ، وقول اخلرض ٔلُو بُذَ ؽلا حصذذوا يف ىزغ زوبَ 

يٌلسو وخاء ٕابٌُس ىـيَ ظل وقال ٕاىزؾوا ؾيَ اىثوة وقال 
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اخلرض ل ثزنؾوا ؾيَ اىثوة، ألول ٕابٌُس ؤبان اخلرض، وظىل 

 .ظل ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب هل وحصبَ وسؼل

ٕابخساء اىصبؽ اىثاىر
 

ظو ؿىل مالئهذك اؽلقصبني وؿىل ٔبهبِائك اؽلصسٌني وؿىل  ايٌِم

ٔبُو ظاؾخك  ٔبمجـني واحـٌيا ابىعالت ؿٌهيم من اؽلصحومني 

ٔبك صُتًا ، وؿٌمخين  ٔبهت زيب ل ٕاهل ٕال ٔبهت ذٌقذين وػل ايٌِم

وػل ٔبؿؼل صُتًا ، وزسقذين وػل ٔبمطل صُتًا مقص بشهويب ، وػٌمت 

ٕان ؾفوث ؾين فٌن ًيقط  ايٌِمهفيس وازحهبت اؽلـايص ، 

من مٌهك يشء وٕان ؿشبدين فٌن ًٍزس يف سٌعاهك يشء ، 

ل ٔبخس ٕاىِيي وس َسي ومولي ٕاهك جتس من ثـشبَ كريي ؤبان 

ٔبن ٕاين ٔبسأضٔل بـزك وخالضل وحٌلضل  ايٌِم،  من ٍصمحين كريك

ؤبان ثبت ٕاىَك ؤبهت اىخواة اىصحمي ،  حصمحين بسـاذت ازلاٍزن

اقفص يل ٕارا اهقىض ٔبخًل ، وُبىبست لفين ، واهقعؽ معًل  ايٌِم

، وفازقت مسهين ، حبصمة ٔبهبِائك ، ومصامة ٔبوىَائك ، 
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ظو وسؼل  ايٌِم ،ٔبمصم الٔمصمني مح اىصامحني ، وايبصمحخك اي ٔبز

ظو وسؼل وابزك ؿىل وابزك ؿىل س َسان دمحم وؿىل لك هيب، و 

ظو وسؼل وابزك ؿىل مطل وويل، و  س َسان دمحم وؿىل لك

ظو وسؼل وابزك ؿىل ؿاػل وثقي، و  س َسان دمحم وؿىل لك

ب هل ؤبحصابَ ؤبثباؿَ وؿىل سائص اؽلؤمٌني  س َسان دمحم وؿىل

م وألمواث واتبؽ بًٌَا وبهنم ابخلرياث واؽلؤمٌاث وألحِاء مهن

احـو ذري ٔبؾٌلىيا  ايٌِمٕاهك مسَؽ قًصب ِلَب ازلؾواث، 

دواحميِا وذري ٔبايمٌا ًوم ىقاءك، زبيا ٔبمتم ىيا هوزان واقفص ىيا زبيا 

ُسوَل ، }ٕاهك ؿىل لك صئ قسٍص يَا اىص  ـْ َمٌ ا ِبَما َبىَْزىَْت َواث َب َٓ َزب يَا ب

ِسٍنَ فَاْلُخبٌَْا َمَؽ  ُِ ا اقفص ىيا ما قسمٌا وما ٔبدصان وما  { ايٌِماىض 

ٔبزان احلأ حقا  ايٌِمٔبرسزان وما ٔبؿٌيا وما ٔبهت ٔبؿؼل بَ مٌا، 

فٌخبـَ ؤبزان اىباظو ابظال فٌجخًبَ، بصمحخك اي ٔبزمح اىصامحني، 

ٔبلفٌا حبالضل ؾن حصامك ؤبقييا بفضطل معن سواك،  ايٌِم

واىسالمة  وبيا ؤببساهياٌرس ىيا ٔبموزان مؽ اىصاحة ىقٌ ايٌِم

 ايٌِمواىـافِة يف ذًًٌا وذهَاان وبٓدصثيا ٕاهك ؿىل لك صئ قسٍص، 



113 

 

ازسقٌا حسن اىخولك ؿٌَك وذوام إلقبال ؿٌَك، ؤبلفٌا رش 

وساوش اىض َعان وقٌا رش إلوس واجلان، واذٌؽ ؿٌَيا ذٌؽ 

ب ىيا حقِقة إلميان، وثول قبغ ٔبزواحٌا بَسك  اىصضوان ُو

 ٕاين ايٌِمؾيس ألخو مؽ صست اىضوق ٕاىل ىقائك اي زمحن، 

واسـا ٔبسأضٔل ؿٌٌل انفـا وقٌبا ذاصـا وهوزا ساظـا وزسقا 

ْخ يِل }وصفاء من لك ذاء، ؤبسأضٔل اىلىن ؾن اىياش،  َزّةِ ارْشَ

ْ يِل َبْمصِي ۞ ۞ َظْسِزي  َواْحٌُْو ُؾْقَسًت ِمْن ِىَسايِن ۞ َوٌرَّسِ

ْمَت ؿًََل   ّةِ زَ {، }ًَْفَقُِوا قَْويِل  ـَ ْ َمخََك اى يِت َبه ـْ َبْوِسْؾيِن بَْن َبْصُهَص ِه

ي  َوبَْن بمَْعَ  ٍُ َوَبْذِذٌيِْن ِبَصمْحَخَِك يِف َوؿىََل َوازِلَ َو َظاِىًحا حَْصَضا

اِىِحنيَ  امِحِنيَ {، }ِؾَباِذَك اىع   {،َزّةِ اْقِفْص َواْزَحْم َوَبهَْت َذرْيُ اىص 

ظو ؿىل س َسان دمحم وؿو ب ل س َسان دمحم، وازمح س َسان  ايٌِم

دمحم وب ل س َسان دمحم، وابزك ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان 

ٌل ظٌَت وزمحت وابزمت ؿىل س َسان ٕابصاُمي وؿىل ب ل دمحم، ل

ظّوِ ؿىل  ايٌِم  س َسان ٕابصاُمي يف اىـاؽلني ٕاهك محَس ِلَس، 

س َسان َلٍس وؿىل ب ِل س َسان َلٍس حىت ل ًبقى من اىعالِت 
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يشٌء ، وازمْح س ََسان دمحمًا وب َل س َسان َلٍس حىت ل ًبقى من 

ٍس ٍس وؿىل ب ِل س َسان َلاىصمحِة يشٌء ، وابزْك ؿىل س َسان َل

ْ ؿىل س َسان َلٍس وؿىل ب ِل حىت ل ًبقى من اىربلِة يشءٌ  ، وَسؼّلِ

ظّوِ ؿىل  ايٌِم  سِـسان َلٍس حىت ل ًبقى من اىسالِم يشٌء ، 

ىنَي ، وظّوِ ؿىل س َسان َلٍس يف الٓدصٍَِن ،  س َسان َلٍس يف ألو 

وظّوِ ؿىل س َسان َلٍس يف اىيبُنَي ، وظّوِ ؿىل س َسان َلٍس يف 

 ألؿىل ٕاىل ًوِم 
ّ
ٌِنَي ، وظّوِ ؿىل س َسان َلٍس يف اؽلال اؽلُْصَس

 ظو ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم اىييب ايٌِم ،ازلٍنِ 

شٍ ظفة اخلامت، ٔبؾين اىـالمة  اشلي ذامت اىيبوت بني لخفَِ ُو

 اىيت ًوظف هبا مهذوة بقؼل اىقسزت ُهشا يف بعيَ:

 

وهبشٍ اىعفة زبٍٓ ص َخ إلسالم اىقعب ألؾؼم س َسي اىض َخ 

ٔبمحس اىعَب اىفاظمي اىـبايس زيض ظل ؾيَ وقس ٔبلسثَ ٔبثص 

س بحاهَ من ؿائضة زيض ظل ؾهنا واكن رضل فضال من ظل 

ٕاين ٔبصِسك ؤبصِس مالئهذك ٔبين ٔبظًل ؿىل  ايٌِم وثـاىل،
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س َسان دمحم ؾبسك وزسوضل ؿسذ ما ٔبحاظ بَ ؿٌمك ؤبحعاٍ 

لخابك، ويف لك هفس من ٔبهفاش ذٌقك من ًوم ذٌقت ازلهَا 

حبصمة ُشا اىييب اىـؼمي ؾيسك وحبأ  ايٌِمٕاىل ًوم اىقِامة، 

ٕامسك ألؾؼم من ٔبسٌلئك وحبأ راثك حلرضثك، ٔبن ثليين 

جبوذك ؾن ذٌقك، وحبالضل ؾن حصامك وبعاؾخك ؾن 

يسك مبَغ اىوخَ بيوز مـعَخك، ؤبن جتـٌين وحهيا ؾ 

ظًصأ احلأ ابىعسق فاهَا ؾن اخلٌأ بضِوذ  ضَائك، ساىاكً 

ٕاهك قٌت يف  ايٌِمَـاذ، احلأ، اي مصمي اي حواذ اي ظاذق اؽل 

ىَن }ّلنك لخابك اؽلزنل ؿىل هبِك اؽلصسو  اُء اىُْحس ْ ِ اْلَمْسَ َوغِل 

ٍُ هِبَا فسؾوانك ىعٌب اخلري وذفؽ اىرش لٌل امصثيا  {،فَاْذُؾو

ٕاىِيي  ٕاهك ل ختٌف اؽلَـاذ، فاس خجب ىيا اي مولان لٌل وؿسثيا

هخَ زلًك وّلبخك هل جباٍ هبِك س َسان دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ؾيسك وماك

وجسؼل  وّلبخَ ضل، وابىرس اشلي بٌُك وبٌَُ، ٔبسأضٔل ٔبن ثعًل

فين حبقَ  ايٌِمؿٌََ وؿىل ب هل وحصبَ، وضاؾف  ّلبيت فَِ وؾِصّ

وزثبذَ، ووفقين لثباؿَ واىقِام بأٓذابَ وسًذَ، وامجـين مـَ 
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ومذـين بصؤًخَ واسـسين مباكؽلخَ وازفؽ ؾين اىـالئأ واىـوائأ 

واحلجاة، وص يف مسـي مـَ بصلًش اخلعاة واىوسائط 

ٌين خلسمذَ، واحـو ظٌوايت ؿٌََ هوزاً  ّ ُِ َئين يٌخٌقي مٌَ ؤب ُو

ًا اكماًل موكاًل، ماحًِا لك ُػؼٍل وُػٌمة وصك ورشك وسوٍز  هرِيّ

وِوسز، واحـٌِا سببًا يٌمتحَط ومصىق ٔلانل هبا ٔبؿىل مقام 

ك وحىت إلذالض واىخرعَط، حىت ل ًبقى يف  زاببَة ىلري 

وحىت ٔبظٌح حلرضثك ؤبمون من ٔبُو دعوظَخك، مس متساكً 

بأٓذابَ وسًذَ ملسو هيلع هللا ىلص، مس متسًا من حرضثَ اىـاىَة يف لك وقت 

اِث ، وابزَئ اؽلْسمواكِث ، وحباَز  ايٌِم   .وحني ذايِحَ اؽلْسُحو 

ا وَسـَِسُا ، احـْو رشائَِف  اىقـٌوِة ؿىل فعصهِتا ، صقهّيِ

ظٌواِثَك، وهواِمَي بصاكِثَك ، وزٔبفَة حتيُِّيَك ؿىل س َسان َلٍس 

ؾبسَك وزسوضَل ، اىفاحِت ؽلا ٔبكٌَأ ، واخلامِت ؽلا س بَأ ، واؽلـٌِن 

َو ، فاضعٌَؽ احلأ  ابحلّأِ وازل امفِ جلُضاِث ألابظَِو لٌل مُحِّ

َِِك ،  َخْوِفزًا يف مصضـاِثَك ، واؾًَا ىوْح بأٔمصَك بعاؾخَك ، ُمس ْ

حاِفؼًا ىـِِسَك ، ماِضًَا ؿىل هفاِر ٔبمصَِك ، حىت َبْوَزى قبسًا 
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ِسًَِت اىقٌوُة بـَس  ُُ  َِ َُ ، ب َ ىقابٍس ب لُء ظٍل ثعُو بأُٔهِل ٔبس َباب

وإلمِث ، ؤبهبَج موحِضاِث ألؿالِم ، وانئصاِث دوضـاِث اىفنِت 

ألحاكِم ومٌرياِث إلسالِم ، فِو ٔبِمُِيَك اؽلأٔموُن ، وذاِسِن 

ِؿٌِْمَك اـلزوُن ، وصَُِسَك ًوَم ازلٍِن ، وبـَثَُك هـمًة ، 

ٍِ  ايٌِم  وزسوضُلَ ابحلّأِ زمحًة ،  ٔبفِْسْح هُل يف ؿَْسِهَك ، واحِز

زاٍث ، من ُمضاَؾفاِث اخلرِي من ف ضطِلَ ُمَِيِّئاٍث هُل كرَي ُمَهّسِ

ٔبؿِو ؿىل  ايٌِم  فَْوِس زواِبَك اؿلٌوِل ، وحًزِو ؾعائَِك اؽلـٌوِل ، 

 ، ٍُ ٍُ زلًَك وىُُزهَلُ ، ؤبمتِْم هُل هُوَز ٍُ ، ؤبْلصِْم مثوا بياِء اىياِش ِبياَء

ٍِ من ابخـاِزَك هُل مقبوَل اىضِاذِت وَمْصيِض  اؽلقـاٌَكِ  ، را واحِز

اٍن ؾؼمٍي ،  ٍة فعٍو ، وبُص ن  ظَل }مٌعٍأ ؿسٍل وُدع 
ّ
ا

ا اشلٍَن بَٓمٌُوا ظَ  َُ ًَُعٌُّوَن ؿىل اىي يّبِ ًَأُّٔي  َِ وَسٌِّموا وَمالئَِهذَ ٌُّوا ؿٌَ

ُم   {جسٌاميً   ِ َُّعفاِء، َوؿٌََْوَث  ايٌ َلٌل ىََعْفَت يف َؾَؼَمِخَك ذوَن ايٌ

َؼٌلِء، وَ  ـُ َؼَمِخَك ؿىل اى ـَ ٌِْمَك ِبٌل ِب ـِ َت َبْزِضَك َل ٌِْمَت ما حَتْ ؿَ

ََِة ِؾْيَسَك،  ـَالِه ُسوِز اكى فَْوَق َؾْصِصَك، فاَكهَْت َوَساِوُش اىعُّ

َؼَمِخَك،  ـَ ِّ يف ِؿٌِْمَك، َواهقاَذ لُكُّ يَشٍء ِى ََُة اىَقْوِل اَكىرِسّ َوؿاَلِه
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هْ  ََا َوالِٓدَصِت َوَدَضَؽ لُكُّ ري ُسٌَعاٍن ِىُسٌعاِهَك، َوظاَز َبْمُص ازلُّ
ّ مهٍَّ  ـَْو يل ِمْن لُكِ ََِسَك، اْح َُ ِب َِ  وبٔ  تحبظ ا مغو لُكُّ ِْ َبْمَسُُْت ِف

ُم  ،فََصخًا َوَمْرَصخاً   ِ ن  َؾْفَوَك َؾْن ُرهُْويِب، َوجَتاُوَسَك َؾْن  ايٌ
ّ
ا

ـَين َبْن َبْسأضََلَ ما ل  َك ؿىل قَبَِح مَعًَل، َبْظَم َدعَئيَت، َوَسرْتَ

ا  َُ ِمم  َخْوِحُب َخأِِوسًا، َبس ْ ، ٔبْذُؾوَك بِٓمًٌا، َوَبْسأضَُلَ ُمس ْ َِ ُث فِ ْ قرَص 

ىَل هَْفيِس ِفامي بَُيِْن َوبٌَََُْك، 
ّ
، َؤبان اىُْميِسُء ا يَل  ّ

ه َك اىُْمْحِسُن ا
ّ
فا

ايِص، َوىَِهن  اىِثَّقَة ِبَك  ـَ َك اِبىَْم َْ َ ى
ّ
ِمَك، َؤبثََبل ُغ ا ـَ يَل  ِبِي ّ

ُذ ا ثََخَوذ 

ٌَْخيِن ؿىل ه َك مَحَ
ّ
، ا ْحَساِهَك ؿًََل 

ّ
ََْك، فَُجْس ِبَفْضطِلَ َوا َ  اىَْجصاَءِت ؿٌَ

ه  
ّ
، فَا ِحمْيُ :َبهَْت اىخ ّواُة اىص  ٌَْف } َك قٌَُْت، َوقَوضُلَ اىَْحأُّ ُ ىَِع اغل 

 َ ٍِ ٍَْصُسُق ِمْن ٌ َباِذ ـِ ـَزٍِزُ ِب َو اىقِويُّ اى ُُ ظّوِ ؿىل  ايٌِم   {َضاُء َو

ِخَك  ِسِن ٔبسؼصاِزَك ، وِىساِهَك ُحج  ـْ س َسان َلٍس حبِص ٔبهواِزَك ، وَم

ٌِْهَك ،  ، وؾصوِش ٔلٌهِذَك ، وٕاماِم َحرْضِثَك ، وِظصاِس ُم

ِر بخوحِِسَك ، ٕاوساِن  ِ ودزائِِن زمحِخَك وظًصِأ رشًـِخَك ، اؽلَُخصَلّ

ذٌِقَك ،  ؿنِي اىوحوِذ ، واىسبِب يف لك موحوٍذ ، ؿنِي ٔبؾِـانِ 

ِم ِمْن هُوِز ِضَائَِك ، ظالًت ثسوُم بسواِمَك ، وثبقى ببقائَِك  اؽلَُخَقّسِ
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َِ ، وحَْصَض  ، ل ُمٌْهتيى ىِا ذوَن ِؿٌِْمَك ، ظالًت حُْصضََك وحُْصضَ

ظّوِ ؿىل س َسان َلٍس يف ايٌَِو  ايٌِم   .هبا ؾيا اي َزة  اىــاؽلنيَ 

اِز ٕارا جَتَىل  ، وظّوِ  ٕارا ًَْلََش ، وظّوِ ؿىل س َسان َلسٍ  يف اًهن 

ؿىل س َسان َلٍس يف الِٓدَصِت واُلوىل ، وظّوِ ؿىل س َسان َلٍس 

ً َسِلَ ًا ، وظّوِ ؿىل س َسان َلٍس َلِاًْل َمْصِضَ   ًا ، وظّوِ ؿىل َصااب 

اكَن يف اؽلَِِْس َظِبَ ًا ، وظّوِ ؿىل س َسان َلٍس  شس َسان َلٍس مُ 

الِت يشٌء ، حىت ل ًبقى مِ  ؤبؾطِ س ََسان دمحمًا اؽلقاَم  ايٌِم  َن اىع 

 َُ َخ َْ َُ وٕارا َسأَٔل ٔبْؾَع ْقذَ َُ ، اشلي ٕارا قاَل َظس  اؿلموَذ اشلي َوؿَْسثَ

ْ  ايٌِم  ،  َُ وبنَّيِ َخ ٌِْج ُحج  َُ ، ؤببْ َ ْف بًَُِْاه ِ َُ ورَشّ َ اه َُ ؤبْؾِؼْم بُْص

 ، َُ َُ يف ايٌِم  فَِضٌَََخ َِ وثقبْو َصَفاَؾَخ َِ ، واس خـِمٌْيا ِبُسً ِذ ِذ  ٔبم 

َِ واحـٌيا ِمْن  َِ وحتَت ِىوائِ ان يف ُسْمَصِث َِ ، واحرُشْ ا ؿىل ِمٌ ِخ وثََوفٌ 

 ، َِ يا ِبَمَحب ِخ ـْ َِ واهَْف َُ واْسِقٌا ِبََكِِس َِ ، ؤبوِزْذان َحْوَض  ايٌِم  ُزفَقائِ

َ ؿىل بٓمنَي ، ؤبسأضُٔلَ ِبأمٔسـائَِك اىيت َذَؾوثَُك هِبا ٔبن ثُ  َعًّلِ

َُ ٕال ٔبهَت ، ٔبن  س َسان َلٍس ؿسَذ ما َوَظْفَت ، ؤلا ل ًـؼُل ِؿٌَْم

حَْصمَحَيِن وثَُخوَة ؿًََل  ، وثُـاِفِيَِن ِمْن مجَؽِ اىَبالِء واىَبٌْواِء ، ؤبن 
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ٌٌِلِث ،  ٌِِمنَي واؽلُْس ٌِنَي واؽلُْؤِمٌاِث ، واؽلُْس ثَْلَفَص يِل وحَْصَحَم اؽلُْؤِم

ْبِسَك  "مهنم وألْمَواِث ، ألْحَِاءِ  ـَ دمحم رشًف وزل ؤبن ثَْلِفَص ِى

َِ ، ٕاه َك  هوزازلامئ َِف ، ؤبن ثَُخوَة ؿٌَ ـِ ، اؽلٍُشِهِب اخلَـاِظئ اىض 

 ايٌِمزالج مصاث "بِٓمنَي ، اي َزة  اىـاىَِمنيَ  ايٌِم  قَُفوٌز َزِحمٌي ، 

ظو ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم اىييب الاٗل اؽلًك 

ي َذٌََأ } مشي اىقصيش اؽليعوز اؽلزنل ؿٌََاىِا ِ ِ اشل  اىَْحْمُس غِل 

ٍَن َلَفُصوا  ِ ٌَُماِث َواىيُّوَز مُث  اشل  ـََو اىؼُّ َماَواِث َواْلَْزَط َوَح اىس 

ِسىُوَن  ـْ َ ْم ً ِ ي َذٌَقنَُكْ  *ِبَصهّبِ ِ َو اشل   ِمْن ِظنٍي مُث  قىََض َبَخاًل َوَبَخٌو ُُ

وَن  ٍُ مُث  َبهمُْتْ ثَْمرَتُ َماَواِث َويِف  *ُمَسمًّى ِؾْيَس ُ يِف اىس  َو اغل  ُُ َو

ُبونَ  ؼَلُ َما حَْهس ِ ـْ َ َصمُكْ َوً ؼَلُ رِس مُكْ َوهَجْ ـْ َ  .{اْلَْزِط ً

 حزة ارلُس
ظو وسؼل وابزك ؿىل س َسان دمحم اىفاحت ؽلا ٔبكٌأ واخلامت  ايٌِم

ؽلا س بأ واىيادض احلأ ابحلأ واىِاذي ٕاىل دضاظك اؽلس خقمي 

ظىل ظل ؿٌََ وؿىل ب هل وحصبَ حأ قسٍز ومقساٍز اىـؼمي، 
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 َِ فِو س َُس ألوىنَي والِٓدٍصَن ، ؤبفضُو ألوىنَي والِٓدٍصَن ، ؿٌَ

سالِم اؽلسٌمنَي ، ؤبظَُب رمِص ٔبفضُو ظالِت اؽلعٌنَي ، ؤبسَّك 

، اِث ظِل ، ؤبحسُن ظٌواِث ظلِ اشلاِلٍصَن ، ؤبفضُو ظٌو 

ؤبخوُّ ظٌواِث ظِل ، ؤبمجُو ظٌواِث ظِل ، ؤبهكُو ظٌواِث 

ظِل ، ؤبس بُف ظٌواِث ظِل ، ؤبمتُّ ظٌواِث ظِل ، ؤبػُِص 

 ، ظٌواِث ظِل ، ؤبؾؼُم ظٌواِث ظِل ، ؤبرَّك ظٌواِث ظلِ 

ؤبظَُب ظٌواِث ظِل ، ؤببصُك ظٌواِث ظِل ، ؤبسَّك ظٌواِث 

ظِل ، ؤبمنى ظٌواِث ظِل ، ؤبوىف ظٌؼواِث ظِل ، ؤبس ىن 

ظٌواِث ظِل ، ؤبؿىل ظٌواِث ظِل ، ؤبلرُث ظٌواِث ظِل ، 

ؤبمجُؽ ظٌواِث ظِل ، ؤبمعُّ ظٌواِث ظِل ، ؤبذوُم ظٌواِث ظِل ، 

ظِل ، ؤبؾزُّ ظٌواِث ظِل ، ؤبزفُؽ ظٌواِث ظِل  ؤببقى ظٌؼواِث 

، ؤبؾؼُم ظٌواِث ظِل ؿىل ٔبفضِو ذٌِأ ظِل ، ؤبحسِن ذٌِأ 

ظِل ، ؤبخّوِ ذٌِأ ظِل ، ؤبمصِم ذٌِأ ظِل ، ؤبمجِو ذٌِأ ظِل ، 

ؤبهكِو ذٌِأ ظِل ، ؤبمّتِ ذٌِأ ظِل ، ؤبؾؼِم ذٌِأ ظِل ؾيَس ظِل 

 وهيّبِ ظِل ، وحبَِب ظِل وَظِفّيِ ظِل وجنّيِ ظِل ، ، زسوِل ظلِ 
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وذٌَِو ظِل وويّلِ ظِل ؤبمنِي ظِل ، وذريِت ظِل ِمْن ذٌِأ ظِل ، 

َبـِة ظِل ِمْن بًصِة ظِل ، وظفوِت ظِل ِمْن ٔبهبِاِء ظِل ، وؾصوِت  وُُنْ

زمحِة ظِل ، اـلخاِز ظِل ، وؾعمِة ظِل ، وهـمِة ظِل ، ومفذاخِ 

ِمْن زسـِو ظِل ، اؽليخرِب ِمْن ذٌِأ ظِل ، اىفائِز ابؽلعٌِب يف 

َب ، َبْلَصِم مبـوٍج ،  ُِ ٌِِط فامي ُو ِب واؽلصقِب ، اؽلُْز اؽلُص

ٍ ، ألمنِي فامي  َبْظَسِق قائٍِو ، َبجْنَِح صافؽٍ ، َبفَْضِو ُمَضف ؽ

َو اس خوِذَغ اىعاِذِق فامي بٌَ َف ، اىع ٌِؽِ مبا مُحِّ َِ ، اؽلضع اِذغِ بأٔمِص زب

، َبْقَصِة زسِو ظِل ٕاىل ظِل وس ًٍَك ، وَبْؾَؼِمِِْم كسًا ؾيَس ظِل 

مٌؼزًٌك وفضًٍَك ، وَبْلَصِم ٔبهبِاِء ظِل اىهصاِم اىعفوِت ؿىل ظِل ، 

ْم سىفى زلى ظِل ، وَبْلَصِم اخلٌِأ ؿ ْم ٕاىل ظِل ، وَبْقَصهِبِ ِ ىل وَبَحهّبِ

ظِل ، وَبْحَؼامُهْ وَبْزَضامُهْ زلى ظِل ، وَبْؿىَل اىياِش قسزًا ، 

ٌِِِْم ّلاس يًا وفضاًل ، وَبفَْضِو ألهبِاِء  وَبْؾَؼِمِِْم ّلاًل ، وَبهْكَ

ْم بََااًن  ِف ألهبِاِء ِهعااًب ، وَببُْهَِنِ ٌِِِْم رشًـًة ، وَبرْشَ ذزخًة ، وَبهْكَ

ٌِِِْم مو زِلًا وُمِاحصًا وِؿرتًت ؤبحصااًب ، وَبْلَصِم وِدعااًب ، وَبفَْض

مِهْ هَْفسًا ، وَبْظَِِصمِهْ قٌبًا  ِفِِْم ُحْصزُوَمًة ، وَذرْيِ اىياِش َبُزوَمًة وَبرْشَ
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ْم ٔبظاًل ، وَبْوفَامُهْ ؾِسًا  ، وَبْظَسِقِِْم قوًل ، وَبْساَكمُهْ ِفـاًل ، وَبزْبهَِتِ

ْم ِلسًا ، وَبْلَصِمِِمْ  ْم  ، وَبْمَههِنِ ََهِبِ ْم ظيـًا ، وَبْظ هِنِ ظبـًا ، وَبْحس َ

مِهْ ظاؿًة ومسـًا ، وَبْؿالمُهْ مقامًا ، وَبْحالمُهْ الكمًا  فصؿًا ، وَبْلرَثِ

يَامُهْ  ِِِّْم قسزًا ، وَبْؾَؼِمِِْم خفصًا ، وَبس ْ ، وَبْساَكمُهْ سالمًا ، وَبَخٌ

 ألؿىل رمصًا ، وَبوْ 
ّ
ُِْم يف اؽلـال ـُ فَامُهْ ؾِسًا ، فَْرصًا ، وَبْزفَ

ٌِِِـْم  مِهْ ُصهصًا ، وَبْؿالمُهْ ٔبمصًا ، وَبمْجَ وَبْظَسِقِِْم وؿسًا ، وَبْلرَثِ

ِسمِهْ َماكاًن ،  ـَ ْم ٌرُسًا ، وَببْ ٌِؼِِْم ذريًا ، وَبْقَصهِبِ ظربًا ، وَبْحَس

ِىِِمْ  ااًن ، وَبْزَحِحِِْم ِمزيااًن ، وَبو  ْم بُُص ٕاميااًن  وَبْؾَؼمِم صااًن ، وَبزْبهَِتِ

ِِْم بََااًن ، وَبفَْعِحِِْم ىِ   ايٌِم، سااًن ، وَبْػَِِصمِهْ ُسٌعاانً ، وَبْوحَضِ

ظو وسؼل ؿىل سؼل اىصاقني يسلزخاث احلأ من احلأ ابحلأ 

ٕاىل احلأ ويل اىِباث هناًة اىرب وؿني اىرس ٕامام اىسري برس 

اىرسٔبسل اىصذساث ألول من اشلاث ٕاىل اشلاث واشلواث ٔببس 

اًهناايث ؤبمس اىلاايث وسبب اىاكئياث من ألص َاث ٕاىل 

ىخابـني احلأ اؽلبني ٕاىل ًوم اشلاث اؽلوظوفة ابىعفاث ملسو هيلع هللا ىلص وا

ظو وسؼل وابزك ؿىل  ايٌِمازلٍن، واذلس عل زة اىـاؽلني،
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س َسان دمحم هبِك وظفِك ظالت ذامئة بسوام اشلاث ابقِة ببقاء 

اىعفاث ٕاىل هناًة ادلؽ وبقاء ادلؽ وفٌاء ادلؽ وورش ادلؽ ىَوم 

ىل ادلؽ وزفؽ اىصفؽ ووضؽ اىوضؽ ومبهر اخلٌأ يف زضاء احلأ إ 

احلأ  {ٕاي وزيب ٕاهَ حلأ}هناًة ؿؼل اخلٌأ من احلأ ٕاىل احلأ 

اذلس عل،  ًزب فَِ، اذلس عل زة اىـاؽلني، ل }محـسأ{

واىعالت واىسالم ؿىل ذامت اىيبُني وٕامام اؽلصسٌني ، س َسان 

ما معٌت من سوء  ايٌِمومولان دمحم وؿىل ب هل وحصبَ ٔبمجـني ، 

مىض ؿٌمت بَ ٔبو ػل ٔبؿٌمَ ، فامي مىض من ىًَل ُشا اشلي قس 

ثبت ٕاىَك ؾيَ ؤبسٌمت ؤبصِس ٔبن ل ٕاهل ٕال ظل ، ؤبصِس ٔبن 

دمحمًا زسول ظل ، ذذٌت بال ٕاهل ٕال ظل يف حعن ظل ، 

وثوهجت ؿىل لك من هوى ؿٌَيا بسوء بقسزت راث ظل ، بسم 

} ب ػل ، ظل ل ٕاهل ٕال ُو احلي اىقِوم { } ظل اىصمحن اىصحمي 

ٕاين ٔبسأضٔل بك ؤبثوسو  ايٌِم  اىوحٍو يٌحي اىقِوم { وؾيت

ٕاىَك برس امسك اىـؼمي ألؾؼم الٔلرب اؾلَس ، ٔبن حهف ؾيا 

رش لك حباز ؾيَس ، وص َعان مًصس ، اي ظل اي اكيف اي واحس 
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} حسبٌا ظل وثـم اىومَو اي ٔبحس اي را اىبعش اىضسًس )زالاًث( 

 ين ليت من اىؼاؽلني {} ل ٕاهل ٕال ٔبهت س بحاهك إ )س بـًا(   {

 } ؤبفوط ٔبمصي ٕاىل ظل ٕان ظل بعري ابىـباذ {)س بـًا( 

)س بـًا( اي ظل اي اكيف الفٌا رش سوابأ اهلمم من ويّل وساحص 

} فس َهفِهِم وؿائن ، ومن ٔبُّيم وكري رضل من ٔبي اىـواػل ، 

و اىسمَؽ اىـٌمي { } نَِـط { } ق { } ن { } ل ختف  ظل ُو

اي ظل اي اكيف الفٌا رش لك ذابة من  {ٕاهك من الٓمٌني

و اىسمَؽ اىـٌمي حِواانث بصك وحبصك ،  } فُسهفِهِم ظل ُو

اي  { } ن { } ل حتاف ذزاكً ول ختَش {، } نَِـط { } ق {

ظل اي اكيف الفٌا رش ظوازق ايٌَو واًهناز ٕال ظازقًا ًعصق 

و اىسمَؽ اىـٌمي { ، } خبري ،  نَِـط { } } فس َهفهيم ظل ُو

، اي ظل اي لفي  ق { } ن {} ل ختافا ٕاهين مـهٌل بمٔسؽ ؤبزى {

و الفٌا رش مجَؽ اهلموم ورواث اىسموم   } فس َهفهيم ظل ُو

اىسمَؽ اىـٌمي {، } نَِـط {  } ق {  } ن { } ل ختف جنوث 

، اي ظل اي اكيف الفٌا رش لك زام ىيا  {من اىقوم اىؼاؽلني
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و اىسمَؽ زاظس ،  وحاسس ، ومامص ٕاىَيا } فس َهفهيم ظل ُو

اي  اىـٌمي { } نَِـط { } ق { } ن { } ل ختف ول ختش {

} ظل اي لفي الفٌا رش لك مـزت كاىب وؿسو ضازة  

و اىسمَؽ اىـٌمي { }نَِـط{} ق { } ن { }  فس َهفهيم ظل ُو

ل ختف ٕاين ل خياف زلي اؽلصسٌون {  } قال زخالن من اشلٍن 

م ظل ؿٌهيٌل اذذٌوا ؿٌهيم اىباة فٕارا ذذٌمتٍو فٕاىنك خيافون ٔبهـ

اي ظل اي اكيف  كاىبون ، وؿىل ظل فذولكوا ٕان ليمت مؤمٌني {

الفٌا رش لك مذحصف ىقذال ، واهرصان بقسزثك ؿىل مجَؽ 

و اىسمَؽ اىـٌمي { } نَِـط { } ألظواز  } فس َهفهيم ظل ُو

احصس يا  ايٌِم، ق { } ن {  } ل ختف ٕاهك ٔبهت ألؿىل {

بـَيك اىيت ل ثيام ، واليفٌا بهٌفك اشلي ل ًضام ، واحفؼيا 

بك من سعواث ألانم ، واقفص ىيا بفضطل اي را اجلالل 

ٔبن ثعًل وجسؼل ؿىل س َسان دمحم وؿىل  ايٌِموإلمصام ، ؤبسأضٔل 

ٌيا من رش لك ؿسو ًٍصس بيا سوءًا ٔبو  ب هل ؤبحصابَ ، ؤبن ثؤّمِ

 )س بـًا(، اي ٔبمان اخلائفني ٔبّمٌا ٕاهت ٔبهت مهصوًُا حبصمذَ اي ظل
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} فٕان ثوىوا فقو حس يب ظل ل ٕاهل ٕال ُو اىسمَؽ اىـٌمي )زالاًث( 

و زة اىـصص اىـؼمي { } وزّذ ظل )س بـًا(،  ؿٌََ ثولكت ُو

اشلٍن لفصوا بلَؼِم ػل ًياىوا ذريًا ولفى ظل اؽلؤمٌني اىقذال 

لك مؤر ىيا وبرصٍ بسمؽ ظل ٔبذشُث مسؽ  واكن ظل قواًي ؾٍززاً{

وبرصٍ ، ؤبذشث قوت لك مؤر ىيا وقسزثَ بقوت ظل وقسزثَ بًٌَا 

وبني لك مؤر ىيا سرت ظل ثـاىل ىٔلهبِاء اشلٍن اكهوا ٌس خرتون 

بَ من سعواث اىفصاؾية ، س َسان وهبٌُا دمحم ظىل ظل ؿٌََ 

وسؼل ٔبمامٌا ، وؿًل ابن معَ زط ظل ثـاىل ؾيَ ذٌفٌا ، 

رًبو ؿٌََ اىسالم ؾن ميًٌَا ، ومِاكئَو ؿٌََ اىسالم ؾن وخ

صٌلىيا ، وظل س بحاهَ وثـاىل معٌؽ ؿٌَيا ، مييؽ ٔبرى لك 

ْلٌوق من إلوس واجلن واىوحوص واىِوام مٌا ؾيا ) فقٌج 

و ؿىل لك يشء ُلٌت (  و حييي اؽلوىت ُو } فاعل ُو اىويل ُو

ن جضاء وثزنغ قسٍص { } قو ايٌِم ماضل اؽلطل ثؤيت اؽلطل م

اؽلطل ٔلن جضاء وثـز من جضاء وثشل من جضاء بَسك اخلري ٕاهك 

ؿىل لك يشء قسٍص { } خاؿو اؽلالئهة زساًل ٔبويل ٔبحٌحة مثىن 
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وزالج وزابغ ًٍزس يف اخلٌأ ما ٌضاء ٕان ظل ؿىل لك يشء 

قسٍص { } مضوا فَِ وٕارا ٔبػؼل ؿٌهيم قاموا وىو صاء ظل شلُب 

 ؿىل لك يشء قسٍص { } ذازلٍن فهيا بسمـِم ؤببعازمه ٕان ظل

ٔببسًا زيض ظل ؾهنم وزضوا ؾيَ رضل اىفوس اىـؼمي { } عل 

و ؿىل لك يشء قسٍص { }  مطل اىسمواث وألزط وما فهين ُو

ما هًسخ من بًٓة ٔبو هًسِا هأٔث خبري مهنا ٔبو مثٌِا ٔبػل ثـؼل بٔن 

} ثبازك ميحرلا نمحرلا هللا مسب  ظل ؿىل لك يشء قسٍص{

و ؿىل لك يشء قسٍص { } مص بنك معي فِم ا شلي بَسٍ اؽلطل ُو

ل { } ٔبحفسبمت ٔبمنا ذٌقٌامك ؾبثًا ؤبىنك ٕاىَيا ل {، } وحـٌيا من 

بني ٔبًسُّيم سساً ومن ذٌفِم سسًا فأٔقضٌُامه فِم ل { } اي 

مـرش اجلن وإلوس ٕان اس خعـمت ان ثيفشوا من ٔبقعاز 

عل ثـاىل ، واىخجأٔث اس خـيت اب اىسمواث وألزط فاهفشوا ل {

ٕاىل ليف ظل ثـاىل وؾؼمخَ ، واحذفؼيا بال حول ول قوت ٕال 

ابعل اىـًل اىـؼمي ، وظىل ظل ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب هل 

، واذلس عل زة ؤبحصابَ روي اؽلـصفة بك ضل واىدسٌمي
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اىـاؽلني، بسم ظل اىيوز، هوز ؿىل هوز اذلس عل اشلي ذٌأ 

حـو اىؼٌٌلث واىيوز، ؤبىزل اىخوزات ؿىل اىسمواث وألزط و 

حبو اىعوز، يف لخاة مسعوز، واذلس عل اشلي ُو ابىلىن 

ي َذٌََأ } مشموز وابىـز واجلالل مضِوز، ِ ِ اشل  اىَْحْمُس غِل 

ٍَن َلَفُصوا  ِ ٌَُماِث َواىيُّوَز مُث  اشل  ـََو اىؼُّ َماَواِث َواْلَْزَط َوَح اىس 

ْم  ِ ِسىُونَ ِبَصهّبِ ـْ َ {}نَِـط{}محـسأ{}ٕاايك هـبس وٕاايك وس خـني{ اي ً

َو اىْقَِويُّ يح اي قِوم } ُُ ٍِ ٍَْصُسُق َمْن ٌََضاُء َو َباِذ ـِ ُ ىَِعٌَف ِب اغل 

ـَزٍِز اي اكيف لك صئ ٔبلفين رش لك صئ وادضف ؾين رش  ،{اىْ

لك صئ ٕاهك قاذز ؿىل لك صئ بَسك اخلري ٕاهك ؿىل لك صئ 

 اىيوال واي ذامئ اىوظال وحسن اىفـال اي لثري ايٌِمقسٍص، 

ٕان ذذو اىضك يف ٕامياين  ايٌِموزاسق اىـباذ ؿىل لك حال، 

ؿٌمت بَ ٔبو ػل ٔبؿٌمَ ، ثبت ٕاىَك ؾيَ ؤبسٌمت ؤبصِس  بك

ٕان ذذو  ايٌِم ،ٔبن ل ٕاهل ٕال ظل ، ؤبصِس ٔبن دمحمًا زسول ظل

ؿٌمت بَ ٔبو ػل ٔبؿٌمَ ، ثبت ٕاىَك  اىرشك يف ثوحِسي ٕاايك

َ ؤبسٌمت ؤبصِس ٔبن ل ٕاهل ٕال ظل ، ؤبصِس ٔبن دمحمًا ؾي
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ٕان ذذو اىـجب واىهربايء واىصايء واىسمـة  ايٌِم ،زسول ظل

ؿٌمت بَ ٔبو ػل ٔبؿٌمَ ، ثبت ٕاىَك ؾيَ  يف ؿٌمي ٔبو معًل

ؤبسٌمت ؤبصِس ٔبن ل ٕاهل ٕال ظل ، ؤبصِس ٔبن دمحمًا زسول 

ؿٌمت بَ ٔبو ػل ٔبؿٌمَ  ٕان حصى اىهشة ؿىل ىساين ايٌِم ،ظل

، ثبت ٕاىَك ؾيَ ؤبسٌمت ؤبصِس ٔبن ل ٕاهل ٕال ظل ، ؤبصِس 

ٕان ذذو اىيفاق يف قٌيب من اشلهوة  ايٌِم ،ٔبن دمحمًا زسول ظل

ؿٌمت بَ ٔبو ػل ٔبؿٌمَ ، ثبت ٕاىَك ؾيَ  اىعلائص ٔبو اىهبائص

ؤبسٌمت ؤبصِس ٔبن ل ٕاهل ٕال ظل ، ؤبصِس ٔبن دمحمًا زسول 

ؿٌمت بَ ٔبو ػل  ما ٔبسسًت ٕايل من ذري فؼل ٔبصهٍص ايٌِم ،ظل

ٔبؿٌمَ ، ثبت ٕاىَك ؾيَ ؤبسٌمت ؤبصِس ٔبن ل ٕاهل ٕال ظل ، 

ما قسزث يل من ٔبمص فؼل  ايٌِم ،ؤبصِس ٔبن دمحمًا زسول ظل

ؿٌمت بَ ٔبو ػل ٔبؿٌمَ ، ثبت ٕاىَك ؾيَ ؤبسٌمت ؤبصِس  ٔبزضَ

ما  يٌِما ،ٔبن ل ٕاهل ٕال ظل ، ؤبصِس ٔبن دمحمًا زسول ظل

ؿٌمت بَ  ٔبسسًت ٕايل من هـمة فـعَخك وقفٌت ؾن صهصك

ٔبو ػل ٔبؿٌمَ ، ثبت ٕاىَك ؾيَ ؤبسٌمت ؤبصِس ٔبن ل ٕاهل ٕال ظل 
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ما مٌيت ؿًل بَ من ذري  ايٌِم ،، ؤبصِس ٔبن دمحمًا زسول ظل

ؿٌمت بَ ٔبو ػل ٔبؿٌمَ ، ثبت ٕاىَك ؾيَ  فؼل ٔبمحسك ؿٌََ

ٔبصِس ٔبن دمحمًا زسول ؤبسٌمت ؤبصِس ٔبن ل ٕاهل ٕال ظل ، و 

ؿٌمت بَ ٔبو ػل  ما ضَـت من معصي وػل حصط بَ ايٌِم ،ظل

ٔبؿٌمَ ، ثبت ٕاىَك ؾيَ ؤبسٌمت ؤبصِس ٔبن ل ٕاهل ٕال ظل ، 

مبا ٔبوحبت ؿًل من اىيؼص يف  ايٌِم ،ؤبصِس ٔبن دمحمًا زسول ظل

ؿٌمت بَ ٔبو ػل ٔبؿٌمَ ، ثبت ٕاىَك ؾيَ  معيوؿاثك فلفٌت ؾيَ

ل ٕاهل ٕال ظل ، ؤبصِس ٔبن دمحمًا زسول  ؤبسٌمت ؤبصِس ٔبن

ؿٌمت بَ ٔبو ػل ٔبؿٌمَ  ما قرصث ؾيَ بٓمايل يف زخاك ايٌِم ،ظل

، ثبت ٕاىَك ؾيَ ؤبسٌمت ؤبصِس ٔبن ل ٕاهل ٕال ظل ، ؤبصِس 

ما اؾمتسث ؿىل ٔبحس سواك يف  ايٌِم ،ٔبن دمحمًا زسول ظل

ؿٌمت بَ ٔبو ػل ٔبؿٌمَ ، ثبت ٕاىَك ؾيَ ؤبسٌمت  اىضسائس

ما  ايٌِم ،ؤبصِس ٔبن ل ٕاهل ٕال ظل ، ؤبصِس ٔبن دمحمًا زسول ظل

ؿٌمت بَ ٔبو ػل ٔبؿٌمَ ،  اس خـيت بلريك يف اىضسائس واىيوائب

ثبت ٕاىَك ؾيَ ؤبسٌمت ؤبصِس ٔبن ل ٕاهل ٕال ظل ، ؤبصِس ٔبن 
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ؿٌمت  اىسؤال ىلريكٕان سل ىساين يف  ايٌِم ،دمحمًا زسول ظل

بَ ٔبو ػل ٔبؿٌمَ ، ثبت ٕاىَك ؾيَ ؤبسٌمت ؤبصِس ٔبن ل ٕاهل ٕال 

ما ظٌح من ٔبمصي  ايٌِم ،ظل ، ؤبصِس ٔبن دمحمًا زسول ظل

ؿٌمت بَ ٔبو ػل ٔبؿٌمَ ، ثبت ٕاىَك  بفضطل فصٔبًخَ من كريك

ؾيَ ؤبسٌمت ؤبصِس ٔبن ل ٕاهل ٕال ظل ، ؤبصِس ٔبن دمحمًا 

ل ٕاهل ٕال ظل وبـزثَ وحبأ اىـصص  حبأ ايٌِم ،زسول ظل

وؾؼمخَ وحبأ اىهصيس وسـخَ وحبأ اىقؼل وحًصخَ وحبأ ايٌوخ 

وحفؼخَ وحبأ اؽلزيان ودفذَ وحبأ اىرصاظ وزقذَ وحبأ 

خرًبو ؤبماهخَ وحبأ زضوان وحٌخَ وحبأ ماضل وسابهخُذَ وحبأ 

مِاكئَو وصفقذَ وحبأ ٕارسافِو وهفرخَ وحبأ ؾززائَو 

م وظفوثَ وحبأ صُر وهبوثَ وحبأ هوخ وحبأ بٓذ وقبضخَ

وحبأ  وحبأ ٕاحساق وذايهخَ وسفِيخَ وحبأ ٕابصاُمي وذٌخَ

 وحبأ موَس وبآيثَ ٕاسٌلؾَو وفسًخَ وحبأ ًوسف وقصبخَ

َبذَ وحبأ ُازون وحصمذَ  وحبأ ظاُك وانقذَ وحبأ ُوذ ُو

 وحبأ ذاهَال ومصامذَ وحبأ ًووس وذؾوثَ وحبأ ىوظ وخريثَ
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وحبأ ؿُىس وس َاحذَ وحبأ س َسان دمحم  وحبأ سمصاي وظِازثَ

ملسو هيلع هللا ىلص وصفاؾخَ ٔبن ثلفص ىيا وىوازلًيا وىـٌٌلئيا  ؤبن ثأٔذش بَسي 

وثـعين سؤايل وثبٌلين بٓمايل ؤبن ثرصف ؾين لك من ؿاذاين 

بصمحخك اي ٔبزمح اىصامحني ٔبن ل ٕاهل ٕال ٔبهت س بحاهك ٕاين ليت 

هت ٔبس خلفصك ؤبثوة من اىؼاؽلني اي يح اي قِوم ل ٕاهل ٕال بٔ 

ٍُ ِمَن اىَْلّمِ َوَلَشضِلَ هُْيِجي اىُْمْؤِمٌنِيَ }ٕاىَك  يَا َْ َخَجْبيَا هَلُ َوجَن   {فَاس ْ

َزّةِ َل ثََشْزيِن فَْصًذا َوَبهَْت َذرْيُ }حس يب ظل وهـم اىومَو 

وَ { }اىَْوازِزنِيَ  ُُ ُْت َو َِ ثََولك  َْ َ َو ؿٌَ ُُ ل  
ّ
هَلَ ا
ّ
ُ َل ا يِبَ اغل  َزةُّ  َحس ْ

ِؼميِ  ـَ ْصِص اىْ ـَ ول حول ول قوت ٕال ابعل اىـًل اىـؼمي وظىل  {اىْ

َِّك }ظل ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب هل ؤبحصابَ ٔبمجـني  ْبَحاَن َزب س ُ

ِت مَع ا ًَِعُفوَن  ز  ـِ ٌِنَي  *َزّةِ اىْ ِ * َوَساَلٌم ؿىََل اىُْمْصَس َواىَْحْمُس غِل 

اىَِمنيَ  ـَ  {.َزّةِ اىْ

 اىثٌر اىثاىرٕابخساء 
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اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان 

دمحم اىييب اىـصيب ؾبسظل وزسول ظل اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

َو } ظل دمحم زسول ظل اؽلزنل ؿٌََ ُُ ل  
ّ
هَلَ ا
ّ
هَلٌ َواِحٌس َل ا

ّ
ىَِنُُكْ ا

ّ
َوا

ِحميُ  مْحَُن اىص  واىسالم ؿىل س َسان دمحم  اذلس عل واىعالت، {اىص 

وؿىل ب ل س َسان دمحم اىييب اىـصيب ؾبسظل وزسول ظل 

ن   } اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال ظل دمحم زسول ظل اؽلزنل ؿٌََ
ّ
ا

َاِز َواىُْفطْلِ  َِْو َواًهن  َماَواِث َواْلَْزِط َواْدِذاَلِف ايٌ  يِف َذٌِْأ اىس 

َماِء اى يِت جَتْصِي يِف اىَْبْحِص بِ  ُ ِمَن اىس  َما ًَْيَفُؽ اىي اَش َوَما َبىَْزَل اغل 

َس َمْوهِتَا َوبَر  ِفهيَا ِمْن لُكِّ َذاب ٍة  ـْ َ َِ اْلَْزَط ب ِمْن َماٍء فَأَْحَِا ِب

َماِء َواْلَْزِط  ِص بنَْيَ اىس  َحاِة اىُْمَسر  اَيخِ َواىس  َوثرَْصًِِف اىّصِ

ِقٌُ  ـْ َ اَيٍث ِىقَْوٍم ً َٓ اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان ، {ونَ َل

دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم اىييب اىـصيب ؾبسظل وزسول ظل 

ُ َل } اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال ظل دمحم زسول ظل اؽلزنل ؿٌََ اغل 

يٌَة َوَل هَْوٌم هَلُ َما يِف  ٍُ س ِ َو اىَْحيُّ اىَْقُِّوُم َل ثَأُِذُش ُُ ل   ّ
هَلَ ا
ّ
ا

ؼَلُ  ـْ َ ً َِ ْرِه
ّ
ل  اِب
ّ
ٍُ ا ي ٌَْضَفُؽ ِؾْيَس ِ َماَواِث َوَما يِف اْلَْزِط َمْن َرا اشل  اىس 
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ل  ِبَما 
ّ
َِ ا ٍء ِمْن ِؿٌِْم َُعوَن بيَِشْ َما بنَْيَ َبًِْسُِّيْم َوَما َذٌَْفُِْم َوَل حُيِ

 ٍُ َماَواِث َواْلَْزَط َوَل ًَئُوُذ َُ اىس  َُّ َو َصاَء َوِسَؽ ُلْصس ِ ُُ ِحْفُؼَُِما َو

ِؼميُ  ـَ ًِلُّ اىْ ـَ اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم ، {اىْ

وؿىل ب ل س َسان دمحم اىييب اىـصيب ؾبسظل وزسول ظل 

اَي  } اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال ظل دمحم زسول ظل اؽلزنل ؿٌََ

نُكْ َوَبًِْسٍنَُكْ  َُ اَلِت فَاْقِسٌُوا ُوُحو ىَل اىع 
ّ
َرا قُْممُتْ ا

ّ
َمٌُوا ا َٓ ٍَن ب ِ َا اشل  َبُّيُّ

ْن ُلْيمُتْ 
ّ
َبنْيِ َوا ـْ ىَل اْىَه

ّ
ىَل اىَْمَصاِفِأ َواْمَسُحوا ِبُصُءوِسنُكْ َوَبْزُخٌنَُكْ ا

ّ
ا

ْن ُلْيمُتْ َمْصََض بَْو ؿىََل 
ّ
ِ ُصوا َوا َسَفٍص َبْو َخاَء َبَحٌس ِمٌنُْكْ  ُحٌُبًا فَاظ 

ًَسا  ـِ ُموا َظ ََم  ُسوا َماًء فَذَ َِّساَء فؼََلْ جَتِ مُتُ اىً ِمَن اىْلَائِطِ َبْو َلَمس ْ

َْنُكْ  َ ـََو ؿٌَ ََْج ُ ِى َُ َما ٍُصًُِس اغل  نُكْ َوَبًِْسٍنُكْ ِمٌْ ُِ ًبا فَاْمَسُحوا ِبُوُحو َِّ َظ

َُعَ  ٌ نُكْ ِمْن َحَصحٍ َوىَِهْن ٍُصًُِس ِى ـَ َ َْنُكْ ى َ َُ ؿٌَ َمَخ ـْ َُمِت  ِه َِِّصمُكْ َوِى

ِحمِي ، {جَْضُهُصونَ  َعاِن اىص  َْ ٍَن }َبُؾوُر اِبعِل ِمَن اىض   ِ َرا َخاَءَك اشل 
ّ
َوا

 َُ َة َبه  مْحَ َِ اىص  ُّنُكْ ؿىََل هَْفِس َْنُكْ َلخََب َزب َ ًُْؤِمٌُوَن ِبأآَيثِيَا فَُقْو َساَلٌم ؿٌَ

َُ قَُفوٌز  َمْن مَعِوَ  ٍِ َوَبْظٌََح فَأَه  ِس ـْ َ ِمٌنُْكْ ُسوًءا جِبََِاٌَكٍ مُث  اَتَة ِمْن ب

َماَواِث َواْلَْزِط َبىن  ٍَُهوُن هَلُ َوزَلٌ َوىَْم حَُهْن هَلُ } {َزِحميٌ  بَِسًُؽ اىس 
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 ُ ٌِمٌي * َرِىنُكْ اغل  ٍء ؿَ َو بلُِكِّ يَشْ ُُ ٍء َو ُّنُكْ َل َظاِحَبٌة َوَذٌََأ لُك  يَشْ َزب

ٍء َوِلٌَو *  َو ؿىََل لُكِّ يَشْ ُُ ٍُ َو ٍء فَاْؾُبُسو َو َذاِىُأ لُكِّ يَشْ ُُ ل  
ّ
هَلَ ا
ّ
ا

َو ايٌ ِعَُف اىَْرِبريُ  ُُ َو ًُْسِزُك اْلَبَْعاَز َو ُُ َُ اْلَبَْعاُز َو *  {َل ثُْسزُِل

ُّيَ َزّةِ اْحنُكْ }*  {مح ؾسأ}* {نَِـط}*  {ب ىص} ا اِبىَْحّأِ َوَزب

اُن ؿىََل َما ثَِعُفونَ  ـَ َخ مْحَُن اىُْمس ْ ََْك اىُْقْصبَٓن }*  {اىص  َ ظَ َما َبىَْزىْيَا ؿٌَ

ْن َذٌََأ اْلَْزَط  ل  ثَْشِلَصًت ِىَمْن خَيََْش * ثزَِنًاًل ِمم 
ّ
ِىدَْضقَى * ا

َخَوى * هَلُ َما يِف  ْصِص اس ْ ـَ مْحَُن ؿىََل اىْ اَل * اىص  ـُ َماَواِث اىْ َواىس 

َِْص اىس   ْن جَتْ
ّ
َى * َوا َماَواِث َوَما يِف اْلَْزِط َوَما بَُهَْنَُما َوَما حَتَْت اىرث 

اُء  َو هَلُ اْلَمْسَ ُُ ل  
ّ
هَلَ ا
ّ
ُ َل ا ؼَلُ اىرّسِ  َوبَْدَفى * ) اغل  ـْ َ ً َُ ه 

ّ
اِبىْقَْوِل فَا

ىَن ( ) ُم   {(3اىُْحس ْ  ِ ه َك ثَـؼَلُ َبيّنِ اِبجلََِاٌَكِ َمـُصوٌف * َوَبهَْت  ايٌ
ّ
ا

ٌِْمَك *  ـِ اِىيت ِب َت لُكِّ َصٍئ ِمْن هَجَ ـْ ؼِل َموظوٌف * َوقَْس َوِس ـِ اِبى

ه َك ؿىََل لُكِّ 
ّ
ٌِْمَك َواْقِفْص يِل *ا ـِ َُ ِب َخ ـْ خَِك ىَكَ َوِس فََسْؽ َرضِلَ ِبَصمْحَ

ٍء قَِسٌٍص * اي َاعُل اي ماضِلُ  َماَك َما يَشْ ـْ ُ ْب ىَيَا ِمْن ه َُ اُة   ُ  اي َو

يَا ِلسَوًت ثَِقِيَا هِبا ِمَن اىِفنَتِ يف مَجَؽِ  َِ ِزَضاَك َواْلس ُ ٌِْمَت ىَيَا فِ ؿَ

ا  يَا هِبا َؾْن لُكِّ َوْظٍف ًوِحُب هَْقعًا ِمم  س ْ َؾعاايَك * َوقَّسِ
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َِ يف ِؿٌِمَك مَع ْن ِسَواَك* اي َاعلُ  َخأِثَْصَث ِب اي ؾؼمُي اي ؿًَِلُّ اي  اس ْ

ل 
ّ
ا ِسواَك * واىِلىن ِبَك حىت ل وَْضََِس ا مبرُي وَْسأضَُلَ اىفقَص ِمم 

َُ ًَعٌُُح ِىَمْن َوالاَك *  ْمَخ ٌِ َك * َواىُعْف بيا فهِيٌل ىُْعفًا ؿَ اي 
ّ
ا

ٌْيا  ـَ عَمِة يف ألهفاِش وايٌ َحَؼاِث * َواْح ـِ يَا َخالبَُب اى واْلس ُ

َِ  َؾبَسًا ضَل يف هَْك ِؿٌٌلً هَعرُي ِب ِّْميا ِمْن زَلُ مجَؽِ احلالِث * َوؿٌَ

ُم  اكِمٌنَي يف اؿَلَا واؽلََماِث *   ِ ةُّ اؾلَُس  ايٌ َبهَْت اذلَُس * اىص 

ؼَلُ ُحزهَيَا  ـْ َ ؼَلُ فََصَحٌَا ِبٌلرا َوِىٌلرا َوؿىل مارا َوث ـْ اُل ِىٌل حًُصُس * ثَ ـ  اىَف

َُ فِيا وِمٌ ا ول وَْسأضَُلَ َذفَْؽ ما  َلشضِلَ َوقَْس َبْوَحْبَت  َ َلوَن ما َبَزْذث

حًُصُس َوىهْن وَْسأضَُلَ اىخ أًََٔس ِبصوخٍ ِمْن ِؾيِسَك فامي حًُصُس لٌل ٔبً ْسَث 

ه َك ؿىََل لُكِّ 
ّ
ًقنَي ِمن َذٌِْقَك *ا ّسِ ًة اىّعِ ٔبهِْبِاَءَك َوُزُسطَلَ وذاظ 

ٍء قَِسٌٍص *  ُم  يَشْ  ِ َِْب  فَاِظصَ  ايٌ َماَواِث َواْلَْزِط ؿَاِىَم اىَْل اىس 

نُكُ بنَْيَ ِؾَباِذَك * فََِيُتًا ِىَمْن َؾَصفََك فََصيِض  َِاَذِت َبهَْت حَتْ َواىض 

صِفَْك بَِو اىَوًُو مُث  اىَوًُو ِىَمْن َبقَص   ـْ َ ُو ِىَمْن ػل ً ِبَقضائَِك واىًو

ُم  ابَوحساِهُ ِذَك َوىَْم ٍَْصَط ِبأْٔحاكِمَك *   ِ ن  اىَقوَم قَْس َحوَكَْت  يٌ
ّ
ا

وا َوَحوَكَْت ؿٌَهَِيْم اِبىَْفْقِس حىت  َوَخسوا فلَُكُّ  ّلِ حىت  ُؾزُّ ؿٌَهَِيْم اِبشلُّ
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َُ ىَعائُِف َزمَحِخَك َولُكُّ  ِؾّزٍ ًَميَُؽ ذوهََك فًََْسأضَُلَ بََسهَلُ ُرلًّ ثَْعَحُب

ُجُب َؾْيَك فًََْسأضَُلَ ِؾوَ  َُ َبهَْواُز َمَحب ِخَك َوْخٍس حّيْ َُ فَْقسًا ثَعَحُب َض

قاَوُت  َُ َوَػََِصِث اىض  ـاَذُت ؿىل َمْن ٔبْحَبْبَخ َُ قَْس َػََِصِث اىس  ه 
ّ
* فَا

َساِء * واْؾِعْميَا  ـَ ِب اىسُّ ُِ َُ فََِْب ىيا ِمْن َموا ؿىل َمْن كرَُيَك َمٌََه

ُم  ِمْن َمواِزِذ اَلْصِقَِاِء *   ِ ان  قَسْ  ايٌ
ّ
ِ َؾْن  ا ْزاَن َؾْن َذفْؽِ اىرضُّ جَعَ

َجُز َؾْن رضِلَ ِمْن  ـْ َ ؼَلُ فَهَِف ل ه ـْ َ يَا ِمْن َحُِر ثَـؼَلُ ِبٌل ه َبهُْفس ِ

مُّ  دٌََا * َواؽلَْسُخ واشل  َْ ؼَلُ َوقَْس ٔبَمْصثَيَا َوهَنَ ـْ َ ؼَلُ مبا ل ه ـْ َ َحُِر ل ه

 َُ الخِ َمْن َبْظٌَْحَخ * َوَبُدو اىفساِذ َمْن  َبىَْزْمذَيَا * فَأَُدو اىع 

ِقيُّ  َؤاِل ِمٌَْك * واىض  َُ َؾِن اىسُّ َُس َحقًّا َمْن ٔبْقيََُذَ ـِ َُ * واىس  ٔبْضٌٌََْخ

َؤاِل ضَلَ فَأَْقِييَا ِبَفْضطِلَ َؾْن ُسؤاِىيَا  ِت اىسُّ َُ َمَؽ َلرْثَ َحقاًّ َمْن َبْحَصْمذَ

ِخَك َمَؽ َلرْثَ  صُِمٌَا ِمْن َزمْحَ ِت ُسؤاِىيَا ضَلَ * َواْقِفْص ىَيَا ِمٌَْك * َول حُتْ

ه  
ّ
ٍء قَِسٌٍص ا اي َصسًَس اىَبْعِش اي َحب اُز اي قَِ اُز اي * َك ؿىََل لُكِّ يَشْ

ِ ما َذٌَْقَت َوهَـوُر ِبَك ِمْن ُػٌَْمِة ما  َحهمُي هَـوُر ِبَك ِمْن رَشّ

ْزَث  ِس اىيُفوِش فامي قَس  َْ وُر ِبَك ِمْن َل ـُ َ وَبَزْذَث *  َببَْسْؾَت * َوه

ْمَت * ووَْسأضَُلَ ِؾز  ازُلهَا  ـَ ْ اِذ ؿىل ما َبه ِ احلُس  وهَـوُر ِبَك ِمْن رَشّ
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َمسٌ  والِٓدَصِت لٌل َُ هَِبَُِّك ُمح  صِفَِة َوِؾز   َسأَىََه ـْ َ ََا اِبٕلمياِن واؽل ْ ه ِؾز  ازلُّ

ه َك مَسٌَؽ قًَصٌب ُمجٌَب 
ّ
َسِت ا َُ ِّقاِء واؽلُضا ُم  * الِٓدَصِت اِبيٌ  ِ يّنِ  َايٌ

ّ
ا

ُو  ُْ ََْك بنََي ًََسْي لُكِّ هََفٍس َوىَْمَحٍة َوَظْصفٍَة ًَْعصُِف هِبَا َب َ ُم ٕاى ُبقَّسِ

َو يف ِؿٌِْمَك كٓئٌِن َبو قَْس  ُُ ُو اَلزِط َولُك  يَشٍء  ُْ ٌلواِث َوَب اىس 

 َِ ُم ضَلَ بنََي ًََسْي َرضِلَ لُكِّ   }اكَن ُبقَّسِ
ّ
هَلَ ا
ّ
ُ َل ا َو اىَْحيُّ اغل  ُُ ل  

َماَواِث َوَما يِف اْلَْزِط  يٌَة َوَل هَْوٌم هَلُ َما يِف اىس  ٍُ س ِ اىَْقُِّوُم َل ثَأُِذُش

ؼَلُ َما بنَْيَ َبًِْسُِّيْم َوَما َذٌَْفُِْم  ـْ َ ً َِ رِه
ّ
ل  اِب
ّ
ٍُ ا ي ٌَْضَفُؽ ِؾْيَس ِ َمْن َرا اشل 

 
ّ
َِ ا ٍء ِمْن ِؿٌِْم َُعوَن بيَِشْ َُ َوَل حُيِ َُّ ل  ِبَما َصاَء َوِسَؽ ُلْصس ِ

ِؼمُي  ـَ ًِلُّ اىْ ـَ َو اىْ ُُ ٍُ ِحْفُؼَُِما َو َماَواِث َواْلَْزَط َوَل ًَؤُذ  {اىس 

ِيَك َوَلٌلِل  َْ َك َوهُوِز َؾ َك ِببَْسطِ ًََسًَْك َوَلَصِم َوهْجِ َْ َ َبقَسْمُت ؿٌَ

َِ َمض َئَذُ  ََيا َذرْيَ ما هََفَشْث ِب ِع ـْ َُِيَك ٔبن ثُ َِ َبْؾ ٌََقْت ِب ـَ َك َوثَ

َو  ُُ َِ ِؿٌُْمَك َوالِفٌَا رَش  ما  َِ قٌََُمَك َوَبَحاَظ ِب قُْسَزثَُك َوَحصى ِب

ْب ىَيَا ِحوْكََة  َُ َمَخَك َو ـْ ضِلَ َوَبهْكِْو ىَيَا ذًًٌََا َوَبثِْمْم ؿٌَََيا ِه ِضسٌّ شِلَ

يَ  ِة َوثََول  قَْبَغ احِلوْكَِة اىباِىَلِة َمَؽ احلَاِت اىعَبِة واؽلَوثَِة احلَس َ

َسدِ وما قَْبهَلُ وما  ََِسَك َوُحْو بًٌََََا َوبنَْيَ كرَْيَِك يف اىرَبْ َبْزواِحٌَا ِب
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ه َك ؿىََل لُكِّ 
ّ
ٍُ ِبُيوِز َراِثَك َوَؾؼمِي قُْسَزِثَك َومَجَِو فَْضطِلَ *ا َس ـْ َ ب

ٍء قَِسٌٍص * اَي َاعُل اي ؿًَِلُّ اي َؾؼمُي اي َحٌمُي اي َحهميُ   اي َلصمُي اي يَشْ

ََا  ْ ًٌََا َوبنََي ِفْذيَِة ازُله َْ َ مَسَُؽ اي قًَصُب اي ُمجَُب اي َوُذوُذ ُحْو ب

باِذ َوسوِء اخلٌُُِأ َواقِفْص ىَيَا  ـِ َِوِت َوُػؼِل اى ِّساِء واىَلْفٍَكِ واىض  واىً

يا ِمَن ا وَء َوجَنِ ىَلّمِ ُرهُوبَيَا َواْقِغ َؾي ا ثَِبـاِثيَا َوانِضْف ؾي ا اىسُّ

ٍء قَِسٌٍص * اَي َاعُل اَي  ه َك ؿىََل لُكِّ يَشْ
ّ
َُ َمْرَصخا *ا ْو ىَيَا ِمٌْ ـَ َواح

اُق اي قَويُّ اي َؾٍزُز ضَلَ َمَقاىَُس  َاعُل اَي َاعُل اي ىَعَُف اي َزس 

ْسَق ِىَمْن جََضاُء وثَْقِسُز فابُْسطْ ىيا  ٌلواِث وألْزِط ثَبُْسطُ اىّصِ اىس 

سْ  َِ ِمَن اىّصِ ِخَك ما حَتوُل ب ِخَك وِمْن َزمْحَ َِ ٕاىل َزمْحَ ٌُيَا ِب ِق ما ثَُوّظِ

َِ َؾفُوَك واْدمِتْ ىيا  يَا ِب ـُ بًٌَََا َوبنََي ِهَقِمَك َوِمْن ِحٌِْمَك ما ٌََس

ِمٌا  ْو َذرْيَ َباي  ـَ ـاَذِت اىيت َدذَْمَت هِبا ٔلوىَأٓئَِك * َواْح اِبىس 

ا ًَْوَم ِىقائَِك *  َُ َس ـَ َِْوِت َوَبْس ََا َؾْن اَنِز اىض  ْ ه َوَسْحزِْحٌَا يف ازلُّ

هَْك َخالبَُب  يَا ِمْن زَلُ محِة وامس ُ ؤبْذِذٌْيَا ِبَفْضطِلَ يف َمَِاذٍِن اىص 

ْو ىَيَا َػِريًا ِمْن ُؾُقوِىيَا َوُمَِميِيًا ِمن َبْزَواِحٌَا  ـَ عَمِة واْح ـِ اى

َحَك َلِثري  ّبِ يَا يك وُس َ صًا ِمْن ٔبهُْفس ِ ه َك وُمَسّرِ
ّ
ًا وهَْشُلَصَك لثريًا * ا
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َسًت ثَعَحهُبَا ماكىََمًة * وافْذَْح  َُ ْب ىَيَا ُمضا َُ ُلْيَت ِبيَا بَِعرًيا * َو

 َِ اَؾيَا ؤببَْعاَزاَن واْرُلْصاَن ٕارا قََفٌْيَا َؾْيَك ِبأَْحَسِن ما ثَْشُلْصاَن ِب َبمْسَ

يَاَك ِبأمََتِّ  َْ يَا ٕارا َؾَع را َرَلْصانَك واْزمَحْ
ّ
يَاَك  ا ـْ َِ ٕارا ٔبَظ يَا ِب ما حَْصمَحُ

َص * واىُعْف ِبيَا ىُْعفًا  َم ِمهْنَا َوما ثَأَد  واْقِفْص ىَيَا ُرهُوبَيَا ما ثََقس 

ه َك ِبلُكِّ يَشٍء ؿٌَمٌي * 
ّ
ُجُبيا َؾْيَك فا ُجُبيَا َؾْن كرَْيَِك ول حَيْ ُم  حَيْ  ِ  َايٌ

ان  وَْسأضَُلَ ِىسااًن َزْظبًا ِبِشْلِص 
ّ
يًا ا َِّ َُ ٌلً ِبُضْهصَِك َوبََساًن  ـّ َك َوقٌََْبًا ُمٌَ

ْت  ـَ يًا ِىَعاَؾَخَك َوَبْؾِعيا َمَؽ َرضِلَ ما ل ؿنَْيٌ َزَبْث َول ُبُرٌن مَسِ َِّ َ ى

َِ زُسوضُلَ  َُ  eَول َدَعَص ؿىل قٌَِب برََشٍ ىَكَ ٔبْذرَبَ ِب ْمَخ ٌِ َبَما ؿَ َحس ْ

ٌِْمَك َوَبْقِييا ِبال َسبٍَب واَ  ـِ ََاِءَك * ِب ٌيَا َسبََب اىِلىَن ِلْٔوِى ـَ ْح

ٍء قَِسٌٍص *  ه َك ؿىََل لُكِّ يَشْ
ّ
ُم  وبَْصَسَذًا بَُهَنُم وبنَيَ َبؿسائَِك * ا  ِ  َايٌ

ًا  ـَ ًا ووَْسأضَُلَ ِؿٌَْمًا انِف ـَ ان  وَْسأضَُلَ ٕاميَااًن ذائٌِلً * َووَْسأضَُلَ قٌََبًا ذاِص
ّ
ا

* ووَْسأضَُلَ ذًيًا قٌَِِّلً * ووَسأضُٔلَ اىـافَِة  * َووَْسأضَُلَ ًَقِيًا ظاِذقاً 

ٌَِ ٍة * ووَسأضَُلَ ثٌَلَم اىـاِفِِة َووَْسأضُٔلَ اىُضْهَص ؿىل اىـاِفَِِة  َ ِمْن لُكِّ ب

ُم  ( مصاث3َووَْسأضَُلَ اىِلىَن َؾِن اىي اِش )  ِ ان  وَْسأضَُلَ اىَخوبََة  َايٌ
ّ
ا

اِفََِة  َ اىع  َة واخلٍُك  ـَ اِمٍَكَ * َواؽلََحب َة اجلاِم اىاكِمٍَكَ * واؽلَْلِفَصَت اىض 
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َة  َفاؿََة اىَقائَِمَة واحلُج  َة * واىض  ـَ اِظ َة َواَلهَْواَز اىس  ـَ صِفََة اىواِس ـْ َ َواؽل

َََة * َوفُك   َزَخَة اىـاِى اهَيَا ِمَن  اىباِىَلَة وازل  َُ ََِة َوَز ِع ـْ َ َواَثقٌََا ِمَن اؽل

ِب اِىمي ِة  ُِ ُم  اىيِّْقَمِة ِبَموا  ِ ان  وَْسأضَُلَ اىخوبََة وَذَواَمَِا * َوهَـوُر  َايٌ
ّ
ا

ْصاَن اِبخلَوِف ِمٌَْك قَْبَو ُُهُوِم  َباهِبَا َوَرلِّ ََِة َوَبس ْ ِع ـْ َ ِبَك ِمَن اؽل

ٌْيَا ؿىَل  اىي جاِت ِمهْنا َوِمْن اىخ َفهُِّص يف َظَصائِِقَِا َدَعصاهِتَا * َوامْحِ

ِة  َُ ٍُ ِمهْنَا * َواْسدَْبِسىَِْا اِبىَهصا َواْمُح ِمْن قٌُوِبيَا َحالَوَت ما اْحذَيٌََُْا

ِص َلَصِمَك  يَا ِمْن حَبْ َْ َ ا * َوَبِفْغ ؿٌَ َُ َو ِبِضّسِ ُُ ِم ِىَما  ـْ ىََِا واىع 

ُصَح ِمنَ  الَمِة ِمَن َواَبِىَِا *  َوُحوِذَك َحىت  َُنْ ََا ؿىل اىس  ْ ه ازلُّ

ِاَذِت ؿَاِىِمنَي هِبَا ) ٌيَا ِؾْيَس اؽلَوِث انِظِقنَي اِبىض  ـَ ( مصاث3واح

سائِِس َوىُُزوِىِا َوَبِزْحٌَا َمْن  َِ ِؾْيَس اىض  ِبُِب َوازَبْف ِبيَا َزِبفََة احلَبُِب حِبَ

وخِ وا ََا َومُغوِمَِا اِبىص  ه حياِن ٕاىل اجلَي ِة َوهَـميَِِا * مُهُوِم ازلُّ ُم  ىص   ِ ان   َايٌ
ّ
ا

َََك ِمٌ ا  ى
ّ
ًة ا ـَ يَا ِىَخهوَن ثَْوبَدٌَُا اَتِب َْ َ وَْسأضَُلَ ثَوبًَة ساِبَقًة ِمٌَْك ٕاى

ََهوَن قُْسَوًت  َماِث * ِى َقَِّي ِمٌَْك َلَخٌَقِّي بَٓذَم ِمٌَْك اىلَكِ ْب ىَيَا اىخٌ  َُ َو

ٍِ يف اىخ و  يَاِذ ِىَوزَلِ ـِ اِىَحاِث * وابِؿْس بًٌََََا َوبنَْيَ اى بَِة واَلؾٌلِل اىع 

تَاِثيَا  ِّ ْو َسُ ـَ بٌَُْس زِبِش اىُلَواِت * واْح
ّ
َِ اِب َب دْضاِز واىض  

ّ
وال
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ياِث َمْن  ياثِيَا َحس َ ْو َحس َ ـَ ِّتاِث َمْن ٔبحَبْبَت * ول جَتْ َسُ

ْحساُن ل ًَْيَفُؽ َمَؽ اىُبلْ 
ّ
ساَءُت ل َببَْلْضَت * فَال

ّ
ِغ ِمٌَْك * وال

يَا ِىََنُحَو َوَُنَاَف  َْ ثرَُضُّ َمَؽ احلُّبِ فَِك * َوقَْس َبهْبَْمَت اَلْمَص ؿٌَ

دٌََا  َْ ْب َزخأٓئَيَا واْؾِعيَا ُسْؤىَيَا فََقْس َبؾَع َِّ فَأِٓمْن َدوفٌََا َول خُتَ

َت  إلًَْماَن ِمْن قَْبِو َبْن وَسأضََلَ َوَلَخبَْت َوَحب ْبَت * ُْ َْت َوَلص   ً َوَسً

ةُّ َبهَْت فطََلَ احلَْمُس  َم اىص  ـْ ٌِ َِ حَْصمَجَْت فَ * وَبْظٌَْقَت اَلىُْسَن مبا ِب

ـَعاِء *  َس اى ـْ َ ٌِْب ب ْمَت * فَاْقِفْص ىَيَا ول ثُـاِقْبيَا اِبىس  ـَ ْ ؿىل ما َبه

ِم َوِحْصَماِن اىّصَِضا *  ـَ ُم  َول ِبُهْفصاِن اىيِّ  ِ اَن زَ  َايٌ ْ يَا ِبَقَضائَِك َوَظرّبِ ّضِ

ََِخَك َوَؾْن اىَضََِواِث اؽلُوِحَباِث ِيٌي ْقِط  ِع ـْ ؿىَل ظاَؾِخَك َوَؾْن َم

َك  ْب ىَيَا َحِقَِقَة إلميَاِن ِبَك َحىت  ل َُنَاَف كرَْيَ َُ ِس َؾْيَك* َو ـْ واىُب

ُبَس َصُْتًَا  ـْ َ َك َول ه ب  كرَْيَ َك ول حُنِ ِسواَك * ول ىَْصحو كرَْيَ

ََقنِي  اَن ابى يَا ِبِصذاِء ؿاِفَِِخَك واهرُْصْ ٌلئَِك َوقَّعِ ـْ َ َوَبْوِسْؾيَا ُصْهَص ه

ان  ْ ْهٌَا وبرَّشِ يَا ِبيوِز ِظفاِثَك وَبحْضِ َُ ََْك َوَبْسِفْص ُوُحو ِ ؿٌَ واىخ َولكُّ

يا َوؿَ  َْ َ ْو ًََسَك َمبْسوَظًة ؿٌَ ـَ ََائَِك واْح ىل ًَْوَم اىِقَِاَمِة بنَْيَ َبْوى

يَا َظْصفََة  ىل َبهُْفس ِ
ّ
يَا ا ِخَك َول حلَِكْ يَا ِبَصمْحَ ـَ ٌَِيَا وَبولِذاَن َوَمْن َم ُْ َب
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َم اؽلُجَُب ( ) ـْ ( اي َمْن 3مصاثؿنَْيٍ ول َبقَو  ِمْن َرضِلَ * )اي ِه

ْلصاِم * اي ُمحَعًا 
ّ
ٍِ قًَصٌب * اي را اجلاَلِل َوال َو يف ؿٌُُّوِ ُُ َو  ُُ َو  ُُ

ََْك ِمْن مَغِّ احِلَجاِة * َوُسوِء احِلَساِة اِبيٌَايل وَ  َ ى
ّ
ِم * َبْصُهو ا ألاي 

ْن ىَْم حَْصمَحَيِن * 
ّ
ن  َرضِلَ ىََواِقٌؽ َماهَلُ ِمْن ذاِفؽٍ ا

ّ
َشاِة * َوا ـَ ِت اى َوِصس 

اِىِمنَي(*) يّنِ ُليُت ِمْن اىؼ 
ّ
ْبَحاهََك ا ل  َبهَْت س ُ

ّ
هَلَ ا
ّ
( مصاث3)َل ا

َِ ما وىَقْس َصىَك ٕاىَ  َْ َ َِ َوَزَذْذَث ؿٌَ َُ ِمْن ُحْزِه ُقوُة فََزٌ ْعَخ ـْ َ ََْك ً
ٍِ * َوىََقْس انذاَك هُوٌخ ِمْن  َُ َوبنَْيَ َوزَلِ َ َت بٌَُْ ـْ ٍِ َومَجَ َب ِمْن برََصِ َُ َر

ُس فََهَضْفَت ما  ـْ َ ُّوُة ِمْن ب َِ * َوىََقْس انذاَك َبً َُ ِمْن َلْصِب َخ َْ قَْبُو فٌََج 

َِ ِمْن رُضِّ  َِ * وىََقْس انذاَك ِب َُ ِمْن مَغِّ ََخ ٍِ * َوىََقْس اَنذاَك ًُووُُس فٌََج 

 * َِ يِّ هِلِ َوِلرَبِ س ِ ُْ َس ًَأِِش َب ـْ َ َِ ب ْبَت هَلُ َوزَلًا ِمْن ُظٌِْب َُ َسَلِصاي  فََو

ََْت ىُ  ٍِ َوَبجْنَ َُ ِمْن اَنِز ؿَُسّوِ بصاُمَي فَأَهَْقْشثَ ٌِْمَت ما ىَزَِل اِبٕ وظًا َوىََقْس ؿَ

بيِْن  ّشِ ـَ ْن ثُ
ّ
َِ * فََِا َباَن َؾْبُسَك ا هَلُ ِمَن اىـشاِة اىي اِسِل ِبَقوِم ُْ َوَب

هَتُْم  ْن حَْصمَحْين ىَكَ َزمِحْ
ّ
َِ َوا ٌِْمَت ِمْن ؿَشاِبَك فَأاََن َحِقٌِأ ِب جِبَمَؽِ ما ؿَ

َِ فَ  ٌََُْس َمَؽ ِؾَؼِم ٕاحصاٗل فَأَهَْت َبْوىل ِبَشضِلَ َوَبَحأ َمْن َبْلَصَم ِب

َو َمْبشوٌل  ُُ َك بَْو  َْ َ َلَصُمَك َمْرعوظًا ِبَمْن َبظاؿََك َوَبْقَبَو ؿٌَ
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ْن َؾَعاَك َوَبْؾَصَط َؾْيَك 
ّ
ْبِأ ِىَمْن ِصئَْت ِمْن َذٌِقَك َوا اِبىس  

َك َوَبهَْت  َْ َ ى
ّ
ل  ِىَمْن َبْحَسَن ا

ّ
ِسَن ا َوىََُْس ِمَن اىَهَصِم َبْن ل حُتْ

ََْك اؽِلْفضاُل اىَليِنُّ  َ ى
ّ
ىل َمْن َبساَء ا

ّ
ِسَن ا * بَْو ِمَن اىَهَصِم َبْن حُتْ

ىل َمْن َبساَء 
ّ
ِسَن ا ًِلُّ * َلََف َوقَْس َبَمصثَيَا َبْن حُنْ ـَ حمُي اى َوَبهَْت اىص 

ْن ىَْم ثَْلِفْص ىَيَا 
ّ
يَا َوا ََيا فَأَهَْت َبْوىل ِبَشضِلَ ِمٌ ا * )َزب يَا َػٌَْميَا َبهُفس َ ٕاى

( اي َاعُل اي َاعُل اي مصاث3يَا ىَيَُهوىَن  ِمْن اىَْزارِسٍَِن ( * )َوحَْصمَحْ 

َو  ُُ َو * اَي  ُُ َو  ُُ َو  ُُ َاعُل اي َزمْحُن اي َزحمُي اي يَحُّ اي قَُِّوُم اي َمْن 

ٌو َبْن ثَياىَيَا * اَي  ُْ ُخَك َب ِخَك َبُاًل َبْن هَيَاىَِا فََصمْحَ ْن ىَْم ىَُهْن ِىَصمْحَ
ّ
ا

 ٍُ ٍُ * َبِقثْيَا )َزاب  ٍُ * اي ُملََر َمْن َؾَعا ( اي َزةُّ مصاث3* اي َمول

ٌلواِث  َُ اىس  َُّ يَا اي بَصُّ اي َزحمُي اي َمْن َوِسَؽ ُلْصس ِ اي مصمُي واْزمَحْ

ـَؼمُي َبْسأضَُلَ إلمياَن  ًِلُّ اى ـَ َو اى ُُ ٍُ ِحْفُؼٌُِل َو وألْزَط ول ًَُؤُذ

 َِ ْفِؼَك ٕاميااًن ٌَْسُهُن ِب ْسِق وَدوِف اخلٌَِْأ  حِبِ قٌَيب ِمْن مَهِّ اىّصِ

ْبصاُمَي 
ّ
َُ َؾْن ا َِ َؾيّنِ لُك  ِحَجاٍة َمَحْقذَ واْقُصْة ِميّنِ قُْصاَبً ثَْمَحُأ ِب

 َُ َخْج ِىِجرْبًَو َزُسوضِلَ َول ِىُسَؤاهِلِ ِمٌَْك َوَحَجْبَخ ٌَِطِلَ فؼََلْ حَيْ َذ

ََْف ل ٍِ َوَل ِت اَلؿساِء ِمْن ِبَشضِلَ َؾْن اَنِز ؿَُسّوِ َجُب َؾْن َمرَض   حُيْ
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بيَن ِبُقْصِبَك  َِّ يّنِ َبْسأضَُلَ َبْن ثَُل
ّ
ِة اَلِحب اِء * الَك  ا ـَ َُ َؾْن َمٌَْف قََ بْذَ

 ٍِ ِس ـْ َؽ َول ُبِحس  ِبُقْصِة يَشٍء َوَل ِبُب ِميّنِ َحىت  ل َبَزى ول َبمْسَ

ٍء قَسِ  ه َك ؿىََل لُكِّ يَشْ
ّ
ٌٍص * َبفََحِسبمُْتْ َبه َما َذٌَْقٌَامُكْ َؾَبثًا َؾيّنِ *ا

َو  ُُ ل  
ّ
هَلَ ا
ّ
ُ اىَْمطِلُ اىَْحأُّ َل ا اىَل اغل  ـَ وَن * فَذَ ـُ يَا َل حُْصَح َْ َ ى

ّ
َوَبى نُكْ ا

اَن هَلُ  َُ ىًَِا بَٓدَص َل بُْص
ّ
ِ ا ْصِص اْىَهِصمِي * َوَمْن ًَْسُغ َمَؽ اغل  ـَ َزةُّ اىْ

ه مَ 
ّ
َِ فَا ٌُِح اْىاَكِفُصوَن  * َوقُْو َزّةِ ِب َُ َل ًُْف ه 

ّ
َِ ا ِّ َُ ِؾْيَس َزب ُ ا ِحَساب

َو  ُُ ل  
ّ
هَلَ ا
ّ
َو اىَْحيُّ َل ا ُُ نَي *  امِحِ اْقِفْص َواْزَحْم َوَبهَْت َذرْيُ اىص 

 َ ن  اغل 
ّ
اىَِمنَي * ا ـَ ِ َزّةِ اىْ ٍَن اىَْحْمُس غِل  ٌِِعنَي هَلُ ازّلِ ٍُ ُمْز  فَاْذُؾو

 َِ َْ َ ٍَن بَٓمٌُوا َظٌُّوا ؿٌَ ِ َا اشل  َُ ًَُعٌُّوَن ؿىََل اىي يِبِّ اَي َبُّيُّ َوَماَلئَِهذَ

ٌِميًا *  ُِّموا جَْس ُِم  َوَسٌ  ٌ ٍس ىَكَ  َاي ٍس َوؿىَل ب ِل ُمَحم  َظّوِ ؿىََل ُمَحم 

ٍس وَ  ْبصاُمَي َواَبِزْك ؿىََل ُمَحم 
ّ
ْبصاُمَي َوؿىََل ب ِل ا

ّ
ََْت ؿىََل ا ؿىََل َظٌ 

اىَِمنَي  ـَ ْبصاُمَي يف اى
ّ
ْبصاُمَي َوؿىَل ب ِل ا

ّ
ٍس ىَكَ ابَزْلَت ؿىََل ا ب ِل ُمَحم 

ٌَس َمجٌَس ) ه َك مَحِ
ّ
ِت مَع ا مصاث3ا ز  ـِ َِّك َزّةِ اىْ ْبَحاَن َزب (* س ُ

اىَِمنَي  ـَ ِ َزّةِ اىْ ٌِنَي * َواىَْحْمُس غِل  ًَِعُفوَن * َوَساَلٌم ؿىََل اىُْمْصَس

ظو ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم اؽلوَح ٕاىََ  مايٌِ،*



147 

 

اذلس عل واىعالت ، "ل ظالت جلاز اؽلسجس ٕال يف اؽلسجس"

واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم اىييب اىـصيب 

ؾبسظل وزسول ظل اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال ظل دمحم زسول 

اَلَت } ؿٌََظل اؽلزنل  ن  اىع 
ّ
ْلُص ا حهَْنَيى َؾِن اىَْفْحَضاِء َواىُْمْيَهِص َوشَلِ

ونَ  ـُ ؼَلُ َما ثَْعيَ ـْ َ ً ُ ِ َبْلرَبُ َواغل  ظو ؿىل س َسان دمحم  ايٌِم، {اغل 

وؿىل ب ل س َسان دمحم اؽلوَح ٕاىََ "ٔبل ٔبذربمك خبري ٔبؾٌلىنك 

ؤبساكُا ؾيس مٌَهنك ؤبزفـِا يف ذزخاحنك وذري ىنك من ٕاهفاق 

فضة( وذري ىنك من ٔبن ثٌقو ؿسومك فذرضبوا اشلُب واىوزق)اى

ٔبؾياقِم ًورضبوا ٔبؾياقنك قاىوا: بىل اي زسول ظل قال : رمص 

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل ، ظل"

س َسان دمحم اىييب اىـصيب ؾبسظل وزسول ظل اؽلبـوج بلكمة ل 

 } ٕاهل ٕال ظل دمحم زسول ظل اؽلزنل ؿٌََ
ّ
َرا ا

ّ
ٍَن ا ِ ه َما اىُْمْؤِمٌُوَن اشل 

ميَااًن َوؿىََل 
ّ
َُ َساَذهْتُْم ا اَيثُ َٓ ْم ب ََْت ؿٌَهَْيِ ٌِ َرا ثُ

ّ
ُ َوِخٌَْت قٌُُوهُبُْم َوا ُرِلَص اغل 

ُونَ  ْم ًَخََولك  ِ ظو ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم  ايٌِم، {َزهّبِ

اىيفاق وحعن من اؽلوَح ٕاىََ "رمص ظل ؿؼل إلميان وبصاءت من 
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اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل ، اىض َعان وحصس من اىياز"

س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم اىييب اىـصيب ؾبسظل وزسول 

 ظل اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال ظل دمحم زسول ظل اؽلزنل ؿٌََ

َعااًن فَُِ } َْ مْحَِن هَُقِِّْغ هَلُ ص َ ُش َؾْن ِرْلِص اىص  ـْ َ ، {َو هَلُ قَصٍِنٌ َوَمْن ً

ظو ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم اؽلوَح ٕاىََ  ايٌِم

"ؿالمة حب ظل حب رمص ظل وؿالمة بلغ ظل بلغ رمص 

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل ، ظل"

س َسان دمحم اىييب اىـصيب ؾبسظل وزسول ظل اؽلبـوج بلكمة ل 

َ َلثرًِيا } دمحم زسول ظل اؽلزنل ؿٌََٕاهل ٕال ظل  َوىََقْس َرَزِباَن ِىَجََِّن 

وِْس ىَُِْم قٌُُوٌة َل ًَْفَقُِوَن هِبَا َوىَُِْم َبؿنُْيٌ َل 
ّ
ِمَن اىِْجّنِ َواْل

اِم بَْو مُهْ  ـَ ْ ه وَن هِبَا ُبوىَئَِك اَكْلَ ـُ ََٓراٌن َل ٌَْسَم وَن هِبَا َوىَُِْم ب ًُْبرِصُ

ظو ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ايٌِم، {ىَئَِك مُهُ اىَْلاِفٌُونَ بََضوُّ ُبو 

س َسان دمحم اؽلوَح ٕاىََ "ل ًخحرس ٔبُو اجلية ٕال ؿىل ساؿة 

اذلس عل واىعالت واىسالم ، مصث هبم ػل ًشمصوا ظل ثـاىل فهيا"

ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم اىييب اىـصيب ؾبسظل 
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ة ل ٕاهل ٕال ظل دمحم زسول ظل اؽلزنل وزسول ظل اؽلبـوج بلكم

َِ َصُْتًا} ؿٌََ َ َوَل جرُْشُِلوا ِب ظو ؿىل  ايٌِم، {َواْؾُبُسوا اغل 

س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم اؽلوَح ٕاىََ "من ػل ًشمص ظل 

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل ، لثريا فقس بصٔب من إلميان"

اىييب اىـصيب ؾبسظل وزسول  س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم

 ظل اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال ظل دمحم زسول ظل اؽلزنل ؿٌََ

ظو ؿىل  ايٌِم، {فَاْرُلُصويِن َبْرُلْصمُكْ َواْصُهُصوا يِل َوَل حَْهُفُصونِ }

س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم اؽلوَح ٕاىََ "اي ابن بٓذم ٕارا 

اذلس عل واىعالت ، رمصثين صهصثين وٕارا وس َدين لفصثين"

واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم اىييب اىـصيب 

ؾبسظل وزسول ظل اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال ظل دمحم زسول 

ُبُسونِ  َوَما} ؿٌََظل اؽلزنل  ـْ ََ ل  ِى
ّ
وَْس ا

ّ
 ايٌِم، {َذٌَْقُت اىِْجن  َواْل

ظو ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم اؽلوَح ٕاىََ "زالزة 

، "ل ٍصذ ظل ذؿاءمه ، اشلامص ظل لثريا واؽلؼٌوم وإلمام اىـاذل

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان 
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سظل وزسول ظل اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال دمحم اىييب اىـصيب ؾب

اِلَصاِث } ظل دمحم زسول ظل اؽلزنل ؿٌََ َ َلثرًِيا َواشل  اِلصٍَِن اغل  َواشل 

ُ ىَُِْم َمْلِفَصًت َوَبْحًصا َؾِؼميًا ظو ؿىل س َسان دمحم  ايٌِم، {َبؿَس  اغل 

عل اذلس ، وؿىل ب ل س َسان دمحم اؽلوَح ٕاىََ "س بأ اؽلفصذون"

واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم اىييب 

اىـصيب ؾبسظل وزسول ظل اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال ظل دمحم 

َ ِرْلًصا } زسول ظل اؽلزنل ؿٌََ َمٌُوا اْرُلُصوا اغل  َٓ ٍَن ب ِ َا اشل  اَي َبُّيُّ

ٍُ بُْهَصًت َوَبِظَاًل  *َلثرًِيا  ُحو ّبِ ؿىل س َسان دمحم  ظو ايٌِم، {َوس َ

وؿىل ب ل س َسان دمحم اؽلوَح ٕاىََ "ٕان عل رسااي من اؽلالئهة 

حتو وثقف ؿىل ِلاىس اشلمص فاكسوا وزوحوا يف رمص ظل 

ورمصوا ٔبهفسنك، من ٔبزاذ ٔبن ًـؼل مزنىخَ ؾيس ظل فٌَيؼص مزنٌك 

، ظل ؾيسٍ فٕان ظل ًزنل اىـبس من حِر ٔبىزهل من هفسَ"

اىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان اذلس عل واىعالت و 

دمحم اىييب اىـصيب ؾبسظل وزسول ظل اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

َِّك َوُلْن ِمَن } ظل دمحم زسول ظل اؽلزنل ؿٌََ ْح حِبَْمِس َزب بِّ فَس َ
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اِخِسٍنَ  ََِقنيُ *  اىس  َََك اىْ ظو ؿىل  ايٌِم، {َواْؾُبْس َزب َك َحىت  ًَأِثِ

 وؿىل ب ل س َسان دمحم اؽلوَح ٕاىََ "ٔبان ؾيس ػن س َسان دمحم

ؾبسي يب ؤبان مـَ ٕارا رمصين فٕان رمصين يف هفسَ رذزثَ يف 

هفيس وٕان رمصين يف مٔل رمصثَ يف مٔل ذري من مالءٍ وٕان 

ثقصة ٕايل صربا ثقصبت ٕاىََ رزاؿا وٕان ثقصة ٕايل رزاؿا ثقصبت 

واىعالت  اذلس عل، ٕاىََ ابؿا وٕان ٔباتين مييش ٔبثُذَ ُصوٌك"

واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم اىييب اىـصيب 

ؾبسظل وزسول ظل اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال ظل دمحم زسول 

ٍنَ } ظل اؽلزنل ؿٌََ ٌِِعنَي هَلُ ازّلِ َ ُمْز ُبُسوا اغل  ـْ ََ ل  ِى
ّ
، {َوَما ُبِمُصوا ا

ظو ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم اؽلوَح ٕاىََ  ايٌِم

"ؾن ميني اىصمحن ولكخا ًسًَ ميني زخال ىُسوا بأٔهبِاء ول 

ِم هؼص اىياػٍصن ًلبعِم اىيبِون  صِساء ًلَش بَاط وحُو

واىضِساء مبقـسمه وقصهبم من ظل ؾز وخو قِو من مه اي 

ىل رمص زسول ظل قال مه حٌلغ من هواسغ اىقبائو جيمتـون ؿ

ظل ثـاىل من مواضؽ ص ىت فِيخقون ٔبظاًُب اىالكم لٌل ًًذقي 
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بلٓك اًمتص ٔبظاًبَ وٕاهنم ػل جيمتـوا ىقصابة بُهنم ول وسب ول 

اذلس عل واىعالت ، مـصفة وٕامنا احمتـوا شلمص ظل ل كري"

واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم اىييب اىـصيب 

بـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال ظل دمحم زسول ؾبسظل وزسول ظل اؽل 

ُ فَاؿؼَْلْ َبه  } ظل اؽلزنل ؿٌََ ل  اغل 
ّ
هَلَ ا
ّ
ظو ؿىل  ايٌِم، {َُ َل ا

س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم اؽلوَح ٕاىََ "من قال ل ٕاهل ٕال 

 ظل ومسُا ابىخـؼمي ُسمت هل ٔبزبـة ب لف رهب من اىهبائص".

 حزة ادلـة
اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان 

دمحم اىييب اىـصيب ؾبسظل وزسول ظل اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

َب َؾْينُكُ ظل دمحم زسول ظل اؽلزنل ؿٌََ  ُِ َُْش ُ ِى ه َما ٍُصًُِس اغل 
ّ
}ا

َو اىَْبُِْت َوًَُعَِِّصمُكْ ثَْعِرًِيا{ ُْ ظو ؿىل س َسان  ايٌِم، اىّصِْحَس َب

دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم اؽلوَح ٕاىََ " ٕاىزموا موذثيا ٔبُو 

و ًوذان ذذو اجلية بضفاؾخياواشلي  اىبُت فٕان من ىقي ظل ُو
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هفيس بَسٍ ل ًيفؽ ؾبس معهل ٕال مبـصفة حقٌا"، اذلس عل 

واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم اىييب 

ل ظل اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال ظل دمحم اىـصيب ؾبسظل وزسو 

َت يِف زسول ظل اؽلزنل ؿٌََ  ل  اىَْمَوذ 
ّ
َِ بَْحًصا ا َْ َ }قُْو َل َبْسأَىنُُكْ ؿٌَ

ظو ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم  ايٌِم اىُْقْصىَب{،

}ٕامنا ٔبُو بُيت فِنك هكثو سفِية هوخ من زمب فهيا اؽلوَح ٕاىََ 

ظو ؿىل س َسان دمحم وؿىل  ايٌِم، ؾهنا ٔبقصق{جنا ومن ختٌف 

ب ل س َسان دمحم اؽلوَح ٕاىََ "اي بين ؾبس اؽلعٌب ٕاين سأٔىت ظل 

ىنك زالزة ٔبن ًثبت قامئنك وُّيسي ضاىنك ؤبن ًـؼل خاٌُنك{، 

ظو ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم اؽلوَح ٕاىََ  ايٌِم

ذريا فٕاين "ذريمك ذريمك ٔلًُل من بـسي واس خوظوا بأُٔو بُيت 

ٔبذامصنك ؾهنم كسا ومن ٔبمن دعمَ دعمَ ظل ومن دعمَ 

ظو ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان  ايٌِمظل ٔبذذهل اىياز"، 

وال من  ايٌِمدمحم اؽلوَح ٕاىََ "من ليت مولٍ فـًل مولٍ 

والاٍ وؿاذ من ؿاذاٍ ؤبحب من ٔبحبَ وابلغ من ٔببلضَ 
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احلأ حِر واهرص من هرصٍ واذشل من ذشهل ؤبذز مـَ 

ظو ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم اؽلوَح  ايٌِمذاز"، 

ظو ؿىل س َسان دمحم  ايٌِمٕاىََ "اىرشف يل وىـمي اىـباش"، 

وؿىل ب ل س َسان دمحم اؽلوَح ٕاىََ "ٔبول من ٔبصفؽ هل من ٔبميت 

ٔبُو بُيت مث ألقصة فألقصة من قٌصش مث ألهعاز مث من بٓمن 

ص اىـصة مث ألؿامج ومن ٔبصفؽ هل يب واثبـين من اًمين مث سائ

ٔبول ٔبفضو" اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل 

ب ل س َسان دمحم اىييب اىـصيب ؾبسظل وزسول ظل اؽلبـوج 

ؼْلٌ بلكمة ل ٕاهل ٕال ظل دمحم زسول ظل اؽلزنل ؿٌََ  ـِ َ َُ ى ه 
ّ
}َوا

ن  هِبَا َواث ِبـُ  اؿَِة فاََل ثَْمرَتُ َخِقمٌي{،ِيٌس  اٌظ ُمس ْ َشا دِضَ َُ ظو  ايٌِم وِن 

ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم اؽلوَح ٕاىََ "اؽلِسي من 

ظو  ايٌِمؿرتيت من وزل فاظمة وخيمت بَ ازلٍن لٌل فذح بيا"، 

اهرص  ايٌِمؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم اؽلوَح ٕاىََ "

ن اؽلِسي من اي مع ٔبما ؿٌمت بٔ ’ زالاث’اىـباش ووزل اىـباش

ظو ؿىل س َسان دمحم وؿىل  ايٌِموزلك موفقا زاضَا مصضَا"، 
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ب ل س َسان دمحم اؽلوَح ٕاىََ "حيو بأٔميت يف بٓدص اىزمان بالء 

صسًس من سٌعاهنم ػل ٌسمؽ بالء ٔبصس مٌَ حىت ل جيس اىصخو 

مٌجأٔ فِبـر ظل زخال من ؿرتيت ٔبُو بُيت فمئل ألزط 

ا حيبَ سامن ألزط وسامن قسعا وؿسل لٌل مٌئت ػٌٌل وحوز

ا وختصح ألزط هباهتا ل ميسهن  اىسٌلء وحصسو اىسٌلء قعُص

صُتان ًـُش فهيم س بؽ س يني ٔبو مثاهَا ٔبو جسـا ٍمتىن احلَات 

 ،" ظو ؿىل  ايٌِمألمواث ٔلا ظيؽ ظل بأُٔو ألزط من ذرٍي

س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم اؽلوَح ٕاىََ "ٔببرشوا ابؽلِسي 

ٌش من ؿرتيت خيصح يف ادذالف من اىياش زخو من قص 

وسىزال فمئل ألزط قسعا وؿسل لٌل مٌئت ػٌٌل وحوزا، 

ٍوصَض ؾيَ سامن اىسٌلء وسامن ألزط ومئل قٌوة ٔبمة دمحم 

سـِم ؿسهل حىت ٕاهَ ًأٔمص مٌاذاي من هل حاخة ٕايل مفا  قىن ٌو

ًأٔثََ ٔبحس ٕال زخال واحسا ًأٔثََ فِقول ٕاًت اىساذن حىت 

أٔثََ فِقول ٔبان زسول اؽلِسي ٕاىَك ٔبزسٌين ٕاىَك ًـعَك فِ

ىخـعَين فِقول ٔبحر، قِحيث ل ٌس خعَؽ ٔبن حيمهل فٌِقي حىت 
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ٍهون قسز ما ٌس خعَؽ ٔبن حيمهل فِرصح بَ فِيسم فِقول ٔبان 

ليت ٔبحضؽ ٔبمة دمحم هفسا لكِم ذؾي ٕاىل ُشا اؽلال فرتلَ، 

رضل فريذٍ ؿٌََ فِقول ٕاان ل هقبو صُتا ٔبؾعَياٍ، فٌِبر يف 

س خا ٔبو س بـا ٔبو مثاهَا ٔبو جسؽ س يني ل ذري يف احلَات من 

بـسٍ"، "ؤبهَ ؿٌََ اىسالم صاة وهجَ اكىهومب ازلزي، ٔبنحو 

اىـَيني ٔبسح احلاحبني، ٔبقىن ألهف مر ايٌحَة، ٔبفصق اىثيااي، 

 ايٌِمٔبخىل اجلبَ ؿىل ذسٍ ألمين ذال وؿىل ًسٍ اًميىن ذال"، 

سان دمحم اؽلوَح ٕاىََ "ٍهون ظو ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َ

 ايٌِميف بٓدص اىزمان ذٌَفة حييث اؽلال حثَا ول ًـسٍ ؿسا"، 

ظو ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم ظاحب اىضفاؿة 

اؽليئب بـالماث اىساؿة اؽلِسي واىسفِان واؽلس َح ازلخال 

أٔحوح ومأٔحوح وزفؽ اىقصبٓن وظٌوغ  وؿُىس ري ألوبة ًو

ة اىخوبة وازلابة وقزؿة ازلذان اىضمس من اؽللصة وسس اب

وم اىـصط،  ظو  ايٌِموزحي اىقبغ واخلسفاث ودصوح اىياز ًو

ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم ؿسذ مايف ؿؼل ظل ظالت 
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ذامئة بسوام مطل ظل ول حول ول قوت ٕال ابعل اىـًل اىـؼمي، 

 ظو ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم اؽلوَح ٕاىََ ايٌِم

س بحان ظل واذلس عل ول ٕاهل ٕال ظل وظل ٔبلرب ول حول ول 

قوت ٕال ابعل اىـًل اىـؼمي ؿسذ ما ؿؼل ظل وسهة ما ؿؼل ظل 

ومثو ما ؿؼل ظل، ل ٕاهل ٕال ظل وحسٍ لرشًك هل هل اؽلطل وهل 

و ؿىل لك صئ  و يح ل ميبَسٍ اخلري ُو اذلس حييي وميَت ُو

وحبمسٍ ؿسذ ذٌقَ، وسهة ؾصصَ، وزضاء قسٍص، س بحان ظل 

ايزة ضل اذلس لٌل ًًبلي جلالل  ايٌِمهفسَ ومساذ لكٌلثَ، 

ضل اذلس لكَ وضل اؽلطل لكَ  ايٌِموهجك وؾؼمي سٌعاهك، 

وٕاىَك ٍصحؽ ألمص لكَ، ٔبسأضٔل اخلري لكَ ؤبؾور بك من اىرش 

ٔبهت زيب ل ٕاهل ٕال ٔبهت ذٌقذين ؤبان  ايٌِملكَ اي زة اىـاؽلني، 

ؾبسك ؤبان ؿىل ؾِسك ووؿسك ما اس خعـت اؾور بك من رش 

ما ظيـت ٔببوء ضل بيـمخك ؿًل ؤببو بشهيب فاقفص يل فٕاهَ ل 

ٔبهت ذٌقذين ؤبهت هتسًين ؤبهت  ايٌِمًلفص اشلهوة ٕال ٔبهت، 

متَدين مث حتَُين، بٓمٌت ابعل اىـؼمي ولفصث ابجلبت 
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متسهت ابىـصوت اىوزقى ل اهفعام ىِا وظل واىعاقوث واس  

 مسَؽ ؿٌمي واذلس عل زة اىـاؽلني.

 ٕابخساء اىصبؽ اىصابؽ
ظو ؿىل س َسان دمحم وؿىل وب ل س َسان دمحم اؽلوَح  ايٌِم

ٕاهٌّل ألؾٌلل ابىيَّاث وٕاهٌّل ىلّك امصىء ما هوى، مفن اكهت :”ٕاىََ

ومن اكهت ُهصثَ ٕاىل ظل وزسوهل فِجصثَ ٕاىل ظل وزسوهل 

ُهصثَ زلهَا ًعَهبا ٔبو امصٔبت ًيهحِا فِجصثَ ٕاىل ما ُاحص 

ظو ؿىل س َسان دمحم وؿىل وب ل س َسان دمحم اىقائو  ايٌِم،  ”ٕاىََ

إلسالم ٔبن جضِس ٔبن ل ٕاهل ٕال ظل :”يٌسائو ؾن الاسالم

ؤبّن دمحما زسول ظل، وثقمي اىعالت، وثؤيت اىزاكت، وثعوم 

قال: ظسقت ” اس خعـت ٕاىََ سبِالزمضان، وحتّج اىبُت ٕان 

عّسقَ! قال: فأٔذربين ؾن إلميان ٔبن ”قال: .فـجبيا هل ٌسأهٔل ًو

ثؤمن ابعل ومالئهذَ ولخبَ وزسهل واىَوم الٓدص وثؤمن ابىقسز 

قال: ظسقت. قال: فأٔذربين ؾن إلحسان. قال: ” ذرٍي ورشٍ
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قال: ” ٔبن ثـبس ظل ٔكهك حصاٍ فٕان ػل حهن حصاٍ فٕاهَ ٍصاك“

ما اؽلس ئول ؾهنا بأٔؿؼل من “ربين ؾن اىساؿة. قال: فأٔذ

ٔبن ثسل ألمة زبهّتا ”: قال: فأٔذربين ؾن ٔبمازاهتا. قال، ”اىسائو

”. ؤبن حصى احلفات اىـصات اىـاٌك زؿاء اىضاء ًخعاوىون يف اىبًِان

َّا، مث قال:  اي معص ٔبثسزي من “مث اهعٌأ فٌبثت مٌ

ٕاهَّ خرًبو ٔباتمك ف“قٌت: ظل وزسوهل ٔبؿؼل. قال:  ”اىسائو؟

ظو ؿىل س َسان دمحم وؿىل وب ل س َسان دمحم  ايٌِم ”ًـٌمنك ذًينك

بين إلسالم ؿىل مخس: صِاذت ٔبن ل ٕاهل ٕال ظل : “اؽلوَح ٕاىََ

ؤبّن دمحما زسول ظل، وٕاقام اىعالت، وٕاًخاء اىّزاكت، وجّح اىبُت، 

ظو ؿىل س َسان دمحم وؿىل وب ل س َسان  ايٌِم ".وظوم زمضان

ٕاّن ٔبحسمك جيمؽ ذٌقَ يف بعن ٔبمَ ٔبزبـني ًوما :”اؽلوَح ٕاىََدمحم 

هعفة، مث ٍهون ؿٌقة مثو رضل، مث ٍهون مضلة مثو رضل، مث 

ؤمص بأٔزبؽ لكٌلث بهذب زسقَ  ٍصسو اؽلطل فِيفخ فَِ اىصوخ ًو

ؤبخهل ومعهل وصقي ٔبم سـَس، فواشلي ل ٕاهل كرٍي ٕاّن ٔبحسمك 

وبُهنا ٕال رزاغ  ىَـمو بـمو ٔبُو اجلية حىت ما ٍهون بٌَُ
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فُس بأ ؿٌََ اىهذاة فِـمو بـمو ٔبُو اىيّاز فِسذٌِا، وٕاّن 

ٔبحسمك ىَـمو بـمو ٔبُو اىياز حىت ما ٍهون بٌَُ وبُهنا ٕال 

” رزاغ فُس بأ ؿٌََ اىهذاة فِـمو بـمو ٔبُو اجلية فِسذٌِا

: ظو ؿىل س َسان دمحم وؿىل وب ل س َسان دمحم اؽلوَح ٕاىََ ايٌِم

ظو  ايٌِم” ا ما ىُس مٌَ فِو زذمن ٔبحسج يف ٔبمصان ُش“

من معو : “ؿىل س َسان دمحم وؿىل وب ل س َسان دمحم اؽلوَح ٕاىََ

ظو ؿىل س َسان دمحم وؿىل  يٌِما "معال ىُس ؿٌََ ٔبمصان فِو زذّ 

ٕاّن احلالل بنّي وٕاّن احلصام بنّي :” وب ل س َسان دمحم اؽلوَح ٕاىََ

وبُهنٌل مضدهباث ل ًـٌمِّن لثري من اىيّاش، مفن اثقى 

اىض هباث اس خربٔب زلًيَ وؾصضَ، ومن وقؽ يف اىض هباث وقؽ يف 

احلصام اكىّصاؾي ٍصؾى حول اذلى ًوصك ٔبن ٍصثؽ فَِ، ٔبل وٕان 

ىلّك مطل محى ٔبل وٕان محى ظل ّلازمَ، ٔبل وٕاّن يف اجلسس 

ضلة ٕارا ظٌحت ظٌح اجلسس لكَ وٕارا فسسث فسس اجلسس م

ظو ؿىل س َسان دمحم وؿىل وب ل  ايٌِم” لكَ؛ ٔبل وا  اىقٌب

عل :”قٌيا: ؽلن؟ قال ” ازلٍن اىيعَحة:” س َسان دمحم اؽلوَح ٕاىََ
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ظو ؿىل  ايٌِم” وىهذابَ وىصسوهل ؤلمئة اؽلسٌمني وؿاّمهتم

ٔبمصث ٔبن ٔبقاثو :”ََس َسان دمحم وؿىل وب ل س َسان دمحم اؽلوَح ٕاى 

اىياش حىت ٌضِسوا ٔبن ل ٕاهل ل ظل ؤبّن دمحما زسول ظل، 

ؤثوا اىّزاكت، فٕارا فـٌوا رضل ؾعموا ميّن  قميوا اىعالت، ًو ًو

ظو  ايٌِم"ذماءمه ؤبمواهلم ٕال حبّأ إلسالم وحساهبم ؿىل ظل

ما هنَخنك :” ؿىل س َسان دمحم وؿىل وب ل س َسان دمحم اؽلوَح ٕاىََ

احذيبٍو وما ٔبمصحنك بَ فأٔثوا بَ ما اس خعـمت فٕاهٌّل ٔبُطل ؾيَ ف

 ايٌِم” اشلٍن من قبٌنك لرثت مسائٌِم وادذالفِم ؿىل ٔبهبِاهئم

ٕاّن :”ظو ؿىل س َسان دمحم وؿىل وب ل س َسان دمحم اؽلوَح ٕاىََ

َّبا، وٕاّن ظل ٔبمص اؽلؤمٌني مبا ٔبمص بَ  ظل ظَب ل ًقبو ٕال ظ

 لكوا من اىعَّباث وامعٌوا ظاحلا{ ٔبُّّيا اىصسو} :اؽلصسٌني فقال

مث رمص  :}اي ٔبُّّيا اشلٍن ءامٌوا لكوا من ظَباث ما زسقٌامك{وقال 

اىصخو ًعَو اىسفص ٔبصـر ٔبكرب ميّس ًسًَ ٕاىل اىسٌلء اي زّة اي 

زّة، ومعـمَ حصام ومرشبَ حصام ومٌبسَ حصام وكشي 

ظو ؿىل س َسان دمحم وؿىل  ايٌِم” ابحلصام فأىّٔن ٌس خجاة شلضل
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” ذغ ما ًٍصبك ٕاىل ما ل ًٍصبك:”وب ل س َسان دمحم اؽلوَح ٕاىََ

ظو ؿىل س َسان دمحم وؿىل وب ل س َسان دمحم اؽلوَح  ايٌِم

ظو ؿىل  ايٌِم” من حسن ٕاسالم اؽلصء حصلَ ما ل ًـيََ:”ٕاىََ

ل ًؤمن ٔبحسمك :” س َسان دمحم وؿىل وب ل س َسان دمحم اؽلوَح ٕاىََ

ظو ؿىل س َسان دمحم  ِمايٌ ”.حىت حيّب ٔلدَِ ما حيّب ىيفسَ

ل حيّو ذم امصىء مسؼل :” وؿىل وب ل س َسان دمحم اؽلوَح ٕاىََ

ٌضِس ٔبن ل ٕاهل ٕال ظل ؤبيّن زسول ظل ٕال إبحسى زالج: 

” اىثُّب اىّزاين، واىيفس ابىيفس، واىخازك زلًيَ اؽلفازق يٌجٌلؿة

ظو ؿىل س َسان دمحم وؿىل وب ل س َسان دمحم اؽلوَح  ايٌِم

ن ًؤمن ابعل واىَوم الٓدص فٌَقو ذريا ٔبو ىَعمت، من اك:”ٕاىََ

، ومن اكن  ومن اكن ًؤمن ابعل واىَوم الٓدص فٌَهصم خاٍز

ظو ؿىل س َسان  ايٌِم”ًؤمن ابعل واىَوم الٓدص فٌَهصم ضَفَ

ل :”: ٔبوظين. قال دمحم وؿىل وب ل س َسان دمحم اؽلوَح ٕاىََ

س َسان ظو ؿىل  ايٌِم ”ل ثلضب:”فصّذذ مصازا قال ” ثلضب

ٕاّن ظل لخب إلحسان :”دمحم وؿىل وب ل س َسان دمحم اؽلوَح ٕاىََ
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ؿىل لّك ىشء، فٕارا قذٌمت فأٔحس يوا اىقذٍك، وٕارا رحبمت فأٔحس يوا 

ظو ؿىل  ايٌِم” اشلحبة، وىَحّس ٔبحسمك صفصثَ وىريخ ربَحخَ

اثأ ظل حِامث :” س َسان دمحم وؿىل وب ل س َسان دمحم اؽلوَح ٕاىََ

احلس ية متحِا، وذاىأ اىياش خبٌأ ليت، ؤبثبؽ اىسُتة 

ظو ؿىل س َسان دمحم وؿىل وب ل س َسان دمحم  ايٌِم” حسن

اي كالم ٕايّن ٔبؿٌّمك لكٌلث: احفغ ظل حيفؼك، :”اؽلوَح ٕاىََ

احفغ ظل جتسٍ جتاُك، ٕارا سأٔىت فاسأٔل ظل، وٕارا 

اس خـيت فاس خـن ابعل، واؿؼل ٔبن ألمة ىو احمتـت ؿىل ٔبن 

ـوك ٕال بَشء قس لخبَ ظل ضل، وىو ًيفـوك بَشء ػل ًيف

احمتـوا ؿىل ٔبن ًرّضوك بَشء ػل ًرضوك ٕال بَشء قس لخبَ 

 ” ظل ؿٌَك، زفـت ألقالم وحّفت اىعحف

احفغ ظل جتسٍ ٔبمامك، ثـّصف ٕاىل ظل يف :” ويف زواًة

اىصذاء ًـصفك يف اىضست، واؿؼل ٔبن ما ٔبدعأٔك ػل ٍهن ىَعَبك 

وما ٔبظابك ػل ٍهن ىَرعئك، واؿؼل ٔبن اىيرص مؽ اىعرب، ؤبن 

 .“اىفصح مؽ اىهصة، ؤبن مؽ اىـرس ٌرسا
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ظو ؿىل س َسان دمحم وؿىل وب ل س َسان دمحم اؽلوَح  ايٌِم

ك اىياش من الكم اىيّبوت ألوىل ٕارا ػل جس خح ٕاّن ٔلا ٔبذز :”ٕاىََ

ظو ؿىل س َسان دمحم وؿىل وب ل س َسان  ايٌِم” فاظيؽ ما صئت

: قٌت اي زسول ظل قو يل يف إلسالم قول ل دمحم اؽلوَح ٕاىََ

” قو ءامٌت ابعل مّث اس خقم :”ٔبسأٔل ؾيَ ٔبحسا كريك. قال 

اذق اشلي اىعظو ؿىل س َسان دمحم وؿىل وب ل س َسان دمحم  ايٌِم

: ٔبزٔبًت ٕارا ظٌَت اىعٌواث قال هل اىيـٌلن بن قوقو

اؽلهذوابث ومصت زمضان ؤبحٌٌت احلالل وحّصمت احلصام وػل 

ظو ؿىل  ايٌِم” هـم“ٔبسذ ؿىل رضل صُتا ٔبذذو اجلية؟ قال: 

اىّعِوز صعص :”س َسان دمحم وؿىل وب ل س َسان دمحم اؽلوَح ٕاىََ

ان ظل واذلس عل متلٓن إلميان، واذلس عل متٔل اؽلزيان، وس بح

ٔبو متٔل ما بني اىسمواث وألزط، واىعالت هوز، واىعسقة 

ان، واىعرب لّك اىياش  ضَاء، واىقصءان جحة ضل ٔبو ؿٌَك، بُص

ظو ؿىل س َسان دمحم  ايٌِم” ًلسو فبائؽ هفسَ مفـخقِا ٔبو موبقِا

اي ؾباذي ٕايّن حّصمت :” وؿىل وب ل س َسان دمحم اؽلوَح ٕاىََ
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هفيس وحـٌخَ بٌُنك ّلّصما فال ثّؼاؽلوا. اي ؾباذي اىّؼؼل ؿىل 

لكنّك ضاّل ٕاّل من ُسًخَ فاس هتسوين ٔبُسمك، اي ؾباذي لكنّك 

خائؽ ٕاّل من ٔبظـمخَ فاس خعـموين ٔبظـمنك، اي ؾباذي لكنّك ؿاز 

ٕاّل من مسوثَ فاس خهسوين ٔبمسنك، اي ؾباذي ٕاىنّك ختعئون 

فاس خلفصوين ٔبقفص ىنك، ابيٌَو واًهّناز ؤبان ٔبقفص اشّلهوة مجَـا 

اي ؾباذي ٕاىنّك ىن ثبٌلوا رّضي فذرّضوين وىن ثبٌلوا هفـي 

فذيفـوين، اي ؾباذي ىو ٔبّن ٔبّوىنك وءادصمك وٕاوسنك وحٌنّك اكهوا 

ؿىل ٔبثقى قٌب زخو واحس مٌنك ما ساذ رضل يف مًٌك صُتا، اي 

ؾباذي ىو ٔبّن ٔبّوىنك وءادصمك وٕاوسنك وحٌنّك اكهوا ؿىل ٔبجفص قٌب 

واحس مٌنك ما هقط رضل من مًٌك صُتا، اي ؾباذي ىو  زخو

فسأٔىوين  ٔبّن ٔبّوىنك وءادصمك وٕاوسنك وحٌنّك قاموا يف ظـَس واحس

فأٔؾعَت لّك واحس مسأٔىخَ ما هقط رضل ّٔلا ؾيسي ٕاّل لٌل 

ًيقط اـلَط ٕارا ٔبذذو اىبحص، اي ؾباذي ٕاهٌّل ا  ٔبؾٌلىنك 

ا فٌَحمس ظل ومن ٔبحعهيا ىنك مّث ٔبوفِّنك ٕااّيُا مفن وخس ذري 

ظو ؿىل س َسان دمحم  ايٌِم” وخس كري رضل فال ًٌومّن ٕاّل هفسَ
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رُب ٔبُو ازّلزوز ابٔلحوز :ٌََخىل ؿ وؿىل وب ل س َسان دمحم اؽل 

خعّسقون بفضول  عومون لٌل هعوم ًو ًعٌّون لٌل هعًّل ًو

ٔبوىُس قس حـو ظل ىنك ما ثّعّسقون؟ ٕاّن بلّك :”ٔبمواهلم. قال 

 حهبريت ظسقة، ولّك حتمَست ظسقة، ولّك جسبِحة ظسقة، ولكّ 

هتٌٍَك ظسقة، ؤبمص ابؽلـصوف ظسقة، وهنيي ؾن مٌهص ظسقة، 

قاىوا اي زسول ظل ٔبًأئت ٔبحسان صِوثَ  ”ويف بضؽ ٔبحسمك ظسقة

هون هل فهيا ٔبحص؟ قال  ٔبزٔبًمت ىو وضـِا يف حصام ٔباكن ؿٌََ :”ٍو

ظو  ايٌِم ”فهيا وسز فهشضل ٕارا وضـِا يف احلالل اكن هل ٔبحص

لّك :” ؿىل س َسان دمحم وؿىل وب ل س َسان دمحم اؽلوَح ٕاىََ

سالٖل من اىيّاش ؿٌََ ظسقة لّك ًوم ثعٌؽ فَِ اىّضمس ثـسل 

بني الزيني ظسقة، وثـني اىّصخو يف ذابّخَ فذحمهل ؿٌهيا ٔبو حصفؽ 

هل ؿٌهيا مذاؿَ ظسقة، ولّك دعوت متض هيا ٕاىل اىعالت ظسقة، 

ظو ؿىل س َسان دمحم  ايٌِم” ظسقةومتَط ألرى ؾن اىعًصأ 

اىرّب حسن اخلٌأ، وإلمث :” وؿىل وب ل س َسان دمحم اؽلوَح ٕاىََ

ت ٔبن ًّعٌؽ ؿٌََ اىيّاش ظو  ايٌِم” ما حاك يف هفسك ومُص
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 فمين قال هل ؿىل س َسان دمحم وؿىل وب ل س َسان دمحم اؽلوَح ٕاىََ

 ٔبوظَنك بخقوى ظل واىّسمؽ واىّعاؿة وٕان ثأّٔمص:”ٔبوظيا. قال 

ؿٌَنك ؾبس حبيّش فٕاهَّ من ًـش مٌنك فسريى ادذالفا لثريا 

فـٌَنك بسًيّت وس يّة اخلٌفاء اىّصاصسٍن اؽلِسًنّي ؾّضوا ؿٌهيا 

 ايٌِم” ابىيّواخش، وٕااّيمك وّلساثث ألموز فٕاّن لّك بسؿة ضالٌك

فمين  ظو ؿىل س َسان دمحم وؿىل وب ل س َسان دمحم اؽلوَح ٕاىََ

باؿسين من اي زسول ظل ٔبذرب قال هل: ين بـمو ًسذٌين اجليّة ًو

ىقس سأٔىت ؾن ؾؼمي وٕاهَّ ىُسري ؿىل من ٌرّسٍ :”اىيّاز. قال 

ظل ؿٌََ، ثـبس ظل ل جرشك بَ صُتا، وثقمي اىّعالت، وثؤيت 

ٔبل ٔبذضّل ؿىل :”، مّث قال ”اىّزاكت، وثعوم زمضان، وحتّج اىبُت

ة لٌل ٔببواة اخلري؟ اىّعوم حٌّة، واىّعسقة ثعفىء اخلعَئ

مّث ثال ” ًعفىء اؽلاء اىيّاز، وظالت اىّصخو من حوف ايٌَو

ٔبل :”مّث قال  ًـمٌون{} :}ثخجاىف حٌوهبم ؾن اؽلضاحؽ{ حىت بٌف

قٌت: بىل اي ” ٔبذربك بصٔبش ألمص ومعوذٍ ورزوت س يامَ؟

زٔبش ألمص إلسالم، ومعوذٍ اىّعالت، :”زسول ظل. قال 
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ذربك مبالك رضل لكَّ؟ ٔبل بٔ :”مث قال  ”ورزوت س يامَ اجلِاذ

” لّف ؿٌَك ُشا:”قٌت: بىل اي هيب ظل، فأٔذش بٌساهَ وقال 

ثلكخك :”قٌت: اي هيّب ظل وٕااّن ؽلؤاذشون مبا هخلكّم بَ؟ فقال 

ِم و ٍهّب اىيّاش يف اىيّاز ؿىل وحُو ؿىل “ٔبو قال ” ٔبّمك! ُو

ظو ؿىل س َسان دمحم وؿىل  ايٌِم”مٌادصمه ٕالّ حعائس ٔبىسًهتم؟

: اي زسول ظل ذىيّن فمين قال هل سان دمحم اؽلوَح ٕاىََوب ل س َ

س :”ؿىل معو ٕارا معٌخَ ٔبحبيّن ظل ؤبحبيّن اىياش؟ فقال  اُس

س فامي ؾيس اىيّاش حيبّك اىيّاش  ايٌِم” يف ازّلهَا حيّبك ظل واُس

ل :” ظو ؿىل س َسان دمحم وؿىل وب ل س َسان دمحم اؽلوَح ٕاىََ

س َسان دمحم وؿىل وب ل س َسان ظو ؿىل  ايٌِم” رضز ول رضاز

ىو ًـعى اىيّاش بسؾوامه لّذؾى زخال ٔبموال :”دمحم اؽلوَح ٕاىََ

قوم وذماءمه، ىهّن اىبٌُّة ؿىل اؽلّسؾي واًميني ؿىل من 

ظو ؿىل س َسان دمحم وؿىل وب ل س َسان دمحم اؽلوَح  ايٌِم ”ٔبىهص

من زٔبى مٌنك مٌهصا فٌَلرّيٍ بَسٍ، فٕان ػل ٌس خعؽ :”ٕاىََ 

 ايٌِم” فٕان ػل ٌس خعؽ فبقٌبَ ورضل ٔبضـف إلميان فبٌساهَ،
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ل :” ظو ؿىل س َسان دمحم وؿىل وب ل س َسان دمحم اؽلوَح ٕاىََ

حتاسسوا ول ثياحضوا ول ثباقضوا ول ثسابصوا ول ًبؽ بـضنك 

ؿىل بَؽ بـغ وموهوا ؾباذ ظل ٕادواان، اؽلسؼل ٔبدو اؽلسؼل ل 

؛ اى  ٌوضري ” خّقوى ُِياًؼٌمَ ول خيشهل ول ٍهشبَ ول حيقٍص

حبسب امصىء من اىرّش ٔبن حيقص “ ٕاىل ظسٍز زالج مصاث

” ذمَ وماهل وؾصضَ :ٔبذاٍ اؽلسؼل، لّك اؽلسؼل ؿىل اؽلسؼل حصام

 ظو ؿىل س َسان دمحم وؿىل وب ل س َسان دمحم اؽلوَح ٕاىََ ايٌِم

من هفّس ؾن مؤمن مصبة من مصة ازّلهَا هفّس ظل ؾيَ مصبة :”

من مصة ًوم اىقِامة، ومن ٌرّس ؿىل مـرس ٌرّس ظل ؿٌََ يف 

ازّلهَا والٓدصت، ومن سرت مسٌٌل سرٍت ظل يف ازّلهَا والٓدصت، 

وظل يف ؾون اىـبس ما اكن اىـبس يف ؾون ٔبدَِ، ومن سطل 

 هل بَ ظًصقا ٕاىل اجليّة، وما ظًصقا ًٌمتس فَِ ؿٌٌل سِّو ظل

خسازسوهَ  احمتؽ قوم يف بُت من بَوث ظل ًخٌون لخاة ظل ًو

بُهنم ٕاّل ىزىت ؿٌهيم اىّسهِية وقضُهتم اىصمحة وحفّهتم اؽلالئهة 

 ”ن بّعأٔ بَ معهل ػل ٌرسغ بَ وس بَورمصمه ظل فمين ؾيسٍ، وم
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 َح ٕاىََظو ؿىل س َسان دمحم وؿىل وب ل س َسان دمحم اؽلو ايٌِم

ٕاّن ظل لخب احلس ياث واىسُّتاث مّث بنّي رضل، مفن مّه :”

حبس ية فؼل ًـمٌِا لخهبا ظل ؾيسٍ حس ية اكمٍك، وٕان مّه هبا 

فـمٌِا لخهبا ظل ؾيسٍ ؾرش حس ياث ٕاىل س بـٌلئة ضـف ٕاىل 

ٔبضـاف لثريت، وٕان مّه بسُّتة فؼل ًـمٌِا لخهبا ظل ؾيسٍ 

 ايٌِم ”ِا لخهبا ظل سُّتة واحستحس ية اكمٍك، وٕان مّه هبا فـمٌ 

ٕاّن :”ظو ؿىل س َسان دمحم وؿىل وب ل س َسان دمحم اؽلوَح ٕاىََ

َّا فقس ءارهخَ ابحلصة، وما  ظل ثـاىل قال: من ؿاذى يل وى

ثقّصة ٕايّل ؾبسي بَشء ٔبحّب ٕايّل ّٔلا افرتضت ؿٌََ، وما ٍزال 

مسـَ ؾبسي ًخقّصة ٕايّل ابىيوافو حىّت ٔبحبَّ، فٕارا ٔبحببخَ ليت 

سٍ اىيت ًبعش هبا،  اشلي ٌسمؽ بَ، وبرصٍ اشلي ًبرص بَ، ًو

وزخهل اىيت مييش هبا، وٕان سأٔىين ٔبؾعَخَ، وىِئ اس خـارين 

ظو ؿىل س َسان دمحم وؿىل وب ل س َسان دمحم  ايٌِم” ٔلؾَشهَّ

ٕاّن ظل جتاوس يل ؾن ٔبّميت اخلعأٔ واىًس َان وما :”اؽلوَح ٕاىََ

وا ؿٌََ ان دمحم وؿىل وب ل س َسان ظو ؿىل س َس ايٌِم” اس خهُص
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 "من يف ازّلهَا ٔكهك قًصب ٔبو ؿابص سبِو:”دمحم اؽلوَح ٕاىََ

يئب مبا قال ظو ؿىل س َسان دمحم وؿىل وب ل س َسان دمحم اؽل  ايٌِم

ظل ثـاىل :" اي ابن بٓذم ٕاهك ما ذؾوثين وزحويت قفصث ضل ما 

اكن مٌك ول ٔبابيل اي ابن بٓذم ىو بٌلت رهوبك ؾيان اىسٌلء مث 

اس خلفصثين قفصث ضل اي ابن بٓذم ٕاهك ىو ٔبثَدين بقصاة ألزط 

اذلس  دعااي مث ىقِخين ل جرشك يب صُتا ٔلثُذك بقصاهبا ملفصت"

عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم 

اىييب اىـصيب ؾبسظل وزسول ظل اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال ظل 

ََْوِم اىِْقَِاَمِة }َ دمحم زسول ظل اؽلزنل ؿٌَ َوهََضُؽ اىَْمَواسٍَِن اىِْقْسطَ ِى

ْن اَكَن ِمثْقَاَل َحب ٍة ِمْن َدْصَذٍل َبثٌََُْا هِبَا 
ّ
فاََل ثُْؼؼَلُ هَْفٌس َصُْتًا َوا

ِبنيَ  ٔبهت ظل اؽلطل احلأ اؽلبني اىقسمي  ايٌِم ،{َوَلَفى ِبيَا َحاس ِ

ء احلي اىقِوم اىقاذز اؽلخـزس ابىـؼمة واىهربايء اؽليفصذ ابىبقا

( 3اؽلقذسز اجلباز اىقِاز اشلي ل ٕاهل ٕال ٔبهت )سوزت الاذالض 

ٔبهت زىب ؤبان ؾبسك معٌت سوءا وػٌمت هفيس واؿرتفت 

بشهيب فاقفص يل رهويب لكِا فاهَ ل ًلفص اشلهوة ٕال ٔبهت اي 
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ٕاين  ايٌِمقفوز اي صهوز اي حٌمي اي مصمي اي ظبوز اي زحمي 

ذ ؤبهت يٌحمس ٔبُو ؤبصهصك ؤبهت ٔبمحسك ؤبهت اؿلمو 

اؽلضهوز ؤبهت يٌضهص ٔبُو ؿىل ما دععخين بَ من مواُب 

اىصكائب ؤبوظٌت ٕاىل من فضائو اىعيائؽ ؤبوىَدين بَ من 

ٕاحساهك وبؤبثين بَ من مؼية اىعسق ؾيسك ؤبهٌخين بَ من 

مٌيك اىواظٍك ٕاىل ؤبحسًت بَ ٕاىل لك وقت من ذفؽ اىبٌَة 

زلؿايئ حني ٔبانذًك ذاؾَا ؤبانحِك  ؾىن واىخوفِأ يل وإلخابة

زاقبا ؤبذؾوك مذرضؿا ظافِا ضازؿا وحني ٔبزحوك زاحِا 

فأٔخسك اكفِا ؤبىور بك يف اؽلواظن لكِا فهن يل ؤلًُل 

وٕلدواين لكِم خازا حارضا حفِا ابزا وىَا يف ألموز لكِا انػصا 

وؿىل ألؿساء لكِم اندضا ويٌرعااي واشلهوة لكِا كافصا ويٌـَوة 

ِا ساحصا ػل ٔبؿسم ؾوهك وبصك وذريك وؾزك وٕاحساهك ظصفة لك 

ؿني مٌش ٔبىزىخين ذاز الادذباز واىفهص والاؾخباز ىخيؼص ما 

ٔبقسم زلاز اخلٌوذ واىقصاز واؽلقامة مؽ ألدِاز فأأن ؾبسك 

فاحـٌين ايزة ؾخَقك اي ٕاىِيي ومولي ذٌعين ؤبًُل 
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عائب وٕادواين لكِم من اىياز ومن مجَؽ اؽلضاز واؽلضال واؽل

واؽلـائب واىيوائب وايٌواسم واهلموم اىيت قس ساوزثين فهيا 

اىلموم مبـاًزغ ٔبظياف اىبالء ورضوة هجس اىقضاء ٕاىِيي ل 

ٔبرمص مٌك ٕال ادلَو وػل ٔبز مٌك ٕال اىخفضَو ذريك يل صامو 

وظيـك يل اكمو وىعفك يل اكفو وبصك يل كامص وفضطل ؿىل 

فص يل حوازي ؤبمٌت ذامئ مذواحص وهـمك ؾيسي مذعٍك ػل خت

دويف وظسقت زخايئ وحققت بٓمايل وظاحبخين يف ٔبسفازي 

ؤبمصمذين يف ٔبحضازي وؿافِت ٔبمصايض وصفِت ٔبوظاىب 

ؤبحسًت مٌقٌىب ومثواي وػل جُِضِمت يب ٔبؿسايئ وحساذي 

وزمِت من زماين بسوء ولفِخين رش من ؿاذاين فأأن ٔبسأضٔل اي 

اىؼاؽلني ورش  ظل الٓن ٔبن ثسفؽ ؾىن مَس احلاسسٍن وػؼل

اؽلـاهسٍن وامحين ؤبًُل وٕادواين لكِم حتت رساذقاث ؾزك اي 

ٔبمصم الٔمصمني وابؿس بُين وبني ٔبؿسايئ لٌل ابؿسث بني اؽلرشق 

واؽللصة وادعف ٔببعازمه ؾىن بيوز قسسك وارضة زقاهبم 

جبالل ِلسك واقعؽ ٔبؾياقِم بسعواث قِصك ٔبٌُهِم وذمصمه 
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ٔبهبِائك ورضبت زقاة  ثسمريا لٌل ذفـت مَس احلساذ ؾن

اجلبابصت ٔلظفِائك ودعفت ٔببعاز ألؿساء ؾن ٔبوىَائك 

وقعـت ٔبؾياق الٔاكرست ٔلثقِائك ؤبٌُهت اىفصاؾية وذمصث 

ََاج  ازلخاخٍك خلواظك اؽلقصبني وؾباذك اىعاحلني ) اي ِق

اؽلس خلَثني ٔبقثين زالاث ( ؿىل مجَؽ ٔبؿسائك حفمسي ضل اي 

ذائبا ذامئا من ازلُص ٕاىل ٕاىِيي واظب وزيايئ ؿٌَك مذواحص 

ازلُص بأٔىوان اىدسبِح واىخقسٌس وظيوف ايٌلاث اؽلاذحة 

ؤبظياف اىخزًنَ ذاىعا شلمصك ومصضَا ضل بياظؽ اىخحمَس 

واًمتجَس وذاىط اىخوحِس وٕاذالض اىخقصة واىخقًصب واىخفًصس 

وٕاّلاط اًمتجَس بعول اىخـبس واىخـسًس ػل ثـن يف قسزثك وػل 

َخك و ػل ثـؼل ضل ماَُة فذهون ىٔلص َاء جضازك يف ٔبىُو

اـلخٌفة ِلاوسا وػل ثـاٍن ٕار حسبت ألص َاء ؿىل اىـزامئ 

ام جحب اىلَوة ٕاىَك فأٔؾخقس مٌك  اـلخٌفة ول دصقت ألُو

ُس اهلمم ول ًياضل قوض  ـُ ُ ّلسوذا يف ِلس ؾؼمخك ل ًبٌلك ب

اىفعن ول ًًهتيي ٕاىَك برص انػص يف ِلس خربوثك ازثفـت 
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ٌوقني ظفاث قسزثك وؿال ؾن رمص اشلامٍصن ؾن ظفاث اـل

لربايء ؾؼمخك فال ًيقط ما ٔبزذث ٔبن ٍزذاذ ول ٍزذاذ ما 

ٔبزذث ٔبن ًًذقط ل ٔبحس صِسك حني فعصث اخلٌأ ول هس ول 

ضس حرضك حني بصٔبث اىيفوش لكت ألىسن ؾن ثفسري 

ظفذك واحنرسث اىـقول ؾن ليَ مـصفذك وظفذك ومَف 

ظل اؽلطل اجلباز اىقسوش ًوظف ليَ ظفذك ايزة ؤبهت 

ألسيل اشلي ػل ٍزل ول ٍزال ٔبسىَا ابقِا ٔببساي رسمساي ذامئا يف 

اىلَوبوحسك ل رشًك ضل ىُس فهيا ٔبحس كريك وػل ٍهن اهل 

سواك حازث يف حباز هباء مٌهوثك معَقاث مشاُب اىخفهري 

و ثواضـت اؽلٌوك ىَِبذك و ؾيت اىوحٍو بشٌك الاس خاكهة 

صئ ىـؼمخك واسدسؼل لك صئ ىقسزثك  ىـزثك واهقاذ لك

ودضـت ضل اىصقاة ولَك  ذون رضل حتبري ايٌلاث وضو 

ُياضل اىخسبري يف ظفاث يف ثعاًزف اىعفاث مفن ثفهص يف 

ٕاوضائك اىبسًؽ وزيائك اىصفِؽ و ثـمأ يف رضل زحؽ ظصفَ ٕاىََ 

ضل  ايٌِمذاس ئا حسريا وؾقهل مهبوات و ثفهٍص مذحريا ٔبسريا 
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ا ذامئا مذواىَا مذواحصا مذضاؾفا مدسـا مدسقا اذلس محسا لثري 

ًسوم و ًخضاؾف ول ًبِس كري مفقوذ يف اؽلٌهوث ول 

معموش يف اؽلـاػل ول مٌخقط يف اىـصفان فطل اذلس ؿىل 

ماكزمك اىيت ل حتىص وهـمك اىيت ل جس خقىص يف ايٌَو ٕارا 

ٔبذبص واىعبح ٕارا ٔبسفص وىف اىرب و اىبحاز واىلسو و الٓوظال 

اىـَش و إلباكز و اىؼِريت وألحساز وىف لك حزء من ٔبحزاء و 

ضل اذلس بخوفِقك قس ٔبحرضثين اىيجات  ايٌِمايٌَو واًهناز 

وحـٌخين مٌك يف ولًة اىـعمة فؼل ٔببصخ يف س بوػ هـٌلئك 

وثخابؽ ب لئك ّلصوسا بك يف اىصذ والامذياغ و ّلفوػا بك يف 

ػل حلكفين فوق ظاقيت  ٕاين ٔبمحسك ٕار ايٌِماؽليـة و ازلفاغ ؾىن 

وػل حصط مىن ٕال ظاؾيت وزضُت مىن من ظاؾخك و 

ؾباذثك ذون اس خعاؾيت ؤبقو من وسـى ومقسزيت فٕاهك ٔبهت 

ظل اؽلطل احلأ اشلي ل اهل ٕال ٔبهت ػل ثلب ول ثلَب ؾيك 

كائبة ول ختفى ؿٌَك ذافِة وىن ثضو ؾيك يف ُػؼَلِ اخلفِاث 

ّلو ن ثقول هل من فِهون )ضاٌك ٕامنا ٔبمصك ٕارا ٔبزذث صُتا بٔ 
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ضل اذلس محسا لثريا ذامئا مثو ما محسث بَ  ايٌِم( ٕاخابة ازلؿاء

هفسك ؤبضـاف ما محسك بَ احلامسون وس بحك بَ 

ٌطل  اؽلس بحون وِلسك بَ اؽلمجسون ولربث بَ اؽلهربون ُو

اؽلٌٌِون وقسسك بَ اؽلقسسون ووحسك بَ اؽلوحسون وؾؼمك 

صون حىت ٍهون ضل مىن اؽلـؼمون واس خلفصك بَ اؽلس خلف

وحسي يف لك ظصفة ؿني ؤبقو من رضل مثو محس مجَؽ 

احلامسٍن وثوحِس ٔبظياف اؽلوحسٍن واـلٌعني وثقسٌس 

ٔبحٌاش اىـازفني وزياء مجَؽ اؽلٌٌِني واؽلعٌني واؽلس بحني ومثو 

ما ٔبهت بَ ؿاػل ؤبهت َلوذ وّلبوة وّلجوة من مجَؽ ذٌقك 

انم ٕاىِيي ٔبسأضٔل مبسائطل لكِم من احلَواانث واىربااي والٔ 

ؤبزقب ٕاىَك بك يف بصاكث ما ٔبهعقذين بَ من محسك ووفقذين 

هل من صهصك ومتجَسي ضل مفا ٔبٌرس ما لكفذين بَ من حقك 

ؤبؾؼم ما وؿسثين بَ من هـٌلئك ومًزس اخلري ؿىل صهصك 

ابخسٔبثىن ابىيـم فضال وظوًل ؤبمصثين ابىضهص حقا وؿسل 

ؤبؾعَدين من زسقك واسـا  ووؿسثين ؿٌََ ٔبضـافا ومًزسا
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 ايٌِملثريا ادذَازا وزضا و سأٔىخين ؾيَ صهصا ٌسريا ضل اذلس 

ؿىل ٕار جنَدين وؿافِخين بصمحخك من هجس اىبالء وذزك اىضقاء 

وػل جسٌمين ىسوء قضائك و بالئك وحـٌت مٌبيس اىـافِة 

اىقعس وضاؾفت ؤبوىَدين اىبسعة واىصذاء ورشؾت يل ٔبٌرس 

سثين بَ من اؿلجة اىرشًفة وبرشثين بَ ؿو يل ٔبرشف اىفضو ما 

من ازلزخة اىـاىَة اىصفِـة واظعفِخين بأٔؾؼم اىيبُني ذؾوت 

ؤبفضٌِم صفاؿة ؤبزفـِم ذزخة ؤبقصهبم مزنٌك ؤبوحضِم جحة دمحم 

ظىل ظل ؿٌََ وؿىل ب هل وسؼل وؿىل مجَؽ ألهبِاء واؽلصسٌني 

ظىل  ايٌِم( 3ؤبحصابَ اىعَبني اىعاٍُصن )سوزت الاذالض 

ؿىل دمحم وؿىل ب ل دمحم واقفص يل ؤلًُل وٕلدواين لكِم مال 

ٌسـَ ٕال ملفصثك ول ميحقَ ٕال ؾفوك ول ٍهفٍص ٕال جتاوسك 

ب يل يف ًوٗل ُشا وىٌَيت ُشٍ وساؾيت ُشٍ  وفضطل ُو

وصِصي ُشا وسًيت ُشٍ ًقِيا ظاذقا ُّيون ؿىل معائب ازلهَا 

صقبين ضوقين ٕاىَك ٍو  فامي ؾيسك والخب والٓدصت ؤبحزاهنٌل ٌو

يل ؾيسك اؽللفصت وبٌلين اىهصامة من ؾيسك ؤبوسؾين صهص ما 



179 

 

ٔبهـمت بَ ؿىل فاهك ٔبهت ظل اشلي ل اهل ٕال ٔبهت اىواحس 

ألحس اىصفِؽ اىبسًؽ اؽلبسىء اؽلـَس اىسمَؽ اىـٌمي اشلي ىُس 

ٔلمصك مسفؽ ول ؾن قضائك ٔلخيؽ ؤبصِس ٔبهك زىب وزة لك 

ط ؿاػل اىلَب واىضِاذت اىـًل صئ فاظص اىسمواث وألز 

ٕاين ٔبسأضٔل اىثباث  ايٌِم( 3اىهبري اؽلخـال )سوزت الاذالض 

يف ألمص واىـزمية ؿىل اىصصس واىضهص ؿىل هـمك ؤبسأضٔل 

حسن ؾباذثك ؤبسأضٔل من ذري لك ما ثـؼل ؤبؾور بك من 

رش لك ما ثـؼل ؤبس خلفصك من رش لك ما ثـؼل اهك ٔبهت ؿالم 

ًل وٕلدواين لكِم ٔبمًٌا ؤبؾور بك من اىلَوة ؤبسأضٔل يل ؤلُ

حوز لك خائص ومهص لك مامص وػؼل لك ػاػل وحسص لك ساحص 

وبلى لك ابػ وحسس لك حاسس وكسز لك كاذز ومَس لك اكًس 

وؿساوت لك ؿسو وظـن لك ظاؾن وقسخ لك قاذخ وحِو لك 

بك ٔبظول  ايٌِممذحَو وصٌلثة لك صامت ونضح لك اكحش 

ايك ٔبزحو ولًة ألحباء وألوىَاء ؿىل ألؿساء واىقصانء وإ 

واىقصابء فطل اذلس ؿىل ما ل ٔبس خعَؽ ٕاحعاء ول ثـسًسٍ من 
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ؾوائس فضطل وؾوازف زسقك ؤبىوان ما ٔبوىَدين بَ من ٕازفاذك 

ومصمك فاهك ٔبهت ظل اشلي ل اهل ٕال ٔبهت اىفايش يف اخلٌأ 

محسك اىباسط ابجلوذ ًسك ل ثضاذ يف حوكك ول ثياسغ يف 

وسٌعاهك ومٌهك ول جضازك يف زبوبُذك ول حزامح يف ٔبمصك 

ذٌَقذك متطل من ألانم ما جضاء ول ميٌهون مٌك ٕال ما حًصس 

ٔبهت ظل اؽليـم اؽلخفضو اىقاذز اؽلقذسز اىقاُص اؽلقسش  ايٌِم

حصذًت ابؾلس واًهباء وثـؼمت ابىـزت واىـالء وثأٔسزث ابىـؼمة 

ابىيوز واىضَاء ( وثلضُت 3واىهربايء )سوزت الاذالض 

وجتٌٌت ابؽلِابة واًهباء ضل اؽلن اىقسمي واىسٌعان اىضامخ 

واؽلطل اىبارد واجلوذ اىواسؽ واىقسزت اىاكمٍك واحلوكة اىباىلة 

واىـزت اىضامٍك فطل اذلس ؿىل ما حـٌخين من ٔبمة دمحم ظىل 

و ٔبفضو بىن بٓذم ؿٌَة اىسالم  ظل ؿٌَة وسؼل وؿىل ب هل ُو

م يف اىرب و اىبحص وزسقهتم من اىعَباث اشلٍن مصمهتم ومحٌهت

وفضٌهتم ؿىل لثري من ذٌقك ثفضَال وذٌقذين مسَـا بعريا 

حصَحا سواي ساؽلا مـاىف وػل جضلٌين بيقعان يف بسين ؾن 
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ظاؾخك ول بأٓفة يف حوازيح ول ؿاُة يف هفيس ول يف ؾقًل 

وػل متيـين مصامذك ٕاايي وحسن ظيَـك ؾيسي وفضو مٌاحئك 

ئك ؿىل ٔبهت اشلي ٔبوسـت ؿىل يف ازلهَا زسقا زلى وهـٌل

وفضٌخين ؿىل لثري من ٔبٌُِا ثفضَال جفـٌت يل مسـا ٌسمؽ 

بآيثك وؾقال ًفِم ٕامياهك وبرصا ٍصى قسزاثك وفؤاذًا ًـصف 

ؾؼمخك وقٌبا ًـخقس ثوحِسك فٕاين ىفضطل ؿىل صاُس حامس 

صامص وضل هفيس صامصت وحبقك ؿىل صاُست ؤبصِس ٔبهك يح 

ويح بـس لك يح ويح بـس لك مِت ويح ػل قبو لك يح 

حصج احلَات من يح وػل ثقعؽ ذريك ؾىن يف لك وقت وػل ثقعؽ 

زخايئ وػل ثزنل يب ؾقوابث اىيقم وػل ثلري ؿىل واثئأ اىيـم وػل 

عم فٌو ػل ٔبرمص من ٕاحساهك وٕاهـامك ؿىل  ـِ متيؽ ؾىن ذقائأ اى

ت ٕال ؾفوك ؾىن واىخوفِأ يل والاس خجابة زلؿايئ حني زفـ

ظويت بسؿائك وحتمَسك وثوحِسك ومتجَسك وهتٌَطل وحهبريك 

وثـؼميك وٕال يف ثقسٍصك ذٌقي حني ظوزثين فأٔحسًت 

ظوزيت وٕال يف قسمة ألزساق حني قسزهتا يل ىاكن يف رضل 



182 

 

ما ٌضلو فهصى ؾن هجسي فهِف ٕارا فهصث يف اىيـم اىـؼام 

ا اىيت ٔبثقٌب فهيا ول ٔببٌف صهص صئ مهنا فطل اذلس ؿسذ م

حفؼَ ؿٌمك وحصى بَ قٌمك وهفش بَ ُحوُكُك يف ذٌقك وؿسذ 

ما وسـخَ زمحخك من مجَؽ ذٌقك وؿسذ ما ٔبحاظت بَ قسزثك 

ٕاين ُمِقٌص بيـمخك  ايٌِمؤبضـاف ما جس خوحبَ من مجَؽ ذٌقك 

ؿىل فمتم ٕاحساهك ٕاىل فامي بقى من معصي بأٔؾؼم ؤبمت ؤبهكو 

ٔبزمح  ؤبحسن ٔلا ٔبحسًت ٕاىل فامي مىض مٌَ بصمحخك اي

ٕاين ٔبسأضٔل ؤبثوسو ٕاىَك بخوحِسك ومتجَسك  ايٌِماىصامحني 

وحتمَسك وهتٌَطل وحهبريك وجسبِحك ولٌلضل وثسبريك 

وثـؼميك وثقسٌسك وهوزك وزٔبفذك وزمحخك وؿٌمك وحٌمك 

ٌِك ولٌلضل ولربايئك  وؿٌُوك ووقازك وفضطل وخالضل وَم

وسٌعاهك وقسزثك واحساهك وامذياهك وحٌلضل وهبائك 

اه ك وقفصاهك وهبِك ووىَك وؿرتثَ اىعاٍُصن ٔبن ثعىل وبُص

ؿىل س َسان دمحم وؿىل سائص ٕادواهَ ألهبِاء و اؽلصسٌني ؤبن ل 

حتصمين زفسك وفضطل وحٌلضل وخالضل وفوائس مصامذك فٕاهَ ل 
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ثـرًتك ىهرثت ما قس ورشث من اىـعااي ؾوائأ اىبزو ول 

ائيك ًُيقُط ُحوذك اىخقعري يف صهص هـمخك ول ثُيفس دز 

مواُبك اؽلدسـة ول ثؤثص يف حوذك اىـؼمي مٌحك اىفائقة 

اجلٌٍَك ادلٍَك ألظٍَك ول ختاف ضمي ٕامالق فَُذْهِسي ول 

ُِيِقُط من ُحوذك فِغ فضطل ٕاهك ؿىل  ًٌحقك دوف ؿُْسٍم ف

ازسقين قٌبا ذاصـا  ايٌِمما جضاء قسٍص وابٕلخابة خسٍص . 

قِيا ظاذقا  ذاضـا ضازؿا وؾَيا ابمَة وبسان حصَحاً  ظابصا ًو

ابحلأ ظاذؿا وثوبة هعوحا وىساان رامصا وحامسا وٕامياان حصَحا 

وزسقا حالًل ظَبا واسـا وؿٌٌل انفـا ووزلا ظاحلا وظاحبا 

ال يف اخلري مض خـال ابىـباذت اخلاىعة وذٌقا  يًَا ظًو موافقا وس ِ

حس يا ومعال ظاحلا مذقبال وثوبة مقبوٌك وذزخة زفِـة وامصٔبت 

ل ثًىس رمصك ول ثَُوِىين كريك ول ثؤمين  ايٌِمائـة مؤمٌة ظ

مهصك ول حهضف ؾىن سرتك ول ثقٌعين من زمحخك ول 

ثبـسين من ليفك وحوازك ؤبؿشين من خسعك وقضبك ول 

س ىن من زمحخك وزوحك ومن يل ؤلًُل وٕلدواين لكِم  ثٌؤ
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ٔبهُسا من لك زوؿة ودوف ودض َة ووحضة وقصبة واؾعمين 

ة وّلية من لك ٌُهة و  جنىن من لك بٌَة وبٓفة وؿاُة وقُع 

ٍ وكٌَََبٍة وقٍك وحوغ وؾعش وفقص  وَسىَزٌَك وصست وٕاُاهة وِرٌك 

ٍق  ِِ وبصق ورَسْ وفاقة وضَأ وفذية َوَواَبٍء وبالء وقََصٍق وَحْصٍق

امة وسيو ودعااي  وحص وبصذ وهنب وقَّىٍ وضالل وضاٌك ُو

وحٌون  ومه ومغ ومسخ ودسف وقشف وَذٍك  وؿٍك ومصط

ٌهة وفضَحة  وخشام وبصض وفاَك وابسوز وسٌس وهقط ُو

ازفـين ول  ايٌِموقبَحة يف ازلاٍزن ٕاهك ل خُتٌف اؽلَـاذ 

ثضـين واذفؽ ؾىن ول ثسفـين ؤبؾعين ول حتصمين وسذين ول 

ثيقعين وازمحين ول ثـشبين وفصح مهي وانضف مغى ؤبُطل 

واسرتين ول  ؿسوى واهرصين ول ختشىين ؤبمصمين ول هتين

ثفضحين وبٓثصين ول ثُْؤِثص ؿىََل  واحفؼين ول ثضَـين فاهك 

ؿىل لك صئ قسٍص اي ٔبقسز اىقاذٍزن واي ٔبرسغ احلاس بني وظىل 

ظل ؿىل س َسان دمحم وب هل وسؼل ٔبمجـني اي را اجلالل وإلمصام 

ٔبهت ٔبمصثيا بسؿائك ووؿسثيا إبخابخك وقس ذؾوانك لٌل  ايٌِم
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 وؿسثيا اي را اجلالل وإلمصام اهك ل ختٌف ٔبمصثيا فأٔحبيا لٌل

ما قسزث يل من ذري ورشؾت فَِ بخوفِقك  ايٌِماؽلَـاذ 

وثُسريك فمتمَ يل بأٔحسن اىوحٍو لكِا ؤبظوهبا ؤبظفاُا فٕاهك 

ؿىل ما جضاء قسٍص وابٕلخابة خسٍص هـم اؽلوىل وهـم اىيعري وما 

م اي قسزث يل من رش وحتشزين مٌَ فادضفَ ؾىن ايَح اي قِو 

من قامت اىسمواث وألزط بأٔمٍص اي من ميسك اىسٌلء ٔبن ثقؽ 

ؿىل ألزط ٕال إبرهَ اي من ٔبمٍص ٕارا ٔبزاذ صُتا ٔبن ًقول هل من 

فِهون . فس بحن اشلي بَسٍ مٌهوث لك صئ واىََ حصحـون 

) س بحان ظل اىقاذز اىقاُص اىقوى اىـٍزز اجلباز احلي اىقِوم 

فصح مهي  ايٌِم زالاث ( –ر بال مـني ول ػِري بصمحخك ٔبس خلَ

)ل حول ول وانضف مغي واسرت ؾَويب وحٌبين مـعَخهفٕاهَ

ووفقين ىعاؾخك وزبت  قوت ب ل ابعل ٔبثـىل اىـؼمي ( "زالاث"

وظىل  ٔبقساٗل واهرصين ؿىل ؿسوي بصمحخك اي ٔبزمح اىصامحني

ؤبسواخَ ورًزخَ ؤبُو بُذَ ظل ؿىل س َسان دمحم وب هل ؤبحصابَ 

هبِاء واؽلصسٌني وؿىل ٔبُو اىسٌلواث ؤبُو وؿىل مجَؽ الٔ 
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س َسان دمحم ؾين بأٔفضو اىعالت  ايٌِموألزضني وادعط 

ْبَحاَن }واىدسٌميواحـٌيا مـِم وفهيم بصمحخك اي ٔبزمح اىصامحني س ُ

ِت مَع ا ًَِعُفوَن  ز  ـِ َِّك َزّةِ اىْ ٌِنَي *َزب َواىَْحْمُس  *َوَساَلٌم ؿىََل اىُْمْصَس

اىَِمنيَ  ـَ ِ َزّةِ اىْ اي ٔبظفِاء اي ٔبثقِاء اي ٔبدِاز اي جنباء اي ٔببسال  .{غِل 

اي ٔبهواز اي ٔبواتذ اي ٔبفصاذ اي ٔبقعاة اي ذٌفاء اي قوج ٔبؾَيوين 

ضل اذلس صهصا  ايٌِمحبأ س َسان دمحم ملسو هيلع هللا ىلص )ّلو ٕاخابة ازلؿاء( 

ؾبَسك زقا ؤبهت شلضل وضل اؽلن فضال ؤبهت زبيا حقا وحنن 

اي مُرس اىُسري وثُسري اىـسري ؿٌَك ٌسري اي خابص  ايٌِمٔبُال 

اىـؼم اىهسري واي فاك ألسري ومن ل حيخاح ٕاىل اىبَان 

واىخفسري ٕاحذَاحٌا لثري ؤبهت ؿٌمي بيا بعري ٕاهك ؿىل لك صئ 

قسٍص ٕازمحيا بصمحخك اي ٔبزمح اىصامحني وظىل ظل ؿىل س َسان 

 وحصبَ وسؼل.دمحم وؿىل ب هل 

 حزة اىسبت
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اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان 

دمحم اىييب اىـصيب ؾبسظل وزسول ظل اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال 

ْحَساِن } ظل دمحم زسول ظل اؽلزنل ؿٌََ
ّ
ْسِل َواْل ـَ َ ًَأُِمُص اِبىْ ن  اغل 

ّ
ا

ًَخاِء ِري اىُْقْصىَب 
ّ
ُؼنُكْ َوا ـِ َ َوٍهَْنَيى َؾِن اىَْفْحَضاِء َواىُْمْيَهِص َواىَْبْلِي ً

ٌ نُكْ ثََشل ُصونَ  ـَ َ ظو ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان  ايٌِم ،{ى

دمحم اىوس ٍَك، ظل ٕاين ٔبقّسم ٕاىَك يف مجَؽ ٔبموزي اىاكئية يف 

ؿٌمك ما ؿٌمت مهنا وما ػل ٔبؿؼل مس خزري ؿٌهيا ابؽلوىخ ٕاىََ يف 

ٕاين ٔبس خزريك بـٌمك ؤبس خقسزك بقسزك  ايٌِمت, الاس خزاز 

 ايٌِمفٕاهك ثـؼل ول ٔبؿؼل وثقسز ول ٔبقسز ؤبهت ؿالم اىلَوة، 

ٕان ليت ثـؼل ٔبن يف ُشا ألمص ذري يل يف ذٍن ومـايش 

وؿاقبة ٔبمصي ؿاخو ٔبمصي وبٓخهل فقسٍز يل ٌورسٍ يل مث ابزك 

ي يل فَِ، وٕان ليت ثـؼل ٔبن ُشا ألمص رش يل يف ذًين وذهَا

وؿاقبة ٔبمصي ؿاخهل وبٓحٍص فادضفَ ؾين وادضفين ؾيَ وقسز يل 

ظو ؿىل س َسان دمحم وؿىل  ايٌِم اخلري حِر اكن مث ٔبزضين بَ،

ٕاين ؾبسك وابن ؾبسك وابن  ايٌِمب ل س َسان دمحم اؽلوَح ٕاىََ 
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ٔبمذك اكن ٌضِس ٔبن ل ٕاهل ٕال ٔبهت وحسك ل رشًك ضل ؤبن 

فٕان اكن ّلس يا فزذ  ايٌِمدمحما ؾبسك وزسوضل ؤبهت ٔبؿؼل بَ، 

يف ٕاحساهَ وٕان اكن مسُتا فذجاوس ؾن سُتاثَ، حتياك صفـاء 

ظو  ايٌِمل حتصمٌا ٔبحٍص ول ثفذيا بـسٍ،  ايٌِمهل فضفـيا فَِ، 

ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم اؽلوَح ٕاىََ "ثـٌموا 

زنغ  ا فٕاهنا هعف اىـؼل وا  ٔبول صئ ًًىس ًو اىفصائغ وؿٌمُو

ظو ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم  ايٌِم من ٔبميت"،

اؽلوَح ٕاىََ "اىـؼل زالزة وما سوى رضل فضو، بًٓة ّلوكة ٔبو 

ظو ؿىل س َسان دمحم وؿىل  ايٌِمس ية قامئة ٔبو فًصضة ؿاىَة"، 

ب ل س َسان دمحم اؽلوَح ٕاىََ "ثـٌموا اىقصبٓن وؿٌمٍو اىياش 

ا ٔبولذمك فٕان ٔبي امصئ مقب واىـؼل  وطوثـٌموا اىفصائغ وؿٌمُو

وصك ٔبن خيخٌف ازيان يف اىفًصضة ٔبو اؽلسأٌٔك فال  مصفوغ ًو

ٌل".  اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان جيسان ٔبحسا خيرُب

دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم اىييب اىـصيب ؾبسظل وزسول ظل 

 اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال ظل دمحم زسول ظل اؽلزنل ؿٌََ
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ُ يِف } ْن ُلن  ِوَساًء  ًُوِظَنُكُ اغل 
ّ
هْثَُنَْيِ فَا َلِص ِمثُْو َحغِّ اْلُ َبْوَلِذمُكْ يصِل 

ْن اَكهَْت َواِحَسًت فٌَََِا اىيِّْعُف 
ّ
فَْوَق ازْيَدنَْيِ فٌََُِن  زٌُُثَا َما حََصَك َوا

ْن اَكَن هَلُ َوزَلٌ فَ 
ّ
ا حََصَك ا ُسُش ِمم  َِ ىلُِكِّ َواِحٍس ِمهْنَُما اىسُّ ْن َوِلَبََوًْ

ّ
ا

 َِ ّمِ ْدَوٌت فَِلُ
ّ
ْن اَكَن هَلُ ا

ّ
ُُر فَا َِ اىثٌُّ ّمِ ٍُ فَِلُ َُ َببََوا َ ىَْم ٍَُهْن هَلُ َوزَلٌ َوَوزِز

َٓاَبُؤمُكْ َوَببْيَاُؤمُكْ َل  ِس َوِظَ ٍة ًُويِص هِبَا َبْو َذٍٍْن ب ـْ َ ُسُش ِمْن ب اىسُّ

ا فَصًَِضًة مِ  ـً ُْم َبْقَصُة ىنَُكْ هَْف ٌِميًا ثَْسُزوَن َبُّيُّ َ اَكَن ؿَ ن  اغل 
ّ
ِ ا َن اغل 

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  {،َحِهميًا

س َسان دمحم اىييب اىـصيب ؾبسظل وزسول ظل اؽلبـوج بلكمة ل 

َوىنَُكْ ِهْعُف َما حََصَك } ٕاهل ٕال ظل دمحم زسول ظل اؽلزنل ؿٌََ

ا  بُُؽ ِمم  ْن اَكَن ىَُِن  َوزَلٌ فٌَنَُكُ اىصُّ
ّ
ْن ىَْم ٍَُهْن ىَُِن  َوزَلٌ فَا

ّ
َبْسَواُحنُكْ ا

ْن 
ّ
ا حََصْلمُتْ ا بُُؽ ِمم  ِس َوِظَ ٍة ًُوِظنَي هِبَا َبْو َذٍٍْن َوىَُِن  اىصُّ ـْ َ حََصْلَن ِمْن ب

ِس ىَْم ٍَُهْن ىنَُكْ َوزَلٌ فَ  ـْ َ ا حََصْلمُتْ ِمْن ب ْن اَكَن ىنَُكْ َوزَلٌ فٌََُِن  اىثُُّمُن ِمم 
ّ
ا

ٌَكً َبِو اْمَصَبتٌ  ْن اَكَن َزُخٌو ًُوَزُج الَكَ
ّ
َوِظَ ٍة ثُوُظوَن هِبَا َبْو َذٍٍْن َوا

ْن اَكهُوا َبْلرَثَ ِمْن 
ّ
ُسُش فَا ٌِلُكِّ َواِحٍس ِمهْنَُما اىسُّ َوهَلُ بٌَد َبْو بُْدٌت فَ

ِس َوِظَ ٍة ًُوََص هِبَا َبْو َذٍٍْن كرَْيَ  ـْ َ ُِر ِمْن ب اَكُء يِف اىثٌُّ َرضِلَ فَُِْم رُشَ
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ٌِميٌ  ٌِمٌي َح ُ ؿَ ِ َواغل  اذلس عل واىعالت  ،{ُمَضاّزٍ َوِظَ ًة ِمَن اغل 

واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم اىييب اىـصيب 

ة ل ٕاهل ٕال ظل دمحم زسول ؾبسظل وزسول ظل اؽلبـوج بلكم

َِاحنُُكْ َوبَيَاحنُُكْ َوبََدَواحنُُكْ َومَع احنُُكْ } ظل اؽلزنل ؿٌََ َْنُكْ ُبم  َ ُحّصَِمْت ؿٌَ

ينَُكْ  ـْ يِت َبْزَض َِاحنُُكُ اىال  َوَذاَلحنُُكْ َوبَيَاُث اْلَدِ َوبَيَاُث اْلُْدِت َوُبم 

َضاؿَِة  يِت يِف َوبََدَواحنُُكْ ِمَن اىص  َِاُث ِوَسائنُِكْ َوَزاَبئُِبنُكُ اىال  َوُبم 

ْن ىَْم حَُهوهُوا َذَذٌمُْتْ هِبِن  
ّ
يِت َذَذٌمُْتْ هِبِن  فَا ُحُجوِزمُكْ ِمْن ِوَسائنُِكُ اىال 

وا  ـُ َم ٍَن ِمْن بَْظاَلِبنُكْ َوبَْن جَتْ ِ َْنُكْ َوَحاَلئُِو َببْيَائنُِكُ اشل  َ فاََل ُحٌَاَخ ؿٌَ

َ اَكَن قَُفوًزا َزِحميًابنَْيَ  ن  اغل 
ّ
ل  َما قَْس َسٌََف ا

ّ
اذلس  {، اْلُْدذنَْيِ ا

عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم 

اىييب اىـصيب ؾبسظل وزسول ظل اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال ظل 

َٓمَ } دمحم زسول ظل اؽلزنل ؿٌََ ٍَن ب ِ َا اشل  َرا ىََهْحمُتُ اَي َبُّيُّ
ّ
ٌُوا ا

ن  فََما ىنَُكْ ؿٌَهَْيِن  ِمْن  ُُ و ن  ِمْن قَْبِو َبْن ثََمسُّ ُُ اىُْمْؤِمٌَاِث مُث  َظٌ ْقُذُمو

َاًل  اًحا مَجِ ن  رَسَ ُُ ُحو ِ ن  َورَسّ ُُ و ـُ وهَنَا فََمخِّ َخسُّ ـْ ٍت ثَ اذلس عل  ،{ِؿس 

 اىييب واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم
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اىـصيب ؾبسظل وزسول ظل اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال ظل دمحم 

َِ } زسول ظل اؽلزنل ؿٌََ َْ َ ِ ؿٌَ ا ىَْم ًُْشَلِص امْسُ اغل   {،َوَل ثَألُِكُوا ِمم 

اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان 

بلكمة ل ٕاهل ٕال دمحم اىييب اىـصيب ؾبسظل وزسول ظل اؽلبـوج 

ُم } ظل دمحم زسول ظل اؽلزنل ؿٌََ خَُة َوازل  َْ نُكُ اىَْم َْ َ ُحّصَِمْت ؿٌَ

َِ َواىُْمْيَرِيقَُة َواىَْمْوقُوَرُت  ِ ِب و  ِىَلرْيِ اغل  ُِ َوىَْحُم اىِْززْنٍِِص َوَما ُب

ل  َما رَ 
ّ
ُبُؽ ا ًَُة َواىي ِعََحُة َوَما َبلَكَ اىس   ّذِ مُتْ َوَما ُرِبَح ؿىََل َواىُْمرَتَ َْ ل 

ٍَن  ِ ََْوَم ًَئَِس اشل  َخْقِسُموا اِبْلَْسَلِم َرِىنُكْ ِفْسٌأ اىْ اىيُُّعِب َوَبْن جَس ْ

ََْوَم َبهْكٌَُْت ىنَُكْ ِذًينَُكْ  َضْومُهْ َواْدَضْوِن اىْ َلَفُصوا ِمْن ِذًينُِكْ فاََل خَتْ

َميِت َوَزِضُُت  ـْ نُكْ ِه َْ َ ْساَلَم ِذًيًا فََمِن اْضُعص  يِف َوَبثَْمْمُت ؿٌَ
ّ
ىنَُكُ اْل

َ قَُفوٌز َزِحميٌ  ن  اغل 
ّ
مْثٍ فَا

ّ
اذلس عل  {،َمْرَمَعٍة كرَْيَ ُمذََجاِهٍف ِل

واىعالت واىسالم ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم اىييب 

اىـصيب ؾبسظل وزسول ظل اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال ظل دمحم 

ٌَْسأَىُوهََك َماَرا ُبِحو  ىَُِْم قُْو ُبِحو  ىنَُكُ } اؽلزنل ؿٌََ زسول ظل

ا ؿٌَ َمنُكُ  ُِّموهَنُن  ِمم  ٌ ـَ ِبنَي ثُ َباُث َوَما ؿٌَ ْممُتْ ِمَن اىَْجَوازِخِ ُملَكِّ َِّ اىع 
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َِ َواث   َْ َ ِ ؿٌَ َْنُكْ َواْرُلُصوا امْسَ اغل  َ ا َبْمَسْهَن ؿٌَ ُ فلَُكُوا ِمم  َ اغل  ُقوا اغل 

َ رَسًُِؽ اىِْحَساِة  ن  اغل 
ّ
اذلس عل واىعالت واىسالم ؿىل  ،{ا

س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم اىييب اىـصيب ؾبسظل وزسول 

 ظل اؽلبـوج بلكمة ل ٕاهل ٕال ظل دمحم زسول ظل اؽلزنل ؿٌََ

ٍنَ } ِ اُم اشل  ـَ َباُث َوَظ َِّ ََْوَم ُبِحو  ىنَُكُ اىع  ُبوثُوا اْىِهذَاَة ِحوٌّ ىنَُكْ  اىْ

اُمنُكْ ِحوٌّ ىَُِْم َواىُْمْحَعيَاُث ِمَن اىُْمْؤِمٌَاِث َواىُْمْحَعيَاُث ِمَن  ـَ َوَظ

ن  ُمْحِعينَِي  ُُ ن  بُُحوَز ُُ ثَُُْذُمو َٓ َرا ب
ّ
ٌِنُكْ ا ٍَن ُبوثُوا اْىِهذَاَة ِمْن قَْب ِ اشل 

ميَاِن فََقْس َحِبطَ كرَْيَ ُمَساِفِحنَي َوَل ُمذ ِزِشي َبْذسَ 
ّ
اٍن َوَمْن ٍَْهُفْص اِبْل

ِدَصِت ِمَن اىَْزارِسٍِنَ  َٓ َو يِف اْل ُُ هُلُ َو ابٔلمسـاِء  ٕاين ٔبسأضٔل ايٌِم   ،{مَعَ

الُم ،  بٓذم هبا س َُسان سأضٔل اىيت َِ اىس  ابٔلمسـاِء  ؤبسأضٔلؿٌَ

الُم ،  صُر هبا س َُسان سأضٔل اىيت َِ اىس  ابٔلمسـاِء  ؤبسأضٔلؿٌَ

الُم ،  هوخ هبا س َُسان سأضٔل اىيت َِ اىس  ابٔلمسـاِء  ؤبسأضٔلؿٌَ

الُم ،  ابصاُمي هبا س َُسان سأضٔل اىيت َِ اىس  ابٔلمسـاِء  ؤبسأضٔلؿٌَ

الُم ،  احسأ هبا س َُسان سأضٔل اىيت َِ اىس  ابٔلمسـاِء  ؤبسأضٔلؿٌَ

الُم ،  ًـقوة هبا س َُسان سأضٔل اىيت َِ اىس  ابٔلمسـاِء  ؤبسأضٔلؿٌَ
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الُم ،  ذاوذ هبا س َُسان سأضٔل اىيت َِ اىس  ابٔلمسـاِء  ؤبسأضٔلؿٌَ

الُم ،  سٌامين هبا س َُسان سأضٔل اىيت َِ اىس  ابٔلمسـاِء  ؤبسأضٔلؿٌَ

الُم ،  ٔبًوة هبا س َُسان سأضٔل اىيت َِ اىس  ابٔلمسـاِء  ؤبسأضٔلؿٌَ

الُم ،  موَس هبا س َُسان سأضٔل اىيت َِ اىس  ابٔلمسـاِء  ؤبسأضٔلؿٌَ

الُم ،  ُازون هبا س َُسان سأضٔل اىيت َِ اىس  ابٔلمسـاِء  ؤبسأضٔلؿٌَ

الُم ،  سمصاي س َُسانا هبا سأضٔل اىيت َِ اىس  ابٔلمسـاِء  ؤبسأضٔلؿٌَ

الُم ،  حيىي هبا س َُسان سأضٔل اىيت َِ اىس  ابٔلمسـاِء  ؤبسأضٔلؿٌَ

الُم ،  ٕاىَاش هبا س َُسان سأضٔل اىيت َِ اىس   ابٔلمسـاءِ  ؤبسأضٔلؿٌَ

الُم، ٕاسٌلؾَو هباس َُسان سأضٔل اىيت َِ اىس  ابٔلمسـاِء  ؤبسأضٔل ؿٌَ

الُم ،  اىُسؽ هبا س َُسان سأضٔل اىيت َِ اىس  ابٔلمسـاِء  ؤبسأضٔلؿٌَ

الُم ،  ًووس هبا س َُسان سأضٔل اىيت َِ اىس  ابٔلمسـاِء  ؤبسأضٔلؿٌَ

الُم ،  ىوظ هبا س َُسان سأضٔل اىيت َِ اىس  ابٔلمسـاِء  ؤبسأضٔلؿٌَ

الُم ،  ٕاذٌزس ُسانهبا س َ سأضٔل اىيت َِ اىس  ابٔلمسـاِء  ؤبسأضٔلؿٌَ

الُم ،  ُوذ هبا س َُسان سأضٔل اىيت َِ اىس  ابٔلمسـاِء  ؤبسأضٔلؿٌَ

الُم ،  صـَب هبا س َُسان سأضٔل اىيت َِ اىس  ابٔلمسـاِء  ؤبسأضٔلؿٌَ
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الُم ،  ظاُك هبا س َُسان سأضٔل اىيت َِ اىس  ابٔلمسـاِء  ؤبسأضٔلؿٌَ

الُم،  رواىهفو هباس َُسان سأضٔل اىيت َِ اىس  ابٔلمسـاِء  ؤبسأضٔلؿٌَ

الُم ،  ًوصؽ هبا س َُسان سأضٔل اىيت َِ اىس  ابٔلمسـاِء  ؤبسأضٔلؿٌَ

و هبا س َُسان سأضٔل اىيت الُم ،  مشًو َِ اىس  ابٔلمسـاِء  ؤبسأضٔلؿٌَ

الُم ،  ٔبصـَاء هبا س َُسان سأضٔل اىيت َِ اىس  ابٔلمسـاِء  ؤبسأضٔلؿٌَ

الُم ،  رضاخل هبا س َُسان سأضٔل اىيت َِ اىس  ابٔلمسـاِء  ؤبسأضٔلؿٌَ

الُم ،  ؿُىس هبا س َُسان سأضٔل اىيت َِ اىس  ابٔلمسـاِء  ؤبسأضٔلؿٌَ

ٕاين ٔبسأضٔل حبصمهتم  ايٌِم ،دمحم ملسو هيلع هللا ىلص هبا س َُسان سأضٔل اىيت

اي ظل اي سالم اي يح اي قِوم اي را اجلالل وإلمصام ٔبن  كؾيس

ة خس احلس يني  حصسقين سـاذت ازلاٍزن وسايزت احلصمني وزًؤ

َِ  خرًبوهبا  سأضٔل ابٔلمسـاِء اىيت ، ؤبسأضٔلدمحم ملسو هيلع هللا ىلص س َُسان ؿٌَ

المُ  َِ  مِاكئَوهبا  سأضٔل ابٔلمسـاِء اىيت ،ؤبسأضٔلاىس  ؿٌَ

المُ  َِ  ٕارسافِوهبا  سأضٔل ابٔلمسـاِء اىيت ضل، ؤبسأٔ اىس  ؿٌَ

المُ  َِ  ؾززائَو هبا سأضٔل ابٔلمسـاِء اىيت ،ؤبسأضٔل اىس  ؿٌَ

المُ  المُ  مٌهص هبا سأضٔل ابٔلمسـاِء اىيت ، ؤبسأضٔلاىس  َِ اىس  ، ؿٌَ
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المُ  ىهري هبا سأضٔل ابٔلمسـاِء اىيت ؤبسأضٔل َِ اىس   ،ؤبسأضٔلؿٌَ

المُ  زقِبهبا  سأضٔل ابٔلمسـاِء اىيت َِ اىس  ابٔلمسـاِء  ،ؤبسأضٔلؿٌَ

المُ  ؾخَسهبا  سأضٔل اىيت َِ اىس   ابٔلمسـاِء اىيت ، ؤبسأضٔلؿٌَ

المُ  ماضلهبا  سأضٔل َِ اىس  هبا  سأضٔل ابٔلمسـاِء اىيت ؤبسأضٔل ،ؿٌَ

المُ  زضوان َِ اىس  اي ظل اي  كٕاين ٔبسأضٔل حبصمهتم ؾيس ايٌِم،ؿٌَ

صام ٔبن حصسقين سـاذت سالم اي يح اي قِوم اي را اجلالل وإلم

ة خس احلس يني س َُسان دمحم ظىل  ازلاٍزن وسايزت احلصمني وزًؤ

ٕاين ٔبسأضٔل اي ظل مبا يف اىخوزات لخاة  ايٌِم، ظل ؿٌََ وسؼل

 ايٌِمٕاين ٔبسأضٔل اي زمحن مبا يف إلجنَو لخاة ظل، ايٌِمظل،

ٕاين ٔبسأضٔل اي  ايٌِمٕاين ٔبسأضٔل اي زحمي مبا يف اىزبوز لخاة ظل،

مطل مبا يف اىقصبٓن لخاة ظل، زبيا بٓثيا يف ازلهَا حس ية ويف 

ٕاين ٔبسأضٔل برس اىوحوذ  ايٌِمالادصت حس ية وقٌا ؿشاة اىياز، 

واىبقاء واىقسم واـلاىفة يٌحواذج وحبأ اىقِام ابىيفس 

ٕاين ٔبسأضٔل اي ظل اي سالم اي يح اي قِوم اي را  ايٌِمواىوحساهَة 

ام ابىقسزت وإلزاذت واىـؼل احلَات واىسمؽ واىبرص اجلالل وإلمص 
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واىالكم ٔبن حهفين رش قضبك وموحباث خسعك اي ٔبمان 

ٕاين ٔبسأضٔل اي من موهك  ايٌِماخلائفني واي مقعس اىعاىبني، 

ٔبن حصسقين معو قاذزا ومًصسا وؿاؽلا وحِا ومسَـا وبعريا ومذلكٌل 

ٕاين  ايٌِم"ٔبُو اهلمة وإلذالض وصِوذ اشلائقني اخلواض

ٔبسأضٔل جباُِم ؾيسك ٔبن حهفين رش ؾٌلء اىـَيني ومصم ألرهني 

خس احلس يني وحبس اـلصخني ورش مهوم اىفقص وازلٍن حبصمة 

ظو وسؼل ؿىل س َسان دمحم  ايٌِم"زالج مصاث، س َُسان دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

ظو وسؼل  ايٌِم وؿىل ب ل س َسان دمحم ؿسذاىواحب واحلصام ،

  ب ل س َسان دمحم ؿسذ اؽلهصوٍ واؽلباخ،ؿىل س َسان دمحم وؿىل

ظو وسؼل ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم ؿسذ  ايٌِم

ظو وسؼل ؿىل س َسان دمحم وؿىل  ايٌِم اؽليسوة يف لك ٕاًضاخ،

ظو  ايٌِم ب ل س َسان دمحم ؿسذ ٔبُو اىخوحِس ومـازف اؾلَس،

وسؼل ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم ؿسذ مايف اىعوم 

ظو وسؼل ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم  ايٌِمالت،واىع

ظو وسؼل ؿىل س َسان دمحم وؿىل  ايٌِم ؿسذ مايف احلج واىزاكت،
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ظو  ايٌِم ب ل س َسان دمحم ؿسذ من بٓمن ابعل ومن لفص بَ،

وسؼل ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم ؿسذ من بٓمن 

ظو وسؼل ؿىل س َسان دمحم وؿىل  ايٌِم ابؽلالئهة ومن لفص هبم،

ة ومن لفص هبا،  ب ل س َسان دمحم ؿسذ من بٓمن ابىهذب اىسٌلًو

ظو وسؼل ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم ؿسذ بٓمن  ايٌِم

ظو وسؼل ؿىل س َسان دمحم وؿىل  ايٌِمابىصسو ومن لفص هبم،

 ايٌِم ب ل س َسان دمحم ؿسذ من بٓمن ابىَوم والٓدص ومن لفص بَ،

ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم ؿسذ من بٓمن  ظو وسؼل

ظو وسؼل ؿىل  ايٌِم ابىقسز يف اخلري واىرش واحلٌو واؽلص،

 ايٌِمس َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم ؿسذ ٔبُو حصة اىـقس،

ظو وسؼل ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم ؿسذ ظسق 

 ظو وسؼل ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم ايٌِم اىقعس،

ظو وسؼل ؿىل س َسان دمحم وؿىل  ايٌِمؿسذ ٔبُو اىوفاء ابىـِس،

ظو وسؼل ؿىل  ايٌِم ب ل س َسان دمحم ؿسذ اىواقفني زلى احلس،

س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم اىييب اـلخاز ؿسذ ما ٔبوذؾخَ يف 
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قٌوة اىـازفني من حنك ومميَاء وس ميَاء ؤبرساز واذلس عل زة 

ن مسَخَ دمحم ؤبمحس ؤبزسٌخَ زمحة ظو ؿىل م ايٌِماىـاؽلني،

يٌـاؽلني ابىِساًة ولزصس اؽلسدص يٌمٌِلث يف ًوم الٓسفة 

واىضسذازلاؾي ٕاىل سبِطل ادلؽ واؽلفصذ اخلاضؽ ىـزك فبأٔمصك 

قام وزنؽ وَسس من ٔبػِصثَ من دزاهة احلب واؽلسذ ظالت ل 

ًيحرص ىِا ؿسذ ول ًيقعؽ ىِا مسذ ؿىل اىييب ألِلس واىصسول 

ُ }س اؽلزنل ؿٌََ اىس َ َو اغل  ُُ َمُس  *بََحٌس  قُْو  ُ اىع  ىَْم ًسَِلْ َوىَْم  *اغل 

ظو ؿىل من مسَخَ  ايٌِم، (زالاث){َوىَْم ٍَُهْن هَلُ ُلُفًوا َبَحسٌ  *ًُوزَلْ 

ظَ ٌوس ومسَخَ اىعاذق ألمني صفِؽ اؾلصمني وقامؽ 

اىقاسعني وقائس اؽلقسعني وس يس اـلٌعني وس َس وزل بٓذم 

اىَِمنَي )}ٔبمجـني اؽلزنل ؿٌََ  ـَ ِ َزّةِ اىْ ِحمِي 5اىَْحْمُس غِل  مْحَِن اىص  ( اىص 

ٍِن )3) اي  8( َماضِلِ ًَْوِم ازّلِ
ّ
ُبُس َوا ـْ َ َك ه اي 

ّ
نُي )( ا ـِ َخ ِساَن 2َك وَس ْ ُْ ( ا

َخِقمَي ) اَظ اىُْمس ْ َ ْم كرَْيِ 1اىرّصِ ْمَت ؿٌَهَْيِ ـَ ْ ٍَن َبه ِ اَظ اشل  ( دِضَ

ِّنَي ) اى ظو ؿىل من مسَخَ  ايٌِم، {(1اىَْمْلُضوِة ؿٌَهَْيِْم َوَل اىض 

اىرصاظ اؽلس خقمي ظاحب اخلٌأ اىـؼمي ظاحب اؽلهنج اىقومي 
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َُ ِبْسِم }ؿٌََ ظاحب ايٌب اىسٌمي اؽلزنل  ه 
ّ
َماَن َوا َْ َُ ِمْن ُسٌَ ه 

ّ
ا

ِحميِ  مْحَِن اىص  ِ اىص  ظو ؿىل ظاحب ايٌواء اؽلـقوذ  ايٌِم {اغل 

واحلوط اؽلوزوذ واىضفاؿة اىهربى تاىرباق وإلرساء اؽليبأٔ بقوهل 

ٍِ اْىُهفْ } َباِذ ـِ َ قيَِنٌّ َؾْينُكْ َوَل ٍَْصََض ِى ن  اغل 
ّ
ْن حَْهُفُصوا فَا

ّ
ْن ا

ّ
َص َوا

 َُ ىَقَْس َخاَءمُكْ َزُسوٌل ِمْن َبهُْفِسنُكْ َؾزٌٍِز { اؽلزنل ؿٌََ }جَْضُهُصوا ٍَْصَض

نُكْ اِبىُْمْؤِمٌنَِي َزُءوٌف َزِحمٌي ) َْ َ ْ َحصًٌِط ؿٌَ َِ َما َؾيمِتُّ َْ َ ْن 154ؿٌَ
ّ
( فَا

َِ ثََولك ْ  َْ َ َو ؿٌَ ُُ ل  
ّ
هَلَ ا
ّ
ُ َل ا يِبَ اغل  َو َزةُّ ثََوى ْوا فَُقْو َحس ْ ُُ ُت َو

ِؼميِ  ـَ ْصِص اىْ ـَ ظو وسؼل ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ايٌِم ،{اىْ

ظو وسؼل ؿىل س َسان  ايٌِم ،هتٌَو اؽلٌٌِنيس َسان دمحم ؿسذ 

ظو وسؼل  ايٌِم ،حهبري اؽلهرٍبندمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم ؿسذ 

 ،جسبِح اؽلس بحنيؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم ؿسذ 

ظو وسؼل ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم ؿسذ  ايٌِم

ظو وسؼل ؿىل س َسان دمحم  ايٌِم ،ألوىَاء وألهبِاء واؽلصسٌني

 ايٌِم ،اؽلالئهة وإلوس واجلن ٔبمجـنيوؿىل ب ل س َسان دمحم ؿسذ 

اجلالل ظو وسؼل ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم ؿسذ 
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َسان دمحم وؿىل ب ل ظو وسؼل ؿىل س   ايٌِم ،وادلال واىـازفني

ظو  ايٌِم ،اىقٌوان واىصمال وما حوثَ اىبساثنيس َسان دمحم ؿسذ 

احلصوف ومِاٍ وسؼل ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم ؿسذ 

ظو وسؼل ؿىل س َسان دمحم وؿىل  ايٌِم ،اىرسوف واىضازبني

 ،اىرشاخ واؽلزنٌك وألىواخ وؿؼل اىصاخسنيب ل س َسان دمحم ؿسذ 

ظو وسؼل ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم ؿسذ  ايٌِم

ظو وسؼل ؿىل س َسان دمحم  ايٌِم ،اىرساء واىرضاء واىاكػمني

 ايٌِم ،ايٌباش وألهفاش واؽلخيفسنيوؿىل ب ل س َسان دمحم ؿسذ 

اىقبس ظو وسؼل ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم ؿسذ 

سؼل ؿىل ظو و  ايٌِم ،ودواظص اىيفس واىخابـني واـلاىفني

ما ًٌج يف ألزط وما س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم ؿسذ 

خيصح مهنا وما ًزنل من اىسٌلء وما ًـصح فهيا ٕاىل ًوم اىـص ط 

ظو وسؼل ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ايٌِم ،وذٌوذ اؽلؤبسٍن

من رشة من اىَكٔساث وزىق مصايق احلرضاث س َسان دمحم ؿسذ 

ىل س َسان دمحم وؿىل ب ل ظو وسؼل ؿ ايٌِم ،ومسو اؿلبوبني
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ؿسذ احلوث واجلصاذ واؾلموؿني ىَوم اؽلـاذ من س َسان دمحم ؿسذ 

ظو وسؼل ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم  ايٌِم ،اىـاؽلني

 ايٌِم ،ٔبُو اجلية ؤبُو اىياز وزمحة اىـٍزز اىلفاز يٌمشهبنيؿسذ 

ؿسذ ظو وسؼل ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم ؿسذ 

ظو وسؼل ؿىل  ايٌِم ،ني واىساخسٍن واؽلس خلفٍصناىصانـ

اىقاسعني واؽلقسعني س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم ؿسذ 

ظو وسؼل ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان  ايٌِم ،واخلاىعني 

ظو وسؼل ؿىل  ايٌِم ،اىسامـني واىعائـني واؽلخقنيدمحم ؿسذ 

ؼوزٍن اىياػٍصن واؽليس َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم ؿسذ 

ظو وسؼل ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم  ايٌِم ،واـلبخني

ظو وسؼل ؿىل س َسان  ايٌِم ،اىلافٌني واؽلمَعني واحلشٍزنؿسذ 

اىسابني واؽلس بوبني واحلامسٍن دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم ؿسذ 

ظو وسؼل ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان  ايٌِم ،واؿلموذٍن

 ،واىصمال واىِباء واىعامذني واؽلخلكمني اجلبال واحلىصدمحم ؿسذ 

ظو وسؼل ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم ؿسذ  ايٌِم
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ظو وسؼل ؿىل س َسان دمحم  ايٌِم ،ألسٌلء واىعفاث واؽلسمني

 ايٌِم ،اىفجاح وألٔبمواح واىسالينيوؿىل ب ل س َسان دمحم ؿسذ 

 ألدسازظو وسؼل ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم ؿسذ 

ظو وسؼل ؿىل س َسان  ايٌِم ،واىامثز وألواتز وألهواز واؽليوزٍن

 ايٌِمدمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم ؿسذ اشلمص واىفهص واؾلاُسٍن، 

ظو وسؼل ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم ؿسذ اجلاٌُني 

ني،  ظو وسؼل ؿىل س َسان دمحم وؿىل  ايٌِمواىصابهَني واىفاُز

واىبياث واىعاٍُصن واىعاُصاث  ب ل س َسان دمحم ؿسذ اىبيني

ظو وسؼل ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ايٌِموصهص اىضامٍصن، 

 ايٌِمس َسان دمحم ؿسذ ازلللث واىقمصاث واحلَني واؽلَخني، 

ايٌحؼاث ظو وسؼل ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم ؿسذ 

ظو وسؼل ؿىل س َسان دمحم  ايٌِم، واىؼٌٌلث ؤبحوز اؽلؤمٌني

، اؽلرسٍن واؽلـٌيني ؤبايث ألوابنيوؿىل ب ل س َسان دمحم ؿسذ 

ما ظو وسؼل ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم ؿسذ  ايٌِم

ظو  ايٌِم، ٔبػؼل ؿٌََ ايٌَو ؤبضاء ؿٌََ اًهناز من اـلٌوقني



213 

 

اىيباث وما وسؼل ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم ؿسذ 

ظو وسؼل ؿىل س َسان دمحم  ايٌِم، واث وألزضنيحوثَ اىسٌل

ما وسـَ اىهصيس واىـصص من وؿىل ب ل س َسان دمحم ؿسذ 

ظو وسؼل ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم  ايٌِم، اىـاؽلني

 ايٌِم ،ما مىض من ألٓل وما حصى بَ اىقؼل ولخابة اىاكثبنيؿسذ 

ما ٔبحاظ ظو وسؼل ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم ؿسذ 

ظالت حصضَك ، بَ ؿٌمك ؤبحعاٍ لخابك يف ألوىني والٓدٍصن

اة ٕان  وحصضََ وحصَض هبا ؾيا حبصمذَ ؾيسك اي مـعي اي ُو

ظو برس اىوحوذ ؿىل س َسان  ايٌِمظل ؿىل لك صئ قسٍص، 

دمحم اىصسول اؿلموذ ؿسذ ما اكن يف اؽلايض وما ٍهون يف 

يف لك مصت  اؽلضازغ يف لك هفس من ٔبهفاش ذٌقك ٔبىف مصت

ٔبىف مصت من ًوم ذٌقت ازلهَا ٕاىل ًوم اىقِامة اي مـعي اي 

اة ٕان ظل ؿىل لك صئ قسٍص،  ؿىل  وسؼل ظو ايٌِمُو

ب ل س َسان دمحم اىيوز ألول واىييب الٓدص  س َسان دمحم وؿىل

ص ملسو هيلع هللا ىلص،  ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان  وسؼل ظو ايٌِمألُس
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دمحم ظالت ذامئة بسوامك ابقِة ببقائك، دمحم وؿىل ب ل س َسان 

ؿىل زسوضل س َسان دمحم هوز برصي وصفاء ظسزي وويل ٔبمصي 

يف حِات معصي، ورذرييت ؾيس احذضازي وس يسي ؾيس 

هبشٍ اىعالت وحبأ ما فهيا ٔبن جتمـين  ايٌِمحرشي وورشي، 

مـَ مجـا ل اهفعام بـسٍ ٕاىل اؽلٌلث اي ٔبزمح اىصامحني، ؤبن 

وقعسي، ؤبن جتـٌين هَابة  ثك وحبَ اي ذاىقيثقميين يف مصضا

ظو وسؼل ؿىل  ايٌِم ؾن من ٔبان ؿىل مسذٍ قاذيت وخسي،

س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم ظاذق اؽلَـاذ وزمحة اىـباذ 

وقبس اىبالذ ازلاؾي ٕاىل احلأ وإلزصاذ ٔلَط اىفساذ رذريثيا 

اؽلصجتى ىَوم اىخياذ ملسو هيلع هللا ىلص وؿىل ب هل اىعَبني اىعاٍُصن، وزيض 

ظو وسؼل ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ايٌِمظل ؾهنم ٔبمجـني، 

 ايٌِم دمحم هوز ألبعاز، اؽلبرش ابجلية اؽليشز من اىياز، س َسان

ظو وسؼل ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم زسول زة 

اىـاؽلني وذامت اىيبُني وٕامام اؽلخقني وصفِؽ اؽلشهبني وحبص 

َو }اىلازفني ومبسٔب ألوابني اؽلزنل ؿٌََ  ُُ ُ َذرْيٌ َحاِفًؼا َو قَْبُو فَاغل 
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ا ظو وسؼل ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل  ايٌِم {،مِحِنيَ َبْزَحُم اىص 

س َسان دمحم بن ؾبس ظل وحبَب ظل وزسول ظل وجني ظل 

ولكمي ظل اىصايض مبصاذ ظل ظاحب اؽلاكهة ؾيس ظل اؽلزنل 

ِ }ؿٌََ  ل  اِبغل 
ّ
َك ا ؼل ؿىل من ظو وس ايٌِم، {َواْظرِبْ َوَما َظرْبُ

ظو  ايٌِمة ٔبفـال واىرشًـة مقاهل، حـٌت احلقِقة حاهل واىعًصق

وسؼل ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم وحبصمة س َسان دمحم 

ٔبن ثـًل يف مصضاثك مهخيا ؤبن متحط من اىصايء ٔبقواىيا 

ؤبفـاىيا ؤبحواىيا، ؤبن جتـٌيا من ؾباذك اـلٌعني اشلٍن ل 

سٌعان يٌض َعان ؿٌهيم اي مـني، وحبأ اؽلشموزٍن اي ٔبزمح 

ني، ؤبن جسقِيا من ٔكش حبك واىوظول ىقصبك اىصامح

واىصحٌلث من خشبك، ؤبؾور بك من قضبك وموحباث 

ٕاين ٔبسأضٔل اي  يٌِماخسعك، اي ٔبمان اخلائفني ومقعس اىعاىبني، 

من ٔبقص هل ابىـبوذًة لك مـبوذ، اي من حيمسٍ لك َلوذ، اي من 

ًفزغ ٕاىََ لك ِلِوذ، اي من ًعٌب ؾيسٍ لك مقعوذ، اي من 

سائهل من فضهل كري مصذوذ، اي من اببَ ىسؤاهل كري موظوذ 
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ول ّلسوذ، اي من ؾعاٍؤ كري ٔليون ول مهٌون، اي من ُو 

و هـم اؽلقعوذ، اي من زخاء ؾباذٍ حببهل  ؽلن ذؿاٍ كري بـَس، ُو

مضسوذ، اي من ىُس هل صبَِ ول مثهل موحوذ، اي من ىُس 

بوازل ول موىوذ، اي من ىُس ًوظف بقِام ول بقـوذ ول حبصلة 

ول جبموذ، اي ظل اي زمحن اي وذوذ، اي زامح اىض َخ اىهبري 

ًـقوة، اي كافص رهب ذاوذ، واي اكصف رض ٔبًوة، اي مٌّجي 

مي من انز اًمنصوذ، اي من ىُس هل رشًك، ول مـَ ٕابصاُ

مقعوذ، اي من ل خيٌف ؾن اؽلوؾوذ، اي من بّصٍ وزسقَ 

يٌـاظني ٔلسوذ، اي من ُو بصٌّ حٌمي وهـم اؽلقعوذ، اي من ُو 

مٌجأٔ يٌمٌِوف واؽلعصوذ، اي من ٔبرؾن هل مجَؽ ذٌقَ ابىسجوذ، 

بَ اي من ىُس ؾن ابة حوذٍ ٔبحس معصوذ، اي من ىُس ؾن اب

ٔبحس ملموذ، اي من ل حيَف يف حوكَ وحينك ؿىل اىؼاػل 

ـّال ؽلا  اجلحوذ، ازمح ؾبسًا ػاؽلًا ْلعئا ػل ًوف ابىـِوذ، ٕاهّك ف

حًصس ؤبهت اؽلقعوذ، اي ظل، اي زة، اي زمحن، اي زحمي، اي 

ٕاين ٔبسأضٔل حبصمة  ايٌِم وذوذ ازمحيا بصمحخك اي ٔبزمح اىصامحني
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ثعًل ؿىل س َسًيا دمحم وؿىل  ُشا ازلؿاء وؾؼمخَ ؾيسك ٔبن

ُم  ب ل س َسان دمحم ؤبن ثلفص يل وىوازلي ويٌمسٌمني ٔبمجـني،  ِ  ايٌ

ََِسَك , َماٍط يِف   ََيِت ِب يِن َؾْبُسَك اْبُن َؾْبِسَك اْبُن َبَمِذَك اَنِظ
ّ
ا

ََْت  َو ضَلَ مَس  ُُ ُحوْكَُك , ؿَْسٌل يِف  قََضاُؤَك , َبْسأضَُلَ ِبلُكِّ امْسٍ 

 َ َِ ه َُ َبَحًسا ِمْن َذٌِْقَك , َبِو ِب َُ يِف ِلَخاِبَك , َبْو ؿٌَ ْمَخ ْفَسَك َبْو َبْىَزىَْخ

َو اىُْقْصبَٓن َزِبََؽ قٌَيِْب  ـَ َِْب ِؾْيَسَك , َبْن جَتْ َِ يِف ِؿؼْلِ اىَْل َخأِثَْصَث ِب اس ْ

اَة مَهِّي َُ ومغي وثثبذين ؿىل  , َوهُوَز َظْسِزي , َوَخالَء ُحْزيِن َوَر

ة وازلٍن وثـعين لك ذري وثسفؽ ؾين لك رش اي زة اىِساً

اي موضؽ لك صهوى واي صاُس لك جنوى واي  ايٌِماىـاؽلني، 

ودمحم وٕابصاُمي اخلٌَو ظٌواث  ؿاػل لك دفِة واي مٌجي موَس

ظل وسالمَ ؿٌهيم ٔبمجـني، ٔبذؾوك ٕاىِيي ذؿاء من اص خسث 

فاقذَ وضـفت قوثَ وقٌت حٌِخَ ذؿاء اىلًصأ اؽلٌِوف 

صوة اشلي ل جيس ىهضف ما بَ ٕال ٔبهت، ل ٕاهل ٕال ٔبهت اؽله

ٔبزمح اىصامحني انضف بيا ما ىزل بيا من ؿسوان وؿسوك 

اىض َعان اىصحمي ومن ُؤلء اىقوم اىؼاؽلني اي زة اىـاؽلني، 
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ٕاهك ؿىل لك صئ قسٍص، واقواثٍ اي ظل اي ابزئ ل ابزئ ضل اي 

قامئا ؿىل لك هفس ذامئ ل هفاذ ىهن، اي يح اي ّليي اؽلوىت اي 

واحسا  مبا مسبت، ٕاىِيي ٔبهت اىـٍزز اجلباز ل ٕاهل ٕال ٔبهت ٕاىِاً 

ٔبسأضٔل ابىلكٌلث اىخاماث ألمن واىـفو واىـافِة واؽلـافات ازلامئة 

يف ازلهَا والٓدصت ويف ألُو واجلسس واؽلال واىوزل واؽلسٌمني 

ٔبمجـَنن اي زة اىـاؽلني ٕاهك ؿىل لك صئ قسٍص، وازمحين 

ىزل يب من رض  اي ٔبزمح اىصامحني، وانضف ؾين ما بصمحخك

ولك ما ٔبزذث وذٌعين ذالظا مجَال اي زة اىـاؽلني، وظىل 

بسعوت  يٌِما ظل ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب هل وحصبَ وسؼل ۞

خربوث قِصك،وبرسؿة ٕاكازة هرصك،وبلريثك لىهتاك 

حصماثك،وحبٌلًخك ؽلن ٔبحمتي بأآيثك،وسأضٔل ايظل ايقًصب 

ايمسَؽ ايِلَب ايرسًؽ ايحبازايمٌخقم ايقِازايصسًس اىبعش 

ايمن لًـجٍز قِصاجلبابصت ولًـؼم ؿٌََ ُالك اؽلمتصذت من 

ٍص ومهصمن اؽلٌوك والٔاكرست ٔبن جتـو مَس من اكذين يف حن

مهصيب ؿائسا ؿٌََ وحفصت من حفص يل واقـا فهيا و من هعب 
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يل ص بهة اخلساغ احـهل اي س َسي مساقا ٕاًهيا ومعاذا فهيا 

ٔبلفٌامه اىـسا وىقِم اىصذي " نَِـط" حبأ زلُّياايٌِمؤبسريا 

ؤبحـٌِم ىلك حبَب فسا وسٌط ؿٌهيم ؿاخو اىيقمة يف اىَوم 

 ايٌِم ٔبقٌو ؿسذمه ايٌِم صق مجـِمف ايٌِم بسذ مشٌِم ايٌِم واىلسا

 ٕاًهيم ٔبزسو اىـشاة ايٌِم ٔبحـو ازلائصت ؿٌهيم ايٌِم فو حسمه

واسٌهبم مسذ ألٕلال  وايٌعف ن ذائصت احلؼلمٔبدصهجم  ايٌِم

 ايٌِم وكو ٔبًسُّيم ؤبزخٌِم وازبط ؿىل قٌوهبم ولثبٌلِم الٓمال

مزقِم لك ٔلزق مزقذَ ٔلؿسائك اهخعازا ٔلهبِائك وزسطل 

يا اهخعازك ٔلحبابك اهخرص ى  ايٌِم اؽلؤمٌنيؤلوىَائك و ؾباذك 

فِيا ول جسٌعِم ؿٌَيا  ل متهن ألؿساء ايٌِم ؿىل ٔبؿسائك

 ،ونألمص وخاء اىيرص فـٌَيا ل ًيرص  مصاث(1){مح} ،بشهوبيا

قٌا رش ألسؤب ول جتـٌيا  ايٌِم ٌلًدٌا ٔلا ُنافح {ؾسأ،مح}

 ،ايُو ،ايُو ٔبؾعيا ٔبمو اىصخاء وفوق ألمو، ايٌِمء ّلال يٌبٌوا

 ،اىـجو ،اىـجوٕاىِيي  وسأٔل، وسأضٔل ايمن بفضهل ىفضهل ،ايُو

ايمن ٔبخاة هوحا يف  ،إلخابة، إلخابة ،إلخابةيي ٕاىِ  ،ـجواى
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ايمن زذ ًوسف ؿىل  قومَ،ايمن هرصٕابصاُمي ؿىل ٔبؿسائَ،

ايمن ٔبخاة ذؾوت  ًـقوة،ايمن نضف اىرضؾن ٔبًواة،

وسأضٔل ابرسازٔبحصاة  صاي،ايمن قبو جسبِح ًووس بن مىّت سم

ُشٍ ازلؾواث اؽلس خجاابث ٔبن ثقبو ما بَ ذؾوانك،ؤبن ثـعَيا 

بَن } ما سأٔىياك،ؤبجنز ىيا وؿسك اشلي وؿسثَ ىـباذك اؽلؤمٌني

 
ّ
ْبَحاهََك ا ل َبهَت س ُ

ّ
هَلَ ا
ّ
اِىِمنيَ يّنِ ُليُت لا اهقعـت بٓماىيا  ،{ِمَن اىؼ 

ٕان  ۞،وذاة زخاؤان وحقك ٕال فِك، كوؾزثك ٕال مٌ

اي  ۞ فأٔقصة اىيشء مٌا كازتظل ٔببعأٔث كازت ألزحام وٕابخـسث

 ۞يف حو ؾقسثيا ايكازت ظل كازت ظل خسي اىسري مرسؿة

 ولفي ابعل وىَا ۞ ظل ِلريا وزحوان ؿسث اىـاذون وخازوا

وحسبٌا ظل وهـم اىومَو ول حول ول قوت  ۞هعرياولفى ابعل 

ٓ مني اس خجب ىيا بٓمني ايٌِم ،ٕال ابعل اىـىل اىـؼمي  ،بٓمني ب

اىَِمنيَ } ـَ ِ َزّةِ اىْ ٍَن َػٌَُموا َواىَْحْمُس غِل  ِ وظًل  {فَُقِعَؽ َذاِبُص اىْقَْوِم اشل 

 .ألٗل وؿىل ب هل وحصبَ وسؼل جسٌاميظل ؿىل س َسان دمحم اىييب 
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اي خامؽ اىض خاث واي ْلصح اىيباث واي ّليي اىـؼام  ايٌِم

اىصفاث واي ِلَب ازلؾواث واي قايض احلاخاث واي مفصح 

اىهصابث من فوق س بؽ مسواث واي فاحت دزائن اىهصاماث واي 

ماضل حواجئ اىـاؽلني، واي من وسؽ مسـك ألظواث ؤبحاظ 

بقسزثك ؿىل لك صئ  ايٌِمؿٌمك بلك صئ، ٔبسأضٔل 

يائك ؾن مجَؽ ذٌقك، وحبمسك وِلسك ٔبن جتوذ ؿًل وابس خل 

زة لك صئ وٕاهل لك صئ وويل  ايٌِم حباحيت اي زة اىـاؽلني،

لك صئ وذاىأ لك صئ وقاُص لك صئ بقسزثك اي ماضل لك 

صئ واىـاػل بلك صئ واحلامك ؿىل لك صئ واىقاذز ؿىل لك صئ 

ب يل لك صئ ول  بقسزثك ؿىل لك صئ اقفص يل لك صئ ُو

ل  ايٌِم ن صئ ول حتاسبين بضئ اي زة اىـاؽلني،جسأٔىين ؾ

ول زاذ ؽلا قضُت ول ماهؽ ؽلا ٔبؾعَت ول مـعي ؽلا مٌـت 

ل مضو ؽلن ُسًخَ ول ضال ؽلن  ايٌِمًيفؽ را اجلس مٌك اجلس، 

ُسًخَ ول مضقي ؽلن ٔبسـسثَ ، ول مسـس ؽلن ٔبصقِخَ، ول 

ن دفضخَ، مـز ؽلن ٔبريٌخَ ول مشل ؽلن ٔبؾزسثَ، ول زافؽ ؽل
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ُسان ؽلا ٔبمصثيا ووّف ىيا مبا مضيت  ايٌِمول ذافغ ؽلن زفـخَ، 

ىيا من ذريي ازلهَا والٓدصت وقوي ًقِييا فامي زحِخيا، واهرصان 

ؿىل ٔبؿسائيا يف اىؼاُص واىباظن، ؤبسأضٔل مبا سأضٔل بَ ذٌَطل 

ٕابصاُمي ؿٌََ اىسالم من اىيوز واىَقني، ؤبسأضٔل مبا سأضٔل بَ 

دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من اىيرص واىخوفِأ ٕاهك محَس ِلَس،  س َسان ومولان

ٕاهك سٌعت ؿٌَيا ص َعاان ؿسوا ىيا بعريا بـَوبيا، معٌـا  ايٌِم

فأٌٓسَ  ايٌِمؿىل ؾوزاثيا، ٍصاان ُو وقبَهل من حِر ل ىصامه، 

مٌّا لٌل بٌٓس خَ من زمحخك، وقٌعَ مٌّا لٌل قٌعخَ من ؾفوك، 

بٌَُ وبني حٌخك بصمحخك اي ٔبزمح  وابؿس بًٌَا وبٌَُ لٌل ابؿسث

ـَزٍُِز } اىصامحني. َو اىْ ُُ َماَواِث َواْلَْزِط َو ِ َما يِف اىس  ب َح غِل  س َ

َو ؿىََل  ُُ َماَواِث َواْلَْزِط حُيْيِي َوًُِمَُت َو اىَْحِهمُي ۞ هَلُ ُمطْلُ اىس 

َو  ُُ ُص َواىَْباِظُن َو ُِ ا ِدُص َواىؼ  َٓ ُل َواْل َو اْلَو  ُُ ٍء قَِسٌٍص ۞  لُكِّ يَشْ

ٌِميٌ  ٍء ؿَ خ ِة  بلُِكِّ يَشْ َماَواِث َواْلَْزَط يِف س ِ ي َذٌََأ اىس  ِ َو اشل  ُُ  ۞

ُصُح  ٌُِج يِف اْلَْزِط َوَما خَيْ َ ؼَلُ َما ً ـْ َ ـَْصِص ً خََوى ؿىََل اىْ ٍم مُث  اس ْ َباي 

نُكْ َبٍَْن َما ُلْيمُتْ  ـَ َو َم ُُ ُصُح ِفهيَا َو ـْ َ َماِء َوَما ً ِمهْنَا َوَما ًزَْنُِل ِمَن اىس 
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 ُ ِ  َواغل  ىَل اغل 
ّ
َماَواِث َواْلَْزِط َوا َمٌُوَن بَِعرٌي ۞ هَلُ ُمطْلُ اىس  ـْ ِبَما ثَ

َو  ُُ َِْو َو َاَز يِف ايٌ  َاِز َوًُوِىُج اًهن  ََْو يِف اًهن  حُْصَحُؽ اْلُُموُز ۞ ًُوِىُج ايٌ 

ُسوزِ  ٌِمٌي ِبَشاِث اىعُّ َو ؿَ } ،{ؿَ ُُ ل  
ّ
هَلَ ا
ّ
ي َل ا ِ ُ اشل  َو اغل  َِْب ُُ اِىُم اىَْل

َو  ُُ ل  
ّ
هَلَ ا
ّ
ي َل ا ِ ُ اشل  َو اغل  ُُ ِحمُي ۞  مْحَُن اىص  َو اىص  ُُ َِاَذِت  َواىض 

 ُ ـَزٍُِز اىَْجب اُز اىُْمَخَهرّبِ ِمُن اىْ َْ اَلُم اىُْمْؤِمُن اىُْمَِ وُش اىس  اىَْمطِلُ اىُْقسُّ

ُ اىْ  َو اغل  ُُ ِ مَع ا ٌرُْشُِلوَن ۞  ْبَحاَن اغل  ُز هَلُ س ُ َزاِىُأ اىَْباِزُئ اىُْمَعّوِ

َو  ُُ َماَواِث َواْلَْزِط َو ُح هَلُ َما يِف اىس  بِّ ىَن ٌُس َ اُء اىُْحس ْ اْلَمْسَ

ـَزٍُِز اىَْحِهميُ  ٕاين ٔبسأضٔل إبمسك ألؿىل ألخو الٔلرب  ايٌِم {،اىْ

ٕاىَك  ايٌِمىعٌب لك ذري وزلفؽ لك رش اي زة اىـاؽلني، 

ابك اجتأٔث وٕاىَك سأٔىت وبس َسان قعسث وببابك وقفت وجبي

ملسو هيلع هللا ىلص وب هل وحصبَ ثوسٌت، وبأٔهبِائك اسدضفـت، فاقغ  دمحم

ؿٌمك ٔبقياين  ايٌِمحاحيت وهفس مصبيت اي زة اىـاؽلني،  ايٌِم

ؾن اؽلقال، وفضطل ٔبقياين ؾن اىسؤال، ٕاىِيي ٕان اىـصة 

واىـجم ٕارا اس خجاز هبم ٔبحس ٔبخازوٍ ؤبهت ٕاهل اىـصة واىـجم 

قس اس خجصث بك فأٔحصين ول حصذين ذائبا، ؤبمٌت مٌك 
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بَ مٌك، بصمجخك اي إلخابة فأٔحبين، ؤبؾعين مٌَيت وما ٔبظٌ 

اي وذوذ، اي وذوذ، اي وذوذ اي را اىـصص  ايٌِمٔبزمح اىصامحني، 

اؾلَس اي مبسئ اي مـَس اي فـال ؽلا ًٍصس، ٔبسأضٔل بيوز وهجك 

ؽ اشلي مٔل ٔبزاكن ؾصصك وبقسزثك اىيت قسزث هبا ؿىل مجَ

ل ٕاهل ٕال ٔبهت اي قَاج  ذٌقك، وبصمحخك اىيت وسـت لك صئ

اي زة اي ،اي ظل اي ظل ايظلاؽلس خلَثني ٔبقثين ٔبقثين ٔبقثين، 

 ،ايزحمي اي زحميايزحمي  ،اي زمحن ايزمحنايزمحن  ،زة اي زة

ٔبمطل بَ  ؽلالحلكىن اىل هفىس ظصفة ؿني ىف حفغ ما مٌهذىن 

مىن ؤبمسذىن بصقِقة من زقائأ ٕامسك احلفِغ اشلى حفؼت بَ 

قسلىن ك و خهؼام اؽلوحوذاث ؤبمس ىن بسزغ من لفاًخك والكئ 

ك ومصمك وزذىن وحٌلًخك وثوحىن بخاح ؾز  هرصثك بس َف

جات فىاحلَات واؽلٌلث حبأ مٌك بصذاء سٌعاهك وازمبىن مصمب اىي

ن زقائأ ٕامسك اىقِاز ثسفؽ ؤبمسذىن بصقِقة م ،ؼرص(زجفش )

وثوىىن بولًة  من مجَؽ اؽلؤرايث،من ٔبزاذىن بسوء  هبا ؾين

)ايؾٍزز ؾيَس وص َعان مًصس،  خيضؽ ىل هبا لك حباز اىيتاىـز 
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ٔبىأ ؿىل من ًسًذك وّلبخك ومصامذك  ايٌِممصاث ,  3اي حباز( 

زبوبُذك ماحهبص بَ اىقٌوة وثشل هل  رشفودضُذك ومن 

علص هل لك  ثربقاىيفوش وختضؽ هل اىصقاة و  هل ألبعاز ًو

مذهرب ٌوسرص هل لك مطل قِاز . ) اي ظل ايمطل اي ؾٍزز اي 

مصاث ،  3مصاث, ) اي ظل اي واحس اي ٔبحس اي قِاز(  3حباز ( 

خسص ىل مجَؽ ذٌقك لٌل خسصث اىبحص ؽلوَس ؿٌََ  مايٌِ

، ؿٌََ اىسالماىسالم، وىني قٌوهبم لٌل ٔبىيت احلسًس زلاوذ 

يف قبضخك وقٌوهبم  ٕال بأٔرهك خبري، هواظهيم نل ًيعقو فٕاهنم

 3ًسك ثرصفِا حِر صئت إبزاذثك ) اي مقٌب اىقٌوة ( يف 

ٕاهل  مصاث ،ٔبظفأٔث قضب اىياش بال 3مصاث )ايؿاػل اىلَوة( 

ٕال ظل ؤبس خجٌبت ّلبهتم وموذهتم بس َسان دمحم زسول ظل 

فٌٌل زٔبًيَ بٔلربهَ وقعـن ٔبًسُّين وقٌن حاصا عل ماُشا }، ملسو هيلع هللا ىلص 

وسؼل وابزك ؿىل  ايٌِموظًل  {برش ٕان ُشا ٕال مطل مصمي

ٕان حس يايت من  ايٌِم س َسان دمحم وؿىل ب هل وحصبَ ٔبمجـني.

ؾعائك وسُتايت من قضائك جفس مبا ٔبؾعَت ؿىل ما قضُت 



216 

 

حىت متحو رضل بشضل، خٌٌت ٔبن ثعاغ ٕال إبرهك ٔبو ٔبن 

ما ؾعَخك حني ؾعَخك  ايٌِمثـىص ٕال بـٌمك وزضاك، 

ٕاس خرفافا حبقك ول اس هتاهة بـشابك وىهن بسابقة س بقت يف 

اىصامحني،  ٔبزمح سابأ ؿٌمك، فاىخوبة ٕاىَك واؽلـشزت زلًك اي

ظو ؿىل س َسان دمحم وؿىل ب ل س َسان دمحم ؿسذ ما حوثَ  ايٌِم

، يف لك هفس من رس ألرساز واىِساًة ورس اىوحوذ واجلزوىَة

ٔبهفاش ذٌقك ٔبىف مصت يف لك مصت ٔبىف مصت من ًوم ذٌقت 

اة، ٕاهك ؿىل لك صئ  ازلهَا ٕاىل ًوم اىقِامة اي مـعي اي ُو

دمحم مين ومن ؾبسك  ٔببٌف زوخ حبَبك س َسان ايٌِمقسٍص،"

اخلاضؽ ىـزك اىفقري اىضـَف دمحم رشًف حتَة وسالما" زالج 

ب ىيا حصَح اؽلـامٍك  ايٌِممصاث، ٔبمنن ؿٌَيا بعفاء اؽلـصفة ُو

بًٌَا وبٌُك ؿىل اىهذاة واىس ية وادلاؿة وظسق اىخولك ؿٌَك 

وحسن اىؼن بك ؤبمنن ؿٌَيا بلك ما ًقصبيا ٕاىَك، مقصوان 

اي زة اىـاؽلني وحسبٌا ظل ولفى وسالم  ابىـفو يف ازلاٍزن

ؿىل ؾباذٍ اشلٍن اظعفى، وسالم ؿىل اؽلصسٌني واذلس عل 
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اقفص ؽلؤىفَ ووازلًَ ؤبُو سٌهَ وازمحِم  ايٌِمزة اىـاؽلني، 

واحـٌِم من اؿلضوزٍن يف سمصت اىيبُني واىعسًقني ًوم اىقِامة 

 س َسن اي ٔبزمح اىصامحني واي ٔبمصم الامصمني، وظىل ظل ؿىل

ومولانا دمحم وؿىل ب هل وحصبَ وسؼل جسٌامي واذلس عل زة 

 اىـاؽلني.

 ذؿاء دمت اىعٌواث
ْ هبا ُبُموَزان ، وفَّصِْح  ايٌِم   رَّسِ َِ ُظـُسوَزان ، ٌو ارشْخ ابىعالِت ؿٌَ

وَمٌا ، واقِفْص هبا ُرهُوبَيا ، واقِغ   هبا مُهُوَمٌا ، وانضْف هبا مُغُ

ِّْف هبا بٓماىَيا ، وثقبْو هبا  هبا ُذًُوهَيا ، ؤبظٌْح هبا ٔبحواىَيا ، وبٌَ

َخيا ، وَظِِّْص هبا ثوبَدٌَا ، واقسْو هبا حوبَدٌَا ، واهرْص هبا حُ  ج 

يَدٌَا ، وبِٓوْس هبا وحَضدٌَا ، واْزَحْم هبا قُْصبَدٌَا ، واحـٌِا  ٔبىس ِ

ٌِيا ، ومْن  هوزًا بنَي ٔبًسًيا ومْن َذٌِْفٌا ، وؾْن ٔبمياِهيا وؾْن صٌلئِ

ان فوِقٌا ومْن حتِخيا ، ويف حِاِثيا وموِثيا ، ويف قُُبوِزان  وَحرْشِ

ان ، وِػالً  يا ، وزَقِّْو هبا اي زّةِ ًوَم اىق وورَْشِ ِامِة ؿىل ُزُؤوس ِ
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ا وسِـَسان   ٌ مواِسٍَن حس ياِثيا ، وَبِذْم بصاكهِتا ؿٌَيا حىت هٌقى هَِبُ

وَن ، ول  ملسو هيلع هللا ىلص  دمحماً  َخبْرِشُ وحنُن بِٓمٌُوَن ُمْعَمِئيُّوَن ، فَصُِحوَن ُمس ْ

َُ حىت ثُْسِذٌَيَا َمْسَذهَلُ  ْق بًٌََا وبٌَُ ٍِ  ثَُفّصِ ، وثُأِِوًيا ٕاىل ِحواِز

اىهصمِي ، مَؽ اشلٍَن ٔبهـمَت ؿٌهيْم مَن اىيبُنَي واىعسًقنَي 

ٕاان بٓمٌا  ايٌِم  واىضِساِء واىعاحلنَي ، وَحُسَن ٔبوىئَك زفِقًا ، 

 َِ ٍُ ، مفخـٌـا  ملسو هيلع هللا ىلص  ب ِّْت قٌوبيا  ايٌِم  وػل ىص َِ ، وزَب يف ازلاٍزِن بصؤًخ

َِ ، واس خ  َِ ، ؿىل ّلبخ َِ ، وثوفٌا ؿىل مٌخ ـمٌيا ؿىل سًذ

َِ اؽلفٌحنَي ، واهفـيا مبا اهعوْث  َِ اىياحِِة وحزب واحرشان يف سمصث

 َِ َِ قٌُُوبُيا مْن ّلبخ ًوَم ل َخس  ول ماَل ول بينَي ،  ملسو هيلع هللا ىلص   ؿٌَ

ْ ؿٌَيا  رَّسِ َِ ألوىف ، ٌو َُ ألظفى ، واسقٌا بَكِٔس وَبْوِزْذان حوَض

َِ مْن قبِو ٔبْن ثُِمَدٌَا ، وَبِذْم ؿٌَيا إلقاَمَة سايزَ  َت حصِمَك وحصِم

 َِ ىَف ،  ملسو هيلع هللا ىلص  حبصِمَك وحصِم َِ ٕاىََك  ايٌِم  ٕاىل ٔبْن هَُخو  ٕاان وَْسدَْضِفُؽ ِب

َِ ؿٌََك ٕاْر ُو َبْؾَؼُم  َفــاِء ٕاىََك ، وهُْقِسُم ِب َُ اىضُّ ، ٕاْر ُو َبْوَخ

 َِ َِ ٕاىََك ، ٕاْر ُو َبْقَصُة مْن ُبْقِسَم حبق ُو ِب ؿٌََك ، وهََخَوس 

َت ُرهُوِبيا  اىوسائِو ٕاىََك ، وَْضُهو ٕاىََك اي زّةِ قَْسَوَت قٌُُوِبيا وَلرْثَ
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، وُظوَل بٓماِىيا ، وفََساَذ ٔبؾٌلِىيا ، وحاَكُسٌَيا ؾِن اىعاؾـاِث ، 

َِ ٔبهَت  َخىك ٕاىَ َم اؽلُض ْ ـْ ٌِ اي زّةِ ِبَك وُُهُوَمٌا ؿىل اؽلُزاىَفاِث ، فَ

 ُ يا فاهرْصان ، وؿىل فضطِلَ هخولك  وَْسدٌَْرِصُ ؿىل ٔبؿسائِيا ؤبهفس ِ

يف ظالِحٌا فال حلَِكْيا ٕاىل كرِيَك اي زب يا ، وٕاىل َحٌاِة 

ْسان ، وِبَباِبَك هَِقُف فال ثَْعُصْذان  ملسو هيلع هللا ىلص  زسوضِلَ  ـِ هَْيدَِسُب فال ثُْب

بْ  َِّ َك وسأُٔل فال خُتَ اي 
ّ
َؾيا ، وبِٓمْن دوفٌَا ،  ايٌِم  ٌـا ، وا ازمْح ثرََضُّ

ٔبؾٌلىَيا ، ؤبظٌْح ٔبحواىٌَـا ، واحـْو بعاؾِخَك اص خلاىَيا ،   وثََقب وْ 

وٕاىل اخلرِي مأ ىَيا ، وَحقِّْأ ابىزايذِت بٓماىَيا ، وادمْت ابىسـاذِت 

ٌص بنَي ًسًَك ، وحاىُيا ل خيفى ؿٌََك ،  ُِ ُّيا ػا بٓخاىَيا ، ُشا ُرى

يا ٕال َؾْفُوَك فاؾُف ٔبم ـُ صثَيا فرتليا ، وهنَدٌَا فازحهبيا ، ول ٌس

ؾيا ، اي ذرَي َمأُٔموٍل ، ؤبلؼصَم َمسُؤوٍل ، ٕاهَك ؾفٌو مصمٌي ، 

زؤوٌف زحمٌي ، اي ٔبزمَح اىصامحنَي ، وظىل  ظُل ؿىل س َِسان َلٍس 

ْ جسٌاميً ، واذلُس عِل زّةِ اىـاؽلنيَ  َِ وَسؼل   . وؿىل ب هِلِ وحصِب

 


