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 قِخ افشا  يِ مَ فؾعلا 

ي ك ال  بار  ن   يخ  الش   بو  ا طيف  الل   عبد ي  هيم   املالكي  األحسائ 
 (هـ5052 ـ 5022 بَؾ ؿَ ) 

ََ،يهد َولوال ََ،لهَاهللَُرَ غػَ 

َيَ رَ ولُذَ
َةَ ـؾؿنيَعامَ ـولؾؿسَ،هَ ـت 
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َ

 يم  قد  ت  
 

 

دٍ وافصا  ،هللِ احلؿدُ  لُم ظذ شقِّدكو ُُمؿا  فِ آفِ ظذ ، ورُشقِل اهلل لُة وافسا

ـْ وآه فِ وَصْحبِ   .وم

 ورًا ـقًل أو َن فَ  ،اً َض رًا أو َح ػَ َش  ـ ؾنّن أْؾضَؾ إذـوِر ؿراءُة اْفُؼرآنِ :َوبعُدَ

ًٍ مـ إوؿوِت  راهَي يف افؼراءِة يف وؿ ـَ  .ؾل 

لِة أؾضُؾ مـفو يف ؽر افصا وافؼ  لِة.راءُة يف افصا

ـَ ـقِؾ أؾضوؿراءُة افؾا   ، وؿراءُة آخِر افؾقِؾ أؾضُؾ مـؿراءِة افـافورِ ُؾ م

فِ  ؿراءةِ   .فِ أوا

ًِ افا ـً ظوداُت افسا ػَ ؾَ وؿد اختَ   ؿقن ؾقف بغ افققمِ ذي خيتِ ؾػ يف افقؿ

.فرَ وبَغ افشا  ـِ   ي

هـ(( ريَض 053 ـ 052)) رواني أيب زيد افؼَ  ـُ  باهلل ق ظبدِ ؿوَل اإِلموُم أب

 .((ـٌ َس رَأ افؼرآَن يف َشْبٍع َؾَذفَِؽ َح ؿَ  ـْ مَ وَ )): اهلل ظـفُ 
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ـِ مس وؿد صحا  َوَٓ  ،بعٍ )اْؿرُؤوا افؼرآَن يف َش ): عقٍد ريَض اهلل ظـفُ ـظـ اب

(ـ ثلٍث(م َتْؼرُؤوُه يف أؿؾا 
(1)

. 

 ُس فدُ وأْن جيتؿَع افـا  قا أيضوً واشتحبا 
ِ
جمؾَس اخلتِؿ َمـ  ، وأن حيَض اخلتؿِ  ظوء

دكو أكٍس ريَض اهلل ظـُف أكُف ـحا َظـ شقِّ ـؾؼد صراءَة7 ــُ افؼـِس ـ ٓ حُي يْؼرأ ومَ 

 .افؼرآَن مجَع أهؾُف ودَظوـوَن إذا َختَؿ 

ـوُكقا )): ر ريَض اهلل ظـُف ؿقُففُ ـِد ادػسِّ ـّح ظـ اإِلموم جموهـوص

تِؿ َي تـزُل ظـَد َخ ـمحافرا  : إنا رآِن ويؼقُفقنـِؿ افؼـَد ختْ ـقَن ظــجيتؿع

((افؼرآنِ 
(2)

. 

ـَ ؼرُأ بعَد اخلْتؿ ٕكا وؿد َدَرَج افعؾامُء ظذ ـتوبي أدظقٍي تُ   رشظًو أنا ادعؾقِم  ُف م

 صحا 
ٍ
اإِلموُم موفٌؽ ريَض َأْدَخَؾ  وفذفَؽ  إْخُذ بف7 جوزَ  معـًك واتاضَح  ـؾا دظوء

 ريَض اهللاهلل ظـُف يف مُ 
ِ
رداء أِت دَ هَ ، وَ قنُ قُ ًِ افعُ )كومَ ) :ظـفُ  قضائِف دظوَء أيب افدا

ًَ يو حلي يو ، ومل يبَؼ إٓا قنُ اجلػُ   (.(مُ َؿقيق أك

وفقَس  ،ـَ أيِديـو مَجََع أذـورًا واضحَي ادعـَكـذي بقوَء افا ـظهَذا افدي  وإنا 

                                                 

 .6/46اكظر: ))ؾتح افبوري((   (5)

 اكظر: ))إذـور(( ـتوب: ))تلوة افؼرآن((.  (0)
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 ٌٌ  .أو أثرٌ  ؾقفو إٓ حدي

ٓ تؽوُد  ؾًي ـبرًة مـ إذـورِ مُج  مجعَ  فُ ـ7 وهل أكَرىـأخ يً ـمزيا  ؾقف ؿ إنا ـث

 .ُد يف ؽِرهِ قَج تُ 

ـَ  قَخ ظبدَ افشا  افػؼقفَ  مِلَ جومَعَفو افعو ؾَجزى اهللُ ق افؾاطقِػ اب ُمبورك  ِخ افشا

  افتاؿقِؿل خرَ 
ِ
َل افػوضِؾ إشتوذ ،اجلزاء اهلل بـ  ـتقر ظبدافدي  وصؽَر اهلل فَِعؿِّ

ظوء  ػظِ بُى يف حِ ؾُفق افسا  7مبورك قخظع آل افشا   :يَ ـَ َش  فِ بعِ حَغ ضَ هذا افدي

 .((هـ5052)) :يَ شـَ  فِ د ضبوظتِ جتديو ، ـه((5046))

 

 

َساءَاألح
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 ترمجة املصنِّف
 

افشقخ مبورك  ػ بـهق اإلموم اجلؾقؾ افػؼقف إصقيل افشقخ ظبد افؾطق

 .بـ محد افتؿقؿل كسبًو، ادوفؽلي مذهبًو، إحسوئلي مقضـو

هـ، وؿبؾ 5022 وفد يف إحسوء يف بدايي افؼرن افثوفٌ ظؼ، ؿبقؾ شـي

ريػ ـافش رة مـ ظؿره رحؾ مع وافده إػ افعراق، ذفؽ أنـأن يبؾغ افعوص

قخ مبورك ـمحقد افثومر افّسعدون صقخ ؿبوئؾ ادـتػؼ، شؿع بعؾؿ افش

ريعي، ؾَؼبَِؾ ـؾف، ؾدظوه إػ افعراق فقتقػ اإلؾتوء وكؼ ظؾقم افشـوؾض

قُخ ظبد ـؾدرس ابـُُف افش إحسوء، راق ؽر راؽٍى ظــوؾر فؾعـافدظقة وش

ػ ظذ يد وافده افشقخ مبورك، وؿرأ ـذفؽ ظذ إخقتف ـلخقف افشقخ ـافؾطق

وادتقؿاع  ًو،ـر أخقتف شـا ُمؿد بـ مبورك، ؾؼد ـون افشقُخ ظبد افؾطقػ أصغ

ـي ـأكف ؿرأ ـذفؽ ظذ بعض ظؾامء افعراق، ؾؾام تقيف وافده رمحف اهلل حقايل ش

قخ ظبد افؾطقػ مع ـريي، ظود افشـؿ ؿرب افـوصـّؾ افّؾحـهـ ودؾـ بت5002



7َ

إخقتف فألحسوء، تـػقذا فقصقاي وافدهؿ، وبدأ بوفتدريس يف مدارس وافده 

مجقع هـ آَل إفقف افتدريس يف 5031أكف يف شـي يف إحسوء، وافذي يظفر 

ؾقف افسقد ظبد ؿول  وؿد ذاع صقتف يف مدن اخلؾقٍ افعريب حتك مدارس وافده،

 هـ:5042بوفؽقيً شـي  اجلؾقؾ افطبوضبوئل احلسـل افبرصي، ادتقّفا 

 َؾَعبـُد افَؾطقـِػ افشـقُخ َكجـُؾ ُمبـوَرِك افـاـــ

 

 

 ِص ــــــِؼْقَبي َمعؼـــــقٌد َظَؾقـــــِف اخلَــــــو 

أْن تلباك بعد  اضطراراً  خطاي افؼضوء بوٕحسوء ظبد افؾطقػ تقّػ افشقخ 

وفقس فديا  رمحف اهلل، يف ظفد اإلموم ؾقصؾ بـ ترـل مـفو ابتداًء، وـون ذفؽ

قف افؼضوء، ؽر أكف ـون ؿوضقو فألحسوء شـي ـمو ي دلي ظذ زمـ تقفِّ

 02أي مو يزيد ظذ  هـ، وبؼل يف افؼضوء إػ أن مرض ؿبقؾ وؾوتف،5032

ًْ فف إحدى ـشـي، وـون افـوس يستػتقكف مـ افبلد افبعقدة، وؿد أرش َؾ

 .إرس افشفرة بجزيرة فـجي بوخلؾقٍ افعريب تطؾى مـف تؼسقؿ افسـي هلو

قف افؼض ة افعورضي وافرصاحي يف احلؼ، ـوء بشـوؿد ُظِرَف ظـف أثـوء تقفِّ دا

 .فوهذا طوهر مـ إخبور افتل تـؼؾ ظـ

فِطؾى افعؾؿ  ظبد افؾطقػ افؽثر ممـ َيِػُد إػ إحسوء افشقخ تتؾؿذ ظذ
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ون ومـ ؾورس ومـ كجد ومـ افبحريـ، ؾؿـفؿ ـر ومـ ُظؿـمـ ؿط

وء ثؿ ـقخ ظبد افرمحـ افذي تؼها بوٕحسـقخ ُمؿد وافشـوهؿ افش أبـوؤه،

ؿ وافشقخ إبراهقرق مـ افبحريـ، وافشقخ ظبد اهلل وافشقخ محد ـبودح

إحسوء ـوفشقخ ظبد افرمحـ بـ  وـذفؽ ظدد ـبر مـ أهؾ وافشقخ راصد،

قخ ظبد ـجعػر ادوفؽل افؼويض بوٕحسوء ثؿ بودـومي مـ افبحريـ، وافش

رز، ـوء ادبـأحد ظؾؿ ل،ـادوفؽ كـمقش ػ آلـبـ ظبد افؾطق افرمحـ

امء ومل آل ظبد افؼودر ادوفؽل، أحد ظؾـد اهلل بـ شـقخ ُمؿد بـ ظبـوافش

 .ادزز

د افؾطقػ ؾتووى أجوب هبو ظذ أشئؾي وردتف مـ ـقخ ظبـوفؾش

ريـ ومـ ظامن وؽرمهو، مجعفو ابـُف افشقخ ظبد اهلل، وفف صعر يسر ـافبح

 .وكظؿ يف بعض مسوئؾ افػؼف

هـ وؿد 5052ويف إحسوء تقيف افشقخ ظبد افؾطقػ رمحف اهلل شـي 

 .بعؾؿفجووز افثامكغ ظومًو، رمحف اهلل وكػعـو 

 
َ
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ُُ ، مَح ؿُد هلل ربِّ افعومؾغَ احلَ  ـو  زيَدُه، يوؿُف ويقايف مَ عَ كِ  دًا يؽوؾ فَؽ احلؿُد ربا

ُقلَ ﴿ 7ظقِؿ ُشؾطوكَِؽ عَ ففَؽ وـام يـبِغل جِللِل َوج َيَ َو  ْ يََل 
َال ذ  َهلل    ؿُد ْذَـاحل  ت خ 

ل د ََاَ و  َش  َلُه ُؽن َي  َل  ؽَُـو  َي  ْ َل  َو 
َادُْؾك  َِف  يٌك َالـر  َمن  ٌّ ِل  َو  َلُه ُهَـن ز  ك  َو  ل  ذُّ

ْؽب ر  .[444]سورُةَاإلرساء:َاآليةَ﴾اَ ت 

َك رَ ـَ مو ذَ  ِف وصحبِفِ ـوظذ آفِ  ،ملسو هيلع هللا ىلص دٍ ـدكو ُُمؿا ؾِّؿ ظذ شقِّ ـؾِّ وشـَص َفمَ الؾَ 

 .َؾ ظـ ِذـرَك افَغوؾؾقنَ ػَ ؽَ ، وَ رونَ اـِ افذا 

ًَ فؾحؿِد أهٌؾ  الؾ فمَ  ًَ احلؼفَؽ احلؿُد وأك  .ضؾِ قُؼ بودـاِي وافػَ ، وأك

  فَؽ احلؿُد ـام هديتـو فإِلشلِم، وظؾاؿتـو احِلؽؿَي وافؼرآَن. الؾ فمَ 

، ؾقؿُ ُد افعَ وهِ ـ، افشا ، ادوجُد افؽريؿُ حقؿُ ـُ افرا ـمح، افرا افعظقؿُ  دَق اهللُـَص 

  قُر احلؾقُؿ.ؽُ قُر افشا ػُ افغَ 

ََلقَُ﴿ َاهللُد َص  َإ براهقمَ ؾَ فات ب عواَمَ َق  ـُ ـ7 وكح[85َ]سورةَآلَعؿران:َاآلية﴾ة 

، وفــَ افشا و مِ ُؽـو وموفِ ُدكقِّ ـو وشوَل ربيــظذ مو ؿ ـَ .ـوِهدي ـَ اـري   ُف ِمـ افذا
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كـَغ، وصذا اهلل ظذ شواحلؿُد هلل ربِّ افعود  وصحوبتِفِ ٍد وظذ آفِف و ُمؿا قدِّ

 وادرشؾغَ 
ِ
ؾ  إـرمَغ، وظذ مجقِع إكبقوء ـُ  وظؾقـو معفؿ وبعَغ،وافتا  ، وآِل 

 .امحغَ برمحتؽ يو أرَحَؿ افرا 

َ ـرِ ظقؿِ افعَ  رآنِ بوفؼُ  اكػعـوالؾ فم   ؾ، وَتَؼبا احلؽقؿِ  ، وبوِرك فـو يف أيوِت وافذِّ

ًَ افسا ـاو إكا مِ   .ؿقُع افعؾقؿُ َؽ أك

ـ َ َآم  ـا ب  ب ْعــاَب ؿـ﴿ر  ات  َو  ْلت  َأ كز  اْكُتبا َف  ُسول  َالر  عَ ـا ينَ َاَم 
د  اه  ]سورةََ﴾الش 

 .[53آلَعؿران:َاآليةَ

ْكقرَ ﴿ َالدُّ اَِف 
ـاَآتـ  ـ ةَ ب  س  ﴾َاَح  َالـ ار  ذاب  ـاَع 

ق  َو  ـ ة  س  َح 
ة  ر 
َاآلخ  ِف  ]سورةََو 

 .[214البؼرة:َاآليةَ

بَ ﴿ َالَر  َلـا ن َم  ا َلـ  ْب ه  َو  ا ْيتـ  د  َه  َإ ْذ َب ْعد  َُقُؾوب ـا ْغ َُدَُتز  َإ ك ك  ْْح ة  َر  ََْكك  أ ْكت 

اُبَال ه  َََ.[8]سورةَآلَعؿران:َاآليةَ﴾و 

ذرَ ﴿ َع  ا
قـ  َو  ـا َُذُكوب  َل ـا ْر

اْغػ  َف  ـ ا َآم  َإ ك ـا ـ ارَ ب ـا َال َآل﴾اب  َاآليةََ]سورة عؿران:

46].َ

َُمـ اد ي﴿ ْعـا
ؿ  ـاَس  َإ ك  ـا ب  ـَُُيـاد يَل إل يامَاَ ر 

َآم  َأ ْن َن  ـا ب  َر  ـ ا آم  َف  ُؽْم ب  َب ر  ْرَوا ف اْغػ 

قَ  ـ اَس  ْرَع  ػ  ك  اَُذُكوب ـاَو  َاأل ْبرـلـ  ع  ـاَم  ف  ت و  اَو 
  .[493ران:َاآليةَعؿَ]سورةَآل﴾ارَ ئ اتـ 
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ب ـ﴿ َاغَْر  إ ْسَا َو  ـا َُذُكوب  َل ـا ْر
َعذَـػ  كا اْكُُصْ َو  ـا ام  َأ ْقد  ب ْت ث  َو  كا َأ ْمر  َِف  ـا اف  ر 

﴾ ين  ر 
َالؽاف  ْوم  َ.[447]سورةَآلَعؿران:َاآليةَالؼ 

ْكُػس َ﴿ َأ  ْؿـا ؾ  َظ  ـا ب  َر  إ نَْــقاال َو  تَ َا َو  َل ـا ْر
ْغػ  َت  ْ ْــَل  َل َْرْح  َــ َـا ن 

َم  ُؽوك ن 

ينَ ـال  
ارس  ََ.[23]سورةَاألعراف:َاآليةَ﴾خ 

َ َِف  ع ْل ْ الََت  َو  يامن  َب اإل  ب ُؼوكا َس  ين 
َال ذ  ا ْخواكـ  إل  َو  ا َلـ  ْر

َاْغػ  ب ـا لَاُقُؾوبـ َ﴿ر  َغ  َا

ـُو َآم  ين 
ذ  ؤَُل ؾ  َر  ـاَإ ك ك  ب  قمٌَاَر  ح  َ.[41]سورةَاحلرش:َاآليةَ﴾وٌفَر 

  ورمحًي. رمحـو بوفؼرآِن افعظقِؿ، واجعْؾُف فـو إمومًو وهدًى ا الؾ فمَ 

ركو مـف مو كُ  فمَ الؾَ  ِـّ تلوَتف آكوَء افؾقِؾ  وقـو، وظؾِّؿـو ِمـُف مو جفؾـو، وارزؿـسِّ َذ

ًي يو وآكوَء افـفورِ   .ربا افعودغَ ، واجعؾُف فـو حجا

َ ًَ و كسلفُ إكا الؾ فم  ق يف بف كػَسَؽ، أو أكزْفَتُف َؽ بؽؾِّ اشٍؿ هَق فَؽ شؿا

أن  افغقِى ِظـَدكَ  ـتوبَِؽ، أو ظؾاْؿتَُف أحدًا مـ َخؾؼَؽ، أو اشتلثرَت بِف يِف ظؾؿِ 

افؼرآَن افعظِقَؿ ربقَع ؿؾقبِـو، وكقَر أبصوركو، وجلَء أحزاكـو، وذهوَب  جتعَؾ 

 .مـومهق

َ يو  كسلفَؽ يو اهللُ لِل واإِلـراِم،ـؿقاِت وإرِض، ذا اجلـبديَع افسا الؾ فم 

ـُ  ؿتـو،  ظؾا َم ؿؾقَبـو حػَظ ـتوبَؽ ـامؾزِ أن تُ  بجلفَؽ وكقِر وجفَؽ  رمح
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 .ذي ُيرضقَؽ ظـاوظذ افـحِق افا  هكتؾقَ  وترزؿـو أن

ؿقاِت وإرضِ َالؾ فمَ  ، افتل ٓ ُترامُ  ةِ وافعزا  إِلـرامِ جللِل واذا ا ،بديَع افسا

ـُ بجلفؽكس وأن تطؾَؼ بف ، بؽتوبؽ بصوئركو رَ أن تـقِّ  لفَؽ يو اهللا يو رمح

تعؿَؾ بف ـصدوركو، وأن َتس ، وأن تؼَح بفوبف ظـ ؿؾقبـ َج وأن تػرِّ  ،أفسـََتـو

ًَ ، وٓ يمتقـوُه إٓا كَ ؽرُ  ُف ٓ يعقـُـو ظذ احلؼِّ ؾنكا  7ـوأبداك ٓ حقَل وٓ ، و أك

 .َة إٓ بوهللاِ افععِّ افعظقؿِ ؿق

ومـ  ،قُل بقــو وبَغ معوصقَؽ ـقتَؽ مو حيـْؿ فـو مـ خشاؿِس  الؾ فمَ 

ُن بف ظؾقـ ،تَؽ ــو بف َجـا غُ َؽ مو تبؾِّ ـضوظت كقو، و مصوئَى افدي ومـ افقؼغ مو ُُتقِّ

مـاو، واجعْؾ قارَث تـو مو أحققتـو، واجعؾُف افو وؿقا ومتِّعـو بلشامظـو وأبصورك

مصقبتـو يف ِديــو، وٓ جتعْؾ  ثلركو ظذ مـ طؾؿـو، واكرصكو ظذ مـ ظوداكو، وٓ

كق ـْ ٓ يرمحـو ـو وٓ مبؾَغ ظؾؿـو، وٓو أـَز مهِّ جتعؾ افدي  .ُتسؾِّْط ظؾقـو م

و مـ ـجِّ وكَ ، لمِ افسا  َؾ بُ و ُش ـو، واهِدكْح ذاَت بقـِ ، وأصؾِ ْػ بغ ؿؾقبـوَأفِّ َالؾ فمَ 

ـَ  مـفو ومو و افػقاحَش مو طَفرَ بــِّ ، وَج قرِ امِت إػ افـي ؾُ افظي  ْك فـو يف ، وبورِ بط

ًَ  7ووتـو، وُتْى ظؾقـيا رِّ ، وذُ ـو وأزواِجـو، وؿؾقبِ أشامظـو وأبصوركو إكَؽ أك

ـَ فـعؿتَؽ اُب افرا افتقا  ا قفوؿوبؾ ،، ُمثـَغ هبوحقُؿ، واجعؾـو صوـري  .فو ظؾقـو، وأِت
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 .زايو وٓ كودمغَ ، ؽَر َخ وحلغَ ؼـَو بوفصا ، وأحلِ غَ ؿِ و مسؾِ ـتقؾا  الؾ فمَ 

َ ْكقو وظذاِب جِ ، وأَ فوقِر ـؾِّ ـإم ـْ ظوؿبتـو يفـحِس أالؾ فم  ْركو مـ ِخزِي افدي

 .أخرةِ 

َ  .بوً قِّ ، ورزؿًو حلًٓ ضَ لً با ؼَ تَ ًل مُ ؿَ ، وظَ ؾاًم كوؾعوً و كسلفَؽ ظِ إكا الؾ فم 

َال   ؾاًم.و ظِ دك، وزِ وـو مو يـػعُ ؿـؾِّ ، وظَ ؿتـوو بام ظؾا اكػعـؾ فم 

 .ورِ ، وكعقُذ بوهللاِ مـ حوِل أهِؾ افـا احلؿُد هلل ظذ ـؾِّ حولٍ 

َ َب إفقفلفَؽ اجلـا ـو كسإكا الؾ فم  ـَ ؿؾٍ و مـ ؿقٍل وظَي ومو ؿرا ، وكعقُذ بَؽ م

َب إفقفو مـ ؿقٍل أو ظؿؾٍ افـا   .وِر ومو ؿرا

َا ـَ ظـ ديــو إكاولؾ فم   .كعقُذ بَؽ أن كرجَع ظذ أظؼوبِـو، أو أن ُكْػَت

َ َف افؼؾقِب َصِّ الؾ فم    ْف ؿؾقبـو ظذ ضوظتَؽ.مرصِّ

ـَ مُ ـاجعؾـ الؾ فمَ  َغ وٓ ُمضؾِّغَ ـ، ؽَر ضـَ ـيدِ فتَ و هودي ، ِشْؾاًم وفِّ

َؽ، وكعوِدي بعداوتَؽ ـَؽ مـ أحبا ـىي بحبِّ ـ، كحْربًو ٕظدائَؽ ، وَح ٕوفقوئَؽ 

ـْ خوفػَؽ   .م

ـي دَق افتا ، وِص حوبَِّؽ مـ إظاملِ و كسلفَؽ افتقؾقَؼ دَِ إكا َالؾ فمَ  ، ِؾ ظؾقَؽ ق

ـَ افظا وُح   .ِـّ بَؽ س
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  وظُػ ظـاو.َؽ ظػقٌّ ُُتىي افعػَق ؾَ إكا َالؾ فمَ 

َ ، ؾامِت ـؾؿَغ وادسـوِت، وادســَ وادممــفؾؿممـقَرْ ـاؽػِ الؾ فم 

ؿؾقهبؿ اإِليامَن  ْؾ يف، واجعْػ بَغ ؿؾقهبؿْ ، وأفِّ وأصؾْح ذاَت بقـفؿْ  وأصؾحفؿْ 

كعؿتَؽ افتل ْؿ أن يشؽُروا فُ ظْ ، وأوزِ ِي رشقفَؽ ْؿ ظذ مؾا ـتف، وثبِّ واحلؽؿيَ 

ًَ ظؾقفؿ َك ظذ ظدوِّ  واكرصُهؿ، ظؾقفِ  قُؾقا بعفدَك افذي ظوهدُتؿ، وأن يُ أكعؿ

...  فَ إفَ  ؿ7هِ وظدوِّ   .آمغاحلؼِّ

وبَؽ إكاو كعقُذ برضوَك مـ شخطَؽ، وبؿعوؾوتَؽ مـ ظؼقبتَؽ، َالؾ فمَ 

ام أثـقً ظذ كػسَؽ  ـ  ًَ وكتقُب كستغػرَك  ،مـَؽ، ٓ كحِِص ثـوًء ظؾقَؽ أك

 .فقَؽ إ

َ ِة كؼؿتَؽ، ، وؾجوءَ تَؽ ظوؾق لِ ، وُتقي إكاو كعقُذ بَؽ مـ زواِل كعؿتَؽ الؾ فم 

 .ومجقِع َشَخطَؽ 

 َي مـ ـؾِّ لمَ وافسا  ،َؿ مغػرتَؽ ، وظزائِ بوت رمحتَؽ قجِ و كسلفَؽ مُ إكا َالؾ فمَ 

 .ورِ جوَة مـ افـا ، وافـا يِ ، وافػقَز بوجلـا ، وافغـقؿَي مـ ـؾِّ بِر  إثؿٍ 

َ  .ًْ ؿؾقبـو ظذ ديـَؽ بِّ يو مؼؾَِّى افؼؾقِب ثَ الؾ فم 

َ  .ـَك ػوَف وافغِ ، وافعَ ؼكى وافتي سلفَؽ اهلدو كإكا الؾ فم 
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َال ًَ ــِ إخلِق7 ٓ هيـو ٕحسـكاهدِ ؾ فم  ، دي ٕحسـِفو إٓا أك

. و إٓا فئَ قِّ و َش ُف ظـا ٓ يرِص  َئفو7قِّ ْف ظـاو َش واِص  ًَ  أك

َ مو َـو مـفوؾلظطِ  افؾافؿا بؽ7  ف إٓا ؽُ ٓ كؿؾِ  ـو موِس إكَؽ شلفتـو مـ أكػُ الؾ فم 

 .وقؽ ظـا رِض يُ 

ؾنذا  ـو بقدك، مل ُتؾِّْؽـو مـفو صقئًو7َح ـو وجقارِ قـو وكقاِص ؿؾقبَ  إنا َالؾ فمَ 

 ًَ ًَ  ـْ بـو ؾؽُ  طػوً ذفؽ فُ  ؾعؾ  افسا ، واهدِ ـووفقا  أك
ِ
 .بقؾِ كو إػ شقاء

َ ـَ افشا  و كسلفؽ ثقاَب إكا الؾ فم   ، ويؼغَ غَ قِّ بِ افـا  ، ومراؾؼيَ بغ، وُكُزَل ادؼرا وـري

 يو أرحؿَ  وكو ظذ ذفؽـحتك تقؾا  7ادقؿـغَ  ، وإخبوَت ؼغَ ادتا  يَ فا ، وذِ يؼغَ دِّ افصِّ 

 .امحغَ افرا 

، وٓ كَ سَ ِش و ظـا  ْؽ تِ ، وٓ َُت كَ ـرَ ـو ذِ ، وٓ ُتـِْس كَ ؽرَ ـاو مَ ممِّ تُ ٓ  الؾ فمَ 

 .جتعؾـو مـ افغوؾؾغَ 

، ؾاًم كوؾعوً ظِ  ، وكسلفَؽ إيامكًو دائاًم، وكسلفَؽ ؿؾبًو خوصعوً  و كسلفَؽ إكا  الؾ فمَ 

، افعوؾقيِ  تومَ  ، وكسلفَؽ يٍ قا ؾِ بَ  مـ ـؾِّ  يَ قَ افعوؾِ  ، وكسلفَؽ امً قِّ ؿَ  يـوً دِ  وكسلفَؽ 

 ـِ ـك ظَ افغِ  وكسلفَؽ  ،ظذ افعوؾقيِ  ؽرَ افشي  ، وكسلفَؽ افعوؾقيِ  دوامَ  وكسلفَؽ 

 .وسِ افـا 
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 دٍ ـو ُُمؿا ، ومراؾؼي كبقِّ دُ ـػَ ، وكعقاًم ٓ يَ دي ـرتوكًو ٓ يَ ـإيؿ لفَؽ ـكسَوإكا َالؾ فمَ 

 .ؾدِ ِي اخلُ جـا  يف أظذ درجيِ  ملسو هيلع هللا ىلص

بؽ مـ وكعقُذ  ،ملسو هيلع هللا ىلص دٌ مـ خر مو شلفؽ مـُف كبقيؽ ُمؿا  و كسلفَؽ إكا َالؾ فمَ 

، وٓ لغُ وظؾقؽ افبَ  ،، وأكً ادستعونملسو هيلع هللا ىلص دٌ مـُف كبقيؽ ُمؿا  كَ تعوذَ ـمو اش رشِّ 

 .ظقؿِ عِّ افعَة إٓ بوهللِ افعَ وٓ ؿقا  حقَل 

َ  .ؽلنُ ، وهذا اجلفُد وظؾقَؽ افتي اإلجوبيُ  وظؾقَؽ  ظوءُ هذا افدي الؾ فم 

َ تـوُح  ًْ بِّ ، وثَ ـوتَ ْى دظقَ جِ ، وأَ ـوتَ قبَ ْؾ َح ، واؽِس ـوتَ ْؾ تقبَ تؼبا الؾ فم  ْد ، وَش جا دِّ

 .ـوتَ ــَ أفِس 

َ ـو مـ يَ اجلـا  ؾـو، وأدِخ ْؾ مـاو، وتؼبا ظـاو ، وارَض ـو، وارمَح ْر فـواؽػِ الؾ فم  ، وكجِّ

 .ـو ـؾافُ ـو صلكَ ، وأصؾح فورِ افـا 

 لفَؽ ـ، وكسصدِ افري  يَ ظزيؿَ  ، وكسلفَؽ رِ ـميف إ وَت ـبافثا  لفَؽ ـإكاو كس الؾ فمَ 

ـَ ، وُح كعؿتَؽ  ؽرَ ـُص  ، وً ـفسوكًو صودؿًو، وؿؾبًو شؾقؿ ، وكسلفَؽ ؽتِ ظبودَ  س

ـْ خِر مو تعؾُؿ7 ، وكسلفَؽ قاًم، وكعقُذ بؽ مـ رشِّ مو تعؾؿُ ؼِ ستَ ؼًو مُ ؾُ وُخ  َؽ إكا  م

 .قِب قُ ُم افغُ لا ظَ 

وأن ادسوـِغ،  ىا ، وُح عَؾ اخلراِت، وترَك ادـؽراِت و كسلفَؽ ؾِ إكا َالؾ فمَ 
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 .مػتقكغَ  ـو إفقَؽ ؽرَ ؾتـًي ؾتقؾا  تغػَر فـو وترمحـو، وإذا أردَت بؼقمٍ 

َ ـَ يقَم ـصِر افرا ـ، وإمديدِ ـِؾ افشا ـا احلبذالؾ فم  قِد، كسلفَؽ إم

، ادقؾَغ قدجُ ِع افسي ـا ، افري قدِ فُ بَغ افشي ، مع ادؼرا قدِ ـَي داَر اخلؾـا ، واجلدِ ـافقظق

 .َؽ تػعُؾ مو تريدُ ، إكا ودٌ دُ َؽ رحقٌؿ وَ إكا  ُفقِد7بوفعُ 

َ ـُ افسا ـبق ـيو مَ الؾ فم  ، مونِ ـِ افزا ُِمَ  ـو مِ ــظوؾِ  ،ؿقاِت وإرضِ ـدِه خزائ

7تَ ِض افػِ قارِ وظَ  ـُ ؾفوـ مِح ػوُء ظعَ ـو ُض ؾنكا  ـِ ُع و ؾعوؾقتَؽ أوَش ـاو أهًل هل، وإن 

 .قؿُ ؾِ ُع يو َح يو واِش  فـو

َ ْر ؿؾقبَ الؾ فم  دكو بروٍح ، وأيِّ ـوبَ ـْ ُمـؼؾَ ، وأحِس دوركوـرْح صــو، واصكقِّ

 يف افدي تـو بوفؼقِل افثا و ُتبيُف وترضوُه، وثبِّ ؼـو د، ووؾِّ مـؽ
ًِ  .ْكقو ويف أِخرةوب

ح ذاَت ، وأصؾِ وبـورُ ـُ  قبـو، واـشػـس ظقـذكقبـو، واشر ـاؽػِ َالؾ فمَ 

 .ـوبغ ؿؾقبِ  ملسو هيلع هللا ىلص َؽ وضوظِي رشقفِ  ْػ يف ضوظتَؽ ، وأفِّ بقــو

 .يِ دوَن اجلـا  قلٍ ، واـِػـو ـؾا هَ ـوـ روظوتِ ، وآمِ ـواشس ظقراتِ  الؾ فمَ 

َ  .ـوكو مـ أظامفِ ؽ أرجو ظـدَ ورمحتُ  ،قبـوكُ ؽ أوشُع مـ ذُ مغػرتُ الؾ فم 

َالؾَ   .ـوغَ بؾُ ؽ أهٌؾ أْن تَ تُ ؾرمحَ  َغ رمحَتَؽ بؾُ ـْ أهًل أن كَ ؽُ إْن ملْ كَ فم 

ًَ ٓ ترحُؿ إٓا  إن الؾ فمَ  ، وإن قنبُ ادذكِ  عُ ػزَ ؾنِػ مـ يَ  َؽ تِ ضوظَ  أهَؾ  ــ
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 ًَ ـْ يؾتجِ  ــ ون؟ٓ تؼبُؾ إٓا ادجتفديـ ؾنػ م  ُُ ادؼرصِّ

ًَ ؽ ؿُ إكا  الؾ فمَ  ُقْلَ﴿: غؾِ ادرَش  ؿِ خوتَ  ملسو هيلع هللا ىلص دٍ حؿا د ؿِ ـؽ افؽريـيف ـتوب ؾ

َإ َ ُروا ػ  َك  ين 
َمل ؾ ذ  ْم ََل ُ ْر َُيْغػ  ـْت ُفوا َي  َْن َس  ْد َق  َـا َ﴾ؾ ف  َاآلية َاألكػال: َ،[38]سورة

فَؽ  دُ فَ ـو كش، وإكا قحقِد بعَد اجلحقدِ اإِلؿراُر بؽؾؿِي افتا  ؿظـفُ  وكَ ضا ؾرَ 

ِة فودَ و هبذه افشا صَغ7 ؾوؽػْر فـؾِ شوفِي ُم بوفرِّ  ملسو هيلع هللا ىلص دٍ ، ودحؿا تغَ بِ ِد ُم ـقحقبوفتا 

، شلمِ يف اإلِ  َؾ َخ مـ حظِّ مـ دَ  َص و أكؼَ ْؾ حظاـ، وٓ جتعَ اإِلجرامِ  َػ شقافِ 

 .بـو يو ذا اجللِل واإِلـرامِ وٓ ختقِّ 

ًَ ؽ أحبَ إكا  الؾ فمَ  ، وأكً كظبقدُ  ، وكحـً أيامُكـوؽَ ؾَ إفقؽ بام مَ  َب ؼري افتا  ب

ـُ ـو رائِ ؼَ ظذ ؾُ  َق ـو أن كتصدا ، وأكً أمرتَ ؼـوؾلظتِ  7ؾِ ـػضي أوػ بوفتا  وكح

ـو وؿد ؿَ ؾَ ـ طَ ؿا ظ ػقِ بوفعَ  ـوقتَ ، ووصا قـوؾَ ظَ  ْق ؾتصدا  ِل7قْ ، وأكً أحؼي بوفطا كَ ؼراؤُ ؾُ 

7 أكً وارمحـو ر فـو،، واؽػِ ظـاو ػِق وافؽرِم7 ؾوظُػ أحؼي بوفعَ ـو وأكً ـو أكػَس ؿْ ؾَ طَ 

 .مقٓكو

 َؽ ضؾِ ؾَ ، ومــً بذفؽ ظؾقـو مـ تِؿ ـتوبؽ افؽريؿِ ـو خِلَ ؼتَ وـام وؾا  الؾ فمَ 

ََ ، واهدكو افرصِّ و بف مـ ظذاِب اجلحقؿِ 7 ؾلِجركؿقؿِ افعَ  كو بف جزِ وا ،ادستؼقؿَ  ا

 .امحغافرا  تؽ يو أرحؿَ برمح عقؿِ افـا  وِت يف جـا  اخلؾقدَ 
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، غعِ ػِ مـتَ  فِ بتلوتِ  ؾوجعؾـو ؼغ7و ؾقف ُُمؼِّ ، ودِ ؿغدِّ َص وـام جعؾتـو بف مُ  الؾ فمَ 

، مـ افػوئزيـ فِ تؿِ ، وظـد َخ ؾغوبام ؾقف ُمعَسِ  ،عغؿِ مستَ  فِ طوبِ ِخ  وإػ فذيذِ 

 .غامحافرا  أرحؿَ  برمحتؽ يو مـ احلوئزيـ، واؽػر فـو أمجعغ فِ ثقابِ وفِ 

 ،هوَض ، وَح وـرأهوٍت ظذ مـ ؿَ ـبورـوٍت مُ ـتؿو َخ ـاجعؾف الؾ فمَ 

يف  ورِ افدي  و ظذ أهؾِ مـ برـوُِت  فؿا افؾا  لِ ، وأكزِ ظذ دظوئفو ـَ وأما  ،عفوؿِ وَش 

 قرهؿ7ُص يف ؿُ  قرِ ُص ؾ افؼُ ـ، وظذ أهبقرهؿبقر يف ؿُ ؾ افؼُ ـ، وظذ أهؿـهِ ورِ دُ 

 .امحغافرا  رحؿَ مـ ادممـغ وادممـوت برمحتؽ يو أ

ـَ  ،فُ جتَ إٓ ؾرا  وً ، وٓ مها فُ ع فـو ذكبًو إٓ ؽػرتَ دَ ٓ تَ  الؾ فمَ  ربًو إٓ وٓ 

، وٓ فُ تَ مِح قتًو إٓ رَ ، وٓ مَ فُ دتَ دَ ، وٓ ؽوئبًو إٓ رَ فُ ًذ إٓ ظوؾقتَ بتَ ، وٓ مُ فُ ػتَ ـَش ـَ 

كقو ٍ افدي ـحقائمـ  ، وٓ حوجيً فُ ػقتَ ، وٓ مريضًو إٓ َص فُ ؾتَ قءًا إٓ َصَ ـُش 

 فو مع ادغػرةِ ـو ظذ ؿضوئِ إٓ أظـتَ  وفـو ؾقفو صلٌح  ًك ـرة فؽ ؾقفو رضـوأخ

 .امحغافرا  برمحتؽ يو أرحؿَ 

ؿًو ؿـو تػري ، وتػري رحقموً وظًو مَ ــو هذا اجتؿوظَ ـؾ اجتؿـاجع الؾ فمَ 

  محغ.اافرا  برمحتؽ يو أرحؿَ  وٓ ُمروموً  وً ، وٓ جتعؾ ؾقـو صؼقا قموً عُص مَ 

َ عذَسقَ َمَ وسؾَ ََاهللُوصذ 
كاَحمؿَ دَ 

ََ.ابعنيَ والتَ َهَ وصحب ََهَ وعذَآل ََ،دَ 
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َـبحانَربَ ـُسَ ََك  َالعزَ َرب  َعام 
َػونـيصة  واحلؿُدََ،ؾني،َوسلٌمَعذَادرس 

َ َ.نيالعاد ََهللَرب 

ًي  يزِ افعز قكوُه مـ ـتوبؽؾَ قِر مو تَ كُ  يَ ـَ رَ ، وبَ مو ؿرأكوهُ  ثقاَب  غْ ؾِّ بَ  الؾ فمَ  هديا

فو وندهيو إػ مُ ، كؼدِّ ؽ كوزفًي، وبرـًي مـؽ صومؾيً ـَي مــو واصؾًي، ورمحـمـا 

  .اجلـونِ  قرِ ُص ؾغ إػ ؿُ جا ادحَ  رِّ افغُ  دِ ، وؿوئِ وفِد ظدكون دِ ٍد شقِّ ـو ُمؿا حضِة كبقِّ 

  غ وادرشؾغ.بقِّ مـ افـا  فِ وإخقاكِ  فِ ثؿ إػ أرواح آبوئِ 

 ريػيَ ـافشا  تامِت و هذه اخَل ـ، وؿرأكفؿبِ بَ ـُفـو بسعـو هَ جتؿَ مـ ا ثؿ إػ أرواِح 

وجغ ـ، ادحتفغ بػـوئؽوزِ افـا  ـ ؿفِ و هبؿ وبلشامئِ أكً أظؾُؿ مـا  ٕجؾفؿ ـ

ؽ تَ رمحَ  ْػ ، وضوظِ ذفؽ إفقفؿ ثقاَب  افؾفؿا  ؾِ أوِص  7ؽقاكِ ـضؽ ورِ ـفرمحت

 .ورضقاكؽ ظؾقفؿ

 .قبوً وجُم  بوً وبعد ادممـغ صوحِ  ،قبوً بِ َح  هلؿ بعد احلبقِى  ـْ ـُ  الؾ فمَ 

، فؿتَ ربَ ، وارحؿ ؽُ ؿفُ تَ ؾا َُمَ  رْ قِّ ، وكَ ؿفُ تَ ربَ ـُ  ْس ػِّ ـ، وكَ فؿتَ حَش وَ  ْس آكِ  الؾ فمَ 

 .فُ تَ ـتـَ وؾِ  زِ افؼَ  ذاَب ظَ  ؿْ فِ وؿِ 

 .عقؿِ افـا  وهؿ مـ أهؾ دارِ اجعؾـو وإيا  الؾ فمَ 

وطؾًّ  ،مـضقدٍ  ، وضؾٍح ضقدٍ إػ شدٍر َم  حقدِ افؾي  قِؼ ؾفؿ مـ ِض اكؼُ  الؾ فمَ 



24َ

 مسؽقٍب ممدودٍ 
ٍ
ذيـ مع افا ، ممـقظيٍ  ، وؾوـفٍي ـثرٍة ٓ مؼطقظٍي وٓ، وموء

 وافشي  ،يؼغدِّ غ وافصِّ بقِّ أكعؿً ظؾقفؿ مـ افـا 
ِ
أوفئؽ  ـَ ُس وَح  7وحلغوافصا  فداء

 .رؾقؼوً 

َربَ َبحانَ ُسَ ََك  َالعزَ َرب  َعام 
ََيَ ة  َ،َػونص 

َلٌمَعذَادَُـوس َؾنيـرس  َنيالعاد ََ،َواحلؿُدَهللَرب 

َ َاهللَُعذَسقَ وصذ 
كاَحمؿَ دَ 

ََ،دَ 

ََهَ وصحب ََهَ وعذَآل َ َنيآمَ َ...ابعنيوالتَ َ:مَ ؾَ وس 

 


