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 ةُ يَّ فاعِ الرِّ  مُ كَ احلِ 
 مام أمحد الرفاعيإلل

 هُ نْ عَ  هللاُ  يَ ضِ رَ 
عبد السميع اهلامشي إىل اإلمام أمحد الرفاعي يطلب منه نصيحة كافية  يخُ الشّ  سلَ رْ أَ 

اإلمام و ليه هبذه الرسالة املباركة اليت بني أيدينا. إيف الدين. فبعث اإلمام الرفاعي 
رسالته جاءت عميقة يف معانيها أنيقة يف  ولكن،  مٍ كَ إىل صياغة حِ مل يعمد الرفاعي 

من إرث غمرها نور  اإلرشاد النبوي الشريف ،شافية من مبانيها ، جامعة خلالصة 
الذي رىب واإلقبال على هللا ومجلة مباركة من معاين السلوك  ،النبوة وجوامع الكلم 

 .قلبه من علوم وعرفاندعه هللا يف وما استو  وأبناءه عليه اإلمام الرفاعي أحبابه
يؤيت احلكمة من (وصدق ربنا إذ يقول :  صدق من مساها (احلكم الرفاعية) ،ف

الراغبني يف السلوك إىل إلخواننا ف. )، ومن يؤت احلكمة فقد أويت خريا كثريايشاء
، نقدم هذا  راغب يف تزكية نفسه، ولكل مسلم  والتعرف على منهج التصوف هللا

يوفقنا وأن القبول نسأل هللا ، و  هيالدعاء ممن يقف عل نرجو ويف اخلتام ، ب.االكت
 .� ، وهو حسبناوهللا موال ، للعلم والعمل واإلخالص مجيعا واملسلمني

 د. سعد عبد العزيز غنيم وأوالده
 هجرية١٤٤١ األوىلالسادس من مجادى 

  م ٢٠٢٠األول من شهر يناير عام 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 هِ بِ حْ صَ وَ  هِ وآلِ  دٍ مَّ � حمَُ دِ يِّ على سَ  مَ لَّ وسَ  ى هللاُ لَّ ، وصَ  منيَ العالَ  بِّ رَ  هلِلِّ  دُ مْ احلَ 
 دُ مِ يْ حَ أُ  يءالالش دِ بْ العَ  نْ مِ  .نيَ احلِ الصَّ  هللاِ  بادِ نا وعلى عِ يْ لَ عَ  المُ والسَّ  ،عنيَ مجَْ أَ 

 منيَ لِ سْ لمُ ولِ  هُ نا ولَ لَ  هللاُ  كانَ   يِّ اهلاِمشِ  ميعِ السَّ  دِ بْ خينا عَ أَ  مِ شِ تَ حْ مُ الْ  خِ يْ الشَّ  إىل
 .آمنيَ 

 ، خيأَ  يْ أَ 

 نْ أَ  بُّ حِ أُ وَ ،  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى هللاُ لّ صَ  هِ سولِ رَ  ةِ نَّ سُ  باعِ واتِّ  وى هللاِ قْ تَـ بِ  وصيكَ أُ 
 نْ أَ  كَ �ّ وإِ  هللاُ  شاءَ  نْ إِ  كَ ثالِ مْ وِألَ  كَ لَ  ةٌ عَ �فِ  يَ هِ ، فَ  هِ ذِ يت هَ صيحَ على نَ  صَ رِ حتَْ 

 ها.مَ لِ ظْ تَ فَـ لها هْ أَ  ريَ ها غَ عَ تودِ 

 ، ميعالسَّ  دَ بْ عَ  يْ أَ 

 ْريِ غَ  نْ مِ  هُ رَ صَ عاىل نَ تَ  ىل هللاِ إ رَ مْ األَ  مَ لَّ ذا سَ إ، و  بَ عِ تَ  هِ سِ فْ نَـ لِ  رَ صَ تَ اذا انْـ  قريُ الفَ 
 .لٍ هْ وال أَ  ةٍ شريَ عَ 

 .عادةِ سَّ الَ  وكيمياءُ  وائدِ الفَ  زُ نْـ كَ   لُ قْ عَ ال

 .ةِ رَ يف اآلخِ  زٌّ وعِ يا نْ يف الدُّ  فٌ رَ شَ  مُ لْ عِ ال

http://gamei-rifai.com/


3 
 

http://gamei-rifai.com موقع الطریقة الرفاعیة  بیت جامع الرفاعي 
 

 .وبُ جُ إال احملْ  عارِ تَ املسْ  عَ مَ  قامَ ما أَ 

 .ةِ رَ جَ تأْ املسْ  ةِ حَ ائِ كلى كالنَّ الثَّ  ةُ حَ ائِ النَّ  تْ سَ يْ لَ 

 . دينٍ  نْ مِ  تْ بَ ذهَ أَ  مْ وكَ  سٍ أْ رَ  نْ مِ  جالِ الرِّ  لَ وْ حَ  عالِ النِّ  ةُ قَ طَ قْ طَ  تْ ريََّ طَ  مْ كَ 

 دثِ حَ التَّ  دَّ حَ  زُ اجملاوِ  حُ طْ والشَّ  ةِ دَ حْ ابلوَ  لُ وْ : القَ  ينِ يف الدّ  تانِ مَ لْ ثُـ  تانِ فظَ لَ 
 .مةِ عْ ابلنِّ 

 .هُ حابُ صْ ِل أَ جُ الرَّ  الِ حَ  َرتُ فْ دَ 

 .ما الغا�تُ وفيهِ  ،  ةِ وَ هْ والشَ  ةِ ائسَ على الرِّ  مْ ساهبُُ وحِ  اسُ النّ  بَ عِ تَ 

 .ةٌ قَ دَ نْ زَ  يَ هِ فَ  ةَ ريعَ الشَ  تْ الفَ خَ  ةٍ قيقَ حَ  لُّ كُ 

 .كانٍ وال مَ  فٍ يْ ال كَ ه بِ وجودِ بِ  اإليقانُ  ابهللِ  ةِ فَ رِ املعْ  ايةُ غَ 

نا موتوا لَ  ذا قيلَ وهلِ  ، جوبنيَ احملْ  دَ نْ عِ  ابهللِ  ةِ فَ رِ املعْ  رِ ناطِ قَ  لُ وَّ أَ  تِ وْ املَ  ضِ رَ  مَ لُ قَ ثِ 
 .وتوامتَ  نْ أَ  لَ بْ قَـ 

 هوا.بَ تَـ فاذا ماتوا انْـ  يامٌ نِ  اسُ النَّ   :دَ رَ كما وَ  ، بَ جُ احلُ  فُ شِ كْ تَ  تِ املوْ  ةُ رَ ضْ حَ 

 .كٌ رْ عاىل شِ تَ  هِ زيهِ تنْ  لَ بْ قَـ  كَ حيدِ وْ تَـ  لُّ كُ 
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 .بيهِ شْ والتَّ  طيلِ عْ التـَّ  نْ عَ  عُ نَ ميَْ  بِ لْ يف القَ  دانٌ جْ وِ  حيدُ وْ التـَّ 

 . كبِ جْ عُ  سِ رَ فَـ  نْ عَ  كنيُ سْ � مِ  لْ زِ انْ  .يالٌ خَ  كَ لُّ كُ   ، عالْ وتَ  حْ رُ 

 1!ةرَ ضْ احلَ  تْ لَ صَ أوْ  رةٍ ثْ عَ  بَّ رُ 

 .مٌ لْ عِ  هُ تُ رَ مثََ  لٍ هْ جَ  بَّ رُ وَ  ، لٌ هْ جَ  هُ تُ رَ مثََ  مٍ لْ عِ  ُربَّ 

 .لِّ الذُّ  بَ وْ ثَـ  كَ مَ لْ عِ  تَ وْ سَ كَ   تَ نْ وأَ  مِ لْ العِ  زُّ عِ  كَ لَ  حُّ صِ يَ  فَ يْ كَ 

 .هُ رتََ ا سَ مَ وَ  هُ ريََّ غَ  ، كَ بَ يْـ شَ  ُرتُ سْ يَ  كَ غَ بْـ صِ  نَّ أَ  نّ ظُ ال تَ 

 .لُ ضَ فْ أَ  هُ لوسُ جُ  كانَ   ىل قافٍ إ قافٍ  نْ مِ  لُ جُ الرَّ  طاخَ  وْ لَ 

 .لُ ضَ فْ أَ  هُ كوتُ سُ  كانَ   فاتِ والصِّ  اتِ الذّ  نْ عَ  مَ لَ كَ تَ  وْ لَ وَ 

 .قِ اخلالِ  دَ نْ عِ  رَ صُ قَ  قِ لْ لى اخلَ عَ  لَ طاوَ تَ  نْ مَ 

 .بودِ عْ املَ  ْنيِ عَ  نْ مِ  طَ قَ سَ  بادِ عاىل على العِ تَ  نْ مَ 

 .فيهما خيُْ  هِ بِ  رٍ ظاهِ  لُّ وكُ  ، فيهِ  هُ لُ وُّ حتََ  حالٍ  لُّ كُ 

                                                            
في أغلب النسخ المطبوعة (الحفرة) وفي القلیل منھا (الحضرة) ، والمعنیان حسنان. ویحسن كونھا (الحفرة) إذا ما ضمت إلى الجملة التي سبقتھا : 1
 فاانزل یا مسكین عن فرس عجبك ، رب عثرة أوصلت الحفرة! أي رب كبوة مھلكة ، ال قیام بعدھا ، ورب كلمة تھوي بصاحبھا في النار سبعین خری

ھا : رب عثرة أوصلت الحضرة! وتكون ھذه المقابلة اللفظیة متسقة مع الجملة التالیة : رب علم . ویحسن كونومستعظم النیران من مستصغر الشرر
إلى الحضرة ، إذا ما فتحت للعبد باب ندم وتوبة وإقبال على هللا ، وهللا یفتح لعباده ما شاء من  العثرةثمرتھ جھل ، ورب جھل ثمرتھ علم. وإنما توصل 

.أسباب الھدایة .   
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 .ةلَ جَ العَ  هامِ سِ  نْ مِ  مَ لِ سَ  ْربِ الصَّ  عِ ْر دِ بِ  عَ رَ ادَّ  نْ مَ 

 ، ضِ رْ يف األَ  قٍ شاهِ  لٍ بَ لى جَ عْ على أَ  نانٌ له سِ  بَ صِ ذا نُ إ نُ كِّ مَ تَ مُ الْ  لُ جُ الرَّ 
 .ةً دَ واحِ  ةً رَ عْ ه شَ نْ مِ  تْ ريَّ ما غَ  مانِ ايل الثَّ الليّ  �حُ ه رِ ليْ عَ  تْ بَّ وهَ 

 .هاراءَ وَ  هُ تُ غايَـ  لُ والعاقِ  عاتِ دَ تَ املبْـ  عَ مَ  فُ قِ يَ  بُ الكاذِ 

 ه.ربِ  شئ غْريِ  كلِ   منْ  هُ سُ فْ نَـ  تْ فَ نِ أَ  لَ مُ كَ   نْ مَ 

 كَ لْ تِ  عَ فَ رَ  نْ مَ فَ  ، هِ بادِ عِ ها لِ بَ صَ نَ  بٌ جُ حُ  ، عونَ فَ نْـ وال يَـ  ونَ رّ ضُ ال يَ  مْ هُ لُّ كُ   قُ لْ اخلَ 
 .هِ يْ إلَ  لَ صَ وَ  بَ جُ احلُ 

 .هِ ريِْ غَ  نْ مِ  نانٌ ئْ مِ اطْ  هُ نْ مِ  فُ وْ واخلَ  ، فٌ وْ عاىل خَ تَ  هِ ريِْ غَ بِ  نانُ ئْ مِ اإلطْ 

 تَ نْ أَ وَ  هِ عى بِ سْ تَ وَ  هِ بِ  نُ كُ سْ تَ  كَ نَّ أَ  تَ مْ لِ عَ لَ  هُ تَ فْـ رَ عَ  وْ لَ  ، ينٌّ ابّ رَ  حالٌ  ةٍ حالَ  لِّ كُ   تَ حتَْ 
 .هُ لَ  قَ لِ ما خُ لِ  رٌ سَّ يَ مُ  لٌ كُ فَ  ، الو كِ تَّ لوا وال تَـ مَ اعْ   ، رٌ خَّ سُ مُ 

 . ةً يَّ زِ مَ  هِ ريِْ على غَ  هِ سِ فْ نَـ لِ  رَ يَـ  مْ لَ فا فَـ صَ  نْ مَ  ويفُّ الصّ 

 .لَ صَ ها وَ نْ مِ  صَ لَّ ختََ  نْ مَ فَ  ، ةٌ عَ قاطِ  بٌ جُ حُ  غيارِ األَ  لُّ كُ 
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  2.هُ عَ طَ قَ  نْ مَ  عُ طَ قْ يَـ  فٌ يْ سَ  تُ قْ الوَ 

 ،طِ وَ حْ ألَ ابِ  ذُ خْ واألَ  ، ةِ عَ السَّ  دَ نْ عِ  عُ ، والتواضُ  ةِ نَ حْ املِ  دَ نْ عِ  ْربُ الصَّ  لِ العاقِ  ةُ المَ عَ 
 عاىل.تَ وَ  هُ حانَ بْ الباقي سُ  بُ لَ طَ وَ 

 . اآلمالِ  نْ مِ  صُ لُّ خَ والتَّ  ، قالِ املَ  ةُ حَّ صِ وَ  ، احلالِ  مانُ تْ كِ   فِ العارِ  ةُ المَ عَ 

 .دينٌ وَ  لٌ قْ : عَ  ْنيِ تَ مَ لِ كَ   ْنيَ بَ  ةُ رَ يا واآلخِ نْ الدُّ 

 بيلَ سَ  كَ بِ  كَ لَ سَ ، وَ  ةِ زَّ العِ  لِ زِ نْ مَ  نْ عَ  كَ دَ عَ بْـ أَ ، وَ  لِ هْ اجلَ  ةِ بَ تْـ رُ  نْ عَ  كَ عَ فَـ ما رَ  مُ لْ العِ 
 . مِ زْ ويل العَ أُ 

  .كَ بِ  ضَ �ََ  كَ ذَ خَ وإذا أَ  ، كَ لَّ دَ  كَ ذا قادَ إِ ، وَ  كَ مَ هَ فْـ أَ  كَ حَ صَ ذا نَ إِ  نْ مَ  خُ يْ الشَّ 

 هُ رُ ظاهِ  خُ يْ الشَّ  .ةِ عَ دْ والبِ  ةِ ثَ دَ احملْ  نْ عَ  كَ دُ عِ بْ ويُـ  ةَ نَّ والسُّ  تابَ الكِ  كَ مُ لزِ يُ  نْ مَ  خُ يْ الشَّ 
 .ةُ ريعَ الشَّ  ةُ ريقَ الطَّ  ، عُ رْ الشَّ  هُ نُ ابطِ و  ، عُ رْ الشَّ 

 نُ ابطِ  نُ الباطِ  قولُ يَ  فُ العارِ  ، رِ اهِ الظَّ  ْريُ غَ  نُ الباطِ   قالَ ابٌ ذَّ كَ   قةَ رْ اخلِ  هِ ذِ هَ  ثَ وَّ لَ 
 .صُ اخلالِ  هُ رُ هَ وْ ، وجَ  رِ اهِ الظَّ 

 ؟  ةُ يَ الواعِ  نُ ذُ األُ  نَ يْ أَ  نْ كِ لَ ها وَ لِّ كُ   مِ كَ احلِ  رُ حبَْ  آنُ رْ القُ 

                                                            
الوقت سیف یقطع من قطعھ ، أي یقطع من قطعھ في غفلة عن هللا ، فیكون وقتھ في خسر. ومثل ذلك قول العارفین : الوقت كالسیف إن لم تقطعھ  2

.قطعك ، أي إن لم تقطعھ في طاعة ، قطعك    
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 .هللاِ  نْ ضا مِ الرِّ  اببِ  عِ رْ قَـ  دَ نْ عِ  عُ مَ سْ تُ  جاحِ النَّ  ةُ نَّ رَ 

 . نُ مْ األَ  كَ لَ وَ  ، اً يّ ضِ رْ مَ  منَْ وَ  ، هللاِ  نِ عَ  ضَ رْ ا

 .هِ جالِ رِ وَ  هِ مالِ وَ  ، هِ مِّ عَ وَ  هِ خالِ وَ  ، هِ مِّ أُ وَ  بيهِ أبَِ  رَ خَ تَ افَـ  نْ مَ  ةِ فَ رِ املعْ  ةَ حَ رائِ  مَّ ما شَ 

 .هُ سَ فْ أى نَـ رَ  نْ مَ  يءٍ على شَ  هللاِ  دَ نْ عِ  سَ يْ لَ 

 هللاِ  داءِ عْ أَ  نْ مِ  هوَ فَ  ْربِ الكِ  نَ مِ  ةٌ رَّ ذَ  فيهِ وَ  ، ْنيِ لَ قَ الثـَّ  ةِ بادَ عِ بِ  دُ العابِ  هللاَ  دَ بَ عَ  وْ لَ 
 .مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى هللاُ لَّ صَ  هِ سولِ رَ  داءِ عْ أَ وَ 

 ، قُ مْ : احلُ  نَّ هُ نْـ مِ  هللاُ  هُ رَ هَّ إال إذا طَ  اً يّ لِ وَ  كونُ ال يَ  فيهِ  نَّ كُ   نْ مَ  صالٍ خِ  الثُ ثَ 
 .لُ خْ والبُ  ، بُ جْ والعُ 

 .قِ لْ اخلَ  نْ مِ  رياً خَ  هُ سَ فْ رأى نَـ  نْ مَ  قِ لْ واخلَ  على هللاِ  اسِ النّ  بُ ذَ كْ أَ 

  .اسِ عايل على النَّ : التَ  مِ لْ الظُّ  لُّ كُ 

 فاعَ تِ االرْ  بَّ حيُِ  نْ ها أَ نْ ومِ  ، ةِ يَّ وِ يَ نْـ الدُّ  ةِ بِ الكاذِ  بِ على املراتِ  لِ جُ الرَّ  صُ رْ حِ  مُ لْ الظُ 
 .بُ املراتِ  قاسُ تُ  كَ لِ وعلى ذَ  ، اهبِ  هُ لَ  قَّ ال حَ  ةٍ سَ لْ أو جِ  ةٍ مَ لِ كَ بِ  خيهِ على أَ 

 نْ مَ وَ  ، كانَ   فَ يْ كَ   هِ يْ لَ عَ  نَ غائِ الضَّ  مْ لوهبِِ يف قُ  كَ رَ تَـ  ةِ رَ القاهِ  هِ تِ وَّ قُ بِ  اسَ النَّ  ذَ خَ أَ  نْ مَ 
 . هانَ  وْ أَ  زَّ ، عَ  هُ لَ  افَ رتِ االعْ  مْ لوهبِِ يف قُ  كَ رَ تَـ  هِ سارِ كِ ابنْ  اسَ النَّ  ذَ خَ أَ 
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 نُ دَ البَ وَ  بُ لْ القَ  يحُ رتَ سْ الذي يَ  احُ املر  مَ عْ نِ وَ  ، وى هللاِ قْ تَـ  هللاِ  الدِ يف بِ  فيقُ الرَّ  مَ عْ نِ 
 .الصُ اإلخْ   هِ بِ 

 نـا.أَ  روفِ حُ  نْ مِ  ةٌ يَّ قِ بَ  فيهِ وَ  مالِ الكَ  لِ هْ أَ  ةِ بَ تَـ رْ إىل مَ  دُ بْ العَ  لَ صِ يَ  نْ لَ 

 لُ غِ تَ شْ ال يَ  لُ والكامِ  ، طْ قُ سْ يَ  إذا ملَْ  حِ طْ الشَّ ة َ الَ حَ  هِ حِ طْ شَ  عَ مَ  فُ قِ يَ  احُ طَّ الشَّ 
 . هِ تِ مَ دْ خِ  نْ عَ 

 .قِ محَْ األَ  سانُ ا لِ هبِ  قُ طِ نْ يَـ فَـ  بُ لْ ها القَ لُ مِ تَ ال حيَْ  سِ فْ يف النـَّ  ةٍ عونَ رُ  ةُ يَّ قِ بَ  وىعْ الدَ 

 . ةِ يَّ دِ بْ العَ  ةِ بَ تَـ رْ مَ  زِ اوُ جتَ  نْ مِ  صُ لُّ خَ التَّ وَ  ةِ يَّ بِ رْ القُ  رُ كْ ذِ  ةِ مَ عْ لنِّ ابِ  ثُ دُّ حَ التَّ 

 . ةِ رَ يا وال إىل اآلخِ نْ إىل الدُّ  رُ ظُ نْ ال يَـ  فُ العارِ 

 ةِ وَ سْ كِ بِ  لُّ الذُّ وَ  ، كوانِ األَ  ثِ وادِ ِحب  شارِ بْ تِ االسْ  حُ رْ طَ وَ  يارِ غْ األَ  كُ رْ تَـ  مالِ الكَ  لُّ كُ 
 . وتُ الذي ال ميَ  يِّ احلَ  يْ دَ يَ  ْنيَ بَ  ناءِ الفَ 

 . ةِ يَ دِ كْ مُ الْ  ةَ فَّ دَ  هُ حالَ وَ  ماً نَ صَ  هُ ربَْ قَ وَ  ماً رَ حَ  كَ خِ يْ شَ  واقَ رُ  لعَ ال جتَْ 

 . هِ خِ يْ شَ بِ  رُ خِ تَ فْ يَـ  نْ ال مَ  ، هُ خُ يْ شَ  هِ بِ  رُ خِ تَ فْ يَـ  نْ مَ  لُ جُ الرَّ 
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 لَ زَ نَـ ) فَـ مَ وْ اليَـ  كُ امللْ  نْ مَ لِ : ( داءَ نِ  عَ مسَِ  يارِ غْ األَ  واتِ صْ أَ  نْ عَ  هُ اعَ مسْ أَ  مَّ صَ أَ  نْ مَ 
 قامِ يف مَ  رَ هَ قَ انْـ ، وَ  هِ تِ دَ حْ وَ وَ  هِ تِ وَّ قُـ وَ  هِ لِ وْ حَ ، وَ  هِ تِ يَّ �نِ أَ وَ  هِ بِ جْ عُ وَ  هِ بِ ذِ كَ   سِ رَ فَـ  نْ عَ 
 .هِ تِ يَّ بودِ عُ 

 نِّ إِ فَ  ، حَ طْ الشَّ وَ  كَ �َّ إِ  ، ةِ فَ وِّ صَ املتَ  ضُ عْ ا بَـ هبِ  اضَ اليت خَ  ةِ دَ حْ لوَ ابِ  لَ وْ القَ وَ  كَ �َّ إِ 
 هِ بِ  كَ رَ شْ ن يُ أَ  رُ فِ غْ ال يَـ  هللاَ  نَّ إِ : ( رِ فْ لكُ ابِ  جابِ احلِ  نْ ىل مِ وْ أَ  نوبِ لذُّ ابِ  جابَ احلِ 
 ). اءُ شَ يَ  نْ مَ لِ  كَ لِ ذَ  ونَ ا دُ مَ  رُ فِ غْ يَـ وَ 

 يزانِ مبِ  هُ عالَ فْ أَ و  هُ والَ قْ أَ  نَ زِ  تَ ّىت حَ  هُ ربِْ تَ عْ فال تَـ  واءِ يف اهلَ  طريُ يَ  لَ جُ الرَ  تَ يْ أَ إذا رَ 
 .عِ رْ الشَّ 

ها دَّ إال إذا رَ  مْ واهلَُ حْ أَ  مْ هلَُ  مْ لِّ سَ  ، لٍ عْ فِ وَ  لٍ وْ قَـ  لِّ يف كُ  ةِ فِ ائِ على الطّ  كارَ نْ واإلِ  كَ �ّ إِ 
 . هُ عَ مَ  نْ كُ فَ  عُ رْ الشَّ 

 . فوسِ النُّ  واتِ هَ شَ  نْ مِ  قِ اخلالئِ  رِ جْ هَ  لَ بْ قَـ  قِ ابحلقائِ  مُ لُّ كَ التَّ 

 . كانٍ مبَِ  اللِ الضَّ  نَ مِ  وَ هُ فَـ  ، هِ سِ فْ يف نَـ  وىً هلَِ  عاً بَ تَـ  لِ إىل الباطِ  قِّ احلَ  نِ عَ  لَ دَ عَ  نْ مَ 

 مِ دَ قَ  لُ وَّ أَ  دُ هْ الزُّ وَ  ، عاىلتَ وَ  هُ حانَ بْ سُ  هللِ ابِ  ناسُ ئْ تِ االسْ  ةِ فَ رِ املعْ  وابِ بْ أَ  لُ وَّ أَ 
 . لَّ جَ وَ  زَّ عَ  إىل هللاِ  دينَ القاصِ 
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 نِ يْ رَ مْ ال األَ كِ وَ  ، عيداً سَ  صًا عاشَ لِ خمُْ  عاشَ  نْ مَ ، وَ  هيداً شَ  اتَ مَ  اً بّ حمُِ  ماتَ  نْ مَ 
 عاىل. تَ  هللاَ  فيقِ وْ تَـ بِ 

  .راً سْ قَ  يدَ عِ أُ  هِ سِ فْ نَـ بِ  ريقَ الطَّ  كَ لَ سَ  نْ مَ 

 قوفِ الوُ وَ  ، دِّ اجلِ وَ  لِ مَ العَ  ةُ ريقَ طَ  يَ ا هِ منَّ إِ  دِّ اجلَ وَ  بِ األَ  نْ عَ  ثُ رَّ وَ التُـ  ريقةُ الطَّ  هِ ذِ هِ 
 عاىل. تَ  هللاِ  عَ مَ  بِ دَ واألَ  ، دِّ على اخلَ موع ِ الدُّ  رِّ ذَ وَ  ، دِّ احلَ  دَ نْ عِ 

 ،املالِ وَ  مِ هَ رْ والدِّ  ، القالِ وَ  لقيلِ ابِ  نالُ تُ  ةَ ريقَ الطَّ  هِ ذِ هَ  نَّ أَ  ةِ لَ هَ اجلَ  ضُ عْ بَـ  نَّ ظَ 
 قارِ تِ االفْ وَ  لِ الذُّ وَ  ، سارِ كِ االنْ وَ  قِ دْ لصِّ ها ابِ لُ يْـ ا نَـ منَّ إِ  ، هللاِ ال وَ  ، مالِ عْ األَ  رِ واهِ ظَ وَ 
 . يارِ غْ األَ  رِ جْ هَ وَ  ، تارِ املخْ  ِيبِّ النَّ  ةِ نَّ سُ  باعِ تِّ اوَ 

 .زٍّ ال عِ بِ  هُ عَ مَ  فَ قَ وَ  هِ ريِْ غَ بِ  زَّ تَـ اعْ  نْ مَ وَ  زَّ عَ  ةِ زَّ ذي العِ بِ  زَّ تَـ اعْ  نْ مَ 

 هِ يْ لَ عَ  هللاُ  مَ عَ نْـ أَ  نْ مَ  ، اتُ يّ نِ ابّ الرَّ  يها اآل�تُ فِ  تْ جَ رَ دَ انْ  ةٌ عَ جامِ  ةٌ آيَ  هللاِ  تابُ كِ 
 نْ مَ ، وَ  ْنيِ تَ نيمَ الغَ  ْنيَ بَ  عَ مجََ  دْ قَ ، فَـ  عِ رْ الشَّ  رِ ظاهِ  زامِ التِ ، وَ  هِ تابِ كِ   نِ واطِ بَ  مِ فهْ بِ 
 . رِ اهِ الظّ وَ  نِ اطِ البَ  نِ عَ  عَ طَ قَ انْـ وَ  لَّ ضَ  هِ يِ أْ رَ بِ  ذَ خَ أَ 

 .ةٍ يَّ ضِ رْ أَ  ةٍ ثَ حادِ وَ  ةٍ يَّ اوِ مسَ  ةٍ لَ �زِ  لِّ كُ   نْ مِ  ةٌ نَّ جُ  هللاِ  رُ كْ ذِ 
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 عَ طَ قْ ال يُـ يْ كَ لِ  ، كورِ املذْ  عَ مَ  بَ دَّ أَ تَ يَـ  نْ أَ  هِ يْ لَ عَ ، فَـ  قِّ احلَ  ليسُ جَ  رَ اكِ الذّ  نَّ إِ  ، لْ جَ أَ 
 .ةِ لَ فْ الغَ  نْ مِ  ةِ هارَ الطَّ وَ  ولِ بُ القَ  ةُ كَ رَ بَـ  يَ اليت هِ  ، ةِ سَ اجملالَ  نْ عَ 

 ،هاتَ زانَـ خَ  حُ تَ فْ يَـ وَ  ، هاتَ ضاعَ بِ  رُ هِ ظْ يُ  بِ لْ القَ  ةِ رَ ضْ حَ  نْ عَ  اً ِمج رتَْ مُ  مُ لَّ كَ تَ يَـ  انٍ سَ لِ  لُّ كُ 
 حِ تْ لفَ ابِ  َربَ تَ اعْ  إنْ فِ  ، هبيانُ  بَ ذُ عَ ، وَ  هُ سانُ لِ  طابَ  هِ بِ لْ قَـ  رةُ ضْ حَ  تْ رَ هُ طَ  نْ مَ فَ 

 ، هُ هانُ رْ بُـ وَ  هُ فانُ رْ عِ  دادَ ازْ  بِ لْ القَ  ةِ رَ ضْ حَ  هريِ طْ تَ  بِ َىن تَ اعْ وَ  ، هِ سانِ على لِ  الِ يّ السَّ 
 راتِ مثََ  لِ ناوُ تَ  نْ عَ  اعِ البَ  صريَ قَ  والِ قْ األَ  عَ مَ  يَ قِ بَ  اللسانِ  ظِّ ى ِحبَ فَ اكتَـ  نْ مَ وَ 

 . عالِ فْ األَ 

 مُ دَ القَ وَ  ، حيمُ الرَّ  بُ لْ القَ وَ  ليمُ السَّ  رُّ السِّ وَ  ، مُ ائْ الدّ  باهُ تِ االنْ  ةِ فَ رِ املعْ  مِ سْ جِ  وحُ رُ 
 . تُ ابِ الثّ 

 ، هُ لَ هْ أَ  ْريَ غَ  هُ عَ نَـ ال متَْ  نْ أَ  قِ دْ الصِّ  نْ مِ وَ  ،هُ لَ هْ أَ  روفَ املعْ  عَ ودِ تُ  نْ أَ  ةِ مَ كْ احلِ  نَ مِ 
 دَ نْ عِ  قيلٌ ثَ  هُ إنَّ فِ  هُ رْ فُ كْ ال تَ فَ  روفاً عْ مَ  تَ عْ ودِ ذا أُ إِ  ، عاىلتَ  هللاِ  نْ مِ  ْنيِ نيعَ الصَّ  ةُ رَ مثََ وَ 

 .هللاِ 

 دٌ بْ عَ  لُ ذَ ال خيُْ وَ  ، باغٍ لِ  الٌ حَ  مُّ تِ ال يَ ، وَ  مَ لَ ظَ  نْ مَ  زَّ ال عَ ، وَ  سَّ دَ  نْ مَ  حَ لَ فْـ ا أَ مَ 
 ريًا. صِ نَ يًال وَ كِ وَ  هللِ ابِ  يَ ضِ رَ 
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 ،رُ صَ نْ ال يُـ  سودٌ وحَ  ، ودُ سُ ال يَ  يلٌ خبَ وَ  ، لُ صِ ال يَ  اسٌ سَّ ودَ  ، حُ لِ فْ ال يُـ  كٌ كِّ شَ مُ 
 . والِ حْ األَ  لُ وّ حمَُ  هللاُ وَ  ، هاتِ يفَ جِ  مِ لى حلَْ عَ  يلوْ تَـ سْ يا ال يَ نْ الدُّ  بُ لْ كَ وَ 

 رِ سْ كَ لِ  ةٍ يَّ وِ رَ سْ كِ   ةٍ كَ لَ ممَْ  الَ حَ  بُ لِ قْ تَـ وَ  ، لُ عَ فْ تَـ وَ  رُ مِّ دَ تُ وَ  ، رُ هَ قْ تَـ وَ  مُ صِ قْ تَـ  هللاِ  ةُ ارَ غَ 
 . هللِ ابِ  رَ صَ تَ انْـ  نٍ مِ ؤْ مُ  دٍ بْ عَ  بِ لْ قَـ 

 عُ فَ دْ يَ وَ  رُ فِ غْ تَـ سْ يَ  يُّ دِ مَّ فاحملَ  ، مْ لوهبِِ على قُ  انُ غَ يُـ فَـ  مْ هُ سَ فَ نْـ ن أَ وْ رَ يَـ  اسِ النَّ  لُّ كُ 
 . هللاُ  هُ مَ صَ عَ  نْ مَ  صومُ املعْ ، وَ  سٍ مْ لى طَ عَ  ساً مْ طَ  دادُ زْ يَـ  وبُ جُ احملْ وَ  ، ابَ جَ احلِ 

 ،رِ غادِ لْ لِ  دَ هْ ال عَ ، وَ  رورِ غْ مَ لْ لِ  ةَ بَ حْ ال صُ وَ  ، قِّ حَ لْ لِ  عَ ال دافِ وَ  ، قِ مْ حُ لْ لِ  واءَ ال دَ 
 . هُ لَ  دَ هْ ال عَ  نْ مَ لِ  ميانَ ال إِ وَ  ، لِ افِ غَ لْ لِ  ورَ ال نُ وَ 

 ةِ نَ سِ لْ أَ وَ  رارِ شْ دي األَ يْ يا أبَِ نْ يف الدُّ  بَ ذَّ عَ تُـ  نْ أَ  ةٍ /َّ يكِ َز  سٍ فْ نَـ  لِّ لى كُ عَ  هللاُ  بَ تَ كَ 
 ، ابجململِ  رَ كُ ومتَْ  ، نِ سِ حْ مُ لْ لِ  يءَ سِ تُ  نْ أَ  ةٍ بيثَ خَ  سٍ فْ نَـ  لِّ لى كُ عَ  بَ تَ كَ وَ  ،ارِ جَّ الفُ 
  .)ارٍ نصَ أَ  نْ مِ  نيَ مِ الِ لظَّ ا لِ مَ وَ ( رِ سِ كَ املنْ  صِ لِ املخْ  دِ بْ لعَ ابِ  يطٌ حمُِ  اإلهليُّ  نُ وْ العَ وَ 

 نْ أَ وَ  ، كَ الُ مَ  لَّ ذا قَ إِ  كَ نْ عَ  بَ غَ رْ يَـ  نْ أَ ، وَ  كَ دِ ا يف يَ مبِ  بَ غَ رْ يَـ  نْ أَ  وِّ دُ العَ  ةُ المَ عَ 
لى عَ  ورٌ ثُ عَ  وَ هُ فَـ  هللِ  هُ عْ دَ فَ  ، حَ دَ متُْ  نْ أَ  هَ رَ كْ يَ  نْ أَ وَ  ، كَ تِ غيبَ مبَِ  هِ سانِ لِ  فَ يْ سَ  لَّ تَ سْ يَ 
 .)اً ريَ صِ نَ  هللِ ى ابِ فَ كَ وَ ها (بَ طَ حَ  لُ كُ أتَْ  ارِ النَّ كَ   ، هِ سِ أْ رَ 

 .ليلٌ قَ  هللِ  ةِ بَّ احملَ  لَ هْ أَ  إنَّ فِ  ، هِ بِ  قْ صِ لْ أَ فَ  هللِ  كَ بَّ حيُِ  نْ أَ  ديقِ الصَّ  ةُ المَ عَ وَ 
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 .هاتِ بُ لشُّ ابِ  دودَ احلُ  أُ رَ دْ تَ  كَ نَّ أَ كَ وَ  راءِ قَ الفُ  ضِ عْ بَـ  المَ كَ   لْ وِّ أَ 

 - َربُ اخلَ  حَّ ذا صَ إِ  - هَ لِ تْ قَ  بِ َىت فْ أَ  نْ مَ  عْ مَ  تُ يْ تَـ فْـ ألَ  جِ ّال احلَ  نِ مَ يف زَ  تُ نْ كُ   وْ لَ 
ىل إِ  جوعِ الرُّ وَ  ةِ بَ وْ لتِّ ابِ  هُ نْ مِ  تُ عْ نَـ قَ لَ وَ  ، دَّ احلَ  هُ نْ عَ  أُ رَ دْ الذي يَ  ويلِ أْ لتَّ ابِ  تُ ذْ خَ َألَ وَ 

 .قُ لَ غْ ال يُـ  نِ محَْ الرّ  بَ ابَ  نَّ إِ فَ  ، هللاِ 

 كَ رَ دْ أَ  نْ مَ فَ  ،بِ هْ الوَ  لَ هْ ها أَ يْ لَ عَ  عَ لَ طْ أَ  ةً فيعَ رَ  اً بَ تَـ رُ  هِ بادِ عِ  نْ مِ  اداً بَ عِ  هللاُ  بَ هَ وَ 
 ، ةٌ هولَ جمَْ  اتيمَ وَ اخلَ  نِّ إِ فَ  ، يعاً مجَ  قِ لْ خَ لْ لِ  عَ واضَ تَ  بِ املواهِ  هِ ذِ هَ  يِّ يف طَ  هللاِ  رَّ سِ 
 ، )اءُ شَ ا يَ مَ  هللاُ  لُ عَ فْ يَـ ( بِ هْ الوَ  ةِ رَ ضْ يف حَ  دَ يْ ال قَـ وَ  ، ةٌ سيعَ وَ  مِ رَ الكَ  ةُ ساحَ وَ 
 ).اءُ شَ يَ  نْ مَ  هِ تِ محَْ رَ بِ  صُّ تَ خيَْ (

 ويفِّ الصُّ  �رِ رَ هْ شَ  نِ ابْ  ةِ يَّ روحانِ  نَّ إَ  راسانَ خُ  ةِ يَّ وفِ صُ  نْ مِ  مِ عاجِ األَ  ضُ عْ بَـ  الَ قَ 
ىل إِ  مِ جَ العَ وَ  بِ رَ  العَ يف ةِ يَّ وفِ الصُّ  وعِ مجُ  تيبِ رْ يف تَـ  فُ رَّ صَ تَ تَـ  ، هُ رُّ سِ  سَ دِّ قُ  ،بريِ الكَ 

 لِ هْ أَ  دَ نْ عِ  ةُ يَّ دِ مَّ احملَ  ةُ يابَ النِّ  .الِ عّ الفَ  ابِ هّ الوَ   هللِ ّال إِ  نْ كُ يَ  ملَْ  كَ لِ ذَ  .هللاُ  ا شاءَ مَ 
 حُّ صِ ال يَ  وحِ الرُّ  فُ رُّ صَ تَ وَ  مْ هِ بِ راتِ لى مَ عَ  تِ قْ الوَ  لِ هْ أَ  ةِ بَ وْ نَـ بِ  دورُ ، تَ  ةٌ تَ اثبِ  لوبِ القُ 
 حُ لِ صْ يُ فَـ ،  مْ هُ لُّ كُ   لْ ، بَ  هِ يائِ لِ وْ أَ  ضِ عْ بَـ  واحَ رْ أَ  لُ مَ شْ يَ  يُّ اإلهلَِ  مُ رَ ا الكَ منَّ ، إِ  لوقٍ خْ مَ لِ 

 ِيف ا وَ يَ نْـ الدُّ  اةِ يَ  احلَ ِيف  مْ كُ اؤُ يَ لِ وْ أَ  نُ حنَْ عاىل : (تَ  الَ ، قَ  ىل هللاِ إِ  مْ هبِِ  لُ سَّ وَ تَـ يَـ  نْ مَ  نَ أْ شَ 
 راءَ طْ اإلِ  مْ هِ ضِ عْ بَـ  مالِ عْ يف أَ  نَّ إِ فَ  ، مِ عاجِ األَ  طَ ار فْ إِ وَ  كَ �َّ إِ وَ  هذا احلدُّ  .)ةِ رَ اآلخِ 

 .هُ المُ سَ وَ  هللاِ  واتُ لَ صَ  هِ يْ لَ عَ  ،بيبُ احلَ  هِ يْ لَ عَ  صَّ الذي نَ 
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 كونَ لِ ال ميَْ  مْ هُ لُّ كُ   قَ لْ اخلَ  إنَّ فَ  ،اً تَ يِّ مَ  وْ أَ  كانَ   اً يّ حَ  دِ بْ يف العَ  لِ عْ الفِ  ةَ يَ ؤْ رُ وَ  كَ �َّ إِ وَ 
 .اً عَ فْ نَـ  الوَ  اً رَّ ضَ  مْ هِ سِ فُ نْـ ِألَ 

 نْ مِ  رٌ سِ  هِ بادِ عِ اىل لِ عَ تَـ  هللاِ  ةَ بَّ حمََ  نَّ إِ فَ  ، ىل هللاِ إِ  ةً يلَ سَ وَ  هللاِ  بابِ حْ أَ  ةَ بَّ حمََ  ذْ خُ  مْ عَ نَـ 
 ةُ فَ صِ وَ  هِ تِ يَّ لوهِ أُ  رُّ سِ  ىل هللاِ إِ  ةُ سيلَ الوَ  مَ عْ نِ وَ  ، قِّ حَ لْ لِ  ةً فَ صِ  عودُ يَ  ةِ يَّ وهِ لُ األُ  رارِ سْ أَ 
 .هُ تِ يَّ بوبِ رُ 

 هللِ ابِ  يَ ضِ رَ وَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى هللاُ لَّ صَ  ِيبِّ النَّ  �لِ ذْ أبَِ  كِ سُّ مَ التَ  لَّ كُ   كَ سَّ متََ  نْ مَ  ِيلُّ الوَ 
 .اً يّ لِ وَ 

 يارِ غْ ألَ  ابِ َىن غْ تَـ اسْ  نْ مَ وَ  ، لَّ ذَ  هللاِ  ْريِ لى غَ عَ  دَ مَ تَ اعْ  نْ مَ وَ  ، لَّ جَ  هللِ ابِ  مَ صَ تَ اعْ  نْ مَ 
 .لَّ ضَ  سولِ الرَّ  يقِ رِ طَ  ْريَ غَ  عَ بَ اتـَّ  نْ مَ ، وَ لَّ قَ 

 .رورٌ سُ  عُ واضُ التَّ وَ  ورٌ نُ  مُ لْ العِ 

 .ةِ مَّ اهلِ  وِّ لُ عُ بِ  اإلميانِ  ةِ بَ تَـ رْ مَ  وُّ لُ عُ  تُ اوَ فَ تَـ يَـ  ، هللاِ  عَ مَ  لِ جُ الرَّ  ةُ الَ حَ  ةُ مَّ اهلِ 

 .هِ ريِْ غَ  نْ عَ  هُ تَ ِمهَّ  فَ رَ صَ  قُ لَ املطْ  الُ عَّ الفَ  هللاَ  نَّ أَ  نَ قَ يْـ أَ  نْ مَ 

 هللاِ  ْريِ غَ  نْ عَ  تْ لَ صَ فَ انْـ وَ  ، هُ تُ ميَ زِ عَ  ىل هللاِ إِ  تْ حَّ صَ  ، هُ تُ ِمهَّ  يف هللاِ  تْ لَ عَ  نْ مَ 
 .هُ تُ رَ جْ هِ 
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 .رُ اجِ الفَ وَ  ها الربَُّ يْ لَ عَ  سُ لِ جيَْ  رامِ الكِ  ةُ دَ ائِ مَ 

  ا.هَ دِ لَ ى وَ لَ عَ  ةِ دَ الوالِ  انِ نَ حَ  قَ وْ فَـ  هِ ادِ بَ ى عِ لَ عَ  فٌ طْ لُ وَ  انٌ نَ حَ  يمِ واتِ اخلَ  دَ نْ عِ  هللِ 

 ا.هَ دَّ رتََ ما اسْ  ةً مَ عْ نِ  هُ دَ بْ عَ  بَ هَ ذا وَ إِ  هللاَ  نَّ إِ 

 .هامِ وْ األَ  راتِ صوّ تَ وُ  قولِ العُ  كِ دارِ مَ  قَ وْ فَـ  اإلهليةِ  بِ املواهِ  وضاتُ يُ فُـ 

 شَ رَ فَـ وَ  ، رِ دِ تَ املقْ  الِ عَّ ىل الفَ إِ  رَ مْ األَ  ضَ وَّ فَـ  ، ريدُ ما يُ  لُ عَ فْ يَـ  هللاَ  نَّ أَ  مَ لِ عَ  نْ مَ 
 .ليمِ سْ التَّ  رابِ ى تُ لَ عَ  هُ بينَ جَ 

 .)هُ هَ جْ ال وَ إِ  كٌ الِ هَ  ءٍ يْ شَ  لُّ كُ ( رُ طْ ها سَ فِ ائِ حَ يف صَ  أُ رَ قْ يُـ  تْ لَ ذا اجنَْ إِ  قِ قائِ احلَ  لُّ كُ   

 ماً ائِ قَ  ارَ قَ تِ االفْ وَ  ، اهبِ  يطاً حمُ  زَ جْ العَ  تَ يْ أَ رَ  وانِ كْ األَ  رِ وائِ  دَ ِيف  رَ ظَ النَّ  تَ نْ عَ مْ أَ إذا 
 . هُ لَ  ريكَ ال شَ  هُ دَ حْ وَ  ، ةُ رَ دْ القُ ىن وَ الغِ وَ  ، لُ وْ القَ وُ  لُ وِ احلَ  كَ بِّ رَ لِ وَ  ،هاعَ مَ 

 .ارِ دَ قْ األَ  ةُ ضَ عارَ مُ وَ  سِ فْ  النـَّ �َ ؤْ رُ عوى وَ الدَّ  امِ دَ قْ األَ  قُ الِ زَ مَ 

 .تَّ ا مِ مَ لَ  ةِ رَ دْ القُ وَ  ةِ وَّ القُ وَ  لِ وْ احلَ  نْ مِ  تَ يْ عَ ا ادَّ مَ  كَ لَ  انَ كَ   وْ لَ 

 حَّ نَ تَـ  .ةٍ رَّ ى غِ لَ عَ  تَ نْ وى؟ أَ عْ الدَّ  دَ بْ  عَ �َ  تَ نْ أَ  نَ يْ أَ  ، ةِ سَ �َ الرِّ  دَ بْ � عَ  تَ نْ أَ  نَ يْ أَ 
 ، ةٌ بَ اذِ كَ   واكَ عْ دَ  لُّ كُ   .كَ تِ لَّ ذِ وَ  كَ تِ يَّ دِ بْ عَ  بَ وْ ثَـ  سْ بَ الْ وَ  ، كَ تِ رَّ غِ وَ  كَ تِ سَ �َ رِ  نْ عَ 
 .لٌ زْ هَ  كَ تِ رَّ غِ وَ  كَ تِ �سَ رِ  لُّ كُ وَ 
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 عِ رْ الشَّ  طُ ائِ حَ  ، ْنيِ طَ ائِ احلَ  ْنيَ بَ  رْ ، سِ  )هللاِ  دِ نْ عِ  نْ مِ  لٌ كُ   لْ قُ ( لُ صْ الفَ  لُ وْ القَ 
 .لِ مَ العَ  طُ ائِ حَ وَ 

 ْنيَ بَ وَ  ، رٌ شَ  داعِ تِ االبْ  يقَ رِ طَ وَ  ْريٌ خَ  باعِ االتِّ  يقَ رِ طَ  إنَّ فِ  ، باعِ االتِّ  ريقَ طَ  كْ لُ اسْ 
ٌ بَ  نٌ وْ بَـ  رِّ الشَّ وَ  ْريِ اخلَ   . نيِّ

ى لَ عَ  دْ مِ تَ عْ  تَـ َال وِ  ، ابِ ى الرتُّ لَ عَ  كَ ينَ بِ جَ  شْ رِ افْ ، وَ  ابِ ى البَ لَ عَ  كَ دَّ خَ  غْ رِّ مَ 
 قُ حَ لْ تَـ  كَ لَّ عَ  ، كَ ريِْ غَ  نْ مِ وَ  كَ نْ مِ  دْ رَّ جتََ وَ  ، هِ تِ رَ دْ قُ  وَ اَىل عَ تَـ  هِ تِ محَْ ىل رَ إِ  أْ واجلَْ   كَ لَ مِ عَ 
 .)ونَ قُ تـَّ وا يَـ انُ كَ وا وَ نُ آمَ  الذينَ ( ةِ المَ السَّ  لِ هْ أبَِ 

 . لَّ جَ وَ  زَّ عَ   هللاِ َىل إِ  هِ بِ  بُ رَّ قَ تَـ الذي يَـ  تِ قْ  الوَ ِيف  دِ بْ العَ  ةُ كَ رَ بَـ 

ا مَ لَ  ةَ مَ سْ القِ  هِ ذِ هَ  مْ هلَُ  هللاُ  لَ عَ جَ  نْ  أَ َال وْ لَ وَ  ، يِّ هلَ اإلِ  ابِ يف البَ  ةُ مَ رْ احلُ  مْ هلَُ  ياءُ لِ وْ األَ 
 هُ شُ يْ جَ  ، هللاِ  بُ زْ حِ  الءِ ؤُ هَ  ، اىلعَ تَـ وَ  هُ انَ حَ بْ سُ  هِ تِ اليَ وِ بِ  مْ هِ ريِْ غَ  ونَ دُ  مْ هُ صَّ تَ اخْ 
 هِ يِّ بِ نَ  فَ رَ شَ  هِ بِ  صانَ وَ  ، ةَ يقَ قِ احلَ  هِ بِ  رَ صَ نَ وَ  ةَ ريعَ الشَّ  هِ بِ  هللاُ  دَ يَّ الذي أَ  مُ رَ مْ رَ العَ 
 نْ مَ وَ  هللاُ  كَ بُ سْ حَ  ِيبُّ ا النَّ هَ يـُّ � أَ  (اَىل عَ تَـ  الَ قَ  ، هِ بِ  هُ قَ حلَْ أَ وَ  ، مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى هللاُ لَّ صَ 
 ).ننيَ مِ املؤْ  نَ مِ  كَ عَ بَـ اتـَّ 

 .اَىل عَ تَـ  هللاِ  رِ امِ وَ أَ  يمُ ظِ عْ ا : تَـ هَ امِ سَ قْ أَ  مُ ظَ عْ أَ وَ  ، امٍ سَ قْ ى أَ لَ عَ  هللِ ابِ  ةُ فَ رِ املعْ 

 ).مكُ ْر كُ ْذ  أَ وِين رُ كُ اْذ فَ  (اَىل عَ تَـ  الَ قَ  ، ْريَ ال غَ  ةِ لَ فْ الغَ  جابُ حِ  بِّ الرَّ  ْنيَ بَ وَ  دِ بْ العَ  ْنيَ بَ 
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 نْ مِ  يءُ اشِ النّ  نُ وْ العَ  هللاِ  رُّ سِ وَ  .هللاِ  رَّ سِ  عُ قَّ وَ تَـ يَـ وَ  ، ىل هللاِ إِ  عُ زَ فْ يَـ  فُ ارِ العَ  دُ بْ العَ 
 .لٍ مَ  عَ َال وَ  عٍ نْ صُ  ةِ قَ ابِ سَ  دونِ  نْ مِ  لِ ضْ الفَ وَ  مِ رَ الكَ  ضِ حمَْ 

ى لَ عَ  وبَ لُ القُ  تَ بِّ ثَـ يُـ  نْ أَ  وا هللاَ لُ أَ اسْ فَ  نِ محَْ الرَّ  ةِ رَ دْ قُ  يْ عَ بُـ صْ أُ  ْنيَ بَ  بُ لَّ قَ تَـ يَـ  بُ لْ القَ 
 ).ايَّ لِ وَ  هللِ ى ابِ فَ كَ وَ ( هِ دينِ وَ  هِ تِ بَّ حمََ 

ا يهَ فِ  فُ رِّ صَ املتَ ، وَ  رِ شَّ لْ لِ ا قـُيَِّض مَ ا هَ نْـ مِ وَ  ، ْريِ خَ لْ لِ  ضَ يِّ ا قُـ ها مَ نْ مِ  ةُ زَ ارِ البَ  رُ املظاهِ 
 ، رُ كَ نْ يُـ  رِ لشَّ لِ  َقيَّضُ مُ لْ ا ْظَهرُ مَ لْ وا ، رُ كَ شْ يُ  ريِ خَ لْ لِ  ضُ يَّ قَ مُ الْ  رُ هَ ظْ مَ الْ فَ  ، ايهَ رِ ابَ 
 .رُ كَ ذْ يُ  ْنيِ الَ احلَ  ِيف  هللاُ وَ 

ا مَ لَ  هُ امَ ظَ نِ  مَّ تِ يُ  نْ أَ  ادَ رَ أَ  وْ لَ  هللاَ  نَّ َألَ  ، رِّ لشَ لِ  راً هَ ظْ مَ  هللاُ  هُ امَ قَ أَ  لٍ جُ رَ  امُ ظَ نِ  مُّ تِ  يَ َال 
 .هُ هُ رَ كْ ا يَ يمَ فِ  راً هَ ظْ مَ  هُ امَ قَ أَ 

 ابَ حَ سَ  إنَّ فِ  ، ةِ مَ وِّ املقَ  ةِ اعَ السَّ  روزِ بُ  لَ بْ قَـ  جِّ وَ املعْ  ميِ وِ قْ تَـ بِ  امَ مَ تِ االهْ  كَ نْ عَ  عْ دَ 
 .هِ انِ وَ أَ  لَ بْ قَـ  بُ لَ طْ  يُ َال ، وَ  هنِ ابَّ إبِِ  رُ طِ ميُْ  ْريِ اخلَ 

ة مَّ اهلِ  ورُ افُ كَ   مَّ اهلَ  إنَّ فَ  ،ةِ يَّ لِ العَ  بِ الِ املطَ  نْ عَ  بَ لِ قَ نْـ تَـ فَـ  كَ مهَِّ  دِ يَ بِ  كَ تَ ِمهَّ  طْ قِ سْ ال تُ 
 .ونُ كُ  يَ َال  هُ ريُْ غَ وَ  نٌ ائِ ي كَ ضِ املقْ وَ  ، اهَ ربَُ نْ عَ  دامُ قْ واإلِ 

 تَ رْ رِ ا اضطُ مَ  يلَ دِ بْ تَـ  كَ سَ فْ نَـ  فْ لِّ كَ  تُ َال وَ  ، كَ لَ  تْ بَ هِ اليت وُ  كَ الِ عَ فْـ أَ  دَ نْ عِ  فْ قِ 
 .نِ يْ رَ مْ األَ  ْنيَ بَ  رَ مْ األَ  نَّ إِ فَ  ، اراً تَ  خمُْ َال وراً وَ بُ جمَْ  اكَ رَ  تَـ َال وَ  ،هِ لِ عْ فِ بِ 
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 تَ حتَْ  رَ هِ قَ نْـ  يَـ ّىت حَ  ،ةِ لَ وْ الصَّ وَ  لِ وْ القَ  ابِ جَ  حِ ِيف  وَ هُ فَـ  ولُ صُ يَ وَ  ولُ قُ يَـ  ِيلٍّ وَ  لُّ كُ 
 ابِ ىل قَ إِ  هِ قِ دْ صِ  بِ ىلَّ دَ تَ فَـ  �َ دَ  اءَ ذا فَ إِ فَ  ، هللاِ  رِ مْ ىل أَ إِ  يءَ فِ يَ ، وَ ةِ يَّ وبِ بُ الرُّ  ةِ وَ طْ سَ 
 لُ مَ كْ أَ  يَ اليت هِ  ةِ يَّ ودِ بُ العُ  ةُ بَ تْـ رُ  هُ لَ  حُّ صِ تَ  ذٍ ئِ ينَ حِ وَ  ، ةِ يَّ دِ مَّ حَ املُ  ةِ عَ ابَـ تَ املُ  يْ سَ وْ قَـ 

 ، اواهَ قْ أَ وَ  هِ يْ لَ إِ  ةٌ سيلَ ا وَ هَ مُ ظَ عْ أَ وَ  ،اهَ �َ دْ أَ وَ  هللاِ  نَ ا مِ هبُ رَ قْـ أَ ، وَ  اهَ َال عْ أَ وَ  بِ تَ الرُّ 
 واها.سِ  قِ لْ لخَ لِ  سَ يْ لَ وَ 

 رَ اهِ واملظَ  نَ اطِ املبَ  نَّ أَ  قنيِ اليَ  قَّ حَ وَ  قنيِ  ِعْلَم اليَ مَ لِ عَ  يقِ فِ وْ التـَّ  دِ مثِ إبِ  لَ حَ تَ اكْ  نْ مَ  لُّ كُ 
 . رِ اهِ الظَّ  نِ اطِ البَ  رِ هْ قَـ  تَ حتَْ 

 ،رابِ الشَّ وَ  امِ عَ الطَّ  ةِ لَّ قِ  نْ مِ  ونُ كُ يَ  رِ صَ البَ  ورِ نُ  اذُ فَ نَـ وَ  ، ةِ ريَ صِ البَ وَ  بِ لْ القَ  اءُ فَ صَ 
 ريَ صِ  تَ ىتَّ حَ  سِ فْ النـَّ  ذيبُ عْ تَـ  هِ بِ وَ  ، ربَُّ جَ التَّ وَ  مَ عاظُ والتَّ  الِكْربَ  زيلُ يُ  وعَ اجلُ  نَّ ِألَ 
 عُ بَ ا الشِّ مَّ أَ وَ  ، طُّ قَ  وعِ اجلُ  لَ ثْ مِ  سَ فْ النـَّ  رُ سِ كْ يَ  ئاً يْ شَ  تُ يْ أَ ا رَ مَ وَ  ، قِّ حلَ ابِ  ةً ولَ غُ شْ مَ 
 هِ بِ بَ سَ بِ  رُ ثُـ كْ وتَ  ، صريةِ البَ  ورِ نُ  فاذِ نَ  مَ دَ عَ وَ  هُ تَ مَ لْ ظُ وَ  بِ لْ القَ  ةَ وَ سْ قَ  ثُ ورِ يُ  هُ نَّ إِ فَ 

 . ةُ لَ فْ الغَ 

 مْ هُ رُ واطِ خَ  بَ ارِ قَ األَ  نَّ ألَ  ، بِ ارِ قَ األَ  واطرِ خَ  ايةِ عَ رِ  نْ ىل مِ وْ أَ  ريانِ اجلِ  رِ واطِ خَ  ةُ ايَ عَ رِ 
 ال. اجلريانُ وَ  ، ةِ رابَ لقَ ابِ  ةٌ ورَ بُ جمَْ 

 ةِ بَ حْ صُ  نْ مِ  رُ فِ نْ يَـ وُ  ، فنيَ العارِ وَ  حاءِ لَ الصُّ  ةِ بَ حْ إىل صُ  يلُ ميَ  رُ وَّ نَـ مُ الْ  بُ لْ القَ 
 . لنيَ اجلاهِ وَ  ينَ ربِّ كَ املتَ 
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 سولِ على رَ  الةُ والصَّ  ، �نِ إىل الدَّ  دَ بْ العَ  لُ وصِ ، تُ  سانِ إلحْ ابِ  هللاِ  بادِ عِ  ةُ لَ عامَ مُ 
 عاءَ الدُّ  لُ عَ جتَْ وَ  ، راطِ على الصِّ  املرورَ  لُ هِّ سَ تُ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى هللاُ لَّ صَ  هللاِ 
 راتِ كَ سَ  نُ وِّ هَ للوالدين يُـ  سانُ واإلحْ ،  هللاِ  بَ ضَ غَ  زيلُ تُ  ةُ قَ دَ والصَّ  ،جاابً تَ سْ مُ 

 . تِ املوْ 

 . داءٌ وْ سَ  ةٌ مَ لْ ظُ   ،دِ سَ احلَ  لِ هْ أَ وَ  ةِ مَ لَ ى والظَ قَ مْ واحلَ  رارِ شْ األَ  ةُ بَ حْ صُ 

 ةِ بَ املواظَ  عْ مَ  ، قِّ احلَ  ريقِ طَ  لوكِ سُ  نْ مِ  بريٍ كَ   بٍ على جانِ  كانَ   نْ مَ  فُ العارِ 
 .ةً دَ واحِ  ةً قيقَ دَ  هُ كُ ْرتُ ال يَ فَ  هِ يْ لَ عَ  ةِ قامَ تِ واالسْ 

 ،هِ عاىل يف ذاتِ تَ  هللاِ  ةِ يَّ دانِ حْ وَ بِ  ولُ قُ يَـ وَ  ، كوكِ والشُّ  هامِ وْ األَ  نْ عَ  دُ باعَ تَ يَـ  وِيفُّ الصُّ 
 جَ رُ خْ يَ ، لِ  قيناً يَ  ماً لْ لك عِ ذَ  مُ لَ عْ ، يَـ  يءٌ شَ  هِ لِ ثْ مِ كَ   سَ يْ لَ  هُ نَّ ِألَ  ، هِ عالِ فْ أَ وَ  ، هِ فاتِ وصِ 

  .ليدِ قْ التـَّ  ةَ قَ بْـ رِ  هِ قِ نُ عُ  نْ مِ  عَ لَ خْ يَ ولِ  ، ّينِ الظَ  مِ لْ العِ  بِ ابَ  نْ مِ 

 لُ عَ ال جيَْ فَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى هللاُ لَّ صَ  مِ رَّ كَ مُ الْ  سولِ الرَّ  ريقِ طَ  ْريَ غَ  كُ لُ سْ ال يَ  وِيفُّ الصُّ 
  .هِ يْ لَ عَ  ةً يَّ نِ بْ إال مَ  هِ ناتِ كَ سَ وَ  هِ كاتِ رَ حَ 

 زَّ عَ  قُّ احلَ  رَ بِّ دَ مُ الْ  نَّ أَ  هِ مِ لْ عِ ، لِ  هِ سِ فْ نَـ  مورِ أُ  بريِ دْ يف تَ  قاتَ وْ األَ  فُ رِ صْ ال يَ  وِيفُّ الصُّ 
 .اىلعَ تَـ  هللاِ  ْريِ لى غَ عَ  لُ وِّ عَ ويُـ  هِ مورِ أُ  يف أُ جَ لْ وال يَـ  ، لَّ جَ وَ 
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 هُ الطُ تِ اخْ  ما زادَ لَّ كُ   وِيفَّ الصُّ  نَّ َألَ  ، نَ كَ مْ ا أَ مَ هْ مَ  قِ لْ اخلَ  ةَ طَ الَ خمَُ  بُ نَّ جَ تَ يَـ  وِيفُّ الصُّ 
 َرتْ خْ يَ لْ فَـ  ضَ عْ البَـ  طَ وإذا خالَ  ، رُ مْ األَ  هِ يْ لَ عَ  سَ بَ تَـ والْ  ، هُ يوبُ عُ  تْ رَ هَ ظَ  قِ لْ خلَ ابِ 
  .هِ ليلِ خَ  لى دينِ عَ  ءَ املرْ  نَّ إِ فَ  ، نيَ احلِ الصّ  ةَ بَ حْ صُ  هِ سِ فْ نَـ لِ 

  .قٍّ حلِ  قٍّ إال ِحبَ  فُ رَ صْ ال يُ  رِ محَْ األَ  يتِ ربْ الكِ  لُ ثْ مِ  قريِ الفَ  سُ فَ نَـ 

 مْ هِ تَّ يَـ  وملَْ  ، ةِ نَّ والسُّ  تابِ لكِ ابِ  تٍ قْ وَ  لِّ يف كُ  هُ والَ حْ أَ وَ  هُ عالَ فْ أَ وَ  هُ والَ قْ أَ  نْ زِ يَ  ملَْ  نْ مَ 
  .جالِ الرِّ  يوانِ � يف دِ دَ نْ عِ  تْ بَ ثْـ يُـ  ملَْ  هُ رَ واطِ خَ 

 .لُ ذُ بْ ما يَـ  هِ يْ لَ عَ  انَ هَ  هُ لَ  لُ صُ ما حيَْ  مَ لِ عَ  نْ مَ 

 ؟  جُ وَ عْ أَ  والعودُ  لُّ الظِّ  قيمُ تَ سْ يَ  فَ يْ كَ   .هُ ريُْ غَ  هِ بِ  قامَ تَ اسْ  هِ سِ فْ نَـ بِ  قامَ تَ اسْ  نْ مَ 

يف  تَ بَ ثَـ وَ  قِ دْ والصِّ  قِ وْ الشَّ  نارِ بِ  قَ رتََ واحْ  داسَ وانْ  لَّ ذَ وَ  هُ سَ فْ نَـ  رَ سَ إذا كَ  قريُ الفَ 
 لوقاتِ املخْ  دَ صِ قْ مَ وَ  اتِ ريْ اخلَ  نَ دِ عْ مَ  ، صارَ  عاىلتَ  هللاِ  يْ دَ يَ  ْنيَ بَ  ةِ قامَ تِ االسْ  دانِ يْ مَ 
 عاىل.تَ  هللاِ  قِ لْ لى خَ عَ  ةً كينَ سَ وَ  ةً محَْ رَ  ذٍ ئِ حينَ  كونُ يَ وَ  عَ فَ نَـ  عَ قَ وَ  نَ يْ أَ  ثِ يْ كالغَ   صارَ وَ 

 ،رورينَ املغْ  لَ وْ حَ  عالِ النِّ  ةُ قَ طَ قْ طَ  تْ رَ ثُـ ، وكَ  قُ ادِ الصَّ  رَ جِ هُ وَ  بُ الكاذِ  عَ بِ ا اتُّ مبَّ رُ 
 بُّ حتُِ  سِ فْ النـَّ  حالَ  نَّ إِ لك فَ ذَ  نْ مِ  بْ جَ عْ ال تَـ فَ  ، وكنيَ املرتْ  نْ عَ  اسُ النَّ  دَ باعَ تَ وَ 

 ةِ مامَ العِ  بريَ الكَ  خَ يْ الشَّ  فُ لَ أتَْ وَ  سيعَ الوَ  واقَ والرُّ  قوشَ املنْ  ْربَ والقَ  ةَ نَ يـَّ املزَ  ةَ بَّ القُ 
ْ سَ فَ  .ةِ مَ شْ احلِ  ثريَ الكَ  مِّ الكُ  سيعَ الوَ   هِ ذِ هَ  فِ شْ كَ لِ  سِ فْ النـَّ  ةَ ال ِمهَّ  بِ لْ القَ  ةَ ِمهَّ  ريِّ
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 ةٍ صريَ على حَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى هللاُ لَّ صَ  هللاِ  سولَ رَ  تَ يْ أَ رَ  وْ لَ  كَ سِ فْ نَـ لِ  لْ قُ ، وَ  بِ جُ احلُ 
 ، مْ هِ يْ لَ عَ  هُ المُ سَ وَ  هللاِ  وانُ ضْ رِ  ، هِ تِ يْ بَـ  لَ هْ أَ  تَ يْ أَ ورَ  ريفِ الشَّ  هِ بِ نْ يف جَ  تْ رَ ثـَّ أَ  دْ قَ وَ 

 رِ ابجلواهِ  عِ صَّ املرَ  هِ ريرِ على سَ  مِ جَ رى العَ سْ كِ   تَ يْ أَ رَ  مثَُّ  ، مَ شَ وال حَ  مْ هلَُ  عامَ ال طَ 
 ،مِ شَ واحلَ  مِ دَ خلَ ابِ  اطنيَ حمُ  ، عيمِ والنَّ  فِ لرتََّ ابِ  قنيَ رِ غْ تَـ سْ مُ  هِ تِ يْ بَـ  لَ هْ أَ وَ  ، واقيتِ واليَ 

 ةَ يَّ عِ مَ  بَّ حتُِ  نْ أَ  ها هللاُ قَ فـَّ وَ  نْ إِ  دَّ ال بُ ؟ فَ  فنيَ رِ صَ نْ تَـ  فٍ نْ صِ  يِّ أَ  عْ مَ ؟ وَ كوننيَ تَ  نَ يْ أَ 
إىل  بِ لْ القَ  ةَ ِمهَّ  نِ أْ ذا الشَّ هبِ  دْ قُ فَـ  .هِ تِ يْ بَـ  لِ هْ أَ وَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى هللاُ لَّ صَ  هللاِ  سولِ رَ 
 .)ونَ حُ لِ املفْ  مُ هُ  هللاِ  بَ زْ حِ  نَّ ال إِ أَ : ( هللاِ  بِ زْ يف حِ  بْ سَ حتُْ  يِّ دِ مَّ احملَ  احلالِ  لِ هْ أَ 

 يٍّ دِ مَّ حمَُ  بٍ دَ أَ وَ  ةٍ فَ رِ عْ ال مَ بِ  اجلوعَ  نَّ إِ فَ  ، ئاً يْ شَ  كَ فِ شُّ قَ تَـ  الَ حَ  رَ ظُ نْ تَـ  نْ أَ  كَ �َّ إِ وَ 
 لِ هْ أَ  بِ راتِ إىل مَ  يِّ دِ مَّ احملَ  بِ دَ ألَ ابِ  كَ رَ دْ قَ  عْ فَ فارْ  .البِ الكَ  صافِ وْ أَ  نْ مِ  فٌ صْ وَ 

 كَ تِ يَّ �نِ أَ  روفَ حُ  سْ مِ ، واطْ  لِ مَ العَ  ةَ يَ ؤْ رُ  كَ نْ عَ  عْ طَ واقْ  ، مِ وْ القَ  دورِ صُ  نْ مِ  ةِ لَ صْ الوَ 
 .اً يّ لِ وَ  ى ابهللِ فَ ، وكَ  كَ دِ يِّ سَ  بِ رْ قُ بِ  زْ فُ ضاً تَـ داً حمَْ بْ عَ  نْ كُ وَ  ، ليسَ بْ إِ  ةُ يَّ قِ ا بَ �َّ إِ فَ 

عوى والدَّ  حِ طْ والشَّ  ةِ دَ حْ والوَ  والكيمياءِ  فِ رْ احلَ  لِ هْ أبَِ  مَ وْ اليَـ  اسُ النَّ  قَ لَّ عَ تَـ 
 ارِ إىل النّ  مْ هُ عَ بَـ اتـَّ  نْ مَ  قودونَ يَ  مْ �َُّ إِ فَ  اسِ النَّ  هؤالءِ  لِ ثْ مِ  ةَ بَ ارَ قَ مُ وَ  كَ �َّ ، إِ  ةِ ريضَ العَ 
إذا  ،نا لدتِ جِ  نْ مِ  مْ هُ وَ  ، هُ نْ مِ  سَ يْ ما لَ  هللاِ  يف دينِ  لونَ خِ دْ يُ وَ  ارِ بّ اجلَ  بِ ضَ غَ وَ 
 داً حَ أَ  تَ يْ أَ إذا رَ  ، هللاُ  كَ بُ سْ حَ  ، اىلعَ تَـ  إىل هللاِ  عاةِ الدُّ  اداتِ سَ  مْ هُ تَـ بْـ سِ حَ  مْ هُ تَـ يْـ أَ رَ 
 ).نيِ قَ رِ املشْ  دَ عْ بُـ  كَ نَ يْـ بَـ  وَ ِين يْ بَـ  تَ يْ � لَ ( لْ قُ  مْ هُ نْـ مِ 
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 ةِ مَ الزَ ومُ  هللاِ  رِ كْ ذِ بِ  كَ رُ مُ �َْ وَ  مِ وْ القَ  دِ يَ بِ  كَ دَ  يَ قُ حِ لْ يُـ  ةِ قَ رْ اخلِ  هِ ذِ هَ  لِ هْ أَ  نْ مِ  لٌ اهِ جَ 
 ،دِ سَ األَ  نْ مِ  كَ رارِ فِ كَ   مْ هُ نْـ مِ  رَّ فِ  ، هالِّ كُ   ةِ فَ ائِ الطَّ  كَ لْ تِ  نْ مِ  ْريٌ خَ  ، ةِ نَّ والسُّ  ابِ تَ الكِ 
 .ذومِ اجملْ  نْ مِ  كَ رارِ فِ كَ 

 مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى هللاُ لَّ صَ  هللاِ  سولَ رَ  لونَ أَ سْ كانوا يَ ":  هُ نْ عَ  هللاُ  يَ ضِ رَ  ةُ فَ يْـ ذَ حُ  الَ قَ 
 �ّ إِ  هللاِ  سولَ � رَ  تُ لْ قُ فَـ  ، ينكَ ِر دْ يُ  نْ أَ  ةَ افَ خمَ  رِ الشَّ  نْ عِ  هُ لُ أَ سْ أَ  تُ نْ وكُ  ، ْريِ اخلَ  نْ عِ 
؟ رٍّ شَ  نْ مِ  ْريِ هذا اخلَ  دَ عْ بَـ  لْ هَ ، فَـ  ْريِ ذا اخلَ هبِ  � هللاُ جاءَ فَ  ، رٍ وشَ  ةٍ يَّ لِ ا يف جاهِ نّ كُ 

 ، نٌ خَ دَ  وفيهِ  ، مْ عَ نَـ  ؟ قالَ  ْريٍ خَ  نْ مِ  رِ الشَّ  كَ لِ ذَ  دَ عْ بَـ  لْ هَ وَ  تُ لْ ، قُـ معَ قال : نَـ 
 فُ رِ عْ تَـ  ،ييِ دْ هَ  ْريِ غَ بِ  دونَ هْ يت ويَـ نَّ سُ  ْريِ غَ بِ  ونَ نّ تَـ سْ يَ  مٌ وْ قَـ  ؟ قالَ هُ نُ خَ وما دَ  تُ لْ قُـ 
 ،مَ نَّ هَ جَ  وابِ بْ على أَ  عاةٌ دُ  ؟ قالَ رٍّ شَ  نْ مِ  كَ لِ ذَ  دَ عْ بَـ  لْ هَ فَـ  تُ لْ قُ فَـ  ، رُ كِ نْ تُـ وُ  مْ هُ نْـ مِ 
 نْ مِ  مْ هُ  الَ قَ  ا ،نَ لَ  مْ هُ فْ صِ  هللاِ  سولَ � رَ  تُ لْ قُ ، فَـ  فيها فوهُ ذَ ها قَ يْ لَ إِ  مْ جاهبََ أَ  نْ مَ 
 مُ زَ لْ تَـ  ؟ قالَ كَ لِ ين ذَ كَ َر دْ أَ  نْ ين إِ رُ مُ ما أتَْ فَ  تُ لْ قُـ  ، ناتِ نَ سِ لْ أبََ  مونَ لَّ كَ تَ نا يَـ تِ دَ لْ جِ 
 قالَ  ، مامٌ وال إِ  ةٌ اعَ مجَ  مْ هلَُ  نْ كُ يَ  ملَْ  إنْ فِ  تُ لْ قُـ  ، مْ هُ وإمامَ  منيَ لِ املسْ  ةَ اعَ مجَ 

 تُ املوْ  تيكَ ىت �َْ حَ  ةٍ رَ جَ شَ  لِ صْ على أَ  ضّ عَ تَـ  نْ أَ  وْ ولَ  ، هالَّ كُ   قِ رَ الفِ  كَ لْ تِ  لْ زِ تَ فاعْ 
 ".كَ لِ على ذَ  تَ نْ وأَ 

 ،هُ المُ سَ وَ  هللاِ  لواتُ صَ  هِ يْ لَ عَ  ، العاملَنيَ  دِ يِّ سَ � وَ دِ يِّ سَ  ، منيِ األَ  كَ يِّ بِ نَ  ةُ يَّ صِ هذه وَ 
 .اهبِ  لْ مَ ها واعْ ظْ فَ فاحْ 
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 ِينَ ا بُ منَّ وإِ  ، قِ لْ واخلَ  هللاِ  عَ مَ  بِ دَ األَ  سوءِ  نْ مِ  كَ لِ ذَ  نَّ إِ فَ  ، ريقِ لطَّ ابِ  زَ زُّ عَ والتـَّ  كَ وإ�َّ 
 ،هِ دِ نْ عِ  نْ مِ  ىٍّ لِ عَ  زٍّ عِ بِ  هللاُ  مْ اتهُ  أَ ّىت وا حَ لُّ ذَ  مَ وْ القَ  نَّ إِ فَ  ، لِ لُّ ذَ على التَّ  ريقُ هذا الطَّ 

 .هِ لِ ضْ فَ  نْ مِ  ىنً غِ بِ  مْ اتهُ  أَ ىتَّ روا حَ قَ تَـ وافْـ 

 مْ كا�هتِِ ِحبِ  هُ كُّ فَ والتـَّ  ، رِ كابِ األَ  ماتِ لِ كَ   ويلُ ا أتَْ هبُ أْ اليت دَ  ةِ قَ رْ الفِ  ةَ بَ حْ صُ  رْ ذَ واحْ 
 نْ إال مِ  كَ لِ ، وما كان ذَ  مْ هِ يْ لَ عَ  ذوبٌ كْ مَ  كَ لِ ذَ  رَ ثَـ كْ أَ  نِّ إِ فَ  ، مْ هِ يْ إلَ  بَ سِ وما نُ 

 �سٍ أبُِ  هللاُ  مْ الهُ تَ فابْـ  ، ْريِ صوا على اخلَ رِ وحَ  قَّ لوا احلَ هِ ا جَ مَّ ، لَ  قِ لْ خَ لْ لِ  هللاِ  قابِ عِ 
 مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى هللاُ لَّ صَ  هللاِ  سولِ لوا على رَ خَ دْ أَ فَ  هاءِ فَ السُّ  ةِ أَ رْ وي اجلَ ذَ  نْ مِ 
 ةِ بَ غِّ رَ مُ ن الْ مِ  ، هانْ عَ  المُ والسَّ  ةُ الَّ الصَ  هِ يْ لَ عَ  هِ تِ سالَ رِ  قامُ مَ  هَ زَّ نَـ تَـ  ، حاديثَ أَ 

 ةِ عَ دْ البِ  لِ هْ أَ  نْ مِ  �ساً أُ  ضاً يْ أَ  هللاُ  طَ لَّ سَ وَ  ،ةِ رَ اهِ والظَّ  ةِ ضَ والغامِ  ، ةِ بَ هِّ رَ مُ والْ 
 سَ يْ ما لَ  مْ هِ المِ لوا يف كَ خَ دْ وأَ  ،جالِ الرِّ  رِ كابِ وأَ  مِ وْ لى القَ بوا عَ ذَ كَ فَ  ةِ اللَ والضَّ 

 .ماالً عْ أَ  رينَ سَ خْ وا ابألَ قُ حلِْ أُ فَ  ضُ عْ البَـ  مْ هُ عَ بِ تَ فَـ  ،هُ نْ مِ 

 ، المُ والسَّ  ةُ الَّ الصَ  هِ يْ لَ عَ  هِ يِّ بِ نَ  لِ يْ ذَ بِ  هِ يْ لَ إِ  وصولِ لْ لِ  كْ سَّ متََ وَ  ، هللِ ابِ  كَ يْ لَ عَ فَـ 
 قْ فارِ ال تُ  ، كَ لَ  ةٌ رَ ظاهِ  اعِ االمجْ  ةُ ادَّ وجَ  ، كَ يْ نَـ يْـ عَ  بَ صْ نُ  ريفُ الشَّ  عُ رْ والشَّ 

 ،هُ ما دونَ  كْ رُ ، واتْـ  هللِ ابِ  مْ صِ تَ واعْ  ةُ يَ اجِ النَّ  ةُ قَ رْ الفِ  كَ لْ تِ  ، ةِ نَّ السُّ  لَ هْ أَ  ةَ ماعَ اجلَ 
 يل:وْ قَـ  ، دييِّ سَ  يْ أَ  ، كَ رِّ يف سِ  لْ قُ وَ 
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 ِغَضابُ  �مُ ى واألَ ضَ رْ تَـ  كَ تَ يْـ لَ وَ  * ةٌ ريـرَ مَ  اةُ يَ لو واحلَ حتَْ  كَ تَ يْـ لَ فَـ 
 رابُ خَ   املنيَ العَ  ْنيَ بَ   وَ ِين يْ بَـ وَ  * رٌ عامِ  كَ نَ يْـ بَـ ين وَ يْ الذي بَـ  تَ يْ لَ وَ 
ٌ هَ  لُّ فالكُ  دُّ الوُ  كَ نْ مِ  حَّ ذا صَ إِ   رابُ تُ   ابِ الرتُّ  قَ وْ الذي فَـ  لُّ كُ وَ  * نيِّ
 

فيما  مْ هِ يْ لَ عَ  دَ مْ تَ عْ تَـ  وْ أَ  خِ يف املشايِ  ةَ مَ صْ العِ  دَ قِ تَ عْ تَـ فَـ  وِّ لُ الغُ  لَ هْ أَ  لَ مَ عَ  لْ مَ عْ ال تَـ 
 هُ نَ يْـ بَـ  هِ إىل ذاتِ  فيما آلَ  لَ خُ دْ يَ  نْ أَ  بُّ ال حيُِ  ، يورٌ غَ  هللاَ  نَّ إِ فَ  ، هللاِ  ْنيَ بَ وَ  كَ نَ يْـ بَـ 
 أحدًا. هِ دِ بْ عَ  ْنيَ بَ وَ 

 هللاِ  سولِ رَ  حالُ  مْ هُ نْـ عَ  ذُ خَ ؤْ يُـ  ، هِ ريقِ إىل طَ  لُ سائِ ووَ  على هللاِ  ءُ َال دِ أَ  مْ هُ  مْ عَ نَـ 
ضا رِ بِ  إىل هللاِ  لُ سَّ وَ تَـ ، نَـ  )هُ نْ وا عَ ضُ رَ وَ  مْ هُ نْـ عَ  هللاُ  يَ ضِ رَ ( ، مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى هللاُ لَّ صَ 
 .منيَ رَ كْ األَ  مُ رَ كْ أَ  وَ ، وهُ مْ هُ بـَّ حَ الذين أَ  هُ بادَ عِ  زي هللاُ ال خيُْ  ،مهُ نْـ عَ  هللاِ 

 اسَ النَّ  تَ يْ أَ رَ  مانٌ زَ  كَ كَ َر دْ إذا أَ وَ  ، يِ أْ لرَّ ابِ  لِ مَ العَ  نْ عَ  عْ طِ قَ وانْـ  ضولَ الفُ  كْ رُ اتْـ 
إذا " : المُ والسَّ  الةُ الصَّ  هِ يْ لَ عَ  الَ قَ  دْ قَ فَـ  ، اسَ النَّ  لْ زِ تَ اعْ فَ  ، ناهُ لْ على ما قُـ  فيهِ 

 هِ يِ أْ رَ بِ  يٍ أْ ذي رَ  لِّ كُ   جابَ عْ وإِ  ، ةٌ رَ ثَـ ؤْ يا مُ نْ دُ وَ  ، عاً بَ تـَّ مُ  وىً هَ وَ  ، طاعاً اً مُ حّ شُ  تَ يْ أَ رَ 
 ". كَ سِ فْ نَـ  ةِ صَ يْ وَ ِخبُ  كَ يْ لَ عَ فَـ 

َ لَ  نْ ، كُ  كَ يِّ بِ نَ  قِ لُ ِخبُ  قْ لَّ ختََ   ،وِ فْ العَ  فريَ وَ  ، مِ لْ احلِ  ظيمَ عَ  ، قِ لُ اخلُ  نَ سَ حَ  ، ةِ ريكَ العَ  نيِّ
 مالِ تِ االحْ  ثريَ كَ   ، رِ شْ البِ  مَ دائِ  ، بِ لْ القَ  قيقَ ، رَ  فِّ الكَ  يَّ خِ ، سَ  ديثِ احلَ  قَ صادِ 
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 لَ واصِ تَ مُ  ، ةِ بَ حْ الصُّ  قَّ حَ  ياً ، راعِ  قِ لْ خَ لْ لِ  ياً راعِ ، مُ  عِ واضُ التَّ  حيحَ صَ  ، ضاءِ غْ واإلِ 
، هِ على املكارِ بوراً صَ  ،كوتِ السُّ  ويلَ طَ  ، رِ كْ الذِّ  ثريَ كَ   ، ةِ رَ كْ الفِ  مَ ، دائِ  زانِ حْ األَ 
إذا  هللِ  ضوابً ، غَ  فاءِ عَ والضُّ  راءِ قَ ًا للفُ بّ حمُِ  ، رًا ابهللِ صِ تَ نْـ مُ  ، على هللاِ  الً كِ تَّ مُ 
 .هللاِ  مُ ارِ حمَ  تْ كَ هِ تُ انْـ 

 نَ شِ خَ  سْ بَ والْ ،  ئاً كِ تَ مُ  لْ كُ وال أتَْ  ، تَ دْ قَ ما فَـ لِ  فْ لَّ كَ تَ وال تَـ  ، تَ دْ جَ ما وَ  لْ كُ 
 ، راءِ قَ الفُ  قلوبَ  كَ يابِ ثِ  ديدِ جلَِ  نْ زِ وال حتُْ  ، ياءُ نِ غْ األَ  كَ دي بِ تَ قْ يَـ  يْ كَ   يابِ الثِّ 
على  وْ أَ  ، صريِ على احلَ  وْ ، أَ  ابلليفِ  يَ شِ حُ  راشٍ على فِ  منَْ وَ   قيقِ لعَ ابِ  مْ تَّ ختََ وَ 

 ،ناتِ كَ والسَّ  كاتِ رَ يف احلَ  ، مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى هللاُ لَّ صَ  كَ يِّ بِ نَ  ةِ نَّ سُ بِ  ماً قائِ  ، ضِ رْ األَ 
 .والِ حْ واألَ  والِ قْ واألَ  عالِ فْ واألَ 

 نْ كُ يَ لْ وَ  ، رٍ كْ إال على ذِ  مْ قُ وال تَـ  سْ لِ وال جتَْ  ، بيحَ القَ  حْ بِّ قَـ وَ  ، نَ سَ احلَ  نْ سِّ حَ 
 كَ لُ ؤاكِ ومُ  ، قريُ الفَ  كَ ليسُ ، وجَ  ةٍ مانَ وأَ  ياءٍ وى وحَ قْ وتَـ  مٍ لْ وعِ  مٍ لْ حِ  سَ لِ جمَْ  كَ سُ لِ جمْ 

 .كنيُ املسْ 

 ، هُ وابَ جو ثَ رْ إال فيما تَـ  مْ لَّ كَ تَ دًا وال تَـ حَ أَ  مّ ذُ وال تَ  اً اشَ حَّ وال فَ  اابًَ خَّ صَ  نْ كُ وال تَ 
 اسَ النَّ  رْ ذَ واحْ  ، كَ رَّ بِ  اسِ النَّ  نْ عَ  رْ خِ دَّ وال تَ  ، هُ صيبَ نَ  كَ لَ  ليسٍ جَ  لَّ كُ   طِ عْ أَ وَ 

 .هُ رَ كْ ا يَ مبِ  اً دحَ أَ  هْ شافِ  وال تُ كَ رَ شْ بِ  مْ هُ نْـ مِ  دٍ حَ أَ  نْ عَ  وِ طْ وال تَ  ، مْ هُ نْـ مِ  سْ رتَِ واحْ 
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 نْ مَ  دَّ رُ وال تَـ  ، مَ اخلادِ  رْ هَ نْـ وال تَـ  ، بيحِ القَ  المِ الكَ  نْ عَ  كَ اعَ ومسَ  كَ سانَ لِ  نْ صُ وَ 
 َرتْ فاخْ  نِ يْ رَ مْ أَ  ْنيَ بَ  تَ ريِّْ وإذا خُ  ، لِ وْ القَ  نْ مِ  رُّ سُ ا يَ مبِ  وْ أَ  اإال هبِ  ةً حاجَ  كَ لَ أَ سَ 
 ، كَ وانَ خْ إِ وَ  كَ حابَ صْ أَ  دْ قَّ فَ وتَـ  اعِ الدّ  ةَ وَ عْ دَ  بْ جِ أَ وَ  ، اً مثَ أْ مَ  نْ كُ يَ  ما ملَْ  امهُ رَ سَ يَ أَ 

يف  ياً ابكِ  لَ يْ اللّ  مْ ، وقُ  ةِ ئَ يِّ ابلسَّ  ةِ ئَ يِّ على السَّ  لْ قابِ وال تُ   كَ مَ لَ ظَ  نْ مَّ عَ  فُ واعْ 
 .اً يّ لِ وَ  فى ابهللِ وكَ  ،هُ دَ حْ وَ  ابهللِ  بْ طِ وَ  ، البابِ 

 �لَ  فَ عْ الضَّ  هِ سِ فْ يف نَـ  دَ هِ شَ  نْ مَ  :هُ نْ عَ  هللاُ  يَ ضِ رَ  يُّ عِ افِ نا الشَّ مامُ إِ  الَ قَ 
 ،خاءُ والسَّ  ، عُ واضُ والتَّ  ، قِ لُ اخلُ  نُ سْ حُ  ، ةٌ عَ بَـ رْ أَ  ةِ املروءَ  كانُ ْر أَ :  وقالَ  .ةَ قامَ تِ االسْ 
:  وقالَ  .ةَ احَ الرَّ  ثُ ورِ تُ  ةُ ناعَ والقَ  ، ةَ بَّ احملَ  ثُ ورِ يُ  عُ واضُ : التَّ  وقالَ  .سِ فْ النـَّ  ةُ فَ الَ وخمُ 
 .عَ فَ ما نَـ  مُ لْ ا العِ منَّ : إِ  وقالَ . لُ غافِ تَ املُ  نُ طِ الفَ  لُ العاقِ  سُ يِّ الكَ 

 نْ مِ  بْ سَ حتُْ  ةِ روءَ املُ  كانَ ْر أَ  دْ يِّ شَ وَ  ، مْ قِ تَ سْ تَ  رِ قْ والفَ  فِ عْ ابلضَّ  كَ سَ فْ نَـ  دْ هَ فاشْ 
 نْ مِ  ذْ خُ وَ  ، ساً يِّ كَ   نْ كُ تَ  لْ افَ غَ وتَـ  ،حياً رتَ سْ مُ  بوابً حمَْ  رْ صِ تَ  عْ نَ واقْـ  عْ واضَ وتَ  ، هالِ هْ أَ 

 ، والٌ ها زَ لُّ وكُ  ، يالٌ نيا خَ الدُّ  نْ فإِ  ، كَ بِّ على رَ  تَ لْ بَـ قْـ إذا أَ  كَ عُ فَ نْـ ما يَـ  مِ لْ العِ 
 .والِ حْ األَ  لُ وِّ حمَُ  وهللاُ 

 دْ دَ العَ  مَّ تِ يَ  نْ أَ  ماً وْ يَـ  دَّ ال بُ  * هُ فاسُ نْ أَ  دودُ عْ ها املَ يُّ � أَ 
 دْ غَ  مِ وْ ال يَـ يت بِ أتَْ  ةٍ لَ يْـ ولَ   *ةٍ لَ يْـ ال لَ بِ  مٍ وْ يَـ  نْ مِ  دَّ ال بُ 

 

 مْ هُ فُـ رِ عْ ، ال يَـ  هِ ريِْ غَ  نْ عَ  مْ هُ بَـ جَ وحَ  ، هِ بابِ قِ  تَ حتَْ  هِ رتِْ سَ  دِ رْ يف بُـ  هُ ياءَ لِ وْ وى أَ طَ  هللاَ  نَّ إِ 
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إال  ، دٍ حَ أبَِ  نِّ الظَّ  وسوءَ  كَ إ�َّ ، فَ  قِ لْ يف اخلَ  نِّ الظَّ  نِ سْ ِحبُ  زامٌ لْ ، وهذا إِ  وَ إال هُ 
، كَ سِ فْ إىل نَـ  صارٍ تِ انْ  دونَ  نْ مِ  هللاِ  عَ رْ شَ  راعِ فَ  .ةٌ يَّ عِ رْ شَ  ةٌ جَّ حُ  هِ يْ لَ عَ  كَ لَ  تْ إذا قامَ 

 هُ حَ بَّ ما قَـ  حْ بِّ قَـ وَ  .كَ بِ لْ قَـ  ضِ رَ مَ وَ  كَ سِ فْ نَـ  ضِ رَ غَ  نْ داً مِ رِّ جِ تَ مُ  ، الصِ ابإلخْ  ذاً آخِ 
 وإذا ملَْ  .إال هللِ  كَ لُ عْ وفِ  كَ لُ وْ قَـ  نْ كُ ، وال يَ  عُ رْ الشَّ  هُ نَ سَّ ما حَ  نْ سِّ حَ وَ  ، عُ رْ الشَّ 

 ،هاتِ بُ ابلشُّ  مْ هُ ذْ ؤاخِ تُ  وْ أَ  قَ لْ اخلَ  ذْ خُ ال أتَْ  ، لِ جُ على الرَّ  ةٌ يَّ عِ رْ شَ  ةٌ جَّ حُ  كَ لَ  مْ قُ تَـ 
ال  ، هايْ لَ عَ  غارُ يَ  رارٍ سْ أَ  ْضَمَراتِ مُ  قِ لْ اخلَ  عَ مَ  هللِ  نَّ إِ فَ  ، نِّ الظَّ  نِ سْ ِحبُ  كَ يْ لَ عَ 
 .وتعاىل هُ حانَ بْ سُ  وَ ها إال هُ مُ لَ عْ يَـ 

 دِ يِّ سَ  ةَ ريعَ ، شَ  ضاءَ يْ البَـ  ةَ جَّ حَ مَ الْ  كَ تُ هَ جْ وِ  نْ كُ تَ لْ فَـ  ، )ايهَ لِّ وَ مُ  وَ هُ  ةٌ هَ جْ وِ  لٍّ كُ لِ وَ (
 ). اً ريَ صِ نَ  وَ �ًَ ادِ هَ  كَ بِّ رَ ى بِ فَ كَ وَ ( ، هُ المُ سَ وَ  هللاِ  واتُ لَ صَ  هِ يْ لَ عَ  ياءِ بِ نْ األَ 

ي إىل ما قّ إال الرتََّ  بُ لْ ىب القَ وأَ  ، مِ هْ الفَ  ةِ طَ اسِ وَ بِ  هُ غَ لَ ما بَـ  الَ قَ عْ إال إِ  لُ قْ ىب العَ أَ 
 .حْ لِ فْ تُـ  ةً يَّ لِ قْ عَ  كَ تَ مَ كْ حِ ، وَ  ةً يَّ بِ لْ قَـ  كَ تَ ِمهَّ  لْ عَ فاجْ  ، مِ هْ الفَ  قَ وْ فَـ 

ها إىل تُ ري آفَـ سْ يا تَ نْ الدُّ  نْ مِ  ءٌ يْ شَ  هِ بِ  ذَ خِ إذا أُ  ، بِ لْ ابلقَ  لٌ صِ تَ مُ  قٌ رْ عِ  فِّ يف الكَ 
 .قُ الئِ اخلَ  هِ يْ لَ عَ  عُ لِ طَّ ال يَ  ، ةٌ يَّ فِ خمَْ  ةٌ ظيمَ عَ  ةٌ آفَ  هِ ذِ هَ وَ  ، بِ لْ القَ 

يف  دْ هَ ازْ  ."ةٍ طيئَ خَ  لِّ كُ   سُ أْ نيا رَ الدُّ  بُّ حُ " مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى هللاُ لَّ صَ  هللاِ  سولُ رَ  قالَ 
 .هاذِ ذائِ لَ  نْ عَ  دْ باعَ تَ وَ  ، يانْ الدُّ 
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 لُ هْ ها أَ مُ نِ تَ غْ يَـ  ، حاتٍ فَ نَـ وَ  اتٍ يّ لِ جتََ  لِ يف الليْ  هللِ  نَّ إِ فَ  ، ةِ ابَّ كالدَّ   يلِ اللَّ  مَ وْ نَـ وَ  كَ وإ�َّ 
، هِ مِ وْ نَـ بِ  ذِ ذِّ لَ تَـ مُ ، الْ  هِ نِ مْ أبَِ  رورِ غْ مَ لْ لِ  لْ قُ  .مِ نامَ لْ ابِ  ذِ ذُّ لَ التـَّ  لُ هْ ا أَ هتُ رَ مثََ  مُ رَ وحيُْ  ، يامِ القِ 

 :هِ بِّ رَ  نْ عَ  غولِ املشْ 

 رْ هَ سَ بِ   نٌ هْ رَ   ومَ هذا النَّ   نَّ إِ  * هِ تِ ذَّ لَ   يف  لِ الليْ   ومَ ؤُ نَـ  �
 َريْ الغِ  ريفُ صْ تَ وَ  رِ هْ الدَّ  عُ طالِ  * هُ سيتَ نَ  نْ إِ وَ  ساكَ نْ يَـ  سَ يْ لَ 
 رْ دَ ىف غَ وْ أَ  نْ إِ وَ  طَّ ال حَ عَ  نْ إِ  * هُ رُ كْ مَ  ريعٌ سَ  رِ هْ ذا الدَّ  نَّ إَ 
 رْ ــذَ احلَ  وابَ بْ أَ  عُ رَ قْ يَـ  فٌ خائِ  * هِ نِ مْ يف أَ  هِ بِ  اسِ النَّ  قُ ثَ وْ أَ 
 

 هللاُ  اهُ محَ  نْ مَ ، فَ  قنيِ اليَ  قِّ وحَ  قنيِ اليَ  مِ لْ عِ بِ  رونٍ قْ مَ  بٍ رْ قُـ  َىن عْ مبَِ  ضورٌ حُ  ةُ دَ املشاهَ 
 دْ بُ عْ ا" ىنعْ مبَِ  - قنيِ اليَ  قِّ وحَ  قنيِ اليَ  مِ لْ عِ بِ  إىل هللاِ  بَ رَّ قَ تَـ ، وَ  ةِ لَ فْ والغَ  دِ عْ البُـ  نْ مِ 

 يَ هِ وَ  هودِ الشُّ  ةَ رَ ضْ حَ  لَ خَ دَ  دْ قَ فَـ  -" راكَ يَ  هُ نَّ إِ فَ  راهُ تَ  نْ كُ تَ  ملَْ  نْ إِ فَ  راهُ تَ  كَ نَّ أَ كَ   هللاَ 
 كَ بُ سْ حَ ، وَ  ارِ الدّ  هِ ذِ  هَ يف لوقٍ خْ مَ لِ  حُّ صِ ال تَ  ةً غَ لُ  ةُ دَ وإال فاملشاهَ  ، ْريُ ال غَ  هِ ذِ هَ 
 .المُ السَّ  هِ يْ لَ موسى عَ  ةُ صَّ قِ 

 بِ لْ لقَ ابِ  ْنيِ سَ وْ قَـ  بُ ا صاحِ هبِ  صَّ تُ اخْ  ةٌ رَ ضْ حَ  ، ىنً عْ مَ وَ  ةً غَ لُ  ةِ دَ املشاهَ  ةُ رَ ضْ حَ 
 بْ دِّ أَ فَ  ، زومٌ جمَْ  هللاِ  لِ هْ أَ  دَ نْ ا عِ هبِ  هُ صاصُ تِ واخْ  ، لومٌ عْ فيها مَ  الفُ تِ واالخْ  ،ْنيِ والعَ 

ال ":  صِ نَ بِ  ، ةِ رَ ضْ احلَ  كَ لْ تِ  لِ هْ أَ  نْ مِ  بُ سَ حتُْ  ، ضيهِ رْ ا يُـ مبِ  هِ يْ لَ إِ  بِ رُّ قَ ابلتـَّ  كَ سَ فْ نَـ 
 .احلديث "...لِ وافِ لنَّ ابِ  َيلَّ إِ  بُ رَّ قَ تَـ دي يَـ بْ عَ  زالُ يَ 
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 .اً يّ لِ وَ  هللِ وكفى ابِ  ، دىاهلُ  وَ هُ  دى هللاِ هُ 

 نْ وكُ  ، هُ لَ جْ رِ  لْ بِّ قَ ها فَـ لَ بِّ قَ تُـ لَ  هُ دَ يَ  كَ لَ  دَّ مَ  نْ مَ وَ  ، هُ لَ  ذْ مَ لْ تَـ تَـ  كَ يْ لَ عَ  خَ يَ شْ متََ  نْ مَ 
 .سِ أْ يف الرَّ  عُ قَ ما تَـ  لُ وَّ أَ  ةَ بَ رْ الضَّ  نَّ إِ فَ  ، بِ نَ يف الذَ  ةٍ رَ عْ شَ  رَ آخِ 

 ذٍ ئِ حينَ  كَ نَّ أَ  مْ لَ فاعْ  ، هِ فاعِ دِ  نْ عَ  كَ تُ حيلَ  تْ عَ طَ قَ وانْـ  ، ظاملٌِ  كَ يْ لَ ى عَ غَ إذا بَـ 
 نْ عَ  كَ بِ لْ قَـ  ةَ هَ جْ وِ  فْ رِ فاصْ  ، عاىلتَ  إىل هللاِ  جاءِ تِ االلْ  ةِ حَّ إىل صِ  كَ عِ بْ طَ بِ  تَ لْ صَ وَ 
 ، دِ املدَ  مادةُ  كَ يْ لَ إِ  فْ رِ صَ نْ تَـ  هِ يْ لَ إِ  رَ مْ األَ  كْ رُ واتْـ  ، هِ يف اببِ  كَ رادَ مُ  طْ قِ سْ أَ و  هِ ريِْ غَ 
 .إىل هللاِ  جاءِ االلتِ  قُ دْ صِ وَ  ليمِ سْ التَّ  رُّ وهذا سِ  ، كَ بالِ بِ  رُ طُ ما ال خيَْ  كَ لَ  لُ عَ فْ تَـ فَـ 

 ، مِ وسى الكاظِ مُ  مامِ إلِ لِ  عَ قَ ما وَ كَ   ، رِ دَ لقَ ضا ابِ إىل الرِّ  كَ تُ ِمهَّ  تْ عَ فَ تَـ ارْ  نْ إِ وَ 
 نْ مِ  هُ لَ محََ وَ  - هُ لَ  هللاُ  رَ فَ غَ  - شيدُ الرَّ  هُ لَ قَ تَـ اعْ  حنيَ  هُ وانُ ضْ رِ وَ  هِ يْ لَ عَ  هللاِ  المُ سَ 

 اتَ  مَ ىتَّ حَ  هُ نْ عَ  جْ رِ فْ يُـ  مْ لَ فَـ  ، هِ سِ بْ  حَ ِيف  يَ قِ بَ فَـ  ، هُ سَ بَ حَ داً وَ يَّ قَ مُ  دادَ غْ إىل بَـ  ةِ املدينَ 
ضا الرِّ  ةِ لَ بْـ قِ  نْ عَ  فَ رَ ، وما احنَْ  فيهِ  هُ دُ يْ قَـ وَ  موماً سْ مَ  تاً يِّ مَ  جَ رِ خْ أُ وَ  ، هُ نْ عَ  هللاُ  يَ ضِ رَ 
 ْنيٌ ما ال عَ  تْ جَ رَ اليت دَ  ظيمِ العَ  زِ وْ الفَ  ةُ بَ تَـ رْ مَ  كَ لْ تِ فَ  ، هللاِ  نْ عَ  ياً راضِ   ماتَ ّىت حَ 
 مْ هُ رَ جْ أَ  ونَ رُ ابِ  الصَّ ىفَّ وَ ا يُـ منََّ إِ ( رٍ شَ بَ  بِ لْ ى قَـ لَ عَ  رَ طَ وال خَ  ،تْ عَ مسَِ  نٌ ذُ وال أُ  تْ أَ رَ 
 .)ابٍ سَ حِ  ريِ غَ بِ 

ضا ى الرِّ لَ عَ  - هُ وانُ ضْ رِ وَ  هللاِ  المُ سَ  مْ هِ يْ لَ عَ  – تِ يْ البَـ  لِ هْ أَ  ةُ مَّ ئِ أَ  جَ رَ دَ انْ  دْ قَ وَ 
 نِ بْ  كِ امللِ  دَ بْ عَ  نَّ أَ  حَّ صَ  دْ قَ فَـ  ، هللاِ  دَ نْ عِ  رِ دْ القَ  ةِ عَ فْـ رِ وَ  ةِ رامِ الكَ  ةِ وَّ قُـ  عَ مَ  صِ اخلالِ 
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 نْ مِ  هُ وانَ ضْ رِ وَ  هِ يْ لَ عَ  هللاِ  المُ سَ  دينَ العابِ  نَ يْ ًا زَ يّ لِ عَ  امَ مَ اإلِ  لَ محََ  يَّ وِ مَ األَ  وانَ رْ مَ 
 هُ ِمحَ رَ  ،ريُّ هْ الزُّ  هِ يْ لَ عَ  لَ خَ دَ فَ  ، اللٍ غْ أَ  ظِ لَ غْ أَ وَ  يودٍ قُ  لِ قَ ثْـ  أَ ِيف  والً لُ غْ داً مَ يَّ قَ مُ  ةِ املدينَ 

 ى هللاُ لَّ صَ  هللاِ  سولِ رَ  نَ بْ � ا كَ كانَ  مَ ينّ أَ  تُ دْ دَ : وَ  الَ قَ وَ  ،كىبَ فَـ  ، هُ عُ دِّ وَ يُـ  ، هللاُ 
 ِين رُ كِّ ذَ يُ لَ  هُ نَّ إِ وَ  ، ملا كانَ  تُ ئْ شِ  وْ  ؟ لَ ِين بُ رُ كْ يَ  كَ لِ ذَ  نَّ أَ  نُّ ظُ : تَ  الَ قَ فَـ  ، مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ 
 يُّ رِ هْ الزُّ  مَ لِ عَ فَـ  ، هاعادَ أَ  مثَُّ  دِ يْ القَ  نْ مِ  هِ يْ لَ جْ رِ وَ  هِ يْ دَ يَ  جَ رَ خْ أَ  مثَُّ  ، اىلعَ تَـ  هللاِ  ذابَ عَ 
 لَ خَ دَ وَ  ، ضِ احملْ  يمِ لِ سْ التَّ  قامَ مَ  لَ صَ ووَ  ، ضاالرِّ  ةَ لَ زِ نْ مَ  لَّ حَ  مامَ اإلِ  نَّ أَ  هللاُ  هُ ِمحَ رَ 

 .هُ نُ زْ ال حُ سَ وَ  ،هُ رُ دْ صَ  طابَ فَ  ، ظيمِ العَ  زِ وْ الفَ  ةَ رَ ضْ حَ 

وإال  ، لْ عَ فافْـ  ضاالرِّ  ةُ بَ تْـ رُ  يَ هِ يا وَ لْ العُ  ةِ بَ تَـ ى املرْ لَ عَ  تَ رْ دَ قَ  نْ إِ فَ  ، كَ سَ فْ نَـ  نْ زِ فَ 
 رِ ظَ النَّ  عِ طْ قَ  عَ مَ  إىل هللاِ  جاءِ تِ االلْ  قِ دْ صِ  ةُ بَ تَـ رْ مَ  يَ اليت هِ  ةِ يَ انِ الثَّ  ةِ بَ تَـ إىل املرْ  لْ زِ فانْ 
 هِ رِ صْ نَ بِ  كَ بِ  لُ عَ فْ عاىل يَـ تَ  وَ هُ وَ  ، كَ ئِ زْ جُ وَ  كَ لِّ وكُ  كُ تِ وَّ قُـ وَ  كَ لِ وْ حَ وَ  كَ بريِ دْ تَ  نْ عَ 
 ). اً ريَ صِ نَ  هللِ ى ابِ فَ كَ وَ ( ، كَ بريِ دْ تَ وَ  كَ تِ إرادَ  قَ وْ فُـ  هِ تِ رَ دْ قُ وَ 

 عليهِ  ى هللاُ لَّ صَ  هُ بيبَ حَ  كَ تَ سيلَ وَ  لْ عَ فاجْ  ، هِ يْ لَ إِ  تَ أْ جَ تَ والْ  ، إىل هللاِ  تَ عْ رَ إذا هَ 
 يف اببِ  فْ قِ وَ  ، كَ نَ كَ مْ ما أَ  هَ يْ لَ عَ  المِ والسَّ  الةِ الصَّ  نْ مِ  رْ ثِ كْ أَ وَ  ، ليماً سْ تَ  مَ لَّ وسَ 
 هِ يْ لَ دًا عَ مِ تَ عْ مُ  هُ حانَ بْ سُ  هللاَ  لْ أَ واسْ  ، المُ والسَّ  الةُ الصَّ  هِ يْ لَ عَ  هِ تِ نَّ سُ بِ  لِ مَ لعَ ابِ  هللاِ 

 .هِ يْ لَ ًال عَ كِّ وَ تَـ مُ  هِ بِ  عيناً تَ سْ مُ  ، عاىلتَ 
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 قُ لْ اخلَ  دَّ ما سَ فَ  ، البابِ  حَ تْ فَـ  احِ تّ الفَ  نْ مِ  بْ قَّ رتََ فَ  ، وابُ بْ األَ  كَ يْ لَ عَ  تْ قَ لِ غْ وإذا أُ 
 نْ مِ  طْ نَ قْ فال تَـ  ، هِ تِ يَّ لوهِ ًا أبُِ زَ زُّ عَ تَـ  ، هِ تِ يَّ بِ بو رُ رادًا بِ فِ انْ  ، قُ اخلالِ  هُ حَ تَ إال فَـ  ريقاً طَ 
 ).ايَّ لِ وَ  هللِ ى ابِ فَ كَ وَ ( ، هِ بِ  كَ يْ لَ عَ ، وَ  هِ حِ وْ رَ  نْ مِ  سْ أَ يْ وال تَـ  هِ تِ محَْ رَ 

 .عاىلتَ وَ  هُ حانَ بْ سُ  هللاِ  نْ مِ  وَ ا هُ منَّ إِ  لِ واحْ األَ  يعِ يف مجَ  فيقِ وْ التـَّ 

 هِ بِ  كَ رُ دَ كَ فَ  قِ محَْ األَ  بَ انِ جَ  لِّ ، خَ  هِ بِ  كَ مهَِّ  قَ وْ فَـ  كَ بِ  هُ مُّ هَ فَـ  ، ودِ سُ احلَ  مَّ هَ  عْ دَ 
 .هِ سِ فْ نَـ بِ  هُ رُ دَ كَ   قَ وْ فَـ 

ال  ةَ مَ كْ احلِ  ذُ خُ �َْ  لَ العاقِ  نَّ إِ فَ  ، هاتَ يْـ أَ رَ  نَ يْ أَ  ةَ مَ كْ احلِ  ذْ خُ وَ  ، الءِ قَ العُ  سَ الْ جمَ  مْ الزِ 
 . تْ عَ مسُِ  رٍ كافِ   يِّ أَ  نْ ومِ  ، تْ لَ قِ نُ  لٍ جُ رَ  يِّ أَ  نْ عَ وَ  تْ بَ تِ كُ   طٍ حائِ  يِّ بايل على أَ يُ 

 كَ لِ قْ عَ  ةِ وَّ قُ بِ  ذْ خُ فَ  ، لٌ قْ ما فيها عَ  لِّ كُ بِ  ةُ ربَْ والعِ  ، ةربَْ عِ لْ ت لِ قَ لِ يا خُ نْ الدُّ  هِ ذِ هَ 
 .هالِّ حمََ  نْ عَ  كَ رَ ظَ نَ  فْ رِ واصْ  ، ذٍ خَ أْ مَ  لِّ كُ   نْ مِ  ةَ ربَْ العِ 

 عُ واضُ والتَّ  ، بَ لْ ي القَ سّ قَ يُـ  مْ هُ نْـ مِ  بَ رُّ قَ التـَّ  نَّ إِ فَ  ، نياالدُّ  لِ هْ أَ  نْ مِ  بَ رُّ قَ والتـَّ  كَ �َّ إِ 
 . نوبِ يف الذُّ  زيدُ يَ  مْ هُ ظيمُ عْ تَـ ، وَ  بِّ الرَّ  بِ ضَ غَ لِ  بٌ وجِ مَ  مْ هلَُ 

 كَ إذا جاءَ وَ  ، مْ هِ تِ مَ دْ ِخبِ  والً غُ شْ مَ  نْ كُ وَ  ، مْ هُ مْ ظِّ عَ وَ  باابً حْ أَ وَ  حاابً صْ أَ  راءَ قَ الفُ  ذْ اختَِّ 
دى لَ  كَ تُ مَ دْ خِ  تْ عَ قَـ وإذا وَ  ، هُ لَ  لْ لَّ ذَ تَ وَ  كَ دامِ قْ على أَ  هُ لَ  بْ صِ تَ فانْـ  مْ هُ نْـ مِ  دٌ واحِ 
 قاماً مَ  كَ لَ  رَ مُ عْ تَـ  نْ أَ  دْ هِ تَ واجْ  ، حَ الِ الصّ  عاءَ الدُّ  مْ هلُْ أَ فاسْ  بولِ القَ  عَ قِ وْ مَ  راءِ قَ الفُ 
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 فِّ صَ وَ  ، يِّ سِ دْ القُ  رِ ظَ النَّ  عُ واقِ مَ وَ  ةِ محَْ الرَّ  واطنُ مَ  راءِ قَ الفُ  لوبَ قُ  نَّ إِ فَ  ، مْ لوهبِِ يف قُ 
 .ةِ يَّ رِ شَ البَ  عو�تِ الرُّ  نْ مِ  كَ رَ خاطِ 

 وْ أَ  ، كَ قَّ حَ  طيكَ عْ  يُـ ّىت حَ  هِ دارِ فَ  ، قٌّ حَ  كَ يْ لَ عَ  هُ لَ  وْ أَ  قٌّ حَ  هِ يْ لَ عَ  كَ لَ  كانَ   نْ مَ وَ 
 .كَ يْ لَ عَ  هللاُ  ضُ وِّ عَ يُـ  قٌّ حَ  هِ يْ لَ عَ  كَ لَ  نْ مَ  حْ مِ سافَ  تَ رْ دَ قَ  نْ إِ وَ  ، هُ قَّ حَ  طيهِ عْ تُـ  نْ إىل أَ 

 .قِ اخلالِ  عْ مَ  بٌ دَ أَ  هُ نَّ إِ فَ  ، بِ دَ ابألَ  قِ لْ اخلَ  عَ مَ  نْ كُ وَ 

 ملَْ  ، هُ لُ مَ عَ  هِ بِ  أَ طَ بْ أَ  نْ مَ  نَّ إِ فَ  ، كَ لِ هْ أَ وَ  كَ بِ سَ نَ وَ  كَ سِ فْ نَـ  ةِ يَ ؤْ رُ  نْ مِ  كَ تِ يَ لِّ كُ بِ  بْ تُ 
 . هُ بُ سَ نَ  هِ بِ  عْ رِ سْ يُ 

 نَّ إِ فَ  ، هُ تَ رابَـ وي قَ ذَ  مْ ظِّ عَ  ، مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى هللاُ لَّ صَ  هللاِ  سولِ رَ  مِ حِ رَ  ةِ لَ صِ بِ  مْ قُ 
 ِيف  ةَ دَّ ال املوَ ًا إِ رَ جْ أَ  هِ يْ لَ عَ  مْ كُ لُ أَ سْ ال أَ  ُقلْ ( ،  عاىلتَ  قالَ  ، ناناقِ عْ يف أَ  هِ تِ نَّ مِ  قَ وْ طَ 
 ).َىب رْ القُ 

 صابيحُ مَ  مْ �َُّ إِ فَ  ، مْ هِ يْ لَ عَ  هُ سالمُ وَ  هللاِ  وانُ ضْ رِ  هِ حابِ صْ أَ  ميعِ جلَِ  بَّ احلُ  حْ حِّ صَ 
 جومِ النُّ حايب كَ صْ أَ ":  المُ والسّ  الةُ ليه الصّ عَ  قالَ  ، داءِ تِ اإلقْ  ومُ جنُ وَ  ،دىاهلُ 
 . "مْ تُ يْـ دَ تَ اهْ  مْ تُ يْـ دَ تَ اقْـ  مْ هُ يِّ أبََ 

 .هللاِ  ةُ افَ خمَ  ةِ مَ كْ احلِ  رأسُ  ،  ْف هللاَ خَ  ، هللاَ  فْ خَ 
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 .كَ يت لَ صيحَ نَ  هِ ذِ هَ  ، ْريٍ خَ  لِّ كُ   اعُ ا ِمج �َّ إِ فَ  وى هللاِ قْ تَـ بِ  كَ يْ لَ عَ 

 ،خي أَ  يْ أَ 

 ، سَ فْ النـَّ  تُ كْ عاَر وَ  ، هُ لَ هْ أَ وَ  مانَ الزَّ  تُ بْ رَّ  جَ ينّ إال أَ  ، ليمِ عْ التـَّ  ةُ رَ كْ ين سَ تْ ذَ خَ أَ 
 نْ إِ  ا�َّ إِ فَ  ، يتصيحَ نَ  لْ بَ فاقْـ  ، فاالصَّ  لِ هْ أَ  ةِ بَ حْ صُ بِ  تُ عْ فَ تَـ وانْـ  ، عَ رْ الشَّ  تُ مْ دَ خَ وَ 

 .كَ لَ  بٍ حُ  نْ عَ  الصٍ خْ إبِ  تْ أَ شَ نَ  هللاُ  شاءَ 

 .هُ نْ مِ  هُ قَ فْـ أَ  وَ هُ  نْ إىل مَ  هٍ قْ فِ  لِ حامِ  بَّ رُ 

 ، ميعِ السَّ  دَ بْ عَ  يْ أَ 

 نِ محَْ الرَّ  ةِ كَ لَ يف ممَْ  نَّ أَ  لٌ قائِ  كَ لَ  الَ قَ  نْ ، إِ  الً جُ ين رَ رَ وال تَـ  ، يتصيحَ نَ بِ  لْ مَ اعْ 
 هللاُ  رَ سَّ يَ  قولُ أَ  لْ بَ  ، هُ قْ دِّ صَ ال تُ فَ  دَ مِ يْ حَ يء أُ هذا الالشَ  نْ مِ  فُ عَ ضْ أَ  وَ هُ  لوقاً خمَْ 
 يارِ خْ األَ  ْنيَ فَ طَ املصْ  نْ مِ  منيَ لِ واملسْ  كَ إ�َّ نا وَ لَ عَ جَ وَ  ، ريقَ الطَّ  كَ يْ لَ عَ وَ  يَّ لَ عَ 

 بِّ رَ  هللَ  دُ مْ ) واحلَ ايَّ لِ وَ  هللِ ى ابِ فَ كَ وَ ( هِ سولِ ورَ  هللاِ  بابِ حْ أَ  ، رارِ بْ األَ  صنيَ لَ واملخْ 
 .العاملنيَ 
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