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انخفكر ف ٙآٚاث اهلل انكَٕٛت
انسالو عهٛكى ٔرعًت اهلل ٔبركاحّ
انغًد هلل انًهك انغق انًب ٍٛأباٌ نعبادِ يٍ آٚاحهّ يها بهّ
عبرة نهًعخبرْٔ ٍٚداٚت نهًٓخدٔ ٍٚعضت عهٗ انًعاَهدٍٚ
انًهغدٔ ٍٚأشٓد أٌ ال إنّ إال اهلل ٔعدِ ال شهرٚك نهّ إنهّ
األٔنٔ ٍٛاٜخر ٍٚبٛهدِ يهكهٕث انسهًأاث ٔاألرع ٔنهّ
انغكهههى فههه ٙانهههدَٛا ٔاٜخهههرة ٔإنٛهههّ حرصعهههٌٕ ٔأشهههٓد أٌ
يغًداً عبدِ ٔرسهٕنّ إيهاو انًخنهٔ ٍٛخهاحى انُبٛه ٍٛبعزهّ
اهلل حعههانٗ رعًههت نهعههانًٔ ٍٛلههدٔة نهعههايهٔ ٍٛعضههت عهههٗ
انًرسم إنٓٛى أصًع ٍٛفظهٕاث اهلل ٔساليّ عهٔ ّٛعههٗ
آنههّ ٔأطههغابّ ٔيههٍ حههبعٓى بىعسههاٌ إنههٗ ٚههٕو انهههد. ٍٚ
أيا بعد
فٛا أٓٚا انُاش احنٕا اهلل حعانٗ ٔاشكرِٔ عهٗ يا أعطاكى
يٍ انعنٕل انخ ٙحخًٛسٌٔ بٓا عهٗ انبٓائى ٔحدركٌٕ بٓها
يا ٚهُفعكى ٔيها ٚؼهركى ٔحسهخدنٌٕ بٓها عههٗ يها أعطهاكى
اهلل بههم عهههٗ يهها أبههاٌ نكههى يههٍ آٚاحههّ انكَٕٛههت اندانههت عهههٗ
ٔعداَٛت ٔعهٗ كًال ربٕبٛخّ إٌ اهلل عس ٔصم نّ ف ٙكهم
شههم يههٍ ياهٕلاحههّ آٚههت حههدل عهههٗ أَههّ إنههّ ٔاعههد ال إنههّ
غٛههرِ ٔعهههٗ أَههّ ر عجههٛى ياصههد كايههم انعهههى ٔاننههدرة
كايههم انرعًههت ٔانغكًههت كايههم انعجًههت ٔانسهههطاٌ فًههٍ
آٚاحّ خهق انسًأاث ٔاألرع يٍ َجهر إنهٗ انسهًاي فهٙ
عسُٓا ٔكًانٓا ٔارحفاعٓا ٔلٕحٓا عههى بهكنك حًهاو لهدرة
خهْنه هاً أَو
اهلل ٔعكًخهههّ لهههال اهلل عهههس ٔصهههم( :أَأََْهههخىْ َأشَه هدق َ
انسَّ هًَاي بََُاَْهها) (رَفَ ه َ سَ هًْكََٓا َفسَههَّٕاَْا) (ََٔأغْطَ ه َ نَ ْٛهََٓهها
َٔأَخْرَسَ ػغَاَْا) ٔلال عس ٔصهمَٔ( :انسَّهًَايَ بَََُُْٛاَْها بيَْٚهد
َٔإََّهها نًَٕسههعٌَٕ) إ٘ بُُٛاْهها بنههٕة ال ًٚارهٓهها لههٕة ْٔههٕ
يٕسعٓا عس ٔصم نسهعت أرصائٓها ٔلهال عهس ٔصهم( :أَ َفهَهىْ
انسًَاي فَْٕلَٓىْ كَْٛفَ بَََُُْٛاَْا َٔزَََُّّٚاَْا َٔيَها نََٓها
َُْٚجرٔا إنَٗ َّ
سًَأَاث طبَالهاً
خهَقَ سَ ْب َ َ
يٍْ فرٔس) ٔلال حعانٗ( :انَّك٘ َ
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عًٍَ يهٍْ حَفَهأث فَهارْص انْبَظَهرَ َْهمْ
خهْق انرَّ ْ
يَا حَرَٖ فَ ٙ
حَ هرَٖ ي هٍْ فطههٕر) (رههىَّ ارْص ه انْبَظَ هرَ كَههرَّحََُْٚ ٍْٛنَه هَْ إنَ ْٛهكَ
انْبَظَههر خَاسههواً َْٔههَٕ عَسههٛر)( َٔنَنَههدْ زَََُّّٚهها انسَّههًَايَ انههدقََْٛا
بًَظَههابٛظَ ) ٔلههال صههم يههٍ لائههمَٔ( :صَ َعهَُْهها انسَّهًَايَ سَهنْفاً
يَغْفٕظ هاً َْٔ هىْ عَ هٍْ آَٚاحَٓهها يعْرػههٌَٕ) فههْ ٙههكِ انسههًاي
ٔف ٙصْٕا يٍ آٚهاث اهلل يها ٚبٓهر انعنهٕل( :حَبَها َرََ انَّهك٘
انسًَاي برٔصاً َٔصَعَمَ فَٓٛا سرَاصاً َٔ َلًَراً يُٛهراً)
صَعَمَ فَّ ٙ
( ْٕٔ انك٘ خهق انهٛم ٔانُٓار ٔانشًس ٔاننًر كم فهٙ
فهك ٚسبغٌٕ ) أٓٚا انًسهًٌٕ اَجرٔا إنٗ ْكِ انشًس
انعجًٛت انكبٛرة انغضى انشدٚدة انغرارة صعهٓا اهلل حعانٗ
سهههراصاً ْٔاصههها حظهههم إنهههٗ األرع عرارحٓههها يه ه انبعهههد
انعجهههٛى بُٓٛههها ٔبههه ٍٛاألرع نخُؼهههش انهههسرٔ ٔانزًهههار
ٔحدف األصٕاي ٔانبغار حسٛر ْكِ انشهًس باَخجهاو بهدٚ
ٔسههٛر سههر ٚنههٕ َسنههج ينههدار شههعرة أٔ ارحفعههج الخخههم
َجههههاو األرع لههههال اهلل عههههس ٔصههههمَٔ( :انشَّهههًْس حَضْههههر٘
نًسْههخَنَرل نََٓهها كَن هكَ حَنْههدٚر انْعَسٚههس انْعَهههٛى) انعسٚههس اننٓههار
انغانَ انك٘ ال ٚغهَ انعهٛى بكم شٙي رى اَجرٔا إنٗ ْهكا
اننًهههر انبهههدر انًُٛهههر آٚهههت انهٛهههم صعههههّ اهلل حعهههانٗ ينهههدراً
بًُازل نُعهى بكنك عدد انسُٔ ٍٛانغسها ٔنهّ آرهار عههٗ
انبغار ٔانُبهاث ٔاألصسهاو أصسهاو ااعٛهاي الخهخال ْهكِ
انًُازل لهال اهلل عهس ٔصهمَٔ( :انْ َنًَهرَ لَهدَّرََْاِ يََُهازلَ عَخَّهٗ
عَههادَ كَههانْعرْصٌٕ انْنَههدٚى*ال انشَّ هًْس َُْٚبَغهه ٙنََٓهها َأٌْ ح هدْرََ
انْ َنًَرَ َٔال انهَّْٛم سَابق انََُّٓار َٔكمٌّ فَ ٙفهَك َٚسْبَغٌَٕ) أٓٚا
انًسهًٌٕ اَجرٔا أٚؼاً إنهٗ األرع ٔيها فٓٛها يهٍ آٚهاث
اهلل حعهًٕا بكنك حًاو لدرة اهلل ٔعكًخّ يٓدْا اهلل ناهنهّ
ٔسهههك نٓههى فٓٛهها سههبال ٔصعههم فٓٛهها رٔاسهه ٙيههٍ فٕلٓهها
ٔبههارَ فٓٛهها ٔلههدر فٓٛهها ألٕاحٓهها صعهٓهها اهلل نعبههادِ كنههٕال
ًٚشهههٌٕ فههه ٙيُاكبٓههها ٔٚهههيكهٌٕ يهههٍ رزلٓههها فٛغررهههٌٕ
ٔٚسرعهههٌٕ ٔٚظههههٌٕ إنهههٗ انًٛهههاِ فههه ٙصٕفٓههها فٛسهههنٌٕ
ٔٚشربٌٕ صعهٓا اهلل حعانٗ لراراً نهاهق ال حًٛهد بٓهى ٔال
حؼههطر ٔال حخسنههسل ٔال حخظههد إال بههيكٌ اهلل عههس ٔصههم
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أسهههًعٕا لهههٕل اهلل حعهههانٗ( :أَأَيُْهههخىْ يَه هٍْ فههه ٙانسَّه هًَاي َأٌْ
َٚاْس هفَ بكههى انْ هيَرْعَ فَههىكَا ْ ه َٙحًَههٕر) فهه ٙاألرع لط ه
يخضأراث حضد ف ٙانغظاة انٕاعدة لطعاً يخضأرة فؼالً
عٍ انضبم انظغٛر فؼالً عٍ يا فٕلّ يهٍ انضبهال حضهدْا
خطٕطاً ْكا أسٕد ْٔكا أعًر ْٔكا أبٛغ ٔاناانق ٔاعد
صم ٔعال ،ف ٙاألرع لط يخضأراث ياخهفت فه ٙكاحٓها
ٔطفاحٓا ٔيُافعٓا ْهكِ ريهال ْٔهكِ صبهال ْٔهكِ يعهادٌ
يٍ كَْ ْٔكِ يعادٌ يهٍ فؼهت ْٔهكِ يعهادٌ يهٍ عدٚهد
ْٔكِ يعادٌ يٍ رطاص إنٗ أيهٕر ال ٚعهًٓها إال خاننٓها
عههس ٔصههم فهه ٙاألرع صُههاث يههٍ أعُهها ٔزرٔ َٔاٛههم
طههُٕاٌ ٔغٛههر طههُٕاٌ ٚسههنٗ بًههاي ٔاعههد ٔٚفؼههم اهلل
بعؼههّ عهههٗ بعههغ فهه ٙاألكههم لههال اهلل عههس ٔصههمَٔ( :ي هٍْ
انسًَأَاث َٔا ْنيَرْع َٔيَا بَهذَّ فًَٓٛها يهٍْ دَابَّهت)
خهْق َّ
آَٚاحّ َ
فف ٙانسًأاث يالئكت ال ٚغظٓى إال اهلل عس ٔصم يا يٍ
يٕػ أرب أطاب يٍ انسًاي إال ٔف ّٛيههك لهائى هلل أٔ
راكهه أٔ سهههاصد ٚطهههٕ كهههم ٚهههٕو بانبٛهههج انًعًهههٕر فهههٙ
انسًاي سبعٌٕ أنف يهك ال ٚعٕدٌٔ إن ّٛيرة أخرٖ إنهٗ
ٚههٕو اننٛايههت إكاً فههانسائرٌٔ نٓههكِ انبٛههج كههم ٚههٕو سههبعٌٕ
أنهف يهههك ال ٚعهٕد إنٛههّ انسائهر يههرة أخهرٖ يُههك خهههق اهلل
اندَٛا إنٗ أٌ حنهٕو انسهاعت فًها ظهُكى بٓهكا انعهدد انكبٛهر
إَّ عدد ال ٚغظ ّٛإال انهك٘ خهنهّ صهم ٔعهال فه ٙاألرع
يٍ أصُاش اندٔا ٔإَٔاعٓا يا ال حغظٗ أصُاسّ فؼالً
عههٍ إَٔاعههّ فؼهالً عههٍ أفههرادِ ْههكِ انههدٔا ياخهفههت فههٙ
أصُاسٓا ٔأشكانٓا ٔأعٕانٓا فًُٓا انُاف انك٘ ٚعر بّ
ااَساٌ كًال َعًت اهلل عهٛهّ ٔيُٓها انؼهار انهك٘ ٚعهر
بٓا ااَساٌ لدر َفسّ ٔػهعفّ أيهاو لهدرة اهلل عهس ٔصهم
فٓههكِ انبعٕػههت انظههغٛرة انغنٛههرة حسههها عهههٗ ااَسههاٌ
فخنهق راعخّ ٔحنغ يؼضعّ ٔٚككر أٌ يهكهاً صبهاراً كهاٌ
ٚخغدد يسخٓخراً ٚنٕل يها انفائهدة يهٍ خههق انهكبا فنهال
نّ أعد انغاػر ٍٚإٌ اهلل خهنّ نٛرغى بّ إَٔ انضبهابرة
ٚعُهه ٙأٌ انههكبا ٚن ه عهههٗ أَههف انرصههم انضبههار بيرصهههّ
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انًهٕرههت باالَخههاٌ ٔاننههاكٔراث ال ٚسههخط ٛانههخاهض يُههّ
ْٔهههٕ يهههٍ أطهههغر انًاهٕلهههاث ٔأعنرْههها ْٔهههكِ انهههدٔا
انًُخشههههرة فهههه ٙاألرع فهههه ٙبغارْهههها ٔلفارْهههها ٔيههههدَٓا
ٔلراْهها ٔأٔدٚخٓهها ٔصبانٓهها ٔفهه ٙكههم يكههاٌ كهٓهها حسههبظ
بغًهههد اهلل ٔحسهههضد نهههّ لهههال اهلل عهههس ٔصهههم( :حسَهههبظ نَهههّ
انسًَأَاث انسَّ ْب َٔا ْنيَرْع َٔ َيٍْ فَٔ ٍَّٓٛإٌْ يهٍْ شَهْٙي إنَّها
َّ
غًْدِ َٔنَكهٍْ ال حَفْنَٓهٌَٕ َحسْهبٛغَٓىْ ) ٔلهال حعهانٗ:
ٚسَبظ ب َ
(َأنَهىْ حَهرَ أٌََّ انهَّهَّ َٚسْههضد نَههّ يَهٍْ فهه ٙانسَّهًَأَاث َٔيَهٍْ فههٙ
انْههيَرْع َٔانشَّه هًْس َٔانْ َنًَهههر َٔانُقضهههٕو َٔانْضبَهههال َٔانشَّه هضَر
عهَ ّْٛانْعَهكَا ) كهم
َٔاندَّٔا ق َٔكَزٛر يٍَ انَُّاش َٔكَزٛر عَقَّ َ
ْههكِ انههدٔا انًُخشههرة خهنههج بههيير اهلل ٔاْخههدث برعًههت
ٍ دَابَّههت فهه ٙانْ هيَرْع إنَّهها
اهلل ٔعاشههج بههرز اهللَٔ ( :يَهها ي ه ْ
َرَْا َٔيسْهخَ ْٕ َدعََٓا ) ٔٚهرٖٔ
عهَٗ انهَّّ رزْلَٓا َْٔ َٚعهَهى يسْهخَن َّ
َ
عٍ انُب ٙطههٗ اهلل عهٛهّ ٔسههى(:أٌ سههًٛاٌ بهٍ داؤٔد
أعهههد األَبٛهههاي عههههٓٛى انظهههالة ٔانسهههالو خهههرس كاث ٚهههٕو
ٚسخسنٔ ٙكاٌ سههًٛاٌ ٚعهر يُطهق انًُهم فهرأٖ ًَههت
يسخهنٛت عهٗ ظٓرْها رافعهت لٕائًٓها إنهٗ انسهًاي حنهٕل
انهٓى إَا خهق يٍ خهنك نٛس بُها غُهٗ عهٍ سهنٛاَ فنهال
سهًٛاٌ أرصعٕا فند سنٛخى بدعٕة غٛركى) ٔيٍ آٚاث اهلل
عههس ٔصههم ْههكا انهٛههم ٔانُٓههار فهه ٙحعالبًٓهها عهههٗ انعبههاد
ٚطههٕل ْههكا حههارة ٔٚنظههر أخههرٖ ٔٚخسههأٚاٌ حههارة رانزههت
صعههههم اهلل انهٛههههم سههههكُاً ٚسههههكٍ فٛههههّ انعبههههاد فُٛههههايٌٕ
ٔٚسخرٚغٌٕ ٔصعم انُٓار يعاشاً نهُاش ٚبخغٌٕ فٛهّ يهٍ
فؼههم اهلل ٔٚكسههبٌٕ لههال اهلل عههس ٔصههم( :ل همْ أَرَأَْٚههخىْ إٌْ
عهَهْٛكى انهَّْٛهمَ سَه ْريَداً إنَههٗ َٚهْٕو انْنَٛايَههت يَهٍْ إنَههّ
صَعَهمَ انهَّههّ َ
غَْٛههر انهَّههّ  َٚهيْحٛكىْ بؼ هَٛاي أَفَههال َحسْ هًَعٌَٕ) (ل همْ أَرَأَْٚههخىْ إٌْ
ٍ إنَهّ
انَُٓها َر سَه ْريَدًا إنَهٗ َٚهْٕو انْنَٛايَهت يَه ْ
عَهْٛكى َّ
ص َع َم انهَّّ َ
َ
غَْٛر انهَّّ َٚيْحٛكىْ بهَْٛم َحسْكٌَُٕ ف ّٛأَفَال حبْظهرٌَٔ) ( ٔيهٍ
رعًخّ صعم نكى انهٛم ٔانُٓار نخسكُٕا فٔ ّٛنخبخغهٕا يهٍ
فؼهّ ٔنعهكى حشكرٌٔ ) نهٕ اصخًعهج اناهٛنهت كهٓها عههٗ
أٌ حههيح ٙبانهٛههم فههٔ ٙلههج انُٓههار يهها اسههخطاعٕا إنههٗ كنههك
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سبٛال ٔنٕ اصخًعٕا عهٗ أٌ ٚيحٕا بانُٓار فٔ ٙلهج انهٛهم
يها اسهخطاعٕا إنهٗ كنهك سهبٛال ٔنكهٍ انهك٘ ٚنهٕل نهشههٙي
كههٍ فٛكههٌٕ ْههٕ انههك٘ ٚههيح ٙبٓههكا ٔبٓههكا نخنههٕو يظههانظ
انعبههاد ٔكنههك يههٍ رعًههت اهلل فُسههيل اهلل أٌ ٚعُُٛهها عهههٗ
شكر َعًخّ أٓٚها انًسههًٌٕ إٌ انكهٌٕ كههّ يهٍ آٚهاث اهلل
صًهت ٔحفظٛال ْٕ انك٘ خهنهّ ْٔهٕ انًهدبر نهّ نهى ٚاههق
انكٌٕ َفسّ ٔنى ٚاهنّ أعهد غٛهر اهلل عهس ٔصهم كًها لهال
اهلل حعانٗ يبرُْاً عهٗ كنك( :أَوْ خهنٕا يٍْ غَْٛر شَهْٙي أَوْ
خهَنهههٕا انسَّهههًَأَاث َٔانْه هيَرْعَ بَهههمْ ال
ْهههى انْاَهههاننٌَٕ) (أَوْ َ
ٕٚلٌَُٕ) فخدبرٔا عبهاد اهلل حهدبرٔا آٚهاث اهلل نخظههٕا بٓها
إنههٗ انٛنههٔ ٍٛاعخبههرٔا بًهها فٓٛهها يههٍ انرعًههت ٔانعجًههت
نخظهٕا إنٗ يغبت اهلل ٔحعجٔ ًّٛاَجرٔا إنٗ يا فٓٛا يهٍ
االَخجههاو ٔاالَسههضاو نخعرفههٕا بههكنك عكًههت ر انعههانًٍٛ
انهٓههى إَهها َسههينك ٚهها ربُهها فهه ٙينايُهها ْههكا َٔغههٍ َُخجههر
فرٚؼههت يههٍ فرائؼههك انهٓههى إَهها َسههينك أٌ حضعهُهها يههٍ
انًعخبههر ٍٚباٚاحههك انٕاطههه ٍٛبٓهها إنههٗ يرػههاحك ٔأٌ ال
حسٚغ لهٕبُا بعد إك ْدٚخُا ٔأٌ حٓهَ نُها يهٍ نهدَك رعًهت
إَك أَج انْٕا ربُا أحُا فه ٙانهدَٛا عسهُت ٔفه ٙاٜخهرة
عسههُت ٔلُهها عههكا انُههار ربُهها طهههٗ ٔسهههى ٔبههارَ عهههٗ
عبدَ ٔرسٕنك يغًهد ٔعههٗ آنهّ ٔأطهغابّ ٔيهٍ حهبعٓى
بىعساٌ إنٗ ٕٚو اند. ٍٚ
انغًههد هلل عًههداً كزٛههراً طٛب هاً يبارك هاً فٛههّ كًهها ٚغههَ ربُهها
ٔٚرػهٗ ٔأشهٓد أٌ ال إنهّ إال اهلل ٔعههدِ ال شهرٚك نهّ نههّ
انغًهههد فههه ٙاٜخهههرة ٔاألٔنهههٗ ٔأشهههٓد أٌ يغًهههداً عبهههدِ
ٔرسهههٕنّ انًظهههطفٗ ٔخهٛههههّ انًضخبهههٗ طههههٗ اهلل عهٛهههّ
ٔعهٗ آنهّ ٔأطهغابّ ٔيهٍ بٓهداْى اْخهدٖ ٔسههى حسههً ًٛا
كزٛهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههرا
أيا بعد
أٓٚهها انُههاش فهنههد شههاْدَا انًسهههًٔ ٍٛهلل انغًههد فههْ ٙههكِ
ااصههازة ٚويههٌٕ انبٛههج انغههراو ٔيسههضد انُبهه ٙطهههٗ اهلل
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عهٛههّ ٔسهههى نٛههودٔا يهها يههٍ اهلل بههّ عهههٓٛى يههٍ انعًههرة
ٔانظههالة فهه ٙيسههضد رسههٕل اهلل طهههٗ اهلل عهٛههّ ٔسهههى
ٔزٚارة لبرِ ٔلبر٘ طاعب ّٛأبه ٙبكهر ٔعًهر رػه ٙاهلل
عًُٓا ٔلبٕر أطغابّ ف ٙانبنٔ ٛلبٕر انشٓداي ف ٙأعد
ٔنٛارصٕا إنٗ يسضد لباي يخطٓر ٍٚنٛظهٕا ف ّٛركعخٍٛ
ٔصدَا انُاش ٔهلل انغًهد بكزهرة ْٔهكا ٚهدل عههٗ اَعطها
بانغ ف ٙلههٕبٓى إنهٗ األيهاكٍ انخهٚ ٙرػهٗ اهلل عهس ٔصهم
أٌ ٚخعبدٔا نّ فٓٛا ْٔكا إٌ دل عهٗ شم فىًَا ٚدل عههٗ
رغبت أكٛدة ٔعههٗ ْهٕٖ يُنهاد إنهٗ حههك األيهاكٍ ٔنكُهٙ
ألٕل إَ ٙأسال اهلل نٔ ٙنٓى انزباث عهٗ األير ٔانعسًٚهت
عهٗ انرشد ٔأٌ ٚضعهم لهٕبُها حٓهٕٖ دائًهاً يرػهاحّ فهٙ
أ٘ يكاٌ ٔف ٙأ٘ زياٌ إٌ انًويٍ عناً ْٕ انهك٘ ٚخعههق
لهبههّ بربههّ ٔٚعبههد اهلل حعههانٗ فهه ٙأ٘ يكههاٌ ال ٚعبههدِ فههٙ
يكاٌ فىكا سافر يُّ ألبم عهٗ انًعاط ٙانخ ٙكاٌ ٚينفٓها
ال ٚغبههّ فهه ٙزيههاٌ فههىكا اَنؼههٗ ْههكا انسيههاٌ ألبههم عهههٗ
انًعاط ٙانخ ٙكاٌ ٚينفٓا إٌ انًويٍ عناً ْٕ انك٘ حعهق
لهبّ بربّ سهبغاَّ ٔحعهانٗ يغبهتً ٔحعجًٛها رصهاي ٔخٕفها
ٔحههٕكالً ٔاسههخعاَت ْههكا ْههٕ انًههويٍ عنهاً نههكنك أدعههٕ إنههٗ
أخهههٕاَ ٙانًسههههً ٍٛإنهههٗ أٌ ٚكَٕهههٕا دائًه هاً ٚهههككرٌٔ اهلل
حعانٗ بنهٕبٓى ٔصٕارعٓى إٌ ككر اهلل انًفٛدة نهًري ْهٕ
ككر اهلل حعانٗ ف ٙاننهَ ٔنٓكا لال اهلل حعانَٗٔ ( :ال حط ْ
عٍْ ككْرََا َٔاحَّ َب َ ََْٕاِ َٔكَاٌَ َأيْهرِ فرطهاً)
َيٍْ َأغْ َفهَُْا َلهْبَّ َ
إٌ انككر باننهَ ال ٚعُ ٙأٌ ًَٓهم انهككر بانهسهاٌ ٔنكُهٙ
ألهههٕل إٌ انهههككر بانهسهههاٌ إكا نهههى ٚكهههٍ يظهههغٕباً بانهههككر
باننهَ فىَّ ٚكٌٕ لهٛم انفائدة ٔنكٍ ااَساٌ إكا ككهر اهلل
بنهبههّ ٔصٕارعههّ كههاٌ كنههك أحههى ٔنٓههكا َنههٕل إٌ ككههر اهلل
حعههانٗ ُٚنسههى إنههٗ رالرههت ألسههاو ككههر باننهههَ ٔعههدِ ٔككههر
بانهسههاٌ ٔعههدِ ٔككههر بههانضٕارط يههٍ انٛههدٔ ٍٚانههرصهٍٛ
ٔانعُٔ ٍٛغٛر كنك فىكا أحًج فىكا اصخًعج األيٕر انزالرت
كاٌ كنك ْٕ األكًم ٔإكا حاهف ٔاعد يُٓا َنض يٍ كنك
بندر يا حاهف فاككرٔا اهلل عبهاد اهلل اككهرٔا اهلل بنههٕبكى
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ٔأنسُخكى ٔصٕارعكى ككر اهلل عس ٔصهم باننههَ أٌ ٚكهٌٕ
انههر عههس ٔصههم دائً هاً فهه ٙلهههَ ااَسههاٌ عهههٗ ككههرِ إكا
َجرَ ،جر باهلل ٔإكا أعرع عٍ شم يغرو أعرع عُّ
هلل عههس ٔصههم ْٔكههكا ٔكههكنك انههككر بانهسههاٌ يههٍ انخسههبٛظ
ٔانخكبٛر ٔانخٓهٛم ٔانخغًٛهد ٔلهراية اننهرآٌ ٔحعههى انعههى
ٔاأليههر بههانًعرٔ ٔانُٓهه ٙعههٍ انًُكههر ٔغٛههر كنههك يههٍ
األلٕال انًنربت إنٗ اهلل كهٓا يٍ ككر اهلل حعهانٗ بانهسهاٌ
ككر اهلل حعانٗ بانضٕارط يزم اننٛاو ف ٙانظالة ٔانركهٕ
ٔانسههضٕد ٔاننعههٕد فٓٛهها ٔانًشهه ٙإنههٗ انًسههاصد ٔكخابههت
انعهى ٔحنهٛهَ انكخهَ نهًراصعهت ٔغٛهر كنهك يهٍ يها ٚنهر
إنههٗ اهلل حعههانٗ أسههال اهلل أٌ ٚضعههم لهٕبُهها صًٛع ه ًا دائًههت
انككر هلل عس ٔصم ٔأٌ ٚضعم صٕارعُها دائًهاً آيهرة بهككر
اهلل عس ٔصم ٔأٌ ٚضعم أنسُخُا دائًاً َاطنت بككر اهلل عس
ٔصم إَّ ٔن ٙكنك ٔاننادر عهٔ ّٛأعهًٕا أٓٚا انًسهًٌٕ
أٌ خٛهههر انغهههدٚذ كخههها اهلل ٔخٛهههر انٓهههد٘ ْهههد٘ يغًهههد
رسٕل طهٗ اهلل عهٔ ّٛسهى ٔشر األيٕر يغهدراحٓا ٔكهم
يا أعدد ف ٙد ٍٚاهلل بدعت ْٔهٕ سهٛم ٔإٌ ظهٍ طهاعبّ
عسُا ننٕل انُب ٙطهٗ اهلل عهٔ ّٛسهى (كم بدعت ػالنت
ٔكم ػالنت ف ٙانُهار) فعههٛكى أٓٚها انًسههًٌٕ بانضًاعهت
عهٛكى أٌ حضخًعٕا عهٗ د ٍٚاهلل ٔال حخفرلٕا فٛهّ فهىٌ ٚهد
اهلل ي انضًاعت ٔيٍ شك ،شك ف ٙانُهار ٔأعهًهٕا أٌ اهلل
أيركى بيير بدأ بُفسّ فنال صم يٍ لائم عهًٛا( :إٌَّ انهَّهَّ
عهَٗ انَُّبهَٚ ٙها أَٚقَٓها انَّهك ٍَٚآيَُهٕا طَههقٕا
ظهقٌَٕ َ
َٔيَالئكَخَّ َ ٚ
عهَْٛههّ َٔسَهههًٕا َحسْهههًٛاً) انهٓههى طهههٗ ٔسهههى عهههٗ عبههدَ
َ
ٔرسهههٕنك يغًهههد انهٓهههى ارزلُههها يغبخهههّ ٔاحباعهههّ ظهههاْراً
ٔباطُا انهٓى حٕفُها عههٗ يهخهّ انهٓهى اعشهرَا فه ٙزيرحهّ
انهٓى أدخهُا فه ٙشهفاعخّ انهٓهى اسهنُا يهٍ عٕػهّ انهٓهى
أصًعُا بّ ف ٙصُاث انُعهٛى يه انهك ٍٚأَعًهج عههٓٛى يهٍ
انُبٔ ٍٛٛانظهدٚنٔ ٍٛانشهٓداي ٔانظهانغ ٍٛانهٓهى أرػهٗ
عهههٍ خهفائهههّ انراشهههدٔ ٍٚعهههٍ انظهههغابت أصًعهههٔ ٍٛعهههٍ
انخابع ٍٛنٓى بىعساٌ إنٗ ٚهٕو انهدٔ ٍٚأرػهٗ عهٍ يعٓهى
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بًُههك ٔكريههك ٚهها ر انعههانً ،ٍٛانهٓههى أَظههر انًضاْههدٍٚ
فهه ٙسههبٛهك فهه ٙكههم يكههاٌ انهٓههى أَظههر انًضاْ هد ٍٚفههٙ
سبٛهك ف ٙكهم يكهاٌ انهٓهى أَظهر انًضاْهد ٍٚفه ٙسهبٛهك
ف ٙكم يكاٌ انكٚ ٍٚضاْدٌٔ بهانعهى ٔٚضاْهدٌٔ بانسهالط
ٚا ر انعانً،ٍٛانهٓى أطهظ نُا ٔالة أيٕرَا انهٓهى أطههظ
نُا ٔالة أيٕرَا انهٓى دنٓهى عههٗ اناٛهر ٔأعهُٓى عهٛهّ ٚها
ر انعانً ٍٛانهٓهى ْٛهم نٓهى بطاَهت طهانغت حهدنٓى عههٗ
اناٛهر ٔحهرغبٓى فٛهّ ٔحبه ٍٛانشهر ٔحغهكرْى يُهّ ٚهها ر
انعههانً ٍٛانهٓههى يههٍ كههاٌ يههٍ بطاَههت ٔالة أيٕرَهها غٛههر
يسههخنٛى عهههٗ دُٚههك ٔال َاطههظ نٓههى ٔال نههرعٛخٓى فيبعههدِ
عههُٓى ٔأبههدنٓى باٛههر يُههّ ٚهها ر انعههانًٚ ٍٛهها كا انضههالل
ٔااكراو ٚا عٚ ٙا لٕٛو انهٓى ٔعى بكنك صًٔ ٛالة أيٕر
انًسهً ٍٛإَك عههٗ كهم شهم لهدٚر عبهاد اهلل إٌ اهلل ٚهيير
بانعدل ٔااعساٌ ٔإٚخاي ك٘ اننربٗ ٔ ُٗٓٚعٍ انفغشاي
ٔانًُكر ٔانبغهٚ ٙعجكهى نعهكهى حهككرٌٔ ٔأٔفهٕا بعٓهد اهلل
إكا عاْدحى ٔال حُنؼٕا ااًٚهاٌ بعهد حٕكٛهدْا ٔلهد صعههخى
اهلل عههههٛكى كفهههٛال إٌ اهلل ٚعههههى يههها حفعههههٌٕ ٔاككهههرٔا اهلل
انعجٛى انضهٛم ٚككركى ٔاشكرِٔ عهٗ َعًّ ٚهسدكى ٔنهككر
اهلل أكبر ٔاهلل ٚعهى يا حظُعٌٕ .

