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ُه 1436ُمجادُاآلخرة21ُُُمُ هُ ن ُ عَُُاللُ ُيَُضُ رَُُةُ ابَُحَُالصُ ُتُ وَلُطُ بُ 

َُخاَلفَُ َُمن  َُأطَاَعه َُوات  َقاهُ،َُوأََذل  َُمن  د ُلل ُال ذ يُأََعز  م  رُ ُاْلَ  َره ُفَ َعَصاهُ،ُالن اص  َُوالهُأَم  ُل د ين ه َُوَمن 
ل ىُ،ُصَُُهُ ولُ سُ َرُوَُُهُ دُ ب ُعَُُا ُدَُمُ اُم َُي  نَُبُ ن ُنََُأُُدُ هَُشُ أَُ،ُوَُُهُ يَكُلَُرُ لُشََُُدهُ حُ وَُُُاللُ ل َُهُإُ لَُلُإُ ُنُ َأُُدُ هَُشُ أَُ،ُوَُ
ُالدُ وُ ُي ََُلُإ ُُا ُُيثُ كَُُُاُ يمَُلُ سُ َتُُل مَُسَُوَُُاب هُ حَُصُ أَُه ُوَُىُآلُ لَُعَُه ُوَُي ُلَُعَُُاللُ  ُ.ُينم 

ُُادَُهَُال ُ ُنُ واُأَُمُ لَُاعُ وَُُواُاللَُقُ ات ُ فَُُ:دَ عَ اَب َ مَ أَ  ُينُ وُالدُ لُ عُ ي َُُهُ ب ُُ،ُمُ َلُسُ الُ ُامُ نَُسَُُة َُوُرُ ذَُُوَُهُ ُاللُ ُيلُ بُ ُسَُف 
ُ،ُهُ ب ُُرَُفَُكَُُُنُ مَُُلُ ذُ ي ُوَُُهُ تُ اعَُطَُُلَُهُ َأُُاللَُُزُ عُ ي ُُهُ ب ُُ،ُرُ فُ كُ الُ ُئُ فُ طَُنُ تَ ُوَُُكُ رُ الشُ ُعُ مَُقُ ي  ُوَُُيدُ حُ وُ الت ُ ُعُ فُ تَُرُ يَ ُوَُ
ارُالنُ ُنَُىُمُ جَُنُ ي  ُوَُُةُ نُ ىُال َُرَُت َُشُ ت ُُادُ هَُال ُ ب ُُ،ُوُ دُ عَُالُ ُدُ صَُي ُوَُُمُ ارُ حَُمَُالُ ُنُ عَُُادُ ذَُي ُوَُُارُ يَُىُالدُ مَُت ُ ُادُ هَُال ُ بُ 
.ُ
ُُةُ َلُث ُمُ ال َُُعََُوُرُ واُأَُب ُرَُضَُُمُ هُ ن ُ عَُُاللُ ُيَُضُ رَُُةَُابَُحَُالصُ ُنُ إُ :ََونَ مَ لَ سَ مَ اَالَ هَ ي َ أَ  ُُادُ هَُُال ُ ف  ُاللُ ُيلُ بُ ُسَُف 
َُب َُُةُ لَُات َُقَُمُ الُ وَُُاللُ ُينُ دُ ُنُ عَُُاعُ فَُالدُ وَُ ُنُ واُأَُقُ حَُتَُُاسُ ّت ُحَُُ،مَُلُ سَُوَُُهُ ي ُلَُعَُُىُاللُ لُ صَُُاللُ ُولُ سُ رَُُيُ دََُيُُي 
ُُيمَُظُ عَُالُ ُزَُوُ فَُواُالُ وزُ فُ يَ ُوَُُةُ ادَُهَُالشُ ُةَُبَُت َُرُ واُمَُالُ نَُي َُ ُمُ هُ ن ُ عَُُاللُ ُيَُضُ َرُُمُ ولت ُ طُ ب ُُنُ مُ ُانَُكََُوُُ،ة ُرَُاآلخُ اُوَُيَُن ُ ُالدُ ف 

ُواُ.لُ عَُاُف َُمَُُلَُعَُفُ ي َُُنُ ُأَُّن ُمََُتَُيَُلُُمُ هُ رَُي َُسُ ُعَُسَُ ُوُ َأُُأَُرَُاُق َُذَُإ ُُانَُسَُنُ ال ُ ُنُ ُإُ ّت ُحَُُيمَُظُ عَُالُ ُءَُيُ الشُ 
ُُنُ َنُ وَُ ُُينَُدُ اهُ جَُمُ اُالُ نَُان َُوَُخُ إ ُُعَُجُ شَُن ُُنُ ُأََُلُإ ُُاجُ تََُنُ ُامُ يُ ال َُُهُ ذُ ُهَُف  ُدُ شُ َنُُنُ أَُوَُُم ُزُ اْل َُُةُ فَُاصُ عَُُةُ كََُرُعُ ُمَُف 
ُنُ َأُُمُ هَُعَُمَُُوفُ ق ُوُ الُ ُنَُمُ ُنُ إ ُوَُُ،ُيَُمُ لُ سُ مُ الُ ُدُ َلُب ُُنُ عَُُونَُعُ افُ دَُي ُوَُُيَُك ُر ُشُ مُ ُونَُلُ اتُ قَُي ُ ُمُ هُ ن ُ إ ُفَُُ،ُمُ هُ ر ُزُ َأُُنُ مُ 
ُُي ُرب َُُمُ هَُفُ لُ َنُ ُنُ أَُوَُُمُ َلُ ُاللُ ُدُ عَُاُأَُب َُُمُ هُ مَُلُ عُ ن ُ  ُاللُ ُيَُضُ َرُُةُ ابَُحَُصُ الُلَُعَُاُف َُمَُُمُ َلُ ُيَُكُ َنُ ُنُ أَُوَُُمُ يهُ الُ هَُُأَُف 
ُُ.ُانَُات ُ وَُدُ قُ ُمُ هُ ُينَُالذُ ُمُ هُ ن ُ عَُ

 ُ َُزي د ُب ن َُخال درُال  َهن  َيُالل ه َُعن هُ َُعن  َعَلي ه َُوَسل َمُأَن ه ُقَاَلَُُرض  ُالل َُصل ىُاللُ  َُرس ول  َُجه َزُ)َعن  َمن 
َُخَلفَُ َُغزَا،َُوَمن  ُالل ،ُفَ َقد  َُسب يل  َُغزَاَغاز ي اُف  َي ر،ُفَ َقد  ل ه ُب  ُأَه  ُه َري  َرَةُوَُُ،ُهُ ي ُلَُعَُُقُ فَُت ُ مُ ُ(ه ُف  َُأِب  َعن 

اَئَةَُدَرَجةر، ُالَن ة ُم  َعَلي ه َُوَسل َمُ)ُإ ن ُف  ُالل ه َُصل ىُاللُ  َيُالل ه َُعن ه ُ،ُقَاَلُ:ُقَاَلَُرس ول  أََعد َهاَُُرض 
َُسب ي (ُرَُالل ه ُل ل م َجاه د يَنُف  ُالس َماء َُواَلر ض  َ َُكَماُبَ ي  َرَجتَ ي   ُالد  َ ُالل ه ،َُماُبَ ي  ُ.ُيُ ارُ خَُبُ الُ ُاهُ وَُل 

َُب َُُيهُ فُ ُاللُ ُعَُمجََُُاءُرقَُل ُُلُ وُ َأُُىرَُب ُ كُ الُ ُرُردُ َبُُةُ كََُرُعُ مََُ:َونَ مَ لَ سَ مَ الَ اَهَ ي َ أَ  اُيهَُفُ ُانَُكََُوُُ،هُ ائُ دَُعُ أَُوَُُهُ ائُ َيُل ُوُ َأُُي 
ُُ،يمُ ظُ عَُُيَُمُ لُ سُ مُ ل ُل ُُورُ هُ ظُ وَُُيُ ب ُمُ ُرُ صُ نَُ ُب ن َُمال كر ُأََنس  َعن هُ َعن  َيُاللُ  ُبَُرَُت َُاق ُ :ُُالَُقَُُهُ ن َُأَُُرض 

َعَلي ه َُوَسل َمُ ُالل َُصل ىُاللُ  ر ك وَن،ُفَ َقاَلَُرس ول  (ق وم واُإ َلَُجن ةرَُعرُ )ال م ش  َر ض  َُوال  ُض َهاُالس َمَوات 
َن َصار يُ ب ن ُُع َمي  رُ َُقالَُف َُ ُال  َر ضُ ُاْل  َمام  َُوال  ُ(نَ َعمُ )؟ُقَاَلُُ:ُيَاَُرس وَلُالل ،َُجن ة َُعر ض َهاُالس َمَوات 
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َُبخُرُقَالَُ ُالل ُصَُُ:َُبخر َعَلي ه َُوَسل َمُ)،ُفَ َقاَلَُرس ول  َُبخُرل ىُاللُ  :ُُقَالَُُ(؟َُماََُي م ل َكَُعَلىُقَ و ل َكَُبخر
ل َهاُاللُ َُلَُوالل ُيَاَُرس ولَُ ُأَه  َُأك وَنُم ن  َُرَجاَءَةَُأن  ل َها)،ُقَاَلُُ،ُإ ل  ُأَه  رََجََُتَرَاتُرُ(فَإ ن َكُم ن  َُُفَأخ 

َُمَعهُ  قَالََُُكاَنت  ن  ه ن ،ُُث ُ  َُهذ ه ُإ ن  َهاَُْلََياة ُُ،َُفَجَعَلُيَأ ك ل ُم  ُآك َلََُتَرَاِت  َُحّت  ُأَنَاَُحي يت  :ُلَئ ن 
ُق ت َلُُلََُطو يَلة ،ُقَا قَاتَ َله م َُحّت  ر ،ُُث ُ  َُكاَنَُمَعه ُم َنُالت م  َا ُ.ُمُ لُ سُ مُ ُاهُ َوُرَُ(ُ:ُفَ َرَمىُب 

ُوَُ ُةَُيعَُب َُرُُنُ ب ُُةُ َبُت ُعُ ُمُ هُ ،ُوَُةُردَُاحُ وَُُةُرلَُائُ عَُُنُ واُمُ انُ كَُُُشُري ُرَُق ُ ُانُ سَُرُ ف ُ ُة ُيَُخُ ُنُ مُ ُةُ لثََُثُُجََُرُخَُُةُ كََُرُعُ مَُالُ ُلُ وُ ُأَُف 
ُنُ مُ ُةُ ثََُلَُثُُمُ هُ ي َُلُإ ُُجََُرُخَُ،ُفَُُةَُزَُارَُبَُمُ واُالُ ب ُلَُطَُُفُ الصُ ُنَُواُمُ لُ صَُفَُاُان ُ مُ لَُ،ُف َُةََُبُت ُعُ ُنُ ب ُُيدُ لُ لوَُاُ ،ُوَُُةُ َبُيُ شَُُوهُ خُ أَُوَُ

ُُاءُ فَُكُ َأُُ:ُواالُ .ُقَُارُ صَُنُ ال َُُنَُمُ ُطُ هُ :ُرَُُواالُ ؟ُقَُُمُ تُ ن ُ َأُُنُ :ُمَُُونَُك ُر ُشُ مُ الُ ُمُ َلُ ُالَُقَُف َُُ،ُارُ صَُنُ ال َُُابُ بَُشَُ
اُنَُي ُ َلُإ ُُجُ ر ُخُ َأُُ!ُدُ مُ اُم َُ:ُيَُُمُ يهُ ادُ نَُىُمُ ادََُنُُا،ُُث ُ نَُمُ ُعَُن َُبُُيدُ رُ اُنُ ّن َُإُ ،ُوَُةُ اجَُحَُُمُ كُ اُبُ نَُاُلَُ،ُمَُُامُ رَُكُ 
َعَلي ه َُوَسل مَُُاللُ ُولُ سُ رَُُالَُقَُ،ُف َُُاَنُمُ وُ ق َُُنُ اُمُ نَُاءَُفَُكُ أَُ اَُيُُمُ قُ ،ُوَُثُ ارُ اْل َُُنُ ب ُُةُ دَُيُ ب َُاُعُ َيُُمُ قُ )َُصل ىُاللُ 

ُُاءُ فَُكُ َأُُمُ تُ ن ُ وا:ُأَُالُ قَُ،ُف َُُمُ وهُ رُ ب َُخُ أَُ؟ُفَُُمُ تُ ن ُ َأُُنُ وا:ُمَُالُ ،ُقَُمُ هُ نُ اُمُ وُ ن َُدَُواُوَُامُ اُقَُمُ لَُف َُُ(يُ لُ اُعََُيُُمُ قُ ،ُوَُة ُزََُحُ 
َُلُهُ ي ُ ُمُ لَُف َُُيُ لُ عَُوَُُة ُزَُاَُحُ مُ أَُفَُ،ُُيدَُل ُوَُالُ ُيُ لُ عَُُزَُارَُبَُ،ُوَُُةََُبُيُ شَُُة ُزََُحُ ُزَُارََُبُوَُ،ُُةََُبُت ُعُ ُةُ دَُيَُب ُ عُ ُزَُارَُبَُ،ُف َُُامُ رَُكُ 
َُبَ ُوَُُهُ نَُي ُ ب َُُفَُلَُت َُاخُ فَُُةُ دَُيُ ب َُاُعُ مُ أَُ،ُوَُُاه ََُلُتَُق َُُنُ اُأَُمَُهُ يُ ن َُير ُقَُ اُمَُهُ ن ُ مُ ُدُ احُ وَُُلُ كُ ُُنَُخَُث ُأَُ،ُفَُانُ تَُب َُرُ ضَُُهُ ن ُيرُقَُُي 

ُتُ امَُقَُُُث ُ ُ،ُيَُمُ لُ سُ مُ الُ ُرُ كُ سُ عَُُمُ َلُإ ُُةَُدَُيُ ب َُُعُ َلُمَُتَُاحُ وَُُهُ َلَُتُقَُف َُُةََُبُتُ ىُعُ لَُعَُُة ُزََُحُ وَُُيُ لُ عَُُرُ كَُُُ،ُُث ُ هُ بَُاحُ صَُ
ُ.ُهُ تَُمَُلُ ىُكَُلَُعُ أَُوَُُهُ دَُنُ جُ ُاللُ ُرَُصَُُنَُّت ُحَُُالُ طَُبُ ال َُُالَُتَُواُقُ لُ ات ََُقُوَُُءُ َلُبَُالُ ُمَُظَُعُ َأُُاللُ ُدُ نُ ىُجُ لَُب ُ أَُوَُُةُ كََُرُعُ مَُالُ 
ُال َمع رََكةُ ُسُ االنُ ُبَُارَُقَُت َُُ:َدَ حَ أ ََةَ كَ ر َعَ يَمَ فَ وَ  ُُلَُصَُحَُوََُُوَنَشَبت  ُ،ُفُ وصَُي ُُادُ كَُلُيَُُالُ َتُقُ ُالُ وُ ُأَُف 
ُ،ُاتُ مَُلُ كَُاُالُ هَُن ُ عَُُرُ ب ُ عَُلُت ُ ُةُ الَُسَُبَُالُ وَُُة ُوُ قُ الُ وَُُةُ اعَُجَُالشُ ُنَُمُ ُاُ وفَُنُ صُ ُيَُمُ لُ سُ مُ الُ ُالُ طَُب َُأُُيهُ فُ ُرَُهَُظُ أَُوَُ

ُُةَُيُ مُ اْل َُُثُ َبُُدُ قَُُانََُيُفُ وُسُ ب َُأُُانَُكَُوَُ اُ:ُيَُُمُ َلُ ُالَُقَُف َُُ،ُيَُك ُر ُشُ مُ الُ ُاءُ وَُل ُُةُ لَُحََُُمُ هُ وُ ُارُ الدُ ُدُ بُ ُعَُن َُبُُُآلُ ف 
ُمُ ات ُ ايَُرَُُلُ َبُقُ ُنُ مُ ُاسُ ىُالنُ َتُؤُ اُي ُ ّن َُإُ ،ُوَُمُ تُ ي ُ أَُرَُُدُ اُقَُاُمَُنَُاب َُصَُأَُفَُُرُردُ َبُُمَُوُ اُي َُنَُاءَُوَُل ُُمُ يتُ ل ُوُ ُدُ ،ُقَُارُ الدُ ُدُ بُ ُعَُن ُبَُ

ُ!ُوهُ مُ يكُ فُ كُ نَُف َُُهُ نَُي ُ ب َُاُوَُنَُن َُي ُ واُب َُلُ ت َُُنُ اُأَُمُ إُ اُ،ُوَُنَُاءَُوَُاُلُ ونَُفُ كُ َتُُنُ اُأَُمُ إُ واُ،ُفَُال ُزَُُتُ اَلُزَُُاذَُ،ُإُ 
َُأُُلُ وُ قَُل ُُارُ الدُ ُدُ بُ وُعَُنُ ب َُُبَُضُ غَُف َُ ُمُ لُ سُ ن ُُنُ :َُنُ ُهُ واُلَُالُ قَُ،ُوَُوهُ دُ عُ وَُتَ ُوَُُهُ واُبُ َهُ ،ُوَُبُ ضَُغَُالُ ُدُ شََُأُُانََُيُفُ ُسُ ِب 
ُكَُنَُي ُ قَُت َُاُالُ ذَُإ ُُا ُدَُغَُُمُ لَُعُ ت َُاُ؟ُسَُنَُاءَُوَُل ُُكَُي َُلُإُ  ُنُ واُعَُيدُ بُ ُأُ ّت ُحَُُةُ كََُرُعُ مَُالُ ُامُ دَُتُ احُ ُدَُنُ واُعُ ت ُبَُث َُُدُ قَُ.ُوَُعُ نَُصُ َنُُفَُيُ ا
ُ.،ُوََكان واَُعَشَرة ُُمُ يهُ ب َُأُُة ُرَُكُ بَُ
َُأُُنُ ب ُُةُ حَُلُ طَُُيَُك ُر ُشُ مُ الُ ُاءُ وَُل ُُلُ امُ حَُُةُ كََُرُعُ مَُالُ ُودُ ق ُوَُُلَُوُ َأُُانَُكَُفَُ ُعُ جَُشُ َأُُنُ مُ ُانَُكَُ،ُوَُُيُ رُ دَُب ُعَُالُ ُةَُحَُلُ ُطَُِب 
ُطُ ر ُفَُل ُُاسُ النُ ُهُ ن ُعَُُمَُجَُحُ أَُ،ُفَُة ُزَُارَُبَُمُ ُالُ َلُوُإُ عُ دُ ،ُيَُلُرىُمجََُلَُعَُُبُ اكُ َرُُوَُهُ وَُُجََُرُخَُفَُ،ُشَُي ُرَُق ُ ُانُ سَُرُ ف ُ 
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َعن هُ ُامُ وُ عَُالُ ُنُ ب ُُرُ ي ُ ب َُالزُ ُ:ُاللُ ُدُ سُ أ ُُنُ مُ ُدُ سََُأُُهُ ي َُلُإ ُُمَُدُ قَُت َُُنُ كُ لَُ،ُوَُهُ تُ اعَُجَُشَُ َيُاللُ  ُلُ َبُُهُ لُ هُ ي ُ ُمُ لَُف َُ،َُُرض 
ُ.هُ فُ يُ سَُب ُُهُ بََُذَُوَُُاهُ قَُل ُأَُ،ُفَُضَُرُ ال َُُهُ ب ُُمَُحَُتَُاق ُ ُ،ُُث ُ ُهُ لُ ىُمجََُلَُعَُُهُ عَُمَُُارَُُصَُّت ُحَُُوثُ يُ اللُ ُةَُبَُث  ُوَُُإ لَي هُ ُبََُثُوَُ
َُأُُنُ ب ُُانُ مَُث ُعُ ُةََُبُيُ وُشَُب َُأُُوهُ خُ َأُُهُ دَُعُ ب َُُاءُ وَُاللُ ُلَُمَُحَُفَُ ُ:ُولُ قُ ي َُُوَُهُ وَُُالُ َتُقُ ل ُل ُُمَُدُ قَُت َُ،ُوَُةَُحَُلُ ُطَُِب 

ُتَ ن َدق ا ب واُالص ع َدَةَُأو  ََُي ض  ُالل َواء َُحقًّاُ*َُأن  ل  ُإ ن َُعَلىُأَه 
َعن هُ ُبُ لُ طُ مُ الُ ُدُ ب ُعَُُنُ ب ُُة ُزََُحُ ُهُ ي ُلَُعَُُلَُمَُحَُفَُ َيُاللُ  ُُعَُمَُُهُ دََُيُُتُ رَُت َُب َُُةُ بَُرُ ضَُُهُ قُ اتُ ىُعَُلَُعَُُهُ بَُرَُضَُفَُُ،َُرض 

ُ!ُاُ يعَُرُ صَُُطَُقَُسَُفَُُ،ُهُ تُ ئ َُرُ ُتُ انَُبَُ،ُف َُُهُ ت ُرُ ُسُ َلُإ ُُتُ لَُصَُُوَُّت ُ،ُحَُهُ فُ تُ كَُ
َُأُُنُ ب ُُدُ عُ وُسَُب َُأُُاءَُوَُاللُ ُعَُفَُرَُُُث ُ  َُأُُنُ ب ُُدُ عُ سَُُاهُ مَُرَُ،ُف َُةَُحَُلُ ُطَُِب  َعن هُ ُاصُرقُ ُوَُِب  َيُاللُ  ُابَُصََُأُُمُرهُ سَُب َُُرض 
ُ.هُ ينُ ْل ُ ُاتَُمَُوَُُهُ انَُسَُل ُُعََُلُدُ أَُ،ُفَُهُ تَُرَُجَُنُ حَُ
َُأُُنُ ب ُُةَُحَُلُ طَُُنُ ب ُُعُ افُ سُ مُ ُاءَُوَُاللُ ُعَُفَُرَُُُث ُ  َُأُُنُ ب ُُتُرابُ َثُُنُ ب ُُمُ اصُ عَُُاهُ مَُرَُ،ُف َُةَُحَُلُ ُطَُِب  ُمُرهُ سَُب ُُحُ لَُف ُ ُال َُِب 
ُ،ُُث ُ هُ لَُت َُُق َُّت ُحَُُامُ وُ العَُُنُ ابُ ُرُ ي ُ ب َُالزُ ُهُ ي ُلَُعَُُضُ قَُان ُ ،ُفَُُةَُحَُلُ طَُُنُ ب ُُبُ َلُكُ ُُوهُ خُ َأُُهُ دَُعُ ب َُُاءَُوَُاللُ ُلَُمَُحَُ،ُفَُهُ لَُت َُقَُف َُ

ُاَلُوَُاُت َُذَُكَُهَُوَُُ،ُهُ اتُ يَُىُحَُلَُعَُُتُ ضَُقَُُةُ َنُعُ طَُُاللُ ُدُ يُ ب َُعُ ُنُ ب ُُةُ حَُلُ طَُُهُ َنُعَُطَُ،ُفَُُال  َلسُ ُاوه َُخُ َأُُاءَُوَُاللُ ُلَُحََُ
ُُيَُمُ لُ سُ مُ الُ ُالُ طَُبُ ُأَُاَلُوَُتَ ُوَُُاءُ وَُاللُ ُلُ ىَُحُ لَُعَُُارُ الدُ ُدُ بُ وُعَُنُ ب َُ ُ.ُمُ هُ رُ آخُ ُنُ عَُُمُ وهُ ادُ بَُُأَُّت ُحَُُمُ الُ تَُُقُ ف 
ُُقُ بُ السُ ُبُ صَُقَُُمُ َلُ ُانَُكَُُُينَُالذُ ُالُ طَُبُ ال َُُنَُمُ وَُ:ََونَ مَ لَ سَ مَ اَالَ هَ ي َ أَ  ُنُ ب ُُسُ نَُ:ُأَُُامُ دَُقُ ال ُ وَُُةُ اعَُجَُُالشُ ف 

َيُالل ه َُعن ه ،ُقَالَُُ،هُ ن ُعَُُاللُ ُيَُضُ رَُُرُ ضُ النُ  َُرض  ُأََنسر َُُعن  ُق َتال  ُب ن ُالن ض ر َُعن  :َُغاَبَُعم يُأََنس 
رر،ُفَ َقالَُ ُق َتالُرَُبد  َُأو ل  َُعن  ر ك َي،ُلَئ نُ ُ:ُيَاَُرس وَلُالل ه ُغ ب ت   ش 

ُُقَاتَ ل َتُامل َهَدن  ر ك َيُُالل هُ َُأش   ش 
ق َتاَلُامل

ُالل ه ُمَُ َنعُ لَيَ َرَين  ُ!ُاَُأص 
ل م ونَُ  س 

َُكاَنُيَ و م ُأ ح در،َُوان َكَشَفُامل بَ َله َُسع د ُب ن ُم َعاذر،ُفَ َقالَُُفَ َلم ا تَ ق  :ُيَاَُسع د ُب َنُم َعاذر،ُُ،ُفَاس 
ُأ ح دُر ُد ون  د ُر ََيَهاُم ن  َُأج  ُالن ض ر ُإ ن  ُيَاَُرس ُوُالَن َةَُوَرب  َتطَع ت  َلُالل ه َُماُ،ُقَاَلَُسع د :َُفَماُاس 

ُ.َُصَنعَُ

نَاه َُقدُ ُقَاَلُأََنسُ  َُوَوَجد  مر َية ُب َسه  َُرم  ،ُأَو  ُطَع َنة ُب ر م حر َُأو  نَاُب ه ُب ض ع اَُوََثَان َيَُضر بَة ُب الس ي ف  ُ:ُفَ َوَجد 
ت ه ُب بَ َنان ه ُ ُأ خ  ر ك وَن،َُفَماَُعَرَفه َُأَحد ُإ ل   ش 

َُمث َلُب ه ُامل َُنظ ن َُأن َُهذ ه ُُقَاَلُأََنسُ ق ت َلَُوَقد  ُك ن اُن  َرىُأَو  ُ:
َباه ه ُ} َُأش  ُف يه َُوف  َُقَضىُُاآليََةُنَ زََلت  َُمن  ن  ه م  َُصَدق واَُماَُعاَهد واُالل َهَُعَلي ه َُفم  م َنُال م ؤ م ن َيُر َجال 

ُيَ ن تَُ َُمن  ن  ه م  َُوَماُبَد ل واُتَ ب د يل َُن َبه َُوم  ُ.ُيُ ارُ خَُبُ الُ ُاهُ َوُرَُ{ُظ ر 
َمع وَنُُ،مُ اَلُ عَُف ُ َأُُلُ عَُفُ يَ ُوَُُمُ هُ رَُث َُيُأَُفُ َتُقُ ي َُُنُ اُمَُن ُمُ ُجَُر َُي ُ ُنُ َأُُىُاللُ سَُعَُوَُُ،ُمُ هُ رُ دَُُهُ ل ُل ُفَُ َُماَُتس  أَق ول 

تَ غ فُ  يمَوَأس  ُالر ح  تَ غ ف ر وه ُإ ن ه ُه َوُال َغف ور  ُفَاس  َُوَلك م  ال َعظ يَمُِل  ُاللَُ ُ.ُر 
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ُ

ُةُ يَُانُ الثُ ُةُ بَُطُ الُ 

ُال َعاَلم َيُ د ُلل َُرب  م  ب ه َُأمج َع َيُ.ُ،اْلَ  َُوالص لة َُوالس لم َُعَلىُنَب ي  َناُم َم درَُوَعَلىُآل ه َُوَصح 

ُُُةََُتُؤُ مُ ُةُ كََُرُعُ مَُيُفُ فَُُأ م اَب  ع د َ: ُاُ شَُيُ واُجَُلُ اب ََُقُوَُُ،ُطُ قَُف َُُآلفُرُةَُلثََُثُُنَُُومُ لُ سُ مُ الُ ُانَُكَُُُامُ الشُ ُاءُ قَُلُ ب َُُف 
ُالَعَربُ ُلُراتُ قَُمُ ُفُ لُ اُأَُتَُائ َُمُ ُهُ امُ وَُقُ  َُوبَ ع ض  َعَلي ه َُوَسل مَُُاللُ ُولُ سُ رَُُانَُكََُوُُ،ُم َنُالر وم  ُرَُمُ َأُُدُ قََُُصل ىُاللُ 
َعن هُ ُةَُثَُارُ حَُُنَُب ُُدَُي ُزَُُيَُمُ لُ سُ مُ ىُالُ لَُعَُ َيُاللُ  ُدُ ب ُعَُف َُُرُ فَُعُ جَُُلَُت ُقُ ُنُ إُ ،ُوَُرُ فَُعُ جَُفَُُدُ ي ُزَُُلَُت ُقُ ُنُ إ ُ)ُالَُقَُ،ُوََُُرض 

ُ(ةَُاحََُوُرَُُنُ ب ُُاللُ 
عَُىُال َُقَُت َُاُالُ مُ لَُف َُ ُضُ عُ ب َُُدَُد ُرَُت َُُ،ُمُ ضَُال ُ ُرُ حُ بَُالُ ُلَُثُ ،ُمُ َمَُرُم َُرُعَُالُ ُيَُبُ كَُالُ ُشَُيُ ال َُُاذَُهَُُاسُ ىُالنُ أََُرُوَُُانُ م 

َعن هُ ُةَُاحََُوُرَُُنُ ب ُُاللُ ُدُ ب ُعَُُمُ هُ عَُجُ شَُفَُُ،ُدُ د ُرَُالت ُ ُنَُمُ ُا َُئُيُ شَُُاسُ النُ  َيُاللُ  ُالت ُُنُ إ ُُاللُ وَُُمُ وُ اُق َُ:ُيَُُالََُقُوََُُرض 
ُمُ هُ لُ اتُ قَُاُن ُ ،ُمَُُةرُرَُث ُ لُكَُوَُُةرُوُ لُق ُ وَُُدُردَُعَُب ُُاسَُالنُ ُلُ اتُ قَُاُن ُ مَُ،ُوَُُةُ ادَُهَُالشُ ُ:ُونُ َبُلُ طُ َتُُمُ تُ جُ رَُُخَُت ُل ُل ُُونَُهُ رَُكُ تَُ
ُ ي َُن َُسُ ىُاْل ُ دَُحُ إ ُُيَُاُهُ ّن َُإُ واُفَُقُ لُ طَُانُ ،ُفَُهُ ب ُُاُاللُ َنُمَُرَُكُ َأُُيالذُ ُينُ اُالدُ ذَُُِ َُل ُإُ  ُةُ ادَُهَُاُشَُمُ إ ُوَُُورُ هُ اُظُ مُ ،ُإُ ي 
.ُلُراتُ قَُمُ ُفُ ل َُأَُُتُ ائُ مُ ُاتُ مَُجَُهَُُونَُهُ اجُ وَُي َُُلُرجُ َرُُآلفُ ُةُ لثَُ،ُثَُيرُ رُ مَُالُ ُالُ َتُقُ الُ َُأُدََُبُوَُُ،ُاسُ النُ ُعَُجُ شَُتَُف َُُ،
ُيُ ظُ اُنَُل َُُدُ وجَُلُيُ ُةُرالَُسَُبَُ،ُوَُةُرغَُالُ َبُُةُراوَُرَُضَُب ُُلُ اتُ قَُي ُ ُلَُعَُجَُوَُُهُ ن ُعَُُاللُ ُيَُضُ َرُُةَُثَُارُ حَُُنُ ب ُُدُ ي ُزَُُةَُايَُالرُ ُذَُخَُأَُفَُ
ُل ُإُ  ُُاطَُُشَُّت ُحَُُلُ اتُ قَُي  ُوَُُلُ اتُ قَُي ُ ُلُ زَُي َُُمُ لَُ،ُف َُمُ َلُسُ ال ُ ُالُ طَُب َُأُُنُ مُ ُهُ الُ َثُمُ ُأَُُف  ُاُ يعَُرُ صَُُرُ خَُوَُُمُ وُ قَُالُ ُاحُ مَُُرُ ف 
َُأُُنُ ب ُُرُ فَُعُ جَُُةَُايَُالرُ ُذَُخَُأَُفَُُ، اُذَُُإُ ّت ُ،ُحَُيُ ظُ النُ ُعَُطُ قَُن ُ مُ ُالُ َتُقُ ُلُ اتُ قَُي ُ ُقَُفُ طَُوَُُهُ ن ُعَُُاللُ ُيَُضُ رَُُبُرالُ ُطَُِب 
،ُهُ الُ مَُشُ ب ُُةَُايَُالرُ ُذَُخَُأَُ،ُفَُهُ ينُ يَُ ُتُ عَُطُ ُقُ ّت ُحَُُلَُاتَُقَُُا،ُُث ُ هََُرُقَُعَُف َُُاءََُرُقُ الشُ ُهُ سُ رَُف َُُنُ عَُُمَُحَُتَُاق ُ ُالُ َتُقُ الُ ُهُ قَُهَُر ُأَُ
ُاللُ ُهُ ابََُثُأَُ،ُوَُُلَُتُ ُقُ ّت ُاُحَُاهَُي ُإ ُُاُ عَُافُ رَُُلُ زَُي َُُمُ لَُ،ُف َُهُ يُ دَُضُ عَُاُب َُهَُن َُضَُتَُاحُ ،ُفَُهُ الُ ش َُُتُ عَُطُ ُقُ ّت ُاُحَُِ َُُلُ زَُي َُُلَُ وَُ

ُ احَُنَُجَُُهُ يُ احَُنَُب َُ ُُي  ُهُ ن ُعَُُاللُ ُيَُضُ رَُُةَُاحََُوُرَُُنُ ب ُُاللُ ُدُ ب ُعَُُةَُايَُالرُ ُذَُخَُأَُفَُ،ُُاءُ شََُيُُثَُيُ اُحَُمَُِ َُُيُ طُ َيُُةُ نُ ُال َُف 
ُ.لَُتُ ُقُ ّت ُحَُُالُ طَُبُ ال َُُالََُتُقُ ُرَُاآلخَُُوَُهُ ُلَُاتَُقَُف َُ
َعن هُ ُيدُ ل ُوَُالُ ُنُ ب ُُدُ الُ ىُخَُلَُعَُُواحُ لَُطَُاصُ ُُث ُ ُ،دُرائُ قَُُي ُ غَُب ُُونَُمُ لُ سُ مُ يُالُ قُ بَُف َُ َيُاللُ  ُةَُايَُرُ الُذَُخَُاُأَُمُ لَُ،ُف ََُُرض 
ُُتُ عَُطَُقَُان ُ ُدُ قَُ:ُلَُُالَُقَُُيدُ ل ُوَُالُ ُنُ ب ُُدُ الُ خَُُنُ عَُُيُ ارُ خُ بَُىُالُ وَُ،ُرَُُيُ ظُ النُ ُعَُطُ قَُن ُ مُ ُاُ يرَُر ُمَُُالُ َتُقُ ُلَُاتَُقَُ يُدُ ُيَُف 
ُُيُ قَُاُبُ مَُ،ُفَُافُريَُسُ َأُُةُ عَُسُ ت ُُةََُتُؤُ مُ ُمَُوُ ي َُ ُ.ُُةُ يُ انُ يََُُةُ يحَُفُ ُصُ ل ُيُإُ دُ ُيَُف 
ُُةُ ابَُحَُالصُ كَُُُنُ كُ  ُوَُُدُرهُ ُزُ ف  ُُمُ اَُلُ مَُُمُ هُ ُمُ وُ قَُالُ ُ***ُعُررَُُوَُف  ُاهُ بَُشُ َأُُاسُ ُالنُ ف 

ُُهُ عَُمُ دَُُدُرابُ عَُُمُ كَُُُ***ُُمُ ِ ُ ُمُ َلُن ُالظُ اُجَُذَُإ ُُلُري َُلُُع ب ادُ  ُاهُ رَُجُ َأُُدُ ُال َُف 
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د ُغَُوَُ ُإُ أ س  ُاهُ َيُؤ ُرُ ُونَُدُ جُ تَُسُ َيُُتُ وُ مَُُالُ َلُواُإُ ب ُهَُُ**ُمُ ِ ُ ُادُ هَُىُال ُ ادَُاُنَُذَُابر
أَُدَُاَُمُ نَُواُلَُي دُ شَُيُ ***ُاُ َرُفَُن َُُمُ هُ ل ُث ُمُ ُنُ اُمُ َنَُلُُثُ عَُاب ُ فَُُبُ اُرَُيَُ ُاهُ َنُعُ ضَُاُ 

ُُةُ ادَُهَُشَُُكَُل ُأَُسُ َنُُمُ هُ اللُ ُ،ُيَُاْل ُ الصُ ُكَُادََُبُعُ وَُُكَُابَُتَُك َُوُُكَُينَُدُ ُرُ صُ انُ ُمُ هُ اللُ  ُرَُي ُ غَُُيَُل ُب ُقُ مُ ُكُ يلُ بُ ُسَُف 
ُوُ ق َُوَُُمُ هُ ي ُ أَُرَُُبُ وُ صَُوَُُمُ هُ ي َُم ُرَُُدُ دُ سَُُمُ هُ اللُ ُ،ُينَُدُ اهُ جَُمُ اُالُ نَُانُ وَُخُ إ ُُامَُدَُقُ َأُُتُ ب َُثُُمُ هُ اللُ ُ،ُينَُر ُبُ دُ مُ 
ُ وَُُقُ ف ُوَُُمُ هُ اللُ ُ،ُيَُمَُالُ عَُالُ ُبُ اُرََُيُُمُ هُ ت َُمَُلُ كَُُُعُ امج َُوَُُمُ هُ مَُائُ زَُعَُ ُهُ بُ ت ُ ُامُ ل ُُيزُ ز ُعَُالُ ُدُ ب ُعَُُنَُب ُُانَُمَُلُ اُسَُنَُر ُمُ َأُُِل 
َعَلي َكُُالل ه مُ ُ،ُمُ ِ ُ ُينَُالدُ ُرُ صُ انُ وَُُينَُالدُ ُمُ ِ ُ ُرُ صُ انُ وَُُ،ُهُ انَُوَُخُ إ ُوَُُهُ اءَُرََُزُوُ ُحُ لُ صُ َأُُمُ هُ اللُ ُ،ُاهُ رضََُتُوَُ

ُارَُصَُالنُ وَُُودُ هُ ي َُالُ ُنَُب َأع َدائ ناُمُ  ُاَلر ضَُُالل ه مُ ُ،ىُوالر اف َضة ُيَاَقو ي ُيَاَُعز يز  ُُزَل ز ل  ُأَق َداَمه م  َُت ت  ُ،م ن 
ُالَعاَلم َيُ!ُُالل ه مُ  ُيَاَرب  ز م ُج ن َده م  َُش َله مَُواه  َُوَشت ت  ُمَج َعه م  َُوم  ر َىُفَ ر ق  الل ه م ُم ن ز َلُال ك َتاب 

َُوان ص ر نَاَُعَلي ه مُ  ز م ه م  ُاه  َزاب  َُوَهاز َمُاَلح  ُ.ُُالس َحاب  َرة َُحَسَنة َُرب  َناُآت َناُف  خ  ُاآل  ن  َياَُحَسَنة َُوف  ُالد 
َُعَلىَُعب د َكَُوَرس ول َكُنَب ي  َناُم َم درَُوَعَلىُآل ه ُو َأص َحاب ه ُالل ه م َُصل ُوَُُ،َُوق َناَُعَذاَبُالن ار َوَسل م 

ُالَعاَلم َيُ.ُ،َُأمج َع يَُ ُواَْلَمد ُلل َُرب 
 


