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ظبده  اً حلؿد هلل و افصالة و افسالم ظذ رشقل اهلل وأصفد أن ٓ إفف إٓ اهلل وأصفد أن حمؿدا

 :ورشقفف أما بعد

ذي احلجة احلرام فعام تسعة وثالثغ وأربعامئة  صفر فقؾة افقاحد و افعؼيـ مـ ؾـحـ ذم 

هلل افذي يرس فـا هذا ادسر و احؿد كه مـ بالد حصقيـ ووافػ ذم هذه ادـطؼة مـطؼة جد

ادؼصد مـف زيارة إخقاكـا إذ أكـا ؿد كشغؾ بعدم افتـؼؾ مـ مـطؼة إػ أخرى ؾؼؾـا ما أحسـ 

مـ آجتامع بلهؾ افسـة ذم أماــ اجتامظاهتؿ وهذا مـ ؾضؾ اهلل ظزوجؾ وفق مل يؽـ مـ 

ال مشؼة ظذ افزائر وٓ برـة هذا آجتامظات إٓ مثؾ هذا إمر كتزاور ذم مؽان جيؿعـا ؾ

 . مشؼة ظذ ادزار

 طأهنا مـ أشباب حمبة اهلل ظزوجؾ ـام ؿال افـبل إذ وتعؾؿقن ؾضقؾة افزيارة ذم اهلل ظزوجؾ  

، واُدَتباِذلنَي » :ؾقام يرويف ظـ ربف ، واُدتزاِوريَن يفَّ ، واُدتجالِسنَي يفَّ وَجَبْت حمبَّتي لؾُؿَتحابِّنَي يفَّ

 .فؽ ظـ معاذ بـ جبؾ أخرجف ما «يفَّ 

أهيا اإلخقة أشال اهلل ظزوجؾ أن يقؾؼـا وإياـؿ فطاظتف ومرضاتف وأن يسددكا فؽؾ خر 

 ادفري وترون وتعؾؿقن برـة هذه اإلجتامظات ؛ ذم هذا ادجؾس شؿعـا مـ أخقـا حمسـ

ومتقز أهؾ افقؿـ ذم هذه احلؼبة هبذا اخلر افعظقؿ  حػظف اهلل خرًا ظظقاًم ذم برـة إجتامظات

َػرُتؿ هبا ظؾقـا حتتاج مـا إػ صؽر ظزوجؾ هذه كعؿة مـ اهلل  ـَ َزيَدكَُّؽؿ َوَفِئـ  َٕ ﴿َفِئـ َصَؽرُتؿ 

 وـام ؿقؾ:  إِنَّ َظذايب َفَشديٌد ﴾

 ومن يؽػر اهلل يؾؼى الغر *** ومن يشؽر اهلل يؾؼى ادزيد 
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بحؿد اهلل ٓ كحتاج إػ ترخقص مـ دوفة  إذ أكـا مـ أؾتؼدها هاؼداركعؿة ظظقؿة يعؾؿ م

ٓ يتقرس آجتامع ر هذا افبؾد ؿد كتخقف إٓ مـ اهلل ظزوجؾ وذم ؽوٓ  اهلل وهذا مـ ؾضؾ

ؾضاًل أن يدرشفؿ وخيطبفؿ  افسـةذ ظمسجد يصع ؾقف بافـاس  بؾ ٓ يتقرس فطافب افعؾؿ

الؾَّفمَّ باِرْك لـا يف َشاِمـا و َيَؿـِـا ؛ » :طقة رشقل اهلل فدظ اشتجابةويقجففؿ وفعؾ هذا 

يدظق ثالثًا بافزـة ذم افشام  شالؾَّفمَّ باِرْك لـا يف َشاِمـا و َيَؿـِـا ؛ الؾَّفمَّ باِرْك لـا يف َشاِمـا وَيَؿـِـا

 .وافقؿـ 

كسؿع ـالم اهلل  مـ أجؾ رء ؽر أنظذ دكقا وٓ وطقػة وٓ  هذا مـ افزـة أن كجتؿع ٓو 

 . ثؿ ـٌؾ يرجع إػ مـزفف وبقتف طوـالم رشقفف 

هذا أمر يغبط ظؾقف أهؾ افسـة ذم افقؿـ ظؿقمًا وذم بالد ادفرة و حرضمقت ومـ إفقفا مـ و 

 . افبالد خصقصاً 

 ظزوجؾ أشال اهلل (1)بـ ظبد احلؿقد احلجقري افزظؽري  وشؿعـا ـؾؿة افقفد ادبارك حمؿد 

 افعؿؾ. افعؾؿ و أن يرزؿـا و إياه و إياـؿ

احلث ظذ خؾؼ احلقاء هذا اخلؾؼ افعظقؿ افذي ٓ يليت إٓ بخر وهق خٌر وـاكت ـؾؿتف ذم 

احَلقاُء ال »؛ شاحَلقاُء خٌر كؾُّه» :طـؾف أكظر إػ هذيـ افقصػغ افذيـ وصػفام هبام رشقل اهلل 

احلقاء ظبادة ؿؾبقة تصؾح هبا افظقاهر و افبقاضـ وتصؾح هبا إؿقال و ؾ «َيْليت إالَّ بَخْرٍ 

إؾعال ؾنن اإلكسان اذا ـان مـ أصحاب هذا اخلؾؼ يتحرج مـ ـثر مـ ادباحات ؾضاًل أن 

ـام ذم حديث  «اهللَُّ َأَحقُّ َأْن ُيْسَتْحَقا ِمـْهُ » ذم إثر:ويصؾ إػ إرتؽاب ادحرمات و ادـفقات 

 ؽقؿ ظـ أبقف ظـ جده.هبز بـ ح

                                                           
(1
هـ, فأسأل هللا أن ٌرحمه وٌرفع  1441بعدها بشهر وأربعة أو خمسة عشر ٌوماَ بحادث مروري فً ٌوم الخامس من صفر لعام  وقد توفً    

 . درجته وٌخلف علٌنا وعلى أوالده بخٌر, والحمد هلل رب العالمٌن
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 ذم هذا ادقضـ حقث ؿال:  :ومـ باب افػائدة أذـر حماضة وفدي أيب أمحد  

و فف احلؿد و ادـة بزيارة افبقت  أهيا إخقة هذه افزيارة ـاكت بعد أن وؾؼـل اهلل ظزوجؾ

افعتقؼ وأداء مـسؽ احلج ؾـسلفف افؼبقل وأن ٓ حيرمـا و إياـؿ مـ هذا اخلر افعظقؿ وؿد 

و أـرمـا ورحب وشفؾ وـان مـ ؿقفف: أبؾغقا ـؾ  مراراً  (2)جؾسـا مع صقخـا حيقك حػظف اهلل

حة ٓشقام حغ يسؿع مـ مـ تؾؼقكف مـل افسالم ؾفق يسؾؿ ظؾقؽؿ مجقعًا وهق يشعر بافرا

مشائخ افسؾػقة افتل بحؿد اهلل ظزوجؾ تدل ظذ حمبة و أخبار إخقاكف وأخبار ادراـز افدظقية

 .افـاس هلذا افديـ وحرص افـاس ظذ إؿامة صعائر هذا افديـ

 اشتغاللبطؾب افعؾؿ وظذ  آهتامموـان مـ وصقتف فـا أن كحث أكػسـا وؽركا ظذ  

 . إوؿات

وهذه وصقة ظظقؿة مـ ظامل يعرف بام يقيص ٕن افقصقة بافعؾؿ هل وصقة بؿجامع اخلر  

أن تؼقل فقاحد صع ؛ صؿ ؛ حج ؛ اظتؿر ؛ أكػؼ ؛ احسـ إػ اجلار ؛ صؾ افرحؿ ؛ أضع  بدًٓ 

تعؾؿ افديـ بف ذا ضؾب افعؾؿ وظؿؾ إؾنكف  فعؿؾ ببطؾب افعؾؿ واف مره وؽر ذفؽافقافديـ ؛ 

 أن كتقاص هبذه افشعرة افعظقؿة. ان ٓزماَ ؾؽ فوشقعؿؾ ب

مـ أحؽام افديـ ذم مثؾ هذه ادـاضؼ و إن ما صاء اهلل  اَ ؿبؾ شـغ و افـاس جيفؾقن ـثر

وخطباء ووظاظ ومـفؿ مـ يؽتب رشائؾ مػقدة وأصبح أهؾ ادفرة بػضؾ اهلل  حػاظ ؿرآن

مصاف ذم إػ اهلل ظزوجؾ ؛ ظزوجؾ أوًٓ ثؿ بجفقد رجال افسـة ثاكقًا ذم مصاف افدظاة 

افسـة ذم  أهؾ أَوْواادسارظغ فـكة ديـ اهلل ظزوجؾ وفق مل يؽـ مـ إـرام اهلل هلؿ إٓ أهنؿ 

ٕهنؿ ؾتحقا بققهتؿ وأراضقفؿ و  يستشعروهنافذه ـرامة ظظقؿة ؿد ٓ ؾزمـ افشدة 

                                                           
2)

 وهذا لما كان فً مكة قبل خروجه الٌمن, والحمد هلل هو اآلن فً الجوبة من بالد مراد مأرب وله مركز مبارك .  
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ف ملوى يبؾغ ـقن اإلكسان جيد ف ظزوجؾ فـعؿة اهلل ـؾ صاـر فايعرؾ وهذه مؽرمةمساجدهؿ 

ذا أراد اهلل ظزوجؾ بافؼقم ـرامة إيلمـ ؾقف ظذ ديـف وظرضف وظؾؿف وكػسف ثؿ وديـ اهلل 

أـرمفؿ باخلر افعظقؿ ؾؽقن مشائخ افعؾؿ تقجفقا إػ هذا افبؾد فبث افعؾؿ هذه ـرامة هلؿ 

 . حقث أهنؿ ذم ملمـ ظذ أكػسفؿ ودظقهتؿ

ثؿ ؿد ؿرب  قفشارـة ذم اخلر و ادسارظة إفوـرامة دـ كزفقا ظـدهؿ حقث يمجرون ظذ اد 

 أو ؿريب مـ ذفؽ يتعؾؿ أن يساؾر ادفري مساؾة أفػغ ـقؾقمس َٓ اهلل ظزوجؾ افبعقد ؾبد

افسـة صار يؿق ظؼات أو مئات مـ إمتار وإذا بف جيد افبغقة ؛ حيػظ افؼرآن افؼرآن و

تتعؾؿ افـساء و يتعؾؿ افرجال و يتعؾؿ حيػظ مـ افسـة ويعؿؾ هبا و يدظقا إفقفا ؛ وويتؾؼـف ؛ 

 .إضػال ومعؾقم أن افعؾؿ اذا وجد ذم مـطؼة كعشفا

؛ تؼع كعشة ظـ ضؾبف فؽـ باجلؿؾةيؽسؾ  مـبغض افـظر ؿد يقجد مـ ٓ يبايل بافعؾؿ أو  

مـ افـاس حيرض اجلؿعة و يسؿع افـفل ظـ افؼك ؛  اَ دظقية ظظقؿة فق مل يؽـ إٓ أن ـثر

ـذا ظـ ـذا ؛ وؿطقعة افرحؿ؛ وافـؿقؿة ؛ وافغقبة ؛ وافؽذب ؛ واخلؿر ؛ وزكا ؛ افوافسحر ؛ و

 ., واهلل ادقؾؼ ذا بف تصؾح ظؼقدتف و حتسـ أخالؿف و حيصؾ اخلرإاحلث ظذ افعؾؿ وو

ٓ تقجد ذم ؽرها مـ افدظقات ٕن بؼقة افدظقات ؿائؿة  ودظقة أهؾ افسـة مبارـة ظظقؿة,

دظقة ؿائؿة ظذ برـة مـ اهلل  ؾفل ف ؾقفا أما دظقة أهؾ افسـةظذ افدكقا ؾؾذفؽ ٓ برـ

ظزوجؾ ما مـ شـل صغر وـبر إٓ ودمده ظذ ظؼقدة ما صاء اهلل ؿد ٓ يعؾؿ ـثر مـ إدفة 

فؽـف يعؾؿ افعؼقدة افصحقحة؛ أيـ اهلل؟ ذم افسامء ؛ ما افدفقؾ بعضفؿ ٓ يدري وبعضفؿ 

ذم افسامء هذه كعؿة ظظقؿة ظؾؿ اهلل ظزوجؾ هبا هذا يدري فؽـ احلؿد ـقكف يعؾؿ أن اهلل 

 .ادرء
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اكتعاش افدكقا و  )وذم اكتعاش افعؾؿ اكتعاش افدكقا وافديـ (و ادشفقر ظـ افزهري أكف ؿال : 

ما إن وضعـا أرجؾـا ذم  و افبقت بخؿسة وظؼيـ أفػإػ افغقضة افديـ أي و اهلل وصؾـا 

مرـز افصحابة وبدأ ضالب افعؾؿ يتقاؾدون واذا بافبققت صارت مـ مخسغ ؛ مـ شتغ ؛ 

افسـة و اجلامظة ٕن وجقد  هؾأ ضالب افعؾؿ مـ افسبب وجقدومـ شبعغ مـ مئة أفػ 

هذا  تجدؾتـتعش هبؿ افدكقا و يـتعش هبؿ افديـ ؛  مـ ادـاضؼ أهؾ افسـة و اجلامظة ذم مـطؼة

ؾقستػقد أهؾ افدكقا كعشة ذم  ةوهذا يشسي ـتب وهذا يشسي مقاد ؽذائق يبـل وهذا يقشع

دكقاهؿ ويستػقد أهؾ افديـ كعشة ذم ديـفؿ بسبب وجقد افعؾؿ افذي أكزفف اهلل ظزوجؾ ظذ 

 .فؾـاس  ط وبؾغف حمؿد طحمؿد 

ػرط ؾقف وكحـ بحاجة ـحـ ذم خر ظظقؿ ـقكـا كجد هذا اخلر ؾلويص كػز وإياـؿ بف ٓ كؾ

واهلل أين أحقج إػ افعؾؿ مـؽؿ ؛ ـام ؿال شػقان بـ ظققـة دا شئؾ مـ أحقج افـاس  إػ افعؾؿ,

ذا تصدر ؿد يسئؾ بؿسائؾ افتل حيتاجفا افـاس, ؾنؽؿ مـ ادسائؾ ؾإػ افعؾؿ؟ ؿال: افعؾامء ؛ 

وكقازل ـثرة ؾقحتاج أن يؽقن ظـده ظؾؿ ؾقفا ؾؾذفؽ دمد أكف أحقج إػ افعؾؿ مـ ؽره ؛ 

قحتاج إػ ضؾب افعؾؿ ذم ـؾ يقم وذم ـؾ كازفة و افذي كجفؾف أـثر مـ افذي كعؾؿف ؛ ؾؽؾام ؾ

افطؾب اكؽ  ؽ ذم بدءتصدرت ياضافب افعؾؿ ـؾام ازدادت حاجة إػ افعؾؿ ؾربام يؽقن حاف

بحػظ افؼرآن ثؿ أردت أن حتػظ  ذا ؿد مـ اهلل ظؾقؽإذم رياض افصاحلغ هذا  تؽتػل بافـظر

 .مـ افسـة تؽتػل برياض افصاحلغ  صقئاَ 

ما صاء اهلل ؾالن حيػظ رياض افصاحلغ أو إربعغ افـقوية أو ظؿدة إحؽام أو بؾقغ  ؾقؼال

يطؾع ظذ ـثر مـ  نفؾـاس حيتاج أ وزاد كػعاً  امً ادرام ؛ هذا خر ظظقؿ فؽـ ـؾام أزداد ظؾ

يـظر ذم ادسائؾ  أنحيتاج و ؛ ادساكقدعاجؿ واد إػخيرج  أن إػحاديث إمفات افست أ

فؾعالمة إفباين  ط ؽتػل بدراشة صػة صالة افـبلتػل بداية افطؾب ربام ؾافعؼدية وافػؼفقة 
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ربام كؽتػل بتعؾؿ أو فؽ مـ صػة افصالة افتل أفػت ذم هذا افباب ؛ ذرمحف اهلل تعاػ أو ؽر 

افتقشع ذم معرؾة إدفة  إػباب مـ أبقاب افطفارة فؽـ حغ تؽز ذم افعؾؿ دمد أكؽ بحاجة 

 فـا و ادسائؾ افـازفة افتل تليت ـؾ يقم و فذفؽ يـبغل ع ذم ادسائؾ اددوكة ذم افؽتبو افتقش

ٓ ـثرهؿ افصقارف ظـف ـثرة ؛ وؿطاع افطرق ـثر ؾ ؼطع ظـفوأن ٓ كُ  ذم هذا اخلر أن كستؿر

 . اهلل 

 اَ ربام يؼطع افطريؼ مـ ٓ يريد أن يؽقن ؿاضعو

يؽقن ؿاضع ضريؼ بغ ابـف وبغ افعؾؿ مع أكف 

أحب  كادوكؽ ؛ أ مـ؛ أكا ما اشتطقع أظقش  حيب افعؾؿ فؽـ يا أبـل أريدك ظـديحيب ابـف و 

ٓ يا أيب اذا ــت تريد ذفؽ ٓبد أكؽ  كؽقن مجقعًا كلـؾ شقيًا وكخرج شقيًا وكدخؾ شقياً 

أي واهلل ٕن  بذل ذم شبقؾ افعؾؿافؾبذل ذم شبقؾ افعؾؿ ؾ مستطقعاً ذا ــت إتػرؽـل فؾعؾؿ و

 فؽؿ مثؾغ: بـ و بغ ضؾب افعؾؿ وأذـرحلبفؿ ٕبـائفؿ ؿد حيقفقن بغ آمـ أباء  اَ ـثر

أخل أبق زيد أشال اهلل فـا و فف اهلداية و افتقؾقؼ و افسداد هذا ظرف افسـة ؿبؾ أن كعرؾفا 

بخؿس شـغ وكزل إػ احلديدة دخؾ مرـز افشقخ حمؿد بـ ظبدافقهاب ذم ذفؽ افزمان و 

ف افقافد ؽضب داذا أن ابـف ترـف وذهب ؾلرشؾـل ذم إثره ؾـزفت إػ احلديدة ما رجعت إٓ ب

مـ افسـة اشتػدكا مـفا بعد ذفؽ إٓ أكف بؼل مع افعقام  رجع بعد أن ظؾؿ صقئاَ  ؛بؼل ذم افبالد

 .اكؼطع ظـ افعؾؿ 

رمحف  افقافدبذا إدماج و إػمخس شـقات ذهبت  أو بلربعدا وؾؼـل اهلل ظزوجؾ بعد ذفؽ و

ابؼك ذم  تريد وكشسي فؽ ما كشسي فؽ افؽتب و ؿال يا بـل ارجع و يريد كػس إمر اهلل

تدخؾ إكام كريد أن تؽقن ظـدكا كخرج شقيًا و كلـؾ شقيًا  وكؼب ادسجد وٓ خترج وٓ 
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شقيًا ؛ـتبت فف رشافة ذم ذفؽ احلغ ٕكف مل تؽـ هـاك جقآت إٓ ذم بدايتفا ؛ ـتبت فف 

كاؾع رشافة مع افذيـ يطؾعقن ويـزفقن و ذـرت فف ؾقفا ؾضؾ افعؾؿ و برـة افعؾؿ وأن افعؾؿ 

فؾؿتعؾؿ و فقافد ادتعؾؿ وذـرتف بلن حيؿد اهلل ظزوجؾ أن جعؾ مـ أبـائف مـ يسؾؽ هذا 

ٓ افسبقؾ و شبحان اهلل بعد ذفؽ اؿتـع اؿتـاظًا ـؾقًا وـان يؿـعـل مـ اخلروج مـ دماج ـان 

مرة ضؾع و خاصؿـل ظـد افشقخ و؛  اَ خرج حتك دظقة ؛ يؼقل أكا أريده يؽقن ظادأ حيب أن

ومرة ظؾؿ  اَ يؽقن ظاد أن حػظف اهلل وؿال: يا صقخ امـع هذا ٓ خيرج مـ دماج أكا أريدهحيقك 

وـاكت ؿد أظؾـت يل حماضة أتصؾت اشؾؿ ظؾقف ؿال:  اشتلذكفاحلديدة بدون أن ذم  ايب وأك

؛ ؿال: متق ؛ ؿؾت : أظؾـت يل حماضة باجلراحل ؛ ؿال: متق دماج أكا أيـ أكت ؛ ؿؾت:

  .ظـل ومشقت إػ دماج بدَٓ  عت ادحاضة وؿؾت فبعض إخقة حياضطؿ؛ وؾعاًل دماج

ذم  آشتؿراربـ و بغ قا أن بعض افتكف ؿد حيقؾ بغ آؾافشاهد أن أباء يـبغل أن يعؾؿ

إفقف و تدؾعف افقف حتك وإن  ن وفدك ظرف ؿقؿة افعؾؿ ما ظؾقؽ إٓ أن تمزهضؾب افعؾؿ ؾؽق

ـ حقفؽ صاء مم بامــت بحاحة إػ بعض افعؿؾ أو اإلظاكة اشتعـ باهلل ظزوجؾ ثؿ اشتعـ 

؛ أن يؽقن مـ أوٓدك متػرغ فؾعؾؿ وشتعرف ذفؽ ؾعؾؿ ؾنكف رأس ادالتػرغ فترك هذا ياو

 بعد حغ.

بعضفؿ ؾافتل يعقشفا افـاس  

طافب ؾفطؾب بافذات وأكت ذم أول افذا صارف ؾ إضحكربام يـؼطع مـ رمضان إػ ظقد 

اكظر إػ ضػؾ فق جاع يقمًا أو مرض باحلؿك يمثر ؾقف  افؼباب طؾب افققم يمثر ؾقفأول اف افعؾؿ ذم

فال مباذة بقـام فق مرض افؽبر ربام حيؿل فقؾتغ ثالث أربع ما يمثر ؾقف أو ربام يصاب باإلش

ـذفؽ ضافب افعؾؿ ادبتدئ تمثر ويقمغ ثالثة أربعة أشبقع ما يمثر ؾقف فؽـ افطػؾ يمثر ؾقف ذم 

حيرض افزواج أن تزوج أخقه حيتاج و؛  افزواج حيرض أن ف مثؾ هذه افعقائد تزوجت أختف حيتاجؾق
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روس دوصقارف ـثرة وتذهب أيام ذم وهؽذا ؾقؼع جاء افعقد ترك ادرـز وذهب إػ افعقد و؛ 

يـسك أباه ؛ وقـسك أمف ؛ ؾأول افطؾب إػ أن يؿؽث  رة ويشغؾ ـثرا ؾقحتاج افطافب ذمـث

يـسك ظادات ادجتؿع واهلل أكف تزوج جمؿقظة مـ أخقاين وأخقايت ما حرضت هلؿ ظرشًا بؼقـا و

ذا متؽـ و اشتػاد  إذم دماج ومـ اهلل ظؾقـا ومـ ظذ ؽركا بسبب ضقل ادؽث حتك أن اإلكسان 

ذا خرج ما يتلثر ٕكف أول ما يصؾ ذم ادجتؿع أبقه إبعد ذفؽ فف أن يرحؾ ويبؾغ ديـ اهلل حتك 

ؿؿ  يؼقل يؼقل ؿؿ أظؿؾ فـا كصقحة وأصحابف يؼقفقن يا أخل كريد مـؽ مقظظة و إمام ادسجد

إذن  يعؿؾ فـا حماضةاجعؾقه يليت  اظطـا خطبة و افؼرية ادجاورة يؼقفقن ؾالن بـ ؾالن جاء

 ذا خرجت.إل بعد أن ــت حترم خرجت ظـ ضقر افؼطقعة ست تبذ

فؾعؾؿ ما صاء اهلل حيػظ  اَ ؽؿ مـ إكسان يؽقن حمبؾ

ظـده ذـاء فؽـ كظر إػ أخقف يبـل بقتًا ؛ إػ جاره اصسى شقارة ؛ وافسـة مـ حيػظ وافؼرآن ؛ 

ن أـقن مثؾفؿ ؾربام ذم أول إمر يؼقل اصتغؾ صفر إػ صاحبف ظؿؾ ظؿاًل يؼقل أكا أريد أ

صفريـ ثالثة أصفر أو ادقشؿ ـام هق افعادة ؛ اصتغؾ ادقشؿ امجع يل ما يرس اهلل ظزوجؾ ثؿ 

ما خيرج مـ ادقشؿ ٕكف ما مـ مقشؿ يذهب إٓ و وقشتغؾ ذم ادقشؿ ؾارجع فطؾب افعؾؿ 

يليت مقشؿ و فـ يبـل دارًا إٓ وحيتاج إػ ؽره ؛ و يشسي شقارة و حيتاج إػ ؽرها ؾنذن حيرم 

مـ إمثؾة افتل  اَ يعرف ـثرـؾـا كتؿ تعرؾقن وكحـ كعرف و أبسبب افدكقا وٓ كريد أن كؿثؾ 

دماج ؿؾت فف: يا أخل افػؼر أتعبـا أريد أن أؾتح  خقة مرة ذموكصحـل بعض اإلوؿعـا ؾقفا 

بؼافة فعؾ اهلل ظزوجؾ أن يقرس مـفا ما صاء ؿال: يا أخل أكا فؽ كاصح افبؼافة ٓ تصؾح فؽ ؛ 

ؿؾت: فف داذا ؛ ؿال: شتشغؾ ؛ إن أظطقت ظؾقفا ؽرك ضقعفا و إن ؿؿت ظؾقفا أكت ضعت 

فام ـان يريد أن جيؿع بغ افعؾؿ ؾلخذت بـصقحتف وـاكت كصقحة مقؾؼة ٕن اإلكسان م

إكسان ؿد ؾتح اهلل ظزوجؾ ظؾقف ؾتحًا ظظقاًم بحقث ذم وافدكقا هذا صعب ؛ إٓ أن يشاء اهلل 
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يريد أن يعؿؾ و جيؿع أكف يذهب افذي ذهب و يبؼك افذي يبؼك وهق متػرغ هذا ؿد يؼع ؛ أما 

ـُ إفعؾؿ ٓشقام افدكقا و جيؿع ظؾؿ ؾفذا مـ افصقارف ؾال ظؾقـا أن كغؾب جاكب ا ػل ذا 

 «َلعؾََّك ُتْرزُق بِهِ »:يؼقل  طيا أخل أظـ أخاك افـبل كؼقل هلذا ؛  مثالَ  اإلكسان بغره بلخقف

ـام ذم احلديث اهلل ظزوجؾ يؼقل  ذا ـان فؽ ابـ يطؾب افعؾؿؾن ؛ ـؼصفـ يدال وفـ يذهب ا

 . «أكِػق ُيـَػْق َعؾقَك »  :افؼدد

ٓشقام ذم ادجتؿعات افتل  :

أهؾ افعؾؿ ؿدياًم ذم ـتب احلديث ـافؽػاية فؾخطقب  ذـرتتلثر افـساء بؿـ حقهلا و فذفؽ 

قتزوج اإلكسان ويسك افرحؾة فطؾب ؾ؛  )ذبح افعؾؿ ظذ أؾخاذ افـساء(وؽرها مـ افؽتب 

ا أخل ادرأة خمؾقق ضعقػ جعؾ اهلل افعؾؿ أو يتزوج ودمره امرأتف إػ ؽر افعؾؿ ؛ ٓ ي

 ﴾ ﴿ظزوجؾ افرجؾ ؿائاًم ظؾقفا 
ِ
اُمقَن َظَذ افـَِّساء َجاُل َؿقَّ ؾنذا تزوجت امرأة ؾخذها إػ  افرِّ

وبـػع  افعؾؿ إياك أن دمرك هل إػ ترك افعؾؿ بؾ أكت جرها إػ افعؾؿ وحسسفا بؼقؿة افعؾؿ

ؿقؿة افعؾؿ شتؿق معؽ ظرؾت غؾت وتصفعؾؿ وأصغؾفا بافعؾؿ ٕهنا اذا اافعؾؿ وبلثر ا

 . وتدظق إػ اخلر

 ما صاء اهلل حيػظ ذم افؼرآن ؛ حيػظ ذم افسـة ؛ يالزم ادساجد وـثر مـ افـاس اذا ـان أظزباً 

واددارس افسؾػقة وادراـز تزوج جؾس ظـد ادرة ؛ هذا ما يصؾح هذا تستبدفقن افذي هق 

بامرأة ضقـقة أذاها أـثر مـ معروؾفا هذا ذم ـثر مـ ريات قأدكك بافذي هق خر ؛ تستبدل احل

افـساء إٓ مـ رحؿ اهلل ؛ ٓ يـبغل فطافب افعؾؿ أن تشغؾف زوجف وٓ أرض وٓ بؾد وٓ مال 

 ظـ ضؾب افعؾؿ.
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مرة شؿعـا مـ صقخـا حيقك يؼقل واهلل فق أظؾؿ أن زوجايت شقحؾـا بقـل و بغ افعؾؿ 

ابؼك ؿال هؽذا ؛ ؾعال ـقػ اإلكسان افذي ظرف ؿقؿة  و ؛ مرة واحدة فطؾؼتفـ مرة واحدة

افعؾؿ يضقع كػسف يضقع خره مـ اجؾ امرأة ؛ ادرأة متق مع زوجفا حقث أراد وحقث ـان 

 وتعقـف ظذ اخلر.

وهذا صارف صديد  

؛ صارف خبقث يسصد فطافب افعؾؿ ترصدًا وشامهؿ أبـ افؼقؿ كقاب إبؾقس شبحان اهلل 

 (جثامغ إكس ذم ؿؾقب افشقاضغ)وصػفؿ بلهنؿ  طفعظؿ ضرهؿ وفشدة خطرهؿ وافـبل 

مـ أصحابؽ ؛ وفؽـ ؿؾبف أو ربام يؽقن مـ أؿاربؽ ؛  ؛ جثامغ إكس تـظر أمامؽ رجالُ 

 ؼدٕكف يصدك ظـ اخلر و حيرص ظذ سؾؽ ظـف ؾؾذفؽ احذر مـ افبدع وفؿؾب صقطان 

ظذ افؽالم ذم أهؾ افبدع ظذ هجرهؿ حتك ٓ  قامجع افعؾامء ظذ هجر أهؾ افبدع و امجعأ

ذر مـفؿ وهذا اإلمجاع مبـل ظذ ؿقل اهلل يتلثر هبؿ مـ جافسفؿ وظذ افؽالم ؾقفؿ حتك حُي 

ـَ خَيقضقَن ذم آياتِـا َؾَلظِرض َظـُفؿ َحّتك خَيقضقا ذم َحديٍث َؽِرِه ﴿ َوإِذا َرَأيَت افَّذظزوجؾ  ي

وِء ، َكحاِمِل ادِْسِك ، وكافِِخ الؽِِر ،  : طوؿقل افـبل  ﴾ الِِح ، وَجؾِقِس السُّ َمَثُل اجَلؾِقِس الصَّ

ا أْن َتْبَتاَع ِمـُْه ، وإِ  ِذَيَك ، وإِمَّ ا أْن ََيْ ا أْن ََتَِد ِمـُْه ِرًَيا َصقَِّبًة ، وكافُِخ الؽِِر ، َفحاِمُل ادِْسِك ، إِمَّ مَّ

ا أْن ََتَِد ِرًَيا َخبقَثةً  ِرَق َثقاَبَك ، وإِمَّ ا أْن ََيْ  .إِمَّ

لهؾ افبدع صقارف حتك وإن رـب حلقة ؛ ادبتدع مبتدع ذم ذع اهلل ظذ أي حال ـان ٓ ؾ

 جيافس؛ ٓ كف يريد اخلر أو يريد دمؿقع افـاس ٓ أتشػع فف حلقتف وٓ ثقبف افؼصر و ٓ دظقاه 

فذا افذي جيافس و يماكس و يزار و يتعؾؿ مـف و ُيعؾؿ أما ؾ إٓ مـ ـان ظذ افؽتاب و افسـة

احلؽؿ بـ كاؾع احلؿيص  أبق افقامن إكسان فقس ظذ افسـة ٓ ؾائدة ؾقف ضره ظظقؿ وهلذا ـان
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تقؿػ ظـ افتحديث وـان يؼقل : أحرج ظؾقؽؿ باهلل رمحف اهلل اذا دخؾ أهؾ افبدظة إػ بؾده 

 ال برـة ذم تعؾقؿفؿ وٓ شامظفؿ. ؾاذا ـان ذم جمؾز أحد مـ أهؾ افبدع أن يؼقم مـ جمؾز 

جاء بعضفؿ إػ أيقب افسختقاين رمحف اهلل ؾؼال: يا إمام أؿرأ ظؾقؽ افؼرآن ؿال : وٓ آية وؿد 

: وٓ آية وٓ كصػ آية ؛ ؾؽان افسؾػ يغؾظقن ظذ  ؿال فف مـ افؼرآن؛ شبحان اهلل يؼرأ ظؾقف 

ؽ قضع أصبعؽ ظذ أذك بعضفؿ ريض اهلل ظـف دا شؿع ظباس حتك ؿال ابـ أهؾ افبدع

ة  شـمليقؾؼ فعا أن إظجؿلمـ شعادة احلدث ؿد ؿقؾ ٓ تسؿع مـ ـالمف وحتك  أيوصدد 

 مـ أول يقم ؛ هذا مـ افصقارف.

فؾؿـفج افسؾػل  

يكؾقن ظـ افعؾؿ ؛ هق ذم طاهره شـل ومع أهؾ افسـة وفؽـف يزهد ذم افعؾؿ إما بدظقة إػ 

ة أو ضعـ حزبقة أو دظقة إػ مـصب أو دظقة إػ ؾؽرة أو دظقة إػ ضريؼ معافدكقا أو تؼارب 

كف ظـ اخلر ؛ ؾلحذر أحذر اذا اإلكسان يبؽر ذفؽ ؾنذا ذم افعامل أو ـذا وـذا إػ 

حصؾت أي ؾتـة ذم افدكقا ؾلكتظر أيـ يؽقن افعؾامء ؛ أكت ٓ تظـ أن هذا أحرص ظذ اخلر 

افعؾامء هـاك ؛ واهلل  فيليت فؽ واحد و يؼقل يا مجاظة هذا إمر أباحف اهلل أو هذا إمر ذظ

  ؾامء إػ ؽر ذفؽ.ق ويطعـ ذم افعـؾفؿ ذم شؽقت وهدوء و شؽقـة وهذا حيؿس ويدظ

إياك إياك اذا حصؾت أي ؾتـة ذم  

مقجقدة افقاتساب بام ؾقف مـ اخلر و افؼ ؛  افتقاصؾهذه ادعؿقرة ؛ احلؿد هلل وشائؾ 

افعؾامء وما ـالم افعؾامء و ما تقجقف  نافتؾجرام ؛ افػقسبقك إػ ؽر ذفؽ ؾلكظر أيـ يؽق

 افعؾامء ؛ افعامل ما شقسؽت ظذ افباضؾ ؛ افعامل يعرف افػتـة وهل مؼبؾة و أكت تعرف افػتـة

مـ مقاؿػ ظظقؿة يطعـ ؾقف أهؾ افبدع و  وهل مدبرة وـؿ واهلل فشقخـا حيقك حػظف اهلل
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بسبب ؛ ؾ بسبب حمبتف فؾسـة أصباهفؿ بسببفا ثؿ يرى أهؾ افسـة أن اهلل ؿد وؾؼ هذا افرج

ف ؛ بسبب افتقؾقؼ مـ اهلل حلاحف ظذ اهلل ظزوجؾ ؛ بسبب دظاء افصاحلغ فإـثرة دظائف و 

ظـ مـ افصقارف إػ أصقاء ـثرة وظدم افتعجؾ ؾاإلكسان ٓبد أن يؽقن حذرًا ظزوجؾ 

 افعؾؿ ؾفق رأس ادال بؾ هق شعادة افدكقا وإخرة.احلؼ و

ما اترك مسجد  يؼقفقن أبق حمؿد يؼقل فق أظطقين ذم برج افساظة ف اهللحػظ صقخـا حيقكؿال 

ؿتفا ؛ وتعؾؿ افسعادة افتل كحـ ذصقخ حؼقؼة كحـ ذم جـة أكت ؿد  افصحابة ؛ ؿؾت: واهلل يا

ؿؾة وكحـ مع وو افدكقا ؛ ٕن كعقش ؾؼراء ؛ ذم حاجة ؛ أو ادـاصب أؾقفا أيش برج افساظة 

قاء ذم شعة وكحـ مع اجلفؾ أي واهلل و ما أحذ تؾؽ إبقات افعؾؿ أظظؿ مـ أن كعقش أؽـ

 اجلؿقؾة افتل ربام كؽررها ـثرة.

ؾِقسِ  ***إِْن َصِحْبـَا اْدُُؾوَك َتاُهوا َعَؾْقـَا  ا بَِحقِّ اجْلَ وا كِْزً  َواْسَتَخػُّ

َكا إََِل اْلُبْمِس  اَر ِِصْ  َوعْدَكا إََِل ِعَداِد اْلُػُؾوسِ  ***َأْو َصِحْبـَا التُّجَّ

 َوَكْؿََلُ بِِه ُبُطوَن الطُُّروسِ  ***َفَؾِزْمـَا اْلُبُقوَت َكْسَتْخِرُج اْلِعْؾَم 

دمؾس مع ادسمول اذا هق بحاجتؽ ما صاء اهلل ؛ أكتؿ يا أهؾ افسـة افرجال ؛ أكتؿ افذيـ يػفؿ 

ا يرؾع افسامظة أو اذا أردتف ذم صػاظة إمر ؛ أكتؿ افشجعان ؛ أكتؿ ـذا واذا اشتغـك ظـؽ م

إِْن َصِحْبـَا اْدُُؾقَك َتاُهقا َظَؾْقـَا )ذم أمر مـ إمقر وؿد اشتغـك ظـؽ ٓ يعرؾؽ وٓ يكؾؽ 

ا بَِحؼِّ اجْلَؾِقِس( *** قا ـِْزً وربام يؿقعؽ يا أخل أيش ظؾقؽ أكت مـ افصقر أيش  َواْشَتَخػُّ

تصقر مثؾف ؛ أيش ظؾقؽ مـ ـذا واذا بؽ تتلثر مثؾف ؛ ؾقفا ؛ افصقرة ـؾ رء و اذا بؽ ت

ؾلحذر مـ جمافسة همٓء إٓ حلاجة ؛ أدخؾ ظذ ادسمول حلاجة تقاصؾ بادسمول حلاجة 
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وكحـ ظؼقدتـا معروؾة ذم أويل إمر أكـا ٓ كخرج ظؾقفؿ وٓ كثقر ظؾقفؿ وٓ كعتصؿ وٓ 

 . كتظاهر

 أو صحبـا افتجار هذا صـػ آخر 

َكا إََِل اْلُبْمِس  اَر ِِصْ  َوعْدَكا إََِل ِعَداِد اْلُػُؾوسِ  ***َأْو َصِحْبـَا التُّجَّ

ادال ـقػ صاء و أكت مسؽغ ضقؼ ما صاء اهلل يتكف ذم تافتاجر ما هق إٓ ؿؾبؽ تصحب 

تـشغؾ ظـ ضؾب وؾؼر ؾربام تريد أن تؽقن مثؾف ؾتعقد إػ ظداد افػؾقس ؛ تشغؾ كػسؽ 

 :ثؿ ؿال بدكقا افعؾؿ

 َوَكْؿََلُ بِِه ُبُطوَن الطُُّروسِ  ***َفَؾِزْمـَا اْلُبُقوَت َكْسَتْخِرُج اْلِعْؾَم 

تػاشر افسؾػ و طفزمـا افبققت أي أماــ افعؾؿ كستخرج افعؾؿ مـ ـتاب ربـا و شـة كبقـا 

اًم ـؼربف فؾـاس تعؾقؾـتب احلديث وـتب افعؾؿ وكؿال بف بطقن افطروس كدوكف ذم افدؾاتر و؛ 

 وتدريسًا وؽر ذفؽ.

كسلل اهلل ظزوجؾ أن يتقب  

ْقِل َوالـََّفاِر، َوَأَكا َأْغِػُر  "ط  ـا ذو خطل ما أحد يزـل كػسف ـؾـا خيظؾقـا ـؾ طُِئوَن بالؾَّ ُؽْم ُُتْ إكَّ

ُكوَب ََجِقًعا، َفاْسَتْغِػُروِِن َأْغِػْر َلُؽْم  ظـ افعؾؿ ؛ وؾادعايص مـ افصقارف ظـ احلؼ ؛  "الذُّ

ربام يؼسق ؿؾبؽ و يضقؼ صدرك وتكف ظـ اخلر ؾؾذفؽ يـبغل فـا أن كؽثر ؾ خلرظـ او

 افعؾؿ افذي كحـ ؾقف. هذا ظذ هذا اخلر و مـ آشتغػار و افدظاء هلل ظزوجؾ أن يثبتـا

كظروا ــا ذم دماج ذم ظز ؛ ذم ممؾؽة ـبرة صح أهنا ا :

صغرة إرجاء إٓ أهنا ـبرة ظظقؿة ظـد ادسؾؿغ مع أهنا حماضة باجلبال مـ ـؾ جفة ثؿ 
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جاءت افػتـ ؾرؾعتـا مـفا بعد تؼدير اهلل ظزوجؾ هذا مـ افبالء صحقح أكـا إن ذم خر وذم 

ا ـثرا هذا امر ٓ ُيـؽر ؾافػتـ مـ افصقارف ظـ دظقة وذم ظز إٓ أكـا خرسكا ـثرا ؛ خرسك

  . افعؾؿ

ة افسعقدية ودا جؾسـا مع افشقخ صافح آل افشقخ افقزير افسابؼ فألوؿاف ذم ادؿؾؽة افعربق

هتامم بافعؾؿ ٕن ادرحؾة افتل شتؼدمقن ظؾقفا مـ أصد ادراحؾ ؿال كحـ كطؾب مـؽؿ آ

تبثقا افدظاة ذم افؼرى و اددن مـ أجؾ تصحقح  كريد اذا ؾتح اهلل ظزوجؾ ظذ افبالد أن

  . افعؼائد وهذا ـالم صقاب

ظذ  زوجؾجؾ اذا ؾتح اهلل ظأـثر مـ أـثر و أكتزود  إػ أنذم زمـ كحتاج  أن افشاهد أكـا

افـاس تقجفـا إػ تصحقح افعؼائد هذا واجب ظؾقـا ؛ واجب ظؾقـا أن كصحح ظؼائد 

ادسؾؿغ ٕن ادسؾؿ اذا مات وذم ؿؾبف ظؼقدة ؾاشدة ظذ خطر ظظقؿ ٓشقام اذا ـاكت ظؼقدة 

  . ؾاشدة ذم افصحابة أو ذم أشامء اهلل و صػاتف أو ذم ؽر ذفؽ

ضؾب افعؾؿ و احلرص ظؾقف دا وفؽؿ بادسارظة ذم  رة و افقصقة يلافصقارف ظـ افعؾؿ ـثؾ

ؾقف مـ افـػع فؾجؿقع و ادتعؾؿ هق ادـتػع إول ؿبؾ صقخف ؿبؾ أبقف ؿبؾ إمامف ادتعؾؿ هق 

ثوا العؾَم ،  : طادـتػع إول فؼقل افـبل  ثوا ديـاًرا و ال درمًها ، إكام ورَّ إنَّ األكبقاَء مل ُيورِّ

 . وافرٍ فؿن أخذه أخذ بحظٍّ 

أيش رأيؽ فق أبقك مات وؿام أخقك افؽبر و أخذ افسـة  طؿراث افـبل بلخذ تإذن أكت 

وؿال مافؽ بنرث أبقؽ رء حتزن وٓ ما حتزن ؛ بال صؽ وٓ ريب حتزن وربام تذهب ظـد 

تؼاتؾ و تؼتؾ ؾؽقػ كسك مراث افـبل  أوادحؽؿة وربام تلخذ افبـدق وتلخذ حؼؽ بـػسؽ 
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مقجقد ما ظؾقـا إٓ أن كذهب إػ مرـز مـ مراـز افعؾؿ وكتػؼف مـ ؿال اهلل و افذي هق  ط

  .طؿال رشقفف 

شبحان اهلل واحد يصع  «َفضُل العامِلِ عذ العابِد ، كَػضِِل عذ أدَكاُكم»يؼقل:  طو افـبل 

فقؾ هنار و ظامل مشغقل بافؽتابة و افتدريس و افتلفقػ ربام مسؽغ ما جيد وؿتًا فصالة 

افضحك مع أكف يـبغل أن يصع افضحك ؛ ربام يسفر ظذ افعؾؿ ما يؼقؿ افؾقؾ ومع ذفؽ ؾضؾ 

  .أدكاـؿافعامل ظذ افعابد ـػضع ظذ 

 شبحان اهلل أكظر إػ افسامء ـؿ ؼؿِر عذ سائِر الؽواكِب فضُل العاملِ عذ العابِد كػضِل الو

افؼؿر ؛ افؼؿر طاهر و هؽذا  ؾرى مـفاافؽقاـب ٓ يعؾؿ ظدها إٓ اهلل ظزوجؾ  ؾقفا مـ

 .ضافب افعؾؿ افذي كػعف اهلل وصار ظادًا ومززًا 

 افقؿـ أفػ حيتاجـل افـاس وبقـفؿ ؾالن وؾالن وؾالن ؛ يا أخل واهلل فق ــا ذم ٓؾ ٓ تؼو

ظامل ما ـػك افقؿـ ؾضاًل أن يؽػل افعامل ؛ ـؿ هؿ ادسؾؿقن؟ مؾقار ؛ حيتاجقن إػ إف 

وماليغ افعؾامء ثؿ يا أخل أيش دخع ذم افـاس فق ـاكقا ـؾفؿ ظؾامء أكا أبؼك جاهؾ ٕن 

                                             .أـقن معفؿ ؾـسلل اهلل ظزوجؾ أن يبارك ؾقؽؿ بؾ يـبغل أنإمة ما حتتاج إػ ظؾامء ؛ 

حػظف ٓ بلس بف بحقث  إن ـان افذي ما حػظ افؼرآن يعطل فف جدولؾافعؾؿ صلكف ظظقؿ ؾ  

شـة أو ذم شـتغ يعطل فف جدول مـ أن و ذم يستطقع أن حيػظ افؼرآن ذم ثامكقة أصفر أو 

يؿق ظؾقف ؛ حػظ افؼرآن ٓبد ذم هذا افعام أن حيػظ رياض افصاحلغ ظذ أؿؾ افتؼديرات ؛ 

و بؾقغ ادرام وإن رأيت مـ كػسؽ افؼقة و ؾرياض افصاحلغ واذا أرادت أن تؽقن ؾؼقفًا 

أن رياض افصاحلغ ؿد  صحقح مسؾؿ كعؿ ؾقف ـثر مـ إحاديث وهق أصح إٓؾافـشاط 
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حقى أفػ وأربعامئة حديث مـ صحقح مسؾؿ زد ظذ ذفؽ أن ـتاب رياض افصاحلغ ؿد 

 .بقبف اإلمام افـقوي رمحف اهلل تعاػ ظذ أبقاب ؿد ٓ تستطقع أن تستـبطفا وهؽذا بؾقغ ادرام 

بقة بؼدر افذي يؾحـ ذم افؾغة افعرو؛ مـفا يدرسافذي ما ؿد درس افتحػة أو ادؿتع  وهؽذا

ذم ادصطؾح بؼدر  وؿد ؿقم فساكف ؛ افذي ما يعرف صقئاُ اإلمؽان حياول هذا افعام أن خيرج 

أن يدرس  إػ اإلمؽان يلخذ ظدة ـتب ذم مبادئ ادصطؾح ؛ افذي ما ؿد صح افعؼقدة حيتاج

 واهلل ادستعان . افتقحقد ؛وذم افعؼقدة ؛ 

 .إذن ٓبد مـ آجتفاد  

احلؼ افذي جاء بف افـبل وهق أخذه صافح إمة ـابر ظـ ـابر و افعؾؿ بف بؼاء افديـ ؛ افعؾؿ ؾ

ـَ ُأوُتقا اْفِعْؾَؿ هق رؾعة افدكقا و أخرة ووافعؾؿ  ط ِذي ـَ آَمـُقا ِمـُؽْؿ َوافَّ ِذي ـُف افَّ ﴿َيْرَؾِع افؾَّ

ْل كام ُكـَت : اقْ يوم الؼقامة ُيؼاُل لصاِحِب الُؼرآنِ " وذم احلديث :؛  َدَرَجاٍت﴾ َرْأ واْرَتِق وَرتِّ

كقا، فننَّ َمـِزَلَتك عـَد آِخِر آيٍة َتْؼَرؤها َوَظؾََّؿَؽ  ﴿وافعؾؿ يؼقل اهلل ظزوجؾ فـبقف  " ُترتُِّل يف الدُّ

ـِف َظَؾْقَؽ َظظِقاًم ﴾ اَن َؾْضُؾ افؾَّ ـَ ْ َتُؽـ َتْعَؾُؿ َو َوُؿؾ َربِّ ِزدين  ﴿ويؼقل اهلل ظزوجؾ فـبقف َما مَل

َٓ َيْعَؾُؿقَن ﴾  ﴿ويؼقل: ِظؾاًم ﴾  ـَ  ِذي ـَ َيْعَؾُؿقَن َوافَّ ِذي َوتِْؾَؽ  ﴿ويؼقل ُؿْؾ َهْؾ َيْسَتِقي افَّ

َّٓ اْفَعادُِقَن ﴾ ا فِؾـَّاِس َوَما َيْعِؼُؾَفا إِ هُبَ َْمَثاُل َكرْضِ ْٕ َْظَؿك َواْفَبِصُر ويؼقل  ا ْٕ ﴿ َوَما َيْسَتِقي ا

َٓ افـُّقُر ﴿﴾ وَ 1١﴿ ُؾاَمُت َو َٓ احْلَُروُر ﴿2٢َٓ افظُّ َٓ افظِّؾُّ َو َْحَقاُء 21﴾ َو ْٕ ﴾ َوَما َيْسَتِقي ا

ـ ذِم اْفُؼُبقِر ﴿ ـَف ُيْسِؿُع َمـ َيَشاُء َوَما َأكَت بُِؿْسِؿٍع مَّ َْمَقاُت إِنَّ افؾَّ ْٕ َٓ ا  .﴾22َو

إظطاءه حؼف ٕن افؼرآن هق افعؾؿ ؛ و افسـة ظؾؿ  ؿفام تؽؾؿـا ظـ افعؾؿ ؾـحـ ظاجزون ظـؾ

و افديـ ظؾؿ ومـ ظظؿ افديـ ـان معظاًم فؾعؾؿ ومـ مل يؽـ معظاًم فؾعؾؿ ؾؾقس بؿعظؿ 

فديـ حتك وإن ؿال أكا أظظؿ افديـ ٓ تصدؿقه ٕن مـ فقازم تعظقؿ افديـ تعظقؿ افعؾؿ ٕن 
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مـ افؽتب  وؽرمهاون ذم افصحقحغ ديـ اإلشالم هق افعؾؿ مـ افػاحتة إػ افـاس ثؿ ما د

افـاؾعة و افعؼائد افسؾػقة افساضعة وكسلل اهلل ظزوجؾ بؿـف وجقده وـرمف وإحساكف أن 

يقؾؼـا وإياـؿ فصافح افؼقل و افعؿؾ وأن جيعؾـا مـ افعؾامء افعامؾغ وأن يصؾحـا و يصؾح 

          ظؾقف واحلؿد هلل رب افعادغ.      اجـا ومجقع ادسؾؿغ إكف ويل ذفؽ و افؼادر أزوأبـاءكا وبـاتـا و 


