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 ه 5341 اِن الث   يع  بِ رَ  82 أَنْ َواُر الَوْحِي َوظُُهوُر ََنِْم اإِلْسََلم

,  ا  يدَ هِ شَ  اللِ ى بِ فَ كَ َو  هِ ل  كُ   ينِ ى الد  لَ عَ  هُ رَ هِ ظْ يُ لِ  ق  الَْ  ينِ دِ وَ  ىدَ الُْ بِ  هُ ولَ سُ رَ  لَ سَ رْ ي أَ الذِ  للِ  دُ مْ الَْ 
 هُ ولُ سُ رَ وَ  هُ دُ بْ عَ  ا  دَ م  مَُ  ن  أَ  دُ هَ شْ أَ وَ ,  ا  يدَ حِ تَ وْ وَ  ا  بِهِ ارَ رَ ق ْ إِ  هُ لَ  كَ ريِ ال شَ  هُ دَ حْ وَ   اللُ ال  إِ  هَ لَ ال إِ  نْ أَ  دُ هَ شْ أَ وَ 
 نْ مَ وَ  هِ بِ حْ صَ وَ  هِ ى آلِ لَ عَ وَ  هِ يْ لَ عَ  كْ ارِ بَ وَ  مْ ل  سَ وَ  ل  صَ  م  الله,  ا  يرَ ذِ نَ وَ  ا  رَ ش  بَ مُ وَ  ا  داهِ شَ  هُ لَ عَ جَ فَ  هُ ب  رَ  هُ لَ سَ رْ أَ 
 . ينالد   مِ وْ  ي َ َل إِ  ان  سَ حْ إِ بِ  مْ هُ عَ بِ تَ 

 هِ يْ لَ عَ  ى اللُ ل  صَ  د  م  ا مَُ نَ ي   بِ نَ  ةَ فَ رِ عْ مَ  ة  مَ لِ سْ مُ وَ  م  لِ سْ مُ  ل  ى كُ لَ عَ  ةِ بَ اجِ وَ الْ  اتِ ورَ رُ الض   نَ مِ  ن  إِ فَ :ََدَ عَ اَب َ مَ أَ 
 ةِ ب  حَ مَ لِ  انَ يزَ مِ الْ  لَ عَ جَ وَ ,  هِ اعِ بَ ات   بِ  ل  جَ وَ  ز  عَ  ا اللُ نَ رَ مَ أَ وَ ,  هِ يقِ رِ طَ  نْ ا مِ نَ ين ُ دِ  اءَ ي جَ الذِ  هُ ن  , ِلَ  مَ ل  سَ وَ 

ُُِب وَن الل َه اَل عَ ت َ وَ  هُ انَ حَ بْ سُ  الَ قَ , ف َ  هِ يْ لَ عَ  هُ مُ ََل سَ  وَ ّب  رَ  اتُ وَ لَ صَ ,  هُ اعَ بَ ا ات   نَ لَ  اللِ   قُقْل ِإن ُكنُُْم 
 (َغُفوٌر ر ِحيمٌ  اللُ َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم وَ  اللفَات ِبُعوِن ُُيِْبْبُكُم 

 ش  يْ رَ ق ُ  نْ مِ  مُ اشِ هَ م , وَ اشِ هَ  نِ بْ  بِ لِ ط  مُ الْ  دِ بْ عَ  نِ بْ  اللِ  دِ بْ عَ  نُ بْ  دُ م  مَُ  وَ ا هُ نَ ي   بِ نَ  ن  إِ  :َونَ نَ مَ ؤَ مَ اَالَ هَ ي َ أَ 
 ةِ ََل الص   لُ ضَ فْ ا أَ نَ ي   بِ ى نَ لَ عَ وَ  هِ يْ لَ عَ  يلِ لِ الَْ  يمَ اهِ رَ ب ْ إِ  نِ بْ  يلَ اعِ سَْ إِ  ةِ ي  ر  ذُ  نْ مِ  بُ رَ عَ الْ , وَ  بِ رَ عَ الْ  نَ مِ  شُ يْ رَ ق ُ وَ 
ا  ي  بِ نَ  ونَ رُ شْ عِ وَ  َلثٌ ثَ وَ  ةِ و  ب ُ الن   لَ بْ ق َ  ونَ عُ ب َ رْ ا أَ هَ ن ْ . مِ  ة  نَ سَ  ونَ ُ  سِ وَ  َلثٌ ثَ  رِ مْ عُ الْ  نَ مِ  هُ لَ , وَ  مِ ََل الس  وَ 
 ةِ ارَ ذَ الن  بِ  اللُ  هُ ثَ عَ ب َ  ةِ ينَ دِ مَ  الْ َل إِ  رِ اجَ هَ , وَ  ةَ ك  مَ  هُ دُ لَ ب َ , وَ  (رْ ث   د  مُ الْ   قب لَ سِ رْ أُ ( وَ أْ رَ ق ْ إِ ق بِ  ءَ ّب  . ن ُ  وال  سُ رَ 
 . ة  نَ سَ  يَ عِ بَ رْ أَ  ثَ عِ بُ  يَ حِ  مَ ل  سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اللُ ل  صَ  هُ رُ مْ عُ  انَ كَ , َو  يدِ حِ وْ  الُ   َل و إِ عُ دْ يَ وَ  كِ رْ الش   نِ عَ 

 اهُ وَ ا رَ وا مَ عُ اسَْ فَ ؟  ةِ الَ سَ الر  بِ  ا  دَ م  مَُ  اللُ  مَ رَ كْ أَ  فَ يْ كَ َو ؟  يُ حْ وَ الْ  أَ دَ بَ  فَ يْ ا كَ م  أَ وَ  :َونَ نَ مَ ؤَ مَ اَالَ هَ ي َ أَ 
َها :  َعْن َعاِئَشَة أُم  اْلُمْؤِمِنيَ  كَ لِ  ذَ ِف  مٌ لِ سْ مُ وَ  ي  ارِ خَ بُ الْ  بِِه أَن  َها قَاَلْت أَو ُل َما بُِدَئ  َرِضَي اللُ َعن ْ

َعَلْيِه َوَسل َم ِمْن اْلَوْحِي الر ْؤيَا الص الَُِة ِف الن  ْوِم , َفَكاَن اَل يَ َرى ُرْؤيَا ِإال   اللُ َصل ى  اللِ َرُسوُل 
ََلءُ , وََكاَن ََيُْلو ِبَغاِر ِحرَاء  فَ َيََُحن ُث فِ  يِه قَأْي َجاَءْت ِمْثَل فَ َلِق الص ْبِح , ُُث  ُحب َب إِلَْيِه الَْ

ُُث  يَ ْرِجُع ِإَل َخِدجَيَة فَ َيَُ َزو ُد  يَ َُ َعب ُد( الل َياِلَ َذَواِت اْلَعَدِد قَ ْبَل َأْن يَ ْنزَِع ِإَل أَْهِلِه َويَ َُ َزو ُد ِلَذِلَك ,
 يْ ]أَ  (َما أَنَا ِبَقارِئ  قرَْأ قَاَل ِلِمْثِلَها , َحَّت  َجاَءُه الَْق  َوُهَو ِف َغاِر ِحرَاء  َفَجاَءُه اْلَمَلُك فَ َقاَل : اق ْ 

قُ ْلُت : , [ قَاَل قَفَأَخَذِن فَ َغط ِِن َحَّت  بَ َلَغ ِمِن  اْلَْْهَد ُُث  أَْرَسَلِِن , فَ َقاَل : اق ْرَْأ ةَ اءَ رَ قِ الْ  فُ رِ عْ : ال أَ 
اْلَْْهَد , ُُث  أَْرَسَلِِن فَ َقاَل اق َْرْأ فَ ُقْلُت َما أَنَا  َما أَنَا ِبَقارِئ  , َفَأَخَذِن فَ َغط ِِن الث انَِيَة َحَّت  بَ َلَغ ِمِن  

ْنَساَن ِمْن ِبَقارِئ  َفَأَخَذِن فَ َغط ِِن الث الَِثَة ُُث  أَْرَسَلِِن فَ َقاَل}اق ْرَْأ بِاْسِم َرب َك ال ِذي َخَلَق * َخَلَق اإْلِ 
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ْنَساَن َما َلَْ يَ ْعَلمْ ال ِذي َعل  * َعَلق  * اق ْرَْأ َوَرب َك اْلَْكَرُم   اللَرُسوُل  {فَ َرَجَع ِِبَا َم بِاْلَقَلِم * َعل َم اإْلِ
َها فَ َقاَل  اللَعَلْيِه َوَسل َم يَ ْرُجُف فُ َؤاُدُه , َفَدَخَل َعَلى َخِدجَيَة بِْنِت ُخَوْيِلد  َرِضَي  اللَصل ى  َعن ْ

َحَّت  َذَهَب َعْنُه الر ْوُع , فَ َقاَل ِلَِدجَيَة َوَأْخبَ َرَها اْلَبَ َر قَلَقْد َخِشيُت َعَلى  قَزم ُلوِن َزم ُلوِن( فَ َزم ُلوهُ 
ا , ِإن َك لََُِصُل الر ِحَم , َوَُِْمُل اْلَكل   اللُ َما َُيْزِيَك  اللنَ ْفِسي( فَ َقاَلْت َخِدجَيُة : َكَل  وَ  أََبد 

 رِي الض ْيَف , َوتُِعُي َعَلى نَ َواِئِب الَْق  .َوَتْكِسُب اْلَمْعُدوَم , َوتَ قْ 
 , وََكاَن فَاْنطََلَقْت ِبِه َخِدجَيُة َحَّت  أََتْت ِبِه َوَرَقَة ْبَن نَ ْوَفِل ْبِن َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعز ى اْبَن َعم  َخِدجَيةَ 

يلِ اْمرَأ  َقْد تَ َنص َر ِف اْْلَاِهِلي ِة وََكاَن َيْكُُُب اْلكَُِ  يِل  اَب اْلِعب ْرَاِن  فَ َيْكُُُب ِمْن اإْلَِنِْ َنِْ ِباْلعَرَِبي ِة ِمْن اإلِْ
َكاَن َشْيخ ا َكِبري ا َقْد َعِمَي فَ َقاَلْت َلُه َخِدجَيُة : يَا اْبَن َعم  اْسَْع ِمْن اْبِن َو  َأْن يَْكُُبَ  مَا َشاءَ اللُ 

َعَلْيِه َوَسل َم َخبَ َر  اللَصل ى  اللِ َأِخي َماَذا تَ َرى ؟ َفَأْخبَ َرُه َرُسوُل  َأِخيَك , فَ َقاَل َلُه َوَرَقُة : يَا اْبنَ 
َعَلى  اللال ِذي نَ ز َل  [يُ حْ وَ : الْ  يْ , أَ  ر  الس   بُ احِ صَ ]َما رََأى , فَ َقاَل لَُه َوَرَقُة : َهَذا الن اُموُس 

 اللُ َصل ى  اللُ ُكوُن َحيًّا ِإْذ َُيْرُِجَك قَ ْوُمَك , فَ َقاَل َرُسوُل ُموَسى , يَا لَْيَُِِن ِفيَها َجَذع ا لَْيَُِِن أَ 
َوِإْن  ,َعَلْيِه َوَسل َم قَأَوُُمْرِِجي  ُهْم ؟ ( قَاَل : نَ َعْم َلَْ يَْأِت َرُجٌل َقط  ِبِْثِل َما ِجْئَت ِبِه ِإال  ُعوِدَي 

 (5يُْدرِْكِِن يَ ْوُمَك أَْنُصْرَك َنْصر ا ُمَؤز ر ا , ُُث  َلَْ يَ ْنَشْب َوَرَقُة َأْن تُ ُوفَ  َوفَ َُ َر اْلَوْحُي . ق

 ِف   ْيِ ن َ االث ْ  مَ وْ ي َ  ئَ ب  ن ُ , وُ  ْيِ ن َ االث ْ  مَ وْ ي َ  دَ لِ وُ  َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَسل مَ  َرُسولَُنا انَ كَ َو :ََونَ نَ مَ ؤَ اَالمَ هَ ي َ أَ 
 ا  ي  بِ ا نَ ذَ ِبَِ  انَ كَ فَ ( اسِ لن  لِ  ى  دَ هُ  آنُ رْ قُ الْ  يهِ فِ  لَ زِ نْ ي أُ الذِ  انَ ضَ مَ رَ  رَ هْ  قشَ اَل عَ ت َ  اللُ  الَ ! قَ  انَ ضَ مَ رَ  رِ هْ شَ 
ث  رْ  تَ َعاَل  اللُ أَنْ َزَل  ن ُه َلَْ يُ ْؤَمْر بِاإِلْنَذاِر , َحَّت  ِلَ  وال  سُ رَ  َلَْ  نْ كِ لَ وَ ,  } يَا  َعَلْيِه َصْدَر ُسورََة اْلُمد 

ْر َوالر ْجَز فَاْهُجْر {  ث  ُر ُقْم َفأَْنِذْر َورَب َك َفَكب  ْر َوثَِياَبَك َفَطه   َفَصاَر ِِبََذا َرُسوال  .أَي  َها اْلُمد 

,  انِ ثَ وْ الَ وَ  كِ رْ الش   ذِ بْ ن َ  , َوَدَعا ِإَل  هُ يدِ حِ وْ ت َ وَ  هِ ب   رَ َل ا إِ عَ دَ  َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَسل مَ ا نَ ولَ سُ رَ ِإن   ُُث  
َهاَزْوَجُُُه  ةُ جيَ دِ خَ  تْ انَ كَ فَ  ى لَ عَ  هُ تْ رَ زَ آوَ  اللِ  نَ مِ  هُ اءَ ا جَ ِبَِ  تْ قَ د  صَ وَ  اللِ بِ  نَ آمَ  نْ مَ  لَ و  أَ  َرِضَي اللُ َعن ْ
 هُ هُ رَ كْ ا يَ ِم   ا  ئَ يْ شَ  عُ مَ سْ ال يَ  انَ كَ , فَ  َعَلْيِه َوَسل مَ  َصل ى اللُ  هِ ولِ سُ رَ  نْ عَ  كَ لِ ذَ بِ  اللُ  فَ ف  خَ , فَ  هِ رِ مْ أَ 
 رِ مْ أَ  هِ يْ لَ عَ  نُ و  هَ ت ُ وَ  هُ قُ د  صَ تُ وَ  هُ نْ عَ  فُ ف  تَُ وَ  هُ ُُ ب  ثَ ا ت ُ هَ ي ْ لَ إِ  عَ جَ ا رَ ذَ إِ  اِبَِ  هُ نْ عَ  اللُ  جَ ر   ف َ ال  , إِ  كَ لِ ذَ  هُ نُ زِ حْ يُ ف َ 

َهاف َ ,  اسِ الن    . ااهَ ضَ رْ أَ وَ  َرِضَي اللُ َعن ْ
 َل إِ  ا  ر  سَ  ةِ و  ب ُ الن   نَ مِ  ادِ بَ عِ ى الْ لَ عَ وَ  هِ يْ لَ عَ  هِ بِ  اللُ  مَ عَ ن ْ ا أَ مَ  رُ كُ ذْ يَ  َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَسل مَ  اللِ  ولُ سُ رَ  لَ عَ جَ وَ 
َصل ى اللُ  اللِ  ولِ سُ رَ  رِ جْ  حِ ِف  هُ نْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ  ب  الِ  طَ ّب أَ  نْ بَ  ي  لِ عَ  انَ كَ َو ,  هِ لِ هْ أَ  نْ مِ  هِ يْ لَ إِ  ن  ئِ مَ طْ يَ  نْ مَ 
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 اللُ  يَ ضِ رَ  ةُ جيَ دِ خَ  هُ عَ مَ وَ  َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَسل مَ  اللِ  ولَ سُ رَ  اءَ جَ  هُ ن  إِ  . ُُث    مِ ََل سْ اإلِ  لَ بْ ق َ  َعَلْيِه َوَسل مَ 
 ثَ عَ ب َ , وَ هِ سِ فْ ن َ ى لِ فَ طَ ي اصْ الذِ  اللِ  ينُ دِ ق الَ ا ؟ قَ ذَ ا هَ مَ  دُ م  ا مَُ يَ  ي  لِ عَ  الَ قَ , ف َ  انِ يَ ل  صَ ا يُ هَُ وَ  اهَ ن ْ عَ 
 ! ( ىز  عُ الْ وَ  تِ الَل  بِ  رَ فُ كْ تَ  نْ أَ , وَ  هِ تِ ادَ بَ  عِ َل إِ , وَ  هُ لَ  يكَ رِ ال شَ  هُ دَ حْ وَ   اللِ َل إِ  وكَ عُ دْ أَ , فَ هُ لَ سُ رُ  هِ بِ 
!  ب  الِ ا طَ بَ أَ  هِ بِ  ثَ د  حَ  أُ َّت  حَ  ا  رَ مْ أَ  اض  قَ بِ  تُ سْ لَ , ف َ  مِ وْ ي َ الْ  لَ بْ ق َ  هِ بِ  عْ سَْ أَ  َلَْ  رٌ مْ ا أَ ذَ : هَ  ي  لِ عَ  الَ قَ ف َ 
ا قيَ  هُ لَ  الَ قَ ! ف َ  هُ رُ مْ أَ  نَ لِ عْ ُ َ سْ يَ  نْ أَ  لَ بْ ق َ  هُ ر  سِ  هِ يْ لَ عَ  يَ شِ فْ ي ُ  نْ أَ  َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَسل مَ  اللِ  ولُ سُ رَ  هَ رِ كَ فَ 
 حَ بَ صْ أَ , فَ  مَ ََل سْ اإلِ  هِ بِ لْ  ق َ ِف  عَ قَ وْ أَ  اللَ  ن  إِ  , ُُث   ةِ لَ ي ْ الل   كَ لْ تِ  ي  لِ عَ  ثَ كَ مَ ( , فَ مْ ُُ اكْ فَ  مْ لِ سْ تُ  ا َلَْ ذَ إِ  ي  لِ عَ 
 الَ قَ ؟ ف َ  دُ م  ا مَُ يَ  ي  لَ عَ  تَ ضْ رَ ا عَ اذَ مَ  الَ قَ ف َ  هُ اءَ  جَ َّت  حَ  َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَسل مَ  اللِ  ولِ سُ  رَ َل إِ  ا  يَ ادِ غَ 
 تِ لَل  ابِ  رُ فُ كْ تَ وَ ,  هُ لَ  يكَ رِ ال شَ  هُ دَ حْ وَ   اللُ ال  إِ  هَ لَ ال إِ  نْ أَ  دُ هَ شْ تَ ق َعَلْيِه َوَسل مَ َصل ى اللُ  اللِ  ولُ سُ رَ  هُ لَ 
 دُ يْ زَ  مَ لَ سْ أَ  ُُث   . يَ نِ سِ ِتْسِع  نُ ابْ  وَ هُ وَ  مَ لَ سْ أَ وَ  هُ نْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ  ي  لِ عَ  لَ عَ فَ ف َ  (ادِ دَ نْ الَ  نَ مِ  أُ رَ ب ْ ت َ ى, وَ ز  عُ الْ وَ 
  .اِل وَ مَ الْ  نَ مِ  مَ لَ سْ أَ  نْ مَ  لُ و  أَ  وَ هُ , وَ  َرِضَي اللُ َعْنهُ  ةَ ثَ ارِ حَ  نُ بْ 

 . ُر الَل اْلَعِظيَم ِل َوَلُكْم فَاْسَُ ْغِفُروُه ِإن ُه ُهَو اْلَغُفوُر الر ِحيمأَُقوُل َما َتْسَمُعوَن َوَأْسَُ ْغفِ 

 

 ةُ يَ انِ الث   ةُ بَ طْ الُ 

 َوالص َلُة َوالس َلُم َعَلى نَِبي  َنا ُمَم د  َوَعَلى آلِِه َوَصْحِبِه َأْْجَِعَي ., الَْْمُد لِل َرب  اْلَعاَلِمَي 

  هُ مُ ََل سْ إِ , وَ  َرِضَي اللُ َعْنهُ  يقُ د  الص   ر  كْ و بَ بُ أَ  ارِ رَ حْ الَ  الِ جَ الر   نَ مِ  مَ لَ سْ أَ  نْ مَ  لَ و  أَ فَِإن   أ م اَب  ع د َ:
 ال  مَ  بَ احِ صَ , وَ  ا  مَ ر  كَ مُ  ا  يسَ ئِ رَ وَ  ش  يْ رَ  ق ُ ِف  ا  مَ ظ  عَ مُ  انَ كَ   ذْ إِ  مْ هُ رُ كْ ذِ  مَ د  قَ ت َ  نْ مَ  َلم  سْ إِ  نْ مِ  عَ فَ ن ْ أَ  انَ كَ 
 . هِ ولِ سُ رَ وَ  اللِ  ةِ اعَ  طَ ِف  الَ مَ الْ  لُ ذُ بْ ي َ 
  ال  إِ  مِ ََل سْ  اإلِ َل إِ  ا  دَ حَ أَ  تُ وْ عَ ا دَ قمَ  الَ قَ  َوَسل مَ َصل ى اللُ َعَلْيِه  اللِ  ولَ سُ رَ  ن  أَ  اقَ حَ سْ إِ  نُ ى ابْ وَ رَ 

ال , وَ  هُ تُ رَ كْ ذَ  يَ ( حِ : َما تََأخ َر  يْ قأَ  هُ نْ عَ  مَ كَ ا عَ مَ  ر  كْ ا بَ بَ  أَ ال  , إِ رٌ ظَ نَ وَ  دٌ د  رَ ت َ وَ  ةٌ وَ ب ْ كَ   هُ دَ نْ عِ  تْ انَ كَ 
 نْ مِ  مُ لَ عْ ي َ  انَ كَ , َو  ةِ ثَ عْ بِ الْ  لَ بْ ق َ  َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَسل مَ  اللِ  ولِ سُ رَ  بَ احِ صَ  انَ كَ   هُ ن  أَ  كَ لِ ذَ وَ  (يهِ فِ  دَ د  رَ ت َ 

 بُ ذَ كْ يُ  فَ يْ كَ , فَ  قِ لْ ى الَْ لَ عَ  بِ ذِ كَ الْ  نَ مِ  هُ عُ ن َ ا يَْ , مَ  هِ قِ ََل خْ أَ  مِ رَ كَ َو  هِ ُِ ي  جِ سَ  نِ سْ حُ وَ  هِ ُِ انَ مَ أَ وَ  هِ قِ دْ صِ 
 ؟  ى اللِ لَ عَ 
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 سُ لِ جيَْ وَ  اهُ شَ غْ ي َ  نْ ِم   هِ مِ وْ ق َ  نْ مِ  هِ بِ  قَ ثَ وَ  نْ مَ   اللِ َل و إِ عُ دْ يَ  لَ عَ جَ وَ  هُ مَ ََل سْ إِ  رَ هَ ظْ أَ  ر  كْ و بَ بُ أَ  مَ لَ سْ ا أَ م  لَ ف َ 
 نُ بْ  دُ عْ سَ , وَ اللِ  دِ يْ ب َ عُ  نُ بْ  ةُ حَ لْ طَ , وَ ان  ف  عَ  نُ بْ  انُ مَ ثْ عُ , وَ امِ و  عَ الْ  نُ بْ  رُ ي ْ ب َ الز   هِ يْ دَ ى يَ لَ عَ  مَ لَ سْ أَ فَ ,  هِ يْ لَ إِ 
َصل ى اللُ َعَلْيِه  اللِ  ولِ سُ  رَ َل وا إِ قُ لَ طَ انْ , فَ  مْ هُ ن ْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ  ف  وْ عَ  نُ بْ  نِ حَْ د الر  بْ عَ وَ  اص  ق   وَ ّب أَ 

 . ر  كْ و بَ بُ أَ  مْ هَ عَ مَ وَ  َوَسل مَ 
 ينَ الذِ  ُهمُ  رُ فَ الن    ءِ اَل ؤُ هَ  انَ كَ فَ  , مِ ََل سْ اإلِ  ق  ِبَ  مْ هُ أَ بَ ن ْ أَ وَ  آنُ رْ قُ الْ  مُ هِ يْ لَ عَ  أَ رَ ق َ وَ  مَ ََل سْ اإلِ  مُ هِ يْ لَ عَ  ضَ رَ عَ ف َ 

 . اللِ  دِ نْ عِ  نَ مِ  اءَ ا جَ وا ِبَِ نُ آمَ وَ  َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَسل مَ  اللِ  ولَ سُ وا رَ قُ دَ صَ وَ  مِ ََل سْ  اإلِ ِف  اسَ وا الن  قُ ب َ سَ 
م ن ون َ: :  َرِضَي اللُ َعْنهُ  فَ يَ ُقولُ ,  ةٌ يبَ جِ عَ  ةٌ ص  قِ  اللِ  دِ يْ ب َ عُ  نِ بْ  ةَ حَ لْ طَ  مِ ََل سْ إِلِ  انَ كَ َوَ أ ي  ه اَال م ؤ 

 نْ مِ  لٌ جُ رَ  مْ يهِ فِ أَ  مِ سِ وْ مَ ا الْ ذَ هَ  لَ هْ وا أَ لُ : سَ  ولُ قُ ي َ  هِ ُِ عَ مَ وْ  صَ ِف  بٌ اهِ ا رَ ذَ إِ ى فَ رَ صْ بُ  وقَ سُ  تُ رْ ضَ حَ 
 دِ بْ عَ  نُ ابْ  الَ ؟ قَ  دُ حَْ أَ  نْ مَ وَ  تُ لْ ؟ ق ُ  دُ عْ ب َ  دُ حَْ أَ  رَ هَ ظَ  لْ هَ  الَ قَ , ف َ  انَ أَ  مْ عَ : ن َ  ةُ حَ لْ طَ  الَ ؟ قَ  مِ رَ الَْ  لِ هْ أَ 

 هُ رُ اجَ هَ مُ وَ  مِ رَ الَْ  نَ مِ  هُ جُ رَ ُمَْ  , اءِ يَ بِ نْ الَ  رُ آخِ  وَ هُ , وَ  يهِ فِ  جُ رُ ي َيَْ الذِ  هُ رُ هْ ا شَ ذَ هَ  بِ لِ ط  مُ الْ  دِ بْ عَ  نِ بْ  اللِ 
ََْ َل إِ    ! هِ يْ لَ إِ  قَ بَ سْ تُ  نْ أَ  اكَ ي  إِ , فَ  اخ  بَ سِ وَ  ة  ر  حَ وَ  ل   

 نْ مِ  انَ كَ   لْ هَ  تُ لْ قُ ف َ  , ةَ ك  مَ  تُ مْ دِ  قَ َّت  حَ  ا  يعَ رِ سَ  تُ جْ رَ خَ , فَ  الَ ا قَ  مَ ّب لْ  ق َ ِف  عَ قَ وَ : ف َ  ةُ حَ لْ طَ  الَ قَ 
,  ةَ افَ حَ  قُ ّب أَ  نِ بْ  رِ كْ و بَ بُ أَ  هُ عَ ب َ ات    دْ قَ , وَ  أَ ب  نَ ت َ  دْ قَ  يُ مِ الَ  اللِ  دِ بْ عَ  نُ بْ  دُ مُ ُم   مْ عَ : ن َ  واالُ ؟ قَ  يث  دِ حَ 
 هِ يْ لَ إِ  قْ لَ طَ انْ فَ  مْ عَ ن َ  الَ ؟ قَ  لَ جُ ا الر  ذَ هَ  تَ عْ ب َ ات    تُ لْ قُ , ف َ  ر  كْ  بَ ّب ى أَ لَ عَ  تُ مْ دِ  قَ َّت  حَ  تُ جْ رَ خَ فَ :  الَ قَ 
َصل ى  ولِ سُ ى رَ لَ عَ  هِ بِ  لَ خَ دَ فَ  ةَ حَ لْ طَ بِ  ر  كْ و بَ بُ أَ  جَ رَ خَ , فَ  ق   الَْ َل و إِ عُ دْ يَ  هُ ن  إِ فَ  هُ عْ بِ ات  فَ  هِ يْ لَ عَ  لْ خُ ادْ فَ 

 ر  سُ فَ  بُ اهِ الر   الَ ا قَ ِبَِ  َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَسل مَ  اللِ  ولَ سُ رَ  رَ ب َ خْ أَ , وَ  ةُ حَ لْ طَ  مَ لَ سْ أَ فَ  اللُ َعَلْيِه َوَسل مَ 
  . كَ لِ ذَ بِ  َصل ى اللُ َعَلْيِه َوَسل مَ  اللِ  ولُ سُ رَ 

ِجِه َصل  َعَلى ُمَم د  َوأَْزَواِجِه َوُذر ي ُِِه َكَما َصل ْيَت َعَلى آِل ِإبْ رَاِهيَم َوبَارِْك َعَلى ُمَم د  َوأَْزَوا م  اللهفَ 
يٌد َمَِيدٌ  ْصَمُة ا ال ِذي ُهَو عِ نَ م  َأْصِلْح لِنا ِدين َ الله.  َوُذر ي ُِِه َكَما بَارَْكَت َعَلى آِل ِإبْ رَاِهيَم ِإن َك حَِ

اْلََياَة زِيَاَدة   ا َواْجَعلِ نَ ا ال ِِت ِفيَها َمَعادُ نَ ا َوَأْصِلْح لِنا آِخرَت َ نَ أَْمرِنا َوَأْصِلْح لِنا ُدنْ َيانا ال ِِت ِفيَها َمَعاشُ 
ن اْلَغَل َوالَوبَا َوالر بَا ِإن ا نَ ُعوُذ ِبَك مِ  م  الله,  اْلَمْوَت رَاَحة  لِنا ِمْن ُكل  َشر   لِنا ِف ُكل  َخرْي  َواْجَعلِ 

َها َوَما َبَطن , نْ َيا َحَسَنة  َوِف اْْلِخرَِة َحَسَنة  َوِقَنا َوالز نَا َوالز الزِِل َواْلِفََتِ َماَظَهَر ِمن ْ َرب  َنا آتَِنا ِف الد 
 . َعَذاَب الن ار
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