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 ه 61/8/6311 وُ نْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ  رٍ كْ و بَ بُ أَ  رُ ب َ كْ الَ  يقُ د  الص  

ي الذِ  للِ  دُ مْ الَْ  , ينِ الد   مِ وْ ي َ  كِ الِ , مَ يم ِ حِ الر   نِ حَْ ر  , ال يَ مِ الَ عَ الْ  ب  رَ  للِ  دُ مْ الَْ 
 ص  تَ ي اخْ الذِ  للِ  دُ مْ , الَْ  ضٍ عْ ى ب َ لَ عَ  مْ هُ ضَ عْ ب َ  لَ ض  فَ ف َ  هِ ادِ بَ عِ  نْ مِ  اءَ شَ  نْ ى مَ فَ طَ اصْ 

ا بَ أَ  ص  ي خَ الذِ لِل  دُ مْ الَْ ي , وَ لَ ث ْ مُ الْ  لِ ائِ ضَ فَ الْ ا وَ يَ لْ عُ الْ  اتِ فِ الص  بِ  دٍ م  مَُ  ابَ حَ صْ أَ 
 ! ىل  عَ مُ الْ  حِ دْ قِ الْ بِ  كَ لِ ذَ  نْ مِ  يقَ د  الص   رٍ كْ بَ 

,  وُ ولُ سُ رَ وَ  هُ دُ بْ عَ  اً دَ م  مَُ  ن  أَ  دُ هَ شْ أَ وَ ,  وُ لَ  يكَ رِ ال شَ  هُ دَ حْ وَ اللُ  ال  إِ  وَ لَ ال إِ  نْ أَ  دُ هَ شْ أَ 
 ! ينِ الد   مِ وْ  ي َ َل إِ  اً يمَ لِ سْ تَ  مْ ل  سَ وَ  وِ بِ حْ صَ وَ  وِ ى آلِ لَ عَ وَ  وِ يْ لَ عَ  ى اللُ ل  صَ 

 للُ ى ال  صَ  دٍ م  مَُ  مْ كُ ي  بِ نَ  ابِ حَ صْ وا ِلَ فُ رِ اعْ وَ ,  وا اللَ قُ ات    ونَ مُ لِ سْ مُ ا الْ هَ ي   ا أَ يَ ف َ  :َدَ عَ اَب َ مَ أَ 
وا عُ افِ دَ وَ  , مْ وا بِِ دُ تَ اق ْ وَ ,  مْ هُ لَ ائِ ضَ وا فَ رُ شُ انْ وَ  ْيٍ ِبَ  مْ وىُ رُ كُ اْذ , وَ  مْ هُ ق  حَ  مَ ل  سَ وَ  وِ يْ لَ عَ 
 مَ ل  سَ وَ  وِ يْ لَ عَ  ى اللُ ل  صَ  وِ ي  بِ نَ  ةِ بَ حْ صُ لِ  ل  جَ وَ  ز  عَ  اللُ  مُ ىُ ارَ تَ اخْ  ينَ ذِ ال   مُ هُ ف َ  , مْ هُ ن ْ عَ 
 . هدَ عْ ب َ  ةِ الَ سَ الر   لِ مْ لَِ وَ 

 ! رٍ كْ و بَ بُ أَ  رُ ب َ كْ الَ  يقُ د  الص   مَ ل  سَ وَ  وِ يْ لَ عَ  ى اللُ ل  صَ  دٍ م  مَُ  انَ ي   بِ نَ  ابِ حَ صْ أَ  رَ ي ْ خَ  ن  إِ وَ 
 . اهُ ضَ رْ أَ وَ  وُ نْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ  القِ طْ ى الِ لَ عَ  اءِ يَ بِ نْ الَ  اعِ بَ ت ْ أَ  لُ ضُ فْ أَ 

 قَ د  صَ  وُ ن  ِلَ  يقِ د  الص  بِ  بَ لُق   , ي  مِ يْ الت َ  ي  شِ رَ قُ الْ  رٍ مِ اعَ  نِ بْ  انَ مَ ثْ عُ  نُ بْ  اللِ  دُ بْ عَ  وُ اسُْ 
 يلَ قِ  دْ قَ , ف َ  اءِ رَ سْ الِ  ةِ يحَ بِ  صَ ا ِف مَ كَ   وِ يقِ دِ صْ  تَ ِف  غَ الَ بَ , وَ  َصل ى اللُ َعَلْيِو َوَسل مَ  ِب  الن  
 !  قَ دَ صَ  دْ قَ ف َ  وُ الَ قَ  انَ كَ   نْ إِ  : الَ قَ , ف َ  وِ بِ  يَ رِ ُأسْ  وُ ن  أَ  مُ عُ زْ ي َ  كَ بَ احِ صَ  ن  : إِ  وُ لَ 
 َصل ى اللُ َعَلْيِو َوَسل مَ  ِب  الن   ن  أَ  َرِضَي اللُ َعْنوُ  كٍ الِ مَ  نِ بْ  سِ أنَ  نْ عَ  ي  ارِ خَ بُ ى الْ وَ رَ 
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 تْ بُ اث ْ ) الَ قَ ف َ  مْ بِِ  فَ جَ رَ ف َ  مْ هُ ن ْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ  انُ مَ ثْ عُ وَ  رُ مَ عُ ر وَ كْ و بَ بُ أَ اً وَ دَ ُأحُ  دَ عِ صَ 
        (انِ يدَ هِ شَ وَ  يقٌ د  صِ وَ  ِبي نَ  كَ يْ لَ ا عَ ّن َ إِ , فَ  دُ ُأحُ 

َصل ى  دٍ م  ا مَُ نَ ي   بِ نَ  نْ مِ  ن  الس   يبُ رِ و قَ هُ ف َ ,  رٍ هُ شْ أَ  ةِ ت  سِ وَ  ْيِ ت َ نَ سَ بِ  يلِ فِ الْ  امِ عَ  دَ عْ ب َ  دَ لِ وُ 
 . اللُ َعَلْيِو َوَسل مَ 

 وُ قْ بِ سْ يَ  لَْ  امَ  لِ ائِ ضَ فَ الْ  نَ مِ  ازَ حَ  دْ قَ  َرِضَي اللُ َعْنوُ  رٍ كْ ا بَ بَ أَ  ن  إِ :ََونَ مَ لَ سَ مَ اَالَ هَ ي َ أَ 
َصل ى اللُ َعَلْيِو  دٍ م  ا مَُ هَ ي   بِ نَ  دَ عْ ب َ  ةِ م  الُ  هِ ذِ ىَ  لُ ضَ فْ أَ  وَ هُ ف َ   , قٌ الحِ  وُ قُ حَ لْ ال ي َ وَ  قٌ ابِ سَ 

 وُ انَ حَ بْ سُ  الَ قَ !  َصل ى اللُ َعَلْيِو َوَسل مَ  اللِ  ِب  نَ  عَ مَ  ارِ غَ  الْ ِف  ْيِ ن َ  اث ْ اِن ثَ  وَ ىُ وَ  ! َوَسل مَ 
َََْزْن ِإن  اَل عَ ت َ وَ  َا ِف اْلَغاِر ِإْذ يَ ُقوُل ِلَصاِحِبِو اَل  ُُ  ( َو َمَعَناالل    ) ثَاِنَ اثْ نَ ْيِ ِإْذ 
 يقِ د  الص   رٍ كْ بَ  ابَ أَ  ن  أَ  َرِضَي اللُ َعْنوُ  كٍ الِ مَ  نِ بْ  سِ نَ أَ  يثِ دِ حَ  نْ مِ  ْيِ يحَ حِ  الص  ِف وَ 

 ارِ غَ الْ  ِف  نُ نَْ ا وَ نَ وسِ ؤُ ى رُ لَ عَ  يَ كِ ِر شْ مُ الْ  امِ دَ قْ  أَ َل إِ  تُ رْ ظَ : نَ  الَ قَ  وُ ثَ د  حَ  َرِضَي اللُ َعْنوُ 
 الَ قَ ؟ ف َ  وِ يْ مَ دَ قَ  تَ ََْ  انَ رَ صَ بْ أَ  وِ يْ مَ دَ  قَ َل إِ  رَ ظَ نَ  مْ ىُ دَ حَ أَ  ن  أَ  وْ لَ  اللِ  ولَ سُ ا رَ : يَ  تُ لْ قُ ف َ 
 (! امَ هُ ث ُ الِ ثَ  اللُ  ْيِ ن َ اث ْ بِ  كَ ن  ا ظَ مَ :  رٍ كْ ا بَ بَ أَ  ايَ )

 لَ عَ جَ , فَ  رٍ كْ و بَ بُ أَ  وُ عَ مَ وَ  ارِ غَ  الْ َل إِ  قَ لِ طَ نْ ي َ لِ  َصل ى اللُ َعَلْيِو َوَسل مَ  اللِ  ولُ سُ رَ  جَ رَ خَ  دْ قَ لَ 
َصل ى اللُ َعَلْيِو  اللِ  ولُ سُ رَ  وُ لَ  نَ طِ فَ  ّت  , حَ  وُ فَ لْ خَ  ةً اعَ سَ وَ  وِ يْ دَ يَ  ْيَ ب َ  ةً اعَ ي سَ شِ يَْ 

ا : يَ  الَ قَ ف َ  (ي ؟فِ لْ خَ  ةً اعَ سَ وَ  ي  دَ يَ  ْيَ ب َ  ةً اعَ ي سَ شِ تَْ  كَ الَ مَ  رٍ كْ ا بَ بَ ا أَ يَ ) الَ قَ ف َ  َوَسل مَ 
.  كَ يْ دَ يَ  ْيَ ي ب َ شِ مْ أَ فَ  دَ صَ الر   رُ كُ ْذ أَ  , ثُْ  كَ فَ لْ ي خَ شِ مْ أَ فَ  بَ لَ الط   رُ كُ ذْ أَ  اللِ  ولَ سُ رَ 
 يالذِ وَ  مْ عَ : ن َ  الَ قَ  ( ؟وِن دُ  كَ بِ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  تَ بْ بَ حْ أَ  ءٌ يْ شَ  انَ كَ   وْ لَ  رٍ كْ بَ ا بَ ا أَ يَ ) لَ اقَ ف َ 
 ! كَ ونَ  دُ ِب  ونَ كُ تَ  نْ  أَ ال  إِ  ةٍ م  ُملِ  نْ مِ  ونَ كُ تَ لِ  تْ انَ ا كَ مَ  ق  الِْ بِ  كَ ثَ عَ ب َ 



 (ُهِنَع اهلُل َيِضَر ٍرِكو َبُبَأ ُرَبِكاأَل يُقدِّالصِّ)مد بن مبارك الشرايفجمموعة اخلطب املنربية لمشيخ حم
 

 

3 

 ّت  حَ  اللِ  ولَ سُ ا رَ يَ  كَ انَ كَ : مَ  وُ نْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ  رٍ كْ و بَ بُ أَ  الَ قَ  ارِ غَ  الْ َل ا إِ يَ هَ ت َ ا ان ْ م  لَ ف َ 
 ! لزَ ن َ , ف َ  اللِ  ولَ سُ ا رَ يَ  لْ زِ انْ  : الَ قَ  ُث  ,  أَ رَ ب ْ تَ اسْ وَ  لَ خَ دَ , فَ  ةَ رَ جْ الُْ  ئَ بِْ تَ سْ أَ 

 .  اللِ  يلِ بِ  سَ ِف  وُ ل  كُ   وُ الَ مَ  ذَ خَ أَ  َصل ى اللُ َعَلْيِو َوَسل مَ  اللِ  ولِ سُ رَ  عَ مَ  رَ اجَ ا ىَ م  لَ وَ 

َصل ى اللُ َعَلْيِو  ِب  الن   نِ مَ زَ  ِف  اسِ الن   ْيَ ب َ  رُ ي   ا نَُ ن  ا : كُ مَ هُ ن ْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ  رَ مَ عُ  نُ ابْ  الَ قَ 
 اللُ  يَ ضِ رَ  انٍ ف  عَ  نَ بْ  انَ مَ ثْ عُ  , ُث   ابِ ط  الَْ  نَ بْ  رَ مَ عُ  , ُث   رٍ كْ ا بَ بَ أَ  رُ ي   خَ نُ , ف َ َوَسل َم 

 ي  ارِ خَ بُ الْ  اهُ وَ رَ  . مْ هُ ن ْ عَ 

ْرَداِء   ِن ثَ عَ ب َ  اللَ  ن  إِ ) الَ قَ  َصل ى اللُ َعَلْيِو َوَسل مَ  ِب  الن   ن  أَ  وُ نْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ َوَعْن َأِب الد 
 اهُ وَ رَ ( وِ الِ مَ وَ  وِ سِ فْ ن َ  بِ اِن اسَ وَ : َصَدق , وَ  رٍ كْ و بَ بُ أَ  الَ قَ , وَ  تَ بْ ذَ كَ  : مْ تُ لْ قُ ف َ  مْ كُ يْ لَ إِ 
 ي  ارِ خَ بُ الْ 

 نِ بْ  اضِ بَ رْ عِ الْ  يثِ دِ ي حَ فِ فَ  : مْ بِِ  يَ دِ تَ قْ ن َ  نْ ا أَ نَ أُِمرْ  دْ قَ وَ   ينَ دِ اشِ الر   اءِ فَ لَ الُْ  لُ و  أَ  وَ ىُ 
 ةِ ن  سُ  وَ ِت ن  سُ بِ  مْ كُ يْ لَ عَ ) الَ قَ  َصل ى اللُ َعَلْيِو َوَسل مَ  ِب  الن   ن  أَ  َرِضَي اللُ َعْنوُ  ةَ يَ ارِ سَ 
رواه أبو داود  (ذِ اجِ وَ الن   ا بِ هَ ي ْ لَ عَ  واض  ي عَ دِ عْ ب َ  نْ مِ  يَ ي  دِ هْ مَ الْ  ينَ دِ اشِ لر  ا اءِ فَ لَ الُْ 

 والرتمذي وصححو اللبان

وا دُ تَ )اق ْ َصل ى اللُ َعَلْيِو َوَسل َم ال قَ قال ؛  َرِضَي اللُ َعْنوُ عن حذيفة بن اليمان وَ 
  رواه الرتمذي وصححو اللبانر( مَ عُ وَ  رٍ كْ  بَ ِب ي أَ دِ عْ ب َ  نْ مِ  ينذِ الل  بِ 

َصل ى  اللِ  ولِ سُ رَ  ةِ يفَ لِ  خَ بِ  ونَ مُ لِ سْ مُ الْ  وُ بَ ق  لَ , وَ  عٍ اِز ُمنَ  ونَ دُ  يَ مِ لِ سْ مُ لْ لِ  ةً يفَ لِ خَ  ر  قَ ت َ اسْ وَ 
 . اللُ َعَلْيِو َوَسل مَ 
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مَرَضُو  َعَلْيِو َوَسل َم َصل ى اللُ  ِب  الن   ا َمِرضَ م  : لَ  تْ الَ ا قَ َرِضَي اللُ َعن ْهَ َة شَ ائِ عَ  نْ عَ وَ 
 ن  ُت : إِ لْ ْلُيَصّل . ق ُ ف َ  رٍ كْ ُمروا أَبا بَ  : الَ قَ ف َ  الةِ الص  ُو بِ الٌل يُ ْؤِذنُ اُه بِ أَتَ  يوِ اَت فِ ي مَ الذِ 

ِدُر قْ ال ي َ ي فَ كِ بْ َمقاَمَك ي َ  يَ ُقمْ  نْ [ إِ  يقٌ قِ رَ  لٌ جُ رَ  : ةٍ ايَ وَ  رِ ِف أبا بكٍر رجٌل َأِسيٌف ] وَ 
الثالثِة أَِو الرابعِة  َلُو : فقال فث ْ بكٍر فْلُيصّل . فقلُت مِ  : ُمروا أَبا الَ راَءِة . قَ قِ َعَلى الْ 

 . وِ يْ لَ عَ  قٌ فَ ت   مُ  , ىل  صَ فَ  (ا بكٍر فْلُيصلّ ُب يوسَف ! ُمروا أَبَصواحِ  ن  كُ إِن  )
َصل ى اللُ َعَلْيِو  اللِ  ولُ سُ رَ  وُ يَ ضِ رَ  نْ ا مَ انَ يَ ن ْ دُ ى لِ ضَ رْ ال ن َ فَ أَ  : َرِضَي اللُ َعْنوُ  رُ مَ عُ  الَ قَ 

 ا ؟نَ ينِ دِ لِ  َوَسل مَ 

ا م  لَ  ِف َسِبْيِل اللِ  وُ ل  كُ   وُ الَ مَ  قَ فَ ن ْ أَ  وُ ن  أَ َرِضَي اللُ َعْنُو  وِ لِ ائِ ضَ فَ  نْ مِ وَ :ََالمَ سَ الَ َةَ مَ أَ 
 ! ةِ قَ فَ ى الن   لَ عَ  َذاَت َمر ةٍ  َصل ى اللُ َعَلْيِو َوَسل مَ  ِب  الن   ث  حَ 

 نْ أَ َصل ى اللُ َعَلْيِو َوَسل َم  اللِ  ولُ سُ ا رَ نَ رَ مَ : أَ  َرِضَي اللُ َعْنوُ  ابِ ط  الَْ  نُ بْ  رُ مَ عُ  الَ قَ 
 اً مَ وْ ي َ  وُ تُ قْ ب َ سَ  نْ إِ  رٍ كْ ا بَ بَ أَ  قُ بِ سْ أَ  مَ وْ ي َ : الْ  تُ لْ قُ ف َ  ِعْنِدي , االً مَ  كَ لِ ذَ  قَ افَ وَ , ف َ  قَ د  صَ تَ ن َ 
 تَ يْ قَ ب ْ ا أَ مَ ) مَ ل  سَ وَ  وِ يْ لَ عَ  ى اللُ ل  صَ  اللِ  ولُ سُ رَ  الَ قَ  , ف َ اِل مَ  فِ صْ نِ بِ  تُ ئْ جِ فَ  : الَ قَ  ,
ا مَ  رٍ كْ ا بَ بَ ا أَ يَ ) الَ قَ ف َ  هُ دَ نْ ا عِ مَ  ل  كُ بِ  رٍ كْ و بَ بُ ى أَ تَ أَ وَ  , وُ لَ ث ْ : مِ  تُ لْ ق ُ  (؟ كَ لِ ىْ ِلَ 
ال  اللِ وَ  : تُ لْ ق ُ  رُ مَ عُ  الَ ! قَ  وُ ولَ سَ رَ وَ  اللَ  مُ لَُ  تُ يْ قَ ب ْ : أَ  الَ قَ ف َ  (؟ كَ لِ ىْ ِلَ  تَ يْ قَ ب ْ أَ 
 اِن  بَ لْ الَ  وُ نَ س  حَ وَ  ي  ذِ مِ رْ الت    اهُ وَ . رَ  اً دَ بَ أَ  ءٍ يْ شَ  َل إِ  وُ قُ بِ سْ أَ 

 , َصل ى اللُ َعَلْيِو َوَسل مَ  اللِ  ولِ سُ  رَ َل إِ  اسِ الن   ب  حَ أَ  وُ ن  أَ  : وِ لِ ائِ ضَ فَ  نْ مِ وَ 
 اسِ الن   ي  أَ  : َصل ى اللُ َعَلْيِو َوَسل مَ  اللِ  ولِ سُ رَ لِ  ِضَي اللُ َعْنوُ رَ  اصِ عَ الْ  نُ و بْ رُ مْ عَ  الَ قَ 
   ملِ سْ مُ  اهُ وَ رَ  (اوىَ بُ أَ ( الَ ؟ قَ  الِ جَ الر   نَ مِ  : تُ لْ : ق ُ  الَ قَ  (ةُ شَ ائِ عَ ) الَ ؟ قَ  كَ يْ لَ إِ  ب  حَ أَ 
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 تُ لْ ق ُ :  ةِ ي  فِ نَ الَْ  نُ بْ  دُ م  مَُ  الَ قَ  , وُ لَ ضْ فَ  رٍ كْ  بَ ِب ِلَ  فُ رِ عْ ي َ  َرِضَي اللُ َعْنوُ  يي لِ عَ  انَ كَ َو 
 اللِ  ولِ سُ رَ  دَ عْ ب َ  رٌ ي ْ خَ  اسِ الن   ي  : أَ  - َرِضَي اللُ َعْنوُ  بٍ الِ  طَ ِب أَ  نِ بْ  ي  لِ عَ  – ِب ِلَ 

 , رُ مَ عُ  : ُث   الَ ؟ قَ  نْ مَ  : ُث   تُ لْ . ق ُ  رٍ كْ و بَ بُ : أَ  الَ ؟ قَ َصل ى اللُ َعَلْيِو َوَسل َم 
 يَ مِ لِ سْ مُ الْ  نَ مِ  لٌ جُ  رَ ال  ا إِ نَ ا أَ : مَ  الَ ؟ قَ  تَ نْ أَ  ُث   : تُ لْ ق ُ  انُ مَ ثْ عُ  ولَ قُ ي َ  نْ أَ  يتُ شِ خَ وَ 

  ي  ارِ خَ بُ الْ  اهُ وَ . رَ 

 أَُقوُل َقوِل َىَذا وَأْستَ ْغِفُر الَل الَعِظيَم ِلْ وَلُكْم فاْستَ ْغِفُروُه إِن ُو ُىَو اْلَغُفْوُر الر ِحْيُم .
 

 ةُ يَ انِ الث   ةُ بَ طْ الُْ                         

 وِ بِ حْ صَ وَ  وِ ى آلِ لَ عَ وَ  دٍ م  ا مَُ نَ ي   بِ ى نَ لَ عَ  المُ الس  وَ  الةُ الص  وَ  , يَ مِ الَ عَ الْ  ب  رَ  للِ  دُ مْ الَْ 
 : دُ عْ ا ب َ م  أَ    يَ عِ جَْ أَ 

 ! مِ لْ عِ الْ وَ  انِ يَ  الِ ِف  هُ رَ ي ْ غَ  اقَ ا فَ مَ كَ   لِ مَ عَ  الْ ِف  هُ رَ ي ْ غَ  اقَ فَ  َرِضَي اللُ َعْنوُ  رٍ كْ ا بَ بَ أَ  ن  إِ فَ  

 َصل ى اللُ َعَلْيِو َوَسل مَ  ِب  الن   عَ مَ  وُ تُ رَ جْ ىِ وَ  , المِ  السْ َل إِ  وُ قُ ب ْ سَ َأْعَمالِِو :  مِ ظَ عْ أَ  نْ مِ فَ 
 ! َصل ى اللُ َعَلْيِو َوَسل مَ  ِب  الن   تِ وْ مَ  مَ وْ ي َ  وُ اتُ بَ ث َ وَ  ,
,  مْ هِ المِ إسْ  بِ بَ سَ بِ   اللِ ِف  ونَ بُ ذ  يُ عَ  واانُ كَ  ةً عَ ب ْ سَ  قَ تَ عْ أَ  وُ ن  أَ  ةِ رَ جْ الِْ  لَ بْ ق َ  وِ الِ مَ عْ أَ  نْ مِ وَ 
 ! يَ عِ جَْ أَ  مْ هُ ن ْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ  احٍ بَ رَ  ِب أَ  نُ بْ  اللُ : بِ  مْ هُ ن ْ مِ 
 !  ينَ د  تَ رْ مُ الْ  بُ رْ حَ  ةِ الفَ الِْ  يوِ ل  وَ ت َ  دَ عْ ب َ  ابَِ  امَ  قَ الِت  وِ الِ مَ عْ أَ  مِ ظَ عْ أَ  نْ مِ وَ 

 مَ ل  سَ وَ  وِ يْ لَ عَ  ى اللُ ل  صَ  ِب  الن   ِف  وُ ا ت ُ م  : لَ  الَ قَ  َرِضَي اللُ َعْنوُ  ةَ رَ ي ْ رَ ىُ  ِب أَ  فَ َعنْ 
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 فَ يْ كَ   رٍ كْ ا بَ بَ ا أَ : يَ  رُ مَ عُ  الَ قَ ,  بِ رَ عَ الْ  نَ مِ  رَ فَ كَ   نْ مَ  رَ فَ كَ َو  , رٍ كْ و بَ بُ أَ  فَ لِ ُتخْ واسْ 
 اسَ الن   لَ اتِ قَ أُ  نْ أَ  تُ ِمرْ أُ ) َصل ى اللُ َعَلْيِو َوَسل مَ  اللِ  ولُ سُ رَ  الَ قَ  دْ قَ وَ ؟  اسَ ن  ال لُ اتِ قَ ت ُ 

 وِ ق   َِِ ال  إِ  وُ سَ فْ ن َ وَ  وُ الَ  مَ ن  مِ  مَ صَ عَ  اللُ  ال  إِ  وَ لَ ال إِ  الَ قَ  نْ مَ , فَ  اللُ  ال  إِ  وَ لَ وا ال إِ ولُ قُ  ي َ ّت  حَ 
,  اةِ كَ الز  وَ  الةِ الص   ْيَ ب َ  قَ ر  ف َ  نْ مَ  ن  لَ اتِ قَ َلُ  اللِ : وَ  رٍ كْ و بَ بُ أَ  الَ قَ  (؟ ى اللِ لَ عَ  وُ ابُ سَ حِ وَ 
َصل ى  اللِ  ولِ سُ  رَ َل ا إِ هَ ون َ د  ؤَ ي ُ  واانُ كَ   اً اقَ نَ  عَ وِن عُ ن َ مَ  وْ لَ  اللِ , وَ  الِ مَ الْ  ق  حَ  اةَ كَ الز   ن  إِ فَ 

 نْ أَ  تُ يْ أَ رَ  نْ  أَ ال  إِ  وَ ا ىُ مَ  اللِ  وَ : ف َ  رُ مَ عُ  الَ ا . قَ هَ عِ نْ مَ  ىلَ عَ  مْ هُ ت ُ لْ ات َ قَ لَ  اللُ َعَلْيِو َوَسل مَ 
 . ُمت  َفٌق َعَلْيِو . ق  الَْ  وُ ن  أَ  تُ فْ رَ عَ ف َ  الِ تَ قِ لْ لِ  رٍ كْ  بَ ِب أَ  رَ دْ صَ  اللُ  حَ رَ شَ  دْ قَ 

:  يلَ قِ  ّت  حَ  , وُ نْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ  رٍ كْ  بَ ِب ِلَ  ي  وِ قَ الْ  بُ لْ الص   فُ قِ وْ مَ ا الْ ذَ ىَ  ُسج لَ  دْ قَ لَ 
 ! ةنَ ت ْ فِ الْ  مَ وْ ي َ  لبَ نْ حَ  نِ بْ  دَ حَْ أَ بِ , وَ  ةِ د  الر   مَ وْ ي َ  رٍ كْ  بَ ِب أَ بِ  المَ السْ  اللُ  رَ صَ نَ 

 ِف  ابَ ذ  كَ الْ  ةَ مَ لَ ي ْ سَ مُ  اللُ  لَ تَ ق َ , وَ  اةِ كَ الز   يعِ انِ مَ وَ  ينَ د  تَ رْ مُ الْ  َرِضَي اللُ َعْنوُ  بَ ارَ حَ فَ 
 ! اقِ رَ عِ الْ وَ  امُ الش   تِ فُِتحَ  هِ دِ هْ عَ  ِف وَ ,   وِ انِ مَ زَ 

َرِضَي  ي  ارِ صَ نْ الَ  تٍ ابِ ثَ  نِ بْ  دَ يْ زَ  َرِضَي اللُ َعْنوُ  رَ مَ أَ  ثُ يْ , حَ  آنُ رْ قُ الْ  عَ جُِ  هِ دِ هْ  عَ ِف وَ 
 !  آنَ رْ قُ الْ  عَ مَ يَْ  نْ أَ  , اللُ َعْنوُ 

 بِ لَ  طَ ِف  جَ رَ خَ  ةَ الفَ الِْ  ل  وَ ا ت َ م   لَ ّت  حَ , ا يَ ن ْ  الد  اً ِف دَ اىِ اً زَ عَ رِ وَ  َرِضَي اللُ َعْنوُ  انَ كَ َو 
 وِ بِ  ومُ قُ ا ي َ مَ  يَ ظَ نَ  , الِ مَ الْ  تِ يْ ب َ  نْ مِ  اً قَ زْ رَ  وُ وا لَ رُ يُْ  نْ ى أَ لَ عَ  واقُ فَ ات   وَ ,  رُ مَ عُ  هُ د  رَ ف َ  قِ زْ الر  
 ! ةِ فَ اَل الِْ  اءِ بَ عْ أَ  نْ مِ 

و بُ أَ  انَ كَ َو  , اجَ رَ الَْ  وُ لَ  جُ ِر يُْ  المٌ غُ  رٍ كْ  بَ ِب ِلَ  انَ كَ   ا :َرِضَي اللُ َعن ْهَ  ةُ شَ ائِ عَ  تْ الَ قَ 
 المُ غُ الْ  وُ لَ  الَ قَ , ف َ  رٍ كْ و بَ بُ أَ  وُ نْ مِ  لَ كَ أَ , فَ  ءٍ يْ شَ اً بِ مَ وْ ي َ  اءَ جَ , فَ  وِ اجِ رَ خَ  نْ مِ  لُ كُ أْ يَ  رٍ كْ بَ 
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 ِف  انٍ سَ نْ ِلِ  تُ نْ ه  كَ تَ  تُ نْ : كُ  الَ ؟ قَ  وَ ا ىُ مَ : وَ  رٍ كْ و بَ بُ أَ  الَ قَ ا ؟ ف َ ذَ ا ىَ ي مَ رِ دْ : تَ 
ي ا الذِ ذَ هَ ف َ !  كَ لِ ذَ  بِ اِن طَ عْ أَ  فَ ِن يَ قِ لَ , ف َ  وُ تُ عْ دَ خَ  ن   أَ ال  إِ  ةَ انَ هَ كَ الْ  نُ سِ حْ ا أُ مَ وَ  ةِ ي  لِ اىِ الَْ 

  ي  ارِ خَ بُ الْ  اهُ وَ . رَ  وِ نِ طْ  بَ ِف  ءٍ يْ شَ  ل  كُ   اءَ قَ ف َ  هُ دَ يَ  رٍ كْ و بَ بُ أَ  لَ خَ دَ أَ فَ !  وُ نْ مِ  تَ لْ كَ أَ 

 نُ ابْ  وَ ىُ , وَ  ةِ رَ جْ الِْ  نَ مِ  ةَ رَ شَ عَ  الثَ ثَ  ةَ نَ سَ  وَل ى الُ ادِ  جََ ِف  ْيِ ن َ االث ْ م ِ وْ  ي َ ِف  ف َ وُ ت ُ 
 ! وِ تِ امَ رَ كَ   ارِ  دَ ِف  وِ ا بِ نَ عَ جََ وَ  اهُ ضَ رْ أَ وَ  وُ نْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ ف َ ,  ةنَ سَ  يَ ت  سِ وَ  الثٍ ثَ 

 لِ جُ ا الر  ذَ ىَ  لِ ائِ ضَ فَ  نْ مِ  يٍ ثِ كَ   نْ مِ  يلٌ لِ قَ وَ  ضٍ يْ ف َ  نْ مِ  ضٌ يْ ا غَ ذَ ىَ  :َونَ مَ لَ سَ مَ اَالَ هَ ي َ أَ 
 انِ يَ إِ  يلُ لِ دَ وَ   اللِ َل إِ  ةٌ بَ رْ ق ُ  وُ تُ ب  حَ مَ , فَ  ةً لَ امِ كَ   ةِ م  الُ  انَ يَ إِ  وُ انُ يَ إِ  لُ دِ عْ ي ي َ الذِ  دِ احِ وَ الْ 

 لُ ىْ أَ  وُ ب  يُِ  رٍ كْ و بَ بُ أَ ! فَ  مٍ ؤْ شُ  يرُ ذِ نَ وَ  ر  شَ  يُ شِ بَ وَ  اقٍ فَ نِ  ةُ المَ عَ  وُ ضُ غْ ب ُ وَ  , انِ سَ نْ الِ 
 نْ مِ   اللِ َل إِ  أُ رَ ب ْ ن َ وَ  مْ الِِ حَ  نْ مِ الِل بِ  وذُ عُ , ن َ  اقِ فَ الن   وَ  رِ فْ كُ الْ  لُ ىْ أَ  وُ ضُ غَ ب ْ ي َ وَ  المِ السْ 

 ! مْ ىِ دِ قَ ت َ عْ مُ 

نا الل ُهم  َأْصِلْح لَ ا , انَ رَ خْ أُ ا وَ والنَ  أُ ِف  الحَ فَ الْ ا وَ يانَ نْ دُ ا وَ نَ ينِ دِ  الحَ صَ  كَ لُ أَ سْ نَ  ان  إِ  م  هُ الل  
ا نَ نا آِخرَت َ ا َوَأْصِلْح لَ نَ نا ُدنْ َيانا ال ِت ِفيَها َمَعاشُ ِعْصَمُة أَْمرِنا َوَأْصِلْح لَ  ا ال ِذي ُىوَ نَ ِدين َ 

نا ِمْن  َحًة لَ اْلَمْوَت رَا نا ِف ُكل  َخْيٍ َواْجَعلِ اْلََياَة زِيَاَدًة لَ  ا َواْجَعلِ نَ ال ِت ِفيَها َمَعادُ 
 . ُكل  َشر  

 تَ حْ لَ صْ ا أَ مَ ا كَ نَ الَ وَ حْ أَ  حْ لِ صْ أَ  الل ُهم  ,  وِ ابِ حَ صْ أَ وَ  دٍ م  مَُ  كَ ي  بِ نَ  ةَ ب  ا مََ نَ ق ْ زُ ارْ  الل ُهم  
 كَ ابَ تَ كِ َو  كَ ينَ دِ  رْ صُ انْ  الل ُهم  ,  يَ مِ الَ عَ الْ  ب  ا رَ يَ  كَ تِ امَ رَ كَ   ارِ  دَ ِف  مْ ا بِِ نَ عْ اجَْ وَ  مْ الَُ وَ حْ أَ 
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 يَ عِ جَْ أَ  وِ بِ حْ صَ وَ  وِ ى آلِ لَ عَ وَ  دٍ م  ا مَُ نَ ي   بِ ى نَ لَ عَ  مْ ل  سَ وَ  الل ُهم   ل  صَ وَ  يَ الِِ الص   كَ دَ ابَ عِ وَ 
 ي !مِ الَ عَ الْ  ب  رَ  للِ  دُ مْ الَْ وَ 
 


