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 الشكزىعنة 
ْكُطرونِغلم}:ماظؽررؼؿِممِطَؿابِفميفماظَؼاِئِؾ،ماحلؿدمٓمربماظعاملنيممم مَصرا

ْكُطررركُطؿك ،منأذررفدمأ مإمهظررفمهإمآمنحررد مإم{َتْؽُػرررونِ مَنَظررامِظررلمَناذكررُؽرونامَأ

مذرؼؽمظفم،منأذفدمأ مدقَدغامنغؾقَّـامحمؿرداامسؾردومآمنردرقُظفم،ماظؾرفؿم رؾ ممممم

ـِم،نسؾرركمهظررفمن ررؾقفمم،مؿمنبررارعمسؾقررفندررؾِّ مَؼررقكِ مهَظرركتررؾعفؿمبنحلررا ممنَعرر

ـِ  :ممأعامبعدم.ماظد ؼ

طرـةةم،منأدرؾغمسؾقرفمغعؿرفممممممكإءبرممإلغلرا ماسؾكمم(نجؾمسز)مآمأغعؿؼدمصمممم

مَظررراماظؾَّرررِفمِغعكَؿرررَ مَتعورررد نامَنِه ك}:مدرررؾقاغفمنتعررراىملقؼرررزررراػرةمنبارـررر م،مؼ

غعؿ ماإلميا ،منغعؿ ماظصق م،منغعؿ ماملالم،ممنعـمػذ ماظـعؿ:م،{توقكصوقَػا

،منغعؿ ماظقظدم،منغعؿ ماظرضام،منشرةمْظرؽمعرـماظرـعؿماظرحمتلرؿقؼماظ رؽرمممممممم

ِه كمم}ؼؾقؼمجباللمآمنطؿاظفمنسظقؿمسطائفم،منػرقماظؼائرؾمدرؾقاغف:مممذؽراام

ِِْ ماْظُؽْػرَرمَنِه كمَت كرُؽرونامَؼركَضرفوممممممممممم ـكُؽؿكمَنَظرامَؼركَضركمِظِعَؾرا َتْؽُػرونامَصرِن  ماظؾَّرَفمَشـِرَلمَسر

م{..َظُؽؿك

مصؼالمدؾقاغفم:صم مأعررمآمبرفمسؾراْ م، مَناذكُؽرونْام..}اظ ررؽرمخؾررؼمطرؼؿم،

منضالمتعاىم:{دونَ رَتعكؾومِهؼ ا ومؿكرُطـؿومِه مّؾِفِظ ـكمَنَضِؾقٌؾ}، َِْيمِع  ،{اظ ََُّؽقرومِسَؾا

متعاىمآمسؾاْمعـمناظ ؽقر ممبدانعؿفمربفمذؽرميفمجيؿفدماظذيمػق:

مؼرضقفم؛مألجؾمماظطاساتمسؾك منادؿـؿارمغعؿمآم)سزمنجؾ(ميفمطؾمعا ،

مصؼال ماظـعؿمنْناعفا، مظزؼاْةمنادؿؿرار مدؾؾاا مْظؽمجعؾمآمتعاىماظ ؽر

ْك}:دؾقاغفم ََّ مَنِه ـكمَربوَُّؽؿكمَتَل ـكمَظَلِزؼَدغََُّؽؿكمَذَؽركتوؿكمَظِؽ مَسَذاِبلمِه َّمَطَػركتوؿكمَنَظِؽ
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مسـف)مسؾلَّماإلعا مضالنم،{َظَ ِدؼٌد مآ مم(رضل معق قظ متعاىمآمغعؿ:

مآمعـماملزؼدمؼـؼطعمصؾـم،معؼرنغا منػؿامباملزؼدمؼؿعؾؼمناظ ؽرمباظ ؽر

مماظعؾدمعـماظ ؽرمؼـؼطعمحؿك منضال ماظصاحلني، مآمم:مأحد مرزضين هْا

م مسؾقفا مص ؽرتف مغعؿ  ماظ ؽر مهى ماظؿقصقؼ مأ  مأْرع مصنغل مجدؼدةم، غعؿ 

محتؿاجمهىمذؽرمجدؼدم.

ماخؿاعاررم(نجررؾمسررز)مآمنظؾقررا معؽاغرر ماظ ررؽرمنسظررقؿمعـزظؿررفمجعؾررفممممممممممممم

(مندرؾؿممسؾقرفممآم رؾكم)غؾقـرامممأن ركمماظصرالةمصرؼض ممهمتا مصؾعدمظؾعؾاْات،

ِْحنيمضالممُلم،متعاىمآمب ؽر ـِمَعا مَؼراممُأنِ رقؽَم(:م)سـرفممآمرضل)مَجَؾٍؾمبك

ْو ـ مَظامعوَعا مَنذورْؽِرَع،ممِْْطرِرَع،ممَسَؾركممَأِسـ لماظؾَّفوؿ :مَتُؼقلومَ َؾاٍةمُطؾ مْوبوِرمِصلمَتَدَس

ـِ َِْتررَؽمَنحولكرر بعرردمصرؼضرر ماظصررقا محــررامربـررامدررؾقاغفمنتعرراىمسؾرركمنم،(مِسَؾا

مَنَظَعؾَُّؽرؿكممَػَداُطؿكمَعامَسَؾكماظؾََّفمَنِظؿوَؽؾ روناماْظِعد َةمَنِظؿوْؽِؿُؾقا}:ضالم م،محقثذؽر

ماَػارَجَعْؾـَرممَناْظؾودكَ }:ؼؼقلمدؾقاغفميفمذل ماهلديمناألضقق منم،{َت كُؽرونَ 

ـكمَظُؽؿك ْكُطروناممَخقكررٌمماررِصقَفمَظُؽؿكماظؾَِّفماِئِررَذَعمِع َْاممَ رَقا  ممارَسَؾقكَفرمماظؾَّرفِممادكرؿَممَصرا مَصرِن

ـكَفرممقارَصُؽُؾرممارجوـوقبوَفرممَنَجَؾ ك مَدرك ركَغاَػاممَطرَذِظؽَممَناْظؿوعكَؿرر مماِغَعراْظَؼرممقارررمَنَأْرِعؿومارِع

م.{َت كُؽرونَ مَظَعؾَُّؽؿكمَظُؽؿك

ماظؼؾرر ،منرفررارةماظررـػس،م ررػاءنْظقررؾمسؾرركمطؿررالماإلميررا ،مماظ ررؽرنمممممم

نضرردمأخرر مم،ماإلغلررا مسؾرركنطرعررفممآػضررؾمبمناسررفا ماظصرردر،مندررالع 

،م(سررزمنجررؾ)يفمغقررؾمرضررامآممدررؾ أغررفم) ررؾكمآمسؾقررفمندررؾؿ(ماظررـ م
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ـِماظعؾكررِدمَؼْلُطررؾوماألْطَؾررَ مَصَققكَؿرردو ومَسؾقكَفررا،ممممكاظؾَّررفمَظةضرر)ه  مم:حقررثمضررال سرر

م.ممركَبَ مَصَققكَؿدو ومَسَؾقكَفا(َنَؼ كربماظ  

ـممجعؾفمتعاىمآمأ ماظ اطرؼـمنعؽاغ ماظ ؽرمصضؾمبقا ميفمنؼؽػلممممم معر

ـممصاظ رؽرمم،{َذرُؽقرٌممَشُػرقرٌمماظؾََّفمِه  م}:صؼالمدؾقاغفمماحللـك،مأمسائف مآمعر

مبصرررد  مدرررؾقاغفمسؾرردممملرررـم،منهحلرررا منبرطرر مم،منهغعرررا معغػررررة:مععـررا م

مِبَطِرؼرؼٍممَؼؿكِ لمَرجوٌؾمَبقكـََؿا(م:)مندؾؿمسؾقفمآم ؾك)مؼؼقلمغؾقـام،منهخالص

ـَمَنَجَد م.(َظفمَصَغَػَرمَظفوماظؾَّفومَصَ َؽَرمَصَلخ َر وماظطَِّرؼِؼمَسَؾكمَذقكٍعمُشصك

ماإلميرا ،ممنبرنيممبقـرفمممجرعممتعراىممآمأ ماظ رؽرممظؾقرا معؽاغر مممؼؽػلطؿاممم

ـكرؿوؿكممَذرَؽركتوؿكممِه كمِبَعرَذاِبُؽؿكمماظؾَّفومَؼْػَعؾومَعا}:تعاىمؼالص مَذراِطراامماظؾَّرفوممَنَطرا َممَنهَع

م.{َسِؾقؿاا

مسؾقرفم)مصـرق ٌمم،(ماظلال مؿسؾقف)مآمألغؾقاءمالزعااعمخؾًؼاماظ ؽردمطا مضنمممممممم

(ماظلرال ممسؾقف)منهبراػقؿم،{َذُؽقراامَسؾكداامَطاَ مِهغ فو}:بؼقظفمربوَّفمن َػفم،(اظلال 

ـَممَؼرؽُممَنَظرؿكممَحـِقًػراممِظّؾرفِممَضاِغؿاراممُأع ر ًممَطرا َممِهبكَراِػقَؿمِه  }:بؼقظفمربوَّفمأثـكمسؾقف مِعر

م{ع لكرَؿِؼقؿٍممِ رَرا ٍممِهَظكمَنَػَدا وماجكَؿَؾا ومظَِّلغكعوِؿِفمَذاِطراا*مماْظؿو كِرِطنَي مندرؾقؿا م،

)سرزمنجرؾ(ممممآ،مْساممغعؿمعـمربوَّفمبفمخصَّفمحنيمغظرمهىمعام(اظلال مسؾقف)

مَأنكِزسكـِلمَربَّ}:فم)سؾقفماظلال (مظلاغمسؾكمتعاىمصؼال،ممذؽر مسؾكمؼعقـفمأ 

مَ رراِظقاامَأسكَؿررَؾمَنَأ كمَناِظررَديَّمَنَسَؾرركمَسَؾررلَّمَأغكَعؿكررَ ماظََِّؿررلمِغعكَؿَؿررَؽمَأذكررُؽَرمَأ ك

ْكِخْؾـِلمَتركَضا و َِْعمِصلمِبَرحكَؿِؿَؽمَنَأ مم.(ماظصَّاِظِقنَيمِسَؾا
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م(مندرؾؿممسؾقرفممآم رؾكم)محمؿٌدمغؾقوَّـامأعامم معراممظرفممآمشػررَممضردمماظرذيممنػرقم،

:منؼؼرقلممضردعا ،ممتؿػطََّررممحؿركمماظؾقرؾمممؼؼرق ومؽا مصمتلخَّر،منعامْغِؾفمعـمتؼدَّ 

م(.ذؽقراا؟مسؾداامأطق ومأصال)

،م:ميفم رقؿفمنعرضرفممناجرٌ ميفممجقرعمأحرقالماإلغلرا ممممتعاىم ؽرومآمص

مظررذا؛ممنصؼررر منِشـررا ،منصراشررفمنذَّررغؾف،منصرحررفمنحزغررفمم،نذررؾابفمنذررقكقخؿفم

ْكُطرركُطؿكمَناذكرُؽرونامممم}:درؾقاغفمؼرالممصمصقرفم،ممرّش مآم)سزمنجرؾ(م ْكُطرونِغلمَأ َصرا

ُٓمَسَؾقكررِفمم)منؼؼررقلمغؾقـرراممم،م{ِظررلمَنَظررامَتْؽُػرررون ِمم َسَفؾاررامِظررَلعكِرمم):م(َنَدررؾََّؿَ ررؾَّكما

ـِ،مِه كمَأَ اَبؿكفومَدرر اءومم َْاَعمِظَلَحٍدمِهظَّامِظْؾؿومكِع ـِ،مِه  مَأعكَر ومُطؾَّفومَخقكٌر،مَنَظقكَسم اْظؿومكِع

نإمؼؿقضرػمم،مم(َذَؽَر،مَصَؽاَ مَخقكراامَظفو،مَنِه كمَأَ اَبؿكفومَضر اءو،مَ َؾَرمَصَؽراَ مَخقكرراامَظرفوممم

ماظعؿرؾمباظؾلا مصؼطم،مبؾمؼؽق مباظؼؾ منبراوقار منمسؾكماىمذؽرمآمتع

نبـاءمسؾركمْظرؽمصرن مذرؽرماظرـعؿمؼؽرق مبادرؿكداعفاميفمراسر مآمسرزممممممممممم،

ص رؽرػامؼؽرق مبنساغر ماظؽرؾةمممممنجؾم،مصنْامعـقؽمآمتعاىمغعؿ ماظصرق مم

ناإلسؿررارمناظؾـرراءم؛مرصعرر مممم،اظعؿررؾمناإلغؿرراجميفمنادررؿـؿارػامم،ناظضررعقػم

صقؿررامغفرركمآمسـررفمأنميفماظؿلررقلممتضررقعفام،مإمأ ممظرردؼـؽمنضررقةمظقرـررؽ

اإلصلرراْميفماألر،م،منهْامعـقررؽمآممأنم،ماظؿقاطررؾماظؾطاظرر منناظؽلررؾمن

سررقراتمملررؾطفامسؾرركمغعؿرر ماظـظرررممص ررؽرػامأ مترررممبفررامغعررؿمآمإمأ متمم

أ متلرؿؿعمبفرامهىماحلرؼمإمممم،منهْامعـقؽمآمغعؿ ماألْ مصقـؾغلمـاسماظ

ضرالمممنظرذاممم،نهْامعـقرؽمآمغعؿر ماملرالمص رؽرػاماإلغػرا مممممهىماظؾارؾم،م
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َْمذوْؽراام}دؾقاغفم:م َْانون صؽرؾمم،م،منملمؼؼؾمضقظقامذؽراامصقل م{اسكَؿُؾقامهَلم

أغعؿمآمبفامسؾكماإلغلا مجي مأ مؼ ؽرمآمتعاىمسؾقفام،منؼؿقؼرؼممغعؿ م

ـممممذؽرػامبؿلكةػامملـػع م ماظؾالْمناظعؾاْمراسر مٓمنردرقظفم،منغصررةمظؾردؼ

               ممناظقرـ.
 قولي هذا وأستغفز اهلل لي ولكه أقول                              

ممممممممممممم مهإ مهظف مإ مأ  مأذفد من م، ماظعاملني مرب مٓ ماحلؿد مإمآ نحد 

حمؿداامسؾد منردقظفم،ماظؾفؿمماظصاحلنيم،منأذفدمأ مدقدغامذرؼؽمظفمنظل

مم. ؾمندؾؿمنبارعمسؾقفمنسؾكمهظفمن قؾفمأمجعنيم

حيػظمبفماظـعؿمعـمأ مآمتعاىمظؾ ؽرمصقائدمطـةةمنسظقؿ معـفام:ممممممممممم

أرْتم قاغ ماظـعؿ مصالمتـسممْاصنم،مصاحؾفامنؼضاسػفامظفظنؼزؼدػامماظزنال

َْامادكَؿقكَؼَظممن قاغؿفام،حد ماظؼاْرمسؾكمحػظفامذؽرمآمألغفمن اإلغلا مَصِن

معامبعدمأحقاَغاماظذيمِٓماحلؿدو ):صؾقؾدأمحبؿدمآمنذؽر مضائالعـمغقعفم

مم،(اظـ قرمنهظقفمأعاتـا، مندقؾ  مأي مأن محنقػا مأن مْاب  مرط  ماغؿؼالنهْا

م}:ضال معوْؼِرِغنَي مَظفو مُطـ ا مَنَعا مَػَذا مَظـَا مَدك َر ماظَِّذي مدوؾكَقاَ  مَرب ـَام* مِهَظك َنِهغ ا

ـكَؼِؾؾوقَ  م{َظؿو مأطؾ منهْا مَضاَل:، ماظطََّعاَ مَػَذامَأْرَعَؿـِلماظَِّذيمِظؾَِّفمْظَقؿكدوا)

ـكمَنَرَزَضـِقِف منم،م(ُضق ٍةمَنَإمِعـ لمَحقكٍلمَشقكِرمِع مَضاَلمَثقكبًامَظِؾَسهْا مِظؾَِّفماحَلؿكدو):

ـكمَنَرَزَضـِقِفماظـ قكَبمَػَذامَطَلاِغلماظَِّذي م(.مُضق ٍةمَنَإمِعـ لمَحقكٍلمَشقكِرمِع
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غعؿ ماألعـماظحمتلؿقؼمْنا ماظ ؽرمسؾاْ مسؾكمنعـمأط مغعؿمآممممممممممم

ـكمم*ماْظَؾقكِ مَذاَػمَرب مَصْؾَقعكؾودونا }م:ضالمدؾقاغفمناألعا  مِع اظَِّذيمَأْرَعَؿفوؿك

ـكمَخقكٍ  َنَضَرَبماظؾَّفومَعـًَؾامَضركَؼً مَطاَغ كمم}،منؼؼقلمدؾقاغفم:م{جوقٍعمَنهَعـَفوؿكمِع

َْاَضَفام مَصَل ماظؾَِّف مِبَلغكعوِؿ مَصَؽَػَرتك مَعَؽاٍ  مُطؾ  ـك مِع مَرَشداا مِرزكُضَفا مَؼْلِتقَفا ـ ً  معوْطَؿِؽ هِعـًَ 

مِظَؾاَسماْظفوقِعمَناْظَكقكِ مِبَؿامَطاغوقامَؼصكـَعوقَ م ) ؾكمآممنؼؼقلمغؾقـام،{اظؾَّفو

مندؾؿ مم(سؾقف ـكُؽؿكمَأ كَؾَحمـكَع): ـكَد ومَجَلِدِ مِصلمعوَعاًصكمِدركِبِفمِصلمهِعـاامِع مِس

م.م(مِبَقَذاِصِةَػاماظد غكَقامَظفومِحقَزتكمَصَؽَلغ َؿامَؼقكِعِفمُضقتو

مممممممممم ماملقجقْةصاظ ؽر ماظـعؿ منمحيػظ مصاظـعؿ، ماملػؼقْة، ماظـعؿ ممجيؾ 

مباظ ؽر ممعق قظ  م، مآ ممجع منجؾ)نظؼد مػذاسز مضقظفم( ميف ماملعـك

مَسَذاِبلم}م:دؾقاغف مَطَػركتوؿكمِه   ـك مَنَظِؽ مَظَلِزؼَدغ ُؽؿك مَذَؽركتوؿك ـك مَظِؽ ْ َ مَرب ُؽؿك مَتَل ْك َنِه

عـمذؽرمآمتعاىمنْان مسؾكمذؽر منسد مآمبلجرماظصائؿمن،م{َظَ ِدؼٌد

ـَماأَلجكِرم)ِه  مِظؾطَّاِسِؿماظ  اِطِرمِعمؼؼقل:) ؾكمآمسؾقفمندؾؿ(مـؾقـام،مصماظصابر

ماظص اِبِر( مِظؾص اِئِؿ مَعا ـكَؾ مِع مأ ، ممطؿا مسذابأاظ ؽر معـ ميفممعا  متعاى آ

مناآلخرة ماظدغقا مؼػعؾمآمبعذابؽؿمه مذؽرمتمنهعـؿؿ}ضالمتعاى:، ،م{عا

،مميفماظدغقامناآلخرةمتعاىرضامآممحتؼقؼيفممادؾؾؼؽق مماظ ؽرمطؿامأ 

مَظُؽؿك}:دؾقاغفضالم مَؼركَضفو مَت كُؽرونا منجؾَّ(مأ مجيعؾـام{َنِه ك مغلللمآم)سزَّ ،

منحلـم مغعؿف منذؽر مْطر  مسؾك مؼعقــا منأ  م، ماظذاطرؼـ ماظ اطرؼـ عـ

مسؾاْتفم.م


