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احلؿدمٓمربماظعاملنيم،ماظؼَائِؾِميفمطِؿَابفِماظؽررؼؿِم:م{صَرا كْطُرونغِلمم

ىعنة الشكز

أَ كْطُ ر كرطُؿكمنَاذك رؽُرونامظِررلمنَظَررامَتؽْػُ ررون ِ}،منأذررفدمأ مإمهظررفمهإمآمنحررد مإم
ذرؼؽمظفم،منأذفدمأ مدقدَغامنغؾقََّـامحمؿرداامسؾردومآمنردرقظُفم،ماظؾرفؿم رؾمم
ندررؾِّؿمنبررارعمسؾقررف،منسؾرركمهظررفمن ررؾقفم،منعَ رـِمتررؾعفؿمبنحلررا مهظَرركمؼَ رقك ِم
اظدؼـِ.ممأعامبعدم:م
ممممصؼدمأغعؿمآم(سزمنجؾ)مسؾكماإلغلرا ممبرمكإءمطرـةةم،منأدرؾغمسؾقرفمغعؿرفم

زررراػرةمنبارـرر م،مؼؼررقلمدرررؾقاغفمنتعررراى:م{ َنهِ كمتَعوررردنامغِعكؿَرر َماظؾَّررفِمظَرررام

توقكصوقػَا}،منعـمػذ ماظـعؿ:مغعؿ ماإلميا ،منغعؿ ماظصق م،منغعؿ ماملالم،م
نغعؿ ماظقظدم،منغعؿ ماظرضام،منشرةمْظرؽمعرـماظرـعؿماظرحمتلرؿقؼماظ رؽرم،م

ذؽراامؼؾقؼمجباللمآمنطؿاظفمنسظقؿمسطائفم،منػرقماظؼائرؾمدرؾقاغف:م{مهِ كم
ؽرونامؼَركضَرفوم
ؽػْررَمنَهِ كمتَ كر ُ
ؽؿكمنَظَرامؼَركضَركمظِعِؾَراِْ ِماظْ ُ
تَؽْ ُػرونامصَرنِ ماظؾَّرفَمشَـِرلَمسَرـك ُ

َظؽُؿك}..م

مصاظ ررؽرمخؾررؼمطرؼؿم،مأعررمآمبرفمسؾراْ م،مصؼالمدؾقاغفم ..{:منَاذكؽُروناْم

ؿ مهِؼا و متَعكؾوردون َ}،منضالمتعاىم{:نَ َضؾِقؾٌ معِـك مسِؾَاِْيَ ماظ ََّؽُقرو}،
ظِؾّفِ مهِ مطُـؿور ك
ناظ ؽقر معـ مسؾاْ مآ متعاى :مػق ماظذي مجيؿفد ميف مذؽر مربف ممبدانعؿفم
سؾك ماظطاسات م،منادؿـؿارمغعؿمآم(سزمنجؾ)ميفمطؾمعامؼرضقفم؛مألجؾم
ْظؽ مجعؾ مآ متعاى ماظ ؽر مدؾؾاا مظزؼاْة منادؿؿرار ماظـعؿ منْناعفا ،مصؼالم
ذؽَركتوؿك مظَلَزِؼدَ َّغَؽُؿك منَظَؽِـك مطَػَركتوؿك مهِ ََّ مسَذَابِلم
دؾقاغفم{:نَهِْك متَلَََّْ َ مرَ َّبوؽُؿك مظَؽِـك م َ
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ظَ َدِؼدٌ} ،منضال ماإلعا مسؾلَّ م(رضل مآ مسـف) م :مغعؿ مآ متعاى معق قظ م
باظ ؽر مناظ ؽر مؼؿعؾؼ مباملزؼد منػؿا معؼرنغا م ،مصؾـ مؼـؼطع ماملزؼد معـ مآم
حؿك مؼـؼطع ماظ ؽر معـ ماظعؾد م ،منضال مأحد ماظصاحلني م :مهْا مرزضين مآم
غعؿ مص ؽرتف مسؾقفا م ،مصنغل مأْرع مأ ماظؿقصقؼ مهى ماظ ؽر مغعؿ مجدؼدةم
حتؿاجمهىمذؽرمجدؼدم.م
مممممممممممنظؾقررا معؽاغ ر ماظ ررؽرمنسظررقؿمعـزظؿررفمجعؾ رفممآم(سررزمنجررؾ)مخؿاعا رام
ظؾعؾاْات،مصؾعدمهمتا مصرؼض ماظصرالةممأن ركممغؾقـرام( رؾكممآمسؾقرفممندرؾؿم)م
ب ؽرمآمتعاى م،محنيمضالمملُعَاِْمبكـِمجَؾَؾٍم(رضلمآمسـرفم):م(أُن ِرقؽَممؼَرامم
عوعَاْومظَامتَدَسَـمصِلمْوبورِمطُؾم َؾَاةٍمتَؼُقلو:ماظؾَّفوؿمأَسِـلمسَؾَركمم ِْطْررِعَ،ممنَذورؽْرِعَ،مم
نَحولكرـِمسِؾَاَْتِرؽَ)م،منبعرردمصرؼضر ماظصررقا محــررامربـررامدررؾقاغفمنتعرراىمسؾرركم
َؾؽُرؿكمم
ذؽر م،محقثمضال{:نَظِ وؿؽْؿِؾُقاماظْعِدةَمنَظِ وؿؽَؾروناماظؾَّفَمسَؾَكمعَامػَدَاطُؿكمنَظَع َّ
تَ كؽُرون َ}،منؼؼقلمدؾقاغفميفمذل ماهلديمناألضقق م{:نَاظْؾودك َمجَعَؾْـَرمراػَام
َظؽُؿكمعِـكمذَعَرائِرِماظؾَّفِمَظؽُؿكمصِقفَررامخَقكررٌممصَرا كْطُروناممادكرؿَمماظؾَّرفِممسَؾَقكفَرمرام َرقَا ممصَرنَِْامم
نَجَؾَ كمجوـوقبوفَرمرام َصؽُؾُرمرقامعِـكفَرمرامنَأَرْعِؿورررمقاماظْؼَرمراغِعَمنَاظْؿوعكؿَررممطَرذَظِؽَممدَركركغَاػَامم
َؾؽُؿكمتَ كؽُرون َ}.م
َظؽُؿكمظَع َّ
ممممممناظ ررؽرمْظقررؾمسؾرركمطؿررالماإلميررا ،من ررػاءماظررـػس،منرفررارةماظؼؾر ،م
ندررالع ماظصرردر،مناسررفا مبػضررؾمآمنطرعررفمسؾرركماإلغلررا م،منضرردمأخ ر م
اظررـ

م( ررؾكمآمسؾقررفمندررؾؿ)مأغررفمدررؾ ميفمغقررؾمرضررامآم(سررزمنجررؾ)،م

م

م

()3م

حقررثمضررال:م(ه ماظؾَّررفمظَةض ركمس رـِماظعؾك ردِمؼَ ْلطُ رؾوماألطْؾَ ر َمصَقَقكؿَ ردو ومسَؾقكفَررا،م
نَؼَ كربماظ ركبَ َمصَقَقكؿَدو ومسَؾَقكفَا).مم
مممممنؼؽػلميفمبقا مصضؾماظ ؽرمنعؽاغ ماظ اطرؼـمأ مآمتعاىمجعؾفمعرـمم
أمسائفماحللـك،مصؼالمدؾقاغفم{:مهِ ماظؾَّفَمشَػُرقرٌممذَرؽُقرٌم}،مصاظ رؽرممعرـممآم
ععـررا م:معغػررررةمنهغعرررا م،منبرطرر ممنهحلرررا م،مملرررـمسؾرردم مدرررؾقاغفمبصرررد م
نهخالصم،مؼؼقلمغؾقـام( ؾكمآمسؾقفمندؾؿ)م(:مبَقكـَؿَامرَجوؾٌمؼَؿك ِلمبِطَرِؼرؼٍمم
نَجَدَمشُصكـَمذَقكعٍمسَؾَكماظطَّرِؼؼِمصَلَخرَ ومصَ َؽَرَماظؾَّفومظَفومصَغَػَرَمظَف).م
ممطؿامؼؽػلمظؾقرا معؽاغر مماظ رؽرممأ مآمتعراىمممجرعممبقـرفممنبرنيمماإلميرا ،مم
ؿمنَهعَـكرؿوؿكمم َنطَرا َمماظؾَّرفوممذَراطِراامم
صؼالمتعاى{:عَامؼَػْعَؾوماظؾَّفومبِعَرذَاِبؽُؿكممهِ كمذَرؽَركتو كم
سَؾِقؿاا}.م
ممممممممنضدمطا ماظ ؽرمخؾؼًامعالزعاامألغؾقاءمآم(سؾقفؿماظلال )م،مصـرق ٌمم(سؾقرفمم
ذؽُقراا}،منهبراػقؿم(سؾقفماظلرال م)م
اظلال )،من ػَفمربوَّفمبؼقظف{:هِغفومطَا َمسَؾكداام َ
أثـكمسؾقفمربوَّفمبؼقظف{:هِ مهِبكرَاػِقؿَمطَرا َممأُعر ًممضَاغِؿاراممظِؾّرفِممحَـِقػًراممنَظَرؿكممؼَرؽُممعِرـَمم
اظْؿو ك ِرطِنيَم*مذَاطِراامظِّلَغكعوؿِفِماجكؿَؾَا ومنَػَدَا ومهِظَكم ِررَا ٍممعلكرؿَؼِقؿٍم} ،مندرؾقؿا مم
(سؾقفماظلال )محنيمغظرمهىمعامخصََّفمبفمربوَّفمعـمغعؿم،مْسامآم(سرزمنجرؾ)م
أ مؼعقـفمسؾكمذؽر م،مصؼالمتعاىمسؾكمظلاغفم(سؾقفماظلال )م{:رَبَِّمأَنكزِسكـِلم
أَ كمأَذك رؽُرَمغِعكؿَؿَ رؽَماظََّؿِررلمأَغكعَؿك ر َمسَؾَ رلََّمنَسَؾَرركمنَاظِ ردَيََّمنَأَ كمأَسكؿَ رؾَم َرراظِقاام
تَركضَا ومنَأَْكخِؾْـِلمبِرَحكؿَؿِؽَ مصِلمسِؾَاِْعَماظصََّاظِقِنيَ)م.مم
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ممأعامغؾقوَّـامحمؿدٌم( رؾكممآمسؾقرفممندرؾؿم)م ،منػرقمماظرذيممضردممشػررَممآمظرفممعرامم
تؼدََّ معـمْغؾِفمنعامتلخََّر،مصؽا مؼؼرق وممماظؾقرؾممحؿركممتؿػطََّررممضردعا ،ممنؼؼرقلم:م
(أصالمأطق ومسؾداامذؽقراا؟).م
ص ؽرومآمتعاىمناجر ٌميفممجقرعمأحرقالماإلغلرا م:ميفم رقؿفمنعرضرفم،م
نذررؾابفمنذررقكقخؿفم،منصؼررر منشِـررا ،منصراشررفمنذََّررغؾف،منصرحررفمنحزغرفمم؛مظررذام
رشّ مآم(سزمنجرؾ)ممصقرفم،ممصؼرالمدرؾقاغفم{:صَرا كْطُرونغِلمأَ كْطُر كرطُؿكمنَاذكرؽُرونام
ظِررلمنَظَررامَتؽْػُرررون ِم}،ممنؼؼررقلمغؾقـررامم( َررؾَّكمآُمسَؾَقكررفِمنَدَررؾَّؿَ):م(سَفَؾاررامظِررلَعكرِم
اظْؿومكعِـِ،مهِ مأَعكرَ ومطُؾَّفومخَقكرٌ،منَظَقكسَمَْاعَمظِلَحَدٍمهِظَّامظِؾْؿومكعِـِ،مهِ كمأَ َابَؿكفومدَرراءوم
ذؽَرَ،م َصؽَا َمخَقكراامظَفو،منَهِ كمأَ َابَؿكفومضَراءو،م َؾَرَم َصؽَرا َمخَقكرراامظَرفوم)م،منإمؼؿقضرػم
َ
ذؽرمآمتعاىمسؾكماظؾلا مصؼطم،مبؾمؼؽق مباظؼؾ منبراوقار منمباظعؿرؾمم
،م نبـاءمسؾركمْظرؽمصرن مذرؽرماظرـعؿمؼؽرق مبادرؿكداعفاميفمراسر مآمسرزم
نجؾم،مصنْامعـقؽمآمتعاىمغعؿ ماظصرق مص رؽرػامؼؽرق مبنساغر ماظؽرؾةم
ج،مناإلسؿررارمناظؾـرراءم؛مرصعرر م
ناظضررعقػم،منادررؿـؿارػاميفماظعؿررؾمناإلغؿررا م
ظرردؼـؽمنضررقةمظقرـررؽم،مإمأ متضررقعفاممصقؿررامغفرركمآمسـررفمأنميفماظؿلررقلم
ناظؽلررؾمناظؾطاظرر مناظؿقاطررؾم،مأنماإلصلرراْميفماألر،م،منهْامعـقررؽمآم
غعؿ ر ماظـظرررممص ررؽرػامأ مترررممبفررامغعررؿمآمإمأ متملررؾطفامسؾ ركممسررقراتم
اظـاسم،منهْامعـقؽمآمغعؿ ماألْ مصقـؾغلمأ متلرؿؿعمبفرامهىماحلرؼمإم
هىماظؾارؾم،منهْامعـقرؽمآمغعؿر ماملرالمص رؽرػاماإلغػرا م،منظرذاممضرالم
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ذؽْراام}،منملمؼؼؾمضقظقامذؽراامصقل م،مصؽرؾم
دؾقاغفم:م{اسكؿَؾُقامهلَمَْانونَْم و
غعؿ مأغعؿمآمبفامسؾكماإلغلا مجي مأ مؼ ؽرمآمتعاىمسؾقفام،منؼؿقؼرؼم
ذؽرػامبؿلكةػامملـػع ماظؾالْمناظعؾاْمراسر مٓمنردرقظفم،منغصررةمظؾردؼـمم
ناظقرـ.م
أقول قولي هذا وأستغفز اهلل لي ولكه

مممممممممممماحلؿد مٓ مرب ماظعاملني م ،من مأذفد مأ مإ مهظف مهإ مآ منحد مإم
ذرؼؽمظفمنظلماظصاحلنيم،منأذفدمأ مدقدغامحمؿداامسؾد منردقظفم،ماظؾفؿم
ؾمندؾؿمنبارعمسؾقفمنسؾكمهظفمن قؾفمأمجعنيم.مم
ممممممممممظؾ ؽرمصقائدمطـةةمنسظقؿ معـفام:مأ مآمتعاىمحيػظمبفماظـعؿمعـم
اظزنال منؼزؼدػامظصاحؾفامنؼضاسػفامظف م ،مصنْا مأرْتم قاغ ماظـعؿ مصالمتـسم
ذؽرمآمألغفمنحد ماظؼاْرمسؾكمحػظفامن قاغؿفام ،مصَنَِْامادكؿَقكؼَظَماإلغلا م
عـمغقعفمصؾقؾدأمحبؿدمآمنذؽر مضائال (:احلؿدو مِٓ ماظذي مأحقاغَا مبعد معام
أعاتـا ،منهظقف ماظـ قر) ،منهْا مرط

مْاب مأن محنقػا مأن مأي مندقؾ ماغؿؼالم

ضال{:دوؾكقَا َ ماظَّذِي مدَكرَ مظَـَا مػَذَا منَعَا مطُـا مظَفو معوؼْرِغِنيَ م* منَهِغا مهِظَك مرَبـَام
ظَؿوـكؼَؾِؾوق َ} ،منهْا مأطؾ مضَالَ (:ماظْقَؿكدو مظِؾَّفِ ماظَّذِي مأَرْعَؿَـِل مػَذَا ماظطَّعَا َم
نَرَزَضَـِقفِ معِـك مشَقكرِ محَقكلٍ معِـل منَإَ مضُقةٍ) م ،منهْا مظَؾِسَ مثَقكباً مضَالَ :م(احلَؿكدو مظِؾَّفِم
اظَّذِيمطَلَاغِلمػَذَاماظـقكبَمنَرَزَضَـِقفِمعِـكمشَقكرِمحَقكلٍمعِـلمنَإَمضُقةٍم).م
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ممممممممممنعـمأط مغعؿمآمسؾكمسؾاْ ماظحمتلؿقؼمْنا ماظ ؽرمغعؿ ماألعـم
ناألعا مضال مدؾقاغف :م{ صَؾْقَعكؾودونا مرَب مػَذَا ماظْؾَقك ِ م* ماظَّذِي مأَرْعَؿَفوؿك معِـكم
جوقعٍمنَهعَـَفوؿكمعِـكمخَقك ٍ}،منؼؼقلمدؾقاغفم:م{م َنضَرَبَماظؾَّفومعَـَؾًامضَركؼَ ًمطَاغَ كم
هعِـَ ًمعوطْؿَؽِـ ً مؼَلْتِقفَامرِزكضُفَامرَشَداامعِـكمطُؾ م َعؽَا ٍم َصؽَػَرَتكمبِلَغكعوؿِماظؾَّفِمصَلََْاضَفَام
اظؾَّفومظِؾَاسَماظْفوقعِمنَاظْكَقك ِمبِؿَامطَاغوقامؼَصكـَعوق َم} ،منؼؼقلمغؾقـا م( ؾكمآم
ـ مأَ كؾَحَ معِ كـؽُؿك مهعِـاا مصِل مدِركبِفِ معوعَاصًك مصِل مجَلَدِ ِ مسِـكدَ وم
سؾقف مندؾؿ) م :م(عَ ك
ضُقتومؼَقكعِفِم َصؽَلَغؿَامحِقزَتكمظَفوماظدغكقَامبِقَذَاصِةِػَام)م.م
مممممممممصاظ ؽر محيػظ ماظـعؿ ماملقجقْة م ،منجيؾ

ماظـعؿ ماملػؼقْة ،مصاظـعؿمم

عق قظ مباظ ؽر م ،منظؼد ممجع مآ م(سز منجؾ) مػذا ماملعـك ميف مضقظفم
ذؽَركتوؿكمظَلَزِؼدَغؽُؿكمنَظَؽِـكمطَػَركتوؿكمهِ مسَذَابِلم
دؾقاغف :م{نَهِْكمتَلَْ َمرَبؽُؿكمظَؽِـكم َ
ظَ َدِؼدٌ}،من عـمذؽرمآمتعاىمنْان مسؾكمذؽر منسد مآمبلجرماظصائؿم
اظصابرم،مصـؾقـام( ؾكمآمسؾقفمندؾؿ)مؼؼقل:م(هِ مظِؾطَّاسِؿِماظ اطِرِمعِـَماألَجكرِم
عِـكؾَ معَا مظِؾصائِؿِ ماظصابِرِ) ،مطؿا مأ ماظ ؽر مأعا معـ مسذاب مآ متعاى ميفم
اظدغقا مناآلخرة ،مضال متعاى{:عا مؼػعؾ مآ مبعذابؽؿ مه مذؽرمت منهعـؿؿ}،م
طؿامأ ماظ ؽر مؼؽق مدؾؾا ميفمحتؼقؼ مرضامآمتعاى ميفماظدغقامناآلخرة م،م
ضالمدؾقاغف{:نَهِ كمتَ كؽُرونامؼَركضَفومَظؽُؿك}،مغلللمآم(سزَّمنجؾَّ)مأ مجيعؾـام
عـ ماظ اطرؼـ ماظذاطرؼـ م ،منأ مؼعقــا مسؾك مْطر منذؽر مغعؿف منحلـم
سؾاْتفم.مم

