
 

 

 

إال ٌَ دلُّ، محًسا ال  إال ٌِّ، وال فظور  احلٍس هلل اذلي ال رير  . ـه 0441 حمسم 52 
اُلػاع لصاحتّ وال إكالع لعدائتّ. وإن اكُج آالؤه ال جتارى ال جتازى، وال 

]فََزلُِكُم اهلُل حٔازى، وأػٓس أن ال هلإ إال اهلل وخسه ال رشيم هل احلق املتني
ََلُل َرُّبُكُم احَلُّق َفَهاَذا  ً   [ وأػٓس أن حمًٍسا غتسه ورظٔهل؛َبْعَر احَلِّق إَِّلا الّضا  أغي

اىربرة  صًل اهلل وظيً غييّ وىلع آهل وأصداةّ، اخليق ةصبّ، وأرؼاًْ وأحلاًْ هل
يرٌف ٌَ املخلني ، وٌَ حتػًٓ ةإخعان إىل ئم ادليَ أٌا ةػس/ فاحلٔا اهلل؛ فخلٔاه رر

يرف.  لك يشء، وىيط ٌَ حلٔى اهلل رر

نتيًْ يصخً صغيًْ، ، اىاراخً واىاراةعأروع األٌريث يف ىلس رضب الصداةث
اثلاُيث ويه حٔكيًْ لهتار العَ وصغيًْ يصد هل الصمحث ةاالخارام واتلٔكي.. أٌا 

ارِ }/نيف وكس وصفًٓ ربًٓ ةأًُٓ .فيًٓ فيه اىػجب اىػجاب اُء لََعَ الُْكّفا ِشرا
َ
أ

مْ  ٍُ  /اخارآًٌ ليٍعنني ًٌِٓكصث مؤذصة ػاْسة ىلع ن اآل وإحلكً .{ رََُحَاُء ةَيَْي
ٍ  ف َ  ع  ػَ ال َ  خمصٌث كال/ رصجِا خ   ٔر ة اخلػاب، فزنجلا ٌزناًل  جاًجا ٌع غٍص ة

ةػصيق مهث، يلال هل األةٔاء، فإذا حنَ بؼيذ ىلع كارغث اىػصيق، فلال الؼيذ/ يا 
و يا ػيذ. كال/ أفيكً ٔا، فٔكفِا، فلال غٍص، كف  ٔا، فلال غٍص/ ك  ف  أيٓا الصًلب؛ ك  

أخس، ذً كال/ أحػلو يا ػيذ؟ كال/  َّ ٍر هٔا؛ ال يخلكّ ؟ فلال غٍص/ أمع  رظٔل اهلل 
؟ كال/ ُػً، كال/ . كال/ وكس حٔيف ين إىل ْا ِْا، كال/ حٔيف اجليب ظاكر  اىػلو  

ِر  ا أن ُفعّ ظخزصج ٌَ ةني جِبيّ. ذً كال/ فٍَ ويل أمص األٌث ٌَ ِّ فتىك، خىت ظ
؟ كال/ ُػً. كال/ أفيكً ةػسه ْٔ؟ كال/ ال، ؟ كال/ أةٔ ةكص. كال/ حنيف ةين تريً 

يًجا.د  كال/ وكس حٔيف؟ كال/ ُػً. كال/ فتىك خىت ظٍػِا بلاكئّ ػر 
ذً كال/ فٍَ ويل أمص األٌث ةػسه؟ فلال/ غٍص ةَ اخلػاب. كال/ فأيَ اكُٔا غَ 

َر غفان  -أةيض ةين أٌيث؟  . كال/ كس بر صر ى نير جاُتًا، وأك  ؛ فإُّ اكن أ-يصيس غرٍانر ة
يٍّث إىل ري، أٌِكً ْٔ؟  اكث غٍصر سر اكن ذلم، كال/ إن اكُج صر  أليب ةكص ملعر

غيًرا. كال/ وٌَ ر  كال/ ْٔ اذلي يكيٍِم ٌِش احلٔم. كال/ أغ    ٌ ين؛ فإين لً أجس 
يري و؛ ىليج رظٔلر  ث ررد ْ اهلل  أُج ةيغم اىغٔث؟ كال/ أُا أةٔ غليو، أخس ةين م 



 

 

 

ػو، داعين إىل اإلظالم، فآٌِج    ةٍا جاء ةّ، ظلاين رشبًث ٌَ  كج  ةّ، وصسّ  ةرين  ج 
ٔيق؛ رشب رظٔل اهلل  ا، ورشبج  آرصر  ظر ترػٓا إذا أّوَلر ج  أجس ػ  ْا، فٍا ةصخ 

ٍ ج  يف رأس  ٍّ ، ذً حي ، وبرص دْا إذا أصتدج  ّيٓا إذا غػؼج  ػج، ور  ]اجلتو [ ج 
صئات، وأصٔم ػًٓصا  أصٌل يف ئيم وحلييت مخطر  األةيض، أُا وكػػث غًِ يل،

ٔ رمظان، وأذةح ػاةً  ج  ةٓا ىػرش ذي احلجث أنع   ْو م ةٓا؛ ذاك غييم. خىت أىلر
ّرحٓا،  -أي اىلدع  –العِث  فٍا أةلج جلا ٌِٓا إال ػاة واخسة، نِا ُنخفع ةسر

رٓا اذلئب ابلارخث األوىل، فأدرًل   ِاك فغتِر د  ِا ذاكحٓا، فأكيِا، وبيرغ  ةتػض، فأغ 
 أاغذم اهلل، فلال غٍص/ ةيرغرم اىغٔث، ةيغم اىغٔث، أدرًلين ىلع املاء.

كال املعٔر ةَ خمصٌث/ فزنجلا املزنل، وأصتِا ٌَ فظو زادُا، وًلأين أُظص إىل 
ا، ٌا ُنخظص  ًٌ ػرً غػا تًا ىلع كارغث اىػصيق، آرشا ةضٌام ُاكخّ، لً نرػ  غٍص ٌخػر

لّ، فيٍا رخو اجلاس  ٌ داع غٍص صاخب املاء، فٔصف هل الؼيذ وجاّله  ليؼيذ وُص
 
ر
ٔد إحلم  ق  ف  ُ  هل، وكال/ إذا أىت غييم فأ  .-إن ػاء اهلل  -غييّ، وىلع آهل خىت أغ

كال املعٔر/ فلظيِا خجِا، واُرصفِا، فيٍا ُضجلا املزنل داع غٍص صاخب املاء،  
ٔغٔك، فٍصض  ٔ م فلال/ ْو أخععج الؼيذ؟ كال/ ُػً؛ يا أٌي املؤٌِني، أحاين ْو

شا كربه.  غِسي ذالذًا، فٍات"، ودفِخّ، ْو
ًسا ةني رػاه، خىت وكف ىلع اىلرب، فصًل  فهأين أُظص إىل غٍص، وكس وذب ٌتاغ 

يًجا، ذً كال/ نصه اهلل د  ، فاغخِلّ، وبكٕ، خىت ظٍػِا بلاكئّ ػر عر غييّ، ذً اُظجر 
ً، وظر  ِّخرك   ٌ ٔا ٌػّ، -ػاء اهللإن -ةّ، وارخار هل ٌا غِسه  قر تر هل  ٍي . ذً أمص ةأْيّ، فد 

 .(1)فيً يضل يِفق غييًٓ، خىت ك تض
ٔا نٍا كال أرأيخً نيف أن اهلل ارخار جلبيّ أفظو جيو مص ىلع اتلاريذ، فاك ُ

ٍِمْ /ربِا ْنُّفِس
َ
َا َويُْؤثُِسوَن لََعَ أ وتُ

ُ
ا أ ٍِْم  َوَّل ََيُِروَن ِِف ُصُرورٌِِْم َحاَحًة مِها ِ َْ ََكَن ة َ َول

 .َدَصاَصةٌ 
______________________________________ 
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 لتِو رأظّ.الهري ئكصه، ويالؼيتث املعيً، و الِسر ذي دلخٍػِا ةػٍٔمفِػً؛  
ِٔظعحبٍس اهلل  حنَُػً؛  فعح هل اىػصيق، ونعاغسه لهتي العَ يف املجيط، وُ   ُ

 .أو يخأرص فال يخػرث ىيعير  ؛ٍعم ةيسهُ  ىلع اجلٓٔض، و
ا  ، وُؤنعّ ةاملجالعث واملدادذث.ُػً؛ كس نعخٍع ىلصصّ وذنصياحّ، ولٔ نّصْر

ٔده ملصطّ وًل ربه.  ُػً كس ُضوره لهصاٌخّ، وُػ
 ، ويه دحلو ىلع خعَ املػارشة.ْشه األمٔر اىػرشة  لكدمييث حمتتث إُٓا ُػً؛ 

والظػفاء يف نرًيا يف خق املعنني ذوي الؼيتث غِّ وىكَ ذٍج أمص ُغفو 
 حتجح وإغالن. ، ودونواالٌخِان إُّ إظساء املػصوف دون إظٓار املِث أةسآًُ.

ٔجين ألخس، لك ذلم ويي ُدٔن إًُٓ وإَُٓ يسغٔن ِّث  رٔفًا ًٌٌَِٓ / امهلل ال حت  ٌ
ُ  ،زوجث ودل ٍ َتر ، أو ذي رخً ي َُ  ٍ ىلع ، وحيم ىػٍص اهلل كاصٍث اىظٓص أو خىت كصيب ي

 .ٌَ اخسودب ٌِّ اىّظٓص
َحٍر ِعْيَرُه نِْو ىِْعَهٍة ُُتَْشى}كٔل احلق ظتداُّ/  وأظٔحًٓ يف ْشا 

َ
 ٌخّتػني{ َوَنا ِِل

َا  /كٔل اجليب ٌا صح يف  َْ اْسَتْغُي َ َِْص سِ  َعِو اّنلااِس َول أي ٌا يخفخج  . .ََاٍك بَِش
ٔا ولٔ ةأكو اىلييو ٌِّ. نا ِعشا الُْهْؤنِِو  /بيِا جربيو جلكال  وذلا ،أي اظخغِ

َ
اْعلَْم أ

 كال اةَ خجص/ إظِاده خعَ. اْستِْغَياُؤهُ َعِو اّنلااِس.
ً رافػٔأال فييػغ نتار ا ً ْو ظًٓ، ال حيخاجٔن ورؤ لعَ ةيِِا ةليث أغٍاْر

  ٍ ىّ إحلّ ِث، وال ييجؤون ألخس ة  ث.ةش 
 .ًانههم اجعهىا وإياٌم ممه طال عمري وحسه عمه 

 .انههم بارك يف أعماروا وأمَّدٌا عهى طاعتك 

  ربىا أوزعىا أن وشكر وعمتك انيت أوعمت عهيىا وعهى وانّديىا و أن وعمم صاحلًا ترضاي

 وأدخهىا برمحتك يف عبادك انصاحلني. 

  ك ورزقك. انههم أنبسهما انعافية.بركاتك ورمحتك وفضهانههم ابسط عهى وانّديىا مه 

 اوك انههم ارزقهما عيشًا قاَرًا,ورزقًا داَرًا,وعماًل باَرًاانههم اجعههما يف ضماوك وأماوك وإحس 
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  وجىىدوا يف ضماوك وأماوك وإحساوك.وأمراءي ووزراءي ً انههم اجعم مهيكىا ووائب 


