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 ثسُ اهلل اٌشمحٓ اٌشحيُ
إُ احلَذ هلل حنَذٓ وّغزعُْٔ وّغزغفشٓ، وّعىر ثبهلل ٍِ ششوس 
أّفغْب وٍِ عُئبد أعَبىْب، ٍِ َهذٓ اهلل فال ٍضو ىٔ وٍِ َضيو 

ال اهلل وؽذٓ ال ششَل ىٔ، وأشهذ بدٌ ىٔ، ،أشهذ أُ ال إىٔ إفال ٕ
 أُ زلَّذا عجذٓ وسعىىٔ، أٍب ثعذ:
.. وارمش ٍجُزل فُٔ وؽُّذا اىقربأخٍ.. رزمش ممشبك إىل 

 فشَّذا.. يف ؽفشح ضُقخ ٍظيَخ.. ٍغيقخ زلنَخ..
رزمش أوه ىُيخ رجُزهب.. وأوه ّضىخ رزنذلب.. وأوه عؤاه رغَعٔ 

 ٍِ سثل؟ ٍب دَْل؟ ٍبرا رقىه يف اىشعو اىزٌ ثعش فُنٌ؟
ِِِٕنَيرزمش  ُِّؤ َِٕفُغ اٌْ َّ اٌزِّْوَشي َر  [.55]اىزاسَبد:  َوَروِِّش َفِئ

رزمش.. فئّٔ ٍب ٍِ شٍء إال وٍْظش اىقرب أفظع ٍْٔ.. َشآ 
اىغبفو ؽفشح قذ طَشد ثبىزشاة.. ثَُْب رنضٌ حتذ وقبسٕب وصَبهتب 

 عغذ ال َذسٌ، إٔى يف ّعٌُ أً يف عزاة؟
عذ سضىاُ ٍِ اهلل، فهى ّعٌُ ٍقٌُ ىصبؽجٔ فبىقرب إُ مبُ ٍق

زنطل  وإُ مبُ ٍقعذ عزاة فهى عؾٌُ وّبس ريظً ٍذ اىجصش،
 ثعضهب ثعّضب.. ّغأه اهلل اىْغبح واىعبفُخ.

 َااب وَااؼ ٕاازٌ ا سض ٍااب رضااع 
 

  
 فىقهاااب رصاااش أماااو ؽاااٍ   

 رااضسعهٌ ؽااا إرا ٍااب اعاازىوا    
 

  
 عاابدد ذلااٌ حتصااذ ٍااب رااضس      

رذسوُ أَِ  ،قبه زلَذ ثِ واعع وٕى يف ادلىد: َب إخىربٓ 
 «.فى عينَزٕت يب؟ َزٕت يب واهلل ال إىٔ إال ٕى إىل اىْبس أو َع

 فَبرا أعذدد أخٍ.. ذلزا اىُىً؟
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 رزوش حلظبد االحزضبس

ٍب ٍِ أؽذ إال وٕى ٍىعىد ثيؾظخ اؽزضبس عصُجخ.. رزؾششط 
فُهب اىْفظ، وختشط فُهب اىشوػ.. ورشٌ مو أعفئ زلزضش ؽقُقخ 
أعَبىٔ.. وٍب أعيفٔ يف أَبٍٔ.. وىُظ اىيجُت ٍِ مجع ىيذُّب.. أو 

يُب.. وىنْٔ راك اىزٌ أٍضً ؽُبرٔ مغت فُهب اجلبٓ وادلْبصت اىع
ٍّب ََِعصُش ُّ االؽزضبس قيجٔ.. وزنغت ىٔ يف أفعبىٔ وأقىاىٔ  ٍهَى َٕ

 أىف ؽغبة.. فزاك ٕى اىيجُت اىعبسف اىفطني.
رزمش ٕزٓ اىيؾظخ احلبمسخ.. فئهنب حلظخ فضُؾخ  أخي..

عِ اىشهبدح ورظهش عيُهٌ  ومشاٍخ.. َفضؼ فُهب اىعصبح  إرا اخنزىىا
رظهش عئُ أٍشاد  وَنشً فُهب ادلؤٍِ ثبىضجبد إر اىغىء،اد أٍبس

َِّىِد اخلري، قبه رعبىل  ََّشاِد اٌْ َْ ِفي َغ ُّى َوٌَِى َرَشي ِإِر اٌظَّبٌِ
َْ َػَزاَة  ََ ُرِجَضِو ُُ اٌَْيِى ُِ َأِخِشُجىا َأُِٔفَسُى ٍَبِئَىُخ َثبِسُطى َأِيِذيِه َّ َواٌْ

َْ َػٍَ ُِ َرُمىٌُى ُِٕز َّب ُو ِْ ِث ِٓ َآَيبِرِه اٌُْهى ُِ َػ ُِٕز ً اٌَِّه َغِيَش اٌَْحكِّ َوُو
َْ  [.99]ا ّعبً اَِخ:  َرِسَزْىِجُشو

 َااب الُّٕااب ثبدلْبَااب قااذ  ااشٓ ا ٍااو 
 

  
 وأّااذ عَااب قيُااو عااىف رشحتااو    

 رجغااً اىيؾااى  ثااال صاد رقذٍاأ    
 

  
 إُ ادلخفاااني دلاااب صاااشوا وصااايىا  

 ال راااشمِْ إىل اىاااذُّب وصخشفهاااب 
 

  
 عبعااو اىااذُّب عاازْزقو  فأّااذ ٍااِ  

 ٍو أُ رعَش عَش ّىػ، وأٍش اهلل َطش  مو ىُيخ.قبه احلغِ رأ 
فجنً، قُو ىٔ ٍب َجنُل وأّذ صبؽت  ؽزضش عيَبُ وا

؟ قبه: ٍب أثنٍ أعًفب عيً اىذُّب، وال س جخ فُهب، سعىه اهلل 
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عهذ إىُْب عهّذا، فزشمْب ٍب عهذ إىُْب أُ  - وىنِ سعىه اهلل 
ّب مضاد اىشامت، مث ّظش فَُب رشك، فئرا قَُخ ٍب رشك رنىُ ثيغخ أؽذ

 وصالصىُ دسذًنب. خوعششوُ دسذًنب أو ثضع خثضع
إُ حلظخ االؽزضبس حلظخ ٍىعىدح.. فُهب َْزهٍ دوسك  أخي..

يف سؽيخ احلُبح.. وفُهب َْقطع سصقل.. ورطىي صؾُفخ أعَبىل.. 
ٍَب َيِسَزْأِخىزجبشش احلغبة  ُِ َف َْ َسبَػًخ َوٌَب ِإَرا َجبَء َأَجٍُُه ُشو

َْ ُِى  [.99]َىّظ:  َيِسَزْمِذ
وىى دتعْذ ٍيُّب يف ٍىقفل يف ريل اىيؾظخ.. ىعيَذ أهنب حلظخ 
اىفصو واجلذ وأُ أمضش اىْبط عْهب  بفيىُ.. فهٍ حلظخ ٍغري 
طىَو.. ثذاَزٔ شنشح وهنبَزٔ خيىد يف ّعٌُ أو عؾٌُ. وحبغت 

ِٓ ِبد ػًٍ »:  ؽبه ريل اىيؾظخ.. رنىُ طجُعخ اىْهبَخ قبه
 (.6949صؾُؼ اجلبٍع ثشقٌ ) «شيء ثؼثه اهلل ػٍيه

قبه إثشإٌُ اىزُعٍ: شُئبُ قطعب عين ىزح اىذُّب.. رمش ادلىد، 
 ورمش ادلىقف ثني َذٌ اهلل.

 َاااب ثاااؤط ىيفّغااابُ يف اىاااذ 
 

  
 ُّااااب وإُ ّاااابه ا ٍااااو    

 َعااااُت ٍنزااااىً اىعيااااو  
 

  
 فُهااااب وٍنزااااىً ا عااااو    

 فَُااااب َااااشي يف صااااؾخ  
 

  
 ٍغزجًطاااااب قُاااااو اعزياااااو  

 وثَُْااااب َىعااااذ فُهااااب   
 

  
 صبوَّاااااب قُاااااو اّزقاااااو  
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 فاااااأوفش احلااااا  دلاااااِ

 
  

 َزجعاااأ ؽغااااِ اىعَااااو    
ش ثِ عجذ اىعضَض  يب ؽبصً: عظين، فقبه: اضطغع مث قبه عَ 

ش ٍب حتت أُ َنىُ فُل ريل ععو ادلىد عْذ سأعل مث اّظا
 ٔ اُِ.أُ َنىُ فُل، فذعفزغذ فُٔ اُِ، وٍب رنشٓ  اىغبعخ

أخٍ.. إُ حلظخ االؽزضبس قذ فضؾذ اىذُّب.. وأظهشد 
ٕىاهنب.. فَبرا عغبٕب أُ رْفع صبؽجهب يف حلظخ ٍىرٔ.. وٍبرا 
عغبٕب أُ رْفعٔ ثعذ ٍىرٔ.. فُب ؽغشح ٍِ فشط يف دَْٔ وثبعٔ ثيزح 
 فبُّخ.. أو شهىح ٍْقضُخ ىُغذٕب ؽغشاد ومشثبد يف عبعخ ادلُْخ..

هب ادلشء ورذثش ٍعْبٕب  دسك عش أخٍ ٍٕ آَخ واؽذح ىى عقي
 احلُبح.. وٍب رنت عئُ فُهب ٍِ عَو.. قبه رعبىل:

 َِِخ ََ اٌِْمَيب ُِ َيِى َْ ُأُجىَسُو َّب ُرَىفَِّى َِّىِد َوِإَّٔ ُّ َْٔفٍس َراِئَمُخ اٌْ ُو
َِب اٌَْحَيبُح اٌذُِّٔ ًَ اٌَْجََّٕخ َفَمِذ َفبَص َو ِٓ إٌَّبِس َوُأِدِخ ِٓ ُصِحِضَح َػ َّ َيب ِإٌَّب َف

 [.485]آه عَشاُ:  ََِزبُع اٌُْغُشوِس
 رزوش دخىٌه اٌمّّ

أخٍ.. ٍب ٍِ اثِ آدً زنَو عيً ا عْب  إال وَعشف ٍغزقشٓ 
 يف قربٓ.. وٍبىٔ فُٔ ٍِ ّعٌُ أو عؾٌُ.. فعِ أيب ععُذ اخلذسٌ 

إرا وضؼذ اجلٕبصح واحزٍّهب اٌشجبي »: قبه: قبه سعىه اهلل 
ْ وبٔذ غري صبحلخ لبٌذ: لذِىين، وإ ػًٍ أػٕبلهُ، فئْ وبٔذ

أيٓ رزهجىْ هبب؟ يسّغ صىهتب وً شيء  صبحلخ لبٌذ: يب ويٍهب
 سوآ اىجخبسٌ. «إال اإلٔسبْ. وٌى مسؼهب ٌصؼك

فززمش أخٍ.. ممشبك إىل اىقرب.. َىً رزَبَو ثل اىشقبة.. 
وَجنُل ا ٕو وا ؽجبة.. وأّذ عيً آىخ ؽذثبء ٍيفىف زلَىه 
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ح.. رزمش َىً حتَو.. ٍب عغبك رقىه يف ال ؽىه ىل وال قى
 زلَيل..

رزمش َىً رذخو قربك.. ٍب قذٍذ ٍِ عَيل! قبه سعىه اهلل 
 :«ثٕبْ، ويجمً الثخ: أهٍه وِبٌه، وػٍّه، فريجغ ايزجغ امليذ ث

 سوآ اىجخبسٌ وٍغيٌ. «واحذ: يشجغ أهٍه وِبٌه ويجمً ػٍّه
 ٍااِ ماابُ َىؽشاأ رجااذَو ٍزنىاأ 

 
  

 زناًل ؽغاااْبوأُ َجاااذه ٍْاااهب ٍااا  
 ٍاابرا َقااىه إرا ضااَذ عىاّجااهب   

 
  

 عيُاأ واعزَعااذ ٍااِ ٕااب ْٕااب وْٕااب  
 ٍاابرا َقااىه إرا أٍغااً حبفشراأ    

 
  

 فااشّدا وقااذ فاابس  ا ٕيااني واىغاانْب   
 وْٕبىاال َعيااٌ قااذس اىىؽشاازني وٍااب 

 
  

 َيقاابٓ ٍااِ ثاابد ثبىياازاد ٍشهتْااب    
ُهٌ قبه احلغِ اىجصشٌ: عغجذ  قىاً أٍشوا ثبىضاد، وّىدٌ ف 
 ثبىشؽُو وٌٕ َيعجىُ.

فريععىُ  ف ثِ أعجبط إرا شُع عْبصح َنبد شنىدومبُ َىع
 ثٔ يف اىْعت إىل داسٓ.

ٕنزا مبُ ؽبه اىغيف اىزَِ اعزىي عْذٌٕ اىغُت 
واىشهبدح.. فهٌ ٍىقْىُ مبب أخربوا ثٔ ٍِ أؽىاه اىقرب. وعزاثٔ 

أؽذ  وّعَُٔ.. وٕزا عفُبُ اىضىسٌ مبُ إرا رمش ادلىد، ال َْزفع ثٔ
ٍّب عذَذح. وال َأمو وال َششة. ومبُ إرا عئو عِ شٍء َقىه:  أَب

 ال أدسٌ.
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ثو مبُ اىشثُع ثِ خضٌُ قذ ؽفش يف داسٓ قرّبا فنبُ إرا وعذ يف 

سة »قيجٔ قغبوح دخو فُهب فبضطغع وٍنش ٍب شبء اهلل مث َقىه: 
َشد عيً ّفغٔ: َب سثُع مث « اسععىُ ىعيٍ أعَو صبحًلب فَُب رشمذ

 عَو.قذ سععذ فب
 اك ثبمُّب، وعاًل، خبئًفب. فقبه: إُشقُو ىضَذ ثِ َضَذ: ٍب ىْب ّ
غْين يف اىْبس. واهلل ىى مل َزىعذين اهلل رىعذين إُ أّب عصُزٔ أُ َغ

إُ أّب عصُزٔ أُ َغغْين إال يف احلَبً ىجنُذ ؽا ال جتف يل 
 عربح.

عيً قرب ثنً ؽا َجو إرا وقف  ومبُ عضَبُ ثِ عفبُ 
حلُزٔ فغئو عِ رىل، وقُو ىٔ: رزمش اجلْخ واىْبس فال رجنٍ، ورجنٍ 

َقىه: إُ اىقرب  إرا وقفذ عيً قرب؟! فقبه مسعذ سعىه اهلل 
أوه ٍْبصه اِخشح؛ فئُ جنب ٍْٔ صبؽجٔ فَب ثعذٓ أَغش ٍْٔ، وإُ مل 

فبعزعذ أخٍ ىيغؤاه.. ورإٔت ىزيل «.. َْظ فَب ثعذٓ أشذ
اه.. فئُ اىقرب أوه ٍْبصه اِخشح.. وفُٔ رظهش ؽقبئق ا ٕى

 ا عَبه..
 َاااب  بدَّاااب يف  فياااخ وسائّؾاااب

 
  

 إىل ٍاااا رغزؾغاااِ اىقجبئؾاااب؟!   
 ومااٌ إىل مااٌ ال ختاابف ٍىقفااب   

 
  

 َغااازْطق اهلل ثااأ اجلىاسؽاااب؟!    
 واعغجاااب ٍْااال وأّاااذ ٍجصاااش 

 
  

 مُااف جتْجااذ اىطشَااق اىىاضااؾب؟!    
 ّشاومُااف رشضااً أُ رنااىُ خبعاا  
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 َااىً َفااىص ٍااِ َنااىُ ساحبااب     
فبّظش أخٍ إىل اىذُّب. فئهنب ثشٍزهب إىل صواه.. ورأٍو وؽشزل  

يف قربك، واثزالءك فُٔ ثبىغؤاه.. ورزمش أُ ٍغزقجيل احلقُقٍ ٕى 
 ٍب ثعذ ٍىرل.

 إُ ىيَاااىد عااانشح فبسرقجاااهب 
 

  
 ال َاااذاوَل إرا أرزااال طجُااات    

 رأهت ٌٍحسبة 
س يف قربك.. وأُ جتذ فُٔ ٍب أخٍ.. إُ مْذ حتت أُ َْى

فؾبعت ّفغل  ٔ عضَّضا مششّنب فبحًلب ٍغشوّسا..َغشك.. وأُ رذخي
اىُىً عيً أعَبىل، وقف عيً ؽقُقخ أفعبىل.. فئّل ىى دققذ يف 
ؽقُقخ رقىاك وٍذي طبعزل هلل عو وعال.. فئّل ثال شل 
عزعشف ّفغل.. وعزقذس ٍِ أٌ اىفشَقني أّذ.. وٕزا اىقشآُ 

َيب ُ رْظش يف  ذك ثعني احلغبة وادلزبثعخ قبه رعبىل: َذعىك إىل أ
َِِذ ٌَِغٍذ َوارَُّمىا اٌٍََّه  َِب َلذَّ ُِٕظِش َْٔفْس  َُِٕىا ارَُّمىا اٌََّه َوٌَْز َٓ َآ َأيَُّهب اٌَِّزي

َْ ٍُى َّ َّب َرِؼ َّ اٌََّه َخِجرْي ِث  [.48]احلشش:  ِإ
ومجريح  وؽقُقخ ّظشك يف ّفغل.. أُ حتبعجهب عيً مو صغريح

 قجو أُ رغأه:
 ومُف َياز ثابىعُت ٍاِ ٕاى عابمل     

 
  

 ثااأُ إىاأ اخليااق الثااذ عاابئئ      
 فُأخاااز ٍْااأ ظيَااأ ىعجااابدٓ  

 
  

 ورنضَاأ ثاابخلري اىاازٌ ٕااى فبعياأ    
قبه ٍَُىُ ثِ ٍهشاُ: ٍِ مبُ َشَذ أُ َعيٌ ٍزنىزٔ عْذ اهلل عض  
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 وعو فيُْظش يف عَئ فئّٔ قبدً عَئ مبئْب ٍِ مبُ.

 و ثِ عُبض سعاًل فقبه ىٔ: مٌ أرذ عيُل؟وعأه اىفضُ
 قبه: عزىُ عْخ.

 قبه: فأّذ ٍِ عزني عْخ رغري إىل سثل، َىشل أُ رجيغ.
َْفقبه اىشعو:   [.456]اىجقشح:  ِإَّٔب ٌَِِّه َوِإَّٔب ِإٌَِيِه َساِجُؼى

فقبه اىفضُو: أرعشف رفغريٓ؟ رقىه: إُ هلل وإّب إىُٔ ساععىُ، 
وٍِ عيٌ أّٔ ىُٔ ساعع فيُعيٌ أّٔ ٍىقىف، فَِ عشف أّٔ هلل عجذ، إ

وه فيُعذ ىيغؤاه ٍىقىف فيُعيٌ أّٔ ٍغؤوه، وٍِ عيٌ أّٔ ٍغؤ
 «.عىاثب

عى  إىُٔ أخٍ اىنشمي.. إُ اهلل عو وعال قذ أٍشك ثبرقبء َىً اىش
ِّب ا ؽىاه فقبه رعبىل:  دلب فُٔ ٍِ ا ٕىاه وعُئ َوارَُّمىا َيِى

َْ ِفيِه ِإًٌَ اٌَِّه ُِ ٌَب  ُرِشَجُؼى َِب َوَسَجِذ َوُه ُّ َْٔفٍس  َّ ُرَىفًَّ ُو ُث
َْ ُّى ادلغيٌ َىً دخىىٔ يف  [ فنُف رشي َزق184ٍ]اىجقشح:  ُيْظٍَ

قربٓ، وٍجبششرٔ احلغبة؟ أىُظ ثزقىي اهلل عو وعال َنىُ ارقبء 
ىل هلل.. واعزْبة ّىإُٔ وادلغبسعخ إاىعزاة؟ أىُظ ثطبعخ أواٍش ا

صٍ.. وادلغبسعخ إىل اىزىثخ واىشعى  إىل اخلري؟ أىُظ ثزشك ادلعب
اهلل.. ورشك اىغفيخ وارجب  اذلىي؟ أىُظ مبالصٍخ اىزفنش يف ادلعبد.. 
وادلذاوٍخ عيً زلبعجخ اىْفظ.. واخلىف ٍِ اهلل.. واالعزصبً ثٔ ٍِ 

 اىفنت؟
 أال أَهااب اىْبعااٍ ىُااىً سؽُياأ   

 
  

 أساك عااِ ادلااىد ادلفااش  الُّٕااب     
 ىل اىجيااًوال رشعااىٌ ثبىظاابعْني إ  

 
  

 وقااذ رشمااىا اىااذُّب مجُّعااب مَااب ُٕااب  
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 ومل سنشعاااىا إال ثقطاااِ وخشقاااخ
 

  
 وٍااب عَااشوا ٍااِ ٍاازنه ظااو خبوَااب  

    ٌ  وٌٕ يف ثطاىُ ا سض صاشعً عفابٕ
 

  
 صااذَق وخااو ماابُ قجااو ٍىافُااب    

   ٌ  وأّااذ  ااّذا أو ثعااذٓ يف عااىاسٕ
 

  
 وؽُااّذا فشَااّذا يف ادلقاابثش صبوَااب     

 فئّااأ فناااِ ٍغااازعّذا ىيؾَااابً 
 

  
 قشَاات ود  عْاال ادلااا وا ٍبُّااب    

أخٍ.. اعزذسك ؽبىل ٍب داً قذ ثقٍ ىل يف اىعَش ٍزغع.. وأّت  
 إىل اهلل ثبىزىثخ واىعَو اىصبحل قجو أُ زنبه ثُْل وثني أعجبة اىْغبح.

قبه أثى عيَُبُ اىذاساين: ىى مل َجل اىعبقو فَُب ثقٍ ٍِ عَشٓ 
طبعخ، ىنبُ خيُقب أُ زنضّٔ  إال عيً رفىَذ ٍب ٍضً ٍْٔ يف  ري

رىل إىل ادلَبد، فنُف ٍِ َغزقجو ٍب ثقٍ ٍِ عَشٓ مبضو ٍب ٍضً 
 ٍِ عهئ.

وقبه اثِ ٍغعىد: ٍب ّذٍذ عيً شٍء ّذٍٍ عيً َىً  شثذ 
صغٔ ّقص فُٔ أعيٍ ومل َضد فُٔ عَيٍ.. واؽزس أخٍ أُ رجب زل 

وال شٍء  -واهلل-ادلُْخ عيً ؽني  فيخ ٍْل.. فغبعزهب ال َْفعل 
َنىُ شنْعهب ٍْل أؽذ.. إال ٍب قذٍزٔ ٍِ عَو صبحل.. فعغبٓ أُ 

 ٍْغبك يف ممشبك إىل اىقرب.
َيب َأيَُّهب وٕزا ّزَش ٍِ اهلل ىعجبدٓ.. َقٌُ احلغخ وَجني احملغخ 

 ِٓ َِ ِٓ ِرْوِش اٌَِّه َو ُِ َػ ُِ َوٌَب َأِوٌَبُدُو َِِىاٌُُى ُِ َأ ٍِْهُى َُِٕىا ٌَب ُر َٓ َآ اٌَِّزي
ًْ ِٓ  َيْفَؼ ِِ  ُِ َِب َسَصْلَٕبُو  ِٓ ِِ َْ * َوَأِِٔفُمىا  ُُ اٌَْخبِسُشو َرٌَِه َفُأوٌَِئَه ُه
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 ًٍ َِّىُد َفَيُمىَي َسةِّ ٌَِىٌَب َأخَِّشَرِٕي ِإًٌَ َأَج ُُ اٌْ ْْ َيْأِرَي َأَحَذُو ًِ َأ َلِج

ِٓ ُيَؤخَِّش اٌَُّه َْٔفّس َٓ اٌصَّبٌِِحنَي * َوٌَ ِِ  ِٓ ب ِإَرا َلِشيٍت َفَأصَّذََّق َوَأُو
َْ ٍُى َّ َّب َرِؼ  [.44-9]ادلْبفقىُ:  َجبَء َأَجٍَُهب َواٌَُّه َخِجرْي ِث

 رْجاأ قجااو ادلااىد إُ مْااذ رعقااو 
 

  
 فعَاااب قشَااات ىيَقااابثش حتَاااو  

 ودتغااٍ سُّْٕااب يف اىقجااىس ورْااضين   
 

  
 حتااذ اىضااشي رزغْااذه ىااذي عااذس  

 فشَااّذا وؽُااّذا يف اىزااشاة وإدنااب    
 

  
 ٍاب مابُ َعَاو    قشَِ اىفاا يف اىقارب    

فقبه: أال وإُ اىذُّب قذ أدثشد وآرّذ ثىدا ،  خطت عيٍ  
وإُ اِخشح قذ أقجيذ وآرّذ ثبطال ، أال وإُ ادلضَبس اىُىً، 
واىغجب   ّذا أال وإُ اىغجقخ اجلْخ، واىغبَخ ادلىد، أال وإّنٌ يف أَبً 
ٍهو، وٍِ وسائٔ أعو َشصٔ عغو، فَِ عَو يف أَبً ٍهئ قجو 

، ّفعٔ عَئ، ومل َضشٓ أٍئ، وٍِ مل َعَو يف أَبً ؽضىس أعئ
 «.ٍهئ قجو ؽضىس أعئ ضشٓ أٍئ وعبءٓ عَئ
 إّاااب ىْفاااشػ ثب َااابً ّقطعهاااب

 
  

 ومااو َااىً ٍضااً َااذين ٍااِ ا عااو  
 عَااو ىْفغاال قجااو ادلااىد رلزهااّذافب 

 
  

 فئدنااب اىااشثؼ واخلغااشاُ يف اىعَااو    
ص اهلل عِ عىء عَئ ععيين اهلل وإَبك ممِ َْىس يف قربٓ وَزغبو 

وزنششٓ ٍع اىْجُني واىصذَقني واىشهذاء وؽغِ أوىئل سفُقب، 
  وصيً اهلل وعيٌ عيً ّجُْب زلَذ وعيً آىٔ وصؾجٔ أمجعني.


