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 ولِسى رلَع المالسو الةُالصو ،هللا دماحلَ
 هلى آلعو ،اهللادبع نِب دمحا منديس ،اهللا
وصبِحه ومن االهو.  

وبعفَ ؛دهذه بعض األورالَّ ادتي ينبي غ
للسالك  ةنلِ بِالسمبٍ يف العاغنٍ رمؤكُلِّ مو

 يهو ،اهنم رسيا تم ةُاَءرقونيلِ القُربِ من اِهللا 
 هيلَعفَ عسوالت ادرأَ نمو ،ريٍثكَ نم يلٌلقَ
واَألذْكَارِ  ادرواَأليف  اتهماُأل ةعاجرمبِ
غَورِياه .  

 

QWWE  

ZXXC  
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ِE2CِNG%9ِ ا?َCْNG%ا ِNQا ِERْDِ

:(Qا S?Cر) ي ا%>)اد"T3 9D Q6م 3#)ا:V6ل اX 

 Yإ G0[\ Y ا%)وام، و >: Yإ >B$\ Y ا4وراد
 *T^=%ة ا4وراد :< اG_7 6:ا%>`"ر، و أ >:

 a%6=\ Qا%>`"ر :< ا *TX و *TBb%و ا
 >cو د >Bd 9: "Te\ fR2% و ،g2TX 6h=B$c
 *7G#D و E2i=%ا ST`BD ؛a%6=\ Q6ء اl إن
رS%"F ا%S2T3 EpGH و aT3 آ%S أg`c ا%n,ة 

.E2TRq%و ا

 S:ز,p 6ن أنRds% Ib#$p يt%و ا%"رد ا
X "u"ل (Y إ%S إY اQ) E0 ا6BbqFVر، 
و ا%n,ة aT3 ا%$#aT+ I اS2T3 Q و 

.v)6=%رب ا Q (?<%و ا ،ETF و S%آ
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  ةَلْياللََّو ِمْوَياْل اُرَآْذَأ
  

אא
אאא : 
GאאW 

 هإِلَيا وناتا أَممدعا بانيي أَحِهللا الّذ داحلَم
ع دي رِهللا الّذ دور، احلَمشي، النوحر لَي
  .وعافَانِي يف جسدي، وأَذنَ يل بذكْرِه

اُهللا وحده ال شرِيك لَه، لَه املُلْك الّ إِ هلَال إِ
ولَه احلَمد، وهو علَى كُلِّ شيٍء قَدير، احلَمد ِهللا 
الّذي خلق النوم واليقَظَةَ، احلَمد ِهللا الَّذي بعثَنِي 

الس وهحيِي املوتى، وأنَّ اَهللا ي دها، أَشوِيماً س
  .على كُلِّ شيٍء قَدير

أَصبحنا وأَصبح املُلْك ِهللا، والْعظَمةُ 
أَصبحنا علَى . والسلْطَانُ هللا، والعزةُ والقُدرةُ هللا
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فطْرة اِإلسالم، وعلى كَلمة اإلخالص، وعلى 
نِ نبِينا محمد صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم، وعلَى ملَّة دي

 نا كَانَ ممماً ولسنِيفاً مح ،يماهرا إِبأَبِين
  .املشرِكني

بِك أَصبحنا وبِك أَمسينا، وبِك نحيا  مهاللَّ
  .وبِك نموت، وإِلَيك النشور

إنا نسأَلُك أن تبعثَنا يف هذَا اليومِ إِىل  مهاللَّ
 وًء، أَوس فيه رِحتجأن ن وذُ بِكعنر، ويكُلِّ خ

  .نجره إىل مسلم، أو يجره أَحد إِلَينا
نسأَلُك خير هذَا اليومِ وخير ما فيه، ونعوذُ 

ما ف وشر هرش نم يهبِك .  
 
GאW   
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اهللا؛ وحده ال شريك الّ إِ هلَال إِأشهد أن 
له، وأشهد أنَّ حممداً عبده ورسولُه، سبحانك 

أنت الّ إِ هلَال إِوحبمدك أشهد أنْ  مهاللَّ

 ،إليك وأتوب كاللَّأستغفرهم  اجعلين من
تطهرين، واجعلين من التوابني، واجعلين من امل

   .عبادك الصاحلني
GאW 

א   
 א﴿öθs9uρ öΝ ßγ ¯Ρr& ŒÎ) (# þθ ßϑ n=¤ß öΝ ßγ |¡àΡr& x8ρ â™ !$y_ 

(#ρã x øó tG ó™$$sù ©! $# t x øó tG ó™$# uρ ÞΟ ßγ s9 ãΑθß™§9$# (#ρ ß‰ y ùθ s9 ©! $# 

$\/# §θs? $VϑŠ Ïm§‘﴾ َأرفغتالكافرون،  سورة )ثالثاً( اَهللا س

א﴿⎯tΒuρ ö≅ yϑ ÷è tƒ #¹™ þθ ß™ ÷ρr& öΝ Î=ôà tƒ …çµ |¡ø tΡ ¢Ο èO 
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Ì Ïøó tG ó¡o„ ©!$# Ï‰ Éftƒ ©! $# #Y‘θ à xî $VϑŠ Ïm§‘﴾ َاَهللا أ رفغتس

:سورة اإلخالص؛ ) ثالثاً( 
سبحانَ ) عشراً(احلمد ِهللا ) عشراً(ُهللا أكرب ا

 هدعشرا(اِهللا وبِحم ( وسسبحانَ القُد)عشرا (
 مهاللَّ) عشرا(اُهللا الّ إِ هلَال إِ) عشرا(استغفر اَهللا 

 نيا وضيقِ يومِ القيامةيقِ الدإين أعوذُ بك من ض
  ).عشرا(

لذنبِي،  أنت، سبحانك، أستغفركالّ إِ هلَال إِ
 ،كرمحت اللَّوأسألُكهزِغْ  منِي علماً، وال تزِد

قليب بعد إذ هديتنِي، وهب لي من لدنك رمحةً 
ابالوه أنت كإن.  

: 
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Gאא 
سبحانه وس  امللكـ  ،)ثالثـاً (القد سبوح 

وسقــد رب وح، جوالــر لَّاملالئكــةلْــت 
ــ السموات ــربوت، واألرض ــالعزة واجل  ب

  .اد على املوتبت العرهوقَ ة،ردوتعززت بالقُ
سـخطك،   مـن  اكضرِبِ إني أعوذُ مهاللَّ
ـ  وذُعأَك، وتوبقُمن ع كاتومبعافَ ـ م كبِ نال ك 

أُحصلَي ثناًء عيأَ كنكَ تا أثْمنيت كِسفْعلى ن.   
) وميا قي ـ ال إِيا حي إين  كسبحان أنتالّ إِ هلَ
كنت ممرة ٤٠( )الظاملني ن( لَ لِّي كُفـ ح  ةظَ

ـ رِ، وكقلْخ ددا، عدبأَ ىض ـ فْن ـ زِ، وكِس ةَن 
عركشوم ،دكَ ادلمكات. 
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Gא  אא 
رب  للّه يم، احلمدحالر نِمحالر اِهللا مِسبِ

 هه، لَلَ ال شريك هدحو اُهللاالّ إِ هلَال إِالعاملني، 
امللك لَوه بِ احلمديداخلَ هري وهلِّ شيٍء على كُ و
&ã﴿ ُاهللاالّ إِ هلَال إِ قدير، s! â™ !$ yϑ ó™ F{ $# 4© o_ ó¡ ßs ø9 $# 4 

ßxÎm7|¡ç„ …çµs9 $tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ ( uθèδuρ â“ƒ Í• yè ø9$# 

ÞΟŠ Å3pt ø: ة ظَحلِّ لَيف كُ لِّ وسلِّمص مهاللَّ .﴾ #$

ه آلد ومحا منديعلى س كاتمعلوم ددع داًبأَ
وصبِحو هعلى سرِ اَألائبِنياِء والصاحلني إىل يمِو 

اللَّ. ينالدهإِ منا نلُأَسك أَبسمائاحلُ كسى ن
كَولماتك التامم اتلَا عمنا مناه وا لَمم نلَع؛م 
لَّ كُ نيملسملْلداً وبا أَنابِبحَألا ونر لَفغت نْأَ
لَّ ا كُنع فشكْت، وبٍيلَّ عا كُنلَ رتستب، ونذَ
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ا نيافتعالء، ولَّ با كُنع عفَرتو فرِصتب، وركَ
مكُ نلِّ محنو ةفتنة وةدش يف الدارنِي، 
وقْتي لَضا كُنلَّ حاجف يهِةام ،يا من هاُهللا و 
 ةادوالشه بِيالغ الماعي و،هالّ إِ هلَال إِي ذالّ
سبحانلَ إِال كأَالّ إِ هنت اللِا اجلَاذَي كْاِإلو؛ امر
م، ركْاَأل لِّجز اَألعى اَأللَعاَأل كماسبِ كلُأَسأَ
اللِا اجلَاذَي كْاِإلوراملَام، ووبِاه امظَالع.   

  )١()مائيت مرة(يا اُهللا 
 يم ياملكحن يارمح، ياريااُهللا
وسياقُد ياسيام المؤمهيام نيمياع زِن يز

ياجبيام اركَترب ياخالياب ارِقيام ئياغَص رفَّو ار
ض ابِيم ياقَلاح ياعتاق يافَزاب يارهياو ارهياقَ

                                                 
)١ (كَيرر )مرة ٢٠٠( )يا اهللا (َأر أَثَكْأَ وقَأَ ول، ويوِني عنقَ دوله ) يا

  .هجِائوح يعمج ...ةرم لِّيف كُ) اهللا
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ياباسطُ ياخيار ضافاف لُّ يامسيعذيام زعيام ع
اخبري ياحليم يف يطيابصري ياحكَم ياعدلُ يالَ

ياغفور ياحفيظُ  ياعظيم ياكبري ياعلي كُورياش
يار ياجليلُ ياكرمي ِسيبياح قيتيامق يب

عياواس جيبيام ياحكيام دودياو يم جيد
ثُياباع ياشهيد ياحياو يلُ ياقَقوِكي يامت ني
ياويلُّ ياحميد حيامصبي يامديام ئعحيام ي يِيد

ياح ميتياقَيام يياو وماجِييام اجِدياو داح د
يامقُدم  ردتيامقْ ياصمد ياقادر درافَحد يياأَ

خؤياملُ ياآخياأو ياظَر رراه ياباطياو ايل ن
عالُ يابتياميات رنيام ابوتياع مفُقيار ووؤ ف

ياذَيام ،املُلك كاللِ واإلكْا اجلَالقِسطُ رام، يام
 ورافع يانار يانين يامانِع ياضي يامغنياجامع ياغَ

ياهادي يابدياباقي ياوارِثُ يار يعشياصبور يد.   
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أبداًلِّ حلظَلِّ وسلِّم يف كُص ة عدد ملُعوماتك 
على سيدنا محمو آدلوار ،هحـ م نـ ا و املسلني م

ظْفَواحنا واملسلمني وانصرنا واملسلمني فَوجر عا ن
واملسلمني، ولْعبِ جإهأَ الكعداِء الدين، وهلَ با ن
َألوحابِبنا يف هذه الساعو يف كُةنيٍ أَلِّ حداًب 
ام وهبل هتعبادك الصالحيف كُ نينيٍ أَلِّ حـ ب داً مع 

العافيالت ةاميف الد ةينِارافْ، وتح لَعـ ي ـ ا فُن ت وح
ارِالعفنينِاغْ، وا بِنحاللك عن حرامطَبِك، واعتك 
عن معصيتفَبِك، وضلك عمن سواكـ ، و اهدا ن
ـ ي ألحدهال ي القِخاَألالِ ومعاَأل نِسحَأل نِساه 
ـ ي ال اهئيا سنع فرِاص، وتنالّ أَإِ ـ رِص عن اف 

سيئالّ أَا إِهناللَّ .تهإِ منا نلُأَسكَ كالَم ـ الع  وِفْ
والعافةي، الْوماةَافَع الدائةم، ينِيف دنا ودنيانأَا وهلا ين
أَومالَواللَّ ا،نهم استر عوراتنا، ونآم روعـ ات ا، ن
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اكْوفا كُنلَّ هوالْ ونَلٍ دجنة، وارقْزنأَا وحبابا أَنداً ب
سعةَاد الداراللَّ؛ نِيهم اي ابِسق الفَوت، ويا سام ع

الصوت، وا كَياسالع لَ امِظَيماً حومنشرهـ ا ب عد 
؛تاملو صلِّ على سيدنا محمو ـ د آلو ـ ه سلِّم 
واجلَ لْعنا ولْلمسلمني مكُ نلِّ هفَ مرجا، ونلِّ كُ م
ضيقٍ مخرجا، وارقْزننا م ـ ح ثُي ال نحـ ت  .بِس
ـ ين، وآلخرِر اا آخيني ولولَ اَألوا أَي مهاللَّ ا ا ذَي
ـ مالْ ماحاريني، وتمالْ ةوقُالْ ساكـ ني، و ا أَيـ ر حم 

الراحأَ ،نيمجِنلَ زان رحةًم نم عندك نسبِع دا يف ه
الدنيا واآلخرة، وقْتي لَضا كُنـ لَّ ح اجة فـ هِي ا م
ولْلمسلملَني، و بهتا بِنهاام وهبته لْلمـ ح ني، وبِب
وترقُزا بِنا كَهالْ الَممفَرِعو الْةمـ ح بو ـ الْة هى د
والتوفيقِ وقَالتى وفَالعاف والعافيو ةالغنى والرا ض
واليقني، وتجملَ عا بِنـ ه ا بين ـ خ ير الـد اتنا ي
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والدين، مكَ عالِم السالمنم ة الفتالَنِ ومنِ ح
ونكُ ملِّ شر لَفْغَوو بٍةكَر ورض ذَونبٍ وعبٍ ي
وحسرٍ وعني .  

ـ ا ننإِ مهاللَّ لُأَسـ لَ ك نَألا وحـ ابِب ـ ا أَن داًب 
ولْلمسلمإِ نيىل يمِو لِّ لَيف كُ ينِالدأَظَح ةداًب نم 
خيرِ ملَأَا سك منه عبكد وبِنيك محمـ  د لَّى ص

لَاُهللا عيو هآلو هسلَّم وعبكاد الصالحون، ونوذُ ع
ـ م يكبِنو دكبع هنم كاذَعتساا مم كبِ حم  ـ  د

لَّى اهللاُُص لَعيو هآلو هسلَّم وعبكاد الصالون، ح
أَونالْ تسمتعانُ ولَعيالْ كالغُب والحلَو ال قُوةَو 
  .اهللاالّ بِإِ

 لٍآجِو لٍاجِع رٍيخ لَّكُ مهلَا ونلَ به مهاللَّ
ا ينالدو نِييف الد كملْع هبِ اطَحأَ نٍاطبو رٍاهظَ
واآلخةر، ورِاصف اوفَرع عنا وعنهلَّكُ م وٍءس 
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لٍاجِع ظَ لٍآجِورٍاه وبأَ نٍاطبِ اطَحه لْعميف  ك
ينِالد والدنيا واآلخا  ةرينالدينِ والد كالا مي

 oΨ−/u‘ $oΨÏ?#u™ ’Îû $u‹÷Ρ‘‰9$# ZπuΖ|¡ym ’Îûuρ$! [ مهاللَّ. واآلخرة

ÍοtÅzFψ$# ZπuΖ|¡ym $oΨÏ%uρ z>#x‹tã Í‘$̈Ζ9$# [ $oΨ−/u‘] Ÿω 
!$tΡõ‹Ï{#xσè? βÎ) !$uΖŠÅ¡®Σ ÷ρr& $tΡù'sÜ÷zr& 4 $oΨ−/u‘ Ÿωuρ ö≅Ïϑóss? 

!$uΖøŠn=tã #\ô¹Î) $yϑx. …çµtFù=yϑym ’n?tã š⎥⎪Ï%©!$# ⎯ÏΒ $uΖÎ=ö6s% 4 

$uΖ−/u‘ Ÿωuρ $oΨù=Ïdϑysè? $tΒ Ÿω sπs%$sÛ $oΨs9 ⎯ÏµÎ/ ( ß#ôã$#uρ $̈Ψtã 

öÏøî$#uρ $oΨs9 !$uΖôϑymö‘$#uρ 4 |MΡr& $uΖ9s9öθtΒ $tΡöÝÁΡ$$sù ’n?tã 

ÏΘöθs)ø9$# š⎥⎪ÍÏ≈x6ø9$# [ واللَّ لِّصهم لَعى عبدك 

ورسولك سيدنا محمد ولَعى آله وصبِحه ولِّسم 
وارقْزا كَنالْ الَممتابعلَ ةظَ هراًاه وبناًاط يف عافية 
وسالمبِ ةرحمتك ا أَيرحم الراحمثالثاً( ني .(  
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Gאאא
אאFKE 
 Gא א

אW 
 ظَممِ اَألعبِاِإلس أَلُكسن ا إِلَهِينلَيع جطَفَى فَرصالْم اهجو 

 ونحمده علَى نعماه فينا بِبِسمِ اِهللا موالَنا ابتدينا 

 غياث الْخلْقِ رب الْعالَمينا توسلْنا بِه في كُلِّ أَمرٍ 

 صبِن تدرا واِء ممنا وبِاَألسوصا منوزخبِ ميي الْغا فمو 

 وقُرآن شفَا للْمؤمنِينا نزلَه تعالَى ابِكُلِّ كتابٍ 

 وكُلِّ اَألنبِيا والْمرسلينا وبِالْهادي توسلْنا ولُذْنا 

آوهِمعاً لمابِ جحاَألص عنا  ميابِعكُلِّ التا ولْنسوت 

 وعدن الَكاَألم فائنابِ بِكُلِّ طَويعمي أَجببِ ري غَيا فم 

رِ اِهللا طُرلَما بِأَمبِالْعا  اًونيحالالصا ويلكُلِّ اَألوو 
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اماِإلم بِه صأَخ قًّا الْقُطْبح هجِيو اجن تيا الدنيارِفالْع 

 ع الشرِيعةَ والْيقيناوقَد جم رقَى في رتبة التمكينِ مرقَى 

 عنِ الْقَلْبِ الصدى للْصادقينا ىوذكْر العيدروسِ الْقُطْبِ أَجلَ

 لَه تحكيمنا وبِه اقْتدينا عفيف الدينِ محييِ الدينِ حقًّا

 الْعابِدينا الْحالْ تاج يمعظ الدينِ سعدا  والَ ننسى كَمالَ

 )١()حباه إِلَهه جاهاً مكيناً وناظمها أبابكْرٍ إِماماً(

 بِغفْران يعم الْحاضرِينا بِهِم ندعو إِلَى الْمولَى تعالَى 

امش لُطْفرٍ وتامِ سودلٍ و كُلِّ الْمل انغُفْراونذْنِبِي 

 بِحولِ اِهللا الَ يقْدر علَينا ونختمها بِتحصينٍ عظيمٍ

 وعين اِهللا ناظرةٌ إِلَينا وستر اهللا مسبولٌ علَينا

محلَى مع الَةبِالْص متخنوامِ  دا إِمنيعافرِ الشيالكُلِّ خ 
  

                                                 
)١ (حي يلِ بِنقنِ عيمِ باهربِيبِ إِبلْحةٌ لادىزِيي.  
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 GFא א א
אEאאאW 

 السـتر عنـا  الَ تهتك يا عـالم السـر منـا
ــا نع ــف اعــا و نافعـثُ كُ   ويـا حلَن كُنـا ون 

ــإِلَ حـالْيا رب يـا عـالم الْ يكــتهجالْاآلمــو 
ــا بِاال نلَيع ننــام ــالفَ كُ قْبـالْ  وحِ الْبـلاصا ولَن ن 

بـا ري با رااليـاببلَى الْبـابِْ  رع كريفَق كدبع 
 مستدرِكًا بعـد مـا مـالْ    سـبابأَتى وقَد بـت اال

ــر كدجـووديا واسع الْجـ يخ ــر ياَلْخــد نعك وك 
ــدبع امر يالَّــذ قفَــوالْافَ كي الْحف كتمحبِر رِكد 

جِـدوا مايلْـقِ طُـرالْخ ــع سومــلِّو ــرا الْكُ  بِ
ــأَلُك الَأَأَســب اسرــت  خطَـالْ علَى الْقَبـائح واال  س

ـرى سـري نا ميبِي قَلْبِـيسـبِي  احسح ـكطِّالَع 
ــي ــوِك ذَنبِ ــامح بِعفْ  عمـالْ صلح قُصودي واالاو فَ

ــادي متاع ــك لَيــي ع بي رادنــت اس ــك ــا إِلَي  كَم
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يادـرـى مأَقْصقًا ودـالْ   صالْح مائالـد كرِضاؤ 

ــي إِن بــا ر ي بــا ر ــي أَ ي نع ــو ــأَلُك الْعفْ س 
 يـا والْ يا مالك الْملُـك يخـب فيـك ظَنـيمولَ

ــي كوأَب ــك ــكُو إِلَي ـي   أَشإِفْكو ـيمِ ظُلْمؤش نم 
ــي كرتــي و لعِء فــو ســلِ ويالْق ةوــهشالْقَــالْوو 

ــه ميــا ذَم يند ــب حو كُـلَّ خ نم  ـهميقـرٍ عي 
ــه ميقــا م اليــا الْب هيو  ف ا آفَـاتهوشحالْ اوـغش 

ـهوِيفِْسـي الْغن ـحيا وي  هــوِي لِ الســبِي ــنِ الس ع 
ــه لَيع جوــر ت تــح أَض ـاها الْجهدقَصـالْ والْمو 

ــي ــد غَلَبتنِ ــا رب قَ ي ــانِي ــبتنِيوبِاَألمـ  سـ
ــدتنِي بِاال وفــي الْحظُــوظ كَبتنِــي ــالْوقَيـ  كْبـ

ــد ـتعنتك رِيبقَـ ــي  اســ ــداواة قَلْبِ ــى م  علَ
ةــد ــلِّ عقْ حــيو ـالْ    كَربِ جني ـمإِلَـى الْغ ظُرفَان 

ــوافي  يا رب يـا خيـر كَـافي ــا الْع نلَيــلْ ع لأَح 
 جمــالْاعلَيــك تفْصــيلْ و يس شـيء ثَـم خـافيفَلَ



 ج

24

 

ــك ــدك بِبابِ بع بــا ر ي  ــذَابِك ع مــي ــى أَل شخي 
ــك ــي لثَوابِـ  وغَيثُ رحمتـك هطَّـالْ   ويرتجِـ

ــذْرِه بِع ــاك ــد أَت ــرِه و قَ ــارِه وفَقْـ  وبِانكسـ
ــرِ سع ــرِك سبِي زِمــاه  فْضـالْ ضِ جودك واالبِمح هفَ

ــه بوبِت ــه لَيع نــن امو    ـهبوكُـلِّ ح ـنم ِسلْهغت 
ـهبأَو ـرش نم همصاعـالْ    وح قَـد ـهنا عكُلِّ مل 

ــوالي لَى الْمــو م ــت ــالِ فَأَن ــرِد بِالكَمـ  اَلْمنفَـ
ــالي ــالْعالَ والتعـ  مثَـالْ االعلَوت عن ضربِ وبِـ

كدووج ـلُكفَضبـورك كــرقَهو ــكطْشبــى وجري 
ــدك واال وذكْرك وشـكْركيخشى محو ــالَلْالَزِم ج 

ــيرِي صن ــت أَن بــا ر ــرِ   ييفَلَقِّنِــي كُــلَّ خ 
 يمـان اآلجـالْ  بِاالواختم واجعلْ جِنانـك مصـيرِي

الَـهكُـلِّ ح ـيلِّ فصو  هــالَل ــلِ الض زِيــى م  علَ
ــه ــه الْغزالَ تكُلَّم ــن م ــدمحالْمي الــدــادالْه 

الْحــو ــكْرام ش ــه  ىعلَــى نِعــمِ منــه تتــر د للَّ
ــرا هجا وــر س هــد محبِالغـــد نـــااياواآلصلو 
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GאW 

نيماحــر ــم ال حـا أَر  يــا أَرحــم الــراحمين يـ
نيماحــر ــم ال حــا أَر ي  نيمـلسلَـى الْمع جفَر 

ــرِمي ــا كَ ــا ي نبــا ر ي ــيم حــا ر ــا ي نبــا ر ي 
ــوالْج ــتأَنمــيلالْح اد  ــي عالْم ــم نِع ــت أَنون 

اكــو س ــو جرن ســي  درِك إِلَهِـــي دراكافَـــولَ
ــالَك   الْهــا و ــلَ الْفَن قَبــمعـ  ي  ندنيــا وديـ

ــا ــا ربنـ ــا لَنـ ــب  ومـ ســا ح ي اكــو اسن 
ــا   نالْغــالَ و ــا ذَا الْع يــا م ي ــوِي ــا قَ ينوــي ت 

و ــأَلك ســن الــيم قاَي ي يمقــت ســي ن ــدلَ كَ لْع 
 ــوِمي ــداك الْقَ ــى ه ــني  علَ ــع الْلَعـ  والَ نطيـ

ــب ــا مجِي ــا ي نبــا ر يالْقَرِيــب يعــمالس ــتأَن 
   يـبحالر سـيعالْو اقض نِنيمــؤ ــى الْم ــانظُر إِلَ  فَ

ــلُ زِيه تــر ــانظْ نــ  الْعننِي الْمــد تــا و نىع 
 نعطَاه فـي كُـلِّ حـين   الْهنــامنــا وكُــلَّ
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ودــدالْج ــاهبِج ــالَكســيم قــي ي الودوــد الْح 
ــع ن ــود ــي الْحس كْفيا و نيمــال ــدفَع الْظَـ  ويـ

اتــر ــلُ للْمنكَـ ــيم يزِيـ ــلَواتيقـ  للْصـ
ــالحات ــأْمر بِالْصـ ــب يـ ــالحين محـ  للْصـ

امــر ــلَّ الْح ــزِيح كُ ــلَّي ــر كُ قْهيــام الْطَغ 
  ــام األن نــي لُ بــد عي نيفــائ ــؤمن الْخـ  ويـ

قاس بـثَرا غَينـامعاموك دـــاربم عـــافن 
يـامكُـلِّ ع ـيف مود ــى م ــنِينعل الس ــر م 

بارنرِيــاك ــا ش يِنح نيمــل ــا مسـ  وتوفَّنـ
 نــي ــن اآلمنِ ــثْ م عبن  نيــابِق الس ةــر مز ــي ف 

ــولبِ سالر ــه ــاه طَ ل جوــالقَب ــا بِ نرب ــد ج 
 رب استجِب لـي أَمـين   وهب لَنـا كُـلَّ سـول   

ــ بــاك ر ــلْعطَ زِيــلُّ ي ج ــوكُ لعــلف يمك ج 
ــك  ــل اوفي ــا طَوِي لْننيمعــام ــى الْطَ ــد علَ فَج 

ــاق نالْخ ــاق ض بــا ر طَـاق    يـاالَ يـلِ معف نم 
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ــالَق  الغ ــك ــأمنن بِفَ ــين فَ هر ــه ــن بِذَنبِ مل 

وبكــلِّ الــذُّنل ــراغْفكُــلِّول رــتاسوــوبيالْع 
  وبكُـلِّ الْكُـرل فاكْشو ينذــؤ أَذَى الْم ــف  واكْ

ــامتخ ــنسبِأَح مــتاخوامــر ــا االنصـ  إِذَا دنـ
 ــام مالْح نــي ــانَ ح حو  ـــبِنيالْج ـــحشر ادزو 

ــالَم الســالَة و الص ــم ــام ثُ عِ اَألنيــف ــى ش  علَ
ــحبِ م الْكـــرامواآللِ نِعـــ الصني وــابِع التو 

GאאW 
فاَتا ذَا الصي يإِن بر  ـهيلالْع ــهيطع ــدنــا أُرِيبِالف مقَــائ 

ابِ الرب تحبِذُلِّي ت قَفْتا وقَ ج دثْنِي بِالْقَصـ  فَأَغ نِيـلَ الْمبه 
الري وائجر ابب ملُ الْكَرِيوـ  س رِيثُ كُلِّ الْبغَوي وثغَو وفَهه 

 كُلَّ ما يرتجِيه مـن أُمنِيـه   فَأَغْثَنِي بِه وبلِّـغْ فَـؤادي   
 عـة الْهاشـميه  وابتهاجٍ بِالْطَلْ واجمعِ الشملَ في سرورٍ ونورٍ 

 في كُلِّ نِيه قَد قَصدنا والصدقِ في كُلِّ أَمرٍ مع صدقِ اِإلقْبالِ
 سـوِيه  سلَكُوا في التقَى طَرِيقاً سلُك بِنا سبِيلَ رِجـالٍ  ارب فَ
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 تيده ا قَدما لنبا رنداهـ و ـه  عارِفين أَهـلَ سادةَ الْـ  الـ زِيالْم 
ـه   الـذَّ  واجعلِ الْعلْم مقْتدانا بِحكْمِ يعى الْمنعم رمِ سفَه يقِ فَو 

فظاحو الْقَلب ملأَنْ ي بِه يــ  الشهنِيالدى ووالْهو فْسالْنطَانُ و 
GאאאW 

 من سـؤالي واختيـارِي   قَد كَفَانِي علْـم ربـي
ــالي  ــدعائي وابتهـ ــارِيفَـ ــي بِافْتقَ ل دــاه ش 
ــو   عأَد ــر ــذَا الس هـارِي  فَلسعو ـارِيسي يف 
 ضمن فَقْرِي واضـطرارِي  أَنا عبـد صـار فَخـرِي   

لْـمكَفَـانِي ع ـيقَدبـارِي  ريتاخي والـؤس نم 

ــي   كيلمــي و ــا إِلَهِ ي  يـالح ـفكَي لَمعت تأَن 
ــتغال وبِمــا قَــد حــلَّ قَلْبِــي اشمٍ وــو مه ــن م 

 ــف ــداركْنِي بِلُطْـ  منك يـا مـولَى الْمـوالي   فَتـ
 نْ يفْنـى اصـطبارِي  قَبلَ أَيا كَـرِيم الْوجـه غثنِـي    
 من سـؤالي واختيـارِي   قَد كَفَـانِي علْـم ربـي

 ســرِيعا يــدرِكْين منــكيا سرِيع الْغـوث غَوثًـا   
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ــأْتي   يو ــر سالْع ــزِم هي يــذ ــاأبِالَّ عيمــو ج جر 
ــ ــا قَرِيب ــاً اًي ــا مجِيب مــاً ييلــا عــا يا يعيــمس 

ــزِي  جبِع قَّقْــتحت ــد  وخضــوعي وانكســارِيقَ
 من سـؤالي واختيـارِي  قَد كَفَانِي علْـم ربـي

   ـفاقلْ بِالْبـابِ وأَز لَميفقُــوــي وبر نمحفَــار 
  فـاكـلِ عي الفَضادبِوو  يــوف ــي عكُ بر مــأَد  فَ

لو ــن ــنِ الظَّ سأُ حالَزِم ــي فيلحــي و ــو خلِّ فَه 
ــارِيوأَنِيِســـي وجليِســـي  هنــي و للَ لَيــو  طُ
 من سـؤالي واختيـارِي   قَد كَفَـانِي علْـم ربـي

  بـا رفْسِ يي النةً فاجـي   حقَاض ـريـا خا يهفَاقْض 
ـ  ــواظ يوأَرِح ســري وقَلْبِـ الشــا و لَظَاه ــن م 

ــورٍ   بورٍ وحــر س ــي ــيفاضر ــتــا كُنإِذَا مو 
 وشـــعارِي ودثَـــارِيفَالْهنــا والْبســطُ حــالي 
 مــن ســؤالي واختيــارِيقَد كَفَـانِي علْـم ربـي
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GאאאאW 
 فَقُلْ معي نستغفر اهللا من جميع السيئَات

 والْتبِعاتتبنا إِلَى اهللا من الْذُنوبِ ومن الْعيوبِ
 تبنا إِلَى اُهللا من الْكَالَم والْحركَات والسكَنات

 الْخطَراتعدد جميعِالْعظيمنستغفر اَهللا
 في كُلِّ خطَرة عدد اَألشيا مع الْمضاعفَات

 الدين ماضيهم وآتهلِاولَنا ولَْألحبابِ
 لما علمنا أَو جهِلْنا ولجميعِ الْغفَالَت
 ولحرام أَو ندب أو مباح ومكْروه وواجِبات

لَمعا يكُلِّ ملقْبِالَتوم ات أَوياضاُهللا م ه 
 للْمؤمنِين والْمؤمناتالْعظيمنستغفر اَهللا

 يا اُهللا بِها يا اُهللا بِها يا اُهللا بِحسنِ الْخاتمات
 الْثَباتياحافظُ احفظْنا وثَبتنا مع أَهلِ
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لَمعا تا ملَن راغْفواتها كُلَّ الْهِبلَن بهو 
 يااهللا بدلْ ذُنوبنا حسنات حتى التبِعات

 سمعنا وأَطَعنا فَاهدنا للْصالحاتيا اهللا
 وآتنا ياربنا في ذه واُألخرى حسنات

نسا حنطأعويافالِ الْعكَم عن ميقاتالْي 
دا فَسم حلأَصو مائاتديذؤكُلِّ الْمل فَعارو 

 والنعائم سابِغاتمنك الْهِداية والْعناية
ظُراُءه كَانَ فَانشا تمونوياتبِالْعماحالْر 

عالدا والَنمولْ الَعإِلَهِي بِالْقُب نناماتوو 

خدان ففُوي الصه فآلو طَه عالَتأللْ مو 
 معهم وفيهِم دائما في الدار ذه واآلخرات
 واغْفر لناظمها وللْقَارِين هم والْقَارِيات

عمس نماتوبكَاتن وبِيكَاتا وهرشن ا أَوه 
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 حمد واهد واصلح للْنِياتاوارحم ووفِّق أُمةَ
ذَر دع لِّمسلَّى اُهللا وص هلَياتعنالْكَائ 

 والصالحاتوآله وكُلِّ اَألنبِيا والصالحين
 في كُلِّ لَحظَة أَبدا علَى عداد الْلَحظَات

 نعماتعد اليحبكَماهوالْحمد لل
ددرِض عو هلْقخم ىكَل داَدمو هشرةَ عزِنو فِْسههانت .

﴿z⎯≈ysö6ß™ y7În/u‘ Éb>u‘ Íο̈“Ïèø9$# $¬Ηxå šχθàÅÁtƒ ∩⊇∇⊃∪ íΝ≈n=y™uρ ’n?tã 

š⎥⎫Î=y™ößϑø9$# ∩⊇∇⊇∪ ß‰ôϑptø:$#uρ ¬! Éb>u‘ š⎥⎫Ïϑn=≈yèø9$#﴾  ددع

  .تهاةَ عرشه ومداَد كَلمنفِْسه وزِن ىخلْقه ورِض
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GאW 
 يمظاعي مهاللَّ، يمِحالر نِمحالر اللّه مِسبِ
طَلْالساناقَ، يداِإل ميحساني ،ادائم عمِالناكَ، يثري 

 يلَماج، يفي اللُّطْفاخي، اِءطَالع عاساو، يودجالْ
الصعِني ،احل يماً اللجعي، صلِّ يعلى ار ب

سيدنا محمد وآله وسلِّم وارع نِض الصحابة 
ن مالْ كلَرا، وشكْ دمحالْ كلَ مهاللَّني، عمجأَ
يدك رِقّا، عبِن حنقّا، وا حبنر تنأَال، وضفَ
أَولَن تم تلْز ذَللأَ كهكُال؛ ي رسيلِّام ري، ِسع
ويكُابِاج ِسكَ لِّرري، وياصكُاح يد، رِفَ لِّب
ويغكُام فَ لِّينقري، وقَيامكُو لِّي ضعيف، 
ويأْامكُم لِّن خيفم، يرس لَعيلَّا كُن ري، ِسع
  .ريِسك ييلَع ريِِسعالْ ريِسيتفَ
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 ؛ريِسفْالتو انيىل الباج إِتحي ال نم اي مهاللَّ

حاجاتا كَنثأَري، ونع تبِال مها واللَّ. ريبِخهم 
ك، ناف مخي نماف مخأَك، وناف مخي أَنإِ
أَوخم افمال ن يخم افناللَّ. كهبِ محم قن 

يخم افن؛ك ننجا ممال ن يخم افناللَّ. كهم 
ام، نت ي التالَّ كنِيعا بِنسرحاد محق محبِ
فْاكْونا بِنفالَّكَن كي الذ ريامو ،ارحما ن
 ،اناؤجرا ونتقَت ثنأَك ولهن الا فَنيلَك عرتقُدبِ
وى اُهللالَّص على سيدنا محمد وآلو هصبِحه 
وسالْلَّم، وحمِهللا د رب الَالعمني، عدد لْخه، ق
رِوىض ِسفْنزِه، وةَن عرشهو ،مدكَ ادلمهات.  

ةً كَربين، وي الدةً فاديك زِلُأَسا ننإِ مهاللَّ 
يف العمر، وصةً يف الْحجسد، وةً يف الرعسقِز ،

وتبةً قَوالْ لَبموت، وشهادةً عنالْ دموت ،
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ومغفةً برعالْ دموتو ،فْعواً عالْن دحابِس ،
أَوماناً مالْ نذَعاب، ونصيباً مالْ نجنة، وارنا قْز
ظَالنإِ رىل وهِجميرِالكَ ك، وى اُهللالَّص ى لَع
سيدنا محمو دآلو هصبِحه ولَّم، س﴿z⎯≈ysö6ß™ 

y7În/u‘ Éb>u‘ Íο̈“Ïèø9$# $¬Ηxå šχθàÅÁtƒ ∩⊇∇⊃∪ íΝ≈n=y™uρ ’n?tã 

š⎥⎫Î=y™ößϑø9$# ∩⊇∇⊇∪ ß‰ôϑptø:$#uρ ¬! Éb>u‘ š⎥⎫Ïϑn=≈yèø9$#﴾، عدد 
لْخقرِه، وىض ِسفْنزِه، وةَن عرشهو ،مداد 
  .هاتملكَ

  

GW 
 نمحو الرهالّ إِ هلَال إِي ذالَّ اَهللا رفغتسأَ *

الرحالْ يمحقَالْ ييالَّ ومي الذ يموت أَوت وب
 ).ة مر٢٧( يل رفب اغْر ؛هيلَإِ

  ).ةمر٢٧(ات نمؤمالْو نينِمؤملْل اَهللا رفغتسأَ *
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 א  א    
א  א  א א

K 
GאאW 

 بِسمِ اِهللا آمنت بِاِهللا، توكَّلْت علَى اِهللا، وال
  .حولَ وال قُوةَ إِال بِاِهللا العلي العظيم

GאאW 
إِني أَسألُك بِحق السائلني علَيـك،   مهاللَّ

وبِحق الراغبِني إِلَيك، وبِحق ممشـاي هـذَا   
بطَـراً، وال   إِلَيك، فإني لَم أَخرج أَشـراً، وال 

رِياًء، وال سمعةً، بلْ خرجت اتقَاَء سـخطك،  
وابتغاَء مرضاتك، أَسألُك أن تعيذَنِي من النارِ، 
 رفغال ي هإِنوبِي، في ذُنل رفغتة، ونلَنِي الْجخدتو

  . الذُّنوب إِال أَنت
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GאאW 
صلِّ علَى سـيدنا محمـد    مهاللَّبِسمِ اِهللا، 

اغْفر لي ذُنوبِي وافْتح لي أَبـواب   مهاللَّوآله، 
  .رحمتك

،אא،אK 
GאאW 

 ،א W  طَانيالش نوذُ بِاِهللا مأَع
صلِّ علَى  مهاللَّالرجِيمِ وجنوده، بِسمِ اهللا، 

اغْفر لي ذُنوبِي وافْتح  مهاللَّسيدنا محمد وآله، 
  . لي أَبواب فَضلك

 
 

QWWE  

ZXXC  
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  ِرْجالَف َلْبا َقَم اُرَآْذَأ
  

 *سباِهللا انَح بِوحمده، سباِهللا انَح ـ الع يم، ظ
ـ ة أَظَحلَ لِّي كُف). ةرم ةَائَم(اهللا  رفغتسأ با، د
عدد لْخقرِه، وىض ِسفْنزِه، وةَن عـ ر شه ،
ومدكَ ادلمهات.  

GאW 
ي دهت كدنع نم ةًمحألُك رسي أَنإِ مهاللَّ 

ي، ا شعثهبِ تلمي، ولما شهع بِمجتي، وبِلْا قَهبِ
بِو درتفَا أُلْهتي، وصتبِل حهينِا دي، وتظُ بِفَحا ه
ي، ا عملهي بِكِّتزي وداها شهع بِفَرتي، وبِائغَ
بِو ضبيتها وهِجلْي، ونِهِتي بِمهشا ري، د
وتعصي بِنِمها ملِّكُ ن وٍءس.  
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ي، بِلْاشر قَماً يبائاناً دميلُك إِأَسي أَنإِ مهاللَّ
أَوأَسي لُكقيناً صقَاداً حى أَتأَلَع منلَ هن يصينِيب  
. يل تهمسا قَمي بِنِضرأَ، ويلَته عتبا كَم الّإِ

 هدعب سييناً لَقيقاً، واداناً صميي إِنِطاع مهاللَّ
ا يني الدف كتامرف كَرا شهالُ بِنةً أَمحرر، وكُفْ
واآلخةر.  

اء، ضالقَ دنر عبلُك الصأَسي أَنإِ مهاللَّ
فَالْووع زنقَاللِّ داء، ومازِنلَ الشهداء، وعي ش

عالسداء، والنصع ى اَأللَرعداء، ومة قَافَر
  .اءيبِناَأل

عف ض نْإِي وتاجك حزِلُ بِأُني نإِ مهاللَّ
يِأْرقَي، وع رصملافْي، وقَتإِر لَتى رحم؛كت 
 ور،دالص يافا شيور، وماُأل ياضقَ الُك يأَسأَفَ
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 ابِذَع ني منِريجِت نْور، أَحبالْ نيري با تجِمكَ
السعرِي ومن دعوالثُّ ةورِب وفتنالقُ ةورِب.  

 هنع صرقَي، ويِأْر هنعف عض امو مهاللَّ
عمللَي، وم تلُبغنِ هيتأُي ونِميتي من خٍير وعدهت 
 نداً محيه أَطمع تنرٍ أَيخ وك، أَادبع نداً محأَ

لْخإِفَ ؛كقني رإِاغ لَبف يكيه أَوأَسي الُكَه رب 
الَالعنيم.  

 الو نيالِّض ريين، غَدتين مهادا هنلْعاج مهاللَّ
ضلِّمني، حباً َألرعدائكو ،ماً َأللْسوليائ بحك، ن

 نك مفَالَخ نك متاودعي بِادنعاس، وك النحببِ
لْخقك.  

ا ذَهة، وابجاِإل كنماُء وعا الدذَه مهاللَّ
 هيلَا إِنإِو ا ِهللانإِالن، وكْك التيلَعو دهجالْ
اجِرعالون، و حوقُ اللَ واِهللابِ الّإِ ةَو العلي 
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الع؛يمظ ي الْذحلِب الشداَأليد، ورِم الريد، ش
 موةَ ينجالْ، ويدعالو مون يملُك اَألأَسأَ
 عِكَّود، الرهالش نيبِرقَمالْ ع، مودخلُالْ

السجالْود، وملَوف نيبِ كالعود، إِهنر كح يم
ودأَود، ونت فْتعلُ مرِا تيد، سبحانَ من 
تبِطَّّع فالعز بِ الَقَوه، سبحانَ مبِلَ نالْ سمج د
وكَتبِر مه، سبانَح من ال ينبغي التإِبِس الَّيح 
ي ذ انَحب، سمعالنو لِضي الفَذ انَحبه، سلَ

 اللِجي الْذ نَاحبم، سركَالْو ةردالقُ
كْاِإلورام، سبالَّ انَحي أَذحلَّى كُص شٍء ي
  .هملْعبِ

ي وراً فني، وبِلْي قَوراً في نل لْعاج مهاللَّ
ي، رِصي بوراً فني، وعمي سوراً فني، ورِبقَ
ونوراً فعرِي شي، ونرِوراً فشي بي، وني وراً ف
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ي، امظَي عوراً فني، ومي دوراً فنوي، محلَ
ونبِوراً فصي عي، ونوراً من بنِي يدو ،يوراً ن
من لْخفي، ونوراً عن يينِمي، ونوراً عن 
شايل،م ونوراً مفَ نوقي، ونوراً من تحيت .
ي ل لْعاجوا، وري ننِطعاورا، وي ننِدزِ مهاللَّ
نوراً، وى اُهللالَّص لَعى سيدنا محمد وى لعآل ه
وصبِحه ولَّمس.  

GW 
* يا حي ا قَييلَال إِ ومأَالّ إِ هن ٤٠(ت ةمر.(  
* يا حي ا قَييأَ وملُقُالْ يِحوب تحيا، واصلح 

 ).ةمر ١٨(ا ينالدو ينِي الدف الَمعاَأل انلَ
  
  
 

QWWE  

ZXXC
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  الِةالصَّ َدْعَب اَم اُرَآْذَأ
  

ومنك ،أَنت السالم مهاللَّ )ثَالثاً(أَستغفر اَهللا 
المالس ،المالس ودعي كإِلَيالمِ، وا بِالسنبا رنيفَح ،

ا ذَ ات ييالَعتو تكْارب، تمِوأَدخلْنا دارك دار السال
ت، يطَعا أَمل عانِم ال مهاللَّ. امركْاِإلو اللِجالْ
الو عمطي لما منعو ،الت رل ادا قَمضيو ،الت 
يفَنذَ عم ا اجلَدنك اللَّ. اجلَدهأَ معنكْلَي عرِى ذ ك
ورِكْشو كسنِح عبادكت.  

ربنقَا تلْب ما إِننأَ كنت السميع العيم، ل
بوت لَعيا إِنأَن كنت التوالر ابالثاًثَ(يم ح (

وى اُهللالَّص لَعى سيدنا محمو دعلى آل ه

وصبِحه ولَّم س﴿z⎯≈ysö6ß™ y7În/u‘ Éb>u‘ Íο̈“Ïèø9$# $¬Ηxå 
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šχθàÅÁtƒ ∩⊇∇⊃∪ íΝ≈n=y™uρ ’n?tã š⎥⎫Î=y™ößϑø9$# ∩⊇∇⊇∪ ß‰ôϑptø:$#uρ ¬! 

Éb>u‘ š⎥⎫Ïϑn=≈yèø9$#﴾ لَ لِّي كُفأَظَح ةبا، دعدد لْخه، ق

رِوىض ِسفْنزِه، وةَن عرشهو ،مدكَ ادلم١(هات(.  
سبحانَ من تعزالْبِ زظَمعة، سبحانَ من رتا د

 نم انَحبور، سالنبِ بجتاح نِم انَحباء، سيرِبكالْبِ
فَتبِر الْدوحانِدية، سبانَح مقَ نهر عبادالْبِ همت، و

سبانَح مال ن يقَلَع مردغَ هيهر الو يلُغُب الوونَفُاص 
 ددع ؛ابهوالْى لَعي األلعي الْبر انَحبه، ستصفَ
لْخقرِه، وىض ِسفْنزِه، وةَن عرشهو ،مداد 

                                                 
)١ (وزِييد بعد صالة )ْفَالوالْ رِجمقَ) برِغنْلَ أَب ين رِثْيلَجلَال إِ :هيالّ إِ ه

 وهو يتيمي ويِحد يمحالْ هلَك ولْمالْ هه، لَيك لَرِش ال هدحو اُهللا
لِّى كُلَع شٍء قَيير د)عراش ..(ُثم ولُقُي لَإِويه )النشاحا وربص /
 لِّي كُف ،يمظعالْ يلعالْ اِهللاالّ بِإِ ةَوال قُلَ ووال حو) مساًء ريصمالْ
  .هاتملكَ اددمه، وشرع ةَنزِه، وِسفْن ىضرِه، وقلْخ دددا، عبأَ ةظَحلَ
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 اِهللا مِسبِ ،يمجِالر انطَيالش نم اِهللابِ وذُعأَ .هاتملكَ
الرحنِم الريمح، ﴿ ö/ä3ßγ≈s9Î)uρ ×µ≈s9Î) Ó‰Ïn≡uρ ( Hω tµ≈s9Î) ωÎ) uθèδ 

ß⎯≈yϑôm§9$# ÞΟŠÏm§9$#﴾، ﴿ ª!$# Iω tµ≈s9Î) ωÎ) uθèδ ©y∏ø9$# ãΠθ•‹s)ø9$# 4 

Ÿω …çνä‹è{ù's? ×πuΖÅ™ Ÿωuρ ×ΠöθtΡ 4 …çµ©9 $tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# $tΒuρ ’Îû ÇÚö‘F{$# 

3 ⎯tΒ #sŒ “Ï%©!$# ßìxô±o„ ÿ…çνy‰ΨÏã ωÎ) ⎯ÏµÏΡøŒÎ*Î/ 4 ãΝn=÷ètƒ $tΒ š⎥÷⎫t/ 

óΟÎγƒÏ‰÷ƒr& $tΒuρ öΝßγxù=yz ( Ÿωuρ tβθäÜŠÅsãƒ &™ó©y Î́/ ô⎯ÏiΒ ÿ⎯ÏµÏϑù=Ïã ωÎ) 

$yϑÎ/ u™!$x© 4 yìÅ™uρ çµ•‹Å™öä. ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# uÚö‘F{$#uρ ( Ÿωuρ …çνßŠθä↔tƒ 

$uΚßγÝàøÏm 4 uθèδuρ ’Í?yèø9$# ÞΟŠÏàyèø9$# ﴾ سبحانك ياعل ي

ياعيمظ .  
سب٣٣(اللّه  انَح(ْال ،حمهللا  د)كْأَ ، اُهللا)٣٣رب    

ك لْمالْ هه، لَيك لَرِش ال هدحو الّ اُهللاإِ هلَال إِ، )٣٣(
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لَوالْ هحمد ييِحي ويميت وهع لِّى كُلَو شٍء ي
  .يردقَ

GKKW 
 ملِّسو لِّص مهاللَّني، مالَعالْ بر د ِهللامحالْ

على سيدنا محمد وى آلِلَع سيدنا محدم... 
)   א E ،
אאאW 

محلٍّ  لَّكُا، وينلددرٍ لقَ لَّي كُبِلْقَ نم جرِخأَ مهاللَّ
لْل؛قلْخ يي إِيلُ بِمىل معصيك، أَتو يشلُنِغي عطَ ناعك، ت
 كتبحمة، واصخك الْتفَرِعمبِ قِقُّحالت نيبي ونِيولُ بحي وأَ
ه ى آللَعد ومحا منديى سلَع اُهللا ىلَّصو ،ةصالخالْ
وصبِحه وسالْلَّم، وحِهللام د رالْ بالَعنيم.  
* أستغاَهللاف الْ رعظالّ يملَال إِي ذالّ إِ ههالْ وح ي

 ).ثالثاً( هيلَإِ وبتأَو وميقَالْ
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هاً لَ، إِهيك لَرِش ه الدحو اُهللاالّ إِ هلَال إِ نْد أَهشأَ *
واحداً وراً شباهداً ونحلَ نه مسلأربعاً(ون م.(  

ة حملَ لِّولُ اهللا، يف كُسد رمحاهللا، مالّ إِ هلَال إِ *
وفَسٍ عندم دا وسعه اهللا لْع أربعاً(م.(  

 الو لَوح الو) أربعاً(ر بكْأَ اُهللاو اُهللاالّ إِ هلَال إِ *
ا، دبة أَظَحلَ لِّي كُيم، فظالع يلعالْ اِهللاالّ بِإِ ةَوقُ
عدد لْخقرِه، وىض ِسفْنزِه، وةَن عرشه ،
ومدكَ ادلمهات.  

GאאW 
 عا منكسأَو) سبعاً(ار الن ننا مجِرأَ مهاللَّ

ابِالسقأَ نيى فَلَعرادجِالْ يسانن، خالدين مغَ نرِي 
قَابِسة ابٍذَع الو عابٍتال، و فتنة الو حاب، س
ا يندالوبِ كلذَكَ لْعافْو ،نيماحالر محرأَ اي كتمحربِ
وذُرياتنأَا وحابِبلَا إِنى يمِو الدين، وى اُهللالَّص ى لَع
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سيدنا محمد وعلى آلو هصبِحه ولَّم،س ﴿z⎯≈ysö6ß™ 

y7În/u‘ Éb>u‘ Íο̈“Ïèø9$# $¬Ηxå šχθàÅÁtƒ ∩⊇∇⊃∪ íΝ≈n=y™uρ ’n?tã 

š⎥⎫Î=y™ößϑø9$# ∩⊇∇⊇∪ ß‰ôϑptø:$#uρ ¬! Éb>u‘ š⎥⎫Ïϑn=≈yèø9$#﴾ ي ف

ه، ِسفْن ىضرِه، وقلْخ ددعا، دبة أَظَحلَ لِّكُ
زِوةَن عرشهو ،مدكَ ادلمهات.  
GאאW 

﴿t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ ’⎦È⌡ uΚôÜs? uρ Οßγ ç/θ è= è% Ì ø.É‹Î/ «! $# 3 Ÿωr& 

Ì ò2 É‹ Î/ «! $# ’⎦È⌡ yϑ ôÜs? Ü>θ è= à)ø9  هلَال إِ: فاعلم أنه ﴾#$

اللّه الّ إِ هلَال إِ) ثالثاً( ولُ اهللاسد رمحاهللا، مالّ إِ
د محاهللا، مالّ إِ هلَال إِ ).مرة ٢٥(اهللا ) مخساً(
روسلَّم) ثالثاً( ولُ اهللاس صلّى اللّه عليه وآله.  

א  
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  رْجالَفَصالِة  َدْعما َب اُرَآْذَأ
  

 

نِ الرمحمِ اِهللا الريمبِسح  
﴿$Ο!9# ∩⊇∪ y7Ï9≡sŒ Ü=≈tGÅ6ø9$# Ÿω |=÷ƒu‘ ¡ Ïµ‹Ïù ¡ “W‰èδ 

z⎯ŠÉ)−Fßϑù=Ïj9 ∩⊄∪ t⎦⎪Ï%©!$# tβθãΖÏΒ÷σãƒ Í=ø‹tóø9$$Î/ tβθãΚ‹É)ãƒuρ nο4θn=¢Á9$# 

$®ÿÊΕuρ öΝßγ≈uΖø%y—u‘ tβθà)ÏΖãƒ ∩⊂∪ t⎦⎪Ï%©!$#uρ tβθãΖÏΒ÷σãƒ !$oÿÏ3 tΑÌ“Ρé& 

y7ø‹s9Î) !$tΒuρ tΑÌ“Ρé& ⎯ÏΒ y7Î=ö7s% ÍοtÅzFψ$$Î/uρ ö/ãφ tβθãΖÏ%θãƒ ∩⊆∪ 

y7Í×̄≈s9'ρé& 4’n?tã “W‰èδ ⎯ÏiΒ öΝÎγÎn/§‘ ( y7Í×̄≈s9'ρé&uρ ãΝèδ 

šχθßsÎ=øßϑø9$#﴾ ﴿ö/ä3ßγ≈s9Î)uρ ×µ≈s9Î) Ó‰Ïn≡uρ ( Hω tµ≈s9Î) ωÎ) uθèδ 

ß⎯≈yϑôm§9$# ÞΟŠÏm§9$#﴾ َّاللهي أُ مإِقَإن ملَديك بين ييد 

 فرِطْة يفَرطَة ورطْخة وظَحلَة وحملَو سٍفَنَ لِّكُ
ي ف وٍء هيش لِّكُض، وراَألوات وملُ السها أَهبِ
لْعمكَ كأَائ نقَ وإِ انَكَ د ملَأُقديك بين يدذَ يلك 
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 ?ª!$# Iω tµ≈s9Î) ωÎ) uθèδ ©y∏ø9$# ãΠθ•‹s)ø9$# 4 Ÿω …çνä‹è{ù's ﴿ لِّهكُ

×πuΖÅ™ Ÿωuρ ×ΠöθtΡ 4 …çµ©9 $tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# $tΒuρ ’Îû ÇÚö‘F{$# 3 ⎯tΒ 

#sŒ “Ï%©!$# ßìxô±o„ ÿ…çνy‰ΨÏã ωÎ) ⎯ÏµÏΡøŒÎ*Î/ 4 ãΝn=÷ètƒ $tΒ š⎥÷⎫t/ 

óΟÎγƒÏ‰÷ƒr& $tΒuρ öΝßγxù=yz ( Ÿωuρ tβθäÜŠÅsãƒ &™ó©y Î́/ ô⎯ÏiΒ ÿ⎯ÏµÏϑù=Ïã 

ωÎ) $yϑÎ/ u™!$x© 4 yìÅ™uρ çµ•‹Å™öä. ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# uÚö‘F{$#uρ ( Ÿωuρ 

…çνßŠθä↔tƒ $uΚßγÝàøÏm 4 uθèδuρ ’Í?yèø9$# ÞΟŠÏàyèø9$#﴾، ﴿°! $tΒ 

’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# $tΒuρ ’Îû ÇÚö‘F{$# 3 βÎ)uρ (#ρß‰ö7è? $tΒ þ’Îû 

öΝà6Å¡àΡr& ÷ρr& çνθà÷‚è? Νä3ö7Å™$y⇔ãƒ ÏµÎ/ ª!$# ( ãÏøóu‹sù ⎯yϑÏ9 

â™!$t±o„ Ü>Éj‹yèãƒuρ  â™!$t±o„ ⎯tΒ 3 ª!$#uρ 4’n?tã Èe≅à2 &™ó©x« íƒÏ‰s% 

∩∪ z⎯tΒ#u™ ãΑθß™§9$# !$yϑÎ/ tΑÌ“Ρé& Ïµø‹s9Î) ⎯ÏΒ ⎯ÏµÎn/§‘ tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$#uρ 

4 <≅ä. z⎯tΒ#u™ «!$$Î/ ⎯ÏµÏFs3Í×̄≈n=tΒuρ ⎯ÏµÎ7çFä.uρ ⎯Ï&Î#ß™â‘uρ Ÿω ä−ÌhxçΡ 
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š⎥÷⎫t/ 7‰ymr& ⎯ÏiΒ ⎯Ï&Î#ß™•‘ 4 (#θä9$s%uρ $uΖ÷èÏϑy™ $oΨ÷èsÛr&uρ ( 

y7tΡ#tøäî $oΨ−/u‘ šø‹s9Î)uρ çÅÁyϑø9$# ∩∪ Ÿω ß#Ïk=s3ãƒ ª!$# 

$²¡øtΡ ωÎ) $yγyèó™ãρ 4 $yγs9 $tΒ ôMt6|¡x. $pκön=tãuρ $tΒ ôMt6|¡tFø.$# 3 

$oΨ−/u‘ Ÿω !$tΡõ‹Ï{#xσè? βÎ) !$uΖŠÅ¡®Σ ÷ρr& $tΡù'sÜ÷zr& 4 $oΨ−/u‘ Ÿωuρ 

ö≅Ïϑóss? !$uΖøŠn=tã #\ô¹Î) $yϑx. …çµtFù=yϑym ’n?tã š⎥⎪Ï%©!$# ⎯ÏΒ 

$uΖÎ=ö6s% 4 $uΖ−/u‘ Ÿωuρ $oΨù=Ïdϑysè? $tΒ Ÿω sπs%$sÛ $oΨs9 ⎯ÏµÎ/ ( ß#ôã$#uρ 

$̈Ψtã öÏøî$#uρ $oΨs9 !$uΖôϑymö‘$#uρ 4 |MΡr& $uΖ9s9öθtΒ $tΡöÝÁΡ$$sù ’n?tã 

ÏΘöθs)ø9$# š⎥⎪ÍÏ≈x6ø9$#﴾ ،﴿y‰Îγx© ª!$# …çµ̄Ρr& Iω tµ≈s9Î) ωÎ) 

uθèδ èπs3Í×̄≈n=yϑø9$#uρ (#θä9'ρé&uρ ÉΟù=Ïèø9$# $JϑÍ←!$s% ÅÝó¡É)ø9$$Î/ 4 Iω tµ≈s9Î) 

ωÎ) uθèδ â“ƒÍ–yêø9$# ÞΟŠÅ6y⇔ø9$#﴾، أَوا أَنشهبِ دماُهللاا ش هِد 

 هذه اَهللا عدوتسأَك، ولى ذَلَاَهللا ع دهِأُشه، وبِ
الشهادة، وهي لي عناِهللا د ودأَ ،ةيعلُأَسح ظَفْها ه
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حتى يتانِفَّولَي عياه، ﴿¨βÎ) š⎥⎪Ïe$!$# y‰ΨÏã «!$# ÞΟ≈n=ó™M}$#﴾   ،

﴿È≅è% ¢Οßγ̄=9$# y7Î=≈tΒ Å7ù=ßϑø9$# ’ÎA÷σè? šù=ßϑø9$# ⎯tΒ â™!$t±n@ äíÍ”∴s?uρ 

šù=ßϑø9$# ⎯£ϑÏΒ â™!$t±n@ –“Ïèè?uρ ⎯tΒ â™!$t±n@ ‘ΑÉ‹è?uρ ⎯tΒ â™!$t±n@ x8Ï‰uŠÎ/ çöy‚ø9$# ( 

y7̈ΡÎ) 4’n?tã Èe≅ä. &™ó©x« ÖƒÏ‰s% ∩∪ ßkÏ9θè? Ÿ≅øŠ©9$# ’Îû Í‘$yγ̈Ψ9$# ßkÏ9θè?uρ u‘$yγ̈Ψ9$# 

’Îû È≅øŠ©9$# ( ßlÌ÷‚è?uρ ¢‘y⇔ø9$# š∅ÏΒ ÏMÍh‹yϑø9$# ßlÌ÷‚è?uρ |MÍh‹yϑø9$# z⎯ÏΒ Çc‘y⇔ø9$# 

( ä−ã—ös?uρ ⎯tΒ â™!$t±n@ ÎötóÎ/ 5>$|¡Ïm﴾ رحمن الدنيا واآلخرة 

ورحيمهمعا، تنطي م تشاُء منهما وتمنع نم تاُء ش
 ة منمحر نا عهينا بِنِةً تغمحا رنمحارا فَمنحرت تنأَ

واللَّاك، سهاقْ مضِ عو ينا الداغْننِننرقْالفَ ا م.  
 GW א F

E،אאK 
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ِE2CِNG%9ِ ا?َCْNG%ا ِNQا ِERْDِ       
 (ِْTَp Eْ%َ (٢) (ُ?َ Nn%ا ُNQ(١) ا (ٌCََأ ُNQا "َuُ gْXُ  

(٤) (ٌCََا أ"ًُB7ُ Sُ%َ 9ْHَُp Eْ%َ(٣) َو (ْ%َ"ُp Eْ%ََو


ِE2CِNG%9ِ ا?َCْNG%ا ِNQا ِERْDِ       
 (٢) �َTَ-َ 6:َ �Glَ 9ْ:ِ (١) �ِTََB%َْب� اGDِ ُأ3َُ"ذ gْXُ  
َوِ:Fِ6�َ �Glَ 9ٍْ� إِذَا َوXََ; (٣) َوِ:�Glَ 9ْ ا%$6َ06NBNِت 
(٥) (َRَCَ إِذَا (ٍFِ6Cَ �Glَ 9ْ:ِ(٤) َو (ِ�Icِ اْ%ُ=َ


ِE2CِNG%9ِ ا?َCْNG%ا ِNQا ِERْDِ       
 Sِ%َِ6ِس (٢) إN$%ا �ِِT:َ (١) 6ِسN$%َب� اGDِ ُأ3َُ"ذ gْXُ  
ا%$6Nِس (٣) ِ:�Glَ 9ْ اْ%َ"Fَْ"اِس اْ%6N$eَِس (٤) ا%tِNي 
Nِ* َوا%$6Nِس  Fْ"َُp"ُِس Icِ ُ+ُ)وِر ا%$6Nِس (٥) ِ:9َ اْ%^ِ$

(٦)
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GאWFE 
 

GאאאאW 
ساِإل ةُورثالثاً( الصِخ(ْال ،مذَعوتنِي )ًثالثا(   

﴿Éb>§‘ èŒθããr& y7Î/ ô⎯ÏΒ ÏN≡t“yϑyδ È⎦⎫ÏÜ≈u‹¤±9$# ∩∪ èŒθããr&uρ 

šÎ/ Éb>u‘ βr& ÈβρçÛØøts†﴾ )ًثالثا( ،﴿óΟçF ö7Å¡ ys sù r& $ yϑ ¯Ρ r& 

öΝä3≈ oΨ ø) n= yz $ ZWt7tã öΝä3 ¯Ρ r& uρ $ uΖ øŠ s9 Î) Ÿω tβθ ãè y_ öè? ∩∪ ’ n?≈ yè tG sù 

ª!$# à7Î=yϑ ø9 $# ‘, ys ø9 $# ( Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ > u‘ Ä ö̧yè ø9 $# 

ÉΟƒÌx6 ø9 $# ∩∪ ⎯tΒ uρ äí ô‰tƒ yì tΒ «!$# $ ·γ≈ s9 Î) tyz# u™ Ÿω 
z⎯≈ yδöç/ …çµ s9 ⎯ Ïµ Î/ $ yϑ ¯Ρ Î* sù …çµ ç/$ |¡ Ïm y‰Ζ Ïã ÿ⎯ Ïµ În/ u‘ 4 …çµ ¯Ρ Î) Ÿω 

ßxÎ=ø ãƒ tβρ ãÏ≈ s3 ø9 $# ∩∪ ≅è%uρ Éb> §‘ öÏ øî $# óΟym ö‘$# uρ |MΡ r&uρ 

çö yz t⎦⎫ ÏΗ¿q≡§9 $#﴾ ﴿z⎯≈ysö6Ý¡sù «!$# t⎦⎫Ïm šχθÝ¡ôϑè? 

t⎦⎫Ïnuρ tβθßsÎ6óÁè? ∩∪ ã&s!uρ ß‰ôϑysø9$# ’Îû ÅV≡uθ≈yϑ¡¡9$# 

33
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ÇÚö‘F{$#uρ $|‹Ï±tãuρ t⎦⎫Ïnuρ tβρãÎγôàè? ∩∪ ßlÌøƒä† ¢‘y⇔ø9$# z⎯ÏΒ 

ÏMÍh‹yϑø9$# ßlÌøƒä†uρ |MÍh‹yϑø9$# z⎯ÏΒ Çc‘y⇔ø9$# Ä©ôvä†uρ uÚö‘F{$# y‰÷èt/ 

$pκÌEöθtΒ 4 y7Ï9≡x‹x.uρ šχθã_tøƒéB﴾ ،َأاِهللاوذُ بِع السيعِم 

öθ﴿) ثالثاً(يم جِالر انطَيالش نم يمِلعالْ s9 $ uΖ ø9 t“Ρ r& 

# x‹≈ yδ tβ# u™öà) ø9 $# 4’ n? tã 9≅t6y_ …çµ tF ÷ƒr&t©9 $ Yè Ï±≈ yz % Yæ Ïd‰|ÁtF •Β 

ô⎯ÏiΒ Ïπ uŠô± yz «!$# 4 šù=Ï?uρ ã≅≈ sV øΒ F{$# $ pκ æ5 ÎôØtΡ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 

óΟßγ ¯=yè s9 šχρ ã©3 x tG tƒ ∩∪ uθ èδ ª!$# “Ï% ©! $# Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ 

( ÞΟÎ=≈ tã É=ø‹tó ø9 $# Íο y‰≈ yγ ¤±9 $# uρ ( uθ èδ ß⎯≈ oΗ÷q§9 $# ÞΟŠÏm §9 $# ∩∪ 

uθ èδ ª!$# ” Ï% ©! $# Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ à7Î=yϑ ø9 $# â¨ρ ‘‰à) ø9 $# 

ãΝ≈ n=¡¡9 $# ß⎯ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# Ú∅ Ïϑ ø‹ yγ ßϑ ø9 $# â“ƒÍ“ yè ø9 $# â‘$ ¬6yf ø9 $# 

çÉi9x6 tG ßϑ ø9 $# 4 z⎯≈ ys ö6ß™ «!$# $ £ϑ tã šχθ à2 Îô³ ç„ ∩∪ uθèδ 
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ª!$# ß,Î=≈y‚ø9$# ä—Í‘$t7ø9$# â‘Èhθ|Áßϑø9$# ( ã&s! â™!$yϑó™F{$# 4©o_ó¡ßsø9$# 4 

ßxÎm7|¡ç„ …çµs9 $tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ ( uθèδuρ â“ƒÍ• yè ø9 $# 

ÞΟŠÅ3 pt ø: $#﴾ ﴿íΟ≈ n=y™ 4’ n? tã 8yθ çΡ ’ Îû t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yè ø9 $# ∩∪ $ ¯Ρ Î) 

y7Ï9≡x‹x. “ Ì“ øgwΥ t⎦⎫ ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9 $# ∩∪ …çµ ¯Ρ Î) ô⎯ÏΒ $ tΡ ÏŠ$ t7Ïã 

t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 ا ر مش نات مامات اِهللا التكَلموذُ بِعأَ ﴾#$

بِ* )ثالثاً(ق لَخالَّ اِهللا مِسي الذ يم رضع اسمه يٌء ش
اَألي فضِر وال في الساِءم وهو السميع العيمِل 
ة معي نِك فنت محبصي أَنإِ مهاللَّ * )ثالثاً(
وعافيو ةسأَرٍ، فَتتنِ مِمعمتع لَكو يعافي كت
وتسف ركي الدنيا واآلخثالثاً(ة ر( *َّاللهإِ مي ن
ك، شرع حملَةَهِد أُشدك، وهِأُش تحبصأَ
ومالئكَتو ،كجميع لْخقأَ ؛كنأن كَلَال إِ اُهللا ته 
داً محا مندينَّ سأَك، ويك لَرِش ك الدحت ونأَالّ إِ
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عبو كدسأَ(ولُك رالْ * )بعاًرحمِهللا د رالْ بالَعمني 
حداًم يوافو همكَي نِعيزِافئُ مثالثاً(ه يد( *آمن ت
، وتاغُالطَّت وجبالْت بِرفَكَيم، وظعالْ اِهللابِ
واستبِم كْتسرالعالو ةقَثْوى ال انصفلَ امهاُهللاا و 
سمع يعثالثاً(يم ل(* ربِض اِهللايت راً، واِإلبِبالمِ س
دبِيناً، ومحمص ى اُهللالَّد لَعيه وآلو هسلَّم اً بِني
ورثالثاً( والس( ﴿š_É<ó¡ym ª! $# Iω tµ≈s9Î) ωÎ) uθ èδ ( Ïµ ø‹n=tã 

àMù=2uθ s? ( uθ èδ uρ >u‘ Ä ö̧ yè ø9$# ÉΟŠ Ïà yè ø9$#﴾ )ًسبعا( * 

 ملِّسو هبِحصو هآلد ومحا منديى سلَلِّ عص مهاللَّ

ر، يخالْ ةاَءفُج نلُك مأَسي أَنإِ مهاللَّ * )عشراً(

أَووذُ بِعم كن اَءفُجة اللَّر؛ الشهأَ منر لَيب ال إِته 
دك هى علَا عنأَدك، وبا عنأَو ؛ينِتقْلَت خنالّ أَإِ
ووعم كدا اسطَتأَع ،تبِ وذُعك نم شر ام صن،تع 
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 هنإِي فَل رفاغْي فَبِنذَوُء بِبأَي ولَك عتمعنِك بِوُء لَبأَ
 هلَي ال إِبت رنأَ مهاللَّ *تنأَ الّ وب إِنر الذُّفغي ال
، يمِظعالْ شِرعب الْت رنأَت ولْكَّوك تيلَع تنالّ أَإِ
ام انَكَ اُهللا اَءش وا لَمم يلَ أْشم كُينال، و حلَ و
قُ الوالْ اِهللاالّ بِإِ ةَوعلالْ يعأَ *يم ظأنَّ اَهللالَع م ى لَع
ما ٍء علْيش لِّكُاطَ بِحأَ دقَ اَهللا نَّأَو يرٍدٍء قَيش لِّكُ
 رش نمي، وِسفْن رش نك موذُ بِعي أَنإِ مهاللَّ *
اط رى صلَي عبنَّ را، إِهاصيتنذٌ بِت آخنة أَابد لِّكُ
مستقايم؛ ي حي قَ اييبِ ومرحمأَت كستيثُ، غومن 
ابِذَعأَ كسأَجِت ،ريصلل حي كُنِأْي شاللَّه، و 

 ةَرفَطَ كقلْخ ند محى أَلَال إِي وِسفْى نلَإِي نِتكلْ
عاللَّ *نيهإِ مي أَنوذُ بِعم كالْ نهو ن، الْمزح
أَووذُ بِعم كن العجالْزِ ول، وأَكَسوذُ بِعم كن 
 رِهقَو نِغَلَبة الدي نك موذُ بِعأَ، ولِالبخنِ وجبالْ
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الراللَّ *ال جهإِ مي أَنالْلُأَس كعافةَي في الدنا ي

واآلخاللَّ ، ةرهإِ مي أَنالْلُأَس كفْعو الْوعافةَي 
الْوماةَافَع الدائةَم فينِي دي ودنيو أَايهلي ومي ال* 

ين ظْفَاح مهاللَّ ياتعور آمني، واتروع رتاس مهاللَّ
من بنِي يدو يمن لْخفي وعن يينِمي وعن شمي ال
ومفَ نو؛يق أَووذُ بِعتظَمأَع أُغْ نْكتالَ من تحيت * 

ي، نِمعتطْ تنأَي، وينِدهت تنأَي ونِتقْلَخ تنأَ مهاللَّ
أَونت تسينِقأَي، ونت متنِيتأَي، ونت حيِتي، نِي
أَونت لِّى كُلَع شٍء قَيأَ *يردصبحنلَا عطْى فرة 

ا نيبِن ينِى دلَعالص، وخاِإل ةملى كَلَعالم، وساِإل
محمد ى اُهللالَّص لَعيه وآلو هلَّسم، ولَعأَلَّى م بِةا ين
 نيكرِشمالْ نم انَا كَمماً ولسيفاً منِيم حاهربإِ
ا يحك نبِا، ونيسمك أَبِا ونحبصك أَبِ مهللَّا *
بِون كموت، ولَعين كتكَّولَإِلُ ويالن كورش .
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 بر ِهللا دمحالْو ك ِهللالْمالْ حبصأَا ونحبصأَ
الَالعاللَّ *نيمهإِ مي أَنلُأَسك خير ا الْذَهفَ ومِيتحه 

ونصره ونوره وبكَرته ودهاللَّ * اههإِ مي أَنلُأَس ك
خير ذَها اليمِو وخير ام فيه وخير قَ املَبه وخير ام 
بعدأَه؛ ووذُ بِعم كن شر ذَها اليمِو وشر ام فيه ،
وشر اقَملَبه وشر ام بعداللَّ * ههم أَ امصبي بِ ح
منِ نعأَم ةأَبِ وحم دن لْخفَق كمنو كحالد ك 
رِشلَ يكالْلَ، فَك كحمد لَوك كْالشع ى لَر
  .)١(كلذَ

سباِهللا انَح بِوحمده عدد لْخقهـ رِ، و ىض 
ِسفْنزِه، وةَن عرشهو ،مدكَ ادلمثالثـاً ( هات (* 

سبالْ اِهللا انَحعيمِظ بِوحمده عدد لْخقرِه، وىض 

                                                 
)١ (وماًءس :بيلُد الصبالْبِ احمسالْاء، ويوالَّبِ ملِليو ،النشور 

  .ريصمالْبِ
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ِسفْنزِه، وةَن َعرشهو ،مدكَ ادلمثالثـاً ( هات (* 
سبحاِهللا ان عدد ملَاخق يف السـ اِءم س ،بحاِهللا ان 
عدد ملَا خق ي اَألفرض، سباِهللا انَح عدد ام بين 
ـ حالْ *قالو خا هم ددع اِهللا انَحبلك، سذَ مِهللا د 
عدد ملَا خق في الساء، الْمحمِهللا د عدد ملَا خق 
ي اَألفرالْض ،حمِهللا د عدد مابيذَ نك، الْلحمد 

ـ ا خم ددع الّ اُهللاإِ هلَإِ ال* قالو خا هم ددع ِهللا  قلَ
في السلَإِ الاء، مالّ اُهللاإِ ه عدد ملَا خيف اَأل قضِر ،

ـ  الّ اُهللاإِ هلَإِ اللك، ذَ نيابم ددع الّ اُهللاإِ هلَإِ ال عدد 
ا مخ هوكْأَ اُهللا *قالبر عدد ملَا خق ـ ف ي الساِءم ،

 ددع ربكْأَ ض، اُهللاري اَألف قلَا خم ددع ربكْأَ اُهللا
مابيذَ نلكْأَ ، اُهللاكبر عدد ماهخ وـ  ال *قال حلَ و
قُ الواِهللاالّ بِإِ ةَو العلالع ييمِظ عدد ملَا خـ  ق ي ف

السالاء، م حوقُ اللَ واِهللاالّ بِإِ ةَو العلالع ـ ي يمِظ 
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عدد ملَا خاليف األرض،  ق حوقُ اللَ واِهللاالّ بِإِ ةَو 
العلالع ييمِظ عدد ا بِميلك، الذَ ن حوقُ اللَ وةَو 

الّ إِ هلَال إِ *ق الو خا هم ددعيم ظلي العالع اِهللاإالّ بِ
ي يِحي دمحالْ هلَو كلْمالْ هلَ ه،ك لَيرِش ه الدحو اُهللا
ويميت وع ولِّى كُلَه شٍء قَيدير عدـ  د  ةرذَ لِّكُ
ا نديى سلَع لِّمسلِّ وص مهاللَّ *) ثالثاً(ة رم فلْأَ
محمم فْدابِبِ احِت رحمة اهللا، عدد ام فـ ي ع  مِلْ

ى لَع، وهللا كلْوامِ مدمنيِ بِائالماً دسالةً و، صاِهللا
آله وصبِح؛ه عدذَ لِّكُ درلْأَ ةف مثالثاً(ة ر.(  
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 9َِ)َ �َNdِ(٢) إ ِE2Hِ<َ%ْْآَِن اG��p (١) َواْ%ُ
 (٤) ٍE2�َِqRْ:ُ َاٍطG+ِ aTَ3َ (٣) vَِTFَْGُ)ْا
 6:َ 6:ً"ْXَ َرtِْ$ُqِ% (٥) ِE2CِNG%ا �ِp�ِ=َ%ْا gَp�ِْ$َ\
 N�Cَ (ْ�أtِْdَُر آ6َDَؤTُcِ6�َ Eْhَُc Eْuُُ"َن (٦) َ%َ

 6Ndَِن (٧) إ"ُ$:ِْ[ُp Yَ Eْhَُc EْuِِGَ_7َْأ aTَ3َ ُل"ْ�اْ%َ
َ@َ=Icِ 6َ$Tْ أEْhِXِ6َ$3َْ أَْ�َ,Ihَِc Yًَ إَِ%a ا4َْذ6Xَِْن 
 Eْhِp(ِْpَأ ِvَْD 9ْ:ِ 6َ$Tْ=َ@ََن (٨) َو"<ُ?َ�ْ:ُ Eْhَُc
 Yَ Eْhَُc Eْuُ6َ$ْ2Lَ�َْ1َc ًّا(Fَ EْhِBِTْ-َ 9ْ:ًِّا َو(Fَ

 Eْ%َ أَْم Eْhَُ\َْرtْdَأَأ Eْhِْ2Tَ3َ اٌء"َFَُوَن (٩) َوGnِْ#ُp
 َ>َ#N\ُر َ:9ِ اtِْ$ُ\ 6?َNdَِن (١٠) إ"ُ$:ِْ[ُp Yَ Eْuُْرtِْ$ُ\
Gْهُ GBِbْ?َDٍَِة  �Lَ#َc ;ِْ2bَ%ْ6Dِ 9َ?َCْNG%ا َILِ-ََو Gَ7ْ�t%ا
 aَ\"َْ)ْا I2ِ<ُْd 9ُ<َْd 6Ndِ(١١) إ ٍEpGِ7َ Gٍ@ََْوأ
َوN(Xَ 6:َ ;ُُqHَْdُ:"ا َوآ6َ0َرEْuَُ وIlَ Ng7ٍَُْء أ2nَCْْ$6َهُ 

(١٢) ٍv#ِ:ُ ٍإَِ:6م Icِ

ِE2CِNG%9ِ ا?َCْNG%ا ِNQا ِERْDِ
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 6uَإِذْ َ@6َء *َِpGْ�َواG�ِْْب َ%Eْhُ َ:_ًَ, أَْ+َ>6َب اْ%َ

 6?َuُ"ُDNtHََc ِvَْ$ْ0ا Eُhِْ2%َِ6َ إ$TْFََْن (١٣) إِذْ أَر"TُFَْGُ)ْا
�6ُ%"ا إ6Ndِ إTُFَْG:ُ EْHُْ2%َِ"َن (١٤) ََc �ٍِ%6َ_Dِ 6َdْزN�=ََc

 9ْ:ِ 9ُ?َCْNG%ْ�ََل اdَ6َ َوَ:6 أ$Tُْ_:ِ GٌLََD NYِإ Eُْqْdَ6ُ%"ا َ:6 أXَ
 EُTَ=َْp 6َ$�D6ُ%"ا َرXَ (١٥) َن"ُDtِHَْ\ NYِإ Eُْqْdٍَْء إِْن أIlَ

إ6Ndِ إTُFَْGُ)َ EْHُْ2%َِ"َن (١٦) َوَ:2Tَ3َ 6ْ$6َ إNYِ اْ%#ََ,غُ 
اْ(ُِ#vُ (١٧) 6Xَُ%"ا إhَُqْ$َ\ Eْ%َ 9ْ�ِ%َ EْHُDِ 6َdْGN2َ�َ\ 6Ndِ"ا 
$t3َ 6N$:ِ EْHُNَاٌب أEٌ2ِ%َ (١٨) 6Xَُ%"ا  NR?ََ2%ََو EْHُN$?َ@ُْGَ$%َ
gَْD Eُْ\ْG أXَ Eُْqْdَْ"ٌم ُ:cِGRُْ"َن  �EْHُ=َ:َ Eْ7ُُG�ِ6َ أ9ْ�َِ ذ�7ُ

 6َp 6َلXَ a=َRَْp gٌ@َُر *َِ$p(َِ)ْا anَXَْ(١٩) َوَ@6َء ِ:9ْ أ
 EْHُ%َُ1Rَْp Yَ 9ْ:َ ا"=ُ#ِN\(٢٠) ا vَِTFَْGُ)ْا ا"=ُ#ِN\مِ ا"ْXَ
أَْ@Gًا َوqhْ:ُ Eْuَُُ)وَن (٢١) َوَ:Yَ َIِ% 6 أ3َْ#ُُ) ا%tِNي 
 *ًhَِ%َآ Sِdِ9ْ ُدو:ِ ُteِN\ََن (٢٢) أَأ"=ُ@َْGُ\ Sِْ2%َِإ IdَِGَ�َc َو
 6ً�ْ2lَ Eْhُُq3َ6َBlَ I�$3َ 9ِbُْ\ Yَ �G ُ̀ Dِ 9ُ?َCْNG%ِْدِن اGُp إِْن

 ٍv#ِ:ُ ٍل,َ�َ IBِ%َ إِذًا I�dُِوِن (٢٣) إt�ِْ$ُp Yََو
 gَ2Xِ (٢٥) ِن"=ُ?َFْ6َc EْHُ�DGَDِ fُْ$:ََآ I�dِ(٢٤) إ

 6?َDِ (٢٦) َن"?ُTَ=َْp I:ِ"ْXَ fَْ2%َ 6َp 6َلXَ *َN$ َ̂ اْدُ-gِ اْ%
(٢٧) vَ:َِGHُْ)ْ9َ ا:ِ I$ِTَ=َ@ََو I�Dَر Iِ% GََB�َ
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َوَ:6 أD 9ْ:ِ Sِ:ِ"ْXَ aTَ3َ 6َ$%َْ�ْdََْ=ِ)ِه ِ:9ْ ُ@$ٍْ) ِ:9َ  
 NYِإ fَْd67َ (٢٨) إِْن vَِ%ِ�ْ$:ُ 6N$7ُ 6:َ6ِء َو?َ NR%ا
 6َp (٢٩) 6ِ:ُ)وَن-َ Eْuُ َِ�ذَاc ًة(َCِ2َْ>ً* َوا+َ
 NYٍِل إ"Fَُ9ْ ر:ِ Eْhِ2\ِْ1َp 6:َ اْ%ِ=#6َِد aTَ3َ ًَةGRْCَ

 6َ$HْTَuَْأ Eْ7َ َْواGَp Eْ%َََن (٣٠) أ"ُ�ِ�hَْqRَْp SِDِ ا"ُd67َ
EْhُTَْ#Xَ ِ:9َ اْ%ُ�Gُوِن أEْhُNdَ إGَp Yَ Eْhِْ2%َِِْ@ُ="َن (٣١) 
 *ٌَpَُوَن (٣٢) َوآG َ̀ <ْ:ُ 6َ$ْp(َ%َ ٌ>2?ِ@َ 6N)َ �g7ُ إِْن َو
 6ًّ#Cَ 6hَْ$:ِ 6َ$@َْG-َْ6 َوأuَ6َ$ْ2َ2Cَْأ *َُqْ2َ)ْا4َْرُْض ا Eُhُ%َ
Tُ7ُْ1َp Sُْ$?َِc"َن (٣٣) َوَ@َ=6N$@َ 6hَ2cِ 6َ$Tٍْت ِ:9ْ 

6hَ2cِ 6َdْG ِ:9َ اْ%ُ=2ُ"ِن (٣٤)  N̂ َcَوأ3َْ$6ٍَب َو gٍ2eَِd
Tُ7ُْ1َ2ِ%"ا ِ:G?ََ0 9ِِْه َوَ:SُْqTَ?ِ3َ 6 أEْhِp(ِْpَ أGHُLَْp ,ََcَُوَن 
 6 N?:ِ 6hَNT7ُ ا4َْزَْواَج �َTَ-َ يtِN%6َن ا<َْ#Fُ (٣٥)

Tَ=َْp Yَ 6ُ?"َن (٣٦)  N?:َِو EْhِRُِBْdَا4َْرُْض َوِ:9ْ أ fُ#ِْ$ُ\
 Eْuُ َِ�ذَاc 6َرhَN$%ا Sُْ$:ِ ُKTَRَْd gُْ2NT%ا Eُhُ%َ *ٌَpََوآ

�6hَ%َ �G ذَ%َِ� ََqRُْ)ِ يGِ ْ̂ َ\ �ُ?ْ NL%َن (٣٧) َوا"?ُِTْi:ُ
�ِ)Gُp اْ%َ=p�ِِ� اْ%َ=E2ِTِ (٣٨) َواْ%َ�َ?N(Xَ Gَر6َdْهُ َ:$6َِزَل َْ\
 �ُ?ْ NL%ا Yَ (٣٩) ِEp(ِ�aNqCَ 63ََد G=ُ%ْ67َُْ@"ِن اْ%َ
6hَ%َ Ibَِ#ْ$َp أَْن \ُْ)رَِك اْ%َ�َ?Gَ وYََ ا%Dِ6Fَ gُْ2NTُ� ا%$6hَNِر 

وRَْp �ٍTََc Icِ �g7َُ#َُ>"َن (٤٠)
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Icِ EْhَُqNp اْ%TُْBِ� اْ(Lَُْ>"ِن   َوآEْhُ%َ *ٌَpَ أTْ?َCَ 6Ndَ$6َ ذُر�
�7َْGَp 6:َ SِِTْ_:ِ 9ْ:ِ Eْhُ%َ 6َ$#ُ"َن (٤٢) ْTَ-َ(٤١) َو

�tُوَن َْ$ُp Eْuُ Yََو Eْhُ%َ َKpGِ+َ ,ََc EْhُXِْGbُْd ْ1Lََd إِْن َو
 (٤٤) ٍvCِ a%َِ63ً6َ إq:َ6 َوN$:ِ *ً?َCَْر NYِ(٤٣) إ
 EْHَُBTْ-َ 6:ََو EْHُp(ِْpَأ َvَْD 6:َ ا"�ُN\ا Eُhُ%َ gَ2Xِ إِذَا َو
 9ْ:ِ *ٍَpَ9ْ آ:ِ Eْhِ2\ِْ1َ\ 6:ََن (٤٥) َو"?ُCَْGُ\ EْHُNT=َ%َ

إِذَا  آ6َpَِت َرEْhِ�D إd67َ NYُِ"ا vَ�ِِG=ْ:ُ 6hَْ$3َ (٤٦) َو
6 َرزEُHُXََ ا6Xَ ُNQَل ا%GَB7َ 9َptِNُوا  N?:ِ ا"�ُBِْdَأ Eْhُ%َ gَ2Xِ
%9َptِNTِ آََ:$ُ"ا أ6Lََp "ْ%َ 9ْ:َ Eُ=ِْ�ُdَُء اNQُ أَ�َْ=َ?Sُ إِْن 
 aَq:َ َن"%ُ"�َُp(٤٧) َو ٍv#ِ:ُ ٍل,َ�َ Icِ NYِإ Eُْqْdَأ
tuََا اْ%َ"3ُْ) إِْن Eُْqْ$7ُ َ+6ِدvَXِ (٤٨) َ:Gُiْ$َp 6ُوَن 
ُ?"َن (٤٩)  �neَِp Eْuَُو Eْuُُt-ُْ1َ\ ًة(َCِ2َْ>ً* َوا+َ NYِإ
2�َِqRَْp ,ََcُ="َن \َْ"ِ+2ًَ* وYََ إَِ%a أGَp EْhِِTuَِْْ@ُ="َن 

"ِر cَِ�ذَا Eْuُ ِ:9َ ا4َْْ@َ)اِث  �n%ا Icِ َKBُِd(٥٠) َو
 6َ$َ_=ََD 9ْ:َ 6َ$Tَْp6َ َوp 6ُ%"اXَ (٥١) َن"TُRِْ$َp Eْhِ�Dَر a%َِإ
ِ:tuَ 6َd(ِXَْG:َ 9َْا َ:6 َو3ََ) ا%CْNGَ?9ُ َوَ+َ)َق اْ(TُFَْGُ"َن 
 ٌ>2?ِ@َ Eْuُ َِ�ذَاc ًة(َCِ2َْ>ً* َوا+َ NYِإ fَْd67َ (٥٢) إِْن
 6ً�ْ2lَ �ٌْBَd EُTَْiُ\ Yَ 6َْ%2َْ"َمc (٥٣) ُوَنG َ̀ <ْ:ُ 6َ$ْp(َ%َ

�َْوَن إTُ?َ=َْ\ Eُْqْ$7ُ 6:َ NYِ"َن (٥٤) ْ̂ ُ\ Yََو
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 Eْuُ (٥٥) َن"hُ7ِ6َc gٍbُlُ Icِ اْ%2َْ"َم *ِN$ َ̂  إِنN أَْ+َ>6َب اْ%
 6hَ2cِ Eْhُ%َ (٥٦) َن"ُ�HِNq:ُ �ِ�ِا4َْرَا aTَ3َ ٍل,َ£ِ Icِ Eْhُ@َُوأَزَْوا

 ٍE2Cَِ9ْ رَب� ر:ِ Yًْ"Xَ ٌم,َFَ (٥٧) 3ُ"َنN(َp 6:َ Eْhُ%ََو *ٌhَ7ِ6َc
 EْHُْ2%َِإ (ْhَ3َْأ Eْ%َََن (٥٩) أ":ُِG ْ̂ (٥٨) َواْ:6َqزُوا اْ%2َْ"َم أ6hَ�pَ اْ(ُ
 vٌ#ِ:ُ 3َُ)و� EْHُ%َ SُNdِ6َ�ْ2َن إ NL%وا ا(ُُ#=َْ\ Yَ آََدَم أَْن I$َِD 6َp

 Ng�ََأ (ْ��Eٌ2 (٦١) َوَ%ََِqRْ:ُ َاٌطG+ِ َاtuَ Idِ(٦٠) َوأَِن ا3ْ#ُُ)و
 EُN$hَ@َ ِهtِuَ (٦٢) َن"Tُ�ِ:$G2_ِ7َ ًّ,#ِ@ِ EْHًُْا أd"Hَُ\ EْTََcَُ"ا \َْ=ِ

ا%Eُْqْ$7ُ IqِN \ُ"3َُ)وَن (٦٣) اْ+6uَ"ْTَ اْ%2َْ"َم GُBHَْ\ Eُْqْ$7ُ 6?َDُِوَن 
 (ُhَLَْ\َو Eْhِp(ِْpَ6َ أ$?ُ�THَُ\َو Eْhِuِا"َْcَأ aTَ3َ Eُqِeَْd (٦٤) اْ%2َْ"َم

 aTَ3َ 6َ$Rْ?ََ�%َ 6ُءLََd "ْ%ََن (٦٥) َو"ُ#RِHَْp ا"ُd67َ 6?َDِ EْhُTُ@ُْأَر
Gَاَط Gnِْ#ُp aNdَ1َcُوَن (٦٦) َوَ%ْ" 6Lََdُء  �n%ا ا"�َُ#َqFْ6َc Eْhِ$ُِ23َْأ
6ًّ2 وGَp Yََِْ@ُ="َن  ِ̀ َ(c Eْhِqَِd6Hَ:َ aTَ3َ Eْuُ6َ$eْRََََ?6 ا3ُ6َ�َqFْ"ا ُ:
�Tُ"َن (٦٨) ِ=َْp ,ََcَأ �ِTْeَ%ْا Icِ SُRْ �Hَ$ُd ُْهG �?=َُd 9ْ:َ(٦٧) َو
ْ=Gَ َوَ:Sُ%َ Ibَِ#ْ$َp 6 إِْن uَُ" إNYِ ِذGٌ7ْ َوGXُْآٌَن  �L%6َهُ ا$?ْNT3َ 6:ََو

 9َpGِcِ6Hَ%ْا aTَ3َ ُل"ْ�ُ:ِ#tِْ$ُ2ِ% (٦٩) vٌَر َ:9ْ 67ََن 6ًّ2Cَ َوN�<َِp اْ%َ
(٧٠)

$Nِ* اْ%2َْ"َم hُ7ِ6َc gٍbُlُ Icِ"َن (٥٥)  َ̂  إِنN أَْ+َ>6َب اْ%
Eْuُ َوأَزَْواُ@Icِ Eْhُ ِ£َ,ٍل aTَ3َ ا4َْرَاِ�ِ� ُ:�HِNqُ"َن (٥٦) 
 Yًْ"Xَ ٌم,َFَ (٥٧) 3ُ"َنN(َp 6:َ Eْhُ%ََو *ٌhَ7ِ6َc 6hَ2cِ Eْhُ%َ
Gُِ:"َن  ْ̂ ِ:9ْ رَب� رE2Cٍَِ (٥٨) َواْ:6َqزُوا اْ%2َْ"َم أ6hَ�pَ اْ(ُ
(٥٩) أََ%Eْ أhَ3َْْ) إI$َِD 6َp EْHُْ2%َِ آََدَم أَْن Yَ \َْ=#ُُ)وا 
 Idِ(٦٠) َوأَِن ا3ْ#ُُ)و vٌ#ِ:ُ 3َُ)و� EْHُ%َ SُNdِ6َ�ْ2َن إ NL%ا
 ًّ,#ِ@ِ EْHُْ$:ِ Ng�ََأ (ْ��Eٌ2 (٦١) َوَ%ََِqRْ:ُ َاٌطG+ِ َاtuَ
 IqِN%ا EُN$hَ@َ ِهtِuَ (٦٢) َن"Tُ�G2_ِ7ًَا أd"Hَُ\ EْTََcَُ"ا \َْ=ِ
Eُْqْ$7ُ \ُ"3َُ)وَن (٦٣) اْ+6uَ"ْTَ اْ%2َْ"َم GُBHَْ\ Eُْqْ$7ُ 6?َDُِوَن 
 Eْhِp(ِْpَ6َ أ$?ُ�THَُ\َو Eْhِuِا"َْcَأ aTَ3َ Eُqِeَْd (٦٤) اْ%2َْ"َم

َو\hَLَُْ) أَرُْ@d67َ 6?َDِ EْhُTُُ"ا RِHَْp#ُ"َن (٦٥) َوَ%ْ" 6Lََdُء 
 aNdَ1َc َاَطG �n%ا ا"�َُ#َqFْ6َc Eْhِ$ُِ23َْأ aTَ3َ 6َ$Rْ?ََ�%َ

 Eْhِqَِd6Hَ:َ aTَ3َ Eْuُ6َ$eْRََ)َ 6ُءLََd "ْ%َُوَن (٦٦) َوGnِْ#ُp
Gْهُ  �?=َُd 9ْ:ََن (٦٧) َو"=ُ@ِْGَp Yََ6ًّ2 و ِ̀ cََ?6 ا3ُ6َ�َqFْ"ا ُ:
�Tُ"َن (٦٨) َوَ:NT3َ 6ْ?$6َهُ ِ=َْp ,ََcَأ �ِTْeَ%ْا Icِ SُRْ �Hَ$ُd
 vٌ#ِ:ُ ْآٌَنGXَُو Gٌ7ِْذ NYِإ "َuُ إِْن Sُ%َ Ibَِ#ْ$َp 6:ََو Gَ=ْ �L%ا

 aTَ3َ ُل"ْ�tِْ$ُ2ِ% (٦٩)َر َ:9ْ 67ََن 6ًّ2Cَ َوN�<َِp اْ%َ
(٧٠) 9َpGِcِ6Hَ%ْا
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 6:ً6=َْdَ6َ أ$p(ِْpَأ fْTَ?ِ3َ 6 N?:ِ Eْhُ%َ 6َ$�ْTَ-َ 6Ndََْوا أGَp Eْ%َأََو
 EْhُُD"7َُ6 رhَْ$?َِc Eْhُ%َ 6uَ6َ$TْN%ََن (٧١) َوذ"Hُِ%6:َ 6hَ%َ Eْhَُc
َوِ:$Tُ7ُْ1َp 6hَْ"َن (٧٢) َوَ%cِ6َ$:َ 6hَ2cِ Eْhُ<ُ َوَ:6Lَرُِب 
 *ًhَِ%َآ ِNQُوا ِ:9ْ ُدوِن اteَN\ُوَن (٧٣) َواGHُLَْp ,ََcَأ

 Eْuَُو EْuَُGnَْd 2�َُِ="َنqRَْp Yَ (٧٤) ُوَنGnَْ$ُp EْhُNT=َ%َ
 6Ndِإ Eْhُ%ُ"ْXَ �َْdُ�<َْp ,ََc (٧٥) ُوَنG َ̀ <ْ:ُ (ٌْ$@ُ Eْhُ%َ

 Gََp Eْ%ََن (٧٦) أََو"ُ$ِT=ُْp 6:َوَن َو�GRُِp 6:َ EُTَ=َْd
 Eٌ2nِ-َ "َuُ َِ�ذَاc *ٍَBْ�ُd 9ْ:ِ ُ6َه$�ْTَ-َ 6Ndَ6ُن أRَْd ِVْا

�6Xَ Sَُل َ:9ْ َTْ-َ َIRَِdََب َ%$6َ َ:_ًَ, َوG�َ(٧٧) َو vٌ#ِ:ُ
I2ِ<ُْp اْ%ِ=6َiَم َوIuَِ رَِ:Eٌ2 (٧٨) 6hَ22ِ<ُْp gْXُ ا%tِNي 
َل َ:NGٍة َوEٌ2ِT3َ �ٍTْ-َ �gHُDِ "َuُ (٧٩) ا%tِNي  N6 أَوuََ1Lَْdَأ
 Sُْ$:ِ Eُْqْdََِ�ذَا أc 6َرًاd Gِ َ̀ Gِ ا4َْْ- َ̂ NL%9َ ا:ِ EْHُ%َ gَ=َ@َ
َ?6َواِت َوا4َْرَْض  NR%ا �َTَ-َ يtِN%وَن (٨٠) أََوَ%2َْ� ا(ُXِ"ُ\
 Eُ2ِT=َ%ُْق ا N,eَ%ْا "َuَُو aTََD EْhُTَْ_:ِ �َTُeَْp أَْن aTَ3َ 6ِدٍر�َDِ
 9ْ7ُ Sُ%َ َل"�َُp 6ً�ْ2 أَْنlَ ُهُ إِذَا أَرَاَدG:َْ6 أ?َNdِ(٨١) إ

 �g7ُ ُت"HُTَ:َ 2َِ)ِهDِ يtِN%6َن ا<َْ#Rَُc (٨٢) ُن"Hَُ2َc
إGُ\ Sِْ2%ََِْ@ُ="َن (٨٣) Ilٍَْء َو
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GאאW 
 

ـ انيدأَ كعدوتسنو كظُفحتسإنا ن مهاللَّ ا ن
أَوبداننأَا وفُنسنأَا ولَهنأَا ووالدنأَا ومالَونلَّكُا و 
شٍء أَيعطَيتاللَّا؛ نهم اجلْعنإِا وياهم ففي كَنك 
أَوانِمك وعياذك ملِّكُ ن شطَيم رِانيد، وجارٍ ب
نِعيد، وذي بغيٍ وذي حسدو ،من شـ  ر  لِّكُ
ذي شإِ رنك لِّى كُلَع شقَ ٍءييرد.  

ـ و ةيافعالْا بِنملْج مهاللَّ السالمة، وـ قْقِّح ا ن
 ةامدالن اتبوجِم نا منعذْأَو، واالستقَامةى وقْالتبِ
ـ لَ رفاغْ مهاللَّ .اَءعالد يعمس كنإِ نا ولـ و الدا ين
أَووالدا نوماشئخنإِا وخانِوا يف انينِلد أَوصابِح؛ان 
ولمأَ نحبنا فيك ولمأَ نحسلَإِ نينـ الْا، و مؤنِمني 
الْومؤمناتالْ، ومسلمني الْومسلمـ  ات اي رب 
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الَالعمني، واللَّلِّ صهم لَعى عبدك وـ ر سولك 
سيدنا وموالنا محمد وـ لَع ى آله ـ و صبِحه 
وسلِّم، وارقْزا كَنالْ الَممتابعلَ ةظَ هاهراً وبناً اط
في عافيو ةسبِالم ةرحمتك ا أَيرحم الراحنيم.  

  

Gאאא 
 تطْتي احنإِ مهاللَّ ؛يمِحالر نِمحالر اِهللا مِسبِ 

اهللا،  الََّإِ هلَه ال إِلُاهللا، قُفْ اَءا شولُه مبِ اهللا، طُردبِ
بابم هحمد راِهللا ولُس ى اُهللالَّص لَعيه وآلو هم، لَّس

فُقْسال ح هلَو ال قُوالْ اِهللابِ الَّإِ ةَوعالْل يعيم؛ظ 
 ÉΟó¡Î0 «!$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# ÉΟŠÏm§9$# ∩⊇∪ ß‰ôϑysø9$#﴿ نا مناطَ بِحأَ

¬! Å_Uu‘ š⎥⎫Ïϑn=≈yèø9$# ∩⊄∪ Ç⎯≈uΗ÷q§9$# ÉΟŠÏm§9$#...﴾ ]إخل الفاحتة[ 

سس ورس ورـ ور، و ةُ آي﴿ ª!$# Iω tµ≈s9Î) ωÎ) uθèδ ©y∏ø9$# 

ãΠθ•‹s)ø9$# 4 Ÿω …çνä‹è{ù's? ×πuΖÅ™ Ÿωuρ ×ΠöθtΡ 4 …çµ©9 $tΒ ’Îû 
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ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# $tΒuρ ’Îû ÇÚö‘F{$# ⎯tΒ #sŒ “Ï%©!$# ßìxô±o„ ÿ…çνy‰ΨÏã 

ωÎ) ⎯ÏµÏΡøŒÎ*Î/ 4 ãΝn=÷ètƒ $tΒ š⎥÷⎫t/ óΟÎγƒÏ‰÷ƒr& $tΒuρ öΝßγxù=yz ( Ÿωuρ 

tβθäÜŠÅsãƒ &™ó©y Î́/ ô⎯ÏiΒ ÿ⎯ÏµÏϑù=Ïã ωÎ) $yϑÎ/ u™!$x© 4 yìÅ™uρ çµ•‹Å™öä. 

ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# uÚö‘F{$#uρ ( Ÿωuρ …çνßŠθä↔tƒ $uΚßγÝàøÏm uθèδuρ ’Í?yèø9$# 

ÞΟŠÏàyèø9$#﴾ ِبنا استداركَ تما استدارالْ تمـ الئ ةُ كَ

ـ  نور، مس القٍ ودنال خ، بِولِسالر ةيندمبِ  لِّكُ
رٍ مقْقَددذرٍ محور، وذُحور، ومن جيعِم الشور، ر

تتسرثالثاً(  اِهللاا بِن(م ،ن عدنوـ ا و عاِهللاد ـ و م ،ن 
اقِس عأَ اعِى قَلَاهللا، إِ شِراهللا، بِ ضِرائَمـ أَ ة ف لْ
يم؛ ظالع يلالع اِهللاالّ بِإِ ةَوقُ الو لَوح ال فلْف أَلْأَ

نصعهال ت تقَنبِط عائَمأَلْأَ ة أَلْف اللْف ف حلَو الو 
ـ مبِق شنالت ةٌميزِيم، عظعالْ يلالع اِهللاالّ بِإِ ةَوقُ  ةائَ
ـ الع اِهللاالّ بِإِ ةَوقُ الو لَوح ف اللْف أَلْف أَلْأَ لي 
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العاللَّ. يمظهأَ نْإِ مأَح دربِي نِادسوٍء مـ الْ ن ن جِ
اِإلوسِِن الْوووشِح غَورِيهم من سالْ رِائم؛اتوقَلُخ 
مرٍ أَ نشبو يأَطَش انلْ وأَطَس انو سواس، فَواردد 
َنظَرهم يف انكَتقُلُاس، ووبهم يف وسوأَاس، ويديهم 
فْي إِفأَالس، وقْبِومه من الرلِ إِجيف   ال ،سأىل الر

هسطَقْلٍ يع، وال في جبِ ،علَلٍ يطْبائَملْأَ ةلْأَ ف ف
ـ الع ِهللاابِ الَّإِ ةَوقُ الو لَوح ف اللْأَ لالْ يـ ع يمِظ، 
وى اُهللالَّص لَعى سيدنا محمو ،دلَعو ى آلهلَّمس.  
﴿z⎯≈ ysö6 ß™ y7 În/ u‘ Éb> u‘ Íο̈“Ïè ø9 $# $¬Η xå šχθ àÅÁtƒ ∩∪ 

íΝ≈n= y™ uρ ’n? tã š⎥⎫ Î= y™ ö ßϑ ø9 $# ∩∪ ß‰ôϑ pt ø: $# uρ ¬! Éb> u‘ 

š⎥⎫ Ïϑ n=≈yè ø9 $#﴾ لَ لِّي كُفأَظَح ةبا، دعدد لْخه، ق

رِوىض ِسفْنزِه، وةَن عرشهو ،مدكَ ادلمهات.  
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GאאW  
اِهللا، اُهللا  مِسبِ ؛يمِحالر نِمحالر اِهللا مِسبِ

ى لَعي، وينِى دلَعي، وِسفْى نلَولُ عقُأَ ربكْأَ
لى عو ي،الى ملَعي، والدوى أَلَعي، ولهأَ
ف لْأَ ،مهِالومى أَلَعم، وهِانِيدلى أَعي، وابِحصأَ

  .يمظالع يلالع اِهللاالّ بِإِ ةَوقُ وال لَوح ال
ى لَولُ عقُر، أَبكْأَ ر، اُهللابكْاِهللا، اُهللا أَ مِسبِ

ِسفْني، ولَعينِى دي، وى أَلَعهلي، وى لَع
ى لَعي، وابِحصلى أَعي، واللى معي، والدوأَ
 لَوح ال ف ألفلْأَ، مهِالومى أَلَعم، وهِانِيدأَ
قُ الواِهللابِ الَّإِ ةَو العلي العيمظ.  

ر، بكْر، اُهللا أَبكْر، اُهللا أَبكْاِهللا، اُهللا أَ بسمِ
ي، لهى أَلَعي، وينِى دلَعي، وِسفْلى نولُ عقُأَ
وى أَلَعويِالدو ،لَعى مالي، وى أَلَعصي، ابِح
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وى أَلَعدهِانِيمو ،ى أَلَعموهِاللْف أَلْأَ ،ملْأَ فف 
 مِسبِ. يمظعالْ يلالع اِهللاالّ بِإِ ةَوقُ الو لَوح ال

ي ف، ولى اِهللاع، وىل اِهللاإِ، ومن اِهللا، واِهللابِ، واِهللا
  .يمِظعالْ يلعالْ اِهللابِ الَّةَ إِوقُ الو لَوح ، والاِهللا

 اِهللا مِسي، بِِسفْى نلَعي وينِى دلَع اِهللا مِسبِ
لَعى مالي وى أَلَعهلي وى أَلَعوالدي وى لَع
 يهانِطَعٍء أَيلِّ شى كُلَع اِهللا مِسي، بِابِحصأَ
ربِ. يباِهللا مِس رالس بموات السعِبو ،رب 

  .يمظعالْ شِرعالْ بر، وعِبالس نيضراَأل
ي ٌء فيش هماس عر مضي ي الذالَّ اِهللا مِسبِ

  ).ثالثاً(يم لعالْ يعمالس وهو اِءمال يف السو ضِراَأل
ي فو ضِري اَألف اِءمسر اَأليخ اِهللا مِسبِ
السبِاِءم ،فْأَ اِهللا مِستتح بِوأَ هختاُهللا  اُهللا م؛ اُهللات

ريب رِال أُشبِ كأَ هلَاُهللا ال إِ اُهللا دا، اُهللاحالَّإِ ه 
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اُهللا و، اُهللاه و زاُهللا أعأَجكْأَلُّ وبم را أَمخ اف
أَوذَح ثالثاً(ر.(  

 رش نمي، وِسفْر نش نك موذُ بِعأَإين  مهاللَّ

ز رِتحأَ مهاللَّك ي بِبر قلَخ ام رش نمو ي،رِيغَ

منهمبِ، و اللَّكهأَ مأُ فردي نورِحهبِم، و ك

اهم، ييك إِفكْتسأَوم، هورِرش نوذُ معأَ مهاللَّ
أُقَودب مين يدو أَييدي مأَ ناطَحته عنايتي وشلَمته 
≅ö﴿ يمِحالر نِمحالر اِهللا مِسبِ ؛يتاطَحإِ è% uθ èδ ª! $# 

î‰ymr& ∩⊇∪ ª! $# ß‰yϑ ¢Á9 لُ ثْمو ،)ثالثاً( ]اإلخالص[ ﴾...#$

 نع كلذَ لُثْمم، وهِانِميأَي وينِمي نع كلذَ
شمالي وعن شمائهِلمو ،ذَ لُثْملأَ كمي ام
أَومامهم، وذَ لُثْملك من لْخفي ومن لْخم، هِف
ولُ ذَثْملك مفَ نوقي ومفَ نوهِقم، وذَ لُثْملك 
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من تحتي ومن تحهِتم، ولُ ذَثْملك مي يطٌ بِح
هِبِوم بِوا أَمطْحاللَّ. ها بِنهإِ مي أَنأَسلُك ي ل
لَوهم من خبِرِي كخالَّرِي كال يذ يمغَل كُهكير .

اذك يعظك وفْي حف مإياهي ونِلْعاج مهاللَّ
وعبو كادعيو كجِالوو أَارِكنِِمو أَكمانِت ك
وحزو بِكحو زِكرو كفكَنستو لُطْرِكفم كن 
اغٍ بان، وجسٍ ونإِان، وطَلْسان وطَيش لِّكُ
وحاسدو ،عٍ وبسو ةيحبقْعر، ومن كُش لّ ر
دابأَ ةذٌ بِنآخ تنِاصتها إِينَّ ربلَي ع راطى ص

سمتيمق.  
حبِسالر يم بالْ نمروبِبني، حبِس ي

 نق مي الرازِبِسني، حوقلُخمالْ نق مالخالْ
ين، ورِتسمالْ نر ماتي السبِسني، حوقزرمالْ
حبِسالن ياصم رالْ نمنورِصين، حالقَبِس ياه ر
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مالْ نقْمورِهين؛ حبِسي الَّذي هح وي، بِس
حبِسي ملَ نم يلْز حبِسي، حاُهللابِس ي نِوعم 
β¨﴿ هقلْخ يعِمج نم ي اُهللابِسح ،يلَكوالْ Î) 

}‘Ïd↵Ï9uρ ª!$# “ Ï% ©! $# tΑ̈“ tΡ |=≈ tGÅ3ø9$# ( uθèδ uρ ’ ¯< uθtGtƒ 

t⎦⎫Ås Î=≈ ¢Á9$#﴾ ،﴿# sŒ Î)uρ šV ù& ts% tβ# u™öà) ø9$# $ oΨ ù= yè y_ 

y7 uΖ÷ t/ t⎦÷⎫t/ uρ t⎦⎪Ï% ©! $# Ÿω tβθãΖÏΒ ÷σ ãƒ Íο tÅzFψ$$ Î/ $ \/$ pg Éo 

# Y‘θçGó¡̈Β ∩∪ $ uΖù= yè y_ uρ 4’ n? tã öΝÍκ Í5θè= è% ºπ ¨ΖÏ. r& β r& 

çνθ ßγ s) ø tƒ þ’ Îû uρ öΝÍκ ÍΞ# sŒ# u™ # \ø%uρ 4 #sŒ Î)uρ |N öx. sŒ y7 −/ u‘ ’ Îû 

Èβ# u™öà) ø9$# …çν y‰ ÷nuρ (# öθ©9uρ #’ n? tã óΟÏδ Ì≈ t/ ÷Š r& # Y‘θà çΡ﴾، 
﴿ βÎ*sù (#öθ©9uθs? ö≅à)sù š_É<ó¡ym ª!$# Iω tµ≈s9Î) ωÎ) uθèδ ( 

Ïµø‹n=tã àMù=2uθs? ( uθèδuρ >u‘ Ä ö̧yèø9$# ÉΟŠÏàyèø9$#﴾ 
يم، ظعالْ ليعالْ اِهللاالّ بِإِ ةَوقُ اللَ وحو الو، )سبعاً(
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ولَّى اُهللاص لَعى سيدنا محمالن بِدي اُألمي وى لَع
آلو هصبِحه ولَّمس .  

 ؛
FE ،FE ،
FE،FEK 

ن أْتبِسفْخي في خزبِ نِائاِهللا مِس الرحنِم 
الرالُفَقْ، أَيمِحهقَا ثي بِتفَاهللا، ماتيحا اله حواللَ و 
 يقا أُطم يِسفْن نع مهاللَّك بِ اهللا، أُدافعبِ الََّةَ إِوقُ
وماقَطَ يق، الاال أُطةَ لملُخوقٍ مع قُدالْر ةخق؛ ال
حاُهللابِس ي نِوعالْ مويل، بِكخف اِهللاطْلُي ف ،
ي ت فلْخ، در اِهللاتس يلِمجاهللا، بِ عِصن يفِطلَبِ

اهللا، ت فكَنشبِفَّع تسيدنا رولِس اهللا، تحصن ت
ى اهللا، لَت علْكَّواهللا، تبِ تناهللا، آم اِءمسأَبِ

خاداَهللار ت لِّكُل ةشاللَّ. دهم اي نِم اسم ه
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محبوب، ووجهم وب، اكْلُطْهنِفبِلْا قَي مي منه 
مروب، أَهغَن تغَال بير موبلُغ، ولَّى اُهللاص 
لَعى سيدنا محمو ،دعلى آلو هصبِحه ولَّم، س
حاُهللابِس ي نِوعم الويلُك.  

GW 
     * حسبا اُهللان نِوعالْ موة ٧٠(يل كمر.(  
   *﴿ÞÚÈhθsùé&uρ ü”ÌøΒr& ’n<Î) «!$# 4 χÎ) ©!$# 7ÅÁt/ 

ÏŠ$t6Ïèø9$$Î/﴾ )ة ١١مر.(  
 

GאK 
GאW 

א:   

صلِّ علَى  مهاللَّ، الْحمد ِهللا رب الْعالَمني
و دمحنا مديا سي داحا وا اُهللا يلِّم، يسو هآل
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أَحد يا واجِد يا جواد؛ انفَحنا منك بِنفْحة خير 
 ىضرِه، وقلْخ ددعا، دبة أَظَحلَ لِّي كُف) ثالثاً(
ِسفْنزِه، وةَن عرشهو ،مدكَ ادلمهات.  

 א    W ُطاسا بي
) عشرا(  W  انلَيطْ عساب

الْخير والرزق، ووفِّقْنا ِإلصابة الصوابِ والْحق، 
 رش نا مذْنأَعق، ودالصالصِ وا بِاِإلخنوزي

  .الْخلْقِ، واختم لَنا بِالْحسنى في لُطْف وعافيه
إِنَّ الضحاَء ضحاؤك، والبهاَء بهاؤك،  مهاللَّ

والْجمالَ جمالُك، والقُوةَ قُوتك، والْقُدرةَ 
قُدرتك، والسلْطَانَ سلْطَانك، والْعظَمةَ عظَمتك، 

  . والعصمةَ عصمتك
سلمني إِنْ كَانَ رِزقي وأَحبابِي والْم مهاللَّ

أَبداً في السماِء فَأَنزِلْه، وإِنْ كَانَ في اَألرضِ 
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فَأَخرِجه، وإِنْ كَانَ بعيداً فَقَربه، وإِنْ كَانَ 
قَليالً فَكَثِّره، وإِنْ كَانَ معدوماً فَأَوجِده، وإِنْ 

ئك وبها ضحائك بِحق فَطَهره، حراماً كَانَ
كالمجو كتقُوو كترقُدو لْطَانِكسو كتظَمعو 

  . وعصمتك
آتنا في كُلِّ حنيٍ أَفْضلَ ما آتيت أَو  مهاللَّ

تؤتي عبادك الصالحني، مع الْعافية التامة في 
  . الدارينِ آمني

  
 

QWWE  

ZXXC  
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  ا َبْعَد الظُّْهرْذَآاُر َمَأ
  
 

G بِنيالْم قالْح كلإِالَّ اُهللا الْم مائة مرة(ال إِلَه.(  
GאאאW 

$﴿يم حالر نِمحالر اِهللا مِسبِ ¯ΡÎ) $ oΨ óstF sù y7 s9 

$ [s÷G sù $ YΖ Î7•Β ∩⊇∪ t Ïøó u‹ Ïj9 y7 s9 ª! $# $ tΒ tΠ£‰ s)s? ⎯ÏΒ 

šÎ7/ΡsŒ $tΒuρ ẗzr's? ¢ΟÏFãƒuρ …çµtFyϑ÷èÏΡ y7ø‹n=tã y7tƒÏ‰öκu‰uρ 

$WÛ≡uÅÀ $Vϑ‹É)tFó¡•Β ∩⊄∪ x8tÝÁΖtƒuρ ª!$# #·óÇtΡ #¹“ƒÍ•tã﴾        
﴿tβ%x.uρ y‰Ζ Ïã «! $# $ \κ Å_uρ﴾. ﴿$ YγŠÅ_uρ ’Îû $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# 

Íοt Åz Fψ $# uρ z⎯ÏΒ uρ t⎦⎫ Î/ § s)ßϑ ø9 $#﴾، ﴿àMôγ §_uρ }‘ Îγ ô_uρ 

“Ï% ©#Ï9 t sÜsù ÅV≡ uθ≈yϑ ¡¡9 $# š⇓ ö‘ F{$# uρ﴾. ِباِهللا مِس 
الرحنِم الريم ح﴿×óÇtΡ z⎯ÏiΒ «!$# Óx÷Gsùuρ Ò=ƒÌs% 3 

ÎÅe³o0uρ t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ∩⊇⊂∪ $pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#þθçΡθä. 
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u‘$|ÁΡr& «!$# $yϑx. tΑ$s% ©|¤ŠÏã ß⎦ø⌠$# zΝtƒótΒ z⎯↵ÎiƒÍ‘#uθysù=Ï9 ô⎯tΒ 

ü“Í‘$|ÁΡr& ’n<Î) «!$# ( tΑ$s% tβθ•ƒÍ‘#uθptø:$# ß⎯øtwΥ â‘$|ÁΡr& «!$#﴾ 
﴿ ª!$# Iω tµ≈s9Î) ωÎ) uθèδ ©y∏ø9$# ãΠθ•‹s)ø9$# 4 Ÿω …çνä‹è{ù's? ×πuΖÅ™ 

Ÿωuρ ×ΠöθtΡ 4 …çµ©9 $tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# $tΒuρ ’Îû ÇÚö‘F{$# 3 ⎯tΒ #sŒ 

“Ï%©!$# ßìxô±o„ ÿ…çνy‰ΨÏã ωÎ) ⎯ÏµÏΡøŒÎ*Î/ 4 ãΝn=÷ètƒ $tΒ š⎥÷⎫t/ 

óΟÎγƒÏ‰÷ƒr& $tΒuρ öΝßγxù=yz ( Ÿωuρ tβθäÜŠÅsãƒ &™ó©y Î́/ ô⎯ÏiΒ ÿ⎯ÏµÏϑù=Ïã 

ωÎ) $yϑÎ/ u™!$x© 4 yìÅ™uρ çµ•‹Å™öä. ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# uÚö‘F{$#uρ ( Ÿωuρ 

…çνßŠθä↔tƒ $uΚßγÝàøÏm 4 uθèδuρ ’Í?yèø9$# ÞΟŠÏàyèø9$#﴾ ِباِهللا مِس 

الرحنِم الريم ح﴿öθs9 $uΖø9t“Ρr& #x‹≈yδ tβ#u™öà)ø9$# 4’n?tã 

9≅t6y_ …çµtF÷ƒr&t©9 $YèÏ±≈yz %YæÏd‰|ÁtF•Β ô⎯ÏiΒ ÏπuŠô±yz «!$# 4 

šù=Ï?uρ ã≅≈sVøΒF{$# $pκæ5ÎôØtΡ Ä¨$̈Ζ=Ï9 óΟßγ̄=yès9 šχρã©3xtGtƒ 

∩⊄⊇∪ uθèδ ª!$# “Ï%©!$# Iω tµ≈s9Î) ωÎ) uθèδ ( ÞΟÎ=≈tã É=ø‹tóø9$# 

Íοy‰≈yγ¤±9$#uρ ( uθèδ ß⎯≈oΗ÷q§9$# ÞΟŠÏm§9$# ∩⊄⊄∪ uθèδ ª!$# ”Ï%©!$# 
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Iω tµ≈s9Î) ωÎ) uθèδ à7Î=yϑø9$# â¨ρ‘‰à)ø9$# ãΝ≈n=¡¡9$# ß⎯ÏΒ÷σßϑø9$# 

Ú∅Ïϑø‹yγßϑø9$# â“ƒÍ“yèø9$# â‘$¬6yfø9$# çÉi9x6tGßϑø9$# 4 z⎯≈ysö6ß™ «!$# 

$£ϑtã šχθà2Îô³ç„ ∩⊄⊂∪ uθèδ ª!$# ß,Î=≈y‚ø9$# ä—Í‘$t7ø9$# 

â‘Èhθ|Áßϑø9$# ( ã&s! â™!$yϑó™F{$# 4©o_ó¡ßsø9$# 4 ßxÎm7|¡ç„ …çµs9 $tΒ ’Îû 

ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ ( uθèδuρ â“ƒÍ•yèø9$# ÞΟŠÅ3ptø:$# ﴾.  
أُعاِهللاي بِِسفْيذُ ن تعاىل مكُ نلِّ مسا يم ع

ش طيبن، ورِجلَيي بِشمين، ونييعر بِصيبن، وأُذُنيبِ
 اِهللاي بِِسفْت نصنن؛ حشفَتيكلَّم بِتيدين، ويبِ
 نم ؛رذَحأَاف وخا أَم رش نر، مبكْاَأل قِالخالْ
لَّ جو ارهز جون؛ عضرحي نْأَو سِناِإلو نجِالْ
ثَناؤو هقَتتسأَ دسماؤو لَال إِهغَ هيهر .  

وذُ عأَي، وائدعأَ ورِحي نك فلُعجي أَنإِ مهاللَّ
؛ مهدائكَمو مهرِكْمو مهِتحيلو مهورِرش نك مبِ
  . سناِإلو نجِالْ نةً ماودي عبِ ادرأَ نم ارن فئْطْأَ
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ياحظُاف ياحيظُف، اكَيياف يامحيط؛ سبحانك 
يار؛ب ا أَمظَعم شأنك أَوعز طَلْسكان .  

تحنبِص اِهللاتأَبِ، وساِهللا اِءمبِ، وآياِهللا ات ،
ومكَالئاِهللا ةأَ، وبِناِهللا اَءيلِ، وساِهللا رو ،الصالحني 
من عباد اهللا؛ حنصن لَال إِ( ي بـِسفْتالّ اُهللاإِ ه ،
محمر داِهللا ولُس لّى اُهللاص لَعيه وآلو هلّمس .(  

ي نِفْناكْوام، نت ي التالَّ كنِيعي بِنِسرحا مهاللَّ
ال فَ يلَع كترقُدي بِنِمحارو ام،ير ي الذالَّ كفنكَبِ
   .يائجري وتقَت ثنأَو كلَهأَ

ياغالْ اثَيمستغثالثاً(ني يث(ك الْ، يرادهالنيك  )ًثالثا (
كْانِفكُي ش ارِطَ لِّرطْقٍ يبِر لَقلٍ أَيو نالَّار، إِه 
  . يردٍء قَيش لِّى كُلَع كنر إِيخق بِرطْقاً يارِطَ

 نمي وذؤايم لِّكُ ني مِسفْي نقرأُ اِهللا مِسبِ
 مهاللَّ ،يترق اِهللا مِسي؛ بِائفَش ؛ اُهللاداسح لِّكُ
رالن ذْأَ ؛اسِبالْ بِهبشأَأس، ا فنت الشي، اف
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وأَع افنالْ تمعي؛ الاف الَّإِ اَءفَش فَشاؤ؛ك اًء فَش
  .امال أَلَر سقَماً واديغ ال

اكَيافي ياوافي ياحميد ييدجِام، افَرع عي ن
يد، دحالْو دحالْ ني منِفاكْيد، ودتعبٍ ش لَّكُ
الْومضِر الشدالْيد، وجالْ شِيعديد، واجلْع ي ل
نوراً من ورِنك، واً مزعن عزك، ونصراً من 
نرِصك، وبهاًء من باهئك، وطَعاًء من اطَعئك ،
وحراسةً من حراستك، ويِأْتيداً من يِأْتكيد.  

ا الْا ذَياللِج كْاِإلوام، والْرموبِاه امِظَالع، 
 كنر، إِي شذ لِّكُ رش ني منِيفكْت نْك أَلُأَسأَ
  .ربكْاَأل قالخالْ اُهللا تنأَ

ولّى اُهللاص لَعى سيدنا محمد وو آلهصبِحه 
سلَّوم تسيماً كَلثراً طَييباً مباريهكاً ف ،الْوحِهللام د 
رب الَالعمظَ نياهراً وبناًاط ولِّى كُلَع الح 

  .ياأَرحم الراحمني
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 َأْذَآاُر َما َبْعَد اْلَعْصر
  

GאאW 

 *ٌَD6 67َِذhَqِ=َXْ"َِ% �َْ2%َ (١) *ُ=َXِاْ%َ"ا fِ=َXَإِذَا َو
fِ ا4َْرُْض  N@ُ(٣) إِذَا ر *ٌ=َcِرَا *ٌ َ̀ cِ6-َ (٢)
 fَْd6Hََc (٥) 6 ًّRَD اْ%^ِ#6َُل fِ NRُD6 (٤) َو رَ@ًّ
uَ#6ًَء ُ:$ْ#َ_6ًّ (٦) وEُْqْ$7َُ أَزَْواً@6 0ََ,0ًَ* (٧) 
1َcَْ+َ>6ُب اْ(2ََْ?$َِ* َ:6 أَْ+َ>6ُب اْ(2ََْ?$َِ* (٨) 
 (٩) *ِ:ََ1Lَْ)ْ1ََ:ِ* َ:6 أَْ+َ>6ُب اLَْ)َْوأَْ+َ>6ُب ا
�"َن (١٠) أُوَ%ِ�َ� اْ(َُ�DNGُ"َن ُDِ6 NR%َن ا"�ُDِ6 NR%َوا
 9َ:ِ *ٌNTُ0 (١٢) ِE2=ِN$%6ِت اN$@َ Icِ (١١)
 (١٤) 9َpGِ-َِ¤ْ9َ ا:ِ gٌ2ِTXَ(١٣) َو vَِ%Nا4َْو
 6hَْ2Tَ3َ vَ�ِHِNq:ُ (١٥) *ٍَd"�ُ"ْ:َ ٍُرGFُ aTَ3َ

(١٦) vَِTDِ6�ََq:ُ

ِE2CِNG%9ِ ا?َCْNG%ا ِNQا ِERْDِ
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  �َp6َِرDَ7َْ1َ"اٍب َوأDِ (١٧) وَن(ُNTeَ:ُ وِْ%َ)اٌن Eْhِْ2Tَ3َ ُف"ُ�َp
و17ٍََْس ِ:v=ِ:َ 9ٍْ (١٨) 3ُN(nَُp Yَ"َن 6hَْ$3َ وcِ�ْ$ُp Yََُ"َن 
 6 N?:ِ Gٍْ2َ� ِE<ْ%َُوَن (٢٠) َوGN2eََqَp 6 N?:ِ *ٍhَ7ِ6َc(١٩) َو

 [ِ%ُْ[�T%(٢٢) 17ََْ:_6َِل ا vٌ3ِ ٌر"Cَُن (٢١) َو"hَُqLَْp
 Yَ (٢٤) َن"Tُ?َ=َْp ا"ُd67َ 6?َDِ ِن (٢٣) َ@�َاًء"ُ$Hَْ)ْا

 6:ً,َFَ ,ً2Xِ NYِ20ِْ1ًَ?6 (٢٥) إ\ Yََا و"ًbْ%َ 6hَ2cِ َن"=ُ?َRَْp
 ِv?َِ2%ْ6 أَْ+َ>6ُب ا:َ ِv?َِ2%ْ6 (٢٦) َوأَْ+َ>6ُب ا:ً,َFَ
"ٍد  ُ̀ ْ$:َ ٍ¦Tٍَْد (٢٨) َو�" ُ̀ eْ:َ ٍر(ْFِ Icِ (٢٧)
(٢٩) َوِ£�g َ:ْ?ُ)وٍد (٣٠) َوَ:6ٍء َ:HُRْ"ٍب (٣١) 

 (٣٣) *ٍ3َ"ُ$?ْ:َ Yََ3ٍَ* و"ُ��ْ:َ Yَ (٣٢) ٍَةG2_ِ7َ *ٍhَ7ِ6َcَو
َوGُcٍُش َ:cْGُ"3ٍَ* (٣٤) إ6Ndِ أN9uُ6َdْ1Lَْdَ إ6Lَْdًِء (٣٥) 

َ=N9uُ6َ$Tْ أ6HَْDَرًا (٣٦) 6ًDGُ3ُ أَ\Gَْا6ًD (٣٧) 4َِْ+َ>6ِب  َ̂ َc
 9َpGِ-َِ¤ْ9َ ا:ِ *ٌNTُ0(٣٩) َو vَِ%N9َ ا4َْو:ِ *ٌNTُ0 (٣٨) ِv?َِ2%ْا
َ?6ِل (٤١)  �L%6ِل َ:6 أَْ+َ>6ُب ا?َ �L%(٤٠) َوأَْ+َ>6ُب ا
 Yَ (٤٣) ٍم"?ُ<َْp 9ْ:ِ �g£ِ(٤٢) َو ٍE2?ِCَمٍ َو"?ُFَ Icِ
 vَcَِGْq:ُ �َِ%َذ gَْ#Xَ ا"ُd67َ EْhُNdِ(٤٤) إ ٍEpGِ7َ Yََ6َرٍِد وD
 (٤٦) ِE2iِ=َ%ْاْ%ِ>$ِْ� ا aTَ3َ وَن�Gnُِp ا"ُd67ََ(٤٥) و
 6Ndِ6ًَ:6 أَإi3ِ6ً َوDَاGُ\ 6N$7َُ6َ و$ْq:ِ َاt�ََِن أ"%ُ"�َُp ا"ُd67ََو

 vَِ%Nا4َْو Nإِن gْXُ (٤٨) َن"%ُN6َ ا4َْوdُ6َؤDَ0ُ"َن (٤٧) أََوآ"=ُْ#َ)َ
�6ِت pَْ"مٍ َ:ْ=Tُ"مٍ َ2:ِ a%َِ3ُ"َن إ"?ُ ْ̂ َ)َ (٤٩) 9َpGِ-َِ¤َْوا

(٥٠)
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 6%�"َن اْ(D�tHَُُ"َن Tُ7َِ¤َ (٥١)"َن ِ:9ْ  Ǹ  NEُ0 إEْHُNdِ أ6hَ�pَ ا%
Gٍ ِ:9ْ ز�Xَ"مٍ (٥٢) cََ?6%ِ�ُ"َن ِ:$6hَْ اْ%#ُ�ُ"َن (٥٣)  َ̂ lَ
6LََcِرDُ"َن Sِْ2Tَ3َ ِ:9َ اْ%َ>ِ?E2ِ (٥٤) 6LََcِرDُ"َن Glَُْب 
 9ُ<َْd (٥٦) 9ِp�(%َم ا"َْp Eْhُ%ُُ�ُd َاtuَ (٥٥) ِE2hِ%ْا
�Xُ�(nَُ\ Yَْ"Tََc Eْ7ُ6َ$"َن (٥٧) أGَcََأEُْqْpَ َ:6 \ُْ?$ُ"َن ْTَ-َ

 9ُ<َْd (٥٩) َن"�ُِ%6eَ%ْ9ُ ا<َْd أَْم Sَُd"�ُTُeَْ\ Eُْqْdَ(٥٨) أَأ
N(XَرEُHَُ$ْ2َD 6َdْ اْ(َْ"َت َوَ:vَXِ"ُ#Rْ?َDِ 9ُ<َْd 6 (٦٠) aTَ3َ أَْن 
 (ْ�dُ#َ)�َل أَْ:_EْHُ%َ6َ َوTَ=َْ\ Yَ 6:َ Icِ EْHَُ�Lِْ$ُdُ?"َن (٦١) َوَ%َ
 6:َ EُْqْpََأGَcَُوَن (٦٢) أG N7َtَ\ Yَْ"Tََc a%َ1َةَ ا4ُْوLْN$%ا Eُُq?ِْT3َ
\َْ>0ُGُ"َن (٦٣) أَأEُْqْdَ \َ�ْرSَُd"3َُ أَْم dَْ>9ُ ا%�Nار3ُِ"َن (٦٤) 
 6Ndَِن (٦٥) إ"hُ NHَBَ\ EُْqTَْiَc 6:ً6َ�Cُ ُ6َه$Tْ=َ َ̂ َ%ْ" 6Lََdُء َ%

َ(Gbَُُْ:"َن (٦٦) G<ْ:َ 9ُ<َْd gَْDُوُ:"َن (٦٧) أGَcََأEُُqْpَ اْ(6ََء 
 9ُ<َْd هُ ِ:9َ اْ(ُ�ِْن أَْم"?ُُq%َْ�ْdَأ Eُْqْdََن (٦٨) أَأ"ُDGَLَْ\ يtِN%ا
اْ(ُ$ْ�ُِ%"َن (٦٩) َ%ْ" 6Lََdُء َ@َ=Tْ$6َهُ أَُ@GHُLَْ\ Yَْ"Tََc 6@ً6ُوَن 
 Eُْ\ْ1Lَْdَأ Eُْqْdَُروَن (٧١) أَأ"ُ\ IqِN%6َر اN$%ا EُُqْpََأGَcَ(٧٠) أ

 6uَ6َ$Tْ=َ@َ 9ُ<َْd (٧٢) َن"ُ�Lِْ$ُ)ْ9ُ ا<َْd 6 أَْمhََ\َG َ̂ lَ
 ِE2iِ=َ%ْا �َ�Dَر ِEFْ6Dِ ْ¦�#Rََc (٧٣) 9َp"ِ�ْ?ُTِْ% 63ً6َq:ََةً َوG7ِْtَ\
 "ْ%َ EٌRَ�َ%َ SُNdِإ "مِ (٧٥) َو ُ̂ (٧٤) cََ, أDِ EُRِXَُْ?َ"اXِ<ِ ا%$�

(٧٦) Eٌ2iِ3َ َن"?ُTَ=َْ\
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�Gْآٌَن EٌpGِ7َ (٧٧) 6َq7ِ Icٍِب َ:Hْ$ُ"ٍن ُ%َ SُNdِإ
 gٌp�ِْ$َ\ (٧٩) ُوَنG Nhَ�ُ)ْا NYِإ Sُ �R?ََp Yَ (٧٨)
 Eُْqْdَأ �ِp(ِ<َ%َْا اthَ#َِcَ(٨٠) أ vَِ)َ6=َ%ْ9ْ رَب� ا:ِ
َ=Tُ"َن ِرزEْHُXَْ أD�tHَُ\ EْHُNdَُ"َن  ْ̂ ُ:ْ)uِ$ُ"َن (٨١) َو\َ
 Eُْqْdََم (٨٣) َوأ"�ُTْ<ُ%ْا fِbَTََD إِذَا Yَْ"Tََc (٨٢)
 EْHُْ$:ِ Sِْ2%ََُِب إGXَْ9ُ أ<َْdُوَن (٨٤) َوGُiْ$َ\ tٍ�َِ$2Cِ
 Gَْ2�َ Eُْqْ$7ُ إِْن Yَْ"Tََc (٨٥) ُوَنGnِْ#ُ\ Yَ 9ْHِ%ََو
 vَXِ6ِد+َ Eُْqْ$7ُ 6 إِْنhََd"=ُ@ِْGَ\ (٨٦) vَ$ِp(ِ:َ
 (٨٨) vَDِNG�6N:َ1َc (٨٧) إِْن 67ََن ِ:9َ اْ(َُ
Gَcَْوٌح َوَرpَْ>6ٌن َوَ@$E2=َِd *ُNٍ (٨٩) َوأَ:6N إِْن 
67ََن ِ:9ْ أَْ+َ>6ِب اv?َِ2%ِْ (٩٠) Rََcَ,ٌم َ%َ� 
ِ:9ْ أَْ+َ>6ِب اv?َِ2%ِْ (٩١) َوأَ:6N إِْن 67ََن ِ:9َ 
 ٍE2?ِCَ 9ْ:ِ ُ�ٌُل$َc (٩٢) vَ�%6 Ǹ اْ(vَDِ�tHَُ ا%

 "َhُ%َ َاtuَ N(٩٤) إِن ٍE2<ِ@َ *َُ2ِTnَْ\(٩٣) َو
 ِE2iِ=َ%ْا �َ�Dَر ِEFْ6Dِ ْ¦�#Rََc (٩٥) ِv���Cَ ا2%َِْ

(٩٦)
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GאאאאW 
توهنا  الار، وسيالْا بِنوهجو صن مهاللَّ

ف طعتسنك، وقزي رِبِالق طَزِرتسنفَ ؛ارتقْاِإلبِ
شرار لْخقك، ونشتلَ بِغحمد مأَ نطَعا، ان
وبلَى بِنذَتم من منعنأَا؛ ونت من وذَ اِءرلك 
ت ا صنمكَ مهاللَّ. عنمالْو اِءطَعالْ لُهأَ هلِّكُ
وجوهننِا ع السجفُ ؛كالّ لَإِ ودا عننِص 
ك، لضفَك ومركَك وودجك، بِيلَالّ إِإِ ةاجحالْ
اأَيرحم الراحثالثاً(ني م (فَا بِنِنِغْاضلك عنم 

سواك، وى اُهللالَّص لَعى سيدنا محمد وى لَع
آلو هصبِحه وملَّس.  

لى عو دمحا منديى سلَع لِّمسلِّ وص مهاللَّ
 هيلَع ى اُهللالَّص ها بِنلَ هبو ،دمحا منديس آلِ
وآلو هلَّسم مرِ نزقالْ كالطَّ اللِحيالْ بمبارك 
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ما تونُ بِصه وجوهننِا ع التعىل أَضِ إِرحد من 
لْخقك، واجاللَّ لِعهلَ ملَا إِنيطَ هريقاً سهالً من 
د؛ ة ألحعتبِ منة وال ة والنحم الة ونتف رِيغَ
وجبناللَّا نهالْ محرام ح؛انَكَ ثُي أَويان، كَ ن
وعند مكَ نلْان، وح بيننا وبيأَ نهلبِاقْه، وض 
عا أَنيديهم، ورِاصف عنا وجوههلُقُم ووبم ه
حى الت نلَّقَتإِ بالّ فيما يرضاليك، و نستعني 
ك تمحراه بِضرتا تحبه ويمالّ فإِ كتمعنِبِ
اأَيرحم الراحنيم.  

 نْإِه، ولْزِنأَفَ اِءمي السقُنا فزانَ رِكَ نْإِ مهاللَّ
سراً مع انَكَ نْإِه، وجرِخأَفَ ضِي األرف انَكَ
اماً رح انَكَ نْإِه، وبرقَيداً فَعب انَكَ نْإِه، وسريفَ
وماً دعم انَكَ نْإِه، ورثِّكَيالً فَلقَ انَكَ نْإِه، وهرطَفَ
 انَكَ نْإِ، وجرِهأَوفاً فَقُوم انَكَ نْإِه، ودجِوأَفَ
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 انَكَ نْإِحها، وامةً فَئَيس انَكَ نْإِه، ورفاغْباً فَنذَ
خةً فَيئَطتجاوز عنهانَكَ نْإِا، و ثَعلْأَةً فَرقا؛ ه
وارِبلَ كنا في جذَ يعِمإِ ،كلنم كلم قْيكتدر وام 
تشاؤه مأَ نمونُكُرٍ يا، ي ما أَذَإِ نرش ادئاً إِينا م
ولُ لَقُيكُ هفَ نون، كُي﴿z⎯≈ysö6ß™ y7În/u‘ Éb>u‘ Íο̈“Ïèø9$# 

$¬Ηxå šχθàÅÁtƒ ∩⊇∇⊃∪ íΝ≈n=y™uρ ’n?tã š⎥⎫Î=y™ößϑø9$# ∩⊇∇⊇∪ 

ß‰ôϑptø:$#uρ ¬! Éb>u‘ š⎥⎫Ïϑn=≈yèø9$#﴾.  
GאאאW 

 اي ا اُهللاي مهاللَّ، يمِحالر نِمحالر اِهللا مِسبِ
علي اي عظايم، ي حليم اي عـ أَ ؛يمل نر ـ ت ي، ب
ولْعمك حي، فَبِس الـر منِعر ـ ب بـ ي، و نِع م
 يززِعالْ تنأَاُء وشت نصر مني، تبِسب حسحالْ

الريم؛ حـ ن الْلُأَس كـ ع صـ  ةَم الْ يفحـ ر  اتكَ
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وكَالسنات كَالْولمات اِإلورادات الْوطَخر؛ات 
من كُالشوك ـ الظُّو نوناَأل، وـ و ـ  امِه السِاترة 
 #$/7Ï9$uΖèδ u’Í?çGö﴿ دقَوب، فَيغالْ ةعالَطَم نع وبِلُقُللْ

šχθãΖÏΒ÷σßϑø9$# (#θä9Ì“ø9ã—uρ Zω#t“ø9Î— #Y‰ƒÏ‰x©﴾،﴿øŒÎ)uρ 

ãΑθà)tƒ tβθà)Ï≈uΖßϑø9$# t⎦⎪Ï%©!$#uρ †Îû ΝÍκÍ5θè=è% ÖÚẗΒ $̈Β 

$tΡy‰tãuρ ª!$# ÿ…ã&è!θß™u‘uρ ωÎ) #Y‘ρáäî﴾ َثَفتبنا، وانصرا، ن

وسرلَ خنا الْذَا هبحـ كَ ر ـ م ا سرالْخ تـ ب ح ر
لموسى، وسرخالن تِإل اربراهـ يم، و سرخ ت
ـ د، وؤادل يددحالْو الَبجِالْ سرخ الـر ت يح
والشياطو جِالْنيل نلَسيمان، وسرلَ خـ ن  لَّا كُ
بحلَرٍ ه وف ي اَألكضِر والسمالْاء، وـ م  كلْ
الْوكُلَموتو ،بحر الدنيا وـ ب حـ  ر اآلخة؛ ر
وسرلَ خلَّا كُن شٍءي، اي مبِ نيده ـ كُلَم  لِّوت كُ



 ج

95

 

شء، ي﴿È ÿè‹γ  ريخ كنإِا فَنصرن، اُ)ثالثاً( ﴾2!

النرِاصافْين، وتلَ حإِا فَننك ـ خ يـ الْ ر ني، حاتفَ
اغْوفلَ رإِا فَننك خيالْ رغرِافين، وارحمإِا فَننك 
خير الراحمني، وارقْزإِا فَننك خير  ازِالـرني، ق
واهدنا وننجا مقَالْ نالظَّ مِوالمني؛ وبـ لَ ه ا ن
ا نيلَا عهرشانك، وملْي عي فا همةً كَيبحاً طَيرِ
من خزنِائ رحمتك، واحـ لْم ـ ا بِن ا هـ ح لَ م

ا ينالدو ينِي الدف ةيافعالْو ةالمالس عة مامرالكَ
واآلخرإِ ةنك لِّى كُلَع شقَ ٍءياللَّير؛ دهم يرس 
ـ نورما أُنلَ ا مع ـ الر احة ـ وبِلُقُل نـ أَا و بانِدا، ن
والسالمة الْوعافية فينِي دنا ونداينكُا، وـ لَ ن ا ن
صاحباً فرِفَي سنا، وخةًيفَل ي أَفهلناطْا، ومس 
لَعى وجأَ وهعدائنا، وامسخهلَم عكَى مانهِتم 
ـ مال الْي وضمالْ ونَيعطتسال يفَ نـا،  يلَيَء إِجِ
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﴿öθs9uρ â™!$t±nΣ $oΨó¡yϑsÜs9 #’n?tã öΝÍκÈ]ã‹ôãr& (#θà)t7tFó™$$sù xÞ≡tÅ_Á9$# 

4†̄Τr'sù šχρçÅÇö7ãƒ ∩∉∉∪ öθs9uρ â™!$t±tΡ óΟßγ≈oΨ÷‚|¡yϑs9 4’n?tã 

óΟÎγÏFtΡ%x6tΒ $yϑsù (#θãè≈sÜtGó™$# $|‹ÅÒãΒ Ÿωuρ šχθãèÅ_ötƒ﴾ 
﴿û§ƒ ∩⊇∪ Éβ#u™öà)ø9$#uρ ÉΟ‹Å3ptø:$# ∩⊄∪ y7̈ΡÎ) z⎯Ïϑs9 

t⎦⎫Î=y™ößϑø9$# ∩⊂∪ 4’n?tã :Þ≡uÅÀ 5ΟŠÉ)tGó¡•Β ∩⊆∪ Ÿ≅ƒÍ”∴s? 

Í“ƒÍ•yèø9$# ËΛ⎧Ïm§9$# ∩∈∪ u‘É‹ΖçFÏ9 $YΒöθs% !$̈Β u‘É‹Ρé& öΝèδäτ!$t/#u™ 

ôΜßγsù tβθè=Ï≈xî ∩∉∪ ô‰s)s9 ¨,ym ãΑöθs)ø9$# #’n?tã öΝÏδÎsYø.r& ôΜßγsù 

Ÿω tβθãΖÏΒ÷σãƒ ∩∠∪ $̄ΡÎ) $uΖù=yèy_ þ’Îû öΝÎγÉ)≈oΨôãr& Wξ≈n=øîr& }‘Îγsù 

†n<Î) Èβ$s%øŒF{$# Νßγsù tβθßsyϑø)•Β ∩∇∪ $uΖù=yèy_uρ .⎯ÏΒ È⎦÷⎫t/ 

öΝÍκ‰É‰÷ƒr& #t‰y™ ô⎯ÏΒuρ óΟÎγÏù=yz #t‰y™ öΝßγ≈oΨøŠt±øîr'sù ôΜßγsù Ÿω 
tβρçÅÇö7ãƒ﴾ شاهالْ توثالثاً( وهج(، ﴿ÏMuΖtãuρ çνθã_âθø9$# 
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Äc©y∏ù=Ï9 ÏΘθ–Šs)ø9$# ( ô‰s%uρ šU%s{ ô⎯tΒ Ÿ≅uΗxq $Vϑù=àß﴾، ﴿§Û﴾ 
﴿$Οm ∩⊇∪ ý,û¡ÿã﴾ ﴿ylttΒ Ç⎯÷ƒtóst7ø9$# Èβ$u‹É)tGù=tƒ ∩⊇®∪ $yϑåκs]÷t/ 

Ó ŷ—öt/ ω Èβ$u‹Éóö7tƒ﴾ ،﴿$Οm﴾ )ساَأل) عاًب محمو ،راَء ج

النفَص ،رعلَيا الن نـ ي صون ر﴿üΝm ∩⊇∪ ã≅ƒÍ”∴s? É=≈tGÅ3ø9$# 

z⎯ÏΒ «!$# Í“ƒÍ“yèø9$# ÉΟŠÎ=yèø9$# ∩⊄∪ ÌÏù%yñ É=/Ρ¤‹9$# È≅Î/$s%uρ É>öθ−G9$# 

Ï‰ƒÏ‰x© É>$s)Ïèø9$# “ÏŒ ÉΑöθ©Ü9$# ( Iω tµ≈s9Î) ωÎ) uθèδ ( Ïµø‹s9Î) 

çÅÁyϑø9$#﴾، ﴿Οó¡Î0 «!$#﴾ ــــبن8﴿ ا،ابt≈t6s?﴾ 
ــيطَح نا،ان ﴿§ƒ﴾ ــ قْسا،فُن ﴿Èÿè‹γ!2﴾ 
فَكاينا،ت ﴿$Οm ý,û¡ÿã﴾ حماينا،ت ﴿ ãΝßγx6‹Ïõ3u‹|¡sù 

ª!$# 4 uθèδuρ ßìŠÏϑ¡¡9$# ÞΟŠÎ=yèø9$#﴾، سالْت رعرـ شِ م سولٌ ب

لَعينا، وعاُهللاي ن ناظلَةٌ إِرـ ي ـ ا، بِن حال لِ اِهللاو 
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!ª﴿ا، نيلَر عديقْ $# uρ ⎯ÏΒ Ν ÍκÉ″!# u‘ uρ 8ÝŠÏt ’Χ ∩⊄⊃∪ ö≅ t/ uθ èδ 

×β# u™ö è% Ó‰‹ Åg ¤Χ ∩⊄⊇∪ ’Îû 8y öθ s9 ¤âθ àøt ¤Χ﴾ ،﴿ª! $$ sù î öyz 

$ Zà Ï≈ym ( uθ èδuρ ãΝ ymö‘ r& t⎦⎫ ÏΗ ¿q≡ §9 β¨﴿، )ثالثاً( ﴾#$ Î) }‘ Ïd↵ Ï9uρ 

ª! $# “ Ï%©!$# tΑ ¨“ tΡ |=≈ tG Å3ø9$# ( uθ èδ uρ ’ ¯< uθ tG tƒ 

t⎦⎫ÅsÎ=≈ ¢Á9$#﴾،﴿š_É<ó¡ym ª! $# Iω tµ≈ s9Î) ω Î) uθ èδ ( Ïµ ø‹n=tã 

àMù=2uθ s? ( uθ èδ uρ >u‘ Ä¸ ö yè ø9$# ÉΟŠ Ïà yè ø9$#﴾ )ًبِ ،)ثالثامِس 

ـ يش هماس عر مضي ي الذالَّ اِهللا ي اَألٌء فضِر 
وال في الساِءم وهو السمالْ يعع؛ )ثالثـاً (يم ل
الو حوال قُلَ والْ اِهللاالّ بِإِ ةَوعلالْ يعيمظ.  

﴿¨βÎ) ©!$# …çµtGx6Í×̄≈n=tΒuρ tβθ=|Áãƒ ’n?tã Äc©É<̈Ζ9$# 4 $pκš‰r'̄≈tƒ 

š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θ=|¹ Ïµø‹n=tã (#θßϑÏk=y™uρ $̧ϑŠÎ=ó¡n@﴾،  ﴿ª!$# 
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Iω tµ≈s9Î) ωÎ) uθèδ ©y∏ø9$# ãΠθ•‹s)ø9$#..﴾ zא،
אxK  

ا اُهللاي، يانور ياحق ينِكْاُ ؛نيبِامسي من 
ورِنو ،كعنِلِّمي من لْعمو ،هِفْأَكنِمي عن ،ك
أَوسمنِعي منو ،كرصي بِنِبو ،أَكقي نِم
ي لَها عونهوك، يلَإِ يقرِي الطَّنِرفْعك، وودهشبِ
ى لَك عنإِ ،كنى موقْالت اسبي لنِسبِلْأَك، ولضفَبِ

 يلاعيم يلاحيم يلاعيع يماسي. يردٍء قَيش لِّكُ
ياعيا اهللاظ ؛يم اسمع عدي بِائخصصِ لُطْائف ك

نيآم.  
 ام رش نا مهلِّات كُامالت ات اِهللاملكَوذُ بِعأَ
ان، سحاِإل ميدقَ اان، يطَلْالس يمظع ا، ي)ثالثاً(خلَق 

اي دائم النعمااء، ي بطَاس الرق،ز اكَيثالْ ريخيات، ر
اي واسالْ عطَعااء، ي دافالْ عبالء، واي سامع الداء؛ ع
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اي حراً لَاضيبِ سغائاب، ي موجوداً عند الشددائ ،
يعجل،  يماً اللاحع، ينالص يفطالَف، يي اللُّطْاخفيِ
قْاضِ حاجي بِترحمتي أَ اكرحم الراحنيم.  

ه بلُطْا نم، ويهف نحا نم ملَعت كنإِ مهاللَّ
ونرجِتيه من رحمتك ي أَفرِملِّا كُنفَ ؛هيسلَ را ن
مانحن فيه من رِفَسنا، وملُطْا نبه من حجِوائا، ن
قَورب لَعيا الْنمافَسات، ولِّسمنا مالْ نلِلَع 
اآلفَوات، وال تجلِع الدنكْا أَيبر همنا، وال مغَلَب 
لْعمنالا، و تطْلِّس لَعينا مال ن يرحمبِ ؛انرحمتك ا ي
 دمحا منديى سلَع ى اُهللالَّصو ،نيماحالر محرأَ
وآله وصبِحه ولَّمس.  

 
QWWE  

ZXXC  
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  بِرْغَماْل َلْبا َقَم اُرَآْذَأ
  

 

GאאFE)١( 
 אWאא

א،אאאא 
  

GאאאאW 
لَّى ص دمحم انديس يبِالن ةرضىل حة إِحاتفَالْ

 انطَيالش نم اِهللابِ وذُعأَ ،..لَّمسو هآلو هيلَع اُهللا
يمجِالر ﴿ÉΟó¡Î0 «!$# Ç⎯≈uΗ÷q§9$# ÉΟŠÏm§9$# ∩⊇∪ ß‰ôϑysø9$# 

¬! Å_Uu‘ š⎥⎫Ïϑn=≈yèø9$#...﴾  ]اخل سورة الفاحتة.[  

 انطَيالش نم يمِلعالْ يعِمالس اِهللابِ وذُعأَ
ثالثاً(يم جِالر( * ﴿öθs9 $uΖø9t“Ρr& #x‹≈yδ tβ#u™öà)ø9$# 4’n?tã 

                                                 
)١ (الو تننْأَ س تبةَظَفْلَ لَد  :الصالْبِ احِبمسالْاء، وياللَّبِ مِوةلَي ،

والنالْبِ ورِشمريص .  

54
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9≅t6y_ …çµtF÷ƒr&t©9 $YèÏ±≈yz %YæÏd‰|ÁtF•Β ô⎯ÏiΒ ÏπuŠô±yz «!$# 4 šù=Ï?uρ 

ã≅≈sVøΒF{$# $pκæ5ÎôØtΡ Ä¨$̈Ζ=Ï9 óΟßγ̄=yès9 šχρã©3xtGtƒ ∩⊄⊇∪ uθèδ ª!$# 

“Ï%©!$# Iω tµ≈s9Î) ωÎ) uθèδ ( ÞΟÎ=≈tã É=ø‹tóø9$# Íοy‰≈yγ¤±9$#uρ ( uθèδ 

ß⎯≈oΗ÷q§9$# ÞΟŠÏm§9$# ∩⊄⊄∪ uθèδ ª!$# ”Ï%©!$# Iω tµ≈s9Î) ωÎ) uθèδ 

à7Î=yϑø9$# â¨ρ‘‰à)ø9$# ãΝ≈n=¡¡9$# ß⎯ÏΒ÷σßϑø9$# Ú∅Ïϑø‹yγßϑø9$# â“ƒÍ“yèø9$# 

â‘$¬6yfø9$# çÉi9x6tGßϑø9$# 4 z⎯≈ysö6ß™ «!$# $£ϑtã šχθà2Îô³ç„ ∩⊄⊂∪ 

uθèδ ª!$# ß,Î=≈y‚ø9$# ä—Í‘$t7ø9$# â‘Èhθ|Áßϑø9$# ( ã&s! â™!$yϑó™F{$# 4©o_ó¡ßsø9$# 4 

ßxÎm7|¡ç„ …çµs9 $tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ ( uθèδuρ â“ƒÍ•yèø9$# 

ÞΟŠÅ3ptø:$#﴾ َأاِهللابِ وذُع السالْ يعِمعيمِل من الشطَيان 

أَ * )ثالثاً(يم جِالركَبِ وذُعلماِهللا ات التامات من 
شر ام بِ * )ثالثاً( قلَخالَّ اِهللا مِسذي ال يض ر
مع اسمه شٌءي ي اَألفضِر وال في الساِءم وهو 
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السميع العبِ *)ثالثاً( يملاِهللا مِس الرحنِم 
الر؛يمِح وال حلَو قُ الوالْ اِهللاالّ بِإِ ةَوعلي 
 يمحالر نِمحالر اِهللا مِسبِ *) راًشع( يمظعالْ
ا نكَّلْوت اِهللا مِسبِ ،اِهللاا بِحصنت اِهللا مِسبِ * )ثالثاً(
 نمؤي منو ،اِهللانا بِآم اِهللا مِسبِ * )ثالثاً( اهللابِ
ز ع اِهللا انَحبس * )ثالثاً( هيلَف عوال خ اِهللابِ

 اِهللا انَحبس * )ثالثاً( لَّ اهللاجِ اهللا انَحبس ،اهللا
بِوحمهد، سبالْ اِهللا انَحعثاًثال( يمظ (* سبانَح 

) أربعاً( ربكْاُهللا أَو اُهللا الّإِ هلَوال إِ ِهللا دمحالْو اِهللا
* لَ اييفاً بِطهلْخقا، ي عيماً بِللْخه،ق يرياً بِا خ
 ريبِخ ايم يلع ايف يطا لَي انبِ فطُلْاُ ؛هقلْخبِ
 ،لْزا نيمف انبِ اُلْطُف ،زلْي يفاً لَمطالَي * )ثالثاً(
 نيِملسمالْا ونبِ اُلْطُف ،لْزت ميف لَطلَ كنإِ
 دمحم) أربعني مرة( ال اهللاإِ هلَال إِ * )ثالثاً(
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راِهللا ولُس ى اُهللالَّص لَعيه وآله وملَّس* حسنا ب
ى لَلِّ عص مهاللَّ *)عاًبس( يلُكالو معنِو اُهللا

محاللَّ ،دمهم لِّص لَعيه وسلِّم )عاللَّ، )راًشهم 
صلِّ على مح؛دم يارب صلَلِّ عيه وأَ *لِّمسستغفر 
ا اهللا ي *) ثالثاً( ى اهللالَإِ ونَبائت * )مرة ١١( اَهللا

) ثالثاً( ةماتخالْ نِسحبِ ا اهللاا يها اهللا بِا يهبِ
﴿y7tΡ#tøäî $oΨ−/u‘ šø‹s9Î)uρ çÅÁyϑø9$# ∩⊄∇∈∪ Ÿω ß#Ïk=s3ãƒ ª!$# 

$²¡øtΡ ωÎ) $yγyèó™ãρ 4 $yγs9 $tΒ ôMt6|¡x. $pκön=tãuρ $tΒ ôMt6|¡tFø.$# 3 $oΨ−/u‘ 

Ÿω !$tΡõ‹Ï{#xσè? βÎ) !$uΖŠÅ¡®Σ ÷ρr& $tΡù'sÜ÷zr& 4 $oΨ−/u‘ Ÿωuρ ö≅Ïϑóss? !$uΖøŠn=tã 

#\ô¹Î) $yϑx. …çµtFù=yϑym ’n?tã š⎥⎪Ï%©!$# ⎯ÏΒ $uΖÎ=ö6s% 4 $uΖ−/u‘ Ÿωuρ 

$oΨù=Ïdϑysè? $tΒ Ÿω sπs%$sÛ $oΨs9 ⎯ÏµÎ/ ( ß#ôã$#uρ $̈Ψtã öÏøî$#uρ $oΨs9 
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!$uΖôϑymö‘$#uρ 4 |MΡr& $uΖ9s9öθtΒ $tΡöÝÁΡ$$sù ’n?tã ÏΘöθs)ø9$# 

š⎥⎪ÍÏ≈x6ø9$#﴾.  
GW  

ا نيعفشو انيبِبِحنا وديس وحِة إىل رحاتالفَ *
راِهللا ولِسم ،حمد نِب عبداهللا، وآله أَوصابِحه 
أَوزاجِوه ذُوريتاَهللا نَّأَ ،ه يعلي درجهِاتـ  م ي ف
ي م فهِوملُعم وهارِونأَو مهارِرسأَبِا نعفَنيو ةنجالْ

ينِالد والدنيا واآلخةر ويجلُعنا مـ  ن حم،هِبِز 
ويرقُزنا محبتهم، ويتفَّوانلَا علَّى مهِتم ويحشرا ن

يف زمرهِتم في خرٍِي طْلُوف وعافبسر الفاحتة[ة ي[.   
ـ ما الْنديس وحِة إىل رحاتالفَ * اِهللا إىل رِاجِه 

ـ  حِوى رلَإِى وسيع نِب دمحأَ سيدـ ا اُألن ستاذ 
ـ لع بن دمحم مِدقَمالُ يهقفَالْ مِظَعاَأل ي بيوِلَاع 
أُوصهِولمفُا ورهِوعي الْوِذَم، ووقِقُح ـ ع م هِيلَ
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ـ و مهلَ رفغي اَهللا نْني أَعمجأَ يرحمهم ويـ ع يل 
درجهِاتم ي الْفجنة ويفَنعأَا بِنسارِرهم أَونارِوهم 
ولُعهِومم فينِي الد والدناي واآلخالفاحتة[.ةر[   

ا نتكَربو انيبِبِحا ونديس وحِى رلَة إِحاتالفَ *
صبِاح الراَأل بِطْقُ بِاتالْ اسِفَنيبِبِح ـ ع رِم 

بن عبدالرحالْ نِماسطَّع، لَإِوـ  وحِى ر الشخِي 
علي بن عباِهللاد باسار، لَإِوالْ وحِى ريـبِ بِح 
عبدالرحنِم بن عالْ يـلِ قـ ع  وحِإىل رو ،اسطَّ
حنيِس بن عالْ رِماسِطَّع انِهوإِخثُ ولَإِ موحِى ر 
عقيل وعباِهللاد وصال ـ ح بـن ع بد  الـرحنِم 
علي بن حسـنِ   يبِبِحالْ وحِر ىلإِو اسِطَّعالْ

طَّاسِ وىلإِالْع الْ وحِرأَ يبِبِححمد ـ بن ح نِس 
 وقِقُحي الْوِذَو مهِوعرفُو مهِولصأُو اسِطَّعالْ
لَعهِيأَ مجماَهللا نَّني أَع يغفـ لَ ر هم ـ و يرحمهم 
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ويعلي درجهِاتم ي الْفجنة ويفَنعـ أَا بِن سارِرهم 
أَونارِوهم ولُعهِومم وفَنحهِاتم ينِيف الد والدنا ي
واآلخالفاحتة[ة ر[.  

 اِءدهالشو اِءيلواَأل احِورىل أَة إِحاتفَالْ *
والصالحني واألئمة الراشدىل أَإِين، وراحِو 
والداين ومشائخني الْوِذَا ووقِقُح لَعهِيم 
 ةدلْبالْ هذه لِهأَ اتومأَ احِورى أَلَإِ مثُ ،نيعمجأَ
مالْ نمسلمني الْومسلماَهللا نَّأَ ات يغفلَ رهم 
ويرحمهم ويعلي درجهِاتم ي الْفجنة ويفَنعا ن
ا ينالدو ينِلدا يف مهِوملُعو مهارِونأَو مهارِرسأَبِ
واآلخالفاحتة[ ةر[.   

 ولٍس لِّكُ امِمتو ولِبقَالْة بِحاتفَالْ *
وأْمولٍم والحِص الشظَ أناهراً وبناًاط ي ف

ينِالد والدنيا واآلخرة، دافةًع لِّكُل شر جالةًب 
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لِّكُل خر، لَينا ولوالدينأَا ووالدنأَا وحابِبا ن
ومشائخنا يف الدين، مطْاللُّ عف الْوعافة،ي 
وى نِلَعياَهللا نَّأَ ة ينولُقُ روبنقَا ووالبنا مع 
ى لَع وتمالْى، ونغالْو اففَعالْى وقَالتى ودهالْ
اِإل ينِدالمِس اِإلويمبِ انال محنة وال امتان، ح
 ؛ةحالص ةينِ لِّى كُلَعان، وندع دلَو ديس قحبِ
إِوىل حضرة بِالني ) دمحمى اُهللالَّص لَعيه وآله 
والفاحتة[ ) ملَّس [.  

 

GW  
 بر ِهللا دمحالرحيم، الْ نِمحالر اِهللا مِسبِ

الَالعمني حمداً يوي نِافعمه وكَيئُاف زِميده اي 
ربا لَنالْ كحمكَ دما ينبغي لاللِج وهِجك 
وعيمِظ انِطَلْسك، سبحانال ك نحي ثَصاًء ن
لَعيأَ كنكَ تثْا أَميِنت لَعلَفَ ك،ِسفْى نك 
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 يتضا رذَإِ دمحالْ كلَ، وىضرى تتد حمحالْ
لَوالْ كحمد بعد الراللَّ، ىضهم صلِّ وسلِّم 
لَعى سيدنا محمد ي اَألفولني، وصلِّ وسلِّم 
لَعى سيدنا محمد فرِي اآلخين، وصلِّ وسلِّم 
لَعى سيدنا محمد لِّي كُف قْوو تحني، ولِّ ص
وسلِّم لَعى سيدنا محمد ي الْفاَأل ِإلمى لَى إِلَع
يمِو الدين، ولِّص وسلَلِّم عى سيدنا محمد 

حتاَأل ثَرِى ترض ومن لَعيهأَا ونت خير 
 كعدوتسنو كظُفحتسن انإِ مهاللَّ .نيثارِوالْ
 ٍءيش لَّكُو ،انلَهأَا ونالَومأَا ونسفُنأَوا نانيدأَ
 كفني كَف ماهيا وإِنلْعاج مهاللَّا، نتيطَعأَ
أَوانِمك وعياذك ملِّكُ ن شطَيم رِانيدو ،جارٍ ب
نِعيدو ،ذي عنٍي وذي بغيٍ وذي حسدو ،من 
كُش رلِّ ذي شإِر ،نك ى كُلَعلِّ شٍء قَييرد. 
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ى وقْالتا بِنقْقِّحة، والمالسو ةيافالعبِ انمجلْ مهاللَّ
 يف ةامدالن اتبوجِم نا منذْعأَ، وواالستقَامة

 مهاللَّلِّ صو. اءعالد يعمس كنإِ ،المالْو الِحالْ
ى لَعو دمحا منديى سلَع كالمجو كاللجبِ

آله وصأَبِح هجمعني، وارقْزا كَنالْ الَممتابلَع ةه 
 لِضفَبِ ،نيماحالر محراأَناً ياطبو راًاهظَ
﴿z⎯≈ ysö6 ß™ y7În/ u‘ Éb>u‘ Íο ¨“Ïè ø9$# $¬Ηxå šχθ à ÅÁtƒ ∩⊇∇⊃∪ íΝ≈ n=y™uρ 

’ n? tã š⎥⎫Î=y™ö ßϑ ø9$# ∩⊇∇⊇∪ ß‰ ôϑ pt ø:$# uρ ¬! Éb>u‘ 

š⎥⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$#﴾.  
Gאאאא
אאW 

 ى اُهللالَّص دمحي مبِالن ةرضة إىل ححاتفَالْ
لَعيه وآله ووذُ بِ.. ملَّسيطَ اِهللاأَعالش نم ان
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¡ÉΟó﴿: يمالرجِ Î0 «! $# Ç⎯≈uΗ ÷q§9 $# ÉΟŠÏm§9 $# ∩⊇∪ ß‰ôϑ ysø9 $# 

¬! Å_U u‘ š⎥⎫ Ïϑ n=≈yè ø9  #$!ª﴿، ]إخل الفاحتة[ ﴾...#$

Iω tµ≈s9Î) ωÎ) uθèδ ©y∏ø9$# ãΠθ•‹s)ø9$# 4 Ÿω …çνä‹è{ù's? ×πuΖÅ™ Ÿωuρ ×ΠöθtΡ 4 

…çµ©9 $tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# $tΒuρ ’Îû ÇÚö‘F{$# 3 ⎯tΒ #sŒ “Ï%©!$# 

ßìxô±o„ ÿ…çνy‰ΨÏã ωÎ) ⎯ÏµÏΡøŒÎ*Î/ 4 ãΝn=÷ètƒ $tΒ š⎥÷⎫t/ óΟÎγƒÏ‰÷ƒr& $tΒuρ 

öΝßγxù=yz ( Ÿωuρ tβθäÜŠÅsãƒ &™ó©y Î́/ ô⎯ÏiΒ ÿ⎯ÏµÏϑù=Ïã ωÎ) $yϑÎ/ u™!$x© 

4 yìÅ™uρ çµ•‹Å™öä. ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# uÚö‘F{$#uρ ( Ÿωuρ …çνßŠθä↔tƒ 

$uΚßγÝàøÏm 4 uθèδuρ ’Í?yèø9$# ÞΟŠÏàyèø9$#﴾، ﴿°! $tΒ ’Îû 

ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# $tΒuρ ’Îû ÇÚö‘F{$# 3 βÎ)uρ (#ρß‰ö7è? $tΒ þ’Îû 

öΝà6Å¡àΡr& ÷ρr& çνθà÷‚è? Νä3ö7Å™$y⇔ãƒ ÏµÎ/ ª!$# ( ãÏøóu‹sù 

⎯yϑÏ9 â™!$t±o„ Ü>Éj‹yèãƒuρ ⎯tΒ â™!$t±o„ 3 ª!$#uρ 4’n?tã Èe≅à2 &™ó©x« 
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íƒÏ‰s% ∩⊄∇⊆∪ z⎯tΒ#u™ ãΑθß™§9$# !$yϑÎ/ tΑÌ“Ρé& Ïµø‹s9Î) ⎯ÏΒ ⎯ÏµÎn/§‘ 

tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$#uρ 4 <≅ä. z⎯tΒ#u™ «!$$Î/ ⎯ÏµÏFs3Í×̄≈n=tΒuρ ⎯ÏµÎ7çFä.uρ 

⎯Ï&Î#ß™â‘uρ Ÿω ä−ÌhxçΡ š⎥÷⎫t/ 7‰ymr& ⎯ÏiΒ ⎯Ï&Î#ß™•‘ 4 (#θä9$s%uρ 

$uΖ÷èÏϑy™ $oΨ÷èsÛr&uρ ( y7tΡ#tøäî $oΨ−/u‘ šø‹s9Î)uρ çÅÁyϑø9$# 

∩⊄∇∈∪ Ÿω ß#Ïk=s3ãƒ ª!$# $²¡øtΡ ωÎ) $yγyèó™ãρ 4 $yγs9 $tΒ ôMt6|¡x. 

$pκön=tãuρ $tΒ ôMt6|¡tFø.$# 3 $oΨ−/u‘ Ÿω !$tΡõ‹Ï{#xσè? βÎ) !$uΖŠÅ¡®Σ ÷ρr& 

$tΡù'sÜ÷zr& 4 $oΨ−/u‘ Ÿωuρ ö≅Ïϑóss? !$uΖøŠn=tã #\ô¹Î) $yϑx. …çµtFù=yϑym 

’n?tã š⎥⎪Ï%©!$# ⎯ÏΒ $uΖÎ=ö6s% 4 $uΖ−/u‘ Ÿωuρ $oΨù=Ïdϑysè? $tΒ Ÿω 
sπs%$sÛ $oΨs9 ⎯ÏµÎ/ ( ß#ôã$#uρ $̈Ψtã öÏøî$#uρ $oΨs9 !$uΖôϑymö‘$#uρ 4 |MΡr& 

$uΖ9s9öθtΒ $tΡöÝÁΡ$$sù ’n?tã ÏΘöθs)ø9$# š⎥⎪ÍÏ≈x6ø9$#﴾ 
  . آمني 
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ه ه، لَيك لَرِده ال شحو ال إله إالّ اُهللا
ى لَع هويميت وي وحمد يحيِالْ هلَملْك والْ
 د ِهللامحالْو انَ اِهللاحبس) ثالثاً(ير دٍء قَيلِّ شكُ
لَال إِوكْأَ ، اُهللاالّ اُهللاإِ هثالثاً(ر ب (سبانَ اِهللاح 
بِوحمهد سبالْ انَ اِهللاحثالثاً(ظيم ع (نا اغْفررب 

م لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحي
صلِّ  مهاللَّصلِّ على محمد،  مهاللَّ) ثالثاً(

 لِّموس هثالثاً(علَي ( اتاماللّه الت أعوذُ بكلمات
بِسمِ اللّه الّذي ال يضر ) ثالثاً(من شر ماخلَق 

مع اسمه شيٌء يف األرضِ وال يف السماِء وهو 
ا باللّه رباً رضين) ثالثاً(السميع العليم 

، بِسمِ اللّه )ثالثاً(وباإلسالمِ ديناً وبِمحمد نبِيا 
) ثالثاً(واحلَمد للّه واخلري والشر بِمشيئَة اللّه 

آمنا باللّه واليومِ اآلخرِ، تبنا إىل اللّه باطناً 
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يا ربنا واعف عنا وامح الّذي ) ثالثاً(وظاهر، 
يا ذا اجلَاللِ واإلكرامِ متنا ) ثالثاً(كان منا 

يا قَوِي يا متني، ) سبعاً(على دينِ اإلسالم 
أَصلَح اللّه أُمور ) ثالثاً(اكْف شر الظّالمني 

) ثالثاً(املسلمني، صرف اللّه شر املُؤذين 
 ياعلي يا كبري، ياعليم يا قدير، ياسميع يا

 ري، يالَطيفصبِري بثالثاً(يا خ ( ،اهلَم يا فارج
ياكاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم 

أَستغفر اللّه رب البرايا، أَستغفر اللّه ) ثالثاً(
خمسني (ال إِله إالّ اللّه  ،)أربعاً(من اخلطايا 

م محمد رسولُ اللّه صلّى اللّه عليه وسلَّ) مرةً
وشرف وكَرم ومجد وعظَّم، ورضي اللّه تعاىل 
 دينتوأصحابِه املُه رينه املُطَهعن أهلِ بيت

  . والتابعني هلم بإحسان إىل يومِ الدينِ 
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W 
 א F Eא

FKE 
 وشفيعنا وحبيبنا سيدنا روح إىل الفاحتة *

 وأصحابه وآله عبداهللا، بن حممد اهللا ولرس
 سيدنا روح وإىل بيته، وأهل وذريته وأزواجه
 وأصوله عيسى بن أمحد اهللا إىل املهاجر

 اجلنة يف درجاهتم يعلي اهللا أنَّ؛ وفروعهم
حسناهتم،  ويضاعف مثوباهتم من ويكثر

علينا من  وحيفظنا جباههم، وينفعنا هبم، ويعيد
وأنوارهم وعلومهم بركاهتم وأسرارهم 

   .]الفاحتة[ .ونفحاهتم يف الدين والدنيا واآلخرة
 ؛األعظـم  الفاحتة إىل روح سيدنا األسـتاذ  *

وأصوله  ،الفقيه املقدم حممد بن علي باعلوي
 أيب علـوي  وفروعهم، ومجيع سـاداتنا آل 
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 درجاهتم يف أنَّ اهللا يعلي ،وأصوهلم وفروعهم
حسناهتم،  ويضاعف من مثوباهتماجلنة ويكثر 

وينفعنا هبم، ويعيد علينا من  وحيفظنا جباههم،
وأنـوارهم وعلـومهم    بركاهتم وأسـرارهم 

   .]الفاحتة[. ونفحاهتم يف الدين والدنيا واآلخرة
أينما كانوا  الفاحتة إىل أرواح ساداتنا الصوفية *

إىل مـن مشـارق األرض    وحلت أرواحهم
 ة ويكثـر يف اجلن أنَّ اهللا يعلي درجاهتم ،مغارهبا

من مثوباهتم ويضاعف حسـناهتم، وحيفظنـا   
علينا من بركاهتم  جباههم، وينفعنا هبم، ويعيد

وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحـاهتم يف  
   .]الفاحتة[ .الدين والدنيا واآلخرة

قطب  الفاحتة إىل روح سيدنا صاحب الراتب *
احلبيب عبداهللا  ،اإلرشاد وغوث العباد والبالد
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 ،وأصوله وفروعهم، بن حممد احلدادبن علوي 
مـن  أنَّ اهللا يعلي درجاهتم يف اجلنة ويكثـر  

 حسناهتم، وحيفظنا جباههم، مثوباهتم ويضاعف
من بركاهتم وأسرارهم  وينفعنا هبم، ويعيد علينا

وعلومهم ونفحاهتم يف الدين والدنيا  وأنوارهم
  .]الفاحتة[. واآلخرة

 الصـاحلني،  اهللا الفاحتة إىل أرواح كافة عبـاد  *
ووالدينا ومشائخنا يف الدين، وذوي احلقوق 

من أهل ال  وأموات أهل هذه البلدة ،علينا
وإىل أرواح أمــوات إال اهللا أمجعــني، إلــه 

أن اهللا يغفـر  ، وأحياهم إىل يوم الدين املسلمني
 ،هلم ويرمحهم، ويفرج كروب املسلمني ويرمحهم

ى، مشلهم على اهلد ويشفي مرضاهم، وجيمع
وي عليهم خيارهم، لِّويؤلف ذات بينهم، وي
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ويكفينا وإياهم شر  عنهم شرارهم،ويصرف 
واملؤذيني واملعتدين من قريب أو  الفنت واحملن

أسعارهم، ويغزر أمطـارهم،   بعيد، ويرخي
عطي كل سائل مويعلى ما ، ا ومنكم سولهن

ورسوله، ويفتح علينـا فتـوح    يرضي اهللا
وهو راضٍ عنا يف لنا باحلسىن  العارفني، وخيتم

حممـد  (وإىل حضرة النيب  ،وعافية خري ولطف
  ).صلى اهللا عليه وآله وسلم

אא
W 

إنا نسألُك رِضاك واجلنةَ، ونعوذُ بِك  مهاللَّ
  .)ثالثاً(من سخطك والنارِ 

  Gאאאא 
 

يا عالم السر منا، ال تهتك الستر عنا، وعافنا 
جزى اللّه ) ثالثاً(واعف عنا، وكُن لنا حيثُ كنا 
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محمداً صلّى اللّه عليه وسلَّم خـرياً،  سيدنا  عنا
حممداً صلَّى اللّه عليه وسلم سيدنا جزى اللّه عنا 

 لُهثالثاً(ما هو أَه (ا جى اللّه عننـا  سيدنا وزبِين
 لَّموس بِهحوص هوعلى آل لَّى اللّه عليهداً صمحم

هتاً عن أُمبِيى نلَ ما جازأَفْض.  
  نِ اخلامتـةسيا اللّه هبا، يا اللّه هبا، يا اللّه بِح

 ).ثالثاً(
 G  א א א 

אאW 
هللا الذي ال إله إال هو الرمحن الرحيم احلي أستغفر ا *

   رب اغفر يل ، القيوم الذي ال ميوت وأتوب إليه
  ).مرة ٢٧(

  ) .مرة ٢٧( أستغفر اهللا للمؤمنني واملؤمنات  *
 

QWWE  
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ZXXC  
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  أذآار ما بعد العشاء 
  

Gאא
אF٩٧KE 

GאאF١٠٠KE 
GW 
  ) .مرة  ٧٠( حسبنا اهللا ونِعم الوكيل  *
 *﴿ÞÚÈhθsùé&uρ ü”ÌøΒr& ’n<Î) «!$# 4 χÎ) ©!$# 7ÅÁt/ 

ÏŠ$t6Ïèø9$$Î/﴾.)مرة١١(.  
Gא،

אK 
 
 
 

א 
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ِE2CِNG%9ِ ا?َCْNG%ا ِNQا ِERْDِ

\َ#6َرََك ا%tِNي 2Dَِِ)ِه اْ(Tُُْ� َوIlَ �g7ُ aTَ3َ "َuٍُْء Xَِ)Gٌp (١) ا%tِNي 
 ُ�p�ِ=َ%ْا "َuُ9ُ 3ََ?ً, َوRَCَْأ EْHُ�pَأ Eْ7َُ"Tُْ#َ2ِ% َاْ(َْ"َت َواْ%َ>6َ2ة �َTَ-َ
 Icِ ىGََ\ 6:َ 6Xً6َ#�ِ اٍت"َ?َFَ َ>ْ#Fَ �َTَ-َ يtِN%ُر (٢) ا"ُBbَ%ْا
َ-Tِْ� ا%6َBَ\ 9ْ:ِ 9ِ?َCْNGُوٍت 6َcرِْ@<ِ اْ%#Gََ\ gْuَ Gَnََى ِ:c 9ُْ�ُ"ٍر 

 "َuُ6ً َو�Fِ6-َ Gُnََ#%ْإَِ%2َْ� ا ;ِْT�َْ$َp ِvَْ\NG7َ Gَnََ#%ْارِْ@<ِ ا NEُ0 (٣)
 6uَ6َ$Tْ=َ@َ2¦َ َوDِ6nَ?َDِ 6َ2ْd�(%6َء ا?َ NR%6 اN$Npَز (ْ�Gٌ2RِCَ (٤) َوَ%َ
 9َptِNTِ%(٥) َو Gِ2=ِ NR%َاَب اt3َ Eْhُ%َ 6َd(َْq3ََْوأ ِv�ِ6َ2 NLTِ% 6:ً"@ُُر

 6hَ2cِ ا"�GَB7َُوا t3َ Eْhِ�DGَDَِاُب َ@EَN$hَ َو�Dَِْ� اْ(Gُ2nَِ (٦) إِذَا أُْ%ُ
 Aِْ2bَ%ْ9َ ا:ِ ُ�N2?ََ\ 6ُدHََ\ (٧) ُر"ُBَ\ َIuِ6 َو�ً2hِlَ 6hَ%َ ا"=ُ?ِFَ
 (٨) Gٌptَِd EْHُ\ِْ1َp Eْ%ََ6 أhَُqَdَ�-َ Eْhُ%ََ1Fَ ٌج"َْc 6hَ2cِ َI�NT7َُ?6 أُْ%ِ
6Xَُ%"ا Xَ aTََDْ) َ@6َءDNtHََc Gٌptَِd 6َdْ$6َ َوN�َd 6:َ 6َ$TْXَُل اIlَ 9ْ:ِ ُNQٍْء 
إِْن أEُْqْdَ إIcِ NYِ َ�َ,ٍل Gٍ2#ِ7َ (٩) َو6Xَُ%"ا َ%ْ" Rَْd 6N$7َُ?<ُ أَْو 
 Eْhِ#ِْdَtDِ ا"ُcَGَq3ْ6َc (١٠) Gِ2=ِ NR%أَْ+َ>6ِب ا Icِ 6N$7ُ 6:َ gُ�ِ=َْd
 EْhُNDَن َر"ْLَeَْp 9َptِN%ا N(١١) إِن Gِ2=ِ NR%6 4َِْ+َ>6ِب ا�ً<ْRَُc
GBِbْ:َ Eْhُ%َ ;ِْ2bَ%ْ6Dَِةٌ َوأَْ@Gٌ2#ِ7َ Gٌ (١٢) َوأ�GFَِوا EْHُ%َ"ْXَ أَِو 

 �َTَ-َ 9ْ:َ EُTَ=َْp Yََوِر (١٣) أ(ُ �n%َاِت اtDِ Eٌ2ِT3َ SُNdِإ SِDِ ُواGhَ@ْا
 Yً"%َُا4َْرَْض ذ EُHُ%َ gَ=َ@َ يtِN%ا "َuُ (١٤) Gُ2#ِeَ%ْا ªُ2�ِNT%ا "َuَُو

إSِْ2%َِ ا%$�Lُ"ُر (١٥)  Lُ:ْ6َc"ا 6hَ#ِ7ِ6َ$:َ Icِ وTُ7َُ"ا ِ:9ْ ِرزSِXِْ َو



 ج

123

َ?6ِء أَْن EُHُDِ ªَRِeَْp ا4َْرَْض cَِ�ذَا   NR%ا Icِ 9ْ:َ Eُْqْ$:َِأَأ
 gَFِْGُp 6ِء أَْن?َ NR%ا Icِ 9ْ:َ Eُْqْ$:َُِر (١٦) أَْم أ"?َُ\ َIuِ
Tَ=َْqRََc 6ً#+ِ6Cَ EْHُْ2Tَ3َُ?"َن Gِptَِd ªَْ27َ (١٧) َوَ%َ�ْ) Nt7ََب 
ا%ªَْ2Hََc EْhِِTْ#Xَ 9ْ:ِ 9َptِN 67ََن Gِ2Hَِd (١٨) أََوَ%Gَp Eَْْوا 
 NYِإ N9hُHُRِ?ُْp 6:َ 9َ ْ̀ #ِ�َْp6ٍت َوNc6+َ EْhُXَ"َْc Gِْ2N�%ا a%َِإ
ا%CْNGَ?9ُ إIlَ �gHُDِ SُNdٍِْء Gٌ2nَِD (١٩) أَ:tuَ 9ْNَا ا%tِNي 
Eْ7ُُGnُْ$َp EْHُ%َ (ٌْ$@ُ "َuُ ِ:9ْ ُدوِن ا%CْNGَ?9ِ إِِن اْ%Gcِ6Hَُوَن 

إG�ُ Icِ NYُِوٍر (٢٠) أَ:tuَ 9ْNَا ا%tِNي GَpْزEْHُXُُ إِْن 
 9ْ?ََcٍَر (٢١) أ"ُBُdَو �"ُq3ُ Icِ ا" �̂ %َ gَْD SُXَِْرز �َRَ:َْأ
 6ًّp"ِFَ ILِ?َْp 9ْN:َى أ(َuَْأ Sِhِ@َْو aTَ3َ 6ًّ#Hِ:ُ ILِ?َْp
 Eْ7َُ1Lَْdَي أtِN%ا "َuُ gْXُ (٢٢) ٍE2�َِqRْ:ُ َاٍطG+ِ aTَ3َ

ْ?<َ َوا6nَْDَ4َْر َواcَ4ِْْ�َ)ةَ GHُLَْ\ 6:َ ,ً2ِTXَُوَن  NR%ا EُHُ%َ gَ=َ@ََو
إGLَ<ُْ\ Sِْ2%َُِوَن  (٢٣) uُ gْXَُ" ا%tِNي ذَرَأIcِ Eْ7َُ ا4َْرِْض َو
 vَXِ6ِد+َ Eُْqْ$7ُ َا اْ%َ"3ُْ) إِْنtuَ aَq:َ َن"%ُ"�َُp(٢٤) َو

 vٌ#ِ:ُ Gٌptَِd 6َdَ6 أ?َNdِإ (٢٥) gْXُ إNdَِ?6 اْ%ِ=EُTْ 3ِ$َْ) اNQِ َو
 gَ2Xُِوا َوGَB7َ 9َptِN%ُوُ@"هُ ا fَْ�2Fِ *ًَB%ُْ6 رَأَْوهُ ز N?Tََc (٢٦)

tuََا ا%tِNي 3ُN(َ\ SِDِ Eُْqْ$7ُ"َن (٢٧) gْXُ أَرَأEُْqْpَ إِْن 
 9َpGِcِ6Hَ%ْا Gُ2ِ^ُp 9ْ?ََc 6َ$?َCَِأَْو ر َI=ِ:َ 9ْ:ََو ُNQا َI$ِHَTَuَْأ
 Sِْ2Tَ3ََو SِDِ 6N$:ََ9ُ آ?َCْNG%ا "َuُ gْXُ (٢٨) ٍE2ِ%ََاٍب أt3َ 9ْ:ِ
 gْXُ (٢٩) ٍv#ِ:ُ ٍل,َ�َ Icِ "َuُ 9ْ:َ َن"?ُTَ=َْqRََc 6َ$Tْ N7َ"َ\
 ٍv=ِ:َ 6ٍء?َDِ EْHُ2\ِْ1َp 9ْ?ََc رًا"ْ�َ Eْ7ُُإِْن أَْ+#َ¦َ َ:6ؤ Eُْqْpَأَرَأ

(٣٠)
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אאK 
GאW 

  א ،  
  FE  ،

،א،א
،אW 

 ،هك أرفعبِي، وبامسجن ي وضعترب كبامس
إن أمسكْت نفسي  مهاللَّفاغفر يل ذنبِي، 

ارمحها، وإن أرسلتها فاحفظْها مبا حتفظُ بِه ف
   .عبادك الصاحلني

 مهاللَّ. قنِي عذابك يوم تبعثُ عبادك مهاللَّ
بامسك أحيا وأموت، أعوذُ بِك من شر كلِّ ذي 
شر، ومن شر كلِّ دابة أنت آخذٌ بناصيتها، إن 

يس أنت األولُ فل. ريب على صراط مستقيم



 ج

125

 

قبلَك شيء، وأنت اآلخر فليس بعدك شيء، 
 ناطالب شيء، وأنت قَكفَو فليس رالظَّاه وأنت
 نا الدين واغْنِنا منشيء، اقْضِ ع كدون فليس

  .الفقر
أنت خلَقْت نفِسي وأنت تتوفَّاها، لك  مهاللَّ

 را فاغْفهتا، إنْ أَماهيحا ومها مماتهتييهلا، وإِنْ أح
  .فاحفظْها مبا حتفظُ بِه عبادك الصاحلني

 مهاللَّإين أسألُك العفو والعافيةَ،  مهاللَّ
أيقظْنِي يف أحب الساعات إليك، واستعملين 
بأحب األعمالِ إليك، لتقَربنِي إليك زلْفَى، 

 داً، أسألُكعب كطخن سنِي مدعبينِي، وتفتعط
  . واستغفرك فتغفر يل، وأدعوك فتستجيب لي

  Fא א  E
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א
א،K 

، )٣٣(، احلمد ِهللا )٣٣(سبحانَ اِهللا 
أستغفر اَهللا العظيم الذي ال  ،)٣٤(رب اُهللا أك

  ). ثالثاً(إله إال هو احلي القيوم وأتوب إليه 
   א   W

  ). ثالثاً(قنِي عذابك يوم تبعثُ عبادك  مهاللَّ
א א     א 

W 
لَمت نفِْسي إليك، وفوضت أمرِيِ أَس مهاللَّ

إليك، وأجلَأْت ظهري إليك، رغبةً ورهبةً إليك، 
 تإال إليك، آمن ى منكجنأ وال ملْجال م

  .بكتابِك الذي أنزلْت، ونبيك الذي أرسلت
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Gאאאא 
عالت العاملني، نويت ِهللا رب احلمد لُّم

، والتعليم، والتذَكُّر والتذْكري، والنفْع واالنتفَاع
 كسمة، واحلثَّ على التفَادتةَ واالسواإلفَاد
بكتابِ اِهللا، وسنة رسوله، والدعاَء إىل اهلُدى، 
 هاتاِهللا ومرض هجاَء وغتبرِ، االلَةَ على اخلَيوالد

.بِه سبحانه وتعاىلوقُربِه وثوا 
Gא 

 אאW
א

  ،א  Wَّاللهم  كإين أَستخري
 كلمن فض ك، وأسأَلُكتربقُد كروأَستقْد ،كبعلم

إنك تقدر وال أقدر، وتعلَم وال أعلَم، العظيمِ، ف
  .وأنت عالَّم الغيوبِ
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إنْ كُنت تعلم أنَّ هذا األمر خري يل يف  مهاللَّ
 هرفاقْد ،هوآجل هأمرِي، وعاجل ديين ومعاشي وعاقبة
يل ويسره لي، ثُم بارِك يل فيه، وإن كنت تعلم أن 

يف ديين ومعاشي وعاقبة أمرِي،  هذا األمر شر يل
 ثُم ،هنرِفْنِي عي، واصعن فاصرِفْه ،هوآجل هوعاجل

 نِي بِهضحيثُ كان، مثَّ ر ي اخلريل راقد.  
Gאאאא 

אא
     ،א

،אW 
صلِّ وسلِّم  مهاللَّاحلمد ِهللا رب العاملني، 

يف كلِّ حلظة أبداً جبميعِ الصلوات كلِّها، على 
سيدنا حممد وعلى آله، عدد نعمِ اِهللا وإفضاله، 

إين أستخريك بعلمك، وأستقدرك  مهاللَّ
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كبقدرتالعظ كوأسألُك من فضل ، كيم، فإن
 الَّمع وال أعلَم، وأنت ر، وتعلَموال أقْد رتقد

  . الغيوبِ
ما علمته أبداً من سائرِ األمورِ واألشياِء  مهاللَّ

 ا وللمسلمنيي، وألحبابِنتإىل يومِ خرياً يل ولذري
الدينِ، يف دينِنا ودنيانا وأُخرانا ومعادنا 

ةبا وعاقنومعاش  هرها فأقْدها وآجِلا عاجِلأُمورِن
  . لَنا ويسره لنا مث بارِك لنا فيه

وما علمته أبداً شراً لنا يف دينِنا  مهاللَّ
ودنيانا وأخرانا ومعادنا ومعاشنا وعاقبة أمورِنا 
 ،هنا عا واصرِفْنعن ها؛ فاصرفهها وآجِلعاجِل

ثُ كانَ، ثُم رضنا بِه، يا واقدر لنا اخلري حي
 الرامحني، يا أرحم الرامحني، يا أرحم أرحم

  . الرامحني
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إنَّ علم الغيبِ عندك، وهو حمجوب  مهاللَّ
 لنفسي، فكن أنت هأمراً أختار ي، وال أعلمنع
املختار يل، فإين فَوضت إليك مقاليد أمرِي، 

لفقرِي وفاقَت كوتجور نِي إىل أحبدشي، فأَر
األمورِ إليك، وأرضاها لديك، وأمحدها عاقبةً، 
 فإنك تفعلُ ما تشاُء، وأنت ،يف خريٍ وعافية

  .على كلِّ شيٍء قدير
 وصحبِه هوآل ،نا حممددوصلى اُهللا على سي

 ىضرِه، وقلْخ ددعا، دبة أَظَحلَ لِّي كُفوسلَّم، 
ِسفْنزِه، وةَن عرشهو ،مدكَ ادلمهات.  

  
  

Gא 

إين أسألُك توفيق أهلِ اهلُدى،  مهاللَّ
وأعمالَ أهلِ اليقني، ومناصحةَ أهلِ التوبة، 

 رب، وجِدأهلِ الص أهلِوعزم  وطَلَب ،ةياخلش
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لِ أهلِ الرغْبة، وتعبد أهلِ الورع، وعرفانَ أه
 ،ى أخافَكلْمِ، حتاللَّالعهافَةً  مخم أَلُكي أسإن

 كى أعملَ بطاعتيك، حتنِي عن معاصزجحت
 كحاصبه رضاك، وحىت أُن قعمالً أستح
بالتوبة خوفاً منك، وحىت أُخلص لك النصيحةَ 
 يف األمورِ حسن حباً لك، وحىت أتوكلَ عليك

  .خالقِ النور ظن بك، سبحانَ
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Gא 
     א 
אאא
    א א א 

אW  
اللَّ ،ِهللا احلمدهصلِّ م على سيدنا حممد ه وآل

أنت الصاحب يف السفَرِ، وأنت  مهاللَّم، وسلِّ
اخلليفَةُ يف األهلِ واملالِ والولد واألصحابِ، 

إنا  مهاللَّاحفظنا وإياهم من كلِّ آفة وعاهة، 
نسألُك يف مسريِنا هذا الرب والتقوى ومن العملِ 

إنا نسألُك أن تطوي لنا  مهاللَّما ترضى، 
فر، وأن ترزقَنا يف األرض، وهتونَ علينا الس

وأن تبلغنا سفرِنا سالمةَ البدن والدينِ واملالِ، 
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إنا نعوذُ بك من وعثاِء السفَر،  مهاللَّمقصدنا 
وكآبة املنقلب، وسوِء املنظرِ يف األهلِ واملالِ 

اجعلنا وإياهم يف  مهاللَّوالولد واألصحاب، 
ال تغير ما جوارِك، وال تسلُبنا وإياهم نعمتك، و

، وصلَّى اُهللا على سيدنا بنا وهبم من عافيتك
  . حممد وآله وسلَّم، واحلمد ِهللا رب العاملني

GאאW 
بسمِ اهللا، توكَّلْت على اهللا، وال حولَ وال 
قوةَ إال باِهللا، رب أعوذُ بك أنْ أَضلَّ أو أُضل، 

أو أُذَل، أو أَزِلَّ أو أُزل، أو أَظْلم أو  أو أَذلَّ
 ،لَ عليهجلَ أو يهاللَّأُظْلَم، أو أَجهي مل  مإن

أَخرج أَشراً وال بطَراً، وال رياًء وال سمعة، بل 
 خرجت اتقاَء سخطك، وابتغاَء مرضاتك
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 ،ين اجلنةلَدخوت ،ي من النارنِأن تعيذَ كأسألُ
؛يل ذنويب وتغفر فإنه ال يغفر إال أنت الذنوب.   

Gאא 
 ،ناتجأخر أنتو ،خرجنا مهاللَّ كمساب

 بوه ،ا ساملنيندور ،انم ممنا وسلِّسلِّ مهاللَّ

≈ª!$# Iω tµ ﴿،للغامنني هتا ما وهبنم لكلٍ s9Î) ω Î) uθèδ 

©y∏ ø9$# ãΠθ•‹s) ø9$# 4 Ÿω …çν ä‹ è{ ù' s? ×π uΖÅ™ Ÿω uρ ×Π öθtΡ 4 …çµ ©9 $ tΒ 

’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 3 ⎯ tΒ # sŒ “ Ï% ©! $# 

ßì x ô±o„ ÿ…çν y‰Ψ Ïã ω Î) ⎯ Ïµ ÏΡ øŒ Î*Î/ 4 ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ š⎥ ÷⎫t/ 

óΟÎγƒ Ï‰ ÷ƒ r& $ tΒ uρ öΝßγ x ù= yz ( Ÿω uρ tβθäÜŠ Ås ãƒ &™ó© y´ Î/ ô⎯ ÏiΒ 

ÿ⎯ Ïµ Ïϑù= Ïã ω Î) $ yϑÎ/ u™!$ x© 4 yì Å™uρ çµ •‹Å™öä. ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# 
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uÚ ö‘ F{ $# uρ ( Ÿω uρ …çν ßŠθä↔ tƒ $ uΚßγ Ýà ø Ïm 4 uθèδ uρ ’ Í? yè ø9$# 

ÞΟŠ Ïà yè ø9$#﴾ .  
  

GאW 
بِك انتشرت، وعليك توكَّلْت،  مهاللَّ

 ،تهوجت وإليك ،تمصتاع اللَّوبِكهم  أنت
ي، فاكفين ما أَهمنِي وما ال ثقَتي وأنت رجائ

 كجار مين، عز بِه أعلم به، وما أنت متأَه
زودنِي  مهاللَّ. وجلَّ ثناؤك وال إله غريك

التقوى، واغفر لي ذنيب، ووجهين للخريِ أينما 
تهتوج. 

אא 
GאW 
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 وباِهللا واُهللا أكرب، توكلت على اِهللا، بسمِ اِهللا
وال حولَ وال قوةَ إال باِهللا العلي العظيم، ما شاَء 
 راُهللا كانَ وما مل يشأْ مل يكن، سبحانَ الذي سخ
لنا هذا وما كُنا لَه مقرنني وإنا إىل ربنا ملنقلبون 

إني وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري  مهاللَّ
 أنت ،يف مجيعِ أمورِي عليك إليك، وتوكَّلْت

  .حسبِي ونعم الوكيل
GאאW 

سبحانَ اِهللا، واحلمد ِهللا، وال إله إال اهللا، واُهللا 
 سبعاً(أكرب (﴿ß‰ôϑ pt ø: $# ¬! “Ï% ©! $# $ uΖ1y‰yδ # x‹≈yγ Ï9 $ tΒ uρ 

$ ¨Ζ ä. y“Ï‰tF öκs] Ï9 Iωöθ s9 ÷β r& $ uΖ1y‰yδ ª!$#﴾ َّاللهم  أنت

  .احلاملُ على الظهر، وأنت املستعانُ على األمور
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‘tΒuρ (#ρâ$ ﴿ ِهللا وامللك ،اِهللا بسمِ y‰ s% ©!$# ¨,ym 

⎯Íν Í‘ ô‰ s% ÞÚ ö‘ F{$# uρ $Yè‹Ïϑ y_ …çµ çG ŸÒ ö6s% tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ) ø9$# 

ÝV≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uρ 7M≈ −ƒ Èθ ôÜtΒ ⎯Ïµ ÏΨŠ Ïϑ u‹Î/ 4 …çµ oΨ≈ ysö7ß™ 4’ n?≈yè s?uρ 

$£ϑ tã šχθ ä. Î ô³ç„﴾ .  

 G א  א א 
 אא   א   

))من قاله فغرق فعلي ديته((:   
﴿tΑ$s%uρ (#θç7Ÿ2ö‘ $# $pκ Ïù ÉΟ ó¡Î0 «! $# $yγ11 øgxΧ !$yγ8 y™ö ãΒuρ 4 

¨β Î) ’ În1u‘ Ö‘θà tó s9 ×Λ⎧Ïm§‘﴾ ﴿z⎯≈ ysö6 ß™ “ Ï%©!$# t¤‚y™ $oΨs9 

# x‹≈ yδ $tΒuρ $̈Ζ à2 …çµ s9 t⎦⎫ÏΡÌ ø) ãΒ ∩⊇⊂∪ !$̄ΡÎ) uρ 4’ n<Î) $uΖ În/ u‘ 

tβθ ç7Î=s)Ζ ßϑs9﴾ ِاِهللا بسم، اللَّهللا  وامللكهيا من  م

 السبع نَوواألرض ،طائعة عالسب السماوات هلَ
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 حاروالبِ ،خاشعة اتخامالش واجلبالُ ،خاضعة
احفظْ ،خائفة الزاخراتنا أنت خري ظاًفْح 

وأنت أرحم امحنيالر، ﴿$tΡö‘ y‰ s) sù zΝ ÷è ÏΨsù tβρ â‘ Ï‰≈s) ø9$#﴾ .  

ثالثاً(أكرب  واُهللا) ثالثاً( ِهللا احلمد (سبحانك 
 ال يغفر هإن ،يل ي فاغفرِسفْن تملَإين ظَ

إال أنت الذنوب.  
 Gא   א   

א 
אF E: َّاللهي منِسلِّ م

 ،يمع ما ي واحفظْنِواحفظْ ،معي م ماوسلِّ
≈çµ (﴿!$̄ΡÎ) ثالثاً(معي  غ ماي وبلِّنِغوبلِّ oΨø9t“Ρr& ’Îû 

Ï's#ø‹ s9 Í‘ ô‰ s)ø9$#﴾FE، :َّاللهي منِسلِّ م

 ،يمع ما ي واحفظْنِواحفظْ ،معي م ماوسلِّ
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א) ثالثاً(معي  غ ماي وبلِّنِغوبلِّ
F E :َّاللهمعي م ماي وسلِّمنِسلِّ م، 

 غ ماي وبلِّنِغوبلِّ ،يمع ما ي واحفظْنِواحفظْ
 ،)ثالثاً(معي   אFE

 Wَّاللهي نِواحفظْ ،معي م ماي وسلِّمنِسلِّ م
،)ثالثاً(معي  غ ماي وبلِّنِغوبلِّ ،يمع ما واحفظْ

 W ﴿¨β Î) “ Ï%©!$# uÚ t sù š ø‹n=tã šχ# u™ ö à)ø9$# 

š‚–Š !# ts9 4’ n< Î) 7Š$yè tΒ﴾K 
Gא،W 

 اُهللاإال  ال إله ،احلليم العظيم اُهللاال إله إال 
العظيم العرشِ رب، إال اُهللا ال إله رب 

السماوات األرضِ ورب الكرمي،  العرشِ ورب
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 אW عدد لْخقرِه، وىض ه، ِسفْن
زِوةَن عرشهو ،مدكَ ادلمهات..  

אא﴿óΟs9r& ÷y u ô³ nΣ y7 s9 

x8 u‘ ô‰ |¹ ﴾אFE ﴿!$ ¯Ρ Î) çµ≈ oΨ ø9t“Ρ r& ’ Îû 

Ï' s# ø‹s9 Í‘ ô‰ s) ø9$# ﴾FE﴿É#≈ n=ƒ \} 

C· ÷ƒ tè%﴾אK 
GK 
GאאWW   

ـ  ونعوذُ ،مهيف حنورِ كإنا جنعلُ مهاللَّ  كبِ

من شورِراللَّ ،مههم رب  السـماوات ورب 
العكُ ،العظيم شِرن هـؤالءِ  يل جاراً من شر، 

ومن شر اجلن نِاوأعو سِواإلن همهم وأتبـاع، 
عز جاروجلَّ ،ك وال إله غريك ،كثناؤ .  
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GאאW 
لك الشرف على كـلِّ   مهاللَّاهللا أكرب،  

.شرف، ولك احلمـد علـى كـلِّ حـال    
אK 

GאאW 
   املالئكـة وسِ، ربالقُـد سبحانَ امللك
 ــالعزة ــماوات ب الس ــت ــروحِ، جلِّلَ   وال

 واجلربوت.  
GאאW 

اهللا، أعـوذُ بـاِهللا    : يا أرض ـكبي وررب  
  من شرك، ومن شر مـا فيـك، وشـر مـا     
  دب عليك، أعـوذُ بـاِهللا مـن شـر كـلِّ      

  سود، وحية وعقـرب، ومـن شـر    أَسد وأَ
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&ã…﴿ساكنِ البلد، ووالد وما ولـد   s! uρ $ tΒ z⎯ s3y™ 

’ Îû È≅ ø‹©9$# Í‘$ pκ ¨]9$# uρ 4 uθèδ uρ ßìŠ Ïϑ¡¡9$# ÞΟŠ Î= yè ø9$#﴾.  

 
 
GאW 

ال  هوحد إال اُهللا ال إله) ثالثاً(أكرب  اُهللا
ه، لَلَ شريكه امللك وهو على كلِّ ،واحلمد 
مرة،  ألف ألف ذرة كلِّ عدد ،قدير شيٍء

 قصدآيبونَ، تائبونَ، عابدون، لربنا حامدون، 
 .هوحد األحزاب موهز هعبد رصون ،هوعد اُهللا
﴿Éb>§‘ © Í_ø9Ì“Ρr& Zωu”∴ ãΒ %Z. u‘$t7•Β |MΡr&uρ ç öyz t⎦, Î!Í”∴ ßϑ ø9$#﴾    

﴿≅ è%uρ Éb>§‘ © Í_ù=Åz÷Š r& Ÿ≅ yzô‰ ãΒ 5−ô‰ Ï¹ © Í_ô_Ì ÷zr&uρ ylt øƒ èΧ 

5−ô‰ Ï¹ ≅ yè ô_$# uρ ’ Ík< ⎯ÏΒ y7Ρà$©! $YΖ≈ sÜù=ß™ # ZÅÁ ¯Ρ﴾.   
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رب السماوات السبعِ وما أظلَلْن،  مهاللَّ
ورب األرضني السبعِ وما أقللن، ورب الشياطنيِ 
 ن، وربيالرياحِ وما ذَر وما أضللن، ورب

نيرأسألُ ،البحارِ وما جك خري هذالقرية ه، وخري 
م ها وجبلتهتلْبما ج ها وخريأهل وخري ،ما فيها

ما  وشر ة،البلد ههذ من شر كبِ وأعوذُ ،عليه
 ،م عليههها وجبلتما جبلت وشر ،هاأهل وشر ،فيها
  . شرارهم را شعن فاصرِ

نا من ذْوأع ،اهاناها وجيا حنارزقْ مهاللَّ

ا إىل نبوحب) ثالثاً(لنا فيها  كبارِ مهاللَّوباها، 
أهلها وحبب صالحي أهل١(ا إليناه(.  

                                                 
. ااهيحأَا وهاتومأَ احِورىل أَإِ يهدهيو آنرقُالْ نم رسيا تم أُرقْي مثُ) ١(

العلوي املتويف يف  اسِطَّن العسحالْ نِب دمحأَ اممنا اِإلديس انَكَ
إن ذلك : هـ حيث على هذا ويقول١٣٣٤ضرموت حريضة حب
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GאW 
 א،

    Wالسالم أيها  عليك
اِهللا ورمحةُ النيب وبركاته، السعلينا وعلى  الم
الصاحلني اِهللا عباد، السالم علينا من ربا حتيةًن 

اللَّ، طيبة مباركةً اِهللا من عندهعلى  صلِّ م
سيدنا حممد وآلموسلَّ ه.   

املخرج،  وخري املوجلِ خري كإين أسألُ مهاللَّ
 وعلى اِهللا ،خرجنا اِهللا بسمِو ،وجلنا اِهللا بسمِ

ربناا توكلن،﴿Éb>§‘ ©Í_ù=Åz÷Š r& Ÿ≅ yzô‰ ãΒ 5−ô‰ Ï¹ © Í_ô_Ì ÷zr&uρ 

                                                          
حسنات تكتب يف صحائف األحياء ورمحة لألموات خري هلم من 

  .كل هدية
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ylt øƒ èΧ 5−ô‰ Ï¹ ≅ yè ô_$# uρ ’ Ík< ⎯ÏΒ y7Ρà$©! $YΖ≈ sÜù=ß™ # ZÅÁ ¯Ρ﴾  

﴿Éb>§‘ © Í_ø9Ì“Ρr& Zωu”∴ ãΒ % Z.u‘$t7•Β |MΡr&uρ ç öyz t⎦,Î!Í”∴ ßϑ ø9$#﴾.  

 אאF E
א،אK 

א   א 
Wنا توباً توباً لرب

أوباً ال يغادحوباً ر.   
 

QWWE  

ZXXC  
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<îßâù]<h†¹]< <
< <

îßŠ£]<äñ^`e<]<±c<äqçjÖ]<»< <
  

  نظم
الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن 

  حفيظ
  ن سالمابن الشيخ أبي بكر ب
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GאאW 
 فخـيم  هعطاُءكلم يارحـيم يـارمحن يااُهللا

 الفتوحِ علينا أكربوافتحروحيبالصفاِءسدقَوسدقُ
ياسالم مؤمنروعيتآمنمهيمنإعزيزرتبيت  رفع
ياجبار يامتكرب بارِ ياخـالقئك واإين بفضلثق 
مصوغفَّرـ يـاارقهاروهغَابثُيدائماًك مدرار 

رزيااق فتيااح إفضالُعلـيمهوخريه  عمـيم 
 ناعون نكُرافع ياخافض يا نا املىنبهباسطٌ ياقابض يا

لُّمذ يامعززاهب يل ع يامسيع ـ بصـري يل  نكُ
 وادفـعِ خـبري يالطيفلْعامـعـدلُ ياحكم يا

ياحليم ياعظيم غفـور ياشكور ياعلي  كـبري 
 رقيب ياكرمي ياجليلُ حسيب يامقيت ياحفيظُ
ياجميب واسعوسمشهديع ياحكيم ودودموردي صف 
إبعـثْباعـثُ ياجميدياشهيد وحقق وجهيتحق 

 كن لنا معنيويلُّ يامتني يل اليقنيقوقوي ياوكيلُ
أحمصي ف يامحيدصلح األمور يامبدئ واشرحِمعيد الصورد 

حميي مميتربنا اصلحيا القلوب ياحي قيومواكشالكُ فوب ر 
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وجل  عزأحدياواحد ياهبنا األملْماجد ياواجد يا
 احلزون جلِّمقتدرقادريا نْئوالشحِأصلصمد يافرديا

مقدممؤخأولُكن عوننـاريا آخرواكشف ضنار 
 بر متعالُياوالُياوباطناً ظهرلح مااصباطنياظاهريا

توابتبواكفدا يامنتقمالع عفويارؤفسامح من نمد 
يامالكفأنت ذو اجلالل واإلكراماعطين مراميامللك 
 األجور غين يامغين وضاعف امجع يل اخليورمعاياجمقسطُ
يامانعكفنا الضررإياضارانفعنا فأنت املدخريانافع 
يانورنورنا ياهاديواهد أصلح باطين والباديبديع 

ياباقي ياوارث يارشـيدصبورهبنا فوق مانريد 
 الوافره  للهباتوضاعفوزد هاهنا واآلخرهخريٍمن كلِّ

 وامنن علينا إنك املنانُانُياحنوهب لنا احلنانَ
 املنري الزاهر والوجهذي القدرِ الطاهرِاألنامباملصطفى خريِ

عاِءالشفوأكرمِ العاطرِاجلميلِوالذكرِذي اجلاهعند رِالفاط  
 وصحبه والتابعني باألثر ررالغواآللِصلى عليه اُهللا

مأبدايف كل حنيٍماًلِّس سرمدا  للرمحن دأباًواحلمد
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GאאאאW 
 

 هطَفَاتا عاِهللا ي اتفَحا ني فَيودج قالْح اتذَبا جيوةروبِز 

   ـهظَاتـا لَحاِهللا ي اتظَرا نيو ـةبي بِهأُم اللُّطْف اتمسا نيو 

ةعري بِسنِ جِدمحةَ الرا غَاريو    ـةملكُـلِّ م قْدلِّي عا وحنإِلَي

فَضلِ كُلَّ رميمة وأَحيِي بِروحِ الويا رحمةَ الرب الرحيمِ توجهِي 

 فإِنَّ مطَايا القَصد نحوك أَمـت ويا كُلَّ أَبوابِ القَبولِ تفَتحـي  

 فَإِنَّ أَكُف الْمحلِ تلْقَاك مدت ويا سحب الْجود اإلِلَهِي أَمطرِي

رشدنا نهج الطَّرِيقِ القَوِيمة ومبِحرمة هادينا ومحيِي قُلُوبِنـا  

 علَيه من الرحمنِ أَفْضلَ دعوةدعاناَ إىل حق بِحـق منـزلٍ   

  ـرِهَألم نِنيـذْعا ما قَبِلْننبأَج  ةريصبو دىه نا عنا أَطَعنعمس

 ويا رب اقْبِضنا على خيرِ ملَّـة هـدى  فَيا رب ثَبتنا علَى احلق والْ

  ـةمحبِر وعوالً والفُرأُص معو  ـةابكُلَّ قَراباً وحأَصالً وأَهو

 أَقَام لَك التوحيد من غَيرِ رِيبةوسائر أَهلِ الدينِ من كُلِّ مسلمٍ 
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ائد لِّمسلِّ وصداً ومررِ سهمِ الدةرِ أُميإىل خ وثعبلى خريِ مع 

ـعظيمِ وإِنزالِ الكتابِ وحكْمة  محمد املَخصوصِ منك بِفَضلك الـْ
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< <
<…^Òƒ_< <

^ãÚçèæ<íÃÛ¢]<í×éÖ  
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  أذآار ليلة الجمعة ويومها
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
﴿$Ο!9# ∩⊇∪ y7Ï9≡sŒ Ü=≈tGÅ6ø9$# Ÿω |=÷ƒu‘ ¡ Ïµ‹Ïù ¡ “W‰èδ 

z⎯ŠÉ)−Fßϑù=Ïj9 ∩⊄∪ t⎦⎪Ï%©!$# tβθãΖÏΒ÷σãƒ Í=ø‹tóø9$$Î/ tβθãΚ‹É)ãƒuρ nο4θn=¢Á9$# 

$®ÿÊΕuρ öΝßγ≈uΖø%y—u‘ tβθà)ÏΖãƒ ∩⊂∪ t⎦⎪Ï%©!$#uρ tβθãΖÏΒ÷σãƒ !$oÿÏ3 tΑÌ“Ρé& 

y7ø‹s9Î) !$tΒuρ tΑÌ“Ρé& ⎯ÏΒ y7Î=ö7s% ÍοtÅzFψ$$Î/uρ ö/ãφ tβθãΖÏ%θãƒ ∩⊆∪ 

y7Í×̄≈s9'ρé& 4’n?tã “W‰èδ ⎯ÏiΒ öΝÎγÎn/§‘ ( y7Í×̄≈s9'ρé&uρ ãΝèδ 

šχθßsÎ=øßϑø9$#﴾ ﴿ö/ä3ßγ≈s9Î)uρ ×µ≈s9Î) Ó‰Ïn≡uρ ( Hω tµ≈s9Î) ωÎ) uθèδ 

ß⎯≈yϑôm§9$# ÞΟŠÏm§9$#﴾ َّاللهإليك بني  م مي أقدإن

ييد سٍفَكلّ ن  وطرفة وخطرة وحلظة وحملة
ف هبا أهلُ السموات واألرض، وكلّ يطر

أُقدم  كائن أو قد كان شيٍء هو يف علمك
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إليك بني يدي ذلك كلِّه ﴿ ª!$# Iω tµ≈s9Î) ωÎ) uθèδ 

©y∏ø9$# ãΠθ•‹s)ø9$# 4 Ÿω …çνä‹è{ù's? ×πuΖÅ™ Ÿωuρ ×ΠöθtΡ 4 …çµ©9 $tΒ ’Îû 

ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# $tΒuρ ’Îû ÇÚö‘F{$# 3 ⎯tΒ #sŒ “Ï%©!$# ßìxô±o„ ÿ…çνy‰ΨÏã 

ωÎ) ⎯ÏµÏΡøŒÎ*Î/ 4 ãΝn=÷ètƒ $tΒ š⎥÷⎫t/ óΟÎγƒÏ‰÷ƒr& $tΒuρ öΝßγxù=yz ( Ÿωuρ 

tβθäÜŠÅsãƒ &™ó©y Î́/ ô⎯ÏiΒ ÿ⎯ÏµÏϑù=Ïã ωÎ) $yϑÎ/ u™!$x© 4 yìÅ™uρ çµ•‹Å™öä. 

ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# uÚö‘F{$#uρ ( Ÿωuρ …çνßŠθä↔tƒ $uΚßγÝàøÏm 4 uθèδuρ ’Í?yèø9$# 

ÞΟŠÏàyèø9$#﴾، ﴿°! $tΒ ’Îû  ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# $tΒuρ ’Îû ÇÚö‘F{$# 3 βÎ)uρ 

(#ρß‰ö7è? $tΒ þ’Îû öΝà6Å¡àΡr& ÷ρr& çνθà÷‚è? Νä3ö7Å™$y⇔ãƒ ÏµÎ/ ª!$# ( 

ãÏøóu‹sù ⎯yϑÏ9 â™!$t±o„ Ü>Éj‹yèãƒuρ ⎯tΒ  â™!$t±o„ 3 ª!$#uρ 4’n?tã Èe≅à2 

&™ó©x« íƒÏ‰s% ∩⊄∇⊆∪ z⎯tΒ#u™ ãΑθß™§9$# !$yϑÎ/ tΑÌ“Ρé& Ïµø‹s9Î) ⎯ÏΒ ⎯ÏµÎn/§‘ 

tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$#uρ 4 <≅ä. z⎯tΒ#u™ «!$$Î/ ⎯ÏµÏFs3Í×̄≈n=tΒuρ ⎯ÏµÎ7çFä.uρ 
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⎯Ï&Î#ß™â‘uρ Ÿω ä−ÌhxçΡ š⎥÷⎫t/ 7‰ymr& ⎯ÏiΒ ⎯Ï&Î#ß™•‘ 4 (#θä9$s%uρ 

$uΖ÷èÏϑy™ $oΨ÷èsÛr&uρ ( y7tΡ#tøäî $oΨ−/u‘ šø‹s9Î)uρ çÅÁyϑø9$# ∩⊄∇∈∪ 

Ÿω ß#Ïk=s3ãƒ ª!$# $²¡øtΡ ωÎ) $yγyèó™ãρ 4 $yγs9 $tΒ ôMt6|¡x. $pκön=tãuρ 

$tΒ ôMt6|¡tFø.$# 3 $oΨ−/u‘ Ÿω !$tΡõ‹Ï{#xσè? βÎ) !$uΖŠÅ¡®Σ ÷ρr& $tΡù'sÜ÷zr& 4 

$oΨ−/u‘ Ÿωuρ ö≅Ïϑóss? !$uΖøŠn=tã #\ô¹Î) $yϑx. …çµtFù=yϑym ’n?tã 

š⎥⎪Ï%©!$# ⎯ÏΒ $uΖÎ=ö6s% 4 $uΖ−/u‘ Ÿωuρ $oΨù=Ïdϑysè? $tΒ Ÿω sπs%$sÛ $oΨs9 

⎯ÏµÎ/ ( ß#ôã$#uρ $̈Ψtã öÏøî$#uρ $oΨs9 !$uΖôϑymö‘$#uρ 4 |MΡr& $uΖ9s9öθtΒ 

$tΡöÝÁΡ$$sù ’n?tã ÏΘöθs)ø9$# š⎥⎪ÍÏ≈x6ø9$#﴾ ،﴿y‰Îγx© ª!$# 

…çµ̄Ρr& Iω tµ≈s9Î) ωÎ) uθèδ èπs3Í×̄≈n=yϑø9$#uρ (#θä9'ρé&uρ ÉΟù=Ïèø9$# $JϑÍ←!$s% 

ÅÝó¡É)ø9$$Î/ 4 Iω tµ≈s9Î) ωÎ) uθèδ â“ƒÍ–yêø9$# ÞΟŠÅ6y⇔ø9$# ﴾،  وأنا

أشهد مبا شهِد اللّه به، وأُشهد اللّه على ذلك، 
الشهادة، وهي يل عند اللّه  وأستودع اللّه هذه
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 (βÎ¨﴿، وديعة أسأله حفظها حىت يتوفّاين عليها

š⎥⎪Ïe$!$# y‰ΨÏã «!$# ÞΟ≈n=ó™M}$#﴾ ،﴿È≅è% ¢Οßγ̄=9$# y7Î=≈tΒ Å7ù=ßϑø9$# 

’ÎA÷σè? šù=ßϑø9$# ⎯tΒ â™!$t±n@ äíÍ”∴s?uρ šù=ßϑø9$# ⎯£ϑÏΒ â™!$t±n@ –“Ïèè?uρ ⎯tΒ 

â™!$t±n@ ‘ΑÉ‹è?uρ ⎯tΒ â™!$t±n@ x8Ï‰uŠÎ/ çöy‚ø9$# ( y7̈ΡÎ) 4’n?tã Èe≅ä. &™ó©x« ÖƒÏ‰s% 

∩⊄∉∪ ßkÏ9θè? Ÿ≅øŠ©9$# ’Îû Í‘$yγ̈Ψ9$# ßkÏ9θè?uρ u‘$yγ̈Ψ9$# ’Îû È≅øŠ©9$# ( ßlÌ÷‚è?uρ 

¢‘y⇔ø9$# š∅ÏΒ ÏMÍh‹yϑø9$# ßlÌ÷‚è?uρ |MÍh‹yϑø9$# z⎯ÏΒ Çc‘y⇔ø9$# ( ä−ã—ös?uρ ⎯tΒ 

â™!$t±n@ ÎötóÎ/ 5>$|¡Ïm﴾  ،رمحن الدنيا واآلخرة ورحيمهما

تشاُء منهما ومتنع من تشاُء أنت ترمحنا  تعطي من
 مهاللَّسواك،  فارمحنا رمحةً تغنينا هبا عن رمحة من

  .الفقر اقضِ عنا الدين واغنِنا من 
• אאW 

 

א 
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 Sُ%َ gْ=َ ْ̂ َp Eْ%َ6ََب َوqHِ%ْ3َ#ِْ)ِه ا aTَ3َ ْ�ََلdَي أtِN%ا ِNِQ (ُ?ْ<َ%ْا
 Gَ �Lَ#ُpَو Sُْd(ُ%َ 9ْ:ِ ا(ًp(ِlَ 6Fًْ1َD َرtِْ$ُ2ِ% 6?ً�2Xَ (١) 6@ً"َ3ِ
 6ً$RَCَ ًاG@َْأ Eْhُ%َ N6%َِ>6ِت أَن Nn%َن ا"Tُ?َ=َْp 9َptِN%ا vَ$ِ:ِْ[ُ)ْا
 َteَN\6ُ%"ا اXَ 9َptِN%َر اtِْ$ُpا (٣) َو(ًَDَأ Sِ2cِ vَ_ِ7ِ6:َ (٢)
اNQُ َوَ%ً)ا (٤) َ:ETْ3ِ 9ْ:ِ SِDِ Eْhُ%َ 6ٍ وGُ#7َ Eْhِ�ِ6َDَ¤ِ Yَََْت 
 (٥) 6ًDtِ7َ NYَِن إ"%ُ"�َُp إِْن Eْhِuِا"َْcَُج ِ:9ْ أGُeَْ\ *ً?َِT7َ
aTَ3َ �َRَْBَd ٌ>-ِ6َD �َNT=َTََc آ6َ0َرEْuِِ إِْن َ%p Eُْ]ِْ:$ُ"ا thَDَِا 
 *ًَ$pا4َْرِْض ِز aTَ3َ 6:َ 6َ$Tْ=َ@َ 6Ndِ6ً (٦) إBFََأ �ِp(ِ<َ%ْا

Tُ3ِ6"َن َ:6  َ̂ %َ 6Ndِإ َ%Eْuُ"َTُْ#َ$ِ% 6hَ أEْhُ�pَ أ9ُRَCَْ 3ََ?ً, (٧) َو
6hَْ2Tَ3َ َ+ِ=2ً)ا ُ@Gُزًا (٨) أَْم fَْ#RِCَ أَنN أَْ+َ>6َب 

#6ً (٩) إِذْ أََوى  َ̂ 3َ 6َ$\ِ6َpَا ِ:9ْ آ"ُd67َ ِE2XِNG%َوا ªِhْHَ%ْا
 *ً?َCَْر �َْd(ُ%َ 9ْ:ِ 6َ$\َِ6َ آ$ND6ُ%"ا َر�ََc ªِhْHَ%ْا a%َِ2َُْ* إqBِ%ْا

 Eْhِdِآَذَا aTَ3َ 6َ$ْDGَ َ̀ َc (١٠) ا(ًlََ6َ رdِG:َْ�2»ْ َ%$6َ ِ:9ْ أuََو
Icِ اْ%vَ$ِFِ ªِhْHَ 3ََ)ًدا (١١) EَTَ=َْ$ِ% Eْuُ6َ$ْ_=ََD NEُ0 أَي� 
 �َْ2Tَ3َ �¬�َُd 9ُ<َْd (١٢) (6َ َ%ِ#_ُ"ا أََ:ً)اِ anَCَْأ ِvَْDْ�<ِ%ْا
6Dِ Eْuَُ1َ#َdْ%َ>�� إ2ْqcِ EْhُNdٌَِ* آََ:$ُ"ا Eْhِ�DGَDِ َوزِْدuُ Eْuُ6َdً)ى 

�6ُ%"ا َر�D$6َ رَب� ََc 6ُ:"اXَ ْإِذ EْhِDِ"TُXُ aTَ3َ 6َ$ْ�َD(١٣) َوَر
�ْ) TْXُ$6َ إِذًا َ%َ 6hً%َِإ Sِdِ3َُ" ِ:9ْ ُدو(َْd 9ْ%َ 6َواِت َوا4َْرِْض?َ NR%ا

(١٤) 6ً�َ�lَ

ِE2CِNG%9ِ ا?َCْNG%ا ِNQا ِERْDِ



 ج

159

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Eْhِْ2Tَ3َ 1َْ\ُ"َنp Yَْ"%َ *ًhَِ%َآ Sِdُِوا ِ:9ْ ُدوteَN\6َ ا$:ُ"ْXَ ِءYَُ[uَ
 6ًDtِ7َ ِNQا aTَ3َ ىGََqْc9ِ ا N?:ِ EُTَْ£َ9ْ أ?ََc ٍ �vَD 6ٍَن�TْRُDِ

 a%َِ1َُْووا إc َNQا NYِوَن إ(ُُ#=َْp 6:ََو Eْuُ"?ُُq%َْ�َq3ْإِِذ ا (١٥) َو
 Eْ7ُِG:َْ9ْ أ:ِ EْHُ%َ ْ«�2hَُpَو Sِqِ?َCَْ9ْ ر:ِ EْHُ�Dَر EْHُ%َ GْLُْ$َp ªِhْHَ%ْا
 EْhِBِhْ7َ 9ْ3َ َ�َاَوُر\ fْ=َTََ� إِذَا �َ?ْ NL%ى اGََ\6 (١٦) َو�ًَcG:ِ
 Icِ Eْuُ6ِل َو?َ �L%ذَاَت ا Eْhُ�ُِG�َْ\ fَْDGَ�َ إِذَا ذَاَت اv?َِ2%ِْ َو
َ"ٍة ِ:$Sُْ ذَ%َِ� ِ:9ْ آ6َpَِت اhَْp 9ْ:َ ِNQِ) اhَُc ُNQَ" اْ(qhَُِْ) َوَ:9ْ  ْ̂ َc
 6ً£6�َْpَأ Eْhُُ#Rَ<َْ\ا (١٧) َو(ًlِْG:ُ 6ًّ2ِ%َو Sُ%َ (َِ^َ\ 9ْTََc gِْT ْ̀ ُp
 ٌFِ6َD Eْhُُ#Tْ7ََ6ِل و?َ �L%َوذَاَت ا ِv?َِ2%ْذَاَت ا Eْhُُ#�T�َُdٌد َو"Xُُر Eْuَُو
 fَْ�ِTُ)ََارًا َوGcِ Eْhُْ$:ِ fَْ2N%"َ%َ Eْhِْ2Tَ3َ fَ=ْTَN6ْ%َ"ِ+2ِ) َ%ِ" ا�Dِ Sِْ23َِذرَا
ِ:$Eْhُْ ر3ُْ#6ً (١٨) و6Rََqَ2ِ% Eْuُ6َ$ْ_=ََD �َِ%َt7َََءُ%"ا 6Xَ Eْhَُ$ْ2َDَل 

6Xَ Eُْqْ_#ِ%َ Eْ7َ Eْhُْ$:ِ gٌ�ِ6Xَُ%"ا َ%ِ#_p 6َ$َْْ"ً:6 أَْو p ®َ=َْDَْ"مٍ 6Xَُ%"ا 
 a%َِِه إtِuَ EْHُXِِر"َDِ Eْ7ُ(َCََا أ"ُ_=َْD6َc Eُْqْ_#ِ%َ 6?َDِ EُTَ3َْأ EْHُ�Dَر
 Sُْ$:ِ زٍْقGِDِ EْHُ\ِْ1َ2Tَْc 6:ً6=ََ� a7َْ6 أَزhَ�pَأ Gُْiْ$َ2Tَْc *َِ$p(َِ)ْا

َوªْN�Tََqَ2%ْ وGَ=ِLُْp YََنEْHُDِ N أCًََ)ا (١٩) إEْhُNdِ إِْن Ghَْiَpُوا 
Eْ7ُ"?ُ@ُْGَp EْHُْ2Tَ3َ أَْو pُِ=2ُ)وEْhِqِNT:ِ Icِ Eْ7ُ َوTْBُ\ 9ْ%َُِ>"ا إِذًا 

أDًََ)ا (٢٠)



 ج

160

 

  
  
  
  
  
  
  



 Nَوأَن ��Cَ ِNQَو3َْ) ا Nا أَن"?ُTَ=َْ2ِ% Eْhِْ2Tَ3َ 6َdْGَ_3َْأ �َِ%َt7ََو
�6ُ%"ا ََc EْuَُG:َْأ Eْhَُ$ْ2َD 6َز3َُ"َن$َqَp ْ6 إِذhَ2cِ ;َْpَر Yَ *َ3َ6 NR%ا
 aTَ3َ ا"ُ#Tَ�َ 9َptِN%6َل اXَ EْhِDِ EُTَ3َْأ Eْhُ�D6ً َرd6َ2ْ$ُD Eْhِْ2Tَ3َ ا"ُ$ْDا
�"ُ%"َن 0ََ,0ٌَ* َُ2Fَ ا (٢١)(ًِ^Rْ:َ Eْhِْ2Tَ3َ NَنteِNqَ$%َ EْuِِG:َْأ
�"ُ%"َن َ-ْ?6Fَ *ٌRَِدEْhُُ#Tْ7َ EْhُFُ رَْ@ً?6 َُpَو Eْhُُ#Tْ7َ Eْhُ=ُDِرَا
 EُTَ3َْأ I�Dَر gْXُ Eْhُُ#Tْ7َ Eْhُُ$:ِ6َ0َو *ٌ=َْ#Fَ َن"%ُ"�َُp2ِْ; َوbَ%ْ6Dِ
Eْhُ?ُTَ=َْp 6:َ Eْhِ\ِN(=ِDِ إc gٌ2ِTXَ NYََِ, \َُ?6ِر Eْhِ2cِ إG:ِ NYَِاًء 
 N9%َ"�َُ\ Yََا (٢٢) و(ًCََأ Eْhُْ$:ِ Eْhِ2cِ fِْBَqRَْ\ Yًََا وGuِ6َ£
 ُNQ6َء اLََp أَْن NYِذَ%َِ� َ�ً)ا (٢٣) إ gٌ3ِ6َc I�dٍِْء إILَِ%
َواذGْ7ُْ َرNDَ� إِذَا fَ2Rَِd َوaRَ3َ gْXُ أَْن 9َِp(ِhَْp َرGXَْ4ِ I�Dََب 
ِ:tuَ 9َْا رlًََ)ا (٢٤) َوَ%ِ#_ُ"ا EْhِBِhْ7َ Icِ 0ََ,َث ِ:�ٍَ* 

 Sُ%َ 6 َ%ِ#_ُ"ا?َDِ EُTَ3َْأ ُNQا gِXُ (٢٥) 6=ًRْ\ِ َوازَْداُدوا vَ$ِFِ
 9ْ:ِ Eْhُ%َ 6:َ ْ>?ِFََْوأ SِDِ GْnِْDَ6َواِت َوا4َْرِْض أ?َ NR%2�َُْ; ا
 gُْ\ا (٢٦) َوا(ًCََأ Sِ?ِHْCُ Icِ ُِكGLُْp Yََو �Iِ%9ْ َو:ِ Sِdُِدو
َ:6 أُوICَِ إ6َq7ِ 9ْ:ِ �َْ2%َِِب َرYَ �َ�D ُ:#َ)�َل %Sِ\ِ6?َِTHَِ َو9ْ%َ \َ^َِ) 

 9َptِN%ا َ>:َ �َRَْBَd Gْ#ِ+ْا (٢٧) َوا(ً<ََqTْ:ُ Sِdِ9ْ ُدو:ِ
 (ُ=َْ\ Yََو Sُhَ@ْوَن َو(ُpGُِp �ILِ=َ%ْاِة َوا(َbَ%ْ6Dِ EْhُND3ُ"َن َر(َْp

 6َ$TَْB�َْ9ْ أ:َ ْ>�ُِ\ Yََ6َ2ْ وd�(%اْ%َ>6َ2ِة ا *ََ$pِز (ُpGُِ\ Eْhُْ$3َ 23َْ$6ََك
(٢٨) 6ً�ُGُc ُُهG:َْاهُ و67َََن أ"َuَ َ>َ#N\6َ َواdِG7ْ9ْ3َ ِذ Sَُ#TْXَ
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 6Ndِإ GُْBHَْ2Tَْc 6َءlَ 9ْ:َ2ُ]ِْ:9ْ َوTَْc 6َءlَ 9ْ?ََc EْHُ�Dاْ%َ>�� ِ:9ْ َر gِXَُو
إِْن 2bَِqRَْp_ُ"ا  أ6َd vَِ)ِ6NiTِ% 6َd(َْq3َْرًا أ6Cَََط GFُ EْhِDَِاِد6hَXُ َو
Gَاُب َو6Fََءْت  NL%ا �َْ�Dِ َي اْ%ُ"ُ@"ه"ِLَْp gِhُْ)ْ67َ 6ٍء?َDِ 06ُ"اbَُp
 Yَ 6Ndِ6%َِ>6ِت إ Nn%ا ا"Tُ?ِ3َ9َ آََ:$ُ"ا َوptِN%ا N6 (٢٩) إِن�ًَBَ\ْG:ُ
2<ُ أَْ@Gَ َ:9ْ أ9َRَCَْ 3ََ?ً, (٣٠) أُوَ%ِ�َ� َ%6N$@َ Eْhُُت 3َْ)ٍن  ِ̀ ُd
 ;ٍuََ6ِوَر ِ:9ْ ذFََ6 ِ:9ْ أhَ2cِ َن"ْNT<َُp 6ُرhَْdَ4ْا Eُhِqِ<َْ\ 9ْ:ِ يGِ ْ̂ َ\
 6hَ2cِ vَ�ِHِNq:ُ ٍقGَْ#َqFِْإ Gًا ِ:Fُ 9ْ$ُْ)ٍس َو ْ̀ -ُ 6ًD6َ20ِ َن"Rَُ#Tَْpَو
�6 (٣١) َواG�ِْْب ًَBَ\ْG:ُ fَْ$RُCَاُب َو"َN_%ا Eَ=ْdِ �ِ�ِا4َْرَا aTَ3َ

َ%Eْhُ َ:_ًَ, رَُ@vَْqN$@َ 6?َuِ(ِCََ4ِ 6َ$Tْ=َ@َ ِvْTَِ ِ:9ْ أ3َْ$6ٍَب 
 ِvَْqN$ َ̂ َوgٍeَْ$Dِ 6?َuُ6َ$ْBَBCَ َوَ@َ=hَُ$ْ2َD 6َ$Tَْ?6 زَر63ًْ (٣٢) 6َqTْ7ِ اْ%

Ghََd 6?َhُ%َ,َ-ِ 6َdْGًا  N̂ َc6ً�ْ2 َوlَ Sُْ$:ِ EِْTْiَ\ Eْ%َ6 َوhَTَ7ُُأ fَْ\َآ
 Gَُ_7َْ6َ أdَ6ِورُهُ أ<َُp "َuَُو Sِ#ِCِ6nَِ% 6َل�ََc Gٌ?ََ0 Sُ%َ (٣٣) و67َََن
 SِRِْBَ$ِ% Eٌِ%6َ£ "َuَُو SَُqN$@َ gَ-ًَا (٣٤) َوَدGَBَd ��3َََوأ Yً6:َ �َْ$:ِ
 *َ3َ6 NR%ا (٣٥) َوَ:6 أَ£�9ُ ا(ًَDَِه أtِuَ (َ2#َِ\ 6َل َ:6 أَ£�9ُ أَْنXَ

 6ً#Tَ�َْ$:ُ 6hَْ$:ِ ًاGْ2-َ N4ََِ@َ)ن I�Dَر a%َِ6ِ�َ?ً* َوَ%9ْ�ِ رُِدْدُت إXَ
 9ْ:ِ �َ�َTَ-َ يtِN%6Dِ َْتGَB7ََ6ِورُهُ أ<َُp "َuَُو Sُُ#Cِ6+َ Sُ%َ 6َلXَ (٣٦)
 ُNQا "َuُ 6N$Hِ%َ (٣٧) ,ً@َُاَك رN"Fَ NEُ0 *ٍَBْ�ُd 9ْ:ِ NEُ0 َاٍبGُ\
 �ََqN$@َ fَTْ-َإِذْ َد Yَْ"%َا (٣٨) َو(ًCََأ I�DGَDِ ُِكGlُْأ Yََو I�Dَر
 Yً6:َ �َْ$:ِ NgXََ6َ أdَِن أGََ\ إِْن ِNQ6Dِ NYِةَ إN"Xُ Yَ ُNQ6َء اlَ 6:َ fَTْXُ
 gَFِْGُpَو �َqِN$@َ 9ْ:ِ ًاGْ2-َ ِvَ\ِْ[ُp أَْن I�Dَر aRَ=ََc (٣٩) َوَوَ%ً)ا
َ?6ِء nُْqَcِ#¦َ َ+ِ=2ً)ا زََ%ً�6 (٤٠) أَْو  NR%6ً ِ:9َ اd6َ#RْCُ 6hَْ2Tَ3َ

 (٤١) 6ً#Tََ� Sُ%َ َ>2�َِqRَْ\ 9ْTََc 6 َ�ْ"رًاuَُ6ؤ:َ َ¦#ِnُْp
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 *ٌَp6ِو-َ َIuِ6 َوhَ2cِ �ََBْdَ6 أ:َ aTَ3َ Sِْ2NB7َ ;ُ�T�َُp َ¦َ#+َْ1َc ِِهG?ََ_Dِ َ2Cَُِوأ 
 Eْ%َا (٤٢) َو(ًCََأ I�DGَDِ ِْكGlُْأ Eْ%َ I$َِqْ2%َ 6َp ُل"�َُp6 َوhَlُِوG3ُ aTَ3َ
 �َِ%6َ$uُ (٤٣) ًاGnَِqْ$:ُ َوَ:6 67ََن ِNQ9ْ ُدوِن ا:ِ SَُdُوGnُْ$َp *ٌَ�cِ Sُ%َ 9ْHَُ\
 gََ_:َ Eْhُ%َ ِْبG�ْ6ً (٤٤) َوا#�ْ3ُ Gٌْ2-َ6ً َوD0ََ"ا Gٌْ2-َ "َuُ ��<َ%ْا ِNِQ *َُpYََ"%ْا
َ?6ِء d SِDِ َTََq-ْ6َcَ#6َُت ا4َْرِْض  NR%6َهُ ِ:9َ ا$%َْ�ْdَ6َ2ْ 7ََ?6ٍء أd�(%اْ%َ>6َ2ِة ا
6َpُح و67َََن اIlَ �g7ُ aTَ3َ ُNQٍْء ُ:ْ�qَِ)رًا  �G%ُْروهُ اtَ\ 6?ً2Lِuَ َ¦َ#+َْ1َc

 Gٌْ2-َ 6%َِ>6ُت Nn%6َ2ُت اXِ6َ#%ْ6َ2ْ َواd�(%اْ%َ>6َ2ِة ا *َُ$p6َُل َواْ%#َ$ُ"َن ِز)ْ(٤٥) ا
3ِ$َْ) َر�Dَ� 0ََ"ا6ًD َوَ-Gٌْ2 أََ:ً, (٤٦) َوpَْ"َم Gُ�2Rَُd اْ%^ِ#6ََل َو\Gََى ا4َْرَْض 
 �َ�Dَر aTَ3َ ا"�ُِG3ُا (٤٧) َو(ًCََأ Eْhُْ$:ِ 6ِدْرbَُd EْTََc Eْuُ6َdْGLَCَ6َِرزَةً َوD
 EْHُ%َ gَ=َ ْ̂ َd 9ْN%َأ Eُْq?ْ3ََز gَْD ٍةNG:َ َل Nأَو Eْ7ُ6َ$�ْTَ-َ 6?َ7َ 6َd"?ُُqْ�@ِ (ْ�َ%َ 6ًّB+َ
 Sِ2cِ 6 N?:ِ vَ�ِBِLْ:ُ vَ:ِِG ْ̂ َ:ْ"3ًِ)ا (٤٨) َوُوِ�<َ اْ%6َqHُِب Gََqَcى اْ(ُ

 NYَِةً إG2#ِ7َ Yَََةً وG2bِ+َ 6ِدُرbَُp Yَ 6َِبqHِ%َْا اtuَ 6َ َ:6ِل$َqTَْp6َ َوp َن"%ُ"�َُpَو
إِذْ  أ6uَ6nَCَْ َوَوَ@ُ)وا َ:Tُ?ِ3َ 6"ا G�ِ6Cًَا وEُِTْiَp Yََ َر�Dَ� أCًََ)ا (٤٩) َو
 �َRََBَc �9ِ^%ْ2َِ� 67ََن ِ:9َ اTْDِإ NYِوا إ(ُ َ̂ Rََc وا ِ¤ََدَم(ُ ُ̂ Fْا *ِHَ�ِ,َ?َTِْ% 6َ$TْXُ
 �َْ�Dِ 3َُ)و� EْHُ%َ Eْuَُو Idِأَْو%6َ2َِء ِ:9ْ ُدو SَُqNp 9ْ3َ أَْ:Gِ َرSِ�D أteِNqَqَcَُوSَُd َوذُر�
 �َTْ-َ Yََ6َواِت َوا4َْرِْض و?َ NR%ا �َTْ-َ Eْhُُ\(ْhَlَْ(٥٠) َ:6 أ Yً(ََD vَِ)ِ6NiTِ%
�"ُل 6َdُدوا َُp َم"َْpا (٥١) َو(ً ُ̀ 3َ vَ�T ِ̀ ُ أEْhِRُِBْdَ َوَ:teِNq:ُ fُْ$7ُ 6َ اْ(
 Eْhَُ$ْ2َD 6َ$Tْ=َ@ََو Eْhُ%َ 2ِ#ُ"ا^َqRَْp EْTََc Eْuُ"ْ3َ(ََc Eُْq?ْ3ََ9َ زptِN%ا َI�ِ67ََGlُ
 Eْ%َ6 َوuَ"=ُXِا"َ:ُ EْhُNdَا أ"�$َiَc 6َرN$%َن ا":ُِG ْ̂ �6 (٥٢) َورَأَى اْ(ًُDِ"ْ:َ

pَ^ُِ)وا 6ًcِGnْ:َ 6hَْ$3َ (٥٣) َوَ%َ�ْ) َ+tuَ Icِ 6َ$ْcNGَا اْ%ُ�Gْآَِن %6N$Tِِس ِ:9ْ 
6Rَْdُن أIlَ Gََ_7ٍَْْء َ@َ)Yً (٥٤) َوَ:6 َ:$َ<َ ا%$6Nَس أَْن  ِVْو67َََن ا gٍَ_:َ �g7ُ

 *ُN$Fُ Eْhَُ2\ِْ1َ\ أَْن NYِإ EْhُNDُوا َرGBِbَْqRَْpى َو(َhُ%ْا Eُuُا إِذْ َ@6َء"ُ$:ِْ[ُp
(٥٥) ,ًُ#Xُ َاُبt=َ%ْا Eُhَُ2\ِْ1َp أَْو vَِ%Nا4َْو
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 9َptِN%6ِدُل ا َ̂ ُp9َ َوpِرtِْ$:ُ9َ َوpGِ �Lَ#:ُ NYِإ vَِTFَْGُ)ْا gُFِْGُd 6:ََو
"ا SِDِ اْ%َ>�N َوا\teَNُوا آI\ِ6َpَ َوَ:6  ُ̀ Cِ(ُْ2ِ% gِ�ِ6َ#%ْ6Dِ ُواGَB7َ
 Sِ�D6َِت َرpَ¯Dِ Gَ 9ْ ذ�7ُ N?:ِ EُTَْ£ًَُوا (٥٦) َوَ:9ْ أ�uُ ُرواtِْdُأ
 aTَ3َ 6َ$Tْ=َ@َ 6Ndِاهُ إ(ََp fْ:َN(Xَ 6:َ َIRَِd6 َوhَْ$3َ ََضG3َْ1َc

 a%َِإ Eْhُ3ُ(َْ\ إِْن �hُ"هُ َوIcِ آَذَاEْhِdِ َوGXًْا َوَْBَp أَْن *ًN$7َِأ EْhِDِ"TُXُ
اْ%hَُ)ى qhَْp 9ْTََcَُ)وا إِذًا أDًََ)ا (٥٧) َوَر�Dَ� اْ%Bbَُ"ُر ذُو 

 Eْhُ%َ gَْD َاَبt=َ%ْا Eُhُ%َ gَ N̂ ا%p "ْ%َ *ِ?َCْNGُ]َاِ-Rَ7َ 6?َDِ Eْuُُt#ُ"ا َ%َ=
َ:ْ"p 9ْ%َ (ٌ3َِ^ُِ)وا ِ:9ْ ُدوSِdِ َ:ْ"ِ�ً, (٥٨) َوِ\Tَْ� اْ%ُ�Gَى 

إِذْ  أTََ£ 6N)َ Eْuُ6َ$HْTَuَُْ?"ا َوَ@َ=6َ$Tْ ِ(EْhِHِِThَْ َ:ْ"3ًِ)ا (٥٩) َو
َ?<َ اْ%#َْ>9ِْpGَ أَْو  ْ̂ :َ َ°TُْDَأ aNqCَ َُحGْDَأ Yَ ُ6َهqَBِ% aFَ":ُ 6َلXَ

 6َ2Rَِd 6?َhِ$ِْ2َD َ>?َ ْ̂ :َ 6bَTََD 6 N?Tََc (٦٠) 6ً#�ُCُ َI ِ̀ أَْ:
 6 N?Tََc (٦١) 6ًDGَFَ Gِ<َْ#%ْا Icِ SُTَ2#ِFَ َteَN\6َc 6?َhَُ\"Cُ

�tuَ 6َdِGَBFَ 9ْ:ِ 6َ$2َا ِ%َ (ْ�َ%َ 6َd6َهُ آَِ\$6َ َ�َ)اَءqَBِ% 6َلXَ 6َوزَا@َ
 I�d�َِc َِةGeْ Nn%ا a%َِ6َ إ$ْpإِذْ أََو fَْpَ6َل أَرَأXَ (٦٢) 6ً#nََd

 َteَN\َهُ َواG7ُْ6َ�ْ2ُن أَْن أَذ NL%ا NYِإ Sُ2dِ6Rَْdَاْ%ُ>"َت َوَ:6 أ fُ2Rَِd
 ِ°ْ#َd 6N$7ُ 6:َ �َِ%َ6َل ذXَ (٦٣) 6ً# َ̂ 3َ Gِ<َْ#%ْا Icِ SُTَ2#ِFَ
6َcرْ\َ)Nا aTَ3َ آ6َ0َر6nًnَXَ 6?َuِِ (٦٤) cََ"َ@َ)ا 3َ#ًْ)ا ِ:9ْ 
 6?ًTْ3ِ 6Nd(ُ%َ 9ْ:ِ ُ6َه$?ْNT3َ6َ َوd(ِْ$3ِ 9ْ:ِ *ً?َCَْ6َ آَ\2َْ$6َهُ رd3ِ#6َِد

(٦٥)
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fَ?ْ�T3ُ 6 رlًُْ)ا  N?:ِ 9ِ?َ�T=َُ\ أَْن aTَ3َ �َ=ُ#ِN\َأ gْuَ aFَ":ُ Sُ%َ 6َلXَ
 ªَْ27ًََا (٦٧) وGْ#+َ َI=ِ:َ َ>2�َِqRَْ\ 9ْ%َ �َNdِ6َل إXَ (٦٦)

\Gْ#-ُ SِDِ ْ<ُِ\ Eْ%َ 6:َ aTَ3َ Gُ#ِnًَْا (٦٨) 6Xََل Idِ(ُِ^َqFَ إِْن 
6lََء اGDِ6+َ ُNQًا وYََ أInِ3َْ َ%َ� أَْ:Gًا (٦٩) 6Xََل cَِ�ِن 

ا\Ilَ 9ْ3َ I$ِ%َْ1Rَْ\ ,ََc I$َِq=َْ#Nٍْء aNqCَ أCُِْ)َث َ%َ� ِ:$Sُْ ِذG7ًْا 
6Xَ 6hَXََG-َ *َِ$2Bَِل  NR%ا Icِ 6َ#7َِإِذَا ر aNqCَ 6�َTََ�ْd6َc (٧٠)

 Eْ%ََ6َل أXَ (٧١) ًاG:ِْ6ً�ْ2 إlَ fَْ�@ِ (ْ�َ%َ 6hَTَuََْق أGِbُْqِ% 6hََqXَْG-ََأ
 Idِْt-َِا[ُ\ Yَ 6َلXَ (٧٢) ًاGْ#+َ َI=ِ:َ َ>2�َِqRَْ\ 9ْ%َ �َNdِإ gْXَُأ
 6�َTََ�ْd6َc (٧٣) ًاGRْ3ُ يGِ:َْ9ْ أ:ِ I$ِ�ْuِْGُ\ Yََو fُ2Rَِd 6?َDِ

 �ٍْBَd Gِْ2bَDِ *ًN27َِ6 زRًْBَd fَTَْqXََ6َل أXَ SُTََq�ََc 6:ً,َ�ُ 6َ2�aNqCَ إِذَا َ%ِ
 9ْ%َ �َNdِإ �َ%َ gْXَُأ Eْ%ََ6َل أXَ (٧٤) ًاGHُْd 6ً�ْ2lَ fَْ�@ِ (ْ�َ%َ
\Gْ#+َ َI=ِ:َ َ>2�َِqRًَْا (٧٥) 6Xََل إِْن Ilَ 9ْ3َ �َُq%َْ1Fٍَْء 
t3ُ I�d(ُ%َ 9ْ:ِ fَbْTََD (ْXَ I$ِْ#Cِ6nَُ\ ,ََc 6uَ(َ=َْDْرًا (٧٦) 

�aNqCَ 6 إِذَا أَ\6َ2َ أpGْXَ gَuٍََْ* اqFَْ�َْ=َ?6 أDَ1َc 6hَTَuََْْ"ا أَْن َTََ�ْd6َc
�®6Xَ Sُ:َ6Xََ1َc Nَل َ%ْ" َْ$َp أَْن (ُpGُِp 6 ِ@َ)ارًاhَ2cِ ا(َ@َ"ََc 6?َuُ"ُB�2 َ̀ ُp
 �َ$ِْ2َDَو I$ِْ2َD َاُقGcِ َاtuَ 6َلXَ (٧٧) ًاG@َْأ Sِْ2Tَ3َ َْتteَN\Yَ fَْ�lِ

 6N:ًَا (٧٨) أGْ#+َ Sِْ2Tَ3َ ْ>�َِqRَْ\ Eْ%َ 6:َ gِp1َِْوqDِ �َُ��#َdُ1Fَ
 6hََ#23َِ1ََرَْدُت أَْن أc Gِ<َْ#%ْا Icِ َن"Tُ?َ=َْp vَ7ِ6Rََ)ِ fَْd6Hََc *َُ$2Bِ NR%ا

 6N:َ6ً (٧٩) َوأ#nْ�َ *ٍَ$2BِFَ Ng7ُ ُt-ُْ1َp �ٌِT:َ Eْuُو67َََن َورَاَء
 6ًd6َ2bُْ� 6?َhُ�َuِْGُp 2$6َ أَْنLِeََc ِvَْ$:ِْ[:ُ ُاه"ََDَ6َن أHََc ُم,َbُ%ْا
وGْB7ًَُا (٨٠) 1َcَرَْد6َd أَْن hُ%َ(ِْ#ُpَ?6 َرGْ2-َ 6?َhُ�Dًا ِ:$Sُْ ز67ََةً 

 (٨١) 6?ًCََُْب رGXََْوأ
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  ٌ�ْ$7َ Sَُq<َْ\ و67َََن *َِ$p(َِ)ْا Icِ ِvْ?َ2qَِp ِvْ:َ,َbُِ% 6َنHََc 6 اْ%^َِ)اُرN:ََوأ 
 6@َِGeَْqRَْp6 َو?َuُN(lَُ6 أbَTُْ#َp أَْن �َ�D1ََرَاَد َرc 6<ًِ%6+َ 6?َuُ"ُDَ6 و67َََن أ?َhُ%َ
 Eْ%َ 6:َ gُpي ذَ%َِ� \1َِْوGِ:َْ9ْ3َ أ SُُqTْ=ََc 6:ََو �َ�D9ْ َر:ِ *ً?َCَْ6 ر?َuَُ�ْ$7َ
 "Tُْ\َ1Fَ gْXُ ِvَْdْG�\Gْ#+َ Sِْ2Tَ3َ ْ>�ِRًَْا (٨٢) َوd"%َُ1Rَْpََ� 9ْ3َ ِذي اْ%َ
 �g7ُ 9ْ:ِ ُا4َْرِْض َوآَ\2َْ$6َه Icِ Sُ%َ 6N$ NH:َ 6Ndًِا (٨٣) إG7ِْذ Sُْ$:ِ EْHُْ2Tَ3َ

Ilٍَْء 6ً#َ#Fَ (٨٤) 6ً#َ#Fَ َ>َ#ْ\َ1َc (٨٥) aNqCَ إِذَا Gbْ:َ َ°TََDَِب 
 6َp 6َ$TْXُ 6:ً"ْXَ 6uَ(َْ$3ِ (َ@ََوَو *ٍَ�?ِCَ ٍvْ3َ Icِ ُُبGbَْ\ 6uَ(َ@ََو �ِ?ْ NL%ا
إِ:6N أَْن \6ً$RْCُ Eْhِ2cِ َteِNqَ (٨٦) 6Xََل  ذَا اْ%َ�vَْdْGِ إِ:6N أَْن \َُ=�tَب َو
أَ:Rََc EَTََ£ 9ْ:َ 6Nْ"َف Gُp NEُ0 SُُD�t=َُdَد� إَِ%a َرt3َ SُُD�t=َُ2َc Sِ�DَاGHُْd 6ًDًا 
 Sُ%َ ُل"�َُ$Fََو aَ$Rْ<ُ%َْاًء ا�@َ SُTََc 6<ًِ%6+َ gَ?ِ3َ6 َ:9ْ آََ:9َ َوN:َ(٨٧) َوأ

 َ°TََD إِذَا aNqCَ (٨٩) 6ً#َ#Fَ َ>َ#ْ\َأ NEُ0 (٨٨) ًاGRُْp 6َdِG:َْ9ْ أ:ِ
 6hَdِ9ْ ُدو:ِ Eْhُ%َ gْ=َ ْ̂ َd Eْ%َ ٍم"ْXَ aTَ3َ ُ>Tُْ�َ\ 6uَ(َ@ََو �ِ?ْ NL%ا َ>ِTْ�:َ
GْqFًِا (٩٠) t7ََ%َِ� َوXَْ) أGْ#-ُ Sِْp(َ%َ 6?َDِ 6َ$ْ�Cًََا (٩١) NEُ0 أَ\ْ#َ<َ 

 Yَ 6:ً"ْXَ 6?َhِdِ9ِْ َوَ@َ) ِ:9ْ ُدوpN( NR%ا َvَْD َ°TََD إِذَا aNqCَ (٩٢) 6ً#َ#Fَ
�hُ"َن Yًْ"Xَ (٩٣) 6Xَُ%"ا 6َp ذَا اْ%َ�vَْdْGِ إِن1َp Nُْ@"َج َْBَp 6ُدوَنHََp

 gَ=َ ْ̂ َ=aTَ3َ 6@ًْG-َ �َ%َ gُ أَْن \َ ْ̂ َd gْhََc ا4َْرِْض Icِ وَن(ُRِْB:ُ َوَ:1ُْ@"َج
 Idِ"ُ$23َِ1َc Gٌْ2-َ I�Dَر Sِ2cِ I�$ NH:َ 6:َ 6َلXَ (٩٤) ًّا(Fَ Eْhَُ$ْ2َD2َْ$َ$6َ َوD
 aNqCَ (ِp(ِ<َ%ْا GََDُز Idِ"ُ\َرَْدً:6 (٩٥) آ Eْhَُ$ْ2َDَو EْHَُ$ْ2َD gْ=َ@ٍَْة أN"�ُDِ
َ)6Xَ ِvَْcَل اeُُBْd"ا aNqCَ إِذَا َ@َ=6َd SُTَرًا 6Xََل  Nn%ا َvَْD 6َوىFَ إِذَا
آَ\ُ"Idِ أGْcُِغْ Gْ�Xِ Sِْ2Tَ3ًَا (٩٦) cََ?6 ا3ُ6َ�Fْ"ا أَْن Ghَْiَpُوهُ َوَ:6 

�6ً# (٩٧) 6Xََل tuََا رCََْ?ٌ* ِ:9ْ َرc I�Dَِ�ذَا َ@6َء َو3ُْ) َْd Sُ%َ 3ُ6َ�َ"اqFْا
 Eْhُ َ̀ =َْD 6َ$7َْGَ\6ًّ (٩٨) َو�Cَ I�D6َء و67َََن َو3ُْ) َر N7َد SُTَ=َ@َ I�Dَر

(٩٩) 6=ً?ْ@َ Eْuُ6َ$=ْ?َ َ̂ َc ِر" �n%ا Icِ َKBُِdَو ®ٍ=َْD Icِ ُج"?َُp tٍ�ِ:َ"َْp
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 Icِ Eْhُُ$ُ23َْأ fَْd67َ 9َptِN%6�ًْ (١٠٠) اG3َ 9َpGِcِ6HَTِْ% tٍ�ِ:َ"َْp EَN$hَ@َ 6َ$�َْG3ََو 
6َ��ٍِء 9ْ3َ ِذGِ7ْي وd67ََُ"ا 2�َِqRَْp Yَُ="َن Fَْ?ً=6 (١٠١) أRِ<ََcََ; ا%GَB7َ 9َptِNُوا 
 (١٠٢) Yًُ�ُd 9َpGِcِ6HَTِْ% EَN$hَ@َ 6َd(َْq3َْ6 أNdِأَْو%6َ2َِء إ Idُِوا 3ِ#6َِدي ِ:9ْ ُدوteِNqَp أَْن
9َpGِRَ-َْ4ْ6Dِ EْHُُ��#َ$ُd gْuَ gْXُ أYً6?َ3َْ (١٠٣) ا%Icِ Eْhُُ2=ْFَ Ng�َ 9َptِN اْ%َ>6َ2ِة 

ا%)�6َ2ْd َوRَ<َْp Eْuُ#ُ"َن أRِ<ُْp EْhُNdَ$ُ"َن ُ+$ًْ=6 (١٠٤) أُوَ%ِ�َ� ا%GَB7َ 9َptِNُوا 
 (١٠٥) 6ًdْ6َ2َ:ِ* َوز��p Eْhُ%َ Eُ2َْ"َم اْ%ُِِd ,ََc Eْhُ%ُ6?َ3َْأ fَْ�#ِ<ََc Sِ�ِ6�6َpَ¯Dِِت َرEْhِ�D َو%َِ
 Nًُوا (١٠٦) إِن�uُ IِTFَُُور I\ِ6َpَُوا آteَN\ُوا َواGَB7َ 6?َDِ EُN$hَ@َ Eْuُُذَ%َِ� َ@�َاؤ
 (١٠٧) Yًُ�ُd َْدْوِسGBِ%ْ6ُت اN$@َ Eْhُ%َ fَْd67َ 6%َِ>6ِت Nn%ا ا"Tُ?ِ3َ9َ آََ:$ُ"ا َوptِN%ا

َ-bُْ#َp Yَ 6hَ2cِ 9َp(ِِ%6"َن Yًَ"Cِ 6hَْ$3َ (١٠٨) gْXُ َ%ْ" 67ََن اْ%#َْ>Gُ ِ:َ)اًدا %THََِِ?6ِت 
َرBَِ$%َ I�Dَ) اْ%#َْ>gَْ#Xَ Gُ أَْن \َ$T7َ (ََBَِْ?6ُت َرI�D َوَ%ْ" ِ@�SِِTْ_?ِDِ 6َ$ْ َ:َ)ًدا (١٠٩) 
gْXُ إNdَِ?6 أaCَ"ُp EْHُTُْ_:ِ GٌLََD 6َdَ إَِ%NI أNdََ?6 إَِ%EْHُhُ إَِ%Sٌ َواc (ٌCََِ?9ْ 67ََن Gَpُْ@"ا 

�6َء َرgْ?َ=َْ2Tَْc Sِ�D 3ََ?ً, َ+6%ًِ>6 وGLُْp Yََِْك Dِِ=#6ََدِة َرSِ�D أCًََ)ا (١١٠)َِ%

 fَْd67َ 9َptِN%6�ًْ (١٠٠) اG3َ 9َpGِcِ6HَTِْ% tٍ�ِ:َ"َْp EَN$hَ@َ 6َ$�َْG3ََو 
 6=ً?ْFَ 2�َُِ="َنqRَْp Yَ ا"ُd67ََي وGِ7ْ6َ��ٍِء 9ْ3َ ِذ Icِ Eْhُُ$ُ23َْأ

 Idُِوا 3ِ#6َِدي ِ:9ْ ُدوteِNqَp ُوا أَْنGَB7َ 9َptِN%ا ;َRِ<ََcَ(١٠١) أ
 EْHُُ��#َ$ُd gْuَ gْXُ (١٠٢) Yًُ�ُd 9َpGِcِ6HَTِْ% EَN$hَ@َ 6َd(َْq3َْ6 أNdِأَْو%6َ2َِء إ
9َpGِRَ-َْ4ْ6Dِ أYً6?َ3َْ (١٠٣) ا%Icِ Eْhُُ2=ْFَ Ng�َ 9َptِN اْ%َ>6َ2ِة 
ا%)�6َ2ْd َوRَ<َْp Eْuُ#ُ"َن أRِ<ُْp EْhُNdَ$ُ"َن ُ+$ًْ=6 (١٠٤) أُوَ%ِ�َ� 
 Eْhُ%َ Eُ2�ُِd ,ََc Eْhُ%ُ6?َ3َْأ fَْ�#ِ<ََc Sِ�ِ6�ا%GَB7َ 9َptِNُوا 6َpَ¯Dِِت َرEْhِ�D َو%َِ
pَْ"َم اْ%ِ�6َ2َ:ِ* َوز6ًdْ (١٠٥) ذَ%َِ� َ@�َاؤGَB7َ 6?َDِ EُN$hَ@َ Eْuُُُوا 
َوا\teَNُوا آI\ِ6َpَ َور�uُ IِTFًُُُوا (١٠٦) إِنN ا%9َptِN آََ:$ُ"ا 

 (١٠٧) Yًُ�ُd َْدْوِسGBِ%ْ6ُت اN$@َ Eْhُ%َ fَْd67َ 6%َِ>6ِت Nn%ا ا"Tُ?ِ3ََو
 Gُ<َْ#%ْ67ََن ا "ْ%َ gْXُ (١٠٨) Yًَ"Cِ 6hَْ$3َ َن"bُْ#َp Yَ 6hَ2cِ 9َp(ِِ%6-َ
ِ:َ)اًدا %THََِِ?6ِت َرBَِ$%َ I�Dَ) اْ%#َْ>gَْ#Xَ Gُ أَْن \َ$T7َ (ََBَِْ?6ُت َرI�D َوَ%ْ" 
 aCَ"ُp EْHُTُْ_:ِ GٌLََD 6َdَ6 أ?َNdِإ gْXُ (١٠٩) ًدا(َ:َ SِِTْ_?ِDِ 6َ$ْ�@ِ

 gْ?َ=َْ2Tَْc Sِ�D6َء َر�إَِ%NI أNdََ?6 إَِ%EْHُhُ إَِ%Sٌ َواc (ٌCََِ?9ْ 67ََن Gَpُْ@"ا %َِ
3ََ?ً, َ+6%ًِ>6 وGLُْp Yََِْك Dِِ=#6ََدِة َرSِ�D أCًََ)ا (١١٠)
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F"رة ا%)-6ن
ِE2CِNG%9ِ ا?َCْNG%ا ِNQا ِERْDِ

 Icِ ُ6َه$%َْ�ْdَ6 أNdِ(٢) إ ِv#ُِ)ْ6َِب اqHِ%ْ(١) َوا EC
 �g7ُ ُقGَْBُp 6hَ2cِ (٣) 9َpِرtِْ$:ُ 6N$7ُ 6Ndِ6َر7ٍََ* إ#:ُ *ٍTَْ2%َ
 vَِTFِْG:ُ 6N$7ُ 6Ndِ6َ إd(ِْ$3ِ 9ْ:ِ ًاG:َْ(٤) أ ٍE2HِCَ Gٍ:َْأ
 (٦) Eُ2ِT=َ%ْ2<ُ ا?ِ NR%ا "َuُ SُNdِإ �َ�D9ْ َر:ِ *ً?َCَْ(٥) ر
 vَ$ِXِ":ُ Eُْqْ$7ُ 6 إِْن?َhَُ$ْ2َD 6:َ6َواِت َوا4َْرِْض َو?َ NR%رَب� ا
 EُHُ�ِ6َDََورَب� آ EْHُ�Dَر fُ2?ُِpَو I2ِ<ُْp "َuُ NYِإ Sَ%َِإ Yَ (٧)
 ;ْ�ا4َْوTَْp ��lَ Icِ Eْuُ gَْD (٨) vَِ%Nَ=#ُ"َن 6َc (٩)رْ\َِ
 aLَbَْp (١٠) ٍv#ِ:ُ 6ٍن-َ(ُDِ 6ُء?َ NR%ا I\ِْ1َ\ َم"َْp

 6N$3َ ªْLِ7ْ6َ ا$ND(١١) َر Eٌ2ِ%ََاٌب أt3َ َاtuَ 6َسN$%ا
 (ْXَى َوGَ7ْ�t%ا Eُhُ%َ aNdَ6 ُ:]ِْ:$ُ"َن (١٢) أNdَِاَب إt=َ%ْا
َ@6َءEْuُ رFَُ"ٌل ُ:ِ#vٌ (١٣) N%"ََ\ NEُ0ْ"ا Sُْ$3َ َو6Xَُ%"ا 

 EْHُNdِ2ًِ, إTXَ َاِبt=َ%ْا ا"ُBlِ67َ 6Ndٌِن (١٤) إ"ُ$ ْ̂ :َ EٌNT=َ:ُ
 6Ndِى إGَْ#Hُ%ْا *َLَْ�َ#%ْا ±ُ�ِْ#َd َم"َْp (١٥) 63َِ�ُ)وَن
�ُ?"َن (١٦) َوَ%َ�ْ) Xَ EْhُTَْ#Xَ 6N$َqَcْ"َم 3َْGcِْ"َن َِqْ$:ُ

َوَ@6َءEْuُ رFَُ"ٌل EٌpGِ7َ (١٧) أَْن أَد�وا إَِ%NI 3ِ#6ََد 
(١٨) vٌ:ٌَِل أ"Fَُر EْHُ%َ I�dِإ ِNQا
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 ٍv#ِ:ُ 6ٍَن�TْRُDِ EْHُ2\َِآ I�dِإ ِNQا aTَ3َ ا"Tُ=َْ\ Yَ َوأَْن

إt3ُ I�dُِْت I�DGَDِ َوَرEْHُ�D أَْن \Gَُْ@ُ?"ِن  (١٩) َو
 63َ(ََc (٢١) ِن"%ُِ�َq3ْ6َc Iِ% ا"ُ$:ِْ[ُ\ Eْ%َ إِْن (٢٠) َو
Gُِ:"َن (٢٢) Dِ GِFَْ1َcِ=#6َِدي  ْ̂ َرSُND أَنYَُ[uَ Nِء Xَْ"ٌم ُ:
 EْhُNdِا إ"ًuَْر Gَ<َْ#%ُِْك اGْ\َن (٢٣) َوا"=َُ#Nq:ُ EْHُNdِ2ًْ, إ%َ
ُ@$ٌْ) ُ:XَُGbْ"َن (٢٤) 7َُGَ\ Eْ7َ"ا ِ:6N$@َ 9ٍْت َو23ُُ"ٍن 
(٢٥) َوزُُروعٍ َوَ:َ�6مٍ EpGِ7ٍَ (٢٦) َوd67َ *ٍ?َ=َْdُ"ا 

 9َpGِ-ََ6 آ:ً"ْXَ 6uَ6َ$ْ0ََوأَْور �َِ%َt7َ (٢٧) vَhِ7ِ6َc 6hَ2cِ
َ?6ُء َوا4َْرُْض َوَ:d67َ 6ُ"ا  NR%ا Eُhِْ2Tَ3َ fْHََD 6?ََc (٢٨)

 9َ:ِ gَ2�َِاGFِْإ I$َِD 6َ$ْ2 N̂ َd (ْ�ُ:$9َpGَِiْ (٢٩) َوَ%َ
اْ%َ=tَاِب اْ(vhُِِ (٣٠) ِ:3َْGcِ 9ْْ"َن إSُNdِ 67ََن 6ً2ِ%63َ ِ:9َ 
 aTَ3َ ٍETْ3ِ aTَ3َ Eْuُ6َdْGَq-ْا (ِ�اْ(vَcِِGRُْ (٣١) َوَ%َ
اْ%َ=vَِ)َ6 (٣٢) َوآَ\Eْuُ6َ$ْ2َ ِ:9َ اْ¤6َpَِت َ:D Sِ2cِ 6ََ,ٌء 

 NYِإ َIuِ َن (٣٤) إِْن"%ُ"�ُ:ِ#vٌ (٣٣) إِنYَُ[uَ Nِء 2%ََُ
َ:ْ"\qَُ$6َ ا4ُْوَ%a َوَ:9َpGِLَْ$?ُDِ 9ُ<َْd 6 (٣٥) 1َcْ\ُ"ا 

6َDَ¯Dِِ�$6َ إِْن Eُْqْ$7ُ َ+6ِدvَXِ (٣٦) أGٌْ2-َ Eْuَُ أَْم Xَْ"ُم 
 vَ:ِِG ْ̂ \ُ#N<ٍ َوا%EْhِِTْ#Xَ 9ْ:ِ 9َptِN أEْuُ6َ$HْTَuَْ إd67َ EْhُNdُِ"ا ُ:
 6?َhَُ$ْ2َD 6:َ6َواِت َوا4َْرَْض َو?َ NR%6َ ا$�ْTَ-َ 6:َ(٣٧) َو
 EْuَُGَ_7َْأ N9Hِ%َ6ْ%َ>�� َوDِ NYِ6 إ?َuُ6َ$�ْTَ-َ 6:َ (٣٨) vَ#ِ3ِYَ

Tَ=َْp Yَُ?"َن (٣٩)
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 Yَ َم"َْp (٤٠) vَ=ِ?َ@َْأ Eْhُُ\6�َ2:ِ gِnَْB%َْم ا"َْp Nإِن
6ً�ْ2lَ a%ً"ْ:َ 9ْ3َ a%ً"ْ:َ I$ِbُْp وGnَْ$ُp Eْuُ Yََُوَن 

 Eُ2CِNG%ا ُ�p�ِ=َ%ْا "َuُ SُNdِإ ُNQا EَCَِ9ْ ر:َ NYِ(٤١) إ
 ِE20َِ4ْمِ (٤٣) �ََ=6ُم ا"�XN�%َةَ اG َ̂ lَ N(٤٢) إِن

 ِITْbَ7َ (٤٥) اْ%#ُ�ُ"ِن Icِ IِTbَْp gِhُْ)ْ67َ (٤٤)
 ِE2<ِ َ̂ اْ%َ>ِ?E2ِ (٤٦) ُ-tُوهُ Tُqِ3ْ6َc"هُ إَِ%Fَ aَ"اِء اْ%
 ِE2?ِ<َ%َْاِب اt3َ 9ْ:ِ SِFَِْق رَأ"َْc ا"�#+ُ NEُ0 (٤٧)

(٤٨) ذُْق إNdَِ� أfَْdَ اْ%َ=�p�ُِ اْ%EُpGِHَ (٤٩) إِنtuَ Nَا 
�6مٍ َ:َ Icِ vَ�ِNqُ)ْا Nُوَن (٥٠) إِنGَq?َْ\ SِDِ Eُْqْ$7ُ 6:َ

أَِ:vٍ (٥١) 6N$@َ Icٍِت َو23ُُ"ٍن (٥٢) Rَُ#Tَْp"َن ِ:9ْ 
 Eْuُ6َ$@ْNَوزَو �َِ%َt7َ (٥٣) vَِTDِ6�ََq:ُ ٍقGَْ#َqFِْإ Fُ$ُْ)ٍس َو
 vَ$ِ:َِآ *ٍhَ7ِ6َc �gHُDِ 6hَ2cِ 3ُ"َن(َْp (٥٤) ٍv3ِ ٍر"<ُDِ

 Eْuُ6Xََوَو a%َاْ(َْ"\ََ* ا4ُْو NYِ6 اْ(َْ"َت إhَ2cِ َن"Xُُوtَp Yَ (٥٥)
ً, ِ:9ْ َر�Dَ� ذَ%َِ� uَُ" اْ%Bَْ"زُ  ْ̀ َc (٥٦) ِE2<ِ َ̂ t3ََاَب اْ%
Gُوَن  N7َtَqَp EْhُNT=َ%َ �َdِ6RَِTDِ ُ6َهdْG NRَp 6?َNd�َِc (٥٧) Eُ2iِ=َ%ْا

�#ُ"َن (٥٩)َِ\ْG:ُ EْhُNdِإ ;ْ�6َc (٥٨)رْ\َِ
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ِE2CِNG%9ِ ا?َCْNG%ا ِNQا ِERْDِ

g:�)رة ا"F

 SَُBnْdِ (٢) ,ً2ِTXَ NYِإ gَْ2NT%ا ِEXُ (١) gُ �:N�ُ)ْ6 اhَ�pَ6َ أp
�ْ¬ ِ:$2ِTXَ Sًُْ, (٣) أَْو زِْد Sِْ2Tَ3َ َورَ\�gِ اْ%ُ�Gْآََن ُْdأَِو ا
 N2ً, (٥) إِن�َِ0 Yًْ"Xَ �َْ2Tَ3َ I�ِTُْ$Fَ 6Ndِ2ً, (٤) إ\ِْGَ\
 �َ%َ N2ً, (٦) إِنXِ ُم"َXََْو�6ً�ْ َوأ �(lََأ َIuِ gِْ2NT%ا *ََ�lِ6َd
 gْNqَ#َ\َو �َ�Dَر EَFْا Gِ7ُْ(٧) َواذ ,ًp"َِ� 6<ًْ#Fَ 6ِرhَN$%ا Icِ
 "َuُ NYِإ Sَ%َِإ Yَ ِِبGbَْ)ِْق َواGِLَْ)ْ2ً, (٨) رَب� اqِْ#َ\ Sِْ2%َِإ
 EْuُْG ُ̂ uَْن َوا"%ُ"�َُp 6:َ aTَ3َ Gْ#ِ+ْْهُ و27ًَِ, (٩) َواteِN\6َc
 *ِ?َ=ْN$%ا Iِ%أُو vَDِ�tHَُ)َْوا Idًِْا َ@ِ?2ً, (١٠) َوذَرG ْ̂ uَ
2ِTXَ EْhُTًْ, (١١) إِنp(َ%َ Nْ$6َ أYً6Hَْdَ َوَ@ِ>2ً?6 (١٢)  �h:ََو
 ªُ@ُْGَ\ َم"َْp (١٣) 6?ً2ِ%َ6ً أDَاt3ََو *ٍ Nn�ُ َو�ََ=6ً:6 ذَا
 6Ndِ2ً, (١٤) إhِ:َ 6ً#2_ِ7َ اْ%^ِ#6َُل fَِd67ََا4َْرُْض َواْ%^ِ#6َُل و
 a%َِ6َ إ$TْFَْ7ََ?6 أَر EْHُْ2Tَ3َ ا(ًuِ6lَ Yً"Fَُر EْHُْ2%َِ6َ إ$TْFَْأَر
3َْGcِْ"َن رYً"Fَُ (١٥) 3َْGcِ anَ=ََcْ"ُن ا%FُNG"َل 6َdْt-ََ1َcهُ 
 6:ً"َْp Eُْ\ْGَB7َ َن إِْن"�ُNqَ\ ªَْ2Hََc (١٦) ,ً2Dًِا َوt-َْأ

َ?6ُء ُ:$SِDِ Gٌ�َِBْ 67ََن  NR%2#6ً (١٧) اlِ اْ%"ِْ%َ)اَن gُ=َ ْ̂ َp
 َteَN\6َء اlَ 9ْ?ََc ٌَةG7ِْtَ\ ِهtِuَ N(١٨) إِن Yً"=ُْB:َ َُو3ُْ)ه

 (١٩) ,ً2#ِFَ Sِ�Dَر a%َِإ
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 gِْ2NT%ا ِIَ_Tُُ0 9ْ:ِ aَdُم أَْد"�َُ\ �َNdَأ EُTَ=َْp �َNDَر Nإِن 
�)�ُر َُp ُNQ9َ َ:َ=َ� َواptِN%9َ ا:ِ *ٌَB�ِ6ََو� Sَُ_Tُُ0َو SَُBnْdَِو
 EْHُْ2Tَ3َ 6ََبqَc ُه"nُ<ُْ\ 9ْ%َ أَْن EَِT3َ 6َرhَN$%َوا gَْ2NT%ا
Gَ ِ:9َ اْ%ُ�Gْآَِن EَِT3َ أَْن Hَُ2Fَ"ُن  NRَ2َ\ 6:َ َُءواGXْ6َc
DGُِ"َن Icِ ا4َْرِْض  ْ̀ َp ُوَنG-َََوآ a�َْG:َ EْHُْ$:ِ
 Icِ َن"Tُ\ِ6�َُp ُوَنG-َََوآ ِNQا gِ ْ̀ َc 9ْ:ِ َن"bَُqْ#َp

َ,ةَ  Nn%2ُ?"ا اXََِوأ Sُْ$:ِ Gَ NRَ2َ\ 6:َ َُءواGXْ6َc ِNQا gِ2#ِFَ
َوآَ\ُ"ا ا%�67َNةَ َوأGXَُِْ�"ا اRَCَ 6�ًْGXَ َNQ$6ً َوَ:6 

 "َuُ ِNQوهُ 3ِ$َْ) ا(ُِ^َ\ Gٍْ2-َ 9ْ:ِ EْHُRُِBْdَ4ِ ا":ُ�(�َُ\
َ-Gْ2ًا َوأEََi3َْ أَْ@Gًا َواGBِbَْqFُْوا اNQَ إِنN اB�َ َNQُ"ٌر 

(٢٠) Eٌ2Cَِر
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ِE2CِNG%9ِ ا?َCْNG%ا ِNQا ِERْDِ

َ?6ِء ذَاِت اْ%#Gُُوجِ (١) َواْ%2َْ"مِ اْ(َْ"3ُ"ِد (٢)  NR%َوا
َوuِ6lٍَ) َوَ:hُLْ"ٍد (٣) gَqِXُ أَْ+َ>6ُب ا4ُْْ-ُ)وِد (٤) 
ا%$6Nِر ذَاِت اْ%َ"Xُ"ِد (٥) إِذْ Xُ 6hَْ2Tَ3َ Eْuُُ="ٌد (٦) 
َوTُ=َْBَp 6:َ aTَ3َ Eْuُ"َن hُlُ vَ$ِ:ِْ[ُ)ْ6Dِ"ٌد (٧) َوَ:6 

�ُ?"ا ِ:$Eْhُْ إNYِ أَْن pُ]ِْ:$ُ"ا NQ6Dِِ اْ%َ=p�ِِ� اْ%َ>ِ?2ِ) (٨) ََd
َ?6َواِت َوا4َْرِْض َواIlَ �g7ُ aTَ3َ ُNQٍْء  NR%ا �ُTْ:ُ Sُ%َ يtِN%ا
 Eْ%َ NEُ0 َواْ(ُ]ِْ:$6َِت vَ$ِ:ِْ[ُ)ْا ا"ُ$َqَc 9َptِN%ا N2ٌ) (٩) إِنhِlَ
 (١٠) �ِpGِ<َ%َْاُب اt3َ Eْhُ%ََو EَN$hَ@َ َاُبt3َ EْhُTََc ا"ُD"ُqَp
Gِي  ْ̂ 6%َِ>6ِت َ%6N$@َ Eْhٌُت \َ Nn%ا ا"Tُ?ِ3َ9َ آََ:$ُ"ا َوptِN%ا Nإِن
 ±َْ�َD N(١١) إِن Gُ2#ِHَ%ْزُ ا"َْB%ْ6ُر ذَ%َِ� اhَْdَ4ْ6 اhَqِ<َْ\ 9ْ:ِ
 "َuُ2ُ) (١٣) َو=ُِpئُ َو(ِْ#ُp "َuُ SُNdِ(١٢) إ (ٌp(ِLَ%َ �َ�Dَر
6ٌل  N=َc (١٥) (ُ2ِ^َ)ِْْش اG=َ%ُْر اْ%َ"ُدوُد (١٤) ذُو ا"ُBbَ%ْا
$ُ"ِد (١٧)  ُ̂ ِ(pGُِp 6َُ) (١٦) gْuَ أَ\6ََك p(ِCَُ� اْ%
 ;ٍptِHَْ\ Icِ ُواGَB7َ 9َptِN%ا gَِD (١٨) 3َْْ"َن َو0َُ?"َدGcِ

(١٩) َواNQُ ِ:9ْ َورَا2<ِ:ُ Eْhِ�ٌِ (٢٠) GXُ "َuُ gَْDْآٌَن 
َ:^2ٌِ) (٢١) Icِ َ%ْ"حٍ َ:ْ>Bُ"ٍظ (٢٢)

F"رة ا%#Gوج
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ِE2CِNG%9ِ ا?َCْNG%ا ِNQا ِERْDِ

F"رة ا%�6رق

َ?6ِء َوا%�6Nِرِق (١) َوَ:6 أَْدرَاَك َ:6 ا%�6Nِرُق (٢)  NR%َوا
 Aٌcِ6Cَ 6hَْ2Tَ3َ 6N)َ �ٍْBَd �g7ُ (٣) إِْن ;ُXِ6N_%ا Eُ ْ̂ N$%ا

6Rَْdُن ِ:T-ُ NEَِ� (٥) ُ-Tَِ� ِ:9ْ َ:6ٍء  ِVْا Gُِiْ$َ2Tَْc (٤)
 SُNdَِاِ�ِ; (٧) إGNq%َوا ;ِTْ �n%ا ِvَْD 9ْ:ِ ُجGُeَْp (٦) �ٍcَِدا
 6?ََc (٩) Gُ�َِاG NR%ا aTَْ#ُ\ َم"َْp (٨) 6ِدٌر�َ%َ Sِ=ِ@َْر aTَ3َ
 ِ>@ْNG%6ِء ذَاِت ا?َ NR%(١٠) َوا Gٍ+ِ6َd Yٍََة وN"Xُ 9ْ:ِ Sُ%َ

 gٌnَْc ٌل"ْ�َ%َ SُNdِعِ (١٢) إ(ْ Nn%(١١) َوا4َْرِْض ذَاِت ا
(١٣) َوَ:�hَ%ْ6Dِ "َuُ 6ِْل (١٤) إ2Hَِp EْhُNdُِ)وَن 27ًَْ)ا 
 EْhُTْhِ:َْ9َ أpGِcِ6Hَ%ْا gِ �h?ََc (١٦) (١٥) َوأ27َُِ) 27ًَْ)ا

ُرَوpًْ)ا (١٧)

ِE2CِNG%9ِ ا?َCْNG%ا ِNQا ِERْDِ

 �َ�D3ََ� َرN(٢) َ:6 َود a َ̂ Fَ إِذَا gِْ2NT%(١) َوا a<َ �̀ َوا%
 (٤) a%َ9َ ا4ُْو:ِ �َ%َ Gٌْ2-َ َُةG-َِµْ%َ(٣) َو aTَXَ 6:ََو

َوَ%Rَْ"َف pُْ=2�َِ� َرa�َْGَqَc �َ�D (٥) أََ%p Eَْ^ِْ)َك c 6?ً2qَِpَ¯ََوى 
 aَ$�َْ1َc ,ً�ِ63َ ى (٧) َوَوَ@َ)َك(َhََc ًّY6�َ (٦) َوَوَ@َ)َك
 Gْhَْ$َ\ ,ََc gَ�ِ6 NR%6 اN:َ(٩) َوأ Gْhَ�َْ\ ,ََc Eَ2qَِ2%ْ6 اN:َ1َc (٨)

(١٠) َوأَ:Dِ 6Nِ$ْ=َ?ِ* َرc �َ�Dََ>)�ْث (١١)

a<`%رة ا"F
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ِE2CِNG%9ِ ا?َCْNG%ا ِNQا ِERْDِ

ِE2CِNG%9ِ ا?َCْNG%ا ِNQا ِERْDِ

F"رة ا%GLح

F"رة ا%�)ر

أََ%GLَْd Eَْْح َ%َ� َ+ْ)رََك (١) َوَوَ�ْ=$6َ 3َ$َْ� ِوزْرََك (٢) 
 Nَِ�نc (٤) ََكG7ْ6َ َ%َ� ِذ$=َْcَََك (٣) َورGhَْ£ ®َ�َْdَي أtِN%ا
َ:<َ اْ%ُ=GRُْp GِRًْا (٥) إِنN َ:<َ اْ%ُ=GRُْp GِRًْا (٦) 
cَِ�ذَا nَْd6َc fَ�َْGَcْ; (٧) َوإَِ%a َر6َc �َ�Dرَْ�ْ; (٨)


إ6Ndِ أdَْ�َْ%$6َهُ Tَْ2%َ Icِِ* اْ%َ�ْ)ِر (١) َوَ:6 أَْدرَاَك َ:6 
 Gٍhْlَ ªِ%َْ9ْ أ:ِ Gٌْ2-َ ِر(ْ�Tَْ2%َُ* اْ%َ�ْ)ِر Tَْ2%َ (٢)ُ* اْ%َ
 9ْ:ِ Eْhِ�Dِ�ذِْن َرDِ 6hَ2cِ وُح�G%َوا *ُHَ�ِ,ََ)ُْل اN�َ$َ\ (٣)
 Gِ ْ̂ َB%ْا ِ>Tَْ�:َ aNqCَ َIuِ ٌم,َFَ (٤) Gٍ:َْأ �g7ُ

(٥)
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ِE2CِNG%9ِ ا?َCْNG%ا ِNQا ِERْDِ

ِE2CِNG%9ِ ا?َCْNG%ا ِNQا ِERْDِ

±pGX رة"F

 *َTَCِْر Eْhِcِ,َpِ(١) إ ±ٍْpGَXُ ِف,َp ِVِ
ªِْ2 (٢) 2Tَْcَْ=#ُُ)وا رَبtuَ Nَا  Nn%6َِء َواq �L%ا
اfِْ2َ#%ْ (٣) ا%tِNي أَ�َْ=َ?Eْhُ ِ:9ْ ُ@"عٍ 

َوآََ:$Eْhَُ ِ:9ْ َ-ْ"ٍف (٤)

G0"H%رة ا"F

 �َ�DGَِ% �gnََc (١) Gََ0"ْHَ%ْ6 أ2َ�3َْْ$6ََك اNdِإ
(٣) GَُqْDَ4ْا "َuُ �ََ�dِ6lَ N(٢) إِن Gْ<َْdَوا
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ِE2CِNG%9ِ ا?َCْNG%ا ِNQا ِERْDِ

ِE2CِNG%9ِ ا?َCْNG%ا ِNQا ِERْDِ

F"رة ا%Gc6Hون

6َp gْXُ أ6hَ�pَ اْ%Gcِ6Hَُوَن (١) Yَ أ3َْ#ُُ) َ:6 \َْ=#ُُ)وَن (٢) 
 Eُْ\(َْ#3َ 6:َ (ٌDِ63َ 6َdَأ Yََوَن َ:6 أ3َْ#ُُ) (٣) و(ُDِ63َ Eُْqْdَأ Yََو
 َIِ%َو EْHُُ$pِد EْHُ%َ (٥) (ُُ#3َْوَن َ:6 أ(ُDِ63َ Eُْqْdَأ Yََ(٤) و

(٦) 9ِpِد

Gn$%رة ا"F

إِذَا َ@6َء Gُnَْd اNQِ َواْ%qَBْ¦ُ (١) َورَأfَْpَ ا%$6Nَس 
 (ِ?ْ<َDِ ْ¦�#Rََc (٢) 6@ًا"َْcَأ ِNQ9ِ اpِد Icِ َن"Tُ-ُ(َْp

(٣) 6ًDاN"َ\ 67ََن SُNdِْهُ إGBِbَْqFَْوا �َ�Dَر

 Sُ%ُ6:َ Sُْ$3َ aَ$�َْ(١) َ:6 أ N;َ\َو ;ٍhَ%َ IDَِا أ(ََp fْN#َ\
 (٣) ;ٍhَ%َ 6َرًا ذَاَتd aTَnَْ2Fَ (٢) ;َRَ7َ 6:ََو

 9ْ:ِ gٌْ#Cَ 6uَ(ِ2@ِ Icِ (٤) ;َِ�<َ%ْ6َ%َ* ا N?Cَ Sُُ\ََأG:َْوا
(٥) (ٍRَ:َ



ِE2CِNG%9ِ ا?َCْNG%ا ِNQا ِERْDِ

(R)رة ا"F
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ِE2CِNG%9ِ ا?َCْNG%ا ِNQا ِERْDِ

ِE2CِNG%9ِ ا?َCْNG%ا ِNQا ِERْDِ

 (ِْTَp Eْ%َ (٢) (ُ?َ Nn%ا ُNQ(١) ا (ٌCََأ ُNQا "َuُ gْXُ
(٤) (ٌCََا أ"ًُB7ُ Sُ%َ 9ْHَُp Eْ%َ(٣) َو (ْ%َ"ُp Eْ%ََو

F"رة اV-,ص

ِE2CِNG%9ِ ا?َCْNG%ا ِNQا ِERْDِ

�TB%رة ا"F

F"رة ا%$6س

 �َTَ-َ 6:َ �Glَ 9ْ:ِ (١) �ِTََB%َْب� اGDِ ُأ3َُ"ذ gْXُ
(٢) َوِ:Fِ6�َ �Glَ 9ٍْ� إِذَا َوXََ; (٣) َوِ:9ْ 
 �Glَ 9ْ:ِ(٤) َو (ِ��Glَ ا%$6َ06NBNِت Icِ اْ%ُ=َ

(٥) (َRَCَ إِذَا (ٍFِ6Cَ


 Sِ%َِ6ِس (٢) إN$%ا �ِِT:َ (١) 6ِسN$%َب� اGDِ ُأ3َُ"ذ gْXُ
ا%$6Nِس (٣) ِ:�Glَ 9ْ اْ%َ"Fَْ"اِس اْ%6N$eَِس (٤) 
 *ِN ا%tِNي Fْ"َُp"ُِس Icِ ُ+ُ)وِر ا%$6Nِس (٥) ِ:9َ اْ%^ِ$

َوا%$6Nِس (٦)
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 G  F  
אFE٤٧KE 

 G F   E
F٥٥KE 
GאאאW 

﴿¨βÎ) ©!$# …çµtGx6Í×̄≈n=tΒuρ tβθ=|Áãƒ ’n?tã Äc©É<̈Ζ9$# 4 $pκš‰r'̄≈tƒ 
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  .. .لبيك مهلبيك اللَّ

ّ على حممد وعلى آل حممد، كما صل مهاللَّ *
صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 

  محيد جميد؛
حممد وعلى آل حممد، كما  على بارك مهاللَّ *

ك على إ باركتبراهيم وعلى آل إبراهيم إن
  محيد جميد؛

28

20
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وعلى آل حممد، كما  حممدعلى  وترحم مهاللَّ *
متك  ترحعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن

  محيد جميد؛
على حممد وعلى آل حممد، كما  وحتنن مهاللَّ *

ك  حتننتعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن
  محيد جميد؛

على حممد وعلى آل حممد،  موسلِّ مهاللَّ *
كما سلَّمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 

  .إنك محيد جميد
لَ لِّي كُفظَحأَ ةبدا، عدد لْخقكرِ، وىض 
كِسفْنزِ، وةَن عركشوم ،دكَ ادلمكات.  
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G א  א א
W 

بقدرِ  *وبارِك وكرم  *صلِّ وسلِّم  مهاللَّ
العلي كذات ةظَموحنيٍ أبدا  * ةع يف كلِّ وقت* 

 *علمت  علمت وزنةَ ماعلمت و ملَء ما عدد ما
وعلى آل سيدنا وموالنا  *على سيدنا وموالنا حممد 

 *صاحب التاجِ، واملعراج، والبراق، والعلَم  *  حممد
جسمه مطهر  *واملرضِ واألمل والوباِء ودافعِ البالِء
من امسه مكتوب مرفوع موضوع  *معطّر منور 

الضحى، بدر الدجى، مشس  *على اللوحِ والقَلَم 
أيب القاسم سيد  *اهلدى، مصباح الظُّلَم  نورِ

أيب القاسم سيدنا  *الكونني وشفيع الثَّقَلَني 
نيب  *حممد بن عبداللّه سيد العربِ والعجم 

 *بٍ عند رب املشرقني واملغربني احلرمني، حمبو
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لنور مجاله صلّوا عليه وسلّموا  يا أيها املُشتاقونَ
  .تسليما

صلّ وسلِّم جبميع الصلوات كلّها  مهاللَّ *
علم اللّه، على سيدنا حممد وآله ومن عدد ما يف 

وااله، يف كلّ حلظة أبدا بكلّ لسان ألهل املعرفة 
 ةَنزِ، وكِسفْن ىضرِ، وكقلْخ ددع )ثالثاً(باهللا 

عركشوم ،دكَ ادلمكات.  
صل وسلم على سيدنا حممد وعلى آل  مهاللَّ *

 سيدنا حممد واألصحاب ، صالة وسالماً ترفع
هبما بيين وبينه احلجاب ، وتدخلُين هبما عليه 
من أوسع باب، وتسقيين هبما بيده الشريفة 

 ددع، )ثالثا(اب أعذب الكؤوس من أحلى شر
لْخقكرِ، وىض كِسفْنزِ، وةَن عركشوم ،داد 
  .كاتملكَ



 ج

185

 

 صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله مثل ذلك مهاللَّ *
، كقلْخ ددا، عدبأَ ةظَحلَ لِّي كُف ،)مرة ٥٠(
رِوىض كِسفْنزِ، وةَن عركشوم ،داد 
  .كاتملكَ

  
G     א 

F٦٠KE 
 
GאאW 

ــا ــا ياربن ــا ربن ــا  ي ــا ياربن ــا ربن   ي
  كهف وغوثٌ ومعني يا ربنـا أنـت لنـا

  أنت رحـيم مل تـزل   نـزلْعجل برفع ما
ــاملني من غريك عز وجـلْ ــف بالع والط  

ــذه رب اكفنا شر العـدا داوخــد   م وب
ــاظرين واجعلهم لنـا فـدا ــربةً للن وع  

  رب فرق مجعهـم يا رب شتت شملهميا

33
 ورد
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  واجعلهم يف الغابرين رب قلِّلْ عـدهميا

ــرادوال ــبلِّغهم م صبح رمـاد  تونارهم ت  
ــ   يف احلال ولّوا خائبني  ﴾Èÿè‹γ!2﴿ـب

ــائنٍ وشــر كــلِّ مــاكرِ ــادوخ   رِوغ
ــاحرِ ــاينٍ وس ـ   وع   ذينيؤوشر كـلِّ امل

ــاذبِ  من معتد وغاصـبِ ــرٍ وك   ومفت
ــبِ ــاجرٍ وعائ   وحاسد والشـامتني  وف

  ذا البها وذا السنايا ربنـاربنـا يـايا
  أنت جميب السـائلني  وذا العطا وذا الغـىن

ــا ــا أمورن   واشرح لنا صـدورنا  يســر لن
  بالستر قمـني فأنت واستر لنـا عيوبنـا

  وكل ذنـبٍ عنـدنا   واغفر لنـا ذنوبنـا
  أنت حبيب التـائبني  وامــنن بتوبــة لنــا
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  واحلَسننيِ والبتـول  جباه سيدنا الرسـول
  وجاه جربيل األمـني  واملرتضى أيب الفحول

  على النيب خري األنام مث الصالةُ والسـالم
  وصــحبه والتــابعني وآله الغـر الكـرام

﴿z⎯≈ysö6ß™ y7În/u‘ Éb>u‘ Íο̈“Ïèø9$# $¬Ηxå šχθàÅÁtƒ ∩⊇∇⊃∪ íΝ≈n=y™uρ 
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QWWE  

ZXXC  
  



 ج

188

 

  

  أذآار ما بعد عصر الجمعة
  

GאאאF٢٠٨KE 
GאאF٢١٠KE 

حممد عبدك  صل على سيدنا مهاللَّ *
النيب األمي وعلى آله وصحبه  ورسولك

  ).مرة ١٠٠(، أو )مرة٨٠(وسلم تسليماً 
صل وسلم وبارك وكرم، بقدر  مهاللَّ *

عظمة ذاتك العلية، يف كل وقت وحني 
أبدا، عدد ما علمت وزنة ما علمت 
وملء ما علمت على سيدنا وموالنا حممد، 
وعلى آل سيدنا وموالنا حممد، صالة 

، وحلقه أداء وأعطه ىن لك رضتكو
الوسيلة والفضيلة، والشرف والدرجة 

181
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بعثه املقام احملمود الذي االعالية الرفيعة، و
 ) .سبعاً( أرحم الرامحني يا وعدته،

 G   א   
F٦٠KE 

  
  غ الصالة على النبي َيِص بعُض

א 
  

صلِّ وسلِّم على سيدنا حممد وعلى  مهاللَّ *
آلِ سيدنا حممد مفتاح باب رمحة اللّه، عدد 
ما يف علم اللّه، صالةً وسالماً دائمنيِ بدوامِ 

  .ملك اللّه
صلِّ وسلِّم على سيدنا حممد  مهاللَّ: أو تقرأ

مفتاح باب رمحة اللّه، عدد ما يف علم اللّه، 

33
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ملك اللّه، وعلى آله  صالةً وسالماً دائمنيِ بدوامِ
  .وصحبه

يا قيوم ال ينام، صلِّ على من قلبه يا حي  *
هبا  الينام، حبيبك سيدنا حممد، صالة تستيقظ

قلوبنا من املنام، وندرك هبا غاية املرام، 
وجتمع لنا هبا خريات الدنيا والقيام، وننال 
هبا شريف احملادثة بأعذب الكالم، يف دار 

ياذا اجلالل واإلكرام ، عنا راض  املقام، وأنت
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ، واحلمد هللا 

  .رب العاملني
صلِّ وسلِّم على سيدنا حممد سيد  اللهم *

أهل الشهود، صالةً وسالماً نرقى هبما يف 
معارج القُربِ إىل املعبود، وعلى آله 
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وصحبه والتابعني هلم بإحسان إىل اليوم 
  .املوعود

وسلِّم وبارك على سيدنا حممد النيب صلِّ  اللهم *
الكامل وعلى آله، كما الهناية لكمالك وعدد 

  .كماله
صلِّ وسلِّم على سيدنا حممد حبيب  اللهم *

الرمحن، وسيد األكوان، احلاضر مع من 
صلّى عليه يف كلّ زمان ومكان، وعلى آله 

  .وصحبه وسلّم يف كل آن
 

QWWE  

ZXXC  
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
﴿ ¨β Î) ©!$# …çµ tGx6Í×̄≈ n= tΒ uρ tβθ= |Á ãƒ ’ n? tã Äc©É< ¨Ζ9$# 4 
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$ ¸ϑŠ Î= ó¡n@ ﴾  

* يا رحيم، صلِّ على  اللهم يا اُهللا يا رمحن
سي وحبيبِك كحيم، عبدالر بِيالن نا حممدد

وعلى آله وصحبِه وسلِّم تسليماً، وارحمنِي 
  .بِه رحمةً واسعة

* اللهم  كلِّ على عبدص ،وسيا اُهللا يا قُد
وحبِيبِك سيدنا محمد النبِي املقَدس، وعلى 
آله وصحبِه وسلِّم تسليماً، وقدسين به 

  .تقديسا
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* اللهم  كلِّ على عبدص ،يا اُهللا يا سالم
وحبِيبِك سيدنا محمد النبِي السالم، وعلى 
 ،نِي بهلِّميماً، وسلست لِّموس وصحبِه هآل

  .ولَقِّنِي تحيةً وسالما
* اللهم  كلِّ على عبدن، صمؤيا اُهللا يا م

نديس املؤمن، وعلى وحبِيبِك بِيالن دحما م
آله وصحبِه وسلِّم تسليماً، وزِدنِي بِه يف كلِّ 

  .نفسٍ إميانا
* اللهم  كلِّ على عبديا اُهللا يا عزِيز، ص

وحبِيبِك سيدنا محمد النبِي العزيز، وعلى 
نِي بِهزيماً، وأعلست لِّموس وصحبِه هآل 

  .واجعلْ لي بطاعتك وقُربِك عزاً
* اللهم  كلِّ على عبدر، صكَبتيا اُهللا يا م

وحبِيبِك سيدنا محمد النبِي أَعظمِ اخلَلْقِ 
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 لِّموس وصحبِه هعاً لك، وعلى آلواضت
تسليماً، ونقِّنِي بِه عن شوائبِ الكبرِ، 

  .يماًوارزقين تواضعاً عظ
* اللهم  كلِّ على عبديا اُهللا يا خالق، ص

وحبِيبِك سيدنا محمد النبِي أكرمِ خلقك، 
 لِّموس وصحبِه هك، وعلى آلخملوقَات وأسعد
تسليماً، وحسن بِه خلْقي وخلُقي فَضالً 

  .وإحساناً
* لِّ اللهمارِئ، صيااُهللا ياب على عبد وحبِيبِك ك

سيدنا محمد النبِي أَكْرمِ من برأْت، وعلى 
 كدنع نِي بِهأَثْبِتيماً، ولست لِّموس وصحبِه هآل

  . يف خريِ الربية، فَضالً وإِحساناً
* اللهم  كلِّ على عبدر، صوصيا اُهللا يا م

 دحما منديس لِ وحبِيبِكلِ وأكْممأج بِيالن
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 لِّموس وصحبِه هوعلى آل ،ترون صم
 على أمجلِ صورة لْنِي به ألقاكيماً، واجعلست

  . يلقاك هبا املقربونَ إليك، جوداً وامتنانا
يا اهللا يا غَفَّار، صلِّ على عبدك  اللهم *

بابِ  وحبِيبِك سيدنا محمد النبِي مفتاحِ
مغفرتك، وعلى آله وصحبِه وسلِّم تسليماً، 
 رن ذنيب وما تأخم مقَدما ت ي بِهل راغْفو

  .غُفْرانا
يا اهللا يا وهاب، صلِّ على عبدك  اللهم *

وحبِيبِك سيدنا محمد النبِي مفتاحِ بابِ 
ت لِّموس وصحبِه هب، وعلى آليماً، املواهلس

وهب يل بِه من مواهبِك ما أَنت أَهلُه، فضالً 
  .وإحسانا



 ج

198

 

* اللهم  كلِّ على عبدص ،اقزيا اُهللا يا ر
 واسطة بِيالن دحما منديس وحبِيبِك
األرزاق، وعلى آله وصحبِه وسلِّم تسليماً، 

سالْح كأرزاق نم قْنِي بِهزوار ةوِينعوالْم ةي
  .رِزِقاً واسعاً

* اللهم  كلِّ على عبداح، صيا اُهللا يا فَت
وحبِيبِك سيدنا محمد النبِي جامعِ الفَتح، 
وعلى آله وصحبِه وسلِّم تسليماً، وافتح لي 

  . به فتحاً مبيناً
ك يا اُهللا يا عليم، صلِّ على عبد اللهم *

وحبِيبِك سيدنا محمد النبِي العليم، وعلى 
آله وصحبِه وسلِّم تسليماً، وعلِّمنِي بِه من 

  .لدنك علماً
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* اللهم  كلِّ على عبديا اُهللا يا باسط، ص
وحبِيبِك سيدنا محمد النبِي باسط املَعروف، 

لِّموس وصحبِه هيماً، وابِسطْ  وعلى آللست
  .لي بِه بِساطَ كرمك، فضالً وإحسانا

َّ يا اُهللا يا رافع، صلِّ على عبدك اللهم *
وحبِيبِك سيدنا محمد النبِي الرافع، وعلى 
 يماً، وارفعين بِهلست لِّموس وصحبِه هآل

  .مراتب قُربِك رفعا
* يا اُهللا يا  اللهم كلِّ على عبدص زعم

وحبِيبِك سيدنا محمد النبِي الذي تعز من 
وااله، وعلى آله وصحبِه وسلِّم تسليماً، 

  .وأَعزنِي بِه يف الدارِينِ إعزازاً
َّ يا اُهللا يا سميع، صلِّ على عبدك اللهم *

بِيالن دحما منديس السميع، وعلى  وحبِيبِك
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 ،نِي بِهعميماً، واسلست لِّموس وصحبِه هآل
  .واسمعنِي منك بِه إِسماعا

يا اهللا يا بصري، صلِّ على عبدك  اللهم *
وحبِيبِك سيدنا محمد النبِي البصري، وعلى 

ك آله وصحبِه وسلِّم تسليماً، وبه بصرنِي ب
  .تبصرياً

يا اُهللا يا حكَم، صلِّ على عبدك  اللهم   *
 مِ باحلقاحلاك بِيالن دحما منديس وحبِيبِك
 لِّموس وصحبِه هوالعدلِ واهلدى، وعلى آل
تسليماً، وارزقْنِي به اِإلستسالم حلُكْمك، 
والعملَ على أحكامِ شرعك، واحكم يل 

  .لفوزِ يوم اللقاِء يا أحكَم احلاكمنيبا
* اللهم  كلِّ على عبديف، صيا اُهللا يا لَط

وحبِيبِك سيدنا محمد النبِي اللَّطيف، وعلى 
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 يا رب يماً، واجرِ بِهلست لِّموس وصحبِه هآل
  .لُطْفَك الْخفي، يف أمورِي وأمورِ املسلمني

* يا اللهم  كلِّ على عبدص ،اُهللا يا خبري
 هاخلبري وعلى آل بِيالن دحما منديس وحبِيبِك
وصحبِه وسلِّم تسليماً، واجعلين بأسرارِ ما 

  .أَوحيته إليه خبرياً
*  اللهم  كلِّ على عبديا اُهللا يا حليم، ص

حلليم، وعلى وحبِيبِك سيدنا محمد النبِي ا
آله وصحبِه وسلِّم تسليماً، وارزقين به حلْماً 

  .وعلْماً وإمياناً ويقيناً
* اللهم  كلِّ على عبديا اُهللا يا حفيظُ، ص

وحبِيبِك سيدنا محمد النبِي احلفيظ، وعلى 
آله وصحبِه وسلِّم تسليماً، واجعلين 

عرفة واحملبة حفيظاً، مستودعاً ألسرارِ امل
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وكُن يل من مجيعِ اَألسواِء يف الدارينِ 
  .حافظاً

* اللهم  كلِّ على عبديا اُهللا يا جليلُ، ص
وحبِيبِك سيدنا محمد النبِي اجلليل، وعلى 
آله وصحبِه وسلِّم تسليماً، وجلِّلْنِي بأنوارِ 

كمقاماً جليالً قربك، واجعلْ يل عند.  
* اللهم  كلِّ على عبدص ،يا اُهللا يا كرمي

وحبِيبِك سيدنا محمد النبِي الكرمي، وعلى 
 نِي بِهميماً، وكرلست لِّموس وصحبِه هآل

  .تكرمياً
* اللهم  كلِّ على عبدص ،يا اُهللا يا جميب

الن دحما منديس جِيب، وعلى وحبِيبِكالْم بِي
ن لدعائنا بِه كُآله وصحبِه وسلِّم تسليماً، و



 ج

203

 

جميباً، واجعلين لندائك وندائه ملَبياً 
  .مستجِيباً

* اللهم  كلِّ على عبدص ،يا اُهللا يا واسع
وحبِيبِك سيدنا محمد النبِي الواسع، وعلى 

م تسليماً، ووسع لي به يف آله وصحبِه وسلِّ
 واملشهد واحملبة مِ واملعرفةلْمِ والفَهالع
واألرزاقِ واالنتفاعِ والنفع، وهب يل من 

  .لدنك عطاًء واسعا
* اللهم  كلِّ على عبدص ،عيا اُهللا يا واس

وحبِيبِك سيدنا محمد النبِي الواسع، وعلى 
ه وسلِّم تسليماً، واجعلْنِي بِه آله وصحبِ

 دوالعطايا، واحملام املشاهد عبداً واسع
  ) مرة ١١٠٠٠. (واملزايا، يا أكرم األكرمني
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* اللهم  كلِّ على عبديا اُهللا يا حكيم، ص
وحبِيبِك سيدنا محمد النبِي احلكيم، وعلى 

، وآتين بِه احلكمةَ آله وصحبِه وسلِّم تسليماً
  .وخرياً كثرياً

* اللهم  كلِّ على عبدص ،ودديا اُهللا يا و
وحبِيبِك سيدنا محمد النبِي الودود، وعلى 
آله وصحبِه وسلِّم تسليماً، وأذقْين بِه لَذَّةَ 
ودادك، واجعلْ يل يف قلوبِ أوليائك مودةً 

  .أكيدة
* اللهم  كلِّ على عبدص ،جِيديا اُهللا يا م

وحبِيبِك سيدنا محمد النبِي الْمجِيد، وعلى 
 يماً، واجعلْ يل حبقيقةلست لِّموس وصحبِه هآل
 لك ةصاخلال ةاحملض وحتقيقِ العبودية التوحيد

  .جمداً أكيداً
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* لِّ على عب اللهميا اُهللا يا باعثُ، ص كد
 منك املبعوث بِيالن دحما منديس وحبِيبِك
بالرمحة، وعلى آله وصحبِه وسلِّم تسليماً، 

  .واجعلْني لَه يوم البعث رفيقاً
* اللهم  كلِّ على عبدص ،يا اُهللا يا شهيد

وحبِيبِك سيدنا محمد النبِي الشهيد، وعلى 
ه وسلِّم تسليماً، وارزقين به آله وصحبِ

كمالَ الشهود، وتوفَّنِي شهِيداً، وأشهدين به 
عجائب واسعات كرمك، وانصرنِي به يف 

  .احلياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد
* اللهم  كلِّ على عبدص ،يا اُهللا يا حق

آله وحبِيبِك سيدنا محمد النبِي احلق، وعلى 
 قِّقْنِي حبقائقِ احلقيماً، وحلست لِّموس وصحبِه

  .تحقيقاً
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* اللهم  كلِّ على عبدص ،يا اُهللا يا قوي
 ،بِك القوي بِيالن دحما منديس وحبِيبِك
وعلى آله وصحبِه وسلِّم تسليماً، وقو يل 

ي بقوة من قوتك، بِه اإلميانَ واليقني، وأَمدنِ
 يف كلِّ شان والباطنة ةرالظاه يف مجيعِ قواي

 .وحني، وارحم به ضعفي وكُن يل معيناً

* اللهم  كلِّ على عبدص ،يا اُهللا يا متني
وحبِيبِك سيدنا محمد النبِي صاحبِ الدينِ 

، املتني، وعلى آله وصحبِه وسلِّم تسليماً
وارزقين االعتصام باحلبلِ املتني، واجعلْ لي 

 .يف وِصلَتك ووصلَته حبالً متيناً

* اللهم  كلِّ على عبدص ،يليا اُهللا يا و
وحبِيبِك سيدنا محمد النبِي الولي، وعلى 
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آله وصحبِه وسلِّم تسليماً، وكُن لي بِه ولياً 
  .نصرياً

* اللهم  كلِّ على عبديا اُهللا يا محيد، ص
وحبِيبِك سيدنا محمد النبِي احلميد، وعلى 
آله وصحبِه وسلِّم تسليماً، وارفعنِي به إىل 
مراتبِ احلمادين لك، املتحققني حبمدك، 
واجعلْ يل به عيشاً محيداً، واجعلين يف 

  .الدارين عبداً حمموداً
َّ يا اُهللا يا مبدئ، صلِّ على عبدك للهما *

 أْتدتالذي اب بِيالن دحما منديس وحبِيبِك
 لِّموس وصحبِه هود، وعلى آلجالو بنورِه
تسليماً، واعطنا بِه ما سألناك، وابتدئْنا مبا مل 

 .اًنسأَلْك من واسعِ اجلُود فَضالً وإِحسان
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* اللهم  كلِّ على عبدص ،يا اُهللا يا معيد
وحبِيبِك سيدنا محمد النبِي شفيعي يف 
املعاد، وعلى آله وصحبِه وسلِّم تسليماً، 

 .وأَعد علينا بِه عوائد اخلريِ ظَاهراً وباطناً

َّ يا اُهللا يا محيِي، صلِّ على عبدك اللهم *
ى يف  وحبِيبِكحميي اهلُد بِيالن دحما منديس

القلوبِ، وعلى آله وصحبِه وسلِّم تسليماً، 
وأحيِ بِه قَلْبِي، واحيِنِي بِه حياةً طيبةً، وأحيِ 

هتنينا وبنا سف. 

َّ يا اُهللا يا حي، صلِّ على عبدك اللهم *
ي احلي، وعلى آله وحبِيبِك سيدنا محمد النبِ

وصحبِه وسلِّم تسليماً، واجعلنا به يف أحياٍء 
 .عند رهبم يرزقُون
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َّ يا اُهللا يا قيوم، صلِّ على عبدك اللهم *
 ،مِ باحلقالقائ بِيالن دحما منديس وحبِيبِك
وعلى آله وصحبِه وسلِّم تسليماً، وقومنِي 

 قْويِماًبِهاملستقيمِ ت كعلى صراط. 

َّ يا اُهللا يا واجد صلِّ على عبدك اللهم *
وحبِيبِك سيدنا محمد النبِي الواجِد، وعلى 
 ي بِهل بيماً، وهلست لِّموس وصحبِه هآل
وجداً أجد بِه هزةَ الشوقِ إىل اللقاِء يف 

 .لطف وعافية

يا اُهللا يا ماجِد، صلِّ على عبدك  ُّاللهم *
وحبِيبِك سيدنا محمد النبِي املاجِد، وعلى 
آله وصحبِه وسلِّم تسليماً، واجعلين بِه يف 

 .منازلِ قُربِك ماجِداً كرمياً
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َّ يا اُهللا يا واحد، صلِّ على عبدك اللهم *
الن دحما منديس د، وعلى وحبِيبِكالواح بِي

آله وصحبِه وسلِّم تسليماً، واجعلين به 
راسخ القدم يف حقيقة التوحيد مناً منك 

 .عظيماً

َّ يا اُهللا يا أَحد، صلِّ على عبدك اللهم *
وحبِيبِك سيدنا محمد النبِي األمحد، وعلى 

شهِدنا بِه سر آله وصحبِه وسلِّم تسليماً، وأ
  .األحدية لك إشهادا

َّ يا اُهللا يا فرد، صلِّ على عبدك اللهم *
وحبِيبِك سيدنا محمد النبِي الفرد، وعلى 
آله وصحبِه وسلِّم تسليماً، وأَفْرِدنِي بِه لما 
خلقتين له، واجعلْ لي بذلك عزاً وجمداً 

  .فريداً
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* ي اللهم كلِّ على عبدص ،مقَدا اُهللا يا م
وحبِيبِك سيدنا محمد النبِي الـمقدم، 
وعلى آله وصحبِه وسلِّم تسليماً، وقَدمنِي 

 .بِه يف مراتبِ العبودية والطَّاعة لك تقدميا

* اللهم  كلِّ على عبدص ،ريا اُهللا يا مؤخ
يس آخر النبيني يف وحبِيبِك بِيالن دحما مند

البعث وعلى آله وصحبِه وسلِّم تسليماً، 
 .وأَخر بِه عني كلَّ سوٍء يف الدارين تأخرياً

* اللهم  كلِّ على عبدلُ، صيا اُهللا يا أو
وحبِيبِك سيدنا محمد النبِي اَألولِ يف اخلَلْقِ 

على اخلَلْقِ والشفاع ةاديبِ السومرات ،ة
أمجعني، وعلى آله وصحبِه وسلِّم تسليماً، 
واجعلين بِه يف أوائلِ أهلِ الكرمِ عليك، 
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والفضلِ منك، وأوائلِ أهلِ اتباعه فَضالً 
 .وإحساناً

ُّ يا اُهللا يا آخر، صلِّ على عبدك اللهم *
ا منديس إىل وحبِيبِك املبعوث بِيالن دحم

 وصحبِه همِ وخريِها، وعلى آلرِ األمآخ
 ن خواصم ا بِهيماً، واجعلْنلست لِّموس
أَنصارِه ووراثه يف آخرِ الزمن، ومن أقربِ 
الناسِ إليه وأسعدهم بِه يف اليومِ اآلخرِ جوداً 

  .وكرماً
يا ظاهر، صلِّ على عبدك َّ يا اُهللا اللهم *

وحبِيبِك سيدنا محمد النبِي الظَّاهرِ وعلى 
آله وصحبِه وسلِّم تسليماً، وأَرِنا يف حياتنا 
 لنا بِه ينِ كُلِّه، وأظهرعلى الد ينِهد ظهور
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 مِ عنك، واجعل أسراراملعاين يف الفَه اتيفخ
وعنايت كتنا ظاهرةعنايا علَيبِن ه. 

*  اللهم كلِّ على عبدص ،يا اُهللا يا باطن
وحبِيبِك سيدنا محمد النبِي الباطن، وعلى 
آله وصحبِه وسلِّم تسليماً، وأصلح لنا به 
كلَّ ظَاهرٍ وباطن، وصف لنا البواطن، 

 ثَالِ ألمرِكاِإلمت حسن ظاهراً وارزقنا بِه
  .وباطناً

َّ يا اُهللا يا وايل، صلِّ على عبدك اللهم *
 هالذي جعلت بِيالن دحما منديس وحبِيبِك
 همن أنفِسهِم، وعلى آل لَى باملؤمننيأَو
وصحبِه وسلِّم تسليماً، وتولَّنا بِه يف مجيعِ 
أمورِنا، وولِّ على املسلمني خيارهم، 

  .رِف عنهم شرارهم سراً وعلناًواص
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* اللهم  كلِّ على عبدال، صعتيا اُهللا يا م
 الَتعالذي ت بِيالن دحما منديس وحبِيبِك
 لِّموس وصحبِه هوعلى آل ،هتكَانوم هتبتر
 العالية بِكبِ قُرنا يف مراتفَعيماً، وارلست

  .رفعاً
َّ يا اُهللا يا بر، صلِّ على عبدك وحبِيبِك اللهم *

 وصحبِه هوعلى آل ،رالب بِيالن دحما منديس
 .وسلِّم تسليماً، وكُن لنا بِه براً رؤوفاً

* اللهم  كلِّ على عبدص ،ابيا اُهللا يا تو
وعلى وحبِيبِك سيدنا محمد النبِي التواب، 

 يماً، واجعلين بهلست لِّموس وصحبِه هآل
إليك تواباً يف كُلِّ نفس، مخلصاً صادقاً 

  .حمبوباً



 ج

215

 

* اللهم  كلِّ على عبدص ،فُويا اُهللا يا ع
وحبِيبِك سيدنا محمد النبِي العفُو، وعلى 

ه عنا، آله وصحبِه وسلِّم تسليماً، واعف بِ
 هأجر لْتفجع فَا وأصلَحواجعلنا ممن ع

 .عليك وسعيه عندك مشكُوراً

* اللهم  كلِّ على عبدص وفؤيا اُهللا يا ر
وحبِيبِك سيدنا محمد النبِي الرؤوف، وعلى 
آله وصحبِه وسلِّم تسليماً، ووفِّر حظَّنا من 

 .ا وباملؤمنني رؤوفاً رحيماًرأفتك، وكن بِن

َّ يا اُهللا يا ذا اجلاللِ واإلكرامِ، صلِّ اللهم *
 بِيالن دحما منديس وحبِيبِك كعلى عبد
 لِّموس وصحبِه هاجلليلِ الكرميِ، وعلى آل
تسليماً، وهب لنا بِه جالالً ومجاالً وكماالً 

 .لُه أبداً سرمداًوإكراماً، وأكرِمنا مبا أنت أه
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َّ يا اُهللا يا مقِسطُ، صلِّ على عبدك اللهم *
وحبِيبِك سيدنا محمد النبِي املقُِسط، وعلى 
 يماً، واجعلنِي بِهلست لِّموس وصحبِه هآل

 .مقِْسطاً ومنصفاً حكيماً

* اللهم  كلِّ على عبدص ،يا اُهللا يا جامع
 عِ وحبِيبِكاجلام بِيالن دحما منديس

ألسرارِك، وعلى آله وصحبِه وسلِّم تسليماً، 
وامجع لي بِه بني خريات وسعادات الدارين، 

 .وامجع بِه مشلي، وامجعين بِه عليك مجعاً

* اللهم  كلِّ على عبدص ،يا اُهللا يا غَنِي
دحما منديس وحبِيبِك  ،بِك نِيالغ بِيالن

 هوعلى آل ،افتقاراً إليك كوأعظَمِ خلق
وصحبِه وسلِّم تسليماً، وأغنين حباللك عن 



 ج

217

 

حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وارزقين 
  .غنى القلب

* اللهم  كلِّ على عبديا اُهللا يا مغين، ص
 بِيالن دحما منديس من وحبِيبِك املغين بإذْنِك

فضلك على من شئْت من عبادك، وعلى 
 يماً، واغْنِنِي بِهلست لِّموس وصحبِه هآل

 .وبِبركاته ووجاهاته بفضلك عمن سواك

* اللهم  كلِّ على عبدص ،يا اُهللا يا مانع
وحبِيبِك سيدنا محمد النبِي حصنِك املانِعِ 

حلصني، وعلى آله وصحبِه وسلِّم تسليماً، ا
 .وامنع به عين مجيع األسواِء منعاً

* اللهم  كلِّ على عبدص ،يا اُهللا يا نافع
وحبِيبِك سيدنا محمد النبِي النافع، منبعِ 
املنافع، وعلى آله وصحبِه وسلِّم تسليماً، 
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املناف يل بِه من أنفعِ وامجع ع، واجعلين بِه
 .خلقك خللقك ظاهراً وباطناً

َّ يا اُهللا يا نور، صلِّ على عبدك اللهم *
وحبِيبِك سيدنا محمد النبِي نورِك األزهرِ 
 هاألكربِ اجلاري، وعلى آل كَداري، ومدالس
وصحبِه وسلِّم تسليماً، واجعلْ به يف قليب 

، ويف قَبري نوراً، ويف سمعي نوراً، ويف نوراً
بصري نوراً، ويف شعرِي نوراً، ويف بشرِي 
نوراً، ويف لَحمي نوراً، ويف دمي نوراً، ويف 
عظَامي نوراً، ويف عصبِي نوراً، ومن بني 
يدي نوراً، ومن خلْفي نوراً، وعن يمينِي 

ومن فَوقي نوراً،  نوراً، وعن شمالي نوراً،
زِدنِي نورا وأعطين  اللهمومن حتيت نوراً، 
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نوراً، واجعلين بِه نوراً، ونور بِه مجيع أحوايل 
 .وشئوين يف الدارين تنويراً

َّ يا اُهللا يا هادي، صلِّ على عبدك اللهم *
وحبِيبِك سيدنا محمد النبِي اهلادي، وعلى 

سلِّم تسليماً، واهدين به سبلَ آله وصحبِه و
السالمِ، واهدنِي بِه إىل صراطك املستقيم، 
 إليك بِي لنورِك، واهدين بِه نِي واهدواهد

  .واجعلْنِي به هادياً مهدياً
َّ يا اُهللا يا بديع، صلِّ على عبدك اللهم *

عِ خلقأبد بِيالن دحما منديس وحبِيبِك ،ك
روحاً وجِسماً، حساً ومعناً، ظاهراً وباطناً، 
 لِّموس وصحبِه هرا، وعلى آلأوالً وآخ
تسليماً، وهب يل به بدائع املعارِف والعلومِ 

 .والشهود األسىن، ومكِّين به متكيناً
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َّ يا اُهللا يا وارثُ، صلِّ على عبدك اللهم *
حما منديس وحبِيبِك أعظَمِ وراث بِيالن د

لكتابِك املهيمنِ الكرميِ اجمليد العظيم، 
 لِّموس وصحبِه هوعلى آل ،ألسرارِه ثومور
تسليماً، واجعلْ سهمي من إرثه سهماً 
جِسيماً فَخيماً، وحظِّي منه حظاً وافراً 

  .عظيماً
* ـ  اللهم ى عبـدك  يا اُهللا يا رشيد، صلِّ عل

وحبِيبِك سيدنا محمد النبِي الرشيد، وعلـى  
    نِـي بِـهيماً، وأَلْهِمـلست لِّموس وصحبِه هآل
رشدي، وارزقْنِي نشـر الرشـد يف اخلَلْـقِ    
خصوصاً وعموماً، وهيئْ لي به مـن أمـرِي   

  .رشداً
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* لِّ  اللهمص ،يا اُهللا يا صبور كعلى عبد
وحبِيبِك سيدنا محمد النبِي الصبور، وعلى 
آله وصحبِه وسلِّم تسليماً، واجعلين بِه من 
الصابرين، الذين يؤتونَ أَجرهم بِغيرِ 
 وعفوٍ وعافية ساب، يف خريٍ ولطفح

  .إحساناً وكرماً
* لِّ على اللهمص ،ريا اُهللا يا طاه  كعبد

وحبِيبِك سيدنا محمد النبِي الطَّاهر، وعلى 
 نِي بهريماً، وطهلست لِّموس وصحبِه هآل

  .تطهرياً
َّ يا اُهللا يا طَيب، صلِّ على عبدك اللهم *

وحبِيبِك سيدنا محمد النبِي الطَّيب، وعلى 
ست لِّموس وصحبِه هآل نِي بهبيماً، وطيل

  .تطييباً
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* اللهم  كلِّ على عبدانُ صيا اُهللا يا حن
 ،عِ احلنانواس بِيالن دحما منديس وحبِيبِك
 ننحيماً، وتلست لِّموس وصحبِه هوعلى آل

 .علي به تحنناً

َّ يا اُهللا يا منانُ، صلِّ على عبدك اللهم *
وحبِيبِك سيدنا محمد النبِي منتك الكُبرى 
 لِّموس وصحبِه هك، وعلى آلعلى خلق
تسليماً، وهب لي بِه واسع اِإلمتنان، وعظيمِ 

 .الْمن ظَاهراً وباطناً

َّ يا اُهللا يا محِسن، صلِّ على عبدك اللهم *
حما منديس ِسنِ، وحبِيبِكحالْم بِيالن د

وعلى آله وصحبِه وسلِّم تسليماً، وهب لي 
به منك إحساناً واسعاً، واجعلين عندك من 
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احملسنني، وارفعين إىل أعلى مراتبِ 
  .اإلحسان، جوداً وكرماً

َّ يا اُهللا يا متفضلُ صلِّ على عبدك اللهم *
حما منديس ل، وعلى وحبِيبِكاملتفض بِيالن د

 كننِي من لديماً، وآتلست لِّموس وصحبِه هآل
فضالً عظيماً، وخذْ بيدي إليك أخذَ أهلِ 

 .الفضلِ عليك، فضالً وإحساناً

َّ يا اهللا يا منعم صلِّ على عبدك اللهم *
مى وحبِيبِك سيدنا محمد النبِي النعمة العظْ

 عيماً، ووسلست لِّموس وصحبِه هوعلى آل
 نا ما، واحفظْههكْروارزقْنِي ش ،كمنِع علي
الزوالِ، وأنعم علي مبا أنت أهلُه يف كلِّ 

  . حنيٍ وحالٍ ظاهراً وباطناً
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* اللهم  كلِّ على عبدص ،يا اُهللا يا جواد
 دحما منديس اجلواد، وعلى وحبِيبِك بِيالن

 ليع فيماً، وضاعلست لِّموس وصحبِه هآل
 ،أهلُه يف الدارين مبا أنت علي دك، وججود
وأثبتين عندك يف العباد األجواد جوداً 

  .وامتنانا
* * *  
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א   אא   
אW 

وسلِّم وبارِك على حبيبِك أمحد، َّ صلِّ اللهم *
فَالذي تعن تعريعمج ه احملاما د، واجنعم

 هد، وعلى آلقَاعرف املَي أشندك فه عبِ
ربِك قُ ِسيمِن رفشذا ع ه ما استنشقوصحبِ

  .دساجِ
وعلى  دنا حممدَّ صلِّ وسلِّم على سياللهم *

 وسالماً صالةً ،صحابواأل دنا حممدسي آلِ
هبما بيين وبين احلجابترفع ه، وتخنِي هبما لُد

ه وتسقيين هبما بيد ،باب عليه من أوسعِ
الشريفة من أحلى شراب الكؤوسِ أعذب.  

د سي دنا حممدم على سيوسلِّ صلِّ ِّاللهم *
نرقى هبما يف  وسالماً صالةً ،هودالش أهلِ
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ه وعلى آل ، املعبودربِ إىلمعارِجِ القُ
 إىل اليومِ ه والتابعني هلم بإحسانوصحبِ
املوعود. 

* صلِّ اللهم وسلم على سينا حممدأفضلَ د 
 ،التوبات حتققنا هبا بأشرف صالةً ،الصلوات

وترفعنا هبا يف التوبة الدرجاتأعال مع  ،ي
من ارواصطفيت تيضاَأل من أهلِ ت ةبو

ضي اويا ق ،عواتالد يا جميب ،واإلخبات
احملبة  ه وأهلِه وصحبِوعلى آل ،احلاجات

اتواملود.  
* صلِّ اللهم على سينا حممدصالةً د لنا  تفتح

املواصلة هبا باب، وصحبِوعلى آل أهلِه ه 
الصفات لَةالكام، بعدعلم دودوامِ ك 

وسلِّم ككثرياً م تسليماًلْك. 
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* صلِّ اللهم ك، وسلم على أصفى أصفيائ
وصحبِوعلى آل أهلِه وعلى مجيعِ ،والئك ه 

رسلوأنبيائ كك، املقربني ومالئكت ك
وأوليائيا ك، وعلينا معهم وفيهم برمحت ك
الرامحني أرحم. 

* صلِّ اللهم وسلم جبمالوجالل ك ك
ك، يف كلِّوكمال على أكرمِ ونفسٍ حملة 
عبيدأهلِك، سي د توحيدك حقيقة، نا سيد

 صالةً ،هه وصحبِوعلى آل ،وموالنا حممد
ي هبما لُنِوتوص ،نِي هبما عليهجتمع وسالماً

بني ين هبما من احلاضرين لَوجتعلُ إليه ك
وأسعى  ،مجعاً ه عليكبِ اجتمع حضوراً ،يديه

به إىل حضرتأكرم مسعى ك، يل  وجتمع
بذلك مجيع وشاسع قريبٍ يف كلِّ ،عاملناف، 
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يا واسع،  ياوهابلَ لِّي كُفظَحأَ ةبدا، عدد 
لْخقكرِ، وىض كِسفْنزِ، وةَن عركشوم ،داد 
   .كاتملكَ

* صلِّ اللهم على سينا حممدد الذي شرحت 
له صدره، صالة تشرهبا صدور احوعلى  ،ن

وصحبِآل وسلِّه مه. صلِّ اللهم نا على سيد
حممد الذي وضعت ه، صالةًعنه وزر تضع 

 .مه وسلَّه وصحبِوعلى آل ،هبا عنا أوزارنا
صلِّ اللهم على سينا حممدد لَ الذي رفعت ه
ه، صالةًذكر ترفع اهبا ذكرن، وعلى آل ه

 ددا، عدبأَ ةظَحلَ لِّي كُفم، ه وسلِّوصحبِ
لْخقك ،رِوىض كِسفْنزِ، وةَن عركشوم ،داد 
  .كاتملكَ



 ج

229

 

* صلِّ اللهم بالرمحةعلى الذي بعثت ك حبيبِ ،ه
 هوأصحابِ ،ه األكرمنيوعلى آل ،األئمة إمامِ
امليامنيالغ ر، إىل يوم  وتابعيهم بإحسان

نا هبا نصرت وعلينا معهم وفيهم صالةً ،الدين
راًنص، وتديؤا هبا تيداًأيِن، وترفع لنا هبا عند ك

 .لنا هبا عندك ذكراً وترفع ،قدراً

* على حبيبِ صلِّ اللهمك سينا حممدكما  د
توصلِّح ،ب عليه واجعلنا كما ي ،بح

بربكتفيمن ت هوفيمن ي بحبيا أرحم  ،ح
 .مه وسلِّه وصحبِوعلى آل ،الرامحني

 ك املبنيِعلى نورِ كم صلواتأد اللهم *
وعلى  ،ك األكرمعبد دنا حممدسي ،األعظم

 ،الدين ه محاةوأصحابِ ،آله الطاهرين



 ج

230

 

وعلينا معهم  ،األقوم وتابعيهم يف السبيلِ
وفيهم برمحتيا أرحم الرامحني ك. 

* صلِّ اللهم به الرساالت، على من خت تم

صلِّ اللهم على من جعلت هأهلِسي د 

ات، النوبجاهاً اخللقِ صلِّ على أوسعِ اللهم 

لديك امليقات،  يف الدنيا ويومصلِّ اللهم 

على صاحبِ الشفاعالعظمى،  ةصلِّ اللهم 

األسىن،  بِ املقامِعلى صاحعلى  صلِّ اللهم
ه وعلى آل ،املصطفى دنا حممدك سيحبيبِ

 .ماًم تسليه وسلِّوصحبِ

* وسلِّ صلِّ اللهمعلى م بِم ن تفتحه أبواب 
به الفيوضات الرمحات، وتفيض، به  ومتن

وسالماً صالةً ،الواسعات املنن هبا ت ننح
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روحعلينا أعظم الت اتهننونرقى هبا  ،ح
املقاعد اتالعيدأهلِ مع خواصِ ،ن دقِالص 

يا  نا راضٍوأنت ع ،بِ الصديقنييف مرات
أكرم األكرمني بلِّغنا  ،الرامحني ويا أرحم
فوق اآماليف مجيعِ ،ن اأحواليف دنيانا  ،ن
يف مجيعِ ،ناومآل أحوالا يف حضرتنواحلمد  ،ه

 .هللا رب العاملني 
GW 

* وسلِّ صلِّ اللهمعلى سي منا حممدنورِ ،د ك
 ه يف كلِّوامجعين بِ ،اريك اجلومدد ،الساري
. ه يا نوره وصحبِوعلى آل ،أطواري

  ).مرة٧٠مرة ، وأقله كل يوم ٣٣٠٠٠(
* * *  
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Gאא 
 

رب علِّمنا الّذي ينفَعناربنا انفَعنا بمـا علَّمتنـا
وقَرابات لَنـا فـي ديننـارب فَقِّهنا وفَقِّـه أَهلَنـا

ذَكَرثَى ولِ القُطْرِ أُنأَه عم  

ترتضي قَوالً وفعالً كَرمـارب وفِّقْنا ووفِّقْهـم لمـا
ــاوارزق الْكُلَّ حالالً دائمـا لَمــاَء ع يقــالّ أَت أَخو

  شر نحظَى بِالْخيرِ ونكْفَى كُلَّ

وأَقر بالرضا منك العيـونْربنا واصلح لَنا كُلَّ الشئُونْ
قبلَ أنْ تأْتينا رسلُ الْمنـونْواقْض عنا ربنا كُلَّ الديونْ

رتس نم مأَكْر تأَن رتاس راغْفو  

من إىل احلق دعانا والوفَـا وصالةُ اهللا تغشى املُصطَفَى
وعلى اآلل الكرام الشـرفَا  بكتاب فيه للنـاس شـفَا

ررابِيحِ الغبِ املَصحوعلى الص  

اللهم اهدنا بِهداك، واجعلْنا ممن يسارِع في 
لْنعجوال ت ،واكاً سليا وولِّنال تو ،اكرِض نما م
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نا حممددوصلَّى اُهللا على سي ،اكصوع كأمر خالَف 
وصحبِوعلى آل وسلَّه هِهللا م، واحلمد العاملني رب، 

لَ لِّي كُفأَظَح ةبا، دعدد لْخقرِه، وىض ه، ِسفْن
زِوةَن عرشهو ،مدكَ ادلمهات.  

   
ــا فْنرتــا اع نبــا ر ــا  بِأَ ي ــا اقْترفْنـ  ننـ
ــرفْنا ــا أَسـ  على لَظَـى أَشـرفْنا    وأَننـ
ــه بوــا ت نلَيع ــب فَت  ــهبوِســلُ كُــلَّ حغت 
اترـوـا العلَن رتواس   ــات عوــنِ الر وآم 
ــا  واغْفــر لوالــدينا  رب ومولُودينــ
ــوان ــلِ واإلِِخ ـــ واألهسوـــالَّنرِ اخلائ 
ــه بحي مــلَّ ذ  أَو جِيــرة أَو صــحبه  وكُ
ــع مأَج نيمــل سوالْم   ــعأمس رب ــني  آم
ــا   فَضالً وجـوداً منـا نــابٍ م سال بِاكْت 
ــولِ ســطَفَى الر ـول    باملُصظَى بِكُـلِّ سحن 
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ــد صـلَّى وسـلَّم ربــي ع ــه ــب علي  احلَ
ــحبِ والص ــه بِ   وآلـحالس طَش اددع 
ــه ــد لإللَـ  في البِدئِ والتنـاهي   واحلمـ

﴿z⎯≈ysö6ß™ y7În/u‘ Éb>u‘ Íο̈“Ïèø9$# $¬Ηxå šχθàÅÁtƒ ∩⊇∇⊃∪ 

íΝ≈n=y™uρ ’n?tã š⎥⎫Î=y™ößϑø9$# ∩⊇∇⊇∪ ß‰ôϑptø:$#uρ ¬! Éb>u‘ 

š⎥⎫Ïϑn=≈yèø9$#﴾ لَ لِّي كُفأَظَح ةبا، دعدد لْخه، ق

رِوىض ِسفْنزِه، وةَن عرشهو ،مدكَ ادلمهات.  
 

QWWE  
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