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ِيَاء  ُوَمِة َوالبَ َقاء ، َوتَ َفرََّد بِالِعزَِّة َوالِكْبح ُد هلِل اَْليِّ الِذي ال ََيُوُت ، تَ َوحََّد بِالدََّيح مح اْلَح
، َوَطوََّق ِعَباَدُه ِبطَوحِق الَفَناء ، َوفَ رَّقَ ُهمح ِبَا َكَتَب َعَليحِهمح ِمن السََّعاَدِة أَو الشََّقاء . 

تَ غحِفرُُه َونَ ُتوبُ  ََنحَمُدُه ُسبحَحانَهُ  َتِعيُنُه َوَنسح إِلَيحِه ، َونَ ُعوُذ بِاهلِل ِمنح ُشُروِر أَن حُفِسَنا ،  َوَنسح
َهُد َأنَّ  ا ،َوِمنح َسيَِّئاِت َأعحَمالِنَ  َدُه الَشرِيَك َلُه ، َوَأشح َهُد َأنح ال إَِلَه ِإالَّ اهللُ َوحح َوَأشح

رَ نَِبي ََّنا ُُمَمََّداً َعبحُدُه َوَرُسولُ  َدُق الحِعَباِد ُشكح َشى ِلرَبِِّه َواألَت حَقى ، َأصح ،  اُه ، ُهَو اأَلخح
رَ  ِتغحَفارَ  اَوَأعحَظُمُهمح ِلرَبِِّه ِذكح ثَ ُرُهمح َلُه اسح َصلَّى اهللُ َوَسلََّم َوبَاَرَك َعَليحِه ، َوَعَلى ا ، َوَأكح

َحاِبِه  َوالتَّاِبِعنَي َوَمنح تَِبَعُهمح بِِإحح  يِن .آلِِه َوَأصح ِم الدِّ  َساٍن ِإََل يَ وح

ِل  َهح ن حَيا ُمَغاِدُرون ، َوِلْلح أَمَّا بَ عحُد فَات َُّقوا اهلَل ِعَباَد اهلِل ، َواعحَلُموا أَنَُّكمح َعنح َقرِيٍب للدُّ
َواأَلصحَحاِب ُمَفارُِقون ، َوَلِكنح يَا لَيحَت ِشعحرِي َكيحَف َتُكوُن تِلحَك الحُمَغاَدرَة ؟ أَِإََل 

َبَّاِر ، َوَلعحَنةٍ َمغح   ِمن الَقهَّار ؟ ِفرٍَة ِمن اهلِل َوِرضحَوان ؟ أَمح ِإََل َسَخٍط ِمن اْلح

ِديَث الحَعِظيَم ، َوانحظُرح َمَع َأيِّ  ِسِه : تََأمَّلح َهَذا اْلَح ِلُم النَّاِصُح لِنَ فح أَي َُّها الحُمسح
ِ َتُكوُن أَ  َلِة قَ بحَل َأنح َتُكوَن نحَت ، َوأَنحِقذح نَ فحَسَك َما  الحَفرِيَقنيح ُدمحَت ِف َداِر الحُمهح

َلةِ الن ُّ  ِف َدارِ   . قح

َنا َمَع النَِّبِّ :  قَالَ  َرِضَي اهللُ َعنحهُ  ِن الحبَ رَاِء بحِن َعاِزبٍ عَ   َصلَّى اهللُ َعَليحِه َوَسلَّمَ َخَرجح
َنا ِإََل الحَقْبحِ األَ ِف ِجَنازَِة َرُجٍل ِمنح   َوَلمَّا يُ لحَحدح َفَجَلَس َرُسوُل اللَّهِ  نحَصاِر فَان حتَ َهي ح

نَ  َصلَّى اهللُ َعَليحِه َوَسلَّمَ  َلُه وََكَأنَّ َعَلى رُ َوَجَلسح َر َوِف َيِدِه ُعوٌد ؤُ ا َحوح وِسَنا الطَّي ح
َتِعيُذوا بِاللَِّه ِمنح َعَذاِب الحَقْبحِ ) رحِض فَ َرَفَع رَأحَسُه فَ َقالَ ألَ يَ نحُكُت ِف ا ِ أَوح َمرَّت َ  ( سح نيح

ن حَيا َوِإق حَباٍل ِمنح  ) ثًا ُُثَّ قَالَ الثَ  ِمَن ِإَذا َكاَن ِف انحِقطَاٍع ِمنح الدُّ ِإنَّ الحَعبحَد الحُمؤح
ُس َمَعُهمح  الِخرَِة نَ َزَل إِلَيحِه مَ آلا ِئَكٌة ِمنح السََّماِء بِيُض الحُوُجوِه َكَأنَّ ُوُجوَهُهمح الشَّمح
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َفاِن اْلحَ  َنَِّة َحَّتَّ ََيحِلُسوا ِمنحُه َمدَّ الحَبَصرِ َكَفٌن ِمنح َأكح ُُثَّ  نَِّة َوَحُنوٌط ِمنح َحُنوِط اْلح
َحَّتَّ ََيحِلَس ِعنحَد رَأحِسِه فَ يَ ُقوُل أَي َّتُ َها الن َّفحُس عليه السالم  َيَِيُء َمَلُك الحَموحتِ 

َواٍن قَالَ  ُرِجي ِإََل َمغحِفرٍَة ِمنح اللَِّه َوِرضح رُُج َتِسيُل َكَما َتِسيُل  : الطَّيَِّبُة اخح فَ َتخح
ٍ  الحَقطحرَُة ِمنح ِفِّ   ، السَِّقاِء فَ َيأحُخُذَها فَِإَذا َأَخَذَها َلَح َيَدُعوَها ِف َيِدِه َطرحَفَة َعنيح

َها َكَأطحَيبِ  َُنوِط َوََيحرُُج ِمن ح َعُلوَها ِف َذِلَك الحَكَفِن َوِف َذِلَك اْلح  َحَّتَّ يَأحُخُذوَها فَ َيجح
ِه ا ٍك ُوِجَدتح َعَلى َوجح َحِة ِمسح َعُدوَن ِِبَا َفال : رحِض قَالَ ألَ نَ فح يَ عحِِن  -ََيُرُّوَن  فَ َيصح

ُن الفُ  : فَ يَ ُقوُلونَ  ؟ قَاُلوا َما َهَذا الرُّوُح الطَّيِّبُ  الإِ  - ِئَكةِ الِمنح الحمَ  ِِبَا َعَلى َملٍ 
ن حَيا َحَّتَّ يَ نحتَ ُهوا ِِبَا ِإََل ! ٍن البحُن فُ  َائِِه الَِِّت َكانُوا ُيَسمُّونَُه ِِبَا ِف الدُّ َسِن َأْسح بَِأحح

َتُح ََلُمح فَ ُيَشي ُِّعُه ِمنح ُكلِّ َْسَاٍء ُمَقرَّبُوَها ِإََل  ِتُحوَن َلُه فَ يُ فح تَ فح ن حَيا فَ َيسح السََّماِء الدُّ
 : نحتَ َهى ِبِه ِإََل السََّماِء السَّاِبَعِة فَ يَ ُقوُل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ السََّماِء الَِِّت تَِليَها َحَّتَّ ي ُ 

تُُبوا ِكَتاَب َعبحِدي ِف ِعلِّيِّنَي َوَأِعيُدوُه ِإََل ا تُ ُهمح َوِفيَها ألاكح َها َخَلقح رحِض فَِإِّنِّ ِمن ح
َرى رُِجُهمح تَارًَة ُأخح َها ُأخح فَ َيأحتِيِه  ، ُروُحُه ِف َجَسِدهِ فَ تُ َعاُد  : قَالَ  . أُِعيُدُهمح َوِمن ح

ِلَسانِِه فَ يَ ُقوال  : َلهُ  النفَ يَ ُقو  ! َرِّبَِّ اللَّهُ : فَ يَ ُقوُل  ؟ َمنح رَبُّكَ  : ِن َلهُ َمَلَكاِن فَ ُيجح
َما َهَذا الرَُّجُل الَِّذي بُِعَث  : ِن َلهُ الفَ يَ ُقو  ! اإلسالمُ ِديِِنَ  : فَ يَ ُقولُ ؟ َما ِديُنَك 

َوَما  : ِن َلهُ الفَ يَ ُقو  َصلَّى اهللُ َعَليحِه َوَسلَّمَ ُهَو َرُسوُل اللَِّه  : ُقولُ فَ ي َ  ؟ ِفيُكمح 
 نَ مِ فَ يُ َناِدي ُمَناٍد  ! قَ رَأحُت ِكَتاَب اللَِّه َفآَمنحُت ِبِه َوَصدَّقحتُ : فَ يَ ُقوُل  ؟ ِعلحُمكَ 

َنَّةِ  ،  َأنح َصَدَق َعبحِدي: السََّماِء  َنَِّة  ، فَأَفحرُِشوُه ِمنح اْلح َواف حَتُحوا ، َوأَلحِبُسوُه ِمنح اْلح
َنَّةِ  ِِه َمدَّ ، فَ َيأحتِيِه ِمنح َروحِحَها َوِطيِبَها : قَاَل  ، َلُه بَابًا ِإََل اْلح َويُ فحَسُح َلُه ِف قَ ْبح

 . َبَصرِهِ 
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هِ  : قَالَ    : فَ يَ ُقولُ ، طَيُِّب الرِّيِح ، َحَسُن الث َِّياِب  ، َويَأحتِيِه َرُجٌل َحَسُن الحَوجح
؟ َمنح أَنحَت  : فَ يَ ُقوُل َلهُ  ، َهَذا يَ وحُمَك الَِّذي ُكنحَت تُوَعدُ ، أَبحِشرح بِالَِّذي َيُسرَُّك 

ْيحِ  ُه َيَِيُء بِاْلَح ُهَك الحَوجح َربِّ أَِقمح  : فَ يَ ُقولُ  ! أَنَا َعَمُلَك الصَّاِلحُ  : فَ يَ ُقولُ ! فَ َوجح
ِلي َوَماِل السَّاَعَة َحَّتَّ أَرحِجَع ِإََل أَ   . هح

ن حَيا  : قَالَ   ، ِخرَةِ آلَوِإق حَباٍل ِمنح ا، َوِإنَّ الحَعبحَد الحَكاِفَر ِإَذا َكاَن ِف انحِقطَاٍع ِمنح الدُّ
ِلُسوَن ِمنحُه َمدَّ ، ُسوُح الحمَ  ُسوُد الحُوُجوِه َمَعُهمُ  ِئَكةٌ النَ َزَل إِلَيحِه ِمنح السََّماِء مَ  فَ َيجح

أَي َّتُ َها الن َّفحُس  : فَ يَ ُقولُ ، ُُثَّ َيَِيُء َمَلُك الحَموحِت َحَّتَّ ََيحِلَس ِعنحَد رَأحِسِه ، الحَبَصِر 
ُرِجي ِإََل َسَخٍط ِمنح اللَِّه َوَغَضبٍ  َِبيَثُة اخح ، فَ تُ َفرَُّق ِف َجَسِدِه  : قَالَ  !!! اْلح

ُلوِل فُّوُد ِمنح الصُّوِف الح َتزُِعَها َكَما يُ نحتَ زَُع السُّ فَ يَ نح  فَِإَذا َأَخَذَها َلَح ، فَ َيأحُخُذَها ! َمب ح
 ٍ َها   ، ُسوحِ  ََيحَعُلوَها ِف تِلحَك الحمُ َحَّتَّ  ، َيَدُعوَها ِف َيِدِه َطرحَفَة َعنيح َوََيحرُُج ِمن ح

ِه ا َعُدوَن ِِبَا  !!! رحضِ ألَكأَن حََتِ رِيِح ِجيَفٍة ُوِجَدتح َعَلى َوجح  ََيُرُّوَن ِِبَا الفَ ، فَ َيصح
َِبيُث  : قَاُلوا الِئَكِة إِ الِمنح الحمَ  لٍ َعَلى مَ  فالن  : فَ يَ ُقوُلونَ ؟؟؟ َما َهَذا الرُّوُح اْلح

ن حَيا  بن فالن َائِِه الَِِّت َكاَن ُيَسمَّى ِِبَا ِف الدُّ َحَّتَّ يُ نحتَ َهى ِبِه ِإََل !!! بِأَق حَبِح َأْسح
ن حَيا  َتُح َلُه فَ ، السََّماِء الدُّ تَ فح َتُح َلهُ  الفَ ُيسح َصلَّى اهللُ َعَليحِه ُُثَّ قَ رَأَ َرُسوُل اللَِّه  ، يُ فح

َنََّة َحَّتَّ يَِلجَ  تُ َفتَُّح ََلُمح أَب حَواُب السََّماِء َوال ال )َوَسلَّمَ  ُخُلوَن اْلح َمُل ِف َسمِّ  َيدح اْلَح
َِياطِ   (اْلح

تُُبوا ِكَتابَُه ِف : َعزَّ َوَجلَّ  فَ يَ ُقوُل اللَّهُ  َلىألِسجِّنٍي ِف ااكح فَ ُتطحرَُح  ! رحِض السُّفح
ُر )ُُثَّ قَ رَأَ  ، ُروُحُه َطرحًحا طَُفُه الطَّي ح َا َخرَّ ِمنح السََّماِء فَ َتخح رِكح بِاللَِّه َفَكَأَّنَّ َوَمنح ُيشح
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ِوي ِبِه الرِّيُح ِف َمَكاٍن َسِحيقٍ  ، َلَكاِن َويَأحتِيِه مَ ، فَ تُ َعاُد ُروُحُه ِف َجَسِدِه  (أَوح تَ هح
ِلَسانِهِ   : ِن َلهُ الفَ يَ ُقو ! أَدحرِي  ال ، َهاهح َهاهح  : َمنح رَبَُّك فَ يَ ُقولُ  : ِن َلهُ الفَ يَ ُقو  فَ ُيجح
َما َهَذا الرَُّجُل الَِّذي  : ِن َلهُ الفَ يَ ُقو ! أَدحرِي  ، الَهاهح َهاهح  : فَ يَ ُقولُ  ؟ َما ِديُنكَ 

َأنح  : فَ يُ َناِدي ُمَناٍد ِمنح السََّماِء  ! أَدحرِي ال َهاهح َهاهح  : فَ يَ ُقولُ ؟ بُِعَث ِفيُكمح 
فَ َيأحتِيِه ِمنح َحرَِّها ، َواف حَتُحوا َلُه بَابًا ِإََل النَّاِر  ، َكَذَب فَافحرُِشوا َلُه ِمنح النَّارِ 

 ُُثَّ وِف رواية : ]ُعُه الَوُيَضيَُّق َعَليحِه قَ ب حرُُه َحَّتَّ ََتحَتِلَف ِفيِه َأضح !!!   َوَْسُوِمَها 
!  تُ رَابًا َلَصارَ  َجَبلٌ  ِِبَا ُضِربَ  َلوح  َحِديدٍ  ِمنح  ِمرحزَبَّةٌ  َمَعهُ  أَبحَكمُ  َأعحَمى َلهُ  يُ َقيَّضُ 

َمُعَها َضرحبَةً  ِِبَا فَ َيضحرِبُهُ :  قَالَ  َ  َيسح رِقِ  َمابَ نيح ِ  ِإالَّ  َوالحَمغحِربِ  الحَمشح  فَ َيِصْيُ  الث ََّقَلنيح
ِه [ تُ رَابًا رح أَبحشِ  : فَ يَ ُقولُ  ، ُمنحَِتُ الرِّيحِ ، قَِبيُح الث َِّياِب ، َويَأحتِيِه َرُجٌل قَِبيُح الحَوجح

ُهَك ؟ َمنح أَنحَت  : فَ يَ ُقولُ ! َهَذا يَ وحُمَك الَِّذي ُكنحَت تُوَعُد  ، كَ ؤُ بِالَِّذي َيُسو  فَ َوجح
ُه َيَِيُء بِالشَّرِّ  َِبيثُ  أَنَا َعَمُلكَ  : فَ يَ ُقولُ ؟ الحَوجح  تُِقمِ  الَربِّ  : فَ يَ ُقولُ  ! اْلح

َاِكُم َواألَلحَباِّنُّ  ( َرَواُه َأْححَدُ السَّاَعةَ   َوأَبُو َداووَد  َوالنََّساِئيُّ َوَصحََّحُه اْلح

ن حَيا َعاِجاًل أَوح آِجاًل ،  ِلُموَن : َهَكَذا َسوحَف َتُكوَن الحُمَغاَدرَُة ِمن الدُّ أَي َُّها الحُمسح
ِ َتُكوُن أَنحت ؟ َفِفي َأيِّ   الحَفرِيَقنيح

ِإنَّ الحَعاِقَل َمنح َنَظَر ِف ُدن حَياُه َواعحَتبَ َر ِبَنح َسبَ َقُه َوَوَصَل ِإََل ُمنحتَ َهاُه َوَصاَر ِإََل 
 الت ُّرَاِب َوَوارَاه ! 
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َا تُ َوف َّوحَن ُأُجورَُكمح ُكلُّ نَ فحٍس َذائَِقُة الحَموحِت ) َأُعوُذ بِاَللَِّه ِمَن اَلشَّيحطَاِن اَلرَِّجيمِ  َوِإَّنَّ
ن حَيا ِإالَّ  ََياُة الدُّ َنََّة فَ َقدح فَاَز َوَما اْلح زَِح َعِن النَّاِر َوأُدحِخَل اْلح َم الحِقَياَمِة َفَمنح ُزحح يَ وح

 (َمَتاُع الحُغُرورِ 

 

 اْلطبة الثانية

ُد لِلَِّه َربِّ الحَعاَلِمنَي  مح ِم الدِّينِ  ،الرَّْححَِن الرَِّحيِم  ،اْلَح َهُد َأنح ال إَِلَه  َماِلِك يَ وح ، َوَأشح
ِإالَّ اهللُ َوِلُّ الصَّاِْلِني ، َوُأَصلِّي َوُأَسلُِّم َعَلى نَِبيِِّه ُُمَمٍَّد اأَلِمني َوَعَلى آلِِه 

ِبِه َوالتَّاِبِعني  . َوَصحح

ُمالُقوُه َوَسوحَف ُُيَاِسُبُكمح  َواِحَداً  أَمَّا بَ عحُد : فَات َُّقوا اهللَ ِعَباَد اهلِل َواعحَلُموا أَنَُّكمح 
َنَِّة َوَفرِيٌق ِف السَِّعْي ) نحَساُن إِنََّك َكاِدٌح ِإََل رَبَِّك  َواِحَداً فَ َفرِيٌق ِف اْلح يَا أَي َُّها اإلحِ

ًحا َفُماَلِقيهِ   (َكدح

ِمُنوَن : ِإنَّ النََّجاَة ِمنح َعَذاِب اهلِل ََتحَتاُج إِ  ُل أََواِمِر ِفعح  َذِلكَ ََل الت َّقحَوى وَ أَي َُّها الحُمؤح
ِتَنابُ   نَ َواِهيه ! اهلِل َواجح

رُِد اهلَل َعزَّ َوَجلَّ بِالحِعَباَدِة ُدوَن َمنح ِسَواُه َونُِقرُّ ِبرُبُوبِيَِّتِه لََنا َولِلحَعاَلِمنَي َأْجحَعحني ، فَ نُ فح
َاِلُق الحَماِلُك الحمُ   ائِِه َوِصَفاتِِه الحَوارَِدةِ َدب ُِّر الرَّازُِق ، َونُِقرُّ بَِأْسحَ َونَ عحَلُم أَنَُّه الحَواِحُد اْلح

ِه  ِف ِكَتاِبِه َوِف َصِحيِح ُسنَِّة َرُسولِِه َصلَّى اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم َكَما َوَرَدتح َعَلى الحَوجح
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َتِضيِه اللَُّغُة الحَعرَبِيَّةُ  ِئِق بِاهلِل ُسبحَحانَُه َعَلى َما تَ قح الِِت نَ َزَل ِِبَا الحُقرحآُن َوَجاَءتح  الالَّ
 ِِبَا السُّنَُّة !

ُُثَّ ََنحَذُر الشِّرحَك ِِبَِميِع أَن حَواِعِه َصِغْيِِه وََكِبْيِِه ، َونَ ب حَقى َعَلى َخوحٍف َوَوَجٍل ِمنحُه َوال 
َلِتِهمح َفَكمح قَاَرَف الشِّرحَك ِمنح أُنَاٍس بِ  ، نَأحَمُن أَن حُفَسَنا َأنح نَ َقَع ِفيهِ  َسَبِب َغفح

ِلِهمح !  َوَجهح

َلَقدح َكاَن َلُكمح  )اََل عَ ت َ  اهللُ  الَ ا قَ اهَ دَّ عَ ت َ ال ن َ ا وَ هَ مُ زَ لح ن َ ف َ  - ةُ وَ ا اإلخح هَ ي ُّ أَ  - اةٌ نََ  ةُ نَّ السُّ    
ِخَر َوذََكَر  َوٌة َحَسَنٌة ِلَمنح َكاَن يَ رحُجو اللََّه َوالحيَ وحَم اآلح  (اللََّه َكِثْيًاِف َرُسوِل اللَِّه ُأسح

 ِف  هُ نَّ أَ  نُّ ظُ يَ  ثُ يح حَ  نح مِ  انِ سَ اإلنح  ينِ دِ لِ  ابٌ رَ خَ  يَ هِ فَ  ةِ عَ دح بِ ن الح مِ  رِ ذَ اْلحَ  دَّ شَ أَ  رُ ذَ ََنح وَ 
َُلَفاِء الرَّاِشِديَن  فَ َعَليحُكمح ِبُسنَِِّت ) مَ لَّ سَ وَ  هِ يح لَ عَ  ى اهللُ لَّ قَاَل َرُسوُل اللَِّه صَ  اةٍ نََ  َوُسنَِّة اْلح

َها بِالن ََّواِجِذ َوإِيَّا  ِديِّنَي َعضُّوا َعَلي ح َعٍة َضالََلةٌ الحَمهح ( ُكمح َوُُمحَدثَاِت األُُموِر فَِإنَّ ُكلَّ ِبدح
 اِّنُّ بَ لح األَ  هُ حَ حَّ صَ وَ  يُّ ذِ مِ رح الت ِّ  اهُ وَ رَ 

ا مَ  لُ وَّ أَ وَ  المِ اإلسح  انِ كَ رح أَ  نح  مِ اِّن الثَّ  نُ كح الرُّ  يَ هِ فَ  ! الةَ الصَّ  ! الةَ : الصَّ  ةُ وَ ا اإلخح هَ ي ُّ أَ 
ى لَ عَ  الةُ الصَّ   اهللِ ََل إِ  الُ مَ األعح  بُّ حَ أَ وَ  ، ةِ امَ يَ قِ الح  مَ وح ي َ  هِ لِ مَ عَ  نح مِ  دُ بح عَ الح  هُ نح عَ  بُ اسَ ُيَُ 
َتِقيُموا َوَلنح )َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَليحِه َوَسلََّم  قَالَ  : َعنح ثَ وحبَاَن قَالَ  ، اهَ تِ قح وَ  اسح

َر َأعحَماِلُكمح الصَّاَلُة َوَلنح ُُيَاِفَظ َعَلى الحُوُضوِء ِإالَّ ُمؤحِمنٌ   اهُ وَ ( رَ َُتحُصوا َواعحَلُموا َأنَّ َخي ح
 اِّنُّ بَ األلح  هُ حَ حَّ صَ وَ  دُ ْححَ أَ 

،  مِ اَل اإلسح  َعنِ  جٌ اِر خَ  وَ هُ ا ف َ هَ كَ َر ت َ  نح إِ فَ  يمٍ ظِ عَ  رٍ طَ ى خَ لَ عَ  وَ هُ ف َ  الةِ الصَّ بِ  نَ اوَ هَ ت َ  نح مَ وَ 
َأنَّ  هُ نح عَ  اهللُ  يَ ضِ َعنح َأِّب ُهرَي حرََة رَ ،  اً يمَ ظِ عَ  اً بَ ن ح ى ذَ تَ أَ  دح قَ ف َ  ةِ اعَ مَ اْلحَ  الةَ صَ  كَ رَ ت َ  نح مَ وَ 
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ُت )قَاَل َصلَّى اللَُّه َعَليحِه َوَسلََّم َرُسوَل اَللَِّه  َأنح آُمَر َواَلَِّذي نَ فحِسي بَِيِدِه َلَقدح ََهَمح
َتَطبَ  ُؤمَّ اَلنَّاَس، ُُثَّ ، ُُثَّ آُمَر بِالصَّاَلِة فَ يُ َؤذََّن ََلَا، ُُثَّ آُمَر َرُجاًل فَ ي َ ِِبََطٍب فَ ُيحح

َهُدوَن اَلصَّاَلَة، فَُأَحرَِّق َعَليحِهمح بُ ُيوتَ ُهمح  ُأَخاِلفَ   ُمت ََّفٌق َعَليحه (ِإََل رَِجاٍل اَل َيشح

 نِ نَ ن السُّ مِ  دَ وُّ زَ الت َّ  ، ُُثَّ  اتِ بَ اجِ الوَ وَ  ضِ ائِ رَ فَ الح  اءَ دَ ا أَ نَّ مِ  بُّ ُيُِ  اهللَ  نَّ : إِ  ونَ مُ لِ سح مُ ا الح هَ ي ُّ أَ 
ِإنَّ )قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَليحِه َوَسلََّم  : َعنح َأِّب ُهرَي حرََة قَالَ  ، اتِ اعَ الطَّ  لِ افِ وَ ن َ وَ 

ٍء َأَحبَّ  رحِب َوَما تَ َقرََّب ِإَلَّ َعبحِدي ِبَشيح اللََّه قَاَل َمنح َعاَدى ِل َولِيًّا فَ َقدح آَذن حُتُه بِاْلَح
تُ  فَِإَذا ، َوَما يَ زَاُل َعبحِدي يَ تَ َقرَُّب ِإَلَّ بِالن ََّواِفِل َحَّتَّ ُأِحبَُّه  ، َعَليحهِ  هِإَلَّ ِمَّا اف حتَ َرضح

َببحتُ  َمُع ِبِه َأحح  َوَيَدُه الَِِّت يَ بحِطُش ِِبَا، َوَبَصرَُه الَِّذي يُ بحِصُر ِبِه ، ُه ُكنحُت َْسحَعُه الَِّذي َيسح
َلُه الَِِّت ََيحِشي ِِبَا ، تَ َعاَذِّن أَلُِعيَذنَّهُ ، َوِإنح َسأََلِِن أَلُعحِطيَ نَُّه  ، َورِجح  اهُ وَ ( رَ َولَِئنح اسح
 يُّ ارِ خَ بُ الح 

 ةِ يَ صِ عح مَ الح  رِ غَ  صِ ََل إِ  رح ظُ نح ال ت َ وَ  ! ةٌ كَ لِ هح ا مُ هَ ن َّ إِ فَ  وبِ نُ الذُّ  نَ مِ  مُ لِ سح مُ ا الح هَ ي ُّ أَ  رح ذَ احح وَ 
 يدُ رِ بَ  رَ ائِ غَ الصَّ  نَّ إِ فَ  تح رَ غُ صَ  وح لَ ا وَ هَ ن ح مِ  رح ذَ احح فَ ,  تَ يح صَ عَ  نح مَ  مِ ظَ  عِ ََل إِ  رح ظُ انح  نح كِ لَ وَ 
َعنح َعبحِد اهلِل ،  كَ لِ هح  ي َ َّتَّ حَ  ءِ رح مَ ى الح لَ عَ  عُ مِ تَ ا َتح هَ ن َّ إِ ، وَ  رِ فح كُ الح  يدُ رِ بَ  رَ ائِ بَ كَ الح وَ  رِ ائِ بَ كَ الح 

ُعوٍد  إِيَّاُكمح َوُُمَقَّرَاِت )َأّن َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهلل َعَليه وَسلَّم قَاَل  هُ نح عَ  اهللُ  يَ ضِ رَ بحِن َمسح
َنُه َوِإنَّ َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهلل َعَليه  ِلكح اأَلعحَماِل ، إِن َُّهنَّ ََيحَتِمعحَن َعَلى الرَُّجِل َحَّتَّ يُ هح

ٍم نَ زَُلوا بَِأرحِض َفاَلٍة َفَحَضَر َصِنيُع الحَقوحِم َفَجَعَل  وَسلَّم َضَرَب ََلُنَّ َمَثالً َكَمَثِل قَ وح
ُل َيَِيُء بِالحُعوِد َوالرَُّجُل َيَِيُء بِالحُعَويحِد َحَّتَّ َْجَُعوا ِمنح َذِلَك َسَواًدا ، ُُثَّ َأَججُّوا الرَّجُ 

 . هِ ْيحِ غَ لِ  يحٌ حِ : صَ  اِّنُّ بَ األلح  الَ قَ وَ  دُ ْححَ أَ  اهُ وَ ( رَ نَارًا فَأَنحَضَجتح َما ُقِذَف ِفيَها
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ن مح د االلَُّهمَّ أَلِح ن ناُرشح رَِتَك  ا ،نَ سِ نَ فُ ور أِمنح َشر  اوأِعذح اللَُّهمَّ ِبِعلحِمَك الحَغيحَب ، َوُقدح
ِينَ  َلحِق َأحح ََياَة َخي حرًا ل اَعَلى اْلح َت اْلح َت الحَوفَاَة َخي حرًا ل ِإَذا اوتَ َوف َّنَ ،  َناَما َعِلمح ،  َناَعِلمح

َيَة ِف الحَغيحِب نَ  االلَُّهمَّ إِنَّ  شح أَُلَك اْلَح قِّ ِف الرَِّضا َوالحَغَضِب ، سح َوالشََّهاَدَة وََكِلَمَة اْلَح
أَُلَك الرَِّضا بِالحَقَضاِء َوبَ رحَد الحَعيحِش بَ عحَد الحَموحِت ، نَ َوالحَقصحَد ِف الحِغَِن َوالحَفقحِر ، وَ  سح

َنةٍ نَ وَ  أَُلَك َشوحقًا ِإََل لَِقاِئَك ِف َغْيحِ َضرَّاَء ُمِضرٍَّة ، َواَل ِفت ح ُمِضلٍَّة ، اللَُّهمَّ زَي ِّنَّا ِبزِيَنِة  سح
َعلحنَ اإلِ  ِلحح لِنا ِدين َ ،  نِديتَ هح مُ  ُهَداةً ا َيَاِن َواجح َمُة أَمحرِنا نَ اللَُّهمَّ َأصح ا الَِّذي ُهَو ِعصح

ِلحح لِنا ُدن حَيانا الَِِّت ِفيَها َمَعاشُ  ِلحح لِنا آِخرَت َ نَ َوَأصح َعلِ نَ ا الَِِّت ِفيَها َمَعادُ نَ ا َوَأصح  ا َواجح
َعلِ  ََياَة زِيَاَدًة لِنا ِف ُكلِّ َخْيحٍ َواجح  الحَموحَت رَاَحًة لِنا ِمنح ُكلِّ َشر   اْلح

ا مَ ا وَ هَ ن ح مِ  رَ هَ اظَ مَ  ََتِ فِ الح وَ  لِ الزِ الزَّ ا وَ نَ الزِّ ا وَ بَ الرِّ وَ ا بَ الوَ ال وَ غَ ن الح مِ  كَ بِ  وذُ عُ ا ن َ نَّ إِ  اللَُّهمَّ 
ِخرَِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاررَب ََّنا آتَِنا ن ،طَ بَ  ن حَيا َحَسَنًة َوِف اآلح ، اللهم انصر  ِف الدُّ

إخواننا املسلمني ِف سوريا ، اللهم كن َلم عونا ونصْيا ، اللهم اغفر ملوتاهم 
واشف مرضاهم وسد جوعاهتم وآمن روعاهتم واحفظ دماءهم وأعراضهم ، اللهم 

نصْييني و البعثيني ياقوي عزيز ، اللهم زلزل عليك بأعدائهم من الرافضة وال
األرض من َتت أقدامهم ، اللهم فرق ْجعهم وشتت مشلهم واهزم جندهم يارب 

 !العاملني 

ُد ، و نيَ عِ ْجحَ أَ  هِ بَ حح صَ وَ  هِ ى آلِ لَ عَ وَ  دٍ مَّ ُمَُ  كَ ولِ سُ رَ وَ  كَ دِ بح ى عَ لَ عَ  مح لِّ سَ وَ  لِّ صَ  اللَُّهمَّ  مح اْلَح
 ! الحَعاَلِمنيَ لِلَِّه َربِّ 


