
المنظومة الميمية في الوصايا والداب العلمية 
للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي

ـ رحمه ا ـ
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دل� i      العالي�      رب�      ال�م� iو�    آلئه      ع�لى د�    أهل    وه� i    ال�م� i�والن*�ع�م

د� واللكوت�  اللك�  ذي i الصم�د� الواح� iب*�ر�      ال   �ن�ي   الهي�م�بدi  م�ن   الل�ق�   م i�م ع�د�

i  يع�لمون�  ل  ما  الناس�  ع�ل<م�   م�ن� i
بالق�ل�م�      وال�ط�      أن�ط�ق�هم�      ب�يان�      وب�ال�

تار�   على   الصلة   ث< خ�

م�  ال

ي��   عوثM      م�ب�ii  أكر� الم�م�ii  أفض�ل�  ف   هدRى   ب�

i    والت�باع    والص<ح�ب�    والل� i

Rب�ة�عي�      قاط�والتاب        Mبإح�سان        i i�م�ه ج� ل�ن*�ه�

i الضfحى شس وما ن��مb  لح�  ما i

i  م�ن  الكو�ن�  ف  ما  أن�فاس�   وع�دf      ط�ل�ع�ت� i�ن�س�م

رRا      ب�ه�ii   العظيم    ال    ير�د�    م�ن�    وب*�ع�د ه     خي*� i    د�ينه�     ف�     ي*ف�ق�ه� i�ي�م�الق

i    إن�ذار�    مع�    الد�ين�     ت*�ف�قfه�      ع�لىii   الؤمني�   وح�ض<   رب�    وح�ث< i�م�ه�ق*�و�م

> i  الع�باد�  كل�   ع�لى   ر�ب�   وام�ت� i

ل�   ل�      وكل� ب*�ر�  فاذ�كر�  بالع�ل�م�   الرfس� i  أك� i�الن*�ع�م

ور�ةM  أول�  ذاك�   ف   ي�كف�يك� i  س i

i    سور�ة    أع�ن    ن�ب�ي�ك�     ع�لى      ن*�ز�ل�ت� i�الق�ل�م

i    اللء�    ع�د<ة�     ف�     كذاك� i

رRا      قد<م�ه ور�ة�    ف     وق�د<م�ه     ذ�ك� الن*<ع�م�    س

ن�ها      م�ا   الوار�ح�   ف   ح�ت    ال    وم�يز�ه م�    باغM    عن�     يعلم     م� ومغ�ت�ش�
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البهم�ii   م�ن�    أد�ن    ف*�هم�    ذم�    أش�د<      ب�ه�    الاه�ل�ي�    تعال�     رب�     وذم<
�  ف  ا�ل   غ�ب�ط�ةb   ولي�س� ا  اث*�ن�ت*�ي� i  ه iال�      i الع�ل�م�  ف  أو  الال�  ف  إح�سان i�والكم

فات�   وم�ن� ت*هم�ii   اليان�   أول�   ص� م� الن*<ه�م� ب�ذ�ي  غ�ب�ط  الل<ق�ى  حت  الع�ل�م�  ف�      ن*�ه�
لى   أغ�ل�ى   الع�ل�م i  ل�ه  ما  وأح� iت�م�ع�ت� i    ناط�قb    عنه     وأع�ر�ب�     أذ�نb      اس� i�ف�م�ب
i   ورت*�ب�ته   القص�و�ى    غاي*�ته    الع�ل�م i

ع�وا   ع�ل�ياء      ال� i  أول�   ي�ا   إليه�   فاس� i�م�م�ال
ر�ف     الع�ل�م i     م�ط�لوبM     أش� i

ر�م    ل�      و�طال�به ي   م�ن    أك� i   ع�لى   ي��ش� i�م ق�د�
يء    مب�يb    نورb     الع�ل�م ت�ض� i    ي�س� i�ه�ب      ل i   ف�   واله<ال   الس<عاد�ة�    أه� i�ل�مfالظ
ياةM    أع�ل�ى     ال�ع�ل�م i    للع�باد�    ح� iك�ما      ل ل�ه�م�ii     أم�واتb     ال�هال�ة�      أه� �ه� ب�

ن�ب�ه�م�      كل�      مع�ت��فb       س�ع�ي�      الس� وف� ي*ب�ص�رون� ل بل ع�ق�ل ل س��ع ل ب�ذ�
ل ل�   أ�ص�ل    فال�ه� i     طر�ا     ش�ق�و�ت��م�     وأص�ل      قاط�ب�ةiiR   ال�ل�ق�   ض�ل� i�م�ه�ل�موظ
i   م�ع�   هداهم�   أص�ل   والع�ل�م i

لf   فل      س�عاد�ت��م� قى   ول   ي�ض� i  ذ�وو  ي�ش� i�ك�م�ال�

ل�   وال�وف i  الطويل  والز�ن   باله� i�ه�وع�ن      ب    �ولم�ii   م�ن�ف�ي<ان�   الع�ل�م�   أ ف�اع�ت�ص�
ب�هه      مياث�    لii    النfب*و<ة�    م�ياث    وال�    الع�ل�م i    طوب�    يش� i�م ت�س� ل�مق�

اii    دائ�م    ح�ق�     إر�ث     لن<ه Rوما      أب�د    واه ف*�ن�اء�   إل    س� i   ال� i�م والع�د�

i   النfب*و<ة   سلي�مان�   إر�ث   ومن�ه i
ب�ي    ف�ض�ل      وال�


ا    ال i   أو�له   فم� i�الن*�ع�م�ب
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i    رب<ه    زكريا    د�عا    كذ�ا i�و�ل�ب      �خ�وف�   الل   �ن   الوال�م  i i�م�ه�و�رائ
يزان   الع�ل�م i  حيث  ال�  ش�ر�ع�   م� i�ه�ب      ي*�قم�    ل��    الع�ل�م�    وب�دون�    ق�وامه

i  ف   السfلطان   ذك�ر�   وكل<ما iMج�جi  الي�د�ي  سل�ط�ة  ل   فالع�ل�م      ح i�م�ت�ك ل�مح�

i    بالب�دان�    الي�د�     فسلط�ة i

bر�ة ل�   ت�كون      قاص� والغ�ش�م�  بالظfل�م�  أو�   بالع�د�

i  القلوب   ت*�ن�قاد   الع�ل�م�   وسل�ط�ة iا i   م�ر�ضاة�   وإل�   الد�ى   إل�      ل� i�م�ر�ب�
ه�ب ن�يا  الد�ين  وي�ذ� fذ�ه�ب� إذ�ا  والد iiال�      i   م�ن�جاةb   فيه�   ال�ذ�ي   ع�ل�م i�م ل�مع�ت�ص�

ت*�غ�ف�ر�   ص�اح�   يا   الع�ل�م i  ي�س� i�ه�ب ي�  الس�ماو�ات�  أهل      ل�صاح� i م�ن�  والر�ض� i�ل�م�م

اك� ت�غ�ف�ر   ك�ذ� i  ف   ال�يتان   ت�س� iMج�والظfل�م�ii  الض<و�ء�  ف�  ل�ه  الب�حار�   م�ن      ل

Mج�وخار   �ف  �لب�ط  �لم�الع  iiاRب اه�دb      م�ت�س� i   أيf    س�بيل�    ف    م iي�ك�م

ن�ح�ة�    وإن< i    الم�لك�    أج� iهاط ن*�هم�     رضRا     ل�طال�ب�يه�      ت*�ب�س� ب�صن�ع�ه�م�ii    م�

i  الع�ل�م�   طريق�   والس<ال�كون� i

لكهم� i   بارئ   طريقRا   ال�نان�   إل�      ي�س� i�الن<س�م

i   والو�اع�ي   الع�ل�م�   والس<ام�ع i

ف�ظ�ه رRا    مؤ�د�يRا      ل�ي�ح� i    ف    إي<اه    ناش� i�الم�م

ار�ت�ه    في�ا i   كا�ن�    إذ�    ن�ض� iاRف i   ال�ل�ق�   خ�ي��    ب�د�ع�و�ة�    ب�ذا      مت<ص� i�م�ل�هك

ل� ف�ض�ل�  ف�  ك�فاك� ل�ه�   م�ن�      ر�ف*�عواii أن� الع�ل�م� أه� غ�ي��ه�م�   فو�ق�   د�ر�جاتM   أج�

i ع�لى الق�د�ي� ف� أب�ين�ا  فض�ل  وكان� i
i   ت*�ع�ل�يم�   م�ن   بالع�ل�م�    أم�لك�      ال� i�م�ر�ب�
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i  ت�ظ�ه�ر�   ل��   يوسف   كذاك� i

يل�ته وال��ك�م�ii    الع�ل�م�    ب�غ�ي��     ل�لعال�مي�      ف�ض�

ليم�   ات�باع   وما ر�  ال�  ك� i  ل�ل�خ�ض� i
i   ع�ن�ه   لع�ل�مM    إل    م�ع�روف�      ال� i�م�ن�ب�هم

ل�ه�    م�ع� i   الل�ه�   ب�ر�سالت�    ف�ض� i

اعM     و�م�و�ع�دM      ل�ه ن�ه     وس� i    م� i�م�ل ل�ل�ك�

i    بالع�ل�م�    الص�طفى    وق�د<م� i

ل�ه i   ل�ذ�ي   ت*�ق�د�يRا   ب�ذل�ك�    أع�ظ�م�      حام� i�م ق�د�

وي�  غ�د�و�ا   أن�   كف�اه i  ل�ل�و�ح� i

Rي�ة�أو�ع      �وأض�ح�ت   ن�ه  الي صدور�ه�م�  ف�  م�

i    ب�ص�رRا    ربfنا     وخص<هم� i�ه�ي�ت �ش� ثال�ه�   وع�ق�ل      ب� ل�م�   أص�د�ق�   ف�   أم� الك�

i   جاء�ت�    ش�هاد�ت�ه�    وم�ع� iم�ت�جابوا ح�ي�ث      ش�هاد�ت*ه ل اس� ل� وأه� i ف ال�ه� i�ص�م�م

هدون� ل�   ع�لى   وي�ش� i ي*�و�م� ف�  اجت�م�عوا  إذا  م�و�ل�      بال�  ال�هال�ة�  أه� i�م�ه�ر ح�ش�

i   الع�باد�   ع�لى    والع�ال�مون� iولهم ر�      ف�ض� ف�اغ�ت�ن�م�ii  الدfر�ي�  ع�لى  ف�ض�ل   كالب�د�

b�ن�  وع�ال�م �ولع�ه�م�ii  عب<ادM   أل�ف   م�ن�   شي�طان�      الii ع�لى أشدf الت*�ق�و�ى أ �م� ب�

ث�يو  ق*�و�مM   وم�و�ت وت   ح�ب�M      م�ن�  أي�س�ر  ال�ع�د�  ك� ع   مص�ابb   ي� الل��ii  واس�

ب��و�ت��م�       أف�راحb        و�ل�لش�ي�اط�ي�      ات<س�ع�ت�ii   العال��   ف�   م�ناف�عه   ك�م�ا

ي�ئRا   ع�ل�موا   ل�و�   ت�ال� i  ل�م�ا  ش� iوات�ف�ه�م�   أع�لم�    م�ن    ذ�ل�ك�    لن<      ف�ر�ح ح�
�ق�   الرfجوم   هم i   كل<   ب� iMق�ت� ب�ه�م� أع�ظ�م� الس<م�ا  ك�شه�ب�  س��عRا      مس� ب�شه�

ا �     ل�ك�ل     لن*<ه� i    ال�ن�س�ي� i

bب�ة�صائ      �شيطان   Mن�   إن�س i  دون�  وج� i�م�ه ب*�ع�ض�
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د�ى  إل  الداة   هم i  الس<بيل�  أه� i

ل�  ل      وأه� ي�ه�م�  عن�  ال�ه� ل�ه�م�ii ض�لfوا ه�د� ل��ه�

لهم� ه�ر   ح�ديث�      ال� وف� الك�تاب� نص� ف جاء� وف�ض� ع�ل�م�ii  ع�لى  نارM  م�ن�   أش�

************************

نبذة في وصية طالب العلم
i   به   ت*�ب�غ�ي   ل   الع�لم�    طال�ب�    يا iور�ب�     ظ�ف�ر�ت�     فق�د�      ب�د�ل    �الل<و�ح    i i�وال�ق�ل�م

ر�    واع�ر�ف�    الع�لم�     وق�د�س� i    والداب�    والف�ع�ل�    الق�و�ل�    ف�      حر�م�ت�ه�ii    ق�د� i�م�ف�ال�ت�ز

ه�د� i    ان�ث�ن�اء�    ل    ق�و�ي�    ب�ع�ز�مM     واج� iر�   ال�م�ر�ء    ي*�ع�ل�م    ل�و�      ل�ه i   ل��   الع�ل�م�   ق�د� i�ي*�ن�م

بRاii     ل�لطfلب�     فاب�ذل�ه      والنfص�ح ر�    الس�ر�    ف      م�ت�س� تاذ�    وال��ه� i    والس� i�م�ت� ف�اح�

بRا i     ي�أت�يك�     ل�م�ن�     قل�     وم�ر�ح� i

ف�ظ�    وف�يه�م�      ي�ط�لبه ب��م�ii   ال�مص�ط�ف�ى   و�صاي�ا    اح�

ع�ل�     والن*�ي<ة� ه�     اج� i    ال�     ل�و�ج� i

Rناء�    إن<      خالص�ة�الب    �بدون    �ل��    الص�ل    i i�مي*�ق

ر�      ي�ط�لبهii     الناس     ل�ي*�قول�     ي�كن�     وم�ن ق�ت�ه�     أخ�س� م�ii    م�و�ق�ف�    ف�     ب�ص�ف� الن<د�

ن�يا    ي*�ب�ت�غ�ي    به     وم�ن� fف*�ل�ي�س�    الد    i i�ه�ي�وم�      ب     �يام�ة�ن    الق�ول    ح�ظ�    م    �ق�س�م

راء�      ال� وف� وهودM شور�ى ف� كان�) (م�ن ب�ه� ك�ف�ى i      ل�لح�اذ�ق�      م�و�ع�ظ�ةR       إس� i�م�الف�ه

ذ�ر�     إي<اك� ار�اة�     واح� i    الس<ف�يه�     م i�ه�باهاة�     ك�ذا      بل�    م i    ل    الع�ل�م�    أه� i�م
ت*�ر

i    ف�    الناس�    أل�دf    الل�ه�    إل      أج��ع�ه�م�ii    ال�ل�ق�     كل�     أب*�غ�ض�     فإن< i�ص�م�ال
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ذ�ر�ه   والعج�ب� i  العج�ب�   إن<   فاح� i

bف�ت��ب�ه�     أع�مال�      م ي�ل�ه�     ف     صاح� i     س� i�م�الع�ر

أ�       ال�مه�م�       وب�ال�مه�م� ه       اب�د� ر�ك� i       والر�اء�       الن<ص<        و�ق�د�م�      ل�تد� i�م�ف�ات<

اii    إن<    الد�ين�    علوم�    وجوبRا    ق�د�م� ج    ي�ب�ي      ب� ب�   م�ن   الد�ى    ن� الن*�ق�م�ii   موج�

fوكل     �ر ر      جاب�رهii    فالد�ين    الف�ت�     ك�س� ر   ص�ع�بb   الد�ين�   ف�   و�الك�س� مل�ت�ئ�م�   غ�ي*�

i   الع�ص�ر�يf   قال�ه   ما   ع�ن�ك�    د�ع� iل م�ii      قطf      ت��س<ك�       وبالع�ت�يق�      من�ت�ح� واع�ت�ص�

i   أو   ال�    ك�تاب    إل    الع�ل�م    ما i

bي��لو      أث*�ر      �ورi     كلf     هداه      ب�ن i�م�ن�ب�هم

وى   ع�ل�مb   ث�<   م�ا ي�   س� بي�   الو�ح�

i  ال iوم�ا      ن�ه تم�د<      م� i     طوب�     أل     اس� i�م�غ�ت�نل�م

ت�م ذ�ر�     ل�لع�ل�م�     والك� i    إن<    فاح� i

كل�ه�م�     والق�وام�      ال�      ل�ع�ن�ة�      ف�      كات��ه

i    ل�ي�س�    ل��امRا    ال�حيم�     م�ن�      ل�هii    ال�م�عاد�    ف�    أن�    عقوب�ت�ه�     وم�ن i�ماللfج ك�

لهii    ل�ي�س�    عم<ن�     الع�ل�م�     وصائ�ن i   ف�ل   ص�و�نb   بل�   ب�ك�ت�مان�    ذا    ما      ي��م� i�مت*�ل

ت�م      وإن<�ا i     الع�ل�م�     م�ن�ع     الك� iق�    م�ن      طال�ب�ه ت�ح� i    ول    ف�اف*�ه�م�    ل�ه    مس� i�م�ت�

وال��ك�م�ii      بالت�ب�يان�       رب�ك�       س�بيل�      إل�ii    واد�ع    بالع�مال�     الع�لم�     وأت�ب�ع�

� قM    ع�لى    واص�ب� ن�ةM   م�ن�   لح� i   ف�ت*� iوأذ�ى      �يه�ف    �وف   �ل i   فاق*�ت�د�ه�   ذكرى   الرfس� i�م��ب

bد د�يه�      ب�ك�      ل�واح� اii     الل�ه      ي*�ه� ي*�رb      ل�ذ� ا    خ� Rن�   لك�   غ�د�م   Mر�i   م�ن   ح i�الن*<ع�م

لك� ت�ق�يم�   الص�راط�    س�واء�    واس� i   الس� iل�      ول�ل�     ت*�ع�دi    الرح�ن    رب��     وق i�م�ت�ق واس�
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الوصية بكتاب ا عز وجل 

بfر� ت�يل�     و�ب�الت<د� i    ف�ات�ل    والت� iتا�ب�      ك  �ي<ما  ال ن�دس�  ف  لس� i  ح� i�ل�مfالظ

ين�ه   ح�ك�م� i   واع�م�ل�   ب�راه� i�ه ك�م� ل�      ب�ح� أق�م�ii  ح�د<ه  قد�   وم�ا   وح�ظ�رRا   ح�

i الص�ريح�  بالن*<ق�ل�  م�عان�يه�  واط�لب� iض�      ولذ�ر�  ب�ر�أي�ك�  ت� i ب�ط�ش�  واح� i�م�ن�ت�قم

ا ن�ه الن*<ق�ل� ب��ح�ض�  ع�ل�م�ت�  فم� i م� i

i  كل�  م�ع�ن  ال�   إل�   و�ك�ل�      ف*�قل� i�م�ن�ب�هم

�رb  فيه  ال�م�ر�ا   ث ذ�ر�ن�ه  كف� i  فاح� iي*�ن<ك�      ول�و ت*�ه� ب�ز�ي�غ�ه�م�ii       أقوامb        ي�س�

يه�  وعن� رRا صاح�  يا  كن�  م�ناه� i   ت�رداد�   بل    منه    والم�ر      من*�ز�ج� i�م�فال�ت�ز

i   ل�لله�   ف*�و�ض�    ت�شاب�ه�    وما iض�      و�لب فيه  ف�خ�و�ضك�  ت� i موج� i�الن*�ق�م

i  زي�غM  ذي  قول�  تط�ع�   ول i

ر�فه مت*<ه�م�ii  الدين  ف  مب�ت�د�عM   كل�   م�ن�      ي*ز�خ�

ان� ي*�قم�ii   ل��   مع�و�ج�   من�ح�ر�فRا    ي*�ن*�ف�كf      فلii  ال�مبي�  الق�  عن�  ضل<  ح�ي�
ا      ي*�ق�ر�ؤهii  قام�  م�ن  الذي  الك�تاب  هو� أن< i   الر<ح��ن�   خاط�ب�   ك� i�م�ل بالك�
i هو� ال�م�ت�ي ال��ب�ل هو الص�راط هو� i

i   الوث*�ق�ى   والعر�و�ة   ميزان      ال� i�م ل�مع�ت�ص�

ر هو الب�يان هو يل      الت� هو� ال��ك�يم الذ�ك� i  كل�  ف�  ب�ه�  فاق*�ن�ع�   �ت*�ف�ص� i�م�ن�ب�هم

رى  ال�مواع�ظ  هو      ل�مد<ك�رM   والذكر�ى    الب�صائ�ر    هو i  ل�غ�ي�  والبش� iي�ع�م

i م�ن الق�ل�ب� ف� ل�ما الش�فاء وهو      وهدRى   ب*�ي*�نRا   نورRا    ال�من*�ز<ل    هو i�س�ق�م
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ن<ه ول�    ل�ك� لواii   إذ�   اليان�   ل� ا      ع�م� i وم�ن�  ع�ل�مM  م�ن�  ف�يه  أت�ى  ب� i�ك�م ح�

i فهو عنه  ت*�و�ل�  م�ن  ع�لى  أم<ا iىRع�م      �ه�ك�و�ن�ع�ن�   ل   ت�ني�  هداه عم�يii  ال�مس�

ه   فم�ن� i  ال�م�عاد�  ي�وم�  ي�كن�   يق�م� i

مام�   خ�ي�      ل�ه i  الف�ر�د�وس�  إل�  ال� i�والن*�ع�م

ا ع�راض� أول� ي�سوق  كم� i عنه ال� iإل�      �دار    �ع�ال�م�قام    �وال�ن�كال   i i�والل�

�  ف  النصf  أت�ى  وق�د� i الطfول�ي� iماi  م�و�ق�ف�   ف�   ل�تال�يه�ما   ظ�ل�      أن*<ه i�الغ�م�م

ب�ه�   ي�أت�    غ�دM    ف�    وأن<ه ا    مب�ش�رRا      ل�صاح� Rيج ي*�قم�   إن�   ع�ن�ه   وح�ج�

له  الو�قار�  تاج�      وي*ل�ب�سهii   ي*ع�ط�يه�   وال�ل�د�    وال�مل�ك� م�  ذو  ال��قf  ال�
الك�ر�

i غر�ف� ف� وار�ق� ور�ت�ل� إ�ق*�ر�أ�  يقال i
ن�ز�ل�  ت*�ن�ت�ه�ي   كي�   ج�نات�      ال� الن<ع�م�ii  ل�ل�م�

i  ق�د�  الف�ر�د�وس�  م�ن  وحل<تان� iي�ت� ي�ه�      كس� ا    ل�وال�د� وان   ل� i   ل��   الك� i�مت*�ق

اذا   قال� ا   ب� يناه� i   فقيل�   كس� iا كر�  اب*�ن�كما  أق*�ر�أ�ت�ا      ب� الن*�ع�م�ii  ل�ذ�ي  فاش�

بك�   ك�ف�ى i   بالقر�آن�   وح�س� i

Rز�ة ي*�ن�ا   دام�ت�      مع�ج� ر�   دومRا   ل�د� من�ص�ر�م�   غي*�

i  ول   ت*�ب�د�يلb   قطf   ي*�ع�ت��ه�   ل�� i

bي*�ر�و�ج�ل<      غ   �ف  �ث*�ر�ة س�أ�م�  عن�  الت*<ر�داد�  ك�

نRا ي�م� الق�د�م� ف�  الت*<ن�ز�يل�  ف�  جاء�  مص�د�قRا      ع�و�جM   ذ�ي   غ�ي�    ع�ر�ب�ي�ا    مه�

يل   فيه� كام�   التفاص� i  م�ع�   للح� iMعم<ا      ن*�ب�أ  �وعن�  س�يأت  Mن  ماض�م ii�الم�م

i وعن� عادM ع�ن�  ق�ص<  ل�ما  وان�ظر�      ب�ه�ii   ال�م�عاد�   آيات�   ق�وار�ع�   فان�ظر� i�م
إر�
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كام� ش�ر�ح� به�  وان�ظر� i الش<ريع�ة� أح� i

ا  ت�رى      هل� i غ�ي�  ع�ويصM  م�ن  ب� i�م من*�ف�ص�

د�  ول��  ص�لحM  م�ن  أم� i النام�  ي*�ه� ii ول�� ي*�ز�جر�  ول��  هل�كM  باب  أم�      ل�ه i�مي*�ل

i  عن  ن�ق�يRا  ي*غ�ن�   كان�   أم� i�ه�داي�ت�ه      يع i م�ن� الرض� أهل� عند� ما  ج� i�منظ

i     أمثاله     ع�ظ�ةb      أخباره i

bب*�ر�ع      قRا  ع�ج�بb   وكلfه i  ل�ذ�ي  سح� i�ص�م�م

م�ع�هii أص�غ�ت� إذ�  ال��نf  ت*�ل�ب�ث�  ل�� ن�هم   نذرRا   باد�روا   إن�      ل�ت�س� i   م� i�م�ه�ق�و�م�ل

ب*�ر   ال i  م�ن  حاز�  قد�  ما   أك� iMب��ن      ع�وم   Mب�يان   Mن   وإع�جاز�وم  ii�ك�م ح�

ب*�ر    وال i   أع�ي�ت�   إذ�    أك� i

ن      بلغ�ته i   للعر�ب�   ت*�ر�ك�يب�ه�   وحس� i�والع�ج�م

دM  كم� i ي*ب�د�ي  أن  رام�  مل�ح� i

Rعار�ض�ة والر<غ�م�ii   وال�س�ران�   بالذfل�    فع�اد�      م

ا  هي�هات� Rع�دi وما راموا ل�ما  ب* iواi   ب�اؤوا   ل�ق�د�    ت��ن*<و�ا    وما      ق�ص�د i�م�ل�ب�ذ

i  شاه�ت�  أمان�يه�م�   خاب�ت� i

ي�ه�   عن�   قلوب*هم   ز�اغ�ت�      وجوههم i  ه�د� i�ي�م�الق

د<ى ق�د�  ك�م� i   ال�ل�ق�   بي�   البلغة�   أهل      وهم�ii القدي� ف قريشRا ت� i�م�ل�هك

رM      ب��ث�ل�ه� i     ث<      وب�ع�ش� iMفل�م�      واحدة   م�ii  ل��  المر  ذا  إذ�  ي*�روموه
ي*ر�

fالن  تمعواii ل�و�  يأتوا  ل  والنس ث�ل�ه�م�     ان�ض�مfوا     ول�و�     ب��ث�ل�ه�      اج� ل�م�

i  الع�ر�ش�  وربf   وكي�ف�   أن< i

ب�هM  عن�  جل<  سب�حان�ه      قائ�له وس��يii  له  ش�

ل�قRا  كان   م�ا ن�س�م�   ذ�ي   ت�عبي�   ول   ل    ن�ب�يfنا      ت�ص�و<ر�هii  ف*�ي�ضRا  ول  خ�
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يRا      وأن*�ز�ل�ه    قو�ل    ربfنا    قال�ه     بل� ت*�ي�ق�ظ�  قل�ب�ه�  ع�لى   و�ح� i  ال�مس� i�م�الف�ه

ه�د    وال i   والملك    ي�ش� i

bة ل      شاه�د� والع�ج�م�ii العر�ب�ان� مؤ�م�ن�  مع�  والرfس�

************************

الوصية بالسنة 

ل�ه  ولز�م  ال��د�يث�   ار�و� i  فهم  أه� i
i  للر�سول�  صريRا   ن�ص�ا   ناجون�      ال� iي�ن

i   كل�   ف   أكاب�ر�هم    وال�ز�م�      ماب�ر�هم�ii   واح��ل�   م�ناب�ر�هم�    سام�ت� i�ز�د�ح�مم

لك� و    اس�نار�ه i   وال�ز�م�    م� i

عار�هم طط      ش� ل�ك�   واح� ه�م�ii  ت*�ن�ز�ل�  إن�  ر�ح� ب�سوح�
ل�  العدول  هم i ك�ي�ف� الع�لم�  ل��م� i

i   والخ�لق�    الكار�م�    أولو      و�هم� i�والش�ي�م
ل    هم ر�   حازوا   الفاض� ي*� ق�ب�ةiiM   خ� م  الول�  هم      م�ن*� ح�يii ال��نيف الد�ين  ب�
ة     هم هاب�ذ� i    الع�لم    ال� i

و�و�س��ه�م�ii    ب�سيم�اهم�    النام�     بي�      تعر�ف*هم�

رو  هم� امون�  الد�ين�  ناص� i  وال� iيشM    الع�دو�    م�ن�      ح�و�ز�ت�ه i   غي�    ب� i�م�ن*�ه�زم
i   فاقوا   وقد   الشfموس   بل�      ل�م�ii  أفول�   ل   ولكن�   البدور   هم i�م�ه�ورب�ن

i   لي�س�    ر�فيعb    م�قامb    ل�م� i

ر�كه و�ى  الع�باد�   م�ن�      يد� i  الس<اع�ي  س� i�م�ه�ك�س�ع�ي

ج<ت�ه�م�     أب�ل�غ� ح�    ب� i    أر�ج� i

ت*�هم�  إن�  الف�ض�ل�  ف      ب�ك�ف<ت�ه�م� i  و�ز�نRا  ق�س� i�م�ه�غ�ي��ب

وi  أصبحوا   أن�   ش�ر�فRا   كفاه iاRل�ف الق�ي�م�    دين�ه�    ف     الن*�ف�ا     لس�ي�د�      خ�
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يع�   م�ن�   به�   أو�ل�      ف*�ل�هم�ii    ب*�ع�د�ه�    م�ن�    سن<ت�ه    ي�يون� i  ال�ل�ق�  ج� i�م�ل�هك

ف�ظRا   ي�أ�لون�      ل   الشريعة�   أحاد�يث�   عنه   ي*�ر�وون� ا   ح� ر�   ل� i  بالص<د� i�والق�ل�م

i  الغ�و�ي�   وت�أ�ويل�   الغلة�   ريف�      وت�ح�ii  ال�مب�ط�لي�  ان�ت�ح�ال�   عنها   ي*�ن*�فون� i�م�الل<ئ

ا      م�قال�ت�ه      أد<وا Rص�حi      ن i�ه�واي*�ت�ها    صان*�و�ا      لم<ت�ل�   عن�    رi   ك i�ت*<ه�مم

i  ول  مالM  م�ن  قطf  ي*ل�ه�ه�م�   ل�� iMول      خ�و�ل   Mياع�ول   اب�ت   Mول   ح�ر�ث   �ن*�ع�م

i ول  مل�كb  ل  ال�م�جد  هو  ه�ذا i

bول   ك�ل<      ن�س�ب   مع i  ل�لموال�   ال� i�م وال��د�

fليعM   م��دM   فك i  ع�ند   و�ض� iو i     ف�خد<امb     مل�كM     وكلf      م��د�ه� i�م�ه�ل�كل�م

ل��ز�ب��م�ii    والبشر�ى    الق�يام�ة�     ي*�و�م�      ل�م�ii  العظيم  والف�و�ز   والنfور   والم�ن

و�    رق�ي�ا    أر�د�ت�    فإن� i   ن� i�م�ه�ت*�ب�تا   ورم�ت�      ر Rا   م��دRيع�ث�ل�   رف م��د�ه�م�  م�

ع�د�      ن�ص�بواii الذ�ي التقو�ى  سل<م�  إل�  فاع�م�د� Mٍ    واص� Mع�ز�م�د<   بث�ل�   و�ج د�ه�م�ii   م� ج�

ف�ظRا      ع�ك�فوا ك�ما ال�مث�لى السfن<ة� ع�لى واع�كف� ي�ها عن الك�ش�ف�  مع�  ح� i ت*�ف�س� i�مو�د

i   الص�ط�لح   يف�يد   ك�تابRا   واق*�ر�أ� i�ه�ي      ب�ر i الو�صوف� م�ن الص<حيح�  ت�د� i�بالس<ق�م
ي� لك�  ال�م�ح�ج<ة  فه� i  غي�  فاس� iMف�ن�ح�رحاء   ال��ن�يف�ي<ة   وهي�      م i   الس<م� i�م فاع�ت�ص�

bي i   كالقر�آن�   ال�   م�ن�    و�ح� iم�   سورة�   ف      شاه�ده ف�ظ�  الن<ج� ت��م�ii  ول  فاح�

اii  النام�  خي�   وم�ن�   الكلم�   خي فم�  خي  فاه�  قد�  به�  ق*�ل�بM  خي�   م�ن      ب�د�
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i  الكتاب�  لس�رار�   البيان   وهي� i
م�ها  عن�  إع�راض�      فب�ال� م�ii غ�ي�  كن�  حك� مت<س�

i   وار�ض�   وان*�ق�د�   ن�ب�ي<ك�   ح�ك�م� i

i  ل  الش<ك�  وح�و�ل�   الي�قي�   م�ع�      سن<ت�ه i�مت�

ث�ةiiM كل<  وجان�ب�  ع�ل�يها  واع�ضض� ع�ةM   ل�ذ�ي   وقل�      م�د� عوك�   ب�د� i  ل  ي�د� i�ن*�ع�م

ا ه�   ف   ريب�ةM   ل�ذ�ي   فم� ان�  ف  قطf  ق�ض�ى  م�<ا      ح�ر�جiib   نفس� ق�س�م� م�ن�  ال�ي�

رRا أق*�و�ى  )  و�ر�ب�ك�  (ف�ل د   أل�باب�      ال�ii لو�ل� زاج� i  ف  الز�ن�د�يق   وال�مل�ح� i�ص�م�م

************************

في الفرائض 
ة*  ع+ تد+ ب, لوم* الم- ذير* من+ الع- ح, واللة* والت.

i ف�اع�ن�  الع�ل�م�  نصف  وبالفرائض� iأو�ص�ى      ك�ما   ل�   وخي   الله كل�ه�م�  الرس�

ل�ها   م�ن i  ال  ت*�و�ل<  أن  فض� iت�ها م� i  ول  عر�بM  إل   ي�ك�ل�ها   ول��      ق�س� i�ع�ج�م
i  ب*�ع�د�ها  م�ن�  ال)  (يوصيكم i

ر�ى   الك�لل�ة�   وف      ات<ص�ل�ت� i  ف�اد�ن  أخ� i�م�واغ�ت�ن

ئت�  إذا  وخذ� ل�من�ب�ه�م�ii    ح�ل�    ت*�ل�ف�ها    آلةM     م�ن�      ب�ه�  ت�ست�ع�ي  قد�  ما  ش�

و� ويد�  والص<ر�ف�  كالن<ح� i مع� والت�ج� iMغ�ةر�ى      ل ا  يد� i م�ن� ي��فى ما  ح�ل<  ب� i�م�ل الك�

ذ�ر� i  الك�لم�  أر�باب�  قواني�   واح� iا ا      فم� والت*fه�م�  الش<ك�  غي  الع�ل�م�   م�ن�   ب�
تاح    ف*�ل�س�ف�ةM     قاموس i    م�ف� iMق�ة i  باء�  قد�  به�   مل�م�   من�   كم�      زن�د� i�م بالن<د�
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ا  راموا م�  ع�ز�ل�  ب� م�ه�م�    وإن�قاذRا     ر�د�ا     ل�ل�ح�ق�      واق*�ت*�ر�حواii ال�  حك� ل�ك�

�   ت�ز�ن�   إن�   ي*�ر�و�ك� ي*�ي� i   الو�ح� iاRئ�ت��الع�ج�م�ii    ال�مغ�فل�    ب�عقول�    ع�ليهما      م

i   كل�   ف�   ت�ك�م�ها   وأن� iMت�ج�ر ي� ف� ل�ي�س� إذ�      مش� مM م�ن الو�ح� ت�ك�م� حك� ل�مح�

i  ع�ن�  فح�ر�ف�  الك�تاب   أم�ا i�ه�ع زك�   لي�س�   إذ�      م�واض� ل�م�ii  الت<ح�ريف  ي*ع�ج� ل�ل�ك�

i  ولي�س  آحادb   الحاد�يث   كذا iا i  فص�لb   ول   حق�   ب*ر�هان      ب� i�م ت�ص� ل�مخ�

i  ما  ن�ص�ر�  إل  ال  أب�   وق�د� iوال ر�      خ�ذ� ن*�هم�  ن�ص�روا  ما  وك�س� i  ع�لى  م� i�ر�غ�م

يم    الك�هان�ة     ك�ذا اii    والت*<ن�ج� ران�      إن*<هم� i  م�ن�  بالناس�  ع�ب�ث�ا   ق�د�   كف� i�م ق�د�

ا ز�ب   إسناده� ا  الل<عي�  إب�ليس�  ح� ا      ك�م� ذ�ب   متون ن�قول�   أك� i  م�ن�  ال�م� i�م�ل ك�

اب�    م�ا fلت�وما   ل   �ل�غ�ي�ب�ل   iiر�كه لوق   ل�لت<ص�رfف�   م�ا      يد� م�ii  م�ن�   والخ� ع�د�

ر�ي ال��نf كانت� لو� رRا      ل�ب�ث�ت� ما الغ�ي�ب� ت�د� ال�ل��ii   م�ن�   أصنافRا    تعال�ج    د�ه�

ا   ف*�ز�ي�نb   النfجوم   أم<ا ت�م�اع�ه�م�ii   ط�ر�دRا    للش<ياط�ي�    مRا      ورجوii   ل�لس<م� لس�

ا   كما ت�د�ي  ب� i  الس<ار�ي  ي*�ه� i�ه�ت ه� ر� الب*�ر�  ف      ل�و�ج� i ف� السي*�ر حيث والب�ح� i�ل�مfالظ

ب�انM     والن*<ي*�ر�ي�ن� س� i    وذلك�    ب� i

ب�غ�   الع�ل�يم�   الع�زيز�   د�ير      ت�ق� الن*�ع�م�ii   ال�مس�

ر�   فيها   ت�أ�و<ل�   فم�ن� i  الك�ذوب  ف�هو  ي*�ع�ل�مه  لي�س�  ما      ق*�ف�اii   ذاك�   غي*� i�س�م

ت�ف�ي� ال�مق� i    ال��ياك�ل�    ل�عب<اد�    ك� i�ف      �ع�ز�و     �فfالت<ص�ر    �ي�والتأث    �مللنfج
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ا    ف     ن�ظامRا     والكات�ب�ي� ا      ع�باد�ت� Rا    ع�ق�دRف ي*� i    وت*�و�ق�يتRا    وك� i�م�ه�ك ل�نس�

ا ا      وط�ل�س�مهii   ن��سb   وذ�ا   سعودb   ف�ذ� به    ك�ذ� ه�م�ii   كم�   ذا   وناس� �ر�ص� ب�

ذ�ر� ت�  واح� i ال�م�ل� ف سوءM م��ل� i

ر�ت� هارRا   ت�دعو      نش� ر�   إل   ج� ب��م�  الب�ل�  ن�ش�

عو i  كام�لM  ع�ق�لM  كل�  بل�   والع�ل�م�      أج��ع�ه�  والد�ين�  ال�د�ى   ل�ن�ب�ذ�   ت�د� i�س�ل�م

i    الدن�يا    إل    ول�لرfكون� iها�فر i   الس�ائ�م�    كالي�وان�    والر<ت�ع�      وزخ� i�مالب*ه

رRا     ول�لت*<ه�تfك� i    وال�لع�ة�    ج�ه� iمع�      �ن*�ب�ذ   �روء�ةi  م�ن�  والخ�لق�   ال�م i�م ع�د�

باب�   ع�لى   والع�ت�ماد� i  م�ن�  والخلق�  ال�مس�ب�ب�  دون�      مط�ل�ق�ها   الس� i�م ع�د�

ر� ي�      رسلM  مع�   والم�لك�   بال�   والكف� لر�م�م�ii  والب*�ع�ث�   ق�د�رM   مع�   والو�ح� ل�

ع�ت�ناق� i   لي�س�    الط<بيعي<ات�    و�ل� iا ب*�رb      ل� i   ل��   شاء�   ما   فاع�لb   مد� i�م ي�ض�

ي�ه�م�    قام�ت� i   م�ن�    ل�غاياتM    مس�خ<رات�      ا�بد�ع�هاii   ق*�يfومM   ب�ل   ل�د� i�ك�م�ال�

حRا  س�<و�ه د�يد� الع�ل�م� له  م�د� i ب�ل� ال� iر      ال� ن�ه   الق�د�ي   كف� م�ii   الق�و�ل   وم� بالق�د�

يد    ت*�ق�س<موه مM      ع�لى   الطfغاة    ال�م�لح� لR  ل  وأكث*�ر�   س�ه� ذ�ي  أه� �ٍ i  ب� i�س�م�الق

i   ق*رونb   أو�   ق*�ر�نb   م�ر<   وكل<ما iا�ت*�و�ا      �ه�ع�لى   ب   Mور�ةر�ى   ص i   أخ� i�م�ه�ب�ثل�

i ب*�ع�ضM  ع�لى  ال��بيث  ب*�ع�ض i

ي*�ر�كمه م�ii   النار�   ف    و�ي��ع�له    ر�ب�      س�
للض<ر�

وان�  واع�ج�ب� i حاو�لوا  ق*�و�مM  ل�عد� iا Rأن�      س�ف�ه  ك�م�م�ii  ف�  الس�لم�  إل  ي��م�عوه
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رM أو  الاء�  ف  كالن�ار� i ع�لى طه� iMف      ح�د�ث   �ه�أو�   وقت  �خاء�إ  �الذ�ئ�ب  i i�والغ�ن�م

************************

ة*  خاتمة في ل,م* الناف*ع+ ات* الع* ر+ م+ تحصيل* ث+
ة ة* اليان*ع+ ان*ي+ ت*ناء* ق-طوف*ه* الد. واج,

ل ل�ي   ما   الع�ل�م   و�ح�اص� i  الص�ف�ات�   أم� i

ن�ت�ص�ت�   س��ع�ك�   ف�أ�ص�غ�      ل�ه ل�م�يii   إل�   واس� ك�

ف�ظ�ك�    ل�     و�ذ�اك� ي�ا    ح� i    الفت*� iا رف�ه� و�يد�ك�      و�ل�      ب�أح� �و�ر�اق�      ب�ت�س� i     ال� i�م�مب�ال�

ر�    ت�ص�دfر     و�ل� ع    ص�د� i    ال��م� iاRي�ت�ب�ق�ه�     ل��     ت�ل�يه�      م <     ت*�ف� ل�م�     ال�م�ع�ن� بالك�

ام�ة     ول i    ترخ�ى     إذ�     الع�م� iهاضاب      ت�ص�ن*fعRا      ذؤاب*�ت ت�م�ii     الشي�ب�     وخ� بال�ك�

ٍ�      ول i     دائبRا     يعن     ب�ق�و�لك� i

فار�    ح��لك�    ول    ك�ل      ون*�ع�م� كال�ب*هم�ii    الس�

ل�       ول �م� ةiiM      شهاداتM      ب� ر�ج� رف�      مب*�ه� ومن�ت�ظ�م�ii    ن*�ث�رM    م�ن     الق�و�ل�     ب�زخ�
ي�ة    بل� ر�   ف   ال�    خ�ش� فال�ت�ز�م�ii   الع�ل�م�   كل<   الع�ل�م    هي�    فاع�ل�م�      ع�ل�نiiM   وف�   س�

i      ول�ت�ذ�كر�       ال�       ف*�ل�تع�ر�ف i

ه�    ع�لى    وم�ا      ت�ص�رfف�ه i   خ�ط<    قد    ع�ل�م� i�بالق�ل�م

i    ح�ق�ا    وقم�    اع�ر�ف�     وح�ق<ه i�ه�وجبلك�   ال��ق�   وم�ن*�ه�ج�      ب� ر�   ع�ن�ه   ف�اس� ع�م�يii  غ�ي*�

ق�ى ع�د�    أش� i   أض�ل<    م�ت�ارRا    وأس� iل    وأب*�ع�د�    أد�ن      ه�د�ى ن�ه    ع�د� i   ف�   م� i�القس�م

i    آم�را    وص<ى    وأر�سل    أو�ح�ى iا     ح�ر<م�     أ�ح�ل<      ون*�ه�ىRل�    ش�ر�ع�ك�ام    �ك�م�ال�
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fب�س�ان�     ي ح� يان�     ال� i    والع�ص� iر�هه <      ي�ك� طM    مع�    ي*�ر�ضاه     وال�ب� ل�ر�م�ه�م�    سخ�

رb   ول   ي��ش�ى    ظل�م�    ل      مط<ر�دiiM    الد�ار�ي�ن�    ف�    د�ين�     ب�ق�ت�ض�ى ي*� م�ii   خ� ب�ن*�ه�ض�
i  إل�   واد�أ�ب�   و�ج�لM   ع�لى   فاع�م�ل� iMل�      أج�ل�عن    واع�ز   �وء�   الi   الظن�   س i�ه�مf*والت

م�ن<      ول�ii    ل�لق�ض�اء�    وس�ل�م�    فان*�ق�د�     للش<ر�ع� د�      ب�ه      ت�اص� م�     كال�مل�ح� ال��ص�

ا      كن�       وبال�م�قاد�ير� Rع�ب�د      i i�ه�ك�ال ا      ل�م� Rد�ا     وعابRص�ل�i    ش�ر�ع�ه�    ف�    م i�ي�م�الق

ت�ع�ن�     وإي<اه     فاع�بد�      إي<اه ا     اس� ل�      ف�ب�ذ� i   ف�   حر�ت�    وإل    إلي�ه�    ت�ص� i�ل�مfالظ

باب�     وخذ� س� ت*�و�ه�ب�    بال� i    واس� iب�ب�ها ا    ب�ه�    وث�ق�      مس� ل�ح�    دون� i    ول��    ت*ف� i�ض�مت

ا    فإن�      ب�ه�ii  ه��م�ت�  ما   أم�رM   كل<   ز�ن�   بالش<ر�ع� i   ول    أق�د�م�    صال�Rا    ب�د� i�م�ت�

ل�ص�ه م� أص�ب� واص�دق� أخ� ل�م�  ط�ي�ب�  ف�  أو�  الس<ع�ي�   صال�ح�   ف�      شر�ط�ت� ف�ذ�ي واه�ض� الك�

ه ل�ص� i   عاز�مRا   واص�دق�    ل�    أخ� i

ر�اط�ه      وأص�ب� م�ن<     ص� i     الن*�ف�س�     واه�ض� i�م ت*�ن*�ه�ض�

<     ل ب�ط    ب�ه�     ت*ع�ج�ب� i    ول    ي iي�    الذن�ب�    جانب�    ف      ت*�ر�ه والن*�ع�م�ii   والتق�ص�

ي�   م�ن   كان�   وحيث ت�ن�ب�ه   الن*�ه� i   اج� i

ت*�غ�ف�ر�   منه   تب�    ز�ل�ل�ت�      وإن� i   مع�   واس� i�م الن<د�

ي�      ف*�ع�ل�ت�  هل�   المر�   عند�   النف�س�   و�أ�و�ق�ف� ب�  عن   ن*�ز�ع�ت�   هل�   والن*�ه� i  موج� i�الن*�ق�م

ت�د�م�ii      بالشfك�ران�      ال�       ون�ع�م�ة�      مط�ه�ر�هاii   ال�م�و�ل�   فاح��د�    ز�ك�ت�    فإن� فاس�

ها   ع�ص�ت�    وإن� اii   واع�ل�م�   فاع�ص� او�ت� ا      ع�د� i     ال�م�و�ر�د�      ورود�      وح�ذ�ر�ن� i�م الو�خ�
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از�ي    وان�ظر� يئي�   م� ا      أخ�ذواii   الت   ال�مس� ع�قاب��م�     م�ن     ذنوبRا     وح�اذ�ر�     ب�

فات�   وال�ز�م� i  الذين�  الت�قو�ى  أول�   ص� iا ب��م�ii     واق*�ت�د�ه�     أث*�ن�      ال      ع�ل�ي�هم      ب�

ا   وبي�   واق*�نت� i  قم�  وال��و�ف�   الر<ج� iا Rوب�   ت��ش�ى      أب�دم�  ذ�ي  ع�ف�و�  وت*�ر�جو  الذن
الك�ر�

i  وح�ث<  التقو�ى  أو�ر�ث�  ما   فالوف iع�لى      �ر�ب�     م�ر�ضاة    �ر ث��    وه�ج� i    ال� i�وال�ث�

i    بال��ز�ا    ر�ب�    ب��و�عود�     د�يقM      ل�ت�ص�ii  ي�ثf  هذا   ع�لى   ما   الر<ج�ا   ك�ذا i�م�الع�ظ

اii  ل�ل�قنوط�  أف�ض�ى   زاد�   إن�   وال��و�ف ي      ك�م� ر�    ل�م�ن�    الر<جاء    ي*ف�ض� والن*�ق�م�ii   ال�م�ك�

ث�ل�      و�س�طRاii   وكن�   ت*ف�ر�ط�   ول    ت*ف�ر�ط�    ف�ل i    الر<ح��ن     أم�ر�     م�ا     و�م� i�م�ت�ق فاس�

ر�    وقار�ب�    س�د�د� ت�ع�ن�   وأ�ب�ش� i   واس� i

ا     وأ�د�ل�ج�     والر�واح�     وM      ب�غدو� Rد i    قاص� i�مود

ث�ل ان�ت�    ما     فم� i    الكس�لن�    خ� i<ته ا      ه� بالس<أ�م�      ال�من�ب�تf       حر�م�       ف�ط�ال�م�

ات�   الب�اق�يات�   ع�لى    ودم� أ�ل�   ق�ل�ن�      وح�و�ii   الص<ال� ن�   ر�ز�قRا   ال�   واس� i   حس� i�ت�ت�م�م

يب    ف�هو      مب�ت�ه�لiiR   الت*<و�ف�يق�   ف   ال�    إل    واض�ر�ع� ل    ال�مج� i   ال�م�ن�    وأه� i�م
وال�ك�ر�

i   قيوم   يا   حيf    يا    ر�ب�    يا i

Rر�ة�ا      م�غ�ف ن*�ي�ت     ل�م� يان�    م�ن�    ج� i    الع�ص� i�والل<م�م

نن� ه�   ي*ر�ضيك�   ب��ا   ع�ل�ي<   وام� ل�م�ii   وم�ن�    ف�ع�لM    وم�ن�    اع�ت�قادM    م�ن�      ل�ii   واق�ض� ك�

ريه�    وان�صر�    دين�ك�    وأ�ع�ل� i    ناص� iا ت*�هم�      ك�م� ل�م�ii    أص�د�ق�    ف�     رب<نا     و�ع�د� الك�

م� ك�    واقس� ز�ب�    ر�ب�    ب�ب�أ�س� i   ح� i�ه�ل�د<      خاذي�د�     ور i    ف�    العاد�ي    ك� i�م�ه�ورن



دد� i      ب�ز�ل�ز�الM      ع�لي�ه�م�      واش� iMم�ة ا      ود�م�د� ل�   ف*�ع�ل�ت�   كم� ر�   بأه� i   ف�   ال��ج� i�م الق�د�

ع�ل�همو ل�ق�      ر�ب<نا      واج� ر�ةR      م�و�ع�ظ�ةR      ل�ل�خ� i    الب�ط�ش�    ش�ديد�     يا     وع�ب*� i�والن*�ق�م

i   م�ن�   ال�م�ع�صوم�   ع�لى   الص<لة   ث iMخ�ط�أ      Mم<د�ٍ�     خ�ي��      م ل� i     ال�     رس� i�م�ل�هك

i    التابعي�    ث<    والص<ح�ب�    والل� i

د�    ن�ظ�م�ي    وت�<      ل�م� �م� i   ذ�ي   ال�    ب� i�الن*�ع�م

************************


