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َلَصُهمح إميَاناً  اَلمًا َوَأخح َسنم ُكنحَت أَوََّل الحَقوحمم إسح ََك اهلُل يَا أَبَا اْلَح َرمحم
َوَطُهمح َعَلى َرُسولم اهللم َصلَّى  َوفَ ُهمح هللم َوَأعحَظَمُهمح َعناًء َوَأحح َوأَشدَُّهمح يَقمينًا َوَأخح

َرَمُهمح َسَوابمَق اهلُل َعَليحهم َوآلمهم َوآَمنَ ُهمح َعَلى أصحَحابمهم َوأَ  فحَضَلُهمح َمَناقمَب َوَأكح
ياً  بَ َهُهمح بمهم َهدح َوأَرحفَ َعُهمح َدَرَجًة َوأَق حَربَ ُهمح ممنح َرُسولم اهللم َصلَّى اهلُل َعَليحهم َوآلمهم َوَأشح

َرَمُهمح َعَليحهم َفَجَزاَك اهللُ  َرفَ ُهمح َمنحزمَلًة َوَأكح اَلمم  َوُخُلقًا َوََسحتًا َوفمعحاًل َوَأشح َعنم اْلحمسح
اً  لمممنَي َخْيح نَي . َوَعنح َرُسولمهم َوَعنم الحُمسح نَي َضُعَف أصحَحابُُه َوبَ َرزحَت حم َقوميتَ حم

َهاَج َرُسولم اهللم َصلَّى اهلُل َعَليحهم َوآلمهم  ن ح نَي َوَهُنوا َوَلَزمحَت مم َتَكانُوا َونَ َهضحَت حم اسح
َحابُُه وَُكنحَت َخلمي َفَتُه َحّقًا َلَح تُ َنازمعح وَلَح ُتضحرَعح بمُرغحمم الحُمَنافمقمنَي َوَغيحظم إذح ُهمح َأصح

قمني َغرم الحَفاسم دميَن َوصم اسم ُلوا . الحَكافمرميَن وَُكرحهم اْلح نَي َفشم َمحرم حم َت بماْلح فَ ُقمح
نَي تَ تَ عحتَ ُعوا َوَمَضيحَت بمُنورم اهللم إذح َوقَ ُفوا َفات َّبَ ُعوَك  فَ ُهُدوا وَُكنحَت َوَنَطقحَت حم

بَ َرُهمح َرأحياً  َوبَ ُهمح ُنطحقًا َوَأكح َفَضُهمح َصوحتًا َوأعحالُهمح قُ ُنوتًا َوأَقَ لَُّهمح َكالمًا َوَأصح أخح
ُُمورم  َسنَ ُهمح َعَماًل َوَأعحَرفَ ُهمح بماْلح َجَعُهمح قَ لحبًا َوَأَشدَُّهمح يَقمينًا َوَأحح ُكنحَت َواهللم . َوَأشح

راً يَ عحُسوبًا لملد   ُلوا ُكنحَت : ينم َأوَّاًل َوآخم نَي َفشم ُر حم خم نَي تَ َفرََّق النَّاُس َواْلح َوََّل حم َاْلح
يمًا إذح َصاُروا َعَليحَك عمَيااًل َفَحَملحَت أَث حَقاَل َما َعنحُه َضُعُفوا  نمنَي أبًا َرحم لملحُمؤحمم

َُلوا َوََشَّرحتَ  َتَمُعوا َوَعَلوحَت إذح َهَلُعوا  َوَحفمظحَت َما َأَضاُعوا َوَرَعيحَت َما َأْهح إذح اجح



ُبوا ُكنحَت  تَاَر َما طََلُبوا َونَاُلوا بمَك َما َلَح ََيحَتسم َت َأوح َرُعوا َوأَدحرَكح َوَصبَ رحَت إذح َأسح
نًا ُفطمرحَت واهللم  صح نمنَي َعَمدًا َوحم بًا َولملحُمؤحمم َعَلى الحَكافمرميَن َعَذابًا َصّبًا َونَ هح

ُللح ُحجَُّتَك بمنَ عحَمائم  َرزحَت َسَوابمَغَها َوَذَهبحَت بمَفَضائملمَها َلَح تَ فح ََبائمها َوَأحح َها َوفُ زحَت ِبم
ََبلم ال  ْيَُتَك وَلَح ََتحُُبح نَ فحُسَك وَلَح ََتُنح ُكنحَت َكاْلح وَلَح يَزمغح قَ لحُبَك وَلَح َتضحُعفح َبصم

ُف وَُكنحَت َكَما قَ  َبتمَك َوَذاتم َيدمكَ : الَ ُُتَر ُكُه الحَعَواصم َن النَّاُس ِفم ُصحح وَُكنحَت  . أَمم
َك َعظميمًا عمنحَد : َكَما َقالَ  عًا ِفم نَ فحسم َضعميفًا ِفم َبَدنمَك َقوميًّا ِفم أَمحرم اهللم ُمتَ َواضم

مم  ََحٍد فميَك َمهح نمنَي َلَح َيُكنح ْلم َرحضم َجلمياًل عمنحَد الحُمؤحمم ٌز َوال لمَقائمٍل اهللم َكبمْياً ِف اْلح
ََحٍد عمنحَدَك َهَواَدةٌ  ََحٍد فميَك َمطحَمٌع ومال ْلم لميُل . فميَك َمغحَمٌز َوال ْلم الضَّعميُف الذَّ

َق هم َوالحَقوميُّ الحَعزميُز عمنحَدَك َضعميٌف َذلميٌل َحَّتَّ  عمنحَدَك َقوميٌّ َعزميٌز َحَّتَّ تَأحُخَذ َلُه ِبم
قَّ وَ  نحُه اْلَح ُق . الحَقرميُب َوالحَبعميُد عمنحَدَك ِفم َذلمَك َسَواءٌ تَأحُخَذ مم قُّ َوالص دح َشأحُنَك اْلَح

لحٌم َوَحزحٌم َوَرأحُيَك عملحٌم َوَعزحٌم ِفم َما فَ َعلحَت  ُرَك حم ٌم َوَحتحٌم َوأَمح َوالر فحُق َوقَ وحُلَك ُحكح
ُْي َوأُطح  يُن َوَقدح ُنُمَج بمَك السَّبميُل َوُسه َل بمَك الحَعسم فمَئتم الن ْيَاُن َواعحَتَدَل بمَك الد 

ُنوَن َوَسبَ قحَت َسبحقًا بَعميدًا َوأت حَعبحَت َمنح بَ عحَدَك تَ َعباً  اَلُم َوالحُمؤمم سح َوَقومَي بمَك اْلحم
يَبُتَك  َشدميدًا َفَجَللحَت َعنم الحُبَكاءم َوَعُظَمتح َرزمي َُّتَك ِفم السََّماءم َوَهدَّتح ُمصم

َناُم  َرُه َفواهللم َلَح اْلح نا هللم أَمح يَنا َعنم اهللم َقَضاَئُه وَسلَّمح ُعوَن َرضم َفإمنّا لملَّهم َوإمنّا إمَليهم رَاجم
لمموَن ِبممثحلمك أَبداً  ياً . ُيَصبم الحُمسح نًا َوقُ نًَّة رَاسم صح فًا َوحم نمنَي َكهح ُكنحَت لملُمؤمم

َرَك وال َأَضلَّنا َوَعلى الحَكافمريَن غملحَظًة َوَغيحظًا َفَأْلحَ  َقَك اهلُل بمَنبمي هم َواَل َحَرَمنا َأجح
 .بَ عحَدكَ 
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