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 :قال أمري املؤمنني

 اللَّه ِذْكِر فِي َأفِيضُوا»

ْحسَُن َفِإنَّه  « الذِّكِْر َأ
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 مقدمة املؤسسة

احلمد هلل رب العاملني والصالة على املبعوث رمحة 

للعاااملني وعلااى الااة األااداة اذينااار الاا       اا  اهلل    

 .نهم الرجس وطهر م تطهريًاع

 وبعد..

ن ل كر اهلل تعاىل ما  املنللاة وااراار والئواماد ماا      فإ

المئكاار و دااو   ىل الب اا     اادفإ  ىل الملماال والن اار و  

ملا ارتبط بة ما  ااا  ا  كا رية ور     والدراسة؛ و لك 

لاة وسالم    ع  النيب اذكرم صالى اهلل علناة وا  بعضها 

علااع علنااة ال ااالم وبعضااها اذياار عاا   مااري املاا منني 

فضاًل عا  ايمصااع عناوان ذالا كر        نامة اذممةو ب
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ت املباركااة حم مكاام المنل اال  و ااد    جبملااة ماا  اا ااا  

ظهرت   ه اذاا    واا ات مجلة ما  اصصاام     

واارااار  الاات ارتبطااا بعنااوان ذالاا كر   ااا  مااا   ىل  

 ة ماا  املباااا  وامل ااامل الاات تر ااد    ختصاان  مجلاا 

 مناة ذالا كر  ويصوصانمة و راره      ىل  الدارئ الكر م 

 علنة حم احلناة الدننا واايرة.

 وم   نا:

ببنااان مااا  لامااًا ماا  م س ااة علااوم نهااج البالغااةوالم

وجادنا    ة حم  ا ا الكمااب اليار     ور  م  علوم مّج

ة باااني  ااادر الداااارئ الكااار م  ااا ه ال ل ااال    ن نضاااإ

الااات  «ب ل ااالة الااا كر حم نهاااج البالغاااة »ة املوساااوم

مجلااة ماا  املباااا  الاات   ختصنصااها  ىعلااا اامملا 

م مدلة كع تنال  اسم دا ها م  الب ا    اتبنضم  كم

 : ععناو    والدراسة فكانا ضم   ربعة
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  ا   ال كر. .1

 .جالء الدلوبحم ال كر  رر  .2

   ل ال كر. .3

 ادندة ال كر. .4

 لنة  نن .  ال باهلل علنة توكلا ووما توفندع 

 

 

 

 ال ند نبنل احل ين                          

 رمنس م س ة علوم نهج البالغة                         
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 املقدمة

 ناس وساعا ة  ال    ن حم الململ ب كر اهلل عل وجال  

  فكا ري ما  مير اات احلنااة     ع انم   دركها  ال  و اظ

ال حم  اااغلة عاا  اهلل تعاااىل  وللاا كر  ور فع اا    الاادننا

ساااب انة  صاااال الطالااا  والراغااا  ملاااا  رتضااانة اهلل    

 ا ضًا  افإ كبري لننل الدرجات العالنة. وفنة .وتعاىل

ك  فداد  ل  ال بد م  وسنلة توصل  ىل  لملا كان و

ن  بميع وسانلة   را  لكل م م   علنها اهلل تعاىل  كما 

َها َيا: توصلة لل ر  ر د فدال عل وجل يُّ   آََمنُوا الَّذِيَن َأ

ااتَّ لَّووَه قُووو ا ال ْبَتغُووو ا َلَة ِإَليْووِه َو سِووي ا الَْو هِوودُو َجا ِلِه فِووي َو كُووْم سَووِبي لَّ  َلَع

ِلحُوَن وجعل احلصول علاى الوسانلة ابميااء        1ذتُْف

                                                            

 .35املامدة:   1ذ



 
 

11 
 

وسانلة   عناى  طلباوا بيادة   و ع مب  1ذ َواْبَمُيواذ كما ور 

لنااة سااب انة وجاال  فكانااا الوساانلة  تدااربكم هلل عاال 

منهااا الاا كر احل اا   و ااو وتعاااىل علااى عاادة  وجااة  

َليْو َ  وََنزَّْلنَوا : الكماب املبني  لدولة تعاىل ِكتَوا َ  َع  اْل

نًووا كُوو ِّ ِتْبَيا مااا حم الكماااب  ومنهااا املباان   ك    2ذشَووي  ِل

ٍ  وَُك َّ: ال ر  ال عنة سب انة ْحَصْيَناُه شَْي وي  أ  إِمَوا    ِف

وي ومنها الصالة لدولة تعاىل   3ذُمبِنٍي لَّوهُ  أَنَوا  إِنَِّن  ِإلَوهَ  لَوا  ال

ْعُبدْنِي أََنا ِإلَّا َأِقِم َفا َلاَة َو ِر   الصَّ وطاملا  ناا      4ذلِوذِْك

: غا ة مددسة  و ع عبا تاة جال رناا ه  لدولاة تعااىل     

وووا ُ  وََم ووو لَْق ووونَّ َخ إِْن  اْلِج ووو اْل وووا َو ووودُوِن ِإلَّ فكااال   5ذِلَيْعُب

                                                            

 كااان مااىفم  الطلاا  حم باالجمهااا  ياا   االبمياااء: الر اغاا  و ااال  1ذ

 َربِّاك   ِما   َرْاَماة  اْبِميااء : ونا  ممو  فنة ياءمفاالب مو م ليعء الّطل 

 َربِّااااة َوْجااااة اْبِمياااااء  الَّ: تعاااااىل و ْوُلااااة[ 28]اإلسااااراء: َتْرُجو ااااا

 .205ع   19  [  ل ان العرب  اب  من ور 20]اللنل: اذْعلى

 .89الن ل:    2ذ

 .12 س:   3ذ

 .14طة:  4ذ

 .56ال ار ات:   5ذ
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  وال سنما اصاو   اليا ة  ع ا نةوسنلة ختدم   ه 

اهلل تعاااىل  و  اام مااا فنااة  ن  كااون اإلن ااان      حم  كاار

ن ماا  اليااافلني وبعبا تااة علااى بننااة ماا   مااره  وال  كاا 

يَن: الاا    هلااهم  ولااة تعاااىل  ُهْم ضَوو َّ الَّووِذ  فِووي سَووْعُي

ُهْم الدُّْنَيا اْلَحَياِة َسبُوَن َو ُهْم َيْح ِسنُوَن أَنَّ  . 1ذُصْنعًا ُيْح

املصاطئى  تق نبنة و د جعل سب انة وتعاىل على عا

مهمة  ر اا  الناا     صلى اهلل علنة والة وسلم ووصنة

فهم هم علاى عبا تاة  و عار    ر م بااهلل و ادلّ   ىل ما  ا كّ 

 وسبنل اليكر.     ع نم النعمة

 :وم   نا

ية ملاا  وجدنا  ن لل كر يصوصنة ياصة و  منة بال

ماري  الل كالم  تض ا م  يارتبط بة م  ارار وفوامد ا

   والااةالاات تضاامنمها يطبااة و علنااة ال ااالم املاا منني 

لبالغاة   افكان منها ما  ور ه الير   الرضع حم نهاج  

 ارا  ماا   جااء حم مصانئات  يارا  اا اسامللم        ومنها ما

                                                            

 .104الكه :   1ذ
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ة املوسومة ذب ل اة الا كر حم   لتن ر منها حم   ه ال ل 

واهلل املوفااق   اااا  وم اااملنهااج البالغااة  ضاام  مب 

 .لكل يري

 

 

 ال ند علع احل ين
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 املسألة األوىل: الذكر يف اللغة

   1ذمااا  كرتااة بل ااانك و  ظهرتااة  :الاا ُِّكُر ليااًة  ااو 

  الااا ُِّكِر مبعناااى الااا ُِّكَرا : اااع و ااار  بعباااارة مرا فاااة

 :بالك اار  والاا ُِّكرا والاا ُِّكُر  الم ااَ ك ِر مبعنااى و كااون

 .ال ُُّكَرُة وك لك  الن نان ندنض

 :ز ري ب  كع   ال 

 َ ِطنااُ  اص ناااُل ِبااك    ل اام    ن ااى
 

 وُ اُعو ُ  ُ ُكاَرة   ل اك   وَمطاُفة 
 

 احِلُئاااُظ :الااا ُِّكُر :و صااال الكلماااة ] كااار[ ومعنااااه 

 .َتْ ُكُره لليعء

الل اااان   علاااى جيااارر الياااعء :   ضاااًا والااا ُِّكُر

   ن تداادم و ااد  ل ااانك علااى اليااعء َجااْرُر :والاا ُِّكُر

 ؛وُ ُكااارًا ِ ُكااارًا َ اااْ ُكُره َ ك اااَره  الااا كر حم لياااة الااا ُِّكَر

                                                            

 .308ع   4  :ل ان العرب  1ذ
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 .سنبو ة ع  اذ يرية

 :تعاىل و ر  الِ كُر مبعنى الدر  لدولة

ا اُكْم مَووا خُووذُو ا بِقُوووٍَّة آََتْينَوو رُو اذْكُوو يووِه مَووا َو كُووْم ِف لَّ  َلَع

 1ذَتتَّقُوَن
. 

 .فنة ما اْ ُرُسوا معناه :س ق    بو  ال

 اُفَمَعالَ  تااء   لباوا   واْ َ ك اَره  وا  ك َره وا  ك َره وَتَ كََّره

 ؛ِ  غام بيري ال ال مإ   ا حم

 : ال 

 َضابا ِمُد ُجاَرازاً  الي او ِ  علاى  ُتْن ع
 

 

 
 

 2ذَعجََبااااااا اْ ِ كااااااارًا ُتْ رِ ااااااة واأل اااااامُّ
 

 

 و  ما  ِ  غام فِإبدال وا  ك ر ا  ك َر   ما :سنده اب   ال

  او  الا ر  ا  ك ارَ  حم اندلباا   اد  ر  و اا  ملاا  والدُِّكُر ال ُِّكُر

 ِ ُكاَرة،   مجاإ   او  ال ر ال ُِّكِر حم  لبو ا املاضع الئعل

                                                            

 .63 البدرة:  1ذ

 نئ ة. : املصدر ال ابقالدول للجو رر  2ذ



 
 

16 
 

 .ال ُِّكَرا واالسم  َ كََّره :ِ  اه و  ْ ك َره

 مبعناى  و كون  ال ُِّكِر مبعنى ال ُِّكَرا  كون :الئراء

 :تعاىل  ولة حم الم َ ك ِر

ؤِْمنِنَي اْلُم ُع  ى َتنَْف َر الذِّْك ِإنَّ  ْر َف  . 1ذَوذَكِّ

  الن ااانان ندااانض :بالك ااار  والااا ُِّكرا والااا ُِّكُر

 :ز ري ب  كع   ال ؛ال ُُّكَرُة وك لك

 َ ِطنا ُ  اص ناالُ  ِبك    ل م    ن ى
 

 

 
 

 وُ ُعوُ  ُ ُكَرة  ل ك  وَمطاُفة

 و  طاااَ  وَمط افااًا ط ْنئااًا َ ِطنااُ  اصناااُل طااا  : دااال

 .عنة  عدل ال امى باليعء الوُلوُع :   ضًا  واليُُّعوُ 

 :و داااال ُمْجاااَراة،  غااري  ؛ِ ُكاااَرا َ كَّْرُتاااة :وتدااول 

 ماين   لك زال وما مبعنى  وِ ُكٍر ُ ُكٍر على منك اْجَعُلة

 و ااال َتااَ ك ٍر    ر    علااى والضاام  وُ ُكااٍر ِ ُكااٍر علااى

 .و  ظهرتة بل انك  كرتة ما ال ُِّكُر :الئراء

                                                            

 .55ال ار ات:   1ذ 
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   ر ُ ُكارٍ  علاى  ماين  زال ماا  : دال بالدل   وال ُُّكُر

 .  ْنَ ة مل

 باة  لَناْ ُكرَ  ينطااً  ُ صابعة  حم رباط  :الرجالَ  واْسَمْ ك َر

 .ااجمة

 اننئاة    باو  و اال  .احلاجاة  بة ُتْ َمْ ُكُر ما :والم  ِكَرُة

 اذ ْناواء    ْ ك ارِ  ما   ف َنْوُ  اا  اجل ْبَهاةُ  و  ماا  :اذ ْنواء ِ ُكِر حم

 ِ ُكارَ  علاى   او  ِ مناا    ْ ك ِر اا  ما    ولاة  فكل ن ؛و   هر ا

 فعاال   لئاااظ ذ ن  َ ِكااَر علااى ولاانس بااة  لئااظ مل وِ ن

 املئعاول  ِفْعالِ  ما   ال الئاعال  ِفْعِل م   ع ِ منا المعج 

 .لل ُِّكِر َ َرَسة :اليعَء واْسَمْ ك َر  لنلة     ناء حم ِ لَّا

 . ُن نمة ما ت كر :والم َ ك ر لل ئظ  الدِّرَاَسُة :واالسِْمْ كاُر

 وبدليب بل انع وَ ُكرُتة الن نان بعد اليعء وَ ك ْرُت

 .مبعًنى وَ كَّْرُتة غرير و  ْ ك ْرُتة وَتَ كَّْرُتة

 :تعاىل اهلل  ال

َل ُهَما َنَجا الَِّذ  َوَقا َر ِمْن دََّك ا مَّوةٍ  َبعْودَ  َو ُكمْ  أَنَوا  ُأ ُُ بِّو  أَُن
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ِلِه ي أِْو لُوِن ِبَت ِس َأْر  1ذَف
. 

 . 2ذف ُل غم اْ َتك َر و  صلة  ِنْ نان بعد َ َمَر   ر

  

                                                            

 .45   وس : 1ذ

 .309ع   4:  ب  من ور  ال ان العرب  2ذ
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 املسألة الثانية: الذكر يف االصطالح 

  واالصاطال   معناى اصاطالاع  ولل كر  ك ر ما   

 : و االسمعمال

 الا كر  فن معمل الِ كُر بكلمة مجنل فندال: مجنل

 اهلل  ااال  اصاال و ااد  باجلمناال ال ناااء و ااو الاادننا حم

ْجعَو ْ : تعاىل ا وي  َو سَوانَ  ِل وي  صِودْ ٍ  ِل ينَ  ِف ِر ِخ ََ    1ذالْو

  : ر د اب   ال  احل   بال ناء بعضهم ف ره

 بعده اد   املرء و منا
 

  2ذوعاى  ملا   ا نا اد  ا فك  
 

 أَنَّى : ولة تعاىل نو  و  معمل ال كر لالسمبعا 

ُهُم ى َل َر ُهْم َوَقْد الذِّْك  َ لٌ َجا سُو  . 3ذُمبِنيٌ َر

 بال   االسامئهام احلدنداع   علاى  محلاة  جياوز  ال فإن ة

                                                            

 .84اليعراء:   1ذ

 . 101 :ع 1  :العرو   تا  2ذ

 .13   الديان:1ذ
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 ثُومَّ   ولاة:  بدر نة ال  كرا ألم  كون  ن اسمبعا  املرا 

ا ا َعْنُه تََولَّْو لَّمٌ َوَقالُو  . 2ذ 1ذَمْجنُونٌ ُمَع

 َ َ ا   : داال  ؛الا ُِّكرُ  :و  معمل بكلمة: الصِّنُا

 الا ُِّكرُ  :والص ااتُ  والصِّاناُ  ِ ُكُره    ر النا  حم ِصنُمة

 .احل َ ُ 

 حم َ ْنَمِيااُر الاا ر اجلمنااُل الاا ُِّكر الصِّاانُا :اجلااو رر

  الناا   حم ِصانُمة      :و دال الدبنح   ون  النا 

   بلاها  ماا  النك ار  اء اندلبا وِ منا  الواو م  و  صلة

  ِفْعالٍ  علاى  َبَناوه  كال نهم   الارُّو ِ  ما   ِر ٌح : الوا كما

 ال ُِّكر وبني  امل موع الص وِت بني للئرق  الئاء بك ر

 مبعناى   الناا   حم َصاوُتة  اْنَمَيارَ  : االوا  ورمباا   املعلوم

 .الصِّنِا

 وحم الصِّاانِا  حم ليااة  والص ااْوُت :ساانده اباا  و ااال

 ِ ُكارٌ    ر ال اماء  حم ِصاناٌ  لاة  ِ لَّاا  عبد، م  ما :احلد  

 واليااار  اصاااري حم و كاااون : اااال ؛وِعرفاااان وُ اااْهرة

                                                            

 .14الديان:   1ذ

 .134مني اليريازر ع  للينخ  محد  كماب البلنغ حم املعانع والبد إ  2ذ
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 :لبند  ال ؛الصِّنِا م ُل :باألاء  والصِّنَمُة

  ْرَتْماااُا مبعناااى اسااام كرت    :و  ااامعمل بكلماااة 

 ع  عبند   بو اذ يرية   ه اكى ؛كا  ك َره :واْسَمْ ك َره

 ينطااًا ِ صاابعة حم ربطااَا ِ  ا   ْرَتْمااُا :فدااال ز ااد   بااع

 . 2ذااَجَمة بة َ ْ َمْ ِكُر

 ماا  المطااوُّع :ال ُّااْبَ ة و ااع  :و  اامعمل بكلمااة 

 الم ابنح   طلاق  و اد  :اذ راري  ابا    ال ؛والصالة ال ِّكر

 والممجناد  كالم مناد  جماازاً  الا كر    ناواع  م  غريه على

 .جالُلة :اهلل وُسْبَ ُة وغري ما 

نَّ:تعاىل  ولة حم و نل َ  ِإ ي َل ِر ِف ا َه لنَّ ا َا حً ا َسْب يلً ِو   3ذَط

 . 4ذباللنل ال  ْبُح  كون و د  للنوم فراغًا ر  

                                                            

 .58  ع2   ل ان العرب  1ذ

 املصدر ال ابق نئ ة.  2ذ

 .7 امللمل:  3ذ

 .474  ع2املصدر ال ابق نئ ة     4ذ

  صِنمة، ُا َ  مالة م  ُميَْمٍر وكم

 
 

  1ذوَمْ َضااِر مَْبااًدا كاالِّ حم  اباِمااة
 



 
 

22 
 

  باليااداة النااوم :و ااع وت اامعمل بكلمااة الم َصاابُّحُ 

 عااا  نهاااى   ناااة :احلاااد   وحم ؛بعضاااهم كر اااة و اااد

 رام   الا ِّكر  و اا  ذ ناة  النهاار    و ل النوم و ع الصُّْب ة

 . 1ذالك   طل  و ا

 :وت اامعمل لنياار الااِ كر العااالع بكلمااة الطرمااا    

 الاا كر عااالَع كااان ِ  ا فااالن بااين حم الطِِّرم اااُ  وُساامَِّع

 .والن  

  ل طِرم اااااِن وِ نهمااا ل ِطِرم ااا  انااك : دااال ز ااد   بااو

 . 2ذاذ مر حم ط َمَح ِ  ا و ا 

 ُوِصا َ  ِ  ا :ُماَ كَّرٌ  و اوم  :و  معمل بكلمة ُماَ كَّرٌ 

 :لبند  ال ؛الدمل وك رة والصعوبة باليِّد ِة

 . 3ذَصْعٌ  َمُخوٌ  :ُمَ كٌَّر وطر ق

  

                                                            

 .503ع  2املصدر ال ابق نئ ة    1ذ

 .593  ع2   املصدر ال ابق نئ ة  2ذ

 .309  ع4:  املصدر ال ابق نئ ة  3ذ

 فل ْعوِِلع  الِكراَم تَْبِينَي كنِا فِإن
 

 
 

 ُماَ كَّرِ  اوٍم   ُكالِّ  حم  ااِزٍم   با 
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 اإلفاضة يف الذكر  :املسألة الثالثة

واإلفاضااة ليااة  ااع: الل ااا ة والك اارة واالنميااار    

فلصل   وللكلمة  ك ر م  معنى اعمما ا على ا مدا ها

 :تعاىل كما حم  ولة  فنضذالكلمة 

َّا ُثم اُس َأَفاَض َحْيُث ِمْن َأِفيضُو  . 1ذالنَّ

 املارا   حم وايمل  النا    فإ ان  م  ا فعوا  ر

 اذمااار و ن عرفاااات  فاضاااة املااارا  فدنااال :باإلفاضاااة

 العارب  سامر مإ بعرفات  دئون ال كانوا ذنهم لدر ش

 اهلل فاالمر م  منااة خناار  فااال اهلل ااارم ناا  و دولااون

  او   الناا   ن املدصو  با ذ و نل  العرب سامر مبوافدة

 فااا   اناا  ماا   فنضااوا  ر علنااة ال ااالم   باارا نم

   ماة  مسااه  كماا   الناا  ا ذبا  ومسااه  يلنل الارمح   

                                                            

 .199البدرة:   1ذ
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وونُ  وََما:تعاىل و ولة ُك وي  َت ْأن   ِف وو  وَمَوا  شَو ُل  مِونْ  ِمنْوهُ  َتْت

ْرَآن  لُوَن َوَلا ُق نَّوا  ِإلَّوا  َعمَو    مِونْ  َتْعَم ُكمْ  ُك لَوْي ا  َع هُودً  ِإْذ شُو

 . 1ذِفيِه تُِفيضُوَن

 ما   فلفا  ومنة احلد  :  بك رة فنة تدفعون  ر

 حم للادفإ  فاسامعريت   الصا   اإلفاضاة  عرفة  و صال 

 .ال ري

 :سااامر كاال وفااا اماام    :فنضااا اإلناااء و فااا 

 . 2ذجرا

 فهاو   وانميار  الناا   حم  ااع  :احلد   واسمئا 

 ميهور.  ر م مئنض  رر ومنة  فاعل اسم م مئنض

 لكلماة اإلفاضاة   مضاح    اتو ا تدادم ما  ا امدا    

ياا ه بدااوة  فئااع معنا ااا  و ااو:  اساامعمالة بك اارة و 

 لك وصول وتدرب هلل عل وجل   و ن كال ساعع لاة    

                                                            

 .61 ونس:   1ذ

 .224  ع4   للطر ع  كماب جممإ الب ر    2ذ
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ساامعمال الاا كر وال ااعع ذياا ه بدااوة    رااره  فااإن ال

منافإ ك رية  و  ا  ا ال  ك فناة  فااهلل تعااىل  عطاع     

 عع  لدولة تعاىل:واذيرة على كل ساجللاء حم الدننا 

وووْن اَد وَمَو َرَة َأَر ِخ ََ ووو وووعَى الْو سَو وووا َو هَو َها َل وووْعَي وووَو سَو هُو ؤِْمنٌ َو ووو  مُو

 َ ُِ أُوَل ُهْم َكاَن َف ا َسْعُي كُورً  . 1ذَمْش

   ا اا  اذ كااار  وال اابنل  ىل ُر ااياارة مااوتاا ّك

حلكنم فهو  ا   ال كر  وما   اسمعمال الدران ا  لك

 :ا   لنئ ة  وحم  لك  ولة تعاىل ا    

فَلَهَا أَسَأْتُْم وَإِْن لِأَنْفُسِكُْم أَحْسَنْتُْم أَحْسَنْتُْم إِْن2ذ . 

  ااارازهسااعع اإلن ااان لمطبنااق  واماار اهلل تعاااىل    وحم

ااياارة  وباا ل  ر جهااد لمجناا  معاصاانة يالصااة ماا    

 ال  ة     مل  االمر سااب انة وتعاااىل بيااعء   مئاسااد ممعااد  

وجعاال فنااة الئاماادة  وال نهااى عاا   ااعء  ال ملااا فنااة ماا    

 .َا   ضرر  وحم حتدق اإلفاضة بال كر ال ر   ألو  كر

                                                            

 .19االسراء:   1ذ

 .7االسراء:   2ذ
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 املسألة الرابعة: ما هو أحسن الذكر..؟

  ااارت بعااض اا ااات الياار ئة  ىل وجااو  معاااٍن     

 :ممعد ة لل كر و ع كااتع

أَْنَزْلنَووا َ  َو َر ِإَليْوو لووذِّْك اِس ِلُتبَوويَِّن ا نَّوو ل َل مَووا ِل ِهْم نُووزِّ  ِإلَووْي

ُهْم لَّ رُوَن َوَلَع كَّ  . 1ذَيتََف

بُوِر فِي َكَتْبَنا َولََقْد ِر َبْعِد ِمْن الزَّ َأْرضَ  َأنَّ الذِّْك  الْو

َها رُِث َ  َي   . 2ذالصَّاِلحُوَن ِعَباِد

َلتَى َيا ْي انًا أَتَِّخْذ َلْم َلْيَتنِي َو َل لًا ُف ِلي لَّنِي لََقْد*  َخ  َعِن َأَض

ِر وووذِّْك لو وووَد ا وووا َنِي ِإْذ َبعْو ووواَن جَو ووويَْ اُن وَكَو شَّو ووواِن ال سَو إِْن ْل  ِل

 . 3ذَخذُولًا

                                                            

 .44الن ل:  1ذ

 .105االنبناء:   2ذ

 29- 28الئر ان   3ذ
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ا َ  َقالُو اَن وي  كَوانَ  مَوا  ُسْبَح  مِونْ  َنتَّخِوذَ  َأْن َلنَوا  َيْنَبِغ

 َ ووو وِن وووْن ُد َ  ِم وووا وووْن أَْوِلَي ِك ُهْم َوَل وووَت ُهْم َمتَّْع  َ وووا َب وووى َوَآ ا َحتَّ وووو ُس  َن

َر ا الذِّْك انُو ا قَوْمًا وََك  . 1ذبُورً

وووا وووا يَو هَو يُّ يَن َأ وووِذ ا الَّو وووو وووا آََمنُو وووْم لَو كُو ِه ْل ُكْم ُت اُل وووَو وووا أَمْو  َولَو

ِر َعْن أَْوَلادُُكْم لَِّه ذِْك ْ  وََمْن ال َ  يَْفَع ُِو َ  َذِل أُوَل  هُومُ  َف

رُوَن ِس  . 2ذاْلَخا

ْلَنا وََما َس لِو َ  ِمْن َأْر لًوا  ِإلَّوا  َقْب َجا حِي  ِر وو ِهمْ  ُن ا  ِإلَوْي َألُو سْو  َفا

 َ ْه ِر َأ َلمُوَن َلا ُكْنُتْم ِإْن الذِّْك  . 3ذَتْع

َع َمِن ُتْنِذُر إِنََّما َر اتََّب َخشَِي الذِّْك ْحَمنَ  َو رَّ لو  ِباْلَغيْو ِ  ا

ْرُه َرٍة َفَبشِّ ر  ِبَمغِْف ْج َأ يم  َو ِر  . 4ذَك

                                                            

 .18  :الئر ان  1ذ

 .9 :املنافدون  2ذ

 .43الن ل:   3ذ

 .12 : س  4ذ
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ْرَآِن ص الُْق ِر ِذ  َو  . 1ذالذِّْك

ِإْن كَوواُد َو يَن َي ا الَّووِذ رُو َ  كَفَوو ونَوو ِهْم َلُيْزلُِق ْبصَوواِر َأ  ِب

ا َلمَّا َر َسِمعُو يَقُولُوَن الذِّْك  . 2ذَلَمْجنُونٌ إِنَُّه َو

 ُِر ُكُم ََفَنضْوو َر عَووْن لووذِّْك مًووا ُكنْووُتْم َأْن صَووْفحًا ا  قَْو

ِرفِنَي ْس  . 3ذُم

وووَي ُؤلْقِو ُر َأ وووذِّْك لو وووِه ا َليْو وووْن َع وووا مِو ْ  َبْيِننَو ووو وووَو بَو ا ٌ هُو وووذَّ  كَو

رٌ ِش  . 4ذَأ

 ااارت  لنهااا  وللو ااو  علااى  اا ه املعااانع الاات     

 :اا ات املباركة نور  ما  لع

 الذكر مبعنى القرآن الكريم  :أواًل

ع  م  ن الاا كر املناالل  ااو الااواع اإلألااومنااة   ئهاا

 املمضم  لبنانات ممعد ة الير  منها:

                                                            

 .1ع:   1ذ

 .51 الدلم:  2ذ

 .5 اللير :  3ذ

 .25الدمر:   4ذ
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الاامئكري ن حتر ااك عدااوألم بااالمئكري  ماا  اناا     

 ذبع  لا : ال الصندل احل ني رور ع  عبا ة  كما

 لنلاة    ناام  ما   يري ساعة تئكر :ال الم اهلل علنة عبد

 وسالم  والاة  علناة  اهلل صلى اهلل رسول  ال  نعم فدال

  مئكار   كنا   : لاا   لنلاة   نام م  ساعة يري وتئكر

 بااانو     اا     اا  :فندااول واصربااة بالاادار مياار : ااال

   .تمكلمني ال لك ما ساكنو  

 اهلل علنة عبد  بع ع   العبا   بع ما رور ع  و 

 : ال  ال الم

 امَو إنَّ اهلل:  اال  سانة   عباا ة  م  يري ساعة تئكر»

اوُلُأ ُركََّذَتَي أَل و  . 1ذا َبْلا

فم  يالل المئكر املمواصل  كون الم كر لكلماات  

ما  جانا  وما  جانا        ا اهلل تعاىل ولكل ما  ر د  

ايااار الوصاااول  ىل احلداااامق املخئناااة الااات   هر اااا      

الاامئكري  والرجااوع عاا  الياابهات الكاا رية املنطو ااة حم  

                                                            

 .183  ع11   ا ني النورر الط سع  م مدر  الوسامل  1ذ
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 امل امل والدضا ا املمعد ة. 

 مابني للناا  ماا  ام  اجاة      ومب اعدة الِ كر امُلنالل  

 يرو ة.نهم الدننو ة واذوم      لنة

 ثانيًا: الذكر مبعنى الكتاب 

  ئهاام منااة الماادو  وحم كااون الكماااب  ااو الاا كر  

للئاارامض والدصاا   والِعاا  واملااواعظ الاات مجعااا 

 ا ه امموعاة وماا ُ و َن    علاى  وكمبا امى صار  طلق 

 ااارت مجلااة ماا  اا ااات  ىل    منهااا مصااطلح كماااب

 منة:  ه الم 

ُهْم َوَلمَّا  َ لَِّه ِعْنِد ِمْن ِكَتا ٌ َجا دِّ ٌ ال  هُومْ َمَع ِلَما ُمَص

ا انُو ُ  مِووْن وَكَوو سْووتَْفِتحُوَن َقبْوو لَووى َي يَن َع ا الَّووِذ رُو مَّووا كَفَوو َل  َف

ُهمْ   َ ووا وو وو وووا جَو وو وو ا مَو وووو وو وو َرفُو ا َع رُو ووو وو وو ووهِ  كَفَو وو وو وووُة بِو وو وو َلْعنَو وووِه َف وو وو لَّو وووى ال وو وو لَو  َع

يَن ِر كَوواِف َر َألَووْم   1ذاْل يَن ِإلَووى تَوو ا الَّووِذ وتُووو  مِووَن َنصِوويبًا ُأ

ِكتَوواِ  عَْونَ  اْل ووْد وى  ُي ووا ِ  ِإلَو لَّووِه ِكَت ُكمَ  ال ووَيْح ُهمْ  ِل ووَن وومَّ  َبْي  ُث

                                                            

 .89 :البدرة  1ذ
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يوو ٌ َيتَووَولَّى ِر ُهْم َف هُووْم مِووْن ِرضُوووَن َو ِإْذ   1ذُمْع خَووَذ َو لَّووُه َأ  ال

اَ  يِّنَي ِميثَوو ُكْم َلمَووا النَّبِوو ْكمَووٍة ِكتَووا   مِووْن آََتيْووُت ِح  ثُوومَّ َو

لٌ َجا َُكْم سُو دِّ ٌ َر ُكْم ِلَما ُمَص ؤِْمُننَّ َمَع رُنَّهُ  بِوهِ  َلُت  َوَلَتْنصُو

َل َررُْتْم قَووا َأقْوو خَووذُْتْم َأ َأ لَووى َو كُووْم َع ِر  َذِل ا ِإصْوو َررْنَووا قَووالُو َل َأْق  قَووا

ا َهدُو ووو ْش وووا َفا أََن وووْم َو ُك وووَن َمَع يَن ِم ِهِد وووا وووَدُه   2ذالشَّ ِعْن  َو

ُح اِت هَوا  لَوا  اْلَغيْو ِ  مََف َلُم ووَ  ِإلَّوا  َيْع لَومُ  ُه َيْع وي  مَوا  َو رِّ  ِف رِ  اْلبَو اْلَبحْو  وَمَوا  َو

ُط سُْق هَوا  ِإلَّوا  َوَرقَوةٍ  مِونْ  َت َلُم بَّوةٍ  َولَوا  َيْع وي  َح ُلمَوا ِ  ِف َأْرضِ  ُظ  َولَوا  الْو

ْط   بِ   َوَلا َر َهذَا   3ذُمبِنٍي ِكَتا   فِي ِإلَّا َيا  ِكَتا ٌ َو

دُِّ  ُمَبارَكٌ أَْنَزْلَناُه يْوهِ  َبْيَن الَِّذ  ُمَص ى  ُأ َّ َوِلُتنْوِذرَ  َيَد َر  الْقُو

َها وََمْن يَن حَْوَل الَِّذ ؤِْمنُوَن َو َرِة ُي ِخ ََ ؤِْمنُوَن ِباْل ُهْم ِبِه ُي وى  َو َل  َع

ِهْم اِت َل ُُونَ  َص ا    4ذُيحَوافِ هَوَذ  ُمبَوارَكٌ  أَْنَزْلنَواهُ  ِكتَوا ٌ  َو

                                                            

 .23 :ال عمران  1ذ

 .82 :ال عمران  2ذ

 .59 :اذنعام  3ذ

 .92 :اذنعام  4ذ
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اتَِّبعُوُه ا َف اتَّقُو ُكْم َو لَّ َحمُوَن َلَع ْر  . 1ذُت

وعلااى ماا  اماا  بهاا ا الكماااب  اساامعمالة بك اارة     

 او المطبناق    ذيا  و لاك االسامعمال وا    و ي ه بدوة

ل اكام املخملئة الت حتما  حم تطبندها  ىل الداوة كماا   

وى  يَوا ى فدال:  مر اهلل تعاىل نبنة  ن ِكتَوا َ  خُوذِ  َيْحَي  اْل

ْكَم َوآََتْيَناُه بِقُوٍَّة فنكاون  ا ا الكمااب  او       2ذصَوِبياا  اْلُح

  اكامة ومواع ة عل وجل.فنة ال كر ال ر ُت كر 

ناة الات كمبهاا    لئرو  اإلألو و الكماب املمضم  ل

وكاإلجننل والداران    حم كم  ممعد ة كاللبور والموراة

بارا نم    الات  نللاا علاى     الكر م وغريه م  الص 

ا ِإنَّوموسااى  أُولَى الصُّووُحِف لَِفووي هَووَذ ووُحفِ *  الْوو  ُص

ِهيَم ا َر بْوو سَووى ِإ فنهااا   ضااًا  كاار ورارااة   ور  والاات  3ذوَمُو

الاات كمبااا فر ضاامها  اذر   وغااري ه ماا  اذاكااام  

                                                            

 .155 :اذنعام  1ذ

 .12 :مر م  2ذ

 .19-18: اذعلى  3ذ
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 والدصاع وغري  لك.  كالصنام

   : الذكر مبعنى النيب :ثالثًا

حم الم كري باهلل تعااىل و اكاماة     وللنيب  ورًا  سا 

اله مل  صاا  اصااري واألاادا  اااد ماا      ولااو  وبنناتااة

بارا نم  ل اكا ًة ع  ل ان نبنة  اصلق  واهلل تعاىل  دو

َل بَُّنا َقا عْ َى الَِّذ  َر ٍ  ُك َّ َأ لَْقُه شَْي ى ُثمَّ َخ  . 1ذَهَد

  فكل  دا كان بالنيب صلى اهلل علنة والة وسالم 

 الا كر    ال  ب ا ال ول لك  مر ساب انة وتعااىل اصلاق    

  ًا   ااا  عااانهم الااارجس وطهااار م تطهاااري     الااا   

  .و معلموا  و علموا  لنهمدوا

 :وجال  عل اهلل  ول حم ال الم علنة جعئر  بع فع 

ا َألُو ْس َ  َفا ْه ِر َأ وونَ  َلا ُكْنُتْم ِإْن الذِّْك َلُم  ال:   2ذَتْع

 :والة علنة اهلل صلى اهلل رسول  ال

إِنَّووُه :وجرر  عرر  وقرر ه ،اذلكرر  أهرر  واألمئرر  أان اذلكرر »  َو
                                                            

 .50 :طة  1ذ

 .43 :الن ل  2ذ
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رٌ َ  لَووذِْك َ  لَوو سَوووَْ  َولِقَوْمِوو َألُوَن َو سْوو   بااو  ااال  1ذُت

 :ال الم علنة جعئر

 .«املسؤول ن وحنن ق مه حنن»

 عباد  ذباع   لاا  : اال  كا ري  با   الرمح  عبد وع 

ال  كناامم  ن الاا كر   اال فاسااللوا"  :ال ااالم علنااة اهلل

 ونا   والاة  علنة اهلل صلى ممد ال كر : ال"  تعلمون

 لا كر لاك   و نة"  : ولة : لا : ال  امل  ولون   لة

   ال  ونا   عنى   انا : ال"  ت للون وسو  ولدومك

 .امل  ولون ون  ال كر

  مماد  با   معلاى  عا    مماد  با   احل نيوك لك 

 :ال الم علنة الرضا سللا : ال الو اء ع 

  ن الاا كر   اال فاسااللوا فاادا  جعلااا :لااة فدلااا

 :فدال  «تعلمون ال كنمم

 .«املسؤول ن وحنن اذلك  أه  حنن»

                                                            

 .44 :اللير   1ذ
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 : ال   ال املون ون  امل  ولون فلنمم : لا

 .«نعم»

 : ال   ن للكم  ن علننا ادًا : لا

 .«نعم»

 : ال جتنبونا   ن علنكم ادًا : لا

 تسرع  أما ،نفع  مل شئنا وإن فعلنا شئنا إن إلينا ذاك ال»

ا:وتعاىل تبارك هللا ق ل ؤَُنا َهَذ اْمُننْ  عََ ا سِو ْ  أَْو فَو رِ  أَْم  ِبَغيْو

َسا    .« 1ذِح

 احلجة:رابعًا: الذكر مبعنى 

مج على واحلجة البالية هلل تعاىل  و يلنئمة  وبة  

حم مجناااإ  رًا ممكااااماًلالناااا   بعاااد ماااا جعااال لاااة  و

هاام ملعلمنااة والعملنااة لنهااد هم و عل  جواناا  احلناااة ا 

 ْ لَِّه ُق ِل لَْو اْلَباِلَغُة اْلُحجَُّة َف َ  َف اُكْم َشا َهَد ْجَمعِنَي َل  . 2ذَأ

                                                            

 .39 :ع  1ذ

 .149 :اذنعام  2ذ
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كنة سب انة وتعاىل جعل األدا ة على  اد اجماة   ول

الا ر    مساا ه ت  البالية  و و يلنئمة جل  لنة وعال 

ِإْذ ي  مالمكمة عنة  َل َو َ  َقا بُّ َكِة َر ِئ َلا ْلَم وي  ِل عِو ٌ  إِنِّ  َجا
َأْرِض فِي يَفةً اْل ِل  . 1ذَخ

إلندااا  م ماا  اجلهاال  ونئعهاام     وتكئاال بعبااا ه 

 .بالعلم والعمل

 علناة  اهلل عباد   باا  مسعا  ال ب  عنننة فع  سئنان

   دول: ال الم

 والثاين ربك أن تع ف أولها ؛أرب  يف لكه الناس عمل وجدت»

 أن وال اب  منك أراد ما تع ف أن والثالث بك صن  ما تع ف أن

غاريه   علمًا  ن   ا العلم  و   2ذ«دينك من خي جك ما تع ف

 ى يلدة.ال  م دق  ال باحلجة البالية هلل تعاىل عل

 خامسًا: الذكر مبعنى اإلمام:

 كون لاة  ور حم تا كري   و ر  ال كر مبعنى اإلمام  و

                                                            

 .30 :البدرة  1ذ

 .11    باب النوا ر  50  ع 1   الكاحم  2ذ
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مااٌم  و و  امل منني باهلل تعاىل وبلاكامة   امللمومني لة 

بال واماى  ماام علاى ما  مل        على م  تبعة واما  باة  

ع ماا  اناا  تنصاانبة اإلألاا  وماا  مل  اا م  بااة   مبعااة

ال ر  جعلة  مامًا  وجعل النا  ملمومني لاة  فار    

كماا    و نامة و عو ه  علنهم   تباعة  حم اربة وسلمة

نصاارر و او  ادث مجعاًا ما       جاء ع   بع   وب اذ

 اهلل رساول  ما   مسعاا  لداد  واهلل :  ل  البصارة   اال  

 تداتااال  نااك  لااع  وسااالم  دااول  والااة  علنااة  اهلل صاالى 

  بااع باا  مااإ علااع  واملااار ني  والداسااطني  الناااك ني

 رساول اهلل  ما   مسعا  نك : لنا .ال الم علنة طال 

 مسعمااة : ااال علااع حم وساالم والااة علنااة اهلل صاالى

 : دول

 ،بعرد  واخلليفر  اإلمرا  وه  ،معه واحلق احلق عيل م »

 احلسرن وابنرا  ،التزنير  عرى قاتلر  التأوير  مرا عرى يقات 

 ،قعردا أو قامرا إن إمامران ،هذ  األم  من س بطا  واحلسني

 ومهنم ،صلبه من تسع  بعد احلسني واألمئ  ،مهنا خري وأب ها

 ويفرر   ،أوه يف مقرر  ال مرران مررا آخرر  يف يقرر   اذل  القررام
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 .الضالةل حص ن

 : ال  م  م  الم عة فه ه : لنا

 فكام  : لناا  .«خلرف خلف بعد ،احلسني بعد األمئ  مه»

 وساالم  ن والااة علنااة اهلل صاالى اهلل رسااول  لنااك عهااد

 فهال  : لناا  .«عيار  اثنرا» : اال  اذممة  م  بعده  كون

 والاة  علناة  اهلل صالى   اال  ناة   نعام  :لك   ال مسا م

 العر   سرا  إىل نظر ت إىل السرا  يب عر   ملرا» :وسلم

 أيدته ،هللا رس ل محمد إال هللا إه ال) ابلن ر مك  ب ه  فإذا

 ابلنر ر مك ر اب عرشر اسراا  أحد ورأي  (بعيل ونرصته ،بعيل

 علياا و  واحلسني وعلياا  احلسن مهنم ،عيل بعد الع   سا  عى

 :قلر  .«واحلج  واحلسن وم ىس وجعف اا  ومحمداا  ومحمداا  علياا و 

  ابمسررك أسررا مه وق نرر  أكرر م م اذليررن هررؤال  مررن إلهرر  

 ،حملبرمم فطر ى ،واألمئر  بعردك األوصيا  مه محمد اي :فن دي 

 .  1ذ«وال ي  ملبغضمم

اهلل واإلمام  و الِ كُر امُلا كر بااهلل تعااىل الا ر بيار      

و نا ر    لاة وسالم باتباعاة   تعاىل نبنة صالى اهلل علناة وا  

                                                            

 .117  عللخلاز الدمع  رراذكئا ة   1ذ
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وَي     وا ر ع  اجمنابة  َخِش َر َو لوذِّْك ا َع  اتَّبَو إِنََّما ُتْنِذُر مَوِن 

يم  ِر ر  َك ْج َأ َرٍة َو ِبَمغِْف ْرُه  ِباْلَغْيِ  َفَبشِّ ْحَمَن  رَّ  . 1ذال

و و ال كر ال ر م  انييل عنة بلموالة و  لة كاان  

 اسر   كما  وضح  لك  ولة تعاىل:م  اص

وووا وووا يَو هَو يُّ يَن َأ وووِذ ا الَّو وووو وووا آََمنُو وووْم لَو كُو ِه ْل ُكْم ُت اُل وووَو وووا أَمْو  َولَو

ِر َعْن أَْوَلادُُكْم لَِّه ذِْك ْ  وََمْن ال َ  يَْفَع ُِو َ  َذِل أُوَل  هُومُ  َف

رُوَن ِس  . 2ذاْلَخا

 ك ري  وت   اصلنال ما    و و ال كر ال ر  عنة ضل 

 يلنلة   وتصد ق  لك  ولة تعاىل:

 ْلَتنِي َل َأضْو رِ  عَونِ  لََقْد  لوذِّْك  وكَوانَ  جَوا َنِي  ِإْذ َبعْودَ  ا
َساِن الشَّيَْ اُن الً لِإلِْن  . 3ذَخذُو

 :وك لك  ول اإلمام امري امل منني علنة ال الم

                                                            

 .12 : س  1ذ

 .9 :املنافدون  2ذ

 .29 :الئر ان  3ذ
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ْمرر    فَررَأانَ » ِ  اذلِّ ررِي     َضرر ذ  َعْنرره اذلذ ِ  والسذ  َمررالَ  َعْنرره اذلذ

ِ  واإِلميَان   ِ  والْق ْ آن   َمَف َ  ِبه اذلذ يرن   ََهَ َ  ِإايذ  اذلذ ِ  وادلِّ  ِبره اذلذ

َب  را    َمذذ َ ِ  والرصِّ و او الا كر الا ر     ؛ 1ذ«نََكر َ  َعْنره اذلذ

 .وال المنل ل والمبنان  اله مل  عر  الدرانلو

  :وعلنة

ال   إ املداام بناان كال ماا       ن لل كر معانع مجةفإ

ى  لنل  ر  يري م  ك ري فار   فنها  ولعل الو و  عل

ر والململ حم  ول  مري امل منني علنة ال الم ال ر والن 

ضاااة حم الااا كر كماااا  اااال علناااة  مناااا مجنعاااا اإلفا را  

 ال الم:

ذه اّللذ  ِذْم ِ  يِف  أَِف ض  ا» ْم ِ  أَْحَسن   فَِإن  . 2ذ«اذلِّ

فااا  فنااة وجااده  ا اا     الاا ر ماا    الااِ كر  ن و 

 .الِ كر   و الدران الكر م

  فئنة كل ما  ماجة اإلن اان لد ناة و ننااه وايرتاة    

                                                            

 .117  عللخلاز الدمع  كئا ة  رر  1ذ

 .163  عحتدنق صب ع الصاحل  البالغةج نه  2ذ
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و او غا اة لكال ما         لاة بل فناة ماا  صالح الاد ر و     

و ربااًا هلل تعاااىل   ووساانلة لكاال ماا  توساال بااة  ابمياااه

 لكل م  رجا الدربة منة.

 ددم جل  ال الم و د كان اإلمام  مري امل منني علنة

امى   ا  ي نا م اًل ع   دة   ا ممامة بالدران الكر م

جنده مددمًا عناده اماى علاى      ا ممامة بالدران الكر م

صاانمة نل ااظ  لااك بوضااو  حم وكمااا   المئدااة بالااد  

 الم:ال لولده احل   اممبى علنة 

رِف َق  الَْ ادِلَ  يَْعِن  َما أَْم ِكَ  ِمنْ  َعنَايِن  َحْ ث   وَرأَيْ   »  - الشذ

ْقِبر    وأَنَْ   - َذِلَ  يَك  نَ  أَنْ  أََدِبكَ  ِمنْ  عَلَْيه وأَْْجَْع    ر ِ  م  ع   الْع 

ْق ََب    ْه ِ  وم  و - ادلذ  أَبْتَرِدََكَ  وأَنْ  - َصراِف َ    ونَْفر    َسرِلََ    ِنيذر    ذ 

اَِ ِ  وتَْأِويِل  وَج ذ  َع ذ  اّللذ  ِمتَاِب  ِبتَْعِليِ   وأَْحََكِمه اإِلْساَل ِ  وََشَ

م تعلانم الكمااب وتلو لاة علاى     فدد    1ذ«هوَحَ امِ  وَحاَلِه 

 . رامإ اإلسالم و اكامة

 د   كمااا  ياا  عنااةفهااو ادااًا وصااد ًا  ا اا  احلاا 

 سب انة وتعاىل:

                                                            

 .394 :البالغةج نه  1ذ
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وووُه لَّ َل ال وووزَّ وووَن َن َس ْح يِث َأ وووِد وووا اْلَح بً هًا ِكَتا ِب وووا انَِي ُمَتَش ووو  َمَث

رُّ لُوووُد ِمنْووُه تَْقشَووِع يَن ُج هُووْم َيْخشَووْوَن الَّووِذ بَّ لِوونُي ثُوومَّ َر ُهْم َت لُوووُد  ُج

ُهْم ُب لُو رِ  ِإلَى َوُق لَّوهِ  ذِكْو ى  َذلِو َ  ال لَّوهِ  هُوَد هْوِد   ال  مَونْ  بِوهِ  َي

 ُ ِ  وََمْن َيَشا ِل لَُّه ُيْض  . 1ذَهاٍد ِمْن َلُه َفَما ال

ن فاإن  وك لك  ولة علنة ال الم حم بنان فضل الدرا

رر ا»نااة  ا اا  الاا كر   فإة لإلفاضااة فنااةماادعا فنااة  وتََعلذع 

ذه الْق ْ آنَ  ذه ِف ه وتََفقذه  ا - الَْحِديِث  أَْحَسن   فَِإن ل  ِب  َرِبي    فَِإن  - الْق 

ذه ِبن  ِر  واْستَْشف  ا ورِ  ِشَفا    فَِإن د  ذره ِتاَلَوتَره وأَْحِسرن  ا - الصُّ  فَِإن

 الَْحائِ ِ  ََكلَْجاِه ِ  - ِعلِْعه ِبغَرْيِ  الَْعاِم َ  الَْعاِلمَ  وِإنذ  - الْقََصِص  أَنَْف   

 ِ ِل  ِمنْ  يَْستَِف ق   اَل  اذلذ جذ    بَ ِ  - ََجْ ر    أَْعَظرم   عَلَْيه الْح   والَْحْْسَ

 .«أَلَْ     اّللذ  ِعْندَ  وه  َ  - أَلَْ     َه 

  

                                                            

 .23 :الئر ان  1ذ
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