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 اميقذىح

 

حُلٔي هلل ٍد حُؼخ٤ُٖٔ ٝحُٜالس ٝحُٔالّ ػ٠ِ ٗز٤ٚ ح٣ٌَُْ دمحم ٝػ٠ِ 

               حُٚ ٝٛلزٚ أؿٔؼ٤ٖ                                           

 :ٝرؼي                     

 

 كـــــــــــــــ٢ حألىد حُلٖ ٓـٔٞػـــــش ٓوخالص ٝطَحؿْ ًظزظٜخ هزَ  

كوزش ٖٓ حُِٖٓ  ح٤ُض إ حؿٔؼٜخ ك٢ ًظخد  حهظَص ُٚ حٓٔخ ٖٓ 

حٜٓٔخ كٌخٕ ك٢ حألىد حُلٖ ٣وـــغ حٌُظخد  ك٢ حٍرؼش  كٍٜٞ أٝ 

أرٞحد حألٍٝ ٝك٤ٚ طَحؿْ ُللٍٞ ٗؼَحء حُـَر٤ش ك٢ حُؼ٣َٜٖ 

حُؼزخٓــــــــــ٢ ٝحألٗي٢ُٔ رٍٜٞس ٓوظَٜس ٓغ ٗٔخًؽ  ُ٘ؼَ ًَ 

ْٜٓ٘ ْٝٛ أرٞ طٔخّ ٝحُٔظ٘ز٢ ٝأرٞ حُؼالء حُٔؼَٟ ٝحرٖ ٛخ٢ٗ 

حألٗي٢ُٔ ٝحرٖ ٣ُيٕٝ ٝحُٔؼظٔي رٖ ػزــــخى حُزخد حُؼخ٢ٗ  كٌْ 

ٝأٓؼخٍ ٝهٞحٍ ٓؤػٍٞس ًظزظٜخ هالٍ ٗلْ حُلوزش ح٤ُِ٘ٓش 

أ٤ٔٓظٜــــــــخ حُلٌٔش كِٔلش حُؼوٍٞ آخ حُزخد حُؼخُـــغ  ك٤لظ١ٞ 

ٓوخالص أىر٤ش ك٤٘ش ٜٓ٘خ ك٢ حُِـش حُؼَر٤ش ٝ حَُٔأس حُؼَر٤ش ك٢ 

حُ٘ـــــــؼَ حُـخ٢ِٛ ٝٓخ ك٤ٚ ٖٓ أٍٓٞ طوٚ حَُٔأس حُـخ٤ِٛش  ًًٌَ 

حُلَٓخٕ ُٜخ ًًَٝٛخ ك٢ ٗؼَ حَُػخء ٝٗؼَ حُ٘ؼَحء حُٜؼخ٤ُــــي 

ٝكخُظٜخ ك٢ حُٔـظٔغ حُؼَر٢ ًٌٝى َٗف ر٤ض ٖٓ حُ٘ؼَ ٝحُ٘خػَ 

كٔخٕ رٖ ػخرض ك٢ حُـخ٤ِٛش ٝحإلٓالّ ٝٓوخُش ك٢ ٗؼــَ ح٤ُ٘ن ػزي 

حُوخىٍ ح٤ٌُال٢ٗ ًً٘ٔٞؽ ٖٓ ٗؼَ حُظٜٞف ٝحُِٛي ػْ ٓوخُش ك٢ 

حُلٕ٘ٞ حُ٘ؼ٣َش  حُٔوظِلش ٝٗٔخًؽ ٖٓ حُ٘ؼـــَ ٌَُ كٖ ػْ حُ٘ـْ 

ٝحال٣وخع حٓخ حُزخد حَُحرغ كٜٞٓلظخٍحص ك٢ حالىد ٝحُلٖ حٓؤٍ هللا 

طؼخ٠ُ إ ٢ِٜ٘ٔ٣  حُٔويٍس ك٢ حٌُظخرش ٝحُظؤ٤ُق  ٝك٢ ٍكي حٌُٔظزش 

 حُؼَر٤ش  ٝحإلٓال٤ٓش حٗٚ ٗؼْ حُُٔٞـــــ٠ ٝٗؼْ ح٤َُٜ٘

 

     كخُق ٤ٜٗق حُلـ٤ش

 رِيٍُٝ\ ى٣خ٠ُ \ حُؼَحم 

25\4\2008 
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                   حُٔئُق  ك٢ ٓطٍٞ

 
    ٤َٓس ًحط٤ش

 

 كخُق ٤ٜٗق حُلـ٤ش ح٤ٌُال٢ٗ\ حالْٓ ٝحُِوذ 

 كخُق حُلـ٤ش\   حْٓ حَُٜ٘س 

 1944\ 7\1\  رِيٍُٝ \  طخ٣ٍن حُٞالىس 

 رِيٍُٝ – ى٣خ٠ُ - حُؼَحم \ حُزِي 

 ٓظوخػي \   حُٜٔ٘ش

 ٗخػَ ٝرخكغ                                                              \  حُلخُش حُؼوخك٤ش 

 كخُق حُلـ٤ش ٗخػَ ٝرخكغ  ٝحى٣ذ ػَحه٢ ٓؼَٝف 

 .   1944رِيٍُٝ - ى٣خ٠ُ–  حُؼَحم - \ ٖٓ ٓٞح٤ُي

                                                             

ٖٓ حالَٓس ح٤ٌُال٤ٗش  حُظ٢ ُٜخ طخ٣ٍن ػ٣َن ٝ طَؿغ ر٘ٔزٜخ ح٠ُ ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍ -  

     .ح٤ٌُال٢ٗ حُل٢٘ٔ ٝحُظ٢ حٗـزض حُؼي٣ي ٖٓ حالػالّ ػ٠ِ َٓ حُؼٍٜٞ
 

م2001كان ٌشؽل  مدٌرا  فً وزارة التربٌة العرالٌة حتى إحالته الى التماعد     *     

،  وٌعتبر من مراجع امهات  الكتب العربٌة فً "الموجز فً الشعر العربً"أهم مؤلفاته  *

األدب  والشعر عبر العصور واألزمنة، ومن اهم الموسوعات التارٌخٌة الموضوعٌة فً 

الشعر العربً فً العصر الحدٌث، والمعاصر بكل مفرداته وأحداثه وتطوراته وفنونه 

. وتؽٌٌراتها بما فٌها عمود الشعر والشعرالحر ولصٌدة النثر والشعراء وطبماتهم وأحوالهم

  2013منح شهادة الدكتوراه  الفخرٌة فً  االداب  عام      * 

 2014فً  شباط  (امٌر البٌان العربً  )منح لمب      * 

:   فالح نصٌؾ الحجٌة هو

 1985عضو االتحاد  العام لالدباء والكتاب فً العراق      -    

 1994عضو االتحاد العام لالدباء  والكتاب العرب  -

 1984عضو مؤسس فً اتحاد ادباء  دٌالى   -

العراق -  عضو  مركز االدب العربً  -

 ممثل دولة العراق–  عضو االتحاد الدولً لعلوم  الحضارة االسالمٌة  -
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وكٌل دولة العراق \ عضو  االتحاد العالمً للشعراء والمبدعٌن العرب  -

 عضو اتحاد االشراؾ الدولً -

جامعة  الدول  )االمانة العامة لشعبة المبدعٌن العرب -  عضو  اتحاد المنتجٌن العرب  -

ومستشار االمور – فرع العراق - المدٌر االللٌمً لشعبة المبدعٌن العرب   (العربٌة

 .االدبٌة فٌها 

لجنة    – امانة شعرالتفعٌلة \  (جامعة الدول العربٌة  )عضو اتحاد المنتجٌن العرب -

 . التمٌٌم والتصحٌح 

 عضو  اتحاد الكتاب والمثمفٌن العرب -

 عضو اتحاد كتاب االنترنٌت العرب  -

 عضو اتحاد  كتاب االنترنٌت العرالٌٌن -

  عضو اتحاد الشعراء واالدباء العرب -

 عضو اتحاد  االدباء والكتاب  التونسٌٌن  -

 عضو رابطة  االدباء والكتاب العرب -

 عضو رابطة  المبدعٌن الٌمنٌٌن  -

 عضو مؤسسة الالم ثمافٌة لالعالم فً العراق -

 عضو الملتمى الثمافً العربً -

 عضو منظمة الكون الشعري فً المؽرب-  

 
اما  المماالت الكثٌرة  التً كتبها الشاعر فً الصحؾ والجالت العرالٌة والعربٌة           *  

 .واالجنبٌة  الناطمة بالعر بٌة  
 

اال ؾ المماالت التً نشرها فً مولعه او الموالع والمنتدٌات االلكترونٌة على النت او      *  
فضاء االدٌب فالح الحجٌة  واتحاد الكتاب – الفٌس  وخاصة  المجلس العلمً  وشبكة صدانا 

 . روائع االدٌب فالح الحجٌة  وؼٌرها كثٌر  –والمثمفٌن العرب 
 

وكذلن مشاركاته فً كثٌر من المهرجانات االدبٌة والثمافٌة فً العراق و اتحاد المؤرخٌن * 
 العرب وكل الندوات والمهرجانات التً عمدت فً دٌالى سواء عربٌة أو عرالٌة اومحلٌة
  

له عاللات وصدالات مع العدٌد من األدباء والشعراء العرب والعرالٌٌن منهم الشاعر  * 
الفلسطٌنً  محمود دروٌش والشاعر السودانً دمحم مفتاح الفٌتوري والشاعرالسوري نزار 

لبانً والشاعر العرالً سركون بولس والشاعر ولٌد االعظمً واالدباء والمورخٌن االساتذة  
منهم  عماد عبد السالم رؤوؾ   وسالم االلوسً  وحسٌن علً  محفوظ  وجالل الحنفً  

..وؼٌرهم كثٌر    
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   ٖٝٓ ٓئُلخص كخُق ٤ٜٗق حُلـ٤ش ح٤ٌُال٢ٗ

 

 

 :حُيٝح٣ٖٝ حُ٘ؼ٣َش -ح

 

 1978           ٗلؼخص حُوِذ                

  1986           هٜخثي ٖٓ ؿزٜش حُوظخٍ   

   20 0 8           ٖٓ ٝك٢ حال٣ٔخٕ          

 2010           حُٜ٘خىس ٝح٣َ٠ُق         

   2011           حُلَد ٝحال٣ٔخٕ            

 2014            ٓ٘خءحص َٓ٘هش           

 

 :حٌُظذ حُ٘ؼ٣َش – د 

 ك٢ حالىد ٝحُلٖ -1

ىٍحٓش ٝطلو٤ن َٝٗف ُِو٤ٜيس حُظ٢ – طًٌَس حُ٘و٤ن ك٢ ٓؼَكش حىحد حُط٣َن  -2

 طلَٔ ٗلْ حُؼ٘ٞحٕ ٝحُٔ٘ٔٞرش ٤ُِ٘ن ػزي حُوخىٍح٤ٌُال٢ٗ

ىٍحٓش ٓٞؿِس ك٢  حُ٘ؼَحُؼَر٢ ػزَ حُؼٍٜٞ ريءح \ حُٔٞؿِ ك٢ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ -3

ٖٓ حُؼَٜ حُـخ٢ِٛ ٝكظ٠ ػَٜ ح٠ُٜ٘ش حٝ حُلي٣غ ػْ حُٔؼخَٛ حػظزَ حٝ ه٤ْ ٖٓ 

حٗٚ حكي حٜٓخص حٌُظذ حُؼَر٤ش ك٢ حالىد - هزَ حؿِذ حُٔٞحهغ حالىر٤ش ػ٠ِ حُ٘ض 

 ٝحُِـش  ك٢ ٟٓٞٞع حُ٘ؼَ ٝحالىد       حٍرؼش حؿِحء

ىٍحٓش ٗخِٓش ك٢ – َٗف ى٣ٞحٕ ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍ ح٤ٌُال٢ٗ ٢ٗٝء ك٢ طٜٞكٚ -4

حىد ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍح٤ٌُال٢ٗ ًً٘ٔٞؽ ُِ٘ؼَحُٜٞك٢ َٝٗف حُوٜخثي حُٔ٘ٔٞرش  

 ح٤ُٚ             حٍرؼش حؿِحء

 (هٜش ٣ٞ١ِش  )ًَحٓش كظخس     -   5

 حٍٛٞ ك٢ حالٓالّ-   6

 (هٜش ٣ٞ١ِش )ػٌٍحء حُو٣َش -   7

 (ٓـٔٞػش هٜٚ ه٤َٜس  )حالٗو٤خء  -  8

 رِيٍُٝ ػزَ حُظخ٣ٍن -  9

 ىٍحٓخص ك٢ حُ٘ؼَ حُٔؼخَٛ  ٝه٤ٜيس حُ٘ؼَ-  10

 حُـٍِ ك٢ حُ٘ؼَ حُؼَر٢- 11

 ػزي حُوخىٍ ح٤ٌُال٢ٗ  ٝٓٞهلٚ ٖٓ حٌُٔحٛذ ٝحُلَم حالٓال٤ٓش     ىٍحٓش – 12

 ٓغ ىٍحٓش  رلؼ٤ش ك٢ ٗخػَٛخ  ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍ ح٤ٌُال٢ٗ\ َٗف حُو٤ٜيس حُؼ٤٘٤ش --13

 ٓي٣٘ش رِيٍُٝ ك٢ حٌُحًَس-  -14

 ٌٍٗحص ٖٓ ح٤َُٔس حُ٘ز٣ٞش حُٔؼطَس- 15

 

 :ٓٞٓٞػش  حُظل٤َٔ حُٟٔٞٞػ٢ ُِوَحٕ ح٣ٌَُْ  ٝهي حٗـِ ٜٓ٘خ حٌُظذ حُظخ٤ُش -  ؽ
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 حٛلخد حُـ٘ش ك٢ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ                 ؿِءحٕ-1

 حُوَحٕ ك٢ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ-2

 حالىػ٤ش حُٔٔظـخرش ك٢ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ- 3

 حالٗٔخٕ ٣ّٝٞ حُو٤خٓش-4

 حُوِن حُٔؼخى ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ - 5

 ٣ّٞ حُو٤خٓش ك٢ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ                    ؿِءحٕ -6

 

 :ٝهي حٗـِ ٜٓ٘خ حٌُظذ حُظخ٤ُش     (ٗؼَحء حُؼَر٤ش  )ٓٞٓٞػش  –      ى 

 

 ٗؼَحء ؿخ٤ِٕٛٞ                            حُٔـِي حالٍٝ- 1

 ٗؼَحء ٛيٍ حالٓالّ                        حُٔـِي حُؼخ٢ٗ    -2

 ٗؼَحء  حُؼَٜ حال١ٞٓ                    حُٔـِي حُؼخُغ            ؿِءح ٕ- 3

 ٗؼَحء  حُؼَٜحُؼزخ٢ٓ حالٍٝ            حُٔـِي حَُحرغ            ؿِءح ٕ- 4

 ٗؼَحء حُؼَٜ حُؼزخ٢ٓ  حُؼخ٢ٗ           حُٔـِي حُوخْٓ         ؿِء حٕ- 5

 ٗؼَحء حُؼَر٤ش ك٢ حالٗيُْ               حُٔـِي حُٔخىّ         ؿِء حٕ- 6

 ٗؼَحء  حُلظَس حَُحًيس ٝحُؼؼٔخ٤ٗش       حُٔـِي حُٔخرغ - 7

 ٗؼَ حء ح٠ُٜ٘ش حُؼَر٤ش                   حُٔـِي حُؼخٖٓ  - 8

 ٗؼَحء  حُليحػش  حُؼَر٤ش                  حُٔـِي حُظخٓغ           ؿِءح ٕ- 9

 ٗؼَحء  حُٔؼخَٛس حُؼَر٤ش              حُٔـِي حُؼخَٗ           ؿِءح ٕ- 10

 

 

 

 

 

*******************************      
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 امتاب الاول
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 دراحً امشعراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                امشاعر  اةى  دياو  امطائي

 

 

 

 

         ٛٞ حُ٘خػَ حرٞ  طٔخّ  كز٤ذ رٖ  حّٝ حُطخث٢  ُٝي  ك٢ ه٣َش 

ٛـ٣َش  ٖٓ حَٓس 188\ ؿخْٓ   حكيٟ هَٟ  ىٓ٘ن ك٢ حُ٘خّ ٓ٘ش 

طي٣ــــٖ  رخُي٣ٖ  ح٤ُٔٔل٢  كخُلٜخ  حُلوَ ٝحُلخهش  ٝحُؼُٞ  كخػَ حرٞٙ 

ٝحٓٔٚ  طيّٝ  حالٗظوخٍ ح٠ُ ىٓ٘ن   ٌُٔذ  حَُُم  ٝكظق كخٗش ك٤ٜخ 

حٓـــخ  كز٤ذ  كخٗظـَ  ٓٔخػي  ػ٘ي  هِحُ ك٢  حُٔي٣٘ش  ٝه٤َ  طلظلض 

ه٣َلظٚ  ك٢  ٖٓ  ٓزٌَس  ًًَ  حٗٚ  كٌَ  ك٢  حٓــَ ػو٤يطٚ  حُــي٤٘٣ش  

ك٘زــــــــٌ حَُٜ٘ح٤ٗش ٝحِْٓ  ٝؿ٤َ حْٓ حر٤ٚ ٖٓ طيّٝ ح٠ُ حّٝ حًٕ 

ٗ٘ؤ ك٢ ىٓ٘ن  حُظ٢ ًخٗض  ؿ٘ش حُي٤ٗخ  ٍٟٝش ٖٓ ٣ٍخٟٜخ كظؤػـــــَ  

رٌٜٙ حُز٤جش  ٝال٣ٍذ ك٢ ًُي ُٔخ ُِز٤جش ٖٓ طؤػ٤َ ػ٠ِ حالىرخء ٝحُ٘ؼَحء  

ػْ حٗظوَ ٓـٖ ىٓ٘ن ح٠ُ كٔٚ  ٝٛ٘خى حطَٜ ر٘خػَٛخ حُٔؼَٝف  ى٣ي 
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حُـٖ  ٝالُٓٚ كخكزٚ ٝٓخػيٙ ػ٠ِ ح٢٠ُٔ ك٢ ٣َ١وٚ حُ٘ؼ١َ ٝهــي 

ًٔذ حرٞ طٔخّ ٓ٘ٚ ح٤ٗخء  الرخّ رٜخ  رؼي حٕ حٗظي ٓخػيٙ ٝطلظلض 

ٌِٓظٚ حُ٘ؼ٣َش  حٗو١َ  ك٢ ٓيف حَٓس  ١خث٤ش  ٍىكخ ٖٓ حُِٖٓ  كظ٠ 

ه٤َ  حٕ ٗٔزظٚ ح٠ُ ٢١  ًخٗض رٔزذ  ٓيكٚ ٌُٜٙ حُؼخثِش ٝحُٜل٤ق حٕ 

حُ٘ظخّ كـــ٢ َٗف ٗؼَ حُٔظ٘ز٢ ٝحر٢ طٔخّ الرٖ  ))ٗٔزٚ ح٠ُ ٢١ ٍحؿغ 

ػْ ٟخم رٚ حُٔوخّ  كخطـٚ ٗلٞ َٜٓ  ٝٛ٘خى ٌٖٓ ( (حُٔٔظٞك٢ حالٍر٢ِ

كــ٢ حُـخٓغ حٌُز٤َ رخص ١َٝ٣ حُ٘خّ حُٔخء ٣َٝط١ٞ حالىد ٝ حُلٖ 

حُ٘ؼ١َ كظ٠ طٌخِٓـــض ٗخػ٣َظٚ  ٝػوخكظٚ حٗلَى ك٢ ٓيف ٍؿَ ٣وخٍ ُٚ  

ػ٤خٕ رٖ ٤ِٛؼش  ك٢َٓ٠  ػ٠ِ حَٓ  ٓ٘خٙ رٚ حال حٗٚ ١خٍ ٌٓٞػٚ ُْ 

٣َ٘ ح٤٘ٓظــــٚ  كٜـَٙ ٝٛـخٙ ٝهي ٓخءص كخُٚ كــ٢ َٜٓ  رؼي ًُي  

ُٝحى ك٤٘٘ٚ ح٠ُ حُ٘خّ  ك٤غ حالَٛ ٝحالهالء  كظٞؿٚ ح٤ُٜخ ٖٓ ؿي٣ي ػْ 

حٛزق  حُٔؼظْٜ ه٤ِلش ح٤ُِٖٔٔٔ  كخٓظويٓٚ ٝحطوٌٙ ٗخػَ حُيُٝش  

حالحٗٚ ٍؿْ ًُي ظَ  ٓظـٞال ُـزُٞظٚ  ػ٠ِ حُظ٘وَ  ٝهي ط٘وَ ر٤ٖ حُ٘خّ 

َٜٝٓ ٝحُؼــَحم ٝكخٍّ  ك٤غ ٓيف ٝح٠ُ هَحٓخٕ ٛ٘خى  ػْ ػخى ح٠ُ 

رـيحى  ٝػ٘يٓخ ٍؿغ حُو٤ِلش حُٔؼظْٜ ٓ٘ظَٜح ٟخكَح كخطلخ  ػٔــ٣ٍٞش  

 :-طِوخٙ حُ٘خػَ حرٞ طٔخّ رزخث٤ظٚ حٍُٜٔ٘ٞس

 
 ح٤ُٔق حٛيم حٗزخءح ٖٓ حٌُظـــــــــذ   

                                              ك٢ كيٙ حُلي  ر٤ٖ  حُـي ٝحُِؼـــــذ

 

 ر٤ٞ حُٜلخثق الٓٞى حُٜلخثق ك٢     

                                             ٓظٜٖٞٗ  ؿالء  حُ٘ي ٝ حَُ ٣ـــــــذ

 

 ٝحُؼِْ ك٢ ٜٗذ  حالٍٓخف الٓؼـــــــش    

                                              ر٤ٖ حُو٤ٔ٤ٖٔ الك٢ حُٔزؼش حُٜ٘ذ

 

        ٝرؼي ٝكخس  حُٔؼظْٜ كٌْ  حُٞحػن  كخًَٓٚ ٝحكٖٔ ح٤ُٚ  حال  حٗٚ  

طَى رـيحى ٝحطـٚ ح٠ُ حَُٔٞٛ ًٝخٕ ك٤ٜخ حرٖ ٝٛـــذ كٞالٙ ٝال٣ش ر٣َي 

 حَُٔٞٛ  حُظ٢ رو٢ ك٤ٜخ حهَ ٖٓ ك٤ُٖٞ ػْ ٝحكظٚ ح٤ُ٘ٔش ٝطٞك٢ ك٢

 0 ٛـ٣َش231\ ػخّ
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        حرٞ طٔخّ  ٓـٖ كلٍٞ حُ٘ؼَحء حُؼـــــــــــــــَد حُٔؼيٝى٣ٖ  ٗخػَ 

ًٝ ٗو٤ٜش ٗخكٌس ٝػوخكش ٝحٓؼش ٝكٌَ ػخهذ ٝحىٍحى ٝحٓغ ًٝ ٗخػ٣َش 

ػزو٣َش ٝه٣َلش ك٤خٟش ٣ـِذ ػ٠ِ ٗؼَٙ حُٔظخٗــــــش حُ٘ؼ٣َش ٝحَُُحٗش  

ٝهٞس حُٔزي ٝؿَحرش حُِلع  كال ٣ظ٠٘ٔ كٜٔٚ حال رؼي ٣ٍٝــش  ٝحٗخس  ٖٝٓ 

  حًؼــــَ ٖٓ حُـ٣َــــذ ك٤ٚ ٝال ٣ٍذ ك٢ ًُي كٜٞ 0ُْٜ رخع ك٢ حُؼَر٤ش

ٗخػَ ه١ٞ حُٔؼَكش ه١ٞ حالكٔخّ  ٝحٓغ حُؼوخكش  كخْٛ حُِـش  ٓظظِؼخ  

 ك٤ٜخ كظَٜص ًــــَ ٌٛٙ حالٍٓٞ كــ٢ ٗؼَٙ

 :-كظ٠ حُلِٔلش ٣وٍٞ

 

 ٛذ ٖٓ ُٚ ٢ٗء  ٣َ٣ي كـخرٚ        ٓخرخٍ ال   ٢ٗء ػ٤ِٚ كـخد

 

      حٟق  ح٠ُ ًُي حٗٚ ٗخػَ ٓزيع  حرظٌَ حالُلخظ ١ٍٝٞٛخ  ٝحُٔؼخ٢ٗ  

ٍٝٛٞٛخ  هخٝ ؿَ  حُلٕ٘ٞ حُ٘ؼ٣َش  ٝحؿَحٝ   حُ٘ؼَ ٝحريع   ك٢  

حُٔيف   ٝحُٞٛق  هخٛش  ٣ٝظـ٠ِ  ك٢ ٓيكٚ حٗٚ ٗخػَ  ٓؼظٔي ػ٠ِ  

ٗلٔٚ  كوٍٞح  رٜخ  ٣٘يكغ  ك٢ ٓيكٚ  رلٔخّ  ٝؿَحءس ٗي٣يس  طيٍ 

ػ٠ِ ٗـخػظٚ  ٝٗل٤ٔظٚ  حُو٣ٞش  ٝٓيكٚ ٣لٞم ٖٓ ك٤غ حُـٞىس  رو٤ش 

ٗؼَٙ  كٖٔ حُظؼز٤َ ًٔخ ِٗلع ك٤ٚ  حُظ٘خهٞ  ٝكزٚ حُِلـــــــع حُـ٣َذ 

 ٖٝٓ ؿ٤ي ٓيكٚ  ٣وٍٞ ك٢ ه٤ٜيطٚ  حُظ٢ ٓيف ك٤ٜخ

 :حُو٤ِلش حُٞحػن 

 

 ؿخءطي  ٖٓ ٗظْ حُِٔخٕ  هالىس        

                                       ٓٔطخٕ ك٤ٜخ حُِئُئ حٌُ٘ــــــــــٕٞ 

 

 ح٤ٔٗش ٝك٤٘ش  ًؼَ ص  رٜـــــخ    

                                        كًَخص حَٛ حالٍٝ ٢ٛٝ ٌٕٓٞ

 

 ٣٘زٞػٜخ ك٠َ ٝك٢ِ ه٠٣َٜخ       

                                        ك٠ِ حُٜيٟ ٝٗٔـٜخ ٟٓٞــــٕٞ

 

       حٓخ ٝٛلٚ   كوي  ط٘وَ حُ٘خػَ  ر٤ٖ َٜٓ ٝحُ٘خّ ٝ حُؼَحم 

ٝهَحٓخٕ  ًٝخٕ حُظ٘وَ ٓززخ ٖٓ حٓزخد حؿخىطٚ حُٞٛق   ٝٛق 
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حُطز٤ؼش  ٝطلٖ٘   رٜخ  ٝهَؽ  ح٠ُ طخٓالص  ٝٗظ٣َخص  ك٢ ٝٛلٚ 

 :-حُ٘ؼَٟ  ٍكي  رٜخ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ ٣وٍٞ ك٢ حكيىوٜخثيٙ

 

 ٍهض كٞح٢ٗ حُيَٛ ك٢ٜ طََٔٓ        

                                         ٝؿيٟ حُؼ١َ ك٢ ك٤ِٚ ٣ظٌَٔ

 

 

 ى٤ٗخ ٓؼخٕ ٍُِٟٞ كظـــــــــ٠ حًح      

                                             كَ حَُر٤غ  كخءٗٔخ  ٢ٛ ٓ٘ظَ

 

 حٟلض طٜٞؽ رطٜٞٗخ ُظٍٜٞٛخ     

                                            ٍٗٞح  طٌخى ُٚ حُوِٞد ط٘ــــٍٞ

 

        ٝحرٞطٔخّ  حكٖٔ ٝحريع  ك٢ حَُػخء ح٠٣خ  ٝهي  طـٍِ ٝٗزذ 

ٝٛـخ  كٜٞ ٗخػَ حُؼَر٤ش  ٝٗخػَ حُٜ٘خػش حُِلظ٤ش ٝحُؼوخكش 

 ٗخػَ حُزالؿش حُزي٣غ.حُؼخٓـــــــــش ٝحالريحع حُ٘ؼ١َ 

 

 

 

 

 

 

******************************      
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                       امشاعر أةى امطيث اميذَتي

 

 

 

          حُٔظ٘ز٢  أرٞ حُط٤ذ  حكٔي رٖ حُل٤ٖٔ حٌُ٘ي١ ُٝي رخٌُٞكش  

 ٛـ٣َش  ًخٕ  أرٞٙ  ٓوخءحً  ٣ٔو٢ حُٔخء الٛخ٢ُ حٌُٞكش 303\ ٓ٘ش

ٝهــــــــــي ٗ٘ـــــــخء ١ٔٞكخ ؿيح  ًٝ ٗل٤ٔش  ػ٣ٍٞش ٝحَٓ ه١ٞ ػِّ 

ٌٓ٘ حُزيح٣ش ٝٛٞ ١لَ ح٠ُ ٓ٘خٙ ٖٝٓ ٓخٍ ػ٠ِ حُيٍد َٝٛ كطٖ ا٤ُٚ 

أرٞٙ ٌٓ٘ حُٜــــــــَ كخؿَحٙ ح٠ُ ًظخط٤ذ حٌُٞكش  ٝٓـخُٜٔخ  ًٝخٗض 

حٌُٞكش ٣ٌٞٓحى  ؿخٓؼش حُؼِْ ٝحُؼوخكش  كظؼِْ حُوَحءس ٝحٌُظخرش ٝأكـــذ 

ٓـخُْ حألىد ٝحُ٘ؼَ  ًٝخٕ ًح كٌَ ٝهخى ٝه٣َلش  ػخهزش ٝكخكظش 

ػـ٤زش  كللع حُ٘ؼَ طؼِْ حُؼَر٤ش ٝأُٜٛٞخ ػْ ٍكَ ك٢ ٛزخٙ ح٠ُ 

رخى٣ش حُٔٔخٝس  ٤ُظؼِْ حُِـش حُلٜل٠ حُزؼ٤يس ػٖ حُِلٖ ٝرو٢ ك٤ٜخ 

٤ٖ٘ٓ  طؼِْ حٌَُّ حُ٘ـخػش  ٝحُٜ٘خٓش حُؼَر٤ش ٝكيس حُٔـــــــِحؽ  

ٝحكذ حُل٣َش كظ٠ ػخى ا٠ُ حٌُٞكش  ًٝؤٗٚ ري١ٝ ٤ْٔٛ ٝهي طلظلض  

ٓ٘خرغ حُ٘ؼَ ك٤ٚ  ٖٓ ٓ٘خِٜٛخ حأل٠ُٝ ٌٓ٘ حُطلُٞش  حُٔظ٘ز٢ ٌٛح ًٝ 

حُ٘ل٤ٔش حُؼخ٤ُش حُٔظٌخرَس ًخٕ ٣ـــَٟ ًَ حُ٘خّ حهَ ٓ٘ٚ ٗخءٗخ  ٝحٗٚ 

أك٠َ ٖٓ حُِٔٞى ٝأٝالىْٛ ك٢ ٌِْٜٓ  ٝحألَٓحءٓــــــــــٖ ػَْٜٝٗ 

 :- ؿ٤َ ٤ٛخد ٖٓ حكي  حٗظَ ا٤ُٚ ك٢ ٗزخرــــٚ ٣وٍٞ
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 أ١ ٓلَ حٍطوــ٢            أ١ ػظ٤ْ حطوــــــ٢

 ًَٝ ٓخ هِن هللا            ٝٓخ ُْ ٣وِـــــــــن

 ٓلظوَ ك٢ ٛٔظ٢            ً٘ؼَس ك٢ ٓلَه٢

                   

      ٌُح كوي ػ٠ِ ًَ ٢ٗء  ك٢ حُِٖٓ  ُؼيّ ٤ِٗٚ حٓخ٤ٗٚ حُٞحٓؼش  

ٝطَٔى ػ٠ِ ىَٛٙ ٝػ٠ِ حُٔـظٔغ  ٝحُظِْ حالؿظٔخػ٢  حُٔو٤ْ 

ػِـــــــــ٠ حُ٘خّ ك٢ ك٤٘ٚ  ٣ٝؼٞى ًُي ح٠ُ ٗلٔٚ حُٔـزُٞش  ػ٠ِ 

حُظَٔى ٝحُؼٍٞس ٝكزٚ ٌُحطٚ  ٝحػـخرٚ حُٔظـطَّ ر٘لٔٚ  

حُٔظؼخ٤ُــــــــــش  حٝال  ُٝالكٌخٍ حُوَٓط٤ــــش حُظ٢ طلٜٜٔخ ًٝخٗض ٓخثيس  

حٌٗحى ػخ٤ٗخ  ٌٛٙ حالكٌخٍ  حُظ٢ طلَٔ حَُىس ػ٠ِ حُي٣ٖ  ٝحُؼٍٞس ػ٠ِ 

حالٟٝـــــــخع حالؿظٔخػ٤ش حُٔخثيس ٣ٞٓـــــــٌحى  ٝحُظ٢ الهض ٛيٟ 

ٝحٓؼخ ك٢ ٗل٤ٔش ٌٛح حُ٘خد حَُٔحٛن حُٔظَٔى ػ٠ِ ًَ ٠ٗء  كٌخٕ 

 رؼي ؿالء حُوَحٓطش ػٖ حٌُٞكـــــــــش  طٞؿٚ ح٠ُ  0ٓـــــــــــٖ ىػخطٜخ

رـيحى  كخَٟس حُي٤ٗخ ٝػخٛٔش حُوالكش  ٌُ٘ٚ ُْ ٣ٔظوَ رٜخ  كٔخكَح٠ُ 

 ٝٓخف ك٢ حُزخى٣ش  ىحػ٤خ ُِٔـــــــــــٌٛذ حُوَٓط٢  321حُ٘خّ ٓ٘ش 

ٓظٌٔزخ ر٘ؼَٙ  ٤ُؼ٤ٖ ك٤ٚ   ك٤غ ًحع ٤ٛظٚ ك٢ حُ٘خّ   ٝك٤ٖ َٝٛ 

ح٠ُ كِذ   ًٝخٕ هزَٙ ٓ٘ظَٜح رٜخ  ٖٓ حٗٚ ٗخػَ كـــــٌ ٝحٗٚ هَٓط٠ 

هزٞ ػ٤ِـــــٚ  ٝحٝىع حُٔـٖ  . حالكٌخٍٝهيّ ُزغ حُيػخ٣ش ٌُٜح حٌُٔٛذ 

ًٝخٗض كخد ٣ٌٞٓحى  طلض ٤ٓطَس حاله٤٘ي ٝٝح٤ُٜــــــخ  حرٞ ُئُٞ 

حُـ١ٍٞ  ُٝزغ ك٢ حُٔـٖ ٓيس ٌٓخرَح  ٓظؼخ٤ُخ  ٓظٌٔٔــخ رخكٌخٍٙ 

ٝحٍحثٚ  حالحٕ ١ٍٞ ٌٓٞػٚ ك٤ٚ ٝ طؼَٟٚ َُِٔٝ  حًٍ ؿٔـــــخف ٗلٔٚ 

حُٔظَٔىٙ  كطِذ حُؼلٞ  ٝػخد ح٠ُ ٍٗيٙ ًٝخٕ حُٞح٢ُ حُـي٣ي ُلِذ  

حٓلخم رٖ ٤ًـِؾ كخ١ِن َٓحكٚ  ػ٠ِ ١َٗ حٕ ٣ـخىٍ كِــــذ ُْٝ ٣زن 

 رو٢ حرٞ حُط٤ذ ٓظـٞال ك٢ حُ٘ــــــــخّ  ٓظٌٔزخ ر٘ؼَٙ ٓخىكخ 0رٜخ حريح

ٌٛح ًٝحى ٖٓٔ ٣َحْٛ ىٝٗٚ  كظ٠ ًَٙ ٌٛٙ حُل٤خس  ٝرـ٠ٜخ  ٝهي ُزغ 

ك٢ ح ٗطخ٤ًش  حٍرغ ٓ٘ٞحص  ػْ ؿخىٍٛــــخ  ٓخهطخ ػ٠ِ ٗلٔٚ ٝىَٛٙ  

ٝحٗليٍ ٗلٞ حُـ٘ٞد  ح٠ُ ١ز٣َش  كخطَٜ  ٛ٘خى رزيٍ رٖ ػٔـخٍ  ٝح٤ُٜخ 

ٝٓيكٚ  ًٝخٕ ٌٛح ٝحٍ ػزخ٢ٓ  رؼي حٕ ١َى حُؼزخ٤ٕٓٞ حاله٤٘ي ٖٓ 

حٍٝ حُ٘خّ  ُٝٔخ ًؼَ كٔخى حرٞ حُط٤ذ ػ٠ِ ك٠ٞطٚ  ُيٟ 

ريًٍٝؼَسحُٞٗخ٣خص  ٝهخٍ حُٔظ٘ز٢ ٗلٔٚ ك٢ ٓخُم  كَٖٓ ١ز٣َش ػخثيح 

ح٠ُ حٗطخ٤ًش ٝحطَٜ  رخر٢ حُؼ٘خثَ  حُلٔيح٢ٗ ٝح٢ُ حٗطخ٤ًش  ٓـٖ هزَ 
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. حالٓخٍس حُلٔيح٤ٗش  ػـــــــْ طٞؿٚ ح٠ُ كِذ  ٓوخ ّ حالٓخٍس حُلٔيح٤ٗش 

حٗوطغ  حُٔظ٘ز٢  ح٠ُ ٓيف ٤ٓلخُيُٝش حُلٔيح٢ٗ  ًٝخٗض َٜٗطٚ هــــــــي 

١زوض  حالكخم  ٝهي حٗخُٚ ٌٛح  ُِٓ٘ش ػظ٤ٔش   ٜٓ٘خ حٗٚ ًخٕ ٣٘٘ي ٗؼَٙ 

ك٢ ك٠َس حال٤َٓ  ؿخُٔخ  ٝٝٛزٚ ٤ٓق حُيُٝش  رٔخ ُْ ٣ٜذ رـــــٚ ٖٓ 

هزِـــــــٚ  الرؼيٙ  كؼخٕ رظَف ٍٝكخٙ ٝحكذ ٤ٓق حُيُٝش ٌُٔخٗظٚ 

حٌُز٤َس ػ٘يٙ  ٤١ِش ٌٓٞػٚ ػ٘يٙ  ٝهي ٓ٘ق حُ٘خػَ ٤ٓق حُيُٝش  

هٜخثــــي  ك٢ حُٔيف ٝحُلوَ  هِيص ًًَحٙ ػ٠ِ ٓيٟ حُؼٍٜٞ  ٝٓظزو٠  

 ُْٝ ٣ٔيف ٗخػَ  ه٤ِلش حٝ ح٤َٓح  ٓؼِٔخ  ٓيف  حُٔظ٘ز٢  ٤ٓــــــــق    

 :-     حُيُٝــــــش   ٣وٍٞ

 

 

 ٝهلض  ٝٓخ ك٢ حُٔٞص ٗي ُٞحهــق    

                                           ًؤٗي ك٢ ؿلٖ حَُىٟ ٝٛٞ ٗخثــْ

 

 طَٔ ري حالرطخٍ ٠ًِٔ  ٣ِٛٔـــــــــش      

                                           ٝٝؿٜي ٟٝخف  ٝػـَى رخٓــــْ

 

 طـخُٝص  ٓويحٍ حُ٘ـخػش  ٝح٠ُٜ٘      

                                         ح٠ُ هٍٞ هّٞ  حٗض رخُـ٤ذ ػخُــــْ

 

 ُٝٔض ٤ٌِٓخ  ٛخ ُٓخ  ُ٘ظ٤ـــــــــَٙ      

                                          ٌُٝ٘ي  حُظٞك٤ي َُِ٘ى ٛــــــخُّ

 

 طَ٘ف ػيٗخٕ رٚ ال ٍر٤ؼــــــــــــــش    

                                        ٝطلوَ  حُي٤ٗخ رٚ  ال حُؼٞحٛـــــــْ

 

        ١ٍٞ روخثٚ  ٝك٠ٞطٚ حٌُز٤َ س حًؼَ حُلٔخى ٝحالػيحء رل٤غ 

حٝؿَٝح هِذ ٤ٓق حُيُٝش ػ٤ِٚ  كـلخٙ ٝطـ٤َ ػ٤ِٚ ُْٝ ٣ظَى حُٔظ٘ز٢ 

ٌٛٙ حُلخُش كٌ٘خٛخ ح٠ُ ٤ٓق حُيُٝش ك٢ ٗؼَٙ َٓحص ٝحٓظ٘ـي رٚ  

 ْٜٓ٘  ٍٝؿخٙ  ػيّ ٓٔخع حُٞٗخ٣خص                                                                        

 حٌُخًرٚ ٣وٍٞ
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       حٍُ كْ حُلٔخى ػ٢٘ رٌزظْٜ  

                                             كخٗض ح١ٌُ ٤َٛطْٜ ٢ُ كٔيح

 

ٝحُ٘خػَ حُٔظ٘ز٢ ٓؼظي ٓؼظِ ر٘لٔٚ طـي ًُي ك٢ ه٤ٜيطٚ ح٤ٔ٤ُٔش 

حٍُٜٔ٘ٞس ٝحُظ٢ ػ٠ِ ًَ ُٔخٕ ٗظٜٔخ ك٢ ٓيف ٤ٓق حُيُٝش ٝكوَ 

 ر٘لٔٚ ك٤ٜخ ٝر٤ٖ       

 :-كٔخىٙ ٝحػيحءٙ ك٤ٜخ ٣وٍٞ ك٤ٜخ

  

 

 حٗخ ح١ٌُ ٗظَ حالػ٠ٔ ح٠ُ حىر٢     

                                       ٝحٓٔؼض ًِٔخط٢  ٖٓ رٚ ٛٔــــــــْ

 

 حُو٤َ ٝح٤َُِ ٝحُز٤ي حء طؼَك٢٘     

                                        ٝح٤ُٔق ٝحَُٓق ٝحُو١َخّ ٝحُوِْ

 

ًٝخٕ حهَ ػٜيٙ ر٤ٔق حُيُٝش حُلٔيحط٢   ٓـِٔٚ  رٔ٘خظَس ُـ٣ٞش ر٤ٚ 

ٝر٤ٖ حرٖ هخ٣ُٞٚ حُ٘ل١ٞ حُٔؼَٝف  ح١ٌُ ٗؾ ٝؿٜٚ رٔلظخف ًخٕ ٓؼٚ  

رؼي ؿِزش حُٔظ٘ز٢ ُٚ ٝحؿَٟ ىٓٚ  حٓخّ َٓآٟ ٝٓٔٔغ ٤ٓق حُيُٝش ُْٝ 

٣لَى ٤ٓق حُيُٝش  ٓخً٘خ  كـ٠ذ  حُٔظ٘زــــــــــ٢ ٝطــــــــَى حُٔـِْ 

  ٛـ٣َش  ٓظٞؿٜخ ح٠ُ ىٓ٘ن  ػْ ح٠ُ 346\ ٠ُٝٝ ٓـخىٍح كِذ ٓ٘ش

حُلٔطخ١ رَٜٔ رؼي حٕ حؿَٝٙ  حاله٤٘ـــــــــي ٝح١ٔؼٞٙ رخُٞال٣ش حٕ 

هيّ ٛٞ ح٤ُْٜ  كٌٛذ ٝٓيف ًخكٍٞح حاله٤٘ي١  ح١ٌُ ًخٕ ػ٠ِ ٍحّ 

 :   حُيُٝش حاله٤٘ي٣ش ك٢ َٜٓ ٣وــــــــــــــــٍٞ 

 

 هٞحٛي ًخكٍٞ  طٞحٍى ؿ٤ـــــَٙ     

                                            ٖٝٓ هٜي حُزلَ  حٓظوَ حُٔٞحه٤خ

 

 كـخثض ر٘خ حٗٔخٕ ػ٤ٖ ُٓخٗـــٚ     

                                           ٝهِض ر٤خٟخ  هِلٜخ  ٝٓخءه٤ـــــــخ
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      ٝظَ ٣ٔيكٚ ٓيس ٖٓ حُِٖٓ٘   ٌُ٘ٚ ٣جْ  ٖٓ كُٜٞٚ ػ٠ِ حُٞال٣ش  

كخٍحى   حُٔلَ  كخٓظخًٕ حال٤َٓ ًخكٍٞ ُِٔلَ  كِْ ٣خًٕ ُــــــــــٚ  ٝٗيى 

ػ٤ِٚ  حال حٗٚ  ػِّ ػ٠ِ حُٔلَ ٝؿخىٍ َٜٓ  هِٔش ٝحُ٘خّ ٓ٘ـُٕٞٞ  

حكَحف ػ٤ي حالٟل٠ ٝرؼي ٓلَٙ  ٛـخ ًخكٍٞح  ٛـخءح ٓوٌػخ  ٝٛـــــذ 

 :ػ٤ِٚ ه١ِ حُيَٛ ًِٚ ًٌُٝي  حُ٘ؼَحء  حًح  ٓخ ؿ٠زٞح ٣لؼِٕٞ  ٣وٍٞ

 

 ح٤ٓ٘خ ٝحهالكخ  ٝؿيٍح ٝهٔــــــش    

                                           ٝؿز٘خ حٗوٜخ ُلض ٢ُ حّ ٓوخ٣ُخ

 

 طظٖ حرظٔخٓخط٢  ٍؿخءح ٝؿزطـش   

                                            ٝٓخ حٗخ حال ٟخكي ٖٓ ٍؿخث٤ــــــــخ

 

 ٝطؼـز٢٘ ٍؿالى ك٢ حُ٘ؼَ حٗ٘ـ٢   

                                            ٍح٣ظي ًح ٗؼَ  حًح ً٘ض كخ ك٤ــــــــخ

 

       طٞؿٚ  حُٔظ٘ز٢ رؼي َٛٝرٚ ٖٓ َٜٓ ح٠ُ حٌُٞكش  ٓٔو٢ ٍحٓٚ 

ٝك٢ حٌُٞكش  ٗخٍى ك٢   هظخٍ  حُوَحٓطش  ح٣ٌُٖ ًخٕ  ٖٓ ىػــــــــــخس 

ٌٓٛزْٜ ك٢ ٛزخٙ    ػْ هٜي رـيحى ُٝزغ ك٤ٜخ حَٜٗح  ػْ ؿخىٍٛخ ح٠ُ 

حالكٞحُ  كٔيف ك٤ٜخ حرٖ حُؼ٤ٔي  ػْ طِو٠ ٍٓخطَ ٖٓ ػ٠ــــــــي حُيُٝش  

٣َؿٞٙ حُظٞؿٚ ح٤ُٚ كٌٛذ ٝٓيكٚ  ٝظَ  ٓيس ر٤َ٘حُ  ػْ حٓظخًٕ  

 ٝؿخىٍ  ٗي ٍكخُٚ  ح٠ُ رـيحى  ٝحُظو٠ ك٤ٚ رٔ٘ظٜــــــــــق حُط٣َن  

ك٢ ه٣َش حُٜخك٤ش هـــــَد حُ٘ؼٔخ٤ٗش ٖٓ حػٔخٍ ٝح٢ٓ  كخطي حالٓيٟ  

ٝحػَحد ٖٓ ؿٔخػظٚ  ًٝخٕ حُٔظ٘ز٢  هي  ٛـخٙ  ٝؿيطٚ  ٜٝٝٓٔخ  

 ٛـ٣َش  354\ رخُط١َزش  ٝحٗخٍ ٖٓ ػَٟــــٚ  كوخطِٚ ٝهظِٚ  ك٤ٜخ ٖٓ

ٓغ ُٝيٙ ٝؿِٔخٗٚ ٜٝٗزٞح حٓٞحُْٜ حرٞ  حُط٤ـــــــذ ٗخػَ  ػظ٤ْ ؿٔغ 

ر٤ٖ حُ٘ؼَ ٝحُؼخ١لش  ٝحُلٌٔـــش ٝحُو٤خٍ  ٝحُؼِْ ٝحُزالؿش ٍٝٝكٚ 

حُ٘ؼ٣َش  ٣ٌٗش كٞحكش  ؿالرش ًٝخٗـــــــــــض ػٞح١لٚ ٢ٛ حُيّ ك٢ ؿٔي 

هٜخثيٙ  كٌٔزظٜخ حُل٤خس حالري٣ــــــــــش  ٝحَُٝػش ٝحُـٔخٍ ٝحٌُٔخٍ  

ٌٓٛزٚ حُ٘ؼ١َ  . كٜٞ ًٝ ٗخػ٣َش ك٣َيٙ ٝٛٞ ٗخػَ حُؼَد رال ٓ٘خُع  

ػـِ حُ٘ؼَحء  حٕ ٣خطٞح رٔؼِــــٚ حٝ ٓـخٍحطٚ  كظ٠ ػي ٗخػَ حُؼَر٤ش  

ٝهي ٗـَ حُ٘خّ ٝٓالء حُي٤ٗخ  ًٔخ ه٤َ  كي٣ٞحٗٚ ك٢ ًَ ٌٓظزش  ٛـ٤َس 
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حًٝز٤َس حٝهَ ك٢ ًــــــــــَ ىحٍ ٝحٗؼخٍٙ ػ٠ِ ًَ ُٔخٕ  ُْٝ ٣لٞ 

ٗخػَ  ك٠ٞس ٓؼِٚ كوي ٓخٍ ٗؼَٙ ك٢ حالكخم  ٓؼَ حٗؼش حُْ٘ٔ 

ًُٝي ٣ؼٞى ُٔزز٤ـٖ  حالٍٝ  ٍػخ٣ش  حُِٔٞى ٝحالَٓحء ُٚ ٝػ٘خ٣ظْٜ رٚ 

ٝر٘ؼَٙ ح١ٌُ هِيْٛ رٔيكٚ  ٝحُؼخ٢ٗ هٞس ٗخػ٣َظٚ  ٝطظِؼٚ  ك٢ حُِـش 

ٝحالىد هخٝ حُٔظ٘ز٠٤ ًَ كٕ٘ٞ حُ٘ؼَ ٝحريع ك٤ٜخ  كٌخٕ ٗؼــــــَٙ 

ط٣َٜٞح ُل٤خس ػَٜٙ  ٝٓخ ك٤ٚ  حٟق ح٠ُ ًُي  حٗٚ حٓخّ  حُؼَر٤ش 

ٝٓؼـٜٔخ   كخكظخ الُٜٛٞـخ ٝٓلَىحطٜخ  ٝطؼخر٤َٛخ ٝ ٓؼخ٤ٜٗخ ٝرالؿظٜخ  

ؿْ ٗؼَٙ كٕ٘ٞ ٤ٓٞٓو٤ش ٗؼ٣َش حٛظْ رخُزي٣غ  ٝحُزالؿش  ٝحىهَ 

حُلِٔلش ٝحُلٌٔش  حُــــــــ٠ ٗؼَٙ ٝحًؼَ ٜٓ٘خ كٜــــٞ ٗخػَ ك٤ٌْ  

 .ٝك٤ٌْ ٗخػَ ال٣٘ن ُٚ ؿزخٍ كٜٞ ٗخػَحُؼَر٤ش  ًٝل٠ 

 

  

 

      

 

 

 

*******************                         
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 حُ٘خػَ حرٞ حُؼالء حُٔؼ١َ                                         
 

                               حُ٘خػَ حُو٤ِٔٞف                                    

 

 

             

 

          ٛٞ حرٞ حُؼالء  حكٔي رٖ ػزي هللا  رٖ ٤ِٓٔخٕ  حُٔؼ١َ حُظ٘ٞه٢ 

 ٛـ٣َش  ك٢ ر٤ض 363\ ُٝي ك٢ ٓؼَس حُ٘ؼٔخٕ حكيٟ ٓيٕ ٣ٍٞٓش  ػخّ

ػِ َٝٗف  ٝؿ٠٘ ٝٓلظٔي  ػَر٢ ح٤َٛ حالحٗٚ ح٤ٛذ رَٔٝ  

حُـي١ٍ  ك٢ حُؼخُؼش ٖٓ ػَٔٙ  كخكويٙ حُزَٜ  ٝػخٕ ٤١ِش ك٤خطٚ ك٢ 

٤َُ ٣ٞ١َ طؼِْ حرٞ حُؼالء  ػ٠ِ ٣ي ٝحُيٙ ك٘٘ؤ ٍؿْ ػٔخٙ  ٢ًً حُلٞءحى  

َٓٛق حُلْ  ٓظٞهي حٌُحًَس  ٝهي هخ ٍ حُ٘ؼَ  ك٢ ػَٔ حُطلُٞش   ٝهي 

طٞك٢ ٝحُيٙ  ك٢ ٛزخٙ ٝػَٔٙ  حٍرؼش ػَ٘س ٓ٘ش  طخًٍخ ُُٞيٙ حالػ٠ٔ  

ػَٝس ١خثِش  ٝحًظ٘لظٚ حٓٚ َٜٓص ػ٠ِ طؼ٤ِٔٚ ٝهي  ط٘وَ ك٢ ١ِذ حُؼِْ  

ر٤ٖ  ٓؼَس حُ٘ؼٔخٕ ٌٓٔ٘ٚ ٝحُالًه٤ش  ٝكِذ ١َٝحرْ  ٝرـيحى  ُٔٞحًزش 

ىٍحٓظٚ ًٝخٗض حٗــــٌحى  هزِش  حألىرخء  ٝٓٞثَ حُ٘ؼَحء  ٝروٞح ك٤ٜخ 

ٍىكخ ٖٓ حُِٖٓ  ٓظ٘وال ر٤ٖ ٓـخُْ حالىرخء ٝحُ٘ؼَحء ٝٗٞحى٣ْٜ ٝهي 

حؿِٞٙ ٝحكظَٓٞٙ رٔخ ٤ِ٣ن رٌٔخٗظٚ  ٝك٢ رـيحى حٌٗذ ػ٠ِ ىٍحٓش حالىد  

ٝحُل٤ِٔلش ٝحُؼِّٞ حُؼَر٤ش ٝحُلٌٔش ُْٝ ٣ظَى ػِٔخ ٖٓ حُؼِّٞ أٝ 

ح٥ىحد  حالٝهخٝ ؿٔخٍٙ ٝطٞالٙ  رخُيٍّ ٝحُظل٤َِ  ُٝٔخ ػخى ح٠ُ 

  حُٔؼَس ػخى  رلَح 
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ٖٓ حُؼِّٞ  ٝحالىحد ٝحُلِٔلش   ٓخػيٙ  كيس ًًخثٚ ٝكلظٚ حُٔل١َ 

ٝٓٔٞ ٝػِس ٗلٔٚ حالر٤ش ٝٛٞ ك٢ رـيحى  ػِْ حٕ ٝحُيطٚ ٠٣َٓش  كٜـَ 

رـيحى ٌَٓٛخ  ٝٓخكَ  ح٠ُ حُٔؼـــــــــــَس  الٓظطالع حألَٓ حال حٗٚ كٞؿت  

روزَ ٝكخطٜخ ُٝٔخ ٣َٜ ٝػ٘ي ُٝٛٞٚ  حٗوطغ ح٠ُ ٗلٔٚ ٝحٗؼٍِ ػٖ 

حُ٘خّ  ٝػخٕ ٓ٘لَىح ٝكَّ  ػ٠ِ ٗلٔٚ حالهظال١ رخُ٘خّ  كظ٠ حٗٚ  

 :-          ػزَ ػٖ كخُظٚ ك٢ ٗؼَٙ  ٣وٞ ٍ

 

   حٍح٢ٗ ك٢ حُؼالػش ٖٓ ٓـ٢ٗٞ      

                                             كال طٔخٍ ػـــــٖ حُوزَ حُ٘ز٤ـــغ

 

  كوي١ ٗخظ١َ ُِّٝٝ ر٤ظــــــ٢       

                                              ًٕٝٞ حُ٘لْ ك٢ حُـْٔ حُوز٤غ

 

    ًخٕ ١ِزش حُؼِْ ٣ظٞحكيٕٝ ػ٤ِٚ ٝٛٞ هخرغ ك٢ ر٤ظٚ  ك٤ِٜٕ٘ٞ ٖٓ  

ٓؼ٤ٖ ٛخف ال٠٘٣ذ ٝرلَ ؿ٣َِٝحٓغ حُٔلؼَكش ٝهي كَّ حًــــــَ 

حُِلّٞ ػ٠ِ ٗلٔٚ كظ٠ ه٤َ  حٗٚ ال٣خًَ  حٓخّ حكي ٖٓ حُ٘خّ  كٌخٕ 

هخىٓٚ  ٠٣غ ُٚ حُطؼخّ ك٢ ؿَكـش     ٓؼُِٝش  ػْ ٣ظٞحٍٟ ػ٘ٚ  ًٔخ حٗٚ 

 :-  ُْ ٣ظِٝؽ حريح  هخٍ

 

 ٌٛح ٓخ ؿ٘خٙ ػ٢ِ حر٢      ٝٓخ ؿ٤٘ض ػ٠ِ حكي

 

طٞك٢ حرٞ حُؼالء  رؼي حٛخرظٚ رَٔٝ هط٤َحٝىٟ رل٤خطٚ رؼي ػالػش ح٣خّ  

 ػخٓخ  ه٠خٛخ 86 ٛـ٣َش رؼي ػَٔ ٗخِٛ 449ٖٓ حٛخرظٚ رٚ ًُٝي ٓ٘ش 

ك٢ ٓلزٔٚ ك٢ ظِٔش حُل٤خس ُوي ٛذ حرٞ حُؼالء ؿخّ ٓوطٚ ػ٠ِ حُل٤خس 

ٝكيؿٜخ  ر٘ظَس  ٓخٓخ٣ٝش ٗـــــــــــــــــٍِحء ط٘خإ٤ٓش  كٜٞ ٣َحٛخ  

ٓلؼٔش  رخَُ٘ٝحٌُيٍرَ ًِٜخ َٗ ٝٓخ حُو٤َ ك٤ٜخ حال ًَِٛس  طوطغ 

كظٌٟٝ ٝطٌرَ ٝط١ٞ٠٘ رَ ػيٛخ ٟالُـــــش ٝؿٜخُش ٝٓخ ٢ٛ حال ٌَٓ 

ٝكٌحع ٝٓخ طظخَٛ حُ٘خّ رٜخ حال ٣ٍخء حٝٓخ ٣ظي٣ٕ٘ٞ ػٖ طؼوَ ٣ٍٝٝش 

ٝٛٞ حُٔلٌَ حُلخكٚ رَ ٣ؼظزَٙ طو٤ِي حرخثْٜ ًٔخ كؼَ حُـخ٤ِٕٛٞ  ًٔخ 
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٣َٟ حٕ حُي٣ٖ ٓزذ حُؼيحٝس ر٤ٖ حُوِن ٜٝٓيٍ حُؼيحٝس ٝحُ٘وخم ر٤ْٜ٘ 

 :-                                     ٣وٍٞ

 

 حٕ حَُ٘حثغ حُوض رز٘٘خ حك٘خ        ٝػِٔظ٘خ  حكخ٤ٖٗ حُؼيحٝحص

 

 

 

ٌُٖ  حُ٘خػَ ٝٛٞ حُِحٛي ك٢ حُل٤خسحُٔظلَ رٜخ  ؿ٤َ ِٓلي ًٔخ طٍٜٞ 

حُزؼٞ  حٗٚ ٓئٖٓ رَرٚ  ًَ حال٣ٔخٕ  ٌُ٘ٚ ٣ؼٞى ًَ حالٓــــــٍٞ ػ٠ِ 

حُؼوَ  كٔخ  هزِٚ حُؼوَ ٝػوِٚ ٝح١ٔخٕ رٚ هزِٚ ٝحٍط٠خٙ ٝٓخٍ ػ٤ِٚ  

 :كخُؼوَ ػ٘يٙ  حَُٔؿغ  ٝحالٓخّ  ٌُح كٜٞ ٓئٖٓ رٞكيح٤ٗش هللا طؼخ٠ُ  

  

 طٞكي كخٕ هللا ٍري ٝحكي       ٝال طَؿزٖ ك٢ ػَ٘س حَُإٓخء

 

          حٓخء حُٔؼَٟ ح٠ُٖ رخُ٘خّ ح٠ُ ٗخٟٝ رؼ٤ي  ِٝٗع حُؼوش ْٜٓ٘  

ٝٓو٢ ػ٠ِ حُل٤خس  ًخٕ ٣َٟ حالٗٔخ حُٔؼخ٢ُ  حُلَ حُؼوَ  ٝح٣ٌَُْ ك٢ 

ٌٛٙ حُل٤خس  ؿ٣َذ  ػٖ ٌٛٙ حُي٤ٗخ  ٝال ٌٓخٕ ُٚ ك٤ٜخ  ٌُُي حِٟٗٝ ػٖ 

حُؼخ٤ُٖٔ ٝحرٞ حُؼالء ك٤ِٔٞف ٗخػَ  كِٔق حُل٤خس ك٢ ٤ُِٓٝخطٚ  ٝهي 

حٓظو٠  حٍحءٙ  ٝحكٌخٍٙ حُظ٢ ؿٌحٛخ  ٖٓ حٗزغ  ٓ٘خَٛ حُؼِْ  ٝحؿٍِٛخ  

ك٢ حالىد ٝحُلٌٔش ٝحُلِٔلش  ٝحُؼوخثي ٝظٜــَ ًَ ًُي ك٢  ه٠٣َٚ   

ر٘ظْ ري٣غ  ًٝالّ ٓظ٤ٖ ر٤ِؾ ٗؼَ حر٢ حُؼالء  رؼي ٌٛح ًٝى  ه١ٞ ٓظ٤ٖ  

ٗي٣ي حَُٝػش  كٜٞ  ٗخػَ  ك٘خٕ  ك٤ِٔٞف حى٣ذ  كـظٚ رخُـش  ػخٍف 

رخٛخُش حُلٖ ٍٝٝحثؼٚ  ٣ِٔؽ حُلٌَ رخُو٤خٍ  ٝحُلِٔلش رخُلٌٔش  ٝحٓغ 

حالىٍحى  ٝحُلٜــــــــْ  ك٤خٝ حُٔؼخ٢ٗ  ك٢ ٗظْ  ري٣غ  ٝٗؼَ ر٤ِؾ 

ٝهخك٤ش  ٓظ٤٘ٚ   ٗظْ ٗؼَٙ ػ٠ِ هخك٤ش  ٓؼظٔيح كَك٤ٖ حٝ ػالػش ك٤ٖ 

 :-                                                                   حُلَف حُٞحكي ٣ٌل٢  حٗظَ ح٤ُٚ ٣وٍٞ

          

 

 َٓ إٔ حٓظطؼض  ك٢ حُٜــٞحء       

                                            ٣ٍٝيح ال حهظ٤خٍ ػ٠ِ ٍكخس حُؼزـــخى
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 ٍد  ُلي  ٛخٍ ُليح  ٓـــَحٍح      

                                           ٟخكي  ٖٓ طِحكْ  حالٟـــــــــــيحى

 

 ٝىك٤ٖ ػ٠ِ روخ٣خ ىك٤ــــــــــــٖ         

                                           ٖٓ ٣ٞ١َ  حالُٓخٕ  ٝحالرــــــــــــخى

 

 ٟٝـؼش حُٔٞص ٍهيس ٣ٔظ٣َق     

                                          حُـْٔ  ك٤ٜخ  ٝحُؼ٤ٖ  ٓظَ حُٜٔخى

 

 

ٌٝٛٙ ٓٔش ُْ ٣ٔزوٚ حُ٘ؼَحءح٤ُٜخ   ُْٝ ٣خص حكي رؼيٙ ػ٤ِٜخ  كٌخٕ 

حُٔؼ١َ  ًخٕ ٢ِٜ٣  ٗلٔٚ  رٜخ  ك٢ ٝك٘ظٚ ٝحٗؼِح٤ُظٚ  ٖٝٓ ك٤غ 

حُِلع  كٜٞ ًؼ٤َ ؿ٣َذ حُِـش ٝٝك٢٘ حُِلع   كظ٠ حٕ حُٔظظزغ  ُ٘ؼَٙ 

رلخؿش  ح٠ُ ٓؼـْ   ُٔؼَكش  ٓؼخ٤ٗٚ ٝٓوخٛيٙ  ٤ُٝــــْ ٌٛح  رـ٣َذ 

ػ٠ِ ٗخػَ ٓؼَ حُٔؼَٟ  حُٞحٓغ حًٌُخء حُؼخٍف رولخ٣خ حُؼَر٤ش 

ٝحَٓحٍٛخ  ٝػخ٤ٜٗخ ٝحٓخ٤ُزٜخ ٝرالؿظٜخ  هخٛش ٝحٗــــٚ ػخَٛ ػٜيح 

ِٝٛض حُؼَر٤ش ك٤ٚ ح٠ُ حٍه٠ حُِـخص  حٟق حٕ  هٜخثيٙ  ططـ٠ ػ٤ِٜخ 

 :هٞس رالؿ٤ش  ؿ٘خ٤ٓش ك٢ حًؼَ حالكــــــــــــــٞحٍ 

 

 

    ٝؿيص حُ٘خّ ك٢ َٛؽ َٝٓؽ      

                                              ؿٞحس  ر٤ٖ  ٓؼظِ ٍ ٝ ٓــــَؽ

 

    ك٘خٕ ًِْٜٓٞ ؿَف ٝٗــــِف  

                                               ٝحٛلخد حالٍٓٞ ؿزخ س هَؽ

         

   كخ٤ُِِٓٝخص  كِٔلش حُل٤خس ٝٓزخىٟء حالهالم طظـ٠ِ ك٤ٜخ حٓخ٤ُذ ٗوي 

ٝٓو٣َش ٌٛح حُ٘خػَ ٖٓ حُل٤خس  ٖٝٓ حُ٘خّ  ريػخرش ك٢ ؿي  ٣ٌ٘ق  

حؿٞحٍ حُ٘لْ حالٗٔخ٤ٗش  ٝحَٓحٍٛخ  ك٢ ٗؼَ ر٤ِؾ  ُْ ٣خص رٔؼِٚ ح٣ٌُٖ 

 :-ٓزوٞٙ   ٝح٣ٌُٖ  ؿخثٞح  ٖٓ رؼيٙ  ٣وٍٞ
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 ؿِٜ٘خ كِْ ٗؼِْ ػ٠ِ حُلَٙ ٓـخ   

                                         ح١ٌُ ٣َحى ر٘خ ٝحُؼِْ هلل ١ً حُٔـــــٖ   

 

   حًح ؿ٤ذ حَُٔء حٓظَٔ كي٣ؼـــــٚ    

                                           ُْ طوزَ  حالكٌخٍ ػ٘ٚ رٔخ ٣ـ٘ــــــ٢  

 

   ط٠َ حُؼوٍٞ حُٜز٣َُخص  ٍٗيٛخ     

                                          ُٝـْ ٣ِْٔ حَُحٟ حُو١ٞ ٖٓ حالكــــٖ 

 

  ١ِزض ٣و٤٘خ ٖٓ ؿ٤ٜ٘ش  ػٜ٘ـــــْ   

                                          ُْٝ طوز٣َز٢  ٣خؿ٤ٜٖ  ٟٓٞ  حُظٖ  

 

    كخٕ طؼٜي٢٘٣  ال حُحٍ  ٓٔـــخثال      

                                          ك٢ ُْ  حػ٢ حُٜل٤ق  كخٓظـ٘ــــــــ٢

 

 

               ٌٛح حرٞحُؼالء ؿ٤َ ٓظط٤َ ٌُ٘ٚ ٓظ٘خثْ ٗي٣ي حُظ٘خإّ  

ال٣َٟ ك٢ ٌٛٙ حُي٤ٗخ حال َٗح ٓٔظط٤َح ال٣ٔظط٤غ ىكؼٚ ٝال ٣خَٓ رخُحُظٚ  

 :-  حٝ طل٤ٔ٘ٚ  ٌُُي  ٣ظظَ حُي٤ٗخ  رٔ٘ظخٍس ٓٞىح٣ٝش  كخٌُش ٣وٍٞ

 

 َٝٛ ُلن  حُظؼ٣َذ  ٌٓخٕ ٣ؼَد  

                                    ٖٓ حُ٘خّ  الرَ ك٢ حَُؿخٍ ؿزخء

 

 :-حٝهُٞٚ

 

 أٍح٢ٗ ك٢ حٌَُٟ  ٍؿَ  ًؤٗــــ٢     

                                           ٖٓ حٌُٛذ  حطوٌص ؿ٘خء ٍح٢ٓ     

 

 هِ٘ٔٞس هٜٜض رٜخ  ٠ٗــــخٍح   

                                           ًَِٜٓ حًِٝٔي ح٠ُٝ  هَحٓـــ٢
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 كوِض ٓؼزَح ًٛذ ًٛخرــــــــــــ٢    

                                          ٝطِي ٗزخٛش  ك٢  حٗـــــــــــيٍحّ

 

 حهٔض ًٝخٕ  رؼٞ حُلِّ ٣ٞٓـــخ  

                                          ًَُذ حُٔلٖ حٕ طِل٢ حَُٝحٓــ٢

 

 :- حٓٔغ هُٞٚ ك٢ ٗل٢ حُظط٤َ 

 

 ٝٓخ حَٓ ُظؼ٤َ٘ حُـــــــَحد ح٠ٓ  

                                           ٝال حر٢ٌ ه٤ِطخ كَ طؼ٘ــــــخٍح

 

 ٝال طٞٛٔض حٗؼ٠ حالٗــــــْ حٓــَحس   

                                             ٝال ظ٘٘ض ٤ٜٓال  ًخٕ ػ٘ظخٍح

 

             رو٢ حٕ ٗوٍٞ حٕ حُ٘خػَ حٌُز٤َ حرٞ حُؼالء حُٔؼ١َ  ٗخػَ 

حُل٤خس ٝك٤ِٔٞكٜخ  طَى ٍٝحءٙ ؿِٔش ٖٓ حٌُظذ ٝحُٔئُلخص اٟخكش اُــ٠ 

ح٤ُِِٓٝخص ٝٓو٢ حُِٗي ك٢ حُ٘ؼَ طَرٞ ػ٠ِ حُؼٔخ٤ٖٗ ٓٞءُلخ  ك٢ 

ٌٓظزظ٢ ٜٓ٘خ  ٍٓخُش حُـلَحٕ  ٍٝٓخُش حُٜخَٛ ٝحُ٘خكؾ  ٜٝٓ٘خ  

ٍٓخُش حُٔالثٌش ًًَٟٝ كز٤ذ ٝ حأل٣ي ٝحُـٜٕٞ  ٝػزغ ح٤ُُٞي  

ٝٓؼـِ حكٔي ٝحُلٍٜٞ ٝحُـخرخص  ٝؿ٤َٛخ ٍكْ هللا ٗخػَ حُؼَر٤ش 

 ٝك٤ِٔٞكٜخ  حٌُز٤َ                                                         

  

 

 

 

 

************************                       
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 امشاعر  أةُ هاٍيء الاٍذمسي

 

 

 

         ٛٞ حرٞ حُوخْٓ  دمحم  رٖ ٛخ٢ٗء حالٓي١ حُ٘خػَ حالٗي٢ُٔ 

حُٔؼَٝف ُٝوذ رخالُز١َ٤ ٗٔزش ح٢ُ ٓي٣٘ش ٌٓ٘خٙ حُز٤َس   ُٝي حُ٘خػَ 

ك٢ ه٣َش ٌٕٓٞ  هَد حٗز٤ِ٤ش ٝٗـق  رخالىد ٝحُ٘ؼَ ٌٓ٘ ١لُٞظٚ 

ٝػ٘يٓخ ٗذ ٝحًظَٔ ٠ٗـٚ حالىر٢  حطَٜ  رخ٤َٓ حٗز٤ِ٤ش ٝٓيكٚ  

ُٝو٢ ػ٘يٙ ك٠ٞس ٌٝٓخٗش  ٝحٓؼش حالحٗٚ حطْٜ رخُِٗيهش  ٝٓزذ ًُي  

حٗـٔخٓٚ حُِٜٞ ٝحُظَف  ٝحٌُِٔحص  ٝىٍحٓظ٘ٚ حُلِٔلش ٝحال٣ٔخٕ رٜخ  

ٝؿِٞٙ ك٢ ٤ٗؼ٤ظٚ  ٝحُيػٞس حٌُٔٛز٤ش ح٤ُ٘ؼ٤ش ك٘خٛزٚ حُ٘ؼذ  حُؼيحء 

ُْٝ ٣ٔظطغ حال٤َٓ ٖٓ كٔخ٣ظٚ حٝٓوخُلش ٍح١ حُـٔخ٤َٛ  كٞهغ طلض 

ٍؿزظْٜ ٌَٓٛخ  ٝٗل٠ حُ٘خػَ حرٖ ٛخ٠ٗء  هخٍؽ حالٗيُْ حهظخٍ 

حُ٘خػَ  حُٔـَد  ٤ُؼ٤ٖ ك٤ٜخ  ٝٛ٘خى حطَٜ  رـؼلَ رٖ ػ٢ِ  هخثي 

حُو٤ِلش حُلخ٢ٔ١  حٍُٜٔ٘ٞ رخهلل  كخًَٓٚ   ًٝخٕ ػَٔ حُ٘خػَ ٓض 

ٝػٕ٘ٞ ٓ٘ش  ُٝٔخ  طٞك٢ حٍُٜٔ٘ٞ حطَٜ  رخُٔؼِ رٖ حٍُٜٔ٘ٞ  

حُلخ٢ٔ١  ٝػخٕ ك٢ ٛ٘خء ٍٝؿي  ٝػ٘يٓخ  هَإؽ حُٔؼِ  هخٛيح َٜٓ  

طوِق حرٖ ٛخ٢ٗء  ػ٘ٚ  ٤ُخءهٌ ػ٤خُٚ ٓؼٚ  ٣ِٝلن رٚ  حالحٗٚ  ٝؿي 

 ٛـ٣َش  ٝػَٔٙ ٓظش ٝػالػٕٞ ػخٓخ   ه٤َ  ٤ٓ362ظخ ك٢ حُط٣َن  ٓ٘ش 

حٗٚ ٓخص ٖٓ ًؼَس حَُ٘حد ٝحٌَُٔ ٝؿِزظٚ ػ٤ِٚ  ٝه٤َ  هظِٚ ٗيحٓخٙ 

حرٖ ٛخ٢ٗ ٗخػَ ًٝ ه٣َلش ٗخػ٣َش  ٣ِٓـ٤ش ٖٓ ٗـخػش 0ُؼَريطْٜ 

حُٔظ٘ز٢ ٝٗل٤ٔش ٝطؼز٤َ ح ر٢ طٔخّ  ٝٓؼخ٢ٗ حُزلظ١َ  ٝكِٔلش حُٔؼ١َ  

كٜٞ ٗخػَ   ؿَر٢ حٗي٢ُٔ  كٌٟ كٌٝ ٗؼَحء حَُ٘م  ٌُح كٜٞ ٗخػَ  

ػزو١َ  ٓظٞهي  حٌُحًَس ٓظلِٔق رخٍع ك٢ ٤ٛخؿش حُ٘ؼَ  ٝرالؿش 

حٌُالّ    طـي ك٢ ٗؼَٙ  حُٔيف ٝحُٜـخء  ٝحَُػخء  ٓغ حُؼِْ حٗٚ هخٝ 

ؿٔخٍ ؿَ حُلٕ٘ٞ حُ٘ؼ٣َش  ٝهٜخثي حُٔيف ػ٘يٙ  ٗز٤ٜش  رٔيف حُٔظ٘ز٢  
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ٖٓ ك٤غ  ر٘خء حُو٤ٜيس  ٝهٞس حُؼزخٍس  ٝؿِزش ٍٝف حُ٘ـخػش ك٤ٜخ   

كوي حهظخٍ  حالُلخظ حُٜلَح٣ٝش  حُزي٣ٝش  ك٢ ر٤جش  ٣ٍخ٤ٟش  ؿ٤ِٔش  

ٝؿَحرش حالُلخظ  ٌٝٛٙ ٛ٘ؼش ٗخػَٗخ  ٝهي هخٍ حُ٘خػَ حُٔؼ١َ ػ٘ٚ ٓخ 

حٗزٜٚ  حال رَك٠  ططلٖ هَٝٗخ  الؿَ حُوؼوؼش  حُظ٢ ك٢ حُلخظٚ  ٝك٢ 

ٓيكٚ ٓـخالس كخثوش  حُظ٣َٜٞ  طظـ٠ِ ك٤ٜخ  حُٔويٍس حُ٘ؼ٣َش  ٝحُٜ٘خػش 

حُِلظ٤ش حُـ٣َزش حهَء ٓؼ٢ ٌٛٙ حالر٤خص  ٓخىكخ  حُٔؼِ ُي٣ٖ هللا حُلخ٢ٔ١  

 :-                ٣وٍٞ 

 

 ٓخٗجض حالٓخٗخءص حالهـــــــيحٍ            كخكٌْ كخٗض حُٞحكي حُوٜــخٍ

 

 ًٝؤٗٔخ حٗض حُ٘زـــــــــــ٢ دمحم             ًٝخءٗٔخ حٜٗخٍى حالٜٗــخٍ

 

 ٌٛح ح١ٌُ طـيٟ ٗلخػظٚ ؿــــيح           كوخ ٝطؤي  حٕ  طَحٙ  حُ٘خ ٍ

 

 ًخُزيٍ طلض ؿٔخٓش  ٖٓ هٔطَ            ٟل٤خٕ ال ٣ول٤ٚ ػ٘ي ٓظخٍ

 

             ٍٝػخإٙ طو٤ِي ٝٗظَحص ٓطل٤ش  طٌخى طوِٞ ٖٓ حالرظٌخٍ 

حُ٘ؼ١َ ًؼ٤َ حُظ٘خر٤ٚ ًخ١ ٗخػَ حٗي٢ُٔ  هخٍ ٖٓ حُؼخ١لش حُلوش حال 

رؼ٠ٜخ  ٓٔخ ٣ز٤ٖ حٗٚ  ًخٕ ٣٘ظْ حَُػخء طٌٔزخ ُِؼ٤ٖ ال ُظخػ٤َ حَُػخء 

ػ٤ِٚ  ٌُ٘ي طـي حُو٤ٜيس  ه٣ٞش حُٔزي ٗي٣يس ح٤ُٓٞٔو٠  ٛؼزش حالُلخظ  

 :-        حهَح ٓؼ٢ ٌٛٙ حالر٤خص  ٣وٍٞ

                                                               

 حٗخ ٝكـــــــــــ٢ آٓخٍ حٗلٔ٘خ           ١ٍٞ ٝك٢ حػٔخٍٗخ هٜــــَ

 

 َُٟ٘ رخػ٤٘٘خ ٜٓخٍػ٘ــــــخ           ُٞ ًخٗض حالُزخد طؼظزــــــــَ

 

 كٔخ  ىٛخٗخ  حٕ كخٟــــــَٗخ           حؿلخٗ٘خ  ٝحُـخثذ حُلٌــــــــَ

 

 ٝحًح  طيرَٗخ  ؿٞحٍك٘ـــــــــخ           كخًِٜٖ حُؼ٤ٖ ٝحُ٘ظـــــــــَ

 

 ُٞ ًخٕ  ُالُزخد ٓٔظلــــــٖ           ٓخػي  ٜٓ٘خ حُٔٔغ ٝحُزَٜ
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 أ١ حُل٤خس حٌُ ػ٤٘ظٜـــــــــخ            ٖٓ رؼي ػ٢ِٔ ح٢٘ٗ ر٘ـــــَ

 

 هَٓض ُؼَٔ هللا  حُٔ٘٘ــــــخ           ُْ طٌِْ  كٞه٘خ حُوــــــــــــيٍ

                  

                حٓخ ٛـخء حُ٘خػَ  كٜٞ حػظٔخىٙ ػ٠ِ  ط٣ٞ٘ٚ ٓؼخُْ 

حٍُٜٞس  ٝطٌؼ٤َ ط٘ز٤ٜٜخ   رل٤غ ٣ـؼِٜخ حٟلًٞش ٖٝٓ هُٞٚ ك٢ 

 :-ٛـخء ٍؿَ حًٍٞ ٣وٍٞ 

                            

 حٗظَ ح٤ُٚ ٝك٢ حُظل٣َي ط٤ٌٔـٖ        ًخٗٔخ حُظؤض ٓ٘ٚ حُظ٘خ٤ٖٗ

 

 ٣خ٤ُض ٗؼ١َ حًح حٝك٠ ُٚ كٔٚ        حكِوٚ ُٜٞحص ح٤ٓٝخى٣ـــــــٖ

 

          حٓخ حُٞٛق  كٜٞ ك٢ ٗؼَٙ ٓوَ ك٤ٚ ُْ ٣ظـٍِ رطز٤ؼش حالٗيُْ 

حُـ٘خء حُؼَس ًٌُٝي ؿُِٚ ؿخء حرظيحءح ك٢ هٜخثيٙ ػ٠ِ ؿَحٍ حُوٜخثي 

 :- حُـخ٤ِٛش ٣وٍٞ

       

 حٓٔلٞ ػٖ ٗخظ١َ ًلَ حُٜٔخ ى     

                                         ٝحٗو٠ٞح ػٖ ٠ٓـؼ٢ ٗٞى حُوظخى

 حٝ هٌٝح  ٢٘ٓ ٓخ  حػط٤ظٔــــــــــٞح   

                                        ال حكذ حُـْٔ ِٓٔٞد حُلــــــــــئحى

 َٛ طـ٤َٕٝ ٓلزخ  ٖٓ ٛـــــــــٟٞ   

                                        حٝ طلٌٕٞ ح٤َٓح  ٖٓ  حٛلـــــــــــخى

 ُْ ٣ِىٗخ حُوَد حال ٛــــــــــــــــَس  

                                         ك٤َٟ٘خ رخُظ٘خث٢  ٝحُزؼـــــــــــــــخ ى

    

ٝهظخٓخ  ًخ ٕ ٗخػَٗخ  ٣ٞ١َ حُ٘لْ  ه٤َِ حالرظٌخٍؿ٣َذ حُِلع  ٟؼ٤ق 

 .حُؼخ١لش    

                                                                                

     ******************                      
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 أةُ زيذوٌ الاٍذمسي                        امشاعر 

 

 

 

          ٛٞ حرٞ ح٤ُُٞي حكٔي رٖ ػزي هللا رٖ ٣ُيٕٝ حُٔو٢ِٓٝ ُٝي 

 ٛـ٣َش ك٢ ر٤ض كوٚ ٝحىد  ٝػوخكــــــــــــــــــــش 394رو١َزش ػخّ 

ػخ٤ُش  ك٘٘ــــخ ٓللٞكخ رخُؼِْ ٝحالىد  ٓلزخ ُٜٔخ ٌٓ٘ ١لُٞظٚ  كوي 

ىٍّ حُلوٚ ٝحالىد ػ٠ِ ٣ي حر٤ٚ  حُؼالٓش حُلو٤ٚ ػزــــي هللا رٖ 

٣ُــــيٕٝ  ح١ٌُ ٝحكظٚ ح٤ُ٘ٔش ٝػَُٔٝيٙ ٗخػَٗخ حُؼَ٘س حػٞحّ ٝػ٠ِ 

ؿ٤َ ٝحُيٙ ًؼ٤َ ٖٓ حىرخء ٝحػالّ ه١َزــــــش كخَٟس حالٗيُْ  

ًَٝٓـــــِ حُؼَر٤ش كـــــــ٢ حالٗيُْ ٝٓٞثَ حُ٘ؼَحء  ِٝٓظوخْٛ  ٓخٍ 

حرٖ ٣ُيٕٝ  ُالىد ٝٗـق رخُ٘ؼـــَ  ًٝخٕ ٖٓ ١ِزش حُـخٓؼش حٌُزَٟ 

ك٢ ه١َزش ُٝـــــــْ ٣ٔٞ حال ٝهض ه٤َٜكظ٠ حٛزق ػِٔخ ٖٓ حػالّ 

حالىد حُؼَر٢ ٛ٘ــخ ى ٗ٘خ ٝحكٞحٍ حُزالى ح٤ُٔخ٤ٓش ٠ٓطَرش  كلٌْ 

حال٤٣ٞٓـــــــــٖ  ٣ظخٍؿق  كوي كيػض ػٍٞس ًزَٟ حىص ح٠ُ ُٝحٍ كٌْ 

حال٤٣ٞٓــٖ ٝطخ٤ْٓ حُيُٝش حُـ٣ٍٜٞش ٝهي طوَد ٗخػَٗخ ٓــــٖ حر٢ 

حُلِّ ٓئْٓ ٌٛٙ حُيُٝش ك٘خٍ ُي٣ٚ ُِٓ٘ش ٝك٠ٞس هَرٚ ح٤ُــٚ  ػْ 

طؼخُض ٍطزظٚ كظ٠ ح ٓظُٞٙ  ُلط٘ظٚ ػْ ُوذ ر١ٌ حُُٞح٤ٍٖٗ رؼي 

حٓظ٤ِحٍٙ حالٍٓٞ حُي٣ٞح٤ٗش ٝح٤ُٔخ٤ٓـش ٝحَُؿَ ٓؼَ ًَ حُ٘ؼَحء ًٝ 

هِذ ٍه٤ن ٝػخ١لش  ػخ٤ُش ٝحكٔخّ َٓٛق  كوي حكذ حر٘ش حُو٤ِلش 

حُٔٔظٌلــــ٢ ٝحٜٓٔـخ ٝالىس ٝرخىُظٚ حُلذ  ٗ٘خ ر٤ٜ٘ٔخ  كذ ٛخىم كوي 

ٛخّ رٜخ حُ٘خػَ ح٠ُ ٓيٟ رؼ٤ي  طِي حُز٘ض حُ٘خػـــَس حالى٣زش 

حر٘ـــــــــــــــــــش حُو٤ِلش  حُظ٢ كظلض  حرٞحد ر٤ظٜخ  ُِ٘ؼَحء ٝحال ىرخء 

كٜٞ ًٔيٍٓش ُالىحد  ٌُٖٝ ٌَُ ريح٣ش ٜٗخ٣ش  ٝه٤َ ًَ ٗت َٝٛ كيٙ 

ٝٛـــــَ ٓ٘ظٜخٙ  ٌٌٝٛح كزٜٔخ  كوي َٝٛ هٔظٚ  ػْ طـ٤َص حالكٞحٍ 

ر٤ٜ٘ٔخ ًٝؼَص حُٞٗخ٣خص ر٤ٜ٘ٔخ ٝحُؼــــــــــٞحًٍ  كظزيُض ػ٤ِٚ ٝالىس 
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ٝه٤َ حكذ ؿ٤َٛخ ٝه٤َ ٓزذ ٛـَٛخ ُٚ ٣ؼٞى ٤ُٜخّ حر٠ ح٤ُُٞي ٗخػَٗخ  

رخكيٟ ؿٞح٣ٍٜــــــــــــــــــخ ٝحٓظؼطخكٜخ ٗلٞٙ ٝه٤َ  حٗٚ ػخد رؼــٞ 

ٗؼَٛخ  ك٢ ٓللَ حىر٢  كخكٔض ٓ٘ٚ رخٛخٗش  ٢ٛٝ حُ٘خػَس حُٔظٌٔ٘ش 

ٝحر٘ـــش حُو٤ِلش ٝهخٛــــــش ٝحٕ حَُٔحءس حًح ؿَف ٗؼٍٞٛــــــــخ 

الطلذ ؿخٍكٚ كظـ٤َص ػ٤ِٚ ٝهي طًَض ٌٛٙ حالٍٓٞ هٜخثي ًؼ٤َس طؼـي 

ٖٓ ػ٤ٕٞ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ طؼِوض ٝالىس  رلذ ح٣َُُٞ حرٖ ػزيّٝ ك٘ظْ  

حرٖ ٣ُيٕٝ حُ٘ؼَ ٜٓيىٙ حٕ ُْ ٣ٌق ػٖ كزـــٚ ُٞالىس  ٠ٌٗٝ ُلز٤زظٚ 

 :-                                                                                حُ٘ٞم ٝحُٜــــــٟٞ َٝٓحٍطٚ رال كخثيس  ٣وٍٞ

 

 

 ٓخَٟ ُٞ حٗي ٢ُ ٍحكـــــــْ        ٝػِظ٢ حٗض رٜخ ػخُـْ

 

 ٤ٜ٘٣ي ٣خٓئ٢ُ ٣ٝخ رـ٤ظـــ٢        حٗي  ٓٔخ حٗظ٢ٌ ٓخُْ

 

 ط٠لي ك٢ حُلذ ٝحر٢ٌ حٗخ       هللا ك٤ٔخ ر٤٘٘خ  كخًـــــْ

 

                  ػْ حٟطَٙ ٗٞهٚ ٝٛٞحٙ حُٔظِح٣ي حُٔلَم ح٠ُ طِل٤ن 

ٍٓخُش ٤ٔٓض حَُٓخُش ح٤ُُِٜش حٍِٜٓخ ح٠ُ حرٖ ػزيّٝ ػ٠ِ 

ُٔــــــــــخٕ ٝالىس  رخِٓٞد ٓخهَ الًع ػِٚ ٣ٞهغ ر٤ٜ٘ٔخ حُلَهش ٌُٖ 

ٌٛٙ حَُٓخُش  ُحىص حُز٤ِش كخىهِظٚ حُٔـٖ ك٤غ ػٔي حرٖ ػزيّٝ ح٠ُ 

ٓـ٘ٚ ُٝٔخ ١خٍ ٓـ٘ٚ ٍحف حُ٘خػ٣َ٘ظْ ٗؼَٙ ٓٔظَكٔخ  ك٤زؼؼٚ ك٤٘٘خ 

ٌٟٝٗٞ ح٠ُ ٝالىس ح٣َِٝٓٚ ح٠ُ حٌُخطذ  ح٣َُُٞ  حرٖ رَى ُؼِٚ  ٣ٔؼ٠ 

 :-                                       ك٢ هالٛٚ ٖٓ حُٔـٖ  ٣وٍٞ

  

 

 حرخ كلٚ ٝٓخ ٓخٝحى ٖٓ كْٜ أ٣ــــــــــــــخّ

 

 حٗخ ك٤َحٕ  ُٝالَٓ ٛلٞف ٝحُظزــــــــــــــخّ

 

 ٓخ ط١َ ك٢ ٓؼَ٘ كخُٞح ػٖ حُؼٜي ٝهخ ـٔٞح
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 كِجٖ حٛزلض ٓلزٞٓخ  كِِـ٤غ حكظزـــــــــخّ

 

            ُٝٔخ ُْ طلي ًَ ٌٛٙ حالٍٓٞ  ًظذ ح٠ُ حر٢ حُلِّ حُـ١ٍٜٞ  

ٓٔظَكٔخ ٤ٔٓٝض حَُٓخُش حُـي٣ش  ُْٝ ٣لَٜ ػ٠ِ ٗظ٤ـش  ػ٘يٛخ 

هـــٍَ حَُٜد  كلَ ٖٓ ٓـ٘ٚ  ٤ُِش  ػ٤ي حالٟـ٠ حُٔزخٍى ٢ًٌَٗ٣ٝ 

ظَ ٓٔظوَح . ًُي رَٜٝد حُٔظ٘ز٢  ٖٓ ًخكٍٞ حاله٤٘ي١  ح٤ُِِش ًحطٜخ  

ك٢ ه١َزش  ٓظٔظَح  ح٠ُ حٕ حػِٖ حرٖ كِّ  حُؼلٞ ػ٘ٚ  ٝهي رؼغ 

حُ٘خػَ رؼي هَٝؿٚ ٖٓ حُٔـٖ  ُٞحػؾ ٛٞحٙ  ٝؿَحٓٚ ح٠ُ ٝالىٙ  ك٢ 

ه٤ٜيس ٤ٗٞٗش  طؼي ٖٓ ٍٝحثغ حُ٘ؼَ حُؼَر٢ ٝال  طِحٍ طظ٘خهِٜخ حُٖٔ 

 :-                                                             حالؿ٤خٍ ٝٓظزو٢ ٣وٍٞ ك٤ٜخ

 

 

 حٟل٠ حُظ٘خث٠ ري٣ال ػٖ طيح٤ٗ٘خ   

                                          ٝٗخد ػٖ ٤١ذ ُو٤خٗخ  طـخك٤٘خ

 

 ٛال ٝهي كخٕ ٛزق حُز٤ٖ ٛزل٘خ    

                                            ك٤ٖ كوخّ  ر٘خ ُِل٤ٖ   ٗخػ٤٘خ

 

 حٕ حُِٓخٕ ح١ٌُ ٓخُحٍ ٠٣لٌ٘خ     

                                             حٗٔخ  روَرْٜ  هي ػخى  ٣ز٤ٌ٘خ

 

       طوِي حُوالكش رؼي حر٠ حُلِّ ُٝيٙ حرٞح٤ُُٞي  كوَد حرٖ ٣ُيٕٝ 

ٝحٗخُٚ هٔطخ  ٝحكَح ٖٓ  حُل٠ٞس ٝحُٔوخء  ػْ ػ٤٘ٚ ٣َُٝح  ػْ ٓل٤َح  

ر٤ٚ ٝر٤ٖ ِٓٞى ىٍٝ حُطٞحثق ٝهي ٍػ٠ ر٤ٖ ٣ُيٕٝ  حرخ حُلِّ ػ٘ي 

 :-                                                                      ٝكخطٚ ٝٛ٘خء حر٘ٚ حرخ ح٤ُُٞي ُظ٤ُٞٚ حُوالكش ٣وٍٞ

 

 حُْ طَ حٕ حُْ٘ٔ هي ٟٜٔخ حُوزَ     

                                             ٝحٕ هي ًلخٗخ كويٛخ حُؤَ حُزيٍ

 

 ٝحٕ ٣ي ٠ُٝ ؿٍٜٞ كٔلٔــــــــــي     

                                            ه٤ِلظٚ حُؼيٍ حَُٟخ ٝحر٘ٚ ح ُزَ
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 ُزٔ٘خ ُي٣ٚ حالٖٓ ط٘ي١ ظالُـــــــٚ    

                              َُٝٛس ػ٤ٖ ٓؼَ ٓخ حٗزغ حَُِٛ

 

          رو٢ حُ٘خػَ ٓظ٘وال ٖٓ ٌٓخٕ الهَ ك٢ ٓلخٍطٚ ٝكذ ٝالىٙ 

ًخٖٓ ك٢ هِزٚ ال٣زَكٚ ىحثْ حُل٤ٖ٘ ح٤ُٜخ ٝح٠ُ ح٤ُِخ٢ُ حال٤ٔٗش  روَرٜخ 

ٝحَُٜٔحص ًحص حٌُٞإّ حُو٣َٔش ػ٘يٛخ حطَٜ حُ٘خػَ  ك٢ حٗز٤ِ٤ش 

 ٛـ٣َش رخُو٤ِلش حُٔؼظٔي  حرٖ ػزخى ه٤ِلظٜخ كوي حٓظٍُٞٙ 441ٓ٘ش 

كظلٔ٘ض حكٞحُٚ ٝحٓظخْٗ رؼٞ ح٢ُ٘ء  حالحٗٚ ٓخُحٍ ٣ًٌَ ك٤٘٘ٚ  ك٢ 

 :-                                                                                   كزٚ حالٍٝ كظ٠ ك٢ حٗز٤ِ٤ش ٣وٍٞ ك٤ٜخ 

 

 ح٣ٞك٢٘٘ حُِٓخٕ ٝحٗض ح٢ٔٗ    

                                              ٣ِْٝ ٢ُ حُٜ٘خٍ ٝحٗض ٢ٔٔٗ

 

 ُوي ؿخ٣ُض ؿيٍح ػٖ ٝكخثـــ٢      

                                             ٝرؼض  ٓٞىط٢  ظِٔخ  رزوــْ

 

 ُٝٞ حٕ حُِٓخٕ ح١خع كٌٔـــ٢     

                                             كي٣ظي  ػٖ ٌٓخٍٛٚ   ر٘ل٢ٔ

 

                      حٍ حُلٌْ ح٠ُ  حُٔؼظٔي رٖ ػزخى  رؼي ٝحُيٙ حُٔؼظ٠ي  

كوَرٚ ٝؿؼِٚ  ٗي٣ْ َٗحرٚ  ٍٝك٤ن ك٤خطٚ  كظ٠ ٗخٍ  ُِٓ٘ش كٔيٙ  

حالهــــــَٕٝ ػ٤ِٜخ  ٝحهٌٝح ٣ظل٤ٕ٘ٞ حُلَٙ ُال٣وخع رٚ كِٔخ ٓزض 

حُؼٍٞس ك٢ حٗز٤ِ٤ش  ٝؿيٝح حُلَٛش ٓخٗلش  ُِـيٍرٚ كخٗخٍٝ ػ٠ِ 

حُو٤ِلــــش حُٔؼظٔي رخٍٓخٍ حُ٘خػَ حرٖ ٣ُيٕٝ الهٔخىٛخ  كٔخٍ حرٖ 

٣ُيٕٝ ُِلَد ٝحُوظخٍ الهٔـــخى ػٍٞس حٗز٤ِ٤ش  كخهٔي حَُٔٝ 

 ٛـ٣َشحرٖ ٣ُيٕٝ رِزَ حالٗيُْ 463\ حٗلخٓـــــٚ  ك٤ٜخ ٓ٘ش

ٝٗلٍَٝٛخ حُٜيحف ًٝػزو٣َــــــــش ٗؼ٣َش  ٝٗلْ حىر٤ش  ٗخػَس ٝهي 

حِٓض ػ٤ِٚ حالكيحع حػَح ًز٤َح ٓٔلض ٗؼَٙ رٚ ٝهي هخٝ ًَ حُلٕ٘ٞ 

حُ٘ؼ٣َـــــش  ١ـ٠ ػ٠ِ ٗؼَٙ حُـٍِ ٝحٌُٟ٘ٞ ٝحُل٤ٖ٘ ح٠ُ كز٤زظٚ 

حُظ٢ ُْ ٣ظٜٔخ ١ٞحٍ ك٤خطٚ ٓٞحء ك٢ ٓـ٘ٚ حٝك٢ ُٝحٍطـــــــٚ 
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حٝٓلخٍطٚ  كٜٞ ؿٍِ ًٝ ػخ١ـؼش ػخٍٓش ٝكذ ٛخىم ٝٗيحء حُوِذ 

ُِوِــذ حَُٝف َُِٝف ك٢ ػٍٞس ػخٍٓش ك٢ ُـــــــــذ حُلئحى ك٤ٚ ط٘خرٌض 

ػزَحص ٝكَٔحص ٝطخٝٛخص ُٝكَحص ٓٔظِؿش ر٘ٞم ٗي٣ي  ٝحُْ كخى 

ٝحَٓ ُحثق ًًَٟٝ  ٣ِٔؿٜخ رٞٛق حُطز٤ؼش حالٗي٤ُٔش حُل٤خٟش حٓخ 

ٓيكٚ كوي طخػَ ر٘ؼَحء حَُٔ٘م  ك٘وَ حٌُؼ٤َ ٖٓ ٓؼخ٢ٗ حُٔظ٘ز٢ 

ٝحُزلظــــــ١َ  ٝٛخؽ ػ٠ِ حٓخ٤ُزْٜ  روخُذ حٗي٢ُٔ ُْٝ ٣ٌٖ حرٖ 

٣ُيٕٝ ٓظٌٔزخ ر٘ؼَٙ ٓؼَ رو٤ش حُ٘ؼَحء الٗلش كـــــ٢ ٗلٔٚ ُٝؼِٞ 

ٌٓخٗظٚ ُِٝٓ٘ظٚ ٌٝٓخٗظٚ حُؼخ٤ُش ٝؿ٘خٙ  ٌٓ٘ حُطلُٞش حرٖ ٣ُيٕٝ  ٗخػَ 

ٗخػَ  ؿٔغ حُٜ٘ؼظ٤ٖ ٝٓؼِٚ ٗخىٍ ٝهيٍؿــــــق ٗؼَٙ ػِـــــ٠ ٗؼَٙ 

ك٘ؼَٙ ػخٓش كٖٔ ح٤ُٜخؿش  ٝحٟق حُٔؼخ٢ٗ  ك٤خٟش ك٤ٚ  َٜٓ كٖٔ 

حُٔزي  ًِٚ ػٌٝرش ٍٝهــــــــش  ط٘زؼغ ٓ٘ٚ  ٤ٓٞٓوــــــ٠ ٗؼ٣َش 

ٓل٣َش  طٔظِؽ رـٔخٍ ٍهظٚ ؿٔخال ك٤خٟخ ٍكْ هللا حُ٘خػَحرٖ ٣ُيٕٝ 

 .ٝٛزَٙ ػِــــــــ٠ رِٞحٙ ٝٓل٘ظٚ   

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امشاعر اميعذيذ ةُ عتا د
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        حُٔؼظٔي ٛٞ حرٞ حُوخْٓ  دمحم رٖ ػزخى حُٔؼظ٠ي حُِو٢ٔ ٣َؿغ 

ٗٔزٚ ح٠ُ حُ٘ؼٔخٕ حرٖ حٌٍُٔ٘ ِٓي حُٔ٘خًٍس رخُؼَحم هزَ حالٓالّ  ُٝي 

 ٛـ٣َش  رزخؿٚ  هَد حٗز٤ِ٤ش  ٝطؼِْ ػ٠ِ ح٣ي١  حػظْ 431ٓ٘ش  

حٓخطٌطٜخ  ٝحىرخثٜخ  ك٘٘خ ءٓلزخ ُالىد ٗـٞكخ رخُ٘ؼَ ٝك٢ ٣ٍؼخٕ 

ٗزخرٚ  ٝالٙ حرٞٙ  حُزَطـخٍ ِٝٗذ  ًٝخٕ ٣ٔخػيٙ ك٢ حىحٍطٜخ  حُ٘خػَ 

حرٞ رٌَ رٖ ػٔخٍ حالٗي٢ُٔ حػظ٠ِ حُٔؼظٔي ػَٕ حٗز٤ِ٤ش رؼي ٝكخس 

 ٛـ٣َش ٝحٓظٍُٞ ٛخكزٚ حُ٘خػَ رٖ ػٔخٍ كلظق 461ٝحُيٙ ٓ٘ش 

رال١ٚ ُالىرخ  ء ٝحُ٘ؼَحء كٌخٕ  ؿ٘ش ٖٓ ؿ٘خٕ حُ٘ؼــــــــــَ ٝحالىد 

ٝحُلٖ ٝحُؼِّٞ  ٝطٜخكظض ػ٤ِٚ حُ٘ؼَحء  ٖٓ ًَ كيد ٝٛٞد ٖٓ 

حالٗيُْ ٝحُٔـَد ٝٛو٤ِش حٓخ ُٝحؿٚ  كوي هَؽ ٓــــــــغ ٛخكزٚ حر٠ 

رٌَ  ٣ظِ٘ٛخٕ ػ٠ِ ػخىطٜٔخ ػ٠ِ ٗخ٢١ء طَٜ حُٞحى١  حٌُز٤َ ك٢ ؿٞ 

حالٗيُْ ٝٓ٘خهٜخ حُط٤ذ  ًٝخٕ حُـٞ ٍحثوــــــــــخ  ٝحُ٘ٔخثْ طَٔ  كٞم 

حُٔخء  كظليع حٓٞحؿخ هل٤لش ٍهَحهش ػ٠ِ ٓطلٚ  كو٤َ حٗٚ ٗظَ ح٠ُ ح٠ُ 

حَُٜ٘ ٓظخٓال ٌٛٙ  حالٓٞحؽ حُٜـ٤ـــــَس  َٓٓٞٓش ػ٠ِ ٓطق حُٔخء  

كخٗ٘ي ٛيٍ ر٤ض ٗؼ١َ ٝحُظلض ح٠ُ ٛخكزٚ حُ٘خػَ حر٠ رٌَ حٕ ٣ظٔٚ 

كِْ ٣ٔظطغ  ًٝخٕ ك٢ طِي حُِلظش كظخس ػ٠ِ ٟلش حَُٜ٘ هي ٓٔؼض 

ٓخىحٍ ر٤ٖ حَُؿ٤ِٖ ٝٛٔخ ٣ًَزخٕ ك٤َٜٓٔخ  كخؿخُطٚ ػ٠ِ حُزي٣ٜش 

 ٝحُز٤ض ٛٞ هخٍ حُٔؼظٔي                                                           

 

 ٗٔؾ ح٣َُق ػ٠ِ حُٔخء ٍُى

 :كخؿخرض حُٜز٤ش

 أ١  ىٍع  ُوظخٍ  ُٞ  ؿٔي

 

               كخكذ حُ٘خػَ حال٤َٓ حُلظخس ٝطِٝؿٜخ  ًٌُخثٜخ ٝكط٘ظٜخ 

ٝػخٕ ٓؼٜخ ك٢ كذ ػظ٤ْ  ٝه٤َ حٜٗخ ك٢ رؼٞ حال٣خّ طخهـــــــض 

ٗلٜٔــــــــخ ُظطخءحُط٤ٖ رخٍؿِٜخ  كؤَٓ حُٔؼظٔي حٕ ٣ٜ٘غ ُٜخ ٤١ٖ ٓخٝٙ 

حٌُخكٍٞ ٝحُؼ٘زَ  كخؿٔٔض ٍؿ٤ِٜخ ك٤ٚ  ُٔلزظٚ ُٜخ ٌٝٓخٗظٜخ حٌُز٤ـــَس 

ػ٘يٙ ح ُٔؼظٔي ٍؿَ ٤ٓخ٢ٓ  ٝرطَ ٗـخع حٟخكش ح٠ُ ٗخػ٣َظٚ حُلٌس  
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كوي طٌٖٔ ٖٓ ط٤ٓٞغ ٗلــــــًٞٙ  كخٓظ٠ُٞ ػ٠ِ ه١َزٚ ٝٓـخ ؿخٍٝٛخ حال 

حٕ حُ٘لًٞ حالٍٝر٢  حهٌ ٣ظٞٓغ ًؼ٤َح ػ٠ِ ٣ي حُوخثي حُلْٞٗ حُٔخىّ 

كـــــــ٢ حالٗيُْ ٝط٠خهْ ًؼ٤َح كخهخكٚ كخٓظ٘ـي رِٔي حُٔـَد حُؼَر٢ 

حُِْٔٔ حرٖ طخٗل٤ٖ كوخٝ رٌٜٙ حُـ٤ٕٞ ٓؼًَــــــــش حُِالهش 

حٍُٜٔ٘ٞس ك٢ حُظخ٣ٍن ٝحٗظَٜ ػ٠ِ ػـــــيٝٙ  حالحٕ ٣ٞٓق رٖ طخٗل٤ٖ 

ٌٛح١ٔغ ك٤ٚ ٝحكذ حالٓظ٤الء ػِـــ٠ رالى حالٗيُْ حُظ٢ طلض  ٗلًٞ 

حُٔؼظٔي  ٝػَٔ َٓح  ُال١خكش رٔـــِي حُٔؼظٔي حُٞحػن رٚ ًَ حُؼوش كؼَٔ 

ػ٠ِ حػخٍس حُلظٖ ك٢ حُزالى  ػْ حهخّ رؼٍٞس كخٓظ٠ُٞ ػ٠ِ ه١َزش 

ٝحٗز٤ِ٤ش  ٓٔخ حٟطَ حُ٘خػـــَ حال٤َٓ حٕ ٣ِّٜ٘  ػْ حُو٢ حُوزٞ 

ػ٤ِــــــــٚ  ك٘ل٢٤ ٓغ ػخثِظٚ ح٠ُ حُٔـَد  ك٤غ ه٠٠  رو٤ش ك٤خطٚ  ك٢ 

ٌٌٛح ٌٗذ ٛـــــــٌح حُ٘خػَ . ه٣َش  ٖٓ هَٟ َٓحًـــٖ  ط٠ٔٔ  حؿٔخص 

حُِٔي ٝريُض ك٤خطٚ ٖٓ حُؼِ ح٠ُ حٌٍُ ٖٝٓ حُوٍٜٞ ٝح٣َُخٝ ٝحُـ٘خٕ 

حُؼظ٤ٔش ح٠ُ ر٤ض ٖٓ حُط٤ٖ ٝؿــٌٝع حُ٘و٤َ  ٤ُو٢٠ ك٤خطٚ  كظ٠ 

 ُِٜـَس ك٢ ٗؼَ ٌٛح حَُؿَ كظَطخٕ ٓوظِلظخٕ  488طٞكخٙ حؿِٚ ٓ٘ش 

ًــــــــــــَ حالهظــــــــالف  حالٍٝ ٌٓ٘ ١لُٞظٚ ٌِٝٓٚ  ًخٕ ك٤ٜخ ٗخػَ 

حُظَف  ٝحُؼِ ٝك٢ ٗؼَٙ ٝٛق ٌُٜٙ حُل٤خسحُٔؼ٤يس ح٤ُِٔجش رٔـخُْ 

حُظَك٤ٚ ٝحُِٜٞ  كظ٠ ًخٜٗخ  ه٤ٜيس ٓظَكش  كخكِش رخُو٤خٍ حُ٘ؼ١َ 

ٝى٣ٞح ٗٚ   ه٤َ ٗخٛي  حٓخ حُلظَس  حُظخ٤ُش ك٢ٜ ك٢ ٓ٘لخٙ ُٝٝحٍ ٌِٓٚ  

ٝك٤ٜخ ٣٘يد كظٚ  ٣ٜٝق ح٣خٓٚ حُٔخ٤ٟش  حُظ٢ طالٗض  ًخُلِْ   

ٝح٣خٓٚ حُلخَٟ  ٝٓخ ك٤ٜخ ٓـــــٖ ُٞػش ٝػٌحد  ٝط٣ٜٞــَ ٌُُش حُؼ٤ٖ  

ٝهٔخءطٚ  ٝػٌحد حُ٘ل٢  َٝٓحٍس حُٔـٖ ٝٗؼَٙ ك٢ ٌٛٙ حُلظَس  

حٗٔخ٢ٗ  كخكــَ رخَُهش ٝحُؼٌٝرش ٝهٞس حُؼخ١لـــــــش ٝٛيهٜخ  ٝٓخ 

 :حػٌد ٌٛٙ حالر٤خص  ٖٓ ه٤ٜيطٚ حُظ٢ ٗظٜٔخ ك٢ ٣ٞ ّ حُؼ٤ي  

                                                  

 ك٢ ٓخ٠٠ٓ ً٘ض رخالػ٤خى ٍَٓٔٝح      

                                            كـخءى حُؼ٤ي ك٢ حؿٔخص  ٓؤٍٓٞح

 

 طَٟ ر٘خطي ك٢ حال١ٔخٍ ؿخثؼــــــــــش       

                                             ٣ـُِٖ ُِ٘خّ ٓخ٣ٌِٖٔ هط٤ٔــــَح

 

 رَُٕ  ٗلٞى ُِظ٤ِْٔ  هخٗؼـــــــــش      
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                                             حرٜخٍٖٛ ك٤َٔحص ٌٓخٓـــ٤ـــَح

 

 ٣طخءٕ ك٢ حُط٤ٖ ٝحالهيحّ كخك٤ـــــش     

                                             ًخٜٗخ ُْ ططخء ٌٓٔخ ًٝخكــــــٍٞح

 

 الهي حال ط٢ٌ٘ حُـي د  ظخٛــــــــَس      

                                             ٤ُْٝ حالَٓحالٗلخّ ٓٔطــــٍٞح

 

 حكطَص ك٢ حُؼ٤ي الػخىص حٓخثظــــــٚ     

                                             ًخٕ كطَى ُالًزخى طلط٤ــــــــــَح

 

 هي ًخٕ ىَٛى حٕ طخءَٓٙ ٓٔظؼـــــــال   

                                                كَىى حُي٤َٜ٘ٓٛخ ٝٓخءٓــٍٞح

 

 ٖٓ رخص رؼيى ك٢ ِٓي ٣َٔ رـــــــــٚ     

                                            كخٗٔخ رخص رخال كال ّ ٓؼــــــٍَٝح

 

              ٌٛح ٛٞ حُ٘خػَ حُٔؼظٔي ك٢ هالٛظ٘خ ُل٤خطٚ حٓخ ٗؼَٙ 

كَٜٔ حُٔؼخ٢ٗ ٍه٤ن حُلٞح٢ٗ ٍحثغ حالٓخ٤ُذ ٝحٓغ حُو٤خٍ  

ٓؼ٤َُِؼٞح١ق حُ٘ز٤ِش رؼ٤ي حُ٘ظَك٢ طوِزخص حال ٣خّ ٝكٌٜٔخ ٍكْ هللا 

 حُٔؼظٔي رٖ ػزخى حالٗي٢ُٔ                            

 

====================== 
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 امتاب امثاٍي

 

 

 

 

 

 

 

 

                            امحكيح فنضفح امعقىل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ً٘ض أٓـَ أهٞحال ٝاكٌخٓخ  ٜٓ٘خ أهُٜٞخ ك٢ ٓؼظَى حُل٤خس حًًَ 

 :رؼ٠خ ٖٓ ٌٛٙ حُلٌْ ٝحألهٞحٍ ك٢ ٌٛح 

 

 

 

 حُل٤ِٔٞف ٖٓ ٝٛذ حُويٍس ػ٠ِ حُوٞٝ ك٢ رلَ حُظِٔخص
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--------------                                 

 

 

                    حُٜزَ طخ٣َٝ ًَ حالٍٓٞ ٝحُ٘ٞح ثذ ُٜخُلي

 

 

   ----------                                         

 

 

 حَُٔحءس ُؼزش ١ٌُٝ حالػٜخد حُو٣ٞش

 

 

-----------                                    

 

 

حُل٤خس ًج٤زش  ٓظِٔش  ٤ًَِ حُ٘ظخء  حُِٔزي رخُـ٤ٞ ّ  ٌُٖ هي طٔطغ 

 .حُ٘ـّٞ  ٝحُؤَ  ٥ٕ حُـ٤ّٞ طـ١َ ًخال٣خّ

 

-----------                                       

 

 

                        حُٜي٣ن ٖٓ طلخ٠ٗ الؿَ ٛيحهظٚ

 

 

---------                                      

 

 

                             حٍُٞى حؿَٔ ٢ٗء ك٢ حُل٤خس
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 -----------                                         

 

 

                        حالٗخ٤ٗش ٝحُلٔي َٗ ٓخك٢ حالٗٔخٕ

 

 

---------                                           

 

 

                              حَُؿَ حُٔـٍَٝ ُؼزش حَُٔحءس

 

 

-----------                                           

 

 

              ٟخع حُلن  ك٢ ٓؼظَى حُل٤خس ُْٝ ٣زن حال حٓٔٚ حُـ٤َٔ

 

 

  -----------                                               

 

     حُؼخُْ ٣يكؼٚ حُٔخٍ ٝكذ حال١الع ُِ٘خطؾ ح٠ُ حُؼَٔ  ٝحالى٣ذ  طيكؼٚ 

 حُؼخ١لش ُِوِن  ٝحالريحع

 

  -----------                                    

 

 

                           حرَع حُ٘ؼَحء حُٔظ٘خثٕٔٞ

 

 

   -----------                                       



 38 

 

 

                                حُل٤خس ِٓي ُالىرخء

 

 

----------                                       

 

 

                      حُٔٞص ٛٞ حُٞك٤ي حٌُٟ ال٣لَم ر٤ٖ ر٢٘ حُزَ٘

 

 

  -------------                                        

 

 

                                حُلع ْٝٛ هي ٣ظلٍٞ ح٠ُ كو٤وش

 

 

-----------                                            

 

 

 

                 حالٗٔخٕ ح٠ُؼ٤ق حالٍحىس ٖٓ طز٤ٚ حالكيحع

 

 

-----------                                           

 

 

                               حُـخَٛ ٖٓ ُْ ٣لٌَ رخُؼٞحهذ

 

---------------                                        
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                                     حُٔلخٛش ٟلي رال ٓزذ

 

-----------                                             

 

 

                 حُٔؼخىس ٣ؼَف حإلٗٔخٕ ٜٓ٘خ  ُلظٜخ ٝال ٣يٍى ٓؼ٘خٛخ

 

 

 

 

                        

 

                      حُ٘ـخع ٖٓ ال٣َٛذ حُٔٞص ٓخػش حُ٘يس

 

     -----------                                          

 

 

               رٌخء حُوِذ حٗي ١ٝخءس ٖٓ رٌخء حُؼ٤ٖ  حالٍٝ ٣ئ١ً حُ٘لْ    

 ٝحالهَ  ٣َ٣لٜخ

 

      -----------                                   

 

                                                                                                  

         حُٔخٓش  ْٛ ح٣ٌُٖ ٓ٘لْٜ هللا حُويٍس ػ٠ِ حُظ٣ٞٔٚ ٝحُٔوخطِش

 

 

  -----------                                    
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 ؿ٘ظٚ:                                ى٣ٞحٕ حُ٘خػَ

 

 

---------                                           

 

 

                  ح٠ُلي ٗٞػخٕ  ٍَٓٝ ٝكِٕ  ًٌُٝي حُزٌخء

 

 

 

 

                          ال ط٘ؼَ رخ٤ٔٛش ح٢ُ٘ء حالرؼي كويٙ

 

                                 

     ----------                                    

 

                   ٣ّٞ حُلَف ٓخػش  ٝٓخػش حُظَف حُق ٓخػش     

 

----------                                

 

                              حَُٔأس رَٝكٜخ ال رـٔيٛخ    

 

     -------------                                       

 

 

     حَُٔأس حُل٤ٌٔش  َٓآس ٛخك٤ش  طَٟ  ك٤ٜخ  ٍٛٞس حَُؿَ ح٠٣خ   

 

 

     -----------                                        

 

 



 41 

                               حال١لخٍ حُح٤َٛ حُل٤خس    

 

 

    ---------                                           

 

 

                       ؿٔخٍ حَُٔحءس هيٍطٜخ ك٢ حؿَحء حَُؿَ 

 

 

   ------------                                            

 

حَُٝف ٜٗخٍ حُل٤خس ٝحُٔخىس ٤ُِٜخ  ٌُٖ هي ٣ؼِٞ حُٜ٘خٍ ؿزخٍ ٝح٤َُِ 

 ٤٠٣جٚ هَٔ ًٝٞحًذ

 

   ------------                                       

 

 

                حَُٔء ك٢ حٍرؼش  كٌَٙ ٝهِزٚ ُٝٔخٗٚ ٝريٙ    

 

 

    -----------                                    

 

 

                         حُـ٣َِس كؼَ رال ٝػ٢ ٝالطل٤ٌَ 

 

 

     -----------                                       

 

 

                         حأل١لخٍ  ٓالثٌش حُٔٔخء ػ٠ِ حألٍٝ
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 ----------                                         

 

 

             حُٔيٍٓش ؿ٘ش ُٖٔ ًخٕ هخٍؿٜخ  ٝؿل٤ْ ُٖٔ ًخٕ ىحهِٜخ     

 

  ---------                                             

 

 

                             حك٠ِ ٝحؿَٔ حال٣خّ ح٣خّ حُيٍحٓش     

 

                                                              

     --------                                           

 

 

                                   حُؼَٔ هظَ حُلَحؽ رلخثيس

 

   -----------                                        

 

 

        ٛي٣و٢ ٝحكي ٝػي١ٝ ٝحكي  ٛي٣ن ٓوِٚ ٝػيٝ ؿزخٕ

 

 

    -----------                                         

 

 

                       حُي٣ٖ ػٍٞس حُلٌَ ٝكِٔلش حُل٤خس

 

 

    -----------                                        
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                          حُي٣ٖ كطَس ٛيحٛخ هللا ُؼزخىٙ

 

 

     ----------                                         

 

 

                              حُ٘خػَ حُلو٤َ حؿ٠٘ حالؿ٤٘خء

 

     ---------                                          

 

 

                  حُ٘خػَ ٖٓ ٣وِن ٖٓ ح٣ًٌَُخص  ٍٛٞح ك٤ش  ٗخ١وش

 

 

  --------------                                        

 

 

                        حُ٘خػَ ٣ِٔي ٓخال ٣ٌِٔٚ حُ٘خّ

 

 

    ------------                                      

 

 

              حُ٘خػَ ٖٓ ٣لٍٞ حُظخكٚ ح٠ُ ٗل٤ْ  ٝح٣ٌَُٚ ح٠ُ ػطَ

 

 

      ----------                                           

 

 

                حالى٣ذ حُـ٤ي ٖٓ حٗزغ حىرٚ ٖٓ ك٤خطٚ رظخػ٤َ ٓل٤طٚ   
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     -----------                                            

 

 

                                حٗي حٗٞحع حُؼيحٝس أهلخٛخ   

 

 

    -------------                                          

 

   حُؼ٤ٖ حُز٣َ٘ش ُْ طَ حال ؿِءح ٖٓ ٤ِٕٓٞ ٤ِٕٓٞ ؿِء ٓٔخ هِن هللا

 

 

   -------------                               

 

                          ػلخف حَُٔأس ك٢ ك٤خثٜخ 

 

    -----------                                   

 

 

                             حُل٤خس طـخٍد ٝػزَ

 

 

   ---------                                      

 

                   حُٔل٤ٚ ٖٓ ال٣ؼظزَ رؼزَ حُل٤خسٝٗٞحثزٜخ

 

 

-----------                                       
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حالػ٠ٔ ٖٓ ال٣ؼَف ٓخ٣ل٢٤ رٚ  ٝحالْٛ ٖٓ ال ٣لْٜ ٓخ٣ـَٟ كُٞٚ 

 .ٝحالهَّ ٖٓ ال٣ظٌِْ ك٢ ٟٓٞغ حٌُالّ

 

 

     ---------                                       

 

 

                       حُلخهي ٖٓ ٣ٌظْ حُـ٤ٞ  ٤ُ٘ظوْ

 

 

   ---------                                        

 

 

                حالَٓ  ىٓظٍٞ  ٣ٜظي١ رٚ حَُٔء ؿٜي حٓظطخػظٚ   

                                                                                         

----------                                            

 

 

       حَُٔأس طؼَف   ك٢ ٓالٓلٜخ ػ٤٘٤ٜخ ٝ ٝؿٜٜخ ًٝالٜٓخ ٤َٓٝٛخ

 

 

    -----------                                   

 

 

                  ٤ُٔض ًَ ٓخكَس ٓظٜظٌش  ٝال ًَ ٓلـزش ػل٤لش  

 

 

    -----------                                   

 

 

                               ٤ُْ ًَ ٓـ٤ٖ ٓـَٓخ   
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   -----------                                        

 

 

                       حُٔظٜظي ٖٓ ٣وٞىٙ ٛٞحٙ ح٠ُ حُٜخ٣ٝش   

 

                                                  

    ----------                                        

 

 

                          حُلذ ح٠ٔٓ حُؼٞح١ق حالٗٔخ٤ٗش

 

    ------------                                        

 

 

                  ٤ُْ حُؼَر٢ رؼٞرٚ رَ رِٔخ ٗٚ ٝػِٔٚ ٝٗؼٍٞٙ

 

 

  ----------                                       

 

 

                          حال٣خّ ىٍٝ  حٕ ىحُض ُي  ىحُض ػ٤ِي

 

 

  ----------                                        

 

 

                                حُؼِْ حُـ١َ ٍٝحء حُلو٤وش 
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    ----------                                          

 

 

                             حُلِٔلش  حُـٍٞ ك٢ حػٔخم حُلوخ ثن

 

    ----------                                             

 

 

                                      حُ٘وخء  كو٤وش حُل٤خس  

 

 

  -----------                                             

 

 

                     حالَٓ  حُيٍد ح١ٌُ ٣ٌِٔٚ حَُٔء ٤َُ٘ حٓخ٤ٗٚ

 

 

 

    ---------                                        

 

 

                              حُظلخإٍ ؿٍَٝ حَُٔء رل٤خطٚ

 

 

     ---------                                         

 

 

                               حُطَد  حُظـ٢٘  رلخُش حَُٔء حُلو٤و٤ش  

 

 

   ----------                                      
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                        حٌُٔٛذ  ٣َ١ن حَُٔء ك٢ ٤َٓٙ حُلؼ٤غ   

 

 

   --------                                           

 

                               حُظ٘خّٝ  حىٍحى ً٘ٚ حُل٤خس

 

 

     ----------                                             

 

                     حُل٤خس طوخٜٓٔخ حاله٣ٞخء  ٝحُؼيٍ ْٝٛ ر٤ْٜ٘

 

 

  ------------                                           

 

 

                     ح٤ُٔخ٢ٓ حُ٘خؿق ٖٓ ٣لٖٔ ٓوخطِش حُ٘خّ

 

 

  ----------                                            

 

 

      حُلوَحء  ًخُ٘لَ  ك٢ ىحءرْٜ  ٣ؼِٕٔٞ  ٝطخًِٚ حالؿ٤٘خء  ًٔخ طخًَ 

 حُ٘خّ حُؼَٔ

 

 

   --------                                     
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                    حأل١لخٍ ك٢ حألٍٝ ًخُ٘ـّٞ ك٢ حُٔٔخء  

 

 

        ---------                                    

 

                                                                               

                        حُ٘ٞحثذ طٍ٘ٞ حُلٌَ ٝهي طزِيٙ 

 

   -----------                                    

 

 

   حالؿ٤٘خء حُزوالء َْٟٛ حًؼَٖٓ ٗلؼْٜ  ك٢ حُلخُش حُٔؼخ٤ٗش ًُٝي ُٞ 

ُٝػض طَٝحطْٜ  حٌُُٔ٘ٞس  ر٤ٖ حُؼخ٤ِٖٓ ُؼخٕ حًزَ ػيى ٖٓ حُ٘خّ ك٢ 

 .      ٍكخٙ ٝٓؼخىس  

 

   ------------                                    

 

 

       حُوظ٤َ ح٤ُٔخ٢ٓ ٤ٜٗي ٝػ٤َٔ ك٢ حٕ ٝحكي  ٤ٜٗي ػ٘ي حطزخػٚ 

 ٝػ٤َٔ ػ٘ي ٓ٘خٝثٚ 

 

       ---------                                       

         

 

                                 حُؼ١ٍٞ اٗٔخٕ ٓظطَف

 

 

  -----------                                      

 

 

                        حالٛٔخٍ ك٢ حُٞحؿذ ؿ٣َٔش الطـظلَ 
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         ----------                                     

 

                                                         

                            حُظَٔحٗلغ كخًٜش ٝحٌُؿٌحء 

 

 

  ------------                                      

 

 حُ٘ؼذ ٓ٘طِن ىٝٓخ ٗلٞ حُظويّ ٌُٖ ٣وظِق طويٓٚ ٝٗظخّ حُلٌْ حُٔخثي

 

  -----------                                      

 

 

حُ٘ؼذ حُٔظؼطٖ ُِل٣َش  ًخُلطذ  ٣ِىحى ؿلخكخ  كظ٠  حًح حىًٍظٚ 

 َٗحٍس ٗخٍ ًخٗض حُؼٍٞس

 

  -----------                                       

 

 

                حُؼيحُش حالؿظٔخػ٤ش ٓزيء ٤ٓٔٞى حُؼخُْ ٓٔظوزال كظٔخ

 

  -------------                                     

 

         حهزغ حُ٘خ ّ ٖٓ  ٛي٣وي ٣ّٞ حُلَف ٝػيٝى ٣ّٞ حُظَف

 

  -----------                                       

 

 

                  حإلٗٔخٕ ٣ٔٞص حال ٗخػَ  ٓزيع ٝػخُْ ٓوظَع   
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   -----------                                 

 

حُٔيٍٓش ؿ٘ش  حُظال٤ٌٓ  ٓالثٌظٜخ ٝحََُٓ حٓخطٌطٜخ   ٝٗؼ٤ٜٔخ حُؼِْ 

 ٝحالىد

 

 -----------                                    

 

 

                          ٍك٤وي  ٍك٤وي ك٢ حُٔل٘ش

 

 

   -------------                                    

 

 

                        حُٔؼخىس ْٝٛ ك٢ حُل٤خس حُزخثٔش  

 

 

  ------------                                      

 

 

              حَُر٤غ َٓحٛن ٓـٍَٝ ٠٣لي ٣ٝز٢ٌ ك٢ إٓ ٝحكي

 

   -----------                                

 

 

                     حُِـش ٝحُظخ٣ٍن ك٤خس حالٓش ٝاىٍحًٜخ

 

 

  ---------                                   

 



 52 

                             حألىد ؿٌحء حُؼوٍٞ   

 

    ----------                                    

 

                                                                            

                حهظخٍ حُٔٞص ك٢ ٓز٤َ حُؼَٝرش ٝحالٗٔخ٤ٗش  

 

  -----------                                     

 

 

  حَُؿَ ٖٓ ٣ويٍ  ػ٠ِ طل٣َٞ ه١ٞ٤ حُؼٌ٘زٞص حُٞح٤ٛش ح٠ُ ٤ٔٗؾ ه١ٞ

 

   -------                                         

 

 

                           حُظلٞم ٖٓ ١ز٤ؼش حإلٗٔخٕ  

 

 

      -------------                                    

 

                                                                 

                          رخ٠ُ٘خٍ ٝحُؼَٔ ٣ظلون حالَٓ

 

 

   -----------                                  

 

 

                              حَُإ٣خ ً٘ق حُٔٔظوزَ 

 

 

   --------------                                 
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                     ه٤َ حُٔؼخىس ك٢ حُل٤خس ُٖٔ كوي ٍٗيٙ

 

 

   ------------                                    

 

 

                   حُظٜـْ ٝ حُٔزخد  ٓالف ٟؼخف حُ٘لّٞ

 

  -----------                                    

 

 

                 حٝى ُٞ ً٘ض حًزَ حُٔظٌز٣َٖ ٝحٟٝغ حُٔظٞحٟؼ٤ٖ  

 

 

    ------------                                     

 

 

                          حُ٘خد حُٔـٍَٝ ٓلخرش ٤ٛق

 

 

    -------------                                      

 

 

                             حُـٔخٍ ٗؼٔش هي ٣٘وِذ ٗؤش  

 

 

  -------------                                     
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                            حُلذ حُٜخىم ًخٌُٛذ حُوخُٚ    

 

 

 -----------                                        

 

 

                                   حُٞكخء ٤ٗٔش حالًخٍّ

 

   ----------                                           

 

  حُٔخػخص  ططٍٞ ٝطوَٜ  كٔذ كخُش حَُٔء حُ٘ل٤ٔش  ر٤ٖ حُلَف 

 ٝحُظَف

 

  ------------                                         

 

 

              ًْ ٖٓ ِٓحف ر٤ٖ  ر٤ٖ حُل٤ٖ ططٍٞ ح٠ُ  هٜخّ ٝهط٤ؼش

 

 

  --------------                                       

 

                        ٍد  ٛي٣ن  ه٤َ ٖٓ حم ٝه٣َذ

 

  -----------                                        

                                          

                       حُـزخٕ ٖٓ ٣ؼَف كوٚ ِٓٔٞرخ ػْ ٣ٌٔض

 

 

   ---------                                         
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                       حُ٘ـخ ع  ٖٓ ظلَ ٝػل٠ ٝحُـزخٕ ٖٓ ؿيٍ

 

 

     ----------                                         

 

  

                               حٕ هَ حُل٤خء ٓخص حَُؿخء   

 

      -------------                                         

 

 

                              ٤ُْ ًَ ٖٓ ُزْ حُؼٔخٓش ٤ٓيح   

 

   -----------                                          

 

 حُزو٤َ ًالػذ حُ٘طَٗؾ  ٣َٜف ٓخ ػ٘ي ؿ٤َٙ ٣ٝلظلع رٔخ ػ٘يٙ    

 

 

     ----------                                           

 

 

              حُٜي٣ن حُظ٤ِي ه٤َ ٖٓ حُطخٍف كخالٍٝ ًخٌُٛذ حُٔـ٢ِ

 

 

   ----------                                       

 

                             حالىد ٍٝف حُؼخُْ ٝحُؼِْ ؿٔيٙ   

 

  ---------                                        
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                            حُؼ٤ي ط٤ًٌَ حُلوَحء رلوَْٛ 

 

 ------------                                     

 

                             حُ٘وٞى  طـؼَ حُؼؼخُذ حٓٞ ى   

 

 

    ------------                                     

 

                           حُلذ حٓظِحؽ ٍٝك٢ ر٤ٖ حػ٤ٖ٘   

 

    ---------                                       

 

                          حالهالم ِٓٞى حَُٔء ك٢ حُٔـظٔغ   

 

 

    ------------                                         

 

                طوخّ حالهالم  روَٝؽ حَُٔء ػٖ ػخىحص ٓـظٔؼٚ    

 

     ----------                                            

 

 حالىد طـَرش ك٤ش ٗخرؼش ٖٓ حػٔخم حُٔـظٔغ حالٗٔخ٢ٗ  ٝٓٞكخس  ٓ٘ٚ   

 

-----------                                    

 

                      حألىد  حٗؼٌخّ ُلٌَ حَُٔء ٝه٤خُٚ

 

  ---------                                   

 

                           ٖٓ ال ك٤خء ُٚ ٤ُْ  حٗٔخٗخ
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---------                                      

 

                              حك٠ِ حال٣خّ ح٣خّ حُيٍحٓش

 

 

 

 

*******************                      
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 حُزخد حُؼخُغ

 

 

 

 

 

 

 حُٔـوـــخ ال ص 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٗف ر٤ض ٗؼَ
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 حًح َٓ ر٢ ٣ّٞ ُْٝ حًظٔذ حىرخً   

                            ُْٝ حٓظلي ػِٔخً كٔخ ًحى ٖٓ ػ١َٔ

 

         ٌٛح حُز٤ض حُ٘ؼ١َ ٣٘ؼ٢َٗ رٜخُش حإلػـخد  ٝحُظ٣ٌَْ ُوخثِٚ  

ُٔخ ك٤ٚ ٖٓ  ػظ٤ْ حُويٍ ٝأ٤ٔٛش حُٔخ٤ٛش  ٝٓخ طَى ُِل٤ــــخس  ُِِٖٝٓ  

كوي  حٝهق حُِٖٓ حٕ ُْ ٣ٌظٔذ حىرخ ُْٝ ٣ٔظلي ػِٔخ  ال٢ٗء ك٢ حُل٤خس 

حال حُؼَٔ حُٔٔظَٔ كـــــــــــــ٢ ٓز٤َ حألػِـــ٠ كخُل٤خس  ػٖ ُظؼَٔ  

٣وٍٞ حُ٘خػَ  حٗٚ حًح َٓ ٝهض ُْٝ ٣ٔظلي ٖٓ ٌٛح حُٞهض ٝحٟخػٚ ك٢ 

حُال٢ٗء كال طؼي طِي حُلوزـــش ٖٓ ػَٔٙ حُٔليٝى ك٢ ٌٛح حُز٤ض 

ٗٔظط٤غ ْٗ ٍحثلش كِٔلش حُ٘خػَ ُِل٤خس  رٌَ َٓػش ٝٗزخٛش اً حٗٚ 

كِٔلٜـــــخ  رـؼِٚ ك٤خس حَُٔء َٛحػخ ر٤ٖ حُو٤َ  ٝحَُ٘ ٝػْ ٣ِظِّ 

ؿخٗذ  حُـي  ك٤ٜخ كخُل٤خس رلَ ٓل٢٤ ٓخ ٗخء إ ٣ـٔغ  ٝػــــــِ 

حَُٔء  ؿِء ٖٓ ٌٛٙ حُل٤خس ٌُٜح كٌؼ٤َ ٖٓ ػَٔ حإلٗٔخٕ أ١ اٗٔخٕ 

 س سطٌٛذ ٓيٟ ٝرٕٞ كخثيس  ٍٝرٔخ  طـِذ ٣ٝالص رـــــــيٍ حالٓظلخى

ك٢ٜ أٝهخص طٌٛذ ٖٓ ػَٔ حإلٗٔخٕ حُٔليٝى  كخال٣خّ حُظ٢ ُْ ٣ٔظلي 

حَُٔء ٜٓ٘خ ٝحُظ٢ ال ٣لٔزٜخ ٖٓ ػٔــــَٙ  ٓلٔٞرش ٓ٘ٚ ٢ٛٝ أٝهخص 

طٌٛذ ٓغ حُِٖٓ  ك٤غ ٤ُٔض ُؼـِش حُِٖٓ ٖٓ طٞهق حُل٤خس طلْٜ 

رخُؼوَ حً حٗٚ  ٣ل٤ٞ كٔذ  ٗظ٣َش حُل٤ٞ حُلِٔل٤ش ك٤٘ظؾ ػ٘ٚ ٓخ 

٣ٜيٍ ٖٓ ه٤َ أٝ َٗ ٝحُو٤َ ٛٞ حُـخٗذ حَُٔ٘م ٝحأل٠ٔٓ ٝحألك٠َ 

ٝٓز٤َ ُِو٤َ  حألىد ٝحُؼِْ ٍٝر٢ حُل٤خس رٜٔخ  رخػظزخٍ حُٞهض ح٠ُخثغ 

ٓ٘ٚ ال٢ٗء ٢ٌ٘٘ٔ٣ٝ ط٘ز٤ٚ حُؼِْ ٝحألىد رَِٛس ًحص ٍحثلش ٤١زش 

كخألىد ٛٞ حٌُٟ٘ حُلٞحف ٖٓ ٌٛٙ حَُِٛس ُٜٝٞٗخ حُـٌحد  حٌُِحٕ 

٣وٞىحٕ حُ٘خّ ا٤ُٜخ ٝحُؼِْ ًحص حَُِٛس حُـٌحرش حُظــــــ٢ ٣لٞف ٜٓ٘خ 

حأل٣ٍؾ  كِٞال حُؼِْ ُٔخ كخف حُؼطَ ُٝٞال  حَُحثلش حُ٘ي٣ش ٓخ ػَف 

 ٖٓ ك٠َ  كخُؼِْ ٝحألىد  ٓظالُٓــــــخٕ رؼ٠ٜٔخ ٣ظْٔ ح٥هَ سُِِٛٞ

حُل٤خس إٔ أ٠ٔٓ ٢ٗء ك٢ حُل٤خس حُؼِْ ٝحألىد  ٝال أظٖ  إ 0كظٌٕٞ 

حُ٘خػَ ٣َ٣ي  رٌِٔش حألىد رٔؼ٘خٙ حالٛطالك٢ ك٢ ٌٛح حُؼَٜ ٖٓ ٗؼَ 

ٝٗؼَ أٗٔخ هٜي حألهالم ٝكٖٔ حُظَٜف اً إ ًِٔش  حألىد َٓص  

رَٔحكَ ٝططٍٞحص  كل٢ ريح٣ش ػَٜ حَُٓخُش حُٔلٔي٣ش ًخٗض طؼ٢٘ 

أىر٘ـ٢ ٍر٢ كؤكٖٔ )حألهالم  ٣ئ٣ي ًُي هٍٞ حٍَُٓٞ ح٣ٌَُْ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 
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ػْ  ٣ِ٣يٗخ  ىالُش  ا٠ُ ٓخ ًٛز٘خ  ا٤ُٚ حٗٚ أٍحى حًظٔخد  حألىد  (طؤى٣ز٢ 

ح١ٌُ ٣ٌظٔذ ٖٓ ٓيٍٓش حُل٤ــــــــــــــخس  ُٜــــــٌح هخٍ حًظٔذ  أىرخ أ١ 

أهالهخ  ٝحٓظلخى ػِٔخ أ١ طؼِٔخ ػْ حٗٚ  ٣وٍٞ ُْٝ حٓظلي ػِٔخ ٝرٌِٔش 

حُؼِْ  ٣ـٔغ  ؿ٤ٔــــــغ  حُؼِّٞ  رٔـــخ ك٤ٜخ  حألىد ٝحُؼوخكش كخُ٘خػَ 

٣ؼَٔ ٤ٌُٕٞ ٓئىرخ ٝػخُٔخ  طو٢ حُ٘لْ ١خَٛ حُوِذ ٝٓخ أؿيٍ 

رخُؼِٔـــــخء  إ ٣ٌٞٗٞح ًٌُي ٝاًح ٗظَٗخ ُِل٤خس  ًٍٝزٜخ ٝؿيٗخ  ك٢ ًَ 

٣ّٞ ٣ٔٞص أكٞحؽ ٖٓ حإلْٗ ٝطِي ٝاًح ٗظَٗخ ُِل٤خس  ًٍٝزٜـــــــــخ 

ٝؿيٗخ  ك٢ ًَ ٣ــــــــّٞ ٣ٔٞص أكٞحؽ ٖٓ حإلْٗ ٝطِي أكٞحؽ  ٌُٖ ال 

٣ًٌَ حكي ْٜٓ٘ رَ ُْ  ٣ؼَف حُ٘خّ حْٓ حكي ْٜٓ٘ حال ٖٓ ًخٗض ك٤خطٚ 

ك٘ــــــخٍح  ٢٠٣ء حُل٤خس ُِ٘خّ  ك٤ٜي١ حُٔلٖ حُؼخ٤ُٖٔ ك٢ ٓظخٛخص  

حُزلَ حُل٤خط٢ حُِحهَ  ُ٘خ١ت حألٓخٕ  ٝٓخ حهِْٜ  كخ٤ُٔـــــض ال ٣ظَى 

َٓ رٔوزَس ٝحٗظَ ُٔخ ك٤ٜخ  أٜٗخ طل١ٞ ٓال٤٣ٖ . ٍٝحءٙ ؿ٤َ ػِٔٚ  

حُزَ٘  ح٣ٌُٖ ال طؼَكٜـــْ  ح٤ُّٞ  كظ٠ إ رؼــــــــٞ حُِلٞى  ٛخٍص 

ُلٞىح ٖٓ ؿي٣ي ًٔخ ٣وٍٞ حُ٘خػَ  أرٞ حُؼالء ٍكٔٚ هللا  ًَ ٛئالء ُْ 

٣ًٌــــــَ ْٜٓ٘ حكي  ٖٓ ٣ٔٞص  اال ٓـــٖ ٣ؼَكٚ ٤ُؼَكٚ  اال أِٛٚ  ًٝٝٝ 

هَرخٙ  ُٝلظَس ٓليٝىس  كخٗٚ ٍحف ا٠ُ ؿ٤َ ػٞىس  أٓـــــــــخص أٝالثي 

ح٣ٌُٖ ٣ؼِٕٔٞ  ُٜخُـــــــــــق حإلٗٔخ٤ٗش  ْٛ أٓش حُ٘خّ ٝػ٠ِ ًَ ُٔخٕ  

                                                                    . 

 

 

   **********************                   
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         حًح ٗظَٗخ ك٢ طخ٣ٍن حُِـش حُؼَر٤ش ٤ًٝق طٌٞٗض ًٝخٗض ٤ًٝق 

ىهِظٜخ ٌٛٙ حٌُِٔخص حالػـ٤ٔش ٤ًٝق ٤ٓطَص ػ٠ِ حُٔ٘ظ٘خ ٌٛٙ حُِٜـش  

حُٔل٤ِش حُظ٢ ٗظٌِٜٔخ ح٤ُّٞ  َُح٣٘خ ٌُٜٙ حُِـش  حُوخُيس  طخ٣ٍوخ كخكال 

رخُٔؼخٍى ٝحُؼوزخص ٝحُِطخثق ٝحُـَحثذ  كٖٔ حُٔؼِّٞ حٕ حُؼَد هزــَ 

ػَد ػخٍرش ٝػَد ٓٔظؼَرش - ًٔخ ٣وٍٞ  حُٔئٍهٕٞ - حالٓالّ  

ٝحُؼخٍرش ًٔخ ٣ليػ٘خ حُظخ٣ٍن  ٌٓ٘ض ح٤ُٖٔ ٖٝٓ ٓ٘خ١ن ؿ٘ٞد حُـ٣َِس 

حُؼَر٤ش ًٝخٗض ُٜـــــخ ُـظٜخ حٝ هَ ُٜـظٜخ حُوخٛش  رٜخ  ًخُِٜـش 

حُل٣َ٤ٔش ٝك٤َٔ حكيٟ حًزَ حُوزخثَ حُؼَر٤ش ُٜٝـظٜخ طوظِق ػٖ ُـش 

حُ٘ٔخٍ ح٣ٌُٖ ٣ٔٔـــــــٕٞ رخُؼَد حُٔٔظؼَرش  كٔزٔخ ططِن ػ٤ِْٜ 

حُظ٤ٔٔخص حُظخ٣ٍو٤ش ٖٓ ك٤غ حْٜٗ ط٘خٓٞح ُـظْٜ  حال٤ِٛش  ٝحطوٌٝح ُـش 

حُـ٘ٞد ُـش ُْٜ  هزَ حٕ  ٣ظٜيّ  ٓي ٓؤٍد ك٢ ح٤ُٖٔ  ٝٛٞ ٓي ػظ٤ْ 

ر٤ٖ حُـزخٍ ح٤٘ٔ٤ُش  كِٔخ طٜيّ  حؿَهض ٤ٓخٛٚ  حؿِذ  حالٍح٢ٟ ح٤٘ٔ٤ُش  

رل٤غ حٟطَص حُوزخثَ حُؼَر٤ش ح٤٘ٔ٤ُش ُِٜـَس  كِ٘كـــض ٌٛٙ حُوزخثَ 

٣ٝليػ٘خ .  ٗلٞ حُ٘ٔخٍ ٌٝٓ٘ض حُلـخُ ٝٗٔخٍ حُـ٣َِس  حُؼَر٤ش 

حُظخ٣ٍن  حٕ حُؼَد حُ٘خُك٤ٖ  حٓظطخػٞح حٕ  ٣َٜٜٝح أُٔ٘ــــش ػَد 

 ٣ظ٘خٕٓٞ ُـظْٜ حال٤ِٛش  رٍَٔٝ حُِٖٓ  ٣ٝـؼِْٜٞٗحُ٘ٔخٍ ٌُؼَطْٜ  

ُظ٘خ٤ْٜٓ ُـش  (حُؼَد حُٔٔظؼَرــــــش )٣ٝظٌِٕٔٞ ُـش حُـ٘ٞد  كٔٔٞح 

حالرخء ٝحالؿيحى ٝحطوخًْٛ ُـش حُوخى٤ٖٓ ح٤ُْٜ ٖٓ ح٤ُٖٔ ُـش ُْٜ  ٖٝٓ 

حُؼـ٤ذ حٕ ٣ؤط٢ هّٞ ٗخُكٕٞ ٌُٔخٕ ٓؼ٤ـــــــٖ ك٤ٔظط٤ؼٕٞ طـ٤٤َ ُـش   

حُٔٞح٤٘١ٖ حال٤٤ِٖٛ   حُٔ٘ش ٖٓ ٌٓ٘ٞح ٓؼْٜ  ح٠ُ ُـظْٜ ٝحُظـِذ ػ٠ِ 

ٝهي ٝهق حُٔليػٕٞ ك٢ حالىد حُؼَر٢  ٓٞهـــــق حُلٌٍ  رَ حُ٘ي 

رَ . ٝح٣َُزش ٖٓ ٌٛح حالَٓ حً حْٜٗ ال ٣ٜيهٕٞ ٓخ ط٘خهِٚ حٛلخد حُوي٣ْ 

٣زَٖٛ  رؼ٠ْٜ  ػ٠ِ حٕ ُـش حُ٘ٔخٍ ٛــــ٢ حُِـش حال٤ِٛش ٝحٕ ػَد 

حُـ٘ٞد حُ٘خُك٤ٖ  ح٠ُ حُ٘ٔخٍ  ْٛ ح٣ٌُٖ  ط٘خٓٞح ُـظْٜ ٗظ٤ـش  

 .ُالهظال١  ٓغ  ػَد حُ٘ٔخٍ  ٝحطوٌحْٛ  ُـش حُؼيٗخ٤٤ٖٗ ُـش ُْٜ 

 

           ه٣َٖ ٢ٛ حُوز٤ِش حُؼَر٤ش حُظ٢ ًخٗض ُٜخ حٌُٔخٗش ٝحُٜيحٍس 

ك٢ ٌٓش  هزَ حالٓالّ  ػيٗخ٤ٗش  ٗٔخ٤ُش ُـظْٜ  ٣ٝلق رٜخ ٖٓ ًَ ؿخٗذ 

حُوزخثَ حُؼَر٤ش حالهَٟ حُ٘خُكش ٝحَُحُكش ٝرٔخ حٕ ٌٛٙ حُوز٤ِش  طظٌِْ 
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حُِـش حُؼَر٤ش  رِٜـظٜخ حُوخٛش  كوي حٓظطخػض ػــــــــــٖ ٣َ١ن 

حُؼالهخص حال ؿظٔخػ٤ش  ٍٝٝحف ٝٓـ٢ء  حُؼَد  ٖٓ  ٝح٠ُ  ٌٓش  

ُِظـخٍس ٝحُلؾ حٝ ؿ٤َٛخ حٕ طظـِـَ ُٜـش ه٣َٖ ك٢ أُٔ٘ش  

حُؼــــــــَد حُٔـخ٣ٍٖٝ  ٌُٔش ٝرٍَٔٝ  حُِٖٓ حٛزلض ُـش ه٣َٖ  

ػ٠ِ ًَ ُٔخٕ  حً  حٕ  ٤ُٔطَس حُو٤٤َٖٗ ػ٠ِ ٌٓش ح٤ٔٛش رخُـش 

ٌٝٛـــــٌح حٛزلض ُـش ه٣َٖ حُِـش ح٤َُٔٓش حُؼَر٤ش  . ٌُٝؼَطْٜ 

ٝحؿزَص  حُوزخثَ حُؼَر٤ش  ػ٠ِ حُ٘طن رٜخ  ك٢ حُٔٞحْٓ ٝحالٓٞحم  

ٝك٢ حُو٤ٜي  ك٢  حُ٘ؼَ ٝ حُوطخرش  ٝحُ٘ؼَ  رؼي حٕ طخػَص  ُـش ه٣َٖ 

ح٠٣خ  رِٜـخص حُوزخثَ حالهَٟ ٝرخُ٘خُك٤ٖ  حً  كٞص  ُٜـظٜخ ًِٔخص  

ٖٓ ُٜـخص ٗظ٠ حُوزخثَ حُؼَر٤ـــــش   ر٤ٖ حُو٤َِ ٝحٌُؼ٤َ ٝحالؿِذ ُٜـش 

ه٣َٖ  ٝٗؼٞى ح٠ُ حُوٍٞ  حٕ حُل٠َ  ٣َؿغ  ُوٞس  ٌٝٓخٗش  ٝػظٔش 

ه٣َٖ ر٤ٖ حُوزخثَ  ك٢ ًحُي حُٞهض  ُِٝٓ٘ظْٜ حُي٤٘٣ش  ٝحالؿظٔخػ٤ش 

 حٌُؼزش حَُٔ٘كش حُظ٢ ٣ئٜٓخ حُ٘خّ ُِلؾ   ٓيٗشٝحالهظٜخى٣ش  حً حْٜٗ

ك٢ ًَ ٝهض ُٝٓــــخٕ ٝألْٜٗ حَُ٘كخء  ٝح٤ُٔٔطَٕٝ ػ٠ِ حُظـخٍس  ك٢ 

 . ١ٍٞ حُزالى ٝحُـ٣َِس ٝػَٟٜخ 

 

         ٝح٤ُّٞ حًح ٍؿؼ٘خ ح٠ُ  ٓلَىحص  حُِـش حُؼَر٤ش  ُٞؿيٗـــــــــخ   

ك٤ٜخ ُـش ه٣َٖ حُـخُزش  حٟخكش ح٠ُ ُٜـخص  حٓي ٝ ٠َٓ  ٌٍٝٛ 

ٝؿٔخٕ ٝؿ٤َٛخ ٖٓ هزخثَ حُـ٘ٞد  ٗخ٤ٛي ػٖ طخػ٤َ هزخثَ حُ٘ٔخٍ  

ك٢ٜ ُـش ًَ حُؼـــــــــَد  ٝحالؿِذ ه٣َٖ  ٝحُِـش حُؼَر٤ش ُـش ؿخٓؼش 

ٗخِٓش  حً حٜٗخ ُـش  ٛٞط٤ش  حٗظوخه٤ش  ٛٞط٤ش ألٜٗخ طؼَف ٖٓ حُٜٞص 

ٝطٌظذ ػِـــــ٠ حالًؼَ كٔزٔخ طِلع  ٝٗزَحطٜخ  ِٜٓش  ح٤ُٜخؿش ػ٠ِ 

حُِٔخٕ ٝحٕ حؿظٔخع ًَ كَف ٓغ  حُلَف حالهَ  ٣ؼط٢  ُٞٗخ ؿي٣يح 

ٝٗـٔـــــــخ  حهَ ٣وظِق ػٖ  حُ٘ـْ   حالٍٝ  رل٤غ  طٌَ٘  حٗـخٓخ  

ٓوظِلش  ٝكوخ ٤ُٔخهخص حُلَف ٝط٘خؿٔٚ ٓغ حُلَف حالهَ  ٝحٌٓخ٤ٗش 

ٝحٗظوخه٤ش ألٜٗخ ٖٓ أكؼخُٜخ حألٓٔخء   أ١ . حٌُخطذ حٝ حُ٘خػَ  ك٢ ًُي  

حٕ حُلؼَ ٛٞ حالَٛ  ٝرٔويٍٝ حَُٔء  حٕ ٣ظَٜف ٤ًلٔخ ٣٘خء ٣ٝ٘ظن 

ٓخ ٍحم ُٚ ر١َ٘  ػــــــي ّ حُوَٝؽ ػ٠ِ حُوٞحػي  ٝحُٔٞح٣ُٖ حُؼخٓش  

ٌُٜٙ حُِـش حُؼظ٤ٔش  ٌُٜٝٙ حُٜلش  حٓظطخػض  حُؼَر٤ش  إٔ طالثْ ًَ 

حُؼٍٜٞ  ٝحالُٓ٘ش  ًَٝ حُل٠خٍحص ٝط٘ظؾ  ًـــــَ ٌٛٙ حالىحد ٝحُؼِّٞ 

ٝطزو٢  ك٤ش  ٓيٟ حُيَٛ  ٝطٔخ٣َ ًَ  حَُه٢  ٝحُظل٠َ ٍؿْ طؼخِٜٓخ  
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حُٔظ٘خ٤ٛش  ٢ٛٝ طلٟٞ حٌُِٔخص حَُه٤وــــــــــــش  حُـ٠ِشٓغ  حُزيحٝس  ٝ

ك٢ حَُهش ح٠ُ ؿخٗذ حٌُِٔخص حُزي٣ٝش  حُـخكش  ٝحُ٘ي٣يس حُٞهغ 

ٝحُٜؼٞرش  ك٢ٜ ًٔخ هخٍ ػ٤ِٜخ حالى٣ذ حَُٔكـــــّٞ  ػزخّ  ٓلٔٞى 

  –حُِـش حُ٘خػَس - حُؼوخى 

 

          حطوٌ  حالٓالّ حُؼَر٤ش ُـش ٤ٍٔٓش  ك٤غ ٍِٗ  ك٤ٜخ حُوَحٕ 

ح٣ٌَُْ     حً  حٗٚ  ٍِٗ  ك٢  ر٤جش ػَر٤ش ٝحٗظَ٘ ر٤ٖ حهٞحّ ػـــــــــــَد 

ٝحٍَُٓٞ ح٣ٌَُْ  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  ح١ٌُ حٍِٗ ػ٤ِٚ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ   ٝحٍِٓٚ هللا 

طؼخ٠ُ  ٍكٔش ُِؼخ٤ُٖٔ  ٍٝٓٞال  ُْٜ ؿ٤ٔؼخ  ػَر٢  ه٢َٗ  كٍِ٘ 

حُوَإٓ ح٣ٌَُْ رخُؼَر٤ش ًٝخٗض آٌٗحى ُـش ٓظٌخِٓش ٖٓ ًَ حُٞؿٞٙ ًٝخٕ 

ُُِ٘ٝٚ ًَ حالػَ ك٢ هِٞى ٌٛٙ حُِـش ٖٓ ؿٜش  ٝططٍٞٛخ ٖٓ ؿٜش 

حهَٟ  كخُوَإٓ ح٣ٌَُْ ًظخد هخُي  ٍِٗ ٖٓ حُٔٔخء ٝكلظٚ هللا طؼخ٠ُ 

 :ٖٓ ًَ طـ٤٤َ  حٝ طل٣َق 

  ((حٗخ ُِٗ٘خ حًٌَُ ٝحٗخ ُٚ ُلخكظٕٞ  ))

 

      ٝرللع حُوَحٕ كلظض حُؼَر٤ش كخُوَإٓ ح٣ٌَُْ  كلظٜخ  ٝحُظِٜٓخ 

ٝحهَؿٜخ  ٖٓ حكَؽ حُٔٞحهق ٓظلي٣خ ًَ حُؼَحه٤ـــــــــــــَ ٝحُٜؼٞرخص 

ٝٛخٜٗخ  ٝحٓخ٤ُزٜخ  ٝهٞحػيٛخ  ٖٓ ًَ َٟ  ٝ ٝٓؼٜخ ٝحكيع ك٤ٜخ  

ػٍٞس ػخٓش ك٢  حٌُِٔخص ٝحالٓخ٤ُذ ٝحُٔؼخ٢ٗ  ٝ ٝطويٓض طويٓخ ٝحٓؼخ 

ٖٓ ىٍحٓظٜخ حُؼَد  ٝحُِٕٔٔٔٞ ح٣خ ًخٗض ُـظْٜ حً حٗزَٟ حُؼِٔخء 

 .ٝحُزلغ ك٤ٜخ  ٝك٢ حٓخ٤ُزٜخ ٝهٞحػيٛخ ٝرالؿظٜخ  

 

               ًَٝ ٌٓٞٗخطٜخ ٝهي َٓص حُِـش حُؼَر٤ش  رٌ٘زخص  ٝطٌخُذ 

ػ٤ِٜخ حألػخؿــْ ُطْٔ ٓؼخُٜٔخ  رؼي حٕ حٗلَٔص  ٍهؼش  حُلٌْ 

حالٓال٢ٓ  ٝحٌٗٔ٘ض  ٝظَٜص حُي٣ٝالص  حُٜـ٤َس  ٝ ك٢ حُؼَٜ 

حُلي٣غ هخٛش رؼي حٕ حٗظَ٘ص حٗظ٘خٍح ٝحٓؼخ ك٢ ًَ اٗلخء حُؼخُْ 

كخ٣٘ٔخ ٝؿــــــــي حالٓالّ ٝؿي حُوَإٓ  ح٣ٌَُْ  - رل٠َ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ 

ٖٝٓ ٌٛٙ حٌُ٘زخص حُظ٢ . ٝح٣٘ٔخ ٝؿي حُوَإٓ ح٣ٌَُْ  ٝؿيص حُؼَر٤ش 

طؼَٟض  ُٜخ حُِـش حُؼَر٤ش  ٖٓ ٤ٓخٓش حالهٞحّ حُظ٢ حٗل١َض ٜٓ٘خ  

ٍٝؿؼض ح٠ُ ُـظٜخ  حُظ٢ ًخٗض ػ٤ِٜخ هزَ حٓالٜٓخ ٓؼَ  ح٤ُٜٖ ٝ حُٜ٘ي 

ٝحالكـخٕ ٝحُظَى ٝحَُٝٓخٕ  ٝحُلَّ ٝحالٓزخٕ  ٝك٢ حُؼَٜحُلي٣غ  
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 ٓغ حُ٘ؼذ حُؼَر٢ حالطَحى ح٠٣خ  ٓؼَ  ٤ٓخٓش حُظظ٣َي حُظ٢ حطزؼٜخ 

ح١ٌُ ًخٕ طلض ح٤ُٔطَس حُظ٤ًَــــــــــــش  ٝحُلَٗٔش ك٢ ٗٔخٍ حك٣َو٤خ 

رخُ٘ٔزش ُالهطخٍ حُؼَر٤ش حُظ٢ ًخٗض طَُف  طلض ظَ حالٓظؼٔخٍ 

 . حُل٢َٔٗ

 

        حُوَإٓ ح٣ٌَُْ  ًخٕ ٝ ال ٣ِحٍ  ٓز٤ٌش ًٛز٤ش ُِـــــــش حُؼَر٤ش 

 ١ٍٝٞٛخ  ٓؼخ٤ٜٗخ حكٖٔ طط٣َٞ ػزٜخ  ؿٔغ حٓخ٤ُزٜخ حٓظٞهخُيس

ٝحٟل٠ ػ٤ِٜخ  ٛخُش ٖٓ  هي٤ٓظٚ ٝػظٔظٚ ُيٟ ػّٔٞ  ح٤ُِٖٔٔٔ ك٢ 

ًخكش حٗلخء حُؼخُـــــْ  ٝحؿالالً  ٝػظٔش ؿَٓض ك٢ ٗلْٜٞٓ  ٝهِٞرْٜ  

 ك٢ ًُي  كوي طليع ك٢ ؿ٤ٔغ حٓخ٤ُزٜخ  ح٤ٔٛظُٚٝز٤خٕ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ 

ر٤ٖ ح٤ُِٖ ٝحُ٘يس ٝحُظ٤َٛذ ٝحُظَؿ٤ذ  ٝحُوٜش ٝحُلٌخ٣ش ٝحُوطخرش   

حُطزخم ٝحُـ٘خّ ًَٝ ٝحُٔـغ  ٝٝٓخ  ؿخء ك٤ٚ ك٤ٚ  ٖٓ  حُز٤خٕ   

حُزالؿش حُؼَر٤ش كٜٞ ؿخٓـــــــــــــغ ُ٘لٞٛخ ٝهٞحػيٛخ َٝٛكٜخ 

ط٘طن حُؼَد ٝرالؿظٜخ  ًٔخ حٓظؼَٔ ُٜـخص ًِٝٔخص ٝطؼخر٤َ ر٤ِـش ُْ 

   (حَٛ حُـ٘ش  )رٔؼِٜخ  هزَ ُِٗٝٚ  كظ٠ ه٤َ حٕ  حُِـش حُؼَر٤ش ٢ٛ ُـش 

ًٔخ ؿٔــــــــــغ ُٜـخص رؼٞ حُوزخثَ حُؼَر٤ش كٌخٕ رلن حَُحكي حالٍٝ 

 . ٝحالػظْ ك٤ٜخ 

 

        ٝرخالٟخكش  ح٠ُ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ  ٛ٘خى ٍٝحكي حهَٟ حٝؿيٛخ 

 حُي٣ٖ –كخألٓالّ .   طٜذ  ك٢ ٓـ١َ  حُِـش حُؼَر٤ش  حُٞحٓغ حالٓالّ

٣لظخؽ ح٠ُ حِٓٞد ه١ٞ ٓظ٤ٖ ٝهٍٞ ك٤ٜق  ٝهي ؿٔغ حٍَُٓٞ -  حُـي٣ي

 ٍكيٛخح٣ٌَُْ  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ًَ حُلٜخكش ٝحُز٤خٕ كٌخٕ حُلي٣غ ح٣َُ٘ق  هي 

رؤٓخ٤ُذ  ًِٝٔخص  ؿي٣يس ٖٓ حهٞحٍ حُلز٤ذ حُٜٔطل٠  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  حُ٘ز٢ 

 .حٝ حَُؿَ  حُؼَر٢  حُو٢َٗ كٌخٕ ٣ٔؼَ حَُحكي حُؼخ٢ٗ  ُٜخ  

 

       ًٌُٝي حُوطخرش طؼظزَ ٍحكيح  حهَ  ُٜخ  اً إ حُلـــــــــًَش 

  ًُٝي ُؼيّ ٝؿٞى ريح٣خطٜخحإلٓال٤ٓش طلظخؽ  ا٤ُٜخ ٝهخٛش   ك٢  

ٝٓخثَ أهَٟ  ُـَٜ حُ٘خّ حٌُظخرش كٌخٕ حٍَُٓٞ ح٣ٌَُْ ِٛــــ٠ هللا 

ػ٤ِٚ ِْٝٓ ٝهِلخإٙ  ٖٓ رؼيٙ  هطزخء رِـخء  كٌخٗض حُوطخرش حَُحكي 

 .حُؼخُغ  
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           آخ حُ٘ؼَ كَؿْ ٛيٝء كًَظٚ ك٢ ريح٣ش ػَٜٛيٍ حألٓالّ  

كوي ٍهــض أٓخ٤ُزٚ ٝكٔ٘ض ًِٔخطٚ ٝحٓظو٠ ٖٓ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ حٌُؼ٤َ 

ٖٓ حٌُِٔخص  ٝحُظؼخر٤َ  كٌخٕ حُ٘ؼَ  ٍحكيح ٍحرؼخ  ك٢ طط٣َٞ حُِـش 

 .    حُؼَر٤ش 

 

   ٌٛٙ ٢ٛ  حَُٝحكي  حُظ٢ ًخٗض طٜذ ك٢ رلَ  حُِـش حُؼَر٤ش  ك٢ 

 .حُـخ٤ِٛش ٝك٢ ٛيٍ حالٓالّ 

 

                                        ٣ظزغ                                         

 

 

 

 

****************                       
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 ك٢ حُـ٣َِس حُؼَر٤ش  ٝحُظَٝف ٝر٤جظٜخ     حألٓش حُؼَر٤ش ١ٝز٤ؼظٜخ 

  ُِؼوخكش حُؼَر٤ـــــش   كخُ٘ؼَ حُؼَر٢  ى٣ٞحٕ ٤ٛٝخطٜخحُظ٢ ػخٗض رٜخ 

 ٓلَىحص ك٤خطْٜ  حُؼخٓش  ٝحُوخٛش  ك٢ ؿ٣َِطْٜ  ٌَُ حُؼَد  ٝؿخٓغ  

كٜٞ ى٣ٞحٕ ٓلخهــــَْٛ ٝٓؤػَْٛ ك٢ حُلَد ٝحُِْٔ حٟخكش ح٠ُ 

ٓؼظويحطْٜ ٝػوخكظْٜ ٝٓؼخٍكْٜ ٝحُِـش حُؼَر٤ش ٝحٕ ًخٗض حىر٤ش 

ٝك٤٘ـــــــــــــش ٝحٗ٘خى٣ش  ؿ٤َ ٓوخُلش ٌُالّ حُؼخٓش  كــــــــــ٢ حُـخ٤ِ٤ٛش  

طٌخَٓ  حُوـٍٞ رخٗٚ هي رؼٞ حُ٘ت  ٝهي كيى حُٔئٍهٕٞ ُِ٘ؼَ حُؼَر٢  

ك٤ٚ ٝروٞطٚ ٝر٤خٗٚ ٝك٘ٞٗٚ ك٢ كظَس الطظـــــخُٝ حُؼوي٣ٖ ٖٓ حُِٖٓ  هزَ 

ٓزؼغ حٍَُٓٞ ح٣ٌَُْ  دمحم ٠ِٛ هللا ػِـــــــ٤ٚ ِْٝٓ  كوي ًخٗض حُؼَد 

حكٞؽ حالْٓ ح٠ُ حُ٘ؼَ ريٝحػــــ٢ ك٤خطْٜ حالؿظٔخػ٤ش  ٝٓخ  حًظ٘لٜخ  

ٌٝٛح حٓظٞؿذ  حٕ ٣ٌٕٞ ُْٜ ٗؼَ هي٣ـْ  رِـظْٜ حُوي٣ٔش  حً ُْ ٣زن ٓ٘ٚ 

ٗت  ٖٓ ػَٟٝٚ حُظ٢ حهظِطــــــض رؤػخ٣ٍٞ حُ٘ؼَ حُـخ٢ِٛ ًُٝي  

ألٕ  رلــــــــــٍٞٙ  حُٔظ٘ٞػش  طيٍ رظؼيىٛخ  ػ٠ِ هيّ  ُٓخٜٗخ ًٝؼَس 

 ك٤ٜخ  حً حٜٗخ حالُلخٕ حُٔٞٓو٤ش ٌُُي حُ٘ؼَ  كـخءص  ٓخًؿش  حَُٔحٕ

حُٔظـخٗٔش كظـ٤َ ص ٣َٜٔ ط٘خهِٜخ ًٔخ طظ٘خهَ  حالُلخٕ  ٝحالٛٞحص  

ػزخٍحص ٓؼ٤٘ش  ػْ حٕ حُِـش حُظ٢ ٗظْ ك٤ٜخ ٌٛح حُ٘ؼـــَ ح١ٌُ َٝٛ ح٤ُ٘خ  

ُظيٍ ػ٠ِ ٍه٢ ػظ٤ْ ك٢ حُظؼز٤َ ٝحُـٔخ٤ُش ٝهي ًؼَ حُ٘ؼَحء  ك٢ حُؼَ 

  كظـــــــ٠  كن  ُ٘خ حُوٍٞ   حٜٗخ  ؿ٤َٙر٤ش ك٢ حُؼَٜ حُـخ٢ِٛ  ٝكــ٢ 

حٓش  ٗخػَس  ٝحٓش ػخ١ل٤ش ٝكظ٠ حالٕ حالٓش حُؼَر٤ش حٓش حُؼخ١لش ُْٝ 

٣ظَى حُ٘ؼَحء  ٓـخال  حال هخُــــــــٞح ك٤ـــــــــٚ حُ٘ؼَ  الكع  هٍٞ 

 :حكيْٛ  ك٢ ٓطِغ ٓؼِوظٚ 

 

 َٛ  ؿخىٍ  حُ٘ؼَحء  ٖٓ   ٓظَىّ  

                                                   حّ َٛ ػَكض حُيحٍ رؼي طْٞٛ

 

          ٖٝٓ هــــــــــال ٍ ىٍحٓش حُ٘ؼَ ٗالكع حٕ حألُٝحٕ حُ٘ؼ٣َش 

حُو٤َٜس  ك٤ٚ حهيّ ُٓ٘خ  ٖٓ حالُٝحٕ حُط٣ِٞش  ٝٓزذ ًُي 

كخؿظٜــــــــــــــــــــْ ٝظَٝف ك٤خطْٜ ٝ ٖٓ ًُي هٍٞ حُ٘خػَ حالٓٞى 

 :                       رٖ ٣ؼَٔ ٖٝٛٞٓ هيٓخء حُ٘ؼَحء حُـخ٤٤ِٖٛ   
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 ٝٗلٖ هّٞ ُ٘خ ٍٓـــــــــــــــــخف           ٝػَٝس ٖٓ ٓخٍ ٤ٔٛـــــْ

 الٗ٘ظ٢ٌ طخْٝٛ ك٢ حُلـــَد ٝال        ٗجٖ ٜٓ٘خ ًظؤٗخٕ  ح٤ُِٔـــْ

 

 ٌٝٛح حُ٘ؼَ ال٣ٔظو٤ْ حالرخُـ٘خء ٝهخٛش حُليحء حٝ حالٗ٘خى                   

 

         ُٝٔخ ًخٗض ظَٝف حُـ٣َِس حُؼَر٤ش  هخ٤ٓش  ٝحُل٤خس  ك٤ٜخ  

ط٘و٤ِش  ١ِزخ ُِؼ٤ٖ  َٝٓحػ٢ حالٗؼخّ  ٖٓ حالرَ ٝحُـ٘ــــــــْ  ٝحُلالٍ  

ًٝخٗض حُٔؼخٍى ٝحُـِٝحص  ىحثَس ٍكخٛخ  ر٤ٖ حُوزخثَ حُؼَر٤ش   ٝحٝؿيص 

ٗٞػخ ٖٓ حُ٘ؼَ ٛٞ ٗؼَ حَُؿِ  َٟٝٛٞد ٖٓ ٗؼَ حُوظــــــــخٍ  

ٝحُٔزخٍُس  ٝهي هخٍ ك٤ٚ حُ٘ؼَحء حٌُؼ٤َ  ٓ٘ٚ ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ  هٍٞ 

 :                     حُ٘خػَ  ػٜٔش رٖ كيٍس ح٤َُرٞػ٢   

 

 هللا  هي ح٢ٌ٘٘ٓ ٖٓ ػزـــْ  

                                      ٓخؽ  َٗحر٢  ٝٗل٤ض  ٗل٢ٔ

 

 ًٝ٘ض ال حَٗد ك٠َ حٌُؤّ 

                                          ٝال حٗي  رخُٞهخف  ٍثٔـــــــ٢

 

             حٕ حُ٘ظخؽ حَُٝك٢ ك٢ ؿ٤ٔغ حالْٓ ٣ظٞهق ٗ٘خ١ٚ ػ٠ِ ٗيس 

حالكيحع حُظ٢ طٍِ٘ رٜخ  ٝحالكٞحٍ حُظ٢ طؼظ٣َٜخ  ٝٗٔظط٤غ  حُوــٍٞ  حٕ 

كَد حُزّٔٞ  حُظ٢ حٓظيص ٣ٞ١ال   ر٤ٖ هز٤ِظ٢   رٌَ  ٝطـِذ  ًخٗض 

ٖٓ حُؼٞحَٓ  حُٔظ٘طش ُِ٘ؼَ حُؼَرــــــ٢  ٝكظٜخ  ٖٓ حُو٤ٜــــي 

ًخٕ ًز٤َ ح  ًٝخٗض ٖٓ حالٓزخد حُٞحؿيس .ٝحَُؿِ ٝٛٞ ٗؼَ حُلَد  

ُِلَٓخٕ حُٔوخط٤ِٖ  حُ٘ؼَحء حُلَٓخٕ  ٝٓخ ه٤َ ك٢ ٌٛٙ ه٤َ ك٢ كَد 

 .                                  ىحكْ ٝحُـزَحء  ٝك٢ ٗؼَ حُٜؼخ٤ُي ٖٓ حُ٘ؼَحء

 

 

 

 

**********************                    
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                                             2 

 

 

 حَُٔأس ك٢ حُ٘ؼَ حُـخ٢ِٛ
                                                          

 

 

            ًخٗض حَُٔأس ك٢ حُؼَٜ حُـخ٢ِٛ ًحص ٓوخّ ؿ٤ي ْٜٝٓ  

ٌٝٓخٗظٜخ ػخ٤ُش  طِحٍٝ حٌُؼ٤َ ٖٓ ٗئٕٝ حُل٤خس  ٓغ حَُؿَ كـــــــــ٢ 

حُظـخٍس  ٓؼــال  ًٝخٕ الًؼَٖٛ كن حالهظ٤خٍ ك٢ حُِٝحؽ ٝحُطالم  
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ٌُٜٖ٘  ًٖ  ال ٣ٍٞػٖ  ٓغ حَُؿخٍ  ًٖٝ ٣ٔز٤ٖ كــــــ٢ حُلَد  ٝال 

٣ل٠َٕ ٓـخُْ حٍُٟ٘ٞ ٝحُٔئطَٔحص حُظ٢ ًخٗض  طؼوي ح٣خّ حُـخ٤ِٛش 

ًٝخٕ ٣وغ ػ٤ِٜٖ ُٝحؽ حُ٘ـــخٍ  ٝحُظ٣ِٝؾ  رخُـزَ ٝحالًَحٙ حك٤خٗخ  

ٌٝٛح حُِٝحؽ الُحُض روخ٣خٙ ٓٞؿٞىس ك٢ ٓـظٔؼخط٘خ  ؿ٤َحُٔظل٠َس .

ر٤ٖ ػ٤َ٘ط٢  ٝٛٞٓخ٠ٔٔ٣   (حُيّ  )ُلـــــــــــــي حالٕ  ػ٘ي ٝهٞع 

ريال  ٖٓ حُٔخٍ  ى٣ش   الٛالف  (ك٤ِٜش  )رِٝحؽ حُلَٜ  كظؼط٠  حُز٘ض 

حُِ٘حع ر٤ٖ حُطَك٤ٖ  حٝ ٓؼٚ ٝ ُظوظَد ر٤ٖ حُوز٤ِظ٤ٖ  حُٔظوخٛٔظ٤ٖ   

ًٌُٝي ًؼَس  (حٌُٜش رخٌُٜش)حٝ ٝهغ ر٤ْٜ٘ حُيّ ًٌُٝي ُٝحؽ 

ح٠َُحثـــــَ  كٔذ حٍحىس حُِٝؽ ٌٝٓخٗظٚ حالؿظٔخػ٤ش ٝحُٔخ٤ُش حال حٜٗخ 

رو٤ض ًحص حٌُٔخٗش حُؼخ٤ُش  كٌخٗض  ٜٖٓ٘ ٖٓ ٌِٓض  ٍهخد حَُؿخٍ  

ٝح٤١ؼض ٓؼَ رِو٤ْ  ك٢ ح٤ُٖٔ  ٝهٜظٜخ ٍٜٓ٘ٞس ٓغ ٗز٢ هللا  

 :٤ُِٔٔخٕ رٖ ىحٝى  ك٤غ ٍٝىص  ك٢ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ  

 *  ٝطلوي حُط٤َ  كوخٍ  ٓخ٢ُ  ال حٍٟ  حُٜيٛي  حّ  ًخٕ  ٖٓ  حُـخثز٤ٖ   )  

كٌٔغ * أل ػٌرٚ   ػٌحرخ ٗي٣يح حٝ  ألًرل٘ٚ  حٝ ٤ُؤط٢٘٤  رِٔطخٕ ٓز٤ٖ 

ؿ٤َ رؼ٤ي  كوخٍ حكطض  رٔخ ُْ طل٢  رٚ  ٝؿجظي ٖٓ ٓزؤ  ٖٓ ٗزؤ  ٣و٤ٖ 

ح٢ٗ ٝؿيص حَٓحس  طٌِْٜٔ  ٝحٝط٤ض ٖٓ ًَ  ٗت ُٜٝخ ػَٕ  ػظ٤ْ *  

ٝؿيطٜخ ٝهٜٞٓخ  رٔـيٕٝ ُِْ٘ٔ ٖٓ ىٕٝ هللا  ٣ُٖٝ ُْٜ *  

حال ٣ٔـيٝح *   ح٤ُ٘طخٕ  حػٔخُْٜ  كٜيْٛ ػٖ حُٔز٤َ  كْٜ ال٣ٜظيٕٝ 

هلل  ح١ٌُ ٣وَؽ حُوذء ك٢ حُٔٔٞحص  ٝحالٍٝ ٣ٝؼِْ ٓخ طولٕٞ  ٝٓخ 

 *   هللا  ال حُٚ  حال  ٛٞ ٍد حُؼَٕ حُؼظ٤ْ *  طؼِٕ٘ٞ 

ٝحُِرخء ٌِٓش طيَٓ ٝحَٓٛخ حُٔٔٔٞع ك٢ ٗؼزٜخ  ٜٖٝٓ٘ حُ٘خػَس 

ًخُو٘ٔخء  ٝحُ٘خػَس ٠ِ٤ُ حُظـِز٤ش  ًٝخٕ حُـخ٤ِٕٛٞ  ٣لظَٕٓٞ  

حَُٔحءس   ك٢ حالؿِذ  حكظَحّ  حُو١ٞ ٠ُِؼ٤ق  ٣ٝليرٕٞ ػ٤ِٜخ كيد 

حُ٘ل٤ن ػ٠ِ  حُؼ٣ِِ ٣ٝـيٕٝ ك٤ٜخ   حُؼٕٞ  ػ٠ِ ٗـــــئٕٝ حُل٤خس  

٣ٝؼظيّٕٝ رٔوخ١زظٜخ   ك٢ حٗؼخٍْٛ  كظ٠ حٕ رؼ٠ْٜ  هي حٓظَٜ 

ه٤ٜيطٚ رٜخ  ٝحُظـٍِ ك٤ٜخ ك٢ ٓطخُغ ٌٛٙ حُوٜخثي  ٜٝٓ٘ـــْ كلٍٞ 

ٝحُ٘ؼَ حُـ٢ُِ حٝٓخ ٠ٔٔ٣ رخ٤ُٔ٘ذ . حُ٘ؼَحء  ٖٓ حٛلخد حُٔؼِوخص 

ٛٞ حٕ ٣٘ٔذ حُ٘ؼَ رخَُٔحءس حُظ٢ حكذ ٣ًٌَٝ ٓلخٜٓ٘خ  ؿٜخٍح 

٤٘٣َٝ ح٠ُ ٛٞحٙ ُٜخ ٝٛٞحٛخ ُٚ ٣ًٌَٝ ٓخ ٣ؼظ٣َٚ حُحءٛخ ٖٓ ٗٞم 

ٝٝؿي  ٝحُظ٤خع  ُٝٝٚ  ٝٓخ ٣ٌٖٔ ك٢ هِزٚ ٖٓ كذ ٤ٛٝخّ ٝؿَحّ ُٜخ  

ٝٓٔخ ٣ًٌَ حٕ ح٤ُٔ٘ذ ػ٠ِ ُٕٝ كؼ٤َ حٟ ُٕٝ ٖٓ حُٝحٕ حالٛٞحص  



 70 

ٌٝٛح  ٣يَُ حٗٚ ًخٕ  ٣ٞءىٟ  رط٣َوش حٗ٘خى٣ش  ؿ٘خث٤ـــــــش  طٔؼَ 

حُ٘ٞم ٝحُل٤ٖ٘  ٝحٌُٟ٘ٞ  ٝٛٞ كؼْٜ ُِـٍِ ٝحُظ٘ز٤ذ  كخُـٍِ ك٢ 

ٝحُظ٘ز٤ذ   .  حالَٛ كي٣غ حُلظ٤خٕ ٝحُلظ٤خص  كٜٞ ٗؼَ حُ٘زــــــــــــخد 

ٝٛق كخُش حُلذ ك٢ ح٣خّ حُ٘زخد   كخُ٘خػَ ٣يٍٝ ر٘ؼَٙ  كٍٞ 

حًٌَُٟ كظؼخٝىٙ حالٗٞحم  ٝحالكِحٕ  ٝٛٞؽ ١َرــــــٚ ٗؼَح ٖٓ ًُي 

 :     هٍٞ حُ٘خػَحُٔ٘وَ ح٤ٌَُٟ٘  

 

 

 ُٝوي ىهِض ػ٠ِ حُلظخس ك٢              حُويٍ ك٢ ح٤ُّٞ حُٔط٤َ

 

 حٌُخػذ حُلٔ٘خء طَكَ ك٢             حُيٓوْ ٝك٢ حُل٣َــــَ

 

 كيكؼظٜخ كظيحكؼض ٓ٘ــــــ٢              حُوطخس ح٠ُ حُـي٣ـــــــــَ

 

 ُٝؼٔظٜخ  كظ٘لٔــــــــــــــض              ًظ٘لْ حُظز٢ حُز٤ٜــــَ

 

 ٍٝٗض ٝهخُض ٣خ ٓ٘وـّـــــــَ              ٓخ رـٔٔي  ٖٓ  كظــٍٞ

 

             ُِٝؼَد ؿٍِ ٜٓ٘ٞع  ٗ٘ؤ ٖٓ حُـٍِ حُٔطزٞع   حطوٌٙ 

حُ٘ؼَحء ك٢ حٝحثَ هٜخثيْٛ  َٟٝٛٞد ٖٓ  ٜٓط٘ــــــــغ حُظٜخر٢ 

ٝحُظ٘خؿ٢ حٝ حالٓظٜظخٍ  ك٢ رؼٞ حالك٤خٕ  رٔٞىس حَُٔأس  ٝحِٛٚ 

ٓز٢٘ ػ٠ِ  حُ٘ٞم ٝحُظًٌَ  ُٔؼـــخٛي حال كزش   ٝحػخٍ حُي٣خٍ  حُؼخك٤ش  

ٝحُٔ٘يٍٓش  ٝٗوٞٙ حال١الٍ  حُزخػؼش ػ٠ِ حُلَٔس  ٝحُظٞؿغ  ٌٝٛح 

ٓخ طؼٜيٙ حٛلخد حُٔؼِوخص  ٖٓ كلٍٞ حُ٘ؼَحء ًؤَٓة حُو٤ْ ك٢ 

 ه٤ٜيطٚ  حُظ٢ حٓظِٜٜخ                                              

                                        

 هلخ ٗزي ٖٓ ًًَٟ كز٤ذ ٍِٝٓ٘    

                                                رٔو٢ حُِٟٞ ر٤ٖ حُيهٍٞ كلَٞٓ

 

 :-                                                            حٝ ٓخ حٗ٘يٙ ١َكش رٖ حُؼزي 
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 ُوُٞش ح١الٍ رزَهش ػٜٔي         طِٞف ًزخه٢ حُْٞٗ ك٢ ظخَٛ ح٤ُي

 

 :-  حٝ ٓؼِوش ٤َُٛ رٖ حر٢ ٠ِٔٓ ٝٓطِؼٜخ

  

 حٖٓ حّ حٝك٠  ىٓ٘ش  ُْ طٌِّْ          رلٞٓخٗش حُيٍحؽ كخُٔظؼِْ

 

 :- حٝ ٓؼِوش حُ٘خػَ حالػ٠٘

 

 ٝىع ٣ََٛس  حٕ حًَُذ َٓطلَ     َٝٛ طط٤ن ٝىحػخ ح٣ٜخ حَُؿَ

 

 :- حٝ ٓؼِوش حُ٘خ٣ـش حٌُر٤خ٢ٗ

  

 ٣خ ىحٍ ٤ٓش  رخُؼ٤ِخء  كخُٔ٘ي       حهٞص ١ٝخٍ ػ٤ِٜخ ٓخُق حالٓي

 

  ٝؿ٤َ ٌٛٙ حُوٜخثي ًؼ٤َ  ٝحًًَ حٕ ٓو٢ حُِٟٞ  ٝحُيهٍٞ ٝكَٞٓ 

ٝكٞٓخٗش حُيٍحؽ  ٝحُٔظؼِْ ٝحُؼ٤ِخء  ٝحُٔ٘ـــــــي أٓخًٖ ًخٗــــض 

 .ٓؼَٝكش  ك٢ حُـ٣َِس حُؼَ ر٤ش ك٢ ك٤ٜ٘خ

 

           اال  حٕ حَُٔأس حُؼَر٤ش حرظ٤ِض رزالء ٓخ رؼيٙ رالء حال  ٝٛٞ حُٞأى  

حً ًخٕ رؼٞ حُؼَد ٣يكٕٞ  ر٘خطْٜ  حالط٢ حط٤ٖ ح٠ُ حُي٤ٗخ كي٣ؼخ 

حٝكي٣ؼخص حُٞالىس   ػ٘ي ٝالىطٜٖ  هٞف حُؼخٍ  ك٤غ ًخٗض حَُٔحءس 

طٔز٠  حػ٘خء حُلَٝد  ٝطؼي ٖٓ حُٔـخْٗ  حُلَر٤ش  ٝٓظخػٜخ  ٝحُـخُذ  

٣ٔز٢  ٗٔخء  حُٔـِٞد  ٣ٝلؼَ رٜٖ ٓخ ٣٘خء  ٓؼِٜخ ٓؼَ   أ١ هطؼش  

ٖٓ  حُٔظخع   ٌُح ٝهٞكخ ٖٓ حُؼخٍ  ًخٗٞح ٣يكٕٞ حُز٘خص حك٤خء ح   

ُِظوِٚ  ٖٓ ػخٍٖٛ  حًح حهٌ ٕ ٓزخ٣خ ك٢ حُلَٝد  ٝهي ًًَ حُوَحٕ 

 ٚٓ َّ  :ح٣ٌَُْ ًُي رؼي ٓـت حالٓالّ ٝك

 

ٝحًح رَ٘ حكيْٛ  رخالٗؼ٠ ظَ ٝؿٜٚ  ٓٔٞىح ٝٛٞ ًظ٤ــــــْ  ٣ظٞحٍٟ  ))

ّٓٚ ك٢ حُظَحد  َّ٘ رٚ  ح٣ٌٔٔٚ ػ٠ِ ٕٛٞ حّ ٣ي ٖٓ حُوّٞ ٖٓ ٓٞء ٓخ ر

 (  (حال ٓخء ٓخ٣لٌٕٔٞ 
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   70\  ٍٓٞس حُ٘لَ أ٣ـــــــش

 

 :        ًٌُٝي هُٞٚ طؼخ٠ُ  ك٢ ٍٓٞس حُظ٣ٌَٞ

 

   ((ٝحًح حُٔٞإىس ٓئُض رخ١ ًٗذ هظِض    ))    

 

         ٝهخُٞح  حٕ ٖٓ حٓزخرٚ حُـ٤َس  ػ٠ِ حَُٔأ س ٝٓوخكش حُؼخٍ حًح 

ٓز٤ض  ٝه٤َ حٕ ر٢٘ ط٤ْٔ  هي ٓ٘ؼٞح حُ٘ؼٔخٕ رٖ حٌٍُٔ٘  حالطخٝس  

كلخٍرْٜ  ٝحٗظَٜ ػ٤ِٜـــْ ٝحٓظخم  ٗؼْٜٔ ٝٓز٠ ٗٔخثْٜ ٝك٢ ًُي 

 :- هٍٞ حُ٘خػَ حُـخ٢ِٛ حر٢ حَُٔ٘ؽ ح١ٌَ٘٤ُ 

                                                                                  

 ُٔخ ٍأٝح  ٍح٣ش حُ٘ؼٔخٕ ٓوزِش        هخُٞح ٣خ٤ُض  ىحٍٗخ ػــــــــيٕ

 

 ٣خ٤ُض حّ ط٤ْٔ  ُْ طٌٖ ػَكض     َٓح ًٝخٗض ًٖٔ حٝىٟ رٚ حُِٖٓ

 

      ًٝخٕ ْٜٓ٘ ٖٓ ٣جي حُز٘خص  ٖٓ ًخٗض ٍُهخء  ٤ٗٔخء رٜخ ػال ٓش  

حٝ هز٤لش  حٝ رَٗخء حٝ ٤ًٔلش  ْٜٝٓ٘  ًخٕ ٣جي ه٤٘ش حالٗلخم ٝ حُلوَ  

 :ٝهي ٍِٗ ك٤ْٜ هُٞٚ طؼخ٠ُ 

 

ٝال طوظِٞ حٝالىًْ ه٤٘ش حٓالم  ٗلٖ َُٗهْٜ ٝح٣خًْ حٕ هظِْٜ ًخٕ  ))

       30\ٍٓٞس حالَٓحء ح٣ش ( (هطجخ ًز٤َح 

                                               

  ٝح ُؤْ حال هَ ًخٕ ٣ٌَٙ حُز٘خص  ٝٓٔخ الٗي ك٤ٚ حٕ حُوزخثَ ٝأىص 

ر٘خطٜخ  ألٜٗخ ىٕٝ حُز٤ٖ٘  ٓلزش ٝ ألٜٖٗ ال ٣ٜٖٔٔ ك٢ ًٔذ حُؼ٤ٖ ٝال 

ك٢ حُيكخع  ػٖ حُوز٤ِش  ٝه٤َ  ٛـَ حُ٘خػَ حرٞ كِٔس ح٠ُز٢ حَٓأطٚ 

ألٜٗخ ُٝيص ر٘ظخ  ٝك٢ حكي حال٣خّ ٓـــــــــَ روزخثٜخ  ٢ٛٝ طَحهٚ حر٘ظٜخ 

 :-                                         طوٍٞ 

 

 ٓخ ألر٢  كِٔس  ال ٣ؤط٤٘ـخ      ٣ظَ  ك٢  حُز٤ض  ح١ٌُ ٤ِ٣٘خ

 

 ؿ٠زخٕ  حٕ  ال ِٗي  حُز٤٘٘خ     طخهلل  ٓخ ًُي ك٢ ح٣ي٣٘ـــــــخ
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 ٝحٗٔخ  ٗؤهٌ  ٓخ حػط٤٘ـــخ     ٝٗلٖ  ًخالٍٝ   ُِحٍػ٤٘خ

 

 ٗ٘زض  ٓخ ٍُػٞٙ  ك٤ــــ٘خ

 

  ػ٠ِ حٕ كخُش حُٞأى ُْ طٌٖ ػخٓش  كخٌُؼَس ُْ طجي  ري٤َُ كذ حُ٘ؼَحء  

رَ ٝحَُؿخٍ ػخٓش َُِٔأس  ٝكوخٍْٛ رٜخ ٣وٍٞ  حرٞ حُلَؽ رٖ  ٓؼٖ  رٖ 

 :                                                   حّٝ  حُ٘خػَ حُلخٍّ حٍُٜٔ٘ٞ 

 

 ٍأ٣ض ٗخٓخ ٣ٌَٕٛٞ ر٘خطْٜ       ٝك٤ٜٖ الٌٌٗد ٗٔخء ٛٞحُق

 ٝك٤ٜٖ ٝحال٣خّ طؼؼَ رخُلظ٠       ٗٞحىد ال ٣ِِٔ٘ٚ ٝٗٞحثـــــــق

 

 :-حٓخ ػ٘ظَس حُؼز٢ٔ ك٤وٍٞ 

 

 ح٣خ ػزَ ٓخ ً٘ض ُٞال ٛٞحى     ه٤َِ حُٜي٣ن ًؼ٤َ حالػــــــخى١

 ٝكوي ال ُحٍ ظَٜ حُـٞحى      ٓوز٢ِ ٤ٓٝل٢ ٝىٍػ٢ ٝٓخى١

 

  حٓخ حُٔز٢ كلخُش حهَٟ الُٓض حَُٔأس  ًٝخٕ حُؼَد ٣ٌَٕٓٞ حَُٔحس 

حُٔٔز٤ش ٣ٝوِطٜٞٗخ ٓغ ٗٔخثْٜ حك٤خٗخ ٝكٔذ ٌٓخٗش حُٔـــَأس حُٔٔز٤ش 

ك٢ هٜٞٓخ ٝهٞطٜخ  ٍٝرٔخ  ٣ظِٝؿٜٞٗخ ٝٛٞ حالؿِذ  كظٌٕٞ حٓخً ألر٘خثْٜ  

ًٝؼ٤َ ٖٓ ٓخىحص حُؼَد حٝالى ٓزخ٣خ  ٓؼَ  ى٣ٍي  رٖ حُٜٔش  كخٓٚ 

ػْ طِٝؿٜخ  (حُٜٔش رٖ ػزي هللا )حَٓٛخ  (٣ٍلخٗش ر٘ض ٓؼي ٣ٌَد )

 :-    كخٗـزض ى٣ٍيح ٝحهٞطٚ  ٣وٍٞ ػَٔٝ رٖ ٓؼي ٣ٌَد ك٢ ًُي 

  

 أٖٓ ٣ٍلخٗش حَُحػ٢ ح٤ُٔٔـــغ   

                                             ٣ئٍه٢٘ ٝحٛلخر٢ ٛـــــــٞع

 

 ٓزخٛخ حُٜٔش حُـ٢ٔ٘ ؿٜزخ    

                                             ًؤٕ ر٤خٝ ؿَطٜخ  ٛي٣ـــــــغ

 

 ٝكخُض ىٜٝٗخ كَٓخٕ  ه٤ــــْ    
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                                              طٌ٘ق ػٖ ٓٞحػيٛخ حُيٍٝع

 

 حًح ُْ طٔظطغ ٤ٗخًء كيػـــــــــٚ    

                                             ٝؿخ ُٝٙ ح٠ُ ٓخ طٔظط٤ـــــــغ

 

         حٕ حَُٔأس حُؼَر٤ش ك٢ حؿِذ حالك٤خٕ حًؼَ ٖٓ حَُؿَ ػخ١لش 

ٝحَٓع حٗلؼخال ٌُح ًخٗض طؼ٤َ حُل٤ٔش ٝح٥ػخٍ ك٢ هٜٞٓخ  ٖٓ ًُي هٍٞ 

ٝ هٜٞٓخ  َّ طٔخَٟ ر٘ض ح٣َُ٘ي حُ٘خػَس حٍُٜٔ٘ٞس رخُو٘ٔخء   طل

 :                                          ػ٠ِ حألهٌ رخُؼخٍ 

 

 ال ّٗٞ كظ٠ طؼٞى حُو٤َ ػخرٔش    

                                           ٣٘زٌٕ ١َكخ  رَٜٔحص ٝحٜٓـــخٍ

 

 حٝ طللِٝح كلِس ٝحُٔٞص ٌٓظ٘غ    

                                            ػ٘ي حُز٤ٞص ك٤ٜ٘خ ٝحرٖ ٤ٓــخٍ

 

 كظـِٔٞح ػٌْ٘ ػخٍح طـٌِِـــــــْ     

                                           ؿَٔ حُؼٞحٍى ك٠٤خ رؼي ح١ٜــخٍ

 

 

حهٍٞ حًح ًخٕ حالٓي حٗـغ حُٞكٕٞ كخٕ حُلَٓخٕ حُؼَد كخهض 

ك٤َٓٝظْٜ حالٓٞى ٗـخػش  ٣وٍٞ حُ٘ؼَ  ػٞف رٖ ػط٤ش رٖ حُوَع 

                –ك٢ ًُي 

 

 حُْ طَ حٗ٘خ  َٗىٟ كَٝد       ٤َٔٗ ًؤٗ٘خ ىكخع رلَ

 

 ِٝٗزْ ُِؼيٝ ؿِٞى حٓي        حًح طِوخْٛ ٝؿِٞى  َٗٔ

 

 

  حال حٕ ٛ٘خى كخُش حَٗٛخ حُ٘ؼَحء حُلَٓخٕ ك٢ ه٤ٜيْٛ ػ٠ِ حَُٔأس 

حُؼَر٤ش ٝال ح٣ٍي حٕ ٣وِٞ رلؼ٢ ىٕٝ حالٗخٍس ح٤ُٜخ ٢ٛٝ كخُش حُزوَ 
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حُظ٢ ًؼَ طَىىٛخ  ك٢ حَُٔأس  ك٢ حُ٘ؼَ حُـخ٢ِٛ ٝػ٠ِ حُٔ٘ش كلٍٞ 

حُ٘ؼَحء  ٝك٤ٚ ك٤ٞ  ٖٓ حٌُ٘خ٣ش ٖٓ حُ٘ٔــــخء حُٔخٗؼخص ٍؿخُٜٖ 

 حٌَُّ ٝحُالثٔخطْٜ ػ٠ِ حالَٓحف ٝ ٖٓ  ًُي هٍٞ حُ٘خػَ 

 :-                                                كخطْ حُطخث٢ ُِٝؿظٚ 

 

 

 

 ٝهخثِش حٌِٛض رخُـٞى ٓخُ٘ـــخ   

                                            ٝٗلٔي كظ٠ ٛزَ ٗلٔي ؿٞىٛخ

 

 كوِض ىػ٢٘٤ حٗٔخ طِي ػخىط٢     

                                            ٌَُ ٣ًَْ ػخىس ٣ٔظؼ٤يٛــــــــــــخ

 

 

 

 :-  ٝهخٍ حالهَ ٛٞ كطخث٢ رٖ ٣ؼلَ ح٢ُِٜ٘٘ ُِٝؿظٚ 

 

 طوٍٞ حر٘ش حُلزخد ٍْٛ ك٣َظ٘خ  

                                            كطخث٢ ُْ طظَى ُ٘لٔي ٓوؼيح

 

 حًح ٓخ حكيٗخ َٛٓش رؼي ٛـٔــش   

                                            طٌٕٞ ػ٤ِٜخ ًخرٖ حٓي حٓٞىح

 

 طز٤٘ــ٢  -ُْٝ حػ٤ش حُـٞح–كوِض 

                                            حًخٕ حُِٜحٍ كظق ٣ُي ٝحٍريح

 

 ح٢٘٣ٍ ؿٞحىح ٓخص ِٛال ُؼ٢ِ٘  

                                            حٍٟ ٓخ الط٣َٖ حٝرو٤ال ٓوِيح
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***********************                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          3 

 

 اميرأج امعرةيح في شعر امحرب وامقذال

           

 

 حالٓش حُؼَر٤ش  حٗظَٜص رخُلَد ٝحُوظخٍ ٝٓـِض ح٣خٜٓخ 

حُظخ٣ٍو٤ش  ك٢ كَٝد ًٟ هخٍ ٝىحكْ ٝحُـزَحء ٝكـــــــــَد حُزّٔٞ 

ًٝالد ح٣خٓــــــــخ  ٓؼَٝكش ٍٜٓ٘ٞس ك٢ ٓوخطِش حُوزخثَ  ُِلٍٜٞ ػ٠ِ 

حَُٔحػ٢ حٝ ح٤ُٔخٙ حٝح٤ُٜي ٝحُوــــــــــ٘ٚ  رٔززذ حُظ٘وَ ٝحُزلغ ػٖ 

 حػِ حَُؿَ 0حٌُالء  ٝحُٔؼخٕ ًخٗض حَُٔحءس ُٜخ رخع ٣ٞ١َ ك٢ ًُي

حَُٔحءس  ٝحكزٜخ  ٝحٗ٘ــــي حُو٤ٜي  رًٌَٛخ  ٗٞهخ  ٝٝهق ػ٠ِ 

ح١الُٜـــــــخ  ٣٘يد ٣ٝز٢ٌ ٣ٝظًٌَ ٓخ٤ٟٚ حُٔؼ٤ي حٝ ٣وخ١زٜخ ٓلظوَح 
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ر٘ـخػظــــــــــٚ ًَٝٓٚ ٝػخ٢ُ ٓوخٓٚ  ٣ٜٝ٘يٛخ ػ٠ِ كٖٔ 

حىحثــــــــــــٚ  ٝٓلخٓيٙ  كٌٜح  حُ٘خػَ حُلخٍّ ػزي ٣ـٞع  ٣ٜ٘ي 

ُٝؿظٚ ٤ٌِٓـــش ػ٠ِ ٗـخػظٚ ٝك٤َٓٝظٚ  ٝٛخؿٔخ ٜٝٓخؿٔخ ٝػ٠ِ ؿيٙ 

ٝهٞطـــٚ ك٢ حُظَكخٍ ٝحُـخٍحص ٝهطغ حُولخٍ حُظ٢ ُْ ططخءٛخ هيّ حٗٔخٕ 

ٝػ٠ِ كٌهٚ ُلٕ٘ٞ حُلَد ٝحُطؼخٕ ك٢ حٗي حُٔٞحهق ٝحكَؽ حالٝهخص  

 :-                                                                                     حهَحء ٓؼ٢ ٌٛٙ حالر٤خص ٖٓ ٗؼَٙ 

                                                                                       

 ٝهي ػِٔض ػ٠ٔ٣َ ؿ٤ِِش حٗ٘ـــ٢        

                                     حٗخ ح٤ُِغ ٓؼيٝح ػ٢ِ ٝػخى٣ـــــــــــخ

 

 ٝهي ً٘ض ٗلخٍحُـٍِٝ ٝٓؼٔـــــَ     

                                     حُٔط٢ ٝح٢٠ٓ ك٤غ ال ٢ٛ ٓخ٤ٟخ

 

 ٝحٗلَ َُِ٘د حٌَُحّ ٓط٤ظــــــ٢    

                                      ٝحٛيع  ر٤ٖ حُو٤٘ظ٤ٖ ٍىحث٤ـــــــــخ

 

 ًٝ٘ض حًح ٓخ حُو٤َ ٜٜٗٔخ حُو٘خ       

                                      ُز٤وخ  رظ٣َٜق حُو٘خس  ٗزخر٤ــــــــــخ

  

        حَُؿخٍ  ٣ٔظزِٕٔٞ ك٢ حُوظخٍ كظ٠ ال ٣ٌَ٘ٔٝح حٝ ٣ؤَٝح 

حُلَد حٝ حُـخٍس ك٤ئى١ ًُي ح٠ُ ٓز٢ حُ٘ٔخء  ٝحُ٘ٔخء حٗلٜٖٔ  

٣لَٟٖ حَُؿخٍ ػ٠ِ حُوظخٍ ٝحالٓظزٔخٍ  ٝأ١ طل٣َٞ ٝط٘ـ٤غ ك٢ 

ٗلّٞ حَُؿخٍ حػَح ٝحرؼي ٓيٟ ٝهــٞس ٖٓ حٕ طوٍٞ حُِٝؿش ُِٝؿٜخ 

ُٔض ُٝؿ٢ حًح ُْ طٔظطغ كٔخ٣ظ٢ الكع  هٍٞ  ػَٔٝ حرٖ ًِؼّٞ 

 :                                     حُ٘خػَحُلخٍّ ك٢ ٓؼِوظـــٚ    

 

 ػ٠ِ حػخٍٗخ  ر٤ٞ كٔــــــخٕ         طلخًٍ حٕ طؤْ حٝ طٜٞٗـــخ

 

 ٟـخثٖ ٖٓ ر٢٘ ؿْ٘ رٖ رٌَ         هِطٖ ر٤ْٔٔ كٔزخ ٝى٣٘ــخ

 

 ٣وظٖ ؿ٤خىٗخ  ٣ٝوِٖ ُٔظـــــــْ         رؼُٞ٘خ  حًح ُْ طٔ٘ؼٞٗــــــــخ



 78 

 

 حهٌٕ ػ٠ِ رؼُٞظٜٖ ػٜـــــيح         حًح الهٞح  ًظخثذ ٓؼ٤ِٔ٘ـــــخ

 

 ٤ُٔظخرٖ حكَحٓخ  ٝر٠٤ــــــــخ          ٝحَٟٓ ك٢ حُلي٣ي ٓو٤َٗ٘خ

 

 حًح ُْ طلٜٖٔ كال  رو٤٘ـــــــــخ          ُ٘ت  رؼيٖٛ  ٝال ك٤٤٘ـــــخ

 

 حٕ ًخٗض ٗٔخء ػَٔٝ رٖ ًِؼّٞ حالط٢ ٣لَٟ٘ٚ ػ٠ِ حالهظظخٍ  ٣ويٍٕ 

حالرظؼخى ػٖ حالُٝحؽ حًح ُْ ٣ويٍٝح كٔخ٣ظٜٖ  كخٕ ؿ٤َٖٛ هي ٗخًٍٖ ك٢ 

حُلَد ح٠َُّٝ ٓ٘خًٍش كؼ٤ِش ٝحٗظَٜٕ  رخُ٘ـخػش ٓؼَ ٍهخٕ 

حُطخث٤ش حُظ٢ طًٌَحَُٝح٣خص  ه٤ٔخىطٜخ ُوز٤ِظٜخ  ك٢ ؿِٝحطٜخ ٝهخطِض حّ 

ػٔخٍس ٤ٔٗزش ر٘ض ًؼذ حُٔخ٤ُٗش هظخال ٗي٣يح ٝه٤َ حٜٗخ َٟرض ػَٔٝ 

رٖ ه٤ٔجش حُلخٍّ حٍُٔ٘ٞ رخ٤ُٔق ػيس َٟرخص ٝهخٙ ٖٓ َٟرخطٜخ 

ىٍػخٕ ًخٗظخ ػ٤ِٚ  ك٠َرٜخ  ػَٔٝ كـَؿٜخ  ؿَكخ ر٤ِـخ ُٜٖٝ 

ٓ٘خًٍخص حهق ٖٓ ٌٛٙ حٝ طِي  ٝهـــي طٌٕٞ حٗي  الكع ٗؼَ ٛ٘ي ر٘ض 

 :-            ػظزش  طلَٝ هٜٞٓخ ػ٠ِ حُوظخٍ ك٢ أِٓٞد  أهَ 

 

 ٗلٖ ر٘خص ١خٍم          ٢٘ٔٗ ػ٠ِ حُ٘ٔخٍم

 حُيٍ ك٢ حُٔوخٗــن        ٝحُٔٔي ك٢ حُٔلخٍم

 حٕ  طوزِٞح  ٗؼخٗن       حٝ طيرَٝح ٗلــــــــخٍم

 كَحم ؿ٤َ ٝحٓـن

 

 ًٝخٕ رؼٞ حالػَحد ٣وَؿٕٞ ٗٔخثْٜ  ٓؼْٜ ح٠ُ حُوظخٍ ُِظ٘ـ٤غ  

ٝحُظٔخّ حُلل٤ظش ٝهٞف حُلَحٍ كوي هَؽ حرٞ ٓل٤خٕ ُِوظــــخٍ ٝٓؼٚ  

ٛ٘ي ر٘ض ػظزش ُٝؿٚ  ٝٗؼَٛخ حػالٙ  ٝهَؿض ه٘خّ ر٘ض ٓخُي ٓغ 

حرٜ٘خ حر٠ ػ٣ِِ رٖ ػ٤َٔ ٝهَؿض  ػَٔس ر٘ض ػِؤش حُلخٍػ٤ش  

ٝؿ٤َٖٛ ًؼ٤َ ٖٝٓ حُ٘ٔخء حُالط٢ حُٜزض حُٜيٍٝ ٝحُزض حُ٘لّٞ 

٤ٛٝـض حُؼٞح١ق  ك٤ٔش الهٌ حُؼؤٍ الكع  هٍٞ حكيحٖٛ  طوخ١ذ 

 :                                                                         حُلَٓخٕ   

 

 ال  ّٗٞ كظ٠  طؼٞى حُو٤َ ػخرٔش    
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                                            ٣٘يرٖ  ١َكخ رَٜٔحص ٝحٜٓــــــــخٍ

 

 حٝ طللِٝ كلِس ٝحُٔٞص ٌٓظ٘ـغ      

                                            ػ٘ي  حُز٤ٞص ك٤ٜ٘خ ٝحرٖ ٤ٓـــــخٍ

 

 كظـِٔٞح  ػٌْ٘  ػخٍح طـٌِِـــــْ       

                                           ؿَٔ حُؼٞحٍى ك٠٤خ رؼي ح١ٜـــــخٍ

   

        ك٢ٜ ط٣َي حٕ ال٣لَ هٜٞٓخ  كظ٠ ٣ٜـٔٞح ػ٠ِ حالػيحء ٛـٔش  

هخ٤ٓش  ٛخٍٓش ط٘ـ٢ِ حُٜـٔش حٝ حُـِٝس ػٖ هظــــــــــــَ حُٞحط٣َٖ  

ٝؿَٔ حُؼخٍ ٣ًٌَٝ حُظخ٣ٍن  ُ٘خ هٜش ػـُٞ ُز٢٘ ٍثخّ طيػ٠ ه٣ِٞش  

ًخٕ ُٜخ ر٘ٞ حهٞس ٝر٘ٞ حهـٞحص طؼيحىْٛ حٍرؼٕٞ ٍؿال حٝ ٣ِ٣ي ًٝخٗض 

ٌٛٙ ػو٤ٔخ ًٝخٕ ر٘ٞ ٗخػض ٝر٘ٞ ىحٖٛ  ٓظظخ٣َٖٛ ػ٠ِ ر٢٘ ٍثخّ 

هٜٞٓخ ًٝخٗٞ ؿ٤ٔؼخ ٓــٖ ه٠خػش ًظـخطٍٞرٖ ر٤ٖ ك٠َٓٞص ٝحُ٘لَ  

كوظِٞح ٖٓ ر٢٘ ٍثخّ  ػالػ٤ٖ ٍؿال كخهزِض ه٣ِٞش ٌٛٙ ٓغ حُٜزق حُزخًَ 

كٞهلض ػ٠ِ ٜٓخٍػْٜ  ػْ ػٔيص ح٠ُ ه٘خَْٛٛ  كوطؼظٜخ  ػْ ٗظٔظٜخ 

هالىس  ُزٔظٜخ ك٢ ٛيٍٛـــــــــخ  ٝهَؿض كظ٠ ُلوض  رَٟٔخ١ٝ رــٖ 

 :-                      ٓٞىس ح١َُٜٔ  حرٖ حهظٜخ كؤٗخهض  رل٘خثٚ ٝأٗ٘يص  طوٍٞ

                                    

 ٣خه٤َ ٓؼظٔي ٝحٓ٘غ ِٓـــــخءح

                                            ٝحػِ ٓ٘ظوْ ٝحىٍى ١خُـــــــــذ

 

 ؿخثظي ٝحكيس حُؼٌخ٠ُ  طـظِـــ٢     

                                            رٔٞحىٛخ  كٞم حُل٠خء حُ٘خٟذ

 

 ٌٟٛ ه٘خَٛ َٓط٢ َٓٔٝىس     

                                           ك٢ حُـ٤ي ٓؼَ ٢ٔٓ حٌُخػــــــذ

 

 ٝطاله٢ هزَ حُلٞص  ػخٍٟ حٗٚ    

                                           ػِن ٣خ ر٘ٞ ىحٖٛ حٝ ٗخػـــــــــذ
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 كخرَى ؿ٤َِ ه٣ِٞش حُؼ٠ٌِ حُظ٢   

                                           ٤ٍٓض رخػوَ ٖٓ  ٛوٍٞحُٜخهذ

 

       كظخػَ ٌٛح حُلخٍّ ر٘ؼَ هخُظٚ  ٝٓخ ٍآٙ ك٢ ٛيٍٛخ ٖٓ حٛخرغ 

حهخٍرٚ  كؼخٍص  ػخثَطٚ ٝهخّ ك٢ هٞٓٚ كطَم  ٗخػزخ حٝ ىحٛ٘خ  كخٝؿغ 

ك٤ْٜ هظال ٝحٗظَٜ ػ٤ِْٜ ُٜخ ُوٜٞٓخ  حٓخ ٛ٘ي ر٘ض ك٣ٌلٚ حُظ٢ ٝطَص  

رؤه٤ٜخ  كوي ٍػظٚ ر٘يس ٝهـــــٞس ُٝظظلَُ ك٢ ط٘ز٤ٚ هٜٞٓخ  رخهْ 

 :-                                                                               كخالص حُٞٛق حُٔ٘لَ حٕ ُْ ٣خهٌٝح رؼخٍ حه٤ٜخ  طوٍٞ

                                                

 كخٕ حٗظْ ُْ ط١ٞجٞ حُوّٞ ؿـــخٍس    

                                           ٣ليع ػٜ٘خ ٝحٍى رؼي  ٛــــخىٍ

 

 ٝطَٓٞح ػو٤ال رخُظ٢ ٤ُْ رؼيٛخ    

                                            روخءح كٌٞٗٞح ًخُ٘ٔخء حُؼٞحٛـَ

         

     ٖٓ ًَ ٓخطويّ  ِٗلع   ٓلخىٙ حُ٘ـخػش  حُظ٢ ٢ٛ كوخٍ ًَ ػَر٢ 

ٝك٤ِظٚ  ؿ٤٘خ حٝ كو٤َح ًح هز٤َ حٝ ٓلَىح ٝحًح طو٤ٜ٘خ ك٤خس حُؼَر٢ ٌٓ٘ 

١لُٞظٚ حىًٍ٘خ حٕ حُ٘ـخػش ًخءٗٔخ ُٝي ص ٓؼٚ  ٝحٗٚ ٗذ ػ٤ِٜخ  

ٝط١َٔ ك٢ ىٓٚ  ًٝخٕ ٓــــــٖ ٛلخص حُؼَر٢ حٗٚ ٣٘ـغ ػــــــــْ 

٣٘ـغ كظ٠ ٣ِو٢ ٗلٔٚ ك٢ ٜٓخ١ٝ حَُىٟ ٓوظخٍح ٝٗؼٞى ك٘وٍٞ حٕ 

حُظٔخء  ًٖ ٣ٜلزٖ حُٔوخط٤ِٖ  كٌٜح  حُلخٍّ ػَٔٝ رٖ ٓؼـــــــي ٣ٌَد 

٣وٍٞ ُٔخ ٍحٟ حُ٘ٔٞس  ٣ـ٣َٖ هخثلخص  كظٞءػَ  حالٍٝ حُِٜزش كــ٢ 

حهيحٜٖٓ ٝك٤ٜٖ كز٤زظٚ ٤ُْٔ ًخُزيٍ ًٝ٘لض ػــــــٖ ٓلخٖٓ ُْ ٣َٛخ 

ٖٓ هزَ  ك٤ٜخ  حٗظيص  ػ٣ِٔظٚ  ُْٝ ٣َ رـــيح حال  حُٜـّٞ ػ٠ِ حالػيحء  

 ٝٓ٘خُُظْٜ                                                                                    

  

 ُٔخ ٍح٣ض ٗٔخث٘ـــــــــخ           ٣للٜٖ حُٔؼِحء  ٗيح

 ٝريص ٤ُْٔ ًخٜٗـــــخ           ريٍ حُٔٔخء حًح طزـــيٟ

 ٝريص ٓلخٜٓ٘خ  حُظ٢           طول٠  ًٝؤٕ حالَٓ ؿيح

 ٗخُُض ًزْٜ٘  ُٝـــــْ          حٍٖٓ  ِٗحٍ حٌُزـٖ ريح
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ٌٝٛح حُ٘خػَحُلخٍّ ػخَٓ رٖ حُطل٤َ ٣ِى٢ٛ رزٔخُظٚ ٝٗـخػظٚ 

 :- ٝٗؼَٙ ُِٝؿظٚ ٣وٍٞ

                                                                      

 

 ١ِوض حٕ ُْ طٔخ٢ُ أ١ كخٍّ     

                                            ك٤ِِي  حً اله٠ ٛيحء ٝهؼؼٔــخ

 

 حًَ ػ٤ِْٜ  ىػِـخ ُٝزخٗـــــــش     

                                         حًح ٓخ حٗظ٠ٌ ٝهغ حَُٓخف طلٔلٔخ

 

 :-حٝ هٍٞ ػَٔٝ رٖ ًِؼّٞ

                                             

 ٓؼخً حالُٚ حٕ ط٘ٞف ٗٔخإٗخ      

                                          ػ٠ِ ٛخُي حٝ حٕ  ط٠ؾ ٖٓ حُوظَ

 

حٕ .  ٝهي ِٝٛض حُ٘ـخػش ػ٘ي رؼ٠ْٜ كي حُط٤ٖ  َٝٓػش حالٗلؼخٍ

حُؼَر٢ ك٢ ه٤ٜٛٞظٚ  َٓػش حالٗلؼــــــــخٍ  ٝػٜز٤ش حُِٔحؽ  طؼ٤ٚ 

حٌُِٔش ٍٝرٔخ ط٤ٜـٚ حالٗخٍس حٝ حُلًَش هخٛش  حًح ظٖ حٕ َٗكٚ هي 

ْٓ  ك٤ـ٠ذ ؿ٠زش حالٓي  ٖٓ ًُي هٍٞ حُ٘خػَ حُلخٍّ  ٓؼي رٖ 

 :-                             ٗخٗذ ٓلظوَح 

                             

 حًح ْٛ ُْ طَىع  ػ٣ِٔش ٛٔــــــــٚ    

                                           ُْٝ ٣خص  ٓخ٣خط٢ ٖٓ حالَٓ ٛخثزخ

 

 حًح ْٛ حاله٠ ر٤ٖ ػ٤٤٘ٚ ػِٓــــــٚ      

                                         ٌٝٗذ ػٖ ًًَ حُؼٞحهذ ؿخٗزــــــخ

 

 ُْٝ ٣ٔظَ٘  ك٢ حَٓٙ ؿ٤َ ٗلٔــٚ  

                                          ُْٝ ٣َٝ ال هخثْ ح٤ُٔق ٛخكزخ
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            ٝٓغ ًَ ًُي ًَٝ ٓخًًَ ٣زو٠ حُلخٍّ حُؼَر٢  ًح ػلش 

ٜٝٗخٓش ٖٓ ؿٜش  حَُٔأس كٜٞ ٣َحٝىٛخ ػٖ ٗلٜٔخ  حال حٗٚ 

ال٣ظِٝؿٜــــــخ حال رٔٞحكوش ٤ُٜٝخ ٝرؼي َٜٓٛخ ٝحٗٚ  ٣ل٢ٔ ؿخٍحطٚ  

٣ٝـٞ حُطَف ػٜٖ٘ ػلش  ٝك٤خءح ك٢  ًُي ٣وٍٞ حُ٘خػَ حُلخٍّ 

 :-                                                    ػ٘ظَس رٖ ٗيحى حُؼز٢ٔ

 

 ٓخ ٓظٔض حٗؼ٠ ٗلٜٔخ ك٢ ١ٖٞٓ     

                                         كظ٠ حٝك٢  َٜٓٛخ  ٓٞالٛـــــــخ

 

 حؿ٠٘ كظخس حُل٢ ػ٘ي ك٤ِِٜـــــخ      

                                         ٝحًح ؿِح ك٢ حُـ٤ٖ ال حؿ٘خٛخ

 

 ٝحؿٞ ١َك٢ ٓخريص ٢ُ  ؿخٍط٢     

                                         كظ٠ ٣ٞح١ٍ  ؿخٍط٢  ٓؤٝحٛـــــخ

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

 

4 

 

 حَُٔأس ك٢ ٗؼَ حُـٍِ ػ٘ي حُ٘ؼَحء حُلَٓخٕ 

 
طـٍِ حُ٘خػَحُؼَر٢ ك٢ حَُٔأس ًؼ٤َح حال حٕ حُـٍِ ك٢                 

حُ٘ؼَ حُـخ٢ِّٛ ٣ٌخى ٣ٌٕٞ ه٤ِال ُٞ هخٍٗخ ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ ٓخ ه٤َ ك٢ حُلوَ 

: ٝحُٔيف ، ٝطؼٞى هِّظٚ ألٓزخد ًؼ٤َس ٜٓ٘خ

كوي ًخٗض حَُٔأس ٓلظـزش ك٢ حُـخ٤ِٛش ال ٣ظَٜ : ٝؿٞى حُلـخد - حٝال 

ٜٓ٘خ اال ٝؿٜٜخ ٝأؿِحء ه٤ِِش ٖٓ ؿٜٔٔخ، ًٔخ ًخٗض ٓظٔظَس ىحثٔخً 

. ىحهَ هيٍٛخ، ال طوخ٢ُ حَُؿخٍ حألؿخٗذ

: ٣ٝٔظيٍ ػ٠ِ ًُي روٍٞ حَٓة حُو٤ْ

 

. ٝر٤ٞ س هيٍ ال ٣َحّ هزخإٛخ
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: ٝهٍٞ حألػ٠٘

 

ُْ طٖٔ ٤ٓال ُْٝ طًَذ ػ٠ِ ؿَٔ  

ٝال طَٟ حُْ٘ٔ اال ىٜٝٗخ حٌَُِ                                        

 

- ٜٓ٘خ ح٠ُ حالٕ طٔظؼَٔ حٌَُِ  ٝ(ٓظَ ٣ٜ٘ذ ػ٠ِ حُٜٞىؽ: ٝحٌَُِ  )

ٓظَ ال طِحٍ طٔظويّ حػ٘خء حُّ٘ٞ كٞم أٓطق حُٔ٘خٍُ  (ًِش  )ٝحكيطٜخ 

ك٢ حُٔ٘خ١ن ح٣َُل٤ش ُلٔخ٣ش حُ٘خثْ ٖٓ حُ٘خّٓٞ ٝؿ٤َٙ حٝ ُِٔظَ ك٤ٚ 

. ٤ُال 

: ٝهٍٞ ػ٘ظَس

 

. ٍكؼٞح حُوزخد ػ٠ِ ٝؿٞٙ أَٗهض 

٠ّٜٔ ك٢ حُلَهي                                                 ك٤ٜخ كـ٤ذ حُ

 

ٓٔظٍٞس حٍؿَكش حٍ: حُوزش

٠ّٜٔ ٗـْ ٟج٤َ حٍُ٘ٞ ؿيح : حُ

ٗـْ حُوطذ حُ٘ٔخ٢ُ ٗي٣ي حٍُ٘ٞ : حُلَهي

ٝرٌٜح ٣ٌٕٞ ه٤َِ ٖٓ حَُؿخٍ ٣٘ؼٕٔٞ رَإ٣ش حُ٘ٔخء ٖٓ ؿ٤َ أهخٍرْٜ 

 .ٌٝٛح حكي حٓزخد هِّش حُـٍِ ك٢ حُ٘ؼَ حُـخ٢ِّٛ 

 

 (ٝكظ٠ حالٕ  )حٓخ حُٔزذ حُؼخ٢ٗ كٜٞ ط٠خ٣ن حُؼَد ك٢ حُـخ٤ِٛش 

ٝٗلٍْٞٛ ٖٓ ًًَ أٝٛخف ٗٔخثْٜ ك٢ حُ٘ؼَ حُظ٢ طظ٘خهِٜخ حألُٖٔ 

:-  حٍ حُ٘خػَ حُؼَر٢ م.ٝحَُٝحس

 

ُٝوي ٝىىص طوز٤َ ح٤ُٔٞف ألٜٗخ  

ُٔؼض ًزخٍم ػـَى حُٔظزْٔ                                             

 

حُؼخ١لش ػ٘ي حُؼَر٢ ؿ٤خٗش طٞحهش ١خكلش رطز٤ؼظٚ ٌُح ٗزغ حُلذ         

ٖٓ ٣ٞٓيحء هِذ ًَ ٗخػَ ٗـخع كظـ٠٘ رخُلز٤ذ ٝحُز٤ض حػالٙ هخُٚ 

حُ٘خػَ ك٢ طـ٤٘ٚ رلز٤زظٚ ٝٛٞ ٣وخطَ ك٢ حُٔؼًَش ٝح٤ُٔق ك٢ ٤ٔ٣٘ٚ 

ٝح٤ُٔٞف َٓ٘ػش ػ٤ِٚ طِٔغ ٖٓ ر٤ٖ ٗو٤غ حُٔؼًَش ك٘زٚ ُٔؼخٜٗخ ك٢ 
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حػ٘خء ؿزخٍ حُٔؼًَش حُ٘ي٣ي رؼ٘خ٣خ ػـَ كز٤زظٚ ٓٔظوزِش ح٣خٙ رخٓٔش ػْ 

:- ٣وٍٞ ُٜخ ٝحُ٘ؼَ ُؼ٘ظَس حُؼز٢ٔ ٣وخ١ذ كز٤زظٚ حر٘ش ػٔٚ ػزِش 

 

٣خىحٍ ػزِش رخُـٞحء طٌِٔــــــ٢  

ٝػ٢ٔ ٛزخكخ ىحٍ ػزِش ح٢ِٔٓ                                         

 

كٞهلض ك٤ٜخ ٗخهظ٢ ًٝؤٜٗـــــــخ  

هيٕ اله٢٠ كخؿش حُٔظِــــــــّٞ                                         

 

ٝطلَ ػزِش رخُـٞحء ٝحِٛ٘ــــخ  

رخُلِٕ كخُٜٔخ ٕ كخُٔظؼِــــــــْ                                         

 

حً طٔظز٤ي ر١ٌ ؿَٝد ٝحٟق  

ػٌد ٓو٤ِٚ ٣ٌٌُ حُٔطؼـــــــــــْ                                           

 

ُٝن ٍَٓص ريحٍ ػزِش رؼيٓــخ  

ُؼذ حَُر٤غ ر٣َؼٜخ حُٔظٞٓــــــْ                                          

 

ٗطض ِٓحٍ حُؼخٗو٤ٖ حٛزلض  

ػَٔح ػ٠ِ ١الري حر٘ش ٓوــــَّ                                            

 

ػِوظٜخ ػَٟخ ٝحهظَ هٜٞٓـــخ  

ُػٔخ ُؼَٔ حر٤ي ٤ُْ رِٔػـــْ                                             

 

ُٝوي ُِٗض كال طظ٢٘ ؿ٤ش ٢٘ٓ  

رُِٔ٘ش حُٔلذ حٌُٔــــــــــــــَّ                                            

 

س هي٣ٔخ ٝكي٣ؼخ ُط٤لش ؿٌحرش ًحص ػٞح١ق ؿ٤خٗش أحَُٔأس ٢ٛ حَُٔ   

ٓـ٣َش ٝك٤ٜخ هٞسؿٌد ٓـ٘خ٤ٔ٤١ش ك٤ش ك٢ ؿٌد حَُؿَ ح٤ُٜخ ٝ حُوخثٚ 

ك٢ كزخثَ كزٜخ أ١ ًخٕ كخٍٓخ ٓويحٓخ ك٤ٌٔخ ػخُٔخ ٗـخػخ ؿزخٗخ ٌِٓخ 



 85 

حٝ ٓٞهش ك٤وــغ حَُؿَ ك٢ ٗٞهٜخ ٝكزٜخ كز٤زش حُٝٝؿش ٝػ٘ي ًُي 

:-  ٣ٜزق ١ٞع حَٓٛخ ال كع هٍٞ الَٓة حُو٤ْ ٣وٍٞ

 

حكخ١ْ ٜٓال رؼٞ ٌٛح حُظيَُ 

حٕ ً٘ض حُٓؼظ٢ ٛـ١َ كخؿ٢ِٔ                                       

 

حؿَى ٢٘ٓ حٕ كزي هخط٢ِ  

  ٜٓٔخ طخ١َٓ حُوِذ ٣لؼَ  ٝحٗي                                         

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 اميرأج في شعر امرثاء

 

 

 

          حَُػخء ٛٞ حُ٘ؼَ حُٔ٘٘ي رلن حُٔظٞك٢  ٝطؼي٣ي ٓخك٤ٚ ٖٓ 

ٓلخٖٓ ٤ْٗٝ حٗٔخ٤ٗش  ٝحهالم ٣ًَٔش ٝٗـخػش ٝرٔخُش ٝحُظزخ٢ً 

ػ٤ِٚ ك٢ ٌٛح حُ٘ؼَ طظـ٠ِ ٌٓخٗش حَُٔػ٢ ُِٝٓ٘ظٚ ك٢ هِذ حُ٘خػَ 

ُٝٞػظٚ ػ٤ِٚ ٝكزٚ ٝٓخ ٣ؼظَٔ ك٢ ٗلٔٚ ٖٓ هِـخص ٝحكخ٤ٓـــــــْ 

ػَف ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُ٘ؼَ ٌٓ٘ حُويّ ٝحٗظَٜ .ٝػٞح١ق ٣ًًَٝخص

رؼٞ حُ٘ؼَحء حًؼَ ٖٓ ؿ٤َْٛ ٝهخٛش حُ٘خػَحص حُؼَر٤ــــخص 
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ًخُ٘خػَس حُوخُيس طٔخَٟ ر٘ض ػَٔٝ رٖ ح٣َُ٘ي حُٔؼَٝكش رخُو٘ٔخء  

ك٤غ ٗزغ ٌٛح حُ٘ؼَ ٖٓ حػٔخم هِزٜخ ٝحكٔخٜٓخ حُ٘ــــــ٢ ٝهٞس 

ٓلزظٜخ اله٣ٜٞخ  حُٔلـٞػش رٜٔخ  ٓؼخ٣ٝش ٝٛوَ حُلخٍٓخٕ حُؼظ٤ٔخٕ  

ك٤غ هخُض ك٢ ٍػخثٜٔخ حُ٘ؼــــــــــــــَ حٌُؼ٤َٝٛلض ك٤ٚ ٗـخػظٜٔخ 

ٌٝٓخٗظٜٔخ ر٤ٖ حُلَٓخٕ حُؼَد ٝحُ٘ٔخ٢ٓ  ٝحُل٤ٖ٘ ح٤ُٜٔخ رؼي كويٛٔخ  

ٓغ حُؼَٝ حٜٗخكـؼض رخٌُؼ٤َ حر٣ٜٞخ حه٣ٜٞخ ُٝٝؿٜخ ٝحرٖ حه٤ٜخ  ك٢ 

حُٔؼخٍى حُظ٢ ىحٍص ر٤ٖ هز٤ِظْٜ  ٝحُوزخثَ حالهَٟ ٝكـؼض كـ٢ حالٓالّ  

رؤٝالىٛخ حالٍرؼش ك٢ ٓؼًَـــــــش حُوخى٤ٓش ٢ٛٝ حُٔؼًَش حُظ٢ ىحٍص ر٤ٖ 

حُؼَد ح٤ُِٖٔٔٔ ٝحُلَّ حُٔـــــــّٞ ٝحٗظَٜ ك٤ٜخ حالٓالّ ػ٠ِ 

 ًخٗض ػخىحص حُؼَد ك٢ حُـخ٤ِٛش طؼ٤ٜ٘خ ػ٠ِ حُزٌخء 0حُٔـ٤ٓٞش

ٝحُ٘يد ٝحػالٕ حُـــــــــــِع  ٝحُلَٔس  كخظَٜص ٖٓ ًُي  ّ الح٣ؼَف 

ٓؼِٚ ػ٘ي ؿ٤َٛــــــــــخ  ٝطلـَص ه٣َلظٜخ ر٘ؼَ حَُػخء رؼي كـ٤ؼظٜخ 

رخه٣ٜٞخ هخٛش  كَػظٜٔخ حرِؾ حَُػخء ك٢ ػِٞ حُٜٔش ٝٓٔٞ حَُٔطزش 

ٝٛٔخ حَٛ ُٜــــــخ  ٝٛخٍص طزخ٢ٛ حُؼَد رخر٤ٜخ ٝحه٣ٜٞخ  ٝطٜ٘ـــــي 

حُٔٞحْٓ ٝحالٓٞحم حُ٘ؼ٣َش ٓؼَ ػٌخظ ٝحَُٔري  ٓٔٞٓش ٛٞىؿٜخ 

 :-   رَح٣ش  ٝطوٍٞ حٗخ حػظْ حُؼَد ٤ٜٓزش حهَأ ٓؼ٢ ٌٛح حُ٘ٚ 

 

                                                                           

 ٣ئٍه٢٘ حُظًٌَ ك٤ٖ حٓٔـــ٢     

                                           ك٤َى ػ٢٘ ػٖ حالكِحٕ ٢ٌٔٗ

 

 ػ٠ِ ٛوَ ٝح١ كظ٠  ًٜوَ    

                                           ٤ُّٞ ٣ًَٜش ١ٝؼخٕ هِــــــــْ

 

 حال٣خٛوَ  الحٗٔخى  كظـــــ٠  

                                           حكخ ٍم ٜٓـظ٢ ٣ٝ٘ن ٢ٍٔٓ

 

 ُٝٞال ًؼَس حُزخ٤ًٖ كُٞـــــ٢   

                                          ػ٠ِ حهٞحْٜٗ ُوظِض ٗلٔــــــ٢

 

 ٌُٖٝ ال حُحٍ حٍٟ ػــــــٞال  
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                                          ٝٗخثلش  ط٘ٞف ٤ُّٞ ٗلـــــــــــْ

 

 ٝٓخ ٣ز٤ٌٖ ٓؼَ  حه٢  ٌُٝـٖ    

                                             ح٢ِٓ  حُ٘لْ  ػ٘ٚ  رخُظؤ ٢ٓ

 

        

 :-حٓخ ٓخ طوُٞٚ  ػٖ ٗـخػظٚ ٝك٤َٓٝظٚ ٢ٛٝ طَػ٤ٚ 

                                                   

 ٝحٕ ٛوَح ُظؤطْ حُٜيحس رـــــــــــــٚ    

                                               ًخٗٚ ػِْ  ك٢ ٍحٓٚ  ٗــــــــخ ٍ

 

 ؿِٞ ؿ٤َٔ حُٔل٤خ ًخٓــــــــــَ ٍٝع    

                                                ُِٝلَٝد ؿيحس حَُٝع ٓٔٔخٍ

 

 ُوي ٗؼ٠ حرٖ ٤ٜٗي ٢ُ حهخ ػوــــــــش     

                                               ًخٗض طَؿْ ػ٘ٚ هزَ حهزـــــــخٍ

 

 

                                               كظ٠ حط٠ ىٕٝ هٍٞحُ٘ـْ حٓظخٍ

 

 هي  ًخٕ هخُٜظ٢ ٖٓ ًَ ١ً ٗٔذ    

                                                 كوي ح٤ٛذ  كٔخ ُِؼ٤ٖ ح١ٝخٍ

 

 كخ٢ٓ حُلو٤وش ٓلٔٞى حُط٣َوــــــش   

                                               ٜٓي١ حُو٤ِوش ٗلخ ع ٝ ٟــٞحٍ

 

 ؿٞحد هخ٤ٛش  ؿِحُ ٗخ٤ٛـــــــــــش    

                                               ػوخى ح٣ُٞش  ُِو٤َ ؿــــــــــَحٍ
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             ُْٝ طٌٖ حُو٘ٔخء ٝكيٛخ ك٤ٌٜح حُٔـخٍ  كوي ٓزوظٜخ ٠ِ٤ُ 

حُظـِز٤ش حُ٘خػَس حُٔؼَٝ كش  ُٝؿش ٤ًِذ  ػ٘يٓخ هظَ حكٞٛخ ُٝؿٜخ 

كٌخٗض ٤ٜٓزظخ ك٢ حالػ٤ٖ٘ حه٤ٜخ ُٝٝؿٜخ  ٝحٗظي حُؼيححء  ر٤ٖ هز٤ش 

حِٜٛخ ٝهز٤ِش ُٝؿٜخ ٝكٌخٗض ٓؼخٍى ١خك٘ش ٢ٛ كَد حالرٔــــــــــّٞ 

ح٤َُٜ٘س طوٍٞ ك٢ ٜٓخرٜخ ٣ّٞ ١َىطٜخ حُ٘ٔٞس  ٖٓ ٜٓخد ُٝؿٜخ 

حُٔوظٍٞ ٝطًٌَ حهخٛخ حُوخطـــَ ٓوخ١زش كٔخطٜخ ٗو٤وش ُٝؿٜـــخ  حُظ٢ 

 :       ١َىطٜخ ٖٓ حُٔخطْ   

                                      

 ٣خحر٘ش حالهٞحّ حٕ ٗجض  كــــــال         

                                               طؼـ٢ِ رخُِّٞ كظ٠  طٔخُــ٢

 

 كخًح حٗض طز٤٘ض حُــــــــــــــــ١ٌ        

                                              ٣ٞؿذ حُِّٞ  ك٢ِٓٞ ٝحػ٢ٌُ

 

 حٕ طٌٖ حهض حَٓة ٤ُٔض ػ٠ِ         

                                               ٗلن ٜٓ٘خ ػ٤ِٚ كخ كؼِـــــــ٢

 

 ؿَ ػ٘ي١  كؼَ ؿٔخّ ك٤ــــــخ        

                                               كٔظ٢ ػٔخ حؿِض حٝ طظ٘ـِــ٢

 

 ُٞ رؼ٤ٖ كوجض ػ٢٘  ٓــــــٟٞ       

                                              حهظٜخ  كخٗلوخص  ُْ حكؼـــــــــــــَ

 

 كؼَ ؿٔخّ ػ٢ِ ٝكي١ رــــٚ       

                                              هخ١غ  ظ١َٜ  ٝٓيٕ  حؿِـــــ٢

 

 ٣خهظ٤ال هٞٝ حُيَٛ رـــــــــــٚ        

                                               ٓوق ر٤ظ٢  ؿ٤ٔؼخ ٖٓ ػـــــَ

 

 ٛيّ حُز٤ض ح١ٌُ حٓظليػظــــــٚ        

                                              ٝحٗؼ٠٘ ك٢ ٛيّ ر٤ظــــــ٢ حالٍٝ
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 ه٢ٜ٘ هظَ ٤ًِذ ر٠ِــــــــــ٠       

                                              ٖٓ ٍٝحث٢  ٠٠ُٝ  ٓٔظوِـــ٢

 

 ٣٘ظل٢  حُٔيٍى رخُؼخٍ ٝكـــــ٢    

                                                ى٢ًٍ ػؤ١ٍ  ػٌَ حُٔؼٌـــــــَ

 

 ح٢ٗ هخطِش ٓوظُٞــــــــــــــــــــش     

                                              ُٝؼَ هللا ٣َطخف  ُـــــــــــــــــ٢

             

          ًٔخ ح٤ٟق ٛ٘خى ٗخػَحص ؿ٤َ حال ط٢ ًًَطٜٖ ٜٖٓ٘  حّ 

ح٣َُٜغ حٌُ٘ي٣ش ٝ هظ٤ِش ر٘ض حُلخٍع   ٝؿ٤َٖٛ  ٖٓٔ حٗظَٜٕ رخَُػخء 

 .                                                           ح٠٣خ   

                              

 

 

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

 

 

 

 

 

                                       6 

 

ٓٞح١ٖ ؿٔخٍ حَُٔأس ك٢ حُ٘ؼَ حُـخ٢ِٛ          

 

 

 
ُوي حكذ حُؼَد ك٢ حَُٔأس رؼٞ حُٜلخص حُظ٢ طٞؿي                   

ك٤ٜخ ٖٝٓ هالٍ ٓخ ًًَ ٖٓ ؿٍِ ك٢ حُ٘ؼَ حُـخ٢ِٛ ٌُح ٣ٌٔ٘٘خ إٔ 
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ٗٔظوِٚ أٝٛخف حَُٔأس ك٢ ٌٛح حُؼَٜ حُظ٢ أكزّٜخ حُ٘ؼَحء ٝطـ٘ٞح 

: ك٤ٜخ ر٘ؼَْٛ ٢ٛٝ ًٔخ ٢ِ٣ 

 

  :ُوي أكّذ ٗؼَحء حُـخ٤ِٛش ك٢ حَُٔأس ٓخ ٢ِ٣ 

 

كوي حكذ حُؼَد حَُٔأس حُظ٢ طٔظخُ رطٍٞ ٗؼَٛخ : حُ٘ؼَ حُط٣َٞ -1

ك٘ؼَ حَُٔأس حُـخ٤ِّٛش حُظ٢ أكزّٚ حُ٘ؼَحء كٜٞ حُ٘ؼَ حألٓٞى حُلخكْ حٝ 

حُلخُي ًخ٤َُِ حُظِْ ، ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ ٣ٞ١الً ًِٝٔخ ًخٕ ٣ٞ١ال ًخٕ حؿَٔ 

ٝال ُُ٘خ ًٌُي كظ٠ ٣ٞٓ٘خ ٌٛح ٗلذ حُ٘ؼَ حُط٣َٞ الٗٚ ٣ِ٣ي ًٔخ حٍحٙ - 

كطٍٞ ٗؼَ حَُٔأس ٝٗيّس حٓٞىحىٙ حٝ ٤ِٓٚ ُِٔٞحى ٖٓ - ك٢ ؿٔخُٜخ 

: ػ٘خَٛ حُـٔخٍ ك٢ حَُٔأس حُـخ٤ِّٛش

:  ٝح٤ُي حالٓؼِش 

٣وٍٞ أَٓإ حُو٤ْ .

 

ؿٌحثَٛخ ٓٔظٌٍ٘حص ا٠ُ حُؼ٠ِ  

ط٠َّ حُؼوخٙ ك٢ ٓؼ٠٘ ََٝٓٓ                                          

 

حُوِٜش ٖٓ حُ٘ؼَ حٝ ٢ٛ حُـي٣ِش  : حُـي٣َس

ٓلظُٞش أ١ ِٓلٞكش ػ٠ِ رؼ٠ٜخ  : ٓٔظٍِ٘س 

حُؼويس ك٢ حُ٘ؼَ : (رخٌَُٔ )حُؼوٜش- 

حُ٘ؼَ حُٔط١ٞ رؼ٠ٚ ػ٠ِ رؼٞ : حُٔؼ٠ّ٘- 

حُ٘ؼَ حُٔ٘ٔيٍ حٝ حُ٘ؼَ حَُٔف : حََُٔٓ- 

: ٝ هخٍ ح٠٣خ 

 

ٝكَع ٣ِ٣ّٖ حُٔظٖ أٓٞى كخكٔخ 

أػ٤غ ًلظئ حُ٘وِش حُٔظؼؼٌَ                                               . 

 

- حُ٘ؼَ: حُلَع)

حػ٠ِ حُظَٜ : حُٔظٖ- 

ًؼ٤ق : أػ٤غ- 

ى ٖٓ طَٔٙ : حُو٘ٞ-  َّ حُؼٌم حُـخف ح١ٌُ ؿ
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ى ك٢ حُٜٞحء ٣ٝٔؼِٜخ : حُٔظؼؼٌَ-  َّ ح١ٌُ ٣زَُ ٓ٘ٚ أ٤ٗخء ًؤّٜٗخ طظل

رؼؼن حُ٘وِش 

ّٕ حُؼَد ُْ ٤ٔ٣ِٞح            ٖٝٓ هالٍ طظزؼ٢ ُِ٘ؼَ حُـخ٢ِٛ الكظض أ

ؽ ّٞ ٍٝرّٔخ . ا٠ُ حُ٘ؼَ حُ٘خػْ حُٔٔظو٤ْ حٝ حَُٔف ، رَ ا٠ُ حُٔز٢ حُٔظٔ

ًخٗض حَُٔأس حُؼَر٤ش طََٓ رؼٞ حُـيحثَ ك٢ ٓويّٓش ٍأٜٓخ ٢ٌُ ٣ظَٜ 

ٗؼَٛخ ٓظٞؿخ ٓظٔٞؿخ ٝكوخ ُِلش حُـي٣َس حُٞحكيس ٖٝٓ حُطز٤ؼ٢ حٕ 

حُـيحثَ حًح كِّض حٝ حٗلَ ظلَٛخ ٣ظَٜ حُ٘ؼَ حُٔلٍِٞ ٓظؼٞؿخ ٝكوخ 

َّ ٗؼَ ؿيحثِٜخ ٣زيٝح  ُظؼَؿخص حُظل٤َس حَُٔأس ػ٘يٓخ طلظق حٝ طل

ٓظٔٞؿخ ً٘ٔٔخص َٓص ػ٠ِ ؿيٍٝ ٓخء كلًَظٚ ؿ٤ِٔش ٢ٛ ٣ِ٣ٝي ٖٓ 

ؿٔخُٜخ حًح ًخٕ ٌٛح حُظؼَؽ حٝ حالُظٞحآص ظَٜ ػ٤ِٜخ ٟٞء حُْ٘ٔ حٝ 

أ١ ٟٞء ه١ٞ كخٗٚ ٣ؼٌْ حٗؼخػخص ٝطٔٞؿخص ٟٞث٤ش ك٢ ٌٛح حُ٘ؼَ 

ط٣ِيٙ ؿٔخال ٝطلززخ ح٠ُ حُ٘لّٞ ٍٝرٔخ أهَؿض حَُٔأس ٖٓ ٓويٓش 

ٗخ٤ٛظٜخ رؼٞ ؿيحثَٛخ  

:  ٝك٢ ًُي ٣وٍٞ حُ٘خػَ ٣ٞٓي رٖ أر٢ ًخَٛ ح١ٌَّ٘٤ُ 

 

 (ٝهَٝٗخً ٓخروخً أ١َحكٜخ....... )                           

  .

ٝهي حٓظلٖٔ حَٓإ حُو٤ْ ًؼخكش ٌٛٙ حُوَٕٝ كظ٠ّ ٗزّٚ رٜخ ٗؼَ        

: كَٓٚ ك٤غ هخٍ

 

ُٜخ ؿيٍ ًوَٕٝ حُ٘ٔخء                                 

 

ٝحُـيٍ حٝ حُـيحثَ أ١ ح٠ُلخثَ ٓلَىٛخ ؿي٣َس حٝ ظل٤َس 

ظلخثَٛخ حٝ ؿيحثَٛخ \ ٝهَٕٝ حُ٘ٔخء 

 

أ١ هخٓظٜخ ٣ٞ١ِش ٝط٠ٔٔ : ١ٍٞ حُوخٓش ٓغ ريحٗش ك٢ حُـْٔ  - 2

حُلخٍػش ٌٓظِ٘س حُـْٔ ك٢ ٓٞحٛلخص ؿ٤ِٔش ٓ٘ٞرش رخُٔٔ٘ش ؿ٤َ 

: حُؼو٤ِش ػو٤ِش حالٍىحف ٝحُؼـِ ٗل٤ِش حُوَٜ

: ٖٝٓ حٓؼِظٜخ ٣وٍٞ حُ٘خػَ ػَٔٝح رٖ ًِؼّٞ

 

ك٢ ٓؼِن ٓٔ٘ض ١ٝخُض         
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ٍىحكٜخ ط٘ٞء رٔخ ٤ُٝ٘خ                                            

 

أ١ ٤ٔٓ٘ش ٣ٞ١ِش حالٍىحف ػو٤ِظٜخ  

: ٝهٍٞ حُ٘خػَ حَُٔحى رٖ ٓ٘وٌ حُؼي١ٝ 

 

هطق ح٢ُ٘ٔ ه٣َزخص حُوط٠ 

 ريّٗخ ٓؼَ حُـٔخّ حُِٔٓوَ                                         

 

حُزط٢ء أٝ حُزط٤جش ك٢ ح٤َُٔ أ١ ط٢٘ٔ ػ٠ِ ِٜٜٓخ ىالال : حُوطٞف 

ٝطـ٘ـخ هطٞحطٜخ ه٣َزش ٖٓ حالهَٟ  

ح٤ُٔٔ٘ش ًحص حُِلْ حٌُٔظِ٘ حُِٔلٞف ٤ُٝٔض حُٔظَِٛش  : حُزخىٗش - 

حٌُؼ٤َ حُٜٞص ٓؼَ حَُػي ٣ٌٕٝٞ ػخىس ًؼ٤لخ ػو٤ال رط٤جخ  : حُِٔٓوَ

 

:  كٍٞٛخ ٝٓؼش حُؼ٤ٕٞ - 3

ٖٝٓ حُؼ٤ٕٞ ك٢ حُ٘ؼَحُـخ٢ِٛ كوي حكذ حُ٘ؼَحء حُؼَد حُؼ٤ّٞ     

حُٞحٓؼش حُظ٢ ك٤ٜخ حٝ ك٢ ١َكٜخ كٍٞ ٝهي ٗزٜٞح ػ٤ٕٞ حَُٔحس رؼ٤ٕٞ 

 (حُٜٔخ  )حُزوَ حُٞك٢٘ ُٔؼش ػ٤ٜٞٗخ ك٤غ طٔظخُ حُزوَس حُٞك٤٘ش 

رٔؼش حُؼ٤ٕٞ ٝٗيس ٓٞحىٛخ ٜٝٗخػش ر٤خٟٜخ ٝحُلٍٞ ٛٞ ٗيس ٓٞحى 

: حُليهش ٓغ ٗيس ر٤خٝ حُؼ٤ٖ ٖٝٓ حٓؼِظٜخ 

 :٣وٍٞ حَٓإ حُو٤ْ 

 

طٜي ٝطزي١ ػٖ أ٤َٓ ٝطظو٢  

                                            َِ ْطِل ُٓ ر٘خظَس ٖٓ ٝكٖ ٝؿَس 

 

ط٘لَ، طي٣َ ٝؿٜٜخ ك٤زيٝ هيّٛخ أ٤ٓال : طٜيّ 

طلٌٍ  : ٝطظّو٢

أ١ حُزوَ حُٞك٢٘ : ٝحُٞكٖ

حْٓ ٌٓخٕ : ٝؿَس- 

 اًح ًخٗض حُظز٤ش ٓطلال ًخٗض أٗيّ َٗحٓش ك٢ ىكغ  ُٜخ ١لَ: ٓطلَ

. ح٣ٌُٖ ٣وظَرٕٞ ٖٓ حٝالىٛخ
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خ حُٞؿٚ -4 ّٓ كوي حكذ حُ٘ؼَحء حُؼَد ك٢ حُـخ٤ِّٛش حُٞؿٚ حُٜخك٢ : أ

حُ٘و٢ّ ك٤ٚ ر٤خٝ ط٘ٞرٚ َٓٔس ه٤ِِش حٝ حر٤ٞ ٓخثَ ح٠ُ حَُٔٔس أ١ 

- أىٓخء- ٛلخء ٝٗوخء ٝر٤خٝ ك٢ ٓٔخٍ ، ٝه٤َ ح٠٣خ ك٢ ٝٛلٜخ 

: . ٝحألىٓش طؼ٢٘ حَُٔٔس، ٝحألى٣ْ ٛٞ ظخَٛ حالٍٝ ٖٝٓ حٓؼِظٜخ 

:  هخٍ ٤َُٛ رٖ حر٢ ٠ِٔٓ 

 

خ ٓخ ك٣ٞن حُؼوي ٜٓ٘خ        ّٓ كؤ

كٖٔ أىٓخء َٓطؼٜخ حٌُالء                                               

 

خ حُٔوِظخٕ كٖٔ ٜٓخس  ّٓ . ٝأ

ٍّ حُٔالكش ٝحُٜلخء   ُِٝي

حُزوَ حُٞك٢٘ : حُٜٔخ

 ٍّ حُِئُئ : حُي

كٖٔ حُٞؿٚ : حُٔالكش 

حُوخ٢ُ ٖٓ أ١ حػَ أ١ حُ٘خػْ : ٝحُٜلخء 

: ٝهخٍ حألػ٠٘

 

.. ظز٤ش ٖٓ ظزخء ٝؿَس حىٓخء 

 طٔق حٌُزخع طلض حُٜيحٍ                                          

 

حْٓ ٌٓخٕ : ٝؿَس

َٓٔحء : أىٓخء- 

ط٘خُٝٚ : ّٓق حُيٝحء- 

ػَٔ ٗـَ حألٍى : حٌُزخع- 

ٗزخص ١ل٢ِ٤ ٣ظؼِن رخألٗـخٍ : حُٜيحٍ- 

 

إٔ حُؼَد أكزّٞح حُِٕٞ حالر٤ٞ ح١ٌُ ٣وخ٢ُ ر٤خٟٚ ٢ٗء ٖٓ         

 ٚٗٞٔٔ٣ ٍّ  .  (أَُٛ)حُٜلَس ك٤وَؽ ُٕٞ ًِٕٞ حُؤَ أٝ حُي

: ٝهي ٓيف حَٓإ حُو٤ْ ٌٛح حُِٕٞ ك٢ ٓؼِوظٚ ك٢ هُٞٚ 

 

ًزٌَ حُٔوخٗخس حُز٤خٝ رٜلَس  
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ؿٌحٛخ ٤َٔٗ حُٔخء ؿ٤َ حُٔلَِّ                                               

 

حُلٌّ ح١ٌُ ُْ ٣ٔزن رٔؼِٚ ٝطؼ٢٘ حُز٘ض حُزخًَس حُظ٢ ُْ طظِٝؽ : حُزٌَ

ُْٝ ٣وَرٜخ ٍؿَ 

حُو٢ِ : حُٔوخٗخس- 

حُٔخء حُٜخك٢ : ح٤َُٔ٘- 

حُٔخء ح١ٌُ ٣ٍِ٘ روَرٚ أهٞحّ ًؼ٤َٕٝ ك٤ٜزق ػٌَح : حُٔلَِ- 

ٝك٢ حُٞؿٚ ح٠٣خ حكذ حُ٘ؼَحء حُؼَد ح٠٣خ ًحص حُوي حال٤َٓ أ١ 

 .حُط٣َٞ حالِْٓ حُ٘خػْ حُوخ٢ُ ٖٓ حُ٘ؼَ حٝ حُِؿذ 

 

خ حُؼـَ ٝٛٞ حُلْ ٝ ٓويٓش حالٓ٘خٕ ك٢ حُلْ ك٤ٜق أَٓإ حُو٤ْ  - 5 ّٓ أ

: حُؼـَ ك٤وٍٞ

 :

  ٍّ رؼـَ ًٔؼَ حالهلٞحٕ ٓ٘ٞ

ٗو٢ حُؼ٘خ٣خ أٗ٘ذ ؿ٤َ أػؼَ                                        

 

ٗزخص ر١َّ رظالطٚ ر٤ٞ ط٘زٚ حألٓ٘خٕ ٝهِزٚ أٛلَ : حالهلٞحٕ

 - ٍ ّٞ ٘ٓ: َِٛٓ

أر٤ٞ : أٗ٘ذ- 

ٓظَحًذ رؼ٠ٚ كٞم رؼٞ : أػؼَ- 

 

ّٕ حُ٘ؼَحء حُؼَد حألٓ٘خٕ حُز٠خء حُظ٢ طٌٕٞ ًحص ُٕٞ  ٖٝٓ ٛ٘خ ٗـي أ

 ٍ ّٞ حم ٓ٘ َّ . ٗو٢ّ ر

 

خ حُِؼش كخُـ٤َٔ ك٤ٜخ أّٜٗخ ٗي٣يس حُلَٔس ًخََُٓ حُوخُٚ                 ّٓ أ

ٝال ٣ٔظلٖٔ إٔ طٌٕٞ ٓظ٠ّؤش ه٤ِال ٖٝٓ حٓؼِظٜخ هٍٞ ١َكش رٖ 

: حُؼزي

 

ٍح   ّٞ ٘ٓ ّٕ ٝطزْٔ ػٖ أ٠ُٔ ًؤ

َّ حََُٓ ىػٚ ُٚ ٗي١                                           طوَِّ ك
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كْ ًٝ ٗلظ٤ٖ َٓٔح٣ٖٝ : أ٠ُٔ 

أٓ٘خٜٗخ ٗخرظش ك٢ ُؼش كَٔحء ٛخك٤ش : طوَِ كَ حََُٓ 

حُـخٗذ حٌٍُٔٞ ٖٓ حََُٓ : حُيػٚ 

خ حُ٘لخٙ كوي ٝٛلض رخُِؼْ  ّٓ - ٤ُٔخء- ٤ٔٓٝض  (ح٤َُٔ ا٠ُ حَُٔٔس)أ

. ًٜٞٗخ ٣وخُطٜخ ٓٔخٍ هل٤ق 

 

حٓخ ؿٔخٍ ح٤ُي٣ٖ ٝحالٍؿَ كوي حهظِق حُ٘ؼَحء ك٢ ؿٔخٍ ح٤ُي ٝرٔخ  - 6

ّٕ ح٤ُي  ّٕ حُْٞٗ ًخٕ حُٜلش حُٔظزؼش أٌٗحى كوي ٝؿي رؼٞ حُ٘ؼَحء أ أ

ٖٝٓ حِٓظٜخ ٣وٍٞ حُ٘خػَ . حُوخ٤ُش ٖٓ حُْٞٗ ٢ٛ حالؿَٔ 

:  ػز٤ي رٖ حالرَٙ

 

ّٞ ٗخػٔش  ٝاّٜٗخ ًٜٔخس حُـ

 طي٢ٗ ح٤ُٜ٘ق رٌّق ؿ٤َ ّٓٞٗٞ                                        

روَس حُٞكٖ : حُٜٔخ

حُـطخء :ح٤ُٜ٘ق

حٓخ حالٍؿَ كوي حكذ حُؼَد حالٍؿَ حُط٣ِٞش ٝح٤ُٔوخٕ حُـ٤ِٔش ٝحالكوخً 

ح٤ُِٔخٗش حٌُٔظِ٘س حُٔيٍٝس حُِٔٔخء حُوخ٤ُش ٖٓ حُ٘ؼَ حٝ حُِؿذ  

 

حٓخ حُ٘لَ حٝ حُؼ٘ن كوي ك٠َ حُ٘ؼَحء ًحص حُؼ٘ن حُط٣ِٞش ٝٓؼِٞٛخ  - 7

ؤ ٖٓ . رخُ٘خهش ٌُح ٣٘طزن ػ٤ِٜخ ٓخ ٣٘طزن ػ٠ِ حُٞؿٚ ٖٓ ك٤غ حُِٕٞ  ّٓ أ

ك٤غ حُطٍٞ كٌخٕ ٣ل٠َ إٔ طٌٕٞ حُؼ٘ن ٣ٞ١ِش ر٠٤خء حُِٕٞ ٢ٛٝ 

 .كظٔخ طٌٕٞ ر٠٤خء الٜٗخ ٓٔظٍٞس رخُلـخد ٝؿ٤َ ٓؼَٟش 

روَس حُٞكٖ : حُٜٔخ

حُـطخء :ح٤ُٜ٘ق

 

كٌٜٙ ٢ٛ حُٜلخص حُظ٢ ٝؿيص ك٢ ٗؼَ حُـٍِ ػ٘ي                

ٝرخُؼٞىس ا٠ُ . حُـخ٤٤ِٖٛ ٝحُظ٢ أكزّٜخ حَُؿَ ك٢ حَُٔأس ك٢ ًُي حُؼَٜ 

حُٜلخص حًٌٍُٔٞس ٓخروخ ٝحُظ٢ أػِٖ حُ٘خػَ حُـخ٢ِّٛ أّٗٚ ٣لزٜخ ك٢ 

حَُٔأس طظٔؼَ ٌٛٙ حالٍٓٞ ك٤ٜخ ٝػ٘ٞحٕ ؿٔخُٜخ كبٜٗخٛلخص ٝال طِحٍ 

ٓلزٞرش كظ٠ّ ٣ٞٓ٘خ ٌٛح، ٓغ حهظالف ك٤ٔخ ٣ظؼِّن ر٠وخٓش 

. حَُٔأس ٝكٔذ حالِٓؿش ٝحالٛٞحء حُ٘ل٤ٔش 
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 اميرأج في شعر امفرصاٌ امصعاميك   

 

 

 

              حُٜؼٌِش طؼ٢٘ حُلوَحٝحُؼُٞ ٝحُلخهش ٝحُٜؼخ٤ُي ْٛ حُلوَحء  

 :ٝك٤ْٜ ٣وٍٞ كخطْ حُطخث٢ حُ٘خػَ حٍُٜٔ٘ٞ   

                                                                    

 ؿ٤٘٘خ ُٓخٗخ رخُظٜؼِي ٝحُـ٠٘  

                                            كٌال  ٓوخٗخٙ  رٌخ ٜٓخ  حُيَٛ
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       ٝحُٜؼٌِش ػٍٞس ػ٠ِ حُ٘ظخّ حُٔخ٢ُ ك٢ حُـخ٤ِٛش  ٝحُٜؼخ٤ُي ْٛ 

ٖٓ حُ٘زخد حُ٘ـؼخٕ حُلوَحء  كٞحٍّ حه٣ٞـــخء ًٝكْ َٓٛق حىًٍٞح 

ٓخر٤ٖ حالؿ٤٘خء ٝر٤ْٜ٘ ٖٓ كٞحٍم حؿظٔخػ٤ش كخُْٜٔ ٌٛح حالىٍحى 

كظـٔؼٞح ُظلو٤ن ٓخ رخٗلْٜٔ  ػ٘ٞس ػٖ ٣َ١ن حُوـــــٞس ٝحُـ٤٘ٔش 

٣ٝوظٔٔٞٗٚ ر٤ْٜ٘ ٝر٤ٖ حُلوَحء  ٌُح ًخٗٞح ٣ؼخءٍٕٝ ٖٓ حالؿ٤٘خء 

حُزوالء هخٛــــــش  ٝحٗظَٜ ْٜٓ٘ كَٓخٕ ٗؼَحء ْٜٓ٘ ػَٝس رٖ حٍُٞى 

ٝطخءر٢ َٗح ٝحُ٘٘ل١َ ٝح٤ُِٔي ٝػَٔٝرٖ رَحهش ٣وٍٞ ػَٝس رٖ 

 :                                                                 حٍُٞى ٣وخ١ذ ُٝؿظٚ  

                                 

                

 ٢٘٣ًٍ ٝٗل٢ٔ حّ كٔخٕ  حٗ٘ـــ٢     

                                       رٜخ هزَ ال حِٓي حُز٤غ  ٓ٘ـــــــــظَ

 

 حكخى٣غ طزو٠ ٝحُلظ٠ ؿ٤َهخُــــي    

                                       حًح ٛٞ ح٠ٔٓ ٛخٓش كٞم ٛزـــــــَ

 

 ٢٘٣ًٍ ح١ٞف رخُزالى ُؼِ٘ــــــــ٢     

                                      حه٤ِي حٝ حؿ٤٘ي  ٖٓ ٓٞء ٓل٠ـَ

 

 كخٕ كخُ ْٜٓ ٤ُِ٘ٔش ُْ حًــــــٖ   

                                      ؿِٝػخ  َٝٛ ػٖ ًحى  ٖٓ ٓظؤهــَ

 

 ٝحٕ كخُ ٢ٜ٘ٓ ًلٌْ ػٖ ٓوخػي  

                                      ٌُْ هِق حىرخٍ حُز٤ٞص ٝٓ٘ظــــــــَ

 

        

       حٕ ػَٝس  ُػ٤ْ حُٜؼٌِش ًخٕ ٣َٟ حٕ ػ٤ِٚ كوٞهخ ٣ٞءى٣ٜخ 

الهٞحٗٚ  حُٜؼخ٤ُي ًٝخٕ ٣ُٞٔٚ حٕ طٍِ٘ رْٜ ٗخُُش ٝال٣ٔظط٤غ حٕ ٣ويّ 

 :                                                              ُْٜ حُؼٕٞ ٝحُٔٔخػيس  ٣وٍٞ ُِٝؿظٚ   

 

 ىػ٢٘٤ ح١ٞف ك٢ حُزالى ُؼ٢ِ٘   
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                                         حك٤ي ؿ٘خ ك٤ٚ ١ٌُ حُلن ٓلَٔ

 

 ح٤ُْ ػظ٤ٔخ حٕ طِْ  ِٓٔــــــش    

                                         ٤ُْٝ ػ٤ِ٘خ ك٢ حُلوٞم ٓؼٍٞ

       

ٝحُٜؼخ٤ُي ُْ ٣ـيٝح ؿ٠خٟش ك٤ـخٍحطْٜ ػ٠ِ ٓٔظٌِخص حالؿ٤٘خء 

ٝهخٛش حُزوالءْٜٓ٘ رَ حػظويٝح حْٜٗ ػ٠ِ حُلن ك٢ كؼِْٜ الٜٗـــْ 

٣ٌلِٕٞ الءٗلْٜٔ ُِٝلوَحء حٓزخد حُل٤خس ٌُٜٝححػظُِٞح حُٜؼخ٤ُي 

حُوخ٤ِٖٓ حٝ حُٔظٌخ٤ِٖٓ  ح٣ٌُـــــــــٖ ٣ٔظـيٕٝ حُ٘خّ ٣ٝويٕٓٞ 

 :            حُ٘ٔخء ٣وٍٞ ػَٝس رٖ حٍُٞى  

 

 ُلخ  هللا  ٛؼًِٞخ  حًح  ؿٖ ٤ُِٚ   

                                          ٜٓخك٢ حُٔ٘خٕ حُلخ ًَ ٓـٍِ

 

 ٣ؼي حُـ٠٘ ٖٓ ٗلٔٚ  ًَ ٤ُِـــــش   

                                          حٛخد هَحٛخ  ٖٓ ٛي٣ن ٤َٓٔ

 

 ٣٘خّ ػ٘خءح ػْ ٣ٜزق ٗخػٔــــــخ    

                                          ٣لغ حُل٠ٜ ػٖ ؿ٤ِٚ حُٔظؼؼَ

 

 ٣ؼ٤ٖ ٗٔخء حُل٢ ٓخ ٣ٔظؼ٘ــــــٚ      

                                         ٢ٔٔ٣ٝ ٤ِ١لخ ًخُزؼ٤َ  حُٔلَٔ

 

 ٌُٖٝ ٛؼًِٞخ  ٛل٤لش ٝؿٜـــــٚ  

                                           ٠ًٞء ٜٗخد حُوخرْ  حُٔظٍ٘ٞ

 

 

              ٝرٌٜ حالر٤خص حهظْ ٌٛح حُٔوخٍ
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****************************    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 حضاٌ في امخاهنيح والإصلاو

 

 

 

       ٛٞ حُ٘خػَ كٔخٕ رٖ ػخرض رٖ حٌٍُٔ٘ حأل٢ٓٝ ُٝي ك٢ حُـخ٤ِٛش 

ك٢ ر٤ض َٗف ٍٝكؼش  ٝػَحء هخٍ حُ٘ؼَ ك٢ حُـخ٤ِٛــــش  ٝحإلٓالّ ك٢ 

ٌٛح حُٔوخٍ حُٔٞؿِ ٓ٘ز٤ٖ ٍحء٣٘خ ك٢ ٗؼَٙ ك٢ ًال حُؼ٣َٜٖ  ٣وٍٞ 

حؿِذ حُ٘وخى إ ٗؼَ كٔخٕ  حُـخِٛـــــ٢  أهٟٞ ٖٓ ٗؼَٙ حإلٓال٢ٓ  

 ١َم  0ك٢ ًَ هٜخثيٙ  ٌٝٛح كٌْ ك٢ ٍأ١ حُوخٙ  هخّ ٝٛخٍّ

كٔخٕ أًؼَ حإلؿــــــــــَحٝ حُ٘ؼ٣َش  كوي ٗزذ ٝٓيف  ٝٛـخ ٍٝػخ  

ٝٝٛق  ٝحكظوَ ٝكوَ ٝكٌْ  ٓؼِٚ ٓؼَ ًَ حُ٘ؼَحء حُـخ٤٤ِٖٛ   ٣وٍٞ 

 :                     كٔخٕ ك٢ ه٤ٜيس ُٚ ٗظٜٔخ  ك٢ حُـخ٤ِٛش    
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 أٓؤُض ٍْٓ حُيحٍ حّ ُْ طٔؤُـــــــــــ٢   

                                          ر٤ٖ حُـٞحر٢ ٝحُز٤٠غ  كلٞٓـَ

 

 هلل ىٍ ػٜخرش ػٜخرـــــــــــــــــــــــش      

                                          ٣ٞٓخ رـِن ك٢ حُِٓــــــخٕ حألٍٝ

 

 ٣ٕٔ٘ٞ ك٢ حُلَِ ح٠ُٔخػق ٗٔـٜخ     

                                          ٢٘ٓ حُـٔخٍ ح٠ُ حُـٔخٍ  حُزٍِ

 

 ر٤ٞ حُٞؿٞٙ ٣ًَٔش أكٔخرٜـــــــــــْ    

                                            ْٗ حالٗٞف ٖٓ حُطـــَحُ حألٍٝ

 

 ُوي َٗرض حُؤَ ك٢ كخٗٞطٜــــــــــــخ   

                                           ٜٛزخء  ٛخك٤ش  ًطؼْ حُلِلـــَ

 

 ٗٔز٢ ح٤َٛ ك٢ حٌَُحّ ٝٓــــــــــٌٝى١  

                                          طٌٟٞ ٓٞحٓٔٚ ؿ٘ٞد حُٜٔط٢ِ

 

ريأ  ه٤ٜيطٚ ك٢ حُـٍِ  ٝطٔخءٍ ػٖ ى٣خٍ حألكزش  ر٤ٖ حُز٤٠غ 

ٝحُـٞحر٢ ٝكَٞٓ ٝحٗظوَ ا٠ُ ٓيف حُـٔخٓ٘ش كٌخّ حُ٘خّ كـــ٢ ؿِن ػْ 

ػَؽ ػ٠ِ حُؤَس ٝحكظٔخثٜخ ػْ حكظوَ ر٘ٔزٚ  حأل٤َٛ ٝاًح أٓؼ٘خ  

حُ٘ظَ ك٢ ٌٛٙ حُو٤ٜيس حٝ ك٢ ؿ٤َٛخ ٖٓ ٗؼَٙ حُـخ٢ِٛ ٗالكع ٓظخٗش 

حُ٘ؼَ  ٝرالؿظٚ  ٝهٞس حُلخٟٚ  ٝٛؼٞرظٜخ  ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حألك٤خٕ 

ًٌُٝي حُ٘ؼَحء ًخٗٞح ٣لؼِــــٕٞ اً ٣وَؿٕٞ ك٢ حُو٤ٜيس حُٞحكيس  ا٠ُ 

اؿَحٝ ٗظ٠ اًح طزيأ  رخُـٍِ  ٝحُزٌخء ػ٠ِ حإل١الٍ أٝ ٝٛق حُؤَس  

ٝر٘ليٍ ٓــــٖ كٖ الهَ  ٌٝٛح رالٗي  ٣لظق أٓخّ حُ٘خػَ أؿٞحء ٗؼ٣َش 

ٝحٓؼش  كظخط٢ ه٤ٜيطٚ  ه٣ٞش ٓظ٤٘ش ٌُح ًخٕ حُ٘ؼَ حُـخ٢ِٛ  ر٤ِـخ ٝه٣ٞخ 

حٓخ ٗؼَ كٔخٕ ك٢ حالٓالّ  ك٤ظ٤ِٔ  رطزوش ٗؼ٣َش  ػخ٤ُش  ٍك٤ؼش  

ؿٔؼض ر٤ٖ ر٤خٕ حُـخ٤ِٛش ٝٓؼخٍكٜخ ٝكيحػــــــــش  حالٓالّ ٍٝٝكخ٤ٗظٚ 

حُٞحٓؼش   ٝحكَ  حُز٤خٕ ؿٍِ حُِلع ٝحٓغ حُزالؿش  ٣ؼٞى ًُي ح٠ُ ِٛظٚ 
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حُ٘ي٣يس ٝحُو٣َزش ٖٓ ٓٞهـــــــغ ٜٓز٢ حُٞك٢  ٝهَرٚ ٖٓ ٓؼ٤ٖ حألىد 

حإلٓال٢ٓ  ك٤غ ًخٕ ٣ٔظٔغ  ا٠ُ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ٣ٝللظٚ   ك٘ؼَٙ  هي 

طلِــــــــــــــ٠  رخُلٜخكش حُوخُٜش ٖٓ ٗٞحثذ حُِلع ٝؿ٣َذ حُؼزخٍس 

ٝحُظؼو٤ي ك٘ؼَٙ كٖٔ ٓلّٜٞ  هخٍ ٖٓ ك٢ٗٞ حٌُالّ  ُحهـــــــــــَ 

رخُٔؼخ٢ٗ حالٓال٤ٓش  حُـي٣يس  ٝحالؿَحٝ حُٔخ٤ٓش حُ٘ز٤ِش ٣َٜ٘ ٖٓ رلَ 

حُٔيٍٓش حُٔلٔي٣ش حُظ٢ حُظِّ رٜخ ٝ أٛزــــــــــــق ال٣لخٍهٜخ ٖٝٓ ؿٜش 

حهَٟ حٗٚ ًخٕ ٗخػَح ك٢ حُـخ٤ِٛش ٗخػَح ك٢ حإلٓالّ كخُىحى هٞس 

ٗؼ٣َش ٍٝكؼش ٝٓظخٗش  كؼٔــــــــــَٙ حُط٣َٞ ٝػَحًٚ ٓغ حُِٖٓ 

ٝطـَرظٚ حُ٘ؼ٣َش ٝكخؿش حإلٓالّ ا٤ُٚ ك٢ حٌُٝى ػ٘ٚ ٝػٖ ٗو٤ٜش 

حٍَُٓٞ ح٣ٌَُْ ٓلٔـــــــي ملسو هيلع هللا ىلص  هخىطٚ ا٠ُ حُٔٔٞ ٝحُؼِٞ هخٍ حرٖ ٓال ّ  

ك٢ ١زوخطٚ  ُِ٘ؼَحء  ٓظليػخ ػٖ ٗؼَحء حإلٓالّ ٝأَْٜٗٛ  كٔخٕ رٖ 

ػخرض ٝٛٞ ًؼ٤َ حُ٘ؼَ  ؿ٤يٙ ٖٓ ٌٛح  ٗٔظ٘ظؾ إ ٗؼَ كٔخٕ ك٢ 

حإلٓالّ ٠٣خ٢ٛ ٗؼَٙ كــــــــ٢ حُـخ٤ِٛش أٝ ٣ِ٣ي ػ٤ِٚ ُ٘وَأ ُٚ ٌٛٙ 

 حألر٤خص حإلٓال٤ٓش                                                      

  

 هللا ًَٓ٘خ رَٜ٘ ٗز٤ــــــــــــــٚ           ٝر٘خ أهخّ ىػخثْ حإلٓـــــــــــالّ

 

 ٝر٘خ حػِ ٗز٤ٚ ًٝظخرــــــــــــــٚ            ٝأػِٗخ رخ٠َُد ٝ حإلهـــــيحّ

 

 ك٢ ًَ ٓؼظَى ططَ ٤ٓٞك٘ـــــخ            ك٤ٚ حُـٔخؿْ ػٖ كَحم حُٜخ ّ

 

 ٣٘ظخر٘خ ؿز٣ََ  ك٢ أر٤خطــــــــ٘خ            رلَحثٞ حإلٓالّ  ٝحإلكٌــــخّ

 

 ٣ظِٞ ػ٤ِ٘خ حٍُ٘ٞ ك٤ٜخ ٓلٌٔـخ            هٔٔخ  ُؼَٔى ٤ُْ ًخألهٔــخّ

  

ٗالكع ؿٞىس ٗؼَٙ ٝطؤػ٤َ حإلٓالّ ك٤ٚ ٝحهظزخٓٚ ك٢ ٗؼَٙ ٖٓ آ٣خص 

حُوَإٓ ح٣ٌَُْ كٔخ حهظزٔٚ ٖٓ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ ٝحكخى٣غ حُلز٤ذ حُٜٔطل٠ 

ُحىطٚ ٍٝٝص ٗؼَٙ ٖٓ ٓؼ٤ٜ٘خ هٞس ٝرالؿش ُٜٝٓٞش ٝكٜخكش  كظ٠ 

رِؾ حٌٍُٝس  ٍكْ هللا كٔخٕ كٜـــٞ ٤ٓي حُ٘ؼَحء حُٔو٤َٓ٠ٖ  

 ٝأٓؼيْٛ                                   

 



 102 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عتذ امقادر امكيلاٍي

 

 ٍيىرج ىُ امشعر امصىفي

 

      حٕ حٝحَٛ حُِٜش حُظ٢ طَر٢ ر٤ٖ حُي٣ٖ ٝحُ٘ؼَ طظًَِ ك٢ حػظٔخى 

ًَ ٜٓ٘ٔخ ػ٠ِ حَُٝف حالُٜخّ ٝحُليّ ٝحُظِو٢  حػظوخىح ٝحػظٔخىح ٝحكَح 

حرظيحءح ٖٓ حهظ٘خع حالٗٔخٕ حالٍٝ رخٕ ٌَُ ٢ٗء ٍٝكخ  ٌٝٛٙ حَُٝك٤ش  

٢ٛ ٓخك٢ حُي٣ٖ ٖٓ ٗؼَ ٝٓخك٢ حُ٘ؼَٖٓ ى٣ٖ  ٝحٕ حُلَم ر٤ٖ 

حَُٝء٣خ حُٜٞك٤ش ٝحَُإ٣خ حُ٘ؼ٣َش ٣٘زؼن ٖٓ ىٍؿش طٔخ٢ٓ ًَ ٜٓ٘ٔخ 

 ٌُح ٗالكع ك٢ ٓـخٍ  حُل٘خء ك٢ حُؼخُْ ٝحالٓظِحؽ ك٤ٚ ُيٟ حُٜٞك٢  0

رل٤غ  طظٞكي ًَ  ط٘خه٠خطٚ ٣ٝـيٝ ػ٤٘خ ٗلخكخ هخ٤ُخ ٖٓ حُظؼٌَ   
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ٝحَُٜحع ٍٝرٔخ ال٣لظَٝ ك٢ حُظـَرش حُ٘ؼ٣َش رِٞؽ ٌٛححُٔيٟ ك٢ ًَ 

حالك٤خٕ حال ػ٘ي حُو٤َِ ٖٓ حُ٘ؼَحء كل٢ كخالص حُٜلخء ٝحُ٘لخك٤ش 

طوظَد ٍإٟ حُ٘ؼَحء ٖٓ ٍإٟ حُٜٞك٤ش ٝهي طزِؾ ٓزِـٜخ ٖٓ حُٔٔٞ 

ٝحُظ٤ًَِ كظخط٢ حٝ طـ٢ءح ٗؼخٍْٛ ً٘طلخص ٛٞك٤ش ؿخٗلش  ح٠ُ 

حال٣ٔخء ٝحَُِٓ ٝحُـٔٞٝ ٝحُالٓؼوٍٞ كخُ٘ؼَحُٜٞك٢ ٛٞ حٓظيحى ُ٘ؼَ 

حُِٛي كوي  ٗليٍح ك٢ َٜٗ ٝحكي ػْ حكظَهخ  ه٣َزخ ٖٓ رؼ٠ٜٔخ  ػْ 

٣ِظو٤خٕ ك٢ ٜٓذ ٝحكي ك٘ؼَحء حُِٛي ًخٗض هٜخ ثيْٛ  ٝحٗؼخٍْٛ ك٢ 

حُظوَد ح٠ُ هللا  طؼخ٠ُ ١ٔؼخ  ك٢ حُـ٘ش ٝحُـِحء حُلٖٔ  ٖٝٓ ٛ٘خ ًخٕ 

ٗؼَح ٢ِٓء رخُلخظ حُظَٞٓ ٝ حَُؿخء ٝ حُٔ٘خؿخس ٝحُظل٣ٌَ ٖٓ حُ٘خٍ 

ٌِٝٓحص حُل٤خس حُيٗزخ ٜٝٗٞحطٜخ ٝحُظ٤ًٌَ رخالهَس ٝحُٔؼخى ٝحُلٔخد 

٣ّٞ حُو٤خٓش حٓخ حُ٘ؼَحء حُٜٞك٤ٕٞ كوي ٗزؼض حٗؼخٍْٛ ٝهٜخثيْٛ ٖٓ 

ٛٞحؿْ حُلذ ٝحُ٘ٞم ٝحُُٞٚ ٝحُؼ٘ن ُوخُوْٜ  ٌُح حهظخٍٝح حالُلخظ 

حُـ٤ُِش ًِٝٔخص حُلذ حُوخُٚ ك٢ حُظؼز٤َ ػٖ ٌٕٓ٘ٞ حٗلْٜٔ 

 ٝحكٌخٍْٛ  ٝٓخ ٣يحهِٜخ ٖٓ كذ ٝٗٞم ح٠ُ هللا طؼخ٠ُ ٝٗظخٕ ر٤ٖ

 ٝحَُٛزش  ٝر٤ٖ حُلذ ٝحُ٘ٞم  كخُ٘خػَ حُٜٞك٢ ٓلذ ػخٗن حُوٞف

ٝحُٚ ٖٓ ك٤غ حٕ حُٜٞك٤ش ك٢ ؿَٞٛٛخ ًٝحطٜخ َٟد ٖٓ َٟٝد 

حُلذ ٝحُُٞٚ ٝحُل٘خ ء رخُلز٤ذ ٝح٤ُٚ  ٝحالِٓٞد حُ٘ؼَٟ ٛٞ ر٘خ ء 

٠ٓٔٞٗخ ٝك٘خ ٝطو٤ال  حُو٤ٜيس ٖٓ ك٤غ حٌَُ٘ ٝح٠ُٕٔٔٞ كٔخ  

ٝطٍٜٞح ٝحكخ٤ْٓ ٝٝؿيحٕ ٝػٞح١ق ٍٝٛٞح ٗؼ٣َش  ٝرالؿش 

٤ٓٞٓٝو٠ ٝ ٗلٞح ٝرالؿش ك٢ ًَ ٓخ ٣ظطِزٚ  حُز٘خء حُ٘ؼَٟ  ُِو٤ٜيس  

ٝىحهَ ك٤ٜخ حرظيح ءح ٖٓ ٓطِؼٜخح٠ُ هخطٔظٜخ  ٝحُوٜخثي ح٤ٌُال٤ٗش 

حٓظخُص ر٤ٖ حُطٍٞ ٝحُوَٜ كٜ٘خى ٓوطٞػخص طٌٞٗض ٖٓ ر٤ظ٤ٖ حٝ ػالػٚ  

ٝهٜخثي ر٤ٖ ػَ٘حص حالر٤خص ح٠ُ  ؿخٗذ ٓطٞالص ًخٗض  هٔش ك٢ حَُه٢ 

 ر٤ظخ   حال حٕ حُٔٔش 391حُ٘ؼ١َ ٝهخٛش ه٤ٜيطٚ حُؼ٤٘٤ش  حُظ٢ رِـض  

حُـخٓؼش ٌُٜٙ  حُوٜخثي حٝحُٔوطٞػخص حٜٗخ ك٢ حُظٜٞف ٝحُلذ حال٢ُٜ  

ٝحُِـش حُ٘ؼ٣َش  حُظ٢ حٓظؼِٜٔخ حُ٘ؼَحء حُٜٞك٤ٕٞ هي حٗظِٔض  ػ٠ِ 

حُـٍِ حُؼٌٍٟ  ٝٓخ ك٤ٚ ٖٓ حُلخظ ك٢ حُلذ ٝحُ٘ٞم ٝحُٞؿي ٝحُل٘خء 

ك٢ ىحهَ  حُٔلزٞد  ٝهي حٟخكٞح ح٤ُٜخحكيٟ ١َم حُظؼز٤َ حُٜٞك٢ 

ٓخػِش ك٢ حُظ٣ِٞق حٝ حَُِٓ حُ٘ؼَٟ حٌُٟ ٠ٓٞ٣ء  حٝ ٣ٔظ٤َ٘ رٚ ُٜخ  

ٖٝٓ  هالٍ ٌٛح حُط٣َن  حٓظطخع  حُ٘خػَ حُٜٞك٢  حُظؼز٤َ ػٔخ 

٣وخُـٚ ٣ٝـٍٞ روخ١َٙ ٖٓ ػزخٍحص  ىٕٝ حالًظَحع  رٔخ كُٞٚ  ٝهي حًي 
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ح٤ُ٘ن ح٤ٌُال٢ٗ   ٌٛٙ حُلو٤وش  ك٢ ٗؼَٙ ٓظوٌح  ٖٓ حَُِٓ حٝ حالٗخٍس 

 \    ٌِٓٔخ  ًوُٞٚ 

      حَٓحٍٟ هَحءس  ٓزٜٔخص            ٓٔظَس رخٍٝحف حُٔؼخ٢ٗ   

   كٖٔ كْٜ حالٗخٍس ك٤ِٜٜ٘خ     ٝحال ٓٞف ٣وظَ رخُٔ٘خٕ                                                                                     

  ًلالؽ حُٔلزش حً طزٞص      ُٚ  ْٗٔ حُلو٤وش  رخُظيح ٢ٗ   

 :       ٝهخٍ 

 

  حٗخ ٛٞ حُلن حٌُٟ  ال             ٣ـ٤َ  ًحطٚ َٓ حُِٓخ ٕ     

 

               ٖٝٓ حُؼ٘خ٣ش  حُ٘ؼ٣َش ؿٞىس ح٤ُٜخؿش  ٝكٖٔ حهظ٤خٍ  

حالُلخظ ك٤غ ًخٕ  ىه٤وخ  ك٢ حهظ٤خٍ حُلخظ ٗؼَٙ ك٢ ظَ  حَُِٓ  ٣وٍٞ  

 \          ٖٓ حُٞحكَ

         ٓوخ٢ٗ  حُلذ ًخٓخص حُٞٛخٍ    كوِض  ُؤَط٢ ٗل١ٞ طؼخ٢ُ                   

 حٝك٢ ه٤ٜيطٚ حُظ٢ ٓطِؼٜخ ٖٓ حُط٣َٞ                                                      

 ٓخك٢ حُٜزخرش َٜٓ٘ ٓٔظؼٌد              حال ٢ُٝ ك٤ٚ حالٌُ حال٤١ذ

كوي حٓظؼَٔ حالُلخظ حُِٜٔش ٝحٗظوخء حٌُِٔخص حُلِٞس حُظ٢ طز٤ٖ ٓخ ٣ظٔظغ 

 رٚ         

  حُ٘خػَ ٖٓ هٞس ٝحُٜخّ ك٢ حالهظ٤خٍ ٝحُظؼز٤َ ٝحُ٘خػ٣َش حُلٌس  رخُلخظ  

ِٜٓش ٓخءُٞكش  حُزٜٔخ ػٞرخ ؿي٣يح ه٤٘زخ  ٣ظِٕٞ رخُٞحٕ ٝٛؾ حُو٤ٜيس  

ٝحكخ٤ٜٓٔخ  ٝحءٝهؼٜخ  ر٤ٖ حَُهش ٝحُؼٌٝرش ٝحُوطخر٤ش حٌُِٔخص حُلِٞس 

حُظ٢ طز٤ٖ ٓخ ٣ظٔظغ رٚ كوي حٓظؼَٔ حالُلخظ حُِٜٔش ٝحٗظوخء حُوطخر٤ش  

 :-                                                           ٌُح ؿخء ٗؼَٙ  ٍه٤ن حُلٞح٠ٗ ؿ٤ِٜٔخ  ٣ٍِٓخ  ك٢ رؼٞ ٜٓ٘خ  ٣وٍٞ

 

 

 الهَٔس حال هٍٟٔٞ ك٢ حُٜٟٞ     ٝال ؿَحّ  حال  ٖٓ طٜخػي ُكَط٢

 

 ححٓخ ح٤ُٓٞٔو٠ حُ٘ؼ٣َش كخٜٗخ ط٘زغ ٖٓ حكٔخّ حُ٘خػَ ٝٓخ ٣ظخءؿؾ 

ك٢ ٗلٔٚ  ٖٓ حكٞحٍ ٝٓٞحؿ٤ي  ٝهي  حٍطز٢  رخ٤ُٓٞٔو٠  ٓظَٜحٕ 

حٓخ٤ٓخٕ ٝحٟق ٖٓ ٝػخثٜٔخ  ٝٛٔخ  حالُٝحٕ ٝحُوٞحك٢  كل٢ ٓـخٍ  

حالُٝحٕ حُ٘ؼ٣َش   ٝحُُٕٞ ٛٞ هخُذ   ٤ٓٞٓو٢ ٣ؼظٔيٙ حِٓٞد  حُ٘ؼَ 

حُؼَر٢  حٝٛٞ ٜٓطِق  حال٣وخع ٝحُِلٖ حُلخىع ٖٓ طـٔغ حٛٞحص 
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حُلَٝف ٝطـخٝرٜخ  ٓغ رؼ٠ٜخ ط٤ٔ٘وخ ٝحىحءحٓغ   ح٤ُٜخؿش ٖٓ هالٍ 

حٗظوخ ء حُ٘خػَ ُٜخ  ٝٗالكع  حٕ ح٤ُ٘ن هيّ َٓٙ هيحهظخٍ ُوٜخثيٙ  

حالُٝحٕ  ًحص حُ٘ـٔخص حُط٣ِٞش  ٝحُٔٞءػَس  ك٢ حُٔظِو٢  ٌُح ؿخ ثض   

هٜخثيٙ طٔزق ك٢ رلخٍ حُط٣َٞ ٝحُز٢٤ٔ ٝحٌُخَٓ ٝحُٞحكَ حٓخ حُوٞحك٢ 

كخٜٗخ  ط٘ط١ٞ ػ٠ِ  طوي٣َ  حالطٜخٍ ر٤ٖ حر٤خص  حُو٤ٜيس   حُٞحكيس  

ٝطزَُ ح٤ٔٛظٜخ  ٖٓ هالٍ حالطٜخٍ ٝحُظ٘خٓن ٓغ حالُٝحٕ حُ٘ؼ٣َش  

ٝحالٗٔـخّ ر٤ٜ٘ٔخ رل٤غ ٗـي ك٢ ٗؼَ ح٤ٌُال٢ٗ ٓؼظْ هٞحك٤ٚ ؿخء ًٌحُي  

ٓ٘ٔـٔخ ٓغ حُُٕٞ  رل٤غ طٌَ٘  ؿَٓخ ٤ٓٞٓو٤خ ػٌرخ ٓظخُوخ ٓظٜخػيح 

طظلخػَ  ٓغ حُؼٞح١ق حُٔظِو٤ش كظ٠ طَٜ  ح٠ُ حالٗزٜخٍ ك٢ رؼ٠ٜخ   حٓخ 

ك٠ ٟٓٞٞع  حُلٕ٘ٞ حُ٘ؼ٣َش  كخهٍٞ  حٕ حُٜٞك٢  ُٝي  ك٢ حك٠خٕ  

كًَش  حُِٛيحالٓال٢ٓ ٝططٍٞ ٖٓ هالُٜخ  ٝحُ٘ؼَ حُٜٞك٢  ُٝي ك٢ 

ٍكْ  حُظ٤خٍ  حُؼخّ ُِ٘ؼَحُي٢٘٣  ك٢ ح الٓالّ  ٝطَػَع ك٤ٚ  ٝهي ػزَ 

حُ٘ؼَ حُٜٞك٢  رخٓخٗش  ػٖ ٓوظِق  حُ٘ٞحُع  حُٜٞك٤ش  ًخالػَحٝ 

ػٖ حُي٤ٗخ  ٝحُِٛي ك٤ٜخ  ٝحالهالى  ح٠ُ حُو٘خػش  ٝحَُٟخ رل٠َ هللا  

طؼخ٠ُ ٝحُٜزَ  ػ٘ي  حُ٘ٞحٍُ  ٝحٌَُ٘ ُ٘ؼْ هللا طؼخ٠ُ  ٝحُظًَٞ  ػ٤ِٚ 

ك٢ حَُٔحء ٝح٠َُحء ٝك٢ ٓوخٓخص حُٜٞك٤ش ٝكو٤وظٜخ ِٗلع  ٜٗٞٝ 

حُوِذ  ك٢ ١ِذ  حُلن ػِٝؿَ  ٝحُٔوخّ ػ٘يْٛ  ٓوخّ حُؼزي ر٤ٖ ٣ي١ 

هللا طؼخ٠ُ  ك٤ٔخ ٣خءط٤ٚ  ٖٓ حُؼزخىحص  ٝحُٔـخٛيحص  ٝح٣َُخٟخص  

ٝحالٗوطخع  ح٤ُٚ طؼخ٠ُ  ٓغ كَٝ  حالط٤خٕ  رٌَ حُظٌخ٤ُق  حَُ٘ػ٤ٚ 

ٝحُظخء٤ًي  ػ٠ِ حُي٣ٔٞٓش  ػ٤ِٜخ  ًَٝ ٌٛٙ حُ٘ٞحُع ٝحُٔزَ ح٤ُٜخ  ٗـيٙ 

ػخرظخ ك٢ حىد ح٤ُ٘ن حُـ٤ال٢ٗ  ك٢ ٗؼَٙ ٝٗؼَٙ ٝحٍُٜٞس حُل٘زش  ٢ٛ 

حُِٔلش  ٝحُلخُش ح٢ُ٘ رٔـِٜخ  حُ٘خػَ ٝٓخ ٣ظٔؼَ رٚ  ٖٓ حكٔخّ 

ٝحىٍحى  ٍُِٞٛٞ  ح٠ُ ٓخ طٔٔٞ ح٤ُٚ ٗخػ٣َظٚ ٣َّٝٝ طٔـ٤ِٚ  رلخُش 

حٜٗغ  ٝحك٠َ ٝحٍُٜٞس حُ٘ؼ٣َش هٔش ه٤خٍ حُ٘خػَ  ك٢ٜ رلَ ٣ٔزق 

ك٤ٚ ٝٓٔخءٝٓٔخء  ٣ؼَؽ ك٤ٜخ ٝحٍٝ ٣ظِ٘ٙ ػ٤ِٜخ ٝك٤ٜخ ٝحٍُٜٞس 

حُ٘ؼ٣َش حُل٤٘ش  ك٢ ٗؼَ حُـ٤ال٢ٗ  هيّ َٓٙ ٗـيٛخ ٝحٟلش ؿ٤ِش ك٢ 

هٜخثيٙ ٝٓوطٞػخطٚ حُ٘ؼ٣َش  ط٘ٔن ٖٓ هالٍ ىٍحٓش ٌٛٙ حُوٜخثي 

ٝٗٔظط٤غ حٕ ِْٗٔ ًُي ك٢ حُلٕ٘ٞ حُ٘ؼ٣َش حُظ٢ ١َهٜخ  ٝحٗ٘يك٤ٜخ  

 :-                                                                             كٌخٗض ك٘ٞٗخ ٗؼ٣َش ٝحؿَحٟخ  ٓوٜٞىس ًخٕ ٜٓ٘خ  ٓخ ٢ِ٣ 
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حُلوَ حُٜٞك٢ ٝك٤ٚ حطـٚ ٗؼَ حُـ٤ال٢ٗ  هيّ َٓٙ  ٝؿٜش -  1

ٓظ٤ِٔس هي حهظِلض ػٖ ٓٔخُي حُلوَ حُٔؼَٝف  كِْ ٗـي ك٤ٚ ٓي٣لخ  

ُِِٔٞى ٝحالَٓحء ٝحالٗوخٙ ُْٝ ٣وٜي ك٤ٚ ح٠ُ حُظزخ٢ٛ ٝحُظلخهَ  

ٝحُظؼظ٤ْ  رٔخ ٣ِٔي حٝ رٔخ ًخٕ ُٚ ٖٓ ٓخػَ حالؿــــــــيحى  ٝحالٓـخى  حٗٔخ  

ٗـيٙ ٣٘زغ  ٖٓ  ػو٤يطٚ ُِٝٓ٘ظٚ حُي٤٘٣ش ٝٓخ ٣لَٟٚ ػ٤ِٚ  حُليٝى 

 حُي٤٘٣ش حُظ٢ َٝٛ ح٤ُٜخ ك٢ حُؼزخىس  ٝك٢ كذ

 :                                                            هللا طؼخ٠ُ ك٤وٍٞ ٖٓ حُط٣َٞ   

  

 ٓخك٢ حُٜزخرش َٜٓ٘ ٓٔظؼـــــــــــٌد    

        حال ٢ُٝ ك٤ٚ حالٌُ حال٤١ــــــــذ

 

 حٝك٢ حُٞٛخٍ ٌٓخٗش ٓوٜٞٛــــــش       

      حال حُِٝٓ٘ظ٢ حػِ ٝحهـــــــَد

 

 ٝٛزض ٢ُ حال٣خّ ٍ ٝٗن ٛلٞٛـــــــخ     

        كـال  ٓ٘خِٜٛخ ١ٝخد حَُٔ٘د

 حٟلض ؿ٤ٕٞ حُلذ طلض ٤٘ٓجظ٢  

      ١ٞػخ ٜٝٓٔخ ٍٓظٚ ال٣ــــــَد

 

 ٖٝٓ حٍُٜٞ حُل٤٘ش حُـ٤ِٔش  ك٢ ٗؼَٙ  حػظٔخىٙ حِٓٞد حُظ٘ز٤ٚ  

رل٤غ ٣٘زٚ حُٔلٔٞٓخص  رزؼ٠ٜخ  رل٤غ ٣٘زٚ ٓلٔٞٓخ رخهَ  

 :-      ٓلّٔٞ ٓؼِٚ  حٝ ٓؼ١ٞ٘ ٣٘زؼن ٖٓ ٓلّٔٞ ٓؼِٚ هخٍ

                                                          

 حٟل٠ حُِٓخٕ  ًلِش َٓهٞٓش   

    طِٛٞ ٝٗلٖ ُٜخ حُطَحُ حٌُٔٛذ

 

حٌَُٔ ٝحُٜلٞ  ٖٓ حظَٜ حالكٞحٍ - حٌَُٔ حٝحُؤَس حال٤ُٜش  -  2

حُٜٞك٤ش ٝحهٜٜخ ٝهي حهظِق حُٔ٘خ٣ن ح٣ٜخ حك٠َ ٝح٤ُـــــن رخُٜٞك٢  

ٌُح كخٟض حالهٞحٍ حُٔؤ ػٍٞس رخُظؼز٤َ ػٖ حُل٘خء ٝحُـ٤زش ٝحٌَُٔٝ ٓخ 

ح٠ُ ًُي ٓٔخ ٤٘٣َ ح٠ُ حٕ حُٜٞك٢  ًخٕ كــــــــ٢ حؿِذ حكٞحُٚ  ٓخهًٞح 

ٓ٘ـٞال ػٖ ٗلٔٚ  ٝػٖ ًَ ٓخٟٓٞ هللا  رخهلل ٝكيٙ  حٌَُٔ حُٜٞك٢  
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ٛٞ  طِي حُ٘٘ٞس  حُؼخٍٓش  حُظـــــ٢ طل٤ٞ رٜخ ٗلْ حُٜٞك٢  ٝهي 

حٓظالءص  رلذ هللا  طؼخ٠ُ  كظ٠ ؿيص ه٣َزش  ًَ حُوَد كخٌَُٔ 

حُٜٞك٢  ٤ُْ َٗحرخ حٝ هَٔح ٣ي٣َ حَُحّ  حٝ ٣ؼوَ حُلٞحّ  ك٠٤َد 

ؿ٘خ ٝس ػ٢ِ حُوِذ رَ ٛٞحكٔخّ ٣ٞهع حُ٘لْ ٣ٝ٘ؼٖ حُٞؿيحٕ  

كظلظق  حٓخّ حُوِذ  حكخهخ َُِٝف  - ٣ٝـِٞػ٤ٖ حُز٤َٜس ك٢ ٗظَحُٜٞك٤ش

ك٢ ٛــــــــــٌٙ حُؼٞحُْ  حُـٌحرش  حُ٘خثوش  رل٤غ طٔظ٢ُٞ  طـ٤ِخص 

حُلز٤ذ ػ٠ِ هِذ حُٜٞك٢ كال ٣ٜ٘ي ٝال ٣٘خٛي  ٟٓٞ حُلن ٓزلخٙ 

ٝطؼخُــــ٠  الٕ ك٠ٍٞ حُلز٤ذ  ك٢  حُوِذ ٛٞ ٓلٍٞ ُ٘ؼٍٞٙ رٌحطٚ  

ٝرٔخ كُٞٚ ٝهي ٣َٜ ح٠ُ ىٍؿش ٛلٞ حُٞؿي ٝرٌٜح ٣لَ ٝحُٞؿٞى 

حُٜ٘ــٞى١  ٝكَ حُٞؿٞى حُٞؿٞى١  ٝٗظ٤ـش  ٌُُي ٌٝٛٙ حُيٍؿش  ٖٓ 

حُلذ حال٢ُٜ  ٝٓخ ٣٘ؼَ  رٚ ح ُٜٞك٢ حُؼخٍف  طـخٙ هخُوٚ  ٝٓخ٣لـــْ 

رٚ ٖٓ ٗؼٍٞ حُحء  ؿٔخٍ ٖٓ ٣لذ  حُِٔ٘ٙ  ػٖ حُـٔخٍ حُي٤ٟٗٞ  

ظَٜص  كخالص حُ٘٘ٞس ٝحُظ٢  ٢ٛ كخالص حٌَُٔ حُٔ٘خرٚ  كـــــ٢ حػخٍٙ 

ح٠ُ كي رؼ٤ي كخالص حٌَُٔ حُو١َٔ ٌٝٛٙ حُلخُش  ػالٓش حُٜيم ك٢ 

حُلذ ك٢ ًُي   ٣وٍٞ ح٤ُ٘ن ػَٔ حٍَُٜٔٝى١ حُٔلــــــذ َٗكٚ حٕ 

ٖٝٓ  ٛ٘خ - طِلوٚ ٌَٓحص حُٔلزش  كخءٕ ُْ ٣ٌٖ ًُي ُْ ٣ٌٖ كزٚ كو٤وش

ٗـي  ٗؼَ حُـ٤ال٢ٗ  هيّ َٓٙ هي ِٓــــــــــــــــــــــ٠ء رخُو٣َٔخص  

حال٤ُٜش  ك٤غ حٜٗخ  ِٓؿض  ريّ ح٤ُ٘ن  كظ٘زؼغ ٖٓ ٍٝكٚ ٝهِزٚ  

 ٝػٞح١لٚ  الكع  ح٤ُٚ ٣وٍٞ              

 

 كي ٣ؼٜخ  ٖٓ هي٣ْ حُؼٜي ك٢ حًٗـ٢     

     كو٢ِ٘ ٖٓ كي٣غ حُلخىع حُلخٗــــ٢

 

 هي٣ٔش ِٓؿض  ٍٝك٢ رٜخ ٝىٓـــ٢     

     ٢ٛٝ حالط٢ ُْ طٍِ ٍٝك٢ ٣ٍٝلخٗـــ٢

 

 حٗخ حُ٘ي٣ْ ح١ٌُ طْ حٍَُٔٝ  رـــــــٚ      

     ٖٓ ًخٕ ٣ؼ٘ن  ٍد حُـخ ٕ ٣ٜٞح٢ٗ

 

 ٝطؼ٘ن حَُحف ٢٘ٓ ك٤ٖ حَٗرٜـــخ      

     ٣ٌَٝٔ حٌَُٔ ٢٘ٓ ك٤ٖ  ٣ـ٘خٗــــ٢
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 أ١ طؼز٤َ  ٓزيع  كخًم ٌٛح ٝح٣ش ٍٛٞس ك٤٘ش  هخُيس  ُلخُش حٌَُٔ 

حال٢ُٜ  كخَُحف ٢ٛ حُظ٢ طؼ٘وٚ ٝحٌَُٔ ٛٞ ح١ٌُ رٚ ٣ٌٔـــــــــَ 

ٝهَٔطٚ ٤ُْ ٌٛٙ حُؤٍٞ حُي٣ٞ٤ٗش  ٤ُٝٔض ٗ٘ٞطٚ  ٗ٘ٞطْٜ  ك٢ٜ 

ٗ٘ٞس ح٤ُُش  حري٣ش  ٣ؼ٢٘ رٜخ  حُظليع رًٌَ هللا  طؼخ٠ُ  ك٢ حَُٔ حُول٢ 

ح١ٌُ ٍحىف حَُٔ ٝحٍُ٘ٞ حُٔلٔي١  ٝك٤ٜخ ٣ظ٘ٞم  ح٤ُ٘ن هيّ َٓٙ  

ح٠ُ حٌُح ص حُؼ٤ِش ٝكز٤زٚ حٌُٟ  ٣َحٙ ك٢ ًئّٝ حُؤَ حال ٤ُٜش  

 :-                                                           ٣وٍٞ

  

  

 ٓوخ٢ٗ كز٤ز٢ ٖٓ َٗحد ١ًٝ حُٔـي    كخ٢ٌَٗٓ كوخ كـزض ػِىٞؿي١

 

ٝكخُش حٌَُٔ ٌٛٙ الطٌٕٞ  حال الٛلخد حُٔٞحؿ٤ي ك٢ٜ كخُش ٓظخءط٤ش ٖٓ 

حُ٘ظَحُىخُلن  ٝك٤ٚ رؼ٤ٖ حُوِذ ٓٔظؤٗٔخ رخُٔ٘خٛـــــيس  ٝحُلذ 

ٝحُـٔخٍ حال٢ُٜ  ك٢ ظَ حُ٘٘ٞس حُؼظ٤ٔش  حُظ٢ ٣٘ؼَ رٜخ  ٝهي ط٠ٔٔ 

ٌٛٙ حُلخُش  حُ٘طق  ٢ٛٝ كخُش ك٤ٞ  ٝؿي  كـــخٝ روٞطٚ  ٝٛخؽ 

ُ٘يطٚ ٝؿ٤ِخٗٚ ٝؿِزظٚ  ٝحُ٘طق ػ٘ي حُٜٞك٤ٚ ٖٓ حُلًَش  حٜٗخ كًَش 

 كخُٜٞك٢  ػ٘يٓخ ٣وٟٞ ٝؿيٙ ُْٝ ٣طن  كَٔ ٓخ٣َى –حَٓحٍ حُٞحؿي٣ٖ 

ػ٠ِ هِزٚ  ٖٓ ٓطٞس  حٗٞحٍ حُلوخثن حال٤ُٜش  ك٤ٔطغ ًُي ػ٠ِ ُٔخٗٚ  

رؼزخٍحص ٓٔظـَرش ػ٠ِ ٓلّٜٞ ٓخٓؼٜخ حال حًح ًخٕ ٖٓ حُؼخٍك٤ٖ  

ٓظزلَح ك٢ حُؼِّٞ ٝحٓظط٤غ  طٔؼ٤َ  كخُش  حُل٤ٞ  ريُٞ  ٠ِٓءرخُٔخ ء 

ٟٝٝغ  طلض ٤َٓ ٣ٜذ ك٤ٚ  كٌِٔخ ًخٕ ح٤َُٔ  ه٣ٞخ ًخٕ حُل٤ٞ ٓؼِٚ  

ٌٝٛٙ كخُش  ال٣ٔظط٤غ  حىٍحى  هٞطٜخ  ح ال ٖٓ  ىهَ ك٤ٜخ  ٝحكٜٔخ  

 -                                                             ٖٓ حُز٢٤ٔ–\رٜيم حٗظَ ح٤ُٚ ٣وٍٞ 

  

  

 ٢ُ ٛٔش رؼ٠ٜخ ٣ؼِٞ ػ٠ِ حُٜٔــــــْ    

    ٢ُٝ ٟٛٞ  هزَ  هِن حُِٞف ٝحُوِْ

 

 ٢ُٝ كز٤ذ رال ٤ًق ٝال ٓؼـــــــــــَ      

   ٢ُٝ  ٓوخّ ٢ُٝ  ٍرغ  ٢ُٝ  كَّ
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 حُوخى٣ٍش  كَٓخٕ ٓؼَرـــــــــــــــــيس   

      ر٤ٖ حالٗخّ   ١َٓٝ ٗخع  ك٢ حُويّ

 

 ػٜق حُزلخٍ ٝهي حظَٜص ؿَٞٛٛخ     

    كِْ حٍ هيٓخ  طؼِٞ ػ٠ِ  هيٓـــــــ٢

 

 ك٢ٜ  ؿَحء  ٤ٛٔخٗٚ ٝٝؿيٙ ٣ظٍٜٞ حٕ ٛٔظٚ طؼِٞ ػ٠ِ ؿ٤ٔغ حُْٜٔ 

حالهَٟ ٝٝؿيٙ  هزَ هِن حُِٞف ٝحُوِْ ٝحٕ هللا طؼخ٠ُ  ِٓ٘ٙ ػٖ 

٤٘٣َٝ -  (٤ُْ ًٔؼٚ ٠ٗء ٝٛٞح٤ُٔٔغ حُز٤َٜ )) –ح٤ٌُل٤ش ٝحُٔؼ٤ِش 

ح٠ُ حٕ  ٓوخٓٚ ٓللٞظ  ٝٓلخٍٓٚ ٜٓخٗش  ٣ٝ٘زٚ ٖٓ طزؼٚ ٖٓ 

حُٔخ٤ٌُٖ  ٣َ١وظٚ ًِٝٓٞٚ  ًخُلَٓخٕ  ح٣ٌُٖ ُْٜ ٖٓ حُزخءّ ٝحُوٞس  

كخًحع َٜٗطٚ ٝػِض ُِٓ٘ظٚ ر٤ٖ حُؼخ٤ُٖٔ  ٝٓغ ًَ ٌٛح ًٝحى ٝك٢ 

كخُظ٢ حُٜلٞ حٝحٌَُٔ  ٗـي  ٌَٗحٕ حٌُحص  ُيٟ حُٜٞك٢  ط٘زغ  ٖٓ 

ٛـَٙ  ٌِٓحص حُل٤خٙ  ٝحالٗ٘ـخٍ رًٌَهللا ٓٔخ ٣٘ــــغ ٖٓ ٍٝكٚ حُٜلخء  

ٖٓ حٌُيٍ ٝحالٗخ٤ٗش  ٣ٝـؼِٜخ  طل٤ٞ رخُٔلزش حُوخُٜش  حُٜخك٤ش  ك٢ 

حُٔظلخرٕٞ ك٢ ؿال٢ُ  )ٓٔٞ ٖٓ حالهالم حٓظؼخال ُِلي٣غ حُويٓـــــــ٢

 (                                                  –ُْٜ ٓ٘خرَ ٖٓ ٍٗٞ ٣ـزطْٜ حُ٘ز٤ٕٞ ٝحُٜ٘يحء 

                                            

٣ٝؼظزَ  حُلذ حال٢ُٜ كـَ حُِح٣ٝش ك٢ حَُٝء٣ش \ حُلذ حال٢ُٜ- 3 

حُٜٞك٤ش ٝٛٞ حٌُٟ حهَؽ حٌُٕٞ ٖٓ حُؼيّ  ٝحالٍحىس  كٔلزش  حُلن 

طؼخ٠ُ ُِؼزي  حٍحىطٚ  الٗؼخّ  ٓوٜٞٙ ػ٤ِٚ ٢ٛٝ كخُش طالكع ك٢ هِزٚ  

رِطق ٖٓ حُؼزخٍس  ٝهي طلِٔٚ ٌٛٙ حُلخُش ػ٠ِ حُظؼظ٤ْ ُٚ ٝح٣ؼخٍ ٍٟخٙ  

طؼخ٠ُ  ٝهِش حُٜزَ ػ٘ٚ    ُٝالٛظ٤خؽ ح٤ُٚ ٝػيّ حُوَحٍ ٖٓ ىٝٗٚ ٓغ 

ٝؿٞى حال ٓظ٤٘خّ ريٝحّ ًًَٙ ُٚ روِزٚ  ُوي ٍٝىص ًِٔش حُلذ ك٢ 

حُوَحٕ ح٣ٌَُْ ك٢ ػيس ٓٞحٟغ  ٓٔخ ٣يٍ ػ٠ِ حٗٚ ػخ١لش ٛخك٤ش  ٖٓ 

هللا  طؼخ٠ُ ٗلٞ ػزيٙ ؿَٜٓخ ك٤ٚ ٝحهَٟ ٛخػيس ٖٓ حُؼزي ٗلٞ ٍرٚ 

كخُش ٓظزخىُش ر٤ٖ حُؼزي ٍٝرٚ  كخُٔلزش ٓ٘ٚ ح٤ُٚ حٝىع رٌٍٝٛخ هِٞد 

ٓلز٤ٚ  ٝحٕ حَُٝف ك٤ٞ ٓ٘ٚ طؼخ٠ُ ٝٛزش ٓ٘ٚ ح٤ُْٜ  كخُلذ طؼز٤َ ػٖ 

ٝكخء حَُٝف ُوخُوٜخ  ٤ُْٝ ؿ٤ٔغ حالٍٝحف هخىٍس ػ٠ِ حُٞكخء رخُلذ  

ػٖ ٓ٘ش هللا ح٤ُٜخ  ٌُح حٛزق حَٛ حُٔلزش ٓو٤ٜٖٛٞ رٌٜٙ حُ٘ؼٔش  



 110 

حٛطلخْٛ   ٍرْٜ  ػٖ ٓخثَ هِوٚ ٝهي طَٜ  ىٍؿش حُٔلزش ك٤ْٜ ح٠ُ 

كي حُٞؿي  كظٌٕٞ ٌٓخٗلخص ٖٓ حُلن  طؼخ٠ُ طؼ٤َ حُِك٤َ ٝح٤ُٜ٘ن 

ٝحُزٌخء ٝحال٤ٖٗ  ٝحُٜؼوش ٝح٤ُٜلش ٝحَُٜحم  ٣ٌٕٝٞ ًُي حًح حٗوطؼض  

حالٓزخد  ٝهِٚ حًٌَُ ٝك٢ حُوِذ ٍٝم ٝٛل٠  ٝؿَٓض ك٤ٚ 

حُٔٞػظش ٝحًٌَُ  كخٗزظض ٝحٍٝهض ٝحػَٔص   ٝكَ حًٌَُ ٖٓ حُٔ٘خؿخس 

ك٢ ٓلَ ه٣َذ  ٝه١ٞذ كٔٔغ حُوطخد رخًٕ ٝحػ٤ش  ٝهِذ  ٗخٛي 

َٝٓ ١خَٛ  ك٘خٛي ٓخًخٕ ك٤ٚ  حٕ حُظٜٞف  ر٢٘ ػ٠ِ حُلذ حُٜخىم 

حُؼل٤ق  كٜٞ ٓٔش رخٍُس  ُِظٜٞف  حُظِٓٚ حُٜٞك٤ٕٞ ح٣ٔخٗخ  روي٤ٓظٚ  

هَ حٕ ً٘ظْ طلزٕٞ   )ك٤غ ٍٝى ًٔخ حَٗٗخ حٗلخ  ك٢ حُٜٔلق ح٣َُ٘ق

ٝك٢ حكخى٣غ حٍَُٓٞ ح٣ٌَُْ ػ٠ِ هللا ػ٤ِٚ (هللا كخطزؼ٢ٗٞ ٣لززٌْ هللا 

حُِْٜ  ح٢ٗ حٓخءُي  كزي ٝكذ ٖٓ ٣لزي )ِْٝٓ  ٍٝى حُلذ  رٜخ ًؼ٤َح 

ٝحُٜٞك٤ش  ٣ؼظزَٕٝ  حػٔخُْٜ  طوَرْٜ   (ٝكذ ػَٔ ٣وَر٢٘ ح٠ُ كزي

ح٠ُ ٓلزٚ هللا  طؼخ٠ُ  ٌُح حٟزق  حُلذ حُٜٞك٢  كزخ  ٛخىهخ  طظؼِن 

حَُٝف ك٤ٚ رخُل٠َس حال٤ُٜش   ٜٝٓ٘خ ظَٜ طخءػَ  حُ٘ؼَحء حُٜٞك٤٤ٖ  

ر٘ؼَح ء حُلذ حُؼ١ٌٍ ٝطٔؼِٞح رخُلخظْٜ  ٝٓٞحؿ٤يْٛ  ٝطـ٘ٞح رخٌُحص 

 \  حال٤ُٜش  ٝهي طز٤ٖ رـالء  طخّ ك٢ ٗؼَ ح٤ُ٘ن حُـ٤ال٢ٗ  هيّ َٓٙ 

 كٞحءى  رٚ ْٗٔ حُٔلزٚ ١خُغ

 ٤ُْٝ  ُ٘ـْ حُؼٌٍ ك٤ٚ ٓٞحهغ

 

  ٖٝٓ ػالثْ  حُلذ حال٢ُٜ  حالْٗ ٝٛٞ  حهَحٍ حُٔ٘خٛيس  ُـٔخٍ 

حُل٠َس حال٤ُٜش  ك٢ حُوِذ ٌٝٛح  ؿٔخ ٍ حُـالٍ  ٝك٤ٚ ٣٘ـ٢ِ  ح٤ُ٘ن 

هيّ َٓٙ ًٝخٗٚ ك٢ ك٠َس حُظو٣َذ  ٓٔظخءٗٔخ  رٞؿٞىٙ  ٓغ حُلن 

طؼخ٠ُ ٝهي طلووض ػزٞى٣ظٚ ُٚ َٝٝٛ ح٠ُ حُٔوخّ حالػ٠ِ  ٝٛ٘خ ٤ُْ 

ُِٜزَ ٓغ حُؼزي حهظ٤خٍ  ٝال حٍحىس  رَ ٣َٜ ح٠ُ  ىٍؿش حُل٘خء ك٤ٚ  ٝهي 

حطوٌ حُل٘خء  ك٢ ٗؼَ حُـ٤ال ٢ٗ هيّ َٓٙ ٓخ٣لٜق ػٖ  ٤ًل٤ش ٌٛح  

ٝط٤ٌٔ٘ٚ ك٢ ٌٛح حُلذ ٓ٘ٚ  ٖٓ حك٘خء  ًحطٚ ٝحطلخىٛٔخ  ك٢ 

ٟٓٞٞػخطٜٔخ  رظ٣ٞ٘ن ح٢ُُ ك٢ ط٤ًٞي حٌُحص ٝحػزخطٜخ  ٣وٍٞ ٖٓ 

 حُط٣َٞ                                                                               

 

 طٌٖٔ ٢٘ٓ حُلذ كخٓظلن حُل٘ـــــــــــخ  

     ٝحطِل٢٘ حُٞؿي   حُ٘ي٣ي  حُٔ٘ـــخُع
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 ٝهي كظٌض  ٍٝك٢ طوخٍػٚ حُٜـــــــــٟٞ   

    ٝحك٤٘ض  ك٢   ٗـٞ ٟ رٔخ  حٗخ كخُع

 

 طٌِ ٢ُ حال٣خّ حً حٗض ٓٔؤــــــــــــــــ٢   

     ٝحٕ  طٔظل٢٘   ك٢ٜ  ػ٘ي١  ٛ٘خ٣غ

 

 حٕ ًًَ هللا طؼخ٠ُ ٝحُيٝحّ ػ٤ِٚ ك٢ ػ٘خ٣خ ٌٛح حُلذ حُؼط٤ْ  ٝط٤ًٞي 

حالطٜخٍ حال٢ُٜ  ح١ٌُ  ٣٘ؼَ  رٚ حطـخٙ ٖٓ ٣لذ  ٤٘٤َُ ح٠ُ حُُِٔ٘ش 

حُؼظ٤ٔش حُظ٢ طلخٍٝ حُظوَد ٜٓ٘خ ىحثٔخ  ٖٝٓ ٛ٘خ ٣ظز٤ٖ حٕ حُلذ 

حال٢ُٜ َٓ  حٕ حكٜق ػ٘ٚ ػٞهذ ٛخكزٚ رخُٔٞص ٝحطْٜ رخٌُلَ  

ٝحُؼ٤ٜخٕ ٝػ٠ِ ٌٛح كخٕ حُلذ حال٢ُٜ ػ٘ي حُـ٤ال٢ٗ  هيّ َٓٙ  هي 

حهٌ ٓ٘ل٠ ٖٓ هزِٚ ٖٓ ٗؼَ حء حُٜٞك٤ش ك٢ حُظٌظْ  ٝحَُٔ  ٝػيّ 

 :حُزٞف  ٝطلَٔ ٓخ٣ـيٙ ٖٓ ٛزخرش  ُٝٞػش ٝٗٞم ٝٝؿي  ٣وٍٞ 

 

 كو١َ ح٤ٌُْ ػٖ حالًٞحٕ حؿ٘خ٢ٗ- \

 ًًًَْٝ ػٖ ؿ٤ٔغ حُ٘خّ حٗٔخ٢ٗ

 

 ٝهي ػَكض ٛٞحًْ ٝحػظَكض رــــــٚ

 ٝحٌَٗص ٖٓ ًخٕ ك٢ ػَك٢ ٝػَكخ٢ٗ

 

 حٕ ؿخء ؿيد كخٗظْ ؿ٤غ ٓؤٜظ٢

 حٝ ػِ هطذ كخءٗظْ ػِ ِٓطخ٢ٗ

 

 ٝحٕ ٣ٌٖ حكي ك٢ حُ٘خّ َٜٓ٘كخ

 ح٠ُ ٓٞحًْ  كٔخ٢ُ ؿ٤ًَْ  ػخ٢ٗ

 

حٕ حُ٘ؼَ حُِٛي١ حٝحُي٢٘٣  ٝحُ٘ؼَ \ ٗؼَ حٌُٟ٘ٞ ٝحُٔل٘ش - 4

حطْٔ  رخٌُٟ٘ٞ ٖٓ حُل٤خس  حٝحُي٤ٗخ  - حُٜٞك٢ ٍحكي ٖٓ ٍٝحكيٙ حُلٌس 

ٝحُل٤ٖ٘ ح٠ُ حالهَس  ٝحُـ٤ال٢ٗ هيّ َٓٙ  حكي ٗؼَحء حُٜٞك٤ش  

حُٔطخُغ ُ٘ؼَٙ حٝ ىحٍٓٚ ٣الكع حُٜٔ٘ؾ ك٤ٚ ٝ حٟلخ  ٝحٕ ًخٗض حُل٤خس 
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حُظ٢ حك٤خٛخ  رؼ٤يس ػٖ ٗظق حُؼ٤ٖ ك٤ٔخ ػيح ريح٣خص ىهُٞٚ رـيحى كوي 

ط٤ٜخءص ُٚ حٓزخد حُل٤خس ٝٓٔززخطٜخ ٝػخٕ ر٤ٖ حُٞؿخٛش ٝحُؼزخىس 

ٝحَُثخٓشٝحُٔـخٛيسٝحُيٍحٓش ٝحُظي٣ٍْ ٝحُٞػع ٝحُلٌْ ٝ حالٍٗخى 

ًٝخٕ ك٤ٜخ ؿ٤ٔؼخ  ٍحٓخ  ٖٝٓ ػخٕ ٓؼِٚ ال٣ٌ٘ٞ  حالحٕ حطـخٛٚ حُي٢٘٣  

٣َ١ٝوظٚ حُٜٞك٤ش  ؿؼالٙ ٣لٖ ح٠ُ هخُوٚ  ٛخؿَح ًَ حُي٤ٗخ حُلخ٤ٗش  

ٗخ٤ًخ ح٤ُٚ طؼخ٠ُ  رؼي حُوَد ٝال ح ٣ُي ػٔخ طَؿٔظٚ ح٤ُٔيس ح٣ٔخٕ 

 كخٗٚ ٛٞ ًحطٚ –ػزي حُوخىٍ حُـ٤ال٢ٗ حى٣زخ - حُٜيح١ٝ  ك٢ ح١َٝكظٜخ  

حٌُٟ٘ٞ كٖ ٗؼ١َ هي٣ْ هيّ حُ٘ؼَ ًحطٚ  طؼٞى حُٛٞٚ ح٠ُ ٗؼَ ٓخ هزَ 

حالٓالّ  ٝهي ػَف حُ٘ؼَ حُؼَر٢ حُٞحٗخ ٖٓ ٖٓ ٗؼَ حٌُٟ٘ٞ  ٜٓ٘خ 

حٌُٟ٘ٞ ٖٓ حُ٘خّ ٖٝٓ حُلخ٤ًٖٔ ٖٝٓ حُِٖٓ ٖٝٓ  ٖٝٓ  ٖٝٓ 

حالؿَحٝ حُظ٢ ٝؿيٗخٛخ ك٢ ٗؼَ ح٤ُ٘ن حُـ٤ال٢ٗ هَٔٔٙ  حٌُٟ٘ٞ هلل 

طؼخُـــــــــــ٠ ٝحالٓظـخػش رٚ ٝحُظؼِن  رَ كٔظٚ  كٜٞ ٣زغ  ٌٗٞحٙ ػ٘ي 

 ح٤٠ُن  ُوخُوٚ  طؼخ٠ُ  كٜٞ ٤َٓٔ ٌَُ ٛؼذ ٣وٍٞ ك٢ ه٤ٜيطٚ حَُحث٤ش                                                                                        

 

 حًح ٟخم كخ٢ُ حٗظ٤ٌض ُوخُو٢          هي٣َ ػ٠ِ ط٤ٔ٤َ ًَ ػ٤َٔ

 

 كٔخ ر٤ٖ ح١زخم حُـلٕٞ ٝكِٜــخ          حٗـزخٍ ٤ًَٔ ٝحٗلٌخى ح٤َٓ

     

- ) ُوي حريع حُ٘ؼَ ك٢ ط٣َٜٞ حُويٍس حال٤ُٜش رخٗطزخم حُـلٕٞ ٝكِٜخ  

  ٌٛح ٖٓ هز٤َ  –(حٗٔخ حَٓٙ حًح حٍحى ٤ٗجخ حٕ ٣وٍٞ ُٚ ًٖ ك٤ٌٕٞ 

حُظ٣َٜٞ حُل٢٘ حٌُٟ ٣يكغ رٟٔٞٞػخص ح٤ُ٘ن ٗلٞ حُـيس ٝحالرظٌخٍ 

 كٜٞ ٣ؼظٔي حُـَّ حُوَح ٢ٗ ٍٝٛٞٙ حُل٤٘ش ٣وٍٞ ٖٓ حُز٢٤ٔ                                                          

  

 ٣خٖٓ ػال هَحة ٓخك٢ حُوِٞد ٝٓخ     طلض حُؼَٟ ٝظالّ ح٤َُِ ٓ٘ٔيٍ

 

 حٗض حُـ٤خع ُٖٔ ٟخهض ٌٓحٛزــٚ     حٗض حُي٤َُ ُٖٔ كخٍص رٚ حُل٤َ

 

 حٗخ هٜيٗخى ٝحالٓخٍ  ٝحػوـــــــــش     ٝحٌَُ ٣يػٞى ِٜٓٞ ف ٝ ٓزظَٜ

 

 كخٕ ػلٞص كٌٝ ك٠َ ًًٝٝــــَّ     ٝحٕ ٓطٞص  كؤٗض حُلٌْ حُؼيٍ
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ٌٌٝٛح طـ١َ هٜخثي ح٤ُ٘ن حُـ٤ال٢ٗ هيّ َٓٙ  ٝحٗؼخٍٙ ك٢ 

حالٓظـخػش ٝحٌُٟ٘ٞ هلل طؼخ٠ُ   ٝحُظؼِن رَكٔظٚ ٝؿٞىٙ ًَٝٓٚ                                      

 ٖٓ حُٔـظغ              –\ٖٓ ًُي هُٞٚ 

                                                                  

 ٝهلض رخُزخد ىٛــــَح       ػ٠ٔ حكُٞ ر٢ِٛٞ

 ٖٓ رخٕ طَك٠٘ـــــــ٢        ػزي رزخري  ٖٓ ُــ٢

 ٓخ٢ُ رـ٤َى ٗــــــــَ        ٝحٗض ؿخ٣ش  ٗـ٢ِ

 

 ٣ٔٞؽ رخٌُِٔخص ٣ٝـؼَ ٜٓ٘خ –حُٔـظغ -         حٕ حُُٕٞ حُ٘ؼ١َ  

 \٤٘ٗيح  ؿ٤ٔال  ال٣وظِق ك٢ ٌٓخٗظٚ حُل٤٘ش ػٖ ط٤َٗٔخص حُٔلز٤ٖ 

 

 (ح٢ُٜ هي حٗزض رزخد ػطلي ٓخثال   ٓغ ًُش ٝحُيٓغ ٢٘ٓ ٓخثال  )

ٗؼخٍٙ ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ ه٤ٜيطٚ حُٔؤٔش  ك٢ حَُؿخء ٝحالٓظؼطخف  

 :-      ٣وٍٞ 

                                      

 ٝػِٔض ح٢ٗ ًْ ٓؤُض ٓٔخثــال     كخٗخ ُـٞىى حٕ  طـ٘ذ ٓخثال

 

 حٓخُحٍ ك٢ حكٔخٕ ػلٞى ٣طٔغ     ُْ ٣زن ك٢ هّٞ حُظـِي ٓيكـغ

 

 حىػٞى ٣خٍكٖٔ ؿ٤َ ٓ٘زــــــٚ      ٓٔظ٘لؼخ رخُٜٔطل٠ ٝرُٞـيٙ

 

 كؼلٞ ُؼزيى ٓخؿ٠٘ ٖٓ ًٗزـــــٚ      ٣خٍد حٕ كَؽ كؼـَ ٢ُ رــــٚ

 

 

 

 

 

============================= 
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 امفَىٌ  امشعريح

 

 

 

 

      ٣وق حُ٘خػَ رخُ٘ٔزش ُِل٤خس ٓٞهلخ ٝحكيح ٝٗظَس ٝحكيس حٓخ حٕ 

٣ٌٕٞ ٓ٘طِوخ  ك٢ ٍكخرٜخ ًخٗؼش حُْ٘ٔ الكيٝى حالٗطالهظٚ حٝ ٣ٌٕٞ  

ٓ٘طٞ ػ٠ِ ٗلٔٚ  ٝكٔزٔخ ط٤ِٔٚ ػ٤ِٚ ظَٝف ٌٛٙ حُل٤خس  كٜٞ حٓخ  

ٓظلخثَ  كَف ٣ٔالء هِزٚ حٍَُٔٝ ٝحالَٗ٘حف  ًخٗٚ حَُر٤ــــــــغ رخُح٤َٛٙ 

ٝحه٠َحٍٙ ٝكزٍٞٙ حٝ ٓظ٘خثْ  ٌٓظجذ ٓلؼْ هِزٚ  رخال ُْ ٝحُلَٔس 

حٕ ٗو٤ٜش . ٝحُلِٕ  ًخ٤َُِ حٝ ًخُٔٔـــــــــــــخء حُِٔزيس رخُـ٤ّٞ

حُ٘خػَ طظَٜك٢ ٗؼَٙ ك٘ؼَٙ َٓحس ٗو٤ٜظٚ كٜٞ هي ٣ٌٕٞ ك٤ٌٔخ ٝهي 
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٣ٌٕٞ ػخ١ل٤ــــــــــــــخ طـِــــــذ حُؼخ١لش ػ٤ِـــــــٚ  كخالٍٝ ٣لٌْ  حُؼوَ 

ك٤ٔخ  ٣٘ظْ ُٝٚ حُويٍس ػ٠ِ حُظٔخّ ٓٞح١ٖ حُـٔخٍ  رخُز٤َٜس  حُو٣ٞش 

ٝحٌُٝم ح٤ُِٔـــــْ ك٤٘لٌح٠ُ ًحص ح٢ُ٘ء ٣ِ٣َٝ حُٔظخٍ ػ٘ٚ ك٤زيٝ ًٔخ 

ٛٞ حٓخ حُ٘خػَ حُؼخ١ل٢ كٜٞحُ٘خػَ حُل٘خٕ ٣ظـخًد ٓغ حُل٤خس  

رخكٔخٓٚ  ٝٗؼٍٞٙ حَُٔٛق ٣ٜٝــــٞؽ ٗؼَٙ رو٤خُٚ حُزخٍع كظٔٔغ 

حؿَحّ هِزٚ طـِـَ ر٤ٖ حر٤خص ه٤ٜيطٚ ٓغ ٛــــــــــٞحٙ ٣َط٘ق ٖٓ 

 :رلَ ه٤خُٚ   

 

 \ حِٓٞد حُلِٔلــــــــــــش حٝحُلٌٔش

 

كٖ حُلٌٔش حٝ حُلِٔلش  ٣ٔٔٞ حُ٘خػَ ك٢ حؿٞحء ٗلٔٚ  ٣ٝطَ ػِـــــــ٠ 

حُل٤خس ٖٓ حالػ٠ِ ػْ ٣٘ليٍ ٓظـِـال  ك٢ ٓؼخ٤ٜٗخ ُلي ىهخثن حٍٓٞٛخ 

٣ٝلق ح١َحكٜخ ٤ٔٓطَح ػ٠ِ ػٞح١لٚ ٝحكخ٤ٓـــــــــٚ ٓظؼوال  ػْ ٣ٞؿٚ  

ٗظَطـــــٚ حٌُخٗلش  ٓظللٜخ كظظَٜ ُٚ حُل٤خس  ػ٠ِ كو٤وظٜخ ٝحٟلش 

ؿ٤ِش  ط٘زؼغ ٗظَطٚ ٖٓ حُؼوـــــــَ حُٞحػ٢  ال حُو٤خٍ  ك٤خط٢ ٗؼـــَٙ 

٤ٜٓٔ٘خ ػ٠ِ حُٟٔٞٞع ٓظـَىح  ٖٓ حٌُٔخٕ ٝحُِٓخٕ  ٌٝٛ َٓ ٓطخروظٚ  

ٌَُ حألٝهـــــخص ٝحالُٓ٘ش  ٣ٝ٘ليٍ ك٢ حُ٘لْ حُٔظِو٤ش ًخُٔخء  حُؼٌد  

حٗظَ ٌُٜٙ حالر٤ــــخص ُز٘خٍ رٖ رَى ك٢ حُؼَٜ حُؼزخ٢ٓ  حٓخ طِحٍ  

 ٣َ١ش ًٝحص طؤػ٤َ ك٢ حُ٘لْ ٍؿْ ًٍََٓٝ ٌٛٙ حُوَٕٝ                                                                                        

 
 حًح ً٘ض ك٢ ًَ حالٍٓٞ ٓؼخطزــــــــخ

 ٛي٣وي ُْ طِن حٌُٟ ال طؼخطزــــــٚ

 

 ػٖ ٝحكيح حٍُٝ حهخى كخٗـــــــــــٚ

 ٓوخٍف ًٗذ طخٍس ٝٓـخ ٗزــــــــــٚ

 

 حًح حٗض ُْ طَ٘د َٓحٍح ػ٠ِ حُوٌٟ

 ٟٔجض ٝح١ حُ٘خّ طٜلٞ ٓ٘خٍرٚ

 

 

 

 الأصنىب امخطاةي
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حُ٘ؼَ حُوطخر٢ ٛٞ حُ٘ؼَ حُٔظيكن ٖٓ طلْ حُ٘خػَ طيكن حُ٘الٍ حٝ 

حُؼ٤ٖ حُؼخثَس طلْ ك٤ٚ رلَحٍس ٝحُظٜخد حٗلخّ حُ٘خػَ طؼز٤َح  ػٔخ 

 رطخرغ –حًؼَ حالك٤خ ٕ –٣وخُـٚ ٖٓ حكٔخّ طـخٙ حُٔوخ١ذ  ٓطزٞػخ 

حُـي٣ش ٝطِلع ك٤ٚ حُ٘خػَ  ٓ٘يكؼخ ٍٝحء ٛٞحٙ ٝه٤خُٚ حُٞحٓغ  ىحػ٤خ 

ُلٌَطٚ ٝػو٤يطٚ ٝك٤ٚ حُظ٣َٜٞ ٝح٤ُٔخُـش ٝحٟلظخٕ   الكع هٍٞ  ػَٔٝ 

رٖ ًِؼٞ ّ ك٢ حُـخ٤ِٛش ٤ًق ٣وخ١ذ ِٓـــــــي حُل٤َ  س ك٢ ٤ٔٗٞٗظٚ 

 حٍُٜٔ٘ٞس                                          

  

 

 حرخ ٛ٘ي كال طؼـَ ػ٤ِ٘ــــــــــــخ        ٝحٗظَٗخ ٗوزَى ح٤ُو٤٘ــــــــــخ

 رخٗخ ٍٗٞى حَُح٣خص ر٠٤ـــــــــــخ        ٜٝٗيٍٖٛ  كَٔح هي ٣ٍٝ٘خ

 حًح رِؾ حُلطخّ ُ٘خ ٛزــــــــــــ٢       طوَ ُٚ حُـزخرَ ٓخؿي٣٘ـــــخ

 ٓالءٗخ حُزَ كظ٠ ٟخم  ػ٘ـــــخ        ٝٓخء حُزلَ ِٗٔٞءٙ ٓل٤ـ٘خ

 حًح ٓخ حُِٔي ٓخّ حُ٘خّ هٔلـخ         حر٤٘خ حٕ ٗوَ حُظِْ ك٤ـــــــ٘خ

 

 

 اصنىب امذحنيه

 

حٌُ٘ق ػٖ حُلو٤وش ٝحٗـالثٜخ رخُزلغ ٍحثي حُ٘خػَ ك٢ ٌٛح حال ِٓٞد 

حُظل٢ِ٤ِ  ٍُِٞٛٞ  ح٠ُ ٛٞحد  كٌَطٚ ٝحٍحثٚ ػٖ ٣َ١ــــــن حُو٤خّ 

ٝحالٓؼِش ُٝلض ٗظَ حُٔظِو٢  ح٠ُ ٜٓ٘ؾ هخٙ رخُل٤خس  ٛٞ ٜٓ٘ؾ 

حُ٘خػَ ًحطٚ  ٝٓلخُٝظٚ ًٔذ  حٛــــــٞحء ح٥ه٣َٖ  رظو٣ََ  ٓزيأ حُل٤خس  

ر٢٤ٔ  ٜٓ٘ـٚ  رخُيػٞس ٝحُظل٤َِ ٝحُٔٔخ٣َس  ط٘ي حُؼ٣ِٔش  كٜٞ 

حِٓٞد هطخر٢ طل٤ِِــــ٢ ٣وّٞ ػ٠ِ حٓخّ  هخػــــيس ػخرظش  ُيٟ 

حُ٘خػَ  ٤ُٔظٌَٔ ر٘خء ٓخ ٣يػٞ ح٤ُٚ  ٝٓٞهق حُ٘خػَ ك٤ٚ ػخّ  ٓٞؿٚ 

ُِو٣َذ ٝحُزؼ٤ي  ِٓ٘ٙ ػٖ  حُِٓخٕ ٝحٌُٔخٕ  الكع هٍٞ حُ٘خػَ ػَٔ 

 حُو٤خّ  ك٢ ه٤ٜيطٚ كِٔلش حُٞؿٞى                    

 

 حػٔخٍٗخ ًخُٔٞحءٍ  ٣ٔؼلٚ حُٔــٞص         ٣٘خك٢ حُـٞحد ك٢ حُِلي

          كخَٗد كخػٔخٍٗخ حُـَحف           ٝٓخ ُٜخ ًٔؼَ حُٔيحّ ٖٓ ْٟ
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-     -    - 

 ٝحٗٔخ حُل٤خس ٤ً٘زٞع                 ؿَٟ ٓ٘ٚ ػٞحُْ حُٔي ّ 

-     -    - 

 حٝ حٜٗخ ًخُز٤ٜٚ طل٠٘ٚ         ح ٣خى١ ٌٛح حُٞىٝى  رخُظِْ

-      -     - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الاصنىب امتياٍي

 

٣ؼ٢٘ ٌٛح حالِٓٞد  َٓى ٝؿٜش ٗظَ حُ٘خػَ  كٍٞ حالكيحع  

حُٔل٤طشرٚ  ٝحُظؼ٤ِن  ػ٤ِٜخ  رخٍحثٚ  حُحءٛخ  ٝٓٞهلٚ ٜٓ٘خ  ٝٓخىطــٚ 

 ٝحُـٞ حُ٘ؼ١َ  ك٤ٚ 0ٌٓظٔزش  ٓٔخ ٣يٍٝ  ر٤ٖ حُ٘خّ ك٢ حُٔـخُْ 

ٓلؼْ  رخالُلش  ٣ٌٕٝٞ حٓخ طو٣َ٣َخ حٝ طخػ٣َ٤خ  كٜٞ حٗزٚ رٍٜٞ 

كٞطٞؿَحك٤ش  طؼٌْ  ٝؿٞٙ حالٛلخد  ٝطز٤ٖ  ٗو٤ٜش حُ٘خػَ 

ٝٗل٤ٔظٚ  ٝهي ٣ٌٕٞ رٌَ٘ حػظَحكخص ًٌَٝٓحص ٝٓ٘ٚ  ٌٛٙ  حالر٤خص  

 ُِ٘خػَ كخٍع  ١ٚ حَُح١ٝ                                              

 

 ٗخٓٞح رًَٞ حُؼَٜ هَٜ ٍكخرْٜ 

  ال ٣لِٕٔٞ رـ٤َ هي ح٤ٛـــــــــــق

 

 كظ٠ ح١َ حُٜزق ٣ؼِٖ ػٍٞس 

  كظٜخ٣لٞح ٣ٌٕ٘ٞ ٍٛٞ حُٔٞهق

 

 ٖٓ ٣ٔٔغ حٌُٟ٘ٞ  ٝكظ٠ ٍر٘خ

  ٣خر٠ ٓٔخع حُظخُْ حُٔٔظؼطـــق
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 ٓخ طٞح كٔخ  ٓخؿض رٜيٍ ػزَس 

  حٝهخٍ حٗٔخٕ ُؼ٤ٖ حًٍكـــــــــــ٢

 

 كٔذ حُطـخس رخٕ ٣ٞ ّ  ٓٔخطْٜ 

  ػ٤ي رٚ حُي٤ٗخ طَٔ ٝطلظلــــــــ٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 أصنىب امىاقع

 

ٌٛح حالِٓٞد ٣زيٝ حُ٘خػَ ك٤ٚ  ٍٓٞم ُٔخ٣وغ ٣ٌٝظ٘ق ٝحه٤ؼ٤ش حُل٤ِش 

ٝحُٔـظٔغ ٣ٝوَ ٤ًٌُٔظخُ رخُُٜٔٞش  ٝحالرخٗش  ٝطٌــٕٞ حُو٤ٜيس  َٓى 

ُٞحهؼش ٓؼ٤٘ش  رخٓخٗش ٝحر٤خص حُو٤ٜيس ك٤٤ٚ ٓظَحٛش حكيٛخ ٣ٌَٔ حالهَ 

 0ح٠ُ ٜٗخ٣ش حُليع  ٝحٟلش ٓؼخ٤ٗٚ ٟٝٞف حُلٌَس ٝحػَ حُلٖ ك٤ٚ ر٤ٖ

ٖٓ ًُي هٍٞ حُ٘ؼَ حُؼَحه٢ حُلي٣غ ٓؼَٝف حَُٛخك٢ ك٢ ٤ٓخٓش 

 :                                                                         حال٤ٌِِٗ ٖٝٓ كخُلْٜ ٓــــــٖ حٍحًٍ حُؼَحه٤٤ٖ     

 

 حٗخ رخُلٌٞٓش ٝح٤ُٔخٓش حػَف          حالّ ك٢ طل٤٘يٛخ ٝحػ٘ــــــــــــــق

 ٓخهٍٞ ك٤ٜخ ٓخحهٍٞ ُْٝ حهـــق         ٖٓ حٕ ٣وخٍ ٗخػَ ٓظطـــــــَف

 ١ٌٛ كٌٞٓظ٘خ  ًَٝ ٗٔٞهٜـــخ          ًٌد ًَٝ ١زؼٜخ  كظٌِــــــــــق

 ؿ٘ض  ٓظخَٛٛخ ٝٓٞٙ ٝؿٜٜخ          كـ٤ٔٔغ ٖٓ ك٤ٜخ رخٍؽ ٣ُــــــق

 ٝؿٜخٕ ك٤ٜخ رخ١ٖ  ٓظٔــــــظَ           ُالؿ٘ز٢ حٌُٔ٘ٞف ك٤ٚ طِٜق

 ػِْ ٝىٓظٍٞ ٝٓـِْ حٓــــــش           ًَ ػٖ حُٔؼ٠٘ حُٜل٤ق ٓلَف
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 اصنىب امحىار

 

حُلٞحٍ ٛٞ طٔـ٤َ ٓخ ٣يٍٝ ػ٠ِ حُٔ٘ش حُ٘خّ حٝ ر٤ٖ حُ٘خػَ 

ٝحاله٣َٖ ْٜٓ٘ حُٔظِو٢ ٝٛٞ أِٓٞد هخثْ رٌحطٚ  ظخٛـــــــَح ُ٘خػَ ك٤ٚ 

حٗزٚ رخُٜخكذ حٝ حُؼ٤َ٘ كٜٞ حٓخ حٕ ٣ٌٕٞ ػخءػ٣َ٤خ ٝٛٞ حألؿِذ أٝ 

طو٣َ٣َخ  حٝ طِوخث٤خ  حٝ كٞحٍح ر٤ـــــــــٖ ح٥ه٣َٖ أٝ ر٤ٖ حُ٘خػَ 

ٝكز٤زٚ ك٢ ٌُس ٝط٘ٞم حٝ طخء٤ِٓخ  ًٖٔ ٣ٔٔغ  كي٣ؼخ كخص ػ٘ٚ حٝ  

٣ظَٜ رٔـِٔٚ  ٣ٝو٠غ ٌٛح حألِٓٞد  ُِِٓخٕ ٝحٌُٔخٕ  الحٗٚ ك٤ٚ ٝهض 

ُٖٝٓ  ٓخ٣يٍٝ ك٢ ًُي حُِٖٓ  ًٔخ ٣ؼزَ ػٖ ًَ ٗلْ  ٝٓخ ٣ـ٤ٖ ك٤ٜخ 

 ٓ٘ٚ حُوـــــــٍٞ ٓخ٣الثٜٔخ  ٓ٘ٚ هٍٞ ١ٓـــــــٖ ُٔخٕ كخُٜخ ٝأٍطي

حُ٘خػَ حر٢ كَحّ حُلٔيح٢ٗ حال٤َٓ حُ٘خػَ ك٢ ٍحث٤ظٚ حُٜٔ٘ــــــــٍٞس  

  : 

 

 

 ٝك٤ض ٝك٢ رؼٞ حُٞكخء ٌُٓـــــــش   

       ُلخط٘ش   ك٢  حُل٢  ٤ٗظٜٔخ حُـيٍ

 

 طٔخث٢ِ٘ ٖٓ حٗض ٝٛـــــــ٢ ػ٤ِٔش      

  َٝٛ  ُلظ٠  ٓؼ٢ِ ػ٠ِ كخُٚ ٌَٗ

 

 كوِض ًٔخ ٗخءص ٝٗخء ُٜخ حُٜٟٞ      

    هظ٤ِي  هِض ح٣ْٜ  كْٜ ًؼــــــــــَ

 

 هخُض  ُوي حَٟٓ ري حُيَٛ رؼيٗـــخ       

     كوِض   ٓؼخً  هللا   حٗض ال حُيَٛ

 

 أصنىب امىصف
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ٛٞ ٝٛق ٓخ ٣ِلع حُ٘خػَ ٖٓ ٍٛٞ ٝٓ٘خٛي ك٤ش  ٝطـَرظٚ  ر٤ٖ 

حالك٤خءٝحُ٘خّ ٝٓخ طَٔ رٚ ٖٓ حكٞحٍ ٝهٞح١ـــــــــــَ  ٝٓٞحهق ٝحٍٓٞ  

٣وق حُ٘خػَ  حُحءٛخ  ٓٞهق  حٓخّ ٓ٘خظَ ٣َحٛخ رخُؼ٤ٖ  طٞءػَ ك٢ 

ٗل٤ٔظٚ  كظِٜ ٗؼٍٞٙ  ٝطلــــــــــَى ػخ١لظٚ  كظؤطــــــ٢ حُو٤ٜيس  رٔخ  

طٞك٤ٚ ٗلٔٚ ح٤ُٚ ٝطٞءػَ ك٤ٚ  كظِٜ ٗؼٍٞٙ  ٝٓخ ٣ؼظِؾ ك٢ هِزٚ  ٖٓ 

ٓ٘خػَ حُحء ٛـــــــٌح حُٔٞهق ٍٝرٔخ  ؿخءص ٝٛلخ الك٤خع  كظٌٕٞ 

ًٍٜٞ  ٌِٓ٘ش  رٔويحٍ طخءػَ حُ٘خػَ رٜخ  حٝ ٝٛق الكٞحٍ حُ٘خػَ  

كظٌٕٞ  حٍُٜٞ ٓظـ٤َس رظـ٤َ حُـــــــٞحٕ حُ٘ؼٍٞ حُ٘ؼ١َ ٝحُؼخ١ل٢  

ُي٣ٚ  ٌُُي  طؼظٔي حُو٤خىس  حُٞٛل٤ش  ػ٠ِ حُيٝحكغ  حُ٘ل٤ٔــــــــــــش  

ٝطخػ٤َحطٜخ  ك٢ حالٓظؼـــــــــــــــخٍحص  ٝحُظ٘خر٤ٚ حُزالؿ٤ش ٝطـي حك٢ 

حُو٤ٜيس ٣ي حُ٘خػَ حُل٘خٕ  ِٓهَكش  حُو٤ٜيس  ٣ٝؼٔي حُـــــــ٠ ٛوِٜخ  

رٔخ حٝط٢ ٖٓ ٗخػ٣َش كـــــٌس  كظ٠ ُظزيٝ  ًَٔحس  ٛخك٤ش  طَٟ ك٤ٚ 

ه٤خٍ حُٔٞٛٞف  ٍٝٝف حُ٘خػَ ٝحٟلش ر٤٘ــــــــــش   الكع  ه٤ٜيط٢ 

 حُٜخث٤ش كــــــــــــ٢ حُلز٤ذ                                                                 

 

 ٢ٛ حُْ٘ٔ  ك٢ ٜٗق حُٜ٘خٍ ر٤ٜ٤ش 

      ٌُٜ٘خ حٝك٠ ػٜٞىح  َُحػ٤ٜــــــــــــــــخ

 

 ٢ٛ حٍُٜٞس حُٔٞكخس َُِٝف ِٗػــش  

      ٝح٣ش ُِلٖٔ  طٔز٢  ٓؼخ٤ٜٗـــــــــــــخ

 

 ٢ٛ حٍُ٘ٞ رَ حُ٘ٞ ٍ ٜٓ٘خ  ٗخرـــــــــغ  

  حالهالم  ٖٓ ًح ٣ـخ٣ٍٜــــــخ      ,   ٝحُوِن

 

 كوي ٣ؼـِ حُوٍٞ  رلَٜ  ٛلخطٜـــــخ  

    ٝحُلزَ ٝحالٍٝحم حٝ ٓخ ٣ظخ٤ٜٛـــــــــخ

 

 ك١ٌٜ حُؼ٤ٕٞ حُؼَٔ ٝحَُٖٓ كٞهٜخ  

    ًَ ٗخٗش حُـ٘ي١ حُ٘ـخع كٔخ٤ُٜـــــــخ

 

 حًحص حُؼ٤ٕٞ حُؼَٔ ٍٓ٘ي هخطِـــ٢   
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     ٝطل٣َي  ؿل٤٘ي  حُـَٝف   ٣يح٣ٜٝـــــخ

 

 ٤ُٔض ُٜخ ٓو٤خّ ٣ل٢ٜ  ؿٔخُٜــــخ   

    ٤ُٝٔض ُٜخ  ًخٍُ٘ٞ  رخٌُٕٞ ط٘ز٤ٜــــخ

 

 

 

 الأصنىب امقصصي

 

       ٛٞ هٚ حػَ حُل٤خس ٝٓخ ك٤ٜخ  ٝك٤ٚ ٣ٍٜٞ حُ٘خػَ رطزؼٚ  حُلْ 

حَُه٤ن ٝحُيه٤ن ٣ٝٔظؼَٙ حُوٜش  رؼخَٓ حُظ٣ٞ٘ـــــــــن ٣ٝوق  

ٓٞهق حُليع ر٤ٖ حالٗطٞحء  ٝحالٗطالم ٣َٟٝ حُٔ٘خظَ ٝحٍُٜٞ 

حُ٘ؼ٣َش  ٍحٟ حُؼ٤ٖ  ٣ٝٔظؼَٝ  ٓخكُٞٚ ر٤ــــــٖ ٣ي٣ٚ  ػِــــ٠ 

َٓٔف حُل٤خس ٝك٢ ٌٛح حالِٓٞد  طـظٔغ ًَ حالٓخ٤ُذ حُ٘ؼ٣َش كٜٞ 

٣ََٓ حُ٘ؼَ حٝ ٣ؼويٙ  ػ٠ِ ٓز٤َ ح الطٜخٍ  ر٤ٖ حُ٘خػــــــَ ٝحُوٜش  

ٝطٔـ٤َ  حُٞهخثغ ًٔخ طٌٕٞ ٝهي ٣يهَ ك٢ حالِٓٞد  حُٞٛق  ك٤غ 

٣ٜق حُ٘خػَ  ٓخ٣ِلظٚ ٓـــٖ ٓٞحهق  ر٤ٖ ؿٞحٗذ ٓـ٣َخص حكيحع 

حُوٜش ٝك٤ٚ ١خرغ حُلٖ ر٤ٖ  ك٢  ٗـٔخص ٗؼ٣َش  ٓظِٗش  ٝهي ٝؿي  ك٢ 

حُ٘ؼَ حُؼَرــ٢ ٌٓ٘ ٝؿٞىٙ  الكع ٛـــــــٌٙ حألر٤خص  ُِ٘خػَ ػَٔ رٖ 

 أر٢ ٍر٤ؼش  حأل١ٞٓ ك٢ حُـٍِ                                                                           

 

 ػْ ٓخُض ٝٓخٓلض رؼي ٓ٘ـــــغ          ٝحٍط٢٘  ًلخ ط٣ِٖ حُٔـــــــٞحٍح

 كظ٘خُٝظٜخ  كٔخُض  ًـٜــــــــٖ         كًَظٚ   ٣ٍق  ػ٤ِٚ  كٔــــــــخٍح

 ًٝحهض رؼي حُؼالؽ ٣ٌُـــــــــــٌح         ًـ٢٘ حُ٘لَ  ٗخد َٛكخ ػوخٍح

 ٝحٗظٌض ٗيس حإلُحٍ ٖٓ حُزَٜ         ٝأُوض ػٜ٘خ ُي١ حُؤــــــــــخٍح

 

 

 

 

 

 الأصنىب أمهىسي
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       كي٣غ حُ٘لْ ُِ٘لْ كٜٞ ّٛٞ حُ٘لّٞ  ك٤غ طٌِْ حُ٘لْ ًحطٜخ  

كٌخٗٔخ ُِ٘خػَ ٗل٤ٖٔ طليع أكيحٛٔخ حألهَٟ  ٝرٜــــٌح ٣ٌٕٞ حُ٘خػَ 

ٓظوٌح حُظؼَِ رخالٓخ٢ٗ حُِحثلش ك٢ رؼٞ حالك٤خٕ حٝ حألٍٓٞ حُو٤خ٤ُش 

كيٓخ  ك٢ حُـٍٞ  رخُلٖ ٣ٝٞى حىٍحى ً٘ٚ ٌٛٙ حُ٘لْ حُ٘خػ٣َش 

ٝٓ٘ط٣ٞخ ػ٤ِٜخ   ٌُح طٌٕٞ حُو٤ٜيس  ًوطؼش ٤ٓٞٓو٤ش  ٍحهٜش ٣ٜظِ 

ٝؿيحٕ حَُٔء ا٤ُٜخ  ك٢ ٝكيطٚ  ٝهِٞطٚ  ر٘لٔٚ  الكع ًُي ك٢ ه٤ٜيس 

 :-                                حُ٘خػَ حُِز٘خ٢ٗ كٞحءى ر٤ِزَ ٣وٍٞ

 

 اٗخ  ٖٓ اٗخ  ٣خ ُِظؼخٓش ٖٓ اٗخ  ٗزق حُ٘وـــخء

 رَ َُٛس كٞحكش ػزؼض رٜخ أ٣ي١ حُو٠ـــــــــــخء

 ػ٘ي حُٜزخف طلظلض  ًٝٝص ُْٝ ٣خءص حُٔٔخء

 ١ٝـ٠ حُل٘خء ػ٠ِ حُ٘زخد  كـخُٚ  هزَ حُل٘ـــــخء

 

 

 

 

 

 

 أصنىب امرىس

 

         حإل٣لخء حُ٘ؼ١َ  هخُٚ ُال٣لخء ٣َِٝٓ حُ٘خػَ ك٤ٚ ح٠ُ كخُش 

ٗل٤ٔشٝ طلض طخءػ٤َ حُٔلّٔٞ كخُ٘خػَ  ك٤ٚ ٣ط٤َ حُ٘ظَ ح٠ُ ح٢ُ٘ء  

ٝال ٣َحٙ حٝ ٣يٍى ًٜ٘ٚ  ًٔخ طَحٙ حُؼ٤ٖ حُز٣َ٘ش  حٗٔخ  ٣َحٙ ٖٓ هالٍ 

حُظؼز٤َ ػ٘ٚ رخَُِٓ  كخُ٘خع ٍهخٍ أال ٖٓ ٗلْ حُ٘خػَ ك٤غ ٣ٜق 

ٗلٔٚ ٝكخُظٚ رٍٜٞس ؿ٤َ ٓزخَٗس ػ٠ِ ١َك٢ ٗو٤ٞ  ك٤ظلٍٞ رٌٜح 

ح٢ُ٘ء  حُٔٞٛٞف اُــــــ٠ ٍٛٞس ٣ٍِٓش الطٍٜٞ حال حكٔخّ حُ٘خػَ 

ٝاكٔخٓٚ رٌحطٚ ٝحالطِحٕ  ظخَٛ ِّٓٔٞ ك٢ ط٤ٔ٘ن حٍُٜٞ ٝٓويٍس 

حُ٘خػـــَ  كٌخءٕ حُ٘خػَ  ٣ؼ٤ٖ ك٢ حٗطٞحء طخّ ٝرٌُي ٣ٌٕٞ حكوٚ 

٤ٟوخ  ٣َٟٝ حال٤ٗخء ٖٓ ٗخك٤ش ٝحكيس ٣ٝ٘ؼَ ًخث٘ٚ ٓلظٕٞ  ك٤َٟ 

حال٤ٗخء ٓؼٌٞٓش  ك٢ َٓحءس ه٤خ٤ُش  ٛخك٤ش  ٝكخُش حُ٘خػَك٤ٚ ٗزٚ 
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حٌٗٛخٍ  كخُ٘خػَ ٣ٞءُق ٍٛٞح رٔؼِٝكش ٤ٓٞٓو٤ـــــــش  ٣ؼِكٜخ ُ٘لٔٚ 

ٝطٍٜٞ حكخ٤ٓٔٚ   حُـخ٠ٓش ٝؿِزض ػ٠ِ ٗؼَحء حُ٘ؼَ حُلي٣غ 

حُٔ٘ؼٍٞ ح٣َُِٓش كظ٠ إ رؼ٠ْٜ أٝؿـــَ ك٢ حَُِٓ ح٠ُ كي حُال ٓؼوٍٞ  

ٌٛٙ حُٔوخ١غ  ُِٔٞءُق  ػخُـض ك٤ٜخ كخُش  ٗل٤ٔش حػَص ك٢ 0ُٝٓ٘ٚ 

 :-                                                                               ٗل٢ٔ ٝالُُض حًًَٛخ ٍؿْ ٍَٓٝ ػَ٘حص ح٤ُٖ٘ٔ أهٍٞ

 

 ٌٓ٘ ٤ٖ٘ٓ ًخٕ ػٞى١ حه٠ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

 ًخٗض ٗـ٤َس أ٤٘ٓخط٢ ٗخ٤ٓــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش

 أؿٜخٜٗخ ه٠َحء  طٔٔٞ ُح٤ٛـــــــــــــــــــــــــــــــش

 ط٘ٔٞ ٝطِٛٞ ًز٣َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخء

 ٍٟٝٝ حألٓخ٢ٗ ك٢ حُؼ٤ٕٞ ٗي٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــش

 ِٓجض ٗظَحطٜخ رخُٔؼي ٝحُلَف حُـ٣ِــــــــــــــــــــــــَ

 حُوِذ ٣ـَٔٙ حُٔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍَٝ

 ٣ؼ٤ٖ ك٢ هِـخص  ػ٤٘ٚ حُٔؼ٤ــــــــــــــــــــــــــــــي

 أ٣خٜٓخ ؿٌٍ أؿخ٤ٜٗخ  كزٍٞ ٝحٗ٘ـــــــــــــــــــــــــَحف

 ٣ظٜخىٟ حٍُ٘ٞ ك٤ٜخ ًخَُؿـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخء

 ًٝؤٜٗخ ْٗٔ حُٜزخف ططَ ك٢ حَٗحهٜخ حالٗٞحٍ ؿ٠ٌُ

 حطزؼغ  حالٓخٍ ك٤٘خ ٖٓ ؿي٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 ك٘ٔال حُي٤ٗخ ك٤ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخس

 طِٛٞ ٣ٍخ حُؼ٤ٖ حُٔؼ٤ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 ٖٓ ؿي٣ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 

 

 لأصنىب امغَائيا

 

          ٝٗؼ٢٘ رٚ حُظَط٤َ ٝحالٗٔـخّ حُٔلّٔٞ ك٢ طل٣َٞ ٗظَ 

حُ٘خؿَ ػ٠ِ حُؼخُْ  ك٢ ٛيٝء ٝحٗظظخّ ٝٓٞهق حُ٘خػَ ك٤ٚ  ٓٞهق 

حُؼخري ك٢ ٓلَحرٚ ٝهخٛش ك٢ حُـٍِ  ٝحُٔيف ٝحَُػخء  ٝرخَُػخء   

٣ط١ٞ حُ٘خػَ ٗلٔٚ ك٢ ؿالُش  ٓٞىحء  هخطٔش  رِٕٞ ٓخ ٣ؼظَٔ ك٢ 

حكٔخٓٚ حٝ ٗؼٍٞٙ حطـخٙ حَُػ٢  ٣ٝؼ٢٘  رخال٣لخء هخُٜخ  ُٞؿٚ 

حُظخءػ٤َ ك٢ حُٔظِو٢ ١ٝخرؼٜخ  حُلظ٢ ؿ٘خثـــــــ٢  ١ِٝ٘٣ حُ٘خػَ ك٤ٚ 
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ُِؼزخىس  ط٤ٜٖٔ ػ٤ِٚ ٍٝكخ٤ٗش  ال طؼَِ حال ك٢ ٟٞء حكٔخٓٚ الكع هٍٞ 

 حُ٘خػَ حُـخ٢ِٛ حَٓة أُو٤ْ                                                            

 

 ٤َُٝ ًٔٞؽ حُزلَ َٓم ٓيُٝٚ      

    ػ٢ِ حرٞحع حُّٜٔٞ ٤ُزظِــــــ ــ٢

 

 كوِض  ُٚ ُٔخ  طٔط٠   رِٜزـــــــــــــٚ   

       ٝأٍىف اػـخُح ٝٗخء رٌٌِـــــــــــــــــــــَ

 

 حال  ح٣ٜخ   ح٤َُِ  حُط٣ٞــــــَ  حال حٗـ٢ِ  

   رٜزق ٝٓخ حإلٛزخف ٓ٘ي رؤٓؼَ

 

 ك٤خُي  ٖٓ  ٤َُ  ًؤٕ  ٗـٞٓـــــــٚ   

      رٌَ ٓـخٍ حُلظَ ٗيص ر٤ٌرــــــــــــــــــــَ

 

إ َٓ حُٞكيس حُ٘ؼ٣َش ٛٞ حكظلخظ حُ٘خػَ رخُٔٞهق ًِٝٔخ ًؼَ 

ح١الػٚ ٝؿٍِص ػوخكظٚ  حطٔن حِٓٞرٚ ٝهي  ٣ـٔغ حُ٘خػَ ك٢ حُو٤ٜيس 

حُٞحكيس حًؼَ ٖٓ حِٓٞد ٝحًؼَ ٖٓ ٓٞهق حال حالِٓٞد حُو٢ٜٜ  كزٚ 

 ٣ٔظط٤غ حُ٘خػَ حٕ ٣ِْ رـ٤ٔــــــــــــــغ حالٓخ٤ُذ حُ٘ؼ٣َش                                                  

 

 

 

----------------------------------- 
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 حُ٘ـْ حال٣وخع
 

 

 

 

حٕ حُ٘ـْ حٝحال٣وخع  ٛٞ ط٣ُٞغ  حُٜٞص ٝٓيحٙ رٔوظ٠٠  كًَخص 

 حالُلخٕ

ٝح٤ُٓٞٔو٠ ٗٞع ٖٓ حٗٞحع حال٣وخع ٝحُ٘ـْ ٝؿي ٌٓ٘ٝؿي حُزَ٘ ػخٟ 

حالٍٝ  كٜٞ ٓالُّ ُالٗٔخٕ ٌٓ٘ حُويّ  ٝهي طٔؼَ ك٢ حُوي٣ْ  ك٢ ىٗيٗش  

حالٗٔخٕ حُوي٣ْ ٓغ ٗلٔٚ حٝ ٓغ كَكٚ ٝكِٗٚ ك٤ٖ طـِذ ػ٤ِٚ ػخ١لظٚ 

ك٤ٜلن ر٤ي٣ٚ كَكخ حٝ ٍَٓٝح  حٝ ٣ز٢ٌ ٤٘ٗـخ  ٣ؼزَ ػٔخ ك٢ ٌٓخٖٓ 

 َٓ حال٣وخع حٝ حُ٘ـْ  رَٔحكَ  ٤ُ٘ٓش  ػ٣َوش ػ٠ِ َٓ حُيٍٛٞ  0ٗلٔٚ
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ٝحالُٓ٘ش ٝحٗظوَ  ٌٛح حُلٖ  ر٤ٖ حُ٘ؼٞد  رَٔحكَ  ٓالُٓش  َُٔحكَ 

ططٍٞ حالٗٔخٕ  ٗلٔٚ ٝكخؿظٚ ح٤ُٚ كظ٠ حٛزق ك٘خ  ٝحٓؼخ ٝحٗـخٓخ  ُٜخ 

 هخ٤ٛظٜخ  ك٢ ًَ  ٗؼذ ٝك٢ ًَ ػَم حٗٔخ٢ٗ  

كخُ٘ؼذ حالػ٢٘٤  حهظِلض  ٣وخػخطٚ ػٖ حُ٘ؼذ حُلخ٢ٍٓ  ٝحَُٓخ٢ٗ ػٖ 

حُؼَر٢ ٌٌٝٛح ٝحُ٘ؼذ حُؼَر٢  ك٢ حُٔيٕ ٓؼال  حهظِلض حٗـخٓٚ ػٖ 

حُٔخ٤ًٖ٘ ك٢ حُزخى٣ش ٝحُٜلَحء كخالهظالف كخَٛ ر٤ٖ ٌٛح ًٝحى  

 ٝكظ٠ ك٢ حُٔلَٜ حُٞحكي

كخُ٘ـْ حٝ حال٣وخع  حُؼَر٢ ػَف رلًَخص حُ٘ؼَ  حُؼَر٢ حٝ ك٢ حُـ٘خء 

حُؼَر٢  ح٣ٌُِٖ ٛٔخ ؿِء ٖٓ ًَ  ٝططٍٞ رٍَٔٝ حُِٖٓ كٔذ ٓظطِزخص 

ًَ َٓكِش  ٝػَٜ  ٝؿ٤َ كٔذ حٌُٔخٕ ح٠٣خ ر٤ٖ حر٘خ ء حُٜلَحء 

ٝحُزخى٣ش ٝحُل٠َ ٝحُٔي٣٘ش  ًٝخٕ ك٤ِٜش ٌٛح حُظطٍٞ ٌٛٙ حُزلٍٞ 

حُ٘ؼ٣َش  حُٔٔظ٘زطش ٖٓ حُ٘ـْ حُؼَر٢  حُلخًم حُظ٢ حطوٌص  ًٔخ ه٤َ 

 ٖٓ كًَخص ٤َٓ حالرَ ٓؼال ُٝٞ 

 

ٍؿؼ٘خ طخ٣ٍو٤خ ُٞؿيٗخ حُؼ٘خ٣ش رخُ٘ـْ  حُؼَر٢ ٝؿيص ك٢ حٝ هز٤َ حُؼَٜ 

حالٟٓٞ  ٌٓظٞرش  ٓؼَ ًظخد حالؿخ٢ٗ الحر٢ حُلَؽ ٝططٍٞص  ك٢ حُؼَٜ 

حُؼزخ٢ٓ ٌٛٙ حالٗـخّ ُظٜزق ك٘خ ٓٔظوال ٝحٓؼخ ػ٢ِ ح٣ي١  كطخكَ 

حُؼِٔخء ٝحُلالٓلش حُؼَد  ٝٓئُلخص  حُلخٍحر٢  ٝحُو٤َِ حرٖ حكٔي ٝ 

حٓلخم ح٢ُِٛٞٔ  سٝحٌُ٘ي١ ه٤َ ى٤َُ ػ٠ِ ًُي   ٝحُزلٍٞ حُ٘ؼ٣َش 

حُظ٢ ٝؿيص  حٗـخٜٓخ  ٌٓ٘ حُـخ٤ِٛش ٓٔخػخ َٟد ٖٓ َٟٝد  حال٣وخع  

حٝ حُِلٖ  ًخٗض ؿ٤َ ٓؼَٝكش ًلٖ  ٝهي حظَٜٛخ حُو٤َِ ُٝٝػٜخ  ح٣وخػخ 

ك٢ ٓظش ػَ٘  رلَح حٝ ُٞٗخ ٤ٓٞٓو٤خ  ٤ٔٓض رلٍٞ حُ٘ؼَ الُحُض 

هخثٔش ُلي حالٕ  ُْٝ ٣وَؽ ػٜ٘خ ٗؼَحء حُؼَر٤ش  ك٢ٜ طٔؼَ حٓخّ 

حال٣وخع حُؼَر٢  ٝهٔش حالٗـخّ ٝهي طلَع ٜٓ٘خ  حُٔٞٗق ٝحُيٝر٤ض 

ٝؿ٤َٙ طزؼخ ُظَٝف حُؼَٜ  ٝكخؿش حالٗٔخٕ ح٠ُ ٗٞع ؿي٣ي ٖٓ حُـ٘خء 

حٝ حُ٘ـــــــــــــٔٞؿ٤ٔغ ٌٛٙ حالٗـخّ  الطوَؽ  ػٖ حُٜٛٞخ  ك٢ٜ رخالَٛ 

كًَخص ٛٞط٤ش ٓؼ٤٘ش ٛيٍص ك٢ ُٖٓ    كٔؼال رلٍٞ حُ٘ؼَ  ؿخءص  

ٌَُ رلَ كًَخص هخٛش رٚ  كخُزلَ حُط٣َٞ طٌٕٞ ٓؼال ػ٠ِ ُٕٝ  

ٕ \ -  - - ٕ\ - - ٓلخػَ  َِٝٗٓ ح٤ُٚ  ٕ \ كؼُٖٞ \  ٓلخػ٤ِٖ \ كؼُٖٞ 

ٝحُزلَ حٌُخَٓ حكظِلض ح٣وخػخطٚ ػٖ حُط٣َٞ ٝؿخءص  \-  ٕ –ٕ \ -  - 

\ - ٕ -  ٓظلخػِٖ حٝ َُِٗٓٚ  ٕ ٕ \ ٓظلخػِٖ \ ٓؼالػ٠ِ ُٕٝ ٓظلخػِٖ 
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ٝحُِٜؽ حٝ رلَ حُليحء ًٔخ ٣ٔٔٞٗٚ  ؿخء \-   ٕ –ٕ ٕ \   ٕ –ٕ ٕ

-  ٕ \-  -  - ٣َِٝٓح٤ُٚ ٕ \ ٓلخػ٤ِٖ \ ٓلخػ٤ِٖ \ ػ٠ِ ُٕٝ  ٓلخػ٤ِٖ 

ٌٌٝٛح رو٤ش رلٍٞ حُ٘ؼَ ٝهي ىهِض ػ٤ِٜخ رٍَٔٝ -  -  -  ٕ \-  -  

--- ٝ- - -حُٞهض  ٝحُلخؿشح٠ُ حُظ٘ـْ حُـي٣ي  حُوزٖ ٝحُلٌف ٝحُ٘طَ  ٝ

حٓخ حال٣وخع ح٤ُٓٞٔو٢  حٝ حُ٘ـْ ح٤ُٓٞٔو٢  ٍرٔخ ٣وَؽ ػٖ كٖ حال٣وخع  

حُ٘ؼ١َ حال حٜٗٔخ ٓظال ُٓخٕ ٓظَحرطخٕ  ُٝي حكيٛٔخ ك٢ ٍكْ حالهَ  

ٝطَػَع ٓؼٚ ٝك٢ ً٘لٚ  كال٣وخع ح٤ُٓٞٔو٢  حُؼَر٢ ٝىٓخط٤ٖ  ٌٛح 

حال٣وخع  ٢ٛ حُٔزخرش ٝحُٞٓط٠ ٝحُزَٜ٘ ٝحُوَٜ٘  ػ٠ِ حُظٞح٢ُ  

حٓخٓخ ُ٘ـْ ح٤ُٓٞٔو٠ ٝهي ؿؼَ حٓلخم ح٢ُِٛٞٔ  حالٗـخّ طٔؼخ 

ٟٝٞػلض رٍَٔٝ حُٞهض كخٛزلض  ػٔخ٢ٗ ػَ٘س ٗـٔش ٝهي ر٠٘ حُؼَد  

 :-                                                                                      حُلخْٜٗ ػ٠ِ ح٣وخػخص ٓؼ٤٘ش  حًًَ ٜٓ٘خ ػ٠ِ ٓز٤َ  حُٔؼخٍ ٓخ٢ِ٣ 

حُؼو٤َ حالٍٝ  ٓظٌٕٞ  ٖٓ ػالع ٗوَحص  ٓظخ٤ُش ػْ ٗوَس ٓخً٘ٚ ػْ  -  1

٣ٌٍَ  حٝطؼخى ُظٌَ٘ ٗـٔخ ٤ٓٞٓو٤خ هخٛخ٣َِٝٓ ُٜخ                       

 -- ٕ ٕ ن

حُؼو٤َ حُؼخ٢ٗ  ٓظٌٕٞ  ٖٓ ػالع ٗوَحص ٓظٞح٤ُش  ٝحهَٟ ٓخً٘ش  - 2

 ٕ                                          -  ٕ ٕ ٕ  \ طظزؼٜخ حهَٟ ٓظلًَش٣َِٝٓ ُٜخ 

3  

 

 

 

 هل٤ق حُؼو٤َ  ٓظٌٕٞ ٖٓ ػالع  ٗوَحص  ٓظظخ٤ُش ال٣ٌٖٔ حٕ ٣ٌٕٞ ر٤ٖ –

 ٝحكيس ُٖٓ ٗوَس  ٝر٤ٖ ًَ ػالع ٗوَحص  ٗوَطخٕ  ُٖٓ ٗوَس ٣َُِٜٝٓخ       

 ٕ ٕ ٕ– ٕ ٕ                                                                        \ 

حََُٓ   ٓظٌٕٞ  ٖٓ ٗوَس ٓ٘لَىس ٝٗوَط٤ٖ ٓظظخ٤ُظ٤ٖ  رل٤غ   - 4

\ ال٣ٌٖٔ ر٤ٜ٘ٔخ ُٖٓ ٗوَس ٝر٤ٖ ٍكؼٚ ٟٝٝؼٚ  ُٖٓ ٗوَس  ٣َُِٜٝٓخ  

  ٕ\ ٕ ٕ00 ٕ  \ 

هل٤ق حََُٓ  ٓظٌٞٗش ٖٓ ٗوَحص ػالع  ٓظلًَخص  -   5   

كل٤ق حُول٤ق ٓظٌٕٞ ٖٓ ٗوَط٤ٖ ٓظظخ٤ُظ٤ٖ -6ٕ ٖٗ  \٣َُِٜٓخ 

 .                                               ٕ ٕ \ ال٣ٌٖٔ ر٤ٜ٘ٔخ ٗوَسُٖٓ ػْ ٣ًٌٍََ ٗوَط٤ٖ ُٖٓ ٣َِٓ 

 

                                              

file:\\?
file:\\?
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     ٖٓ ٌٛح حُِْٔ ٣ظز٤ٖ  حٕ حالُلخٕ ح٤ُٓٞٔو٤ش ٝحالُٝحٕ حُ٘ؼ٣َش 

ٓظَحىكش ٓظَحرطش ٓظٌخِٓش ٗخرؼش حكيٛٔخ ٖٓ حالهَ  كخُـ٘خء حُؼَر٢ 

ٝحُِلٖ ح٤ُٓٞٔو٢  حكيٛٔخ ٣ظْٔ حالهَ ٣ٌٕٝٞ ؿِء ٓ٘ٚ ٝهي ططٍٞص 

 رخالٗؤخّ ٝ حالٗ٘طخٍ حٝ 

 

 

حُظيحهَ  ر٤ٖ حُولش ٝحُؼوَ  طزؼخ ُلخؿش حُؼَٜ  ٝططٍٞ حالًٕ حُٔٔؼ٤ش  

ِٝٗػظٜخ ُٔٔخع ٗـٔش ؿي٣يس  حط٤ش ٖٓ كخُش حالرظٌخٍ  حٝ حُظ٤ُٞي   

ٓظلخػِش ٓغ حُظويّ حُل٠خ١ٍ ٝكخُش حُ٘ؼٞد ػ٠ِ حهظالف  ٓٞحهؼٜخ  

ٝٓٞح١ٜ٘خ ػخٓش  حٕ هَحء حُٔوخّ  حُؼَحه٢  ٝهَحء حُٜٔلق ح٣َُ٘ق 

ٝهَحء حُٔٞح٤ُي ٝحألًًخٍ  ال طوَؽ اػٔخُْٜ  ػٖ ًٜٞٗخ أٗـخٓخ  

ٝا٣وخػخص ٤ٓٞٓو٤ش  ٗـ٤ٔش ٝٛٞط٤ش حهظِلض ر٤ٖ هخٍة ٝحهَ كٔذ 

ٗٞع حال٣وخع ٝحُِلٖ حُٔظزغ ٌُٜح حًٝحى ٝطِٞٗض ر٘لْ أُٞحٕ ح٤ُٓٞٔو٠ 

ٝحُ٘ـْ حُٜٞط٢ ُِوخٍة ٗلٔٚ  ٓظخػَس  رخُِٓخٕ ٝحٌُٔخٕ ٝحُ٘لْ 

حُوخُٚ  ٌُح حهظِلض  حالٛٞحص ٝحُ٘ـٔخص ر٤ْٜ٘  ٝطِٞٗض حال١ٞحٍ ٝ 

طزخ٣٘ض ًٌُٝي  ك٢ حُٔٞح٤ُي ٝٓخ ٗخرٜٜخٖٓ ٗوَ ػ٠ِ حُيكٞف ٝحُطزالص  

ٝؿ٤َٛخ  ٝكظ٠ ك٢ حالؿِٜس حالٌُظَٝط٤ش حُلي٣ؼش  ٢ٛ ًحطٜخ  كخ٠ُخٍد 

ػ٠ِ ٌٛٙ ًخ٠ُخٍد ػ٠ِ طِي  ًَ كٔذ ٗـٔظٚ ٝح٣وخػٚ ٝحٕ طزخ٣٘ض  

حالكٞحٍ  ٝحهظِلض ٝهي طَٜ  ح٠ُ ًحص حُ٘وٚ  ٗلٔٚ  كؼ٠ِ ٓز٤َ 

حُٔؼخٍ  ُٞ حهٌٗخ   ٤ٓٞٓو٠  حؿ٤٘ش  ٓؼ٤٘ش  ُٔطَد  ػَر٢ ُٝظٌٖ  حّ 

حَٓ  )ٝحؿ٤٘ش  حهَٟ ُٜخ  ُٝظٌٖ  (٣خظخ٢ُ٘ٔ  )ًِؼّٞ  ك٢ حؿ٤٘ظٜخ 

ٗالكع حُ٘ـْ ح٤ُٓٞٔو٢ ُظِي ٓطزٞع  رطخرغ حُلِٕ  ٝحُؼوَ  (ك٤خط٢ 

ٝٗالكع هلش حُ٘ـْ ٝح٣وخػخطٚ حَُحهٜش ك٢ حَٓ ك٤خط٢ ٣ٝالكع ًُي كظ٠ 

حالٗٔخ ٕ حُـخَٛ  ٣ٝلَم ر٤ٖ ح ُِل٤ٖ٘  ٝطِىحى ٌٛٙ حُٔالكظش  ٓغ 

ػوخكش حُٔخٓغ  ٝحهظالف حالًٕ ح٤ُٓٞٔو٤ش ُٚ ٝٓيٟ طؼِٔٚ ٝطظَٜ ؿ٤ِش 

 حٓخ ُيٟ  0ُيٟ حُ٘خػَ حٝ حُل٘خٕ  كظ٠ طَٜ ح٠ُ  حٍه٠  ىٍؿش

ح٤ُٓٞٔو٢  حٝ حُؼخُف  كظَٜ ح٠ُ ىٍؿش  حالًظٔخٍ ك٢ حُز٘خء  ٍٝرٔخ 

طَٜ ح٠ُ كخُش حالٍطوخء رٜخ   ػ٘ي ًُي  ٣لَٜ  حالريحع  ٝحُظطٍٞ ٌٌٝٛح  

 طظطٍٞ حُل٤خس  ك٢ ًَ  ٓٔخٍحطٜخ                                                                           
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 حُزخد حَُحرغ

 

 

 ٓوظخٍحص

 

 

 

حهَ ًَ ١زوش  ٝ ٝحٟؼ٢ ًَ ًِٔش  ٝٓئُل٢  ًَ أىد  أػٌد أُلخظخ  

ٝأَٜٓ ٌٓٛزخ ٝأٟٝق  ٣َ١وش  ألٗٚ  ٗخًٚ ٓظؼوذ ٝحألٍٝ  رخىة  

 ٓظويّ

 

 حرٖ ٤ٜٗي حألٗي٢ُٔ

 أىحس حٌُظخرش حُؼوَ  كال ٣ٞؿي ًخطذ رال ػوَ

 

 حرٖ ٤ٜٗي حألٗي٢ُٔ

ٌَُ ػَٜ ر٤خٕ  ٌَُٝ ىَٛ  ًالّ ٌَُٝ ١خثلش ٗٞع ٖٓ حُوطخرش  َٟٝد 

 ٖٓ حُزالؿش

 

 حرٖ ٤ٜٗي حألٗي٢ُٔ



 130 

 أَٛ ٛ٘خػش حٌُالّ ػالػش

حُو٣َزٞح ح٠َُٓٔ ح٣ٌُٖ ٣ـ٤يٕٝ حُظؤ٤ُق  ٝال ٣لٕٔ٘ٞ  حُـٞٙ ك٢ 

 حألػٔخم

حٌُخٍػٕٞ ٖٓ رلَ حُـِحٍس  حُِٔىكٔش ُي٣ْٜ حُٔؼخ٢ٗ   ٣٘ظٌٕٞ ٝال  

 طوطؤ ُْٜ أكٌخٍ

حُٔظـخكٕٞ ػٖ حٌُالّ  ٣ؤُلٕٞ حُٜٔض  ٝال ٣ٔظط٤ؼٕٞ  ح٤َُٔ  ك٢ 

 ٟلخف أٍرخد  حُٜ٘خػش           ح

 

 حرٖ ٤ٜٗي حألٗي٢ُٔ

 طٜيف حٌُظذ ا٠ُ

  طؼِْ ٓخال ٣ؼِْ– 1

 طٞك٢ رخُلخؿش-  2

 حُٔٔٞ رخالكٌخٍ ا٠ُ حُؼ٠ِ - 3

 ٤َٜٓ حُؤِخ١ٝ ح٣َُٜٔش

 

 حُ٘ؼَ ٣َطز٢ رخُؼظٔش 0حُ٘ؼَ ٓلٍٞ حُؼوخكش ٝٗؼٍٞ حُل٤خس ك٢ حألٓش

حُ٘و٤ٜش ٝٛٞ طؼز٤َ ػٖ حُلْ ٝحُؼخ١لش ٝحُو٤خٍ ٝحُؼَٜ حُلخَٟ 

 أؿ٠٘ حُؼٍٜٞ رخُ٘ؼَ حُٔلّٔٞ ال حُٔ٘ظّٞ

 

 حٌُخطذ ػزخّ ٓلٔٞى حُؼوخى

 

 حألىد  طؼز٤َ ػٖ طـَرش ٗؼ٣ٍٞش  ٓٞك٤ش  اٗٔخ٤ٗش ؿخ٣ظٜخ ك٢ ًحطٚ

 

 ارَح٤ْٛ حُؼ٣َٞ

 

حُلَم ر٤ٖ حألىد ٝحُؼِْ   حألٍٝ ًٝ ػخ١لش كخٍس ػخثَس ٝحُؼخ٢ٗ رخٍىس 

ٝهي ٣ٌٕٞ حألىد ػِٔخ أٝ كو٤وش ٗؼ٣ٍٞش كخٍس  ٌُُٝي كخُلوخثن 

 حُو٤خ٤ُش أػٔن ٝحًزَ ٖٓ كوخثن حُؼِْ

 

 ارَح٤ْٛ حُؼ٣َٞ
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 حُظؼز٤َ حُ٘ؼ١َ ؿِء ٖٓ حُلخالص حُ٘ل٤ٔش حُ٘ؼ٣ٍٞش

 

 ٓلٔٞى حُؼزطش حُٔلخ٢ٓ

 

ٖٓ حُزيح٣ش إ حُ٘خػَ حُؼَر٢ حُٔؼخَٛ ال ٣ٌظذ ك٢ كَحؽ   رَ ٣ٌظذ ٝ 

 ٍٝحثٚ حُٔخ٢ٟ ٝآخٓٚ حُٔٔظوزَ كٜٞ ٟٖٔ طَحػٚ َٝٓطز٢ رٚ

 

 

 

 

 

 ٓلٔٞى حُؼزطش حُٔلخ٢ٓ

 

اريحع حُ٘خػَ  ٣ـذ إ ٣ظ٘خٍٝ  حُظ٤ْٜٔ  ًٔخ ط٘خٍٝ حُِلظش  

ٝح٤ُٓٞٔو٠  ٝحُلٌَس  ٝحُٟٔٞٞع  ألٕ  حإلريحع  ًٌَ ٣ظـٔي  ك٢ ًَ 

 حألؿِحء

 

 ٓلٔٞى حُؼزطش حُٔلخ٢ٓ

 

إٔ طلٍَ حُ٘خػَ حُؼَر٢ حُلي٣غ  ٖٓ ه٤ْ حُؼزخص  ك٢ حُ٘ؼَ ٝحُِـش  

 ٣ٔظِِّ  طلٍَٙ أ٠٣خ ٖٓ ٌٛٙ حُو٤ْ  ك٢ حُؼوخكش حُؼَر٤ش  ًِٜخ

 

 ٓلٔٞى حُؼزطش حُٔلخ٢ٓ

 

حُ٘ؼَ حُـ٤ي ال ٣ؼ٢٘ حٗٚ ًالّ ر٢٤ٔ ٓخًؽ اٗٔخ ٛٞ ٤ُٝي حُظل٤ٌَ حُؼ٤ٔن 

ٝ حُظل٤ٌْ ٝحُظ٘و٤ق ٖٝٓ ٛ٘خ ؿخء حُ٘وي حُـٔخ٢ُ ٣لظَٝ ١َٝٗخ 

 ٟٓٞٞػ٤ش ُظـ٤َٔ حُو٤ٜيس

 

 ٓلٔٞى حُؼزطش حُٔلخ٢ٓ

 ًَ حَٓة ك٢ ٝٓؼٚ إ ٣ٌٕٞ ك٤ِٔٞكخ ك٢ ٗظَٙ ا٠ُ حُل٤خس
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 ارَح٤ْٛ ٛخُق ٌَٗ

 

 هي طيٍ حالرظٔخٓش ػ٠ِ حَُٟخ آخ حُوٜوٜش ك٢ٜ حكظـخؽ ٛخٍم

 

 ارَح٤ْٛ ٛخُق ٌَٗ

 

 ٓـخرٜش حُلوخثن ٝػْ حُظَٜد ٜٓ٘خ ٍَٟٝس ٖٓ ٍَٟٝحص حَُؿُٞش

 

 ارَح٤ْٛ ٛخُق ٌَٗ

 

 

 

 

حُ٘خػَ حُو٢ٓٞ حألػظْ ٛٞ ح١ٌُ ٣ؼزَ ػٖ ٗلٔٚ ك٤ـ٢ء ٗؼَٙ  ٓؼزَح 

 ػٖ هٞٓٚ ؿ٤ٔؼخ

 

 ٗخُى حُٔالثٌش

 حٕ حُ٘ؼَ ٓؼخٗخس ٍٝك٤ش  ُٓٞٛٞش  ٣ٜلذ حُ٘خػَ ك٤ٜخ ًحطٚ

 

 ٗخُى حُٔالثٌش

 

اٗٔخ حُ٘ؼَ حُـ٤ي ٌَٓس ُـ٣ٞش طظلٍٞ ك٤ٚ ُـش حُوخّٓٞ ا٠ُ أٗـخّ  

 ٝأٟٞحء ٝظالٍ

 

 

 ٗخُى حُٔالثٌش

 

 اٗ٘خ حٓش حٗظلؼض رلَك٘خ أْٓ أهَٟ كٌظزض رٚ

 

 ػزي حَُُحم ٓل٢ حُي٣ٖ
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 حُلَف حُؼَر٢ ٣ٌٖٔ ػيٙ أؿَٔ حُوط١ٞ حُؼخ٤ُٔش هخ١زش

 

 ٗخؿ٢ ٓؼَٝف

 

 ٌٛح ٗزخر٢ حُـٞ ك٢  ٣ٍؼخٗٚ

 ػٜلض رٚ حُي٤ٗخ كٌخٕ كطخٓخ

 أٗخ حٕ ٗؼٔض رط٤ذ ٣ّٞ ٝحكي

 ؿَ حأل٠ٓ ٝحُلِٕ ٢ُ أػٞحٓخ

 

 حُ٘خػَ ٣ٞٓق ػِ حُي٣ٖ

 

 \حٓخ حٗخ كخهٍٞ

 ٣ـي٣ي ٣خ ٍؿَ ػ٤ٖ رال ٜٗذ

 طل٤خ رؼ٤ٖ ٓؼ٤ي حُوِذ كَكخٕ  

 

 حٕ حُلٞحىع طـ١َ ٤ًلٔخ حطلوض

 رخَُ٘ طؼَك٢٘ رخُو٤َ ط٘ٔخ٢ٗ 

 

 

===================================== 

 

 

 

 (ك٢ حالىد ٝحُلٖ  )طْ ًظخد

 رل٠َ  هللا  طؼخ٠ُ  ٝطٞك٤وٚ
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                                       اميراحع 

 

 

 

 امقرآٌ امكريً                                                   صحيح امتخاري 

 ديىاٌ اةي  دياو                                                     

  شرح ديىاٌ اميذَتي                                                             منترقىقي                                 

ديىاٌ امنسوىياخ                                                منيعري            ديىاٌ اةُ 

 هاٍيءالاٍذمسي                                                   

 ديىاٌ اةُ زيذوٌ                                                     

 ديىاٌ اميعذيذ ةُ عتاد                                               

 ديىاٌ حضاٌ ةُ ثاةر                                                 

 ديىاٌ ايي فراش امحيذاٍي                                            

داريخ الادب امعرةي                                           امضتاعي ةيىىي    داريخ 

اداب امنغح امعرةيح                                      حرحي زيذاٌ        امشيخ 

 عتذامقادر امكيلاٍي وشيءفي دصىفه              فامح امحخيح   

 صفاء خنىصي               / شرح ديىاٌ فُ امذقطيع امشعري وامقافيح                 د 

 امعقذ امفريذ                                                      اةُ عتذ رةه                                          

 طه حضيُ                                 / في الادب امخاهني                                              د

 طه حضيُ                                       /  حذيث الارةعاء                                                 د
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امشعر امعرةي                                                   فامح امحخيح              

 امَظاو في شرح شعر اميذَتي واةي دياو                  اميضذىفي الارةيني      

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفهرش ا                                          
 

 الأول امتاب 

 

 دراحً امشعراء                                                                          

 أةى دياو                                                                    

 اميذَتي                                                                     

 اميعري                                                                     

 اةُ هاٍي ءالاٍذمسي                                                          

 اةُ زيذوٌ                                                                 

 اميعذيذ ةُ عتاد

 

 امتاب امثاٍي   

 

 امحكيح  فنضفح امعقىل

 

 امتاب امثامث 

                                                            2و 1ٍظرج في امنغح امعرةيح   ا

 اميرأج امعرةيح في امشعر امخاهني وأهييذه  

                                                   في شعر امحرب وامقذال  اميرأج امعرةيح 

  اميرأج في شعر امرثاء

 اميرأج في شعر امصعاميك

 حضاٌ ةُ ثاةر في امخاهنيح والاصلاو                                              

      عتذ امقادر امكيلاٍي  ٍيىرج ىُ امشعر امصىفي                                          

 امفَىٌ امشعريح 

 امَغً والايقاع
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 امتاب امراةع  

 ىخذاراخ

 اميراحع

 امفهرش

 

 

   ------------------------------------------------- 
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      تذكرة الشمٌك  الجامعة  لمعرفة  الطرٌك 

                للشٌخ السٌد  عبد المادر الكٌالنً      

       

  ٛـَٟ 561\470

  ٤ٓالى1165١\1077

 

 

 

                                        ارجوزة

 

 

 ى ٍحٓش ٝطلو٤ن  َٝٗف

 

 

  كخُق  ٤ٜٗق حُلـ٤ش ح٤ٌُال٢ٗ 
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                     اال هد ا ء 
 

 

 ؿٔخ ٍ حُي٣ٖ كخُق  ح٤ٌُال ٢ٗ . ح٠ُ  ُٝي١  ى

 ٝح٠ُ  ًَ  ٓخُي  ُط٣َن  حُلن طؼخ٠ُ  كخٛظيٟ

  رٍ٘ٞ حال٣ٔخ ٕ ٝحالٓالّ

 

 حٛيٟ ٌٛٙ حُيٍحٓش  حُٔظٞحٟؼش

 

 

 

                                           

                                  كخُق ٤ٜٗق حُلـ٤ش

                                        ح٤ٌُال٢ٗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               انمقد مة
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َٗف  ى٣ٞحٕ ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍ ح٤ٌُال٢ٗ  ٠ٗٝء )              هز٤َ  حٗظٜخث٢ ٖٓ ًظخد

ُٝى٢ٗ  ُٝي١ ؿٔخٍ حُي٣ٖ  رٌٜٙ  حالٍؿُٞس  ٍٜٓٞس  ػ٠ِ حُ٘ٔوش     (ك٢ طٜٞكٚ 

حال٤ِٛش   حُٔٞؿٞىس   ك٢ حٌُٔظزش   حُوخى٣ٍش  حُؼخٓش  كآ ٤ُض ػ٠ِ ٗل٢ٔ  حٕ حهّٞ 

 .رَ٘كٜخ  ٝحهيٜٓخ ُوخٍث٢ حُؼ٣ِِ  ًو٤ٜيس ٓ٘لَىس  ًٝـِء ٖٓ حُي٣ٞحٕ حػال ٙ

             حالٍؿُٞس  ٌٛٙ  ٓ٘ظٞٓش ٗؼ٣َش  حٟٝلض  حُط٣َن  ٝحٗخٍطٚ ُٔخ٢ٌُ  

حُط٣َوش  حُوخى٣ٍش ك٢ حٍُٞٛٞ  ح٠ُ حُلن  طؼخ٠ُ  ٝحىحد ٛٞالء  حُٔخ٤ٌُٖ  ٝحهالهْٜ  

َٝٗف حُٔوخٓخص ٝحالكٞحٍ  حُٜٞك٤ش  حُظ٢ طٌظ٘لْٜ  هالٍ ٤َٔٓطْٜ  ٌٛٙ  رل٤غ  

 .حٜٗخ  رلن   طًٌَس  ؿخٓؼش  ُٔؼَكش    حُط٣َن ح٠ُ هللا طؼخ٠ُ 

          حػظٔي حُظلو٤ن  ػ٠ِ ٗٔوش هط٤ش  ٍٜٓٞس ٍٛٞص ػ٠ِ ٗٔوش 

 ك٢ حٌُٔظزش حُوخى٣ٍش ٝػ٠ِ ٌٛٙ حُ٘ٔوش طْ حُظلو٤ن  ٝحُيٍحٓش ٝ حَُ٘ف 

          حػظٔيص حُيٍحٓش  ىٍحٓش ُ٘و٤ٜش ح٤ُ٘ن  ػزي حُوخىٍ حُـ٤ال٢ٗ   هيّ 

َٓٙ ٌٝٓخٗظٚ حُؼ٤ِٔش ٝٗخػ٣َظٚ ٝ حِٓٞرٚ حُ٘ؼ١َ ٝك٘ٞٗٚ ٝحؿَحٟٚ حُ٘ؼ٣َش ػْ 

ىٍحٓش ٌٛٙ حُو٤ٜيس حُط٣ِٞش ٝٓخ ط٠ٔ٘ظٚ  ٖٓ ٓوخٛي  ٝح ىحد  ُٔخ٢ٌُ  حُط٣َن  

ٌٝٛٙ  حُيٍح ٓش ٢ٛ   حٌُظخد حُؼخُغ ٢ُ  ك٢ ح٤ُ٘ن  ػزي حُوخىٍ ح٤ٌُال٢ٗ ٣ًٝٝٚ 

 .ٝحكٌخٍٙ 

             حٓخحٍ هللا طؼخ٠ُ  حُظٞك٤ن  ٝحُٔيحى   ٝحرظَٜ ح٤ُٚ طؼخ٠ُ حٕ ٢ِٜ٘ٔ٣  

 ,حُٔويٍس  ػ٠ِ ىٍحٓش  ؿٞحٗذ حهَٟ ٖٓ ٤َٓس ٌٛٙ حُ٘و٤ٜش حُلٌس 

                          حٗٚ ٗؼْ ح٠ُُٞٔ ٝٗؼْ ح٤َُٜ٘

 

 

 كخُق ٤ٜٗق حُلـ٤ش ح٤ٌُال٢ٗ

 رِيٍُٝ\ ى٣خ٠ُ \ حُؼَحم 

      1 \    12 \ 1998 

  عضٌ االتذاد انعاو نالدتاء ًانكتاب في انعساق

   عضٌ االتذاد انعاو نالد تاء ًانكتاب انعسب 
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              الشٌخ عبد المادر الكٌالنً

 

 

 

 

               ػخٕ ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍ ح٤ٌُال٢ٗ  هيّ َٓٙ ك٢ كظَس ط٤ِٔص  

 رخالٟطَحد ح٤ُٔخ٢ٓ  ًٝؼَس  حالكيحع  ٝحُظوِزخص  ح٤ُٔخ٤ٓش  ٜٓ٘خ حٗظٜخء 

 كٌْ حُز٤٤ٜ٣ٖٞ ٝه٤خّ  ىُٝش حُِٔـٞه٤٤ٖ   ٝحهظالف ١ز٤ؼش حُلٌْ  

ٝحُؼالثن ح٤ُٔخ٤ٓش  ٝحالؿظٔخػ٤ش  ٝحُي٤٘٣ش ٝحُل٣ٌَش  ٝحُؼوخثي٣ش  ٝٓخ 

ؿٔٔظٚ  ٜٓ٘خ  ٖٓ حكيحع  ِٝٛض ك٢  رؼٞ   حالك٤خٕ ح٠ُ  كي حالهظظخٍ  

ًٝؼَس  حُوِلخء حُؼزخ٤٤ٖٓ  حُلخ٤ًٖٔ رخالْٓ  كو٢  ك٤غ  ًخٗض حُِٔطش   

 (1)ر٤ي  حَٓحء  حُـ٘ي ٤ٗٝٞم حُؼ٘خثَ

 

        ًخٕ ٌُٜٙ حالٍٓٞ حٗؼٌخٓخطٜخ  ػ٠ِ ٗو٤ٜش ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍ 

حُـ٤ال٢ٗ   ٌٛح حُ٘خد  حُـ٣َذ حُوخىّ ٠ُ رـيحى  روٜي حُيٍحٓش  ٝحُظؼِْ 

ٝحٗظٜخٍ حُؼِْ  حً كَٜ ؿٜيٙ  ٝكٌَٙ ًَٝ ٌِٓخص ٗلٔٚ ك٢ كِوخص حُيٍحٓش  

ٝحُؼِْ ٝحُظَر٤ش حُ٘ل٤ٔش ٝحُي٤٘٣ش ٝ حُظِٛي ٝط٤ِٛي حُ٘خّ رخُظِحّ حُـخٗذ 

  (2\حُي٢٘٣ رٌَ هٞس ٝكِّ 

 

 ٤ٓالى٣ش  1077ٛـ٣َش 470        ُٝي ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍحُـ٤ال٢ٗ  ٓ٘ش 

 ٤ًِٞ 40ك٢ ٓ٘طوش ؿ٤الٕ حُؼَ حم  ٖٓ حػٔخٍ  رـيحى ٝطزؼي ػٜ٘خ هَحرش 

كٜٞ ػَر٤ش   ٗٔزظٚ  ٝىٓٚ   ٣٘ظ٢ٜ . ٓظَ  ٖٓ حَٓ س ػَر٤ش ػ٣ِٞش ح٤ِٛش 

كٜٞ  (3\ٗٔزٚ رخُيٝكش حُٔلٔي٣ش حُٔطَٜس  حُٔزخ ًٍش ح٣َُ٘لش حرخ ٝحٓخ  

حرٞ دمحم ٓل٢ حُي٣ٖ ػزي حُوخىٍ  رٖ حر٠ ٛخُق ٠ٓٞٓ رٖ ػزي هللا حُـ٢ِ٤  

رٖ ٣ل٠٤ حُِحٛي رٖ دمحم  رٖ ىحٝى  حال٤َٓ  رٖ ٠ٓٞٓ رٖ ػزي هللا رٖ ٠ٓٞٓ 

حُـٕٞ رٖ ػزي هللا حُٔلٞ  رٖ حُلٖٔ حُٔؼ٠٘ رٖ حُلٖٔ حُٔز٢  رٖ ػ٢ِ 

 .رٖ حر٢ ١خُذ 

 

       حٓخ حٓٚ  ك٢ٜ حٓش حُو٤َ  كخ١ٔش ر٘ض  ػزيهللا حُٜٞٓؼ٢ حُِحٛي 

حُؼخري حُٔؼَٝف  رٖ دمحم رٖ ٓلٔٞى رٖ  ػزي هللا رٖ ػ٠ٔ٤ رٖ  دمحم حُـٞحى 
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رٖ ػ٢ِ حَُٟخ رٖ حالٓخّ ٠ٓٞٓ حٌُخظْ رٖ حالٓخّ ؿؼلَ حُٜخىم رٖ حالٓخّ 

دمحم حُزخهَ رٖ حالٓخّ ػ٢ِ ٣ُٖ حُؼخري٣ٖ رٖ حالٓخّ حُل٤ٖٔ حُٔز٢ رٖ  ح٤َٓ 

  (4\حُٔئ٤ٖ٘ٓ ػ٢ِ رٖ  حر٢    ١خُذ  ٍٟٞحٕ هللا ػ٤ِْٜ حؿٔؼ٤ٖ

 

 

 

___________________________________ 

 

 

 

 141 ٛللش 9حُٔ٘ظظْ الرٖ حُـ١ُٞ ؽ =1

 ًانشيخ عثد انقاز انجيالني                  168 صفذة 13انثداية ًاننياية    التن  كثيس  ج = 2

 ًازاؤه االعتقادي    د سعيد انقذطاتي

  444 صفذة 20سيس اعالو اننثالء  نهرىثي  ج =3 

  ًفتٌح انغية انشيخ عثد انقادز انجيالني88تيجة االسساز نهشطنٌفي صفذة  = 4 
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                     ٌٓخٗظٚ  حُؼ٤ِٔش
 

 

 

 

                      ىهَ ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍ ح٤ٌُال٢ٗ  هيّ َٓٙ   رـيحى ٓ٘ش   

 ٤ٓالى٣ش ٝػَٔٙ ػٔخ٢ٗ ػَ٘س ٓ٘ش  ٝحُظو٠  رٔـٔٞػش  1095ٛـ٣َش 488

ٖٓ ٓ٘خ٤َٛ  حُؼِٔخء  ح٣ٌُٖ َٜٗ  ٖٓ ٓ٘خِْٜٛ حُؼ٤ِٔش   ٝحٓظو٠  ٖٓ رلٍٞ 

ٓؼخٍكْٜ  ٌٓخٕ ٝ ٤ٗٞهخ  ٝحٓخط٤ٌح  ُٚ  ًٝخ ٕ هي ىٍّ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ  هزَ 

كوي ىٍّ حُلوٚ ٝحُظل٤َٔ  ػ٠ِ   ( 1\ىهُٞٚ رـيحى  ك٢ ؿ٤الٕ  كظ٠ حطو٘ٚ  

 ٣513ي ٤ٗن حُل٘خرِش ك٢ رـيحىحر٢ ٓؼ٤ي حُٔزخٍى حُٔو٢َٓ  حُٔظٞك٢ ٓ٘ش 

٤ٓالى٣ش  ٝحر٢ حُٞكخء ػ٢ِ  رٖ ػو٤َ  رٖ ػزي هللا حُزـيحى١ 1119ٛـ٣َش    

ٝحر٤خُوطخد  ٓللٞظ رٖ حكٔي رٖ حُلٖٔ رٖ حكٔي حٌُِٞح١ً  حٌُظٞك٢ 2\

  ٤ٓالىرش1116 ٛـ٣َش  510

 

 525 ٝىٍّ حُظٜٞف ٝطِوخٙ ٖٓ ح٤ُ٘ن كٔخى رٖ ِْٓٔ حُيرخّ  حُٔظٞك٢ 

 ٤ٓالى٣ش  ٝىٍّ حُلي٣غ ح٣َُ٘ن ػ٠ِ ٣ي حُٔليع حالٓخّ  1130ٛـ٣َش 

 ٛـ٣َش  500\حر٢  دمحم ؿؼلَ رٖ حكٔي حَُٔحؽ  حُزـيحى١  حُٔظٞك٢  ٓ٘ش 

 ٤ٓالى٣ش ٝحر٢ حُوخْٓ  ػ٢ِ رٖ حكٔي رٖ دمحم رٖ ر٤خٕ  حُزـيحى١ 1106

 ٤ٓالى٣ش  ٝحر٢  ػزي هللا  ٣ل٠٤  رٖ 1116 ٛـ٣َش 510\ حُٔظٞك٢ ٓ٘ش  

  1136 ٛـ٣َش 531حالٓخّ حُلٖٔ رٖ حكٔي  حر٘خء حُزـيحى١  حُٔظٞك٢ ٓ٘ش  

ٝح٤ٟق حٕ ٌُِٔخٗش حُؼخ٤ُش  ٝحُُِٔ٘ش حَُك٤ؼش حُظ٢ ًظ٘ض  (3\٤ٓالى٣ش

ُِظٜٞف ك٢ ُٓخٗٚ حػَ حُـٜٞى حُظ٢ رٌُٜخ حالٓخّ حُـِح٢ُ  ح١ٌُ حٗظَٜ  

حَٓٙ ًٝحع ٤ٛظٚ ك٢ ريح٣ش ٗ٘ؤ س ح٤ُ٘ن  حُـ٤ال٢ٗ  ٝال حٓظزؼي حٕ ٣ٌٕٞ  

ٛـ٣َش ر٤٘ٔخ 505هي طظٌِٔ ػ٤ِٚ  كٖٔ حُٔؼَٝف  حٕ حالٓخّ حُـِح٢ُ  طٞك٢ 

 ٛـ٣َش  488ًخٕ  ٍٝٛٞ  ح٤ُ٘ن حُـ٤ال٢ٗ  ح٠ُ رـيحى  ًٔخ حِٓل٘خ ٓ٘ش 

رٔؼ٠٘ حٗٚ ػخٕ ٓؼٚ ك٢ رـيحى ٓزؼش ػَ٘ ػخٓخ   كٖٔ حُٔٔظل٤َ  حال ٣ٌٕٞ 

هي ٓٔغ رٚ حٝ ؿخُٔٚ  ػْ ٍحٟ طِي حُُِٔ٘ش  حُؼخ٤ُش حُظ٢ ًخٕ ػ٤ِٜخ  

حُـِح٢ُ  ك٢ رـيحى  ٣ِ٣ٝي ٌٛح حالكظٔخٍ  طَؿ٤لخ  ُِظ٘خرٚ حٌُز٤َ  ر٤ٖ 
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حِٓٞد  ح٤ُ٘ن حُـِح٢ُ  ٝح٤ُ٘ن  حُـ٤ال٢ٗ  ك٢ ًظخر٤ٜٔخ  حك٤خء ػِّٞ 

 (4\ (حُي٣ٖ ٝحُـ٤٘ش

 

            ُوي ريء ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍ  هيّ َٓٙ  ك٤خطٚ حُؼ٤ِٔش  رؼي 

حٓظٌٔخٍ ىٍحٓظٚ  ٝحػظخ ٝٓيٍٓخ  ك٢ ٓيٍٓظٚ  ٝحُظِّ  ؿخٗذ حُٞػع  

ٝحالٍٗخىحُي٢٘٣ ٝحَُٝك٢  ُٝؼَ حرَُ  ٓظخَٛ  ٌٓخٗظٚ حُؼ٤ِٔش  ٓئُلخطٚ  

ٝٓـخُْ ٝػظٚ  حُظ٢ ؿٔؼض  رؼيٙ  كٌخٗض  ًظزخ ه٤ٔش  ٣ظيحُٜٝخ حُ٘خّ  

ؿ٤ال  رؼي ؿ٤َ ٣َ١ٝوظٚ  حُٜٞك٤ش  ٝحٛيحكٜخ  حُي٤٘٣ش  ٝحُظ٢ حٗظَ٘ص  ك٢ 

ػّٔٞ  حُؼخُْ حالٓال٢ٓ  ًٝخٗض ٓززخ  َُ٘٘ حالٓالّ  ك٢ ٓ٘خ١ن ػي٣يس ٖٓ 

ٖٝٓ هالٍ  ؿِّٞ ح٤ُ٘ن  حُـ٤ال٢ٗ  هيّ َٓٙ  ُِظي٣ٍْ  (5\حُؼخُْ  

ٝحُٞػع  ًؼَ ١الد حُؼِْ ٝحُٔؼَكش ٖٓٔ ٣ل٠َٕٝ ٓـخُٔٚ  كٌخٗٞح  

 حٛلخرخ  ُٚ  حٝ طال٤ٌٓ  ٝهي 

 

  حٍٝى حُٔئٍهٕٞ  ٖٓٔ  ًظذ ػٖ ٤َٓس ٤ٓيٗخ ح٤ُ٘ن  ػزي حُوخىٍ حُـ٤ال٢ٗ

 

___________________ 

 

 
 الدظ تيجة االسساز نهشتطٌفي ًقالئد انجٌاىس ًًفيات االعيانٌتازيخ اتن انٌزدي   ًذيم طثقات 2ً3ذ1ً

 انذناتهة ًااتداية ًاننياية

   عثد انقادؤز انجيالني ًمرىثو انصٌفي   د شسعيد انقذطاني\ 4 
  11 ًاننفذات انناصسية في ا نطسيقة انقادزية صفذة  225 صفذة 2تازيخ انعسب انمطٌل  انمجهد \5

 

 

   حُؼي٣ي  ٖٓ حٓٔخء  حالػالّ ح٣ٌُٖ طظٌِٔٝح  ػ٠ِ ٣ي٣ٚ  ِٜٝٗٞح  ٖٓ ػِٔٚ 

 .حُـ٣َِ  ٝٓؼخٍكٚ ح ٝحُظِٓٞح  رظؼخ٤ُْ  ٣َ١وظٚ  حُٜٞك٤ش

         ًٌَٝٗ ْٜٓ٘ ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ  الحُلَٜ  حُوخ٢ٟ  حرٞحُٔلخٖٓ 

 ٤ٓالى٣ش  1179- ٛـ٣َش 575ػَٔ رٖ ػ٢ِ رٖ حُو٠َ حُو٢٘٣َ  حُٔظٞك٢ 

ٝح٤ُ٘ن  ٛل٢   حُي٣ٖ ح رٞ دمحم   رٖ ػزي حُٞحكي رٖ ػ٢ِ رٖ َٓٝ ٍ 

 ٤ٓالى٣ش  1203- ٛـ٣َش 600حُٔوي٢ٓ حالٓخّ حُلخكع  حُٔظٞك٠ ٓ٘ش 

ٝح٤ُ٘ن  ٓٞكن حُي٣ٖ  حرٞ دمحم  ػزي هللا  رٖ حكٔي رٖ دمحم  رٖ هيحٓش 

ح٤َُٜ٘ (حُٔـ٢٘  )حُٔوي٢ٓ  ٤ٗن حالٓالّ  ك٢ رالى حُ٘خّ  ٝٛخكذ  ًظخد 

  (                                                                    1\ ٤ٓالى٣ش 1223- ٛـ٣َش 620حُٔظٞك٢  ػخّ 
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  ُوي حٗظٜؾ ح٤ُ٘ن هيّ َٓٙ  ك٢ ح٠٣خف  حُلو٤وش  حُٔلٔي٣ش  ٝحُؼو٤يس 

حالٓال٤ٓش ٣َ١ن حُِٔق حُٜخُق  ٓٔخ ػزض ك٢ ًظخد هللا ٝٓ٘ش ٍُٓٞٚ 

ح٣ٌَُْ  دمحم ٠ِٛ هللا ػِٚ ِْٝٓ ٍٝكٞ ًَ ٓخهخُق حٌُظخد ٝحُٔ٘ش ظخَٛح 

ٝرخ١٘خ  رؼ٤يح ػٖ حُظؼو٤ي ٝحُـٔٞٝ َٝٗع ٖٓ هالٍ ًُي ُطالرٚ  ٣َٓٝي٣ٚ  

ٌُح كخٕ ػوخكظٚ  ٌٝٓخٗظٚ حُؼ٤ِٔش  (حُط٣َوش  حُوخى٣ٍش )٣َ١وظٚ  ح٤َُٜ٘س د 

ط٘لَٜ  ك٤ٔخ حًظٔزٚ  ٖٓ حٓخط٤ٌٙ  ٤ٗٝٞهٚ حٝال  ٝٓـخ ُْ ٝػظٚ 

ٝطي٣ٍٔٚ ًٝظزٚ  ٓئُلخطٚ  ػخ٤ٗخ ٣َ١ٝوظٚ حُٜٞك٤ش ػخُؼخ  ٝٓخ حهٌٙ ػ٘ٚ 

طال٤ٌٓٙ ٣َٓٝيٝٙ ٝحٛلخرٚ ٝٛٞ حٌُؼ٤َ ٍحرؼخ  ًٝخٕ ك٤ِٜش  ًَ  ًُي  ٌٛٙ 

 .حٌُٔخطش حُؼ٤ِٔش حُؼخ٤ُٚ

 

___________________ 
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                     حُـ٤ال٢ٗ حُ٘خػَ
 

 

 

 

             ٣ؼي  حُ٘ؼَ حُٜٞك٢ حٓظيحىح ُ٘ؼَ حُِٛي كوي حٗليٍح  ٖٓ 

ٜٓذ ٝحكي ٝحكظَهخ ه٣َزخ  ٖٓ رؼ٠ٜٔخ  ػْ ٣ِظو٤خٕ  ك٢ ٜٓذ ٝحكي ح٠٣خ 

ًٝخٗض   حالٝحَٛ  ر٤ٖ حُي٣ٖ ٝحُ٘ؼَ  طظًَِٔ ك٢ حػظٔخى ًَ ٜٓ٘ٔخ ػ٠ِ 

 .حَُٝف  ٝحالُٜخّ  ٝحُليّ  ٝحُظِو٢

        ٝٗؼَ ح٤ُ٘ن حُـ٤ال٢ٗ هيّ َٓٙ ٗزغ ٖٓ ٌٛٙ حَُٝك٤ش كٜٞ ٣ِٓؾ 

ٖٓ ٛٞحؿْ حُ٘ٞم ٝحُلذ ٝحُُٞٚ ٝحُؼ٘ن ٌُح ظَٜ ك٤ٚ  حهظ٤خٍ  ٙ  

ُالُلخظ حُـ٤ُِش  ًِٝٔخص حُلذ حُٜخىم  طؼز٤َح  ػٖ ٌٕٓ٘ٞ  هِزٚ ٝحكٌخٍٙ  

ٝٓخ ريح هِٜٔخ ٖٓ كذ ٝٗٞم ٌُِحص حُال٤ُٜش ٝٗظخٕ ر٤ٖ حَُٛزش ٝحُوٞف  

 .ٝر٤ٖ حُلذ ٝحُ٘ٞم

   ٝحالِٓٞد حُ٘ؼ١َ ُِو٤ٜيس  حُـ٤ال٤ٗش حٓظخُ  رخهظ٤خٍ  حُِلظش 

حُٔ٘خٓزش ٝحُظؼز٤َ حُوخُٚ  رل٤غ حػظٔي  ك٢ رؼٞ حالك٤خٕ  ح ِٓٞد حَُ 

 ح١ٌُ  ٢ٓٞ٣ء حٝ –٣ِٓش ك٢ حُ٘ؼَ حٝ حُظ٣ِٞق ًٔخ ك٢ هٜخثيٙ حُو٣َٔش 

٤٘٣َ ح٠ُ ٓخ ٣وخُـٚ  ٣ٝـٍٞ  روخ١َٙ  ٖٓ حُؼزخٍحص ىٕٝ  حالًظَحع رٔخ 

كُٞٚ  ًٌُٝي ظَٜص حُؼ٘خ٣ش رـٞىس ح٤ُٜخؿش  ٝكٖٔ حالهظ٤خٍ ٌُٜٙ حُِلظش 

حٝطِي  حُظ٢ ؿخءص ِٜٓش ػٌرش  ًخُٔخء حُـخ١ٍ ٝطِٞٗض  رخُٞحٕ ٝٛؾ 

حُو٤ٜيس حٝ طَٜ٘ٔ حُؼٞح١ق  ؿِحٍح  كظظلٍٞ ح٠ُ ٗزغ  ٓظيكن  ؿخٍف ٝرلَ 

ُحهَ ٓظال١ْ  ٣ـِذ  ػ٘لٞحٜٗخ ػ٠ِ حُوِذ  ٝحُ٘لْ ٝحَُٝف  كظٜؼي  

ٓٔظِٜٔش حُ٘ٞم ح٠ُ كي حُل٘خء ك٢ حُٔلزٞد  ٝهي ٍٝىص حُو٤ٜيس 

 ر٤ض  ٝهَٜص ك٢ 400\حُـ٤ال٤ٗش  ٣ٞ١ِش  ٣ٞ١ِش  ٗخكض ك٢ رؼ٠ٜخ ػ٠ِ

 .رؼ٠ٜخ  ح٠ُ حُز٤ض حُٞحكي

        حٓخ ح٤ُٓٞٔو٠ حُ٘ؼ٣َش  كخٜٗخ ط٘زؼغ ٖٓ حكٔخّ حُ٘خػَ  ٝٓخ 

ٝحٍطز٢ رخ٤ُٓٞٔو٠  .  ٣ظؤؿؾ حٝ ٣ؼظَٔ ك٢ ٗلٔٚ ٖٓ حكٞحٍ  ٝٓٞحؿ٤ي

ٓظَٜحٕ  حٓخ٤ٓخٕ  ٛٔخ  حُُٕٞ ٝحُوخك٤ش كل٢ ٓـخٍ حُُٕٞ  ٝٛٞ حُوخُذ 

ح٤ُٓٞٔو٢  ح١ٌُ  ٣ؼظٔيٙ حِٓٞد حُ٘ؼَ  حٝ ٜٓطِق   حال٣وخع ٝحُِلٖ 

حُلخىع ٖٓ طـٔغ  حٛٞحص حُلَٝف  ٝطـخٝرٜخ  رخُظلخػَ ٓغ رؼ٠ٜخ  ك٢ 
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ح٤ُٜخؿش ٖٓ هالٍ  حالٗظوخء حالك٠َ ٌُح ٗالكع حٕ ح٤ُ٘ن حُـ٤ال٢ٗ هيّ 

َٓٙ حهظخٍ ُوٜخثيٙ  حالُٝحٕ  ًحص   حُ٘ـٔش  حُط٣ِٞش  كـخءص  هٜخثيٙ  

 .طٔزق  ك٢  رلخٍ حُط٣َٞ  ٝحُز٢٤ٔ ٝحٌُخَٓ  ٝحُٞحكَ ك٢ ح الؿِذ 

      

حٓخ حُوٞحك٢ كخٜٗخ ط٘ط١ٞ ػ٠ِ طوي٣َ  حالطٜخٍ ر٤ٖ ر٤ٞص حُو٤ٜيس 

حُٞحكيس   ٝطزَُ هٞطٜخ  ٝٓظخٗظٜخ ٖٓ هالٍ  حُظ٘خٓن ٓغ حالُٝحٕ حُ٘ؼ٣َش 

ٝحالٗٔـخّ ر٤ٜ٘ٔخ  ٌُح ًخٗض ٓؼظْ  هٞحك٤ٚ رٌٜح حٌَُ٘ رل٤غ ٌِٗض ؿَٓخ  

٤ٓٞٓو٤خ  ػٌرخ  ٓظؤُوخ ه١ٞ حُز٘خء ٣ؼ٤َك٢ حُٔخٓغ هٞس  رل٤غ  طـؼَ ٗلٔٚ  

 .طظٞػذ ٖٓ ٌٓخٜٗخ ح٠ُ هخٍؿٚ

 

حٕ  حُلٕ٘ٞ حُ٘ؼ٣َش  ٌُٜٙ حُوٜخثي ٢ٛٝ حُِٔلش حٝ حُلخُش حُظ٢  ٣ٔـِٜخ 

حُ٘خػَ ٝٓخ ٣ظٔؼَ  رٚ ٖٓ حكٔخّ حٝ حىٍحى  ٝٓخ طٔٔٞ ح٤ُٚ حُ٘خػ٣َش 

حُلٌس  ٣َّٝٝ  طٔـ٤ِٚ  ٖٓ هالٍ  حٍُٜٞس  حُ٘ؼ٣َش حُظ٢  ٢ٛ هٞس ه٤خٍ 

حُ٘خػَ كوي ؿخءص  ٝحٟلش ؿ٤ِش  ك٢ هٜخثيٙ ٝٓوطٞػخطٚ  ط٘ٔن ٖٓ 

هالٍ  ىٍحٓش ٌٛٙ حُوٜخثي ٝطل٤ِِٜخ  ُٝٞ طظزؼ٘خ  حُلٕ٘ٞ حُ٘ؼ٣َش ُ٘ؼَ 

حُـ٤ال٢ٗ هيّ َٓٙ  ُٞؿيٗخ ك٤ٜخ  حُلوَ حُزؼ٤ي ػٖ حُٔزخٛخس ٝحُظلخهَ 

ٝحُظؼظ٤ْ حُز١َ٘  حٗٔخ  ٣٘زغ ٖٓ ػو٤يطٚ ُِٝٓ٘ظٚ حُي٤٘٣ش حُٜٞك٤ش ٓؼزَس 

ػٖ حُلذ حال٢ُٜ  ٓ٘زؼؼش ٖٓ حُُٞٚ حُٜٞك٢ حُٜخىم ح١ٌُ حُظِٓٚ  

حُٜٞك٤ٕٞ ح٣ٔخٗخ   روي٤ٓش   هللا طؼخ٠ُ  ٝطؼِن  حَُٝف  حُٜٞك٤ش  رخُل٠َس  

حال٤ُٜش ٝػ٘وٜخ  ُِوَد ٝ حُٞٛخٍ  ٝحالْٗ ٝحُٔ٘خٛيس ٝهي طَٜ  ح٠ُ كي 

ك٤ٌؼَ حُ٘خػَ  ٖٓ ًًَ حُؤَس ٝحٌُخ ّ ٝحَُ٘حد  . ح ُل٘خء حٝ حٌَُٔ 

٤ُٝٔض  حٌَُٔ حُٜٞك٢ َٗحرخ  حٝ هَٔح  ٣ي٣َ حَُحّ   حٝ ٣ؼوَ حُلٞحّ  

ك٠٤َد ؿ٘خٝس  ػ٠ِ حُوِذ   ٝحُؼوَ   رَ ٛٞ حكٔخّ  ٗل٢ٔ   ٣ٞهع   

ػٞح١ق حُ٘لْ ٣ٝ٘ؼٖ حُٞؿيحٕ ٣ٝلظق ػ٤ٖ حُز٤َٜس كظ٘لظق حٓخّ حُوِذ 

حكخهخ َُِٝف  ك٢ ٌٛٙ حُؼٞحُْ حُـٌحرش حُ٘خثوش  رل٤غ طٔظ٢ُٞ  طـ٤ِخص 

حُلز٤ذ ػ٠ِ هِذ حُٜٞك٢  كال ٣٘خٛي ٟٓٞ هللا  طؼخ٠ُ  ٣ٝلَ  حُٞؿي 

حُٜ٘ٞى١ ٓلَ حُٞؿي حُٞؿٞى١  ٗظ٤ـش  حُظلخػَ حُ٘ؼٍٟٞ حُٔ٘زؼغ  ٖٓ 

حُوِذ  ُـالٍ ٝؿٔخٍ  ٖٓ ٣لذ  ِٓ٘ٛخ  ػٖ  حُـٔخٍ حُٔخى١  كظظَٜ كخالص  

حُ٘٘ٞس  ٢ٛٝ  ىحُش حٌَُٔ  حُٔ٘خرٚ  ح٠ُ كي  رؼ٤ي  كخالص حٌَُٔحُو١َٔ  

 1\ك٤غ حٕ حُلذ  ك٢ ٗظَحُٜٞك٢   َٗكٚ حٕ طِلوٚ ٌَٓحص حُٔلزش 
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         ٌُح ؿخءص حُو٤ٜيس حُـ٤ال٤ٗش  ًحص طؼز٤َ  ٓزيع كخًم ٝح٣ش ك٤٘ش  

هخُٜش  هخُيس  طٔؼَ كخُش حٌَُٔ حال٢ُٜ ٝ ٍرٔخ طَٜ ح٠ُ كي حُ٘طق ك٢ 

ٝحُ٘طق كخُش ك٤ٞ ٝؿي كخٝ ُوٞطٚ  ٝٛخؽ ُ٘يس ؿ٤ِخٗٚ  - رؼٞ حالك٤خ ٕ 

ٌُح  كخٟض حٗؼخٍٙ  رخُٔلزش حُوخُٜش ٝحُؼخ١لش حُٜخىهش ك٢  - ٝؿِزظٚ

حُٔظلخرٕٞ ك٢  )ٓٔٞ ٖٓ حالهالم  ٓ٘زؼؼش  ٝٓظٔؼِش ك٢ حُلي٣غ حُوي٢ٓ 

 (ؿال٢ُ  ُْٜ ٓ٘خرَ ٖٓ ٍٗٞ  ٣ـزطْٜ حُ٘ز٤ٕٞ ٝحُٜ٘يحء

 

         حالٍؿُٞس  حُظ٢ ر٤ٖ ح٣ي٣٘خ  ؿخءص رخِٓٞد َٜٓ  ٝٗظٜٔخ حٗزٚ 

رخُٔ٘ظٞٓخص  حُ٘ؼ٣َش  ًحص حُطخرغ حُظؼ٢ٔ٤ِ  حُٜٔ٘ـ٢  كوي ٗظٔض الظٜخٍ 

ػو٤يس  ٝ َٝٗف ٣َ١وش ح٤ُ٘ن حُـ٤ال٢ٗ  هيّ َٓٙ  ٝحهظخٍ  ط٤ٔٔظٜخ ٓٔخ 

ٝحُط٣َن ٛ٘خ   (طًٌَس  حُ٘و٤ن حُـخٓؼش  الىحد  حُط٣َن   )هٜي  ح٤ُٚ ك٢ٜ 

حُط٣َن ح٠ُ هللا طؼخ٠ُ  ك٢ٜ ٓ٘ظٞٓش  ٤ٛـض رخِٓٞد  ر٢٤ٔ  حٓظخُ 

رخُُٜٔٞش  ٝحهظ٤خٍ حٌُِٔخص حُٔ٘خٓزش حُٔلٜٞٓش  رـ٤ش ح٣ٜخٍ  حُٔؼِٞٓش ح٠ُ 

حُٔظِو٢  ر٤َٔ  ٖٝٓ ؿ٤َ طٌِق   ٌٝٛٙ كخُش ط٠ؼق  حُؼخ١لش حُ٘ؼ٣َش  

 .ٝحالٗلؼخ ٍ حُ٘ل٢ٔ  ٝطـؼَ حُ٘خػَ ٣ٜظْ رَ٘ف ٓخ ٣زظـ٤ٚ  ٣ٜٝيف ح٤ُٚ  

 

           ٌُح  ٗالكع  حٕ حُ٘خػَ ؿؼَ ٛٔٚ  حالٍٝ  ٓخًًَٗخٙ  ك٠ؼلض ػ٘يٙ  

 0ك٢ ه٤ٜيطٚ ػخ١لظٚ  ٝٗٞحُػٚ حُ٘ل٤ٔش رخُو٤خّ ُوٜخثيٙ حالهَٟ

 

 

___________________ 
 

 عٌازف انمعازف  نهسيسًزدي- 1----------------   
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                       التحمٌك
 

 

           طًٌَس  حُ٘و٤ن  حٍؿُٞس  طزيء   رلٔي هللا  طؼخ٠ُ  ٓل٤ٞ  حُو٤َ 

حُٔوٜٞٙ  (ملسو هيلع هللا ىلص )ٝرخػغ حََُٓ  ُيكغ ح٤٠َُ  ٝحُٔالّ  ػ٠ِ حُ٘ز٢  دمحم

رخَُٓخُش ٝحُٜالس ٝحُٔالّ ػ٠ِ حُٚ  حال١ٜخٍ ٝحٛلخرٚ حَٛ حَُٗي ٝحُظو٠ 

 .حاله٤خٍ 

 

 ر٤ض  ٗظٔض رخِٓٞد َٜٓ  ٣زظـ٢ 436\             طوغ   حالٍؿُٞس  ك٢ 

ٗخظٜٔخ هيّ َٓٙ   ط٤ًٌَ ح ٗوخثٚ ٖٓ ٤ٗٞم حُط٣َوش ٣َٓٝي٣ٚ رٔخ ٍٓٔٚ  

ُْٜ  ٖٓ ٣َ١ن  ك٢  حُظٜٞف ٝحىحد ٌٛٙ حُط٣َن  ٝٓظخع  ٓخ٤ٌُٚ هالٍ 

 = ٤َْٔٓٛ  ك٤ٚ  ٍُِٞٛٞ  ح٠ُ حُـخ٣ش  حٝ حُٜيف حُٔ٘٘ٞى ٝهي ٓٔخٛخ  

 

                  ٤ٔٓظٜخ  طًٌَس  حُ٘و٤ن            ؿخٓؼش ٓؼَكش حُط٣َن

 

      حالٍؿُٞس ٣ظ٤ٔش  ٗٔوظٜخ ٓ٘لَىس  الطٞؿي ٜٓ٘خ ٟٓٞ  ٗٔوش ٝحكيس  

ك٢ حٌُٔظزش حُوخى٣ٍش حُؼخٓش هٔ٘خ رظ٣َٜٞٛخ ٝحػظٔخىٛخ  ٌٝٛٙ حُٔوط١ٞش  

 ٛللش  حال٠ُٝ  طلَٔ ػ٘ٞحٜٗخ  30\ٌٓظٞرش رو٢   ٗٔو٢  ٓؼظخى  طوغ  ك٢ 

 ر٤ض  ٝحكيٟ حُٜللخص ح٤ٟق ُٜخ  ر٤ض  15\ ٛللش  ك٢ ًَ ٛللش 29\ٝ

 \ك٢ حُلخ٤ٗش  ٝٛٞ

 كخُزْ حًح َٓهؼخ ِٓلوخ        حٕ ًخٕ ٖٓ ٓخُي ٓخ طٞكوخ

 

 :حالٍؿُٞس  ٓطِؼٜخ 

 

 حُلٔي هلل ٓل٤ٞ حُو٤َ        رخػغ حََُٓ ُيكغ ح٤٠َُ

 

 :ٝط٘ظ٢ٜ ك٢ حُز٤ض حُظخ٢ُ 

 

 ٝطٍٞع حُٔؼَكش ح٤ُو٤٘خ        روخُن ػٖ حَُىٟ ٣و٤٘خ

 

  ٖٝٓ هالٍ ىٍحٓظٜخ  ٝٓظخرؼش ٟٓٞٞػخطٜخ َٝٗكٜخ  ٣ظ٠ق حٕ حالٍؿُٞس  

  .1\حُظ٢ ر٤ٖ ح٣ي٣٘خ   ٗخهٜش  ٝؿ٤َ ًخِٓش ُؼيّ حًظٔخٍ ٟٓٞٞػخطٜخ 
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   ط٘خُٝض حالٍؿُٞس  ك٢ ٓظٜ٘خ  ٟٓٞٞػخص  ػي٣يس ُْ ٣ظْ  ٟٝغ كٞحَٛ  

ر٤ٖ ٟٓٞٞع ٝحهَ  ٖٓ هزَ حُ٘خٓن  ٝهي ٟٝؼض ٌٛٙ حُلٞحَٛ  ك٤ٜخ ػ٘ي 

ه٤خ٢ٓ رَ٘كٜخ  ٌٝٛٙ حُٔٞح٤ٟغ  طزيح رلٔي هللا طؼخ٠ُ ٝحُٜالس  ٝحُٔالّ 

ػ٠ِ ٍُٓٞٚ ح٣ٌَُْ  ٝػ٠ِ حُٚ  ٝحٛلخرٚ ػْ ط٤ٔٔش  حالٍؿُٞس  ػْ ٣زيأٛخ  

 ٓوخ١زخ ح٣َُٔي

                  ٣خح٣ٜخ حُٔخُي ُِط٣َن          ػخ٣ي رخَُكن رخَُك٤ن

 

       ػْ ٣ٔظَٔ  ك٢ ػَٝ ٟٓٞٞػخطٜخ  ٣ٝـؼَ حُ٘خػَ  ر٤ٖ ؿَٝ 

ٝحهَ  حٝحىد كخُش ٝحهَ ٟ  كخِٛش   رل٤غ ًِٔخ حٗظ٠ٜ ٖٓ  حىد كخُش  

ًلي ر٤ٜ٘ٔخ  ٝهي ِٗٔض    (حُوٍٞ ك٢  )حٝك٤٠ِش  ٝحرظيح رخهَٟ  ؿؼَ ًِٔش

ٟٓٞٞػخطٜخ  حىحد ح٣َُٔي  ٓغ  ٤ٗوٚ  ٝحىحد حُِٔزْ  ٝحَُٔ٘د  ػْ حىحد 

حُـِّٞ ًٌَُ هللا طؼخ٠ُ ٝحىحد حُٜالس ػْ حىحد ح٢ُ٘ٔ  ٝح٤َُٔ ٓغ ح٤ُ٘ن 

ٝٓغ حالهٞحٕ  ٝحىحد حُٔلَ  ٝىهٍٞ حَُر٢ ٝحُوخٗخص  ٝحىحد ح٤٠ُٔق 

ٝح٤٠ُق ػْ ٣ظـٚ  ٝؿٜش  حهَٟ ٤ُز٤ٖ  حُٔوخٓخص حُٜٞك٤ش  ٝكن  ٤ٓخ هٜخ   

ٝح٣ُٞٝظٜخ  ك٢  حُط٣َوش حُوخى٣ٍشك٤غ حرظيح رخُظٞرش  ػْ حكٞحٍ حُٔخ٤ٌُٖ  

ٝٓخ ٣ؼظ٣َْٜ  ٖٓ هالٍ  ػوي كِوخص حًٌَُ  ٝحىحد ٓـخُْ حٌُح٣ًَٖ 

ػْ ٣٘زَٟ  ٣ز٤ٖ  كخثيس ح٤ُٜخّ  ػْ ك٤٠ِش .ٝٓٔخػْٜ  ٝحكٞحُْٜ حُٜٞك٤ش

ًًَهللا طؼخ٠ُ  ٝط٘ظ٢ٜ حالٍؿُٞس  ريٕٝ  ٜٗخ٣ش  ًٝؤٕ ُٜخ رو٤ش ُْ طَٜ 

 .ح٤ُ٘خ

 

 ك٢ حالٍؿُٞس ػيى ٖٓ حالر٤خص  حُ٘خهٜش  ػـِ حُز٤ض  حٝؿِء ٖٓ ػـِٙ

     حٓخ ه٢ حالٍؿُٞس  كٞحٟق ٝؿ٤ي  حال حٗٚ  ال ٣وِٞ ٖٓ حهطخء  حٝ 

طل٣َق  ٝحًًَ ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ  ححٓٔخء رؼٞ حالػالّ  ح٣ًٌٍُٖٞٔ ك٤ٜخ 

 = كوي ؿخء ك٢ ٌٛح حُز٤ض

 ٝهخٍ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼخً حَُح١ٝ       ٝهُٞٚ ك٢ ؿخ٣ش حال٣ـخُ

         ٝحُٜل٤ق ٛٞ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼخً حَُح١ُ ك٤غ هِذ حُِح١ ٝحٝح 

حػ٘خء حُ٘ٔن حٝ حُظخ٤ُق ًٌُٝي ًؼ٤َ ٖٓ كَٝف حٌُخف  حُٞٓط٠  

 : حػظَحٙ كويحٕ حَُحّ ك٢ حُٔوط١ٞش  

 

 كخٗٚ هي ؿخء ك٢ حُلٔخ٣ش        ػٖ رؼ٠ْٜ ك٢ ٍٛٞس حُ٘ٔخ٣ش
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 :ٝحُٜل٤ق ٛٞ

 

       كؤٗٚ  هي ؿخء ك٢ حُلٌخ٣ش       ػٖ رؼ٠ْٜ ك٢ ٍٛٞس حُلٌخ٣ش

 

 :ٝؿخء ك٤ٜخ ح٠٣خ 

 

 كخ٤ُْٔ ٖٓ حكَكٜخ حُٔـخٛيس         ٝرؼيٛخ ك٢ حَُطزش حُٜٔ٘خىس

 

 :ٝحُٜل٤ق  ٛٞ

 

             كخ٤ُْٔ ٖٓ حكَكٜخ حُٔـخٛيس        ٝرؼيٛخ ك٢ حَُطزش حُٔ٘خٛيس

 

       ٝهي طْ طؼي٣ِٚ  ٝطٜل٤لٚ هزَ حَُ٘ف   حػظٔخىح ػ٠ِ حُُٕٞ  حٝ 

 .حُوخك٤ش  حٝ ٓخ ٣و٢٠ ح٤ُٚ حُ٘ٚ 

 ٓخثال  هللا طؼخ٠ُ  حُظٞك٤ن ٝحُٔيحى  حٗٚ ٗؼْ ح٠ُُٞٔ ٝٗؼْ ح٤َُٜ٘

 

 

 كخُق ٤ٜٗق حُلـ٤ش

 ح٤ٌُال٢ٗ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                النص والتحقيق
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 حُلٔي هلل ك٤ٞ حُو٤َ       رخػغ حََُٓ ُيكغ ح٤٠َُ

 

 \ ٣ِٓي حُ٘ؼْ رل٤غ ٣ـؼِٜخ كخث٠ش ػٖ كخؿش حُوِن =ٓل٤ٞ حُو٤َ 

 ُيكغ حالًٟ ٝحَُ٘ ػٖ حُ٘خّ ك٢ حُي٤ٗخ حٝ حالهَس= ُيكغ ح٤٠َُ 

 

         ػْ حُٜالس  ٝحُٔالّ حُ٘خ٢ٓ    ػ٠ِ حُ٘ز٢ حك٠َ حالٗخّ

 

 حُوِن\ حُٔٔظَٔ رخ٣ُِخىس   حالٗخّ  \     حُ٘خ٢ٓ 

 

          دمحم حُٔوٜٞٙ رخَُٓخُش       حُٔ٘وٌ حُ٘خّ ٖٓ ح٠ُالُش

 

 حَُٓخُش حُٔلٔي٣ش حُوخُيس   \   حَُٓخُش 

  ح٠ُالُش  ٟي حُٜيح٣ش ٝٛٞ حٕ ٣ظ٤ٚ حَُٔء كال ٣ؼَف حُلن ٖٓ حُزخ١َ ٝ ال 

 ٣ؼَف كيٝى حٝحَٓ هللا طؼخ٠ُ ٝٗٞح٤ٛٚ

 

         ٝحُٚ  حُـلخؿق حالرَحٍ          ٝحُٔخىس  حالثٔش حال١ٜخٍ

 

 ؿٔغ ؿلـخف ٝٛٞ ح٤ُٔي ح٤ُٜٔذ حُـخٗذ\ حُـلخؿق 

ْٛ حٍ ر٤ض حُلز٤ذ حُٜٔطل٠ ٠ِٛ هللا ػ٤ِٚ \  ٝحُٔخىس حال ثٔش  ح ال١ٜخٍ

ِْٓٝ 

 

 ٝٛلزٚ  حَٛ حُظو٠ ٝحَُٗي    حُ٘خ٣َٖٛ  ى٣٘ٚ رخُـٜي

 

 حُزٌٍ ٝحُؼطخء حٝ حُطخهش  \ حُـٜي  

    

 ٖٝٓ طالٙ  رؼي رخالكٔخٕ        ػ٠ِ  ىٝحّ حُيَٛ ٝحالُٓخٕ

 

 ؿخء رؼيٙ ِٝٓي ٣َ١وظٚ  \ طالٙ 

حُل٠َ  ٝحالكٔخٕ ٓوخّ ٖٓ ٓوخٓخص حُٜٞك٤ش  ٝٛٞ حػ٠ِ \  حالكٔخٕ  

 حُٔوخٓخص ٝحٍهخٛخ ك٢ حُط٣َوش حُوخى٣ٍش
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         ٝرؼي  كخَُٔء  ح٠ُ حالىحد      ٓلظوَ  ُويٓش حالٛلخد 

 

 ٓلظخؽ \ حُِٔٞى حُظَر١ٞ     ٝٓلظوَ  \        حالىحد 

 

            ٌٝٛٙ حٍؿُٞس ٓوظَٜس     طـٔغ  حىحد حٍُٟٞ ٓ٘لَٜس 

 

\ ٓٔظلؼِٖ )حالٍؿُٞس ه٤ٜيس ٗؼ٣َش طخط٢ ػ٠ِ  رلَ حَُؿِ ُٝٗٚ

 (ٓٔظلؼِٖ\ٓٔظلؼِٖ

 

             ك٤ٜخ ٖٓ حالهٞحٍ ػ٘ي حُؼزي     ٣ٔظٕٞ ٓغ طالطٚ ك٢ حَُٔى

 

 ػ٘ي حُؼزي حُٖٔٞٓ  \  ػ٘ي حُؼزي 

 ٣ٔظٕٞٝ  ٣ظٔخٟٝ حكيْٛ رخالهَ  \  ٣ٔظٕٞ 

 ٓغ ح٣ٌُٖ ٣خطٕٞ ٖٓ رؼيٙ \  ٓغ طالطٚ

 حال٠٣خف ٝحُظل٤َٔ\   حَُٔى 

 

    ٤ٔٓظٜخ طًٌَس حُ٘و٤ن         ؿخٓؼش  ٓؼَكش حُط٣َن  

 

 أ١ ؿخٓؼش ُظؼخ٤ُْ  ٓخ٢ٌُ  ٣َ١ن حُلن  طؼخ٠ُ  ٝحٍٗخىْٛ  

 كوِض  ٝهللا طؼخ٠ُ حٓخٍ     ك٢ ٗظٜٔخ  حُظ٤ٔ٤َ ٝٛٞ حَُٔٞٛ

 

 حُُٜٔٞش ٝحٍُٞٛٞ \ حُظ٤ٔ٤َ 

 

 ٣خح٣ٜخ حُٔخُي ُِط٣َن         ػ٤ِي رخَُكن  رخَُ ك٤ن

 

 ٛٞ ح٣َُٔي ٝهي ٓزن حُلي٣غ ػ٘ٚ  = حُٔخُي ُِط٣َن 

حَُحكش رٚ ٝحُل٘خٕ ٝحُٔلزش ح٤ُٚ  ٍٝرٔخ حٍ حى  رخُٔخُي  =  حَُكن رخَُ ك٤ن  

 ح٤ُ٘ن  ٝحَُك٤ن ٛٞ ح٣َُٔي حٝ حُٜخكذ  

         ك٤ِْ رخُؼ٘ق ٣٘خٍ  حُـخ٣ش     ٝ حُـٜي رَ ٣ؼزض ك٢ حُزيح٣ش

 

 حُٜؼٞرش ٝحُؤٞس \ حُؼ٘ق 
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حُظؼذ ٝحُؼَٔ حُ٘خم  ٝحُٔطِٞد رٚ  ُٜٓٞش  حُظؼخَٓ ٓغ  ٓخُي \   ٝحُـٜي 

 حُط٣َن حُٔزظي١ء ػْ ٣خهٌٙ رخالٗي ٌٝٛح ٖٓ طؼخ٤ُْ حُط٣َوش حُوخى٣ٍش 

 

          ٤ُْٝ ٖٓ ٣ٌٛذ  كَىح ك٢ حُٔلَ    حال ٤ً٘طخٕ  ًٔخ ؿخء ك٢ 

 حُوزَ

 

       أ١   ٖٓ حالك٠َ حٕ ال٣ٔخكَ حَُٔء رٔلَىٙ

 

  ٖٝٓ ٣َحػ٢  حُٞهض ك٢ حُزيح٣ش        ٣َ٘ ٓوخّ حُوَد ك٢ حُٜ٘خ٣ش

 

 ٣لَٜ   \ ٣َ٘ 

ٓوخّ حٍُٞٛٞ ػ٘ي حُٜٞك٤ش  ٝٛٞ حَٗ٘حف حُوِذ  رٍ٘ٞ \   ٓوخّ حُوَد 

 حال٣ٔخٕ ٝح٤ُو٤ٖ  ك٤ظٌٖٔ حٍُ٘ٞ ٖٓ حُزخ١ٖ  ٣ٝظٔغ حُٜيٍ ُالَٗ٘حف   

ٝط٘لظق ػ٤ٖ حُز٤َٜس  ٝػ٘ي ًُي  ٣ؼخ٣ٖ  كٖٔ طير٤َ  هللا طؼخ٠ُ  

 :كظل٠٠  حُ٘لْ رلالٝس  حُلذ  ٖٓ حُلز٤ذ 

 

       ححىهَ حًح ك٢  كٌْ ٤ٗن ػخٍف         كؤٗٚ  ٣ٜي٣ي ُِٔؼخٍف

 

 ٤ٗن ٓخًٕٝ ُٚ ٝٓـخُ رخُظؼ٤ِْ ٝػخٍف رَرٚ\   كٌْ ٤ٗن ػخٍف 

 

       حطزؼٚ ك٢ حالهالم ٝحالىحد     طلِ رٖٔ هللا  ػٖ حالٛلخد

 

 َٓػ٠ِ هطخٙ  \    حطزؼٚ

 ك٢  حهالهٚ حُلخِٟٚ  ٝحىحرٚ حُ٘ل٤ٔش حُؼخ٤ُش\  ك٢ حالهالم ٝحالىحد  

 

 

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

 

 

      حُوٍٞ  ك٢ ٝظخثق ح٣َُٔي          ك٢ هيٓش ح٤ُ٘ن رال طلي٣ي
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      ٝظخثق ح٣َُٔي  َٗكض  ًخٓال ك٢  حُزخد حالٍٝ  حىحد ح٣َُٔي ٓغ 

٤ٗوٚ  ك٢ ًظخد  َٗف ى٣ٞحٕ ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍ ح٤ٌُال٢ٗ ٢ٗٝء ك٢ 

 .طٜٞكٚ  كخٍؿغ ُٜخ ؿِحى هللا ه٤َح 

 

 حػِْ حه٢ حٕ ١َٝٗ حُٜلزش         ٓغ ًَ  ٖٓ ُحى ػ٤ِي ٍطزش 

 

 حُُِٔ٘ش  ٝحٌُٔخٗش ٝهي ر٤٘الٙ ك٢ حُزخد حالٍٝ\ حَُطزش 

 

                طزـ٤ِٚ كن  ٝكلع َٓٙ       ػْ  هزٍٞ ٤ٜٗٚ ٝحَٓٙ

 

 حُظؼظ٤ْ \  حُظزـ٤َ

 ٝحؿذ \     كن 

               ٝح٤ُ٘ن ح٠ُٝ  ٛق رخُظزـ٤َ    ٖٓ ًَ  ٖٓ ٣وظٚ رخُظل٤٠َ

 

 ٣وظٚ رخُؼِْ ٝحالكٔخٕ  ٝحُويٓش حُلخِٟش\ ٣وظٚ رخُظل٤٠َ 

 

          الٗٚ ٣ًٍؼش حٍُٞٛٞ        ٝٓزذ حالهزخٍ ٝحُوزٍٞ

 

ك٠ٍٞ  ح٣َُٔي  ُيهٍٞ ِٝٓٞى ٌٛٙ حُط٣َوش  رٔلٞ حٍحىطٚ  \    حالهزخٍ 

 ٍٟخ ح٤ُ٘ن  ػ٘ٚ روزُٞٚ ط٤ٌِٔح  ػ٘يٙ ُٝٝيح ُٚ\ ٝحُوزٍٞ 

  

          ًٖٝ ُٚ ٓزـال  ٌَٓٓخ        ٓٔظؼال الءَٓٙ ٓؼظٔخ

 

 ك٢ إًؼَس ١خػظٚ ٝحكظَحٓٚ ٝطوي٣َٙ \ حُظزـ٤َ ٝحُظ٣ٌَْ ٤ُِ٘ن 

 

 ١خثؼخ   الٝحَٓٙ\     ٓٔظؼال

 

 ٝحٓيكٚ ك٢ حُـ٤زش ٝحُل٠ٍٞ        ٝحىػٞ ُٚ ك٢ َٓى حُٔٔظٍٞ

 

حَُٔ حُؼظ٤ْ  حُؼخرض  ك٢ حُوِذ  كال ٣طِغ ػ٤ِٚ ٟٓٞ هللا \ حَُٔ حُٔٔظٍٞ

 طؼخ٠ُ 
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           ًٖٝ  ُي٣ٚ هخٟؼخ  ًخُؼزي          ٝال طؼخٍٝ هُٞٚ رخَُى

 

 حُوخىّ   \  حُؼزي 

 حُٔؼخٍٟش ك٢ حالٓظـخرش\  حُٔؼخٍٝ ك٢ حَُى

 

           ٝال طٌٖ ًح ٓ٘ش ػ٤ِٚ         ٝحٕ طٌٖ  ًح ٛٔش  ُي٣ٚ

 

ٛخكذ ك٠ٞس ٌٝٓخٗش  حٝٛخكذ ٗؼٔشٌٝٛح ٖٓ ٝحؿزخص ح٣َُٔي \ ًٝ ٓ٘ٚ

ك٢ ٤ٗوٚ  رخٕ  ال٣ٌٕٞ ٛخكذ ك٠َ ػ٤ِٚ  ؿَحء هيٓظٚ ُٚ  ٝحٕ ًخٗض  ُٚ 

ألٗٚ  ُٝيٙ  ٣ٝظَٜف  رٚ ٤ًلٔخ ٣َ٣ي  (ًحٛٔش  )ػ٘ي ٤ٗوٚ  ُِٓ٘ش ٌٝٓخٗش

ط٤ٔ٘خ روٍٞ حُلز٤ذ حُٜٔطل٠  ملسو هيلع هللا ىلص َُِؿَ ح١ٌُ ؿخء ٣ٌ٘ٞ  ٝحُيٙ  ك٢ 

حًٛذ  )ك٠َس ٍٍٓٞ هللا  الٗٚ حهٌ ٖٓ ٓخُٚ كخؿخرٚ حُلز٤ذ حُٜٔطل٠  

 (حٗض  ٝٓخُي ال ر٤ي 

            ٝال طوخ١زٚ رٜٞص ػخ٠ُ      ًٖٝ ُٔخ ٣خَٓ ك٢ حٓظؼخٍ

 

 الطَكغ ٛٞطي  حػ٢ِ ٖٓ ٛٞطٚ \    الطوخ١زٚ رٜٞص ػخ٢ُ 

 حُطخػش حُظخٓش\    حالٓظؼخٍ

 

          ٝحكٌٍ حٕ طـظخرٚ ك٢ حُـ٤زش      كخ ٗٔخ حُـ٤زش ط٘ل٢ ح٤ُٜزش

 

حٌُالّ ػ٠ِ حُـ٤َ ريٕٝ  ٝؿٞىٙ  كخٕ ًخٕ ٌٛح حٌُالّ  ٛيهخ  ٝرٔخ \  حُـ٤زش 

 ك٤ٚ كٜٞ ؿ٤زش  ٝحٕ ًخٕ  ًٌرخ   ٤ُْٝ  رٔخ ك٤ٚ  كٜٞ رٜظخٕ 

 

             ٝحٕ طٌٞٗخ  ٣خحه٢  ك٢ حُٔلَ        ٝكيًخ  حٝ حٕ  طٌٞٗخ ك٢ ٗلَ

 

 ٓغ ؿٔخػش\حٗظٔخ ح١  حٗض ٝح٤ُ٘ن     ك٢ ٗلَ \  طٌٞٗخ 

 

              كخكَٔ ُٚ حالر٣َن ٝحُٔـخىس     طِىى ٝهخٍح ٣خ حهخ حالٍحىس

 

 حكظَحٓخ      \  طِىى ٝهخٍح  

 حُؼخُّ ػ٠ِ ِٓٞى  حُط٣َن:     حهخ حالٍحىس 

 

             ٝال طـذ ٝح٤ُ٘ن ػ٘ي حُوّٞ    ٢ً الطٌٕٞ ٓٔظلن حُِّٞ
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 ٓٔظلن حُظخ٤ٗذ\ ٓٔظلن حُِّٞ 

            

    ٝال طْ٘  ٣خ١خُذ  حٌُٔخٍ             ٝح٤ُ٘ن ٣وظخٕ  ٓغ حَُؿخٍ 

    كخٕ طٌٌ٘ض   رخَٓ ى٢٘٣            كخٓخُٚ     طل٠٠    رخ٤ُو٤ٖ 

 

 طلَٜ ػ٠ِ حُـٞحد حُٜل٤ق\ طل٠٠ رخ٤ُو٤ٖ 

 

    ٝحٕ ريص ٝحهؼش  ك٢ حُـ٤ذ        كخهزَٙ رخُـخ١ٍ  رـ٤َ ٣ٍذ

 

حُـ٤زش ػٖ حال٤ٗخء ؿ٤َ حَُٔث٤ش  ٝحُـ٤ذ  ًَ ٓخال  ٣ل٠َٙ  \  حُـ٤ذ 

ٝطـ٤ذ ػ٘ٚ كو٤وظٚ  ٝٛٞحٗخٍس  ح٠ُ  ؿ٤زش  ٛلخص حُ٘لْ  رٌٔخٍ ٛلخص 

حُـ٤ذ ٝهٞطٜخ  ٝهللا طؼخ٠ُ حرو٢ ُوٞحٛٚ   ٟٓٞغ حالٓظظخٍ  ٍكٔش ٓ٘ٚ  

رْٜ ٝرـ٤َْٛ  كخػخْٜٗ  كخْٜٗ  رٚ ٣َؿؼٕٞ ح٠ُ ٜٓخُق حُ٘لّٞ  ٝحٓخ 

 ُـ٤َْٛ 

  كٜٞ  ٓخ ٣٘ظلغ رٚ ؿ٤َْٛ 

 

         ٝحٕ  ٍح٣ض  ٣خحه٢ ك٢ حُٔلَ         ٍإ٣خ  كؼزَٛخ ػ٤ِٚ طؼظزَ

 

 

 حُلـَ ٝه٤َ حُٔلَ هز٤َ حُلـََٝٗٝم حٍُ٘ٞك٢ حُٜزخف\ حُٔلَ 

 ح٣ٍٜٝخ ح٤ُٚ  ٤ُؼط٤ي طل٤َٔ ٌٛٙ حَُإ٣خ\  ٝػزَٛخ ػ٤ِٚ 

 

 كخٗٚ  ٟٓٞغ  َٓ هللا        كال  طٌٖ  ػٖ ٗخءٗٚ رال٢ٛ

 

 ٖٓ حُِٜٞٝحُزخء ُحثيٙ\ رال٢ٛ 

 

           ٝرـَ حُالٛلخد ٝحالهٞحٗخ      ٝال طٌٖ ُؼٜيْٛ هٞحٗخ
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ُىْٛ حكظَحٓخ ٝطوي٣َح ٝكزذ \                  رـَ حال ٛلخد ٝحالهٞحٗخ   

 ُْٜ  كلع حُؼٜي ٝحرظؼي ػٖ ه٤خٗظْٜ 

 

              ٝحريحْٛ ٣خٛخف رخُٔال ّ     ٝال طٔخُكْٜ ُيٟ حالٗخ ّ

 

حرظيحْٛ رٚ  ِْٝٓ ػ٤ِْٜ هزَ حٕ ٣ِٔٔٞح ْٛ ػ٤ِي  ٝال  =   حريحْٛ رخُٔالّ

طظٔخُف ٓؼْٜ   ٝحُِٔحف ٣وَِ ٖٓ ٤ٛزش حَُٔء ٣ٝ٘ظوٚ ٖٓ ٗو٤ٜظٚ ًِٝٔخ 

ًؼَ حُِٔحف  ُٝحى ػٖ كيٙ ٝهخٛش رل٠ٍٞ حاله٣َٖ  ٌُح ٠ٜٗ ح٤ُ٘ن هيّ 

 (حُِٔحف ٣َٔم ح٤ُٜزش )َٓٙ ػ٘ٚ  ٝك٢ حُٔؼَ حُٔخثَ

 

                ٝػخَٗ حُ٘خّ روِن كٖٔ        كخٗٚ ٣٘ل٢  ؿ٤ٔغ حالكٖ

 

 حال هالم حُل٤ٔيس طزؼي ؿ٤ٔغ حالكوخى ٝطـَٔ حُوِٞد حُط٤زش\ حُوِن حُلٖٔ 

 

 ٝحىع ُؼخ٤ْٜٛ  رلٖٔ حُظٞرش       ٖٓ هزَ حٕ ٣ؤط٤ٚ  ٣ّٞ حُ٘ٞرش

 

 ٓخػش حُٔٞص\ ٣ّٞ حُ٘ٞرش

 

 ٝرَ رٞحُي٣ي  ريػٟٞ ًِٜخ         ك٤لٖٔ هللا حُٞىٝى كؼِٜخ

 

 حالكٔخٕ رْٜ ٝح١خػش  حَْٓٛ  ٝحُؼ٘خ٣ش حُظخٓش رْٜ ك٢ ًزَطْٜ\ رَ حُٞحُي٣ٖ 

 

 

 ٝحهلٞ  ؿ٘خف ح ٌٍُ ١ٞػخ ُٜخ        ٝحٓخٍ حُٚ حُوِن  حٕ ٣ٜي٣ٜخ

 

ح٤ٔ٠َُ ٛ٘خ ٣ؼٞى ػ٠ِ  حُٞحُيس  ًٌُٝي ح٤ٔ٠َُ ك٢ ٣ٜي٣ٜخ  ٣ؼٞى \  ُٜخ 

ػ٠ِ حالّ  الٜٗخ حٍٝ حُٞحُي٣ٖ  ك٤غ ك٠ِٜخ حٍَُٓٞ ح٣ٌَُْ ملسو هيلع هللا ىلص  ػ٠ِ ًَ ٓخ 

 ٓٞحٛخ ٝؿؼَ ُِٓ٘ش  حُٞحُي ىٕٝ ُِٓ٘ظٜخ ٝحُؼ٘خ٣ش رٚ رؼي حُؼ٘خ٣ش رٜخ 

 

 ٝال طوَ  حف  ٝال طَٜ٘ٛٔخ         ٝال طٌع َٓٛٔخ طوَٜ ٛٔخ
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ٝه٠خ ٍري  حال  طؼزيٝح حال ح٣خٙ ٝرخُٞحُي٣ٖ  )ط٤ٔ٘خ رخال٣ظ٤ٖ ح٣ٌَُٔظ٤ٖ  

حكٔخٗخ  حٓخ  ٣زِـٖ ػ٘يى حٌُزَ حكيٛٔخ حٝ ًالٛٔخ  كال طوَ ُٜٔخ حف ٝال 

ٝحهلٞ ُٜٔخ ؿ٘خف حٌٍُ ٖٓ حَُكٔش ٝهَ  * طَٜ٘ٛٔخ ٝهَ ُٜٔخ هٞال ٣ًَٔخ 

   24 23ٝ\ ٍٓٞس حالَٓحء (* ٍد حٍكٜٔٔخ ًٔخ ٍر٤خ٢ٗ ٛـ٤َح

 

 ٝحٍكن رٌَ  ٜٓ٘ٔخ ٣خٛخف          طلِ ؿيح رخُوَد ٝحُلالف

 

ه٤َ حهَد ٓخ٣ٌٕٞ  حُؼزي  ٖٓ ٍرٚ  ك٢ ٓـٞىٙ  ٝؿخء ك٢ \ حُوَد

كخُٔخؿي حًح ًحم ١ؼْ حُٔـٞى ٣وَد  (ٝحٓـي ٝحهظَد  )حُٜٔلق ح٣َُ٘ق 

ٖٓ ٍرٚ  الٗٚ ك٢ ٓـٞىٙ  ٤ٓط١ٞ رٔخ١ حٌُٕٞ ٣ٝوظَد ٖٓ ٍرٚ  ٝك٢  

حُوَد حٓظوالٍ حَُٝف  رخُلظق ٝحهخٓش ٍْٓ حُؼزٞى٣ش  كخٕ هللا طؼخ٠ُ ٣وَد 

ٖٓ هِٞد  ػزخىٙ  رويٍ  ٓخ٣وَد حُؼزي ٓ٘ٚ  ًِٝٔخ ُحى حُؼزي هَرش ٖٓ هللا 

 .حُ٘ـخف ك٠ حُؼَٔ \ طؼخ٠ُ ُحىٙ هللا ٤ٛزش  ٝ ٍكؼش  ٝحُلالف 

 

 

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

 

 

 ٝحُوٍٞ  ك٢ ًًَ  ػ٤خد حُوّٞ        ٝحٜٗخ ػخ٤ُش  ك٢ حُّٔٞ

 

ؿخ٤ُش ك٢ حالٓؼخٍ ٝحُٔٔخٝٓش حُٔزخ٣ؼش  ٝحَُ٘حء \ ؿخ٤ُش  ك٢ حُّٔٞ 

 ٝحُٔ٘خكٔش ر٤ٜ٘ٔخ

 

             كخٕ طٌٖ  ٖٓٔ ٣َ٣ي حُوَهش       كخُزْ ػ٤خرخ  ٛزـض رخٍُِهش

 

ً٘خ٣ش ػٖ حُط٣َوش  ٣َ٣ٝي حُوَهش  ٣طِذ حُط٣َوش  ٝحٍُٞٛٞ \  حُوَهش 

 ح٤ُٜخ ح٠ُ ىٍؿش ح٤ُ٘ٔوش 

 : ػ٤خرخ ُٜٞٗخ  حٍُم  ك٤غ حٕ حُِٕٞ  حالٍُم ؿ٤َٔ \   ٛزـض رخٍُِهش
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 ٝٓلزذ ح٠ُ حُ٘خّ  ٣ٝظلَٔ رطز٤ؼظٚ حالٝٓخم 

 

 كخٜٗخ حكَٔ   ُالىٗخّ         ُٜٝٞٗخ  حؿَٔ ػ٘ي حُ٘خّ 

 

 حالٝٓخم  \ حالىٗخّ 

 

        ٝحكٖٔ  حالػٞحد  ػ٘ي حُ٘ظَس          ٓخًخٕ  ٜٓزٞؿخ رِٕٞ حُو٠َس

           الٜٗخ  ٜٓزٞؽ حَٛ   حُـ٘ش           ًٌح  حطض  ػٖ  حُ٘ز٢   حُٔ٘ش   

             

 

حُٔالرْ حُو٠َحء  ٢ٛٝ ٓالرْ حَٛ حُـ٘ش  ٝهي ٍٝى ك٢ \ ُٕٝٞ حُو٠َس 

ػخ٤ُْٜ  ػ٤خد ٓ٘يّ ه٠َ   )حُٜٔلق ح٣َُ٘لل٢ ٝٛق  حَٛ حُـ٘ٚ 

 ٍٓٞس   (ٝحٓظزَم  ٝكِٞ حٓخٍٝ ٖٓ ك٠شٝٓوخْٛ ٍرْٜ َٗحرخ ١ٍٜٞح

 21\ حالٗٔخٕ ح٣ش

 

             ٤ُٝٔض حُٜلَس ك٢  حُؼ٤خد           ٗٔلٔٞىس ػ٘ي ١ًٝ حالُزخد 

           كخٗٚ  هي ؿخء ػٖ   ٛخٍٕٝ            حٕ هي  ٍحٟ ك٢ ًٔٞس حُٔؤ 

ٕٞٓ 

          ٗو٤طش ٛلَحء ٗزٚ    حُلٔٚ        ط٘لَ ٜٓ٘خ  حُ٘لْ  ٓؼَ حُزَ 

ٙ 

 

ٛٞ ٛخٍٕٝ ح٤َُٗي حُو٤ِلش \ حٟلخد حُؼوٍٞ ح٤َُ٘س ٝٛخٍٝٙ \ ١ًٝ حالُزخد

 حُؼزخ٢ٓ    حٍُٜٔ٘ٞ ٝحُٔخٕٓٞ ُٝيٙ حُو٤ِلش

 َٓٝ ٓؼَٝف \   ٝحُزَٙ 

 

               كـْٔ ح٤َُحع ك٢ حُٔيحى      ٝحريٍ حُٜلَس  رخُٔٞحى

              الٗٚ ِٓزّٞ ًَ حُوِلخ        ٖٓ ػظَس حُؼزخّ ػْ حُٜٔطل٠

 

ؿْٔ حُوِْ ك٢ حُلزَ حالٓٞى ٝؿ٤َ  حُ٘وطش \ ؿْٔ  ح٤َُع ك٢ حُٔيحى 

حُٜلَحء حُظ٢ الكظٜخ  ك٢ ُزخّ حر٘ٚ  حُٔخٕٓٞ  ح٠ُ ٓٞىحء  ك٤غ ًخٕ 

 حُٔٞحى  ُزخّ حُوِلخء حُؼزخ٤٤ٖٓ 
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ٛٞ حُؼزخّ  رٖ ػزي حُٔطِذ  ػْ حٍَُٓٞ ح٣ٌَُْ  دمحم ٠ِٛ  \ ٝحُؼزخّ 

 ػ٤ِٚ ِْٝٓ  

 

                 كظ٠ ح٠ُ ٌٛح حُِٓخٕ حُلخَٟ       ى٤ُِٚ  ػٞد حُوط٤ذ حُٔخَٛ

 

                الءٗٚ حُ٘خثذ   ك٢  ١ً حَُ طزش       كخُزْ حالٓٞى  ػ٘ي 

 حُوطزش 

 

 ٛخكذ حُُِٔ٘ش حُؼخ٤ُش  \ ًٝ حَُطزش 

 

                  ٝحر٤ٞ حُِٕٞ ٖٓ حُؼ٤خد         طِٜق  ٤ُِ٘ٞم ٝحُ٘زخد

                   ٌُ٘ٔخ  ح٤ُ٘ن رٌحى ح٠ُٝ           الءٗٚ  رِٞٗٚ    طل٠ِ

 

طـَٔ ٝحُىحى رٜخءح ٝؿٔخال ًُٝي ُظل٤ِٚ رخُؼ٤خد حُز٠٤خء حُظ٢ \ طل٠ِ 

 ٢ٛ رِٕٞ  ُل٤ظٚ حُز٠٤خء ٝٗؼٍَحٓٚ حالر٤ٞ

 

 ٌَُٔ  ػٞد ػ٘يْٛ   ٓوخّ            ٣ي١ٍ رٜخ حُ٘خهٚ ٝحُظلخ ّ

 

 أ١ ٌَُ ٓ٘خٓزش  ٗٞع ٖٓ حُِزخّ ٌَُٝ كجش ٖٓ حُ٘خّ ٗٞع ٤ِٔٓ ٜٓ٘خ

  

 ه٤َ ٓخ ٣ِزْ ٓ٘ٚ حُٜٞك٢           ٖٓ ط٣ِٖ  ػ٤خد  حُٜٞف

  

حُٜٞك٢ ٖٓ ٛلض  ٗلٔٚ  رٜلخء هِزٚ  ىحثْ حالكظوخٍ ح٠ُ ٓٞالٙ  ًِٔخ 

طلًَض ٗلٔٚ  ٝظَٜص رٜلش  ٖٓ ٛلخطٜخ ٣يًٍٜخ رز٤َٜطٚ  حُ٘خكٌس ك٤لَ 

ح٠ُ ٍرٚ  ك٤ٌٕٞ  هخثٔخ رَرٚ  ػ٠ِ هِزٚ  ٝهخثٔخ  روِزٚ ػ٠ِ  ٗلٔٚ  الٓظؼخال       

 :الَٓهللا   طؼخ٠ُ 

ٌٝٛٙ حُلخُش  ٢ٛ ٓؼَٝكش     (ًٞٗٞح هٞح٤ٖٓ  هلل ٜٗيحء رخُو٢ٔ ))

رخُظٜٞف ٝحَُٔ ك٤ٚ حٗـٌحد  حَُٝف ح٠ُ حُل٠َس حال٤ُٜش الٕ   ٍٝف 

 حُٜٞك٢  ٓ٘ـٌرش  ٓظطِؼش ح٠ُ ٍرٜخ



 163 

 

            الٗٚ  هي ؿخء ك٢ حالٗزخء             ػٖ حىّ   ُٝٝؿٚ  كٞحء

 

حٗخٍس ح٠ُ  هٜش ٛز١ٞ  حىّ ُٝؿظٚ كٞحء  رؼي حٕ حهَؿٜٔخ ٍرٜٔخ ٖٓ 

 حُـ٘ش ح٠ُ حالٍٝ  

 

           حً حٛزطخ  ٖٓ حُٔٔخء  ُالٍٝ         ٝحكظَهخ  ك٢ ١ُٜٞخ ٝحُؼَٝ

 

        ٣طِذ  ًَ حٕ ٣ٞح١ٍ  ػٍٞطٚ          

ه٤َ حٜٗٔخ ػ٘يٓخ  حهَؿٜٔخ ٍرٜٔخ ٖٓ حُـ٘ش ح٠ُ حالٍٝ ًَ ك٢ \ حكظَهخ 

 ٌٓخٕ ٜٓ٘خ

 كخكظَهخ   ًٝخٗخ  ػخ٤٣ٍٖ كخهٌ   ًَ  ٝحكي ٜٓ٘ٔخ  ٣ٞح١ٍ ٓئطٚ ٖٓ  حالهَ 

 .ػ٘يٓخ حُظو٤ٔخ رؼي ٝهض ٣ٞ١َ 

 

              كـخء ؿز٣ََ  ٝٓؼٚ  ؿَٔ          ٝحُٜٞف ٓ٘ٚ ٝحكَ ٓ٘ٔيٍ

 

 ًؼ٤َ     \     ٝحكَ 

 ٓظي٢ُ رٔزذ ١ُٞٚ ًٝؼَطٚ\     ٓ٘ٔيٍ 

 

            ٝهخٍ  ؿ١ِ  ٛٞكٚ ػْ حؿ٢ُِ        كٞحء  ٓ٘ٚ  ٝحطؼز٢  ٝحكظ٢ِٔ

   ح        ٝكٌٚ ٣خ حىّ   رؼي   حُـِ   ٍ          ػْ حُزٔخٙ   رؼي ١ٍٞ حُ٘ـَ 

             ٝكؼال  ٓخ    هخُٚ  طَٜكخ             كخٛزلخ  حٝ ٍ ٖٓ  طٜٞ  كخ

 

حؿؼ٤ِٚ ه١ٞ٤خ  كوي ؿُِض حُٜٞف كٞحء  ٝكخًٚ حىّ  ُٝزٔخٙ \ حؿ٤ُِٚ 

 ػٞرخ

كٌخٗخ حٍٝ ٖٓ ُزْ حُٜٞف ٍٝرٔخ ٣وٜي رٜخ حٍٝ ٖٓ ِٓي ٣َ١ن حُظٜٞف 

 :ٌٝٛح  ٛٞ حالٍؿق  ري٤َُ حُز٤ض حُظخ٢ُ 

 

             كخُزٔٚ ُٛيح  ٝحهظيحءح رٜٔخ           ٝال طٌٖ  ك٤ٔخ ك٤ٌض ٓٞٛٔخ

 

ٛٞهِٞ حال٣ي١  ٖٓ ٓخٍ حُي٤ٗخ ٝحُوِٞد  ٖٓ حُظظزغ  الٕ  حُِحٛي \  حُِٛي 

 حهظخٍ حُِٛي ٝحٍحىٙ   ٝهي ٓجَ ٍٍٓٞ هللا طؼخ٠ُ ملسو هيلع هللا ىلص
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حًح ٍح٣ظْ  حَُؿَ هي حٝط٢ ُٛيح  ك٢ حُي٤ٗخ  كخهَرٞح ٓ٘ٚ  كخٗٚ   ٣ِو٢   ) كوخٍ 

 233\ حك٤خ ػِٞ ّ حُي٣ٖ  ُِـِح٢ُ  حُٔـِي حُوخْٓ ٛللش  (حُلٌٔش

 

         ًٝخ ٕ  ه٤َ حالٗز٤خ ء ٝحََُٓ           ٣ِزْ حُٜٞف  الٖٓ هَ

         ٝؿخءٗخ  ػٖ ح٤ٌُِْ   ٠ٓٞٓ               ػْ ٣ل٠٤   رؼيٙ  ٝػ٠ٔ٤

         حٕ  ًخٕ  حػٞحرْٜ ٖٓ ٛٞف            كٖٔ ٛ٘خ ٣ؼِٟ ػ٤ِٚ حُٜٞك٢

 

حُلز٤ذ حُٜٔطل٠ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  كوي ُزْ حُٜٞف ًٌُٝي \ ه٤َ حالٗز٤خء ٝحََُٓ 

 .حالٗز٤خء  ٝحََُٓ ْٜٓ٘  ٠ٓٞٓ ٤ًِْ هللا ٣ٝل٠٤ ٝػ٠ٔ٤ ػ٤ِٚ حُٔالّ 

           ٝحكَف حُٜٞف ػالع ك٢ حُؼيى        ػْ ٌَُ  ٓؼِٜخ  ٖٓ حُؼيى

          كخُٜخى  ٛيم ٝٛال ف ٝٛلخ           ٝحُٞحٝ  ٝؿي  ٍٝٝٛٞ ٝٝكخ

 

ًِٔش حُٜٞف  ٓظٌٞٗش  ٖٓ ػالػش حكَف  ٌَُٝ كَف  ٖٓ ٌٛٙ حُلَٝف  

حرظيح رؼالع  ًِٔخص  طٜذ ك٢ ٗلْ حُٔؼ٠٘ ٝٓ٘ظوش ٓ٘ٚ  ٓؼخ٤ٜٗخ ٓظَحىكش  

ٜٝٓ٘ـٜخ ٓظٞحَٛ  كخُٜخى  ٓ٘ٚ حُٜيم  ٝحُٜالف  ٝٛلخء حُ٘لّٞ  

ٝحُٞحٝ ٓ٘ٚ حُٞؿي ٝٛٞ ٗيس حُ٘ٞم ٝحُٔلزش ٝحٍُٞٛٞ  ح٠ُ هللا طؼخ٠ُ 

 ٝحُٞكخء ح٤ُٚ ٓزلخٗٚ 

           ٝحُلخء ٜٓ٘خ كَف  ٝٓـٔغ      ٍٝف  رؼيٛٔخ  ٣ـظٔغ

 

حكَف حُلخء   ٓ٘ٚ  ًِٔش كَف حُظ٢ طزيحء رلَف حُلخء  ٝرٜخ ٣لَف 

حُٕٔٞٓ٘ٞ  رَٜ٘ حُِٜظؼخ٠ُ  ٝحُٔـٔغ ٛٞ حُٔـظٔغ حٝ ٌٛٞٓخٕ  حؿظٔخع 

حَٛ حُط٣َوش  ٝحُلو٤وش  ػ٠ِ حال٣ٔخٕ  ك٤َْٜ٘ٛ هللا طؼخ٠ُ  ٣ٝللْٜ 

 .رٔالثٌظٚ ٍكٔش ُْٜ  ٝرْٜ 

 

 كخ١ِذ حًح  رخُطخهش حُٔـٜٞىس         ٛلخص  ٌٛٙ حالكَف  حُٔؼيٝىس

 

حُٜٞف  ٣ٝوٜي رٜخ  حُظٜٞف حً ػَف  \  ٌٛٙ حالكَف حُٔؼيٝى س 

رؼٞ حُؼِٔخء  حُظٜٞف  ٗٔزش ح٠ُ ُزْ حُٜٞف  ُو٘ٞٗظٚ  الٕ حُٜٞك٤ش  

ُزٔٚ ُو٘ٞٗظٚ  ُِظو٘ق  ٝالُظوٖ٘  حٓخ ٓخحٍحٙ  كخٗٚ  أ١ .ًخٗٞح  ٣ئػَٕٝ 

 حُظٞف  كخٗٚ ؿخء ٖٓ ٛلخء حُ٘لْ  ٝٛلٞطٜخ ك٢ كذ هللا طؼخ٠ُ  
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         ٝحٕ ط٘خ ء حٕ طَٟ  ٓ٘ظلؼخ             ٝطـظي١ ر٤ٖ حٍُٟٞ َٓطلؼخ 

 

ٓٔظل٤يح  ١ٝخُزخ  ُِٔ٘لؼش  ٝٓخُي حُط٣َوش ال٣طِذ ٓ٘لؼش ك٢ \   ٓ٘ظلؼخ 

حُي٤ٗخ ُ٘لٔٚ  الٗٚ ُحٛي ك٤ٜخ   ٌُح ٣طِذ ٓ٘لؼظٚ رخُطخهش  حُٔـٜٞىس  ك٢ 

ح٤َُٔ  ح٠ُ  ك٢ حُط٣َن ح٠ُ حُلن  طؼخ٠ُ ٝٓـخٛيس حُ٘لْ  ٝحُـٔي  

ٝط٠٣َٜٝٔخ  ػ٠ِ حُظؼذ ٝحُٔ٘وش ك٢ ٓز٤َ حٍُٞٛٞ ٖٓ ٓوخّ ح٠ُ ٓوخّ 

 حػ٠ِ  ٖٝٓ ىٍؿش ح٠ُ  ىٍؿش حٍكغ  ٣َطلغ ك٤ٜخ ك٢ ٣َ١ن حٍُٞٛٞ ك٢ 

كذ هللا  طؼخ٠ُ  ٝحُل٘خء ك٢  ٌٛح حُلذ  كظ٠ ٣َٜ ح٠ُ ىٍؿش حالكٔخٕ  

٢ٛٝ حػ٠ِ ىٍؿش ك٢  ِْٓ حُط٣َوش حُوخىٍ ٣ش   ٝٛ٘خى طٌ٘٘ق  ُٚ  حٗٞحٍ 

حُلو٤وش ٣ٝخْٗ  رطخػش هللا  طؼخ٠ُ  ٝحالْٗ كخٍ ٣َٗق  ٣ٌٕٞ  ػ٘ي ١ٜخٍس  

 )حُزخ١ٖ ٝٛيم حُِٛي  ًٝٔخٍ حُظوٟٞ  ٝحُوَد ٖٓ حُزخ١ٍ  ػِ ٝؿَ 

 :ٍٝٝى ك٢  حالػَ حُط٤ذ   (ٝحٓـي ٝحهظَد 

ٝحٕ هللا طؼخ٢ُ ٣وَد ٖٓ    (حهَد ٓخ٣ٌٕٞ  حُؼزي  ٖٓ ٍرٚ  ك٢  ٓـٞىٙ   )

حُؼزي ًِٔخ هَد حُؼزي ٓ٘ٚ  ٣ِ٣ٝيٙ ٝهخٍح  ٤ٛٝزش ك٢ هِٞد حُ٘خّ  ٝؿيح ر٤ٖ 

 حٍُٟٞ َٓطلؼخ

 

         ٝح١ِذ حًح ٖٓ ًَ كَف  ٓ٘ٚ         ػالػش  طـ٤٘ي ك٠ال ٓ٘ٚ 

        كخ٤ُْٔ ٖٓ حكَكٜخ حُٔـخٛيس             ٝرؼيٛخ  ك٢ حَُطزش حُٔ٘خٛيس

 

حُؼٞد حُوِن حٝ حُؼٞد ح١ٌُ ًؼَص ك٤ٚ حَُهغ ٌٕٓٞ ٖٓ حٍرؼش \  ح َُٔهؼش 

حكَف  ًَ كَف ٣يَُ ػ٠ِ ٓوخّ  حػ٠ِ ٖٓ  ح١ٌُ  هزِٚ   ٝطـ٤٘ي  ك٠ال 

حُٔـخٛيس  ػْ حُٔ٘خٛيس ػْ حُٔؼَكش ٝهي ٍٝىص ًِٔش حُٔ٘خٛيس \ػ٘ٚ  كخ٤ُْٔ 

ٝحُٜل٤ق ٛٞ حُٔ٘خٛيس حػظٔخىح ػ٠ِ  (حُٜٔ٘خىس  )ك٢ حُ٘ٚ حُٜٔٞ ٍ 

 .ح٠َُد ٝحُؼَٝٝ ُِز٤ض  ٝح٤ُٔخم حُٔؼ١ٞ٘ ك٤ٚ 

 

         ٝرؼي ٛخط٤ٖ  ٓوخّ حُٔؼَكش       رِـي هللا  ح٠ُ ١ٌٛ حُٜلش

 

ٓؼَكش هللا طؼخ٠ُ  ٖٝٓ ٛيحٙ هللا طؼخ٠ُ  ح٠ُ ٓؼَكظٚ  \    ٝٓوخّ حُٔؼَكش  

 (ٝح٣ٌُٖ ؿخٛيٝح ك٤٘خ ُٜ٘ي٣ْٜ٘ ٓزِ٘خ   )ِٝٓي  ٣َ١وٚ  ٛيحٙ ح٤ُٚ ح٤ُٚ 

  كخُ٘لْ طظيٍؽ ك٢ ٓوخٓخطٜخ   ٓظلًَش رٜلخطٜخ  69\ ٍٓٞس حُؼٌ٘زٞص  ح٣ش

كخٕ  طلِظض   ٖٓ ىحثَس حُِٛي  ٍىٛخ حُِحٛي  رِٛيٙ  ٝحُٔظًَٞ حٕ طلًَض 

ٗلٔٚ  ٣َىٛخ رظًِٞٚ  ٝحَُح٢ٟ ٣َىٛخ رَٟخٙ حٓخ حُؼخٍف رخهلل  كوي حًظ٠ٔ 

رٍ٘ٞ حَٛ حُوَد  رَٝكٚ  حُيحثٔش حُؼٌٞف  ٝحُؼزخىس ٝهي ٓال ص  رٍ٘ٞ  
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ٓلزش هللا طؼخ٠ُ ٤ًِخ كخكَهض  ٗخٍ ٌٛٙ حُٔلزش ًَ ىْٗ  ُْٝ ٣زن ك٤ٜخ 

ٟٓٞ كذ هللا  طؼخ٠ُ ٝٛ٘خ ٣يػٞ ح٤ُ٘ن  ٣َُٔيٙ  حٕ ٣ٌٕٞ  ٖٓ حٛلخد 

 ٌٛح حُٔوخّ  ٌٝٛٙ حُُِٔ٘ش

 

         ٝحَُحء ٜٓ٘خ ٍ أكش ٍٝهش          ٣ظِٞٛخ ٣ٍخٟش حُٔ٘وش

 

 حٓخ  كَف حَُحء ٓ٘ٚ حَُأكش ٝحَُهش ٝح٣َُخٟش  ح٣ٍٝخٟش حُٔ٘وش  كخَُأكش 

ٍأكش هللا  طؼخ٠ُ رؼزخىٙ حُٜخُل٤ٖ ٝحَُهش  ح٤ٗٔخ١ ٍٝهش هِٞد  حٛلخد  

حُط٣َوش ٓخ٢ٌُ ٣َ١ن حُلن طؼخ٠ُ ٣ٍٝخٟش حُٔ٘وش   ٢ٛ ٣ٍخٟش ح٤َُٔ 

 ك٢ ٣َ١ن حُظٜٞف ٍَٓٝح رَٔحكِٚ ٝٓوخٓخطٚ ٝحكٞحُٚ

 

 

             ٝحُوخف ٓ٘ٚ حُوَد ٝحُو٘خػش       ٝهٍٞ  ٛيم ٣٘لغ حُـٔخػش 

 

 حٓخ حُوخف كخٗٚ حُوَد  ٝػزخىس ح٣َُٔي ك٢ حُظوَد  ح٠ُ هللا طؼخ٠ُ ٝحُو٘خػش  

ه٘خػظٚ  رٔخ ًظزٚ هللا طؼخ٠ُ ُٚ  ٝحُو٘خػش ًِ٘ ال٣ل٠٘    ػْ  هٍٞ  حُٜيم  

ٝٛٞ طؼ٤َٔ  حُٔئٖٓ  ُزخ١٘ٚ  رخُٜيم ٝحالهالٙ َُرٚ  كظـ١َ كًَخطٚ  

 ػ٠ِ كذ  ٓخك٢ هِزٚ  ك٤ظَٜ حُٜيم  ك٢ ًَ  حهٞحٍ ٝحكؼخُٚ 

 

        ٝحُؼ٤ٖ  ٜٓ٘خ حُؼِْ هزَ حُؼَٔ         ٝحُؼ٘ن  ٛٞ حالَٛ كخػ٘ن 

 طٌَٔ

 

 حٓخ حُؼ٤ٖ ك٢ ًِٔش حَُٔهؼش حُظ٢ الُُ٘خ ك٤ٜخ كٔ٘ٚ حُؼِْ  ٝحُٔوٜٞى  ٛ٘خ  

حُؼِْ حُي٢٘٣ ٝحُظلوٚ ك٤ٚ  ٤ُْٝ حُؼِْ حُي١ٞ٤ٗ ري٤َُ  حٗٚ  هزَ حُؼَٔ  

٣ٝ٘زؼن  ػٖ حالَٛ   ٝٛٞ حُؼ٘ن ُٔوخّ حُوخُن حُـ٤َِ  كؼ٘يٓخ  ٣ؼِْ حَُٔء  

حٕ ال حُٚ حال هللا    ٝحكي ال٣َٗي ُٚ  طظيكن  ٣٘خر٤غ حُؼ٘ن ٝحُٔلزٚ ك٢ هِزٚ 

ٝٗلٔٚ  ٝكٌَٙ  ٣ٝؼَٔ  ك٢ ٓز٤َ حٍُٞٛٞ  ح٠ُ ٌٛح حُلز٤ذ ٝحُل٘خء  ٓزظؼيح 

ػٖ ًَ  ُهخٍف حُل٤خس ٝرَٜؿٜخ ٝ الؿِٚ  ٝهي ؿخء ك٢ حُٜٔلق 

 (حٗخ ؿؼِ٘خ  ٓخ ػ٠ِ حالٝ  ٣ُ٘ش ُْٜ  ُ٘زِْٞٛ ح٣ْٜ حكٖٔ ػٔال  )ح٣َُ٘ق

 كخًح ػِٔض حُ٘لْ   رؼي حُؼِْ رَرٜخ ٝػ٘وض ٍرٜخ  طًِض ٌٛٙ حُ٘لْ  

 ٝحٗـِض كَأص حُوِذ كَٜ ُٜخ حُِٛي ٝحٌُٕٔٞ  ح٠ُ  ٝػي هللا طؼخ٠ُ

 

        ػْ حُزٖٔ  ٖٓ رؼيٛخ  ِٓٔؼخ      حٕ ًخٕ    ٖٓ كخُي  ٓخ طـٔؼخ
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حُزْ  ٝحُٕ٘ٞ ط٤ًٞي٣ش   ٝحُلخٍ ٢ٔٓ كخال  ُظلُٞٚ  ر٤ٖ حُل٤٘ش \  حُزٖٔ 

 ٝحُل٤٘ش  كخُلخٍ  ٓٞحؿ٤ي  ٗل٤ٔش ًخُزَٝم ك٢ حُٔٔخء طظَٜ ػْ طٍِٝ

     

         ٝحٕ طٌٖ  رخُـض  ك٢ ح٣َُخٟش       كظ٠  ُي حُ٘لْ ؿيص َٓطخٟش

 

ؿيص ١ٞع حالَٓ ٣َٟٜٝخ حُؼخري ًٔخ  ٣لذ ٣ٍٝخٟش \ حُ٘لْ ؿيص َٓطخٟش

 (حٓظلَحؽ حُٞٓغ  ك٢ ٓٞحكوش حُؼيٝ   )حُ٘لْ  ك٢ ٓـخٛيطٜخ ٝحُٔـخٛيس 

 ٝحُـٜخى  ػالػش حَٟد 

 ٓـخٛيس حُؼيٝ حُظخَٛ     ٝٓـخٛيس ح٤ُ٘طخٕ  ٝٓـخٛيس حُ٘لْ  ٝطيهَ 

  )ٝهُٞٚ طؼخ٠ُ (ٝؿخٛيٝح ك٢ هللا  كن ؿٜخىٙ  ))ػالػظٜخ  ك٢ هُٞٚ طؼخ٠ُ

) ٝهخٍ حٍَُٓٞ ح٣ٌَُْ ملسو هيلع هللا ىلص  (ٝؿخٛيٝح  رخٓٞحٌُْ  ٝحٗلٌْٔ ك٢ ٓز٤َ هللا

ٝحُٔـخٛيس كطْ  حُ٘لْ      (ٝؿخٛيح حٛٞحءًْ ًٔخ طـخٛيٕٝ  حػيحءًْ 

ٝكِٜٔخ  ػ٠ِ هالف ٛٞحٛخ  حٌُّٔٓٞ ى٤٘٣خ ٝحُِحٜٓخ  رظطز٤ن  َٗع هللا 

 72\كوخثن ػٖ حُظٜٞف ٛللش (طؼخ٠ُ  حَٓح ٤ٜٗٝخ 

 

          َٝٗرض  ٖٓ  ؿَع حالالّ          حُلخ ٝػيص ًحى ًخالٗؼخّ

 

 ًٝ٘ظ٤ـش ٌُٜٙ حُٔـخٛيس طـَع  حالالّ  ٝحَُٟخ  ٝحكظٔخرٚ ٗؼٔش ٝك٠ال 

 

         كخُزْ  حًح  رؼي ٌُِٜحٍ  ر٤ن        ٝال طوق  ك٤ٚ ٖٓ حُظٞر٤ن

         ٝحٕ طٌٖ كَرخ ُٜخ  كوخٗ٘خ          ٝحٕ طٌٖ ِٓٔخ ُٜخ ٓيحٛ٘خ

 

 حُظِحّ ؿخٗذ حُـي ٝحُوٞس  ٝحُ٘ـخػش  ٝحُو٘ٞٗش\ حُٔوخٗ٘ش 

 

 كخُزْ حًٕ  ٖٓ حهٖ٘ حُؼ٤خد       كٔخ ػ٤ِي ك٤ٚ  ٖٓ  ػظخد

 

       حَٓ ح٤ُ٘ن  حٕ ٣ظخهِْ ح٣َُٔي ٓغ حُل٤خس  كخًح ًخٗض ٗي٣يس هخ٤ٓش 

ًخُلَد  ٣ٌٕٞ ه٘٘خ  ٛؼزخ  ٝحٕ ًخٗض  ٤ٍٟش  ٣ٌٕٞ ٓؼٜخ  ُٝٔخ ًخٗض  

حُل٤خس ٛؼزش  ٝحُِٛي ك٤ٜخ  ٖٓ ٝحؿزخص ح٣َُٔي ٌُح ػ٤ِٚ حُظوٖ٘  ُٝزْ 

 :حُوٖ٘ ٌٖٓ حُؼ٤خد  ٝال ٣ؼزؤ  رٔخ ٣وُٞٚ حاله٣َٖ ٖٓ حُ٘خّ 
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             ٝحٕ طٌٖ هطؼض  ُِٔؼزٞى    ػٞد حُٞؿٞى ٓ٘ي رخُٔـٞى

              كخُزْ حًح َٓهؼخ ِٓلوخ        حٕ ًخٕ ٖٓ كخُي  ٓخ طٞكوخ

             كخُزْ حًح ىٍحػش ٓلَٝىس      ٝحكٌٍ رخٕ طـؼِٜخ ٓطَٝىس

             كخءٜٗخ ِٓزّٞ حَٛ حٌُزَ       كِْ طِن ُزٔخ  الءَٛ حُلوَ

 

ك٢ ٌٛٙ حالر٤خص  ً٘خ٣ش  ػٖ ىٝحّ حُٔـٞى ٝحُؼزخىس هلل طؼخ٠ُ  رل٤غ ٣ئى١  

ح٠ُ ط٣ِٔن حُؼٞد  ػ٘ي حًَُذ  ك٠٤طَ  ح٠ُ ُزْ حُيٍحػش ٝحُيٍحػش ٗٞع 

ٖٓ حُِزخّ ٝٛٞحُو٤ٔٚ ٣ِٝزْ ٓ٘لَىح ٝحُلٌٍ حٕ ٣ٌٕٞ ِٓزٔٚ ؿ٣َزخ ػٖ 

 ُزخّ حاله٣َٖ  الٕ  ؿ٣َذ حُِٔزْ  ى٤َُ حٌُزَ  ٝػالٓش حُٔظٌز٣َٖ 

 

           ٝحُزْ حًح حٛلزض ػزيح ٓلٔ٘خ      ح٠ُ حُٜلخد  َٓؿ٤خ كٔ٘خ

 

 ٍحكوض  \      حٛلزض 

 حُؼزي حُٔئٖٓ \    حُؼزي حُٔلٖٔ 

حٛلخد حُط٣َوش  أ١ حًح  ٍحكض ػزي ٓئٓ٘خ ح٠ُ  حٛلخري \   ح٠ُ حُٜلخد 

- ٖٓ ١ًٝ  حُط٣َوش ٢ٌُ  ٣ِٔي حُط٣َن ٣ظخه٠  ٓؼْٜ  ك٢ كذ هللا طؼخ٠ُ

 َٛص رخالهخء ٓظٜلخ  رخُٞكخء ُٚ  ٝالٛلخرٌٔخ  ٖٓ –ري٤َُ حُز٤ض حُظخ٢ُ 

١ًٝ حُلو٤وش ٝحُط٣َوش ٝحُلو٤وش ٛ٘خ  كو٤وش  حٍُ٘ٞ حُٔلٔي١  حً حٕ هللا 

طؼخ٠ُ  ؿؼَ ٌٛح حٍُ٘ٞ  ٍٝحػش  ٖٓ حىّ حر٢ حُزَ٘  ك٤غ ػِٔٚ  حال٤ٗخء  

ًِٜخ  كٌخٕ حُلْٜ  ٝحُلط٘ش  ٝحُٔؼَكش  ٝحَُأكش ٝحُِطق  ٝحُلذ ٝحُزـٞ   

ٝحُلَف ٝحُـْ  ٝحَُٟخ ٝحُـ٠ذ   ٝح٤ٌُخٓش ٝحُظؼخٓش ٝؿؼَ  ك٢ هِزٚ   

ر٤َٜس  ٝٛيح٣ش ح٠ُ هللا  طؼخ٠ُ رٌٜح حٍُ٘ٞ ح١ٌُ حَٗم  ك٢ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  كخٗخٍ 

ُِؼخ٤ُٖٔ حُل٤خس  كخهٌ ْٜٓ٘ حُؼٜي ٝحال٣ٔخٕ  ٝؿَّ  ك٤ْٜ حُلذ  حال٢ُُ  

 ك٢ ٣َ١ن حُلو٤وش 

 

        ٝحٕ طٌٖ  َٛص ك٢ حالهخء          َٓطي٣خ  رٜلش  حُٞ كخء 

       ٝك٢ ػٜٞى  حَُ٘ع ٝحُط٣َوش           ً٘ض ٝك٤خ ١خُذ حُلو٤وش

      كخٍطي كٞم  حُؼٞد كو٢ حَُىحء          ٝال طوق  ُٞٓخ ٖٓ حالػيحء

     ٝحٕ  طٌٖ  هي َٛص  ُِوالثن         ػٞٗخ  ػ٠ِ حَُحكخص ك٢ حُلوخثن
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أ١ ٝحٕ حٛزلض ٤ٗوخ طؼ٤ٖ  حُٔخ٤ٌُٖ  ٝطؼِْٜٔ  ِٓٞى حُط٣َن  حُٔئى١  

ح٠ُ حَُحكش  ٝحٌَُحٓش  ٝطٍ٘ٞ هِٞرْٜ رخُلو٤وش حُٔخ١ؼش  ٝطٌٕٞ ًح ٌٓخٗش 

 ٍك٤ؼش

 

 كَ٘كٖ ٍحٓي   حُؼٔخ ٓش       ٝال طوق  ك٢ ًيٍٛخ حُٔالٓش    

 

ك٠غ كٞم ٍحٓي  حُؼٔخٓش ٝحػظْ رٜخ  ٝال طخهٌى ُٞٓش الثْ  الٜٗخ َٗف 

 ًز٤َ ٝٓوخّ ٓلٔٞى

 

 ٝحٕ طٌٖ حُو٤ض رخال٤ٗخء         رط٤زش حُ٘لْ  ح٠ُ حٍُٞحء

 

 أ١ حرظؼيص ػٖ حال٤ٗخء حُي٣ٞ٤ٗش ػٖ ٤١ذ هخ١َ 

 

 ػٔش حهزِض    ػ٠ِ حُٔؼزٞى      رخًٌَُ ٝحُلٌَ ٓغ حُٔـٞى

 

 طٞؿٜض ح٠ُ هللا طؼخ٠ُ ٤ًِخ  \  حهزِض ػ٠ِ حُٔؼزٞى 

 رًٌَ هللا طؼخ٠ُ \ رخًٌَُ 

حٕ  )حُظلٌَ  رٚ ٝك٢ ٝكيح٤ٗظٚ  ػْ  حهخٓش حُٜالس ك٢ حٝهخطٜخ  \ ٝحُلٌَ

 (حُٜالس ًخٗض ػ٠ِ حُٔئ ٤ٖ٘ٓ ًظخرخ ٓٞهٞطخ 

 

 كخطَى  ٛي٣ض  ١َف حُؼٔخٓش      ح٠ُ ٍٝحى  طِىى حٌَُحٓش

 

حطَى ١َف ػٔخٓظي ٖٓ حُوِق ٓخثزخ ػ٠ِ ٍهزظي ط٣ٌَٔخ ُ٘وٜي ُيٟ 

 حاله٣َٖ

 ٝحٕ هِض ٓ٘ي ٛلخص حُ٘لْ             ِٝٗض كٞم حُِوخ رخالْٗ
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كخالطٜخ  ٝٓخ ٣ؼظ٣َٜخ ٖٓ ػالٓخص  ٝحٓخٍحص  ٝهي طْ َٗف \ ٛلخص حُ٘لْ 

ًُي ٓلٜال ك٢ ًظخر٢  َٗف ى٣ٞحٕ ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍ حُـ٤ال٢ٗ ٢ٗٝء ك٢ 

 طٜٞكٚ

حُوَد  كِٞ هخٍ ٛخكذ حُوَد  ٝٗخثِٚ ٓؼال  ٣خهلل  حٝ ٣خٍد  \     حُِوخء 

ٓ٘زؼؼش ٖٓ حػٔخم هِزٚ  ُٝزٚ ُٞؿي  ك٤ٜخ ػوال  ٗي٣يح  الٕ ٌٛح حُ٘يحء ٣خط٢ 

ٖٓ ٍٝحء كـخد  كٌٜٙ حٗخٍحص   ٝٓالكظخص  ٝٓ٘خؿخص  ٣ٌٕٝٞ ًُي  ُٖٔ 

ؿخرض  ٗلٔٚ  ك٢ ٍٗٞ ٍٝكٚ  ُـِزش  ٌَٓٙ  ٝهٞس  ٓلٞٙ  كخًح ٛلخ  ٝحكخم  

طوِٜض  حَُٝف ٖٓ حُ٘لْ  ٝحُ٘لْ ٖٓ حَُٝف  ٣ٝؼٞى  ح٠ُ  ٓوخٓٚ  ك٤وٍٞ 

٣خ هللا  رِٔخٕ  حُ٘لْ  حُٔطٔج٘ش حُؼخثيس ح٠ُ ٓوخّ كخؿظٜخ  ٝٓلَ ػزٞى٣ظٜخ 

ٍٓٞس حُلـَ   (٣خح٣ٜخ حُ٘لْ حُٔطٔج٘ش حَُؿؼ٢ ح٠ُ ٍري ٍح٤ٟش ٤َٟٓش ))

 ٝرٌٜ ح ٣وَد هللا طؼخ٠ُ ٖٓ ٗلّٞ ػز٤يٙ حُٔئ٤ٖ٘ٓ  ٝػ٘ي ًُي 30ح٣ش 

 .٣ٌظَٔ حالْٗ

 

ٛٞ حالٓظ٤٘خّ  رطخػش هللا  طؼخ٠ُ  ك٢ ًًَٙ  ٝك٢ ٓخثَ  حرٞحد \ ٝحالْٗ 

حُوَد  ٝٛٞ ٗؼٔش ٖٓ  هللا طؼخ٠ُ ٝٓ٘لش ٓ٘ٚ ٝحالْٗ كخٍ ٣َٗق  ٣ٌٕٞ  

ػ٘ي ١ٜخٍس حُوِذ ٝحُ٘لْ  ٝحَُٝف ٝحُلٌَ رٜيم حُِٛي  ًٝٔخٍ  حُظوٟٞ 

 .ٝهِٞ ٛلخص  حُ٘لْ  ٖٓ حالْٗ 

ًْ٘ حُٞؿٞى رؼوَ  )ه٠ٞع حُ٘لْ حُٔطٔج٘ش  ٝه٘ٞػٜخ  ٝكو٤وش  حالْٗ 

ػٞحٍف حُٔؼخٍف  (الثلش حُؼظٔش ٝحٗظ٘خٍ حَُٝف ك٢ ٤ٓخى٣ٖ حُلظٞف

 244\ ٍَُِٜٔٝى١ ٛللش

 

 كؼٖٔٔ  ك٢ حٌَُ٘  ًخُالّ حُق           ٝالطوق  ٓالٓش  حُٔؼ٘ق

 

 حُالثْ ر٘يس ٝهٞس\ حُٔؼ٘ق

 

          ٝحٕ طٌٖ  حٛزلض ٣َُِ٘ؼش           ٓوزُٜٞخ  ٝهخرَ  ح٣ٌٍُؼش

 

حالُظِحّ  حُظخّ  رخَٓ حُؼزٞى٣ش  ؿخءص رظ٤ٌِق  حُوِن رؼزخىس \  ح٣َُ٘ؼش

حُوخُن  ٝحُو٤خّ رٔخ حَٓ  ٝحٕ طٌٕٞ ٓئ٣يس رخُلو٤وش حُظ٢  ٢ٛ  ٓ٘خٛيس  

حَُرٞر٤ش كو٤و٤خ ر٘زٞس دمحم ملسو هيلع هللا ىلص   ك٢ٜ ٜٗٞى  ُٔخ ه٠٠ ٝهيٍ  ٝحهل٠ ٝحظَٜ  

 رخظٜخٍ  ٓخطلون

 

                  كخُزْ ٣خٛخف  ؿٍٞر٤ٖ      ٝال طوق  ُِوِن ؿٍٞ ر٤ٖ 
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                  ٝال طٌٖ ٗلٔي  رخُ٘يحٓش      ٗخُض ٓوخّ حالْٗ  ٝحٌَُحٓش

 

حُظِْ حُٔز٤٘خٝ \ ٓخ٣ِزْ ك٢ حالٍؿَ ٖٓ حُـٞحٍد  ٝؿٍٞ ر٤ٖ \ ؿٍُٞر٤ٖ 

حُظِْ حُظخَٛ ٖٓ حُ٘خّ   ٝٛٞ ح٤َُٔ  ػٖ حُوٜي ٝر٤ٖ ٝحٟق  ٝحُز٤ض ك٤ٚ  

 .                 ٝؿٍٞ  ر٤ٖ= ؿ٘خّ رالؿ٢  طخّ ك٢ ؿٍٞر٤ٖ 

 

           ٝحٛزلض  طزخٛـخ  ٓظٞؿٚ        ك٠غ ػ٠ِ ٍأٓي   رخُِٔىٝؿش 

 

    حُِٔىٝؿش هَهش حهَٟ   ٠٣ؼٜخ ٖٓ ٗخٍ ٓوخّ  حالْٗ ػ٠ِ ػٔخٓظٚ  

 كخٛزلض ٗلٔٚ ٓظٞؿش  رخُزٜـش ٖٓ ٍٗٞ هللا طؼخ٠ُ ُظٌٕٞ حًزَ ٝحهيٍ

 

           ٝحٕ طٌٖ ٛلض  ٖٓ حالىٗخّ         ٍؿالى ك٢  ًح ػخُْ  حالٍؿخّ

 

حٛزلض  ٛخك٤ش ٖٓ حُٜلخء  ٝهخ٤ُش  ٖٓ ًَ ٢ٗء \ ٛلض ٖٓ  حالىٗخّ 

 ٟخٍ

 ٌٛح حُؼخُْ حُِٔٔٞء  رخَُؿْ  ٝحُلٞحكٖ ٝحالػخّ\   ػخُْ حالٍؿخّ   

 

                ػْ  طوط٤ض   رال طِز٤ْ         ػ٤ِٜٔخ  ك٢ ػخُْ  حُظوي٣ْ

                كخُزٖٔ  ح٣خٛٔخ  حُزخؿ٤ِش           كخٜٗخ    َٓطزش   ؿ٤ِِش 

               ٌٝٛٙ  كخطٔش  حُؼ٤خد               ٝحُلٔي ٤ُِٜٖٔٔ  حُٞٛخد

 

 ريٕٝ ٗي حٝ ريٕٝ ػخثوخٝ ٍحىع \ رال طِز٤ْ

طوي٣ْ حُل٠َس حال٤ُٜش حٝ حُل٠َس حالكي٣ش  حُِٔ٘ٛش  ػٖ \ ٝحُظوي٣ْ 

حٌُؼَس ٝحُ٘ٔز٤ش ٝحُٞؿٞى٣شٝحُل٤ٞ حالهيّ ٛٞ  حالُوخء ك٢ حُوِذ  ريٕٝ 

ٝحٓطش  رؼي حُطٜخٍس  ٝحُظ٣ِ٘ٚ  ٝحالُوخء ك٢ ك٠َس ٌٛٙ حُٜلش ٢ٛٝ 

َٓطزش ؿ٤ِِش حُويٍ ػظ٤ٔش حٌُٔخٗش ٣ٌٕٞ ٛخكزٜخ  ك٢ َٓطزش  حُوَد  ًٝخٕ 

 روِذ ١خَٛ ِٝٗحٛش ػخ٤ُٚ ٝك٤ٞ هخُٚ...  هللا طؼخ٠ُ  ٓٔؼٚ ٝرَٜٙ

 ٖٓ حٓٔخء هللا حُل٠٘ٔ\ ح٤ُٜٖٔٔ حُٞٛخد 

 

***************************        
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 ٝحُوٍٞ ك٢ ًًَه٤خّ حُٔخىس         ػْ هؼٞىْٛ ػ٠ِ حُٔـخىس

 

 حُظ٤ٜئ ُِٜالس حٝ ُِؼزخىس حٝ ًٌَُِ ُِٜٝالس حك٠َ \ حُوؼٞى ػ٠ِ حُٔـخىس 

 

  ح        حٕ ٗجض  طيهَ ك٢ حُٜالس      كخثٜ٘خ   ٓـِزش   حُٜالس

 

\ حَُ٘ٝع رخىحثٜخ ٝحُزيء رظٌز٤َ حالكَحّ   ٝحُٜالص \   طيهَ ك٢ حُٜالس

ؿٔغ ِٛش  ٢ٛٝ حُؼط٤ٚ حٝ حُٜزش ٝهي طخط٢ حُؼالهش ر٤ٖ ح٤ُِٜٖٔ  ٢ٛٝ 

 ػطخ٣خ ٖٓ هللا طؼخ٠ُ ُؼزيٙ ٝٓؼظٚ  ػ٤ِٚ  ٝحىهخُٚ ك٢ ٍكٔظٚ 

 

 كخر٢ٔ حًح  ٓـخىس  ٗظ٤لش     كزٔطٜخ  ٖٓ حؿَٔ حُٞظ٤لش

 

 حكَٜٗخ ُِٜالس \ حر٢ٔ حُٔـخىس  

ػْ حهِزٖ  حكيٟ حُِٝح ٣خ  حالٍرغ  ٝحٓٔق ػ٤ِٜخ حَُؿَ ٝحىهَ  

 ٝحه٠غ 

 أ١ حٓٔق ٍؿِي رظَٜ حُٔـخىس ػْ حىهَ ك٢ حُٜالس

 حالٗو٤خى حُظخّ هلل طؼخ٠ُ ٝحُو٘ٞع حُظخّ  ك٢ حُٜالس\  ٝحُو٠ٞع 

 

 ٝحٕ طي حُِح٣ٝش حُوز٤ِش        ٓٔيٝىس  رخُـيٍ  حُٔز٤٘ش

 

 حالر٤٘ش\ حطـخٙ حُوزِش  حُـيٍ حُٔز٤٘ش \ حُِح٣ٝش حُوز٤ِش

 

 كخهِذ ُي  حُِح٣ٝش حَُ٘ه٤ش      ٖٓ ٓلِٜخ  ٝحىهَ رٜخك٢ ح٤ُ٘ش

 

ك٢ ٤ٗش حُٜالٙ  ٝح٤ُ٘شك٠ٍٞ حُوِذ  حُ٘لْ \ ٝحىهَ رٜخ ك٢ ح٤ُ٘ش 

 ٝهِٞٛٔخ هز٤َ طٌز٤َس حالكَحّ 

 

 َٝٛ هلل ٝال طٔخَٛ         ٓخ ٗجض  ٖٓ كَٝ ٖٝٓ  ٗٞحكَ
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هطغ حُؼالثن  ٝحُل٠ٍٞ ر٤ٖ ٣ي١ هللا طؼخ٠ُ  روِذ ٓخك٤ٚ ٟٓٞ هللا \  حُٜالس

ٝحُٜالس ِٛش حُؼزي  رَرٚ ُٝٔخ ًخٗض  حُٜالٙ  كلن ػ٠ِ حُؼزي  حٕ ٣ٌٕٞ  

هخٗؼخ هخٟؼخ  ُُٜٞش حَُرٞر٤شػ٠ِ حُؼزٞى٣ش  ٖٝٓ طلون رٌٜٙ  حُِٜش  

ُٔؼض ُٚ ١ٞحُغ حُظـ٢ِ ك٤و٘غ ٝهي ٍٝى ػٖ حٍَُٓٞ ح٣ٌَُْ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  حٗٚ 

 :هخٍ 

ُٔخ هِن هللا طؼخ٠ُ  ؿ٘ش ػيٕ  ٝهِن ك٤ٜخ ٓخ الػ٤ٖ ٍأص ٝال حًٕ ٓٔؼض   )

هي حكِق حُٔئٕٓ٘ٞ  ح٣ٌُٖ  )ٝال هطَ ػ٠ِ هِذ رَ٘  هخٍ ُٜخ  ط٢ٌِٔ  كوخُض 

 ٍٓٞس حُٕٔٞٓ٘ٞ  حال٣ش  حال٠ُٝ  (ْٛ ك٢ ٛالطْٜ هخٗؼٕٞ ػالػخ

 

 ػْ حهؼيٕ ٓٔظوزال ُِوزِش        ًٌَُِ ٝحُلٌَ رـ٤َ حُـلِش 

 

ٖٓ حُوؼٞى ٝحُٕ٘ٞ ط٤ًٞي٣ش  ٝحُـِّٞ  رخطـخٙ حُوزِش رؼي حُلَحؽ ٖٓ \ حهؼيٕ

حُٜالس ًٌَُِ ٝٛٞ ًًَهللا  حُٞحكي حالكي ٝحك٠َ حًٌَُ  الحُٚ حال هللا  ٝحُلٌَ 

ؿٔغ حُظل٤ٌَ ًِٚ ك٢ ػ٤ِٔش حًٌَُ ٝحُظلٌَ رٞكيح٤ٗش هللا طؼخ٠ُ  ٝهيٍطٚ \  

حُٞحٓؼش  ٝػالٓش حًٌَُ حُلالف  ًز٤َس ػَٔطٚ  ػظ٤ْ  حؿَٙ  ٣ٜل٢ حُ٘لّٞ 

كخًح ه٤٠ظْ حُٜالس    )٣ٜٝوِٜخ  ك٤طَٜٛخ  ٖٓ حالىٍحٕ  ٣ٝزؼيٛخ ػٖ حُـلِش 

 (كخًًَٝ هللا ه٤خٓخ ٝهؼٞىح ٝػ٠ِ ؿ٘ٞرٌْ

 

                ٝحٕ طٌٖ  ٓ٘ظـال  رخًٌَُ      كخهؼي حًح  َٓرؼخ ًخُزٌَ

 

ٓ٘ـٍٞ رٚ  ٝح٤ُٛٞش ٛ٘خ  رخُوؼٞى  حُٔلظْ٘ ك٢ ك٠َس \  ٓ٘ظـال رخًٌَُ 

هللا حُؼ٢ِ حُوي٣َ ك٤خءح ٖٓ هللا طؼخ٠ُ ًخُز٘ض حُزخًَس حُل٤٤ش ًُي  الٕ ًًَ 

كي٣غ   (حٗخ  ؿ٤ِْ  ٖٓ ٢ًًَٗ )هللا طؼخ٠ُ ٓـالس  ُوِذ حُؼزي ٝهَرٚ ٓ٘ٚ 

هي٢ٓ   ٝحٕ حًٌَُ حًزَ ٖٓ حُٜالس ٓغ حُؼِْ حٕ حُٜالس ط٠ٜ٘ ػٖ حُلل٘خء 

حٕ حُٜالس  ط٠ٜ٘ ػٖ  )ٝحٌَُٔ٘ ٝحٜٗخ هَس ػ٤ٖ حٍَُٓٞ ح٣ٌَُْ هخٍ طؼخ٠ُ 

 حٝحًٌَُ ٠٣غ ػٖ 45ٍٓٞس حُؼٌ٘زٞص (حُلل٘خء ٝحٌَُٔ٘  ًٌَُٝهللا حًزَ

حٌُح٣ًَٖ  حُٝحٍْٛ  ٣ٝٔل٢ ٤ٓخآطْٜ  هخٍ حٍَُٓٞ ح٣ٌَُْ دمحم  ٠ِٛ هللا 

ٓزن حُٔلَىٕٝ  ه٤َ ٝٓخ حُٔلَىٕٝ  ٣خٍٍٓٞ هللا  هَ )ػ٤ِٚ ِْٝٓ 

 (حُٔٔظٜظَٕٝ  رًٌَ هللا  ٟٝغ ػْٜ٘  حُٝحٍْٛ  كٍٞىٝح  حُو٤خٓش هلخكخ

  399\ حُظَؿ٤ذ ٝ حُظ٤َٛذ حُـِء حُؼخ٢ٗ ٛللش
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             ٝال ط٣ِن  كٜٞ ػ٘ي حُوّٞ         كالٙ حر٤ِْ  حُل١َ حُِّٞ

 

ال طظـَٔ  ٝال طلوَ الٕ حُلوَ ٝحُظ٣ِٖ  ٖٓ كالٝس حر٤ِْ \ الط٣ِن 

 حىهِٜخ  ك٢ هِٞد حُ٘خّ  ٢ٌُ ٣زظؼيٝحػٖ ًًَهللا طؼخ٠ُ 

 

٤ٖ  ٝػ٢  رخٌٍُ ػ٠ِ حَُؿ٤ِٖ  ّٔ  ٝؿط٤ٖ  ًل٤ي  رخٌُ

 

  ٖ٤ ّٔ  ح١َحف ٍىٕ حالُحٍ حٝ حُؼٞد \ حٌُ

 

            ٝال طؼَ رٔخػي حٌُق  حًح          ً٘ض ٓغ حُوّٞ كظِو٠ حالًٟ

 

 الط٘لَى    \   ال طؼَ 

  ٝحُؼخ١ٍ ٖٓ الٓظَ ُٚ 

 طوغ ك٤ٚ \   ٝطِو٠ رخالًٟ 

 

          ٝال طوخ١ذ  حكيح رخٌُق       كٌحى  ٗوٚ ػ٘ي حَٛ حُؼَف

 

أ١ رخالٗخٍس  رخ٤ُي  كخُظٌِْ رخالٗخٍس رخ٤ُي  \    الطوخ١ذ حكيح رخٌُق  

 ٓ٘وٜش  ٝٓٞء هِن

 

   ٝحكٌٍ  ٖٓ حُظٔو٢ ٝحُظز٤ٜن       ٓخر٤ْٜ٘ ٣خ١خُذ حُط٣َن

 

 ٖٝٓ حىحد حُٔـخُٔش طَى حُظٔو٢ ٝحُظز٤ٜن ك٢ ك٠َس حاله٣َٖ

 

 ٝحٕ حطظي ٓؼِش  حٝ ػطٔش         كخكلظٜٔخ  كظ٠ ط٤َٜ ٛٔٔش

 

ٝحُٔخػَ ٝحُؼطخّ ح٠٣خ ٌٓٓٞٓظخٕ  ٣ٝٔظط٤غ حَُٔء حُظوِٚ ٜٓ٘ٔخ رـِن 

 حُلْ  ٝٓٔي حٍٗزش حالٗق كخٜٗٔخ ٣ظال٤ٗخٕ
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 ٝالطٌٖ ٖٓٔ ٣َٟ ك٢ حُٔـِْ      ٣ؼزغ رخُِل٤ش ًخُّٔٞٓٞ

 

 ٖٝٓ ٓؼخ٣ذ  حُٔـخُْ أ٠٣خ حُِؼذ رخُِل٤ش

 

 ٝحٗوٚ ٖٓ حُ٘طن ػ٠ِ حُٔـخس        ك٘وٜٚ ٣ٍٞػي حُؼزخىس

 

هِِٚ  ٝحُِّ حُظل٤ٌَ ٝحُظؤَٓ ك٢ هللا طؼخ٠ُ ٝحٍٓٞٙ ك٢ \ حٗوٚ ٖٓ حُ٘طن 

 هِوٚ

 ٣ِ٣ي ٖٓ ٓؼَكظي رخهلل طؼخ٠ُ\٣ٍٞػي حُؼزخىس

 

 ٝال طـخٍٝ  ٓي   كي حُـٔي         ٓخىٓض ك٢ حُٔـِْ حٝك٢ حُٔٔـي

 

الطٔيٕ ٣ي٣ي ُظلي ؿٔيى ٝحٗض ك٢ \  الطـخٍٝ  ٓي  كي  حُـٔي

  ٓـِْ حٝ ك٢ حُٔٔـي

 

 ٝؿٞ ٖٓ ٛٞطي ك٢ حٌُال ّ         كؤٗٚ  ٖٓ هِن حٌَُح ّ

 

ٝحهٜي ك٢ ٤٘ٓي  )ٝؿٞ حُٜٞص حَٖٓٓ هللا طؼخ٠ُ ك٢ حُظَر٤ش حُوِو٤ش 

 19\ ٍٓٞس ُؤخٕ ح٣ش (ٝحؿ٠ٞ ٖٓ ٛٞطي 

 ػْ حًح  هٔض ٖٓ حُٔـخىس        كويٖٓ ٣َٔحى ك٢ حالٍحىس 

 كخٕ حٗظٜض ػزخىطي ٖٓ ٛالس ًًَٝ هلل  ٝحٍىص حُوَٝؽ  كويّ حَُؿَ

  ح٤َُٔ ك٢ ح٢ُ٘ٔ

 حُؼِّ ٝحُوٞس\ ٝحٍحىس 

 

 ٌٝٛٙ ٝظخثق حُوؼٞى        ًٌَُِ ٝحُلٌَ ٝحُٔـٞى

 

 ٝٛخ٣خٛخ ٝطؼخ٤ُٜٔخ \ ٝظخثق حُوؼٞى 

 

             هي حٗو٠ض كخػَٔ رٜخ  ٣خٛخف      طَ٘ ٓوخّ  حُلُٞ  ٝحُلالف

 

 ح ح ٗظٜض حٝ ًِٔض \ حٗو٠ض 

 حُظِّ رٜخ \   حػَٔ رٜخ
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*******************                 

 

 حُوٍٞ ك٢ ح٢ُ٘ٔ ٝحالىحد       ٣للظٜٔخ  ك٤ٚ حُٝٞحالُزخد

 

حٛلخد حُؼوٍٞ  حُ٘خٟـش  كْٜ  حُٔئٕٓ٘ٞ ح٣ٌُٖ  ٝٛلْٜ \ حُٝٞ حالُزخد 

حٕ ك٢ هِن حُٔٔٞحص ٝحالٍٝ ٝحهظالف ح٤َُِ ٝحُٜ٘خٍ  )هللا طؼخ٠ُ ك٢ هُٞٚ 

ح٣ٌُٖ ٣ًٌَٕٝ هللا  ه٤خٓخ ٝهؼٞىح  ٝػ٠ِ ؿ٘ٞرْٜ  *ال٣خص ال٢ُ حالُزخد  

٣ٝظلٌَٕٝ ك٢ هِن حُٔٔٞحص ٝحالٍٝ  ٍر٘خ  ٓخهِوض ٌٛح رخ١ال ٓزلخٗي 

ٍر٘خ حٗي  ٖٓ طيهَ حُ٘خٍ كوي حه٣ِظٚ  ٝٓخ ُِظخ٤ُٖٔ ٖٓ * كو٘خ ػٌحد حُ٘خ ٍ

ٍر٘خ  حٗ٘خ ٓٔؼ٘خ ٓ٘خى٣خ ٣٘خى١ ُال٣ٔخٕ  حٕ حٓ٘ٞح رَرٌْ  كخٓ٘خ  *  حٜٗخٍ 

 *كخؿلَ ُ٘خ  ًٗٞر٘خ ًٝلَ ػ٘خ ٤ٓخءط٘خ ٝطٞك٘خ ٓغ حالرَحٍ

ٍر٘خ ٝحط٘خ ٓخ ٝػيط٘خ  ػ٠ِ ٍِٓي ٝال طوِٗخ ٣ّٞ حُو٤خٓش حٗي ال طوِق 

كخٓظـخد  ُْٜ ٍرْٜ  ح٢ٗ  ال ح٤ٟغ ػَٔ ػخَٓ ٌْٓ٘  ٖٓ ًًَ حٝ * ح٤ُٔؼخى 

حٗؼ٠ رؼ٠ٌْ  ٖٓ رؼٞ  كخ٣ٌُٖ  ٛخؿَٝح  ٝحهَؿٞح ٖٓ ى٣خٍْٛ ٝحًٝٝح ك٢ 

ٓز٢ِ٤  ٝهخطِٞح ٝهظِٞح  الًلَٕ  ػْٜ٘ ٤ٓخآطْٜ  ٝالىهِْٜ   ؿ٘خص طـ١َ 

حٍ ػَٔح   (ٖٓ طلظٜخ حالٜٗخٍ  ػٞحرخ  ٖٓ ػ٘ي هللا  ٝهللا ػ٘يٙ كٖٔ حُؼٞحد 

     195\ 190ٕ حال٣خص  

 

 

      حًح ريح ٤ُِ٘ن حٝ ُِٜلذ        ُِٔٞم حَٓ كخٓغ ٣خًح  حُِذ

حًح ١ِذ ٤ٗوي  حٝ حٛلخري ٓ٘ي حٌُٛخد ح٠ُ حُٔٞم ُِظز٠ؼخٝ ح٢ٓ حَٓ 

 حهَ  كخًٛذ  ٝالطٔخٗغ 

 ًٝ حُؼوَ حَُحؿق\ ًٝ حُِذ 

 

 ٝالطٌٖ ك٢ ح٢ُ٘ٔ رخُٔوظخٍ       كٌحى ٖٓ ػخىس  ١ً حُٔخٍ

 

ٝال طٖٔ ك٢ حالٍٝ  )حُٔظزوظَ حٝ حُلوٍٞ ر٘لٔٚ  هخٍ هللا طؼخ٠ُ \ حُٔوظخٍ 

 27\ حالَٓحء ح٣ش(َٓكخ  حٗي  ُٖ طوَم حالٍٝ ُٖٝ طزِؾ حُـزخٍ ١ٞال 

 

     ٝحٖٓ كٞم حالٍٝ رخٌُٕٔٞ        ٝال  طزوظَ  كٞهٜخ رخُيٕٝ
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 حُٜيٝء  \ حٌُٕٔٞ 

حُلو٤َ  حُظخكٚ  طو٤َٜ ػٖ  حُـخ٣ش ٝػيّ حٍُٞٛٞ ح٠ُ حُٔطِٞد \   حُيٕٝ 

 (حٕ هللا ال٣لذ ًَ ٓظوظخٍ كوٍٞ)ال٣لَٜ  ٟٓٞ ؿ٠ذ هللا هخٍ  طؼخ٠ُ 

 

         ٝالطٌٖ ك٢ ح٢ُ٘ٔ ُِلخؿخص           ِٓظلظخ  ُِٔظش حُـٜخص

       ٌُ٘ٔخ   حٗظَ  ك٢ ٌٓخٕ حُوطٞس        طزو٠  روِذ ػخىّ  ُِٜ٘ٞس

 

حُٔوٜٞى رٜخ  ًؼَس ححُظِلض حػ٘خء ح٢ُ٘ٔ ك٢ حُط٣َن  ك٢ٜ \ حُٔظش حُـٜخص

ػخىس ٌٓٓٞٓش كٖٔ حىحد حُط٣َن حُ٘ظَ ح٠ُ حالٓخّ  ٝػيّ حُظِلض ح٠ُ  ًَ 

 حُـٜخص   ٓغ  ٓالكظش كلع   حُ٘ظَ ػٖ حُٔلَٓخص

٣زو٠ هِزي  رؼ٤يح ػٜ٘خ  الٕ حُ٘خظَ ك٢ حُطَهخص     \ طزو٠ روِذ  ػخىّ ُِٜ٘ٞس 

طظَٜ ُؼ٤٘٤ٚ  حٍٓٞ ًؼ٤َس ٝهخٛش ك٢ حالٓٞحم  ٍٝرٔخ  ٣وغ ك٢ حُلَحّ 

 ٗظ٤ـش ٌٛح حُ٘ظَ

 كخٗٔخ   حُ٘ظَس   ُال ٗٔخٕ        ْٜٓ ٤ٜٓذ  ٖٓ ٣ي ح٤ُ٘طخٕ

 

 ْٜٓ ٓٔيى   \ ْٜٓ ٤ٜٓذ 

 

       ٝال طوق ك٢ ح٢ُ٘ٔ  ػ٘ي حُوِن     كخءٗٚ ٖٓ  ىحءد حَٛ حُوَم

       ٝهَ  ػ٘ي  حُ٘طن ك٢ حُط٣َن    ٝحكٌٍ ٖٓ حُٞهلش ك٢ ح٤٠ُٔن

         كخءٗٚ  ٟٓٞغ  حَٛ  حُظْٜ               كوِٚ ٝىػٚ  ٝحًٕ  طِْٔ

  ح٠ٛٝ ح٤ُ٘ن  هيّ َٓٙ   رؼيّ  حُٞهٞف ك٢ حُط٣َن  الٗٚ  ى٤َُ  ٓ٘وٜش

 حُؼوَ

 ْٛ حٛلخد حُؼوٍٞ ؿ٤َ حُ٘خٟـش=  ٝحَٛ حُوَم  

 ًٌُٝي حُظٌِْ ك٢ حُطَهخص ٓؼَ حُٞهٞف ك٤ٜخ  ٝحكيٛٔخ ٣ظْٔ حالهَ ٝهخٛش 

حُٞهٞف ك٢ حالٓخًٖ ح٤٠ُوش رل٤غ  ٣ئى١ ح٠ُ ػَهِش ٤َٓ حاله٣َٖ  

 ٝحػظَحٝ ٤َْٔٓٛ

 

       ٝحكٌٍ ٖٓ ح٢ُ٘ٔ ػ٠ِ حُوٌحٍس   كخءٜٗخ ط٘ـْ ًح حُطٜخٍ س 

 

 حُٔظٔوش    \  حُوٌحٍس 

 ٛخكزٜخ ٖٝٓ ٛٞ ػ٤ِٜخ\ ًٝ حُطٜخٍس  
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     ٝهِِٖ  ح٢ُ٘ٔ  ك٢  حالٓٞحم    حال ُلخؿخص   ١ًٝ حُٞكخم 

      كخٜٗخ  حٍرخع  حَٛ   حُـلِش       كال  طِـٜخ ٝحهظَٕ  حُؼُِش

 

ٝال ط٤َٔ ك٢ حالٓٞحم  حال ُو٠خء كخؿخطي حٝ كخؿخص ٤ٗوي حٝ ٛلزٚ 

حٝٛلزي كخُزؼي ػٖ حالٓٞحم ك٤٠ِش الٕ حالٓٞحم ٓـِزش ُِـلِش ػٖ ًًَ 

 هللا  ٝرؼيح ػٖ حال٣ٔخٕ 

 

      ٌٝٛٙ  ٝظخثق    حَُؿخٍ       ك٢ ٤ْٜ٘ٓ  ٖٓ ًَّ حُوٜخٍ

     هي ًِٔض  كخػَٔ  رٜخ  ٣خٛخكز٢   كخثٜ٘خ  ٖٓ حًَٔ حَُٔحطذ

 

 حٓ٘خٛخ ٝحػالٛخ\ حًَٔ حَُٔحطذ 

 

 

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

 

 

 

 حُوٍٞ  ك٢ حىحطزْٜ  ػ٘ي حُٔلَ       ٝٓخ ٣َٕٝ  ؿِٔش  ٖٓ حُل٠َ

 

 حُظ٘وَ  ٖٓ ٌٓخٕ الهَ\ حُٔلَ 

 

        حػِْ رخٕ حُٔلَ  حُٔلٔٞىح      ٓخ ٣لَٜ  حُو٤َ رٚ  ٓوٜٞىح

ٓخ هٜي رٚ  حُو٤َ  ٝالؿِٚ ٝحُو٤َ ٛ٘خ ه٤َ حُي٤ٗخ ٝحالهَس  \ حُٔلَ حُٔلٔٞى

كو٤َ حُي٤ٗخ  ٓٔؼش حُٔٔخكَ ك٤ٜخ  طؼ٤ِْ حىحد  حُٔلَ ٝحُظِحٜٓخ   ٝه٤َ  

 حالهَسٛٞ ٓخ كِٜٚ ك٢ حالر٤خص  حُظخ٤ُش  ك٢ حُٔلَ  ُطِذ حالهَس 

  ٝك٢ حُظؼزي   الؿِٜخ 

 

       ٝهي   حطض ػالػش  حالٓلخ ٍ        ؿخٓؼش    ُو٤َس حُٔلخٍ

        كخٍٝ  حالٓلخٍهٜي حُلؾ       رخ٤ُ٘ن ك٢ حكؼخُٚ  ٝحُؼؾ

 

         ٝهي ر٤ٖ حالٓلخٍ ػالػش  حالٍٝ الىحء ك٠٣َشحُلؾ  ٓغ ح٤ُ٘ن  ط٤ٔ٘خ 

 رخكؼخُٚ ٝحهٞحُٚ 
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              ٝٓلَ  حهَ ٣َُِخٟش     ًٝحى رؼي حُلؾ ٝحالكخٟش 

 

 ٝحُٔلَ حُؼخ٢ٗ  ُِٔـخٛيس ٝحُظؼزي

حٗظَ  ًظخد  حٛطالف  (ط٣ٌٜذ  حالهالم حُ٘ل٤ٔش  ) ٝح٣َُخٟش ٢ٛ 

  8\ حُٜٞك٤ش   الرٖ ػَ ٢٣  ٛللش

 

        ٝحُٔلَ حُؼخُغ َُِؿخٍ    هٜي ح٤ُ٘ٞم ١ِزخ ُِلخٍ

 

 ٝحُٔلَ حُؼخُغ  ٛٞ ٓلَ ح٣َُٔي ح٠ُ حُٔ٘خ٣ن ٝحٛلخ د حُط٣َوش

 روٜي حُظٌِٔسػ٠ِ  ح٣ي٣ْٜ ٝحهٌ حُط٣َوش ْٜٓ٘

 

         كخًحػِٓض  ٓلَ حُط٣َن       كخٓظوَ رخهلل ال طؼ٣ٞن

         كَٜ ًٍؼظ٤ٖ   ٝحٓـي         هلل  ٌَٗح  ٝحهَؿٖ ًخالٓي

        ٝٝىع ح٤ُ٘ن ٓغ حالٛلخد       ٝال طويٍّ  ٓيس  حُـ٤خد

 

ٓلَ حُٔـخٛيس ٝحُظؼزي هلل طؼخ٠ُ  حُٝٚ ح٤ُ٘ش ػْ حالٓظوخٍس \ ٓلَ حُط٣َن 

رخهلل طؼخ٠ُ ػْ حُٜالس ًٍؼظ٤ٖ حٓظوخٍس هلل طؼخ٠ُ  ػْ ٗي حَُكخٍ  رؼي طٞى٣غ 

 ح٤ُ٘ن

ٝحٛلخ رٚ ح٣ٌُٖ ٛٞ ٓؼْٜ روٜي حُٔلَ ػْ حُٔلَ حالك٠َ  ريٕٝ طلي٣ي ٓي 

 س حُٔلَ حٝ ؿ٤خرٚ ك٤ٚ

 

        ٝحكَٔ ػٜخ  حُٜلزش ك٢  ٣ٔ٘خًخ    ػْ حؿؼَ  حالر٣َن ك٢ ٣َٔحى

         ٝٗي  رخ٢ُٓٞ  حًٕ   رخٌَُٔ        ٝحكَٔ ػٖ حُٔخػي ًخَُٔ٘ٔ

 

ػٜخ ٣لِٜٔخ  ك٢ ح٤ُي ح٠٘ٔ٤ُ ُظو٤ٚ : ٖٝٓ حالٍٓٞ حُٔطِٞرش  ك٢ حُٔلَ  

َٗ حُط٣َن  ٝحر٣َن هٜي حُٟٞٞء ٣لِٔٚ ك٢ ح٤َُٟٔ  ٝٗي ح٢ُٓٞ 

رخٌَُٔ  ٝٛٞ ٗٞع ٖٓ حالكِٓش  ًخٕ ٓٞؿٞىح ح٠ُ ػٜي ه٣َذ  ػْ حُظ٤َٔ٘ 

 ػٖ حُٔخػي  ٝٛٞ ى٤َُ حُوٞس ٝحُؼِّ  ٝحَُؿزش ك٢ حُٔلَ 

 

 ػْ حُزْ حُ٘ؼَ  ًٔخ ػِٔظخ         ٝٓخكَٕ  ػْٜ٘  كوي ِٓٔظخ
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 كخٕ حطٔٔض ًَ ٌٛٙ حالٍٓٞ كٔخكَ ػ٠ِ رًَش هللا طؼخ٠ُ ٝٓالٓظٚ

 

              ٝحٓظٜلزٖ  هٔٔش ٖٓ حال٤ٗخء     ٖٛ رالٗي  ٝالك٤خء

            حٌُلَ ٝٛٞ  حالٓٞى  حٍُٜٔ٘ٞ       ػْ ٓوٚ  كيٙ ٓطٍَٝ

            ٝح٢ُ٘ٔ ٝحُٔٔٞحى   ٝحُوالٍ          كخٜٖٗ   ٗؼٔش  كالٍ 

 

 ٖٝٓ حالٍٓٞ حُٔطِٞرش ك٢ حُٔلَ هٔٔش ح٤ٗخء ٢ٛ حٌُلَ  ُِظٌلَ  ٝٓوٚ 

كخى  ُوٚ ٗؼَٙ حٝ حالٓظلخىٙ ٓ٘ٚ ك٢ ؿ٤َٛخ  ٢٘ٓٝ ُظٜل٤ق ٗؼٍَحٓٚ 

 ُٝل٤ظٚ   ٝحُٔٞحى  ٝحُوالٍ ُظ٘ظ٤ق حٓ٘خٗٚ  ٝكٔٚ

 

             ٝهي  حط٠ ك٢ ١َم حالهزخٍ       ػٖ حُ٘ز٢  حُٜٔطل٠ حُٔوظخٍ

            حُلٞ ك٢  ح٤ٗخء  ١ً حُوٜخٍ     كخػَٔ رٜخ  ٣خ ١خُذ حٌُٔخٍ      

           ٝال طلخٍهٜخ حًح   ك٢  حُل٠َ       ك٤ِْ  ١ً  ٓوظٜش  رخُٔلَ

 

         ُوي ١ٍٝ  ك٢ حالػَ ػٖ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص حٕ ىػ٠ ح٠ُ حُؼَٔ رٌٜٙ حالٍٓٞ  

 ك٢ٜ ٓل٤يس ِِٝٓٓش ك٢ حُٔلَ حٝ حالهخٓش

 

            ٝك٤ٜٔخ كخكع   ػ٠ِ حُٟٞٞء         كخٗٚ  ٓيكؼش  ُِٔٞ ء

          ًَٝ  ٓخ ٍه٤ض  حٝ ٛزطظخ             ١ٍٞح  ػال  ٝٝح ى٣خ ًزَطخ

 

ًٖ ىحثْ حُٟٞٞء  ك٢ حُٔلَ ٝحالهخٓش  ٝك٢  أ١ ٝهض \ كخكع ػ٠ِ حُٟٞٞء 

ؿزَ حُطٍٞ ك٢ ٤ٓ٘خء ح١ٌُ  ًًَٙ ك٢ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ ك٢ \ ٝحٝحٕ  ٝحُطٍٞ 

ك٢ 0 ًٝظخد  ٓٔطٍٞ 0ٝحُطٍٞ    )ٓٞحهغ ػي٣يس  ٝحهْٔ هللا طؼخ٠ُ رٚ  

 ٝهي ٍٝى ً٘خ٣ش  ػٖ  حالٍطوخء ك٢ 1ٝ2ٝ3ٍٓٞس حُطٍٞ ح٣ش   (0ٍٍٞ٘٘ٓم

ٛٞ حُٜؼٞى ح٠ُ   (ٍه٤ض ٝ ٝٛزطظخ )حُـزخٍ  ري٤َُ ححُٞحى١  رؼيٙ  ًِٝٔظ٢

 حُـزَ  حٝحالٗليحٍ  ح٠ُ حُٞحى١  ٤َُِٔ ك٤ٚ  ٝحُطٍٞ ُـش طؼ٢٘ ُِـزَ 

 

        ٝال طيٍ ٝك٢ حُط٣َن  حكيح       ٝحٛزَ  ػ٠ِ حُـٞع ًٖٝ ٓـظٜيح 

 

الطِظلض  ٝحالُظلخص  ك٢ ح٤َُٔ ػخىس ٌٓٓٞٓش حَٗٗخ ح٤ُٜخ ٓخروخ   \ ٝال طيٍ 

ٝحُٜزَ ػ٠ِ حُـٞع  ٝٓـخٛيس حُ٘لْ  ٝط٠٣َٜٝخ  ػ٠ِ حُٜزَ  ٝحُـٞع 
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ٖٓ ٗي٣ي حٗٞحع حُٜزَ ٝهي ه٤َ  ٌَُ ٢ٗء ؿَٞٛ ٝؿَٞٛ حالٗٔخٕ  حُؼوَ  

 ٝؿَٞٛ  حُؼوَ حُٜزَ

 

      حال حًح  ٓخ حٟطَى حُـٞع ح٠ُ         ٢ٗء  ٣ٔي حَُٓن حُٔلٜال

 

 ٓخ٣ٌل٢ الىحٓش حُل٤خس ك٢ حُـْٔ \ ٓي حَُٓن 

 

 ٝال طزض ك٢ ٓٔـي هلل         حال حًح   ً٘ض ؿ٤َ ال٢ٛ

 

الطزض ك٢ ٓٔـي ُـَٝ حُّ٘ٞ  ك٤غ حٕ حُٔٔخؿي هلل ٤ٗٝيص ُـَٝ حُؼزخىس  

 حُٜالس ٝحًٌَُ كخًح ًخٕ ح٣َُٔي ٛٔٚ حُٜالس ًًَٝهللا رخص ك٢ حُٔٔـي 

 

 كظ٠  حًح ِٗض  ؿ٤ٔغ حالَٓ       كخٍؿغ ح٠ُ حُٜلذ   رو٤َ ٤َٗ

 

 حَُٔحى  ٝرـ٤ش حُ٘لْ \ حالَٓ

 رو٤َ ٓخ كِٜض ػ٤ِٚ  ٝهٜيطٚ \  رو٤َ ٤َٗ 

 

              كويٖٓ ٣ٔ٘خى  ك٢ حُيهٍٞ        ك٢ رِي هٜيص  ٍُِِ٘ٝ

             ٝرِٖٔٔ  ٤ِٖٛٝ ػ٠ِ حُ٘ز٢    ٝحىهَ كوي ؿجض  رٌَ حالىد

 

ٝػ٘ي ىهٍٞ حُزِي هيّ حَُؿَ ح٢٘ٔ٤ُ ك٢ حُيهٍٞ ٝهَ بسم ميحرلا نمحرلا هللا  

 حُِْٜ َٛ ػ٠ِ دمحم ٝحٍ دمحم ٌٝٛح ؿخ٣ش حالىد ٝحُوِن  

          ػْ َٓ رؼي  ػ٠ِ حْٓ هللا     ح٠ُ حَُرخ١   ٝحهؼي   ًخُٔخ٢ٛ

         كظ٠ ٣ـ٢ء  هخىّ حُٔوخ ّ      رخالًٕ ك٢ حُيهٍٞ ك٢ حُٔالّ

 

  حَُرخ١ حٓخًٖ ٍِٗٝ حُٔٔخك٣َٖ  ٝهي ٣ٌٜٔ٘خ حُٜٞك٤ٕٞ ح٠٣خ   ٢ٛٝ 

حٓخًٖ ك٢ حًؼَ حالك٤خٕ ُٜخ ٛلظ٤ٖ ى٤٘٣ش ٝكَر٤ش ٝهي ٍٝى ك٢ حُوَحٕ 

حٍ ػَٔحٕ ح٣ش  (٣خح٣ٜخ ح٣ٌُٖ حٓ٘ٞح حٛزَٝ ٝٛخرَٝح ٍٝحرطٞح   )ح٣ٌَُْ 

\200 
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 ٗظ٤ـش طؼذ حُٔلَ  \ حهؼيٕ ًخُٔخ٢ٛ 

ى هخىّ حٌُٔخٕ  حٝ هخىّ ح٤ُ٘ن حُٔٞؿٞى ك٤ٚ ك٤غ ًخٕ \ ٝهخىّ حُٔوخّ 

حُٔ٘خ٣ن ٓٞؿٞى٣ٖ ك٢ ًَ حالٍرطش ًُٝي ري٤َُ  ٝؿٞد  ٓـ٢ء  حُوخىّ  

 رخالًٕ  ك٢ حُيهٍٞ ػ٠ِ ح٤ُ٘ن  ٝحُٔالّ ػ٤ِٚ   

 

 

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

 

              حُوٍٞ ك٢ ًًَ  ىهٍٞ ح  َُؿَ      ك٢ حُوخٗوخٙ ٝه٤َ ٍِٓ٘

              حًح  حطخى  حالًٕ ك٢   حُيهٍٞ       كخىهَ  ػ٠ِ حالهزخٍ ٝحُوزٍٞ

 

ًِٔش كخ٤ٍٓش   طؼ٢٘ حُيحٍ  حُظ٢ ٣٘وطغ ك٤ٜخ حُٜٞك٤ٕٞ  \ حُوخٗوخٙ 

 ُالػظٌخف

ٝحُؼزخىس ٝحُيهٍٞ ٛ٘خ  حُيهٍٞ ػ٠ِ ٤ٗن ٌٛح حُوخ ٗوخٙ حٝ حُوخٕ حٝ 

 ٓٔئُٝٚ

 

     ػٔش حهَؽ  رؼي هِق حُزخد       ٓللظش حُـٔـْ    ٝحُوزوخد

 

 هيف حٝحٗخء َُ٘د حُٔخء ٜٓ٘ٞع  ٖٓ حُو٘ذ \\   حُـٔـْ

ٝحُوزوخد كٌحء ٣ِزْ ك٢ حَُؿ٤ِٖ ُـَٝ حُـٍٔٞ ك٤ٚ ٝح٠٣َ ُٜ٘غ ٖٓ 

 حُو٘ذ 

 

          ٝحُزٖٔ ٍؿ٤ِي  ٣َط٠٠       ًٔخ ػَكض  ١َٗٚ كَٔ ٠٠ٓ

 

 ٓخ ٛٞ ٓؼَٝف ٝٓوزٍٞ  ٝهي طْ حال٠٣خف ٓٔزوخ\ ٓخ ٣َط٠٠ 

 

       ٝال طِْٔ  ْٜٓ٘ ػ٠ِ حكي           كخٗٚ َُِى  رؼي ٓخ حٓظلي

    ػْ ػي ك٢ حُلخٍ  ح٠ُ حُطٜخٍس         ٝؿيى  حُٟٞٞ ء ح٣ُِخٍس

 

    ػْ ط٢ِٜ ًٍؼظ٤ٖ  ٌَٗ حُٟٞٞء    كٌحى ١َٗ ػ٘يْٛ ال ٣َكٞ

 

 ُْ ٢ٜ٣ء حٝ ؿ٤َ ١ً كخثيس\ كخٗٚ َُِى رؼي ٓخحٓظلي 
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 حٍؿغ \ ػي 

 حػيٙ   ٖٝٓ حىحد ح٣ُِخٍس طـي٣ي حُٟٞٞء ػ٘ي حٍُٞٛٞ\  ؿيى حُٟٞٞء 

 ٝحُٜالس ًٍؼظ٤ٖ ٌَٗح هلل طؼخ٠ُ

 

        ٝحهزِٖ   هخٛيح ح٤ُْٜ     ِٖٝٓٔ  ػ٘ي حُِوخ ػ٤ِْٜ

      ٝهزِٖ ًق حٌُز٤َ  ْٜٓ٘     طيكغ رٚ حًٟ حُوِٞد ػْٜ٘

 

طٞؿٚ  حهزَ   حُظٕ٘ٞ ط٤ًٞي٣ش  ًٌُٝي ك٢ هزِٖ ًق ح٤ٌُز٤َ ْٜٓ٘ \  حهزِٖ

ح١ هزَ ٣ي حالًزَ  ػَٔح  حٝ ٣ي ًز٤َْٛ حٝ  ُػ٤ْٜٔ ٝٛٞ ٤ٗن حَُرخ١ حٝ \

 حُوخٗوخٙ حٝ ٖٓ ٛٞ حًزَٓ٘خ  حٝ َٓطزش

 

 ٌٝٛٙ ١ِزش ٟؼ٤لش     ك٢ طًَي حُٔالّ  ُِٞظ٤لش

 

 ٍؿخء ر٢٤ٔ\  ١ِزش ٟؼ٤لش 

 

 حٕ هخُٞح  ُْ ُْ طِْٔ ػ٘يٓخ      ؿجض ػ٠ِ حُوّٞ حَُ٘حف حٌَُٓخ

 

 حالَٗحف حٌَُحّ  ٝحٛلخد حُ٘خٕ \  حالَٗحف حٌَُٓخ \ حَُ٘حف

 

 كوَ الٕ حُوّٞ  ك٢ حكٞحُْٜ     ٓوظِل٤ٖ ػْ ك٢ حكؼخُْٜ

 

ًَ  )ًَ ْٜٓ٘ ٓ٘ـٍٞ  ك٢ ػِٔٚ ٝٗـِٚ \  ٓوظِل٤ٖ ك٢ حكٞحُْٜ ٝحكؼخُْٜ

   (رٔخ ًٔذ ٤ٍٖٛ

 

 كْٜٔ٘  َٓحهذ ُٞهظٚ    ْٜٝٓ٘ ٓلخٓذ  ُٔوظٚ

  

ٜٓظْ رٚ حُٞهض ٛٞ حُـخُذ ػ٠ِ حُؼزي  ٝحؿِذ ٓخ ػ٠ِ حُؼزي \ َٓحهذ ُٞهظٚ 

حُٜٞك٢ حرٖ ٝهظٚ  )ٝهظٚ  ٢٠ٔ٣ حُٞهض رلٌٔٚ ٣ٝوطغ ًخ٤ُٔق  ٝهي ه٤َ 

الٗٚ ٓ٘ظـَ رٔخ ٛٞ ح٠ُٝ رٚ ك٢  حُؼزخىحص  هخثْ رٔخ ٛٞ ٓطِٞد حٝ ٓطخُذ 

رٚ ك٢ حُل٤ٖ  طوِٚ ٖٓ ٓخ٢ٟ ٝهظٚ  ٝٓٔظوزِٚ  ٓظـٔؼخ رخهلل ٗخ٤ٓخ 

حُٔ٘خٍ حُٜخى١   ى   (*ٓخكخص ك٤ٔخ ٛٞ حص  ٓ٘ـٞال رٔخ ٍِٗ  هخثٔخ رٔخ ُِّ 

 72\ ػزي حُل٤ِْ ٓلٔٞى ٛللش
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       ْٜٝٓ٘ ٓ٘٘ـَ رخًٌَُ       ْٜٝٓ٘ ٓ٘ظـَ رخُلٌَ

 

ٖٓ ٜٓطِلخص حُٜٞك٤ش ٣ٝوٜي  رٚ ًًَ هللا طؼخ٠ُ رخُِٔخٕ  ٝحُوِذ \ حًٌَُ 

٣َٝ٘ٔ حًٌَُ ٝحُـٔغ  حًًخٍ  طالٝس ٝط٣َي حىػ٤ش  ٓخ ػٍٞس ط٘ظَٔ ػ٠ِ 

حٓٔخء هللا حُل٠٘ٔ  ٝٛلخطٚ حُؼ٠ِ  ٝحُٜالس ػ٠ِ حُ٘ز٢ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  ٓغ 

حالرظٜخٍ  ٝحالٓظـلخٍ ٝهي طٜلذ  ًُي كًَخص  ؿٔٔخ٤ٗش ٖٓ رخد 

 ح٣َُخٟخص 

 كِٞ  ريحص رخُٔالّ      ٌُ٘ض  هي ؿجض رؼ٤ٖ حٌُح ّ

 

 ًحطٚ  ٝحٌُّ ٟي حُٔيف \  ػ٤ٖ حٌُحّ 

 

      الْٜٗ ٣ٕٞٗٞٗٞ  َٓح       ٣ٝزيُٕٞ رخُٞٛخٍ  ٛـَح

 

 ًالّ ك٤ٚ حهظال١    \ حُٞٗٞٗش

 َٓ حُؼِْ  حُحء كو٤وشٌٛح حُؼِْ  رٚ  َٝٓ حُلخٍ \   حَُٔ

 ٓؼَكش َٓحى هللا طؼخ٠ُ  ك٤ٚ َٝٓ حُلو٤وش ٓخ طوغ ك٤ٚ حالٗخٍ س

 حُظوخٍد  ٟٝيٙ  حُٜـَ ح ٝ حُزؼي\ حُٞٛخٍ 

 

 ػْ حهؼيٕ  ك٤غ ٤٘٣َ حُوخىّ      ًٔخ ػَكظٚ ٣خهخىّ

 

 حٌُٔخٕ  حُٔوٜٚ ُِوؼٞى ح١ٌُ ٣ليى ٙ  حُٔٔئٍٝ  \ ك٤غ ٤٘٣َ حُوخىّ 

 ػٖ حٌُٔخٕ  ٣ٝزِـي  رٚ حُوخىّ 

 

 ٝالُّ حُٔـخى ك٢ ح٣خّ    ػالػش ٖٓ ؿ٤َ ٓخ ًالّ

 

 طؼز٤َ ػٖ ًؼَس حُٜالس ٝحُظٜـي ٤ُال \الُّ حُٔـخىس 

 

 ٝحٕ حطخى حكي ٣ٍِٝ        كال ٣ِق  ٓ٘ي ُٚ ٗلٍٞ

 

 ٣ظَٜ  حٝ ٣الكع\ ٣ِق 

 ط٠ـَ\    ٗلٍٞ 
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      ٝحٕ ىػ٤ض ًٔخٓغ كخَٟ      حٝ ىػٞس ٖٓ ػزي ٗخًَ

  كخٓغ حًٕ  ٓؼْٜ ٝال  طوخُلخ       ك٤ِْ طِو٢  ؿ٤َْٛ ٓوخُلخ

 

 ىػ٤ض ُالٓظٔخع\ ىػ٤ض ًٔٔغ كخَٟ

 ػزي ٓئٖٓ \ ػزي ٗخًَ 

 

 ٝحٗض  ك٤ْٜ  ٛخكذ حُٔوخّ    حًح  ٠ٓض  ػالػش  حال٣خّ

 

رٔؼ٠٘ حًح ٗلٌص ٌٛٙ حُٞٛخ٣خ ٠ٓٝض ػالػش ح٣خّ ً٘ض ٛخكذ ًالّ ٓٔٔٞع 

 ٝٓوخّ    حك٠َ ك٢ حُٔٞؿٞى٣ٖ ك٢ ٌٛح حٌُٔخٕ                 

 

           ٝ حٕ ط٘خ هَحءس حُوَإٓ      كخهَحٙ ر٤ٖ حَُٔ ٝحالػالٕ

 

 حُول٤ش  ٝحَُٔ  ك٢ حٌُالّ  ػيّ ظٍٜٞ  حُٜٞص \ حَُٔ

 حُوَحءس حُـ٣َٜش   \    ٝحالػالٕ 

ُٝٔخ ًخٕ حٌُٔخٕ ٓؼيح ُِؼزخىس ًَٝ حُٔٞؿٞى٣ٖ ك٤ٚ  ك٢ ػزخىس ىحثٔش كال 

  )٣ئػَ حكي ػ٠ِ حالهَ رخٍطلخع حُٜٞص ٝطلي٣ي حُٜٞص ر٤ٖ حَُٔ ٝحُؼِٖ

ٍٓٞس حالَٓحء  (ٝال طـَٜ رٜالطي  ٝال طوخكض رٜخ  ٝحرظؾ ر٤ٖ ًُي ٓز٤ال

 110\ ح٣ش

 

       ٢ً ال٣ـ٤ذ ٛخكذ حُل٠ٍٞ     ػٖ كخُٚ  ٖٓ ٛٞطي  حُٔـٍٜٞ

       كخءٗٚ  هي ؿخء  ك٢ حُلٌخ٣ش     ػٖ رؼ٠ْٜ  ك٢ ٍٛٞس حٌُ٘خ٣ش 

      حٕ ٣ََٛ  حُزخد ػ٘ي حُلظق        هو٤َح  حٝهخص  حَٛ حَُٝف

 

 ٛٞص  حٗلظخكٜخ   \  ٣ََٛ حُزخد 

حَٛ حال٣ٔخٕ ٝحُٜالف    ٝهي   ٍٝىص طؼخ٣ٍق  ًؼ٤َس \    ٝحَٛ حَُٝف  

حَُٝف طؼ٢٘  حُ٘لْ حٝ ح٣َُق حُٔظَىى ك٢  ٓوخٍم حُزيٕ  : َُِٝف ٜٓ٘خ  

ؿَٞٛ  ػ١ِٞ هخرَ ُالٗلالٍ  كٜٞ ؿْٔ ُط٤ق  ؿ٤َ : ٝٓ٘خكٌٙ حٝحَُٝف 

 ػخى١ 

 

              ػْ ٤٘١ٖ  حُٜٞص  ُِوزوخد     ٕٓ٘ٞ ػ٠ِ حالُزخد

 

 حُؼوٍٞ حٝ حُوِٞد حُؼخهِش\ حالُزخد 
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 كٌٜٙ حالىحد  ه٤َ ٗـْ٘     كخػَٔ رٜخ ػ٘يْٛ ُظؼظْ  

 

 ُظِىحى ٤ٛزش ٌٝٓخٗش ك٢ حُ٘لّٞ \ ُظؼظْ 

 

 ٝم ٠٠ٓ ًًَ ٌٕٓٞ حَُؿَ       ك٢ حُلًَخص  ًِٜخ ٝحُ٘ـَ

 

 حُلًَخص  ٝحُ٘ـَ أ١  حُلًَش  ٗظ٤ـش حالكؼخٍ حٝحالهٞحٍ 

 

 

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

 

 حُوٍٞ ك٢ ٝظخثق ح٤٠ُٔق     ٝحٜٗخ طؼَف  رخُظٞه٤ق

 حىحد ح٤٠ُخكش\ ٝظخثق ح٤٠ُٔق 

 

 ٣خٖٓ ٣َ٣ي حٕ ٤٠٣ق  حُوٞٓخ     ٝال ٣َٟ  ْٜٓ٘ ػ٤ِٚ ُٞٓخ

 

 ال٣و٠٘  ْٜٓ٘ ُٞٓخ \ ال٣َٟ ْٜٓ٘ ػ٤ِٚ ُٞٓخ 

 

      ًٖ ٌَّٓ ح٤٠ُق حًح ٓخ ِٗال       كخٗٚ ٢ٗء حًح  ٓخ حٍطلال

 

 كَ ر٤ْٜ٘   \  ٍِٗ 

ؿخىٍ    ٝ ٍِٗ ٝحٍطلَ ر٤ٜ٘ٔخ ١زخم رالؿ٢ طخّ ٝحكيٛٔخ ػٌْ \   حٍطلَ 

 حالهَ

 

       كخٗٔخ حًَحٓٚ  حًٕ  ػَٟ    ر٘خٗش حُٞؿٚ  ٝٓؼش حُوَٟ

 

 هِغ ٓالرْ حُٔلَ  روٜي  حالٓظَحكش\  ػَٟ 

 حالهزخٍ ػ٠ِ ح٤٠ُق  رٞؿٚ ٟخكي ٓٔظزَ٘   \    ٝر٘خٗش حُٞؿٚ 

 حُظٞٓغ ك٢ ح٤٠ُخكش\  ٝٓؼش حُوَٟ 

 

        كخكٌٍ ٖٓ حُظؼزْ  ك٢ هيٝٓٚ       كخٗٚ  ٣ِىحى  ك٢ ٝؿٞٓٚ
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 حؿظ٘ذ     \  حكٌٍ 

حُظـْٜ  ٝحُ٘زَّ ٝحُٞؿّٞ حٗوزخٝ حُ٘لْ  ٝحٗلزخّ حٌُالّ  \    حُظؼزْ 

 ٖٓ ٗيس حُلِٕ 

 

      ١َٜٕٝ ٓـِٔٚ  ٖٓ ًَ ٓخ        ٣ٌَٙ ك٢ حَُ٘ع  ٝػ٘ي حُلٌٔخ   

  

ًَ ٓخ ٢ٜٗ ػ٘ٚ  ك٢ حٌُظخد ٝحُٔ٘ش  \ ٓخ ٣ٌَٙ  ك٢ حَُ٘ع ٝػ٘ي حُلٌٔخ 

 ٝػِٔخء حُلوٚ  ٤ٗٝٞم حُط٣َوش ٝحُؼَف حالؿظٔخػ٢ 

     ًخَُ٘ى ٝحُ٘طَٗؾ ٝحُٔال٢ٛ        كخٜٗخ ٓلَٓخص هللا

 

 ُؼزش حُطخ٢ُٝ  ُؼزش كخ٤ٍٓش ٓؼَٝكش \  حَُ٘ى 

 ُؼزش ػخ٤ُٔش ٓؼَٝكش ح٠٣خ ٢ٜ٘ٓ ػٜ٘خ   =  حُ٘طَٗؾ 

  ٝحُٔال٢ٛ  ًَ ٓخ ٢ِٜ٣ حُ٘لْ ٝحُوِذ  ػٖ ًًَ هللا طؼخ٠ُ  

 

          ٝال طيع ك٢ حُز٤ض ًِٔخ  ٣ؼ١ٞ    ٝحٕ ٣ٌٖ ٤ُِٜي  حٝ ُِٜٞ

 

طظَى  حٝال طـؼَ حٝ ال  طَر٢    ًَ ٓخ ٣ؼٟٞ ٖٓ حُل٤ٞحٗخص أ١ \ الطيع  

 .........حُظ٢ ك٢ ٛٞطٜخ ػٞحء ًخٌُِذ  ٝحٌُثذ ٝحرٖ حٟٝ ٝحُؼؼِذ 

 

        ٝحهَؽ حُلٔخٍ  ح٠٣خ ٓ٘ٚ        رٜٞطٚ ح٤ٌَُ٘ كخػَك٘ٚ

        كخٗٚ  حًح  ٍحٟ   ٤ٗطخٗخ       ٣ٜ٘ن ٖٓ ٍإ٣خٙ ك٤غ ًخٗخ

 

     ٝحهَؽ حُلٔخٍٖٓ حُز٤ض الٕ ٛٞطٚ  ٌَٓ٘  حٝ ِٓػؾ ٝه٤َ حٗٚ ٣ٜ٘ن 

أ١ ٣َكغ ٛٞطٚ حًح ٍحٟ ٤ٗطخٗخ   ٝهي َٟد هللا طؼخ٠ُ رٜٞطٚ ٓؼال  ٌَُ 

 19\ ٍٓٞس ُؤخٕ ح٣ش (حٕ حٌَٗ حالٛٞحص ُٜٞص حُل٤َٔ )ٛٞص هز٤ق 

 

        ٤١ٝذ حُٔـِْ رخُزوٍٞ       كخٗٚ ٣ِ٣ي ك٢ حٍَُٔٝ

        ػْ  حك٠َ ٓلَ حُٔؤًٍٞ     ٝحؿؼَ ػ٤ِٜخ ح٤١ذ حُزوٍٞ

        ٝطزؼٜخ    رؼو٤ق   حُوَ      كخ ٗٚ  ٗؼْ   حىحّ    حُوَ

       ٝال طلخٍم   ٓ٘ش  حُ٘ز٢       رظَى  ِٓق  ١خَٛ ٗو٢

       كخٗٚ ِٜٓلش   حُطؼخّ        ًخُ٘لٞ  ٝحُظ٣َٜق ٌُِالّ
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٤١ٝذ حُٔـِْ رَحثلش حُزوٍٞ  ػْ هيّ ٓلَس حُطؼخّ أ١ حُوٞحٕ  ٝٛٞ ًَ 

 ٓخ ٣لَٕ ٣ٟٝٞغ كٞهٚ حُطؼخّ   ٤١ٝزٜخ رخك٠َ حُٔخًٞالص

ٝهخٛش حُزو٤ُٞخص  ًخُِٞر٤خء ٝحُلخ٤ُٞٛخء  ٝحُزخهالء  ٝحُؼيّ  ٝحؿؼَ 

ػْ ٟغ  (ٗؼْ حىحّ حُوَ  )ػ٠ِ حُٔخثيس حُوَ  كخٗٚ ؿخء ك٢ حُلي٣غ ح٣َُ٘ق 

ػ٠ِ حُٔخ ثيس حُِٔق   كخٗٚ ٣ط٤ذ حُطؼخّ  ًٔخ ٣ط٤ذ حٌُالّ   ك٢ حُ٘لٞ 

 ٝحُزالؿش      ٝح َُٜف

        ٝحك٠َ  حُٔخء  هز٤َ حالًَ      ُظئٖٓ  حَُ٘هش ػ٘ي حالًَ

 

 حُـٜش ك٢ حالًَ\  حَُ٘هش

 

 ٝهي ّ حُطؼخّ  هزَ  ٌٛح        ػْ  حؿؼَ  ُلٔٚ  حكالًح

 

حالًزخى  أ١ حؿؼَ حُِلْ  ٖٓ حٌُزي حٝ حُوِذ  حٝ ح١خ٣ذ حُِلْ أ١ \  حالكالً 

 ٖٓ حك٠َ  ٓخٓٞؿٞى ٖٓ حُِلّٞ 

 

 ػْ   ٗخى١  رخُٜالس   هخثٔخ       كٌٜٙ  ح١َُٝ٘ طَػ٠ ىحثٔخ

 

كخًح طْ ح١ؼخّ حُطؼخّ  كخًٕ رخ٤٠ُٞف ُِٜالس ٌٝٛح ط٘ل٤ٌ ُوٍٞ حٍَُٓٞ 

أ١ حُطؼخّ هزَ حُٜالس  كخًح ك٠َ  (ال ٛالس ك٢  ك٠َس ١ؼخّ   )ح٣ٌَُْ 

 ك٠َ حُطؼخّ حؿِض حُٜالس  ُٔخرؼيٙ 

          ػْ حهؼيٕ ٓؼٚ  ٝكيػٚ   ًَٝ      كظ٠ ٤ٜ٣ذ  ٓخ حٗظ٠ٜ ٖٓ حًَ

 

 كظ٠ ٣لَٜ ػ٠ِ   ٓخ٣َؿذ ٖٓ حُطؼخّ\   كظ٠ ٤ٜ٣ذ ٓخحٗظ٠ٜ 

 

             ك٤ـظي١  ه٢ِ حُزخٍ       ًخٗٔخ  ح٢٘ٗ ٖٓ ػوخٍ

 

 ٛخىٟء حُلٌَ َٓطخف حُزخٍ    \  ه٢ِ حُزخٍ 

 حٗلَ   حٗلي  \   ح٢٘ٗ 

 ٓخ ٣ؼوَ رٚ  حٝٛٞ  ٓخ  ٣َر٢ رٚ ٍؿَ حُزؼ٤َ \      حُؼوخٍ 

 حُٔلزْ  حٝ حُٔـٖ \  ٝحُٔؼوَ 
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          ك٤ًٌَ هللا  روِذ كخَٟ      ٓوِٜخ ٖٓ ٗٞد ًَ هخ١َ

 

 ك٠ٍٞ حُوِذ  رخُلن  ػ٘ي ؿ٤زظٚ  \   روِذ كخَٟ 

هخ٤ُخ ٖٓ ًَ ٓخ٣٘ـَ  حُوِذ ػٖ ًًَ هللا \   ٝٓوِٜخ ٖٓ ٣ٞٗذ ًَ هخ١َ  

 طؼخ٠ُ

           ك٤ٍٞع حًٌَُ  رٌٜٙ حُٜلش         حٓٞحٍ ؿ٤ذ  هزِٜخ طـِزض

 

   حًٌَُ ك٢ حُوِذ ػ٘يٓخ ٣ظـَٞٛ ٝ ٣ٔظ٤ٌٖ  رٍ٘ٞ ح٤ُو٤ٖ ك٤ٚ كظ٠ حًح 

ًٛزض  ُٛٞش حًٌَُ ػٖ حُِٔخٕ  كخُوِذ  ال٣ِحٍ ٍٗٞٙ  ٓظـَٞٛح  ٤ٜ٣َٝ 

حًٌَُ ًًَ حُوَد  ك٢ حُٔ٘خٛيس  حٝحٌُٔخٗلش ك٤ظَٜ حًٌَُ  رخُلَٝف  ػ٠ِ 

 حُِٔخٕ  ػْ ػ٠ِ حُوِذ ٝحُـ٘خٕ  ػْ حَُٔ  رؼيٙ  طـَٞٛٙ  ك٢ حُوِذ

 

 ٝحك٠َ حُٔخء هز٤َ حٌَُ     ُظئٖٓ حَُ٘هش ػ٘ي حٌَُ 

                                  

 ه٣َذ ْٜٓ٘ أ١ ٖٓ ؿ٤ٔغ حال٤ًِٖ \ هز٤َ حٌَُ

 حُـٜش ك٢ حال ًَ\  حَُ٘هش  

 

 ٝهيّ حُطؼخّ هزَ ٌٛح         ػْ حؿؼِٖ  ُلٔٚ  حكال ًح

 

 حالًزخى   \ حالكالً 

  

 ػْ ٗخى١ رخُٜالس  هخثٔخ     كٌٜٙ ح١َُٝ٘   طَحػ٠ ىحثٔخ

 

 حهخٓش  حُٜالس رؼي حالًحٕ ُٜخ \   ػْ ٗخى١ رخُٜالس 

 

 ػْ حهؼيٕ  ٓؼٚ  ٝكيػٚ ًَٝ     كظ٠ ٤ٜ٣ذ  ٓخ حٗظ٠ٜ  ٖٓ حًَ

 

 كظ٠ ٣٘زغ ٖٓ ح١خ٣ذ حُطؼخّ ح١ٌُ هيٓظٚ ُٚ\كظ٠ ٤ٜ٣ذ ٓخ حٗظ٠ٜ ٖٓ حًَ

 

             ك٤ـظي١  ه٢ِ حُزخٍ     ًخٗٔخ ح٢٘ٗ ٖٓ ػوخٍ

 

 ٛخى١ء حُلٌَ  َٓطخف حُزخٍ    \       ه٢ِ حُزخٍ 

 حٗلَ \   ح٢٘ٗ 
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 حُٔلزْ \ ٓخ٣ؼوَ رٚ حٍؿَ حُزؼ٤َ    حُٔؼوَ \  حُؼوخٍ 

 

             ك٤ًٌَ هللا   روِذ كخَٟ         ٓوِٜخ ٖٓ  ٗٞد ًَ كخ١َ 

           ك٤ٍٞع حًٌَُ رٌٜٙ حُٜلش         حَٓحٍ ؿ٤ذ  هزِٜخ  ٓخ طـِض

 

 ٛٞ ك٠ٍٞ حُوِذ  ػ٘ي ًًَ هللا    \  روِذ كخَٟ 

هخ٤ُخ ٖٓ ًَ ٓخ ٣٘ـَ ُوِذ ػٖ حًٌَُ   = \   ٓوِٜخ  ٖٓ ًَ ٗٞد هخ١َ

ٝحًٌَُ ك٢ حُوِذ ػ٘يٓخ ٣ظـَٞٛ  ٣ٔظٌٖ رٍ٘ٞ ح٤ُو٤ٖ  ٤ٜ٣َٝ حًًًٌََُ 

حُوَد ك٢ حُٔ٘خٛيس ٝحٌُٔخٗلش ك٤ظَٜ   حًٌَُ حٝال رخ ُِٔخٕ ٝحُلَٝف  ػْ 

 ٣٘ليٍ ح٠ُ حُوِذ ٝحُـ٘خٕ  ػْ ك٢ حَُٔ رؼي طـَٞٛٙ ك٢ حُوِذ 

 

              ك٤ٍٞع  ح٠ُٝ حَُ طذ               ٝرؼيٛخ َٓحطذ ُْ طلٔذ

         ٌٝٛٙ حُٔوخٓخص  كال طوق  رٜخ          ٝؿخُٝطٜخ  ٢ٛٝ هٜي حُٔلٜخ

   

 ريح٣ش حُٔوخٓخص\ ح٠ُٝ حَُطذ 

 طًَظٜخ حٝ حرظؼيص ػٜ٘خ\ ؿخُٝطٜخ 

 

        رٚ حُٔوٜي حاله٠ٜ  ٛٞ حًٌٍُٔٞ      حُٔئٖٓ ح٤ُٜٖٔٔ  حُـلٍٞ

 

ٝحُٔئٖٓ -  ؿخ٣ش ٓخ ٣ظٔ٘خٙ حَُٔء  ٣ٝؼَٔ ٍُِٞٛٞ ح٤ُٚ \  حُٔوٜي حاله٠ٜ 

 ح٤ُٜٖٔٔ حُـلٍٞ  ٖٓ حٓٔخء هللا حُل٠٘ٔ كخ ُٔئٖٓ  حُٞحٛذ حال٣ٔخٕ 

ٝحٛذ  حال٣ٔخٕ رٔخ  حػط٠ حُزَ٘ ٖٓ ػوَ   ) ٝحالٖٓ  ك٢ حُل٤خس  ُؼزخىٙ

ٝكٞحّ  ٝهٞس حىٍحى  رٔخ رغ  ك٢ حٌُٕٞ  ٖٓ ىالثَ  ٝر٤٘خص ٝرٔخ حٍَٓ  

حٓٔخء   (ٖٓ حٗز٤خء  ٣لِٕٔٞ ٓؼْٜ  ٜٓ٘ـٚ حُو٣ْٞ  ح٠ُخٖٓ ٓؼخىس  حُيح٣ٍٖ

 176\ هللا حُل٠٘ٔ   ٗخًَ ػزي حُـزخٍ ٛللش 

 ح٤ُٔٔطَ حُٔطِن ٣ٔظِي ُٓخّ ح٤ُٔطَس  ػ٠ِ ًَ ٢ٗء\  ح٤ُٜٖٔٔ 

 حُٔظـخُٝ  ػٖ ٤ٓآص  ػزخىٙ\  حُـلٍٞ

 

          كخ١ِزٚ  رخًٌَُ ػ٠ِ حُيٝحّ        طـيٙ كَُح  ٖٓ حًٟ حالٗخ ّ

 

 ىحّٝ ػ٠ِ ًًَٙ طؼخ٠ُ \  ح١ِزٚ  رخًٌَُ 

 ٍَٗٝحُ٘خّ \     حًٟ حالٗخّ
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*********************************           

 

 

    حُوٍٞ ك٢ كخثش حالػَحٝ       ػٖ حػظَحٝ حُوِذ ك٢  حالػَحٝ

 

ٖٝٓ  )ٟي حُوزٍٞ  ٝٛٞ حالػَحٝ ػٖ حُلن  هخٍ طؼخ٠ُ\  حالػَحٝ  

 (حػَٝ ػٖ ١ًًَ كخٕ ُٚ ٓؼ٤٘ش ٠ٌٟ٘  ٝٗلَ٘ٙ ٣ّٞ حُو٤خٓش حػ٠ٔ 

 124\ ٍٓٞس م ح٣ش 

 ٢ٛٝ حُظ٢ ٣ليػٜخ ك٢ حُوِن          ًخُوزٞ ٝحُز٢ٔ  حُٚ حُوِن

 

 كخالص   ٗل٤ٔش  \ حُوزٞ ٝحُز٢ٔ 

 حُوزٞ:  ٝه٤َ  حالػَحٝ

 حُز٢ٔ:    ٝحُوزٍٞ رخَُٟخ

 

 حػِْ رخٕ حالػظَحٝ حٟل٠     ه٤ٖٔٔ  ًَ ٜٓ٘ٔخ ٤ٓٔل٠

 

 ٤ٍِٓٝ  ٣ٝ٘ظ٢ٜ\ ٤ٓٔل٠ 

 

هْٔ ػ٠ِ هللا طؼخ٠ُ  ًًَح        ٝٛٞ ح٤ُٜٖٔٔ  ٖٓ حُو٤ٖٔٔ  حهٟٞ 

 َٟح

 

 حٗي ٝحرِؾ  \ حهٟٞ 

  

 ًٝحى حٕ طظَٜ  ٌٟٗٞ حُوزٞ      حٝكَف حُز٢ٔ ح١ٌُ ٢٠ٔ٤ٓ

 

 \ حُوزٞ ٝحُز٢ٔ 

كخٍ  حُوٞف ٖٓ حُٞهض  ٝه٤َ ٝحٍى  ٣َى ػ٠ِ ححُوِذ  طٞؿزٚ \  حُوزٞ  

 حٗخٍس   ٖٓ  ػظخد حٝ طخ٤ٗذ حٝ طؤ ى٣ذ  

ٖٓ ٣ٔغ حال٤ٗخء ٝال ٣ٔؼٚ ٢ٗء ٝه٤َ ٛٞ كخٍ  حَُؿخء  ٝه٤َ ٛٞ : حُز٢ٔ 

الكع   حٜٓطالف _  ٝحٍى  طٞؿزٚ حٗخٍس ح٠ُ هزٍٞ  ٍٝكٔش  ٝأْٗ 

 5\ ٓل٢ حُي٣ٖ رٖ ػَر٢ ٛللش\حُٜٞك٤ش 
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ٝال٤ٔٛش  كخُظ٢ حُوزٞ ٝحُز٢ٔ ك٢ ٓـخٍ حُظٜٞف  ح٣ُي  كخًًَ  ٌٛٙ 

 :حُ٘زٌٙ  ػٖ ًَ ٖٓ حُز٢ٔ ٝحُوزٞ كخهٍٞ 

 حُز٢ٔ  ٛٞ كَف ٣ؼظ١َ  حُوِٞد حٝ حالٍٝحف ٝحُ٘لّٞ  حٓخ رٔزذ  هَد 

ٜٗٞى حُلز٤ذ حٝ ٜٗٞى ؿٔخُٚ  ٝؿالُٚ  حٝ رٌ٘ق حُلـخد  ػٖ حٝٛخف  

 .ًٔخُٚ  حٝرـ٤َ ٓزذ

كٜٞ كِٕ  ٤ٟٝن ٣ؼظ١َ حُوِذ  حٝ حُ٘لْ  رٔزذ  كٞحص \ حٓخ حُوزٞ 

 . َٓؿٞد  حٝػيّ  كٍٜٞ ٓطِٞد  حٝ رـ٤َ ٓزذ 

حٕ حُوزٞ ٝحُز٢ٔ كخُظخٕ  ؿ٣َٜظخٕ  ٣ظ٘خٝرخٕ ػ٠ِ حُوِذ حٝحُ٘لْ  ٝال 

 ٣ـظٔؼخٕ ك٢ ح ٕ ٝحكي حريح  ٝال ٣ِٔي حالٗٔخٕ ىكؼٜٔخ حٝ ؿِزٜٔخ  هخٍ طؼخ٠ُ

  كخُوزٞ  حٌٗٔخٕ  حُوِذ  245\  ٍٓٞس حُزوَس ح٣ٚ (ٝهللا هزٞ  ٣ٝز٢ٔ )

ك٢ كخُش  كـزٚ ػٖ ٍرٚ طؼخ٠ُ  ٝحُز٢ٔ حٗزٔخ١ٚ ٝكَكٚ  ك٢ كخُٚ ً٘لٚ 

ٝهي ك٠َ رؼ٠ْٜ  حُوزٞ ػ٠ِ حُز٢ٔ  الٕ هللا طؼخ٠ُ ًًَٙ ك٢ حال٣ش ه٤َ 

حُز٢ٔ  ٝالٗٚ  حًحرش  ُِز٣َ٘ش  ٝطلظ٤ض  ُٜخ  ٝكَم ُِٜلخص حُ٘ل٤ٔش 

ٝك٠َ حُزؼٞ حُز٢ٔ ػ٠ِ حُوزٞ ًٌَُٙ ٓئهَح ك٢ حال٣ش ح٣َُ٘لش  ك٤غ 

ًؼ٤َ  ٍٝٝى ٌٛٙ حُلخُش ك٢ حُوَحٕ  )حٕ حُؼَد  ٣ئهَٕٝ  حُْٜٔ ك٢ ًالْٜٓ

ػْ حُز٢ٔ ٍَٓٝ ٝحُوزٞ كِٕ  ٝحُؼخٍف  رخهلل ٣لٖٔ ٍَٓٝح    (ح٣ٌَُْ 

كٜٔخ طخػ٤َ ٍٝكخ٢ٗ  ٣ٜز٢ ػ٠ِ . ك٢ كخٍ ؿٔؼٚ رخُلن ٝكِٗخ ك٢ حُلَهش 

كٜٔخ ٓظالُٓخ ٕ . حُوِذ  ٖٓ هللا طؼخ٠ُ  ك٤ٔظ٢ِء   حُوِذ ٍَٓٝح حٝ كِٗخ 

حُٜٞك٤ش  ح١لخٍ ك٢   )ٓظؼخهزخٕ  ك٢  حَُٔء  طؼخهذ ح٤َُِ ٝحُٜ٘خٍ  ٝهي ه٤َ 

حُٔ٘خٍ حُٜخى١ ى ػزي حُل٤ِْ ٓـٔٞى   (كـَ حَُكٖٔ   ٣َر٤ْٜ  رٔخ ٣٘خٓزْٜ

 342\  ٛللش

حُوزٞ ٝحُز٢ٔ  ك٤ٜٔخ ػالؿخٕ ٣ؼخُؾ هللا طؼخ٠ُ  ػزيٙ حُٔخُي  ٣َ١وٚ  كظ٠ 

٣ؼِٞ ػ٠ِ حالًٞحٕ كخًح ػال ػٖ حالًٞحٕ  ٍكغ ػ٘ٚ حُلـخد  ٌٌٛح هخٍ 

 رؼ٠ْٜ

حٕ ٝؿٞى  حُوزٞ  ُظٍٜٞ ٛلش  حُ٘لْ حٝ ؿِزظٜخ  ٝظٍٜٞ حُز٢ٔ  )

ُظٍٜٞ  ٛلش حُوِذ  ٝؿِزظٚ  ٝحُ٘لْ ٓخىحٓض  ُٞحٓش  كظخٍس  ٓـِٞرش ٝطخٍس 

ؿخُزش  ٝٛخكذ حُوِذ  طلض كـخد ٍٗٞح٢ٗ  ُٞؿٞى هِزٚ  ًٔخ حٕ ٛخكذ 

حُ٘لْ  طلض كـخد ظِٔخ٢ٗ  ُٞؿٞى ٗلٔٚ كخًح حٍطو٠  حُوِذ  ٝهَؽ  ٖٓ 

كـخرٚ  ال٣و٤٤يٙ حُلخٍ  ٝال ٣ظَٜف ك٤ٚ  ك٤وَؽ  ٖٓ طَٜف حُوزٞ 

كخًح ػخى ح٠ُ حُٞؿٞى  ٖٓ حُل٘خء ٝحُزوخء ٣ؼٞى ح٠ُ حُٞؿٞى .  ٝحُز٢ٔ ك٤٘جٌ 

حٍُ٘ٞح٢ٗ ح١ٌُ ٛٞ حُوِذ  ك٤ؼٞى حُوزٞ  ػْ حُز٢ٔ ح٤ُٚ  ػ٘ي ًُي  ٜٝٓٔخ 
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ػٞحٍف حُٔؼخٍف  (طوِٚ ح٠ُ حُل٘خء  ٝحُزوخء كال هزٞ ٝال ر٢ٔ

 246\ ٍَُِٜٔٝى١ ٛللش

 

         حٝ ٣٘ظ٢ٌ  ٖٓ حُْ ك٢ حُـٔي         حٝ ٣٘ظ٢ٜ طو٣ٞش ك٢ حُـِي

 

 حٝؿخع  ظخَٛس \  حُْ ك٢ حُـٔي 

 ٣َؿذ ك٢\   ٣٘ظ٢ٜ

 

          كخٍٝ ٣ٔخ ٣و٢٠ ُي حالُٚ        ًخُوزٞ ٝحُز٢ٔ ٝال طؤرخٙ

 

حٍٝ  رلٌْ هللا ٝكٌٔظٚ  ٝٓخ ًظزٚ ػ٤ِي كخٕ \  كؤٍٝ رٔخ ٣و٢٠ ُي حالُٚ 

ٓخ  )ًَ ٓخ ٣ؼظ١َ حالٗٔخٕ ٌٓظٞد ػ٤ِٚ ٝهي ؿخء ك٢ حُٜٔلق ح٣َُ٘ق

حٛخد ٖٓ ٤ٜٓزش ك٢ حالٍٝ ٝال ك٢ حٗلٌْٔ حال  ك٢ ًظخد  ٖٓ هزَ حٕ 

 ٢ٌُ الطخٓٞح ػ٠ِ ٓخكخطٌْ ٝال  طلَكٞ ح  رٔخ 0ٗزَحٛخ حٕ ًُي ػ٠ِ هللا ٤ٔ٣َ

    21ٝ22\ ٍٓٞسحُلي٣ي  حال٣ظخٕ (حطخًْ ٝهللا ال٣لذ ًَ ٓوظخٍ كوٍٞ

 

        كخٕ ٖٓ ٠َٟ٣ رلؼَ حَُد         حػظْ  رخد ٣َُٔي حُوَد

       ٍُه٘خ هللا   ٍٟخٙ  رخُو٠خ           ٝػلٞٙ ػٖ ًَ ًٗذ هي ٠٠ٓ

      كخ١ ٢ٗء  ٖٓ ٍٟخٙ  حػظْ            ٌٝٛٙ  كخثيس   كٔظؼظْ

     ٝهٔٔٚ حالهَ  حٕ ال ٣َط٢٠         رٌَ ٓخ  ٣خَٓٙ ح٤ُ٘ن ح٢َُٟ

 

 رَٔ ًظزٚ هللا ُٚ    \  ٢َٟ٣ رلؼَ حَُد

ٖٓ حٍحى حُظوَد ح٠ُ هللا طؼخ٠ُ ٖٓ ٓخ٢ٌُ  حُط٣َن ح٤ُٚ \      ٣َٓي حُوَد

 طؼخ٠ُ 

ٍَٓٝ حُوِذ  رَٔ حُو٠خء  ٝٗيطٚ  ٝهي  ؿخء  ك٢ حُلي٣غ \   حَُٟخ 

 ح٣َُ٘ق 

حٕ هللا طؼخ٠ُ  رلٌٔٚ ؿؼَ  حَُٝف ٝحُلَف  ك٢ حَُٟخ  ٝح٤ُو٤ٖ  ٝؿؼَ  )

حَُٟخ ٛلش حُؼِْ  حُٞحَٛ  ح٠ُ حُوِذ   (حُْٜ ٝحُلِٕ  ك٢ حُ٘ي  ٝحُٔو٢

كخًح رخَٗ حُوِذ كو٤وش حُؼِْ  حىحٙ  ح٠ُ حَُٟخ   ٝهخٍ حالٓخ ّ  ػ٢ِ رٖ حر٢ 

ٖٓ ؿِْ ػ٠ِ رٔخ١ حَُٟخ  ُْ ٣ِ٘ٚ ٖٓ هللا ٌَٓٝٙ   )١خُذ ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ 

حك٤خء  (حريح  ٖٝٓ ؿِْ ػ٠ِ رٔخ١ حُٔئحٍ ُْ ٣َٝ ػٖ هللا  ك٢ ًَ كخٍ 

  238\  ٛللش5\ػِّٞ حُي٣ٖ  ُِـِح٠ُ حُٔـِي
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        كظخٍس   ٣خَٓٙ  رخُـٞع        ٢ٌُ ٣و٤ٚ ٖٓ  حًٟ حُٜـٞع

 

 حًٟ  حُّ٘ٞ  ٝٝٓخٝٓٚ \  حًٟ حُٜـٞع 

 

 ك٤ظَٜ  حُلِق  ٣ٝزـ٢ حُٔزؼخ      كظ٠ ٣٘خّ  ٤ُِٚ ٠ٓطـؼخ

 

 ٣ٌؼَ  ٓ٘ٚ \ ٣ظَٜ حُلِق 

 

 ٝطخٍس  ٣خَٓٙ   رخُ٘زغ             ٢ٌُ ٣و٣ٞٚ  ػ٠ِ  ًًَ  ٣ؼ٢

 

 ٣ِ٣يٙ هٞس  ًًٝخءح  ٤ُظٌٖٔ ٖٓ ًًَ هللا ًؼ٤َح\  ٣و٣ٞٚ 

 

 ك٤ظَى حالًَ  ٣ٝط١ٞ ٛخثٔخ        كظ٠ ٣ز٤ض  ٓخً٘خ  ٝٗخثٔخ

 

ٖٓ طؼٔي حُـٞع  ُٔززٖ  حُظط١ٞ  ٛ٘خ ٌُِٕٔٞ  \ حُـخثغ  ١ٟٝٞ \ حُطخ١ٝ

 ٝحُّ٘ٞ  رؼي حًٌَُ ٝحُظؼزي  كٜٞ طخٍى حالًَ  الٗ٘ـخُٚ  رًٌَ هللا ٝػزخىطٚ 

 

         ٝطخٍس ٣يػٞٙ  ُِٔٔخع        ٢ٌُ ٤ٜ٣َ ٛخكذ حطزخع

 

 ُِٔٔغ  ٝحُظظزغ   \   ُِٔٔخع

 ٛخكذ ٝالء  حٝ ُٚ حطزخع \   ٛخكذ حطزخع

 

         ٣ٝـظي١ ًح ريٕ ٢٤٘ٗ            ك٤ِق ؿؤٕ  ػخرض  ر٢٣َ

 

 ٣ٜزق  ٣ٌٕٞ    \  ٣ـظي١  

 ٛخكذ  هٞس  ٝٓويٍس حٝ ػِّ \    ك٤ِق ؿؤٕ ػخرض  

 

 ك٤ٌؼَ حًٌَُ  ١ٌُ حُـالٍ          ٣ٝـظي١  ؿ٤ِٔٚ  ك٢   حُلخٍ ًٝ حُـالٍ 

 

 )ٖٓ حٓٔخء هللا حُل٠٘ٔ  ؿخء ك٢ حُٜٔلق ح٣َُ٘ق \  ًٝ حُـالٍ 

 78:ح٣ش\ ٍٓٞس حَُكٖٔ  (طزخٍى  حْٓ ٍري ١ً حُـالٍ  ٝحالًَحّ
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        ك٤ظَٜ حُظو٢ هِق ح٤ُ٘ن          ٣ِٝى٢ٛ  رؼـزٚ  ٝحُط٤ن

 

٣ٔظوق  ٣ٝظٜخٕٝ   رٜٔخ  ٝحُؼـذ  ٛ٘خ  حُؼـذ \  ٣ِى٢ٛ رؼـزٚ ٝحُط٤ن 

 رخُ٘لْ  ٝحُطٞف

حُٜالى  ٝح٤ُٜٔزش ٝطـٔغ  ١ٞحثق  أ١ ٜٓخثذ ٝه٤َ حُوٞحًف  \ ٝحُط٤ق  

ٝحُٔؼ٠٘  حٗٚ ٣ظٜخٕٝ  ٣ٝٔظوق  ٖٓ حُؼـذ  ر٘لٔٚ  ك٤ٌُٜخ  ُظٜزَ  ػ٠ِ  

 ًَ 

  حُٜٔخثذ  ٝحُوٞحًف حُظ٢  طؼظ٣َٚ  ك٢ ك٤خطٚ

  

         ٣ٝيهَ  ح٤ُ٘طخٕ  ك٢ ه٤٘ٞٓٚ        ٝطزظ٢ِ  رَ٘ٙ ٝٗٞٓٚ

 

 حالٗق  \  حُو٤ّ٘ٞ

 حَُ٘ ٝحُ٘ئّ ٝ حُظ٘خإّ ٝٝؿٞد طًَٜٔخ الٜٗٔخ حػْ \      َٗٙ ٝٗٞٓٚ 

 ًٌُٝي ك٢ حُز٤ض حُظخ٢ُ 

 

        كظَى  ٣ٌٖٛ ٖٓ  حُِٞحُّ       كخطًَٜٔخ  ط٘ـٞ ٖٓ حُٔآػْ

 

 حُوطخ ٣خ  ٝحٌُٗٞد\ حُٔآػْ 

 

          ًٖٝ ٣َٓيح هخرال  ُالَٓ        طَٜ  َٓحىح  ك٢ حٗظٜخ ء حُؼَٔ

 

 حُٔزظي١ء ك٢ ِٓي حُط٣َوش  \  ح٣َُٔي 

حُٞحَٛ ح٠ُ ٓزظـخٙ  أ١ ح١ٌُ َٝٛ ح٠ُ حػ٠ِ   حُٔوخٓخص  \  ٝحَُٔح ى 

 ٝحٍكغ حُيٍؿخص ٝهي طْ َٗكٜخ ٓخروخ

 

               ٌٝٛٙ كخثيس ؿ٤ِِش         ٍك٤ؼش  ػ٘ي حٍُٟٞ ٗز٤ِش

 

 كخثيس ًز٤َس   ُِٝٓ٘ش ػخ٤ُش  ٍك٤ؼش   \ كخثيس ؿ٤ِِش 

 ٓلظَٓش ػ٘ي حُ٘خّ\  ٝػ٘ي حٍُٟٞ ٗز٤ِش 

 

               ًْٝ ٌُٟ ح١َُٝ٘  ٖٓ كٞحثي         ٣ؼَكٜخ  حُطخُذ رخُؼٞحثي
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 ٌٛٙ   حالىحد ٝ حُٞٛخ٣خ\ ١ً ح١َُٝ٘ 

 

              ٣وَٜ  ػٖ ٗظْ  حُـ٤ٔغ ك١ٌَ        كخًًَ  طـيٛخ ريٝحّ حًٌَُ

 

 طلَٜ ػ٤ِٜخ  رخُٔيحٝٓش ػ٠ِ ًًَ هللا طؼخ٠ُ\ طـيٛخ ريٝحّ حًٌَُ 

 

 ٌٝٛٙ هخطٔش ح١َُٝ٘        ًٌٍٓٞس  ك٢ ٗظ٢ٔ  ح٠ُٔز١ٞ

 

 حهَ حُٞٛخ٣خ حٝ حُٞحؿزخص\ هخطٔش ح١َُٝ٘  

         

 ًٌَُ٘ حالٕ ػ٠ِ حُظل٤َٜ      رؼٞ حُٔوخٓخص  رال طط٣َٞ

 

حُٔ٘خٍُ حٝ حُيٍؿخص حُظ٢ ٣ٌِٜٔخ حُٜٞك٢  حٝ ح٣َُٔي حػ٘خء  \ حُٔوخٓخص 

 ًِٓٞٚ حُط٣َن ح٠ُ حُلن طؼخ٠ُ

 

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

 

 حُوٍٞ ك٢ حُظٞرش  ٢ٛٝ ٛخف       ح٠ُٝ حُٔوخٓخص  ١ٌُ حُٜالف

 

حٍٝ ٓ٘خٍُ حُٜٞك٤ش  ٢ٛٝ   حُظٞرش ٖٓ ًَ ٢ٗء  ٟٓٞ هللا طؼخ٠ُ \ حُظٞرش 

ٝحك٠َ ٓخ ه٤َ ك٢ حُظٞرش  حٜٗخ  حُظٞرش ػٖ ًَ  ٢ٗء  ًٓٚ حُوِْ  ح٠ُ ٓخ 

ٌٝٛح حُٞٛق  ٣ؼْ حُظخَٛ ٝحُزخ١ٖ  ُٖٔ ًٞٗق  ر٣َٜق  )ٓيكٚ حُوِْ  

حُؼِْ  الٗٚ  ال  روخء ُِـَٜ  ٓغ حُؼِْ  ًٔخ ال  روخء  ٤َُِ ٓغ حُْ٘ٔ  ٌٝٛح  

٣ظٞؿذ  ؿ٤ٔغ حهٔخّ حُظٞرش  رخُٞٛق حُوخٙ ٝحُؼخّ  ٌٝٛح حُؼِْ  ٣ٌٕٞ  

ػٞحٍف  (ػِْ حُظخَٛ  ٝحُزخ١ٖ  رخهٚ  حٝٛخف حُظٞرش  ٝحػْ حٝٛخكٜخ

 حُٔؼخٍف 

 232\ ٍَُِٜٔٝى١ ٛللش

 

         ٢ٛٝ ٍؿٞع حُؼزي ػٖ ؿ٤ٔغ ٓخ         ٣ٌّ ك٢ حَُ٘ع  ١ٌُ حُٔٔخ
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 ٝٓؼ٘خٙ   ٍؿٞع حُؼزي ػٖ ًَ ٓخ ٣وخُق حَُ٘ع   رخال٣خرش  ٌَُ ٓخ ٢َٟ٣ 

 هللا طؼخ٠ُ

          ٝهخٍ َٜٓ حُظٔظ١َ   حُظٞرش      طَى ُظ٣ٞٔق ُٓخٕ حالٝرش

 

حُظٞرش  طَى ُظ٣ٞٔق ُٓخٕ حالٝرش ٢ٛٝ  )      ٝهي كَٔ  حُظٔظ١َ ُِظٞرش

 .حُؼٞىس ح٠ُ حُلن طؼخ٠ُ

ْٛ حرٞ دمحم َٜٓ  رٖ ػزي هللا  رٖ ٣ْٞٗ حُظٔظ١َ  :  َٜٝٓ حُظٔظ١َ

 ٤ٓالى٣ش  ٝه٤َ حٗٚ ًخٕ 815-  ٛـ٣َش 200\حُٔظٜٞف حٍُٜٔ٘ٞ  ُٝي ػخّ 

ُٚ ٜٓ٘لخص  ػي٣يس ٜٓ٘خ  . ٖٓ حٗي حَٛ ُٓخٗٚ ٍٝػخ ٝحػزيْٛ  ٝحُٛيْٛ  

\  طل٤َٔ  ٓوظَٜ حُوَحٕ  ًٝظخد ٍهخثن حُٔلز٤ٖ  ك٢ حُظٜٞف  طٞك٢  ػخّ

ٍحؿغ حُوخّٓٞ حالٓال٢ٓ  حُٔـِي حالٍٝ \  ٤ٓالى٣ش 896- ٛـ٣َش 283

 ٝ حُٔ٘ظظْ ك٢ طخ٣ٍن  24-  ٝحَُٓخُش حُو٣َ٤٘ش  ٛللش 466-ٛللش  

 323- حُِٔٞى ٝحالْٓ الرٖ حُـ١ُٞ  حُـِء حُٔخىّ ٛللش

 

          ٝٓخٍ ح١َُٔ  ٗوٚ ػٜ٘خ       كخٛلَ ٓ٘ٚ حُِٕٞ هٞكخ  ٜٓ٘خ

         ٝهخٍ ك٢ حُـٞحد حٕ الط٠ٔ٘        ًٗزي  ٣ٞٓخ  حٝ  طلَ حَُٓٔخ

 

 ٝٓخٍ حُٜٞك٢ حٍُٜٔ٘ٞ ح١َُٔ  ٗوٜخ  ػٖ حُظٞرش  كخٍطـق  ٝحٛلَ 

حُظٞرش  حٕ الط٠ٔ٘ ًٗزي  ٣ٞٓخ ٓخ  ٓخىٓض \ ُٞٗٚ  هٞكخ  ٝه٤٘ش  ٝحؿخد  

 .حٝ طيكٖ ك٢ حُوزَ\  ك٤خ   حٝطلَ حَُٓٔخ 

ٛٞ حرٞ حُلٖٔ  ١َٓ رٖ حُٔـِْ حُٔوط٢  هخٍ حُـ٤٘ي حُزـيحى١  :ح١َُٔ  

ٝحٓظخًٙ   ٝط٤ٌِٔ ح٤ُ٘ن ٓؼَٝف حٌَُه٢  ٝٝحكي ُٓخٗٚ  ك٢ حٍُٞع  

ٍحؿغ \  ٛـ٣َش 257حُظوٟٞ ٝحُؼزخىس   ٝػِْ حُظٞك٤ي  طٞك٢  ح١َُٔ  

  ٝحُٔ٘ظظْ  حُـِء حُوخْٓ ٛللش 17 16ٝحَُٓخُش حُو٣َ٤٘ش  ٛللش 

\23 ٝ 69 

 

              ٝٓجَ  حُـ٤٘ي ح٠٣خ  ػظٜخ          كوخٍ ك٢ ؿٞحرٚ  ٝح٠ٜٗ

 

ٛٞ حُـ٤٘يحُزـيحى١  حُٔظٜٞف حٍُٜٔ٘ٞ  حرٞ حُوخْٓ حُـ٤٘ي رٖ  \ حُـ٤٘ي 

دمحم  رٖ حُـ٤٘ي  حُوِحُ  ٣ِٝوذ حُوٞح١َ٣ٍ حٝ حُِؿخؽ  الٕ  ٝحُيٙ  ًخٕ  

ُٝي حُـ٤٘ي ك٢ حُوَٕ حُؼخُغ  .٣ٜ٘غ حُِؿخؽ  ٝحُوٞح٣ٍَ ٣ٝظخؿَ رٜٔخ 

 )حُٜـ١َ  ك٢ ٓطِؼٚ  ُْٝ طؼَف ٓ٘ش ٝالىطٚ   حرٞٙ ٖٓ حَٛ  ٜٗخٝٗي 

حٓخ حُـ٤٘ي كوي ُٝي ٝػخٕ  ك٢ رـيحى ٝطلوٚ  ػ٠ِ ٣ي حر٢    (ؿِٞالء حُلخ٤ُش
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ػٍٞ ٛخكذ  حالٓخّ حُ٘خكؼ٢   ٖٝٓ طال٤ٌٓٙ  حرٖ ٣َٓؾ   كؾ ٖٓ رـيحى ح٠ُ 

ٌٓش حٌَُٔٓش ػالع َٓحص ٤٘ٓخ ػ٠ِ هي٤ٓٚ   ٣ٝؼظزَ حُـ٤٘ي  حٍٝ   ٖٓ 

 أ١ ػِْ حُظٞك٤ي\ حٗظـَ  رؼِْ  حٌُالّ 

 ٛـ٣َش 297  ٝٛٞ ٤ٗن ٌٓٛذ حُظٜٞف حالٓال٢ٓ   طٞك٢  ك٢ رـيحى ػخّ 

 ٤ٓالى٣ش َٝٓهي ٙ  ك٢ رـيحى  ظخَٛ  ِٝٓحٍ ٤ُِِٖٔٔٔ  ٝرـٞحٍٙ  910-

 ٓٔـي ًز٤َ  ك٢ ؿخٗذ حٌَُم

 643\ حُوخّٓٞ حالٓال٢ٓ  حُٔـِي حالٍٝ  ٛللش

 

            رخٜٗخ  ٣خٛخكز٢  حٕ ط٠ٔ٘        ًٗزي كخػِْ  ًح ٌُحى ػٌٔخ 

 

حُظٞرش  هالف ٤ٔٗخٕ  حٌُٗذ  حٗٔخ طـؼَ  ًٗزي حٓخّ ػ٤٘٤ي  ُظظَحؿغ  ػ٘ٚ  

كظٔظـلَ هللا  طؼخ٠ُ ًؼ٤َح ٤ُظٞد ػ٤ِي   ٌٌٛح كَٔٛخ حُـ٤٘ي ٍكٔٚ هللا 

 طؼخ٠ُ 

 

         ٝهٍٞ ًَ ٜٓ٘ٔخ ٣خ ٛخف        كن ١ٌُ حُظلو٤ن  ٝحالكٜخف

 

 ٛخكذ حُؼِْ     \ ًٝ حُظلو٤ن  ٝحالكٜخف 

 

 

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

 

      حُوٍٞ  ك٢ حُظوٟٞ ٝك٢ ر٤خٜٗخ         ٢ٛٝ ُٜخ ػخٗزش ك٢ ٗخٜٗخ

 

حُل٤٠ِش  ٢ٛٝ ػخ٢ٗ ٓ٘خٍُ حُط٣َوش حُوخى٣ٍش   ك٤٠ِش حٍحى رٜخ  \  حُظوٟٞ 

حُوَحٕ  حكٌخّ  ٓخر٤ٖ  حالٗٔخٕ  ٝحُوِن  ٝ حكٌخّ ٓخر٤ٖ  حالٗٔخٕ ٝهخُوٚ   

 ٝحِٜٛخ  ؿؼَ حُ٘لْ  ك٢ ٝهخ٣ش      

  كخُٔظوٕٞ  ْٛ ح٣ٌُٖ  0  حًٕ  ٓوخكش هللا طؼخ٠ُ حِٜٛخ  ٝحُو٤٘ش ٓ٘ٚ 

٣ظوٕٞ حٗلْٜٔ ػٌحد هللا  ٝٓوطٚ ك٢ حُي٤ٗخ ٝحالهَس   ًُٝي رخُٞهٞف  ػ٘ي 

كيٝىٙ  ٝحٓظؼخٍ  الٝحَٓٙ ٝحؿظ٘خد ٗٞح٤ٛٚ ٝهي ٍٝىص حُظوٟٞ ك٢ حُوَحٕ 

٣خح٣ٜخ ح٣ٌُٖ حٓ٘ٞح  حطوٞ ح هللا كن  طوخطٚ  ٝال   )ح٣ٌَُْ  َٓحص َٝٓحص  ٜٓ٘خ 

    102\ٍٓٞس حٍ ػَٔحٕ  ح٣ش  (طٔٞطٖ حال  ٝحٗظْ ِٕٓٔٔٞ 
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٤ُْ حُزَ  حٕ طُٞٞح  ٝؿٌْٞٛ  هزَ   )ٝهي ٝٛق حُوَحٕ ال٣ٌَُْ  حُٔظو٤ٖ 

حَُٔ٘م ٝحُٔـَد  ٌُٖٝ حُزَ  ٖٓ حٖٓ  رخ هلل ٝح٤ُّٞ حالهَ ٝحُٔالثٌش  

ٝحٌُظخد ٝحُ٘ز٤٤ٖ  ٝآط٠ حُٔخٍ  ػ٠ِ كزٚ  ١ًٝ حُوَر٠  ٝح٤ُظخ٠ٓ  

ٝحُٔٔخ٤ًٖ  ٝحرٖ حُٔز٤َ  ٝحُٔخث٤ِٖ  ٝك٢ حَُهخد ٝحهخّ حُٜالس  ٝحط٠ 

حًُِخس ٝحُٔٞكٕٞ  رؼٜيْٛ  حًح ػخٛيٝح  ٝحُٜخر٣َٖ  ك٢ حُزخٓخء ٝح٠َُحء 

ٍٓٞس حُزوَس  ح٣ش  (ٝك٤ٖ حُزخّ حُٝجي ح٣ٌُٖ  ٛيهٞح  ٝحُٝجي ْٛ حُٔظوٕٞ

\77 

 (حػيُٞح  ٛٞ حهَد ُِظوٟٞ  )حٟخكش ح٠ُ ًُي حهٍٞ حٕ حُؼيٍ ٖٓ حُظوٟٞ

  8\ ٍٓٞس حُٔخثيس ح٣ش

  237\ ٍٓٞس حُزوَس  ح٣ش (ٝحٕ طؼلٞح حهَد ُِظوٟٞ)ٝحُؼلٞ ٖٓ حُظوٟٞ

كٔخ حٓظوخٓٞح ٌُْ  كخٓظو٤ٔٞح ُْٜ  حٕ هللا ٣لذ  )ٝحالٓظوخٓش ٖٓ حُظوٟٞ

  ٌُح كخٕ هللا طؼخ٠ُ ٍكْ حُٔظو٤ٖ  ٝحىهِْٜ 7\ ٍٓٞس حُظٞرش  ح٣ش    (حُٔظو٤ٖ

ٍٝكٔظ٢ ٝٓؼض  ًَ ٢ٗء كٔخًظزٜخ  ٣ٌُِٖ  ٣ظوٕٞ   )ك٢ ٍكٔظٚ  ٝؿ٘ظٚ 

ٖٝٓ  ) 156\ ٍٓٞس حالػَحف (٣ٝئطٕٞ حًُِخس  ٝح٣ٌُٖ  ْٛ رخ٣خط٘خ  ٓئٕٓ٘ٞ

 2ٝ3\  حُطالم ح٣ش (٣َُٝهٚ ٖٓ ك٤غ ال٣لظٔذ * ٣ظن هللا ٣ـؼَ ُٚ ٓلَؿخ 

 4\ٍٓٞس حُطالم ح٣ش  (ٖٝٓ ٣ظن هللا  ٣ـؼَ ُٚ ٖٓ حَٓٙ ٣َٔح  )

ٝحُظوٟٞ  ٖٓ ٓوخٓخص حُٜٞك٤ش  ٝٛٞ ػخ٢ٗ حُٔوخٓخص ػظي ح٤ُ٘ن حُـ٤ال٢ٗ  

 هيّ َٓٙ

       حػِْ حٕ حَُٝرخ١ً  هخال       حًح طوٖ  حالكؼخٍ ٝ حالهٞحال

 

ٛٞ  حرٞ ػ٢ِ  حكٔي رٖ دمحم  حًَُٝ رخ١ً ُٝي ك٢ رـيحى ٝطَر٠ \ حَُٝرخ١ً  

 933- ٛـ٣َش \  322رٜخ  ػْ ٓخكَ ح٠ُ َٜٓ   ٝػخٕ ٝٓخص ك٤ٜخ  ٓ٘ش 

٤ٓالى٣ش ٛلذ  حُـ٤٘ي حُزـيحى١  ٝحُؼٍٟٞ ٝحرٖ حُـالء  ٝ ٝه٤َ حٗٚ  

حُـ٤٘ي ك٢ :  ح١َف  حُٔ٘خ٣ن  ٝحػِْٜٔ رخُط٣َوش  ًًَٝ حٕ حٓخطٌطٚ

حَُٓخُش \ حُظٜٞف  ٝحرٞ حُؼزخّ ك٢ حُلوٚ   ٝػؼِذ ك٢  حُِـش ٝحالىد 

 44\ حُو٣َ٤٘ش  ٛللش

 

       ُٜخ  ٣خٛخف  حٕ طـخٗزخ       ٣ٝخهٌ حُؼزي حُظو٢ ؿخٗزخ

    ػٖ ًَ ٓخ٣زؼيٙ ػٖ ٍرٚ        كالُّ  حُظوٟٞ  طلِ روَرٚ 
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حُظوٟٞ كٔذ هٍٞ حًَُٝرخ١ً حالرظؼخى ػٖ ًَ  ٓخ٣زؼي حَُٔء  ػٖ ٍرٚ  

 كخُظِحّ حُظوٟٞ  ٓؼ٘خٙ حُوَد ٖٓ  هللا طؼخ٠ُ 

 

 ٝهخٍ ١ِن رٖ ك٤زذ حُظوٟٞ  حٕ  ٣ؼَٔ حُؼزي ػ٠ِ ٓخ ٣وٟٞ

 

     حرٖ كز٤ذ ٛٞ  حرٞ ؿؼلَ  دمحم  رٖ كز٤ذ  رٖ ح٤ٓش  ٖٓ ٓٞح٢ُ  ر٢٘ 

حُؼزخّ  ُٝي ٝٗ٘خ ك٢ رـيحى  ٝطٞكَ ػ٠ِ ػِّٞ حُِـش ٝحالىد  ٝحالٗٔخد  

 ٤ٓالى٣ش ك٢ هالكش حُٔظًَٞ 860-  ٛـ٣َش 245\ ٝحالهزخٍ  طٞك٢  ػخّ 

حُٔلظخ٤ُٖ \  حُؼزخ٢ٓ  ُٚ ػيس ٜٓ٘لخص  ٓطزٞػش ٝٓوط١ٞش  ٜٓ٘خ ًظخد 

ٖٓ  ٗٔذ ح٠ُ حٓٚ  ٖٓ \ ٖٓ حالَٗحف  ك٢ حُـخ٤ِٛش ٝحالٓالّ  ًٝظخد  

 هِن حال ٗٔخٕ \ حُ٘ؼَحء  ًٝظخد 

 رطخػش  هللا رٍ٘ٞ ٓ٘ٚ        ٓوخكش حُؼوخد  كخػَك٘ٚ

ػَٔ حُؼزي  ٓخ ٣ٔطظ٤غ  ٣ٝظٌٖٔ  رطخػش هللا  ٖٓ  ٍٗٞٙ :هُٞٚ ك٢ حُظوٟٞ  

 أ١ ٣ظو٢ حُؼوخد -  طؼخ٠ُ  ٝٓوخكش ٖٓ ػوخرٚ 

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

 

 

 

 حُوٍٞ ك٤ٔخ هي ٍػ٠ رخٍُٞع           ٢ٛٝ ػخُغ كخٓظٔغ

 حٍٝ حُِٛي  ٝهي هخٍ حٍَُٓٞ ح٣ٌَُْ  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص\ حٍُٞع  

ٝحٍُٞع ٖٓ ٓوخٓخص حُٜٞك٤ش  ٝٛٞ طخُغ ٓوخّ ٖٓ  (ٓالى ى٣ٌْ٘ حٍُٞع )

 .ٓوخٓخص حُط٣َوش حُوخى٣ٍش 

ٝحٍُٞع حٕ ال٣ظٌِْ حُؼزي  حال  رخُلن   ك٢ كخُظ٢ حَُٟخ ٝحُـ٠ذ  ٝحٕ 

حٍُٞع  ى٤َُ  حُوٞف   )٣ٌٕٞ  حٛظٔخٓٚ  ٓخ  ٢َٟ٣ هللا طؼخ٠ُ  ٝه٤َ

ػٞحٍف  (ٝحُوٞف ى٤َُ  حُٔؼَكش ٝحُٔؼَكش  ى٤َُ حُوَد ٖٓ هللا طؼخ٠ُ

 233\ حُٔؼخٍف ٍَُِٜٔٝى١ ٛللش 

 

           هخٍ حال ٓخّ  حُٜخكذ حُٜي٣ن       ٓوخُش   ٗظ٢ٔ رٜخ ٤٠٣ن

 

 ال ٣ٔؼٜخ\ ٗظ٢ٔ رٜخ ٤٠٣ن 
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 ٢ٌُ٘٘  حًًَٛخ  رخُٔؼ٠٘          رزؼٞ حُلخظ رٜخ  طـ٢٘

 

 حًًَ ٓؼ٠٘ هُٞٚ  \  حًًَٛخ رخُٔؼ٠٘ 

  

 ك٘خٜٗخ حَٛ  ح٠ُٜ٘ ٝحُؼوَ        ٝرؼٞ حٍرخد  حُظو٠ ٝحُ٘وَ

 

 ١ًٝ حالُزخد  ٝحُؼوٍٞ ح٤َُ٘س \ حَٛ ح٠ُٜ٘ ٝحُؼوَ 

حَٛ ح٤ُو٤ٖ ْٝٛ حالطو٤خءٝحُؼِٔخء  ٖٓٔ ًظزٞح ٝحُلٞح   \  حَٛ حُظو٠ ٝحُ٘وَ 

 حٌُظذ ك٢ حُي٣ٖ  ٝحُؼِّٞ حُي٤٘٣ش ٝطوِٞٛخ  ك٢ طٜخ٤ٗلْٜ 

 

             ٢ٛٝ ٖٓ حُلالٍ   ً٘خ ٗيع    ٓزؼ٤ٖ  رخرخ  ٍٝػخ  ٝٗٔ٘غ

 

أ١ ً٘خ ٗظًَٜخ هٞف حُٞهٞع ك٢ حُ٘زٜش حٝ ك٢ حُلَحّ =   ٗظَى \  ٗٔ٘غ 

ٝال طوق ٓخ ٤ُْ ُي رٚ ػِْ  حٕ حُٔٔغ   )ح٣ٔخٗخ روٍٞ حُٜٔلق ح٣َُ٘ق

  حٝ 35\  ٍٓٞس حالَٓحء ح٣ش (ٝحُزَٜ حُلئحى ًَ حُٝجي ًخٕ ػ٘ٚ ٓٔئٝال 

  (ىع ٓخ٣َ٣زي ح٠ُ ٓخ  ال  ٣َ٣زي  )هٍٞ حٍَُٓٞ ح٣ٌَُْ

                

       ٝهخ ٍ ٣ل٢ رٖ  ٓؼخً حَُح١ُ        ٝهُٞٚ ك٢ ؿخ٣ش حال٣ـخُ

 

ٛٞ حرٞ ٣ًَُخ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼخً حَُح١ُ  ُٝي ٝػخٕ \٣ل٠٤ رٖ ٓؼخً حَُح١ُ 

 ك٢

  258ػخّ \ ٤ٗٔخرٍٞ  ٝٓخكَ ح٠ُ ٓي٣٘ش رِن ػْ ػخى ح٤ُٜخ ٝطٞك٢ ك٤ٜخ 

 -ٛـ٣َش

ؿٞع حُظٞحر٤ٖ  طـَرش ٝؿٞٙ  )ٖٓ حهٞحُٚ  ك٢ حُِٛي حٍُٞع - ٤ٓالى٣ش 871

حُِٛي  ػالػش ح٤ٗخء )  ٝهخٍ   (حُِحٛي٣ٖ   ٤ٓخٓش  ٝؿٞع  حُٜي٣و٤ٖ ٌَٓٓش

طٍٞع  ػٔخ ٤ُْ ُي  ػْ حُٛي ك٤ٔخ ٛٞ  ) ٣ٝوٍٞ   (حُوِش ٝحُوِٞس  ٝحُـٞع

 (ُي 

 حٍُٞع  حُٞهٞف ػ٘ي حُؼِْ         رؼ٤َ طخء٣َٝ  ُٔؼ٠٘ حُلٌْ

  

حٍُٞع  حُٞهٞف  ػ٠ِ كي حُؼِْ  ٖٓ ؿ٤َ   )ٝهٍٞ ٣ل٠٤ رٖ ٓؼخى ك٢ حٍُٞع 

 232\ حك٤خء ػِّٞ حُي٣ٖ  حُٔـِي حُوخْٓ ٛللش    (حُظخ٣َٝ
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*********************************            

 

 

      ٝحُوٍٞ ك٢ حُِٛي ٝك٢ ر٤خٗٚ        كخُٛي طٌٖ  ٣خٛخف  ٖٓ حهٞحٗٚ

 

ىٝحّ  حُؼَٔ  هلل طؼخ٠ُ  رل٤غ  ٣٘ـِٚ ٝهظٚ حُلخَٟ ػٖ ٝهظٚ \   حُِٛي

حالط٢  ٣َٜٝ ح٠ُ ٓوخّ طَى حالهظ٤خٍ  ٝحُظير٤َ ك٤ٌٕٞ  حهظ٤خٍٙ  ٖٓ حهظ٤خٍ  

هللا طؼخ٠ُ ُِٝحٍ ٛٞحٙ  ٝٝكٍٞ ػِٔٚ  ٝحٗوطخع  ٓخىس حُـَٜ  ػٖ رخ١٘ٚ  

ٝحُِٛي ٛٞ طَى حُي٤ٗخ  ك٢ ٓز٤َ حالهَس  ٝطَى  ًَ   ٓخ٤٘٣ٖ  ح٠ُ ٓخ ٤ِ٣ن  

 ٣ٝلزذ حُ٘لْ ح٠ُ هخُوٜخ

  

         ٝهخٍ حُـ٤٘ي  ٝٛٞ ٣خٍك٤و٢       ٤ٗن ؿ٤َِ  حُويٍ ًٝ طلو٤ن

 

 حُـ٤٘ي ح٤ُ٘ن حٍُٜٔ٘ٞ ٝٓزن حٌُالّ ػ٘ٚ 

 

 حُِٛي ػ٘يٗخ  هِٞ حُزخٍ          ػٔخ  هِض ٓ٘ٚ ٣ي حَُؿخ ٍ

 

حُِٛي  هِٞ حال٣ي١ ٖٓ حالٓظالى ٝحُوِٞد  ٖٓ   )ٝهٍٞ حُـ٤٘ي ك٢ حُِٛي 

 (حُظظزغ

 

          ٝهخٍ ؿ٤َٙ ٝٛٞ حُيحٍح٢ٗ      حرٞ ٤ِٓٔخٕ  حَُك٤غ حُ٘خٕ

 

ٛٞ حرٞ ٤ِٓٔخٕ  ػزي حَُكٖٔ  رٖ ػط٤ش حُيحٍح٢ٗ  حُيٓ٘و٢ \ حُيحٍح٢ٗ

 830-  ٛـ٣َش  215\ ٝىحٍحٕ ه٣َش ٖٓ هَٟ ىٓ٘ن   طٞك٢ ك٤ٜخ  ٓ٘ش 

 (ٌَُ ٢ٗء ٛيء ٝٛيء حُوِٞد ٗزغ حُزطٖ )٤ٓالى٣ش  ٖٓ حهٞحُٚ 

 

          حُِٛي ػ٘ي١  طَى ٢ٗء  ٣٘ـَ        ػٖ حالُٚ   ػزيٙ  ٣ٝلَٜ

 

 حُِٛي ػ٘يٙ  طَى  ًَ ٢ٗء ٣٘ـَ حالٗٔخٕ  ػٖ هللا طؼخ٠ُ  ك٤زظؼي ػ٘ٚ 

 

 ًْٝ ُْٜ  ك٢ حُِٛي ٖٓ حهٞحٍ         طًَظٜخ  ٓوخكش  حُٔالٍ
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 حُٔؤّ\ حُٔالٍ 

 

 ٝحُوٍٞ  ك٢ حُيػٞ  رخُو٘خػش      َٝٗكٜخ  كخؿظْ٘ حٓظٔخػٚ

 

حالًظلخء رٔخ  طظٞهغ  رٚ حُلخؿش  هخٍ ٍٍٓٞ هللا  ٠ِٛ ػ٤ِٚ \  حُو٘خػش 

ٝه٤َ حُو٘خػش  ٖٓ حَُٟخ رُِٔ٘ش حٍُٞع ٖٓ   (حُو٘خػش ًِ٘ ال٣ل٠٘ )ِْٝٓ 

حُِٛي  ٌٝٛح حٍٝ  حَُٟخ  ٌٝٛح حٍٝ حُِٛي  كخُو٘خػش  ٢ٛ ٍٟخ حُ٘لْ رٔخ 

 هْٔ هللا طؼخ٠ُ ُٜخ  ٝحالٓظـ٘خء رخُٔٞؿٞى

 

 هخٍ ٍٍٓٞ هللا  ٠ِٛ هللا      ػ٤ِٚ  ٓخ طؤٝٙ  حالٝح ٙ

 

 حُظخثذ  حَُحؿغ ح٠ُ هللا طؼخ٠ُ\حالٝحٙ 

          ك٢  ٛال  ًالّ  ٗظٔٚ ًخُيٍ      ٌُ٘ٚ  حُوخٍؽ  ػٖ ١ً حُزلَ

 

 ٛخكذ حُؼِْ حُـ٣َِ\  حُظـ٤ٔغ حٝ حُُٕٞ    ١ًٝ حُزلَ\ حُ٘ظْ 

         

             كخٓٔؼٚ رخُٔؼ٠٘ ٝهَ حُِلظخ            كَرٔخ  الُِلع  ٣ـٞع 

 حُللظخ

 

 حطًَٚ  حٝ طـظُٞ  ػ٘ٚ أ١ ح٠ُ   حُٔؼ٠٘\  هَ حُِلع 

 

 ٝٛٞ ُؼ١َٔ  ٣خُط٤ق  حُٔؼ٠٘          ًِ٘  ٗوٍٞ  حٗٚ    ال٣ل٠٘

 

 (حُو٘خػش ًِ٘ ال٣ل٠٘ )طؼز٤ض ُوٍٞ حٍَُٓٞ ح٣ٌَُْ ملسو هيلع هللا ىلص

 

             ٝهخٍ ٖٓ حَٛ  حُؼِّٞ  ٝح٠ُٜ٘     رٖ ك٤٘ق  ًٝ  حُٔؼخُْ حٜٗخ

 

ٛلخر٢ ؿ٤َِ  ػخُْ رخٍٓٞ حُي٣ٖ  ػخٕ هالكش  حر٢ رٌَ ٝ \     حرٖ ك٤٘ق

حٕ ٍؿال ؿخء  ح٠ُ حُ٘ز٢ ملسو هيلع هللا ىلص  كوخٍ  ح٢ٗ  )ػَٔ ٝػؼٔخٕ  ٝٓٔخ ٣ئػَ ػ٘ٚ 

حٛزض ك٢ ر١َٜ  كخىع هللا  ٢ُ  هخٍ حًٛذ   ٝطٟٞؤ ػْ  َٝٛ  ًٍؼظ٤ٖ  

ٝهَ حُِْٜ  ح٢ٗ  حٓؤُي  ٝحطٞؿٚ ح٤ُي  ر٘ز٤ي   دمحم  ٗز٢ حَُكٔش ٣خدمحم  ح٢ٗ 
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حط٘لغ  ري ح٠ُ ٍر٢ ك٢    ٍى ح٢ُ  ر١َٜ   هخٍ  كٞهللا  ٓخ طلَه٘خ  حٝهخٍ ُ٘خ  

\ حُٔ٘خٍ حُٜخى١    ٛللش (حُلي٣غ   كظ٠  حهزَ ػ٤ِ٘خ  ًخٗٚ ُْ ٣ٌٖ رٚ ٍَٟ

499 

 

              طَى ً٘ٞف  ح٠ُ حُٔلوٞى       ػٔش  حالٓظـ٘خء رخُٔٞؿٞى

 

 طَى حٌُ٘ٞف ح٠ُ حُٔلوٞى حٝ ؿ٤َ حُٔٞؿٞى  ٝحُو٘خػش رخُٔٞؿٞى

             
         

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

 

 

 

           حُوٍٞ  ك٢ حُٔيػٞ رخُظًَٞ       َٝٗكٚ  كخٓٔؼٚ   ُِظـَٔ

 

حالٗوالع  ٖٓ حُلٍٞ ٝحُوٞس  ٝطَى  طير٤َ  حُ٘لْ  ٍٝى حُؼ٤ٖ  \  حُظًَٞ 

ح٠ُ ح٤ُّٞ  ٝطَى  ْٛ  ؿي  ٝحٍٝ ٓوخٓخص حُظًَٞ  حٕ ٣ٌٕٞ حُؼزي  ر٤ٖ ٣ي١  

الهلل طؼخ٠ُ  ًخ٤ُٔض  ر٤ٖ ٣ي١ حُـخَٓ  ٣وِزٚ  ٤ًق ٣٘خء   ًَٝ  ٓخ ٣لْ 

ٝٗوٜخٕ حُظًَٞ  .  حَُٔء  ر٢٘ء  ٣لَف رظًِٞٚ  ٣ٌٕٝٞ   ٓ٘زغ حُ٘لْ 

ٓظَٜ  رظٍٜٞ ٖٓ حُ٘لْ  كخًح ؿخرض حُ٘لْ  حٗلٔٔض  ٓخىس حُـَٜ  كٜق 

حُظًَٞ ًِٝٔخ طلَى ٖٓ  حُ٘لْ ٣و٤٘ٚ رَى ػ٠ِ ح٤ٔ٠َُ  َٓ هٍٞ هللا 

٤ٜ٣َٝ  حُظًَٞ     (حٕ هللا ٣ؼِْ ٓخ ٣يػٕٞ  ٖٓ ىٝٗٚ ٖٓ ٢ٗء )طؼخ٠ُ

 ك٤٘جٌ   حٟطَحٍح 

 

                هخٍ حرٞ ٓؼ٤ي  حُوَحُ            ٝك٢ ح١ٌُ  هي هخُٚ حُـخُ

 

ٛٞ حرٞ  ٓؼ٤زي حكٔي رٖ  ػ٠ٔ٤  حُوَحُ حُزـيحى١  طٞك٢ \حرٞ ٓؼ٤ي حُوَحُ

 ٤ٓالى٣ش  ٛلذ ًح حُٕ٘ٞ ح١َُٜٔ  ٝحُ٘زخؿ٢ 890-   ٛـ٣َش277\ ٓ٘ش

 (ًَ  رخ١ٖ  ٣وخُلٚ  ظخَٛ  كٜٞ رخ١َ ):ٝح١َُٔ  ٖٓ حهٞحُٚ  

 

              طًَٞ حُؼ٤ي   حٟطَحد  ك٤ٚ           ٢ِ٣ ٌٓٞٗخ ٣خ حهخ حُظ٘ز٤ٚ
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           ػْ ٌٕٓٞ  ك٤ٚ  ٣خ ًح حٍُٞع             ٢ِ٣ حٟطَحرخ  ًٓٞٗخ 

 رخُـِع

 

حُلًَش رؼي حٌُٕٔٞ  ٝهطغ حَُؿخء رخٓظلخٕ حُ٘لْ   ك٢ =  حُظًَٞ

ىػٟٞ حُظًَٞ ٝحُظٍٞع  ػٖ ًَ ٓخ٣َ٣ذ  الٕ حُظًَٞ  ٝ حٍُٞع  ٌَٓٔ 

 حكيْٛ حالهَ       

 

             ٝهخٍ  ًٝ حُٕ٘ٞ  ح٢َُٟ  حُظًَٞ     هطغ الٓزخد  رٜخ حُظَٞٛ

 

ٛٞ  حرٞ حُل٤ٞ  ٗٞرخٕ رٖ  حرَح٤ْٛ ح١َُٜٔ  \  ًٝ حُٕ٘ٞ ح٢َُٟ 

حاله٢ٔ٤ٔ  ٗٔزش ح٠ُ رِيس حه٤ْٔ ك٢ ٛؼ٤ي َٜٓ  ه٤َ حٗٚ ُٝي ك٤ٜخ  ٓ٘ٚ 

  ٤ٓالى٣ش771-  ٛـ٣َش 155\

  ه٠٠ ًٝ حُٕ٘ٞ حَُٜٟٔ  كظَس ك٢ ك٤خطٚ  ك٢ حُظ٘وَ ر٤ٖ َٜٓ 

ٝحَُ٘م حُؼَر٢  ُحٍ ك٤ٜخ  ٌٓش حٌَُٔٓش ٝرـيحى ٝىٓ٘ن  ٝحُويّ 

ٝحٗطخ٤ًش ٝحُويّ ٝحُظو٠  ك٢ ٍكالطٚ  رخٌُؼ٤َ ٖٓ حػالّ حُلوٚ 

ٝحُظٜٞف  ك٢ ػَٜٙ  ْٜٓ٘ حرٖ ك٘زَ ٝ  ٓؼَٝف حٌَُه٢  ٝحُزٔطخ٢ٓ  

ٝحُو١َ٤٘  ٝح١َُٔ  حُٔوط٢   ًٝخٕ  هالٍ ًُي  ٣ظؼِْ  ٣ٝؼِْ  ٣ٝللع  

 ٣ٝؼع ك٢ حُي٣ٖ

 ػْ حَٜٗف ح٠ُ  حُظٜٞف  رؼي حٕ ػَف رخُِٛي  ٝهي ٣ٍٝض ػ٘ٚ  حهٞحٍ 

ٓخٍص ٓٔخٍ   حُلٌْ  ؿٔؼٜخ رؼيٙ طالٌٓطٚ  ك٢ ًظذ حُظٜٞف  ٝؿؼِٞح  

ٖٓ طؼخ٤ُٜٔخ  ٝهٜخثيٛخ  ٌٓٛزخ  ك٢ حُظٜٞف  ٣ٍٝٝض  ح٠٣خ  ُٚ  

ًَحٓخص  ٝػي ٖٓ  حٛلخد  حُٔـخٛيحص ٝح٣َُخٟخص  ٝحُٔ٘خٛيحص  طٞك٢ 

 ٤ٓالى٣ش  ٝىكٖ ك٢ ٓ٘طوش  حُوَحكش  859- ٛـ٣َش 245\ رخُـ٤ِس  ٓ٘ش 

 452\الكع حُوخّٓٞ حالٓال٢ٓ ٛللش \ حُٜـَٟ  ك٢ حُوخَٛس 

         ٝهِغ حٍرخد  ح٤ُٜخ ٣ٔ٘ي          رظَٜٙ  ٖٓ ٗلؼٚ  ٣ؼوي

 ؿٔخػخص     \ حٍرخد 

 ٓخ ٣٘ظلغ  رٚ  ٜٓ٘خ\   ٖٓ ٗلؼٜخ ٣ؼوي  

حُظًَٞ طَى  طير٤َ  حُ٘لْ  ٝحالٗوالع )  ٝهٍٞ  ١ً حُٕ٘ٞ ك٢ حُظًَٞ  

 (ٖٓ حُلٍٞ ٝحُوٞس 
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            ًْٝ  ٓوخّ ك٤ٚ َُِؿخٍ          حػَٟض  ػٜ٘خ  ٍحكش حَُؿخٍ

 

 طًَظٜخ حٝ حرظؼيص ػٜ٘خ\      حػَٟض  ػٜ٘خ 

 

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

 

    

  ٝحُوٍٞ ك٢ حُٜزَ كٌٖ ٣خٛخف         ٛخكزٚ طوظٚ رخُٜال ف

 

حُٜزَ ٖٓ  حُٔوخٓخ ص حُٜٞك٤ش  ٝٛٞ ٖٓ حُل٠خثَ  حُوِو٤ش  \   حُٜزَ

ٝٛٞ حُ٘للش حَُٝك٤ش حُظ٢  ٣ؼظْٜ رٜخ حُٔئٖٓ  ك٤ٔخ ٣ؼظ٣َٚ  ٖٓ حٍٓٞ 

ٝطيهَ   ح٤ُٚ ح٤ٌُٔ٘ش  ٝحال١ٔج٘خٕ ٝطٌٕٞ رِٔٔخ  ُـَحكخطٚ  ٝآالٓٚ  

كٜٞ ٣ٜزَ  ٣ِٝظْٔ ٖٓ هللا طؼخ٠ُ  حُٜزَ  رٞؿٞى حُو٤َ ٝحُؼطخء 

ٝحُٔالً   ٝٗٔظط٤غ حٕ ٗليى رخ ٕ حُٜزَ  ٛٞ حُلي حُلخَٛ  ر٤ٖ حُل٤خس   

حَُٝك٤ش ٝحُل٤خس حُٔخى٣ش  ٌُح  ًؼَ ًًَٙ ك٢ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ  ٍٝكؼض 

ٝهي ًًَ حًؼَ ٖٓ طٔؼ٤ٖ َٓس ك٢ . ُِٓ٘ظٚ  ٝحُؼ٘خء ػ٠ِ حُٜخر٣َٖ  

حُوَحٕ ح٣ٌَُْ  ٝحًي  ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ  ػ٠ِ حٕ  حُٜخر٣َٖ  ٣٘خُٕٞ ح٣ُِٔي 

 ٖٓ حُل٠َ ٝحَُكٔش 

ٍٓٞس  (ٝحٓظؼ٤٘ٞ ح  رخُٜزَ ٝحُٜالس حٕ هللا ٓغ حُٜخر٣َٖ  )هخٍ طؼخ٠ُ 

 \حُزوَسح٣ش 

ٍٓٞس    (ُٝ٘ـ٣ِٖ  ح٣ٌُٖ ٛزَٝح  حؿَْٛ  رخكٖٔ ٓخ ًخٗٞح  ٣ؼِٕٔٞ  )

 96\حُ٘لَ  ح٣ش  

ٝحٛزَٝح حٕ هللا  ٓغ   )ٝحُٜخرَٕٝ  ٓئ٣يٕٝ  ر٘ؼٔش هللا  طؼخ٠ُ

ٝؿؼِ٘خ ْٜٓ٘ )  ٝؿؼَ  هللا طؼخ٠ُ  حُٜخ ر٣َٖ  حثٔش حُ٘خّ   (حُٜخر٣َٖ 

ٍٓٞس  (حثٔش   ٣ٜيٕٝ رخَٓٗخ   ُٔخ ٛزَٝح ًٝخٗٞح رخ٣خط٘خ  ٣ئٕٓ٘ٞ 

 ٝهي ػيى هللا طؼخ٠ُ حٗٞحع حُزالء  ٝؿؼَ حُٜزَ  ٓلظخكخ 24حُٔـيس ح٣ش  

ُٜخ  ٝٓوَؿخ  ٜٓ٘خ ٝٗلخء ُٔخ ك٢ حُ٘لّٞ   ٝٝٛق حُٜخر٣َٖ  رخْٜٗ 

ُٝ٘زٌِْٞٗ  ر٢٘ء    )٣لُٕٞٝ رؼالع  ِٓح٣خ   الطؼط٠ ُـ٤َْٛ هخٍ طؼخ٠ُ

ٖٓ حُوٞف  ٝحُـٞع  ٝٗوٚ ٖٓ  حالٓٞحٍ ٝحالٗلْ ٝحُؼَٔحص  ٝرَ٘ 

  ح٣ٌُٖ حًح0حُٜخر٣َٖ 
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 حُٝجي  ػ٤ِْٜ 0حٛخ رظْٜ ٤ٜٓزش  هخُٞح حٗخ هلل ٝحٗخ ح٠ٜ٤ُ  ٍحؿؼٕٞ  

ٍٓٞس حُزوَ س حال٣خ  (ِٛٞحص ٖٓ ٍرْٜ  ٍٝكٔش  ٝحُٝجي ْٛ حُٜٔظيٕٝ 

  كْٜ  ػ٤ِْٜ ِٛٞحص ٖٓ ٍرْٜ   ٝؿ٤٘ظْٜ 157 156ٝ 155ٝ\ص 

 .ٍكٔظٚ  طؼخ٠ُ  ٝك٤ِٜش ًُي حْٜٗ ْٛ حُٜٔظيٕٝ 

 ٝكو٤وش حُٜزَ  طظَٜ ك٢ ١ٔؤ٤ٗ٘ش حُ٘لْ  ٝط٤ًِظٜخ ٝطٞرظٜخ  كخُ٘لْ 

حًح طًَض  رخُظٞرش   ُحُض  ػٜ٘خ  َٗحٓظٜخ  حُطز٤ؼ٤ش  الٕ حُ٘لْ  

رخُٔلخٓزش  ٝحَُٔحهزش  ٝرخُٜزَ  طٜلٞ  ٝط٘طل٢ ٤َٗحٜٗخ  حُٔظؤؿـش  

رٔظخرؼش  حُٜٟٞ ٝطزِؾ  ػ٘ي  ًُي  ٓلَ حَُٟخ  ٝٓوخٓٚ   هخٍ حٍَُٓٞ 

حػَٔ هلل  رخ٤ُو٤ٖ  ك٢ حَُٟخ   كخٕ ُْ ٣ٌٖ  كخٕ ك٢  )ح٣ٌَُْ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 

 (حُٜزَ  ه٤َح ًؼ٤َح 

                 هخٍ ٍٍٓٞ هللا  ٠ِٛ هللا        ػ٤ِٚ  ٓخ ِِٓٔض  حالٓٞحٙ

     حُٜزَ ػ٘ي حُٜيس حال٠ُٝ  كٌٖ     ٣خٛخف  ٛخرَح  ػ٠ِ حُزِٟٞ طٜٖ

 

حُٜزَ ػ٘ي حُٜيٓش  )     هٍٞ حٍَُٓٞ ح٣ٌَُْ ك٢ طلي٣ي ٓٞهغ ح٤َُٜ

  (حال٠ُٝ

 طٜٕٞ ٝط٠ٔلَ حٝط٠ؼق  ٝهٞطٜخ ٝٗيطٜخ \طٜٖ  

 

         ٝهخٍ ٓٞالٗخ  ػ٢ِ رٖ حر٢     ١خُذ ح٠ُخٍد  ٛخّ  َٓكذ

 

             ػ٢ِ رٖ حر٢ ١خُذ  ٢ٍٟ هللا  ػ٘ٚ  ٛٞ ح٤َٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ  

ٝه٤ِلش ح٤ُِٖٔٔٔ حرٖ ػْ حُلز٤ذ حُٜٔطل٠  ُٝٝؽ حر٘ظٚ حُلز٤زش  

كخ١ٔش حَُِٛحء  حُزظٍٞ ٝٝحُي     ٓزط٢ حٍَُٓٞ ح٣ٌَُْ حُلٖٔ 

 ٝحُل٤ٖٔ  ٍٟٞحٕ هللا ػ٤ِْٜ حؿٔؼ٤ٖ 

 

        حُٜزَ  ٣خ ٛخف ٖٓ حال٣ٔخٕ            ًخَُحّ  ك٢ حُظٔؼ٤َ ُِـؼٔخٕ  

 

حُٜزَ ٖٓ حال٣ٔخٕ  ًخَُحّ ٖٓ حُـٔي \  ػ٢ِ ك٢ حُٜزَ ّهٍٞ حالٓخ
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         ٝهخٍ ًٝ حُٕ٘ٞ  حٌُ ٢ً  حُٜزَ          حٕ ٣ظَٜ  حُـ٠٘ ٣ٝول٢ 

حُلوَ 

 

ٓزن حُظؼ٣َق رٚ  \ ًٝ حُٕ٘ٞ ح١َُٜٔ 

حٕ حُٜخرَ ٣ظَٜ  حُـ٠٘ ٣ٝول٢ حُلوَ ٣ٝو٘غ رٔخ \   ٝهُٞٚ ك٢ حُٜزَ 

 حُ٘لْ   رـ٠٘    كٜٞ ؿ٢٘   ٍح٤ٟخ  رٔخ هْٔ هللا ُٚ   ػ٘يٙ

 

        ٝهخٍ ح٠٣خ  حٗٚ حُظزخػي         ػٖ حُٔوخُلخص  ٝحُظوخػي 

 

ٓؼ٘خٙ حٕ حُٜخرَ  ٛٞ ٛخكذ حُؼزخص  \ حُظزخػي ػٖ حُٔوخُلخ ص    هُٞٚ ك٢

ٝحالكظٔخٍ  حُظ٢ طٜٕٞ  ػ٤ِٚ حُزال٣خ  ك٢ ٓز٤َ طخ٤٣ي  حُلن  ٝحُحُش  

حُزخ١َ  ٝحكظٔخٍ حاله٣َٖ  ٝٓخ ٣اله٤ٚ  ٖٓ ٜٓخػذ  ًخُلوَ  ٝحَُٔٝ  

ٝكويحٕ  حالػِحء ُي٣ٚ  

 

 ==================================         

      

  ٝحُوٍٞ ك٢ حٌَُ٘ٝك٢ ر٤خٗٚ         كخٌَٗ ٣ِىى هللا ك٢ حكٔخٗٚ 

 

رٌَ٘ٙ  ح   حػَ حُ٘ؼٔش  ػ٠ِ ُٔخٕ حُؼزي  ػ٘خءح هلل  ٝحػظَحف ظٍٜٞ\  حٌَُ٘

ٌٛح ًخ ٍ 0ٝٝػ٠ِ هِزٚ  ٜٗٞىح ٝٓلزش  ٝػ٠ِ ؿٞحٍكٚ  حٗو٤خىح ١ٝخػش   

٣خح٣ٜخ ح٣ٌُٖ حٓ٘ٞح    )ٝك٢ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ     رخىسعٕ حٌَُ٘ ٖٓ ٓظخَٛ حٍ

ٍٓٞس  (ًِٞح ٖٓ ٤١زخص  ٓخٍُه٘خًْ  ٝحٌَٗٝح هلل  حٕ ً٘ظْ ح٣خٙ طؼزيٕٝ 

  173\حُزوَس ح٣ٚ 

    ٝكو٤وش حٌَُ٘  حٕ  حَُٔء ؿ٤ٔغ حُٔو٢٠ رٚ  ٗؼٔخ  ؿ٤َ ٓخ ٠٣َٙ ك٢ 

  حال ٝٛٞ  ٗؼٔش ك٢ كوٚ ة ُِٔئٖٓ  ٕ   ى٣٘ٚ  الٕ هللا طؼخ٠ُ ال٣و٢٠

ٓخٕ ٝحُوِذ ٍكخٌَُ٘  ٛٞ حالػظَحف رخُ٘ؼْ  رخٍ

 

           ٝهخٍ حرٞػؼٔخٕ  ٓؼ٠٘ حُ٘خًَ      ٓؼَكش  رخُؼـِ  ػ٘ٚ هخىٍ 
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ٛٞ  حرٞ ػؼٔخٕ  ٓؼ٤ي حٕ حٓٔخػ٤َ  حُل١َ٤  ٛلذ ٗخٙ \  حرٞ ػؼٔخٕ  

ٕ ٓؼخً حَُح١ُ  ك٢ ح١َُ  ػْ ٍٝى ٤ٗٔخرٍٞ  ٓغ ٗخٙ دحٌَُٓخ٢ٗ  ٣ٝل٠٤ 

 .حٌَُٓخ٢ٗ  ٝحهخّ ػ٘يٙ

 ُٝٝؿٚ حرٞ كلٚ  حُليحى  حر٘ظٚ  ٝهي حهخّ ر٤٘ٔخرٍٞ كظ٠ ٝكخطٚ ك٢ ػخّ 

 ٤ٓالى٣ش -909 ٛـ٣َش  298\

 

        ٝهخٍ ٖٓ حٍرخد ١ً حُط٣َوش      ؿ٤٘ي حُؼخٍف رخُلو٤وش 

 

حُـ٤٘ي حُزـيحى١ ٝٓزن حُظؼ٣َق رٚ  \  حُـ٤٘ي 

 

           حٌَُ٘ ك٢ حُظلو٤ن حٕ ال ط٘ظَح        ٗلٔي ُِ٘ؼٔش  حٛال  ٓٞػَح 

 

كَٝ حٌَُ٘   )ك٢ ٌٓٛذ حُظٜٞف  ٝهٍٞ حُـ٤٘ي ك٤ٚ \ ك٢ حُظلو٤ن 

 236 \ػٞحٍف حُٔؼخٍف  ٛللش (حالػظَحف  رخُ٘ؼْ ك٢ حُوِذ ٝحُِٔخٕ 

            ٝهخٍ ك٢ ر٤خٗٚ حُ٘ز٢ِ         ٝٛٞ ُؼ١َٔ  ػخٍف ػ٢ِ  

 

ٛٞ حرٞ رٌَ  ىُق رٖ ؿليٍ  حُ٘ز٢ِ  حُزـيحى١    ٛلذ حُـ٤٘ي  \ حُ٘ز٢ِ 

ٖٝٓ ك٢ ػَٜٙ ٖٓ حٛلخد حُظٜٞف  ػْ حٛزق ٤ٗن ٝهظٚ  كخال ٝظَكخ  

  ٓزؼخ ٝػٔخ٤ٖٗ ٓ٘ش   ٓخ٢ٌُ حٌُٔٛذ   هخٍ ك٤ٚ  حالٓظخً ٕٝػِٔخ  ػخ

 حٕ حُ٘ز٢ِ   ًخٕ ٣ٌظلَ رخُِٔق  ٢ٌُ ٣ؼظخى حَُٜٔ  :ػ٢ِ حُيهخم 

رو٠ ٤ُِِٚ ػخريح  ًٝحًَح هلل  ًٝخٕ حُ٘ز٢ِ  حًح ىهَ ١ٝال٣خهٌٙ حُّ٘ٞ  ٍ

َٜٗ ٠ٍٓخٕ  ؿي كٞم ؿيٙ  كٞم ٖٓ ػخَٛٙ  ٣ٝوٍٞ  ٌٛح َٜٗ  

 .ػظٔٚ ٍر٢  كخٗخ  حٍٝ ٖٓ ٣ؼظٔٚ  

 ٤ٓالى١ 945 ٛـ٣َش  334 طٞك٢ حُ٘ز٢ِ  ك٢ رـيحى

ٛٞ  حُـ٤زش ػٖ حُ٘ؼٔش رَإ٣ش حُٔ٘ؼْ  كٌَ٘ حُ٘ؼْ \   حٌَُ٘ ػ٘ي حُ٘ز٢ِ 

حػظَحف رخُ٘ؼٔش 
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**************************************    

 

 

حُٜيم حٓخّ  حُل٠خثَ حالٗٔخ٤ٗش  ٍَٟٝٝس ٖٓ ٍَٟٝحص \ حُٜيم 

حُٔـظٔغ  ٝرٚ ٣لَٜ حُو٤َ  ٝطَى حُلوٞم  ٝطلَٜ حُؼوش ر٤ٖ حُ٘خّ  

ٝهٍٞ حُٜون ٛٞ  حُوٍٞ حُٔي٣ي  هٍٞ حُلن ح١ٌُ  ٣َحى   رٚ  حٍُٞٛٞ  

ح٠ُ حُلن   ٝ حُٜيم ٣َ٘ٔ  حالٓخٗش  ك٤غ ح ٜٗخ ٗٞع  ٖٓ حٗٞحع حُٜيم  

ك٢ حُظؼخَٓ  ٢ٛٝ حٍكغ  ٛلخص  حالٗٔخٕ   ٝ ٣َ٘ٔ حُٜيم ك٢ حُٞػي  

٣خح٣ٜخ ح٣ٌُٖ حٓ٘ٞح  حطوٞح هللا  ًٝٞٗٞح ٓغ حُٜخىه٤ٖ  )ٝك٢ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ 

 ٍٓٞس    (

ػ٤ٌِْ   )  ٝ هي كغ حَُٓٞح٣ٌَُْ  ػ٠ِ حُٜيم 119\ حُظٞرش  ح٣ش

رخُٜيم  كخٕ حُٜيم  ٣ٜي١  حُزَ  ٝحٕ حُزَ ٣ٜي١  ح٠ُ حُـ٘ش  ٝٓخ ُحٍ 

  (حَُؿَ  ٣ٜيم كظ٠ ٣ٌظذ  ػ٘ي هللا ٛي٣وخ 

    

 

          هخٍ حُلظ٢ حُل٘خء  ٓؼ٠٘ حُٜيم      ٓ٘غ حُلَحّ ٖٓ ىهٍٞ حُ٘يم

ٛٞ ح٤ُ٘ن حر٣ِ٣ٞي  ٤١لٍٞ رٖ ػ٠ٔ٤ حُزٔطخ٢ٓ  ٢ٔٓ \   حُلظ٠ حُل٘خء 

حُل٘خء  الٗٚ َٝٛ  ح٠ُ ىٍؿش حُل٘خء ك٢ هللا طؼخ٠ُ  ُٝي ٝػخٕ ك٢ رٔطخّ  

رطٖ  ) ٤ٓالى٣ش  ٝٓجَ ػٖ حُٔؼَكش كوخٍ 849-  ٛـ٣َش 234\ٓخص ٓ٘ش 

٣ٝوٍٞ ػِٔض  ك٢ حُٔـخٛيس  ػالػ٤ٖ ٓ٘ش  كٔخ ٝؿيص   (ؿخثغ  ٝريٕ ػخٍ 

٤ٗجخ  حٗي ػ٢ِ ٖٓ حُظؼِْ  ٝٓظخرؼظٚ  ُٝٞال  حهظالف حُؼِٔخ ء  ُزو٤ض  

٤ُْ  )ٝحهظالف حُؼِٔخء ٍكٔش  حال ك٢ طـ٣َي حُظٞك٤ي ٣ٝوٍٞ ك٢ حُِٛي   

ك٢  حُِٛي ُِٓ٘ٚ  ال٢ٗ ً٘ض  ػالػش ح٣خّ ك٢ حُِٛي ػِٔخ  ٝ ًخٕ ح٤ُّٞ 

حَُحرغ  هَؿض ٓ٘ٚ  ح٤ُّٞ  حالٍٝ  ُٛيص  ك٢ حُي٤ٗخ  ٝٓخ ك٤ٜخ  ٝح٤ُّٞ 

حُؼخ٢ٗ  ُٛيص ك٢ حالهَس  ٝٓخ ك٤ٜخ  ٝح٤ُّٞ حُؼخُغ ُٛيص ك٤ٔخ ٟٓٞ هللا 

كِٔخ ًخٕ ح٤ُّٞ حَُحرغ  ُْ ٣زن ٢ُ ٟٓٞ هللا  كٜٔض  كٔٔؼض  ٛخطلخ ٣وٍٞ 

حرخ ٣ِ٣ي ال  طوٟٞ ٓؼ٘خ  كوِض  ٖٓ ح١ٌُ ح٣ٍي  كٔٔؼض  هخثال  ٣وٍٞ  

 23\ حَُٓخُش حُو٣َ٤٘ش  ٛللش (ٝؿيص ٝؿيص 

               ٝهخٍ ػزي حُٞحكي رٖ ٣ُي     ٤ُْٝ ك٢ ٓوخُٚ ٖٓ ؿ٤ي
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حٓخ هُٞٚ ك٢ حُٜيم  ٓ٘غ ًَ كَحّ ٖٓ ىهٍٞ  حُلْ  رٔخ ك٢ ًُي حُطؼخّ 

 ٝحَُ٘حد  ٝحٌُالّ  ٖٝٓ حٌُالّ ال ٣وٍٞ حال  حُٜيم

 

        حُٜيم ك٢ حُوٍٞ  ٝكخء حَُؿَ     هلل ؿَ ٝػال  رخُؼَٔ

 

حٕ ٣ٜيم  ٓغ هللا طؼخ٠ُ  ك٢ حُوٍٞ ٝحُؼَٔ ٝحَُٔ ٝحُؼِٖ  كٖٔ \ حُٜيم

حٕ هللا ٓغ  )حٍحى  حٕ ٣ٌٕٞ  هللا ٓؼٚ  ك٤ِِِّ حُٜيم  كخٕ هللا طؼخ٠ُ  

أ١ رخُؼٕٞ  ٝحُللع  الْٜٗ  ٛيهٞح  ك٤ٚ  ٝك٢ حُو٤خّ  رلوٚ   (حُٜخىه٤ٖ 

 (حٕ هللا ٓغ حُٜخر٣َٖ )ٝك٢ حُٜٔلق ح٣َُ٘ق

  

         ٝهخٍ  ًٝ حُٕ٘ٞ حُلظ٠ ح١َُٜٔ     ٝهُٞٚ  ٓلون ٢َٟٓ

        حُٜيم ٤ٓق هللا ٖٓ ٟٝؼٚ         ٣ٞٓخ ػ٠ِ حَٓ ُٚ هطؼٚ

 

هلل طؼخ٠ُ  ك٢ حٍٝ كو٤وش  ) ٝهٍٞ ١ً حُٕ٘ٞ ح١َُٜٔ ك٢ حُٜيم 

حك٤خء   (حالهالٙ حٗٚ  ٤ٓق ٓخ ٟٝغ  ػ٠ِ ٢ٗء حال هطغ ٝٛٞ حُٜيم

 55\   ٛللش  5ػِّٞ حُي٣ٖ  ّ 

 

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

 

          حُوٍٞ  ك٢ حالهالٙ َُِؿخ ٍ          ٝٛٞ ُْٜ ٛخف ٓوخّ ػخ٢ُ

ٛٞ حكَحى  هللا طؼخ٠ُ  ك٢ حُطخ ػش  رخُوٜي  ٢ٛٝ حٍحىس حُظوَد \ حالهالٙ

ح٤ُٚ طؼخ٠ُ ىٕٝ ٢ٗء حهَ  ٖٓ ٛ٘غ  ٓوِٞم  حٝ حًظٔخد  دمحمس  ٖٓ 

حُ٘خّ  ٝٓيف حكي  ٖٓ حُوِن  حٝح١  حهَ ٟٓٞ هللا طؼخ٠ُ  ٟٓٞ حُظوَ 

د ح٤ُٚ  رٚ  ٝٛٞ طٜل٤ش  حُلؼَ  ك٢ ٓالكظش  حُوِن  ٝػٖ حالهالٙ 

ٓخُض ؿز٣ََ  ػ٤ِٚ حُٔالّ  ػٖ حالهالٙ   )ٝك٤ٚ ٣وٍٞ ٍٍٓٞ هللا  ملسو هيلع هللا ىلص

ٓخٛٞ  هخٍ  ٓخُض ٍد حُؼِس  ػٖ حالهالٙ  ٓخٛٞ  هخٍ  َٓ ٖٓ ١َٓ 

  (حٓظٞىػظٚ  هِذ ٖٓ ح كززظٚ   ٖٓ ػزخى١ 

              هخٍ حرٞػؼٔخٕ  كخٓٔغ ه٤ِٚ      ػْ حطزغ  ٖٓ هُٞٚ ٓز٤ِٚ 
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           كو٤وش حالهالٙ  حٕ الط٘ظَح        َُإ٣ش  حُوِن  ػ٤ِي حػَح  

           ٝحٕ طٌٕٞ ٛخف  ك٢ ًَ ػَٔ         ٤ٓظـ٤خ  ٝؿٚ حُٚ ُْ ٣ٍِ

 

حالهالٝ  )\  ٝهٍٞ حرٖ ػؼٔخٕ      ك٢ حالهالٙ  ٝهي ٓزوض ٤َٓطٚ 

٤ٔٗخٕ  ٍإ٣ش حُوِن  ريٝحّ ح حُ٘ظَ ح٠ُ حُوخُن  ٝحٕ ٣ٌٕٞ  ًَ ػَٔ  

طزخٍى حْٓ ٍري ًٝ  ) (حَُٔء ٓظٞؿٜخ  هلل طؼخ٠ُ  ٓزظـ٤خ ٝؿٜٚ ح٣ٌَُْ

 (حُـالٍ ٝحالًَحّ 

 

           ٝهخٍ رؼٞ حٗٚ حالؿٔخٝ     ػٖ ٍإ٣ش  حالػٔخٍ  ٖٓٔ ٍحٟٞح 

 

 ػيّ حَُإ٣ش \  حالؿٔخٝ 

حُظِٓٞح ح٣َُخٟخص ك٢ حُؼزخىس  ْٝٛ  ٓخٌُٞح حُط٣َن ح٠ُ هللا \  ٍحٟٞح

 طؼخ٠ُ    

           كو٤وش حالهالٙ  َٓ ٓخ١ٍ     ٖٓ ػخٍف  ح٠ُ ؿ٘خد حُزخ١ٍ

           ٤ُْ ػ٤ِي  ِٓي   ٓطِغ             ٝال ٤ٗطخٕ   ػ٤ِٚ   ٓطِغ

           ٝال ٟٛٞ  ك٤ٚ  ٝال حػـخد         ًٝح حُٔوخٍ  ٓخ رٚ   حٍط٤خد

 

 كو٤وش حالهالٙ َٓ  ر٤ٖ هللا ٝحُؼزي ال٣ؼِٔٚ ِٓي  ك٤ٌظزٚ  ٝال  ٤ٗطخٕ  

ك٤لٔيٙ ٝال ٟٛٞ  ك٤ٔ٤ِٚ  ٝهي ه٤َ حًح حهِٚ  حُؼزي  حٗوطؼض  ػ٘ٚ  ًؼَس 

 .حُٞٓخّٝ ٝح٣َُخء

 

 

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

 

         ٝحُوٍٞ ك٢ حُوِن ٝك٢ ر٤خٗٚ      ٝهللا هي   حٓٔخٙ   ك٢ هَحٗٚ

 

ٖٓ ٓوخٓخص حُٜٞك٤ش ٖٝٓ حٜٛٔخ   هخٍ هللا طؼخ٠ُ رلن \   كٖٔ حُوِن 

 حٍَُٓٞ ح٣ٌَُْ
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 ٝهي ح٠ٛٝ حٍَُٓٞ ح٣ٌَُْ 5\ ٍٓٞس ٕٗٞ ح٣ٚ (حٗي ُؼ٠ِ هِن ػظ٤ْ   )

٣خ ٓؼخً ح٤ٛٝي  رظوٟٞ هللا  ٝٛيم   )دمحم  ملسو هيلع هللا ىلص   رلٖٔ حُوِن   ُٔؼخً

حُلي٣غ  ٝحُٞكخء رخُؼٜي  ٝحىحء حالٓخٗش  ٝطَى حُو٤خٗش  ٝكلع حُـٞحٍ  

ٍٝكٔش ح٤ُظ٤ْ  ٤ُٖٝ حٌُالّ  ٝرٌٍ  حالٓالّ  ٝكٖٔ حُؼَٔ  ٝهَٜ حالَٓ  

ُِّٝٝ حال٣ٔخٕ   ٝحُظلوٚ ك٢ حُوَحٕ  ٝكذ حالهَس  ٝحُـِع ٖٓ حُلٔخد  

ٝهلٞ حُـ٘خف  ح٣خى حٕ طٔذ ك٤ِٔخ  حٝ  طٌٌد ٛخىهخ  حٝ  ططغ حػٔخ  حٝ 

طؼ٢ٜ حٓخٓخ  ػخىال  حٝ  طلٔي حٍٟخ  ح٤ٛٝي رخطوخء هللا  ػ٘ي ًَ ٗـَ 

ٝكـَ  ٝٓيٍ  ٝحٕ طليع  ح ٌَُ  ًٗذ طٞرش  حَُٔ رخَُٔ  ٝحُؼال٤ٗش 

رٌُي  حىد حُْٜ ػزخىٙ ٝىػخْٛ ح٠ُ ٌٓخٍّ حالهالم  ٝكٖٔ   (رخُؼال٤ٗش

 22\  ػٞحٍف حُٔؼخٍف  ٛللش0حالىحد   

 

           ٓيكخ  ُو٤َ حََُٓ حُٔوظخٍ        دمحم  ٠ِٛ ػ٤ِٚ حُزخ١ٍ 

 

 ٖٓ حٓٔخء هللا حُل٠٘ٔ\ حُزخ١ٍ 

 

    ٝؿخء  ك٢ حالهزخٍػٖ ه٤َ حٍُٟٞ      ٠ِٛ ػ٤ِٚ هللا  ٓخ حرظَ حُؼَٟ

 

 ه٤َ حُوِن ٝحُ٘خّ حؿٔؼ٤ٖ ٝٛٞ حُلز٤ذ حُٜٔطل٠\ ه٤َ حٍُٟٞ 

 

           حىٗخًْ  ك٢ حُلَ٘  ٢٘ٓ ٓـِٔخ        حكٌْٔ٘  هِوخ  كٌٖ 

 ٓوظزٔخ

 

 (حهَرٌْ ٢٘ٓ ٓـِٔخ ٣ّٞ حُو٤خٓش حكٌْٔ٘ حهالهخ\)حُلي٣غ ح٣َُ٘ق ٝ

 .        ٛيم ٍٍٓٞ هللا

      ُوُٞٚ  ٝحػَٔ رٚ  رخُزَ٘        طلِ روَد  ٓ٘ٚ ٣ّٞ حُلَ٘

 ٖٓ حٍٍٓٞ ح٣ٌَُْ \ حٍَُٔٝ ٝحالَٗ٘حف      طلِ روَد ٓ٘ٚ \ حُزَ٘

   ٝٛٞ ُؼ١َٔ  ػ٘ي حَٛ حُٔلٖ      ًق حالًٟ  ٓغ حكظٔخٍ  حُٔئٖٓ 

 



 214 

ٖٓ كٖٔ حُوِن  ًق حالًٟ ػٖ حاله٣َٖ  ٝحكظٔخٍ حُٔئٖٓ حًٟ ؿ٤َٙ  

 ٝحُٜزَ ػ٤ِٚ 

       ٝحٕ طٌٕٞ ك٢ حٍُٟٞ ؿ٣َزخ    ٝر٤ْٜ٘ ٓٔظؤٗٔخ ه٣َزخ

 

 ًخٗي ؿ٣َذ ػٖ حُ٘خّ  ح٣ٌُٖ ال  حهالم ُْٜ\ك٢ حٍُٟٞ ؿ٣َزخ  

ر٤ٖ حٛلخري ٝحَٛ حُط٣َوش ٖٓٔ ِٓي حُط٣َن \ ٝر٤ْٜ٘ ٓٔظخٗٔخ ه٣َزخ 

 ح٠ُ هللا طؼخ٠ُ  كٔ٘ض هِوْٜ ٝطلِٞح رخُوِن حُو٣ْٞ  هِن حالٓالّ

         

 

 

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

 

 

 

                 حُوٍٞ ك٢ حُٔيػٞ رخُلظٞس         ٝهيٍٛخ حػ٠ِ ٖٓ حَُٔٝس

 

٢ٛ حال٣ؼخٍ  ٝٛٞ طل٤٠َ  حُـ٤َ  ػ٠ِ حُ٘لْ  ٌٝٛح ٗؼخٍ \  حُلظٞس 

حُ٘لّٞ حٌُز٤َٔس حُٔظٞحٟؼش هلل طؼخ٠ُ  حُٔالػ٤ش ُو٤َ حُز٣َ٘ش ؿخء ك٢ 

٣ٝئػَٕٝ ػ٠ِ حٗلْٜٔ ًُٞخٕ رْٜ هٜخٛش ٖٝٓ  )حُٜٔلق ح٣َُ٘ق 

 9\ ٍٓٞس حُلَ٘ ح٣ش (٣ٞم ٗق ٗلٔٚ كخإُجٌْٜ حُٔلِلٕٞ

           هخٍ حُل٤٠َ رٖ ػ٤خٝ ُٜ٘خ      ٛلق ُيٟ ٖٓ ك٢ حُزَ ح٣خ  

 ٜٓ٘خ

ٛٞ حرٞ ػ٢ِ  حُل٤٠َ رٖ ػ٤خٝ  رٖ ٓٔؼٞى  \  حُل٤٠َ رٖ ػ٤خٝ 

 حُظ٢ٔ٤ٔ ح٤َُرٞؿ٢ 

\ حُِحٛي  ُٝي رَٔٔه٘ي  ٝٗ٘خ رٔي٣٘ش  رخ٣ز٤ٍٞ  ٝٓخص رٌٔش حٌَُٔٓش ٓظش

 ٤ٓالى٣ش  ٝهي ٍٟٝ ػٖ حالػ٠٘  ٍٜٝٓ٘ٞ ٝؿؼلَ 802- ٛـ٣َش 187

حُٜخىم  ٤ِٓٝٔخٕ ٝهخٍ  ػ٘ٚ حرٖ ٓؼي  ًخٕ ػوش  ٗز٤ال  كخٟال  ػخريح 

 ٝ ط٤ٌٛذ 104\  الكع  ١زوخص حُللخظ  ٛللش0ٍٝػخ  ًؼ٤َ حُلي٣غ 
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    ٤ِٓٝحٕ حالػظيحٍ  338\ ٝط٣ٌٜذ  حٌُٔخٍ  حُٔـَ حُؼخ٢ٗ  ٛللش

 776 ٝ 775\  ٝٗظْ حُلَحثي ٛللش261\ حُٔـِي حُؼخُغ  ٛللش

 

           ػٖ ػؼَحص  ٓخثَ حالهٞحٕ      كخٛلق  طلِ رخٌَُ٘ ٝحالكٔخٕ 

          ٝه٤َ ٢ٛ ك٤٠ِش    طخءط٤ٜخ        ٝال طَٟ  ُِ٘لْ  كظخ  ك٤٤ٜخ 

   

حُٜلق   ٝحُظـخُٝ ػٖ \                هٍٞ حُل٤٠َ ك٢ طؼ٣َق حُلظٞس 

 حهطخء حاله٣َٖ ٝٓخثَ ػؼَحطْٜ 

         ٝهخٍ رؼٞ حُلظ٠ ٖٓ ال٣َٟ       ُ٘لٔٚ ك٠ال ػ٠ِ حى٠ٗ حٍُٟٞ 

 

حُلظٞس ك٤٠ِش ٖٓ ك٠خثَ حُ٘لْ حالٗٔخ٤ٗش حُٔظٜلش  رخال٣ؼخٍٝهخٍ 

رؼ٠ْٜ حٜٗخ ك٤٠ِش رل٤غ حٕ حُ٘لْ الطَٟ ُٜخ ك٠َ رٜخ ػ٠ِ حى٠ٗ 

 حُ٘خّ ٝحٟٝؼْٜ

            ٝهخٍ ك٤ٜخ ح حُظ١ٌَٓ دمحم       ٝ ٛٞ ُؼ١َٔ  ًؤٓٔٚ دمحم

 

ٛٞ حرٞ ػزي هللا  دمحم رٖ ػ٢ِ كو٤ٚ ك٘ل٢  ًٝ ِٗػش ٛٞك٤ش  \ حُظ١ٌَٓ 

-  رخٌُ٘ق ٝحُٞال٣ش   ٖٝٓ ٓئُلخطٚ\طزَُ ك٢   ٓئُلخطٚ   ًٝخٕ ٣وٍٞ 

- ٛـ٣َش285\ طٞحٍى حالٍٛٞ ٝكظق حُٞال٣ش ٝػَِ حُؼزٞى٣ش طٞك٢ ٓ٘ش 

  ٤ٓالى٣ش898

            كظٞس حُطخُذ  حٕ ٣ٌٞٗخ       هٜٔخ ػ٠ِ حُ٘لْ ٢ٌُ ٣ٜٞٗخ

 

٠ٜٗٝ حُ٘لْ  )ٓلخٍرش ٝؿخٛيس ٛٞحٛخ هُٞٚ طؼخ٠ُ \  هٜٔخ ػ٠ِ حُ٘لْ

 (ػٖ حُٜٟٞ

         ػالص َٓحص  رٌحى ٣خَٓ       كِْ ٣َٝح  ٖٓ حكي  ٣٘لَ

 ٣َؿغ ػ٘ٚ\ ٣٘لَ 

        كوخٍ ٣خهّٞ حٗظَٝ ح ك٢ حَُحرؼش      كخ٢٘ٗ حػَف ١ٌٛ حُٞحهؼش

 حُلخىػش\ حُٞحهؼش 
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  كلظ٘ٞح  كٞؿيٝح   ك٢ حُلَّ        ٗؼَ   ؿ٣َذ   ػَٟض ػٖ ػـْ

 

حالهٞحّ ؿ٤َ حُؼَر٤ش  ًَٝ ٖٓ ُْ ٣٘طن رخُؼَر٤ش كٜٞ حػـ٢ٔ  \  حُؼـْ 

 هخٍ هللا طؼخ٠ُ

 (ححػـ٢ٔ ٝػَر٢)

      كوخٍ  ٌٛٙ  ُ٘ٞٗض  حكٞحٌُْ     كوِٜٞح ػٖ َٗٛخ  ٗؼخٌُْ

 هلش حُ٘لّٞ\  ٝٗٞٗض حالكٞحٍ 

 

       كٌٛزٞح ١َٝكٞٛخ ك٢ حُؼَٟ     كٌٛذ حُو٤ٞ ح١ٌُ ًخ ٕ ١َح

 

ٍٓٞٛخ ك٢ حُظَحد  كخٍطخكض ٗلْٜٞٓ  ٓٔخػِن \   ١َكٞٛخ ك٢  حُؼَٟ 

 رٜخ  ٖٓ كخُش حُوزٞ  حٝ حُـْ  ح١ٌُ ُلن رٜخ 

 

        كوخّ ًَ ْٜٓ٘ ك٢ حُلخٍ       ٤ٔ٣َ  ٓؼَ  حُـٜٖ ك٢ حػظيحٍ

 ......حُٞهض  ٝحُلخٍ ٛ٘خ  ٛٞ ٓخ٣ؼظ١َ  حُوِذ ٖٓ ١َد حٝ \ حُلخٍ 

 

 ٖٓ ؿ٤َ طؼٔي  ٝال حؿظالد ٝال حًظٔخد  الٕ حُلخٍ  ٓٞٛزش  ٖٓ ؿ٤َ 

 .حُٞؿٞى  كخُلخٍ  ًخُزَم طخط٢ ٝطٌٛذ  ٝكن حٗلؼخالص حُ٘لْ

     ٝك٢ ٌٛح حُز٤ض  ٝ حالر٤خص حُظ٢ ط٤ِٚ  حٍٟ ؿٔخػش  حٝ ح هخُْٜ  ك٢ 

كِوش ًًَ ٝهي هخٓٞح  ٣َطِٕٞ ًًَهللا طؼخ٠ُ  ٖٝٓ ٗيس  ٓخ حػظَحْٛ  ٖٓ 

ٗيس حُظؤػَ  ك٢ ٗلْٜٞٓ حهٌٝح ٤ٔ٣ِٕٞ  ٓؼَ  ؿٜٕٞ حالٗـخٍ ٝحُٔ٘خٛي 

 0-ًٝؼ٤َح ٓخ كظَطٜخ - ُلِوخص حًٌَُ حُٜٞك٤ش ٣الكع ٌٛٙ حُلخٍ رـالء

ٝهي ٖٓ هللا طؼخ٠ُ ػ٤ِْٜ رٔلزظٚ  كوَهض ٗـخف هِٞرْٜ  ِٝٝٛض ح٠ُ 

ْٝٛ ٤ٔ٣ِٕٞ (ال حُٚ حالهللا  )٣ٞٓيحثٚ  كَحكٞح ك٢ ٓٞحؿ٤يْٛ  ٣َىىٕٝ

٤ٔ٣٘خ ٝٗٔخال  كظ٠ ِٝٛٞح ح٠ُ  ىٍؿش حُل٘خء  ك٤غ ؿخطْٜ حَُحكخص  

ٝحالكَحف ١ٝخرض ٗلْٜٞٓ  رًٌَ هللا طؼخ٠ُ  ٝهِٞرْٜ  ٝحٍٝحكْٜ ٓلزش 

ح٤ُٚ  ٌٝٛٙ حُلخُش  طؼظ١َ ًَ ٓئٖٓ ُ٘يس ح٣ٔخٗٚ ٗظ٤ـش ُِ٘ٞم ٝحُٔلزش  

هلل طؼخ٠ُ ٝهخٛش ك٢ حُٜالس     كؼ٘يٓخ  ٣وق حَُٔء ك٢ حُٜالس ٝطـَٔٙ 

ٝٛٞ  هخثْ - ٓلزش هللا طؼخ٠ُ  ٣ٝل٠٘  ك٢ ًحطٚ ٝكخُٚ ال٣لْ حٝ ٣٘ؼَ 
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رـٔٔٚ  ٝال رخػ٠خثٚ  ٝال ر٤ٌخٗٚ -  ر٤ٖ ٣ي١ هللا طؼخ٠ُ ك٢ ٛالطٚ

 كٌٜح حُـْٔ ٌٝٛٙ  حالػ٠خء  ًِٜخ طظالٗض  ٣ٝزو٠  حَُٔء 0حُٔلّٔٞ

٤ًخٗخ ؿ٤َ ٓلّٔٞ  ٣ظلٍٞ ح٠ُ ٗؼٍٞ  ٝكخُش ك٘خث٤ش  َٓطزطش رخهلل 

طؼخ٠ُ ٝهي طو٤ي رٍ٘ٞ  حُلخٍ  ٝطوِٚ رخ٤ٌُِش  ح٠ُ ٍٗٞ حُلن ٖٝٓ 

طوِٚ ٖٓ  ٍٗٞ حُلخٍ ح٠ُ ٍٗٞ حُلن ٣ٌٛذ ػ٘ٚ روخ٣خ  ٌَٓ حُلذ  

٣ٝٞهق ٗلٔٚ  ٓوخّ حُؼزي ه٤٘ش هلل طؼخ٠ُ  ٝٓ٘ٚ  كٜٞ ٝحهق  حٓخّ ٍرٚ  

ال٣لـزٚ  ػ٘ٚ كخؿذ  ٝال كـخد ٣ٝيهَ ىحثَس حُوَد  ٝحهَد ٓخ٣ٌٕٞ  

حُؼزي  ٖٓ هللا ك٢ ٓـٞىٙ  ك٤غ ٣لْ حٗٚ ٣ط١ٞ رٔـٞىٙ رٔخ١ حٌُٕٞ  

ك٤ٔـي ػ٠ِ ١َف رٔخ١ ػظٔش  هللا طؼخ٠ُ  ٣ٝـي كخٍ حُل٠ٍٞ  

 ٝحالطٜخٍ  ٌٝٓخٗلخص حُوِذ  ك٤ـَٔٙ حال١ٔج٘خٕ ٝطؼوَ

ػ٤ِٚ حالٍٓٞحالٖٓ هللا طؼخ٠ُ ٣َٝٝف ك٢ ٗ٘ٞس ُٝلظش هي٤ٓش الطٞٛق 

ٝٛٞ ٣وَح٣َٝطَ  ٣ٝظلَى ك٢ ٛالطٚ ر٤ٖ ه٤خّ ٝهؼٞى ك٢ ٓـٞى كخًح ٓخ ح 

ٗظٜض حُٜالس  حكْ حُلَف حُـخَٓ ٝحُؼِ حُطخؿ٢ ٣ٔالء ٗلٔٚ ٝهِزٚ  

 ك٤٘و١َ ك٢ ًًَ هللا طؼخ٠ُ ٝطٔز٤لٚ ػْ ٣ظزؼٚ

ٍر٘خ حط٘خ  ك٢ حُي٤ٗخ كٔ٘ش ٝك٢ حالهَس  )حُيػخء ٝحالرظٜخٍ ح٤ُٚ طؼخ٠ُ

 (كٔ٘ش ٝه٘خ ػٌحد حُ٘خٍ 

 

ٝحًًَ ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ح٢ٗ ك٢ حكي حال٣خّ ً٘ض ٝحهلخ ك٢ حُٜق حالٍٝ 

ٖٓ  ٛالس حُظَٜهخٗؼخ هلل طؼخ٠ُ  ٝحهلخ ر٤ٖ ٣ي٣ٚ ٓغ حاله٣َٖ  ال حػَف 

ٖٓ ٣وق رـ٘ز٢ ٝال حكْ  رٌَ ٤ًخ٢ٗ حٝ ؿِء ٓ٘ٚ   ًخٕ حُؼَم ٣ظٜلي 

ٖٓ ؿ٢ٔٔ ٝٗلٖ ك٢ رَى حُ٘ظخء حُوخٍٙ كِٔخ  حٗظٜض حُٜالس حٗخٍ ح٢ُ 

 حكي ح٤ُِٜٖٔ  حُٔلٔٞر٤ٖ ػ٠ِ حُؼزخى حُٔظو٤ٖ حٕ ٛٞط٢ ًخٕ ػخ٤ُخ  ك٢

 حُٜالٙ  رل٤غ حػَص ػ٤ِٚ ك٢ ٛالطٚ   ًٝ٘ض ك٤ٜخ حطٌِْ ك٢ ٗل٢ٔ ٓغ 

ٍر٢ ك٢ ه٘ٞع ٢ٛٝ كخُش ٣ؼِ حٕ حًًَٛخ كخُش حُؼزي  حُٔئٖٓ ٓغ ٍرٚ 

حُْ . كؼـزض ٌُٜح حَُؿَ ٤ًق ٣ظؤط٠ ُٚ ٓٔخع ٛٞص  ٓ٘ولٞ ك٢ ؿ٘زٚ 

ٌٛح .......... ح٣ٖ ه٘ٞػٚ ك٢ ٛالطٚ .. ٣ٌٖ هخٗؼخ  هلل ك٢ ٛالطٚ  

 .حُو٘ٞع ح١ٌُ ٣ٌٕٞ كخؿِح ر٤ٖ  ح٢ُِٜٔ ٝحاله٣َٖ  حالٖٓ هللا طؼخ٠ُ

                                                                               

        كـخءص حَُحكخص  ٝحالكَحف       ١ٝخرض حُظلّٞ ٝحالٍٝحف

      ٝحُلن ػ٘ي١ حٕ ١ً حُلٌخ٣ش     ٖٝٓ حطض  ٓ٘ٚ ُيٟ حُيٍح٣ش
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 ٛخكذ حُؼوَ  ٝحُلْٜ \  ًٝ حُيٍح٣ش 

 

      ٝال ٣ٌٕٞ  ر٤ْٜ٘  ٖٓ ٟي         كخٗٔخ  ح٠ُي ه٤َِ  حُـي

 

 ٓوخُق ُط٣َوظْٜ  ٝالًًخٍْٛ\  ال٣ٌٕٞ ر٤ْٜ٘ ٖٓ ٟي

 

  ك٤ِلن  ح٠ُؼق  ُْٜ  رخُلخٍ        ٖٓ ًُي  ح٠ُي حَُه٢ حُزخٍ

 

 َٓطخف رخٍٓٞ حُي٤ٗخ ٝكخُٜخ\  حَُه٢ حُزخٍ 

  الْٜٗ  ك٢ كخُْٜ  حؿَ         ٖٓ حٕ  ٣ِ٣َ  حُلخٍ  ْٜٓ٘ ٗؼَ ح

 

 ٣وطغ كخُش حًٌَُ حُظ٢ ْٛ ك٤ٜخ\ حػظْ ٝحكٖٔ   ٣ِ٣َ حُلخٍ \  حؿَ 

 

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

        

 

  حُوٍٞ ك٢ حىحد ٖٓ ٣َ٣ي        حٕ ٣ٔٔغ  حُوٍٞ  ح١ٌُ ٣ل٤ي

 

حُوٍٞ حُٜخثذ حُٔز٢٘ ػ٠ِ حال٣ٔخٕ \     حىحد  حٌُالّ  ٝحُوٍٞ ح١ٌُ ٣ل٤ي

 ٝحُلو٤وش

           كخٕ ك٠َص  ٓـِْ حُٔٔخع      ًٝخٕ  ٓ٘ي  حُوِذ ًح حطزخع

 

ٓـِْ حُلي٣غ حٝ حٌُالّ حٝ ٓـِْ حًٌَُحٝ ٓـِْ \ ٓـِْ حالٓظٔخع 

 حُؼِْ 

 

         كخهؼي  ٓؼظٔيح ًَُِذ         ٝؿٔٞ حُؼ٤٘٤ٖ  ٝحٍهذ ٝحهظَد
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       ٝحٓظٔغ حُوٍٞ روِذ  ٝحػ٢        كخٗٚ   حٗلٌ   ك٢    حالٓٔخع

 

حهؼي  ػ٠ِ ًٍزظ٤ي  هؼٞىى ُِٔـٞى   ١ٝزن ؿل٤٘ي  \   ٓؼظٔيح ًَُِذ

ٍٝحهذ ٓخ ٣ـ١َ ٖٓ كي٣غ رخًٕ ٛخؿ٤ش  ٝحهظَد  ر٘لٔي  ٝهِزي  

ٝكٌَى  ٓٔخ ٣يٍٝ  ٝٓخ ٣ًٌَ ك٤ٚ  كخٗٚ حٗلٌ ك٢ حُوِذ  ٝحَٓع ىكٞال ك٢ 

 .حُلٌَ  ٝكخال ك٢ حُ٘لْ ٝحَُٝف

        

 ٝحٕ  حطخى  ٝحٍى كخكظَٔ           ًٖٝ ٝهٍٞح ػخرظخ ًخُـزَ

 ٝحكٌٍ ٖٓ  حُظٜل٤ن ٝح٤ُٜخف        كخٗٚ  ٌٓٓش حَُٔطخف

  ٝحٕ ٣ٌٖ ك٢ ٓـِْ حاله٤خٍ    ٤ٗن ؿ٤َِ  حُلخٍ ٝحُٔويحٍ

 كال طوْ كظ٠ طَٟ ٓـِٞرخ     ٓٔظٞك٘خ  ٓٔظخٗٔخ  ِٓٔٞرخ

 كخٕ ؿِزض ٣خحه٢ ك٢ حُلخٍ     ٍٝ ططن ٓظَح  ػٖ حَُؿخٍ 

  كوْ رِطق  ٝٝهخٍ  ٝىٍ          ٓخ ىحّ  ك٤ي ٝحٍى حص حالػَ  

 

حُ٘ؼٍٞ  ح١ٌُ ٣َى ػ٠ِ حُوِذ  ٖٓ حُوٞح١َ  ٤ُْٞٛٝ روِطَ  \  حُٞحٍى  

 كٜٞ كخٍ 

 هي ٣َى ٖٓ حُلن  حٝ حُؼِْ حٝ حُلْٜ  كخٕ حطخى ٌٛح حُٞحٍى  كخكظٔخٙ  

ٝحٗخ حالكع  حٕ ٌٛح حُٔـِْ  ٓـِْ -  ٝطـَٔ رخُٞهخٍ  ٝح٤ُٜزش  ٝحُؼوَ 

 ًٌَُِ  رَ كِوش ًًَ ُِِٚ طؼخ٠ُ 

كخًح  ٌَٓص  ٝك٤٘ض  ك٢ كذ هللا طؼخ٠ُ  ٝحهٌى -   ري٤َُ حالر٤خص حُظخ٤ُش 

حُ٘ٞم ح٠ُ هللا طؼخ٠ُ   كخُِّ ٗلٔي ػٖ ح٤ُٜخف  ٝحُظٜو٤ن  الءٗٚ كخُش  

ٌٓٓٞٓش  كخًح ًخٕ ٤ٗن ٖٓ ٤ٗٞم  حُط٣َوش ٓٞؿٞىح  كخٓظخًٗٚ  حال حًح 

ػخٍص ٗلٔي  ٝٗـِٜخ حُٞحٍى ػٖ  ًَ ٢ٗء ٟٓٞ هللا  رل٤غ حٛزلض 

الطٔظط٤غ  ٓوخٝٓش ٗلٔي  ػٖ كذ هللا  كؼ٘ي ثٌ  هْ رِطق ٝٝهخٍ  

ٝطلَى رٔخ ٓٔٔٞف ُي  ك٤ٚ  ٝٓخ ىحّ  حُٞحٍى ٣ظِزٔي  سٗلٔي  ٛخثٔش 

 .ٓل٤٘ش  ك٢ حٌُحص حال٤ُٜش

       ٝحهؼي حًح ٓخُحٍ ػ٘ي حُٞحٍى        كخٕ طيٍ رؼي كخٗض رخٍى
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 ٌعنً اذا زال عنن  هذا الوارد وصحوت  فال تتحرن والتستطٌع ذلن 
 لبرودن وذهاب وهذه الحال عنن 

             وال ترم من احد اعانة       فانا فمص لذي المكانه  

  

 الطظ٠٘ٔ ٝالططِذ ٖٓ حكي ٓؼٞٗٚ حٝ ٓٔخػيس\ الطَّ ٖٓ حكي حػخٗٚ 

 

  ٝحٕ طخى ٛخكذ ٣ؼ٤ٖ       كخهزِٚ  رخُوِذ  ٝك٤ي ٤ُٖ 

 ٝػخٖٝٗ ٖٓ ؿخء ٓ٘ي ٣طخد     حػخٗش ك٢ ٍك٠ٚ ٣َٝؿذ 

 كخ ٗٔخ حُو٤َس ك٢ حُٔٞحكوش      ًٔخ ػِٔض ًحى ك٢ حُٔٞحكوش

 

كخٕ ؿخءى ٤ٗن  حٝ ٣َٓي  ٣ؼ٤٘ي  ٣ٝٔخػيى  \ ٝحٕ حطخى ٛخكذ ٣ؼ٤ٖ      

ك٢ حُظوِٚ ٖٓ حُٞحٍى  كخهزَ ٓ٘ٚ  ًُي رط٤ذ هخ١َ  ٌٝٛٙ كخُش  ًؼ٤َح 

ٓخ طليع ٝٓخ ٗخٛيٗخٛخ ك٢ كِوخص حًٌَُ  ٤ٓوّٞ حكي ح٣َُٔي٣ٖ رٔٔخػيس 

٤ُِٓٚ ح١ٌُ حهٌطٚ حُلخٍ ٌَٝٓ ك٢ كذ هللا طؼخ٠ُ  كوي حُٞػ٢ ٝحالىٍحى 

حال ك٤َٔ ٟٓٞ هللا طؼخ٠ُ  ك٤ٔٔي رٚ ٣ٝ٘لن ك٤ٞؿٜٚ ٣َٝىى ال حُٚ حالهللا   

ٝحًح حط٠ حُلخٍ ٤ُِٓي  كؼ٤ِي ٓؼخٝٗظٚ . ح٠ُ حٕ ٣زَى  ٝطٌٛذ ػ٘ٚ حُلخٍ  

 .كخٕ ك٢ ًُي حُو٤ًَِٚ 

         ٤ٌُٖٝ حُوٞحٍ  ًحص  ٛٞص ٗـ٢     الحَٓى ك٢ هُٞٚ  ًح ؿ٘ـ٢

 

حُٔ٘٘ي حًٌَُ حٝ حٌُحًَ  ٣ـذ حٕ ٣طٌٕٞ ٛٞطٚ ٓئػَح ك٢ \  حُوٞحٍ 

حُٔخٓغ ًٝح ٛٞص ٗـ٢ ًز٤َ ك٢ حُٖٔ ٤ُْ ر٘خد ٛـ٤َ حَٓى أ١ ُْ 

 ٣٘زض ٗؼَُل٤ظٚ 

             ٣ٝ٘زـ٢ ٣خٛخف ُِوٞحٍ       حٕ ال٣ـ٢٘ الء٢ُ حالكٞحٍ 

            ٗؼَح ٣ٌٕٞ ك٤ٚ ًًَ حُوي      ٝحُ٘ؼَ ٝحُؼ٤ٖ  ٝكٖٔ حُوي

             ٌُٖ ُ٘ؼَ ٟٔ٘ٚ حُلَحم    ٝحَُٞٛ حُٞؿي  ٝحالٗظ٤خم

 

         ٣ٝـذ ػ٠ِ حٌُحًَ حٕ ال٣ـؼَ  ًًَٙ ؿ٘خءح ػخ١ل٤خ ؿَح٤ٓخ  رَ 

٣ـؼِٚ  ؿ٘خءح الإ٢ُ حالكٞحٍ  ٝحُٔٞحؿ٤ي  رل٤غ ٣ٌٕٞ ٌٛح حُ٘ؼَحٝ 
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حالٗ٘خى  هخ٤ُخ ٖٓ ٝٛق ح ُ٘ٔخء  ٝهيٝىٖٛ ٝكٖٔ ٗؼٍٖٞٛ 

ٝهيٝىٖٛ رَ ٣ـذ  حٕ ٣ٌٕٞ ٌٛح حُ٘ؼَ ك٢ حُلَحم ٝحُٔٞحؿ٤ي  حُٔلزش  

ٝحالٗظ٤خم ٝكذ حَُٞٛ الٕ ٛئالء حُوّٞ  ٣لزٕٞ هللا  طؼخ٠ُ ٝرٔلزظٚ  

 ٣٘٘يٕٝ ٣ٌٝٝرٕٞ ٣ٝلٕ٘ٞ  ٝح٠ُ حُٞٛخٍ ٣ظ٘ٞهٕٞ 

 ...........         ٝٓخ ٠٣خ٢ٛ  ٌٛٙ حالؿٞحء       كخٜٗخ  طلَى حُـزخ

  حٌُِٔخص  حاله٤َ س  الطوَأ ك٢ حالَٛ

 

          ٝحٕ ٣ٌٖ ؿ٘خإٙ رخٌُق     كخٗٚ  رؼٞ حَُؿخطَ  ٣ٌل٢

 

 كخًح ًخٕ حالٗ٘خى رخٗخٍس  حٌُق  ًخءٕ  ٣َى ٣ز٤ي٣ٚ  ٝٛٞ ٣َىى حٗ٘خىٙ  

كخٕ  ٌٛٙ حُلِوش أ١ كِوش حًٌَُحٕ ًخٗض  ٛـ٤َس  ٝك٠ٍٞٛخ ه٤َِ  ٖٓ 

 حَُؿخٍ  طٌٕٞ  ًخك٤ش 

       ٝحٕ ٣ٌٖ رخُيكن ٝحُ٘٘خرش     طلَى حٌَُ  رال حٓظَحرش

 حٓخ حًح ًخٕ حالٗ٘خى  َٓحكوخ ُٜٞص حُيف ٝٛٞ حالُش ح٤ُٓٞٔو٤ش 

حُٔؼَٝكش  ك٢ حالًًخٍٝحُ٘٘خرش٢ٛٝ ًٌُي ٝٓخ ٣٘وَ ػ٤ِٜخ  كخٕ حالٗ٘خى 

ٝٛٞص حُيف سٝحُ٘٘خرش ٓزؼغ حالكٞحٍ ك٢ حٌُح٣ًَٖ ٣ِِْٜٝٓ حُلخٍ حٝ 

 حُٞحٍى ًَ حُلخ٣َٟٖ ٖٓٔ ٌِٓٞح حُط٣َوش  

 

       كوي  حط٠ ػٖ رؼٞ حَٛ حُلن     حٕ هخٍ هٞال ٛخىهخ  ٣لن

 

 حُوٍٞ حُٜل٤ق حُٔي٣ي\ حُوٍٞ حُٜخىم 

 

         ٌَُ ك٢ ٓليع ؿ٘خ ء       ٝحَُٝف ٖٓ ؿ٘خثٜخ حُل٘خء

 

أ١ ٌَُ ٓوِٞم ٗٞع ٖٓ حالٛٞحص طؼزَ ػٔخ  \    ٌَُ ك٢  ٓليع ؿ٘خء 

 ٣وخُـٚ  ٖٓ 
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حٍٓٞ أ١ ال طيّٝ حُل٤خس  حالرخُـ٘خء  حٓخ حَُٝف كٖٔ ؿٌحثٜخ  حُـ٘خء 

ٝحُـ٘خء ٛ٘خ ٤ُْ ٌٛح حُـ٘خءحُٔزظٌٍ حَُه٤ٚ  حٗٔخ  حُظـ٢٘  ك٢ كذ هللا 

 طؼخ٠ُ  ٝطالٝس حُوَإٓ ًًَٝ هللا 

 

          ٝحٕ ٣ٌٖ ٛٞطخ ٍه٤ٔخ ٣لَف   الءٗٚ ىحٝحٛخ  حُٔلَف

         ٝحٕ ٣ٌٖ ؿزَ ح١ٌُ  هِ٘خٙ       كخَُٝف ٖٓ ٝك٘ظٜخ طـؤرخٙ

 

أ١ حًح ًخ ٕ حُٜٞص ٍه٤ٔخ  ٗـ٤خ  ًٝ ٗزَس ٓئػَس ك٢ حُ٘لّٞ ٝحالٍٝحف  

ٝك٤ٚ ٗـٔش ك٘ٞٗش  كخٗٚ ٣ٔالء حُوِذ  حُ٘لْ طخػَح رٚ  ٝحٕ ًخٕ ٝك٤٘خ 

حٕ حٌَٗ حالٛٞحص ُٜٞص )كخُظلْ ال طِظٌ ٝال ط٤َٔ ح٤ُٚ  ٝطٜـَٙ  ف

 (حُل٤َٔ

 

      ٣ٍٝٞع  حَُٔء ٛلخء حُ٘لْ       رـٌرٜخ ح٠ُ ٓلَ حُويّ

     كظظـظ٢ِ حالَٓحٍ رخُٔـخٛيس       ٝطظَٜ حالٗٞحٍ رخُٔ٘خٛيس

 

 حُٜٞص حُ٘ـ٢  ٣ئػَ ك٢ حُ٘لْ  كظٌظٔذ حُٜلخء ٝحالْٗ  ٝؿخ ء ػٖ 

حٕ رٜخثَ   )حُل٤ٖٔ رٖ ػ٢ِ رٖ حر٢ ١خُذ  ٢ٍٟ هللا ػٜ٘ٔخ 

حُٔز٣َٜٖ  ٝٓؼخٍف حُؼخ ٍك٤ٖ  ٍٝٗٞ حُؼِٔخء حَُرخ٤٤ٖٗ  ١َٝم  

حُٔخرو٤ٖ حُ٘خؿل٤ٖ  ٝحالٍُ ٝ  حالري  ٝٓخ ر٤ٜ٘ٔخ  ٖٓ  حُليع  ُٖٔ ًخٕ 

كظـظ٢ِ  ٝط٘ـ٢ِ  ك٤ٚ حَٓحٍ  حُٔـخٛيس ٝط٘خٍ   (ُٚ هِذ  حٝ حُو٠ حُٔٔغ 

 رٍ٘ٞ  حُٔ٘خٛيس  ٝحُوَد ٝحالْٗ رخهلل طؼخ٠ُ

 

        ٝحٍُٜٞ ك٢ ٓٔظٔغ حَُؿخٍ          ٝٓخ ُْٜ ٖٓ ٓخثَ حالكٞحٍ

 

ح٤ُٜزش ٝحُوٞف ٖٓ حٓظٔخػْٜ  حً حْٜٗ  \  حٍُٜٞ ك٢ ٓٔظٔغ حَُؿخٍ 

 حٛلخد  حكٞحٍ  ٝػٞح١ق ػخثَسه٣ٞش  ُ٘يس  كزْٜ هلل طؼخ٠ُ

 

     حػِْ  رخٕ حُوّٞ ك٢ ٓٔخػْٜ        ٓوظِلٞح  حالهٞحٍ  ك٢ حٓظٔخػْٜ
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 ك٤غ ٣ئػَ ك٤ْٜ  حُٔٔخع  ٝطؼٍٞ ػخثَطْٜ  ٗالكع حْٜٗ هي حهظِلٞح ك٢  

حهٞحُْٜ  ٝحكؼخُْٜ  ًَٝ ْٜٓ٘  كْٜ ٓخ٣ؼظَٔ ك٢ ٗلٔٚ  كخٍ ؿ٤َكخٍ ٗلْ 

 ٛخكزٚ

 

             كْٜٔ٘ حُٔلظَٔ حُٔٔظٍٞ    ْٜٝٓ٘ حُٔلظ٠ق حٍُٜٔ٘ٞ 

 

كْٜٔ٘  ٖٓ ٣لظَٔ حٗلؼخالص ٗلٔٚ ك٤ٌظٜٔخ  ٣ٌٝظْ كزٚ ٝٝؿيٙ ك٢ هللا  

ْٜٝٓ٘ ْٓ٘ ال٣ٔظط٤غ ًظٔخٕ ًُي  كظل٠لٚ كخُٚ ك٤وّٞ  رلًَخص  ٣ظِٟٞ 

 .رٜخ ٤ٔ٣٘خ ٝٗٔخال 

           ْٜٝٓ٘  ٖٓ  ىحثٔخ  ٣ٔٞف      ٝىٓؼٚ  رَٔٙ ٣زٞف

 

 ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٣٘ظي ػ٤ِٚ ٗٞهٚ حالحٗٚ  ٣ٌظٔٚ  كظظليٍ حُيٓٞع ٖٓ ػ٤٘٤ٚ 

 ٝطَٜ٘ٔ ػ٠ِ ُل٤ظٚ رؼي هي٣ٚ ك٤ز٢ٌ ٗٞهخ ٝٝؿيح ٝٓلزش هلل طؼخ٠ُ

            ْٜٝٓ٘ حُل٤َحٕ ٓؼَ حُٔخ٢ٛ     ٤ُْٝ رخ٢ُِٜ ػٖ حْٓ هللا

 ْٜٝٓ٘ حُل٤َحٕ  ًخٗٚ حُٔـٕ٘ٞ   طخهٌٙ حُٜل٘خص ٝحُظلٌَ ك٢ 

 حُلز٤ز٣َٞٛٞىى ًؼ٤َح

 ......هللا..  هللا .. هللا  

            ْٜٝٓ٘ ٖٓ ىأرٚ حُزٌخء         ًخٗٚ َُٝكٚ ؿٌحء

 ْٜٝٗٔ٘ ٖٓ طَحٙ حريح رخ٤ًخ  رٜٞص ػخٍ ك٤٘لذ ٗل٤ذ حُؼ٠ٌِ ًٝخٗٚ ٣ؼخُؾ 

 كزٚ رٌٜح حُزٌخء٣ٝيح٣ٝٚ رخُ٘ل٤ذ

 

 

         ْٜٝٓ٘   ٖٓ حريح ٤ٜ٣ق         ٝهِزٚ  رٌحى ٣ٔظ٣َق

 

 ْٜٝٓ٘ ٖٓ طـيٙ ال٣ٔظط٤غ طلَٔ حُ٘ٞم  ك٤خهٌٙ رخ٤ُٜخف ٣َٞٛٝىى رخػ٠ِ 

 ٛٞطٚ

  الحُٚ حال هللا00 الحُٚ حال هللا 00الحُٚ حال هللا  

 

          ْٜٝٓ٘ ٖٓ ك٢ حُٔٔخء ٣٘طق       ًٝحى ٖٓ ٣خد  ػ٤ِٚ ٣لظق

 

 ْٜٝٓ٘  ٖٓ ٣٘طق  ٣ٝخط٢ رؼزخٍحص  ًِٝٔخص  ال٣لٜٜٔخ حكي ُ٘يس ٗٞهٚ 

٣خط٢ رٜٜٔٔخص حٝ ًِٔخص ؿ٣َزش ك٢ٜ كخُش ٖٓ حُٞؿي حُٔل١َ  رٜٜٔٔش 

 ٝحُ٘طق ك٢  0ٝكًَخص ؿ٤َ ٓلٜٞٓش ُي٣٘خ  ال٣لٜٜٔخ حال حُٔظٜٞف  ٓؼِٚ  
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طؼز٤َ حرٖ  حُؼَر٢ ػزخٍس ػٖ  ًِٔش ػ٤ِٜخ  ٍحثلش ٍػٞٗش  ٝىػٟٞ  ٢ٛٝ 

ٗخىٍس  حٕ طٞؿي ٖٓ حُٔلوو٤ٖ  ٌٝٛٙ حُلخُش  طَٜ رخ٣َُٔي  ح٠ُ ٜٓخف 

حُظـ٢ِ ٝٛٞ حٌٗ٘خف  حٗٞحٍ حُـ٤ذ  ُِوِٞد حُلز٤زش حُٞحُٜش  ك٢ كذ 

 حُٔلزٞد ٝٛٞ حٌُحص حال٤ُٜش

 

            ْٜٝٓ٘  ٖٓ ٣وٍٞ حُ٘خّ ًح ٓـٕ٘ٞ       حٝ ػخٗن رلزٚ   ٓلظٕٞ

 

 كٜٞ ك٢ كخُش ٗزٚ ؿ٤ٗٞ٘ش  ٖٓ ٗيس ٓلزظٚ ٝٗٞهٚ  ٝػ٘وٚ هلل طؼخ٠ُ  

الٕ  حُ٘ٞم  ٣لَم حالك٘خء  ٣ِٜٝذ حُوِذ  ٣ٝوطغ حالًزخى  كٜٞ رٔؼخرش 

ح٤ُِٜذ ك٢ حُ٘لّٞ  ٣٘٘ؤ ر٤ٖ  ػ٘خ٣خ  حُل٠٘ ٣ْ٘ ػٖ  حُلَهش  ٝححرؼي ػٖ 

حُلز٤ذ كخًح ٝهغ حُِوخء حٗطلخص ٌٛٙ  حً ٛٞ حُـخُذ ػٖ حالَٓحٍ  ك٢ 

 .ٓ٘خٛيس حُٔلزٞد 

 

          ْٜٝٓ٘ حُٔطَٝف  ك٢ حُظَحد      ًخٗٚ ح٤ُٔض  ك٢ حُؼ٤خد 

          ٝحُلن ػ٘ي١  حٗٚ   ٓؼٌٍٝ       الءٗٚ  رلخُٚ    ٓـٍٔٞ

 

 ْٜٝٓ٘ ٖٓ  ٣ٜؼي  ٗٞهٚ ٝٝؿيٙ  ح٠ُ كخٍ ال٣ط٤وٜخ  ك٤ِو٢ ٗلٔٚ  ػ٠ِ 

حالٍٝ  ٝرؼي حٕ طٌٖٔ ؿٞحٍكٚ ٣َٝف ك٢ ّٗٞ ػ٤ٔن  ًٝخٗٚ ح٤ُٔض  

ألٗـٔخٍٙ ك٢ كخٍ ٝؿيحٗٚ  ٝٝؿيٙ ٝٓخ ٣ٜخىف  هِزٚ ٖٓ حالكٞحٍ حُٔـ٤زش  

 .ُٚ ػٖ ٜٗٞىٙ

 

        ٝحٌُخَٓ حُلخٍ ح١ٌُ ال٣زَف     ٣ِو٠ ػ٠ِ حالٛلخد  رزط٠ء ٣ٔزق

        كٜٞ  حًٕ   ٌُِْٜ  ٣ؼ٤ٖ           رٌَ      َٓ    ػظ٘يْٛ       ٣ز٤ٖ

 

حٓخ حٌُخَٓ حُٞحَٛ  ح٠ُ ىٍؿش حٌُٔخٍ  حٝ حالكٔخٕ  كٜٞ  ح١ٌُ  ٣ٔظط٤غ  

ح٤ُٔطَس ػ٠ِ ػٞح١لٚ  ٝٗلٔٚ ٣ٝٔزق رٜيٝء  ٣ٍٝٝش ك٢ رلَ حالٗٞحم 

كٜٞ ٓؼ٤ٖ ٌَُ  ٝحكي  ٣ٝٔخػي حُـ٤ٔغ  ُؼِٔٚ رخَٓحٍْٛ  ٝحكٞحُْٜ  الٗٚ 

 ٓزن  ٝحٕ َٓ  رٌٜٙ حُٔ٘خٍُ هزِْٜ  ٝطَه٠ ك٢ حُيٍؿخص   

       

         ًْٝ ٖٓ كخُش الطًٌَ         الٜٗخ ًًَُٞص  طٔظٌؼَ

        ٝك٢ ًًَص ٖٓ حكٞحُْٜ     ًلخ٣ش  ُٔوظ٢٘  حكؼخُْٜ
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 ٝٛ٘خى كخالص  حهَٟ  ُْ ٣ًٌَٛخ حُ٘خػَ  ٌُؼَطٜخ هٞف حال ١خُش 

ٝحالٓظٌؼخٍ كل٤ٔخ ًًَٙ حٌُلخ٣ش  ك٢ حالٓظيالٍ  ػ٠ِ حكٞحُْٜ ٝحكؼخُْٜ ٌُٜ٘خ 

 .ؿ٤َ هخك٤ش ػ٠ِ ٓخ٢ٌُ حُط٣َن ٖٓ حهٞحْٜٗ ٝ ٣َٓٝي٣ْٜ الءْٜٗ َٓٝح رٜخ

 

         ٝحٕ طَى ًحى رخ٤ُو٤ٖ         كٞحٟذ حًٌَُ  ٓغ حُظِو٤ٖ

         ٝه٤َ  ٓخ كخٙ رٚ حالٝحٙ        ًِٔش    ال   حالٙ حال     هللا    

 

حُؼزخص ػ٠ِ حالَٓ  ٝٓخ ًخٕ ك٢ حُ٘ظَ   حالٓظيالٍ  ٝٓخ  حػطخٙ  \  ح٤ُو٤ٖ  

 حُي٤َُ  ٝحُظِو٤ٖ  ٝٛٞ حُظِو٢ الٍٓٞ حُط٣َوش ٖٓ ح٤ُ٘ن حُؼخٍف 

 

 

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

 

 

   حُوٍٞ ك٢ حًٌَُ ٝك٢ حُٔـخٛيس       كخهظَٛٔخ  ٣خ ١خُذ حُٔ٘خٛيس

 

ٛٞ ًًَ هللا طؼخ٠ُ  ٝٛٞ حك٠َ  ٓخه٤َ ٝٓخ ٣وخٍ  ٣ٝلؼَ  ُؼظٔش هللا \  حًٌَُ 

الطوّٞ حُٔخػش  كظ٠   )طؼخ٠ُ  ٝهي ٓزن طل٤َٔٙ  ٣وٍٞ حٍَُٓٞ ح٣ٌَُْ  ملسو هيلع هللا ىلص 

حًح حٍىطْ  ٣ٍخٝ حُـ٘ش  كخٍطؼٞح  )  ٝهخٍ  (ال٣وخٍ ك٢ حالٍٝ الحُٚ حال هللا

حَُٓخُش  (ك٤ٜخ  ه٤َ ُٚ  ٝٓخ ٣ٍخٝ حُـ٘ش ٣خٍٍٓٞ هللا هخٍ  ٓـخ ُْ حًٌَُ 

 174\ حُو٣َ٤٘ش ٛللش

ٓـخٛيس  حُ٘لْ  ػٖ ًَ  ٓخ ٟٓٞ هللا  طؼخ٠ُ  ٝحُظِحّ  حٝحَٓٙ \  حُٔـخٛيس 

ٝحؿظ٘خد طٞح٤ٛٚ ٝٛـَٛخ  ٝحَٛ حُٔـخٛيس  ٓـخٛيس حُ٘لْ ٝكطٜٔخ  ػٖ 

 حُٔخُٞكخص  ٝكِٜٔخ  ػ٠ِ هالف ٛٞحٛخ  ٝحٓخ٤ٜٗخ  ٝحٓخ٢ٗ حُ٘لْ ٜٗٞحطٜخ

 

        حػِْ رخٕ هللا ؿَ ٝػال      ٣لذ ٖٓ ًًَٙ ٓزـال

 

ٓؼظٔخ  كخهلل طؼخ٠ُ  ٣لذ ٖٓ ٣ًٌَٙ رخُظؼظ٤ْ  ٝحُظزـ٤َ ٣ٝظَٜ \ ٓزـال

 حُؼزٞى٣ش ُٚ

 

       ٝهي حطض أ١ ٖٓ حُوَحٕ       ك٢ كٞ ًًَ حُٞحكي حُي٣خ ٕ    

      ٝؿخء حهزخٍ  رـ٤َ حُؼيى      ػٖ حُ٘ز٢ حُٜٔطل٠   دمحم
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 ٗؼْ كٞ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ  ػٖ ًًَ هللا ٓغ حُظؼظ٤ْ ٝحُظزـ٤َ  ٝحظٜخٍ 

 حُؼزٞى٣ش

  ًٌُٝي حكخى٣غ حٍَُٓٞ ح٣ٌَُْ ملسو هيلع هللا ىلص ًؼ٤َس ٝهي ًًَٗخ رؼ٠خ ٜٓ٘خ ك٢ 

 طل٤َٔٗخ ًٌَُ هللا طؼخ٠ُ ك٢ ٌٛح حٌُظخد 

 

          ٝؿَٔ ٝؿٚ حٌُٗذ رخُيٓٞع     ٝٓلٞ  ٍحٕ حُوِذ  رخُو٘ٞع

 

ٓخ٣طَأ ػ٤ِٚ ٖٓ  ٛيح ؿَحء حٗـٔخٓٚ ك٢ حُٔؼخ٢ٛ  ٝهخٍ \  ٍحٕ حُوِذ  

ٝه٤َ ٓخ ٣ـَٔ ٌٛح ح٣َُٖ   (رَ ٍحٕ ػ٠ِ هِٞرْٜ  ٓخ ًخٗٞح ٣ٌٔزٕٞ )طؼخ٠ُ 

ػ٤٘خٕ  )٣ِ٣ِٝٚ حُيٓٞع حُٔو٤٘ش   ٝحالٓظـلخٍ هخٍ حٍَُٓٞ ح٣ٌَُْ 

 (الطٜٔٔٔخ حُ٘خٍ  ػ٤ٖ رٌض ٖٓ ه٤٘ش هللا ٝػ٤ٖ رخطض طلَّ ك٢ ٓز٤َ هللا 

حٕ حُؼزي  حًح حًٗذ  ٌٗض ك٢ هِزٚ  ٌٗظظش ٓٞىحء   كخًح ِٗع    )ٝهخٍ ح٠٣خ 

 (ٝحٓظـلَ  ٝطخد ٛوَ  ٝحٕ ػخى  ٣ِ٣ي  ك٤ٚ  كظ٠ طؼِٞ هِزٚ

 

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

 

 

    حُوٍٞ ك٢  كخثيس ح٤ُٜخّ         ٝك٠ِٚ حُـْ  حُـل٤َ حُ٘خ٢ٓ

 

ك٠ِٚ  حُٞحٓغ حٌُؼ٤َ  حُٔظِح٣ي  ك٤غ حٕ ح٤ُٜخّ \ ك٠ِٚ حُـْ حُـل٤َ حُ٘خ٢ٓ 

 كلع حُظخَٛ ٖٓ حالكطخٍ  

 ٝ حُزخ١ٖ  كلع  ًٝق حُـٞحٍف ٖٓ حالػخّ  ٝك٢ حُلي٣غ حُوي٢ٓ

 (ًَ ػَٔ حرٖ حىّ ُٚ ًال حُّٜٞ كٜٞ ٢ُ ٝحٗخ ح ؿ١ِ رٚ  ) 

 

              حػِْ رخٕ حُّٜٞ ك٢ حُؼزخ ٍس     ٗٞػخٕ ٓؼَ  ٗٞػ٢ حُطٜخٍس

             كخالٍٝ  حالٓٔخ ى  ك٢ حُٜ٘خ ٍ   ػٖ حُطؼخّ  ٝحَُ٘حد حُٔخ١ٍ

             ٝٛٞ ح٤ُٜخّ حُٔلٞ ك٢ ح٣َُ٘ؼش      ًْٝ ُٚ  كخثيس  ٍك٤ؼش

 

 ح٤ُٜخّ ٗٞػخٕ  حالٍٝ ح٤ُٜخّ ػٖ حُطؼخّ ٝحَُ٘حد ٝحالٓٔخى ػٜ٘ٔخ  هالٍ 

حُٜ٘خٍ ٝٛٞ ح٤ُٜخّ حُظخَٛ ك٢ ح٣َُ٘ؼش ٝكخثيطٚ ػظ٤ٔش  ػخ٤ُش حَُٔطزش 

 ػ٘ي هللا طؼخ٠ُ  
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                ؿخء  رٚ حُوَحٕ ٝحالهزخٍ        ٍٝٝىص ك٢ ك٠ِٚ حالػخٍ

 

  

 ٝهي ٍٝى ًًَ ح٤ُٜخ ّ  ك٢ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ ٝك٢ حُلي٣غ ح٣َُ٘ق  ٝك٢ 

 حهزخٍ حُٜخُل٤ٖ

                  حٓخ ح١ٌُ ك٢ ٓلٌْ حُوَحٕ           ك٤ِْ ٌٛح  ٟٓٞغ حُز٤ٖ

 

حال ح ٢ٗ _ ٤ُْٝ ٌٛح ٟٓٞؼٚ   _            حٓخ  ٓخؿخء رٚ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ

حًًَ حال ٣خص ح٣َُ٘لش حُظ٢ ٍٝىص  ك٢  ٓلٌْ حُظ٣َِ٘ ك٢ ح٤ُٜخّ  ٣وٍٞ هللا 

٣خح٣ٜخ ح٣ٌُٖ حٓ٘ٞح ًظ٤ذ ػ٤٤ٌِْ ح٤ُٜخّ  ًٔخ ًظذ ػ٠ِ ح٣ٌُٖ ٖٓ   )طؼخ٠ُ 

  ح  ٣خ ٓخ ٓؼيٝىحص كٖٔ  ًخٕ ٌْٓ٘ ٠٣َٓخ حٝ ػ٠ِ 0هزٌِْ  ُؼٌِْ طظوٕٞ 

ٓلَ  كؼيس ٓخ ح٣خّ حهَ ٝػ٠ِ ح٣ٌُٖ ٣ط٤وٞٗٚ  كي٣ش   ١ؼخّ ٤ٌٖٔٓ  كٖٔ 

  0ططٞع ه٤َح كٜٞ ه٤َ ُٚ  ٝحٕ طٜٞٓٞح ه٤َح  ٌُْ  حٕ ً٘ظْ  طؼِٕٔٞ 

َٜٗ ٠ٍٓخٕ ح١ٌُ  حٍِٗ ك٤ٚ حُوَحٕ  ٛيٟ  ُِ٘خّ ٝر٤٘خص ٖٓ حُٜيٟ 

 كٖٔ ٜٗي ٌْٓ٘ حَُٜ٘ ك٤ِٜٔٚ  ٖٝٓ ًخٕ  ٌْٓ٘ ٠٣َٓخ حٝ 0ٝحُلَهخٕ  

ػ٠ِ ٓلَ  كؼيس ٖٓ ح٣خّ حهَ  ٣َ٣ي هللا  رٌْ ح٤َُٔ ٝال ٣َ٣ي رٌْ حُؼَٔ  

 ٝحًح ٓخء 0ُٝظٌِٔٞح حُؼيس  ُٝظٌزَٝح هللا  ػ٠ِ ٓخ ٛيحًْ ُٝؼٌِْ طٌَٕ٘ٝ 

ُي ػزخحى١ ػ٢٘ كخ٢ٗ ه٣َذ حؿ٤ذ ىػٞس حُيحػ٢ حًح ىػخٕ  كِزٔظـ٤زٞح ٢ُ 

 حكَ ٌُْ ٤ُِش ح٤ُٜخّ  حَُكغ ح٠ُ ٗٔخثٌْ ٤ُٝ0ئ ٓ٘ٞح ر٢  ُؼِْٜ ٣َٗيٕٝ 

 ػِْ هللا  حٌْٗ ً٘ظْ طوظخ ٕٗٞ حٗلٌْٔ كظخد 0ْٛ ُزخّ ٌُْ ٝحٗظْ ُزخّ ُٜٖ 

ػ٤ٌِْ  ٝػل٠ ػٌْ٘   كخالٕ رخَٖٗٝٛ  ٝحرظـٞح ٓخ ًظذ هللا ٌُْ  ًِٝٞح 

ٝحَٗرٞح  كظ٠ ٣ظز٤ٖ  ٌُْ  حُو٢٤ حالر٤ٞ ٖٓ حُو٢٤ حالٓٞى ٖٓ حُلـَ ػْ 

ٝال طزخَٖٗٝٛ ٝحٗظْ ػخًلٕٞ ك٢ حُٔٔخؿي  طِي 0حطٔٞح ح٤ُٜخ ّ ح٠ُ ح٤َُِ  

ٍٓٞس   (كيٝى هللا  كال طوَرٞٛخ  ًٌُي ٣ز٤ٖ هللا ح٣خطٚ ُِ٘خّ ُؼِْٜ ٣ظوٕٞ 

 187- 183حُزوَس حال٣خص 

 

           ال٢ً٘٘ حًًَ ُالٝحٙ        كخثيط٤ٖ ػٖ ٍٍٓٞ هللا

 

حٌُؼ٤َ حُظخٝٙ ٤ٛٞٛٝـش ٓزخُـش  ٝحالٝحٙ حٌُؼ٤َ حُظٞؿغ ٝحُظَٞٓ هلل \ حالٝحٙ 

 ٝرخهلل ٓٔخ ٣ؼظَٔ ك٢ هِزٚ  ٖٓ ٓلزظٚ طؼخ٠ُ ٝٝؿيٙ ك٤ٚ

 

              هخٍ ػ٤ِٚ حك٠َ حُٔالّ        ٣ل٢ٌ ػٖ ح٤ُٜٖٔٔ حُؼالّ 

          حُّٜٞ ٢ُ ٓخ حُـ٤َٓؼزٞى رٚ    حؿ١ِ رٚ حُٜخثْ  ك٢ ٝهض رٚ
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 (حُّٜٞ ٢ُ ٝحٗخ حؿ١ِ رٚ  )ٛٞ طؼز٤ض ُِلي٣غ حُوي٢ٓ 

 

          ٝحُّٜٞ  ح٠٣خ ؿ٘ش ُِٔئٖٓ       ٣ٔظَٙ ػٖ ًَ ٤ٗطخٕ  ى٢ٗ 

 

 ٓظَ ٝٝهخء  \ ؿ٘ش ُِٔئٖٓ 

 ى٢ٗء  ٤ٟٝٝغ \    ٤ٗطخٕ ى٢ٗ 

 

          كخٓٔغ كٌَ   ٜٓ٘ٔخ  ُِّٜٞ      كخثيس  ؿخ٤ُش ك٢ ح٤ُّٞ

 

 ك٢ ًَ  ٝحكيس ٜٓ٘ٔخ \ كٌَ ٜٓ٘ٔخ 

كخثيس ػظ٤ٔش  ٝحَٓ ًز٤َ ك٢ ًَ ٣ّٞ ٝػ٠ِ  ١ٍٞ ٣ّٞ \  كخثيس ؿخ٤ُش 

حُٜخثْ  ٝك٢  ٛخط٤ٖ حُلخثيط٤ٖ  حَٓ ًز٤َ  كوي ٍٝى ػٖ حٍَُٓٞ ح٣ٌَُْ دمحم  

ٝه٤َ ٓخك٢  (حُٜزَ  ٜٗق حال٣ٔخٕ ٝحُّٜٞ ٜٗق حُٜزَ   )ملسو هيلع هللا ىلص  حٗٚ هخٍ 

ػَٔ حرٖ حىّ  ٢ٗء  حال  ٣ٌٝٛذ رَى حُٔظخُْ  حال حُّٜٞ  كخٗٚ ال ٣يهِٚ  

هٜخٙ  ٣ٝوٍٞ هللا طؼخ٠ُ  ٣ّٞ حُو٤خٓش  ٌٛح ٢ُ  كال ٣٘وٚ  حكي ٓ٘ٚ ٤ٗجخ  

حٟخكٚ ح٠ُ ٗلٔٚ طؼخ٠ُ  الٕ ك٤ٚ هِوخ  ٖٓ حهالم حُٜٔي٣ش ٝحٗٚ ٖٓ حػٔخٍ 

 .حَُٔ  ٝال ٣طِغ ػ٤ِٚ  حكي حال هللا  طؼخ٠ُ

 

        ٝحُؼخ٢ٗ  ّٛٞ حَُٔ ػٖ ٓٞحٙ        ٝطَى ٓخ طٜٞحٙ ك٢ ٛٞحٙ

 

                       0ًظٔخٕ حالَٓ ػٔخ ٟٓٞ هللا طؼخ٠ُ \  ّٛٞ حَُٔ ػٖ ٓٞحٙ 

ح طَى ٝطـ٘ذ ًَ ٓخ طٜٞحٙ حُ٘لْ ك٢ حٍٓٞ \\      طَى   ٓخ طٜٞحٙ ك٢ ٛٞحٙ 

 حُي٤ٗخ  حٝ ؿ٤َٛخ  ٟٓٞ ٛيٟ هللا ٝٓلزظٚ 

 

            كٌِٔخ ططِزٚ حُ٘لّٞ        كخطًَٚ ٤ًٔخ  طٌٛذ حُؼٌّٞ

 

 كٌَ ٓخ طلزٚ  حُ٘لْ ٣ٜٝٞحٙ حُوِذ ٣ٝ٘ـَ ػٖ ًًَ هللا   ٣ٞؿذ طًَٚ  

ٝػ٤ِٚ ٟز٢ حُ٘لْ  ك٢ حٍٓٞ حُي٤ٗخ  ك٢ حُظخَٛ ٝحُزخ١ٖ  ًٝق حُـٞحٍف  

 .ػٖ حالٗخّ  ًٔخ ٣ٔ٘غ  حُ٘لْ ػٖ حُطؼخّ 

 

          ٖٝٓ ٤ٛخّ حَُٔ  طَى حُطٔغ      ًٔخ طٌٕٞ  طخًٍخ ُِ٘زغ
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      طَى حُطٔغ  ٝحُـ٘غ  ًٔخ ٣ظَى حُطؼخّ  ٝحَُ٘حد 

 

                      

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

 

 

             حُوٍٞ ك٢ كخثيس حًٌَُ ػ٠ِ         ىٝحٓٚ  كٌٖ ػ٤ِٚ ٓوزال

 

  ك٤٠ِش حًٌَُ ك٠َ ًًَ هللا طؼخ٠ُ 

  ٝىٝحٓٚ  حٓظَٔحٍ حٝهخطٚ  

 

           ٝحػِْ  رخٕ حًٌَُ  ػ٘ي هللا         حك٠َ  ٖٓ هظَ حُؼيٝ حُال٢ٛ 

 

  ك٠َ حًٌَُ حًزَ ػ٘ي هللا ٖٓ ؿٜخى حػيحء هللا 

 

              ٝحٕ ٖٓ ٣ٔٞص  ػزيٙ ٤ٜٗيح     ٓلظٔزخ  الَٓٙ  ك٤ٔيح

 

حٌُحًَ هلل حًح ٓخص ٓخص ٝٛٞ ٣ًٌَ هللا طؼخ٠ُ  كٜٞ ك٢ كٌْ حُٜ٘خىس  حٝ ٛٞ 

ًٖٔ ٣وَؽ ٖٓ ر٤ظٚ ٜٓخؿَح  ػْ ٣يًٍٚ حُٔٞص  كوي ٝهغ حؿَٙ ػ٠ِ هللا  

 ٖٝٓ ٝهغ حؿَٙ ػ٠ِ هللا  حىهِٚ حُـ٘ٚ 

 

          ٝٛٞ ُٚ ه٤َ  ٖٓ حُؼطخء     ٌُٛذ حٝك٠ش ر٠٤خء

حًٌَُ ه٤َ ٖٓ حُٜيهش  ٝحػطخء  حالٓٞحٍ كظ٠  ُٞ ًخٗض ًٛزخ  حٝ  ك٠ش  

حال  حٗزئًْ   رو٤َ حػٔخٌُْ  ٝحًُخٛخ    )×ٝهي ؿخء ك٢ حُلي٣غ حال٣َٗق 

ػ٘ي ٤ٌٌِْٓ  ٝحٍكؼٜخ  ك٢ ىٍؿخطٌْ  ٝه٤َ  ٖٓ حػطخء حٌُٛذ ٝحٍُٞم  ٝحٕ 

طِوٞح  ػيًْٝ  كظ٠َرٞح  حػ٘خهْٜ  ٠٣َٝرٕٞ حػ٘خهٌْ  هخُٞح  ٝٓخ ًحى 

     (٣خٍٍٓٞ هللا  هخٍ ًًَ هللا 

                                    

      ًٌح  حط٠ ػٖ حُ٘ز٢ حُٜخى١      ح٠ُ ٓز٤َ حُو٤َ ٝحَُٗخى 

     ٝؿخء ح٠٣خ ك٢  ح١ُٞٔخ          ١َٝ٣  ٓؼالً َٓٙ حُٔـطخ

  

 ًظخد  حالٓخ ّ ٓخُي ٢ٍٟ هللا ػ٘ٚ \  ح١ُٞٔخ 
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        ٓخػَٔ حرٖ حىّ ٖٓ ػَٔ     حٗـ٠ ُٚ ٓ٘خُؼٌحد كخػَٔ

      ٖٓ ًًَٙ هللا حُؼظ٤ْ حُ٘خٕ   كخًًَٙ طوِٚ ٖٓ ح٤َُ٘حٕ

 

ٓخ  ػَٔ  حرٖ حىّ ٖٓ ػَٔ  حٗـ٠  ٖٓ ػٌحد هللا ٖٓ  )هخٍ حٍَُٓٞ ح٣ٌَُْ 

ًًَهللا ػِ ٝؿَ  هخُٞح  ٣خٍٍٓٞ هللا  ٝال حُـٜخى ك٢ ٓز٤َ هللا  هخٍ ٝال 

 ٍٝحٙ حرٖ ٤ٗزش ٝحُطزَح٢ٗ (حُـٜخى ك٢ ٓز٤َ هللا 

 

        ٝؿخء ػٖ ٠ٓٞٓ ح٤ٌُِْ حٗٚ      ٗخؿ٠  حالُٚ  ٝحُيؿ٠  حؿ٘ٚ

          كوخٍ ٣خٍد ٝحٗض حُٔئٖٓ        كخ٣ٖ  ٓخٝحى  ٝح٣ٖ   طٌٖٔ 

         كوخٍ  هِذ  ًَ ػزي ًحًَ          ٌٝٛٙ  ٖٓ حك٠َ   حُٔلخهَ

 

 ٣لَٔٛخ هٍٞ ٠ٓٞٓ ػ٤ِٚ حُٔالّ ٝٛٞ ٣٘خؿ٢ ٍرٚ   ٣خٍد ح٣ٖ طٌٖٔ  

كخٝك٠  هللا طؼخ٠ُ   ك٢  هِذ  ػزي١ حُٔئٖٓ   ٝحٌُٖٔ ٛ٘خ ٓؼ٘خٙ حالٓظوَحٍ 

 .ك٢ ًًَ هللا طؼخ٠ُ

 

            ًْٝ ًٌَُ هللا ٖٓ ك٤٠ِش     طوَٜ  ػٜ٘خ حالُٖٔ  حُط٣ِٞش   

 ................          ٝحُوٍٞ ك٢ كخثيس حٌُٕٔٞ   حال ٖٓ  حًٌَُ 

 .........................         حػِْ حٕ حُٜٔض ٣خٍك٤و٢      ٣ٍٞع 

 .......................         ٝطٍٞع حُلٌٔش  ك٢ حُلٞءحى     ٓؼَكش 

         ٝطٍٞع حُٔؼَكش ح٤ُو٤٘خ          روخُن  ػٖ حَُىٟ ٣و٤٘خ

 

ًٔخ -  ٍٝىص حػـخُ ٌٛٙ حالر٤خص ك٢ حالَٛ ٗخهٜش  ٝأ ُوٚ ٓؼ٘خٛخ   

 .ٝهللا حػِْ   ك٢ ٓؼ٘خٛخ -  حػظوي 

حٕ حُٜيٝء ٝح٤ٌُٔ٘ش  ٣ٍٞع حالٗٔخٕ حُظل٤ٌَ  ك٢ ًًَ هللا  طؼخ٠ُ  )

ٝحُٜٔض ٣ٍٞع حُلٌٔش  ٝحُلٌٔش   طٍٞع ُٔؼَكش ٝحُٔؼَكش  طٍٞع 

 (.ح٤ُو٤ٖ

 

          ٗٔخٍ هللا طؼخ٠ُ حٕ ٣و٤٘خ ًَ ٓٞء ٌَٝٓٝٙ  ِٝٛٞحص هللا طؼخ٠ُ 

ٝٓالٓٚ  ػ٠ِ حُلز٤ذ حُٜٔطل٠  دمحم ٍٗٞ حُؼ٤ٕٞ  ٣ٞٓٝيحء حُوِٞد  ٝحٕ 

 ٣ـؼِ٘خ ٖٓ حُٜٔظي٣ٖ حٌُح٣ًَٖ ٝػ٠ِ حُٚ ٝٛلزٚ   حؿٔؼ٤ٖ   ح٤ٖٓ 
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                  حٗظٜض حَُٓخُش  ك٢ ٣ّٞ حُؼالػخء حُٔٞحكن حُظخٓغ ٖٓ َٜٗ 

 2008 ٛـ٣َش  حُظخٓغ ٖٓ ح٣ٍِٞ ٠ٍٓ1429خٕ حُٔزخٍى ٖٓ ٓ٘ش

                                       ٝحُلٔي هلل ٍد حُؼخ٤ُٖٔ
 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       حُٜٔخىٍ  ٝحَُٔحؿغ

 
 حُوَحٕ ح٣ٌَُْ
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 ٛل٤ق حُزوخ١ٍ 

  ٛل٤ق ِْٓٔ

  حُـخٓغ ُالٍٛٞ ك٢ حكخى٣غ حٍَُٓٞ          ٍٜٓ٘ٞ  ػ٠ِ ٗخ٤ٛق

  طخؽ حُؼَّٝ ُِِر٤ي١ 

  ُٔخٕ حُؼَد  الرٖ ٓ٘ظٍٞ

  ٓوظخٍ حُٜلخف   ُِلوَ حَُح١ُ

   ٜٓطِلخص حُٜٞك٤ش   ػزي حُٔ٘ؼْ  ك٘ل٢

  حُـ٤٘ش  ُطخُز٢ ٣َ١ن  حُلن    ػزي حُوخىٍ حُـ٤ال٢ٗ 

  حُلظق حَُرخ٢ٗ            ػزي حُوخىٍ حُـ٤ال٢ٗ 

  حُزيح٣ش ٝحُٜ٘خ٣ش    الرٖ  ًؼ٤َ 

  حػالّ حُ٘زال ء       ٌُِٛز٢ 

   رٜـش حالَٓحٍ      ُِ٘ط٘ٞك٢ 

  هالثي حُـٞحَٛ          ُِ٘خىك٢  

 ٝك٤خص حالػ٤خٕ      الرٖ هٌِخٕ

   طخ٣ٍن حٕ حٍُٞى١    الرٖ حٍُٞى١ 

  حُٔل٤٘ش حُوخى٣ٍش   ح٤ُ٘ن ٤ٓي١ دمحم

  ػزي حُوخىٍ حُـ٤ال٢ٗ حى٣زخ     ح٣ٔخٕ حُٜٔيح١ٝ     ٍٓخُش ٓخؿ٤َٔ 

  حُلظٞكخص ح٤ٌُٔش      حرٖ ػَر٢ 

  ٍٓخٍ حرٖ ػَر٠٤     حرٖ ػَر٢ 

   ك٠خٍس حُؼَحم       ٗوزش ٖٓ حالٓخطٌس حُؼَحه٤٤ٖ

  حَُٓخُش حُو٣َ٤٘ش     حال ٓخّ حُو١َ٤٘ 

   ١زوخص حُللخظ       ٌُِٛز٢

  طخ٣ٍن  حُٔٞى ٝحالْٓ     حرٖ حُـ١ُٞ   

  حُٔيٕ ك٢ حالٓالّ        ٗخًَ ٜٓطل٠ 

  حك٤خء ػِّٞ حُي٣ٖ        حُـِح٢ُ

   ػٞحٍف حُٔؼخٍف       حٍَُٜٔٝى١

  ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍ ح٤ٌُال٢ٗ  ٝحٍحٝٙ حالػظوخى٣ش    ٓؼ٤ي حُولطخ٢ٗ 

  حُ٘للخص حُ٘خ٣َٛش  ك٢ حُط٣َوش حُوخى٣ٍش 

   حالػخٍ حُوط٤ش ك٢ حٌُٔظزش حُوخى٣ٍش       ػٔخى ػزي حُٔالّ ٍإٝف

  حٛطالف حُٜٞك٤ش    حرٖ ػَر٢ 

  َٗف ى٣ٞحٕ ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍ ح٤ٌُال٢ٗ ٢ٗٝءك٢ طٜٞكٚ      كخُق حُلـ٤ش

 حُٔ٘خٍ حُٜخى١       ػزي حُل٤ِْ ٓلٔٞى

  حُوخّٓٞ حالٓال٢ٓ     حكٔي ػط٤ش هللا ح١َُٜٔ 

  حٓٔخء هللا حُل٠٘ٔ       ٗخًَ ػزي حُـزخٍ 

  كوخثن ػٖ حُظٜٞف       ح٤ُ٘ن  ػزي حُوخىٍ ػ٠ٔ٤ 

  حالٓخّ ػزي حُوخىٍ حُـ٤ال٢ٗ  كْٜ ُالٓالّ ٤ِْٓ  ؿٔخٍ حُي٣ٖ كخُق ح٤ٌُال٢ٗ
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  ػزي حُوخىٍ ح٤ٌُال٢ٗ  ٌٝٓٛزٚ حُٜٞك٢             ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 حُق ٤ٜٗق حُلـ٤ش ح٤ٌُال٢ٗ         ٖٓ ٓئُلخص ف
 

 

 :حُيٝح٣ٖٝ حُ٘ؼ٣َش  - أ

 

 1978           ٗلؼخص حُوِذ                

  1986           هٜخثي ٖٓ ؿزٜش حُوظخٍ   
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   20 0 8           ٖٓ ٝك٢ حال٣ٔخٕ          

 2010                   حُٜ٘خىس ٝح٣َ٠ُق

   2011           حُلَد ٝحال٣ٔخٕ            

           ٓ٘خءحص َٓ٘هش 

 

 : حٌُظذ حُ٘ؼ٣َش – د 

 

 ٓـٔٞػش ٓوخالص ٝطَحؿْ: ك٢ حالىد ٝحُلٖ  -1

 

 ىٍحٓش ٝطلو٤ن َٝٗف ُِو٤ٜيس –طًٌَس حُ٘و٤ن ك٢ ٓؼَكش حىحد حُط٣َن  -2

 حُظ٢ طلَٔ ٗلْ حُؼ٘ٞحٕ ٝحُٔ٘ٔٞرش ٤ُِ٘ن ػزي حُوخىٍح٤ٌُال٢ٗ

 

ىٍحٓش ٓٞؿِس ك٢  حُ٘ؼَحُؼَر٢ ػزَ حُؼٍٜٞ \ حُٔٞؿِ ك٢ حُ٘ؼَ حُؼَر٢  -3

ريءح ٖٓ حُؼَٜ حُـخ٢ِٛ ٝكظ٠ ػَٜ ح٠ُٜ٘ش حٝ حُلي٣غ ػْ حُٔؼخَٛ 

حٗٚ حكي حٜٓخص - حػظزَ حٝ ه٤ْ ٖٓ هزَ حؿِذ حُٔٞحهغ حالىر٤ش ػ٠ِ حُ٘ض 

حٌُظذ حُؼَر٤ش ك٢ حالىد ٝحُِـش  ك٢ ٟٓٞٞع حُ٘ؼَ ٝحالىد       حٍرؼش 

 حؿِحء

 ىٍحٓش –َٗف ى٣ٞحٕ ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍ ح٤ٌُال٢ٗ ٢ٗٝء ك٢ طٜٞكٚ  -4

 ٗخِٓش ك٢ حىد ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍح٤ٌُال٢ٗ ًً٘ٔٞؽ ُِ٘ؼَ

 حُٜٞك٢ َٝٗف حُوٜخثي حُٔ٘ٔٞرش ٤ُِ٘ن             حٍرؼش حؿِحء

 

 ىٍحٓش ٓٔظل٠٤ش  ك٢ ٗؼَ ح٠ُٜ٘ش حُؼَر٤ش  – ٗؼَحء ح٠ُٜ٘ش حُؼَر٤ش – 5

 ٝٗؼَحثٜخ

 (هٜش ٣ٞ١ِش  )ًَحٓش كظخس  -   6

 حٍٛٞ ك٢ حالٓالّ-   7

 (هٜش ٣ٞ١ِش )ػٌٍحء حُو٣َش -   8

 (ٓـٔٞػش هٜٚ ه٤َٜس  )حالٗو٤خء  -  9

 رِيٍُٝ ػزَ حُظخ٣ٍن -  10

 ىٍحٓخص ك٢ حُ٘ؼَ حُٔؼخَٛ  ٝه٤ٜيس حُ٘ؼَ-  11

 حُـٍِ ك٢ حُ٘ؼَ حُؼَر٢- 12

  ػزي حُوخىٍ ح٤ٌُال٢ٗ  ٝٓٞهلٚ ٖٓ حٌُٔحٛذ ٝحُلَم حالٓال٤ٓش–13

 ٓغ ىٍحٓش  رلؼ٤ش ك٢ ٗخػَٛخ  ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍ ح٤ٌُال٢ٗ\ َٗف حُو٤ٜيس حُؼ٤٘٤ش --14

 ٓي٣٘ش رِيٍُٝ ك٢ حٌُحًَس-  -15

 ٌٍٗحص ٖٓ ح٤َُٔس حُ٘ز٣ٞش حُٔؼطَس- 16

 ٗؼَحء حُـخ٤ِٛش ٝٛيٍ حالٓالّ -  17

 

 :ٓٞٓٞػش  حُظل٤َٔ حُٟٔٞٞػ٢ ُِوَحٕ ح٣ٌَُْ  ٝهي حٗـِ ٜٓ٘خ حٌُظذ حُظخ٤ُش 

 حٛلخد حُـ٘ش ك٢ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ                 ؿِءحٕ .1

 حُوَحٕ ك٢ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ .2

 حالىػ٤ش حُٔٔظـخرش ك٢ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ .3

 .حالٗٔخٕ ٣ّٝٞ حُو٤خٓش .4

  حُوِن ٝحُٔؼخى ك٢ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ  .5

 ٣ّٞ حُو٤خٓش ك٢ حُوَحٕ ح٣ٌَُْ                    ؿِءحٕ   .6
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 كخُق ٤ٜٗق حُلـ٤ش

       ح٤ٌُال٢ٗ

 

 

 

      َٗف حُو٤ٜيس حُؼ٤٘٤ش

 
                       حُٔ٘ٔٞرش

 

          ٤ُِ٘ن ػزي حُوخىٍ ح٤ٌُال٢ٗ
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                طوي٣ْ 

 
                       بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

 

        حُلٔي هلل ٍد حُؼخ٤ُٖٔ ٝحُٜالس ٝحُٔالّ ػ٠ِ ٤ٓيٗخ ٝٓ٘يٗخ دمحم 

 حُلز٤ذ حُٜٔطل٠ ٝػ٠ِ حُٚ ٝحٛلخرٚ حُطخ٣َٖٛ حُط٤ز٤ٖ

 

 ٝرؼي  حُو٤ٜيس حُؼ٤٘٤ش ٢ٛ حكيٟ حُوٜخثي حُٔطُٞش حُٔ٘ٔٞرش ح٠ُ ح٤ُ٘ن 

ػزي حُوخىٍح٤ٌُال٢ٗ هيّ هللا َٓٙ  ٢ٛٝ ه٤ٜيس طٔظخُ روٞطٜخ ؿٔخ٤ُظٜخ 

حُ٘ؼ٣َش  ٝرالؿظٜخ ٝكٖٔ ٓزٌٜخ ٝهٞس ٗخػ٣َظٜخ   ٌُح حهيٓض ػ٠ِ 

َٗكٜخ  رؼي حٕ َٗكض ًَ حُوٜخثي حُ٘ؼ٣َش حُٔ٘ٔٞرٚ ح٤ُٚ ٝهيٓظٜخ رٌظخد 

َٗف ى٣ٞحٕ ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍح٤ٌُال٢ٗ  )رخٍرؼش حؿِحء ٣لَٔ ػ٘ٞحٕ 

  (٢ٗٝء ك٢ طٜٞكٚ

     ٗٔخٍ هللا طؼخ٠ُ حُٔيحى ٝحُظٞك٤ن حٗٚ ٗؼْ ح٠ُُٞٔ ٝٗؼْ ح٤َُٜ٘

 

 

 

                                                  كخُق ٤ٜٗق حُلـ٤ش

                                                       ح٤ٌُال٢ٗ

                                              14 \5 \2010 
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عبد المادر الكٌالنً الشٌخ  
 

 

 

 

ػخٕ ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍح٤ٌُال٢ٗ هيّ َٓٙ ك٢ كظَس ط٤ِٔص رخالٟطَحد 

ح٤ُٔخ٢ٓ  ًٝؼَس حالكيحع ٝحُظوِزخص ح٤ُٔخ٤ٓش ٜٓ٘خ حٗظٜخء  كٌْ حُز٤٤ٜ٣ٖٞ 

ٝه٤خّ  ىُٝش حُِٔـٞه٤٤ٖ ٝحهظالف ١ز٤ؼش حُلٌْ  ٝحُؼالثن ح٤ُٔخ٤ٓش  

ٝحالؿظٔخػ٤ش  ٝحُي٤٘٣ش ٝحُل٣ٌَش  ٝحُؼوخثي٣ش  ٝٓخ ؿٔٔظٚ  ٜٓ٘خ  ٖٓ حكيحع 

ِٝٛض ك٢  رؼٞ حالك٤خٕ ح٠ُ حالهظظخٍ ًٝؼَس حُوِلخء حُؼزخ٤٤ٖٓ حُلخ٤ًٖٔ 

 رخالْٓ كو٢  ك٤غ ًخٗض حُِٔطش ر٤ي حَٓحء حُـ٘ي ٤ٗٝٞم حُؼ٘خثَ

ًخٕ ٌُٜٙ حالٍٓٞ حٗؼٌخٓخطٜخ  ػ٠ِ ٗو٤ٜش ح٤ُ٘ن  ػزي حُوخىٍ حُـ٤ال٢ٗ   

ٌٛح حُ٘خد  حُـ٣َذ  حُوخىّ   ٖٓ رالى حُؼـْ  روٜي حُيٍحٓش  ٝحُظؼِْ 

ٝحٗظٜخٍ  حُؼِْ  حً كَٜ ؿٜيٙ  ٝكٌَٙ  ًَٝ  ٌِٓخص ٗلٔٚ  ك٢ كِوخص 

حُيٍحٓش  ٝحُؼِْ  ٝحُظَر٤ش حُ٘ل٤ٔش  ٝحُي٤٘٣ش ٝ حُظِٛي  ٝط٤ِٛي حُ٘خّ 

 رخُظِحّ حُـخٗذ حُي٢٘٣ 

 

 ك٢ 1077\  ٛـ٣َش470\     ُٝيح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍ حُـ٤ال٢ٗ ٓ٘ش

ٓ٘طوشؿ٤الٕ  ٝؿ٤الٕ طوغ ك٢ ه٣َش هَد رـيحى  ٖٓ حُؼَحم ٝحهَٟ طوغ  

 ٝٓ٘طوش    ٝهخٗو٤ٖ  ٝؿ٤الٕ ػخُؼش طوغ ك٢ ح ٣َحٕ (ؿِٞالء  )ر٤ٖ ٜٗخٝطي

 ؿ٤الٕ  ٖٓ حػٔخٍ  رالى ح٣َحٕ حُلخ٤ُش  ٝؿ٤الٕ  ٟخك٤ش  حٝ ػيس ٟٞحف 

 ٓظـخٍٝس طوغ ؿَد رالى ح٣َحٕ ٖٓ ؿٜش حُؼَحم 
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          ُٝي  ٖٓ حَٓ س ػَر٤ش ػ٣ِٞش ح٤ِٛش  كٜٞ ػَر٤ش ٗٔزظٚ ٝىٓٚ   

 ٣٘ظ٢ٜ ٗٔزٚ رخُيٝكش حُٔلٔي٣ش حُٔطَٜس  حُٔزخ ًٍش ح٣َُ٘لش حرخ ٝحٓخ

ٛٞ حرٞ دمحم ٓل٢ حُي٣ٖ ػزي حُوخىٍرٖ حر٠ ٛخُق ٠ٓٞٓ رٖ ػزي هللا حُـ٢ِ٤  

رٖ ٣ل٠٤ حُِحٛي رٖ دمحمرٖ ىحٝى  حال٤َٓ  رٖ ٠ٓٞٓ رٖ ػزي هللا رٖ ٠ٓٞٓ 

حُـٕٞ رٖ ػزي هللا حُٔل٠زٖ حُلٖٔ حُٔؼ٠٘ رٖ حُلٖٔ حُٔز٢ رٖ ػ٢ِ رٖ 

حر٢ ١خُذ  حٓخ حٓٚ حٓش حُو٤َ  كخ١ٔش ر٘ض  ػزخهلل حُٜٞٓؼ٢ حُِحٛي حُٔظؼزي 

حُٔؼَٝف  رٖ دمحم رٖ ٓلٔٞى رٖ  ػزي هللا رٖ ػ٠ٔ٤ رٖ  دمحم حُـٞحى رٖ 

ػ٢ِ حَُٟخ رٖ حالٓخّ ٠ٓٞٓ الٌُخظْ رٖ حالٓخّ ؿؼلَ حُٜخىم رٖ حالٓخّ دمحم 

حُزخهَ رٖ حالٓخّ ػ٢ِ ٣ُٖ حُؼخري٣ٖ رٖ حالٓخّ حُل٤ٖٔ حُٔز٢ رٖ  ح٤َٓ 

 حُٔئ٤ٖ٘ٓ ػ٢ِ رٖ  حر٢ ١خُذ  ٍٟٞحٕ حُِش ػ٤ِْٜ حؿٔؼ٤ٖ

 

 

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

 

 ٌٓخٗظٚ حُؼ٤ِٔش

 

 

 
 

ىهَ ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍ ح٤ٌُال٢ٗ  هيّ َٓٙ   رـيحى ٝػَٔٙ ػٔخ٢ٗ ػَ٘س 

ٓ٘ش  ٝحُظو٠  رٔـٔٞػش  ٖٓ ٓ٘خ٤َٛ  حُؼِٔخء ح٣ٌُٖ َٜٗ  ٖٓ ٓ٘خِْٜٛ  

ٝحٓظو٠ ٖٓ رلٍٞ ٓؼخٍكْٜ  ٌٓخٕ ٝ ٤ٗٞهخ ٝحٓخط٤ٌح ُٚ ًٝخ ٕ هي ىٍّ 

كوي ىٍّ    1\حُوَحٕ ح٣ٌَُْ  هزَ ىهُٞٚ رـيحى  ك٢ ؿ٤الٕ  كظ٠ حطو٘ٚ  

حُلوٚ ٝحُظل٤َٔ ػ٠ِ ٣ي ٤ٗن حُل٘خرِش ك٢ رـيحىحر٢ ٓؼ٤ي حُٔزخٍى حُٔو٢َٓ  

٤ٓالى٣ش  ٝحر٢ حُٞكخء ػ٢ِ  رٖ ػو٤َ  1119ٛـ٣َش   513حُٔظٞك٢ ٓ٘ش 

حُوطخد  ٓللٞظ رٖ حكٔي رٖ حُلٖٔ رٖ  ٝحد 2\رٖ ػزي هللا حُزـيحى١ 

٤ٓالىرش ٝىٍّ حُظٜٞف  1116ٛـ٣َش   510حكٔي حٌُِٞح١ً  حٌُظٞك٢ 

 1130ٛـ٣َش  525ٝطِوخٙ ٖٓ ح٤ُ٘ن كٔخى رٖ ِْٓٔ حُيرخّ  حُٔظٞك٢ 

٤ٓالى٣ش  ٝىٍّ حُلي٣غ ح٣َُ٘ن ػ٠ِ ٣ي حُٔليع حالٓخّ  حر٢  دمحم ؿؼلَ رٖ 

٤ٓالى٣ش  1106ٛـ٣َش   500\حكٔي حَُٔحؽ  حُزـيحى١  حُٔظٞك٢  ٓ٘ش 
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 \ٝحر٢ حُوخْٓ  ػ٢ِ رٖ حكٔي رٖ دمحم رٖ ر٤خٕ  حُزـيحى١ حُٔظٞك٢ ٓ٘ش  

٤ٓالى٣ش  ٝحر٢  ػزي هللا  ٣ل٠٤  رٖ حالٓخّ حُلٖٔ رٖ  1116ٛـ٣َش  510

 3\٤ٓالى٣ش  1136ٛـ٣َش  531حكٔي  حر٘خء حُزـيحى١  حُٔظٞك٢ ٓ٘ش  

حٕ ٌُِٔخٗش حُؼخ٤ُش  ٝحُُِٔ٘ش حَُك٤ؼش حُظ٢ ًظ٘ض ُِظٜٞف ك٢   )ٝح٤ٟق

ُٓخٗٚ حػَ حُـٜٞى حُظ٢ رٌُٜخ حالٓخّ حُـِح٢ُ  ح١ٌُ حٗظَٜ  حَٓٙ ًٝحع 

٤ٛظٚ ك٢ ريح٣ش ٗ٘خء س حال٤ٗن  حُـ٤ال٢ٗ  ٝال حٓظزؼي حٕ ٣ٌٕٞ  هي طظٌِٔ 

ٛـ٣َش ر٤٘ٔخ ًخٍٗٞٛٞ  505ػ٤ِٚ  كٖٔ حُٔؼَٝف  حٕ حالٓخّ حُـِح٢ُ  طٞك٢ 

ٛـ٣َش  رٔؼ٠٘ حٗٚ ػخٕ  488ح٤ُ٘ن حُـ٤ال٢ٗ  ح٠ُ رـيحى  ًٔخ حِٓل٘خ ٓ٘ش 

ٓؼٚ ك٢ رـيحى ٓزؼش ػَ٘ ػخٓخ   كٖٔ حُٔٔظل٤َ  حال ٣ٌٕٞ هي ٓٔغ رٚ حٝ 

ؿخُٔٚ  ػْ ٍحٟ طِي حُُِٔ٘ش  حُؼخ٤ُش حُظ٢ ًخٕ ػ٤ِٜخ  حُـِح٢ُ  ك٢ رـيحى  

٣ِ٣ٝي ٌٛح حالكظٔخٍ  طَؿ٤لخ  الُظ٘خرٚ حٌُز٤َ  ر٤ٖ حِٓٞد  ح٤ُ٘ن حُـِح٢ُ  

ُوي ريء   4\ (ٝح٤ُ٘ن  حُـ٤ال٢ٗ  ك٢ ًظخر٤ٜٔخ  حك٤خء ػِّٞ حُي٣ٖ ٝحُـ٤٘ش

ح٤ُ٘ن ػزي حُوخىٍ  هيّ َٓٙ  ك٤خطٚ حُؼ٤ِٔش  رؼي حٓظٌٔخٍ ىٍحٓظٚ  ٝحػظخ 

ٝٓيٍٓخ  ك٢ ٓيٍٓظٚ  ٝحُظِّ  ؿخٗذ حُٞػع  ٝحالٍٗخىحُي٢٘٣ ٝحَُٝك٢  

ُٝؼَ حرَُ  ٓظخَٛ  ٌٓخٗظٚ حُؼ٤ِٔش  ٓٞءُلخطٚ  ٝٓـخُْ ٝػظٚ  حُظ٢ 

ؿٔؼض  رؼيٙ  كٌخٗض  ًظزخ ه٤ٔش  ٣ظيحُٜٝخ حُ٘خّ  ؿ٤ال  رؼي ؿ٤َ ٣َ١ٝوظٚ  

حُٜٞك٤ش  ٝحٛيحكٜخ  حُي٤٘٣ش  ٝحُظ٢ حٗظَ٘ص  ك٢ ػّٔٞ  حُؼخُْ حالٓال٢ٓ  

ٖٝٓ هالٍ   5\ًٝخٗض ٓززخ  َُ٘٘ حالٓالّ  ك٢ ٓ٘خ١ن ػي٣يس ٖٓ حُؼخُْ  

ؿِّٞ ح٤ُ٘ن  هيّ َٓٙ  ُِظي٣ٍْ ٝحُٞػع  ًؼَ ١الد حُؼِْ ٝحُٔؼَكش 

ٖٓ٘ٔ ٣ل٠َٕٝ ٓـخُٔٚ  كٌخٗٞح  حٛلخرخ  ُٚ  حٝ طال٤ٌٓٝهي  حٍٝى 

الكع رٜـش حالَٓحٍ ُِ٘ظطٞك٢ ٝهالثي حُـٞحَٛ ٝٝك٤خص  1ًٝ2ٝ3

ػزي  \4حالػ٤خٗٞطخ٣ٍن حرٖ حٍُٞى١ ٣ًَٝ ١زوخص حُل٘خرِش ٝححريح٣ش ٝحُٜ٘خ٣ش 

طخ٣ٍن حُؼَد \5حُوخىإٍ حُـ٤ال٢ٗ ٌٝٓٛزٚ حُٜٞك٢   ى ٗٔؼ٤ي حُولطخ٢ٗ 

ٝحُ٘للخص حُ٘خ٣َٛش ك٢ ح ُط٣َوش حُوخى٣ٍش  225ٛللش  2حُٔطٍٞ  حُٔـِي 

حُٔٞإٍهٕٞ  ٖٓٔ ًظذ ػٖ ٤َٓس ح٤ُ٘ن حُـ٤ال٢ٗ  حُؼي٣ي  ٖٓ  11ٛللش  

حٓٔخء  حالػالّ ح٣ٌُٖ طظٌِٔٝح  ػ٠ِ ٣ي٣ٚ  ِٜٝٗٞ  ٖٓ ػِٔٚ حُـ٣َِ  

ٝٓؼخٍكٚ  ٝحُظِِٓح  ٣َ١وظٚ  حُٜٞك٤ش ًٌَٝٗ ْٜٓ٘ ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ  

الحُلَٜ  حُوخ٢ٟ  حرُٞٔلخٖٓ ػَٔ رٖ ػ٢ِ رٖ حُو٠َ حُو٢٘٣َ  

٤ٓالى٣ش  ٝح٤ُ٘ن  ٛل٢   حُي٣ٖ ح رٞ دمحمرٖ  1179ٛـ٣َش  575حُٔظٞك٢ 

 600ػزي حُٞحكي رٖ ػ٢ِ رٖ َٓٝ ٍ حُٔوي٢ٓ حالٓخّ حُلخكع  حُٔظٞك٠ ٓ٘ش 

٤ٓالى٣ش  ٝح٤ُ٘ن  ٓٞكن حُي٣ٖ  حرٞ دمحم  ػزي هللا  رٖ حكٔي  1203ٛـ٣َش  

رٖ ٓـٔيرٖ هيحٓش حُٔوي٢ٓ  ٤ٗن حالٓالّ  ك٢ رالى حُ٘خّ  ٝٛخكذ ًظخد  

ٍ  ُوي حٗظٜؾ  1\٤ٓالى٣ش  1223ٛـ٣َش  620حُٔـ٢٘ ح٤َُٜ٘ حُٔظٞك٢  ػخّ 
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ح٤ُ٘ن هيّ َٓٙ  ك٢ ح٠٣خف حُلو٤وش حُٔلٔي٣ش ٝحُؼو٤يس حالٓال٤ٓش ٣َ١ن 

حُِٔق حُٜخُق  ٓٔخ ػزض ك٢ ًظخد هللا ٝٓ٘ش ٍُٓٞٚ ح٣ٌَُْ  ٠ِٛ هللا ػِٚ 

ِْٝٓ ٍٝكٞ ًَ ٓخهخُق حٌُظخد ٝحُٔ٘ش ظخَٛح ٝرخ١٘خ  رؼ٤يح ػٖ حُظؼو٤ي 

 ٝحُـٔٞٝ َٝٗع ٖٓ هالٍ ًُي ُطالرٚ  ٣َٓٝي٣ٚ  ٣َ١وظٚ  ح٤َُٜ٘س  

 ) حُط٣َوش  حُوخى٣ٍش(

  ٌُح كخٕ ػوخكظٚ  ٌٝٓخٗظٚ حُؼ٤ِٔش ط٘لَٜ  ك٤ٔخ حًظٔزٚ  ٖٓ حٓخط٤ٌٙ  

 ٤ٗٝٞهٚ حٝال 

 ٝ ٓـخ ُْ ٝػظٚ ٝطي٣ٍٔٚ ًٝظزٚ  ٓٞحُلخطٚ  ػخ٤ٗخ 

 ٣َ١ٝوظٚ حُٜٞك٤ش ػخُؼخ 

  ٝٓخ حهٌٙ ػ٘ٚ طال٤ٌٓٙ ٣َٓٝيٝٙ ٝحٛلخرٚ ٝٛٞ حٌُؼ٤َ ٍحرؼخ 

  ًٝخٕ ك٤ِٜش  ًَ  ًُي  ٌٛٙ حٌُٔخٗش حُؼ٤ِٔش حُؼخ٤ُش حَُك٤ؼش

 

 

 

 

 ٤ٓ21َ حػالّ حُ٘زالء حُٔـِي   252ٌٍٗحص حٌُٛذ الرٖ حُؼٔخ ىحُٔـِي حَُحرغ  ٛللش  الكع 

 ١133زوخص حُل٘خرِش  حُٔـِي حُؼخ٢ٗ ٛللش  105ٛللش 
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شمس المحبة                
 

  القصيدة العينية
 
 

 
فؤاد به  شمس المحبة طالع 

ولٌس لنجم العذل فٌه موالع 
 

تجمع طوالع  هً انوار التوحٌد تطلع على للوب \ طالع 
اهل المعرفة والحمٌمة  فتطمس  سائر االنوار ما خال نور الحك المبٌن 

جمع مولع وهً االماكن او  مسالط  النور  وٌفسره  باالٌمان \موالع 
والنور هنا المعارؾ والحمائك التً تجلب نور الٌمٌن الى العمائد وشمس 

ٌا  )المحبة هو مصدر  النور و ٌمصد به المصحؾ الشرٌؾ  لال تعالى 
سورة   (اٌها الناس لد جاءكم  برهان من ربكم وانزلنا الٌكم  نورا مبٌنا 

 174\ النساء
 

صحا الناس  من سكر الؽرام وما صحا 
وافرق كل وهو  فً الحان جامع 
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سكر المحبة  الماتلة او الشدٌدة الولع على الملب  فتذٌبه  \ سكر الؽرام 

والسكر حال شرٌؾ  ٌعتور علٌه صحوان  لبله وبعده  وهو من ممامات 
الصوفٌة  وتعابٌرهم  المهمة   وٌكون اعز من السكر الشتماله على 

الجمع  والتفرلة وال ٌنال  اال بعد العبور على ممر السكر والجمع وهذا  
المولع هو معراج السالكٌن 

توكٌدٌة تعود على الناس أي تفرلوا بعد صحوهم  لكنه  بمً فً \ كل 
مولع سكره فً حالة التمكٌن مدهوشا فً سر  المحبة والمشاهدة 

واالنبهار بجمال  انوار المحبوب بعد شعاع عمله عن نفسه 
 

حمٌا هواه ؼٌر لهوة  ؼٌره 
مدا م  دواما   تمتنٌها  االضالع 

 
بداٌة االنتعاش بمحبته واشتداد ولعه \ حمٌا هواه 

المهوة من اسماء  الخمرة وكذلن المدام \ لهوة 
مستمرا  اوعلى مدى الدهر \ دواما 

تحتفظ  بها  بعد الحصول علٌها بتعب  او نصب وتحافظ علٌها \ تمتنٌها 
فهً لها كاالضالع للملب 

 
هوى  و صبابات  ونار محبة 

وتربة صبر لد سمتها المدامع 
 

هوى النفس \ هوى 
رلة الشوق وحرارته  وٌاتً من الصبا والتصابً \  صبابات 
مٌل النفس الى ماتراه خٌرا  واما محبة العبد لربه تعالى فهً \ المحبة 

تعظٌم له  وطلب التمرٌب الٌه بطاعته وهللا تعالى ٌحب عباده المخلصٌن 
سوؾ ٌأتً    )فً حبهم الٌه  برضائه عنهم واحسانه الٌهم لال تعالى     

 12سورة الصؾ االٌة  (هللا بموم ٌحبهم وٌحبونه 
فنار المحبة شد تها ولوتها  وعظمتها لذا فالصوفً المحب ال عٌش 

له اال  مع الخلك النه ٌحٌا مع حب هللا تعالى وعشك هللا وال ٌرى حبٌبا 
\ سواه وال عٌش له مع ؼٌره  ٌمول احدهم

 
تعصً االله وانت تظهر حبه 
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هذا لعمري فً المٌاس بدٌع 
لو كان حبن صادلا  الطعته 

ان المحب لمن ٌحب مطٌع 
 

الولوؾ مع البالء بحسن االدب  والفناء فً البلوى بال شكوى \  الصبر
وال تذمر 

بكاء العٌون من خشٌة هللا تعالى \ سمتها المدامع 
 

اولع للبً  من زرود  بمائه 
وٌا وٌلهن  كم مات  ثمة  والع 

 
اؼرائه به وهو محبته وشوله الى موجبات  رحمة هللا التً \  ولع الملب 

تتمثل فً موٌجات الماء  المتكونة من نسٌم الهواء على الماء الرلراق 
الوله وهو االفراط فً الحب الى حد الفناء والموت \ الولع 

 
ولً مطمع بٌن االجا رع عهده 

لدٌم وكم خابت  هنان المطامع 
 

ظاهرة  االمه ومعاودتها وتجلٌها او هو النفع والعهد \ بٌن االجارع 
المدٌم وما ٌتكتنفه من خٌبة االمل لدى  فرٌك من الخلك 

هً الرؼبات  فً الملب او النفس  وخٌبة النفس فٌها هً عدم  \ المطامع
نٌل المطلب  او مبتؽاه فهو خائب 

 
اٌا زمن الرند الذي بٌن لعلع 

تمضى لنا  هل انت  ٌا عصر  راجع 
 

شجر طٌب  الرائحة طعمه كطٌب العود  ولٌل هو شجر االس  \  الرند 
وزمن الرند أي زمن  العٌش الطٌب واالنس الندي 

اسم جبل  كانت فٌه  مولعة  وربما كان شجر الرند  ٌنبت بمربه او \ لعلع 
فً سفحه 

تمنً تمناه الشاعر وحن الٌه لشدة ولعه فً \ هل انت  ٌاعصر راجع 
النفس والملب 
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لمد كان لً فً ظل جاهن  مرتع 
هنًء  ولً بالرلمتٌن  مراتع 

 
مكان اللهو واللعب والنعٌم وانس النفس وانفتاح الملب \ المرتع 

موضعان  احدهما  لرب المدٌنة المنورة  فً الحجاز \ الرلمتان 
الرلمتان تثنٌة الرلمة وهو مجتمع الماء فً  )واالخرى  لرب البصرة 

 801الحظ معجم البلدان  المجلد الثانً  صفحة  (الوادي 
 

اجر ذٌول  اللهو  فً ساحة اللما 
واجنً ثمار المرب  وهً  اٌانع 

اسحبها \ اجر ذٌول اللهو
اجمعها  ومن الواضح ان ثمار المرب هنا هو رضى \  اجنً ثمار المرب 

هللا تعالى  فهً  ٌانعة  ناضجة جاهزة لمن تمرب الى هللا تعالى  وافلح 
فً مسعاه 

 
واشرب  كأس الوصل  راحا براحة 

تصفك بالراحا ت  منها االصابع 
 

وهو االنمطاع  عما سوى هللا تعالى \ لدح الوصال \ كأس الوصل 
ولٌس المراد به  اتصال الذات  الن ذلن اما ٌكون بٌن جسمٌن وهذا 

االتصال بالحك على  )الوهم فً حمه تعالى كفر  ولهذتا لال النبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
من لم ٌنفصل لم ٌتصل  أي من )ولال بعضهم  (لدر االنفصال عن الخلك

لم ٌنفصل عن الكونٌن لم ٌتصل بمكون الكونٌن  وادنى الوصال مشاهدة 
العبد ربه تعالى  بعٌن الملب  فاذا رفع الحجاب  عن للب السالن او 

الحظ كتاب مصطلحات  (المرٌد وتجلى له ٌمال  السالن االن وصل 
 267\ الصوفٌةصفحة

الراح  الخمرة \ راحا 
راحة الكؾ أي وجه الٌد  وتجمع راحات \ راحة 

 
تصرم ذان العمر   حتى  كأننً 

اعٌش  بال عمر  وللعٌش مانع 
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صعب  ولحمه شظؾ العٌش او تمطعت به سبل الحٌاة \ تصرم ذان العمر 
او وهب حٌاته  لربه تعالى  فاصبح كمن ٌعٌش بال عمر تساوى به  

العمر فً الشباب والكهولة والشٌبة  الٌعرؾ منه سوى عٌادة ربه تعالى 
 

مذ اؼبر  خضر العٌش وابٌض لمتً 
تسود صبحً  فالدموع  فوالع 

 
ؼطته المصائب والمصاعب فتؽٌر  العٌش  الهنً \ اؼبر خضر العٌش 

االخضر  الى السواد رؼم صؽر ه و عمره الٌزال فً ممتبله 
وهو فً  صبح العمر لد ابضٌت  لمته وهً شعٌرات ناصٌته او شعٌرات 

ما فوق االذن  او خلفه اذ تشٌب بسرعة ولبل ؼٌرها من شعر راس 
االنسان 

اسود او صعب العٌش فً ممتبل الشباب \ تسود صبحً 
ساخنة فالعة اللون  كثٌرة الجرٌان \ الدموع فوالع 

 
وسرب من الؽزالن  فٌهن فتٌة 

لنا هن فً سمط الؽرٌر  رواتع 
 

لطٌع \ سرب 
موضع \ سمط الؽرٌر 

را عٌات  العبات  الهٌات \ رواتع 
 

عفرن بدورا  لد للمنا  عماربا 
من الشعر  خلنا  انهن  برالع 

 
التعفٌر أي التلوٌن باللون الترابً االبٌض الضارب الى الحمرة \ عفرن 
لطعنا    والمالمة  ما سمط من الملم اثناء برٌه \ للمنا 
جمع برلع  وهو ما ٌتبرلع به النسوة  من لماش اوؼٌره لتخفً \  برالع 

وجهها   استحٌاءا 
 

رعى هللا تلن السرب  لً ورعى الحمى 
وال منعت سربا  واي صنائع 
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المطٌع من المطا او الضباء او النساءاو الحمر الوحشٌة \ السرب 
 (فاتخذ سبٌله فً البحر سربا  )والسرب البٌت فً االرض   لال تعالى 

 61\سورة الكهؾ االٌة 
دعاء  ان ٌرعاهن هللا بحفظه وعناٌته \ رعى هللا تلن السرب 

 
صلٌت بنار اضر  منها ثالثة 

ؼرام وشوق  والدٌارالشواسع 
 

ابتلٌت بها  او احترلت بها   وكان لد اضرت به ثالثة امور \ صلٌت بنار 
هً اشد من النار وطأة  هً الؽرام او العشك ونار الشوق الماتل  وبعد 
الدٌار وفرا ق االحبة  وجاء فً كتاب   مصطلحات الصوفٌة فً شرح 

هٌجان الملب  عند ذكر المحبوب وهو فً للب المحب  )كلمة الشوق 
كالفتٌلة فً المصباح والعشك كالدهن فً النار  ولٌل من اشتاق الى هللا 
انس الى هللا  ومن انس الى هللا ومن انس طرب ومن طرب وصل ومن 

وصل اتصل ومن اتصل طوبى له وحسن ما ب والفرق بٌن الشوق 
واالشتٌاق ان الشوق ٌسكن باللماء واالشتٌاق  ال ٌزول باللماء  بل ٌزٌد 

   معجم مصطلحات 142عبد المنعم الحفنً صفحة   (وٌتضاعؾ 
الصوفٌة 

 
ٌخٌل لً ان العذٌب وماؤه 

منام ومن فرط الؽرام  االجارع 
العذٌب ترعة  صؽٌرة طٌب ماؤها  لرٌبة من المادسٌة فً العراق ولٌل 

 634انها واد لبنً تمٌم وحوله فالة  خصبة الحظ معجم البلدان صفحة 
 176ورحلة ابن بطوطة  صفحة 

 
فال نار اال ما فؤادي محله 

وما السحر  اال  ما الجفون تدافع 
 

النار التً فً للب الشاعر المثٌل لها شدٌد اوارها لوٌة \ فال نار 
االحتراق ٌتخٌل كل النٌران دونها  او الل منها اكتواءا واشتعاال 

تماطل  وتتسرى فً التؽمٌض والتوهم فً النوم \ تدافع 
 

وال وجد  اال ما ا لاسٌه فً الهوى 
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وال موت اال ما الٌه اسارع 
 

الحب الماتل  والممصود به حب هللا تعالى \  الوجد
هو  المدر المحتوم  على بنً البشر  الذي  ٌسرع الٌه االنسان \ الموت 

فً حٌاته وبٌسٌره الٌه كل لحظات ودلائك وساعات عمره اٌاما  وسنٌن  
وٌنتهً طرٌمه فً الوصول الٌه بانتهاء العمر 

 
 

فلو لٌس  ما  لاسٌته    بجهنم 
من الوجد كانت بعض ما انا جارع 

 
تجرعته وتعذبت به  فجهنم وحرها الشدٌد هً جزء من عذاباته \ لاسٌته 

الشدٌدة فما فً للبه من حرارة تلتهب  ٌحسها اكبر واكثر شدة منها 
 

جفونً بها نوح فطوفانها الدما 
ونوحً رعد والزفر اللوامع 

 
كناٌة  عن كثرة البكاء واللوعة  حٌث شبه الدمع الذي  ٌجري من عٌنٌه 

بالٌنابٌع التً احدثا الطوفان الذي حدث فً  ولت سٌدنا نوح علٌه السالم  
وزفراته هً بروق الرعد فً الؽٌوم التً هطلت من السماء لتكملة 

الطوفان  تعبٌر  رائع وجمٌل  فً دنٌا االدب 
 

وجسمً به اٌوب  لد حل  للبال 
وان مسنً ضر  فما انا جازع 

 
وكا ن نتٌجة هذا البكاء والنحٌب ان  عاله المرض والسمم وشده البالء 
كانما  اصٌب بجسمه كا اصٌب اٌوب علٌه السالم  اال انه من هذا الضر 

لٌس بجازع وال مشتكً 
 

وما نارابراهٌم  اال كجمرة 
من الجمرات  التً حوتها  االضالع 
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ومن شدة حبه وشوله الى خالمه فمد التهبت بملبه  نٌران الشوق 
والهوى  واحس بها تحرق هذا الملب الذي بٌن جنبٌه واحشائه اكثر  

حرارة من تلن النار التً المً فٌها ابراهٌم علٌه السالم والتً  لال هللا 
سورة االنبٌاء اٌة   (ٌانار كونً بردا وسالما على ابراهٌم  )تعالى  لها

\69 
 

فسرى فً بحر  الصبابة  ٌونس 
تلممه حوت الهوى  وهو خاشع 

 
          سرى مشى لٌال  وٌونس  نبً هللا علٌه السالم الذي اصبح فً 

جوؾ الحوت بعد ان التممه   فكان فً لٌل دامس وظلمة فً ظلمات اللٌل 
والبحر وبطن الحوت فهو فً ظلمات ثالث   وسرى فٌه الحوت  

سورة  (الاله اال انت انً كنت من الظالمٌن  )وهوخاشع هلل متصبر لائل 
 87االنبٌاء االٌة 

 
وكم  فً فؤادي  من شعٌب  كابة 

تشعب اذ شطت مزارا مرائع 
 

تفرق \ الحزن العمٌك      تشعب\ الكابة 
هو نبً هللا شعٌب  المدفون فً الموصل من العراق     وشطت \ وشعٌب 

بعدت \ 
 

حكى زكرٌا وهن  عظمً من الضنا 
اٌحٌى اصطباري  وهو فً الموت لانع 

 
ضعؾ من الكبر وطول العمر \ وهن عظمً 

التعب والمشمة والنصب \ الضنا 
االدعٌة \ نبً هللا زكرٌا علٌه السالم   الحظ لصته فً كتابً \ زكرٌا 

– المستجابة فً المران الكرٌم 
اما كناٌة عن نبً هللا ٌحً بن زكرٌا علٌهما السالم \ اٌحً اصطباري 

واما ٌحًٌ بعد الموت  وطول  االصطبار 
لضى علٌه بالموت  تنفٌذا المر هللا تعالى \  وهو فً الموت والع 

 35\سورة االنبٌاء اٌة  (كل نفس ذائمة الموت )
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اٌا ٌوسؾ الدنٌا   لفمدن فً الحشا 

من الحزن  ٌعموب  فهل انت  راجع 
 

ٌوسؾ هو نبً هللا ٌوسؾ بن ٌعموب بن اسحاق بن ابراهٌم الخلٌل  
ولصته معروفة  مع فرعون مصر وٌعموب  والده وهو اسرائٌل بن 

اسحاق بن ابراهٌم الخلٌل ابتاله هللا تعالى  بفمد ولده ٌوسؾ واصابته 
بالعمى  من شدة البكاء على فمده 

االحشاء وحرلة الحزن فً الملب منها \ الحشا 
 

اتٌنا  تجار الذ ل نحو  عزٌزكم 
وارواحنا  المزجاة  تلن البضائع 

 
الحظ لصة ٌوسؾ - اشارة الى لدوم اخوة ٌوسؾ علٌه وهو فً مصر  

االدعٌة المستجابة فً المران الكرٌم \ فً كتابً  
عزٌز مصر \  عزٌزكم 

 
فان تن  عطفا انت ا هل الءهله 

اما  ان ٌكن دون العذٌب  موالع 
الشفمة واالحسان  واالله تعالى اهل الءهل االحسان والعطؾ \ العطؾ

ٌجزٌهم  بما استحموه  فً ذلن 
 

تحكم بما تهواه فً  فاننً 
فمٌر  لسلطان المحبة   طائع 

 
تسلط \ تحكم 
تحبه وترضاه   وهوان ٌبذل نفسه فً حب هللا تعالى وحب هللا \ تهواه 

شرط من شروط االٌمان لذا فالشاعر فمٌر  ومحتاج  لموة طاعة هللا 
الهً  انً ممٌم بفنائن – تعالى  ومحبته  وطائع  لها  ولسان حاله  ٌمول 

مشؽول  بثنائن صؽٌرا اخذ تنً  الٌن وسربلتنً  بمعرفتن وامكنتنً  من 
الطافكونملتنً فً االحوال  وللبتنً فً االعمال سترا وتوبة وزهدا 

وشرفا ورضا ومحبة  تسمٌنً من حٌاضن  وتلهمنً من رٌاضن مالزما 
المرن  مشؽوفا بمولن النً  محب لن وكل محب بجبٌبه مشؽوؾ وعن 



 252 

لهم البشرى فً الحٌاة الدنٌا وفً  )فهؤالء – ؼٌر حبٌبه مصروؾ 
صدق هللا العظٌم سورة  (االخرة  التبدٌل  لكلمات هللا ذلن الفوز العظٌم 

 64\ ٌونس االٌة 
 

فكل الذي ٌمضٌه  فً رضاكم 
مرامً وفوق المصد ما انت صانع 

 
منزلة من منازل الصوفٌة  واخر الممامات  ثم ٌفضً بعد ذلن \ الرضا 

احوال ارباب الملوب ومطالعة العٌوب وتهذٌب النفوس فً االذكار 
واالسرارلصفائها وحمائك احوالها  والرضا باب  هللا االعظم  وجنة الدنٌا 

وفٌها ٌكون للب العبد ساكنا تحت  حكم الرحمن  عز وجل 
 

حبٌتن ال  لً بل  الءنن اهله 
وال  لً فً شًء سوان مطامع 

فصل ان ترد او  دع  وعد عن اللما 
وأوعد وعد  وعدا  فما  انا لانع 

 
حمٌمة المحبة ان تهب  كلن لمن تحب  فال ٌبمى لن منن شًء \ المحبة  

والشاعر  ملتزم  بذلن لذا وهب كله لمحبوبه كما جاء فً االبٌات التالٌة  
لهذا البٌت  والمتصوفون  ٌمسمون اهل المحبة الى ثالثة الحوال 

االول  محبة العامة  وهً المحبة الفعلٌة وٌتولد ذلن من احسان هللا  
جبلت  )تعالى الٌهم وعطفه علٌهم وفٌها ٌاتً لول الرسول الكرٌم  ملسو هيلع هللا ىلص 

 (الملوب على حب  من احسن الٌها 
والثانً  حال المحبة الصماتٌة وٌتولد من نظر الملب  الى ؼناء هللا 

وجالله ولدرته  وعلمه وهً محبة الخواص  او محبة الصالٌن 
 - (المحبة هتن االستار وكشؾ االسرار )-والمحممٌن  وفٌها ٌمول الثوري

والثااث  هو حال المحبة ذاتها وتولدت من نظرهم ومعرفتهم بمدٌم حب 
هللا بال  علة  وهؤالء هم الصدٌمون والعارفون 

ومحبة هللا تعالى  هً تعظٌم هلل فال محبوب سواه ومحبة هللا تعالى للعبد 
واصطنعتن  )هو ان ٌسلبه   فال ٌصلح لؽٌره وهو معنى لول هللا  تعالى  

  ومعنى الحب ان ٌتلذذ المحب وٌسعد بكل ماٌرد 43\ سورة  طه(لنفسً
الٌه من حبٌبه الذي هو هللا تعالى من بالء او ابتالء اونعمة اونممة فهو 

العٌش الحمٌمً وبه لال الشاعر 
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فصل ان ترد او  دع  وعد عن اللما 

وأوعد وعد  وعدا  فما  انا لانع 
 

صل من الوصل اوالوصال \ فصل
ان ترؼب \ ان ترد

اترن \ دع 
رجع عنه اوتراجع عنه \  عد عن اللما  

من الوعد وهو الولت الالزم اوالمكان الذي ٌكون فٌه \ واوعد وعد وعدا 
الموعد 

فما انا راض او مصدق به  فً لرارة نفسً \ فما انا لانع 
 

تمكن منً الحب فامتحك الحشا 
واتلفنً الوجد  الشدٌد المنازع 

 
الحب  هو مٌل النفس  الى  ماتراه او تظنه خٌرا  وحب العبد هلل تعالى  

تعظٌم له وطلب التمرب منه   وطاعته فالمحب هلل تعالى ٌكون للٌل 
االختالط بالناس أل ال ٌشؽلونه عن ذكر الحبٌب وهو هللا تعالى فهو كثٌر 

الخلوة باهلل تعالى ٌنظر الٌه فً خلوته  وٌانس به وٌناجٌه  الستٌالء 
الحب على للبه وتمكنه من نفسه وروحه 

اخترق الحشا وؼشٌها \ فامتحك الحشا 
تمكن  منه الشوق والؽرام الشدٌد \ واتلفه الوجد 

 
واشؽلنً شؽلً بها عن سوائها 

واذهلنً عن الهوى  والجوامع 
 

عن ؼٌرها فبمً مشؽول بها والضمٌر \ واشؽلنً شؽلً بها عن سوائها 
هنا ٌعود على الحشا وهً الملب والفؤاد والنفس وما الٌها ممن  ٌتاثر 
بالحب الخا لص فتحرله نار الفراق  او نارالوجد  الشدٌد بحٌث ٌصبح 

تلفانا  لٌس باستطاعته التفكٌر بؽٌر حبٌبه او بسواه   حٌث راح فً 
ذهول العشك والهوى 

 
ولد فتكت روحً بمارعة الهوى 
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وافنٌت عن  نجوى  بما انا فارع 
 

هلكت \ فتكت 
حا دثة الهوى او مصٌبتها الكبرى \ لارعة الهوى 

هنا تبدي  الصفات البشرٌة  بالصفات االلهٌة  ودوةن الذات  \ الفناء 
جتى ٌكون الحك  سبحانه وتعالى سمعه وبصره 

المعتلى \ الفارع 
 

تلذ لً االالم  اذا انت مسممً 
وان تمتحنً فهً عندي صنائع 

 
تطٌب \ تلذ 

تكون االالم   )اي حبن سبب سمامً ومرضً  وربما\ اذ انت مسممً 
واالسمام امتحانا  من الحبٌب  للعبد ابتالءا  منه  لطائفة من المؤمنٌن 

االحباب  من اهل الوالٌة لردهم بالبالء الى السؤال  فٌحب سؤالهم  فاذا  
سالوا  ٌحب اجابتهم فٌعطً الكرم والجود  حمهما الءنهما ٌطالبان الءنه  
عز وجل عند سؤال المؤمنٌنمن االجابة  ولد تحصل االجابة  وال ٌحصل 
النمد والنماد  لتعوٌك المدر ال على وجه عدم االجابة والحرمان فٌتاءدب 

العبد عند نزول البالء ولٌفتش عن ذنوبه فً ترن االوامر  وارتكاب 
المناهً ماظهر منها وما بطن  والمنازعة فً المدر اذا تعالب علٌه انما 
ٌبتلً بذلن ممابلة فاذا  انكشؾ البالء واال  فلٌتخذ الى الدعاء والتضرع 

 120\الحظ فتوح الؽٌب للشٌخ الجٌالنً  نفسه صفحة  (واالعتذار 
 

ممام الهوى عندي ممامً فكنته 
وؼٌبت  عن  كونً  فعشمً جامع 

 
مولعه  وشدته \ ممام الهوى 

محبتً كثٌرة جامعة لحبً هللا تعالى  فً الهوى والممام \ فعشمً جامع 
والؽٌبة والحضور 

 
ؼرامً ؼرام  الٌماس بؽٌره 

ودون هٌامً للمحبٌن مانع 
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تولع به  او شؽل به عن ؼٌره \ الهالن فً الحب  واؼرم به \ الؽرام 
حتى الهالن 

العطش الشدٌد الماتل  او هً النالة التً اهلكها  العطش \ والهٌام 
سورة  ( فشاربون شرب الهٌم 0فشاربون من الحمٌم   )لال تعالى 

 55و54\ الوالعة  االٌتان  
 

فؤادي والتبرٌح  للروح الزم 
وسممً واالالم للجسم  تابع 

 
 

شوق الهوى فهو متالزم مع روحه وفؤاده الٌتركهما وال ٌخرج \ التبرٌح 
منهما مما ادى الى سممه واالم  تبعت االم نفسه فً ؼرامها اضرت 

بجسمه كما اضرت بنفسه وفؤاده 
 

وبعدي واشجانً وشولً ولوعتً 
لجوهر ذاتً  فً الؽرام  طبائع 

 
فالبعد عن الحبٌب الذي فً البٌت السابك واالشجان والشوق المفرط 

والمؤدي الى اٌجاد لوعة شدٌدة فً الملب وفً جوهرالذات االنسانٌة كل 
هذه اصبحت عنده طبٌعٌة اوطبع ثابت كشوق الؽرام والوجد 

 
وشولً  نار  والهوى  فهو الهوى 

وتربً  والما  وذلتً والمدامع 
 

وهنا ٌتجلى شوله الحارق  مثل نار  مولدة فً سوٌداء الملب  فهً نار 
الهوى والعشك التً تذله فتجعله تبع  محبوبه منصاع الٌه  ٌفعل به ما 

ٌرٌد   اما مدامعه فهً خٌر شاهد على ما ٌاللً وما ٌشعربه فً هذا 
العشك والحب الماتل 

 
ٌلوم الورى  نفسً  لفرط  جنونها 

ولٌس  باذنً للمالحة  سامع 
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النا س وهذه الخلك ٌشعرانهم ٌلومونه على ما فرط فً نفسه اتجاه 
وهو نوع من الشطح فً - حبٌبه وحتى وصل لحد  الجنون فً هواه 

اال انه اصم اذانه عن االخرٌن ولم ٌسمع لمالمتهم  – عالم الصوفٌة 
وكشحهم فً هواه لمحبوبه  فهو ؼٌر سامع اال  شوله وحبه الذي اضره 

فحبه  منعه من ان ٌرى او ٌسمع اي شًء  ماسوى الحبٌب 
الذي جن جنونه فٌه 

 
ولد اودعت  احشائً  حبن اننً 

لسهم  لسً   النائبات  موالع 
 

فالحب عنده سكن فً احشائه ولب فؤاده  فاودعها الٌه لٌوجعها وٌضر 
بها فهو باق على حبه مهما اضرت به النوائب اوالمت به المصاعب 

والمصائب بل هو مماتلها فً حبه ذودا عنه  واخالصا 
له  ٌاله من حب شرٌؾ  عظٌم الولع 

 
وما  لً ان حل البالء  التفاتة 

وما لً ان جاء  النعٌم  مراتع 
لٌس لً \ ما لً 

ان ولع \ ان حل البالء 
نظرة  برجوع ومتابعة  فهو لٌس له اذا حل البالء او السمم \ التفاتة 

اوالمصٌبة به من رجوع عن حبٌبه ابدا فهو سائر فً هذا السمت ان 
حلت به هذه االمور او جاءته  النعمة والخٌر فلٌس له شؽل بها فمراتع 

هً مالعب الهوى  فهً التشؽله عن حبه لحبٌبه وشوله الذي \ النعٌم 
اضربه وبنفسه وللبه وفؤاده وجسمه  بنحوله واسمامه كما جا فً 

االبٌات السابمة 
 

وال انا من ٌسلو ببعض ؼرائب 
عن البعض بل بالكل  ما انا  لانع 

 
فهو فً حبه التسلوه بعض االمور وتشؽله عن هذا الحب او بعضها  بل 

هو ملتزم به  سائر علٌه مهما كانت النتٌجة فهو ؼٌر لانع بما سواه 
مهما كانت واٌنما كانت وهذا واٌم هللا لمة االخالصفً الحب الصادق 
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فانه - ولٌت–وشولً وما شولً 
جحٌم له بٌن الضلوع  فرالع 

 
هٌجان البملب عتد ذكر المحبوب  وهو فً الملب  كالفتٌل فً \ الشوق

المصباح  والعشك هو الدهان او الولود فً النار  فشوله كانه الجحٌم 
هنا  دعاء للمحبوب  ان الٌضر بشئ من هذا  (ولٌت  )فً للبه  وكلمة  

الذي ٌاللٌه الشاعر فٌضر  به   وهً التفاتة شعرٌة رائعة لل مثٌلها فً 
الشعرالعربً  فشوله ٌمثله بفرالع  تتفرلع فً جوفه وبٌن اضالعه 
وفتحدث ما تحدث من  ضرر  لشدة    الشوق والحب والوجد الماتل 

 
وبً   كمد   لو  حملته جبالها 

لدكت برضواها  وهدت صوامع 
 

اي بنفسً او اشعر به  بٌن جوانحً  من الكمد اي الحزن \ وبً 
الشدٌدالمكتوم المتشرب فً كله فلو حملته الجبال العالٌة لتصدعت 
ودكت  واصبحت نثارا   وكذلن من شد ة ولعها لتهدمت  الصوامع 

فً دور العبادة   وتكسرت وتضعضعت 
 

ٌخٌل لً  ان السماء على  الثرى 
طبالا    وانً   بٌن  ذلن   والع 

 
وذلن الخٌال ٌنتابه  من شدة الشوق  فً المحبة االلهٌة  حٌث ٌخٌل الٌه  
ان السماء والعة  وستطبك على االرض وانه ٌكون بٌن السماء واالرض  

فتنطبك علٌه  ٌالهول وشدة الحدث 
 

ولً كبد حراء من جزع  بها 
علٌن ولم تبرد  علٌن مصالع 

 
وكبده كذلن  فانها محترلة  تلتهب فٌها  نٌران المحبة والشوق 

فً محبة محبوبه 
 

ونفسً نفس  اي نفس ابٌة 
ترى الموت  نصب العٌن وهً تسارع 
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تروح الملب  عند االحتراق ولٌل تروٌح الملوب بلطائؾ الؽٌوب \ النفس

وصاحب االنفاس ارق واصفى من صاحب االحوال فكان صاحب الولت 
مبتدئا  وصاحب االنفاس منتهٌا  وصاحب االحوال بٌنهما  فاالحوال  

ناهاٌة الترلً فاالولات الصحاب -  جمع نفس – وسائط واالنفاس 
الملوب واالحوال الرباب االرواح و االنفاس الءهل السرائر  والنفس 

االبٌة هً النفس المطمئنة بسكونها الى الحك تعالى  فهً حتى ان رات 
فً مصٌرها الحتؾ والموت راي العٌن  فهً تسارع الٌه فً سبٌل 

االخالص لحبها ووصول الى مبتؽاها ومرادها 
 

فهمً وفهمً  ذا علٌن  وفٌن ذا 
وجدي  ووجدي  زائل ومتابع 

 
الشعور بالضٌك والحرج وثمل الحٌاة \  الهم 

ماتفهمه وتعرفه  فالفهم  والهم هذا علٌه وذا علٌه \ والفهم 
خشوع الروح عند مطالعة سرالحك ولٌل عجز الروح عن \  والوجد

احتمال ؼلبة الشوق عند وجود حالوة الذكر  ولٌل مصادمة الباطن  من 
هللا تعالى واردا  ٌورث حزنا وسرورا  او بؽٌره عن هٌئته وٌؽٌبه عن 
اوصافه بشهود الحك  وربما ال ٌكون الوجد  اال  الءمل البداٌات النه   
ٌرد عمب  الفمد فمن فمد له فال وجد له  والواجد صاحب التلوٌن ٌجد 

تارة  بؽٌبه صفاء النفس واخرى بوجودها فً  حالتً  الزوال اوالمتابعة 
 

وعزمً  زعمً انه فوق كلما 
تراءى ودمعً  انما  هو نافع 

 
طلب  العمل بالفعل ولع علٌه وتراءى  نظر او تخٌل انه ٌراه  او \ العزم 

تخٌله هكذا   اي ان دمعه الذي ٌسكبه من شدة الفراق ٌنفعه فً التروٌح 
النفس والتفرٌج عنها  لبعض ما ٌاللً 

 
تسامر  عٌنً السهى لسهادها 

وتسأل بل ما سال  اال المدا مع 
 

المسامرة التحدث لٌال \ تسامر 



 259 

كوكب  خفً  ٌمتحن به الناس اعٌسنهم  لمعرفة لوتها البصرٌة \ السها 
وحدتها فً امكانٌته لٌال 

االرق   اي تسامر العٌن السهاد او االرق فتبمى مفتحة ٌسٌل \ السهاد 
منها الدمع بؽزارة 

 
وٌطرق منن الطٌؾ  جفن بؽٌتً 

وكم  زار طٌؾ وما هو هاجع 
 

ٌدق او ٌاتً خلسة \ ٌطرق 
الرؤٌا او الخٌال  للنائم \ والطٌؾ 

استعارة الجفن للبؽٌة او لالمنٌة تمثٌل جمٌل  وما  ما ٌطلب \ جفن بؽٌتً 
وٌرٌد او ٌتمنى المرء  وٌرنوا الٌه  فجعل لها  اي لهذه االمانً جفن 
عٌن وٌزورها  الملب  منه فً الكرى والسهاد فً خالل هجوعه فً 

المنام  ونومه للٌل جدا لطول سهاده وتلفه بمحبوبه 
 

ٌخبرنً عنن الصبا  وهو جاهل 
فتلتذ من اخباركم والمسامع 

 
لٌل رٌح  تهب من مطلع الشمس  عند استواء  اللٌل  بالنهار  او \ الصبا 

هو من التصابً  والمٌل الى الفتوة ةالشباب والصبا   حٌث ٌاتً 
المتصابً بامور الٌاتً بها الكهل او ذو العمل الراجح  فهو اشبه بجاهلٌة 

فً نفسه وفهو بٌن الطفولة واالكتمال   فتلتذ بكالمه نفوس امثاله 
وهوجاهل بما ٌفعل   والضمٌرفٌس اخباركم ٌعود لمحذوؾ تمدٌره انتم 
والممصود به الحبٌب  بنما  فً تلتذ ٌعود لنفس الشاعر فهً تلتذ بما 
كلمة تروى عن حبٌبه   او تشنؾ اسماعه فترتاح نفسه الٌها بكلٌتها  

وما ٌتعلك بها من الملب و الفؤاد والروح 
 

اذا زمزمت  ورق على ؼصن بانة 
وجاوب لمري  على االرائن ساجع 

 
الحمام واحدها حمامة  الطٌر الودٌع المعروؾ \ الورق 
شجر معروؾ مشهور  بطراوة عوده وهشاشة ؼصنه \ البان 

طٌر لطٌؾ وجمٌل  ٌترنم اوٌؽرد كالبلبل  فٌردد نؽماته \ الممري 
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بتكرار النؽمة فٌها اشبه بالسجع اللؽوي 
 

فاذنً لم تسمع سوى نؽمة الهوى 
ومنكم  فانً  ال من الطٌر  سامع 

 
نؽمة الحب  والشوق والمحبة  الى المحبوب  والوجد الٌه \ نؽمة الهوى  

ٌكون تارة  من فهم المعانً وتارة اخرى من مجرد النؽمات وااللحان  
وانه من لبٌل  المعانً فتشارن الروح النفس فً السماع  فٌس حك 

المبطل  وٌشارن الملب  فً حك الحك   واما كان كان من  لبٌل  مجرد 
النؽمات  تتجرد الروح للسماع ولكن فً جك المبطل تسترق النفس 
السمع وفً حك الحك ٌسترق الملب  السمع ذلن ان العالم الروحانً 

مجمع الحسن والجمال ووجود التناسب فً االكوان مستحسن  لوال وفعال 
ومعنى  سماع الروح النؽمات اللذٌدةوااللحان المناسبة  فتتاثر فٌه وبه   
الوجود والحسٌة وعلٌه  فانه  ٌسمعها منهم ال من الطٌر اي ٌسمعها من 

الحبٌب  ومنكم اي من احبته الذٌن تفانً فً حبهم 
 

وعن اي امن  كان  ان هب ضائع 
لكم  فٌه  من عطر الؽرام  بضائع 

 
رٌح المحبة وشذاها  والؽرام هو اول  ممامات الذهول \ عطر الؽرام 

والؽٌبة  واالنتشاء  من خمرة المحبة الخالصة  اي بداٌةالسكرااللهً فً 
الحب 

 
ان زجرالرعد  الحجازي بالصفا 

وابرق  من شعبً  جٌاد لوامع 
 

وعظ الحك فً للب المؤمن   والنور الممذوؾ فٌه  من الداعً  \ الزجر 
الٌه الى هللا تعالى  اما البرق  فهو بداٌة النور الالمع  اللمنبثك  من للب  
المحب واول ما ٌبدو له  منها  فٌدعوه  الى الدخول  فً حضرت المرب  

من الحك والسٌر فٌه الٌه  بؽٌة  الوصول 
جبالن بمكة  المكرمة معروفان  ومن الصفا اصبح حالٌا \ والصفا  وجٌاد 

ضمن بناٌة البٌت الحرام ومنه  ٌبدا السعً فً الحج او العمرة  الى جبل 
المروة  بوالع سبعةاشواط  ولد تساوى الجبلٌن  فً الولت الحاضر 
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واصبحا جزءا من المسجد الحرام وانً راٌت اثارهما  عند زٌارة  للبٌب 
الحرام لبل عدة سنوات عسى ان ٌرزلنا هللا تعالى حج بٌته فنراهما مرة 

اخرى 
 

وبذلً نفسً  فً هوان  صبابة 
زكاة جمالً  منن فً الملب  ساطع 

 
جودي بها \ بذلً لنفسً 

شدةالشوق وحراترته  عند الصوفٌة \ الصبابة  
تزكٌة جمال وجهه ونفسه وللبه فً حب هللا تعالى  فالملب  \ زكاة جمالً 

الروح والنفس  دفعت زكاتاها  فً نورهللا تعالى الساطع المتمد المنٌر 
الذي لٌس كمثله شٌئ 

 
ارى مرج للبً  مع وجودي  جناٌة 

فماء طهوري  انت والؽٌر  مائع 
 

مرتعه ومرعاه وموضع راحته \ مرج الملب 
فمدان العبد  بمحاق اوصاؾ البشرٌة  ووجود الحك  النه البماء \  الوجود

للبشرٌة عند ظهور سلطان الحمٌمة وٌاتً بعد االرتماء عن الوجد  
وهواخص من الوجد ةالوجدان لدوامه بدوام  الشهود واستهالن الواجد  

الحظ  معجم الفاظ \وهوالسالن فٌه  وؼٌبته  عن وجوده بالتكلٌؾ 
 265الصوفٌة  د عبد المنعم الحفنً صفحة 

الذائب \ المائع
 

اٌا كعبة االمال وجهن  حجتً 
وعمرة نسكً اننً  فٌن والع 

 
لبلتها  ومحورها التً تدور فٌه ومركزها التً ترتكز علٌه \ كعبة االمال 

زٌارة  بٌت هللا الحرام والطواؾ حول الكعبة  والسعً بٌم \ والعمرة 
الصفا والمروة سبعةاشواط  فً ؼٌر مناسن الحج 

اي ان وجه الحبٌب هوؼاٌته ومراده 
عاشك اوؼارق فً الحب الشدٌد \ اننً فٌن والع 
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وتجرٌد نفسً من مخٌط ثٌابها 
بوصل واحرام  عن الؽٌر لاطع 

 
هو االعراض التام عن الدنٌا  وما فٌها  وهو تجرٌد الملوب  \  التجرٌد 

من  االؼراض  وذلن بصفاء السالن الى هللا تعالى من كدرات االنسان  
واسماط  للتدبٌر   مع الخالك  سبحانه وتعالى  وممداره فً النفس  ممدار  

حمٌمة الواجد واشارته وبمدرها اي ٌتجرد من كل سًء  ماسوى هللا 
تعالى وهو اٌضا خلو للب العبد وسره عما سوى هللا تعالى وٌثبت ذلن 

بعد – فً ابتعاد المرء  عن عرض الدنٌا فال ٌطلب منها  عما ترن منها 
موته  عوضا سواء كان اجال او اجال بل ٌعمل ذلن لوجه هللا تعالة  

ولوجوبه كحك هلل تعالى علٌه 
االمتناع عن كثٌر من االمور  التً حددها االسالم اثناء  \ واالحرام 

المثٌام بمراسم الحج والعمرة ومنها  عدم لبس المخٌط من الثٌاب 
 

وٌلذ منً ان  ادلن مهجتً 
لما فٌن  فً دار  من الحسن سانع 

 
ٌطٌب لً \ ٌلذ لً 

اهبها  لن  اي انه ٌطٌب لنفسه ان ٌهب مهجته اي للبه \ ادلن مهجتً 
وروحه الى  حبٌبه اشتٌالا الٌه 

 
كأن صفاة منن  تدعو الً العال 

للبت  بملبً    فاستبانت  شواسع 
 

هً التصافً  من الصفات الخلمٌة \ الصفاة 
االرتماء فً االمور الرفٌعة  الموصلة للتمرب من الحبٌب  سبحانه \ العال 

وتعالى 
تفرؼت به  مالءته  وهو حضورالملب  عند الؽٌبة عن \ للبت بملبً  

الخلك فً حب هللا تعالى  مهما كانت بعٌدة المنال 
 

اكبر فً التحرٌم   ذاتن عن  سوى 
وباسمن تسبٌحً  اذ انا  خاشع 
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تكبٌرة االحرام \ اكبرفً التحرٌم 
ذات هللا تعالى  عبارة عن نفسه التً هو بها بها موجود  النه  لائم \ ذاتن

بذاته بنفسه  وذات هللا تعالى ؼٌب االحدٌة  التدرى بمفهوم  عبارة  وال 
تفهم  بمعلوم اشارة  ولٌس لذاته سبحانه وتعالى  فً الوجود مناسب  

لٌس كمثله شًء وهو  )وال مطابك وال مناؾ وال مضاد  وال شبٌه
 11\ سورة الشورى اٌة  (السمٌع البصٌر 

عن سوان وٌمصدبه الحبٌب \ عن سوى 
سبحان هللا وبحمده  كثٌرا وبخضوع او خشوع – الول \ باسمن تسبٌحً 

 
الوم اصلً  اي الوم  على الو فا 

بانن فرد واحد الحسن   جامع 
 

على االٌمان باهلل تعالى  واالخالص له  وجاء \ الوم اصلً على الوفاء
الهً  انً ممٌم  بفنائن  نملتننً فً  )عن ٌحً بن معاذ رحمه هللا تعالى 

االحوال  وللبتنً  فً االرعمال  سترا وتوبة  وزهدا  وشولا  ورضا 
ومحبة  تسمٌنً من حٌاضن  وتلهمنً  فً رٌاضن  مالزما المرن 
مشؽوفا بمولن  ولد اعتدت هذا صؽٌرا  فلً ما بمٌت حولن دندنة   

الحظ    (وبالضراعة الٌن همهمة  رنً محب  وكل محب  بحبٌبه مشؽوؾ
 207\ كتاب المنمذ من الضالل  د عبد الحلٌم محمود صفحة

واحد ال شرٌن له  والشبٌه \ فرد 
انفرد بالحسن والجمال  فال ٌوجد اجمل منه بل انفرد \  واحد الحسن 

بهما بمفرد فهو جامع لهما وكل ما سواه ٌتجمل من جماله بحسنه وبما 
ٌشعه الٌه 

 
والرا من لرا ن  حسنن اٌة 

فذلن لرانً   اذ   انا راكع 
 

هللا  )اعتمد انه اراد بها اٌه النور وهً \  والرأ من لران حسنن اٌة
نورالسموات واالرض مثل نوره كمشكاة  فٌها مصباح  المصباح فً 
زجاجة  الزجاجة كانها  كوكب دري ٌولد من شجرة مباركة زٌتونة  

الشرلٌة ال ؼربٌة  ٌكاد زٌتها ٌضًء ولو لم تمسسه نار نور على نور  
ٌهدي هللا لنوره من ٌشاء  وٌضرب هللا  االمثال للناس وهللا  بكل شًء 

 35\ سورة النور االٌة  (علٌم 
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فاسجد  كً افنى  وافنى  عن المنا 

واسجد اخرى  والمتٌم والع 
 

من الفناء  والفانً  هو المفارق عما  باق  له  النه  الٌشهد اال \ افنى 
الحك ولٌس الفانً المصعوق او المعتوه او فالد الوعً  وال الزائل  عن 
اوصاؾ البشرٌة لكنه فنً عن شهود حظوظه وذابت  معالمه فً  الذات 

الهٌة لمحبته اٌاه ولد ورد فً الذكر دعاءؤ لرسول هللا صلة هللا علٌه 
اللهم  ارزلنً حبن وحب من احبن وحب ٌمربنً الى  )وسلم  ٌمول فٌه 

 (حبن  واجعل حبن احب الً  من الماء البارد
العاشك او الهائم فً الحب \ المتٌم 

 
وللبً  مذ ابماه حسنن عنده 

تحٌاته  منكم الٌكم  تسارع 
 

اوجده والبماء  الثابت فً االمر الوالع   اي بمً للبه فً حب \ ابماه 
جمال وجالل هللا وحسنه مذ خلمه هللا تعالى  الى ٌوم وفاته وهوانمطاعه 

عن الحٌاة باذن ربه تعالى  ٌسارع فً العبادة والمحبة الخالصة هلل تعالى 
والتً  عبرعنها فً تحٌاته من هللا تعالى والٌه تسارع اي تحذ الخطى 
مسرعة  وعجالة بؽٌة استؽالل الولت لالكثارمن التحٌات  والعبادات  ا 

وهً التحٌات االبراهٌمٌة التً تمرا لبل    نهاٌة الصالة اوبها تختتم 
 

صٌامً  هو االمسان  عن رؤٌة  السوى 
وفطري  انً  نحو وجهن  راكع 

 
ضد االفطار  وهو االمتناع عن الطعام والشراب والجماع وكل \ االمسان

شهوة اوعمل ٌؤدي الى االفطار فً الصوم 
اما عندمات ٌكون  عن رؤٌة السوى  فهو سر  من اسرارالروح السكنة 

فً داخل الداخل من الملب  وشعاعها  المتصل  بجمٌع االعضاء فً البدن  
ووجهتها  الى عالم الملكوت  متوجها الٌها  فً الركوع  والسجود   

والتضرع  والخشوع  خشٌةمن هللا تعالى  ومحبة خالصة 
 

فتركً لطبعً  والنكاح  فان ذا 
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صفاتً  وذا  ذاتً  فهن موانع 
 

الحج اشهر   )ولد جاء فً المصحؾ الشرٌؾ \ هً من موانع الحج 
معلومات  فمن فرض فٌهن الحج  فال رفث وال فسوق وال جدال فً الحج  

وما تفعلو من  من خٌر ٌعلمه هللا  وتزودوا فن خٌرالزاد التموى  
 197\  سورة البمرة االٌة (واتمونً  ٌا ا ولً االلباب 

هو  اشارة الى التعفؾ عن التصرؾ فً الوجود \ وترن النكاح 
 

واعفاء  حلك الراس  ترن رئاستً 
وشرط الهوى ان المتٌم خاضع 

 
حلك الراس او تمصٌره ذلن  بعد الفراغ منالطواؾ والسعً فً الحج 

 )والعمرة  ولد عن جاءعن رسول هللا صلى هللا علٌه  وسلم انه لال 
اللهم ارحم المحلمٌن  لالوا  والممصرٌن ٌارسول هللا لال فً الثالثة  

رواه البخاري ومسلم رضً هللا عنهما  اي ان الحلك  (والممصرٌن 
افضل من التمصٌر 

خاضع هوخضوع المحب لمن احب  اي خضوع الشاعر  لمحبة الذات 
االلهٌة 

اذا ترن الحجاج تملٌم ظفرهم 
تركت من االفعال ما انا صانع 

 
هً عدم لص اظافراال ٌدي واالرجل  اثناء \  ترن الحجاج تملٌم ظفرهم 

الحج اذ انها من موجبات الحج والعمره اثناء االحرام  وهً اشارة الى 
شهوةد فعل هللا تعالى فً االفعال الصادره عنه  فترن الشاعر كل االفعال 

واالعمال الممنوعة او المنهً عنها شرعا 
 

وكنت كأالت  وانت الذي بها 
تصرؾ بالممدور  ما هو والع 

 
اي تتصرؾ بما لدرت  وامرت به اي كل االفعال التً \ تصرؾ بالممدور 

ٌموم بها االنسان من صنع هللا تعالى  وتسٌٌر االمور بموته  ولدرته فهو 
الممدر  والمدبر والمتصرؾ  بما هو والع اوكائن او ٌكون 
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وما انا  جبري  للعمٌدة  اننً 
محب  فنً فً  من حوته االضالع 

 
تثبٌت ما رث منها وما انكسر  والعمٌدة هً العمٌدة \ جبر ي للعمٌدة 

االسالمٌة التً  حفظها هللا تعالى وصانها بالمران الكرٌم 
المحب والمحبوب سٌان فً الحب وشًء واحد  وفً هذا الممام  \  محب 

التكون فٌه المحبة  حجابا لمٌامها  بذاتها  عند فناء المحبوبٌة  والمحبٌة  
فٌها  فالمحبوب  والمحب  كالمؽناطٌس  ٌجذب الكل الٌه فالمحب مجذوب   

بخا صٌة المحبة االلهٌة  الزلٌة بال واسطة 
فناء  وجود العبد فً ذات الحك تعالى  كما ان المحو فناء \  والفناء

الفعاله فً  فعل الحك وصفاته فً صفات الحك تعالى  وانه  سموط 
االوصاؾ المذمومة للمرٌد الصادق فالعبد اذا زهد فً دنٌاه  بملبه  ٌعنً 
انه فنً عن رؼبته فً الدنٌا وزخرفها  اال انه بمً فً الصدجك والحك 
فٌها لائما  ومن استولى علٌه سلطان الحمٌمة ولم ٌجد  لؽٌر هللا تعالى 

بدٌال  ولم ٌهتم اال بالحك تعالى ٌمال عنه انه فنً عن بشرٌته  وبمى  مع 
هللا  وفً هللا بروحانٌته 

هنا هو الحبٌب الذي سكن الملب والنفس لد حوته \ فً من حوته االضالع
االضالع وهو هللا العلً العظٌم 

 
فها انا فً تطواؾ كعبة  حسنها 

ادور ومعنى الدور انً راجع 
 

طواؾ الكعبة المشرفة والدوران حولها  بالرجوع من حٌث \  الطواؾ 
اتى  و الطواؾ طوافان  طواؾ االفاضة وهو رمز  لدوام الترلً لدوام 

الفٌضوااللهً  وطواؾ الوداع وهو اشارة الهداٌة الى هللا تعالى  بطرٌك 
الحال 

 
ومذ علمت نفسً طوافن سبعة 

فاعداد تطوافً فً جمال سوابع 
 

االشواط السبعة فً الطواؾ \ تطوافن سبعة 
اشارة  الى الصفات السبع  وهً  الحٌاة والعلم \تطوافً فً جمال سوابع 

واالرادة والمدرة  والسمع والبصر  والكالم  والترانه بالطواؾ ٌرجع من 
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هذه الصفات  الى صفات هللا تعالى  فٌنسب الشاعر حٌاته الى هللا تعالى  
وعلمه الٌه  ولدرته وسمعه وبصره الى هللا تعالى فٌكون كما  لال 

سمعه الذي ٌسمع به  وبصره الذي –الرسول الكرٌم فً الحدٌث المدسً 
- ٌبصر به

 
البل خال الحسن والحجرالذي 

لنا من لدٌم العهد فٌه ودائع 
 

الحجر االسود فً الكعبة المشرفة  وهو تمثٌل لؽوي جمٌل  \ خال الحسن
فانه  ٌكون  شبٌه  الخال فً االنسان فً جسم الكعبة المشرفة وهو عند 
الصوفٌة  اللطٌفة االنسانٌة  النه مفطور باالصالة على الحمٌمة االلهٌة 

نزل الحجر االسود اشد بٌاضا من اللبن )وفٌه لال الرسول الكرٌم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 
 (فسودته خطاٌا بنً ادم

 
ومعناه ان النفس  فٌها لطٌفة 

بها تمبل االوصاؾ والذات شاسع 
 

سر اسرارها \ لطٌفة النفس 
بعٌد المدى من السعةوالشمول \ الذات االلهٌة  وشاسع \ الذات 

 
واستسلم الركن الٌمانً انه 

به   نفس الرحمن  والنفس  سالع 
 

هو احد اركان الكعبة المشرفة  ونفس الرحمن  سره فً \ الركن الٌمانً 
عبده وهً النفس  الملهمة باعتبار ٌلهمها هللا تعالى  من الخٌر فكل 

ماتفعله  من الخٌر  االلهام األالهً مطمئنة  به فهً  ناطمة به وصالحة 
له  حكٌمة نبوٌة 

 
واختم تطواؾ الؽرام  بركعة 

من المحو  عما  احد ثته الطبائع 
 

طواؾ المحبة الشدٌدة هلل تعالى \ تطواؾ الؽرام 
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هو رفع اوصاؾ العادة االنسانٌة  بحٌث ٌؽٌب المرء عندها عن \ المحو 
عمله  الظاهر  وٌحصل من افعال والوال الدخل لعمله  فٌها  وتسمى 

الحال ومعناه عند الصوفٌة ان كل ما ٌرد على الملب  من ؼٌر اكتساب 
كالفرح والحزن  وااللم والسرور وكل ما ٌاتً من ؼٌرتكلؾ  اي ٌلمى  
فً للب المرء ما ٌحجزه  عن مراده  وٌؽٌرسبحانه وتعالى  علٌه نٌته 

وحظوظ نفسه وهواها  وال ٌستطٌع االنسانوال متٌسرله فعل ذلن 
 

ترى هل لموسى  الملب  فً زمزم اللما 
مراضع ال حرمت تلن المراضع 

 
بئرزمزم بمكة المكرمة عند الكعبة المشرفة فً داخل المسجد \ زمزم 

الحرام  او  عند الصوفٌة اشارة الى علوم الحمٌمة  والشرب منها الى 
التضلع والتوسع فً علوم الحمٌمة االلهٌة 

هو نبً هللا تعالى  الى بنً اسرائٌل \ موسى 
اشارة الى تحرٌم المراضع علٌه فً طفولته من لبل رب \المراضع ا

الحظ ذلن فً كتابً االدعٌة المستجابة – العالمٌن كً ٌرده الى  والدته 
 

فٌذهب وصفً  فً صفات صفاتكم 
ٌسعى لمرو الذات وهً تسارع 

 
جمع صفة  وهً صفات هللا تعالى على علم الحمٌمة التً بها \ الصفات

موصوؾ وهً لٌست باجسام وال اؼراضص وال جواهر وال جوارح  وال 
اعضاء وال اجزاء 

والصفات الذاتٌة  هً ما ٌوصؾ بها  وال ٌوصؾ  بضدها مثل المدرة 
والعزة والعظمة 

المروة عند الصوفٌة اشارة الى اال رتواء  من العلم  \ مروة الذات 
االلهً واالرتواء من الشرب بكاسات االسماء والصفات االلهٌة 

 
ولٌس الصفا  ا ال الصفاء ومروة 

ٌاتً على تحمٌك حك صادع 
 

جبالن فً مكة المكرمة متجاوران اصبحا االن ضمن \ الصفا والمروة 
المسجد الحرام ولم تبك منهما االاثارهما  داخل المسجد الحرام  وهما 
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ان الصفا والمروة  من شعائرهللا فمن حج  )شعائر الحج  لال تعالى 
البٌت او اعتمر فال جناح ان ٌطوؾ بهما ومن تطوع خٌرا فان هللا  شاكر 

 158\ سورة البمرة االٌة  (علٌم 
الحك من اسماء هللا الحسنى  والحك كمل  ما فرضه هللا \ حمٌك الحك 

تعالى على العبد  وما اوجبه هللا تعالى على نفسه 
 

وما المصر  االعن سواكم حمٌمة 
وما  الحلك اال ترن ما هو لاطع 

 
اشارة الى المصر فً  الصالة  اثناء اداء فرٌضةالحج \ المصر
هً ولوؾ العبد فً محل الوصال الى هللا تعالى على محل \ حمٌمة 

اللتنزٌه  وهً اسم  الصفات  ذلن ان المرٌد اوالسالن للطرٌك اذا ترن 
الدنٌا  اوهجرها  تجاوز حدود الهوى والنفس  خل الى عالم االحسان 

وهو عالم الحمٌمة ووصل الى ممام الحمٌمة 
من مناسن الحج او العمرة بعد االنتهاء  وهو عند \ والحلك  او التمصٌر 

الصوفٌةاشارة الى ترن كل ما ٌؤدي الى المطٌعة وهجرها 
 

وال عرفات الوصل  اال  جنابكم 
فطوفً  لمن  فً حضرة المرب  ٌانع 

 
اشارةالى ولوؾ  الحجٌج بعرفة  وتواصلهم  والوصل \  عرفات الوصل 

هو االتصال باهلل تعالى وهو الالنمطاع عما سوى هللا تعالى وهذا االتصال  
ٌكون بمدراالنفصال عن الخلك والتفرغ هلل تعالى وادنى الوصال  مشاهدة 
العبد ربه تعالى  بعٌن الملب  فاذا رفع الحجاب عن للب المرٌد وتجلى له  

لٌل انه وصل  الى حضرة المرب  وال ٌلماها اال ذو للب سلٌم 
 

على علمً  معنان  ضدان  جمعا 
وٌالهفً  ضدان كٌؾ التجامع 

 
هما الكفر  واالٌمان ال ٌلتمٌان وال ٌجتمعان فً للب \  ضدان جمعا 

اجتمعا او تاللٌا  وهنا المٌم مشدودة \ االمؤمن  وجمعا 
 

بمزدلفات  فً طرٌك  ؼرامكم 



 270 

عوائك من دون اللما  ولاطع 
 

اشارة الى مزدلفة  وهً من شعائرالحج  واشارة صوفٌة الى  \ مزدلفات  
شٌوع الممام وتعالٌه 

العمبات وعوائك االمور وهً الرزق والمصٌبة والخطر \ العوائك 
والمضاء  فانها تحول  دون اللماء واللوصل  وتمطع عنه طرٌمه  فطلب 

الرزق  ضد التفرغ  للعبادة وهكذا بمٌة العوائك 
 

فان حصل االشعار فً زمزم اللما 
وساعد جذب العزم  فالفوز والع 

 
الٌمٌن باللماء  اوالبوح به \ االشعار 
جذب الحك تعالى  لعبده الى حضرته  وبه ٌتمرب العبد بممتضى \ الجذب 

عناٌة هللا تعالى التً اعدت له كل شًء من جانبه تعالى  بالتعب  وال 
ان هللا تعالى جذب ارواح  )سعً منه ولد جاء فً ذلن لول الخراز

اولٌاءه الٌه ولذذها بذكره والوصول الى لربه وعجل البدانهم التلذذ بكل 
شًء فعٌش  ابدانهم عٌش الحٌوانٌٌن وعٌش ارواحهم عٌش 

 62الحظ معجم امصطلحات الصوفٌة صفحة  (الروحانٌٌن والربانٌٌن 
 

على مشعرالتحمٌك  عظمت من الهوى 
تٌما بحكم  اصلته الشرائع 

 
المشعر الحرام  وفٌه بلوخ المنى الهل الحمٌمة ومكان \ مشعر التحمٌك 

المرب 
اثبتته االدٌان السماوٌة \ اصلته الشرائع

 
وكم من منى لً فً منى  حضراتكم 

وٌاحسرتً ان المحسر  شاسع 
هً االمانً  بالوصول الى الحضرة االلهٌة بحضورالملب  \ منى حضراتكم 

وصفاء النفس والٌمٌن 
 

رمٌت جمار  النفس من الروح فانثنت 
جهنمنها  ماء وصاحت ضفادع 
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الجموات الثالث فً  الحج  وتمثل عند الصوفٌة النفس \ جمار النفس 

والطبع والعادة وٌحصبها الحجاج بالحصى الفنائها  ودحضها بموة اثار 
الصفات االلهٌة السبع المماثلة  لعدد الحصى  المحصوبة به الجمرات  

 لكل واحدة 
 

وابدل رضوان بمالن وانبتت 
بها شجر الجرجٌر  ةالؽصن ٌانع 

 
من المالئكةالممربٌن \ رضوان ومالن 

عند الصوفٌة ثالثون  رجال  للوبهم على للب ابراهٌم خلٌل \ واالبدال 
الرحمن  علٌه السالم  وكلما مات احدهم  ابدله هللا تعالى  رجال مكانه  

ولٌل االبدال ثالثمائة رجل على للب  ادم علٌه السالم 
لكل والحدج منهم  من االخالق  االلهٌة ثالثمائة خلك 

نوع من النبات البري  طري العود  ٌؤكل \ الجرجٌر 
 

ففاضت على ذاتً  ٌنابٌع وصفها 
وناهٌن صرؾ الحك تلن الٌنابع 

 
هو الفٌض االلدس  الذي هو فً التجلً الحس الذاتً \ الفٌض الذاتً 

الموجب لوجود االشٌاء واستعداداتها  فً الحضرة االلهٌة  وفٌها 
التجلٌات  الموجبة لظهور ما ٌمتضٌه  االستعداد لحصول تلن االشٌاء او 
االعٌان فً الخارج ولوازمها وتوابعها  وتلن الٌنابع تمثل ٌنابٌع الرحمة 

االلهٌة 
 

وطفت طوافا لالفاضة  بالحمى 
ولمت مماما للخلٌل اتابع 

 
ٌمثل   دوام الترلً  لدوام الفٌض االلهً \ طواؾ االفاضة 

ممام سٌدنا ابراهٌم الخلٌل بجوار الكعبة المشرفة فٌه  وهو زهد \ مماما 
العبد بٌن ٌدي  ربه  ولد حددها  العلم الصوفً انها التوبه والورع  

والزهد والفمر والصبر  والرضا والتوكل  بحبث الٌتنمل  المرٌد او السالن 
لطرٌك الحك  من ممام الخر اال بالمجاهدة والرٌاضة  والعبادة الحمة  
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ومن شروط  هذا االنتمال  الٌرتمً  العبد من ممام الى اخر اال بعد 
استٌفائه  احكام الممام االول 

 
تمكنت من  ملن الؽرام  وها انا 

ملٌن وسٌفً  فً الصبابة  لاطع 
 

التدر \ تمكنت 
المهٌمن علٌه \  ملن الؽرام 

 
وحممت   علما   والتدارا   جمٌع ما 

تضمنه ملكً   ومالً  منازع 
 

االلتزام  بالطرٌمة \  وحممت  علما والتدارا  جمٌع ما تضمنه ملكً 
الصوفٌة  التً  اسسها  بالتدار  والممام المحمود الذي وصله والذي هو 
اعلى  مكان اوموضع فً الجنة  وانها التكون  اال لرجل واحدوهً جنة 

الذات 
الٌوجد من ٌنازعه هذا المكان اوالموضع اي بال  بدٌل او \ مالً منازع 

كفوا له 
 

ولما لضٌنا  النسن من حجة  الهوى 
وتمت لنا من حسن لٌلى  بدائع 

 
المناسن  وهً مناسن الحج  وجاء فً المصحؾ الشرٌؾ \ النسن

 34\سورة الحج االٌة  (ولكل امة  جعلنا منسكا  هم ناسكوه )
تحممت امالنا \ تمت لنا 

 
حثثنا  مطاٌا العزم  نحو دمحم 

وطفنا  وداعا   والدموع  هوامع 
 

لوة النفس فً محبة  من احبت وفٌه اشارة فً التوجه \  مطاٌا العزم
نحو المدٌنة المنورة  بعد اكتمال  مناسن الحج لزٌارة لبر الحبٌب 

المصطفى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 
هو طواؾ الوداع  بالكعبة المشرفة \ طفنا وداعا 
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هوامل جارٌة  بسبب الفراق والشعور بالفراق \ والدموع هوامع 
واالبتعاد عن الكعبة المشرفة  بكٌنا  دموما  سواجما 

 
وجبنا بتهنئة النفوس مفاوزا 

سباسب  فٌها للرجال  مصارع 
 

لطعنا  اماكن   جاب الصحراء لطعها  سٌرا \ جبنا مفاوزا 
مواضع \ سباسب 
مماتل او معارن  ٌتصارع فٌها الموم  اٌهما له الؽلبة \ مصارع 

 
 

حمى درست  فً العالمٌن طرٌمة 
فعز وكم  لد خاب  فً العز  طامع 

 
صنو الشرٌعة \ الطرٌمة 

الطرٌك الموصل الى الجنة او هً التخصٌص فٌها لشمولها \ طرٌك العز 
االحكام الشرعٌة واالعمال الصالحة واالنتهاء عن المحارم والمكاره 

وتشمل احكاما  فً المجاهدة والرؤٌاضات  والعمائد المسلوكة من لبل  
سالكً طرٌك الحك تعالى 

 
محل بحال المرب   حالت رسومه 

وأوج  منٌع دونه البرق المع 
 

هو  ماٌرد على الملب  من المواهب الفائضة على العبد من \ حال المرب 
ربه تعالى  فهً اما  واردة علٌه مٌراثا للعمل  الصالح المطهرللنفس 

والمصفً للملب  اي نازلة من الحك تعالى  امتنانا  محضا وسمٌت هذه 
الحالة حاال واحواال  بحلول العبد االمورالخلمٌة الى الصفاة االلهٌة 
ودرجات المرب  منه تعالى فهً تحل فً الملوبوفً ذلن لال الدنٌد 

ان الحال نازلة تنزل فً الملوب فال تدوم فهً  صرح  منٌع           )البؽدادي 
ممتنع عن ؼٌرالسالكٌن وٌنٌر للوبهم كما ٌنٌرالبرق الالمع فً ظالم 

 (اللٌالً 
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والمرب النمرب الى هللا تعالى  بكثرة  العبادات  وعمل الطاعات فٌكون 
المرٌد دائم التطلع  الٌه تعالى والٌرى سواه فالٌاتً بعمل ٌكرهه هللا 

تعالى اونهى عنه والٌترن عمال ٌحبه هللا تعالى 
 

ٌنكس راس الرٌح  عند ارتفاعه 
فكم زال  عنه  السحب والؽٌث هامع 

 
المطر ٌنزل بؽزارة \ الؽٌث هامع 

 
هوى تحت بهرام  فً االوج ساجدا 

وكٌوان  من فوق السموات راكع 
 

شدة الموة  وذروتها  واوج الشًء اعاله  واوج  الموجة  لوة \ االوج 
ارتفاعها 

 
فكم رامح  لد  رامه  صار اعزال 

وفً للبه من عمرب  الفمر  الذع 
 

ممام شرٌؾ من ممامات الصوفٌة  وسمً الصوفٌة فمراء \ الفمر 
البتعادهم عن تملن اموال الدنٌا  واستؽنائهم عنها فهم فمراء فً الحٌاة  
فمراء هلل تعالى طالبٌن  كل عون  ورضا منه تعالى  والحمٌمة فً الفمر 
هً عدم  استؽناء العبد  اال بربه وفً ذلن ٌمول الجنٌد البؽدادي رحمه 

اذا لمٌت  الفمٌر  فال  تبداه بالعلم وابدأه بالرفك فان العلم ٌوحشه  )هللا 
 (والرفك  ٌؤنسه

 
سرٌت به واللٌل  ادجى من العمى 

على باذل افدٌه  ماهو طائع 
 

السٌرلٌال \ سرٌت 
اشتد سوادا وحلكة \ الظالم الحالن  وادجى \ الدجى 

من اعطى كل شًء عنده وبذل كل ما فً طالته فً توجهه الى \ والباذل 
هللا تعالى  فاثره على جمٌع مخلولاته 
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ٌجوب الفال  جوب الصواعك بالدجى 
وٌرحل عن مرعى  الكال وهو جائع 

 
والفالة الصحراء او االرض المستوٌة -ٌمطعها اوٌسٌر فٌها\ ٌجوب الفال

بمعرفة ظواهرها  واسرارها فً لٌل اونهار وٌعرؾ - الواسعةاالطراؾ 
منازلها وما ٌنبت فً كل مكان من نبات  فهو ٌسٌر  فٌها بمعرفة  كما 

تبرق الصواعك فتضًء االرض فً اللٌل الحالن المظلم الشدٌد الؽٌوم  
فاذا برلت اضاءالبرق كل الظالم 

ثم انه الٌمر له لرار حٌث ٌتنمل من مكان الخر حتى لوكان المكان االول 
افضل من الذي ٌلٌه 

 
وان  مر بعد العسر بالماء انه 

على ضمًء من ذان بالٌسر   لانع 
 

ضٌك الحٌاة وشدتها وهو ضد الٌسر  الذي هو السهولة \ العسر 
 ان مع 0فان مع العسر ٌسرا  )والرخاء ونعٌم العٌش ولال هللا تعالى 

 وال ٌؽلب عسر بٌن ٌسرٌن  6و5\ سورة االنشراح االٌتان  (العسر ٌسرا 
فان الٌسر اؼلب  وافضل وارؼب 

العطش الهالن \ الضما 
 

وهً النفس نعمت مركبا ومطٌة 
فلٌس لها  دون المرام موانع 

 
النفس االنسانٌة اختلفت بٌن واحد واخر لكل نفسه وما  نزعت الٌه فهً 
فً لاموس الصوفٌة نفوس سبعة واربما احدهم ٌجعلها ثالثة او خمسة 

فهً االمارة واللوامة والملهمة الراضٌة والمرضٌة والمطمئنة والكاملة  
ركونها الى استجالب  )وٌمول الشٌخ الجٌالنً ان افات النفس هً        

المدح وطلب  الذكر الطٌب  وثناءالخلك ولد ٌحتمل صاحبها اثمال 
العبادات لذلن وٌستولً علٌه الرٌاء والنفاق وٌكشؾ هذه االفات عند 
امتناع الشكر والمدح والثناء على نفسه فتمٌا الى الكسل والفشل وال 

ٌعرؾ االنسان نفسه اال  عند امتحانها فً االبتالات فٌظهر كذبها 
ال حظ الؽنٌة  للشٌخ عبد المادرالجٌالنً  الجزء - (وخداعها وؼشها 
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 (التصوؾ والطرٌمة المادرٌة  )  والحظ كتاب183ًالثانً  صفحة 
موضوع النفس االنسانٌة 

ما تصبوا الٌه وتشتاله وترؼب فٌه  وتحث السٌر الٌه  \   مرام النفس 
وحمولها بما ٌتولؾ علٌه حٌاتها او بمائها 

 
فٌاسعد ان رمت السعادة  فاؼتنم 

فمد جاء فً نظم البدٌع بدائع 
 

بلوغ مرام المرء والوصول الى اعلى  منزلة من منازل \ السعادة 
السالكٌن والولوج فً الفٌض االلهً  واؼتنام المولع االسمى  واالمنٌة 

السنٌة 
نظم الشعر  وربما  امراخر بدلٌل اؼتنم اي شًء ٌؽتنم هل \ نظم البدٌع 

ٌؽتنم االسعادة ام ٌؽتنم نظم البدٌع 
 

مفاتٌح الفال الملوب اتتن فً 
خزائن الوالً  فهل انت سامع 

 
المداخل  الى الملوب المؤمنة والملب هو \ مفاتٌح الفال الملوب 

النوراالزلً المنزل من الذات  العلٌة  ولٌست تلن اللحمة 
ان فً ذلن لذكرى  )الصنوبرٌةالشكل  ولد جاءفً المصحؾ الشرٌؾ 

 37\  سورة ق  االٌة  (لمن  كان له للب او المى السمع وهو شهٌد 
  (افال ٌتدبرون المران ام على للوب الفالها )وجاء اٌضا   37

 27\ سورة دمحم  االٌة 
فمفا تٌح هذا الملب وردت  فً تعالٌم  والوال  وكتابات  اوبمجمل 

الطرٌمة المادرٌة  فهً تنٌر  للب  سالكٌها  وتفتح   له مؽالك الملوب  
فالمرٌد سامعها  وسائر علٌها 

 
اكشفت  عن اسرار الشرٌعة   فانها 

فما  وضعت  اال لتلن  شرائع 
 

هو  لوة المالحظة  ودلتها واالطالع  على ما وراءالحجب  من \ الكشؾ 
المعانً الؽٌبٌة  والمنازل الحمٌمٌة بالوجود ولشهود ولد جاء فً كتا ب 

الملب ٌبٌض بعضه  )عوارؾ المعارؾ لالمام اسهروري رحمه هللا
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وهو – بنوراالسالم وبعضه بنوراالٌمان وكله بنوراالحسان  واالٌمان 
فاذا ابٌض الملب  وتنور  انعكس نوره على النفس  وللملب -  الشرٌعة 

وجه الى النفس ووجه الى الروح  وللنفس وجه الى الملب ووجه الى 
الطبع والؽرٌزة   والملب  اذا لم  ٌبٌض كله لم ٌتوجه الى الروح بكلٌته  

وتكون ذا وجهٌن  وجه الى الروح ووجه الى النفس  فاذا ابٌض كله 
 (توجه الى الروح بكله فتداركه مدد الروح فٌزداد شولا واشرالا وتنورا

 وكتاب احٌاء علوم الدٌن للؽزالً  377\ الحظ عوارؾ المعارؾ صفحة
 77صفحة 

 
وها انا ذا اخفً واظهر تارة 

رمز الهوى  ما السر عندي ذائع 
 

ما كتم منه تحت ظاهره  والرمز ال ٌظفر به اال اهله ومنه \ رمز الهوى 
الرمزٌة وهو تجمً الكالم بمعان خفٌة  لكلمات ظاهرة 

هو ما اودع الملب  وخفً فٌه  نور روحانً له معان فً محل \ السر 
المشاهدة  ولد لٌل  السربعد الملب  ولبل الروح وكل ٌختص به بكل 

شًء من جانب هللا تعالى والتوجه الٌه فهو الطالب للحك والمحب له 
والعارؾ به  فهو  مكتوم  والمفاتح عنده 

 
واٌان اعنً  واسمعً جا رتً ما 

ٌصرح اال  جاهل او مخادع 
 

مثل مضروب مشهور   وٌرٌد به  اسماع  \ اٌان اعنً اسمعً ٌاجارة 
مرٌدٌه وسالكً طرٌمته  والزامهم بالكتمان  فً البتعبد والسلوكٌة 

والصبر علٌها وعدم البوح   بما فً انفسهم 
 

ولكننً اتٌن بالبدر ابلجا 
واخفٌه اخرى  كً تصان الودائع 

 
اي اوضح لن االمور  فهً واضحة  كما البدر  \  لكننً اتٌن بالبد را بلجا 

ٌسطع فً اللٌل فٌجعله اشبه بالنهار  سطوعا وضٌاءا و نورا 



 278 

فسر هذه الطرٌمة  نور مشع ظاهر وهو ودٌعة  اودعها للوب اتباعه  
ومرٌدٌه  كً تصان بالحفاظ علٌها والتزام تعالٌمها واسرارها كما تصان 

االمانات  او الودائع 
 

خذ االمرباالٌمان  من فوق اوجه 
و نازع  اذا  نفسا  اتتن  تنازع 

 
هو ان ٌكون المرء  مستجٌبا  فً الدعوة  الى هللا بسره شاهدا \ االٌمان 

هللا تعالى له ؼائبا عما سواه ومشاهدا االلوهٌه فً النفس والملب 
والجنان 

من  اعلى اماكنه واسناها وارفعها = \من فوق اوجه 
 

فللمرء فً التنزٌل اوفى  ادلة 
ولكن للبً فً الحمٌمة  والع 

 
المران الكرٌم \ التنزٌل 

عاشك ام محب  وهً اعلى مراتب المحبة وولع به \   فً الحمٌمة والع
احبه كثٌرا  والٌستطٌع االستؽناء عنه وعشمه  والولع بالحمٌمة هً 

محبة الامة العبد فً كل محل وصال هللا تعالى وحمٌمة الحمائك المرتبة 
االحدٌة الجامعة لجمٌع الحمائك وهً حضرة الوجود 

والحمٌمة المحدٌة هً الذات مع التعٌٌن االول  وهً االسم االعظم كما 
لٌل 

 
وفً السنة الزهراء كل عبارة 

بها من اشارات الؽرام  ولائع 
 

السنةالنبوٌة الدمحمٌة الشرٌفة \ السنةالزهراء 
جمع والعة وهً عند بعض الصوفٌة  النور  اوالتجلً االلهً \ الولائع 

على للب المؤمن الصادق فهو الفتح او السر او هو الفٌض الذي ٌمذؾ 
على للب  المرٌد فٌصبح علما وعالما ومعلوما 

 
فان كنت  فٌمن ما له ٌد ماجد 

سوى  انه  بتصرٌح التشكل  لانع 
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سانشىء  رواٌات  الى الحك اسند ت 
واضرب امثاال  عما انا واضع 

 
 

الكرٌم        \ الماجد 
المكتفً اي اذا كنت التملن زمام االمور وكنت  راض \   والمانع 

باالنتساب الٌنا فمط دون ان ٌكون لن طموح الفوز والتمدم ولنعت بما 
عندن  فسابٌن مسالن الطرٌك  كما جاءت  من الحك تعالى فً المران 

الكرٌم واضحة  معبدة  جاهزة للسلون والسٌر فٌها 
 

واوضح  بالمعمول  سرحمٌمة 
لمن  هو ذو للب  الى الحك راجع 

 
ابٌن \ اوضح 

صاحب فكر متوجه الى هللا تعالى  بملبه وبفكره  \ ذوللب  الى الحك راجع 
وبروحه  وبكله سالكا طرٌك االٌمان والهدى طرٌك الحك الى هللا تعالى 

 
تجلى حبٌبً فً مرائً جماله 

ففً كل مراى للحبٌب طالئع 
 

\ اشرق ونور  اي اشرق نور الحك فً للبه  فظهرالٌه  والتجلً  \ تجلى 
انكشاؾ النورااللهً   للملوب  والمكاشفة بكشوؾ الملب فً الدنٌا  

وموضع لنور وتجلً لدرته فال  (اعبد هللا كانن تراه )تفسٌرا لموله ملسو هيلع هللا ىلص 
ٌخاؾ ؼٌره وكفاٌته له  فال ٌرجو سواه  والحبٌب كناٌة عن هللا تعالى  
وهنا ٌكون التجلً الذاتً الجمالً  حٌث  الٌتجلى هللا تعالى  من حٌث 
ذاته على الموجودات والمخلولات  اال من وراء  حجاب  من الحجب 

االسمائٌة  او التجلً الشهودي 
 

فلما تبدى  حسنه  متنوعا 
تسمى  باسماء فهن طوالع 
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وهو  ظهورالوجود والتسمً باسماء  مطالع النور وظهورالحك  
بصوراسمائه فً االكوان التً هً صورها وذلن الظهور هو نفس  

الرحمن  الذي  ٌوجد به الكل 
 

وابرز منه  فٌه  اثار وصفه 
فذالكم  اثار من  هو صانع 

 
واهم من كل ذلن  وابرزه  التجلً الصفاتً  وسرالتجلٌات وهوشهود كل 

شًء فً كل شًء  ولهذا ٌكون  التجلً االول  للملب  فٌشهد االحدٌة  
بٌن االسماء كلها  التصافها  بها  والتحادها  بالذات االحدٌة التً تظهر 

فً االكوان التً هً صفتها وصورها  وهنان تشاهد  اثار  الصانع 
العظٌم 

 
فاوصافه واالسم واالثر الذي 

هو الكون عٌن الذات وهللا جامع 
 

اشارة الى اسماء  هللا الحسنى التً  انمسمت بالذاتٌة  والصفاتٌة \ االسم
وعلم ادم  )والفعلٌة  هللا العظٌم المصدر  ولد جاء فً المصحؾ الشرٌؾ 

له  )31=\سورة البمرة االٌة  (االسماء كلها ثم عرضهم على المالئكة 
االخٌرة  \ سورة الحشراالٌة  (االسماء الحسنى  وهو العزٌز الحكٌم 

واالثر ما تبمى -  هللا – واالسم االعظم هو الجامع لجمٌع االسماء  وهو 
ومن سرائر االثار هً االسماء )منشًء لد زال  وبمً ماٌدل علٌه 

الحظ معجم مصطلحات الصوفٌة  (اااللهٌة التً هً بواطن االلوان
 10\ صفحة
عبارة عن وجود العالمالعالم منحٌث هو عالم المن حٌث انه حك \ الكون 

 226المصدر السابك صفحة – 
اشارة الى ذات الشًء الذي تبدو منه االشٌاء وذات هللا \ عٌن الذات 

سبحانه عبارة عن نفسه التً هو بها موجود فً الخارج كافٌة  فً علم 
هللا تعالى فً عٌن الٌمٌن بالمشاهدة والكشؾ 

 
فما  ثم من شًء سوى هللا  فً الورى 

وما ثم مسموع وما ثم  سامع 
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هللا تعالى موجود فً كل مكان وحٌز  ومع كل مخلوق وكل مسموع وكل 
الم تر ان هللا  ٌعلم مافً السموات  وما فً االرض وما ٌكون    )سامع

من نجوى ثالثة االهو رابعهم وال خمسة االهو سادسهم  والادنى من ذلن 
 7\  سورة المجادلة االٌة  (وال اكثر اال هو معهم 

 
هو العرش والكرسً والمنظر العلى 

هو السدرة الالتً   الٌها المراجع 
 

هو عرش الرحمن  مظهر العظمة جسم الحضرة ومكانها محٌط \العرش 
بكل المعنوٌة والصدرٌة 

مظهر االلتدار االلهً ومحل نفوذ االمر والنهً واالٌجاد \  الكرسً
واالعدام  وانشاء التفصٌل  واالٌهام ومولع الضر والنفع وفصل المضاء 
والملم والتنوٌر واللوح المحفوظ ومحل التد وٌن  والتسطٌر ولد جاء فً 

سورة (اال بما شاء وسع كرسٌه السموات واالرض   )المصحؾ الشرٌؾ
 255\البمرة االٌة 

سدرة المنتهى التً  وصل الٌها  الرسول  الكرٌم دمحم صلىاهلل \ السدرة 
علٌه وسلم فً  معراجه الىالسموات العلى  ٌوم اسري به  وجا ءفً 

سبحان الذي اسرى بعبده لٌال من المسجد الحرام   )| المصحؾ الشرٌؾ
الى المسجح االلصى الذي باركنا حوله لنرٌه من  اٌاتنا انه هو السمٌع 

 1\سورة االسراء االٌة  (البصٌر 
 اذ 0 عندها جنة الماوى0ولمد راه نزلة اخرى  عند سدرة المنتهى )

 16- 13سورة النجم االٌات   (ٌؽشى السدرة ماٌؽشى 
 

هو االصل حما  والرسوم  مع الهوى 
هو الفلن الدوار  وهو الطبائع 

 
الثابت  منذ النشاة االولى \ االصل 

الكون الواسع \ االثار    الفلن الدوار \ صدلا      الرسوم \ حما 
جمع طبع وهو السجٌة التً جبل علٌها المخلوق \ الطبائع 

 
هو النور والظلمات  والماءوالهوى 

هو العنصر  الناري  وهو الطبائع 
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وٌمصد بالنور  نورالٌمٌن واطمئنان الملب به والنورهواالٌمان او انواع 
المعارؾ والحمائك التً تجلب الٌمٌن  فً العمائد كما ٌمصد به اي بالنور  

ٌااٌها الناس لد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا )المران الكرٌم لال تعالى 
 174\سورة النساء االٌة  (الٌكم نورا مبٌنا 

الذنوب والخطاٌا بانواع الشرن \ الظلمات 
عنصرا ن اساسٌان  فً الخلك \ الماء والهوى 
مصدره النار ولوته الحرارة  ولٌل ان النفساالنسانٌة  \ العنصرالناري

متكونة  من اربٌعة عناصر  وتتصرؾ علٌها  وهً  النار والماء و 
والرطوبة والٌبوسة  او الحرارة والرطوبة  او اللٌونة والجفاؾ   وهذه 

هً طبائع البشر  فهو ما بارد كالماء والثلج اعصابه هادئة واما عصٌبً 
المزاج ال ٌحتمل  او رطب فً تعامله مع االخرٌن اوحتى مع نفسه او 

ٌابس جاؾ منطو  على نفسه ومن هذه العناصر  توزعت النفوس 
وتنوعت لكنها بمٌت تحمل احدى هذه الصفات  مهما اوتٌت من  حالةاو 

تؽٌرت ماشاءلها التؽٌٌر 
 

هو الشمس والبدر المنٌر  مع البها 
هواالفك وهو النجم وهو الموالع 

 
نوراالنوار ومصدرها \ الشمس 

الممر المضًء الطالع فً اللٌالً البٌضاء من كل شهر \ البدر  المنٌر 
وتسمى اٌام التشرٌك وهً االٌام  الثالث عشر والرابع عشروالخامس 
عشرمن  كل شهر الممري وٌحبذ صومها  نافلة وتمربا الى هللا تعالى 

الحسن والجمال او المفاخرة \ البهاء 
الكون او افك السماء الواسع المترامً االطراؾ \ االفك 
الولت المعٌن \   النجم

المرابع الثابتة واالماكن الممدسة \ الموالع 
 

هو المركز الحكمً واالرض والسما 
هو المظلم المعتام وهو اللوامع 

 
المحور او المتحكم فً مخلولاته  ومرجع جمٌع االحكام \المركز الحكمً 

الهل االرض والسموات وما بٌنهما 
الخالك الظالم والعتمة الحالكة \ المظلم العتام 
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جمع المع  وهو البارق ذو الضٌاء الصافً الموي الوهاج \ اللوامع 
وربما ٌمصد به النجوم الزهرة فً السماء 

 
هوالدار  وهو الحً  واالثل والؽضى 

هو الناس والسكان وهو المرابع 
السكن والماوى التً  تاوي الٌه المخلولات حٌن حاجتها الى \ هو الدار 

السكنت او االما ن 
الدائم الحٌاة  وهو الحً الذي الٌموت \ الحً 
نوع من الشجرواحدها اثلة  معروؾ  بموةعوده ورٌعان اوراله \   االثل 

ومنظره اللطٌؾ الدائم الخضرة وٌستخدم   كمصدات رٌاح من شجر 
الؽابات 
نوع من الشجر ٌمتاز بموة ناره وشدة اتماده اذا احرق \ الؽضا 
الخلك من بنً البشر  وهوماٌؤنس به  وسمً الناس ناسا  من \ الناس 

االنس االستٌناس بعضهم البعض االخر 
سكن االرض \ السكان 
المسكن والمضاٌؾ  ٌنزلها الناس للسكن  فً الربٌع \  المرابع

 
هو الحكم والتاثٌر  واالمر  والمضا 

هو العز والسلطان   والمتواضع 
 

اصطالح فمهً خطاب او امر متعلك  بافعال المكلفٌن  اوانه \ الحكم 
الصٌؽة التً تصاحب صاحب الطلب كوجوب الصالة وهواما حكم تكلٌفً  

اووصفً  والتكلٌفً فٌه خمسةابواب  هً االٌجاب  والندب والتحرٌم 
والكراهٌة واالباحة 

اثبات االثر فً االمر او الشًء \ التاثٌر 
هو االمر بالمعروؾ وهو اشارة الى ماٌرضً هللا تعالى من افعال \ االمر 

والوال اما االمور المهنً عنها وهو كل عمل لبٌح الٌرضى هللا تعالى ةال 
ٌجوز فً االمر او الشًء 

ولضى ربن اال تعبدوا اال  )المضاء  او الحكم وفٌه  لوله تعالى\ المضا 
 23\ سورة االسراء  االٌة  (اٌاه وبالوالدٌن احسانا

سورة الحشر  (و هو العزٌز الحكٌم )االعتزاز  ومنه لوله تعالى \ العز 
االٌة االخٌرة 

الحاكم او المدبر االمر بموته وعظمته  وجبروته \السلطان 
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التذلل هلل تعالى فٌجد العبد فً العظمة والجبروت للحك \  المتواضع 
تعالى ةٌج فً نفسه خضوعا وخشوعا وانصٌاعا المره تعالى ولد سئل 

– هو خفض الجناح وكسر الجانب – الجنٌد عن التواضع فمال 
 

هو اللفظ والمعنى وصورة كلما 
ٌجول من المعمول او هو والع 

 
ما ٌلفظ  )ما ٌتلفظ المر ء به من لول  وفً ذلن لول هللا تعالى \ اللفظ 

 18\ سورة  ق  االٌة (من لول اال لدٌه رلٌب عتٌد 
معرفة الحمٌمة  التً السبٌل  الٌها المتناع الصمدٌة وتحمك \ المعنى 

الربوبٌة لفظا وصورة وااللرار  بالحمٌمة ومشاهدة الحك بعٌن الٌمٌن 
ٌجول من المعمول  ٌدور حوله فً خلده وفكره  وهو والع اي منفذ بهم 

مره 
 

هو الجنس وهو النوع  والفصل انه 
هو الواجب الذاتً والمتمانع 

 
الضرب من الشًء او وكذلن النوع االان الجنس ابلػ واشمل \ الجنس 
لطع االمر  ممن ٌحبه وٌحزمه \الفصل 

هو االمر الذي  تستند الٌه االسماء والصفات  فً \ الواجب الذاتً  
عٌنها الفً وجودها فكل اسم اوفعل اوصفة استند الى شًء فهو الذات 

وتحمك االمر بها 
 

هو العرض الطاري  نعم وهو جوهر 
هو المعدن الصلدي وهو  الموالع 

ماهٌة الوجود اذا وجدت فً االعٌان  كانت  ال فً موضوع \ الجوهر 
هٌولً و صورة و جسم ونفس وعمل  )–وهو منحصر فً خمسة امور 

النه اما  ٌكون  مجردا او ؼٌر مجرد او ٌتعٌن منها وصار موجودا من -  
الحظ  معجم مصطلحات - (الموجودات  وٌسمى عندئذ بالكلمات  االلهٌة 

 69و68الصوفٌة صفحة 
العنصر الشدٌد الموة والسبن  واالنسان مكون من \ المعدن الصلدي 

العدٌد من العناصر  الصلدة  متجمعة باذن هللا تعالى   لتكون  بناء جسم 
االنسان مثل الحدٌد والكالسٌوم  وؼٌرهما 
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الشدٌد الولع والحب والوله  ونفس االنسان  مجبولة على \ الموالع 
الحب  بالعاطفة التً اودعها هللا تعالى  فً للبه  وفؤاده  وروحه ونفسه 

التوالة الٌه 
 

هو الحٌوان الحً وهو حٌاته 
هو الوحش واالنس وهو السواجع 

 
وجود الحٌاة فً الكائن الحً  لتجعل من نفسه بحٌاته \ الحٌوان الحً 

الكاملة  فالحك تعالى موجود لنفسه فهو الحً  وحٌاته التامة االبدٌة 
االزلٌة  فال ٌلحمها مماة  ابدا خالدا  مخلدا  بٌنما الكائنات لكل اجل 

موعود  الٌتمدم وال ٌتاخر مهما عملت المستحل فً سبٌل البماء لكن هللا 
تعالى جعل لها صفة البماء بالتناسل  بما احكمه فٌها من امور وكذلن فً 

الحٌوان والوحش وما الٌها  او السواجع التً تمثل نوعٌة الطٌر  
والحشرات بمافٌها 

 
هو المٌس  بل لٌلى  وهوبثٌنة 

اجل نشرها والخٌؾ وهو االجارع 
 

لٌس ولٌلى  وجمٌل وبثٌنة وكثٌر وعزة   لصص والعٌة تمثل الحب 
واالخالص  والتفانً فً الحب  والولع الشدٌد والعشك والؽرام  فً حب 

عذري شدٌد العاطفة  عاشوا فً عهد صدر االسالم والعصر االموي 
واصبحوا مضربا لالمثال بحبهم واخالصهم   لبعضهم 

موضع فً الحجاز  وكذلن االجارع ولٌل االجارع  هً الرمال \ الخٌؾ 
المستوٌة فً االرض والتً الٌنبت  فٌها شًء 

 
هو العمل  وهو النفس  والملب والحشا 

هو الجسم وهو الروح والمتدافع 
 

هو محل  تشكل العلم االلهً \ العمل 
العالم ومرات الملب  فاالصل  فً الملب  والفرع  العالم وجاء فً \  الملب 

ما وسعنً  ارضً وال سمائً  ووسعنً  للب عبدي  )الحدٌث المدسً 
 (المؤمن 
هً المعنى الذي ٌحٌا بهال الجسد \  الر وح 
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المتحرن \ المتدافع 
 

هوالموجد االشٌاء وعٌن وجودها 
وعٌن ذوات الكل  وهو الموانع 

 
الحمٌمة  فً الحضرة العلمٌة  ومظهر الحمٌمة  الذاتٌة فً \ عٌن الوجود 
هذا الوجود 
جمع ذات  اي ذات الواحد المطلك  وذات هللا  تعالى  ؼٌب \ ذوات الكل 

االحدٌة  فال تدرن مفهوم عبارة  وال تفهم   بمعلوم اشارة  ولٌس لذاته  
فً الوجود مناسب  وال مطا بك  وال مناؾ ومضادد 

فالٌه ٌرجع االمركله  وهو المعطً وهو المانع 
 

بدت  فً نجوم الخلك  انوار شمسه 
فلم ٌبك  حكم لنجم  والشمس طالع 

 
اولٌاء هللا تعالى \ نجوم الخلك 
انوار الحك   الن  جمٌع االنوار ممن نوره تجري  محٌط \  انوارشمسه 

بهم  بكمال اشراله  ونفوذه  فٌها والطافه ولال تعالى ٌصؾ نوره فً 
هللا نورالسموات واالرض  مثل نوره كمشكاة فٌها    )المصحؾ الشرٌؾ 

مصباح المصباح فً زجاجة الزجاجة كانها كوكب دري  ٌولد  من شجرة  
زٌتونة الشرلٌة والؼربٌة  ٌكاد زٌتها ٌضًء ولو لم تمسسه نار  

نورعلى نور ٌهدي هللا لنوره من ٌشاء وٌضرب هللا االمثال  للناس وهو 
 35\ سورة النور االٌة   (بكل شًء علٌم 

اي لم تبك  حاجة للنجم مع شروق الشمس اي انها \ فلم ٌبك حكم لنجم 
تتالشى وتختفً  ٌضٌاءالشمس الساطع او الؽالب 

 
حمائك  ذات  فً مراتب  حمه 

تسمى  باسم اللخلك  والحك واسع 
 

هً الامة العبد  فً محل الوصال  الى هللا تعالى  \ جمع حمٌمة \ حمائك 
وولوؾ سره على محل التنزٌه 

هً درجات  ومرالً  ا رفعها واسناها المرتبة  االحدٌة  \  مراتب الحك 
الجامعة  لجمٌع ا لحمائك    وهً حضرة   الوجود 
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من اسماءهللا الحسنى  وهو كل مافرض على العبد من جانب هللا \ الحك 
تعالى  وما اوجبه علٌه فهو حك  ومفروض او وجب تحمٌمه  وبخالفه 

اعتبر العبد خارج  عن طاعة هللا تعالى 
 

وفً  فٌه  روحً  نفحت كناٌة 
هل الروح  اال  عٌنه  ٌامنازع 

 
فاح  منه الطٌب \ نفح 

نفخ فٌه طٌبا فاصبح طٌبا او ذو رائحة عبمة  وشذي سانً \  نفح فٌه 
 

ونزهه عن حكم الحلول فماله 
سوى     والى توحٌد ه االمر  راجع 

 
هول لول فرلة  ان زعموا ان هللا تعالى اختار اجساما \ حكم الحلول  

فحل بها وازال عنها معانً البشرٌة وثبت فٌها  تعالى  الربوبٌة وهذه 
االجسام اجسام االولٌاء واالصفٌاء وارى انه كفر والحاد فاهلل تعالى  تنزه 

لٌس كمثله  )عن ذلن النه تعالى  كما وصؾ نفسه فً المران الكرٌم 
 وهذا هوراي 11\سورة الشورى االٌة   (شًء وهو السمٌع البصٌر 

الشٌخ عبد المادر الجٌالنً فٌه كما سٌاتً فً المصٌدة  هذه 
 
 

فٌا احدي الذات  فً عٌن كثرة 
وٌا موجد االشٌاء  ذاتن شائع 

 
واحد الشرٌن له   احد صمد \ احدي الذات 

فً عٌون وللوب الجمٌع تنزه عما ٌمولون والعٌن هنا \ فً عٌن كثرة 
توكٌدٌة  وانه تعالى  موجد االشٌاء  وخالمها  ووحدانٌته ثابتة 

وذات هللا تعالى معروفة لجمٌع الخلك من انسان وحٌوان وؼٌرهاوشائع 
اي معروؾ اومنتشر 

 
تجلٌت فً ا الشٌاء  حٌن خلمتها 

فها هً  مٌطت عنن  فٌها البرالع 
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التجلً هو  شروق االنوار  والبال الحك  على للوب \  تجلٌت فً االشٌاء
الممبلٌن علٌه  من عباده المؤمنٌن  ولٌل انه ا ٌنكشؾ للملوب  فً 

االشٌاء  من انوار  الؽٌوب 
رفعت  او خلعت  كل عالمات الكفر واالشران \مٌطت  عنن فٌها البرالع  

عن هللا تعالى وتجلى لعابده المؤمنٌن 
 

لطعت الورى  من ذات  نفسن لطعة 
ولم ٌن موصوال وال فصل لاطع 

 
لطع العالئك  وهو الشؽل باالسباب التً تعلك بها اي \ لطعت الورى 

خلمتهم حسبما اردت وكونتهم حسب مشٌئتن 
واذ لال ربن  )نفخت فٌهم من روحن  لال تعالى \ من ذات نفسن 

 فاذا سوٌته 0للمالئكة انً خالك بشرا من صلصال من حمأ مسنون 
 28\ سورة الحجر  االٌتان  (ونفخت فٌه من روحً فمعوا له ساجدٌن 

 29و
المتصل \ الموصول 

 
ولكنما  احكام رتبتن التضت 

الوهٌة للضد  فٌن ا لتجامع 
 

ممام رب العالمٌن وحكمته السنٌة  وجبت  ان ٌخلك \ احكام رتبتن التضت
الخلك وٌكتب  علٌهم ماٌشاء 

مرتبة  من المراتب جامعة لها  وهً جمع حمائك الوجود \ الوهٌة 
وحفظها فً مراتبها 

التالؾ  واالتصال \  التجامع 
 

فانت الورى حما وانت امامنا 
وانن  ماٌعلو  وما هو واضع 

 
مالذنا  ومرجعنا \ امامنا 
ٌرتفع او ٌتسامى \ ٌعلو 
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جاعل  او تاتً بمعنى منخفض اي ان كل ما خلك هللا \ وما هو واضع 
تعالى  حما عبٌده وبٌن اٌدٌت وتحت تصرفه فمنهم من رفع منهم من 

وضع او حط من لدره  فالٌه ٌرجع االمر كله كما لال تعالى 
 

وما الخلك فً  المثال اال كثلجة 
وانت بها الماء الذي هو نابع 

 
المعطعة من الجلٌد   فالشاعر  ضرب مثال  ان الخلك بما فٌهم \ الثلجة 

االنسان كمثل لطعة من الجلٌد تذوب فتتحول الى ماء  فاهلل تعالى هو 
اشبه بالماء الذي ٌجرى فً عروق  الخلك فٌكسبهم الحٌاة فلوال الماء 

لمات الخلك  ولوال لدرة هللا تعالى  لهلن الجمٌع 
 

فما  الثلج  فً تحمٌمنا  ؼٌرمائه 
وؼٌر ان  فً حكم دعته الشرائع 

 
معرفتنا   او ما توصلنا الٌه فً معرفتنا  وكل  انسن لدر \ تحمٌمنا 

معرفته ومات حباه هللا تعالى منها 
وهنا الدراسة والبحث فً  الشرائع السماوٌة \   حكم دعته الشرائع 

وما تنزل فً المران الكرٌم من اصضول الدٌن وحك العبادات 
 

ولكن ٌذوب الثلج  ٌرفع حكمه 
وٌوضع حكم الماء واالمر  والع 

 
اي اذا ذاب الثلج وتحول الى ماء فمد خاصٌته وشكله  وحجمه كثلج   

واصبح ماءا  ٌسٌرعلٌه حكم الماء من الجرٌان  والنبع وؼٌر ذلن وفك 
ما شرع هللا تعالى ولدر 

 
تجمعت االضداد  فً واحد  البها 

وفٌه  تالشت  فهو  عنهن ساطع 
جمع ضد وهو خالؾ الشًء  والتضاد بٌنها \ االضداد 

واحد النور  االزلً الذي لٌس له بداٌة واالبدي الذي  لٌس \ واحد البهاء 
له نهاٌة  الذي تتالشى ازاءه كل االنوار  اال نوره  وتختفً كل االنوار 

بنوره  فٌبمى ساطعا وهاجا  تنار بنوره الدنٌا واالخره 
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فكل بهاء  فً مالحة صورة 

على كل لد شابه الؽصن ٌانع 
 

الحسن والجمال المشرق  وكل صورة جمٌلة اوفً لد او جسم \ المالحة 
جمٌل فهوٌتشابه مع الؽصن الٌانع الجمٌل ذي االوراق الزاهٌة فهو 

ٌحكً الحٌاة بجمالها وداللها 
 

وكل اسوداد فً تصافٌك طرة 
وكل احمرار فً الطالئع صانع 

 
الناصٌة اوالجبهة للشخص  وطرة كل شًء  موضعحرفه \ الطرة 

اوجانبه الممٌزله 
هً العالمات التً تكون فً جبهة المرء على شكل \ وتصافٌك طرة 

خطوط  اوعالمة سوداء تظهر اولد تعمل للداللة على التدٌن ومن جاراء 
سورة الفتح االٌة   (سٌماهم فً وجوههم من اثر السجود  )السجود الكثٌر

 كلما   تظهر كلما  تجاوز عمر المرء  تزداد بازدٌاد عمره 62\ 
 

وكل كحٌل  الطرؾ ٌمتل حبه 
بماض كسٌؾ الهند حال مضارع 

 
ذو العٌون المكحلة  بكحل ربانً فً الخلك كالؽزالن او \ كحٌل الطرؾ 

تصنع كما فً  الجمٌالت الحسان 
اي لاطع اوحاد مثل السٌؾ الهندوانً والسٌؾ لد \ بماضً كسٌؾ الهند 

اشتهر بالعربٌة فً اكثر من مئة اسم له  اي ان حبٌبه حبه لاتل اومؤثر 
فً حبٌبه  فً الحال او االستمبال 

 
وكل اسمرار فً الموائم  كالمنا 

علٌه من الشعر  الوسٌم شرائع 
 

التلوٌن الذي ٌمٌل الى السمرة وهو حالة االرماح جمع رمح \ االسمرار 
 (المنا )وهو ماستخدم  سابما فً المتال  ٌطلك علٌه 
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ربما الممصود به لون لوائم خٌول المجاهدٌن \ علٌه من الشعرالوسٌم 
ووسامتها اي جمالها 

ماشرع هللا تعالى لعباده المؤمنٌن   فً االدٌان السماوٌة لال \ شرائع 
تعالى 

 48\سورة المائدة االٌة  (لكل منكم  جعلنا شرعة ومنهاجا     )
 

وكل ملٌح بالمالحة لد زها 
وكل جمٌل  بالمحاسن بازع 

 
جمٌل  كثٌر الحسن والجمال \ ملٌح 

لد ظهر وازاد حسنا وبداعة  وتكبرا  وتعالٌا  متباه فً دالله \ لد  زها 
وجماله 

 
وكل لطٌؾ  جل او د ق حسنه 

وكل جلٌل  وهوباللطؾ صادع 
 

اي كل جمٌل كثر او لل اوصؽر حسنه  \ وكل لطٌؾ جل اودق حسنه 
اخفاه او اظهره 

كل عظٌم  وهللا العظٌم ٌكاشؾ الملوب  مرة بجالله ومرة \ وكل جلٌل 
بجماله فكشؾ الجالل ٌوجب صحو المرب  منه والمحبون هلل تعالى طابوا 
بجماله وتمتعت نفوسهم فمن طاب منهم فهومتٌم  بحب هللا تعالى    ومن 

ؼاب فهو مهٌم به 
واللطٌؾ فهو من االسماء الحسنى ولد ورد فً المران الكرٌم بثالث 

معان  االولى  بمعنى  العلم بدلائك االمور وصؽارها وؼوامضها 
ومشكالتها 

والثانٌة   بمعنى الشًء  الدلٌك او الدلة فً الصؽر  ومنه لٌل لطؾ به 
اذا رفك به والثالثة جاءت بمعنى  اوصل الى منافعه من حٌث الٌمدر او 

سورة  (هللا لطٌؾ بعباده )الٌموى على الوصول الٌه بنفسه  لال تعالى 
ولد ٌحتمل المعنٌٌن   ولطٌؾ بهم  بمعنة ٌحسن  \  85الشعراء اٌة 

  (ان هللا علٌم  خبٌر  )الٌهم او ٌتفضل علٌهم او ٌرفك بهم  لال تعالى 
سورة لممان االٌة االخٌرة 

 
محاسن من انشاه ذلن  كله 
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فوحد  وال  تشرن به فهو واسع 
 

مفاضل من خلمه وسواه \ محاسن من انشاه 
جمٌعه \ كله 

واالحدٌةاسم لصرافة  (ال  االه  اال  هللا  )لل كلمةالتوحٌد    وهً \ وحد 
الذات المجردة من االعتبارات  الحمٌة والخلمٌة ولٌس لتجلً  االحدٌة فً 
االكوان مظهر اتم من ذلن اذا  استؽرلت فً الذات  ونسبت  لالعتبارات  

الذاتٌة  وهً ادل ظهور ذاتً  ولد امتنع  االتصاؾ بها للمخلولات  
الءنها صرافة الذات المجردةعن الحمٌة والمخلولٌة  بٌنما العبد لد حكم 

الحظ معجم مصطلحات الصوفٌة البن عربً  صفحة \ علٌه بالمخلولٌة 
 11 و10\

اي التجعل معه شرٌكا فً االلوهٌة اي فً عبادته اي \ وال تشرن به 
لل انما انا بشر مثلكم ٌوحى الً  انما الهكم  )اعبده لوحده  لال تعالى 

االه واحد فمن كان ٌرجو لماء ربه فٌعمل عمال صالحا والٌشرن بعبادة 
واالٌات  بمنع االشران باهلل تعالى 110\ سورة الكهؾ االٌة  (ربه احدا  

ان هللا الٌؽفر ان ٌشرن به وٌؽفر ما دون ذلن  لمن  )كثٌرة  ومنها 
 واالشران باهلل  تعالى  ان تجعل له ا 48\ سورة  النساء االٌة  (ٌشاء

ندادا او اشباه او تمدس شٌئا  كانن تعبده كالتماثٌل  بوذا  وؼٌره 
اوعبدةالمبور وتمدٌس من فٌها تمدٌس عبادة او عبادة  الحٌوانات  
كالهنود وؼٌرهم  وهً كثٌر والارٌد ان انخرط فً ذلن فاخرج عن 

الموضوع  انما المطلوب عدم االشران باهلل تعالى ولد حرم هللا تعالى 
على المشرن الجنة 

 
واٌان  ال تلفظ بؽٌرٌة البها 

فما ثم ؼٌر   وهو بالحسن  بادع 
 

التنطك \ التلفظ 
ؼٌرٌة النور والسناء البهً \ ؼٌرٌة البها 

الخالك   وهو من االبداع  وهو الخلك والتكوٌن  او االنشاء فمد \  البادع 
ابدع هللا تعالى  فً خلمه الخالئك وتكوٌنها وانشائها وخلك الكون 

وموجوداته  من نجوم والمار وشموس  تسبح فً السماء ومن بشر 
مختلؾ الوانه وحٌوانات  كثٌرة  االشكال  واالنواع وااللوان    واالنهار 

والبحا ر  و ما فٌها   والٌه ٌرجع االمركله  وكفى 
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وكل لبٌح ان  نسبت  لحسنه 

اتتن  معانً الحسن  فٌه تسارع 
 

ؼٌر الجمٌل والعمل ؼٌرالحسن \ المبٌح 
اتتن اٌات الحسن  ومواضع الجمال \ اتتن معانً الحسن 

 
التحسبن الحسن ٌنسب  وحده 

الٌه البها   والمبح  بالذات  راجع 
 

هو  جمع الكماالت  فً ذات واحدة  وال ٌكون هذا الال  فً ذات \ الحسن 
هللا تعالى  فهو مجمع الحسن والجمال والكمال ومنبع البهاء  والصفاء 

والنور االبدي 
اي ذات النفس  التً تعمل الخبائث عملها هذا نوع \ المبح  بالذات راجع 

من المبح فهو بذاتها  راجع او عائد الٌها وعلٌها 
 
 

ٌكمل نمصان المبٌح  جماله 
وما  ثم من  نمصان  وال ثم  ٌانع 

 
من الكمال  وهو ضد النمص  والكمال  التنزٌه  عن الصفات \ ٌكمل 

واثارها  وكمال هللا تعالى  هو ماهٌته  وما هٌته ؼٌر لابلة لالدران 
والؽاٌة   فلٌس لكماله ؼاٌة وال نهاٌة 

النمص فً كل امر محرم وؼٌرتام   سواء فً الخلك او \ نمصان المبٌح 
الخلمة او العمل  ان هللا تعالى بكماله وجماله ٌذهب كل ذلن فال ٌبمى 

نمص 
 

وٌرفع  ممدار الوضٌع  جالله 
اذا الح  فٌه  فهو للوضع رافع 

 
ٌصعد  او ٌعلً  والرافع من االسماء  الحسنى فاهلل تعالى هو \ ٌرفع  
الرافع 

المدر او الوجاهة فً االنسان \ الممدار 
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الممتهن  او خامل الذكر \ الوضٌع 
اي ٌسبػ علٌه ماٌرفعه من مكانته \ ٌرفع ممدارالوضٌع جالله 

الوضٌعة الى مكانة عالٌة  رفٌعة 
اذا كتب له ذلن  وهذا ما ٌكتب  لالنسان وهو فً بطن امه \ اذا الح فٌه  

عند بلوؼه  الشهرالرابع  ٌوم ٌكتب  عمره ومكسبه وشمً او سعٌد كما 
ولمد خلمنا االنسان من ساللة   )جاء فً االثرالطٌب عن  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص   
 ثم خلمنا النطفة  علمة  فخلمنا 0من طٌن  ثم جعلناه نطفة فً لرار مكٌن 

العلمة مضؽة فخلمنا    المضؽة عظاما  فكسونا العظام لحما ثم  انشاناه  
 14\  سورة الحج     االٌة  (خلما اخر  فتبارن  هللا احسن الخالمٌن

 
فال  تحتجب  عنه لشًء  بصورة 

فخلؾ حجاب  العٌن  للنور ال مع 
 

تخفً نفسن عن االخرٌن \ تحتجب 
الستر الحائل بٌن الشًء اللمطلوب او الممصود وطالبه \ الحجاب  

والحجاب  اما حجاب نورانً وهو الروح  او حجاب الظلمة وهو 
 )الشهوات الجسدٌة وظلمة الجسم البشري  وٌمول دمحم بن على الكنانً 
 (رؤٌة الثواب حجاب من الحجاب  ورؤٌة الحجاب حجاب من االعجاب 

حجاب النفس \ وحجاب العٌن 
بارق  او ساطع \  المع 

 
واطلك عنان الحك  فً كل ما ترى 

فتلن تجلٌات من هو  صانع 
 

اظهر  اوافتح \ اطلك 
 )لوة الحك  والحك من اسماء هللا الحسنى ولال بن عربً  \ عنان الحك 

الحك كل ما فرض على العبد من جانب هللا تعالى  وكا ما اوجبه على 
 (نفسه 

تجلٌات هللا  تعالى صانع كل شًء اي خالمه \ تجلٌات من هو صانع 
والتجلٌات  هً شهود كل شًء فً كل شًء بانكشاؾ التجلٌس للملب  
وشهادته باحدٌة الحك بسبب انصافها بجمٌع االسماء التخاذها بالذات 

االحدٌة وامتٌازها بالتعنٌات  التً تظهر فً االكوان   التً هً  مصدرها 
فتكون شهادة كل شًء فً كل شًء 
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لمد خلك االرضٌن  بالحك والسما 

كذا جاء فً المران  ان انت سامع 
 

خلك االسموات السبع  من االرض مثلهن اي \ خلك االرضٌن والسما
سبع ارضٌن  خلمها  هللا تعالى بالحك  ولداء ذلن فً المصحؾ الشرٌؾ 

كما ٌمول الشاعر 
اذا  انت  تسمع تالوة المران الكرٌم او تحفظه اوتتلوه \ ان انت سامع  

المهم انن تعلم باالمر وهو خلك السموات واالرض 
 

وما الحك  اال هللا  الشًء  ؼٌره 
فشم شذاه  فهو  فً الخلك ضائع 

 
تاكٌد من الشاعر بوحدانٌة هللا تعالى  \  وما الحك اال هللا  الشًء ؼٌره 

وانه الحك المبٌن الواضح  والذي الٌمبل الشن فهو هللا الواحد االحد 
الفرد الصمد  لم ٌلد ولم ٌولد ولم ٌكن  له كفوا احدا 

تنشك عبك رائحته \ فشم شذاه 
فهو فً الخلك ٌتضوع اي ٌنتشر وتفوح عبادته \ فهو فً الخلك ضائع 

من عبودٌتهم له  فتسري سرٌان الرٌح فً شذى العطرالفواح فتنبعث 
النفوس العابدة ندٌة طٌبة 

 
وشاهده حما  فٌن  منن  فانه 

هوٌتن الالتً  بها انت  دالع 
 

المشاهدة رؤٌة الحك بعٌن الملب  من ؼٌر \  وشاهده حما فٌن منن  
شبهة  كانن تراه بام عٌنن المجردة  النه ٌران حما 

سائر  او  واضح   اومعروؾ \ دالع 
 

ففً اٌنما حما  تولوا وجوهكم 
فما ثم اال هللا  هل من ٌطالع 

 
وشرحا لها   (اٌنما تولوا فثم  وجه هللا  )وهذا البٌت  امتثاال لالٌةالكرٌمة 
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فبع منن  نفسا باالله وكنهه 
تكون كما  ان لم تكن وهو صادع 

 
بٌع المؤمن نفسه هلل تعالى بان له الجنة \  فبع  منن  نفسا  باالله وكنهه 

او هً كما ٌمول الصوفٌون  فناءالنفس  البشرٌة  فً الذات االحدٌة  
وتبدٌل الصفات البشرٌة بالصفات االلهٌة دون الذات  وبهذا تكون االرادة 

البشرٌة بفعل هللا تعالى اي  ان الترٌد والٌكون لن ؼرض وال ٌمؾ  لن 
حاجة والمراد بل ٌجري  فعل هللا تعالى  فٌن فتكون انت  ارادة هللا وفعله  

ساكن الجوارح ومطمئن اللجنان منشرح الصدر منور الوجه  ؼنٌا عن 
االشٌاء  ٌخالفها بملبن ولٌس فً  الوجود اال هللا تعالى 

 
ودع عنن اوصافا  بها كنت عارفا 

لنفسن فٌها  لالله  ودائع 
 

اترن \ دع 
اوصافا تعرفها فً نفسن لنفسن \ اوصافا بها كنت عارفا 

اودعها هللا تعالى  عظمته ولدرته  وهً النفس \  فٌها لالله ودائع 
فالهمها فجورها  )البشرٌة اوالروح  التً اودعها هللا تعالى  جسم عباده

 8\سورة الشمس  االٌة  (وتمواها
 

وشاهد بوصؾ الحك انت هو 
وال تلتبس  للحك  ما انت خاضع 

 
مشاهدة الحك فً النفس  عن ارادة ولوة  ٌمول الصوفٌة  اهل المشاهدة  

ثالثة 
المرٌد  وهو من ٌشاهد االمور بعٌن العبد وٌشاهدها بعٌن الفكر اٌضا  و 

الثانً  الوسط وهو  الخلٌفة ومشاهداته  فٌما بٌن  هللا وبٌن العبد  وال 
ٌبمى فً سره وال فً همه ؼٌر هللا تعالى 

والثالث هو الشٌخ   او العارؾ باهلل تعالى  وللوب هؤالء شاهدت هللا  
تعالى مشاهدة تثبٌت  فشاهده فً كل شًء وشاهد كل المخلولات 

والكائنالت به  فكان حاضرا ؼائبا و ؼائبا وحاضرا على انفراد الحك فً 
الحضوروالؽٌبة  ظاهرا وباطنا وباطنا وظاهرا اوال واخرا واخرا واوال 

مؽلوب \ خاضع 
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وكن بالٌمٌن  الحك للخلك  جاحدا 

وجمعن خله  ان  فرلن  لاطع 
 

واعبد ربن  )الٌمٌن الخالص  ولد جاء فً المران الكرٌم \ الٌمٌن الحك 
 ولٌل ان الٌمٌن هو ارتفاع 99\ سورة الحجر االٌة (حتى ٌاتٌن الٌمٌن 

الشن  وٌمسم   الى علم الٌمٌن  الذي هو العلم االلهً  الذي الشن فٌه 
والرٌب وهو منحة ربانٌة ٌحضى به االولٌاء  والصالحون 

وعٌن الٌمٌن  وٌرى الصوفٌون انهالهبة الربانٌة نفسها وعٌن الٌمٌن 
كال لوتعلمون  )الواردة فً المران الكرٌم هً بنفس المعنى لال تعالى 

سورة التكاثر  (ثم لترونها عٌن الٌمٌن 0 لترون الجحٌم 0علم الٌمٌن 
 7و6و5االٌات 

والمعنى الثالث هو حك الٌمٌن  وهو منتهى ؼاٌة الواصلٌن وهو الصدق 
الٌمٌنً الذي ٌشهدهالسالكون فً الممامات العلٌا او هو حصٌلةما حصله 
المرٌد الصادق من العلم حسب مجاهداته واخالصه وطاعته وصدله  بل 

\ وحسب مالدر له هللا ان ٌعاٌن  من العلوم االلهٌة كما ٌمول ابن عربً 
الحظ  كتاب الشٌخ االكبر   للدكتور  عبدالحلٌم محمود 

 
وال تحتمر  باالسم  فاالسم دارس 

وال تختصر  بالعٌن  فالعٌن  نابع 
 

حروؾ  جعلت  الستدالل المسمى بالتسمٌة على اثبات المسمى \ االسم 
بها 

النه  اسم الذات الموصوفة  بجمٌع -  هللا – واسم هللا االعظم  هو 
الصفات 
هً حمٌمة فً الحضرة العلمٌة لٌست موجودة فً الخارج بل \  والعٌن 

ثابتة  فً علم هللا تعالى فمط 
شرح اعاله  واضٌؾ اٌضا  هو ما افردته المشاهدة \ عٌن الٌمٌن 

والكشؾ 
 

واٌان حزما  الٌهولن  امرها 
فما نالها  اال  الشجا الممارع 
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كن حازما \ وٌان حزما 
الٌخوفن  او ٌفزعن \ الٌهولن  امرها 

المماتل  او المنارع \ الممارع 
 

حنانٌن  واحذر من تأ دب جاهل 
فٌارب  اداب  لموم  لواطع 

 
عالج االمور بالحنان والعطؾ والتفهم \  حنانٌن واحذر تادب جاهل 

واحذر  وابتعد  عن اعمال الجاهلٌن  وافعالهم  ان ادعوا العلم  فانها 
مصٌبة كبرى فهً تمطع االداب الطٌبة وتخلع سرائر الحمائك فانهم باسم 

علم الدٌن ٌستترون  وهم عن تطبٌك لواعده بعٌدون  فهؤالء الذٌن  
وصفهم هللا تعالى بانهم  شر مكانا  واضعؾ جندا 

 
وكن ناظرا  فً الملب  صورة حسنه 

على هٌئة  للنفس  ٌظهر  طابع 
 

كن متفهما  لما فً الملب من النور االزلً  والسر \ كن ناظرا فً الملب 
العلً المنزل فً عٌن االكوان  لٌنظر هللا تعالى به  الى االنسان رحنة  

منه الٌه فهو الروح االلهً المنفوح فً روح ادم علٌه السالم 
العالمةاو الشارة لها  والنفس احد خمسةو اضرب كما \  هٌئة النفس 

ٌمولون    االولى  الحٌوانٌة هً المدبرة   والثانٌة االمارة وهً المتمثلة 
بما ٌاتٌها من االمورالطبٌعٌة والشهوانٌة  والثالثة  النفس الملهمة اي 

التً ٌلهمها هللا تعالى من خٌر  والرابعة النفس اللوامة  باعتبار اخذها  
فً الرجوع   وااللالع  والخامسة  النفس المطمئنة 

الطمئنانها بجانب الحك تعالى وبه ٌكون  و سكونها الٌه   ومنهم من  
ٌضٌؾ الٌها   الراضٌة والمرضٌة والكاملة  فٌدخل احها بصفات االخري 

وٌجعلها سبعا 
 

تخلموا  )فمد صح فً متن الحدٌث 
ما للحمٌمة  مانع   (باخالله 
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الحمٌمة  معناها التوحٌد ومشاهدة الربوبٌة بعٌن \  ما للحمٌمة مانع 
الملب  بل هً المرتبة االحدٌة  الجامعة  لجمٌع الحمائك والتً ال لوة 

لمنعها 
 

وها هو سمع  بل لسان اجل  بدا 
لنا  هكذا     بالنمل  اخبر   شارع 

 
الموعد \ االجل 

بالرجوع الى  ما ٌنمل منه  او ٌستنسخ وفً \   بالنمل اخبر  شارع 
الؽالب  ٌكون النمل  من المران الكرٌم حٌث ٌموم  علماءالدٌن  واالولٌاء 

والمحممٌن بنمل العلوم والفرائض والواجبات والموانع والمكاره  منه  
الى الناس  فهم بصفة مشرعٌن  جمع شارع او هً الرب له تعبٌرا 

 
فعم لوانا  والجوارح كونه 

لسانا  وسمعا  ثم رجال تسارع 
 

انتشر  اوشمل \ فعم 
هً النفس والملب  والفكر والعواطؾ \  لوانا 

االعضاء \ والجوارح 
و كل هذه االمور  مشمولة  بالبٌت الذي لبله   وكون العلم االلهً المنزل 

فً المران الكرٌم  ٌنمل لوال  اي لسانا او سمعا 
 

وكنا شواهد للجوارح والموى 
هو الكل منا   ما لمولً  دافع 

 
كنا شهودا نشهد ان جوارحنا  اي اعضاءنا والموى  وهً  \ وكنا شواهد 

الملوب واالفئدة  واالرواح والنفوس واالفكار  تشهد علٌنا ٌوم المٌامة 
بافعالنا  واعمالنا وتشهد ان  لد بلػ االمر الٌها 

هو هللا  الواحد  المطلك فال احد سواه \  هو الكل 
 

وٌكفٌن ما لد جاء فً الخلك انه 
على صورة الرحمن  ادم  والع 
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هً الحمٌمة  او صورها بالكشؾ الحمٌمً السماء الربوبٌة  \ الصورة 
خلمها هللا تعالى  من  )والحمائك الوجوبٌة  والصورة الدمحمٌة  لٌل 

نوراسمه البدٌع المادر ومنها خلك هللا تعالى  ادم علٌه السالم نسخة من  
الصورة الدمحمٌة فلما نزل ادم  من الجنة ذهبت حٌاة صورته لمفارلته 

عالم االرواح فكان ادم  الٌتصور فً نفسه  شٌئا  فً الجنة االٌوجده هللا 
تعالى له فً حسه ولما نزل الى دارالدنٌا    لم ٌبك له ذلن الن ٌاته 

المصوة فً الجنة كانت بنفسها  وحٌاته فً الدنٌا فهً مٌتة الهل الدنٌا  
اال  من احٌاه هللا تعالى  بحٌاته االبدٌة ونظر الٌه بما نظر به الى ذاته 
وحممه باسمائه وصفاته فانه ٌكون  له فً دار الدنٌا ماكان الهل الجنة 

معجم  (فال ٌتصور شٌئا فً نفسه اال اوجده هللا تعالى فً حسه 
 157 و156مصطلحات الصوفٌة  صفحة 

 
ولو لم ٌكن فً وجه ادم  عٌنه 

لما سجد االفالن  وهً خواضع 
 

حمٌمته الذاتٌة  ومراة نفسه \ صورة  روحه    وعٌنه \  وجه اد م 
مطٌعة   ملتزمة بامرهللا  وحمه \ خواضع 

 
ولو شاهدت عٌن الءبلٌس  وجهه 

على  اد م  لم ٌعص وهو  مطاوع 
 

ذاته التً تبدوا فٌه االشٌاء واالفعال الشٌطانٌة  او ربما \ عٌن ابلٌس 
تكون عٌنه الحمٌمٌة الباصرة  لورات ا دم علٌه السالم فً صورته وهً 

روحه التً تجري فً اعضائه حمٌمة  لسجد له سجود تكرٌم كما امره هللا 
تعالى  اال انه عاند واستكبر  فكان من الؽاوٌن 

 
ولكن جرى الممدور فهو على عمى 

عن العٌن اذ حالت هنان موانع 
 

حكم المدر  وهو حكم هللا تعالى فً مخلولاته \ جرى الممدور 
فمد عمى   الحك تعالى  ابلٌس عن رؤٌة اد م فً  عٌن حمٌمة  ادم  

ومنعته من ذلن كبرٌائه واعتداده بنفسه  فهو على عمى او على ؼٌر 
بصٌرة والعمة ذات محطٌة التتصؾ بالحمٌة والبالخلمٌة اذ راى انه 
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واذ للنا للمالئكة اسجدوا الدم   )افضل منه فلم ٌسجد له لال تعالى 
فسجدوا اال ابلٌس   لم ٌكن من الساجدٌن   لال ما منعن اال تسجد اذ 

سورة االعراؾ   (امرتن لال انا خٌرمنه خلمتنً من نار وخلمته من طٌن 
 12\االٌة 

 
والتن من ابلٌس  فً شبه سٌره 

ودع لٌده العملً  فالعمل رادع 
 

فال تتبع اثر ابلٌس وتسٌر فً طرٌمه اوشبه سٌره وهو التكبرودع كل ما 
وارى انهما  رمز لكل االعمال الشرانٌة ؼٌر --  عمله الشٌطان ابلٌس 

وتفكر فً عملن الواعً فانه رادع لن عن اعمال الشٌطان —االنسانٌة
الرجٌم 

 
وخض  فً بحار  االتحاد منزها 

عن المزج  باالؼٌار ان انت  خاشع 
 

ابحث  او تعمك فً رؤٌان او اولج بحر التفكٌر  واطلك لفكرن \ خض 
الولوج فً الحمٌمة  وتعمك فً تتبعها 

هنا هو  شهود  وجود الحك  الواحد المطلك  الذي  ٌتحد به الكل  \االتحاد 
من حٌث كون كل شًء موجود به  معدوم بنفسه 

اي التزم   االمتزاج بالحمٌمة  ان كنت خاشعا هلل تعالى  عابدا  له 
ملتزما  بالشرٌعة والحمٌمة  صدلا وعدال  وال تمتزج بؽٌر هؤالء الخٌرٌن 

العابدٌن الطائعٌن ابدا 
 

واٌان والتنزٌه فهو ممٌد 
واٌان والتشبٌه فهو مخادع 

 
تبعٌد الحك تعالى  عن االوصاؾ البشرٌة  والتنزٌه الذاتً له  \ التنزٌه 

حكم الزم لمدوم الصفة للموصوؾ 
صورة الجمال االلهً بما فٌه وتجلٌاته المحسوسة والمعمولة \  والتشبٌه 

– او  ذاتً وهو ما علٌه من صورالموجودات  والمحسوسات كموله مثال 
او وصفً وهو ما علٌه من صور -  راٌت ابً فً صورة شاب امرد 

المعانً االسمائٌة المنزهه عما ٌشبه  ما ٌحسه الخٌال  فابتعد عن 
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التنزٌه والتشبٌه الن االول ممٌد بمٌود لست لادرا علٌهاوالثانً  مخادع  
ثم جعلنا له جهنم  ٌصالها  )ٌخدعن فٌحولن الى طرٌك ؼٌر طرٌك الحك

 18\سورة االسراء االٌة  (مذموما مدحورا 
 

وشبهه فً تنزٌه سبحات وجهه 
ونزهه فً تشبٌه ما هو ضارع 

 
جمع سبحة وهو الهباءالمظلم  الذي خلمه هللا تعالى او االفك  \ سبحات 

الواسع الذي تسبح فٌه المخلولات جمٌعها  ثم رش علٌه من نوره فمن  
اصابه شًء من ذلن النور  فمد اهتدى  ومن اخطأه فمد ضل وؼوى 

 
 

ولل هو ذا بل ؼٌره  وهو ؼٌر ما 
عزمت  وكٌؾ  العلم فالحك شائع 

 
اراد ولطع بفعله االمر او تفكرت او الدمت علٌهمن االمر \ عزم \ عزمت 

كٌفٌة المعرفة  والحك معروؾ وشائع اي متشر الٌحده حد  \ وكٌؾ العلم 
وال ٌحجبه حجاب 

 
وال تن محجوبا  برؤٌة حسه 

عن الذات انت الذات انت  المجامع 
 

مضموما بالحجاب  وٌعنً الستر او المنع  لال تعالى \ محجوبا 
 15\  سورة المطففٌن اٌة (كال  انهم عن ربهم  ٌومئذ لمحجوبون  )

فانلم ٌكن المرٌد محجوبا لكان من اصحاب المكاشفات والفتوحات اي 
وصل الى ممام الوالٌة واصبح من اصحاب االسرار فاذا ولع الولً فً 

االلتباس اي الحجاب  اي انتكس  اي رجع الى نظره وبصره وحسه 
ونفسه  ومدركاته الحسٌة فمد  فمد المنن الربانٌة والفٌوضات الرحمانٌة  
وربما ٌستخدم الحجاب  بمعنً الستر وهنا الٌعرؾ حال العبد فهو مستور 
عن الخلك معروؾ عند الحك فال ٌعرؾ ممامه الناس  وال ما افاض علٌه 

به من النعٌم  والمنن فهو فً حجاب من نفسه على نفسه  فال تعلم ٌده 
ما ذاله للبه من ثمرات المجاهدة التً ؼمرها هللا تعالى بها  وهللا تعالى 

اعلم 
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فعٌنن شاهدها مجدا   الءصلها 

فان علٌها للجمال لوامع 
 

نفسن  اي شاهدها ورالبها بجد وشجاعة  واعدها الى  حالتها \ عٌنن 
التً خلمت الجلها وهً عبادة الحك تعالى تراها تسبح فً ؼمرة الجمال 

وضاءة  فً نورها تجري - او الكمال  لتراها
 

انٌتن التً هً المصد والمنى 
بها االمر مرموز  وحسنن بارع 

 
مانوٌت عمله او فعله حاضرا اومستمبال \ النٌة 

الؽاٌة المرجوة والمعمول للوصول  الٌها او االرادة الصادلة  \ المصد 
لماترجوه اوترنو الٌه او للوصول الٌه 

شعور النفس بتحمٌك المصد او النٌة \ المنى 
المرلوم  او اللمعنى الباطن المخزون  تحت كالم ظاهر \ المرموز 

 
ونفسن تحوي بالحمٌمة  كلما 

اشرت   بجد المول  ما انا خادع 
 

جمعها حمائك اي تحوي الممامات  ٌمول ابن \  نفسن تحوي الحمٌمة 
انشا هللا الحمائك  على عدد اسماء حمه  واظهر مالئكة -   عربً 

التسخٌر على عدد الخلك فجعل لكل حمٌمة اسما من اسمائه تعالى  تعبده 
وتعلمه  وجعل لكل سر  حمٌمة ملكا ٌخدمه وٌلزمه ومن الحمائك من  

الحظ الفتوحات المكٌة السفر االول – حجٌته رؤٌة نفسه عن اسمه 
 50\ صفحة

 
 
 

تهنى بها  واعرؾ حمٌمتها  وما 
كعرفانها  شًء  لذاتن  نافع 

تهنى بها اي بنفسن 
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اي حمٌمة  الحمٌمة   النفسٌة  فً ذات النفس بمعالفة \ واعرؾ حمٌمتها 
الحك معرفة حمٌمٌة  بالمشاهدة   وااللرار باثبا ت  وحدانٌة الحك تعالى  

او بالحمٌمة 
 

فحمك وكن حما  فانت حمٌمة 
كحمن فً المخلوق  بالذات جامع 

 
اي – ابحث  فً حمٌمة  سر الوجود  وكان الجنٌد البؽدادي ٌمول \ حمك 

شًء علً منً العبد وما ٌملن لمواله  كان لد سلم نفسه الى ربه عز 
وجل   وازال اختٌاره ومزاحمته  ورضً بتولً لدره له  صلح للبه  

 وما 37\    الحظ الفتح الربانً للشٌخ الجٌالنً صفحة -  واطمانت نفسه
بعدها 

 
ووحده فً االشٌاء  فهو منزه 

وخلؾ حجاب الكون  للنور ساطع 
 

التشرن بعبادته احدا و التجعل له شرٌكا  فً الملن \ وحده 
 

وال تطلبن  فٌها الدلٌل  فانه 
وراء كتاب العمل  تلن الولائع 

 
ال تبحث عن  البرهان  فانه واضح \ ال تطلبن الدلٌل 

علمه وهو من االسرار االلهٌة   والنور الموزون  بالمانون \ كتاب العمل 
الفكري  وٌتجلى باالشٌاء فٌدركها  هؤالء بعمولهم وللوبهم 

 
ولكن باٌمان  وحسن تتبع 

اذا رمت جاءتن  االمور توابع 
 

مشاهدة الربوبٌة والوهٌة الحك تعالى  وهو تحمٌك واعتماد \ االٌمان 
ولالٌمان الصوفً اربع حمائك  االولى توحٌد بال حد وال حدود  ٌحده  

والثانٌة  ذكر دائم  والثالثة   حال بال نعت  او توصٌؾ  والرابعة  وجد 
وؼرام  ومحبة له تعالى  بال ولت  وال مكان 

اي ٌتبع بعضها بعضا \ وجاءتن توابع 
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وان لٌدتن النفس  فاطلك عنانها 

وسر معها  حتى  تهون  الولائع 
 

كانت حجابا  علٌن او مانعا  فً المضً فً التمدم \ وان لٌدتن النفس  
فً االحوال الى الممامات  اي من ممام لالخر 

حل سبٌلها فً التعلم وسرحها لكً ترعى  فً حمول \ فاطلك عنانها 
معرفة هللا تعالى فتبلػ ما ترٌد وترلى الى الدرجات العلى 

 
وبرهن لها التحمٌك  عمال  ممٌدا 

بنمل  به جاءت  الٌن شرائع 
 

برهن لها االٌمان  والشٌخ الجٌالنً ٌمول \  برهن لها التحمٌك 
المؤمن  مطٌع لربه  عز وجل  موافك له صابر معه  ٌمؾ عند    )

حظوظه  وكلمه واكله  ولبسه جمٌع تصرفاته  والمنافك الٌبالً  بهذه 
 113الفتح الربانً صفحة  (االشٌاء فً جمٌع احواله 

 
فثم اصول  فً الطرٌك الءهلها 

وهن الى سبل النجا ة  ذرائع 
 

الطرٌك الموصل الى هللا تعالى  اذ ان الشرٌعة  \   اصول فً الطرٌك 
طرٌك موصل الى الجنة  والطرٌمة اخص من الشرٌعة الشتمالها على 
احكامها من االعمال الصالحة والعزوؾ عن المحارم  وكل ما توجب 

تجنبه  اضافة  الى المجاهدات للسالكٌن الطرٌك الى هللا تعالى 
طرق النجاة  الموصلة الى الجنة \ وسبل النجاة 

وسائل  ٌتوسل بها المتصوؾ فً الوصول الى مبتؽاه \ ذرائع 
 

تمسن بها  تنجو  وزن كل وارد 
بمسطاسها  عدال   فثم  لواطع 

 
التزم بهذه الوسائل والطرق  حتى توصلن الى براالمان  و \ تمسن بها 

سفٌنة النجاة  وذلن بوزن  كل ماٌرد الٌن بمٌزان العمل والدراٌة فهو 
العدل  ولسطاس االمور  ٌزٌنها 
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فمد تكون هنان  من االمور ماٌمنع من ذلن  فتكون لوالطع \ فثم لواطع 
للطرٌك  فال تصل الى المبتؽى او االمل المنشود 

 
ودع ما تراه  ما ل عن حظ  عدلها 

الى ان تناجٌن الشموس  الطوالع 
 

واهجر او اترن كل ماتراه مٌال او انحرافا عن طرٌك الحك تعالى   واثبت 
فً الطرٌك الموصل  حتى ٌاتٌن الٌمٌن  وتناجٌن الشموس الطوالع التً 

هً  براهٌن الحك وانوار الهدا ٌة الٌه 
 

فذان سبٌلً  رده ان ترد العلى 
وال تعد و عنه  تعترٌن لواطع 

 
فذان طرٌمٌى الذي سلكته وسرت فٌه انا من اتبعنً  فاذا  \ فذان سبٌلً 

اردت العلى او الوصول الى  الحك تعالى  وطرٌك مستمٌم تمسن به وال  
تعدل عنه الى ؼٌره فٌعترٌن الخذالن   وتنمطع بن السبل   وفً 

  (لل هذه سبٌلً ادعو على بصٌرة انا ومن اتبعنً  )المصحؾ الشرٌؾ  
 108\ سورة ٌوسؾ االٌة 

 
وانً من بالحب اهدي  بهدٌه 

بانن  التهدي من احببت لانع 
 

انا  ومعً  الذي بالحب او الٌه محبتً وهو  هللا تعالى \ وانً من بالحب 
فهو بالحب  لابع  اهتدي بهدٌه ولد ٌكون الخطاب هنا للحبٌب المصطفى 

- صلى هللا  علٌه وسلم  فٌكون الشٌخ لد اهتدى بهدٌه   بدلٌل  العجز  
وفً المران الكرٌم – بانن التهدي من احببت لانع 

انن التهدي من احببت ولكن هللا ٌهدي  )ٌخاطب هللا تعالى حبٌبه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 
 56\ سورة المصص  االٌة    (من ٌشاء  وهو اعلم بالمهتدٌن 

التزم طرٌك الحك وادعوا له  وفً ذلن لال الشٌخ \  اهدي بهدٌه 
الصوفً من صفا  باطنه وظاهره بمتابعة كتاب هللا عز وجل  )الجٌالنً 

وسنة  رسوله فكلما ازداد صفاءا  خرج من بحر وجوده وترن ارادته    
 256المصدر السابك  صفحة   (واختٌاره ومشٌئته من صفاء للبه 
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فدع  عنن دعوى  المول  فً نكت  الهوى 
فراحلة االلفاظ  فً السٌر طالع 

 
من ٌمول بؽٌرما ٌعمل  ٌدعً الشًء  وال ٌعمل \ دعوى المول 

اخوؾ ما اخاؾ على امتً  منافك    )به   والرسول الكرٌم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول 
فتلن مصٌبة  (علٌم اللسان 

 
وسر فً الجوى  بالروح  واصػ الى الهوى 

لتسمع منه  سر  ما انت والع 
 

توجه اوامشً على لظى نار الجوى الحارق \  سر فً الجوى بالروح 
جمرها بروحن و اجعلها تذوق عذابات ذلن 

استمع الى الحب الشدٌد وهو حب الصوفً لربه  \ واصػ الى الهوى 
تعالى  لٌسمع من هذا الحب او من ربه تعالى سر هذه المحبة الخالصة   

وما اضمره هللا تعالى الحبائه  الذٌن  تولعوا بحبه من  نعمة  تجزى  
وجنة الماوى فً اخرطرٌك الوصول 

 
ومن دون هذا االستماع  مهالن 

وما كل اذن  فٌه تلن المسامع 
 

اي  توجد مهالن لمن الٌستمع اوالٌعً \ ومن دون  هذا االستماع مهالن 
المول فٌتبع احسنه   تهلكه وتلمٌه فً مهاوي الردى فلٌس  كل اذان 

فمنهم المؤمن  ومنهم الكافر \ البشر سامعة 
 

فشمر  ولذ باالولٌاء أل نهم 
لهم فً كتاب هللا تلن الولائع 

 
تهًٌء والتجًء \ فشمر ولذ 

من ٌتوالهم هللا تعالى برحمته   او من  ٌتولى  هللا تعالى \  االولٌاء 
امرهم   وهم ٌتولون عبادته تعلى  وطاعته  من ؼٌر  ان ٌتخللها عصٌان  
وٌكونون محفوظٌن من الخطاٌا والذنوب  من اصحاب الجنة  التً عرفها 

لهم 
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اال ان اولٌاء هللا الخوؾ علٌهم  )وااللٌاء هم الذٌن لال هللا تعلىفٌهم 
\ سورة ٌونس  االٌتان ( ا لذٌن امنوا وكانوا ٌتمون  0والهم ٌحزنون 

  بما افاء هللا علٌهم  ومحبته لهم 63و62
 

هم الذخرللملهوؾ  والكنز للرجا 
ومنهم  ٌنال الصب  ما هو طامع 

 
هم اولٌاء هللا تعالى ٌدفع بهم البالء عن عباده \ هم الذخر للملهوؾ 

المؤمنٌن   وٌدخلهم فً رحمته  السائلٌن الرفك بهم منه تعالى 
الكنز  المال المخفً والمجموع  لٌوم الضٌك والتعاسة \ والكنز للرجا

فهم  لادة الناس الى الحك والطرٌك المستمٌم  واملهم باهلل تعالى كبٌر  
فهم المحبون هلل  والداعون الناس الى االٌمان  به فهم اشبه بمنار ٌهتدي 

به السائرون الى طرٌك الحك  وجاجة الصواب 
 

بهم  ٌهتدي للعٌن  من ضل فً الهوى 
بهم ٌجذب العشاق والربع شاسع 

 
فهم اي االولٌاء نور هداٌة لمن سلن طرٌمهم من العاشمٌن لجناب هللا 
تعالى  والسائرٌن الٌه وان كان الطرٌك طوٌل وبعٌد فمد نذوا انفسهم 

للوصول الى نهاٌته وسٌصلون بسالم امنٌن 
 

هم المصد والمطلوب السؤل  والمنى 
وانسهم للصب  فً الحب شائع 

 
هم المبتؽى  والمراد   احبهم الناس فً هللا فؽرس هللا تعالى \ هم المصد 

محبتهم فً للوب الناس  ورفع مكانتهم احٌاءا وامواتا  فهم الذٌن ٌأنس 
الناس بهم 

هو فرح وسعادة ؼامرة تمال للب المحبوب الذي هو هللا تعالى \ واالنس 
واالنس حال ٌصل الٌه المرٌد معتمدا على هللا ساكنا الٌه مستعٌنا به وهو 
التذاذ  الروح بكمال الجمال  وهو  اثر مشاهدة جمال الحضرة االلهٌة فً 

للوب العاشمٌن لمحبة هللا تعالى وهم االولٌاء  وجمال جالله 
 

هم النا س فالزم  ان عرفت  جنابهم 
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ففٌهم  لؽٌر العالمٌن منافع 
 

الن االولٌاءالٌاتون – اٌها المرٌد - تمسن بهم   ان تعرفت علٌهم \ الزم 
بشر للخلك انما هم دعاة خٌر للبشرٌة جمعاء على 

لؽٌر العالمٌن او العارفٌن لهم 
 

وان جهلوا  فانظر بحسن عمٌدة 
الى كل من تلماه بالفمر ضارع 

 
اي لم ٌعرفوا لتخفٌهم عن الناس اي منهم  فانظر الٌهم \ وان جهلوا 

والتزم بهم   التزام عمٌدة  وادران   وهو التزام بالشرٌعة االسالمٌة  
والمٌام بها خٌر لٌام  واكثر االولٌاء متخفون بلباس الفمر  بٌن الناس 

فالتزم بهم وسرعلى طرٌمهم وفٌه تنل المراد 
ممام من ممامات الصوفٌة  وهو االفتمارالى هللا تعالى وبه \ والفمر 

تسموا لتخلٌهم عن االمتالن وحمٌمة الفمر  ان الٌستؽنً العبد اال بربه 
تعالى  وصفته  السكون  عند العدم  واٌثار االخرٌن على نفسه  والبذل 

عند وجود الشًء عنده الى ؼٌره وفً ذلن جاءلول الجنٌد رحمه هللا 
اذا لمٌت  الفمٌر  فال تبدأه بالعلم  وابدأه بالرفك  فان العلم   )تعالى

 (ٌوحشه والرفك ٌؤنسه
 

وحافظ موالٌت االرداة  دائما 
بشرع الهوى  ان انت للحب شارع 

 
حافظ على االعتماد  والعزم وهً تجلً  علم \  حافظ علىموالٌت االرادة 

الحك على حسب  الممتضى  الذاتً  واالرادة هً لوعة الملبالتً تنطلك 
علىالمرٌد الصادق جراء حبه هلل تعالى بتمنً المرب منه 

واالرادة هً فً اعلىالمراتب فً السلم الروحً لتعلمها باالخالص او هً 
نوراستودعها هللا تعالى  للب عبده المؤمن 

ان انت سرت فً طرٌك الحك تعالى واصبحت من \ ان انت للحب شارع 
السالكٌن   له المرٌدٌن له 

 
وداوم على شرطٌن   ذكر احبة 

وتسلٌن نفس  للخالؾ  تسارع 
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التزم بهما  وصنهما وحافظ علٌهماوالشرطان \ داوم على شرطٌن 

وهوذكر الحبٌب وهو هللا تعالى بالنسبة للصوفٌة  \  االول  ذكر احبة 
ولكافة المؤمنٌن 

والثانً  تسلٌن النفس  وهو سلوكها وتهذٌبها بالخلك الموٌم  لالستعداد 
للسٌر فً طرٌك الحك تعالى  وتطٌهرالنفس  من االخالق ؼٌر  الحمٌدة 

بانتهاج اخالق المؤمنٌن من االولٌاء والصالحٌن  وخصالهم ا لطٌبة 
 

وال تهملن ذكر االحبة  لمحة 
فمٌل الفتً عما ٌحاول  رادع 

 
التترن  والنون فً تهملن توكٌدٌة  اي  اووكد  ان التترن ذكر \ التهملن 

هللا  عالى لحظة واحدة  وال تمل عن ذكرهللا ابدا 
 

وان ساعد الممدور  او سالن المضا 
الى شٌخ حك فً الحمٌمة بارع 

 
دفعن الحظ  اوحالفن الحظ او الولت  او \ سالن الممدور اوسالن المضا  

المضاء  والمدر والمؤمن  من ٌؤمن بالمضاء المدر  وتمكنت  من 
الوصول اوالتعرؾ على شٌخ والشٌخ صاحب الطرٌمة  وهو الذي سلن 

طرٌك الحك  تعالى  وهو منار االٌمان  ولائد المرٌدٌن الٌه تعالى  
الؽارس فً للوبهم حب هللا تعالى   وهذا الشٌخ  متمكن  لائم فً حب هللا 

تعالى  لادر علٌه 
 

فمم فً رضاه واتبع مراده 
ودع كلما  من لبل  كنت  شارع 

 
فتمسن بهذا الشٌخ  ولم فً  كل ما ٌوكله \ فمم فً رضاه واتبع مراده 

الٌن من امور لترضٌه واتبعه لما ٌحب وٌرضى الراضا هو سكون الملب  
تحت جرٌان الحكم  للشٌخ وعم مخالفته 

اترن  كل االعمال التً كنت تعملها او \  ودع  كلما من لبل كنت شارع 
شرعتها لنفسن  لبل معرفة هذا الشٌخ  فانه سٌرشدن الى طرٌك الحك 

الموٌم 
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وكن عنده كالمٌت عند مؽسل 

ٌملبه  ماشاء  هو مطاوع 
 

وكن عنده او فً اطاعةامره  كالمٌت بٌن ٌدي ؼاسله ٌحركه كٌؾ ٌشاء 
راجع \ وٌمٌله الى اي جهة اراد  وهذه صفة عامة  فً اصحاب الطرٌمة  

الباب االول من هذا الكتاب  موضوع اداب المرٌد مع شٌخه 
 

التعترض  فٌما جهلت  من امره 
علٌه فان االعتراض تنازع 

 
التعترض اٌها المرٌد على ماٌصدره لن الشٌخ من امور او اوامرانت 

تجهلها  فان االعتراض على اوامره عدم اطاعته وخروج عن  الطرٌك 
ةالتً سلكتها 

 
وسلم له  فٌما تراه ولو ٌكن 

على ؼٌرمشروع  فثم مخادع 
 

ولو كنت  ان الذي ٌامرن به ؼٌر مشروع ومخالؾ   \ فسم له فٌماتراه 
فالٌخالفه فانه ٌعرؾ اكثر منن  وٌفهم كثٌرا فً االنمٌاد الى هللا تعالى  

واالعتراض فٌما ٌالئم فمد تكون مخدوعا  فٌما اعتمدت به سابما اي لبل 
ان تدخل فً خدمة الشٌخ هذا 

 
ففً لصة الخضر الكرٌم كفاٌة 

بمتل ؼالم  والكلٌم ٌدافع 
 

اشارة الى لصة الخضر مع موسى علٌهما السال م  ولد ذكرت فً المران 
الكرٌم  فس سورة الكهؾ  ٌمكن الرجوع الٌهاكاملة  فً المصحؾ 

اوكتب التفسٌر   وتتضمن باختصار اتفاق بٌن كوسى والخضر علٌهما 
السالم  ان ٌتبع موسى الخضر فً مسعاه لٌعلمه مما علمه ربه   وبعد 
ذلن  ركبا فً سفٌبنة جدٌدة او صالحة لالبحار وااللالع تعود لمساكٌن 
ٌعملون فً البحر فمام الخضر بثمبها  او خرلها او تحطٌم جزء منها  

فاعترض علً عمله موسى  علٌهما السالم خوفا من ان ٌؽرق من فٌها  
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فذكره الخضر بالشرط الذي بٌنهما وهو ان الٌتدخل موسى فً عمل 
الخضر مهما عمل   فسكت موسى علٌهما السالم  فاستمرا فً سٌرهما 
الى ان  لمٌا ؼالما  فمتله الخضر  فاعترض علٌه موسى علٌهما السالم 

سورة   (التلت  نفسا  زكٌة بؽٌر  نفس لمد جئت شٌئا نكرا   )بموله 
  لما للنفس االنسانٌة من مكانة فً جمٌع االدٌان 74\الكهؾ االٌة

السماوٌة      فذكره الخضر بشرط االتفاق بٌنهما  فمبل كوسى علٌهما 
فان سالتن عن شًء بعد ها فال تصاحبنً فمد  )السالم بذلن   لائال له 

 76سورة الكهؾ االٌة  (بلؽت منً عذرا 
والعبرة من ذلن ان موسى نبً ورسول هللا والخضر ولً من االولٌاء 

االان موسى  لبل ان  ٌعلمه الخضر  وٌلتزم بما علمه بموله 
  66\ سورة الكهؾ االٌة  (هل اتبعن على ان تعلمنً مما علمت رشدا  )

فال ضٌر ان فً ذلن  من ان العالم فً شًء ٌعلمه لمن ٌجهله 
 

فلما اضاء الصبح عن لٌل سره 
وسل حساما  للؽٌاهب  لاطع 

 
عن معرفته  الحمٌة والسر الذي  وهبه هللا \  اضاء الصبح عن لٌل سره 

الٌه  اي ان حمٌمة االمر  تكشفت لموسى  عن طرٌك الخضر علٌهما 
السالم  التنع بها  ولم ٌعترض الءن الخضر  افهمه اخٌرا  انه عمل كل 
ذلن بالهام من هللا تعالى  وما علمله عن امر من عنده وهللا تعالى اعلم 

 
الام له العذرالكلٌم  وانه 

كذلن علم الموم  فٌه بدائع 
 

لبل عذره  لما بٌنه الخضر لموسى علٌهما السالم  كما مر \ الام له العذر 
انفا 

سورة   (وان هللا هو الحك المبٌن   )علم هللا تعالى لال تعالى \ علم الحك 
  فالصوفٌون ٌعنون بكلمةالحك اسم هللا االعظم    فاذا 25\ النور االٌة

لزم المرٌد طرٌك الحك فً تحمٌك االرادة والمصد والمعرفة  فانه ٌنشؽل 
بها  وٌؽٌب  عن هوى نفسه  وحظوظها 

علم اصحاب الطرٌمة والحمٌمة \ وعلم الموم 
 

وواضب  شهود الحك فٌن فانه 
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هو الحك واالنوار فٌن  سواجع 
رؤٌة النفس بحظوظها \ شهود الحك 

جمع نور  وهو الحك المبٌن وٌسمى اٌضا  نوراالنوار الن كل \ االنوار 
االنوار من نوره وهو النورالمحٌط الحاطته جمٌعها وكمال اشراله  فً 

االشٌاءونفوذه فٌها لطٌفة من اللطائؾ 
 

ورق ممام الملب  عن نجم ربه 
الى لمر الرحمن  اذ هو العذر طالع 

 
اي مولعه من االنسان  فاذا شهر الملب سالحه  ضد جنوح \ ممام الملب 

النفس وانحرافها تحكم بها هذا الملب المؤمن بهذه الموة  الربانٌة حتى 
ٌستمٌم حال االنسان وٌتعرؾ على مافٌه من لوى سامٌة فٌسحمها  

وٌكون مستعدا لالرتماء والتسامً وٌعتاد فعل الخٌر وٌتخلى عن الشر 
وعند ذلن  ٌتحلى بالصفات الكرٌمة المحمودة 

هً االنوارالهٌة وهً الممام المحمود فً جنة \ نجم ربه و لمرالرحمن 
ان الممام  )الذات  وفٌه لال الرسول الكرٌم دمحم صلىاهلل علٌه وسلم 

المحمود اعلى مكان  فً الجنة  وانها  التكون اال لرجل واحد وارجو ان 
لذلن  علمنا الرسول الكرٌم  ملسو هيلع هللا ىلص ان ندعو له كلما  (اكون  انا ذلن الرجل 

سمعنا االذان للصالة  وبعد االنتهاء منه ان نمول 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة المائمة ات سٌدنا دمحم  )

ولد ازدت على هذا  (الوسٌلةوالفضٌلة وابعثه مكانا محمودا الذي وعدته
وال زلت ادعوا بهما  كلما سمعت  نداء  (وارزلنا ٌاربنا شفاعته   )الدعاء

السماء  او االذان  لعل هللا تعالى ٌدخلنا فً شفاعة الحبٌب المصطفى 
ملسو هيلع هللا ىلص 

 
الى شمس تحمٌك االلوهة رافعا 

                              الى ذاته  فً العذر ان انت رافع 
 

انوارها  فً ذات هللا تعالى ولبول عذر المعتذر  \ شمس تحمٌك االلوهة 
عن الخطا والسهو  ان رفع العبد ٌده راجٌا عفوه  فٌستجٌب هللا تعالى 

الٌه  ولد لال الرسول  الكرٌم  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 
 (رفع عن امتً الخطأ و النسٌان  )مبشرا امته  الدمحمٌة 
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فلله خلك االسم  والوصؾ مظهر 
وعنه عٌون العاملٌن  جوامع 

 
كل  شًءخلك هللا تعالى بما فٌها االسماء والمسمٌات   \ فلله خلك االسم 

واالسم عند الصوفٌة هو اسم هللا تعالى  لذلن  ٌتهم اامة الصوفٌة  باسم 
الجاللة وٌرون ان االسم هو الذي  ٌحكم العبد فً حاله فً الولت وذلن 

الن ٌعبد هللا تعالى فهو نوع من انواع العبادة هلل تعالى 
اما  وصؾ االسم فمهو مظهر من مظاهر هذا االسم وما ٌحٌوٌه من 

معنى 
عٌون العاملٌن اي السالكٌن لطرٌك الحك  \  وعنه عٌون العاملٌن جوامع 

تعالى او المرٌدٌن  فهو ٌجتمعون لتدبر  الحمٌمة 
 

ولست ترىاالرحمن اال بعٌنه 
وذلن حكم فً الحمٌمة والع 

 
التراه اال  فً ذاته عن طرٌك المشاهدة فً \ ولٌس ترىالرحمن االبعٌنه 

عٌن الملب  والمكاشفة فٌروح النفس االنسانٌة المؤمنة وهذه حمٌمة 
ثابتة لدي الصوفٌة 

 
واٌان التستبعد االمر انه 

لرٌب على من فٌه للحك تابع 
 

التتصوره بعٌدا فان هللا تعالى لرٌب لرٌب من عباده  \ التستبعد االمر 
واذا سألن عبادي عنً فانً لرٌب  )الذٌن ٌبحثون عن حمٌمته لال تعالى  

اجٌب دعوة الداع  اذا دعان فٌستجٌبوا لً ولٌؤمنوا بً لعلهم  ٌرشدون 
 186\سورة البمرة االٌة    (
 

وها انا ذا اتٌن عن سبل الهدى 
وافصح عما لد حوته الشرائع 

 
اتٌت الشاعة طرٌك الهدى ونشر الحمٌمة بٌن \ اتٌتن عن  سبل الهدي 

المسلمٌن  فاخرجت لهم طرٌمة نابعة من  صمٌم االسالم ولتشد من 
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اركانه وتموٌه وتموم  مااعوج من  اتباعه  وافصح اي ارشد الناس الى 
طرٌك الحك والصالح 

 
الص حدٌثا تم لً عن  بداٌتً 

لنحو انتهائً عله لن نافع 
 

ابتداء  سلون طرٌك الحك تعالى  اي  سٌبمى الشاعر ٌرشد \ عن بداٌتً 
- الناس لعبادة هللا تعالى وفك الشرٌعةاالسالمٌة  وفٌما بٌنه فً طرٌمته  

الً ان ٌتوفاه الموت فهو سٌمدم كل   مافٌه الخٌر  -  الطرٌمة المادرٌة 
وكل نافع للناس وخاصة سالكً طرٌمته 

 
برزت من النور االلهً  لمعة 

كحكمة ترتٌب التضتها البدائع 
 

ظهرت او تبٌنت \ برزت 
هو الٌمٌن الحك باهلل تعالى والهدى  وهو اطمئنان الملب \ النورااللهً 

بذكرهللا تعالى  ولد ٌذكر الشًء بضده فكذلن النور ٌذكر بكلمات وهً 
الشرن او الكفر او  الشكون والشبهات لال تعالى 

سورة البمرة   (هللا ولً  الذٌن امنوا ٌخرجهم من الظلمات الى النور  )
 257االٌة 

ٌااٌها الناس لد جاءكم برهان من  )والنور هو المران الكرٌم لال تعالى 
 174\  سورةالنساء االٌة  (ربكم  وانزلنا  الٌكم نورا مبٌنا 

والنور هو االٌمان او المعارؾ والعلوم ونوراالنوار هو هللا تعالى 
وٌرىابن عربً ان  النورهو الوارد االلهً الذي ٌطرد العالم الفانً 

اعتباره  الظلمة فً الملب    فال ٌبمى فٌه ؼٌر نور هللا تعالى 
واال مام الؽزالً ٌعتبره العلم الوهبً او العلم االلهامً وهو النورالذي 

ٌمذفه هللا تعالى فً للب المؤمن  فٌصبح علما وعالما ومعلوما  وداعٌة 
 

الى سمؾ عرش هللا  فً افك العال 
ومنه الى ا لكونٌن  وهً تسارع 

 
مظهر عظمته  تعالى  ومكانة التجلً  وخصوصٌة الذات \ عرش هللا 

العلٌة  والمكان المنزه  من كل الجهات والفلن المحٌط  بجمٌع االفالن  
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سواء كانت  معنوٌةاو صورٌة  باطنه عالم المدس وهو عالم  اسماء هللا  
تعالى وصفاته 

 
الى الملم  االعلى  ولً  منه  مدة 

الى اللوح لوح االمر والخلك واسع 
 

علم التفصٌل االلهً  وما ٌخطه بعلم هللا تعالى \ الملم االعلى 
الكتاب المبٌن  ومكان التدوٌن والتسجٌل المؤجل  الى  الولت \  اللوح 

المعلوم   والوح من جوهر معٌن  كتب هللا تعالى فٌه بطرٌمة ما  هللا 
ٌعلمها  ولٌل االلواح اربعة 

لوح المضاء السابك على المحو واالثبات  وهو لوح العمل = االول  
لوح المدر او اللوح المحفوظ  وهو لوح النفس  الناطمة         =  الثانً 

ب        بالكلٌة والذي  شاء هللا ان ٌكون 
لوح السماءالدنٌا  وفٌها  ٌسطر كل مافً هذا العالم = الثالث 
اللوح الهٌولً  المابل  للتصوروالصور فً عالم الشهادة =   الرابع 

والوح المحفوظ نورالهً  حمً  متجلً  فً مشهد خلمً  انطبعت  فٌه 
    230معجم مصطلحات  الصوفٌة صفحة  (الموجودات  انطباعا اصلٌا 
للدكتورعبد المنعم الحفنً 

 
الى المنتهً السامً  ولٌل مكرما 

نزلت الهٌولً وهو للخلك جامع 
 

الذي الٌعلوه شًٌء وال ٌشبه سنا ء نوره شًء \ المنتهى السامً 
اللوح المحفوظ ا الءن الهٌولى  التمتضً صوره االوهو   )هو\  الهٌولى 

منطبع  فً اللوح المحفوظ  فاذا التضت الهٌولى  صورة  ما وجد فً 
العالم علىحسب ما التضته  الهٌولى  من الؽور والمهلة  الن الملم االعلى  

معجم  (جرى  فً اللوح المحفوظ  باٌجادها حسب ما التضته الهٌولى 
 6\ مصطلحات الصوفٌة صفحة

 
هنان تلمتنً العناصر  حكمة 

ومنها  احلتنً  حماها الطبائع 
 

عناصر تكوٌن المخلولات \ العناصر 
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معرفة الخالك سبحانه وتعالى بصفات الكمال  والنزاهة  وبما \  حكمة 
صدر عنه  من االثار واالفعال  فً النشأة االخرة وهً معرفة  اهل 

التصوؾ وطرٌمهم  الٌها بالرٌاضة المنبثمة  من  علم الشرٌعة 
وخاللها  بكل طبائع الخالئك 

 
وانزلنً الممدور  فً اوج اطلس 

هوالفلن العالً  الذرى  وهو تاسع 
 

عظمة او لوة \ اوج 
وهنا اشارة الى علم االبراج  وهً تجري فً افالكها 

لوة برج االسد الذي هوتاسع االبراج من حٌث الترتٌب \ اوج اطلس
النجومً فً الكون 

 
ومنه هبوطً  للكواكب نازال 

على فلن  كٌوان  ثمة سابع 
 

وفٌه ٌبٌن نزول العلم والطباع واالحوال فً البروج من البرج التاسع 
وحتى السابع  على فلن كٌوان  ولم استطع معرفةما الممصود بفلن 

كٌوان فارجو المعذرة 
 

فلما نزلت المشتري  وهو سادس 
سماء   به  للكون فً السعد تابع 

 
هوالبرج السادس  وهو برج السعد ان المولود به ٌصٌبه \المشتري 

السعد والراحة النفسٌة وله بٌن اصحاب االبراج منزلة ومكانة 
ومما تمدم نالحظ ان الشٌخح الجٌالنً  اي الشاعر له لدم وباع طوٌل فً 

معرفة  علوم الفلن واالبراج  وما ٌتبعها من معارؾ فعلمه جامع شامل 
لكل العلوم  بفضل هللا تعالى علٌه 

 
اتٌت سما بهرام  من بعد ما بطا 

على فلن الشمس والشمس رابع 
 

دائرة الضوءاو دائرة النور اذ جعل هللا تعالى \ فلن الشمس  
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الوجود باسره مرموزا فً لرص الشمس تظهره المدرة الطبٌعٌة فً 
الوجود بامره تعالى  فهً فلن االنوار ونمطة االسرار 

 
وبالكرة الزهراء اعنً سماؤها 

حثثت  مطاٌا  السٌر  والدار شاسع 
 

كوكب الزهرة   وٌسمى نجمة الصبح  اذحدجها ببصره \ الكرة الزهراء 
فاذا المزار بعٌد 

 
على  كاتب االفالن  وهوعطارد 

وفدت  فكانت  لً  هنان  مرابع 
 

خٌال واسع ٌرتمً السماء  وٌتحدث عن نجومها وهو فً االرض 
وعطارد نجم معروؾ  فً السماء دائم الظهور 

 
فبالممر الباهً نزلت  مشرعا 

على الفلن  الناري  االشد  شرائع 
 

الممر المنٌر  الشدٌد الضوء فٌاٌام التمام او اٌام التشرٌك  \ الممرالباهً
وهً الثالث عشروالرابع عشروالخامس عشرمن كل شهر 

وفٌها   شرع الصٌام نافلة 
هو الشمس ولد جعلها هللا تعالى  للخالئك سراجا وهاجا  \ والفلن الناري 

 13\ سورة النبأ اٌة  (وجعلنا  سراجا  وهاجا  ) 
 

ومنه هواء  االمر فً فلن الهوى 
ركائب عزم مالهن  موانع 

 
موجبات  االمرالوالع  والمصد المراد لٌس \  ركائب عزم مالهن موانع 

فٌهن  ما ٌصد او ٌمنع 
 

وبالكرة  المائٌة  العٌن  اذ سرت 
اضافة ركب العزم  فٌها  الباللع 
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الممصود بها االرض اذ ان نسبة الٌابسة الى \  الكرة المائٌة 
الة الماء الثلث  والباللع هً الصحارى  واالراضً التً الٌنبت فٌها 

الٌمٌن الفاجرة  )نباتفهً ارض لفر ولد ورد عن رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلص انه لال 
 64\مختار الصحاح  البً بكرالرازي صفحة    (تذر الدٌار باللع

 
وهذا نزول الجسم  من عند ربه 

وللروح تنزٌل لخلك  متابع 
 

خلك االجساد  ثم هللا تعالى  ٌنزل  الروح فً الجسم بعد \ نزول الجسم 
ان تتحول المضؽة عظاما  ثم تكسى العظام باللحم  خلما من بعد خلك 

وهللا تعالى اعلم 
االعراض عن كل ماسوى هللا  وااللبال  علٌه بالكلٌة  وهو \ ولٌل الخلك 

السلون الى ماٌرضً  الحك تعالى 
 

وذلن ان الروح فً المركب الذي 
لها هً روح الحك فافهم اسامع 

 
هً حٌاة االجسام   او انها حٌاة مودعة فً لوالب االجسام  \ الروح 

فاالنسان مكون من جسد وروح  اي جسم كثٌؾ وهو البدن وجسم لطٌؾ 
وهو الروح  وباتحادهما  تكون النفس االنسانٌة والصوفٌون ٌمولون 

بخلك الروح   وانها اشبه بنسٌم طٌب   ٌهب طٌبه لٌكون الحٌاة  
ووٌشبهونها بالبصر من حٌث اللطافة  فهً اذن جوهر لطٌؾ لا ئم فً 
جسم االنسان اوالمخلوق وانها من صفات االحٌاء فهً نعنى فً الجسد 

وٌسالونن  )مخلوق مثله االانها من ؼٌرطٌنته  فالروح من امر هللا تعالى 
سورة  (عن االروح لل الروح من امر ربً وما اوتٌتم من العلم اال للٌال 

االسراء 
 58\  اٌة

هً من روح هللا تعالى وهً روح االرواح  النها روح هللا \  روح الحك
تعالى  المنفوخ فً ادم  علٌه السالم  عند خلمه وفً ذرٌته من بعده  لال 

 9\ سورة السجدة  اٌة  (ونفخ فٌه من روحه  )تعالى  
تعرؾ علٌها اوعلى هذا المول \ فافهم  
هل انت تسمع  اي تعلم ذلن \ اسامع 
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لٌس لها فٌه هبوط منزل 
ولٌس لها فٌه صعود مرافع 

 
الضمٌر  فً هذا البٌت  ٌعود على الروح التً فً بٌت السابك 

هبوط منزل  وصعود مرافع طباق بالؼً مزدوج  الٌباتً به اال 
المتبحرون فً العربٌة 

 
وذلن لالرواح  أخلك حمٌمة 

وذلن   تنزٌل  لها  ولواطع 
 

الفواصل  او الموانع \ المواطع 
 

ففً المثل المفروض وجه تنوعت 
سرائره  حتى  بدى  متتابع 

 
الوجه عٌن الحك الثابت  لجمٌع االشٌاء وتنوعت اختلفت \ وجه  تنوعت 

بٌن شخص واخر 
جمع سر  وهو اللطٌفة المودعة فً الملب نور  روحانً محل \ السرائر 

المشاهدة 
 

فٌبرز فً حكم الموات  الى الورى 
على الجرم والممدار اذ ذان  طابع 

 
ٌثبت  او ٌظهر للعٌان  اوٌصبح ملموسا \ ٌبرز

الخلك \  الورى 
الحجم  الممدر  وما  ٌجري على المرء فً حٌاته \  الجرم  والممدار 

ممدرعلٌه مطبوع على ناصٌته من لبل والدته  كما لٌل 
 

فتنوٌعها ذان التجلً  هو الذي 
تسمٌه روحا  وهو بالنفخ والع 
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اشراق نورالحك على للوب العاشمٌن له  وما ٌنكشؾ للملوب \ التجلً 
المؤمنة من اسرار الؽٌب  ولد لسم  صاحب معجم مصطلحات الصوفٌة 

\ التجلً  الى ثالثة احوال 42\صفحة 
االول  التجلً الذاتً  وهوما ٌكون مبداه الذات   من ؼٌراعتبار صفة من 

الصفات  معها وان كا ال ٌحصل  ذلن اال بواسطة االسماء  والصفات اذ 
الٌتجلى الحك من حٌث  ذاته علال  الموجودات اال من وراء حجاب من 

الحجب االسمائٌة 
والثانً  التجلً الشهودي  وهو ظهور الوجود المسمى باسم  النور وهو 

ظهور الحك بصوراسمائه فً االكوان التً هً  صدرها 
وذلن الظهور هو نفس  الرحمن الذي  ٌوجد  به الكل 

والثالث  التجلً الصفاتً  وهوما ٌكون مبدؤه صفة من الصفات من 
حٌث تعٌٌنها وتمٌٌزها عن الذات 

 
------------------ واال  فال  اسم  

 ---------------------------
 

 ------------------------------
ولٌس له  اال الصفات مواضع 

 
بٌاض فً االصل ولم نستطع الحصول علٌه  فتم النمص 

 
تنزه ربً  عن حلول  بمدسه 

وحاشاهما باالتحا بوالع 
 

لال بعض الفرق   ان هللا تعالى  ٌحل  فً بعض العارفٌن  وهذا \  الحلول 
ماراٌت   )او لوله  (انا هللا  وانا الحك  )المول ظاهره لول الشاعرالحالج

انظر دٌوان  الحالج  (شٌئا  اال وراٌت هللا فٌه 
اتحاج الذات  بالذات  بحٌث تكون واحدة  وهً حالة الصوفً \  االتحاد 

الواصل  الى  الدرجات العلٌا  من سلم االحوال الصوفٌه وهو ممام 
االحسان 

 
ومهما تجد الروح  جسما  فانها 

لتصوٌر  ذان الجسم فً الصور  تابع 
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الحمٌمة فً صور االسماء  والحمائك  وحمائك االرواح العملٌة \  الصورة 

 
فٌتبعها  فً صورها  وارتفاعها 

وٌتبعه  ان  جر  ٌوما  طبائع 
 

فمن  سبمت   هلل  فٌه  عناٌة 
فؽٌر مكوث فً التراب  ٌسارع 

 
البدٌع - والصورة الدمحمٌة  لٌل خلمها هللا تعالى  من نور اسمه  

المادر ومنها  خلك صورةادم علٌه السالم  نسخة  من الصضورة - 
الدمحمٌة  فلما نزل ادم  من الجنة  ذهبت  حٌاة صورته  لمفارلته علم 

االرواح فكان ادم  الٌتصور فً نفسه شٌئا فً الجنة االٌوجده هللا تعالى  
له فً حسه  ولما نزل الى  دار الدنٌا  لم ٌبك  ذلن  الن حٌاته  المصورة 

فً الجنة كانت  بنفسها وحٌاته  فً الدنٌا  بالروح  فهً مٌتة  الهل 
الدنٌا  اال من احٌاه هللا تعالى  بحٌاته االبدٌة  ونظرالٌه  بما نظربه  الى 
ذاته   وحممه اسمائه وصفاته فانه  ٌكون له فً دارالدنٌا  ما كان الهل 

الجنه  فال ٌتصور شٌئا فً نفسه اال  اوجده هللا تعالى فً حسه 
 

فان روفمت  بالتزكٌات  رلت  به 
الى المركز العالً الذ هو رافع 

 
تصاحبت معها او امتزجت بها  او رافمتها وعملت \ روفمت بالتزكٌات 

بها والتزكٌات هً صفاء النفس فاذا  صدق السالن الى هللا تعالى مع 
نفسه وروحه اصبح ظاهره كباطنه  فاخلص واطاع واستعد للبه  لالحوال  

والتزكٌات الربانٌة فتح هللا تعالى علٌه ورلت نفسه الى الممام االعلى  
ومن هللا تعالى علٌه باالحسان واالٌمان 

 
وان  ضعفت  واستولت  النفس والهوى 

فكن تبعا للجسم  اذ لام  تابع 
 

اذا ضعفت واستهانت وتولت عن \ ضعفت واستولت  النفس والهوى 
ذكرهللا تعالى  وعبادته  تهبط بها اعمالها الى اسفل  اوالى امه وهً  
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 نار 0 وما ادران ما ه0ً فامه هاوٌة 0واما من  خفت موازٌنه )الهاوٌة
 11-8\سورة المارعة االٌات   (حامٌة  

 
فتشمى به فً سجن  طبع   ولو رلت 

به لكان  مسعودا فً العز  راتع 
 

فتشمى به نفسه  وٌلمى فً سجن اسود هو الجحٌم  والنارالحامٌة ممٌدا 
فً سلسلة ذرعها سبعون ذراعا  وٌلمى فً النا ر لٌكون فٌها  حصب 

جهنم 
 

وان نزول الجسم للخلك فً الثرى 
سواء  فما  من   بعد ذان  تنازع 

 
وا ن اخرمولع من موالع االنسان فً الحٌاة الدنٌا  نزول جسمه اوجسده 

فً التراب بعد الموت  فهذا اخر مولع لجسده فما تنازع والخالفات بعد 
ذلن وانما  تبمى الروح فً البرزخ الى ٌوم ٌبعثون  فاما صالحة  اعمالها 

فتكون فً نعٌم ممٌم  اوتكون اعمالها طالحة فتكون من اهل الجحٌم 
ولٌل  الموت هو  الحجب عن االنوار والمكاشفات  والتجلً ولٌل  الموت  

لمع هوى النفس  وهً الحمٌمة الثابتة فً كل المخلولات 
 

ومن  بعدته  السا بمات  فانه 
له بٌن  نبت  والثرٌا  تراجع 

 
جعلته بعٌدا  \ بعدته 

العودة الى الخلؾ  او التخلؾ عن الركب \    والتراجع 
نبت ما ٌنبت على االرض من شجرة اوؼٌرها والثرٌا \ بٌن نبت والثرٌا

نجم فً السماء    وهو بعد بٌن اهل الجنة واهل النار فٌنظرالشاعر  كما 
بٌن السماءواالرض وهللا تعالى اعلم 

 
تركت لها االسباب شؽال  بحبها 

ووجدا  بنار الحب لد حوتها االضالع 
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عجزالروح عن احتمال  ؼلبة الشوق عند وجود حالوة الذكر \ الوجد  
فٌبمى المرٌد او السالن مشؽوال بحب الحبٌب  حتى ؼلبة الشوق علٌه  

وما تتحرق به نفسه الولهانه فً حب من احبت وهو الحك تعالى 
 

واشؽلنً  شؽلً  بها عن شواؼلً 
وفٌها  فانً للعذار مخالع 

 
الشٌب او الحٌاء اي ان محبته هلل تعالى شؽلته عن كل شواؼل \ العذار 

نفسه فالشاؼل  اٌاها سواه 
 

خلعت عذاري  فً الهوى وزهدت فً 
مكانً  وامكانً    وما انا جامع 

 
 

اي خلعت  عذار نفسً  شولا  خشٌة  وزهدت فً كل االمور مكانً 
موظعً وامكاناتً المادٌةوالمعنوٌةوالنفسٌة وفً كل ما املن وما  

اواحتاج الٌه وتجردت عن كل شًء سوى حب هللا تعالى والشوق الٌه 
 

والمٌت انسانً   فالمٌت مهجتً 
وجافٌت نومً  بل جفتنً المضاجع 

 
تجرد عن  انسن نفسه وبشرٌته والمى بمهجته وجنانه بحب الدنٌا 

ومالذها واحتٌاجاتها جانبا  و جانب  نومه وحاجته الٌه حتى تٌمن ان 
االفرشة هً التً هجرته الجل التفرغ  للحبٌب  الؽالً الذي اضحى عنده 
افضل من ماله وبنٌه ونفسه وللبه ونومه  فهو فً ٌمضة تامة   وتفرغ  

دائم  لمحبوبه والطموح فً لمائه والتمرب منه  او السٌر فً الطرٌك 
الموصل الٌه 

 
سلمت نفسً للصبابة  راضٌا 

بحكم الهوى   تحت المذلة  خاضع 
 

وحبه كان طواعٌا وبرضاه وعن ٌمٌن واعتماد تام  حٌث حكم على نفسه 
بالمذلة  والخضوع بما  لاساه فً هذا الحب  والشوق الممرح للجفن 
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وفوضت   امري  فً هواها توكال 

لٌمطع فً حكمً  بماهو لاطع 
 

سلمت نفسً  لمن احب  وفً هواه وتوكال اي متوكل \ فوضت امري 
علٌه لوال ٌوجد فً الحٌاة حبٌب ٌتوكل علٌه ؼٌرهللا تعالى  ففً توكال  
اعترافا  بحبه وعشمه  وهواه  سٌجهد نفسه وٌتعبها فً نٌل رضاه فً 

محبته وشوله الٌه   وشؽفه به  للبه  ونفسه وفكره واعضاؤه وكل 
شًء فٌه فهو فداء حبه لربه تعالى  حبٌبه االول فمد احب الحك تعالى 

وسارفً طرٌك الوصول الٌه  فالٌحكم الحبٌب  بما ٌرٌده وٌرضاه 
وعلى كل حال  صرؾ االمرالى هللا تعالى  واعتمادا واستناد ا علٌه  

والتوكل االستسالم  بجرٌان المضاء فً االحكام وهو ممام من مماما ت 
الصوفٌه 

 
فانزلنً  من اوج عزي ذلة 

فلً  بعد رفع  االلتدار تواضع 
 

عظمة او او لمة وهً االعلى  واالفضل \ اوج 
 

لوة التمكٌن  او الؽلبة \ االلتدار 
تصؽٌرالنفس مع معرفة لدرها وتعظٌمها بحرةالتوحٌد  ولٌل \   التواضع 

مابعث  هللا نبٌا   )التواضع لبول الحك من الحك للحك  ولال النبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 
 (اال كان متواضعا 

 
عنٌت فاؼنانً عنائً   بحبها 

وعندي  امان  نحوها وضرائع 
 

وعنت الوجوه للحً  )خضعت  والعناءالتعب والنصب  لال تعالى \ عنٌت 
 111\ االٌة\سورة طه   (المٌوم  ولد خاب من حمل  ظلما 

 اي تعبت فً جهادها وشمائها فً رضى الحبٌب 
االعز االؼلى 

 
طرحت على ارض الهوان  رئاستً 
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لها نعمة  طرحا لمدري رافع 
 

المٌت \ طرحت 
مكانتً ومولعً االجتماعً  طرحتها ذلة وتواضعا وخضوعا   \ رئاستً 

للتمرب هلل تعالى   وهذا  الطرح اوالتنازل ٌختلؾ عن تنازله النسان اخر 
فهو ٌزٌد فً لدره وٌرفع من مكانته بٌن الخلك حٌث انه  لٌد نفسه وللبه 

وفكره فً  هللا تعالى  فرفعه لدرا ورفعة وفتح علٌه طرٌك االٌمان 
واالحسان 

 
لبست لباس الوجد  فٌها خالعة 

لباس الهوى فً الحب  ما انا خالع 
 

عجز الروح عن احتمال ؼلبةالشوق عند وجود حالوة الذكر ومن \ الوجد
اصحاب الوجد من ٌرلص عند السماع  وهو لٌس  بنمص وانما  لنمص  

رالص ٌسترٌح  بالوجد ال بالوجود من الوجد منبعثا من خوالجه  ةما 
ٌعتمل فً نفسه من الوجد ولد  ٌزعك الواجد وق ٌبلػ حد الضرب  

بالسٌؾ او بؽٌره دون الشعور بالوجع ولد ٌمزق  ثٌابه 
ٌصلها الشاعر بها  والمتاججة - ؼارق فً الحب-وهو فً حالة  نفسٌة  

نارها فٌه 
 

ولد اودعتنً تربة الذل والشما 
وجر دواجً   راحل  وموادع 

سلمتنً \ اودعتنً  
ظلمات \ دواجً 
المسافر  اوالؽائب ؼٌرالموجود \ الراحل 
مودع \ موادع 

 
ولً فً هواها هتكة  وتبذذ 

على للبً فً هواها مضارع 
 

االفتضا  وانتشار االمراو  شٌوعه \ الهتكة 
فً الشوق والحب لوعة -  ماثل  لنفس الهوى \ مضارع 

 



 327 

 
جعلت اعتمادي فً هواها وسٌلتً 

فٌاضعؾ مشفوع  له الفمر شافع 
 

\  المعتمد  التً ٌسٌطرعلى فكراالنسان وٌرضى به والوسٌلة \ االعتماد 
الواسطة التً ٌصل بها الى مبتؽاه او اعتماده ووهنا سبب وواسطة 

واصله بٌن بوادي الحك والعبادة مع حظوظ النفس 
فً الوصول الى ممام الفمر وهو ممام شرٌؾ عند الصوفٌة  والفمر  

حاجة  المرٌد الى الوصول  لما ٌرنو الٌه  وٌعمل الجله 
 

وجئت الٌها  راؼبا   متولها 
ولكن  بها منً الٌها  اسارع 

 
الرؼبة  التً جاء الٌها عاشما ومتولها وؼارلا فً الحب  واتلتً لادته او 
دفعته  هً الرؼبة فً النفس   بالثواب او رؼبة الفكروالملب فً الحمٌمة 

هو التحٌر من شدة الوجد واثره على الملب \  الوله 
 

سكنت الفال  مستوحشا  عن انٌسها 
ومستانسا  بالوحش هن رواتع 

 
الفالة وهً االرض الخالٌة  الواسعة االطراؾ حٌث ٌكثر فٌها \ الفال 

الوحش من الحٌوان وؼٌره 
الصاحب او الرفٌك  وانٌس الفال  هنا حٌواناتها  وماٌعٌش فٌها \ االنٌس

فرح وسعادة ؼامرة  تمأل الملب بالمحبوب الذي هو هللا تعالى  \ واالنس 
اوهوحال  ٌصل  الٌه المرٌد معتمدا على  الحك تعالى  ساكنا الٌه الئذا به  

فهو طمانٌنة  فً الملب  ورضا باهلل تعالى  تلتذ به النفس البشرٌة  
وٌحدث اثرمشاهدة جمال الحضرة االلهٌة فً الملب  ولٌل  اهل  االنس 

على  ثالثة احوال 
االول الذي ٌسانس بالذكر  وٌستوحش من الؽفلة وٌانس بطاعة هللا 

تعالى  فٌكثر من ذكره 
الثانً  الذي ٌانس باهلل تعالى  وٌستوحش بما سواه  فتراهم 

 
الثالث  الذي ذهب  عن رؤٌةاالنس بوجود الهٌبة والمرب 
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فمن ٌانس باهلل تعالى ٌحس بضٌك الصدر عن معاشرة الناس وٌشعر 
كانه ؼرٌب  بٌنهم  ٌخاللط الناس بالبدن  ومستؽرق فً جمال الذكر 

واالنس بالمرب  من هللا تعالى 
 

انوح  فتشجٌنً  حمام سواجع 
وابكً  فتحكٌنً  ؼمام هوامع 

 
ابكً بشده فتشجٌنً اي تطربنً وتهٌج عواطفً  واشوالً \ انوح 

حمائم المرب منه  فتهز الملب هزا  والشوق فً الملب بمثابة  الفتٌل  او 
السلن الكهربائً فً المصباح ٌتولد فٌضًء بنوره الملب 

ثماثلنً او  انه عندما ٌصل الشوق به الى حد البكاء تنهمل \ وتحكٌنً 
العٌون  جارٌة كانها الؽٌوم الماطرة 

 
ولٌس ان عوى ذئب على فمد اسه 

زفٌر  له  فً الخافمٌن  ضرائع 
 

حبٌبه وصاحبه \ الفه 
االرض والسماء او الشرق والمؽرب من االرض \ الخافمٌن 

 
وان ؼردت لمرٌة فوق اٌكة 

وجاوب لمري  على االٌن ساجع 
 

تؽنت   وصوتت  والممرٌة نوع من الطٌور الداجنة  بٌضاءاللون  \ ؼردت 
والذكرلمري  وتجمع على لمارى 

فوق االشجار  مؽرد ٌبث عشٌمته الهوىوالؽرام \ على االٌن ساجع 
والشوق الذي ٌحسه اتجاهها وهً اي الممرٌة تناجٌه  تمثٌل جمٌل  رائع 

فً عالم الشعر 
 

فانً ألنا تً  وتكدٌر لوعتً 
بتلن الفٌافً  والظالم  اراجع 
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ما ٌحزن النفس  وٌشعره بالضٌك  وانمباض النفس  \  التكدٌر 
واالحساس بلوعة   حارة تحرله و التً هً شو ق الحب  حٌث تجعله 

متصاعد االنفاس حرى وحارلة 
 

ولً بمرٌض الجفن  سمم مبرح 
ولً فً عصً الملب  دمع  مطاوع 

 
فللشاعر اسوة  فً كل  باكً العٌن ممرح الجفون والخدود  من شدة 

البكاء الى الحبٌب اسوة حسنة  وله فً  شخص عصً الملب شدٌده   
دموعا مهرالة   تنفس عن نفسه وما ٌختلج فً للبه من الشوق والحب 

الماتل الذي ٌحس به اتجاه حبٌبه الؽالً  علٌه وهو الحك تعالى 
 

نحلت  من االالم  حتى كاءننً 
ممدر مفروض وما هو والع 

 
الضعؾ والهزال والشاعر ٌحس بنحول فً جسمه جراء ما \ النحول 

شرحنا فً اال بٌات  التً لبل هذا وٌؤكد انه ممدر علٌه هذا ومفروض  
وانه والع به 

 
فلو نمط الخطاط حرفا لهٌكلً 

على سطح لوحً ما راه مطالع 
 

وان جسمه من النحول والجفاؾ كورلة خفٌفة التتحمل الكتابة اوالتتحمل 
ضؽط الملم علٌها  بحٌث لو خط علٌه الخطاط خطا اوكتب علٌه لتهرأ ت 

اجمل به من  - وتمزلت فما ستطٌع المطالع او الماريء لها من مطالعتها  
تمثٌل 

 
فجسمً واسمامً من محال وواجب 

ودمعً وخدي احمر وفوالع 
 

انحله السمم والهزال والدمع الجاري الحار الذي لرح جفنه وفولع خدٌه 
اي جعل فٌها فماعات حمراء متورمة وكذلن فً اجفانه فلسان حاله ٌمول  

تعبت من شدة الشوق والهوى - 
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اسائل من اللٌت  والدمع سائل 

عن الملب  والسكان والملب جازع 
 

الروح  او النفس الساكنتان فً الجسم \  السكان 
لٌل الصبر  اولم ٌتمكن من الصبر  فجزع من شدة الحب ولوة \ جازع 

العاطفة 
 

تحارب صبر ى والكرى فتباٌنا 
وسالم للبً  الحرق  فهو مباٌع 

 
النعاس   وفً صدرالبٌت تعبٌر لؽوي بالؼً جمٌل  فً محاربة  \ الكرى 

الصبروالنعاس   وتشترن العٌون معهما فً همل الدوع السائلة وكان 
نتٌجة هذه الحب ا ن تباٌنا اي تفارلا 

والملب منه مسالم الحرق ا ونار الشوق والوجد التً تستعر فً لبه 
فهو مباٌع لها ومسالم - لتحرله فٌسلم اموره لهذه النارطواعٌة 

 
ولد لٌدت بالنجم اهداب  مملتً 

كما اطلمت عن لٌدهن المدامع 
 

شعٌرات جفون العٌن  فعٌنه شاخصة الى السماء محملمة \ اهداب مملتً 
بنجومها  دموعها  جارٌة كثٌرة الجرٌان 

 
واسمط لدري فً الهوى  شنعة الهوي 

وعندي ان العز تلن الشنائع 
 

المكانة اوالمنزلة الرفٌعة \ المدر
افتضاحه  وظهوره علٌه  وفٌه  الٌستطٌع كتمانه \ شنعة الهوى 

وٌر ى الشاعر  ان عزة نفسه والعز فً شخصٌته متأ 
 

فكم مر من كنت  ارفع لدره 
كاءنً له من بعد ذلن واضع 
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فً الحٌاة ترى كثٌر من الذٌن ترفع من لدرهم  ٌنظرون الٌن كانن 
تحتمرهم جهال منهم  وهذا ماذهب الٌه الشاعر فً بٌته  وفً البٌت طباق 
بالؼً بٌن ارفع او رافع  معناه علوت لدره وبٌن واضع ومعناه وضعت 

من لدره اي اخفضته او انزلت من لدره 
 

وٌنكؾ ان الماه  بً متطٌرا 
ومالً  ان حدثته لً  سامع 

 
ٌأنؾ او ٌستنكؾ منً حٌن الماه اواطلبه للكالم كانه ٌتطٌر منً  \ بنكؾ 

والتطٌر  الشعور باالذى والتبرم من رؤٌة شخص معٌن اومادة معٌنه  
ولكن هذا الشخص رؼم انه متطٌر منً او مستنكؾ اال انه  ان تحدث 

الٌه صؽى لً واستمع لكالمً  بانصات 
 

فمالً  فً االحٌاء ان عشت  صاحب 
ومالً حما  اذ اموت  مشائع 

 
وٌتصور الشاعر انه  فً االحٌاء لٌس   صدٌك وال صاحب    وربما 

الٌكون له من ٌشٌعه الى المبر عند الوفاة  فهو ٌتخٌل نفسه ٌعٌش  لحبه 
وشوله فً حب الحك تعالى فلٌس له سواه فً الدنٌا مؤنسا  والرفٌك 

 
وال لً ان حدثهم من محادث 

وال اذ دهانً  الخطب فٌهم مدافع 
 

اصابنً االمر العظٌم اوالمصٌبة الكبرى  واحلت بً  \ دهانً الخطب 
ومدافع اي ناصرلهم 

 
كأن لم اكن فً الحً  ارفع اهله 

مكانا  ولدري فً الكانة  رافع 
 

فكأ ن الحً الذي ٌعٌش فٌه اهله الٌشعرون بمكانته  فمدره وكانه رفعت 
من مكانة وعزة لدر هذا الحً النه فٌه فبالحمٌمة انه ذو لدرعالً  

ومنزلة رفٌعة الٌصلون الٌها فهم به ترفعوا وعلت مكانتهم  وبمكانته 
ولدره ومنزلته رفع من لدرهم ولدرالحً الذي هم واٌاه فٌه 
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ذللت الى ان خلت  انً لم ازل 
اذل لهم  لد را فها انا خاضع 

 
ولد تواضعت كثرا لهم  حتى شعرت ان تواضعً هذا ابح مذلة وتملٌك 

لدر النفس وبات اشعرانهم ٌذلوننً وٌمللون من احترامً 
وهذه سلوكٌةاالجاهلٌن وؼٌرالفاهمٌن 

 
واحسب ان االرض تنكؾ ان ترى 

ولً فً اثرها مذهب  ومشارع 
 

ومن كثرة الخضوع والذلة الواسعةالمدى من ي الءبناءالحً وحسبونً 
كذلن احسست ان االرض ترفض ذلن وتستنكؾ  وخاصةوانها تعلم انً   

صاحب منزلة كبٌرة فٌها فلً مذهب  فً العلم واالٌمان  كبٌر و منتشر 
بٌن  الناس وصاحب طرٌمة واسعة االنتشار  واسمً اصبح على كل 

لسان وانً ؼنً عن الجاهلٌن ؼٌرالعارفٌن لدري ومكانتً 
 

رعى هللا اخوانا   رعوا  لمودتً 
فهن لملبً  حٌن كن توابع 

 
اال ان اخوانً واصحابً   رعوا اورفعوا من لدري وهم ٌعلمون مولع 
علمً ممداره واحبونً  ودخلت مودتً لملوبهم  وانفسهم  فهم اتباعً 

واحبائً وكانوا لً تبعا 
 

نعم سمى وجدي مدى الدهر  مؤنسً 
فكم لن ٌا وجدي  علً صنائع 

 
الشوق وخشوع الروح عند مطالعة  سرالحك  ولٌل  عجز \ الوجد 

الروح من احتمال ؼلبة الشوق و الوجد الشدٌد عند وجود حالوة  الذكر 
وهذا الوجد والشوق ذو فضائل على الشاعر فً عشمه لحبٌبه وهو الحك 

تعالى 
 



 333 

 
فٌا زفرتً اصعدي وتنفسً 

فمد هبطت  من ضٌك جفنً المدامع 
 

وهنا ٌناشد الشاعر زفراته الحارة ان تصعد من جوفه لعلها تخرج 
فتنفس علٌه بعض ماٌحس اوٌشعر به  وٌذكرها انحالة الشوق جعلته فً 

مولؾ الٌحسد علٌه اذ دموعه جارٌة  هابطة من جفون عٌنٌه بعد ان 
لرحتها   واثرت فٌها حتى على ناظرٌه فاصبحت جفونه ضٌمة ضعٌفة 

كلٌلة 
 

وٌاكبدي فً  ذوبً  صبابة 
وٌاكمدي دم  اننً  بن   ٌانع 

 
وٌخاطب كبده الحري فٌمول لها ذوبً فً للبً وجسمً شولا ولوعة 

ووالصبابة   هً حرارة الشوق ورلته وماٌشعر به المحب من ضٌك لد 
ٌمتله فً حبه  وٌوؤدي به الى الكمد الدائم  هذا الذي ٌتحسسه الشاعر 
فً كل حٌن حتى اصبح مطاوعا له  وربما ٌناجً الكمد  فٌمول دم  اي 

اثبت فً للبً وال تخرج منه خوفا ان ٌحل مكانه ما هو  اشك منه  
فٌؤذي نفسه وٌمتلها 

 
وٌاجسدي  هل فٌن  من رمك  فما 

اران سوى بالوهم عندي طالع 
 

وٌناجً جسده الخاوي من شوق الحب هل  بمً فٌن للٌل من لوة او بمٌة 
من روح  فانه ٌرى جسمه  انحله الشوق والهوى فاصبح  طالعا كالوهم 
ٌمشً بال فكر فً هٌكل عظمً خاو  ضعٌؾ ٌاله من حب لاتل وشدٌد  

ذان الذي ٌشعربه 
 

وٌامهجتً  الرسم منن لد اندرس 
وٌا طلل االحشاء فجعن صادع 

 



 334 

اما مهجته فمد اندرست معالمها ورسومها ولم ٌبك منها  اال اثر او اطالل   
شولا للحبٌب  – هً االحشاء التً فجع بها ا ٌضا  فهً خاوٌة متصدعة 

ووجده   وحبه الذي ال ٌنزع 
 

وٌاجفنً الممروح  لد  فنً  الدما 
وٌاللبً المجروح هل انت  فازع 

 
وٌناشد جفنه الممرح المتورم من كثرة البكاء وشدته  والنحٌب الذي ال 
ٌنمطع انه لد نضب  الدم الذي فٌه  وٌلتفت الى للبه المجروح فٌسأله  

هل انت فازع  اي خائؾ مرجؾ  مما حل فً اعضائه االخرى  خوفا من 
ا لموت والهالن فً عشك الحبٌب وحبه 

 
وٌاذاتً المعدوم  هل لن بعثة 

وٌاصبري المهزوم  هل انت راجع 
 

 103الذات  كما ٌوضحها صاحب معجم المصطلحات الصوفٌة صفحة
هً االمر الذي تستند الٌه االسماء والذات نوعان   نوع موجود محض )

وهو ذات الباري سبحانه  ونوع موجود ملحك بالعدم هو ذات المخلولات  
وذات هللا سبحانه عبارة عن نفسه  التً هو بها موجود النه  لائم بنفسه  

وهو الشًء الذي استحك االسماء والصفات  بهوٌته  وذان هللا تعالى  
ؼٌب االحدٌة التدرٌن بمفهوم عباره والتفهم بمعلوم اشارة ولٌس لذاته 

والشاعر   (شًء فً الوجود مناسب وال مطابك وال مناؾ  وال مضاد
ٌناشد  ذاته هل لها ان تشد من لوتها وتبعث  جدٌد  لكً ٌستطٌع الحران 
وٌستمر فً حبه وٌناشد صبره  الذي اعتبره مهزوم او مندحر من شدة 

هول معركةالحب والشوق هل هو راجع الٌه فٌعٌنه  على التصٌر فً حبه 
ووجده والصبر  هو الولوؾ على البالء مع حسن الخلك  كالهما  

موجدان فً شخصٌة الشاعر والصبر  صبران صبرالعابدٌن  واحسنه ان 
ٌكون  العابد محظوظا  وصبرالمحبٌن  واحسنه او افضله ان ٌكون  
مرفوضا فٌزداد شوله وتعلمه بالحبٌب وهو مالصده الشاعر فً هذا 

البٌت 
والصبر ؼاٌة  اهل الحك  وتتركز علٌه ادابهم  واخاللهم  النهم ٌرونه  

من سمات البشرٌة  وصفة من صفات االنسان  الكامل الن االنسان 
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الصابر انما ٌصبر على البالء  وٌشكر حال النعمة  والصبرفً البالء 
افضل  النه اشك على النفس  فٌنال الجزاء االوفً 

سورة الزمر  (انما  ٌوفى الصابرون اجرهم  بؽٌر حساب  )لال تعالى
 10\االٌة 

 
 

وٌاخفمان الملب  زدنً كا بة 
وبنار وجدي  لد منٌن  اضالع 

 
وٌترجى الشاعرمن خفمات للبه الحرى ان  تزده ؼما وكمدا وكابةوشدة 

بنارحبه وشوله فانه كلكا كثرت هذه وازدات احب محبوبه والحك  تعالى  
اكثر وتفانى فً عشك اشد  فمد اصاب شوله احشائه ووصل حتى الى 

اضالعه التً هً لبل جلده 
 

وٌانفسً الحراء موتً تلهفا 
فما لن فً ذنب المحبة شافع 

 
وٌناجً نفسه فٌمول لها موتً حسرة وتلفا فانت التً اخترت هذه 

المشمة فً حبن ورؼبت فٌها  والمحبة   ان ٌهب  المحب نفسه للمحبوب  
والمحبة تتوالد من احسان  هللا تعا لى  الٌهم وعطفه علٌهم لال رسول 

ولد تكون   (جبلت الملوب على حب من احسن الٌها  )هللا صلى هللا وسلم 
المحبة بتولد نظرالملب  الى ؼناء هللا تعالى وجالله  وعظمته  وجماله 

ولدرته وعلمه  وربما  تتولد من نظر المحبٌن ومعرفتهم  بمدٌم حب هللا 
تعالى  بال  علة 

فالمحب ٌتلذذ وٌسعد بكل ماٌرد الٌه  من حبٌبه ولوكان نزرا ٌسٌرا 
فالحب هو العٌش الحمٌمً   فمن احب هللا العٌش له مع الخلك النه ٌحٌا 
بحب هللا تعالى وال ٌرى حبٌبا سواه فٌذهب عٌشه من الدنٌا وٌبمى حبه 

هلل خالدا مخلدا 
وٌا روحً المبعوث صبرا على البال 

وٌاعملً المسلوب هل انت راجع 
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مظهر الذات االلهٌة  وال ٌمكن  والٌمكن  ان ٌحوم حولها حائم  \  الروح 
وال ٌروم حولها رائم  وال ٌعلم كنهها  اال هللا تعالى وال ٌنال هذه البؽٌة 

سواه ولد شرحناها سابما 
فعلى الروح ان تصبر على البالء فً الحب وعلى العمل الذي سلبه 

الحبٌب ان ٌرجع الى صوابه فٌرى  لمن ٌحب انه ٌحب هللا تعالى الذي 
المحبوب سواه 

 
وٌا مابمى  فً الوهم  منً وجوده 

                               عدمتن شٌئا  ولعه  متمانع 
 

ولم ٌبك عند الشاعرؼٌرالوهم ٌتعلك به فها هو ٌنا شد  ما بمً منه فً 
وجوده  والوجود  ٌاتً بعد منزلة الوجد فً الشوق والرجى 

وهو اخص منه  لدوامه بدوام الشهود واستهالن الواجد وؼٌبته عن 
وجوده كلٌا  وولع اثره وصداه 

 
وٌامسممً  زدنً اسى  وتبدد ا 

فلٌس لسممً  ؼٌر صبرى  نالع 
 

ٌامن اسممتنً فمد تعلمت على العذاب واالسى  والفرلة  ولم ٌبك لً ؼٌر 
الصبر الوذ به 

 
وٌاعاذلً كم تعذلنً وان اكن 

الى العذل  ال اصؽً فللذكرسامع 
 

الالئم  والعذل المالمة  بشماته \ العاذل 
هو الخروج من مٌدان الؽفلة  الى فضاء  المشاهدة على \ الذكر 

ؼلبةالخوؾ   فً كثرة الحب  وهو بساط العارفٌن  ونصاب  المحبٌن 
وشراب العاشمٌن  ولد كتبنا به كثٌرا 

 
وٌالاضٌا  فً الحب  ٌمضً بعدله 

تحكم  بجور  اننً  لن طائع 
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الحاكم العدل فٌه  والذي ٌرجوه الشاعران ٌكون عادال \ لاضً الحب   
الٌحكم بجوراو ظلم فانه لانع بماحكم   فكٌؾ اذا كان هو الخصم والحكم 

 
جعلت وجودي  ماٌمن لها   به 

وان وجودي  مكرة  وخدائع 
 

الوجود هنا كثرة الوجد  وهً اظهار  حالةالوجد  وهو فناء النفس فً 
ؼلبة سلطان الحمٌمة وٌمول النوري  رحمه هللا تعالى  ان الوجد لهٌب 
ٌنشا فً االسرار وٌسنح عن الشوق فتضطرب الجوارح حزنا او فرحا 

تبعا الى ذلن الوارد 
ماٌوهب او ٌعطً \  ماٌمن 
حٌلة \ مكرة 

 
فمن مصر  ارضً لد خرجت  لمدٌن ال 

على  وشعٌب الملب فٌه صرائع 
 

متوجها الً   (خائفا ٌترلب)ارض الكنانة ومنها خرج موسى \ مصر 
وهً مدٌنة لدٌمة  فً الجزٌرة العربٌة وفٌها لمً النبً -  مدٌن - مدٌنة  

شعٌب علٌهما السالم  ولد سبمت االشارة الٌها وان مدٌن من المدن التً 
ذكرت فً المران الكرٌم  واالبٌات التالٌة  تحكً تحكً جزءا من لصة 

موسى وشعٌب علٌهما لسالم 
اخادعه وعروله  ومداخله ومخارجه ولد ٌكون النبً \ شعٌب الملب 

شعٌب علٌه السالم  والمعنى فً للب الشاعر 
 

فاللٌت بنتً  عادتً  وطبائعً 
ٌذودان  اؼنامً ومائً  نابع 

 
ولما ورد ماء مدٌن  وجد  )البٌت الشعري مستمى تفسٌرا لالٌة الكرٌمة 

علٌه امة من الناس ٌسمون  ووجد من دونهم امرأ تٌن تذودان  لال 
سورة  (ماخطبكما  لالتا النسمً حتى ٌصدر الرعاء وابونا شٌخ كبٌر 

 23\المصص االٌة 
الماء الذي  ٌؤخذ بال ثمن فهو بمثابة ؼنٌمة \  الماءالؽنٌم 

اؼنام  او  نعاج جمعها  ؼنم  وواحدها نعجة \  الؽنائم 
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وجاء على استحٌاء  ذاتً بربها 

بتوحٌدها  احداهما وتسارع 
 

فجاءته  احداهما تمشً   )هذا البٌت الشعري  مستنبط من االٌة الكرٌمة  
سورة  (على استحٌاء لالت  ان ابً ٌدعون لٌجزٌن اجر ماسمٌت لنا   

 25المصص االٌة 
وجود عظمة ووحدانٌة هللا تعالى  وحمٌمة لربه بذهاب حس \ التوحٌد 

العبد  وحركته  لمٌام هللا تعالى  فٌما اراد منه 
 

فلما تزوجت الحمٌمة  صنتها 
وامهرتها منً  حماة  شرائع 

 
مستنبط من االٌة الشرٌفة التً على لسان شعٌب  ٌمول فٌها لموسى 

انً ارٌد ان انكحن  احدى ابنتً هاتٌن على ان تاجرنً  )علٌهما السالم  
ثمان حجج فان اتممت عشرا فمن عند ن وما ارٌد ان اشك علٌن   

 27\المصص االٌة  (ستجدنً  ان شاء هللا من الصالحٌن  
وصنتها حفظتها  عن استعمال  الممتضٌات  البشرٌة  لتصل  بصوتها  

بصفات االحدٌة  لحد ظهور الحك فً اثارها 
المتفانون  فٌها   اوحفظتها \  حماة الشرائع

 
صعدت  معالً  طور  للبً  منادٌا 

لربً  حتى  ان بدت لً  لوامع 
 

اي جبل الطور الممدس   الذي تجلى  رب العزة علٌه \ معالً الطور 
لموسى علٌه السالم  ٌو م  نادى موسى علٌه السالم ربه 

سبحانه وتعالى  لائال 
رب ارنً انظر الٌن  لال لن ترانً ولكن انظرالً الجبل فان استمر   )

         143\ سورة االعراؾ االٌة   (مكانه فسوؾ ترانً 
         كما ٌتجلى اهل هللا  فً عباداتهم  فً المفازات  واالوٌة  لال 

تعالى 
سورة االعراؾ   (فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا  وخر موسى صعما  )

 143\ االٌة 
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انوارالحك تعالى كتجلٌه للجبل  فجعله دكا \ لوامع 
 

وخلفت اهلً  وهً نفسً  تركتها 
وجئت الى النار التً هً ساطع 

 
الممصود بها  زوجة موسى ابنة شعٌب   واوالده منها  كما فً \ اهلً 

فلما لضى موسى االجل وسار باهله انس من جانب الطور  )االٌةالكرٌمة 
نارا  لال الهله  امكثوا انً انست نارا  لعلً اتٌكم منها بخبر او جذوة 

 19\المصص االٌة  (لعلكم  تصطلون 
روحً اذ لٌست  حمٌمة  النفس اال الروح  ولٌست حمٌمةالروح \ نفسً 

اال الحك 
 

فنادانً التوحٌد  نعلٌن  دعهما 
فها  انا  ذا للروح  والجسم خالع 

 
التوحٌد  وحود عظمة  وحدانٌة هللا تعالى وحمٌمة لربه بذهاب حس العبد 

وحركته  لمٌام  هللا تعالى  فٌما اراد منه  وفً هذا البٌت  اشارة لمناداة 
  انً 0فلما اتاها  نودي ٌاموسى  )موسى ربه سبحانه وتعالى لال تعالى 

وانا اخترتن فاستمع 0انا  ربن  فاخلع نعلٌن  انن بالواد الممدس طوى  
 13- 11\ سورة طه االٌات ( 0لما ٌوحى 

 
وكلمنً التحمٌك من شجر الحشا 

بانً  بالوادي الممدس راتع 
 

ظهور الحك فً صور االسماء االلهٌة  او تكلؾ العبد \ التحمٌك 
الستدعاء الحمٌمة  بجهده ونصبه 

فلما اتاها نودي من شاطًء الواد االٌمن   )وفٌه اشارة  الى االٌة الكرٌمة 
  (فً البمعة المباركة من الشجرة ان ٌاموسى انً انا هللا رب العالمٌن

 20\سورة المصص االٌة
 

وسرت بعملً  اي فتاي وحوته 
الى مجمع البحرٌن  والعمل  تابع 
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اشارة الى لصة موسً  والخضر علٌهما السالم انظر شرحها كاملة فً 
لصص  االنبٌاء ولد ذكرت  فً المران الكرٌم  اٌضا   وفً هذا البٌت 

واذ لال موسى لفتاه ال ابرح حتى ابلػ مجمع   )اشارة الى االٌة الكرٌمة  
 60\سورة الكهؾ   ( 0البحرٌن او مضً حمبا 

وهنان نسٌت الحوت  وهو انتً 

فسبح فً بحر الحمٌمة  شارع 

 

هذا البٌت اشارة الى االٌة الكرٌمة 

   (فلما بلؽا  مجمع بٌنهما نسٌا حوتهما  فاتخذ سبٌله فً البحر سربا)
 61\ سورة  الكهؾ االٌة 

التنزٌه  اوتنزٌه الباري عز وجل عن نمائص  االمكنة واالزمنة  \ التسبٌح 
وامارات الحدوث وعن كل عٌوب الذت والصفات 

على اثري  ارتدٌت حتى وجدتنً 

هو االصل اذ نفس  انا وهو  طالع 

لال ذلن ما كنا نبػ فارتداعلى اثرهما   )اشارة الى االٌتٌن  الكرٌمتٌن  
 فوجدا عبدا من عبادنا اتٌناه رحمة من عندنا  وعلمناه من لدنا 0لصصا 

 65 و64سورة الكهؾ  (علما 

فلما تعارفنا ولم ٌبك  نكرة 

اردت  اتباعا كً  ٌفوز المتابع 

عرؾ احدهما االخر اولدم احدنا نفسه االخر معرفة  والتعارؾ  \ تعارفنا 
هو ولوج المعرفة  والمعرفة معرفتان   االولى معرفة حك وهً  اثبات  

وحدانٌة هللا تعالى  والثانٌة هً معرفة الحمٌمة 

فاخرق فً بحر االله سفٌنتً 

ونحر  ؼالم الشرن  اذ هو خادع 

احث فٌها خرلا اي ثمبا  او عٌبا \ اخرق 
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لتله او ذبحه المهم انه اماته  كما جاء فً المران \ نحر ؼالم الشرن 
الكرٌم  وفً هذا البٌت اشارة الى  االٌة 

وجاء بالد هللا  لرٌة  ؼزة 

وفٌها لملبً  منجع   ومخادع 

المدٌنة الفلسطٌنٌة المناضلة  المعروفة \ ؼزة 

اي المنتجع وهو المسكن \ المنجع 

جمع مخدع وٌعنً فراش النوم او ؼرفة النوم \ مخادع 

اردنا ضٌافات  ابو ا ان ٌضٌفو ا 

لمسدل  فً وجه البدور  طوالع 

رؼبنا فً ضٌافة الموم  فابوا ان ٌضٌفوهما \ اردنا ضٌافات 

اي جعله ستارا فال ٌرى شًء \ حجب   اسدل اللٌل الظالم \ اسدل 

خالله اوخلفه 

اي وجه موسى والخضر علٌهما السالم فهما بدور \ وجه البدور  طوالع 
وشموس  لما فً وجوههم من نضرة النعٌم   فهما نبً وولً وكالهما 

فً بحرحب هللا  ؼارق 

هنان جدار الشرع  خضري الامه 

لئال  ترى بالعٌن  تلن الشوارع 

جدار الشرع ثوابت الشرٌعة  وهما المران الكرٌم والسنة النبوٌة وفً 
فوجدا فٌها جدارا ٌرٌد ان  ٌنمض    )البٌت اشارة الى االٌة الشرٌفة 

 77\ سورة  الكهؾ االٌة (فالامه  لال لو شئت   لتخذت علٌه   اجرا  

فان فهمت احشان ما للت  مجمال 

واال فبالفصل  ما انا واضع 

احشاءن و هً الملب والفكر والنفس \ احشان 
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ما تفوهت به من معارؾ وتعالٌم  وتفاصٌل الطرٌمة التً  \ ماللت 
اسسها او وضع  اسسها  كاملة 

وانً على  تنزٌه ربً  لمائل 

باوصافه عنً  فحمً  صادع 

ثابت ومتحدث    والالم للتوكٌد \   لمائل 

فما الوله عن هللا تعالى وهوحمً اي الهً وربً وحبٌبً \ فحمً صادع
لول لاطع وهو الحك المبٌن 

وفً االبٌات التالٌة  ٌتحدث بها عن ربه وحبه الٌه فً ذاته 

انا الحك والتحمٌك  جامع خلمه 

انا الذات والوصؾ الذي  هوتابع 

اوصاؾ الحك تعالى  وهً اسماؤه الحسنى  والوصؾ \ الحك والتحمٌك  
هنا وصؾ الذات االلهٌة  وهً ؼٌب االحدٌة  وجنة الروح فلٌس لذاته  

لٌس كمثله شًء  )فً الوجود مناسب  وال مطابك  وال مناؾ والمضادد
 11\ سورة الشورى االٌة (وهو السمٌع البصٌر 

فاحوى  بذاتً  ماعلمت  حمٌمة 

ونوري فٌها لد ا ضاء فالمع 

احتفظ فً لرارة نفسً \ احوي بذاتً 

كل ماعدا  عالم الملكوت  وهو كل ما فوق العرش الى تحت \ الحمٌمة 
الثرى  وما بٌن ذلن  من االجسام  والمعانً   واالعراض 

اضاء  اي  نور  او صدر النور منه  ا وا تمد النور منه \  اضاء فالمع 
فهو متمد  شدٌد االتماد   اما فالمع  ما لمع  او اضاء  ثم افل  مثل البرق 

او كصٌب من السماء  فٌه ظلمات  و رعد وبرق  )وما الٌه لال تعالى 
ٌجعلون اصابعهم فً اذانهم من الصواعك حذر الموت  وهللا محٌط 

  ٌكا د البرق ٌخطؾ ابصارهم   كلما  اضاء  لهم مشوا فٌه 0بالكافرٌن 
واذا  اظلم  علٌهم  لاموا  ولوشاء  هللا  لذهب  بسمعهم  وابصارهم ان 

 20 و19\  سورة البمرة االٌتان    (0هللا على كل شًء لدٌر 
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وٌسمع تسبٌح الصوامت  مسمعً 

وانً  السرار  الصدور  اطالع 

– سبحان هللا وبحمده -  تنزٌه الحك تعالى  او لول \ تسبٌح الصوامت 
والصوامت هم الخالئك  التً الصوت لها 

خفاٌا الملوب  وهوما ٌختص بكل شًء من جانب الحك \ اسرارالصدور 
تعالى عند التوجه الٌه 

 

واعلم من زمن مضى 

وحاال  وادري  ما افاد مضارع 

افهم  ما حدث فً الماضً  وما ٌجري فً الولت الحاضر وما \ واعلم 
والمضارع  هو فعل  الحاضر  الضارب الى - سٌكون فً حا ل المستمبل 

المستمبل 

ولو خطرت فً اسود اللٌل  نملة 

على صخرة  صماء  انً اطالع 

دبت اوهمت بالتحرن اي من عظمة هللا تعالى  انه لو دبت نملة \ خطرت 
او همت بالدبٌب فً لٌل اسود لاتم السواد على صخرة ملساء صماء 

لوٌة شدٌدة الموة والصالبة  فانه تعالى ٌعلم  بدبٌبها وٌشاهد حركتها 
ومطلع على احوالها 

 

اعد الثرى  رمال مثالٌل ذرة 

واحصً عدٌد المطر وهً  هوامع 

تراب االرض  وكل ما فٌها من جبال اوتحت االنهار والبحار \ الثرى 
والمحٌطات 
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لطرات المطر النازلة من السماء  الى االرض فاهلل تعالى ٌعلم كم \ المطر 
ذرة من تراب فً االرض وكم لطرة ماء اومطر اوما ٌماثلها من ماء فً 

وجه االرض واعمالها انه علٌم خبٌر 

واحكم موج البحر وسط حطٌمها 

عٌارا وممدارا  وما هو  والع 

التدر  فالمدرة االلهٌة تمدر امواج االبحار والمحٌطات \  احكم موج البحر
وتمدر مدى تالطمها مع بعضها  ولوة هذا التالطم او التحرن وممدار 

لوته  وكل ماهو موجود فً داخل هذه البحاروتشمل المحٌطات والبحار 
واالنهار ففً كل منها ما تحركت موجة صؽٌرة بنسٌم او كبٌرة بهواء 

عاصؾ لاصؾ اال  باذن هللا تعالى 

وانظر تحمٌما  بعٌنً محمما 

لصور جنان الخلد  وهً لالئع 

انظر ٌمٌنا  ثابتا او لائما ما خلك هللا تعالى  من لصور فً \ انظر تحمٌما 
الجنان الخوالد  وهً اشبه بمالع واسعة كبٌرة اعددها لعباده المؤمنٌن  

كما لال  (فٌها ما العٌن رات وال اذن سمعت والخطرعلى للب بشر  )
الحبٌب المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص 

واتمن علما  باالحاطة  جملة 

الوراق اشجار هنان  اٌانع 

كما  ٌعلم  بكل شًء فهو محٌط بعلمه بجملة ما فً الكون فً السموات 
وعنده مفاتح الؽٌب  الٌعلمها االهو وٌعلم مافً  )واالرض  لال تعالى 

البر والبحر وما تسمط من ورلة ا الٌعلمها  وال حبة فً ظلمات االرض 
 59\ سورة االنعام االٌة  (وال رطب والٌابس اال فً كتاب  مبٌن 

علم  االمر والنهً والمامور ماٌثاب على فعله وٌعالب  \ والعلم  
وٌحاسب على تركه  واالبتعاد  عنه  وتجنبه ومشاٌخ الصوفٌة  رزلوا  

سائرالعلوم  واعدوها فرضا من الفروض 

وكل طبالا فً الحجٌم عرفتها 



 345 

واعرؾ اهلٌها ومن ٌن واضع 

الطوابك  ولٌل ان جهنم  سبعة طوابك  او ادران   ٌدخلون \ الطباق 
ان  )الخلك الٌها بسوء اعمالهم  واشدها الدرن االسفل لال تعالى 

 ونكتفً 145\ سورة النساء االٌة  (المنافمٌن فً الدرن االسفل من النار 
بهذه االٌة الشرٌفة شرحا موجزا   لهذا البٌت 

وانواع تعذٌب هنان علمتها 

واحوالها طرا وهن فضائع 

وكل انواع التعذٌب فً جهنم  التً اعدها هللا تعالى للكافرٌن والمشركٌن 
والمنافمٌن وسًٌء االعمال  واحوالها جمٌعا من خلك هللا تعالى  وهذه 
االمور شدٌد الموة  والردع فهً فضائع فهً تعذٌب ومخاوؾ مهولة 

ورعب شدٌد 

وامالكها  حما  عرفت  ولم ٌكن 

علً خاؾ  من انا له واضع 

سعتها  وكبرها  ولم ٌكن على هللا تعالى  شًء  خاؾ فً \ امالكها 
ٌعلم خائنةاالعٌن  )االرض والفً السماء وال فً الجنة وال فً النار فهو

 19\ سورة المؤمن  االٌة (وما تخفً الصدور 

وكل عذاب  ثم ذلت  ولم  ابل 

ااخشى وانً للممامٌن واضع 

اخاؾ او ارهب \ اشؾ         اخشى \ ابل 

وٌمول  هل ٌخشى هللا شٌئا وهو خالك لكل شًء 

الجنة والنار  او االرض والسماء  او  الخٌروالشر \  الممامان 

خالك \ واضع 

انً منعم ------   وكل    نعٌم  

به و هو لً  ملن  وما ثم  رادع 
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وكل نعٌم  وحٌاة كرٌمة  خلمها هللا تعالى لعبا ده اولبنً البشر فً هذه 
الحٌاة الدنٌا  هً ملن ٌمٌنه سبحانه وتعالى  الشرٌن له وال مانع 

متصرؾ فٌها كٌفما ٌشاء  والبت نالص  فً شطره كلمة  لم اجدخا فً 
االصل  فوضعت مكانها خطا 

وكل   علٌم  فً   البرٌة  انه 

كمطرة  ماء من بحاري  دافع 

وكل علماء االرض وما ٌعلمونه وما توصلو ا الٌه من علم اوفعل اوعمل 
منذ خلك الخلٌمة الى ٌوم المٌامة  ما هم  وما ٌعلمون  اال كمطرة ماء من 

لل  )مٌاه هذه االبحر التً خلمها هللا تعالى نسبة الى علمه عز وجل 
لوكان البحر مدادا لكلمات ربً لنفد البحر لبل ان تنفد كلمات  ربً 

 109\ سورة الكهؾ االٌة(ولوجئنا بمثله مددا 

وكل حكٌم كان او هوكائن 

فمن نوري الوضاح فً الخلك المع 

صاحب الحكمة  والحكمة معرفة هللا تعالى  بصفاته فً الكمال  \ الحكٌم 
والتنزه عن النمصان  وبما صدرمن عنه من االثار واالفعال فً النشا ة  

ٌعلم ماٌلج فً االرض وما ٌخرج منها  وما   )االولى واالخرة لال تعالى  
سورة سبأ االٌة  (ٌنزل من السماء  وما ٌعرج فٌها  وهو الؽفورالرحٌم

\2 

الساطع او النورالموي  او الكاشؾ \ الوضاح 

وكل عزٌز  بالتجبر  لاهر 

ببطش التداري  فً البرٌة  لامع 

هو الرفٌع او العالً فً نفس كل مؤمن جٌاشا بالحضور \  العزٌز 
والتفاعل  وهو من االسماء الحسنى 

التفرد  بصفات الموة والجبروت \ التجبر 

الؽالب \ الماهر 
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لوة خفٌة  ذاتٌة التكون االهلل تعالى   وهً مظهر عٌان \ االلتدار  
معلوماته  الموجودة  فً العدم والمدرة هً الموة البارزة  للموجودات  

من العدم  وهً صفة نفسٌة  بها ظهرت الربوبٌة  فاذا نسبت  الى 
المخلولات  فهً حادثة  واذا سب الى الحك تعالى  فهً لدٌمة او ازلٌة  

الٌعوؾ لها بداٌة 

وكل هدى فً العالمٌن  فانه 

هداي  وما لً فً الوجود منازع 

االلتزام بالطرٌك الموٌم او المستمٌم  وان الهدى هلل وحده \  الهدى 

سورة  (ان الهدى هد ى هللا  )فمن اهتدى بهدٌه فمد اهتدى  لال تعالى  
 70\االنعام االٌة 

ماله شرٌن \ مالً فً الوجود منازع 

اصورمهما شئت من عدم  كما 

الدر مهما شئت  فهو مطاوع 

اخلك  او انشًء   اوابٌن شكله وجاء فً المصحؾ الشرٌؾ \ اصور 

هوهللا  الخالك البارئ المصور له االسماء الحسنى وهو العزٌز الحكٌم  ) 
  االخٌرة 24\سورة  الحشر  االٌة  (

احدد ممداره وكمٌته وعدده \  الدر

وافنً  اذا شئت  االنام  بلمحة 

واحًٌ  بلفظً  من حوته ا لباللع 

تبدٌل الصفات البشرٌة  بالصفات االلهٌة  دون الذات  اوهو \  الفناء 
سموط االوصاؾ  المذمومة  او هو الؽٌبة عن االشٌاء 

بعث الروح  فً الجسد \ الحٌاة 

من سكن االرض المفراء ؼٌرالمسكونة وربما  وٌمصد \  من حوته الباللع
بها هنا المبور   وساكنٌها اي من ماتوا ودفنوا 
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واجمع ذرات الرسوم  من الثرى 

وانشًء  كما كانت  وانً باد ع 

لل من )ذرات  اجسام االشٌاء او رمٌم العظام   لال تعالى \ذرات الرسوم 
ٌحً العظام وهً رمٌم لل ٌحٌها  الذي انشاها اول مرة وهوبكل خلك 

 (علٌم

مبدع او منشً ء او محً االشٌاء او خالمها \ بادع 

وفً لعرالبحر لو نادى باسمً حوته 

اجبت وانً للمناجٌن   سامع 

اعماله الواسعة \ لعر البحر

المتعبدون  سرا والمتضرعون هلل تعالى والمتوكلون علٌه \  المناجون 
فً كل امورهم  فهم ٌهرعون الٌه  ان اصابهم فضل من هللا تعالى شكرا 

له وان اصابهم الشر دفعا عنهم الشر وما الٌه  وٌخل فً هذا المعنى لول 
هللا تعالى على لسان ٌونس علٌه السالم حٌن ابتلعه الحوت وبمً ٌسبح 

سورة االنبٌاء   (الاله اال انت سبحانن انً كنت من الظالمٌن  )فً بطنه 

 86\ االٌة

وفً البر لو هب  الرٌاح على الثرى 

احٌط واحصً  ما حوته  الباللع 

اال انه  بكل شًء محٌط  )اعلم  او احدق به او رعاه  لال تعالى \ احٌط  
لمد احصاهم وعدهم عدا   )    ولال تعالى 54\     سورة  فصلت االٌة   (
 95و94سورة مرٌم االٌتان  (وكلهم اتٌه ٌوم المٌامة فردا 0

وخلؾ معالً  لاؾ لو  ٌستؽٌث بً 

مؽاث  فانً  ثم للضر دافع 

جبل لاؾ  او هو حرؾ من حروؾ الهجاء السم هللا تعالى به لال \ لاؾ 
 وٌتضح هنا انه الجبل 1\ سورة لاؾ االٌة (ق  والمران المجٌد )تعالى 
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اي ان لو  احدا استؽاث بً وهو فً جبل لاؾ اؼثته ودفعت عنه الضر 
الذي لحمه 

واللب  اعٌان الجبال  فلو الل 

لها  ذهبا كونً  فهن لوالع 

اكبرها واعظمها واعالها  فلو لال هللا تعالى للجبال هذه \ اعٌان الجبال 
على سعتها وكبر حجمها و ارتفاعها   الصبحت ذراتها ذهبا لال تعالى  

 20سورة العنكبوت االٌة (ان هللا على كل شًء لدٌر  ) 

واجري اذا شئت السفائن فً الثرى 

وفً البحر بؽً المطً  تسارع 

السفن جمع سفٌنة \ السفائن

اي ان هللا لادر على ٌسٌر السفن فوق التراب والمطاٌا او المراكب البرٌة 
ان فً خلك السموات واالرض  واختالؾ اللٌل  )فوق البحار  لال تعالى 

والنهاروالفلن التً تجر ي فً البحر  بما ٌنفع الناس  وما انزل هللا من 
السماء من ماء فاحٌا به االرض بعد موتها وبث فٌها من كل دابة 

وتصرٌؾ الرٌاح والسحاب المسخر بٌن السماء واالرض  الٌات لموم 
 ولد سارت االن  بما الهمه هللا 164\  سورة البمرة  االٌة  (ٌعملون 

تعالى  للبشر من عمل  وفهم  وعلم فكانت السٌارة  والطٌارة والباخرة  
والسفٌنة  وهذه العلوم  العظٌمة منها الصعود الى الممر والنجوم 

والاصً اعماق المحٌطات كله كان بعلم هللا ولدرته 

وان طباق العرش تحت الموائم 

ورجلً على الكرسً ثمة رافع 

عرش الرحمن  وهو مظهر العظمة ومكانة التجلً  وخصوصٌة \ العرش 
الذات  وٌسمى جسم الحضرة ومكانها  والمكان  المنزه عن الجهات  

وسع كرسٌه  )ولٌل العرش االكبر هو للب االنسان  الكامل لال تعالى 
سورة البمرة  (السموات واالرض وال ٌؤده حفظهما وهو العلً العظٌم

ما وسعنً  )  جاء فً الحدٌث المدسً  عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 255\ االٌة
 (ارضً وال سمائً و وسعنً للب عبدي المؤمن 
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وبٌتً  بسمؾ العرش  حاشاي لٌس لً 

مكان  ومن  فٌضً  خلمن مواضع 

التجلً االلهً  وٌتعٌن  بحسب المتجلً  وٌتمٌد  به وٌستخدم \ الفٌض 
الصوفٌون  الفٌض بمعنى ان الحك تعالى  ٌسبػ بعض نعمه على احبائه 

ومرٌدٌه  ظاهرة وباطنة  وان  اولٌاء هللا تعالى اذا التربوا منه 
الٌسمعون سواه والٌبصرون سواه فهم فً هٌبة له دائمة ومحبةكاملة  

فهم من شراب انسه ٌشربون 

واجري على اللوح الممادٌر ما اشأ 

وبالملم االعلى  فكفً  بارع 

الكتاب المبٌن   ولٌل االلواح اربعة  هً لوح المدرولوح المضاء \  اللوح 
ولوح النفس  ولوح الهٌولً المابل  للصور فً عالم الشهادة 

علم التفصٌل  وهو مجموع الصور االنسانٌة او الخلمٌة للخلك \  الملم 
عامةمجموع فٌه 

وسورة اوج المنتهى   لً موطًء 

وؼاٌة  ؼاٌات الكمال  مصارع 

عظمته وؼاٌته ومنتهاه \  اوج المنتهى 

مكان  محدد ثابت \ موطًء

التنزٌه عن الصفات  واثارها  وكما ل هللا تعالى  هو ماهٌته  \  الكمال 
ؼٌرالمابلة لالدران  والؽاٌة 

وكل معاش  الخلك  تجرٌه راحتً 

لراحتهم  جودا ولست اصانع 

سبل اوطرق معٌشتهم   فهً من صنع هللا تعالى  \  معاش الخلك 
وتدبٌره 

وفً كل جزء من تراكٌب هٌكلً 
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لوسعً والكرسً والعرش ضائع 

سورة (وسع كرسٌه السموات واالرض  )اتساعً  لال تعالى \ وسعً
 255\البمرة االٌة

فال فلن  اال  وتحوٌه  لدرتً 

وال  ملن  اال  لحكمً  طائع 

السماء وما ٌها من نجوم  وافالن وما الٌها  وما فٌها من جاذبٌة \ الفلن 
بٌن هذه النجوم واالكوان   بحٌث ٌجعلها تتوازن  كما هً االن فلو 

اختلؾ توازن كوكب واحد لكوان فٌه نهاٌة العالم او نهاٌةالحٌاة ولكن هللا  
لدر 

تجمع مالئكة  وهً كائنات  ؼٌرمرئٌة  والكل محكومة بامرهللا \  -الملن 
والملن على ارجائها )تعالى  طائعة  المره وجاء فً المصحؾ الشرٌؾ   

 16\ سورة الحالة االٌة  (وٌحمل عرش  ربن فولهم  ٌومئذ ثمانٌة 

 

وامحو لما كان فً اللوح ثابتا 

فٌثبت  اذ ولعت علٌه ولائع 

اخفً \  امحو 

المرلوم \ الثابت 

الحوادث او اوامر رب العزة فمحته او اثبتته كٌفما \  ولعت علٌه ولائع
وٌمحوهللا  ماٌشاء وٌثبت وعنده   ام الكتاب    )ٌشاء وٌختار لال تعالى 

 39\ سورة الرعد االٌة  (

وانً على كل هذا عن الكل  فارغ 

ولٌس  به لً همة  وتنازع 

الموة  او العظمة \ الهمة 

اي اكمل صنتعه وفرغ من كل ماٌحتاج الٌه الخلك فً \ عن الكل فارغ  
ان ربكم هللا الذي  )_ حال االبداع والتكوٌن و سبل العٌش  لال تعالى 
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خلك السموات واالرض فً ستةاٌام  ثم استوى على العرش ٌؽشً اللٌل 
النهار ٌطلبه حثٌثا والشمس والممر والنجوم مسخرات بامره اال له الخلك 

 54\  سورة اال عراؾ االٌة (واالمر تبارن هللا رب العالمٌن 

حال  تجعل  التجاذب والتباعد  موجودٌن \ تنازع 

ووصفً حما فوق ما لد وصفته                                                                                           
و                            وحاشاي من حصر  وال لً  لاطع 

الحد \ الحصر 

هللا ال اله االهو  )الفاصل  او الحد المحدد بممدار  لال تعالى \ الماطع 
الحً المٌوم  ال تاخذه سنة وال نوم له مافً السموات وما فً االرض  

من ذا الذي ٌشفع عنده اال باذنه ٌعلم ما بٌن اٌدٌهم وما خلفهم وال 
 255\البمرة اٌة  (ٌحٌطون بشًء من علمه اال بماشاء 

وانً على ممدار  فهمن  واضع 

واال فلً  من بعد ذان بدائع 

وفً هذا البٌت ٌنهً الشاعر وصفه لعظمة هللا تعالى  ولدرته وٌمول ان 
ماذكرته على ممدارفهم المرء  وانه ٌفهم فوق ذلن امورا اخرى لد ال 

ٌتمكن المرٌد من فهما او الولوج فٌها  فان ماذكره ٌشد فً عضد 
المرٌدٌن وٌموي اٌمانهم وعزائمهم بربهم   اما هو فمد وسع هللا له الفهم 

وزاده فً العلم بصطة 

وثم امور لٌس  ٌمكن كشفها 

بها  خلدتنً  عمدهن  شرائع 

االطالع  على ما وراء الحجب  من المعانً  الؽٌبٌة  واالمور \ الكشؾ 
الحمٌمٌة  وجودا وشهودا 

جمع شرٌعة وهً  علم واحد ٌدعو  الى  االعمال الظاهرة \ الشرائع 
والباطنة فال ٌجوز ان ٌجرد المول من العلم بانه ظاهر اوباطن  فمتى 

ماكان فً الملب  فهو باطن  الى ان ٌجري وٌظهر على اللسان  فٌكون 
ظاهرا 
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وعلم الشرٌعة  ظاهر وباطن عند الصوفٌٌن  االعمال الظاهرة فً عمل 
الجوارح  كالعبادات  مثل الصوم والصاله والحج والزكاةوالصوم   

واالحكام  وكاالحكام  مثل  الزواج والطالق والبٌع والشراء  وؼٌرها 
فهً كلها من عمل الجوارح 

اما  االعمال الباطنة فٌه اعمال الملوب  او  الممامات واالحوال مثل  
االٌمان  والصدق والٌمٌن  والطاعة  والمعرفة والمحبة  والتفوٌض 

والشوق والمرب والوجد   والحٌاءوالخجل  والتعظٌم والهٌبة  والرجاء  
والندم  وؼٌرها كثٌر 

لفوت  بها   اثار احمد  تابعا 

فاعجب  بمتبوع وها هو تابع 

سرت باثره اوعلى شرٌعته وما رسمه لً \ لفوت 

ومبشرا  )هو النبً دمحم ملسو هيلع هللا ىلص لال تعالى  على لسان عٌسى بن مرٌم \ احمد 
 6\ سورة الصؾ  اٌة  (برسول ٌاتً من بعدي اسمه احمد 

تابعا لتعالٌمه وما جاء به  فً المران الكرٌم والسنةالنبوٌة \ تابعا 

فهواي الشاعر خٌرتابع الفضل متبوع ملسو هيلع هللا ىلص 

نبً  له فوق المكانة  رتبة 

ومن عٌنه   للناهلٌن  منابع 

منزلة  رفٌعة  ودرجة عالٌة \ رتبة 

من  حمٌمته  الثابتة  فً الحضرة العلمٌة  ولٌست  بموجودة  \ من عٌنه 
فً الخارج معدومة  بل ثابته فً علم هللا تعالى وهوالحك من ربهم 

الشاربون من  حوض نبع الشرٌعةالدمحمٌةالسمحاء من \ الناهلون 
الملتزمٌن بها  والمائمٌن على اصولها وفروعها 

علٌه سالم  هللا  منً وانما 

سالمً على  نفسً النفٌسة  والع 



 354 

سالم هللا تعالى على الحبٌب المصطفى من الشاعر وهذا السالم الذي على 
الحبٌب دمحم واله واالطهار انماٌعود على نفس الشاعر لكونه من اله 

اوعترته  الطاهرة  رضوان االله علٌهم 

نفسً  الوحٌدة  فً مكانتها  وعلو شانها ومنزلتها \ نفسً النفٌسة 
لمربها ولرابتها من الرسول الحبٌٌب المصطفى دمحم صلى هللا  علٌه وسلم 

تسلٌما كثٌرا 
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