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=
 الطبعة األوىل

 هـ ;241 ألولغرة مجادى ا
 و :122 مايو السادس مناملوافل 

 7-06-57-17-977>  ي الرتقيه الدول
 :122-8:9;> داعرقه اإلي

 
 اعةلطبار لدار ىوب
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 مكدمة
 بسه اهلل الرمحن الرحيه

ورضالى  ،لصالة والسالال  علالى يبهبالم وفصال   ه، واهداه الحمد هلل على
 دعوتم الى يو  المآل.أهل م و ووراثصحب واآلل، العن  yاهلل 

عالن يالهدإ إبالياهه   الحالدي ، طلالب فاال  بعالأل اايبال ب، فقالد أف  بعالد
الكه هالالالل التالالالى تحالالالدثا  بىالالال  عالالالن يالالالهدإ أيمالالالد البالالالدوإ ا س بالالال، dالديالالالو ى

d. 

العملالالالى الالالال إ ى المالالالاى  عالالالن هالالالرجا اليكالالال ل  ي الالال  علالالالالحالالالدي   الالالى ف
يال   :   ا فلم فs م ولعلى عام  ا ر     فى يديث ،dالبدوإ أيمد فطبقوه، 

 الال  علالالى  في    لالالب بىالال  يالال ج ويالالتيبى بىالال  ركالال ج،أيمالالد ابهالالب الالالى طا الالدا فالال   
 فهم  ي هد. الكياف ت إج بقدر فحدود  ي   على ، ول  هف ربى اليك ل

فالى التيبهالم  مالاى    ال   فاىهالم  dو  لب يالهد  إبالياهه  الديالو ى 
الال القلالالب إفالاليا  ثالال  ، ن المييالالد أوج ب لحصالالو  الةالاليعهلهتحصالالب ،ل الصالال لحهنُ م 

تالم على ط عل اهلل وعب داإل ب ل  ث  ،ظوظ الد هويلفن ااهواا والةىوات والح
و ال   يحالي  ، كالل فالى عالالهلهكيفالم اهلل ، اهلل هعلى  ى  الصال لحهن فالن عبال د

 الالال لهوهية و تالالال ب فالالالل ال ييالالال   ب ولالالالم  تالالالم، فالالالى فه لسالالالم علالالالى العلالالال  ودرويالالال
ىالال ج فالالن علالالى هالال ا الما فييديالالمورَبى فالال الةالال فعى، تالال ب فالالى ال قالالم و ، الحقالال   

 .التةييع والتالوة وال  ي، وااعم ل الص لحل والا فعل واليافعل
، فىاالل لهك الى   سالم وبهتالمأ  يكالو  لكالل فييالد و    يييص  أيض  علالى 

  ال   أبالى الالا سفقد  ، خ رصا عل ال فن  هيأ ل فن عمل يد  سم هو      و



rrrr  

  iiiiiiiiiiiiii
iiiiiiii    

لصالالد م ف  تةالاليت طييقتالالم  yأ يفالالم اهلل ، فب لكلهالاللم يالالدفييجيأخالال  ئالالهن  فالالن 
 جف   س.آيتى ورد أ م     يحضي فهلسم يوالى خمسل 
، وهالالال ه هالالال ا العلالالال  العظالالاله ، و والعههالالالب أ الالالم فالالالع هالالال ا الصالالاله  الالالال ا ع

ر ربالالم اإج إ الالم ا تقالالل الالالى كالالو  ..ال تويالال ت ، وهالال هج يصالالي لىالال القصالال  د التالالى 
 الل هال ه ااعمال ل ، فال  ظي الالى بي الل الو ال ، فعمالل  وعميه ثالثل وأربعالو  ع فال 

فالالن فضالالل اهلل ، و هالال ا ى ركالال ج فحالالوج فالالى هالال ا الو الال  القصالالهيورب الال العظهمالالم  
y فالالههعلى  القصالالهي هبالال رل لىالال  فالالى الو الال  ف اولهالال ا والصالال لحهن وعا يتالالم ب

 . yل تبي بيحصلو  وُيحصلو  ويعملو  الكثهي فهم 
ن فالالى فكالال   خلوتالالم وتالالولى الييالال لم بعالالدة أخهالالم يالالهدإ فويالالى أبالالو ودفالال

 عميا  ال إ فن عاده بدأت تاتةي ال ييقم البيه فهل الى و تا  ه ا .
ياظما  فالى عقالده  وي التل علهاال  و أ  يا عا  ب لص لحهن  y سأل اهلل 

 وصحبم ويل وآلم  يمتعا  بأ  واره  وصلى اهلل على يهد   فحمدب تويى  و 
 هال 7427ص ي 75،  4006فبيايي 42هن: لهلل اإلثا

 فوزى حمند أبوزيد
 يمىوريل فصي العيبهل –بييد : الهمه ة ال فح فظل الغيبهل 

   :3120377-20-0040      :3122240-20-0040 
 اإل تي  على ئالالبكل مو ع :  ال    WWW.Fawzyabuzeid.com 

 :E-mailاإللهكتيو ل البييد 
fawzy@Fawzyabuzeid.com 
fawzyabuzeid@hotmail.com 

fawzyabuzeid@yahoo.com 
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ممddبراػقؿماظددقضكمبراػقؿماظددقضكمإإممضالمدقدىضالمدقدى

  نعم نشأتي يف احلب مو قبل آدمنعم نشأتي يف احلب مو قبل آدم

  وسسي يف األكواى مو قبل نشأتيوسسي يف األكواى مو قبل نشأتي

  علي الدزة البيضاء كاى اجتماعهاعلي الدزة البيضاء كاى اجتماعها

  ويف قاب قوسني اجتماع األحبةويف قاب قوسني اجتماع األحبة

  دٌٌدــييمؤمؤ                  لإللٌلإللٌ            وليولي        لـلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوكوك

  والييتوالييت      يفيف      ثابٌتثابٌت        أنيأني      ًدًدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيشيش

  أنا الكطب شيخ الوقت يف كل مريبأنا الكطب شيخ الوقت يف كل مريب

  يد الربياى شيخ احلكيكةيد الربياى شيخ احلكيكةــــــــــــــــــــأنا السأنا الس

ممسـفمضالماٌـاويميفمرؾؼاتفموم

  ،،م الدسوقيم الدسوقيسيدي إبساييسيدي إبسايي

  خ الطسيكة الربيامية،خ الطسيكة الربيامية،شيشي
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  صاحب احملاضسات الكدسية،صاحب احملاضسات الكدسية،

  ،،والعلوم اللدنية، واألسساز العسفانيةوالعلوم اللدنية، واألسساز العسفانية

مة الريو أظًس اهلل هلم املػيبات، مة الريو أظًس اهلل هلم املػيبات، أحد األئأحد األئ

  ،،وخسق هلم العاداتوخسق هلم العادات

  ذو الباع الطويل،ذو الباع الطويل،

  ،،والتصسف الهافروالتصسف الهافر

  ،،واليد البيضاء يف أحلام الوالية واليد البيضاء يف أحلام الوالية 

  والكدم الساسخ يف دزجات الهًاية ،والكدم الساسخ يف دزجات الهًاية ،

  خاطسخاطساللالم علي اللالم علي   يٌ زياسةيٌ زياسةانتًت إلانتًت إل

يع اللػات مو يع اللػات مو كاى يتللم جبمكاى يتللم جبم، ، ،،األناماألنام

  ا،ا،عسبي وسسياني وغرييمعسبي وسسياني وغرييم

  ريريويعسف لػات الوحش والطويعسف لػات الوحش والط  

مم__ممإغؿفكإغؿفكمم__
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ممغلؾفموعقظدهغلؾفموعقظده

أكمالالالالالع علمالالالالال ا اا سالالالالال ب والمررخالالالالالو  علالالالالالل اتصالالالالال ل  سالالالالالب الق الالالالالب 
 .dالديو ل ب إلف   الحسهن السبط 

ياهه  بالالن و الالد ب الالي  سالالبم الةالالعيا ل فالالل  ت بالالم ال بقالال ت بقولالالم : وهالالو إبالال
أبالالل المهالالد بالالن  الالييد بالالن فحمالالد بالالن أبالالل الاهالال ا بالالن  يالالن الع بالالدين بالالن عبالالد 
الخ ل  بن فحمد ال هب بن عبالد اهلل الكال ت  بالن عبالد الخال ل  بالن أبالل الق يال  
بن كع ي ال  ل بن علل بن فحمد الهواد بن علالل اليضال  بالن فويالل الكال    

الحسالالهن بالالن  بالالن كع الالي الصالال دح بالالن فحمالالد البالال  ي بالالن علالالل  يالالن الع بالالدين بالالن
 أكمعهن . علل بن أبل ط لب القيئل 

: فىالالالل ف طمالالالل الصالالال لحل الولهالالالل الع بالالالدة باالالال  الق الالالب الكبهالالالي أفالالال  أفالالالم
الع رف الةهخ الهلهل أبل ال تل بن أبل الغا    الواي ل ،   يالل اإليالكادريل 

 . dأيد أكالا خل  ا السهد ايمد الكبهي اليف عل 
 :الق ب الديو لئمل فل ئييم لح ب  نو د  ير الةهخ يس

أ  والالالده  الالد ا تقالالل إلالالل ديالالوح فالالن  ييالالل فالالي ض الوا عالالل علالالل الضالال ل 
الغيبهل للاهل ، إج أ  والد الق ب الديو ل ل  يق الع صاللتم ب لقييالل التالل كال ا 

 فاى  يتل توفل بى  ولم ف ار فةىور بى  .
ول ظ ديوح ) ب تل أولم ( لم أصل عيبل ، ف لدي  ) فحي الل ( افالتالا 

ي الالهأل ، وفالاللت الحالالوح يتالالل ديالال  : أ  افالالتل يتالالل يالال ح الحالالوح يتالالل 
والديسالال  : الحالالوح المالالي  ، وي لالال  علالالل وعالال ا فالالن أوعهالالل العالاليب ، ، فالال ؤه 
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 والخوا  فن ال ضل  .....الخ ، وأديقم : فله .
فتكالالو  اإلئالال رة إلالالل أ  المدياالالل تقالالع علالالل أو فالالل فكالال   يةالالبم الحالالوح 

  74بل فدياالالل فالالوه باحالالو الملالاللا ب لمالال ا ، وتقالالع ديالالوح ئالاليح فالالي  رئالالهد كاالالو 
 . ، بمح فظل   ي الةهخ بهمىوريل فصي العيبهلفتي   هلو

ماظؿؾشريممبقظده

 الالال   فالالالل يالالالاىور المدياالالالل ، وهالالالل  ييالالالل فالالالن القالالاليإ العالالال فية المةالالالىورة 
القييبالالل فالالن بلالالدة ديالالوح ئالالهخ فالالن  بالال ر الصالالوفهل العالال رفهن ، ايالالمم فحمالالد بالالن 

بم ، وجيالالظ أصالالح بم هالال رو  ، و   الال  بهاالالم وبالالهن والالالد الق الالب الديالالو ل صالالح
، وعهبالوا فاالالم لةالالدة تكييمالالم   المهالالد عبالالد الع يال   الال   لالالمعلهالم أ الالم  لمالال  رأ  أبال

 ه، يتى يألوه عن السبب فق ل لى :إي 
ورأوه بعالالد فالالدة و الالد ولهالال  يبلالالت صالالهتم المةالاليح والمغالاليب،  إ  فالالل  ىالاليه

فالالل  فالال   الال   القهالال   لالالم ، بالالل  الال   لبحالالي :تالاليل القهالال   ، فسالالألوه عالالن بلالالب فقالال ل
لهلالالل الثالثالهن فالالن ئالعب   يالالال  d و ال   فولالده الد ا تقالالل إلالل  وكتالالم،  ىاليه و 

 ، وفوضع وجدتم هو فك   دفام . ھ431
ويالالاليو  لاالالال  الهالالالالل الكي الالالل الكيافالالالل المتالالالواتية عالالالن الق الالالب الديالالالو ل 

 وهل  يافل صه فم فل المىد إب يقول :
فلمالال  وضالالعتم فالالل اللهلالالل الت لهالالل للت يالالع والعةالاليين فالالن ئالالىي ئالالعب   يالالال 

وخمسالالهن ويالالتم  ل ، ات الال  و الالو  الةالالب فالالل هالالالل رفضالال   ، فقالال ل ابالالن ثالالالث 
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هال رو  : ا ظاليوا هال ا الصالغهي هالل رضالع فالل هال ا الهالو     فالأخبيت والدتالم أ الالم 
 فن اابا  ف رح ثديم ول  ييضع.
و ل   سالالم هالال ه الكيافالالل فالالل  ت بالالم الحقالال   ، و الالد يالالهل الق الالب الديالال

 ال ل  :ب فال   صالمف فكتو د  قل الهالل الكي ل بلب فل  ت ب لس   التعيي
 فل الحق    : (يعال الق ب الديو ل)اايت ب 

ـَماهللمسؾقف(م(مؼعينمغػلفمؼعينمغػلفم))إنماظػؼريمإنماظػؼريم ـَماهللمسؾقفع عـمزفرمأبقفموظطػمبفمعـمزفرمأبقفموظطػمبفمممع

ماألحشاء ماألحشاءيف مأعليف موضعؿين مصقني مأعل، موضعؿين مصقني ماظعامممم، مذظؽ ميف معؾشرا ماظعاممطـت مذظؽ ميف معؾشرا طـت

مموإنمذظؽمأولمطراعيتمعـماهلل.وإنمذظؽمأولمطراعيتمعـماهلل.ممالل،الل،اهلاهلممرََر،موملمؼ،موملمؼباظصقامباظصقام

و الالال    بووالالالم واضالالالح   الالال هيا ،  و الالالد عاالالالل والالالالده بتعلهمالالالم فاالالال  ط ولتالالالم ،
فل ت  للاظالي ، وبعالد أ  ي الظ القاليآ  الكاليي  وت قالم علالل المال هب الةال فعل ، 
باه  لم خلوة بديالوح ، فالدخلى  وأ ال   بىال  عةاليين يالال طبقال  لمال  وصاللا  فالن 

 الال ل الهالالالل الكي الالل : ولمالال  أتالال  اايالالت ب بخلوتالالم فالالن السالالن ثالثالال  ، اليوايالال ت 
، ثالالال  أراد أ  فالالالن الخلالالالوة وصالالاللل علهالالالم الالالالده ، فخالالاليجوعةالالاليين يالالالال تالالالوفل و 

 .يدخلى  فحلف علهم بعأل ال قياا أج يدخلى  ، فهلس ته هى 
 

ffffffffffff  



rrrr  

  iiiiiiiiiiiiii
iiiiiiii    

مصؾؿفمباظصقصقة

   الال  لالالالم صالالاللم ب لسالالال دة اليف عهالالالل فالالن كىالالالل أبهالالالم ، ب يهالالال  السالالالهد عبالالالد 
)) كشف اهنقاب عن القالالالالالالالال در ال بالالالالالالالالي  الحسالالالالالالالالهال فالالالالالالالالل  ت بالالالالالالالالم : 

أبالالالالالوه السالالالالالهد أبالالالالالو  فقالالالالال ل : و الالالالال   أنطاب األزبعْ األقطاب ((
اايمالالد  ، و الالد ألالالبس  لالمهالالد فالالن أعهالال   خل الال ا الةالالهخ أبالالل ال الالتل الوايالال 

  ن : السهد فويل والسهد إبياهه .خي تم اايمديل لولديم الهلهله

  مالالالال   سالالالالب الق الالالالب الديالالالالو ل للسالالالال دة الةالالالال بلهل كم عالالالالل فالالالالن 
 :  عل يبهل ال  ي ج الحصيفاى  ااكالا العلم ا 

 د فيتضل ال بهد  .الح فظ أبو ال هأل فحم -7
الحسن بن الح ج فحمد الكوهن ال  يالل ، و الد تيكمالم فالل  -4

طبقالالال ت الةالالال بلهل و سالالالبم إلالالالهى  فقالالال ل : ) يالالالهد  إبالالالياهه  الديالالالو ل القيئالالالل 
 الحسهال الى ئمل الة بلل ( .

أبو المع رف فحمالد عبالد الالييه  الاةال بل الحسالال الةال بلل  -1
، والديالالو ل ئالال بلل يمالالد  الةالال فعل ال اتالالدا ل  الال ل: ف لةالال بلل فةهةالالل،اا

ي ى  فام أ  ها ل صلم بهام وبالهن اإلفال   الةال بلل  d وها ل  ض فن  الفم
))مأغامصؽؽتمرالدؿمدقرةماألغعاامماظايتمملمؼؼادرمسؾالمصؽفاامممممم))مأغامصؽؽتمرالدؿمدقرةماألغعاامماظايتمملمؼؼادرمسؾالمصؽفااممممممإب يقول : 

  يكالالن خ لالالم   عالال  فالالن   يهالالل القيبالالل، واإلفالال   الةالال بلل لالال اظشاااذظلمخاااظلم((اظشاااذظلمخاااظلم((
الع فالالل فخ الالوت تحالال   ، وفالالل دار الكتالالبوإ مالال  يقصالالد أ الالم خ لالالم فالالل ال ييالال 

 عاوا  )) ورد الديو ل ال   تلق ه عن خ لم الة بلل (( .
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و  لب الع ل  الصالوفل الهالالل الكي الل إب  ال ل عقالب ب اليه  -2
لساد الس دة الةال بلهل : )) وهكال ا  قلالم ئالهخا  السالهد إبالياهه  الديالو ل فالل  

 عن الةهخ أبل الحسن   سم (( . احلقائق ت بم 

لبكالي  إب  ال ل عاالد  الفالم عالن و  لب السهد فحمد توفهال  ا -3
يالالاد ال ييقالالل البيه فهالالالل : )) أخالال  يالالالهد  إبالالياهه  الديالالو ل عالالالن يالالهد  أبالالالل 

و يال رة اإلفال   الةال بلل لاالوايل ديالوح تريالد وكالود صاللم ، الحسن الةال بلل ((
 بهام وبهن والد الق ب الديو ل . 

  رو  ابالالن فالال ر  فالالل المالالال اإللىهالالل عالالن الق ضالالل   صالالي الالالدين بالالن
 أ م   ل: عن كده أبل المواهبلمواهب الة فعل عن أبهم فو  بن أبل ا

لمال  توكالم  – الد  اهلل ياليه الع يال   –إ  اايت ب أبل الحسن الةال بلل 
ل البحالالالالي المق بالالالالل لسالالالالاىور للحالالالال  أريالالالالل في بالالالالم التالالالالل هالالالالو فهىالالالال  علالالالالل يالالالال ي

وضالييحم  –أ  بي الصاللح ا يقال ل لالم أبالن هال رو  ، و    بى  ركل فن الم  ورة
، فوكالده م   صدا  يال رة اايالت ب أبالل الحسالنفه ا بأصح ب  ل  –بى  بساىور 

، تسالالالل الةالالالهخ و صالالالد اإلفالالال   أبالالال  الحسالالالن، ف و الالالد  صالالالب لالالالم خهمالالالل وهالالالو بىالالال 
أيالالالبوع  ي الالالوف يالالالول خب  الالالم وج يدخلالالالم، ياتظالالالي اإلب  يتالالالل أب  لالالالم، وفكالال  

، فالأ كي علهالم أصالح بم بلالب ، فقال ل : ) لمال  فدخل وأ    عاده  لهال ث  خاليج
فل ه ه اللحظالل فالوح فال  يصالل لالل فالل صالحبل الةالهخ دخل  إلهم يصل لل 

وأضال فم ورفالع  أبل السعود فل خمس وعةيين يام (   ل : ثال  دعال ه إلالل بهتالم
 لم علم  علل رأيم.

  وتقالالول اليوايالال ت أ  الق بالالهن الهلهلالالهن السالالهد أيمالالد البالالدو  فالالل



rrrr  

  iiiiiiiiiiiiii
iiiiiiii    

طا   والبيهال   الق الب الديالو ل بديالوح    ال  علالل اتصال ل عالن طييال  فييالد   
اى  فهتالاليددو  فالال  بالالهن ، إب  الال   هالالرجا يتولالالو  تبلهالالت فالال  ي لالالب فالال  الالال فاىمالال 

والمةىور أ   ال فاىم      يكن اخهم الحالب الخال لض فالل ديوح وطا   ، 
، وفمالالال  ياسالالالب للق الالالب الديالالالو ل فالالالل بهالالال   فضالالالل الق الالالب السالالالهد yاهلل 

 أيمد البدو  ه ا البه  المةىور 

ممسؿسؿممددطؾماىؿاسةمتؾعمواظلقطؾماىؿاسةمتؾعمواظلقممممممممممممممممممممامسؿامسؿصضؾماهللمسؾقـصضؾماهللمسؾقـ

  ف وفم  ير د ف   لا ه ، ف  رواه البق عل فل طبق تم  قال عن العال ر
 :   ل للق ب الديو لالسهد البدوإ  أ  أب  ال ته   أيمد الةا و 

مم!،!،ثقؼمسؾلمبعضـاثقؼمسؾلمبعضـاأعاممسعتموسؾؿتمأغـامأخذغاماظعفقدمواٌقاأعاممسعتموسؾؿتمأغـامأخذغاماظعفقدمواٌقا  ((((  

ؼػرقمؼػرقمسؾلمعـمسؾلمعـماظدغقامواآلخرةماظدغقامواآلخرةمممخرياخرياأعاممسعتموسؾؿتمأنماهللمحرممأعاممسعتموسؾؿتمأنماهللمحرمم

مؼؼقمم!،!،بقــابقــا معـ مظعـ ماهلل مأن موسؾؿت ممسعت مؼؼقأعا معـ مظعـ ماهلل مأن موسؾؿت ممسعت مررؼؼةمأعا مسؾل مػذا مررؼؼةمل مسؾل مػذا ل

  ))))!!وػذامسؾلمررؼؼةوػذامسؾلمررؼؼة

وػذاموػذام...!!م...!!مؾسمذطرمؾسمذطرمأعامتعؾؿمأنماهللمظعـمعـمؼؼقلمػذامظفمذبأعامتعؾؿمأنماهللمظعـمعـمؼؼقلمػذامظفمذب((((  

تعاظلمصؿحمسؾلمعـمملمؼػرقمتعاظلمصؿحمسؾلمعـمملمؼػرقمأعامتعؾؿمأنماهللمأعامتعؾؿمأنماهللم،م،م!!!م!!!م!!ظقسمظفمذبؾسمذطرظقسمظفمذبؾسمذطر

مم))))ممبقــام!بقــام!

  وج ئالالب أ  هالال ا الحالالدي  كالالي  أثاالال ا الميايالالالت التالالل تمالال  بهاىمالال
 . د ويب وص  ا و ارتب ت فل اهللوهو يدل علل فبلت ف      بهاىم  فن و 

ffffffffffff  
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ماظػؿحماظقػيب

أ م     يا   ب لعلو  الوهبهالل ،dفم  يستل   الاظي فل ت ريخ يه تم 
 فا  ط ولتم ، فم  يدل علل أ م     فتح  وهبه  .

  بالال لبحهية دأ الالم يالال في إلالالل دفاىالالور الالالوي احلقائقيكالالل فالالل  ،
 ، فت الل فهىالال  فحلالال  ببي تالالمفالال لل هالالو فقهالل هةالاليببنالالي ف لالالب فاىال  فالال ا لفمالي ب

 فق ل: 
ممتمبفؿمسفؾاتمبفؿمسفؾااللمتاػاللمتاػاألراألرممإذاموردواإذاموردوا

ممامشصـفمررؾاامشصـفمررؾاااوإنمٌلقامسقدامزػوإنمٌلقامسقدامزػ

مماااااااااااااااااااااااجمذقارباجمذقاربوإنموردواماظؾقرماألجوإنموردواماظؾقرماألج

ممألصؾحمعاءماظؾقرمعـمرؼؼفؿمسذباألصؾحمعاءماظؾقرمعـمرؼؼفؿمسذبا

ممكرةكرةااامسؾلمزفرمصامسؾلمزفرمصااااااااااوإنمورؽقامؼقعوإنمورؽقامؼقع

ممرؽفؿمسشؾارؽفؿمسشؾاؿاءمعـموؿاءمعـموااااااااااألغؾؿتماظصألغؾؿتماظص

افتتل الكال  بقولم:افتتل الكال  بقولم:  ي عام أ م     إبا فد القل  و تبي عام أ م     إبا فد القل  و تبائتىائتى  وو  

ػذامعامصؿحماهللمبفمعـمصؿقحماظغقبمعـمروضةماظـػسميفمػذامعامصؿحماهللمبفمعـمصؿقحماظغقبمعـمروضةماظـػسميفممم{{

  الوايدة يتل ياق ع الكال الوايدة يتل ياق ع الكال   وج ي ال يكتب بتلب المدةوج ي ال يكتب بتلب المدة..م..م}}حظريةماظؼدسمحظريةماظؼدسم
   ل أو  ثي . ل أو  ثي .

 عن   سم :  اجلٌهسّ و  ل فل 

مومم{{ مإؼاي، معـ محؾقيب مأخذغل موظؼد مإؼاي، معـ محؾقيب مأخذغل مععـاي،مظؼد مسـ مععـاي،مدؾؾين مسـ دؾؾين

مصـاي مسـ مصـايوأصـاغل مسـ مصؿوأصـاغل مصؿ، ممبرآي،م، مال موادؿفؾقؿف متؾؼاي، معـ مال ممبرآي،مؾؼقؿف مال موادؿفؾقؿف متؾؼاي، معـ مال ؾؼقؿف
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مدرؼرم مسؾل موأجؾلين مباصغاي، مال موغاجقؿف مبلؼاي، مال مدرؼرموخارؾؿف مسؾل موأجؾلين مباصغاي، مال موغاجقؿف مبلؼاي، مال وخارؾؿف

م،ماظصػا،مودؼاغلمبؽلسماظقصا،موسؼدمظلمظقاءماظقالاظصػا،مودؼاغلمبؽلسماظقصا،موسؼدمظلمظقاءماظقال صادؿعذبتمصقفمصادؿعذبتمصقفم،

جرسينمطؽقسمجرسينمطؽقسم،مصؾقم،مصؾقمأظقؿماظعذابمواظؾال،مورضقتمصقفمبؼدؼؿماظؼضاأظقؿماظعذابمواظؾال،مورضقتمصقفمبؼدؼؿماظؼضا

وظقمأوردغلموظقمأوردغلم،م،مؼةمالدؿعذبؿفاؼةمالدؿعذبؿفا،موظقمسذبينمبػـقنماظرز،موظقمسذبينمبػـقنماظرزؿفاؿفااٌـقةمظشرباٌـقةمظشرب

عقاردماهلؾؽةمظقردتفا،مصلغامععفمطؿامؼرؼدمالمطؿامأرؼد،مصفقماٌرادمعقاردماهلؾؽةمظقردتفا،مصلغامععفمطؿامؼرؼدمالمطؿامأرؼد،مصفقماٌرادم

مم}}مموأغاماٌرؼد.وأغاماٌرؼد.

  ويقولd  احلقائقعن   سم فل  ت بم  : 

موصؼؽؿماهللمأنماظػؼريممم{{ موصؼؽؿماهللمأنماظػؼريمإسؾؿقا طانمبؼرؼةمالمطانمبؼرؼةمالممم––ؼعينمغػلفؼعينمغػلف––إسؾؿقا

مص موظؽـمذظؽممبا موالمععؾؿ، مصؼقف مصبفا موظؽـمذظؽممبا موالمععؾؿ، مصؼقف ؿحماهللمبفمعـمصؿقحماظغقبمؿحماهللمبفمعـمصؿقحماظغقبمبفا

ماظظالمم موعصؾاح ماألغام مخري مواٌردؾني، ماألغؾقاء مدقد مبرطة ماظظالممعـ موعصؾاح ماألغام مخري مواٌردؾني، ماألغؾقاء مدقد مبرطة عـ

وردقلماٌؾؽماظعالممسؾلمضؾبمسؾدهمإبراػقؿماظددقضلماظؼرذلموردقلماٌؾؽماظعالممسؾلمضؾبمسؾدهمإبراػقؿماظددقضلماظؼرذلم

مممم}}مماظصقيفماٌؼؿديمباظؼرآناظصقيفماٌؼؿديمباظؼرآن

 : و د صيح فل فك   آخي فن  ت بم الحق    بقولم 

مؼؽشػمظلمم{{ موصار ماظعفدمبقؿقـف، مؼؽشػمظلإنماظـيبمأخذمسؾَل موصار ماظعفدمبقؿقـف، سـمسـمممإنماظـيبمأخذمسؾَل

مممم}}مماألعقر،موؼػؿحمظلمأضػالمايفب.األعقر،موؼػؿحمظلمأضػالمايفب.

ffffffffffff  
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مزبارؾاتفميفمعشاػداتف

  ل  d احلقائق فل : 
إغينمذاتمؼقممجاظلاميفمعؽاغلمصلخذتينمدـةمعـماظـقمم،مإغينمذاتمؼقممجاظلاميفمعؽاغلمصلخذتينمدـةمعـماظـقمم،ممم))

مواٌشاػدةم مإظقـا ماظـظر مسـ ممنت مإبراػقؿ مؼا مدري ميف مواٌشاػدةمصـقدؼت مإظقـا ماظـظر مسـ ممنت مإبراػقؿ مؼا مدري ميف صـقدؼت

مماسة،مأترضلمأنمتؽقنمعـماظغاصؾني؟مصؼؿتمعرسقبام(اسة،مأترضلمأنمتؽقنمعـماظغاصؾني؟مصؼؿتمعرسقبام(يفمػذهماظليفمػذهماظل

 ب يقول : وفل بل

  اارااراااظؾشاظؾشممطؾلمبؽؾؽمعشغقلمسـطؾلمبؽؾؽمعشغقلمسـ
ممصؽقػمأغلاكمؼاممسعلموؼامبصريصؽقػمأغلاكمؼاممسعلموؼامبصري

  رةرةااظقمأنمسقينمإظقؽماظدػرمغازظقمأنمسقينمإظقؽماظدػرمغاز
  دغتموصاتلموملمأذؾاعمعـماظـظردغتموصاتلموملمأذؾاعمعـماظـظر

 : و    يقول لمييديم 

موضاضتم مباٌغرب موأغا مباٌشرق مأحدطؿ مطان مظق ماسؾؿقا موضاضتم)) مباٌغرب موأغا مباٌشرق مأحدطؿ مطان مظق ماسؾؿقا ((

مورؾؾينمالمهفؾينمسـفمضؾضةماظرتابماظيتم مورؾؾينمالمهفؾينمسـفمضؾضةماظرتابماظيتمسؾقفماألرضمبرحؾفا سؾقفماألرضمبرحؾفا

مموبقـفم،مصفامأغامواضػمبنيمؼدؼفم((م.موبقـفم،مصفامأغامواضػمبنيمؼدؼفم((م.مبقينمبقينم

  و الالد تالالواتيت عاالالم القصالالل الت لهالالل ، وهالالل فيويالالل فالالل فعظالال  الكتالالب
نٌز احلدق، ًهطان التالالالالالالالالل تيكمالالالالالالالال  للق الالالالالالالالب الديالالالالالالالالو ل فثالالالالالالالالل 

ناظس ضْ اه ٍف، ًزً صاهتعس نٌز األب از، ، ً

 :  ًطبقات األبساز
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، و   الالال       ضالالالل اإليالالالكادريل يالالالبغأل الصالالالوفهل ويا صالالالبى  العالالالداا الالال
واليوايالال ت تبلغالالالم عالالن الق الالالب الديالالو ل ، فهتبالالي  ب لتصالالالد  لالالم فالالالل القصالالض 

ئخض فييديم ، يتل  ثيت ئك ي تى  فام ايت به  ، فكال   يالأفيه  ب لصالبي 
علالالل إي ا الالم ، وإ اا هالال ا اجضالال ى د عالال ف عالالن اإليالالكادريل فالالاى  فالالن تضالال يه 

 لحم إلل المثول بهن يد  الق ضل.فص 

 ديالالالالو ل ائالالالالتي  ويالالالالدث بات يالالالالو  أ  بعالالالالأل تالفالالالال ة الق الالالالب ال
ي كالالم فالالن ركالالل فالالن السالالوح فتةالال كي هالال ا فعالالم ويالالبم ، ويالال  تى  الةالاليطل إلالالل 
المحكمالالل ، وفثلالالوا بالالهن يالالد  الق ضالالل ، ولمالال  علالال  هالال ا بالالأ  خصالال  البالال  ع فالالن 
فييالالد  الق الالب الديالالو ل أفالالي بحبسالالم وأه  الالم ، فأريالالل  فالالالؤه إلالالل أيالالت به  

هال  ليكالل فالن بديوح يستغهثو  بم فن  ل  بلب الق ضل ، فكتب ر عل وأع  
 عاده وأفيه بتسلهمى  للق ضل ، و     تتضمن ه ه اابه ت :

موترتمبلوتممفامماظؾقؾمصائؾاةماٌراعلفامماظؾقؾمصائؾاةماٌراعلاادد موترتمبلوت....إذا   ارماًشاقعارماًشاقعاااااااااااااااااااااااا....إذا
مرج ماٌرعل مإظل مرجؼصقبفا ماٌرعل مإظل ماظرطقع........ممالالااؼصقبفا معع ماظلفقد ماظرطقعؼطقؾقن معع ماظلفقد   ؼطقؾقن

ممقعقعاااااااااااااااا....وأجػانمتػقضمعـماظدع....وأجػانمتػقضمعـماظدعممااءااءـةمتفؿفؿميفمدسااـةمتفؿفؿميفمدساااااااااااااااااابلظلبلظل

ممصـمباظدروعصـمباظدروعااااااااااااااصؿامؼغينماظؿقصؿامؼغينماظؿق........مماااافؿفؿااااااااااااااوترنمثؿمرعنيمدوترنمثؿمرعنيمدإذامأإذامأ

ولمالال  وصالالل إلالالل فاالال ل الق ضالالل ايالالتأب  علهالالم فالالل الالالدخول فالالأب  لالالم ، 
و    فل كمع فن أصح بم ، ولمال  علال  أ الم فييالل فالن عاالد الق الب الديالو ل 

 آباه ب لكال  ، والت   إلل فن عاده وهو يقول :
هال ا اليكالل الال   يالدعل الوجيالل ت فن ا ظيوا إلل ه ه الور ل التل ك ا
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وبعالالد أ  يالالب اايالالت ب ئالالي  فالالل  يااتىالال  كىالاليا ، فلمالال  وصالالل إلالالل  ولالالم ))  ، 
يالالالىم  (( خالالالي فهتالالال  ، فىالالال ج اله لسالالالو  وعلالالال  الاالالال   بالالال لخبي فالالالأطلقوا اليكالالالل 

 تكييم  ايت به .

  و الالد يالالدث صالالدا  فالالن هالال ا القبهالالل بالالهن الق الالب الديالالو ل وبالالهن
 ...بن  الوو   السل    الملب اائيف خلهل

بالالالدأ الصالالالدا  بمك تبالالال ت  الالال   يييالالاللى  الق الالالب الديالالالو ل إلالالالل السالالالل     
 لمالال  وكالالد فاالالم تى و الال  فالالل  الالبل كمالال ح رك لالالم الالال ين يسالالهنو  فالالل تصالاليف تى  
الع فالل أو يعبثالالو  بحقالوح اليعهالالل ، و الد أثالال ر بلالب ياالال  هالرجا خةالالهل أ  ياتبالالم 

 .السل    إلل  لمى  وكوره 
فييالالالال  فالالالالن الماالالالال فقهن لهالالالالووي صالالالالدر و  لمعتالالالال د فالالالالل  الالالالل عصالالالالي ا بالالالالي  

السالالالل    علالالالل الق الالالب الديالالالو ل ، ويالالالتكل  ب يالالال  اإلخالالالال  والحالالالب الالالال   
يكاالالم للسالالل    ، ويالالتى  الق الالب الديالالو ل ب جيالالتى  ل واجيالالتىت ر ب لسالالالل    
فمالال   الالد ياتىالالل بحالالدوث فتاالالل ، وبىالال ا يضالاليبو  علالالل الالالوتي الحسالال   عاالالد  الالل 

بم ، ولمال  أ سالوا فاالم اإلصالغ ا  ي    ، وأخ وا فل إوياا السل    علل ال تب
لوئالال ي تى  ، بالال دروا إلالالل يالاليعل الالالتخلض فالالن الق الالب الديالالو ل لهالالأفاوا ئالاليه ، 

 .وييتعوا فل وهى  ب ي  المصلحل الع فل
، وتقالالول فالالن ئالالىد فسالالمو  هديالالل للق الالب الديالالو لبالالدأوا ب ريالال ل طالاليد 

 سل  الىديل كمع ال قياا و  ل لى :اليواي ت أ م يهام  ت
، فأ لالم ال قالياا اهلل تعال لل،  لالوه وج فبال جه بال ب  اهلله ا ئىد إ  ئال ا 
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 .ول  يرثي فل أيد
، فلمالالال  وصالالالل  نوفالال   الالالالوا ب لسالالل    يتالالالل أريالالالل إلهالالم اافهالالالي عالالال  الالالدي

ر الالالب اافهالالالي إلالالالل ديالالالوح ،  صالالالب خهمتالالالم علالالالل ئالالال ط  الاهالالالل ، وأريالالالل فالالالن 
يستدعل الةهخ للمثول بهن يديم ، فأريالل الةالهخ فالن  بلالم فالن يقالول لالم : )) 

كلالالس فالالل خهمتالالب (( فلالال  يقالالدر اافهالالي علالالل الحي الالل ، وفكالال  فالالل خهمتالالم ا
وأب الالأ خبالاليه علالالل السالالل    ، و ثالاليت الةالال  ع ت وأصالالبح  ، فةالاللول الحي الالل 

المسالالألل فسالالألل تتعلالال  بكيافالالل السالالل    وههبتالالم التالالل أصالالبح  فالالل المهالال ا  ، 
، وإفالال  أ  يعتالاليف بأ الالم أ الالل فالالن أ  أ  يقتالالل الةالالهخ أو ي لالالم علالالل اا الاللف فالال  

 ضع أيد رع ي ه لسل   م .يخ
يلقالل إلهالم فالن    ييافقالم يالبع وأريل السل    وفدا فن  بلالم وفعىال  يالب  

وا بالأفي اافهالي  صالدوا ، ولم  وصلوا إلالل ديالوح وعلماليغضب علهى  السل   
، فىالال ج اايالالد و  الالع  تيبالالوا فالالن خلوتالالم بالالي  لىالال  اايالالت ب، فلمالال  اخلالالوة الةالالهخ

وهالال  ي دو الالم  -ل علهالالم فييالالدوهال الالوح فالالن ر بتالالم ويمالال  ئالال ي اايالالت ب، فخةالال
 (( إغفمالمؼػرتسمإالماظغاصؾإغفمالمؼػرتسمإالماظغاصؾ))  ف مأ ى     ال : –بأروايى  

وكاليت أفالالور بعالد بلالالب علالال  ، اايالالد أ  ي تالي  الوفالالد الميافال  لالالمو ال د 
تى  فالالل يالالد فاىالال  السالالل    أ الالم و الالع فالالل يب  الالل الوئالال ة، و الال د أ  يىلالالب بالالو هع

اإلي اة يو  يال يه با سالم ، ورأ  أ م ج يك ي عن ه ه إف   فن أ مل الع رفهن
 إلل ديوح لهعت ر لم عم  يدث .

وتقول اليواي ت أ  السل    ئ هد فن الق ب الديالو ل أيالوج خ ر الل 
 ادتالالم اعتقالال دا فهالالم، يريالالد بلالالب أ الالم عالاليح علهالالم فالال  ئالال ا فالالن العقالال ر والمالال ل ، 



rrrr  

  iiiiiiiiiiiiii
iiiiiiii    

فالاليفأل أ  ي لالالب ئالالهن  لا سالالم، وطلالالب فالالن السالالل    أ  يتالاليل  صالالف اله يالالية 
ل قالالالياا يا قالالالو  فاىالالال  علالالالل فصالالال لحى  فوافالالال ، ثالالال  بةالالاليه المواكىالالالل لديالالالوح ل

وفالالن هالال ه الوا عالالل  الال   السالالل    إبا  تالالب ، ب لاصالالي علالالل الصالاللهبههن فالالل عكالال  
 للةهخ يقول لم : ))فملو ب خلهل (( .

  وتعالالالاليح الق الالالالب الديالالالالو ل فالالالالل   الالالالس الو الالالال  إلالالالالل ههالالالالو  فالالالالن
 نفالال أ  يالالبعل..العلمالال ا ج يقالالل ئالالدة عالالن ههالالو  اافالالياا ، وفمالال  يالاليو  عاالالم : 

ا القض ة ك ؤوا لهمتحاوه ، فلم  وصل  المي ب بى  إلل ي يل ديوح و  لالو 
فاىالالال   صالالالالدوا فكالالالال   الق الالالب الديالالالالو ل، وتقالالالالول اليوايالالال ت أ   قهبالالالالم  ىالالالاليه ، 

، فتعهبالوا فالن أفاليه  فأصهبوا ب هول فتية فن ال فن، ث  عال دت إلالهى  الال ا ية
،  ه  وئالواربى ى  فن تغهي فظىيه  ورث ثالل ثهال بى ، وطالول لحالوف  آل إلهم ي ل

وعلموا أ  بلب فن تىهمى  ال   ج فبالير لالم علالل عال رف فالن  بال ر العال رفهن 
، وإبا ب لق الالالالالب ، و صالالالالالدوا إلالالالالالل ديالالالالالوح فالالالالالية أخالالالالالي y، فتالالالالال بوا إلالالالالالل اهلل 

، dالديالالالو ل  الالالد أريالالالل  قهبالالالم جيالالالتقب لى  فتلقالالال ه  و الالال ده  إلالالالل اايالالالت ب 
مسال  ل التالل ( يقصالد ال ضقظقامعامسـدطؿمعـماٌلائؾضقظقامعامسـدطؿمعـماٌلائؾف بتالدره  بقولالم : ) 

أعالالالدوه  جفتح  الالالم  بالالالل فقالالالدا  الالالال ا ية الالالال   أصالالال بى  ، فضالالالحكوا و الالال لوا : 
العىالالالد ، وصالالال روا فالالالن أخلالالالض تالف تالالالم ، يك هاالالال  فالالال  كالالالي  لاالالال  ، وأخالالال وا علهالالالم 

 : و  ل فى بلب 

ممصؿفتمسؾكماظعشاقمدؽرامخبؾقتلصؿفتمسؾكماظعشاقمدؽرامخبؾقتلممممممممممممممةةاااادؼاغكمربؾقبكمبؽلسماحملؾدؼاغكمربؾقبكمبؽلسماحملؾ

ممؾقتلؾقتلااااااااااؿامطانماػـكمجؾقتكمثؿمخؿامطانماػـكمجؾقتكمثؿمخصصممممممممممرًامبلرموحؽؿةرًامبلرموحؽؿةااااااااااااااااااااااوغادعـكمدوغادعـكمد

  قاتمظدطتقاتمظدطتااااااااااااااااااااااظصؿماىؾالماظرادظصؿماىؾالماظرادممممممممممممااااااااااااااااضضأأممووأأامغقرماىالظةمامغقرماىالظةمااوالحمظـوالحمظـ
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ممـتماغاماظلاضكمٌـمطانمحاضراـتماغاماظلاضكمٌـمطانمحاضراطط م م مم م م م ممفؿمطرةمبعدمطرةفؿمطرةمبعدمطرةااااااااااااااااااااااأرقفمسؾقأرقفمسؾقم

  سؾكماٌرتضكماظؽرارمؼقمماظؽرؼفةسؾكماٌرتضكماظؽرارمؼقمماظؽرؼفةمممممممممموطانمدظقؾلمؼقممحضرةمضددفوطانمدظقؾلمؼقممحضرةمضددف
ممقكلموضدوتلقكلموضدوتلاااااانمردقلماهللمذنمردقلماهللمذأأووممممممممممممذبذبااعفعفبنذنمعـماٌكؿارمخريمبنذنمعـماٌكؿارمخريم

ممؾيتؾيتاممبقاممبقااااااااااااااااااااااودعتموثقؼامصادضودعتموثقؼامصادضمممممممممممموساػدغلمسفدامحػظتمظعفدهوساػدغلمسفدامحػظتمظعفده

ffffffffffff  
متراثفماظعؾؿل

   لقالالد أ الال d  بخلوتالالم التالالل باهالال  لالالم بديالالوح عةالاليين يالالال فالالل
ا  ياد فع ربم    ت  فتبتال يسبل فل بح ر القيب بيوح عةالق  أ الوار الال ات ، 

 حالال ت التهلهال ت ، و الال   اعتك فالالم فالع ربالالم يال فال ب لما كالال ة واا الالس فغميتىال   
واجتص ل الدا   ب هلل تع لل فل يضية القد  يه  ي االل فالل المةال هدة عالن  

، ثالال  يبقالالل عالالن فا  الم، ويغالاليح فالالل بحالال ر الال ات وتهالال ر الصالال  ت  الل ئالاللا يتالالل
، أ  فال فهم، فهسمع ل يال  الخ ال ب، ويسالقل فالن ل هالف الةالياب ب لح  بعد

   يىتف بلس   الحقهقل    ال : وعاد 

ممذربتمدغانماظصرفميفمحضرةماظرضاذربتمدغانماظصرفميفمحضرةماظرضا

ممقدماظعربقدماظعربااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوطانمدظقؾلميفماهلديمدوطانمدظقؾلميفماهلديمد

ف الالالتل اهلل علهالالالم فالالالن العلالالالو  الوهبهالالالل فالالال  ج يصالالالي لالالالم يتالالالل أ  الهالالالالل 
 ييو   عام أ م   ل : هطان اهتعسٍفالكي ل فل 
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م م)) مبع)) مأمحال مدؾعة ماظؾاء مغؼطة ميف مأذرح مبعإغين مأمحال مدؾعة ماظؾاء مغؼطة ميف مأذرح مصؿـؼطعمإغين مصؿـؼطعمري ري

مم((((..زمومتقؾمسـدمععرصةمغؼطةماظؾاءزمومتقؾمسـدمععرصةمغؼطةماظؾاءضؾقبماظعارصنيموتفؿضؾقبماظعارصنيموتفؿ

 و د بهن d  يقهقل ه ه المعيفل التل ت  ح علل  لالب العال رف
 بعد ص   م و ق  م فق ل : 

م م)) مبالم)) مسؾؿا ماهلل مأورثف ماظعرصان معؼام ميف ماظعارف مطؿؾ مبالمإذا مسؾؿا ماهلل مأورثف ماظعرصان معؼام ميف ماظعارف مطؿؾ إذا

وادطةم،موأخذماظعؾقمماٌؽـقغةميفمأظقاحماٌعاغلم،مصػفؿمرعقزػاموادطةم،موأخذماظعؾقمماٌؽـقغةميفمأظقاحماٌعاغلم،مصػفؿمرعقزػام

موأرؾعفموسوس م، مورمسفا موسؾؿمامسفا م، مرؾلؿاتفا موصؽ م، موأرؾعفمرفمطـقزػا م، مورمسفا موسؾؿمامسفا م، مرؾلؿاتفا موصؽ م، رفمطـقزػا

اهللمسؾلماظعؾقمماٌقدسةميفماظـؼطم،موظقالمخقفماإلغؽارمظـطؼقاماهللمسؾلماظعؾقمماٌقدسةميفماظـؼطم،موظقالمخقفماإلغؽارمظـطؼقام

مسؾاراتم م: ماظعؾارات مإذارات معـ مهلؿ موطذظؽ م، ماظعؼقل مؼؾفر مسؾاراتممبا م: ماظعؾارات مإذارات معـ مهلؿ موطذظؽ م، ماظعؼقل مؼؾفر مبا

ععفؿةموأظلـمزبؿؾػةم،موطذظؽمهلؿميفمععاغلمايروفم،مواظؼطعمععفؿةموأظلـمزبؿؾػةم،موطذظؽمهلؿميفمععاغلمايروفم،مواظؼطعم

بمواظرصعمعاالمحيصرموالمؼطؾعمبمواظرصعمعاالمحيصرموالمؼطؾعمواظقصؾم،مواهلؿزمواظشؽؾم،مواظـصواظقصؾم،مواهلؿزمواظشؽؾم،مواظـص

مسؾلم معؽؿقب مػق معا مسؾل ماإلرالع مهلؿ م،وطذظؽ مػؿ مإال مسؾلمسؾقف معؽؿقب مػق معا مسؾل ماإلرالع مهلؿ م،وطذظؽ مػؿ مإال سؾقف

مػقم موعا م، مواظؾقر ماظرب ميف موعا م، مواهلقاء مواٌاء ماظشفر مػقمأوراق موعا م، مواظؾقر ماظرب ميف موعا م، مواهلقاء مواٌاء ماظشفر أوراق

عؽؿقبمسؾلمصػقةمضؾةماظلؿاءم،موعاميفمحقاةماإلغسمواىـمممامعؽؿقبمسؾلمصػقةمضؾةماظلؿاءم،موعاميفمحقاةماإلغسمواىـمممام

مػقم مهلؿماإلرالعمسؾلمعا موطذظؽ م، مواآلخرة ميفماظدغقا مهلؿ مػقمؼؼع مهلؿماإلرالعمسؾلمعا موطذظؽ م، مواآلخرة ميفماظدغقا مهلؿ ؼؼع

مطؿابةمعـميمقعمعامصققماظػققموعامهتماظؿقتم،موالممطؿابةمعـميمقعمعامصققماظػققموعامهتماظؿقتم،موالمعؽؿقبمبالعؽؿقبمبال

سفبمعـمحؽقؿمؼؿؾؼكمسؾؿامعـمحؽقؿمسؾقؿم،مصننمعقاػبماظلرمسفبمعـمحؽقؿمؼؿؾؼكمسؾؿامعـمحؽقؿمسؾقؿم،مصننمعقاػبماظلرم

] ] مم((((ضصةمعقدلمواًضرمسؾقفؿاماظلالمضصةمعقدلمواًضرمسؾقفؿاماظلالماظؾدغلمضدمزفرمبعضفاميفماظؾدغلمضدمزفرمبعضفاميفم
  [ [ 447447  صص  ، والكوا ب الدريل، والكوا ب الدريل703703  صصال بق ت الوي ل ال بق ت الوي ل 

  وأئالال ر إلالالل بلالالب أيضالال d : ضؾاابمضؾاابم))مضاادمؼؼااذفماهللميفمم))مضاادمؼؼااذفماهللميفممفالالل  ولالالم
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وظقفمعامالمؼطؾعمسؾقفمأحدمعـماظعؾؿاءم((مو))معـمدخاؾمحضارةماهللممموظقفمعامالمؼطؾعمسؾقفمأحدمعـماظعؾؿاءم((مو))معـمدخاؾمحضارةماهللممم

غظاارماظاادغقامواآلخاارةم((مو))مإذاموؾاالمسااروسماظؽااالمميفمرتؾااةممممممممغظاارماظاادغقامواآلخاارةم((مو))مإذاموؾاالمسااروسماظؽااالمميفمرتؾااةمممممممم

اإلهلاااممرؾعااتماااقسماٌعااارفمووؾاالماظؾاادرماٌااـريميفماظؾقااؾماإلهلاااممرؾعااتماااقسماٌعااارفمووؾاالماظؾاادرماٌااـريميفماظؾقااؾم

مم(م(ماظؾفقؿم،مصفؿمدؽارىماظظقاػرمصقاةماظؾقارـمواظضؿائرم(اظؾفقؿم،مصفؿمدؽارىماظظقاػرمصقاةماظؾقارـمواظضؿائرم(

علالالالال  واجكتىالالالال د أصالالالالح ب الكتالالالالب ويقالالالالير أ  العالالالال رف ج يسالالالالبقم فالالالالل ال
:))مصااقضماظربقبقااةمإذامصاااضمأشااينمسااـماالجؿفااادم،مم:))مصااقضماظربقبقااةمإذامصاااضمأشااينمسااـماالجؿفااادم،ممواا الالال  فهقالالول 

وضاادمؼعطاالماظااقظلماظؼاصاارمعااامملمؼعااطمألصااقابماحملااابرم،مصااننممممموضاادمؼعطاالماظااقظلماظؼاصاارمعااامملمؼعااطمألصااقابماحملااابرم،مصااننممممم

صاحبماىفدمضاصرمعامملمؼؼرأميفمظقحماٌعاغلمدرمسطااءماظؼاادر.مممصاحبماىفدمضاصرمعامملمؼؼرأميفمظقحماٌعاغلمدرمسطااءماظؼاادر.ممم

))))  

))موظااااقسم))موظااااقسمويبالالالالهن السالالالالبهل لتحصالالالالهل العلالالالالو  عاالالالالد العالالالال رفهن فهقالالالالول : 

عطؾقبماظؼقممإالمذباظلةمايؼميفمطؾمأعرمدؾؽقهم،مصنذامحضارواممعطؾقبماظؼقممإالمذباظلةمايؼميفمطؾمأعرمدؾؽقهم،مصنذامحضاروامم

ممسـدهمسرصقامبؿعرؼػفمطؾمذلءمبالمتعبم((م.مسـدهمسرصقامبؿعرؼػفمطؾمذلءمبالمتعبم((م.م

  وهك ا ي ع  ه  يهد  إبياهه  الديو ل فل العلو  والمعال رف
فاالالال  أ  تالالاليل الخلالالالوة وت الالالي  لتالفهالالال ه وأيب بالالالم ، وا تةالالاليت طييقتالالالم وعيفالالال  

(  لين ( أو ) البيه فهالالل أو اإلبياههمهالال)ب لبيه  هالالل (  سالالبل إلالالل لقبالالم ) بيهالال   الالالد
 سبل إلل ايمم ) إبالياهه  ( أو ) الديالو هل (  سالبل إلالل بلالدة ) ديالوح ( يتالل 

 وصل صهتم إلل  ل أرك ا البالد وبلت فس فع السل    .

  مطاجد  الالالالالالالالالالالد تورة يالالالالالالالالالالع د صالالالالالالالالالال لل فالالالالالالالالالالل  ت بىالالالالالالالالالال تقالالالالالالالالالالول

)) ولمالالالال  يالالالالمع السالالالالل    الظالالالال هي :  مصسًأًهَائوا اهصاحلٌن
لباد دار  بعل  الديو ل وت قىم و ثية أتب عم والت  ف الكثهاليين يولالم بهبي  ا
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، أصالالدر  الاليارا بتعههاالالم ئالالهخ  لقيالالال  ، فقبالالل الماصالالب و الال   بمىمتالالم دو  أ  
يتق ضى أكيا ، بل وهالب راتبالم فالن هال ه الو ه الل ل قالياا المساللمهن ،  مال   الير 

ىالال  فالالل أصالالول السالالل    باالال ا  اويالالل يلتقالالل فهىالال  الةالالهخ بمييديالالم يعلمىالال  وي قى
ديالالاى  ، و الالل الديالالو ل يةالالغل فاصالالب ئالالهخ اإليالالال  يتالالل تالالوفل السالالل    

 بهبي  ث  اعت ر عام لهت ي  لتالفه ه وفييديم ((.
أع ب  ل  يتال وج ، فوهالب  الل و تالم للعلال  والمييالدين والتعبالد  dو لن 

 والتأفل .

ffffffffffff  

موصاتف

أبالالى لسالالهد ئالاليف الالالدين ولمالال  ئالالعي بالالد و أكلالالم أريالالل  قهبالالم إلالالى أخهالالم ا
، و    فدة يه ة اايت ب يق ن فصالي بهال فع ال هلالل ، فالأفيه أ  العميا  فويى

 يبلغل السال  ، ويسألم أ  ي ىي ب طام  بل   هيه .
ف ت   أ  الاقهب وصالل إلالى فصالي ودخالل المسالهد علالى الةالهخ ئاليف 
الالالدين وهالالو يقالاليأ علالالى ال الالالب  تالال ب ال ىالال رة ، فالالأخبيه الاقهالالب بييالال لل أخهالالم 

فلمالالال  يالالالمعى  ، طالالالوإ الكتالالال ب ويالالال في إلالالالى ديالالالوح فوكالالالد الق الالالب الديالالالو ل 
اايالالت ب  الالبأل وهالالو يالال كد يالالال يالال  وتسالالعهن ويالالتم  ل ودفالالن بديالالوح فحالالل 

وأ هم  لم  اويل صغهية لكاى  تحول  إلى فسالهد فالن أ بالي فسال كد ،  فولده
 فصي.
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معمظػاتف

و الالالد خلالالالف لاالالال  بخهالالالية فالالالن المرل الالال ت فالالالل ال قالالالم والتويهالالالد والت سالالالهي 
 أئىيه  : 
 . قى اهطادّ اهشافعَْففرلف فل  -7
ولالالالالالم  سالالالالالخل فخ وطالالالالالل بالالالالالدار الكتالالالالالب  اجلٌهسّ  تالالالالال ب -4

المصييل و سالخل فخ وطالل ب لمكتبالل اا هييالل و سالخل فخ وطالل به فعالل لهالد  
بىولادا ، أف  الاسخل الماةورة المتداولل لى ا الكت ب فال يصل  سالبل كمهالع 

رات التالل ج ف  فهى  إلل السهد إبياهه  الديو ل جئتم لى  علل  ثهي فن العب 
ج يخ الالالل وضالالالعى  علالالالل فالالالن در  تلهالالال  بيتبتالالالم العيف  هالالالل والعلمهالالالل واادبهالالالل ، و 

 .أيلوبم  رضى اهلل تع لى عام وأرض ه

ويةالالالهي إلهالالالم الهالالالالل الكي الالالل فالالالل  ت بالالالم  احلقائق تالالال ب  -1
لسالال   التعييالالف فهقالالول : )) و مالال   الال ل أيالالت ب   الديالالو ل  الالد  اهلل رويالالم فالالل  

ب لحقالالالال    ،المةالالالالتمل علالالالالل تصالالالالوف ور الالالال     ت بالالالالم الهلهالالالالل ال الالالال    المويالالالالو  
 وفواعظ و ياف ت ويق    (( 

و الالد أئالال ر إلهالالم العالفالالل البقالال عل أيضالال  فالالل طبق تالالم عاالالد تيكمتالالم للق الالب 
بسهان  فالالالالالل  ت بالالالالالم المسالالالالالمل dالديالالالالالو ل إب  الالالالال ل : )) وفالالالالالن  الفالالالالالم 

 .احلقائق 
و الالالالالد أئالالالالال ر إلهالالالالالم الكي الالالالالل فالالالالالل لسالالالالال    اهسضاهْ تالالالالال ب  -2

الةالالهخ فالالل ريالال لتم عالالن أفالالور فاىالال   ))  ىالالىالتعييالالف فالالل عالالدة فواضالالع فقالال ل : 
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. و ال ل فالل فوضالع مة هدات   ل: ف    ل ه ه   الو  وئالىوات ((القول ب ل
 آخي :  م  أئ ر إلهم أيت ب   فل ري لتم يه    ل : 

  والسالكون طريق احلق أفراد والسالكون طريق احلق أفراد             الطرق شيت وطريق احلق مفردةالطرق شيت وطريق احلق مفردة
هية وخهالي ل  ي بع فاى  إج  ت ب الهو  – d –وهك ا  هد أ   تبم 

  ويالم ه   7776طبعل لى  هل التل طبعىال  الةالهخ إبالياهه  اليفال عل ب لقال هية 
وكالالالالده  بالالالال لمتحف  ) الهالالالالوهية المضالالالالهنل ( وب الالالالي أ الالالالم  قلىالالالال  عالالالالن فخ وطالالالالل

 .و د تيك  المستةي و  بعأل فرل  تم إلل اللغل االم  هلالبيي   ل بلاد  
المالأثورة  و  لب  ةاليت لالم ك فعالل لهالد  الكثهالي فالن المالواعظ واا الوال

 فل يهل صدر عاى  .

ffffffffffff  

مغظؿف

للةهخ ب إلضال فل إلالل بلالب  ظال  صالوفل يكمالل را الع اإلبالدا  و يالل فالل 
 الع وبل والهم ل وفن بلب  ولم : 

  ػًٞ يٞ احملبٛب يف نٌ ٚج١ٗػًٞ يٞ احملبٛب يف نٌ ٚج١ٗ

  ٌ َعين ٚصٛز٠ٌ َعين ٚصٛز٠ــــــــــــــــــــــــــفػاٖدت٘ يف نفػاٖدت٘ يف ن

  سا٥سسا٥ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٚخاطبين َين بهػف ضٚخاطبين َين بهػف ض
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  ًتًتــــــــاز يطفا ٚجاز يطفا ٚجــــــــــــــــــــٔ األغٝٔ األغٝتعايت عتعايت ع

  اٖدااٖداــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَػَػ  س يف َسآ٠ ذاتٞس يف َسآ٠ ذاتٞــــــــــــــــــٚاْظٚاْظ

  اٜيتاٜيتــــــــــــــيراتٞ براتٞ ٖٚٞ غا١ٜ غيراتٞ براتٞ ٖٚٞ غا١ٜ غ

  ذاتٗاذاتٗا  غٗدت عٝين ضٟٛ عني غٗدت عٝين ضٟٛ عني َٚا َٚا 

  ٛاٖا مل ًِٜ بفهستٞٛاٖا مل ًِٜ بفهستٞــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألٕ ضألٕ ض

  ٔ ٚاقفٔ ٚاقفــــــــــــــــأَسٜأَسٜ  ٚأَسٟ بني ٚأَسٟ بني   فاغدٚافاغدٚا

  يتيتدٟ َجبدٟ َجبــــــــــــــــــــــعًَٛٞ متخْٛٞ ٚٚجعًَٛٞ متخْٛٞ ٚٚج

   وفاى وفاى  ::  
  أتٞ يف احلب َٔ قبٌ آدّأتٞ يف احلب َٔ قبٌ آدّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْعِ ْػْعِ ْػ

  ٚضسٟ يف األنٛإ َٔ قبٌ ْػأتٞ ٚضسٟ يف األنٛإ َٔ قبٌ ْػأتٞ 

  اعٓااعٓاــــعًٞ ايدز٠ ايبٝغا٤ نإ اجتُعًٞ ايدز٠ ايبٝغا٤ نإ اجتُ

  ٚيف قاب قٛضني اجتُاع األحب١ٚيف قاب قٛضني اجتُاع األحب١

  ددــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌ ٚيٞ يإلي٘ َؤٌٜ ٚيٞ يإلي٘ َؤٜــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٚنٚن

  ٗد أْٞ ثابت يف ٚالٜيت ٗد أْٞ ثابت يف ٚالٜيت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٜػٜػ

  أْا ايكطب غٝذ ايٛقت يف نٌ َرٖبأْا ايكطب غٝذ ايٛقت يف نٌ َرٖب

  ٝد ايربٖإ غٝذ احلكٝك١ ٝد ايربٖإ غٝذ احلكٝك١ ــــــــــأْا ايطأْا ايط

  

  ولم ..... ولم .....    وفاىوفاى   
  سٟ فٛم َٝتسٟ فٛم َٝتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٚيٛ أيكٝت ضٚيٛ أيكٝت ض
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  عٞ يٞ عٞ يٞ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكاّ بكدز٠ املٛيٞ ضيكاّ بكدز٠ املٛيٞ ض

  دٟ ال ختف ٚاعًِ بأْٞدٟ ال ختف ٚاعًِ بأْٞــــــــــــــــــــــــــــــــــَسَٜسٜ

  قسٜب ايطس َٔ َٛيٞ املٛايٞ قسٜب ايطس َٔ َٛيٞ املٛايٞ 

  َسٜدٟ طب ِٖٚ ٚاغطح ٚغينَسٜدٟ طب ِٖٚ ٚاغطح ٚغين

  ِ عايٞ ِ عايٞ ــــــــٚاطًب َا تػا فاالضٚاطًب َا تػا فاالض

  ٛقٞٛقٞــــــــــــــَسٜدٟ إْين أدعٞ ايدضَسٜدٟ إْين أدعٞ ايدض

  ٚغٝدٞ املضطفٞ نأضٞ َاليٞ ٚغٝدٞ املضطفٞ نأضٞ َاليٞ 

  

    و  ل أيض  و  ل أيض::  
  كاْٞ حمبٛبٞ بهأع احملب١كاْٞ حمبٛبٞ بهأع احملب١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضض

  ًٛتٞ ًٛتٞ فتٗت عٔ ايعػام ضهسا غفتٗت عٔ ايعػام ضهسا غ

  ااــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٚالح يٓا ْٛز اجلالي١ يٛ أعٚالح يٓا ْٛز اجلالي١ يٛ أع

  يضِ اجلباٍ ايساضٝات يدنت يضِ اجلباٍ ايساضٝات يدنت 

  سا بطس ٚحه١ُسا بطس ٚحه١ُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْٚادَين ضْٚادَين ض

  ٝدٞ ٚقدٚتٞ ٝدٞ ٚقدٚتٞ ــــــــــٚإٕ زضٍٛ اهلل غٚإٕ زضٍٛ اهلل غ

  دٙدٙــــــــــــــــــــــــــــٚعاٖدْٞ عٗدا حفظت يعٗٚعاٖدْٞ عٗدا حفظت يعٗ

  صادقا مبخبيت صادقا مبخبيت   ت ٚثٝكات ٚثٝكاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٚعػٚعػ

   و ولم و ولم…………::    

  ا٤ْا ٖٚٛ َٓهسا٤ْا ٖٚٛ َٓهســــــٚنِ عامل قد جٚنِ عامل قد ج
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  از بفغٌ اهلل َٔ أٌٖ خسقيت از بفغٌ اهلل َٔ أٌٖ خسقيت ــــــــــــــــــفضفض

  ااــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَٚا قًت ٖرا فدسا ٚإمنَٚا قًت ٖرا فدسا ٚإمن

  أتٞ اإلذٕ نٞ ال ػًٕٗٛ طسٜكيت أتٞ اإلذٕ نٞ ال ػًٕٗٛ طسٜكيت 

اكالالع التالالل تتحالالدث و الالد ب الاليت د. يالالع د فالال هي  قالالال عالالن  ثهالالي فالالن المي 
عن يه تم أ م     يههد عدة لغال ت إلالل ك  الب العيبهالل فثالل الساليي  هل والعبييالل 
، إب  تالالب العديالالد فالالن الكتالالب والييالال  ل ب لسالاليي  هل ،  مالال  أدخالالل الكثهالالي فالالن 

 ري  لم اال  ظ السيي  هل .

ffffffffffff  

مأحزابفموأوراده

 وهل فهمو  ااب  ر واادعهل والتوكى ت التل وردت عام .
ف بوعالالالل و الالالد عاالالالل العالالال رفو  بةالالالييى  ، وأئالالالىي  d وراده وأي ابالالالموأ

مطسّ اهعَنني بشسح حصب أبُ  الةالالالالالالالاليوح الم بوعالالالالالالالالل هالالالالالالالالو

 للع رف الصوفل الهلهل الةهخ يسن ئمل ال و  .  ( اهعَنني
وفالالن ئالاليويم المخ وطالالل ئالاليح العالال رف فحمالالد البىالالل ، وئالاليح الةالالهخ 

ح إنطان املقوتني بشس فحمالالالالالالد بالالالالالالن رضالالالالالالوا  اإلبهالالالالالال ر  المسالالالالالالمل

، و الالالد  وللعالالال رفهن بعالالالأل  يالالال دات علالالالل الحالالال ب حصب أبُ اهعَنني
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   ب ي الةهخ البىل فل ئييم 
مب مسـ مروؼـا مب))وضد مسـ مروؼـا مررؼؼؿفم))وضد مإظل ماٌـؿلؾني مأذقاخـا مررؼؼؿفمعض مإظل ماٌـؿلؾني مأذقاخـا عض

مآلثارهاٌؼاٌؼ مآلثارهؿػني مأغؿػني مخبرضؿف مواٌؿزؼني مأغ، مخبرضؿف مواٌؿزؼني مؼؽقنمممفف، مأن مأحب مؼؽقنمعـ مأن مأحب عـ

ميف ميفعؽؿقبا مأتؾاسفممعؽؿقبا معـ مؼعد موأن مأصقابف مأتؾاسفجرؼدة معـ مؼعد موأن مأصقابف معـمجرؼدة موحيلب معـم، موحيلب ،

)مؼاماهللم(مسددم)مؼاماهللم(مسددميزبمبؾمبعدمطؾمصالةميزبمبؾمبعدمطؾمصالةمرمبعدمػذامارمبعدمػذاماأحؾابفمصؾقذطأحؾابفمصؾقذط

مسددممم6666 مدائؿم( مؼا م) مسددمثؿمؼذطر مدائؿم( مؼا م) مدائؿمظؽماظدوامممم::ثؿمؼؼقلثؿمؼؼقلمم6666ثؿمؼذطر مدائؿمظؽماظدواممؼا ؼا

رضموعـمسؾقفاموأغتمخريمرضموعـمسؾقفاموأغتمخريماألزظلمواظؾؼاءماظلرعديمحيتمترثماألاألزظلمواظؾؼاءماظلرعديمحيتمترثماأل

مصاشػاظقارثنياظقارثني موظقـا مأغت مدائؿ مؼا مدؾقاغؽ مصاشػ، موظقـا مأغت مدائؿ مؼا مدؾقاغؽ موأغتم، موارمحـا مظـا موأغتمر موارمحـا مظـا ر

ماظغاصرؼـ ماظغاصرؼـخري مدائؿخري مؼا مدؾقاغؽ مدائؿ، مؼا مدؾقاغؽ مومم، مربؾؿؽ محالوة موارزضـا مربؾؿؽ محالوة احشرغاماحشرغامارزضـا

،موؼصؾلمسؾلماظـيبم،موؼصؾلمسؾلماظـيبميفمزعرةماحملؾنييفمزعرةماحملؾني
ss

مممم((((بليمصقغةمبليمصقغةم

 و    الق ب الديو ل يأفي أصح بم بقول 

 فل ب يه  عقب  ل صالة .  ))مؼامدائؿم(())مؼامدائؿم((: 
و الد  اد ئالهخ اإليالال  العالال رف الكبهالي اإلفال   فحمالالد بالن يال ل  الح االالل 

 )) ي  ب رئ (( ف  ل فية بعد  يااة الح ب . yتالوة ايمم 
))    yأ  ب الي ايالمم  :  يهل اإليال  اإلف   الغ الالل و د ورد عن

 ي  ب رئ (( ف  ل فية صب ي  و  ا فس اا تاهل فن السوا .
وعن و   تالوة الورد فقد   ل الةهخ اإلبه ر  أ  فحالل تالوتالم عقالب 

 صالة الصبل وصالة المغيب .
احلصب "احلصن"، ً "أوراد ئىهية تعيف بال  ولم 



rrrr  

  iiiiiiiiiiiiii
iiiiiiii    

  بملح  "، و د أورد    صوصىاحلصب اهصغري"، ً"برياهل
ا ه  بخط واضل و بهي لتلب الغ يل فع الكت ب لمن أراد  يااتى ، و د طبع

 تخيي  أي تى .

مفماظقاردةميفمأحزابفمايرو

بعالأل  لمال ت ياليي  هل كعلال  الالبعأل يتو الف  d و د ورد فل أي ابم
  و   المتمكاالو لكالن السال دة العال رف، عاده  ويعتيح علل  اليااة هال ه اايال اب

 :يوضحو  لا  أييار ه ه الكلم ت 
فقالالالالالد ورد فالالالالالل ئالالالالاليح ييوفالالالالالم فالالالالال  ب الالالالاليه  احلصب اهصغريفأفالالالالال  

، 776الالالال صالحالال فظ أيمالالد بالالن المبالال رل عالالن ئالالهخم الالالدب   فالالل  ت بالالم اإلبييالال  
 :هقولف 777

فالالأخبي ل أ الالم يالالمع  عالالأل أصالالح با  فالالن أخهالال ر أهالالل تلمسالال   الالد  علهاالال  ب
هد  إبالالياهه  الديالالو ل بعالالأل فالالن يالال  بهالال  اهلل الحالاليا  يقالالول أ الالم  ار  بالالي يالال

))م))م صالم هالو:   عا  اهلل بم ، فو ف علهم الةهخ يهد  إبياهه  الديالو ل دعال ا 

المالمبلؿماإلظفماًاظؼماألطربموػقمحرزمعاغعمممامأخافمعـافموأحاذر،مممبلؿماإلظفماًاظؼماألطربموػقمحرزمعاغعمممامأخافمعـافموأحاذر،ممم

،مأمحالمم،مأمحالممبؾفااممضدرتافممبؾفااممضدرتافمممم،مؼؾفؿافم،مؼؾفؿافمضدرةمٌكؾاققمعاعمضادرةماًااظؼممممضدرةمٌكؾاققمعاعمضادرةماًااظؼمممم

مم،موطاانماهللمضقؼاامسزؼازا،محاؿمسلاؼممحاؼؿـاا،مممممم،موطاانماهللمضقؼاامسزؼازا،محاؿمسلاؼممحاؼؿـاا،مممممممحقـامأرؿالمرؿقـاامممحقـامأرؿالمرؿقـاامم

،موالمحقلموالم،موالمحقلموالملقؽػقؽفؿماهللموػقماظلؿقعماظعؾقؿلقؽػقؽفؿماهللموػقماظلؿقعماظعؾقؿ،مص،مصطفقعصمطػاؼؿـاطفقعصمطػاؼؿـا

ادعمبفااذامادعمبفااذام))م))م:  الال ل لالالم يالهد  إبالالياهه و ،م،مضااقةمإالمباااهللماظعؾاالماظعظااقؿ((ضااقةمإالمباااهللماظعؾاالماظعظااقؿ((
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مم((.((.اظدساءموالمدبػمعـمذلءاظدساءموالمدبػمعـمذلء

فقالال ل لالالم صالال يبا  التلمسالال  ل وهالالو الحالال ج اابالالي التالال كي ااطىالالي يالالهد  
هن بتلمسالالالال   : إ  أخالالالالل عبالالالالد الالالالالييمن بالالالالن إبالالالالياهه  فالالالالن أوجد إبالالالالياهه  القالالالال طا

الح ج فحمد بالن إبالياهه  لمال  لال  يعاليف فعاالل هال تهن الكلمتالهن وهمال  ، أيمالل 
 همالالال  و الالال ل : ج أدر  فالالال  فعا ،افتاالالالع فالالالن هالالال ا الالالالدع ا ؛يمهثالالال  وأطمالالالل طمهثالالال 

 ، فسالألال عالن فعاالل الكلمتالهن ،فسالأل  ئالهخا ولعل أ  يكالو  فهىمال  فال  أ اليه
d عالالن فعا همالال  فقالال لd علالالل وكالالم اارح  الهالالو : بديىالالل ج يالالتكل  أيالالد

 عال   :dفقال ل  حكهال  لالم الحك يالل، ف  بى تهن الكلمتهن فمن أين لب بىم 
يالالهد  إبالالياهه  الديالالو ل فالالن أ الال بي الصالال لحهن وفالالن أهالالل ال الالتل الكبهالالي وهالالو 

:همالالال   لمتالالال   بلغالالالل d، ثالالال   الالال ل   بىالالال تهن الكلمتالالالهنوأفث لالالالم الالالال ين يتكلمالالالو 
 .السيي  هل

يال  ف لالب اا الوار، يال  ف لالب اللهالل يال  ف لالب ااياليار فمعا ه:  أمحلأمحلممأف 
والاىالالال ر، يالالال  ف لالالالب السالالالح ب المالالالدرار يالالال  ف لالالالب الةالالالمو  واا مالالال ر يالالال  ف لالالالب 
الع الال ا والماالالع، يالال  ف لالالب الخ الالأل واليفالالع، يالال  ف لالالب  الالل يالالل، يالال  ف لالالب  الالل 

 .  القل  وج العب رة تبلهغم أبدائلا، وفل ه ا اجي  يي عههب ج ي ه
 م تعالال لل ب لعظمالالالل والكبييالالال ا : فىالالالو بما لالالل فالالالن يصالالالأرؿااالأرؿااالمموأفالال   ولالالالم

، و أ م يقول : يال  عال ل   الل ئاللا، والع  واإل  ياد فل بلب  لم والقىي والغلبل
ويال   ال هي  الل ،  ل ئاللاوي  فدبي   ،، ي  فكو   ل ئلاي    درا علل  ل ئلا

 وي  فن ج يت يح إلهم عه  وج يتوه  فل تصيفم  قض. ئلا
، وإلالل الممكاال ت التالل هىال  رة إلل اائه ا التل يتصاليف ف: إئرؿقـارؿقـاو



rrrr  

  iiiiiiiiiiiiii
iiiiiiii    

، وفالل هال ا اجيال  ي عل فهى  ف  يةال ا ويحكال  فال  يييالد، يالبح  م ج إلالم إج هالو
 -إ تىى –يي عههب ج ي ه  القل  تبلهغم أبدا واهلل أعل  

ويسالت  د فالالن هالال ه القصالالل كالوا  تالالالوة ااوراد المةالالتملل علالالل الحالاليوف 
بلالب فال  دافال  فتالواتية أ الم ج خالالف فالل  لالمق عل ، و د  الير اإلفال   ال ر ال  

عالالن أيالالت ب أكمالالع اا مالالل علالالل فعيفتالالم وعدالتالالم ، وج يعتالاليح علالالهى  فعتالاليح 
يهىالالل فعا هالال  إب الهىالالل لالالهس بحهالالل فالالل الق الالع ، ولالالو  الال   يهالالل الغهاالال   الالل 

 عل  ج يصل إلهم اله هل .
 ف ل أخيه أيم ا الدا ية الة بلهل :  اهلبرياحلصب : وأف  ي بم 

مصقره مربؾؾف، مبدسؼ، مصقرهرفقر، مربؾؾف، مبدسؼ، مدؼارقؿ،مرفقر، مدؼػارقس، مربؾؾف، مدؼارقؿ،م، مدؼػارقس، مربؾؾف، ،

مم،محؿ،مػاء،مأعني.،محؿ،مػاء،مأعني.،مأدم،مأدمأحقن،مضافأحقن،مضاف

الة بلل ا ى  خ صل   د تلقن ال يي dوه ه اايم ا تق ع بأ م 
، وفل دار الكتب فخ وت يةتمل علل ي ب الق ب الديو ل بى ا ال يي 

: ) ًزد اهقطب احلقَقُ ضَدِ إبساهَم عاوا م 

ع اهدضٌقُ اهرِ توقاي عن خاهى اهقطب اجلام

وج يقصد ها  ، ضَدِ اهشَخ أبُ احلطن اهشاذهُ (
 .خ لم فل الاسب ولكن خ لم فل ال يي 
د أبالالالو المح يالالالن القالالال و هل فالالالل  ت بالالالم      و الالالد فسالالالي العالالال رف الكبهالالالي السالالاله

هالال ه اايالالم ا  مالال  طري ًاهطوٌن ( هْ املوم يف ا) حتف
 :   باض الكت ب يلل
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،ماٌـاقرمماظؽاعاؾميفمذاتافمممم،موععـاهرفقرم:مسؾلموزنمصؾقر))

مباادسؼم:مسؾاالموزنمعـظاارموععـاااهماظااذيمطااؾمذاالءمبااف.ممممظصااػاتف.

وععـاهمعاؾنيممم،نماهلاءماألخريةمداطـةمشريمعـقغةيفمرواؼةمأربؾؾف:م

يفمرواؼةمدقره،مأيماظذيمهلقؾؿافممم:صقرهمايؽؿموصاحبماٌــ.

داؼػارقسم:مضاالمملمأرمعااـمتؽؾاؿمسؾالمععـاااهم،ممممممخضاعمطاؾمجؾااار.مم

دااؼارقؿم:مويفمرواؼااةمماظغقااب.مقمادااؿمظؾػااؿحمسؾاالماظؼؾاابمعااـوػاا

،مبدلماظؼافمصاءم،مادؿمعـماألمسااءماٌقصاؾةمإظالمرتابماظؽؿاالمممممم

م((أحقنم،مضافم،مأدمم،محؿم،مػاءم،مأعنيم.

)  : االالالواردة فالالل الحالال ب هكالالو الالد ضالالبط الةالالهخ يسالالن ئالالمم الحالاليوف 
م.(مٌؼػـفؾمم–بفقاٍتمم–َبِفَقامم–َبِفَقامم–(م)مَبفامَدٍهمم–َدٍهمم–ِردٍدمگم-مٍدگٍدگ

أف  الصهغل التالل    ال  فحببالل إلالل   سالم وارتضال ه  ايب بالم فالل الصالالة 
      والتالالالل ايالالالتمده  فالالالن علالالال  اإللىالالال   و الالالد  قلا هالالال  فالالالن  تالالال ب sعلالالالل الابالالالل 

للةالالالالهخ أبالالالالل المح يالالالالن  ) جممع األضساز ًمنبع األنٌاز(
 الق و هل فىل :

ماظؾطقػةم ماظؾفؿمصؾمودؾؿموباركمسؾلماظذاتماحملؿدؼةم، ماظؾطقػةم)) ماظؾفؿمصؾمودؾؿموباركمسؾلماظذاتماحملؿدؼةم، ((

م م، ماألحدؼة م، معدارماألحدؼة موعرطز م، ماألغقار موعظفر م، ماألدرار ممساء معدارماس موعرطز م، ماألغقار موعظفر م، ماألدرار ممساء اس

اىاللم،موضطبمصؾؽماىؿالم،ماظؾفؿمبلرهمظدؼؽم،موبلريهمإظقؽماىاللم،موضطبمصؾؽماىؿالم،ماظؾفؿمبلرهمظدؼؽم،موبلريهمإظقؽم

،مآعـمخقيفم،موأضؾمسـرتلم،موأذػبمحزغلموحرصلم،موطـمظلم،مآعـمخقيفم،موأضؾمسـرتلم،موأذػبمحزغلموحرصلم،موطـمظلم

موالموعؾينمعػؿقغام موارزضينماظػـاءمسينم، موخذغلمإظقؽمعينم، موالموعؾينمعػؿقغام، موارزضينماظػـاءمسينم، موخذغلمإظقؽمعينم، ،

قمم،موسؾؿمقمم،موسؾؿمبـػللم،مربفقبامحبللم،مواطشػمظلمسـمطؾمدرمعؽؿبـػللم،مربفقبامحبللم،مواطشػمظلمسـمطؾمدرمعؽؿ
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زبؿقمم،مؼامعـمأحارتمخربتفمبؾارـمطؾمعػفقمموودعمسؾؿفمطؾمزبؿقمم،مؼامعـمأحارتمخربتفمبؾارـمطؾمعػفقمموودعمسؾؿفمطؾم

ماظغققبم مأدرار معػاتقح مبقده معـ مؼا م، مضققم مؼا محل مؼا م، ماظغققبمععؾقم مأدرار معػاتقح مبقده معـ مؼا م، مضققم مؼا محل مؼا م، ععؾقم

مموعصابقحماظؼؾقب.وعصابقحماظؼؾقب.

مررؼؼؿف

تالالولى أفالالي ال ييالال  بعالالد وف تالالم ئالالقهقم العالال رف الكبهالالي ئالاليف الالالدين أبالالالو 
م أخالوه ب لسال ي العميا  فويى و د تلقى ال ييقل عالن أخهالم ، ولمال   مالل أب  لال

 إلى فصي ، فأ    بى  ياةي العل  وييبى الس لكهن فل يه ة أخهم.

  وبعالالالد وفالالال ة أخهالالالل تالالالولى أفالالالي ال ييالالال  وعالالال   فتالالالاقال فالالال بهن ديالالالوح
واإليالالالكادريل فهتىالالالدا فالالالى  ةالالالي العلالالال  وتيبهالالالل المييالالالدين يتالالالى أدر تالالالم الوفالالال ة 

هالالالال ويمالالالل إلالالالى ديالالالوح ودفالالالن بهالالالوار ئالالالقهقم يالالالهد  517ب إليالالالكادريل يالالالال
 اهه  الديو ل فن الهىل القبلهل.إبي 

وفالالالن  بالالال ر خل الالال ا يالالالهد  إبالالالياهه  المع صالالاليين للسالالالهد فويالالالى العالالال رف 
الةالالالىهي السالالالهد يالالاللهم   البسالالالهو ى ويكالالال د عمالالاليه يضالالال هى عمالالالي السالالالهد فويالالالى 

هالال ودفالن ببسالهو  513هال وتوفى يال 436والعصي ال إ ع ئم فقد ولد يال 
 فوضع خلوتم التى     يتعبد فهى .

ييقم فهم  بعد الالى فاليو  فاىال  : الةالى ويم ، والةالي وبهم و د تةعب  ال 
 ، والع ئوريم ، والت  يل.

 : تاسالالالالب الالالالالى الق الالالالب الةالالالالىهي السالالالالهد ... الةالالالالى ويم البيه فهالالالالم
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هال بقييل  مالية البصالل في ال  653فحمد الةى وإ الحسهال الة فعل ولد يال 
ل  العلالالالال  والتقالالالالوإ والمه هالالالالدة ، وتخالالالاليج علهالالالال ىالمحلالالالالل الكبالالالاليإ ، و ةالالالالأ علالالالال

 ثهالاليو  وئالال   ب الاليه و صالالده المييالالدو  وطالالالب العلالال  والاالال   للتبالاليل بالالم ولالال  
هالالال ودفالالن بمق فالالم بمسالالهده 727يالال ل    مالال  بحقالالوح ال ييالال  يتالالى تالالوفى يالالال 

المعيوف بقييل  مية البصل ، وهو فن بريل الق ب أبى العميا  فويالى ئالقه   
لمتالوفى الق ب الديو ل و د تلقى ال ييقم على يد الع رف فحمد الةاليبهاى ا

 هال.745يال 

 : وهالالى فالالى الوا الالع فالالي  فالالن الةالالى ويل إب أ  ...ال ييقالالل الةالالي وبهل
 فريسى  فن أ بي ال ين تخيكوا على يد الق ب الةى وإ .

وصالال يبى  هالالو العالال رف المةالالىور السالالهد أيمالالد عالاليب الةالالي وبى ويتصالالل 
 سبم ب لسالهد فحمالد  مالي الدولالل الحسالهاى با هال  وأفالم السالهدة ع يالدة فالن بريالل 

  رف أبى بكي الياعى فن فحلل فييو .الع
هالالالال بةالالالي وب بالالال لبحهية ، وأخالالال  ال ييقالالالل عالالالن 717يالالالال  dلالالالد  الالالد و و 

الق الب الةالالى وإ وريالل الالالى القالال هيه و ىاليت علهالالم دج الالل ال التل ، و الال ل عاالالم 
تلمه ه السهد إبياهه  اللق  ى صال يب الهالوهية فالى علال  التويهالد والتالى أل ىال  

يب الةالي وبى الكيافال ت الخ ر الل ))ئال هدت فالن يالهدإ أيمالد عال:ب ئ رة فاالم 
عاالالد إكتمالال عى بالالم يالال ل بالالدايتى فالالى فصالالي المحيويالالم ب اويتالالم التالالى فالالى الالالدرب 
اايمالالي ورأيتالالم فتمسالالك  ب لكتالال ب والسالالال ورأيالال  كمهالالع أتب عالالم فةالالتغلهن فالالى 

} ال اويم ب لقيآ  وطلب العل   ، ويالمع  فاالم علوفال  لال  أيالمعى  فالن وهالية((.
 { .737فلب الملول( طبعل الق هية  فن  ت ب )ئيح ت  هل السلول الى 
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و الالالد تخالالاليج علهالالالل كم عالالالل فالالالن  بالالال ر العالالال رفهن فالالالاى  السالالالهد أبالالالو الاصالالالي 
الديالالالو ى ، والةالالالهخ عبالالالد ربالالالم اابةالالاله ى وفالالال اره ب لمحلالالالل الكبالالاليإ والةالالالهخ 

 فحمد البلقهاى ببلقهن والع رف يلهم   البيه فى بساديو  و ثهيو  وهيه .
دح فالل  يبالم وبعالده وفالن ت  هتالم و    يقول : الةهخ يح ظ المييد الصال 

 فل وكوب طلب اايت ب الميبى:
 علالالالالالالى يالالالالالالد ئالالالالالالهخ عالالالالالال رف ب ل ييقالالالالالالل       لالالالالالالالالالوجبالالالالالالد فالالالالالالن فكالالالالالالي وب الالالالالالي ووكى

 لالالالالالم همالالالالالل تبالالالالاليإ علهالالالالالل الهبلالالالالالل       مس تبالالالالالدو لاالالالالال  ياليضالالالالاللا  ضالالالالالوا الةالالالالال
 خبهالالالالي بالالالالداا القلالالالالوب فالالالالى  الالالالل لحظالالالالل       بمالالالالالالالاليكالالالاله  يالالالالداوإ ال الالالال لبهن ب 
  فه      ويالالالالالدرل ب ابصالالالالال ر يهالالالالالب اا االالالالاللالالالالالالال  خيالالالالاليإ بعهالالالالالو  القلالالالالالب فالالالالال   الالالالال 

 هال فل أركلل بآيه  الصغيإ.772يال  dوتوفى 

 تاتةالالالالي فالالالالى فصالالالالي ويالالالالوري  وتي هالالالال  والالالالالهمن ... :وال ييقلالبيه فهالالالالل
ويضالاليفوت  وفالالن  هالالو  هالال ة ال ييقالالم الةالالهخ فحمالالد عثمالال   عبالالده البيهالال  ى 

يالالو ل فالالى  والالال    الال   أتب عالالم بالالدور أعظالال  فالالل  ةالالي طييقالالل يالالهد  إبالالياهه  الد
 ثهالالالي فالالالن بالالالالد الالالالد ه  يتالالالى أوصالالاللوه إلالالالى ألم  هالالال  وأفييكالالال  وفي سالالال  وإي  لهالالال  

و الالد أئالال ر الالالى ، وإ هلتالاليا ويويسالاليا والالالدا ميل واريتييالال  و ثهالالي فالالن دول أفييقهالال 
 ه ا اج تة ر وهي الع د  ل ييقتم يهد  إبياهه  الديو ل يه  يقول:

 ةالالالالالالالالالالي هن طييقتالالالالالالالالالالليتالالالالالالالالالالى تعالالالالالالالالالال  الم      الالالالالالالالالالالالالالى الالالالالالالالالالالد ه  وج أي فىوج تاتىالالالالالالالالالال
 ا صى بالد اهلل صح  وجيتل    يح  لى  الرح صهن الصهن والةوفى أ

 : dإلى أ    ل 
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 طييقتل  أتى اإلب   ل ج يهىلو   يا وإ م     وف   ل  ه ا القول فخ

معـفففماظصقيف

يالاليإ الق الالب الديالالو ل أ  التصالالوف هالالو العمالالل ب لةالالييعل المحمديالالل ، 
  فهالالم ئالاليوت التيبهالالل التالالل  الالض علهىالال  والتالالأدب بآدابىالال  علالالى يالالد فالاليب ا تملالال

ولالال لب ف لتصالالوف عاالالده لالالهس بالال إ وج بمظىالالي وإ مالال  هالالو yالعالال رفو  بالال هلل 
 تحق  بآداب الةييعل فل كمهع ئنو  الحه ة ، ويبهن ه ة الحقهقل فهقول:

))ظقسماظؿصقفمظؾسماظصقفم،موإمناماظصقفمعـمبعضمذعارم))ظقسماظؿصقفمظؾسماظصقفم،موإمناماظصقفمعـمبعضمذعارم

بففةمترضقفمبففةمترضقفممماظؿصقفم،مصننمدضقؼماظؿصقفم،مورضقؼمصػاتفم،موروغؼاظؿصقفم،مصننمدضقؼماظؿصقفم،مورضقؼمصػاتفم،موروغؼ

موصؾماظصقيفمإىلمحؼقؼةماظؿصقفم مصنذا موصؾماظصقيفمإىلمحؼقؼةماظؿصقفمالمهصؾمإالمباظؿدرجم، مصنذا المهصؾمإالمباظؿدرجم،

معؼاعاتم مإىل موصؾ مألغف مخشـ معا مبؾؾس مؼرضك مال م، معؼاعاتماٌعـقي مإىل موصؾ مألغف مخشـ معا مبؾؾس مؼرضك مال م، اٌعـقي

ميفم مايلل مزاػره موساد ماظرسقغة معؼاعات مسـ موخرج ميفماظؾطاصف مايلل مزاػره موساد ماظرسقغة معؼاعات مسـ موخرج اظؾطاصف

بارـفماإلهللم،مواجؿؿعمبعدمصرضةم،موضذفمصقفمجذوةمغارماالحرتاقمبارـفماإلهللم،مواجؿؿعمبعدمصرضةم،موضذفمصقفمجذوةمغارماالحرتاقم

ممواظربدمؼؼقىمضراعف((واظربدمؼؼقىمضراعف((،مصعادماٌاءمحيرضفم،مواظـؾجم،مصعادماٌاءمحيرضفم،مواظـؾجم

علالالالالالى هالالالالال ة الحقهقالالالالالل وهالالالالالى أ  المظالالالالال هي ج عال الالالالالل لىالالالالال   dوير الالالالالد 
ب لتصوف ، ف لصوفل إبا لبس الثه ب الي هقل أو لالبس المالبالس الخةالال إ مال  

 ...على يلول ال يي  المستقه  مهو فل كمهع بلب ج يقبل إج ف  يعها
 فهقول فل بلب:

ماظر ماظصقف مظؾس ماٌشاؼخ مسؾك متـؽروا مال ماظر)) ماظصقف مظؾس ماٌشاؼخ مسؾك متـؽروا مال مصنغفؿم)) م، مصنغفؿمضقؼ م، ضقؼ
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مبعضفؿم مأن محؿك ماظؽـاصة مسـ موخرجقا ماظؾطاصة معؼام مإىل مبعضفؿموصؾقا مأن محؿك ماظؽـاصة مسـ موخرجقا ماظؾطاصة معؼام مإىل وصؾقا

ظشدةمظطاصؿفمالمؼؼدرمسؾكمظؾسمضؿقصمرضقؼم،مخبالفماٌرؼدميفمظشدةمظطاصؿفمالمؼؼدرمسؾكمظؾسمضؿقصمرضقؼم،مخبالفماٌرؼدميفم

مرقم مصؽؾؿا م، مظربفا مودبضع مغػلف مظؿؿلدب ماًشـ مؼؾؾس م: مرقمبداؼؿف مصؽؾؿا م، مظربفا مودبضع مغػلف مظؿؿلدب ماًشـ مؼؾؾس م: بداؼؿف

ممايفابمثؼؾتماظـقابم((ايفابمثؼؾتماظـقابم((

 بل إ م يوكم فييديم وياصحى  فهقول :
موظد موظد))ؼا مضؿقصماظممىى))ؼا مضؿقصماظأظؾس ماألعرمأظؾس مصؿا ماظـظقػماظظرؼػم، ماألعرمػؼر مصؿا ماظـظقػماظظرؼػم، ػؼر

بؾؾسماظـقابم،موالمبلؽـكماظؼؾابموالمبؾؾسماظصقفمإمناماظػؼرمأنمبؾؾسماظـقابم،موالمبلؽـكماظؼؾابموالمبؾؾسماظصقفمإمناماظػؼرمأنم

ممدبؾصمسؿؾؽمبؼؾؾؽم((دبؾصمسؿؾؽمبؼؾؾؽم((

أ  التصالالالوف ج تق الالالع فا  لالالالم إج بالالال لقلوب ، أفالالال  الالالالدخالا  dويبالالالهن 
 واادعه ا ال ين يت يو  ب إ الص لحهن لكسب الد ه  فهقول فهى  :

ماظؼقم مبزى متزؼا معـ مطؾ مظقس ماظؼقم)) مبزى متزؼا معـ مطؾ مظقس م،ممم)) ماظؾارـ مصك معـفؿ م،مؼؽقن ماظؾارـ مصك معـفؿ ؼؽقن

صنؼاطؿمأنمتؼـعقامباظظقاػرمدونماظؾقارـم،مصننماظؼقممإمنامترضقامصنؼاطؿمأنمتؼـعقامباظظقاػرمدونماظؾقارـم،مصننماظؼقممإمنامترضقام

باألسؿالماىقاغقةم،موعامرأؼـامأحدامظؾسمظفمجؾةموأرخكمظفمسذبةمباألسؿالماىقاغقةم،موعامرأؼـامأحدامظؾسمظفمجؾةموأرخكمظفمسذبةم

وجؾسمسؾكمدفادةمصؾؾغمبذظؽمعؾؾغماظرجالمبؾمؼؼػمسـماظلريموجؾسمسؾكمدفادةمصؾؾغمبذظؽمعؾؾغماظرجالمبؾمؼؼػمسـماظلريم

مم..أومؼرجعمعـمحقثمجاء((أومؼرجعمعـمحقثمجاء((

ررؼؼؿفمعدارم
d....

م

 ب والسال وفه هدة الا س وتقويمى  يتالى يكالو  فمداره  العمل ب لكت
 . هواه  ت بع  لىديم 
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ويهمالالالل الحالالالدي  عاىالالال  اإلفالالال   فحمالالالد بالالالن علالالالى الساويالالالى فالالالى  ت بالالالل 
فخ وت( )(())اهطوطبَى املعني يف اهطسائق األزبعني 

 فهقول:
ماظشقخم مإىل معـلقب مصفق ماظربػاغقة ماظلادة مررؼؼ موأعا ماظشقخم)) مإىل معـلقب مصفق ماظربػاغقة ماظلادة مررؼؼ موأعا ((

م مبـمأبلماجملد مإبراػقؿ مبرػانماظدؼـ مبـمأبلماجملد مإبراػقؿ مرضلمبرػانماظدؼـ مرضلماظؼرذلماظددقضل اظؼرذلماظددقضل

اهللمتعاىلمسـفم،موػقمعؾـكمسؾكماظذطرماىفرىم،موظزومماىدميفماهللمتعاىلمسـفم،موػقمعؾـكمسؾكماظذطرماىفرىم،موظزومماىدميفم

ماظـػسم موذبح ماجملاػدات مأػقال مخطر موارتؽاب ماظـػسماظطاسات موذبح ماجملاػدات مأػقال مخطر موارتؽاب اظطاسات

مؼػؿحماهللم محؿك مدفـماظرؼاضة ميف موحؾلفا ماٌكاظػاتم، مؼػؿحماهللمبلؽني محؿك مدفـماظرؼاضة ميف موحؾلفا ماٌكاظػاتم، بلؽني

اظطرؼؼةماظطرؼؼةممممرؼاضماٌعرصةم،موعـمذلنمأػؾمػذهمرؼاضماٌعرصةم،موعـمذلنمأػؾمػذهسؾقفامباظلراحميفسؾقفامباظلراحميف

ماالدؿفؿار ماالدؿفؿاراظلـقة ميفممماإل ث ر(اإل ث ر() أإ ) أإ اظلـقة مدقؿا ماظـداء مبقاء م( م)داؼؿ ميفمبذطر مدقؿا ماظـداء مبقاء م( م)داؼؿ بذطر

خؿؿمذباظسماظؿالوةم،مواظذطرماىفرىمباىالظةمععماهلقؼةم،موعـمخؿؿمذباظسماظؿالوةم،مواظذطرماىفرىمباىالظةمععماهلقؼةم،موعـم

ممذلغفؿمظؾسماظزىموػقماألخضرم((ذلغفؿمظؾسماظزىموػقماألخضرم((

 فل تيبهل أتب عم  ست هع أ   هملم فهم  يلل : dولو تتبعا  فاىهم 

مأوالم:ماظعؿؾمباظشرؼعة

ب لقالالالدر الالالال   أ  يكالالالو  المييالالالد فلمالالال  بأيكالالال   الةالالالييعل  dيحالالالي  
فالالل  dيالالردإ بالالم فيضالالم ، ويصالالحل العال الالل بهاالالم وبالالهن اهلل فهقالالول فالالل بلالالب 

الوصالال ي  القديالالهل ))إ  المييالالد يهالالب علهالالل أ  يحصالالل فالالن العلالال  الةالاليعل فالال  
فعم اعتق ده على ف هب أهل السال والهم عل ، وف  يتحي  بالم عالن ئالبم  ليص

الم ىالية ، والعلال  المبتدعل ، ويحصل لم أيض  ف  يصل بم عملم وف  الةييعل 
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ب لةالالالييعل أيالالال   فالالالل ال ييالالال  ، بالالالل هالالالو الالالال اد الالالال   يهالالالب أ  يحالالالي  علهالالالم 
 الس لب ((

 و    يقول لمن طلب فام يلول ال يي  :
متع ماهلل مطؿاب مسؾك ماظـلؽ مررؼؼ متع))ادؾؽ ماهلل مطؿاب مسؾك ماظـلؽ مررؼؼ مغؾقفم))ادؾؽ مودـة مغؾقفماىل مودـة اىل

،موإؼؿاءماظزطاةموصقممرعضانموحجماظؾقتم،موإؼؿاءماظزطاةموصقممرعضانموحجماظؾقتم،موإضامماظصالة،موإضامماظصالةربؿدمربؿدم

أنمتؿؾعميمقعماألواعرماٌشروسةمأنمتؿؾعميمقعماألواعرماٌشروسةمإنمادؿطعتمإظقفمدؾقالم،موسؾكمإنمادؿطعتمإظقفمدؾقالم،موسؾكم

م ماهلل مبطاسة مواالحؿػال م، ماٌرضقة مواألخؾار ماهلل مبطاسة مواالحؿػال م، ماٌرضقة واألخؾار
yy

موصعالم مضقال موصعالم، مضقال ،

موظد مؼا متـظر موأال م، م موظدواسؿؼادا مؼا متـظر موأال م، م م،وعطاؼاػامممىىواسؿؼادا ماظدغقا مزخارف م،وعطاؼاػامإىل ماظدغقا مزخارف إىل

مملم مصنن م، مأخالضة مصك مغؾقؽ مواتؾع موحظقزفا مورؼاذفا مملموضؿاذفا مصنن م، مأخالضة مصك مغؾقؽ مواتؾع موحظقزفا مورؼاذفا وضؿاذفا

ممتلؿطعمصاتؾعمخؾؼمذقكؽم،مصانمغزظتمسـمذظؽمػؾؽت((تلؿطعمصاتؾعمخؾؼمذقكؽم،مصانمغزظتمسـمذظؽمػؾؽت((

موظد مواسؾؿمؼا موظد)) مواسؾؿمؼا مػذهمررؼؼةمهؼقؼموتصدؼؼمممىى)) مػذهمررؼؼةمهؼقؼموتصدؼؼمأنمررؼؼؿـا أنمررؼؼؿـا

مصؿـم م، موظلان موصرج مؼد مورفارة مبصر موشض موتـزه موسؿؾ مصؿـموجفد م، موظلان موصرج مؼد مورفارة مبصر موشض موتـزه موسؿؾ وجفد

ممخاظػمذقؽامعـمأصعاهلامرصضؿفماظطرؼؼمرقسامأومطرػام((خاظػمذقؽامعـمأصعاهلامرصضؿفماظطرؼؼمرقسامأومطرػام((

وعكس ف  ييدده بعأل المغيضهن فن أ  الصوفهل ي ي و  بهن الةييعل 
 همهع أ مل الصوفهل و ل فن عيف التصوف  dوالحقهقل، فاهد أ م 

لح  ير د أ  فباى ال يي   لم وفداره على العمل ب لةييعل فهقول ا
d

"صادؾؽماٌـاػجماظلدؼدةمواظشرؼعةماظؼقميةماظلدؼدةماظؾفقةم"صادؾؽماٌـاػجماظلدؼدةمواظشرؼعةماظؼقميةماظلدؼدةماظؾفقةم::

مصننمعـم م، مطانمسؿؾةمعضؿقغا مصننمعـماظلارعةماظالععةماظيتمعـمسؿؾمبفا م، مطانمسؿؾةمعضؿقغا اظلارعةماظالععةماظيتمعـمسؿؾمبفا

دؾؽفامواتؾعمأعرػامنامصننماهللمأعرطؿمأنمتطقعقاموالمتعصقام،موأنمدؾؽفامواتؾعمأعرػامنامصننماهللمأعرطؿمأنمتطقعقاموالمتعصقام،موأنم

متلؿتلؿ متؾفقا موال مؼقؿقا متؾفقا موال مؼقؿقا مضال م، مضال  ))مم::مم،            
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                   ))))الحةي ( الحةي (   55  ))مم

:)مؼؼقلماهللمتعاىلمالمؼؿؼربماٌؿؼربقنمإىلم:)مؼؼقلماهللمتعاىلمالمؼؿؼربماٌؿؼربقنمإىلم  وضالمردقلماهللوضالمردقلماهلل

باظـقاصؾمباظـقاصؾمممبلحبمعـمأداءماظػرائضم،موالمؼزالمسؾديمؼؿؼربمإىلبلحبمعـمأداءماظػرائضم،موالمؼزالمسؾديمؼؿؼربمإىل

حؿكمأحؾةم،مصنذامأحؾؾؿفمطـتمظفممسعاموبصراموإذامدساغلمأجؾؿفمحؿكمأحؾةم،مصنذامأحؾؾؿفمطـتمظفممسعاموبصراموإذامدساغلمأجؾؿفم

 ) رواه وإذامدلظينمأسطقؿفم،موصكمخربمأخرمصيبمؼلؿعموبلمؼـطؼ(وإذامدلظينمأسطقؿفم،موصكمخربمأخرمصيبمؼلؿعموبلمؼـطؼ(
البخ ر  ورواه اإلف   أيمد والحكه  التيف   وأبو يعلى وال بيا ل وأبو  عه  

 وابن عس  ي بأل  ظ أخي(

في ب   فل فوا ياى  عاالد  الل أفالي وير د فل وص ي ه التمسب ب لةييعل ويأ
، فم  وافقى  فىو خهي ، وف  خ ل ى  فىو ئي ويدعو إلى إ  فل ئع  ي اإليالال  

 : 55، 54والتحق  بآدابم فهقول فل  ت بم الهوهية صالال 
))إذامحؼؼماظرجؾمإدالعةموأتؼـمإمياغفمصؼدمصازمباظقؼنيمألنم))إذامحؼؼماظرجؾمإدالعةموأتؼـمإمياغفمصؼدمصازمباظقؼنيمألنم

مباظشفادتنيمبالمإتقانمصروضماظدؼـمصفقمعلؽنيم مباظشفادتنيمبالمإتقانمصروضماظدؼـمصفقمعلؽنيماٌؼر مأتكماٌؼر مأتكم،صنذا ،صنذا

باإلدالممواظشرؼعةماٌطفرةمباإلميانموأداءماظػرائضماٌػروضاتمباإلدالممواظشرؼعةماٌطفرةمباإلميانموأداءماظػرائضماٌػروضاتم

مصكم ماظدؼـ موضؾط موايالل موايج مواظزطاة مواظصقم ماظصالة مصكمعـ ماظدؼـ موضؾط موايالل موايج مواظزطاة مواظصقم ماظصالة عـ

مصننم م، ماٌمعـ ماٌلؾؿ مػق مطان م، مواألضقال مواألصعال مصننماألسؿال م، ماٌمعـ ماٌلؾؿ مػق مطان م، مواألضقال مواألصعال األسؿال

ؿمعـمدؾؿماٌلؾؿقنمعـمظلاغفمؿمعـمدؾؿماٌلؾؿقنمعـمظلاغفمٌلؾٌلؾااممؼؼقلمأنؼؼقلمأن    ردقلماهللردقلماهلل

اهلؿزمواظؾؿزمواظغؿزمواظؿـابزمواظغقؾةماهلؿزمواظؾؿزمواظغؿزمواظؿـابزمواظغقؾةمممصننماهللمتعاىلمضدمحرمصننماهللمتعاىلمضدمحرممموؼده،وؼده،

ممواظـؿقؿةمواظؽػرمواظػلققمواظعصقان(واظـؿقؿةمواظؽػرمواظػلققمواظعصقان(

 ويقول فى يقهقل الصالة :
)مظقسمطؾمعـمرطعمودفدمصؼدمصؾكم،مواٌصؾكمػقماظذيم)مظقسمطؾمعـمرطعمودفدمصؼدمصؾكم،مواٌصؾكمػقماظذيم
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مودفقدػام مورطقسفا موتلؾققفا موصروضفا مػقؽؿفا مسؾك ماظصالة مودفقدػامؼلتل مورطقسفا موتلؾققفا موصروضفا مػقؽؿفا مسؾك ماظصالة ؼلتل

م مووضارػا موهرميفا موهؾقؾفا موتؽؾريػا موتشفدػا مووضارػا موهرميفا موهؾقؾفا موتؽؾريػا موخشقسفوتشفدػا موخشقسفوآدابفا اماموآدابفا

موحضقرػا موحضقرػاوخضقسفا مووخضقسفا مذظؽ مسؾك محاصظ معـ مصنن مو، مذظؽ مسؾك محاصظ معـ مصنن موصؾكم، موصؾكميمع يمع

متؼع مطقػ مصالتف مؼعؾؿ متؼعحؿك مطقػ مصالتف مؼعؾؿ ماألسضاءمحؿك مورفر مووسك مذظؽ موتعؼؾ ماألسضاءم، مورفر مووسك مذظؽ موتعؼؾ ،

مو مواألععاء ماظؼؾب مالدقؿا موشريه مايرام معـ مويمقعفا مواألععاء ماظؼؾب مالدقؿا موشريه مايرام معـ مغؽاحميمقعفا مغؽاحمعـ عـ

موغظرمايرامايرام مايرام، موذرب مايرام، موأطؾ مايرام، موظؾس موغظرم، مايرام، موذرب مايرام، موأطؾ مايرام، موظؾس ،

ماير مواظلعل مايرام، مواىؾقس مايرام، مومساع مايرايرام، مواظلعل مايرام، مواىؾقس مايرام، مومساع ام،مام،مايرام،

محرع موعـمطؾمعا محرعواظؽالممايرام، موعـمطؾمعا اظشرعمثؿمصؾكموأسطكميفماظشرعمثؿمصؾكموأسطكميفمممففواظؽالممايرام،

ؽمؽمصالتفمطؾمسضقمحؼفموتؾذذمخبدعةماهللمتعاىلمحيصؾمظفمعـمذظصالتفمطؾمسضقمحؼفموتؾذذمخبدعةماهللمتعاىلمحيصؾمظفمعـمذظ

إنمإنمممؼؼقلؼؼقل    ،مصننمردقلماهلل،مصننمردقلماهللزؼادةمسظقؿةموبرطةمجزؼؾةمجلقؿفزؼادةمسظقؿةموبرطةمجزؼؾةمجلقؿف

ماظصالةمو مظقصؾك ماظصالةموأحدطؿ مظقصؾك مبعقضةأحدطؿ مجـاح متزنمسـدماهلل مال مبعقضةإغفا مجـاح متزنمسـدماهلل مال وإنموإنمممإغفا

ممطفؾؾمأحد((.طفؾؾمأحد((.كماظصالةموإغفامتؽؿبمظفمكماظصالةموإغفامتؽؿبمظفمأحدطؿمظقصؾأحدطؿمظقصؾ

لصالالوفهل أيالال    الالل عمالالل وهكالال ا  هالالد أ  الةالالييعل عاالالده  كالالل أ مالالل ا
ف اعمالال ل الظالال هية  أعمالال ل الهالالوارح الظالال هية وهالالى العبالال دات ،  الال هي أو بالال طن

واايكال   ، فثل ال ى رة والصالة وال   ة والصو  والحال  والهىال د ووهالي بلالب
فىال ا  لالم علالى البهو  وال يا أل والقص   ووهيهال  ،   لحدود وال الح و ....

 الهوارح الظ هية التل هل ااعض ا .
وأف  ااعم ل الب طال فكأعم ل القلوب وهالى المق فال ت واايالوال فثالل 
التصالالدي  واإليمالال   والهقالالهن والصالالدح واإلخالالال  والمعيفالالل والتو الالل والمحبالالل 
والالالالال  ي والةالالالالكي واإل  بالالالالل والخةالالالالهل والتقالالالالوإ والميا بالالالالل والت كالالالالي واجعتبالالالال ر 
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والصالالالالبي والقا عالالالل والتسالالالله  والت الالالالويأل والقالالاليب والةالالالالوح  والخالالالوف واليكالالال ا
، والوكد والوكل والح   والاد  والحه ا والخهل والتعظه  واإلكالالل والىهبالل

ولكل عمل فن ه ة ااعم ل الظ هية والب طال عل  وفقالم وبهال   وفىال  ويقهقالل 
 "يقول ص يب اللمع ....ووكد 

سؿااالم))مصاانذامضؾـااامسؾااؿماظؾااارـم:مأردغااامبااذظؽمسؾااؿمأممممم

اظؾارـماظيتمػكماىارحةماظؾارـةموػكماظؼؾابم،مطؿاامأنمإذاممم

ضؾـامسؾؿماظظاػرمأذرغامإىلمسؾاؿماألسؿاالماظظااػرةماظايتمػالمممممم

مسؾلماىقارحماظظاػرةموػكماألسضاءم((

))ماظشاارؼعةمجاععااةمظؽااؾممم))ماظشاارؼعةمجاععااةمظؽااؾممم : اجلٌهسّفالالل  تالال ب  dالديالالو ل  ولالال ا يقالالول

عااـمعااـمممسؾااؿمخػاالمممااامذطاارهمأربااابماظؾلااانموتداوظااةمذووماظعرصااانمممسؾااؿمخػاالمممااامذطاارهمأربااابماظؾلااانموتداوظااةمذووماظعرصااانممم

اخؿالفماألبقابمواٌؼاعاتمواٌعاغلمواإلذاراتموػذانماظؼقالنماخؿالفماألبقابمواٌؼاعاتمواٌعاغلمواإلذاراتموػذانماظؼقالنم

ؼغـقااانمسااـمطـاارةمعااامذطااروهمعااـمععااارصفؿمألنميمقااعماظعؾااقمميفممؼغـقااانمسااـمطـاارةمعااامذطااروهمعااـمععااارصفؿمألنميمقااعماظعؾااقمميفمم

عضاااؿقغفامعطقؼاااةم((مأيمعـدرجاااةموؼؼاااقلم))مصؽاااؾمعاااامغاااؿجمعاااـمعضاااؿقغفامعطقؼاااةم((مأيمعـدرجاااةموؼؼاااقلم))مصؽاااؾمعاااامغاااؿجمعاااـم

ايؼائؼمؼؽقنمعـمأصقلماظشرؼعةمألغفمعـممتلؽمباظشارؼعةمحؿاكمممايؼائؼمؼؽقنمعـمأصقلماظشرؼعةمألغفمعـممتلؽمباظشارؼعةمحؿاكممم

ممظلـةمعامتؼقممبفمحؼقؼؿة((ظلـةمعامتؼقممبفمحؼقؼؿة((سؿدمظؾقؼقؼةمصقؽقنمآخذامعـماظؽؿابمواسؿدمظؾقؼقؼةمصقؽقنمآخذامعـماظؽؿابموا

))مواظشرؼعةمػلمايؼقؼةم،مصعاملمباهللم،موساملمبلعرماهللموسؾؿاءم))مواظشرؼعةمػلمايؼقؼةم،مصعاملمباهللم،موساملمبلعرماهللموسؾؿاءم

ععماهللموػؿمأػؾماٌعرصةمواًقفمواظرجاءمواظلفرمواظؾؽاءم،مألنمععماهللموػؿمأػؾماٌعرصةمواًقفمواظرجاءمواظلفرمواظؾؽاءم،مألنم

محؽؿم موعـ م، محؽؿ محؾؿ موعـ م، محؾؿ مسؾؿ موعـ م، مسؾؿ مسؼؾ محؽؿمعـ موعـ م، محؽؿ محؾؿ موعـ م، محؾؿ مسؾؿ موعـ م، مسؾؿ مسؼؾ عـ

أبصرم،موعـمأبصرمبـقرمضؾؾةمشؾؾتمحؽؿؿةمسؾكمجفؾفمصرضكمإىلمأبصرم،موعـمأبصرمبـقرمضؾؾةمشؾؾتمحؽؿؿةمسؾكمجفؾفمصرضكمإىلم

م((اظعاملاظعامل م((ماظعؾقي مماظعؾقي م، م،ممم::ويقول أيض  ويقول أيض  ، مصرع موايؼقؼة مأصؾ ماظشرؼعة م،م)) مصرع موايؼقؼة مأصؾ ماظشرؼعة ((
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ويمقعماٌؼاعاتمويمقعماٌؼاعاتمممعـماظشرع،موايؼقؼةمعامخػلمعـفاعـماظشرع،موايؼقؼةمعامخػلمعـفاممررصاظشرؼعةمعامزفصاظشرؼعةمعامزف

ممعـدرجةمصقفؿاموظؽؾمعـفؿامأػؾمواظؽاعؾمعـميمعمبقـفؿام((عـدرجةمصقفؿاموظؽؾمعـفؿامأػؾمواظؽاعؾمعـميمعمبقـفؿام((

))ماظطرؼؼااةمطؾاافامترجااعمإىلمطؾؿااؿنيمتعاارفمربااؽممممم ويقالالول أيضالال :

شارؼعةموايؼقؼاةموظاقسمصاكمػاذامممممموتعؾدهم،مصؿـمصعؾمذظؽمصؼدمأدركماظ

تعطقؾمظؾعؾؿاءمبؾماظعؾؿمابـمظؾعؿؾم،موإمنامضؾـاامذظاؽمعاـمأجاؾمضاقلمممممم

))ماهللمتعااااىل   م مم م))موظؽاااؾم،مم((.ؾعااااٌزم02اآلؼاااةممم((

صرضةمعـفاجمواالمصؼادممؿاعماهللماظعؾاؿمواظعؿاؾمصاكمرجاؾمواحادمؼػقادممممممممم

ماظشفرةموايؼقؼةمػلماظـؿرةم((.ماظـاسمطؾماظػقائدمصاظشرؼعةمػك

مثاغقام:ماظؽلبمايالل

    d  يكيه للمييد أ  يكو  ب  ج ، ج ييفالل وج عمالل لالم وي لالب
روال  ا ةالغ لم بال هلل ب لكلهالل  ال   فالن أهالل   dإلهم أ  يتكسب لا سم بالل إ الم 

 الحيف و     صا عتم ال خ ر والحصي ))كمع يصهي ((
قتالالدوا بالالم ، فقالالد  الال    اهالالدا ع الال   فىالالو يضالاليب المثالالل با سالالم لمييديالالم له

فعيضالال  عمالال  فالالل أيالالد  الاالال   ، و الالد رفالالأل الكثهالالي فمالال  عالاليح علهالالل ، وعالالود 
 أتب عم المخلصهن على بلب .

خلهالل عاالدف  يال في إلهالم ل ي رتالم فالل  فويريد بلالب أ  السالل    اائالي 
ديالالوح وئالال هد فاالالم أيالالوج خ ر الالل  ادتالالم اعتقالال دا فهالالم عالاليح علهالالم فالال  ئالال ا فالالن 

فالاليفأل أ  ي لالالب ئالالهن  لا سالالم وطلالالب فالالن السالالل    أ  يتالاليل العقالال ر والمالال ل 
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  صف اله يية المواكىل لديوح لل قياا يا قو  فاى  على فص لحى  
 فوصه  فييديم ب لب : dو د   ل 

معـم متذوق مأن متطؿع مصال م، مايرام مؼذوق مظلاغؽ معادام معـم)) متذوق مأن متطؿع مصال م، مايرام مؼذوق مظلاغؽ معادام ((

ممايؽؿمواٌعارفمذقؽام((ايؽؿمواٌعارفمذقؽام((

 و د   ل أيض  :
م مؼػلد مايرام موضقل مايرام مأطؾ م)) مؼػلد مايرام موضقل مايرام مأطؾ ماظدؼـم)) موؼقػـ ماظدؼـماظعؿؾ موؼقػـ اظعؿؾ

مموععاذرةمأػؾماظدغسمتقرثمزؾؿةماظؾصرمواظؾصرية((وععاذرةمأػؾماظدغسمتقرثمزؾؿةماظؾصرمواظؾصرية((

 : dويقول الق ب الديو ل 
مصلخؾصم مصدضا موتؾعك محؼا موظدى متؽقن مأن مأردت مإذا مصلخؾصم)) مصدضا موتؾعك محؼا موظدى متؽقن مأن مأردت مإذا ((

م مهلل ماظعؾقدؼة مهلل اظعؾقدؼة
yy

مسؿاالم موطـ م، مضؾؾؽ معـ مواسظؽ موأجعؾ مسؿاالم، موطـ م، مضؾؾؽ معـ مواسظؽ موأجعؾ ،

جبلدكموضؾؾؽم،موالمتلخذمألحدمعـماٌرؼدؼـمدرػؿام،صننمػذهمجبلدكموضؾؾؽم،موالمتلخذمألحدمعـماٌرؼدؼـمدرػؿام،صننمػذهم

مدؾؽ مأحؾين موعـ مدؾؽررؼؼيت مأحؾين موعـ مػقمممررؼؼيت ماظصادق ماظػؼري مصنن م، مصقفا مػقمععل ماظصادق ماظػؼري مصنن م، مصقفا ععل

اظذيمؼطعؿماظـاسموالمؼطعؿقغفم،موؼعطقفؿموالمؼعطقغفموالمؼؾؿؿسماظذيمؼطعؿماظـاسموالمؼطعؿقغفم،موؼعطقفؿموالمؼعطقغفموالمؼؾؿؿسم

مصننماظرذاميفماظطرؼؼمحرامم،مؼرذكم مصننماظرذاميفماظطرؼؼمحرامم،مؼرذكماظدغقاموالمذقؽامعـمسروضفا اظدغقاموالمذقؽامعـمسروضفا

محؽؿم محؽؿة مطان معال مصنذا م، مإظقف مميقؾ محؿك مذقكف محؽؿماٌرؼد محؽؿة مطان معال مصنذا م، مإظقف مميقؾ محؿك مذقكف اٌرؼد

موذظؽم م، ماهلل محؽؿ مشري محبؽؿ مظققؽؿ ماظرذقة مضؾؾ مإذا موذظؽماظؼاضل م، ماهلل محؽؿ مشري محبؽؿ مظققؽؿ ماظرذقة مضؾؾ مإذا اظؼاضل

،م،مخذمألحدمصؾلاخذمألحدمصؾلاوذقكؽؿمضدمباؼعماهللمتعاىلمأالمؼلوذقكؽؿمضدمباؼعماهللمتعاىلمأالمؼل،م،مدماظؿقرؼؿدماظؿقرؼؿذدؼذدؼ

مم((ؾم(ؾم(والمدرػؿاموالمؼلطؾمظفمرعاعامإالمأنمدؾؿمعـماظعؾوالمدرػؿاموالمؼلطؾمظفمرعاعامإالمأنمدؾؿمعـماظعؾ

 :ويقول 
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،مصنغلمباؼعتم،مصنغلمباؼعتمممؿؿباهللمسؾقؽؿمؼلوالدىمامسعقامعـكمعامؼـػعؽباهللمسؾقؽؿمؼلوالدىمامسعقامعـكمعامؼـػعؽ))))

مأدغسم موال متراثؽؿم، موالمآخذ مالمأرؾبمأعقاظؽؿم، مأدغسماهللمسؾكمأغك موال متراثؽؿم، موالمآخذ مالمأرؾبمأعقاظؽؿم، اهللمسؾكمأغك

مصامسع م، مأؼدؼؽؿ ميف ممبا مصامسعحرعيت م، مأؼدؼؽؿ ميف ممبا مأعقاظؽؿمحرعيت موسؾك م، موأرقعقا مأعقاظؽؿمقا موسؾك م، موأرقعقا قا

األعانمعـكموعـميماسيتماظذؼـمأخؾصقامععلم،موأدللماهللمأنماألعانمعـكموعـميماسيتماظذؼـمأخؾصقامععلم،موأدللماهللمأنم

مصقشػؼقنم معـؾفؿ مومعؾفؿ مععل مخؾص ممبـ مأوالدي مبؼقة مصقشػؼقنمؼؾقؼ معـؾفؿ مومعؾفؿ مععل مخؾص ممبـ مأوالدي مبؼقة ؼؾقؼ

ممسؾكمإخقاغفؿموؼـصققغفؿمععموـبمأعقاهلؿم((سؾكمإخقاغفؿموؼـصققغفؿمععموـبمأعقاهلؿم((

  م  يقول أيض  :
))موعـمملمؼؽـمعؿشرسامعؿقؼؼامسػقػامصؾقسمعـمأوالديموظقم))موعـمملمؼؽـمعؿشرسامعؿقؼؼامسػقػامصؾقسمعـمأوالديموظقم

مظصؾيب مابين مظصؾيبطان مابين مطان مم مظؾشرؼعةمم معالزعا ماٌرؼدؼـ معـ مطان معـ مظؾشرؼعةموطؾ معالزعا ماٌرؼدؼـ معـ مطان معـ وطؾ

وايؼقؼةمواظطرؼؼةمواظدؼاغةمواظصقاغةمواظزػدمواظقرعموضؾةماظطؿعموايؼقؼةمواظطرؼؼةمواظدؼاغةمواظصقاغةمواظزػدمواظقرعموضؾةماظطؿعم

مم،مساعالممبامسؾؿمصفقموظدىموإنمطانمعـمأضصكماظؾالدم((،مساعالممبامسؾؿمصفقموظدىموإنمطانمعـمأضصكماظؾالدم((

مثاظـا:ادباذماظشقخماٌربك

أفالالالال    عالالالال لى ف تالالالالوح أفالالالال   ال الالالال لبهن ،وفعبالالالالدال ييالالالال  إلالالالالى اهلل يالالالالبح  م وت
ن فالالالال هلل يالالالالبح  م وتعالالالال لى  ييالالالالب ، بالالالالل هالالالالو أ الالالاليب إلالالالالى السالالالال لكهن والمخلصالالالاله

ولمال     الال  الحضالية اإللىهالل يضالالية ع يال ة فاهعالالل ج ، اإل سال   فالن يبالالل الوريالد
ابالن يالهدإ يست هع اإل س   أ  يدخلى  إج بعد طى رة   سل وفى بلالب يقالول 

 : dع  ا اهلل السكادر  
مم)معؽؿقبمسؾكمحضرةماظؼدوسمالمؼدخؾفامأربابماظـػقسم()معؽؿقبمسؾكمحضرةماظؼدوسمالمؼدخؾفامأربابماظـػقسم(
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 ة فن أدواا الا س وعللى  والو و  فل أيي يظو ىال  وأطم عىال  وج  ه
وأهوا ىالال  وهالالى الحهالالب التالالل تماعىالال  عالالن المعيفالالل اإللىهالالل إج إبا تالالولى تيبهتىالال  
عالالالالال رف خبهالالالالالي بالالالالالأدواا الا الالالالالو  وعللىالالالالال  وأفياضالالالالالى  وعالكىالالالالال  لهقتلالالالالالع اادواا 

ولالال لب yالمتغلغلالالل فالالل أعمالال ح الالالا س والتالالل تحالالول بهاىالال  بالالهن فعيفالالل اهلل 
 : dول الق ب الديو ل يق

))واهللمظقمػاجرماظـاسمعفاجرةمصقققةمراظؾنيماهللمخاظصام،م))واهللمظقمػاجرماظـاسمعفاجرةمصقققةمراظؾنيماهللمخاظصام،م

ودخؾقامهتمأواعرهمالدؿغـقامسـماألذقاخم،موظؽـفؿمجاءوامإىلمودخؾقامهتمأواعرهمالدؿغـقامسـماألذقاخم،موظؽـفؿمجاءوامإىلم

مماظطرؼؼمبعؾؾموأعراضمصاحؿاجقامإىلمحؽقؿم((اظطرؼؼمبعؾؾموأعراضمصاحؿاجقامإىلمحؽقؿم((

عامأسزماظطرؼؼم،موعامأسزمراظؾفام،موعامأسازمعاـمممعامأسزماظطرؼؼم،موعامأسزمراظؾفام،موعامأسازمعاـممم))  أيضال  : dو ال ل 

ممزمعـمؼدلمسؾقفام((زمعـمؼدلمسؾقفام((ؼصدقمصكمرؾؾفام،موعامأسؼصدقمصكمرؾؾفام،موعامأس

))ماظشاقخمحؽاقؿماٌرؼادم،مصانذامملمؼعؿاؾمبؼاقلممممممم))ماظشاقخمحؽاقؿماٌرؼادم،مصانذامملمؼعؿاؾمبؼاقلممممممم ويقول أيضال  :

ممايؽقؿمملمحيصؾمظفمذػاءم((مايؽقؿمملمحيصؾمظفمذػاءم((م

فصالالعوبل ال ييالال  وفةالالقتى  إ مالال  تيكالالع إلالالى صالالعوبل تخلالالض الالالا س فالالن 
 : dول لب يقول   داتى  ويظو ى  وئىواتى  المىلكل، ع

))مطؿمواضػميفماٌاءموػقمسطشانم،مظعدممصدضفميفمرؾبم))مطؿمواضػميفماٌاءموػقمسطشانم،مظعدممصدضفميفمرؾبم

مصننمررؼؼماهللمعقعق ماظعطشم، مزؿل مباإلخالصمظرتووا مصاسؿؾقا مصننمررؼؼماهللمالهم، ماظعطشم، مزؿل مباإلخالصمظرتووا مصاسؿؾقا الهم،

ماجملاػدةم مبلققف موذحبفا ماألغػس مبؼؿؾ مإال متـال مال ماجملاػدةمتعاىل مبلققف موذحبفا ماألغػس مبؼؿؾ مإال متـال مال تعاىل

ممواٌكاظػةم((واٌكاظػةم((

و د يلهأ البعأل إلى الع لل أو الخلوة أو فال فالل الهالو  أو السالىي فالل 
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العب دات للتخلض فن أفياضم وعللم الا سهل دو  اجلته ا إلى أيالت ب عال رف 
:)مالمتػقاادماًؾااقةمإالمإنمطاغااتمبنذااارةمذااقخمم:)مالمتػقاادماًؾااقةمإالمإنمطاغااتمبنذااارةمذااقخمم dهالالرجا يقالالول  وفالالى

مموإالمصػلادػامأطـرمعـمصالحفام.(وإالمصػلادػامأطـرمعـمصالحفام.(

 فية أخيإ فهقول : dوير د على بلب 
))مآهم،آهم،معامأحؾكمػذهماظطرؼؼفم،موعامأدـاػاموعامأعرػام،معام))مآهم،آهم،معامأحؾكمػذهماظطرؼؼفم،موعامأدـاػاموعامأعرػام،معام

معام م، معصاؼدػا مأطـر معا م، مأطربػا معا م، مأصعؾفا معا م، مأحقاػا معا معامأضؿؾفا م، معصاؼدػا مأطـر معا م، مأطربػا معا م، مأصعؾفا معا م، مأحقاػا معا أضؿؾفا

،معامأسفبمواردػام،معامأسؿؼمحبرػامم،معامأطـرم،معامأسفبمواردػام،معامأسؿؼمحبرػامم،معامأطـرمممأصعبمعقاردػامأصعبمعقاردػام

م،م مأوالديمالمتؿػرضقا مصؾاهللمؼا م، موسؼاربفا محَقاتفا مأطـر معا م، م م،مأددػا مأوالديمالمتؿػرضقا مصؾاهللمؼا م، موسؼاربفا محَقاتفا مأطـر معا م، م أددػا

ممواجؿؿعقامحيؿقؽؿماهللمعـماآلصاتمبربطةمأدؿاذطؿم((واجؿؿعقامحيؿقؽؿماهللمعـماآلصاتمبربطةمأدؿاذطؿم((

))اظطرؼؼمإىلماهللمتعاىلمتاذؼبماألطؾاادم،موتػـاكممممموؼؼقلمأؼضام:

اًطاابموضارأماظرعاقزمعاـممممماألجلادم،مصنذامارتػعمايفابمتـعؿمبلؿاعم

اظؾقحماحملػقزم،موارؾعمسؾكمععانمدضتم،موذربمبلوانمصػتمورضتم

،مصؽانمععمضؾؾفمثؿمؼؽاقنمعاعمعؼؾؾافمالمعاعمضؾؾافم،مألنماهللمحياقلمبانيمممممممم

اٌرءموضؾؾفم،مصنذامجاوزماظؽؾمرالمظلااغفمباالمظلاانموزادماجؿفاادهميفممممم

ماظعؿؾموداممصضؾماهللمسؾقةم((

يبالالل عالالال رف  الالول العالالال رف أيمالالد أبالالالو الوفالالال ا وفمالال  ير الالالد الح كالالل إلالالالى ف
 : ) مصباح األزًاحالةي  وإ فل  ت ب 

ماظطرؼؼ مأػؾ مجعؾ ماظطرؼؼ))صؾذظؽ مأػؾ مجعؾ ))صؾذظؽ
ff

ماظشقخم مادباذ مبفؿ ماظشقخموغػع مادباذ مبفؿ وغػع

اٌرذدمواالرتؾاطمبروحةماٌؿعؾؼةمباهللم،ماٌؿؿؿعةمبدواممذفقدهماٌرذدمواالرتؾاطمبروحةماٌؿعؾؼةمباهللم،ماٌؿؿؿعةمبدواممذفقدهم
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متعاىلم ماهلل مإىل ماظلري ماٌرؼد مإظقف محيؿاج معا مأسظؿ معـ م، متعاىلمورضاه ماهلل مإىل ماظلري ماٌرؼد مإظقف محيؿاج معا مأسظؿ معـ م، ورضاه

سؾقفامدؾقطفميفمػذهماظطرؼؼم،مألغفمسؾقفامدؾقطفميفمػذهماظطرؼؼم،مألغفممموأػؿماألصقلماظيتمؼؿقضػوأػؿماألصقلماظيتمؼؿقضػ

م،م مألعقاهلا ماٌقاصؼة مؼقجب ماحملؾقبة مباظروح ماالرتؾاط مطان م،مإذا مألعقاهلا ماٌقاصؼة مؼقجب ماحملؾقبة مباظروح ماالرتؾاط مطان إذا

م،م مضققدػا معـ مأرؾؼت ماظيت مباظروح مصاالرتؾاط م، مبطؾعفا م،مواظؿطؾع مضققدػا معـ مأرؾؼت ماظيت مباظروح مصاالرتؾاط م، مبطؾعفا واظؿطؾع

مػ مععؾقد مسؾك ماإلضؾال مدؼدغفا مػوصار مععؾقد مسؾك ماإلضؾال مدؼدغفا مسؾكمممااوصار ماظعؽقف مورؾقعؿفا مسؾكم، ماظعؽقف مورؾقعؿفا ،

موحرع مبعده مإىل ممر مسؿا ماظػرار مودؾقؼؿفا م، مرضقاغف موحرعأبقاب مبعده مإىل ممر مسؿا ماظػرار مودؾقؼؿفا م، مرضقاغف م،مأبقاب م،ماغف اغف

ماٌزاؼام مػذه ماصاضة موؼلؿؾزم مإظقفا ماظصػات متؾؽ مدرؼان ماٌزاؼامؼؼؿضك مػذه ماصاضة موؼلؿؾزم مإظقفا ماظصػات متؾؽ مدرؼان ؼؼؿضك

سؾقفام،مبؾمػذهماظروحماٌطؾؼةمأوىلمبلرؼانمأحقاهلامإىلماظروحمسؾقفام،مبؾمػذهماظروحماٌطؾؼةمأوىلمبلرؼانمأحقاهلامإىلماظروحم

مخؾصتم مضد مػذه مألن م، ماحملفقبة ماظروح متؾؽ معـ مبفا مخؾصتماٌؿعؾؼة مضد مػذه مألن م، ماحملفقبة ماظروح متؾؽ معـ مبفا اٌؿعؾؼة

مم..عـمسؼاهلام،موتؾؽمضعقػةمعؽؾؾةمبلوحاهلام((عـمسؼاهلام،موتؾؽمضعقػةمعؽؾؾةمبلوحاهلام((

وؼذطرم
d
مكمذرورامطـريةمعـفام:ظؾشقخماٌربم

))معـمأرادمأنمؼؽقنمإعاعاممؼؼؿديمبفمصؾققؽؿمبايؼقؼةم،مإذم))معـمأرادمأنمؼؽقنمإعاعاممؼؼؿديمبفمصؾققؽؿمبايؼقؼةم،مإذم

حؼقؼةمإالمظؽقغفامهؼؼماظعؾقممباألسؿالموتـؿجمايؼائؼمحؼقؼةمإالمظؽقغفامهؼؼماظعؾقممباألسؿالموتـؿجمايؼائؼمممتتعاممسقعاممسق

مم..((((ممعـمحبرماظشرؼعةعـمحبرماظشرؼعة

م))مالمؼؽؿؾماظػؼريمإالمإذامتؽؾؿممبعاغلماي))مالمؼؽؿؾماظػؼريمإالمإذامتؽؾؿممبعاغلماي مؼقؼةمذوضا المغؼالمالمغؼالمؼقؼةمذوضا

،موهؾكمبارـفمحبؾقةماألصػقاءمباظلرمواٌعـكممصؿغـكم،موهؾكمبارـفمحبؾقةماألصػقاءمباظلرمواٌعـكممصؿغـكموصعالمالمضقالوصعالمالمضقال
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وارؾعموحؼؼم،مصؿاموارؾعموحؼؼم،مصؿام،م،مؿؿوتؽؾؿمبايؽؿموغطؼمباٌعفؿموباظلرماٌؽؿوتؽؾؿمبايؽؿموغطؼمباٌعفؿموباظلرماٌؽؿ

مؼدسقم مأن مؼصح مذظؽ موسـد م، محؼا مإال مؼؿؽؾؿ موال مصدضا مإال مؼدسقمؼـطؼ مأن مؼصح مذظؽ موسـد م، محؼا مإال مؼؿؽؾؿ موال مصدضا مإال ؼـطؼ

مموضالمأؼضام:وضالمأؼضام:(.،م(.،ماًؾؼماىلماهللمتعاىلم(اًؾؼماىلماهللمتعاىلم(

مشريكمإالمإنمط)) محيؼمظؽمأنمتلعر مال مشريكمإالمإنمط) محيؼمظؽمأنمتلعر مال متزطقؽم) متزطقؽماغتماظشرؼعة اغتماظشرؼعة

مو م، محدودػا مسـد موبقضقصؽ م، محدودػا مسـد مغػلاغل،مبقضقصؽ ميظ مواظـفك ماألعر مطان مغػلاغل،مإال ميظ مواظـفك ماألعر مطان إال

مالمؼصؾملمتزطخململمتزطخملمموعـوعـ محدودػا مسـد مبقضقصف ماظشرؼعة مالمؼصؾف محدودػا مسـد مبقضقصف ماظشرؼعة أنمؼؿصدرمأنمؼؿصدرمممححف

ممإلرذادمشريهم(إلرذادمشريهم(

-602روإ اإلفالالال   الةالالالعيا ل عالالالالن كالالالده العالالال رف علالالالالى بالالالن ئالالالالى ب )
مال      جيمكن أيدا فن ال قياا البيه فهالل فالن فعالل ئاللا ف dهال( أ م 677

بلدتالالم فثالل أ لىال  الاالال ر وكالي السالهف علالالى اللسال   وعلالالى  اي علو الم إبا فال   ارو 
صالتقامظـاامباظربػاانمسؾاكمذظاؽممممممصالتقامظـاامباظربػاانمسؾاكمذظاؽممممممممإنمطـؿؿمبرػاعقاةمإنمطـؿؿمبرػاعقاةم))  :الكتف ويقالول 

مم((((ممعـماظؽؿابمواظلـةمأومصعؾمدقديمإبراػقؿماظددقضلعـماظؽؿابمواظلـةمأومصعؾمدقديمإبراػقؿماظددقضل

ف  تصي كم عل فن أهل البلد لل قياا و  لوا : جبد فالن أ  ي علالوا بلالب 
لهى ، فيأإ بعأل ال قياا فى ه ة اللهلل الق الب الديالو ل وهالو يتى  ت يج ع

،موأغاامبارىءمعاـمطاؾمسؿاؾم ااظػممممممم،موأغاامبارىءمعاـمطاؾمسؿاؾم ااظػمممممممممشقخمسؾقاشقخمسؾقا:)مأرقعقماظ:)مأرقعقماظيقول لىال  

ممػدىماًؾػاءماظراذدؼـمواالئؿةماجملؿفدؼـ(ػدىماًؾػاءماظراذدؼـمواالئؿةماجملؿفدؼـ(

وت بوا وركعوا عن بلالب ال عالل ، فقال ل لىال  الةالهخ علالى ابالن  ف يتغ يوا
داقدىمإباراػقؿممممداقدىمإباراػقؿمممممم))مأغامرجؾمبرػاعكم،موظقمطـتمأسؾؿمبرضاام))مأغامرجؾمبرػاعكم،موظقمطـتمأسؾؿمبرضاامئالى ب 

ممبذظؽمظؽـتمأولمصاسؾمظفمألغفمضدوتلمومذقكلم((مبذظؽمظؽـتمأولمصاسؾمظفمألغفمضدوتلمومذقكلم((م



rrrr  

  iiiiiiiiiiiiii
iiiiiiii    

اظعؾدمطؾؿامخدممدقدهمضدممسؾكمبؼقةماظعؾقادم،مماظعؾدمطؾؿامخدممدقدهمضدممسؾكمبؼقةماظعؾقادم،مممم)))): و    يقالول 

وأعاامعاـمادسااكماٌشاقكةموسصااكمربافم،مضاالمظاافمأفمأفمظاؽممأعاااممممممموأعاامعاـمادسااكماٌشاقكةموسصااكمربافم،مضاالمظاافمأفمأفمظاؽممأعاااممممممم

تلااؿقكمأؼااـمدسااقاكماظؼااربمعـااامأؼااـمشلااقؾؽمأثقابااؽماٌدغلااةمممتلااؿقكمأؼااـمدسااقاكماظؼااربمعـااامأؼااـمشلااقؾؽمأثقابااؽماٌدغلااةممم

امػؿؿـامإظقفمصلشـاغامسؿامداقاهممامػؿؿـامإظقفمصلشـاغامسؿامداقاهمم)مضدمصرصـ)مضدمصرصـ: )و    يقالول ،م،مجملاظلؿـام((جملاظلؿـام((

ممإغامالمغعرفمضطمإبؾقسماظؾعنيم((إغامالمغعرفمضطمإبؾقسماظؾعنيم((مم،،

أ  فالالالن يتصالالالدر فقالالال   تيبهالالالل المييالالالدين جبالالالد أ  يكالالالو   الالالدوة  dيالالاليإ 
 يحت   بم فل أ والم وأفع لم فهقول:

ميفمبداؼؿفمالمؼػؾحمظفمعرؼدميفم)) ميفمبداؼؿفمالمؼػؾحمظفمعرؼدميفم)معـمملمؼؽـمعـمذبؿفدًا )معـمملمؼؽـمعـمذبؿفدًا

مغ م، م مغام مإن مصنغف م، مغغفاؼؿف م، م مغام مإن مصنغف م، موإنمغفاؼؿف م، معرؼده مشػؾ مشػؾ، موإن معرؼده موإنمام م، معرؼده مشػؾ مشػؾ، موإن معرؼده ام

ماألخال مدائر ميف موػؽذا م، معرؼده مصقفا مرشب ماظدغقا مصك ماألخالرشب مدائر ميف موػؽذا م، معرؼده مصقفا مرشب ماظدغقا مصك ق،مق،مرشب

موػقم ماظؾارؾ مسـ متقبفؿ مأو مبطال موػق مباظعؾادة ماظـاس مأعر موػقموإن ماظؾارؾ مسـ متقبفؿ مأو مبطال موػق مباظعؾادة ماظـاس مأعر وإن

ممؼؼقظفمضقؽقامسؾقفموملمؼلؿعقامعـف((مؼؼقظفمضقؽقامسؾقفموملمؼلؿعقامعـف((م

ف لتيبهالالل عاالالده  الالول وعمالالل وكالالد وإخالالال  وت ىهالالي للقلالالب فمالال  يالالوإ 
 يقول :ا  ل يي م ويكام ، ول   إ اهلل فىيو الخ ل  فال يعيف الس لب 

ميفم مباظؽالم ماظؾلان موذؼشؼة موإؼاك مباظشرع مباظعؿؾ مسؾقؽ ميفم)) مباظؽالم ماظؾلان موذؼشؼة موإؼاك مباظشرع مباظعؿؾ مسؾقؽ ((

اظطرؼؼمدونماظؿكؾؼمبلخالقمأػؾفاموضدمطاناظطرؼؼمدونماظؿكؾؼمبلخالقمأػؾفاموضدمطان
ss

مقعمحؿكمؼشدممقعمحؿكمؼشدم

مأطابرم متؾعف مثؿ م، مضدعاه متقرعت محؿك موضام م، مبطـف مسؾك مأطابرمايفر متؾعف مثؿ م، مضدعاه متقرعت محؿك موضام م، مبطـف مسؾك ايفر
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اظصقابةاظصقابة
ff

متشؿم متـفد مإذا ماظصدؼؼ مبؽر مأبق مصؽان م، مذظؽ متشؿمسؾك متـفد مإذا ماظصدؼؼ مبؽر مأبق مصؽان م، مذظؽ سؾك

م مظؽؾده م،مظؽؾده ماهلل مدؾقؾ ميف مطؾف معاظف مواغػؼ م، ماٌشقي ماظؽؾد م،مرائقة ماهلل مدؾقؾ ميف مطؾف معاظف مواغػؼ م، ماٌشقي ماظؽؾد رائقة

وطانمسؿرمبـماًطابموطانمسؿرمبـماًطابم
dd

ؼفمؼفمذدؼدماظعؿؾمواظؽدمحؿكمرضعمدظذدؼدماظعؿؾمواظؽدمحؿكمرضعمدظمم

،موطانمسـؿانم،موطانمسـؿانمباىؾقدم،موظػمرأدفمبؼطعةمخقشباىؾقدم،موظػمرأدفمبؼطعةمخقش
dd
ظؼرآنمظؼرآنم ؿؿما ؿؿمامم

مسؾكمأضداعف مظقؾة مطؾ مسؾكمأضداعفضائؿًا مظقؾة مطؾ مضائؿًا موطانمسؾك م، موطانمسؾك ،
dd

ماظصقابةممم مزػاد ماظصقابةمعـ مزػاد عـ

م موذباػدؼفؿ، ماظصقابةوذباػدؼفؿ، مخقاص مػؿ ماظصقابةػمالء مخقاص مػؿ ػمالء
ff

معـم مضربفؿ معـمعع مضربفؿ عع

ردقلماهللردقلماهلل
ss

،موػذامطانماجؿفادػؿموزػدػؿم،موػذامطانماجؿفادػؿموزػدػؿم،مػذامطانمسؿؾفؿ،مػذامطانمسؿؾفؿ

مو مايؼقؼة مصلحؽؿقا مووجقسفؿ مايؼقؼة مصلحؽؿقا مأنماظشرؼعةاظشرؼعةوجقسفؿ مأردمت مإن متػررقا موال مأنم، مأردمت مإن متػررقا موال ،

ممؼؼؿدىمبؽؿم((ؼؼؿدىمبؽؿم((

هالالالالل العمالالالالل الالالالالدا   هلل ، يتالالالالى تصالالالال وا الالالالالا س  dوهكالالالال ا ف ييقتالالالالم 
 :ويوصى ب لب فهقول 

))صاسؿؾمظعؾمأنمتؽقنمعـماظذؼـمسادتمأرواحفؿمروحاغقةم))صاسؿؾمظعؾمأنمتؽقنمعـماظذؼـمسادتمأرواحفؿمروحاغقةم

ممتتةموقلميفماٌؾؽقتموتشاػدمايلماظذيمالمميقةموقلميفماٌؾؽقتموتشاػدمايلماظذيمالمميقظطقػةمغقراغقظطقػةمغقراغق

مموػكمتـظرمسفائبمشرائبمعامؼؽقنمعـماألعرماٌؽـقنم((وػكمتـظرمسفائبمشرائبمعامؼؽقنمعـماألعرماٌؽـقنم((

أ  فالالن أهالال  صالال  ت الالال   يتصالالدر لمةالالهخل ال ييالال  وتيبهالالل  dيالاليإ 
المييالالالدين أ  يكالالالو   اهالالالدا فالالالل الالالالد ه  ج يأخالالال  فاىالالال  إج الضالالاليورة لع الالالل   سالالالم 

فتع  الالال  عالالالن عالالاليح الالالالد ه  وخ صالالالل الالالال   فالالالل أيالالالد   و ا عالالالل  لبالالالم وأ  يكالالالو 
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 ويقول فل بلب:، المييدين
مصلخؾصم مصدضا موتؾعك محؼا موظدى متؽقن مأن مأردت مإن مصلخؾصم)) مصدضا موتؾعك محؼا موظدى متؽقن مأن مأردت مإن ((

اظعؾقدؼةمهللماظعؾقدؼةمهللم
yy

م م، صقشػؼقنمسؾكمإخقاغفؿموؼـصققغفؿمععمصقشػؼقنمسؾكمإخقاغفؿموؼـصققغفؿمععممم..........،

  فن ه ا الكت ب {فن ه ا الكت ب {  2424}راكع اا وال بص حل }راكع اا وال بص حل   مموـبمأعقاهلؿم((وـبمأعقاهلؿم((
وؼؼقلمأؼضاموؼؼقلمأؼضام

dd
مم::مم

مبلع مأعرطؿ مإمنا مبلع)) مأعرطؿ مإمنا ما)) مار موظقسمر مألتلثؿ، موال مدغققى مظغرض مال موظقسمهلل مألتلثؿ، موال مدغققى مظغرض مال هلل

مم،مإمناماٌرادمدالعةماظذعةمعـماًؾؾمصكمغصحماإلخقانم.،مإمناماٌرادمدالعةماظذعةمعـماًؾؾمصكمغصحماإلخقانم.دسقىدسقى

أوالديمأنمعـمادؿقلـمصكمررؼؼلمأخذمأوالديمأنمعـمادؿقلـمصكمررؼؼلمأخذمممععوأسؾؿقامؼاميمقوأسؾؿقامؼاميمق

ذكءمحنيمظعبمبفمػقاهمودقظتمظفمغػلفمبزػقػامعـاهمصؼدمخرجمذكءمحنيمظعبمبفمػقاهمودقظتمظفمغػلفمبزػقػامعـاهمصؼدمخرجم

مم..سـمررؼؼمذقكفسـمررؼؼمذقكف

ماظؼؾبم متلقد ماظـاس مأوداخ مأن مإسؾؿقا مأوالدى ماظؼؾبمؼايمقع متلقد ماظـاس مأوداخ مأن مإسؾؿقا مأوالدى ؼايمقع

ماظذغقبموميؼتماظعؾدمبذظؽمسالمموو ماظذغقبموميؼتماظعؾدمبذظؽمسالممتقضػماٌطؾقبموؼؽؿبمبفا تقضػماٌطؾقبموؼؽؿبمبفا

مصننم م، موحدا مإجازةمصؾلا مأخذمصكم مصننماظغققبمصنغكمشريمراضكمسؿا م، موحدا مإجازةمصؾلا مأخذمصكم اظغققبمصنغكمشريمراضكمسؿا

موظقم مررؼؼؿك مصك مظقس معا موسؿؾ مباظؿؾؾقس مظؾدغقا مراظؾقن موظقمػمالء مررؼؼؿك مصك مظقس معا موسؿؾ مباظؿؾؾقس مظؾدغقا مراظؾقن ػمالء

مظفم مخريا مظؽان موسقاظف مظـػلف مواحرتف ماظدغقا مأسؿال ماىل مظفمذػب مخريا مظؽان موسقاظف مظـػلف مواحرتف ماظدغقا مأسؿال ماىل ذػب

مو مواظؿؿزؼؼ مواظؿصدؼؼ ماظؿقؼقؼ مررؼؼؿك مووإمنا مواظؿؿزؼؼ مواظؿصدؼؼ ماظؿقؼقؼ مررؼؼؿك مواظرتضقؼموإمنا مواظرتضقؼماظؿدضقؼ اظؿدضقؼ

ممصكماظطرؼؼم.صكماظطرؼؼم.

اظؾفؿمإنمطانمأصقابمررؼؼيتمؼعؿؾقنمخؾػلمعاالمأذؿفقفماظؾفؿمإنمطانمأصقابمررؼؼيتمؼعؿؾقنمخؾػلمعاالمأذؿفقفم

موؼلؿقلـق موؼؿؾؾلقن موؼلؿقلـقوؼلخذون موؼؿؾؾلقن م،مممننوؼلخذون مبذغقبفؿ متفؾؽين مصال م،مذظؽ مبذغقبفؿ متفؾؽين مصال ذظؽ
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معـم مسرضًا ماظطرؼؼ مسؾك مؼلخذ مأو مؼدسك مممـ ماظقؽ مأبرأ معـمصنغك مسرضًا ماظطرؼؼ مسؾك مؼلخذ مأو مؼدسك مممـ ماظقؽ مأبرأ صنغك

موأصقابكمأوم مطـتمسؾقفمأغا مأومؼؿؾػمررؼؼكمأوم اظػمعا موأصقابكمأوماظدغقا مطـتمسؾقفمأغا مأومؼؿؾػمررؼؼكمأوم اظػمعا اظدغقا

مم..ؼـمغعقذمباهللمعـماظشقطانماظرجقؿؼـمغعقذمباهللمعـماظشقطانماظرجقؿؼلطؾماظدغقامباظدؼلطؾماظدغقامباظد

معـم مدرػؿ مطؾ مصنن مايالل مباظلؾب مسؾقؽؿ مأوالدي معـمؼا مدرػؿ مطؾ مصنن مايالل مباظلؾب مسؾقؽؿ مأوالدي ؼا

موميألم ماظصققػة مؼلقد ممما ماظـاس مأؼد مصك معا موأخذ م، موميألماظصدضة ماظصققػة مؼلقد ممما ماظـاس مأؼد مصك معا موأخذ م، اظصدضة

مم....مماألرضمضلاوةم،مواظػؼريمعاظفمضقاممصقرتفمعـمعالمصدضفم.األرضمضلاوةم،مواظػؼريمعاظفمضقاممصقرتفمعـمعالمصدضفم.

إنماهللمالمحيبمعـمؼؾقعمدرهمأومؼلطؾمسؾقفمذقؽام،مصاظػؼراءمإنماهللمالمحيبمعـمؼؾقعمدرهمأومؼلطؾمسؾقفمذقؽام،مصاظػؼراءم

مخر مضد مخراظصادضقن مضد مطاغقاماظصادضقن موإن ماألعر مبارـ مصك مسـفا مباىؿؾة مطاغقامجقا موإن ماألعر مبارـ مصك مسـفا مباىؿؾة جقا

م،موطـريمعـفؿمؼـػ م،موطـريمعـفؿمؼـػسؾكمزفرػا ؼمعـماظغقبمصؿامرضكموخرجمسـمؼمعـماظغقبمصؿامرضكموخرجمسـمسؾكمزفرػا

ممقن((قن((صقامأوالديمإنمطـؿؿمأوالديموخاظػؿؿقغلمصلغؿؿمطاذبصقامأوالديمإنمطـؿؿمأوالديموخاظػؿؿقغلمصلغؿؿمطاذبذظؽ،مذظؽ،م

أ  أهالال  فالال  يابغالالل أ  يالالتخلض فاالالم المتصالالدر إلف فالالم ال ييالال   dويالاليإ 
 ا س فهقول فى بلب :هو الغيور واإلعه ب ب ل

ممقؾمأؼدؼؽؿمواظرؼادةمسؾكمأضراغؽؿ((قؾمأؼدؼؽؿمواظرؼادةمسؾكمأضراغؽؿ(()مإؼاطؿموأنمتؼـعقامبؿؼؾ)مإؼاطؿموأنمتؼـعقامبؿؼؾ))

 ول لب     يعبي عن  هتم الص د ل فل  صحل لمييديم فهقول :
))معامأسؾؿؿؽؿمبذظؽمإالمظؿؼؿدوامبلمالمظؾؿشقكةمسؾقؽؿمصنغلم))معامأسؾؿؿؽؿمبذظؽمإالمظؿؼؿدوامبلمالمظؾؿشقكةمسؾقؽؿمصنغلم

أرىمغػللمدوغؽؿموإمناماٌرادمدالعةماظذعةموبراءتفامعـماًؾؾمأرىمغػللمدوغؽؿموإمناماٌرادمدالعةماظذعةموبراءتفامعـماًؾؾم

مم..قانم((قانم((صكمغصحماإلخصكمغصحماإلخ
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 و ثهيا ف      ياةد إبا  هل لم ا صحا  أو أدبا  :

  عدلني احلرائر حتى تكوني مثلهنعدلني احلرائر حتى تكوني مثلهنال تال ت
  يقبح على معلولة وصف الدوا للناسيقبح على معلولة وصف الدوا للناس

ولم      ا ةغ ل الالبعأل بحالدوث الكيافال ت يالدل علالى بقهالل فالن   سالم وج 
 :اى عن   سم ب لكلهل وفى ه ا يقول يصلل الةهخ لمق   التيبهل إج إبا ف

عـمأدخؾمدارماظػرداغقةموطشػمظفمسـماىاللمواظعظؿةمعـمأدخؾمدارماظػرداغقةموطشػمظفمسـماىاللمواظعظؿةم))م))م

بؼكمػقمبالمػقم،مصققـؽذمؼؾؼكمزعاغامعامصاغقام،مثؿمؼعقدمصكمحػظمبؼكمػقمبالمػقم،مصققـؽذمؼؾؼكمزعاغامعامصاغقام،مثؿمؼعقدمصكمحػظم

دقاءمحضرمأومشابم،موالمؼؾؼكمظفمحظمصكمطراعاتمدقاءمحضرمأومشابم،موالمؼؾؼكمظفمحظمصكمطراعاتمممففاهللموطالءمتاهللموطالءمت

مموالمطالمموالمذلنمغػلاغلموخؾصمىاغبماظعؾقدؼةماحملضةم((والمطالمموالمذلنمغػلاغلموخؾصمىاغبماظعؾقدؼةماحملضةم((

أه  أوصال ف المتصالدر إلف فالل ال ييال  أ  يكالو  علالى بهاالل فالن أفالية فن 
))  الل هال ه يالبهلل أدعالوا إلالى اهلل  yوبصهية فن ربم ، داخال فى  الول اهلل 

عالالل بصالالهية أ الال  وفالالن اتبعاالالى (( ولالال لب ج يقالالد  أيالالدا فالالى ال ييالال  لسالالبب وهالالي 
((وهالالال ا فالال  أئالالال ر  ك  عاالالالد اهلل أتقالال    (( ) اآليالالل)) إ  أ الاليف yتقالالوإ اهلل 

 فى  ولم : dإلهم الع رف الديو ى 
))مظقسمألحدمأنمؼؼدممصكماظطرؼؼمظؽربمدـفم،موتؼادممسفدةم،م))مظقسمألحدمأنمؼؼدممصكماظطرؼؼمظؽربمدـفم،موتؼادممسفدةم،م

مؼؼدعفمصؿقفم،موععمػذامصؿـمصؿحماهللمسؾقفمعـؽؿمصالمؼرىم مؼؼدعفمصؿقفم،موععمػذامصؿـمصؿحماهللمسؾقفمعـؽؿمصالمؼرىموإمنا وإمنا

موظديمإبؾقسماظؾعنيمٌام موتلعؾمؼا موظديمإبؾقسماظؾعنيمٌامغػلفمسؾكمعـمملمؼػؿحمسؾقفم، موتلعؾمؼا غػلفمسؾكمعـمملمؼػؿحمسؾقفم،
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رمسؾادةمرمسؾادةمرأىمغػلفمسؾكمأدممسؾقفماظلالمموضالم:مأغامأضدممعـفموأطـرأىمغػلفمسؾكمأدممسؾقفماظلالمموضالم:مأغامأضدممعـفموأطـ

مموضدرامطقػمظعـفماهللمورردهم((وضدرامطقػمظعـفماهللمورردهم((

وفثل ه ا الالداعى  تكالو  دعوتالم ابتغال ا وكالم اهلل وطلبال  لميضال تم ولالهس 
لعلل   سهم أو ويح د هو  بل إ م يتهة  الصع ب ويسهل فى الالبالد لدجلالل 

 : dوفى بلب يقول  yالخل  على اهلل روبل فى رض ه 
مع موارتقى مأعره ماظطائػة مػذه معـ مأحؽؿ معـ مإن مع)) موارتقى مأعره ماظطائػة مػذه معـ مأحؽؿ معـ مإن ـمـم))

معاءم مسققن مضؾؾف معـ مواغؾفلت م، ماظرجال معؾؾغ موبؾغ معاءماألحقال مسققن مضؾؾف معـ مواغؾفلت م، ماظرجال معؾؾغ موبؾغ األحقال

ادؿـشؼمغػسماظرمحـمادؿـشؼمغػسماظرمحـم......ايقاةم،موصارتمغػلفمعؽؿلؾةمظؾلعاداتايقاةم،موصارتمغػلفمعؽؿلؾةمظؾلعادات

مم....عـمصدورماظصادضنيمعـماإلخقانمصكمأضطارماألرضعـمصدورماظصادضنيمعـماإلخقانمصكمأضطارماألرض

وؼـؾعثمإىلماظلريمصكماألصاقموؼـؾعثمإىلماظلريمصكماألصاقمممؿؿصقلقحمصكماظؾؾدانمٌالضاتفصقلقحمصكماظؾؾدانمٌالضاتف

غـارقسمحاظفمغـارقسمحاظفممبمبمم،مؼلؿكرج،مؼلؿكرجئدةماظعؾادئدةماظعؾادوؼلريهمعقالهمصكماظؾالدمظػاوؼلريهمعقالهمصكماظؾالدمظػا

مأػؾماظصدق م مأػؾماظصدقخؾاؼا م ماظػالخؾاؼا مبذر مصكمأرضماظؼؾقب موؼؾذر ماظػال، مبذر مصكمأرضماظؼؾقب موؼؾذر حمصقؽـرمحمصقؽـرم،

مم..بربطةمصقؾؿفمأػؾماظصالحبربطةمصقؾؿفمأػؾماظصالح

ماإلن مصك ماهلادؼة ماألعة معـؾ ماإلنوػذا مصك ماهلادؼة ماألعة معـؾ موػذا مقؾ مذطلهقؾ مأخرج مذطلهطزرع مأخرج ممطزرع

م مدقضف مسؾك مصادؿقى مصادؿغؾظ مصلزره مدقضف مسؾك مصادؿقى مصادؿغؾظ مسؾكمممصلزره ماظؾعض مبرطة مسؾكمتعقد ماظؾعض مبرطة تعقد

،موؼؽقنمررؼؼم،موؼؽقنمررؼؼمؾعضؾعض،موتلرىماألحقالمعـماظؾعضمإىلماظ،موتلرىماألحقالمعـماظؾعضمإىلماظاظؾعضاظؾعض

مم((اماماموسؾؿماإلصادةمعـشقراموسؾؿماإلصادةمعـشقراظقراثةمععؿقراظقراثةمععؿقر

ه ه بعأل أوص ف فق   التيبهم ال إ هو أي   السالع دة العظمالى التالى 
 :فى الحدي  ال إ ائتىي بهن الا   فى  ولم  يةهي الهى  ريول اهلل
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مم))مألنمؼفدىمبؽماهللمرجالمواحدامخريمظؽمعـممحرماظـعؿم(م))مألنمؼفدىمبؽماهللمرجالمواحدامخريمظؽمعـممحرماظـعؿم(م

  ::روايل أخيإروايل أخيإ  وىفوىف

ممامرؾعتمسؾقةمممامرؾعتمسؾقةم))مألنمؼفدىماهللمسؾكمؼدؼؽمرجالمخريامظؽم))مألنمؼفدىماهللمسؾكمؼدؼؽمرجالمخريامظؽم

مم..اظشؿسم((مرواهماظطرباغكاظشؿسم((مرواهماظطرباغك

فالال  يةالالهي إلالالى هالال ه ااوصالال ف وج يخ الالى  dو الالد ا تبسالالا  فالالن عب راتالالم 
 أ م فق   ع ي  ييوب فهم الع رف الديو ى فهقول :

مأوالديمرقبكمٌـموصؾمإىلمحالمتؼربماظعؾادمعـم مؼا مأوالديمرقبكمٌـموصؾمإىلمحالمتؼربماظعؾادمعـم)) مؼا ((

اهللمتعاىلمثؿموضػمؼدسقػؿمإظقفام،مصؽقغقامداسنيماىلماهللمتعاىلماهللمتعاىلمثؿموضػمؼدسقػؿمإظقفام،مصؽقغقامداسنيماىلماهللمتعاىلم

مماهللم((اهللم((ممبنذنبنذن

وضع الع رف الديو ى ئيوط  لقرادة إبا الت   بى  المييد وصالدح فالى 
طلبل تحق  أفلم وف   بمياده وكعل الةيت ااي يل فل  ل فييد صال دح هالو 

 فال فل الةييعل والتحلى بآدابى  و د   ل فى بلب :
وجدإ ولالو  ال   إباالى )) فن ل  يكن فتةيع   فتحقق   ع ه ال   فلالهس فالن أ

لصالالاللبى ، و الالالل فالالالن  الالال   فالالالن المييالالالدين فال فالالال  للةالالالييعل والحقهقالالالل وال ييقالالالل 
والدي  ل والصه  ل وال هد والور  و لل ال مع ، ع فال بم  عل  فىالو ولالدإ وإ   

     فن أ صى البالد ((
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 و ست هع أ   همل ه ه اآلداب فهم  يلى :
ممأدبماٌرؼدمععمذقكفم:أدبماٌرؼدمععمذقكفم:

ب  غهالاليه فالالن العالال رفهن ا  رضالال  الةالالهخ عالالن بىالال ه اآلدا dو الالد عاالالى 
فييالالده لالالم أعظالال  ااثالالي فالالى فاليظتالالم واإلئالالياف علالالى تيبهتالالم فالال با تحلالالى المييالالد 

 : dبحلل اآلداب الما يبل فع ئهخم ي و  بم  يقول فهم 
ماظـػعم معاء ماظرتبقة معاء معـ مودؼاه مذراب مبلظطػ مرباه ماظـػعم)) معاء ماظرتبقة معاء معـ مودؼاه مذراب مبلظطػ مرباه ((

مصؿ م، ماٌضك ماٌرضك مواظػعؾ ماٌعـقى ماظلر مبارـ مصؿمبالحظة م، ماٌضك ماٌرضك مواظػعؾ ماٌعـقى ماظلر مبارـ اماممبالحظة

أدعدمعـمحلـمأدبفمععمعربقفمصاغفمؼػؾحمنقاموصؾقاموؼـػؾؼمظفمأدعدمعـمحلـمأدبفمععمعربقفمصاغفمؼػؾحمنقاموصؾقاموؼـػؾؼمظفم

ماٌكؾصنيم ماحملؼؼني ماظؼقم مررؼؼة موػذه م، مصؾقا ماظدجـة ماٌكؾصنيمعـ ماحملؼؼني ماظؼقم مررؼؼة موػذه م، مصؾقا ماظدجـة عـ

ماظراشؾنيم ماظطاظؾني ماجملؿفدؼـ ماظقاصؾني ماٌؿؿقزؼـ ماظراشؾنيماظصادضني ماظطاظؾني ماجملؿفدؼـ ماظقاصؾني ماٌؿؿقزؼـ اظصادضني

اٌرضنياٌرضني
ff

ممورضقامسـفمٌـمخشكمربفم((ورضقامسـفمٌـمخشكمربفم((

فن ل  يتأدب فع الص لحهن ع فل وفع ئالهخم خ صالل  dبل إ م ي ر 
 ويبهن أثي بلب فهقول :

ضؾةمععرصةمأخالقماظؼقممعـمايرعانم،مألنمخرقمدقاجماألدبمضؾةمععرصةمأخالقماظؼقممعـمايرعانم،مألنمخرقمدقاجماألدبم))م))م

ععفؿمؼمدىمإىلماظعطبم،مواظؾابمعػؿقحمعامأشؾؼمإالمأنماظؼقممواضػقنمععفؿمؼمدىمإىلماظعطبم،مواظؾابمعػؿقحمعامأشؾؼمإالمأنماظؼقممواضػقنم

مم((((ممبؾابماهللم،مواىقابمعـادعاتمصكماظغقبمباظغقببؾابماهللم،مواىقابمعـادعاتمصكماظغقبمباظغقب

 لالالب فالالن المييالالد أ  يتالالأدب بىالال  فالالع ئالالهخم  ولمالال     الال  اآلداب التالالى يُ 
فال  ج واالالى للمييالد عاالم فالالى اادب فالع ئالهخم فالالى  d ثهالية كالدا فقالالد كمالع 

 : رضى اهلل عام   ولم 
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))ماٌرؼدمععمذقكفمسؾكمصقرةماٌقتم،مالمحرطةمظفموالمطالمم))ماٌرؼدمععمذقكفمسؾكمصقرةماٌقتم،مالمحرطةمظفموالمطالمم

مهتم موؼؽقنمعـطقؼا م، مأنمؼؿقدثمبنيمؼدؼفمإالمبنذغف موؼؽقنمعـطقؼامهتموالمؼؼدر م، مأنمؼؿقدثمبنيمؼدؼفمإالمبنذغف والمؼؼدر

م مإال مذقؽا مؼعؿؾ موال م، مأواعره مإال مذقؽا مؼعؿؾ موال م، مخروجمأومأواعره مأو مدػر مزواجمأو مخروجمأومبنذنمعـ مأو مدػر مزواجمأو بنذنمعـ

مأوم مذطر مأو مضرآن مأو مبعؾؿ ماذؿغال مأو مزباظطة مأو مسزظة مأو مأومدخقل مذطر مأو مضرآن مأو مبعؾؿ ماذؿغال مأو مزباظطة مأو مسزظة مأو دخقل

ماظلؾػم مررؼؼة مطاغت موػؽذا م، مذظؽ مشري مأو ماظزاوؼة مصك ماظلؾػمخدعة مررؼؼة مطاغت موػؽذا م، مذظؽ مشري مأو ماظزاوؼة مصك خدعة

موضؾةم مواظؿقاضع ماألدب مدؾقك مػؽذا م مأذقاخفؿ معع موضؾةمواًؾػ مواظؿقاضع ماألدب مدؾقك مػؽذا م مأذقاخفؿ معع واًؾػ

مسدمم ماظقظد مسؾك مومب ماظلر مواظد مػق ماظشقخ مصنن م، مسدمماٌكاظػة ماظقظد مسؾك مومب ماظلر مواظد مػق ماظشقخ مصنن م، اٌكاظػة

ماألعرممماظعؼققمظقاظدهم،اظعؼققمظقاظدهم، مإمنا م، مغضؾطفمبف ماألعرموالمغعرفمظؾعؼققمضابطا مإمنا م، مغضؾطفمبف والمغعرفمظؾعؼققمضابطا

ساممصكمدائرماألحقالم،موعامجعؾقهمإالمطاٌقتمبنيمؼدىماظغادؾمساممصكمدائرماألحقالم،موعامجعؾقهمإالمطاٌقتمبنيمؼدىماظغادؾم

بطاسةمواظدكموضدعفمسؾكمواظدماىلؿمصننمواظدمبطاسةمواظدكموضدعفمسؾكمواظدماىلؿمصننمواظدمممىى،مصعؾقؽمؼاموظد،مصعؾقؽمؼاموظد

اظلرمأغػعمعـمواظدماظظفرمألغفمؼلخذماظقظدمضطعةمعـمحدؼدمجاعدماظلرمأغػعمعـمواظدماظظفرمألغفمؼلخذماظقظدمضطعةمعـمحدؼدمجاعدم

مدر معـ مسؾقف موؼؾؼك موؼؼطره موؼذؼؾف مدرصقلؾؽف معـ مسؾقف موؼؾؼك موؼؼطره موؼذؼؾف مصقفعؾفمممصقلؾؽف مدرا مصقفعؾفماظصـعة مدرا اظصـعة

موطـريمعـماظػؼراءمصقؾقام مصامسعمؼاوظدىمتـؿػحم، م، م مإبرؼزا موطـريمعـماظػؼراءمصقؾقامذػؾا مصامسعمؼاوظدىمتـؿػحم، م، م مإبرؼزا ذػؾا

مُعؼؿقام موبعضفؿ ماألدب مظعدم م، مؼـؿػعقا مومل معاتقا محؿك مُعؼؿقامأذقاخفؿ موبعضفؿ ماألدب مظعدم م، مؼـؿػعقا مومل معاتقا محؿك أذقاخفؿ

ممساعم موعـ ماألضداد مصقؾة موعـ ماظرجال مصدود معـ مآه ممساعم...... موعـ ماألضداد مصقؾة موعـ ماظرجال مصدود معـ مآه ......

مم..اٌرؼدمظؾؿقالم((اٌرؼدمظؾؿقالم((
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))معادعتمأغامأغاموأغتمأغتم،مصالمربؾةمإمناماحملؾةمممازجةم))معادعتمأغامأغاموأغتمأغتم،مصالمربؾةمإمناماحملؾةمممازجةم

األرواحمباألجلادم((مصنذامصقتماظرابطةموػامماٌرؼدمصكمربؾةماألرواحمباألجلادم((مصنذامصقتماظرابطةموػامماٌرؼدمصكمربؾةم

ذقكفمحؿكمصينمصقفمأمثرتمػذهمايؼائؼماظيتم ربمسـفاماظعارفمذقكفمحؿكمصينمصقفمأمثرتمػذهمايؼائؼماظيتم ربمسـفاماظعارفم

مماظددقضكمحقثمؼؼقلم:ااظددقضكمحقثمؼؼقلم:ا

سفدطؿمععكمصلغامععؽؿمضرؼبموأغامصكمسفدطؿمععكمصلغامععؽؿمضرؼبموأغامصكم))مؼامأوالديم،مإنمصحم))مؼامأوالديم،مإنمصحم

ذػـؽؿموصكممسعؽؿموررصؽؿمويمقعمحقادؽؿماظظاػرةمواظؾارـةمذػـؽؿموصكممسعؽؿموررصؽؿمويمقعمحقادؽؿماظظاػرةمواظؾارـةم

،موانمملمؼصحمظؽؿمععكمسفدمصالمتشفدونمععكمدقىماظؾعدم،موإذام،موانمملمؼصحمظؽؿمععكمسفدمصالمتشفدونمععكمدقىماظؾعدم،موإذام

مظقظدم مأرضاه مصؽقػ مخؾؼماهللم، مألحدمعـ مأرضكماظؾعب مال مظقظدمطـت مأرضاه مصؽقػ مخؾؼماهللم، مألحدمعـ مأرضكماظؾعب مال طـت

ضؾؾك؟مصننمأخذمتمؼامأوالدىمسفدىم،موسؿؾؿؿمبقصقؿكم،مومسعؿؿمضؾؾك؟مصننمأخذمتمؼامأوالدىمسفدىم،موسؿؾؿؿمبقصقؿكم،مومسعؿؿم

كم،موظقمطانمأحدطؿمباٌشرقموأغامباٌغربمورأؼؿؿمذكصكممكم،موظقمطانمأحدطؿمباٌشرقموأغامباٌغربمورأؼؿؿمذكصكممطالعطالع

متلؿكريونمصقفم موردمسؾقؽؿمعـمعشؽالتمدرطؿمأومذلء مصؿفؿا متلؿكريونمصقفم، موردمسؾقؽؿمعـمعشؽالتمدرطؿمأومذلء مصؿفؿا ،

ربؽؿم،مأومسرضمظؽؿمأحدمبلذىمصقجفقاموجفؽؿم،موصػقامدرطؿمربؽؿم،مأومسرضمظؽؿمأحدمبلذىمصقجفقاموجفؽؿم،موصػقامدرطؿم

وأرؾؼقامسنيمحلؽؿمواصؿققامسنيمضؾؾؽؿم،مصنغؽؿمتروغكمجفارام،موأرؾؼقامسنيمحلؽؿمواصؿققامسنيمضؾؾؽؿم،مصنغؽؿمتروغكمجفارام،م

ئفؽؿم،مصؿفؿامئفؽؿم،مصؿفؿاموتلؿشريوغلميفميمقعمأعقرطؿموتطؾؾقامعـكمحقاوتلؿشريوغلميفميمقعمأعقرطؿموتطؾؾقامعـكمحقا

ضؾؿفمظؽؿمصاضؾؾقهمواعؿـؾقهم،موػذامظقسمخاصامبكم،مبؾمبؽؾمذقخمضؾؿفمظؽؿمصاضؾؾقهمواعؿـؾقهم،موػذامظقسمخاصامبكم،مبؾمبؽؾمذقخم

موضدمؼعؾؿمذظؽمذقكؽؿموضدمالمؼعؾ م، موضدمؼعؾؿمذظؽمذقكؽؿموضدمالمؼعؾصدضؿؿمصكمربؾؿف م، ؿمػؽذامؿمػؽذامصدضؿؿمصكمربؾؿف

ممععمعرؼدؼفؿم((ععمعرؼدؼفؿم((ممجرتمدـةمأوظقاءماهللجرتمدـةمأوظقاءماهلل

 :)  ل تع لى                
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     )) ،ديو ىلا وفى بلب يقول يورة الكىف: 
عدىمصاصربوامسؾكمجػاهمعدىمصاصربوامسؾكمجػاهم))ؼامأوالدىمإذامصقؾؿؿمشريىمعـمب))ؼامأوالدىمإذامصقؾؿؿمشريىمعـمب

،مصنغفمرمباماعؿقـؽؿمظريؼدمبؽؿماًريم،موأنممعؾؽؿمربالمألدرارهم،مصنغفمرمباماعؿقـؽؿمظريؼدمبؽؿماًريم،موأنممعؾؽؿمربالمألدرارهم

،موؼرضقؽؿمبذظؽمإىلمععرصةمربؽؿم،مصؿـماذؿغؾمضؾؾفممبقؾةمذقكةم،موؼرضقؽؿمبذظؽمإىلمععرصةمربؽؿم،مصؿـماذؿغؾمضؾؾفممبقؾةمذقكةم

ماهللم مربؾة مإىل ماهللمترضك مربؾة مإىل ترضك
yy

ماٌرؼدممم مظرتبقة موظقالمأنماظشقخمدؾؿا ماٌرؼدم، مظرتبقة موظقالمأنماظشقخمدؾؿا ،

ممٌؼتماهللمطؾمضؾبموجدمصقفمربؾةمظلقاهم((ٌؼتماهللمطؾمضؾبموجدمصقفمربؾةمظلقاهم((

ا  المييالالد إبا لالالال  يعمالالل بقالالالول ئالالهخم لالالال  يحصالالل لالالالم الةالال  ا ولالالال لب 
 :يقول الع رف الديو ى

م م)) ماٌعاغدةم)) مسصا موإظؼاء مواظؿلؾقؿ ماحملؾة ماٌرؼد معال ماٌعاغدةمرأس مسصا موإظؼاء مواظؿلؾقؿ ماحملؾة ماٌرؼد معال رأس

مطانماٌرؼدم مصنذا م، موأعره مواظلؽقنمهتمعرادمذقكف مطانماٌرؼدمواٌكاظػة مصنذا م، موأعره مواظلؽقنمهتمعرادمذقكف واٌكاظػة

طؾمؼقممصكمزؼادةمربؾةموتلؾقؿم،مدؾؿمعـماظؼطعم،مصننمسقارضمطؾمؼقممصكمزؼادةمربؾةموتلؾقؿم،مدؾؿمعـماظؼطعم،مصننمسقارضم

االظؿػاتمواالراداتمػلماظيتمتؼطعمسـماإلعدادماالظؿػاتمواالراداتمػلماظيتمتؼطعمسـماإلعدادممماظطرؼؼموسؼؾاتاظطرؼؼموسؼؾات

مموهفبمسـماظقصقلم((وهفبمسـماظقصقلم((

فهابغالالى للمييالالد أ  ج يتصالالدر فالالى طييالال  القالالو  أو يقالالو  بتيبهالالل وهالاليه إج 
بعالالد إب  فالالن ئالالهخم ا  ئالالهخم ج يالالأب  لالالم إج إبا تأ الالد باالالور بصالالهيتم خالصالالم 

 :dالديو ى  ولىواتم الد هل وفى بلب يقفن يظو م الا سهل وئ



rrrr  

  iiiiiiiiiiiiii
iiiiiiii    

مإنممم((((مم مذقكف مبددؿقر مإال مضط مؼؿؽؾؿ مأال ماٌرؼد مسؾك مإنممب مذقكف مبددؿقر مإال مضط مؼؿؽؾؿ مأال ماٌرؼد مسؾك مب

طانمجلؿفمحاضرًام،موإنمطانمشائؾامؼلؿلذغفمباظؼؾبم،موذظؽمحؿكمطانمجلؿفمحاضرًام،موإنمطانمشائؾامؼلؿلذغفمباظؼؾبم،موذظؽمحؿكم

ؼرتضكمإىلماظقصقلمإىلمػذاماٌؼاممصكمحؼمربفمؼرتضكمإىلماظقصقلمإىلمػذاماٌؼاممصكمحؼمربفم
yy

صننماظشقخمصننماظشقخممم

إذامرآهمػؽذامرضاهمإىلماألدبمععماهللم،مورباهمبؾطقػماظشرابم،مإذامرآهمػؽذامرضاهمإىلماألدبمععماهللم،مورباهمبؾطقػماظشرابم،م

مم،موؼاذؼاوةمعـمأداء((،موؼاذؼاوةمعـمأداء((ممودؼاهمعـمعاءماظرتبقةودؼاهمعـمعاءماظرتبقة

وهكالالالال ا  هالالالالد أ  هالالالال ا الحكالالالال  يسالالالالي  علالالالالى كمهالالالالع يي الالالال ت المييالالالالد 
ويالالكا تم فالالال ي عالالل ئالالهن  إج بعالالد فةالالورة ئالالهخم فالالن  واج أو يالال ي أو ع لالالل أو 

))مالمتػقاادماًؾااقةمم))مالمتػقاادماًؾااقةمم: dائالالتغ ل بعلالال  أو ب الالي أو أوراد وفالالى بلالالب يقالالول 

مم..ام((ام((ظؾؿرؼدمإالمإنمطاغتمبنذارةمذقكفموإالمصضررػامأطـرمعـمغػعفظؾؿرؼدمإالمإنمطاغتمبنذارةمذقكفموإالمصضررػامأطـرمعـمغػعف

وفن أعظ  ف   هل فى آداب المييالد فالع أيالت به فال    لالم   ضالى القضال ة 
   صي الدين فحمد بن عبد الداي  اا ص رإ الة بلى :

 أخًط ٚدادى صدقا ف٢ حمبت٘

 ٚايصّ ثس٣ باب٘ ٚاعهف بٓادٜ٘

 ٚاضتػسم ايعُس ف٢ آداب صخبت٘

 ٚحضٌ ايدز ٚايٝاقٛت َٔ فٝ٘ 

 سٙـــــٚابرٍ قٛاى ٚبادز ف٢ أٚاَ

 ٝ٘ــــــإيٞ ايٛفام ٚبايؼ ف٢ َساع

 ٚاحرز ظٗدى إٔ تأت٢ ٚيٛ خطأ
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 ٝ٘ـــــــــَاال جيب ٚباعد عٔ َٓاٖ

 ِــــــــــــــــــــــــحمب حمبٝ٘ ْٚاصسٖوكن 

 ٚايصّ عدا٠ٚ َٔ أعخ٢ ٜعادٜ٘

 سٙــــــــــــــــــٚأعًِ ٜكٝٓا بإٔ اهلل ْاص

 ٝ٘ــــــــــــــــإٕ مل تو ْاصسا فاهلل ٜهف

 :  إلى أ    ل
 تطًِ ي٘ أبداــــــــٚاتسى َسادى ٚاض

 نُٝت ضٗال ف٢ أٜادٜ٘  نٔ  ٚ

 ٗد ي٘ أثساــــــــــــأعدّ ٚجٛدى ال تػ

 ٜبٓٝ٘ ٘ طٛزا ٚــــــــــــــــــــــــ٘ ٜٗدَـــــــــــــــــــــــــــــــٚدع

 نٓت حمتجبا     ٦ًٝا ـــَت٢ زأٜتو غ

 ٤ٞ عُا أْت ْاٜٚ٘ــــــــــــــــبسؤ١ٜ ايػ

 دا عٓ٘ غ٢ٓ فُت٢ــــــــــــــٚال تس٣ أب

 ٢ تٓاضٝ٘ـــــــــــزأٜت عٓ٘ غ٢ٓ خيػ

 تكادى إٕ مل تأت غاٜت٘ــــــــــإٕ اع

 و إٔ ختف٢ َبادٜ٘ـــــــــــــــــــــفٝ٘ فٝٛغ

 س فٝ٘ إٔ تساٙ ع٢ًــــــــــٚغا١ٜ األَ
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 ادٜ٘ـــــــــــــــــــــْٗج ايهُاٍ ٚإ اهلل ٖ

 ٚيٝظ ٜٓفع قطب ايٛقت ذا خًٌ

 ٛايٝ٘ــــــــــــف٢ االعتكاد ٚال َٔ ال ٜ

 ابك١ـــــــــــــــــــــــــإال إذا ضبكت يًعبد ض

 را َٔ َٛايٝ٘ــــــــــــــــٜعٛد َٔ بعد ٖ

 فٓظس٠ َٓ٘ إٕ صخت إيٝ٘ ع٢ً

 بٌٝ ٚد بإذٕ اهلل تػٓٝ٘ـــــــــــــــــــــــــــــض

يهالالب علالالى المييالالد فالالى   سالالم أ  يتخلالالى لهتحلالالى ، فهتخلالالى عالالن أهوا الالم 
الا سهل ويظو م الد هويل ويتحلى ب ل  ع ت الخ لصالل وااعمال ل الصال لحل هلل 

y و د أئ ر إلى بعأل بلب الع رف الديو ىd :فق ل 
))مأولماظطرؼؼماًروجمسـماظـػسمواظؿؾػمواظضقؼموايظمصننم))مأولماظطرؼؼماًروجمسـماظـػسمواظؿؾػمواظضقؼموايظمصننم

موا مواظـفاح موااظػالح مواظـفاح متركماظػالح مٌـ مإال متصح مال مواألرباح مواهلدى متركمظصالح مٌـ مإال متصح مال مواألرباح مواهلدى ظصالح

مالم مواظػؼري مخؾؼف موودع مواًري مباالحؿؿال مواظشر ماألذى موضابؾ مالمايظ مواظػؼري مخؾؼف موودع مواًري مباالحؿؿال مواظشر ماألذى موضابؾ ايظ

ؼؽقنمظفمؼدموالمظلانموالمطالمموالمصرفموالمذطحموالمصعؾمردىءموالمؼؽقنمظفمؼدموالمظلانموالمطالمموالمصرفموالمذطحموالمصعؾمردىءموالم

ممؼصرصفمسـمربؾقبفمصارفموالمتردهماظلققفمواٌؿاظػم((ؼصرصفمسـمربؾقبفمصارفموالمتردهماظلققفمواٌؿاظػم((

العالال رف الديالالو ى و سالالت هع أ   همالالل بعالالأل اآلداب التالالى أئالال ر إلهىالال  
 فى أي ديثم لمييديم وهى  م  يلى :
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:))ماظؾسمعـمثقبماظؿقبةمضؿقصامغؼقاامأباقضمصااصقامممم:))ماظؾسمعـمثقبماظؿقبةمضؿقصامغؼقاامأباقضمصااصقامممموفهى  يقالول 

عصػكمعؼصقرامعـمغقرم،مالمصقفمطدرموالمضطعم،معامثاقبماظؾطاظاةمإالمممعصػكمعؼصقرامعـمغقرم،مالمصقفمطدرموالمضطعم،معامثاقبماظؾطاظاةمإالممم

أدقدم،مصااظؾسمثقباامتؼاػمبافمبانيمؼاديماظؿاقابم،مواظـاقبمعاامػاقمممممممممممأدقدم،مصااظؾسمثقباامتؼاػمبافمبانيمؼاديماظؿاقابم،مواظـاقبمعاامػاقممممممممممم

ؼموالمبااؿكـماظزؼااؼم،مإمنااامػااقمثااقبممؼموالمبااؿكـماظزؼااؼم،مإمنااامػااقمثااقبممباًشااـموالمباظصااػقؼمواظرضقااباًشااـموالمباظصااػقؼمواظرضقاا

ممحلـؽماٌروقم((ممحلـؽماٌروقم((مم

عااامحصااؾتماظاادرجاتماظعؾااكمإالمبصاادقماظـقااةمممممعااامحصااؾتماظاادرجاتماظعؾااكمإالمبصاادقماظـقااةممممم(((( dلقولالالم 

وإخااالصماظلاارؼرةم،مصفاادواموجااردواماظااـػسمظققصااؾمظؽااؿمعؼااامممموإخااالصماظلاارؼرةم،مصفاادواموجااردواماظااـػسمظققصااؾمظؽااؿمعؼااامممم

اظصاادقموتظفاارمظؽااؿمبرطاااتمومطؿاااالتموطراعاااتمطػؾااؼماظػفاارم،ممماظصاادقموتظفاارمظؽااؿمبرطاااتمومطؿاااالتموطراعاااتمطػؾااؼماظػفاارم،ممم

ممؼمتـاظقامعؼاصدطؿم((ؼمتـاظقامعؼاصدطؿم((صاسؾؿقاموامحؾقاموهؿؾقاميمؾةمصكماظطرؼصاسؾؿقاموامحؾقاموهؿؾقاميمؾةمصكماظطرؼ

dوفهالالم يقالالول 
عااـمأرادمدااؾقكماظطرؼاااؼموبؾااق مايؼقؼاااةممممعااـمأرادمدااؾقكماظطرؼاااؼموبؾااق مايؼقؼاااةمممم((((مم

صؾريطبمجقادماظعزمموحيؿزممباظصربموؼعؿصؿمصكماظلرم،موؼـؼؾمضؾؾفمصؾريطبمجقادماظعزمموحيؿزممباظصربموؼعؿصؿمصكماظلرم،موؼـؼؾمضؾؾفم

ممبلغقاعماجملاػدةموؼشربمذربةمايبمظؽكمؼـالماظؼربم((بلغقاعماجملاػدةموؼشربمذربةمايبمظؽكمؼـالماظؼربم((

))مظاقسماظزػادمخاروجماظعؾادمساـماظشاالءمممممم))مظاقسماظزػادمخاروجماظعؾادمساـماظشاالءمممممممم::فهقالول  dويعيفالم 
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ظزاػاادمأنمؼؽااقنمداخااالمصاكمإعارتاافمأومصااـعؿفموضؾؾاافمخااارجممظزاػاادمأنمؼؽااقنمداخااالمصاكمإعارتاافمأومصااـعؿفموضؾؾاافمخااارجممإمناامامإمناامام

حائؾمذاطرمصاطرمحائرمذباػدمعرابطمزبؿقلماظذطرمعشؿغالمباذطرممحائؾمذاطرمصاطرمحائرمذباػدمعرابطمزبؿقلماظذطرمعشؿغالمباذطرمم

 ((((مماهللاهلل

))ممبمسؾكماظػؼريمأنمؼطفرمأسضاائفموضؾؾافممم))ممبمسؾكماظػؼريمأنمؼطفرمأسضاائفموضؾؾافممممم:: dوعاى  يقول 

عااـماظغػااالتمسااـمذطاارماهللمتعاااىلمطؿااامماابمأنمؼطفرػااامسااـمممممممعااـماظغػااالتمسااـمذطاارماهللمتعاااىلمطؿااامماابمأنمؼطفرػااامسااـممممممم

ممحلـاتماألبرارمدقؽاتماٌؼربنيم((حلـاتماألبرارمدقؽاتماٌؼربنيم((مماٌعاصكماظظاػرؼةمعـمباباٌعاصكماظظاػرؼةمعـمباب

))معااـمضاااممباألدااقارموالزممصقفااامطشااػمظاافمسااـم))معااـمضاااممباألدااقارموالزممصقفااامطشااػمظاافمسااـم ويقالالول أيضالال  :

األغااقارمودااؼكمعااـمدنماظاادغقمو اارماًؿااارمورؾعااتمصااكمضؾؾاافمممماألغااقارمودااؼكمعااـمدنماظاادغقمو اارماًؿااارمورؾعااتمصااكمضؾؾاافمممم

مم،مصاسؿؾمؼاموظدىممبامأضقلمتـالماظؼؾاقلم،مصاسؿؾمؼاموظدىممبامأضقلمتـالماظؼؾاقلماقسماٌعاغكمواألضؿاراقسماٌعاغكمواألضؿار

مم((((

اتقامضاائؿنيمماتقامضاائؿنيمم))مإذامجـمسؾقفؿماظؾقؾمب))مإذامجـمسؾقفؿماظؾقؾمبمم::فهقول  dويح  علهم 

صانذامػابمسؾاقفؿمغلاقؿماظلاقرمعااظقامعلاؿغػرؼـمصؾؿاامرجعاقامسـاادممممممممممصانذامػابمسؾاقفؿمغلاقؿماظلاقرمعااظقامعلاؿغػرؼـمصؾؿاامرجعاقامسـاادمممممممممم

مماظـائؿنيم((اظـائؿنيم((ممةةاظػفرمباألجرمغادىمعـادىماهلفرمؼامخقؾاظػفرمباألجرمغادىمعـادىماهلفرمؼامخقؾ

مووؾكم ماألدقار مغلؿات موضت ماظؼقم مرأؼت مظق مػذا مصقا مووؾكم)) ماألدقار مغلؿات موضت ماظؼقم مرأؼت مظق مػذا مصقا ((

مماألغقارمظرأؼؿفؿمطلغفؿماظؽقاطبمواظؾدورمتؿألألموجقػفؿمباظـقرم((األغقارمظرأؼؿفؿمطلغفؿماظؽقاطبمواظؾدورمتؿألألموجقػفؿمباظـقرم((

حـاادسماظؾقااؾموالمتؽااـممحـاادسماظؾقااؾموالمتؽااـمم))مصااػمأضااداعؽمصااكمم))مصااػمأضااداعؽمصااكمم و الال ل أيضالال  :
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ممـمؼشؿغؾمباظؾطاظةموؼزسؿمأغفمعـمأػؾماظطرؼؼمصننمعاـماداؿفزأمممممـمؼشؿغؾمباظؾطاظةموؼزسؿمأغفمعـمأػؾماظطرؼؼمصننمعاـماداؿفزأممم

ممباظطرؼؼمادؿفزأمبفم((ممباظطرؼؼمادؿفزأمبفم((مم

 dوفهىالال  يقالالول 
))ضااقتماٌرؼاادماىااقعموإصطااارهماظاادعقعم،ممم))ضااقتماٌرؼاادماىااقعموإصطااارهماظاادعقعم،ممم

وصطاارهماظرجااقعم،مؼصااقممحؿااكمؼاارقموؼؾاانيموتاادخؾماظرضااةمضؾؾاافمممموصطاارهماظرجااقعم،مؼصااقممحؿااكمؼاارقموؼؾاانيموتاادخؾماظرضااةمضؾؾاافمممم

حقـؽاذماظؼارآنمممحقـؽاذماظؼارآنممممموتـػؿحمعلاععمظؾفموؼازولماظاقضرمعاـممسعافمصقلاؿعممممموتـػؿحمعلاععمظؾفموؼازولماظاقضرمعاـممسعافمصقلاؿعممممم

وعقاسظفمبؼؾبمحاضرمصقـؿػعموأعامعـمأطاؾموغاامموظغاامصاكماظؽاالممممممموعقاسظفمبؼؾبمحاضرمصقـؿػعموأعامعـمأطاؾموغاامموظغاامصاكماظؽاالممممممم

وترخصموضالممعامسؾكمصاسؾمذظؽمعالمم،مصنغفمالمملءمعـفمذالءمموترخصموضالممعامسؾكمصاسؾمذظؽمعالمم،مصنغفمالمملءمعـفمذالءمم

 واظلالمم((واظلالمم((

 : dوا م ال يي  إلى إف ضل الحكمل فهقول فهم 
))مؼاوظدمضؾؾكموردمعـمضاظؾؽمإىلمضؾؾؽمواظزمماظصؿتمسـم))مؼاوظدمضؾؾكموردمعـمضاظؾؽمإىلمضؾؾؽمواظزمماظصؿتمسـم

المصائدةمصقفمعـماىدلموزخرفماظؼقلموصؿؿماظعزممالمصائدةمصقفمعـماىدلموزخرفماظؼقلموصؿؿماظعزمممماالذؿغالممبااالذؿغالممبا

مم..وارطبمجقادماظطرؼؼم((وارطبمجقادماظطرؼؼم((

))مؼامأوالدمضؾيبمإنمأردمتمأنمتـادوامؼقمماٌـةم:م))مؼامأوالدمضؾيبمإنمأردمتمأنمتـادوامؼقمماٌـةم:مممويقول أيض  :ويقول أيض  :

مأؼؿف مأؼؿفؼا م،مممااؼا ماظػؽر موضقظؽؿ ماظذطر مرعاعؽؿ مصؾقؽـ ماٌطؿؽـة م،ماظـػس ماظػؽر موضقظؽؿ ماظذطر مرعاعؽؿ مصؾقؽـ ماٌطؿؽـة اظـػس

وخؾقتؽؿماألغسم،مواذؿغاظؽؿمباهللمتعاىلمالمخقفمسؼابموالمرجاءموخؾقتؽؿماألغسم،مواذؿغاظؽؿمباهللمتعاىلمالمخقفمسؼابموالمرجاءم

بدمظؽؾمعـمععؾؿم،موسبـمغـؿظرمعـمصقضمعامأصاضماهللمبدمظؽؾمعـمععؾؿم،موسبـمغـؿظرمعـمصقضمعامأصاضماهللمثقابم،موالثقابم،موال
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م،م ماظؽؿب معؽلقبمعـ مسؾؿ موثؿ م، مربـا مررؼؼ مشري موالمغعرف م،مسؾقـا ماظؽؿب معؽلقبمعـ مسؾؿ موثؿ م، مربـا مررؼؼ مشري موالمغعرف سؾقـا

مم..وسؾؿمعقػقبمعـمضؾؾمربـا((وسؾؿمعقػقبمعـمضؾؾمربـا((

و الد كمالالع العالال رف الديالو ى بعالالأل الصالال  ت الكييمالل التالالى يهالالب علالالى 
 : dالس لب والمييد أ  يتهمل فى  ل أيوالم بى  فق ل 

ضقممؼـػعفمزؼفمأومدرجفمأومخرضؿفم،مضقممؼـػعفمزؼفمأومدرجفمأومخرضؿفم،ممم))مظقسمطؾمعـمتزؼامبزى))مظقسمطؾمعـمتزؼامبزى

صننمػذهمأعقرمزاػرةمصنؼاطؿمأنمتؼـعقامباظظقاػرمدونماظؾقارـمصننمػذهمأعقرمزاػرةمصنؼاطؿمأنمتؼـعقامباظظقاػرمدونماظؾقارـم

مواظؼاظبم مباظؼؾب مسؿؾقا ماىقاغقة مباظعؿارة مترضقا مإمنا ماظؼقم مواظؼاظبمصنن مباظؼؾب مسؿؾقا ماىقاغقة مباظعؿارة مترضقا مإمنا ماظؼقم صنن

واظلرمواٌعـكمواألسضاءموعامرأؼـامأحدامظؾسمجؾفموطؿبمظفمإجازةمواظلرمواٌعـكمواألسضاءموعامرأؼـامأحدامظؾسمجؾفموطؿبمظفمإجازةم

ظرجالم،مظرجالم،موأرخكمظفمسذبفموجؾسمسؾكمدفادةمصؾؾغمبذظؽمعؾؾغماوأرخكمظفمسذبفموجؾسمسؾكمدفادةمصؾؾغمبذظؽمعؾؾغما

مجعؾقام ماظؼقم مإمنا مجاء، محقث معـ مؼرجع مأو ماظلري مسـ مؼؼػ مجعؾقامبؾ ماظؼقم مإمنا مجاء، محقث معـ مؼرجع مأو ماظلري مسـ مؼؼػ بؾ

موطـزػؿم م، مضـاسؿفؿ موشـاػؿ م، مراسؿفؿ موسزتفؿ م، مدؼاغؿفؿ موطـزػؿمغعؿفؿ م، مضـاسؿفؿ موشـاػؿ م، مراسؿفؿ موسزتفؿ م، مدؼاغؿفؿ غعؿفؿ

مواظصربمععؿؿدػؿمواظؿقطؾمدأبفؿم موبضاسؿفؿمذؽرػؿم، مواظصربمععؿؿدػؿمواظؿقطؾمدأبفؿمذطرػؿم، موبضاسؿفؿمذؽرػؿم، ذطرػؿم،

واًقفمدفـفؿمواظرجاءمأعؾفؿمواظرضامرؾؾفؿمواإلخالصمخالصةمواًقفمدفـفؿمواظرجاءمأعؾفؿمواظرضامرؾؾفؿمواإلخالصمخالصةم

اءمدأبفؿم،مواظعػاءمعرادػؿماءمدأبفؿم،مواظعػاءمعرادػؿمخالصؿفؿمواظصدقمععؿؿدػؿم،مواظلكخالصؿفؿمواظصدقمععؿؿدػؿم،مواظلك

مواإلذؿغالم م، مبضاسؿفؿ ماهلل مراسة مصك مواإلضؾال م، مأدبفؿ مواإلذؿغالمواظؿلؾقؿ م، مبضاسؿفؿ ماهلل مراسة مصك مواإلضؾال م، مأدبفؿ واظؿلؾقؿ

متعاىلم ماهلل محبب مدؽروا مضقم م، مسؿدتفؿ ماآلخر مظؾققم متعاىلمباظعؿؾ ماهلل محبب مدؽروا مضقم م، مسؿدتفؿ ماآلخر مظؾققم باظعؿؾ

معؿؾؿؾنيم مذاطرؼـ مذاطرؼـ معقهلني مباطني مدؽارى مُدػشا معؿؾؿؾنيمصرتاػؿ مذاطرؼـ مذاطرؼـ معقهلني مباطني مدؽارى مُدػشا صرتاػؿ

ممظعؾادةمعقالػؿم.((ظعؾادةمعقالػؿم.((

فالالى  d ل أفالال  أ مالالل التوكهىالال ت التالالل يالالي  علهىالال  العالال رف الديالالو 
توكهىالالالم لمييديالالالم فىالالالى دعوتالالالم إلالالالل التحلالالالى بمكالالال ر  ااخالالالالح والتخلالالالى عالالالن 
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 :ي  ي ى  ، ف با وكم إلى فيا ى القيب ف  م يقول 
مإظلم ماهلل مرضاه موآذاه مزؾؿف مسؿـ موسػا مشقظف مطظؿ معـ مإظلم)) ماهلل مرضاه موآذاه مزؾؿف مسؿـ موسػا مشقظف مطظؿ معـ ((

مم::ف با بهن طيي  الكم ل لليك ل ف  م يقولف با بهن طيي  الكم ل لليك ل ف  م يقول((.،م((.،معراضكماظرجالمعراضكماظرجالم

مامم(((( مؼؽؿؾ ماال مؼؽؿؾ مىال مربؾا مؼؽقن محؿك مىظػؼري مربؾا مؼؽقن محؿك ماظـاسظػؼري ماظـاسؿقع مؿقع م، .....م.....م،

مسؾقفؿ مسؾقفؿعشػؼا م،مماًًاداترداترمم........،،عشػؼا م،ظعقراتفؿ موػقممم..............ظعقراتفؿ ماظػؼر مادسك موػقمصنن ماظػؼر مادسك صنن

ممبضدمذظؽمصفقمشريمصادقم((بضدمذظؽمصفقمشريمصادقم((

  فى طيي  القيب إلى رب العال لمهن و أف  ف  يهب أ  يتا ه عام الص د 
))معـمذلنماظصاادقمعاـمأوالدىمأالمؼؽاقنمممم))معـمذلنماظصاادقمعاـمأوالدىمأالمؼؽاقنمممممم::يوصهى     ال  dف  م 

ادسةموالمعؽابرةموالممماراةموالمادسةموالمعؽابرةموالممماراةموالمسـدهمحلدموالمشقؾةموالمبغكموالمزبسـدهمحلدموالمشقؾةموالمبغكموالمزب

مماظؼااةموالمعؽاذبااةموالمطااربموالمسفاابموالماصؿكااارموالمذااطحمسااـمممممماظؼااةموالمعؽاذبااةموالمطااربموالمسفاابموالماصؿكااارموالمذااطحمسااـمممم

زاػرماظشرؼعةم،موالمتصادرمصاكمذبؾاسموالمجادالموالماغؿؼااصموالممممممزاػرماظشرؼعةم،موالمتصادرمصاكمذبؾاسموالمجادالموالماغؿؼااصموالمممممم

وال يال  يعاالى وال يال  يعاالى دقءمزـمبلحدمعـمأػؾماظطرؼؼموالممبـمتزؼامبااظزؼؼ((ممدقءمزـمبلحدمعـمأػؾماظطرؼؼموالممبـمتزؼامبااظزؼؼ((مم
   إ الصوفهل. إ الصوفهل.

أوالدىمإذامرؾؾاؿؿمأنممأوالدىمإذامرؾؾاؿؿمأنممؼااممؼاامممم((((ويح ر المييدين فالن داا الغهبالم بقولالم 

تغؿااابقامأحااادامصاشؿاااابقامواظااادؼؽؿمصنغفؿاااامأحاااؼمحبلاااـاتؽؿمعاااـممتغؿااابقامأحااادامصاشؿاااابقامواظااادؼؽؿمصنغفؿاااامأحاااؼمحبلاااـاتؽؿمعاااـمم

:))ماظغقؾااةمصاطفااةماظؼااراء،موضااقاصةماظػلاااقم،مم:))ماظغقؾااةمصاطفااةماظؼااراء،موضااقاصةماظػلاااقم،ممويقالالول أيضالال  ،م،مشريػؿااا((مشريػؿااا((م

مموبلؿانماٌؾقكم،موعراتعماظـلقانم،موعذابؾماألتؼقاء((وبلؿانماٌؾقكم،موعراتعماظـلقانم،موعذابؾماألتؼقاء((

 فهقول:yالمييدين إلى القواطع التى تحهبى  عن اهلل  dويابم 
ضػتمصقفمحفؾؽمسـمعقالكم،موطؾمعامدونماهللمضػتمصقفمحفؾؽمسـمعقالكم،موطؾمعامدونماهللم))مطؾمعؼاممو))مطؾمعؼاممو
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تعاىلموطؿابةماظعزؼزم،موردقظفتعاىلموطؿابةماظعزؼزم،موردقظف
ss

واظصقابةمواظؿابعنيمصفقمبارؾم،مواظصقابةمواظؿابعنيمصفقمبارؾم،ممممم

مموذظؽمالنماألسراضمتقرثماإلسراضم((وذظؽمالنماألسراضمتقرثماإلسراضم((

ولمالالال   الالال   أ بالالالي هالالال ه القواطالالالع هالالالو إعهالالال ب المالالاليا با سالالالم  أو إعه بالالالم 
 فق ل : dبعملم أو رؤيتم أ م خهي فن الخل  بعملم فقد  بم إلى بلب 

مربفقبم)) مصفق ماظعفب مبعني موأصعاظف مأضقاظف مإىل مغظر معـ مربفقبم) مصفق ماظعفب مبعني موأصعاظف مأضقاظف مإىل مغظر معـ (

موالمؼزفماظقىلمإىلمربفمحؿكمؼرتكماظقضقفم موالمؼزفماظقىلمإىلمربفمحؿكمؼرتكماظقضقفمسـمعؼامماظؿقحقدم، سـمعؼامماظؿقحقدم،

وؼؼقلم))إؼاكمأنمتؼقلمأغاموؼؼقلم))إؼاكمأنمتؼقلمأغام،م،مممععمطؾمعامدقاهمعـمعؼاممأومحالم((ععمطؾمعامدقاهمعـمعؼاممأومحالم((

موظقم مطؾمعدعم، متعاىلمؼعفز مصنغف مسزظتم، مأغا موظقتم، مأغا موظقمصعؾتم، مطؾمعدعم، متعاىلمؼعفز مصنغف مسزظتم، مأغا موظقتم، مأغا صعؾتم،

ممبمعـزظةمدؼطم((بمعـزظةمدؼطم((طانمسؾكمسؾادةماظـؼؾنيمػؾطم،مأومصاحطانمسؾكمسؾادةماظـؼؾنيمػؾطم،مأومصاح

))معـمملمؼزسؿمأنمػؾؽؿفمصكمراسؿفمصفقمػاظؽم،مصننمراسؿـام))معـمملمؼزسؿمأنمػؾؽؿفمصكمراسؿفمصفقمػاظؽم،مصننمراسؿـام

ممعـميمؾةمصضؾفم،موعامظـامصكماظقدطمذقؽام((عـميمؾةمصضؾفم،موعامظـامصكماظقدطمذقؽام((

))معـمرأىمأنمظفمسؿالمؼؼؾؾمصؼدمدؼطمعـمسانيمم))معـمرأىمأنمظفمسؿالمؼؼؾؾمصؼدمدؼطمعـمسانيمم: ويقول أيض  

وؼؼقل))ماحذرمؼاموظدىمأنمتادسكمأنمظاؽممموؼؼقل))ماحذرمؼاموظدىمأنمتادسكمأنمظاؽممم،م،مممرساؼةمايؼمتعاىلم((رساؼةمايؼمتعاىلم((

ؿتمصفقماظذىمصاقعؽم،ممؿتمصفقماظذىمصاقعؽم،ممععاعؾةمخاصةمععماهللم،مواسؾؿمأغؽمإنمصععاعؾةمخاصةمععماهللم،مواسؾؿمأغؽمإنمص

وإنمضؿتمصفقماظذىمضقعؽم،موإنمإتؼقتمصفقماظذىموضاكم،موظاقسمموإنمضؿتمصفقماظذىمضقعؽم،موإنمإتؼقتمصفقماظذىموضاكم،موظاقسمم

وإمناماظشلنمأنمترىمأغؽمسؾادمسااصمظاقسمممموإمناماظشلنمأنمترىمأغؽمسؾادمسااصمظاقسممممممظؽمصكماظقدطمذلء،ظؽمصكماظقدطمذلء،

ظؽمحلـةمواحدةموػقمصققحم،مصؿـمأؼـمظاؽمحلاـةموػاقماظاذىمممممظؽمحلـةمواحدةموػقمصققحم،مصؿـمأؼـمظاؽمحلاـةموػاقماظاذىممممم

ممأحلـمإظقؽم،موإنمذاءمضؾؾؽموإنمذاءمردكم((مأحلـمإظقؽم،موإنمذاءمضؾؾؽموإنمذاءمردكم((م

قمماظؾقااؾممقمماظؾقااؾمم))ؼاااموظاادىمإنمطـااتمتصااقمماظاادػرموتؼااممممم))ؼاااموظاادىمإنمطـااتمتصااقمماظاادػرموتؼااممممم:م:مويقالالول 
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وتاادسكمأنمظااؽمداارؼرةمزاااػرةموععاعؾااةمخاظصااةم،مصااالمتاادسكمضااطموتاادسكمأنمظااؽمداارؼرةمزاااػرةموععاعؾااةمخاظصااةم،مصااالمتاادسكمضااطم

أغؽماؿتمظطرؼؼماظؼقممرائقةموالمتشفدمغػلؽمإالمساصمعػؾسمأغؽماؿتمظطرؼؼماظؼقممرائقةموالمتشفدمغػلؽمإالمساصمعػؾسم

عـميمقعماألسؿالماظصايةم،واحذرمغػلؽمصؽؿمتؾػمعـمشرورػاممعـميمقعماألسؿالماظصايةم،واحذرمغػلؽمصؽؿمتؾػمعـمشرورػامم

مموزورػامصؼريم((وزورػامصؼريم((

ويالهلل yاتخ ب طيي  اهلل  dال وفن أعظ  القواطع التى ي ر فاى  
يكالالير التحالال يي فالالن بلالالب  dلالالد ه  وي  فىالال  ولالال لب  الالياه للتكسالالب وكمالالع ا

 : dويتبيأ فمن يصاع بلب ويقول 
))ماسؾؿقامؼايمقعمأوالدىمأنمعـمادؿقلـمدرػؿامأومظؼؿةم))ماسؾؿقامؼايمقعمأوالدىمأنمعـمادؿقلـمدرػؿامأومظؼؿةم

صكمررؼؼكمحنيمظعبمبفمػقاهم،مودقظتمظفمغػلفم،مصؼدمخرجمسـمصكمررؼؼكمحنيمظعبمبفمػقاهم،مودقظتمظفمغػلفم،مصؼدمخرجمسـم

مسـم موتقضػ م، ماظؼؾب متلقد ماظدغقا مأوداخ مصنن م، ماألذقاخ مسـمررؼؼ موتقضػ م، ماظؼؾب متلقد ماظدغقا مأوداخ مصنن م، ماألذقاخ ررؼؼ

مم..اظذغقباظذغقبمماٌطؾقبم،موتؽؿلبمبفااٌطؾقبم،موتؽؿلبمبفا

وأغكمشريمراضمسؿـمأخذمصكمأجازتفمصؾلامواحدام،مصننمعـموأغكمشريمراضمسؿـمأخذمصكمأجازتفمصؾلامواحدام،مصننمعـم

أخذماظدغقامبؾؾاسماظػؼراءماًرضةمعؼؿفماهللم،موظقمأغفمسؿؾمظفمحرصفمأخذماظدغقامبؾؾاسماظػؼراءماًرضةمعؼؿفماهللم،موظقمأغفمسؿؾمظفمحرصفم

مم..وطػكمغػلفمطانمخريامظفوطػكمغػلفمطانمخريامظف

وإغكمأبرأمإىلماهللمممـمؼلخذمسؾكماظطرؼؼمسقضًامعـماظدغقاموإغكمأبرأمإىلماهللمممـمؼلخذمسؾكماظطرؼؼمسقضًامعـماظدغقام

مم..وؼؿؾػمررؼؼكمعـمبعدىم،مو اظػمعامطـتمسؾقفمأغاموأصقابكموؼؿؾػمررؼؼكمعـمبعدىم،مو اظػمعامطـتمسؾقفمأغاموأصقابكم

معـمأصقابكمؼػعؾمخالفمررؼؼكمصالم مطانمأحدا معـمأصقابكمؼػعؾمخالفمررؼؼكمصالماظؾفؿمإن مطانمأحدا اظؾفؿمإن

تفؾؽـكمبذغقبفؿم،مصننماهللمؼؾغضماظػؼريماظذىمؼؾقعمأخالقمأػؾمتفؾؽـكمبذغقبفؿم،مصننماهللمؼؾغضماظػؼريماظذىمؼؾقعمأخالقمأػؾم

مماظطرؼؼمبؾؼؿةم،وررؼؼكمإمنامػلمررؼؼمهؼقؼموتدضقؼم((اظطرؼؼمبؾؼؿةم،وررؼؼكمإمنامػلمررؼؼمهؼقؼموتدضقؼم((
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 أيض  فى فواعظم: dو  ل 
م،م مرضا مهلل مصاخؾص مصدضا موتؾعك محؼا موظدى مطـت مصنن م،م)) مرضا مهلل مصاخؾص مصدضا موتؾعك محؼا موظدى مطـت مصنن ((

طـمسؿااًلموالمتؾؿسمألحدمطـمسؿااًلموالمتؾؿسمألحدمواجعؾميمقعمعقاسظؽمصكمضؾؾؽم،موواجعؾميمقعمعقاسظؽمصكمضؾؾؽم،مو

مصاظػؼريم م، مهؼقؼك مؼلؾؽ مأحؾـك معـ مررؼؼك مػذه مصنن م، مصاظػؼريمدرػؿا م، مهؼقؼك مؼلؾؽ مأحؾـك معـ مررؼؼك مػذه مصنن م، درػؿا

ممؼطعؿموالمُؼطعؿم،موؼعطكموالمؼلخذموالمؼؾؿسماظدغقاموالمسقضفام((ؼطعؿموالمُؼطعؿم،موؼعطكموالمؼلخذموالمؼؾؿسماظدغقاموالمسقضفام((

موالم مصؾلا مؼلخذ مأال ماهلل مباؼع مضد مذقكؽؿ مإن م، مأوالدي مؼا موالم)) مصؾلا مؼلخذ مأال ماهلل مباؼع مضد مذقكؽؿ مإن م، مأوالدي مؼا ((

موظقسمذظؽمدسقىم مالمظغرضمدغققيم، مأعرهمباهللم، مإمنا م، موظقسمذظؽمدسقىمدرػؿا مالمظغرضمدغققيم، مأعرهمباهللم، مإمنا م، درػؿا

مم..ؼدمدالعةماظذعة((ؼدمدالعةماظذعة((إمنامأرإمنامأر

مأنمعـمادؿقلـمصكمررؼؼكم مؼايمقعمأوالدىم، مواسؾؿقا مأنمعـمادؿقلـمصكمررؼؼكم)) مؼايمقعمأوالدىم، مواسؾؿقا ((

مصؼدم مودقظتمظفمغػلفمعـاهمبزػقػا مأومظعبمبفمػقاهم، مصؼدموأخذمذقؽا مودقظتمظفمغػلفمعـاهمبزػقػا مأومظعبمبفمػقاهم، وأخذمذقؽا

))مصقاميمقعمأوالدىماسؾؿقامأنمأوداخم))مصقاميمقعمأوالدىماسؾؿقامأنمأوداخم....خرجمسـمررؼؼمذقكفم((خرجمسـمررؼؼمذقكفم((

اظـاسمتلقدماظؼؾبموتقضػمسـماٌطؾقب،موتؽؿبمبفاماظذغقبم،ماظـاسمتلقدماظؼؾبموتقضػمسـماٌطؾقب،موتؽؿبمبفاماظذغقبم،م

مم..اظغققبم((اظغققبم((وميؼتماظعؾدمبذظؽمسالمموميؼتماظعؾدمبذظؽمسالمم

مصننم مواحد مصؾلا مأجازة مصك مأخذ مسؿـ مراض مشري مصنغك مصننم)) مواحد مصؾلا مأجازة مصك مأخذ مسؿـ مراض مشري مصنغك ((

ػمالءمراظؾقنمظؾدغقامباظؿؾؾقسم،موسؿؾمعامظقسمصكمررؼؼؿكم،موظقمػمالءمراظؾقنمظؾدغقامباظؿؾؾقسم،موسؿؾمعامظقسمصكمررؼؼؿكم،موظقم

ترطقاماظدغقامظؽانمخريامهلؿم،موإمنامررؼؼكماظؿقؼقؼمواظؿصدؼؼم،مترطقاماظدغقامظؽانمخريامهلؿم،موإمنامررؼؼكماظؿقؼقؼمواظؿصدؼؼم،م

ممواظؿؿزؼؼم،مواظؿدضقؼمصكماظطرؼؼم((واظؿؿزؼؼم،مواظؿدضقؼمصكماظطرؼؼم((

أذؿفقفمأذؿفقفم))ماظؾفؿمإنمطانمأصقابمررؼؼيتمؼعؿؾقنمخؾػكمعاالم))ماظؾفؿمإنمطانمأصقابمررؼؼيتمؼعؿؾقنمخؾػكمعاالم

مصالمتفؾؽينمبفؿمصنغلمبريءمإظقؽمممـمؼداجكمأوم م، مصالمتفؾؽينمبفؿمصنغلمبريءمإظقؽمممـمؼداجكمأوموؼؾؿؿلقغف م، وؼؾؿؿلقغف



rrrr  

  iiiiiiiiiiiiii
iiiiiiii    

ؼلخذمأومؼؿؾػمررؼؼكمأوم اظػمأومؼلطؾماظدغقامباظدؼـم،مإنماهللمؼلخذمأومؼؿؾػمررؼؼكمأوم اظػمأومؼلطؾماظدغقامباظدؼـم،مإنماهللم

المحيبمعـمؼؾقعمدرهمأومؼلطؾمسؾقفمذقؽام،مصاظصادضقنمضدمخرجقامالمحيبمعـمؼؾقعمدرهمأومؼلطؾمسؾقفمذقؽام،مصاظصادضقنمضدمخرجقام

مرضكموخرجم موطـريمعـفؿمؼـػؼمعـماظغقبمصؿا مرضكموخرجمسـفا موطـريمعـفؿمؼـػؼمعـماظغقبمصؿا صقامصقامسـمذظؽمسـمذظؽمسـفا

مم((((وخاظػؿؿقغلمصلغؿؿمطاذبقن.وخاظػؿؿقغلمصلغؿؿمطاذبقن.أوالديمإنمطـؿؿمأوالديمأوالديمإنمطـؿؿمأوالديم

مخاعلام:ماٌـحماإلهلقةم

ال ييقل الصحهحل والماى ج الواضالل الال إ  dبهن الع رف الديو ل 
علهالالم بالال لمال اإللىهالالل yيهعالالل السالال لب يتعالاليح لل ضالالل اإللىالالل ويمالالن اهلل 

 التى يت ضل بى  على أهل الخصوصهل فق ل فى بلب :
هللمتعاىلمسؾقفم،مهللمتعاىلمسؾقفم،م))مإذامأدىماظعؾدمحؼققمعاممبمسؾقفمأضؾؾما))مإذامأدىماظعؾدمحؼققمعاممبمسؾقفمأضؾؾما

مصكماظؾقؾمواظظالممبنيم ماألضدام مطلسماٌدامموصػ مذرب مصكماظؾقؾمواظظالممبنيموإذا ماألضدام مطلسماٌدامموصػ مذرب وإذا

مذىماىاللمواإلطراممرصؾمصكمحؾؾماظقضارم مذىماىاللمواإلطراممرصؾمصكمحؾؾماظقضارمؼدىماٌؾؽماظعالمم ؼدىماٌؾؽماظعالمم

ماظدارم مػذه مصك موػق ماٌغقؾات مسـ مظف موطشػ م، مواظؿذطار ماظدارمباظذطر مػذه مصك موػق ماٌغقؾات مسـ مظف موطشػ م، مواظؿذطار باظذطر

موضؾدم ماظعـاؼة مخؾع مسؾقف موخؾعت م، ماظقالؼة مظقائح مسؾقف موضؾدموالحت ماظعـاؼة مخؾع مسؾقف موخؾعت م، ماظقالؼة مظقائح مسؾقف والحت

مورزقم م م، مورزقمبلقػماظؽػاؼة م م، عـمدقدهموعقالهماهلداؼةم،ثؿمؼـؿؼؾمعـمعـمدقدهموعقالهماهلداؼةم،ثؿمؼـؿؼؾمعـمبلقػماظؽػاؼة

مإىلم ماًػك ماظذطر مإىل ما ماىؾك ماظذطر مسامل موػق ما ماٌؼام مإىلمػذا ماًػك ماظذطر مإىل ما ماىؾك ماظذطر مسامل موػق ما ماٌؼام ػذا

مسـدم متلؿع مصال م، ماظؼدرة مهت ماظؼؾب مدؽقن م، ماظقصك مسـدماظلؽقن متلؿع مصال م، ماظؼدرة مهت ماظؼؾب مدؽقن م، ماظقصك اظلؽقن

ممذظؽمظؾؼؾبمإالمػؿلامالمحرطةموالمحلًام((ذظؽمظؾؼؾبمإالمػؿلامالمحرطةموالمحلًام((

و م  يقول بعأل فة يخ ال ييال  )) العال رف ياليإ المخلو ال ت  لىال  فالى  
و الد  ال ل ، فال  يعثالي علهالم ئاللا يالوإ فقال   أعلالى فالن فق فالم ((  ل   لخيدلالل و 
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))صؽاااؿمغاااالمأػاااؾماظغاااراممعاااـماظؽراعااااتمم))صؽاااؿمغاااالمأػاااؾماظغاااراممعاااـماظؽراعااااتمم : dالعالالال رف الديالالالو ى 

اًارضاااتموأػااؾماظصااػامواظصاادقمغاااظقامايظااقاتمثااؿمإنمأػااؾمممماًارضاااتموأػااؾماظصااػامواظصاادقمغاااظقامايظااقاتمثااؿمإنمأػااؾمممم

اظاؿؿؽنيمواظؼاربماظاادغقامطقؾؼاةمبانيمأسقااـفؿم،مصؼاقممميشااقنمإىلمممممماظاؿؿؽنيمواظؼاربماظاادغقامطقؾؼاةمبانيمأسقااـفؿم،مصؼاقممميشااقنمإىلمممممم

ممارم((ارم((األضطارمواظدؼارموضقممتلتكمإظقفؿماألضطارمواظدؼاألضطارمواظدؼارموضقممتلتكمإظقفؿماألضطارمواظدؼ

 : dو  ل 
 س ضبكت هلِــــــــــــــــــــأال إْٓا َٔ َعػ

 ٢ٓ فعٛفٛا َٔ اجلٌٗــــــــــــــــــــــــأٜاد َٔ احلط

 ٤ٞ حمسّـــــــــٚمل ٜٓظسٚا َٜٛا إىل غ

 ايفعٌ  ايكٍٛ ٚ ف٢ًٛا غري ايتك٢ ٚمل ٜعُ

 نًٗا      ْعأٜ َا فٛم ايطُٛات

 داظ يًجٖٛس اجمل٢ًــــــــــــــــــــــــــَعا١ٜٓ األغ

 دأْاــــــــــنٓا َٚٔ أٜٔ ب     ْٚعًِ َا

 هٌ ـــــــــــــــَٚا حنٔ بايتضٜٛس ف٢ عامل ايػ

 نٓا ع٢ً عامل ايجس٣      ٚإْا ٚإٕ

 تع٢ً ـــٓا ف٢ عامل ايػٝب تطــــــــــــــــــفأزٚاح

 ن٢ ختتربٙ ٚإمنا      عدتـــــــــــَٚا ص

 ف٢ ايعامل ايع٣ًٛزأت ذاتٗا ف٢ ايٓٛز 

 ستـــــــــــــــفًِ تسض بايدْٝا َكاَا ٚآث

 ًت عٔ املجٌــــــــــــــــــٍٛ ٚجـــــــــــــــــــــــــحكٝك١ ممج
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 اٖدــــــــــٚفٝٓا َٔ ايتٛحٝد ٚايعكٌ غ

 ٗد بايعكٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعسفٓاٙ ٚايتٛحٝد ُٜػ

بالالالم علهالالالم لهعلالالالى همالالالل yعالالالن بعالالالأل فالالال  فالالالتل اهلل  dو الالالد تحالالالدث 
 الس لكهن وياةط ع ا   المييدين فق ل:

))مإغينمذاتمؼقممجاظسميفمعؽاغلمصلخذتـكمِدـةمعـماظـقمم))مإغينمذاتمؼقممجاظسميفمعؽاغلمصلخذتـكمِدـةمعـماظـقمم

م،م مإظقـا ماظـظر مسـ ممنت مإبراػقؿ مؼا م)) مدرى مصك مصـقدؼت م،م، مإظقـا ماظـظر مسـ ممنت مإبراػقؿ مؼا م)) مدرى مصك مصـقدؼت ،

مأترضكمبلنمتؽقنمعـماظغاصؾنيم((م مأترضكمبلنمتؽقنمعـماظغاصؾنيم((مواٌشاػدةميفمػذهماظلاسةم، واٌشاػدةميفمػذهماظلاسةم،

ممالم:الم:صؼؿتمعرسقبامصعـدمذظؽمضصؼؿتمعرسقبامصعـدمذظؽمض

 ن٢ً بهًو َػػٍٛ عٔ ايبػس     

 فهٝف أْطاى ٜا مسعٞ ٜٚا بضسٟ

 ٚيٛ إٔ ع٢ٓٝ إيٝو ايدٖس ْاظس٠

 ت ٚفاتٞ ٚمل أغبع َٔ ايٓظســــــــدْ

 وأخبي عن تي هم فى المق ف ت يتى وصل إلى فق     ل فهم :
 غسبت دْإ ايضسف ف٢ حغس٠ ايسعا

 نإ دي٢ًٝ يًٗد٣ ضٝد ايعسب  ٚ

 أخيإ فق ل بحق  قم : وأفصل عن بلب فية
أخذمسؾَلماظعفدمبقؿقـفموصارمؼؽشػمظالماألعاقرمممأخذمسؾَلماظعفدمبقؿقـفموصارمؼؽشػمظالماألعاقرممممم))مإنماظـؾك))مإنماظـؾك

 الال   إبا ألالالبس  dوفالالن هاالال   هالالل أ الالم  ،،وؼػااؿحمىلمأضػااالمايفاابم((مموؼػااؿحمىلمأضػااالمايفاابم((مم
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 ..))متؾؼقؿفامسـمدقدماألوظنيمواآلخرؼـم(())متؾؼقؿفامسـمدقدماألوظنيمواآلخرؼـم((أصح بم خي ل ال قي يقول 
هطائف وفم  يريد بلب ف    لم ابن ع ال ا اهلل السالكادرإ فالى  ت بالم 

 :يه  يقول ننامل
ماسؾؿقا.. ماسؾؿقا..)) ممم)) مظؾاس موإؼاطؿ ماهلل مأظؾلـا مظؾاس موإؼاطؿ ماهلل موأغؿؿمأظؾلـا موأيؼـا م، موأغؿؿمحؾف موأيؼـا م، حؾف

أنماظعارفمضدممذبفماهللمإظقفمصالممعؾمسؾقفمعـةمأنماظعارفمضدممذبفماهللمإظقفمصالممعؾمسؾقفمعـةمممبقجقبمضربفم،بقجقبمضربفم،

م مباظـؾك ماؾف ممؿع موضد م، مألدؿاذ مباظـؾك ماؾف ممؿع موضد م، موطػكمممألدؿاذ م، مسـف مأخذًا موطػكمصقؽقن م، مسـف مأخذًا صقؽقن

مم..بفذهمعـة((بفذهمعـة((

))م))ممم::وعـمذقاػدمذظؽمأؼضامضقلماظشقخمعؽنيماظدؼـماألمسرموعـمذقاػدمذظؽمأؼضامضقلماظشقخمعؽنيماظدؼـماألمسرم

مر معا مرأغا معا مأغا ماهلل مردقل مإال مباغك ماهلل مردقل مإال م((((ممباغك م، ماظرحقؿم، مسؾد ماظشقخ ماظرحقؿموضقل مسؾد ماظشقخ وضقل

مالمعـةمألحدمسؾكمإالمردقلماهللم::اظؼـاوىاظؼـاوى مأغا مالمعـةمألحدمسؾكمإالمردقلماهللم)) مأغا ((مأرادماهللم مأرادماهللموإذا وإذا

مم..أنمؼؿػضؾمسؾكمسؾدمؼغـقفمسـماألدؿاذؼـ((أنمؼؿػضؾمسؾكمسؾدمؼغـقفمسـماألدؿاذؼـ((

مم))مواهللمعامصاصقتمبفذهماظقدمإالمردقلماهللم))مواهللمعامصاصقتمبفذهماظقدمإالمردقلماهللم:و ول المييالى

ممصاااصقـكم،مصنغااؽمضاادمظؼقااتمبااالداًمصاااصقـكم،مصنغااؽمضاادمظؼقااتمبااالداًمممٌااامضااالمظاافمإغلااانمباادعـفقر:مٌااامضااالمظاافمإغلااانمباادعـفقر:م

مم((،((،))معااماظاذىمؼعـاكمباؾالدموسؾاادم؟ممممم))معااماظاذىمؼعـاكمباؾالدموسؾاادم؟ممممم:: ال ل ال ل  الةالهخالةالهخخيج فلم  ،م،م((وسؾادًام(وسؾادًام(

))مؼرؼدمأغؽمصااصقتمسؾاادًاموداؾؽتمباالدًاماطؿلاؾتمممممم))مؼرؼدمأغؽمصااصقتمسؾاادًاموداؾؽتمباالدًاماطؿلاؾتمممممم::فق ل ئالخضفق ل ئالخض

مم))))         : فتبسال  الةالهخ و ال ل..فام،مصنذامصاصقؽمغاظؿفماظربطةم((فام،مصنذامصاصقؽمغاظؿفماظربطةم((برطاتبرطات

مم...((.((ذظؽذظؽ
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علالى السال لب  y إلى بعأل المواهب التى يمالن بىال  اهلل dو د أئ ر 
 :على يبهل ال  ي ج الحصي فماى ....المحق  

 وفهى  يقول فى يق  قم
موعـم م، محؽؿ محؾؿ موعـ محؾؿ، مسؾؿ موعـ مسؾؿ، مسؼؾ معـ موعـم)) م، محؽؿ محؾؿ موعـ محؾؿ، مسؾؿ موعـ مسؾؿ، مسؼؾ معـ ((

مسؾكم مشؾؾتمحؽؿؿف مضؾؾف مبـقر موعـمأبصر م، مضؾؾف مبـقر مأبصر مسؾكمحؽؿ مشؾؾتمحؽؿؿف مضؾؾف مبـقر موعـمأبصر م، مضؾؾف مبـقر مأبصر حؽؿ

دطرمدطرمجفؾفم،مصرضكمإىلماظعاملماظعؾقىموضربمإىلماٌـزلماظلـكم،موجفؾفم،مصرضكمإىلماظعاملماظعؾقىموضربمإىلماٌـزلماظلـكم،مو

م))مإغؽموىلم((موؼؽقنم م: م))مإغؽموىلم((موؼؽقنمظفمعـشقرمععـكمطراعاتمبقانموخرياتم، م: ظفمعـشقرمععـكمطراعاتمبقانموخرياتم،

مماهللمظفمحاصظاموغاصرًاموععقـاموؼػؿحمظفمصؿقامعؾقـًا((مماهللمظفمحاصظاموغاصرًاموععقـاموؼػؿحمظفمصؿقامعؾقـًا((مم

مصؽـتمأذفدم مضؾؾكمؼقعا مادؿـار مصؽـتمأذفدمضالمأبقماظعؾاسماٌردلم:)) مضؾؾكمؼقعا مادؿـار ضالمأبقماظعؾاسماٌردلم:))

اظلؾعم،مصقضعتمعـكمػػقةمصقفؾتماظلؾعم،مصقضعتمعـكمػػقةمصقفؾتمممعؾؽقتماظلؿقاتمواألرضقنيعؾؽقتماظلؿقاتمواألرضقني

ما مػذا محفؾـك مصعفؾتمطقػ مذظؽم، مذفقد ماسـ مػذا محفؾـك مصعفؾتمطقػ مذظؽم، مذفقد ماظصغريمسـمسـ ماظصغريمسـمألعر ألعر

ممػذاماألعرماظؽؾريم،مصنذامبفاتػمسؾلمؼؼقلمىلم:ػذاماألعرماظؽؾريم،مصنذامبفاتػمسؾلمؼؼقلمىلم:

مم))ماظؾصريةمطاظؾصرم،مأدغكمذكءمحيؾمصقفامؼعطؾماظـظر(())ماظؾصريةمطاظؾصرم،مأدغكمذكءمحيؾمصقفامؼعطؾماظـظر((

))مجؾااتمصااكمعؾؽااقتماهللمصرأؼااتمأبااامعاادؼـممم))مجؾااتمصااكمعؾؽااقتماهللمصرأؼااتمأبااامعاادؼـمممو الال ل المييالالى : 

عؿعؾؼامبلاقماظعرشم،موػقمرجؾمأذؼرمأزرقماظعقـنيم،مصؼؾتمظافم:م))ممعؿعؾؼامبلاقماظعرشم،موػقمرجؾمأذؼرمأزرقماظعقـنيم،مصؼؾتمظافم:م))مم

قممصقاحادموداؾعقنمسؾؿاام،ممممقممصقاحادموداؾعقنمسؾؿاام،ممممعاسؾقعؽموعامعؼاعؽم؟مصؼالم:مأعااماظعؾاممعاسؾقعؽموعامعؼاعؽم؟مصؼالم:مأعااماظعؾامم

وأعامعؼاعكمصراباعماًؾػااءموراسماظلاؾعةماألبادالم((صؼؾاتم))مصؿااممممممموأعامعؼاعكمصراباعماًؾػااءموراسماظلاؾعةماألبادالم((صؼؾاتم))مصؿااممممممم
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تؼقلمصكمذقككمأبكمايلـماظشااذىلم؟مصؼاالمزادمسؾاكمبالربعنيمممممتؼقلمصكمذقككمأبكمايلـماظشااذىلم؟مصؼاالمزادمسؾاكمبالربعنيممممم

ممسؾؿاموػقماظؾقرماظذىمالمُؼقاطمبفم((سؾؿاموػقماظؾقرماظذىمالمُؼقاطمبفم((

))مصاسؿااؾمظعااؾمأنمتؽااقنمعااـمأػااؾممممم))مصاسؿااؾمظعااؾمأنمتؽااقنمعااـمأػااؾمممممفالالى الحقالال     dو الال ل 

ادتمأرواحفاااؿمادتمأرواحفاااؿماظصاااالحمواظػاااالحمواظـفااااحمواألربااااحماظاااذؼـمسااااظصاااالحمواظػاااالحمواظـفااااحمواألربااااحماظاااذؼـمسااا

روحاغقااةمظطقػااةمغقراغقااةمخػقػااةمجقاظااةم،موااقلمصااكماٌؾؽااقتمممممممروحاغقااةمظطقػااةمغقراغقااةمخػقػااةمجقاظااةم،موااقلمصااكماٌؾؽااقتممممممم

وتشاااػدمايااكماظؼقااقمماظااذىمالمميااقتم،مواياابمهلااامصااكميمقااعموتشاااػدمايااكماظؼقااقمماظااذىمالمميااقتم،مواياابمهلااامصااكميمقااعم

األذااقاءمضااقتموػااكمتـظاارمسفائاابمشرائاابمعااامؼؽااقنمعااـماألعاارمممماألذااقاءمضااقتموػااكمتـظاارمسفائاابمشرائاابمعااامؼؽااقنمعااـماألعاارمممم

مم..اٌؽـقنم((اٌؽـقنم((

  وفى فثل بلب   ل عبد الق در الاق د للةهخ المييى :وفى فثل بلب   ل عبد الق در الاق د للةهخ المييى :
ايلاـماظشااذىلمصؼاالمظافمممممايلاـماظشااذىلمصؼاالمظافممممم))مُأرؾعتمسؾكمعؼامماظشاقخمأباكممم))مُأرؾعتمسؾكمعؼامماظشاقخمأباكممم

اظشقخماٌردكموأؼـمعؼامماظشقخ؟مصؼالم:)مسـدماظعارشم((مصؼاالم:))ممماظشقخماٌردكموأؼـمعؼامماظشقخ؟مصؼالم:)مسـدماظعارشم((مصؼاالم:))ممم

ممذاكمعؼاعؽمتـزلماظشقخمصقفمحؿكمرأؼؿف((ذاكمعؼاعؽمتـزلماظشقخمصقفمحؿكمرأؼؿف((

:))مثؿمدخؾتمأغاموػقمسؾكماظشقخمصؼالمظـام:))مثؿمدخؾتمأغاموػقمسؾكماظشقخمصؼالمظـام  ل الةالهخ المييالى 

:))مرأؼتماظؾارحةمسؾدماظؼادرمصاكمعؼااممصؼاالمىلم:))مأسرذالمأغاتمممممم:))مرأؼتماظؾارحةمسؾدماظؼادرمصاكمعؼااممصؼاالمىلم:))مأسرذالمأغاتمممممم

سـااؽمذاماظطقـااةمأرضااقةم،مواظااـػسممممسـااؽمذاماظطقـااةمأرضااقةم،مواظااـػسممممممأممطرداالم؟مصؼؾااتمظاافم))مدعممأممطرداالم؟مصؼؾااتمظاافم))مدعمم

مساوؼةم،مواظؼؾبمسرذلم،مواظروحمطردلم،مواظلرمععماهللمبالمأؼـم،ممساوؼةم،مواظؼؾبمسرذلم،مواظروحمطردلم،مواظلرمععماهللمبالمأؼـم،م

وعالن المييالى أ الم ،م،مواألعرمؼؿـزلمصقؿامبنيمذظؽموؼؿؾقهماظشاػدمعـافم((مواألعرمؼؿـزلمصقؿامبنيمذظؽموؼؿؾقهماظشاػدمعـافم((م
مم:م))مىلماآلنمأربعقنمدـفمعامحفؾتمسـماهللمررصةمسنيم((:م))مىلماآلنمأربعقنمدـفمعامحفؾتمسـماهللمررصةمسنيم((  ل 

     ياةد فن  صهدة جبن الع  ر  و
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 ٍٛ حجاب٢ــــــــــــــٛصزفعت َكاَات اي

 ابــــحت٢ احتجبت بهِ عٔ احلج

 ساب٢ يصّٚ جمُعـــــــــــــــــــــــــــــــٚيصَت حم

 ٘ احلل ف٢ احملسابــــــــــفسأٜت ٚج

 ٢ غالَا قتً٘ــــــــــــــــــــــــٚقتًت َٔ ْفط

 بب ايٓجا٠ ٚأعظِ األضبابـــــــــض

 فٝٓت٢ ألعٝبٗاـــــــــــــــــــــــٚخسقت يٛح ض

 ًو هلا غضابـــــــــــــــــفٓجٛت َٔ َ

 نػفت عٔ قًب٢ جداز حجاب٘     ٚ

 ابــــــــــــنٓصٙ ايباق٢ بػري ذٖ  عٔ

 ٚزقٝت ف٢ ايطبع ايطُاٚات ايع٢ً

 ٛت فهٓت َجٌ ايكابــــــــــــــــحت٢ دْ

بالالده ثمالالية للتقالالوإ وبلالالب وهالالو العلالال  اإللىالال فل الالال إ يعلمالالم اهلل تعالال لى لع
 لهمالم y)) واتقوا اهلل ويعلمك  اهلل ((اآليل   ( ودل اهلل yفى  ول اهلل 

وعلماال ه  فويى علالى ركالل آتال ه اهلل بلالب و ال ل فهالم )) آتهاال ه ريمالل فالن عاالد  
ل فالالن المالاليا أفالاليين الالالوهبى يقتضالالولمالال   الال   العلالال  ، ( فالالن لالالد   علمالال  (( اآليالالل
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...... 
 أولىم :

 :dال وح يتى يت  لم ال تل وفى بلب يقول أ  يكو  فن أهل 
))مومعؼصقدىمىؿقعمأوالدىمأنمؼؽقغقامذائؼنيمالمواصػنيم))مومعؼصقدىمىؿقعمأوالدىمأنمؼؽقغقامذائؼنيمالمواصػنيم

وأنمؼلخذواماظعؾقممعـمععادغفاماظرباغقةمالمعـماظصدورمواظطروسم،موأنمؼلخذواماظعؾقممعـمععادغفاماظرباغقةمالمعـماظصدورمواظطروسم،م

وعامتؽؾؿماظؼقممإالمسؾكمذكءمذاضقهموضؾقبفؿمطاغاتمعمغاةمبعطااءمممموعامتؽؾؿماظؼقممإالمسؾكمذكءمذاضقهموضؾقبفؿمطاغاتمعمغاةمبعطااءمممم

ةماظؿاكمصقفاامممةماظؿاكمصقفااممماهللمتعاىلموعقاػؾفم،مصػاضتمعـفاامضطاراتمعاـمايقاامممماهللمتعاىلموعقاػؾفم،مصػاضتمعـفاامضطاراتمعاـمايقاامممم

صاغػفرتمسؾقعفؿمسـمسانيمسانيمسانيمسانيمحاصاؾمعااءمايقااةم،ممممممممصاغػفرتمسؾقعفؿمسـمسانيمسانيمسانيمسانيمحاصاؾمعااءمايقااةم،مممممممم

وأعاااماظقصااافمصنمنااامػااقمحاااكمسااـمحاااكمشااريهم،موسـاادماظؿكؾااؼممممممموأعاااماظقصااافمصنمنااامػااقمحاااكمسااـمحاااكمشااريهم،موسـاادماظؿكؾااؼممممممم

واظػائدةمالممدمغؼطةموالمذرةمعـمذوقماظؼاقمموؼـاادىمسؾقاةمػاذامممممواظػائدةمالممدمغؼطةموالمذرةمعـمذوقماظؼاقمموؼـاادىمسؾقاةمػاذاممممم

اظذىمضـعمباظؼشقرمصكمدارماظغارورم،موظؼادمأدرطـاامرجااالموأحادػؿمممممماظذىمضـعمباظؼشقرمصكمدارماظغارورم،موظؼادمأدرطـاامرجااالموأحادػؿمممممم

ممؾمإظقفموظقمغشرمباٌـاذريمعاموصػفم((ؾمإظقفموظقمغشرمباٌـاذريمعاموصػفم((ؼلؿقكمأنمؼذطرمعؼاعامملمؼصؼلؿقكمأنمؼذطرمعؼاعامملمؼص

 :ويقول
ماألعرم مبني مواضػا مواظؽؿاب مباظشرائع ماٌؼؿدى مطان مإذا ماألعرم)) مبني مواضػا مواظؽؿاب مباظشرائع ماٌؼؿدى مطان مإذا ((

واظـفكمطانمصؿقفمحؼقؼقامحؿكمؼػؽمبفمطؾمعشؽؾموحيؾمبفمطؾمواظـفكمطانمصؿقفمحؼقؼقامحؿكمؼػؽمبفمطؾمعشؽؾموحيؾمبفمطؾم

م،م مطالم محػظ مصؿقف مطان مإذا موأعا م، معؾفؿ مطؾ مبف موؼعرف م،مرؾلؿ مطالم محػظ مصؿقف مطان مإذا موأعا م، معؾفؿ مطؾ مبف موؼعرف رؾلؿ

مظفم محفاب مػق مإمنا مبػؿح مظقس مصذظؽ م، معؼاعات مووصػ مظفموترتقب محفاب مػق مإمنا مبػؿح مظقس مصذظؽ م، معؼاعات مووصػ وترتقب

دراكماإلدراكم،موسـمعشاػدةمسؾقممايؼم،موظقسمعـموصػمدراكماإلدراكم،موسـمعشاػدةمسؾقممايؼم،موظقسمعـموصػمسـمإسـمإ

موطؿمعـممحؾؿفماظعـاؼةمحؿكم موطؿمعـممحؾؿفماظعـاؼةمحؿكمطؿـمسرفموغطؼمبؾلانماظعرصانم، طؿـمسرفموغطؼمبؾلانماظعرصانم،
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ممذاػدمذظؽموظقمدؽؾمسـموصػماٌؼاعاتمعاموصػفام((ذاػدمذظؽموظقمدؽؾمسـموصػماٌؼاعاتمعاموصػفام((

 أف  ث  هىم :
فالال بالد فالالع العلال  و الالال وح فالن عمالالل بصالدح وإخالالال  لهصالل السالال لب 

علالال  ورثالالم اهلل علالال  فالال  لالال   : ) فالالن عمالالل بمالال sإلالالى فقالال   التحقهالال  يالالي  ولالالم
 يكن يعل  ((

 : dوعن بلب يقول الع رف الديو ى 
))مالمتؼـعقامعـماظطرؼؼمباظقصػمدونماظذوقموعامتؽؾؿماظؼقمم))مالمتؼـعقامعـماظطرؼؼمباظقصػمدونماظذوقموعامتؽؾؿماظؼقمم

إالمسؾكمذكءمذاضقهمصؾاهللمسؾقؽؿمؼامأوالدىمإذامدلظؽؿمأحدمسـمإالمسؾكمذكءمذاضقهمصؾاهللمسؾقؽؿمؼامأوالدىمإذامدلظؽؿمأحدمسـم

ذلءمعـمعؼاعاتماظطرؼؼمصالموقؾقهمإالمإذامطـؿؿمعؿقؼؼنيمبف،مذلءمعـمعؼاعاتماظطرؼؼمصالموقؾقهمإالمإذامطـؿؿمعؿقؼؼنيمبف،م

مإ مأوالدي ميمقع مإوؼا مأوالدي ميمقع مسـموؼا مأو معـال ماظؿصقف مسـ مأحد مدلظؽؿ مسـمذا مأو معـال ماظؿصقف مسـ مأحد مدلظؽؿ ذا

اٌعرصةمواحملؾةمصالموقؾقهمضطمبؾلانمضاظؽؿمحؿكمؼربزمظؽؿمعـماٌعرصةمواحملؾةمصالموقؾقهمضطمبؾلانمضاظؽؿمحؿكمؼربزمظؽؿمعـم

مصقؽقنمطالعؽؿمسـمحاصؾموسـم مظؾؼقمم، مبرز مصقؽقنمطالعؽؿمسـمحاصؾموسـمصدقمععاعؾؿؽؿمعا مظؾؼقمم، مبرز صدقمععاعؾؿؽؿمعا

ماظعؿؾم مصك موصدق ماظدؼـقة مباألواعر مأحدطؿ مضام مصنذا م، ماظعؿؾمربصقل مصك موصدق ماظدؼـقة مباألواعر مأحدطؿ مضام مصنذا م، ربصقل

موطؾمعـمادسكم م، مباظػقائدماظؿكمأمثرتمعـمصدضف موطؾمعـمادسكمؼرتجؿمظلاغف م، مباظػقائدماظؿكمأمثرتمعـمصدضف ؼرتجؿمظلاغف

دقمواإلخالصموملمحيصؾمسـدهممثرةماألدبمواظؿقاضعمصفقمدقمواإلخالصموملمحيصؾمسـدهممثرةماألدبمواظؿقاضعمصفقماظصاظص

مإالماظؽربمواظعفبمواظـػاقم مظف مالمؼـؿر مرؼاءمومسعة م مإالماظؽربمواظعفبمواظـػاقمطاذبموسؿؾة مظف مالمؼـؿر مرؼاءمومسعة م طاذبموسؿؾة

ممودقءماألخالقمذاءمأممأبك((ودقءماألخالقمذاءمأممأبك((

 والعل  اإللى فل يةهي إلهم بعأل الص لحهن فهقول :
))ماظعؾؿماٌؽـقنمواظلرماٌصقنمسؾؿـام،موػقمغؿقفةماًدعةم))ماظعؾؿماٌؽـقنمواظلرماٌصقنمسؾؿـام،موػقمغؿقفةماًدعةم
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رمبفمإالماظغقاصقنمصكمحبارماجملاػداتموالمرمبفمإالماظغقاصقنمصكمحبارماجملاػداتموالمومثرةماًدعةمالمؼظػومثرةماًدعةمالمؼظػ

مطاعـةم مأدرار موػك م، ماٌشاػدات مألغقار ماٌصطػقن مإال مطاعـةمؼلؿعذبف مأدرار موػك م، ماٌشاػدات مألغقار ماٌصطػقن مإال ؼلؿعذبف

مالم ماظغققب مصك معلطقرة موأغقار مباظرؼاضة مإال متظفر مال ماظؼؾقب مالمصك ماظغققب مصك معلطقرة موأغقار مباظرؼاضة مإال متظفر مال ماظؼؾقب صك

مم((.((.تـؽشػمإالمظألغػسماٌرتاضةتـؽشػمإالمظألغػسماٌرتاضة

ممم)))) مػرؼرة مأبق مإظقف ماظذىمؼشري موػق مػرؼرة مأبق مإظقف ماظذىمؼشري وػق
dd

ماظؾكارىممم مرواه ماظؾكارىمصقؿا مرواه صقؿا

مر معـ محػظت م)) مؼؼقل مرحقث معـ محػظت م)) مؼؼقل ماهللحقث ماهللدقل دقل
ss

ماظعؾؿم معـ ماظعؾؿموسائني معـ وسائني

وفى وفى أحدػؿامبــؿفم،موأعاماألخرمصؾقمبــؿفمضطعمعـكمػذاماظؾؾعقمم((مأحدػؿامبــؿفم،موأعاماألخرمصؾقمبــؿفمضطعمعـكمػذاماظؾؾعقمم((م
))مظقمأغؾلتؽؿمبؽؾمعامأسؾؿمظرعاغكماظـاسم))مظقمأغؾلتؽؿمبؽؾمعامأسؾؿمظرعاغكماظـاسمروايل ابن يعد فى ال بق ت روايل ابن يعد فى ال بق ت 

رواه عام ابن أبى ئهبل فل رواه عام ابن أبى ئهبل فل مموفهم وفهم   ،،باًرقم،موضاظقمأبقمػرؼرةمذبـقنم((باًرقم،موضاظقمأبقمػرؼرةمذبـقنم((
(( (( ـؼلمعـمػامػـامـؼلمعـمػامػـامؿمسؿمس))مظقمأحدثؽؿمبؽؾماظذيمأسؾؿمظؼطعؿ))مظقمأحدثؽؿمبؽؾماظذيمأسؾؿمظؼطعؿفصا م فصا م 

مم::ويقول اإلف   على  ي  اهلل وكىم عن ه ا العل  ويقول اإلف   على  ي  اهلل وكىم عن ه ا العل  وأئ ر إلى    ه، وأئ ر إلى    ه، 

ممممإنمبنيمجـيبمسؾؿامظقمضؾؿفمًضؾؿؿمػذهمعـمػذهم((إنمبنيمجـيبمسؾؿامظقمضؾؿفمًضؾؿؿمػذهمعـمػذهم(())م))م

  { .{ .7777صالالصالال  حى اهسمٌشحى اهسمٌش  طؿابمطؿابم}}
ممويقول أيض  عبد اهلل بن عب  ويقول أيض  عبد اهلل بن عب  

dd
))مإغلمألسؾؿميفمضقظفمتعاظلم))مإغلمألسؾؿميفمضقظفمتعاظلممم

((((    مم   مم    ))))مظؽػرمتقغل((ممطالق(طالق(اظاظمم2020))مم مبف محبت مظق مظؽػرمتقغل((سؾؿا مبف محبت مظق ممسؾؿا

  ( ( 7777عبد السال  ( صالالعبد السال  ( صالال  ننللع  بللع  ب  حى اهسمٌش ًمفاتَح اهلنٌشحى اهسمٌش ًمفاتَح اهلنٌش))
 ه ا العل  اإللىل يقول فهم الع رف الديو ى:

مم..)مظقالمحفابماظشرعمسؾكمصؿكمظؿؽؾؿماظصاعممبامصقفم(()مظقالمحفابماظشرعمسؾكمصؿكمظؿؽؾؿماظصاعممبامصقفم(())

مم::وؼؼقلمسـفوؼؼقلمسـف
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مبالم مسؾؿا ماهلل مأورثف ماظعرصان معؼام مصك ماظعارف مطؿؾ مإذا مبالم)) مسؾؿا ماهلل مأورثف ماظعرصان معؼام مصك ماظعارف مطؿؾ مإذا ((

موأخذ موأخذوادطة مرعقزػاممموادطة مصػفؿ ماٌعاغل مأظقاح مصك ماٌؽؿقبة مرعقزػاماظعؾقم مصػفؿ ماٌعاغل مأظقاح مصك ماٌؽؿقبة اظعؾقم

ماهللم موأرؾعف مورمسفا مامسفا موسؾؿ مرؾلؿاتفا موصؽ مطـقزػا ماهللموسرف موأرؾعف مورمسفا مامسفا موسؾؿ مرؾلؿاتفا موصؽ مطـقزػا وسرف

تعاىلمسؾكماظعؾقمماٌقدسةمصكماظـؼطموظقالمخقفماإلغؽارمظـطؼقامتعاىلمسؾكماظعؾقمماٌقدسةمصكماظـؼطموظقالمخقفماإلغؽارمظـطؼقام

مممبامؼؾفرماظعؼقل((مبامؼؾفرماظعؼقل((

بىالال ه العلالالو  أج يتحالالدث بالالم إج yفالالن فالالتل اهلل  dولالال لب أوصالالى 
 :ق لف م عاده الق بل الاورا ى ل لب العل  ( فن ايتةيف باور بصهيتم أ

م،موأحبم)) مالمتقدسقامطالعـامإالمسـدمعـمطانمعـا مؼامأوالدغا م،موأحبم) مالمتقدسقامطالعـامإالمسـدمعـمطانمعـا مؼامأوالدغا (

مهتم مؼدخؾ مربؼ محملب مإال متذطروه موال مررؼؼـا مؼلؾؽ مهتمأن مؼدخؾ مربؼ محملب مإال متذطروه موال مررؼؼـا مؼلؾؽ أن

م((م مسقرة مأػؾف مظغري ماظؽالم مذطر م: مضاظقا موضد م، مظـا موؼـؼاد م((محؽؿـا مسقرة مأػؾف مظغري ماظؽالم مذطر م: مضاظقا موضد م، مظـا موؼـؼاد حؽؿـا

م:موؼؼقلمأؼضاوؼؼقلمأؼضا فم،موظذظؽمفم،موظذظؽم))مطؿمعـمسؾؿمؼلؿعفمعـمالمؼػفؿفمصقؿؾػ))مطؿمعـمسؾؿمؼلؿعفمعـمالمؼػفؿفمصقؿؾػ:

أخذتماظعفقدمسؾكماظعؾؿاءمأالمؼقدسقاماظعؾؿمإالمسـدمعـمظفمسؼؾمأخذتماظعفقدمسؾكماظعؾؿاءمأالمؼقدسقاماظعؾؿمإالمسـدمعـمظفمسؼؾم

ممساضؾموصفؿمثاضبم((مساضؾموصفؿمثاضبم((م

y

القالالاليآ  الكالالاليي  هالالالو الاالالالور اإللىالالالى والسالالالي اليبالالال  ى الالالال إ أيالالال ت بأيالالاليار 
الموكودات ويق    الك  ا ت وأر ى ف  يصل إلهالم العبالد الصال لل فالى فق فال ت 

هالالو فيتبالالل ال ىالال  فالالى  تالال ب اهلل ولالال لب لمالال  يالالنل اإلفالال   y القالاليب عاالالد اهلل
ج إج  dبةالاللا    الال ل   علالالى  الالي  اهلل وكىالالم : هالالل خصالالك  ريالالول اهلل

 .((yفىم  يرت ه العبد فى  ت ب اهلل 
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 :: وعن ه ا المق   يقول الع رف الديو ى 
ويبهن ال  رح بهن علم ا التأويل والت سهي وأهل فق   ال ى  عالن اهلل فالى  

  ب اهلل فهقول : ت
))مظقماغػؿقتمأضػالماظؼؾقبمالرؾعؿؿمسؾكمعامصكماظؼرآنمعـم))مظقماغػؿقتمأضػالماظؼؾقبمالرؾعؿؿمسؾكمعامصكماظؼرآنمعـم

اظعفائبمواظعؾقمموألشـاطؿمسـماظـظرمصقؿامدقاهم،مصننمصقفمطاؾمعااممماظعفائبمواظعؾقمموألشـاطؿمسـماظـظرمصقؿامدقاهم،مصننمصقفمطاؾمعااممم

 (دطرمصكمطؿبماظعؾؿاءم))معامصررـامصكماظؽؿابمعـمذلءدطرمصكمطؿبماظعؾؿاءم))معامصررـامصكماظؽؿابمعـمذلء
ماظؼرآنم مصك مواٌؿؽؾؿني مواٌػلرؼـ ماٌعربؼـ ميمقع ماظؼرآنم)) مصك مواٌؿؽؾؿني مواٌػلرؼـ ماٌعربؼـ ميمقع ((

مسشر مععشار مإىل مؼصؾقا ممل مسشراظعظقؿ مععشار مإىل مؼصؾقا ممل محرفممماظعظقؿ مععـك مإدراك مطـف محرفمععرصة مععـك مإدراك مطـف ععرصة

واحدمعـمحروصفم،موالمؼصؾماظرجؾمإىلمعؼامماظؽؿالمحؿكمؼصريمواحدمعـمحروصفم،موالمؼصؾماظرجؾمإىلمعؼامماظؽؿالمحؿكمؼصريم

ؼؼدرمسؾكمدبرؼجميمقعمأحؽامماظشرؼعةماٌطفرةمعـمأيمحرفمؼؼدرمسؾكمدبرؼجميمقعمأحؽامماظشرؼعةماٌطفرةمعـمأيمحرفم

ممذاءمعـمحروفماهلفاء((ذاءمعـمحروفماهلفاء((

))معـمصفؿفماهللمتعاىلمصكمطؿابفمأسطاهمتلوؼؾمطؾمحرفمعـفم))معـمصفؿفماهللمتعاىلمصكمطؿابفمأسطاهمتلوؼؾمطؾمحرفمعـفم

طؾمحرفم؟مطؾمحرفم؟ممم،موعامػقم؟،موعامععـاه؟،موعامدؾبمطؾمحرفم،موعامصػة،موعامػقم؟،موعامععـاه؟،موعامدؾبمطؾمحرفم،موعامصػة

مواظعرشم م، مواظلػؾ ماظعؾق مصك مايروف معـ ماٌؽؿقب مواظعرشموسؾؿ م، مواظلػؾ ماظعؾق مصك مايروف معـ ماٌؽؿقب وسؾؿ

ممواظؽردكمواظلؿاءمواٌاءمواظػؾؽمواهلقاءمواألرضمواظـريم((واظؽردكمواظلؿاءمواٌاءمواظػؾؽمواهلقاءمواألرضمواظـريم((

 السبهل إلى الوصول إلى ه ا المق   ويهملم فهم  يلى : dويوضل 

ماظؼرآ موظدىمأنمتػفؿمأدرار مإنمأردتمؼا ماظؼرآ)) موظدىمأنمتػفؿمأدرار مإنمأردتمؼا نماظعظقؿمصاضؿؾمنماظعظقؿمصاضؿؾم))

مواررحمغػلقؿؽمهتمضدمم مواذبحمذؾحمضقظؽم، مواررحمغػلقؿؽمهتمضدممغػسمدسقاكم، مواذبحمذؾحمضقظؽم، غػسمدسقاكم،
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موسػرمخدؼؽمسؾكماظـرىمواذفدمأنمغػلؽمضؾضةمعـم موسػرمخدؼؽمسؾكماظـرىمواذفدمأنمغػلؽمضؾضةمعـمأضداعؽم، أضداعؽم،

مسؾادتؽمم مسؾقؽ مترد مأن موخػ م، مذغقبؽ مبؽـرة مواسرتف م، مسؾادتؽممتراب مسؾقؽ مترد مأن موخػ م، مذغقبؽ مبؽـرة مواسرتف م، تراب

وضؾم:مؼاترىمعـؾكمؼؼؾؾمعـفمسؿؾم؟مصنذامطـتمسؾكمػذاماظقصػموضؾم:مؼاترىمعـؾكمؼؼؾؾمعـفمسؿؾم؟مصنذامطـتمسؾكمػذاماظقصػم

م مععاغك معـ مظؽمأنمتشؿمرائقة مصريجك م، مععاغك معـ مظؽمأنمتشؿمرائقة مصريجك مصؾابم، موإال مربؽم، مصؾابمطالم موإال مربؽم، طالم

مم..اظػفؿمسـؽمعغؾؼاظػفؿمسـؽمعغؾؼ

وسزةمربكمأنمطؾمحرفمعـماظؼرآنماظعظقؿمؼعفزمسـمتػلريهموسزةمربكمأنمطؾمحرفمعـماظؼرآنماظعظقؿمؼعفزمسـمتػلريهم

ماظؾاءم مععـك مؼعؾؿقا مأن مسؾك مطؾفؿ ماًؾؼ ماجؿؿع موظق م، ماظؾاءماظـؼالن مععـك مؼعؾؿقا مأن مسؾك مطؾفؿ ماًؾؼ ماجؿؿع موظق م، اظـؼالن

مم..وعامألحدمعـمذاتمغػلفمذكءمضؾموالمجؾوعامألحدمعـمذاتمغػلفمذكءمضؾموالمجؾممبعؼقهلؿمظعفزوابعؼقهلؿمظعفزوا

وإنمملمؼؽـماهللمتعاىلمؼعؾؿماظعؾدمومإالمصفقمسائؿمصكماظؾقرم،موإنمملمؼؽـماهللمتعاىلمؼعؾؿماظعؾدمومإالمصفقمسائؿمصكماظؾقرم،م

طقممربفقبم،مالمذؿموالمملموالمسؾؿموالمحلـم،موعـمملمؼذقمطقممربفقبم،مالمذؿموالمملموالمسؾؿموالمحلـم،موعـمملمؼذقمعزعز

عؼامماظؼقمموؼريموؼشاػدم،مملمحيلـمأنمؼصػمحبرامالمضرارمظفم،معؼامماظؼقمموؼريموؼشاػدم،مملمحيلـمأنمؼصػمحبرامالمضرارمظفم،م

أومؼرتجؿمسـمداحؾمالمآخرمظفم،مأومؼعقممصكمعؼراظؿكقمم،مأومؼصؾمأومؼرتجؿمسـمداحؾمالمآخرمظفم،مأومؼعقممصكمعؼراظؿكقمم،مأومؼصؾم

إظلماظـقرم،مأومؼدركمععاغكماظلرماٌصقنم،موأعامإذامأسطكمسؾدهمإظلماظـقرم،مأومؼدركمععاغكماظلرماٌصقنم،موأعامإذامأسطكمسؾدهم

ممسؾؿمذظؽمصالمعاغعم((سؾؿمذظؽمصالمعاغعم((

وصكمذظؽمؼؼقلموصكمذظؽمؼؼقلم
dd

مم::

موالم م، محراعا مجقصف مميأل مال مأن ماظؼرآن محاعؾ مسؾك ممب موالم)) م، محراعا مجقصف مميأل مال مأن ماظؼرآن محاعؾ مسؾك ممب ((

مم(،وضال:(،وضال:نمصعؾمذظؽمظعـفماظؼرآنمعـمجقصفم(نمصعؾمذظؽمظعـفماظؼرآنمعـمجقصفم(ؼؾؾسمحراعام،مصنؼؾؾسمحراعام،مصن
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مم..))مظعـةماهللمسؾكمعـمالممؾمطالمماهللمتعاىلم(())مظعـةماهللمسؾكمعـمالممؾمطالمماهللمتعاىلم((

 فهقول : dعلى بلب أإ طى رة القلب والهوارح وياوه 
م))ممبمسؾكمتا))ممبمسؾكمتا مظؾؿالوة مصؿف مظؾؿالوةمىلماظؼرآنمأنمؼطفر مصؿف عـماظؾػظمعـماظؾػظمىلماظؼرآنمأنمؼطفر

مبؼدرماياجةمعـمشريمواظـطؼماظػاحشموالمؼلطؾمإالمحالواظـطؼماظػاحشموالمؼلطؾمإالمحال مبؼدرماياجةمعـمشريمالمصرصا المصرصا

مم((.((.،موؼعطرمثقابفموبدغفموعؽاغف،موؼعطرمثقابفموبدغفموعؽاغفدرف،مصننمأطؾمحراعامأداءماألدبدرف،مصننمأطؾمحراعامأداءماألدب

يت هالالالب لالالال لب يتالالالى  الالال   إبا لمالالالس ئالالالهن  يمكالالال  ي الالالوح sو الالالد  الالال  
 .s   وفهأل المسب يلمع فن ف ي م ال هب فام  ف    ، و 

 وفى بلب يقول :
))مؼامحاعؾماظؼرآنمالمتػرحمحبؿؾفمحؿكمتـظرمػؾمسؿؾتمبفم))مؼامحاعؾماظؼرآنمالمتػرحمحبؿؾفمحؿكمتـظرمػؾمسؿؾتمبفم

م ماهلل مصنن مال؟ مأم ماهلل مصنن مال؟ أم
yy

م)) م: م))ؼؼقل م: ؼؼقل  مم   مم    مم    مم مم مم

     مم   مم    مم   مم    ))))((55اىؿعةاىؿعةمم))مسـممم مدبرج مسـموال مدبرج وال

مصقفم،موملمؼؽـمعـفمحرفم مصقفم،موملمؼؽـمعـفمحرفمطقغؽممحارامإالمإذامسؿؾتمجبؿقعمعا طقغؽممحارامإالمإذامسؿؾتمجبؿقعمعا

مأنم ماظعظقؿ ماظؼرآن مياعؾ مؼـؾغك موال م)) م(( مسؾقؽ مؼشفد مأنمواحد ماظعظقؿ ماظؼرآن مياعؾ مؼـؾغك موال م)) م(( مسؾقؽ مؼشفد واحد

موالم معمعـ مسرض مصك محرام مبؽالم موال محرام مبلطؾ مصؿف موالمؼدغس معمعـ مسرض مصك محرام مبؽالم موال محرام مبلطؾ مصؿف ؼدغس

م)) متعاىل موضال م، م))عمعـة متعاىل موضال م، عمعـة مم   مم   مم      مم     مم

      مم   مم مم    مم     ))))((0202مم)اظـقر)مؼـطؼممماظـقر معـ مؼـطؼموعـال معـ وعـال
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باظؼرآنماظؽرؼؿمععمتدغسمصؿفمبغقؾةمأوممنقؿةمأومبفؿانمعـالمعـمباظؼرآنماظؽرؼؿمععمتدغسمصؿفمبغقؾةمأوممنقؿةمأومبفؿانمعـالمعـم

مموضعماٌصقػمصكمضاذورهموضدمضالماظعؾؿاءمبؽػرهم((وضعماٌصقػمصكمضاذورهموضدمضالماظعؾؿاءمبؽػرهم((

  ثالال  يوصالالى العالال رف الديالالو ل صالال يب هالال ا المقالال   الالال   آتالال ه اهلل فىالال 
  الفم أج يظىي فن العلو  إج ف  تتحملم الحضور فهقول فى بلب :

موأغؽرهم م، ماظصاحل ماظلؾػ مسـ معروؼا مطان معا ماظؿػلري مأدؾؿ موأغؽرهم)) م، ماظصاحل ماظلؾػ مسـ معروؼا مطان معا ماظؿػلري مأدؾؿ ((

مم..سـدماظـاسمعامصؿحماهللمبفمسؾكمضؾبماظعؾدمصكمطؾمسصرسـدماظـاسمعامصؿحماهللمبفمسؾكمضؾبماظعؾدمصكمطؾمسصر

وظقالمربركمحيركمضؾقبـامٌامغطؼتمإالممباموردمسـماظلؾػموظقالمربركمحيركمضؾقبـامٌامغطؼتمإالممباموردمسـماظلؾػم

مرب مباب مادؿػؿقـا معقارد مضؾقبـا محرك مربصنذا مباب مادؿػؿقـا معقارد مضؾقبـا محرك موداٌـاهمصنذا موادؿلذغاه موداٌـاهمـا موادؿلذغاه ـا

اظػفؿمصكمطالعفمصـؿؽؾؿمصكمذظؽماظقضتمبؼدرمعامؼػؿحماهللمسؾكماظػفؿمصكمطالعفمصـؿؽؾؿمصكمذظؽماظقضتمبؼدرمعامؼػؿحماهللمسؾكم

ممضؾقبـام،مصلؾؿقامظـامصنغامصكارهمصارشةمواظعؾؿمسؾؿماهللمالمسؾؿـا((ضؾقبـام،مصلؾؿقامظـامصنغامصكارهمصارشةمواظعؾؿمسؾؿماهللمالمسؾؿـا((

)مضااادم)مضااادم((بعالالالأل فواهالالالب العالالال رفهن والتالالالى يقالالالول فهىالالال   dوهكالالال ا يبالالالهن 

مم..ؼؼذفماهللمصكمضؾبموظقفمعاالمؼطؾعمسؾقفمأحدمعـماظعؾؿاءم((ؼؼذفماهللمصكمضؾبموظقفمعاالمؼطؾعمسؾقفمأحدمعـماظعؾؿاءم((

))مصقضماظربقبقةمإذامأصاضمأشـكمساـماالجؿفاادم،ممم))مصقضماظربقبقةمإذامأصاضمأشـكمساـماالجؿفاادم،مممول أيضال  ويق

،مصااننم،مصااننمظؼاصاارمعااامملمؼعطااكمألصااقابماحملااابرمظؼاصاارمعااامملمؼعطااكمألصااقابماحملااابرموضاادمؼعطااكماظااقظلماوضاادمؼعطااكماظااقظلما

 در(در(صاحبماىفدمضاصرمعاملمؼؼرأمصكمظقحماٌعاغكمدارمسطااءماظؼاامممصاحبماىفدمضاصرمعاملمؼؼرأمصكمظقحماٌعاغكمدارمسطااءماظؼااممم
 :ويةهي إلل كملل فن ه ه الع  اات اإللىهل فهقول عن الع رفهن 

ؾمواهلؿزمواظشؽؾمؾمواهلؿزمواظشؽؾم))مهلؿمصكمععاغكمايروفمواظؼطعمواظقص))مهلؿمصكمععاغكمايروفمواظؼطعمواظقص

واظـصبمواظرصعمعامالمحيصرموالمؼطؾعمسؾقفمإالمػؿم.موطذظؽمهلؿمواظـصبمواظرصعمعامالمحيصرموالمؼطؾعمسؾقفمإالمػؿم.موطذظؽمهلؿم

اإلرالعمسؾكمعامػقمعؽؿقبمسؾلمأوراقماظشفرمواٌاءمواهلقاءموعاماإلرالعمسؾكمعامػقمعؽؿقبمسؾلمأوراقماظشفرمواٌاءمواهلقاءموعام
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يفماظربمواظؾقرموعامػقمعؽؿقبمسؾكمصػقةمضؾةماظلؿاءم،موعامصكميفماظربمواظؾقرموعامػقمعؽؿقبمسؾكمصػقةمضؾةماظلؿاءم،موعامصكم

حقاةماإلغسمواىـمممامؼؼعمهلؿمصكماظدغقامواآلخرةم،موطذظؽمهلؿمحقاةماإلغسمواىـمممامؼؼعمهلؿمصكماظدغقامواآلخرةم،موطذظؽمهلؿم

سؾكمعاػقمعؽؿقبمبالمطؿابفمعـميمقعمعامػقمصققماظػققمسؾكمعاػقمعؽؿقبمبالمطؿابفمعـميمقعمعامػقمصققماظػققممماإلرالعاإلرالع

معـم مسؾؿا مؼؿؾؼك محؽقؿ معـ مسفب موال م، ماظؿقت مهت مػق معـموعا مسؾؿا مؼؿؾؼك محؽقؿ معـ مسفب موال م، ماظؿقت مهت مػق وعا

مصكمضصةم مبعضفا ماظؾدغكمضدمزفر مصننمعقاػبماظلر مصكمضصةمحؽقؿمسؾقؿم، مبعضفا ماظؾدغكمضدمزفر مصننمعقاػبماظلر حؽقؿمسؾقؿم،

ممعقدكمواًضرممسؾقفؿاماظلالمم((عقدكمواًضرممسؾقفؿاماظلالمم((

للعال رفهن يوضالل يقهقالل عبالوديتى  yفواهالب اهلل  dوبعد أ  يبهن 
))م))مد فالى  الالل أفالالي و الول وفعالالل طلبال  لميضالال ة اهلل فهقالالول : هلل وإخالصالى  القصالال

وظقسمعطؾقبماظؼقممإالمذباظلةمايؼمصكمطؾمأعارمداؾؽقهم،مصانذامممموظقسمعطؾقبماظؼقممإالمذباظلةمايؼمصكمطؾمأعارمداؾؽقهم،مصانذامممم

ممحضروامسـدهمسرصقامبؿعرؼػفمطؾمذكءمبالمتعب((حضروامسـدهمسرصقامبؿعرؼػفمطؾمذكءمبالمتعب((

ويبالالالهن رضالالالى  اهلل عاالالالم همالالالل القالالالو  وصالالالحل  صالالالده  وأ ىالالال  ج ي لبالالالو  
ن الاظالالي إلالالى وكىالالم الكيافالال ت وج يتعاالالو  فالالى طلبىالال  وإ مالال  طلبالالوا فالالن اهلل يسالال

 : dالكيي  فق ل 
))مخقاصماًقاصمجعؾقامزواؼاػؿمضؾقبفؿموظؾلفؿمتؼقاػؿم))مخقاصماًقاصمجعؾقامزواؼاػؿمضؾقبفؿموظؾلفؿمتؼقاػؿممم

ماظؽراعاتموملمؼرضقام مرصضقا مضدم موخقصفؿمعـمربفؿموعقالػؿم، ماظؽراعاتموملمؼرضقام، مرصضقا مضدم موخقصفؿمعـمربفؿموعقالػؿم، ،

بفاموخرجقامسـفامظعؾؿفؿمأغفامعـممثرةمأسؿاهلؿم،مصؾؿمؼطريوامصكمبفاموخرجقامسـفامظعؾؿفؿمأغفامعـممثرةمأسؿاهلؿم،مصؾؿمؼطريوامصكم

هلؿمهلؿماهلقاءموملمميشقامسؾكمعاء،موملمتلكرمهلؿماهلقامموملمتؾصؾصماهلقاءموملمميشقامسؾكمعاء،موملمتلكرمهلؿماهلقامموملمتؾصؾصم

معلقام موال ماٌاء مصقـػفر مباألرض مأرجؾفؿ مؼضربقا مومل م، معلقاماألدقد موال ماٌاء مصقـػفر مباألرض مأرجؾفؿ مؼضربقا مومل م، األدقد

أجزمموالمأبرصمصربأموالمشريمذظؽم،مصكرجقامعـماظدغقاموأجقرػؿمأجزمموالمأبرصمصربأموالمشريمذظؽم،مصكرجقامعـماظدغقاموأجقرػؿم

عقصقرةمطاعؾةعقصقرةمطاعؾة
ff

مم..أيمعنيم((أيمعنيم((
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ويعاالالى بالال لب أ  فالال  يحالالدث لىالال  أو علالالى أيالالديى  فالالن الكيافالال ت ف  مالال  
تالو  إلهىال  لى  ولالهس ب لالب فالاى  وبعالد يالدوثى  ج يلت yهو تأيهد فن اهلل 

ا  القالالالو  فةالالالغولو  ب لكلهالالالل بالالال هلل ، ج يلت تالالالو    سالالال   إلالالالى يالالالواه ، ويكةالالالف 
 الست ر عن يقهقل ي لى  وفيا بتى  ا   يى  فع ربى  فهقول :

مدقؽاتماٌؼربنيمألنماٌؼربم ماألبرار محلـاتم مضاظقا مإمنا مدقؽاتماٌؼربنيمألنماٌؼربم)) ماألبرار محلـاتم مضاظقا مإمنا ((

موؼػؿشم م، ماهلػقات معـ مذظؽ موؼعد مواظؾقظات ماًطرات موؼػؿشمؼراسك م، ماهلػقات معـ مذظؽ موؼعد مواظؾقظات ماًطرات ؼراسك

ماظـػق مػقاجس ماظـػقسؾك مػقاجس معـمسؾك مو اف مأغػادف مخروج موؼراضب م، معـمس مو اف مأغػادف مخروج موؼراضب م، س

حلـاتفمطؿام افماٌذغبمعـمدقؽاتفم،مواألبرارمالمؼؼدرونمسؾكمحلـاتفمطؿام افماٌذغبمعـمدقؽاتفم،مواألبرارمالمؼؼدرونمسؾكم

ػذامايالم،موأؼضامصاٌؼربمالمؼؼقلمسـدمذرابفمأواهموالمعامأحالهمػذامايالم،موأؼضامصاٌؼربمالمؼؼقلمسـدمذرابفمأواهموالمعامأحالهم

والمؼصػؼمبؽػموالمؼصرخموالمؼشؼموالمؼضربمبرأدفمايفرم،موالموالمؼصػؼمبؽػموالمؼصرخموالمؼشؼموالمؼضربمبرأدفمايفرم،موالم

ظقارداتمععمظقارداتمععمؼفقؿموالمميشكموعـمصعؾمذظؽمصعؾفمظؼؾةمثؾقتفمسؾكماؼفقؿموالمميشكموعـمصعؾمذظؽمصعؾفمظؼؾةمثؾقتفمسؾكما

موجعؾقامحلـاتفمدقؽاتمععمأنم مظفمحاظفمظغؾؾؿفمسؾقفم، موجعؾقامحلـاتفمدقؽاتمععمأنمأغفؿمدؾؿقا مظفمحاظفمظغؾؾؿفمسؾقفم، أغفؿمدؾؿقا

مماٌؼربنيمظقسمهلؿمدقؽاتم،مإمنامػكمربادؾاتمساظقاتمغػقلات((مممممماٌؼربنيمظقسمهلؿمدقؽاتم،مإمنامػكمربادؾاتمساظقاتمغػقلات((مممممم

ffffffffffff  

اظعزائؿماظعزائؿمربؿدمعاضكمأبقمربؿدمعاضكمأبقمممضالماإلعامضالماإلعام
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ماظقالؼا مغال مبف ماظقالؼاأبقه مغال مبف موااااااااااااأبقه موة ماظرمحمممممماظصػاااظصػااممة مرضا مممـقحا مايال ماظرمحظف مرضا مممـقحا مايال ممــااااظف

ممؿمواظؼرآنؿمواظؼرآنااراحمراحماظعؾراحمراحماظعؾااااااااااااااااعـماظعـماظممممممقيقياااةمصارتاةمصارتصيتمجاػدماظـػسماألبقصيتمجاػدماظـػسماألبق

مغغ ماظدغقا مترك معؿ ماظدغقا مترك ماهلااصصعؿ مإظل ماهلرارا مإظل مديديرارا م مم م مصلحقام مصلحقاوعات مبنحلوعات ماظقظل مبنحلاه ماظقظل مماناناااااه

مممممعشلمبضقاءماظػضؾميفماظؽقنمطؾفعشلمبضقاءماظػضؾميفماظؽقنمطؾف مم مماناننمدؼنمدؼصؿتمعـؾفمهقامبنحلاااصؿتمعـؾفمهقامبنحلااام

مدغعغع مإبراػقؿ مأغت مدؿ مإبراػقؿ مأغت ممسقااااااااااااااااااااااااااااؿ ممسقر مففر م مم م مددم مددبلرض مسؾبلرض ميف مسؾقق ميف معؽاقق معؽاَل ممانانَل

مذط مذطأزورك مألسؾااأزورك مظل مألسؾري مظل مصنغينااااااري مصنغينل مل م مم م مباإلؼؼااااااظدؼظدؼم ماهلل مأغادي مباإلؼؼؽ ماهلل مأغادي ممانانااااااؽ

ممااناانظديمعرؼؿمضدمصحميفماظؿؾقظديمعرؼؿمضدمصحميفماظؿؾقممممممممممممللويفمآيمحيقلم رةمتلؽرماظـفويفمآيمحيقلم رةمتلؽرماظـف

مأس مربف مأسدسااا مربف موزادهططاااااااااادسااا محيقل موزادهاه محيقل ممماه مم مواااااااااااااااااااااااااصلؼاصلؼام مباظروح مواده مباظروح ممااناانظػرضظػرضده

مممااللمضارسللمضارسااااااااأدأدوسـدمأبلماظعقـنيموسـدمأبلماظعقـنيم م م مم م م ماظرضاااااااالمأغؾينمغعؿلمأغؾينمغعؿااااإهلااإهلاام ماظرضة ممقانقانة

موطـمظلموأوالديموطـمظلموأوالديم مم موطؾمأحؾيتوطؾمأحؾيتم م م م م م مم م م م م م معـمسقارػمحـم مععقـا معـمسقارػمحـوظقاا مععقـا ممانانوظقاا

مللصنغلمرأؼتماظػضؾمأشدضؿفمسؾصنغلمرأؼتماظػضؾمأشدضؿفمسؾ م م م م م م مم م م م م م م ممانانققموادعماظعرصااققموادعماظعرصااااصيتمبددصيتمبددم

مممالالؾماظعظقؿمتػضاؾماظعظقؿمتػضااااااااااالؼؼـتمباظػضلؼؼـتمباظػضصص م مم م مم م م مم م م ممارانارانػاػاااعـماهللمباًرياتمواظغعـماهللمباًرياتمواظغم

مم

ممأؼضام:مأؼضام:ممماألعاممأبقماظعزائؿماألعاممأبقماظعزائؿموضالموضالم

ماٌشفدماظعاظتت ماٌشفدماظعاظذطرتمواظذطريمبفا ممللذطرتمواظذطريمبفا م مم م م مععماألرػاارتمأؼاعرتمأؼاعااااااااااتذطتذطم مععماألرػااا ممللا

ممالالؾةمحبميفمصػاماإلضؾؾةمحبميفمصػاماإلضؾااااااااحبحبممممممممممالالااؾابمذبؿؾابمذبؿااااظؼدمطـتميفمشرسماظشظؼدمطـتميفمشرسماظش

ممممموػامأغاميفمذقيبموذقكقخيتماظيتوػامأغاميفمذقيبموذقكقخيتماظيت م ممللانميفمترحاظانميفمترحاظأزورمصيتماظػؿقأزورمصيتماظػؿقمممم

ممااظلااظلفمربماظعرشميفمإضؾفمربماظعرشميفمإضؾااأواجأواجممممممضلضلأزورماظددقضلمضطبموضتمظؼدمعأزورماظددقضلمضطبموضتمظؼدمع

مماكلاكلافمظؾػؿااالماظلااااافمظؾػؿااالماظلاااااااابشبشمموؾوؾممممممممممللقكقخؿااقكقخؿااااااأؼامربميفمذقيبمويفمذأؼامربميفمذقيبمويفمذ
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ممافدغلماىؿالماظعاظلافدغلماىؿالماظعاظلااربمأذربمأذممممممممممأؼاأؼاممففاظؿقبمواظعػقمعـاظؿقبمواظعػقمعـوػبمظلمإهللموػبمظلمإهللم

مإبراػقاااا مإبراػقااااتذطرت مسفاااااااااااااااتذطرت مسفااؿ مأوالاؿ مأوالدي مدي م م مم م م مذم مطـتميف مذوعا مطـتميف مجاااااالوعا مجاااااالاااؾاب مماااؾاب

ممالالبايبايممككتـاوظتمراحماٌصطػتـاوظتمراحماٌصطػممممممممااااااااااااااااااوأغتماظػيتمحؾامٌقالكمزبؾصوأغتماظػيتمحؾامٌقالكمزبؾص

مروؼ مراح ماهلل مردقل مروؼدؼااااااك مراح ماهلل مردقل مباإلؼصاالددممممممةةاااااااااااااااااااادؼااااااك مصزت مضد مبفا مباإلؼصاالؽرت مصزت مضد مبفا ممؽرت

ممالالظديماإليماظديماإليماعؼاعاتمتػصقؾمعؼاعاتمتػصقؾمممممممممممؾاموصرتميفؾاموصرتميفااااااااااظؼدمعتمإبراػقؿمحظؼدمعتمإبراػقؿمح

مممممقةقةااااااااااااقلماهللمعـفمحبظاااقلماهللمعـفمحبظاااااااحؾاكمردحؾاكمرد مم ممرارمواألضاااااقالرارمواألضاااااقالااااصرتيمتمباألدصرتيمتمباألدم

ممبروحمعـماظرمحـمعـمعؿعاااااالبروحمعـماظرمحـمعـمعؿعاااااالمممممممممماادااادااااااااااااادامعمؼاادامعمؼااصؽـتمإعامماظعصرمصرصؽـتمإعامماظعصرمصر

ممللارمبؾمواآلارمبؾمواآلااوعـمحضرةماٌكؿوعـمحضرةماٌكؿممممممممارراممارراممااااااااااااااااااااالمماهللمعينمعاؽالمماهللمعينمعاؽااااسؾقؽمدسؾقؽمد

ffffffffffff  
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مماًامتةاًامتة

لعلا  ايت عا  فى ه ا العيح الموك  أ   لقى الضوا على يال ل الالولى 
خصالم أو بمعاالل أصالل وأدح علالى فال   dالةييف يالهدإ إبالياهه  الديالو ل 

 .اهلل بم فن فواهب وفك ر  وع  ي  وهب ت فا  فولده المب رل 
  الالالالويك هاالال  فالالل الحالالدي  عاالالم فمالال  تاقلالالم الالالد تورة يالالع د فالال هي فالالى  ت بى

صاحلٌن (( وا اه صس ًأًهَائ طاجد م عالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالن  )) م
 ويوعل اإليالفهل ف   صم:الم

)) تولى فةالهخل اإليالال  فالى عصاليه ، فقبلىال  فالدة ، وفال  عيضال  علهالم 
م بلالت الغ يالل فالى الكمالال ل واليفقالل ، ثال  تي ىال  فالالن   سالم  اهالدا فالى بلالالب إج ا ال

الماصب الخ هالي الال   خةالل أ  يصاليفم عالن ربالم ، ولال  يقبالل فالى أثاال ا تولهالم 
أ  يتق ضالالالى درهمالالال  وايالالالدا  ، و الالال   فالالال  يعالالاليح علهالالالم فالالالن وراا هالالال ا الماصالالالب 

علهالم الخ هي يتا  ل عام لل قياا والمس  هن ، ول  ُيهد الحال ح الظال هي بهبالي  
 فى البق ا فل فاصبم ئهن  ((

و الالد يتسالالأل الالالبعأل فالال  ال   الالدة التالالى تعالالود علهاالال  فالالن وراا الحالالدي  عالالن 
 الص لحهن أيه ا وفاتقلهن  

 ولقك بل على ه ا السرال  قول :
أوج  : إ  الحالالدي  عالالن الصالال لحهن أيهالال ا وفاتقلالالهن يُعالالد فح الال ا  ودافعالال  

اا بأفعالالال لى  ، و الالالد ب الالالي للتمسالالالب بالالالأخال ى  والسالالالهي علالالالى فاىالالال كى  واإل تالالالد
القالاليآ  الكالالاليي  فالالالى  ثهالالي فالالالن آي تالالالم َ صصالالال   ثهالالية لل بهالالال ا والصالالال لحهن وأفي الالال  



rrrr  

  iiiiiiiiiiiiii
iiiiiiii    

 ب إل تداا بىداه  ويهيه .
ث  هالال : أ االالال  فالالالأفورو  فالالالى  ثهالالالي فالالالن اآليالالال ت وااي ديالالال  بمحبالالالل وفالالالواجة 
المرفاهن والصال لحهن يالواا  ال  وا أيهال ا أو فاتقلالهن ، فكهالف  الوالهى  و حالبى  

 يفى  و عيف يهيه  وأيوالى   إبا ل   ع
إ  للكال  عن الصال لحهن فوا الد ج تحصالى وفضال  ل ج تستقصالى  ث لث :

:))مذطاارماألغؾقاااءمعااـممم الال ل sأ  الابالالى dعالالن يالالهد   فعالال ب  ..فاىالال :

أخيكالم الالديلمى : أ ظالي  اظعؾادةموذطرماظصااينيمطػاارةماظاذغقب((ممم
م))مسـاااادمذطاااار d الالالال ل يالالالال ه   بالالالالن عههاالالالالم ، و  1/342فالالالالهأل القالالالالديي كالالالالال

 ثهالاليا فالال   dو الالد  الال   فعالاليوف الكيخالالل  اظصاااينيمتـاازلماظرمحااةم((مم
يكير ه ه العب رة فقهالل لالم : إبا  ال   عاالد ب اليه  تاال ل الييمالل فعاالد ب الي اهلل 

سـادمذطارماهللمتـازلمممم))م: فغةالى علهالم يال عل فلمال  أفال ح  ال ل،  فال با ياال ل  

 ((ممطرماهللمتطؿؽـماظؼؾقبمأالمبذماظطؿلغقـةم...
 :فالال  للمييالالدين فالالى فهالال راة الحك يالال ت   فقالال ل dو الالد يالالنل الهاهالالد 

فقهالل لالم فىالل  ،الحك ي ت كاد فن كاد اهلل تعال لى يقالو  بىال   لالوب المييالدين
y ((لالالالالالالب ئالالالالالال هد   فقالالالالالال ل  عالالالالالال   ولالالالالالالم                  

                 )  هود(740)اآليل 
صالت يعيفى  أهالل البصال  ي والعق  الد الساللهمل أ ا   سل  بوكود  رابع   :
لقد ثب  فالى السالال أ  المهال  ا  وبهن هرجا الس دة الماتقلهن ، الصحهحل بها

يتالالى ولالالالو لالالال  يكالالالن ولهالالال  يحالالالس بمالالالن يالالال وره ويالالاليد علهالالالم السالالالال  وتعالالاليح علهالالالم 
أعمالال ل أهلالالم وفع رفالالم ويالالدعو اهلل تعالال لى للمسالالىا فالالاى  وأ  أعم لاالال  يياهالال  اهلل 
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 فاو  ولوج خةهل اإلط لل ل  ي   اادلل على بلب .وريولم والمر 
ولالالالالالالال لب يحالالالالالالال ر العالالالالالالال رف الديالالالالالالالو ل فالالالالالالالن الو هعالالالالالالالل فالالالالالالالى أيبالالالالالالال ب اهلل 

y ب إل كالال ر أو التعالالد  ا  اهلل تعالال لى آب  بالال لحيب أصالالا ف  فالالن المهالاليفهن
 فوصه  أوجده: dفن بهاى  ال ين يربو  أوله  م فهقول 

قالهمصالمؼؼعمقالهمصالمؼؼعم))مؼامأوالدىمإذامملمحيلـمأحدطؿمأنمؼعاعؾمع))مؼامأوالدىمإذامملمحيلـمأحدطؿمأنمؼعاعؾمع

ماظؿؿزؼؼم مبؾلان مؼؿؽؾؿقن متارة ماظؼقم مصنن مؼدرؼفا مال مأحقال ماظؿؿزؼؼمصك مبؾلان مؼؿؽؾؿقن متارة ماظؼقم مصنن مؼدرؼفا مال مأحقال صك

ممؼقؼمحبلبمايضراتماظيتمؼدخؾقغفا.ؼقؼمحبلبمايضراتماظيتمؼدخؾقغفا.وتارةمبؾلانماظؿقوتارةمبؾلانماظؿق

متذ ممل موظدى مؼا متذوأغت ممل موظدى مؼا مدخؾتموأغت موال ممتزضت موال محاهلؿ مدخؾتمق موال ممتزضت موال محاهلؿ ق

صكمصكمممممىىأصؿعقممؼاموظدأصؿعقممؼاموظدمم؟؟صؿـمأؼـمظؽمأغفؿمسؾكماظضاللصؿـمأؼـمظؽمأغفؿمسؾكماظضاللممؿؿتفتفحضراحضرا

عقؿةمجاػؾقةمألغؽمعقؿةمجاػؾقةمألغؽمممثؿمإذامشرضتمصؼدمعتََََََثؿمإذامشرضتمصؼدمعتََََََمم!!،!!،اظؾقرموظلتمبعقاماظؾقرموظلتمبعقام

مم..وايؼمضدمحرممسؾقؽمذظؽوايؼمضدمحرممسؾقؽمذظؽمم،،أظؼقتمغػلؽمظؾؿفاظؽأظؼقتمغػلؽمظؾؿفاظؽ

بؾماظقاجبمسؾقؽمؼاموظدىمأنمتطؾبمدساءماظؼقمموتؾؿؿسمبؾماظقاجبمسؾقؽمؼاموظدىمأنمتطؾبمدساءماظؼقمموتؾؿؿسم

مصننموجدتمضدرةم مإذامملمودمضدرةمسؾكمسؿؾفؿم، مصننموجدتمضدرةمبرطاتفؿمػذا مإذامملمودمضدرةمسؾكمسؿؾفؿم، برطاتفؿمػذا

مم..سؾكمذظؽمدعدتمأبدماآلبدؼـسؾكمذظؽمدعدتمأبدماآلبدؼـ

وأسؾؿمؼاموظدىمأنمأظلـماظؼقممإذامدخؾقامايضراتمزبؿؾػةموأسؾؿمؼاموظدىمأنمأظلـماظؼقممإذامدخؾقامايضراتمزبؿؾػةم

مإذار مإذاروصك معـموصك موطذظؽ مؼػفؿ معاال موعـفا مؼػفؿ معا موطؾؿاتفؿ معـماتفؿ موطذظؽ مؼػفؿ معاال موعـفا مؼػفؿ معا موطؾؿاتفؿ اتفؿ

معاالم مأدرارػؿ مصك موطذظؽ مؼعرب معاال موعـف مسـف مؼعرب معا معاالمأحقاهلؿ مأدرارػؿ مصك موطذظؽ مؼعرب معاال موعـف مسـف مؼعرب معا أحقاهلؿ

ؼصؾمإظقفمعمولموالمععربموالمعطؾعموالمعػلرمألنمأدرارػؿمعقضعمؼصؾمإظقفمعمولموالمععربموالمعطؾعموالمعػلرمألنمأدرارػؿمعقضعم

مصكم متعاىل ماهلل مأدرار مععرصة مسـ ماظؼقم مسفز موضد متعاىل ماهلل مصكمدر متعاىل ماهلل مأدرار مععرصة مسـ ماظؼقم مسفز موضد متعاىل ماهلل در

مم..أغػلفؿمصؽقػمصكمشريػؿأغػلفؿمصؽقػمصكمشريػؿ
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موظ مؼا مسؾقؽ موظصقفب مؼا مسؾقؽ موحلـمصقفب ماظؼقم مأعر مصك مهلل ماظؿلؾقؿ موحلـمدى ماظؼقم مأعر مصك مهلل ماظؿلؾقؿ دى

مم..اظظـمبفؿمالمشريمصنغكمغاصحمظؽمؼاموظدىاظظـمبفؿمالمشريمصنغكمغاصحمظؽمؼاموظدى

اظؾفؿانمواظزورمورأتمسؾكماظؾفؿانمواظزورمورأتمسؾكموإذامرعقتمعـمحيؾفماهللمتعاىلمبوإذامرعقتمعـمحيؾفماهللمتعاىلمب

اهللمتعاىلمأبغضؽماهللمتعاىلموعؼؿؽمصالمتػؾحمبعدمذظؽماهللمتعاىلمأبغضؽماهللمتعاىلموعؼؿؽمصالمتػؾحمبعدمذظؽمممعـمضربفعـمضربف

مم..أبدًاموظقمطـتمسؾكمسؾادةماظـؼؾني.((أبدًاموظقمطـتمسؾكمسؾادةماظـؼؾني.((

ممصقؾفمودؾؿصقؾفمودؾؿوصؾكماهللمسؾكمدقدغامربؿدموسؾكمآظفمووصؾكماهللمسؾكمدقدغامربؿدموسؾكمآظفمو

ffffffffffff  

  فا ك ة المص  ى
 :يه    ل  sيهدإ إبياهه  الديو ل لييول اهللبما ك ة   و خت 

  َكًت٢ قد ًْت نٌ اإلزبَكًت٢ قد ًْت نٌ اإلزب
  رٙ أْٛاز ط٘ ايعسب٢رٙ أْٛاز ط٘ ايعسب٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٖٖ

  طف٢طف٢ــــــــــــــــــــــــــــٖرٙ أْٛاز ط٘ املضٖرٙ أْٛاز ط٘ املض
  ٌ غسٜف ايٓطبٌ غسٜف ايٓطبــــــــــــــــــخامت ايسضخامت ايسض

  ستستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٖرٙ أْٛازٙ قد ظٖٗرٙ أْٛازٙ قد ظٗ
  ٚبدت َٔ خًف تًو احلجبٚبدت َٔ خًف تًو احلجب

  ٛازٙ فاْتٗصٟٛازٙ فاْتٗصٟــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٖرٙ أْٖرٙ أْ
  ١ ايعُس ب٘ ٚاْتب١ٞٗ ايعُس ب٘ ٚاْتبٗٞــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفسصفسص

  ٛازٙ فابتٗج٢ٛازٙ فابتٗج٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٖرٙ أْٖرٙ أْ
  ا فايٛقت ٚقت ايطسبا فايٛقت ٚقت ايطسبــــــــطسبطسب

  َٚاَٚا  ني ني ــــــــــــــــــــــــــٖرٙ طٝب١ ٜاعٖرٙ طٝب١ ٜاع
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  ابت ب٘ َٔ طٝبابت ب٘ َٔ طٝببعد َٔ طبعد َٔ ط
  ٜا أخا األغٛام ٖرا املضطف٢ٜا أخا األغٛام ٖرا املضطف٢

  هٛاى ي٘ ٚاْتخبهٛاى ي٘ ٚاْتخبــــــــــــــــــــــبح غبح غ
  ااــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٚتأدب ٜا أخا ايٛجد فُٚتأدب ٜا أخا ايٛجد فُ

  اّ األدب اّ األدب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأْت إال ف٢ َكأْت إال ف٢ َك
  ٚاضهب ايدَع ضسٚزا فع٢ًٚاضهب ايدَع ضسٚزا فع٢ً

  هبهبــــــــــــــــــــــــــغريٙ دَع اهلٓا مل ٜطغريٙ دَع اهلٓا مل ٜط
  ٚانخٌ األجفإ َٔ تسبت٘ٚانخٌ األجفإ َٔ تسبت٘

  ايٓضب ايٓضب   ٜٓج٢ً عٓهِ مجٝعٜٓج٢ً عٓهِ مجٝع
  ٌٌــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٚتريٌ ٚتغسع ٚابتٗٚتريٌ ٚتغسع ٚابتٗ

  ٚتٛضع ف٢ األَا٢ْ ٚاطًب ٚتٛضع ف٢ األَا٢ْ ٚاطًب 
  ا٤ٙا٤ٙــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفٗٛ عس ٚآخس َٔ جفٗٛ عس ٚآخس َٔ ج

  ًبًبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطايبا فاش بأمس٢ َططايبا فاش بأمس٢ َط
  اٙ املضطف٢اٙ املضطف٢ــــــــــــــأٟ جاٙ َجٌ جأٟ جاٙ َجٌ ج

  َعدٕ املعسٚف نٓص احلطبَعدٕ املعسٚف نٓص احلطب
  رْبرْبٍٛ اهلل إْٞ ٍَٛ اهلل إْٞ َــــــــــــــــــــــٜا زضٜا زض

  ٛد قبٍٛ املرْبٛد قبٍٛ املرْبــــــــــــــــــــــَٚٔ اجلَٚٔ اجل
  ٍٛ اهلل َا يٞ ح١ًٍٝٛ اهلل َا يٞ ح١ًٝــــــــــٜا زضٜا زض  

  ري ْيبري ْيبــــــــــري حيب يو ٜا خري حيب يو ٜا خــــــــــــــــــغغ
  عُظِ ايهسب ٚىل فٝو زجاعُظِ ايهسب ٚىل فٝو زجا

  سج نسبٞسج نسبٞــــــــــــــــــــــــــــــفب٘ ٜازب ففب٘ ٜازب ف
  سش َٔسش َٔــــــــــــــــــــــــٚأغجين ٜا إي٘ ايعٚأغجين ٜا إي٘ ايع

  ْفظ ض٤ٛ يف اهل٣ٛ تًعب بْٞفظ ض٤ٛ يف اهل٣ٛ تًعب بٞ
  كدكدــــــــــــــــــــــــٚتدازى َا بكٞ يٞ فًٚتدازى َا بكٞ يٞ فً
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  عُسٟ يف اهلٟٛ ٚايًعبعُسٟ يف اهلٟٛ ٚايًعب  عاععاع

اعـمأورادماظؽؿاب:ممعؾقؼ

 ((ه ا الكت بفن  10الكلم ت بص حل بعأل لةيح   و يكرك ا ال))

 م م  م  ماهللم مربؿدموصؾك مدقدغا مسؾك

م موصقؾفآوسؾك مباظعرشممظف مأدلظؽ مإغل متلؾقؿا.اظؾفؿ ودؾؿ

اظؽردلمواظـقرماظذيمعـفمدقدغامربؿدو
s

أنمتلكرمظلمضؾبم

وأنمتؽػقـكمذرمعـمؼؼدرمسؾكموالمأضدرمم،عـمأحقجؿينمإظقف

م،ؼاعـمبقدهمعؾؽقتمطؾمذلءمأغتمساملمبفموضادرمسؾقفم،سؾقف

بابفمم،دقرهمالمإظفماالماهللم،هصـتمبايصـماظذىمأدلفماهلل

عـمأرادمم،عػؿاحفمالمحقلموالمضقةمإالمباهللم،ربؿدمردقلماهلل

م مدقءا ماهللىل مٌقدامػؿلم،أخذه مٌقدا مٌلا مٌلا مػؿلا ا

معلعقغا ماألددمدفؿلمغػدمعـفماٌددمالمأباىلم،علعقغا عـممأغا

مؼؼدم،أحد مأحدمروال موصرصتم،سَؾك موعـعت موحفؾت .دصعت

موبغكموآملمووربموتـؿردمورصدموضامم سـكمذرمطؾمعـمػدر

بلظػلمأظػم)م،وضعدموػددمواجؿفد م م  م  مم



rrrr  

  iiiiiiiiiiiiii
iiiiiiii    

 مم م  مم م  مم م  م م مم

 م  م م  م  م)
2

مذرمم مسـك موصرصت دصعت

طؾمرارقمررقموصاحموسارضمصكماظطرقمبلظػكمأظػم) م

 م  م  م م. م م  م   مم مم م

  مم  مم  م م  مم  م م  م

 م  مم  م م  م  م  م)
0

)م م م

 م م  م  مم  م م م م

    م)
2

موجـقدهمم- مإبؾقس ماظؾعني معـ مبؽ وأسقذ

م) ماظؿؾؾقس مأخذوا معـ اظربادؼس  م   م م م

 م  م م   م)
4

تفددمعـفؿماألداسمودبؿدمم

عـفؿماألغػاسمبػضؾم)م م م  م  مم. مم

  م  مم م  مم  م مم م م

  م   مم  م   م م  م

 مم م  م مم).
5

ميمقم مؼا مؾاظؾفؿ

                                                 
1

 صورة اإلخالص 
2

 صورة الفلق  
3

 صورة المؤمىون 
4

 صورة الرحمه 
5

 الىاس. صورة 
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ماظؾالء مأحاط مإذا معـمم،اظلرت ماظلؿاء مسـان معـ ماظرزق وعـزل

اظؾفؿمإنم،مـمأعرمسؾَكموغفكددرةماٌـؿفكمأنمتؽػقـكمذرمع

جاءوغلمصردػؿموإنمبغقامسؾكَممصفدػؿمصنغؽمأغتماهللمربكم

م) مطؾفؿ ماًالئؼ مورب وربفؿ    م مم م

  م  )
6

)مم(2)  م    م م م

  م م  م م م م   م

     م  م  ممم  م م  م   م م

م م ممم  م  مم  م م  م   ممم

)
7

م.(7)

مموغعؿماظقطقؾوحلؾـاماهلل

مالمباهللماظعؾكماظعظقؿوالمحقلموالمضقةمإ

موصؾكماهللمسؾكمدقدغامربؿد.

مودؾؿ.مآظفموصقؾفموسؾك

م

م

م

                                                 
6

 صورة البقرة 131آيت  
1

 صورة التوبت 121-121آيت  
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م

م

 م م  م  ماظعاٌنيمم مرب مهلل ايؿد

ظفموصقؾفمودؾؿم)آوصؾكماهللمسؾكمدقدغامربؿدموسؾكم  م

   م   م   م  م   م  مم  م

    م  م مم    م م م  م م

  م  م  م  مم  م  م  م م   م

    م م م    م م)
8

ؼقمماظدؼـمإؼاكممؽؼامعاظم

م.) مغلؿعني موإؼاك  غعؾد مم    م  م  م  م

  م)
9

م ،مغقواممم مسؿا مظقوا مثؿ مغقوا مسؿا مصؾقوا غقوا

(  م )
22

سؿامغقوام)م  م  م   م م  م

 ممم)
22

)م- م م  م   م م  مم)
20

م

)م-    م   م   م  م    م  م)
22

ماام

                                                 
1

 صورة اإلصراء 46-45آيت  
1

 صورة األوبياء 11آيت  
10

 صورة المائدة 11آيت  
11

 صورة الىمل 15آيت  
12

 صورة البقرة 11آيت  
13

 صورة المؤمىون 115آيت  
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(   م م م  م م  م  م  م

     م  م)
24

)م-م    م   م  مم

   مم  م م  م  م    م

    ممم  م مم)
25

مأهللم م)المآالءمإالمآالؤكمؼا ماا

م(2) ،)(    م   م    م م)
26

مإالمم مضقة موال محقل وال

مبطشم مذي مطؾ موذل معارد مطؾ ماظؿفؿ ماا ماظعظقؿ ماظعؾك باهلل

مأيمعنيم مواإلغس ماىـ معؽاؼد موتالذت مععاغد ذدؼد

مباظؼدرةمبلمس مصفـ ماظؼائؿات مباظلؿقات ماظعاٌني مرب مؼا ائؽ

ممبقاضػم ماٌرتادصات مبايفب ماٌؿطابؼات مباظلؾع واضػات

مباظعرشم ماظؾلقط مباظؽردل ماألصالك مذبارى ميف األعالك

مصؿدىلم مدغا ممبـ ماإلذارات ممبقاضع ماظغاؼات مبغاؼة احملقط

ومأدغكمخضعتماٌردةمصؽؾؿقامودحضقامأصؽانمضابمضقدنيم

سداءمبلمساءماهللمصؽؾؿقامخللماٌاردموذلماياددماامطؾتماأل

((مطقػمأخافم2)مادؿعـتمباهللمسؾكمطؾمعـمغقىمظلمدقءا)

ماظؾفؿم ماا معؿؽؾك ماهلل موسؾك مأضام مطقػ مأم مأعؾك وإهلل

مظدشةم موعـ ماٌارق مدطقة موعـ ماظػادؼ مطقد معـ احردين

                                                 
14

 صورة يش 1آيت  
15

 صورة الرحمه. 33آيت  
16

 صورة اإلصراء 105آيت  
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مأدػر مإذا مواظصؾح مأدبر مإذا ماظؾقؾ مصك مابم،اظغادؼ

م مباطػقت  مم )محقت   م مم  م

  م  )
27

ماظعؾكم2)م مباهلل ماال مضقة موال محقل موال )

ماظعظقؿ مأسظ، ماهللم)مؿبلؿماهللمعا  م   م م   م

     م ممم)
28

م)م ا  م م  م  م   م)
29

اامم

ماطػـكماىؿماظؾقرمبؼدرتفموضفرماظعؾادمحبؼاعـماظؾفؿم ؽؿؿفم.

م) ماظؽاصك م(2أغت ،(  م  م  م  مم م

 م م م  )
02

م)م اا  م  م  مم  م   م

 )
02

)م-م م م  مم  م م   )
00

اام

(م  مم  م م  م   )
02

م)م ماا  م

   م م )
04

م)ماام  م م م  )
05

م)ماام

   مم  م    م   م   )
06

م)م ماا  م مم

                                                 
11

 صورة البقرة 131ت آي 
11

 صورة المائدة 64آيت  
11

 صورة المجادلت 21آيت  
20

 صورة طه 111آيت  
21

 صورة يوصف 64آيت  
22

 صورة القصض 31آيت  
23

 صورة القصض 25آيت  
24

 صورة طه 11آيت  
25

 صورة طه 61آيت  
26

 صورة طه 46آيت  
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 م  م  )
07

مم )اا     م م  م م

  )
08

)ماام   م م  م)
09

م(2) مطؾمم معـ مآعـا ماظؾفؿ اا

ماام،مخقفموػؿموشؿموطرب مطردٍه مطردٍه مطرَدٍد مطرَدٍد ما مطٍد طٍد

مأسزهم مذلء مطؾ مسؾك مامسف مطؿب ماظعزة مرب ماهلل ماا مده ده

يمقعمعـمموخضعمطؾمذلءمظعظؿةمدؾطاغفماماظؾفؿمأخضعمىل

ؼراغكمعـماىـمواإلغسمواظقحقشمواظطريمواظدوابمواهلقامم

مضقاءم موعـ موجفل مسؾك مغقرك معـ مغقرا مىل ماجعؾ ماظؾفؿ اا

خاضعنيمهلقؾةممدؾطاغؽمأعاعلمحؿكمإذامرأوغلموظقامػاربني

وهلقؾؿكمتدطدطتماىؾالمبؽفقعصمطػقتمماهللموهلقؾةمأمسائف

م ممحقت )حبؿعلؼ     م مم م م

   )
22

)م(موالمحقلموالمضقةمإالمباهللماظعؾكماظعظقؿماا2)م  م

   م   م   م م  م  م    م م

    م   م م    )
22

)ماام  م م  م  م

   م م  م مم  م م    م  مم

                                                 
21

 صورة الىمل 10آيت  
21

 صورة الىمل 55آيت  
21

 صورة قريش 
30

 ة البقرةصور 131آيت  
31

 صورة فصلج21آيت  
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  م م م )
20

ماامم مبفقا مبفقا مبفقا ماا مبفا مبفا مبفا اا

معـم ميمقع مىل مُؼكضع ماألزىل ماظؼدؼؿ ماا مبفقات مبفقات بفقات

م مؼا مَظَؿؼَػـفؾٍ  ماامضرأؼراغل )مخذؼفؿ مم   م م

  مم )
22

م) ا مم م  )
24

م) اا  م م

    م)م
25

)ماام م  م  م   م م   م  م م

     م  م  )
26

ماظعؾكمم مباهلل ماال مضقة موال محقل وال

دؼارقؿممؾةمدؼػارقٌسرفقٌرمَبدسٌؼمربؾؾٌةمصقرٌةمربؾ،ماظعظقؿ

محؿمػاء، مأدُم مؼشاءموؼؼقلممُأحقنمضاٌف ماظؿاظلممبا ثؿمؼدسقا

)،مآعني  م م مم   م م   م  م   م

   م  مم م  م  م  م  م م م

    مم م م  م م  م مم  م

  م م مم   م م  م   م   م   م

     م     م   م م م  م م

  م م   مم م م  م م  م

                                                 
32

 صورة األحزاب 25آيت  
33

 صورة اإلصراء 50آيت  
34

 صورة الصافاث 24آيت  
35

 صورة المىافقون 4آيت  
36

 صورة الشعراء 4آيت  
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   م م  م   م  )
27

صدقماهللماظعظقؿمم

مربؿدماظـؾكماظؽرؼؿموسؾكمآظفموصقؾفوصؾكماهللمسؾكمدقدغام

مؼؿعؾ معا مسدد ماىائزممؼأيمعني معـ ماظؼدؼؿ ماهلل مسؾؿ بف

م اىلمواظقاجبمواٌلؿققؾميمؾةموتػصقالمعـذمخؾؼتماظدغقا

ؼقمماظؼقاعةمصكمطؾمؼقممعائةمأظػمعرةموصكمطؾمعرةمعـؾمضدرم

مسزؼآذظؽموسؾكم مؼا م،م222)مزظفموصقؾفمودؾؿماا مسزؼمعرة( مزؼا

م(7صؾؿمأزلمبعزكمسزؼزامؼامسزؼز)

  م م    م   وصاااااؾكماهللمسؾاااااكمداااااقدغاممم

إلظفماًاظؼماألطاربموػاقمممربؿدموسؾكماظفموصقؾةمودؾؿ.مبلؿما

حاارزمعاااغعمممااامأخااافموأحااذرمالمضاادرةمٌكؾااققمعااعمضاادرةممممم

أمحااكممحقـااامأرؿااكمرؿقـاااممم،اًاااظؼمؼؾفؿاافمبؾفاااممضدرتاافم

م)،موطانماهللمضقؼاامسزؼازامم  م(م
28

م،م)محاؼؿـاام  م

                                                 
31

 صورة الفتح 21آيت  
31

 صورة الشورى 2-1آيت  
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)
29

)مطػاؼؿـااااااااا،م       م مم  م   م    )
42

م

مسؾاكمملموالمضقةمإالمباهللماظعؾكماظعظقؿموصاؾكماهللموالمحقم(،2)

ؼاامممعرة(م222)ودؾؿماامؼابارىءممدقدغامربؿدموسؾكمآظفموصقؾف

ظاااؽماظااادوامماألزظااالمواظؾؼااااءمممؿااااامؼاااامدائااام(عااارة222)مؿدائااا

اظلرعديمحؿكمترثماألرضموعـمسؾقفاموأغتمخريماظقارثنيمااامم

مأغااتموظقـااامصاااشػرمظـاااموارمحـاااموأغااتمخااريممؿدااؾقاغؽمؼااامدائاا

ارزضـاامحاالوةمربؾؿاؽمواحشارغاممممممؿاظغاصرؼـمامداؾقاغؽمؼاامدائامممم

صكمزعرةماحملؾنيموالمحقلموالمضقةماالمباهللماظعؾاكماظعظاقؿمااامممم

مامممممالاصعااماظعارشماجملقادمؼممماااامؼاامذمممعارة(مم222)مؼاودود ٌاامؼرؼاد

مامؼاامظطقاممممؼاعـموجفف مػربؾقبموامسفمعطؾقبمعمظػمظؾؼؾقب

)ماااااااامعااااااارة(م209) م  م     م   م م   مم  م

    م    )
42

خبؾؼفمماخبؾؼفمؼامسؾقؿما(مااماظؾفؿمؼامظطقػ22)م

اااماظؾافؿممم(م7)مؼامخاؾريممؿؼامسؾقمػظطػمبـامؼامظطقؼاخؾريامخبؾؼفمأ

ألجـااةميفمؼاااعـمظطػااتمخبؾااؼماظلااؿقاتمواألرضموظطػااتمبام

مؿطػاااامؼؾقاااؼمبؽرعاااؽمؼاااامأرحااامبطاااقنمأعفااااتفؿمأظطاااػمبـاااامظ

اٌغػارةمؼااممممعاامؼاربـامؼاموادم(معرة66)مماامؼامأهللم(2)ؿنيااااااظراح
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 صورة مريم 1آيت  
40

 صورة البقرة 131آيت  
41

 صورة الشورى 11آيت  
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ماظرامحنيماظؾفؿماسػمسـامأيمعنيمآعني.مؿأرح
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 .دار ال كي العيبى 7،4ال بق ت الكبيإ للةعيا ى ج-7
 : د ف هيد.يع 4ج  ،فس كد فصي وأوله ؤه  الص لحو -4

 .المهلس ااعلى للةنو  اإليالفهل
 :الةهخ . يهد الةبلاهى،  ت ب  ور اابص ر فى فا  ب آل به  الابى المخت ر-1

 فكتبل وف بعل ال هي الهديد
اإلفالالال   عبالالالد ، الكوا الالالب الدريالالالل فالالالى السالالال دة الصالالالوفهل أو طبقالالال ت الماالالال وإ الكبالالاليإ -2

 .ل للتياثالمكتبم اا هيي :المهلد الث  ى، اليؤف الما وإ
 .دار اليئ د، د. عبد الماع  الح اى، المويوعل الصوفهل -3
د. كالالوده فحمالالد أبالالو اله يالالد ، بحالال ر الوجيالالل المحمديالالل فالالى فا  الالب أعالالال  الصالالوفهل -4

 :المىدإ
 .دار وييب لل ب عم والاةي

 :تحقه  .إبياهه  اليف عى، الهوهية المضهنل لسهدإ ابياهه  الديو ى -5
 فكتبل اليف عى

، كالل الدين الكي ى،   التعييف بح ل الولى الةييف يهدإ إبياهه  الديو ىلس -6
 فكتبل اليكمل المىداه

أيمالد عال  الالدين عبالد ، فن   دة ال كي الصوفى اإليالفى يهدإ إبياهه  الديالو ى -7
 المهلس اجعلى للةنو  اإليالفهل :اهلل خلف اهلل

 .لسهدإ ابياهه  الديو ى،  ت ب كوهية الديو ى-70
 .دار وييب لل ب عل، يعد الق ضى ع رف ب هلل يهدإ إبياهه  الديو ى،ال -77
  .ركب ال هب الهع يإ، ئهخ اإليال  الديو ى   ب الةييعل والحقهقل-74
 .، فكتبل ال هي الهديدةفهمو  ااوراد الكبهي وي ب الديو ى الكبهي والصغهي-71
فحمالالالد  ابالالالل وأوراده، ابالالالياهه  الديالالالو ى وأي ئالالاليعهل التصالالالوف فالالالى فا  الالالب يالالالهدإ-72

 الةي ل المتحدة لل ب عل والاةي والتو يع :إبياهه  فحمد ي ل 
ال ييقالالل يالالن القالال و هى، يالالهدإ فحمالالد أبالالى المح ، فهمالالع اايالاليار وفابالالع اا الالوار-73

 .الة بلهل الق و ههل
 فكتبل الق هية، لسهدإ أيمد عيب الةي وبى، ت  هل السلول الى فلب الملول -74
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  صفححصفحح            مثحثمثحثانان

  33                ممذمحممذمح
  77            وسثً َمُنذي وسثً َمُنذي 

  88            انرثشيش تمُنذي انرثشيش تمُنذي 
  0101            صهرً تانصُفيح صهرً تانصُفيح 

  0303              انفرح انٌُثي انفرح انٌُثي 
  0101          مخاطثاذً في مشاٌذاذً مخاطثاذً في مشاٌذاذً 

  0101              ذشاثً انعهمي ذشاثً انعهمي 
  0303                َفاذً َفاذً 

  0202              مؤنفاذًمؤنفاذً
  0101                وظمً وظمً 

  0808            أحضاتً َأَسادي أحضاتً َأَسادي 
          3131  اسدج في أحضاتًاسدج في أحضاتًانحشَف انُانحشَف انُ

  3333              طشيمرً طشيمرً 
  3333            مىٍجً انصُفي مىٍجً انصُفي 

  3838                مذاس طشيمرًمذاس طشيمرً
  3939        أَال : انعمم تانششيعح أَال : انعمم تانششيعح ..............
  2222        ثاويا : انكسة انحالل ثاويا : انكسة انحالل ..............
  2323        ثانثا:اذخار انشيخ انمشتّ ثانثا:اذخار انشيخ انمشتّ ..............

  2929    مه ششَط انشيخ انمشتّ مه ششَط انشيخ انمشتّ ................................
  2929    تانششيعح تانششيعح َانعمم َانعمم انعهم انعهم   ::الاًًلأَأَ..................................
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  1111        انعضيمح انماضيحانعضيمح انماضيح  --ثاويًاثاويًا..................................
  1010            انضٌذ َانعفحانضٌذ َانعفح  --ثانثًاثانثًا............................................
  1212      انرُاضع نأللشانانرُاضع نأللشان  ساتعًا:ساتعًا:..........................................

  1111    شجشجخامسًا: انذعُج عهّ تصيخامسًا: انذعُج عهّ تصي....................................
  1717            انصادقانصادقساتعا : أدب انمشيذ ساتعا : أدب انمشيذ ......................

  1717          مع شيخًمع شيخً............................

  3333            مع وفسًمع وفسً............................
  7070        : انمىح اإلنٍيح: انمىح اإلنٍيحخامساخامسا..................
  7373    انمهةانمهةانمشاٌذج تانمشاٌذج ت  --00: : مُاٌة اهلل نهسانكمُاٌة اهلل نهسانك..................

  7979    انعهم انٌُثّانعهم انٌُثّ  --00............................................................
  8989            ثىاء انعاسفيه عهيً ثىاء انعاسفيه عهيً 

  9090              انخاذمح انخاذمح 
      9922  همصطفّهمصطفّانسيذ إتشاٌم انذسُلّ نانسيذ إتشاٌم انذسُلّ نمىاجاج مىاجاج 

      9393: مه أَساد انسيذ إتشاٌيم انذسُلّ : مه أَساد انسيذ إتشاٌيم انذسُلّ   انمهحكانمهحك
  9393          انحصهانحصهأَاًل : أَاًل : ..............
  9999        انحضب انكثيشانحضب انكثيشثاويًا : ثاويًا : ..............
  010122        انحضب انصغيشانحضب انصغيشثانثًا : ثانثًا : ..............

  010133              انمشاجعانمشاجع
  010177              انفٍشسدانفٍشسد

  010199    أتُصيذأتُصيذ  فُصِ محمذفُصِ محمذ  األسراراألسرار  وثزج عه انمؤنفوثزج عه انمؤنف
  001001    فُصِ محمذ أتُصيذفُصِ محمذ أتُصيذ  األسراراألسرار  لائمح مؤنفاخلائمح مؤنفاخ

  000000    مؤنفاخمؤنفاخاناننهحصُل عهّ نهحصُل عهّ عىاَيه انمكرثاخ عىاَيه انمكرثاخ 
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  فوزى حممد أبوزيدفوزى حممد أبوزيد  نبرة عن املؤلف فضيلة األستاذنبرة عن املؤلف فضيلة األستاذ
  : فح فظل الغيبهل ، في   السا ل،، الهمه ة 76/70/7726المولد.  
 7750المرهل: لهس  س  لهل دار العلو  ، ك فعل الق هية.   
.العمل: فديي ع   بمديييل طا   التعلهمهل 
 : بهمىوريل  اهلل يعمل ر هس  للهمعهل الع فل للدعوة إلى - 7الاة ت

 703  ر ئ 772ى وفقيه  الي هس 442والمةىية بي   ، فصي العيبهل
 الهمىوريل.ولى  فيو  فى كمهع أ ح ا ،  يدا   المع دإ ب لق هية

وإيه ا ، لاةي الدعوة اإليالفهل ريلالهمىو يتهول فى كمهع  - 4
 . ب لحكمل والموعظل الحسال؛ ثل وااخالح اإليم  هلالمُ 

 . ال يب إلض فل إلى الكت ب ت الى دفل إلى إع دة فهد اإل - 1
والتسههالت الصوتهل و الوي  ط المتعددة للمح ضيات  - 2

 والدرو  واللق اات على الةيا ط و اا يا  المدفهل.
 WWW.Fawzyabuzeid.com   ن خالل فو عم ب إل تي  وأيض  ف -3

 ك رإ تحدي  المو ع لهصبل فو ع  ت  عله   بم الكتب والتسههالت.
 يدعو إلى  ب  التعصب والخالف ت بهن المسلمهن -7 : وتمالدع 

والتخلض فن ، اإليالفهل اإلخوةوإيه ا روح ، والعمل على كمع الصف
 .ووهيه  فن أفياح الا س ،   هلواا ،وااثية، واايس د ،اايق د

بعد تى يب  ؛يحي  على تيبهل أيب بم على التيبهل اليويهل الص فهل -4
 . وتص هل  لوبى  ،  ويى 

 ،عن روح الدين ةفم  ئ بم فن فظ هي بعهد التصوفيعمل على تاقهل  -1
 ل.ييو الوعمل   يالكي السلو ى المباى على القيآ   صوفوإيه ا الت

 . وأصح بم الكيا 
   و ةي ، إع دة المهد اإليالفى ببع  اليوح اإليم  هل :هدفم

 .تييهخ المب دئ القيآ هلب ، و  لبااخالح اإليالفهل
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 قائمة مؤلفات فضيلة األستاذ فوزى حممد أبوزيد 
مأوالم:معـمأسالمماظصقصقةم:

ماإلم-2 م م م م ماظصقصك ماجملدد ماظعزائؿ مأبق مدريةمم-0معام مدالعة مسؾك مربؿد اظشقخ

ماٌربكماظرباغكم:ماظلقدمأمحدماظؾدوىم-2مؼرة.ودر

مثاغقام:ماظدؼـموايقاةم:

م2غػقاتمعـمغقرماظؼرآنمجمم-5مط(0وماٌعؿؿرم)مزادماياجم-4

معائدةماٌلؾؿمبنيماظدؼـموماظعؾؿم-7م0تمعـمغقرماظؼرآنمجمغػقام-6

مصؿااوىمجاععةمظؾشؾاابم-9مىقابمسؾكمأدؽؾةماظشؾاابغقرمام-8

مزبؿصرمعػاتحماظػرجم.)حمصغري(م-22)ترجؿمظألغدوغلقة(مط(م5عػاتحماظػرجم)م-22

ممتربقةماظؼرآنمىقؾماإلميان،م)مترجؿمإىلماإلنؾقزؼةمواألغدوغلقةم(م-20

ماهللم)مهتماظرتيمةطقػمحيؾُّؽمم-24إصالحماألصرادموماجملؿؿعاتمصكماإلدالممم-22

مظألغدوغقلقةم()مهتماظرتيمةمطقغقامضرآغامميشكمبنيماظـاسم-25مم(وغقلقةمدظألغ

مصؿاوىمجاععةمظؾـلاءم-27مماتماظؼاغؿاتاٌمعـم-26

ماًطبماإلهلاعقةم:ماجملؾدماألولم:ماٌـادؾات

م:ماإلدراءموماٌعراجم0جم-29مم:ماٌقظدماظـؾقىممممممممممممممممممم2جم-28

م:مذفرمرعضانمومسقدماظػطرم4جم-02:مذفرمذعؾانمومظقؾةماظغػرانمممم2جم-02

م:ماهلفرةمومؼقممساذقراء.م6جم-02ممقدماألضقكمممممممم:مايجمومسم5جم-00

مثاظـام:مايؼقؼةماحملؿدؼةم:

ماظرحاؿةماٌفاداةم-05مرؾعات(.2حدؼثمايؼائؼمسـمضدرمدقدماًالئؼم)م-04

م(م0)جم-إذاراضاتماإلدراءم-07ممط(ممممم0)م2جم-إذراضاتماإلدراءم-06

ماٌعاصم-09مممماظؽؿاالتماحملؿدؼةم-08 ماٌلؾؿني رؼـمواجب

م(.بعدمتطقؼرهموهدؼـفم)مترجؿمظإلنؾقزؼةموجارىمغشرهمباٌقضعمسبقماظردقلم
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مرابعام:ماظطرؼؼمإىلماهللم:

مررؼؼماظصدؼؼنيمإىلمرضااقانمربماظعاٌنيم)مترجؿمظألغدوغلقةم(مم-22

مأذطارماألبرارم)محفؿمصغريم(م-20مأذطاارماألباارارمممممممممممممممممممم-22

مسالعاتماظؿقصقؼمألػؾماظؿقؼقؼم-24اٌشاػدةممممماجملاػدةمظؾصػاءموم-22

معراضكماظصاينيم-26ممرداظةماظصاينيممم-25

مدبرؼجموذرح(مصغري،م)حأورادماألخقارمم-28ممررؼؼماحملؾقبنيمومأذواضفؿم-27

مخاعلام:مدراداتمصقصقةمععاصرةم:

ماظصػاااءموماألصػقااءم-42اظصقصقةمومايقاةماٌعاصرةمممممممممممم-29

ماظصقصقةمصكماظؼرآنموماظلـةمم-40مقابماظؼاربمومعـازلماظؿؼرؼبأبم-42

ماٌـفجماظصقصكموايقاةماظعصرؼةم)مهتماظرتيمةمظإلنؾقزؼة(.م-42

ماظقالؼةمواألوظقاء.م-44

مأحدثماٌطؾقساتمظؾؿمظػداددًام:م

مصؿاوىمجاععةمظؾـلاءم)معـمدؾلؾةماظدؼـموايقاةم(م-45

مهتماظطؾعمظؾؿمظػدابعًام:م

مإدؿماظؽؿابمممماظلؾلة

محؼائؼماظؿصقفماظـؼقَّةمم:مدراداتمصقصقةمععاصرةمم-2

 اإلدالمموـاماٌعاصرمذؾابم:مممممممممممممماظدؼـموايقاةم-0

 لاظؽنيلاظؽنيعقازؼـماظعقازؼـماظم:مممماظدؼـموايقاةمم-2

مماظصؾقاتماإلهلاعقَّةاظصؾقاتماإلهلاعقَّةم:ممايؼقؼةماحملؿدؼةمم-4

ممايؽؿماإلهلاعقَّاةايؽؿماإلهلاعقَّاةم:ممماظطرؼؼمإىلماهللم-5

ممررؼؼماظصدؼؼنيم:ماظطؾعةماظـاغقةررؼؼماظصدؼؼنيم:ماظطؾعةماظـاغقةم:مممىلماهللاظطرؼؼمإم-6

مرؾعةمطاعؾةمماظطؾعةماظـاغقة:م:اٌـادؾاتماًطبماإلهلاعقة:ماجملؾدماألول:م-7

ممإضؿصادؼةمومصكمذبؾدمواحد.ممممم
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 لحصول على فرل  ت اايت ب فو إ فحمد أبو يدث فا   : ل
 انعُىاٌ انهاتف إسى انًكتثح و

 أياو سًُُا يترو -ش طهعت درب 42 05042523 دار األدًدٌ نهُشر 1

 ش انشُخ صانخ انجعفرٌ تاندراسحر 10 05929202 دار جىايع انكهى 0

 جىار انًسجد –يُداٌ انسُدج َفُسح  2 05124441 يكتثح َفُسح انعهى 3

 عًارج انهىاء –شارع شرَف  0 03234100 انًكتة انًصرٌ انذدَث 4

 يُداٌ اندلٍ –انتذرَر ش  122 33352233 يكتثح دار اإلَساٌ 5

 أياو يسجد اإلياو انذسٍُ ------------ يكتثح عانى انفكر 6

 يُداٌ انذسٍُ –الو انتجاري سىق أو انغ 05221519 يكتثح انجُدٌ 0

 ش انشُخ رَذاٌ عاتدٍَ 50 00259015 يكتثح دار انًمطى 9

 زھرأياو جايعح األ ش جىھر انمائد 116 05210504 دار انًجهد انعرتٍ 2

 جىار انسُترال –ش عدنً  2 03212224 يكتثح انُهضح انًصرَح 12

11 
يكتثح ھال نهُشر 

 وانتىزَع
33442132 

 –انصذفٍُُ  ،ش د/دجازٌ 6

 خهف َادٌ انترساَح

 أياو انثاب انعثاسٍ  -ألزھريُداٌ جايع ا -------------- انًكتثح انفاطًُح 10

 05929053 يكتثح أو انمري 13
أياو جايعح  -انمائد ش جىھر 109

 تسُدَا انذسٍُ -األزھر 

 ُادلُح تاألزھرش انص 2 05234990 انًكتثح األدتُح انذدَثح 14

 06444622 يكتثح انروضح انشرَفح 15
يُداٌ ساَت  –ش د/أدًد أيٍُ  01

 خهف أوالد رجة –يصر انجدَدج  -فاتًُا

 َىنُى أياو األيرَكُه 06ش  -------------- كشك رتُع 16

 يكتثح تاج 10
3334651/

242 
 انسُد انثدوٌ تجىار -يكتثح تاج  -طُطا 

19 
يكتثح أوالد عثدانفتاح 

 انسًاٌ

0300522/

223 

 جىار يركستش ادًد عراتٍ  -سىھاج

 انتكىٍَ انًهًُ

 أياو يسجد سُدٌ عثدانردُى -لُا ---------- كشك أتى انذسٍ يذًىد  12

 دار األدًدٌ نهُشر 02
0340920/

269 
 أتراج انجايعح أياو انشثاٌ انًسهًٍُ -نًُُاا

والدور القوفهل للتو يع والاةي  يل وااخب ر للتو يع و دار الةعبأيض   بدور ااهيا  والهمىور 
 واا  له . وفن المكتب ت الكبيإ ااخيإ ب لق هية واايكادريل


